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٨الكبير التفسير في الخمات آيات من الرازي موقف 

،، ء اجَ 

ي

والمداهبالمقالات على المهللعين من المحققين الباحثين بعض رصد قد 
بواسطةوذلك المنان، نصوص حيال القبلة، أهل لدى مختلفة اتجاهات 

اكحوالأسقراء.

الأتجاuتكالآنى:فجاءت 

الإثبات.اتجاه — ١ 

التمثيل.اتجاه — ٢ 

اكأؤيل.٣-اتجاه 

والكون.التوفف اتجاه — ٤ 

التفوبمىاتجاه ~ ٠ 

القليةوالشبهات الأدلة من التمثيل( )اتجاه الثاني الاتجاه يعتبر أن ؤبمكن 
سبقما وهدا الرازي، ومنهم تعالى، الله لصفات فول الما عليها اعتمد التي 

المتكلمونعليها اعتمد التي العقلية الشبهات عن الحديث، أثناء فى إيضاحه 
المفاتلآ،ّفي والرازي 

توعلا حلا الرب صفات قي والنصيحة (؛ ٣١٦ fx)للمقريزي، المقريزية; الخطط ; يفلر )١( 
١r\Kl\^)j(؛  ١٧-لأبنتيمية،)ْ/ما١ صه؛و.جموعاكاوى; أحمدالوا.طي، 

٨^١.- القاصي،احمد الصفات: موص يي الممويض أهل ومازه_< (؛ ٣٩٩ -
تالإلهية الصفات في الرازي ■ءل؛ها اعتمد التي العملية الشبهات • الراع المبحث، ت مع يرا ر٢( 

الفصل.ا هذ من 



الضيرالتمسهر في الصفات أيان من الرازي موقف 

والتفويض،والتوقف، والتأؤيل، الإبان، اتجاه الاتجاهات سه من بي 
نصوصحيال عموما القبلة أهل لدى السائدة الاتجاهات مجمل هى وهذه 

الصفات

البحث،هدا في الحديث، لأن الخموصن، وجه على الرازي اتجاهات هي همما 
عنه؟.منصب، 

السؤال.هدا عن للإحاية المبحث، هزا مطالب، قى ساوصحه ما وهاوا 
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٨الكبير التمسير هي الصمات آيات من الرازي موقف 
LED

ا[ثولالمطالب 

الأساناتحاه 

:بالاتجاه التعريف أولا: 

يقول، تمثيل ولا تثبيه ولا تعطيل ولا تأؤيل بلا إثبات الصفات إنبات 
امحممظاهر يجرى كما الله، بجلال اللائق ظاهرها على يجريها )من I تيمية ابن 

على، ذللئ، ونحو والدات، والموجود، والإله، والرب، والقدير، اليليم، 
إماالمخلوق حق في الصمات هذه ظواهر فان الله، بجلال اللائق ظاهرها 
والمثمنة،والكلام، والقدرة، فالعلم، به، قائم عرصى أو محدث جوهر 

والوجه،أعراض، الخبد حق ض ذللث، ونحو ، والغض، والرضا، والرحمة، 
الإنباتأهل عامة عند موصوفا الله كان فإذا أجسام، حقه في والعين واليد، 

ماعليه يجوز عرضا، ذللث، يكن لم ؤإن ومشيئة، وكلاما وقدرة، عالما له بأن 
لمسث،صفات ويدا0 الله وجه يكون أن جاز المخلوقين، صفات على يجوز 

المخلوقين(صفات على يجوز ما عليها يجوز أجساما، 

'الرازي لكلام من الاتجاه هذا إلى الإشارة ذانيا: 

الدانيةالصفات فمن الجملة، وجه على الإلهية الصفات بعفر الرازي أبتإ 
والإلهية،وعلوالقهروالقدرة، والعلم، والحياة، الوحدانية، أنمها التي 

والقوة،والصمدية، المؤمن، وأنه الحق، بانه تعالى ووصفه والربوبية، 

•ص؟ للواطي، وعلا؛ حل الرب صغايتج في الصيحة يطر؛ )١( 
(. ١١٣)م/مجموعاكاوى، )٢( 



الكبيرالتفسير فى اكمات آيات من الرازي موقف ^

والجبروت.واللام والعزة، والغنى، والمللث،، 

والإرادة،والقدرة، والبصر، المع أثبتها التي الصفاين، ومن 
والرزق.والكرم، والحكمة، والخلق، 

السنةأهل ة عقيق ضوء على الرازي عند الإثبات اتجاه ، _)ثالئا: 
والجماعة:

الصفاتيعفس أيبتؤ حينما الجملة حيث، من والجماعة المنة أهل الراري وافق، 
والامحارة.الذاتية الإلهية 

إئبايت،ني يخالف أنه إلا الصفة شت، أنه إما فهو حالفهم، أنه إلا 
كالوحدانية.ومفهومها حقيمتها 

كصفةتعالى لله إثباتها طريق نى لفح اليخالف أنه إلا الصفة ست، أن ؤإما 
الحياة.

^ث،تجاو>دها،فهوشتاالمفة

العالم،كصفة تعالى، الله بمثيئة لها تعلق ولا فيها تجدد لا ذاتية، صفة أنها على 
والإحياءوالرزق والكرم والحكمة والخلق والإرادة والقدرة والبصر والمع 
والإماتة.

القدرعلو فقهل أثبتخ حيت، العلو، كصفة الصفة معنى من حزء يثبت، أن ؤإما 
للملم،.مخالف بهيا فهو الدائن، علو ونمى والقهر، 

والعزة.كالقوة، معناها إيضاح ني اللف، يخالف، أنه إلا الصفة شن، أن ؤإما 
المفاتمن الرازي لموقف وبيان إيضاح مزيد سباتي تعالى الله وبمشيئة 

الح.ث،.^ا مباحث، طيامحنؤ ض ونقده الإلهية 



اوء^سراكفسر في الصفات آهات من الرازي موقف 
و0

التأنيالمهللب 

التأويلاتجاه 

:بالاتجاه التعريف أولا: 

والتمع.اللغة قي التأؤيل معنى بإيفاح ذلك وسيكون 
تولازرا،:اثتماثه وفي يؤول، مصدرأول التآؤيل اس؛: في التأويل 

الكلامأول ^١٧ ورم، عاد ت أي ومالأ أولا، يوول آل من مشتق أنه ~ ١ 
والمصير،الخانة وهو المال من أصله إن وقيل وفسره، وندره دبره • تأؤيلأ 
أصلحه.إذا أولا يؤوله آله ت ؤيقال 

ؤيضعهيسومه للكلام المؤول فكأن المياسة ومي الإيالة من مشتق أنه ~ ٢ 
ميامتهارآ،.أحن إذا يؤولها رعيته الرجل آل ت يقال موصعه، 

المعنيينأحد به ؤيريدون المأؤيل، لفغل لف اليطلق • سرغا التأويل 
والتفسير.الخانة وهي العرمحة، اللغة في المابقين 
معنان;فله اللف لمقل في التأؤيل )وأما I ققخ تيمية ان يقول 

يكونحالفه، أو ظاهره وافق مواء معناه، وبيان الكلام نفير ت احدهما 

(.١٢)ا/الحموز، د/عبداكاح ت الكريم القرآن ني التحوي التآؤيل )١( 
مدة،لأبي ومجاز (؛ ٣٨٠)١; لأفراء، يطر: )٢( 

وديوانالأدب:(؛ ٤٨٢)"T/ّ، لأيندرياووجمهرةاللغة: (؛ ١٠٩)"ا/للجري، والكامل؛ 
وسبمم.مايسالأغة: iUTU)\/للأزهري، اللغة: وتهذب )إ/هها(؛ للفارابي، 

للراغبوالمردان: )1إ للجوهري، والصحاح: (؛ ١٦٠)ا/ لابزغارس، 
.٣٨ص،الأصفهاني، 





اككسرالتفسير في الصلات آبات من الرازي موقف 

ءت،لا،.المهي ترك الهي وتاؤيل به، المأمور 
كماالعرب، لغة به جاءت ما مع متوافق ^٤ ٣٧١في للتأؤيل الاستعمال وهذا 

فياستعمال لف العن يرد لم وأنه الخاويل، للفظ اللغوي الممريفح في ذكره سبق 
،.العنين١ لذينلث، مغاير معنى 

يعلبعض دون أقرائه بعض على بقمره اللفظ تخصيص أن يعلم أن بّبم، ومما 
تاؤيلارم.يعد المعللق تقيد وكيلك التأؤيل، ؤلرق س ءلر؛ق فاكخصيص تاؤيلأ، 

الرازي'لكلام من الاتجاه هدا إلى الإشارة تانتا؟ 

دالمتكلضالأصوليين من الختاحرين عند التأؤيل مصطلح ظهر لفد 
عنؤيختلف بل المسلفح، عند معناه عن يختلف بمعنى ونحوهم، والفلاسفة 

الحربية.اللغة في معناه 

أنهإلا المتأحرين، بمصهللح التأؤيل معنى عن للتعبير العاريف تعددت وفد 
واحد.معناها أن إلا ألفاظها واختلاف تعددها ْع 

ويان-دسابو)"اا/هغأ(؛ لاينتمت،)ه/ه"ا-أمآ(؛ .جموعاك1وى: بطر: )١( 
-٢  ٠٦،  ١٤)١; التعارض، ودرء ، ٥٨- المطق، ونقض (؛ ٢٣٥-  ٢٣٤)أ/ 

٩٢٢)م/(؛ ١٧٨٩-)\أss\ القيم، لاين ١^: والصواعق (؛ ٢٣٤)ه/(؛ ٢٠٧
-٩٢٣.)

؛ياب، ني لف، الوكلام كلام ش التفتر يمض ايأييل اسعمال، أدلة ينظر• ( ٢١
علىالاستدلال ومنهج ؛ ٦٧— صْأ الريس، المحن نم. الأصوليين: عند التاؤيل 

(.٥٢٥-  0YY/Y)ضازحن، م_اتلالأءتقاد: 

نمدالسنارس،كارلمحدالأصوليين: للغزالي،، المتمفك،: ينظر: < ٣١
صهاآ؛ومام-آام.











الضيرالتفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف 

للعقل.النصوص مخالفة توهم - ٢ 

يشتفيما وفيصلا حاكما وحعله العقل، تعظيم في الغلو مبدأ من اتهللاقا 
وجوبمذمهم قواعد من جعلوا والمتكلمن الرازي فإن الشرع، من ؤينفى 
فيينظرون حين فهم لزعمهم، العقل مع ظاهرْ يتعارض نص كل تاؤيل 

تلكمن عقولهم وافق فما بحتا، عقليا نفلرهم يجعلون ^٤ ٣٧١نصوص 
وماعقولهم، وافق لأنه بل فحب، به أتى الشؤع لأن لا قبلوه، المموص 

معناهيقومحوا أو يوولوه، أن ؤإما يبطلوه أن قاما عقولهم حالف، 
والنقلالعقل بين العلاقة مبحث، في إليه الائنارة ستقت، وهذا 

٤٢٣١١يحاكمون أصلا عقولهم جعلوا لما الكلام وأهل الرازي أن والمقصود 
ولمبمانرهم، تدركه ولم عقولهم تتغه لم نص كل تآؤيل في يترددوا لم إليه 

والشبهاتبالأهواء المليتة أفئدتهم تتحمله 

النصوص.بعض بين التعارض توهم - ٣ 

النصوصتعارض ظنهم والمتكلمين الرازي عند التأؤيل أسباب من 
حميعؤإعمال الممكن، الجمع عن ؛ل.لأ التأؤيل إلى فيلجثون واختلافها، 

للتوفيقالتأؤيل إلك، لجتوا أنهم فيزعمون الصحيح، وجهها على النصوص 

نظلةت المرش الفكر في التأؤيل ومنهج ص؟؛ سب، لأبن الوصول: معارج يطر: )١( 
هسمآ؛.الجوري، 

الفصل.هذا من والفل، العقل ين العلأتت الخامى: المحث يرابع: )٢( 
الغصن،د/دمان ^مينمنالأتلأل،بموصاعابواك: موقف يطر: )٣( 

)ا/ا''ه(.



الئنسرالتمسمو ي، الصمات ايات م)*ا ى ١) الو موقف 

المتعارصةالموصى بض 

عارضما أما مذهبهم، يوافق ما النصوص من يأحدون الكلام وأهل فالرازي 
أوقولهم ليوافق تاؤيله، إلى يسارعون فانهم بها ياحدون التي النصوص هده 

يحاولواأن دون تاؤيله، من يتمكنوا ولم سبيلا ذلك إلى ا'ستهلاءوا إن يكدبوته 
حميعا.بها والأ-محز المحوص بين الجمع 

الصفات.نصوص في بالمجاز القول ~ ٤ 

تفلهراللغة علماء من والمتأخرين التكلمين عند التآؤيل تعريف تامل عند 
التأؤيلفحقيقة التاؤيل، ؤلرق أحد الجاز إذ الجاز، وبين بينه الوثيقة الصلة 

علىالمص ؤإمحرار الحقيقي، لا الجاني معناه على النص حمل وجوهره 
علىحماله مع كيلك يتنافى تأؤيله مع يتنافى كما عملا أو اعتقادا ظ-اهره 

علىوخروج فيه عنه دفاعا حجج من له سيق مهما بالجان فالقول الجاز، 
عنالألفافل صرف يعلو فماذا ؤإلأ حقائق، من نقمته بما وإخالآل التموص، 

أنهوهويعلم التأول يقدره الأى بالمعنى معناها على القضاء إلا وجهتها 
الكلازى؛في لما مغاير 

الرازيلمفنرة محلمعية نيجة كان الصفات نصوص في بالمجاز فالقول 
فيقرروا لما فإنهم ، معها وتعاملهم والمنة الكتاب لصوص والمتكلمين 

يتلزمالحقيقية ومعانيها فلواهرها على النموص حمل أن وتصوروا أنفهم 
المحيحمل أي الماؤيل، إلى ولجثوا الظواهر امتبعدوا والشبيه، الجيم 

المبررما وهو موال إليهم ؤيتوحه الخوهم، للتنزيه ؤللبا عليه يدل لا ما على 

.ص٩٨الغفار، ّ ءبالأحمد ءلا>مرةاكأويل؛ ؛ ينفلر )١( 
صخآ"ا.الجع، لالءلفيءLJالمجاز! فالقة ؛ سغلر )٢( 





اوكسرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موففج 

منظاهره يخالف وما مجازه، إلى وحقيقته ظاهره عن اللفظ فصرف المبتيع، 
الكلامية.ومفاهيمه الاعتمادية آرائه مع يتفق أن أجل 

الاختياؤية،والأفعال الخبرية، الصفاين، إنكار في بالمعتزلة الرازي تأثر كما 
والإتيانوالمجيء والساق والأصابع واليد والعض والوجه والاستواء كالعلو 

قولهفي بالمعتزلة الرازي فتاثر الخ، والغض،... والمحبة والرصى والنزول 
،، مثتدعال تأويلا فتأولها المجاز، إلى صرفها من لابد الصفاُت، نصوص بأن 

الموممحن*ّميل ص وحاد المتكلمين من قله من مثيل لك م

وجهين:من عليه الرد سيكون لل>ا 

منسيكون وهوا الرازي، سلكه الذي التأؤيل اتجاه إ؛هلال • الوجه 
•أوجه 

بس،والإجمال الاشتراك يحلها التي الألفاظ من التأويل لفظ : أولا 
مدلولالمتكلمون غير فقد المبتدعة، وارائهم المحدثة المتكلمين اصهللاحايت، 

والة.اتكتاب، عليه ودل اللغة عليه دلت، الذي معاْ عن التاؤيل لفظ 

اللفغلهوهوصرف المتكلون استخلءمه الذي الاصهللاحي التأؤيل معنى أن إذ 
تذكرفلم اكلأثة، القرون بعد إلا يفلهر لم يحتمله معنىآحر إلى الفناهر معنا٥ عن 

منأحد عن يوثر ولم المبتيع، الجديد المعنى ^ا المتقيءمة العربية اللغة معاجم 
الباطل.للتاؤيل المس هذا الملف علماء 

مخالف،أمثاله والمكلمون الرازي ارتقا٥ الذي التأؤيل فمعنى عليه وبناء 
القرآن،بها نزل التي العربف لغة في والمعلوم المعروف التأؤيل لمعنى 

اض،د/منيفإالاثاعرة: عمائر ش الاعتزالي الفكر أنر بفلر: )١( 



s
الكبيرالتضسر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

القرونأهل لف الواصطلاح ^٤، ١١في التأؤيل لمعنى كذلك ومخالف 
الأور.

بممهوسالتأؤيل لمعنى إيضاح من المتاحرة اللغة معاحم في ورد ما أن وليعلم 
إنماالروس وتاج الرب، ولمان والأثر المحدث غريب في كالمهاية الخاطئ 

ماأن كما واصطلاحاته، الكلام بحلم اللغة علماء من كثير لتأتر نتيجة كان 
علماءمن لموا علماي عن نفل نتيجة كان اللغوية المعاجم مذْ في وحد 

وحدما أن كله هذا إلى إضافة أصوليون، أو متكلون أو فقهاء إما فهم اللغة، 
هذاذكر من كل أن كما اللغة، رواية عصر عن متاحرا كان المعاجم هن0 في 

أنعلى يدل مما الرب، كلام من شاهدا ل يذكر لم للتأؤيل الباطل المعنى 
ؤإنماالرب، كلام في محروق، غير المتاحر الاصطلاحي المعنى بهذا التأؤيل 

الخميدةأبواب في التكلمس من استعمله من امتحماله حاديثج، اصعللاح هو 
وصماتهالله أسماء في والإلحاد مواصعه، عن الكلم لتحريق، 
منهجاله ارازي ارتضاه الذي المحدق، لخأحر ت ثانيا 

لمإذا الصفة سويت، على دلالتها نفي بعد هذا الصفايت، نموصى من كثير لتأؤيل 
والمعتزلةالجهمية إلى رب توافد فكر إلا هو ما المقالية أدلته مع تتوافق 

-٣٨٦/0)والممل، الفل نمارض ودر، )أ/ا<1(؛ لأينت_ب، س\لخ\وى: بظر: 
اكأولوضااسظاهرة ولiكوعطر: )أ/آ-آآ(؛ ويان-فىاسن، ؛ ٣٨٣٩

محمدت التاويل نفية من وموتفه تيمية وابن ؛ ١ محراّ عبدالغمار، أحمد د/ العربية، 
د/ميفحالخيص،الاثاعرة: عتائد في الاعتزالي \لنكو وأنر ؛ ٣٤- ص٣٣ الجلينيد، 

المزيزعد د/ الجدمة: المتكلمن سائل عن الأرمة الأئمة وبراءة (؛ ٣٣٢-  ٣٣٠)ا/ 
الكتاببنمرصى الامحتدلال من المتكلمين ومرقم، ؛ ٢٦١— ٢ ٦ ٠ صى ي، الحميد 
٠٠- )ا/آآأ د/ايمانالخمن، والمنة:  ٠.)



٨اJكبير التفسير في الممات آيات من الرازي موقف 

اليهودمن فلاسنة أيدي على والنصرابة، اليهودية المصادر من والأماعرة 
يرهانفمن لابد أنه وزعموا الإلهية الصفات من كثيرأ فنفوا . والنصارى 

إمكانبينها من والتي حددوها، التي التأويل لقوانين طبقا مجازيا يرا نف
علىالعقل فقدم والقل، العقل محن التعارض 

الممل،على الجدل ؤإيثارهم قلوبهم قسوة الكتاب أهل سمات فمن 
كثيرانم ولفد يه، ذكروا مما لكثير ونسيانهم مواصعه، عن للكلم وتحريفهم 

ومحفةيقف ه رجب ابن الحاخغل نجد ولهدا السمات، بهده المتكلمين من 
همثسيةقلوبهم وجملنا تتئنهم تيقثهم شتمم >ؤئذا I تعالى نوله عند لهليفة 

يقول[ ١٣ت ]المائدة و4مه ذكروا ينا حفيا ونسوأ مواصبمعهء عن ألمحكير ثرفورك.\ 
"مدمومتين خصلتين لهم أوجبت قلوبهم قسوة أن فيكر ر ٠

مواصعه.يعد من الكلم تحريف ت إحداهما 

يه..،ذكروا مما حفنا نسيانهم ت والتانية 

لأهللمشابهتهم ، علمائنا من فدوا الدين في موجودان الأمران ن وهدا 
الكاب:

بالعمل،يشتغل فلا قاليه، يقسو العمل لغير تفقه من فإن تحريف، ث أحدهما 

وكلمانتا ميمون بن ومرمى الفيومي، يوسف بن ومعديا الامكندراني، ا كفاليو )١( 
الدمشقي•ؤيوحتا الاسكندرى، 

(؛١٣٣- ١٣٢; ١٣)(؛ ١٠٤)\\/Y'\- دذص ول سالءفارة: سفلر: )٢( 
المنعمعيد ت الهوديت سلفة اكوة (؛ ١٢٩—  ١٢٧؛ ٤٥— ٤ ٤ / ١ ٤ و) 

عامةاسرايلذسون، وممشاته; حياته بون ين وموص ؛ ٣٧١وص حفنيصه'اا؛ 
وجناية؛  ٩٠~ ص؛؟ الألومحي، الل.؛ن حسام قي: الملالفكر في ودراسات الكاب؛ 

.٣٠-  ٢٦لوح، محمد العفوة; على الفاطن التأؤيل 









الء^،درالتفسر ر ي الصفات آبات م>*ا ى اؤ ال> ففؤ مو 

رالأية معنى يعلموا لم وهم والتابعين، الصحابة عمر 
حقانقهاالألفاظ تلك من يفهموا لا أن عباده كلف قد الله يكون أن ~ ٣ 

قرينةمعها يجعل ولم عليه، تدل لا ما منها يفهموا أن وكلفهم وظواهرها، 
^٢٠.تفهم 

كانإذا القلوب في عظيم وفاد للعقول، عنلثم عذاب )فه هذا أن ومعلوم 
صلاته،وغير صلاته في به يقرأ كلاما والبار الليل في يقرأ أن مأمورا الرجل 
الكلاموذلك كافر، فهو منه بحرف كفر من وأن كذب، لا صدق بانه ؤيجزم 

الكلام،ذللثإ صدق علم به ما يناقفس ومفهوما ظاهرها أحبار على المشتمل 
ثلثهويمرنحى والاصهلراب، الحيرة ذللث، فيورثه وكفر وضلال باثلل هو بل 

ووجعبدنه مرضى من بكثير أعفلم قلبه ووجع المه؛دللثإ وكون مرضى، أعغلم 
/ورجله(ل يده 

رمزبل به، يفصح ولم لهم، والصواب الحق نزل قد تعالى الله يكون أن ~ ٤ 
ماينافى وهذا الجهيد، الجهد يعد إلا ذللث، منه يفهم لا إلغازا والغرم ' رمرا إلثه 

والبيان.التيسير من كتابه به الله وصف، 

ماتعالى الله صفات ذكريت، التي النبوية حادين، الأ بعمى ش بأن زعم من أن ~ ٥ 
وهي!بعضها من أو منها لأبد ثالثة محاذير )أحل عليه يلزم المعللان، ظاهره 

نصحه.في أو — بيانه. في أو - بها. الأكلم علم في لقدح ا— 
فيالحق أن عالما الموصى بهذه المتكلم يكون أن إما ت يقال أن ذللث، وتقرير 

(.٦٠- )م\/ا،0 لابزتمة، الخاوي: مجموع يننلر: )١( 
Xr\i)\/الشم، لأبن الرمالة: الصواعق بفلر: )٢( 
؛(.U/0)يمنة، لأبن دوءاكارض: )٣( 



CE]
الكبيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

ذلك.يعلم لا أو المعطلن النفاة تاؤيلأت 

الخقأن عالما لكن ؤإن علمه، ني قدحا ذلك لكن فيها والحق ذلك يعلم لم فإن 
لزعمهملله تنزيه هي الي بعارتهم التمير على قادرا يكون أن إْا يخلو• فلا فتها 
يكونلا أو بها، ينزهه يم من الله يعرف لا وأنه والتجسيم، والتمثيل ييه العن 

القدحلزم التعسر على ثائرا يكن لم فإن البارات، تلك على ثائرا 
المعتزلةوأوثاح الملأسمة، وأفراخ ، الصائنة ورثة وكان فصاحته، في 

الحق،عن وتعسرا بيانا وأحن منه، أفصح الملاحيه، وتلامذة والجهمية 
به،يتكلم ولم ذللثا على قادرا كان ؤإن بالضرورة••• بْلالآنه يعلم مما وهذا 

اللهوصف وقد نصحه، في قدحا ذلك يناقضه،لكن وما بخلافه يانما وتكلم 
بلنثانإلا رّولؤ ين أربملثا ت تعالى ففال والبيان، النصح بكمال رمله 
لأممهم(الناس أنصح بانهم رسله عن وأحبر ، ٤[ ت تإمحاه؛م ه ثم يمغكث مي-يء 

هيالمؤولة هؤلاء تاؤيلأت تكون كيف التامة والمعرفة والبيان النصح فع 
ا.وضلال؟ باطل ذلك في ه الرّول كلام وظواهر الصواب،، 

وزعمواالصفات نصوص فلواهر أولوا الن.ين هؤلاء قول على يلزم ~ ٦ 
قدالقرون وحير الأمة أقفل يكون عليه)أن يلزم تاؤيلاتهم، في الحق أن 

وذلكالغليم... الثان هذا في الحق قول عن آحرهم إلى أولهم من أمسكوا 

وكانوا؛حران، وكانوادعوته، وأهل الخليل، إبراهيم قوم وهم كثيرة، أمة الصابثةهم• )١( 
العانالكواكب، يعظمون منهم والمشركون سركون، وصاسة حنقاء، صابئة ت مين ن

واعممادفرق)آ/ْ(؛ حزم، لابن والحل: الملل ينظر: هياكلهم. ني ؤبمورونها 
(.TO•لابزالقم، : وإءاثةالالهفاj ص'ا،؛ اسينواسمىن؛مازى، 

(.٣٢٦- ٣٢٤)ا/ المم، لابن الرطة: المواعق )٢( 



اjكJيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف 

امملمازدوج إذا أنه ومعلوم الثان••• ينافي كتمان ؤإما العلم، يناش جهل إما 
الخلق(لا،.ؤإصلأل الحق جهل بينهما تولدمن الحق يان عن كون وال؛الاطل 
.iUslJlالتاؤيلأت أصحاب تلزم التي اللوازم أظهر هي هذْ 

الباطلل.للظويل السئة ا؛ذمار رابئا: 

وعلىالمملمن، من كير عقيدة على سيئة آثار الباطالة للتأؤيلأت كانت لقد 
التاؤيلأتلهذه كان بل لها، تعظمهم ومدى الشارع نصوص تلقي في منهجهم 

عام.بشكل الأمة حياة على حهليرة أثار 
وفقامحتار هده تلخيص ويمكن 

منكان إن فالص عليها، الاعتماد وعدم الشرعية الموص تعغليم قلة ~ ١ 
السنةمن كان ؤإن التاؤيلأت، بأنواع معناه حقيقة إ؛علال إلى سارعوا القرآن 

الرازي,يقول كما النيئ سيل على بتاؤيله اشتغلوا أو آحاد، أنه بحجة ردوه 
اكأؤيلأتمن أنواع على وحملها بالنصوص تلاهمهم القيم؛٤٥ ابن صور ولقد 
بقوله!الفاسدة 

،وتلاعبتالمثاsت بها وقئحلت، بأفواههم يلوكونها وهم ترأيتهاآ رفلو 
الأهواء،رماح واحتوستها الأراء، رياح بها وتقاذفت، اكأؤيلأيننف، أمواج بها 

تخهلفتهاوقد محنهم شاهدتها فلو يزيل، من سوق في التاؤيل أهل عليها ونادي 

(؛٧٧٢-  ٧٦٨)؟/والسة، امماب بموص الاسدلأل من المكلمن موف ينظر: )١( 
.٣٨— ص٠٣ لوح، محمد الإسلامه: العقدة على الفاسد التأويل وحناين 

المص.ليستقيم المختصر، من والتصحح ]رأيناهم[، الصو١عقت قي )٢( 
(,١٨ ١٦)ه/للجوهري، الصحاح! وهيالقووة.طرت ح٠عاكلة، ؛ )٣( 





او3كسرالتفسير قيئ الصفات آطت من الرازي موقفا 

الطائفةتأؤيلأت من كثيرا ترد وهي إلا ونحوهم المتجهمة أصناف من مملوء ذلك 
؛اءلالة(أإنهاوتقول الأحرى، 

بعض•على الطوانم، بعض ردود من شنئا ذكر ثم 

يذكرونهما التاؤيل قي قواعدهم اطراد وعدم وأمثاله الرازي تناقص يبين ومما 
ذلك.قي صحيحة مهلردة قاعدة وجود دون لبعضها أو للصفات تأويل من 

وأنالرازي، لتأؤيادت أمثلة الإلهية الممات من كثيرة مباحث في وسيأتي 
يؤولهاالي الصفات من كثير يرجع وقد تاويل، من أكثر لها الواحدة الصفة 

والنقبالرحمة لصفة كتاؤيله والقدرة، كالإرادة يثبتها التي الصفات إلى 
الخ.القدرة.. هي بأنه للقوة وتأويله الإرادة، هي بأنها الخ والمحبة... 
يكونلا وصوا الهلع، في رقة هي لأنها الرحمة ينفي حينما مثلا؛ فالرازي 

التيالصفة هذه في )القول ت له يقال زعمه، حد على المخلوقين، حق في إلا 
ؤإنكذللث،، فهذا باطلا وقولا تجسيما هذا كان فان أثبته، فيما كالقول تنفيها 
ؤإنهازا، وكذللث، I له قيل بالرب يليق الذي الوجه على هذا أثبتر أنا ت ئلت، 
بينتفرق أن لك، فليس كذلك، وهذا قيل؛ التجسيم، وأنفي أمته أنا • قلتر 

التما'طين(لأ،.

يهلردأن يماكن الباب هذا في ثابت قانون لهم ليس أمثاله والمتكلمون فالرازي 
المواضع.جمح في 

(.١٦٧)Y/يانتليساسة، يطر: )١( 
-٢٢٠)ا/ المرملة: والصواعق )مآا/هأا(؛ لأينيمة، مجموعاكاوى: )٢( 

٢٢٩.)



الءىديرالت|دسر قي ارصفإت آيات من الرازي موقف 

ومايتأول فيما قانونا لهم تجد لم كلامهم تأملت إذا )فإنك تنمية! ابن يقول 
ثبوتهيعلم بما إلا يفرون فلا الجمع، تاؤيل إمكان قولهم لازم بل يتأول، لا 

المع(عن منفصل بدليل 

ومايتأولونه فيما والمتكلمين الرازي وقاعدة منهج حقيقة هي فهده 
فماأومخالفتها، والأهواء المذاهب هوموافقة ذلك في فالعيار يتأولوته، لا 

ذلكفي القاعدة بان يتفلاهرون كانوا ؤإن أولوه، حالفها وما قبلوه، وافقها 
علىالقلي القاطع دل )ما ت فقالوا النص لذلاهر إحالته أو المقل تجويز 

الذيالمقلي القا٠ني نزن عقل بأي أدري ولا أقررناه(. ؤإلأ تأولناه، استحالته 
ونحلهم؟.أصنافهم بشتى المتأولون يلوعيه 

آياتحمل أن زعموا أنهم الكلام أهل لتأويلات الميتة الأنار ومن  '•رابعا 
تشبيهفيه عندهم ظاهرها لأن وباطل، قبيح ظاهرها على بعضها أو الصفات 
آياتبغلواهر للكفر صريحة دعوة فيه منهم الزعم وهذا بالمخلوق، للخالق 
.أوبحفهار الممات 

،الدماء ؤإمالة الأمة، وتفريق الفتن إثارة في سببا كان التأؤيل أن ت حامشا 
وحذرناقبلنا، الأمم وتفرق صلال في محببا كان وقد ، والمحتاء الحقد ؤإيجاد 

الفاسدالتأؤيل حتى وكم سيلهم سلوك إلا المعللون وأبى فحلمهم، من الله 
-بمائة!؟من وأهله الدين على 

- ٢٣٠)١; الشم، لأبن اورِلأ; والصواعق (، ٣٤٤)>،/ لأينيب، الغائض؛ درء )١( 
٢٣٢.)

للناس،ءLJاسانمشيث عر والرد ، ص٥٣لابزالجوزي، المزالأثه_،؛ بمفلر: )٢( 
lT،(_



الخييوالتمسيو ي، الصفات ١^^ مو*ا الواني محوفف 

التفريقمن فيه وقع وما العالم اد فالمتأمل تأمل رؤإذا • القيم ابن يقول 
التأؤيلأتجهة من ناشئا وجد0 الإسلام أهل إليه دفع وما والاختلاف، 

عليهوسلامه الله صلوات الرمول ؤإحبار القرآن آيات فى المستعملة المختلفة 

أوفروعه،الدين أصول في أصنافهم اخلأف على المختلفون بها تعلق التي 
الأهواءوتشتت الكلمة، وتفرق والتحارب الماين من أوحيتا ما أوحينا فإنها 

ؤيلعنيكفر صار حتى البين، ذات اد وفالحبل، وانقطاع الثمل، وتميع 
منهموتستحل الأحرين، دماء تسفك منهم طوائفا وترى بعضا، بعضهم 

منالحرب دار أهل به يرصدهم أعظم هو وما وأموالهم وحرمهم هم أنف
لهم(المابذين 

سببهايكون ومكان نمان كل في الأمة في تنزل التي والبلايا الحوادث من فكثير 
ملفاالمقررة والاراء الأهواء لتوافق ١^٢٠٠٤ لنموصس والتحريقج البى التأؤيل 

الوحينور عن بعيدة بينة من نشأت والتي النصوص، هذه في النغلر فبل 
\ذحوآ.ومصدر 

علىسلعل إذا أنه اليثة وآثاره وجنايته التاؤيل آفات أعظم من إن سادسا: 
أجلإلى الكلام أرباب عمد وقد وقلمها، اجتثها والإسلام الإيمان أصول 

وضعوما حقيقته عن فاحرجوه وصفاته، تعالى الله عن الخبر وهو الأّتحار، 
الإيمانأصل  ٠١والإيمان؛الخبر، أنواع أشرف الأحبار من القمم وهدا له، 
ماعلى اشتمالها من أكثر عليه الإلهية والكتب، بل القرآن واشتمال عداه، بما 

فإذاغيرها.., في تنوعها من أعفلم مخبره نبوت على بها الدلالة وتنؤع عداه، 

(,٣٤٩المّاة،)>/\ِ؛*ا-الصواعق 



(ZD
الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موففؤ 

بابمن غيرها على فتمبله عاليها المشتملة النصوصن على التأويل ساهل 
أور(را،•
وحيمةعواقب من وأهله الإسلام على الباطل التاؤيل جناه ما لنا يتبين وبهذا 

الاولابطلوأuه،الله )فقاتل يقول: حنن اشم ابن الله ورحم سيئة، وآuر 
الإسلاممعاقل من هدموا فماذا متهم، وأنصاره ورسوله وكتابه دينه حق وأحذ 

الخلقالثوب من أرق تركوه ولمد قواعده؟ من وقلعوا أركانه، من وهدموا 
،.والرياح...(١٢الأهرية عليه وتوالت، السنون، عليه نهتاولت، الازى المالي 

المجاز.قبيل من الصفات نصوص بأن قوله إبطال الئاني: الوحه 

والمايعينالصحابة قرن انقضاء يحد الإسادم أمة بها ابتلست، المي الملأيا من إن 
الأصولمن آصال واعتباره المئوية، والسنة الكريم القرآن في بالمجاز القول بلية 

علىللقضاء محاولة من الأصل هدا عاليه يحتوي لما ذللث، الماويل، في المعتمدة 
والبيعالأهواء أهل أمام الباب وفتح دلالته وإبعلال الشرعي، المص قداسة 

ثاووا.ما الإسلامية الشريعة إلى بوا لين

وغيرهاوالبالغة والأصول المفسر كتب من الإسالامية المصادر مراجعة وعند 
امتعمالإلى ؟ه( ١ ٠ ^بقأباءبيل.ةمعمار؛نالشى)تت 

مجازكتابه محمى حيث، ، الباحين بين اماق موضع سنة،وهن.ا اش 
لمعبيده أبا أن إلا الكتاب، ذلك، في اللففل هذا استخدم من وأكثر القرآن، 

بممؤرف؛سبر.السورشه،)ا/0\"ا-'\أمأ(، )١( 

^نسالأسد.لألايصوصامم1ب،ؤينفلر: (؛ ٣٨١،لة،)ا/الصواعقالمرٌّ)٢( 
(.٧٩٧-٧٧٣)T/الخمن، د/يمان والسة: 

(.٢٣٢)Y/اكواعذاب، ومخمر لابزيب،)U/٨٨(؛ مج٠وعاكاوى; بنلر: )٣( 



الكJيرالتمسير قى الممات آيات من الرازي موفنؤ 

اللغةقي يجوز ما له قصد بل المتكلمين، عند المعروف بمعنا0 المجاز يستحيم 
الكتابمضمون إن ثم والباختين، العلماء من كثير لهذا نبه وقد تفسيره، يمحنى 

*هدا يوكل 

علىالرد كتابه في حنبل بن أحمد الإمام عند المجاز لففل ورد نفه ويالمعنى 
والزنادقة.الجهمية 

ههآه(وهوصطلأحيهوالجاخل)تت 
فيظاهر وهدا الممزلة، تمار من 

)اءالمأنأئراللغة(ذومعبأك؛رحنىقال: ٠٣٩٢جاءاينجني)ت: ثم 
حقيقة(لا مجاز تأمله مع 

قمتهابالمجاز لمتعلقة ات 

إرساءفي مضنسا جهرا يذل والذي ه(  ٤٧١ت )ت الجرجاني القاهر عبر يد على 
وبينبينه الفروق وبيان وخصائصه وعلاماته مواصفاته، ؤإيضاح قواعده، 
الحقيقة.

فيالخصتنين عرة لأشا ا من كير نناوله و ، ۶ ودا المجاز اسخيام ساع !م ومن 
الألفافلمدلولأت مع المتع المنهج اقتضاه مسالم صيء أته على الفقه أصول 
الشرعية.النصوصر؛ وْع اللغوية 

مجازاتش المال دبس )•'ا/'اه؛(؛ لأبنديمية، مج٠وعالفتاوىت ينظر؛ )١( 
وابن؛ ٢ صرو ، صيف شوقي * وتارخ نملور والبلاغة ؛ صء محمدعبدالغش، القرآن؛ 

.٣٦صرا مtحمدالجلبمل، ؛ التأؤيل ونضبن تيمية 
(.Y،>-Yr/o)والخوان، \(< 0T)\/للجاحظ، اJانواكين: يطر: )٢( 
؛؛(.U/Y)الخمانص، )٣( 



الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف —

لكنظهوره وأن الهجرى، الثاني القرن بعد ظهر بالمجاز القول أن يعلم وبهذا 
بهم.الأثاعرة وأحده المعتزلة، أيدي على 

،;١١ثلأثةفته الأهوال وأشهر مشهور، المجاز في والخلاف 
.١ والمرجئة والأشاعرة وهوةولالعتزلة والقرآن، اللغة في بوجوده فيل — ١ 

القرآزرم•دون اللغة في بوجوده ونل ~ ٢ 
والقرأزرن.اللغة في وجوده بعدم وفل ~ ٣ 

ؤإنمابينها، والترجتح أدلتها، واستقصاء الأقوال هده مناقشة المقصود ولمس 
الصفات.نصوص فى يالجاز قوله في الرازي مناقشة هو القصود 

اللغةالجازفي وجود هوعدم عليه غبار لا والدي الصحيح القول أن علم ؤإذا 
تمنها لكيره؛ لأسباب والقرآن، 

سببهوما وصفاته أسماءالله بالجانفى للقول ذريعة يالجاز القول لكن أولا•' 

جوازمع ورسالة )ي/آم(؛ نبةi لأ؛ن الفتاوى; مجمؤع ش; الأقوال لهزم بنفلر )١( 
لوح،أحمد د/ ث العقيدة عر الفاط التاؤيل وجناية ؛ ٨ — ص؟ للتنشعر، المجاز؛ 
من\وضو وموقف (؛ ١٧٣)"Y/الأثاعرة، من تيمية ابن وموقف ؛ ٨١-

(.٤٤٥/١)الغمن، ئ/لجان والمنة; الأسدلألمّوصاعاب 

البالومحليمعيد ن ومنير بكر؛ أبو وابنه ؛ ير( ٠٢٧ دهوملداوودينءايالأصفهانى)تت رآ؛ 
-(.٠٤٦٠وا؛نءب،واور)ت; ••أ،د(؛ منداد)ت: حويز بن ومحمد .(؛ ٠٣٥٠)ت: 

والآملىفى)ا/؟أ(؛ اص، أصول ر المعتمد ينفر: اكري، المحسين أبي نول وهو ( ٣١
)ا/هأ(.الإحكام، 

بازء.ابن والثنقيش، والسعدي، القيم، وابن تيمية، وابن الأسمرائيني، قول وهو ( ٤١
اجممن•الله ء-الألإازا-حمهم 
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لسانحلاف منه بنيء يراد أن يجوز ولا اليربي، باللسان جاء لف الوكلام 
مماالمجازى المعنى ذلك يكون أن فلابد كلها، الألسنة أوخلاف العرب، 

ؤإنله سنح معنى باي لفظ أي ر يفأن مبطل كل فماكن ؤإلأ اللفظ، به يراد 
i_.م ص ك ن كم 

مجازْ،إلى حقيقته عن اللففل صرف يوجب دليل معه يكون أن الئانيت 
لماJجاز، بهلريق معنى وفى الحقتقة، بهلريق معنى فى يستعمل كان فإذا ؤإلأ 
،الحقادء بإجماع المرق، يوجس، دليل بغير المجازى المعنى على حماله يجز 

سمعىأو عقلي قاطع دليل من له فلابد الحقيقة عن صرفه وجوب ادعى إن ثم 
مرجحدليل من فلابد الحقيقة عن صرفه ظهور ادعى ؤإن الصرف، يوجب 
المجاز.على للحمل 

قامفإذا ؤإلأ معارض عن المارق الدليل ذلك يلم أن من لأبد أنه النالث: 
نماالدليل هذا كان إن نم تركها، امتع مراده الحقيقة أن سن أوإيمانى قرآني دليل 

الترجيح.من فلابد ظاهرا كان ؤإن نقيمه، إلى يلتمت، لم قاطعا 

حقيقتهوصد ظاهره حلاق به وأراد بكادم تكلم إذا ه ( الرسولأن الرابع! 
يعينه،لم أو عينه سواء مجازه، أراد وأنه حقيقته، يرد لم أنه للأمة يبين أن فلابد 

عملدون والعلم، الاعتقاد في منهم أييد الذي العلمي الخمناب في لاسيما 
فيلما وسقاء للناس وبيانا وهدى نورا القرآن جعل غبو فإنه الجوارح، 
فيماالناس بين وليحكم إليهم، نزل( ما للناس ليبين الرسول( وأرسل المدور، 

الرسول(هلءا نم الرسل. بعد حجة الله على للناس يكون ولئلا فيه، احتلفوا 
الذينالأمة ثم والعبارات، الألسنة وأبين اللغات، بافمح بث العربي الأمي 
نة،للوأبيئهم للأمة، وأنصحهم علما، الناس أعمق كانوا عنه أخذوا 



الكسرالتفسير ض، الصفات آيات مح>*ا الرازي موقف 

وفلإلا ظاهره، حلاف به يريدون يكالم وهؤلاء هو يتكلم أن يجوز فلا 
مثلظاهرا، عقليا يكون أن إما ظاهره، على حمله من يمنع دليلا نصب 

المرادأن  aIaxjيعلم أحد كل فان [، ٢٣]النمل: ش»ه ًكل ين ت قوله 
[٦٢]الزمر: ش»يم إ ثلث ت وكذلك مثلها، يوتاه ما حنى من أوتيت 

مثلظاهرا، سعيا أو الخموم، هدا في يدخل لا الخالق أن المستمع يعلم 
يحيلهمأن يجوز ولا الغلواهر. بعض تصرف التي والمنة الكتاب في الدلالات 

لأنهعقليا؛ أو سمعيا كان سواء الناس، أفراد إلا يتنبهله لا حفي دليل على 
الخلقبه وحاطب، كثيرة، مرات وأعاده معنى منه يفهم الدى بالكلام تكلم إذا 

يتدبرواأن عليهم أوجب، وقد الفقيه، وغير والفقيه والبليد، الذكي وفيهم كلهم 
أنأوجب، ثم موجبه، ؤيعتقدوا فيه، ؤيتفكروا ؤيعقلوه، الخه؛لاب ذللث، 

أفرادنتثهله يحفيا دليلا هناك لأن ظاهره، من شيثا الخطاب بهذا يعنقدوا لا 
نقيصوكان ا، وتلبيا تدليهذا كان ظاهره، يرد لم أنه على يدل، الناس 
فكيف،والبيان. بالهدى منه أنسه والأحاجي بالألغاز وهو الهدى، وصد البيان 

ذللثجدلالة من كثيرة بدرجات أثوى ظاهره على الخطاب دلالة كانت، إذا 
شبهةالخفي ذللثح كان إذا كيف أم مراد؟! غير الفناهر أن على الخفي الدليل 

حقيقة(لا،.لها ليس 

علىوالمنة الكتاب في الواردة الصفات أحبار حميع حمل من لأبد ت سائسا 
المةأهل هومنهج كما تعار، بالله تق 

والجماعة.

لأبنبوالبر،التمهيد؛ ؤينظر؛ (؛ ٣٦٢~ ٣٦٠لأبنتيمية،)٦! مجمؤعالفتاوى؛ 
/U(؛ ١٣١) :الفوضأهل ومذهب لأينالقيم)ا/\/\/آ-ْا<أ(؛ واكواءقاورّالأ
.١٢٤- أحمدالقاصي، الحقان: صوص نش 
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بالصفاتالإقرار على مجسمن السنة )أهل •' البر؛؛؛'٠^ عبد ابن الإمام يقول 
علىلا الحقيقة على وحملها بها، والإيمان والسنة القرآن في كلها الواردة 

فكلهموالخوارج، كلها، والمعتزلة والجهمية، البيع، أهل أما المجاز... 
ا.مشبه(ل بها أقر من أن ؤيزعمون الحقيقة، على منها شيئا يحمل ولا ينمها 

للصوصتحريفهم ويغ لتشبهات من والمتكلمون الرازي يثيرْ ما فكل 
مباحمث،في سيأتي ما على المناقشة، أمام تثبتا لا المجاز على وحملها 
الحث،.هذا في الصفات 

توصلمشينة، مطية كان بالمجاز القول أن تبين قد يكون الإيضاح وبهيا 
حقيقتها،عن وصرفها الشرعية، النموص من كبر تحريف إلى بها المتكلمون 

وصمهمعنهم يبعد ومخرجا مليما، منهجا يمثل تدرعهم؛المجاز أن معتقدين 
يلزموما المنهج، هذا حطورة مدى وتبين الشرعية، للنصوِر محرفون بأنهم 
قولهمعليها وبنوا عليها، اعتمدوا الي شبهاتهم تهافت بجلأء خلهر كما عليه، 

ذلكر^ء

MMM

والحجةلأبيسر، ؤإطاواكاؤيلأت:  i(\io/U)لأبنءUJاJر، التمهيد: )١( 
(.)ا/٤٧الأصفهاني، القاّم لأيي الحجة: بيان في 

٤٣٣)ا/الغصن، د/مليمان نة: والالكتاب نصوص من المتكلمين موقف، ينظر• ، ٢١
-٤٤٤.)
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s

الثالثالمطالب 

التفويضاتجاه 

بالاتجاه:التعريف 

إلهرده ت أي الأمر، إليه فوض قولهم: من ماحوذ اللغة في التفويض أصل 
تعالىIقوله ومنه فيه، الحاكم وحعاله إليه وصيرْ 

ص:

ص؛اق رن يَم

عنالعقل يعجز وما عنا غاب ما رد الصالح السلف عند دالتفوبمرؤ والمقصود 
^ضأوالإحالأكف4قج، الله إلى كيفيته إدراك 

إلىيقوصه فإنه 

يعلمهلا الذي وغيرهم آدم لبني المجهول التأؤيل هي الكيفية من والمقصود 
١^٣٢.إلأ 

حيثمن ^^^١ أنهم إلا كيفيتهار؛،، الخالق يعلم لا أشياء ثمة فهناك 

فارس،لأبن اللغة؛ مقايس ومعجم للأزهري، اللغة: تهذيب معجم يفلر )١( 
الأصفهاني،وثداتألفاظالقرآن: ١(؛ )'آ/بمبم• للجوهري. والصحاح: (، ٤٦٠)إ/ 

الأسماءوتهن.س_، ؛ ( ٤٧٩)ّآ/لأبنالأير، والأثر؛ الخدث غرب في والنهاية صح؛آ، 
٢(.١ ٠ )U/ مثلور، لأبن العرب: ولسان (؛ ٧٦-  ٧٥)ا/ للزوي، واللغات: 

(.٨٢٩)Y/ والسنة، الكتاب بنموصن الاستدلال من المتكلمين موقف ينفلر )٢( 

■الخميس محمد د/ تحقيق: ، ١٠_U تيمية، لأبن النزول، حديث شرح )٣( 
)ا/ْ.أ(.واكل، العقل ودرءتعارض (؛ ٦٥/٣)لابزتيمية، مجموعاكتاوى، يفلر: )٤( 



اليكبهرالتفسير فى الصفات آيات 4ن الرازي موقف مم 

يحيطونولا الجهات بعض من الشيء يعلمون أنهم الخلق علم فغاية ، الجملة 
من^ ٠۶٥٣فيهم اش الروح كذا ،، الضربار هذا من بنفوسهم فعلمهم بكنهه، 
منالساعة في يكون ما كيفيات وكيلك كيفيتهارم، يعرفون ولا الجملة حيث 

كيفيتهيعلم لا والعقاب والثواب والحوض والميزان محل والمرا اب الح
الاكرْ/إلا الغيب يعلم ولا غيب، علم كيفها علم أن إذ ،، ١^١٤إلا 

وأمابه، الله أحبر ما ير نفالحبال يعلم • الجنة في به وعد ما ذلك أمثلة فمن 
َ؛ازوأيثا ->رإء أعس قزة نن ثم لنئ ثأ لاض نلإ ^٥^ ت تعالى الله قال فقد ت كبمته 
[.١٧]الجدة: .ه سوئ 

لمادىآعذدت تعالى: الله رايقول ت الصحيح الحديث في . الحم، وثول 
خ،نلأمضذببمرلأأ،.الصالخزنا 

الأشياءفهدم والشرائع والنواهي الأوامر جمع في تعار حكمته تفاصيل كدا 
منعلمناه فيما يقلح لا الجزئيات بحض في بالحكمة علمتا وعدم نعلمها، لا 

الأصفهاني،القامم لأيي نة؛ الأمحل ■،_؛ وثرح المحجة ببان في الحجة ينظر• ، ١١
)ا/«ا،ا(.

(.١٠٤ومخممرالصواعقالمرسلة،)ا/ (؛ ٣٥٨مجمؤعالفتاوى،)آ"/ينخلر؛ )٢( 
(.٣٧٣)U\/الفتاوى، مجموع يطلر: )٣( 

XTs/T)\\/الفتاوى، مجموع بفلر: ( ٤١
، ٢٧٥)Y/ الأصفهاني، القاسم لأبي المنة؛ أهل عقدة وشرح الحجة بيان ني الحجة )٠( 

٢٧٨-٢٧٧.)

مخلونة،وأنها الجنة صفة ز جاء ما  ٠٣١١؛الخلق، بدء كتاب صحيحي في البخاري أحرجي )٦( 
Uمس ثتنم ^ثلأ تعار؛ نوله باب )الجدة( تنزيل ّورة التفسير، كتاب وفي ( ٣٢ ٤٤١

وصفةالجنة كتاب صحيحه، في ومسلم (؛ ٤٧٧٩)[ ١٧؛: Ji^jl]آء؛نه رْ من لم لئئ 
(.٢٨٢٤)وأهلها، نعيمها 
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لم؟يقال؛ لا بها الإيمان من بد فلا ، تفاصيلها من نعلمه لم ما حكمته أصل 

كف؟لأ/ولأ 

وبصرهوسمعه العرش على استوائه مثل ه نفعن الرب به أحبر ما وكذلك 
الله.إلا يعلمها لا ذلك كفيات فإن ذلك وغير وكلامه 

تلقواالعلم أهل وسائر أنس بن ومالك ، الرحمن عبد أبي بن ربيعة مال كما 
٠[]طه: وه آمتؤئ أد-رهما عل قتل■ لما بالشرل• عنهما الكلام هدا 

بهوالإيمان مجهول، والكيف معلوم، الاستواء ت فقال امتوى؟. كيف، 
مالك.لففل هدا ، ٢٤١٧بد■عنه والوال واجب، 

وهدامجهول الكيف أن وأحبر ، اللفظ. ير نفوهدا معلوم الاستواء أن فاخر 
والاليجوز ولا تعلم لا فالكيفية ا، بعلمهار الله أمتاثر التي الكيفية هو 

(.٣٤١العز،)>/ لأبنأبى )آ/\>'اا(؛وشرحاساسالة، ٠ج٠وعاكتاوى، يفلر: )١( 
للألكاثي،والجماعت، الة أمل امماد أمحول شرح يطر )٢( 
نحالقمم، ^^١^^،، ممشالمالب، الإمام، أيومثمان، الرحمن، عبد أي بن ريعة )٣( 

)^T0\-واكهدب،، (؛ ٢٣) ٩٦- )٦;٩٨ البلاء، أعلام سر بفلر: أنس. ن بم 
X\M)\/الدمته، وشذراُت،(؛ ١٩١٦)٢٩٧/١)والممريب،، (؛ ٢٢٤٢) ١٥٤

الإمام،ومالالث، الرأي، كربيعة جماعة عن محفوظ القول )٥^١١ الن.هبي! الإمام مول )٤( 
عميروأبو بنقة، ليس كنانة لأن يمح، ؛(١ هاالمة سأم أما الترمذي، جعفر وأبي 

هذا)مثل ت مالك عن القول ذكر أن تيمية؛عن. ابن ؤيقول ؛ ٨( ١ ص )العلو أه أعرفه( لا 
مرنوناها سلمة أم عن الجواب هذا روى وند  SUJl،شبح لبيعة عن تابت، الجواب 
.(  ٣١٣٣^الزول حديث، )شرح أى عليه( يعتمد مما إستاله ليس ولكن ومرفوعا• 

(،١٥٠)A لليهقي، والخفاش الأسماء (؛ ١٣٨)U/ البر، عبد لأبن اكمهيد: ؤبفلر: 
.١٨^١١—ص! لكابونى، ؛ الحديث، أصحاب لف، الوعقيدة 

(٣V٤٠-٣٧٣/١٧ءج٠وعالفتاوى،)يدلر:)٥( 



الضيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف وج

فيالخوض ويترك به، الإيمان يجب الصمات جمح في القول وكذلك ءنهال١،، 
ؤإدراكتأؤيله، 

كماامتواو4 كمية نعلم لا أيا في مالك، قول يوافق قولهم لأئمة ا اتر وهكذا 
ذاتهأ"ا/كيفية نعلم لا 

له،وتابع له، وهومع الموصوف، بكيفية العلم يتلزم المنة بكيفية العلم إذ 
ذاتهلكيفية يعلم أحد ولا 

نحلمولا الاستواء معنى فنعلم الخهلاب، عليه دل الذي المعنى نعلم ولكن 
والبصرمع المعنى ونعلم كتفيته، نعلم ولا النزول معنى نعلم وكذلك كيفيته. 
والرصىوالغض، الرحمة معنى ونعلم ذلالث،. كيفية نعلم ولا والقدرة والعلم 
ذلائ،لكيفية نعلم ولا والضحلث، والفرح 

علميفوضون ؤإنما والصفات، الأسماء معاني يفوضون لا الصالح فاللم، 
ماتعالى لله ؤيثبتون العرب، لغة من معلومة فهي المعاني أما ، بها الكيفية 

^٦،•١٣بجلاله يليق 

بظر.جموعاكاوى،^ا/بىم.)١( 
(.YU،\/Y)الأصفهاني، القامم لأيي الحج؛تفيياناسن: )٢( 
)"آ/مْ(.الفتاوى، ومجمؤع ،  ١٣٣ص الزول، حدينؤ شرح يفلر )٣( 
٤٤٠تيمية، لابنؤ والتا>مريةت )ا/هخا-'ها(؛ المحجة، سان ر انمجة سظر )٤(  ؛٠٢٠

. ١٣٠٠٢٥، للدهك، والعلو (؛ ١٩٦)م/الفتاوى، ومجمؤع 
والتدمرية(؛ ٣٧٤و)يا/والفتاوى)م/\مه(، (، ١٣٣يفلرشرححوثالزول)ب«ا، )٠( 

(٤٥-٤٣.)

واكل،العقل تعارخحم، ودرء ؛ ١٣٠- صآم؛ا لياني، والمنان: الأمماء الغويتف )٦( 
)\إس.لأينءث؛مين، الواسطة: اس وشرح 



الكبيرالتفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف 

بمهملم ؤإل والسنة الكتاب في جاء ما بكل يؤمن أن ملم كل على والواجب 
بالقبولحبره وتلقي لأمره والانقياد للمرسول. التسليم من ولابد ، ،  ١٥معنا

ثبهةيحمله أو معقولا، ميه يباطل بخيال يعارضه أن دون والتصديق، 
والتسليمبالتحكيم فيوحد٥ أدهانهم، وزبالة الرجال اراء يقدم أو شكا أو 

،والتوكلر والإنابة والذل بالعباده \ذئو°بإا وحد كما والإذعان، والانقياد 
يعلم،لا ما الله على يقول ولا علم، به له ليس ما يقفو أن لأحد يجوز ولا 
أؤتيك،َغل وألئؤاد و؛ينز (قنع إة علهأ يمء لق، ثس ما سا >اؤولإ I تعالى قال كما 
ظهرما آلمحم، يلإ •*دم إثا ؤءل، تعالى؛ وفال [، ٣٦]الإّ-را،: متئولاه عنه ،0 

عزةنؤ\' وأن ئهن١ يع، يه ز ما اثي ^-^١ وآن ، ٣١سي وأتى ^[١٠؛^ بثلث وما بغثا 
مم[رم.لالأماف: وه ثمن لإ ت١ أف 

تعلمهلا لما والتسليم الكيفية في التفويض منهج على الأمة ملف مضى وقد 
،.الأفهام١٤تدركه ولا العقول 

٥٠٦ صى التدمرية، ت ينظر ■)١( 
(.٢٢٨)ل/يف]رشرحاكيالهاكلحاط، )٢( 
(.٢٣٠اكتاوى،)؛/برع )٣( 
(v٣٥٠/)٤٧٨/٣/٢)للأللكئي، والجماعت: الة أهل امحقاد أٍرل، ض يطر: )٤( 

والثربمة:ءطةانيهراني؛ للخلأل،)>/ا،هآ/)مام«دراّةوتحفقد: المة: يطر: 
الحدث:أصحاب، لف الوعقيدة (؛ ١١٥٣و)م/ )٣! للاحرى،

والعلو:)1أا)ص.< للدارممي، والصفاث،: )أْ/)،ا،(، الصابوني، ضان لأبي 
بيانوجامع لأبنفدام؛نفي)صخ>/)اأ(؛ وذمالاويل:  i(TAT)/\l)'للديبي، 

(؛١٩٨)أ/لليهقي، والصفات: الأساء اورفي)آ/1بم(؛ همد لأبن ونمله: الطم 
الفتاوى:ومجموع (؛ /)٨٢١٨- )ص١٨ للدمي العالمض: رب صفات في والأربعن 

والمنةالكتاب بنصوص الامتالأل، من المتكلمين موص ؤيتفلر (؛ ٣٩)م/ تيمية، لابن 
(.٨٣١)أ/



الاكJايرالتمسر ش الصفات ايات من الرازي موقف —

'الرازي كلام من الاتجاه هدا إلى الإشارة ثانيا: 

منبه القائلين عند الشائع الاصهنادح في الصفات نصوص في التفويض 
المرادالمعنى لبيان التعرصى عدم ْع ءلاهرْ عن اللفظ )صرف هو المتكلمين 

.بمراده( أعلم الله I يقول بأن تعالى، الله إلى عله ؤيفوصى يترك بل منه، 
علىالخلوفين يصفان تنبيها ظاهرها يوهم الي الصفات نصوصي في هدا 

الممرض•أو التاؤيل من مها بد فلا ظاهرها على لت فهي زعمهم، حد 

نصرصمعاني بعض بتفوض القول إلى والرازي المتكلمين دفع والدي 
تهي أسٍاب، الإلهية الصفات 

لهايعقل لا حيث التنبيه، يقتضى الصفات نصوص ظواهر أن اعتقاد — ١ 
يتعينفإنه وبالتالي المخلوقين، صفات من الأذهان في معهود هو ما إلا معنى 

والتأويل.التفويض مذهب بين مشتركة مقدمة وهد0 ومنحه الفلاهر هدا نفي 
بها،سلم مبيل لا للخلق، هولة 

النصورود لعدم بها الراد تعيين يمكن ولا بعله، الله امتاثر مما هي بل 
بدك.التوفيقي 

فيالاجتهاد يجوز الذي التاؤيل، مدم، مع التفويض، هب مل. يفترق وهنا 
،٠للصفات^ مجانية معان نعتين 

الملقح.مدهب، هو المعنى ؛هن.ا التفويض أن المتكلمين ظن ~ ٣ 

اتحافعلى حاشية عبدالحميد، الدين محي محمد ت التوحيالس جوهرة بتحقيق الفريد النفنام ( ١ر 
اللقاتي،لعبداللأم التوحيد! بجوهره المريد 

.١٥٦-ص٥٥١ القاصي، د/أحمد اكفاءت>: نصوص نى التفويض أهل مذهب )٢( 





انمكبيرالتفسير فى الصفات يت من الرازي موقف ^٠^ 

/الأهل إلا يعلمه لا مجهول معنى إلى يحتلون بل الظواهر، 

المتكلمين.وتفويض ، الفقهاء بعض تقويض بض ما فرق وهن.ا 

موصىبعض ظواهر أن يعتقد لأنه اكوضى، من لأول ١^٤١ سلك والرازي 
ظاهرفنمى والتركيب والتجسيم التشبيه شبهة على بناء التشبيه، تقتفي الصفات 

تعالى.الله إلى يمعناها العلم وفوض النص 

بهوياحذ فيقويه، الممات، نموص حيال التفويض اتجاه إلى يذهب وهو 

التأويل•اتجاْ على محنرجحه 

ائلالمفى المرجوح معناه إلى الراجح معتا0 عن اللففل )صرف ت يقول حننا 
ظاهربه أفر ما أن على العقلي اسي الدليل قيام عند إلا يجوز لا القطعية 

المرجوحمعناه في اللفغل استعمال أن الجمالة في عالمنا وفل. محال، اللففل 
ذلكأن يعرف أن إلى يحتاج لا هن.ا فعند ظاهره، على حمله تعذر عنن. جائر 

مجازبترجيح يكون إنما ذلك إلى السبيل لأن ماذا؟ المراد هو الذي المرجوح 
بالدلائلإلا يمكن لا الترجيح وذلك تأؤيل، على تأؤيل وترجيح مجاز على 

فيالمعملة الدلائل لابا ظنية سا ما على اللففلية والدلائل اللفغلية، 
يميدلا هذا وكل الضعف، غاية في يكون آخر مرجوح على مرجوح ترجثح 

محال،القطعية المسائل في الدلائل هذه مثل على والتعويل الضعيف الظن إلا 
اللفغلحمل أن على القملعية الدلائل إقامة بعد أن مازهبا المتين التحقيق فلهذا 
التأويل(رآا.تعيين ش الخوض يجوز لا محال الفلاهر على 

١٠ صر؛ماه القاصي، د/أحمد •' التفريقي أهل عدهب )١( 
،جي،ص*با.ج؛ التمسراعيرا )٢( 



الضيرالتسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

===^=^=^====^^=اعا

التقديسأساس في  Ajصرح لأنه التفويض، مدهب تقوية هنا يقصد وهو 
المماتنصوصي أن هي التفويض اتجاه قي عليها اعتمد التي الرازي وشبهة 

بهأريد ما المحكم وأن تعالى، الله إلا تأؤيله يعلم لا الذي المتشابه م فس 
المذكورالتاؤيل وأن العرب، بالغة معناه على ه يوقفلا ما والمشابه فناهره، 

عناللقفل صرف هو ٧[ عمران: ]آل ه أثث إلا ئأإية<7 بملم جو، تعالى! قوله فى 
الظاهر.يخالفه معنى إلى ظاُره 

الوقوفلامتناع الصفات نصوص وتفسير يتآؤيل الاشتغال يجوز لا ثم ومن 
تفويضفيها بيل فالبعلمه، الله امتاثر مما فهي العرب، بلغة معناها على 

تعالى>آ،.< ٧١ش

إلادأويلت7 ملم ج، • تعالى قوله على الوقف قراءة رجح هذه شبهته أحل ومن 
،الابتداء واو أداأِه ؤ، ؤوأؤس1مئ ؛ قوله فى الواو نم ، تم ههنا الكلام وأن آ،ةه 
الله.إلا يعله لا المشابه لأن 

•لكص هكا حجج، بخص قوله صحة على ودلل 
علىمنه أقوى دليل دل ثم جح، را معنى له كان إذا اللففل أن ؛ ١^^٠،( )الحجهن 

،الحقيقة تللثح مجازات بعض نحالى الله مراد أن عالمنا ، مراد غير الظاهر ذللئح أن 

بالترحيحاتإلا يكون لا البعض على البعض وترجيح كثرة، المجازات وفي 
المسالةكانته فإذا الضعيف، الظن إلا تفيد لا اللغوية والترحيحات اللغوية، 

اللهقال مثاله جائز، غير المعيقة الفلنية بالدلائل فيها القول كان يقينية، قهلعية 

يطر،)١( 

•٢٩٦^،القاصي، أحمل ت الصمات نصوص في التفويض أهل مذهب ينظر؛ )٢( 



Q
الكبيرالتفسر قي الصفات آيات من الرازي موقف 

أنعلى القاطع الدليل قام ثم [ ٢٨٦ومعهاه]الغرة: إلا ثنتا أس يكلم >اؤلأ ت تعالى 
الأيةهذه ير نففي الخمسة البراهين في بيتا ما على وحد قد التأكليف هدا مثل 

صرفمن فلابد الأية، هذه ظاهر عاليه يدل ما ليس تعالى الله مراد أن فعلمنا 
بعضعلى يعفها وترجيح كثرة المجازات وفي المجازات، بعض إلى اللففل 

وهذهالضعيف، الغلن إلا تميد لا وأنها اللغوية، بالترحيحات إلا يكون لا 
العلنيةبالدلأتل فيها القول يكون أن فوجب الفلنية، ائل الممن ليت المسالة 
الدليلدل ه[ ]ٍل: وه آمنوئ عل ^ ٢٥١^تعالى! قال وأيثا باطلا، 

منتعالى الله مراد ليس أنه فعرفا ال٠تكان، في الإله يكون أن يمتنع أنه على 
نمرقكثرة اللفظة هذه مجازات فى أن إلا ظاهرها، به أشعر ما الأية هذه 

الظنية،اللغوية بالترحيحات إلا كون لا البعض دون البعض إلى اللففل 
وهذهلمين، المباحماع جائز غير وصفاته تعالى الله ذات في بالغلن والقول 

والفطرةإليه، يميل التعم، عن الخالي والقال، المسالة في قاطعة حجة 
التوفيق.وبالله بصحته تشهد الأصيلة 

المتشابهتأول طالب، أن على يدل الأية هذه قبل ما وهوأن رالدحاةالداسة(: 
نأيبمائألبسي آثعأء منه ئئته ما بشمن رئ ئزيهنِ ؤر ألخمأا ^^١ I قال حيث مذموم، 

•ذلك تعالى الله ذم لما جائزا التشابه تاؤيل طلب ولوكان ٧[ صران: ]آل ئأوي؛يءه 

العقلودل ومتثابه، محكم نسمين إلى الكتاب، م قلما تعالى إنه نل! فإن 
هوالحكم،الراجح معناه على اللفغل حمل إن حبنا من مة القهذه صحة على 

طلب،من طريقة ذم تعالى أنه نم المتشابه، هو براجح ليس الذي معناه على وحمله 
هر،للظا تركا البعض دون المتشابهات ببعض ذللئ، تخصيص كان المتنابه تأوز 

يجوز•لا وأنه 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

به،امنا يقولون بانهم العلم في الراسخض مدح الله أن ت الثالنة( رالحجة 
منألص أهد ئعلمموث ارمي هأثا ممه-أ ت البقرة سورة أول في وقال 
فهؤلاء[ ٢٦ظؤ، يهشدا اممه أياد مادآ ثمورث حفروا ارن وأما زيهم 

شلهم كان لما التفصيل على المتشابه ذلك بتاؤيل عالين كانوا لو الراسخون 
وأنلأبد فإنه التفصيل سبيل على شيئا عرف من كل لأن مدح، يه الإيمان 

اللهأن القطعية بالدلائل علموا الذين هم العلم في الراسخون إنما به، يؤمن 
تعالى،الله كالم القرآن أن وعلموا لها، لهاية لا الض بالمعلومات عالم تعالى 

القملعيةالدلائل ودلت آية سمعوا فإذا والعبث، بالباطل يتكلم لا أنه وعلموا 
ذلكغير منه مرادْ بل تعالى، الله مراد ءلاهرها كون أن يجوز لا أنه على 

أيالمعنى ذلك بان وقهلعوا علمه، إلى المراد ذلك تعيين قوصوا ثم الذل١هر، 
لمحيشا بالله العلم في الراسخون هم فهؤلاء والصواب، الحق فهو كان ئيء 

الإيمانعن التعيين على بالمراد علمهم عدم ولا الفلاهر، بترك قْلعهم يزعزهم 
القرآن.بصحة والجزم بالله 

تقوله على معهلوفا أيزه ؤر وآلزسمن ؤ قوله كان لو ت إ الرابعة رالححة 

الفصاحةذوق عن بعيد وأنه ، ابتداء يدءه ءامنا يملية ؤؤ • قوله لمار يؤه ؤءلأ 
به.امتا ؤيقولون يقال! أو به، امتا يقولون وهم  '•يقال أن الأولى كان بل 

توجهان تصحيحه قي ت قتل فإن 

I العالمونهؤلاء ت والتقدير مبتدأ، كلام ؤيقوؤثه قوله! ن أ
به.آمنا I يقولون بالتاؤيل 

الراسخين.من حالا ءؤد،ولرنه يكون أن I رالئاني( 
إلىمعه يحتاج لا بما تعالى الله كلام ير نفلأن فمدفؤع، الأول أما ت فالنا 



الء^بيرالتفسير غى الصفات ١طت من الرازي ٠^٥^ س

هرالحال هذا أن والثاني الإضمار، إلى معه يحتاج بما تمره من أولى الإضمار 
فوجس،العلم فى الراسخين وذكر تعالى الله ذكر تقدم قد وههنا ذكره، تندم الذي 

فيكونتعالى، الله من لا الرامحين من حالا يهءه ءامنا مولوة ؤ فوله؛ يجعل أن 
الئاهر،عن بالعدول إلا يمم لا الدم، ذللث، أن فئت للغناهر، تركا ذللئ، 

أولى.القول هذا فكان إليه، يحتاج لا ومذهبنا 

بماأنهم^آمنوا يعش تثه عد تذ ظ تعالى: قوله الخامسة(: )الحجة 
عالمينفلوكانوا وتاؤيله، تفصيله يعرفوا لم وبما التفميل، على ء-رفوْ 

فائدةالكلام لهذا يبق لم الكل في بالتفصيل 

عدة،مواضع فى الكبير، نفيره في المعنى تفويض اتجاه الرازي سللن، وقد 
:أذكرمها

وطريقلفخ، الهومازه_، الصفات نصوص بمعاني العلم تفويقي أن كر ذ~ 
؛الوحديزر 

والقبضة،اليد، صفة تعالى الله إلى بمعناها العلم فوض التي الصفات ومن 
وااة^ض،•دالإتان، والمجيء والاستواء، والمتن، 

المنةأهل ،ة عموالضوء على الرازي، عند التفويض اتجاه نقد ثالثا؟ 
والجماعة:

الصفاتنصوص معنى بعض تفويض في والجمامة السنة أهل الرازي ا حالف
زعمه،حد على المتشابه من الصفالت، نصوص أن في شبهته على ذللث، في معتمدا 

.١٧٨- ١٧٧٠٠٣مجأ،جب، الكر، التمر طر: )١( 
ؤيتفلر;؛ ص٧١ جَاآ، ، ١ ومج؛ ؛ ٢  ١٤~ صّآا٢ جء، ُح"آ، التفجرالمثر، يمطر• ؛ ٢١

١.جا"'ا، ْجّاا، صءه؛ جّا، ، مج؟ 





الء^بورالتفسير فى الصمات ١^^ من الرازي محوفف وح

سماعهمن يظهر معنى من عليه يدل وما اللفظ نفس ُه يراد قد الظاهر ولفظ 
اقترنوما اللففل فيه ورد الذي السياق وبحت، ، عليها المتعارف اللغة بحب 

منوالبهلول والظهور منه، المراد المعنى هو هذا أن على تدل قرائن من به 
لهيفلهر لا وقد فهمه، ص، المراد المعنى لنخص يظهر فقد النسبية الأمور 
الأسثاب،.من ذلك، غير أو جهله أو فهمه لقلة مباشرة منه المراد 

نفسبه يراد فد الغلاهر أن يعرف أن فينبغي الذلاهر لففل )أما نمية؛ ابن يقول 
منيظهر الذي المعنى به يراد وقد للقلبج، معناه أولظهور مع، لللظهوره اللفنل 
بيهالنالأمور من والبطون الظهور أن ؤيعلم الأمران، به يراد وند للقلب اللففل 

أوبالكلام تقترن لأسباب تارة لغيرهم يغلهر لا ما طائفة أو لثخص يظهر فقد 
أنؤيحلم أحر، لأسباب وتارة المستمع، عند تكون لأسباب وتارة التكلم، 

قدبل الفرد اللغوي الوصع لمجرد يكون أن يجب لا اللفظ من المعنى ظهور 
جهةمن تكون وقد الشرعية، أو العرفية أو اللغوية، الحقيقة جهة من يكون 

ظاهرهو جعله ما الحالية أو اللففلية الثرانن من باللففل اقترن الذي الجاز 
أوالقرآن في إما مجازا ميته نيمنع من وأما مجازا، ميه يمن عند اللففل 
يخالف،قد الإفراد حال اللففل وصع أن ؤيعلم مجازا، ذللثإ يسمون فلا مطلقا 
كذللأخ(را،.الألفاظ غالب بل التركست، حال وصعه 

أومخالمؤلمذهبه موافق المنة أو القرآن ظاهر أن زعم ُن فإن ذللثح على وبناء 
الواقعفي هوالحق ذللثح يكون أن يشترط لا فإنه مذهبه، يوافق معنى على تأوله له• 

الأمر،في الحق يتبين حتى الادعاء هذا من التأكد من إذا بد ولا الأمر، ونفى 
والوجهاليدين، I مثل الصمات نصوص من الذلاهر أن زعم من فإن ولذلك 

)ه\/ها'ُا(,دسالخههية، ؛١( 



الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

صفاتعلى تدل أنها هو الخ والإتيان••• والمجيء والاستواء، والقلءم، 
الصفاتهل،ه في كبيرا علوا ذللث، عن الله تعالى قق الله ؤينبه المخلوض، 

هزابل ه، الله حق في مراد غير المعنى هذا أن نلث، فلا المخلوق، بصفات 
صفاتصفاته من ثيء في يثبه لا قؤ الله لأن وخلال باطل المعنى 

عليهيلول الن.ى المعنى هو هن.ا أن فهم فمن ذلل؛،، عن الله تعالى المخلوقين 
الألفافلظاهر هو ليس المعنى هذا لأن الفهم في أحه1أ فقد الألفاظ هذه ظاهر 
ظواهرمن عليهم الله رضوان اللف، فهمه ما هو هن.ا وليس عليه، دلت، الن«ى 

علىغؤ لله الصفات إثبات منها فهموا أنهم الحقيقة ل المحقات وص نم 
تعالىلله اليد إثبات أن منهم أحد يفهم ولم وعفلمته، بجلاله يليق •^،( ٧١الوجه 

فهذاذللي،، عن الله تعالى المخلوقين، يد مثل قك لله يد إنات إلى يودى مثلا 
ظاهرهو هذا إن أحد يقل ولم عليهم، الله رضوان الصحابة يفهمه لم الفهم 

السلففهمه والذي الموص، عليه دلت، الذي الفلاهر أن الحق ل الموص 
الألفاظمعاني فهموا ند فهم الصفات، معاني إنات هو عليهم الله رضوان 

تشبهلا تعالى الله ذات أن فكما وعفلمته، بجلاله يليق كما ه، لله وأثبتوها 
الظاهرهو فهذا المخلوهين صفات تثبه لا صفاته فكن.لل؛، المخلوهين ذوات 

الموصهره من عليهم الله رضوان لم، الفهمه الذي الصفات نموص من 
ظاهرها،هو هذا أن منهم أحل• يتمور ولم منها، الشبيه منهم أحل- يفهم ولم 

كمامنها المتبادرة المعاني يتقوا ولم الaلاهر، على الموص أجروا ولذللش، 
كلالصوص وناولوا مراد غير الذلاهر إن قالوا حين بءا.هم من الخلف، فعل 

الفهمالموص فهم عدم وهو والخملآ الضلال أصل فهل-ا من-هبه، ■صنا 
عليهم،الله رضوان هديهم عن والإعراض لف، الفهمه الل-ي الصحيح 

إنهمل النموص من قيم الالفهم هدا فهم أن منهم أحد عن يوثر لم حث 







الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف عم 

كبيرا.علوا ذلك عن الله تعالى المخلوقين صمات تنبه لا صفاته فكذلك 

الصمات؛تصأوصرر معاني يتقويفر القول يهللان ١^^٠،! الوحه 

منجزء هي الش الكيفية تفويقي في والجماعة السنة أهل هب من. إيضاح إن 
أمرحلية، بصورة وإبرازه أقوالهم وجمع ، البرية رن صفات في مذهبهم 

الأهمية.بالغ 
مقامفهن.ا الشرعية، النصوصس معاني بتقويفي القاتلين على الرد يكون به إذ 

الألفاظهذه معاني ندرى لا I يقولون الذين ١^١دينة 

يقدرواولم ثرعي نص وعقائدهم قواعدهم عارض إذا والمتكلمون فالرازي 
معالله، إلا يعلمه لا معناها إن وقالوا ،، تعارأ الله إلى محنا٥ فوضوا رده على 

مراد.غير النص ظاهر من يفهم ما أن اعتقاد 

ويقرونمراد، غير ظاهرها أن يزعمون لأنهم تناقص أفحش متناقضون فهم 
.٢٤ر بمعانيها بجهلهم 

جاءتالتي المعاني عن أصولهم تخالف التي النصوصى عْللوا فالمفوصة 
بمتزلةعندهم بل ثيء المموص هذه ظاهر من يفهم لا أنه وزعموا لأجلها، 

لهاوالقارئ معين، معنى على تدله أن دون القارئ يقروها التي الهجاء حروف 

٢(.• ٦ - ٢ ٠ ٥ )ا/ تمة، لاين والقل، الخل تعارض يطردر، )١( 
)\إبم\(.الشم، لاين )٢( 
(.٨٣٢)Y/ والت، الكتاب بمحوص الاسدلأل س المكلمن موص )٣( 
(.٩٢٠رم/١^، الصواعق ؤيفلر:  U\'r)\/اب، مختمرالصواعق )٤( 



٨اككبير التفسير في الصمات ابات من الرازي 4وفض 

شينامنه يمهم لا عربيا كلاما أو معناه، يمهم لا أعجميا كلاما يمرأ من بمنرله 
وجهان• يقال كما أنهما له ينبض والتمريض التأويل لمنهم المتامل أن كما 
وأماأحرى، معان إلى صرفها في اجتهدوا المؤولة أن ذلك واحدة، لعملة 

أذهانهمؤيتعبوا هم أنفيشغلوا أن دون الظاهر إرادة بنفي فاكتفوا المفوصة 
إليها.صرفها يمأكن معان عن بالبحث 

علىالصفات من لربه يشت وما توحيده بز قد والاتجاهين المنهجين من فكل 
فإماحالفه وما به، أحد منها عقله وافق فما الصوص، يفلرفي ثم بعقله، يدركه ما 

التأؤيل•أو التفويض، منهج فيه يتع أن 
امتفاصنوما والمنة الكتاب لتموصى هؤلاء مخالفة )وأما I تيمية ابن يقول 

واأمولهدا عالم، على يخفى أن من وأشهر أفلهر فهذا الأمة، لفا معن 
والمنةالكتاب عليه دل ما فيه يتع لا والصفات التوحيد باب أن على دينهم 

الكتابنصوصي وأما عقولهم، بقياس رأوه ما فيه بتبع ؤإنما والإجماع، 
يفوصوها(أن ؤإما يتاولوها أن فإما والمنة 

اغترومن ومقلديهم الكلام أهل عند ه عرفالتفويض منهج أن الأمر ءجسبا فمن 
الملفامذهبا ت يقولون ولهدا للملفا، مذهبا بأنه والحديّثا القديم في بهم 

منكلأ بان يقال أن ذللق، من والأءج٢ا التأويل، الخلف ومذهبه الفويقس، 
المنةأهل منهج يمثلان كليهما وأن الحق، على والتفويفس التاؤيل المدهبين 

وموف؛ ص٦٤ ء~تمض، لأبن الحس، وأسمائه الله صفات في المثلى القواعد ينظر )١( 
المتكلمين،وموتي المحمود، الرحمن عيو لت الأشامح٠، من تيمية ابن 

.(٨٣٢/Y)

إتيمية لابن لهوية؛ ١ السنة منهاج )٢( 



(ZD
اوكسرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

بمكن^سلك ر لف لا من عة جما يهما خذ أ وند عة، لجما وا 
تلقواقد جهة من فهم - بزعمه - ضلالهما من أوينجوا الطائفتض يرضي أن 

حقائقإثبات أن شيوخهم لهم وصور ثيوخهم، من النصوص لهده تأؤيلأت 
والتجسم.التثسه في يوقع الصفات نصوص 

معانإثبات في صربمحة ورأوها الشرعية النصوص فرووا أخرى جهة من وهم 
لمرادوحريف النصوص على جناية يتأؤيلها الاشتغال أن ورأوا قق، بالله تليق 

آمنواأنهم أي منها، لكثير أو لها التفويفس لك مسلكوا فلذلك منها، الشارع 
وأنهمأملم، الملك ط؛ أن وخلنوا لها، معان إثبات دون النصوص بألفاخل 

الشبهةوتشبيهات المؤولة، تحريفات من ينجون به 

٠، لفالإلى هذه طريقتهم ينمون أنهم كما 

أقوالشر من لف والللسنة متعون أنهم يزعمون الذين التفويض أهل فقول 
والإلحادر؛،.البدع أهل 

يكونوحتى الكيفية، تفويض في لف الأقوال جمع إلى دعتي باب الأّذهذْ 
يالتقويفيقال التي الصفات حمِحآيات في الرازي على ردا النقع. من الموطن هذا 
الوطنهن.ا إلى بالإشارة بعد فيما فاكتفي لف، الإلى ذلك ونسب معناها، في 
القد.من 

-سموى)أ/آ> مسلم وشرح (؛ ٣٣١)ا/همآا-(و)؛/سلابي، الحدث اصلأم يطر )١( 
بنموصالاسدلأل من موقف بطر الاشاح ولزيد -٧٣(؛ ٣٦/٦)(، ٢٠

(.٨٥١-٨٣٣اممابوالة)آ/

(.٩٣)ا/لابزعنيهمن، انيام..هب، العقدة وشرح (؛ ٨٥١— ٨٥٠)Y/ المتكلمين، موص )٢( 
.خصراسمانيادرث،)ا/م.ا(.)٣( 

٢(.٠ ٥ )ا/ والنقل، العقل درءتعارض )٤( 



٨اككبهر التمسر هي الممات أيان من الرازي موقف 

•الشرعية الصوص معاني بتفويض القول بعللأن على والعقل الممل دل ؛_ 

Ui  النقل:دلالة عن

قولهمنها كثيرة آيات في القرآن نتدبر أن أمرنا تعالى الله أن المعلوم من إنه 
[.٢٩@هلص: ألأف أزلمحإ ;هن ص ِبمققأ تزق ١^٠ أزئ وكف : تحالى 

سقلاديت>هلتلكم عرؤا في'ُا أرقه تعالى؛ قال وفهمه، عقاله على وحفنا 
معلوم،معناه أن على يل.ل العربية يفهم من ليعقله عربيا القرآن فكون ، ٢[ ]يوش: 

غيرها.أو العربية باللغة يكون أن بين فرق كان لما ؤإلأ 

وهاّىؤالأ لآؤل بمنثا آلكثب ؤؤرلتا إ تعالى ل محا نبيان، أنه أحبرنا كما 
المدور،في لما وشفاء هدى أنه وأخبرنا [، ٨٩]النحل: وبثرئ ونمته 

وئدتم،الئدور ة هآ وثدآء زيكم نن منهله ثذ.؛آءدكر ألثاس >اؤكأت؛ا تعالى: قال 
اختلفوافيما الماس بين حاكم أنه وأخبرنا [، ٠٧]برني: .ه وثبمه 
يوهأ"صلمأ يما آلنا؛؟، بثل تتبجز الص ألكثب معه،م ؤؤانزل تعالى؛ فال فيه، 

[.٢١٣]القرة: 

ومعرفته؟فهمه عن الإعراض منا يراد أن هدا كل ْع يجوز فكيف 
الخالق،أنا ، وكيفالقادر، أنا وكيف العالم، أنا كيف انقلر يقل لم نمالى لاه 

.ملئث، ءضم.< آلإبل إل .بثلثوذ ^١٥^٠ نحالى؛ قال ، خلقت، كيف انفلر قال: ولكن 
ه. نطحش َلإن، آلآ;ني وإن . ست َكم، آإجا4 دءل . ؤقتغ مم ألّءا؛ ر1ل 

-•آ[لا١٧]الغاشة: 

)آ/مآا(.الأصبهاني، القامحم لأبي سفلرالخجةفيسالالمحجةت 













الكبيرالتفسير قى الصفات آيات من الرازي موقف 

وعذابللوقت إصاعة معناه فهم يمكن لا ما وتدبر فائدة، للتيبر يكن لم 
للض١١/

القرآنمن كثير من تماد يألا المفونحة قول على يلزم أنه العاشر: اللازم 
هوطلاسم،ما منه يكون بل ومبينا، ونورا وثقاء هدى كله يكون وألا علم، 

مناقضكالم وهذا العرب، من يفهمه لا لمن الأعجمي الكادم بمثابة هو أو 
بلسانوأنه ، ونوراوشفاء هدى كله القرآن كون على الدالة الكثيرة ثاديات 

يزرمم^ 
مدحفيه به والإشادة التفويض بمذهب الأخذ أن عشرت الحادي اللازم 

يتلونهل معنى، الكتاب من يعلمون لا الدين وهم الله، ذمه من على وثناء 
أماي؛إلا َالكنب تتنونى لا بنث0 ومتيم ؤ تعالى! قال كما لمعناه، فهم دون 
،.٣١٧٨]١^: بملزن الأ م وأ0 

ليقويالرازي عليها اعتمد التي الخمس الحجج على الرد الرابع• الوجه 
١^٧]،؛على التفويض اتجاْ 

علىالوقف عند التفويض اتجاه وأصحاب التاؤيل اتجاه أصحاب اختلف 
أصحاباتفق أن بعد هذا ٧[ ت عمران ]آل آيزه ق ؤآلئسممن آق، إلا ثأوي)هآ ثنام ؤو٠نا 

اللهيعلمه المتشابه فهل المتشابه، من الصفات نصوص أن على الاتجاهين 
العلم؟في والراسخون 

د/أحمل-ت الحرمين إمام ومنهج اومانالخن، د/ّالمتكاJين; موص يفلر: )١( 

ه.نفالمصدر ت ينظر )٢( 

(.٩١٦)٨ انمن، د/دان موقف\ذضو: يطر: )٣( 







اليشيرالتفسير في الصمات ابأت من الرازي موقف م

اكأودل(را/لفظ في الاشتراك الشبهة ومنشأ هدا، فهذا وآياته أسمائه 
التقويقس،اتجاه لتقوية عبها اعتمد الذي الرازي حجج على الرد وسيكون 

عدةلأسباب المتشابه يعلمون لا العلم في الراسخين أن منالها والذي 
بالأتي:عله الرد فتمكن ذكرها، 

لأنباطل، زعم العلم في الراسخون يعلمه لا المتشابه أن الرازي زعم ~ ١ 
فلوأرائه، معنى على به ؤيدل عباده، به لينفع إلا القرآن من شبئا ينزل لم تعالى الله 
يجوزوهل بعلة، علينا وتعلق مقال، للهلاءن للزمنا غيره يعلمه لا المتشابه كان 

إالمتشابه؟ يعرف يكن لم و. الله رسول إن ت يقول أن لأحد 
يعرفهأن حاز ه ألك إلا تآوبأبم7 سام تعالى فوله ْع يعرفه أن جاز ؤإذا 

اللهيعلمه بان هماس لابن ودعا ير، النفعليا علم ففد صحابته س الربانيون 
قمح،ؤيمفهه التأيئل 

اللغة،حيث، س ومعانيها الألفاظ بمدلولأيتج يعلمون العلم في فالراسخون 
تاؤيلها.يعلمون بأنهم المراد وهدا 

بالتاؤيلالراسخين بعلم الفول مخالفة على الصحابة إجماع دعوى أما ~ ٢ 
تتيمية ابن يقول ، ذللث، بإثبات بعضهم عن المقابل بالنقل مردودة فدعوى 

يعلمونلا العلم في الراسخين إن قال.' أنه الصحابة س أحد عن يشت لم رانه 
تاويلاوتشا؛ه(ص.

١٩-ص٧١ بمنة، لأن الإكلتلفىالم-ئابهواكأويل؛  ٢١١
.٩٩- ص\ّبم نية، لأبن ١^; منكل ينظر:  ٢٢١
)با/ا"•؛(.سمية، لابن اكاوى; مجمع )٣( 



الكسالتفس> , ف الصمات ات آيم-, ن ك ■ ١١ال  ١٥٥٥٥

علمووكلوا بذلك، يهآمنوا تعالى الله أحبر ما معنى الراسخون علم لما ~ ٣ 
•علم بلا إيمان يتصور ولا للعلم، نتيجة لإيمان ا لأن تعالى، الله إلى وكنهه كيفيته 

حدكان ولذا شرعا، ولا لغة لا له، مرادفا وليس العلم، من أعم والإيمان 
واعتمادرا/وعمل قول أنه والجماعن المنة أهل عند الإيمان 

قتيبةابن ذكر فقد الرابعة، الحجة في إليها استند الني اللغة حجة عن أما ~ ٤ 
فيها،إماما به وحثك اللغة، جهة من عنها وأجاب أوضح يعبارة الحجة هذه 

فيالراسخون يعلمه أن اللغة في يجوز كيف قائل؛ قال )فإن ه؛ فيقول 
ءاثنايملأ أيز ؤ رأؤسءئ اثن إلا ئأييلث7 ملم  ١٥^; '•يقول تعالى والله العالم، 

ولمسساعن انقهلعوا العلم في الراّسخين أسركح، إذا وأنح، بوم؛؛؛■ 
فيالنحويين من كثير مذهب، وهذا فعلين، للراسخين توجن، سق واو هاهنا 

ولين.المتا من قوم غلهل جهته ومن لأية، ا هذه 

العلمفي الراسخون ! قال كانه الحال، محنى في هنا ها إن ت له قلنا 
رورمأنا •' يقول ونيد الله عبد إلا ياتيك لا I الكلام في ومثاله ، به آمنا ت قائلين 

■يريد بزيارتك• رور مأنا يقول وزيد الله عبد إلا يأتيلث، لا يريد ، بنيارتلث، 
ر(أ بزيارتلث،... رور مأنا ت قاناؤُ ونيد الله عبد إلا ياتيلث، لا 

يمءهءامنا يملأ ؤؤ • قوله فيكون هذا )وعلى ■' ل فقا ئغ كثير ابن وجهه وهكذا 
تكقوله عليه، العطوف، دون العطوف من يكون وأن هذا وساغ منهم لا حا 

ورصودأآس ين محلا بممث وآتؤبجر ي.مبم بن محوا اون الثهتجدن 
نلهرثن ؤآلابمى آلدار بوءو وألإ-ما لؤا المدمث هتر أؤكائا ورسولمح1 آس ونثثوف 

١٠٣٣ وس القاصي، أحمد در ؛ التفويصى أهل مذهب ينظرت )١( 
مشلكالأرآن،ص،ها-ا.ا.)٢( 



الكبيرالتفسبر في الصفات آيات من الرازي موقف  لج
أذم7آمعك وتيثوف أررأ إ حاكثه صدووبم ق محلوف ولا أثإتر هاجر س تمؤث 

•؛آءووال!لخث- و ألمئإ،حول هثي هأنكك مسهء نح ئول وتن حصاصه -؟؛؛ كال ؤئو 
ؤامحمل ولا إإينلموأ سبجئا ١^■؛^• ولإحوه-ا ثثا أنير ربما بهوفيى بمدهم ثى 

ربش^^،١٠ • وقوله ١[ • - ٨ ; تجزه رءوف إظد رقآ ءامنوأ للخما غلا ملوثا 
صفوفا(صفوفا والملائكة وجاء أي [ ٢٢]الفجر: ؤاه صنا محيا والملك 

مض،ولا لغة بممتغ ليس واونز الواو وجعل الوصل قراءة أن والخقصود 
حيثمن توجيه ولها العربية، أهل من به يعتل من به قال اللنة حيث من توجيه فلها 

بنمجاهد وتلميده ها، عباس ابن القرآن وترجمان الأمة حبر به قال المعنى 
فانالترجيح، بصدد ولت يالتمير، العلم بالتأؤيل يالملم ومرادهما جبر، 
بحلمالرب امتثثار أرادوا ؤإنما ا الوقفقراءة على اللغة وأهل لفا العامة 

اللممغ من التفويفى أهل توهمه ما يريدوا ولم وكيمياتها، المغيبات حقائق 
اسمناءالثابتة القراءات فوائد من لكن الألخافل، ودلالات انموص بمعاني 

فيه.تعارض لا وجه على متعددة معان 

اللمذللق، نفى على دالة الأية بأن أصلا يسلمون لا بالوصل القائلين أن كما 
معانيبعلم أشركهم تعالى الله أن يريدون بل بالله، واختصاصه الحالق عن 

تقوله في بآيات يعرها بوحدانيته بالملم وملائكته هم أشركهم كما الألفافل، 
مإلا إك لا ألتنإ  ١٧٥أنز ثأوأوا م إلا إلت لأَ أئه أس ءؤثي_ث 

[.١٨: ء،سان ]أو وه أشكيتر ألمتز 

تقديرلكان ءاء]فة الواولوكانت، أن مفاده ما الرابعة الحجة في يذكر والرازي 

شسراينئ؛ر،)ا/يأم.



٠الكبير التفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

القولهذا إصافة يجوز ولا يه، آمنا ت يقولون العلم في والراسخون الله ت الكلام 
الله•إل 

التقديرهدا يحيل ه نفوالسياق بالنم، ليس هذا بان عليه يجاب أن ؤيمكن 
الضيريعود أن وجائز هتآلنمان:ب؛1، -؛نبرث ؤَةونو(ت مقولهم جملة من لأن 

محذور.فلا المتعامحلفات، آخر على 

منمدح تعالى الله )أن ت مفادها والتي الثالثة، الحجة على يرد أن ؤيمكن ~ ٥ 
•يلي يما عالمه..•( إر ذلك علم وكل 

به.يؤمن ما بدلالة علم بلا إيمان يتمور ولا به، آمن من مدح تعار الله أن 
الرازيكان فإذا والمتثا؛١٠^١،، للم،>اكم شامل ه رث عند تى ومل ت قولهم أن 

المشابهعالم وكانوا أنهم لخملة 
والدلالة،المعنى يثبتون المحكم في وهم الحكم في يلزمهم فكذلك عاله، إلى 
التفريق؟!.وجه فا 

بدلالةوليس كنهها ودرك الغيباين، بحقائق يتعلق الإيمان؛الغيب، أن كما 
والقارعةبالصاحة العبد آمن فإذا مجردة، معان من تضمنته ما على الألفامحل 

لأمحماع،ا تصخ الماعة أن وهو معنى، من ذللث، تضمنه بما يؤمن فإنه مثلا، 
ولوالكيفية، ومعرفة الحقيقة وجه على ذللث، إدراك امتناع مع ، القلويب، وتقمع 
والقارعةالماخة الماعق أسماء من بان بالتصديق هو الإي؛مان أن ان إنادعى 

مجتمعةوحروف، مجردة أسماء وأنها معنى، من تضمنتاه ما دون وجوها 
الحالوكذللثج القضية، هذْ فى بالغيبج مزمنا كان لما ذاتها، فى لها دلالة لا 

(.٢٢٥)م/_-^^؛^، i^fحاْعاويان؛ ينظر؛ 







الكاJيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

فيالجهد استفراغ بعد الفرعية المائل بعض في الملك هدا سلخ ولس 
ساعغير فانه ؛ أبد إلى وليس أمد إلى متوقف وهو الصواب وتحري البحث 

والترددالشك من عليه يتئلوي لما البيان، غاية الله بينه الذي الاعتقاد أمر في 
الاعتقاد.عمدة هو الذي لليقين النافي الجرم وعدم 

أنواعه:

جعلثم ومن الصفات، آيات في المكنة الأقسام إلى ه تنمية ابن أشار 
صرمحن؛علتم، التوقف 

أنؤيجوز الله، بجلال اللائق الراد فناهرها يكون أن يجوز يقولون' فقوم 
وغيرهم.الفقهاء من كثير محنريقة وهذه ذلك، ونحو الله صفة الراد يكون لا 

الحديث،وقراءة القرآن تلاوة على يزيدون ولا كله هذا عن يمسكون وقوم 
اسديراترأ،اهذه عن وألسنتهم بقلوبهم صين معر 

الأمرين:بجواز الحكم على قائم الأولى الهلائفة توقف، أن القولين بين والفرق 
أحدهما.إلى ميل دون لكن والنفي الإبان 

أيدا.بالئيء الحكم عدم على قائم الثانية الهنائفت وتوقف 
وكلاهمالب؛ الجهة من الثانية وتوقف الإيجاب، جهة من الأولى فتوقف 

. . .)٣(
يوقى

صفاتإثبات يجوزون الذين الواقفة )قول ت الأول القول في يندرج وممن 

للناطي،والموافقات: (، ٤٣٢)Y/قيامة، لأبن ;وءةانفلروحةالماظر: يطر: )١( 
)t/٣٧(.لاخاوي، ؛ ص٥٣حجر، لأبن الطر: ونزهة (؛ ١١١)إ/

(.١١٧-١١٦)م/مج><رعاكاوى، ^ِ:)٢( 
٠١٣٤- ص٣٣١ القاضي، د/أحدو التقوض: أهل مدم، يطر: )٣( 





٢ الكبيرالتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف ٦ 
و،ْا

الخصوص.وجه على الصفات نصوص حيال 

ا.^٠١١ ٤١١وترك التوقف فيجب ومممارصة، ضعيفة القلية الأدلة أن كر ذ٠ 
بالضعليه الإقدام يجوز لا باطلا أو حقا كونه يعرف لا ما أن كر ذص 

فيهر^آ،.الوقف يجب بل يالإيات، ولا 

تمعنيان لها [ ١٢١؛;]١١٨حق حؤتئلؤم • نعالى قوله في اللأوة أن كر ذ٠ 
فعلا.الإتباع )والناذي(؛ التراءة. )أحدهما(; 

بمحكمه،عملوا أنهم ت )ثاكها ت منها لوجوه احتلموا القراءة على حملها وممن 
سبحانه(الله إلى وفوصوه منه، عليهم أثكل فيما وتوقفوا ؛متشابه، وآمنوا 

والفويض.الوقف بين جمع أنه عليه يلاحظ وهتا 
تأقسام ثلاثة على الأيات دلائل جعل ندما عه 

فيكونوانتفائه، ثبوته ًلرفي على الدلائل هذه مثل يوجل لا الذي • )ويالنها( 
يتميزولم فيه، اشتبه الأمر أن بمعنى متشابها ذلك ؤيكون فيه، الوقف حقه من 

علىإجرائها في حاصل الراجح الظن أن إلا الأخر، عن الجافين أحد 
فلواهمف(لنؤ

العقولدلائل حلاف على وردت إذا الأحاد أحبار أن القاصي عن حكي يه 
،.فيهار الوقف وجب 

المممرامير،جآ،جم،ج؛ّ)١( 
١.رمآث ؛  ٤٣^^ج"؟، مج؟، الكر، الضر )٢( 
و.جب،جه،جه\،.صا،اآ؛ يطر: مح'ا'،جلجآآ'آ؛ التمرالكر، )٣( 
الضيراهم،جأ،جب،جهيا.)٤( 
جّآة,، ١ ج؛ ^٧، الكبير، التفسير )٥( 





GiD
الء^دراثفسير في الصمات أيان من الرازي محوفف 

فهولا؟ أم فعلا واسر الفناء هل أما حائزل١،. الفناء إن ت نال العقول نهاية ي ف٠ 
الحرمن١٢/إمام صعر كما متوقف، ذلك في 

عليهيدل فلم الحصر إبان فأما لها الإقرار وجب عرفها التي الصفات أن ؛اب 
بهاتحيط أن من أعفلم الكمال ونعوت الجلال وصفات فيه، التوثق فوجب 

اوثرل'آ/عقول 

حدعلى نفيها على ولا اليعر الصفات غير ثبوت على يدل لم الدليل ن أ٠ 
الوشأ؛أ.فيجب زعمه، 

٢.ل التوقف اتجاه إلى ذهب الاستواء صفة ي ف# 

وابنالتوقف، اتجاه سلك الرازي أن إلى تعالى الله رحمه تيمية ابن إشارة ~ ٢ 
لهتصدى تيمية ابن لأن الرازي، شخصية يدرس دارس أي من يالرجل أعلم تيمية 

المعيثبت لم ممن ونحوه الرازي فإن )وأيصا •' تيمية ابن يقول والرد، بالتقد 
مابين يفرنون لكن صحتح حلريق أنه بينهم نزاع ولا الصفات، إبان إلى ءلريقا 

وسم\ك-(:< T\T-Y\^/o)فىان-دساب، وأشارإرذساينبمصارا3ى، 
شرحفي الرازي، عن الاتجاه هذا حكا واكفتازاني (؛ ٩١/ )ا المعقول، لمرح المقول 

وآراوهالرازي الدين فخر ينظر؛ ؛ صم١٤ قية، النالعقاند على التفتازاني الدين معد 
.٤٢٦- للزركان، الكلأُية: 

ينظر

ينغز

ينغز

ينظر

ينظر

)آ/ل/اآا/ب(.
)آ/ل/أآا/أ(.

الدين،أصول معالم 
.١ ٤ ١ صى مجااجّا، k العالة والمطاف ؛ ١ _UA الحمل، 

،١٧٠—  ١٦٨ص ، ٢ ٥ ج ، ١ ٣ ومج ؛ ٧ ~ ٦ ص ، ٢ ٢ ج ، ١ ١ عج الكبير، ير التف
(.٣٨٣)•Y/لابزتمة، العارض: درء ؤينفر: 



اككسوالتفسير ء فو الصفات ابات م>*ا الراذى 

توهفناما على يدل ولم ، أثبتاه ما على دل العقل بأن ثبوته في توقفوا ما وين أثبتوه 
يحكمفلم فيه، توقف من ومنهم شاه، من منهم ت ؤلريقان يثبتوه لم فيما ولهم فته، 

بلوغيرهما والأمدي كالرازي محققيهم طريقة هي وهذه ثمي، ولا بإسات فته 
بالعقل(أحرى صفات يثبت من الناس ومن 

الوقففان ذلك تعهليهم الخهليب ابن عبداللمه أبي )وبحوث عنه أيصا ؤيقول 
آ.الصفات\ إثبات في كلامه على ظاهر والحيرة 

•الرازي عند والتوقف التفويض اتجاهي ين فرق ثمة هناك ~ ٣ 

أهلقول يجعله بل البتة، عليه يعترض لا الرازي لكه يالذي التفويض فاتجاه 
أقواله.أحد في والاستواء والمجيء اليد صفة في كما وهذا التوحيد، 

بالشكمه ؤيؤيضعلرب، ويضعف عليه، يعترض فهو التوقف انجاه أما 
ادهاوفصحتها في ان الإنتوقف التي القضية )إن ت الرازي يقول والحيرة، 

فنقول;لأوسقل، ا الحد ينهما فيما يحل إذا إلا بها الجرم إلى له سبيل لا فإنه 
والنتيجةمتعفوا القياس كان عقاله في حاصرا كان إن الأومهل الحد ذلك 

بها،حازما يكون بل القضية تلك في متوقفا العقل يكون لا فحينئذ لازمة، 
غيرالأوسهل الحي. ذلك إن قلنا إن وأما حلف، هدا فيها، متوقفا فرصنا٥ وقد 

طلبه؟يمكن لا أو طلبه؟ يمكن فهل عقله في حاصر 

بعينهالشيء طلب، لأن يهللبه؟ فكيف بعينه يعرفه لا كان إن لأنه ت باطل والأول 
فكيفذهنه في حاصر به فالعلم بعينه يعرفه كان ؤإن به، الشعور بعد يمكن إنما 

.ص٦٣الأصفهانية، العقيدة شرح )١( 
ودرء(؛ ٤٠٧/١٦)الفتاوى،مجمؤع ت ؤينفلر ؛ ص١١١الأصفهانية، العقدة شرح  ٢٢١

(.٣٨٣التعارض،)م





الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

الضلال،ولا الحيرة، ولا الشك، ولا يح_،الخهل، لا اك أن المعلوم ومن 
الأثوما لؤمن، من أندعوأ ؤ،ل I بقوله الحترة ذم وقد واليقين والُلم الدين بمحب ؤإنما 

آمح؛رفيق آكتطن آسهوئم '؟دى آث، هدتا إد بمد آءداما عقأ ونرد بممئا رمح!* تئعثا 
لنسلموئنإئا ألهدئ هو أثي هدى إني ض آذينا أنهدي إئ لتحمح، لم7 

.٤٠محئروذك إيخ ٠^^ وهو وأققدْ آلكثلوْ آييثوأ وآذ . ألقلميى لتت 
هألنغم الصم؟ل >اؤآهدنا نقول: أن تعالى الله أمرنا وقد :!، ٧٢- ٧١]الأنعام: 
٧[.- ٦ لالغاو>ت: ه ألهنالبن ولا علتهم قننوب ثر عمم أشنن، الدمن صاّرءث 

مكايدد جبرايد رب *اللهم يقول؛ يملي، الليل من قام إذا الني. وكان 
سىنحفإ ألت، والئهادة، العيب، عالم والأرض، الئمواسم، فاطن ؤإسزافيل، 

إثلقالص؛إدبلذ بس فيه احتلم، لنا اهدني تحثلمون، فيه كانوا فينا عتادك 
امحلم،لما يهديه أن ربه سال ه فهو ،. منتقيم،ا صراط إلى ثثاء ئس يهدى 

وقدالحلاف؟ ائل مفي الهدى عدم الله محبوب يكون فكيف، الحق من فيه 
[.١١٤]د: علماه ندق رب، ءؤومل له: تعالى الله قال 

بهذهه نفلما وصم، سبحانه الرب أن مع وعي، جهل ذللث، فى الوقوف )ف 
فىمنه الهمود عن عدول ونفيها إثباتها عن فوقوفنا بها، لعرفه الممات، 

فىنققإ ولا ه، نفبه وصفإ ما لثبت، إلا نمه لما وصف، فما إياه، تعريفه 

ذلك،(رأ،.

أبعدوأنهم ، والشك، الجهل على بي وأنه ،( )الوقفللثح ماد فيتيبن وبهيا 

(.٧٧٠)ومام4، الليل صلاة المءاءفي باب فىكتااء_.الملأة، حمحيحه، في ملم أحرجه )١( 
.١٣٧-صه"آا أحمدالواطئ، ارب: سمات، ش الصيحة )٢١( 



الكبيرالتفسير قي ال۵مات أيان من الرازي موقف  ٢١
لأ؛!ا^^==========

قيالأصل هو الذي والجزم الشن عن انس 

\ميمالأحكام نمليل إلى يفضي الوقف - ٤ 
أهلأقروا أنهم فطم المبته، ليعارض أويفره، ايافي يوافق الواقف ~ ٥ 

،.٣١٧١أهل وظدوا الدعة 

MMM

.١٣٧-صْما القاصي، د/أح»او الممات: نمرص ني الغوض أهل *ذب يقلو: )١( 
(.٤٣٢)t/ ى.ا.ة، لأبن الماظر: وجؤة اJاظر روضة )٢( 

(.١٨٠)ه/ تيمية، لابن الفتارىت مجمؤع ت ينظر )٣( 



ظ

الثامحنالمبحث 
اكفاتأقسام 

مطالب:أرلعة على ويشتمل 

والتكلمخن.لف العند الصفة تعريف اكذول: المكب 

والرازي.اللف عند الصفات تقيم الياني: المطلب 

والرازي.السالف عند اللبية الصفات الثالث: المطالب 

والرازي.اللف عند الثيوتية الصفات الرابع: انمحكب 

WMB

م





اوكس}النفس) ي، الصمات آيات مر*، ا)'ى الر موقف 

اصالمطلب، 

والمتكلمينالسلم، عند الصفة ذعريم، 

الكسرةونقيت، الواو، بكر وصم، وأصلها مصدر، هي! اللغة في الصفة 
كالوعد، ا؛u_، بهاء عنها وعوض الكلمة، فاء الواووهي حدفتا ثم الماد، إلى 

والعدةأ

وهونعت،واحد، بمعنى وهما مصدر، كلأهما اللغويين عند والوصفا والصفة 
الأمارةوالصفة الشيء، تحلية وهو واحد أصل والفاء فالواووالماد الشيء، 
وزنالوزنته ت يقال كما للشيء اللازمة 

يقومالدي المعنى ت هي، الصفة • فقالوا بينهما فرقوا المتكلمين ولكن 
ونعتهالقائل قول فهو الصفة، على الدال القول هوI والوصف، بالموصوف، 
٢.،أ فيقوم؛الواصفللموصوف، 

للجوهري،والصحاح: (؛ ٢٢١إبراممإّحاقالفارابي،)"Y/ لأيي ديوازالأدب،: يطر: )١( 
لاوجر-جانى،والتعريفات،: (؛ ٣٥٦)؟/لابزمنفلور، ولسازالعرب،: (؛ ١٤٣٨)؛/

(؛YiA/>Y)للأزهري، وسم (؛ ١٦٢)U/لأفرامدي، المن: بمطر: )٢( 
اللغت:في والمحعل والمحكم (؛ ١١٥)أ/فارس، لأبن اللغة: عقايس ومعجم 

والكالياينذ:هسهآه؛ _، L،iL،'S\Jالقرآن: ومفردايت،غرم، )ح/مهأ(؛ سدة، لأبن 
المشر:والمصباح (؛ ٣٥٦)ه/منظور، لابن العرب،: ولمان صآ؛ه؛ للكغوي، 

(.٠٣٤ )٦; (؛ ٣٣٥)٣; تمة، لأبن اكاوتم،: مجموع ؤيفر: صاا'ا'؛ للفيوْي، 
ص\رأا؛للغدادي، الدين: وأصول، ؛ ٢٥٥- لمائلأني،التمبمد: بمطر: )٣( 

للآ٠LJيإالمرام: وغاية ؛  ٩٦~ ص٩ْ بن؛ورك، بكر لأبي الأصول؛ ني والحدود 
=واكريفان، الأنيقة والحدود  ١٣٢٦صللجرحاني، واكرريفاءت،: ؛ ١٤٥-  ١٤ص؛ 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

بمفواحتى الاحتياط الصفات عدهم القول هو الذي الوصف في فأدحلوا 
منأثبتوه ما بالذات القاتم المعتى هي التي الصفة في وأدحلوا بالذات، قيامها 

بعضاعتبار التقسيم هذا على لهم ليتاتى السبعة، المعاني كصفات الصفات 
الصفاتنفي بذلك فأرادوا بها قائم غير وبعضها بالذات، قائما الصفات 

بذلكتقوم لا ؤإمحافات با نوعدوها الاختيارية، 

به،تقوم لا أنها وزعموا الأفعال، به يراد القول هو الذي الوصف إن ت فقالوا 
بالذاتالقائمة اللازمة الصفات هي والصفة 

منالموصوف عن تعبر الش العبارة مجرد الصفات يعدون والمعتزلة والجهمية 

إم•معك( قتام غير 
)والوصف '•يقول حيث ئم، تنمية ابن يوضحه كما هذا في الفصل والقول 

ءؤءلفي الصحابي كقول الموصوف، به يوصف، الذي الكادم به يراد والصفة 
يرادوتارة ،• الرحمن(ر صفة لأنها )أحثها : ١[ لالإحلأص: لوه أحتظ آقئ هن 

والقدرة.كالعلم الكادم عليها دل التي المعاني • به 

العبارةمجرد الصفات إنما ت ؤيقولون هذا تنكر وغيرهم والمعتزلة والجهمية 

وكثاف(؛ ٩٢)م لاكفوي، والكاليات: ؛ _YUالأيماري، لزكريا لدقيقة: ا =
تيمية،لأبن الفتاوى! مجمؤع ؤيظر؛ (؛ ١٣٩٦)"ا/للتهانوي، المنون؛ اصطالآحا١ت، 

 ;(.٣٣٥)٣

(.١٤٨/٦)لأبنتي٠ية، مجموعاكاوىث ينفلر: )١( 
(.١٢١-  ١٢٠)Y/ للهراس، ١^^؛: القصيدة رح يطر: )٢( 
(.١٤٨)!/مجمرعاكاوى:لأين-سمية، ض: )٣( 
إلىأمته الك،. دعاء ش جاء ما باب التوحيد، كتاب في صحيحه، في البخاري \خوج* )٤( 

(.٧٣٧٥)وتعالى، تارك الله توحيد 



الكبيرالتفسير قى الصفات أيان من الرازي موقف 

وصفإصافة س اس إر كمات ائ 

سغيرناممضبه•

فيجعالونوالصفة، الوصم، بين يفرقون قد الصفانية من اتبعهم ومن والكلأبية 
ربالموصوف(ل القائم المعى ت والصفة القول، هو I الوصم، 

حقش وهي والعون، المعاني من بالدات قام ما ت هي الشرع في والصفة 
يالدامتحقام ما أوهي وال،كمالرآل والعفلمة والجمال الجلال نعو'ته تعالى الله 

وليعلم} واوسنةل الكتاب نصوص بها ووردت غيرها، عن يميزها مما الإلهية 
اللهأ٤،.رحمهم الصالح لقط العند واحل بمعنى هي والعن، الصفة أن 

MMW

(.٣٤١، ١٤٨-\ i\h)ؤيطر: (؛ ٣٣٥)٣; .ج٠رعاكاوى، )١( 
الجاس،محمد والمة: المحاب في الإلهة الصفات يطر: )٢( 
التميمي،د/يحمد والمفات: الأمحماء توحيد فى والجماعة نة الأهل معتقد • ينغلر )٣( 

'رام

اللهماء وأمحرالتعوت الن.ات ني يدكر ما باب التوحيد، كتاب البخاري، صحيح يطر: )٤( 
ومجمؤع؛ ٢٠٥ص اش، للنوالصفات: والأصماء العون وكتاب ؛ ١٤١٠صى تعالى، 

اكفار:والعلولفلي )'\/TA(.، ودرءالخعارض، (؛ ٣٣٣)م تيمية، لأبن الفتاوى: 
وبدائعالفواند(؛ ١٠٢٨/٣)القيم، لأبن اكرف: والصواعق )آ/ع'\اا(؛ لذهي، 

XMU/y)



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

التأنيالمطلب 

والرازتح،السلف عند الصفات تقسم 

تالسلف عند الصفات تقسيم أولا: 

صضأنالكاكالحالأوائلر^اكلم\0ىا_بو\سي 
وتفريعيمات التقبذكر عموما والممات الأسماء باب في يخوصون يكونوا 

بلتعالى، الله بذات المتعلق الخهلير الباب هذا في الكلام وكثرة ائل الم
فقط.الحاجة بقدر وردا تقريرا فته يتكلمون كانوا 

ابتليوانتثرت. البلع وظهرت والمة لنأكتاب المخالفة لات المقا كثرت ولما 
فاخطروابأسلوبهم عليهم والرد الكلام أهل بمناقشة والجماعة السنة أهل 

عندالحال هو كما ليس جدا، محدود بقدر لآكن الصفات، يم تقفي للخوض 
.١^٠١٠ام 

إلىكلها ترجع للمنات والجماعة المة أهل ذكرها التي يمات والتق
بينوه.الذي التقسيم أساس هي مختلفة اعتبارات 

قمن!إلى تنقم عموما فالصفات 

كمال.صفات الأول؛ القسم 

نقص.صفات ت الدانى القسم 

والنقل،العقل تعارض ودرء (؛ ٩٩~  ٩٨)آُ/تيمية، لاين الفتاوى؛ مجمؤع ينغلر؛ 
 /U(؛ ١٠٠) الرسائل، وجامع(n/Y ،) الخم لأبن الفوائد: وبدائع(U/X ؛)والصفات

.ص٩٩١أمالالخاس، د/محما.الإلهين: 



اJكLJدرالتفسير فى الصفات ايات من الرازي موقف 

تنوعان )فالصفات I تيمية ابن يقول 

والعجزكالموت ، مطلقا عنها تنزيهه يجب فهذا ، نقص صفات ت أحدهما 

والجهل•

شيء(فيها  aIjيماأن يمتع فهدم كمال، صفات ت والثاني 
الثانيالقسم ومن ٠ تعالى الله عن المنفية الصفات هو الأول القم من والمراد 

وهويالإثبات، يوصف الله )فان ت تنمية ابن يقول تحار• لله المثبة الصفات هو 
العيوبنفى وهو بالنفي، ؤيوصف وتمجيده، عليه بالثناء محامده إثبات 

كسرا(أآ/علوا يقولون عما غه عته والقاص 

وصفهوبما ه، نفبه وصف، بما الله يوصم، أن الباب هدا قي الأصل ■' ؤيقول 
علموقد ه. نفعن ٠ نفا ما عنه ونتفي لفه، أثبته ما لله فتثبت تا. ؤإثبا نفيا رسوله به 

نمسهأم/عن نفاه ما ونفى المحقات من أثبته ما اثثات وأنمتها لأمة ا سلف طريقة أن 

كتبهز ه نفبه وصف، بما الله يصفون أنهم لمين المدين أصل )إن ؤيقول؛ 
ه،نفعن ٥ نفا ما عنه ؤينفون ه، لفأثبته ما لى تعا له فيشتون رسله، به وصفه وبما 

وصفوافالرسل الرسل، أنوال خالفا ما ويجتنبون رسله أنوال ذللثخ في ؤيتبعون 
(ل؛/للكمال... المناقضة القائص من ونزهوه الكمال بصفات الله 

ومجمرعاكاوىا/ه؛أ(؛ )• درء؛عارضالعفلواكل، ؛ ؤينفلر (؛ ١٠٢)ا/ المقيئة، )١( 
وشرح)ا/تماه(؛ ويازيراسة، (؛ ٥٢٣-ومهاجاو-ة)آ/آمآْ )يا/هآم(؛ 

(.١٤٢-ين، لأن 
XrofT).جموعاسوى، ؤيفلر: )ا/'\ها(؛ اكعنة، )٢( 
ُجموعاك1وى،)م/م(،صرفسر.)٣( 

=ير. يبتمرفظ (، ٤٠٦—المح،)أ/ه*إ دين لدل، لمن المجح لجواب ١ ، ٤١



الضيرالنفس فى الصفات أبات مو• ى  ١١اد مْفف س

لج
منالفطرالسليمة واستمرفى الصحيحة والعقول الصريحة النصوص دلت وقد 

أتمعلى كمال يكل يتصف أن يجب وحده للعباله المستحق الخالق الرب أن 
العقليتصوره أن يمكن وعيب نمص كل عن ينزه وأن وجوهه، 

المطهرينالوحيين نموصس امحتقراء هو يم التقهذا صحة على والدليل 
تعالى.الله صفات فيها وردت الش الصحيحة الموية والسنة الكريم الكتاب 

ثبوتعلى تدل أن إما فيها الواردة الصفات وحدنا النصوص هده حصرنا فإذا 
الحياة،كصفة الثبوتية، أو المثبتة الصفات هى وهده تعالى، الله حق فى كمال 

الثبوتية.الصفات من وغيرها الخ، ...والعدل، والقدرة، والعالم، والقيومئة، 
أوالمنفية المحقات هي وهده تعالى الله حق في نقص نفي على تدل أن ؤإما 

كماللإثبات المتضمن والغللم والعجز والجهل والوم الموت كنفي لبنة، ال
كمالإثبات تصمن تعالى الله عن الموت فنفى تعالى. لله الصفات هده صبمد 

القيصفات مجن وغيرها بالحياة تعالى وصفه من صده 

;الرازي عند الصفات، تقسيم ثانيا: 

مهايقأنه يلاحفل الكبير يره نففي للصفات الرازي تقيم إلى النفلر عند 

)ا/ْمأ(،الأصفهانية، العمدة وشرح (؛ ٥١٥، ٣٩٨)آ"/الفتاوى، مجمؤع ينثلر؛ ؤ =
(.٨٢٢-  ٨٢١)م/ المم، لأبن العليل: ونقاء المعوي؛ د/.حماّ ت،: 

و)آ-ا/^م(؛(؛ ١٩٨)0إ0\\-لأينتج، ْجْوعالفتاوى: يفلر: )١( 
لأبنالعلل: وشفاء ؛ ص٩١١الأصفهانية، العقيدة وشرح (؛ ٢٢٤؛ ٩٧)٣; البوية، 
؛١ ٠ ١ و• ؛ ٤٩١ )م/ )ا/مهآ(؛ الرّءالة، والصواعق (؛ ٣٤٣و؛ ٣٣٣)؟/القيم، 

وخا«ل(.

وجهودابزالقيم؛ الج1ءي،محمد د/ والة: الكتاب، ني الإلهية المنات ينفلرت )٢( 
(.١٥١٢- ١٥١١)٣; وبمالعلي، واكفات: الأساء توحيد ربر ممش 



اليكبيرالتعسر قي الممات آيات من الرازي موقف 

فسمين:إلى 

والتنزيه،الجلأل، بصفات أيئا ؤيميها اليية، الصفات ا؛ذول,' القسم 

والمفي•والتقديس، 

الإكرام،بصفات أيصا ويسميها الثبرنية، الصفات القسمالئاني; 
والكاورا/والإضافة، 

*الحشمة الصفامتج وهو يالآ همما يقن آ المن القإلى يقبب وقد 

وهيالثلاث هالْ من يتركب أوما وساليية، ؤاصافية حقيقية الصفات فتصح 

^٢،؛ ١ وصلأ1 ؛ ١ وص"اأ ؛ ١  ١٣- ١ ص٢١ ، ج١ ْحا، الضراي، بمظر: )١( 
جم\،وُجإ، وه؛ ؛ ٣٩- ص٨٣ جْ، ومح^ اتم\ا؛ - ص.با ج؛، 

، A^J؛ ١ ٠ صزم ، ١ ٠ ج ، ٥ ومج ؛ ١ ^١٦ وص ص'ما-اما؛وجخ،صإاا، 
،٤ ْ ص ، ١ ٧ ج ، ٩ ومج ؛ ١ ٠ ص ، ١ ٦ وج ، ٦ ٦ وص ، ٢ ٨ وص ؛ ٢ ٤ ص ، ١ ٥ ج 

وج«أ،، ^٨١١صا"م\؛ ومج«ا،جبما، ؛ ^١٨، ٧١ص ، ^٨١؛ ^٥٩
^٤٣١، ص٢١، ^٢٢وص؛ي؛ ، ^١٧ه، ومجاا،جاآ، ؛ ص٧١٢

،١ ٠ ^٦ ؛ ١٠٤،ص٣•١-وم-حما،ج٥٢؛ ^٨٤ ، ١ • ص ، ٢ ج؛ ، ١ ومج؟ 
وصا-مأ؛ ^٣٧١، ص٧١وج1آ، ؛ ^٩٣٢وصا-اأ؛ ، ^٥١٢وصم1ا، 

،^٢٣_؛Y، ومح؛ا،جيأ، وجا-آآ، ؛ ^٢٧٢
هلجبمأ،صي»ا،ومج  ١١٤٥وص ، ٩ ٤ وص ، ٨ ٤ وص ،  ٧٨وص ، ٤ ٢ وص 
،،ص٦٥؛وج١٣٦٢٣،ص،ج١٦١٣دمج ، ،ص٠٩؛وج٥٢٠٧٠٣•٢-وص 

المتقدمينأفكار محصل ; أيئاؤينفلر ؛ ١٨٠ص ، ١ وص٧ْ ، ١ وصخْ ، ١٤وص٩ 
)«جا،جم،العالة، والمعنالب ص؛0ا؛ والمتأحرين، 

العاليت،وال3لالب ؛ ٦ ٦ ص ، ١ ٥ ج ، و٠ج٨ ؛ ١١ص٣ ، ١ ج ، ١ مج ، الكبير ير المم يننلر ، ر٢ 
محا،جا،ص*ْا•





اككبيرالتفسير في المم\ت آبات من الرازي موقف 

التالثالمطلب 

والرازيالسلف عند السفة الصفات 

■الم،الن^ ■يفل اولأة 

)مانفاْاسهصش<فىىاهأوضبأوالملاJاJةض: 
ا.و.\ رسوله لسان 

مثلالقي، أداة عليها تدخل اش أي صراكف١تاشمفىيافاكي، 
)ْا(و)لأ(و)وسلأى.

Jالمزهصاهوالابتعاد I والتنزيه تعالى، الله بتنزيه المنفية المحقات تعرف كما 

لأمح%.

تردالمطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن في ذكرت التي المتقية والصفات 
التنزيه:من نوعين في حصرها يمكن عديدة لمعاني 

كماله.لصفات المنافية ه الله عن والعيوب القاص نفي النؤخ 

صفاتمن شيء مماثلة عن غؤ؛ له الثابتة الكمال أوصاف تنزيه الثاني! النؤع 
له.الثابتة كماله صفات فى سيء الله كمثل ليس أنه إنات هو أو المخلومن، 

د/محمدت وأقامها الإلهة ت ص*'؟؛ عبثن، لأبن المش؛ القواعد )١( 

صراخْ*التميمي، 
٠٢ ٠٣- ٢ صزا٠ محمدالجار، د/ والسة: المحاب يي الإلهة الصفات )٢( 
Xir)0/لابزالأبر، الهايةفىمباسثوالأر: بمفلر: )٣( 









الخكسوالتفسير فو، الصلات أبات من الرازي موقف 

الرشياوة(را،.والأفعال الحميدة الأوصاف من القص بضدذلك 

متضمناالله سبحان قول! كان ولهدا إنات، فيه الرب فيه مدح تنزيه كل )ف 
غفو(لآ/تعغليمه وفيه والفائص، العيوب من تتزيهه فميه وتعظيمه، الرب تنزيه 

هنفبه الله يصف لم مما هو ثبوتا يستلزم لا نفي فكل عليه وبناء 

أربعةفي غالبا تدكر والسنة الكتاب نصوص في الواردة المنفية والصفات 
وهي:أحوال 

جمحلب بوذلك المجمل، للنغي وهوسبب • الله.ك كمال عموم بتان أولا• 
يفادما بكل والشمول العموم سبيل على تعالى الله عن والعيوب النقائص 

القانص١٤/من الكمال 

تعالى:قوله في كما المجمل. النفي المنمية، الصفات في الغالب هو وهذ.ا 
[٦٠لمر؛م:سبثاه لم مار تعالى! وقوله [ ١١]اكودى: اؤوداَؤنيوء 

؛[.]الإخلاص: وه أحثي ًظعوا لإ ئآؤ وقوله؛ 
والعيوب،القائص لجمح مجمل نفي على اشتملت البينان الأيات فهذه 

(.Y/ 00)للهراس، الرنة: اس شرح )١( 
(.١٦٦)U\/نمة، لأبن مجْرعاكاوى: )٢( 
تلسىوسان صء"]؟؛ والموات ؛  ٥٩وص ؛  ٦٣ص لابزتيمّة، : انممرية ينظر؛ )٣( 

- ١٧٦)آ"/واكل، اسل تعارفس ردرء مخطوط، (، ١٢٢—  ١٢١ا/)ل،أ الجهمية، 
ءسأها.ونرحاسدةالأضاك،  iaio-^a/yومنهاجالةالمو؛ة،)(؛ ١٧٧

القواعدثرح في والمجلي (؛ ١٤٥)]/ت الواسطية الخيدة شرح • ينفلر )٤( 
معيدان،أزرني •' الضان بات في والنفي ٌىهها؛ الكراري، كاملة المثلى؛ 

)ا/بىا(.



الضيرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف وج

النفيوهذا صفاته، من شيء ني يشبهه أونظير ند أو مماثل لله يكون أن فنفت 
الكمال.صفات حمح لإنبات المتضمن 

لإثباتمتضمن هو [ ١١:]الشورى َؤثليء )ءؤثس •' القيم ابن يقول 
الناسنظر في المعقول هو وهدا الإجمال، وجه على ال الكم-صفات جمع 

الناس،في له مثل ولا أصح فد أو المثل، عديم فلأن ت قالوا ؤإذا وعقولهم، 
الصفاتمن تفرد أنه بذلك يريدون إنما يكافئه، من له ولا شبيه ماله أو 

له(مثيل لا الجض من واحدا قمار غيره فيه يلحقه لم بما والمجد والأفعال 
للنفيصيب وهو النقائص، من الله حق في الكاذبون ادعاه ما نفي ت ثانتا 

متعددة.بأساليب ؤيأتي المموص، بعض فى وارد وهذا المفصل، 

القرآنفى ذكرها تكرر القضية وطه والووو، الصاحبة اتخاذ نفى ذللئ، فمن 
ذللث،ادعى كما والولد الصاحبة اتخاذ عن ه نفالله فزْ كثيرا، الكريم 

الملائكة.في والمشركون عزير، في واليهود وأمه، عيسى في النصارى 

ألمسحألاثن.رك، وهانت، أش آئ عثسر أليهود >ؤومالي. تعالى؛ قوله مثل في 
دشنئننحفروابنئذ قنيأؤ;ث بمنهثوث دام؛ِهيئ مله> د;للى آثأ أبنثه 

ثلئبمنه ^١ ألرءس أمحي وقوله: [؛ ٣٠]الوة:وه آق أثه 
[.٢٦لالأ;_ا،: هرتوى يمثاث 

تتعار كقوله والعيوب التقامحن من الكتاب أهل به وصفه عما نفه ونرْ 
ألأي؛دازأ ثا آط;َنكقث ^ نيئ أثن إن ْاوأ أك ئ  ٥٢كئ 

بلادإلى الأرواح وحادي )•ا/ا،ا«ا(؛ وطر: (؛ ١٠٢٢)م المرنة، المراعى )١( 
صْمآ"ا.الأفراح، 



٨الكمر التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

أيودت وقوله [؛ ١٨١عيران: ]آل ألٌرتي.ه عدامئ ولقول حق ميرٍ 
•[ ٦٤]الماممْت يثاءه  ٠٠٥٢ينفق بسوءلتان دآه بز ثالؤأ بما ونمؤأ مم آد طن منلوتأ ثو أد 

أ-ثد، ^JL،J• تعالى قوله في كما ، الثريلن، اتخاذ عن مواطنكئيرة في ه نفونزه 
ئألذوثلإأدك؛ا@ه% لإ بج، وؤ القك ق شة ئ؛ بج. ق %١ نخد i ئى ١ف 

[.١١١]الإّرا،: 

ضش ادعاه ما ه الاه عن كفي اءت، جم 
والمركين.الكتاب أهل من أصنافهم الكاذبون 

النصورد الذي المعين الأمر في تعالى الله كمال في النقص توهم دفع ت ثالئا 
النص.وصرا.في ومتعددة كشرة أمثلة ولذللثه ، يتقيه 

آلث»آءحانا ؛، ١١٠ت تعالى فوله مثل في ، الله عن واللعب انمث نفي ذللئ، فمن 
فيكما عنه. والإعياء اكب، ونفي [، ١٦ص: ®4 لسن قيا  ١٧ألازض 

ينئثنا  Ujآناي ث ي .تها زثأس ققتا ءؤ;لثن ر: تع[ فوله 
لحقهفد الله أن واهم يتوهم لئلا القي في التفصيل وهذا [، ٣٨]ق: ®ه دو>_< 

واللباللهو لأن العين، الأمر هذا فنفى صفاته، من صفة كمال في النقص 
أتقنبل باحللأ، ولا عتا شيئا يخلق فلم وحمده، حكمته لكمال مناف، نقعس 

نقصفانه والإعياء، التعس، وكذلالث، ، محنعه وأتقن وأحكم حلقه شيء كل 
غفوونوته فدرته كمال لمافاته عنه، تعالى الله يتنزه 

والنومالمنة كنفي والمنة، الكتاب في وردت التي الصفات بقية وهكذا 

(,٦٠)Y/للهراسا •* النونية القصيدة شرح ينظر• )١، 
ص٩٠٠التدمريةI ينظر؛ )٢( 





٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

تالرازي عند السالبباة الصمات ئانيا: 

علىيطلق نجدأنه الرازي، عند الملية الصفات على الضوء الهل نأن أردنا إذا 
،والتسبيح القي وصمات والتقديس، التنزيه صفات الملبية، الصفات 
ارالجالآلاايمول.' حث اللم،، إلى إثارة ءندْ والجلال الجادلط، وصفات 

عرصى،ولا م بجليس الله • كفولما النفي، باب من صفة كل إلى إثارة 
عاجزا(يكون أن وجل محتاجا، يكون أن جل ! (يقالولهذا 

والمطالم،ت المنا لوا0ع في والثبوتية الملية الصفات يميد  ٠١ارالجلأل، عد ييتما 
يقول!هذا وفي الجلال،، له الذي هو الجليل أن ذكر أن بعد هذا الخالية؛ 

الصفاتكمال يفيد فالجليل معا، والصفات الذات في للكامل اسم )والجليل 
والشريلث،والد الضد عن منزه تعالى أنه فهو الملية أما والقبونية، الملية 

بالعلم، موصوفتعالى أنه فهو الملبية الصفات كمال وأما والزمان. والمكان 
اكامة(رم.والقدرة التام 

كيكه،ويالرازي، اصهلراب مدى على يدل وهذا 

الفيمفهوم حسب، به يليق لا ما تعالى الله عن تنفي الني هي لبية الوالصفات 

؛^٧٤١ ؛ ١  ١٣-١ ،،ج١ ^١ الضرالكّر، يطر: )١( 
٠١ ص٠ ،جء٢، ١ ؛ص١٧، ٢ ١ ج ، ١ ومج١ ؛ ص١٨، ج٨١ ، و٠ج٩ ؛  ١٢وص^

ءس'خا.ومجأا،جأم، ءسه*أ؛ ومجها،جهأ، 
أسماءشرح المنان وانظرلوامع صراخ؛ مجه،جما، ؛ ١ ٠ ص! هجْا،ج؟'آ، ينثلر؛ )٢( 

،٩١)ل؛ التاؤيل، وأنوار التنزيل وامحرار ؛ ATU_5للرازتم،، والصفات: تعالى الله 
مخهلوٍل(.

والمهنالب، ص٢٦٢ى، از للر والصفات: تعالى الله أسماء رح ث ١لسنات لوامع ينفلر: )٣( 
مج؛ا،جتماآ،والتمرالكبير، (؛ ١٦١^)مجا،جم، للرازي، العالية: 



الكبيرالتمسير في الم,مات أيان من الرازي موقف، ٨
==^=========ص 

السلبيةوالصفامت، لديه، لوب الام أقباختلاف يختلف، المفهوم وهذا ، عنده 
متناهة.غير عنده 

الأربعةوهذه وما( ولم، ولا، )ليس، همي،• أربعة ألفاظا للتنريه عد وقد 
التنزيه.لبيان تعالى الله كتاب، في مذكورة الذكورة 

[،١١]الشورك،: َؤثليء ^^٣، • تعالى نوله ففي ، )ليس( كلمة أما 
طءا)لم(، كلمة وأما 

ثثشَغف ؤ؛، ت نوله ففي )ما( كالمة وأما ٤[، - ٣ ]الإ.محلأص: وه 
كلمةوأما ، [ ٣٥ت م؛؟ ه للب بن شذ أن ِف َكان وما •' وقوله [، ٦٤م؛،: مناه 

,محيروؤهر ت وقوله [، ١٢٠٥]اJنر؛: ه مم وثُ سنة ئاخد، ولا قوله! ففي )لا( 
تالقرآن من موصعا وثلاثين مسعة في وقوله [، ٨٨لالمؤ>سن: ه عكه محتار ؤي 

ابوّالذات،، إلى عاند سلبح أقام: ثلاثة إلى لبنة الالصفات، نم وفد 
هذهمن قسم كل عرف وقد الأفعال(؛ إلى عائد وسالسج الصمايثج، إلى عائد 
لديه،لب المفهوم م قلكل تعريفه خلال، من واتضح الثلاثة، ام الأق

كلعن يلي فيما قوله وسفمل والقلية. العملية بالأدلة قم كل على واستدل، 
قسم؛

تالذات إلى العائد السلب القسم 

كذا،ولا بكذا، ليس تعار إنه ٠ قولنا وص بقوله! القسم هذا وهويعرف 

._A\"Yجآ"'آ، ، ^٣١ الير، الضير ٠ ينظر ؛١( 



٨الكبير التفسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

لا،ولاحا الخز ش ولا عان، في ،ولا جمال ولا جوهرا، ليس إنه ت كهولما 
محتاجا.ولا متغير، ولا محلا، ولا 

فيالأدلة هده ذكر سق وفد ونقالية، عقلية بادلة المم هذا على واصتول 
الدانيةالإلهية الممات لمني ارازي علبها اعتمد التي العقلية الثبهات 

أحرىمرة هتا إعادتها عن يخي بما نقد.ها، •ع والاخياؤية، 
الصمات!إلى العائد لوب الت التاني القسم 

تنزيهبمبمبا فإنه النقائص صفات من تكون صمة كل بأنه I المم هدا وهويعرف 
يالصمات لمست الحقيقة ش لميية الالهتعالىءنها 

يكونلا وهدا فيه، كمال لا الصرف والنفي المحض والعدم عدم، السلب لأن 
والثناء.للميح موجبا 

بانفيل والثناء المدح صفات من ثابتة صمة حصول على دليلا النفي كان إن أما 
Iبمثال الكلام هذا أوضح ثم ، الطوح يوجب النفي ذلك 

هذاإلى نفلرا المدح يفيد لا [ ٢٥٥دومُه دلإ سنة ئاحذْر ؤ؛' تعالى! فوله 

منؤإطلامما اس، حيث من تعار الله عر والجم الجوم ^j، ين الرازي فرق )١( 
توفيقيةالأسماء لأن تعار، الله عر إطلاقهما فممتغ اللفنل حيث من أمحا المعى، حيث، 

—يرالض I ينغلر تعار- الله عر إطلاقهما فجرز المعنى جث من وأما المتكلمين، وللإجماع 
.»_AA^٢، ؛ ١٢٦-ص٥٢١ مجا،جا، الكثير، 

الثالث.القمل من الرابع المحث، يراجع: )٢( 
صاياّ^٢، ص'\"آا؛ ،  ١٥^، ٠ح١ الكثير، الضير )٣( 
ءسا1ا؛جّاا؛ ^٧، ؛ ١ وصم١٤ ؛ ١  ١٣- ١  ١٢ص ، ج١ ، ^١ المسيرالكير، )٤( 

٢١ ٥ ج ، ١ ٣ ومج ؛ ^١ ١ ص ، ٢ ١ ج ، ١ ١ ومج ؛ A ١ ص ، ١ A ج ، ٩ ومج ، ١٢٩وص 
ص'ح\.، ،ج٢٣ومج٦١وصه،آ، ، ١A٦صومجها،جبمأ، »ا، ص«



الكبيرالتفسر في الصفات أيان من الرازي موقف 

تعارالباري حق ر القي هذا أن إلا نوم، ولا سنة تاحذْ لا الجماد فان القي، 
زوال،ولا تبدل غير من أبدا المعلومات بجمع عالما تعار كونه على يدل 

قائماكونه على يدل [ ١٤]الأنعام: طعإه وثُ بملعم ءؤر،لو ت تعالى قوله وكذلك 
ولاياكل لا أيصا الجماد لأن ذاته في غيا ه بق

قمكل على واستدل ، ءد0 ام أقار الصفات ار العاني لوب القم وقد 
وهى:ملية بادلة 

ام!أقعلى وهو العلم، صفة إر العائد لوب الت أولا 

[.٢٥٥لاومر؛أ ه ؤم ولأ بينة ئاخذم ولا ت تعار قال الوم، نفي • احدها 
[.٦٤لميمأ شناه >ؤوماَكانئش تعار! المسيان،قال نفى تاسهاث 

قوي آلثثؤت ي درة يثماد عنه )، Ju>اؤلأ تعار: قال الجهل، نفى تالتها؛ 
٣[]صبا: ألأنيره 

تعارفإنه بغيره الحلم عن يمتعه لا المعلومات سعفي علمه أن ت رابعها 
ثان.عن شأن يشغله لا 

تام أنعر وهو القدرة، إر العايو الملوب تانيا! 
ئتث_نا وزنا تعار; قال والعب، اكب عن أفعاله في منزه أنه ت أحدها 

[.٣٨]ق: لز>—،ه 

والمدة،المائة وتقدم والأدوات، الألأت إر فعله في يحتاج لا أنه ت تانيهأ 
[.٨٢]ص: .ه مثكؤت له,كن مؤد أن ثثا ١رلد إدآ أمر،I 7 تحار قال 

^٩،صا'آا؛ .جم'،جما، ؛ ١٧١- محآ،جأ، ييلراكمراي: 
.٢٠صء ومجها،جهآ، ؛ ^،،١٨، ١ ج٨ 



٨الكبير التفسر في الصمات آيات من الرازي موف1ذا 

أنر>اؤوتآ تعالى! قال والقليل، الكثير فعل بين قدرنه ني تفاوت لا أنه تاليها؛ 
[.٧٧ل1لحل: ُبيم هو أر ألمبمر َةتج إلا ألناعن 

مولأس تعالى! قال الفقر، وحمول القدرة انتهاء نفى • رابعها 
[.١٨٨]ألءمِان: أنعأ»ه ونحن منير أثن إن ^١ أدمى 

بملع>ِهولا بملمم تعالى! فكقوله ! لامتغناء ا إلى العائي. اللوب تالثا! 
[.٨٨ت منون ]١!^ه علنه قكار ولا ءمحر ^٧^٠ وقوله' ءاء، تالأنعام؛ 

فالقرآنوالأصا.اد الشركاء نفي مثل وهو الوحدة. إلى العائد لوب الرابعا! 
٠منه مملوء 

الأفعال!إلى العاني، السلوب الأاك! القسم 

وكداكدا يفعل لا أن وهو بقوله! القسم هدا يعرف، 
كالأتى!هى ونقلة عقلية بأدلة القسم هذا على استدل ولقد 
العثلمة!اس أولآ:

الأفعال)وأما قائلا! يذكره ما هو القسم لهن.ا استخدمه الذي العقلي الدليل 
بينالما فعله، فهو ل ومثا دة ما كل لأن ل، ومثا دة ما على موقوفة عليته فا تكون فأن 
مادةإلى فاعليته افتقرت فلو فعاله، فهو ممكن وكل ممكن، فهو ءاواْ ما كل أن 

فهووماز كل لأن ومكان، زمان على موقوفة وغير ل، لالتلزم ومثال 
منمركب ممكن يعد فهو مكان كل ممكنا، فيكون منقضية أحزاء من مركب 

١و*جه ؛ ١ ٠ ص٦ ، ج٢ْ محّآا، ؤيظر؛ ؛  ١٣٨~ ص٧٣١ ، ج١ ، ^١ الكير، الضير )١( 
جا'آآ،صه-أآ•

التفسيراعير،مجا،جا،صخما.)٢( 



ننج
اوكسرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

فاعليتهافتقرت فلو ومحدثا. ممكنا منهما واحد كل فيكون الأحيان، أفراد 
فيلزمومكان، زمان إلى والمكان الزمان فاعلية لأفتقرت ومكان، زمان إلى 

مستكملالكان ؤإلأ مقرة، لغ ولا منفعة، حلب على موقوفة وغير التسلسل 
محال(لا،.وذلك ذاته، فى ناقصا بغيره 

النقنقة:اشلة ئانناء 

ذلك:ومن الخم، هذا من مملوء القرآن أن ذكر 
;؛،u؛,ZQ ن: إمحش \ئ قآ >وثأ تعالى: قال اياطل، يخلق لا أنه أولا: 

عنحكاية تعالى وقال [، ٢٧]ص: .ه ألنار ثن َةرإ نق-بم مثل آكث،أ أقه *لئ د'إلى 
ا.١٩١عموان: ][ل تطلاه هنن.ا ثلثت ما ءؤرثا • ايذمين 

يبماوما وأ'لأدم، ألثموب ثكا ^jC تعالى؛ قال اللعب، يخلق لا أنه ثانتا: 
[.j_0٤٥: ألوه .؛الأ ثكتهثآوثا وقال: [، ٣٨]الدخان: لنم>تكه 

إثناولأخ ثنا •تأتتأم أيدا أيصجتن ؤ تعار: قآل ، ١لعبن، يخق لا ت ثالثا 
أل؛ًًقمتر.هآذ-نؤ، د؛ث هو إلا إقله لأَ أدص ١^، آممه سل ميمرا. لا 

[.١١٦-١١٠]اوز.ّون: 

٧[.]١^؛ ^^ ١١لبتادْ تيى ^^؛٠ تعالى: قال بالكفر، يوصى لا أنه رابئا؛ 
•١[:٨ ة»قثاله_ر>دظلثا ءؤومااثه قالتعالى: أنهلأيريدالفللم، حامتا: 
[.٢٠٥]الغرة:ألئثثتاده محق لا تعالى: قال اد، الميحب لا أنه • سادتا 

أثنبمكثد وما تعالى: نال حرم، محابقة غير محن يعان-، لا أنه سابغا: 
[.١٤٧]ايء: إن 

_\U^وءجا،جآ، صْ'آ؛ مجْا،جبمآ، الكير، الشير )١( 



الكمرالتفسير ش الصفات أبات من الرازي موقف 

قالالمذنسن، يمعاصي يتضرر ولا المطيعين طاعات ينتفع لا أته I ثامثا 
٧[.لالإأما،: ثلناه أسأتم وإن لأذنستخ تمتِ تحسر ؤاة تعالى• 

تعالى!قال وأحكامه، أفعاله في اعتراض عليه لأحد ليس أنه تاسعا! 
نماهمال ربق ؤ\0 ونال! ، [ ٢٣؛ تالأسا، ه . بثنيث وهم يفعل ئ تثن، ^لأ 

[.١٠٧]هود: ميله 

أكأؤما أدى المل، ئبدل ؤ، تعالى! قال ووعيده، وعلء يخالف، لا أته ظشذ\! 
،:31وه ي ثلي 
لوبرالأمام فنقول! الأصل هذا عرفتر رإذا بقوله! اللوب أمام يختم يم 

•متناهية( غير الأفعال وبحمسر المفات، وبءص_، الذات، بحسمر 

)واعلميقول! حيث التثييه، نفى على تعالى الله تنزيه فى الرازي اعتمد ولقد 
مشابهةعن تعالى الله ذات تنزيه فيجب، بالتشبيه القول هو الشبهات هذه منشأ أن 

الصفاتّائر مشابهة عن صفاته وتنزيه المشبهه، يقوله ما حلاف، الذوات سائر 

الغرضأعني الأفعال، مانر مشابهة عن أفعاله وتنزيه الكرامية، يقوله ما حلاف، 
شبهةهي وهذه ،؛ المعتزلة(أ تقوله ما ر خلافوالذم المدح واستحقاق والداعي 

وذكرذكرها مبق وقد الإلهية، الصفات من كثير لفي عليها اعتمد الي الشبيه 
هنار٤،.إعادتها عن يغني بما عليها والرد الرازي عليها اعتمد الي الأدلة 

• ٦٧~ صا"أ مجغ،جها، ؤيفلرت ؛  ١٣_A ُحا،جا' التف—ٍراممير، )١( 
جوهرةشرح المريد تحفة • ؤينظر ؛  ١٥وصم،؛ ُر(خما، ،ج١، ُحا الكير، التفسير )٢( 

ص؛ه.لليجورى، : الوحل.

صا<آ..جأا،جمآ، الضرالكبير، )٣( 
اكالث،•القمل من الراح المبحث، يراحع: )٤( 



الكبيرالتفسير فى الصفات ايات من الرازي موقف م

',يقول حث المماثلة، توجب لا السلبية الصفة في المساواة أن الرازي ؤيرى 
سلبيةصفة في مساواة المتحيز في حال ولا بمتحيز ليس أنه في المساواة )إن 

الجهالمن حماعة أن واعلم المماثلة. توجب لا السلبية الصفة في والمساواة 
أنوجب المتحيز في حال ولا بمتحيز ليس موجودا الرؤح كان لما أنه يغلون 
أنمن ذكرنا ما وتحقيق قبيح وغالهل فاحش جهل وذلك للإله مثلا يكون 

المختلفاتكل باستواء القول لوجب المماثلة أوجبت لو اللوب في المساواة 
فلتكنعداهما، ما كل سلب في يشتركا أن ط- فلا مختلفتين ماهيتين كل وأن 
زللجهال(ر عفليمة مغالطة فإنها معلومة الدقيقة هدْ 

والجماعة.الة أهل عقيدة ضوء على الرازي نقد ثالثا؛ 
اللفوافق أنه لنا يتضح الرازي عند المتفية الصفات إيضاح من بيانه مبق مما 

آخر.في وحالفهم جانب في الصالح 

الذات،إلى العائدة المنفية الصفات مفهوم في بالمعتزلة تأثر أنه يفلهر كما 
اللهصفات من كثيرا وأساعرة معتزلة من المتكلمون نفى أجلها من والتي 
ذللئح!ومن ، ، تعالى١ الله تنزيه بدعوى تعالى 

حالولا متحيز ولا جهة في ولا عرض ولا جوهر ولا بجم ليس الله أن ~ ١ 

,oV— ص٢٥ ٢، ج١ ، ١ ْج١ امير، التفسير )١، 
١٠٨١)T/ د/ضانمي، ومد: عرض الاثام؛ عقالي في الامحزالي الفكر أض ينظر؛ )٢( 

-١٠٩٧.)

؛_UYYالجبار، عبل. للقامحى الخمن؛ الأصول، شرح في؛ المعتزلة لقول، ينفلر )٣( 
٠١٩٩—١ التكلف، والمحط ؛ وص٩٢٢



اوء^بيرالتفسمر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

بدعوىوالساق، والعين، واليد، كالوجه، الذاتية الصفات نمي ~ ٢ 
اكزيهأ١/

والرصا،والامتواء والإتيان والمجيء لكلزول، ١لاحسايية الصفات نفي ~ ٣ 
تعالىالله بذات الحوادث قيام مغ بدعوى 

إراكفات،العائد الملون وم ضش 
يكونوأن لأبد القي وأن عنها، تعالى الله تنزيه من لابد النقص صفات أن وهو 
ذلكعلى دالا يكن لم ؤإن والثناء المدح صفات من ثابتة صفة حصول على دالا 
إذاكفةالساويةكمالذه، لا الخرف والنفي المحص والعدم عدما، لب الكان 
كمال،ولا مدح فيه ليس الفكب لأن وجودية، مدح صفة إثبات على لزوما تدل 

النفيلأن كمال، ولا مدح فيه ليي النفي نمجرد ؤإلأ إساتا، تضن إذا إلا 
كمافهو بشيء ليس وما ، بشيء ليس المحص والعدم محص، عدم المحص 

المحصالنفي ولأن أوكمالا، مدحا يكون أن عن قفلا بشيء، ليس • قيل 
بمدحيوصف لا الممتنع والمعدوم ممتنع، والمعدوم المعدوم به يوصف 

كمال.ولا 

،٠٠^*^ لإثبات متضمنا النفي من ه نفبه الله وصف ما عامة كان لهدا 

الخياط،الحض لأبي •' اراوندي ابن على والرد الانتهار في؛ المعتزلة لقول تنظر  ٢١)
ة:وثرحالأٍرلالخمو)؛/ااآ(، للزمخنرى، والكشاف: صه"ا؛ 

.٢٢٩لالقاضء؛اوانمار، 

انمار،بو للقاضي اJحيطداكىJف،: م: ١^^ أنول طر )٢( 
.١ ص٣١ الخسة، الأصول وشرح أح " * وصى 

١٧٦/٦واكل،)اسل تعارض ودرء ؛ ٥٨— سمية،_U0 لأن اسمرية: ينذلر:)٣( 
=(؛ ٣١٩؛  ١٨٣و)أ/ص/هم(؛ ، ^lJi(؛ ٢٩١ا/و)• (؛ ٣٥١؛ ١٧٧-





الخكسرالأضسر في الصمات أيت ْن الرازي موقف 

الشيه.نفي على تعالى الله تنزيه ني اعتمد ~ ٥ 

توجهتن من عليه الرد متكون لذا 

اللبية.الصفات من ليس الجلال اص: ألوحه 

الجلالالصواب جانب الجلال بمفات السلية الصمات الرازي سس حينما 
العظمةلوصف امحتحقاقه هو جلاله أن إذ تعالى، لله الدانية الصمات على يدل 

إذأفجلاله الموجودات نعوت عن وتنزها وتكبرا عزا والختعالي الرفعة ونمت، 
لذاتهاستحقها صفة 

تالقيم ابن الإمام يقول 
ثئللأبي((لآ،.يلأ محممه له ل  S^Iأوصاف لكز الجليز اروئو 

والسعةوالعظمة والكبرياء والقهر العزة مثل بحانه له الثابتة الجلال أوصاف 
ثيءأمنها يفوته لا التحقيق على له ثابتة كلها والمجد 
أنلزم والإكرام للإحلال تحقا م كان ؤإذا ؤيكرم يجل أن أهل تعالى فالله 

الفصلمن والتعليل الحكمة بحث ت يرامع والتعليل، كالحكمة المائل هذه من عضا ب —
البححج.هذا من ص الشوب، الصفات اكازت الباب من الاخياؤية، الصفات الثاني؛ 

(،بلاضوهمحمادص١٣٤-١٣٣/١،)
عليهوأشرف محمد؛ أحمد طارق عليه؛ وعلق أحاديثه وحرج جبل؛ حس محمد اللغوية؛ 

للتراث،طا،1ا؛اه.دارالصحابة السيد، فتحي مجدي له؛ وتدم 
٢.صرمآ• الونية، القصيدة مجتن )٢( 

لابنالشافية! الكافية مجن وألمرمدناا الأنياء توحيد شرح قمح، المتن الواصح المحق • ينظر )٣( 
المونية؛القصيدة وشرح العالمية؛ والمتون الرسائل صللة صمن ، ٢٤٢٠٠٣معدي، 
(.٦٩٨)س،





اككبيرالتفسير فى الصفات أبات من الرازي موقف 

الرديكون وبهيا ومجمل، توقيفي، الصفات باب في الفي ت الثاني الوحه 
متناهية.غير لوب البأن ت قوله على 

متناهيةغير لوب الصمات عد حينما والجماعة السنة أهل الرازي حالف 
ينفيجعله مما لديه، التنزيه تلقي مصدر في فصا العقل على اعتمد حسثا 

التنزيه.بدعوى تعالى لله الثابتة الإلهية الصمات من كثيرا 

اللهأن على قام لصمات اش 
،ؤإثباتا نفيا رموله لسان على أو كتابه في ه نفيه وصف بما ، يوصفهق 

مضلكلإىت،ئلأثصإرُول>'ء.لأم 
رسولهبه وصمه أو نفسه يه وصف بما إلا الله يصفون لا والجماص السنة فأهل 
٠يقول جق الله فان رسوله عنه أونفا0 شه عن نفاه ما إلا عنه ينفون ولا 

ؤU أش ^^١ وآن أنس سو وأنس وآلام بملن وثا  ١٣-ثاظهت آلمحش نؤت حرم يا إط 
هؤلله ا وصف فمن ، [ ٣٣ '•]الأعراف ه ا.ا يمن لا ما آثم علي مولوأ وآن سقلننا غدع يرذ 

لهأثست، أو لنفسه، أثبته ما عنه نفى أو رسوله، به وصفه أو ه، نفبه وصف ما بغير 

وعند•٩(؛ )!/ (؛ ٢٩٧)مو٠ج٠وعاكاوى، (؛ ٩٧و)"؟/(؛ ١٦)١/ْ
ومدارج(؛ ١٢٣٥و)؛/١(؛  ٠٣١و)م/(؛ ١٤٧/١)اورّالة، الصواعق ني: الشم ابن 

ذم: في الث.سي ندامة ابن وعند ؛ ص٨٥٢وءلريقالهجرين، (؛ ٥١)ا/؛ السالكين، 
الشنقيهليوعند (؛ ٣٧٠)ا/القبول، معارج في: الحكمي وس. ؛ ٢٥ص؛التأؤيل، 

وغيرهم.؛ ص؟ والصفايتح، الأسماء لآيادت< ودراسامتح منهج في: 
٧؛— واكومرية،وة؛؛(؛ ؛ ٧٩/١)تيمية، لابن الجهمية: تلبيس بيان ينظر• 
(؛٤٠٥)ة/ الصحيح، والجواب (؛ ٤٤)ه/ والئل، العقل تعارض ودرء ؛ وص٦٤١ 

(.١١٧/١)لأبنءثيمين، الوامهلية: العقيدة وشرح (؛ ٥٥٤)أ/نة، الومنهاج 



الكبيرالتمسير ض الصمات آيات من الرازي موقف 

بنصمحرم علم بلا الله على والهول علم، بلا عليه نال ففد نفه، عن نفاه ما 
القرآن١١/

Iمنه عباله محذرا تعالى قال بها، يامر الش وسبله الشيْلان طرق اناع وهومن 
ونال[، ٠١٦٩^ ص موأءد١تجنالأ نأ*شكنيه ء\لتي ق0 
لمبما هق الله وصفنا ولو [، ٣٦]الإسراء: علمره يهء لك دس م\ مف تعالى 
،علم به لنا ليس ما لمونا لكنا ، نفسه عن ينفه لم ما عنه نفينا أو نفسه يه يصف 
^٦٦؛هق الله نهانا فيما بذلك فونما 

تنفىولا تثبت، لا تعالى الله صماث، )فإن المقدس: قيامة ابن يقول 
إلأباكوققخ(م

أنهوذللث، الأصوليين: من كثير على يخفى عجيبا )نمل ت عميل ابن ؤيقول 
كذللثاعليه، ودل الث_رع أثبته لما مجاوزة الإثبات في الإغراق يجوز لا 
لأنبدليل، إلا الله عن شيء نفى على الإقدام ولا النفي في الإغراق يجوز لا 

دليلإلى يحتاج فالقي سبحانه، له وجبا ما إزالة معه يؤمن لا أيقا الغي 
مافنفي كفر، له يجب لا ما إثثات أن كما دليل، إلى يحتاج الإثبات أن كما 

فيوالقصاص الخهلثاء هؤلاء يفرق أن ذللث، ومثال وفق،  Lias■؛عليه جوز 
بنوق،ليس ت ويقولون المن به ورديت، ما فيها يدرجون ثم المقايص، نقي 
فربماالخ، ولا... ولا...، ، ، يعرفولا يعالم، ولا يدرك، ولا تحت،، ولا 

•٢٥وص* ص٣٦؛ لأبن-عدتم(، ارص؛ الكريم سر ت ينظر )١( 
(.٧٥)ا/ إ جبن للقن •' الواصطية العقيدة شرح ت يتظر )٢( 
ذماكاول،صاآا•رم(



الكيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقفا 

/الس(أ بها وردت صفة نفي نفيهم في ساقوا 
—والصفات الأسماء توحيد أي — الباب هذا )أصل تيمية.' ابن يقول 

هدافهوفي مطلقا به مأمورا كان ؤإن هذا فان بعلم إلا ان الأنيتكلم لا أن 
ثالأمبملي وما يما ثلهر ما ألعؤآحس رؤت •رم إثا ت تعالى الله قال أوجب الباب 
0تدوفهلأ ما أثي عل ئمولوأ وأن ملْكا ,يوء ي؛يل ؤ ما اض ^٢^١ وآن ألص إٌ؛؟؛ت دأؤى 

وألثصثذألثوا« أمئم وإقعا ت الثيْلان عداوة مبينا تعالى وقال [، ٣٣]الأءراف: 
لكقس م\ يمش ؤ،٦ تعالى؛ وقال [؛ ١٦٩لاوقرْ: شذؤ0ه ثُ ما أم عق مولوأ وآن 
َويدينءًم ق ملوأ لأ الخص ؤ.لأذذ تعالى: وقال [، ٣٦]الإبء: ءلآ4 هء 

أممفيثق ثيم يثن ^١^ تعالى: وقال [ ١٧١: ٠٧١]ألحم،ك إلا أؤ ء ^١ 
أنله يجوز لا ان الأنأن وكما [، ١٦٩]الأعراف: ألثيره إلا أف عق يقولوأ لا آن 

عليهالمافى كان ولهذا بعلم، إلا شنئا ينفي أن له يجوز فلا بعلم إلا شيئا يثبت 
الدلل(لى.عليه الشن، أن كما الدليل 

بالعقلتدرك أن يمكن لا التي العينة، الأمور من تعالى الله صفات أن كما 
بوصفتستقل أن العقول لهذه يجوز فلا الصادق، حبر عن المعزول الجرد، 

ههارم.ينفيه أو ه نفيه هق الله يصفح لم ما أونفي ه الله 

(.٧٩)ا/ لكلامه، مؤيدا الجهمة تلثيس يان في عنه تيمية ابن نقله )١( 
ومنهاج)؛/ه*؛(، الجواباكمح، ت ؤينفلر (؛ ٥٤١—  o\X)\ا ماجموعاكاوى، )٢( 

تلبيسربيان (؛ ٤٤)ه/والنمل، العقل تعارض ودرء (؛ ٥٥٤)T/نةالنبو0، ال
لأبنسمحالخنيالةالأحا٧اتت ؤينفلرت ؛ ٧١٤٦؛ — ٦ والتدمرية (؛ ٤٤٤)ا/الجهمية، 

أبيالم،)ا/ا1آ(.
أزرقيباباكفات: في التفي ؤبمفلر: )لأا0أ\ه لأينعبداJر، التمهيد: بمفلر: )٣( 

)ا/بم؛ا(.سعيدان، 





اJكاJدرالتفسير فى الصفات أبات من الرازي موقف 

ثلأمنائ،أوأركثنيخث\وك، عددفي حكمك، 
عنيف...،٠العيب علم في له انتآرث أو حلملثف، من علئتثآحدأ أر ، IIكثا

دليل ٠١عندك ارم>سا علم في و4 *أو ت . نوله الحدث من والناهل 
أسماص،س ثتقة ار مص 

احدأى.عليها طلع لم أحرى صفات له أن على 
إنماالسلبية والصفات الموجودة، الأمور في تكون الكمال، صفات أن كما 
لأسابحيرد النفي في والتفصيل ، وجودية أمورا تضمنت إذا كمالا تكون 

لها.نهاية لا الص هى الثبوتية الكمال، صفات فعادت ذكرها. محثق 

W M if

(؛٢٣٧٢واينح؛أنفىصحٍح،،،) i(TU\r)xfأحرجهالإ.امأحماوفيمدْ،)\-/[)١( 
١صحيح والحديث، (؛ ١٠٣٥٢الكير،)في مثورى،)ا/آ'ْ(؛واتجراني في والحاكم 

(؛١٩٩،)١٨١-١٧٦/١^oالأUنيكافىامماJةاكس،)
٠٠٣ صى للهراص، ت الواطئة العمدة شرح ( ٢١

الفتاوى،ومجمؤع (؛ و٦٦؛ ٦٣)X/(، ١٢٠)ا/ لأبننسصة، الممدين: ينفلر: )٣( 
واكدمرية،(؛ ١٧٧- ١٧٦واسل،)٦;الخل تعارض ودرء (؛ Mtj؛ ١٤٠; ١٧)

القيم،لابن المرسلة؛ والصواعق (؛ ٠٠٩)X/ الجهسة، نلبيس وسان ؛  ٥٧ص
(MiTfi ؛) ص٠٦١للريكان، اللف: محي واسان، للأسماء الكالئة والقواعد.



اوء^سراكسير فى الصلات هن اضازي موقف ١— 

الرابعالمطلب 
والرازيالسلف عند التبوتية الصمات 

السلف؛عند النبوتية الصمات أولا: 

}ووجودي١ ثبوتي معنى على تدل التي الصفات هي النبوتاة؛ الصمات 
؛.٦٦؛رسوله لسان على أو كتابه في لنمه تعار الله أنته ما هي أو 

والحكمةوالقدرة والعزة والحياة العلم منها حدا كثيرة الثبوتية والصفات 
وغيرها..الخ، والنزول••• والمجيء والاستواء والقوة والكرياء 

كمالمن فلهر دلالتها وتنوهمت كثرت فكلما وكمال. مدح صمات وهي 
عنبها الله أحبر الي الثبوتية الصفات كانت ولهدا أكثر. هو ما بها الموصوف 

الصفاتمن بكثير أكثر ه نف

ة.والالكتاب في عليها المنصوص الصفات أغلب وهي 
تكميلومقصودْ تابع لب والالإتبات، فيها الأصل الله معرفة أن إر إصافة 
إثثاتل٤،.ففيه الرب فيه مدح تنزيه كل ل الإنبات، 
الضروريمن فكان الثح.ث،، ^ا لت، عليها مار قد نقامحل على أنبه أن وأود 

٢._'T• د/هحمدالجاس، ش الإلهة الصفات )١( 
والقواعد(؛ ١٤٢)ا/لأينءث؛مين، الواطة; العمدة وشرح السابق؛ المصدر ينظر•  ٢٢)

محمض،لأبن المثلى: 

لأينين،صأأ.اسمى: القواعد طلر:  ٢٣)
)يا/آاا(.ُجموعاكاوى:لأينبم،)٤( 



٨الكبير التفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

إلكلاي لص ^جر محان رضاب 

أصماء،منها ينتق فلا الممات وأما صمات، منها ينتق الأسماء أن ت أولا 
والعظمةوالقدرة الرحمة صمات والعظم والقادر الرحيم الله أسماء من فينتق 

والماكر.والجاني المريد اسم والمت5ر والمجيء الإرادة صفة من يشتق لا لكن 

عكسولا لمنة متضمن فهو تعالى لله شن، اسم كل أن إذ 

لمعازا؛قدحمك مدح'كثهامئتقه أوصاث ااأمناؤْ ت القيم ابن يقول، 
ويكرْبمب مار كونه من يشتق فلا س، 

والعام،.والكاره المحب، امم ؤيغمتؤ 

ونحوهاوالبغض. والكره المحبة محفة له فشت، أفعاله، من فتشتق ممانه أما 
الأفعال.تاللث، من 

الأسماءص؛باب من أوسع المنان باب قيل لال.ا 
الاسمبين الفرق عن والإفناء العلمية للبحوث، الدائمة اللجنة ستلتؤ وقد 
رسولهعلى واللام والصلاة ه وحل. لله )الحمد نمه هو بما فأجابت والصفة 

وبعد.وصحبه... وآله 

القادر،مثل به القائمة الكمال صفات ْع الله ذات على دل ما كل الله أسماء 
وعلىالله، ذات على دلت، الأسماء هده فإن البصير، المع، الحكيم، الحليم، 

،لابزالقم،)مءا وأا-اعالفوامم: ؛ ١ ص'آ؛ r^^، لأبن اكصرفيانمين: بمثلر: )١( 
لمحمدالأّمى- والنهج ص'"؟؛ لأ؛نءثتم؛ن، ت المثلى والقوا•ءان (؛ ١٦٢٠^J_؛Y؛ 

الءموءب،)ل/ب؛(.

١.٢ صاُ النونين، القميال.ة متن )٢( 

طر:ماوارجاسعن:لأيناكم،رمها؛(.)٣( 



الضيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الكمالنعوت فهي الصفات أما والبصر، والمع والحكمة العلم من يها قام ما 
والمعوالحكمة كالعلم Jالدات القائمة 

الاسمويقال واحد، أمر على دلت والصفة أمرين، على دل فالاسم والبصر 
الخ(للأمم... متلزمة والصفة للصفة، متفمن 

: ١٠٠١الصفة ثبوت على والمنة الكتاب دلالة 

والأصابع•واليدين والوجه والعزة الرحمة ت ومثاله يها، التصرح ب٠ 
والمميعالبصر، لصفة متصمن البصير I ومثاله لها، الأمم بتفمن إما ؤ٠ 

ذللئ،.ونحو المع... لصفة متضمن 

علالثبمن ؤ تعالى؛ قوله ت ومثاله عليها، دال أووصفا بفعل التصرح إما ؤه 
•وقوله استوي، الفعل من الاستواء صفة على الأية فدلتا ْ!1 ت ]ط، آ'سوئه ادت-رّفي( 

ونحوالانتقام، صفة على الأية دلت، [ ٢٢جدة: ]المميزه ا'تنيتن من وإيأ 
ذلاك،رى.

بها،والحلف بها الاستعاذة فى نشترك وصفاته هق الله أسماء أن رابعا: 
منويمعماتل؛، نحهللث،، من برصاف ءآعود قوله.ت ومنه ،، بها١٣والتوسل 

...\،،.غقوتتاوئ،

أحمدبنوترس،: جمع )"آ/ا"اا(، والاضاء، العلمة لاوحوُث، الا_اتْة اللجة ناوي )١( 
المقيدة.الدؤيش. عيدالرزاق 

لأينءب٠ين،والقواعدالمثر: )ا/ب*ا(؛ ^٠١^٣، ٠١١خمراكواخماب: بفلر: )٢( 
ص'"ا•

\لبري،)\/oAوضحالسة: (؛ ٢٢٩ iMT/Vلابزيب، سوعاكاوى: طر: )٣( 
(.١٨٧-  ١٨٠)\إ لأّة:لاوغوى، وثرح (؛ ٢٢٩(. ١٨٧-

■( ٤٨٦)والجود، الركؤع في يقول، ما باب الصلاة، كتاب صححه، في لم مأحرجه )٤( 



الضيرالتفسير ش الصمات ايات من الرازي موقف 

اللهبعزة الحلف باب ت والنذور الأيمان كتاب فى ^٥< البخاري بوب ولذلك 
وكلماتهوصفاته 

تفنقول اسمائه، سبيلأله ^بدوانمعاء 

Iنقول فلا بصفاته، يتعد ولا الخ• العزيز،••• ومد الرحمن، وعبد الله، عبد 
•العزة وعبد الرحمة، عبد 

كريميا ارحمنا، رحيم يا رحمن، يا ت فنقول بأسمائه، الله يدعى أنه كما 
الخ.بنا... ألهلم، لهليف ؤيا اكرمنا، 

ليستالصفة لأن ذلك ارحميتا، الله رحمة يا نقول فلا صفاته، تدعى لا لكن 
يجوزولا لله، إلا التعبد يجوز ولا ، الله هى لستا فالرحمة الموصوف، هى 

توقوله ْْ!ا ]المورت ستثاه ق لأيئغؤيت^ يندؤنج، و ت تعالى لقوله الله، غير دعاء 
لأيا١-;;،^ا من وغيرها •آت| : ]؛ilyقره أسم، أدعؤؤآ ريقتتفم ؤوؤ]أ 

ستعملولا والمنة، الكتاب أي التوقيف يتجاوزضا صفاتاللهلأ I حامشا 
يقاسفلا الكلام، ومتعارف اللغة وضع في ظئره بالشيء فيلحق القياس، فيها 

الرقةولا العارف، العليم على يقاس ولا والرنين، الوقور مثلا الحليم على 
الجود،على خاء الولا القدرة، على الأمتهلاعة ولا والرأفة، الرحمة على 
القولأم.على الجلد ولا 

التوقينج،الباب هذا في الأصل أن على الله رحمهم السلم، نصر وقد 

الخارى،ص؟يآا.صحح ينظر; )١( 
 )T(،ئوىاكخينين.)ا/أآ(
!١٣" ١١لنمإاني،صاانمعاء!شأن سظر! )٣( 



نتج
الضيرالتفسير في الميقات آيات من الرازي موقف 

تولأدحلباكاس،ضا

التوقيفإلا تعلم لا وصفاته الله )أسماء I قال حيث الحسن أوأبو 
القياس(فيها يدحل ولا الإحماع أو نة والالكتاب من 

الأسماءأءني الباب؛ هدا علم )ومن • يقول حيث الخطابي سليمان أبو وه 
فيهايتجاوز لا أنه سرائط من به ؤيتعالق أحكامه، في يدحل ومما والصفات 
.القياس( فيها يستعمل ولا التوقيف، 

رحمةلف ال)ومذهب يقول حيث ، المقدسي^ قيامة ابن الدين وموهق أو 
آياتهفي ه نفبها وصف، التي، وأممائه تعالى الله بصفات الإيمان ءاإيهم الله 

.( منها..• نقصي ولا عليها نيادة غير من رسوله ان نعلى أو وتنزيله، 

منرموله له وأثبته لفه أثبته ما تعالى لله يثبتون والجماعة السنة فأهل 
والفهلرة.والعقل بالع ذللث، على ؤهتدلون الحقيقة، على الكال صفات 

المالكية،شيوخ كبار من المعاخري، حلف ين محمد بن علي هو القاسي الحسن أبو )١( 
ومئة.ثلاث منة القيروان، بمدينة توفي ، وفقيها حافظا المغرب، عالماء من عالم 

(.٩٩)، ١٦٢\- 0A/\V)للدمي، ميرأعلأمالملأء: يفلر: 
ممالحاظابنِفياكح،ّ)اا/باآ(.)٢( 
ئنالدعاء،صااا.)٣( 
إحدىسننة بجماعيل ولد ا ١لجماعيالي عبدالله ين محمد الدين هوموفق ١لقرسى محيامة ابن )٤( 

الحديث،وقي التفسير، في الإمام فهو العلم، بحور س بحرا كان مئة، وحمى وأربعين 
والعلو،والمتع، المغني، منها! والش العديدة، الحنفاُت، له النحو، وفي الفقه، وفي 

تالنبلاء أعلام مير ينفلر؛ مئة، وست عشرين متة توفي الاعتقاد. ولعة الصحابة، وفضائل 
(.٩٢)؛،/٨٨-لأبنانماد، وثنرات،الدم،: (؛ ١١٢)، ١٧١٠->أمها-ا للدهى، 

ذماكاوير،،صاا• ٢٠١



٨الكبير التفسير هي اكمات أيان من الرازي موقف 

همألكثبورسولدء أف ءامنوأ ءامنوأ أنين ء|ؤكأنر-ا I تعالى قوله قمنه المع )أما 
وقئهءومككهء أف >؛كز' وش مذ عن أرد وألخكنف رسوله، عق ئرد ١^ 

يتضمنبالله لإيمان فا [ ١٣٦ا،: ]اJسراه ضللا صد ممن ألؤز وآتوو ورئلي، 
ينقمنرسوله ه محمد وكون الله، صفات من فيه حاء ما بكل الإبمان 
ه(الله وهو مرمله عن أحبر ما بكل الإيمان 

آممأهآيِ آغلم ءأنم وم الله من بالله أعلم الله يصف لا رفلأنه الفل؛ أما 
الذيه الله رسول من بالله أعلم الله بعد الله يصف لا ولأنه [، ١٤]القرة: 

أ[(أآ،.٣- ]المجم: !وه يئ ثم إلا نو إئ و أنوئ عن يطى ^^١ ت حقه في قال 
وتعظيمهالله محبة عالي مفهلورة مجبولة السليمة القوس فلأن الفحلرة; أما 

الكمالبصفات متصف أته علمّى من إلا وتعبد وتعغلم تحب وهل وعبادته، 
وألوهيتهبربوييته اللائقة 

الصفةرون يفوقد حقيقتها، عالي تعالى لله الصفات يثبتون السالف سادسا؛ 

يثبتونفهم اللف،لالصفات، من ؤيل هداتا أن لخفير ولا يلازمها، 
الصفات،ينكر ممن وغيرهم لف البين الفارق هو وهدا ولازمها، الصفة 

الفريقينبين ما فشتان لازمها، ؤيثيتون الصفة، حقيقة ينفون وأمثاله فالرازي 
هذالأصبح ؤإلأ الصفة حقيقة يثبت أن لازمها وأست الصفة نفى من كل ؤيلزم 
قضا.منهتنا 

ءسا"ا.عببن.I ض القواعدالمش: )١( 

وأضواءصررّ]، لأثمخمح،داكنب؛لي، والصفات: الأطء لايات ات ودراممنهج )٢( 
(.٣١٢١)آآ/اوان:

.١٢٨ًسب'ا- عيمن، لأبن الض; القواعو )٣( 

٠٨٣-  ٨٦٢ص الهليار، اعد د/م\]ضو أصول في نمول ينقلون )٤( 



الكبيرالتمسير فى الصمات آيات من الرازي موقف —

إلىوأفعاله تعالى الله بيات تعلمها حهة من تنقم النونية الصفات I سابعا 
—,فعليه ~ اختياردة وصفات ذاتية، صفات 

•الرازي عند الشوية الصفات ت ئانتا 

لا؟أم توفيقية ص ض والصفات لأمماء اس 
لا؟أم الأسماء من تشتق الصفات وهل 

توفيقية.ليت فهي الإلهية الصفات أما توفيقية، عنده الأمحماء أن نجد 

اللغة،فى لففلها يصح الش هي تعالى الله على تْللق أن يمكن الش والصفات 
الرازي.محي العملي الدليل مع وتنفق 

أنواع:ثالثة إر الوصف على تدل اض الألفافل م يقثم 
النؤعوهذا قهلحا، تعالى الله حق فى ثابتة صفات على يدل ما ! النؤخ

أقسام;ثلاثة على 

القديم،مثل ومعاقة مفردة تعالى الله على إطلأنها يجوز ألفاظ ~ ١ 
والأزلى.والموجود، 

الأشياء،بعض إلى مخافة اطلاقها يجوز ولا مقرئة، يجوزإطلأقها ألفاظ ~ ٢ 
كلحالق يا والأرض، الموات حالق يا يقالت ماللث،، يا حالق، يا مثال؛ 

والخنانير.القردة حالق يا يقال؛ ولا ، شيء 

الرامي،مثل مضافة، ذكرها يجوز بل مفردة، ذكرها يجوز لا ألفاظ ~ ٣ 
والزارع•

الأسان،النزول، مثل بها، الثاري وصف، حوز 
الصورة.المجيء، 



٨الكبير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 
تنج

يمتغكيفية ومن الله، حق في ثابت أمر من مركبا يكون ما ت النالث النؤع 
[،٠٤عمدان: ]أل أممثه ؤوعهقزوأ ; تعالى قوله مثل تعالى، لله ثبوتها 

ولكنالقرآن، في ورد كما ، JaijJlهذا بعين تعالى الله على اطلاقه فيجب 
ونحوهتهريء محايع، ماكر، ذكره تعالى الله مي يأن يجوز لا 

الأسماءفي القاعدة هده يهلرد لم الرازي أن هنا عليه التنبيه يجدر مما لكن 
وثبهاتهاللغة مع معناه يتفق أن فيه يئترمحل صفة منه يشتق الذي فالاسم كلها، 

صفة.منه فينتق تعالى، الله على إمحللافه ليصح العملية 

اللهعلى إطلاقه بمح فلا العقالية سهاته 
الأسماء.في عقيدته في بيانه سبق كما زعمه حد على هطزا تعالى 

يتأولونلكنهم النمى، في الوارد اللفغل يثبتون عموما والمتكلمون فالرازي 
الصفة،معنى لازم يثبتون وقد اللففل، عليها ر دلالتي الحقيقة ؤينفون المعنى، 

حقيقتها.لا 

بينهما،الفارق ويوضح وفعلية، ذاتية صفات إلى الثبوتية الصفات وهويقم 
والفحلاللءات صفات أي الصفات من الموعين هذين بين )الفرق يقول: حيث، 

وجوم؛

Jليت، الفعل وصفات أزلية، الذات صفات أن : اهاا رأحا.،^^

منثيء في نقائصها تصدق أن يمكن لا الذات صفات أن ; روناناJهاا 
كن.للئ،.ت، ليالفعل وصفات الأوقات، 

وصخُأ~؛ ^٢٥؛ ^٩٣وصآ"آ؛ >؛_A؟؛ للرازي، البنات: لوامع ينفر: 
)ج\/لهما/بح(.القول، ونهاة ؛ ٢٠٩



الء^بيرالوفسر فى الصفات أبات من الرازي موقف ء

عنالاثار صدور تحققها في يعتبر بتة نأمور الفعل صفات أن • )وثالثها( 
كدس(لمليت الذات وصفات الفاعل، 

تعلقلا أزلية، قديمة أنها الذاتة بالصفات نمد أنه هنا الرازي على ويلاحظ 
يتعلقما بياته يقوم لا الرب أن المتكلمين أصل على بناء ، واحتتارْ يمشيئته 
.واحتياره بمشيئته 

أنهالا إليه، مضافة وهى منه، بانة الله عن منفصلة أنها الفعل بصفات ؤيقصد 
العالمرأو الإرادة أو بالقدرة إما ذلالثا عند فيولونها يه، قائمة صفات 

حيثعليها، الامتدلال جهة من وذلك الثبوتية للصفات آحر م تقوللرازى 
قسمين!تعالى الله )صفات يقول! حيثإ وممعية، عقلية، صفات إلى مها يق

معرفتهيمكن لا ما ومنها العقل، دلائل بمحض معرفته يمكن ما منها 
النبوة(لأ،.قبل حاصلة معرقه تكن لم الثاني القسم فهذا المعية، بالدلائل إلا 

يصحلا أنه أي I العقلية بالصفات والتكلمين الرازي نمد أن وليعلم 
عليهتتوقف ما وصابهله؛ العقالى، الدليل أسموء يما إلا عليها الاستدلال، 

والحياة.والعلم، والإرادة، كالقدرة، الصفات، من العجزة 

الفرق؛بتن و١مق، ؛ ص٧٦ومحم،جْل ءسما■؛ محأ،جإ، اي، الضير بخلر؛  ٢١)
للشازانى،المقاصد! وشرح ؛ ص١٢١لJغدادي، الدين؛ وأصول، ؛ ٢١ص٩ للغدادي، 

الميينمحي التجيم ومذهب ؛ ١  ٠٨-١  ٠١صمللشهرساز، ونهاتةالإندام؛ ص؛ْ؛ 
١.٢ ٥ —  ٢١ص؛ د/سهيرمختار، )الكرامة(; 

)ْ/'ا٤(.لأننمة، ج»رعاكاوى; )٢، 
المدرنف<،)0/اا؛(.)٣( 

.٥٦— ٤ ص؟ الدين، أصول، معالم ؤينظر! ؛ ص١٩١ ' جم١٢، ١ ٌحأ الكتتر، التفسير )٤، 





Q
اككسرالتفسير في الصفات آبأت من الرازي موقفا 

وهي;ألا مهمة بنسمة الباب هذا من ونخلص 

الكتابمشكاة عن المنحرف الجدلي العقلي للمنهج كان أنه قيه شك لا مما 
لاسيماالعقيدة، موصوعات تناول في والمتكلمون الرازي اتبعه الذي والمنة، 
وموقف،وفكر ومعتقل حياة في ءلهررت، وخيمة، ونتائج آثار الصفامحت، موصؤع 

Iالتالية القامحل في إيجازها يمكن والي الرازي* ومولفات 

مموهما تقديم في المتكلمين منهج آثار من الهوى، ؤإتثاع الابتداع ~ ١ 
وذللئ،المختلفة الأهواء ؤإتباع الابتداع المنقول صحيح على معقولأيت، 

إلىتعالى الله وحي يخالف، الحق أنه منهم فلنا اعتمدوه ما أن رأوا لما لأنهم 
آراءهموانعوا معقولاتهم، على وعولوا ه المي إتاع عن رحموا و. رسوله 

اللهأمر الذي المستقيم الله صراحل عن ؛دللث، فخرجواالختلفة وأهوائهم 
بلوالالختلفة والأهواء والشبهامت، البيع إلى عليه ويسيروا يتبعوه أن عباده 

الله.سبيل عن قرنتهم التي 

صدت؛قز تمزق ١لثنل ثئثرأ ولا هأئعنآ ملمتقيثا صرني، ئدا >ؤوأل تعالى؛ ةال 
يشملكثيرة إتباعها عن تعالى الله نهى التي بل فال[، ١٠٣]الأنعام؛ 

أهلمن والفلألاُنؤ البلع وأهل الملل أهل ائر وسوالجومئة اليهودية 
مح،والحوم، الجد*ل ؛5؛، التعمق أهل من وغيرها المريع مح، والشذوذ الأهواء 
الأءتقادل٢/لموء ومفلنة للزلل، عرصة كلها فهذه الكلام، 

الغصن،يمان د/ نة؛ والالكتاب بتصوصى الامتثدلأل من المتكلمين مؤنق ينظر؛ ]١[ 
اللمى،الرحم همد د/ والمتكلمين: المنة أهل ين التوحيد وحقيقة )ا/ا'ه-هه(؛ 

نيالمهجين وأثر للنقل المقل موافقة في والتكلين لفؤ الومنهج ؛ ٨١- ص'ما 
بعدئ.وئ ( ٩٣٦)٣;أمير، جابر المقيدة: 

(.١١٦٧)م/المرملة، والمواعق (، ١٨٣)أ/لأينءْلية، الومز: المحرر يننلر: )٢( 



٨الكبير التفسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 

)إياكمت ه ؤال حيث البيع، أهل هم الكادم أهل مالك، الإمام اعتبر وقد 
فييتكلمون الذين اليع أهل قال البيع؟ وما ت الله عبد أبا يا قيل والبيع، 
عنهمكمتا عما يسكتون ولا وقدرته، وعلمه وكلامه وصماته الله أسماء 

الصحابةفيه لتكلم علما الكلام ولوكان ان... باحوالتابعون الصحابة 
باْلل(راا.على باْلل وتكه الأحكام في تكلموا كما والتابعون 

لأهوائهموالمتكلمين الرازى إباع بب قعلم، بغير الله على التقول ~ ٢ 
علم،بغير الله على قالوا المقول صحح بها وعارضوا ابتدعرها التي وأدلتهم 

أنهممنهم ظنا عنها تعالى الله وععللوا حرقوها التي صفاته في بقولهم وخاضوا 
تقولفيه ^ا عملهم أن جهلوا لكنهم حلقه مشابهة عن الله ينزهون هلزا بفعلهم 

تتعالى قال ، والمحرمايت، البيع أنواع أعغلم من هو الذي علم بغير الله على 
إثمقها وأن ادم، يم وأأ؛هم ٥^٠؛^ بكث وما  Ofًلهر ما ألمبجم، >،( ثدم إثا 

[.٣٣قمحن لا ^;١ ؤزأف موزأ زأن ثتلئا م، ثو ناز 

فانهإثما، وأسدها الله عند المحرمات، أعفلم من فهذا )... ت القيم ابن يقول 
ونفيوتبديله، دينه وتغيير به يليق لا ما إلى بته ونالله، على الكذب، يتضمن 

بماووصفه حققه... ما ؤإبطّال أبهلله ما وتحقيق نفاْ، ما وإJثاد، أثبته، ما 
المحرمات،أحناس في فليس وأفعّاله، وأقواله وصفاته ذاته في به يليق لا 

أمت،وعليه والكفر، الشرك أصل وهو ، إثما أثد ولا منه، الله عند أعفلم 
•علم باد الله على القول أمامها الدين في مضلة بموعق فكل والملألانط، البيع 

الأرض،أنمتار في بأهلها وصاحوا لها، والأئمة الملف نكير اشتر ولهذا 
إنكارفي مثله يبالغوا لم ما ذللث، في وبالغوا التحن.ير، أشد فتنتهم وحذروا 

(.Y\U)>/سوى، 



لج
اJكبيرالتمسير في الصمات أبات 4ن الرازي موقف 

أشل،له ومتافاتها للدين وهدمها البيع مضرة إذ والعدوان، والفللم الفواحش، 
برهانبلا عنده من تحريمه أو شيء تحليل دينه إلى نب من على تعالى أنكر وقد 
كنررأ■مإم ؤهندا حلل هذا ١ثفب ألسنذ؛م دنيف، لما دمولوا • فقال، الله من 
[.١١٦]١^: الكيبه< آس عز 

يهوصم، ما عنه نفى أو ه؟ نفبه يصم، لم ما هئو أوصافه إلى نسبا بمن فكيف، 
ه؟(أا،.نف

إتاعاالبلع أهل أشد من الكلام وأهل الرازي كان لما الاعتقاد، ماد - ٣ 
إتباعإلى بهم أدت، التي شهاتهم الخقول، صحيح معارصتهم سب، للاهواء 
وعملا،علما عقائدهم دت، فالمستقيم الله صراط عن بدللث، وصلوا أهوائهم 

مناقفامعنى له وححلوا رسوله به الله لعسا الذي التوحيد حرفوا حسن، 
فىتعالى الله صفات، نفي أدرجوا حيث المعقول، وصريح النقول، لصحيح 

ؤبعالذ.ي التوحاأ واعتبروا العلمية، قرنهم دت، فوبهذا ، التوحيلء مى م
هوالذي الإلهية توحيد فأهملوا الأفعال توحيد هو كتابه به وأنزل رمحوله به الله 

الكتب،ؤإنزال والجن الإنس حلق من الخغلمى والغاية الأمحمى المنمي 
عمل،ولا علم فلا الخمالية قوتهم السلل؛، بهذا ففسدت، الرسل، ؤإرمحال 

التعطيلفي يقع أن بد لا فإنه بعقله الرحمن وحي يعارض من نتيجة وهذا 
هؤلاءجمهور أن ذللت، وبيان وعملا ءلا اعتقاده فيفي المتلازمين والشرك 

محبوبا،الله يكون أن ينكرون هلسن تيمية ابن الإسلام محيخ ذكر كما المتكلمين 
فإنمعبودا، إلها لكونه إنكار الحقيقة قى وهان.ا أحد يحبه أو شيئا يحتج أنه أو 

غايةينقمن والتعبد والتأله ؤيعبد، يوله أن يستحق الذي المالوْ هو الإله 

(.rUA)\/المالكين،مدارج :١( 



٢١الكبير التمسير غي الصفات آيات من الرازي موقف 

هيالإلهية أن فظنوا المتكلمين أولئك من كثير غالهل ولكن الذل، بغاية الحب 
}الخالقر على القدرة 

فييقع أن لأبل فانه صفاته عن تعالى الله وعطل تعالى الله محبة أنكر فمن 
ترىفلا )... القيم: ابن فال كما ملازمان والشرك انمليل لأن وذلك النرك 

اللهدون من اتخذ قد بالله، مشركا إلا له ندا وجعله برأيه الوحي عارض من 
ينفكلا متماحبين أحوين الشرك ومرض التعهليل مرض كان ولهذا أندادا، 

لكتابندا وعقولهم الرحال آراء جعل قد المعتلل فإن صاحبه عن أحدهما 
التعْليلتلازم يتن ومما له، ندا الأوثان من يعبده ما جعل قد والمشرك الله، 

كنتلا لهي والمحبة، للتأله ءلاJة متحركة حلقت القلوب أن والشرك 
ومهللوبها،محبوبها غاية هو يكون عنده، وتكن إليه، تْلمثن لمحبوب إلا 

والوصولبه والغلفر المهللوب هذا بدون مكون ولا ءلأنينة ولا لها قرار ولا 
واصعلرابا.وقلقا وفقرا فاقة إلا ذلك يزدها لم سواه بما ظفرت ولو إليه 

هووالإرادة الطلب وهذا فيها... تقر م كامن المهللوب الراد هذا فطلب 
جلالهونعوت كماله وصفات الراد، والمعرفة؛العللوب الشعور بحب 

والضرورةوالفاقة إليه الحاجة بشده معرفته ذك إلى انفاف إذا فكيف وجماله 

بقربهإلا نعيم ولا سرور ولا لذة ولا فلاح ولا الحقيقة في له حياة لا وأنه 
الدنمن الروح منزلة الروح من ذلك منزلة وأن بذكره، والتنعم به، والأنس 

إليهفقير إليه مقطر القالب بل لروحه، الفاقد كالبدن كانت الروح فقل.ته فإذا 
البدنموت الروح بفوات يقدر ما غاية إذ روحه، إلى البدن صرورة من أعفلم 

الحبوبالمهللوب هذا والقلب الروح فات إذا وأما العبان، راحة يعقبه وقد 

.AA_Jالموات، ينظر؛ 



Q
الءكبيرالتفسر في الصفات ايات من الرازي موقف 

واصطراب...وخوف، وحزن، وغم، وهم، ألم، كل ينقمن موتا مات 
ماالأرواح إليه ونملمس القلوب الهه الذي الرب صفات من ذكروا فالرسل••• 

لهريك ث لا وحده وعبادته توحيده من الناس وأمروا محبته، إلى داعيا يكون 
وآرائهمبعقولهم للوحي المعارصون النفاة فجاءت عاليه، أحبهم فعالوه إذا بما 

بهاتعرف التي صفاته فنفوا دعوتهم يفاد بما وأتوا الرمل، محلرق في فوقفوا 
بماوالنفي اللوب من ووصفوه وتشبيها تجبا إثباتها وجعلوا عباده إلى 

لهولا يحب•! ولا يحب، لا بأنه ذلك وأكدوا ، معرفته وبين القلوب بين حال 
هناكلذة لهم يحمل أن عن فضلا القيامة يوم له المحبون العابدون يراه وجه 

امتقرفلما ، فوقهم من عليهم يلم ولا يخاحلبهم ولا يكلمهم ولا ، إليه بالنظر 
فيبه فاثركت، المحبوبات أصناف من بغيره تعالقت، نلوبهم في النفي هذا 

التعطيل،هو الشرك على لها الحاملة الأسباب أعظم وكان ولابد، المحبة 
(رونصادقهما والتععليل الشرك تلازم إلى فانظر 

المنهجآثار من أثر وهل-ا اليقين، إلى الوصول وعدم والحيرة الثالث، كثرة — ٤ 
حتميةنتيجة وهي ، الاعتقادية المانل تقرير في والتكلمون الرازي مالكه الذ-ى 
النقلدلالة أن واعتبر ، عقلية بثبهات وعارفه ، تعالى الله وحي عن أعرصل لمن 

فيوولمر ، لوحيه معارضته بقدر تعالى الله فعاقبه اليقين، تفيد لا ظنية، دلالة 
تظتعيلا بحيثح الأدلة وتكافؤ الحق؛اuطل لألماس وذلك واس، الحيرة 

فيماشاكا حائرا يصبح بالله والعياذ ئذ عند بعض، على بعضها يرجح أن 
ؤيتعجبونبه الناس عوام يجرم وفيما الواضحات، أوضح في حتى يعتمده، 

فيهينك ممن 

(.١٣٥٦- \ ToT)1/الصواعق )١( 

 )Y(:0لابزيب، يفلرY_-و\مو\ءق\مم ؛ ٢٦ /Y(٦٦٩-  ٦٦٤.)





الكبيرالتمسبر فى الصمات آيات من الرازي موقف ء

الناس.مملر توافق الش وهي حديثه، مطلع في أشار كما القرآن في الواردة 
فولذلك ومن تاؤيلها، يمكن لا الصفات أحاديث بأن العميق شعورهم ~ ب 

زعمكما لاحاد ا ياحبار الاستدلال لترك الموجة للاوحه تعداده عند ه نفالرازي 
وبلغتجالعدد، فى كثيرا مبل|ز.ا بالغت التنبيه باب فى المذكورة الأحبار )إن فقال؛ 

الجثةكبير ان إنمجرى يجرى العالم إله أن ؤإثبات التنبيه، تقوية في عظيما مبلغا 
للتأؤيل(قائلة تكون أن عن وحرجت الأعضاء، عغليم 

تعمقوافلما حدوده، يراعوا ولم حدا، العقل حاب عفلموا قد إنهم ~ ج 
الشرعإلى الرجوع إلا أمامهم يكن فلم والتك، والحيرة بالقصور أحوا 

علىقاتم لأنه ؛١^٤ لث، فالتمالأمة، سلف عليه كان وبما به والتصملثج 
التحمقوعدم التسليم إلى يدعو ولأنه الهلرق، بأيسر يدعو ولأنه الحق، 
؛الخيرية.لهم المشهود لأنهم لف، العليه كان بما لث، والتموالتنطع 

سالكهالذي العقلي المنهج آثار من وهذا والتفرق، والتتانع الاختلاف ~ ٥ 
عنأعرض لمن حتمية نتيجة وهي، المنقول، صحتح به وعارصوا المتكلمون 

منأمره يصير النفي وهواه العقلية شبهاته واتع ، رسوله وستة الله كتاب 
وتنانع•ناغض إلى ْحة ومن وتفرق، اختلاف إلى اتفاق 

الأحرى،تكفر فرقة كل وأحزابا شيعا ومحاروا الكلام أهل تفرق وند 
سعاؤاوا دينبم  ١٨٥اؤ/؛ >اؤلق تعالى؛ الله قول فيهم صدق حتى ، وربيعها 

تشملالأية هذه أن الصالح ، لفالذكر وف [، ١٥٩]الأنعام: محيءه ق، يمم لست 

(.٢١٣/٩)العالة، الطالب )١( 

الفرقيينوج ءسّ]إ؛ محمية، لأبن المنطق: نقص ينذز؛  ٢٢)
ص•؛.للمالطي، والرد: والتب ؛ لدغا.ادي،الدق؛ 



اJكاUJرالتفسر فى الصفات ابات من الرازي موقف 

واهما^١/البدع أهل 
عقولهمعلى اعتمادهم بب بالكلام أهل تفرق ظغ قتيبة ابن وصف وقد 

ماالله عن يهولون فوجدتهم الكلام أهل مقالة الله رحمك تدبرت )وقد ت فقال 
أمرعلى رومانهم من اثنان يجتمع لا تفرقا الناس أكثر فهم يعلمون... لا 

العيرلهم سع لا والمن الفروع في اختلافهم ولوكان الدين، في واحد 
فياختلافهم ولكن هم لأنفيدعونه ما مع لهم عير لا كان ؤإن عندنا، 

يحلمهالا المي الأمور من ذلك غير وفي تعالى... الله صفات وفي الوحيد، 
إلىالأصول ها،ه مثل رد من هن.ا يعدم ولن تعالى، الله من بوحي إلا نص 

عقولهمفي الماس لاختلاف عنده القياس أوجبه وما ونفلره انه امتح
واحدكل يكون حتى مثقفين رحلن ترى تكاد لا فانلث، واحتياراتهم ؤإرادتهم 

التقليد(أآ،.جهة من إلا الأخر يرذله ما ؤيرذل الأخر، يختاره ما يختار منهما 

يبلخوتفرق تثتتج إلى تعالى الله وحي مفارقته ته ببالكلام أهل أص صار وقد 
والجارأخاه، والرجل أباه، الابن )يكفر بعضا، بعضهم ويكفر بعصا، بعضهم 
تتفقولم أعمارهم، تنقضي واختلاف، وتباغض تنانع في أبدا تراهم جاره، 

يعقلون.لا قوم بأنهم ذللئ، شتى، وقلوبهم جميعا تجهم كلمتهم، 
انامحللعر وهل بعض••• من بعضهم ترأ متفرقين••• رايتهم أقوالهم تدبرت إذا 

س؛هؤ، يتيم لتت شيعا ؤانوأ ديثئم  ١٨٠ألن قا نحار؛ قال هدا؟ من أظهر دليل 
فاورثهموالأراء المعقولان من الدين أخذوا أن ذللئ، ومّسته ؛! ١٥٩لالأذعامت 

)>/«>Y(،لبوى، وشرحالسة: حرير، لأبن جا،عاوان: يفلر: )١( 
(.٣٧٧)"T/كير، لأبن اس: اكرآن وتفسر 

. ٤٤— انميت،ص٣٤ تأويل4خلف، )٢( 



Q
الكبيرالتمسير في الممات ايات 4ن الرازي موقف 

سضاولصلكلواطورىصاب

.٢١١.(الأم.. يرام ما غير 

المتقول،صحيح بها عارضوا التي العقلية ثبهاتهم في متنازعون فهم 
التوحيدبمغهوم ذلك ؤيعتبر ، ؤإثباتا نميا الاعتقاد ائل مفي ومتنانعول 

•المنقول صحح به قارنت، الذي توحيدها ءلائقة فلكل عندهم 

،يقاربه أو يوانيه كلام عليه ولخصومهم إلا لفرقةمنهم سمعه كلام من وما 
منهمالواحد تقدم يكون ؤإنما مقابل، سعص وبعض معارض، بكل فكل 

علىالجد.ل صناعة في وحذقه البيان، من حفله بقدر حممه على وفلمجه 
٠عليهم حفظها لات مقا على قفات ومنا ، أصول

;بقوله عنده من ليس فانه والتنانع الاختلاف فيه أكثر من أن تعالى أخبر وفد 
الدليلأدل من وهذا [ ٨٢]الشا،: »=خث/(ه أ.ءنلندا فه زجدوأ أف غيي عند من 'قان 

المفضيالاختلاف من فيها يوجد ما لكثرة فاسدة، المتكلمين مذاهب، أن على 
واسلرأ،.والتكفير والتفرق التنازع إلى بهم 

المبتدpةل٣،.أوصاف أخس من فالفرقة 

للشخصيكون وقد مختلفة، وأفكار أراء الواحدة الفرقة داخل يوحد قد يل 
المنقولصحيح لمفارقتهم إلا ذللثؤ وما متضاربة متناقفة ال أقم منهم الواحد 

المش؛وصون (؛ ٢٢٥)٦! الأصفهاني، القاصم لأيي يازالمحجن: الحجة»ي ينفلر؛ )١( 
.لاوٍوءلي،

.١٢٢٠٠٣لليوحلي، الخم،؛ صون يفلر؛ )٢( 
XWT)\اللثاطي، الاصام: يطر: )٣( 



الكبيرالتفسير فى اكمإت آيات من الرازي مْفما 

يترامونطوائف وجعلتهم شملهم، فرقت التي العقلة ثبهاتهم على واعتمادهم 

الأباطل•
سلكهالذي المنهج أثر من وهذا والغموض، المنهج في المعوية — ٦ 

المنطقيةبالأدلة عليها والاستدلال الاعتقاد في ْازاهبهم تقرير في التكلون 
وعارضوهالمنقول صحيح فارقوا أنهم ذلك في والسبب قية، الملوالقواعد 

وأصولهمأدلتهم وأن الاعتقاد، ائل ممن كثير في وثبهاتهم بأصولهم 
يفهمالا فلسفية وأصولا ممملقية قواعد على مبنية فهي اليونان فلاسفة مصدرها 

الحيرةإلى( أمرْ آل الرحمن وحي بها وهمارض فهمها ومن حبرها من إلا 
الاعتقاد.وفاد والشك( 

يشبهانهمذللث( على والاستدلال الاعتقاد ائل متقرير في المتكلمين فمنهج 
ركبوقد عفليم محيهل في يخوض من كمثل والفساد والدقة الصعوبة في العقلية 
الوقت(،ذللث( في موقفه لأة فتصور حان_،، كل من تتقاذفه والأمواج زورقا 

يتداركهلم إن النجاة احل سإلى المأزق هذا من ؤينجو يخلص أن وهيهات( 
برحمته.الله 

صد)وطريقتهم تبقوله المتكلمين طريقة هقفت القيم ابن الإمام وصف، وقد 
عبارة،وأبين ير، نفبأحسن حق القرآن طريقة إذ وجه، كل من القرآن طريقة 

الرجلفيجهد الفهم، عن وأبعدها وأطولها عبارة و\ءاند باطالة معان وطريقتهم 
ءؤثس-بهبقيعة على اطلع قد هو فإذا قواه تنفذ حتى وراءهم، ه نفالقلمان 
مئؤآثه حكابه مننه عنده آلله وؤحد ثّبشا بجده و يكاءه إذا حى ماء ألهتثان 

أ''ا[(را،.أنتثاد(ب<]اش: 

(.٣٤١)ا/ا"مم- ويطر: )ا/ا"أآم(، اكواءقالمرّالة، 





الء^درالتفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف 

منهمارا/بينهماأومركب وط برأى والخروج اليونان ومنهج القرآن منهج وبين 
والقرآنالوحي من المملج إلى نهايته في يؤول التناقض هدا أن والحقيقة 

مقالاتهم.قي ظاهر وهذا قة، القلحاب إلى والانحياز 

الحقمعاياتهم والمتكلمين الرازي منهج آثار فمن وأق، للحق العداوة ~ ١ ٠ 
بسببفيها وقعوا الي الأدلة لتكافؤ نتيجة بالباحلل الحق عليهم البس حنث وأهله 

الحق،هو عليه هم ما أن فظنوا معقولا، سموه بما المقول صحيح معارصتهم 
زعمهم،حب بخالقه الله مشابهه إلى مود باًلل وأثمتها الأمة سلمؤ عليه ما وأن 

والمشبههبالحشوية ووصموهم ورموهم والجماعة المنة أهل عادوا ولذللثح 
نصوصفي الواردة الإلهية الصفائنؤ ألمتوا لأنهم إلا لشيء لا والجمة 

والمنة.الكتناب الوحيين 

ومؤلفاتهمفكرهم في والمتكلمين الرازي منهج ممات أهم هي هده لمل 
وحياتهم•

M MM

(.٢٠٦-٢٠٤/١٢م:بوعاكاوى:لأين-ب،);١( 





الئانىالباب 
و، َ ص  الإلهيةاسان من الرازي موقف 

فصلين:على ويقضل 

الدائن.الصفات اص: الفصل 

الامحاية.الصفات الثاني: اسل 
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اليكسؤالتفس> ، ئ الصفات أعان مؤ'إ ى ١) ال> كف هج 

مثأ

تتعلقلا أنها أي الإلهية، الذات عن تنفك لا التي هي الذاتية المنان 
والغنىوالعلو كالعلم بها، متمنا يزال ولا يزل لم تعالى فالله بالمشيئة، 

والعقل.بالع تعالى لله تثبت المنان وهذه الخ، والعفلمة... والمللثا 

أحزاءمسماها التي وهي اتجر، ٌلريمح، عن إلا تب، لم ذاتية صفات وهناك 
انفرادهعلى للعقل ولص محفة، سمعية وهي للمخلوقين، بالنسبة وأبعاض 

يلادامات،اُ"•
فيها.للعمل مجال لا توفيقية الإلهية المنان جمح كانت ؤإن 

يستلزمإئثاتها أن بدعوى الذاتية الإلهية المنان هذه معظم ينفي والرازي 
يؤولثم ومن تعالى، الله عن نفيها من فلابد والتركيب، والتجسيم التشبيه 
يقومه.أو معناها، 

صفةكل الذاتية المنان من الرازي موقفا محأونحح الفصل هذا مثاحن، وفي 
ثلاثةمبحث كل تحت، مثاحث،، عشرة الفصل هذا فحوى مستقل. مبحثا في 

والسنةالكتاب في وورودها الصفة معنى فيه أوضح الأول فالمطلبج مهلال_ح؛ 
الثالثوالمهللب الإلهية، الصفة من الرازي ، موقففيه أوضح اكاني والمطلب، 

والسنة.الكتاب ضوء على الصفة من الرازي موقف، أنقد 

لابزاشم،(؛ ٢٤٤، ٢١٧؛ ٦٨)ا•/^٠؛>،^، بظر: :١( 
والقواعد)ا/؛با(؛ العز، أبى لابن الطحاؤية: العقيدة وقرح )ا/؟هأ~'آا(؛ 

ءبْين،صاأ-ه1لأبن اكر: 





الأولالسث 
الوحدانيةصفة 

مطالب;على ويشتمل 

والمنة.القران ل وورودها الوحدانية صفة معي •' امحول انمطلب 

الوحدانية.صفق من الرازي موف الداjي: انمهللب 

والحماعة.المنة أهل عقيدة صوء عل ارازي موقف نقد ت الثالث المحللب 
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اككبيراكفسر فى الصفات آيات ْس الرازي موقف 

المطالب

وورودهاصمة معنى 

والسةالقرآن في 

معانيحول يدور ومشتقاتها )وحد( مادة معنى أن على اللغوية المعاجم تتفق 
فيماله نفلير ولا مثيل، ولا شجيه وحول وعدم انفرادالشيء، أى الانفرادوالتفرد، 

فيتفرده ذلك، معنى كان الشجاعة، في دهره واحد فلان مثلا! فلوقلنا فيه، تفرد 
مثله،فيهم يكن لم إذا قبيلته واحد وهو فيها، له شبيه وحول وعدم الصفة، هذه 

المعانىوهده ، ^١، ٠١نفلير لا أي ت دهره واحد وفلان به، تفرد أي برأيه؛ وتوحد 
تعالى.يالله اللائنة الوحدانية معاني من قريبة وحد لمادة اللغوية 

يمعنىه الله توحيد حقيقة قرريت، كلها والسنة الكتاب، الوحيين فنصوص 
كلفي له نفلير ولا مثيل ولا ند ولا له، ثريلث، لا وأنه تعالى، وانفراده تقرئه 
الكمالامت،بجمٍع توحد رالذي الممد، الفرد الأحد الواحد غإو فهو ، شيء 

وعملاوقولا ءقالا توحيده، العبيد على ؤيججا مشارك، فيها يشاركه لا بحينا 
،العبادة( بأنواع ؤيفردوه بالوحد.انية وتفرده المعللق، بكماله يحترفوا بأن 

التوحيدحقيقة هي وهده والخضؤع، للعبادة المستحق هو وحده تعالى فالله 
الرحتن(*نصوم، إليها لهمت المح، 

لابنت مقاسس ومعجم (؛ ١٩٣—١٩٢)ه/ للأزهري، اسة؛ تهذب معجم ينفلر؛ )١، 
)وحد(.مادة ؛^،(u/Y c)للجوهري، والصحاح! (؛ ٩١)آ"/ فارس، 

سعدي،لأبن ارجمن: تيسير )٢( 



دء
الكبيرالتمسير فى الصفات أيان من الرازي موقف 

تتعالى محوله مثل الكريم، كتابه محي والأحد بالواحد تعالى الله وصف ورد ومحي 
؟؛*١٠لا لأ.% إكهُ : تءالى ومحوله ١[؛ ]الإخلاص:  40ا-محظ ألئذ هو 4>، 

يقولحيث ، محمدنبيه سنة وفي ؛ [ ١٦٣]القرة: .ا4 أؤصئر انحتن يو إلا 
ز11الأهالآخدائ«لا/»..، وتعالى: تبارك الله الض.يقول 

الإثبات،محي وحده تعالى لله وصفا إلا يرد لم الأحد لمقل أن يلاحقن ومما 
تباركالله غير أحد به ، يوصفمحلا الوصف بهيا جق تفرده على يدل وهدا 

ولحز4 ت تعالى كقوله لإصامحة ا مع إلا تحمل يفلم غيره حق في أما وتعالى، 
قنملأيبي ألآ-م؛ؤآ ؤمحاد حنغ محصر أنني ^١^٠ أحاونأثأ هاد ضان أكجن منة 
[٣٦]يوسف: آزحجنس4 ثن مننلف إدا ثأربلمء مثثا ألثومنه ثأكل حمإ ؤآمى مق 

4و,إذ■ كقوله والشرحل [؛ ٤٩; ]الكهما تمدا4 يبم، يقإ»ّ • كقوله القي وفي 
س\يخأ'ثغن ِش أنثُ 

]ي: 40لنوث مبي 
واردوذلك المخلوهات، من ولغيره تعالى لله وصفا ورد فقد الواحد لففل أما 

ثلمابخذ قنؤ لن يننيتف 4ولأممثم ت تعالى قوله مثل البينان، الأيات من كثير في 
إلى[؛ ٧٦]يوش؛ نجني4 باب ثن عحلوأ لأ تنؤ 4وهاد • وقوله [؛ ٦١■ ]القرة وجب4 

أحدههوآثد 4ض لإحلاص ١ محورة باب ير، النفكتتاب صحيحه، قي الخاري أحرجه )١( 
أحرى.وفي.راضع (؛ ٤٩٧٤)]١[، 

(.،yxo/w)و.ج٠وعاكاوى، (؛ i'T/o)لأين-بب، يان-دساسن; بفلر: )٢( 
١( ٩٨للأزهري،)م/ ■' اللغة تهن.ب ؤينفلر: (؛ ١٢١)U/ والنقل، العقل تعارض ودرء 

صحيحمن التوحيد كتاب ومحرح (؛ ٥٢٨/٦)كثير، لابن العظيم: القرآن ير ونف
)\إلأ0ي.الضان، د/عبدالله البخاري: 











٨الكير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

نفسوجوده لكن واحد أنه عليه صدق لما موجود كل أن فظن موجود، بلا الوحدة 
وحدته.

إلىوالمقسم والكثير حن. الوا إلى يقم الوجود لأن كيلك، ليس أنه والحق 
ام(الانقبه لما مغاير شيء 

أنهمعناه )الواحد; ; قائلا وتعالى تبارك الله حق في الواحل. معتى أوصح ثم 
الإلهية،صفة فى أحد يشاركه ولا المخصوصة، حقيقته فى أحد يشاركه لا 

العالمنقلم فى أحد يشاركه ولا والأجسام، الأرواح •خلق فى أحد يشاركه ولا 
العرش(أحوال وتدبير 

الأصحاب،قول ذكر ثم حد؛ الوا معنى في هاثم وأبي الجباش قول ذكر وقد 
لأنهت أربعة وجوه من واحد بأنه تعالى الله )يوصفا I الجيائي )قال يقول حيتا 
بالإلهية،متفرد ولأنه بالقدم، منفرد لأنه أجزاء، بدئ ولا أبعاض، بذي ليس 

هامحموأبو ، بنفسه( وقادرا ه، ينقعالما كونه نحو ذاته بصفات متفرد ولأنه 
واحداوجها الدالتا وبصفات بالقدم، تقرئه فجعل ت أوجه ثلاثة على يقتصر 

التوحيدأصاف، لأنه فقهل، لإلهية يا تفرده المراد لأية ا هده )وفى I القاصى قال 
وقال،، [(أ ١٦٣]الشرة: هوه إلا إلته لا ؤ ت بقوله عمه ولدللئج نللثا، إلى 

صا،آا.الشترالكير، )١( 

٠ا(جا، ْجا الكبير، التفسير )٢( 
الأصولوهمج (؛ ٢٤١)؛/للفاصيباتجسار، المنمي: ر ملاتجاش طر )٣( 

.ص٨٢١الخمسة، 

ه.نفالممدر في هاشم أبي لقول ينظر )٤( 
أبرابفي والمغني صآ"آ؛ المطاعن، عن القرآن نزيه في عدالجبار القاصي لقول يفلر )٥( 

(.٢٤١)أ/والعدل، الخوحّد 



ال|ء^بيرالتفسر في الصمات آيات محن الرازي موقف وح

وواحدله، شبيه لا صفاته في واحد له، فيم لا ذاته في واحد غؤ؛ )إنه ت أصحابنا 
له(لمشريك لا أفعاله في 

فولماإليها المثار هي التي المخموصة الذات تلك فلأن ذاته في واحد أنه أما 
كانفان تكون، لا أو سواه، آحر شخص في حاصلة تكون أن إما ^ الحق هو 

فيكونبقيدزائد، يكون وأن لابد الأخر، المعنى ص لعينة اه 
مفتقرامعالوما ممكنا فيكون الامتياز، به وما لامترك ١ به بما مركبا ه نففي هو 

له.فيم لا ذاته في واحد سبحانه أنه ؤت فقل يكن لم ؤإن محال،، وذلك 
موصوفةعن متميزة بصفات سبحانه موصوفيته فالأن صفاته في واحل. أنه وأما 

•وجوه من بصفات غيره 

منبل ه نفمن تكون لا له صفاته حصول لأن فان عداه ما كل أن ■' رأحد،ها( 
لغيره.لا ه لفصفاته حم.ولا يستحق سبحانه وهو ءيرْ 

وصفاتحادثة، لأنها زمان دون بزمان مختصة غيره صفات أن را-اذيها( 
كيلك،.ليت، الحق 

متعلقعلمه فإن المعلقات ب، ؛حسمتناهية غير الحق صفات أن روثالتها( 
منواحل كل في له بل المقدورات بجمح متعلقة وقدرته المعلومات بجميع 

ذللثحفي يعلم لأنه متناهية غير معلومات متناهية الغير المعلومات 

الأحيانمن واحل كل ؛حب حاله ؤيكون كان كيف، أنه الفرد الجوهر 

ءس•؟.للنهرساز، ت ش الأصحاب لهول، ينظر  ٢١)
الثى،وص يتجزأ، لا الذي الجزء وص مة، القينل لا الذي الجزء م؛ الفرد الجوهر  ٢٢١

بالزرة.اليوم يعرف ما وم جانبح• عن ب، جانمنه يتميز ولا ا بحسه أحل. يدركه لم الذي 
=ألفاظ معاني رح ث في والجين ص"اأ؛ مينا، لأبن • الحدود رسالة تعريفه؛ في بمظر 



٨الكبير التفسير قي الصفات أيان من الرازي موقف 
يا==========_= 

؛ص'آه١ للغزالي، العلم! ومعٍار ؛ ١ ١ ٠ — ١ هره٠ للامدي، والمتكلمٍن: لحكماء ا =
للتهارنتي،ت الفنون اصطلاحات وكثاف ؛ صل٥٧للجرحاني، ت والتعريمات 

(Y«U/U ،) الإملأب،المعارف ودائرة صآا"أ؛ وهبة، مراد ت قي الملوالمعجم
/U(١٧٤-  ١٧٣ ،) جملصدسا، اشلسفي: والمعجم"/\(id والموّوئ
م/روزذتال،بإشراف; وياتين، الوالأكادبسن الملماء من لجنة وضع ت قبة المل

.١٣ص*فالح، عامر العقيدة؛ ألقائل ومعجم ي/يودين، 
الهنديةالمد.ارس بعض وتابعها الهنل.ية، الجينيية قة القلأصحاب به يال من وأول 

الملمةت ينظر وليوئيس. ديمفريطس اليونان فلاسفة من به تال من وأول الأحرى؛ 
ثس،بند/ * لمين المعند الدرة ومل.هتا ؛ ١٧٦٠١١٧٠٠٣غلاب، محمد / دت الشرقية 

لأرطواوالفال؛ والكون بعدها؛ وما ، ١٠٠ص ريدة، أبو محمد د/ ترحمة; 
تالإسلاميين ومدامت، ؛ ٣٩٠٣٨٠٣كرم، ، د/يوسفاليونانية؛ الفلمفة وتاريخ ؛ ٩١٠٣

الكلاميةوآراؤْ ارازي الدين ومخر (؛ ١٨٠~  ١٨٢؛ ٨٥/ )ا بدوي مدالرحمن د/ 
ميدمعمد الكلامية: والمصهللحاث، ؛ ٥٨٠ ٥٢٠٣الزركان، د/محمد فية; والفل

.٥٨٠ ٥٢٠٣للغرابي، العلاف: الهديل وأبو بعدها؛ اوما  ٠٧٠٣إبراهيم، 
مقالاتينظر؛ المعتزلي. العلاف الهن.يل أبو هو المتكلمين، من، استخانمه من، وأول 

الملمين؛عند الذرة وميمه (؛ ١٦ ٠١٤)آ/الأشعري، الحسن لأبير الإصلاميينؤ: 
طالعرابي • العلاف الهدي وأبر ؛ ٣١٢٠٠، ، أبوريدْ محمل■ د/ ترجمة: ، بنسيمِ، د/ 

٥٢ ٠٣.

٠وماتريدية وأشاعرة، معتزلة، من، المتكلمون ذللث، بعد من، لفرد ١ بالجوهر لقول ١ تلقفؤ ثم 
؛١١٨٠٩٢ص الجبار، عبد للقاض ة: الخمالأصول شرح المعتزلة»ي،: لمذمح يفلر 

ب٣٧تمؤ^^،، IJJالتمهيد: وسوم،الأشاءرةفي: ؛ ٩٩٠٣٦٠٣^التكليفج، 
للجربمي،والنامل؛ ؛ ص٦١٣القرف،، بتن والفرق صا"أأ؛ للغدادي، الدين: وأصول 

الكلام:علم في والمراتفه ؛ ١  ١٠٣، للنهرساني، الإندام: ونهاية ؛ ١ وصر،ْا' ، ١ ٤ ص'ا 
وتمرة؛ ١٢٨٠١٢٤ ٠٣، للنفي، التمهيي.: هم،: الماتريدية ولذم، ؛ ١٦٥ ٠٣، يجئ، لاح 

.٦٤٠ ٥٥٠٣الأدلة، 



تئثت(
اليكبيرالتفسير في الصلات ١^^ من الرازي موقف 

الماءني ث بفر رند. وابن صيتا، وابن كأرمطوا، الفردالفلامفة الجوهر نفرية يفض لقد 
الإلهيات:والشفا، اد، والفوالكون ص\اأمأ؛ لأرطوا، العلوية: والاثار 

صْمآ>-مما.رثد، لأبن وما٠حالأدلة: (، ٦١/١)منا، لأبن 
وصرارالجا'ر، وحين الحكم، بن وهشام كالنظام، المتكلمين بعض التعرية رفض كما 
حزم•وابن صرو، ابن، 

لأبنالنمل: (؛ ١١٣و، ١٢٤/١)لأ;يالحنالأشمى، ُقالأتالإسلأسن: بغد: 
يإبراهثم)ا/هه-اُه(؛ للشهرّتاني، والماللوالحل: 'اه-ا'«ا(؛ ، ٦٩)®/حزم، 
. ١٢٨-١ ١ ص٩ ، الكلامية: وآراوْ اسام 

الأجسامبهبول، والختكالمينيقورن الفلاممة من الفرد الجوهر نغرية الذ"ينرفقوا وهؤلاء 
تيمية،لأبن ت الجهمية تلبيس بيان : ينفد باْلل• هل-ا وقولهم نهابة لا ما إر للإمام 

(.٢٠١و)؛/(؛ ٣٥٥و)مآ/ i(T^T)\/التعارض، ودرء (؛ ٢٨٦-٢٨١/١)
دابوالصين•٠ متهمالجويي، الفرد وهناكمنؤالمتكلمين،ٌز،احتادوتونففينفريةالجوهر 

ومذم،لأبنتيمية، ؛يانف.طالخهمبة: وارازي.ينظر: المرمح،، 
,ص٦٩اللين، عتد الارة 

و)ا/خهل(؛)ا/مال(؛ الباحث،المثرنية، وارازيأنكرالجوهرالفردتارة.ينظر: 
فيه.توص، وأحرتم، )ا/ا"-'\(ّ واكنبيهات، الإشارات وشرح ١(؛  ١٩؛ ٢٥؛ ١ ١ و)آ/ 
مخطوطا/أ(  ٤٤)ج٢/ل،/العقول،، ونهاية )ل،/ماا/ر-آ،(مخهلوط؛ الملمتص، يتفر؛ 

)ا/؛؛(ؤالعالية، والطالب 

(،٢٥٣)١/ والأربعين، مخملوط؛ أآ"/ب( )ل،/ الإشارة، : يتطر وأبته• به نال، ونالثة 
فيمحبأتي ما وعلى هسرآ؛ ، ج٧١ ، ^٩ الكير، والنفير ؛ ٨٢~ ص١٨ والمحمل، 

؛ ٠١٥ )١/ المة، منهاج في: تيمية ابن الفرد الجوهر نغرية نقد وئل• ابحث• ها-ا حليات 
(؛٣٢٥- A٣٢٠/ ؛ U٢٢١/  ١٤٤٤-  ٤٤٢)T/ ودرءالخعارض، (؛ ٦١٠٣!  ١٢٠١

القيموابن (؛ ٢٨٦— ٢٨٠)ا/الجهمية، تلمي وبيان (. ٢٩٩)؟/ ومج٠وعالفتاوتم،، 
؛٩٨٧-٩٨٤/٣)المرطة، الصواعق في 



اوء^1ويرالتفسير في الصفات آبات من الرازي موقفا 

صفاتهيى واحل بحانه فهو المتناهية الصفات من واحد كل وبحب المتناهية 
الجهة.هذه هن 

كونهابمعنى الصفات بتلك ذاتية موصوفية له ليت بحانه أنه I رورابعها( 
لأنابها مستكملة ذاته كون بحب أيضا ولا لها، محلا ذاته وكون ذاته في حالة 

لكانبالصفات مستكملة الذات كانت فلو الصفات لتلك كالمدأ الخات أن بينا 
لذاتهمتكهلة ذاته بل محال، وهو لذاته ؛الممكن متكملأ لذاته ناقصا البل|أ 

يعودالتقسيم أن إلا معه الكمال صفات تحق الذاتي الاستكمال ذلك لوازم ومن 
به.الوفاء عن العبارة تقصر حيث إلى فينتهي الاستكمال نفى في 

كنهمن عندها حبر لا كما صفاته كنه من العقول عند حبر لا أنه )حامسها(: 
الإحكامؤلهر لأجله الذي الأمر أنه إلا علمه من تعرف لا لأنها وذلك ذاته، 

هوما أنه ندرى لا ما أمر أنه علمه من فالمعلوم الخلوقات عالم في والإتقان 
قادراكونه في الفول وكذا المحسوس الأمر هذا يلزمه أنه منه نعلم ولكن 
والأفهام.القول أنوار عزته بنور ريع من بحان فوحيا، 

ممكن،ؤإما واحِّج إما الموجود لأن فناهر فالأمر أفعاله واحدفي أنه وأما 
مايوجد لا أن يجوز فإنه ممكنا كان ما وكل عداه ما والمكن هو، هو فالواجب 

كانسواء المكنات أمام لمكم؛اختلاف، 
فهوهه،عداه ما كل أن شح، ذمح، غير أوكان 

واّتيلائه(وقدرته وقهره تصرفه تحت، وملكه 

ذاتهفي الواحد مض في اراذي لقول ؤيفلر مجأ،ج؛، الممسرامر، )١( 
؛هسق؛١ ، ج٢١ ٠ج٦، • في أفعاله في وواحد له، نغلير ولا صماته، في له مريلث، لا 

صْأ.، ،ج٢٣و٠ج٦١





٨العكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

فيولتمايزا الوجوب في لاشترلك الوجود واجبا موجودان فرض لو إذ واحدا 
أنفشت مركب، منهما واحد فكل الممايرة به ما غير المثاركه يه وما التعين 

واحدا.كونه يستلزم أحاسا كونه 

فهناكبالأحدية توصف حقيقة كل فإن أحدا، الثيء كون يعقل كيف I قيل فان 
أحد.لا ثلاثة ثالث فداك ومجموعهما الأحدية تلك من الحقيقة تلك 

تلكهو يالأحدية عليه فالمحكوم الحقيقة لتلك لازمة الأحدية أن رالحواب( 
فولهأن ذكرنا بما لاح فقد الأحل.ية، تلك ومن منها الحاصل المجمؤع لا الحقيقة 

الإصافياتمن تعالى الله صفات لجمع متضمن كلام ١[ ]الإحلاص: لمده >ؤأف 
زجلهإله قوله؛ تمر ر مدكور الباب هذا ز الكلام وتمام واللوب 

فييجوز لا ما كل عن منزه واحد أنه واءتقا.ت الله سبحت إذا )إنك ت ؤيقول 
حقيقيواحد وهو كثيرة أشياء فيه الجم لأن حما يكون لا أن لزم حقيقته، 

عنهفينتفي له يجوز لا ما وكل مكان، في ولا عرضا يآكون ولا لداته، كثرة لا 
•شيء، عن ولا شيء في دلا ، شيء عر يكون ولا بالتوحيد 

حقيقته،في الكثرة نفي لمعنى الوحدة، يقتضي ياواته قائما وكونه ؤ... ت ؤيقول 
مهلتهوبوا التحيز نفي ويقتضي والمد الضد نفي بمعنى الوحدة يقتضي وذلك 

مغمن الجزية هذْ أن تؤكد الإحالات وهذ0 ١ ١ \' A_J•جأآ،جإ، الكسر، التفسير ينظر؛ )١( 
البابمن الرازي، ضر التعريف الثالث،؛ النمل في سابقا أوضحنا٠ كما الرازي، 

الأول،.
.١٨٠هّرر، ج٢٣ ، ١ مج٦ اعير، المير )٢( 
الضيراع؛ر،جها،ج؟آ،ص1خا.)٣( 



الضيرالتمسير ش الصمات آيات من الرازي موقف زج

؛،(ل ١^١ نفي فتفي 
~أموركثيرة اجتماع من مركبة ذاته ليس أن ~ التفسير بهيا الوحدة أن أوضح ثم 

وهدهموجودات، وجود في شك لا لأنه غفو الحق ذات خواص من ليت هي 
أنهفثبت المفردات من فيه بد لا فالمركب مركبات، أو مفردات إما الموجودات 

ليتالأول بالمعنى فالواحدية الممكنات، عالم قي المفردات إثبات من بد لا 
.بها سبحانه الحق توحد الش الأمور من 

بذاتالخاصة الوحدة الرازي عند فهي والشريك، الند نقي بمعنى الوحدة أما 
فقد، سواه شيء النعت، ذللثط في يشاركه لا بها ومتفرد بها، متوحد جؤق، الحق 

الوصوليمكن واحد بأنه العلم أن فهويرى وعملية، سمعية بأدلة ذلك، طى استدل 

الربومحةفي توحثدْ بمضي تعال الله نوجد أن ذم الرازمح، ]أن إر الاح~ن بعض ذهب  ٢١)
■تعار لقوله الرازي ير نففي حاء ما هدا وبيان والصفات، والأسماء والمودية 

نائمابكون أن يقتضي قيوما كونه لأن الكل على بدل، )إنه [؛ ٢٠٠■' لاونرْ الثوم؟و 
منتيمية ابن موقفا ينغلر؛ صء[ ،ج؟، مج؛ .( .و.لغيره، مقوما يكون وأن بنمه، 
ؤيجانبصحتح، غير الباحثة إليه ذب وما حمال. د/إسام الإلهيات: في الرازي 

بدعوىتعار الله عن الصفات نفي في واضح الرازي كلام لأن ذلك وسييا الموات، 
والعبوديةالربوبية في توجيه يقتضي تعال الله توحيد أن البتة يدي وهولم التوحيد، 

يذكرأحذ نم القيوم، الحي هو الأمفلم م الأمأن ذكر ؤإنما والصفات، والأسماء 
تعار،الله عن الصفات لنفي ثيهاته عيتها بام وهي لتوجي، ١ علم ل المعتبرة ائل الم

الكبير،التفسير ت ينفنر ذدت. ما صواب يتضح بدايته من الرازي كلام تامل وعند 
مج؛،جي،صّا-0.

صء.ءج؛،جي، التفيرالكيير، )٢( 
مجآ،جإ،التفيرالكبتر، )٣( 
٠١٧٢هىج؛، ، ٢٥٥الكبير، التفير ث يتفلر )٤( 



٨الكبير التفسير ش الممات آيات س الرازي 4وفض 

معامع والبالعقل إليه 

أدكهكالآتي:فجاءت 
النفنيية:!_ أولاء

علىاضء صحة الير ف ون 
كمامعية، البالدلائل إثباتها من يمتعون لا فهم لذلك الخالق، وحدانية العالم 

وعلا(حلا الخالق وجود إبان في شأنهم هو 
عليها،المبوة يون يتوقف ولا النوة بون بق تالوحدانية أن يرى لا والرازي 

يتوقفما كل أن )اعلم ت يقول ذلك وفي إبانها، في معي الالدبل نول فيرى 
أمامعية البالدلائل إبانه يمكن لا فإنه به، العلم على و. محمد بنبوة الحلم 

الملائكة،حق وفي معية، البالدلائل إبانه يجوز فإنه كدللث، يكون ]لا[ ما 
العلمعلى تتوقف لا محمد. نبوة بصحة العلم لكن الحلم، أولي حق وفي 

بمجردواحدا تعالى الله كون إبان يجوز جرم فلا واحدا تعالى الله بكون 
الدلأئلالسمعيةالقرآنية(را

يلي!ما الوحداية على بها استدل التي الأدلةالسمعية فمن 
لأولفا ٣[ ]الحدي: ه إؤاين ؤأكلتهر إمحس ألأول جن I تعالى قوله رأحياها( 

أولااشترى فلو حر، فهو اشتريته عبد أول I قال لو ولذلك السابق، الفرد هر 

ج'ا"ا،محا-ا، التمراي يطر: )١( 
.٣١١ص الريفى، معود د/ القليت: القالية الأدلة )٢( 
المعنى.لمتقيم أبت ما والصواب يكون[ ما ]أما الأصل يي )٣( 
؛وص٢٣٢؛ ص٤٠١، ج٢٢١ ، ١ مج١ ؤيتغلر: ؛ ص٤٠٢جم^، ، مج٤ الكبير، الممير )٤( 

•ص٨٦ الدين، أصول، في والعالم ؛ ص٦م\١ ، ج٢٣، ١ وعج٦ 



الكبيرالتمسير هي الصفات ابات من الرازي موقف 

بعدفلواشترى بفرد ليس وهدا قرئا، يكون أن الأول ثرط لأن يحنث، لم همدين 
سابق،ليس وهدا سابقا يكون أن الفرد شرط لأن أيما، يحث لم واحدا ذلك 
أنفوجب سابقا فردا يكون أن وجب أولا بكونه ه نفتعالى الله وصفا فلما 

لهيكون لا 

؟ْ؛|]الأنعام: هوه إلا بملثها لا ألما ممايح • تحار قوله )وثانيها(• 
لكانشريك له كان ولو يالغيس،، عالما سواه أحد يكون لا أن يقتضى فالنص 

النعي.خلاف وهو بالغيب عالما 

وثلاثينسعت في ئره ^* ١٠٠ءالتع ^^٠ بكلمة صرح تعار الله أن • روئالتها( 
إلهت قوله نحو مواصع في بالوحدانية وصرح كتابه، من موصحا 

ذلكوكل ]الاحلاص: هه< أرثد هوآثه ظ وقوله [ ١٦٣ص'•' ثجده 
اياب•محا صرح 

بهلاكحكم [ ٨٨]القمص: إلا هالك، _؛ ءؤَةو تعار•' قوله ؛ )ورابعها( 
نديمايكون لا ومن قديما، يكون لا وجوده وجوده بعد عل"م ومن سواه، ما كل 

إلها.يكون لا 

نيلآس ئثض لتدؤ أس ءالأ ءاثة َةاوا ظ •' تمار قوله • روحامسها( 
حكايتثوما  yjjين آس انحسي وما كقوله! وهو ؛ [ ٢٢لالأ'س'ء: ه يصفؤث عثا ألمم 

ثناآثو سحني شل عق _^4^؛ ثتلأ خأى دثا ١^٠ َم _ ١^١ إلنو ثن مثم 
لابمعؤأإدا يملؤن كآ ءاثه نعه7 ماز لو و؛ل • وقوله [، ٩١لالمذٌ-ين• .٤٠ يمضنح 

صْ.ومجأ،جما، ص"آاآ؛ مج٣اج٥، التميرامير، ب ال-لل لها-ا بفلي  ٢١١
صا'آ.، ج٩ ، وهج٥ صآ'آ-م•؟؛ مجأ،جإ، المميراعير، الدّفيت بغلرلهن-ا ٢٢١
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ودلك، عنهما وغنيا ، إليهما محتاجا فيكون ، منهما واحد كل عن منهما واحد 
ل(لمحا 

فهيتعالى الله وحدانية على الرازي بها يستدل التي العقلية أدلته عن أما 
آ!أدلةل تعدوحمسة لا 

:التمانع دليل أولا: 

وأنه، واحد العالم حالق أن ؤإثبات الربوبية، بتوحيد عموما المتكلمون يهتم 
المهللوب،التوحيد هو التوحيد من النؤع هدا أن لقلتهم أفعاله، في له شريك لا 

دليلطريق عن وذلك واحد، العالم حالق أن على الدلالة يقررون نجدهم ولهدا 
التuنعر٣،.

........والأثاعرةأْ،، المعتزلة^؛،، عليه اعتمد الزى هو الدليل وهدا 

الضراهم،مجها،ج'كصم.)١( 
"١٥٠ص ، ٢ ج؟ ، ١ ١ هج ; ينظر عنية، حجت عثرة محس امير التمر في الرازي ذكر )٢( 

تينظر عقلية، حجة عثرة ئماني التاويل، وأنوار التنزيل أمرار كتاب في وذكر ؛ ١٥٤
ةالخمالعقلية الأدلة عن تخرج لا جميعها وهي مخءلوءل، ، ؛عال.ه1 وما أ( إ/ ٤ )ل/ 
ذكرها.سيرد الش 

 )T( د/مشالسى، الأتاعرة: ينائد فى الإمحزار الفكر أنر.)أ/آ"\ه(
أبوابفي والمغني ؛ ١  ٦١٧ص لجبارا ١JLعللقاصي س٠ت بالتكاليفالمحي3ل المجهؤع ينظرت )٤( 

وااكثاف:'لالزمخثرىص'ا\>'ا-*أ\رأ؛ الخسة الأصول وشرح (؛ ٢٦٢التوحيد)؛/
xUir)

والتمهيد،٣؟ * ص والإنصاف؛ ؛ —١٢للأشعري،اللمع! ينفلر! )٥( 
ابنآراء من نقلا مخهلوط، )ل/آ/أ(، فورك، لابن التوحيد: في ورسالة صأإ؛ 

=(؛ ٢١٠)٢; للجويني، والناهل: )ا/ي؛'آ(؛ د/ئتثةروزي، الاعتمادية: فورك 
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،.واuتريدة١١

كب؛ى•من كبر هي الرازي عب عول ومد 
منهيصح انمرد إذا منهما واحد لكان إلهين قدرنا لو أنا الدليل هذا وملخص 

أنفلتمرخس نادرين، ويفيا احتمعا إذا ولكنهما كبته، وتم الجتحريلث، 
فإذام، الجنمى تسكين الثاني وأراد معين م جتحريك حاول أحدهما 

ساكنامتا1دركا يكون عندئد الجم لأن المستحيل حصل فقد إرادتهما نقيين، 
عاجزا،يكون لا والإله عاجزين، كانا إرادتهما تنفذ لم ؤإن واحد، آن في 

الإرادتانفتكون الأحر إرادة نفاذ هو أحدهما إرادة تنفيد من فاّغ وأيئا 
الإلهكان الثاني، وعجز أحدهما فدر ؤإن ، الوقت، نفى في ممتنعتين حاصلتين 

لييأحدهما فدرة نفاذ إلى هدا للالهية، أهلا فليس العاجز وأما القادر، هو 
الأحرأص.قدرة نفاذ من باولى 

—التمانع دليل — الدليل هذا صحة على والرازي الأثاعرة واستدل 

الدين،علوم ؤإحياء للنيِساتي، ونهااةالإندامت ؛ ٥٤ءى'آه- الإرشاد، و =
Xir-irللإيجي،)\إ واJواف: ١(؛ ^-٨' )>/U* للغزالي، مماب،ماءاوالعقاناو: 

النفي،معين لأبي الأدلة؛ وتمرة ءس*آ~اآ؛ لفاتريدي، التوحيد؛ كتاب، ■ تنُلر ، ١١
(.٩٢-)ا/١٨

ونهاية؛ صى٩٦الدين، أصول ومعالم ؛ ٠١٤ صى والحمل، صلُّآماما؛ الخمسين، ينظر؛ )٢( 
 ;٩٧/،(/Y(،،؛ القول)،وآصلأئ()أنوائ العاي؛ الطالِ، ني اكانع دليل عن وقال، ب

والإمتازالاشتراك دلل عله قفل نم ذمْ ند الإثارة في أنه إلا' ؛ ١ ْس؛آ ج"؟، .ءا، 
.ذكر0 سياني ما عر الكتر التفسير وفي ؛ مخْلومحل )لا/آمأ-'؛(، الآتيذكر٥، 

.fT^To,^د/محمدالزرلكن، والقلب؛ وآراؤءاعلأمة الرازي الدين فخر ؤيطر؛ 
ءلا"مأآ.د/ْالحالزرلكن، فية؛ والفلالكلاب وآراؤء الرازي الدين فخر )"١( 
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ئموزهعث ألإى ين آث متض لمدأ أص إلا '}ت نية ة0 ■' تعار بقوله 
دليلمنها واسبلوا الربوبية، توحيد مجرد على تدل أنها فظنوا [ ٢٢]الأت—اء: 

إلهينبوجود القول )ةالاوسكالمونت الرازي! يقول الأية هذه وعند التمانع، 
إنهقلنا ؤإنما محالا، إلهين بوجود القول يكون أن فوجب المحال، إر يفضي 
منهماواحل كل يكون وأن فلابد إلهين وجود فرصنا لو لأنا المحال إر يمضي 

علىنادرا منهما واحد كل لكان كيلك، كان ولو المهدوران كل على ثائرا 
تسكينه،أردا والأحر تحريكه أراد أحدهما أن فرصنا فلو وسكينه زيد تحريلئ، 

واحديسر لا أو الضدين بين الجمع لاستحالة محال وهو المرادان يقعر أن فإما 
الأحر،مراد منهما واحد كل مراد وجود من المانع لأن وهومحال منهما 

لوحدامعا امتنعا فلو وبالعكس، ذللئ، مراد وجود عند إلا هذا مراد يمتغ فلا 
لوجهين:أيما محال وذللث، الثاني دون أحدهما مراد يقعر أو محال وذللث، معا 

كونامتنعر له نهاية لا ما على نادرا منهما واحد كل لوكان أنه ت )أحدهما( 
القدرةني استويا ؤإذا القدرة، في يستويا وأن بد لا بل الأحر من أقدر أحدهما 
ترجيحلزم ؤإلأ الثاني مراد من بالوفؤع أور أحدهما مراد يصير أن استحال 
مرجح•غير من الممكن 

يكونمراد0 وغ قاليي الأحر دون أحدهما مراد رغ إذا أنه ■ رويانيهما( 
محال.الله عر وهو نقص والعجز عاجزا يكون مراده يقع لم والذي نادرا 

وجوبتدعون لا وأنتم الإرادة ر اختلافهما عند يلزم إنما ال الفنتل فإن 
فإذاممكن، الإرادة ر اختلافهما أن تدعونه ما أنمى بل الإرادة ر اختلافهما 

علىوالمبني ممكن الاختلاف، وهدا الإرادة ر الاختلاف، عر مبنيا الفال كان 
ال؟الفبونؤع تعار الله جرم فكيفا واقعا لا ممكنا الفال فكان ممكن الممكن 
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 tوحهين:من الجواب فالنا

منالظاعر عر بناء الواقع مجرى الممكن أجرى سبحانه لعله )احدهما('' 
التنالب.من بيتهما يحدث لما الملكين بتدبير تفد الرعية إن حيث 

بلذكرناه الذي الوجه من لا اد الملزوم سين أن وهوالأقوى ت )والثاني( 
جميععلى قادرا منهما واحد كل لكان إلهين لوفرصنا فنقول آحر، وجه من 

وهوواحد وجه من مستقلين قائلين من مقدور وقوع إلى فيفضي المقدورات 
مستقلامنهما واحد كل كان فإذا لإمكانه الفاعل إلى الفعل استناد لأن محال، 

إلىإسناده تحيل فيالوئؤع واجب يكون هذا •ع لكونه فالفعل بالإيجاد 
معاإليهما واحتياجه معا عنهما استغناؤه فيلزم جميعا منهما حاصلا لكونه هذا 

إلهينبوجود القول فنقول التوحيد، ألة مفي تامة حجة وهذه محال، وذلك 
يقعلا أن وجب كذلك كان ؤإذا منهما لواحد القدور ونؤع امتناع إلى يفضي، 

أويتفقا أن فإما إلهين، لوقدرنا أونقول تحلعا، الماد وقؤع يلزم وحينثذ ألتة 
فيلزملهما ومراد لهما مقدور الواحد فذلك الواحد الثيء على اتفقا فإن يختلفا 
متهماواحد يغ أولا الرادان أنيغ فإما احتلفا، وهومحالؤإن بهما وقوعه 

كلعلى لازم الفساد أن فثبت محال الأحروالكل دون أحدهما أويقع 
الماديلزم ولا الواحد الشيء على يتفقا أن يجوز لا لم قلت' فإن التقديرات، 

أمااحتلاف، وهذا هو يوجده أن منهما واط كل أراد لو يلزم إنما الفال لأن 
وتؤعيلزم لا فهناك بعينه أحدهما له الوجد يكون أن متهما واحد كل أراد إذا 

والإرادةالقدرة نفى يكون أن إما له، موجدا كونه تلت' حالقين، بين مخلوق 
القدرةفي الاثترك لزم الأول كان فإن ثالثا، أوأمرا الأثر ذلك أونفس 
بقدرةالأثر ذللث، وقؤع فليس الثاني كان ؤإن الوجد، في والاشترك والإرادة 
إرادةمنهما واحد لكل لأن الثاني، بقدرة وقوجه من أدلى يإرادته أحدهما 



نتأ
الكبيرالتفسر فى الصمات آيات من الرازي موقف 

ومأن,منابلخأماىممساممكإن
ويصيرساالأر، فهومس حادثا لكن ؤإن الإرادة، ضنمضلق اسحال قديما لكن 

الدلالةهذه حقيقة على وقفت لما أنك واعلم ، ذكرنا٥ الذي الثاني م الفم م قل١ 
والخلوقاتالحدثان من والقلي اللوي العالم هدا في ما جميع أن عرفت 

تامدلتل والأعراض الجواهر من واحد كل وجود بل تحار الله وحداية فهودليل 
مواضعفي تعالى الله ذكرها قد الدلالة وهذه يناه، الذي الوجه من التوحيد على 

سىايه(لا/

بأنالأية فر التماع دلالة في محلمن من أن )واعلم I موله الأية نفير حتم ثم 
العالمفساد لزم الأوثان عبده بالهيتها تقول آلهة والأرض ماء الفي لولكن الراد 

لأنهأولى وهذا قالوا العالم اد ففيلزم العالم تدير على تقدر لا جمادات لأنها 
٢[١ ص: ه ى سزوة هنر ألأيس نن رلهه آقدؤأ ^١^ : قوله عنهم حكى تمار 

به(للإ،.الدليل يختص أن فوجب هذا فساد عر الدلالة ذكر ثم 

شرلكنفيلكفةإلهين ص:دليلالأpكوالأ٠تياز:موجزْأuلواذرضا 
زانيةأحرى بأمور الأحر عر أحدهما يزيل لا أن فإما ١لإله، ر العللوبة الأمور 

فييختلفا أن ؤإما يوجد، لم الامتياز لأن التعدد يحمل لا فحينثذ الإلهية، عر 

،١٠ومج ؛ ١ ، ١ ٢ ج ، ^٦ ؤيتظر* *ها~آها؛ ص ، ٢ ٢ ج ، ١ ١ مج التفسيرالكسر، ( ١ ) 
سورةإر ١  ٦٣البقرة؛ سورة في ل أحا وتد ؛ ٢٢٤ص ، ٢ جاُ ؛ ١ وٌحّا أ ٤ ؛ ٢ ٠ ج 

مورة^ ٤٢شر^١^١،: في وأحال صآ'\ا؛ مح'ا؛جإ، ثئلر: الأنياء، 
إلى ١٠٢الأنعام: سورة ني وأحال ُح'ا،ج*آ، ينض: ، ٢٢الأساء: 

،٢٢إرالأنياء:  ٢٠١وأحالفىط٠: صاأ\، لأ،ج'؟ا، ينظر: ؛ ١٦٣القرة: 
■وْس*ا ص٩؛ ُحاا،جآآ؛ ينظر: 

الغسيراهم،ُحاا،جأأ،ص؛ه^)٢( 
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المطلقالله كمال يناسب لا والنقص النقص، دليل الشركة 

منهماواحد كل علم فيكون المعلومات بكل عالمين إلهين قدرنا لو ت حامئا 
قابلةالمثلين لأحد القابلة والدات علماهما، فيتماثل الأحر، معلوم متعلقاثس 

عيتل يأوممكن الأحر دون المثالين بأحد محاحتصاصهما الأخر، لالمئل 
/إلهار لا مفتقرا محتاجا فيكون مخهما 

غيرمن والأنتفلام الاتساق وجه على وقمت، أنها حيث، من )الايات سادسا! 
المانع(ل'آ،.وحدانية على دلت، فيها، الفساد فلهور 

إقناعية،فلنية الوجوه هده أن )واعلم يقول العقلية للحجج ذكره نهاية وفي 
اتتقدْة(ل؛/الوجوه على والاعتماد 

العالممدبر أن يعلم أن المهللق )التوحيد قائالآ التوحيد الرازي عرف وقد 
تأيئا ؤيفول ،؛ (ر ه نفبأفعال مستقل غير العبد أن أيقا يعلم وأن واحد، 
ثموأحكامه وأفعاله بذاته تعالى الله محرفة على يشمل الله إلا إله لا )معنى 

تؤينفلر ؛ ؟A_S Yالزركان، د/محمد ت والملمة الكلامية وآراوْ الرازي الدين فخر  ٢١)
وأسرارعتر؛ والرابع عتر، الثالث، صماها-إها، ُجاا،ج'ا'ا، الكبير، الضر 
مخهلوءل.)ل/هإ/ب،(، التأويل، وأنوار التنزيل 

.٦٣٧تمت الزركان، محمد / د فية! والفالالكلامية وآراوه الرازمح، الدين فخر  ٢١٢)
ج"اا^٧، عشر؛ الثاني ، ص"اه ءجاا،ج'أ'آ، الكبير، الضير ؤيطر: 
مخهلوهل.)لا/هأ/ب(، وأرارالتاؤيل، التنزيل وأسرار الثاني؛ 

.ج٢،ج٤،صr١٠٢الضيرالكبير، )٣( 
،جأمآ،ص؛ها.^١١الكبير، الشير )٤( 
محر،هآ'.، ج١ ، ^١ ألكبير، التفسير )٥( 
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،.له(ل شريك لا واحد أنه معرفة على 

نونيةوجودية صفة أنها وأحرى ، سلبية صفة تارة الوحدانية الرازي عد وقد 
لداتهالوجود واجب كونه على زائدة 

بدلا وأنه والإلهية، الربوبية توحيد يذكر يره نفطيات فى أنه نجد كما 
أنتقوممل بقوله: الاستدلال كيفية في فوله هذا ومثال تعالى، الله عبادة من 

عندسالي حطر ما الاستدلال كيفية رفمح، يقول' حيث آء ' ■ صران ، ١٩وحيى 
الإسلامالله عند الدين أن الأية هذْ قبل ادعى أنه وهو الموضع، هذا كتابة 

عنتأدمى وإل ت ئوللث، في نازعوك فان يعني و؛ذ ت قال ثم غير، لا 
وذلكلله، وجهي لمتؤ أمأني عليه الدليل فقل [ ١٩صراف؛ لأل آلإسكدو أم 

للهوجهي أسلمت، فإذا ربوبية، بلوازم الوفاء هو إنما الدين من المقصود لأن 
منإلا أحاف ولا منه إلا أحاف ولا منه إلا الخير أتوقع ولا غيره أعبد فلا 

الربوبيةبلوازم الوفاء تمام هو هذا كان غيره، به أثرك ولا وسهلوته، قهره 
الأية(يناسج، الوجه وهذا الإسلام، هو الكامل الدين أن فصح والمودية، 
ؤئجدإله من إدتا آذان إلنهيرأ، ثيذتأ لا أثث ؤبمال، ه ؤ ت تعالى قوله عند وكذللث، 

الكلامهذا ذكر لما تعالى أنه )واعلم يقول! حيث، [ ٠١]اوأءل: آنهبؤبؤ.اه ءبمى 

التضسراممير،حما،ج؛ا،صليه.)١( 
،ج٢٣، ١ ومج٦ ؛ صى٦٦، ١ ج٥ ، و٠ج٨ ؛ ص٢١١، ١ ج ، عج١ الكير، ١لتمر  '■يتنلر )٢( 

العالة،والمطالب رآآ؛ مِومحخ،جها، ص؛ مجآ،ج؛، اعير، التمر ينفلر؛  ٢٣)
الزركان،د/محمد والفلمة; الكلامية وآرازْ الرازتم( الدين نخر • ؤينظر ؛ ٢١٢ ٠٣)ا/

ص؛")؟•
٠٢،جما،صىااج؛ اتجير، التفسير )٤( 
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م:ذك ز والسب لإلهية، ا =

توحيدعن رغفلوا وتقريره، عليه والاستدلال الربوبية بتوحيد اهتموا المتكالمين أن ت أ( 
فيقرروه ما إلى بالنسبة يسير، ندر وهو مصنفاتهم، طايتإ ني ذكره حاء عا إلا العيادة، 
المكراثر ت ؤينفلر كلامه؛ عرض لنا وسق منهم، واحد والرازي ١إردوبتة، توحيد 

التوحيدوحقيقة (؛ oo«-o؛U/Y)العت؛بي، د/ميفخالأثاعرة: عقاتد في الإعتزالي 
نال:من حطأ نعلم وبهذا . ١ صّآأ لمي، الالرحيم عبد والمتكالمين: لفح البين 
ابنموقف ينفلر؛ الايامته( نفير مجعفلم في والعبادة الربوبية توحيد بين يربهل الرازي رإن 

التيالأية إن بل احا-مآخا(، )١; حمال، ام د/إ؛تالإلهيات،: في الرازي س تيمية 
علىواستدل فحسسح، الربوبية توحيد محرر حلالها من الرازي الباحثة، بها استشهدي، 

حثةواليا ص«0ا-إها، ، ٢ ٢ ، ١ ١ مج الكير، التفسير ينقلر؛ وملية، عقلية بأدلة ذك 
١(. ٨٢/ )١ ، الإلهيات، في الرازي من تيمية ابن مومحفؤ ينفلر: هدا، ذكرت ها نف

العبادةوحقيقة هرمفهوم ما لكن غيره، دون العبادة تحق يه الله يقررأن الرازي إن ب(: 
وهيمنها، المراد أوضح نم أربعة، مراتبه للتوحيد أن ذكر أنه لهذا ساهد وحير عنده؟ 
،ج٢٢، ١ ١ مج الكير، ير النف• ينفلر صلة، بأدنى العبادة توحيد إلى تمت، لا برمتها 

صا،-'م
في،الرازي من تيمنه ابن مؤنق • ينظر مبحثها* مهناف، نهاية في هنءا ذكرت ها نفوالباحثة 

بدايةفي بها تأتي أن المفترض محن كان ^يجة 
بابمن ير، بنزر وص والإلهية الربوبية توحيد بين ربط أنه إلى تثير نم ومن المبصثا، 
للرحل.الإنصاف، 

وحدانيتهلإثبات وأنبياءه رسله أرسل ثناؤه حل الله أن يرى الرازي ذكرت)أن الباحثة أن كما 
فيالرازي أكده ما وهذا له، صريلث، لا معبودا، ؤإلها ا حالقا ربا إليه والدعوة تعالى، 

أثُيهل ربجأ إلنه إكهآءقم أتآ إلنم يزي إقثا : تعالى محوله ير نف
وأنله تخلصوا أن يوحّتح السنن هذه على الوارد الوحي )إن يقول؛ إذ ١[، ٨• ]الأنبياء: 
~أه. الأندادءا ثة نمن تتخلصوا 



GED
اود^سرالوفسأر في الصفات آيات من الرازي محوفف 

الةالب(أا،.في تعالى الله معرفة رسوخ 
لماذا؟حدزعمه، عالي ثواب عليها يترب لا والهلاءة تعالى لله المودية إن بل 

عليتاوحب لنا، وربا ؤإلها وحالفا موجدا كونه ثبت ت)لما قوله ش لإجابة ا نجد 

منشيء يكون لا أن ووجب عنه، وزجر عنه نهى ما كل نتقي وأن بموديته نشتغل أن 
النعممقابلة في وجبت لما الهناعات هده لأن ألبتة، ثوابا موجا الأفعال هدم 

يوجبلا المستحق إلى الحق أداء لأن للثواب، موجبة تصير أن امتغ السالفة 
ابتداءه نمعند من الطاعات بتالك أتى العبد أن محلمنا إن هدا آحر، شيئا 

علىالقدرة الله حلق إذا إلا يحمل لا الطاعات فعل لأن محال، وهذا فكيف، 

صاحبللزمخشري قول هر ؤإنما للرازي، قولا هر ليس الباحثة ذكرته ما أن وليعلم 
ذكرته.ما ؤيويد الكثاف، 

يقولحيث متصل، يرمته والكلام الرمخشري، كلام اق ّتم ه، ينفهذا ذكر الراوي ن أ٠ 
،ُجا١ التفسيرالكير، ماموصولة( إلى • • إنمايقصر. ت الكشاف صاحب )نال تالرازي 

الزمخشري،عن الرازي نقله الذي بعينه النمى وجدت الرمخشري نفير إلى العودة ند ع٠ 
(.٢٣/٣الكثاف،)يدلر:

يلكلامه، هومن ولا الرازي، تفسير من ير الياحثة ذكرته ما نص يصح لا هذا على ويناء 
الزمخشري.وتفتر كلام هو 

تعالى،لله التوبو إحلاص من بد لا أنه الرازي ذكر يقال: أن المفترض من كان وعليه 
اقينم عليه، يعترض ولم ي، الزمخشر بكلام تشهيا مالأنداد، من والتخلمر^ 

تقريروكأنه الكلام اق يأن لا الكشاف. من تونيقه مع الرازي، نقله الن.ي الكلام 
أعلم.والله المسالة. فى الرازي لذهب وتتفلير 

انمللبمجب،ج؛ا،صأآآ؛لآْلر;محه،ج*ا،ص؛ه؛ويرام:
الأول.الباب محن الفصلألثاني، اكاز، المبحث من عقيدته، الخامس: 







كبيرJ١التفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

ذاته...

قيالتآكئر إلى يودي أن غير من عاقلا بذاته فيكون ذاته فتعقل محض عقل وهو 
)١(

حيث،الواحد معنى فى بالفلامحفة المعتزلة تأثر مدى الثهرمتاز ؤيوصح 
كميةأجزاء يكون أن يجوز لا لداته الوجود واجب، الفلاسفة )نال ت يقول 

ووجودا.فعلا ذاينج أجزاء ولا قولا، حد أحزاء ولا 

صورإلأواحداسكلوجه...،وواصانمزلأطى
التفصيل(فى يختلفون أنهم غتر ذلك 

فهوالصفات، نفى من الفلاسفة عن يذكر اكي التوحيد )وأما ت تيمية ابن ؤيقول 
توحيدا(يهولونه لما المعتزلة تمية مثل 

لمعنىتصورهم في اليونانين بالفلاسقة تأثروا المعتزلة أن لنا يتمح وبذللiج 
بعدهم.من الأشاعرة إلى منهم التأثير هذا وانتقل تعالى، الله وحدانية 
بالفلأسفةالحص.وصرإ وحه على والرازي عموما المتكلمين تأير بوصوح فظهر 

وما— والتركيب، والتقسيم والجزنية الجسمية بنفي ~ الوحدانية لمعنى تفسيرهم في 
الإلهيةل٤،.للمفاتج نفي من التفير ذللت، على رتبوْ 

بدوى،بوانرحمن د/ العرب،!  JUpأرطوا كتاب، من لأرمعلوا اللام مقالة عن نقلا ( ١ ) 

ص'ا<.الكلام، طم ني الإثدام نهاية )٢( 
يان-دساسة،)ه/ه1\(.)٣( 

سبلمحمد وصماته وأمماته تعالى الله وجود إثيامحت، في الكلامية المصطلحات، ت ينظر )٤( 
وأصول،الJعوة كلية العميدة، في الماجستير، درجة لنيل رسالة ،  ١٣٨ صى إبراهيم، 

(.٣٣٤)\إ روني، د/ئتنة الاعتمادية: فورك ابن وآراء القرى، أم جامعة الدين، 
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وجوه؛من عله الرد 

الوحدانية.معنى إيضاح في والشؤع العرب للغة الرازى مخالفة I ااثول الوحه 
أنيعلم الإيضاح وبهذا والشيع، اللغة فى الوحدانية معنى أوضحت وأن محبق 
الوحدانية.معنى إيضاح في والشرع اللغة حالف الرازي 

بمعنىللوحيانية فتفسيره العرب، للغة عندالرازي حد الوا معنى مخالفة عن أما 
لغةفي له أصل لا إذ المتكلمين، بلع من بلع ير نفيتجزأ، ولا م، ينقلا أنه 

المتكلمينعن تيمية ابن يقول مباثرة، حد الوا لففل عليه يدل لا وهومعنى العرب، 
هوما بها يريدون لا الاصهللاحية ألفافلهم عامة )إن I منهم واحد والرازي 

ؤإنباتا،نفيا فيها بالكلام اختصوا معاني بل معناها، من اللغة في المعروف 
علىؤيلبون الكلام، من بالمتشابه )يتكلمون ت فيهم أحمد الإمام فال ولهذا 
(عليهم( يشتبهون بما الناس حهال 

هويتجزأ، ولا م ينقلا أنه بمعنى تعالى الله لوحياتية الرازي تنير أن كما 
كلامهفي مل كمارأينامن ولكن وصمديته، أحديته إنات يريا كان لوأنه صحيح 

إثباتفي فلص باطل وهذا ، اللهعن الصفات نفي ذللث، على يرتب أنه 
التجزيءأو التركيب ونفي التركيب،، أو التجزيء أو التقسيم إثبات الصفات 

اللهلوحدانية اما أنليست الصفات لأن عنه الصفات نفى يقتضى لا الله عن 
يزعم.كما تعالى 

علىوعلوه لخالقه مباينته ونفي تعالى، الله عن الصفات نفى أن إلى بالإضافة 

صْخ.والزنادقت، الجهب عالي الرد )١( 
(.٢٥٧يازتلساسه،)ه/)٢( 
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—الوحدانية — الوصف بهيا الأشياء به تعالى الله وصف ما عامة تأملنا ؤإذا 
العرب.لغة عليه دلت \ذذؤا المعنى نفس على يدل وجدناه 

[؛٦١]١^:زجله ثلثثام عق قني أن تننوس ممتنّ ٠^٧٥ ت تعالى قوله ذلك ومن 
تلمعألأَ;ءو< •' وقوله ؛ ؛! ٧٦ت ش أيد نجده يى،y ^^^١ لا تى وقوله؛ 

وثقلضي ُتآء مق صتوان وعثد ^ ١٣٠ومحل وريع أغثك نذ رجشق 
،[.]ارءاّ: وه قلوث ين قزم لأبني يمحك ق إف آلاحكل i، سن غل بغئيا 

الواحد،بلفغل وانء والباب، الهلعام، وصم، ورد البينان الأيامحتح هذه ففي 
فكيف،أجام كلها تعالى الله كتاب في بالواحد وصفها ورد التي الأشياء وهده 
بجم؟.ليس لأنه يتجزأ ولا م ينقلا هوما الواحد معنى إن يقال 

تباركالله لأن به الواحد لففل ير نفيجوز لا عاليه المصطلح المعنى فهذا 
عليهدل ما نحوء على إلا يمر أن يجوز فلا به، الةا-مة ذاته وصف وتعالى 
اصعللحمبتيع معنى حلال مجن ر يفولا المعلهرة، نة والالكريم، الكتاب 

المكلمون.عليه 

أنزلالني العرب لغة على يكون إط بالقرآن الاستدلال )إن تيمية ابن يقول 
يلثافي،إلا رمول ثن أيسلنا •' تعالى قال كما قريس بلغة نزل قد بل بها، 

لأحدفليس [، ١٩٠]الشعراء: بيزه عميا فان ؤ وقال! ٤[؛ ]إبرامم: ممهءه 
بلحاصى، واصطلاح عام، عرف من ذلك غير على القرآن ألفاحل يحمل أن 

أعم،أو اللغوي المعنى من أحص إما بها، عتوها معاني على إلا يحمله ولا 
القرآنيضع بل هو، وضعه ما على القرآن يضع أن له يكن لم له، مغايرا أو 

كانذلك فعل ومتى بلغته، بالقرآن حاطثه لن الله بينها التي مواضعه على 
وفدإلا ءلائفة من ما أنه المعالوم ومن مواضعه، عن للكلام تحريفا ذلك 
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لثنا

هوالجم ت يقول من المتكلمين من أن كما بها، يتخاطون القافل على تصهللح 
أنله ليس ولكن ، وغيرْ الهواء ذلك في يدحل حتى مة، للقالقابل المتحيز مهللق 

ءالىاسةاشكاناش.يخافبهاأئه،
،.خصوصا(١١قريش ولغة عموما العرب لغة وهى 

بأنهوالوحين. كالأحد منه يتحرف ومحا حد للوا والرازى المتكلمين نفير أن كما 
أولغيره مباينا إليه يشار ولا ه، بنميقوم ولا يتجزأ ولا ينقم ولا بجم ليس ما 

هذهأن ذلك ومعنى هازا، على والأحل. الواحد معنى ؤيقمرون له، مداخلا 
الواحدكون مقتضى وهي للوحارة الدانية الخمانص هى عندهم الخصائص 

لأنخطأ، هذا كاولك، ليس ما على الوصف هذا يعللق لا بحيث واحدا، 
علىتعللق العرب ولغة والسنة القرآن في والواحد والوحيد الأحد كلمات 
لماخلافا ، واكجزيء ام لانقا ؤيقبل عره ؤيباين إليه ار يالذي الجم 

١كل.لك ليس ما على الأوصاف هان.0 دلالة فصر من المتكلمون ينعمه 

استعمالالأمم من غيرهم ولا بل العرب، لغة فى يوحد رلا I تنمية ابن يقول 
تتعالى كقوله ما، ومنقجما هم فيمايمونه إلا والوحيل.، والأحل.، الواحد، 

قأاوجد، '؛اث ؤنأى ت تعالى وقوله ؛ ١[ ١ ]المدر: رجيا.١^ ■غلثث وس 
بذجئّثن ,/لحدهما جعلنأ قفن مثلا ثم وئرت ؤ. ت وقوله ؛ ؛1 ١ ١ ]انء: ألبمفاه 

ثتثأمنه ةئيِ ول أملها ، ٧١٠نئجة؛ كنا . ررعا .رت؛تا و؛>ثتا ثنل ؤبمهئثة أنشج، 
ت١ث٠مف، آكر أئأ .^r نم يجو، قاد و لإ وك ® بإ %^1 نثثخ 
مثيقنالمممتن همق، الكننم، • ونوله [؛ ٣٤~  ٣٢]الكهف؛ ئسئه وأعر 

يانتلمسابن،)ه/م*م(ّ)١( 
بتصرفا ص٥٨٢، إبراهيم معيد محمد ت الله وجود إثبات في الكلاب لسطلحات )٢( 

•سمر 
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وؤحدؤأئنمنها إلا قزإ وي صغيرة يعاير لا ألختكثف هذا مال يوتتنا ؤبمؤلوذ فه مما 
الأمممن وغيرهم والعرب ؛ [ ٤ ٩ ]الكهف؛ ه . أحدا رك يقلم ولا ثابمإ ٤؛؛-^؛ ٌا 

يتصرفوما الواحد فلففل واحد،... وثوب حد، وا ودرهم واحد، رجل ت يهولون 
مامنقحما هم مرنه يما عالي إلا يهللق لا الأمم من وغيرهم ال*رب لغة في مّه 

عنه(يعبروا حتى وحوله يعلمون ولا الاس يفعله شيثا هو ليس 

أننين الشريفة والسنة الكريم الكتاب من كثيرة أمثلة ؛?همث تيمية ابن ذكر وقد 
يأتيما ومنها صفات وله حم هو ما على يهللق الواحد لففل 

;العزيز الكتاب أمثلة فمن 

روحهاهنيا ثظئ ثن؛ من ثن خلمآؤ ١^ وؤلإُ أدقوأ ألناس ^؛١^١ ت تعالى قوله 
النفسأن )ومعلوم ت نقال الأية هذه على تعالى الله رحمه وعلق ١[، : ]الن—١٠

،القيمراء آدم صلع من حلمتا وحواء هوآدم، زوجها منها حلق التي الواحدة 
ياعتبارهي الوحدة ت الفانل يقول حتى روحه من تخلق لم حلمتا، جده من 

آدم،حد من حلمت، حواء كاست، ؤإذا فيها، تركيب لا التي، الناءلقة النفس 
الجدأن عيم واحدة، ا نفالله سماها وقد الأجسام، من جم ادم وجد 

نولهمن وغيره أحمد الإمام ذكره ما ذلاائح من وأبلغ بالوحدة، ؤ يوصفند 
وصمؤفإذا الواحد في مبالغة الوحيد فإن وجداه طنئ وس دري، ؤ ت تعالى 
منجم فهو هذا ومع أولى، واحد فإنه وصنه في وحيد بأنه الواحد الثر 

١^٦٩

(.٢٨٣)؛،/يال-دسالهب، محيفز:  iiWwMدرءنحارضالفلواكل، )١( 
والزادتت،الردعلىالجهمة )٢( 
)):U/Uواكل،)العقل تعارض درء ؤيفلر: <؛ YA-؛YAr>؛،/يانتJساسن، )٣( 
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يأتي;ما أيصا اءذمتلة ومن 

آبلعهث> أس َممم مثع ثئ ئير، آسثج١رق نن أحد ؤن\ة ت تمار قوله 
ئثثانآكين معة ءؤود-ءل  '•وقوله :٦[؛ ]اكرة ه بم1موث. لا قوم يأ-إم يلش مأتم 

ألملمتأحو رأيي،نم؟ مل لنعل أرمي إق ألآ-م وقال ثني أغمز أرُني ^١^، أحدئعآ ئ ١٥
وآصمناه ؤ ت وقوله ؛ [ ٣٦زيوش: ه آلمحسنس.I ين مناك> إث1 ثثنا منه 
٠٤ررعا ينعا ؤحتا ثتلإ ؤحهقثذا أعنف يى جثت؛ن ./لحلهما ■ج،نننا محقن ثلأ ثم 

ولأإئر 'الملي بمص إئ الملي نن 'كيإ أنتنوا ؟ أنين،١٣كي ؤ ت وقوله ^١؛ ٣٢ت ]الكيف 
ذيثئتك؛ نجه م يكر أن أس أبجي ط ننم بمب ه ثثثوأ 

[.١٢]الحجرات ه يمماب آٌّ إن أٌٌ ؤآمإ 
الواحد،اكوُت، في أحدثم تضلي لا  ٠١يفولالشيق^ت النبوية، نة الأمثلة ومن 

تناجيقإثه صلاته، في م ئ إدا أحدثم ®إف وقوله.: ؛ ، نيءال عامه عر ليس 

والأحاديثر٣،.س\لأ.\ت ذلك غر إر 

أنلما يتضح تعالى الله رحمه تيمية ابن ذكرها التي الكثيرة النصوص هذه ومن 

يليجعلالواحد الثوب ني صلى إذا باب الصلاة، كتاب في صعح4 في البخاري احرجي )١( 
بابااملأةفيثوبكتاباكلأة، فيم«بحه، ومسلم (؛ ٣٦و)• (؛ ٣٥٩)•*lj^،،، ^؛

(.٥١٦)ه، لبوصفة واحد 

(؛٤٠٥)المسجد، بالدس البزاق حاك باب ^ )٢( 

فيالثماق عن النهي باب احل■، الم— كتاب ، صحيحه في ومسلم أحرى؛ مواضع وفي 
(.٥٥١)، وغيرما الصلاة فى الجل.، 

Xr'T-tM/o)الهية، تلمس بيان بمفلر: )٣( 



الخكسيراكنمير في آبات من امازى موقف 

الذيالمعنى صحت على يدل ما منها أى في يكن لم الواحد لمقل عليه الله امحللق ما 
والمتكلمون.الرازي ذكره 

الكتابنصوص على والتجزتة الانقسام وهونفى المعنى هدا لوطق أنه كما 
ومعاكاضفىكلأمالأه-مالى،إلى ذك سلأحدلأدى وردفها الكريمالي 

تباركالله وصفه في والأحد الواحد لمعنى الرازي ير نفيهللان يشت بالتالي وهدا 
وتعالى-

يتجزأولا م ينقلا وهوما الرازي زعمه هوما والواحد لأحد ا معنى كان فلو 
.هقمحثد حفموا لإ بت؛في ت تعالى فوله معنى لكان ، بجم ليس ما أي 

منعند الفرد الجوهر معنى وهدا له، كفوا بجم ليس ما يكن لم ٤[ زالإحلاص• 
الموحوياُت،سائر وأما له، كفوا الفرد الجوهر كن ولم ت المعنى فيكون به، يمول 

لهداهثىهة ؤ، يمك تعالى! قوله معنى ويكون له، مكافأتها ينمإ فلم 
إنإؤ ت تعالى قوله ومعنى بجم، ليس ما حكمه في يثرك لا ٢[ ٦ ]الكهف: 

منيجيرني لن أي آآء لالجنث .ه قثثدا دونه، ين لجد ولن لمد أث ين نحذف 
■بجم لس ما الله 

التناقض؟هدا وتعالى تبارك الله كلام في يسر أن يعمل فهل 
فيتعالى الله يشرك أن يعقل وهل تعالى؟ لله كفوا حم هو ما يكون وهل 

حم؟هو ما حكمه 

بجمليس ما بأنه والأحد الواحد للقفل. الرازي تفسير  liis■؛لنا يتضح ويدك 
تعالى،الله كلام في التناقض وقؤع إلى يودي ذك لأن يتبعض ولا م ينقلا وأنه 

(.١٢١)U/ والنقل، العقل تعارض درء وينظر• )ه/ح*ّا~ه''آ(؛ يانمسسالخهميت، ( ١١



اJكJدرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف مم 

كبيرارا/علوا < j^_lيقول عما الله وتحار 

علىركز أنه نجد السابق، المطلب في ذكره السابق الرازي كلام تأملتا ؤإذا 
الإلهيةتوحيد يذكر نجده ولا والممات، الذات وتوحيد ، الأفعاو توحيد 

الإثارة.هذه مثل إر دفعه الذي الفهلرة داغ هو هذا ولعل إشارة، إلا 

توحيدذكر الرازي أهمل لماذا وهو ألا نفسه، يْلرح سؤال وهنا 

الإلهية؟

الذينالمتكلمين من الرازي بأن ت القول يمكننا السؤال هذا مثل على وللإحاية 
التوحيد،أنواع من نوعا الإلهية توحيد يعتبرون لا وهم الإلهية، توحيد عن غفلوا 

يلي؛ما هذا على يدل والذي 

هذاوعلى وأفعاله، وصماته ذاته في واحل. للتوحيد، المشهور تقسيمهم ( ١ 
مصنفاتهم،في ذكرا الإلهية لتوحيد تجد تكاد لا ولهذا مصنفاتهم، بتوا التقسيم 

انتشاره.وكثرة حهلورته •ع مته يرا تحن. ولا الإلهية في للشرك تجدذكرا تكاد لا كما 

أنهمعلى يا.ل التفسير وهلءا ،، الأحتراعل على بالقادر الإله فسروا أنهم ٢( 
يقال!أن يمكن فإنه وحينثذ الربوبية، توحيد بعينه هو الإلهية توحيد أن يرون 
لأنهمالتوحيد، أنواع من نوعا الصحيح بمفهومه الإلهية توحيد يرون لا إنهم 

مهنابقة.ه نقهو وجعلوه الربوبية توحيد إر ردوه الإلهية توحيد عن مثلوا إذا 

الإيمان،باب في مرجثة الخصوص وجه على والرازي عموما الأماعرة أن ٣( 

(.١٢٣٢)ا/ روزى، د/ءائثة الاضاديه: نورك آراءابن ينظر: )١( 
مذامن الإلهية، صفن بحث: يراجع الإلهية، صفة من الرازي موف عن الحديث ماني )٢( 

القمل.



الكيرالتفسر , د اكمات ات آيم؛■, ى ■ ١١ال 

ذلكقي بما كله الدين يشمل والإيمان الإيمان، عن العمل احير هو والإرجاء 
العمليالتوحيد حير بتأ التوحيد قي مرحئة يكونون فإنهم هدا وعلى التوحيد، 

•التوحيد أنواع عن الإلهية، )توحيد 
فعليخلق الن.ى هو تعالى فالله وعليه والقدر، القضاء في حبرى الرازي أن ٤( 
أيوالعبادة سياعق فليس وعليه والعبادة، احتيار أي للعبد وليس العبد، 
ثواب.

بالنيعةوثيقة صالة الكلام لأهل أن فيه للشك، مجال لا بما ثيت، ني. أنه ٥( 
والصوفيةوالشيعة ، ؛الموفية صلته ذكرنا وأن مبق والرازي والصوفية، 

هاتينمع والملة لمين، المحياة في الثرلث. نشرتا اللتان الa؛لائفتان هما 
الإلهية،لتوحيد المتكلمين إهمال على يدل فيهما الشرك وحول مع الهلاتمتين 

بينهمالتوافق تم ولهدا فيه، الشرك على الإنكار لوحد إلهتمام وجد لو لأنه 
•والصوفية عة الوبن 

•بتوحيل مي يما يوجع• لا بأنه صرحوا الكلام أهل من المتاحرين أن ٦( 
وأنالاختراع، على القادر هو الإله بأن أسلافهم كلام على وبتوا الإلهية، 
زمانهم"فى الكلام أهل هم المتأخرون وهؤلاء التصديق، مجرد هو الإيمان 
التوحيدأنواع من نوعا الإلهية توحيع• أن يرون لا والرازي الأشاعرة كان ؤإذا 
بالعبادة؟تعالى الله إفراد على الحث، من إليه ؤيشيرون يدكرونه ما نفهم فكيفا 

أنيرون والرازي الأشاعرة بأن ت القول يمكن التساؤل صوا مثل على وللإجابة 
التوحيدحقيقة من أنه يرون لا لكنهم عموما، والإسلام الدين من الإلهية توحيد 

الأول،•البايثح عن ووجومه، ■ضوته ادس ايالمهللب يرايع! 





الكبير١لتسهير ش الصفات آيات من الرازي محوفف 

علىوانماره التوحيد، هذا باغغاله الرازي فإن ذلك وعلى كلها، التوحيد 
عاليهيقوم الذي التوحيد حقيقة أغفل قد يكون والمنان والأسماء الربوبية 

ميتعالى لله ؤيخلص التوحيد، بهذا بات لم من لأن ذلك الإسادم، دين 
الحقيقة.على ملما يكون لا العادة 

الإلهيةتوحيد هو العباد ؛4 الله أمر الذي )التوحيد  '•ةق؛إث تيمية ابن يقول 
الدينفيكون ، ميتا به يشرك لا وحده الله يعبد بأن الربوبية لتوحيد التضمن 

هذاالقرآن بين قد كما الله،... إلا يدعى ولا الاه، إلا ، يخافولا لمه، كله 
وهوالقرآن، عليه يدور الذي القرآن رحى قهلب، وهو موصع، غير في التوحيل. 
والعمل.الإرادة في والتوحيد والقول العلم في التوحيد ينقمن 

مو ه ى أ-ثظ آس ي ^؛j تعالى: قوله في كم؛ قاص: 
٤[.- ١ ٌ ق ٠ زئد زلإ ثثلد 

هثبدوث ما أصر لأ ؤر ألخقنثول • محورة في كما والناني؛ 
أقتث:آ شثون أنت َولآ ٠ تدم ثا ي أنأ % ٠ محن تآ شثون أنت َولآ 
ا"[(آا،ؤ- ١ وه د.ن ود دينؤ ؤ ن@ 

هورمله به وأرمل كتبه به الله أنزل الذي )التوحيد : أيثاتيمية ان ويقول 
ليسالإسلام دين من بالاصعلرار العلوم وهو والمنة، الكتاب، في المذكور 

هوما فيها كان ؤإن المتكلمون، هؤلاء ذكرها التي الثلاثة الأمور هذه هو 
الموحدونأنهم زعمهم مع فهم ه الرمحول به حاء اكي التوحيد في داخل 
ياJءونالأي التوحيد بل ورموله، المه ذكر الذي التوحيد توحيل.هم ليم 

الفتاوىت وونظّ سّر، يتصرف (، ٢٩١—لابزتيمية،النبوية! نة المنهاج )١( 
A/،<(Yo--Y.)؛الكرى، 



اككبهرالتفسر فى الصمات أيان من الرازي موقف م ،

والمؤمنينالرمحل توحيد أن وذلك فيامعواسلواسة، 
ليسبه فهومشرك الأشياء من شيئا دونه من عبد ومن وحده، الله هوعبادة 
زعمواالش المقالات بهذه قائلا ذلك ْع كان ؤإن الدين، له مخلص بموحد، 

شيء(كل حالق وحده الله بأن أنر لو حتى التوحيد، أنها 
الإتيانهو الإسلام عاليه يقوم الذي التوحيد حقيقة أن القيم ابن يبين وكذلك 

والصفاتوالامحماء للربويية المقتضي الإلهية بتوحيد 

المشركينحتى الأمم من أحد فته يتانع لم الرئوية توهمي أن هومعلوم ومما 
به•مقرين لكنوا ه الرسول، إليهم بعث الذين 

العبديكون لأن يكفي لا الربوبية بتوحيد لإقرار ا مجرد أن أيصا هومعلوم ومما 
شريكلا وحده الله يعبد وأن والصفات الاسماء توحيد يحقق بدوأن لا بل لما م

كماليتضمن وذلك الما، مع الخضؤع وغاية الذل كمال تتضمن وعبالته له، 
أحلها.من الخلق الله حلق الي العبادة ؤيحقق طاعته، 

منتعالى الربا يستحقه بما أقر لو الرجل أن وذلك )••• • تيمية ابن يقول 
يكنلم شيء، كل حالق وحده بأنه وأقر عنه، ينزه ما كل عن ونزهه الصمات 
هوه وحل. الله بأن فيفر الله إلا إله لا أن يشهد حتى مؤمنا، ولا بل موحدا، 

(له... شريك لا وحده الله بعبادة ؤيلتزم للعبادة المستحق الإله 

لموأنه وحده، الكون هذا حالق الله بان الإقرار مجرد أن ظء تيمية ابن ؤيرى 
١موح،وا العبد يكون لأن يكفي لا ""ًالقين عن بمدر 

(.٢٦٤-٢٦٣/٥يان■دساسث،))١( 

(.٤١٧)م/ط\وج\و\ي يطر: )٢( 
(.٢٢٦)ا/ والقل، العقل تعارض در، )٣( 



الكبيرالتفسير فى الصفات ابات محن الرازي موقف 
لنعتا

لهعابدا يكون وخالقه شيء كل رب الله بأن أقر من كل فليس )... ت ،* Stيقول 
فيه،يوالى سواه ما دون منه خائفا له راجيا سواه ما دون له داعيا سوا0 ما دون 

قالوفد عنه، نهى عما ؤينهى به، أمر بما ؤيأمر رسله، ؤيهلع فيه، ؤيعادي 
[.٣٩]الأنفال: ظه د=فلإ ألدبذ وبمًفوف نثنث لا ثئ ؤوإل-ؤذأ ت تعالى 

الذينالشفعاء وأثبتوا سيء، كل خالق الله بأن أقروا المشركين وعامة 
أندادا.له وجعلوا يشركونهم 

٦٥ثجايئنيه حقامألا اؤؤ ض مساة اث، دون عن آمحذؤأ ؤآءِ I تعالى قال 
تئثثويى؛هإيي نث وإ'لآزني ألتئزت ٠؛؛^، لإ  Ijt-i■؛ألشينثة ه م .I بمقلؤزى 

لالزم:م1-؛؛[(لا،.

تعالى.لاه الوحدانية -شن، اض الأدلة التاني: الوحه 
أنيستلزم وطا له، ثريك لا واحد أنه إثبات تعالى الاه بوحدانية المقصود 

أخصوهدا الخلوقات، لجمع والتل.بير والملك بالخلق التفرد هو يكون 
أسمائهفي تعالى أحديته هو الأى سبحانه، له المهللق الكمال إثبات عموم من 

^اعلى فالأذ.ية ذلك، في المهللق بالكمال تفرده بمعنى وأفعاله، وصفاته 
الوحدانية.من أعم 

انتذلامفي الفلر هو تعالى الاه وجدانية على الاستدلال في العقلي والأساس 
لعدمواحدا يكون أن  ٠١لا؛لها الاو؛ر وأن مملردة، ثابتة سن وفق الخلوفات 

لأنهالخلوقات، في الأنتفلام تحقق مع للعالم المر،؛رة الألهة د تعل. امكان 
يستلزموهدا الخلونات، بئر ناو في إرادتهم اختلاف الأرباب تحدد من يلزم 

(ؤ٢٢٧/١در،■مارضالخللواكل،):١( 



الهكبهرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف  ٢٦

الوجه،هذا من ماد فيها ليس منتظمة لكنها انتظامها، وعدم المخلوقات فاد 
تعالى.الله وهو واحدا يكون أن بغ. لا لها المدبر أن على هذا فدل 

يحمللا بحيث إرادتهم اتفاق مع الأنهة تعدد بإمكان القول يمكن ولا 
منهالكل بفدرتين مقدور وحول لامتناع المخلوقات، نظام فى الاصعلراب 

ذللئ،يكون لا بل الوجود، إلى العدم من وانتقاله وحوله، في التأثير نمام 
المقدور.وحوي فى أر أي الأحرى للقدرة يكون فلا متقلة، بقدرة إلا 

الأر؛ايحأحد أن جهة من المخلوقات في الأنتفلام يتحقق أن فإما هذا وعلى 
يتناقضهذ.ا لكن بعضها، دون المخلوقات بعض أوفي وقت، دون وقت في يفعل 

الأحوال،جمح وش المخلوقات لجمح مدرا الحق الري، يكون أن صرورة ْع 
واحداللمخلوقات المدر الرب يكون أن حال كل على فلزم 

دليلالمتكلمون يميه الذي هو تعالى الله وحل.انية على العقلي الدليل وهذا 
ؤإزكازقدالعقلية، الضرورة مقتضى هو بل صحيح، أصله في وهو التماح، 

تفاصيله.بعض في المنملآ لهم يعرض 
له.واستيفائها الدليل هذا على النصوصى دلالة بيان هنا والمقصود 

رماول- ين آث '؛نحث ؤ، I تعالى قوله الأصل هذا على الدالة النصوص ومن 
آثرستبحنى مغن و بغضهم هلا -مأى ^١ إلت.ه َم سب ^١ إلنه من معم ءقارنتت 

[.٩١]\دذسم0: .ه يمفؤنك عما 

كونأن نفي على دلت كما تعالى، الله عن الولد نفي على لأية ا هذه دلت، فقد 

لابنوشرحاسلةاسئوة; (؛ Y'Y«r>o/Y)•لأبن-س؛ة، سهاجالسة: ينظر: 
أنىالعز،)ا/اامآ(.



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

بماإله كل لذهب إلهآحر الله ْع لوكان أنه ذلك على المالي والدليل آحر، إله معه 
الأخرعلى منهما يعلوكل أن يلزم كما بمخلوئاته، الأخر عن وانفرد حلق، 

هحالأن:١^٧، في المذكوران واللازمان 

سخلوءامحعنالآمفحالكاسهحإله كل ينفرد وهوأن اللأزمالأول قاما 
كلانفراد لأن وتدبيره؛ الله ملك قي المحلوقات جمح تكون وأن الربوبية، عموم 

كماغيره، ت مخلوقا وجود في ثاثير منهما لكل يكون لا أ يستلزم حلق بما إله 
كلعجز يستلزم وهذا تدبيرها، في لقدرته أثر ولا ملكه في داخلة تكون لا 

لجمحالمدبر المالك الخالق هو الحق الرب لأن ربا، يكون أن وانتفاء منهما 
المخلوقات.

لأنالأحر، على منهما كل يعلو أن فهو الله ْع إله لوجود الثاني اللازم وأما 
غيرهرب وجود يمكن فلا ، عداه ما لكل المدبر المالك الخالق هو الحق الرب 

أنفلابد الربوبية صفة منهما لكل أن فرض فإذا ، وتدبيره ملكه فى داخلا يكون لا 
•الأخر دون ح،-هما لأ كله الملك يكون بحيث خر، الأ العلوعلى منهما كل يطلب 

أكثرعلى المخلوقات ام انقيمكن لا وأنه اللأزمين، هذين انتفاء علم إذا لكن 
مهلردةثابتة سنن على وكونها مها ومقتضىمنتفلمة، المخلوقات لأن إله، من 
فدتؤإلأ ملكه على الله يغالب يوجدرب أن يمكن فلا حدا، وا مدبرها يكون أن 

نفنامها.واختل المخلوقات 

'•تعالى قوله الله وحا-انية على العقلية سلألة المتضمنة النصوص ومن 
[.٢٢لالأنيا»•. بممث.ه ^١ آلإس ري أش متض لسوؤ أثث ^١^٠ مذآ َغث 

٦' l\W)جرير، لأبن : jLJlجامع يفلر: ;١( 



Q
آلؤثبيراكسيير فى الصيلأت ا^ت من الرازي موقف 

نظامهالاختل المخلوئات يديرون أحرى آلهة الله مع كان لو أن لأية ا ومعنى 
لإرادةونفوذ العلو ءلل_ا من الالية نالك يئن يكون ما مائها ومحبب وفدت، 

اللازمانتفاء لأن واحد، للمخالومحات المدير أن علم الماد امتغ فلما الغير، 
علىدليلا ثايتة سن على الخلوهات، انتفنام فيكون اللزوم، انتفاء على يدل 

الله-مالي.وحدانية 

هوالذي الثرمحل حواب، محامتاع ، ، لأمتئاع١١امتطع حرف، أن)لو( ذللث، يبين 
وهذالألهة، ا تعدد وهو ثرؤله امتناع على مترتب، المخلوقات في ال الف
إذايمتع إنما جواب)لو( أن من المربية علماء بعض إليه ذهب ما ينافي لا 
يتحققإنما الأية في الذكور ال الفلأن شرءلهما؛ غير محمبب لامتناعه يكن لم 

الخلوفاتأحوال فى التغير من يحمل ما فيه يدخل فلا الأنهة، تعدد بفرض 
فيلتعارض نتيجة لا تعالى، الله بإرادة يكون إنما ذللث، لأن القيامة، يوم 

الأية.دلالة مقتضى هو الذي الإرادات 

أنالراد؛المادفييرسالخلاء،حمثإيينوا
اللهوحدانية على الاستدلال يها القمري وأن المخلوقات، نظام احتلال الأية 

تعاررم.

ؤإرتثاف، iiTiT)1إ ليسوطي، الجراح: جمع شرح الهوامع همع ي-ظرلمضمفى؛  ٢١١
.»_UUUللكفوي، واللكزص )إ/غا،غا(؛ حيان، لأيي لا0المب: من الضرب، 

(.Y-r/V)لابزهثام، ،: iUUlأوضح يطر: كا;نهثام، )٢( 
كثير،لابن الخفليم: الهمان ير ونف(؛ ٢٤١)"أ/للخوى، سالماكزبل: ينفلر: )٣( 

محمديلاين الرحمن: الكريم وتيبر لأثوكاتي)'أ/آ'أ(؛ القدير: ونع )ْ/س(؛ 
صم\'ْ.



٨الكبير التفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف 
===^=========ثا

العبادةتوحيد على تدل الأية أن كما 

لووأنه المخلوهات، بتدبير المتفرد وأنه تعالى، الله وحدانية على دليل محالأية 
والاصهلراب،ال الفمحيها يحصل أن للزم المخلوقات تدبر أحرى الهة معه كان 

بتديرها.وتفرده الله وحدانية على دليلا اصهلرابها وعدم الخلوقات انتذلام فيكون 

إذالأنه للعبادة، وحده هوالمستحق يكون أن بالضرورة يستلزم المعنى وهذا 
ذكنلم لله مربوبة مخلوقة هي يل التدبير من شيء دونه من للمعبودات يكن لم 

بالربوبيةوتفرده تعالى الله وحدانية على دليل الأية أن فكما للعبادة، مستحقة 
وبهللأنللعبادة وحده استحقاقه على دليل أيئا فهي المخلوقات، وتدبير 

الاستلزام^دلالة جهة من وذلك غيره، عبادة 
ثو^٢٠ ت ت*ال5، قوله الله عروحدانية العقلية للدلالة المتفمنة النصوص ومن 

[.٤٢]١^١،: سيلا ألإ؛ى ذك، إإا لابممأ إدا يملوث كآ ,^،؛< ١٠معيد َ؛ان 

لابتعت،تعالى الله مع العبادة يتحقون آلهة الله ْع لوكان أنه الأية! ومعنى 
علىلأية ا دلالة ووجه الaلانه، ومملكه على الله مغالبة إلى محلريقا الألهة تلك، 

قهرهوتحت، غيره ملك في داحلأ يكون لا الحق الإله أن تعالى الله وحدانية 
المزعومةوالألهة والتدبير، لهلان والالملك وحده له يكون بل وسلءلاته، 

ملكهمن شيء لها ليس وتدبيره، الله مللثج في داحلة المشركون يعبدها التي 
ؤإنللعبادة مستحقة أنها يعأءون لكنهم بن.لكا، يقرون والمشركون و>Lلهلانه، 

واقتفاءودرءالممارض،  iirroTTi/rلابزسة،)يظر: )١( 
(.Ain/Y)اسم، الصراط 

(.)ا/١٨الخائض، ويد، و،ام(؛ ؛ n٣٣٤٣٣٣/يما، لأبن ; ^lJiيفتر: )٢( 





٨الكسر التفسير في الصفات من؛بات الرازي موقف 
لأ2ا==^=====^=^===^===^^^=^^^=== 

حبمرادهم فيتفاوت الملبية الصفات من الواحد المتكاامون يعتبر عندما 
الصفاتنفي الواحد معنى يجعل من فمنهم إليه، ينمون الدي المذهب 

منومنهم الخ، ٠ ٠ ٠ بمتحيز، و لله، نيم لا مجماة، يألفاحل ؤيأنون مهللقا، 
بعض،دون بعضها الصفات ينفي من ومنهم الأسماء، دون الصفات ينفؤى 

الصفات.نفي يعني لا الواحد أن والوا؛غ 
بنفيويفرْ له، نيم لا ذاته في واحد بأنه للواحد الرازي ير نفهدا ومن 

الإلهية،الصفات نفي إلى المفضية المتكلمين بيع من هو والتبعيض، التركيب 
لهوجود لا وهذا الممات، من مجردة ذات اقتراض عالي قائم قول وهو 

•، الأعيازلفي وجوده ؤيمتغ الأذهان، في إلا 
العقل،يرفضه امتعمال الموحود هذا مثل على للدلألة الواحال٠ لفغل فامتعمال 

مجردهو بل الخارج، في حقيقي موجود على تغلبق لا السلبية الصفات هذه لأن 
المتكلمونيفهمها ما نحو على حقائقها لأن معقولة غير لحقيقة ذهني نمور 

الخارجي•الوجود مع تفق لا 

وأهلالعقلاء أكثر فيه لهم يقول وصفوه، الذي الواحد )هذا ; تيمية ابن يقول 
مقدرأمر هو ؤإنما الخارج، في وجود له ولا يعقل، لا أمر أنه السليمة، الفطر 

يتميزولا قرر ولا صفات له يآكون لا موجود شيء الخارج في ليس الذهن في 
سماهؤإن به يخلعل ولا يدرك ولا يرى لا أن يمكن بحيث شيء عن شيء منه 

فيله يكون أن بد فلا واحد لشيء إبان التوحيد فان وأيصا جما. المسمي 
كمثلهليس أنه يصح حتى محواه، عما بها ؤيتميز بها يختص ثبونية حقيقة ه نف

أمربون يفد لم إذا المثل ءد.م مجرد ولا النبونية الأمور نالك في شيء 

هاص)أ(.صخ'مآ-ه*'ا,، معودالعريفي، د/ ^لأاسلةاكاLتت يطر؛ 



الكي)التمسي ف, الصمات ات آي/ ص ا\كا ال|

و،20
بهايستحق حقيقة هوعلى ما يقتضي رالشريك المثل فنفي للعدم صفة كال وجودي 

أنيكون1حالا(را/

منمجموعق على إلا يدل لا تعالى لله اسما الواحد كان إذا أنه ذلك ومعنى 
ذلكغير إلى جهة... ولا صفة، ولا حد ولا مقدار، بذي ليس ككونه لوب ال

لهجو فالواحد له، حقيقة لا عدما كونه إلى بماحبها تنتهي التي لوب المن 
والتيعتها، الصادرة فعالها وبأ لها، الثابتة بصماتها المتميزة الخاصة حقيقته 

واحللأا.كونه مع تتنافى لا 

والستةالقرآن في المذكورة الأسماء أن لمين المرمقصود ت تنمية ابن يقول 
حتىالأسماء تللثج ميات متعرف ذم أو يميح عليه المتفق المؤمنين وكلام 
يقمهدلم الله كلام في الواحد اّم أن بالاصطرار المعلوم ومن حقها، يععلره 

ونحوذلكوالقد.ر الحد نفي ولا بالحواس، إدراكه وسلب المفايت،، سلبا به 
كتابفي نفيها يوجد ولا وأساعم، الجهمية نفيها ابتدع التي المعاني من 
لمين...المأنمة ولا صاحب، عن ولا سنة ولا 

هوذللئج وغير الواحد تعالى الله اسم به ؤيفرون النفاة يخكرْ الذي الهم، وهذا 
منكتايه في ه نفبه الله وصم، لما متاف العدم، مستلزم والجماعة السنة أهل عنل. 

علىاستوي وأنه المتعال، الكبير وأنه العفليم، العلي وأنه الصمد، الأحد، أنه 
الشمسترى كما الأحرة فى يرى وأنه عليه، ؤيوففا إليه، يصعد وأنه العرش، 
البصير(مح الوأنه عباده يكلم وأنه والقمر، 

)U/؛iواكل، الخل تعارض در، ؤيظر: (؛ YU>-YU«/o)يان-دساسث، )١( 

؛٢٧١)م/ يان-دساسة، )٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات ايات من الرازي موقف 
^============^:تا

صفةالوحدانية وقولنا محلثية، صفة الوحدانية قولنا بين تعارضن لا أن4 وليعلم 
أنهاحيشر من ّليية الوحدانية اعتبرنا إدا القولين، بثن نجيع أن يمكننا لأنه يبوتية، 

أنهاحنث من ونونته تعالى، الله عن والميل والنظتر، والند، الشريك، تنفي 
.نونية حمائق وتتضمن واحد، تعالى الله أن تبت 

له،شريك لا وحده هو إلا إله لا الذي الأحد الواحو لإله ا هو ئتاوْ حل فالله 
العبيدعلى ؤيجب مشارك، فيها يشاركه لا بحيثا الكمالأت، بجميع ئوحد 

بالوحدانية،وتفردْ المهللق، بكماله يعترفوا بان وعملا، وقولا عقدا توحيده 

.العبادْل أنواع بجمع وحده فيفردوه 
فهوالمعبودلغيره العبادة تصرف أن يجوز لا هوالواحدالأحدالدي تعالى الله 
قيتعالى الله يوحدوا أن العباد على لزاما كان لدا يالباحلل، يعبد ممراه وما بحي، 

والمحبة،والخضؤع، والخمع، والرجاء، والخوف، والدعاء، الصلاة، 
عمليةقولية نوعها كان أيا العبادة صرف من لابد والنذر، والذبح، والتوكل، 

رنهؤ ومتاي\ ومحاى إكثء صلأؤ، إن الأحد الواحد الله إلى . . . قلبية 
[.١٦٣-  ١٦٢زالإنعام: .ه أود ثأثأ لتق ويدف، هم ثكبقا لا . أكفين 
نحثها،للم أدعى هذا يكون واحدا وربا إلها تعبد حينما البشرية النفوس فإن 

عزمها،وقوة كلمتها، وجمع توجهها، ووحدة قلبها، وا'لمتنان ها، نفوسكون 
همتها،وسمو أملها، وتجدد أمتها، ودوام صفوفوها، ووحدة أزرها، وشد 

منهجها.ؤإيضاح '؛لريقها، ونوحل. 
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•ص؛'ُآ'أآ د/محملالزرلكن، ت الكلاب انمينارازيوآراؤ٠ فخر ينظرت )١( 
•صآ'ا السعدي، للشيخ I الرحمن الكريم تيسير ينظرت )٢( 









الك،د>التفسمو ي، الصفات آيات محؤ'، ا)*ى الر موقف 

المطلب

والسنةاكرآن فى وورودها الحياة صفة معنى 

والحي،مغلموالجمعأحياء، 
ؤيمىمخصة، أي ت حية وأرض يهتز، طريا كان ما النبات من والحي ناطق، 
اللغويالمعتى وهذا ،، الموت١١حلاف والحياة الأرض، حياة به لأن حيا المهلر 
.تعالى بالله اللائقة الحياة صفة معنى من قريب 

أنى؛رىعل ؤومًًكل ت تحالى بقوله تعالى الله حق ش الحياة معنى ؤيتضح 
نموتلأ الذي الحي ألغ ، ... ٠١الض.ت وبحيث [، ٥٨]الفرقان: يذه لأ 

نئوتوذلأى.لإص وا ^١^٠ 
لأيموت(لأ،.)حي الحي: معنى أسأمموصحا بن الربيع يقول 

(؛٢٣٢٣)A ليجوهري، والصحاح: )أ/أأا(؛ قايس، لأبن سءم«تايساس: )١( 
I.(y\\/\tمنفلور،)لابن العرب؛ ولسان ؛ ١٠صْ حجر، لابن الأماص؛ وغراس 

مائة)حيا(.

والأتنغار،والتوبة والدياء الن.كر محاب صححه، ني لم مأحرجه حاويث س حزء هذا )٢( 
(.٢٧١٧)يعمل، لم ما نر وس عمل ما ثر ص التعوذ باب 

لهصدوق دمي؛التشيع، رو، في زمانه عالم المروري، اتي الخرّالكري أس بن الريع  ٢٣)
ومئة،وثلاثين سع سنة نوش أوهام، 

لابنالمذيب: وتهذيب (؛ ()١٧٠٩٧-١٦٩/٦)للذهبي، ١^١،: أعلام سر ينفلر: 
(.١٨٨٧)( ٢٩٣))/والتمرب، )أ/أإا()أ)أأ(؛ حجر، 

(؛٥٧٦٦شرْ،)في جرير وابن ٢ْ(؛ ()٤٨٦/٢١٧)أحرجهابنأبيحاتمفيتفيرْ، )٤( 
=جعفر أبي ين عبدالله لضعف ؛ صحيم، إمادْ الربح، عن أبته، عن جعفر، أبي طريق من 







تئتتا
الكبيرالتفسير ش الصفات ابات من الرازي موقف 

المطالب

الحياة(())صمة من الرازي موقف 

خصوصاوالرازي عموما الأساعره يثبتها الي الع الصفات أحد الحياة صفة 
صفةلأنها ، لديهم عقلية شبهة بأي تتعلق لا الحياة وصفة الحقيقة، وجه على 

بالدليلالحياة® صفة ١١ثبوت على واستدل والإصاءةأ'آ،، النية عن حالية حقيقية 
وعالمقادر وكل قادرعالم، أنه بالدليل ثبت أنه • خلاصته والدي فحب العقلي 
عليهاعتمد هوالذي الدليل وهدا بالحياة، متصف الله إذن حيا، يكون أن يجب 

منالحياة® ارصفة مثيتة عند المشهور العقلي الدليل وهو مصنفاته أغالب في 
المكلينلأل

حابرت الشدة في المنهجض وأثر للنقل العقل موافقت في والمتكلمين اللف منهج ينفلر )١( 
Iوالمععللة والجماعث المنة أهل بض الصفات باب ئي والنفي (؛ ٧٧٠)V/أص، إدييس 
(,٥٨٨)Y/سعيدان، أرزقي 

المالية،ؤيتظرالطالم، وعجخ،جها، ؛ \ TTص •جا،جا، المميرالكير، )٢( 
/\(X\rw/T

والخمسين،(؛ ٢١٨والأربعين،)ا/؛ ص٨٦عجخ،جها، التفسيرالكبير، يتفلر؛ )٣( 
ومحملص؛ه؛ الدين، أصول ومعالم (؛ ١٣٧المالية،)ا/ما/والْلالمإ ص؛ا"م؛ 

.١ ص٨٦ والمتأحرين، المتقدمين أفكار 
الخنالأثعرى،لأيي لملكلينفياسمفىااردضأءلارغواgع: )٤( 

؛١ ٠ صء للبغدادي، ت الدين وأصول ؛ للجوض، ت والإرشاد ؛ ص٥٢-٦٢
الحسجمع ، ١ صزمالإ الجبار، همد للقاصي ت العقائد في بالتكاليف المحيهل والمجمؤع 

٩٢ ٠ صى للايجي، ت والمواقف ؛ ١ ٥ ١ صن الخمسة، الأصول وشرح منوية؛ بن أحمد بن 
٠٣١محمدالرركان، ت والخلسمية امملاصة لأراؤ© 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

يقولحث الصفة، هذه من والمتكالمين الفلاسفة من كل مذهب أوصح كما 
اعترض-ثم راالءتي«هوالدراكالفعالرا،، الفلاسفة: )فالت الفلاسفة: عن 

كيلك،،أيقا والفاعالية نسبية صفة الداركية أن إلا : - بقوله قولهم على 
.القول( هذا على والمدرة للعلم مغايرة صفة ااالحياةاا تكون لا وحينئذ 

عالمايكون أن يصح باعتارها صفة إنها المتكلمون: )ونال المتكلمين: وعن 
الصحة،هذه في ومختلفة الذاتية في اؤية متالذوايت، بأن عليه واحتجوا نادرا، 
تكونأن فوجب، الحياة، صفة قبول فى مختلفة اللواتا تلك، تكون وأن فلابد 

تعالىالله ذامحتح أن على دللنا قد لهم: فيقال زائدة، صفة لأحل صحيحة 
الذوامتت،وأيصا الدليل، هذا فضل المخصوصة، لذاته اللوادتk ياؤ مخالفة 

لصفةالحياة قبول صحة يكون أن فوجب، الحياة، صفة قبول فى مختلفة 

منالصحة تلك، إن يقال: أن إلا عنه حواب، ولا ل، اكلولزم أحرى، 
؛العالية(ل صحة في الكلام هذا فاذكروا المخصوصة الذاُت، لوازم 

أنحيا كونه معنى : ثالثالقولأ[ر؛، قوم )وقال آخرين: لقوم ثالثا قولا وحكى 
فنفيعدم، الامتناع ولكن الامتناع، نفي عن عبارة فهدا ؤيعلم، يقدر أن يمتغ لا 

أليجوز لا لم لكن مسلم، هذا لهم: فيقال لبونا، فيكون للعدم، عدما يكون 

نه

ينميه

ن

والمجاة،(؛ rnArnU/Yلابزسا،)النقاء: قي الإّلامض الخلاّقة هول إر يفلر )١( 
وماهجالأدل^:؛ ١ ص• للفارايي، صلا:  Uilالدية واراء ؛ ٢٥١

•الإّلأس التفكير من الإلهي والجانب رثي؛ ابن فة غلصمن صراي، رثد، لأبن 
.ص٤٤٥البهي، د/محمد 

٠١ص٠٣٠٣ ، ١ ج ، ١ عج ، الكسر الف-ير )٢( 
ه.نفالمحدر ( )٠٣

المعنى.لسقيم عندي، من زيادة القوسن بين ما )٤( 









الء^اودراوتفسير في الصفات آبات من الرازي موقف 

علىواقعا كونه الحي لفظ من الأصلي المفهوم أن فشت حياة الحالة هده سميت 
منالمفهوم لأن ، الإشكال زال فقد كيلك كان ؤإذا وصفاته، أحواله أكمل 

دلذاك دون هدا في كامل بأنه مقيدا ذلك يكن لم ولما الكامل، هو راالحي،ا 
الإطلاق،على كاملا كونه يفيد ا>الحياا فقوله الإطلاق، على لكمل أنه على 

الحقيقةصفاته في ولا ذاته في لا للمعدم، مائلا يكون لا أن هو والكامل 
مسابكونه القيوم حممنا إن هدا عند ثم والإصافية، بيه النصفاته في ولا 

كونهعلى يدل غيره لتقوبم ٌّّتجا كونه لأن الإئكال، زال فقد غيره لتفويم 
اسماالقيوم حعلنا ؤإن لغيره، متقوما كونه على يدل قيوما وكونه بياته، متقوما 

فائدةمفيدا راالقيوماا لفظ لكن لغيره والمقوم بياته المتقوم يتناول كونه على يدل 
اءلم(أموالله الباب هذا في عندي ما فهذا نياده، ْع ُُالءي" لفظ 

n If if

وهذاؤيقدر، يملم أن بمح الذي أنه ص الم ٌضا لكن ألما يمول• س مل ص الإشكال ^١، 
أخسهمها يشاركه صفة نفسه يمدح أن يحس فكيف الحيوانات، لجميع حاصل القدر 

(,٣١٦)t/د/إسامجمال، ت الإلهيات في الرازي من تيمية ابن موقف الحيوانات(ونظر 
٨.— ٧ ص ج٧، ، ْج؛ الكبتر، التفسير رآ، 



نتج
الكبيرالتفسير في ١ر۵،فات آيات من الرازي موقف 

الثالثالمطف 

عميدهضوء على الرازي موقف نفند 

والجماعةالسنة أهل 

الستةأهل يوافق بهذا وهو تعالى لله ذاتية صفة الحياة® ااصفة الرازي أثبت 
فحسب،بالعمل أتيتها حيث ثبوتها هلريق ش لف الحالف، أنه إلا والجماعث، 

الشرحل،بجامع الشاهد على الغاب، بقياس الحياة® )اصفة إثباُتح على فاستدل 
)وأماتيمية: ابن يقول حيث، الصفةل١،، هده لإثبات، المتكلمين دليل هو وهذا 

بغيروالقدرة العلم قيام لاستحالة وفدرته علمه حى أنه على والدليل قوله: 
•والقدرة العلم نرمحل من أن علم فئ • يقولون للنف؛لار مشهور دليل فهذا الحي• 
عالمايكون لا الميت، إذ عالما، يكون أن يمتنع بحى ليس ما فان الحياة 
شاهداتختلف، لا العملية الشرومحل هده يقولون; وفد صرورى. بهذا والعلم 

العقل(يمرح ممتنع يه حياة لا عالم فتقدير غانثا، ولا 

Iوجوه من عليه الرد مبثكون لذا 

الحياة®.صفة ١٠ثثويتح ؤلرق ا(تولت الوحه 

والإجماعوالعقل مع الالهلرق هذه ومن ٠ الحياة صفة  ١٠نوت ؤلرق تنوعتق لقد 

وآراءصر؛ها*ا؛ ا عبداكلف آل أحمد د/ العقيدة درامة في الحرمين إمام ٌنهح ينظر )١( 
عائثةد/ ؛ والجمائ المن أهل عقيدة صوء على ونفد عرض الاعتمادية محورك ابن 

صزلاه'الأصفهانية، الشدة شرح )٢( 



اوء^بيرالتفسير فى الصمات أبات من الرازي موفمح 

ُسثالآنى:
;السمع ؛؛ J^tانملريق 

كؤ(ذةث I تعالى الله يقول جث العزير، الكتاب قي اكفة هده إثبات ورد فقد 
بمؤذهلا آلذى ألي ز ؤومًًكل ■ محنقول ْْآا ^صوق■' ١^٢^٠ آلم هو إلا إثه 

والحييموت، لأ الذي الحي أيغ *•••، الرسول ؤيفول [، ٠٨لالء-رثان؛
منتعالى لله الحياة صفة ثبوت أدلة ذكرت أن لي وبق ، يموتوذ٠ يالإس 
هنا.إعادته عن يغنى بما والسنة، الكتاب، 

تالعقل ال،وانى: انملريق 

؛منها عدة الحياة صفة إثبات على العقالية والأدلة 

بالضرورةيستلزم الفعل لأن الفاعل، صفات على الفعل دلالة ت امحأول الدليل 
الفاعلبها ، يتصفأن لابد صفات 

وأنالقدرة®، صفة  ١١مقتضى هو المخلوقات إيجاد أن بالعقل تسن، أنه إذ 
العلم®.،رصقة مقتفى هو به حمصتا بما تخصيصها 

منروؤلةالصفات هاوْ فان والعلم والإرادة بالقدرة تعالى الله اتصاف ؤت ؤإذا 
حيررهو من إلا بها يتصفس، أن يعقل لا إذ بالحياة، 

،٠الحياةر تستلزم والقدرة والإرادة فالعلم 
منهاصفة عنها يتخلف، فلا الكمال صفات لج،مح مستلزمه الحياة أن كما 

.٥٤٥ص القرني، صداناله د/ ؛ ومجالاتهاممادرها الإملأم في المعرفة ( ١ ) 
يسير.بتصرف ، ٥٤٩" ٥٤٨صى ، نفسه المصدر )٢( 

(.١٣٠و)وا/ (؛ ٣٥٥/١٦و)(؛ ٥٣٥)U/ثمة، لأبن ٠جموعاكاوى: يظر: )٣( 



الكيهرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

الحLةل١/كمال نفيه يفاد كمال كل 

والعظمةوالإرادة والقدرة كالعلم لله الذاتية الصفات جمح تنقمن والحياة 
المقدّةلأ/الذات صفات من وغيرها والكبرياء 

حيا،كان إلا مها بنيء اتصافه يمح لا فإنه كلها؛ فيها ثرءلا تعتبر والحياة 
الصفاتأ'آ،.هذه لكمال توحبا م حياته كمال ؤيكون 

عنالله تنزيه وأن والنقصان، الكمال بين التقابل دلالة الثاني؛ الدليل 
وصفلله يثت لم لو لأنه تعالى، لله المهللق الكمال لذاته يستلزم النقص 
عنمنزْ سبحانه والله القص، من يقابله ما لثبت، الكمال 

فلولم^تقا؛لتينللزماصافهبالأحرى، 
٠عنه منزه وهو الموت وهو دللت، بضد لأتمف، بالحياة يتصفإ 

فإنالكمال، صفات من الحياة أن إذ الأولى، قياس النالث: الدليل 
العقل،ضرورة معلوم وهذا بحي• ليس مرجود من أكل الحم، الموجود 

كلعن منزْ والله ناقما لكان بها الرب، يتمفإ لم فلو كمال صفة كانتا 

لأبناللحاؤية؛ الممدة وسرح تيمية،)خا/اامآ(؛ لابن مجمرع١كاوى؛ ■ ينغلر )١( 
١)T/ للهراص، التونة: القصية وثرح •ا،-اا'(؛ )T/ الم، اض  ١٢.)

لاينالواث: الشدة وثرح وا'"اآ؛ ص«بأ؛ سعدي، لأبن المن: الواضح الحق )٢( 
را/هأ"ا(.عثيمين، 

(.١١١وم؛ nn/Yللهراس،)شرحالصرةالتونة: )٣( 
صاُ؛ه.القرني، عبدالله د/ ت ومجالاتهامصائرها الإسلام ش الخرقة )٤( 
.ص٦٣١الأصفهانة، الشدة وشرح ص\ها؛ سمية، لابن التدمريةت ينذلر )٥( 





الثبميرالتفسير في الصفات أيان 4ن الرازي موقف 

لتتا

تيلي ما النصوص هذه ومن 

لكمنة؛يهنا والدلالة [ ٢٠٥ألمومه< آلص هو إلا إثم لا I تعالى نوله 
شكدون يفيد فإنه الحسنى، الأسماء من الأسمين بهيين التوحتد كلمة اقتران 
؛المادةل توحيد عر الطلي الكمال دلالة 

[٠٨ثان: JJUI]عث1دهثه وسنح يعون لأ ادوى \ذزآ و ؤرمءًكل ت تعالى ونوله 
به،فنق معها موت لا التي الدائمة الحياة له الذي على محمد يا توكل أي 

.له منك نكرا واعبده فيه نابك ما على واصبر له واسلم إليه، وفوصن 

[٦٠: ]•U^ أليرن؛ئه ثث محقن قاذعيه هو إلا إلنه لا آدن ^٥^ ت ر وقوله 
بالحياةالوصف من سمه ما على بالفاء، الأية هده فى بالدعاء الأمر رب ففد 

.تعار١٣٢الأة غير عن الإلهية وانتفاء 
دونهمن المعبودات اتصاف ببيان سواه ما عباده يهللان أظهر الله أن كما 

لهانثبت أن بالضرورة يقتضى مما عنها، الكمال صفات أو؛سالب< بالتمهس 
القص.صفات 

وسجبموئ لأ ق ألم، و ؤوؤث=ه' ت نعالك، قوله ذلك ومن 
جعلولهذا موت، يلحقها لا التي بالحياة المتصف، هو وحده فالله [ ٠٨لالفرق1ل: 

'•تعار قوله فى كما عبادتها يعللان على دليلا دونه من المعبودات موت الله 
.[ ٢٠ت ]الحل لمحساوه غير 

.د/معودالم؛_،الاعتماد: أصول عالي القلية العمالية الأدلة )١( 
حرير،لأبن ■جا.عاوان: )٢( 
اس،ص؛ا؛.الأدلأالخالية )٣( 
ص"آه0-إه0.الممفةفىالأّلأم، )٤( 



الكبيرالتفسير فير الصفات آيات محن الرازي موقف 

الإحماع!الثالث: انملريق 

علىالإ-حملع حكى وقل حقيقة، حي الله أن لمين المياتفاق المعلوم من 
رمالتهلأثعريفى ا الحسن أبو منهم ، العلم أهل من جمع الحياة صفة ثبوت 

تيميةوابن ز التأويلأت١  jLiijIفي يعلى أبو والقاصي ، الثغر أهل إلى 
؛مصنفاته١ من بعض في 

بالدليلإلا نشت لا الحياة* اصفة أن لرازي لم يفلا العلرق هده على وبناء 
فحب.ذكره الذي العقلي 

اللهحق في الحياة صفة لمعنى إيضاحه في الرازي مخالفة ت الثاني الوحه 
تعالى.

منيتضح وهذا والنرع، اللغة الحياة صفة لمعنى إيضاحه في الرازي حالف 
والثميع.اللغة في الحياة لصفة معنى من إيضاحه سبق ما حلال 

جمعالتوحيد أبواب في الإجماع تنمية ابن الإسلام سخ فيها حكي التي العقدية الماثل  ٢١١
كليةفي الماحتر درية ليل رسالة.قيمة ( ٣٨٥-  ٣٨٤)Y/ الجعيد، حالي ودراسة: 

القرى.أم جامعة من العقيدة مع الدين، وأصول الدعوة 
)٢(

سنةولد ا؛نالفراء، اينمح<الالخبلياسوادي، ^^،)٣( 
الجهمية،على الرد المعتمد، أعاماكرآن، اكاسفءاصا-د_،عثة، ونلاث ثمانين 
وسر(؛ ٦٦٦) ٤٤٧-  ٣٦١)T/ لأييبملي، الخابلة: طقات يطر: التاؤيلأت. إبملال 

(.٣٠٧٣•٦/٣)انماد، لأبن الدمه: وثيران >•٤(؛ -٨٩/١٨٢٩>^٠، ١١١٢١^
يظر)مآ/آ؛؛(.)٤( 

وييازتلمس(؛ ٤٨٥/١١و)(؛ ١٩٦و)ْ/(؛ ٢١٨، ٤٦/٣)٠جموعاكاوى، يطرعنها: ( ٥١
(.١٢٧/١>والمفدية، >ا/آْ(؛ الجهسة، 



s
اليكسرالتمسير فى الصمات ^ ٢١محن الرازي موقف 

واضطربالفاعل، الدراك بأنه للحي نفيره في بالفلأمفة ناثر أنه نجد حيث 
تكونلا المعتى بهذا الحياة لأن عليه اعترضي فتارة المعنى، بهذا للحي تفسيره في 

الفعلإذ بالحقيقة، نفير وليس المحنى بلازم نفير فهذا والقدرة، للعلم مغايرة 
المحلوضبحياة الخاص المعنى إلا ة لأزمالخياة 

وهذا— يرتضيه وأحرى • عته الخياة معنى يخرج لا خاصا وصفا للحياة فجعل 
اصهلرابهمدى على بض دليل 

صفاتإثبات يتضمنا فهما تعالى الله كناب في بالقيوم الخي اقتران عن أما 
ويدلالكمال، صفات محاتر يستلزم واقترانهما وأصدقه، تضمن أكمل الكمال 

مداروعليهما وأبدا، أزلا عنها والعدم النقص وانتفاء ودوامها، بقائها على 
أسماءمن امحم بكل تغيث، مبهما المتغيح، فكأن كلها، الختى الأسماء 

صفاتا،لم.من صفة وبكل تعالى، الرب 

جمحوله تعالى، له لازمة صفة هي يحياة حي تعالى الله أن يدرك المؤمن فإن 
بصفةمتصف تعالى الله بأن آمن من فان تعالى، له اكابتة والصفات الكاملة معانيها 
ففيهعليه، وتوكلا به، إيمانا لمولاه وجهه أملم أبدا موت يعزيها لا الك، الخياة 
والإنسوالجن يموت، لا الذي الحي لأنه وملاذه ومعاده ورهبته، رغسه 

،آمنت، وبك ، أسلمت، للث، اللهم  ١١ت ه نوله كله هذا في وحاديه يموتون، 

)Y/؟Y(.للهراس، اب: اسمية شرح )١( 
 )Y( أملمنهج صوء عر ونقدا عرفا والمتكلمض الفلامحمة لدى الناهد على الغاب ناس

.٠٣٣ صى المرمري، كمال والجماعة! السنة 
لأينءبمين،الراية; وثرحاسوة  idn))/المم، لاين الفرانو: بيانع بمفلر: )٣( 



اككبيرالتفسبر فى الصللأت ابات من الرازي موقف 

إنهلأ يعزتك أعود إئي الثهم حاصمئ، وبك أسف، ؤإل؛لش ثوكك، وعليك 
والإشثموثول«را/والجن لأبموت ال4ى الكي أئث إلاأكأذتحلني، 

MMM

لمشرما ومن عمل شرما من التعوذ ثاب والدعاء، اللذكر كتاب صحيحه، في ملم أحرجه ( ١ د
(.٢٧١٧)سل، 





الئالثانمبحث 

العلمهمة 
مطالب:ثلاثة عالي ويشتمل 

والسنة.القرآن ل وورودها العلم صفة معي ت المحللب 

العلم.صفة من الرازي موف الJاjي; المحللب 
والخماعة.السنة أهل عقيدة صوء عل الرازي ا موقفنقد الثالث: المهللم-، 

!؛٤^٤ 1؛ة 
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٨الهكبير التمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

اصانمطلب 

والسداةالقرآن في وورودها العلم صفة معنى 

وعلمعرفته، أي ! الشيء وعلمش ، الجهل نقيض ت اسة في العلم 
شعرت،ما أي ت بخبرقدومه علمت، ما  ijl_أيثعرJه، بالشيءت 

للمباس،والهاء جدا، عالم أي بالعلم، وصفه في بالغتا إذا وعلامة علام 
ترددبدون هوعليه ما على أي بحقيقته، ؤإدراكه الشيء هومعرفة والعلم 
تعالى.بالله لائق غير اللغوي المعتى وهدا ،، شك وبدون 

العالموالخفيات، رائر بالعلتم الله أن هو تعالى بالله اللائق الحلم معنى إذ 
تخفيوما العين حائتة يعلم ستكون، كيف كان لو يكن لم وما ؤيكون، كان يما 

الضبايعلم زمان، ولا مكان علمه عن لايخلو محيهل سبحاته وعالمه الصدور، 
فيوما موات الفي ما يعلم والخفي، والجلي والاءلن، والظاهر والشهادة، 

شعرة،كل ومنبت، البحار، في وما الترى، تحت وما بينهما، وما الأرض 
ومتافيلوالتراب،، والرمل الحصا ءا.د يعلم ورقة، كل قعل ومشجرة، وكل 

وأمامهموكلامهم وآثارهم العباد، وأعمال الجبال، 

مري،للم ■' والصحاح (؛ ١١٠— ١٠٩فارس،)،/لابن اللغت مقاييس معجم ينظر؛ )١( 
وزن(، ٣٠٨٢)إ/ الأثير، لأبن والأثر: الحدث غريب في والمهاية ١(؛  ١٩١)0/ 

مادة)علم(.مطور، لأبن الرب: 
الواطيث:نرح في نية الوالمحاصرات ؛ ٦١اا"-ا ص• للكفوي، الكليات: ينفلر: )٢( 

عبدالمقصود.أشرف، ت: )ا/أأاا، لالثيحا؛نعثيمين، 
واسقاقأسماء؛ صم١٥للخْلا؛ي، وشأنالدءا،ت ١  iA_> ،JUللأمامأح; الة ينظر: )"١( 

الرحمن:لكريم ١ وتيير ؛ ٤٠ص للزحاج، الله: اسماء ير ونف؛ ٥٢ص للزجاجي، الله؛ 
xyr\-yT'/r)ذ4\م المين: الواضح والحق ؛ ١٦سعدي، لابن 



اJكJيرالتفسر في الصمات آيات من الرازي موقف ع

الأمة. cdLtfواجماع نة، والالكتاب ثايتة تعالى لله ذاتية صفة العلم وصفة 
اللهكتاب من موصعا ين وحمومحبعة مئة قي تعالى)العليم( الله اسم ولقدورد 

آيلؤآنت ^، ١٠عثتتة ما إلا ئ، عتر لأ سحثش ^٠١^١ تعالى قوله ومنها تعالى، 
[١٠٤صراف: ]آل ألئدوره يداب عليم وأس ؤ تعالى• وقوله ■؛ ٣٢لالبقرة• ألكنّه 

.هألمهث وهوآلنيح وأ'لأزصل ادة ؤ، أمي، بملم رز ؤداد تعالى؛ وقوله 
٤[.]الآن_ا،: 

تعالى!قوله منها مواضع، عثرة في والشهادة الغيب عالم يلفظ وورد 
رذومحتث\ءؤ"م • تعالى وقوله [، ٧٣]الأنعام: آلخبره أيصمحيم وهو وألسهندو آلمتب 

[،٩٤]اكوة: ه تملون كتم بما بقتكم رألئهثسدء آلغنع—، عنلو إل 
الأوسس، >ؤءنبيِ ت تعالى وقوله منها مواضع، ثلاثة في الغيب عالم بلفظ وورد 

زإلا آحفبر ئ؟ د'إاكث■ ين أمعثر ؤثم؟ غ، وي آلسمتؤبت، ؤا ذرم نمال، عنه بمتبب 
٣[.]سأ: ه بين حكتنس، 

تعالى!قوله منها مواضع، أربعة في الكريم القرآن في الغيوب علام بلفغل وورد 
^د:اذآلأثازألأبجلآهلأمحص>ه:زلمثحمح 

ثكمكئ آن حي ز ثس أقود،-١ آن ز قؤث تا نجحننفا ول ت وقوله ، '١[ ٩ ]المائدة: 
oJijL]؛اونيود_،ه ءثنم أنت إدقا دئسلئ، ق م١ تلُ دميى ؤا ما تتم عينثم ممد   J;١١٦،]

ألم؛وبهءلننِ أثن وأُكن وثجؤهر بوئن بمأم أثه آمي تلوا ون • وقوله 
[.٧٨]اضب؛ن: 

ؤإءك<تعالى: قوله منها العزيز، الكاب من موضعين في عالمين وورد؛لفظ- 
[.٣٨]فاطر: .٤٠ ألم١طJرر يدان عيم إمم }\يزينأ ألثثزيت، عب عظم أممه 

مو٣رظى ءؤإ0 تعالى: قوله منها موضعا، وأربعين ستة قي اعلم بلففل وورد 



الكسرالتفسير ٤ فو الصفات آيات مؤ*ا الرازي موقف 

[.١١٧لالإزعام: .ه لأيليية أعلم ؤيو سييدء عن بميل من 
السنان.الايات من ذلك غير إلى 

قأنتجن إيي ®اللهم الاستخارة: حديث في الرسول. قول في وورد 
اعلماث«لا،.

if if »ة

مثنى،مثنى التطؤع في جاء ما باب التهجد، أبواب في صحتحه، خي البخاري أحرجه 
صحّض.من أحرى مواصع وفي (؛ ١١٦٢)





الكسحالتفس) ، ٠٥الصمات آيات صح*، الراوي موقف 

1^0.ني كير وهو ءالعلم((، التالث: 

علنئ1تت .' عيي.؛ عن حكاية تعالى نال ، ؛؛العلام® تالرابع 
[.١١٦،: xul]؛أ)فوبيم 

يثثاثرهعتمي -تئ أثلز >ؤأثع ؛االأءلم«، الخاماس: 
[.١٢٤]الإنعام: 

_!jL_(JL؛ت السائس 

١٨٧والقرة: 

هأثث تده غيد س معلوأ ءؤوما تعالىقال تقبل، المصيغة ت السابع 
[.١٩]الحل:ه . ذعدور؛ح رما منيذى ما يتلث وقال ، [ ١ ^١٩ ]القرة؛ 

*ههاها*لآّ،آء ث١دم وعير ؤ تحار! قال الممعيل، باب من علم لمغل ت التامن 
أتتإئك ظتتنا ما إلا كا ؤلإ لا سنحنثلى ^٥١٧ ت الملائكة حق قي وقال امآ[ ]القرة: 
[١١٣،: ]IUثلتره ام نا : وقال [ ٣٢]آيقرة: ®4 اصد البجم 

(را/أس:^أآ 40® >أوف وتال: 
،وهي؛؛الخبير®٢١لهاوالمرادنة العلم® ررصمة بسبب الحاصلة الألفاظ. وأورد 

،واراللطيف® وارالحكمة® وررالشهيال® وررالمشاهدة® وا؛الشهود® وررالخبرة®، 

الضراعير،هجا،جا،ص'؛ا,)١( 
نطاقعن خارج وهذا ثلاثون، وص للعلم مرادفة انها يقلن ألفاظا هناك أن الرازي أورد )٢( 

تحصلأنها ذكر الذي الألفاظ هذه أما العلم، لجنس مرادنة الألفاظ _0 لأن بحثي، 
تعالى.لله كصفة بالعلم متعلقة فهي العلم بسبب 

٠١التمسراعير،جا،جااصءأ )٣( 



اوكسرالتفسير هّي الصمات آيات من الرازي موقف .م 

—.تعالى الله ثاء إن — الصفات هذه من صفة كل عند إيضاح مزيد ومحياز 

أنه)واعلم يقول؛ هذا وفي بالمعالم، يوصف لا تعالى الله أن أوضح كما 
،.الألفاءل(أ هده كثرة مع معلم الله أن يقال أن يجوز لا 

يلي:ما ذلك في والسبب 

سمحة(أمع مثعر انملم كل 
وهومنعليه إطلاقه يجوز لا وجه على تعارف اللفعلة هده فى حمل )لأنه )٢( 

أوصىلو حتى مطلقا معلم للمدرس يقال لا وكما والتلقين والتعل؛م يحترف 
ولولاالتقييد ْع إلا معلم إنه لله يقال لا فكدا الدرس فيه يدخل لا للمتعلمين 

لأنتعالى فيه إلا يستعمل لا أن يجب كان بل عليه إطلاقه لحن التعارف هذا 
تعالى(ألله إلا لأحد ذلك على قدرة ولا غيره في العلم يحمل هوالذي العلم 

إطلاقيجوز )لا •' يقول هذا وفي ;العلامة، يوصف لا تعالى الله أن وأوضح 
-مالى(ر؛،.عراك العلامة لفنل 

تيلي ما ذلك في والسبب 

بالكيحصلت إنما المالخة هذه أن تفيد ممها المالخة أظدت ؤإن )لأنها ( ١ ) 
ءحال(لْ/تعالى اممه حق ز وذلك والخاء، 

._YUصخ*أومحخ،جها، ءس'؛ادجآ، *حا،جا، الضرالخر، 
الممسراعير،مجا،جااص*؛ا,

٠٢صرخ• ٠ج١إج٢، التفسيرالير، 
.١٤٤ص ا ١ ج! و»حم، ؛ ص٤٢١، ١ ج٢ ، ^٦ ١ ٤ ٠ ص ، ١ ج ، ١ مج الخم، الضم 
,١ ٤ ٠ صن ، ١ ج ، ١ محج الكمير، التمسر 



الكسحالتفس> I د الصفات آيات مؤ'ل ار*ى الر موقف 

(U)(Y  راللفظ من فيه)التأفث

؛محال(أ الله حق في والتكلف فيها، تكلف بنؤع مشعر )لأنه )٣( 
وغيريالشبهة، مسبوق غير علمه لأن يقينا بكونه يوصف لا الله علم أن وأوصح 

،.والتأمل؛ الفكر من مستفاد 

منا١العاليماا ت يقول هذا وفي المبالغة، صفات من وارالعلأم® راالعليما< عد وفد 
الإحاطةعند إلا تتحفق لا التامة والمبالغة العلمء، ٠٠في التامة المبالغة صفات 

هو،إلا ١^، العليم ليس حرم فاد ، iiهو إلا ذاك وف العلوuت، بكل 
الحصر(؛؛،،مبيل على [ ٣٢لاوشِة: المحم4 اللم أتت ^،١^٠ قال: قلدك 
.ارالعالم®؛ في مبالغة و٠رالعلأم* ؤيقول 

تصبحانه ت)محال يقول هذا وفي تعالى، لله كصفة ، العلم؛ا  ٠٠شرف وبين 
ساتريجعل فلم عالما بكونه سبحانه فاحابهم •٣[ ]الغرة: ثلمويزه لا ما أعلم إؤا 

وررانيجود((واراليصر(( وررالإرادةااوارالسمعاأ، من الجلال صفات 
ؤإنمالسكولهم وموجبا لهم جواب والجهة المكان عن والاستغناء القدماا و١١

والكمالالجلال صفات أن على يدل وذلك، لهم، جوابا العلما١ ُأصفة جعل 

مج1،ج'آا،التفسيراعير، )١( 
ءجم،جآ'ا،الشيراعير، )٢( 
صر؛ه؛.، ج٣١ ٌجما، التممرالكير، )٣( 
ومج٣،ج٦،؛ ص٥٨رمجآ،ج؛ا ص؛آوصه*'آ؛ مجا،جلإا الشسيراعيرا )٤( 

.١٩٦، ١٠٩، ص٦٢ومج؛ا،جبأ، ؛ ص١٨١ومجآا،ج؛'آ، اآ؛ ص؛
.١٤٤ص ، ١ ٦ ج ، ٠٠الكثثر التفسير )٥( 
العلموضل شرف على الملية والأدلة والسنة الكتاب من القلية الأدلة الرازي أورد )٦( 

يعار.لله كصفة العلم شرف عن ٠ا١ورد٥ إلا يحثي، ؛، liajعن خارج أيثا وهذا مهللقا، 



الء^سراكف|در فى الصلات الأت ْس الهٍازي موقف مم 

،.غيرها(١١من أثرف العلم٠١ صفة ١٠أن إلا الشرف نهاية في بأسرها كانت ؤان 
كالأتي:وهي ،، العلم١٢حد في الأقوال بعض على اعترض وقد 

عليه،هو ما على المعلوم )معرفة العلم! حد في بكر أبي القاصي قول (• ١١
}العرفة(ر أوهو 

يوصفتعالى الله أن ؛ )ثالثهايهمنا والذي وجوم، من علته الرازي اعترض 
اللهعلى وهو الجهل سبق ستد،ءي المعرفة لأن عارف بأنه يوصف ولا عالم بأنه 

محال(رأ،.

تبين)العلم ت العالم حد في الإسفراتيني إمحاق أبي الأستاذ قول )٢(. 
أوهواكين(أْلالمعلوم،

والامتبانةالتيين )لأن هو: يهمنا والذي وجوه، من عليه الرازي اعترض 
الله*لا"،.ااءلم في يهلرد لا وذلك الخفاء بعل• الشيء بفلهور يشعران 
القس.سكون المقتضي الاعتقاد هو الملم المعتزلة؛ قول )٣(. 

يخرجالتعريف )وهذا هوI يهمنا والذي وجوم، من الأصحاب عليه اعترض 

الضيراممير،عجا،جآ،صسوها.)١( 
عنذكره ها إلا بمش، ■مرنطاق ■حارج أبما وهذا حدالعلم، في الناس أنوال أولداراذى ؛ ٢١

كصفة،لله!عالؤ، العلم إنبات الحدود هذه من، يخرج حيث الحدود بعض ءر اعتراض 
التنصل.وجه عر موهنه فير إليه مأشير عا وهدا 

صا"ب.الأصول، فبر الحدود فير نورك اينر بكر أبي القاصي قول ار يطر ، ٣١

:::
٠٢القسراممير،مجا،جآ،هىا•)٦( 



٨الهشير التفسير في الصفات آيات ْن الرازي موقف 
كا===^==^========^==تء==^==^ 

النفس(مكون يقتضي إنه فيه يقال أن يجوز لا فإنه تعالى الله علم أيصا عنه 
لهانهاية لا التي المعلومات وبجمع بالجزئيات، عالم تعالى الله أن وأوصح 

والمستقبل،الخاصر ش الأصر ^محصاءب الأزل، من اكمصيل سيل على 
الوجودواجبة قديمة، أزلية، تعالى لله صفة العلم وأن 

العقلإلا لإثباتها محلريق لا التي الصفات من العلم® ®صفة أن يقرر أنه وُع 
)والهلريقيقول; حسنر معي، الالدليل فيها يقبل فلا الثوة ثبوت متن، لأنها 

صحةمعرفة لأن مع، الهو يكون أن يجوز لا عالما تعالى كونه إنبايتف إلى 
الهلريقبل المعلومات، بجمع عالما تعالى بكونه العلم على موقوفة مع ال

العقلي(مالدليل إلا ليس إليه 
يمكنلا م )قI يقول حيث إثإتها، على المعية بالأدلة يستدل نراْ أننا إلا 

بذاتكالعلم صحته على الع صحة ا تتوقفما وهوكل مع، بالالوصولإليهإلأ 
واصحةمنهجية مخالفة هذا وفي ، المعجزات( وصحة وقدرته وعلمه تعالى الله 

حا،جأ،صأ*أ.التمرالكثير، )١( 
^٣،صأ'آ-ا"ّأ؛ محأ،جأ، الكير، ير التففي الرازي كلام مميل إلى ينظر )٢( 

؛٢ ص؛ ، ٩ ج ، ٥ ومج ومج؛،جي،ص'؟الا،وجح،صْا؛ ؛  ١٧٥ص ، ٦ ج 
؛١ ٠ صزأ ، ١ ج٢١ ، ^٦ ؛ صهْ ، ١ * وج ٢ ١  ٩٦ ١٨وص ؛ ْ ٠ ص ، ٩ ج ، ٠ ومج 

؛٢ ٧ ص ، ١ ٧ ج ، ٩ ومج ، ١ ٤ ه ص ، ١ ٥ ج ، ٨ ومج ، ١ ٠ ٠ ص ، ١ ٣ ج ، ٧ ومج 
،ومءا١ ؛ ٢٢٥ص٧٧و٢، وج• وصْْ ا،جها،صأا-ا"ا؛ ومج• ؛  ١١٢^٢ 

١٢٥ج، ومج"ا١ ص ، وج٤٢؛ ص٠١ج"ا٢، ، ومج٢١ ؛ _U٠١، ج١٢١
؛ص٥٥، ٢ ٩ ج ، ١ ومج٥ ؛ ١٥٢ص ، ٢٨وج ؛  ٦١٠ ص ، ٢ ج ، ١ ٤ مج ؛ ٢٦٤ص 

وص؟ا"-ص'ا'ا؛ ■< وج٦٣؛ ص٨١وءجاُا،جاّآ، وّآاُ'آ؛ ص'؛؛ وج*"؟، 
صّاآ١.ج٧، ، مج٤ الضيرالكير، )٣( 
،ج٦٣، ^٦١ الكبير، الضير )٤( 



اليييرالتفسير في الصلات آبات ْس اترازي موقف 

علىيدل )والذي ;  ٠١العلم ثبوت»صفة على معية الأدلته فجاءت لمذهبه. 
ه.I ^٤٠ ١٢ف، ولا ألآذ؛في ي ءثه محق لا أثن ؤا0 ت قفوله القرآن من العلم 

٦[]الصران: ثشآءه آلآذءاءَّكت ؤ، بمووءش،ل أرى • بقوله أردفه ثم ْا ■ ران س^ 
علىؤإتقانها الأفعال بإحكام يستدلون فإنهم المتكلمسن دليل عين هو وهذا 

كونهعلى الأرحام فى الصور بتصوير بحانه الصاع استدل وههنا المحانع، 
;١٤i]الملك: وه هر أشيم وم خو س يم ^١^٠ وةال: بالأشياء، عالما 

ماوتلا هو إلأ ينيثهآ لا ألم، مثايح >اؤوهتث، ونال؛ الدلالة، تللث، عين وهو 
َولأألأض ثش ي ئة َولأ ثLث^ا ١^ ِس;;ئة ثثثل نئ١ و;آدلإ أ4 

تعالىكونه على تبيين وذلك [ ٠٩]الأنعام: .ه نم كف 4 إلا ثالبم( ةُ يف 
الأشياءتلك فتقع المغيبات، عن مخبر تعالى لأنه المعلومات، بكل عالما 

،.كذلك(١١وير لما ؤإلأ بالمغيبات عالما كونه فلولا الخبر، ذللث، وفق على 
ذهعل قثينه حنثهم جوفن' I بقوله أصحابنا )واحتج •' ؤيقول 

بالعلم(لآ،.عالم تعالى أنه على [ ٠٢]الأماف; 
العلمإثبات عر الأيات ائر مدلت قالوا أصحابما أن )واعلم ؤيفول: 

يمنمهءهءؤأدرله> [ ٣٤]لقمان؛ ألناعذه علم عنده أقه • قوله وهي تحار لله 
قملوما ؤ [ ٢٠٠]البقرة؛ شاءه بما إلا ءلمهء مى ء بثي ، ^؛٠٧ولا ؤ [ ١٦٦اء؛ ]الت
أورودهاالمقلية الأدلة هذْ كل [(رم، ١١]ناير؛ إي قع  ٠٤٠أنى ثى 

كلامه.من بشيء عليها يعقب للم مقررا، 

ج؟،_AA.الضيراعير،جا، )١( 
الضيراهم،جي،جإا،صإبم.)٢( 
الضيراعير،جآ،جخا،بخا)٣( 



٨الكبير التفسير في الممات أيان من الرازي موقف 
^^^=======^===^==^=^==^==لأى

يعلمالله وأن تعالى الله علم شمول على بها استدل التي العقلية أدلته عن أما 
بعض،عن وأعرض بعضها أثبت دليل، من أكثر فهي والجريان الكيان 
Iكالأتى فجاءت أحرى وصحف منها شيئا وارتقى 

قولهعند عنهم يقول حث تعالى، لله العلم إيات على ٢ الحكماءأ دليل أولا؛ 
الأضنبجدفلإث^ثنامملحآ

يمل«-؛y^ؤ، إلأ ياد؛_ر ولا رظب ولا آلأويو حكي ق حثت ولأ إلأ ورنت ين 
فانهمأصولهم على مفرع عجب كلأم لاية ا هده ير نففي وللحكماء ) I [ ٥ ٩ لإنعام ا] 

علةيكون لا بالمعلول العلم وأن بالمعلول للعلم علة يالعلة العلم أن ثبت •' قالوا 
ؤإمالذاته، واجبا يكون أن إما الموجود فنقول هدا ثت ؤإذا ؛ قالوابالعلة، للعلم 

فهوممكنسواه ما وكل غؤ، الله إلا ليس لداته والواجب لداته، ممكنا كون أن 
صيحاتهالخق ماسوى وكل لداته جب يوحدإلأ لا والممكزلذاته لذاته، 

حدةوا بواسهلة ؤإما واسعلة يغير إما بإيقاعه، وا بتكوينه كائن يإيجاله فهوموجود 

Iفنقول هذا بت إذا وعرصا• حلولا عنده من النازل الترتيب على كثيرة بوسائهل ؤإما 
الأولالأثر بذس علمه نم منه، الصادر الأول بالأثر علمه يوجب بذاته علمه 

أنذكرئ وقد الثاني. للأثر قريبة علة الأول الأر لأن الثاني يالأر علمه يوجب 
بزاتهالحق علم إلا ليس الغيب علم يهذا بالمعلول العلم يوجب بالعلة العلم 

ترتيبهاعلى عنه الحائرة بالأثار علمه بذاته علمه من له يحصل ثم المخصوصة 
يقال؛أن صح جرم لا لذاته إلا يحمل لم بذاته عالمه كان ولما المعتبر، 

هؤلاءؤلريقة[ هي ]فهذْ [ ٥٩]الإنعام: موه إلا يعلمها لأ ألمتب مثايح 

الإّلأم.إر الختنمن ١^^ هم الحكماء )١( 
المعنى.لمتمم أثبته، ما والصواب طريقة[ هو لغهاjا الرازي ير نففي )٢( 



كUJرJ١التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف ٨

تأيما عنهم ؤيفول ، الطريقة( هده على بناء الأية هذه فسروا الذين الفرثة 
يوجبيالمبدأ والعلم الممكنات، لجميع مبدأ تعالى أنه ت قالوا )الحكماء 

هداقولهم على يعقب ثم ، بكلها( عالما تعالى كونه فوجب بالأثر، العلم 
بجمععالما تعالى كونه على الدلائل أدل من الكلام هذا أن )واعلم ت بقوله 

كونهوجب سواه ما لكل مبدأ تعالى أنه ستا لما لأنه وذللثج الرمانية الجزئيات 
والزمانياتالتغيرات بهذه عالما تعالى كونه فوجبا بالأثر. الجزئيات لهذه مبدأ 
هوالمهلالود-ح(وذلك، ونمانية متغيرة أنها حيثج من 

فيعليه معترضا إما فهو تاما، تحولا عنه تحول أن إلا ذلك، وع1ل يلبنا لم أنه على 
يحلمالله بان الاعتراف وجوب على به الفلاسفة مالزما ؤإما ، ل مؤلفاته بعض 

الإحكامبديل آخنءا الأخرى المؤلفات فى لشأنه أومهملا ،، الجزئيات١ 
فىإلا اللهم ،. الدليل١٦هذا سيل تعترض التي الشكوك كل مطلا والإتقان 

الاعتراضاتعلى يرد أن دون يه سمك إل لأربعين كا القليلة المؤلفات بعض 
صردايسردها بل إليه الموحهة 

.ص؟ ، ج٣١ ْجمأ، الكبير، التفسير )١( 
٠١صن* ، الكثثرإ التفسير )٢( 

المشرتية،المباحث في الدليل هذا إلى وبتغلر ؛ ١ ١ ~ ١ ٠ صن ، ج'مآا ا ٌجما الكثير، التفسير )٣( 

(.٦٢-٦١/٢/١انملافاسبم)طر:)٤( 

١(.٠ ٠ )\/م العالية، الطالب يظر: )٥( 

والمحمل،٩(؛ رخ/ل: التآؤيل، وأنوار اكزيل وأّرار صُآا"آ؛ الخمض، ينظرإ )٦( 
الكلام،علم في والإثارة ؛ ٠ ١ - ٥ ٠ ص الدين، أصول في والمعالم ؛  ١٦٥ص

(.١٥)خ/ل: 
الزركان،صالح محمد ت والفالفية الكلامية وآراوه الرازي الدين وفخر (؛ ١٨٨)ا/ يتفلر )٧( 
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والإتقان.الإحكام دليل ثانيا; 

وهوؤ تعالى؛ قوله عند يقول حث للقران، المطابق المتكالمين دليل وهوبعينه 
وماللأرض حالقا يكون أن يمكن لا هبو أنه على ت)يدل [ ٢٩ت ]المرة ۴^٠٤١٠ شء كل 

محيطابها عالما كان إذا إلا والغراب العجائب من فيها وما موات وللفيها 
حيثالله، علم ١١على المتكلمين دليل صحة ذكر ثم ، وكلياتها( بجزئياتها 

تعالىالله إن ; قالوابأن بالجزتيات تعالى ا، الله ررعلم على لوا )وامتن. يقول; 
الوجههن.ا على فاعل وكل والإتقان الإحكام سيل على الأجسام لهن>ْ فاعل 

هذافى تعالى الله ذكرها بعينها الدلالة وهده فعله بما عالما يكون وأن لأبد فانه 
فثبتعالما، كونه ذلك على مع ثم والأرض موات الحلق ذكر لأنه الموضع 

للقرآن(أمهلا؛ق الأّتا-لأل هدا وفى المذهب هذا في المتكلمين قول أن ؛هازا 
منتقلة،قة منتمتقنة محكمة أفعاله أن هو عالما كونه على )الدليل • ؤيقول 

ءالم(لم.فهو كذلك أفعاله كانت من وكل 
الأشاعرةعليه يعتمد اللءي ~ والإتقان الإحكام دليل ~ الرليل هذا أن وليعلم 

فهمأصولهم من أصلا اير يلا العلم صفة إنبات فى حمومحا والرازي عموما 
،بثيء معللة غير أوأنها غرض، ولا لها غاية لا تعالى الله أفعال أن يدعون  (٤)

٠١امتر،مجا،جلإ،صمه اكستر  ٢١)
،جء ، ^٦ •' الرازي أنوال من مزيد إلى ؤيتغلر • ١ بْ ءجا،جأ، الكمحر، التمر )٢( 

،١٢؛وج،ص٦١١١٦،جومج ؛ ١  ٦٣وص ، ١٣١ص صآ*آ؛مجأ،جب، 
؛١ _TT ، ج٧١ ، ^٩ ؛ ، جء١ وي، ؛ ١ ص. ، ج٣١ ومحم١، صآ*ا؛ 

صء.،ج؟"]،  ١٦ومج ؛ -٦٦٧٦، ءسخه ومجها،ج«'ا، 
.وص٦٥١، ص١١محأا،جا'آ، ؤينظر: ص'آآآ؛ مجها،جآآ، التم؛رالكسر، )٣( 
"الثاني. الفحل من الحكمة® محت يرايع )٤( 



(ED
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

يضعفهالعالية المهنالب في الرازي حعل الذي الب هو هذا ولعل 
يرتضهولا 

دJل!لتخصيص.مالئا: 

فلوالمعلومات بكل عالما يكون أن يصح والحي حي، الله أن وحلاصته 
إلىيفتقر لا الله ولكن مخصص، إلى لأفتقر بعض دون ببعض علمه اختص 

شيء•بكل عالم فهو واجب، لأنه شيء 
يعلمق أنه على اتفقوا فإنهم المسلمين من الجمهور )أما ارازي: يقول 

معلومةتكون أن تمح وقوعها قبل بانها عليها واحتجوا وقوعها قبل الجزئيات 
فإناوقوعها نل نعلمها لأنا معلومة تكون أن تصح أنها قلنا إنما تعالى، لله 

ؤإنماالإمكان، على يدل والوقؤع مشرقها، من تهللع غدا الشمس أن نعلم 
تعلقلأن تعالى، لله معلومة تكون أن وحب معلومة تكون أن صح لما إنه قلنا 
يعلمأن يمح ما بثعص تحلقه فليس لذاته، له سِتا أمر تعالى؛المعلوم الله علم 

وذللث،مخصص، إلى لأفتفر التحميص حمل فلو ، بغيرْ تعلمه من أولى 
فإنهبالثعص تعلق ؤإن أصلا المعلومات من بشيء يتعلق لا أن فوجب محال، 

المطلوب(لآ،.ومو يكلها يتعلق 

الأثامرةمن تيمية ابن وموف ؛ ٣٥٨— ٣٥٧و، ٣٧٨ص لأ،نسم؛ة، الموات! يتظر! ؤ —
والملمة؛الكلامية وآراؤء الرازي اكين وفخر (؛ ١٠٦٦)م المحمود، الرحمن عبد د/ 

د/صالحالزرلكن،صآ'م
(.-٦٨/٣/١٢٧)بفلر:)١( 

،٢ ١ ج ، ١ ١ وعج ؛ ١٠٢ص ، ١ ٢ ج ، وعج٦ بتصرف؛ . ص٠٣، ٤ ج ، مج٢ امير، التمر )٢( 
صا'اُ"ماا"•ومجها،جّم، ؛ ص٦٦، ^٢٢ومحاا،جا'ا، ؛ ٢٤'،/،



الكبيرالتفسير قي الممات آيات من الرازي موقف 

صا============= 

وذكالمعتزلة، قول اد ف)ثانيها I ا المعتزلة قول لفد ذكره الدليل وهذا 
بهعالما يكون لابدوأن والتحديد التقدير سيل على للشيء الخالق أن بين غبود لأنه 

وأنلأبد معين بقدر والتخصيص قدر دون بقدر حصه قد حالقه لأن وبتفاصيله 
بالعلممثروؤلة والإرادة مرحح غير من الرجحان حصل فقد ؤإلأ بإرادة يكون 
كان)محلو التفصيل. سبيل على به عالما يكون وأن بد لا الشيء حالق أن فشت 

والكميةالعدد في وJتماصيلها بها عالما لكان ه نفلأفعال موحدا انمثي. 
ه(نفموحل. غير أنه علمنا العلم هدا يحصل لم فلما والكيفية 
،آحر دليلا عليه فضل بل الدليل هذا يستحسن لم العالية لب المهلل في لكنه 

إيضاحه.يلى وفيما 

والقصانالكمال دليل •' رابعا 

بكلعالما الله يكون أن فيجب نقص، والجهل القص، عن منزه الله وهوأن 
المعلومات.

حالماليس وأته العن.، بافعال يتعلق غيما أي  '■المعتزلة لقول ادْ بإفالرازي يقصد تلت ( ١ ) 
ْ-وحل.االعد كان )غلو القوسين؛ بين الذي كلامه تك؛ ما صحة على والدليل لأفعاله، 

هذايحصل لم فلما والكيفيه والكمية العدد في ويتماصيلها بها عالخآ لكان ه نفلأفعال 
القضاءفي طم4 على بناء الحتزلة تول يسد فهو ه(، نفموجل غبر أنه علمنا العالم 

والجزئيات،بالكليات الله علم سمرل بدليل المعتزلة قول يبعلل فهو ~، الجبر والقدر" 
دليلهموسيدكر تعالى، الله علم بثمول يعترفون لأنهم الدليل بهذا إلزامهم يربد فهو 
وآراوْالرازي الدين وفخر ؛  ١٢ص؟ ، ج٧١ ، ٌج؟ الكير، ير التغ؛ ؤينفلر بعد. فيما 

صاأه-مل؛ه.د/الزركان، والفلفبة: الكلأمئة 

١•صاٌْ ، ج'أ ، ٌحا الكثثرإ التفستر ، ٢١
XA،\/T)\/؛ aJLJIيظر )٣( 
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بالكلياتتعالى الله علم شمول على الفهلرة بدليل استدل أنه نجد أننا كما 
/والجزئ؛اتأ 

بجمعءاJا تعالى الله كان إذا إلا تكمل لا الإلهية أن عر اسدل كما 
تلكيقص أن منه يمح إنما أنه تعار بين )ثم ت يقول هذا وفي الجزئيات، 

عنحرج وما بها، عالما كان بل أحوالهم عن غائا كان ما لأنه عليهم الأحوال 
عالماالإله كان إذا إلا تكمل لا الإلهية أن على يدل وذلك مها، شيء علمه 

عنوالمحن صذنأنسزاسععنالاصي، الجزئيات، بجمع 
الميء(رم

والد0بقول التفصيل على الأحوال بكل عالم تعار الله أن على امتثهد كما 
إمامعن الأنصاري القاسم أبي عن الوالد الإمام الشيخ )حاكى يقول؛ حيث 

لهايةلا معلومات تعار لله يقول كان أنه ~ تعار الله رحمهم — الحرمين 
لأنلها، لهاية لا أحرى معلومات المعلومات تلك من واحد كل في وله لها، 

لهايةلا أحياز في وقوعه يمكن إنما أنه حاله من تعار الله يعلم الفرد الجوهر 
بكلعالم تعار وهو البدل، عر لها لالهاية بصفات وموصوفا البدل عر له 

ؤءثبلمتعار؛ قوله تحت داخلة ام الأنهذه وكل التفصيل، عر الأحوال 
ا'[(لم.]\ؤس■ نألش4دوه أأغني 

عالموأنه تعار الله علم شمول عر المعتزلة استدلال حكى أنه نجد كما 
تعارإنه : قالوافقد المعتزلة^؛،، أصول عر )أما عنهم: يقول حيث، بياته، 

العالة،)ا/مآ/ا«ا(. vJانملا)١( 

>_rT.، ج؛١ ^٧، اشراممير، )٢( 
٠٤٢٠٠٢٥، ج'ُآا ْجما، ؤينظر٠ ؛ ١ ص٦ ، ١ ج؟ ، ١ ٠ ٌج الكبير، التقستر )٣( 
يدانه,عالم الله بأن القول ت المعتولة بأصول المنمّود قالت؛ )٤( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

والموجبالمعلومات، من واحد كل يعلم أن يمح فإنه حيا، كان من وكل حي 
ببعضالعالمية حصول اصاء إلى ذاته بة قسبحانه. هوذاته العالية لتلك 

فلماالمعلومات، ائر بالمالية حصول اقتفاء إلى ذاته بة كنالمعلومات 
حصولتقتضى أن وجب المعالومات ببعض المالية حصول ذاته اقتضت 
المعلومات(بجمع ءالا تعالى كونه فتت المعلومات يجمح العالية 

تعالىالله أن على المعتزلة استدلال على يعترض لم أنه هذا كلامه من فيمهم 
أنإليه الإثارة تجدر ضما ؛المعتزلة، تأثره هو هدا فى والمسبب بياته، عالم 

حيث،تفسيره، من مواصع فى بياته عالم الله بأن المعتزلة قول إلى مال الرازي 
واحدبعلم الأوقات كل فى المعلومات بكل عالم لذاته الله أن )واعلم يقول; 
موصوفايكون أن غير من ذاته لوازم من اللم وذللئ، متغير، غير الملم وذللث، 

الأول(رى.المدص في إلا الرب، يشارك لا والمد الإمكان أو ؛الحدوث، 
اللهأن على بها استدلوا التي التقلية بالأدلة استدلالهم أبطل فد نجده بينما 

عزذى حتكز ^٨؛، •' تعالى قوله عند عنهم يقول حيمثإ لداته، عالم تعالى 
تعالىأنه على الأية بهذه احتجوا العتزلة أن )واعلم [! ٧٦]يوش: سمِه ع1ي

كانولو علم. ذا لكان بالمالم uلما كان لو : فقالوابالملم. لا بذاته عالم 
باطل(وهذا لأية ا هذه بعموم تمسكا عليم فوقه لحصل كذللثج 

)نالت، '•[ ٢٩]1^؛: عيره شء كل وهو ؤ ت تعالى قوله عند أيصا عنهم ؤيقول 

ءسآآا.عجآ،جم\ا، المميراعير، )١( 
جَاإ، دٌح؛ ؛  ١٣٣ص ، ج١ ، ^١ لننظر؛ ءسغ؛ ، ٢٢٤^، ١ ^١ يرالكبير، التغ)٢( 

■صاُآ ، ١ ج؟ ، ١ ٠ ومج ؛ ١٤٤' ج٦١دُعخ، ؛  ٣١١^، ١ ج؟ ، ومج٦ ؛ صْ 
اكمسرامر،جبم،جخا،صمحا.)٣( 



(ED
اJدىاJرالتضسر في الصفات أبات من الرازي موقف 

علاره<ءأٍِ ذى ت قوله وبين لأية ا هده بين جمعت إذا ت المعتزلة 
.بذاته( عالم أنه قلهر [ ٧٦]يوسف؛ 

الاياتمائر دلت قالوا أصحاينا أن اعلم رو ت يقول حيث عليهم، أجاب يم 
[٣٤ان: ]لقألناعة؟< علم بميم آقه ^إة • قوله وهي تعالى لله العالم إثبات على 

ثاءهيما إلا ■فء من يشء تمطون وءؤوثُ [ ١٦٦ا،: زالميملموءه 
وقعؤإذا [ ١١لزاط-رت إلا سح أنئ،؛* من محمل وؤرما [ ٢٠٥]الشرة: 

ؤإحوتها يومنواقعة على بها الخصم تملث، التي الأية نحمل فنحن العارض 
تخصيصيوحس، أنه الباب في ما غاية الخام، على مقدم والخاص خاصة، 
والمشتياللم، من مشتق الخالم لأن إليه المصير من بد لا أته إلا الخموم، 

فىمحال، الفرد حصول بدون المركبؤ وحصول مفرد، منه والمشتق مركب 

جاسا(من الترجح مان القل، بديهة 

دلت،أصحابنا )قال [! ١٦٦]الماء: بملمهءه I تعالى قوله عند ويقول 
تعالى،الله علم إئات على تدل لأنها وذلك علما، تعالى له أن عر الأية 

محال(وهو ه نفإلى الشيء إصافة لزم ذاته نفس علمه كان ولو 

مذهب،بين الالماا ®صفة في الرازي اصهلراب مدى سق مما لنا فاتضح 
~الأشاعرة ~ الأصحاب مدهن، وبين الصفات عينية على ينصن الذي العتزلة 

ذللث،ْع وأنها الذات على زائدة أمور تعالى الله صفات إن يقولون الذين 
أيصا.به قال والذي ذاته، عن هي ليست، 

.١٨٣^،، ج٨١ ، ومج٩ ؛ ١٥٩صبىمجا،ج'آ، اتجير، التمسر )١( 
بتصرذج.صبىهها.، ٢ ج ، ١ ومج ؛ ١ صل٣٨ مجه،جحا، التميرالكبير، )٢( 
هسأه.، ١ ج٤ «جي، ؤيتثلر: ؛ صy\١ ، ١ ج١ ، ٦٥•الكبير، التفسير )٣( 



اليكبيرالتضسر فى الصمات آيات من الواني موقف 

ال0كملبن لهشام حلافا حدوثها قبل بالأشياء يعلم تعالى الله أن قرر وقد 
فأمافقط، وماهباتها الأشياء بحقائق عالما الأزل فى كان تعالى )إنه ت قال الذي 

عندإلا يعلمها لا تعالى فهو الوجود فى ويحولها الماهية تلك حدوث 
وقوعها(

الحكمبن هشام كلام وسأذكر واللغة، ، والعقول( لأية با عليه )واحج 
بالأشياءيعلم تعالى الله أن حادله من قرر الرازي لأن عنه الرازي يحكيه الذي 

التيالرازي أدلة أذكر يلى وفيما أدلته، على ردْ سياق في وهذا وفوعيا فل 
•وص الخكم، ن هشام عن حكاها 

النفنلة;س أولا: 

Iبها استدلاله ووجه الحكم بن هنام بها استدل الي الأيات سأذكر 
تعالىإنه رقال [ ١٢٤]الغرة: ءاث،ى4 ذبمز نج إمحفن أنتق _ تعالى؛ فوله 

تعالى;كقوله الأيات ائر حمفي نغليره وذكر ؤيختبرهم عباده يتلي انه صرح 
تبلزؤطتؤ وقال: [ ٣١]محمد: يدؤ آلمح4بن تام ^■٠^؛ 

ونواليفوجدل، نظر له الشيعه، متكلمي من ١لمشبه، الرافضي، الكوفي الحكم بن هشام )١( 
عنه:حزم ابن فال العلباغ، أصحاب على الرد التوحيد، الزنادقة، على الرد منها كثترة، 

يقولون:وغيرهما الصكاك علي أبي وتلميذه الحكم، بن الرافضةكهثام جمهورمتكلمي 
علما.لفه فأحدث الأزل، في شيثا يعلم لم وأنه محدث، الله علم بأن 

لابزحجر،الميزان: ولسان ؛ ٣٠٨- لابزالمديم، الفهرست؛ ينظر؛ 
(.١٧٤))•ا/م؛ه-ئأْ، وسرأءلأماكلأ،، )\-اا\\ه 

ْسا'ا؛ومحه،جه، صأ'آ؛ دمحأ،ج؛، ص'اأ؛ محا،ج'ا، يرالكير، التغ)٢( 
٨٣، ٨٠ص ، ٢ ١ ج ، ١ ١ ومج ؛ ٥ ص ، ١٦وج  ٢٠٥، ١٩٦" ١٩٥ص ، ١ ٥ ج ، ومج٨ 

.،ص٧٣٢ومج١ْ،ج٩٢
اعير،مجآ،ج،،صإم.الضير )٣( 



اليكبيرالتسير فى الصمات أيان من الرازي موقف مم 

ننييء • ذلك بعد السورة هذه في وقال ٢[ ]الملك: ءثلاه قنن ١^^٢ 
يؤكدما أيصا وذكر [ ١٠٥]الم؛: واظإه ؤألأنمى ل ألأمن مذ يسئ، وألمع أ-لكف 

وكلمة[ ٤٤]ث: هنقاه أو يثد؛في يتثث ثنا ؤؤ لر قوله.' نحو المذهب هذا 
مدع'ين وقأ نم أرى ^^٢ أغثددأ ألناش ؤقأ-ئبما ت ينال للترجي، رلُلآ 
يعلملا أنه. على دالة ونفلائرُا الأيالتا فهدم [ ٢١: ٥٨١١].٤٠ سمون نملمآؤم 
وقوءها(رسمنل الكاتات ومع 

ءامتوأهأليق أثث ؤول؛عأم ت تعالى قوله )ظاهر ت أيصا عنه الرازي ؤيفول 
،العالم هدا ليكتب المداولة تلك فعل إنما تعالى بأنه مشعر [ ١٤٠عمران؛ ]آل؛ 

نولالإشكال ش الأية هده ، تعالى الله على محال ذلك أن ومعلوم 
وثJتمئهثدوأيذع أئن بمنه رثا أئجنه يثبا أن حسم وأم ت تعالى 

ينهلن<مثن ألئئود ُي من إّءام ؤءب • ينوله [ ١٤٢]آلصمِان: ه ألمنهمحتن
أنعلى الآيارتv هذه بظواهر الحكم بن هشام احتج وقد [ ١٤١"لاوقر0ت ءنسعه عل 

الآJارتSهذه كل ; فقال(وقوعها، عند إلا الحوادث، حدوث يعلم لا تعالى الله 
،.حدوثها(أ عند الأشياء هذه بحدوث عالما صار إنما تعالى أنه على دالة 

يعلملا تعالى الله إن قوله على الحكم بن هنام )احتج عنه؛ الرازي ؤيقول 
صنفاهفبكم آنئن ثعلم ئتكإ آثت حمق >ؤآلثذ بقوله وقوعها عند إلا الجنبان 

أنيقتضى وهذا صعقا فيكم أن الله علم الأن الأية؛ معنى فإن قال، [ ٦٦]الأنفال: 

سر.بمرق ،_iX ج؛ اعر،جأ، اشتر )١( 
^Acالكسر، التفسير في توله صحت على الأية بهذه الحكم بن هشام استدلال إلى ينغلر )٢( 

جاُا،ءم،ه•
يسر.يتممرف ، ١  ٦٠٨، ١ ٠ ج ، ٌجه الكبير، التفثر )"١( 



الهكبيرالتسيير فى الصمات آيات من الرازي موفمح 

الوقت(هدا في إلا حمل ما بضعفهم علمه 

أنسأم ئتينم ثا زبمه آ'لأزءل ماعق ج٠ك١ ت تعار بقوله استدل وكيلك 
لؤألتا أنش أ-إءزةا أى لعز بمثثإم ■' تعار ونوله ، ٧[ ت زامف ه . عنلأ 
آا[لسملالكءف: .ه أمدا 

ءاقهفرهيثآ متبمأ ولا هائم ما عك يأسنأ ؤ ت تعار بقوله واستدل 
]الحديد:

الملية;اشلة ذاساء

القدرةنفي لزم وقوعها قبل الأشياء بوقؤع عالما لوكان تعار )أنه ت ااتول 
علمما أل الملأزمة; ييان مثله إليه أدى فما محال وذلك الخلق، وص الخالق عن 
الشيءذلك وقؤع وبلا الشيء بوقؤع العلم لأن يقع لا أن استحال وقوعه تعار الله 

وقوعهكان يقع لا أنه الله علم ما وكذللتج محال، الضدين بين والجمع متضادان 
قبلالخزية الأشياء بجمع لما الدلالة، لعيزهده محالا 

عرلا البتة قدرة ولا الوقؤع، ممتنع وبعضها الونؤع واجب بعضها لكان ونوعها 
تعارالخالق ص الأشياء هذه عر المدرة نفي فيلزم الممتع عر ولا الواجب 

الخالمأن ثبت فلأنه الخالق حق في أما محال ذللث، إن قلنا ؤإنما الخلق، وص 
لزملداته موجبا لوكان إذ قادرا يكون أن يجب، المؤثر وذللت، مؤثر وله محدمث، 

٠١٩٦—  ١٩٥صى، ج٥١ ^٨، الكثير، التمتر )١( 
يتصرف, ATjA٠ص ، ٢ ج١ ، ١ عج١ الكير، التفسير )٢( 
اياي،ُجها،جهأ،صبم1َف.)٣( 
لهاجرى لدا الحكم، بن هشام عن شترْ في الرازي الش الملة الأوجه جمح هذْ )٤( 

الطرفة.بهذه الترنم 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف م

مننجد فلأنا الخالق حق في وأما حدوثه، العالم حدوث أومن العالم قدم قدمه من 
شئناإن أنا معنى على والترك، الفعل من متمكنين كوننا ضروريا وجدانا نا أنف

واجباأحدهما كان فلو الترك، على قررتا الترك شئنا ؤإن عليه، قدرنا الفعل 
بالفرورة.نوتها يعرف، الشر المكنة هده حصلت، لما ممتنعا والاحر 

ولذللت،لأحر، ا بالمعلوم كعلمه مغاير المعلومين بأحد العلم تعلق أن • الناني 
المتعلقانكان وم الأحر العلق ن عل 

مذهولامعلوما يكون أن الواحديستحل الشيء لأن ، ذللت، لامتحال واحدا تحلقا 
لهلكان الجزياُتح، هده بجمح عالما تعالى كان لو •' فنقول هدا ئت، ؤإذا ينه، 

أزيدالأساء ^ج٠وعتلاك، محال، وذلك، واحدة دفعة متتامة، غير علوم تعالى 
علىزاد والزائد ، oL_Sفالنا__،منه، عثرة نقصان عند يعينه المجمؤع ذللث، من 

متناهيا،الكل كان التناهي غير إليه ضم إذا والتناهي العشرة، بتللث، التناهي 
تاللث،فأما العلم، هو الموجود I قيل فان محال، متناهية غير أمور وجود فاذأ 

يكونإنما العلم : قلناالأعيان، في لها وجود لا لية أمور فهي اكعلغاث، 
الأمرنفس في حاصلا العلق ذلائه يكن لم فلو بالمعلوم، متعلقا كان لو علما 

محال.وذللئ، الأمر نفس في علما العلم يكون لا أن لزم 
يعلم،هليعلماللهعددهاأولأ نهايةلها، أنهدْالمعلومادن،اليلأ الناليثجت 

اللهيعلم لم ؤإن فهومتناه، معين عدد ماله كل لأن متناهية، فهي عددها علم فإن 
فيالعلماكصيلي.^كلامناليسإلأ 

فإنعداه عم.ا متميز وكل عداه، عما الدهن في فهومتميز معلوم كل أن ٠ الرابع 
فهومتناه،معلوم كل فإذن متناه، فهو غيره عنه حرج ما وكل عنه، حارج عداه ما 

معلوما.يكون أن استحال متناه غير هو ما كل فإذن 



٨الكبير التفسير قي الصمات ابات من الرازي موقف 

إليهية ونبه تعلق للعالم لكن لو معلوما يكون إنما الشيء أن الخامس! 
فيللشيء يكن لم إذا فانه ه، نففي تحققه يعتبر الشيء إلى الشيء اب وانت

المشخصنوالشيء به، نهو حيث من إليه لغيره يكون أن استحال تعين ه نف
بالعلم،متعلقا كونه فاستحال البتة، مشخصا يكن لم الوجود في يحوله قبل 
فإناالوجود، في لحولها قبل والمركبات بالمحالأت هذا يبعلل قيل؛ فإن 

علىنقص أوريتموه الذي هذا قلنا البتة، تعينات لها يكن لم ؤإن نعلمها 
قالوالشبهة، الثلث يزيل لا مما وذلك لكلمنا، عن جوابا ولين كلامنا، 

عنالأيات هذه صرف إلى حاجة لا أنه على تدل العقلية الوجوه فهذه هشام 
،.(١١فلواهرها 

علمما كل لكان وقوعها قبل بالجزئيات عالما لولكن تعالى )أنه السائس؛ 
جهلاعلمه انقلاب لزم ؤإلأ الوقؤع ممتغ عدمه علم ما وكل الونؤع واجب وقوعه 
وقوعهعلم فالذي واجا ذللد ولولكن محال المحال إلى والمقضي محال وذللث، 
الوقؤعممتغ يكون عدمه علم والذي الترك على له قدرة ولا له فاعلا كونه يجب 

بلأصلا الثيء على قادرا الله يكون لا أن يلزم هذا وعلى الفعل على له قدرة ولا 
علىولا الفعل على لا قدرة للعبد يكون لا أن فيلزم وأيثا بالذات موجبا يكون 
فعلهمنه امتنع عدمه الله علم وما تركه الحبل. من امتع وقوعه الله علم ما لأن الترك 

العموديةوفي الربوبية في يفدح وقوعها قبل بالأشياء عالما تعالى يكونه فالقول 
التقديرهد-ا وعلى وقوعها عند الأشياء يعلم إنما تعالى أنه فثبتح بامحلل وذللث، 

■'تعالى قوله يجري قال؛ ^ا وعند عليه جاتز والاختبار والامتحان فالابتلاء 

،.خلاهره(ل على ٢[ ]IJ_: ئثلأه كتن آق؛م ظزء=فلم لؤ 

سر.بتصرف صزأم—٥٣ التفسيراعير،  ٢١)
امر،مجخ،جها،ص*خ.التفسير )٢( 







الضيرالتفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف 

بهدمالتوحّد أهل جمهور )استدل [ ٢٢]الحييين ه كتب ق ءاؤإلأ • تعالى فوله ٢( 
ووجه١^^؛، بن لهشام خلافا وقوعها فبل بالأشياء عالم تعالى أنه على الأية 

لذلكمطابقة وجاءت وقوعها فبل الكتاب في كبها لما تعالى أنه الاستدلال 
؛أمرها(لا/بهاعال تعالى أنه علمنا الكتاب 

;العقلية أدلته على )لرد تانيا: 

تالرازي يقول هذا وفى 

الموقؤع،تبع بالوقؤع العلم أن عنها! فالجواب I ( ١^١٥الشبهة رأما 
القدرة.عن يغنى لا لازم فالعلم الميؤع، ينافي لا فالتابع للقدرة تع والوقؤع 
التيالأعداد بمراتب منقوصة أنها عنها فالجواب التاذيةا! الشبهة )وأما 

لأنهايةلها.

عددها،يعلم لا تعالى الله أن ■ عنها فالجواب •' ا التالية الشبهة )وأما 
اللهأن )م معين، عدد لها يكون أن هو الجهل لأن الجهل، إثبات منه يلزم ولا 

;قولمامن يلزم لم عدد، نضمها في لها يآكن لم إذا فأما عددها، يعلم لا تعالى 
الجهل.إثبات عددض يعلم لا تعالى الله أن 

يعلمأن المعلوم مرط من لمى أنه ؛ عنهافالجواب I الراJعةا الشبهة )وأما 
فلو، الغر لف العلم؛ن. على يتوقفج عيره عن بتميزه العلم لأن عر0 عن تمره الحلم 

منبتميزه العلم أن وثبت غيره، عن بتميزه العلم على بالشيء العلم توقف كان 
علمإذا إلا واحدا شيئا الإنسان يحلم لا أن لزم بغيره، العلم على يوقف غيره 
لها.لأنهاية أمورا 

صس.محها،جا،أ، التمرالكر، 



تهج٨الكبمير التمسر في الصفات أيان من الرازي موقف 
ؤإذاذكرناه، الذي >\ذثقض ت عنها فالجواب ت الخامسة( الشبهة روأما 
اللهعالمية عمومية على الدلالة من ذكرناه ما فيبقى سقطت، الشبهة انتقضت 

المعارض(عن سالما تعالى 

علماءجمهور )وأما الرازي! يقول حيث السادس، العمالي الدليل على الرد 
عالمالأبد إلى الأزل من تعالى إنه ومالوا القول، هدا استبعدوا فقد الإسلام 

الألفاظهده ورديت، وأينما عليه محالان والامتحان فالأبتادء الجزئيايت، بجمع 
ذللث،لكان غيره عن المعاملة تلك صدريت، لو معاملة يعاملهم تعالى أنه فالمراد 

والأمتحان(رأ/الابتلاء سبيل عر 
اشوي:دليله على الرد ثالثا: 
ذكرهما يقتضى كان ؤإن اللففل ظاهر أن I )والجواب ت الرازي يقول حسن، 

أنوجب محدثا يكون أن يمتنع الله علم أن على الدليل دل لما أنه إلا هشام، 
المعلوم(على العلم حصول يدل أته بث، من ت يقال 

حيث،تعالى، الله عر البداء يجوزون الدن عر الرازي رد كما 

٦.٣ صى ، ٤ ج ، ٢ مج الكبير، التفسير ( ١ ر 
ص*ه.عجح،جهاا المممرالكسر، )٢( 
٠٠٢ صر؛ه مجح،جها، التميرالكيير، )٣( 
هأ،وعمر بكر أبو الشيخين إمامة لرصهم رافضة رمموا الشيعة، خرق من فرتة هم الرافضة )٤( 

عنصالو، حين الصين بن ء1ي بن زيد لإمامه روضهم الصحابة، من لكثير وركهم 
مجمعونوهم ورضوه. نانصرنوا حدى، وزيرا هما ت ونال، عليهما ناش وعمد، بكر أ;ي 
الإسلاميينمقالات، يفلر: طاو<خهبم. أبي بن علي انخلاقط على نص ه المي أن مر 

وامحقادات،مق،(؛ ١٣٧؛ A\AA)\/لأنىالح_نالأفرى، المليين: واخادف، 
حامدلأبي، ورّالةفيالردءرالراضة: ؛ »_UUولرازي، المالمينواسركين: 

.ص٥٦—٦٦المقدسي، 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف وج

ثميعتقدشبا وهوأن اJاJاءجارءالىاسمار، )ءالتاارا؛ضةت يةولالرازىت 
ئناءما أف ويسحإ I بقول4 فيه وتمكرا اعتقده، ما بخلاف الأمر أن له يظهر 

[٣٩ي: وغئ، 
'كدللث،لكن وما المخصوصة، ذاته لوازم من الله عالم لأن باؤلل هذا أن واعلم 

محالا(مه راكدل اكنير يحول لكن 

بناءعلى،الجنيات يعلم لا تعالى الله بأن الفلامحنة نول الرازي أفد وقد 
انمادرم/ش شبهتهم 
فلوتعار، لله معلومة تكون وأن لأبد الحوادث جمح أن الرازي أوضح كما 
رمحال١ وهذا جهلا، العلم ذك لاقيت الله علم بخلاف وقعت 

يفعالذي وأن محال، هذا لأن يتجدد، يتغيرولا لا تعار الله علم أن وأوضح 
،،حيثوالمعلومأ للعلم والتعلقات لاضاقات وا هوالب والتجدي التغير فيه 

.صى٦٦، ١ ج٩ ، ١ *ج* المر، تر التف، ١١
وٌحما،أْا~هْا؛ ص ، ١ ٢ ج ، ٦ ومج يتصرف؛ . ١ ٠ »_A ، ٢ ج ، ١ مح التميراعير، )٢( 

ص0\\ض'كومج.>،جاا، صا/ا-بمآ؛ ومجبم،جيا، ه؛ ج؛ا، 
،جء٢ ، ومج٣١ ؛ ١ ٠ ص ،  ٢٣ج ، ١ ٢ ومج آأ؛ومجاا،جأأ،صما>؛ ص0 

،١ "٣٦ ١ ٦ ٢ ، ١ ٥ ٢ ص ، ٢ ج٨ ، ١ ٤ ومج ؛ ١ ١ ٠ — ١ ٠ _A ، ٢ ج٦ و، ٢ ٤ ١ — ٢ ٤ ٠ ص 
.١٨، صْ ومجأا،جام، ص*إ؛ ومجْا،ج'م، ؛ ١٩١

فالرازي^مانماد1نالأهتحارمااماسميات، )٣( 
يحص.نطاق، عن حارج هذا وكل والنثر، للحشر المكرين ثب على رد 

^.يراعير،مجْ،جآ،صْ؛ومجم،جْا،صأإا؛وءجاا،جاآ،صُ'آ؛)٤( 
؛ْآبممرف.- ج٥٢ص٣٥٢ ، ومج٣١ 

عٌجآ،جم،صأمأ؛ومجإ،جخ،ص؛ا؛وجْ،جآ، اكسيراع؛ر،طرت)٥( 



اليكبيرالتمسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

ولكنيتغير، لا وعلمه معلوم، يكل محيهل الأبد إلى الأزل، من الله رعلم • يقول 
فيالله قفلز الأمر نفس في ما كل يفلهربها كاشفة صفة العلم فإن علمه، يتغيرتعلق 

يعلمهعدم ؤإذا العلم، يذللث، موجودا علمه وجد فإذا مسوحي العالم أن الأزل، 
واقع،هو كما واقع هو ما كل فيها يظهر صفة الله علم وأن بدللثج، معدوما 

من؛مثال، هذا )ونبين ت يقول، حيمثإ ، ~ الحيات من ؛مثال، هذا بين م ث~ 
منعلمتج إذا الصقيلة الصافية المرآة وهوأن الأعلى، المثل ولله العيان، 

ظهرأبيض ثوبا لأيا فد عليها همر نم يحرك ولم جهة بوجهها ولول( موصثع( 
فيهايفلهر أصفر لباس عمروفي عليها همر bذا أبيض، ثوب ذي، زد فيها 

لهيقع أو ، تغيرت؟ حديدا كونها في المرآة أن أحد ذهن في يقع فهل ، كذللث، 
أو، اختلفت،؟ صقالتها في أنها إلى فهمه يذهب، أو ، تبدلت،؟ تدؤيرها في أنها 

الأشياءهذه من شيء لأحد يفع لا ، انتقلت،؟ مكانها عن أنها بباله يخهلر 
منأعلى بل المنال، هذا من الله علم فافهم الخارجات، المتغير بأن ؤيقطع 

ذللث،(أعليه ممكن غير الله وعلم التغير، ممكنة المرآة فإن المثال،، هذا 
أنيجِا فإنه التقديرات، كل )وعلى قال،; فد العالية المطالب، في نجده أننا إلا 
حبناأيصا التفسير وفي ؛ ، الأخر(ل للعلم؛المعلوم مغاير معلوم بكل العلم يكون 
اللهعلم تجدد في المتكلمين كلام قرر أنه ذكرنا أن مبق 

؛م؛ومجب،ج؛لص'ما؛وُج*>،جها،صأآ؛وحالجاأ،ص؛م،ص= 
٦.صTi وهجها،جآأ، ؛ ١ ٠ صرآه ومج؛ا،جخ'ا، صه'ا؛ ومجّآا،جهآ، 

٩٢ ص ، ٢ ْ ج ، ١ ٣ ومج ؛ ٨٤وص ؛ ٢٤ص ، ٢ ١ ج ، ١ ١ عج الكير، التمر ينغز ، ١١

؛نفتراوطافاسبم)ا/م/؛ه<)٢( 

اسم.صفة يراجع )٣( 



ادكد>التضس> , د الصمات ا)_ات / م, ى ■ ١١اد 

نتج
والإمكانبالحدوث يوصف لا تعالى الله علم أن وأوصح 

عنه،والجناية القبيح بصور علمه عن تولد إنما الله رغضب I يقول حيث 
فلمقديما العالم هدا كان فإن محدث، أو قديم، إنه يقال أن إما العالم فهدا 

فيلحوله من تقيد يلا بأنه علمه مع الوجود إلى العدم من أحرجه ولم حلقه 
يعقلكيف الشيء على غضبان كان من ولأن الدائم، العذاب إلا الوجود 

تعالىالباري كان حادثا العلم ذللث، كان إن وأما وتكوينه؟ ايجاده على إقدامه 
آحرعلم بق إلى العلم ذللث، إحداث يفتق أن بلزم ولأنه للحوادث محلا 
يريد(ما ؤيحكم يشاء ما الله يفعل وجوابه محال، وهو ل ؤسل

هذا)أن يقول [ ٩٤]المائدة: ألس_،ه بجافه من أس ءؤلعا؛ز تعالى قوله وعند 
يزال(ولا عالما يزل لم تعالى لأنه مجاز، 

اعلموالله عمرو، من اعلم زيد يقال عليه، مقفلا يقتضي )اعلم أن وأوضح 
بالأتي؛عليه أجاب ؛نم ممن؟( 
الفعل(لْ/أصل في الأثترك يقتضي لا )أنه ١( 

سىئلملأعالمئله،وبدإذاكانهتاكءالم
منكير وفي غير، لا العالم هو الحقيقة ففي كن لم ؤإن عليه، مفضل فدلك، 

بتصرف.جآ'آ، ، ١ ٌجا الكثثر، التفسير ينظر ، ١١
محها،جهمآات ؤيتظر عجا،جا، التميرالكسر، )٢( 
^٠٠٦٨•جا*اجآا، الكبير، التمير )٣( 
محه\،ج؟آ،التفترامر، )٤( 
بتصرف., ص١٩١مجةا،جم'آ، )٥( 



٨الكبير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

وأوصحوأظهر أصح والأول ،• الممنى(ل بذللث، الله صفات في أفعل المواصع 
وأثهر•

ءير0يعلمه لا ما الأحوال تلك تفاصيل من يعلم تعالى الله أن ٣( 
،.محاول هدا لأن الله، علم ش التفاوت حصول تقتفي لا )اعلم( وأن 

'•هي ثلاث حهات من يحمل تعالى الله علم )كمال أن وأوضح 
التغيرات(كل عن مصونا وبقاوْ المعلومات. بكل تعلقه وعموم وحدته. 

ثكسثاهعيثا ماث آثه ءؤإ0 قال: قيل: )فإن : قاتلا اعتراضا أورد وقد 
اللهعن الخبر •' الخليل قال I ~ قائلا عليه فرد ~ كال.لك؟ الأن أنه مع ١[ ١ 1،: لاو

تحتالدخول عن منزه تعالى لأنه والاستقبال، بالحال كالخبر الألفافل بهذه 
الزمان.

فقيلتعجبوا، ؤإحانا وفضلا وحكمة عالما شاهدوا لما القوم ت سيبويه وقال 
الصفات(بهده موصوفا يزل ولم كيلك، كان الله إن لهم! 

لففلأن إليه وأذب به أقول )الذي ت اللهتعالى صفات من سىكان عن ؤيقول 

.اشسرامير،جْ،ج٩،ص٦٨ت ينظر )١( 
•صااٌا ومجأا،جمأ، ؛ ٣ ص محْا،جآآ، المميرالكبير، ينظرن )٢( 
؛،ص٠٨١؛وج٤١،ص٤٦١؛وج٧،ج٣١^براعير،ج٥،ج٩،ص٤٢)٣( 

وءجح،جْا،صإأا؛ومحالجالص"آ•
التمراعير،مجأا،جإآ،صاخا.ضرف.)٤( 
الأمارفي سويه تول إلى ؤيتظر بصرف، ٢. ١ 'ا-بم ص٨١ ، ج٩ ، ءجْ اتتحير، الضير )٥( 

xswfi)للزركشي، واJرهانفىءالوماكرآن: )آ/إبما-هها(؛ الشجرة: 





الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

لتتتتا
التالتالمطالب 

ضوءعلى الرازي موقف نقد 

والجماعةالسنة أهل عقيدة 

علموأن نعالي، لله العلم• ل*صثة اثباته في والجماعن الة أهل ارازي وافق 
واست.الجزبات لكل وشامل أزلي، -مار الله 

موافقبهذا وهو والمعلم، بالخلأمة تعار الله يوصفح أن مغ أنه وتجد 
تعار.الله عر إمحللاقها من يمغ الذي المس-، إيضاح ر نمر أنه إلأ ، للسلم، 
مع،  ٠٠العلم صفة ٠ عر بالمع امتدل حينما المنهجية مخالفته عليه لوحظ كما 

بالممع،استدل بل ياكل، يكتف وهولم ، ف،ص_، بالخل  ٠٠العالم ررصنة يئستا أنه 
أدلته.ر حى مضهلرب فهو والفهلرة, 

عربتاء الحادُث،، تعار الله علم بتجدد القول عدم في اللف ، حالفوفد 
١الحوادث، حلول شبهة 

نصأي وأن والمعلوم. العلم بين التعلق هو يتجدد الأي بأن المعفالة وحل 
العلوم.تجدد منه فالمراد تعار الله علم بتجدد ظاهره يشعر 

بعلمآحرؤيعلمها حدوثها فل الأشياء يعلم تعار الله بأن يقرر وجل.نا٥ أننا إلا 
لكلامهم،مقررا المتكلمين كلام حكى حينما الكبير التفسير في وحولها حين 
الرازيعبدالله أبو )وكذللن، تيمية ابن يقول ^ا وُيا العالية• ب، الطالوفي 
وغيرها(العالية لم، افي — تعار الله علم تجدد — القول هذا إر يميل 

•الرسائل جامع فمن )ا/احا(؛ الااهسالى، ^٠! تحقيق ني رسالة 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

صفاتعلى كان لحول في أورده الذي الاعتراض على رده في أنه نجد كما 
وموالآ_ات س عدد في متكرر أسلوب أن)كان( إذ لف، الوافق فد تعار الله 

بهاكاتمافه تقل، والمالحال في الممات بهذه تعالى اتصافه على يدل 
الدوامعلى تدل فهي الصفات، بهذه موصوفا يزل لم أنه أي الماضي، في 

والأبدالأزل بمعنى فهي الأوقات، جمع يعم الذي والاستمرار 
سأنه،واستمر حاله، على في معنى بل 

برسلى•تمد ولا انقطاع غتر من 
صفاتفي أفعل وزن على هي التي اعلم لصيغة إيفاحه في لفه الحالفه وند 

الأهتعار.

غماإلا لجي؛ بذ بجو يجطوذ  '•تعار قوله مض إيضاح ُي، حاكهم كما 
[,٢٥٥]المرة: ثج 

*وجوم من عليه الرد وستكون 

والمعلم.تحار؛العلامة الله وصفح عدم ر المح إيضاح ; ١^)، الوحه 

ومجمؤعص"]؛؟؛ نملتا، الجدة، حم ّورة كتابالممسر، صحٍحاوخارى، ينظر؛ )١( 
(؛٣٢٣٣٢١والس،)ا/(؛ ٢٣٢و)\\إالفتاوى: 
أحمدسد صحيحه؛ حلال عن التمر في البخاري الإمام ومنهج (؛ ٤٦٢— )أ/خْإ 

وشرح)إ/آاا(؛ ٧;^، فيءلرمالقرآن:  jUواJر(؛ ٣٢٩-٣٢٦/١)الحظري، 
صحيحمن التوحيد كتاب وشرح (؛ ٢١١— )ا/راأ ءث؛مض، لابن الواسلثة؛ العمدة 

ائلمفي المدة المجابة وأتوال (؛ ١٦٣)ا/ مدالالهالخيمان، د/ المغاري: 
للألوس،اJعانى: وروح (؛ ٦٦٨-٦٦٧و، ٩٩٤)٢; المني، هشام د/ الاعقاد: 

(٢٢٩/٤.)

(.١١٩/٤)للمرد، والشمه: )ا/ه؛ْ(؛ الواضح، الحو بفلر: )٢( 



٨الكبير التمسير في ال۵مات آيات من الرازي موقف 

تعالىالله صفات أن هو والمعلم ،العلامة تعالى الله وصف عدم ني السب 
الأكتاببه حاء ما على فيها الوقوف فيجب فيها، للعقل مجال لا توقيفيةر١،، 

لذاستة، ولا كتاب في يردا لم الوصفان وهذان ينقص، ولا يزاد فلا والسنة، 
بهما.تعالى الله يوصم، لا 

هنفبه وصم، بما إلا الله ، يوصف)لا ت قنين حنبل بن أحمد الإمام يقول 
والسنة(القران يتجاوز لا ه رسوله به وصفه أو 

تعالى.لله العلم٠٠ راهنة ثبوت أدلة الثاني: الوحه 
^-٠^القلي الدليل إن بل وعقلية، نقلية أدلة تعالى لله  ٠٠اللم صفة  ١٠ثبوت أدلة 

؛عن،.فيمابيانه سيأتي كما القلي الدليل منه 
:فنهاحداص، كثيرة فهي القلية الأدلة عن أف 

٠هامحر اللم أنت إنك قتأ ئ إلا لآ ^٢ لا ثبملى ^٥١^ : تعالى فوله 
وألقرندْألم، جيضأ ت تعالى الله يقول والشهادة لالغسسا عالم وهو [؛ ٣٢،: ٠٢٧٠]

علالا ءؤ»الوأ ت تعالى يقول الخيوب وهوعلام ؛ ٩[ : |واه ألمتتاؤ، ألمحقير 
تتعالى يقول حمامه من الخيب، فعلم [؛ ١٠٩_: ]lUألفزُ_.ه عدن آنت إنق، تآ 

؛[ ٦٠:  J-Ji]ه يعمى واث ثنيي ^١ أثأ إلأ أيثب ؤأمحثض آلثتون، ؤ، من ٧^ لا وئل 

ضمن،لأبن )ا/ا/بأا(؛ الشم، لأبن 1^1^: طرداخ )١( 
العلمية.والمتون الراتل صمن ، ص٨٩٢ 

أحمدالإمام ين المرينة اتروالرماتل الميسفر ؛ ٢( ٦ / )٥ سمية، لابن ؛ الفتاومح، مجموع )٢( 
)ا/مماآ(.الأحمدي، عبدالإله د/ ت ودرامن وتحقيق جمع العقيدة ش حنبل ابن 

ودرءاللفج؛ عقانع. صمن ، ٣ ١ ٢ ٣- ١ ١ ص الجهمية، على الرد في ارمي الد ذكره ما ينفلر )٣( 
.ص؛آ—٦٢الأصفهانية، العقيدة وشرح (؛ ١٢٦— لابزتيمية،التعارض; 



إّآج
الكبيرالتفسير ش الصمات ايات من الرازي موقف 

هئ؛ شء الإ لماث ئن اثن ■' تعالى الله يقول شيء بكل احامحل قد وعلمه 
كلوهو [؛ ٩٨]د: ءل1تاه شء ًفل شيء كل ومع وعلمه [؛ ١٢]الطلاق: 

[.^١٩اتدة: ]اي ٩٤عين _؛ نكز ه ^)؛٥ تعالى يقول عليم شيء 
فيدلالأول فأما يكون، كيف لوكان يكن ومالم سيكون وما كان ما علم والله 

شقشقى و ألترث؛ل ولمثلك إثهتَ أوسز تعالى: قوله علته 
سكونأف جؤأ * تحار قوله الثار وعر ٧[• ~ ٦ ;؛^-،: ٠١١١]ءاإباأك>ه كآ وما ملو 

أف،/tJ؟سل ل بميلوف وءاُمدف أذم ثنل يبموذثن أآولمف يممغذؤ، وءاحروذ ثمئ ث-تؤ 
عنسئل لما المشركين أطفال عن ؤه فوله الثالث وعر [• ١٢]المزمل؛ه يته بثر ما 

،.١١٠عاملينكانوا با أم خلم4لم إذا نحار »الأ القيامة: يوم مصيرهم 
بينتروأن ومحبق المقام؛ بنا لهنال والأحاديث الأيات أستعرض ولوذهبت 

والسنة.الكتاب من العلم صفة ثبوت أدلة 
علىدلالته ومن تعار، علمه على يدل الصريح فالعقل العقلية، الأدلة عن أما 

فولهتضمنها وقد تعار، علمه على يدل ما أعغلم من فإنها تمار، أفعاله دلالة هذا 
علىلأية ا هد0 دك فقد [ ١٤:]!_ ه ؤر آقئ أشم، حورثو س _؛؛؛ ^ألأ ت نمار 

;منهاعقلية طرق ءل-ْ من نمار علمه سعة 

الراد،نمور تستلزم والإرادة بإرادته، هو للأشياء إيجاده أن • رأحدها( 
مستلزمهوالإرادة للإرادة، مستلزما الإيجاد فكان العلم، هو المراد ونمور 

(؛م١١)r١٨بابUذلفي١ولأداJثرض، بيالخأرىفيصبءه، 
فيصحيحه، في لم وم(؛ ٦٠٩١)^i عامين لكنوا يما ؛-*؛ ٠١الله باب القل-ر، كتاب وفي 

وأهلفالالكفار أطفال موت وحكم الفهلرة على يولد مولود كل مض باب القدر، كتاب 
(.٢٦٥٩الملمى،)



٨التكبير التفسير ش الممات آيات من الرازي موقف 
^^^؛؛=^=^؛====ء

بها.للعلم مقتضيا للأشياء تعالى الله إيجاد فيكون للعلم، 
غايةفي أنها على يدل به خصصت بما المخلوقات تخصيص ريانيها(; 

حصوليمكن لا لأنه يها، تعالى الله علم يستلزم وهدا والإتقان، الإحكام 
.بهار العلم مع إلا المخلوقات في والإتقان الإحكام 
أيصا;انمتلية المدًدلة ومن 

لداتهيستلزم القص عن الله تتزيه وأن والقص، الكمال بين القابل لالة ده 
يقابلهما لثست، الكمال وصف لله يثستج لولم لأنه تعالى، لله المطالق الكمال ثبوت 

القصعن منز0 سحانه والله القص، من 

منأكمل الواجيا وأن المخلوق، من أكمل الخالق أن بالضرورة نعلم فنحن 
كانعالم غير لأحر وا عالم أحدهما شيثتن فرصنا إذا أنا صرورة ونعلم الممكن، 

أيعالم غير يكون أن يلزم عالما سبحانه الخالق يكن لم فإذا منه أكمل المالم 
ممثغروهو جاهلا 

وجوبمن الكمال صفات ببعص المخلوق ، انصافيقتضيه ما ودلالة ثو 

ومعيليالصفة، تلك على المخلوق جعل الدي هو الله لأن بها، الله اتصاف، 
وأوررن.به أحق الكمال 

؛٣٠٨ yoUjوالبوات، ءسهه؛ لابزسميت، \ ينفرثوح )١( 
الإصلأمفي والمعرفة لأدنأديالعز، : انطحاؤية العمدة وشرح 

صم؛ْ.القرني، د/مداناله ومجالاتها: مصائرها 
صا"إه.القرني، د/مداياله الأملأم: ني المرفه )٢( 
صهْ.سمية، لابن الأمخهاسة؛ ٠Jاسياثرح )٣( 
القرني،د/عبداناله الإّلأم: ني المعرفة )٤( 



نتج
الء^اواورالتفسير فى الصمات ابات من اد^ازي موقف 

يكونأن الممتع ومن منه، فهو المخلوقات هي الش الممكنات في علم فكل 
أحقهو بل منه عاؤيا ومبدعه الكمال فاعل 

تعالى.لله علم تجدد بعدم قوله عر ارد الثالث: الوحه 

علمهذم كما شيء، يكل الأزلي علمه الكريم الدآن في تعالى الل، ذم لقد 
يعلمغ؛و فهو متعددة كثيرة علوما جق له أن على ذللث، فدل وجودها، بعد لأشياء با 

كانلو يكن لم وما يكون، وما كان ما فيعلم القديم الأزلي بعلمه كلها الأشياء 
كيف،يكول^.

بأنهعلمه ْع ضنه بعد الشيء بٌلم أنه على دل رالقرآن ■ فقنت تنميه ابن يقول 
يفعله،ما كل بعلم أنه النقيب بالدلائل ثت وقد آية، عشرة بضع في سيكون 

ءليم(أ"آا.شيء بكل وأنه 
مافقدعلم غيرموضع، في سيكون ما يحلم الله بأن أنمر قد القرآن رإن • ؤيقول 

وقديكون، أن قبل ذللثج من به أحبر بما وأغبر ، ذللث، وكتبا منصاد، علما ميخلقه 
أنهتقدم الذي علمه ْع كانتا علمه حلقه لما ثم وجوده، على المتةل.م بحلمه أحبر 

موضع.غير في القرآن جاء و؛انلك الكمال، هو فهدا سيكون، 
معالقرآن من عشرموضعا بضعة في يكون أن بعد سيكون بما علمه الله ذم وقد 
فيأحبر وقد يكون، أن قبل يكون ما بٌلم أنه ذلك من أكثر مواضع في إ'تحارْ 
وغيرنبيه .^، jbأحبر بل الله، شاء بما يعد تكن لم اش تقبلات الممن القرآن 

،يالعلم• •صفة ل العقلة الأدلة إلى ؤيتخلر صْه؛ الأصفهاب العمدة شرح  ٢١١
(١٠ ١ ٤ / ا )٠ تتمة، لابن والقل: الخل محن درءالتعارض 

(.٦٢٨٨)روني، د/ضئثة الاممادية: فورك ابن آراء يتم:  ٢٢)
(.١٨٧تجن،)Y/لابن واسل: المقل تعارض درء  ٢٣١



الضيرالتمسير قي الصفات أيان من الرازي موقف 
ينإ======^= 

كونلكزوئ ط سلم سحاه 
بل[ ٢٨: ]الإزعام ه عنه موأ 3؛c لمادؤأ ردوأ كقوله يكون كيف كان لو يكن لم وما 
منبنيء يحيطون ولا وهذا وهذا هذا من يعلمه أن شاء بما عباده يعص يعلم وقد 

ثاء(روبما إلا علمه 

العلوميكن لم لكن محيكون، بأنه سبحانه عالما كان أنه ريب رولأ • ؤيقول 
آمحفي؛ر،هولاؤ، ألثعنتُي، ؤ، ثلم لا يما أثن أنسمات> I كقوله وهذا وجد، قد 

ووجودهموجود، بأنه فعلمه لعلمه، وجد لو فانه يوجد لم بما أي [ ١٨]يونس: 
انتفاؤه(انتفاته ومن الأحر، ثبوُت، أحدهما ثبومحت، من يلزم متلازمان، 

عنزائد قدر فعله بعد بالشيء تعالى علمه أن على يدلان والنقل العقل أن كما 
الآرل"<. ٢٧١

للهالكمال على يالا دام ما به القول من يمغ لا أوحلولا نفيرا ذللثه وسمية 
•تعقده والسنة الكتامحبح أدلة دامت وما نقعس، غير من تعالى 

)الربفان الكمال غاية هو بل نقما ليس وتكثره تعالى الله علم تجدد أن كما 
كمالأته(أعظم وهومن حق وهذا وكلماته، علمه تكثر يتلزم ؤإنما واحد، 
وأنبالمستقبل، تحلقه باعتبار تعالى الله علم في الخلاف تيمية ابن ذكر وقد 
أقوال.ثلاثة على فيه الاس 

٤. ٦٦— ص٥٦٤ المطقين، على الرد )١( 

ص1آ"أ-تم\ا■؛.اسمين، على الرد )٢( 

٣(•٠ ٤ ]/ )٦ تنمية، لأبن • الفتاوى مجمؤع • ينظر )٣( 
)م/مضد/ءبدارحمنالمحمود،لأشاعر0؛)٤( 
ا/٧٧(.٠ ) تيمية، لأبن درءاكارض! )٥( 



اليضهرالتفسير فمي الصمات آيات من الرازي موقف 

حينآحر بعلم ليعلمها حدوثها، قبل يعلمها أنه • والجماعت السنة أهل وقول 
/وجودها١ 

الوجودبعد يكون التجدد أن القرآن ش والدي 

فهلكان! إذا ثم يكون، أن قبل يكون ما يعلم أنه ييب رلا * إأقّئ بمنة ابن يقول 
بيننزاع فيه هذا موجودا؟ به علمه هو معدوما به علمه أم آخر؟ علم له يتجدد 
هوكان ؤإذا - آخر علم له يتجدد أنه وهو - الأول القول على ت قال ثم الظار. 

وعليهالمنقول، صحيح عليه يدل الذي فهو المعقول، صريح عليه يدل الذي 
اللض(آعن الأثار به جاءُت، وهوالذي مواصع، عشرة من أكثر في القرآن دل 

الحوادمحث،، iJLljلتجدي تبعا بتجدده القول من لابد بالحوادث فالعلم 

صفاتفي أفعل وزن على هي التي اعلم صبغة معي إيضاح الرابع؛ الوحه 
تعالى.الله 

تالتفضيل صفة عر تعالى لله وصفا النبوية والسنة الكريم القرآن فى ورد ما إن 
الراحمض،وأرحم واعلم، أتمر، تعالى وأنه والأعلى، الأكرم، مثل رأفعل، 
المصوصفهذه كثير، وغيرها الخالقين، وأحن الحاكمين، وأحكم 

لسائرالتقييد بمثابة تكون وتعالى، تبارك لله الأعلى الوصف بإثبات المصرحة 

نمن)\إw٧\-^س الله، طلم تحقق في رّالة ز ذكرها اش الماس اثوال إل بنلر )١( 
الرماتل.جامع 

المدرنفه،)ا/ا،با-اما(.)٢( 

الرحمنعبد د/ الأساعره من تيمية اين وموقف )•ا/با(؛ التعارض،درء ينفلر )٣( 
(.١٠٥٠)ما/إه«ا-الصول، 

اسميابنW تننلر؛ ، ٤١



الكبيرالتفسير فى الصفات أيان من الرازي موقف 

فهيذاتدلأكنتمطلقا، الكمال وجه على تكون إنما بأنها الصفات، لموص 

الصفة.ذات في النقص استلزام ونفي التمحور، نفي ا[ثولى؛ 

.المهللؤرل الكمال ذلك في والمشارك والنفلير المثل نفي الئانية؛ 
كانما بل وأسمائه، صفاته من شيء في يساوى لا الله )إن ت تنمية ابن يقول 

لهإذ منه، فهوأنزه القائص سالب من كان وما فيه، فهوأكمل الكمال صفات من 
المثلالأءر؛ه("'.

الكرم،في ءٍرْ من أفضل أته يقتضي ٣[ ؛، ]١٣ه ألأم•( ؤ قوله )إن تؤيقول 
المحامي،بجمع أحق أنه فيقتضي المحاسن، لجميع جامع اسم والكرم 

والرحمةالخلق إلى بالإحسان أحق أنه فيقضي الكمال صفات هي والمحامد 
ذلاث،(أ؛وغير والحياة وبالعلم بالقدرة، وأحق بالحكمة وأحق 

سلولوثلأ ت تعالى قوله في الصحيح لفح القول إيضاح الخامس; الوحه 
[.٢٥٠]انقرة: شاءه يثا إلا ءاJهء مى نشء 

فاللهتعالى، لله العلم® راصفة ثبوت على ظاهرة دلالة الكريمة الأية هده في 
موصوفإلى صفة إصافة حقيقة، إضافة الكريمة، ه نفإلى العلم أصافح 

المعلوم;إلى وتارة العلم، إلى يضاف تارة العلم فلففل 

•وقوله شاءه، ينا إلا ءلمهء ئ إسء يحبملوف ءؤوثُ كقوله؛ 

.٣٦١-٣٦ص♦د/سعودالعرضا الأءتةاد: أصول على القالية ، L_lيطر: )١( 
يانتاوساسن،)أا/؟؛؛(.)٢( 
(.٣٦٠.جموعاكاوى،)أا/)٣( 
(.)ا/^١٩الخيمان، د/مدالله البخاري: صحيح من الوحيد ياب ثرح ينفلر• )٤( 



الكبيرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

ذلك،.ونحو [ ١٦٦زالم—اء: دمالي_يءه 

معلومة،هنا فالساعة [ ٣٤: jl_J]١^^١^^ طإ بميم آثه ؤأ0 ت كقوله والثاني: 
موسىقال ا0[ ]محك: 'ألتهن باد ؤدأا ت فرعون قال حين وقوله عالمة، لا 

[٥٢]طه: .ه يض ه رف بمنسل لا كشإ ف، رنا بمد تنثها ت . 
•يه يحيطون لا ومحاتره ثاء، يما منه يحيهلون حنس العلم ونفس 

،الله اعلمه يما إلا شيء على الله 
وصفاتهذاته علم من ثيء على يهللعون لا المراد يكون أن ؤيحتمل عليه، وأءللعه 

(أم.[ ١١•]ث: عاتاه يهء بجتمت ; كقوله عليه أطلعهم يما إلا 
وكلأالمعلوم، يمعنى العلم وتحتمل الله، علم يمعنى العلم تحتمل فالأية 
■صاحٌح المعنن 

وكله،جرئته وكبيره، صغيره وحليله، دقيقه ، شيء كل علمه ومع تعالى فالله 
الرفي تعالى لله المراقبة نمرة قلبه في هذا أنمر عالم تعالى الله بأن آمن ومن 

فعلميان، نؤيعقثه جهل، عن ونجم محدود، الحبال علم أن وأيقن والعلن، 
الضحيم،السراج يضمحل كما تعالى، الله علم أمام ؤيتلاشى يضمحل العباد 

التمس!.ضوء فى 

النزول،حدين، رح وث (؛ ٣٩٢- ٣٩١)؛ا/لابزتيمة، الفتاوى; مجمؤع ينظر؛ )١( 
٠٧٢مرامؤ-

,طر:سوعاكاوى:لأينتج،)آا/س(.)٢( 
(.٦٨٠لأنممر،تمرالأر1ناتم: )٣( 
لأبنءثٍمين،الواطة؛ العمدة ومرح ؛  ٩٢٠٠٢٥عيي، للالرحمن؛ الكريم سر بطر )٤( 

)ا/ايا(.



اJكJيرالتفسر فى الصمات أيان من الرازي محوفف 

يعلمالصدور، تخفي وما الأعين خائنة يعلم حافئة، عله تخفى لا تعالى فالله 
ماعدد يعلم ارمال، حبات وعدد ويعلمئاّالخال، البحار، في يجرى ماذا 

مايعلم الأرزاق، يعلم الأرحام، تبمسل ماذا يعلم والأمؤتار، الأوراق، من سقط 
علمه،لأسفي الساعة، تقوم ومتى الأحال، تنتهي ومض الأقدار، تحمله 

يحد.ولا 

سس س 
m m m





الهيحت

عاليهاالدالة ١^^، وبض العالو صفة 

مطلبين:على ويشتمل 

العلو.صفة الأول: المطلب 

العلو.عل الدالة الأدلة بعض الثاني: المطلب 

M W 11







الكبيرالتفسير فى الصفات ابات من الرازي محوففف تنج

;فله وجه كل من لله ثابتة العلو أنواع وجمع 
علاأي استوي العرش وعلى المخلوقات، جميع نوق فاته الذات: علو 
وارتفع.

مخلوق.صفة يماتله فلا وعفلمتها صفاته علو وهو • القدر وعلو 

مرْتحت شيء وكل ، لكلها للأساء القاهر الJالهV انه I القهر وعلو 
وعلومبعرته مهر ومد سواه، رب ولا هو إلا إله لا وعفلمته، الهلانه و'اؤسبحانه 

يكنلم يشأ لم وما كان ساء ما سد0 فتواصيهم كلهم الخلق 
العزيز،كتابه آيات محن موضح محا غير في بيحه ونعلوم بين يقرن تعالى والله 

عالوهو فيه، متصرف عليه تادر له قاهر أنه بمعنى شيء كل على علي سبحانه فهو 
ءاثهمعدآ وكان ^٠١، تعالى: نوله ذلك ومن ذلك، عن ومنزه ونقص عيب كل عن 
كيإ.هعو يملأ إخ وقل ستثثم و نيلا أثِتيا ذتمر إإا لابممأ إدا يمؤ0 ك( 

أنهآية غير في سبحانه وبين بيح، يالتذلك عن تعاليه فقرن [ ٤٣-  ٤٢زالاصرا،: 
كماوالأولاد الشركاء عن متعال فهو يشركون وعما المبعللون يقول عما تعالى 

والندالسمي عن تعاليه هو الشريالث، عن سبحانه وتعاليه ذللث،، عن مسثح أنه 
كما، شيء كل من وخير أفضل أنه وهويتممن مثله، شيء يكون فلا والمثل 

وأنهسواه، ما دون له الكمال صفات ثبوت يقتضى وهنبا شيء كل من أكبر أنه 
فيه،مثسته نافذة عليه نادر سواه ما وكل قاهر وهوسبحانه شيء• يمانله لا 

االُليااسمه في أمورثلاثة فهن-ْ عرشه فوق الجمح على عال وهوسبحانه 

ععلؤى،لابن الميز; الواصح الحق لأينتٍمية، اكاوى؛ مجمؤع ينظر 
المغيرحمة د/ المتن الكتب الواردة،ي وصماته المنى الله اصماء وشرح ؛ ٢٤صيرل 

صلْلأ



الكبيرالتفسير فى الصفات أبات من الرازي موقف 

العبادةيستحق لا وأنه يالإلهية، اختصاصه يقتضى الشركاء عن سحانه وتعاليه 
إلأهوغؤدوحدْلا،.

بهاجاءت التي المنان أظهر من وهي تعالى، لله ذاتية صفة العلو وصفة 
والفطرالعقول عليها دلت كما والسنة، الكتاب، من متواترة مستفيضة الصوص 

والتابعينالصحابة من وأئمتها الأمة سالف إثباتها على أجمع وقد السليمة، 
وتاببهمل٢،•

يكونما ومنها الدلالة، صرح يكون ما فمنها الحلو صفة أدلة تتوشت، ولقد 
مماالأدلة قسياق ،؛أوتزييل المئتين، تبلغ إنها قيل ولقد ، ، ءاليهار دالا 

حصرم.يصم، 

منُي،آيمحن مرتض ورد الأعلى لنقل أن يجد المض الكتاب لأيات المتأمل ؤإن 
١[.لالأءالى: !وه ألآء؛ل ره أنث مج ؤ • تعالى قوله منها الحكيم، الذكر آيات 

ألعفِهأدي جيمن تعالى؛ قوله منها مواصع، تة م في العلي بلفنلء وورد 
[.٢٣]ا: ألكير ألعلل >ؤوهو ت تعالى قوله وهنها [، ٢٠٠]الغرة: 

)ا'\ا\\\1ص.ن، لأينب٠uيفلرسرعاممتاوى: )١( 
.OTUa)""]/المحمود، د/عيدالرحمن الأثاعرة: من تيمية ابن موتم، ينفلر؛ )٢( 
؛١١ص للن.هى، الغمار؛ حزيمة،)ا/؛هآ-أا"آ(؛والعلوللعالي لاين ؛ التوحنو يفلر )٣( 

الرسائلومجموهمت ؛  ٦٨— للذهبي، العالمين؛ رب، صمالت، ني والأربعين 
القيم،لأبن الإذب: الجيوش واجتماع )\/بآ-ا،آ(؛ لابزتيب، والسائل: 

وثّرحها؛ ١ ١ ١ -  ٧٢ص القيم، لأبن المونية: القميدة وسن \-\ذ\ه )أ/ 
"٣٨٠)آ/الخز، أبي لابن اسحاؤية: الخميدة وشرح (؛ ٢٨٤—  ١٩٨)؛/للهراس، 

٣٨٦.>

لابزمحمتة،ومجموع١كاوك،؛ ،؛ ٢٦٨)تتمة، لأبن والنقل؛ العقل تعارض درء ينظر )٤( 
 /o(؛ ١٢١) ١٢٦٩/٤>القيم، لابن المرسلة: والصواعق.)







الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

لكلآني;أدك فجاءت ٢ والجهة(ر المكان في حصوله يمتنع أن على والقلية 
I أولا:  ،،jJLjajJl

إضاحها،سق واش المنان، م العاهة القلية الرازي أدلة إلى إضافة 
ففازعمه، حد على هذا العلو، صفة لفي التالية القلية الأدلة الرازي اعتمد 

دعواه:صحة على دليلا الأيات هذه قي أن منه 

تدل)الأية الرازي! يقول ، ٧[ ]الأعراق: عاس\أىه َة ؛ ^)٠٥• تعالى قوله ١، 
قتهؤوتا • قال تعار لأنه والجهة، المكان عن متعاليا تعار كونه على 

محا.ظما لكان العرش على تعار ولوكان 

والاحاطة.رالعالم عنهم غائبا كان ما تعار أنه على نحمله •' قالوا فان 
الحقيقة.على حمله الكلام في والأصل اؤيل، هذا ت فلنا 

والجهاتالأحيان من بشيء مختص غير تحار أنه قلتم لما فأنتم • قالوا فإن 
غائا.يكونه أيصا قلتم فقد 

مثروهلوذلك غيبة يعد يحضر أن يقبل هوالذي الغائب لأن يامحلل، هذا •' فلنا 
ذلكوكان وجهة يمكان مختصا يكون لا الذي فأما وجهة، يمكان مختصا يكونه 
اءالم(رى.والله الفرق ففلهر والحضور، بالغيبة وصفه امتغ حقه في محالا 

يدل٢[ ]إّرامم: آمحدبج،ه ق آلثمتو؛توما ف ما لدر آلتم، وهئ تعار؛ رقوله ٢، 
فهووعلاك سماك ما كل لأن وذلك العلوالبتة، بجهة مختص غير تعار أنه على 

وهذهماء، الفي حاصلا لكان فوق، جهة فى تعار الله ذات حمل فلو سماء، 

اكفسراعير،مج؛ا،جبآ،صسا.)١( 
مجب،ج؛ا،التسيراممير، )٢( 



الك1واو>التفس> I د الصمات آيات محؤ'، ى ١) الر موقف 

وهولف ئللك كوته فلزم مالكه، فهو موات الفوق ما كل أن على دالة الأية 
*فوق( جهة فى الحصول عن متره أنه على الأية هذْ فدلت محال، 

)تدلالرازي! يقول ٦؛[ لالثوت: عن  ٧٢٠؟ه ءؤإ0 ت ت"المحا قوله ٣، 
واللهالعالم، فانه الخصوص على العرش على وليس مكان في ليس أنه على الأية 
فيالداحل لأن مكان في لحوله يمكن لا المكان عن تغني والمعته، غني 

بأنهإليه يثار وما الاستقلال، مسل على أوهناك ههنا بأنه إليه يثار المكان 
إدراكالعقل لجون ؤإلأ هناك ولا ههنا لا يوجد لا أنه يستحيل هناك أو ههنا 
محال(ؤإنه مكان في لا حم 

يقول[ ٨٤]الزخرف: إلتهه< آ'لأرني رذ إلئ ألنعت ق ١^ جوهن • تعالى نوله ٤، 
ماء،الفي تقر م غير تعالى أنه على الدلائل أدل من الأية )هذْ ت الرازي 

الأرض،إلى كنسبته ؛الإلهية ماء الإلى بته نأن لأية ا بهده بين تعالى لأنه 
إلهايكون أن يجب فكدللث، فيها مستقر غير تعالى أنه *ع للأرض إلها كان فلما 

فيها(متقرا يكون لا أنه *ع للماء 
انمفنلية:اشلة ذانئاء

الرازيكياساتالإلهية،حاءتشاءت٠دطيها 
العلوكالأني:صفة لممي العقلية الرازي أدلة 

فييكون أن يمتغ إذ منقسما، لكان بالحس إليه مشارا المكان في لوكان أنه ١( 
فىمفتقرة ماهيته لكانت، منقسما ولوكان الفرد> الجوهر مثل والحقارة الصغر 

.ع،ا،جيآ،ؤيطر: ؛ »_UU.ج«ا،جا،ا، الكير، الض )١( 
»_YT.ج']>،جهأ، الكير، الممبر )٢( 
.»_Y'TY.جأا،جلأأ، الشترالكير، )٣( 



الكبيرالتمسير قي الصفات آيات من الرازي موقف ٦, 

نيفلولكن وحزءالثيءغيره، المقروصة أجزائها واحدمن كل إرتحقق تحققها 
إلىومفتقر ومحدث لذاته ممكن غيره إلى والمفتقر غيره، إلى مفتقرا لكان مكان 

فييكون أن يمتغ تعار أنه فثت محال، القديم الخالق حق في وذلك الخالق، 
الuئن١١/

إلك:لكان المكان في لكن لو أنه ٢( 

للقاذوراتمخالهنا ذاته كون فيلزم الجهات جمح عن متناه غير يكون ن أه 
محال.متناه غير بعل فرض أن على دلتإ القاطعة الراهين ولأن باطل، وهو 

متناهياالجانبين أحد لولكن لأنه محال وطا جهة دون جهة عن متناه غير و أه 
لحقيقةالماهية في مخالفة المتناهي الجانب هذا حقيقة لكانت متناه غير والأحر 

مختلفةأحزاء من مركبا تعالى كونه من فيلزم متناه، غير هو الذي الجانب ذلك 
والتجزئه.القمة يوجب وذلك الهلبائع، 

الزيادةعليه يصح وحينئذ الجوانب كل من يكون أن إما وهذا متناهيا ولكن أه 
يكونأن ؤإما منه. أعفلم التناهي المحيملة الأحيان ولكنت والنقصان، 

الجزءلكن فوق جهة قي متناهيا لكن إذا لأنه باطل وهذا فوق جهة في متناهيا 
غيرهيكون بل ، ءالاْ ما كل من أعلى هو يكون فلا منه، أعلى فوق المفروصن 

منه.أعلى 

المكان:يقمر أن ٣( 

حلالا العالم فخارج متناهية انمالم أجام إ فتقول الحاوي، الملح به 
فيه.الله ذات حصول فيمنع جهة، ولا حينا ولا مكان ولا ملأ ولا 

صهو"~ا"ا،•مج'ُآ،جه، الكسر، التفسير ينظر 





ED
الء^سرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

لكنالأول سيعة وللأحر بذاته، الأمرين لأحد نوته يكون وصف كل أن ٦، 
فالولكنءالوالااهوأصعف، أثل العرصي وقي وأكمل، أتم الذاتي في الحكم ذلك 

صمةمار اسموس هذا صل 
المكان،في حصوله بتبعية حصولا تعار لله اّو هذا حصول ولكان ذاتية، 
ناقصاالله علو فيكون تعار، الله ذات، علو من وأكمل أتم المكان علو فكان 
محال.وذللث، لكملا غيره وعلو 

الشيءذللث، طرف، إر إنسان وصول فرصنا إذا لكنا بحين مختصا لكن لو ٧( 
Iأن فإما فيه الدحول وحاول 

قابلايكون وحينثذ اللعليمه، لكلهواء فيكون فيه، والدخول الفوذ ٠يمكنه 
واكمزق.للتفرق 

فيه.المموذ يمكنه لا الذي الصلد لكلحجر صلبا فيكون ، ذللن، يمكنه لا و أ٠ 
مهلرقيقا يكون أن إما ن لكا وجهة وحيز ن بمكا مختصا ن لك لو ر نحا أنه فست، 

وقدالصلد، لكلحجر حامتا صلبا يكون أن ؤإما ، والهواء لكلماء والتمزق التفرق 
صفته.ر ؤإلحاد كفر الله حق في الصفتين هاتين إنات أن عر الملمون أجمع 
أونورانيا يكون أن إما لكان وجهة، بمكان مختصا يكون أن بتقدير وأيصا 

النورأن لاعتقادهم محص، نور أنه يعتقدون المشبهة وجمهور ظلمانيا، 
المورانيةالأشياء أن عر دل العام الامتقراء أن إلا ة، حيوالفللمة شريف، 

هذاوعلى أجزانها، بين فيما والدخول فيها، النفوذ مجن النافذ تمنع لا رقيقة 
الشيءذللثإ ؤيكون أحزانه بين ؤيفرق به يمتزج فته ينفذ الذي ذللثا فإن التقدير 
ؤيتمزقتارة ليجتمع أحرى* ؤينفمل تارة يتمل الذي الهواء مجرى جاينا 

فلمذللث، حاز ولو به، لم اّ إله يصفؤ أن بالمسلم يليق لا مما وذللث، أحرى، 



٨الكبير التمسير في الصمات ايات من الرازي موقف 

بعضإنه أوبمال تهب؟ التي الرياح هذه بعض ص أنبمالأنحالقاأعالم يجوز لا 
الجدران؟.على تثرق الي والأضواء الأنوار هذه 

فانهالنفوذ من النافذ يتمكن ولا والتمزق الفرق يقبل لا إنه يقولون والذين 

هذاؤإله ثمديد صلب حبل العالم فوق حصل أنه إلى كلامهم حاصل يرجع 
لهكان فإن وأيضا العالي، المز في الواقف الصلب الجبل ذلك هو ااعالم 

يحمل؟أولم وثخن عمق الشيء لدلك حمل فهل ونهاية وحد محلرف 
فكازمولفاوااءلنهغيرظاAره، غرباطه، ءلاهره تجثذيكون الأول فإزكان 

باطنه.غير وظاهره ظاهره غير باطنه أن هع والباطن الظاهر من مركا 
بلالثوم نشرة مثل الرقة غاية في رقيقا مهلحا ذاته يكون فحينئذ الثاني كان ؤإن 

فش.ت،أناكيءإلهالالم، يرصىأنيجعلئلهذاوالعاقللأ مرة، أش منه أرق 
الفاسدة.الباطلة الأقسام هذه باب فح إلى يفضي والجهة الحيز في تعالى كونه 

كانكلما الثصء أن رأينا أنا وهي جدا، لهليمة اعمارية استقرائية حجة هي ٨( 
وأنقص،أضعف فيه الفاعلية القوة كاك وأست، أقوى فيه الجسمية معنى حصول 

الفاعليةالقوة حصول كان وأضعف، أقل فيه الجسمية معنى حصول كان وكلما 
وأقواهاام الأحأكثف الأرض وجدنا نقول أن وتقريره وأكمل، أقوى 

يكونأن فأما فقعل، لأثر ا قبول حاصة إلا فيها يحصل لم جرم فلا حجمية، 
وحجميةكثافة أقل فهو الماء وأما حدا. فقليل غيره في تأثير الخالصة للأرض 

إذابعلبعه الجاري الماء فإن مؤثرة، قوة فيه حملت، جرم فلا الأرض، من 
حجميةأقل فإنه الهواء وأما التأثيراُح،. من أنواعا فيها أثر بالأرض احتلهل 
قالفلذللث، افاء، من التأثير عر أقوى كان حرم فلا الماء، من وكثافة 
الهواءإلا للروح معنى لا أنه وزعموا بالثى، إلا تكمل لا الحياة أن ت بعضهم 



اJكبيرالتفسير هي الصمات آيات من الرازي موقف  ٢١

الأجسامأقوى كانت، جرم فلا الهواء من كثافة أنل فإثما النار، وأما المستتشق. 
المواليدوتكون والنضج، العلخ يحمل الحرارة فبفوة التأثتر على العتصرية 

منألطم، فإنها الأفلاك وأما والحيوان. واكبايت، المعادن أعني اكادثة 
الخنصريةالأجرام مراج على المتولية هي كانت، جرم فلا الخمرية، الأجرام 
فهاناالتمزيجايت،، تاللئح من محتلمة وأصناف، أنواع وتوليد البعض، بعضها 

وجسميهوجرمية حجمية أكثر كان كلما الشيء أن على يدل الطرد الامتقراء 
وجرمئةحجمية أفل كان وتأثيرا قوة أقوى كان وكلما وتأثيرا قوة أقل كان 

حملحيث، أنه ثويا ظنا الأستفراء هدا أفاد كذللثإ الأمر كان ؤإذا وجسمية، 
معنىالبتة هناك يحصل لم والإبداع الإحداث على والقدرة القوة كمال 

بحثاكان ؤإن وهذا والجهة، بالحين والاحتصاص والجرمئة الحجمية 

عنمنزها تعالى بكونه للقملر الخناسة ثديي الخام الخأمل عند أنه إلا امنفرانيا 
ا.اكوءيق١ وبالله والحيز. والموضع الجسمية 

الد.اُتإ،علو لنمي زعمه حد على والقلية القلية الرازي أدلة هومجمؤع هذا 
تفسيره.طيايته »ي بسطها والى 

٥— ٤ ص ، ج٧ ، ٤ ومج ؛ ٩ ٦ — ص٥٩ ، ٢ وج ؛ ١٦٠ص ، ١ ج ، ١ عج ١لكسر، الممير ت يتنلر ( أ١ 
صا«ا-'ااا؛، ج٤١ومج٧، صمم\ا-0يا؛ ج'اا، ومج1، وصماا-؛\؛ 

ج٥٢، ^١ صآ-ي؛ ج'آأ، ، ١ ومح١ ؛ ^٢٣٢ص'اا-ما؛ ، ^١ ومح٩، 
،،ج١٥٩٢وُج؛ ٤٤- ص٣٤ ، وج٧٢، ٢٩٢ص ، ،ج١٤٨٢ومج ؛ ١٧١ ص

٥٦ص التقديس، وأساس ؛ ص٧٣١ ومحا"ا،جا"ا، ص'ا'ا؛وج*م،ص؛ه؛ 
العالية،)ْجا،جأوالطالح (؛ ١٦٤-١٤٩/١)١^، أصول في والأربعين ؛ ٩٨-

؛٢٧-  ٢٦ص الدين، أصول ومعالم ؛ ٣٥٦-  ٣٥٢ص والخمسين، (؛ ٥٣- ٧ ص 
.١ -٨٥ ١  ٥٧، ١  ٥٥ص المقدمن: أذكار ومحمل 



الكبيرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

العلو®.ارصفة تاؤيل أوجب عليها وبناء 

Iلأش كا وهير معانيه، تعددت الرازي عند العلو أن فنجد تأويلاته عن أما 
هذايح٠الون التنزيه ناهل العلو )وأما I يقول، هن.ا وفي التنزيه، بمعنى 

أهل)وعند ت ؤيقول( والحاجات( النقائص صفات عن منزها كونه على اللفغل 
؛الإلهية(را،,يليق مالأ كل عن منزها يفيدكونه التوحيد 

)وأماI [ ١ • ٠ ]الإنعام: بمغوُك>ه عثا ويشك ثتعثهل ؤ ت تعالى فوله عند ؤيقول 
ههناالمقصود لأن المكان، العلوفي يفيد لا أنه ثلث، فلا >اؤث-له ت تعالى قوله 

المضهدا يفيد لا الزكان والعلوفي الفاط0، الأقوال( هد0 عن تعالى لله التنزيه 
;بقوله والمراد ... وفاسد، باطل اعتقاد كل عن التعالي ههتا المراد أن فثبت، 

بحمسبحه مواء الصفات ط0 عن متقدما متعاليا ذاته في كونه ءؤسن-فيه 
أولمسحه(>أ،.

;٩[ ]ارعي: ه ألثتاؤ، ألبمضث وألقإiاJئ الثأب ■' تعالى فوله عند ويقول 
علىيدل، ودلك عليه يجوز لا ما كل عن وهوالمنزه المتعال بانه ه نفوصف، ريم 

ينبغى(أم.ما كل عن ومتزها وأفعاله، وصفاته ذاته في منزها كونه 

عنالمنزه )وهو I ١[ ١ ٤ ]د: ال>يىه أقث ت تعالى قوله عند ؤيقول 
اوناذعواوضار(ر؛،.

١١٤٤٠٠٣مجأ،ج'آ، التفسرالكّير، )١( 
١. ١٧٣، ج٣١ ^٧، الكبتر، اشر )٢( 
.١٧٣الضرابيءح«ا،ج؟ا، )٣( 
.٨٧٣، ١ ج٥ ،  A^J؛ ١ ٣^١ ، ٢ ١ ج ، ١ ١ مج اعير، الضير )٤( 
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 I،^^الجلال بنعوت اتصافه بمعنى ؛I

•جلال( علو )وعلوه • يمول حث 

بمعنىوربوبيته وعظمته علوه أن بت وقد العلو من تفاعل )تعالى( • ؤيقول 
وهوالعقول تقدره ولا الأوهام تكيفه لا وأن الجلال بنعوت اتصافه وهو واحد 

والمضار(المناع عن منزه 

والقهر.القاJرة كمال بمعنى ت الثالث 

[٣٤]النسا،: ءضار؛|ه علتا َ؛اُك^ آقت • تٌالى قوله عند • يقول حيث 
ونفاذقدرته لكمال كبير علي هو بل الجثة يكبر لا وكره الجهة بملو لا )وعلوم 

.  .)٣(/
مشصه1

بحبوالكبرياء العلو الكبير( )العلى من المراد يكون أن )فوجب ت ؤيقول 
زإ( فنبهيغالب لا الذي المقتدر القاهر )العلى( معنى ؤيقول ، والإلهية( القدرة 

(٦) والاقتداربالقهر العلو يفر بل ، والضر( الغر على القادر أنه على بذلك 

المشابهةعن المتعالي وأنه والفوقية والارتفاع التعالي العلوبمعنى ١^١^; 

)فالمراديقول [ ٢٥٠]اوهمْ: أدوظيثِه< ألي وهن • تعالى قوله عند يمول حيث 
غيرهينسب الأمورولا من أمر في غيره إلى يحتاج لا أنه بمعنى العلووالعظمة، منه 

٦. ATص ، ج] ، ^١ الكبير، التفسير 
.ص٨٣١و.جا"ا،جام، ؛ ص١٢١ُجاا،جآأ، الشترالكبير، 
صراه,•جه،ج*اا الضيرالكبير، 

صزا؛•ٌج؛ل،جماأ، الكبير، الضير 
،جآ>،جمآ،الكبير، الضسير 

دص^ا•ءسه'الا؛ •جا"ا،جامل، الغيرالكبير، 
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توجوه من علته الرد وسيكون 

تعالى.لله العلورا صفة ١١نوت اص: الوحه 

ؤإجماعوالسنة الكتاب ْن بالاصهلرار معلوم العالم فوق الله بأن القول إن 
ؤإنزالالرسل بإرسال والعالم الجنة، في والشرب بالأكل كالعلم الأمة، ملم، 

مماكثير ثبوت من أعظم وثبوتها مستفيضة متواترة العلو ونصوص الكتب، 
هوالوسجود والميزان والحوصى والشفاعة الرجم كأحاديث، هؤلاء به يفر 

الأمةملف، ؤإجماع والسنة الكتاب في كثيرة الحلو« ررصفة فأدلة ، وغيرهال 
يقول؛حث تيمية ابن الألألأت هده أوصح وقر ليمة، الوالعقول والفهلر 

والإجماعوالة ؛الكتاب U؛^، ذلك، إن للعلوفيقولون الثتون الة أهل )أن 
العقل(وصرورة عليها العباد فهلر التي الله فهلرة مع 

•الدلألأيتح لهده إيضاح مزيد يلي وفيما 

النقل:دلالة أولاء 

بماالثاني، المهلل—، العلوفي صفة ثبوت عالي النقل أدلة أوصحتؤ وأن سبق 
.محاإعادته عن يغني 

الإحماع:دلالة ثانيا: 

منواحد غير الإجماع حكى فقد تعالى الله علو على الإجماع دلالة عن أما 
،نقضه في الدارمي الإمام ذللث، ومن -حلقه، على تعالى الله علو على السلف، 

(.TU-Yn /U)تمة، لأبن والفل: العقل تعارض درء )١( 
(.١١/•٠١٦ج٠وعاكاوى:لأين-ب،))٢( 
السالف.عقائد مجمؤع صمن ،  ٣٨٣مجن ت ينظر )٣( 



الكبيرالتمسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

،وابزحزيمةفىكتابالمش ،،واينأبيتج وفياردشالهيةل
ارزالهدهمد ،وابن ،،وأبوالحسنالأنمريفىالإبانة التوحيدر قي 

مؤلفاتهأغلب في تيمية وابن 
والمشركينوالتماري واليهود الملمن من الأمم جميع من فالإجماع 

حك.على الله لعلو مقرون جميعهم فالخلق تعالى، الله علو على وغيرهم 

ابنيمول هدا وفي نمىالعلوءناللهتعار، من ذم ^عواعلى 
هنايذكر أن من وأكثر أعنلم الباب هذا في والأئمة السلف )وكلام ت تيمية 

لف.العقائد مجمؤع صمن صرإ*يمأ، ؛ يتفلر )١( 
العييجعفر أبو المستد الحافغل الإمام شيبة، أيي بن عثمان بن محمد هو شيبة أبي ابن )٢( 

القرآن،وممائل الكبير، والتاؤيح العرش، كتاب، مؤلفاته ومن وصنف،، جمع الكوفى؛إ 
؛١( —٣٩  ١٩٢)Y/ ودي، للي١ ت المقرين هلبمارّت، ت ينفلر ومئتين. وتعين محع محنة ^؛، ٠٢

العماد،لابن الدب وثيران، (؛ ١١)، rrr]/\iممدهى،)١^٢^٠: وسر 
(rr-\/r.)

التميمي.د/محمد وتحقيق؛ درامة ، ٢ ٩ صى١ ينفلرت )٣( 
ولدسةالحجة، الفقيه، الحاخفل، المغيرة، بن حزيمة بن إمحاق بن هومحمل حزيمة ابن )٤( 

—١ ٠ ٩ )Y/ بكي، للI الثّاهحية حليقامت، ت ينثلر لتوحيد. ١ كتابح له ومثتين، وعثرين ثلأيث، 
فيالمهاية وغاية لأدمي)؛ا/ها"م-آ\ِم)؛اآ(؛ البلاء: أعلام وسر (؛ ١١٩) ١١٠

؟(.A-U/X)لال>زرى، حلبقاتحالقراء: 

را/؛ْآ(ءيفلر:)٥( 

_U؟.بفلر: )٦( 

(.١٣٤)؟/يفلر:)٧( 

(؛٢٥٩)ه/مهآ، ومج٠رعاكثاوى، )ا'/وإآ(؛ والممل، العقل تعارض درء يتغلر؛ )٨، 
ابنالإسلام شيخ فيها حكى التي العقدية أنائل ؤيفلر: (؛ nU/rالمة،)ومهاج 

(.٣٩٨)Y/الجعيد، حالي التوحيد: أبواب، في الإجماع تيمية 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف م

كنا
الخرشاك ِمن أن ض من على والرد الذم على معلقون كلهم بعضه؛ إلا 

وليسذلك؛ ينكرون الذين الجهمية ذم وعلى بذلك، وصفه على متفقون كلهم 
وأئمتهاالأمة ملف من أحد عن ينقل أن أحل يقدر ولا حلاف، ذلك في بينهم 

عباراتمجن شيئا يقولوا لم ذلك؛ يخالف واحدا حرفا الثلاثة القرون في 
داحللا أنه ولا العرش، فوق ليس والله ماء، الفي ليس الله إن • النافية 
كلفي أنه ولا مواء إليه بالنسبة الأمكنة حمتع أن ولا خارجه، ولا العالم 
مننحوذللا، ولا إليه، الإشارة تجوز لا أوأنه مكان في ليس أوأنه مكان، 

همبل ظاهرا؛ نصا ولا العرش فوق يكون بأن النفاة تعللمها التي العبارات 
ممابأعغلم ذللا، ينكر من ذم وعلى العرش، فوق ه نفأنه على متفقون معلبقون 

البدع(لا/أهل من غيره به يذم 

همالعالم فوق الله يكون لأن الجاحدين من ونحوم الرازي أن يعلم وبهذا 
عدقلسان الأمة في لهم الذين وأئمتها الأمة ملف لجمح مخالفون 
١^٥;دلالة ئالثاء 

يعلومقرة السليمة فالفعلر حلقه على تعالى علوالله على الفعلرة دلالة عن أما 
العلوجهة يقصد أن إلى مضطرا ه نفالإنسان يجد حينما هذا ؤيفلهر تعالى، الله 

نفسهأم،عن دفعه الإنسان يمملح لا الأمر وهذا الدعاء، حين بالقلب ولو 
أيديهمورفعوا قلوبهم وجهوا أمر في حاجة أو ندة حزبهم إذا كلهم فالخلق 

فعلرتها،تتغير لم التي الأمم بين عليه متفق أمر وهذا ألونه، ؤييدعونه إليه 

احمدمعاذحقي.تحقيق; .{ aw jX)لأينت؛مٍة، اّعيت؛ تليس يان )١( 
سر.بممرف لأبننميت، الهمية: يازتلسى )٢( 
.ص٥٥١العرش، وكنابه شيبة ابجب ن عتمان بن محمد )٣( 





تئج
الكبيرالتفسير غي اكفات آيات س الرازي موقف 

العقل:دلالة رابئا: 

سأذكرتعاركئيرة، عالوالله على دك الش العقلة فالأدلة الحقل دلالة عن أما 
؛منها بعضا 

كالئة أحدسا كان إذا المقاين 
تعارالله أن إذ القص، دون منهما يالكمال يوصف الله فإن نقص، صفة والأحر 

لمفلو بالأحرى، اتصافه للزم الخقاباكين المفتين بإحدى موصوفا يكن لم لو 
،يالصمم لوصفا مع ياليوصفإ لم ولو يالموت، لوصفا يالحياة يوصفا 

لوصفابالكلام يوصفج لم ولو بالعمى، لوصفا بالبصر يوصفا لم ولو 
إحدىفلج فيه، داخلا لكان للعالم مباين بأنه ه يوصفلم ولو بالخرس، 

أسرف،العلو حهة كانت( فلما الأحرى، ثبوت يستلزم عنه المقابلتين الصفتين 
للهإنباتها وجب المتقاطين الوصفين بأكمل اتصافح بها والأتمافف الجهات، 

نقصوصفج هو الدى فول الأو المسامتة ومحفج من يقابلها ما دون تعار 

سنجؤإذا له، أومداخلا للأخر مباينا أحدصا يكون أن فإما موجودين كل ٢( 
له.مباينا يكون أن بد فلا له مداخلا ليس أنه 

والعلولخلقه، مبابا يكون أن يد لا الله وأن كرة، الحالم أن ثبت إذا أنه ٣( 
}الحلور في يكون أن فيلزم الكرة فوف، المطلق 

ومجمؤعص\ْا؛ والتدريت، *(؛ i-o/v)لأينرتّب، والنقل: العقل يفردرءتحارض )١( 
ض1سمطة:لأيناكم،)أ/لأ'ما(؛وابفيالإمخم

عرالقلية العقلية والأدلة ، ٥٥١، ٥٤صرا القرنى، عبدالله د/ ومجالأنها! مصادرها 
XUXTVOص\جم العرفي، ّعود د/ أصرل،الأءمماد: 

=، AT /U)لايزتمة،)\إ١طلرفىدر،تحارضالعقلوالقل: )٢( 







اوء^دد>التمس) د، الصفات ايات هر*ا الواوي موقف 

رالُربر ولنة والسنة للكتاب مخالف وهذا 

اعترفمحل وهو الجهمية، نفي جض من هو الرازى ذكره ما مجمؤع إن • ثانيا 
عليهيخن لم لوحمعها إذ واحد موصع في يجمعها لم مفرقة لكن ذلك يمقدمات 

بعضنفي من يلزم لأنه معدوما، الباري يكون أن يلزمه إذ ،، الب؛للر شان وهدا 
بمايصفه أن التشبيه يستلزم إنباتها أن بدعوى تعالى لله الثابتة الكمال صفات 
أنبدعوى الله عن العلوا *صفة نفى فمن ولابد، القص صفات من يقابلها 
لها.مكان لا التي بالمعدومات الله يثبه أن يلزمه فانه التشبيه، يستلزم إثباتها 

الجهات،أشرف والعلوهو جهة، في يكون أن فلابد حقيقة موجود كل لأن 
العلورجهة في الله يكون أن فلزم 

فوقموجود يعقل فلتن التفسير، بهذا له، نهاية لا موجود عقل إذا ت نالئا 
لهيكون أن يمتغ أنه بمعنى وأحرى، أولى وعدمه ؛التناهي يوصف لا العرش 

لممطلق موجود في هذا عقل إذا فإنه لها، لأنهاية مساحة ذا يكون أو نهاية 
فيُاوا عقل إذا فإنه لها، نهاية لا مساحة ذا يكون أو نهاية له يكون أن يمتغ 

بلكذلك ؤيكون العرش فوق بأنه الموجود هذا وصف يمتخ لم مطلق موجود 
وجودوتنكر العالم، فوق الله بأن تقر الفطر لأن العقل إلى أقرب هذا يكون 

كانالعالم حارج بوجوده أفرُنتا فإذا حارجه، ولا الحالم ياحل لا موجود 
أنبمعتى يتناهى، لا إنه هذا في يقال أن جاز ؤإذا والحقل، الفطرة إلى أقرب 

واكل،اسل تعارض ودر (؛ ٤٨٠)اُ/ّآم\؛—لأبنت؛مية، الجهمية تلسرر بيان ينظر )١( 

(.٥٧٨-0٧٧/٦يانسالهب:لأينبم،))٢( 

سير.يتصرف ص"آْْ، د/ءبدالالهالقرتي، ; ومجالاتهاممادرها الإمحلأم ثي المعرة )٣( 



اJدشهرالتضسر فى الصفات آيات من الرازي موقف لعج

فوقوحود0 ْع فيه يقال كيلك ، وعدمه المقدار بتناهي الوصف تقبل لا ذاته 
الرس

أحيانعندك فوفه يكون أن يجب لا متحيز عندك هو الذي المخلوق ت رابئا 
فوقبأنه وصف إذا العالم حالق في توجب فكيف فارغة، وجهات حالية 

فارغةوجهات حالية أحيان فوفه يكون أن متحيز وأنه العرش 

يكونلا أو محالا، يكون أن إما بخلو لا متناه غير بمد مرض إن • حامشا 
متناهياكان إذا فوقه حالية أحيان تجويز س ذكر U بملل محالا كان فان محالا. 

العالمفوق يكون أن يجب لم الأبعاد تناهي وجب إذا فإنه الجهات، مع جس 
يمدأم.الباري فوق يكون أن فضلا يمد، 

منمتناه إنه قيل إذا يلزم لا فهدا للقاذورات ذاته مخالقلة لزوم عن أما ت سائقا 
هدافبلل لهم يكون لا حينئذ فانه الأحر، الجانس، دون الخلق ي، حان

ظاهرابملولأ هنا الوجه 

المقدار،في اواته ميقتضي لا حقيقته في لغيره الشيء مشاركة ؛ سابثا 
الحقيقة،في المتماثلة الأجسام وسائر والذم، الفضة من المختلفة كالمقادير 

يجوزإنما الأمور فهذه وحينثذ المقادير، احتلاف، مع الحقيقة في تتماثل فإنها 
ماوأما والكيفية، الصفة وهو فيه تماثلت، فيما بعض على يجوز ما بعضها على 

والنقل،العقل تعارض ودرء (؛ ٦٩٩—لأ؛زتيية(الجهمية؛ تلبسي بيان 
.(T'X/V

الجهميةتلسس بيان )٢( 
الجهميةتلبيس ييان )٣( 

سانتليي>سالجتهمية

(.U.Y/n)لأبنتمة، 

X٧١٢/٦لايننمة،)
لأبننمة،



ءالكبير التمسر قي اكمات أيان من الرازي موقف 
كثا=========^^=========^=^== 

يجوزما أحدهما على يجوز ولا لكلمغير، ذلك قي الكبير فليس بالمقدار يتعلق 
مير،مثلدلالخزالخى

•ذلك وغير قدره 

تماثلتإنما الأحر، دون جانبيه أحد من يتناهى الذي فالثني كذللث، كان ؤإذا 
منأكثر أطهما لأن المقدار؛ ش ماثل تم 

/والمصل١ النقص من التناهي غير على يجوز أن يلزم فلا الأحر 
عليهوالتمزق الافتراق حواز عن منز0 مقدس سبحانه الله أن ريب لا  '•ثامئا 
العدمعن بتنزهه إقرارها من بأعغلم ليي بدللث، المهلر إقرار لكن سبحانه؛ 

إقرارهامن أعفلم عدمه وامتناع موجود بوجوب القالوب علم بل والتلاشي؛ 
تفرقهبامتناع إقرارها س أعفلم عدمه يستلزم لما وهي وانحلاله، تفرقه بامتناع 

ياحللا بكونه القول، أن الفعلر فى استقر فقد كذلك كان ؤإذا وانحلاله، 
أدلبه الإحساس يمكن ولا إليه يثار ولا العالم فوق، ولا خارجه ولا المالم 

عامةعند الأول، فإن عليه؛ التفرق جواز على مجتمعا كونه دلالة س عدمه على 
كانإن النظر بدقيق إلا معرفته تمكن فلا الثاني وأما فطري، يدهي الناس 

سءا>م

وهيالأجسام وتماثل الانقسام شبهة على مشتملة الرازي أدلة إن تاسعا: 
الممتنعالتشبيه منع فاسمه»الأحد« الإحلاص. سورة عليه دلت، كما ممنوعتان 

لعليه الممتع والتركسب، الانقسام مغ ارالصمدا٠ واسمه عليه، 

الجمةي، بجان )١( 

الهبةيانمح،)٢( 
ييانتالسسالمهمية)٣( 

لأين-سأن،)ا-/ةاي(.
؛-U'r؛(.Y'n/Uلايننمة،)

 /U(،رطر؛ ٢٣١لأينتّمن



الء^بورالتفسير قيئ الصفات آيات هن الرازي موقف 

أوعنه، منفصل شيءموجود العالم على علواياري إن تال الذي من • عاشرا 
أنعندهم بل يقوله أن يحتاج ولا المنانع، يقوله لا هذا معللقا؟ عنه منفصل بشيء 
يحتاجلا بذاته المتعال الأعلى العالي وأنه. العالم، فوق العالمن رب ذات 
منأحدا علمت وما عنه. بشيءمنفصل علوه يكون ولا أصلا، غيرْ شيء إلى علوه 

عنه.منفصل شيء إلى علوه ز يحتاج إنه يقول؛ هؤلاء 

هنفغير شيء وجود يقتضي لا والحيز، بالجهة العالم على إنه ت القائل وفول 
تقدم.كما الاصافئة الأمور من الجهة فإن العالم، وغير 

بهمحيراي عنه، حارجا شبا وليس اسمه مسمى في هوداحل ما به يراد والمز 
مقدرأنه إلا بحال له حقيقة لا يل وجوديا؛ شيئا ذلك وليس المكان، تفدير 

كانأنه المارة بهذه يقصدون ؤإتما العالم، قبل الزمان يقدر كما مفروض 
فيإليه الله يحتاج شيء أو تعالى الله من هوأعلى شيء هناك فليس كذللث، 
يويلأ،شى الظاهر وأئثح الّما قال كما عندهم الأمر بل علوه؛ 

ثية«ص.
العالموراء ليي وأنه وجوديا أمرا ليس والحيز الجهة بأن هذا واعترافا 

العالمفي حقير أحقر ل وجود؛ ولا بحال له حقيقة لا المحض ١^٢ إلا 
بشيءولا قول بولا المحتز بعلوفي لا يوصفا ولا منه، هوح؛ر افل ّوأسفل 

فوقجهة في كان إذا الله وأن كرة، العالم بأن اعتراضه أما •' عشر حادي 

وأحدالض؛ع،النوم عند يمول ما باب والدياء، الذكر كتاب صحيحه، ملم؛ي أحرجه  ٢١١
(١٢٧١٣.)

(.١٨٤— لابزتيمية،يياندسالجه٠يةت ، ٢١



اكييلالت1سد} ر هز الصلات ازن م*، ى  ١١الر فف هب 

اكالية:الأوجه عله الرد نمش الأخر. الوجه لكان بالنب أمقل لكان 

وأنالثكل، كرؤية الأرض أن على الاتفاق تيمية ابن ذكر • اإتول الوجه 
،.واJة١١الكتاب بدلالة متدبرة الأفلاك 

سالأرض على عالية ماء الوأن كرة، انماب بأن المائلين إن ت الوحه 
الجهات.جميع من تحتها والأرض الجهات، جمح 

تقسمان والجهات 

هوالعاليفوقها وما فالأفلأك شل، فل العلووالجهتان ولها حقيقية: 
مطلقا.السافل هو جوفها في وما معللقا، 

فوقكان رأمه حاذى فما للحيوان، ية بالنت، الالجهات وهى ت وإصاش^ة 
وهكذا.بمتنه عن كان اليمنى جهته حاذى وما تحته، فهو رجليه حاذى وما 

إلىورأسه أعلى، إلى رجلاه فجعلت رحل، لوعلى نما يبهما الفرق ؤيتفح 
فوقهماء التزال لا إذ شيء عليه يتغير لم الحقيقية للجهة بة فيالمأمقل، 

رأسه.فوق لأرنحن ١ فان للإصافية ية بالنأما تحته، والأرصن 

باعتبارهم الجوانك،، جمح من الأفلاك في الدين فالملأتكة كن،للث، كان ؤإذا 
منشيء تحنتط هم ولا بعض، تمتإ بعضهم وليس لأرض، ا فوق كلهم الحقيقة، 
الجنوبناحية في الن.ين نحت، ليسوا الشمال ناحية في الذين أن أى الأرض، 
برجناحية في كان من تحت، ليس السرطان برج ناحية في كان من وكنبللثج 
ؤإنأحرى، وأرجلنا تارة رؤؤسنا تلى ماء الجوانب بعض كان ؤإن العقرب 

ودرء(؛ ٥٨٦و)ا*/ (؛ ١٥٠)ه/ الفتاوى، ومجمؤع ؛ ( ٥ ٩ U/ ) ت الجهمية تلسس يان ينظر؛ ( ١ ) 
تعارضالخلواكل،)ي/مج؛ك







الكيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ٨

لتتا

•، ل الملمن وغير لمون المعليه واتفق الّكا. عن السّن 
;منها بوجوه باطل وهذا ، الدءاءل٢، هبلة العرش بأن الرازي احتج وقد 

استقبالهالا1اواءي يشؤع الش القبلة أن على مجمعون الملمين أن • أحدها 
شؤعالتي هي خآكذلك الصلاة حين استقبالها مع التي القبلة هي الدعاء حين 

الذكر.حين استقبالها 

تجانأمخفىالجاداتاشهممنَنولا بل سنن فليس 
متصلوبعضها واحد جنس من هي التي العبادات عن فضلا والسك كالصلاة 
صلاةهو ه نفوالدعام وغيرها، الفاتحة فى الدعاء فيها الصلاة فإن ببعض، 

أ>؛'ءلإ سفيصاويك إل عقهم • قال حيث صلاة كتابه في الله سماه ند 

]اكوة:مآ'طم.

الدعاعالماءحين إلى وأبصارهم وأيديهم بقلوبهم الخلاتق توجه أن ■' الثاني 
المشركونيفعله بل والشرانع. الملل أهل به يختص لا عقلي صرورى فطري أمر 

ا.عرثال لله ماء الفوق أن يعلم ولا يه يسمع ولا العرش يعرف لا ممن وغيرهم 
فإنالثرع، بغير شن لا للدعاء ئلة الماء أو العرش كون يقال أن الثالث: 

لأبنالجهسمة: تليس بيان في تعار ■؛،^0 محلى والأصح بالي الإشادة دلالة إر ينفلر؛ )١( 

يطرالل، إر ترفع الأيدي ان نهابمه في قال سط ، ٩٦ص أاسالممديس، يطر: )٢( 
(.١٨٢)خ/ل: الهاية:

يسر.؛ممرن، ( ٤٨٣)a/لايزتميت، يانتل؛سالخهمية؛ )٣( 
صرف.( ٤٩٦—٤٩٥/i (aبيةلأ>ن الخهمية؛ تلتس بيان )٤( 





الضيرالتمسير في الصمات ابات من الرازي موقف ٨
ً=====^=^=====ثا 

وجليلوكبر ئلثل ْن عملوا وبما قالوا بما القيامة يوم عباده يخبر غفو فالله 
شيءعن يغفل ولا شيء محه يغيب لا شيء كل على الشهيد تعالى لأنه وحمر 

إلاورنة ين مط رؤوما المدور، تخفي وما الأعين بخائنه العالم هو بل 
١[ل ٥ ٩ ]الأنعام: ممه كثب ي إلا ئايبم( ة رف ولا آ'لآءيى ء1لس ؤر حثز دلأ يمينها 

أ'لأننمر(هj، محيا ألثتزت ف، ما لإ ١ثكا ت تعالى قوله الدليل 
تعالىالله عن العلو نفي على الأية بهذه استدل حينما الرازي ٢[ ]إبرامم: 

فيهاالإخبار الآكريمة الأية إذ موصعه، في هو ولبس صحيح، غير استدلاله 
فاللهالأرض، في وما موات الفي ما تعالى لله وأن تعالى، الله ؛، JiJuعن 

اللهمللث، على دليل فهي الأرض، في وما موات الفي ما جمح يمللث، الذي 
هنابالماء المراد أن كما تعالى، الله عاز إنات فى الإية ولت تعالى>آ،، 

هذالأن الخلو، بها اJراد ولس الأرض، تقابل الي اسلوقة المنية الاء 
الكريمة.الأية سياق ْع يتناسب ماء للالمعنى 

المنانمن كير نفي على تعالى الله بغنى بميل الرازي الثالث: الدليل 
صحح.غير استلءلأل وهو الإلهية، 

لكي.أنئن إله ألأرمن نق إلذ ي أةّى >ؤنئن تعالى؛ قوله : ١^١^ الدليل 
اللهالخلوعن صفة نفي على الأية بهذه استدل الرازي [ ٨٤]\رخمف: .ه ألبمن 

قمح،مز< الوات، في مجن إل ذكره حل أنه الكريمة الأية ومعنى تعالى، 

كثير،لابن اسليم! الخران وتمسير —٧٦(؛ ٦٥)•ا/حرير، لأبن جا«عاليان! ينظر: )١( 
(.٣٨٩)*ا/

(.٥٩٠/١٣)حرير، لأن اييان؛ جامع يطر؛ )٢( 



الضيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي 4وفض 
^=^===========^=^==^ء=====

العلماءفرها وبدا الأرض، في يعبد ؤإله موات الفي يعبد إله الأرض، 

عبادتهتصح محواه شيء لا ، ممود الأرض وفي ممود، ماء الفي فهو 
،يديه بض أذلاء له خاصعون ، الله يعبدون كالهم الأرض وأهل موات الفأهل 

تاوبمم وجهرهم س3ام بملم مو/و دذ أشمو؛دتا ؤ أثن وهو ؤ ت تعالى كقوله لأية ١ وهذه 
•لأرهمر وا موات الفي الله المدعو أي ٣[ ]الأنع|م:  ٠٤)ؤا ةكستر0 

العلواا.صفة  ١١ل تأؤيلاته الرابع الوحه 
جضمن ذك في التاؤيلأت بل التاؤيل، تقبل لا صريحة العلو نصوصي إن 

صرورلأالماد معلومة وهى والباطية القرامهلة تا'ويالآت 

فلهوجه كل من غبو له الثابتة العلو أنواع جمح له ذكره سبق كما تعالى والله 
وارتح،علا أي استوي العرش وعلى المخلوقات، جمح فوق فإنه الذات علو 

فهوالقهر وعلو مخلوق، صفة يماثله فلا وعغلمتها صفاته علو وهو القدر وعلو 
كلها.للأشياء القاهر الغالب ّبحانه 

يغنييما الثالث، المهللتج في أوصحته وأن مبق تعالى بالله العلواللائق ومعنى 
محارم،.إعادته عن 

صعدي،لأبن الرحمن؛ الكريم تيسير ؤينفلر؛ (؛ ١١٠٤للاحري،)م اكريعة! يظر; )١( 
.ص٦١٧

(.)•Y/؟onجرير، لابن بمغلر:جاحالم1ن: )٢( 
لأبنْج٠وعاكاوى: وينظركيلك: (؛ YiV/Uلأبنمحير،)شرالقرآزالعفليم: يطر: )٣( 

تمة،)أ/إ«إ-1'أ(.

•٢٣٧)U/لأ؛نيمية، واص؛ العقل تعارض درء )٤( 
تعالى-بالله الالآتق العلو معنى ؛ ئالثايراجع: )٥( 





٨الكسر التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 
====^=^^^====^=^==^=====^=====دا

علاه،إذا الجبل على فلأن وظهر وعلاه؛ غلبه إذا الشيء على ظهر ؤيقال• 
الكافريزرا،.على أعلاهم أي المميض وأظهرالله 

وكذاأعلاه، الثوب وظاهر عليه، علا إذا المنبر على الخهليب ظهر 
ظهررآ/الشيء علا فكلما أعلاه، المت ظاهر 

تعالىبالله اللائق الصحح اللغوي والمعنى ين،هصسانياكلاهرفياسة، 
العلو.معنى هو 

اعلمبذلك فره كما ؛ ، فوقه شيء لا الذي العالي بمعى الفناهر هو والله 
3انزهن  ١١٥١اوأئت، •■• I٠١ فقال محمد وصفاته الله أمحماء يمعانى الخالق 

•دؤهاكثتية« 
مولواضح وطا ، تعالى علوه على الدالة غق الله أسماء والذلاهرمن 

■فيإهوهويؤ هؤاط ثاقتهر }\ٌث آلأوث ؛^٥> ■' تعالى الله لقول ه الرمول 
ثتيء«•^ilJ،، يبز اثام زأئثؤ »••• ٣[: لاس: 

تعالى:علوه على ١^^١^ دلالة من الرازي موقف 

الذلاهرر فحيث، تعالى، الله علو على الذلاهر دلالة الرازي ينفي 

للجوهري،والصحاح؛ (؛ ٤٧٢— ٤٧١)"Y/فارس، لأبن اللغة؛ مقاسي معجم ينفلر؛ )١( 
يءة)فلهر(. Xo^r/l)مظور، لأبن ]ب:  jU(؛ ٧٣١)؟/ 

بوعاكاوى:لأينتج،)ْ/؛؛آ(؛)^ح،آ(.)٢( 
لأذكلوقلاكتف،باوكرملاينجرير، (؛ ٣٨٥/YY)حرض، لأبن جاْعاوان: بثلر: )٣( 

تأؤيل•ٌن إيضاحه يخز لم الله حق في ١لفلامر مض أوضح من 
-١١للاجري، والقرمة: (؛ ٢٦٨)ا/ْآآ-لابزحزبمة، التوحيد: يفلر: )٤( 

للحكمي،القبول: ومعارج ؛ -Y٨ص١٨القيم، لأبن الونية: القصيدة ومتن ١(؛ ١ ٣• 



اإتمسيرفي الصفات أيان من الرازي موقف  ٢١

الكائناتمن شيئا لأترى فإنك الوجود، بحب ًلهر أنه )فاعلم ■ بقوله 
جهاتعن وبراءته وحقيقته وثبوته وجوده عالي دليلا ويكون إلا والممكنات 

تهي أحرى، أقوالا ذكر حيث الظاهر، لتفسير يرتضيه الذي هذا التمر، 
الغاو_،هو الظاهر أن والباطن الظاهر في )وذكروا رين؛ المنمن جماعة قول 
غالبينأي ١[ ٤ ]الصم،: إه؛ةيم ءؤثأْثمأ ت تعالى قوله ومنه شيء، كل على العالي 

ءؤ٤^٠١ت تعالى فوله ومنه علوته، أي فادن على ظهرت قوللث، من عالين، 
الظاهتوآئت، ار... الحديمث،! في روي ما معنى وهذا [ ٣٣]\}زسمف: يئلهثؤزه 

ءيزمحمحالث،ضة«(رأ/

قولهلأن نغلر فيه عنده التفسير وهذا ظهر، بما العالم وهوأنه ثالثا فولا وذكر 
تكرارافيكون ٣[ ; JbJلالحاه علم ثيء يخر وهو ؛ؤ ذلك، بعد تعالى 

والجماعة:السنة أهل عقيدة ضوء على الرازي محوفف، نقد 

تعالى،علوه على الفلاهر لدلالة نفيه في والجماعة السنة أهل الرازي حالف 
المقمرينمن جماعة قول حكى عندما كلامه من بيانه محبقر ومما تاويله، وفى 

منالفهلرة مغالبة لأن يشعر، أن دون الله بعلو إقرارا كلامه حبايا فير نلاحفل 
بالقبول.ولا بالرفض لا القول هذا على يعقب لم فهو ،، الأمور أصعب 

ُجها،جا'آ،اشرالكسر، )١( 
الحسنىالله أسماء ش-ؤح البينان ولوامع صر؛ئا'ا؛ مجها،جه'آ، التفسيراممّير، )٢( 

صزواموالصفات، 
تمحأساءاسالخنىواسات،)٣( 

مجهااجهآ،ص؛اآ«الكسر، 
٠٢ص• الحوار، د/مفر منهجالأثاعرةفيالخدة! )٤( 



٢١الكبير التفسير غي الصفات آيات من الرازي موقف 

•وجوم س علته الرد وستكون 

تعالى.الله علو على الظاهر دلالة الأولت الوحه 

فكونهويالعكس، ظاهر عال كل يمال أن يصح بحث متلأزمان العلووالظهور 
شيءفوقية ونفى فوفه، شيء فيها يكون لا أن مستلزم حميعا الأشياء على ظاهرأ 

شيء.كل على علوه لإنات مستلزم عله 

المحيط.الجم وهو العرش أن والظهور العلو بين التادزم على يدل ومما 
أعلىالشيء كان فكلما ظهورا، أشدها كان جميعا فوقها كان لما بالمخلوقات 

،.كانأظهر١١

دأئثرا••• ه؛ قال لدا الأحر معنى يتضمن والغلهور العلو من كلأ أن كما 
يتضمنالفلهور لأن ، شيء متك أظهر ليس يقل ولم ثئءار هوهاك محليس الظاهر 

شيءفوقه ليس أنه الظهور موجب وجعل الفلهور فاثبت ،، والفوءية١ الحلو 
العلوجحد فمن جحدها يجوز لا الحقيقة على له ثابتة صفة والظهور فالعلو 

.الفلاهر اسمه لوازم جحل. فقد 

واللهموجود شيء المالي فوق يكون لا أن الحلو في الكمال غاية أن إذ 
ياولكموصوف 

_ممحاسةاب:مراس،)ا/ها\-«آأ(.)١( 
مجمرعاكاوى;لأينتج،)1/خ•؟(.)٢( 
(.١١)U/ تيمية، لأبن • والقل العقل تعارض درء )"١، 
)ه/؛أتآ(•تيمية، لاين مجمرعاكاوىت )٤( 
القيم،لابن ازلكين: وُدارج (؛ ٨٧-  ٨٦)U/ تيمية، لابن الجهمية: -ييى بيان يطر )0( 

(.٢٢٠)آآ/للهراس، النونية; القصيدة وثرح صم'م؛ الهجرتين، وٍلريق (؛ ٥٥)ا/



اJsىJيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

الظاهر!لمعتى تأؤيله إبطال الوحه 

ثوفكقس الثياهن وأئغ ٠... الظاهر؛ معنى موضحا الني. يقول 
المهللقعلوه يستلزم عليه شيء فوقية ونفي ننلها لما نمير الفاء بعد ما أن شك ولا 

منسبحانه أمحمانه بمعاني عندهم علم لا من به يعرف مما سواه مجا كل على 
ظهورهانه أو الغالبة، أو القدرة ظهور بانه هنا النلهور يؤولون الدين المعهللة 

يجوزولا عليها، دليل لا تفامير فكلها وجوده على دلالتها ووضوح أفعاله قي 
يراهونفيضع أن تعالى أسمائه من لأمم عته. التفسير ورود بعد لمزمن 

رل خيب كل نول حهيزة قْلت فقد الناس فسره ما إلى أويلتفت نده عس 
وأس*...، I بقوله قابله لأنه الغلبة على الظهور يحمل أن يمح لا أنه كما 

والظاهروالأخر )الأول الأربعة الأسماء فهذه ئو1إذ محل اياطن 
.وقربه لعلوه واسمان وأبده، تعالى الرب لأزل اممان متما،اإة؛ والباطن( 

تعالى:علوه على الفوقية دلالة ثانيا: 

وفاقوالعالو، الارتفاع يقيد مكان ظرف وهو نحتا، صد اللغة في فوقا 
أي! سهلحاؤيقوق يعلوهم، أي قومه؛ يفوق فلأن وتقول؛ علاه، الشيء؛ 
لمادةاللغوي المعنى وهدا . وغلبه علاه أي صاحبه؛ الرجل وفاق يعلوه، 
تعالى.بالله يليق صحح، معنى )فوق( 

لأيزجرير،ودنظ.رجاحالهانت )ا/بماأآ(؛ للهراس، النونية القصية ثرح  ٢١)
(YY/؛ ٣٨٥) المم، لأبن اكواخماب: ومخمر/T(٣٥٧.)

 )Y( :لاينتب،ويظرسوعاك1وى: (؛ ٣٥٧٨لابنالمم،)مخهرالمواخماب
(.٥٥)\إ المم، لابن السالكين: ومدارج (؛ ٥٨١)ه/ 

(؛٣٤٨١لابزمفلور،)ه/ وuنالرب: (؛ ١٤١٨اوصاحالض:سيوس،)ينظر: )٣( 
مادة)فوق(.، ص٦٧٦للكموي، والكليان: 



اوء^بيرالتم1سر فى الصمات أعان محن الرازي موقف 

تعالىوله ، ذاته لوازم من وعلوم وقومته ، شيء كل فوق إلا يكون لا والرب 
والقاJرل٢/والقهر الذات فومة 

القرانفي ورد وقئ Jاإمونية، التمرح تعالى الله علو على الدالة الأدلة فمن 
ألثا،زيجبمن ت تحار نحوتوله الكريم، القرآن في مرتين حرف بدون مهللقا الكريم 

مننثم ؤ،ثام0 ت تعالى فوله نحو بحرف، ومفترنا ^١؛ ١٨لالإ'عامت بماؤءءه مذ 
•ْ\م.]الخل: مفهره 

فال:ءهغلْ، مالك بن أنس فعن هارأ،، نينب على موقوفا الأثر في ووود 
أثاليكناروجغن وتقول: المي. أزواج هاتمتخرعلى نيب كانت 

نمؤاتا'أمنبع قوي ثى ثمار الله 

XTOO)٦! الشم، لأبن ١^^١^: مخمر بمفلر: )١( 
.ص٩٧الشم، لاين اضب: القصيدة متن ينظرت )٢( 
المم،لابن المرد: اكواض ومخهم ؛ _tUلايزاكم، التونة: القصية متن ينقلون ( ٣١

القبول:ومعارج (؛ ٣٨١)Y/العز، أبي لابن اسارة: العمدة ورح )آ/ْْم(؛ 
لالحكس،)ا/اْا(.

ديناالماء، سداتح من كانت، ه، الله رسول عمة وابنة أمالؤ»ن؛ن، زس_،تتؤححش، )٤( 
الأصحابه:•عرفة الأسيعابه؛ي يقلو: وتممدق. تعمل كانتا ومعروفا، وجودا وورعا 

حجرلابن المحابة: تميز ني والإصابة (؛ ٥٢٠)، ٨٩١- ٨٩٠ص عبدالبر، لأبن 
>آا/هبآ(.العقلاني، 

رّولالكه،حائم الأنم١دىالخزرجي، حمزة، أبو أسبنمالكيناكر، ( ٥١
،٥ ٤ -  ٥٣ص عبدالبر، لأبن الأصحاب،: معرفة ر الامتعابط ينفلر: وتعين. نلأيث، 

(.٧٢—  ٧١)ا/ حجرانمقلأني، لأبن تميزاكحاية: في والإصابة (؛ ٤٣)
ه ٠٥١عق مئام وحقاث ؤ بابه التوحيد، كتاب صحيحه، في البخاري احرجه )٦( 

٧(. ٤٢٠)[، ١٢٩]التوبة؛ألت؛ليبه ^!^، ٥٢رُ؛ا بجن ؛ ٧[ • ]مود 



اليشيرالتفسير فى الصفات ابات من ١^١^^ موقف ك >ه

تعالى:طلوه ظلي الموفية دلالة من الرازي موقف 

اللهيكون أن ونفي تعالى الله علو نفي هو النصوص هذه من الرازي موقفا 
بمادؤءهذ 'زألثاهز تعالى؛ موله عند يقول صثا مكان مي أو جهة مي 

والجهة(أا،،بالمكان الفوقية منها المراد يكون يجوزأن )لا [: ١٨لالإ'عامت 
عبارةالفوقية هده أن بالدليل بينا )وقد يقول: حيث بائلة، نفيه على واستدل 

لاشيءأنه على يدل الأية فظاهر والقوة، والقدرة والشرف بالرتبة الفوقية عن 
بينها؟الي أدلته هي فما تعالى(لآا. الله إلا والرنة الشرف في فوقهم 

كالأتي:وهي ^،،، j،،j3عفنلية أدلة في الرازي أدلة انحصرت 
العقلية:الأدلة 

فيموجود تعالى أنه على لأية ا بهده استدلوا )المشبهة الرازي: يقول 
وحوْ(لأ،.عليه ؤيدل مردود وهو العالم فوق هي التي الجهة 

النثلية:الأدلة 

وهيتعالى، علوالله على دلت، الش الفوقية لفي نقلية أدلة إلى الرازي استند 
لكلا/:

الفوقيةلفغل [ ١٨]الإنعام: ^١٤٠ مأد ألماهز تعالى: قوله الأول: الدليل 
آخر.بلففل وملحوق بلففل مسوق الأية هذه في 

اهم،ج٧،ج٣١،ص٣١.الضم )١( 
،١ ٣ ج ، ٧ ومج ؛ ١٧٤ص ، ١ ٢ ج ، ٦ وعج ؛ ٤٧ص ، ٢ ٠ ج ، ١ ٠ مج الكير، الضر  ٢٢ر

ص"اا.

والجمائ.السنة أهل بالمشيهة يقصد )٣( 
المبحث.هذا من ذكرها سق التي العملية الأدلة تراجع  ٢٤)





اوك1وايرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف م
لثنا

كقوله.'والقهر بالقدرة القرنية على الفوقية هذه حمل ريجب الناكت الدليل 
هوكونالخوف لهذا المقتضى يكون أن وجب ْا ٠ ]المحل؛ مذهتَه ثن لثم ءؤمحامنا 

الوصنايشعربكونعلى المرتبا الحكم أن الفقه أصوله *ى ثبتا لما قوتهم ربهم 
لويمح إنما التعطل هذا فتقول هذا لمتا إذا الوصف• بذللئا معللا الحكم ذللئؤ 
القوي،أم للخوف، الوحبأ، هى لأنها والقدرة بالقهر الفوقية بالفوهية الراد كان 

الملكفوق الميت حارس أن بدليل الخوف توجب لا فهي والمكان بالجهة 
الشبهة(لآ،._ فقطتؤ عساله أحس أنه مع والجهة بالمكأن 

قولهومنه وأنفذ أعلى أنه بمعنى فلأن أمر فوق فلأن أمر )يقال • الرابع الدليل 
ؤد*و• توله ذللثا الراد أن يؤكد ومما ١[ ٠ ]المح: ه أيدمم سل أثم ؤ؛،- ت تحار 
هال>هس_ا بحصل إنما القهر هذا بأن مشعر [ ١٨ل١لإنع١مت ءباو،عه مذ ألناهر 

إذبالجهة، الفوقية لا بالقدرة الفوقية هى القهر لصفة المفيدة والفوقية الفوقية، 
مقهورا(أيكون قد المكان فى الرتني أن العلوم 
علوعلى الفوقية دلالة نفى على الرازي بها امقول التي القلية الأدلة هى هذه 

تعالى.الله 

الفوقية؟هذه يوول فبماذا 

والقوةالفوقية؛الفورة هو الفوقية هذه من الراد أن يوصح الرازي أن نجد 
بالقهرالفونتة منها الراد يكون أن يجب )بل •' يقول حيث والربة، والقهر 

}والقدرة(أ 

,٤٦— ٤٥ا،جمآا،ص *ج، الضيرالكسر، )١( 
،ص٣١.اع؛ر،ح٧،ج٣١الضير )٢( 
_T\.ج"آا، ^٧، الضيرالكبير، )٣( 



٨الكبير التفسير هي الصفات آيات عن الرازي موقف 

)معناْيخافون[؛ i٥٠ ]الحل مذؤ[وه من لثم ؤ،ثامث ت تحار عند يقول نهو 
بالقدرةالفونة هذه حمل يجب وأبما فوقهم من العياب عليهم ينزل أن من ربهم 

ربآا[(أ لالأءراف: مدهنِ ؤوإثا ت كقوله والقهر 
)فيت ْ[ ]ااث-ورى: مةي-له ين ستْلريى الثمزق ؤةك١د نمار! قوله عند ؤيقول 

•وجوم مفهأه وثن • قوله فانية 
أغنثنبكألثحزئ فال! أنه ه عباس ابن عن عكرمة روى ت را؛ذول( 

عليها(الله ثقل من تتفطر تكاد أنها )والمض قال; ٠[ ]الشورى: ميهزه من 

.^٠٥٤•ج*ا،ج•؟، الير، التفسير )١( 
الرحمن،ثقل )من ت بلفنل الم»ي، مطيق طريق س ٣، ٠ ٦ • )٨ ، تميرْ جريرفي ابن أحر-بم  ٢٢١

جامعت ينظر الإستاد، صعيما عياس ابن عن العوش عطية رمير ، رتعالى( نيارك وعظمته 
اثلمفي المنية المحابة وائوال شاكر؛ أحمد تحقيق ( ٢٦٣)ا/جرير، لابن البيازت 

(.٨١٨)ا-؛م'ا،  ٠٣٣)م/د/،ثاماك؛نى، \لأض: 
'■الطريق نفس من بردايتتن دريت فقد ه ماس ابن عن عكرمة رواية أما 

عكرمةعن الرحمن مد بن حصف عن النضي الله تمل بن تريك *لريق من الردايةالأدرت 
صعيفا،اللففل وهذا وتمالى(، نارك الرب بمي فوقهن، رممن بلغغل؛ ها تماس بن عن 

الحديثحن عبئالله بن وشريك آخر، بلفغد حصيف عن روا٠ لمن الخم شريك لمخالفة 
أبو1لشخفىىابأحرجها وير حااعل؛آحرْ، الحفثل، ميء حمبف ولأن يخالف، مالم 

(.٢٣٥)العنلمة، 

معاؤيةبن وُّه؛ر يم، الإمحاقا أبي بن يونس بن إّرابل *لريق من الثانية؛ الرواية 
حنةوص نقل،، من قوتهن رممن بلفظ؛ به، • • تمدالرحمن- بن حصف عن الجعفي 

أحرجهاوتد الذهبي، ووايقه ( ٣٦٥٣)تدرك الم يي الحاكم صححها وفد الإمناد، 
فيسة أبي وابن (، ٣٦٠٣السيرك،)في والحاكم (، ٢٣٦)أبر 

د/هنامالاعتقاد: ائل مم المدة الصحابة أقوال ؛نظر: (. ١٣)العرش، كتاب، 
(.٨١٨)، ١١٠٣٤- ٠٣٣)م/اض، 



الضيرالتفسير ش اكم١ت آيات من الرازي موقف 

علىؤيدل عته، عباس ابن ببراءة القطع ويجب مخيف، القول هذا أن واعلم 
وجوفائه ف

نوقهن•ممن منه يفهم لا محن4 ^بن ت قوله أن ١( 
ثقلمن حصلت إنما الحالة هانْ إن قلتم لم لكن ذلك، على يحمل أنه هب ٢( 

الملائكةثقل من حصلت إنما الحالة هذه إن يقال أن يجوز لا ولم عليها، الله 
ماأذصل لها وص الثناء ااأءأت ت قال ه أنه الحديث فى حاء كما عليها، 

■ل أوناجيا؛ أورا؛ع قائم ملك وفه إلأ شنر موصع فيها 
هومن هيبة من وتنفهلر تنشق موات التكاد المراد يكون أن يجور لا لم ٣( 
ذكروهالذي القول أن الوجوه بهذه فشت والقدرة؟ والقهر بالإلهية فوقية فوقها 

والركاكة.الفساد غاية فى 

إنماالكفر )وهوأزكلمة الكشاف! صاحب ذكره ما لأية ١ تاويل في ت رالثاني( 
منتحتهن من يتفهلرن ت يقال أن القياس وكان الوات، تحت الذين من جاءت 
جهةفي مؤثرة فجعلت فقلب ذلك في بولغ ولكنه الكلمة، منها جاءت الي الجهة 

تحتهن،التي الجهة ودع فوقهن، التي الجهة من يتفعلرن يكدن قل: كانه الفوق، 
فجعل[ ١٩]الحج:مق من ءؤبمّب تعالى! قوله البالغة في ونفليره 

الباطنة.أجزائه في مؤثرا 

،الأرصثن، فوق من أي ه محن ين ت يقال أن الأية تأويل في ت )الثالث( 

بابكتاباازهد، ، سننه في ماجة وابن (؛ ٢٣١٢)كتاباازهاJ، سه، ش اكرطي أخرجه )١( 
الثناءءأهلت، ت بلفظ )ه/ميا(؛ ، منال0 في أحمد والإمام (؛ ٤١٩٠)١لحزنواJكاءا 

حسن•إمحناده ثعاراء. لله ناجيا ومنك إلأ أصاخ آربع نوضع فيها نا ثيثد أف لها وحى 
)م/ا.بمم-لإبمم(.للزمخشري، طرإرملصاباصاتنى: )٢( 



الكسرالتفسير فى الصفات أبات من الرازي موقف 

ألعظبم؛ا<آمن ؤهو أ'لأزني ق همتا آلثتؤزت ة مآ I لأية ا هد0 قبل قال تعالى لأنه 
فوقمن أي ت ْا : لالثررى ميهأه بن يثمْلننك اكمو؛ت ءؤةلكد ت ل قا ثم ٤[ زالثورى: 

الأرض•

حصلتالش الجهة من أي مههزه ق معنى يقال أن التاؤيل في ت )الرابع( 
الجهةمن أي ت قلهذه ء؛ؤمن فقوله ، فوق هي الجهة وتلك ، فيها الموات هذه 

امقانٍةاسم،فها(لا،•
Iواييماعة السنة أهل عشية ضوء على الرازي موقف نقد 

تعالى،علواثاله عالي لخومة 
نمومن ونةالية، عقلية بأدلة نفيه على واستدل المئبهة، مذهب هو هذا وعد 

الفوقية.اؤيل أوجب 

•وجوم من عليه الرد وسيكون 

تعالى.الله علو على الفوقية دلالة اأتول؛ الوحه 

مجازأنها الجهمى فادعى ءيرْلآ،، على الثيء علوذات هي الفوقية حقيقة إن 
وصنانائبه، فوق والأمير القفة، فوق الذهب يقال كما والقهر، الرتبة فوقية في 

المجازعلى وحملها سبحانه فوقيته حقيقة إنكار لكن تعالى، للرب ثابتا كان ؤإن 

عديدة:وجوه من باطل 

المحيحةالصريحة والقول ليمة، الوالقول للفملر مخالفته : )ااتول( 
المتواترة.

محأا،جلأ'ا،١^!^، )١( 
XToofX)المم، لأبن مخكراّامحاب: )٢( 



اJكهيرالتفسير في الصمات ابات من الرازي 4وةما 

مقرونةجاءت قد الرب فوقية لأن باللغة، باطل التأؤيل هذا أن ٠ )الثالي( 
قرنيةفي صريح فهذا •ْ[ ]المحل: مذهتِه من لثم ءؤءمف تعالى؛ كقوله بمن 

له.اللتة أهل استعمال لعدم الرنة فوقية عر حمله يمح ولا الذات، 

الأصل،حلاف عر والمجاز الحقيقة، اصدم في الأصل أن )الئالمثؤ(: 
فوقيةفى القرينة فأين حقيقته، عن تخرجه قرينة من لأيد المجاز ولامتعمال 

تعار؟!الرب 

ذلك!فإن ، قبيحا كان تعار الله حق في به صرح لو التأؤيل هذا إن • رالرابع( 
لميتقارياإذا وأما ، لأخر ا من أقفل وأحدهما المزلة، ر المقاربين في يقال إنما 

قثرفوق الجوهر تقول أن المح كل يفح كان ؤإذا ، ذللث، فيها يصح لا فإنه بوجه 
بينهماالذي العظيم للتماوت العقلاء منلث، صحكت، ذللث، قلن، ؤإذا البصل، 

وأعظم.أعفلم والمخلوق الخالق ين الذي فالتفاوت 

مدهنَءؤوإثا ؛ توله في احتمل إن التأؤيل هذا إن • )الخامس( 
فهيالأرض، على تقرون محميعا أنهم علم قد لأنه فذللث، [ ١٢٧]الأعراف: 

بمادوءهمل آلثاهز ؤو*و ■' تعالى قوله في مثله يلزم لم وغلثة، قهر فوقية 
حتىواحد مكان في مستوين ليسوا وعباده أنه بالمروره علم قل إذ [ ١٨]الإنعام: 

قهرفوقية تكون 

للفوقة.تأؤيله إ؛ْلال الوحه 

.ها-ثير أ-لكم وهو بماوإء مق ألثاهز •' تعالى قوله ١^^؛ 
[.١٨]الإنعام: 

الطحاؤيةالعقيدة وشرح ؛ ( ٣٥٦—٥٣٥ )T/ القيم، لابن ■ المرسلة الصواعق ينظرمختصر 
(.٣٨٨-  ٣٨٧)Y/العز، أش لأبن 



٢٦الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي 

المدللأثثاهره ؤ ت ُقولخ ؤيعتي همادْ، مق القاهر )واناله جرير• ابن يقول 
هنفوصف لأته بماوءءه ^^٠  ijLؤإنما؛عليهم، المالي حالقه، الختعد 

فمعنىعليه، مستعليا يكون ن أ شيئا هر نا كل صفة ومن هم، إيا يقهره لى تعا 
وحلقهلهم، بتدليله عليهم المالي المدللهم، عباله، الغالب والله إذن؛ الكلام 
دونه(لوهم إياهم، يقهره فوقهم فهو إياهم، 

وهما؛ؤمرو0ه رسزذا منهر من يثم ؤ،ثامذا I تعالى قوله • ١لداذياة ١^^٠ 
•>،[.]انمل: 

الممواترفي التي الملاثكة هؤلاء يخاف ت ذكره تعالى ريقول ت جرير اين يقول 
أمرْ(لى.عصوا إن يعيبهم أن قومهم، من ربهم دابة، من الأرض ني وما 

٥[.]الثوري: ميهزه من يتسلنيى الثثين ءؤق٤اد الثالية: ا[تية 

الأرصينفوق من يتشققن الموات تكاد ذكره! تعالى )يقول جرير• ابن يقول 
علماءوسائر والأئمة )المالم، ت تيمية ابن ؤيقول ،• وجلاله(ل الرحمن عفلمة من 

إنيقولون لا شيء، كل فوق الماء في ؤإنه المرنتى، فوق إنه : قالواإذا المنة 
يلذللث، عن غفو ووعاء ظرفا أو له محلا يكون أو يحمره أو يحويه شيئا هناك 

عالوهو إله، مغتقر شيء وكل ، شيء كل عن متغن وهو ، شيء كل فوق هو 
،•ءرمض*< 

•د/امش جسق؛(، ١٨٠)و/ ألمان، جامع )١( 
)ا/ا"ه؟(«ؤيتفلرالتوحيدت د/اإتركي؛ ت تحقيق آ>^ ٦٦i٦^^إحا٠عالمال، )٢( 
جامع)٣( 
مجموعاكاوى،)أا/ءءا-ا*ا(.)٤( 



الكبيرالتفسير ش اكمات آيات من الرازي موض 

تعالى:علوه على إليه، والصعود انمرؤج دلالة ثالئا: 
والمعود.مووالارتقاء الاللغة: فى اثمرؤج 

]المعارج:٣؛!إثوه وألرمحح آلعلتهئ تعالى: قال المصعد، والمعنج: 

وعلهالشيء في وعرج ارتقى أي عروجا، يعرج لم والالدرجة في وعرج 
وعلا.ارتفع أي عرج مهو الشيء وعرج أثارفى. عروجا ويعرج يعرج، 

٠والل.رج  ٠١۶المصانج والمعا 

اللهعلو على تدل التي الأدلة من وهو واحل•، بمعنى والمعود والعروج 
صحيحاللغوي المعنى وهل،ا أعالي. إلى يكونان والعروج الصعود لأن تعالى، 

تعالى.بالك لق 

قالإليه، الأعمال صعود في ورد ما الكريم، الكتاب في العروج أدلة ومن 
حودوص [، ١٠]فاطر: دردعه؛ه ^لشإح ؤإلععل أثيب ألكبر نعد ؤ.إني تعالى؛ 
ذكاأش •' تعالى قال إليه، والروح الملائكة وعروج ه، الله إلى الأرواح 
ه ١٥سة أك ■حمس،أن شارْ ؟ن يوم ؤ إكد رآلزؤح عيج . ألتمايج 
٤[—  ١٠ت ]المعارج 

المان:عرج(.لآظرحامع مائة) (؛ ٣٠)؛/٤ فارس، لاين اللنة: مقاسس معجم يفلر؛ )١( 
سفيياناسة:لأنىاكامالأضابى،)ا/مهه(.

ئدة)مج(.لظىلسالإصا،(؛ ٣٢٢٣٢١)Y/ر، 
مفماجتير، بحث (، ١٣القرموشي،)ا/اا—عم فٍهما; العقيدة ائل وموالمعراج 

القرى.أم جاممة الدين، وأصول الدعوة كلية العقيدة، 
؛_UUت الوسة القصيدة ومتن )ا/ههمآ(، لابزخزيمة، التوحيد! ينظر )٣( 

العز،أبي لأبن الهلحاوية: العقيدة وثرح ؛  ٤٨- ^١٤ ص للذهبي، والأربعين; 
=وث.رحاسدة )\إ للمذكي، القول: ومعارج (؛ ٣٨١، ٢٧٧)أ/



اككمرالتفسير في الصاuت آيات ْن الرازي موقف 

دالةكلها ه معراجه في الواردة فالأحاديث ه الّكا سراج المروج أدلة وْن 
،سماء كل للنبي. جبريل فاستفتاح سمواته مع فوق الباري الخالق أن على 

وفرضوأدنا0، فقربه ربه إلى انتهى حتى ا؛عة الماء التجاوز حتى وصعوده 
وغيروتعالى، تبارك ربه وبض موسى.ت محن وتردده الخمس، الصلوات عليه 

.ذلك١١٢

علوه;على تعالى أليه والصعود العرؤج دلالة من الرازي موقف 

رالثؤحألتني=قه ثتمح آشايج. ذى أث ءاؤن0 ت تعالى قوله عند الرازي يقول 
مكان،في الله بأن القائلون )احج ت واه سنة أك حميس يشارْ ماز يوم ل إثه 
توجهتن من الأية بهذه فوقه أو العرش في إما 

وهوإنماذوالمعارج بأنه موصوف تعالى الله أن على دلت الأية أن ت رالأول( 
•فوق جهة في كان لو كذلك يكون 

عروجأن فبين ٤[ ه إنه وآلرئح آلنلتهقه ءؤقت>ح ت قوله ت )١لناذي( 
فوق.جهة في تعالى كونه يقتضي وذلك إليه، وصعودهم المادثمكة 

أنهئت والجهة الذكان في كونه امتناع على الدلأتل دلت لما )والجواب،(: 

لابزعثيمين،الوامحعلية! العمدة وشرح (؛ ٢١١~  ٢٠)ا/؛ للهراس، النونية؛ 
/\(T<<o ؟) للفوزان، : أيثاوشرحها.UU_

القاسملأيي المحجة: يان الحجة؛ي في تعالى الله علو على ه الني يراح دلالة ينظر 
- ١٣٧، ١٧٣))،/سمة، لابن الخاوي: ومجموع )\إيم\'-بى\(لأ الأصفهاني، 

العقدةوسائل والعراج والإمرا، (؛ ٣٢٤)أ/ سمة، لأبن الة: منهاج (؛ ١٧٤
القرموشي،عمر فهما: 



الهكبيرالتسير هي الصفات آيات س الرازي موقف ٨

فيهالوجوه ذكرنا فقد )ذوالمعارج( بأنه الله وصف فأما التاؤيل، من لأبد 

فليس٤[ إثوه وآلزيح الثيتقه ت فوله في )إلى( حرف وأما 
آأمِيتثع ^٧١؛^ • كقوله مراده إلى الأمور انتهاء المراد بل المكان منه الراد 
ءؤ،إفيت كقوله والكرامة المز موصع إلى الانتهاء المراد [ ١٢٣]هري: كلم؟4 

الأمكنةأعلى الثواب دار إلى إثارة هذا ؤيكون [ ٩٩]الصانات: إك ذاهب 
وأرفعهالأم

بينيفرق ثهولم المامة الماء إلى الرسول. معراج من موقفه عن أما 
تمعرجان الله. لرمحول كان أنه اعلم ت يقول حيث والمعراج، الإسراء 

الأقصى•الجد إلى المرام المسجد من أحدص.ا 
يتعلقفهذا تعالى، الله ملكوُت، أعالي إلى الأقصى من I وا(ةحر 

*نسمين إلى المعراج يقم اخد لم 

•الغيسا عالم إلى الشهادة عالم من ت أحد،هما 

الغيب.غسبا عالم إلى الغيب همالم من ■ ثانيهما 
وهو؛الأذكاروروحاني بالأفعال، جماني المعراج وأن 

بلففلاستدلوا رالسبهة I يقول حسث، تعالى، الله علو على دلالته وهوينفي 

الأرواح٤~ الجنة؛ في الدرجات — ٣ والعم؛ المواصل ~ ٢ المرات؛ ~ ١ ■ *ي الوجوم ، ١١
؟._YY•جْا،ج*م، الكسر، يفلرالتمر الملكية- 

 )Y( ،ص؟أ\..جها،ج'م، الشترالكسر
التفسيراعير،مجا،جا،صنهيأ«)٣( 
l^_،رإ( 



٨الضير التفسر في الصفات أيان من الرازي موقف 

بجهةمختص أنه على السورة هذه قي الإنزال وبلففل المتقدمة المورم في الإسراء 
فوق(أم

حيثبعمله، ذلك أبى ؤإن تعالى، الله يعلو ونطقت، شهدلت، فطرته أن إلا 
صعودهعند الروحانياُتح عالم في للدعاع المع الراتب، ه الني )ذكر يقول؛ 

المغلهر(على الممدر أثر فاض المعراج من نزل فلما المعراج، إلى 
لهالكون حقائق انكشاف بأنه الني. معراج يوول وهو 
i JUftj  والحماعا؛ن;السنة أهل عميدة ضوء على الرازي موقف

علوعلى والمعراج الصعود دلالة نفيه في والجماعة المنة أهل الرازي حالفإ 
تعالىالله علو على والمعراج عود المح دلالة ألمت، من _، j،Jlوجعل«تعالى، الله 

والخروج.المعود تآؤيل أوجبا ثم ومن مشها، 
بهذايكون له، الكون حقائق انكشاف بأنه الني. معراج أول وهوحينما 

؛الفلأمفةل؛/ءتآثرا

علىالعربإ لغة دلتإ وفد واحد، بمعنى والعروج المعود أن ذكرتا وأن وسق 
حسناهذا، على اللغة دلالة خزيمة ابن أوضح وقد تعالى، الله علو على يدل أنه 

صمْا،همدباسبهةاض)١( 
المة.

 !٦(rTKYTV ؟) :بد\وحص\بس.ت
نفسه.المصدر )٤( 



الهكبهرالتفسير في الصف1ت أيان من الرازي موقف 

نزلوبلسانهم بها حوطينا التي الُرب بين السائرة اللغة ني معلوما )أليس .' يقول 
الماءوهوش المدبر يدبره إنما لأرض، ا إلى الماء ْن لأمر ا تدبير أن الكتاب، 

'•نعالى هال الماعد، ت العارج أن ت عندهم مفهوم وذلل؛، الأرض، في لا 
وفوق،أعلى من الشيء يعرج b_، أء ^^: ١١إقوه وآلريخ آتليًئ 

المعودفدل ، تغالطوا( لا العرب لغة فتفهموا وأسفل دون، إلى أعلى من لا 
تعالى.الله علو على والعروج 

تاقو4 رأقخ ألثلبمقه ءاؤق>ح تعالى: قوله معنى موصحا حرير ابن يقول 
فيوالهاء الله إلى بعني )إليه( ه، جبريل وهو والروح الملائكة )تصعد 

الله(رى.إلى عانية ٤[ ]المادح: 4اثهه : قوله 
تتعالى علوه على إليه المخلوقات بعفس رغ دلالة ٠ رابئا 

،الخنزير ؤيقتل الصليب ليكبمسر ومحمينزل ، وروحا جسدا ٤^٠،^ عيسى الله رغ 
روأحف ؛^؛u ثرنتت> وثثلؤزق إلأ ويادناث متوبيش إي بهسم؛ اثع ثال ت تعار قال 

حنطإيملإزبثٍج' إل آكنثوئث ئوءّ 'كنئواإك اك!زنئ مود أبتدق وجاعلأية 
[.٥٥تأألءمران: .4 بيه محن مثا 

»اإناللآلأثامؤلأقغييقولالميه: وكاوللث،ترفعالأسالاكالخةإليه، 
محممت،يلإقظاشث3امحار،وظامحار

اللهعلو على الدالة الأدلة من إليه الخلوقات بعض فرفع ، ٢٣١الم،...((مد 

(.YoU-Yon)\/التوحيد، )١( 

(.٢٥١جا.عا;_ان،)'آأ/)٢( 
(.٤ ٤ ٤ ) ، .٠ . ننام. لا الله •إى ه! ثرله باب الإيمان، كتاب صحيحه، في لم مأحرجه )٣( 



٨الكبير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 
يثا^^^=^^======^========^==^==== 

لآنارلجلأيمنالأإراءرُ"•نمار، 
تعالى;علوه على إليه المخلوقات بعض رفع دلالة من الرازي موقف 

ا6هوراسق مييك أو( ينممئ أممئ ل ١٠تعالى قوله عند الرازي يقول 
وأنهتعالى لله المكان إمات في لأية ا بهدم يتمسكون )والمثبهة ؛ [ ٠٠ممران: ]آو 

القاطعةبالدلائل التكتاب هذا من الكثيرة المواضع في دللنا وقد الماء، في 
وهوالتاؤيل، على اللففل حمل فوجب المكان في تعالى كونه يمتع أنه على 

توجوه من 

إوهسح؛مواسممذuئ،رفعا وجعل أزالمرادارمحلكرامي، )اآثول(ت 
العراقمن ءص إبراهيم ذهب ؤإنما [ ٩٩]الصانات: ه رق إك داهب • قوله ومثله 

الحجاجوقديسمى القاضي، إلى الأمر هدا ارفعوا ت السالء؛لان يقول وقد النام إلى 
التفخيمذلك كل من والمراد الله، جيران المجاورون مى ؤيالله، زوار 

ههنا.فكذا والتعغليم 

مكانإلى يرغ إنه معناه أذه ^^١^١ • قوله يكون أن التأؤيل في ■' )الثاني( 
الأحكامأنواع الخلق يتولى قد الأرض في لأن الله غير فته عليه الحكم يملك لا 

الاه.إلا الفناهر وفي الحقيقة في هاك حاكم فلا الموات، فأما 

ذلكإلى عيسى ارتفاع يكن لم مكان في الله بان القول بتقدير إن I رالثالث( 
والروحالثواب من مهللويه هناك لووجد بذلك ينتفع إنما بل وفرحه لانتفاعه محببا 

القيم،لأبن النونية؛ المصيدة ومتن )ا/هه'ا-ا"ه'آ(؛ حزيمة، لابن التوحيد: ينظر )١( 
القبول؛ومعارج (؛ ٣٨١)Y/العز، أبي لابن الطحاؤية: العقيدة وشرح صم١م١؛ 

■النرنينة يشرح ؛ ص٦٧للغونان، الوامحطية؛ العميدة وثرح (؛ ١٦١)ا/للحكمي، 
هم\ب)\إ'\ى.



الهكبهرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ء

المراد:أن على اللفظ حمل من لابد القولين كلأ فعلى والريحان، والراحة 
لمذكرنا ما إصمار من لابد كان ؤإذا ومجازاتك، ثوايلثا محل إلى ورافعك 

تعالى.لك اسمان إنات على دلالة الأية في يغ 

[٥٥:و;اضلىه ؤ ت قوله فى رفعه أن على تدل لأية ا هدم أن ^٠؛ وا • ؤيقول 
ليتهده فى الموهية أن كما والجهة، بالخان لا والمنمة، بالدرجة الرفع هو 

والرسة(بالدرجة بل بالمكان 

توالجماعة المنة أهل عقيدة ضوء على الرازي موقف نقد 

إلى. عيي رفع دلالة نفى عندما والجماية المنة أهل الرازي حالف 
..رفعه تأؤيل أوجب ثم ومن تعالى، علوه على دالا الله 

رمفيها ذكر التي للأية الصحيح المعنى بإيضاح عليه الرد وسيكون 
صعنى 

المنةدلت ولقد تعالى، الله علو عر اكالة الأدلة هومن عيس. رفع إن 
قولهالعلم ياؤللأب تسمعوا )ألم • حزيمة ابن يقول "صث الرم، مض إيضاح على 

ديابماىمتويش إذ يسئ  ٠٤١»ال ^إد ت مريم ابن لمسى يتعالى بارك 
أممل.إلى أعلى من لا أعلى، إلى أمقل من الشيء يرفع إنما أليس ْْا زآلممران: 
منالأنان يهبهل أن ومحال [ ١٥٨]الغاء: إليه  ٠٤١رصه ت هق الله وقال 

وأمنل.مه أحفض موصع أوإلى بملنها، إلى الأرض ؤلهر 
تكونلا حوطنا بلغتهم الاين العرب لغة في الرفعة لأن إليه الله رفعه ت فيقال 

صآ>، و٠ج٦،ج١١؛ —٩٦»جا،جح،الكبير، التفسير )١( 



٨الكبير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

رإرأعرومق(ل أسفل إلامن 

)إر(بحرف عدي الرغ لأن والمنزلة، المكانة برغ الرير تأؤيل يستقيم ولا 
الفونةص الذي بارغ وهويختص 

Iتعار علوم عر عنده، بأنها الخلوقات بعض احمماص دلالة خامشا 

هوبعفن من إليه أنرب بعضها وأن عنده الخلوئات ؛عفس بأن التصرح إن 
بأنهاعليها العض يهللق وقد تعارأم، الله علو عر الدالة الأدلة من أيقا 
•الأمة سلف عن ولا سنة في ولا كتاب ني لا يثبت لم وهذا العندية، صفة 
•توفيقية الإلهية الصفات أن هومعلوم ومما 

عندهبأنها المعنلوفات بعض اختصاص دلالة من الرازيا موقف 
تعالى:علوه على 

مترتبوهن>ا تعارهوالنفي، علوالله عر الدالة الأيات هن-ْ من الرازي موقف 
بعضباحتماص تمرح التي الأيات وعند أصلا، تعار الله للو نفيه عر 

الضحٍد،)ا/ه0:أ-أ0'ا(.)١( 

وإثLتطوالكضمواردض)ا/س(؛ ضمن، لأبن الواث: الشدة ثرح )٢( 
)\/TT\<اا.ةاصاص، !^١لقين: 

المم،لأبن اب: القميئة ومن (؛ ٢0٦-٢٥0/١)لأ؛نحزبمة، الوحيد: يطر: )٣( 
القبول،؛ومعارج (؛ ٣٨١)أ/العز، أبي لابن الطحاؤية: العقيدة وشرح ؛ ص*ح—١٨

ايونينة:وشرح ؛ ص٦٧للغونان، الواصعلية: العقيدة وشرح (؛ ١٦١را/للحكعي، 
للهراس،)ا/-ا:آ(.

مهجاوا>ثالذىلسدالرحمزالمغراوي، يطرفيذلالئ،المفرون؛ينالأطوالإثبات، )٤( 
ارءاوه،)ا/اا(.



اوء^بيرالتفسير فؤب آبات من الرازي موقف م

والقاصيالثسعة، وجمهور المعتزلة، الرازي يوافق عنده بأنها المخلوقات 
١^١،عر الميك أففلمة قي الحلمي الق عبد وأبا الاقلأنى، بكر أبا 

همحاليل، ص يثتلإ>ي، لا صدم ءؤوس ت تعالى بقوله احتجوا وند 
الوجههو يهمنا والذي وجهين، من الأية بهده دلالتهم ووجه [ ١٩زالأسياء؛ 
محييةالعندية هده من الراد ليس أنه )الأول( ت الرازي يقول حث الأول، 
والشرف،القرب محيية بل تعار، الله على محال ذلك فإن والجهة المكان 

القربةمن المؤع هذا أن علمنا الملانكة صفة في واردة الأية هذه كانت ولما 
لغيرهم(رآ/لا لهم حاصل والشرف 

منيجعلها بل المكان محيية الحندية هذه تكون أن ينفي الرازي أن والشاهد 
إيضاحها.سبق الي والقلية العقلية بادله ذللث، على ؤيتدل الحال، 

تيلي بما الأيات هذه تأويل يوجب فنجده 

رنهترهت نوله الأية هن.ْ في المذكورة الموائد رمن • يقول حيث 
وجوه:نفيره وفي زالإليام؛ 

حاصرة،مهيأة معدة الحقوق تكون كما تعالى عنده معد أنه )الراد •' 
وصولهمبيان قي نهاية وذللث، ٨;؛ ]المة: ن؛آلمه محي ءؤ->زآؤهلم ت تعار قوله ونغلرْ 

؛صْي—٦٧ال-ين، اصولط معالم ني الرسول، عر المللثح أفضلة ني الرازتم، فول إلى ينظر  ٢١١
الدين،أصول، في والأربعض (؛ ٢٥١٢-  ٢١٠٩ص ٧، ج العاب،)مج"١، والمْلاو، 

منأفضل الر*ول أن الكلام أمول، في الخمسين في يرمح، بينما ؛  ١٩٨~ ص٧٧١ 
٢٢١ص ويزلكفيسملأفكارالمتدمنوالماحرين، ؛ ٣٨١المس،

-٢٢٣.

ص؛ا.ومجح،جأا، ؛ ص٣٦١ؤيتفنرت ؛ ٢١٦ءر،مجا،جآ، اكلمرامر، ( ٢١



٨اJكاJير التمسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 
================^=^=====^=دا

ذلك(رمن ثقة على وكونهم إليها، 
ذلكبأن يشعر رنهتره ءؤ;ءث قوله! أن التحقيق إلى لأقرب ا )وهو رالJاjيا 

بالمكانيكون لا القرب وهذا تعالى، الله من بالقرب موصوف المدحر الأمر 
والرتة(روالعلو بالشرف كونه فوجب والجهة، 

الرادأن على يدل [ ٧٩]او؛مة: رنهنره قوله: أن )واعلم )الثالث(: 
انمديةمن المراد وليس وطاعته عبوديته فى الاستغراق الله محي البل كون مجن 

ءنْوعى ؤ ت الملائكة صفة في قال )أنه ؤيقول'• والمكان(أم، الجهة بحب 
الننكسن؛محي ارأنا : الدنيافى المزمين صفة فى وقال [ ١٩،: ]iVuمئلإو0ه< لا 

يومصفتهم في وقال ُيىاا، محيي ظن محي ارأنا : أيناوقال لأجلى«ل؛،، ءلوثه؛إ 
•دارهم في وقال ْْ[ ]المم: .٤٩ •ثندر ملك عند بدؤ، ،ئعد قا القيامة 

رغم٤٠بمد ءؤ-جرآوهم • ثوابهم في ومحال [ ١٢٧لالإ؛-«-امت تيم٤٠ عند الثاني دار ءؤث؛ا 
العندية(رصفة بواسهلة العبودية صفة كمال حصول على يدل وذلك ٨[ ]المنن: 

يملكلا بحتك أي [ ١٦٩)،: ١٠٢٠۶]آل ريهُريم تعالى! )محيقوله ؛ )الرابع( 
تعالى.الله إلا صرا ولا نفعا أح. لهم 

.١ ٠ ٦ - ١ ٠ ٥ ص ، ٣ ج ، ٢ ومج  ١٨٩ءس ، ١ ٣ ج ، ^١ مج الكبير، التفسير )١( 
؛١١١ص ، ١ ٥ ج ، ومج٨ ؛ ٩ ٤ ، ١ ٠ ج ، ٥ ومج ؛ ٢ ١ >صآ' ، ٢ ج ، ١ ومج ه، نفالمدر )٢( 

،ج٩٢ ، ١ ومحْ ؛ ٢ وصُا٠ ؛ ١٣٠ص، ج؟٢ ، ١ ومج٤ ؛ ١ ٤ »_A ، ج٢٢ ، ١ ومج١ 
»_TU، ج١٣، ^٦١ صراح؛ 

محح،ج1ا،الممسيرالكر، )٣( 
لهصروق سيارنحانم، رفيه (؛ ٣٨٩)، موس زهد اترسا ر الإ٠امأحمJ أخرجه )٤( 

مالإ-رانيل، بني أخار من وهو )ا/م؛م(؛ حجر، لأبن القريب: بمغلر: أوهام، 
(.٦١٤))ا/إمآ، ام المرفؤع. في له لاأصل : ، L«sJlكثف في العجااوني 

•ص٩٢١١ ، ج٧٢، ١ مج؛ وينظر؛ ؛ ص٩٨١ ج'آا، ^٧، امحّ، الشتر )٥( 





٨الهكبير التفسير هي الصفات أيان من الرازي موقف 

ذكرها(لاا.الش الدلالة ذلك كل الله فأبملل \وك\بة انمدية 

Iوالحماعة المنة أهل عقيدة ضوء على الرازي موقف نقد 

المخلوقات__ اخصاصن دلالة شه 

أوجبثم ومن تعالى، علوه على بعض من إليه أترب بعضها وأن عنده بأنها 
الني.على الملك تقفل مسألة وذكر التأرل، 

وحوه؛من عاليه الرد وسيكون 

وأنعنده بأنها الخلوقات بعفن اختماصن دلالة إيضاح ت اإذول الوجه 
تعالى.علوم على بعض من إليه أترب بعضها 

بعضنفتكون خلقه، على تعالى علوم على الأدلة أعفلم من هي الل.لأاة هال، إن 
صنختما لا معنى لئ. هنا ن كا لما كيلك يكن لم ولو بعمى، من إليه ثرب أ ته مخلوئا 
مؤمجبريل وهو أهربها يكون بل ، مواء عنده جميعا تكون ل منه، بالقرب بعضها 
علومنفوا الدين الجهمية لازم وهدا العتدية، تلك في إبليس وهو أبعدها بمنزلة 
واحدةية نإليه بتهم نوجعلوا والبعد، بالقرب العباد نسمة ومنعوا تعالى 

والنبي.الملك بين الفاصلة مسالة في القول تحقيق ^؛، ٥١الو>جه 

الراعواشتد النررم، وصالحي الملائكة بين المفاصلة في الاس تكلم قد 

الضير)١( 

لابنالعلحاؤية؛ العقيدة رح ث ؤينفلر )ا/ا'ا؟(؛ للهِاص، النوب؛ القصدة رح ث )٢( 
للمي،ومعارجالقول: (؛ ٣٨٣)Y/أبيالعز، 

أصولثرح ؤيتنلر (؛ ٣٩٢—٠٣٥ )أ/ الفتاوى، مجمؤع في نميت ابن المسألة مدم ضل )٣( 
لأبنالغواني: وبدالع ).ج٤،ج٧، للامماتي، الة: اعل اعتقاد 
٠١ / )٢ العز، أبي لأبن الْلحاؤية: العقدة وشرح (؛ ٦٦١)٣; القيم، 



اJكبيرالتفسير حمح الصمات أبات من الرازي موقف ١— 
نحا

فيتوحد ما أكثر المسألة هدم أن إذ والأساعره؛ المعتزلة من التأحرين بين فيها 
؛.انمكلمين١١كتب 

البشرمن أفضل الملأتكة أن على الإحماع إلى المعتزلة فذهت 

أقفلالبشر صالحي أن من ت تيمية ابن ذكره ما المسألة هذه في القول وتحقيق 
وسكنواالزلفى، ونالوا الجنة، دحلوا إذا يكون إنما وذللئ، النهاية، كمال باعتبار 

وجههإلى بالفلر تمتعون يلهم، وتجلى فربه، بمزيد وحمهم العلا، الدرجالنا 
ربهم.بإذن بخدمتهم الملائكة وقامتا الكريم؛ 

الأعلى،الرفيق في أفرُب الأن الملائكة فان الداية، باعتار أقفل والملأئكة 
هذهأن رسبا ولا الرب، عبادة في مستغرقون آدم، بنو ه يلابعما منزهون 
الشر.أحوال س أكمل الأن، الأحوال 

التفصيلوبهذا ت ذكره المابق تيمية ابن شيخه كلام ذكر أن بعد القيم ابن يقول 
رعلى منهم كل ؤيصالح الفريقين، أدلة ونفق التفضيل، سر يتين 

تعالى;علوه على الماء في تعالى أنه دلالة I سادسا 
تتعالى الله قال الماء، في بأنه التصرح تعالى علوه على الدالة الأدلة من 

أنأيقثي ؤ( ثن بنم آم . ئور تجَ ه؛ أ'لأرم، دغم عسث، ١^١ آلثء ف، ثن ءؤءلم 

ص؛ه(.، ١ ج i ١ )مح لابزكثير، ت والنهاية البداية )١( 
)؛/n؟Y(.انمنالأشرى، لأبي مةالأتالإّلأمين: )٢( 
د/محمدت العقيدة ش المناصالة م؛احن< ني المألة ؤينظرلهذْ (؛ ٦٦١)T/ داغالفوائد، )٣( 

^شراصاذ،مذرىفيضوءئالننس، 
الغامدى،صالح ونقد(: المير)ءرض لأبن الانتصاف مماب ز ورد 



٨الكبير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

تالرسول. ؤيقول ؛ [  ١٧- ١ ٦ : ؛، UJ]؛ديره َيتا مثنAاون ث1صبمءثا ^٤١٢ ؛رسل 
/اوئناء<اأ في ثن آمن وأئا ت1ثنوني "ألأ 

تتعالى عالوه على السماء في تعالى انه دلالة من الرازي موقف 

احرازهايمكن لا أنه الماء في الله أن على تدل التي لأدلة ا من الرازي موقف 
:)واَأنالمسمهةلآ،اماهاّ

[١٦ألنعاءه ق ثن ؤه\أنتم بقولI تعالى لله المكان إثبات على احتجوا 
ءلامهاJاماقالملمين(على وها 

كالأتي:وهي ولعوتة نقلية وأدلة عقلية بأدلة ذلك على استدل وقد 

العقلية;الأدلة 

الجوانب،جمع من به محيهلة الماء كون يقتضى الماء فى كونه )لأن 
يكونأن فتلزم بكثير، المرقى من أصغر والماء الماء، من أصغر فيكون 

وذلك؛اتفاقأهلالإخمسال(ر؛/؛اوبألىالعرش، حقيراشيئا تعالى الله 
التقلية:الأدلة 

ت٢؛!ألىلإماؤذآئثننح؛بوماؤ،انزيه]!^،١٠٣)قوله:الاJليلالأول; 
وعلاكسماك ما كل لأن وذلك البتة، الخلو بجهة مختص غير تعالى أنه على يدل 

خي4،طالب أبي ين علي بعث باب المغازي، كتاب صحيحه، ني البخاري أحرجه )١( 
١(• ٠٦٤)وصفاتهم، الخوارج ذكر باب الزكاة، كتاب في صححه في وملم (؛ ٤٣٥١)

والجماعة.السنة أهل يالمشمهة يقصد )٢( 
•،ص٩٦ ،ج٠٣التمسراعير،مج٥١)٣( 
ومج،ا،جبآ،؛ *؛،^UUومحءا،جاآ، ؟ ٦٩ص •جها،ج*مآ، التمرامير، )٤( 

.ص٢٤١



اJكاJيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف مّ 

،ماء الفي حاصلا لكان فوق جهة في تعالى الله ذات فلوحصل محمام، فهو 
هلفملكا كونه فلزم تنكه فهو موات الفي ما كل أن على دالة الأية وهده 
•فوق( جهة فى الحصول عن متزْ أنه على الأية هده فدلت محال، وهو 

ؤتاوأي^؛( ألثعتوت ين ^٠١)، ت بقوله فرعون دل موسى،م أن • الناني الدليل 
أنهفرعون فأوهم الأرض دون ماء الفي هوالذي يقل ولم [ ٢٤]الشرا،: ينهتاه 

(١ودهاته ومكره فرعون حسنا من أيثا وذللث، ، الماء في إلهه إن يقول 
أنقسين [ ١٤٢:]١^٠ وألتم؛بيم ألتخيخ نق وقل ت تمالى فوله ت الياليث، الدليل 

محلولاالوهم في ممتد أمر الجهة لأن كدللث، كان ؤإنما له مملوكتان الجهتين هاتين 
،مركب، مؤلف، فهو منقسم وكل م، متقفهو كدللثإ كان ما وكل وعمقا وعرضا 

كلهاالجهات في عامة الدلالة وهده وموحد، تمحاش من له فلابد كدلاائ٠ كان 
متقدموالخالق كلها، الجهات -خالق تعالى أنه بهذا فئت ، والحت، الفوق أعك، 
عنمنزئ العالم حلق قبل تعالى اgرئ كان فقد ممحالة، لا المخلوق عر 

لاستحالةمحالة لا كذللثإ العالم حلق بعد يبقى أن فوجب، والأحيان، الجهات 
والماهيات(ر'آ/الحقائق انقلاب، 

ف،ألآئنمآلإق^4قالتعالى: الدليلالرسم: 
الجلال!غاية في مهللويين على يدل وهذا ٤[ ]الثوري: 

مواتالأجزاء جمع في نافذة كاملة بقدرة موصوفا كونه أه4ا أحاد
والابهنال.والشكوين والإعدام ؛الإيجاد وسعتها عفلمتها على والأرض 

التفسيرامير،مجآا،جأآ،صآهآ.)١( 
الضيراهم،حآا،جأأ،صآْأ-'أْأ.)٢( 
التفسيراعير،جآ،جآ،صاآ.)٣( 



اككسرالتفسير فى الصلات آيات من الرازي ْوكف 

فيU كل أن 1^ 4 ;ثا ١^ سبينفوله:ؤلإتاِذ أنه الت\ني: 
كونهعن منزها يكون أن وحب وملكه، فهوملكه الأرصى في وما موات ال

،.لنفسه(ر مالكا كونه لزم ؤإلأ الأرض دش الموات *ي حاصلا 
ؤوب,ظشو\صنس\ي\ي\لآتحار: )فوله الخامس: الدليل 

منهاهم بق  ١٣ئك؛ي ئ؛ بل ألإحنإ ؤ، علثهم أدالك نل بمؤى. قاث يئتمحق يما 
فكذلكبالقدرة المختص أنه ين لما تعار أنه اعلم ا"ْ-ا ْْ" اكل• ل ععؤن.ه 

هوالإله لأن المعبود، الإله هو أنه ثبت ؤإذا الغس-،، بعلم المختص هو أنه بين 
العقا<-،.بأهل يلتبس لا وجه عر الثواب يتحق من مجازاة منه يمح الذي 

المتثنيتحستح لحوله أولصح لوج—، لولاه ما إحراج حكمه الأسثتاء فبل فإن 
فوجبوالأرض الموات في عمن الله. امتئناء عر ههنا الأية ودلت منه 

المكان.ر تمار كونه يوجب وذللثح والأرض موات الفي ممن كونه 
أنهزعم المكان ر نمار إنه قال: من لأن الظاهم متروكة الأية هذه الخوايح: 

فث؟تاالأمكة، كل عن نزهه فقد محكان ر ليس إنه ت نال ومن موات، الفوق 
،•والأرض^ الموات في ليس تعار أنه بالإجماع 
اللغوية:^^2 

إنه: نالوا)ؤإن يقول: حيث، الماء ر تمار الله كون نفي عر باللغة استدل 
مننتناول لا وكلمة)ما( [ ٢٥٥]الغرة;آلآتير،ه ؤ، ثما ألتموت ق ما ^٥" تال: تعار 
يعقل•

القسراهم،مج،>،جبآ،صآ؛]-مإا)١( 
ص\\^اوضراعير،.جآا،جأآ، )٢( 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ع

كنا
يجهض؛من مدفوع هدا ت فلنا 

بقهاوما ءؤوألثُا؛ ت تعالى قال تعالى الله حق في واردة )ما( لففلة أن ■' )امحأول( 
ولاو أبد دآ عنمدوف أنثن >اؤولآ : و وئا آ؛| - ٥ لاكسى: ه روا فها ^١ أ'يزيو< وو 

٤[.- ٣ ] وه بد؛م ما عاد أنأ 
حقلت تعالى قال السورة هذه مثل في وردت صيغة)_( ن أ ت

أنهاشك لا )_( وكلمة [ ٩٣]مريم: ه بدا. !، ٣٥١ءاي، إلا ر؛أمحفي ألتنوت ذ من 
فهولأرض وا موات الفي من كل أن على لأية ا هده فل«لت تعالى الله حق في واردة 

حملةهومن لكان العرش وفي لأرض وا الموات في موجودا الله فلوكان لله عبد 
كانمن كل أن الأية بهذه ثبت ولما لله، عبدا يكون أن فوجب موات الفي من 

تهمةعن كبرياؤه تقدستا فيمن وجب لله عبد فهو والعرش موات الفي موجودا 
والكرسي(لا/والعرش والجهة المكان في الكون عن منزها يكون أن العبودية 

تاؤيلها،أوجب إنه بل ماء، الفي الله أن على تنص التي الأيات أول نم 
يلي؛بما 

والأرضموات الفي ممن تعالى إنه ت فنقول تأويله وجب )فإذن ؛ را/ذول( 
الأماكنفي علمه أن معنى على مكان كل في تعالى الله المتكلمون! يقول كما 

ؤإرادةحقيقة فيهن وكونهم مجاز والأرض موات الفي كونه إن يقال لا كلها، 
حاصلالأحيان في دواتهم حصول وهو حقيقة واحدة بعبارة المتكلم 
الممىعلى الغيثة هذه حملنا فإذا الأمكنة عالمين وهوكونهم مجازا، 

\صytمج؛ا،جم\أا التفسرالير، 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

ضحفيه والعبيد غنو الرب دخل العلم بمعنى فيها وهوالكون المجازي 
الأمشاء(را/

ألأنمريمأ ءئسذ أن النماء ؤ، من ؤءفيم تعالى فوله عند ت ؤيقول •' )الثاني( 
ظاهرهاعن صرفها يجب الأية هده أن )فعالمنا [! ١٦]الملك: .ه ئعور أإَ ؛يا 
تسمْ ب م التأويل إلى 

عذابه،ماء الفي ْن ءأمنم الأية! تقدير يكون أن يجوز لا لمر زأحاJهاإ 
ويعميهبالله يكفر من على البلاء ينزل بأن جارية، تعالى الله عادة لأن وذلك، 

ونعمته.رحمته نزول موضع أنه كما تعالى، عذابه موضع ماء فالماء المن 
كانوالكنهم الإله، بوجود مقرين العرب كانت، ملم! أبو قال رالتاني( 

منأنامتون لهم! مال تعالى فكأنه الشبهة، وفق على الماء فى أنه يعتقدون 
بكميخف أن يناء ما على بالقدرة له واعترفتم ، ماء الفي بأنه أقررتم قل. 

الأرض•

ذكرمن والغرض وقدرته، وملكه الطانه مالماء في من الأية! تقدير )ئالئها( 
وذب ألثمؤ ق أثن ؤوbرن قال! كما قا>رته، وتعظيم الله ملهيان تفخيم الماء 

فوجبمآكانين، في واحدة دفعة كون لا الواحد الشيء فإن ٣[ ]الإنعام: آمحر»فيه 
وجريانوقدوته، أمره نفاذ الأرض وُى موات الفي كونه من المراد يكون أن 

ههنا.هذا الأرض، وفي الموات، في مشيئته 

الللث،[ ١٦: ؛، JLLJl]ألتمده ؤسذ I بقوله الراد يكون أن يجوز لا لم )رايمها( 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

العلو•هتا يالماء والمراد [ ١٧]الرعد: يثورهاه أردية 

العلو•ش من أي اثء4 ذ مض فتكون 

بمعنىرفي، معنى ليكون المبنيت، ماء الماء المن المراد يكون أن ؤإما 
اصمأ0 ر ل المّت"'، اس ز )>،( يمض -اتي رني( لأن رض( 

تعالىالله ومحال الأرض، على أى ٢[ لاكوأة: ؤ رؤمسحوأ ت تعالى قال 
آلق>لهيديؤ ف، ومحيقمحأ ؤ • بربهم امنوا الذين حرم للفرعون محول حاكيا 

الخل.حدوع على أي [ ٧١زد: 

ماءالعلى من أي ه ألثمت ؤ، ؤس معنى فتكون 

تعالى.علوه على فرعون مع موسى.3 قصة دلالة •' سابعا 

معنمته تعالى الله يحكى فرعون فهذا الأمور، أصيب، من الغطرة مغالبة إن 
فماموسى كدب أنه إلا ، ماء الفى الله أن فهلرته أقرت ومحي ، موسى. 

فرعيقوؤهال ت تعالى الله قال وكفره، وعتوه بكبره أفدها فقد شيئا فطرته أقادته 
ن،محمل اظن عز مهننذ ي، ئأؤنن عمى اله نن )هظم ؤنئ ما  ١٥١ثتأبهثا 

المعانيوحروف صا"بم؛ ليماني، : ١^٢,^ معاني ني؛ )على( معنى إلى ينفذ )١( 
للحسنالمعاني: حروف غي الداني والجني ؛ ٢٨-  ٢٧ص للزحاحي، والصمات: 

.٢٥صراالمرائي، 

لأبنت الفتاوى ومجمؤع ؛ -٨٧٩٨ص لأينت؛مي4، اكاومريت: سفلرإرمضيالاك»ي; )٢( 
لابنت الطحاؤية العقيل.؛ وحرح ؛ ءسُآْ للذمي، والأدبعين• )ْ/ا"*)(؛ تمة، 

 ،^١^١/Y(٣٨٢ ،) الشدةوثرح (، ٢١٥/١)للهراس، ١^: القصدة وثرح
_UU.وللخوزان، لأبنمثمن، \ف\ض:■ 



الكبيرالتفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف س

/ ١٣٨]؛__: وه ألكغ؛ال يى ^Cf ؤإؤ، إلنومّءش> إك يلإئه صمتما 
علوهعلى فرعون مع ه موسى قصة دلالة من الرازي موقف 

تعالى.

كلوعد تعالى، علوه على فرعون ْع هو مرمى قصة دلالة الرازي أنكر 
حدفي — المثبهة استدلال وأورد جاهل، مشبه فهو الدلالة هده أثبت من 

لآي تهتن ءع>لا ءؤوهال، ت تعار موله عند يقول مثا الدلالة، بهده ~ زعمه 
لأظندثإق مرش إلي إق هأطخ آلث1نؤت أشب . ألأتب أبلع لميآ صتبما 

فزمثحقتئ. زثا أشل ءن وصد عثلي، ثوة محعؤف يغن وكثإلث 
بهذهالمنبهة من الكثير الجمع )احتج -٧٣[: ٣٦: ]Uyوه م ق إلا 

•وجوم من ذلك وقرروا موات الفى الله أن إنات فى الأية 

صماتفى يدكرْ ما وكل الله، لوجود المنكرين من كان مرعون أن )الأول( 
فهوأيصابدلك، الله يصف موصى أن سمع أنه لأجل يدكره إنما فذلك تعار الله 

لماؤإلأ الماء موجودفي بأنه الله يمغإ موسى سمع أنه فلولا سمعه، كما بذكره 
ماء.الفي طلبه 

فيكاذب أنه يبين ولم [، ٣٧]غاز: حكنذأه صنم ^٧^، • مال أنه )١^١^,،( 
الإلهإلى فأطير التقدير فكأن إليه، الكلام لصرف متعين السابق والمذكور ماذا، 
حقنذبأهلاطنم نال؛ نم ماء، الفي موجود أنه مومى بزعم الذي 

يدلوذلك ماء، الفى موجود الإله أن ادعائه في كاذبا مومى لأفلن ؤإني أي 

العز،أبي لابن الْلحاؤية؛ العةيل.ة وشرح ؛ ٣( • ٢ )T/ المتم، لابن المونمن: اعلأم ينظر؛ 
/T(؛ ٣٨٥) :،للحكس، و٠عادجالشرلYU/[( ؛)[ لابنالواد: العقيدة وشرح

ص'1\.الدؤص، موس د/ حلقه؛ على الله وعلو )ا/أ؟م(؛ ءسمين، 





الكبيرالتمسير فى الصمات آيات من الرازي موقف ع

فيه،صاكنا كونه الداربمعنى رب إنه حدمنا للوا يمال كما موات، الرب أنه به عني 
فيكان فرعون فإن يمستيعد، ليس وهدا عنه، حكى ذلك فلته على غلب فلما 

سيةالخصم اسبد فان إليه، لخيال 
عليهموجب، فرعون دين على كانوا لما لأنهم بهم، لائقا ذللئ، كان إليه الخيال هدا 

تعفليمه.

،ماء الفي لكان موجودا كان لو الإله بأن شهيين، فرعون فْلرة إن فوله وأما 
فيبلغ من لابا ذك صحة إليهم تخيل الاس أكثر فطرة أن ننكر لا نحن قان 

اقط(را/الكلام هدا أن شتؤ فرعون درجة إلى الخماقة 
؛والجماعة السنة أهل عفنيدة ضوء على الرازي موقف نقد 

فرعونهوْع مومى قمة لدلالة نفيه في والخماعة الستة أهل الرازي حالف 
الأوجهوأوضح زعمه، حد على المثسهة هومذهب، هدا وعد تعالى، علوم على 
تعالى.الله علو على القمة بهدم والجماعق السنة أهل بها استدل التي 

تعالى،ءالو0 هوعلى موصى فرعون«ع قمة دلالة يإيصاح عليه الرد وسيكون 
اللهأن الله كتاب من آحر دليلا الخجا ذوى يا )اسمعوا •' خزيمة ابن يقول 
اعلمهقد وطغيانه كفره مع فرعون أن على الدليل مع السماء، في وعلا جل 

الماء.في البشر حالق أن علم قد وكأنه بدك، هو موسى 
صتبماله أبن ب-هثد، ؛ قوله فرعون عن يحكي الله فول إلى تسمع ألا 

حقندألأئنم يإل مرتئ إني إق ثأطئ آلثمتزت، أسثث، . أبيع لتيآ 
تاد_،ه<إلاغ، ذرءواك> رماحفتن وصدمن عملو، سوء )LO وكده 

إلهإلى أنه يحين، صرح، ببناء يأمر الله لعنة عليه فرعون [ ٣٧~  ١٣٦^١^■' 

,١ ١ ٤ — ١ ١ ٣ ص ومحما،ج؛ا، ص؛آ*~هآ'؛ مج؛ا،جبآآ، اعير، التمسر )١( 



اJكبيرالتفسير فى الصفات أيان من الرازي موقف 

أنعلى دلالة ، [ ٣٧]غاغر: حقذأه لأئئم ٠^٧!، ت تعالى نوله وفي موسى، 
وفوق.أعلى وعلا حل ربه أن اعلمه كان قل. موسى 

[٣٧}■غافر: ءءقي.بأه< لاظنم ^٧^، • لقومه قال إنما فرعون أن وأحب 
و\أنوآو؛تنآها رؤئ؛هحدرأ نوله! في وعلا حل أحبرنا كما لهم، ٌّه جا اّتادرا 

يريد~ جحدت الفرقة شذ6 أن تعالى! الله فاحبر [ ١٤]الممل: ؤبموه يليا تجز 
^٧^(' لقومه فال إنما فرعون يكون أن فشبه قلوبهم، اسيقسها لما ~ بألسنتهم 

والهالكاذبين، من لا المادتين، من الاه أزكلم وتلبه ٠^؛^، ؤ0 
.صادق( عير أنه ظانا بقلبه مكذبا أم أولت، ما على بقلبه متيقنا فرعون أكان اعلم 

والأرض،موات الرب أن ش • مومى ت كن. تعالى الله لعنة ففرعون 
حلقه،جمح فوق ماء الفي الن.ى الله هو بينهن، وما والمغرب المشرق ورب 
فهوفرعوني،ه لعلوالله ناف جهمي فكل حاقبة، منهم عليه تخفى لا لهم مباين 
بائنأنه من ه نفبه وصف بما تعالى الله وصف من وكل دينه، أحد فرعون وعن 

٠وكتبه الله لرمل متع محمدي موسوي فهو حلقه من 

العرصاتفي الوقوف من يتضمنه وما اىلهسالى، إلى الرحؤع دلالة ت ثامئا 
Iتعالى الله علو على تعالى الله ولقاء والعرض 

تعالى:الله علو على الدالة للأدلة ذكرْ في القيم ابن يقول 

والقرآنالأحغار م جاء لن. وعفروو ا وحاديهسدا ف

)ا/ما"ا-؛ا*آ(.الموحد: )١( 

للحكمي،القبول: ومعارج (؛ ٣٨٥)Y/ العز، أيي لاين الهلحاؤيه؛ العميدة نرح يتفلر؛ )٢( 
)ا/أا،م(.ينمن، لأبن الوامْلية: العقدة وشرح )ا/أ'\ا(؛ 



الكبيرالتمسير فى الصمات أبات من الرازي موقف ع

بالزازرا؛للقفل وتجئئ جشوبما جلالن جل الغرس دب إنجاز 
ؤإتانهالرب مجيء ثت ؤإذا البينان يالايات تعالى الله مجيء ثت فلقد 

هيست، المعروفة والجهات إذا؟ يأتي أين فمن البنات، بالايات شأنه جل 
هؤلاءلنا فيهل والخلف، والأمام والشمال،، واليمين والنحت، المو3، 

يعقللا ؤإتيانه، الرب مجي،ء منها ليكون يختارون الجهات هده أي المعطلة 
أنأبدا يعقل لا وكدللئ، — ذللئ، عن الله تعالى ~ تحتهم من يجبنهم أن أبدا 

فلمشمائلهم، عن ولا أيمانهم عن ولا أمامهم، من ولا حلفهم من يجيئهم 
حميعارم.الأمكة فوق، هو الذي المعللق العلو من يأتهم أن إلا يق 

منيتضمنه وما تعالى، الله إلى الرحؤع دلالة من الرازي موقف 
تعالى.علوالله على الله ولفناء والعرض العرصات، في الوقوف 

تعالى،لله العلو إنبات على دلالتها نفى هو الأيات هده من الرازي موقفإ 
التالي:المحو على موقفه يلي فيما وسأوصح 

الله:إلى الرحؤخ منآيات، موقفه 

بدافعفهوشها تعالى، علوه على الله إلى الرجؤع دلالة فير الرازي بح اصعر 
الأمور.أصصي، من الفهلرة مراغمة إذ ، الفهلرة 

١١ ٠ ص٦ الونية، القصيدة متن ، ١١
البحث.هدا من المجيء• •صفة يرام ، ٢١
(.٦٧٣)\اللهراس، اصلةالوذة: شرح ، ٣١
، ١٣وح ؛  ١٢ص ، ٢٤ج ،  ١٢وج ؛  ١٨٤ص ،  ١٧ج ، ٩ مج اصر، التمر ينفلر: ، ٤١

•ص٢٢ج'م، ومجْا، صا'ْ؛ •' ٦٦٧صْح؛ جْأ، 



اككبيرالتفسير فمي الميقات آيات من الرازي موقف 

مليةوأدلة عقلية بأدلة ذلك على ؤستدل علوالله، على دلالتها ينفي وأحرى 
هم،لكلآبي:

العملية:ا/ذدلة 

التيالعقلية القاعدة على \دنوأ الحقيقي )والجواب الرازي: يقول حث 
آحر،موجود إلى موجود من تترقى العقلي ئرها بالعقلية القوة أن قررناها، 

الغاياتفهاك الوجود واجب حضرة إلى تنتهي حض سبب إلى سب ومن 
الحركات(لا/وانقطاع 

النفنلية:

منالأنتقال يوهم ٣[ : ه آمي >إؤو\ه ت تعالى قوله ؛ ( ١^١٠الدليل 
قلت:هو؟ فكيف جانب، في الله بكون إلا يمكن لا وذلك جانب، إلى جانب 

الأمرنمى في يكون ما إلى ية بالنلا زماننا ؤإلى إلينا ية بالنالوهم ذلك 
عنمنزها إليه المنتقل كان إذا جانك، إلى جانب من الانتقال حقيقة عن بمعزل 

،.(١٢والجهة الجاني، 

[٩٩: ّبجي. محيا إك ذاهب إف، ؤوءال< • تعالي( قوله • الثاني الدليل 
أيثثؤغؤإلسلر أشب أللإ بمعد ؤأزب • تعالى بقوله المثيهة نمك على يدل 

رمح،إلن، دايث، إي، : قوله في موجودة )إلى، كلمة لأن ١[ ٠ ]ناطر: خاتزه 
فكاذ.لاكاالمكان، ذللئ، في موجودا الإله يكون أن يلزم لم أنه ُع .ه تيدن 

ههنا(رم.

.١٧٨^،عجآ"ا،جام، التمسيراليرا )١( 
اشراهم،محهلجءم،صلإآ•)٢( 
.،ص١٥١كسراممير،مج٣١،ج٦٢)٣( 



اككبيرالتفسير همب اك^^ات آبات من ١ضازي موقف م ه

Iالرازي يقول ٧[ ]الأءراف: َئ وتا ت تحار قال ت الثالث الدليل 
َةوت قال! تعار لأنه والجهة، المكان عن متعاليا تعار كونه عر تدل رالأية 

عنا.غابا لكان العرش عر تعار كان ولو ه شمكن 

والإحاطة.يالعلم عنهم غابا كان ما تمار أنه عر نحمله •' قالوا فان 
الحقيقة.على حمله الكلام ني والأصل تأويل هذا ت فلنا 
فقدواّات، الأحيان سيءمن ممس قالوا: فان 

غابا.بكونه أيصا قلتم 

مثروطوذلك غيبة، . JUيحفر؛،أن يعقل هوالذي الغاب لأن بامحلل هذا • محلنا 
محالاوكان وجهة بمكان مختما يكون لا الذي فأما وجهة، بمكان مختصا بكونه 

اءلم(أا/والله الفرق ففلهر والحضور، بالضة وصفه امحتغ حقه، في 
ؤءقمتٌار' قوله عند يقول حنث مجاز أنه عر هث الله إر الإتيان وهوبمر 

كنمعّاهؤئد يأت عن إثم ؤ بقوله: المجمة رتمكت، : [ ٧٤ت ]طه هنهاه ؤه يأت ٌن 
المكان.في الرب كان لو ربه يأر إنما الجم فقالوا 

مجازكقولالله إلى إيانا الوعد موصع إيانهم جعل نمار الله أن وجوابه• 
ا'بم[(رى.]انمافات: ّبابج.ه نيا إك داهب 1زا .•'^*( ١٠٢؛؛

وآلأمح4إمحةاظر ثيهى وجهت فولهتعار: الدليلالر١بع: 
 :)،_uالذيإر وحم، وجمت يقل لم أته وهم، دقيقة؛ رقمه الرازي: يقول [ ٧٩

هىوجهت لجمت ■' قوله وذم اللفظ هذا ترك بل دالأرهم،• موات الفْلر 

التمراعير،مجب،ج؛ا،ص؛أ.)١( 
ص\بم,ْجاااج'آآ، التفسيراممير، )٢( 



الكسرالتفسير ، هو الصفات أيان مر'، ى  ١١الر فف مج 

عنمتعال لأنه إليه، ليس القلب توجيه أن ت والمعنى رآلآخرىه< ألتثتُت ئطر 
فتركعبوديته، لأجل ومحناعته خدمته إلى القلب وجه توجته بل والجهة، الحيز 

عنمتعاليا المعبود كون على ظاهر دليل اللام بحرف والاكتفاء ها كلمة)إر( 
والجهة(را/الحيز 

تيلي بما تعار الله إر الرجوع آيات ثميوول 
الغايةانتهاء تفيد )إر( )كلمة ت يقول حنث وقفاته، حكمه إر الرجؤع • أولا 
يعقللا وذلك، تعالى، لله والجهة المكان بإثبات يشعر الله( )إلى ت فقوله 

ماللث،لا حسنا إلى ردوا أنهم على حماله فوجب، باطل وذللث، للأجسام، إلا 
غيره(يحكم لا حيث، إر أي الأمير إر أمره رجع كقولهم سواه، حاكم ولا 

فيهالوعد حصل حسن، إلى مرجعهم بأن الله إلى الرجؤع تأؤيله ت ئانيا 
بالجازاة

انتهاءأن يفيد الرحمن( )إر فوله: :وقالوابالأية احتجوا المثبهة نالنا: 
نحشريوم المعنى ت يقولون التوحيد وأهل الرحمن، عند يكون حركتهم 

ومج'آا،جه'آ،؛ 0A-0U>،_محب،ج"اا، الضرالكم، )١( 
ومج؛،؛ ١٥٠ص؛ْا—ءجأ،جمأ، ؤينفلرت ص'آْا؛ مجا،ج'آ، الكسر، الضر )٢( 

،>،_U١ ، ج'ا١ ومح٧، ؛ ٩ْ ص ، ٩ ج ، ٥ ومج ؛  ١٧٦ص ^٨، ؛ ١٣٨ص جم١، 
،٢٢وج ؛ ٢٢٢ص ، ٢١اا،ج ومج ؛ ١٨٤وص ؛ ،ص٥٨،ص٩٢مج٩،جم١١

ص\\،ص"آ؛،ومحملجهما، ، ،وج١٢٨٤٢ص ص
»؛_AJ، ^٢٣؛ ص٨٧١ ، ج١٣ومحا"ا، ص؟؟؛ 

صا'1مجا،،جيا، الكسر، اشر )٣( 
الأثاعرة.التوحيد بأهل يقصد )٤( 



الكبيرالتمسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 

كرامةمحل إلى المقنن 

عليهموللمفاء لاجتماعهم ربهم جعله الذي المكان إلى المراد رابئا! 

ربكإحسان أوإلى ربك ثواب إلى حامئات 

ذلكفإن والجهة بالمكان يتعلق ما منه الراد ليس الله إلى الرجؤع ت سائسا 
معهمفإنه وحففله، عله إلى الرجؤع منه المراد وليمن مالى، الله على محال 
٠٤أللهإئ نه ثبموث يرما >اؤوآدتوأ ت قوله من القرآن في ما كل لكن كانوا أينما 

معنيان:له [ ٢٨١]القرة: 

الترتيب:على تلاثة أحوال له ان الأتأن )اص( 

صرهم،ولا معهم يمذكون لا ثم أمهاتهم، بهلون فى كونهم ت فالخالة 
اللهإلا لمس نهم المصرف بل 

المكمليكون وهناك أمهاتهم، بملون عن المرور بعد كونهم ت النانية والخالة 
العضفي بعضهم يتصرف ذلك بعد ثم الأبوين، الأمر أول في أحوالهم بإصلاح 

الفلاهر.حكم في 

فيءلاهرا فيهم المصرف زكون لا وهناك الموت بحد التالئة: والخالة 
كانالي الحالة إلى عاد الدنيا عن الخروج بعد فكأنه سبحانه، الله إلا الحقيقة 

الله.إلى الرحؤع معنى هو فهذا الد.نيا، ش الدحول قبل عليها 

صه'آ.عحإا،جيأ، ؤينظرت ؛ ص٢٥٢مجاا،جاآ، التفسراعير، )١( 
ص\،؟.ومحالج'ا'آ، ، ٠ج٦•٠ج٢١اي ض )٢( 
،٣٢وج ؛  ١٧٨ص ، ٣١ج ، ١٦وعج ؛ ٨٥ص ، ١٧ج ٩، عج ^ر، )٣( 



الكبيرالتفسير فى الصفات ابات من الراوي موقف 

عقاب،أو ثواب من لهم الله أعد ما إلى يرجعون المراد يكون أن )والثاني( 
للمقلمطابق حس التأؤيلين وكلأ 

Iائل مففيه ٢[ ١ • ]\ؤقو1.' ألأموره نثح اثو ءؤولل • تعالى قوله أما •' سابعا 

وذلكالغاية، لأنمهاء إلى كلمة قال: من الجمة من رالمسألة 
أهلأجاب القيامة، يوم إليه ينتهي مكان في تعالى الله يكون أن يقنفي 
وجهين:من محه الوحيد 

صاروافإذا حلقه أمور من كثيرا الدنيا في عباده مللت، تعالى أنه )ااثول( 
هوند قال: كما سواه انماد في للحكم U^، فلا الاحرة إلى 

 :Jبالفلريختص هو كان إذا الأمير إلى أمرنا رجع • كقولهم وهذا [ ١٩]الأنفطا
الساعةالخلق أن مع [ ٢٨يمران: ]آل ألتمسيره أثب وإثر ؤ تعالى؛ قوله ونفليره فيه 
وسلطانه.مذكه في 

والبلوىالاختبار دار في أحد كل مللثج قد تعالى إنه : ملم أبو قال رالئاني( 
كانوالمقاب الثواب دار إلى ووصلتا الدار هذه أمر انقضى فإذا امتحانا أمورا 
فيؤيدحل ؤيطاع يتقى أن أهل فهو كذلك كان ؤإذا وحده، لله كله الأمر 

،.نهى١٢كما الشيaلان حهلوات عن ويحترز أمر، كما لم ال
والمآلأم.بالماقثة تعالى الله إلى الرجوع أول ثامئا: 
عنديقول حيث، مجاز أنه على هق الله إلى الإتيان ر يفالرازي أن ونجد 

.١٠٥—مج؛،جي،امير، التفسير )١( 
مج؛،جخ،؛ ص٨١٢ٌجّمآ'أجه، اكفسترامتر، ( ٢١
٣١>



اليييرالتفسير فؤب الصمات اطت من الرازي موقف  ٢٦

[:٧٤]د: ه ِقتي. ؤاذُ في بمؤئ لا  ٢٠٠-لإ ؤ}؛ ثممما رم يأت تن ؤ,إدم تعالى؛ قوله 
يأتيإنما الجم فقالوا قنياه لثم يأت ٌن ؤؤءٌم ■ بقوله المجسمة )تمسكت 

موصعإتيانهم جعل تعالى الله أن )وجوابه( المكان في الرب كان لو ربه 
تتيد؛نهزذ إك ذام إؤ إبراهيم. كقوله مجازا الله إلى إتيانا الوعد 

ا<ا<[(لم]انمامات: 

الله:على العرض من؛آيات موقفه 

أوأتلقؤؤ تعالى: عندفوله يقول ذلك وفي تعار، علوالله على دلالتها هونفى 
>ؤأزلإلشثبقوله; هؤلاء وعيد بين تعالى إنه )ثم : [ ١٨]عود: ردإ-مه عق بمرصوى 
لأنالعرض، يدلك مختصون لأنهم بذلك وصفهم وما ه ينهم و لمبموث\ 
ؤإنما ٢٤٨إ ]الكهف صما؛بم ;ك عق ^ ٠٠٢٧^قال: كما العيال كل في عام المرض 

ؤهتولأ؛أعرصهم: عند الأشهاد يقول بأن فيفتضحون يحرصون أنهم به أراد 
مزيدلا ما والمكال الخزي من لهم فحمل [ ١٨]هود: ريهزه و كدزأ ألث> 

وفيهموالان:عليه، 

فال:فكيف مكان، في تعالى الله يكون أن يجز لم إذا السؤال 
[؟١٨]هود: عق ؤيهمصوى 

ؤيجوزوالسوال، للحساب المعدة الأماكن على يعرصون أنهم والجواب• 
الملائكةمن الله بأمر الخالق من ثاء من على عرضا ذلك يكون أن أيثا 

والؤمنين(لموالأنبياء 

صا"؟ا.جء،  I.Xوج أآ، ءحاا،ج[آالتمراعير،  ٢١)
ابث.^لمأمإلأابالالخي,بافىصوا



اوءىد>ا1تفس> ، ض الصمات آيات هر*، ى  ١١الر فف  ٠٥

تعالى:الله يدي بين الوقوف آيات هن موقفه 

إيثرئ جوؤ ت تعالى قوله عند يقول حنث تعالى، الله علو على دلالتها هونفى 
دكقرونه<َثمتم ينا ألمداب ثذومأ ورك،3 قالوأ؛ق ألص أليسا،ند؛ قا3  ١٠^؟عك وقمأ 

فناهرهالْوقالوا الأة، بهازْ لخسهةنمكوا ■' •٣[ ]الإ،عامت 

كونهعلى يدل وذلك منه، وبالقرب الله عند يقفون القيامة أهل أن على يدل الأية 
حهلآهذا أن واعلم أحرى• تارة عنه ؤيغيب تارة مكان في يحفر بحيث تعالى 
يقفكما تعالى، الله على واقفين كونهم على يدل الأية ظأهر لأن وذلك 
ؤإنهتعالى، ذاته على مستعليا كونه على يدل وذلك الأرض، على أحدنا 

توجوه من وهو التاؤيل، إلى المصر فوجب بامحلل، بالاتفاق 

ربهموعدهم ما عزه ؤنئوأ إي ركآ المراد; يكون وهوأن التاويلا؛ثولت 
الأحرة,أمر من به أحبرهم ما وعلى المومنض وثواب الكافرين عذاب من 

لغيرهالرحل يقول كما المعرفة، الوقوف هدا من الراد أن ت الثاني التأويل 
عرفته.أي كلامك على وقفت 

الكلامفخرج المزال لأحل وقفوا أنهم الراد يكون أن الثالث: التأويل 
التعسرمنه والمقصود سيده يدي بين البد وقوف من الخالة به حرت ما مخرج 

اوليغة(لأ،.الفصيحة بالألفافل المقصود عن 

تعالى:الله لقاء آيات من موقفه 

آلهمكءؤإ0 • تعالى قوله عند يقول حيث تعالى الله علو على دلالتها نفى هو 
اللهحق فى وهدا ، الميء إلى الوصول هو )اللقاء : ٨[ ]يونس: لماءياه ؛نمرنى لا 

٠١٩٦~١٩٥١صرمجآ'،ج'اآا، امير، التفسير 



s
الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

علىمجازا يجعل أن فوجب والنهاية، الحد عن منزها لكونه محال، تعالى 
لقاءعلى وحمله رأيته، إذا فلأنا لقست، يقال فإنه ءلاهر. مجاز وهذا الرؤية، 

آخرموطن وفي ر الدليل(ل حلاف، وهو لإصمار ا في نيادة يقتضي الله ثواب 
اللهلقاء حملوا الذين بأن صرح وقد ٢، ثوادهل لقاء على تعالى الله لقاء حمل 
المعتزلآأهم نوابه على 

والجماعة:السنة أهل عضده ضوء على الرازي موقف نثد 

وماتعالى، الله إلى الرحؤع لدلالة نفيه في والجماعق السنة أهل الرازي حالف 
تعالى،علوالله على تعالى الله ولقاء والعرض العرصايتح في الوقوف من يتممنه 

أنفيه ثالث، لا ومما تعالى، الله رؤية أو الثواب، بأنها الدلالة هدْ تأول ثم ومن 
توجوم من باطل تأؤيل هذا 

منالأدلة بل والسنة، الكتاب نصوص عآله تدل لم التأؤيل هذا أن الأول: 
علبمأيمل اككc جو تعالى: نوله هذا ومن بعللأنه، تبين والسنة الكتاب 
يثتيمى نجما ألثومس رً=قال آلرر إئ 'الهلك، تذ لمبم؛و وملت؟كتث 

هواللقاء كان فلو [ ٤٤" ٣٤لالأحزابت ؤها لمل لم ؤلممد تلم يمؤثم مم 
يلقونبأنهم أحبر ؤإذا لهم، أعد الذي الكريم الأجر لقاء هو لكان جزائه لقاء 

الوصول،مقصوده الإعداد إذ باعداده؛ الإخبار ذلك، بعد يحن لم ذللث، 
يمانالذي العي بين نزاع هذا المقصود؟ حصول بعد بالوسيلة يخبر فكيف 

محاا،.ينظرت^^ر،مج؟،جبا،صهم؛ومجاا،جاآ،صأيا؛)١( 
جا؟،ص'\'\ف

•ص؛ د*جتما،ج؛ا' ؛ وص٤٨١ءسأخ؛ مجم،جا'، التفسيرامير، ينفلر؛ )٢( 
الكسر،الغير يطر: )٣( 



الكبيرالتمسير فى الصفات ابات من الرازي موقف 

اللقاءقرن وقد صمما لا العالمين؛ رب كلام عن ^* JiSالناس أوسط كالم عنه 
المممن شيء حصول قي لا المعروف، اللقاء في إلا يكون لا وذلك بالتحية 

المخلوق.

الحمد،لك، اللهم ... ٠١ت عليه المتفق الحدين، في . الحم، قول أن • الثاني 
الئنواتقيم آئث الحند، دلك فيهس ونى والأرض الئنوات رب أئث 

نيبنض 'و%بج الثنزات نوت أثث الخنن، ذك نبن ^ نالأ'نض 
والنارحق، رالجنه حق، ولماؤك حث،، وقولك الحؤ، ألغ الحمد، دلك 
والماروالجنة والمار، الجنة وبين لقائه، بين فرق الحديث، هدا ففي •••؛ا حق 

والمار.الجنة لقاء هو ليس لقاءه أن فثبم والعصاة، المهليعين حزاء تتضمن 

ومعايتته.رؤيته يتضمن تعالى الله لقاء أن يسين و؛ذللث، 

*سآئ،لماءاللهأص،االهأنةولالميهفيالحديث،الصحح! ت الJالث، 
عدهلخاء بس، الله أن فيه أخر فلقد لماءه،الآ،، الله اللهم٠ فاء وسمه فاءه، 
أحد،جزاء يكره لا الله لأن الجزاء، على حمله يمتغ وهدا عبده، لقاء ؤيكره 
أوكالجزاء المخلوق بعض يلقى أن حاز إن ولأنه الله، يلقاه لا الجزاء ولأن 
لقائهفي موجود العبد لقاء في يكره الذي فالمحذور العبد، يلقى أن جاز غيره 

لبعضٌها،لاق هو بل I يقال أن وأما المص، يبطل فهذا ، المخلونايت، صائر 

وهوؤ • تعار الله قول باب التوحيد، كتاب صحيحه، قي البخاري أحرجه )١( 
صحيحه؛من أحرى مواصع وني (؛ ٧٣٨٥)[، ٧٣]الأنعام: اللإه دا'لأيثتج أذكتم"?، 
(.٧٦٩)وشامه، الأيل صلاة في الاعا، باب الصلاة، محاب صححه، لم،ي موأحرجه 

لقاءه،الله أحبح الله لقاء أحب، من باب الرقاق، كتاب صحيحه، »ي البخاري أحرجه )٢( 
أحب،الله لقاء أحب، من باب واكعاء، الذكر كتاب صحبحه، في ومسالم (؛ ٦٥٠٧)

أحرى.موامحلن وش (؛ ٢٦٨٣)لقاء0، الاه كره الاه لقاء كره وس لقاءء الاه 



Q
اكيييراكفسبر فى اك^ظت آلأت من الرازي موقف 

ؤسطل•الجهمي نول فناص 

لكانجراء غير ؤإما جراء إما مخلوقاته بعض لقاء الله بلقاء لوأؤيد أنه • الرابع 
علمولما لربه، ملاقيا يزال لا العبد فكان والأحرة، الدنيا في واقعا ذللث، 

الموت:بعد إلا يكون لا الله لقاء أن الإسلام دين من بالاصهلرار المسلمون 
جازىقل الله أن ومعلوم المخلوقات، بعض لقاء به يراد اللقاء أن بعللأن عبم 

ولمودوعاد نوح، نوم جازى كما وثر بخير الدنيا في أعمالهم على حلقا 
فيالأمور هده لقاء أن لم ميقل ولم واساعهم، الأيياء جازى كما وفرعون، 

الله.لقاء الدنيا 

لهلقيل; المار أو مثلا الجة وهو مخصوص جزاء الله لقاء إن ت قائل قال ولو 
ولمسهو؛أورسأنيقاللقاءدللعليه، ولا ليسفىسلهدالقاءمذوص، 

اسكاتمن ذلك أمثال أو؛حضاكياءلين، ملاعته، بعض لقاء تعالى الله 
منبأولى هدا تعيين على اللففل دلالة ليس إذ والأحرة، الدنيا في الموجودة 

ذلكرفبْلل هدا تعين على دلاله 

منوبأن الله، يلاقون الكفار بأن تمرح والأحاديسث، القرآن إن •' الخامس 
[٣١]الإنعام: أثءه لو كدوا ١!؛؛ ثبن >ؤمذ تعالى كقوله كافر، فهو ذلك أنكر 
أنكرمن بكفر مخبرا القرآن يجعل أن وجب الرؤية، بمجرد اللقاء ر ففإذا 

بدلك.يقول لا والرازي الأيات، هده في الرؤية 
للقفلنفير مقاربة ولا مواجهة فيها ليس رؤية بأنه اللقاء ير نفأن • السادُس 

صححمن الوحي محاب ودح )٦! لابزتمة، •ج٠رعاكاوى: ضث■■ ؛١( 
](.TA)؟/د/عداللهالبان، الخاوي: 



الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

أصلا.العرب لغات من شيء في يعرف لا بما 
لهأصل لا يما للمظ تفسير هو وقهره قدرته ظهور بأنه اللقاء ير نفأن الساوعل 

أصلا.العرب لغة في 
أنفامتنع باللام والتحية الإكرام به قرن لربهم المؤمنين لقاء أن الثامن; 

والبأس.والقهر القدرة ظهور معناه يكون 

يحصلكما الدنيا في يفلهر ما كيرا وبأمه وقهره الله قدرة ظهور أن التاسع; 
مجازأ.ولا حقيقة لا الله لقاء يمي لا الأمر وطا العظيمة، ال.اند الثّفي 

واستدلواالرؤية يتممن الكاء جعل من الس-لف، من أن ييب لا العاشر; 
رؤيته.على ه الله لقاء بايات 

الرؤئه•على اللقاء دلالة في نازع من الناس وص 

ؤيثبتوناللقاء معنى ينفوا لم الرؤية، على يدل اللقاء، حعلوا الل.ين لكن 
عندأي هم عني. هناا فان الأشاعرة، من والمتأحرون الرازي فعل كما الرؤية، 

يوافقهمكما العقل، ضرورة الامتناع معلوم ممتغ، والرؤية اللقاء أثبت من 
محنىينفوا ولم الرؤية، على يدل اللقاء جعلوا الذين العقلاء سائر ذلك على 

اللقاء.

بمعاينةالرؤية إثبات وهو الني. عن السنن س تواتر ما حلاف أينا وهو 
لامزمرها•وبمواجهة، 

يتممنإنه يقال; ؤإنما والمقابلة، المواحهة في نص اللقاء; لنقل أن كما 
معذلك، إثبات يصح فكيف لازمة، أو المسمى حزء فهي يتلزمها أو الرؤية 

معتاه.س الأظهر وهو أدل، عليه اللففل ا مض 



الكبيرالتفسير في الصفات آبات من الرازي موقف 

اللغةأهل من ولا وأئمتها، الأمة لف ممن أحد يقله لم النول فهدا 
،.والضر١١

•٣[.]الإنعام: رغره عل ونزأ ءاد رة جوؤ •' تعالى قوله تمر عن أما 
)ءر(سضسرم،ونل: يينبم(ص؛ )أىأونفواكثير: ^١؛>، 

نال— يعفا بعضه ر يفالقرآن إذ — أحرى آية في تعالى الله يوضحه ما وهدا 
الجرحروف إذ [، ٣١]ما: تغتره عث توملأك الْلنلثرل إذ رة تعالى؛ 
حيثآحر، موضع في الرازي أوضحه ما وهدا بعض، عن بعضها بنوب 
آنئأ-غاف ينب عل تعالى؛ قوله في قيل كما )عند( بمعنى ®على( يقول؛ 

وأحرى،، ل مع بمعنى أنها آخر موضع فى وعدها ؛ عندي( أي مثاوم(يم 
عندأوضحها التي المعالي بهذْ )على، معنى حمل له أولى فكان ، للحال 

ر؛آمه•عك وقموأ إي ئرئ ٠^^ قوله؛ 
يكونلا كما عد، فيه حن ؤإن متقبلا يكون لا الحال )فعل القيم؛ ابن ينول 

تقديرفعلى غدا، يسافر نيد جاءني وأما ماضيا، الحال ولا أبدا، حالا المتقبل 

الفتاوى،ومجمؤع (؛ ١٩٤)ها/م\خا—لابزتمة، الخهمية! تلبيس سان ينظر: )١( 
(٤٨٤-٤١٦/٦.)

اللأطتحقق (، ٢٥١)م/اس، القرآن شٍر )٢( 
الرراّات،في وأثرْ امربم والقرآن (؛ ٣٠٩١)أ/لابزطور، العرب: لسان يطر: )٣( 

(١٥٤-  ١٠٣)Y/لالثوكانى، القدير: وفح صد'م؛ مكرم، العال، ب الحرية: 
عميرة.عدالوحمن د/ تحمى: 

.١ ١ مره هجاُا،جام، ،يرالكبير، التف)٤( 
مج'ا،جها،صحما.المميراعير،ينغلر:( ٠١
١.ا،جها،مج* التفسيراعير، يننلر: ( ٦١



٨الكبير التفسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

عقوقمأ إذ رئ ^وؤ تعالى'• قوله ومنه مقدرة، حال وهى وقع، إذا له الحكاية 
يوملحال حكاية الماصي بلفظ حاء ولكن محالة، لا تقبل موالوقوف نبإه 

ب(قد وقوف على يترتب لا فيه الحساب 

الرازي•فهمه ما لأية ا معنى من بمهم أن لأحد يمكن ولا 
تعالى.الله علو على الرؤية دلالة تاسعا! 

رؤيةثبوت على الأمة سلف ؤإحماع والسنة الكتاب من الأدلة تضافرت لقد 
المشمرون،إليها ثمر التي الغاية )فهي الأحرة، في تعالى ربهم المؤمنين 
فليعملولمثلها ابقون، التإليها وتسابق المتنافسون، فيها وتنافس 

العامالون(لآ،.

تعالى،الله صفات من صفة هي لمت، هنا تحار الله برؤية الراد أن ولملم 
هوفالله سحانه يرونه الدين هم المومنون بل تعار، بالله تقوم لا هتا الرؤية لأن 

لهم•المرمح، 
علوعلى الدالة الأدلة أحق هي الأحرة في وتعار تبارك لربهم المؤمتين ورزية 

الأهتعار.

ه!القيم ابن يقول 

االخسوانر٤ بجئة نراه ا أنإحيازة عشرها وفاك مدا 

)محجا،جا،صبه(.الفوائد، بياع )١( 
صا\/فالمم، لأبن الأرواحإربلادالأفراح: حادي )٢( 
الجمّ•صفة محن، عند لخلقه تعالى الله برؤية المتعلقة الرؤية صفة عن الحديث سأتى )٣( 
.ص٢٨النونية، القصيدة ْتن )٤( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف زج

؟/Ulsjالله علو على الروية دلالة من الرازي موقف 

الدينالأشاعر من وهو حلقه، على الله علو يفي الرازي أن ذكرت أن وض 
يأدلةذلك على واستدل الدنيا، قي تحصل لا وأنها الاحرة، ش الله رؤية يشتون 

الأدلةأن إلا عقلية، وأدلة ، ٢٣والإجماع الة، ومن الكتابل٢،، من نقلية 
التيالعقلية الأدلة من وله جهة، في ليس ما رؤية لإسات عفه تلم العقلية 

•مواقف ثلاثة حهة فى ليس ما رؤية نشت، 

ؤيقررها، ؤيدكرها يزيدها، تارة 

أنالأصول كب في بينا )••• •' يقول حيث ؤيفعفها، عليها يعترض وأحرى 
.حافة( الونهاية الفعف، غاية فى الدلائل تلك 

لعدارؤية نفاة المعتزلة، شبهات على رد أكثره كان الرؤية، ارازي؛ي كلام جمعت عندما )١( 
علواللهعلى الرؤية دلالة من الرازي موثق هوإيفاح هنا أردته والذي شبهاتهم، يقرر أن 

نحب.تعار 

"١٢وص؛؛ ١٣٢—صا"اا و«جما،جما، ؛ _oAُجآ،ج، الممسيراعير، ينْلر• )٢( 
ا"آا؛وصا،أا،ج؛ا،صامآ-آمآ،ْمآ؛وهجبم،جلأا،صيي؛ومجاا،

،جا،أ،^٥١ صاا<آ؛ وج\ِآ، ؛ -_rY\ ، وُحإا،ج٧٢جافىصهيا-ب'اا؛ 
صيها،ج'م،صآمآ.

نهايةؤينظرت ؛ صم١٨وُج؟،ج٧١، صأ"اا؛ ^٧،ج"آا، التفسيرالكير، ينظر•  ٢٣١
(.٨٧والأربعض،)ا/ببأ(؛والمْلالبالعال؛ة،)٢; مخلوط؛ اأ/أ(، العقول،)ج؟/ 

._YUrالخمن، يفلر: )٤( 

العقول،ونهاية ؛ _YTY، ٠ح٧،ج٤١; ؤيفلر ؛ _AU مجه،جب\، الخبير، الممسر )٥( 
روالأربعين مخلوط؛ •ا/ب(، )ل/ والإشارة، مخلوط؛ وم\/ب(، ا\/أ؛ يآ 

؛_AUY والمتاحرين، المتقل.مين أفكار ومحمل (؛ ٣٠٤— ٣٠١)ا/.^، Ulأصول 
صما"بالدين، أصول في ومعالم 



الكبيرالمسير في اكمات أيان من الرازي موقف 

التوقف(محل قى البحث هذا )بقى ٠ يقول حيث يقف وثالثة 

ظواهرعلى اعتمد الرؤية صحة على العقلية الأدلة صعق أدرك وعندما 
ماالعقل في يوجد لم )ؤإذا ت يقول حيث الرؤية، وقوع في القلية انمرص 

وجبالروية، بإباُّح المحيحة الأجمار وجاءت تعالى الله رؤية من يمتع 
ظواهرها(لى.على أجراؤها 

تستلزمتعالى الله رؤية لأن تعالى، الله رؤية إئات يمكنه لا الرازي أن وليعلم 
وهذاالرازي، ينكرها الصفتان وهاتان العلو، ؤإثبات تعالى، لله الوجه إثبات 

الأشاعرةعلى الحجج توجيه إلى المعتزلة من والرؤية الصفات تقاة لغ الذي 
المعتزلةحجة على وأجاب، يره، نففي الرازي ذكره ما وهذا الرؤية، مثبتي 

منكريللمعتزلة الثالثة الحجة فى يقول حيث الأثاعرة، أصحابه به أحاب، بما 
أنروي ما هو الباب هذا في به تمسكتم الذي الخبر أن ت )الثالث الرؤية 
النفلرلأن التشبيه، يوجب الخبر وهذا تعالى، الله وجه إلى التغلر هى الزيادة 
فيالمرئي كون يقتضي وذلك المرئي، جهة إلى الحدقة تقليب عن عبارة 

الشبيه،يوجبا أيصا ودلك المخموصن، للعفو امم الوجه لأن الجهة، 
آحر(أثيء على حمله فوجب الرؤية، على حمله يمآكن لا اللفغل هذا أن فثبت، 

الخبرI نوله )وأما I قائلا الأشاعرة، أصحابه بجواب المعتزلة على أجاب ثم 
تعالى،لله الوجه إثبات وعلى الفلر، لففل على اشتمل الباب هذا في الذكور 

والقلب:الكلاب وآراؤْ الرازي الدين نخر ؤبمظر: (؛ ٨٧٨))١( 
.٢٧٢-ص١٧٢د/.مدالزرك1ن، 

ة،JU(؛واJطالبال٢٧٧/١\سإ)ؤيفلر: ؛ _AVمجا،،جيا، الكمر، الضر )٢( 
 (.٨٧)٨

._AU، ج٧١ ، المجتر، التفسير )٣( 



الكبيرالتفسير قي الصقات أبات من الرازي موقف 

إثباتوأفاد الرؤية، إبان أفاد الخبر هدا فنقولت التشبيه، يوجبان وكلاهما 
امتناععلى الدليل يقم ولم بجم، لين أنه على الدليل ثام نم الجمية، 

أنبينا فقد وأيثا فقهل، اده فعلى الدليل قام بما العمل ترك فوجب رؤيته، 
ذلكتقرير تناني حاجة غير من الرؤية هي الزيادة أن على يدل، لأية ا هده لفغل 

اءالم(لا/والال<الخير، 
التناقص،غاية فى أمر وأته العلو، نفي ْع الله رزية إبان ا صعقله ظهر ولما 

كافةعند ممتع خارجه ولا العالم داخل لايكون ما رؤية وأن والاصهلراب، 
عليهماحتجت، وبهيا لها، حقيقة لا العلو نفي مع الرؤية لأن ، العقلاء 

ثمجهة، في لا يرى الله بأن الإثكال،ت لهدا حلا قال، الرؤية، نماة المعتزلة 
سادسةحاسة أوهي العلم، أو الإدراك هي بأنها تأولها وأخرى ، توقم،أأ، 

المحن،.هدا . للمعتزلة مناقشته أثناء في تفلهر هده وتأؤيلاته الله، يخلقها 
المثمرو.إليها ثمر التي الغاية )فهي الأخرة، في الى تعالى. ان 

والجماعة:المنة أهل عقيدة ضوء على الرازي موقف نفند 

الاهرؤية لأن الأخرة، في إلا يرى لا تعالى اكه أن في الملفج الرازي وافق 
حواسهمقوة ونقص الأدميين، أبصار لعجز الحصول، ممتنعة الدنيا في تعالى 

واستحالتها.رؤيته امتناع أجل من وليس وعاد، جل رزيته عن 

أفاقفلما صعقا، مومحى حز للجبل الله تجلى لما ولهدا )... تيمية ابن يقول، 
أول،اوؤمنينقيل: [ ١  ٤٣:]١^١^ وأئأأوث ،إقك قت، ممتلك ؤ قال،: 

.٧٩^،نمه، المحير )١( 
)Y/٣٨(.العالين، المطالب طر: )٢( 

.٢٩٠-ص٩٨٢، ج٨٢، و.جأ١ ،  ١٣١ءساُ؟١-، ج٣١ ^٧، الضيرالكّر، يفلر; )٣( 





الء^سرالتفسير في الصمات آبات من الرازي موقف 

إدات تيمية ابن يقول ؛ علتهم ترد عرشه، على مستو عباده، فوق وأنه خلقه، 
بجهةإلا يكون لا ينفه القاتم المرئي أن العقول بدائه ؛ي فمملوم رؤيته، ثبتت 

نتروف"إنكم ت قال حنث ه المص يها أحص المي الرؤية لهذه الراني، من 
والشص،القمر كرؤية رويته، أن محاحبر البدر* لتله ألممر ئردو *كما ربجم 
بجهةفونهم، الماس يراهم ؤإنما الدنيا، في ظهورا المرئيات أعظم وهما 
ممتنعخارجه، ولا العالم، داخل يكون لا ما رؤية أن العلوم س بل منهم، 

لف،المن آدم بني عقلاء عامة عليه اتفق مما وهذا ، المقول، بدائه في 
المثبتةالكلام أهل وجماهير والتصوف، والفقه، الخدين،، وأهل والأئمة، 
ومنالأشعري، أصحاب من فريق فيه حالف، ؤإنما والفلاسفة، والنافية 

الممهاءرم/من وافقهم 
ستالخهات أن إذ تعالى، الله علو على القيامة يوم ربهم المومنين رؤية فدلتا 

أو— سبحانه حاشاه — تحتنا؟ من نراه فهل منها، واحدة ش الرؤية ومع من ولابد 
تحتمللا فوقنا، من نراه أو أوأمامنا حلفنا من أو شماتلتا عن أو أيماننا عن 

يراهكل وناجوه القيامة يوم ربهم رنوا إذا فالمؤمنون ، هذا من أكثر القسمة 
أصلالمنافاة ولا والقمر، الشمس يرى( كما وجهه؛ قبل فوقه 

x٨٤/١٦لأيننمت،)•جموعاكاوتم(ت طر•  ٢١١
إلو ويد؛٠٦٤ تعالم،: الله ، Jyباب التوحيد، كتاب صحيحه، ني الخارتم، أحرجه  ٢٢١

فيلم ومصعحه، من أحرتم، مواضع وني (؛ ٧٤٣٤)أأ-مآ[، .اه]اكامت; ئاظز، ني 
(.٦٣٣)عليها والمحافغلة والعصر الصبح صلاتي فضل باب الماجد، كتاب صحيحه، 

ومجموعاك1وى،،(؛ ٣٦٧وآآم—)؛/هْم؛ لابزتمة، الجهمية; تليس ببان • ثنثلر  ٢٣)
/؛<Y^.)U(lJi)آ؛/؛\>-0خ(؛ 

(.٢٢٢))/شرحاكصيدةاب:هماس، )٤( 
(.١٠٧)م/تيمية، لأن جموعاكتاوةا؛ )٥( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

تعار:الله علو عر الزول دلالة : عاشرا

فأحبارءرعإساتالعلو، تعار، بالله الأس الوجه ،عر النول؛ صفة إنات 
،.١^١^١٢دون ماء الر الله أن عر دالة الزول 

لأحاديثفا أمقل، علوإر من يكون إنما لأمم ا جمح عند المعقول المزول لأن 
إرربما ®بمري • و. الرسول يقول وعلا؛ حل نزول إبان عر تواترت 

م،ممود:سبمعونيئنجنلأ؟
طنيمحسمظننى'محه؟■"'.

والربحألأئبكد ؤ1و}! ت تعار قال مادئكته، نزول عن وعلا حل المور ؤإحبار 
٤[.]١^: وه م مل تن ريم ذدن بما 

عقمل ١^ لري ؤالثاِ تعار؛ قال منه، الكناب غفوبنزولت إحبارْ وكذا 
هؤمحتل،آلكفثىأّتآلميزآلكب • وقالتعار ١؛ا؛ ت ]١^٥٠٠تده

وقوق،:؛ ٢[ - ١ ]١^: ه @ أتيي ٥ ثنمثا أضِ مى ألؤ ألضث ^ ١١رلآ إناَ 
[؛٤٢:ه . خمسي ءكح مذ محل ء ■ثلمه ثى ولا يدنه بز يى أؤطل؛ ^؛-٥ ولا 

ولمزيدبالإشار،، اكتفي بل النزول، صفة حول الرازي ذكرها التي الشبهات أذكر لن )١( 
القادرعبد حولها؛ الشبهات ورد الإلهي النزول صفة يراجع: والبيان، الإيضاح 
ءس؟آإ-أهه.الغامدي، 

لأبننة: وال(؛ ١٣٨)U/ لأ؛نعداور، والمهيد: )ا/مبمإ(؛ الدارس، نقض يطر: )٢( 
صها<؛وصفةالزولالإلهي:الخنالأفمي، لأيي صاآآ؛والإبانة: U^، أبي 

ءسهما.الدؤيثى، موص د/ -محك: ■٠^٠٠ وعلوالله ؛ صاُم—٧٣همدالقادرالغامدي، 
وفي(؛ ٦٣٢الليل)١ ، نصفالدعاء بات الدعوات، كتاب، صحيحه، قي البخاري أخرجه )٣( 

؛ائب،وضرها، افرين المصلاة كتاب صحيحه، في وملم صح؛حبم؛ من أحرى مراصع 
(.٧٥٨)فته، والإجابة الليل فيآخر والذكر الدئء الترم،»ي 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف  ٢١

بهتكلم الذي وأنه غيره، من لا منه ظهر القرآن أن على • شيثتن على يدل وهذا 
منعدم من الأمين اروح به نزل كلامه وأن حلقه، على علوه وعلى غيره، لا 

^١/رّو١١٠إلى مكان أعلى 

اللغة:في النزول معنى بضأح إ* 

إلىعلو من وانحداره وهبوطه ومجيثه الئيء إتيان هو العرب لغة ني النزول 
المaر١٢/نزول ومنه ممل، 

تعالى:علوالله على النزول دلالة من الرازي موقف 

أّفل(ص.إلى فوق من الانتقال هو )الزول : نائلا النزول ارازي مرق 

متصفاتعالى الله يكون أن وأبطل الأجسام، صفات من النزول عدارازي وقد 
ونقليةأْ،.بأدلة ذلك على استدل وقد به، 

بالدلائل)U'_ يقول: إذ تعالى، اممه علو على الزول دلالة نفى عليه وبناة 

؛^YYالمم،)\إأ'اا-ا،'؟يا؛ لأبن يفز: )١( 
الخلي،وليد والصفات: الأسماء توحيد في القيم ابن وجهود ؛ ٢٩٠-  ٢٩٤وص 

.(١٠٦٧/Y")

بنحب لنما وانممطفىالس: )ه/'ااإ(؛ قارص، لأبن سمثايساس: يفر: )٢( 
>ه/هأحا(.ادة)نزل(.لالجوهمي، والصحاح: ر؟/إه(؛ عاد، 

،،ج٤Y؛ومحY١،ص٦١؛وعج٧،ج٠٤١حY،ج'Y،ص٩٩الخير، الخير تر• )٣( 
٤٧،^■

،جآ"آ،وعج"؟) ؛ _iUو»جأا،ج؛أ، ؛ ص٩٩١ مجآ،ج'؟، الخيرالخير، بمفر• )٤( 
'»_YY ١٩ومجأا،جمآ، ؛Yص.

مجب،ج'؟)،صهه.الخير، الخير يفتر: )٥( 



الضيرالتمسير هي الصفات أيان من الرازي موقف 
لعا^^==^=^============^= 

الذيالتأؤيل على حماله وحب محال تعالى الله على والجهة المكان أن الماهرة 
ذكرuْ(ل١،.

للنزول:تأؤيلاته ومن 

/;،،١ واخر الأسفل إلى الأعلى من نزل الذي هو "مريل الملك أن ١( 
بالرحمةيقرب تعالى الله فإن المحي، لا المعنوى القرب هو والنزول ٢( 

العبدأم.يرام ولا عبده من والفضل 

^٥)،ت تٌالى قوله عند يقول حيث وأوجد، وأنشأ حلق يمعتى والنزول ٣( 
لكمآذرتث> ءآق ش وحللا -ماما منه ذبتخو نزق غنخ يلإ أثه أد-رل مآ آرءينر 

ؤنأُئ* تعالى كقوله وأنشأ حلق ما )بمعنى ت ؛! ٠٩]يونس: مخم_وىه أثه عق آز 
لأنبالإنزال، الخلق عن يعبر أن وحاز ٦[ ت ]الزمر أزءغ؟ا٠ ئثسق الأتمنو من لكر 
،وزرع صرع من ماء المن أنزل فما رزقه من الأرض في ما كل 

إنزالأ(ر؛،.سمي إيجاده؛الإنزال كان فلما 
توالجماعة السنة أهل عميدة ضوء على الرازي موقف نفند 

اللهعلو على النزول لدلالة نفيه في والجمامة المنة أهل ازازي حالف 
أمقلإلى فوق من الأشياء نزول وهو للنزول تعريفه في وجدناه أننا إلا تعالى، 

هذاولعل تعريفه، حلال من العلو أثبتا إذ العلو، نفى فى مذهبه ناقص فد 

.١٩٩ص ومج'ا،جم، ؛ ١ صاُ عج؟،ج؛ا، امر، التمر )١( 
صأ"ا.، ج٤١  I.Uومج؛  ١٩٩ص ج'م، ^٢، الضسرالكر، ينظر: )٢( 
اكسراعير،جإا،جحآ،صاهآ.^رت)٣( 

؛١ ٧ ٤ صن ، ١ ، ١ ٠ ومج ؛ ٢ ١ محينظر: •جه،جَالهس*آا؛ الكير،الضر )٤( 
ا،جه'ا،ص'اإآ.ومج؛، ؛ ٤ ص ، ٢ ٢ ج ؛ »_A1 ، ٢ ١ ج ، ١ ١ ومج ، ١ ٠ ص ، ٢ ٠ وج 



الكبيرالتفسير فمي الصفات آيات من الرازي موقف 

ومانمها بمجب اش اشرة 

علىذلك فدل أممل، إلى أعلى س الملك نزول ت قال للنزول تأؤيله ني وحتى 
والتنزيلالنزول ابتداء كان فإذا الغاية، لابتداء )_( فإن حلقه على تعالى علوالله 

ننءؤ؛نيل •' تعالى قال المريحة، بالنصوص ثان وهدا غه، ءلو0 على دل منه 
ا،[ل  ٤٢]نمك: خمسيه -هم نذ •' وقوله ٢[؛ ضلت: ل وه أتيسي ُالرني 

علومن النزول من وخاصتهم عامتهم العرب عليه تعارف ما الجمع عند ومعناه 
علىهدا بني الملك به نزل أنه القرآن بنزول قال حينما والرازي ؛ مقل إلى 

تحازرم/الله كلام في مذهبه 

نفيني مذهبه يبْلل فهذا تعالى، الله رحمة نزول بأنه النزول تأؤيله عن أما 
لهفمال ورحمته، أمره ينزل المثبتين لبعض النفاة بعض قال لهذا الحلو، 

رحمة،ولا أمر منه ينزل فلا ، شيء فوق عندك ما ينزل؟ أين فمن ت المثبت، 
الافى١٤/فبهت، 

منأنزلنا يقل لم الله إن له نقول وأوحد، حلق بأنه النزول تأؤيله على ونرد 
معينمكان من النزول وعدم الأرض، إلى ماء المن أزواج ثمانية الإنعام 

.حقيقته عن اللقفل يحرج فلا مهللقا، عدمه يستلزم لا 

صس.د/مسالوويش، يطر: )١( 
انمواض.ومخمر (؛ ٢٨٤؛ ٢٥٠)؟ا/ نسمة، لابن مج٠وعاكاوى: ينظر: )٢( 

وشرحاسوةاساوة،)ا"/ْأا(؛ لابزعدالبر، والممهد: (؛ ٤٢٢)؟/
١.0 ٠ — ٥ ٠ ٩ ص الغامدي، ^المادر : حولهاالشبهات ورد الإلهي النزول ومحنة 

الكلام.صفة في القرآن لنزول، ويان إيفاح مزيد ّجأتي )٣( 
^Tl-\TA,_تمة، لأبن الزول،: حدث شرح )٤( 
(.٤٢١ام،)آ/لأن ْسراكوامحاورشة: ثثلر:)٥( 











الخكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

١^)،المطلمؤ 

والمنةالترآن فى وورودها الوحه صفة معنى 

والوجه.'المحيا، والوجه; منه، يواجه ما أول لأنه تقبله، مالشيء وحه 
تأي ووجاهكونيشاهك هووجاهك ت ويمال مادتهم، القوم! ووجوه الجهة، 
؛وجهلثال تلقاء من حداءك 

السبيلالكلام! ووجه منه، لك بدا ما النجم، ووجه أوله، الهرت ووجه 
صوابه،أنه يفلهر ما • والأمر الرأى وووجه سيدهم، I القوم ووجه المقصود، 

مابحبح محل كل وهوفي والمرضاة، والنية القصد، بمعنى الوجه ؤياتي 
حيوان،إلى أصيف، ؤإن زمنا، الوجه كان زمن! إلى أضيف فإن إليه، يضاف 

منإلى أضيف، ؤإن بحسبه، كان حائط أو ثوب،؛ إلى أصيم، ؤإن بحبه، كان 

كدللث،تعالى وجهه كان ؛! ١١لالنوJى: ''كثيب، ؤلي-ر، 
تعالىفالله كيفيتها، ونجهل معناها، نعلم تعالى، لله ذاتية صفة والوجه 

العفليم،والنور والعقلة البهاء من له وأن والإكرام، بالجلال موصوف وجهه 
وهوأدرك؛مره، شيء كل وجهه محبح-ايتء لأحرقت، حجابه ، لوكشفمحا 

منتلور،لابن واللماز؛ )آ/٨٨—٩٨(؛ فارس، لابن I اللغة مقاييس معجم ينظر؛ )١( 
)وجه(.زدة للكفوي، والكاواث،ث (؛ UU،<iUVl؛-)٨/ 

(.٣٣٧)Y/المم، لأبن اب؛ الخواض مخمر يطر؛ )٢( 
بطالابن البخاري؛ صحح وشرح حريمة،)ا/آه(؛ لابن التوحيد؛ بفلر ر٣( 

ونرحالخيدةالواسليةث(؛ ٢١٧لأسمهاز)ا/
(.٩٤)م• د/ئتنةروزى، الاعتمادية؛ فورك ابن ؤآراء (؛ ٢٨٧/١)لأ؛نءثيمين، 



نج
الكبيرالتمسبر في الصمات آيات من الرازي موقف 

عنالعباد تحجب وهى الله إلا يعلمها لا بحجب الدنيا أهل ألمار عن محجوب 
لأنهاإليه بالننلر ويلتدون تعالى، ربهم وجه المؤمنون يرى القيامة ؤيوم إدراكه، 

إلىالطر لذة تحرمنا لا ياقيوم حي يا فاللهم الجنة، أهل على الله نعم أجل من 
الكريم.وجهلث، 

الكريمالقرآن ش ووردت والسنة، الكتاب بدلالة تعالى لله ثابتة الوجه وصفة 
.هدإلأكيأو أه، در يق ثيه ءؤمح؛بجا ت تعالى قوله منها موصعا، عثر أحد ني 

والإكرام،بالجلال موصوف فالوجه تنوعت،، دلالاتها إن بل [؛ ٢٧]الرحمن: 
لوجمنمهالثور رُججاثه • ه الرمول يقول وبالبهاءوالخلمةوالورالخليمل١،، 

البيعن وست، ^،^^؛ من تضنْ إلته انتهى نا زجهه لأزك 
استعاذكما الجنة، إلا الله بوجه أل يأن ونهى الجنة، الله بوجه سال نه أ. 

الرؤيةتعالى لله الوجه صفة إثبات على تدل التي أيئا الأدلة ومن أيئار؛،؛ به 
نولهفي الزيادة ونفير تعالى، الله وجه إلى النظر لل.ة النبي موال بدلالة 

تالحرمين إعام ومنهج (؛ ٢٨٤-٢٨٣)\إ عيين، لابن ت الوامعلية العقيدة شرح بمفلر: )١( 
.ص٧٨٢د/أحمدآلءبداكل؛ف، 

وجهه.أمحواء وتل وعفلمتته، وبهاوْ، وجلاله نوره ت الله مبمات ّبحات: )٢( 
للووي،شرحسلم: (؛ ٣٣٢)٢; الأثير، لأبن الحدثوالأم: غريب المهايةفي يفلر 

.(\i-\T/T/y)

ثوله:وني ينام، لا الله •إن ه: قوله ني • باب الإيمان، كتاب صحيحه، في مسلم أحرجه )٣( 
(.١٧٩حالق4اا)من بصر، إليه انتهى ما وجهه محات لأحرنت، كشفه لو النور حجابه 

أحاديته:وحرج عليه وعلف، حققه ، ١٠٢؛ص٨٩ متره، لابن الجهمية: على الرد يفلر )٤( 
.ص٧٨٢الحرمين، إمام ومهج د/ءليالفةيهي؛ 



الء^اواورالتفسر فى الصمات آيات من ارا3ي الموقف 

آ؛تعارأ الله وجه إلى يالفلر [ ٢٦ليوست رزبادآه أكئ نتشوا للخيت ؤ ت تعالى 
آيتهمادف من رجتان يهما، وما آنيتهما فئة مى ارج؛تابي ت الرسول ه وقال 

وجههض الكبرياء رداء إلا ريهم إز بمهلردا أذ ديذ الموم بجن دما يهما، دما 
فيىجنةسم«لى.

مم7لآمم7لآ مم/لأ 
m im m

احمد،للإمام نة; والم؛ ٥١٦ص العتيد، المرسي بنر عر مد أبي الإمام رد تنظر■ ؛ ١١
-٩٠٧٩٨للاجري،)والثربمة: (؛ ٣٠لأينخزست،)ا/ والتوحيد: )ا/هآأ-مأآ(؛ 

للدهى،والأرمبن: .(.، ٣٣٩٨)القيم، لأبن المّلأن: الخواض ومختتمر (؛ ١٠٤٧
الميمان،ءجلالااه د/ البخاري: صحيح من النثوحبد كتتاب، وشرح ؛ ١٠٩- ١٠٨ص

.(n\/\)

ا@هجِناي ددكثا ؤُيد، ■ قوله باب الضجر، كتناب، صحبحه، ني البخاري أحرحه )٢( 
كتاب،صحيحه، في لم ومصحيحه؛ من أحرى مواضع وفي ؛ ، ٤٨٧٨)[ ٦٢لالر-ءمن؛ 
(.١٨٠)وتعالى، سحانه ربهم الاحرْ في المزمنين روية إثبات؛ باب، الإيمان، 



نتج
الكبيرالتفسير ش الصمات آيات من الرازي موفمذ 

الثانيانمطلب 

الوحهصفة من الرازي موقف 

والركب،الجيم يقتضي الذي العضو إلا الوجه لنقل من بمهم لا ارازي 
فهومجسم،وجها تعار لله أبتا من أن لنرى الوجه، ينمي هو هدا عر وبناء 
ؤيتدلتعار، الله حق ر ستا لا باؤللة معار إر الوجه تاؤيل يوجب وهو 
الأعضاءإثبات ر تمسكوا )المجسمة يقول! حسنا النقل، من بأدلة ذللثؤ عر 

مثلله المناسة الأيات ائر وم[ ٠٢]الإنعام: وجهاا>ه ليا يرب ؤ • بقوله تعار لله 
عندأيما ؤيقول ماآا(لا،، ناليحمن: أثأي( دو ره ريه ءؤن؛مح ت قوله 
ت[ ٨٨ربمم0؟ا<]القصص: ؤإثم ا-لةلإ لا ؤبمهم إلا هاإك، ق ءؤَةو( تعار• قوله 

توجهين من جم تعار الله أن عر الأية بهده المجسمة )استدلتا 

الجسمية.يمتضي وذلالث، الوجه إثبات ر صريحة لأية ا قالوا • رااثول( 

قوله')النائي(' 
هوالوجه^ ءاصمة إنات أن يكر بأنه علما فحسب، نقلية بأدلة الرازي واصتدل 

وهوالعضو عر الوجه يحمل )والمجم يقول! هدا ور والنمل للعمل "حلافا 
القرآن(ل؛،.أص والفل العقل خلاف، 

،.^١٣، ١ ب ٢ ص\ ءإ، و،جآ،  TTV، ١ ج؟ ، ^٦ اشءاعر، )١( 
العالوا.ءصنة بحث يراحع )٢( 
ج\كسم\ي )٣( 
التفسراعير،جها،جهآ،صهءا.)٤( 



٨اJكإب٦ر التضسر في الصفات آيات من الرازي محوفف 

وهيالمص، دلالة هومن فهمه ما حب وجهها المي القلية الرازي أدلة فمن 
لكلا/:

ذللتجوفي ؛١• ١ ]الإحلاص؛ روه أحد هوآس ^٥؛]،  '•تعالى قوله ت الدليل 
الخامة،الوحدانية يقتضي ه أحد آس هو ^؛I ،j فوله أن )وجوابه ت يقول 

والأجزاء(لألالأعضاء س الخركيب ينافي وذلك 
وفي[ ٨٨]القمص: إلا هاإلث، سء ءؤَةو I تعالى نوله الناني: ليل الخ، 

يبقىلا أنه على يدل وبمههُه إلا هالكا تيء ؤَةل ت تحالى قوله لأن ر يقول: ذللث، 
وجهالمهتعار(لأ/إلا 

الخزمروتد ت يقول حنث مسمعان بن بيان إلى الكلام هدا الرازي ن-، وقد 
مسمعانبن بيان وهو الرافضة من المشبهة بعض ~ وجهه إلا يبقى لا أي ~ ذللثا 

المضلأن فيه، إئلمكال لا المحق القول فحلى ءانل(ل؛،، به يقول لا وذللث، 

ثكلمفيضابياواكرنم، 
التركب.ثبية أدلة ت يراجع عام، 

الضيرامر،ُجها،جبمآ،ص0«ا.)٢( 
وءجملا،جْ'آ،؛ ١ صء٠ عجْا،جهمآ، التمرالكسر، )٣( 

بنبيان ينقع والنحل، الملل في النهدكا صمعان بن بيان الأمم هن.ا وغ صععان بن بيان  ٢٤)
فيو؛غ أنه إلأ صحيح وهذا الفرق، بين الفرق في اليمني النهدي التميمي صمعان 

منكلمة كل في محرفا الهدي امسماعيل بن بمان للرازي الملمين: فرق اعتقادات 
البيانيةفرتة ب تنهدا بيان ؤإلى ٠ صحيحا التفسير ش اممه ذكر أنه نجد بينما ١ كلماته 

هلتفادعى كما فيه، حل الإلهية من حزءا أن بيان ادض وقئ الشيعة، غلاة من فرتة وص 
مقالاتفي صمعان بن بيان قولر إلى يتفلر ه• محمل. ثريعة بعض نخ وأنه النبوة، 

لبدادي،الفرق: والفرقبين -y٦(١ ٦٦الأشعري،)\إالخن لأيي الإسلاميين: 
=>*آ/ا،اا(؛ حزم، لأبن والأهواءوالحل: اّل في والقمل ، ٢٢٨؛ ص٤١٢



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

كذلكل١لوهو شيء الله ذات غير أو الله حقيقة غير يبقى لا 
بها،قال التي ورحله أبتها التي يده تبقى لا أن يلزم المجسم مول وعلى 

لأنالله، قدرة ولا الله علم يبقى لا أن يلزم أيصا قولكم فعلى ت يقال ولا 
هالكثيء كل قلت فإذا الصفات، غير والذات ذانا، حعلتموْ الوجه 

نقولللصفات، نفيا قولكم فيكون عنها الصفات حرجت الله حقيقة إلا 
الموضع،هدا غير في يذكر أمر فذلك القل أما والنقل، بالعقل عته الجواب، 

اللونمن يه قام وما ثوب إلأ لفادن يبق لم القاتل! قول أن فهو العقل وأما 
وذيله،جيبه بقاء على يدل لا كمه إلا يبق لم قال ؤإذا والعرض، والطول 
وجههغير يبقى لا قلتم ؤإذا صفاته يتناول تعالى الله ذات يبقى قولا فكلللث، 

يده(تثقى لا أن يلزمه العفو بمعنى 

إثاممه وحن هم وزأ مأينمأ والميب تتكنيغا تعالى؛ قوله اليالث،؛ ليل الله، 
[.١١٠]اوقرْ: ه طرعلي وأبع أثن 

التنزيه،ؤإثبات التجسم نفي على الل.لأئل أقوى من )الأية ت يقول ذلكر وفي 

الإمفرايك،،المظفر لأيي الهالكض: الفرق، من الناجة الفرنة ونم؛ز الدين في والممر 
زاهدمعمد حراسه؛ رعالق أحاديثه دحرج للمؤلف وترحم الكتاب عرف ، ص٠٧

فرقواعتقادات (؛ ١٥٢—  ١٥١/ )ا الشهرصتاني، ل_والمحل! والملل الكوثري؛ 
توالشيعة الخوارج الملمين وتانخ المرق عن ودراسة ؛ ^١٨ص للرازي، ت المسلمين 

.١٦٨ص جلى، أحمل 
بعل.فيما صأذكرها التي رصفت!^^٠ و الرازي تأؤيلأت من هذا ( ١ر 

التقديس،وأصاس ص؛آ؛ ومجمآا،جهآإ ؛ ١ ٠ ص٥ •جها،جهآ، التفسيراممير، )٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

توجهين من وبنانه 

أثنإُى أثب وجع نم ؤزأ ثأينما واترُثآ آثئمق ■' قال تعالى أنه ؛ )الأول( 
[.١١٠]ام؛: و؛سععلبممو^ه 

اللهكان ولو أهوه وجع نم مؤازأ فأينما ؤ ت قال تعالى أنه ؛ الناذي( رالوجه 
معينةوجهة معين بجاب مختصا وجهه لكان جماني وجه وله جما تعالى 

علىتعالى الله نص فلما ، أةب؛ا؛• وجد نم رزا ت فوله يصدق كان فما 
1وجهين من بالأية الخصم واحتج الجسمية عن منزه تعالى أنه علمنا دلك 

يحصللا ٠والوجهاا تعالى لله ااالوجهاا سوت عالي تدل الأية أن •' )الأول( 
جما.كان قن إلا 

لأجسام.ا صفة من والسعة ،  ٠٠رروامعا بكونه ه نفوصف تعالى أنه •' )الثاذي( 
العفوعن عبارة اللغة أصل في كان ؤإن ارالوجه؛، أن الأول( عن )والجواب 

ءؤفأينث\ت تعالى نوله ب العفولكان على ههنا حمالنا لو أنا بينا لكنا المخصوص 
أنالزمان ذلك فى لأستحال للمثرق محاذيا لوكان الوجه لأن أثوه وجه رزأنم 

،٠أيصا(ل للمغرب معحاذيا يكون 

لأدلةيا ذلك على استدل أن بعد  ٠٠الوجه صفة  ٠٠تأويل أوجب الرازي أن نجد كما 
،وجوه( وهومن التأؤيل من فيه لأبد )فاذن ت يقول هذا وفى ذكرها، بق التي 

؛٢٧ص؛ وعح"آا،جا'آ، صْ؟؛ ،ج٨، ومج؛ ؛ ص١٢عجآ،ج؛، التميراعير،  ٢١)
.١٤٥و ؛ ١  ٠٣- ١ ٢• ص التقدص، وأساس 

القال؛س،وأساس ؛ ٢٣٦ص ، ١ ٢ ج ، ٦ ومج ٢ ١ ص ، ٤ ج ، ٢ مج الكبير، الممير )٢( 
«ا.ص«







B
الء^بيراكفسر فم، الصفات آيات من الرازي موقف 

ذكر[ ٢٧٢]البقرة: اث-اه ونسم آثكآء إلا تعالى: قوله ت ئانئا 
;هاالوجه ني قولين 

قولك;من الذكر ز 1^0 ض زد لوجه سه قلت: إذا أنك )أحدهما(: 
بهياالشرف عن يعبر صار حتى كثر يم فيه، ما أشرف الشيء وجه لأن له فعلته 

لهفعله يقال: أن يحمل ها فها له الفعل هذا فحلت قلت: ^٢١ رالناني(: 
فعلتأنك على يدل فهدا لوجهه، الفعل هدا فعلت قلت إذا أما أيصا، ولغيره 
شركة١فيه لغيره وليس فمهل له الفعل 

:هماالتاؤيل من وجهان له [ ٠٢]الإنعام: لنهيه تعالى: قوله ثالثا: 
وجهده، ٧٧^)قوله: يقول: هدا وفي التعغليم، بمعنى الوجه أن ؛ رالأول( 

هدايقال كما للتعغليم، الوجه لغغل يذكرون أنهم إلا يريدونه المعنى [ ٥٢]الإنعام: 
الدليل.وجه وهدا الرأي وجه 

أحبذاتا أحب من )أن يقول: هدا وفي الحبة، بمعنى الوجه أن • رالناذي( 
الحبةعن كناية الوجه جعل فلهذا المحبة. لوازم من الوجه قروية وجهه، يرى أن 

الرصا(أآ/وثللب 

بمعنىالوجه أن ؛! ٢٢]الريد: ه رغم وند أماء صجئإ ءاؤُآكما تعار؛ قوله • رابئا 
ونور؛إلمهاثغاء مبروأ • تعار قوله ءند> يقول هغ.ا ور ا والكرامة الثواب 
}تعالى(ل الله رصا وطو_ا ثوابه، لمجرد محبر أنه )ومعناه 

امر،مج1،جآا،ص1مآ.التفسير )١( 
,٢ ٠ ٦ — ٢ ٠ ٥ ص ، ٣ ١ ج ، ١ ٦ ومج ٤ ٢ ص إ ١ ٩ ج ط ١ ٠ ٌج إ الكبير التفسير )٢( 
اكسرابييلج0آ،صأآ.)٣( 



اوكبيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف 

مخؤذهؤإله أ-لقلإ لا ربمههُ إلا هالك شء ؤَمر تعالى; نوله حامئا: 
Iكالأتي ص الأية هده في تأويلاته وأوجه [ ٨٨■' ]الامص 

قالامن الناس من )ثم يقولا ذلك وفي الخمقة، بمعنى الوجه ن أ ت
أىجميقته(الأمرمماوحههدايقال! والخقيقة الوجود هو لوجه 

صالة.الوجه )الثاني(: 

الوجه)أن يقول؛ حيث ، والدات والحقيقة بمعنيالص الوجه رالثالث؛(: 
الوجهوذكر [، ٢٠ا'لأي ء نيئ أثئآءَ وإلا النص، عن به يكنى قد 

الثيء(نفس به وأراد 

إلاهالك شء ؤَةو ت يقول حث هو، بمعنى الوجه ؛ رالرابع( 
•هو إلا معناْ [ ٨٨]القصص! 

مةُمثهؤإثه ا-لثلإ أم يجهم إلا هالك شء >اؤَم تعالى: قوله )أما ؤيقول: 
منهفالمراد [ ٢٧]الرحمن: رإلإكراوِه يرو رش ؤلجه • وقوله [ ٨٨]القمص؛ 
كداالأمر هذا وجه • يقال فانه والمبالغة التاكسي ذكره من والمقصود الذات 

ونفسنالثيء ذلك هو منه والمراد وكذا كذا هو الدليل هذا ووجه ، وكذا 

نفه.المصدر ( ١ ) 

،ج؛ ، ^٢ ؛ ١ ١ صراّ ، ج١ ، مج١ الكير، ير التغيي الرازي تا'ويلأت إلى يطر )٢( 
ووْحمأل]؛ »_UUو.ج1،جآ]، ، T[Y»_ومحأ،ج'ا، ص؟]]؛ ص"ا-؛، 

التقديس،وأساس ، ١٠٦—  ١٠٥ص ، ٢ ٩ ج ، ١ ٥ ومج ؛ ١١٩ص ، ٢٤ص ، ٢ ٥ ج 

ءسآا٢.جَا، ، ومج؛ ؛ ١١٢ص"آ-أ،، ج٤ ، مج؟ التمرالكسر، )٣( 
. ١٥جا،جا،صاالضيرالكسر، )٤( 





الكبيرالتفسير فى الصفات أبات من الرازي محوففؤ 

فالوجهغيره عن ان الأتذلك وجود يتحقق يه الذي هوالعفو )كأنه ت ؤيقول 
منمأحوذ إنه I مول الذات؟ على الوجه إمحللاق حن في السبب فما عفو كانه 

ألأترىأنالإسانان، لإنا لحقيقة العرف في يتعمل الوجه فإن الناس، عرف 
يقوللا مثلا والرحل اليد من الوجه غير رأى ؤإذا رأيته، تقول غيرْ وجه رأى إذا 

يحملالأمر أكثر في الأشياء حقائق عار الإنسان إًللاع لأن وذلك رأيته، 
لمما منه علم شيئا رأى إذا الإنسان فان بالحس، يحصل الأمر فإن بالحس، 

ببعفه،يتعلق ؤإنما المرئي بجمع يتعلقا لا الحس لأن غيثته، حال يعلم يكن 
بأمرعليه يحكم بحه شيئا رأى فإذا يحكم والحدس يدرك الحي إن مم 

أمر،على يدل واحد كل كثيرة أعضاء وجهه في اجتمع الإنسان لكن بحدسه، 
رؤيتهلولا بها يحكم كان ما باحكام عليه حكم الإنسان وجه الإنسان رأى فإذا 

فيالوجه فاستعمل غيره، محن وأحكامه ان الإنحقيقة على أدل فكان وجهه، 
بمسم،ليس ما إلى نقل ثم الأجسام، من غيرْ إلى نقل ثم الإنسان في الحقيقة 

محنالوجه إن فال من وقول ضعيفا، وجه وهذا حسن وجه هذا الكلام في يقال 
الأمإذ بشيء فليس الفقهية الكتب، من البعض في المعلور هو كما المواجهة 

كانؤإن الأصلي الاسم من والمصدر المصدر من الفعل لأن العكس، على 
ذلك،ؤ ؤيعرفغيره، منه واشتق استعمل نم للعضو وضع ما أول فالوجه بالنقل، 
في^٤ ٧١بالتصريف العارفح 

الإنسانأن فهو الرضي عن كناية الوجه لففل جعل جواز في السبب، بيان )وأما 
فلماعته بوجهه أعرصى شيئا كرم ؤإذا عليه، يوجهه أقبل الشيء إلى هملبه مال إذا 

لمقلجعل حس جرم لا إليه مائلا كونه لوازم من يوجهه الإنسان إنبال كان 

ا٠ ٦ ص ا ٢ ٩ ج ، ١ ٥ ٌج ا اللكر سر 



نتنا
او3ىيرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

■W٠١ ص ابءايت 
يقول؛عدحيث تعالى، لله الوجه أثبت شبره من واحد موصع في نجده بينما 

حثالألباب، ذوى عبادة مها وذكر ام، أقالهناعات في الناس نيات ذكر أن 
لجلالهحثا فيه والصكر الله ذكر تجاوز فاد الألماب ذوى عبادة )وأما ت عنهم يقول 

يريدونوالعني بالغداة ربهم يدعون الدين وهو له، مؤكدات الأعمال وسائر 
إلىبالننلر متنعمين المقربون صار جرم فلا نياتهم، بقدر الناس وثواب وجهه 
المقامبهيا الالتذاذ شرف إلى الجنة بنعيم الالتذاذ نرق ونسبة الكريم، وجهه 

ا3كريم(رآ/وجهه إلى الجنة نعيم تة كن
واصملرابه.تنافقه مدى على يدللث، وهذا 

MMW

١٤٧-  ١٤٦ص أماسالتقدص، )١( 
هسب,مج٢اج٤، اليتر، التمسير )٢( 







٨الكبير التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

وأبوالقاسموالأحاديثل٢،، اءتقادأضاسساقابيتا،، 
،الاعتقاد لمعة في المقدسي قدامة وابن ،، الحجةأ في الأصمهاjيل٤، 

الأ/صلص•ش والذمي 
لإّْام١ تعالى لله  ٠٠الوجه ررصمة إنات على الصالح لف العن لإجماع ا وحكى 
ررصنةنوت على محكي فالإجماع ، وابن ،، وا؛نحزيمةر ،، الدارميأ 

•نوتها عدم على لا الوجه" 

لاذهي،و-ذمةالحفاظ:  U'-l\<\/\v(iaUiللأنهي،)سرأءلأماكلأ،:طر: ي =
(0-\>\T/T <\ ،)(.٢١١)مأ/ انماد، لأبن الدمح: ثيران ا)ا-مبم

)آ/مأ/ااْ؛(.يطر: )١( 

؛(.؛،U؛-nU؛؛0A/Y'/Y)يطر: )٢( 

؛(.Un-iUo؛،؛؛A/Y'/Y)يطر: )٣( 

ثوامالسة،الأصبهاني، ^ساهملنبصدينالخضلالبي، )٤( 
المنة،أهل ءمٍدْ وشرح المحجة بيان في الحجة كتاب ه1ح_، القدوة، الإمام الحاففل 

؛ A_Jيوطي، للمالمرين وطنان، (؛ ٤٩) ٠AA-A Y/ )٠ ، الملأء أعلام سر سغلر 
(.١١٤— ليواودي،المرين: وطفات، 

)ا/ْاآ-خاأ(.يظر:)٥( 

صا'أ-ماأ.لأبنءي٠ين، الرثاد: سل إلى الاعقادالهادي لمعة ثرح يطر: )٦( 
يظر:صْ'ا-بم«ا.)٧( 

.٠٢ص• السمي، المرئي شر على أبومد الإمام رد يتفلر: )٨( 
)ا/آ'أ،'اْ(.التوحيد، يطر: )٩( 

لابزمحمية،الجهمية؛ تلمس ويان لأ ( ٢٢إ  ١٢١و )؛/؛(ال(؛ مجموعاكتاوى، وفلر:( ١٠)
الإجماعتيمية ابن لإملأم ١ شخ فيها حكى الص ا)عقدية الماثل ؤيتثلر (؛ ٢٤٤)أ/ْمأ، 

XT-W-T-W /Y)الجعيد، سعود بن حالي اكوحيد: سائل في 



الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف —

فيداخل وأنه متعين، بها والإيمان الوجه،ا ءصفة إثبات أن كله بهذا فغلهر 
بهاوالإيمان معرفتها يجب، الثابتة، الله صفات كسائر وهو تعالى بالله الإيمان 

والتعظمل١،.الإجلال من لله يجب، ما على بل تشيه، أو تأويل بدون 
وأخبره نفعن الله أخبر لما صريح تكذيب، تعالى الله عن الوجه* ررصفة فنفى 

هالله رسول عنه به 

للهالوجه،؛ صفة ٠٠أئست، من الرازي به ألزم الذي اللازم يهللان •' ١لن١ذي الوجه 
[.٨٨]اص: ثبمهآه إلا هالاث، سء اؤَةل : تعالى قوله من تعالى 
قولهظاهر من يفهم أحد فلا السقوءل، ظاهر الرازي ذكره الذي اللازم إن 
الرازي.فهم ما ءبمهث4 إلا ناؤى خ؛ ؤَم • تٌان، 

وىتقرير على لأية ا بهذه لأتولأل ا س 
فهمهما على دلالتها يمنعوا أن الأولى باب فمن والمرش والنار الجنة على الفناء 

ذولجعله الزى الأم الوجه. عدا ما نممات 
الأية؛الذاتأ'أا.طْ فى الوجه 

،منفلأنه يذهب ولا يبيد فلا المرش )وأما ت حنبل بن أحمل الإمام يقول 
محبمهةهإلا هاإك، شء •" فوله وأما سيد، ولا يهللث، فلا عليه والله الجنة، 

:الملأذكة نالنؤ [ ٢٦]الرحمن; ثنجا»اتيه تن أنزل الله أن فذللث، [ ٨٨]اكمص: 
لأرضوا موات الأهل يخبر أن الله فانزل البقاء فى وطمعوا لأرض ا أهل هللئ، 

ؤيظر(، YY'A-YY'U)>/د/ءدالالهاكمان، نرحىاباكوبسصححالخاوي: )١( 
(.٠٧٥ )U/ الثشطي، بالقرآن: القرآن نمير في اليان أضواء 

(.٣٣٦)Y/الفم، لأبن مخمحرالمواخماب: )٢( 
.YA1-YA0»_د/أحمدآلعداسف،، المؤمن؛ إمام بج ي-فلر رم؛ 







٨الكبير التفسير في الصمات ايات من الرازي موقف 
كِا^=====^=== 

تعاررا،.لله صفة الوجه التاني: القول 
ينهمارآ/مافاة لا إذ القولين، تحتمل الأية النالث: القول 

إذالأمرين، تحتمل الأية أن ~ واعلم أعلى تعالى والله ~ لي يفلهر والدي 
علىمطلقا هدا يقل لم القبلة بمعنى الوجه أن ثال من لأن بينهما، منافاة لا 

غتررم.لا الموصع هدا في ذكره إنما الوجه 
نصوصمن لشيء السلف تأويل يجوز هوممن ولا تأؤيلأ يعد لا للأية فقيره 

.الأية سياق عليه دل نمير هو يل الصفات 

؛٥ ١ صري العنيد، المرسي بثر صعيدعلى أبي الدارمي لإمام ١ رد ينظر للدادس، القول، هذا ر١( 
التوحيد،بنظر حزيمة، ابن ونول، (؛ ٤٦٠)أ/ البيان، جامع بنظ;ّ جرير، ابن ينول 
تتحقيق تلر؛يانظلبيسالخهم,ية، تيمية، ابن وثرل، (؛ ٣٨؛ ٢٥)ا/

-٣٣٥)Y/ المرسلة،الصواعق مختمر ينفلر القيم، ابن ونول، اليحي؛ عبدالرحمن د/ 
٤.صْ الرحمن، الكريم تسير في صعدي وابن القيم؛ ابن يرجحه القول، وعدا ( ٣٤٤

الفتاوىمجمؤع تيمية»ي وابن )أ/أه؛-لأه؛(؛ البيان، جامع جريرم، ابن القول، ذكرهذا )٢( 
الغفيص؛مليمان د/ تحقيق! )•ا/مهه(، الجهمية، تليس بيان وفي (؛ ٤٣٤—٤٢٨)؟/

الصواعقمخمر ني القيم وابن د/ءبدالرحمناليحي؛ تحقيق: 
وثي ١٤١٦صالقرآن، أحكام في عثيمين وابن (، ٣٤٤ iTiTTiy/yانرية،)

(.٢٩٠شرحالعقبدةالواطئة،)>/ 
_طلرطصراكواءقاورّلة:لأينام،)مبممم(.)٣( 
وبيان-ابيسالجهمية،(؛ ١٧-١٦/٦)(؛ ١٩٣)م لابزتيمبة، ّفلرسموعالفتاوى: )٤( 

(؛١١٥٢)م المحمود، الرحمن عبد الأساعرة: من تيمية ابن وموقف (؛ ١٢١/م١١)
كليةمن ماجستير رسالة ءسممم، الغامدي، حالي تيمية: ابن عند الدلالي والمحث، 

مولفايت،في والنحوية اللغوية والدرانهمت، القرى؛ أم جامعة اللنة، مع العربية، اللغة 
الشجيري،هادي الشرعية: الأحكام استتباهل في وأثرها تيمية ابن الإسلام شيخ 

.٣٢٩-٣٢٧ص



الكبيرالتفسير في الصفات آيات ْن الرازي ْلإوفض ء

التأؤيلؤإيجاب المنة نفي على للنفاة حجة أصاد فيها فليس 
فحب-نماذاصعالخفة على دالة ألها 

نجمعأم فحب يه نأحذ أم نتركه هل الأول؟ القول وهو والشافعي مجاهد بقول 
تعارضلا إذ بينهما نجمع أن والأرجح الأقوى لعل الأحر؟ القول وبين بمنه 

بينهما.

ظاهرمخالفة يجب وجه أي من ذكر )فلم الرازي؛ على رادا بسمة ابن يقول 
م.تكون لا الله وصفة الله؛^، صفة نفس أن ظاهرها I يقول وكانه الأية، 

•وجوه من الأية هذه على والكلام 

التيهي الأية هذه فإن المجالس بعض في ذكرته نحوما يقال؛ أن ؛ أحدهما
الخفانيتأولواآيات لم السلف أن ذكرت لما الجهمية أكابر بعضي علي أورودها 

الكتب،يكثفون أياما وكانوا مشهورة مناظرة ذلك في وجرى وأحبارها، 
أنهمزعموا ما وجدوا حتى الخزائن ؤيفتشون عليه، قدروا ما ؤيطالعون 
الشخص:ذلك قال الثالث أو الثاني المجلس في اجتمعنا فلما به، يعارصون 

قولهفي قولهم وجدت قد لعلك فقلت؛ اولوا. ألهم لف العلى وجدنا قد 
الله.قLلة أي [ ١١٥]البرة: أهوه ونئ مم ^١ تعالى: 

ليسولكن حق، وهذا والشافعي. مجاهد عن معروف هدا فقلت؛ نعم* • فقال 
وقدهؤلاء• قول على الوجهة، في هنا خناهر الوجه لفظ فإن التاؤيل، باب هومن 

أيالعبد، يوليها الوجهة أن فأحبر [ ١٤٨]الغرة:هوميثاه ليه؛ جذيؤز • تعالى قال 
وفلانتقصد، وجهة أي أي؛ تقصد؟ وجه أي ؤيقولون: يستملها، أي يتولاها• 

(.AYY،AY]/Y)١(،  ١٥٣)'Y/طلرمشاينتجسالألأءرة، )١( 
(١٠ —٣٩ ١ ٦ ٠ )م/ تيمية، لابن ت الفتاوى مجمهمع ينظر الواسطة، متامحنرة هي )٢( 



الخكبيرالتفسر فى اكمات آيات هن الرازي محوففا 

تقال قد وهو والجهة، الوجهة أي الوجه، هدا من وجاء الوجه، هذا قصد قد 
ممترإوأ ؤهأننما ت قال ثم الجهات، هي [وهده ١١٠لاوقرْ:ه ؤاثفيب ؛؛^، ٤١^j؛؛^ 

واستقبل،تولى، ت بمعنى لازم، فعل هنا أولى، فإل تستقبلوا، ت أي أقره وند 
،مولأها(ر و)هو موليها( )هو • قرئ ففد متعديا، ~ أيئا ~ ستعمل كان ؤإن 

تقبلواتأينما فالمعنى وتبض، وبتن وتقدم، وقدم وتوجه، وجه • يقال كما وهدا 
الله.وجه فهناك تستقبلوه مكان أي؛ الله،وجه فثم 

اللهوجه ينفون لأنهم يقولوْ لم والأئمة اللف من أن ٠ الكلام بهيا والمقصود 
لأنعندهم؛ الخطاب ظاهر ذلك لأن قالوه؛ بل الأمء، ز المؤمنون يراه الذي 

)ثم(وجهه أن أحبر وقد الجهة، ص والقبلة الجهة، يه يقصد أنه مشهور الوجه لففل 
صفتهلأن المكان؛ ذللثح في قبالته يكون أن يناسب وهذا المكان، ذلك في I أي 

مكان.فى لست، 

وليسأصلا، هر ١١٥١١هومخالفة الذي التاؤيل باب من عندنا ليس القول فهذا 
نفاهمن يكونوا لم اللف، من قاتليه وأن توجهه بيان بل القول، هذا نصر المقصود 

ممتغ.الأية ظاهر يقول ممن ولا الصفة 
الجهةبه يراد الوجه وهوأن مهللق، جواب هنا • يقال ثم • الثاني( )الوجه 

كقولالكلام، في مينا ذلك كان إذا الخناب لنناهر حلافا ذلك يكون ولا 
أحبرإلأ الوجوه من وجه من أحد يقدم فلم I الأسماء حديث، في )قهبه، أنس 

بالخودرم•

(,٦٧٨/٢)البيان، جامع ينظر القراءض، جرير ابن ذكر )١( 
٠١٢٧ص يفلر الجاض، الهامش في المحقق وضعه الأصل، في لمس )٢( 
فيالنهاية )اا/يها(؛ للأزهري، ت اسة تهذيب ت ينظر الواصع• الغزير المطر ت الجود )٣( 

)ا/آام.لابزالأبر، مسالحاJثوالأثر: 
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أوأن)ثم(، الصفة هو الذي الله وجه أن ظاهرها يكون أن إما ت الأية فهده 
أنظاهرها يكون أو فقمل، المخالوقة هوالشالة )ثم، الذي أن ظاهرها يكون 

الأمرين.تحمل مجملة أوتكون )تم(، كلاهما 

ومنذلك،، في محن.ور ولا ظاهرها، على أقرت هوالأول، ظاهرها كان فإن 
هذافإن المتقبلة، الأجام نئس في ه نفهو الله وجه إن •' يقوله لا هذا يقول، 

Iوقوله ، البعيد إلى إشارة )فثم( I يقول بل السنة، أهل من أحد يقوله لا 
فإنهالصلاة على قام إذا والعبد تتقبلوا، أينما أي [ ١١٥]اJقرة; مرلواه ءؤ٠أيثعا 

تواترتكما عنه، وجهه يصرف، لم ما بوجهه، عليه يقبل والله ربه، تقبل ي
الصلاةإلى ١^ قام »إذا قوله: مثل المي. عن الصحاح الأحاديث، بذللث، 
،.^٠١٢بمثقل قإتا 

نمفإن الله، وجه يتقبل فإنه العبد استقبل أينما أنه أحبر فقد ، ^١١٧كان ؤإذا 
ولىفأينما كله، بالحالم محيهل وهو سمواته على عرسه فوق الله فإن الله، وجه 
يستمله.الله فإن انمد 

المحيعل;والقاموس )ا/ا'ه-مآ'ْ(؛ للأزهري، اللمة: تهذيب ععجم ينغلر )١( 
العرب:وزن (؛ ١٨٨٢)ه/ للجوهري، والصحاح: \(:< iT\/y)لشروزآبادي، 

)'\اأ\ه.الحلي، لألمن اثمرالموز: (؛ ٨١; ١٢)مثلور، لأبن 
مه:ملويل حدبن، من سعدالخيري،أ/؛أ،)اآااا( أبي من مل.ْ أحمدثي أحرجه )٢( 

كتابسنه، قي وأبوداود ؛ •٠ • • نههك ربه يتقبل فإنما الصلاة إر تام إذا أحدكم إن . .ءر.
وابنخزبمةفىصحءح٠،(؛ ٤٨٠) ١٧٠)\إ ؛ابفىكراباJزاقفىاس، الصلاة، 

فيمدركه،والحاكم (؛ ٢٢٧٠)، ٤٧/٦وا؛نح؛انفىءمحه،)(؛ ٨٨)•٤٦/٢)
البزاقحاك باب الصلاة، كتاب صحيحه، في البخاري احرجه وبنحوْ (؛ You)؟/

الماجدكتاب صحيحه، في لم وم١ ه، أنس حديث، من ( ٤٠٠المسجد،)من باليد 
هُ.أنس عن ( ٥٥١وغيرها،)الصلاة وفى المجد، فى البصاق عن الهي باب، 
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وهذاالمتقبل، وهو )أينما( عليه دل ما إلى إشارة رثم، • فقوله هذا وعلى 
المرصعهذا غير في مبومحل 

مصروفةتكن لم فقط، المخلوقة القبلة هو: )ثم( الذي أن ءلاهرها كان ؤإن 
بذلك.فرت إذ هرها، >،11 عن 

فوقتعالى والله موجود، مكان إلى إشارة )فثم( ت فوله ت يقال أن ذلك وتوجيه 
الخالملمسفىجوفالأمكة.

الله،فوجهوا تولوا فأينما ت لقال ذلك الله لوأراد •' يقال أن هذا على يرد لكن 
قال:كما الجهةالسشلةمىالىتور، لميرد,الوجهإلأ لأنهإذا

الرادبالوجهكان فإذا الوجهة، مس لخثاديولون 

الله.قبلة فهو أي [، ١١٥]القرة; ١^٤؛< وحد ثم تولوا رؤةأيسما I قال الوجهة 
محمىإنما الله لكن الجهة، مراده كان ؤإن الوجه لففل. ت يقال بأن ذلك يؤكد وفد 

ببعض.بعضه القرك فيفر وجها، مها يلم وجهة، كتابه في القبلة 

قدفهذا لله، مخلوقة قبلة هناك أن هوإلا ليس الراد كان إذا : أيماؤيقال 
١١٥]١^راليثاه أثمي، بقوله عرف  :٠.]

؛ذلك، في ينا لا وغيره مجاهد وقول لأمرين، ا يتناول فلماهرها إن قيل: إن وأما 
يتقبلالتقبل أن المتواترة يالتموصر لبحا وقد المصلى، يتقبله ما القبلة فإن 
وهيوالبعيدة، السترة، وهي منه، القريبة المخلوقة القثلة يتقبل أيما وهو ربه 

قوله؛هذا على فتكون يتقبل، ما القثلة إذ قبلة، يسمى كلاهما فإن مثال، الكعبة 
يستقبلهالذي وجهه ونم إليها، يصلى الي جهه فثم أي ١ا  ١٥]القرة: أممإه 

(.٤٣٤-  HA/y)نمة، لاين الخاوي: سرع يطر 
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العبد،توجه في موجود دلك وكل المصلي، 

تقال ؤإتما المخالوقات، جوف في تعالى الله أن القرآن ظاهر في وليس 
فإنفوقه، وما وراءه، وما العالم فتناول استقبل ما إلى إشارة وهدا 

العد.متقاله كله ذلك 

الجهة،بلففل لا الوجه بلفظ الموضع يردا ذكر ١^٠ إن قال: هاJا قال ومن 
أحدعلى لأية ا حمل يجوز فلا الصلاة في القبلة استقبال في هو والكلام 

فقهل.،الوجهة على حمله يجوز لا أنه بيان تقدم وقد التاني، دون المعنيين 
جوازبيان بالأية المقصود لأن ؛ فقهل. الله صفة على حمله يجوز لا وكان،لك 

يوضحلحكم. هذا على دلالتها من بد فلا الصلاة، في الجهة تلك استقبال 
لهيبتن أن المناٌب من وكان ربه، إلى التوجه مقصوده إنما المصلي أن ذلك 

يمنعما الجهايت، في ليس ربك،، إلى متوجه فأت صالست، الجهات أي إلى أنه 
أ؛ثربمهأثئمي، >ؤوف فقال؛ بالمقصود. وافية الأية فجاءت ربلثح، إلى التوجه 
فوقالرب أن والشرعة علم؛الفهلرة وقد حلقه. وهو ملكه، الجميع أن فأخبر 
المعربأو المشرق من شيئا استقبل من أن على ذلك فل.ل به ومحيهل حلقه، 

صلى؛جهة أي إلى وجهه قبل والله تقبله، يما ائر كربه، إلى متوجه فإنه 
كلهأا،ّيدلك، ومحنط كله، ذلك فوق لأنه 

هووذللث، كغيرها الصفة على دلت الأية هده بل يقال: أن النالث: الوجه 
علىدالة ذللث، مع كانمتإ ؤإن ظاهرها، عن مصروفة وليست، الخهلاد_،، ظاهر 

ولففل.ظاهرها، عن مصروفة أنها لم نفلا ؤيجزم؛دلك،، مخلوقة قبلة استقبال 

٠١ ٦ ؛ ١ ٠ ٢ الفتاوى،)ْ/ ومجمؤع ؛ ١ • ٥ ؛ ١ ٠ ٢ ص الكيرى، الحموين الفتوى إلى ينظر )١( 
.٤( ٦ / )٢ عشمين، لابن ت الوامحطة العقيدة وشرح (؛ ١٠٧—



الد^سرالتفسير فى آيات ْس الرازي موقف 

أسه<وجع ت وقوله تأؤيلها؟!. وجوب على الدليل فما الله، صفة م الوجه 
هذا.تقرير تقدم كما إليه يثار تعالى والله بأنه)ثم( الله وجه إلى الإشارة فيه 

يالتاؤيل،يقرون الإملأم فرق جمح أن ادعت أنت ت يقال أن ت الرابع الوحه 
ينفعكلم عليه متفقا اؤيلها يكن لم فان بذلك، للاحتجاج الأية هذه وذكرت 
أكثرهمبل الإبان أهل من كيرا فإن ذلك، على الاتفاق عدم ومعلوم ذكرها، 
تةال.مكما العالم خارج العرش فوق الله إن قولهم مع الصفات آيات من جعلها 

بيانه.

معك.إجماع لا باؤللأ أو حقا قولهم كان وسواء 
،٠المقام(ر هزا في ينفعك لم آخر بدليل التآؤيل وجوب ادعيت ؤإن 
الصفةينفي الرازي لأن باطلة، فهي الوجه* ررصفة ل الرازي تأؤيلأت عن أما 
التيوالأثار والأحادث الأيات لياق فالمتدبر تأؤيلها، يوجب ثم ومن أصلا 

علىحملها من قول يهللان يقطع والإكرام الجلأل ذي الأعلى الله وجه ذكر فتها 
قابلتعالى؛ الله عن بانن مخلوق الثواب أن إذ ،، والجزاءل الثواب وأنه المجاز 

،االله؛قاثه١٣وعد لولا يرتفع أن جائز يكن، لم أن بعد حادثا والوجود، للعلم 
توجوه من مردود هذا فقوله بالثواب الوجه* ررصفة أول فمن 

اللغةلأن الباطل، أبعلل من المنفصل الثواب على الوجه حمل إن أولا! 
فهومخالف،،، للمجازي١٤وجها مي يالجزاء أن يعرفا ولا ذللثإ تحتمل لا 

يان)١( 

)٦إ^TXالقيم، لأبن اسماخماJرم مخضر )٢( 
X^_XAU)\/لأينءث؛مين، شرحاسازادت: )٣( 
(.٣٣٧)Y/المم، لأبن )٤( 
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لظاهر

الأ.ةلممالف لإجماع مخالف التأؤيل هذا أن ثانيا: 
اللهوجه بها وصما التي العفليمة بالصفات الثواب يوصف أن يمكن لا ئالئا: 

روإكرامل جلال ذو بأنه تعالى 

حازتلما الثواب هو الوجه فلوكان الله، بوجه ه الّثي استعاذة رابئا* 
بمخلوقستعاذ ولا مخلوق الثواب لأن يه، الاسعاذة 

وصفاتهوأسمائه بالله يستعاذ إنما بل 

وجوه:من باتلل أينا فهذا بالذات الو »صفة أول ومن 

؛معنىالثيء وجه الأٌم لغات من لغة في يعرف لا لأنه اللغة، حيث من أولا؛ 
الذيالميى الحْلاب في وعاداتهم الناس عرف في ثبت فد إنه بل ونمسهلا"،، ذاته 

(.٢٨٨-y٨٧)^/■^؛؛_j،، لأبن ازاصطة; الخد، شرح )١( 
نفسه.المصدر ( ٢ ) 

.٥١٧؛ ٥ ١ ص! الضد، المرسي بثر على محعد أيي الإمام ورد نمه؛ المصدر )٣( 
لاينالفتاوى؛ مجمؤع هاْ؛خاه؛ ص العنيد، الريي بشر عالي سعيد أيي لأمام ١ رد ينظر )٤( 

وبدائعالفواتل:(؛ ٣٣٧لابزالقيم،)Y/ المرد: الصواعق ومخضر (؛ ٣٣٦نمة،)ا/ 
 /T(،٤٢٥لابزالقيم ،) د/بالاهالغنيمان،وثرحىاباكوحيدسصحٍحالخارىث ؛

/((X^rr-^rr

؛١٤٠ ٩٠٠٣بها، والاصتعاذة تعالى، الله يأصماء الموال باب البخاري: صحيح ينظر )٥( 
•الفتاوى ومجمؤع ؛ ٣٢٦" ٣٢١ص اتي، لليوالعقايت،: الأسماء العويت، وكتاب 

xtro/rالنم،)لابن و؛لائعالفوانل: (؛ ٣٣٦/١لأبننمة،)
عرضالاممادية نورك ابن وآراء (؛ ٣٣٧/٢)القيم، لابن المرملة: المراعى ُختصر )٦( 

(.٩٤١-  ٩٤)r/'د/فلثةروزى، ومد: 
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^والمجاز الحقيقة في وقع محل أي في الوجه تسمية أن اللغة أهل عليه أجمع 
بؤخولا دفعه، يمكن لا مشهورحقيقة فدلك الحيوان في وأما ذات، قولما على 

القوم■وجه فلأن ت يقال، لأنه أصا، المجازفكذلك ثامات ني وأما ذهغيرذللئ،، 
الثوبوجه هذا ؤيقال،: ؤيقينا، قهلعا غيره القوم ذوات إذ القوم، ذات به يراد ولا 
علىيالخير وأتيت وأقومه، أصحه أي ت الرأي وجه هذا ؤيهال، أجوده، هو لما 

هوهذا كان فإذا الوجه، فيه يقال مما ذلك أمثال إلى حقيقته. على أي وجهه 
ماظاهر على تعالى اياري حق في الصفة هذه حمل وحب اللغة في المستقر 
واصحجلي وهذا ذات قولنا نسمية على الزائدة الصفة وهو له وصعت 

الذاتإلى الوجه أصاف لأنه الذات، على #الوجه® حمل يصح لا أنه كما 
إليهوالمفاف المفاف يكون أن فوجب [، ٢٧ئكه]ارح»ّنت حوطه فقال! 

بأنهالوجه مز إذا أنه كما عمروأم، وغلام دارنيد، يقال: كما ثيئينل٢،، 
،،أ معنى دون للفظ تكرير فيه ؤيكون ه نفإلى الشيء صافة ل عليه يلزم الذات 

الموضؤخاللنظ هدا ا/تعمال جاز لما الحقيقة على ؤووجه لله يكن لم لو فانه 
ثابماالأمل المض كان إذا الأ سنىآم في نسل يأن بكن لا لمض 

•لازمه إلى اللزوم من ينتقل أن للدهن يمكن حش للموصوف 

ياللهارأعود ■' فال المجد يحل إذا كان أنه الض. عن ورد ما ثاننات 

وموقف• لهنثدتم، ١ يحي د/ • تحقيق )ا/ه؛آ(، تيمية، لابن الجهمية! تلبيس بيان ( ر١ 
(.٥٦٣اوتكاوين،)آ/

(.٤٧)آ/عقيل، بن •ب،ال1ه ماس: ابن ألمية على ابن.شل شرح يطر )٢( 
(.yua)\/يعر، لأبي اكين؛ أصول ش انمتمي. مخممر )٣( 
(.٥٦١)T/ المكلمن، .رف )٤( 

■ ٦٠صن ، محي للهرا ت ا الُمدة صِح )٥( 
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قيفقرن منالئئظتيالإجمم«را،، القديم، ونلظانه الكريم، ويوجهه العظم، 
س؛لم،اترجهءااىآ، ل الكريم بالوجه واسعاذته ، ٧^١^٠ امحماذه ض الامتعاذة 

أنهت قال، من قول، إطال في صريح وهذا المغايرةر'آ،، يقتضى والعطف، الذايث، 
هالألالوار،نف

الدعامجواز أوهوالله الله هوذات أنه يمض الوجه أن يقول من يلزم ثالئا• 
لذلك من المغ على الأمة أجمعت، وقد لي اغفر الله وجه يا فيقال؛ به، 

بوحوه:باطل أيصا فهدا صلة بأنه الوحه أول ومن 

وعلىه رسوله وعلى الله على كدب، صلة الوجه أن العطل دعوى إن أولا 
نيادنها.عهد مما لمت، الكلمة هده فان اللغة 

اللهبعرة أعوذ ت قوله في الزيادة يدعي أن لمعْللآخر لماغ ذللث، ساغ لو ت ثانيا 
وغيروبصره سمعه في الزيادة آخر ؤيدعي بالله، أعوذ التقدير ؤيكون وقلءرته، 

ذللثح.

.٢٦ل منتف، ومعناه زائ. لفغله ؤإن ومعنى، لقفنا وجهه إلغاء يتممن هذا إن •' ثالثا 

١( ٦٧/ ا المجي.،) يحوله عني. الرجل فيمايقول، باب الصلاة، كتاب أبوداودفي أحرجه )١( 
الأذكار،في كما جيل. بإستاد أبوداود رواه حن حديث، هذا بأن الووتم، وذكر (؛ ٤٦٦)

٤(.٥ ٩ )١ ( ٣٩ا/ ) داود، أبي سنن صحيح كمافي لأياني ١ وصححه ؛ ٢ ص٦ 
ام،)أ/آمم/لأبن اب: اكواخ،مختمر )٢( 
ءسإه.الفوران، صالح الواطلية: انمقياوة ثرح )٣( 
(.٥٦٤/٢رالمكلمين، .رقفح )إ( 

(.٠٩٤ )T/ روني، د/ : ونقد عرض الاعتتقاديه فورك ابن آراء )ه( 
(.٣٣٦)Y/ القيم، لابن ١^; الصواعق مختمر )٦( 
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مبمءي،هيإثب لقلإ -ألا محبمههُ إلا هالأى ثيء ءاؤَثو ت تعالى قوله ت الثانية ية ألا 
[.٨٨]اكمص: 

ت>ؤإلأ قوله معنى في أحتلم، 
إلاهو.شيءهاللث، كل معناه ت بعضهم فقال 

وحههلبه أريل ما إلا ت ذلك معنى آخرون! وقال 

إجماربأنهوبمها/ه إلا هالك، سء ت)ءؤَم( الأول القول موصحا كثير: ابن يقول 
ضؤ؛؛ قال؛ كما يمومحتف، ولا الخلائق تموت الذي القيوم الحئ الباقي، الدائم 

ءن Ljفعبر [ ٢٧- ٢ ٦ لالرح،ن: ه . دو ره ثنن نتق ثاي. ءنجا 
إواه(أآ،.إلأ أي وبمهم؛ا< إلا هالق، سء ءاؤَكو : هناها قوله وهكدا ااذات، 
؛كثير ابن كلام على محقبا ~ الله حفظه ~ الغنيمان عبدالله د/ الشيح يقول 

ُإنماتعالى، الله عن الوجه صفة نفي يقصد لا الذات( عن بالوجه )فعبر )قوله؛ 
ابنالشيح فضيلة ؤيقول ، يخلك( فاكتفى للوجه تابعة الزان أن ت مراده 

هذابين الفرق لأن شيء؛ فيه ليس وهذا بالوجه، المتصفة ذاته )إلا • عثيمين 
وجهولا الذات بالوجه المراد إن ت يقولون هؤلاء أن التحريف أهل قول وبين 

الذات(عن به فعبر وجها، له لأن الذات، بالوجه المراد تقولI ونحن له، 

؛؛TU/Y)لابزتمة، .ج،رعاكاوى: صا/*اْم-أه"ا(؛ لأينح.م، جاْعاوان: )١( 
العمدةوشرح (؛ ٢٦٢-  ٢٦١)آ/ كير، ابن العفلم: القران وتمر إ"اأ(؛ -  ٤٣٣

(.٢٨٦)ا/لأبنءيمين، الواسهلية! 
ّاسالخُة.تحقيق: (، ٢٦٢-٢٦١/٦رالعفليم، القرآن -شبر ( ٢١

(.٢٣١را/ الميمان، ءبل.الل4 د/ البخاري; صحح \محبدمن كتاب رح ث )٣( 
(.٢٩١عثيمّين،)ا/لابن ت لواسهلية ١ ة لعقيال ١ ثرح ( ٤١



الء^بيراكضسر في، الصمات آيات من الرازي موقف  ٢٦

وبمهثه<إلا هامحى تيء ءؤَةو ت )قوله ت الثاني للقول موصحا ت سمية ابن ؤيقول 
دتؤلت٥^ رغق نن يحنه إلا آككثب اؤك ينق ق يرأ َقث ج، •' قوله بعد 

هرلإق إق ؤأنع إقاقث> أرك إد بمد آف »ابت عى بمدك ^؛٠ . ^^؛؛-، شمهل 
للأها٥ث، شء َم إلأنز إلته لا آؤ إلنها أش نع ثيغ  Sljآلثب^ث. بن 

الإشراكعن بعدنهيه ذكره فإن [ ٨٨~  ٨٦]الممص؛  ٠٤. مبمؤث يإثه ا-لقكر أد محجهم 
الوجهض،أظهر في يقتضي نده إلا 1لت ؤ؛* ت وقوله آخر، إلها معه يدعو وأل 

وءيرئ(را،.والأعمال الأعيان س الله لوجه كان إلا.L شيءU^، كل وهوأن 
كلعن إخار هذا فإن الأول، القول بمافي لا اكول )ودذا محير: ابن رقول 

لماانمتاض اكالخة الأعمال من ه الله 
ه.الرسول به جاء 

فإنهذاتهتعالى، أنكلالووات،فابوهامموزائلةإلأ شمام: الأول والقول 
قوله:يكون لا هذا وعلى ،، شيء(أ وبعدكل شيء كل نل الذي والأخر، ول أل١ 

العانيمن هو ل تعالى، لله صفة هو الذي للوجه تأؤيلأ وجهه، به ألند )ما 
سياق\لأيةمإليها يثير كما الأية، من المسبلة 

هذاعلى فتحمل بينهما، منافاة لا إذ العنين، على الأية نحمل أن فيمكن 
الأعمالمن شيء وكل جث، الله وجه إلا يفتى شيء كل ت فيقال هذا، وعلى 
٠،٤الااهلوجه به أليد ما إلا هباءأ يذما 

XiTU/T)الخاوي، 'جموع )ا(
شرامآناّا،)آ/\آآ-1أأ<)٢( 
)ا/س.د/ءدالالهاسان، الخاوي: محممابالويوسسٍح )٣( 
(.٢٨٦)ا/^-*؛j،، لابن ازاطة؛ الشدة شرح )٤( 



ِاككسر التفسير فى اكفات آيات من الرازي موقف 

•قك لله الوجه نوت على دلل لأية ا ففي التهديرين، أي وعلى 

ثألإكرإمح-ه^؛، ذر رش ثيه ثتم، ي،ي. ؤؤ؛*ذ •' تعالى فوله ت الثالثة الأية 
ا-أ-يأ[.لالرحمن:

فإنهوإس جن من الأرض ظهر على لمن ذكرْت تعالى )يقول : جعل أبو هال 
ومقهاؤ ءق؛ا عي وءؤَكو ثإلاهناوه ءؤذو٢^٣؛، محمد يا ربك وجه ؤيبقى هالك، 

فدل، ^ذوه( رفع فلذلك الوجه®  ٠٠نعت من وأإ؟ئاي.ه ^، iiiذو نفى نته 
صفةرالإةرايّه ^ذر ت تعالى قوله وأن بملة؛ ليس الأية في *الوجه، أن على 

للذاتصفة الوجه وأن للوحه، 

فيزائدا كونه دعوى يبهلل كما الذات، بالوجه المراد أن دعوى يبهلل وبهذا 
٢٤٣١.

منذلك وغير ورصاه ثوابه برجاء الله® راوجه ير نفأن إليه التنبيه يجدر ومما 
ررصفةينفي لا منه قريب أو المعنى بهذا ر تفوالتي لذلك التنابهة الايات 

الأهاكيمان،د/عبد البخاري; صحيح من التوحيد كتاب وسؤح نف—ه؛ المصدر )١( 
(.٢٣٤)ا/

كبر،)U/؟؟؟(.لأبن اسر: اكرآن وتمر  i(r\r-r\)/ryجا،عاوان،))٢( 
الشم،لابن المرلمة؛ المراعى ومختمّر (؛ ٥٢— ٥١)ا/لأينحزJ٠ة، التوحيد; ؤيظر 
(.٣٣٦)أ/

لأبنالمرمحك؛ المراعى ومختصر (؛ —٢٥٦٢)ا/لابزحزيمة، ; التوحيد كتاب يتفلر )٣( 
نوركابن وآراء ؛ ١١صء للهراص، الواطئة؛ القيدة وشرح (؛ ٣١٧)أ/القيم، 

(.٩٤٢)T/د/ءاسةروزى، ونقد; عرض الأءمماد.وة 
المقيدةوثهرح د/ءبلالاهالغتيمان،)\ا\"أأ(لأ الخاوي; سمح هن ئاباكوحيل شرح )٤( 

•صْه للفوزان، ; وشرحها)ا/همأ(؛ لابزعثيمين، |لواسءليت: 



اكييرالتفسير في الصمات آبات من الرازي موقف رج

,وجه له من ورصا أوثواب وجه، له الذي الله معناه بل تعالى، الله عن الوجه؛؛ 
وجهأ١،.له ليس من عر الوجه إطلاق بمح لا إذ ونحوذلك، 

ق

ومونف؛ ٥٢ص• العنيد، المرئي بشر على محمد أبي الدارمي الإمام رد ينظر• 
اوتكوين،)آ/لإه-أأه(.



المادالمحث 

اصفة 

تمطاف ثلاثة على ويشتمل 

والسنة.القرآن ق وورودها العين صفة معي ت المحللب 

العن.صمة من الرازي موقف ت الثاني المطلب 
والحماعة.الهنة أهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نقل. ت ال^لث انمحيلب 

if If if





اوع^س>التفسو ، ٢٥الصفات آيات مو'ا اوى الو موقف 

اصانمطلب 

والسةالقرآن فى وورودها اثمين صفة معنى 

ظرةالط العين فهي مصربه، ذرادبهاالخضوالخى انمنمنالأكاظاسترمم، 
اسصس،مال،وصصاواء،صاددها

•جاسوسه أي عين هدا 

وتعالىهومضانمنسانمانياسوةسنفيضالأهسارك 
شيء.لكل الباصرة الماظر؛ 

هووالأعور العور، عنه ونفى بهما، يمر عينض قك لله أن الني. ين وقد 
منفي، بالبقاء لها محكوم نزال، ولا باقية تعالى الله وعين بالعينين، البمير صد 
الأرضالثريوتحت تحت ما بعينيه يبصر سبحانه والله والفناء، الهلاك عنها 

شيءأبمرْ عن يغيب ولا حاقنة، علته تخفى لا السفلى، السابعة 

اتفقوئ (؛ Y،J0-Y0)Y/؛سليلامابJى، ك\ب\ض: ينظرإرسانياضفي: )١( 
اللغت؛تهذيب ومعجم ؛ ٣٧—  ٣٦ص الأءرابى، العبميل لأبي • معناْ واحتلف لمفله 

)1إ\\\-لأبنقارص، وسبمممقاييساس: (، ٢٢٩0- ٢٢٩٢/٣)للاذهرى، 
والمظانروالوحو0 ؛ ٥٩٩- ٠٩٨ص للاصفهاني، القرآن: ألفاظ ومفردات (؛ ٢٠٤

تالمحيط والقاموس ؛ ٥٥٠—  ٥٤٩ص اااالامغاني، ت ومعانيها العزيز الله كتاب لألفاخل 
للميوض،: والز٠رفيءاJوماسوأنواءها(؛ ١٦-٢•١٦)٢/••لافيروزآبائي، 

)ل/أبم-ْلأم(؛بمنالرب:لأينئظور،)ما/««م-ه'مكءادة)صك
لأينب،)ا/يه،آ«ا،أاا-يا>(؛ومضراكراءقاسمك

حصةد/ المتة الكتب في الواردة وصفاته الحسنى الله أسماء وسرح —٦٢(؛  ٢٥/ )ا 
.ص٤٩٢الصغير، 



Z3C؛؛
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

واحماعوالستة بالكتاب النابتة تعالى لله الذاتية الصمات من العين وصفة 
عقوؤلثنخ I ء؛إواؤث لموسى تعالى قوله في المفرد بصيغة ووردت لأمة، ا ا محلف
لنوحتعالى قوله منها مواضع أربعة في الجمع يميغة ووردت [، ٣٩ت ]طه ه عيي 
ؤوأن؛نه■' لمحمد وقوله [؛ ٣٧]مود: ونصاه إأء؛ننا أهس ^؛^ ١٠ت .ن 
الء>اوسث،دل كما [، ٤٨]الطور; مويمه< يؤق بمي ومج يخبا رة؛ثك ِلخكر 

•قال هأ عمر بن الله عبد حديثا ففي اثنتين، عيّين لله أن عش الصحيح 
لبمزاللأ إن عص؛، حفى لأ اممه !!إن ; _lJ ه ١^، عند الدجال ذكر 

عينهكأف اليمنى، عين أعور الدجاث، المسخ دأل عينه، إلى بمدة وأثار بأعور، 
بمةثلايةرآ^/ص

منوهدا والإفراد الجمع بصيغة الكريم الكتاب فى المحفة هذه وردت وقد 
القد.في إيضاح مزيد له ومحياني العرب، لغة في الجائز 

يلأن مل أملم بيسير، المبعث بعد ولد عيدالرحمن، أبو الخهلاب، ين عمر بن الله عيد [ ١١
توفيلممطفى، ١ نة للاتباع ١ كثير الوتع، أهل من كان محنه، لصغر بدرا يسهد لم الحلم، 

وسعين.ثلاث محنة بمكة 

وأمحد(، ١٤٣٠)صآاأ-ا'اإ، لابزعدالم، بفلرالأسابفيسرفةالأتب; 
الصحابة:تميز في والإهابة الأثير، لأبن الصحابة: معرفة في الغابة 
)؛/آ-ا0/)ا«هم(.والقرب،  TO'-Ti\/y)i)حجر، لأبن 

هيمهموزة)ظافثة( وددت ، ضوء وفيها مرتفعة وطفت نتأت الش هي مهموزة غير )طافية( ( ٢١
لم:مصحيح مرح و (؛ ٨٢)م؛/حجر، لابن المارى: فتح ينظر صووها. ذما التي 

)ا/أ/ْمآ(.للنووى،

هعيي عق تعار: الله هول، باب التوحيل.، كتاب في صّحيحه في البخاري رواه ( ٣١
(.٧٤٠٧١[، ٣٩]طم: 



الكبيرالتمسير في الصمات ايات من الرازي موقف 
نثا^=====^==ء=^=^^^= 

اليانيالمطلب 

العينصفة من الرازي موقف 

تعنقرينة من لها لأبد التي المشتركة الألفافل من العين لفظ أن الرازي يرى 
-موئآهألاؤص ءاؤوثمُا ث تعالى نوله عند يقول حيث ، ، الخشترك١ الالفذل من الراد 
العينلففل أن الشهور نقول مجاز؟ أم حقيقة الماء عيون في )العيون [ ١٢]الضر: 

أماغيرها، في ومجاز الإبمار آلة هي التي العن في حقيقة أنها والظاهر مشترك، 
الماءلأن أو انم«ع، منها يخرج التي الباصرة العين تشبه فلأنها الماء عيون في 

حضغالبا صار مشهور مجاز أنها غير العين في الذي كالنور الين في الذي 
يحمللا فكما الينين، بين للتميز إلا الاستعمال عند القرينة إلى يفتقر لا 

بقرينةإلا الفوارة على يحمل لا كذلك بقرينة، إلا الباصرة الين على 

فيتوحد التي الأمور من ذلك وغير منها، لت، واغتالين من شربمتإ ت مثل 
بحسثججعله حقيقة تعيينا، وغيه بالين، أمجابه إذا بحينه عاينه وثقال الينبؤع، 

العين(عليه تقع يحيثا صار أي وعض وعيانا، معاينة وعاينه العن، عليه تقع 
واستدلءلاهرها، على إجراؤها يمكن فلا تعالى لله الينين* راصفة عن أما 
عينين،تعالى لله تكون أن نفى عليها وبناء ونقلية، عقلية بأدلة ذللئ، على 

يقولحيثإ والحراسة. واللم والخناية والكلأءة الحففل إلى تاؤيلها وأوجب 

أحمدد/ تفصيلية؛ بلاغية دراسة الرازي الفخر ير نفلي البيانية المباحث إلى ينفلر: )١( 
.١٨٧-ساوىهلأل،

»_U'Y—٨٣.، ٢ ج؟ ، ١ عجْ الكبير، التفير )٢( 



الكبيرالتفسير ش الصفات آيات س الرازي موقف ٨
لتا

ظاهر0(را/على إجراؤه يمكن لا )فهذا [! ٣٧]مود: ت تعالى قوله عند 

وهىبها استدل الض والقلية العقلية أدلته ش نجده ما هذا ذلك؟ فى السبب ما 
لكم:
;انمتلية أدلته أولا: 

الأعضاءعن منزها تعالى كونه العقلية القهلعية بالدلائل ثت رانه I مول حيث 
التيالرازي عند التجسيم ثيهة هي وهذ0 والأبعاض(أى، والأحزاء والجوارح 

اكأصانيا اش اض هن يخل ر لة 
رالمخلونيزل أعين من يشاهده ما إلا إليه تعالى 

:النفنليه أدلته ذاذدا: 

والأحبار(بالقرآن — العين أي ~ سونها على )احتجوا ت الرازي يقول حيث 
Iالقرآن أما 

[؛٣٧]مود: إأءثنثاه ٢©؛، ؤو\صلج غء لنوح تٌالى نوله • ااتول الدليل 
•هي وجوم النفلي الدليل هدا في وله [ ٢٧لادؤم~نت ^،،؛-١^ الئلك آمغ ءؤأي< ت ونوله 

كماالأعين، بتلك الفلالثs ذلك هو نوح بمغ أن يقتضي أنه • المذول الوجه 
باؤلل^ذلك أن ومعلوم بالقلم، وكتبت ؛المكين، تطمت، 

.>_YYY.جا،،جلأ؛، اشرالكير، )١( 
المرجع.نفس )٢( 
(.٥٦٦)Y/الغصن، سليمان ت نة والالكتاب نصوص من المتكلمين «وثم، ينغلر؛ )٣( 
.»_A؛ للرازي، ت الكلام علم ني الممدص أماس )٤( 
صا<؛؛.القديس، وأساس ؛ _YYY، .ج٩،جv١الكبير، الض ره( 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

قيالأعين ونوت كثيرة، أعين تعالى لله يكون أن يقتضي • الداذي الوجه 
عقؤوإتصّخ ت تعالى قوله ظاهر ينالفن هدا أن كما ٠ قبيح الواحد الوجه 

هني 

•نعار قوله بتن القول يجمع نفيره من آحر موصع في الرازي أن نجد بينما 
دون[ ٣٩]دن ه عيي عق ت تعالى نوله وبين [ ٤٨]العلورت ساه إأء؛نتؤؤث}ت 

الأتي•الدليل في يوصحه وهذا تناقض، 
[.٤٨]١لءلور: إأء-ذت_اه ؤؤأ،نإ لمحمد؛ قوله الثاني! الدليل 

[٣٩]طه: ه عيي عق ت آخر موصع فى وقال »ؤإلساه ت هاهنا )قال 
هاهناذكر ولما العين وخد وخدم المتكلم وهوياء هناك الضمير ولجد لما نقول 

ؤيأغثيناهوقال العين، جمع النون وهو أساهي ،ؤ ت قوله في الجمع صمير 
الصبرلأن أتم هاهنا الءمف1. فلأن المعنى حيث من وأما اللففل، حيث من هدا 

فيوتشاوروا مكايد له وحمعوا الناس له اجتمع حيث هؤ بالنبي الرحمة مطية 
•عالغرق من وحفغله الماء عدم عند وأمره؛الاتخاذ أمره؛الفلك، وكازلك أمره، 
'•فقال الخلق نفلر في عفليم حفنل إر تحتاج الماء نحتا مغمورة البقاع كل كون 

بأنهقلنا إن أنه الوجوه، جمح من ظهر قد ت قلنا هاهنا؟ الماء تعلق وجه ما 
بمكانأي منا بمرأى فمعناه قلنا ؤإن بأعيننا، محفوظ فتقديره للحففل 

يقالكما بعيني رأيته I القائل كقول هو وحينئذ مرئى بأعيننا فانلث، وتقديره نراك 

وأاساصسفيَاص،؛ ٩٣ص ، ٢٣ج ، ١٢مج اي، اشر يطرإلى )١( 
للرازي،ءسآأ\.

،ج٧١ ^٩، امر، التمر )٢( 



الكبيرالتفسير فى اكعفات آيات من الرازي موقف ^

امقفىاسمسمنقل:فافإن _،. 
وما؟ [ ٤٨]الطور: ُأءٍنثاه ؤ ت ههنا ونال [ ٣٩]ط*؛  ٠٤همي ؤء • طه ش قال حث 

وين)الاء(؟المقبين)ءفى( 

تيقول كما تعالى، الله يرصاْ ما على يرى أن هو هناك )على( معنى نقول.' 
والتفتعيني في يدخل وجه على تقديره رضاي على أي عيني على افعله 

إليه،عينيه يقلب ولا فيه ينفلر لا يرتضيه ولا لغيره شيئا يفعل من فإن إليه 
[٣٩]ق: 'النتود،ه ومل آلقنيى هللمع نز رممق محني ؤؤوسيح ت قوله في و)الباء( 

ُاؤدّّثح• تعالى قوله عند )الباء( معنى أي ها( رذكرنا ب يريد ، ذكرناها( قد 
للمحاب()فالباء ت يقول حيث المو>به ومل ألئنسى محلبع تل رممث بمني 

[٣٩]طه: همي٤٠ عق . لموسى تعالى قوله الثالت؛ الدليل 
مستعليابها ملتصقا الأعين تلك على تقرا م .ؤئ مومحى يكون أن يقتضي 

ءاقلل٣،.يقوله لا وذلك عليها• 
الحديث،صحة في شكك بل الأحاد، حبر يقبل لا فالرازي الأخبار أما 

رسولعن الكلام هذا مثل صدور البعيد من )إنه ت فقال صراحة، فيه والملعن 
شريعته(ببيان وأمره لرسالته تعالى الله اصهلفاه الدي الله. 

نجدهبل عينان، تعالى لله تكون أن ينفى أنه لنا يتضح هل*ا زي كلأ٢١^١ على بناء 

ص0محإا،جخآ، المميراعير، )١( 
التفسيراع؛ر،مجأا،جخآ،صهما.)٢( 
.١٤٩صى التتدص، أمحاس  ٢٣١

ليمانوالثة، الكتاب نموص من المتكلمن وموف (؛ ١٥٠—  ١٤٨الممدص،)اس أّا ر٤ 
الخمن،)أ/ا"ا"ه(.



٨اJكددر ارتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

أولفبماذا . التأؤيل( إلى فيه المصير )فوجب تيقول حيث التأويل يوجب 
السين<ا؟صفة  ٠٠الرازي 

يلي:بما العسن(( )رصفة الرازي أول 

هما؛تأؤيلأن الأية هده في وله [ ٣٧]عري: : تعالى فوله ١( 

عينفلأن يقال: فينة، اليتخذ كيف يعرفه كان الذي المالك بعين أي ااثول• 
عينه.عنه تحول ولا أحواله عن متفحما ليكون عليه نصب فلأن على 

وصعكان فلما عليه، عينه يضع فإنه بالشيء العناية عقلتم كان من أن الثاذى؛ 
الاحتياط،عن كناية العين جعل وانماية الاحتياط و؛الخة الثيء على العين 
السوءدسر ؤيملك يراك من حفغل إياك بحفظنا معناه رون: المقفال فلهذا 

ءه"<.

ترى)قالالمقال: [يقولالرازي: ٣٩ونيآه]ث:٢(نولهتعالى:
حاصروهو شيئا لإنسان صنع من أن هذا ومجاز إرادتي، وفق على أي عيش على 
هاهنا،فكذا عرفه، يخالف ما يعمل أن يمكنه ولا يجب كما له صنعه إليه ينفلر 
قولان:المجاز كيفية وفى 

سلمأيترىءاىنمضوuكانالعالمباهمء)اص: 
علىالعين لفغل أطلق الأفات عن يحرمه إليه الناظر أن كما الأفات عن يحرسه 

الوجه.هلءا من لاشتباههما العلم 

عمايحرسه الشيء إلى الماظر لأن وذلك الحراسة الحين من لمراد ا :

ا٤ ص؟ القديس، وأصاس مجآ،جتماا، الكسر، التفسير )١( 
.٢٢٣-،ص٢٢٢صج٩،ج٧١آمر!مر، )٢( 



الء^ويراكنمير فى ١اصمات آيات من الرازي موقف 

وهومجازا المسب على السب اسم فاطلق الحراسة، محبب كأنها فالعين يؤذيه 
إذاعليك الله عين ؤيقال ، [ ٤٦]د: وأرعن؛ا< انع تزهئا ^,1^، تعار؛ كقوله 

أنعلى يدل القرآن ظاهر القاصي: قال واتكلأءْرا،، والخياطة بالحفغل لك دعا 
تعالى:كقوله والحياطة الحنفل [ ٣٩]طه: ه عيي عز ■ قوله ْن المراد 

لحياطةكالتفسير ذللث، فصار ٤[ • ]طه: ءر0ه ولا ء؛ن؛ا مز َك أبك إق 
ل4(لآ/تعالى الله 

مم/لأمم/ت مم'ت 
أ؛ةزس س 

(.١٤٥)ا/ابزمفلور، اضرب: لسان بمفر والحرامة. الحفظ الكلأءة )١( 
ص؛وسظرإراضاضاسظ، ٢١

صبممأ-*إ.وعجها،جبم\، ؛ ص٣٩،ج٣٢، مج٢١الضيرامر، والكلأءْفى 





الهكبهرالتفسبر فى الصمات آيات محن الرازي موقف _ِ 
كثا

قيلأثعرى ا وأبوالحس ؛ ٢ ١ التوحيدأ مماب في حزيمة ابن لأمام ا منهم للهتعار، 
؛الممالين واختلاف الإملاميين مقالات ور • الديانة أصول عن الإبانة 

أصولفى المعتمد مختصر فى الفراء بن الحين بن محمد أبويعلى والقاصي 
ال،-ين"'■

بالتشبيه.قوله لإبطال والمخلوق الخالق بين المباينة الناني! الوحه 

Iسار الله أن عر الخبر دل وقد سة؛ينالخاشوالمخالوقأمرذهلري، 
منيلزم لا  ٠٧١ثم [، ١١لالثورى: أشره الثييع وهو شح، َؤثلهء ؤثس 

الخالقبين المتترك ١^، الكلي معاها وفي الصفة، اسم في الاثترك 
منهمالكل الخاص المحنى ر ؤيتماثلأ اؤيا يتأن والمخلوق 

كثيرة.أعينا تحار لله أن دعوى إبطال الثالث: الوحه 

مح،كبرة أعين إئات يقتضي المص ظام بان الرازي دعوى تعلل 
منها:عدة، بأوحه نح، وهدا واحد، وجه 

فإن، وياطورأ، كدب كثيرة أعيثا نمار لله أن الرازي دعوى إن الأول: الوحه 

بظر)ا/ا"ا،-يا،(.)١( 

يطرص؛؛؛وص؛'ا- ٢٢)
يظر)ا/هأ'ا(.)٣( 

القرى.أم جامعة من ماحشر الة رّفياني، المعود بن محمد تحقيق (، ينفلر)ا/٦^١٢)٤( 
الُفله.مع 

(.٥٦٨)Y/ة، والالكاب موص الأملأل س المتكلمن *رتق ينفلر  ٢٥)
لأبنالمرمحالة؛ الصواعق ومخممر (؛ ٥٥٦/١٠)لأبنس«ا؛ة، اكئدص؛ أماس نقص )٦( 

القيم،)ا/'ا:أ(ا



الء^بورالمسير هي الصمات آلأت من الرازي موقف 

علىالأية ظاهر سكون كثيرين، حلق على دل كثترة، 1ءين على الأية ظاهر دل 

واحدةذات على لا متعددة ذوات على ممرة أعض زعمه 

القرآنفي الجمع وبلفظ الإفراد بلفظ جاءت الصفة هده إن ت الثاني الوحه 
فولهوهو ، ، عاليهار دل الذي الصحيح الحديث، فى التثنية وبلمففل الكريم، 

فمهل،اثنتين عينين لله أن على الحديث، دل حيث باعورّ ليس الله ُإل • . 
يلى!كما منه الدلالة ووجه 

صدعندهم والأعور الصر، صد الاس عند )العور ت الدارمي الإمام يقول ١( 
الأءور\؛/، حلافعينين ذو بصير أنه )بيان ت ؤيقول ؛ بالعينين( البصير 

عينائيات المراد ليس بأنه )صريح •' ه نفالحديث، عند القيم ابن يقول ٢( 
منبد ولا نقصي صفة وهو ، ، (ر عنه الله تعالى ظاهر عور ذللئ، فان واحدة 

تعالىالله تنزيه 

منأوضح به البيان لكان عينين؛ من أكثر لله كان )لو ■' عثيمين ابن يقول ٣( 

بثلرمسراسماخماب،)ا/مأء)١( 

جمين،لابن الواسطية العقيدة وشرح (؛ ٢٥)لإ/  ١٠المرسلة عق الموا يختصر ينظر )٢( 
المحمود،ارحمن عبد دت سممةمن١لأشاعارةت (؛ ٣١٣—  ٣١٢)ا/ 
(؛٣٠١- ٣٠٠)الخاموي، عطنة أحمد وايهقيوهسالإلهاتد: (؛ ١٢٢٧)٣; 

)٢(،هامش (، ٣٤٨-  ٣٤٧/٢)يعلى، لأبي الخفان: لأنمار التأؤيلأت ؤإطال 
النجدي.محمد ودراست تحقيق 

اللف.عقائد صمن ، ٤٠١ص العتيد، المرسي على صعيد بن عثمان الدارمي الإمام رد )٣( 
.٤٠٦ص جع، الم ننس )٤( 
مخصراسماخمالهمالة،)ا/أآ(.ر0( 

.٢٩٨ص الحمد، ناصر أحمد د: ونقد: عرض الإلهيات من وموقفه حزم ابن يفلر )٦( 





اليكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

الذينلأياط ،و! ^ لقلما ،و! ل العجم بلغة لا العرب بلغة نزل إنما والقرآن 
الجاهلين•لتأؤيل عرفة فجعلوها يالصوص وتلاعبوا الدين أقدوا 

بينواحل، لمقل في يجمعوا لئلا الثشة موضع الجمع وضع لغتهم من كان ؤإذا 
المفافكان إذا مما اكية موضع الجمع 

ونحوؤيدان عينان كلامهم في تجد تكاد لا أنك عليه يدل بالجواز. أولى تثنية إليه 
بأيدينا•ونأحدك بأعيننا نراك ت المتكلم فول السامع على يلتتبس ولا ذلك، 

•واحد وجه على كمحرة عيونا الأرض وجه على بئر منه يفهم ولا 
وسمحتبعيني، رأيت يقال؛ كما الاثنين مقام يقوم فيها الواحد لأن ٢( 

لهليس المذكلم أن الخهلاب من يفهم ولا وأذناىأْ،، عيناي والمراد بأذني، 
رواحدْر أويد عين إلا 

تالعرب لسان •' ينغلر كلامه. سن ولا ينصح لا الن*ى والأعجم العرب، حلاف •' ال؛نجم ١( 
(.Y-AnrAo; ١٢مطور،)لاين 

امنصور لأيي اللغة؛ تهذيب معجم طر• بممح• لا الذي هوالأعجم اظلناجي ٢( 
 •/T(٢٢٢.)

ولسان(؛ ٣٤ ٩٧ر؛/للأزهري، ت اللغة تهذيب ينظر واد. الينزلون جيل ام الأساطت ٣( 
(.٤١١/٧)لابنمطور، الرب: 

(؛٢٧/المرملة،)ا مختمرالمواعق —م1ْ(و؛ ٥٦١ص)٠\إالضو أساص ينظرنقض ٤( 
.ص٦٤٢العالي، منصور لأبي العربية، وأسرار اللغة وفقه 

للهراس،الوامعلية العقيدة وشرح )ا/هآ(؛ المرملة، المواعق مختمر يتفلر: ٥( 
الاعممأدية:فورك ابن وآراء _A؟Y؛ الإلهيات، محن وموقفه حزم وابن (؛ ٦٢—  ٦١)

.٢٤٧ص العربية، وأمرار اللغة وفقه (؛ ٩٤٧/٣)ءاسةروزي، د؛ 
.٢٨ص؛الحرمين، إمام منهج ينفلر ٦( 



لسثج
الكبيرالتفسر في الصفات أبات من الرازي موقف 

بصيغةوتارة أومقمرا، مظهرا المفرد، بصيغة تارة ه نفغيويذكر الله لأن ٣( 
يذكرولا ١[وأمتالذلك. وا٤يلاكح: لكتثاسا نحئآ >ؤإدا ت تعالى كقوله الجمع، 

وربماتحفه، يالذي التعظيم تقتضي الجمع صيغة لأن قط، التثنية بصيغة ه نف
وهوالمحصور، العدد على فتدل التثنية صيغة وأما أسمائه، معاني على تدل 

ذلكعن مقدس 

حملناتعالى لله العينين يثستا ما المنة فى وجاء العري-، لغة في هذا صح وحسن، 
التثنيةعلى المجمؤع أو الفرد بإثبات ورد ما 

بلازمير نفهو إنما العينين، ل،اصفة الصالح لف الير نف١^١^! الوحه 
تتعالى لله الصفة إثبات مع المعنى، 

صفة ٠١إثبات على متفقون ~ الله رحمهم — لف الأن أوصحتا وأن سبق 
تةوالالكتاب فى وردت كما به، اللأثق الوحه على حقيقة تعالى لله  ٠١العينين 

صفة ٠٠فيها تذكر الش الأيات لمعاني ير نفمن رون المقيذكرْ ما أن ولثنلم 
الصفة،إثبات مع المعنى بلازم ير نفهو بل الصفة، إنكار منه يلزم لا  ١٠العينين 
الذمومالتاؤيل من؛اد-ه هو وليس عليه، السياق لدلالة 

توالمنان الأسماء (؛ ٥٦٣)•ا/الجهمية، تلبى ويان صْي؛ لابنرتمة، ت اكدمرية )١( 
)\اس(لأوشرحللموطي، واJز٠رفىطوماستوأزا٣ا: (؛ iY/Y)للمهقي، 

)ا/أ«م(.عشمن، لأبن الواسطة، 
اينحزمومشسالإلهات،ص^ل)٢( 
(.٥٦٧)Y/ة، والالكتاب بمحوص الاسدلأل من المكلمض مؤنق يطر: )٣( 
؛_rAYلك^٠اإةالكواري، والجر: ص«ا،؛ عشمن، لاين الثر: القواعد يطر: )٤( 

XoU-ow)^/ومشالتكلين، (؛ ٣١٤وثرحاسالواطةلأينين،)ا/ 



الكبهرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

٠ءأ العينين صفة  ١١لأيالتا الممسرين لأقوال إيضاح مريد يلي وفيما 
ت[ ٣٧]حوي: هثيناه الملك ؤوأصغ ت تعالى < ٧١؛٠١ل ا^ثولىت ١^٧٥ 

•الله، ربعتن ت ه هماس ابن يقول 
•ووحثه، تعالى الله ربعتن ت قتادة ؤيقول 

![ ٣٩]طه: حملإه عق ؤؤؤلثنغ I تعالى قال ت ١^^٥ 
•الله، بحين رترثى ؛ الجزني عمران أبو يقول 
الأية،نفير حريرفي ابن رجحه الذي وهذا سمٍإ( على )تغذى ت قتادة ومال 

وكلأءنى(را'/حففلي وفي نفلري على رولتتربى سعدى: ابن يقول 

(.٤١)Y/والصفات، الأمماء في واليهقي (؛ ١٨١٤٥)شيرْ، ني جرير ابن أحرجه )١( 
واينحريرفي"ضرْ،؛•م(سطريقْسرءنةتادة؛ )آآ/ ارزاقرضْ، همد أخرجه )٢( 

مثله.به قتادة عن معمر، عن ثور، ين محمد عن الأعلى، عبد بن محمد ٍلريق من ( ١٨١٤٦)
المبدل،العزيز عبد والإيمّان؛ التوحيد ائل مفي التابعين أقوال ينفلر صحيح. ؤإستاده 

(،٣٩٢;١٢جرير،)لأبن جامعالبيان: في الأية ؤيفلرإلىمعز ١(؛ . )٢٣ ٨٩٧)٣;
سعدى،لابن ت الرحمن الكريم وتبير (؛ ٣١٩)؛/كثير،لأبن العفليم؛ القرأن ونمير 

.٣٣٧ص

منثقة، بكنيته، مشهور الكندي، أو الأندى، حييب، بن المللث، عب؛.. هو لجوني ا ن عمرا أبو )٣( 
وقيل؛عاّها.وعثوين، ثمان منة مات الرابحة، كبار 

))/؛اآ)أخ)؛(.بر، لابن التةر_ب: يطلر: 
)0إلأيطفرْ، كيرني وابن •١(؛ ٦٠()٤٦٧/٢)الة، في أحمد الإمام أحرجه )٤( 

ههخ)هأ.)(ّ fyوالتوحيد،)الإيمان ائل مفي التابعين أقوال يطلر صحيح، نادم مئ 
ؤإمنادْ(. ٢٤ ١١٩شيرم،)في جرير وابن (؛ ١٧)م/تفيرم، في الرزاق عبد أحرجه )٥( 

(١٠٣١ّ)٨٩٧-٨٩٦/٣)يخلرإرأقوالالتابعين، صحح، 
(.٤٥٤)معدي، لاين الرحمن: الكريم تيسير )٦( 



الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف مم 

[.٢٧: أساه ، ٠١٤٥١٢أصغ ؤئآوث_نآإثوأيب ت قال ت التالية ؛^، ٢١
منا(أال)بمسأى جريرت ابن يقول 

نراكبعصث، وكلأءتنا. حفظنا ني وأنت، ومعونتتا، )بأمرنا •' سعدي ابن ؤيفول 
معك،(ون

 ،،j^ :[ ٤٨]!_; أسمأ4 ؤ>ؤت ره .يذؤ تعالى:قال الرابعة:
يملفلا ، ونحفظك، ، نحوطالث، ونحن ، ، _LUونرى نراك منا بمرأى فإنك أي 

المشركينمن وء بأرادك من إليك 

[:١٤]١^: أساه •' الخامسة ١؛؛^، 

منبرعاية الخالوقارت، أصناف، من حمال4 ومن معه، آمن ومن بنوح تجرى أى 
المحافظنعم وهو تعالى، منه وكلأءة ونفلر الغرق، عن لها منه وحففل الله، 

لالُملُ"•

if II if

(.اوأن،)لأا/٥٣جامع )١( 
٠.٥ ص٠ حرير، لأبن الرحمن: الكريم بئر ، ٢١

ممر،لأبن اكلم: القرآن وتمر (؛ n'0/YY)لاين جامعانيان.• يطر: )٣( 
/U(؛ ٤٣٨) ٧٦ص•سعدى، لأبن الرحمن؛ الكريم وسر.

ممر،لأبن العشم: القرآن وتمر >(؛ YY/YT)جرير، لأبن حا،عالمان: يطر: )٤< 
 /U(؛ ٤٧٧) سعدى، لأبن : الرحمن الكريم دمحسيرTV%_,







نقناالكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

اصاسلب 

والسنةالقرآن فى وورودها الساق صفة معنى 

بدلكمحمت يه، تقوم ما ت اكجرة وساق والهدم، الركبة بين ما للإنسان اكاق 
اياقوتطلق إليها، حمله أي ت امرأته إلى المهر اق وّعليها، اق يناكيء لأن 

لأزالإنازإذاوالإهتمام؛ه، مثلفىشدةالأص، وكشفه، عرالأمالثديي، 
قيه.محا عن لها ثمر شدة دهمته 

وشدةهول عن أي محاق، عن الحرب، شالت، العرب، تقول كما 

تعالى.لله اياق صفة بمعنى تليق لا اق للماللغوية المعانى وهدم 

اللهإلى اكاق صفة إصافة سمتغ وغير تعالى، لله ثابتة ذاتية، صفة واياق 
سحانهإليه والوجه اليد إصافة يمتنع لم كما ، لالاته صفة ؤإثباتها 

فىصريحة صحيحة ودلالة ازكريم، القرأن فى مجملة بدلالة ثابتة وص 
إل،وتنءنن ماي ش قكثئ، ءاؤ.ؤز • تعالى فال الأمة، ، سلفوإحماع ، السنة 
[.٤٢]القلم: واه ينثْلتوق للأ ألثجومح 

(؛١١٧)"ا/فارس، لأبن اللغة: مقايئس معجم ت في لعرب ١ لغة في الساق ينظرمض ، )١ 
والأنرتالحديث، غرو_، في والنهاية ؛ ا"؟، ص للداودي، ت القرآن ألفاظ ومغريات 

المتر:والماج ًس1؛أ؛ لأينحجِ، وماسالأماس: ((؛ TY/T)الأثير، لأبن 
مادة)ساق(.لابزالخظور، العرب: ولمان  i(y)U)\/للفتومي، 

الحسنىاك أسماء وشرح (؛ ١٦٣—١٥٩)ا/يعلى، لأبي التأويلات،: إبطال يتغلر: )٢( 
.YAU>؛_الصغير، حصة د/ الستة: الكب في الواردة وصفاته 

(.٤٢٢)X/القيم، لابن الرظة: الصواعق مختمر يفلر: )■٣( 



ايكببرالتفسير فى الصفات أبات من الرازي موقف عم 
كثا

،مزمن"كد له بجن ناقه، ض ربما ®تكيث ت الرسول. ؤيقول 
ةلقو0قبمود لينجي، مدهب ومننه، يياء الدئيا قي تنجد "كان مى كز قيبمى 

واحدأا<أاا.ظثقا 

س٤،^ ص'•؛ 
ءى imس

(.٤٩١٩)م يكثف ؤ,ملم باب الشتر، كتاب صححه، ني الخالي أحرجه 







اJكبيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف 
]ج

:ومها

نافهاغذ لكب كغمت 

جرم•ومال 

مازنسآل الطريف ألأرثّام 
آخر:وقال 

نافهامل ضهمزث س نة نش 

آخر؛وقال 

فشدوانافها ضل ضقزث فد 

٠١المناخ؛ الئر من وندا 

افمرا؛ الخزب اقها عن فمزت إذا 

،خئرلأمياثمضعرابجا١٣

فجدوارأ؛بكب الخزب وجدت 

الجدإر يحتاج عظم أْر في وقع إذا الرجل أن هذا )أصل فنية؛ ابن قال ثم 
،واعلمماقه( عن كشف النية موضع في يقال حرم فلا قه، ط عن يثمر فيه، 

وأجمعالخلماءمجاز، اقفياكدة الال
فإذاالحقيقة، على تعذرحمله بعد المجازإلا إلى الكلام صرف يجوز لا أته على 

صرففحينثديجب حسما، كون أن ^حيل 

(؛١٧٧للفراء،)"آ/ت القران معاني في للتت، ينظر انمد، ن ءلرءة ج مامم، ن س الست، )١( 
)ا/حا،ا(؛والأشاْوالفلاثر:(؛ ٥٠٤للمرزوثي)Y/ -ام: لأبي انماة ديوان ئرح و" 

للخالادين،)ا/هْا(.

ابفىضانجمير،صهخا•بمذلرإرءذا)٢( 

•( ١  ٦٨منظور،)*ا/لأبن • ان يتثلراليالرجزللعجاج، من المنان )٣( 
الخسالديمنمراح.امأءثرشسا)٤( 
صماّاأا•القرآن، مشكل وتأويل ؛ ص١٨٤القرآن، شرغرس، ش س بمذلرصماين )0( 



الكبيرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف مم 

الساق®.راصفة ل التاؤيلأت ْن عنده ؛ح الرا-هو وهل.ا ، المجاز( إلى اللفغل 
آحر،معرض في التأؤيل هدا أورد الكشاف صاحب أن )واعلم I يقول ثم 
عنيكنئ{ ؤلأ؟ ' قوله فمعنى ، الأمر شدة في ُثل ّساق عن )الكشف • فقال 

تقولكما محاق، ولا يم، كثف ولا ؤيتفافم، الأمر يشتد [يوم  ٤٢ث ]القلم  ٠٤ثابا
،اابخل(ل في هومثل وإنما غل• ولا نم يد ولا مغلولة، يده الشحيح 

الأسرار.هذه على وفقنا لما لولاه ؤيقول البيان علم يمغلم أحن• يم 
إنهأويقول دليل، بغير ظاهرْ عن اللففل صرف أنه يدعي أن إما )وأقول( 

بإجماعبامحلل والأول الحقيقة، على حمله امتناع بعد إلا ذللئ، يجوز لا 
أمرفي الفلاسفة تأويلأتا أيوابج انفتحت، ذلك، جوزنا إن ولأنا الملمين، 

ليس0آ:ا ]المرة: \إخيكله عنها عئيىين ءؤ.؛تت نوله: في يقولون فإنهم المعاد 
قوله)في ؤيقولون والمعادة، للذة هومثل ؤإنما أشجار، ولا أنهار لا هناك 

مثلؤإنما ركؤع. ولا سجود لا هناك ليس [ ٧٧]الحج: وإسج_درأه ءؤأي=قعوأ 
قال؛إن وأما الدين، وماد الشراع رغ إلى يفضي ذللث، أن ومعلوم للتعظيم، 

علىحمله يجوز لا أنه على الدلالة، قيام بعد إلا التاؤيل هدا إلى يمار لا بأنه 
عليه،وعول به قال ]إلا[ المتكالمين من أحد كل يزل لم الذي فهذا ءلاهرْ، 

علمبواسطة ءالي.ها والاحللاع بمعرفتها هو استبد التي انمقائق، هن-ْ فأين 
ؤلوره.تجاوز وما قدره، عرف امرأ الله فرحم البيان، 

ساق،عن ، يكشفيوم : القرير سعيد أبي قول وهو إ الئاني( رالوحه 

.١٧١، ٠س٩٩المماو.ص: واماس ؛ ٩٥—  ٩٤ص ج*"]، ، •ج١ْ التفترالمثر،  ٢١١
اللهحار القاسم لأبي اكاؤيل، وحو، في الأناؤيل وعيون التنزيل حقائق ص الكشاف )٢( 

(.١ ٢ ٠ إ/ ) الزمخشرى، عمر ين محمود 

مراُح.من لل.ي توفر فيما ترحمة على له أعثر لم • الضرير سعيد أبو )"*ا( 



٨الهكسر التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

وماقجر، الكساق قوامه به الذي أصله اليء ومحاق الأمر، أصل عن أي 
وأصولها.الأشياء حمائق القيامة يوم يفلهر أي الإنسان، 

أوعنالعرش، ساق عن أو جهنم، ساق عن كثم، يوم ت اليالن،( )الوحه 
ماقالساق ذلك أن فأما ساق، على إلا يدل، لا واللقفل عفليم، مهس—، ؛، JiJLaساق 

عليه.يدل، ما اللفغل في فليس هو شيء أي 

~الرازي ينفيه وهذا ~ الله، ساق أنه المشبهه، وهواخيار ت ١^١^؛ رالوحه 
رويعنه، الله تعالى الله، ساق )أنه ت يقول حتمث، ، ذللث، على المنة دلالة أبطل بل 

يومللخلق يتمثل تعالى )أنه • واللام الصلاة عليه النص عن هم عود مابن عن 
فينهيهمالله نعبد فيقولون تعبدون؟ من فيقول السالخون، يمر حين القيامة 
هنفعرفنا إذا سبحانه I فيقولون ربكم؟ تعرفون هل ت يقول ثم ثلاثا أو مرتين 

ؤيبقى، ساجدا حر إلا مؤمن يبقى فلا ساق، عن كشم، ذلك نمد عرفاه، 

هذاأن واعلم الفافيدلا،(ر^، فيها كأنما الواحد كالطبق ظهورهم المنافقون 

jUت ينظر اللحم• بها ينوك، تنمهة، ثعب، ذات حديدة وهي ممود جمع - المائي )١( 
(.Y'A/A)لازيدي، الروس: وتاج (؛ Y\A/Y)'لابزمغلور، الرب: 

(؛٠٣١ )X/ شرم، في ارزاق ء-د أحرجم ه، عود مبن ءLJااااه عن وارد الأثر هذا )٢( 
(؛TAX)الملأة، ندر تعظيم يي والمروزك، (؛ ٩٧٦١)والطبرانىفيانمجماعير، 

منكر،خر المتن وفي الإستاد، صحيح وهو (. ٤٩٨— ٤٩٦)؛/ المدرك، في الحاكم 
جبريل،القدس روح القيامة يوم ثافر أول فيكون بالشناعي، الله يأذن )نم فوله: وهو 

ثم~ أدمى هوس اليتم، لا ~ ءتسيى أد موممح، ثم الرحمن، حلل إبرامم يقوم نم 
بنعدالله في البخاري وفال نبه(، 1؛^ فيما بعده أحد يشفع لا رابعا، نبيكم. يقوم 

البخاريمقصد الذمي وصح وقد حديثه، عش يتابع لا الكوفي: أبوالزعراي هانيء 
سمعحديثه، على يتابع لا البخاري: )ةالأ فقال،: كاملة أوردها حيث، الكلمة بهدم 

رابعا(نبيكم. قوم )نم الثماء؛ن: في عود مابن عن حديثه كهل بن سلمة مه 



الك|ويرالتفسير فى الصمات أبات من الرازي موقف سم 

كثا
ماإلا الساق من يفهم لم لأته الله عن الساق،، >رصنة ينفي فهو ،، ;اطل(أ القول 

ينفيالتي والتجسم والتركيب التنبيه شبهة هي وهذه المخلوقات، قي يشاهده 
كالأتي:هي عقلية بأدلة نفيه على واستدل تعالى، الله عن الدانية الصفات بها 

جمكل لأن ئغدث، جسم كل أن على دلت، الدلائل أن الأول: الدليل 
آكون،والالحركة عن ينفالث، لا فإنه حم كل ولأن محديث،، متناه وكل متناه، 
؛محدث، ممكن وكل ممكن، جم كل ولأن ، محديث، فهو كدللئ، كان ما وكل 

اللهعن الدانية الصفات لنفي عالمها يعتمد التي التجسيم بهة هي، هذه و~ 
تعالى

لأنهاأن؛حرف، اق الحق من لكان ذللث، المراد لوكان أنه الثاني: الدليل 
الشدة،على حملنا لو أما الرحمن، ساق وهير عنده معهودة مخصوصة ساق 

وأتح(شدة، عن يكشفه يوم قيل كأنه التعفليم، على الدلالة التنكير ففائدة 
وصفها.يمكن لا شدة أي شاأة، 

يحصلؤإنما الساق، عن يالكشف، يحصل لا التعريف، أن : الثادثلأ الدليل 
الوجه.عن ، يالكشف

عنه.الله وتعالى نقص، للحيوان الواحد الساق إتيان أن الرابع• الدليل 
عن;L^_^،الاحتراز عند يكون إنما الساق عن الكشف، أن الخامس: الدليل 

(،٥١٧ْ-١٦/٢ولثاغدثلرانياo:سص،)أ =
(؛٩٠٣)للعجر، الثقات،: ينفلر والعجلي، حبان، ابن الزعرا، أبو وثق وند 

نيالمدة الصحابة أنوال، يطر ٤(.  ١٦٨)، ٢٨٩-  ٢٨٨)م/حجر، لأبن والتهديَح: 
(.٠٩١)آ/ممه—د/مثامالص~تي، وتحقيق؛ ودرامحة جمع الاعتماد ائر، ُ

.ص٤٩—٥٩، ج٠٣، مج٥١ ١لكبير، ١لتفير :١( 







٨الكبير التفسير هي الصفات ايات من الرازي موقف 

وثنذلا رسهم آشنرم ؤمثعث ت فمال حالهم تعالى الله وصف ثم العظام، والأمور 
الدارفي الله، عياب من ذلة تغشاهم [ ٤٣]الملم: ه . نإئو0 وز أشمي إق دمث '؛وأ 

إلىدعوا ولما عليه، كانوا ما بنقيض فعوقبوا الدنيا في وتكبرهم بإجرامهم الأحرة 
مانع،ذلك من يمنعهم لا وسلامتهم، صحتهم مع منه فامتنعوا الدنيا في جود ال 

الأحرةفي عليه محيرتهم يعدم عوقبوا كيلك حائل، بينهم يحول ولا 
الشدةمن فيه وما القيامة، يوم وهو اليوم، هذا حدد المحيح الحديحا أن كما 

الجنة.يدحول إلا تزول لا الي 

محوليبطل وبهذا ساق، عن فيه يكنف الذي اليوم تحديد في صريح الأية فنمى 
نصعند اول التهإ،ا مثل لطرح مجال فلا الأحرة؟ أم الدنيا في أهويوم الرازي 
تشكيكعلى يدلنا وهذا ~ ساق، عن فيه يكثف، الذي اليوم تحديد على صرح 
المحيحةالمريحة الصوص فى اصعلرابه ومدى الرازي 

الماقصفة ٠٠ل والجماعت المنة أهل إثبامحت، ت الثاني الوحه 

البخاريومنهم تعالى، لله اق،؛ انارصفة يثبتون والجماعة نة الأهل 
إبطالذي وأبويعلى الجهميةل٣،، على الرد في منيم وابن صحيحهل٢،، فى 

كثير،لأبن العثليم: القرآن ير ونفحرير، لأبن البيان: جامع ننلر: )١( 
معدي،لأبن • المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم وتيسجر ؛ ( ١  ٩٩~ ١  ٩٨)٨/ 

وكتاب؛ ٩٧٠٠٠٣، عن ؤئ( ثاب• كتابالممّير، البخاري، صحيح ت يتغلر )٢( 
آآ-مأأ[،لاكا.ة: 'ؤا؛اطأ أد نافخ. غت؟ذ وز؛ تمآلى: ُوله ١^، 

يفلرصهم-«أ.)م(



الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

لثثثا

اوالذهيفيالأرص١٣وفىمسرانممدفيأصلانمينلآ،، ١^٠^^١،، 
Iالساق لا بالوجه يكون التعريف أن دعوى على الرد ت الثالث الوحه 

أوبالماق المعرفة ممدتكون أم التعرف، لأن صصحة، غر س0 الرازي ثبهة 
محصورأمر بالساق التعريف أن كما أعم، فالتعريف آخر، شيء بأي أو بالوجه 
وهذهوالتسليم، التصديق من فيه فلابد فيه، للعقل مجال( ولا الصحيح، بالخبر 

الوقف(.في تعالى ربهم المؤمنون يعرفا بها التي العلامة هي 

واحدة:ساقا إلا لله ليس أن دعوى على الرد الرابع: الوحه 
أنهأحبر أنه فهب، يامحللة، دعوى واحدة ساقا إلا لله ليس أن الرازي دعوى إن 
تلك،إلا له ليس أنه الأية محناهر فى أين فمن صفة، هى واحدة ساق عن ، يكثف

عنوأبديت، عيني عن كثفت، ت يمول( قائلا سمحت، لو وأنت، الواحدة؟ المحفة 
فقهل.الواحد ذللا، إلا له ليس أنه ْنه يفهم هل أويدي قدمي أو اقي موعن ركض، 

محتاهركلامهيكن لم هدا افلوقال(واحدمنالناس والتدليس التلبيس هدا دكم 
ذللث،روأبينه الكلام أقمح محتاهر يكون فكيف، ذلك، 

الصفة،بمفهوم يقول( لا وهوممن بامحللة، دعوى القرآن ظاهر في النفي فدعواه 
يقتضي،ما القرآن فير وليس فكيف بحال(، المفهوم ؛اب، من، ليم، بما ف،كيف، 

(.١٦٣طر)ا/هل،ا-)١( 

(.٢٨٣-٢٨٢بمفلر)ا/)٢( 

.١٢٢-١١٦بفلرص)٣( 

لأبنت المرّلة والصواعق (؛ ٥٤٧)•ا/آ'؛ه—لأبنسمية، ^^ّساندسالخهمية؛ )٤( 
اكم،)ا/هأأ-أإ'آ(.



٨الضير التفسير في ال۵مات أيان من الرازي موقف 

العيشةالوحدة إثبات 

الساق®.ءصفة ل تأؤيله على الرد ت الخامس الوحه 

ااكالحفىدسذكرأمالاممِ
الساقاا»صفة على الأية دلالة ففي [ ٤٢ثاؤ،ه< عن يكثق وبئ؟' تعالى فوله 

!همااللف لعلماء نولان 

منآياتذكون فلا الساق® صمة ٠١على دلالة فيها ليت الأية أن : الفنول 
للتعفليموتنكيرْ تعالى، الله إلى بالإصافة معرف غير نكرة جاء لأنه الصمات، 
أنشانها وتعالى عفلمتها حلت، عفليمة، ساق عن يكشف، قال؛ كانه والتفخيم 

ساقعن ، الكشفير نفيكون هذا وعلى ، شبيه أو مثيل أو نفلير، لها يكون 
هولعن أي ساق، عن الحرب سالت، العرب تمول كما والنية، الهول يمعتى 
التفسيرهذا أن وليعلم العرب، لسان يحتمله وما باللتة للأية ير هونفوشدة 

مدلولهاعن الأية صرف المذموم التأؤيل لأن المذموم، التأؤيل من يعد لا 
ها•هماس بن الله عبد عن مأثور التفسير وهذا ، المعروف ومعناها ومفهومها 

الحدسث،اكمحبدلالة لماق® التولالتاذيت 
وتمول، الخيري.،، سعيد أبى قول وهذا للقرآن، ر المفالدلالة المريح 

،ه هر؛رة وأبي ه، عود مبن الله همد 

ْ(.٤٧ْ-٤٦/١فىالهميت:لأيننمت،)•)١( 
.aox)\االفم، لاين اب: المراعى يطر )٢( 
سءة،)٦/ْآمذلأن ^رسع.وعاكاوىت )٣( 
له>قان:)٤( 

.)٨( ، ٤ ٠ -  ٣٩ص الجهمية، طى الرد في 0نادْ ابن أحرجه ول: ألا 



ED
الكبيرالتمسهر ش الصمات آيات من الرازي موقف 

عمربن الله وتمد 

ذلكمن حد لوا ونمنها صفة غير ولكونها صفة، لكونها ئابالة لأية ا نمى ندلألة 

للهصفة أنها على الصريح المحح الدليل دلالة دلت وقد الدليل، على يتوقف 
تعاررآر

نالس لأنه القولن، كلأ بين مافاه لا أته 
يثبتونلأنهم تأؤيلأ، قولهم فليس الشدة، عن الكشف بها المراد إن لف المن 

لذاتالتأؤيل نمدهم كان فلو الدلالة، الصرح الصحيح يالحديث الصفة هده 
يفرقوالم ألهم لما لكن أور، للحديث تأؤيلهم لكان الفاة، يدعي كما التأؤيل 

الصفةهده أثبتوا الصفات، إثبات على الصحيحة والسنة الكتاب دلالة بين 
الة>ص.

عنالأعمش عن (، ٣٤٦٨٤)شره، في الطيري حرير وابن )١ فىالإيمان، و =
صحح.وإساد0 صالح. أيي 

القامة،يوم المؤمنين مجود في باب الرقائق، كتاب سنه، في الدارمي أحرجه ت الثاني 
دلكهمدلس، صدوق، فيهاينإّحاق، وإسادْحن، (. ٢٧٠-سر« ٧٨٢)آ/ 

باك>الث.صرح 
إساد0و (. ١١٥)الأرعن، في والذمي ، ١ »_U؛ ارؤية، محاب في الدارممي أحرجه )١( 

صعيف.البيلمانى، ابن فيه صعبف، 

تالمىوبيان )أ/؛ا،م-هبمم(؛ لابزتمة، ٠ج٠وعاكاوى: في القولين يفلرلكلأ )٢( 
لابزالقيم،)ا/مهآ(،والصواعقالمرملة: ١;آهه-ههه(؛ )• لابزتيب،' الجهمية: 
التوحيدكتاب وثرح ؛ ٣٥١صى*هم—بكرأبونيد، الصابوني: مختصرات من واكحدير 

إثباتبين الماق وصفة (؛ ١٠٥— ١٠٤)Y/الغنيمان، عبدالله د/ البخاري؛ صحيح من 
٨٢٢)Y/ المتكلمين، وموقف ؛ ص٦٢ضر، موسى محمد الخالق: ونمليل لف ال
-٨٢٣.)

(.١١—٧٥  ١١٥٦)V/ المحمود، الرحمن عبد الأتاعرة: من تيمية ابن موقف، ينظر )٣( 



الكبيرالتفسير قي الصفات آيات 4ن الرازي موقف 

هداص ذلك، على يدل القرآن فظاهر مجملة دلالة الصفة على الأية فدلألة 
المعنىوتدبر والياق بالتركيب بل ساق، لفظ مجرد من ظاهرا ليس الظاهر 

علىالمرح المحح الدليل فدل المريحة، الصحيحة المنة وبينتها أوصحتها 
حاءما وسين توضح المنة ،لأن ذللث، بعد تأؤيلها يجوز فلا تعالى لله صفة أنها 
القرآن.فى 

صحيما الأية نفيرهدْ في بحانه الله أغنانا روفد •' الموكانى الإمام يقول 
كمثلهفليس تشبيها ولا تجيما يستلزم لا وذللث، ، ءرفت، كما الله رسول عن 

(/٢٤ سيءا

نفه،به وصف ما على وكبرياj4 بجلاله تليق تعالى لله صفة ٠ الماق صفة ٠ ذ 

إلىالمفتقرة المركبة الأجام صفات من الجوارح لأن الجارحة، بمعنى وليس 
؛ظص٦ كل عن الله ويتعالى نقص وهدا مركب 

اللهعن الماق، صفة ١٠الرازي ينمي أجلها من الي، التجيم شبهة تملل وبهيا 

(٥٥٦/١٠٠)لأينتيميت، ت الجهمية تيئس يان )١( 
١(.٠ ٤ )Y/ الغنيمان، عدالله د/ البخاري; صحيح عن الوحط. محاب رح ث ينثر )٢( 
بهجرةولد مجتهد، فقيه الثوكاني، عيدالله بن محمد بن على بن محمد هو الشوكاني )٣( 

ومثتينوعشرين سع نة ّئضاءها وولي وشأبمنعاء، ليمن، لازبا لحو بلا مجن ن سوكا 
)_^،وفتح الطالع، والبئر الأوطار، نيل منها عدة ءهنفا>ت، له بها، حاكما ومات 

وألف.ومتين حمن منة توفى ذلك، وغير الفحول،، ؤإرثاد 
(.YU/Y)للزدكلي، والأعلام: )أ/إاأ-0لأ(؛ لكوكاتي، الLJرالط١لع: يفلر: 

الشوكاني،علي بن معد الممير: علم من والدراية الروايت فني بين الجاح القدير فتح )٤( 
،٣٣٢٣٣١رْر

.YYV^^Jالحمد، ناصر د/احمل. الإلهيات: من حزم ابن موفقح )٥( 



اليكبيرالتضسر قيئ الصلات آيات من الرازي موقف مم 

تعار.لله الساق صفة إسات على الحديث لدلالة إبطاله يعلل كما تعار، 

بأوجهباطل فهدا ~ تاؤيلاته وهوأرجح ~ بالنية الساق* وارصفة تأويله عن أما 
:مها

'كثشعننامح*وداو.اابنئإ؛مالإب الحديث: في قال أنه ١^)،؛ الوجه 
ربارا،.نمى لا والشدائد 

للثدائدرآ،.يكون لا والجود نجدأ« اامخنويى قال: أنه الثاني؛ الوجه 
القومعن الندة كثفت يقال: أن ذلك مثل ر القوم لغة إن الئاك: الوجه 

©4أص محر إذا آتيات ع ئ تعار:ج قال كما عنها، كثف لا 
ع-ثهرفهكيهم ؤ، لامأ ثز تن يهم ما وقمتا هتهم : وقال ْا • : تالز•؛مف 

عنهالمكشوف لا المكشوف هو والشدة فالعداب ه[ ت لمرموز ال 

سمم.اة 
m  ١٤٠؟■ m

X^AT)\/المعمد، ومخمر )ا/بمْا(؛ _.>>،، )١( 
ه٥(.٦/١٠)وياندسالخهمية، المصدرشه؛ )٢( 

XyoT)\/الشم، لأبن اور-الأث: الصواعق )٣( 



■f

النامحنالمبحث 

واسوإوالتكف واكين اليدين صفة 

والطيوالبسهل والشم 
مطالب;ثلاثة على ويشتمل 

والقبضوالأصابع والكمج واJمين اليدين صفة معي ت المطلب
والسنة,القرآن ق وورودها والعلي والسهل 

والأصاعوالكف واليمن اليدين صفة من الرازي موقف الناني؛ المطلب 
والعلي.والسهل والقبض 

والحمامة.نة الأهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نقد ١ل(٧لث المحللب 

سء ئس 
ص fkixأوى 







الكبيرالتفسر فى الصفات آيات هن الرازي موقف وج

البدن،عن الأذى تكف لأنها ؛، Ujbسميت< الأصابع، من الراحة والكف،: 
الخياطوكنس عمي، إذا بصرْ وكف تركه، الشيءأى عن وكف منعته، أى وكففته 

ل١١الثاJةالخياطة حامله الثوف: 

لأنهايذللث، >،ميتا ان، للأن، الكفذلالثج ومن وانقباض، نبض على تدل وقد 
؛الشيءل تمص 

فلأنصع فيقال: يستعار، ثم الإنان، اصع وهم، اصع، جمعروا؛ذصابع: 
لفلانؤيقال: الحسن، الأثر والإصع: له، مغتابا بإصبعه نحوه أشار إذا بفلان: 

الج٠يلالأثرللإبل، ارعية الحن للراعي ؤيقال فىمالهاب(أيأضجمل، 
ورحلإصثعيلث،، بين من الإناء في ما إراقتك والصع: إصبعا، عليها له إن فيها: 

والكف،واليمين اليد لمعنى اللغوية المعاني وهذه . متكبرا كان إذا ممبؤع: 
تعالى.بالله تليق لا والإصبع 

شيءعلى يدل صحيح واحد أصل والضاد والباء القاف، والفتأسفياسة: 
بجمعأحذلت، ما و)الم1ذه( ،، عير البصد وهو شيءر؛،، في وتجمع مأحوذ 

زدة)كف،(.(. ١٩٧- ١٩٦/٢)للقوس، اض: انماح بفلر )١( 
سةتلأينظرس،)ه/هآا(.مادة)كف(.)٢( 

حم،لأبن الأَاس: وضاس (، ٣٣•)r/ ئرس، لأبن اسة: ثاص ينفلرسم )٣( 
'_YU لشوص، وانماحالمر: ؛/\(jUj '■.(To\-Too  :لابزمفلورالرب
ندة>صع(.(. ٢٣٩٠)أ/

عطور،لابن العرب; ولسان (، ٥٠)ءم فارس، لأبن  otUiمناييس معجم ينفلر )٤( 
 .)T\؛/U( مادة.)ض(

رأ/ماأ(الابزمفلور، العرب: بمفلرزن )٥( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

المراديكون أن على الهتئة إلى ترجم( وقد إ المرة ت بالفتح ،وهي كله كفك 
علىالأنة الخمائر ني ذلك ومن ، المضروب... بالضرب  JIUIكما )المهنأ( بها 

مقبوصتهأي جييما >؛ؤو؛/تيس ت تعالى قوله )فعلة( وزن 
يقبضه!بيده وفمه ،، والمهةل كالعندة للمقبوض اسم )المصه( وبالفم 

التقتيرعلى القبفى ؤيهللق ، شيء من عليه قبخت ما والمنصة بيده، تناوله 
الأرضالله نفس في كما الجمع وعلى والضيق، 
توص،إذا علي الأمر ونقمي ماُت<، إذا فلأن: ومض غريمه، على ومض 

الناروفبفتؤ عبس، وجهه: وقبض صمها، رحله: وقبض اشمأز، ونقبض 
التدبيرحن ٠ قيمة الراعي وهن.ا نج، ي٠ المسمح وتقبفس فلصتها، الجلدة. 
سيرهافي أسرعس، الإبل؛ وقثمت يجمعها، للماشية 

الئيءوهوامتداد واحد، أصل والطاء والمن الباء والوشم،لشاسةسم: 

منفلور،لابن العرب؛ ان وي(؛ ٢٨٧٢للأزهري،)TI/اللغة؛ تهدب معجم ينظر )١( 
(.٢١)!/إ 

(،١٢٤عقل،)آ/بن لعبدالله •اللث،; ابن ألمة عر عقل ابن ثرح قي المرة اسم إلى يفلر )٢( 
عبدالحمد.الدين محي لحمد عقل؛ ابن رح ث بتحقيق الجليل منحة محاب ومعه 

هشاملأبن الكريم؛ القرآن من مواقع في نحوية أبحاث النحو. في مرية الالمائل )٣( 
العربية.اللغة كلية البواب، حسين د/علي تحقيق؛ ، ص٨٦—٩٦الأنمارى، 

بالسمينالمعروف يومحفا بن لأحمل. المكنون؛ الكتاب علوم في الممون إلى ينفلر )٤( 
تحقيقد/أحمدالخراءل.)بم/مأأأ-أأإ(، الحلي، 

مادة)قبص(ّ(. ٨٨١)ا/ آبائي، للفيروز المحبمل: القاموس )٥( 
.٥ صرخ الصغير، حصة د/ التة؛ الكتب، في الواردة وصفاته الحني الله أسماء ثرح )٦( 
)تبض(.. ٣٥٢- ٣٥١ص حجر، لأبن الأاس: غراس ينغلر )٧( 



الكسرالتفسير فمي الصمات ابات من الرازي موقف وج

شيءكل قي والبسطة ممماقا، لكن إذا بنق فلأن ؤيد عرض، غير أو عرض في 
السعة

ؤيومحعهيشاء لمن الرزق يبط تعالى، الله والبامهل القثفس، نقيقي مل والث

لياءأصل^حدلشإدراجشيء
وجمعه،بعض على بعضه الشيء هوملائاة والخلي في بعضه يدرج حتى 
إذات عمره الله ؤلوى يقال رمى، باب من محليا وؤلويته ، المبقى من قريب وهو 

•عني وُلوى كتمه، والسر الحديث عني ومحلوى جميل، وأثر ذم، حن له بقي 
وهوعد، اللك الله ومحلوى المجان، ْلي ش وأدرجني صفحا، عني صرب أي 

إليهايهلوى الش الجهة ويي • طته عنا وبعدت ، وأمتلئ، ٍليتلث، وأين البلاد، يْلوي 
إذاالبعلن! ومحناوي نواحيه. أي ت العراق بهليات ولقيته شش، محليات وله البلاد، 
رلأمكزل محليه ابتغي لو كالشيء وصار وصمر جاع، 

فيوالتابعين الصحابة وكلام والسنة القرآن في تعالى لله اليد صفة ئبتن، وئل. 
حقيقيةيد أنها على يدل يما مقرونا فيه متصرفا متنوعا وورد مونحع، مثة أكثرمن 

)\إ0^\(.فارس، لأبن اشة: ومجمل )ا/يإآ(؛ قارص، لأبن اشة: مقاسي معجم )١( 
مادة)سط(.

(٨٩٠للمروزابادي،)ا/ ت المحط القاموس (. ٣٣٤)ا/ ، اللغة؛ تهاويب معجم ، ٢١
صهآ.مادة)ط(.حجر، لاين الأساس: وغراس 

(.٤٢٩/٣)فارس، لابن محجمسقاسساسن: )٣( 
المرسلأ،الصواعق مخممر (. ٣٢٦-  ٣٢٥)Y/ المرنان، الصواعق مخممر ينظر: )٤( 

 /T(٣٢٦-٣٢٥ .) ١(.٤ ٠ )١; الغنمان، د/ءبدالالخ التوحد: كثاب رح ث
للفيوس،الخير: والمصاح ؛ ٣١١-  ٣١٠ص حجر، لأبن الأماص: غراس ينظر ، ٠١

(.مائة)>ى(.٢٩٨)



اككسرالتفس> i د الصمات آيات مر'ا ى ار الر 

وغيرْأم;الدين والخلق والحيات والسهل والقبض والطي الإمساك من 
نىوجاء ، وبصرار وسمعا وجها له أثبت كما كفا ه لفسبحانه أثبت وقد 

فيداْيشاء كيف ينفق وهو يمين، كلتاهما سبحانه يديه أن الصوص من كثير 
أصعنقول ولا الأصاح، له أثبت كما ، سد0 ،ؤهل ادم حلق وقد وطتان، مث

خلقه.من شيء ينبه لا منه شيء كل لأن كاصابعنا، 
منتستحق ذاته، تناب سبحانه الله ؤيد نقص، صفة وصدها كمال والدصفة 

آ.الداتر منه تستحق ما الكمال صفات 

فالمفردومجموعا، ومثنى مفردا، أنواع! ثلاثة على القرآن قي حاء المد )ولفنل 
[٧٠زص: ءؤ-ءامت ت كقوله والمثتى ١[؛ ]الملك: ^،^< ٥١بمده ؤ •' تعالى كقوله 

[.٧١]ص: أسثايم أديأ عملت ؤ ت كقوله والمجمؤع 
الفعلوعدى الإفراد، بضمير ه نفإلى الفعل أصاف مثناة؛ اليد ذكر فحيث 

العملأصاف ت مجموعة ذكرها وحيث >ينىيم، ءؤ-ءلثت ت فقال إليهما، بالباء 
،.فروق(ر ثلاثة فهده ، بالياء الفعل يعد ولم إليها، 

وبإحماعوالسنة بالكتاب ثابتة تعالى، لله الذاتية الصفات من اليدين وصفة 
[.٦٤لاّتاوة: سثوءلتانه يواْ ت تعالى قال الأمة، سلف 

أ*امآ-هم.)٢; المم، لأبن المرطة: الصواعق مخمر يطر؛ )١( 
للأسش،)ا/هاا(.إطالالآبخت:طر:)٢( 
 )T( :رد'اا<ا-ا،ا،ا(؛ ،١٧٤، ١٠١؛ ١١٨حزيمة،)ا/اآ-'آ1؛ لأبن : الوحييّبمنلر

(.١٠٧٢، ٣٦١٠!/لابزتمة،)،/ه1م، و.جموعاكاوى: ص*م؛ بثر، على الدارس 
القيم،لأبن ت الرمحملة والصواعق ص1بما؛ نية، لأبن ; مختلف، تآؤيل • بمنلر ( ٤١

Y)/٤٣٢.)

YU«-YnA/Y).)القيم، لأبن ^;: ٢١١الصواعق )٠( 



الكبيرالتفسير فى اكفات آيات من الرازي موقف 

المنخاءرى قئ بجيهارا، لأ ثلأى الله >لم الرسول رقول 
نامحار«رص.

والسنةالكتاب من بنصوصن الثامة تعالى لله الذاتية الصمات من اليمين وصفة 
جمتثؤإلمتيس ئررمء •ص أثن هدروأ ت تعالى الله يقول ؛ الأمة سلف ويإحماع 
بمتمحى.ببعنا وثق ثبمتم ِبمنوء مئت محإلثموث آلمثذ ِرم ئمتثه, 

[.٦٧]الزص: 

الؤيائببوم بمبص الله *أ0 ت ربه عن يرؤيه الذي الحديث في و. الرسول ؤيقول 
اماتيخ،تممود:1ااس«ل؛،.

بالةالثابتة تعالى، لله الذاتية الهمان من الأصابع وصفة الكف وصفة 
ًليبمى يصدية أحد ئضدى )اما ; الرسوليقول الأمة؛ ملف وياجماع 

بخ،زإنكاثمة،ممْ،

/i (yy/TIAللحمديفيالمحمن: غربمآ نمير يطر نشنها. لا أي نمنها لا )١( 
(.٣٣٦/ST)الخاوي، صحح بنرح ^ ٧١ونح (؛ ٤٧٨

/٧٣م  ٤٨)للحميدي، انمحّحين؛ ني ما غريب ير تفسيفلر ٠ المسب، دائمة أي ت سحاء )٢( 
ليروي،لم موشرح (؛ ٣٣٦/ ١٣رالمخاري، صحيح شرح ^ ٧١ونتح (؛ ٤٧٧

XA'/y/i)

بمن•ى٤ه■طنته ^^١ ٠ نعالك، نوله باب التوحيد، كتاب، صحيحه، في البخاري أحرجه )٣( 
(.٧٤١١)[، ٧٥]ص: 

جييثاءؤوآمحيرأ باب الزمر، سورة التفسير، كتاب في صحيحه، في البخاري أحرجه )٤( 
لمومصبحه؛ من أحرى مواضع وفي (؛ ٤٨١٢)[ ٦٧: ]١^،,، أكنوه يزم ئغثثث, 

(.٢٧٨٨)واكار، والجة القيامان ٍث محاب صحيحه، في 
؛الصبم، م، ما غريب ينغز؛ دبا• ففد وارتفع ذاد ضء وكل وتزيد، تنمو يربو؛  ٢٥)

لنميدي،ص؛)م.



الكبيرالتمسير قى الصفات آيات من الرازي موقف 

دلوْأ\ل>1ي >وإي ■كنا الجنل،، من أعظم ئكوذ حتى الثحنن، كف في 
ثساصجمن تص كلها ادم بني قلوب ُإل ت الرسول. ؤيقول ،  ٠٠أوقصيله 

^٤،.٠٠...ثاء حث يقرئه واجد كمل_s .! \ؤ'ختوا أصاح 
ثابتةوهي ، بيده تعالى الله يفعلها فعلية صفات كلها والهر عل والبوالقبض 

الأمة.سلف وبإجماع والسنة بالكتاب 
يتمأ لبمادوء ألنزث أثه مظ >ؤولو تعار نوله في )بعل( ؛لفغل. هل. البورد ولقن- 

)سهل(وبلفغل [؛ ٢٧]ألثورى: يضوه -ثر بمادوء إلإ تناء ثا شرّ يملغ ؤوتى أنيى 
[.٢٤٠لالترة: ه يحمى وإلنه ومْمحط. يمض >ؤوأثة ت تعار قوله منها مرات عثر 

؛^ /*٣٥ؤاثو دبمقئ شص ٠^^ تعار:قوله في ؛ بلفظ)شفى، وورد 
ألمثموهرم ئغنبمتؤ جعيما ؤمامحفيس ت تعالى قوله في )قبضته( بلفغل وورد 

ثمناإينا مثنته ؤثمّ ت تعالى قوله في قبضا( و) )قبضناه( وبلفنل [؛ ٦٧]الزمر؛ 
[.٤٦]اممرقان: .ه 

للا=قتبهآلتحق َةإى آلتثتعآء دهمي ؤُوم ت ر تعا قوله في )نعلوى( بلفغل وورد 
إ؛نينوثه. cJLSC*وإلكئو؛ق ءؤ I تعار قوله فى )مطويات( وبلففل [؛ ١٠٤]الأنياء:

ونطعالفطام عن ياين ومر وعزل، نمل أي أمه ين فر لأنه سس المهر بجو ظؤْ: ( ١ر 
الصحيحين،ر ما غريب ونمير (؛ ٩٩٨)أ/للووي، لم؛ منرح بنظر الرضاع. 
صأا'آ.

الصحيحين،في ما غريب نمير ينظر القطع. من وأصله أمه، عن صل إذا الناقة ولي. صيله: )٢( 
صأا'آ.

(.١٠١٤صدنة،)المعروف من نؤع كل باب الزكاة، كتاب ععحه، في لم مأحرجه )٣( 
شاء،كيف، القلوب، تعار الله مرين، باب كتابالقا.ر، صحيحه، ني لم مأحرجه )٤( 

(٢٦٥٤.)



الكمرالتفسير ش الصمات آيات من الرازي موقف 

•ريه عن يرديه الذي الحديث قي . الني قول في ورد ما النوية اله ومن 
صالخلك أنا يمول: م بمؤ، اتاة زنئلوي الماته توم لأض ا الله ءيمبص 

محظوقول.: طوقالأنض«؛ 
نئردها«را/من اشو -؛شس اشو،نميء النهارلثوب ندة 

تعالىلله والعلي والسهل القبفس إسات من السابقة النصوصي من ورد ومما 

*صفةإثبات من والجماعة السنة أهل إليه ذهب ما تؤيد الي الأدلة محن هو 
علوالبالمبقى أن وذللث، ،، ر سبحانه بذاته يليق ما على شأنه جل لله اليدا؛ 

باليدوثعلوى عل ويثتقبضي محسوسة أثياء إلى إصافتهما ورد ند والطي 
المعنوىوالهلي والبعل القبض على حملها يصح لا الحقيقية، 

يمكالذي ومو علتهم، ؤيومحعه لعباده، الرزق يسعل الذي هو تعالى فالله 
عندالأرواح يبض أنه كما وحكمته، بلعلمه العباد عن الأشياء من وغيره الرزق 

لحكمتهتبع وذس هلها ؤيبوالنفوس القلوب يقبض تعالى وهو الممات، 
ورحمته

if M II

الذنوبتكررت ؤإن الذنوب مجن التوبة تبول، باب التوبة، كتاب ا صحيحه فى ملم أحرجه )١( 
(.٢٧٥٩والتوبة،)

والتوحد;صإبممأ-1آ'آ؛ العند، المرس عر محمد بن عثمان الدارمي الإمجام رد ينفر )٢( 
ؤإبطالللآ-مى، والترمة: )\إ\0ا-\لأ\(:' لابزحزيمة، 

)\/ما"ا-بما")(.مر، لأيي التأؤيلأت: 
والتوحيدت؛ ٣٩٦—٣٩٤ص العنيد، المرئي على ّبد بن مثمان اليائس الإمام ئد بُلر ، ٣١

حزبمة،)ا/اها-\ّلإ)<.لأبن 

(.YoA/Y)المبين، الواضح والحق ص؛ معدي، لأبن الرحمن! الكريم يسر ينذلر؛ )٤( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الثانيالمهللب 

والمهينالمدين صفة من الرازتحا موقف 

والحليوالبسحل والقبعض والأصابع والخيف 

والتركيبالتجيم يقتضي هذا لأن يدان تعالى لله يكون أن الرازي ينفي 
نفيعلى استدل ولفد محال، تعالى الله حق في وهذا زعمه، في والتنبيه 

يرنففي اختلفت الأمة بان يزعم كما ونقلية، عقلية بأدلة تعالى لله اليدين 
،نغلرْ في المجسمة هم وهؤلاء حقيقة تعالى لله اليد أثبت من فمنهم اليد، 

كمالفح المذم، وهذا الموحدين جمهور وهم المعنى يفوض من ومنهم 
مناحتلمتا فل تأؤيلاتهم أل ولبملم المتكلون، وهم يؤول من ومنهم يرى، 

مضهلربفهو المأويلات، هذه من شيء إلى الرازي ذمِح وفد لأخرى، آية 
فيأنه إلا عليه، وأجاب إشكالا أورد وفد للمعنى، وتأؤيل تفويض مابين 

أدستامن )احتج ت يقول ذللث، وفي بجوابه، الإشكال هذا يحل لم الحقيقة 
في[ ٧٥]ص؛ طقت، ءؤلّا • تعالى بقوله تعالى لله والجوارح الأعضاء 

إليه،المصير فوجب، عليه، يدل الأية فناهر ت قالوا بان تعالى، لله يدين إثبات 
به(القطع فوجب، الأية هذْ وفق على واردة الكثيرة والأيات 

الكلامأن )واعلم [! ٦٤سويمتانهلالماتدْ: داء وبل I تعالى نوله عند ؤيقول 
فتارةاليد بإثيات ناطقة القرآن من الكثيرة الأيات فان الهمات، من الأية هذه في 

[،١٠]١^: أسميىآد;إم4 ود : تعالى قال العدد بيان غير من اليد هو الذكور 

.TT_؟.ج'آا،ج1'ا، الضسراهم، 



نقا
الكبيرالتمسر هي الصمات آيات من الرازي موقف 

الملعون؛لإبليس تعالى فوله ومنها لأية، ا هده منها تعالى لله اليدين باثبات وتارة 

قناأما ميإ ءؤأرلنِ ت تعالى قال الأيدي ياثبات وتارة [، ٧٠]ص: نامت ^^١ 
[.٧١]ص: .٠٤٠ تنفون ثهثا تننآ أتنثا أدينآ عميق منا ثهم 

تتعالى الله يد ير نففى الأمة احتلمت، فنقول هدا عرمت، إذا 

بقولهعليه واحتجوا أحد، م ض فى ما كز 
أمخ محردى ئننأو لهن- لز غآ بعلشوث أنب لم أز هآ ينثوف أننث وتثز •' تعالى 

[،١٩٠]١٠١^^ .ه ثفلمؤن ثلأ كدون ثم ثر؟ءةإ آدعوأ فل ها نتعئون ءادات لهر 
منشيء لها ليس أنها لأجل الأصنام إلهية في قدح تعالى أنه الاستدلال ووجه 

ولماإلها، كونه فى القدح لزم الأعفاء هذه لله تحصل فلولم ، الأعفاء هده 
لهذاموضع اليد امم وأيصا ; قالواله. الأعضاء هده إثبايت، وجب، ذلك بطل 

يجوزلا ؤإنه للغة، ترك آحر شيء على فحمله العفو، 
•قولان اليد لمقل فى فلهم الموحدين جمهور وأما 

١٠١^١  I والعقلبه، آمنا تعالى لله الين. إثبات، على دل لما القرآن يقول؛ من قول
وعفومركبمخموصى حم عن عبارة الله يد تكون أن يمتغ أنه على دل لما 
فوصنافقد حقيقتها؟ ومجا هى ما اليد أن فأما يه، آمنا والأبعاض الأجزاء من 

فيهاالقهلمر )يجيا ويقول ، اللف، ؤلريق هو وهدا تعالى، الله إلى معرفتها 

اللهإلى معناها تفويض يجمتا ثم فلواهرها، غير شيء منها تعالى الله مراد أن 
.نفيرها( فى الخوض يجوز ولا تعالى 

صسمأه.، جْا وٌجخ،  ٤٢٠٠٢٥، ج٢١ ا ^٦ الكتثر، التفسير )١( 
اكازالقول يذكر لم الرازي أن ؤيلاحظ صآأ-مأأ. ،  ١٢٤^محأ، الكبير، الضير )٢( 

للرازي،صمآآ•أساساصص، ٢٣)



الييبميوالمسير فى الصمات آطت هن الرازي موقف 

وجوه!على اللغة قي ندكر اليد ت فقالوا المتكلمون وأما 
معلوم.وهو الجارحة أحدهات 

عندالراجح عليها.وهوتاؤيله 
الخأؤيلهدا صحة على دل وقد أا"[لا،، ]الماتدة: ثسوتازه دلأ >ؤأل ت تحال قوله 

توجهان 

ولمامغلولة الله يد اليهود قول عن الجواب معرض في وارد هذا أن ت )ااثول( 
احتباسمعناه بل والحص الغل معناها ليس مغلولة الله يد قولهم أن بالدليل بثنا 

عبارة[ ٦٤اتاوْ: لالنتثوكتاوه داْ • قوله يكون أن وجب عنهم نمار الله بمم 
للسؤال.مaلا١فا الجواب يكون حش للخلق وشمولها الله نعم كثرة عن 

لزمءلاهره على لوحملنا [ ٦٤لالuممة: بثؤظتازه يداه ءؤ;ل ت قوله أن ت )الئاني( 
المرادأن فئت عنه، الله تعالى صاحب، مثل وؤكين مبيل.اْ كون 

علىالمبب لاسم إْللاق العمة عر اليد اسم فإطلاق العمر٣،. إفاصة منه 
.بب الم 

بن.ويفمروه [ ٤٠لءست إلأبمنره ١رمحيى ^١٠^، تعار؛ قال القوه، ذالنها؛ 

،٢ وعج'أا، ٩ ٠ ص ، ١ ج٩ ، ١٠وعج ، ج'ا١ ، ^٦ يرالكثير٠ ينظرالتغ ٢١١
_UA.، ج٨٢ ، ومج٤١ ١٣١ص

غيريكون فد وثأظبفىانمئغ، نوى، عقلي انماض هو ( convulsionالشج))٢( 
الأمانحات،س حاوأة 

،الية المرسوعة ينظر: ت. معين جرء على أويقتصر كله، الجم يتناول وثد 
(.٣٢٧)n/الميةالُابن، واووموء؛ت(؛ ٣١٣/٢)

يفلرأساساصس،صأها-ههاؤ)٣( 
يطرأّاساصس،صمها.)٤( 



الكبيرالتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف —
(jmj

اص-رهءهأدك أؤ^ ٠ تعالى قوله ومنه ؛ مواء والقوه لأيدي وا ٠ والعقول القوة 
دقها ٠٥^؛؛ت وتال •٣[ ]ال؛رء: ١^;؟؛^ يبج ؤوزثو؛لأ تعالى.' وقوله ؛ ٦٢تالأمالث 
تعالى!قوله فر ويه هوالمشهور هدا القوة والأيد قوة أي [ ٤٧ت لالذاريات دأد1له 

Iتعالى قال أته ودليله اليد، جمع مراد ال إن ت يقال أن يحتمل [، ١٧زص:آلأده ^دا 
وهو[ ٧١]يس: أسناه أديآ عملن ؤ ت تعالى ونال [ ٧٠]ص: قاثق ما لؤ 

تقال ت قال فحيث هدا وعلى الأول المعنى إلى الحقيقة فى راجع 
فإنبالجهع، الجمع لمقابلة قال! ءؤ-ثإثناه< ت قال وحيث 

لفاندةنقول آديآه<؟ عميق ^^؛١ ت وقال بأيدينا بباها • يقل لم نلم • قيل 
ليتوالإنعام الله لغير مخلوقة أنها أحل ببال يخْلر لا ماء الأن وص جلثلة 

للهمخلوق الحيوان بأن تصريحا أدينآه< عملت ت هناك فقال كذلك، 
غيرمن راؤيأو1ده ماء الوفي ,بمدتماه ؤ-ءامنت، وكيلك واسطة غير من تعالى 
بعدالإضافة أثبت لما هناك أن وهي أحرى لْليفة وفيه عنها للاستغناء إضافة 
أيديناعمالته قال ولا بيدي حلشه يقل فلم المفعول، إلى الحائد الضمير حيف 
مخلوقغير الإنسان أن أحد ببال يخطر لم هناك لأن ءؤ؛تثهاه ت ههنا وقال 
الجهالفبعض ماء الوأما عمالته ولا حلقته يقل فلم معمول غير الحيوان وأن 

مخلوقةبأنها تمريحا الضمير بعود ؤآت-تهاه • فقال مجعولة أنها يزعم 

القدرة.كمال ملب والمعنى بهيا، للث، يد لا •' قالوا أنهم سويه وحكى 
مالكه.فى أي فلأن، يد فى الضيعة هده يقال! الملكر، رابعها 

.جدج'آا،المسرالكبير،)١( 
الضيراع؛ر،جما،جأآ،صهما.)٢( 
 )Y•( ءجأا،جخأ، الكير، الض_-YYU-YYn وبظر: ؛rج٦٢ْج١١، ،YA_<.[



٨الكمر التفسر قي الصفات آيات من الرازي موقف 

،دلك يملك ب'آ؟اأي ]١^٠؛ آلتsك١جه عمدة يدوع آقوى سنؤأ تعالى• قال 
إنمااللفظ هده أن )فاعلم ! ٢[ تالمالالث>: ،!؛،^ ٧١ييدء ؤؤُالوى تعالى فوله عند ؤيقول 

والحلوالهي الأمر فلان بيد I نقال كما ومالكا، ملكا تعالى كونه لتأكد تستعمل 
/ذلك(ل في للجارئ مدخل ولا والعقد، 

.'؛؛-٤،^ند ت تعالى هال، والاحتماص، العناية شدة ت حامسها 
الخالقهو تعالى فإنه التشرف، بهيا . آدم تخصص والمراد [ ٧٥]ص: 

شيئاله صمن إذا بالوفاء رهن للث، يدي ؤيقال المخلو؛نارتإ. لجمح 

معالهم -تقننا أئا ءؤآؤلتِ ت تعالى قوله عند يهول، لإرادة، وا القدرة سائسها 
أيديناعملت ما حملة من أى [ ٧١]ص: .ه لهثا ئس أعنما أدية عميت، 

الراجحهو وهدا ؛ ؤإرادتنا بقدرتنا عملناه بل فلهير ولا ممن غير من عملناه 
لأية.ا هده تمسير في عنده 

لنالقائل كقول للماكيد، يزاد قد اليد لفنل إن لياكيد، نيادة سابعها: 
رمحهءهيدي تبى ولثما ت تعالى وكقوله يداك، كست، ما هدا باللسان جني 

[^؛'،.aU]؛^١^ 

•ينفلراكممراعير،عجأ،جأا،صم؛ ( ١١
،٢ ٩ ج ، ١ ٠ وعج  ٤٣ص ، ١ ج٢ ، ٦ وعج  ٩٩ص ، ٨ ج ، ٤ مج الكسر، التمر سنلر ر٢( 

ص[اْ.عجْا،ج'"أ، الكر، ينظرالنمير )٣( 
وعجّآا،ومزه؟؛ ؛ A_» ،A،جومج؛ ؛ »_v؛ مجا'،ج'آا، يفلرالمسيرامر، )٤( 

•١  ٥٧ص التقديس، وأماس ؛ ص٣٧١ جَاأ، ، ١ ومج؛ ؛ ١٠ص٦ ، ٢ جاُ 
"٢٣وص• ١ ٠ صاُ ،جاُآ، و٠ج٣١ وص٩٩  A_» ،Aج، مج؛ الكير، التفسير ينظر )٠( 

صمها-؛ها.التقديس، وأساس ؛ ص١١١ومج؛ا،جخأ، ؛ ٢٣١





دكاUJرJ١التسمر فمي الصمات آيات من الرازي محوفف 

مجازأالله وعر حقيقة، العبد على تطلق اليد أن زعمه حد على يرى 

فولآخر،)وههنا ت يقول حيث الأشعري الحس لأبي قولأ الرازي أورد وفد 
بياتقائمة صفة ١االيداا أن أقواله بعض في زعم ه الأشعري المن أبا أن وهو 
الاصطفاء،سيل على التكوين شانها من القدرة سوى صفة وهي تعالى، الله 
آدملكرامة علة بيديه آدم خلق وثؤع جعل تعالى أنه عليه يدل والذي ت قال 

لأنللاصطفاء، علة كونه لامتنع المدرة عن عبارة اليد كانت، فلو واصهلفائه، 
القدرةوراء أخرى صفة إثبات، من فلأيي المخلوقات، جميع في حاصل ذلك، 

اليدأن زعموا العلماء وأكثر ، الاصهلفاء سبيل على والتكوين الخلق بها يقع 
ابنأن القيم ابن ذكر وقد . العمة( وعن القدرة عن عبارة تعالى الله حق في 

،.^٥٩٥١١١٣لهذه الحسن أبي إئات حكى قد الخطب 
المعتى،في واكاؤيل الممويص بين مضهلرب الرازي أن يتضح بيانه مبق ومما 

لأخر.موصع من اختلفت، تأويلاته إن حتى 
فيالإشكال هذا يحل لم أنه إلا عليه، وأجاب إشكالا الرازي أورد كما 
كالأتي:وهو جوابه، 

[.٦٤]الاممة: سؤيمتازه ؤ؛ل،؛١٠ ت تعالى قوله عند وذللئ، اأثول1 الإشكال 

الراجح.هو والقدرة بالعمة هنا اليد نقير أن يرى فهو 

الفرامر،جآ،جآا،ب؛.)١( 
كتابفي الأنعري الخن أبي تول إلى ؤئنظر ؛ عجآ،ج'آا، الكسر، الممسر )٢( 

علىالكوين شأنها )_ شل:لم أنه إلا ، ١  ١٢- ١  ٠٦ص الداة، أصول عن الإبانة 
الاصطفاء(.سل 

(.٣٣١٢)Y/ الصواعق مخمر يطر )٣( 







تثع
الهكبيرالتسمر في الصفات أيان من الرازي موقف 

فحينئدلله مخلوقة النعمة فنقول النعمة عن عبارة اليد لوكانت ر١لتانىا 
وذلكالمخلوقات، لبعض مخلوقا يكون بل تعالى لله مخلوقا آدم يكون لا 

الكمال.لمزيغ. محببا يكون أن من أولى الضان لمزيد محببا يكون بان 

اهدهنيئ ^١^ قوله: لكان انممة عن عبارة اليد لوكانت )الثالث(: 
ألزهقوله: ولكان الملك بنعمته الذي تبارك معناه ١[ ]الملك: 

[٦٤]المالأوة: سثوكتازه داث ^؛3، : قوله ولكان الخير، معناه؛نعمك، [ ٢٦عمرآن:]آل 
فاصد.ذللث، كل أن ومعلوم مجسومحلتان، نعمتان معناه 

اكأكيدلأحل زيادة يدكر قد اليد لمغل إن قوله وهو التالث،(: التأويل روأما 
منحق وفي ' له حاصلا العضو ا هن. يكون من حق فى يستعمل فد اليد لمغل فنقول 

حقه.فى حاصلا العضو هنلأا يكون لا 

حب،واليدأاك كبت، ما هن.ا ييهانه: حتى من حق فى فكقولهم امحول(: رأما 
التةل.يرهن.ا وعلى القدرة، على اليل. امحم فأمحللق اليد هو القدرة معحل أن هدا فى 

الوجه.هدا ابهنال تةا.م وقل. القدرة، اليد لمغل مجن المراد فيمير 

رربينه؛ وقوله ^١ ٤٦]ا؛ ثدييه عداُج، يدي ءؤ؛\ن فكقوله: الئاني(: روأ4ا 
يقامحىلا والمجاز مذكور اللفغل بهذا الجاز هذا نقول: ك إلا ا)ناعة«لاا ندي 
بيدحمل إنما المعتى هذا إن يقال أن يجوز لا جرم فلا مهلردا، يكون ولا عليه 

١[]الحجرات: وءّبمهمنجءه آثي يلمح، ^^:٠ قوله: أن لم نونقحن الساعة، ويد العل.ارب، 
زاللفغل هذا ليس الأية هذه فى المذكور أما والصالة، التأكيي. به يراد أن يجوز قد 

)ينبالقفل: ٧(.  ٠٦٦الفتن،)ظهور باب الفتن، كتاب، ني صحيحه، في البخاري أ-محرجه 
والهزجت ملس أبو تال ا الجهل فتها ؤينلهر العلم، فيها يزولر الهزج، أيام السامة يدي 

الحبثة.بلسان القتل 



الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

فقدباطلا المجازات في القياس كان ْي[وإن ]ص:  ٠٤؛^^،.ظعئ ^j؛، ت تعالى قوله 
الباب.هذا في البحث منتهى فهذا بالكالية، كلامكم سقط 

شيءعمل على يقدر لا العغليم المالهنان أن الباب هذا في عندي تلخص والذي 
الثل..يل.ةالعناية كانت فإذا العمل، ذلك إلى مصروفة عنايته غاية كانت إذا إلا بيال.ه 

مافهذا القاهرة. الدلائل قيام عند عنه مجازا جعله أمكن باليد العمل لوازم من 
،.اءلم(ل والله الباب، هذا في لخصناه 

والأصابع.والكف اليمين من ارازي موقف ت ئانيا 
تارة،ؤيتأولها يدان، تعالى لله يكون أن ينفي الرازي أن أوصحنا أن مبق 
والكفالتمين، ينفي أن أدل5، باب فهومن اليدين نفي أنه وبما أحرى، ؤيفوض 

مركثاحما تعالى كونه نفي في العقلية بالأدلة ذللث، على ؤيتدل والأصاح، 
مذهبهو التفويض أن ؤيزعم أحرى، ؤيفوض تارة يتأول وهو ، الأعضاء من 

الوحل-ينمذهب، والتأؤيل المالم، 

فيأنه إلا عليه، ورد الكناف،، صاحب، فول أورد اليمين صفة نفى وعندما 
من)الغرض I الكشاف، صاحب )قال يقول؛ ذللث، وفي قوله، يتثنى الحقيقة 

علىوالتوقيفا عظمته تصوير ومجموعه بجملته هو كما أحذته إذا الكلام هال.ا 
٠مجاز(لآا أو حقيقة جهة إلى باليمين ولا بالقبضة ذهاب غير من حلاله كنه 

إنماوأنه الحقيقة، على حمله الملام في الأصل أن لم تهل ت له فيقال 
فحينئل.ستع، الحقيقة على حمله أن على ^ة 

صجا"أأ، مح"آأ، اع؛ر، \ض )١( 
وجوهني الأناؤيل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف، في الكثهاف صاحب، قول، بفلر )٢( 

(.To\Too/T)لازمخثري، ض: 



الكبيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف ٨
———لتتا

لأيةا من المقصود يقول أن أحد لكل فإن حجة، يكون أن عن بالكلية القرآن يخرج 
الفلواهر.إلى ألتفت ولا المقصود، ذلك على الأية أحمل  uUوكدا كدا الفلأنة 

 Iالنار•أهل وعقاب الجنة أهل ثواب في الواردة بالايات نمك من مناله
أحملوأنا المذنبين، وشقاوة الطيعين سعادات بيان المقمود قال; 

الأحوالسائر ولا والشرب الأكل أثبت ولا القصود هذا على الأيات هذه 
فقالالصلاة وجوب إثبات في الواردة يالأيات نمك ومن الجمانية، 

أوجبولا القدر بهذا أكتفى فأنا الله، بذكر القالب تنوير إيجاب منه المقصود 
عليهفقس المثالين هذين في الكلام عرفت ؤإذا المخصوصة، الأعمال هذه 

أنملم إن وأما قطعا، باطل وذللث، والفروعية، الأصولية المائل سائر 
فإنحقيقته، على حمله الآكلأم في الأصل أن يعتقد أن القرآن علم في الأصل 

إلىصرفه يتعين فحينئذ حقيقته، على حمله يتعذر أنه على منفصل دليل قام 
كانإذا إلا معين مجاز إلى صرفه يتعين لم مجازات هناك حملت، فإن مجازه، 

التعيين.ذلك يوحب الدليل 

المخصوصة،الجارحة في حقيقة اليمين ولففل القبضة لففلة ههنا ت فنقول 
علىالدلالة أقمت إذا إلا المعنى هذا عن الكلام ظاهر تمرق أن يمكنك ولا 
علىحملها يجب فحينئذ ممتنع ظواهرها على الألفاظ هذه حمل أن 

تلكعن مجازا حمله يمح الفلاني المحنى أن بالدليل تبين ثم الجازات، 
هذهثبتتا ؤإذا غيره، من أولى الجاز هذا أن بالدليل تبين ثم الحقيقة، 
تعويلعليه الذ«ي الصحيح الملريق هو فهذا الوجه هادا على وترتيبها المقدمات 

بلغريب، وكلام جديدة بهلريقة الباب هذا في أنست، ما فأنتا التحقيى، أهل 
إلىاهتدى أنه من أظهره الذي الفرح أن فثبت، التحقيق، أهل ذكره ما عين هو 





اود^بيرالتضسر في الصمات ابات من الرازي موقف 

المكتب.إلى به وذهبت الصبي بتمض أحدت يقال 
ا.واصرةر القوة منه فالمراد الآ->ن. بيمين المراد كان ؤإن ت الناني النول 

بناءوهدا الاحتمال، بصيغة الثاني القول أورد لأنه الأول القول يرجح وهو 
تهي أوجه ثلاثة الأول للقول أورد إنه ثم ، اليمين؛' ُرصفة ل نفيه على 

بماالتمثيل محبيل على ذكره وهدا رقبته لضربنا ثم بيده، لأحدنا معناه رااتول( 
الحال،في رقبته يضربون بل يمهلونه، لا فإنهم عليهم، يتكدب بمن الملوك يفعله 
أحدهقفاه في الضرب يوير أن أراد إذا القتال لأن بالل.كر، اليمين حص وإنما 

علىأشل وهو بالسيمؤ، يلحقه وأن جيده فى يوقعه أن أراد ؤإذا ، ارْ بي
بيمينه،لأحازنا ومعناه بيمينه، أحذ السيف إلى لنفلره العمل ذلك به المعمول 

بين،ير نفوهدا وتينه لقهلعنا [ ٤٦ت ]الحانة ارتزه ينه لثئ؛نا وثم ت قوله أن كما 
الرازي،يرجحه الل.ى هو الوجه وهذا ،، البصري الحس عن منقول وهو 
بين.تفسير بأنه وسمه لأنه 

والمبردالفراء نول وهو والقدرة، القوة بمعنى اليمسمن أن ت رالثانيا 
والزجاج-

١٠ ص!" مح؛ا،جبآ، التمسرامير، )١( 
شرحهصأها-هها، لايزشة، القران: مشكل تآؤيل في المرى المن فول ي-ظرإلى ، ٢١

صقر.أحمد ونثره 
لهأمامالنحو، صاح_،الكامل، العباس، أبو النحوي، المري، الأندي هومحمد المبرد ( ٣١

~ ٥٧٦/١٣)النيلاء، أعلام صير ينظر؛ • ومنتتن وتمانتن ت سنة نوفي ، كثير٥ تمانيف 
وطبقات(، ٥٩٧) ٢٧١-  ٢٦٧)Y/للداودي، وطبقات (؛ ٢٩٩) ٥٧٧

•ها-اها(.العماد،)Y/ لأبن صا؛-آ؛؛وثالءراتالاوم،: للأدن٠وي، المقرين: 



ءالكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
ئا^====^؛===^^=^= 

،تر الثماخ قول وأنشدوا 

بافبزرآ/ء-زابه الفاها ثلجد رفث زانه ا مإذا 
صلةالقدير هدا على والياء القوة، عنه سلينا أي اليمين، منه لأخي والمعنى 

فيشيء كل نوة لأن القوة، مقام اليمين قام )ؤإنما ت قتيثة ابن قال زائدة، 
مامنه(رم.

.اهافن ينه I مقاتل قال الحق، بمعنى اليمين أن ت رالتالمج( 
الحق،بمعنى القول هدا على واليمين بالحق، منه انتقمنا يعني  ٢٤٠]الحانة: 

الحققبل من أي [ ٢٨]انمافات: عن ثأنؤثنا كم إهمحإ ءؤهالوا • تعالى كقوله 
المرادقالوا )فإن I يقول ذللث، وقي  ٠٠اليمين صفة  ٠١ل التفويض ت الثاني الموففج 

الأعضاء،هده ورراليميناا ررالقبضة« لمقل المرادمن ليس أنه على الدليل دل لما أنه 
إلىعلمه نفوض بل المراد، بتعيين نشتغل ولا القدر بهذا نكتفي أن علينا وجب 

الجاهليةأدرك مخضرم، شاعر الغطفاني، الذبياني المازني حرملة بن صرار بن الشماخ )١( 
منوعشرين اثنين سنة توفي القادسية، صهد والنابنة، لبيد حليقة من وهو والإسلام، 

)امآمأا)هها(امحمددنألأمالخهحيا الثعراء فحول حلقات الهجرة.ينفلر! 
عفيفد/ ت والمخضرمجين الجاهلين الشعراء معجم ' i(\Wo/T)للزركلي، ت والأعلام 

عيدالرحمن،

•الهادي الدين صائح وشرح تحقتق ط ص٦٣٣ديوانه، في الشماخ لبيت ينفلر )٢( 
صلها-هها.القرآن، ذقل ر-ارل نية ابن يطرإرفول )٣( 
ص1ا-يا.لطرإلالأ/جهافىيهمازمح،فىاشرامر، )٤( 

الوجوهني الثالث، الوجه إلى ؤينفلر ، ١ ١ ٩ - ١ ١ ٨ ص ٣، ٠ ج ، ١ ^٥ الكسر، التفسير 
امغاني،الد محمد بن الحين لله ا عيد لأئي • وممحانتها العزيز الله كتاب فل لألفا و١لنفل١تر 

i'rA_ لييوش، المثرر: والدر ؛/A(٢٧٦.)



s
اوو؛ىويرالتمسير هني الصفات من المّازي موقف 

اللهمراد ليس نعلم إنا يقولون الذين الموحدين هوطريق هذا • فنقول تعالى، الله 
اللهإلى العلم ذلك نفوض فإنا الراد، نعتين قاما الأعفاء، هذه الألفاظ هده من 

هذهأن فثبت التاوJالآت، عن المعرصين المالم، طريقة هو وهذا تعالى، 
واللهأصلا، المائدة من شيء تحتها ليس الرجل هذا بها أتى التي التأؤيلأت 
اءالم(لا،.

الاصعلراب.دائم فهو ومموض، مؤول ماين فالرازي 
تيقول ذللث، وفي التقديس ألفاظ من لففلآ الرازي فعدها الكف<ا صفة ١١أمجا 

أنأوضحت أن وسق التقددس(أآ،، من وارالكفء اااليمين« لنقل أن )واعلم 
الحديثصعق إنه ثم ،، أيئال الرازي أوضحه ما وهذا بالمنة، ثبت الكف 
الحديث،،هذا القحف، بهلريق رفثست، ت يقول حيحؤ الكف،؛ فيه ورد الذي 

ده(أ؛ا.العناية وقوة الفعل بدللث، إلهتمام نيادة عن كناية فهو الصحة وبتقدير 

أيقا.هذا ذكر والرازي بيانه، مبق كما بالمنة نابتة فهي الأصاح عن أما 
منالرازي موقف هو فما 

ميهعلى واستدل الخسيم، شبهة على بناء ^ار 
كالأتي:وهي عقلية، بأدلة 

للهيكون أن أويلزم إصبعان هلم، كل ب، بحتعالى الله يكون أن يلزم أنه ١( 
الواحدالجم يكون حتى ان إنكل بعلن في حاصلان وهما يعدان إصبعان 

. ١٧—١ ص٦ ، ج٧٢ ، ١ ٤ عج الكبير، النمير )١( 
٠، ١ ج٦ الكير، الضر )٢( 
ينظرأماصاصص،ص؛أا)٣( 
صهأنأصاسالتقديس، )٤( 



٨الكبير التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

وباطل.مخيف كله وذلك كثيرة أمكنة قي حاصلا 

المجمةعند العرش على تعالى أنه هع جوافنا أ في إصبعا٠ يكون أن يلزم أنه ( ٢ 
محال.أيقا وذلك 

وذلكوحاجة وهوعجز بالأصاع إلا التصرف من يصح لا أن يقتضي أنه ٣( 
محالتعالى الله على 

لمبماحبنولا ذكر كما ، والداعية والعناية بالقدرة الأصابع يؤول وهو 
رمولإلى جاء ، يهوديا أن روي ما )وكن.لك ت عنه يقول حث الكشاف، 

إصحعلى القيامة يوم الثموات تمسك الله إل الفامم أبا يا  ١٠ت فقال الله 
علىدالثرى إصبع ض دالئجر إصبع ض والحبال إصح ض لأرصص ذا 

رسولقصجك المللث،! أنا مقود يهزهى ئم إصثع على الخلق ونائن إصح 
العربأفصح صحك ؤإنما الكشاف صاحب، قال ، يادار منا ثعجا ه الله 

.١٦٧- ١٦٦ص يظرأّاساضس، )١( 
.ص٠٩٧١ح٤اج٨، الكسر، والممبر ؛ ١٦٨-١  ٦٧ص بمغلرأصاساصص، )٢( 
منحبر ٠حاء الصحٍح: في والن-ى وهوتصحيف، حبريل( )أن اممخنري: عند وقع )■٢( 

ر.جلأسأهلالكظبُرأن رواية: وفي »اأنيهوديا،، رواية: وفي اليهود•، 
(،١٤٤)؛/قلاني، العحجر لاين ٠ الكثاف أحادين، تخريج في ، الشافالكاف، ينغلر 

لم:مصحيح شرح ينظر العالم. وهو اليهود أحبار واحد والحبر الكشافج. بديل 
لأينالأثتر،والهايةفيزببالحديثحوالأثر: (؛ ١١r٩/١٧/٩>للووي، 

جلاثن ؤوتا ياب الزمر، صورة نفير ١لتفسير، كناب صحيحه، في البخارى أحرجه )٤( 
حرحاء ءأنع رواية;وفي ، الكتاب،، أهل من رحلا أن ٠ اخ؛(يالفنل: م\آ[)ا قيءِءهلالزمر: 

[٧٠]ص: ه يدي نتتئ ^^١ تعالى: قوله باب التوحيد، كتاب وفي الأحبار،؛ من 
بلفظ:(، ٢٧٨٦)واكار، والجة القيامة صفة كتاب المفيًحيحه، وم(؛ ٧٤١٤)

*جاءحر،.



الكبيرالتفسير همب الصفات آيات من الرازي موقف مِ 

هزولا إصع ولا اك ؤإمتصور غير من البيان علماء يفهمه ما إلا منه يفهم لم لأنه 
والخلاصة،الزبدة على وآخره شيء كل أول، ونع فهمه ولكن ذك، من شيء ولا 

الأوهاممها صير اكي الخنام لأنمال ان 
ألطفولا أدق التان علم في بابا عله،ذالتولأنرتم( هينة الأذهان تكتتهها ولا 

ابب\ا،.مزهدا 

عنالله عيد رواه الذي الخبر )وأما • يلي ما الحديث هدا من الرازي موقف 
وجهتن؛من فته فالكلام اليهود 

الكلامهدا عند صحك الّكا. دلٌل، حجة يكون لا الكلام هذا أن • ^)،( ١١
بقياسخفافائه، عليه ضحك فقد ما 

هدانقول( أن إلا له تصديقا كلامه في صحلث، ه أنه نقل الله عبد إن ت يقال، أن 
أصلا.حجة يكون فلا ظن بمجرد نمك 

مدريا• تحالم، فوله ذك عند قرأ ه أنه الجر في روى بما معارض إنه ثم 
[.٦٧]الزر: تي،ءه< ص أس 

نادراتعالى كونه على فهومحمول، الخبر هدا صح إن أنه : التاني( )الوحه 
ماغيعارضها ولا دائر يدافعها لا لقدرة العغليمة الأجسام هذه في التصرف، على 

فيهالتمرن، على قادرا يكون بإصبعه لإنسان ا يأخذه الذي الشيء أن بينا لأنا وذك 
ونفاذتعالى الله .رة قاوكمال( لتعريف، هنا الإصبع ذك فكان الوجوه أكمل على 

،.الءذليمة(أ الأجسام هذه في تصرفه 

وجومني الأقاؤيل وعيون اكريل حقائق عن الكثاف في: الكشاف صاحب،  Jjiينظر )١( 
.١٥،ص٤١-،ج٧٢)٣/ْه٣-٣ْ٦(؛واشرامر،ح٤١

.١٦٩—١٦٨ص اكاسى، أساس  ٢٢)



اJكبيرالتفسير فى الصفات أيان من الرازي موقف 

توالطي والبط القبض ت ئاليأ 

قولأورد وقد والتجسيم، التشبيه شبهة أماس على القثمة الرازي يض، 
يقول:ذلك وفي نوله، يتبنى الحقيقة في أنه إلا عليه، ورد الكشاف، صاحب 

هوبجملتهكم.ا أحدته إذا الكلام هدا من )الغرصى الكشافI صاحب رثال 
إلىبالقبضة ذهاب غير من حلاله كنه على والتوقيف عظمته تصوير ومجموع، 

٢.مجاز(ل أو حقيقة جهة 

يعدلإنما وأنه الحقيقة، على حماله الكلام في الأصل أن لم تهل ت له فيقال 
فحنثيممتغ، الحقيقة على حمله أل على الدلالة قيام عند المجاز إلى الحقيقة عن 

الأيةالمقصودمن يقول أن أحد لكل فإن حجة، يكون أن عن بالكلية القرآن يخرج 
الظواهر.إر ألتفت ولا السود، عرذللتج الأية أحمل فآا وكزا كزا الفلأنية 

,النار أهل وعقاب الجنة أهل ثواب في الواردة بالأيامتح لئ، تمس مثاله 
هالهالآيات<أحمل وأنا المذنبين، وشقاوة المعليعين معايالت، ييان المقصود قال! 
ومنالجسمانية، اترالأحوال ولا والشرب الأكل أثبت، المقصودولا هدا على 

تنويرإيجاب منه المقصود فقال الملأة وحوب إثثامت، في الواردة يالأيات تمل، 
المخصوصة،الأعمال هده أوجب ولا القدر بهيا أكتفى فأنا الله، يذكر القيثط 

الأصوليةائل المساتر عليه فقس المثالين هدين في الكلام عرفت ؤإذا 
أنالقران عالم في الأصل أن ملم إن وأما قطعا، باطل وذلك والفروعية، 

أنهعلى منفصل دليل قام فان حقيقته، على حمله الكلام في الأصل أن يعتقد 
هناكحصلت، فإن ، مجاز0 إلى صرفه يتعين فحينئذ ، حقيقته على حمله يتعذر 

وجومفي الأقاؤيل وعيون التنزيل حفاتق عن الكشاف في الكثهاف صاحب ^j، ينفلر )١( 
XTo\roo/T)لازمخشري، الخأؤيل: 



الء^ويراكسير فى آيات ْن اسمِازي ْوفف مم 

الممين.ذك يوجب الدلل لكن إذا إلا ممن مجاز إر صرفه يتمن لم مجازات 

أنيمكنك ولا المخصوصة، الجارحة فى حقيقة القبضة لفغلة ههنا فنأتولت 
هازْحمل أن على الدلالة أقمت إذا إلا المعنى هدا عن الكلام ظاهر تمرق 

تبينثم الجازات، على حمالها يجث، فحيتئد ممتغ ظواهرها على الألفاظ 
تبينثم الحقيقة، تللث، عن مجازا جعله يصح الفلاني المعنى أن بالدليل 
علىوترتيبها المقدمات هده ثتن، ؤإذا غيره، من أولى الجاز هدا أن يالدليل 

مافأنت، التحقيق، أهل تعويل عليه الدي الصحيح الْلريق هو فهدا الوجه هذا 
أهلذكره ما عين هو يل غرستا، وكلام حديدة بهلريقة البالب هدا في أتيتا 

يعرفهلم الذي الهلريق إلى اهتدى أنه من أظهره الذي الفرح أن فثبتؤ التحقيق، 
العانى(لالعلى وقوفه قلة على دال( فامد، طريق غيره 

لكلأيهي تعالى، الله عن ارالقيضة® نفي على عقلية بأدلة وامتدل، 
الدلائلأن إلا والجوارح، الأعضاء بهذه مشعر القبضة لففل أن شالث، لا ١( 

/تعالى؛ لله والجوارح الأعضاء ثبوت امتناع على قامت، العقلية 
الأرضلأن محال(؛ وذك قبضته الأرض تكون أن يقتضي الأية ظاهر ٢( 

العالم.إله نبضة إنها ت القائل يقول( فكيفج النجاسات على محتوية 

المخلوقة.لأتكون إلخالق وقبضة الأرض، من مخلوق التراب، ٣( 

إلخالقوقبضة والتفريق؛ والممار والافتراق الاحتماع تمل الأرض ٤( 
٠،٣ىزسللأتكون 

٠١٥—•ج؛ا،جبآ،الخبير، الضير )١( 
.١٥—مجإا،جم\أ،التفسيراعير، )٢( 
.١ ٦ ٠ ص الض.ص، أماس ش اكفة لض القالية الرازي أدلة إو بفلر )٣( 



اليكبيرالتفسير فى الصمات آبات ْس الرازي محوفف 

العقلة؟بالأدلة نفاها أن بعد القضة من مرثفه هو فما 
.المجاز( على الأعضاء هد0 حمل )فوجب I محوله محي الجواب نجد 

تهما موقفان للرازي أن وليعلم 
مجن)لأبد يقول; ذلك ومحي ®للمضة* التأؤيل إيجاب ١^^: الموقف 
اكأول("'.

والنصرة.والمالك بالقدرة القبضة يؤول فهو 

تيسرهتحت كان إذا فلأن قبضة في فلأن يقال إنه )فنقول I يقول هذا وفي 
٦[]\سمضو0: أيثمه< ملكتا ما أر أيييبميم عق وإلا ت تعالى تال وتسخيره. 

صهاحستحوفلان فلأن، يد فى الدار هده ؤيقال له، مملوكا كونه منه والمراد 

فلأنوقبض الشروط في يقولون والغقهاء المدرة، الكل من والمراد المد، 
حملتعاjؤر ثستا ؤإذا مالكه، حلوص إلا يريدون ولا قبضته، في وصار كن.ا 
النموصسلهان.ْ صونا مجازاتها عالي حملها وحبا حقائقها على الألفاظ هذه 
فيمفرد كتاب ولنا الباب، هن.ا في الحقيقي الكلام هو ^^.١ التععليل، عن 

منالتقديس، بتأسيس سميناه والمكان الجسمية عن تعالى الله تنزيه إنثارتا 
فيالأرض إن ■' يقال أن )وهو ت ؤيقول ، إلثه، فلتر"؟ع هذا في الإطناب أراد 

فقي.الشيء على الأنامل احتواء به ؤيراد يذكر كما الكلام هذا أن إلا قبضته 
قبضةفي البالية هال.ه يقال ومالكه. رته ونم قلءرته في الشيء كون به محيراي يذكر 

الءلانواورادءاذكراْ(أ؛اّال

صرا؛ا—٥!•ج؛ا،جبآ، الممسيرالضر، )١( 
٠١٦٠اصص،صأساس < ٢١
ص1مْجأا،جبآ، التفيرامر، ( ٣١

١٠ ٦ ٠ صن التقدسى، أمحاس )٤( 



الكبيرالتفسير في الصفات ايات من الرازي موقف 

لثنا

إعرابيةنواحي من بها يتعلق ما وكل للضفة، اللغوي المعنى الرازي محيوصح 
تتعالى قال، المص، من الواحدة المرة نهي الممه )وأما I فيقول( وثراءة 

القبوصىالهدار بالفم والممه [ ٩٦]طه: لإيور(ه أنم تى ثم؛كة 
بالمدرتمية القيمة معنى يريد كدا، من ممه أععلنى أيما ويقال بالكف، 
منواحدة قبضة يقبفهن قبضته ذوات أي قبضته حميعا والأرصون والمعنى 
بجملتهاالأرصين أن المعنى لأن فذiاهر القبضة، معنى أريد إذا أما قبضاته، 

بالنمب؟قبضه قرأ من قراءة وجه ما قيل فإن واحدة، بكف يقبضه ما مقدار 
ظرفا.القبضة جعل ت قلنا 

مطوياتوقيل قدرته، ويمينه مالكه قبضته )وقيل ت الكشاف صاحمتا قال ثم 
عادالوجوه هده ذكر ولما ، يقبضها( أن م أقلأنه بقسمه مفنيان أي بيمينه 

التمثيلمحض على الكلام هدا حمل وأن ركيكة، وجوه بأنها الأول القول إلى 
فىالرجل هذا حال إن ت وأقول ، ب، فأطنالكلام هذا تقرير فى وبالغ أولى، 
كانإن فانه ا، جل. عجيب القدماء طريقة وتقبيح طريقته، تحين على إقدامه 
طحنفهن.ا دليل غير من الجاز إلى والمصير اللقفل، ظاهر ترك يجوز أنه مذهبه 

الأصلأن ما.هثه كان ؤإن ، شيء في حجة يكون أن عن له ؤإحراج القرآن في 
هوفهذا مستقل، لدليل إلا عنه الميول يجوز لا وأنه الحقيقة، الكلام في 

علمه؟أنه يزعم الذي الكلام فاين المتقدمين، جمهور عليها أطبق الني الطريقة 
والكلماتالمرة التأويلات في وغ أنه مع غيرْ؟ يعرفه لم الذي اللم وأين 

الركيكة(لى.

 )١(/r(١ص١فTo٦-xro٧

^٢،، ^٤١ الكسر، الممسير )٢( 



٨الكبير التفسر ش الصقات آيات من الرازي موقف 

لماأنه الراد قالوا )فان ت يقول ذلك وش للقمة التفويض الثاني؛ الموقف 
أنعلينا وحب الأعضاء، هذه القبضة لنقل من الراد ليس أنه على الدليل دل 

تعالى،الله إلى علمه نفوض بل الراد، بتعيين نشتغل ولا المدر بهيا نكتفي 
هدهمن الله مراد ليس نعلم إنا يقولون الذين الوحدين طريق هو هذا ت فنقول 

اللهإلى الملم ذلك نفوض فإنا المراد، تعيين فأما الأعضاء، هذه الألفاظ 
هذهأن فثبت، التأؤيلأيتج، عن المعرضين الملقح طريقة هو وهذا تعالى، 

واللهأصلا، الفانية من شيء تحتها ليي الرحل هذا بها أتى التي التأؤيلأيت، 
أءلم(را،.

)حاصلت يقول هذا وفي بالقدرة، *القبضة* تاؤيل على ثبت، الرازي أن إلأ 
العغليمة(الأجسام هده بحففل الوافية الكاملة القدرة هو *القبضة* فى القول 

•فحب معاني مجرد أنها على أثبتها فقل والقدر والمهل الطي حيث من أما 
صدهو الذ.ي الطي رمن ت تحالمح، فوله عند يقول العلي حنث ضن 

[١٠٤زالأنياء: إلكتّأ<ب< ألتؤز َةلي آلكداء مى ؤبذؤأ ت تعالى قال كما النثر 
بيمينه(يهلوي أن جل الطاوي وعائه 

بثا•لمن أتيي ينط ؤء ت تعالى نوله عند يقول والقدر هل البحيث، ومن 
علىالشيء قطع اللغة في المدر )معنى ت الواحدي )قال : ;! ٢٦لالوس■ نميره 

نقصان(ولا نيادة غير من عيره اواة م

،ص٦١-٧٨،جv٢ُح٤١اشراهم،)١( 
صلأ\.الكر، اشر )٢( 

.ج،ا،جيفىالشترالكبتر،)٣( 
أجيم.فلم الوسط في الواحدي نول عن بحنت، )٤( 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ٨
يا

ئدررش ؤ I تعالى قوله ومثله يضيق، ههتا بمدره ؤ معنى ت المقرون وقال 
عنهيفضل لا كفايته بقدر يعطيه أنه ت ومعنا0 صيق، أي ٧[ ]الطلاق: ه وزم عقه 

•شيء( 
سمم/ة مم7لآ 
_ص أهءر 

٠٩ ص ، ٢ ٥ ج ، ١ ٣ ومج ؛ ١٩٠ص ،  ١٢* وج ٤ ٧ ص ، ١ ٩ ج ، ١ ٠ مج الكير، التغير 
صبمه'آ.وجا"آ، 



الكبيرالخفسير فى الصمات ايات من الرازي موقف 

الثالتالمطالب 

ضوءعلى الرازي موقف ذمدا 

والجماعةالسنة أهل عميدة 

اليد.صمة أولا: 

يلي;ما مجملها أمور قي والجماعة السنة أهل الرازي حالف 
والتجسيمالتشبيه شبهة على بناة تعالى الله عن اليدرا راصفة ل نفيه ت أولا 

والتركيب.

غيرصحح.وهال.ا تعالى، لله يد٠١ ررصفة ير نففي احتلفت الأمة أن ذكر ■' ذاذيا 
حه٠ , عل تعال. لله الاأ«،، صفة ١١ن شه اليد', م المجسمة أن عم ١ ت ثالئا 

"اسُص 
أيصاوهذا الصفة، معنى في التفويض الموحدين مدهب أن زعم • رابئا 

اءلل•

^لىح.سبمايةضيهالجاقفىنده،ت حامشا 
الحقيقة،وجه على اليد« صفة ر؛ إثبات على الأيات دلالة ونفى المعنى فأبت، 

يحكيهالذي المتكالم.ين مذهب، هو وهذا باللغة، تاؤيلاته صحة على محتجا 
تإشكالين أورد تاؤيلاته اختلاف على وبناء ؤيرتفيه، 

.[ ٦٤]اواممْ: سثويمتانه دام ت تعالى قوله عند •' الأول 

أنهإلا عليهما وأجاب، [ ٧٠زص: •ظئت، ءؤ.لا • تعالى قوله عند • وال'ناذءي، 
بجوابه•الإشكالين يحل لم الحقتقة في 





٨اككسر التفسير في الصمات أيان من الرازي موقف 
يا====ء=====^^^===== 

،في،والآجرىل والإماما>نحزبمةفياضبأ الإمامالمانيفياساتأا،، 
الدارقطيلوالإمام ٢، كتاب قي الأصهاني القامم وأبو الثري٠ةل٤،، 

،نة الأهل اعتقاد أصول ثرح في واللألكائي كتاب في 
جميعهم، الفتاوىل مجمؤع في سمية وابن المعتمدأو،، مخممر في يعلى وأبو 
الحقيقة.وجه على تعالى لله اليدين صفة إنات على والسنة امماب من الأدلة ساق 

،تعالى لله اليد صفة إنات على اللف من واحد غير الإجماع حكى وفد 

صّا؛ّا.المار، ثعب أصون الحائل للإمام ينفلركتابت )١( 
)\/مبما(.لابزحزمت، يفلرالتوحد: )٢( 
الحرم،ئخ المحدث الإعام ىصاوينانمسنينساللهاكدادى، )٣( 

ديناصدوقا كان والأريعض، والم;اء، وارؤية، الشريعة، كتاب منها صاحبالواJف، 
بكي،لل•' لشاثعية ١ هلبقات ت ينظر ٠ مئة وثلأُث، محتين منة بمكة مات واتباع، سنة حب صا 

تذكرة(؛ ٩٢)، ١٣٦-للذمي، ،; ١^٢١٧وسر (، ١٣٣)، ١٤٩/٣)
الحفاظ:لأذمي،)مأمبم(.

)م/اأ))-هم)ا(.الدمجي، عبدالله د: تحقيق ينفلرالشريعة، )٤( 
٢(•١ ٢—) ٠ ١ )ا/ السنة، أهل عقيدة وشرح المحجة بيان قي الحجة يثغلر )٥( 
 )٦( ،vقرئالءدطJبوانمنطىينعمراiمحلةمنأهل العالم، الحافثل، ظيهو

منوهوأول الحديث،، وعلل الس، صنم،مئة، وثلأمث، س، ٍنة ولد ببغداد، القهلن دار 
أعلاموسير (؛ ٤٦٦—٤٦٢)م/بكي، للالشافعية؛ يتغلر; القراءات. في صنف 

(.١١٧-١١٦/٣)الدم،، وثيران، (؛ ٣٣٢)٤١٦-٤٤٩/١٦)١^٠، 

الخيمان.الله عبد د: تحقيق صما-'أ، ءااي؛نءمرال.ارظي، الصفانج، يتنلرياب )٧( 
يطرشرحأصولالأمحقاد،)أ/ملأه؛(.)٨( 
(.٢٨٠الدش،))/أصول ش المعتمد مختصر )٩( 

(.٣٦٣)٦;يفلر.جموعاكتاوى،).١( 
أبرابهم، الإجماع تيمية ابن الإسلام شيخ فيها حكى التي المدية المسائل إلى ينفلر ( ١١)

(.٠^١٣الجعيد،)أ/ حالع. ودراسة، جمعا التوحيد 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف مم 

ونقروًح وقد ١... ناجاب! مار، اس صمات ص سل لما مريج ابن منهم 
الصادقةوالأحبار الأي جمح أن زماننا إلى والسنة الديانة أهل جمح عن واتضح 

منحملة وعد ا؛ ورد(ل كما منها واحد بكل الإيمان يجب ه الله رمحول عن 
بوقؤعالأشعري الحض أبو وصرح وعلا، جل لله اليدين صفة منها الصفات 
^٤،،٠٣١١في والأجرى الشنررم، أهل إلى رسالته فى ذلك على الإجماع 
أنكرمن على الرد في زبثدرآ؛ أهل إلى رسالته فى ، السجزيل أبونصر والإمام 
والصوتل٧،،الحرف 

القاصيالعراذين، نقا<البغدادي، سريج بن عمر بن أحمد العاس أبر هو سريح ابن )١( 
طبقاتت ينظر * ومئتين وأربعين بقع تة ولد الأنهب، الباز له يمال الشانعي، 

r<{-i\/rللمكي،)ويمانالثاب: صار'ا-ا،«ا؛ للشيرازي، الفقهاء: 
١(.١ )٤ ٢ ٠  i-T• ١ ا/ )٤ الملأء، وسرأملام (؛ )٠٨

(.١٧١)Y/القيم، لأبن الأسلاب، انموش وا-بماع (، ٥٢٩آ/ ٠٨)للدهي، العلو، )٢( 
اسى.يواس تحشق ، ص٧٢١الثم، أمل الةإل د'يفزإلى )■٣( 
١(. ١٧٨الر؛عة،>'آ/)٤( 

المتقن،الخ٠ظ، الإمام، الحرم، شخ الوائلي، معيد بن اك هومبيد الجزتم( أبوالمر )٠( 
/٦٠٧-٦0٤/١٧)الملأء، أعلام سر اعرى.طر: الإبانأنمءط،الم؛ر;الخدث،، 

(.٢٧٢-٢٧١/١rالومح،)وظرات،(، ٤٤٥)

المأمون،أيام في ، IjJL?-؛الأحمر، البحر نرب زيد وادي مر تهامة في نفع مدية عي زيد )٦( 
تاجصاحب الزبتدي المعروف اللغوي العلامة منهم ا العلماء مجن كير جمع إليها يب 

الأندلميالبكري لحييالال4 ت والموانع البلاد أصماء من استعجم ما معجم يتغلر العروس• 
الحموي،لياقوت ت البلدان ومعجم المشا؛ ممهلفى ; وضبطه حققه ص؛؟ا"إ 

,٥٧٥صى؛به— حجر، أبو آمنت ت المربية الخدن وموصوعة اّاا"~آ'ُآا(؛ )م/ 
محمدتحمق ا والصوت الحرف أنكر من على الرد في زيد أهل إلى الجزي رسالة ينظر )٧( 

باكريم،هير



٨الكبير التفسير في اكفات ايات من الرازي موك 

مؤلفاتهمن بعض في >^( ٧٢٨; سمية)ت وابن 

اليدين.لصفة تاؤيلاته على الرد الثاني: الوحه 

ماحسب على اليدين لصفة احتلفت الرازي تأؤيلأت أن إلى أشرت وأن صبق 
؛^؛٧١صفة إنات على الايات دلالة ونفى المعنى فأنت نظره، فى الياق يفتفيه 

الحقيقة.وجه على 

ذكرهاالتي الأيات نفير في الصالح اللف أقوال بذكر عليه الرد وسيكون 
اليدين.لصفة متأولا 

سياقباختلاف مختلفة معاني منها ؤيفهم تهللق، اليد أن فيه لأشك فمما 
اليدإطلاق من المفهومة المعاني من المؤع ا وهن■ الألفاظ وتركيب الكلام، 

مياقمن يفهم كدللث، فهو اللغة، من مفهوم هو كما ياق، الحب على 
المفسرينكلام يفرأ لمن ظاهر ا وهن. النبوية. والأحاديث، القرانية، الأيات 
٠الحديث، وثراح 

هن>افي استعمالها يعرف لا ولكن والعمة، القدرة منها ؤيفهم تْللق قد فالي،- 
تكونأن إما الحي إلى المضافة قاليي. حقيقية، يد له من حق في إلا للحي المعنى 

للحقيقةمستلزمه أو حقيقية يدا 

الحقيقةماهية احتلفت، ؤإن إليه، المضاف بتنؤع المضاف فيه يتنؤع مما وهدا 
إليه.المضاف بتنؤع وتنوعت، وصفتها، 

،المضافحئس من المضاف أن تبين والإضافة مضافة؛ تأتي قد اليد أن كما 

و٠ج٠رعاكاوى،(؛ ٢٤٤، )آ/٠٣ذفلرياندسالذ، )١( 
(.0UA-0UU)آ/ُوف!لضن، )٢( 





٨المشير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

•الثوري ومفيان زيد، وابن 

الكريمةه نفالله يمجد ١[ ]الملك: ه ألملك هدئ >ؤألوى ت تعالى قوله ير ونف
فهوC نيهما نافذ وسلطانه والآحر٠، الدنيا مالك المالك، بيده أنه ؤيخبر 

يفعلعما يسأل ولا لحكمه معم، لا شاء بما المخلوقات جمع في المتصرف 
وعدلهوحكمته لقهره 

لأييدفا [ ٤٧: ]الداريات ؟ا< ثنبجمذ. نإة يبني بميمها ءؤإل-تآء ت تحار فوله ونفير 
والشل.اللغة القول هذا صحة على دل ؛ ، القولأ يمض هنا 

هيوليس قوى، • لمعنى يثني• آد مصدر هي فالأييد • اللغة حيث من أما 
ماولهذا الله، صفة بالأييد المراد وليس العرب، لغة في معروف وهذا يد، جمع 

إلىوالتسليم التعليم فهوإر والأييد اليد بين يفرق لا فمن ه، نفإر الله أصافها 
وال٠ناءلرةالترؤس إلى منه أحوج الكتائب 

واليدانواليد بائيي، الماء حلق أنه هق الله اعلمنا فقد ت النقل حنث من أما 
حلقحص يكون أن دون ماء، البأييدكخلق آدم حلق الله لوكان إذ غيرالأييد، 

[٧٠]ص: ِمتىه طمت وثتجدينا ماتعلى ظذلس ءؤه١ث ت لإبليس قال لما بيديه آدم 
الثوريوسفيان نيد وابن ومنصور وقتادة ومجاهد عباس ابن ر فوقد 

؟o-T\iMrXوشراينئ؛ر،  i(TTU-TT0/y)^المأن، يطرجامع )١( 
(.١V٦/٨)كير، ابن وتمر )مآ'ا/غاا(؛ يطرجا.عاوان، )٢( 
الكريمونسر (؛ YYi/U)كير، ابن وتمر )اأ/ْإه-ا'إه(؛ جا.عالمان، يطر: )٣( 

•٧٠٤ص لأينّعع-ى، المنازت الكلام تفسر في الرحمن 
العمدةوشرح  idlA/S)البيان، وجامع )ا/هها(؛ ينفلراكوحيد: )٤( 

XT'Tf)^ض. ض الواّطة، 
حزبمة،)ا/بمهلكلأبن الوحيد: )٠( 



الكبيرالتضمر في الصمات آيات من الرازي موقف 

يالقوةلأيد ا واحد وغير 

ت[ ١٧]ص؛ آلأيه ودا I تعالى نوله نمير عن أما 

والصرالله، ذات في الثديي واليهلش القوة ذا بمعتى )فهي ٠ جرير ابن يقول 
وابندي، والوقتادة، ومجاهد، عباس، ابن رها فوبهيا ،، ءلاءت4(ل على 
زيد•

•والعمل، العلم ني القوة )والأيدي كمحر؛ ابن ؤيقول 
وقلبه(بدنه في تعالى الله عبادة على العفليمة )القوة I سعدي ابن ؤيقول 

[؛٤٠زص: إلأبمنره آ'لأثوكا تعالى؛ قوله وتفسير 

وءلاءتهالله عبادة على القوة أهل يقول القوة، بالأيدي يعي 
•دي والوقتادة، ومجاهد، ومنصور، عباس، ابن بهلءا فسرها وقل■ 

والسل-بد، جمع هي إنما والأيدي القوة، من الأيدي وما نائل قال فإن 
جارحة؟.

فلد'للث،القوي، قوة ، تعرفوبالبطش البطش، باليد أن وذلك مثل• ذللث، إن •' قيل 
ذود.قيلللقوي: 

الأيديأولي، [ ٤٠■تءس إلأدمنره ألإJكا ؤول، بقوله: عني يكون أن يمكن وقل• 

ممر،ابن وتمر )•أ/هإا(، يظرجا.عاوان، 

(.٥٧)U/ابنكير، تمر 

٠٦٦١صن ، لمنان ١ كلأم تفسير في لرحمن ١ الكريم تيسير 
•٦٦ص١ مجدى، لأن الرحمن• م



الء^سرالتمهسو ي، الصمات آيات مو'ا ى اذ الو موقف 

أيدياالدنيا قي عملوها الش الصالحة أعمالهم فجعل الصالحة, لأعمال با الله عند 
الآحر(لالرجل عند تكون بالي لها تمثيلا الله عند لهم 

قويناه[ AV]١^: يبج وأدنت ؤ تعالى: قوله ير ونف

قولأذو يراد وذو^آد، أييد ذو رحل وهو قواك، أي الله( )أيدك I منه يقال 

قواكالذي الله يقول [ ٦٢]الأنفال: ,بمرءءه ^-١" أؤ؛، ؤرم • تعالى قوله وتفسير 
أءدائهل٤؛.على إياك بنصره 

)وجهانت  y.frابن ١ايقول ■ آيد:أمه!١^؛ أثوئ ^؛٠- ت تعالى قوله وتةسير 
تالتأويل من 

سيعتهمالله يبايعون كانوا لأنهم اليعة• عند أيديهم فوق الله يد • أحدهما 
هسه 

رمحولبايعوا إنما لأنهم رمحوله.، نصره في قوتهم فوق الله قوه •' حر  ٤٢١
*.العدو(ل على نصرته على الله. 

ؤيملممكانهم ؤيرى أقوالهم يسمع معهم حاصر )أي كثير: ابن ؤيقول 
تعالىكقوله الله رسول بواصعلة المباع هو فهوتعالى وقلواهرهم ضمائرهم 

^٦*١١١]التوبآ:أل؛منهه ثهثِ إأرنث> وأنوفم آنئنهنِ ١لثؤطتث■ بمي أنرئ ؤأ0آس 

ثظرجا«عاواف)«أ/أ\>(.)١( 
ص،؛.ذي، لأبن الرحمن: اص ونسر )آ/لأأ(؛ ، jlJlجامع دفلر )٢( 
(.٢٢المان،رأ/اجامع يطر )٣( 
)اا/ه0أ(.جاْعاوان،)٤( 
جا.عاوان،)امأ/؛0أ-ههآ(.)٠( 
."؟■TXممر،ابن -ضر )٦( 



اككبميرالتفسير فى الصفات ١طت محن الرازي هوفض مم 

هذاوكل المبايعة، بتلك وصافحوْ الله، ايعوا )كأنهم ت معدي ابن ؤيقول 
بها(أ١الوفاء على وحملهم والتهوية، التأكد لزيادة 

ذكره:الذي الإئنكال جواب على الرد النالث: الوحه 

هذينيحل لم الحميمة في أنه إلا عليهما وأجاب إشكالين الرازي ذكر 
بجوابه.الائزكالين 

داء^؛j • تعار قوله في اليد ير نفت الأول إشكاله جواب فى رجح حنث 
هذهفى اليد تكون أن أفسد )م ومن والنعمة، بالقدرة [ ٦٤الماندة؛ ل مسويمتانه 

اصهلرابه.مدى على دليل أدل وصنا العمة، بمعنى الأية 

منهاعدة بأوجه باطل هذا فجوابه 

تاللغة ١^)،: الوحه 

يدأن كما الحقيقية، اليد قى إلأ قهل استعماله يعرف، لم بالتثنيه ® رراليدين لفغل ( ١ 
؛١ حقيقية يد له من حق ني إلا البتة استعمالها يعرف، لا والعمة القدرة 

الثنية،بلففل والعمة القدرة معنى ه نفعلى الله يعللق أن المعهود من ليس ٢( 
يعبرأن يجوز ولا واحدة صفة المدرة لأن الحقيقة، لجمع الشامل الإفراد بلففل بل 

الواحدفي أوالاثنين لأنا-صالكلالواحدفىالأثنين، الواحد؛ عن بالاثنين 
كمابها، يتجوز لا معناها فى نصوص وهى عدد الألفافل هذْ ولأن له؛ أصل لا 
مدؤأؤوا0 تعار؛ يمول التّزيل، جاء و؛ل■للث٠ تحمى' ولا تعل لا الله يعم أن 

صا"ّالأارحمن، محس؛رالكريم ، ١١
ومجمؤعلفؤ؛ العقائد صمن ، ٣٨٧-  ٣٨٦ص: للدارمي، الجهم؛ة; على الرد ينفلر )٢( 

(.٣٢٦، ٣٢٤)آ/ انرث، الخواض دمخممر )\إ0\ه:ا الفتاوى، 



الكبيرالتفسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

يجوزفلا محصاتن. لكنتا نعمتن، ولولكنت [. ٣٤]إيرامم: محبموماه لأ أؤ نمث 
النعمةاليد معنى لولكن أنه كما ا، ل التثنية بصيغة تحصى لا الض بالعم يمر أن 

ومحالأنتحصى، أن من أكثر اله نمم لأن بلة بليل.اْمبوءأة، لقرث; 
أكثرلا نعمتين نعمه تكون 

التثنيةوعن الإضافة عن مجردة تكون أن والعمة القل،رة يد قي المتعمل إن ٣( 
Iيقولوا ولا عندي، له يد ولولا يد، عندي لفلان ت فيقال إليها، القمل ية نوعن 

ويداْ.يده عندي وله عندي، يداه أو يده 

عالييلول ما يقترن أن بر فلا والقا-رة النعمة بها أريد حيث اليد إن ٤( 
؛يجوزل لا فهالا ذلك بها ؤيراد تْللق أن فأما المراد، ليحصل ذللث، 

النقنل:الثاني: الوحه 

اللهسمى بل يدا، نعمة يم ولم نعمة؛ يدأ كتابه في يم لم تعالى الله إن ( ١ 
٠،٤القرآآنرآي جمع في نعمة والنعمة يدا، اليد سبحانه 

عليهمينكر ولم والعسب،، القص إلى يده ية ناليهود على أنكر الله إن ٢( 
بلثالزأ ٩ وينوأ آدعم ئثن منلولم آثي آيود دقاك ؤ • ففال تعالى؛ له اليد إثجات 

دونبالعيب يده وصف على فلعنهم [ ٦٤اندة؛ زانيثاءه ّةنا يتفق مبسوتلتان داه 
؛مبوحلتازأ يدان بأنهما قالوه ما على نيادة له إثباتها وقدر يدم، إثبات، 

(؛٣٦٥)I/1سوى، ومجموع )\ا/آهه-تم\هه(؛ حرير، لأبن )١( 
(.٣٣١، ٣٢٤)T/\سم\ءق\ثمأ4-، ومخمر 

حزبمة،)ا/^ا(.لأبن التوحيد: )٢( 
(.٣٢٦/٢)ينظرْضاكواخماب، )٣( 
(.٣٣١)Y/ الرد، انمراعق بفلرمخمحر )٤( 

)آ/أآم(..خْماكواخماب، لابن ثئلراكومد: )٠( 



الخكسرالتفسير فى الصمات ايات من الرازي موقف —

\ثم\bس_\pض\تي.\ذ\وهذاملالمىهسقئاباك، 
القدرلأص.]السآآ،ولأ يلق لا وهذا  ٢١١٠٠^نمى زالذي ،الأ، فول: 

الأوجهوتبطل وبالنعمة، بالقدرة اليدين٠ ارصفة ل الرازي تأؤيل يطل وبهذا 
تأؤيله.صحة على بها استدل الش 

:الإحماع الثالث: الوحه 

يستحار الله أن لها ثت 
لصفاص؛الناقة نول في له قدرة ولا المثبتة، قول في واحدة فدرة له بل ئدرتان له 

يالقدرلألا لتفه فائرا كونه يعتقدون لألهم 
تنمار قوله في اراليدا، ير نفالثاني إشكاله جواب في ورجح 

الثديية.بالعناية [ ٧٥]ص: 

Iمنها عدة بأوجه باطل هذا فجوابه 

تباللغة المثول؛ الوحه 

بابمن أب فرض وعلى كصفة، تمار الله حق في تثبت، لم العناية أن ١( 
بالواحد.الاثنين عن يعبر أن يجوز واحدفلا شيء فالعناية نمار الله عن الإخار 

الشيءوأءهلاني ، بيده فلأن صّربني I القاتل كقول بالباء عدي إذا الفعل أن ٢، 

يابكيلسكاكبمينام،ه،فىكتأبالأيمانوالاوور، صحيحه، ني البخاري أحرجه )١( 
(٦٦٣٢.)

المض.لتميم أثت ما الصواب ولعل العمة[، ];ه الأمل في  ٢٢)
(.٢٣٢)؟/ اورّااة، الصواعق ينفلر )٣( 

إبرامم.يامر عليه وعلق نمه صعل (، ٤٣٦)/)٠ بطال، لأبن البخاري; صحتح ثرح )٤( 





اككبيرالتضسر في الصمات أبات من الرازي موقف —

والاختصاص.بالمائة اليدين® ®صفة ل الرازي تأؤيل يطل الأوجه وبهذه 
[٣٠ؤئ_ثاىقمءهلاضى; عمكيا قال: لو 

بالنكروخصها ، ابتداء اليد إلى الفعل نسب فائه [ ١ ٠ ]الحج: يلج١ك٤بم ثلمت يما للق ئؤ 
الأنامأبي لخلق مساؤيا الإنعام خلق يكن لم لما ولهدا الغالب، في الفعل لأنهاآلة 

ليسiهازا [ ٧١]ص: أتنماه أديآ عملت بنا لثم قتأ أة يهأ ^١^ ت تعالى قال 
فهذهالباء عليها يدخل ولم وجمعها الأيدي إلى الفعل أمحاق فهنا هذا، مثل 

عدمبينهما التسوية ؤيتضمن بالأخر، الموضعين أحد إلحاق بطل دوق ثلاثة 
إذللأب، العقوق وأعفلم الماطل أبطل من وهذا الإنعام، على آدم أبينا مزية 

الخلقمح، والإنعام إبليس وبتن محنه المعطل سوى 
والأصابع.والكف اليمين ثانيا؛ 
يلي:فيما والجماعة المنة أهل الرازي حالف 

التجسيمشبهة على بماة تعالى الله عن والأصابع والكف اليمين نفى ت أولا 
والتركيب.والتشبيه 

الصحيحةالأحاديث ضعف، أل بعد والأصاح والكف اليمين أول ؛ ئانيا
الاحاد.خبر من موقفه على بناء وهذا بونها، على الدالة 

اليمثن•معنى قي فوض ثالثا 
مخممر(؛ ٣٦٨ومأ>موعاكاوى،)ا"/؛ ٣٩٨للدارعي، الجهمية؛ لردا ~

(.ryom/yالرثلة،)الصواعق 

للدارر،والردعرالجهب: )بما/آخ؛(؛ لأينم.ر، : jUجامع؛,طر )١( 
Y؛-n؛<؛و)م (؛ ٣٧٠، ٣٦٨وُجموعاكاوى،)٦;؛ ٣٩٨

(لأ٣١r٥٣٢٤المرسلة،)Y/ الصواعق ومختصر 



٨اككبير التفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف 
====^=ص======لأ!ئا

به.استخفافا هو الحبر فول من اض. صحك فر رابئا• 

يليIما مجملها وجوه من عليه الرد وسيكون 

تعالى.لله وااالأصاعاا و>رالكفاا اااومين<ا نبوت ااتولت الوجه 
نهرالالكتاب بأدلة تعالى لله ثابتة ذ،راليميزا تعالى، لله ثابتة صفات هده 

تعالى.لله ذاتية كصفة نوتها على الاJالة الصحيحة الصريحة 

الححيحة.بالسنة تعالى لله ئايتة وااالأصاعاا وارالكف،اا 
وعفليمبجلاله يليق ما على تعالى لله أثبتوها ~ الله رحمهم — الصالح لف، وال

ذللت،ومن عليها، الدالة الأحادسث، وساقوا الأبواب بوبوا أنهم حش مالهلانه، 
ثبوتهاعلى الأدلة وساق الأصابع إنات فى فملأ ذكر حيث الدارس الإمام 

،الأصابع على الدالة الأحادسثج ساق ثم ومن الأبوايبط بوب حزيمة وابن 
ساقثم ومن أيصا الأبوابح بوب، والأحري التوحيد، كتاب فى واليميزرم، 
الثريعة،في ،أا"، والكفواليمينلْ،، الأصا؛عأ؛،، على الدالة الأحاديث، 
أصولشرح في والأصابع^، الميزس، تثبت، التي الأحاديث، ذكر واللألكائي 

،صبمنعقائد« ٤٤٢٠ ١ صر؟ ، العنيل. لمربمي ١ علك، ّب" بن عثمان الدارص لإمام ١ رد بمفلر )١( 
ك،.ال

طر)ا/'َاا-'اا،ا(.)٢( 
(.١٧٠-١٦٦،١٦٢،١٥-•١٣٨/١يظر))٣( 

يخم)م\'0\\-لأ\\(.)٤( 

،١١V-«١١٦٩/٣يطر))٥( 

يظر)'أ/اباا-ماا<)٦( 

يظر)"ا/ه/اا"أ-"اا■؛(.)٧( 

يخم)م0ا\'\-أ-ح(.)٨( 



Q
اوء^سراكسدر في أبات من الرازي هوكف 

والجماعث.السنة أهل اعمماد 

#الكف*أو أو ٠االأصاعا١ تكون أن تعالى الله رحمهم لف الونفى 
بجلالهتليق ولأن ذاته صفات من هى بل المخلوقين، أيدي مثابهة على محمولة 
ذللئ،عن الله تعالى حلقه صفات يثبه صفاته من شيء وليس وعفلمته، وكماله 
الكيفية١مجهولة الصحيحة بالأدلة لنا معلومة الصفات فهده ، وتقدس 

الأصابع.صفة بها نفى الش العقلية شبهته على الرد ت الثاني الوحه 
السالف،مذهب، هو هنزا الحقيقة على تعالى لله الأصابع١٠ >اصفة إثبات إن 

بجلاله،يليق ما على تعالى لله صفة يثبتونها ~ بيانه مبق كما ~ فهم الصالح، 
ربناصفات من ميتا نشبه ولا .، الله رسول به الخلق اعلم له أثبتها كما 

.حلقه صفات من بشيء 

ثلهالأم محي محلوب "إي الحديث؛ على الرازي أورودها الص العقلية والشهة 
بامحللةشبهة ، ، أ٤ ثاء٠٠ حنن! تصرمه واحد ئل_، ، اؤءخلما أصاح من اصثعنن ين 

واللغة.والعقل والفعلرة الممل بدلالة 

.العباد صدور قى ارب أصاع أن الحديمثج فناهر فى ليس النقل حنث ُن ت أولا 
إنيقل! لم يشاء. كيف، يقلبها أصابعه، من اصبعين ين قلوبهم أن أخر إنما 

^فاس:لأينسصآ*م-م'م؛درداسص؟اإص
لابنالبخاري; صحح وشرح )ا/حيا(؛ لأبنحزد٠ة، ; والتوحيل.او-لم<؛ ءفائلّ
)«ا/>ا؛(.طال،

T(YU.)/؟همالقا.مالأمفهانى، الحجثنيياناسث: )٢( 
ص"اا"آهد/أحمدناصرالحمنّ، الإلهيات: من وعوننه حزم ابن  ٢٣١
(.٢٨٠ا/نمه،)* لأن ّمية،  ٢٤١



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
======^=س^===^=لأتا

بها.أومتصلة بالأصح، معلقة قلوبهم إن قال; ولا صدورهم، في الأصاح 
اصعيزالبض ارإنها بل 

قلوبمن قلسا لكل اصعين تعالى لله أن على يدل لا الحديث، لفغل أن كما 
أصابعمن اصعين بين الماد قلوب من قلب كل إن يقل لم فهو الماد، 

معدهذا أن إذ واحدا؛ ااكقدسا I قال ثم كلها؛؛ آدم بن قلوب ارإن I قال بل الله، 
كلمِ، بحتعالى لله يكون أن بلزم أنه وهو الرازي، ذكره الذي للاحتمال 

؛١ ن أصبعا قلب 

شيءفي يحل ولا حلقه من بائن وتقدس تعالى فالله الفهلرة حيث، ص ثانيا: 
والعقل،والنقل الفهلرة بدلالة ئابت، وهدا حلقه س شيء فيه يحل ولا حلقه من 

تقاسلا وهي به، تليق تعالى الله صفات أن إذ ذللئ،، على لف، الأجمع وقد 
حلقه.من بشيء 

شيءعن أحبر أنه لوفرض )إنه I تيمية ابن يقول حين، العقل• حيث، من ثالئا: 
لأنذللت،؛ س مانعة الضرورة س ذكر ما يكن لم العباد قلوب في بأنه لغيم، اس 

ذللئ،•نشاهل• لا ونحن قلوبنا في • نناهلءها الش الأشياء تكون أن تمح الضرورة 
علىأن أو تنزل، الشياؤلين أو قلوبنا على تنزل الملائكة بأن أحبرنا إذا أما 

منلست، التمح، الغائبة الأمور من ونحوذللث، كلاما، تكتك، ملائكة أفواهنا 
ذلائح•انتفاء بالضرورة نعلم لم بوجودها أّمرنا فإذا لنا، المشاهالات جنس 

قلوبنا(.بينهما أصبعان صلءورنا في ليس أنه بالضرورة )نعلم القائل: فقول 
الأدمين،أصاح مثل ثهدناها التي الأصاح أن بالضرورة المعلوم له: يقال 

.٣١_A الحمد، ناصر د/أحمد الإلهيات! من وموقمه حرم ابن ينظر 



اكيييرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقفا م

كثا
نعلملم صدورنا في أوالجن الملائكة أصاح أن لواحبنJا أما صدورنا، قي ليت 

مولودإلأتنئهمى اما I نال أنه الض. عن الصحيحين في كما انتفاءذلك 
واسها«,زب إلا إثاْ، الئيظاني مس مس صارحا مستهرإ بدلي جيى الئيظايى 

ألدميوقتل وثعش متا أعلر وأثث أنئ ونعما ءؤإف ت >ه هريرة أبو قرأ ثم 
ا"مأ[«■سران: ]آل أزحيوِ؟ه أيقتطي محن ددويما ^٠ محدها ه مير ئما سظ 

مكتنسؤ\-وولإ انتمثل ررإدا قال: أن المي. عن الصحيحين في وكما 
ح؛اشجه((لى.عر سيق الئ1هلانى قإن الماء، دمنحرنهْى 

رأسئاية علي بمقد الشتظال »إنى قال: أنه عنه أيما الصحيحين وفي 
د1رئد،ال'آ/ظؤيز ل؛رأ عليك عقدة مكال نفرب عقد، ثلاث ثام إذا 

الخياشم،على المبيت هذا ولا الولود، لجم الخن هدا نشهد لا أنا مع 
نحوذلك.ولا العقد ولا 

العامبما الانتقاء، معلوم ذلك يكن لم العام ما لوكان الحديث هذا أن فظهر 
الفرورة(ر؛،.من 

ؤُأدمحفيتعالى: الله نول ب1ب فىكتابأحادثالأسا»، صعحه، البخاري؛ي أحرجه )١( 
ففاتلياب القفاتل، محاب في صححه، في لم وم(؛ ٣٤٣١)[، ١٦تم;م: ُالكش،ه 

الألفانل.بعض اختلاف مع ( ٢٣٦٦)مس.إ، 
(؛٣٢٩٥)وجنوده، إيليس صفة باب الخلق، بدء كاب صحٍحه، في البخاري أخرجه )٢( 

(.٢٣٨)والإصتجمار، الإسار في الإيتار باب العلهارة، كاب صححه، في وملم 
لمالرأسإذا قامة على الشعلال غمد ياب التهجد، كاب في صححه، في البخاري أخرجه )٣( 

لليل١ نام فيمن روي ما باب ، الملأ٠ كاب صحيحة، في وملم (؛ ١١٤٢)يالليل، يهل 
(.٧٧٦)أجمع، 

اليحى.د/ءبدالرحمن تحقيق: (، ٢٨٣الجهمية،تليس بيان )٤( 





اوكسرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف عم 

الكفأن أحد سمع فهل العمة أو القدرة في تستعمل اليد أن فرض على ثم 
اللغات،من لغة في العناية أو العمة أو القدرة في تستعمل والأصاع واليمين 

علىالمامة نوم الله عند الممسثلونى ار ت . قوله في التأؤيل هدا يصح وهل 
اللغات؛^؟.من لغة ني ٢ الرحمنا٠ل نمض ص ثور بث مثابر 
بثاصبمين بجث كلها آد؛ بني قلوب ررإل ت قوله. في التأؤيل هذا يصح هل أم 

أصاح

تحتلس شيء من يهل القدر؟ من ندرتتن أنها وجدت ]اللغات[ أي ففي 
بينهامن القلوب ه الرسول خص حنى شيء، كل وسعت التي الله ندرة 

•٢٤^^٠١٥؛

الكريمةالأية هده في [ ٤٠: لالحاث^  ٠٤ابين. منه ؤ/نفذظ ت تعالى قوله عن أما 
Iهما رين للمفقولان 

أشدلأنها باليمين منه لأنتقمنا المعتى فيكون الأحد يمين المراد ١^^ النول 
إثباتهمْع المعتى بلازم اللف من ير نففهذا ، والقدرة والقوة البهلش في 

بيانه،سق كما والسنة، القرآن من الصريح بالص تعالى لله اليمين'' ل؛اصفة 
تعالى،لله اليميزار صفة  ٠٠سوت على الوحيد الدليل هي الأية هذه ت، سفلي

وضةاتجاروالثالمائل الإمام ضلا كتابالإمارة، صحيحه، ش لم مأحرجه )١( 
(.١٨٢٧)علهم، المنقة إدخال ص والنهي بالرب ارفق صر 

XTTo)^يظرمخصِاسماخماب، )٢( 

المس.ليغيم أثت U انمواب ولمل ]لمات[ الأمل في )٣( 
٠٤٢٠ص ردالدارص، )؛(
كثير،لأبن اسم: القرآن وتمر التركي؛ ما؛آ(تحشق  Anطلرجاءعاو؛ان، )٠( 

)ح/حاأ(تحشقاللأئؤ



٨الكبير الد|سير في |لصمات ايات من الرازي موقف 
^==^==^=======^^^========^==

اللهعن اليمين؛' صفة ٠١تنفي لأنه المعنى بلازم الأنة يمر لم الرازي أن وليعلم 
تأؤيلها•ليوجب تعالى 

باليدمنه لأحدنا المعنى فيكون الماحوذ يمين باليمين الراد ت القول 
يديهمن الممني 

الحبر!فول من النبي لضحك السلف تفسير الرابع: الوحه 

Iهما وقفتان هنا لى 

الزيادة.فيها وردت التي الرواية صحة حول اكذولى! الوقفة 

الرواية.ألفافل حول التانية! ، ١١٠٥^

الزيادة،فيها وردت التي الرواية صحة حول وهيأ اءئولى• الوقفة عن أما 
ررمشجك• لص نيادة ؤلريه بعض في ورد هء عود مبن الله عبد فحال.يث 

كلعنلء صحتها على متفق الزيادة فهذه ، له،؛ وئضريما ثعجا الله. رسول 
ورودعدم إن ثم فيها، للشلث، مجال فلا صحيحهما، فى لم ومالبخاري من 

المحةعن يخرجها لا الحديث ؤلرق يعفى في الزيادة 

ظنمجرد أنه على ~ ظلئع حول مبن الله عيد أي ~ المحايي قول يحمل ولا 
فيوفهمه المحايى وفول صحابي، عن وارد أثر الزيادة هن.ْ لأن به، يحتج فلا 

كثير،لأبن اسم: القرآن ير ونف iaiT/yX)جرير، لأبن اJيان: يطرجامع )١( 
(.YAl)0/للشولكني، القدير: ونح 

^١٤^؛؛-نامق ينا ؤ تعالى"• توله باب التوحيد، كتاب، صحيحه، ثي البخاري أحرجه )٢( 
(UO١٣)وغيرهم الأنبياء مع القيامة قويوم الرب كلام باب وني (، ١٧٤ )٤ [ UO]ص: 

(.٢٧٨٦)وازر والجة القيائ صفة محاب صححه، ني وسطلم 
.ص٦١٣ال>ما.، د/أحمد الإلهيات: من ومرنفه حزم ابن يفلر )٣( 



الكبيرالتفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف 

الأمةومحلق نة والالقرآن دل وفد ،، عهال اب يجب شرهمة حجة محقاد 
الصحابي.قول حجية على 

أئبعوهموأؤخ؛ رأ'لألصاي ألثهمٍن أ'لأوؤل؛س ؤوأل؛زثد0 • تعار نوله القرآن فمن 
ح-إيينا'لأدهر هذه—ا تج—ميما جثت لهم وأمد عنه ويضإ عمم أس نموك ئينس 

منعلى أنتي الله أن الدلالة ووجه ١[ • • ]الز;ةت .ه آدُيبم أور د'إلك أبدا محيا 
واتباعاتباعهم، في هو إنما رضوانه كان ؤإذا عنه، برضاه وأحبر اتبعهم، 
واحباراتباءهم كان واحب،، رضوانه 
تلويهم®ض م تلونهم، الذ؛س م لريي، الناس لاحير ت ه فوله السنة ومن 

أنالقرون حير كونهم ومقتضى القرون حير أنهم أحير الني. أن الدلالة ووجه 
هالصحابة قفل في لأحاديث ا تواترت وقد غيرهم، من لأتاع يا أور يكونوا 
فيقدح فيهم والقدح القرون من بعدهم من عر قرنهم وتفضيل علهم والثناء 

،.القرآنواJة١٣

السنة)أصول ت حنبل ين أحمد الإمام يقول المالح، الملم، أقوال ومن 
؛هم(ر؛،،والإقتداء الله. رمول أصحاب عليه كان بما التمسك عندنا: 
هرسوله بعد حلقه عر الله حجة )فهم ،1 المرونكال نصر بن محمد ؤيقول 

را/٧٣(.د/هثامالصستي، الاعتقاد؛ ائل مفي المنا.ة انمحاية ينظرأنوال )١( 
شاJةوالج٠ائ أهل وعقيدة (؛ ٤٢٩)إ/«مإ، لابزتمة، يفلرسوعاكاوى: )٢( 

)آ/؛آ(.د/ناءرالشخ، اكحاةالكرامه: 
وuمدuد/هثامافي،)ا/مم(، طرأمالافاةاسفىمائلالأمحقاد: )٣( 

أدلة.من 
.U'\/r((tTyUللألكاتي،)\/والجماعة: الة أهل امحقاد أصول ثرح )٤( 
=شاغعيالما،ير_>ا، حافنل، ْحوث، أصولي، نقه، بننمر، محمد أبونصرالمروري؛ ره( 





CED
الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي 4وفف 

.القيامة( يوم وسيلة الله عند أقربهم من الله عند 
ومودراهصحك ت خهته فقوله الرواية، ألفاخل حول فهي • الثانية الوقفة عن أما 

كلهي السة أن إذ ، ٢، التقر,ر وهو السنة أنواع من نوعا بمثل اللففل هذا الك 
أوفعلقول عر منه. والإقرار تقرير، أو أوفعل قول من ه الني عن أثر ما 

وعلمءمرْ ر يديه محن محو أوفعل نل قول إنكار وعدم الفعل عل بالكون 
فلزم،، أويعبرعنهJالكلأمل ٠عدلألةالرصىوظهورالأسشارعرالوجه، به، 
حدثقد يكون بان وذلك والفعل، بالقول ه الرسول يعلم أن الإقرار معنى من 

المشاهدةإلا بالواقعة العالم إر سيل لا إذ به• أحتر ولكنه غيبته في أو بحضرته 

تأحاديثه وحرج حمقه ، ٠١٥٤٨)؛y/y ،a)الصحابة، كائل في أحمد الإمام أخرجه )١( 
لأعمش١ عن عبيد بن محمد عن ( ١٣١٢٤ ٠٤) ٣٩٤)ه/ نيه، موفير ٠ ص عبا لله ١ وصي د/ 

بنعّدالله صائل إلى ؤينفلر ■بد\ئث\ني؛ محمد ت أحاديثه رقم صحيح، ؤإصتادْ مثله، 
^٨٤٤- ٨٣٧)T/محل، بن لأسد انمابة: هفىصاتل 

م<وموقفه واليهقب، صماا"آ؛ الحمد، د/أحمد الإلهيات،: من ومونفه حزم ابن ينظر  ٢٢)
ص٣٢Tالإلهيات، 

'•تحقيق ، ص٣١٨التركاني، علي بن محمد ■' الأصول، تحقيق إلى الفحول إرثاد ينفلر )٣، 
محمدمفيد ت الشرعية الأحكام على ودلالتها وتقريراته النبي وأفعالر اليدري؛ محمد 

الشريعةكلية عبدالعزيز، الماللث، حامعة محن ماجستير رسالة ، أبوعمشة، 
الأحكام:على ودلالتها ه الحم، وأفعال الفقه؛ أصول شعبة الإسلامية، والدراسات 

طصزا١ٌ الخطيب،، عجاج محمد التدؤين؛ نبل والسنة ؛ ص٦٣٦المرومي، محمد 
والسنة؛  ٠١٣ — ١ ٩ ص الخعليبح، عجاج وممعللحه: وعلومه الحديث، واصولر ؛ ١٧

فيووضعها والسنة ؛  ٤٨_U؛-السباعي، ممعلفى الإسلامي; التشرح من ومكانتها 
بكليةالقرتم، أم جامعة من ماجستير رسالة ص٣٢، باونير، مريم • الإملامي التسرع 
الشريحة.



الهكسوالتفسو فى الصمات آيات من الرازي موقف 

السنةفهومن فأقره شيثا أويفعل شيثا يقول إنانا ه النبي سمع فإذا أوالإحار، 
حجةفهو هذا على وبناء ، قطعا 

،.ل عليه محكت لما ؤإلأ فضحك، ورضيه اليهودي كلام أفر فالتي. 
صحيحابقى مما وهذا للصواب، اليهودي لموافقة .ؤ الله رسول فضحلث، 

القرآنفي ورد فما الإسلام، أقره ومما التحريم، يميه لم الكتاب أهل عند 
مثلالله كتب من وغيرها التوراة في ورد فقد الله، صفاُت، إثباتا من والسنة 

ومالمين، كالمذللث، في الكتاب وأهل الرمل، عليه اتفقت، أمر فهو ذللئؤ. 
كانبل ذللث،، من شيئا ه الّحم، بمم لم الممات، إنات من التوراة في ورد 

فيكما عليه، ؤيحدفهم عليه، يقرهم ذللثإ من شيئا ذكروا إذا المهود علماء 
)غهئععود مبن الله عبد حديثا 

هوإنما ه الني صّحلث، إن والمحاصر؛ الغابر الزمن في المعهللة بعض قول أما 
ومحلعنالإصافج، يعوزه تمحل فهذا به ^حفافا 

يقرهأن يمكن ولا المنكر ؤيتكر لله يغْبا المايلل مْع ^إذا لأنه فى،ادي(ه، 
أكروهومن ونشيه هق الله ذات في طمحن زعمهم حد على وهذا منه• ؤيضحك 

الني.منه يفحلث، فكيف الصحيحة، الإسلامية المقيدة في وطعن المن،كرادتا 

وتقريراهالرسول. وأفعال لأ  ٨٦ص الثوكاتي، الأصول؛ تحقيق إلى الفحول إرثاد ( ١١
أبرعت،شد الشرب: الأذكام على ودلالتها 

\(.nn/Y)لأبنالجار،الكوكبالمير: شرح ( ٢١
(.١٠٤سويندانالأثتر،)آ/ لألهاضالأعأماب: ( ٣١

وتحليقتحقيق (، ٥٥٠، ٥٤٤/٢اينتيب،)دلدينالمبعت)٤( 
كتابثرح المفيد والقول الحمدان؛ حمدان ود/ العسكر عبدالعزيز ود/ الألمعي علي د/ 

(.٥٤٧، ٥٤٦، ٥٢٦)آ/؛آه، لابزضض، التوحيد: 



الكبيرالتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

عظمبهتان هدا بحانك ينكره؟ ولا 

البارئالخالق يوصف أن عن ه نبيه قدر الله أجل )وقد ت حزيمة ابن يقول 
وجوببدل ؤيجعل عنده، فيضعك فيسمعه، صفاته، من ليس بما بحضرته 

لقائله(وتعجبا تمديقا جده نوا تبدوا صحكا به المتكلم على والغضب النكير 

قدرةفي ذلك تعفلم يكونه من تعجبا ا< وئضديقا رائنجبا ت )جهئع وقوله 
تعالىالرب لثمان مستعظما جميعها على الله قدرة عن فاحبر ، ، تعالى؛ الله 
ذلكتعفلم يأن منه كالمتعجب الله. رسول فضحك وا|الهلانه، قدرته في 
'•تعالى قوله عليه قرأ وليلك عليه، يقدر ما جنب في ليسير وأنه قدرته، في 

علىيخلق ما على القدرة في قدره ليس أي [ ٦٧]الزم: ^٥،^ -ص أثن مدروأ ءاؤوتا 
اكإمعلى يقدر تعالى لأنه الحمر؛ به ؤيحيمحل الوهم إليه ينتهي الذي الحد 

يمسلثذآثة إن ؤ ٠ تعالى قال اليوم. هو كما سيء عير على مخلوقاته جمبع 
[.٤١ل»اطرت تنإلأه أن رأ'لآءش ألثمؤت 

٢[]الوعد: زؤهأه ضد صم أونوب غ ١^ وقال! 

<٠٦للدارنهلني،الخفان: ^ل.اللهالخ،بالشياب )١( 
للاجري،الشريعة؛ كتاب في الدميجي عنوالله د/ الشخ وتعليق بتحقيقه؛ هامش)٢(، 

كتابفي الشهوال عبدالعزيز د/ الشيخ وتعليق بتحقيقه؛ هامش)١ا (، ١٦٦٥)م/ 
منوموئفه والبيهقي بتحقيقه؛ هامش)خ( (، ١٨٨- ١٨٧)ا/حزيمة، لأبن التوحيد: 
الغامدي،د/أحمد الإلهان،: 

التوحد،)ا/خيا(.)٢( 

لاينالبخاري: صحيح ثرح همآ"آ(.  fwحجر،)لابن البخاري: صحح نرح الباري فتح )٣( 
بْلال،)«ا/ا؛؛(.

)*ا/ا؛؛(.يهئال، لابن الخاوي• صحح شرح ، ٤١



الضيرالتمسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

توالطي والبسْل السض ثالثا: 
ير:فا والجماكة المة أهل الرازي خالف 

وهذامٍضعرأمحاسشبهتكبضةااضأثماسساتالأحسام، 
والتركب•والتجم بيه ال

ااالم؛ضةاا.ل والفوضى التآؤيل منهج بين اصهلرابه ٢( 
اللهيفعلها أفعال أنها لا مجردة، كمعان وا٠الماJراا وارألطياا راالسهلا< أثبت ٣( 
بيديه.تعالى 

•وجوم من عليه الرد وميكون 

فعليةكمنات وااالماوأراا وااالaلياا وارالسهل٠١ المبقىا، ١١إثبات اإثول! الوحه 
بيديه.تعالى الله يفعلها 

وهيؤإرادته، بمشيئته تتعلق الص الاخياؤية، تعالى الله صفات من هذه كل 
الأياتدلت وند ، اللهرسول عن صحيحة وأحاديث كثيرة بآيات ثابتة 

ذلكلأن به؛ الإيمان يجب مما وهى سونها، على صريحة دلالة والأحاديث 
تعازرا،.بالله الإبمان في داخل 

اليدلحقيقة مستلزمه بيديه تعالى الله يفعلها فعالية صفات فهي 

يصيرباليد اك(< وارالإمحواااليسهلاا وااالقبضلا٠ ١االطيا( لنقل اقتران إن ثم 
،.١^٠^١٣في وهذا الفعل، في هذا حقيقة المجمؤع 

)ا/'؛ا(.الخيمان،لخدالله البخاري; صحيح هن التوحيد كتاب شرح )١( 
(.٣٢٧مخصراكوانياب،)أ/)٢( 
نفه.المصدر )٣( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ٨
لتتا

جعلوالأرض للسموات الله مض عن ه أصحابه أحبر عدما ه والمي 
لهاتشبيها لا للصفة تحقيقا ؤسهلها يديه يقبض 

^بحانهئصاذهاإراكةةافىصابم

قبضةألها على قيل القثضة، هد0 من باليد مخلوق لأنه آدم، بها الله حلق التي 
ليدرى.با 

التيالمتقابلأيت، الأسماء من وءالبط® القبضي١٠ ١٠الكريمة المف.ارؤث، هذْ إن لم 
المعللقالكمال( لأن الأحر، مع منهما حد وا كل إلا بها الله على يثني أن يبني لا 

Iالوصمن احتميع من 

فيواردة هي كما تعالى لله أثبتوها قل، — الله رحمهم — المالح لف، وال
عليها.الدالة الأحايين( وساقوا الأبواب، فبوبوا والستة، الكتاب، 

أوردحزيمة وابن والaلير٤،؛ القبض على الدالة الأحاديث أورد ذالاJارمي 
مجتمعينوالملي القبض ذكر ثم موصعلْ،، في القبض على الدالة الأحاديث، 

نفسه.لمصدر ١ ( ١ ) 

المحث.سا س كهيد )ا/؟آ'ا(؛ يعلى، لأيي ت التأؤيلأت إبطال )٢( 
الحق)آ/مآاا(؛ للهراس، ؛ النونية وشرح صريتماه~حه؛ للخطاي، ت انمعاء شأن ينغلر )٣( 

وشرح؛ العلمة والمرن الرسائل مجموعة صمن ٢ ١ ص؟ ، صعدي لاين ت المتن الراصح 
والنهج، -مدبنوهفالقح2لاز، نة1 ^هالحنىفىصوءاعابوال

اللهأمماء وشرح  fx)النجدي، الحموي محمد ت الحنى الله ء أسما شرح سمى ألا 
ص؟ه.الصغر، حصة د/ التة! الكتب فى الواردة وصفاته الحسنى 

)٤(

ينفلراكوحتد،)ا/اهاجيا(.)٠( 



الؤيشرالتمسر ، ق الصفات ات آقما*ا ى * ١١ال> موقف 

القبضعلى الدالة الأحاديث أورد والأحرى واوسطأى؛ ا، أحرر مرصع في 
والبسطرْ،،اكضر؛ا، على الدالة الأحادث ماق واللألكائي وابورم؛ 

،•الأ'ئعريل الحن أبو تعالى لله نوتها عر الإجماع وحكى 
Iالمالح لف البأقوال تأؤيلاته الردعلى ت اليانى الوحه 
عنلمعانيها المخرج التاؤيل يحرم صفات والمدر والهلي والسهل القبض 
تحريماتاؤيلها صار ولهذا نفيرا، تحتاج ولا تاؤيلأ تحتمل لا مهى محناهرها، 

'فيهاّ.لهاؤإلحادا 

هلببه نفالله روصف ت يقول حيث ، السهل صفة عن التشبيه تنمية ابن نفى وقد 
فىاليد هل ببحلقه بعض ووصف [ ٦٤داْ فقال اليدين 

هلالبولا كاليد اليد وليس [ ٢٩]الإ«-راء: آت1طه ؤ أدثهلهتا ولا ؤ ت تعار قوله 
كالقولالصفات بعض في القول إذ والطي القبض في القول وكذا علراّ،، كالب
الأحر.عض بر 

١)

٢)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

٩)

التوب،يطر 

(.١٧٨-١٧٦/١)اكوحد، يفلر 

١^،يطر 

،٤٦٣)"ا/ه/والجمائ، اكة امحقادأهل أمول يطرنرح 
اومدرفه،)م/ه/؟هأ<

اومدرشه،)م/ه/أ1أذ

الممر،أهل يفلررمالأإر 
(.١٤٠)ا/ لاميمان، ت التوحيد كتاب شرح 

اكدمية،صآآ-•'؟•



الخكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ِ

لتتا
يفعلهافعلية صفات أنها على شتها ولم معاني، مجرد أنها على أنتها فالرازي 

القبضأن نوصح العرب لغة لأن باطل، فيه لأشك مما وهذا بيده تعالى الله 
تعالى.بالله تليق الص الحقيقية باليد إلا تكون لا فعلية صفات والطي والبسط 

أنتمع العرب لغة أن فانفح اللغة، في والعلي والبعل القبض تعريف وسبق 
أوالملك أو القدرة يمعتى الحقيقية لليد المستلزم والعلي والبعل القبض يكون 

اليدفيه ممتنع والعلي والسهل القبض )فهدا ت القيم ابن يقول هذا وفي النمرة، 
هن.افيها يتصرف لا فإنه العمة، أويمحنى القدرة بمعنى كانت مواء المجانية 
أصلا(ذلك فيها تجدون هل ونثرهم، تقلمهم العرب، لغة ط، الصرف. 

علىبقالؤرته لعلمنا القبضة لهذْ الخميص فائدة إسقاط فيه الآؤيل هاذا أن كما 
ملكإن ثم تبقها، قبضة من آدم حلق إلى القدرة لاصافة معنى فلا •جمعالأكاء، 

المضةس بها أحص أّماء والمللث، القا.رة ولأن بالقثفة، يختص لا الله 

المتلزمةالصفات هاوْ يشتون أنهم وحدنا المقرين أقوال تأملنا إذا أننا كما 
فقعل.معان مجرد أنها على لا اليد. لحقيقة 

I[ ٢٤٥]الغرة: ويبء؛ءله يمض ؤوأةه تعالى! توله عند حرير ابن تول ذلك ممن 
يمترريقبض( وبعلها، العباد أرزاق قبض بيده الذي أنه • بذللث، ذكره تعالى )يعني 
يشاءمن على الرزق يبسعله يومحع )يبْل( حلقه، من منهم يشاء عمن الرزق بمفه 

)٣(/

(.٣٢٦T٢٥مختنماسماضاب:لأيناكم،))١( 
(.١٧٠-١٦٩/١طرإطالاكأللأت:همِض،))٢( 
القرانوتمر (؛ ١٠٨، ١٤/١١(و)٧٢/٨(و)٣٧٨•٦(و)V/٩/٢يkرجاحاUن))٣( 

(.٥٤و)أ/ ( ٣٦و)م/ ( ٤٧٤و)أأ/ ( ٢٧٦)ا/ انمئلم 







تآ

التاانمحت 

صفة

مطالبثلاثة على ويشتمل 

والسنة.القرآن ق وورودها القوة صفة معي ت ١^^ المطلب 

القوة.صفة من الرازي موف التانيت المحللب 

والخماعة.السنة أهل عقيدة ضوء عل الرازي موقفا نقد ت الثاك المحللب 

WWW

أةم





الكبيرالتعسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

ننج
اصالمطلب 

والسنةالقرآن في وورودها القوة صفة مضى 

جمعالئرى من ذلك وأصل ،، خلاف الندة، اللغة! في القوة 
منوالقوي الخلق، أسر شديد أي ت القوى شديد ورجل الحبل، قوى من نوة 

الطاية.والقوة لين، حرف يكن لم ما الحروف 

فيىل، ضكنهالحيمنماو!ةالأسالالشاق، هي؛ والقوة 
خنالخيوانمنأسال،شامح،ئمقلإر

لازمهؤإلى والترك النعل من الحيوان يتمكن بها صفة وهي القدرة، وهي مبدئه، 
باللهاللائق معناها عن أما الينة، في معناها عن هذا . ينفصل(١ لا وهوأن 

فيأبلغ أنه إلا القوي، اسمه بمعنى فهو القوة صاحب أي القوة ذو فالله تعالى 
بحانهونوته فتور، ولا فيها نقمن لا ممسحانه قوته على فهويدل، المعنى، 

وزوال،أوتلاش وفور وهن من المخلوقة القوى على يعلرأ ما عليها يهلرأ لا 
القوىوجمح لغوب• ولا نصب ذلك من ه يمولا شيء بخلق يعيا لا فهو 

للبهاولوثاء نوة من فيها ما المخلوئات أولع فهوالدي بحانه له المخلوقه 

فارس،لأبن ت اللغة مقاسص ومعجم (؛ ٣٠٧• jx)للأزهري، اللغة; تهذب معجم ينظر )١( 
)قوى(._u. آ(وي  ٠٧ا/ )٥ مظور، لأبن العرب; وزن (؛ ٣٧٣٦)0ا

لأمتيهنريكوس الأب الخروق؛ ش اللغة زاد ؤينفلر ؛ ص٨١٧للكفوي، الكليات! )٢( 
مائة)قوى(.. _TUYيوعي، 

ص؛؛،له، الواطئة: ثرح رثئلر (؛ UA/Y-)،U)للهراس، الونة: الشدة ثرح )٢( 
الغنيمان،عبدالله / د البخاري؛ صحيح من التوحيد كتاب وشرح صسهم؛ وللفوزان، 
.)٣٨/((



تثج
الكبيرالتفسير دني الصفات آيات من الرازي موقف 

•الأمة سلف واجماع والسنة الكتاب ثابتة تعالى، لله ذانية صفة القوة وصفة 

ومنهاالحكيم، الذكر قي مرات سع ورد وقاو تعالى، امحمانه من امم والقوى 
ءايوقوله• ءؤوئوأهمث%آنينيمتامدىت؟اء، • تعالى نوله 

[،٠٢لالأت-ذال؛ ألعانام،ه ثديي رأث< ذمبمم أثع ثلغذهم ,'ثايثت-ا َثمدبجأ نبميهر ين ؤادن 
المات.اوات من ذلك غير إلى 

الثواقئو ك ^إة ت تعالى قوله منها مواضع، أربعة نى )ذوالقوة( يلفظ ورد كما 
[.٠٨رJات: ١iلال.٤١٠ ألتن ألمم ذو 
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العاشراليبمش 
ةاك' همة 

مطالب:ثلاثة طلي ويشتمل 

طن.والالقرآن j وورودها العزة صفة معق المطلب 

العزة.صفة من الرازي موقف الداذيت المهللب 
والخماعة.السنة أهل عقيدة ضوء عل الرازي موف نقل التالث: المحللب 
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اككبيرالتفسر فى الصمات أبات من الرازي موقف 

اصالمطلب 

والسةالقرآن فى وورودها العزة صفة مضى 

عزهيقال! ونهر، غالبة من صاهاهما، وما وقوة شدة على يدل اللغة في العر 
غلبمن أى ; ، تنأ عز من القائل; قول ومنه أمره، على غلبه إذا ت يعره أمر على 

يقدرلم باب من يعز الشيء وعز الأنحياد، من فيكون ا صعقت وعز • سلب 
تعالى.بالله اللائق العزة معنى من قريبة للعزة ت الأول اللغوي والمعنى عليه• 

فالعزةستفزأم، ولا عزته تقص لا عزيزا يزال ولا عزيزا يزل لم تعالى فالله 
ط؛،.سفلث، لا الش تعالى ذاته صمامت، 

وتأتىالمقارع، في العين بفم ينز عز من والقهر الغلبة يمعى تأتى العزة إذ 
الشديدة،للملة عزاز أرض ومن يفتحها، يعز عز من والصلابة القوة بمعنى 
وهده، ، بكرها١ يعز عز من الأعداء من والامتناع القدر علو بمعنى وتأتى 

كأللإكوماحسبمإذالأاسإدذافسصيراغ، أخويها، رناء ش الخاء ديوان يننلر )١( 
غزتزا•

لاوص،ررى،والصحاح: (." TWA/l)فارس، لأبن معجمثاصاس: بمظر: )٢( 
،١ ج٦ ^٨، ؤينغلر ؛ ص٠٨، ١ ج١ ، ^٦ الكثير، والممير رعزا؛ مادة (؛ ٨٨٠)م 

وجلاء(؛ ١٥٥)؟/لأبنمنذلور، العرب: .ولسان ١ ص؛ ومحمأا،جأآ، صا"ماأ؛ 
(.٥٦/٢)للموس، المر: والمباح ، _TtTالقيم، لأبن الأمام: 

(.١٤٢/١سفىياناس^:ماكمالأ٣اتي،))٣( 
شرحؤينظر (؛ ١٣٠الغتيمان،)ا/عبدالله د/ البخاري: صحح التوحيدمن كتاب ثرح ر٤( 

ص٨٩.للهراس، الواطئة: العميل.؛ 

=ص.ب، للهراس، العميدةالواطئة: وشرح صم\'اا؛ لأونالق؛م، ءلريقالهجرتين: )٠( 



s
الكبيرالتفسير فى الصمات آبات من الرازي موقف 

•هك الله لذات ثابتة كلها المعاني 

:* jMالقيم ابن يقول 

الشلطانذي جناب يرام أنى جنانه يرام للن الغزبر وهز 

صمثانهذه فيء لم.ذّ' اوملأ'ب القاهر الغرير وهز 

مغازرا؛يلان جيشي يالبر زصمه هي بمنة الغزير وهز 

وباجماعوالمنة بالكتاب تعالى لله الثابتة الذاتية، الصفات من العزة وصفة 
الأمة.مطلق 

ُؤلل■ تمار قوله منها مواضع أربعة في الفرقان في لله العزة أن بلففل ووردت 
[.٦٠ليوس؛ -ثميعاه ش ألبر، 

ُامةوزىهعنا ألعمي يث ته ءاؤس~حر( •' تعار فوله في العزة، رب بلفغل ووردت 
[.١٨•: oUU]؛!

ه. محمحآ لاينهم بريبي ^٥١؟؛، تعار! فوله العزة،ز برب القسم جاء كما 
[.٨٢زص: 

آثتءؤإرقث تعالى: قوله منها موضعا، ونمانين سبعة في المزيز بلففل وورد 
البينان.الايات من غيرها إر [، ٤٠ت ]الحج عبيره لشن 

؛٢ ٤ مره المض، الواصح والحق ؛ ص٧١ سعدي، لأبن الرحمن؛ الكريم نير لينظر 
لأبنءثّمض،الرامعلية; العقيدة وشرح (؛ )؟/٩٧للهراس، النونية القميغ•، وشرح 

xri\-Tio/\)

٠.٢ صيره النونية، القمّاوة متن !١( 



الكبيرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

اسمر؛رب بجع حش مري، ثى هن مود جهم ئ ئرا لأ را الرسول ؤيقول 
/ل تنفى(( ور بنصها ؤثزوى وعزتك، قظ قظ صون: قدمه، فيها 

m W M

وصفاتهالله بعزة الحلف باب والدور، الأيمان كتاب صحيحه، في البخاري أحرحه ؛١( 
كتابا صححه في لم ومصحيحه، من أحرى مواصع ومحي (، ٦٦٦١)وكلماته، 

(.٢٨٤٨)، الضعفاء يدخلها والجنة الجبارون الناريدخلها باب ، وأهلها نعيمه وصفة الجنة 



Q
اككبيرالتفسر في الصفات ايات من الرازي موقف 

الثانيالمطلب 

العزةصفة من الرازي موقف 

وأحرىالقدرة، يمعنى كانت إذا الذات صفات من تارة العزة صفة الرازي عد 
^عمناسلأءانمرفه،كاسالزيز

نفلير،له يوجد لا الذي بمض لكن إذا لسة الالصفات عار الدالة الأسماء من 

هو)والعزيز ت [ ١٢٩]القرة: الخيره المإ؛ز أتت ؤإدك تعار؛ قوله عند يقول حنث 
أنواعلم ، ••• شيئا، يجهل لا الذي العالم هو والحكيم يغلب، لا الذي القادر 

والذلة،الهضم من وامتناعه الأشياء عار اقتداره أريد إذا الذات صفات العزيزمن 
مرالهمن يمغ أن يجوز ولا المحتاج، ذلة تلحقه لم المحاحة عن منزها لكن إذا لأنه 
وهوانمزة كمال بالمزة أريد فإذا ، .٠• محالة، لا عزيز فهو اهتضام، يلحقه حش 

العزيزيكن لم المحكمة أفعال بالحكمة وأييد عليه، الغير استيلاء من الامتناع 
الفعل(صفات من بل الذات صفات محن والحكيم 

اللغةفي المزة أصل رةالالراحدي; يقول: حيث اللغة، في الخزة عرف وقد 
عرالمرصن قداسعز ت ؤيقال عزاز، الشديدة الصلبة للأرصن فتل ومنه الشدة، 

يكونأن على عز ومن اشتد، الهم وعز يهللث،، أن وكاد مرصه اشتد إذا المريض 
واعتزمطلبه، اشتد لأنه يوحد يكاد لا حش قل إذا الشيء وعز ، اشت،و بمعتى كذا 

والمزة، ؤيمع—، حلبها يشتد التي عزوز وشاة به، ءلهر0 اشتي إذا بقلان فلان 

،١ ج٩ ؛ ١ ومج• صآا'ا؛ ج٧، ، ^٤ ؤسثلرإر ؛ ص٨٦ ، ج؛ C مج؟ الكير، الشتر 
الذات.صفات من العزة عد حث ، ص٣٨١ 



الكبيرالتمسير قى الصفات ايات من الرازي موقف 

فيالغالب هو )العزيز ؤيقول؛ ، معنسهما( لتقارب الندة من منقولة القوة، 
غالب(لآ؛.عزيز فالله ف، غلب من أي اللغة: 

إكالأتي هي لديه العزة معاني أن نجد أننا كما 
_؛،لا الذي الغالب القاهر القادر فهو القدرلأم، كمال إلى إشارة العزيز 

اوعتزلةلْ/إلى القول هذا نب وقد 

المنعالقوي العزيز 

نولعن وبحثت صآ"'أأ، ، ١ ج٦ ^٨، ليفر صُم؛ ، ١ ج١ ، ^٦ المحّ، الممثر )١( 
أجيم•فلم والسهل، الوسعل في الواحوي 

.،ص٤١،ج٦٢اهم،٠ح٣١الضر )٢( 
؛وصآ"ا٢ _®A؛ ج٨، ، ومج؛ ؛ ٢ وب• ؛  ١٦٢ج٧، ، مج؛ ينظرالتفسيرالكم، )٣( 

ددٌحخ،؛ ١ • ص* ،  ١٣ج ٧، ومج ؛  ١٣٦ص ،  ١٢وج ؛ ١  ٠٣ص ، ١ ١ ج ٦، ومج 
،١ ومج٢ ٠ما؛ ص ، ١ ٩ ج ، ١ ٠ ومج ؛  ١٣ُ ص ، ما١ ج ، ٩ ومج ، ١ ٩ ١ ص ، ١ ْ ج 

جإآ'،صآا/ا؛محما،جهآ،صياا؛وصأما،وصآ؛ا،وصخْا،
،٧ ٠ ص ،  ٢٧ج ، ١ ٤ ومج ؛ ١٨٠وص خهآ،ج1أ،صميا؛ وص ، ٢٠٤وص 
.١٢ص• ومجآا،جاٌا؛ ؛ ص٦٩، ^٨٢

ومجْ،جُا،؛ ص٢٦١، ص٣٤ مح؛،جتما، صْ؟؛ مجم،جأ، يرالكير، التف)٤( 
وْج*ا،صا،أ؛ ، ١٦٥وصا-آ، ؛ ١٧٧وصا"اا؛ ومحح،جْا، صْ-اا؛ 

و"ا0ا M\j، ^١٢١ص'أ؛ صا<1،جأآ، ومحآا،جماأ، صأ\ر، جا،ا، 
و'اِااوا"\أ،ومح'ما،جهأ،صياا،أإا،\>ها،\/هأ،وجآآ،صأ،

،١٦٠، ١٤٢، ١٠٩، ٧٠.< ٦٦ص ، ٢٧ج ، ١٤ومج ؛ ٢٤٤، ٢٢٥، ١٨٠، ١٤
،٢٧٥، ٢٩٢■، ٢٠٧ص؛1، ومجها،جآأ، ؛ ص٦٩، ؛ج٢٧٥٨٢، ٢٥٧، ١٩٦

.١٢٠، ٥٧، ٥٦، ٢٨، ص٧١.امأ،ج.مأ، 
.ص٨r١٢، ج٦٢، ^•١١الكبير، التمر ره( 
صَا١، ٣ ٠ ج ، ١ ومج٥ ؛ ٥ ص٥ ، ٢ ٥ ج ، ١ ومج٣ ؛ ٨ ٠ ص ، ١ ١ ج ، مج٦ التمرالكير، ر٦( 



الء^درالتضسر في الصلات آبات ْن الرازي موقف وج

/١Mالدىلأ٠ثلالعزيز 

)فوجبت يقول حيث تعالى، الله عن الصفات نفى المعنى هذا على وبناء 
كذلككان رما مثل، له يوجد لا الذي وهو الثاني، المعنى على العزيز حمل 
الشهوةعن منزها يكون جما يكون لا والذي جما، يكون لا أن وجب 

الحاحة(لأ/عن منزها يكون كذللث، يكون والذي والنقرة، 

مرادْأم.عن يمغ لا الذي العزيز 
شيءل؛/يعجزه لا الذي العزيز 

H W II

^ج؛ا،جيآ،صأأ؛وجْا،جهأ،صمبمأ؛لآظرعجآ،جاا،)١( 

.»_nYالكسر، الض )٢( 

،١٢وعج ؛ ١٣١ص ، ١ ج^" ، ^٨ ؛ ص٩ْ ، ^٤٦ ؛ ص١١٢، ج٥ ٌحّآ، المجير، التفثر ، ٣١
صْْ.ومح"اا،جه؟، ص؟؛؛ ، ج٣٢

»_AY.وج'مأ، ،جْا،جا،أ، اكمرالك~ر، )٤( 



الضيرالتمسير ش الصمات آيات من الرازي موقف 

"1

النالتالمطلب 

 _j ضوءعلى الرازي موقف

والجماعةالسنة أهل عقيدة 

جعلهافي المالح لف الخالف أنه إلا تعالى، لله الزة؛؛ صفة  ١٠الرازي أثبت 
الشمعانيها على بناء ملبية، صفة على دالة وثالثة فعل صفة وأخرى ذات صفة مرة 

موقفه.في أوصحتها وأن سق 
ششمعاني من تضمنته بما تعالى لله ذاتية صفة العزة صفة بأن ذكرت وأن وسبق 

هتا.إعادته عن يخي بما 

تلزمةومالعزة، تنقص الشركة إذ للوحدانية، مستلزمه العزة صفة أن كما 
أصدائها،لنفي تلزمة ومالعزة، كمال تنافي الشركة لأن الكمال، لصفات 

منهاشيء في له غيرها مماثلة لنفي ومتلزمة 

الرازيزعم كما الإلهية الصفات خلالها من ننفي لا العزة فمنة هآوا وعلى 

if if If

(.٢٦٩-  ٢٦٨)م 1^؛، لأبن ص )١( 
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الئاذالسل 

الاختياريةالهمان 
مبحئا:عشر وذماناJة تمهيد عف، ويشتمل 
المع.صفة ااثول: المبحث 
البصر.صفة الثاني؛ المبحث 

القدرة.صفة الثالث؛ المبحث 

الإرادة.صفة الرابع؛ المبحث 

الكلام.صفة الخامس؛ المبحث 

الخلق.صفة السائس؛ المبحث 

١^٠^.صفة السابع؛ المبحث 

^^١١.٢صفة الثامن؛ المبحث 

الرزق.صفة التاسع؛ المبحث 

المعية.صفة العاشر؛ المبحث 

Vl



r=——ًبم
الرحمة.صفة عشر: الخالي المبحث 

والخلة.امحة صفة عشر: الثاني المبحث 
الرصى.صفة عشر: الثالث المبحث، 

والأمانة.الإحياء صفة عشر: الرابع المبحث 
الأسواء.صفة عشر: الخامس المبحث 

والإسان.امحيء صفة عشر: السادس المبحح، 
والمم!،.والأمف، والخهل والكره الغم، صفة عشر: السابع المبحث، 

العادلةوالعقوبة بانجازاة المقيان.ة الكمال صفات، عشر: الثامن المبحح، 
المقابل.ل تكون والق 

If W If





اوٍىديرالتمسير في الصفات آيات من الرازي موس  ٢٦

.هممحق لمَقن يئؤد أن خyئ١ إدآ أنثه-  lljiؤوقوله؛ [؛ ٤٦]د: وأ;ك1>يم 
[٥٥ت تالزحرف ؤواو\/رك^-غ4 ملنفننهم مثهر أثنمنا ءامفؤنا —ما ٠وقوله [؛ ٨٢ت زص 

[.٢١•]١^،؛:'المثاوه نى م ق آثم يأيهم أن إلا يمحق جذ •' وقوله 
٢١١لماتافىدكضىاتايم^رالأمحارة

امتقصاوهايتعدر الماب هدا في فالاحادث السوية السنة دلالة عن وأما 
بممربءبي•ي بزاد 'ُولأ • ربه عن يريويه فتما قوله. منها حمرها، يمكن ولا 

*إنفيه! والدي الهلويل، الثفامة حدث ومنها ؛ إليىبالّوا؛لحصأجم"•® 
مثله«لص؛نئدة ثعشأا ولأ مثله، مله ثفمب لم عصبا اليوم عقب قد ربي 

ممولون:الجنة أهز يا الجنة: لأهل نمول M■ الله ®إن ت و. الرسول ؤيفول 
،6لأأسظيولمبمو:

أناوأ«ل؛؛

)أ/أآأ-وبوعاسوى، )آ/ْاا-؛أا(؛ 
الأهمهانية،العمدة وشرح الأ-محنيارية،)أ/'؟ا—٣٢(؛ الصفات في ورمالت (؛ ٢٢٧

(.٦٥)٢• الرقاق، محاب صحم، ثي الخا;ى أحرجه )٢( 
وصتاوثاتيؤ: الله نول باب الأساء، أحاديث كتاب صحيحه، في الخاري أحرجه )٣( 

صحيحه،ني لم ومدمح،مواصعأ"ُهمىسشثرْ؛ (؛ ٣٣٤٠)[، ٢٠لثامبجه٠هلمدت 
(.١٩٤)نيا،  ٠١۶انمة أمل أدنى باب الإيمان، كتاب 

وفىئاب(؛ ٦٥٤٩واكار،)انمة صفة باب كت١بالرناق، محمجه، ش الخاوي أحرجه )٤( 
انمة،كتاب صحيحه، في لم وم(؛ ٧٠ ١٨)انمة، أهل مع الرب كلام باب التوحيد، 

(.٢٨٢)٩ أبدا، عيم يختل فلا انمة أهل على الرضوان إحلال باب 



اليضيرالتفسير فؤي الصفات ابات من الرازي موقف 

.اسقصاوها يتعذر الني الكثيرة الأحاديث من وغيرها 
أومرتبةمعين، يوقت محددة تعالى، أفعاله أثبتت ذكرها الماصي فالمموص 

حصوليعد حصولها تقتضى عطف أدوات بعد أو معينة، وأسباب شروط على 
،لأسباب ا تلك! وبعد ، الوقت ذلك في تجددها معناه وهذا ، عليه المعهلوف 

آحر.دون وقت في تعالى بمشيثته تحدث أنها فعلم 
وحوه:فمن عليها العقل دلالة عن أما 

نصوصنأمل من فإن الكمال، لصفات استحقاقه جهة من • ااتول الوجه 
التقديسعلى مشتملة وأنها والإتقان، الإحكام غاية في وحدها والسنة الكاب 

كمال.لكل والإشات نقص، كل عن لله 

وعفوهوصبره وأسفه وفرحه وسخهله ومقته ورصاه محبته في سبحانه فهو 
فمنكمال كل إذ الكمال، وفوق الخلائق تدركه لا الذي الكمال له ورأفته 
أثنىكما هو ؤإنما العباد، تحصيه لا الذي الحز الثناء وله يستفاد، كماله 

I . .)٢( مسهعلى 

فىاوخالوقساصالطىأنالخالقأحقالوحه 
فإنكلكمالوصف؛هالمخلوقمنغيربمتنعأن0كونضاهياللناقص، به، 

استلزامهغير مجن المخلوق عته نزه نقص وكل به، أحق فالحالق النقص استلزامه 
الخالقمن فهومتفاد ^مخللوق عنه، ينزه بأن أحق فالحالق النقص 

(؛٢٣٣و.جموعاكاوى،)ا•/لابزيب،)أ/أإا(؛ يفلردر،-مادضاكلواكل: )١( 
المم،)أإ{<0أ\لأبن واكواءقاورّاة: صس-ْا'؛ وثرحاسةالأضاب، 

لابزتمة،ٌبمرعاكاوى: )٢( 



الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف _

صفةوذلك والموات بالجمال شبهه يفعل لا جعله ومن به، وأور أحق فالحالق 
لنيلوآهلا فقال! يضر ولا يفع ولا يتكلم لا من يعبد تعارمن الله ذم وقد نقص 

أيمبثوأ وألم ت وئال [ ٨٩إش؛ ه . ممما ولأ خا لم ه؛٠-^، مثُ ءأبمّ نجح ألا 
فعاب[، ١٤٨لالأءر١ف: ءلإي«ىه ويكاوأ أعثدو، ثملا ولا؛،د;؟م عصز لا 

والفعلالملق عن العجز أن المعلوم ومن شيء، عر يقدر لا أبكم بأنه الصنم 
مخلوقانالمقل على عرض ؤإذا كمال، صفة والقدرة فالمملق نقص، صفة 

والنولوالمجيء الذهاب عر ؤيقدر وقدرته، بمشيثته يقحل أن يقدر أحدهما 
،.أكملرأ الأول كان ذللث،، من شيء عر يقدر لا وآحر والصعود 

والغضباوالفرح والرصى المحبة من ه، نفبه سبحاته الله وصفح ما فإن 
فرصناإذا أنا الحقول في إذ الكمال، صفات أعغلم من الخ والمحمل... والبغض 

شيئاتبغض ولا به تمرح ولا ترنحا٠ ولا تبغضه ولا شيئا تحب، لا ! إحال.اهماذاتين 
منجميل كل تحب الأحرى والدات تمقته. ولا تكرهه ولا منه ب، تغضولا 

قبحكل وتبغض به وترضى به وتفرح والشيم والأخلاق والأفعال الأقوال 
كانت،به. تتضرر ولا الأذى على وتصبر أماله ونمقت، وتمفته وتكرهه مي ي

الفاقدةوالجهل والموات العدم بصفات الموصوفة نالك، من أكمل الذات هذه 
أوبلغحسه فقد عمن أو الوات عن إلا تلب، لا الصفات هاو0 فإن للحس، 

بغضاولا حبا له تالع لم اكي الغاية إر والجهل والجز والضعف، الهاية في 
رصىلآ،ؤولا غضبا ولا 

/٦(.a،(T_لأن ت واكل اسل تعارض )١( 
لأ؛نسمية،وJنفلرعجعرعاكاوىت (؛ ١٤٥١)،/المم، لاين ت المرملة المواعق )٢( 
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٨الكبير التفسير ش الصفات أبات من الرازي موقف 

منهيكون لا ممن أكمل الحب مع والبغض الرصي مع الغضب أن كما 
أنتستحق التي المذمومة للأمور والغضب البغض دون والمحب، الرصي إلا 

ؤيدلمحنم ؤترفع، ؤيخفض ليمنع بأنه؛عطي، اتصافه لكن ولهذا وتغض• تدم 
تقتضيحيث الأحر لأن والر؛ع، والإعراز الإعطاء بمجرد اتمافه من أكمل 

المحلفي بالأخر رخل الموعين، أحد إلا ضل لا مما أكمل ذللث، المحكمة 
الصوابالقانون على وجيم الباب هذا اعتبر ومن له، المناب 

إذوبدعاته مخلوقاته من وجه بكل أعظم يكون أن يجب أنه بالعقل علم وند 
لكنؤإذا وأكر، فهوأعظم ومشيئته قدرته أثر فهومن وكمال وجود من فيها ما كل 

أنمن وأجل أعظم وكانت، ذاته، تناب بذاته يفعلها التي أفعاله كانت، كدلالئ، 
قدرهاالبشر عقول يدرك 

إتباترمن يلزم بحسنر والقص، الكمال ين التقابل دلالة ١^١^،; ألوحه 
الذيوالإيجاب الملبه تقابل محن هو ينهما التقابل لأن الأحر، نفي أحدهما 

أحدهماتحقق من لأبد بل مما، انتفاوهما ولا المقابلين اجتماع فيه يمكن لا 
المللقالكمال ثبوت لذاته يستلزم القص عن الله تنزيه أن إذ الأحر، وانتفاء 

واللهالقص، من يقابله ما لثبت، الكمال وصم، لله يثبتؤ لم لو لأنه تعالى، لله 
والإتيانوالمزول اللكدم من الأحتيارية والصفات؛ القصل"ا/ عن مزه بحانه 

فلوكمال صفات والبصر والمع والقدرة العلم وكذللث، ذلك،، وغير والمحيء 
والبكموالصمم والعجز الجهل من بقائمها لأتمفإ بها الرب يتصفإ لم 

• ٩٤ص الاصقهاب، وشرح (؛ ٩٤)أ/يميه، لاين ٠ج٣عاكاوى; )١( 
•)ا/ه؛( تيمية، لأبن التقديس أماس نقضى )٢( 
.^١٥٥ص٦^هلأ القرني، د/عدالاله ; ومجالاتهامصائرها الإملأم في المعرفة يفلر )٣( 












