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الكبيرالتفسير ش اكفات آيات من الرازي موقف 
وج

المطلب

ووردودهاالسمع صفة معنى 

والسنةالكتاب في 

يقول!أذن، ذي وكل الناس من بالأذن الشيء إيناس اسة؛ ش السمع 
الت-حآئز تعالى! نوله ومنه الأذن، حس والمع؛ ، الشيءسمعا سمعت 

بماوالعمل القبول ت والاسماع المصدر، أيقا والع ، [ ٣٧]ق; ثهيده ؤس 
أصغى،ت تع ونيسمع، لم ص بمنزلة فهو يعمل ولم يشل لم من لأن بمع؛ 

حمدهأجاب أي •' حمده لمن الله سمع ت فوله ومنه أجاب، بمعنى ٌهع وتأتي 
قبلهاأي البينة القاصي سمع ومنه والقبول، الإجابة السائل غرض لأن وتقبله، 

بالاستجابة،وأولى فيه، الدعاء لاستماع أوفق أي ' أسمع اللمل جوف، ت ومنه 
ا»عرالبمعتى المع أن العرب كلام ص والظاهر 

فهموسمع الأصوات، ومتعلقه إدراك ممع ت معان أربعة به يراد المع فعل و) 
وانقياد(قبول ومحمع مثل، ما وإءهلاء وصْعإجا؛ة، المعاني، ومتعك وعقل 

معنىمع اللغة في السمع معنى ؤيتفق للمع، اللغوية المعاني معنى عن هذا 
سمعسبحانه قالله الأصوات، وتالق4 إدراك ّهع بأنه تعالى لاه 

)صمع(.مادة (. ١ • ٢ )م فارس، لابن اللغة؛ مقايس معجم )١( 
»_Y؛؛للزجاج، الله: واسما، ؛ ٦٧-٥٧ص الزجاجي، اشمماقاسا،الاله: يطر: )٢( 

للموسالخير: والمباح ٤(، ٠ ١ )T/ الأير، لأبن والأثر: الحدث غريب في والهاية 
)ا/\<'م(،ئدة)سع(.

٣(.٠ ١ — ٣ ٠ ٠ ص لُجا،جأ، لابزالقتم، بداتعاانواتاJ: يطر: )٣( 



الؤيبيراكسسر فى اك^ثت ايات من الرازي موقف سع 

سحانهأنه كما والكون، والنطق والخفوت الجهر عنده سواء والجوى، الر 
،•يدءوْل من دعاء ؤيجتب حامده قول شل 

معنيان!له تعالى الله وسمع 

ؤإ0ت ءؤؤث إبراهم عن تعالى نوله ومته أجاب، حاصبمض المضي 
والجماعتالسنة أهل أن وليعلم الدعاء. مجيب أي؛ [ ٣٩لإيرامم: الرعزه ليع رؤ، 

الإجاٍة.وهو ولازمه مقتضاه ويثبتون حقيقة تعالى لله مع اليثبتون 

تام أنعدة إلى م وهوينقللموت، اْع البمعنى عام، ؛ اكاني، المعنى 

واللهإلا صوت من ما وأنه هق، الله سمع إدراك عموم ييان به يراد سمع •' ١اثول 
آسإل وقنعت روحها i، ءني.لش آفي( مل أثث سخ ج تعالى؛ قوله ومثاله يسمعه، 

اللهسمع إحاؤلة يان فيه فهدا ا ١ ]المجادلة: ه بمثر ّءح آس إف ثايدكا ينخ محأس 
نمنهومع الذي لله ارالحمد ت ها عائشة قالت ولهذا مؤع، مبكل تعالى 

الأصزات،،.
الأصوات،سمعه وّع وجهره، القول سر سمِعه فى استوي قد )فالله 

عنسمع منها يشغله ولا عليه، تنتبه ولا الخلق، أصوات عليه تختلف فلا 
اوائلين(لأ،.كثرة يبرمه ولا ائل، المتغلهله ولا سمع، 

إنج؛بجاآ لا ؤهال I تعالى قوله في كما والاحاؤلة، الحففل به يراد سمع ت الياني 
[.٤٦]ض: ).ه إركِل انح ععة؛كما 

تلحلا أما محثثوو ^١٢ ت تعالى قوله ومنه والتهديد، الوعيا> به يراد سمع ■' الثالث 

٠٦٠صروه— للخطايي، ت الدعاء شأن ينظرت )١( 
ءلريقالهجرش:لأينام،صأإا.)٢( 



الكبيرالتفسير فى الصفات ايات من الرازي موقف 

ووعيدتهدبي هذا فإن '٨؛ لالز"مفإ .ه ئكش?وث لر-تإم ورنتا بك وغوص يرهم 
مروأثم سثع ت ونوله القول، من يرضى لا ما يمرون كانوا حيث لهم، 

ثيثم أ'لأَتيا؛ ٣ دازأ تح;١ أظ ص أثذ إن ^١ أك 
٠[ ١٨١ه ألحريقعذانم^^ ذومأ ويقول 

لازمهاؤإثبات الصفة إثبات أما الموصى، Jالففل ثان المع مجرد فاثبات 
فيوصحهموضعه ى كل اكأييد أو الهديد به يراد المع أن وهو ومقتضاها 

دلائلمن له لابد البينان الايات في بالع المراد المعنى تحديد أن إذ الماق 
وطلبا،حبر والقول بالأقوال، متعلق المع )فإن به، الراد المعنى على ندل 

فلهذاالطالبا إيجاية الطالب، سمع ومن صدفه، ت الخبر سمع من والطالوب 
•أي حمده، لن الله محمع ت المصلي كقول والإجابة، الصديق عن بالمع يعبر 

معفهويممبيال٠وع، مع أوالمع المجرد، المع ولوأريي أحابدءاه، 
أثنإة ثالوأ آإلى مد أقم تٍع وقذ I تعالى فال كما يحمده لم ولن حمده، لن 
ثثًظءا• وهارون لموس تعالى وقال [؛ ١٨١لآلءم,ِان: ونحن سر 

لكقومك قول نجع قد الله ®إن ت ه للني الخللث، وقال ؛ [ ٤٦]ئ; وأدكله< أنتع 
ءآ؛1لثااا.ردوا وما 

اللهسمع I كقوله فهذا [ ٣٩]إيرا،وم: ه أللعن لمح رف ءؤإ0 ت الخلتل قال وقد 
>ؤرإنكماقالتع-الى؛ الداعي، يجيب فإنه دعاه، أجاب أي; حمده لمن 

•[ ٥٠ت سبا ت ميماه سمح إ0م ربت إث؛ يؤتى فبما أهمدت 

٠٢ ٧ / ر١ عثيمين، لأبن • الواسعلية العقيدة ثرح ت خي السمع ام وأنمعاني إلى ينظر 
وشرحصهإ[آ؛ مدي، لأبن الجض: اّاراصح ونظر و"اأ'آ-«مأم(؛ ؛ ٢٠٨

)Y/٣٧(.للهراس، الونة: القصيدة 



الكبيرالتمسر قي الصفات ايات من الرازي موقف ٨ كج
تجيرأنميعا يدعوذ عاتجا، ولأ أصم ثدعوذ لأ ®إثكم .ت الني وقال 

ئنهأهآهكنيث إتكذ>_، ت قوم ذم ني تعالى وقال ،، يريبا*أ 
•أي ؛آ ١ ت المائدة ت ءام؛نه لثوك سنثعون إلٍكيب سنثعون ؤ وقال! [، ٤٢]الماتدة؛ 

[٤٧]النوة: ه لم سممي، مهمبمخ' تعالى؛ قال كما لهم، ننجسون يلهم مطيعين 
يخبرفيما يصدقه لا كان إذا فلان، كلأم سمع ما فلان ؤيقال! لهم، مهليعون I أى 
ؤيقبلمدقه، كان! إذا فلأن كلام وهويسمع ويثير، يأمر، فيما يعليحه ولا به، 
به(يثير ما منه 

بياتتقوم الش الأ-محياؤية، اكفات، من مع الأن ها إليه الشيه يجير ومما 
روجها1، محدأك أر مل، أثن سبع - ^٥٠ تعالى! قوله فى كما وقدرته، وبمشيثته الله 

ل[فالأهأ-تحرأنهصئ سمح أثن  jIءثاورةا نح نآثن أف ِإل ويئئي 
قولهفى وكما ه، الرسول وين ينها الكلام تراجع واكحاور نحاورهما، يمع 
ولكربما اللهم ! ممولواحمده، لمى الله نجع الإمام! قاد ؤإدا رر...، ! . 

ذللث،فيكون للحمد، وجوابا حزاء لما سمعه فجعل ، لكم*أ الله ننمع الحمد، 
ؤإجايتهقبوله القول سمع مع يضمن مع والالحمد، بعد 

معنا؛ءبه؟هأس ^^١١؛ • 'عالمح، توله باب التوحيد، كتاب صحيحه، في الخاوي أحرجه ر١( 
كتابصححه، لم؛ي ومصحيحه؛ من أحرى مواضع وني (؛ ٧٣٨٦)[، ١٣٤لاوّّاء: 

fr^^،،الذكر  Lp ، (.٢٧٠٤)بالذكر، الصوت حفص اصتماب
لابزيب،يان-دساسة: )٢( 

ئايمواصلتثم •إدا وأوله: الأشعرتم،فهغ، موص أبي ■كن 'لويل، حديث من حزء هذا )٣( 
التشهدباب الصلاة، كتاب في صحٍحه، ني لم مأحرجه الحدمنه، .٠ . ظوئغب. 

(.٤٠٤)الصلاة، في 
والردالرسائل؛ جاع صمن ^٨٢(، ؛  ١٦٨لابزتيمة،)اكفاتالأحت؛الة: يطلر: )٤( 

صر،ْآ'؛•المتملقتين، على 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

بالكتابثابت وهدا مع، البهذا التخميهس يقتضي الإجابة )سمع أن إذ 
وندرته(ومشيئته بذاته يقوم تخصيص؛معنى وهو والسنة. 

الأمة.سلف وبإجماع والسنة، بالكتاب تعالى لله ثابتة صفة السمع وصفة 
الذكرآيات من موصعا وأربعين أربعة في )السميع( تعالى اسمه ورد ولقد 

[١٢٧آلهثده ألثعع أنت إيق، منا مثن ^؛^١ •' تعالى قوله منها الحكيم، 
عد_ءِهنيح إقم أممه ثأستعي. ثخ ألثثْلني من يرعنك ؤوإما ؛ وقوله 

 ^1^1[.]٢••

ثنالإفؤ تعالى! محالط موضعين، محي الدعاء إلى ممامحا )ّمع( ول0ظ ورد كما 
؛[ ٣٨ت ]آلألوعاءه ٌءيع إثلد ثنته دييت لونلف ين ؤ، عب رب ربب،ل نحك، دعا 

ألرعت؛ا<ثثج نؤ، إن نإنص إنتبمل آور عد 4 وهب أوى A وصئ ت وقوله 
٣٩.]

أش^Jjlj ت تعالى تال الحكيم، الذكر آيات ني مرتين )مح( يلفظ وورد 
حي0ئيري آلأفمآئ وعتلثلم ثازأ مآ كذكئع آعظ ونحن سر أقن إة ^١ ١٠أث;ى ول 

مدأممه مح جق تعالى ومحوله [؛ ١٨١ء»وا0; ]آل ه عذاُبجوألٌيمح ذوفدأ وثقول 
لوهبفر ّءح آممة إة قاويكا مع وأممه أممه إل وقعأ رنيها 1، عثدلك أؤ 

.]١

محاآلأ ل ٠^٥١ ت قوله محي وذللثح الكريم القرأن محي واحدة مرة وورد؛لفن!•)أسمع( 
نحت قوله محي )يننع( بلففل وورد ؛ [ ٤٦]طم: مأدك1..ه انع •عثكما إنج، 

١[.ءثاويخآه]المجالأ: 

:لأينتج،)ما/مما-؛ما:.جموعاكاومح،)١( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف  ٢١
E3
بدوثمبمهر يره-م ئنثع لا أة بم-ثتوث ج' ت تعالى قوله في )سمع( تبلفظ وورد 

[.٨٠]الز-محرفت  I٠٤.'وتحبؤق لدتبم ؤيسلئا 

هتشعؤن نناؤ إة يثاتشأ ئأذتا ملأ ء؛ؤظلا تعالى.' قال يلفظ)مستمعون( وورد 
[.١٥: ]١^١٠

■للّص قاك أنها * >ها عائئة الموْنن أم حديث في النبوية السنة في وورد 
لشغ،ما قومك من لم—١ لمد I٠١ قال أحد؟ يوم مى أثد لكف يوم عليك أش ررهل 

بثعبئتالين ابن على مسي زطنت إل العمة، نوم منهم لقيث ما آثد وكاذ 
قلموجهي، على مهموم وأنا قايثللمغ أردت، ما إلى يحبني لم ق، 

كفلزتقدأهي، ؛4 ؛lU^١ زأص، ةنس _، قزم؛ ثألأ ألأ أنثفق 
ردواوما ، للت، يومك؛ قول نمغ قذ الله إل ت د قثا قنادانى جنريز، فيها قإدا 

..«رنم.ص 
إ^نزدالiلئنمالى»اشثششىصظاضات، 

ا[اال1وجادلت: روحهاه 1، عثدلك اق قول اثة سخ I ه القي على 
•تعالى لله السمع١١ صفة ١٠تئست الش والأحاديث الأيات من ذك غير إلى 

أء؟س 

؛( ٣٢٣)١ آمن، أحدكم قال إذا ياب; الخالق، بدء كتاب ، هاءيحا< ني البخاري أحرجه )١( 
غضباشتداد باب والسير، الجهاد كتاب صحيحه، في لم ومصحيحه؛ من أحرى وني 
(.١٧٩٥)اللله.، رسول، قتله من •>، الله 

سميعاأقه ؤؤوةا0 ت تعالى الله قول، باب التوحيد، كتاب صحيحه، في البخاري أحرجه )٢( 
طا.[ ١٣٤]الماء: ثنيا؛ثامح 



الءكس)التفس> I ي الصمات امات مب'، ى ١) الر موقف 

الثانيالمطلب 

السمع((ررصفة من الرازي موقف 

شبهقعلى أجاب حينما ذلك وقرر تعالى، لله السهعآا ااصنة الرازي أيبت 
ءؤوهوت تعالى قوله عند تعالى الله عن واليصرو المع ررصفتى لفي الفلاسفة 

مبصراللمسذءوعات، معا ما كونه على يدل [ ١١ت ]الشورى انتيبره ألنمح 
■للمبصرايت 

يجوزونولا والبصر، الممع تعالى الله عن ينفون الدين الفلاسفة شبهة ذكر ثم 
)فانت عنهم هائلا والمبصرات، بالمسموعات علمه على والمصر المع احللاق 

انقلبمحلمر او مع حصل إذا لأنه وذلك ٠لاهر٥ على اللففل هدا إجراء يمتغ ٠ محل 
ؤيتأدىذلك يسبب الهواء همنموج بحتما انقلابا الجسمين ذينيل بين من الهواء 

عبارةفهو الإبصار وأما الماع، هو فهدا الصماخ سهلح إلى التموج ذلك 
الحاسةتأثر عن عبارة والبصر الممع أن فشت المرئي، بصورة الحدقة تأثر عن 

تعالىعالمه على والبصر الممع إطلاق أن فثبت محال، الله على وذللتا 
حائز.غير والخبصرات بالخموعات 

الصوتّذا إذا ^٧يرلا/الخائأى 

ااجيأ،صمها.ج؛ الكسر، التفسير )١( 
معجمت ينظر ها. نفالأذن ونيل الرأس، إر أصلها في النافد الأذن حرق هو ت الصناخ )٢( 

)ما/ا،''آ(؛لأبنفارس، ومعجممقاصاس: (؛ ٢٠٠٣)Y/للأزهري، تهان.بالالغان: 
(،١٨٠)■r/ ممتووى، واسات،: الأسماء وتهذب )ا/ا"آأ(، للجوهري، والصحاح: 
XriU)^/للفيرمي، المير: والمباح 



(EE)
الء^بيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الصوتذلك وجد حث الصوت أدركنا أنا ٠عالمنا جاء الجواب أي من أنه 
تموجعن الصماخ لتأثير مغايرة حالة الصوت إدراك أن على يدل وهدا ه، نفقي 

لأنفدلك الحدقة، لتار مغايرة حالة أنها على u_ الرؤية وأئ الهواء. ذلك، 
الصورةفنقول فيه، العفليمة الصورة انهلباع مستحيل صغير جم النانلر نقهلة 

أنعلى يدل وهذا عظيمة، العالم نفى في المرتية والصورة صغيرة المتهلبعة 
امتناعمن يلزم لا • فنقول هذا ثبت ؤإذا الانعناع، لنفس مغايرة حالة الرؤية 
معالأن هب •' قالوا فإن حفه، في والبصر هع الامتناع الله حق في التأتر 

بحصولمشروؤل حصولهما أن إلا الحاسة لتأتر مغايرتان حالتان والمصر 
٠لاهرفنقول! ممتنعا، الله حق في التأثر ذلك حصول كان فلما التأثر، ذلك 
لتاليجرc فلم بصيرا مميعا كونه عالي يدل انصهره ألنمح * قوله 

بالسمعالميجاة الحاسة أن على الدليل قام إذا إلا الظاهر عن ]نعدل[لآ، أن 
فكانممتغ، تعالى الله حق في والتأير التأير، بحصول مشروطة والبصر 
لهذاالمدعون وأنتم ممتنعا، والبصر بالسمع ماة المالحاسة حصول 

إلىاللفغل بظاهر متمهكون نحن ؤإنما حصوله، على الدلالة فعليكم الاشتراط 
؛عته(ر العدول يوجس، ما ^كروا أن 

والبصر.هع الصفة أبت، أنه الفلاسفة لشبهة مناقشته حلال من واتضح 
الأصحاب،قول ذاكرا ، العالم® صفة  ١١على زائدة صفة مع® الارصفة وهويثبن، 

المعنى.لمتمم أنت، ما والمراب تي٠ما • الأصل في ، ١١
المعي.ليشم انته U وانمواب ]_J[ الأصل: ر )٢( 
الل.ين،أصول في الأربعين ؤينظر ؛ ١٥٤" ١٥٣ص ، ^١٢ ج ، ١ ٤ عج الكبير، التفسير )٣( 

)ا/ا""اآ'-\/مامأ(.







ايكهيرالتفسر في الصفات ايات من الرازي موقف 
كنا^====^==؛==^^^== 

وتفرعنا،دعاءنا تسمع يقول )كآنه [! ١٢٧]القرة:ألنيئره ألثميع أنت إقك ينا ثمل 
تقيل فإن سواك، أحد إلى الالتفات وترك الإخلاص، من قلوبنا في ما وتعلم 
قديكونغيره فان الأمركدللث، وليس يفيدالحمر آذدثِه ألثعيع آنت ، ^j،iفوله؛ 

دونبها هوالمحتمى كانه يكون الصفة هده لكمال سبحانه إنه ؛ قلناسميعا. 

■؛١١]ال—ردى• ألمينده أدثَح • قوله • قائل قال )فإن •' ؤيقول ، ، غيرْ(ر 
يكونهمموصوفون أيثا العباد أن مع الحمر، ط؛ معنى فما الحصر، يفيد 

هاتينبحصول مشعران لفظان والبصير مسمع الفنقول بصيرين؟ سميعين 
هوفهدا لله، إلا ليس الصفات كل فى واوكمال الكمال، ميل عر الصفتين 

الحصر(آآ،.هدا ْن الراد 

تعالىلله والبصر؛ا مع الصفى  ١٠بون على به يستدل الذي الدليل عن أما 
يلى.ما الادله هن.ه ومن ، فحمت بونهما على يالنمل تل..ل رفهو 

ينيرؤلأ يمر ؤلأ معع لا ما سد لم كابمت لاه هال ت لأبنه إبراهثم قول 

._A٥، ج٤ ، مج٢ الكبير، التممير )١( 
تعالىالله أسماء نرح الميتات لوا،ع ؤينظر ؛ ١٠ص؛ ، ج٧٢ ، ١ مح؛ اعثر، التمر )٢( 

.ص٥١التقديس، وأساس ؛ ص٣٣٦ للرازي، والصمات؛ 
التفسيرفي والمصر® المع ررصمتى بون على يها استدل التي الرازي أد'لة جمح مأورد )٣( 

فيهاالقول تفصيل إلى أتعرض لن لأني المبحث، هدا يى لها النقد وسأوحه الكمير، 
أدلةمحاوري أنتي كما الكلام؛ فى تكرار هتاك يكون لا كى ، الممر® ااصّفة مبحث، خى 

عليه؛أعترض وما ارتقاْ، ما موضحة تعالى، لله الصفتتين هاتين بون على الرازي 
الرازيأدلة جمع من اوقة او.الدرامحات فى أحد لم لأنني الأدلة لهدم يرائي و—جب 

اعتراضهمواهلن إلى بالإشارة ومحأكتتفى مصنفاته، كافة من الصفتين هاتين ثبوت على 
الأدلة.مض على 

مخطوط.(، ٢٥٦/١)jهايةالعقول، ينظرت )٤( 



اوء^سرالتفسير فى أبات هس الرازي محوفض مم 

،،للأشياءل ورائي ممر تعار الله أن على يدل وهذا [ ٤٢]عريم: .ه ثقا عنك 
ثىنادحة منها واحد كل ثلاث بصفات الأوثان )وصف الأية: هذه عند وهويقول 

•وجوه من ذلك وبنان لهية إلا 

الإنعامغاية له من إلا تحفها ي^١١ التعفلم غاية العبادة أن ت راحاJها( 
لإؤأ0■ نوله ير نففي نررتاه ما على وفروعيا النعم أصول منه الذي الإله وهو 

وءًئنتماثب ثكموى ؤي-< وقال؛ [ ٠١ةءثدوْه ورتح=غلم رمحب أسَ 
الانتعاليجوز لا أنه بالضرورة يحلم وكما الأية [ ٢٨]البقرة; ءأح؛محكمه أنو]تا 

بعبادتها.الاشتغال يجوز لا أن وحب منعمة تكن لم ما بشكرها 

فأييعصيها عمن يطعها من تميز ولم تمر ولم تسمع لم إذا أنها ت )وتأنيها( 
المعلوماتبكل عالما يكون أن يجب الإله أن على ينثهك وهذا عبادتها، في فائدة 
للمعبود.الغلهل وقؤع من آمنا العبد يكون حتى 

منفعةفأي الداعي دعاء يسمع لم إذا فالوثن العبادة مخ الدعاء أن روثالتها(ت 
التمرن.ذلك في هنفعة فاي إليها يتقرب من بتقرب تصر لا كانت ؤإذا عبادته في 

كلعن عاريا كان ممن أفضل المافع الفار المبصر السامع أن رورابعها(أ 
فكيفالوثن من وأكمل أفضل فيكون الصفات بهذه موصوف والإنسان ذلك، 

الأحس.عبادة يليق؛الأفضل 

منيخاف ولا منفعة منها يرجى فلا تفر ولا ني لا كانت إذا ت روخامسها( 
عبادتها.في فائدة فأي صررها 

حكىما على والإفساد الكر عن ها أنقتحفثل لا كانت، إذا روسادسها(أ 

١٠ ،جآ'ا، ^A التفسيرالمجير، تنظر• )١( 



٨الكبير التفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 
=======^===ًكلا

•فيها للغير رجاء فاي جذاذا وجعلها كرها أنه . إبراهيم عن تعالى الله 
يبصر،لا )وثانيها( مع، يلا رأحدها( ت أوجه ثلاثة من الوثن عاب أنه واعلم 
ؤيجيبيمع فانه لريي إلا ليت الإلهية بل له قال كأنه نيئا عك يخي لا )وثالثها( 

ؤيقضي[ ٤٦]طه: رأربج!>ه اتثع مثً=فنا ؤإنجر محال؛ كما ؤيبصر، الداعي دعوة 
[(٦٢]المل:  ٠٤دعاه إدا ألمصطز ءؤأس؛بمب الحوائج 

الإنسانأن على القلية بالأدلة يستدل أنه ذكرْ المابق الرازي كلام من ؤيشح 
لهيمح محلا تبصر ولا تسمع لا الذي الأصنام هذ0 من أكمل ؤيبصر سمع الذي 

إسا•تجلل وبالتالي عادتها، 

ؤيبصر.سمع الذي تعالى لله إلا الإلهية تكون ولا 

والمرا،المع لاصقتي ثبوت على مؤلفاته جمع في الرازي أدلة نتتح وحينما 
يلي!بما يستدل أنه نجد 

كيفمائل: الني )إذا فول: حيث تساؤلا أورد وص القلية. الأدلة : أولا 
التمسكأن — العقول نهاية أي — الكتاب أول محي محلت محي أنك مع بالقل تنهد ن

ذلكذكرنا ما نحن I بقولي عليه أجيب القطعيان؟ في جائز غير القالية يالموصى 
الأمةإجماع عنه الجواب بل عنه، الجواب يمكن لا أنه لاعتقادنا هناك السؤال 

هذاوفي القعلعية. المائل في والسنة الكتاب بنصوصي التمسك جواز على 
طويل(لكلام الموضع 

إلىيحتاج الموقف إذ مختمرا، ولو العلويل التكادم هذا من شيئا يبين لم فهو 

،ومج٢١؛ ص٢٩-٣٩ ، ١ ج٥ ^٨، ت وينفلر ؛ ص٤٢٢، ٢ ج١ ، ١ عج١ الكسر، التمر )١( 
ْسأا.وعجما،جأآ، ؛ ص٢٤١، ج٤٢

عخلوط.(، ٢٥٦)ا/نهايةالعقول، )٢( 



الكبيرالتفسير هنئ اكمات آيات محن الرازي موقف ٨

المعإلى فيه يتند ذكره الذي الإجماع حش إن ثم المسألة، هذه في البت، 

والمر*المع ؛اصفي ثبويت، على الدلالة وجه يوصح لا ذكره سق وهوكما 
منالآ1ت.

نمومن يه يستدل ما ومنها يرتضيه، ما فمنها فعصب،. العملية الأدلة I يانيا 
كالأتى:العقلية أدلته فجاءت عنه. ؤيعدل فينتقيه عليه، يعترض 

عليه،يعترض ولا وهويرتضيه، الأولى. وفياس الكمال، بدليل امتدل ت أولا 
أكملوالله كمال، صمتا — والمر المع أي — الممتين هاتين )إن يقول حيث، 

٠الكمال( صفات باكمل موصوفا يكون أن هدا من فلزم الموجودات، 

بسمحليس ممن أكمل والبصير المع أن على القائم العملي الدليل • ثانيا 
*وهوتعالى منه أكمل ان الأنلكان الكمالين بهذين يوصف ولولم بصير، ولا 
قالمن ، لأصحا١بإلا ت)ومن بقوله المحمل فى وانتقده الدليل، هذا عن عدل قد 

يكنلم فلو بمر، ممع منا والواحل؛ مؤع، بلس ممن أكمل والبصر مع ال
وهذاوهومحال. تعالى، الله من أكمل منا الواحد لاكان كذلك تعالى الله 

الوجهوالحز يمنى، لا ممن أكمل الماشي • يقول أن لقائل لأن • صعيف 
بهموصوفا تعالى الله يكن فلولم به موصوف، منا والواحد القبيح، من أكمل 

والل.ليل، الثالث، العقلي .لٍل ااالعلى الاعتراض في يرا■؛عآئمكلأمه مزيدإيضاح، له ّيأنى ، ١١
تعالى.لله والمر المع صفي موت على أدلته مجن الثالث، 

\(.YT_Jصا،اا-''آا؛ )^١،^، العاب، انمنالم، )٢( 
ى.00)\إونهاية!_، ^ YMy-0,الخمن، بمظر: )٣( 

؛>_YUالأسادفيالأءمماد، لثظرإركلأماماليفى: الخزالي، سبالأصحاب،: ( ٤١
(.١٨١— ١٨٠)\إ العقائو، قواعد الدين، علوم ؤإحياء 



الكبيرالتفسهر في الممات آيات من الرازي موقف 

•، تعار\ الله من أكمل منا الواحد يكون أن لزم 
فيعليه اعتمدوا الدى المتكلمين، المشهورعندمقدمي العملي الدليل ت ئالئا 

يكونأن صح فإنه حي وكل ألاوهودليل)أنهتعارحي، إساتهاتيناسين، 
يكونأن وجب بصفة، موصوفا يكون أن صح من وكل والمر، بالسمع موصوفا 
فثبتوالعمى" الصمم هو والبصر المح وصد ، يفدها أو الصفة يتللث، موصوفا 

والعمى،أوبالصمم والبصر، بالسمع موصوفا تعالى الباري يكون وأن لأبد أنه 
ولمامحال(. مالي الله على وهي والآفات. التفانص باب من الوصفان وطان 

موصوفامالي كونه وجب والبصر مع البأصداد موصوفا تعالى كونه امثغ 
المطلوب(وهو والبصر مع بال

كلأن من ادءو0 ما )إن يقوله: وانتقدْ الدليل هدا على الرازي اعترض وفد 
يصححي كل أليس ت السؤال، هدا عليتا يفح والبصر، يالمع اتصافه يصح حي 

كيف،ثم متها. شيء عليه يمح لا ءال، الله أن ح واللذة؟ والألم بالشهوة اتصافه 
لوصحفحي لحياتنا، مخالفة الله حياة أن يعلمون وهم القول، هدا إلى يذهبون 

السمعكون احتمال( مجن هلءا يمع فهل والبصر، مع يالالاتصاف كأحياء علينا 
ممتغالشرط هذا أن وبما والعين؟ الأذن في التأثير مشروهلين؛حصول( والبصر 

اتصافهيصح ما كل أن كما ممتنعا. أيصا المشروط كان لله، ثة يالمالحصول 
لأنهممرصي، غير فول بضدها أو الصفة ؛تلكا يوصفس( أن بد فلا يصفة 

.ص٢٧١يطر: )١( 
؛ ٦٤ص الأشعري، انمن لأبي الثغر: اعل إلى رمالا في: الديل لهذا يطر )٢( 

للجوض،والإرشاد: ؛ ٤٧ص والمهد، ص^؛ لياقلأني، والإنصاف: ص1آ؛ 
للأ-نرا-ض،،واكمرفىال-ين: ؛ ٢٩٢ص للإيجي،، والمواف: -٣٧؛ ٧٢ص

(.١٨٨)ا/النفي، الممن لأيي الأدلأ: وسمرة هسرآه؛ 



الكبيرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف ٨
يا

لمتلا مما وهذا وجوديان، والصمم العمى بأن القول إلى ئد، عند يحتاجون، 
الملكةنقابل والعمى والخمم والبصر ْع النقابل إن ت يقولون الدين القالمنة به 

هذافليس الضدين تقابل متقابلان إنهما لوقيل وحتى الضدين، تقابل لا والعدم 
اللهإن قولهم! أما يرتفعان، قد الضدين لأن أحدهما، حصول على قاهغ بدليل 

علىوالفص القص، صفات من لأنهما والصمم، بالعمى يتصف أن يمكن لا 
الأياتبظواهر الإجماع يثبتون ولكنهم الإجماع، هو عليه فدليلهم محال، الله 

منفلنتدل هكذا لأمر ا كان ؤإذا سمعي، الحقيقة يى فاستدلالهم والأحاديث، 
اليلالةفي أقوى لألها والبصر، مع بالالمصرحة لأحايبث، وا لأيات با لأمر ا أول 

القاضيمن القد مادة استقى وهوقد ، الإجمااع(لا، على الدالة الفلواهر من وأكثر 
والئهرستانىل"ا/عبد١^^^٢،، 

الأبقالثاني الدليل من كلامه آحر في ذكر، كما - بالإجماع امتدل ثالئا: 
تعالى،لله الكمال إثبات تند مأن إلى ذمت، حيثح القل. تنيه مالذي ~ ذكره 

استقىقد وهو • الشرعية الأدلة من تمد المالإجماع هو عنه، المفي ونفي 
الأكجاءالقضية هده في المرضي أن ذكر حين، الحرمين، إمام من المستند هذا 
تقدسعلى تعالى، بالله آمن من وكل لأئمة، ا أجمعت، قد إذ مع. الإلى 

ابريءنالآفاتوالقائصرْ،.

)^١،العالة، والمطاف ؛ ١٧١ص والحمل، الأدبعين، يطر: )١( 
مخطوط.(، yo>-yiAونهاةالفول،)\/ج"ا، 

يطر)٢( 

يطر)٣( 

يفتر)٤( 

ينفلر)٥( 

)يمأ"اا(.المش،

.YU_«الإقدام، نهاة 
)ا/آآ؛أ(.والأرمن، المحصل، 

•ص٤٧للجويك،، الإيفاد؛ 





الكيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ٨ كج
[(١٣]د: .ه بجمت لما فآستيغ محيف >ؤوأا ت هؤئ لموسى وقال 

منها.'للمع، عدة معاني ذكر وقد 

والكلامالقول سماع يمعتى المع ١( 

الدعاء.وقبول إجابة بمعنى المع ٢( 

درثننم>اد يرين هب رن ثال رنه دعا هنالك ؤ I تعالى قوله عند يقول حيث 
صوتيسمع أن منه الراد )ليس ت [ ٣٨لآلهم»مِان: .ه ألدعاء سمح إييد هته 

وهورحاءْ، يخيب ولا دعاءه يجس، أن منه الراد بل معلوم، غدلك الدعاء 
•المومنتن حمد من حمد قبل ت يريدون حمده، لن الله سجع ت المملين كقول 
دظ0ت ّْريم سورة ُي، إم زكريا عن حكاية تعالى قال بما متأكد وطا 

إ[(أ]مريم: ثتثاه رن، دعآك 

والتحذير.والنحر التهديد بمعنى المع ٣، 

صتإممحر j*^؛، لا ما أثم لولب ين أثدوى I تعالى قوله عند يقول حنث 
سمحيعنى التهل.يد. منه )الراد ! [ ٧٦]المام؛; (.ه أتام ألتميع هو ؤأثم معا ولا 

ؤص،صعمأ.أاسالممال)١( 
ومج؛وصا"آ"ا؛ وص؛ح؛ صا"ما؛ ^٦، صْآ"؛ *حكجْ، التمرالكير، يتظر؛ )٢، 

 Aجاّ ، وهجْ ؛ ٢ ٠ وص^" ، وص،"٢ ص'اآ، ، ج ، A_،< ١ ج٢ ، ^٦ ؛ ١ ١ ، ■AV_< ؛١
؛١٣٠ص ، ج؟١ ، ٩ وْج ؛ ١٨٤وص ، ١  ٦٧ص ، ١٦وج ؛ ١٦٨ص ، ١ ٥ ج ، ٨ ومج 
؛V ٠ ص ،  ٢٣ج ، ١ "١ ومج ؛ ١٤٣،ص،ج١١٢٢ومج ؛ ١٤٧،ص•١،ج٠٢ومج 
.^١٧٢؛ ^٨٥١؛ ص١٣ومجما،جهآ، ؛ ص٣٧١، ^٤٢

لوامعؤيننلر؛ ؛ ص٩٣١ ، ١ ج٩ ، ١ مج٠ ؤينفلر ؛ ص٤٣، ج٨ ، عج؛ الكير، التمر )٣( 
صممآ_إمآال^ت، 



٨الضير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

ضمانرهم(عليم بكفرهم 

رميثإذ ربت وما ثنلهتر أثن ؤوؤك, ساودم ٠ تعالى نوله عند ؤيقول 
.هعينت تمح آثت إنك ثتتئ نه ألئفيهى وثتي؛ زئ أممت رلنيمك 

مجرىيجري وهذا iلوJكم، باحوال عليم لكلامكم )سمع ) [ ١٧]الأنمال: 
والترهيب(لآ،.التحدير 

ئزإيم أق عل ومةJ تا ثآجح لاثلم جثزأ وإن جره ت تعالى قوله عند ويقول 
يضمرهبما عالم لأنه الزجر، 'على بدلك )نثبتها [• ٦١؛ JijUVi]؛؛؛^ ٥١ألتمح 

يقولون(لما ومحامع العباد، 

ؤيئجآل1هتار ي أكل يؤيح أق ياذى وكي I تعالى قوله عند ؤيقول 
ماعلى يقدر كما )أنه [I ٦١]الحج: وه بمسند سبمع أق ؤأف آكل 1، آفهثار 

عليه،المغ يجوز ولا والمبصر، مؤع الميدرك فكدلك غيره عليه يقدر لا 
والممر(سمؤع الم فى يجوز لا ما على الإقدام من كاكحدير ذللثج ؤيكون 

رنجهال ءند-لش ؤ مل أه سخ ج ت تعالى ثوله *ى رقد، معنى يحمل وهو 
Xj^^J  ؛نيره سمع أثن إة ^١ ١٥٤ئنح ثآثت أثب إل[L»_J :^ التوقع،على ١^١

يتوقعانكانا والمجادلة الله. رمول لأن التوغ، معناها ،اقد( I يقول حيث 
عنهما(يمرج ما ذلك في ؤينزل وشكواهما، مجادلتهما الله يسمع أن 

ص'آأ.مج1،جآا، المميرامر، 
القسراع؛ر،جم،جها،صاإا.

.١ —٨٨ ص٧٨١ ، ١ ج٠ ، ^٨ الكير، الضير 
ص•!.ج-اآ، ، .ج٢١ التمرالكر، 

ءس*ه'ا.هجْا،ج*"ا، الكسر، الممبر 





الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

إن|م سمع، لم جاوره إدا مدى معه لكان لم المتقبح من المستصن الكلام 
جوابهم،إدراك وعن كلامهم، استماع عن عجز واحد وقت ني جماعة كلمه 
اختلافمع واجتماعهم، نفرنهم عند وألفاهلهم الخلق لدعاء مح الهو والله 

عنالمائل ؤيعجز يقول، أن قل المائل نلب في ما يعلم ولغاتهم، ألسنتهم 
سمعهعنه يزول والمخلوق قلبه، في الذي فيعهليه الله فيعلم مراده عن التعبير 

يبقلم فإذا ؤيرثهم، الخلق يفي يزال ولا يزل لم وتعار نارك والله بالموُتج، 
القهار(رالواحد لله فيقول يرد، من يكون فلا النوم؟ المللث، لمن • نال أحدا 

ث،حكل مع، للومقتضيات آثار ذكر أنه في والجماعن السنة أهل وافق كما 
هذاذكر وسبق السياق، يقتضيه وما موضعه 

شضيالإحاة )سْع إذ الاختياؤية مات 
يقومبمعنى تخصيصن وهو نة* والبالكتاب، ثابتا وهذا السمع، بهذا اكخصيمحى 

وقدرته.ومثيئته بذاته 

بذاته،يقوم بمعنى لا منفصل، مخلوق بأمر تخميص هو النفاة وعند 
منتفالنؤع هذا أن يقتضي المذكور والاستماع بالنفنر يحب، من وتخصيص 

غثرهم•عن 

هومنالادراك هومطلق الذي والمع الرؤية نفس إن يقال; هل ذلك ْع لكن 
أنهت أويقال كالعلم؟ به تعلق وقد إلا ومرني مؤع موجود يمكن فلا ذاته لوازم 
تقولان فيه هذا المخالوقادتi؟ بعصر إلى ينفلر لا أن فيمكنه وقدرته يمثينته أيصعا 

يجعلونهالذين وأما وقدرته، بمشيثته متعلقا ذلك، يجعل لا من قول وا٢ثول 

سن:لأبياكامالأضانى،)ا/حما-هما(.
تعالى.بالله الالآJق المع معنى ثالثا الأول؛ المهللب، يرام )٢( 



الكبيرالتفسير قي الصفات ابات من الرازي موقف 

تعلقوحب والممؤع المرئي وجد متى I يهولون فقد وقدرته بمشيئته متعالما 
به.الإدراك 

وقدرته.بمشيثته يتعلق والرؤية المع جنس إن I ١^^؛، والقول 

منطائنة عن المأثور هو وطا الخلوقات، من شيء إلى ينفلر لا أن فيمكن 
الملف(لا،.

قبلولا فنائها، بعد لا وجودها، عند المي,اد أصوات مع يتعالى فالله 
حدوثهارم

ه!نفيهلرح موال وهنا 

تعالى؟لله ومتجددا حادتا سمعا أتيت الرازي هل 

نجديره نفحلال من المع® ارصفة في الرازي لأقوال عرض من مبق ففيما 
بالذكر.الخالة لهده يتعرض لم أنه 

منماح لا بأنه اعترف قد أنه نجد مؤلفاته باش في أقواله نتتع حينما أننا إلأ 
محالا.ليس الكراهية قول وأن وحادث، متجدد ومر سمع بائبات القول التزام 

والتزمالرازي، عبدالله أبو الإلزام هذا ذكر )وقد •' تيمية ابن يقول هذا وش 
بأنعليه احتج المخالف فإن بذاك، ليس بجواب أجاب أن بعد الكراهية قول 

وهومتعلق، من له يد لا الإدراك لأن قديما، يكون أن يمثغ والمر المع 
همإذ وجوده، قبل للعالم والبصر المع نبوت فيمتنع بالمعدوم، يتعلق لا 
الإدراكنفس والمر المع بل ؤيبصر، مع يبه الله ذات في أمرا يثبتون لا 

بوعاكاوى;لأينتج،)ما/مما-؛ماك)١( 
(.٠٣١٢/١٦جْوعاسوى:لأينبم،))٢( 





او3كبيرالتنسر فى الصمات أبات من الرازي موقف م

يكنلم ما ورأى سمع كان ؤإن ليمر، تسمع أن ض لزم كذلك يكن لم فإن 
ورآه.سمعه 

وأنهالرائي• السامع بيات مائم وجودى أمر هذا أن يالاصطرار المعلوم فمن 
والعدم(الوجود بين واسطة ولا عدميا، أمرا لمس 

امتناعفي شبهته على المع في كلامه يبن لم الرازي أن ينبض عرصه صجق فمما 
الاحتيارئةالصفات ينفي أجلها من الش الئبهة وهي تعار، يالله الحوادث قيام 
تعالى.الله عن 

الزينالأثاعرة يخالف هن.ا بقوله وهو تعالى، لله متجددا سمعا أثبت إنه بل 
يتعلقلا إنه قالوا ثم العدم، في ثابتا جعلوه ثم والبصر؛الإدراك، المع فسروا 

الالفمعلومة أقوال( وهده محضا، عدما تعلقه؛الموجود وجعلوا بالوجود، إلا 
لضرورةبا 

الطرا؛^^ ٥١١في الأثاعرة بقول، التزم الرازي أن العلم ْع 
ثبوتعلى بها استاJل، التي أدلته في اصهلرابه في الصالح الملف، ، حالفأنه إلا 

علىالاستماع حمل حينما أيصا وحالف تعالى، لله والبصر'؛ المع صفتي  ٠٠
المجادلة.آية في التوقع على )قد( معنى حمل وحينما الجاز، 

•وجوه من عليه الرد وستكون 

تعالى.لله والبصر،؛ المع صفتي ٠٠ثبوت أدلة إيضاح ١^)،• الوحه 

(.٧٧٩-  ٧٧٧اس،)م )١( 

(.٧٧٩، ٧٧٦)م اكعيب، )٢( 

البصرالتالي المحن، من المنلر، *صفة من الرازي مؤنق ت الثالث، المطل-، يراجع  ٢٣١
والروية١١.والفلر 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

صفتيبون على فهواعتمد أدلته، قي حتى اصعلرابه الرازي على يلاحظ مما 
أنوهو تقريره في أطال ما يخاف هذا أن مع الفل، على والبصر® مع رال

ظنيةالنصوص وبأن القعلعيات، في حائز غير النقلية بالنصوص اث، التم
بأنت عليه أجاب ثم ، اولا نأورد ثم ، العقليارتv على تتقدم لا وأنها الدلالة، 

الإجماع.هو ذللئ، في العمدة 

هوبل كافح، بجواب اول نمن أورده ما على يجب لم عليه يلاحظ فهوكما 
التيالكلامية ماتله إزاء مأزق في أنه ه بنمأحس إذ أكثر ولا أقل لا مخلص 
الذيالإجماع على اءتما٠ أنه نجد بل عليها، الجواب يستطيع ولا يورودها 

الفل.متنيه 

رسولهوبقول ه نفعن بقوله تعالى لله الثابتة الصفات من والبصر )فالسمع 
والإيمان(العلم أهل وإجماع وبالفهلرة ويالعقل ه، 

بهيتدل ما يبين والقرآن أيصا، بالعقل يعلم المع عليه دل مما كثيرا إن )ف 
■والبصر المع تثت الش الأدلة هده ومن ٠ عليه، ؤينبه إليه ؤيرشد العقل، 

جماد،أو حي عن شبم، مواءا مطلقا تقص 
يجبولا يخلقه ولا ثيء عنه يحدُث، أن يجوز لا الصمات هده عنه انتفت، وما 

يمزؤلأ معع لا ما نمد لنر ؤءنانم، ت الخليل فال كما يدعى ولا يعبد ولا مائل 
تنمقرذ دنتثو0ؤز نل ^٥١١؛، : لقومه إ؛رهيم وءال [، ٤٢]مريم: ثقاه محك ني؛ يه 

لالثعراء:تتلوذاه< َأةقلأئ، ء١زآثئا ؤحدآ بز قالؤأ .يضنيث أز دشومج| أر ؤر 
معبودا.ريا يكون لا يبصر ولا يسمع لا ما أن الفهلر في المستقر من لأنه هدا 

،١٦٣)ا/ الخيمازه عبد,الله د/ ت البخاري صحتح من التوحيد كناب شممح ( ١ ) 
محب،لأبن التدصرية: )٢( 



اليشهرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

والعيوبالنقاتص أعظم من أنه بالفطرة معلوما الممات هذْ نفي كان ؤإذا 
النقاتصهذه عن أبعد الخالق أن بالفهلرة المعلوم من كان بالمعدوم شبها وأقرب 

الممتعاتأعظم من العيوب يهده اتصافه وأن عنه ينفى ما كل من والموب 
راصفتيثبوت على دلالتها يوضح لم العقلية الأدلة ذكر حينما الخطيب وابن 

شالمليم العمل دلالة مجن اكالح 
تعالى.لله ثبوتها 

منأكمل البصير مح الالحي فإن الكمال صفات من والبصر مع الثانيا•' 
كمالصفة كانت ؤإذا العقل، بضرورة معلوم وهذا بصير، ولا مح بليس حي 

محضكمال وكل نقص، كل عن منزه والله نانما، لكان الرب بها يتصف فلولم 
له.ثابت فهو الكمال صفات من عليه جائزا كان وما عليه، فهوحائر فيه نقمى لا 

منه.أكمل مخلونانه من البصير مح اللكان به يتصف لم فلو 
لأنالخالق، من أكمل يكون لا المخلوق أن العقول في؛د.اهة المعلوم ومن 

للكمالهومبدعا كان فإذا وخالقه، ريه من استقائه فإنما المخلوق في كمال كل 
أولىومبدعه وخالقه الكمال معهلي أن بالاصهلرار المعلوم من كان له خالقا 

٠به متصفا يكون بأن وأحرى 

تصويرهكان ؤإن والخلف ، السالفمن الله شاء ما به امتدل ند الدلثل وهذا 
معمحه والتمييز 

ؤيطرتحابسصرفسر؛ صمها-؛ْ>، الأصفهانية: العمل.ْ ثرح )١( 
١(.* ٩ )١/ حزبمة، لابن • التوحيد 

—"آ0\.ص١٥١شرح ينظرت ، ٢١
(.TA-T\/i)نمة، لأبن والتل: العقل تعارض درء ينظر: < ٣١









الضيرالتفسير في الصفات ابات من الرازي موقف 

استمعت.أي ٢[ تالأنشقاقت ه ؤحقت لؤا ث ؤ}\ث' ٠ تعار 

دالقر1أنرا،.يتغنى لني لشيءلكستماعه الله مااستمع أي معنى)ماأذف( نكون 
أكثرالموت لذلك ؤيتمع يتلوكتابه، فيمن الموت حن بمحب تعار فالله 

سمععن سع يشغله ولا صوت، يفوته لا نهو ؤإلأ غيره، من 
وحقيقةتعار، لله كصفة الاستماع حقيقة حقيقتين بين يفرنوا لم نالموولة 

للمخلوق.كصفة الاستماع 

صلواتهارون ولأخيه موّى لكليمه ه الله )قال ت حزيمة ابن يقول هان.ا ور 
فأعلم[، ١٥:لالثما. وه ئنشثؤن تققز إة ثاثيآ ه1ذتا ملأ ءاؤق١د : عليهما ١^٠ 
وأحيه.موصى لكليمه يقول ما يسمع كان أن المؤمنتين عباده وعلا جل 

أمرقد المخلوق. كاستماع ليس الخالق استماع ت أمحول الذي الجض من وهذا 
فلفغل[  ١٣]د; لما I نقال يوحى لما يستمع أن موصى أيما الله 

امتجاعغير الخالق استماع لأن مختلف، ومعناهما واحد، الإّتماعين 
معليكون أن عنه وحل حلقه، من شيء يشبهه أن وحل ربنا عز اJخلوةين، 

قو(أم.بفعله شبيها حلقه من أحل. 

(٢٦٥)مآ/للبغوي، ت المة وشرح (؛ ٢٨٢/)ا ملام، ن م للما الحديث؛ غريب يفلر! )١( 
لأبنالإبانة: من والمحار (؛ ٢٦٢/١٠)بطال، لابن البخاري: صحيح ثرح • ؤينغلر 
لأبنورسالةفياساتالأمحالدة: انمر؛ سف الوليد ت: (، ١٢٣بطة،

نمازرىالمعلمآ ياي ش ^^،ية الرمحمايل؛ جامع صمن (، ٢٦)آ/تيمية، 
بعدها.وما ( ٤٩١)؟/ارميان، د/عيدالله وترجح: دراسة للقرحلي والفهم 

)أ/بمهأه(.د/عيداكسني«ان، المحارى: صحح ^حىاباكوحيدمن ينغر: )٢( 
صىحا>للدنش، • الباري عرفح التعليق ؤينظر: )؟/a•؟(؛ التوحيد، )٣( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

منكمؤلّا • قوله ني الجمع )صيغة ت قائلا الثنقيطي الثسخ لأية ا معنى ؤيوصح 
حوفهموس على ردْ من الأية هذه في وعلا حل ذكره وما للممغلم، ننثثؤزه 

هووأخوهيذهب أن وأمره هوكلأ، لذي الزجر بحرف وقومه، فرعون من القتل 
مستمعوأنه باكرواكايد، خاصة وهيمة I أي I ١^^٠٣ أن لها يايا;همبا 

ولتحار' كقوله الموصع هذا غير في أينا أوضحه فرعون لهم يقول ما لكل 
ا-إ[(لر]د: جث ١!؛؛ نثًقآ ق قاة لا 

علىالاستماع معنى اللف من أحد يحمل لم أنه يعلم الإيضاح وبهذا 
حاصة.والرازي عامة، الموولة إليه ذهب ما فيبهلل ، الإصغاء 

سبعتعالى! قوله في )قد( ل الصحيح المعنى إيضاح : الوحه
١[.]الجائلان:  ٠٤أثث

هعفقد هوالتحقيق، أثده سبع ^ثن ت تعالى قوله في )قد( و اكمح المعنى 
للتحقيقتكون الماضي الفعل 

نقلهولعله ، الكثاف صاحب وافق التوغ على )قد( معنى حمل وهوحينما 
عنه.

W W If

)ا"/ار'ا(.للغوي، .عا1ماكز؛ل: ؤيفلر: ؟Y(؛ U-Yin/n)أضواءاليان، )١( 
(؛y\u/y)لرصيانمينسمدالأضااذي، ت الحاحِا ابن كاب على الرصي نرح ينظر )٢( 

فيالداني والض »_Y؟'Y؛ المالقي، لأحمد المعاني: حروف رح ث ني الماني ورصف 
الجوامع؛جمع رح ث الهوامع وهجع ؛ ٢٥٩-  ٢٥٥ص للمرادي، المعاني: حروف 

XUT-Uy/X)يوي 
(.٧١)1إ للزمخثرى، الكشاف: يقلو )٣( 





م■■1سً 

الئادانمحت 

وانيصفة 
مطالب;تلاثة على ويشتمل 

البصر.صفة ا؛ذول: المطلب 

النفلر.صفة المحللب 

الرؤية.صفة الثالث: المحللب 

if if if





الخكسرالتفسير فى الصفات آيات هن اد^ازي ٠^٥^ 
ؤج

١^١،المطلب 

البصرصفة 

تالقرآن في وورودها البصر صفة معنى أولا: 

غيرهإلى تعدى فإذا العين، همن وهو الرؤية، حاسة ت اللغة في البصر 
ؤإنورأيته. وأراه، أيأنفلرإله، ت وتبصره وأبصره وبصرته، أبصرته، ت يقال 

بهصرت إذا أي بالشيء بصرت أو به، بصرت يقال: بالباء أو بنمه تعدى 
علىالبصر ؤيهللق ،. ١٣بمعنى فتكون بالشيء، العلم وهو عالما، ا بصم 

باللهاللائق المعنى أما اللغوي المعنى عن هلءا ،. الخبير بالشيء العليم 
فالله، شيء عنه يغيب ولا شيء عليه يخفى فلا ؤيعلم يرى بصير )الله ذ تعالى 
بأعمالالاسم هدا ر؛هل ؤإذا مبصر، معنى فى وهو إبصار، ذو يعني بصير 
ذوالله أن فمعناه [ ٩٦تملوىه< ينا بصبر ت قوله في كما العباد 
محيهلبجميعها هو بل أعمالهم، من ثيء عليه يخفى لا يعملون بما إبصار 

حيرابالإحسان يجرى كما جراءها العقاب بها يقهم يل حتى ذاكر، حاففل ولها 
.٢٣مثلها(^ويالإساءة 

العليم،بمعنى البصير ؤيعللق المبصرات، لجمح المدرك يعير والصير 

صا"آ؛حجر، لابن وماسالأساس؛ )ا/"اآْ'ا(، فارس، لابن اللغة؛ مقايص معجم )١( 
(.٢٩١)ا/منظور، لابن ت العرب ولسان )ا/آه~ماْ(؛ للفيومي، المنيرت والمصاح 

مائة)بمر(.

ص0أ-يأ.للزجاجي، الله: أسماء اشقاق )٢( 
(.٢٨٣)آ/جربر، لابن حا٠عالمان: )-١( 



الء^1واوأرالتضسر قيئ اكفات آيات ْن الرازي 4وفف ^٠^ 

بأفعالعليم يمعنى بصير بحانه وهو حفي، ثان شيء كل يرى بصير، جه فالله 
بعضهنعمل والذي [؛ ١٨زالحجرات؛ بما بمحر ت تعار قال عياد0، 

المرر،وغير أعمالما من المرر يبصر تعار والله مرر، غير وبعضه مرر 
الماءرا،.في ولا الأرض ر حافية عله تخفى فلا 

)أيت ٢[ • ]ألممران: المثاده ىه_ار تعار.' قوله عند كثير ابن يقول 
يفعلعما أل يلا الذي وهو الصائلة يستحق عمن الهداية يستحق بمن عليم همو 

٠ورحمته( لحكمته إلا دلائ، وما يألون، وهم 
الصفةلازم وأثبوا تعار، لله صفة البصر أثبتوا الصالح السالف أن وليعلم 

العلم.وهر ومقتضاها وأثرها 
الليلةفي وئام الالنملة دبيب فيبصر وصغر، رق ؤإن شيء كل مبصر فالله 
مايثمر كما السع، الأرصين تحت ما ؤيبصر الصماء، الصخرة عر الظلماء 

جبيحالجراء تحق يبمن بمر ممع وأيفا السبع، موامت، الفوق 
شيءكل يرى بحانه فهو مرر لكل بحرم أمرين؛ بحرم فشمل • ل ■حكمته 

.عباده بأفعال علمه بمعنى وبهره حفى، ؤإن 

الأمة.سلف وبإجماع والسنة بالكتاب تعار، لله ثابتة صفة والبصر 

عتيمين،لابن اراطية: الخثدة وترح ؛ ٦٦١— ص* للخطايي، الوعاء: ثان ينظر: )١( 
T'A/]).)

r(/Yn).القرآناسم،)تمر )٦( 
.ص٧١ مدي، لابن ارجمن: امريم سر )٣( 
الصغير،د/حصة تة؛ الالكثب، في الواردة وصفاته العض الله أمماء رح ٌينظر: )٤( 

.Un_



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

الحكيم،الذكر آيات من موصعا وأربعين اثنين في )البصير( بلفغل ورد ولقد 
َكالت ومحوله ، [ ٠٨]١^،: بفيرإه< همعا َكال أممت وإد •' تعالى نوله منها والتي 

[١٣٤لالن_ا،: لمّناه سميعا أممه ؤان وأ'لآحره ألJها ماث أم شتي ألJما ناب ييد 
ه. صر سلوث بثا إقؤ قم؛ وك معاى رش؛اب برث 'كآ ومحوله؛ 

[.١١٢]مء: 

أئمكم،على ررأربعوا • قوله البصر* *صفة تثبت التي الأحاديث ومن 
ذلكغير إلى ؛ محرببا٠٠ تجترا نميعأ ثدعوذ عايأ، دلأ أصم دنءو0 لأ ُإثيم 

للهالمنان هذه والجماعة السّنة أهل بها يثبت التي والأحاديث الأيات من 
تعالى.

تالبصر(( ))صفة من الرازي موقف ثانياأ 

شبهةعلى أجاب حينما ذلك وقرر تعالى، لله المرا؛ *هفة الرازي( أثبت 
ارصفةيثبت وهو تع-الى، الله عن والبحر* المع *صفتي لنفي الفادسمة 

تعالىالله وبصر سمع أن وأثبت الملم*، *صفّة على ة زائل. صفة البصر* 
والبصر*المع *صفتي ثبوت على واستدل الخلوقين. وبصر لمع مخالف 
فتارةتعالى الله حق في البصر معنى أن أوضح وقل. ،. والقلي١ العقلي بالدليل 
يوضحوأحرتح( ، ، العبادأ يفعله ما ؤيرتما يبصر الله أن •' البصر معنى أن يوضح 

المع®،ءصفة بحث في بيانه مبق ما يرا^ع )١( 
،١٠ووعح ؛ ١٢٦— ١٢٥ص  ١٠٠ جء؟ وعجما، ؛ ٢ ص ج ٤ ج ، ٢ ٌج ، الكبير التمر ت ينظر ( ٢) 

؛١٥٨ص ، ٢ ٠ ج ، ١ ٣ ومج ؛ ٧٠ص  ٢٠٠ ٢ ج ، ١ ١ ومج ؛ ١ وص٧٧ ؛ ١٤٧ص ا ٢ ٠ ج 
،٩٨ص ، ٢٨وج ؛ ٧٩وص ؛ ٥٢ص ، ٢٧ج ، ١٤ومج ؛ ٣٨وص ؛ ٢٤ص ، ٢٦وج 

•٣٠وص* ؛ ٢٥ص* ومحها،جهآ، وص؛إا؛ 



اليضيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ٨

رؤمحآّث• تحار قوله عند يمول حنث العباد، يفعله بما العلم البصر من المراد أن 
إنفيقال; العالم; به يراد قد المر أن )فاعلم [: ٩٦]البتر: يثا ذنيبر 

وحدتلو صفة على أنه به يراد وند معرفة، أي الأمر، بهيا بصرا لفلان 
قال:من أن إلا بحانه. عليه يصعحان الوصفين وكلأ لأبمرها، المبصرات 

واللهمحالة لا العالم على البصر هدا حمل يرى أن يصح لا ما الأعمال في إن 
)فيهI [ ١٩لك: ]الثم\ره ثؤم 0لمل ت تعالى نوله عند لنقول ؛ اعلم( 

وجهان:

بميرفلأن يقال: كما الدقيقة، بالأشياء ءاu كونه الصر المرادمن 
حذق.أي الأمر، بهيا 

شيءبكل والله ، شيء تعالى إنه فتقول: ، ظاهرم على اللقفل نجري أن •' التأني 
إذاالبصير: قبل: فان كن.لك، الموجودات ولجمح لنفسه رائيا فيكون بصير، 
به.عالما كان إذا بكذا بصير فلأن يقال: العالم، بمعنى يكون باياء، عدي 

(ريصير؛المبصرات سمح؛المسموعات، الله إن يقال: فانه لم، نلا قلنا 
والجماعة.السنة أهل عقيدة ضوء عالي الرازي موقف نفند تالئا؟ 
وأنهما، والجمر* المع ل٠صفني إثباته في والجماعق السنة أهل الرازي وافق 

تعالىالله سمع أن إيضاحه في ووافقهم الءالم«. ل»صفة ومغايرتان زائدتان صفتان 

.ُج٢،ج٣،ص٤٩١الكر، التمر )١( 
بالعلم•المر، لمعتي الرازي إبماح إر ؤيتظر • ٧٦ص ٣، ج* ، ١ ُجْ المحّ' الشتر ، ٢١

دلأ'؛ ١ صرآ٤ ' ١ وج٠ ج؟'*_UU؛ ' ^٥ ؛ وص٠٠٢؛ صماْ ءي' ' ٌح٤ • فى< 
؛،ص•٥؛ح٢١؛وج٢٢،ص٠٦،ج١١١٢وعج ؛ ١٩٦وص ؛ ١ ٦ ٤ ص ، ١ ٥ ج 

_>U؛، و.جإا،جv٢_؛Y؛ ، ٢٦٧؛ ص٨٩١ ومحمآا،جْأ، ؛ ص٦٦ج؛؟، 
صخ"ا.،جا"ا،  ١٦٧، ص١٢ومجها،ج'مأ، ؛ وص١^١١



اككبهرالتفسيو فى الصفات أبات من الرازي موقف 

المماتمن له تعالى الله إذ ، ومرها المخالوئات لمع مخالف ومره 
وماالسابعة، الأرض تحت وما الثرى، حن ما يرى تعالى )فالله أكملها. 

مايرى يخفى، ولا ذلك من شيء بحرم عن يغيب لا العلى، السموات في 
تربما يرون وبنوآدم الموات. في ما يرى كما ولججها، الحار جوف في 
منأحد بصر يدرك ولا متهم، يبعدون ما أبصارهم تدرك ولا أبصارهم من 

المعاني(وتختلف، الأمامي تتفق وقد حجاب، وبينه بينه يكون ما الأدمتين 

وسياقه.وروده حب البصر من الراد أوضح حينما الملف وافق كما 

ه MM

السمع،.ءصفة بحث قي إيضاحه سمق ما يراحع )١( 
صه"اا(؛وطر: همالقا-.مالأطنى،)\/ا"بما-^>، اسفىياناوس: )٢( 

عادتض;الوباب الهجرنن وطريق (؛ ١١٧—١١٤)ا/لأ;نحزيمة، التوحب.: ت ؤينفز 
.ص٦٤١الشم، لأبن 



الء^اويرالتفسير في الصفات آبات من الرازي موقف وج

التأنيالمطلب 
النظرصماة 

;والسة الكتاب في ورودها النظر صم' معنى أولا: 

يستعارثم ومعابمته، الشيء تامل وهو المن، هوحس ت اللغة في النحلر 
إلىنظرت والبصر، المعاينة بمعنى كان بإلي عدي فإل ب، ويتسع 
الأنتفنأر،بمعنى كان ه ينفعدى ؤإن وأبصرته، ءاينته إذا إليه أنفلر الشيء 
الفلرمعنى عن أما اللغوي، المعنى عن هذا انتفلرتهر١،. أي ت نفلرته ت يمولون 
يشاءعما ؤيعرض بثاء من إلى سنلر تعالى الله ت تعارضو بالله ال-ادئق 

معنىمن المراد يوضح والذي ا، ذلائ،ر على النمرص دك كما إليه، ينظر ذؤح 
المعنىنوصح التي م.>نة المتن الكتاب آيات من فه ورد موصع كل في النغلر 

والعطف،أوالرحمة، الممة، نملر به يراد )فالنفلر النفلر، من به المراد 

[٧٧]آلءمِان: ا*لمدنته يزم إي يتفلز ولا أس تحقيثثت( ودلا ت تعار قوله ومنه 
عنه.يعرض والبغيض إليه، ينظر والمرحوم المحبوب، كان إذا 

ثقلنزلا الثانة، اممه:زم م لأ •رنلأة ه: الني عن المستن وفي 
دعابزوملك،ك1اب، رام، نح ولهمءنان،أب، بركتهم، دلأ إليهم، 

بنلالماح_، ; اللنة ني والمحيط .(:' iii/o)فارس، لاين اللغة؛ مقايس معجم ينظر•  ٢١)
لابنوءراسالأاس: (؛ ٢٨١)Y/ للفتوس، واوصاحالم؛ر: ءّاد،)•ا/اآ-آآ<؛ 

عادة)نظر(.(. ٤٤٦٦)ا*/لابزمنظور، العرب: ان ول—صل*آ؛؛ حجر، 
(.٦٤؛ ٦٠)م نرى لأبن ؛نظر:مماباب: )٢( 



اJكJدرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

كشلنملر .ءيأ ئ أ'لأُنج، ة نيئ ءؤ"م • تعار قال وقئ •  ٠٠
والشر.الخير عمل يعم وهو [ ١٤ليوس: وه ثمإو0 

يستويولا به، المراد على يدل ما اللففل لمع المواضع ط، من موضع وكل 
وهدا(لآ،.هالا 

وردولقد اممابواكوامسااعسالفالأئ، والنذلرصفةثا0ستعار، 
أك;ى>ؤإن ت تعالى قوله منها موضعين في يفلر( )لا بلففل الكريم القرآن في النظر 

آسي»ءفذّهم ولا أ'لأخرر فير ثهم حثي لأ أوكدكن ^٨؛ د٠نا وأينمم أم نهد بئرين 
[.٧٧]1لعمان; .ه فر عداب ولهتر ثنْقيهم دلا ألمنمي توم إمحم تنلر دلا 

بمد٥؛!ئ آلائي ؤ، خقبم' ج*لثلأم ؤ؛ ■' تعالى قوله في )لننفلر( يلفظ وورد 
[.١٤]يونس: ).ه نعنلؤن كما ؤنغلر 

نومالله بمظر ررلأ الرسول.• قول النفنرا، راصفة تثسن، الش الأحادبث، ومن 
تئلرأ((رمإزانئ جث نن إلي المانة 
هاو0والجماص السنة أهل بها يثبت الش والأحاديث الأيات من ذلك غير إلى 

تحار.لأله الصفات 

فيوالمن الإزار إّسمال تحريم غلظ بيان باب محا كتابالإيمان، ، صححه قي مسلم أحرجه )١( 
(.١٧٢)القياهة، يوم الله يكلمهم لا الذين الثلاثة وبيان العطية، 

(.٥٣٠/١٦ييان-دساسة:لأينتج،))٢( 
(؛٥٧٨٨)الخيلاء، من ثوبه حر من باب الياس، كتاب صحيحه، في البخاري أحرجه )٣( 

ماحد وبيان حيلاء، الثوب حر تحريم باب والزينة، اللباس كتاب صحيحه، في وملم 
(.٢٠٨٧)يستأمحبا، وما إله، إرحاؤ0 يجوز 





٨الضير ااتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
==صس====^=^^==لأ؛اا

أحرى،بعد مرة إليه الطر وأعاد إليه التفت Jالإدان اعتد من أن المجاز لهدا 
هناكيكن لم ؤإن والإحسان، الاعتداد عن عبارة الله نظر صار بي، النلهدا 

كمايراهم تعالى لأنه الرؤية، النظر هدا من المراد يكون أن يجوز ولا نظر، ثم 
حابإلى الحدقة تقليب النظر من المراد يكون أن يجوز ولا عيرهم، يرى 

يكونأن إلها وتعالى الأجسام، صفات من هدا لأن لرؤيته التماسا المرئي 
.٢١حما(؛ 

اللهعلى والعلم الانتظار لمعنى الدى الطر جعل نقيره من موطنآخر وفى 
الدىإنما تعالى، لله حادثا نفلرا شنا لم وهو الرؤية، على وحمله محال، نحالى 
عنديقول حيث لأعيان، ا في ب وجود لا التي لإصافات وا هوالنسب عنده يتجدد 

بهيراد ند النظر أن )اعلم ت [ ١٢٩]الأعراف: ينعلون^ محقتمل تعالى قوله 
نحوالحدقة تقليب به يراد وقد محال، الله على وهو العلم، ضد النغلرالدى 

وهوالأنتذلار، به يراد وقد محال، الله على أيصا وهو لرؤيته، التماسا المرئي 
عليه.ههنا اللففل حمل ؤيجب الرؤية، به يراد وقد محال، الله على أيئا 

علىيجازيهم لا تعالى الله لأن منكم ذللث، بوقؤع ذلك يرى )أى ت الزجاج قال 
،•م-هملأ يقع ما على يجازيهم ؤإنما منهم، يعمله ما 

قوله:في الفاء لأن الإثزكال، لزم الرؤية على الفلر هدا حملتم إذا قيل: فإن 
عنمتاحرة الأعمال لتلك تعالى الله رؤية تكون أن فيلزم للتعقيب،، 

تعالى.لله صفة حدوث يوجب وذللث، الأعمال، تلك حصول 

والإصافاتوالنب حالثة، ية نالثيء يازللثه تعالى الله رزية تعلق •' فالنا 

مج؛،جم،التفسيرامميرا )١( 
(.٣٦٧)Y/نىامآنوإءرابم، u٠يفلرإرملاازجاجش: )٢( 









الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

وقال٠ذافىحقالماشن، ،،  ١٩٤]النوق: ورسوليه تذم أثث ؤو'-ثرى ت تعار 
:فقوله [ ١ • ٠ ]اكوة: ه والثوبموو ومحبمدلإ عؤ' أس مثري أغثليأ بوؤ •' التاتض حق قي 

أنإما والمنانع الكريمة، لأية ا هده نزول بعد يراها أنه عر دليل أثله 
فقط.أزلية قديمة رؤية يثبت أن ؤإما الرؤية يُفي، 

سوزهكث، ؤنئلر بمدهم بي آمح؛نجا ؤ، مم، ■هتلم ^۶ ت قوله وكن.لائ، 
كيففنفلرْ المعلول، ص متأحر يعدها ما أن تقتفس كي ولأم [ ١٤تيوس؛ 

حلاشه(جعلهم أن بعد هو يعملون 

والمرتيامحت،المموعات وجود عند ونظرْ ورؤيته الله سْع أن تيمية ابن محيوصح 
بْعؤينفلر ؤيرى ؤيمر فيسمع وجودى أمر الله ذات في يحدُث، أن لأبد الحادثة 

لهاحقيقة لا الني لاصافات وا الشب، هو يتجدد الذي وليس ، متجدد ونفلر وبصر 
يمحلا القول وهذا شيء، لا لأته يتجدد لا والميم عدم لأنها الأعيان، في 

،وحوله بعد تجسه ؤيالدياء يسمع تعار )فالله ت يقول حيث العقلاء• باتفاق 
وذذعأروحها ؤ، محدلش أر مإ، آفه سخ وهد ؛ نعالك، قال كما وجوده، قبل لا 

وتشتكيتجادل فهي ١[ لالمجادلت: صيره ّءع أقن إن محاؤرهأ تخ ؤأس أش إل 
فيالمال.كورْ كرؤيته سمعه أن على يدل وهذا ا، تحاورهمِالله سمع حال 

هال.هلأنها أثت، L انمحح بل صحح، غير وهذ.ا ، ١٠٥هوالأية رنم آن هنا المحقق ذكر )١( 
أدمىعئ ألثبمذ إثما وه ت تعالمح، قال المنافقثن حق في وردت اش ص ، ٩٤ت الأيه 

بموف.لا يهنم ئزمم قد ه ؤثلبع آلمامح، تع قوكأ يأن رئوأ آنيآ» ونم يتذمك 
رت؛نىلمايهفإ يذ أفت ثثأثا ق ثاءظم ويى ئ ثثذيوأ ث؛" ثو ١.؛؛؟^ ثبمتم ^١ إقكأ سذرُذ 

سزذهدتاَقث ببدهم والثةاو» ؛^-، عكي إئ رئوي م ورنوهم ٥؛؛^ آس 
الماسين.عن محا الايات فاق 

مجمؤعت ؤينظر الرسائل؛ جامع صمن )مآ/ها~آ'ا(، الممات في رمالة )٢( 
X٣١٣/١٦)تجن،لأبن الخاوي: 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف  ٢١

ونوله;ه>آ[ والنؤهنوله]اضوة: ورِموق؛ حملء أس ماى أغثلؤإ ؤوٌ قوله! 
فهذ[ ١٤]يونس:ةن»-ؤ0ؤ4 لثنْلركثا بمدهم ين آمحنج، تثؤثاؤ ج"أّصم ^۶ 
منفصلايسمع ولا يرى لا المعدوم أن تقدم ونل تنقل، مونظر تقلة مروية 

ورآها.سمعها والأعمال الأهوال وحدت فإذا ، العمادء باتفاق السامع الرائي عن 

هوالذيكان فإذا به، يتصف موصوف من له لأبد وجودي أمر والمع والرؤية 
وأنالرزية، وبهذه المع بهذا المتصف هو غيره يكون أن امتغ وسمعها، رآها 

الأعمالحلقت أن به؛عل. الروية وهده المع هذا قيام فتعين بغترْ قائمة تكون 
والأمال(رم

يرىلا المعدوم فإن ذلك، على يدل الصريح )والعقل بسمة؛ ابن ؤيفول 
العفادء.واتفاق العقل بصريح يسمع ولا 

وحدت،بعدأن والأعمال ؤيبصرالأقوال يسمع كان إذا إنه هنا المقصود ؤإنما 
يتجددلم كان فإن شيء، يتجدد لم I يقال أن ؤإما شيء، تجدد إنه يقال: أن فإما 

يسمعها.لا حلقها أن بعد فهو يمرها، ولا يسمعها لا وكان 

يتجددفلم عدما كان فإن عدما، أو وحويا يكون أن فإما ؛ شيء تجدد ؤإن 
والثانيغيره، بذات قانم أو الله، بذات قائم أنه فإما • وجودا كان ؤإن إ شيء 

المعذلك أن فتعين ويرى، يسمع الذي هو الغتر ذلك، يكون أن تلزم ي
قه(لأ،.حيلة لا وهذا الربح بذات قائم الموجودين والروية 

متجددةوروية نظر إبايثه عدم في الرازي قول يبطل والبيان الإيضاح وبهيا 
تعالى.لله وحالته 

<٢٥٧-١r٥٦/٦مجموعاكاوى،))١( 
(.٢٤١)ه/اكاوىاهمى، ومجموع الاحتيارية،)آ/لأا-خا(؛ الصفات في رمالا )٢( 



اJكاJدرالتسمر في الصمات آيات ْن الرازي موقف 
وج

الثالثالمحلف 

الرويةصفة 

;والسنة الكتاب في الروية صفة وورود الروية صفة معنى أولا: 

مفعولإلى عدي فإذا بصيرة، أو بمن وائمار نظر على يدل • اللغة في رأى 
المعنىؤيتفق • اللم بمعنى فهو مفعولن إر عدي bذا الإبمار، بمعنى فهو 

معنيان;لها تعالى الل4 إلى المضافة ارؤية معنى مع للرؤية اللغوي 

العلم.المعنىالأول: 

أنسام:على وهى بالبصر، إدراكها بمعتى المبصرات، رؤية الثاني: المعنى 

أسمعءعثصكما إثبم، محاآ لا ءؤهال تعالى: كقوله والتأييد، النصر يه يقصد قم 
[.٤٦د: ] س

الئل إخإ ثثغثنَ إدا ءاوزم • قوله مثل التهديد، به يفصد م وق
ثمهئم ه وثثرتم، يذ أس مأ، ث لاًًظم محي أن تثيروا 

[٩٤ت ه تملؤن َكتم بما بننم؛كم جدو ؤألقهنآلميمس، عنأاءر الز دردورن".ح 
عليهابالجزاء الوعيد يتضمن الذي بها وعلمه للأعمال رؤيته يذكر ه فالله 

هاهق إة ،ز و)' وقوله: أنده؛ ر»و ؤ أن •' تعالى كقوله 

بنللصاحب، اللغة: في والمحيط (؛ ٤٧٢)Y/فارس، لابن اللغة مقايص معجم ينظر؛ ، ١١
متظورلابن العرب! ولمان للضويي،)ا/أهآ(؛ ؛ الضر هماد،)ُا/خآآ(؛والممباح 

/Y■(١٥٣٧.)(.ئء؛)رأى
(.٣٣٠:' TrU)\/ضمن، لأبن نرحاسةاترادت: بمظر: )٢( 
XT\A-T\U/\T)لابزتمة، مج٠رعاكاوى: ينظر: )٣( 





٢١الضير التمسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

ثإبراهتم.؛ قول أن كما ، للأشياء ورائيا ممرا كوته على يدل وذلك لأبصار، ا
للأشياءورائيا مبصرا تعالى كونه على يدل [ ٤٢لم؛م: يجزه محلا مح لا نرثدما لؤ 

بالعلمه نفوصف تعالى أنه العلم على ههنا حملها يمكن لا الرؤية أن يقوى ومما 
هي١لرؤية هذه ولوكانت ^٠٠ محأ١٣ألتس، عظم إق ؤوصردوف ت فمال الأية هده بعد 

باطل•وم الفائدة عن الخالي التكرير حصول لزم العلم 

رؤيته،يمح فانه موجود كل أن أصحابنا مذهب I الثاني( رالمكم 
هذهفي المدكورة الرؤية أن على دللنا فد ! وقالوالأية ا بهده عليه واحتجوا 

إلىالمعداة الرؤية بأن شاهدة اللغوية والقوانين واحد، مفعول إلى معداة ية ألا 
ثمالإبصار. معناها الرؤية ^٥ فكانت الإبصار. معناها الواحد المفعول 

القلوب،أعمال إلى م ينقوالعمل عملهم على الرؤية هذْ عدى تعالى إنه 
كالحركاتالجوارح، أعمال محإلى والأنظار. والكراهات كالإرادات 
كلهاالأشياء هن.ْ أن على يدل وذلك للكل رائيا تعالى كونه فوجب والكتان. 

رائياتعالى كونه على الأية بهدم يحتج كان فإنه الجبائي وأما تعالى، لله مرئية 
هن.اصح إن ت له قيل فلما والأفتراقات، والأحت٠اءاالإت، والكتان للحركارت، 

تعالىأنه عنه فأجاب القلوب، لأعمال رائيا تعالى كونه فيلزملث، الاستدلال، 
فلماالجوارح، أفعال يرون إنما وهم ^٠ ٠٢^؟ت قوله عليه ععلف 
القيدبهنءا تقييدها وحب المععلوف حق في الجوارح بآعمال الرؤية هدْ تقيدُت، 

فأماالتثريلئ،. أصل إلا يفيد لا العهلف، لأن بعيد وهن.ا عليه، المعملوف حق فى 
،المععلوف، في التخصيص فدخول واجب،، فنير الأمور كل ض المسوية 

أصلعن الجواب محيمكن عليه، المعهلوف في التخصيص لحول يوجب، لا 
يدلالذي والممى: الحال. فى حاصلة تعالى الله رؤية الأمتدلألفيقال: 

أعمالكم.حزاء لكم يوصل فأي خمأثؤيم أس قوله: هو لأية ا لففل عليه 



الكبيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف —

كتزيآ ت فوله مذكور إليهم الجزاء إبمال ن بأ عته، يجيب أن ولمجيب 
جائز(أ١،.غير وأنه التكرار، الجزاءلزم إيمال على الرؤية هذه فلوحملنا سلوذه 

الرؤية،على ١[ • ٠ ]التوبة: أثن ؤميرَى ت تعالى قوله حملنا )إن يقول! ثم 
ؤإنأذت_، عنلم اثر ؤوأثريول I قوله لمعنى مغاير معناه أن يفلهر فحيتثد 
ؤوماردولنوله! جعلنا الثواب إيصال على أو العالم على الرؤية تلك حملنا 

'•معناه خمتلءه أس ت لقوله النفير مجرى جاؤيا ^^٠^٠ ١١١أتمتب عبلي إق 
أصدائها.يانلهار أو الا«نيا، قي والإعزاز والثناء الدح ١إءلهار 

حالمن القيامة قي يفلهر ما ت معناه ألتب ءندِ إق ؤوسردول I ونوله 
والعقاب.الثواب 

إلىالإشارة L^۶ثؤه أثث >ؤمأوى ت قوله من المراد ت الإمحادم حكماء وقال 
الأمورفي الخناق من أنواعا تحمل إذا الحبي لأن وذلك الروحاني، الثواب 

الشاق،لتلك متحملا كونه يرى مولاه أن العبل! علم فإدا مولاه، بها أمره الي 
والأموالالنقية الخلمر محن ألد عنده ذللث، وكان ، بها ابتهاجه ونوى فرحه عغلم 

العفلمة(رآ،.

النؤعهدا تعريف لأية ا هده محن )والمقصود يقوله الأية ^٥ في كلامه وحتم 
،.العداب(ر سائر ومن منه العصمة الله ال نالروحاني، العقاب محن 

Iوجهان )فيه ت ٧[ ]اس: .ه تل ري م أن ؤابمسث تعالى؛ قوله عند ؤيقول 
بهاكتأين من ماله عن مال ولم يره لم الله أن )أيفلن • قتادة نال • اثذول 

.١٨٩—، ْج٨،ج٦١اإتٌمراإير، )١( 
،صرفسر.،ص٠٩١^ير،ج٨،ج٦١)٢( 
نفسه.المصدر )٣( 



اJكريرالتضسر فى اكيفات آيات من الرازي موقف 

بجضاممالاك-عار:لشأناس
حلافمنه وعلم رآه بل يتمق، لم أم أنفق يفعل، لم أم فعل منه، ذلك رأى ما تعالى 

 Uال(لم.ئ

تاهث' ال ثر ءؤأ)ن ت تعالى قوله عند فحب العلم على اروية مض يحمل وهو 
المعلومات(بجمح عالم تعالى أنه رالمعنى • يمول بث ؛ ١٤،؛ ]١٣

;والجماعة السنة أهل عقيدة ضوء عف الرازي موقف نقد ثالثا: 

لخلوةاتهلْ/تعالى لله لروية إثباته في والجماعة المنة أهل ازازى وافق 
تدهرأي لإ أن ►ؤابم1ن تعالى: محوله محي الرؤية لمعنى إيضاحه فى وافقهم كما 

لاس:

قولهعند تعالى الله رؤية فى أقواله تعددت حينما الموات جاسسأ أنه إلا 

ئد0.أثر أورد حث -م؛/، ابن فتر من والتصويب الرازي؛  ٠٠٢٥^، ١١
واJمي(؛ ٣٧٣)Y/وءدالرزاقفىتمرْ، (؛ ٣٧٢٨٤)شرْ، ني جرير ابن أحرجه )٢( 

التنزيل،معالم ني 
يرنف: في الكلي نول إلى وبمفلر \؛ hr-\K\ص ، ٣١ج ،  ١٦مج الكبير، ير الخف)٣( 

شّز والدبل (؛ ٤٣١)A/لابغوي، انمزل: سالم وفي (؛ ٣٧٣)؟/عدالرزاق، 
(.٤٩٠)؛/ للشوكاني، القدير: وقح (؛ ٤٩٠)؛/ لخواحدي، المجيد: القرآن 

ص؟؟.ُجأا،جآك الكير، الخفير )٤( 
وعا٠( ٦  jx)، مدْ لاين : والتوحيد بعدها؛ وما ط)\/\''\.( حزيمة لابن : التوحيد ينثلر: ر٥( 

الأصفهاني،)ا/؛وا(ومابعدها.القاسم لأيي • الحجة بيان في والحجة بعدها؛ 
(؛٤٣١/٨)للغوي، اكزيل: وسالم حرير، لابن حا،عاوان: ط: )٦( 

٤(.٠ ٤ )a/ العثليم، القرآن ونفير 





الهكبيرالتسمر في الصلات ايات من الراوي موكف 

.وعقابه سطوته فيخاف يراه، 

المريةالرؤية ويمعنى العلم، يمعتى تكون لأن صالحة لأية ا هدم قي )والرؤية 
حميعا،عليهمإ تحمل أن وحب بينهما، منافاة ولا لهما، صالحة كانت ؤإذا 

أيصا(ؤيراْ يقوله، وما الرجل هذا يفعله ما يعلم أى يرى، الله إن فيقال' 

M M M

للغوي،المزيل: وسالم (؛ ٥٣٤-  ٥٣٣;٢٤)جرير، لأبن المان: جامع يطر: )١( 
/A(؛ ٤٨٠) كير، لأبن اسم: اكرآن وتمر/A(؛ ٤٣٨):وثرحاسالواثة

.للفوزانص١٦: وشرحها i(rrUryمثمن،)\/\لاين 
رطلرفرالأرآنالكر؛م)جزءءمi(YrU ;))\/لأبنءي٠ين، ^١^١^١^; )٢( 

.YU,_عتمن، لاين 





تآ

الثالثالسمث 

القدهمة 

مطالب:ثلاثة ويشتمل 

والسنة.القرآن ق وورودها القدرة صفة معي امحُولت المْللب 

القدرة.صفة من الرازي موقف ت الثاني الممللب 

ؤوالخماعة السنة أهل عقيال،ة محوء عل الرازي موقف نقد ت الثالث المحللب 

ممّمةس س 
m m m

ءأا_=^^__^س_ات





اوكس>الممسر فى الصفات آيات من الرائي موقف 

المطلب

والسةالكتاب فى وورودها المدرة صفة معنى 

والغنىاليسار ت والمدر ملكه، أي قدرة الشيء على ندر قولك مصدر ت الندرة 
الحيوانيتمكن صفة ت والقدرة العجز، صد وهي ، شيء إيجاد من التمكين وهي 

"■ُامك لنمل اس 
منفعلية قادرا، يزال ولا يزل لم الله لأن ذاتية فعلية، ذاتية صفة القدرة ومحنة 

مماإذ والقدر، القضاء بموصؤع وثيقة صالة ذات وهي بالمقدور، تعلقها حهة 
Iحنبل بن أحمد الإمام يقول بالقدرة، متعلق والمقدور التقدير أن فيه شلئ، لا 

هنفالله )ووصف الخهلا؛ي! الإمام ؤيقول ، انماد( على الله قدرة )القدر 
®القادر®يكون وقد فتور، ولا عجز يعترصه لا أرادْ، شيء كل على قادر بأنه 

كقولهواحد بمعنى وقدرته، الشيء قدرت يقال للشيء، المقلر بمعنى 
تيميةابن ؤيقول ، المقدرون( نعم أي ؛؛ ٢٣]المرسلات: ألئدررل،ه ننم ؤسرث١ 

بالمقدورتعلفها ؤيسمى المقدورقدرة ؤيمى تعالى، الله صفات من )والقدرة 
قدرة(رء،.

مفلور،لاين ولسازالعرب،; —٣٦(؛  ٦٢)م/فارس، لاين اللغة عقايس معجم ينظر• ، ١١
للأبومامماللغةفىالفروق: ؛ _U«Uللأكفوى، واصاّت،: )ه/هإهم-هأهم(؛ 

صمآ.طدة)قدر(.هزيكوس، 

الأحمدي،صدالإله د/ الشدة في ح~ل بن أحمد الإمام ص الرؤية ائل والرّالماءل، )٢( 
)ا/ْما،)\>ه(.

.-٦Aئنالدطء،ص٥٨)٣( 
(.١٨/٦مج٠وعذاوى،))٤( 



وج
اوكسرالتمسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

ؤيجعليشاء، من ؤيفل يشاء من يهدي قدرته لكمال الذي القدير هو فالله 
إبراهيمجعل الري وهو فاجرا، والفاجر برا والر كافرا والكافر مؤمنا المؤمن 

إلىيدعون أئمة وقومه فرعون وجعل بامره، ؤيهدون إليه يدعون أئمة وآله 
أنسحانه ثاء بما إلا علمه من بشيء أحد يحيعل لا قدرته ولكمال النار، 
وماأيام ستة في بينهما وما والأرض مواُتإ الحلق قدرته ولكمال إياْ، يعلمه 

قبضتهفى هو بل يفوته، ولا حالقه من أحد يعجزه ولا لغوب، من تعالى ه م
المراحلليهلوي فإنما منه فر فإن كان، أيتما 

ولهاحقيقية صفة القدرة )فإن قائلا؛ يره نفطياُت، في هذا يذكر الرازي إن بل 
بالمقدور(لتعلق 

تنوعن،ولقد الأمة، ملف وبإجماع والسنة بالكتاب ثابتة صفة القدرة وصفة 
كقولهواصحة الدلالة تكون فتارة القدرة صفة إسايت، على الكريمة الآياتا دلالة 

متضمنةالدلالة تكون وتارة [، ٢٠]القرة: بإره< ّيىء َكل هيا أهه ؤءى • تعالى 
٢[.]الفرقان: شاه ممددم ثى؛ِ حقل ■' تعالى كقوله وهذا راالقدرةاا لمعتى 

)القدير(بلفغل ماورد القدرة، صفة على واصحة دلالتها تكون الي الأيات فمن 
تعالى:قوله مها والتي العزيز، الكتاب آيات من محوصعا وأربعين حمسة في 

:وقوله ؛ [ ١  ٤٨: ]١^ ميره< ثيء َةفي عل أممه إة جبممأ أممه بآب قؤم_أ ما 
مدبرإه<عليثا َكا>ك إئ آلاوجأ ق آ ألنتوت ل _، ثن قجرم آس َ؛ارث< ؤ؛؛، 

بميتق ورهم معم  ١٣١^وقآ آلثى أممه -عننى لا ^وم وقوله؛ [؛ ٤٤اطر: ]ذ
مديره_؛ ًًًقفي عق إئك لآ ثمآعفر وريا ثا أنم رثآ بمولوئ ذيجهأ أبد؟م 

٨[.]التحريم: 

■١ ٤ ءسا" القيم، لأبن عادين؛ الوباب الهجرين ءزيق ينفلر؛ ، ١ ١ 
صم\.رطرُجا،ج؛، ص،■،■؛ ،جخ،جه؛، التمراعير، )٢( 



الكبيرالتفسير في المفات أيان من الرازي موقف 

J_Lj  )؛؛3أدى اثن أ0 يرإ وأولم ت تعالى قوله منها مواصع، سعة في )قادر«-
[.٩٩]١^١،: ظيِه تاق أن ء ثادث ألأتمض النتن0 

أنشمذبن أئيم ونلأ تعالى.' قوله منه-ا مواضع، حمة في )قارئون( وJالمذل 
•٤[.ج^هلالمعارجث لئدروث إئا إلثني> 

»ثنع.يم'َلإها بثاثبنا وَأكومأ I تعالى قوله منها مواضع، ثلاثة في )مقتدر( وJالفظ 
[.٤٢]ي: وه ;فندر نيم ئد 

همهندردن عثؤم ؛يا وبم-دهم أرى نرقث، وأو • قوله في )مقتدرون( وJلفظ 
[.٤٢: ]^٠٠

من—اد.كاءشو مدر ر أن طس ٌغثهثا إهب إذ ألتؤن وؤدا عليه( )نمير Jالفظ وورد 
[.٨٧]الأن_ا»: ه آكلأداإن. من نكث إؤ< تكنلف أنت إلأ' إله لا أن ألْلل»ثت ؤر 

اللهب5ر؛ ارأعود الرسول.! قول في النبوية السنة في القدرة صفة ذكر وجاء 
،٠وأحاذر٠٠ر أجد ما نر مى ويدريه 

ئء7لآ ممس 
 m سس

الألم،موضع عر يدم وضع اسمحاب باب م،  ١٧امماب في ، صمح. في ؛ Jl>،أحرجه 
(.٢٢٠٢)الدياء، مع 



لقنا
الضيرالتضسر في الصفات أبات 4ن الرازي موقف 

الثانيالمطلب 

القدرةصمق 4ن الرازي موقف 

لألفافلا من رام؛ المالك وعد القدرة، صفة عالي الدالة لأسماء ا الرازي أوضح 
■كمحرة القدرة صفة على الدالة )والأسماء يقول! حيث القدرة، معنى تقيد التي 

آونن تظ' يبمث أن عق آلثاير م ►1ؤءو ت تحار ئال ، )الةادر( ت ١^^ 
معأق الإمس أتنسب ؤ • القيامة سورة أول ني وتال [ ٦٠لالإنعا•: أرءد^أه بجت ين 

وقت'أ-أ[وقالفىآحرالورة: |وهلاشا.ة:C؛/ دوى أن ي ئدرن وى طاتم 
.٤[ • لالم1.ة: ه . ااوفأ نحى أن عق قدر 

ّيىءَلإ، هل رثد أس بميم أوى  '•تعار قال )القدير( الثاذيت 
.نادرايكونه وصفه في البالغة يقيد اللفغل وهذا ١[ ]الملك: 

[٤٠مهندياه يء لإ عق أثئ >ؤر؛اى I تعار قال )المقتدر( النالث،ت 
.[ ٠٠]١^: .٤١< نثندر ملاني بمد صدؤ، سد >ؤفي : وقال 

نمتعار: قال الصفة هذ0 في الجمع بصيغة ذاته عن عبر الرائع: 
وأحرى،، تارةأ القدرة يفيد لفنل اللك عد كما ، ٢١[(^٢٣]المرملات: أ}أو؛وووذه 

القوةل'ا،.يفيد 

عراستدل أنه فنجد القدرة^ صفة ١١إثبات عر يه استدل الذي دليله عن أما 

الفرامر،جا،جا،صآمد)١( 
الأسماء.في عقيدته يراجمر: )٢( 
القوة.صفة بحث يراحع؛ )٣( 



٨الكبير التمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

مغيثاكونه تعالى الله صفات من يعلم ما )أول ذكره؛ الأتي العقلي بالدليل إناتها 
بوامهلةسحانه وحوله نعلم إنما لأنا وذلك عدمها. على لوجودها مرححا للاشياء 

المحسوسالخالم هدا أن عالي الدليل دل فإذا عليه، الممكات بوجود ستدلال الا 
علىوجوده يرجح مرجح إلى بافتقاره المقل قضى لداته، والدم الوجود ممكن 
هوكونهتعالى منه يعلم ما أول أن فثبت سبحانه، لله ليسإلأ المرجح وذلك عدمه، 
أوعلىالوجوب سل على يرجح أن إما المرجح ذلك نقول؛ ثم ومجوترا، مرجحا 

إنماأنه فبقي وذلكباءلل، بدوامه، لدامالالم ؤإلأ باحلل، والأول المحة سيل 
تعالىكونه إلا ليس الصحة سيل على مرجحا وكونه الصحة، سيل على رجح 

،فائرا( وهوكونه مرجحا، بكونه اللم بعد منه المعلوم أن فست ثائرا، 
/القليل التخصيص بدليل استدل كما 

الذاتعلى زائدتان صفتان اللماا وارصفة الةدرْاا صفة  ١٠أن على بأدلة وأمتيل 
بةالتحصول يلزمها التي الحقيقية الصفات من وعدها أوجه، حمسة مجن 

المعتزلةقول إلى مال ئد أنه نجد الوجوه، هذه ساق أن وبعد والإضافة، 
تالصفات مثبتي أدلة أورد أن بحد يقول حيثا ، والقدرة المالم صفتي بعينيه 
تعالى،لله الصفات بوجود الإقرار من لأبد أنه على واضحة دلائل )فهذه 

ؤإصافيةبية تصفات الصفات هذه تكون أن يجوز لا لم ت يقال أن بقي أنه إلا 

،٤ ج ، ٢ وعج ؛  ٠٣ص ، ١ ج ، ١ مج ؤينظر: ؛  ٦٧ص ، ١ ٥ ج عج٨، الكثم، الضر )١( 
_،<T*t صْ.ومحآ'ا،جا'آ، ؛ ص١٦ومحاُ،جاا، ؛

ص'ا.وءجا"ا،جا"ا، ص!،"؛ ، ^٢٢ص؛أ؛ عجاا،جامآ، الضرالكسر، )٢( 
جا"ا،؛ ص٣٧١ ، ج٢١، ^٦ ؤينفلر؛ ءس"ا"ال؛ ، ج١ ، ^١ الضسيرامر، )٣( 

ص؛؛ا،ومحملل،ج*آمل،ص«ا.







الءييرالتمسير ش الصقات أيان من الرازي موقف 

#صفةثبوت على والمنة الكتاب أدلة من شيء ذكر لنا سبق وقد ، عاليه 

:الإحماع دلالة ئانتا: 

وممنا، المساإمينر وباتفاق الملل إجماع بدلالة ثابتة القدرة صفة 
،الأشعري الحسن وأبو ، مريح١ بن العباس أبو لف الإجماع حكي 

الاعتقادعن اله ممن محوال على إجابته في الحداد وابن ، والصابوني 
،ويلتزمه يعتقده أن المكلف العبد على يجب الذي الصدق والمنهج الحق 

الفصولسماه الذي كتابه يي الإجماع حكى أنه تيمية ابن ذكر فقد والكرجي 
تيميةوابن ، والفضول البلع لذوي إلزاما الفحول الأئمة عن الأصول في 

المْلرة:دلالة ثالثا: 

كونهامتنع الفعل عر القادر غير الفاعل فرض إذا )أنه الفهلر في هومستقر مما 

صهه'آ.العرفي، د/معود الاعتماد: أصول على القلة العقلية الأدلة 
التوحيدأبوابا ش الإجماع تيمية ابن الإسلام شخ فيها حكى التي العقدية المائل ينظر؛ 
XTAo-TAT/y)حالداس، ودرامة: جمع 

(.١٧١)Y/ القيم، لأبن الإسلامية: الجيوش اجمماع بظر: 
رسالةإرأعلالممر،

.١ ٦ ص ، الحديث، اصحاب اللمؤ عقيدة 
محديثجأبونعيم، الشافعي، الأصبهاني، أحمد بن الحسن بن عبدالله هر الحداد ابن 

ربما/آ"ف؛ا.للدهي، النبلاء: محيرأعلام ينظر: وحمرمتة. ميعةعث٠رة منة توفي حاففل، 
ينظر

ينظر

ينفر

(.١٧٥)٢; القيم، لأبن الإسلامية: الجيوش اجمماع 
■(؟VAY-YUO)أ/ الفتاوى، مجموع 

.iUAofS (Cr\A/T)ومجْرعاكاوى، (؛ ١٢٧/١)المنية، 



التفسر، ٦٥الصمات آيات م>*ا الواذى موقف 

ؤإتقانإحكام من فيها وما العظيمة، المخلوقايتؤ من نرا0 ما أن إذ ، فاعلا( 
١^٠^^٢،.فدرته على الدلائل أعظم من 

العقل:دلالة رابئا: 

لكلأتي؛وهي عدة، أوجه من القدرْاا ارصفة على العقل دل لقد 
صفاتبالضرورة يستلزم الفعل لأن الفاعل، صفات على الفعل دلالة أولا؛ 

اللهعلى المخلوقات دلالة هومقتضى الدليل فهدا الفاعل، بها يتصف أن لابد 
لأنصفاته، بعض على الدلالة بالضرورة المقتضية مفعولاته هي حيث من تعالى، 

صفاتللفاعل تكون أن فاعله إلى الفعل ية نومقتضى كلفعللأ؛دلهمنفاءل، 
الفحل.حصول لامتغ نشت لم لو معينة 

هذامتند هو تعالى الله صفات على المخلوقات دلالة في الفلر كان ؤإذا 
الخلوقاتوجود أن إذ ، القدرةا< ارصفة ذللث، من إثباته يجب، ما أول فان الأصل 

يمكنلا وأنه ببية، المبدأ على بناء ~ تعالى الله وجود على يدل كما العدم ؛عل. 
منالقدرةاا صفة  ١١على كاوللث، يول فانه ~ موحد له يكون أن دون الحادث وجود 

اللهعن الضرورية العلية بهلريق يكون أن يمكن لا المخلوقات هده وجود أن جهة 
بالضرورةيقتضي فإنه اختياري فعل وكل الأخبار، بملريق وجدت bما تعالى، 

يكنلم ؤإلأ القدرة بصفة متصفا تعالى الله يكون أن فلزم لفاعله، القدرة نبوت 
الخالقوأنه تعالى الله وجود إثبات بين الضروري التلازم بهذا فغلهر خالقا. 

لاخرأم.ا دون هما أحن. إثبات يمكن لا وأنه تعالى، لله القدرة،، صفة  ١١ثبوت وبين 

المعوي.د/محمد ت.' (، ٣٥٠)Y/سمية، لابن الأصغهانينت العمدة شرح )١( 
الشهري،لمدالله والجماية: الة أهل محي والتعليل الحكة بفلر )٢( 
صاُ؛ه.القرني، د/ء>دالاله ومجالاتها مصائرها الإسلام في المعرفت )٣( 



Q
الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

إما)الفاعل تيمية! ابن يقول القدرة® صفة  ١١لإثبات العقلي الأساس بيان وفي 
تستلزمالتامة العلة أن نمعالوم الأول كان فان بصفة، الذات ؤإما الذات، مجرد 
فيالزمتامة، علة الذات فمجرد هوالواح_، الذات مجرد كان فإذا المعلول، وجود 
ؤإنالمشاهدة، حلافا وهو الحوادث جمح قدم ؤيلزم جميعه، المعلول وجود 

القدرة.هي الفعل بها بملح الي فالصفة الثاني كان 

إمافإنه مختارا، يكون أن تعين بصفة بل لذاته موجبا يكن لم فإذا • يقال أو 
القادرإذ بالقدرة، يفعل إنما والمختار بالاختيار، فاعل ؤإما بالذات، موجس، 

المفعوليلزمه من قاما يفعل، لم شاء[ و]إن فعل ثاء إن يفعل، الذي هو 
العلبيعيةالحركات تلزمه الذي بمنزلة ملزوم، بل بقادر، ليس فهذا إرادته بدون 
،•تركها(أ ولا فعلها على له فدرة لا الي 

يستلزمالقص عن الله تنزيه وأن والقص، الكمال بين القابل دلالة ت تانيا 
مالثبت، الكمال وصف، لله يثبن، لولم لأنه تعار، لله انمللق الكمال ثبوت لذاته 

تقابلمن هو بينهما القابل لأن القص. عن منزه غبو والله القص، من يقابله 
معا.انتفاوهما ولا المتقابلين اجتماع فيه يمكن لا الذي لإيجاب، وا بذ لال

كمالوصفح كل أن ذللئ، من ؤيلزم الأحر. وانتفاء هما أحل. تحقق من لأبد بل 
لملو لأنه تعار، لله ثابتا المهللق كماله يكون أن فلابد بحال نقصا يستلزم لا 

سبحانهذللئ، عن منزه والله القص، وهو بنقيضه يتصف أن لزم به يتمف، 

تعارالله تنزيه فيجسح العقلاء باتفاق نقص وهوصفة هوالعجز القدرة فتقيض 

المعنى■لبتقيم شاءا ]إن وأمحفت ينعل[، لم ]يإف الأصل في )١( 
صآ"ْ.الأصفهانية، الشدة شرح  ٢٢١
ص"اهه.القرني، ■ءبا،.الاله د/ ; مصادرهاومجالاتهاالإسادم ني المعرفة )٣( 



الء^بيرالتسمر في الصمات أبات من الرازي موقف 

شيءل١آ.كل على التامة بالقدرة متصفا تعالى فيكون عنه، 
وجوبمن الكمال صفات ببعض المخلوق اتصاف يقتضيه ما دلالة •' ثاليا 
ومعهلىالصفة، تلك على المخلوق جعل الذي هو الله لأن بها، الله اتصاف 
وأولى.به أحق الكمال 

الموصوفالمخلوق من أكمل بالقدرة الموصوف، المخلوق أن فيه ثك لا فمما 
أولىتعالى الله إذن القدرة، هده المخلوق أعملي الذي هو غك والله بالعجز، 

الكمال.واهب لأنه ؛القال|رة، باتمافه وأحق 

فهلريةوأحرى نقلية دلالة بين ما القدرة،، راصفة إثبات على الدالة الأدلة وبتتؤع 
بالعقلإلا لاتثست القد.رةاا ررصفة أن من الرازي إليه ذهب ما يبطل عقلية وثالثة 

٠

صفة١١لإثبات ذكره الذي العقلي دليله على تيمية ابن وجهه اعتراض وهناك 
يقررلم كان ؤإن بالاختيار فاعل أنه به أب إنما هدا •' )يقال وهو• القدرة" 

^ا...، القدرة، يئبت، ولا الإرادة شن، يالأختنار وفعل دليله، مقل-مات 
إنهيقال: أن ذلك تقرض لكن دليل، القدرة على يل-كر ولم الإرادة دليل كرر أنه 
وجودهيستلزم الصفات عن عارية ذات مجرد لالآثجاء المبيع يكون أن إما 

ذاتايكون أن ؤإما الأفلاك، بقدم القائلون المتفلسفة يقوله كما المفعول 
الم.لل(أمآ،.أهل عليه كما المخلوقات وجود معها يجب لا بالصفات موصوفة 

تعالى.الله قJرة تجدد ثبوت ت الثاني اfثمر 

ز١ ٠ / ا ) الشهري، لعبدالله والجماعت؛ نة الأهل عند والتعليل الحكمة )١( 
صا"ه.الأصفهانة، العشا،ة شرح )٢( 



الء^سيراكضسر في الصمات آطت من الرازي موقف م

منهايحدث لا ثابتة واحدة أزلية صفة القدرة® راصفة أن من الرازي قول إن 
المقدور.وبض القدرة* ءاهمة بين تعلق يحدث القد.ور حدوث وعند شيء، 

الأمر،حقيقة في لها وجود لا ؤإصافات ب مجرد الحقيقة في التعلق وهذا 
هد0حدوث اقضى وحولي أمر يحدث لم وأنه عدم، أنه هو ذك ومعنى 

الحوادث.

فلمعدما كان فإن عدما، يكون أن ؤإما موجودا يكون أن إما التعلق وهذا 
قوله.بطل موجودا كان ؤإن ، شيء لا العدم فإن شيء يتجدد 

ممتنع،يوجبا ما حدوث غير من ؤإصافة، ية نهو تعلق فحدوث وأيضا 
ذك.يقتضي وجودي أمر بحدوث إلا ؤإصافة نسبة تحدث فلا 

ؤإصافةية نتكون فلا ممثغ، يوجبها ما حدوث بدون السبا وحدوث 
والتيامر،والتيامجن والتحتية، والفوفئة والبنوة، كالأبوة • نونية لمنة تابعة إلا 

،.نبوتية١ أمورا تستلزم أن لابد فإنه 

wmm

الرماتل.جامع صمن تنمية،)أ/حا(، لأبن الاخيارية■ الصفات رسالة؛ي ينظر )١( 



تآ

انملحث

والإرادةّتة صفة 
مطالب:ثلاثة على ويستهل 

والمة.القرآن j وورودها والإرادة المنيتة صفة معي ١^^؛ المحللب 

والإرادة.المشيثة صفة من الرازي موقف التاني: المحللب 

والخماعة.السنة أهل ءقياو.ة ضوء عل الرازي موقف نقد التالث: المحللب 

if.





او3؛ىويرالمسيأر في الصلات آبات من الرازي موقف 
ؤج

الإلالمطف، 

والإرادةالمشيئة صفة معنى 

والسنةالكتاب في وورودها 

/الإيجادر وهي شاء مهدر ت اللغة في المشيئة 
\ذطبمبها ؤيراد ١^، من أصلها اللغة: في الإرادة 

لأم،ا قام مهما م الإرادة من أعم والمشيثة 
أوخير من عليه المترتية الغاية تصور بعد والترك الفعل على العزم هي الإرادة قيل 
نشتاربما فانك الفعل على العزم ابتداء المشيئة لأن المشيئة من احصن وهي نفع 

الفحلصدر حصلت، فمتن لإرادة، ا وأما سرعي، أو عقلي لماغ ترود0 ولا شيئا 
لأسالةم

أحبروفد يكن، لم يشأ لم وما ثاءكان فما وثاملة، نافدة تعالى الله ومشيئة 
آلنهث>ؤش بمشيئته، الكون ش ما م أن كزيل 

ئثةش ئثة س قة يثن ألتلئ نتئ • iiSش ١'^ وف ١'^، نلك 
يشاءوذك ؤ}, • تعار وقال [؛ ٢٦ت ]آل،ءمان ه 1. عد؛او ثىر َفي عق ١^؛، آلحيد بمدك 

لأبياوءا،امموى،والكليان: صأ'اآ؛ للرام،الأضهانى، اسردات: يطر: )١( 
صْما•

للفيروزواكامساوح؛ءل: )\،/U؛"\(؛ صاد، بن للصاحب يطر: )٢( 

_rU.الكفوي، التاء لأبى والكيات: مائة)روي(؛ (؛ ٣٦٢)؛/ آبائي، 
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٨الكبير التمسير في الصمات (يات من الراوي موقف 

الفعل،حصول في وتأثيرها المد مشيئة التنزيل محكم في ذكر ذكر0 تعالى والله 
قالاشل، حصول أJذاتآسرفى ولها المد، لمشيئة الناملة تعالى يمشيتته وقرنها 
دثا»أن إلأ' يثآءوذ وما و سيلا رني.، ^؛1، أمحذ ثآء ذس د^كره نن،ء إل ؤ I تعالى 

ألثاء لش ؤ ت تعالى وقال لإن—ال:اآ-•'؟[؛ ]١ ه َةاذعيماكثا. أفت إلأ أثث 
فأثبت[ ٢٩-  ٢٨لالتكرم: 1.ه ألملمهمن\ رب أث دثا» أي، إلأ دثا»ول ومآ 

وحدهلمشيئته إلا تحمل لا وجعلها المد مشيئة سحانه 

تهما إرادنان والجماعة السنة أهل عند تعالى الله ؤإرادة 

تعالىمشيثته وهي والرصا المحبة دون الوقؤع تستلزم أزلية كونية إرادة 
شيئاأراد إذا سبحانه فهو ؤإحداثه، فعله الله يشاء ما يكل تتعلق وهى المافدة، 

أمدمولأ آن سقا آنإد إدآ أنرْآ ت تعالى قال كما له إرادته عقب كان وشاءه 
[.٨٢]ص: .ه مثهمت َقن 

Iنائل نال فإذا هذا؛ وعلى يحثه. لا وفيما الله يحبه فيما تتعلق الإرادة وهده 
الكفر؟الله أراد هل 

ومخفها ليلزم ليع• ما ه؛ الله يرده ولولم أراله، نعم الكونيه لإرادة يا فقل؛ 
يتخلف.أن يمكن ولا يقع، أن بد فلا الله أرائه ما أن ت يعني المراد؛ 

والشررالقفاء في.انل العلل وشفاء (؛ ٢٣٧)م لأين-ببن، ينظر: )١( 
(.٣٧٤)١; والذىةواسل: 

-A٢٢/و) )اُ/ْا؛-1؛ا(؛ تمة، لاين الفتاوى؛ مجمؤع ني؛ نورالإرادة يطرإلى  ٢٢)
و.نهاجاوة(؛ ١٣٢•ا(؛)عا/١ \/ uu(؛ ٤٧٦-٤٧٤،  ١٩٧، ،٤٤، ٢٣

وثقا،' ■.urrوالاسقامة،)\/(؛ ١٠٢•٩، ، ١٧- s-^/r).(؟ ٦٦الموية،)\ا'
^١^(؛ ٢٧٥/١)وUJارجاUلكين، (؛ ٣٢٢-٣٢١/١لأبنالمم،)العلل: 

للخكس،ومعارجاكول: (؛ ٧٩/١)لابزرالز، الطحاوية: 



الكبيرالتفسير فى اكمات آيات من الرازي موقف ^

المدكورهوهي الومع، دون والرصى المحبة تستلزم شرعية، إرادة • الثانية 
[١٨٥]١^^ ألتنزه لطم زبذ ولا آتنز يءًىم أس ءؤمّدئ • تعالى قوله مثل في 

يلزمولا الله؛ يحبه بما تختص وهي والتثرع؛ الأمر بإرادة نمى الإرادة وهده 
الخلقمن يريد فهوسبحانه يقع، ولا شبتا يريد الله أن بمعنى الراد، ومع فتها 
بخلافيعبدونه؛ لا وند يعبدونه قد الراد؛ هذا وقؤع يلزم ولا ، يعبدوْ أن 

الكونية.الإرادة 

لأخرىا به تتعلق لا بما منهما كل تتعلق قد بل لإرادتض ا بض تلازم لا أنه وليعلم 
يحبهلا بما تعلقها جهة من أعم الكونيه فالإرادة وجه. من وخصوص عموم فتنهما 

إيمانبمثل تتعلق لا أنها جهة من وأخص والعاصي، الكفر من يرصاه ولا الله 
كانواقعا مور مأ بكل تعلمها جهة من أعم الثرعية لإرادة وا الفامحق. ومحناعة الكافر 
به.مأمور غير يكون قد ازكونية بالإرادة الواقع أن جهة من وأخص واقع، أوغير 

وطاعةالمؤمن إيمان مثل في معا تجتمعان قد الإرادتين أن ت والحاصل 
الشرعيةوتنفرد العاصي، ومعصية الكافر كفر مثل في الكونية وتنفرد المقلح، 

العاصيوطاعة الكافر إيمان مثل في 

الأمة، الفساعتماد هو ~ والحبة المشيئة ~ الإرادتين بين التفريق وهذا 
الذينوالأناعرة والمعتزلة الجهمية لكلام ذكر0 بعد تيمية ابن يقول ، وأئمتها 

تواحدا معنى والحبة الخشيثة جعلوا 

مجنوكثير والتصوف، والحدث الفقه أهل وأكابر وأنمتها الأمة محلفه )وأما 
ؤيقولون، وهذا هذا بين فيفرقون وغيرهم والكرامية، كالكلامية، النفنار طوائف، 

وشرحهالك؛حىصاو٤—٧٤ صرا" للهراس، ت الواصطية العقيدة شرح إلى ذللته ثنظرتمصيل  ٢١١
(.٢٢٣-٢٢٢/١الش٠ين،)



—الكبير التفسير ش الممات أيان من الرازي موقف 
^====^===^^========^=^^===

بالكفريرضى ولا يأمر لا كما به، ؤيرضى الصالح والعمل الإيمان يحب الله إن 
كانولهذا ثاءه، ند كان ؤإن به، يامر لا كما يحبه، ولا والعصان والفسوق 

أوواجبا ليفعلن حلف لو أنه على متفقين والسالف، الخلف، من الشريعة حملة 
الله،ثاء إن ت وقال وقتها، يفيق عبادة أو وقته، يضيق دين كقضاء حثا؛ ت م

يحب،الله كان إن ئال؛ ولو القدرية، قول يبطل وهذا ، يحنث، لم يفعله لم نم 
أوفيه ويرغِج ، ذللث، إلى ينلب، كان إن I قال لو كما يحنث، فإنه ؤيرصاه ذلن، 
كأبيتبحهم ومن الجهمية، على يرد وهذا امتحثاب، أو إيجاب، أمر يه، يامر 

اوتآخرين(لا/من وافقه ومن الأشعري، الخن 

وبإحماعوالسنة القران بنص تعالى لله ثابتتان صفتان والإرادة المشيئة وصفة 
المشيئةصفة ورديت، ولقد الصحيح، والعقل الصريح النقل عليها دل الأمة، صلف، 

;منهاعدة بالفاؤل الكريم القرآن في 

ت،ءاثولتعازا'ؤمحئّا
أنرهموثدنثآ I نعالك، وقوله ؛ ؛؛ ١٣هرنهاه٠ ئمى مز لآتثا 

[.TA]الإن_ان: تذبلا أقلمي دتآ ثق1 زإذا 
وإدنيه<مز نن أهتك؛ه> تنث أو رن، ^٥١١، تعالى! قوف، في )ثئتح( و؛لفغل 

١٥٦.]

وسعت،—مي ويح أشاء هءس أصم، ^-١٩ ءءؤ3ال ت تعالى قوله فى )أماء( وبلفغل• 
[.١٠٦َكل 

القيملأبن وشناءالعلل: )م/\،ها(؛ ودفلرمهاجالسة، (؛ iU)A/؛،
/\(Ao ,\؛ ١٨٩) لابزالوور، والعواصم: والعواصم/o(؛ ٤٢٨، ٢٧٣)/(.٩٨)أ



الثبيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف ٨
===========يا 

لوؤمز ت منها الفرقان، آيات من مرصعا عثرة ستة فى )نئاء( وبالففل 
ؤ،لونثا ذينا I وقوله ٠[؛ أحج: لاله مس اجل إك يثة ما ٢^٠١^ 
'الثحسن\لهلجر غنبمح ولا شآء عن ؛ر٢ثنا تحيب بمثآء ■تث منيا تؤأ آمحي، 
•[ ٥٦]يوصف 

ؤماأيديهم بن ما إق /٤١ أهز ؤ I تعالى قوله منها مواصع، ثلاثة في رئثأ( وُالففل 
؛كثكسما ءيم ثط أو آلآبج_ا بهم ثق شأ إن رإ'لأدتيا ^ ٥١يرك> ■حلئهم 

٩[.]سأ: ®4 ف تد لثم و ذ'إاك ي  ٤١آيتظ 
قولهمنها الحكيم الذكر آيات من مرصعا ومئة عشرة ستة قى )يشاء( وبلففل 

•[ ١٩ت ]النو;ى بثاء4 س ./وق بمجاؤئء لفئ 4آثئ •' تعالى 

خيوبأت يدهبكآ نشا إن 4 ت تعالى قوله منها مواصع عشر فى ريثأ( ودالفذل 
[.١٦]U>: نديه 

نصوصفورودها»ى لإرادة ا )وأما ت القيم ابن فتقول لإرادة، ا صفة أدلة عن أما 
منها.حملة تعالى الله رحمه اق مأيذا(لا،ثم معالوم والسنة القرآن 

تعالى؛نوله منها الكريم، القرآن فى مرتين )أردنا( بالقفل الإرادة صفة فوردت 
®هثنب؛رل هرميثها ألمث ^١ نص ذ؛يا مسمؤأ ممذ؛ا همد ثيفى  ٤١آردآ 

[.١٦]الإّرا،: 

كثمل آن أندثع إدآ لشٍ_اخ هإثمارلتا I تعالى قوله فى واحدة مرة )أردناْ( ويالففل 
٤[.]النحل: ®ه نكق َمح 

)ا/ْخا(؛شفا،الدلفىنئلاسواسروالحك،ةواكدل: :١( 
الحكمي،حافظ للشيخ الأصول: علم إلى الوصول سلم بشرح الشول معايج ٠ ؤينظر 



٨اJكJير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

^"^٠أن أرد رثا ئدذ ثن ثم أرد و ■' تعالى نوله في مرتض، )أييد( وبلفظ 
[.٠٧لالذاريات: 

دثا»ما مها لث عضا أثعاحلأ يرد "؛o ؤشأت تعالى نوله في مرتين، )نريد( ويالفظ 
لالأماء:ما[.^ Jojلش 

شفتشم آثه يرد ءاؤوعن ت تعالى قوله في منها مرات، أريع )يردا وبلمظ 
ينديمآن أس ثرد ؤعأ I تعالى وقوله [. ٤١]؛u_: ّسكاه أثو بى نم دنإإكث> 

بمعثده=كآثا خ؛، ي؟ ئثدوم هظ محلإ آن يمد ومن لإ"نثئ متديء ثج 
[.١٢٥ي،: @ه لا أك و أؤش أس عل =^;^ ٠ 4

إلاش يكاثص ثلأ يمز أثث سس1لث ؤو[0 نوله؛ في حده را مرة )يردق( وJالفظ؛ 
أنيم،نهرثوألممر مذبمادوء بناء يهءمن يمث لمثد، ثمآد ئؤ محثد ندق ئورين 

[.١٠١^]يونس: 

محيأن أف وبرد ؤ ت تعالى قوله منها موصعا، ثلأJةوعشرين في )يريد( وJالففل 
٧[.لالأمال: أل>يى 

٢•الدينءر قي بمقهه حترأ به الله ترد *_ ت الرسول. ؤيقول 

if if if

الا-ين،في يممهه حيرا يه الله يرد من باب العلم، كتاب صححه، في الخاري أحرجه ت١( 
بابالزكاة، كتاب صحيحع، يي وملم صحيحه؛ من أحرى مواضع وفي (؛ )١٧

صححه.من أحرى مواضع وفي ١(؛  ٠٣٧ه،،)معاؤية حا-يث، من المسألة. عن النهي 



ؤتتا
الكبيرالتفسير فى الصفات آيات محن الرازي موقف 

انمطلب

الإراده((ر)صهاة من الرازي موقف 

موقفإيفاح وقيل الإرادة، صفة في والجماعة السنة أهل مذهب إيضاح بعد 
لإرادة،ا صفة في المتكلمين لمذهب مجمل لبيان ماتطرق لإرادة ا صفة من الرازي 

الرصاوهى المشيئة هى واحدة إرادة الإرادة يجعلون عموما التكلمون إل 

يفرقلم واحل، معنى عن ينبئان لفظان عندهم والمشيتة محالإرادة والمحبة، 
الكراميةغير من فرق من وهناك ، الكراميةر٢، إلا آ، التكالخينر من أحد بينهما 

المشيئةبتن القرق ؤيعود والجواهر، اليواقيت صاحب بعضهم عن هذا تقل 

)آ/الشماكانيصاه(؛التوحيدوالعدل، أبواب في المغنى في! المعتزلة ينظرلقول )١( 
والل٠عتبطال، لأبن ت البخاري صحح شرح في لأشعرثة ا لقول ؤينظر 

بينوالمرق للباقلأني، والإضاف; ؛ ٦٠-  ٥٩ص الأشعري، الحسن لأبي 
والمفردان:صاب'آ؛ الأصفهاني، للراغب والخفردان; ص1مآ؛ للغدادي، الفرقت 

للمرازي،ت والمتأحرين المتقدمين أفكار ومحصل ؛ YU_\الأصفهانى، لارا'فس»
الماتردةلقول ؤينظر (؛ ٣٤٣)ا/والأربعين، ؛ ٨٩٠٠٠٣والحسين، 

قاري،علي لملأ الأمجر: الفقه وشرح (.، TU0-TUt)\/لكفى، الأدلة: تمرة في: 
فىوالقدر القفاء ؤينفلر: (؛ ٩٠)ا/للشعرانى، والجواهر: واليواقيت، ؛ ٣٠٠٠٣

٢٩٣—المحمود،الرحمن عبد د/ فيه: الناس ومذاهب والنة الكتاب 

للباقلأنى،والتمهيد: ؛ ٢١ ٩٠٠٣للغدادي، الفرق: بين الفرق فى الكرامية لقول ينظر )٢( 

الأقدام:ونهاية ؛ ١١٨ص الهثار، تمد للماصي المحيهل: والخجمؤع ؛ ١٥٢ص
د/سهيرالكرامية: ومذهب الملمين عند والتجسيم (؛ ١١٤)ا/هها— للشهرصاني، 



٨الضير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

والإرادةوالاعدام، بالإيجاد تتعلق أعم المشيئة إذ التعلق، حيث من والارادة 
المكزرا،.الإيجاد إلا تطق لا أحص 

يمضهي عندهم لإرادة وا لإرادة، ا نوعي محن يفرقوا لم عرة لأشا وا فالمعتزلة 
المحبةبمعنى الإرادة أن على اتفقوا الدين هؤلاء )لكن والرضي، المحبة 

مسألةفي كثيرا تتباين أقوالهم حُلت، قولين على بينهم فيما احتلموا والرضي 
توالقدر القفاء 

المالح،والعمل لإيمان ا يحب الله أن يالدليل علم قد ت قالوا ا فالمعتزلة 
والعصيان،والنوق الكفر ؤيكره الكفر، لعبادْ يرضى ولا الماد، يحب ولا 

فهيمقفية، ولا له مقدوره لست، المعاصي تكون أن لزم ثائتا هذا كان ولما 
،بالقضاء بالرصى مأمورين كنا لما I نالوا وحلقه، مشيئته عن خارجة 

واقعةتكون لا أن يجب فإذن ، وكراهتها وبغمها الفعال هده بخهل ومامورين 
والخلقالمشيئة مرتبة لدللث، فأنكروا وقدر0 الله بقضاء 

والمنةبالكتاب، ست فد ت فقالوا منهم واحد والرازي الأثاعرة وأما 
لميشأ لم وما كان ثاء وما ومليكه، وربه شيء كل حالق الله أن والإجماع 

بمعنىكلها والرضي والمحبة والإرادة المشينة أن عندهم يبت، ولما يكن، 

(.٩٠)ا/ والجواهر: اليوانت يطر: )١( 
)ا"/المماكاتيصاْا؛التوحدوالعدل، أبواب ني يفر )٢( 

المحمود،الرحمن عد د/ غيه; ازس ومدامه تة والالكتاب ني والقدر القفاء ؤيطلر; 

،ص\'ه\ ومحي،جمأا، صّآا'؛ 4جاُ،جأا، الشيرالتك؛ر، يظرلكلأمارازىفي: )٣( 
ومجّااا؛؛ هسزآأ١ ، ج٩١ ، ومج٠١؛ ١ _U،" ، ج٧١ و*-حآ٠ ؛ ٢؛  ٢٠١~م٠ وهسآ'
.١٠ص"؟ ، ^٦٢؛ ١٢٠وص؛ ؛ ١٧٩—ص٨٧١ ج0'ا، 



الكبيرالتمسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

وحلقها.ثاءها الله لأن لله محوية كلها والكفر فالمعاصي ! قالواواحد، 

بعضإحراج إما ت باطلين قولن إلى الطائفتتن بهاتض الأمر انتهى وهكذا 
بأنبالقول ؤإما المعتزلة، فعلت كما لله ومراده مقدوره تكون أن المقدورات 

الكتابنصوص حالفوا الدين الأثعرية فعلت، كما والمعاصي الكفر يحب، الله 
والة(لا،.

تعليلاله م٠ هما التين بممتينة ذوعلاقة هدا في )الخلاف أن يتفح وبهيا 
فيوالأثاعرة المعتزلة بين فالخلاف والتقبيح؛ التحسين ومسألة الله، أفعال 
هاتضعق بمح، واراأرصى"ا »للمحة"ا و»الشي؛ة* »الإرادة« ا-.تلزام معش تفسير 

الالين(رآ،.

والتقبيحؤيقولون؛التحين تعالى، الله أفعال بتعاليل يقولون فالمعتزلة 

الأمربين تعارض وجود توهموا لأنهم التعلل ينكرون والرازتم، )والأثاعرة 
يحبهالا هو ثم والعاصي، كالكفر كونية إرادة أمرا الله يريد وكيفه والقدر، 

بإنكاريكون المأزق هذا من الخروج أن فرأوا دينا؟ يريدها ولا يرضاها ولا 
وأوامره(؛؛،.الله أفعال ش والعلل الحكمة 

المحمود،الرحمن د/عجل فيه; الناس وطامح والمة الكتاب ني والقدر القفاء )١( 
المحمود،الرحمن عبد د/ ت الأماعرة من تيمية ابن ومونف، بتصرف؛ ، ٢٩١صى 

بمممف.)*ا/ْا'آا(،

.ص٩٠٢والقدر، القضاء )٢( 

صآأ"آ-ما-آ..جْا،ج''أ، الكبير، الشتر يطر: )٣( 
ْرقفابننميةمنالأشاءرة،)مهاما(.)٤( 



الكبيرالتمسير فى اكيفإت آيات من الرازي موقف 

أهممن عظتمتن بموصوعض وثيقة ذوصلة الإرادة صفة عن الحدث كان ولما 
البحثهذا مادة وكانت والقدر، والقفاء الصفات وهما العميده،ألا موضوعات 

الإرادةمن الرازي مؤنق عن حديثي يكون أن علي لزاما كان فمط، الصفاُتح هي 
ييتشمب لا ولكي الموصؤع، صلب هو هذا لأن فحسب، تعالى لله كصفة 

القارئعلى يخف—، لا لأن المقاما يي ؤيهلول رة، ؤييمنة البحث حنبات 
والقدر.المضاء من موقفه للرازي أن الكريم 

والرازيعموما، الأساعرة ثتها الش الع الصفات أحد هي الإرادة٠٠ ٠صفة 
حيثالإصافة، الحميمية«ع الصفات من عدها فد تفسيره في فنجده حصوصا، 

،لإرادة*  ١١٠الأول( )فاللقط I منها يقرب وما الإرادة في •' الراع )الفصل •' يقول 
)اللفظ[ ١٨٥]القرة: أكنزه يطم تبيتي ة أؤنر بمًقم أس * تعالى ئال 

وهوالكراهة(لآ،، الرابع(: )الأفظ الممة. الثالث،(: الرظ.)الأفظ الثاني(: 
لمعنىعنده كلها فهي والرصى، والخحة الإرادة معنى بين يفرق لم النص بهذا 

الإرادة.وهو ألا واط، 

ويينيينها البديهية التفرقة ؤيدرك ه نفمن العاهل يجدها ماهية الإرادة عد وفد 

٠ولن.ه وأله وقدرتي علمه 

العقليبالدليل فهوشتها الإرادة؛؛ صفة  ١١ثبوت على به استدل الازى دليله عن أما 
صفةإنها المتكلمون: )قال يقول: حيث، اعتضادا، المعي ويالدليل اعتمادا، 

الإءاذة.سمر الحمقيت المنان من أي )١( 
وسأتيمزيدإيفاحمحتدكلبتصرف، ، ١٤٢—١٤صرا^١،ج١، التنمرالمجير، ، ٢١

ءالكراههء.و و٠المحLن٠ ءالرضا، صفة من 

صس'محا،جآ، الشترامر، )٣( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف وإ0

الاقاع،في ل الُةُع في لا الأم ض الجاد >في أحد دججان تممي 
التخمحيصى،بدليل احتج كما ؛ القدرة( عن الأخير القيد بهيا حترزنا وا 

إرادةعالي دلت ونت دون واحتماصهابوقت الأبان )حدوث يقول؛ حيث 
اكاغ(رأل

احتلمواأنهم على مريدا، كونه إطلاق على لمتن الماتفاق وهويحكي 
لتجملأف يربد ^،^١ تعالى نوله عند يقول هذا وفي مريدا، كونه ير نففي 

لتيطم٤^؛^؛؛ سثهُ نيتم ئلأم ٧ وديحي حمج نذ عثاءظم 
لأئمة،ا بين عليه متفق وهذا ، ءمريد® تعالى أنه عر الأية )دلت آ*[ت لالماداوْت

مريدأنه ت النجار الحسين فقال ا؛ا، رامريدا كونه تفسير في احتلموا أنهم إلا 
لأمريداهتعالى فكونه التقدير هذا وعلى ، ْستكر0 ولا مغلوب غير أنه بمعنى 

رمعنىيعضهم! فقال احتالفوا ثم يؤتيه، صفة إنه قال من ومنهم سلبية، صفة 
مريداكونه ومعنى إيجادها، إلى الداعي دعاه أنه ه نفلأفعال مريدا كون 

القاسموأنى الجاحفل قول وهو بها، الأمر إلى الداعي دعاه أنه غيره لأفعال 

؛ ٧٩صن ا ١ ج^" ، و٠ج٨ ؛ ١  ٧٦٠٠٣، ١ ١ ج ، وٌج٦ ؛ ١  ٣٧محن ة ٢ ج ، ١ سج ، الكير التسير ( ١ ) 
أفكارومحمل ؛ وص٨٦٣؛ ٣٦٤صن والخمستن، )ا/ما*آ(؛ الأربعين، ت ؤينظر 

٠١٦٩—والمأمين، لمقدس 
رمج1ا،جآ'"ا،؛ _tYومجاا،جاآا ؛ _Y*Yمجآ،جأ، التفسيرالكبير، )٢( 

محنهغغفس، الطام، مع محناحلرة له المكلمين، كبار أحد عبدالله، ابن م الجار الحسين )٣( 
والقضاءالرمل، إنات صا ت مصنفا له فيل، ساتسمامدوأاللكا الفلامفرءسه، 

Iالبلاء أعلام سير ت ينغلر كثيرة، وأشياء الموجبة، والإرادة واكأييد، واللهلف والقدر، 
صبم'آ'آ.لابزالديم، والفهرت: (، ١٨٨))\إأ0م للذهبي، 



اوء^سرالتضسر فى الصفات ابات هن الرازي موضف 

صفة٠ ررمريدا كونه ت الباقون وقال . المعتزلة( من البصري الحسين وأبي الكمي 
مريدلداته،إنه ثممنهممننالأ بالداعي، محميناه وهوالذي ااالخلماا، على زائدة 
قالثم بإرادة، مريد إنه ت آخرون وقال الجار. المحن عن الثانية الرواية هي وهذه 

فىلا محدثة بإرادة مريل. I البصرية المعتزلة قالت، قديمة. بإرادة مريد • أصحابنا 
اعلم(والله بياته. قائمة محدثة بإرادة مريد ت الكرامية وقالت، محله. 

قولهعند يقول حيث، حادثة إرادة يثبتون الذين المعتزلة الرازي ناقش وقد 

في•وصح هو كما تعال لله إرادة شون أنهم الجري الجن دأبي الكمي ص الرازي ذكر ، ١ ١ 
حيثتعالى، اناله إرادة نفي في وأبوالمحسين الكمي عن آخر ذكرقولأ قد نجده بينما النمى، 

.(...ألظن،يالإرادة موصوف غير تعانى إنه المحين؛ وأبو الكعي )تال نمه؛ عا يقول 
تناقض•من النصين ين ما محيلاحفل ص'ا'آا، ، ١ ج؛ ، ٧٥٠الكتر، المتر 

فريقان:أنهم الإرادة صفة في المعتزلة مؤ عان تحرير في واكراب، 
اللهأن يثبون فهؤلاء الجرة، معتزلة هؤلاء وعن الأكثرينمنهم، ؤيضم الأول: الفريق 
ءبدالجبار،محي  IaUة؛ الخمشرحالأصول ينفلر: فيمحل. لا حادثة بإرادة مريد تعار 

،ومح٨ ؛ ١٧٦ص، ومج٦،ج١١؛ '_U'U) ٌج)،ج'آ، الكيير، والنفير صُثل؛ 
صاُا•جا،ا، ، ١ وُح' '_؟U؛ جا"ا، 
مجازا،تعار الله عر وجعل؛^١^١ ناولها، ولكنه الإرادة، لفنل ينكر لم الثاني: الفريق 
المجمؤعينظر؛ حفل■ والجا والظام، والكمي، البصري، العين أبي من كل رأى وها-ا 

صاُأ؛الأشعري، الحن لأبي دالإبانة• ؛ ص١٦١ب-الجبار، للقاصي الحيعل؛ 
)ل/س؛للنهّّتاني، والمحل: والمالل ْسآخا؛ سرادي، الفرق: بين ق واك 

_^،واJالمالثا٠غ: )\إ\1\(؛ والأربعين، لرازي، والمحمل: 
٠١ ا ص المعتق، عواد متهم: المنة أهل ؤ ومونفالخم—ة وأصولهم والمعتزلة ؛ ص٩٧

.ص٦٧الله، حار لزسى والمعتزلة: ؛ ١ ٠ وصزا" 

،١ ج٦ ، ومج٨ ؛ ج؟،، ١ مج ؤيتغلر٠ ؛  ٣١٧٦^، ج١١، ^٦ التفسيرالكير، )٢( 
•١ ص٦ ، ١ جاّ ؛ ١ ٠ ومج ؛ ص٩٧
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محقثءظيومحءقلأكاكزأ
تولهالجبائي  JU): ١[ ١ ١ ]!^٢: بمهلو0ه وليث أسُ ئثآ» أن إلا ِلتوينوأ 
لكنتلو لأنها تعالى، الله مشيئة حدوث على يدل ه أثث نثآء أن ث تعار 

أنإلا المّرة إلى زيد يذهب لا يقال لا كما ذلك، يقال أن يجز لم قديمة 
نهداالله يناء أن إلا كذلك يكون لا ت قلنا إذا أنا وتقرير©، تعالى، الله يوحد 

قديمهالمشيثه كانت، فلو المشيثة حصول على الجزاء هذا حدومثؤ تعليق يقتفس 

كونفيلزم ، لمعروط ا حصول الرحل ح^^^ول من ؤطزم ، قسسا لرحل ا لكان 
ؤإذا، حادثا النرحل كون فوجب محدث أنه على دل والحس قديما. الجزاء 

الكلام.تقرير هذا حادثة، المشيثة يكون القول لزم المشيثة هو الشرحل كان 

المحدثذللن، يإحداث نعلتها أن إلا قديمة كانت، ؤإن المشيثة أن ت والخواب 
الكلأم(را/هذا لصحة القدريكفي وهذا حادثة إصافة الحال في 

تعالىلله نديمة إرادة يثبت الرازي أن لنا انفح الرازي كلام من سق ومما 
تعالى.لله حادثة إرادة بتجدد القول من فرارا 

حيثبالعدم، تتعلق لا مالي الله إرادة إن يقولون الذين المعتزلة ناتش وقد 
[١٧٦]ألءمران: آلآ>رءه ق حكا لهتر محتد ألا أثث ؤمٍدد تعالى؛ قوله عند يقول 

والأيةحاتز، ذلك ! أصحابناوقال بالعدم، تتعلق لا الإرادة المعتزلة! )قالت، 
ِذثكا م محتد ألا أثث وبيد نال: لأنه أمحابما قول عش دالة 
ذللث،أراد ما تعالى أنه المعنى المعتزلة قالت، .م. العاوبهذا متعلقة إرادته أن فبين 
}الفلاهر(ر عن عدول هذا ت قلنا 0هاا. ]المرة: ه ألصق يعكم يربٍد ت قال كما 

،و٠ّج٦١ ؛ ص٧٢١ ا ج١٧٢، وهمج؛ ؛ ص'آها ، ^٧، الكبير، النمير )١( 

.ص٩٧وءجخ،جاُا، ؛ ١ ٠ صء ٌحه،جه، التفسيرامير، )٢( 



٨الكبير التخسير في الممات آيات من الرازي موقف 

مكور0هكن لث يمد أن ثقا ؤرد إدآ أنمه- ؤإد»آ I تعالى قوله عند ؤيقول 
يقول؛لأته ثيء المعدوم أن على دالة الأية هده ت المعتزلة رقاك I [ ٨٢]ص: 
تلكفى وهو يكون لا كن ت له الفول نبل فهو ؤئٍكو0ه وصئن أراده لما 

قثاه.أرلد إدأ \ذ»7 ^^٠؟ ت ف  Isحيث شيء الحالة 
قفوله!به، إرادته تعلق عن الثيء تخلف لعدم بيان هدا أن I روالجواب( 

الإرادةتعلق حين شيء المراد أن على دالة والأية والوقت الحين مفهوم وإياه 
لأنذكروه ما يرد لا وحينئذ أراد، إذا ما قبل شيء أنه على فيها دلالة ولا به، 

أراد،إذا ما قبل شيء أنه على فيها دلالة ولا به الإرادة تعلق حين الشيء 
يريدهلا موجود شيء به الإرادة تعلق حين الشيء لأن ذكروه ما يرد لا وحينئذ 

الشيءفإذا لإرادة، ا تعلق زمان في كون بل آخر زمان في ؤيكون زمان في 
ذللث،فيكون وهوموجود الموجود يريد كيف يقال لا المعدوم لا الموجود 

فيعنه ت، ونجيالمعقولامت، باب من الإشكال هذا نقول للموجود؟ إيجادا 
هذامن المفهوم أن ظهر وقد باللفغل، تمسكهم إطال غرصنا ؤإنما موصعه، 

شيئاكان ما أراد إذا أنه الأية في وليس أراد، إذا هوشيء ما يريد أنه الكلام 
الإرادة(رمتعلق قبل 

محدثةإرادة تعالى لله يثبتون الذين والفلاسفة الكرامية ناقش كما 

الشيراهم،ُج'آا،ج1أ،ص«اا-ااا.)١( 
الارادةيتون لا والمعتزلة الغلامنة بأن ت يقول الرازي أن إلى ذهب من الباخين من هناك )٢( 

ينفرنالملاصقة ولا المعتزلة لا أنه )والحق ؛ قاتلا الرازي على الرد في  ٤٠٢٠٠٠ثم تعالى لله 
محمدوالملممية: الكلامية وآراؤ0 الرازي الدين نحر ت ينغلر الخ، • ٠ الله• عن الإرادة 

الزركان،

=وناقشهم، تعالى لله لإرادة ا إثبات في والمعتزلة الفلاصفة قول ١ورد الرازي أن والصواب 
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\و\دهت تعالى قوله بدليل محدثة إرادة لله ؛ الكرامة )قاك ت قانلأ 

أمرين؛من دلالته لوجه ، ٨٢ل-سإ 
ماوكل زمان ظرف وإياه فإن زمانا، للإرادة جعل إنه حيث من • راحدهما( 

حادث.فهو زماني هو 

وئرهت وقوله وئره، فول; ٠ثالة إرادته جعل تعالى هوأنه )وداذيهما(ت 
الكونلكن التشب بفاء ونبمزه قال تعالى لأنه ووقوعه الشيء بكون متصل 

هذافي وافقوهم ، والفالآمفةأ حادث، به متصل الحادث قبل وما حادث، 
ولكنبالكون متصل وأمره بامره متصلة إرادته فقالوا أحر وجه من الإشكال 

التمسكمن القالين وجواب ، الله فمكونات قديم فالكون قديمة إرادته 
إذااللغة حسن، من [ ٨٢]ص! أناده وإدآ • فوله من المفهوم أن هو ياللفظ 

جليواضح وهذا ، ^٠٣ويد ونانشهم الإرادة، صفة ني المعزلة أءوال، ؛ي نمل إنه بل 
■ا مر0 فى 

المعتزلةذكرآراء أنه ْع للارادة، والمعتزلة الفلأمة بض القول الرازي إلى ب والباحث 
نبالذي أن ذكر إنه نم والمحمل، كالأدبعن، ارازمح، مراجع إلى وأحال، لإرادة، ار 
ليسإذن م فالكلا المقLاى، الثاهخ; العالم ءاح_> هر الإرادة صفة بنفي القول، لة المتن إلى 

بلالإرادة، صفة نفوا الممنلة أن وذُ لم الثامخ العالم محاحب، أن وللعلم كلأمالرازتم،، 
يبتونمتهم الحريين أن يمغ لا وهذا الإرادة، تفوا الذ.ين هم متهم الخيالين أن ذكر إنم-ا 

أملم.والك الحكم. نميم عدم حث، بالبا الأولى فكان الإرادة، 
:واكمهيلبصا"ٌا، لJغانادى، امق: سن الفرق ش الإرادة ش ١م١سة لقول، طر  ٢١١

لاوث.هرسانى،الإقدام: ونهاية ، ٣٦ص والإنصاف، ، ١٧٥-  ١٥٢ص ليانلأنى، 
طمختار سهير / د الكرامية: هب، من. الخلمن عنل. التجبم ومذهب، (؛ ١١٤)ا/ه*ا~ 

والشفاء،صاْ؛ للفارابي، ائل: المعيون غي: الإرادة في الفلأّنة لقول ينظر رآ، 
آ'أ-م،أ(.، ٣٦٧)Y/سبا، لأبن الإلهياص 
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علىإذا كلمة دخلت ؤإذا ماض، فعل ؤأر١ده قوله؛ لأن بالنيء إرادته تعلقت 
أرادقولنا مفهوم بأن نقول! ونحن المستقل، معنى في تجعله الماصي الفعل 
تعالىلله ت نقول ؤإنما الحدوث، يدخله أن يجوز آ تلأ[أ ؤيعلم وعلم ؤيريد 
ويريد،أراد نقول؛ بشيء تعلقت، إذا الصفة وتللثه  ١١لإرادة ررا هى قديمة صفة 
المثا ولنفرب، مريد، بها وهو إرادة له نقول ؤإنما أراد نقول لا التعلق وقبل 

خياتلفلأن قولما ت فنقول المخيفة، الأوهام في يقع ما ليزول الضعيفة للأفهام 
أوزيد يوُبح خامحل إنه نقول أن منا يمح لم فلو الخياطة صنعة له أن به يراد 

بهاصنعة له أن بمعنى خيامحل إنه قولنا صحة نفي منه يلزم لا نيد ثوب يخيط 
يؤبه،خاط مانحي زمان في زيد ثوب فى المتعة تللث، استعماله عند عليه يهللق 

يخيهلتقبل مزمان فى زيد ثوب فى الصنعة تللث، استعماله عند عليه يهللق وبها 

بوحودْتحلقت، إن ثابت! أمر ٠االإرادةاا أن فافهم الأعلى، المثل ولله ثوبه، 
منالمعنى في فهو هذا علمت، ؤإذا ، وحوله يريد أي وجوده أراد ت نقول شيء 
الفريقين(لجواب ذكرنا بما وخرج حادث الإرادة تعلق المنة أهل كلام 

والفالمحفةالمعتزلة هن الرازي ذكرها التي الأقوال مناقشة من ذكره مبق ومما 
لأنه، ذاتية قديمة، إرادة هي الخعليت، ابن يثبتها الش الإرادة أن يتضح والكراهية 

عنالحوادث قيام امتناع في شبهته على بتاء حادثة تعالى الله إرادة تكون أن بنمي 
سسناعن عبارة وهو التعلق، مجرد هو يتجدد الذي أن وعنده تعالى، الله 

ؤإصافات.

طومشيئته الكونية ؤإرادته تعالى الله محبة بين يفرقون لا الجبرية والأثاعرة 
الأفعالخلق في مذهبهم على ؤيحنجون عامة، أنها المشينة من يفهمون فهم 

المعتى.لمتمم واصفتها ]لا[، بدون الأصل في )١( 
•٢ ٤ ص •، ٢ ١ ج ، ١ ١ مج ؛ وينظر ؛ ١١١ص ، ٢ ٦ ج ، ١ ٣ مج ، الكبير الضر ( ٢) 



التفسرفي اكمات آيات من الرازي موقف ع

فحب.الكوني الجانب على اقتصروا أنهم أي المشيثة، وعموم الإرادة بثمول 

ماكل : فقالوافحب، الشرعية الإرادة على نظرتهم فقصروا المعتزلة أما 
منالأرصى في وير ما وكل به، ومأمورا له محبوبا يكون أن لابد الله أراده 

عنه،نهى قد بل يحبه، ولا به، يأمر لم الله لأن الله، بإرادة فليس المعاصي 
وحاوْأالإنسان بإرادة ذلك وفر ؤإنما 

والآكراهةوالرصاوالمحبة المشيئة هي واحدة إرادة الإرادة يجعل والرازي 
نولهعند يقول حيث، وحاصة، عامة إلى المشيئة م يقوهمو ، والغصب 

لشآس يآذف أن بمد ثى ^ سث، ثثعمم مي لا الثموت ي ميك، من ت تٌالى 
ءؤدثا٠هت قوله أن لتبين ءؤيمٌئ؛ه * يقال أن ريمكن • ■؛ ٢٦• وتمٌء؛؛يم بّا* 

لمبعثي الضلالة ثاء إذا تعالى الله فإن الرضا، هي التي المشيئة المراد ليس 
المشينةأن ليعلم ءؤلسدئآ» فقال: رصي الهداية ثاء ئذا به، يرض 
ا.الخاصةأا،(ل إنماهي ،، العامة؛ المشيئة هي ليست 

M M M

^٤٧١يداسد، الضةالخروامفياسمالإ-لأس: ينظر: )١( 
١٨١^•

ص0ي.وعجا"ا،ج؟مآ، ءسهم\؛ مجخ،جآ"ا، التفسرالكسر، ينظر؛ )٢( 
الأشايرة.يها اش الكونية !_ العامة، باسة ينمي )٣( 
الممسرالتكير،ينفلرت المنزلة، الشبمءا اكرب، المشية الخان; باستت فما-)٤( 

٠.٢ ص؛ ءجّآ،جأ، ؤينظر; ؛ ٣٠_U هج؛ل،جحمل، الكير، التمر )ْ( 



اككبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

الو1نىالمطلب 

ضوءعلى الرازي موقف نقد 

والجماعةالسنة أهل عسية 

الج٠الة،حيث من الإرادة* إثباته قي والجماعن السنة أيل الرازي وافق 
عندهالخهلس_اهي ابن يثبتها الي الإرادة أن في والجماعة السنة أهل حالف أنه إلا 

وجعلالإرادة، نوعي محن يفرق لا وهو والرخص، المصة بمعى واحدة، إرادة 
تعالىلله يثبت ولم ياتتة، قديمة إرادة عنده لإرادة وا وحاصن، عام ثمن للمشيئه 

وقدتعالى، بالله الحوادث قيام مغ في شبهته سيا بوذلك متجددة، حادثة إرادة 
متاقنتهأثناء وفي الإرادة في المكلمين لأقوال عرفه ثنايا في حليا هدا انفح 

والكرامية.للمعتزلة 

التيالصفات من الإرادة* ارصفة أن وذلك لمنهجه مخالفة عليه لوحفل وقد 
اعتمادابالعقل الإرادة أنبت أنه حيث بهيا، يلتزم لم أنه إلا عقلا، يثبتها 

اعتضادا.وبالقل 

٠يلى ما مجملها وجوم من عليه الرد وسيكون 

الإرادة*.ثبوت،رصفة أدلة ؛ ١^١، الوحه 

دلالةوسأذكر والسنة، الكتاب بنص ثابتة الإرادة* صفة  ١٠أن ذكرت وأن مبق 
.الإرادة٠ صفة ٠١ثبوت على والعقل الإحماع 



قنا
الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

ا؛ذحماع:دلالة أولاء 

حكى،،وممن بالإرادة١ تعالى الله وصف على والجماعة الممتة أهل لقدأجمع 
الأسماهمرأم،بكر وأبو الإمام نوتها على لف العن الإجماع 

الخرأبي ثن ؤيحي وانيهقي١٦د ل ،، الحنالأفمي١ وأبو 
وابنالمةدأسيلبن، الخي وهمد ،، السرانيل 

تجالإجماعفىأيرابابوالإسان
حالدالجعيد،ودراسة؛ جمع 

لأبنت الإمحلأمة الجيوش واجتماع صْا"ا؛ العلو: الناض»ي؛ نول بمثلرإلى )٢( 
اكم،)أ/ها"ا(.

محعوليمة الشافعي، الإ>أماءيالي، الجرجاني، إبراهيم بن أحمد هو الإمماعتلي أيويكر )٣( 
الصحي،حين،على تحرج والمعمر، ند ممنها التمانيف، صاحب، ومثتين، وٌبعين 

مة.وثلأيث، وسعين سةإحدى توفي 
الشيرازي،وطقات (؛ ٢٠٨))1ا/آا<'ا-ا-ا،:ل، للدهي، الملأ،: أعلام سر بنفلر: 

)٣٧(.، A-U/r)للميكي، اعرى: الثاقب رطقات، 
١.٥ ص الحديث،، أهل أئمة اعمماد نوله»ي: إلى ؤيفلر 

.^٣٢١؛ ١٢١ص الثغر، أهل إر رّالت في الأثعري انمن أبي نول إر يطر )٤( 
.١ ص٦ ، الحاJيث، أصحاب، اللقط عقيدة في: المابوني نول إلى يننلر )٥( 
.١٩٢-١٩١ص الهينيالأءمماد، بفلرإرقوو،)٦( 
5انإمامااليمن، باقليم الثافعية شخ الحين، بآيي يكنى العمراني، الخير أ;ي بن بحي ، ٧١

وحمونثمان سنة توفي المان، صاحي، والخلاف، والأصول بالمهه عارفا حيرا زاها-ا 
ني:قوله ؤينفلرإر )U/٣٣(. للمكي، الكبرى: الشافعية طفان، وحسْأة؛ينذلر: 

(.٣٤٢)٦! الأشرار، القدرة المتزلة على الرد في الأنصار 
١.ص٩١ الاصاد، في المقدمي الغني عبد قول إلى ^ر )٨( 
(،٤٧٦، ٢٠١)A/ )\إ\0أ(لأ)أ/أاا(، طرإرملا؛نتجفيجموعالأتاوى، )٩( 

ءسهأ.الأصفهانية، الحقيدة وشرح 



اككبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

l_lj : انمتل:دلالة

لأنتعالى، الله قدرة هومقتضى لاحيار ا جهة على للمخلوقات الله إيجاد إن 
لأنتعالى الله إرادة مقتضى هو كذلك فائه فدرة، يكون إنما الاختياري الفعل 
يمكناحتساريا فعله يكون أن يتهور لا إذ بإرادة• يكون إنما الاختياري الفعل 

فلزمإرادته مقتضى هو فعله كان إذا إلا يفعل لم ينا لم ؤإن ثاء إذا يفعله أن 
تعالى.لله الارادة،، صفة ٠٠إبان 

تكلالله تخصيص فإن الاختياري فعله مقتضى هي تعالى الله إرادة أن وكما 
يقتضىالتعميمات من ذلك ونحو معين ومكان معن وزمن معينة بهيئة مخلوق 

بأمرلا ممأكن، بأمر يكون إنما التخصيص لأن بإرادة، كان إنما كذلك وجودء أن 
لهاإرادة لا التي المجردة الذات أن )ومعلوم ، حلاقه يمكن لا ضروري 

بالإرادة(التخصيص يكون ؤإنما تخممى لا 

منالرازي قول يطل وعقل محاجماع نقل مابين هي التي، الدلالات هدء وبموع 
فحب.العقل هو الإرادة إنات إلى المريق أن 

والإرادة.المشيئة بين الفرق التانى؛ الوجه 

.٥٤٨-  ٥٤٧ص القرني، د/عبدالله ومجالاتها: مصادرها الإسلام في المعرفة )١( 
-٤٠٨؛ ٣٥٤)أا/يىم-ه'م؛ لأينيمة، الخاوي: مجموع نفلر: يو

،٣٥٨-٣٥٧ص والمبوات، واكل، العقل تعارض ودرء (؛ ٤٥٩
٤(.٠ ١ — ؛ ٠ ٠ )Y/ القيم، لأبن السعادة: دار ومفتاح 

— yy)\/\الجهمية، تلين ويان ؛ صماْ يمتة، لابن الاصفهاية؛ المقيدة شرح ينفلر ( ٢١
ص١٩٢للايجي، والمواقف: ؛ ْس٥٦-٦٦للزار، والأةممادفيالأءتقاد: (، ٢٢٢

لكتازابوشرحالشاس: )ا/هم، ووصرأ\ص': 
/Y(؛ ٩٤) ٠٦٣—^٠٢٦عده، لمحمد التوحيد؛ ورسالة





ال3كاواورالتفسر فى الصمات أبات من الرازي 4وىف 

وحالفوافقط، ؤإصافة سبة مجرد فهو بالعدم فسروه التعلق وهدا الإرادة، وبين 
فعندالإرادة يتع أن بد لا المراد بأن يقتفي العقل لأن العقول صريح بذلك 
الذيالحق فإن وليلك عنها، يتخلف ولا الراد يكون أن بد لا الإرادة وجود 
التعلقمجرد ليس المراد حدوث بب سأن هو والجماعة المنة أهل عليه 

قبلها،بإرادة مسبوقة الله بيات قائمة متعاقبة إرادات حدوث ولكن المدمي 
فعللكل تكون وبذلك الأثار، في تسلسل لأنه محالا ليس التسلسل وهذا 
وهكذا.هذا إرادة غير هذا فإرادة به، حاصة إرادة 

فنؤعمتعاقثة، بإيرادات مريدا يزل لم )أنه الله أن هو الحق يكون وبدلك 
سبحانهوهو وقته، في يريده فإنما العين الشيء إرادة وأما قديم، لإرادة® ررا 

سيفعله،ما علم قدرها إذا فهو يخلقها. ذلك، بعد ثم ؤياكتبها، لأشياء ا يقدر 
حاءفإذا الحالة تلك، في فحاله يرد لم ولكن المستقبل، الوفن، في فعله أراد ؤإذا 
قمد(راا.واكاني عزم، فالأول فعله أراد وقته 

شيءبعد شيئا يفعل لأن مريدا يزل لم المارئ يكون أن )بتقدير • تيمية ابن يقول 
أنبمعنى قديمة الإرادة وتكون يكن، لم أن بعد كائنا حادثا سواه ما كل يكون 
حادتة(لبإرادة مرادا الحدثان من كل كان ؤإن قديم، نوعها 

أبدا،عنه يتخلف، أن يجوز ولا مباشرة، الراد وحول بعدها يستلزم الله ؤإرادة 
مجم0ُهلدكن بمؤل سنثاآن أتاد إدآ أمر؟أ ؤإدعآ I تحار نوله عليه يدل ما وهذا 

متلازمتانؤإرادته جق ففعله [ ١٦]البروج: يرد؛ده لما ؤثثال I تعار وقوله [ ٨٢ت ]ص 
أرائه.فقد فعاله وما فحل، يفعل أن أراد فا 

)أا/؟*م(.نمه، لأن كاوي: مجمهمع )١( 
)آ/هأا(.درء-مارضاسلواكل:لأينتج،)٢( 



اJدكاJيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

كلوأن الأفعال، بعب متعددة )إرادات I نعالك، لله الْلحاؤية ثارح محنب—ا 
علىيريد أنه بحانه فشأنه الفعلر، في المعقول هو هذا تخصه، إرادة له فعل 

يريد(ما ؤيفعل الدوام، 

ؤإنالأفعال من الممات تلك )أحاد الهراس; خليل محمد الشيح يقول كما 
لمفهوبحانه حادثة، وأفرادها قديم نوعها أن بمحتى بها موصوفا يزل لم هو كان 
وأفعالهالأمور ؤيدبر ويخلق ؤيتكلم يقول يزال ولا يزل ولم يريد لما فعالا يزل 
ؤإرادته(لحكمته تبعا فنبئا ثبئا تقع 

عندمراد بكل تتعلق واحدة صفة إرادته إن قالوا الذين والأناعرة الرازي ؤيلزم 
التعلقلأن أحدثها سبب بلا حدوتها وقت حدئت، قد الحوادُن، تكون أن وجوده 

القولهدا أن تيمية ابن ذكر ولدللث، ، بشيء وليس الحقيقة في عدم به يهولون الذي 
الإرادةجعل أن جهة من ... I جهات من وبمللأنه معلوم؛الاصعلرارّ.. )فساده 

حتىحديث، شيئا الحوادث وجود عند يجعل لم أنه جهة ومن لذاته، تخصص 
ليسوهذا وجودا، ليت عدمية ية نتجددت بل تخصص، لا أو تخصص 

حادثميب بلا وتخصمي تحدث الحوادث فصارت ثيء، يتجدد فلم بشيء، 
رمخهص(ل ولا 

ماإلا يريل. )لا وهو وجودها يقتضي لمعنى الأشياء حصول يريل. ه والله 
لا.لاائ،.إلا مراد على مرادا يرجح ولا ذللثج، يقتضي يمعتى إرادته ه نفتفتفير 

إنمابل مخصص، باد مثل مثالعلى تخصص الإرادة تكون أن ولايجوزأيقنا 

١(١٠ ١ )١/ العز، لأبي الطحاوية؛ العقدة شرح ، ١١
ص؟؟.هماس، حلل لمحمد اياسلة! شرحاسيدة)٢( 
x٣•٢/١٦)«ج٠رعاكاوى،( ٣١
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يكونأن بد لا والمراد، المريد في لمعنى الأحر دون الشيتض أحد المريد يريد 
ال«ل(را،.ذك رححان أوح_، الرادما في يكون وأن أمل، ذك المريدإلى 

الالزاماتمن واصحا الارادة® صفة ١٠ل موقفه في الرازي حهنأ لنا تين وبهذا 
التالية:

ذاك,إرادة هي الشيء هدا إرادة تكون أن يلزمه • أولا 
حدوثها.اقتضى سسِا بدون الحواديث، حدوث يلزمه ئانيا: 

لداتها.تخمصى الإرادة تكون أن يلزمه ئاث؛ 

،,التا٠ة١٢الإرادة عن الراد -أخر كزمه رابئا: 

If if w

X٣٠٦/١٦ءج٠وعاكاوى:لأينبم،))١( 
(.٦٣٤)Y/ روني، د/ءائثة ومد: عرض الاضادية فورك ابن آراء )٢( 





الخامسانمبحث 
التكلأمصفة 

مطالب:قلاثة على ويشتمل 

والسنة.القرآن ق وورودها الكلام صفة معي الأول• المطلب 
الكلام.صفة من الرازي موف الداذي: المحللب 

والحماعة.السنة أهل عقياوة محوء عل الرازي موف نقد التالث: المطلب 

M M M





اJكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

المطلب

^رودطفيالكظبوإلسع

تاللغة فى الكلام صفة معنى أولا: 

معنىعن فارس ابن يقول معا، واللمقل المعنى على يطلق ت اللغة في الظلام 
إذاكليمي، وهو تكليما، أكلمه كلمته، تقول؛ مههم، دْلق عر ريدل ت الكلام 

كككأوككه(را،.

عليه،تدل بقرينة إلا ذللث، يكون لا فقهل أواللففل فقعل المعنى بالكادم أريد ؤإذا 
سميؤإذا ، حميعا والمعنى اللفغل يتناول أنللق إذا )الكادم ت * iSjتيمية ابن يقول 

ذلك...على يدل قيد مع ذاك فإنما كالما، وحده اللففل أو كلاما وحدلأ0 المعنى 
ذلكمن المفهوم فكان تعالى، لله الكادم آيات من مملوء والحدث والقرآن 

نم\ر\مله والمعنى اللفغل إنات هو 

..ّ.؟...، الالغةل"'أ، أهل باتفاق هذا مؤع، مرفح، صوت هو والنداء 

(.١٣١)ْ/ ^جمثايساسن،)١( 
ودرء(؛ ٢١١)\اوالاسقامة، ولأ1(؛ )آا/ْم؛ ؤيفلر، (؛ ٠٣٣)!/)٢( 

ومذب(؛ ٩٦٧وانمة،)٣; و)'ا/أآآ(؛ والقل،)آ/آ؟م(؛ الفل تعارض 
الرّاتلمجموئ ضمن )T/ الكريم، الل كلام سأل في القويم السلف 

رصا،رشيد محمد ت بها اعتنى اثل، والم

غارس،لابن ت اللغة مقاييس ومعجم )؛/ه؛هم(؛ للأزهري، اللغة؛ وهذ.يب، ت ينظر )٣( 
للجوهريوالصحاح: (؛ ٣٦٤عباد)٩; بن لأماحب، والحٍْلفياس: (؛ ٤١٢/٥)

الخاوي:ومجموع ؛ ص٣٠٢ليجزي، نبيي: لأهل ورفلةالسجوي (؛ ٢٥٠٥)آ/
اللهلكلم سألا ر اكوبم وءذم،الك،و)أا/'أ(؛ (؛ ٥٣٠/٦)لابزتيمة، 

رالمائل.الراتل مجموعت ضمن (، ٤٣٥و؛ ٣٧١)م الكريم، 



الء^بيرالتسمر فمي الصفات آيات من الرازي موقف 

الأممتعقله وما 
،.منخفض بموت الكلام هي ت وانمناحاه 

وهوالقول،، ذسعتطءمصقلل ت ؤيفوله ه، يتكلم من كلام والقول؛ 
فهومات الشؤع في الكلام معنى عن أما اس، ش الكلام عنمض هذا منالنْلق؛ 

والسنةالكاب القول هدا صحة عر يدل والدي معا• والمعنى اللفظ على بمللق 
الأمة.سلف ؤاجماع 
فمنها;الكتاب أدلة عن اْا 

ويكاوأأعثدرء سهلا ولأ؛^٢٠! ذهأثيم لا أثم ^٢ ؤأدّ تعالى؛ قوله ، ١ 
الدالالكلام به والمراد مطلق، الكلام لفظ فهنا [ ١٤٨لالأءراف: ءللي\زنث>ه 

معا.والمعنى اللمفل على 

٥[]الكهف; إلا'كذ.ثاه إنأءرض عنقحثى حقيه ؤَكتغ تعار؛ نوله ٢( 
[.٢٧زالأسا•: .ه معلورنت< أمر1؛ء مبمم آلتيج• ولا؛سْوذنم • تمار نوله ٣( 

وهويا.لأيما، مهللق )القول( ولفغل ، )الكلمة( لنقل المنان الأيات هذه محقي 
معا.والمعنى اللففل على دل ما الكلام أن عر 

زنونت،صا لأثتي تجازز الك #إن الني قول المرية المنة أدلة ومن 

يطر)١( 

بمفلر)٢( 

اللغت

بم)٣( 

٤(. ٠٧)Y/البر، لأن ص>تمراكواضاسمدت 
رالأمظم المحيط والمحكم (؛ ٣٩٩)م/قارص، لابن اللغة: مقاييس معجم 

Xoo^/U)سدة، لأبن 

.عجمثاصاس،)ْ/مآإ(.







٢اليكبير التمسير في الصمات آيات من الرازي موقف  ٦

ه(الرسول موت بعد المرتدين جاهدوا اللدين ؤإحوانه 

بينفيها النزاع حصل التي الإلهية الممات أنهر من الكلام® وراصفة 
فيهاوصل ، شتى مذاهب وذهبوا القول، فيها الفرق أئمة وأكثر المتكلمين 

•عقولهم وحرت ل ، الماس من محلوانف 

هداش اّ من ب الماس احتلغ، لما 

الدينأبواب، جمح وفي بل كلها، العقيدة أبواب، في شأنهم هو كما البابح، 
)فقدالأمة، ملف، ؤإجماع نة والبالكتاب تعالى لله ثابتة صفة الكلام وصفة 

بمشيئته،يتكلم سبحانه أنه على اللف وكلام والمعقول السنة وصرح القران دل 
نوع)وقد ، وفعل( ذات صفة وهي بياته، قانمة صفة كادمه أن على دل كما 
حقائقها(ض معه يستحيل تنويعا عليه اؤللاقها فى الصفة هد0 تعالى الله 

قولهمنها الكريم، القرأن في مرتين )كلم( بلففل الكلام صفة وردت ولقد 
[.١٦٤مشهظ!يثاهلالأ،: أس ه؛ 

[.١٤٣]١لأءراف:ربهره وئمه, لبمثينا مّءا مآء ؤوثا '. قوله في )كلمه( وبلففل 

XyT\-^T)\/'الس:)١( 

)ما/إْأ(.حجر، لاين ذحاJارىشرحصحيحالمخاريت يظر؛ )٢( 
X\Uy)\إ الم، لأبنأبي الطحاط: الشدة نرح يطلر: )٣( 
لأينبجة'ات الأضاب العقدة وشرح (؛ ١٢١ لابنتيمية،)آآ/ يفلر:مجموعاكاوى; )٤( 

ءسآما.

كندو،إسحاق يصد الباري: فح كتابه حالآل، من العقيدة ني حجر ابن الخافنل منهج  ٢٥)
)مآ/ا0ا"(.

سِاساخماورسلة:لأ؛نام،)؟/أاأ(.)٦( 
(.i«U/Y)شه، المدر )٧( 



اJكبهرالتمسير هي ،^!^ ۵١١أبات من الرازي موقف 

بنأو ونثا إلا أس قة»ئ أن لمثر ؟0 ؤ)*؟ تعالى: قوله في وبلفظ)يكلنه( 
•[ ٠١ت ]الثوري دثآء؛ا< ،C ئيؤ ^٣^٠ رمل أو حماي 

مثثقآلنايى و أصثلمتك إق ينعومئ ءؤهأو ت تعالى قوله قي ركلأمى( وبالفظ 
الحكيمالذكر من موصعا عشر ثلاثة في )كلمة( وبلفنل [. ١٤٤ودغنج،ه 

[.١٩ت ]يوش ر>لئ>ه من سجتش وأولا ؤ تحال• قوله منها 
[.١٧١يندثاص@يملاكانات: 

وءكلسثأآف رسود منرمم أبن عيش ألسح ءؤإد»ا ت ر  L*jقوك ش )كلته( وبالففل. 
[.١٧١; ٠٧١]ه تنه نرؤح ٠^،؛؛ إق آلمنها 

تعالى!نوله منها الحكيم، الذكر آيات من مواصع ثمانية ني )كلمات( وبلفظ. 
مدداهمله، ثأو•بمثنا رذ 'محق نش آن ئل أنر تقد ه يمحت ٠^١^١ ألخر كاف ثز ^٠١، 

[.١٠٩]امف.: 

وأدءاثم؛ك 'محت ويعن ؤ تعالى؛ قوله منها مواصع، ستة في )كلماته( وبلففل 
[.١١٠]1^: أين أشخ ثم تمحنق، قذد لا ثةنلآ 

•ياموص ت ادم يادله ..، ٠ ررت وفيه ٤^؛^ وموسى آدم احتجاج ث حل. المنة ومن 
بمدالله اصثلفاك 

'نمار فوله في )نائي( بلفغل ورد ما ت منها متتوعة، بألفاظ النداء ورد كما 
١[.٠ ]الثعراءت لؤ^ه آلْلدان أءم أنمر آثن مبئ رّبم؛ ثادئ 

,ف؛ي0هنتنث إلا أديك ألبم؛ ألرءا جملتا ءؤوما اب ااةا-ر، كاب ءّححبم، ز الخاوي أرجه 
وموسآدم حجاج باب القدر، كتاب ، صححه ز ومسلم (؛ ٦٦١٤)[، ٦٠]الإصراء؛ 
(.٢٦٥٢)د، 



٨الكبير التفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

[.١٦;]اJازءات ه طوي آأتدبم0 ألواد غب ئادض ^إد • تعالى توله في )نايا٥( و؛الفظ 
وتهآوأش ألقم» يتة؛ا عن أن؛تؤث1 أز دج : قوله يي )ناداهما( و;الفظ 

[.٢٢لالأماف: يزه هدو ^١ آفظن إن 

ر؛كثينن ينعه إييادثاؤبمى أشِ َةن>ئ.بجاف بو، • قوله في )نادينا، وبلفظ- 
[.٤٦لال٠مص: .ه سوْقثديا حؤئأ تلش ين ئذير ين أننيم ثا منا لثنذر 

حفثن ؤو>؛و_ثه تعالى توله منها الكريم، القرآن في مرتين )ناديناْ( وبالفظ 
[.٠٢لم.م: @4 هبا ووت '^>، ١ش 

مادآمقؤو ثنادعم ^٢؛؛^ تعالى قوله منها مواصع، أربعة في )يناديهم( ت وJالفظ 
[■٦٥زالقصمى; ه المرمأا\نأحسر 

ملككأتنها ' ^،juت تعالى فوله منها مواضع، ثلاثة في )نودي( ورالففل. 
ينأف أثا إؤت> بنمؤى أن أشجتف ين آلمنمتقؤ ٢^٠^ ؤا آمح؛ي»ي آلواد ئني؛ ين 

[.٣٠]التمص: .ه آكلمثن 

لبيثثمودت ادما يا يمولالله؛  ١١الرسول.•' قال ت تعالى الله تول السنة ومن 
...٠١ئضوت! ثنائي ونعيك، 

ؤ}ؤقالتعالىت ذكرنوله، ص القرآن في ورد ما الكلام صفة على أيما دل وقل- 
دآلناثنآلجثي بزكن جهثر لأملأ0 مؤ( ألمل حي( ؤومح( س.ُتها سن َلأا لاتثا نقنا 

ألم،وا'لأيك ■ءلد> أئوى ^وظو ونوله• [، ١٣]البمد؛؛ 

عندءت"أشمعت ممع ؤ I تعالى الله قول يابر ، التوحيد ب كنا ، صحيحه في البخاري أخرجه ( ١ ] 
هألهذ. أتلا رنو ألص ٥^١ ^ هاد مادا قانأ مبهر عن ئئ لدا ثئ لم اذكء لس إلا 

(.٧٤٨٣)[، ٢٣]سا: 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الثانيالمطلب 

الكلامصفة من الرازي موقف، 

Iيقول حنث بالإجماع، ثبوتها على ؤيستدل الكلامءا، صفة ١٠الرازي يثت 
أيصاثبوتها على استدل كما ،، متكلم(ر تعالى الله أن على الأمة )أجمعن، 

بمده،ئ موش لإم ءؤو؛محئ ت تعالى قوله دلالة وجه قرر حينما اعتقادا، بالنقل 
آمحذوهسنملأ ولأ؛بمد:؟٠! بهمهم لا آثم ^-١ آلم ■^١؛. لإ جسدا ءاثةُ غيهم ين 

عقلا،قررها كما الكلام، صفة جون على [ ١٤٨]الأعراف: وحكاتوا 
فيمنهجه حالف إذ المهلرة، ياسر هو عقالا تقريرها إلى دفعه الذي ولعل 

نقالارآ،.شتها فهو الكالأم صفة ثبون، على الامتدلأل 
الله)احتج يقول! حث الإلهية، لحصول شرمحل الكلام حصول أن يذكر فهو 

ولا؛بمي;؟ملا أثم بردأ ^١^- ت بقوله إلها العجل ذلك كون اد فعلى تعالى 
أنيمكنه لا الحجل هذا أن الدليل هذا وتقرير ثلييرت>ه وحكاتوأ آمحدوه كملا 

إماكان كدللث، كان من وكل والرند، المواب، إلى يهديهم أن يمكنه ولا يكلمهم 
واحتجنالالهية، يصلح لا فإنه التقديرين وعلى عاجزا، حيوانا ؤإما جمادا 

يكنلم السبيل إلى هاديا ولا متكلما يكون لا من أن على لأية ا بهدم أصحابنا 
متكلما،كان إذا إلا يحمل لا وذللث، والهي، الأمر له الذي هو الإله لأن إلها 

الأمرعن عاجز والمجل والنهي، الأمر منه يمح لم متكلما يكون لا فمن 

الأصول،دراية في العقول نهاية ؤيطر;  ١٨١^ص ، ٢٧ج ، ١٤مج الخبير، ير التغ)١( 
مخطوط.(، ١٣٠)ل/ 

•١ ٠ وصاُ ص'٣•، لابزبمية، الأضهاب؛ الخد؛ شرح ت ينظر )٢( 



الكبيرالتفسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

•٧١يكن فلم والنهي 

إلىهائيا يكون أن إلها كوته شرط أن عالي تدل الأية هذْ I المعتزلة ونالت 
إلها.يكون لا أن وجب عنه مقلا كان فمن والصواب، ق المل. 

إلها،يتخل■ أن يجوز ويها*تم،، يتكلم أن صح لو أنه يوجب ضن*ا • نيل فإن 
ذكرتم.ظئاJةذما فلا إلها يجوزأزتت،و فإنكانإناتذلاكممتهفيأنهلأ ؤإلأ 

وحهين:من والخوف 

عدمعدمه من فيلزم الإلهية، لحصول شرطا ذلك يكون أن يبعد لا امحول• 
الإلهية.حصول حصوله من يلزم لا كان ؤإن الإلهية 

^هموضأنيها-يهمإلامحواكرفهوالتأني: 
علىفأما الهداية، وصف على يهدرون إنما الهداية، على -رون يقارلا والخلق إله، 

٠٢١اممه.(^إلا عليه ئدر فلا ونصها الدلأتل وضع 
يفعلهمخصوص فعل عن عبارة الكلام )أن يلى! بما الكلام الرازي عرف وفد 
وعئد، والاعتقايا^، الإرايات من ضميره فى ما غيره يعرف، أن لأجل المادر الم، 

لهافاعلا مجردكونه الحروف بهدم متكلما ان الإنكون من المراد أن يفلهر هدا 
صفةفهي بالنفس قائمة صفة هو الذي الكلام وأما المخصوص، الغرض لهاjا 

والإرادات(لى.والمدر كالعلوم حقيقية 
يسمىالنفساني فالمعنى ،، بالنفس(ر القائم هو)المحنى عنده الكلام وحقيقة 

اص؛*ا~ْ'مجاا،جآأ، ؤيتنرت لألأ ص ءجشج0ا، الكسر، اشير )١( 
.مح١،ج١،ص٦٢الكر، التنسر )٢( 
صى\"مآ,، ١ ج١ ا ^٦ الكبير، التفسير )٣( 



اJوثبيرالتفسمر فى الصفات ايات محن الرازي موقف 

والشعر.والأثر بالقرآن القول هدا صحة على واحتج وقولا، كلاما 
القرآن:أما 

•الرازي تال ؛ ١ ]المنايتون؛ ل-ثؤذثثه ألمسن بمدإة ^^،٥ : _1^_؛ ل  13أولا: 
وكانواالله رسول محمدا أن أحبروا لأنهم اللفظ قي كاذبين كانوا أنهم )وظاهره 
هووما اللقفل محوى آحر كلام في كاذبين كانوا إنهم يقال أن فوحب فيه، صادقين 

القولفي كاذبين كانوا U أنهم لم نلا يقول: أن ولقاتل القس، كلام إلا 
أحبروابل لم. نلا فلنا: الله. رسول محمدا أن احبروا نوله: اللساني، 

يمد^ؤهالو١ : نالواكانوا لأنهم الله، رسول محمدا بأن شاهدين كونهم عن 
كانواما وهم العلم، *ع إلا تحمحل لا والشهادة ١[ ]المافترن: أذه نمول إيق، 

}اللساني( بالقول عنه أحبروا فيما كاذبين كانوا أنهم فثبت به، عالمين 
آملس ألم يئون وجثه محمبما تصش ؤ، ;أك ؤءأدئِ ت تحار تال • ثانيا 

المتكلمون:)نال يقول: حيث ٢[ ٠ ٠ ت ]الأماف ألثأنل؛بمه نن في Vو\إأوث\إأ;0 الئدؤ 
فيربه يذكر بأن رسوله أمر لما تعار لأنه النص كلام إبان عر تدل الأية هدْ 

المفيللكلام معنى ولا اني، الفالغ.كر بحصول الاعتراف وحسبح ه نف
إلأذلك(آى.

بمياوجودم ثعوذ ثأثثهنَ ألحر أع.إإ بمي وجوريا ؤ. • تمار قال • ثالئا 
ينوأنا لنق؛ث مأ ه ءامثت، ١^٥ إلا إلت لا أمم ثاد»انت آلمتئ أدرصقة  ١٥١حئ رعدوإ 

إنباتعلى الأية بهدم يسدل أن )ؤيمكن يقول: حيث ؛ ٩٠ج^هلم'س• ألمتقن 
قالهU أنه بالدليل وثبت الكلام، هذا قال أنه محه حكى تعالى لأنه القس كلام 

•٦ * ص امير، التفسير  ٢١)

,١ ٠ صزأ ، ٠ح٨،ج٦١امتر، الطسثر  ٢٢)



s
الكبيرالتفسير فى الصمات آيات هن الرازي موقف 

jUJL ،) لكلم همر كلام تoL Ui  الطلوب(وص

١^:وأما 

مسيفي رويت ئد ررمحغ ت ، ل قيمة اليوم قال ، خهنع عمر أن نقل فما 
ئنىإفيمم١ْ،(^٦/كلأمأ، 

ءسأْ\.مجه،جيا، التفسرالكسر، )١( 
وأحدالراشدين، ، الخلف،اثاني ا العدوي القرشي، نقيل ين عمر هو الخهلابت بن عمر )٢( 

الهجرة،من التأريخ وأرخ العطاء، دواوي,ن دون الفاروق، بالجنة، المثرين العثرة 
وفيبدر، أمارى ش بموافقته القرآن نزل الدرة، واتخذ المؤمنين، بأمير لقب من أول 

ذيمن وعشرين نلاث نة في فتل إبراهيم، مقام وفي الخمر، تحريم وفي الحجاب، 
،٤٨٠-  ٤٧٣ص البر، عبد لابن الأصحاب: معرفة ش الامتيحاب الحجة.ينثلر! 

فيوالإصابة (، UA-0Y)؛/لابزالأتير، الصحابة: ^فة في الغابة وأمد (، ١٦٩٧)
>،«.Urn)، 0 ه-آ١  ١٨)Y/حجر، لابن الصحابة: معرفة 

اعدة.بتي سقمة أي )٣( 
ه:نففي الكلام وزور وتهيثه، الكلام إصلاح أي الشي،ء، هوإمحادح التزوير؛ • زورت )٤( 

أي: كلامايزور والإنسان الماح، نول إر أقرب تكون طريقة عن يه يعدل لأنه أيهياْط 
اللغة:تهدب، ومعجم (؛ ٣٨٠للفراهيدي،)U/ العين: كتاب : بمطر به. يتكلم أن نل يقومه 

واJهايةفي(، ٣٦)م قارص، لأبن اللغة: مقاييس ومعجم (؛ ١٥٨٠)Y/ للأزهري، 
(.٣١٨الأير،)Y/لأبن والأم: الحديث رب 

الفيلعام بحد ولد التميمي، القرشي عامر بن عثمان بن عبدالله هو الصديق: بكر أبو )٥( 
الثالثةالمنة فى توفى الراشدين، الخلفاء أول الغار؛ فى ه النبي صاحب بعامين، 
عبدألر،لأبن معرفة؛'لأصحاب: فى الامتيحاب ينفلر: الهجرة. عشرمن 

(؛YY)^؛.؟؛لابزالأنير، الصحابة: الغا؛ةفىىضفة وأمد (؛ ١٢٩٦)؛ ٣٧٩
(.٤٨١٧))Y/ حجر، لأذن الصحابة: والإم١بةفىءعرفة 

=( ٦٨٣)٠ ، أحمنت، إذا الزنا محن الحبلى رحم باب الحدود، كتاب في البحاري أحرحه )٦( 



الكسرالتفسير ٥,^؛ الصفات آيات م>*ا الرائي موقف 

تالشعر وأما 

،:الأخطل١١فقول 

لجواسانضاكؤادذلأأ؛رم.وق المزاد لمي الكلام إن 
وهكذاالهي هو فالأمر واحد بمعنى عنده القديم القي والكلام 

وأنالقي الكلام يثبت الرازي أن لما يتضح للكلام العريف هدا خلال ومن 
وصوت.حرف بلا تعالى الله كلام 

وأنالقي؟ بالكلام يقول الرازي جعل الذي ما أ اولا نهنا ها أوردنا ؤإذا 
صوت؟ولا حرف بلا اله كلام 

— J _ فيوالإمامأحمد بكر٠؛ يصئديأبي لئأطيم؛أؤيدأذأقدمها ١٠٠اومحت٠فذرورثت
(.٣٩٣)، ٠٦/١منيم،)

،ت، اكلبن غوث ين غياث واممه •نثعراءانم.رالأمي، ثاءرنصراjي، الأخطل؛ )١( 
ينثدسمعه لأنه محما0نحباينجلاسويبالأحطل، ، عشو تع ولدّة ، تغلب بمي من 

عطاءيجزل مروان ين عبدالملك وكان اللسان، لأخهلل إنك غلام، يا فقال؛ ا هجاء 
نةتوفي أمية• بني من جزيلة أمولا فحمل غيرء، على الشعر في ؤيمضله الأخطل، 

(؛٦٢٢)، ٥٠٢— را/اه؛ الجممي،، سلام لابن الشعراءت طبقات ينفلر تسعين■ 
)ا/مآو'ُآ—تتيبة، لاين والشعراءت والشعر ؛  ١٤٢—  ١٣٢ص للمرزبايي، ٠ والموثح 

(.٢٢٥))أ/ا،خه، للذهي، : ٠٧١٢ومتر١^(؛ ٤٠٤
إيضاح■زيد وسيأتي صله*ح، كّادالى>ققديوانم*ثالرت لأحطل، ا إر منعوب البيت )٢( 

القد.في الين هذا ب محي 
ص؛ها,مجه،جتماا، ؤينظرت ؛ ٢ ٠ صى مجا،جا، التفسيراممير، )٣( 
،٢٢وج ؛ ١٧٦ص، ٢١اا،ج ومج ؛ ٢٨ص ، ١٦امير،محخ،ج )٤( 

^٨٨٧





اككسوالتفسيو فى الصمات آيات من الرازفي موقف 

حيثالمعتزلة، إلزامات م النمي الكلام ابتداع إلى اصعلرالأناعرة والذي 
يكونلا ؛، ٧٧مقهلعة، وأصوات منفلومة حروف هو المعقول الكلام إن يالوا 

لأنهمالحوادث، به تقوم لا >اسحانم والله حادثة، فهي وسكون، بحركة إلا 
حادث.فهو الحوادث من يخلو مالأ أن زعموا 

إلىالخموصؤر وجه على والرازي عموما الأساعرة لجآ الإلزام هذه بب وب
صوتأولا بحرف ليس أزلي نفي معنى الله كلام بأن القول 

ؤرإنت تعالى قوله عند يقول حيث نفيره، قي الرازي ذكرها لإلزامات ا وهدم 
تالمعتزلة !، )^١١ت ٦[ ]اكوة: الإه 'كلم يمتع حئ نير، أسكجارلد من أحد 
والصديق،والزنديق والمؤمن الكاقر يسمعه الله كلام أن على تدل الأية هدْ 

علىذللث، فدل والأصوات الحروف هذه إلا ليس الخلق جمهور يسمعه والذي 
إنبالضرورة العلوم من نم والأصوات، الحروف هذه إلا ليس الله كلام أن 

أنإما الحروف بهذه الله تكلم لأن نديمة، تكون لا والأصوات الحروف 
الكلامهانا منه يحصل لم معا بها الله تكلم فإن الترتيب، على أو معا يكون 

الوجودفي الحروف هذه لحول عند إلا مقطعا يحصل لا الكلام لأن المتفلم، 
يحصلالأتلام،فالم حصل لما ^تمافة 

المتأحر،ؤيحدث التقدم ينقضي أن لزم متعاقبة، حصلت إن وأما الكلام، 
فإننالوا محدث، الله كلام أن ذيل الحدوث، يوجب وذللث، 

نصرلأبي والموت: الحرف أنم من على الرد ني زيد أهل إلى الجزي رسالة بخلر؛ ( ١١
د/بفالاثاعرة: عقائد في الامحزالي الفكر وأنر ؛ ١  ١٩- ١  ١٨ص جزي، ال

انمنيي،)*ا/زآ(.
المعى.لستمم أست، ما والمواب تءنا الأصل ني )٢( 



B
الكبيرالتمسير فى اكمات آيات من الرازي موقف 

صات،نيالااشلأنارسولئ
والأصوات(راا.الحروف إلالهذْ الله كلام يثيربقوله لكن 

بحرفتعالى الله كلام يكون أن نفي في عليها اعتمد التي أبما الشبه ومن 
الكلمةفحروف التعاقب لوحلها حروفا تعالى الله كلام لكن لو أنه ت وصوت 

وثبتتحملت قد فان)الباء( م( يكتب)بفعندما لعض، سابقا بعضها يقع 
وماحطه)ميما(، قبل وثبتت حملت وكذلك)الممض( الكاتب)سينا( حهل قبل 

الحق.صفة لا الخلق، فهوصفة بعض على يحضه وتأحر بعض، على بعضه تقدم 

بعضهاؤيتاحر بعض على يحضها ؤيتقدم التعاقب، يدحلها الأصوات وكذك 
كلامصفة لا الخلق، كلام صفة ذلك وكل بعض، بعضها ؤيخالف بعض، عن 

،.الأهتعاليى١٢

فييمتغ فإنه والأصوات الحروف من متركن، هو الذي )الكادم الرازي؛ يقول 
لوجهين؛فدثما كونه العقل .ديهة 

ا؛قفلمتوالية حروفها كانت، إذا إلا كلمة تكون لا اممل٠ة أن اص: 
انقضاءبعد الحادث، والأتي قدمه، امجتغ عدمه بنا ما لأن محدث، المنقضي 

حادث.أنه شلث، لا الأول 

لمواحدة دفعة حملت، إن الكلمة تالفت، منها التي الحروف أن • الثاني 
فلوالستة التقاليب، على وقوعها يمكن الثلألة الكلمة لأن الكلمة، تحمل 
وفوعيامن أور الوجوه تلك بعض على وفوعها يكن لم معا الحروف حصلت 

جءا، ^٨ الكسر، التمسر )١( 
)T/د/مشابي، الأشاعرة: عقائد في الاعتزالي الفكر أثر ينظر: )٢( 



الخكسرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

حادثة(كانت، التعام، على حصك، ولو سايرها، على 

كلامإنها المتعافة والأصوات، المتوالية الحروف لهذه قلنا )إذا ت أينا ؤيقول 
^ىاكفات،اكانمةذاد،اس-مالىفامالل،نمالىكاناورادأنها 

المجاز.سيل على عليها الكادم اممم 

هذهمدلول هي الش القديمة الصفة تللئ، إلا به تعن لم قديم، الله لكلم قلنا ؤإذا 
الألفافلوالعثاراتج.

الحروف.هن.ه يه عنينا ، وآيات، صور الله كلام ت قلتا ؤإذا 
الألفافل.ُذ.0 به عنينا فصيح، الله كالم I قلنا ؤإذا 
الألفافل(لى.هده أينا به عبا تعالى الل كلام تفسير في شرعنا ؤإذا 

حينماوصوت، بحرف تعالى الله كلام يكون أن نفي في أينا شبهته وتتجلى 
الإلهيالكادم بقدم القائلين زعمه حد على — الحشوية — الحنابلة قول أبعلل 
الكلامأن والحشوية الحنابلة )زعمت، يقول حيث، ، وصوت، بحرف وأنه 

إليه،يلتفت، أن من أحس القول وهذا قديم، والأصوات، الحروف من المركب، 
علىأو الجمع على الحروف بهذه يتكلم أن إما تعالى إنه I يوما قلتإ أني وذللئ، 

إنماالمفهومة موعة المالكلمات، هذ.ه لأن باكلل، والأول والتوالي، التعاقب، 
دفعةتوحد حروفها ت، كانإذا فأما متوالية حروفها كانت، إذا مفهومة تكون 
الحروفلأن حادثة، كونها يوحي، والثاني ألبتة، مفيدا يكون لا فذاك واحدة 

ماكل لأن حادت، فالأول الأول، ينقضي الثاني مجيء فعند متوالية كانت، إذا 

صردآ.ت ؤينظر ؛ ٣ ٠ صى ، ١ ج ، ١ مج الكسر، التفير )١( 
٠٢ص* ؤينظر! صاّآ؛ ، ج١ ، مج١ الكبير، التفسر )٢( 
والجماية.ة الأهل والحنوية بالخابلة ينمي )٣( 



اوكسرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف مم 

وجودعن متأخرا وجود0 كان ما كل لأن حادث، I والثاني ، قدمه امتغ عدمه ثبت 
الحروفمجرد عن همارة الله كلام يكون أن بتقدير أنه فشت حادث، فهو غيرْ 

محدث(را/والأصوات 

فالكلام— حادتا كلاما تعالى لله يثبت لا فالرازي إيضاحا الأمر ولزيادة 
الحروفمن المركب مؤع والمالمقروء الكلام أما قديم، عنده النفي 

•'تعالى قوله دلالة بملل أنه نجد لذا مخلوق حادث فهو لأصوات وا 
النفيتعالى الله كلام أن على ١؛؛  ١٧]القرة؛ ؤء0ه م لم بمول آم>،ا؛ئما لغ 

ليسأنه )اعلم يقول; حيث دححع>ج، الأحاد، متجدد النؤع حادث القديم 
لهيقول تعالى أنه هر ؤء0ه كن أم يمول ؤ؛ذ>-ا • تعالى قوله من المراد 

Iوجوه عليه يدل والدي محامد دلك فإن الشيء دلك يتكون فحينئد 

أوقديما يكون أن إما تا؛طوله توله أن امحولى[رىت ]الحجة 
على;الأشياء حدوث بتوقف القول بملل محاميان والقسمان محيتا 

لوجوه;محديما يكون أن يجوز لا إنه قلنا إنما 

الكافتقدم بنرًل والون الكاف من مركبة لففلة ٠ كلمة: )امحًول(أن 
والكافمحدثا، يكون وأن بد لا بالكاف مسبوقا لكونه قالون الموز، على 

محدثا.يكون أن يجب واحد بزمان المحلءث على متقدما لكونه 

القضاءفدك الاسقبال، ميل على إلا تدخل لا >اذاه كلمة أن )الثاني( 

,١٨٨—١٨٧صرر•ج؛ا،جتم\أ، ؤينظرت ؛ ٢٢٨٠٠٠٢٥مجمااج؛ا، التمسراممير، )١( 
باثيفي سيذكر لأنه عندي، من نيادة الأولى[ ]انمجة وأمحنت لالأول[، الأصل•' في )٢( 

الأول.الوجه نقمتها التي الحجج عن الأصلية الحجج ولتتميز .[، .]الحجة. الحجج 
٠ا إليه التنويه أحببت ما ا هن. 



ايؤييؤر التفسي, ئ اك،قات ات آي-, ١٠'؛.، ١١اله مدقق 

علىمرتب • وقوله ^إداه حرف عليه لحل لأنه محدثا يكون وأن بد لا 
عنوالمتأحر لإ^_قه ؤر له يخول ءؤ؛سا ت تال تعالى لأنه التعقيب بفاء القضاء 

تديما.ت يكون أن فاستحال مخدث، المحدث 

فيكونالتعقيب بفاء ت قوله على المخلوق تكون رتب تعالى أنه )الثالث( 
توقوله ت قوله إلى محدث كل افتقر لو لأنه محيتا ^^١^ ت قوله 
الدورؤإما التسلسل إما ؤيلزم آحر إلى  ٠٤^؛j(افتقار فيلزم محدث أيثا 
علىالحوادث إحل.اث توقف يجوز لا أنه الدليل بهيا فثبت محالأن، وهما 

شلحوله قل ب المخالوق ف ! الئاسة( )الحجة 

حالالمعدوم -؛«lL_ لأن باطل )والأول( الوجود، في لحوله حال أو الوجود 
الوجودأمر تعالى أنه إلى حاصلة يرحع لأنه باطل أينا و)الثانى( سفه، عدمه 

•فيه فائدة لا أيقا وذلك موجودا يصير بان 

يليقولا عبث وتكليفه جمادا، يكون قد المخلوق أن : الئالتة( )الحجة 
■ا

بحبوتركه الفعل منه يصح الذي هو القادر أن ت الرابعة( رالحجة 
منيتمكن أن فإما ءؤهمه< قوله: عن مفكا المريد القادر فرصنا فإذا الإرادات، 

•قوله على موقوفا الإيجاد يكن لم تمكن فإن يتمكن لا أو والإحداث الإيجاد 
عندإلا الفعل على قادرا القادر يكون لا أن يالزم فحينئذ يتمكن لم ؤإن وٌ 
الئل"رْ؛-ءؤمحه]ّميتم[ أنكم إلى لأمر ا حاصل فيرجع ^^1^ ب تكلمه 
نزاعفىاUففJ.ودك 

المعتى.ليستقيم أثبت ما والصواب ]سمعتم[، الأصل في )١( 



اوٍىوإورالتمساير في اكم^ت آيات من الرازي موقف 

بهدهكلما إذا لكا التكو؛ن في أثر له لوكان أن ت الخامسة( رالخجة 
أنعلما ذلك اد فبالضرورة علما ولما التاير، ذلك لها يكون أن وجب الكلمة 

الكلمة.لهدم لا-1ثٍر 

كونبنرؤل والون، الكاف من مركية كلمة أن •' السادسة( )الخحة 
أوالحرفين هدين أحد هو يكون أن إما فالمونر النون على متقدما الكاف 

حصلحين لأنه البتة أنر ء؛ؤواه< لكلمة كن لم الأول كان فإن مجمومهما، 
ؤإنالأول، فات فقد الثاني جاء وحين حاصاد، الثاني يكن لم الأول الحرف 

ألبتة.أثر للمجمؤع يكون أن امتحال ألبتة وجود للمجمؤع يكن لم 
ثنعإ ءادم أس عند عيش مثل تحال؛ رله ؛ الماسة( )الحجة 

حلقهعن متاحر ؤوأه I فوله أن بين [ ٠٩]آلءمران: ه برن. S لإ ماث ئر راس 
لقوله;تأثير لا أته فعلما عاليه المقدم في مؤثرا يكون لا الشيء عن الماخر إذ 

المذهب(هن.ا فاد الوجوه بهده ففلهر الشيء جود وش 

فنقولهدا ثبت )ؤإذا ت يقول حيث التاؤيل أوجب الحجج هده أورد أن بعد ثم 
؛وجوم من وهو التأؤيل من لابد 

فيالله فدرة نفاذ سرعة الكلمة ها.ه من المراد أن لأقوى: ا وهو ت )١^)،( 
قولهونظيره وتجربة ومعاناة بفكرة لا الأشياء يخلق تعالى وأنه الأشياء، كوين 
َةرخأو خ، أئثا وللأرض تا I والأرض الوات ■حلق وصف عند تعالى 

نفاذسرعة سيل على لكن منهماكان قول غير من [ ١١أثنا فالتا 
الجدارقال العرُب، قول ونظيره ومدافعة ممانعة غير من تكوينهما فى قدرته 

وننيرْوراني، خائني ما ورائي الذي فإن يدفئ من مل قال تثقني؟ لم للوتد 

.YA~TU_مج'آ،ج؛، امير، التفسير 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
====^=^

[.٤٤]الإسراء: ثسحهمه ممهؤث لا تلكن بجيْء بمج إلا ئيء نن ■' تعار قوله 
أحدثأنه علموا سمعوها إذا للملأتكة تعار الله يفعلها علامة أنه I رالتانى( 

الهذيل•أبي عن ذلك بمكى أمرا 
ه■مئة يندم ءؤ'ؤمأ لهم؛ نال الدين يالموحولين حاص أنه ت رالنالث( 

الأصم.قول وهو مجراهم حرى ومن [ ٦٠]القرة: 
والقوىصحيف والكل بالحياة وللموتى بالموت للأحياء أمر أنه رالراJعا 

هوالأول(را،.

الأصحابيعص استدلال يبطل يره نفمن آخر موضع في الرازي ونجد 
يبمزهلم مؤن أن ١^٥، قزؤ ملئا ء؛ؤإئثا ت Jع١ر بقوله ~ لأساءرة ا— 

الأيةبهدم استا-لألهم وجه ساق أن بعد وذلك القرآن، فدم على [ ٤٠]المحل: 
الدلالةهذْ يمرق وهو الكلام، حدوث عر تدل عند0 والأية قالوه، ما عر 
Iيقول حيث والأصوات، الحروف من مرك—، هو الذي مؤع المالكلام إر 

إثماؤ ■' تعار قوله ! فقالواالقرآن قدم عر الأية بهده أصحابنا بعض )احتج 
إحداثأراد إذا تعار أنه عر يدل ؤذلإ0ه ة ؛ه مؤو أن أندثه  ٢٥١^لشح؛ ملئا 

إرإحداثه لأفتقر حادثا ءؤهمه< قوله: كان فلو فزكون، >اؤهمه له: قال شيء 
اللهكلام أن فثبت محال وهو ل، التهليوجب وذلك! ، ويره ت له يقول أن 

قديم•

توجوه من الاستدلال، هذا يطادن بين ثم 

إذاالرجل أن عليه والدليل التكرار نفيد لا ءؤإداه< كلمة أن : رالوحه 

؛١ ص٩ ، ج١ ، مج١ الأول: الوجه لنأؤيل وينظر ؛ ٠س٨٢ ، ج٤ ، مج'] الكير، النضر ( ١؛ 
١٢ ]"و ١ ص٨ إ ٢ ١ ج ، ١ ومج١ ؛ ١ ص"]أ ، ج] ومج']، ؛ وص٢٧



s
اليكبيراوتفسير في الصمات آطت هن الرازي موقف 

فلوواحدة طلقة طلقت مرة الدار فدخلت طالق فأنت الدار يحلن إذا لامرأته ئال 
كانؤإذا الكرار، تمد لا ^؛١^ كلمة أن سا ثانية طلقة تطلق لم ثانيا دخلت 
يلزمفلم ت له يقول أن تعالى الله يحدثه ما كل في يلزم لا أنه ثت كيلك 

٠اللسسل 

وهدالفظة بقدم القول لزم صح إن الدليل هدا أن • الت١ذي( رالوجه 
ومحيوالموز، الكاف من مركبة I لففلة لأن بالضرورة، البطلان معلوم 

وذللث،الكاف، تتولى الموز مجيء وعند حاصرة الموز تكن لم الكاف حضور 
أصحابنايدعي الذي ؤإنما قديمة، كونها يمتنغ ، كلمة أن على يدل 

بهيقول لا الأية عليه تدل قاليي ، للفظةمغايرة صفة نديما كونه 
به.لث، المفضل الأية عليه تدل لا به يقولون والدي أصحابنا، 

علىولا قول، على يقدم لا فلأئ إن فال: إذا الرحل أن الثالث(: )الوحه 
منفعل بالله استعانته إن ت يقول لا عائلا فإن تعالى، بالله فيه ؤيتعين إلا فعل 

هدالأن المهاية؛ غير على أحرى مسيوقة؛استعانة استعانة كل يكن أن فيلزم أفعاله 
قالوه.ما فكن.للئ، باطل العرف يحسبا الكلام 

وجوهمجن الكلام مشعرة)حدوث الأية هده أن ؛ الرابع( رالوحه 

كونيقتضي إذأ فك؛ ملتا ؤإقا ت تعالى نوله إن ت ^5J( )الوحه 
محد.دث،.فهو كدللث، كان وما بالإرادة، واقعا القول 

^^٥١^لففلة أن ثلث، ولا ، ؤإذاه< بكلمة القول علق أنه • التاذى( )الوجه 
للأّتقثال.تدخل 

الاستقبالعن ذلل؛،سبئ أن خلاف، لا ه مل؛ه ت توله أن ت )الوحهالتالحا( 





اوكبيرالتمسير قي الصمات آيات من الرازي موقف  ٢١
لتثا

هذهأن في أيما احتلموا كما أحرى، بعبارة عنها يعبر أو حادثة إنها ت يقال 
•آحر حم في يخلقها أو تعالى الله بذات قاتمة هي هل الحروف 

هوذاتالحادثة والأصوات الحروف تلك محل بأن ت قالت ; فالهكرامية 
تعالى.الله 

لذاتمجاين حم والأصوات الحروف هذه محل بأن قالت; ت والمعير^ 
وغيرها.كالشجرة تعالى الله 

^لأماللهتعارئةنميمة-أىاصماشي-
والجماعةالسنة أهل فول هو وهذا والأصوات، الحروف بهادْ عنها يعبر 

'•تعار قوله عند وذلك وكلامه، بوحيه أنبياءه تعالى؛خص الله أن وهويوصح 
ينوؤرثوث!ُ رسل أو حماف ودم، محن ؤ وحثا إلا أس قة»ن ق ذم َكانا وما ؤ. 

ؤوٌا' تعار رفوله • يقول حيث [ ٥١]الشورى:حج؛كي>ه ص إقهز ئشاء ما باذنهء 
أوجه؛ثلاثة أحد على إلا ه آس يآهعه ءاؤئأ، البتر من لأحد صح ما أي ه لم َكا0 

تعالىالله أوحى كما أوالمنام، القلس، في والقذف وهوالإلهام الوحي; أولا; 
ولده.ذح في . موسى، أم إر 

تعالىأنه بدليل وحي أيصا وهذا مبلغ، واسْلة غير من كادمه يسمعه أن ئانيا; 
لماتعالى; قال وحيا سماه أنه ْع وامهلة غير من كلامه موسى أصجع 
[.١٣]د: ِزتيه 

إلىالوحي ذلك الملك ذلك فلغ الخلأئكة، من رسولا \ب يرّل أن تالثا; 
المسرى.الرسول 

ة.الأشاع والجمِاعة السنة باهل يقمد 





ؤثثح
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

بواسطةلا يحمل وحي بحصول الاعتراف بدمن فلا محالأن، وهما الدور ؤإما 
آخر.شخص 

آحرشخص بواسطة لا الله وحي سمع الذي الأول الشخص أن • ذكر ثم 
الله؟كلام سمعه الذي الكلام أن يعرف كتف، 

نثةل4دممتة, لبمتشا تنش ة >ثثا تحار: قال ء موس كلم تمار فالله 
قاله محمد نبينا وكلم [، ١٣]طه؛ ه لوي لما ونج ت وقال [، ١٤٣لالأءراف: 

الكلامحقيقة هي فما ،، ٠٢١١ ]الجم: .ه أنكد ءآ عتدث، اخ ^٠١^?؛؛، ت نمار 
سمعهالذي الكلام أن عرف كيف نم ومحمد.، ، . موس سمعه الذي 
تعار؟.الي، كلام 

عنالمنزهة القديمة الصفة تلك ٌمع هؤئ *رّس إن ' قالوا * ا(الأساءرة 
معذاته، رؤية يتعذر لا وكما ■' قالوا ثم — القي الكلام أي ~ وصوتا حرفا كونها 

كلامهأن مع كلامه سماع يبعد لا فكذ.للث، عرصا، ولا حما ت ليذاته أن 
كلامكونه بالضرورة علم سمعه إذا أنه يبعد ولم صوتا' ولا حرفا يكون لا 

حجاب،وراء من لكن بوامحعلة لا الله وحي سمع الذي الحم، ت هتا الأول بالشخص ينمي )١( 
Jدونو١محطة٠الوحي عن للحدينا هتا المقام لأن 

.ص٩٨ومج؛ا،جم\أ، :، ٦٦عجم\،جأا،الضسرالكسر، ينقلون )٢١( 
الامحقاد،في الأنماد في: لكلامه ينفلر الغزالي، الأتاعرة من القول هذا نال ممن )٣( 

(.٨٦٠)م د/.سفانميي، الأتاعرة: عقائد في الإمحزالي الفكر وار 
لزوماالمخلوق نفى وهوعلم؛لزم رط، فكرولا همر من يحمل ما هر الضروري: الملم )٤( 

به.الارتاب ولا ممملقه في الثالث.، له مهيأ ولا ت، الأنفكاك ولا محه الخروج معه يمكه لا 
قي:القالوالعجم صا\؛ أشا، له والإنماف،: —٨؛ للمافلأني،التمهيغ.: يننلر: 

)fI/(أ«ا-م«ا(.ثا، لجمل 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات س الرازي موقف 

زائد.دليل إلى ذلك بعد بمحتاج إنه يقال أن _)iJ ولم تعالى، الله 

الكلامكان إذا عنده شرؤنا ليت أوالمعجزة الضروري العلم أى الدليل وطا 
صوت.ولا بمحرف لمس الذي النفي الكلام هو ممعه الذي 

كلامابكونه يقهلمر أن امتع والموت الحرف هو الممؤع الكلام كان إن أما 
أيتعالى الله كلام هو المسموع ذلك أن على دلالا فلهرت إذا إلا تعار، لله 

؛المعجزة.يعرفه 

بمحرفهو الن.ي الله كلام هو محممعه الذي أن شن لكي شري هنا فالدليل 
٠وصوت١ 

ذللث،حلق تعالى الله إن • فقالوا القديم، الكلام وجود أنكرت ت المعتزلأ ٢( 
واللهتعار الله كلام النداء لأن وغيرها كالثجرة الأجسام من جم ر النداء 

فعله.ثاء ومي عليه فائر 

عرفيكون أن على واعترضوا بالعجز، تعار الله كلام ذلك أن عرف وقد 
الضروري.بالعلم تعالى الله كلام 

حصللو لأنه جائز، فغير الضروري العلم أما I المعتزلأ )قالت، ت يقول حيث 
بوجودالضروري العلم لحمل تعار الله كلام الداء هذا بكون الضروري العالم 

نكرنوالذات بالضرورة معلومة الصفة تكون أن لامتحالأ القادر العالم الصاغ 
لخرجبالضرورة ل معلوما تعار الصانع وجود كان ولو بالأمظولأل معلومة 
لاتفاقوبا الكليفح، ينار الضروري العلم حصول لأن مكلفا كونه عن مومس 

؛١٢، ج٧ ، ٤ ومج ؛ ٢٠٠ص ، ٦ وج ؛ ١ ٩ ١ ص ، ْ ج ، •ج"؟ الكسر، الضر يفلر: )١( 
،٢ ٤ ج ، ١ ٢ ومح ؛ ١ ٦ ص ، ٢ ٢ ج ، ١ ١ وُج •\؛ج؟\؛صاآآ؛ ومج ؛ ١٦١وص 

.ص٩٨١، ،ج٧٢و٠ج٤١صْ؛آ؛ 









٨الضير التمسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 
للنا

يرجحه.الذي هو القول وهذا ، المعجزات( في 

بهالقول من يلزم أنه كما صعب، مقام هدا بأن موصعآخر في يرى سما 

القرآن،معارضة عن عجزوا والاحرين الأولى أن ٠وصعآحر في وهو؛رى 
صادناالمدعي بكون شهادة المعجزة ؤإظهار معجزا، هذا فكان 

محمدعلى منزل كتاب القرآن أن العقلي بالدليل ثبت أنه آخر موضع في ؤيرى 
هدهأن نعلم الحقل بمحض )نحن بقوله الدليل هذا يوضح ؤإلهه، ربه عند ن م. 

تلميما واللام الصلاة عليه أنه عليه والدليل الله، محي من إليه أنزل كاب ورة ال
والشعراءالعلماء يخالط ولم كاب، طالع ولا معلم، من تعلم ولا لأستاذ، 

الأحوالهذ.ْ من شيء له يتفق ولم سنة أربعون عمره وانقضى الأخبار، وأهل 
علومعلى المشتمل المزيز الكتاب هذا عليه ؤلهر الأربعين انقضاء بعد ثم 

الوحي،إلا؛علريف، يكون لا هدا بأن يشهد العقل وصريح والأحرين، الأولين 
أنزلكتاب ١[ ]الأءراف: أن العقلي الدليل بهذا فثبت، الله، ئد من 

وإلهه(ل؛،•ريه عند من ه محمد على 

حين،الشيهئان إلقاء من للرمالة الللث، تبلخ أثناء الوحي عصمة يرى وهو 
الرسول،إلى الوحي اللك، يلغ ءند.ما أن الحق أهل عند )والصحيح يقول 

الوحي(لْ،.ذللث، أثناء في \و\>ش إلقاء على الشيطان يقدر لا 

.وص١٦١صخ'اا؛ «ج؛،جما، ؤينظر؛ ؛ •ج؛ا،جم\'ا،الضيرامر، )١( 
.٢٢مج•الفيراعير، بنغلر!)٢( 
'_U^' ج٧١ و*حه، ؛ ١ صزا١ ، ١ ج١ ، ^٦ الكير، التمر بفلرت )٣( 
.٩٦، ا،صْا؛ومجبم،ج؛ اعير،حلأ، الضير )٤( 
■•ج؛ا،جم\'آ، الضيرالكسر، )٥( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ؤقا

أثناءالباطل يلقي أن يستطع الشيطان أن أي ~ ذلك جوز من على يرد وهو 
إداإلا يغ ولا رسول ين ملك ين أيبملثأ ؤون\ ت تعالى بقوله مستدلين ~ الوحي 

أثثمحتكم ئز آشلن ش أثه،؛1 بنتح أمينه، ؤآ آلشئطنن أش تق 
النجم؛سورة أثناء في ألقى الشيهلان وقالوا [ ٥٢]الحج: ه نكث علمؤ ؤآثث 
،•متجيىل الشتاطتن منها العلى ، ١^١^ تلك 

أهل)أما يقول! حيث والمعقول، والسنة يالقرآن القصة هال0 أبهلل قد وهو 
والسنةبالقرآن عليه واحتجوا موصوعة، يامحللة الرواية هذه قالوا فقد التحقيق 

والمعقول

فوحوه:القرآن: أما 

ثمألبجي. يته قيذ، . أ*لآظؤل بمص ءك1 لج، وؤؤ تعالى! قوله •' )أحدها( 
ا"ةآ«—  ٤٤تة! ١ ] ه لؤ^ لوؤن ١ يته لمئثا 

^2إلاما أينع إذ ثئيى ت-لماؤا ين أف لإ ذوث نا ظ قوي،; رثانيها(: 

٤[:٣- ]I_؛ ه و يق نهمآ إلا نو ^ و آلوئ ءن يطئ، ج، قوله: ت رئالتها( 

ليجوزالقوانم، طويل طائر وهر مزْلرالماء، أيض وهوطتر عزنوق: جمع : )١(
منتقربهم الأصنام أف يزعمون كانوا وهم الحسن، وهو غراس، جمع الغرانثق تكون أن 

السماء.في تعلووترتع اشر بالطيور فشبهتا إليه، لهم وتثغ ه الله 
توالأثر الحيين، غرسح في والهاية (؛ ٢٦٦٦٠)T/ للأزهري، اللغة؛ معجم ينظرت 
ولمان(، ١٢١٢)Y/آبائي، للخيروز الم٠يط: والقاموس الأثير، لأن 

الرب،:لأين،نذلور،)،ا/بمأ(.
ص«ا<لمومج؛ا،جبأ، صا<؛-.ه، ،ج٣٢، .ج٢١الضترالكسر، )٢( 



الء^س>اووفس> ض، الصلات آيات 4ر*، الواوي موقف 

فيتعالى الل، كذب محلهر قد لكان العلى الغرانتق تلك الأية هذه عقيب قرأ فلوأنه 
لم.ميقوله لا وذلك الحال، 

ثقرىإقاّئثن> أوحي_نا أدئ عير وثتنؤثك تكادإ • تعالى قوله ؛ ررادعها( 
معنا0يعضهم عند ءؤحق١ده وكلمة [ ٧٣تيوسث كلأه لامحيؤك وإدا عيِم عقنأ 
يحصل.لم أنه مع كن.لك الأمر يكون أن قرب 

^تركت،بمشثائه
ذلكأن على فدل غيره لانتفاء الشيء انتفاء تفيد ^^٤؛< وكلمة [ ٧٤]الإسراء: 
يحصل.لم القليل الركون 

[.٣٢]القرنان: ؤدء لشن تعالى: قوله : )سائسها( 

٦[.]؛لاض: @4 تنغ ئلأ وقزقك تعالى: قوله : رسابعها( 

القصةط0 عن سئل أنه حريمة بن إسحاق بن محمد عن روى ما فهو السنة وأما 
كتابا.فيه وصنف، الزنادقة، وضع من هدا ت فقال 

جهةمن ثابتة غير القمة هذه ت اليهقى المتن بن أحمل بكر أبو الإمام وقال 
فيهم.مطعون القصة هده رواه أن في يتكلم أحد ثم النقل 

فيهاومجد النجم محوره قرأ ه النما أن صبحه فى البخاري روى فقد وأيضا 
هذ.اوروى الغرانيق، حديث فيها وليس والجن والإنس والمشركون لمون الم 

الغرانيق.حديث، ألبتة فيها وليس كثيرة طرق من الحديث، 

المشركن،ْع التلمن سجود ياب القرآن، سجود ب كتا صحيحه، في البخاري أحرجه )١( 
ؤئلإثوو\ت تعالى قوله باب ا التسير كتاب وقي (؛ ١٠٧١،)وصوء له ليس نجس رالمشرك 



الكييرالتفسر في الصفات أيان من الرازي موقف ؤج

وحوه:فمن المعقول أما 

منلأن كفر فقد الأوثان تعظيم الرسول. على جوز من أن ت )أحدها( 
الأوثان.نفي في كان سعيه أعفلم أن بالضرورة المعلوم 

عندالقرآن ؤيقرأ بملي أن الأمر أول في يمكنه كان ما أنه. •' )ثانيها( 
بمليكان ؤإنما إليه أيديهم مدوا ربما كانوا حتى له المثركين أذى آمنا الكعبة 

قولهم.يعلل وذلك حلوة أوقات في أو ليلا يحضروها لم إذا 
القراءةمن القدر بهاوا يقروا أن من أعظم للرسولكانت معاداتهم أن ! )ثالتهأ( 

حرواحتى آلهتهم عظم أنه على أجمعوا فكيف الأمر حقيقة على يقفوا أن دون 
لهم.موافقته عندهم يظهر لم أنه مع سجدا 

•ايئتهءهأث، محكم ثر آلقنثن يلق ما آثه نشخ ؤ ت نوله )رابعها(! 
منأقوى الرسول عن الشيطان يلقيه ما بإزالة الأيات إحكام لأن وذللث، [ ٠٢]الءج: 

يالتسكلأ الأيات إحكام أرادالاله فإذا معها، ^ة 
أولى.أصلا ذللث، من الشيطان يمغ فبأن قرآنا، بقرآن ليس ما 

شرعهعن الأمان ارتخ ذللث، حوزنا لو أنا ت الوجوم وهوأقوى ' )حامسها( 
•تحار توله ؤمحهلل كذلك يكون أن والشراع الأحكام من واحد كل في وجوزنا 

بمهنشواثن يراكم بكت، تآ سق ثم ؤإن رش من إللك أثيق تآ ج أفيود أيا نؤ 
الزيادةوبين الوحي عن القصان بين العقل ر فرق لا فإنه ؛! ٦٧]المامم.ة: ألنام0ه ين 

له.

فيما أكثر موصومة القصة هده أن الإجمال سبيل على عرفنا الوجوم فبهدْ 
الواحدوحبر اكواتر، حل بلغوا ما لكنهم ذكروها المقرين من جمعا أن الباب 



٨الكبير التفسير هي اكفات آيات من الرازي موقف 

اوتواترة(را/والملية القلية الدلائل يعارض لا 

حيثوجهين، من الكلام هذا أبطل قد محمد بن سام المالك أن أورد كما 
منلقيته من أقفل من وكان هقفث، محمد بن سام الملك صديقنا )كان يقول! 
وجهينمن باطل القاهرة القوية الدلائل يعد الكلام هدا يقول! السالطنة أرباب 
إآخرين 

لأبمثئزلإلاثثلاJ ررسرآنينياثامممنرآني، أنالشيهةال: 
الرسول،بصورة المنام في يتمثل أن على الشيطان يقدر لم فإذا بشورتىُأآ، 

تحال•الله وحي نليغ اشتغال حال بجبريل.؛ التشبه على فدر فكيف 

لأزكاتيثلانتجاماال٣،أنالمي.ذال: الثاني: 
يحضرأن على يقدر فكيف واحد، فج في عمر يحضر«ع أن الشيaلان يقدر لم فإذا 
الله(لأ،.وحي تبليغ موقف في جبريل مع 

وهيأنوال عدة ذكر وند ، — القرآن ~ نسمعه الذي الكلام حقيقة أوضح كما 
كالأتي:

وهوالقديم، الكلام هونفس الممؤع الكلام ~ الحشوية — الحنابلة قول ١( 

وصأه-"اْ.ص.ْ-اه؛ اصر\بي.جمآا،جمآآ، )١( 
رسرشنياثامسندآني'بملاضهت

(٢٢٦٦.)

هع'الخطاب بن ععر متاف باب الصحابة، ففاتل كناب صحيحه، في البخاري أحرجه )٣( 
فضائلباب الصحابة، فقاتل كتاب صحيحه، في وملم أحر؛ وش"راضع (، ٣٦٨٣)

بجuصاضلان'ثنابمس
طلث،سمزبك«.

•ص"ها عحإا،جما')، الضيرالكبير، )٤( 



الييبميراكفسير في آبات ْس الرازي موقف 

ؤيطله.بل القول هذا وهويرفض والأصوات، الحروف هذه نفس 

فقدوالأصوات الحروف هذْ سمعنا إذا أنا I ا فورك؛ بن بكر أبي قول ٢( 
،.الله١٢كالم ذلك ْع سمعنا 

هدْنفس يكون أن إما قديم الله كالم لأن القول، هذا الأصحاب عليه وأنكر 
لها.مغايرا آحر شيئا يكون أن ؤإما والأصوات الحروف 

يليق؛العقلاء.لا وذلك الحشوية، الرعاع نول واكذول! 
فقدوالأصوات الحروف هذه سمعنا التنديرلما هذا على لأنا فاثلل والثاني؛ 

أنبالضرورة نعلم لكنا لأصوات، وا الحروف هذ0 ماهية يخالف آحر شيئا سمعنا 
بحاسةندرك ولم سواها، آخر شيئا مع ن لم والأصوات الحروف هذه سماع عند 

الكلام.هذا فقمل لها مغايرا أمرا مع ال
بلالقي القديم نمار الله كالم ليس نسمعه الذي أن الأشاعرة: فول ٣( 

فولمع يتفق بهذا وهو مخلوقة، حادثة الإنسان، فعلها وأصوات حروف هو 
ذكره.الأتي المعتزلة 

فيتّأ'سا ، متكلم، بكر، أبو الأصبهاتي، بن الحين بن محمد هو: فورك ابن )١( 
محشكرام، ابن على لرد ١ ثديا- كان واعص، نموي، أديب، شافعي، أصولي، الكلام، 
درحةلنيل علمي بحث وهناك والحدود، الاحادسثج، منكل تأؤيل منها؛ كيرة تمانيف، 

الدعوْكلية روني، عائشة د/ : الأءممادJة فورك ابن آراء بعنوان: العقيدة في الدكتوراه 
،١١١— ١١٠)مآ/ لالةفْلي، 1 الرواه إنباه ينظر؛ القرى. أم بجامعة الدين، وأصول، 

وطبقات)ا'اما(؛ \^ To-\yw/i)ليبكى، الكبرى: الشافعية وطبقات (؛ ٢٢٦)
(.٨٧٩)، ٢٦٧-٢٦٦/٢رللأسرى، الشافعية: 

للنميالأدلة: ونصرة مختلومحل، (، ١٤٦،)ل،/ين، الحد مشكل في: فورك ابن لقرل، ينظر )٢( 
(.٦١٥)آ/د/ءاتثةروزي، الاعتمادية: فورك ابن وآراء (؛ ٣٠٣)ا/





اككبيرالتفسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 

للهصفة فهي ذلك وْع إم، عمى ناسوت في حالة أنها وزعموا صريح، 
تعالىالله كلام أن من الحشوية يقوله ما عين وهذا عنه، زائلة وغير تعالى، 

بينفرق ولا تعار، الله ذامت، عن زائل غير أنه مع الإنسان هذا لسان فى حال 
وهؤلاءوحدء، عيسى حق في القول بهذا قالوا النصارى أن إلا القولين، 

المغرب(إر المنرق من الناس كل حق في الخيث القول بهذا قالوا الحمقى 

وحثويةعيي، فى حل الكلمة أفنوم أن النصارى )مذهب ت أيصا ؤيقول 
]الله[كلام عين هو يةرؤْ فالذي الله كلام قرأ من إن ت يقولون لمين الم

وفيالقارئ هذا لسان في يدحل الله صفة أنه مع تعار الله وكلام تحار، 
رتعار الله كلام حل فقد حم في الله كلام ي ؤإذا القراء، جميع لسان 
عيسى.حق ر والاتحاد الحلول أثبتوا إنما فالماري الجسم، ذلك 

جمكل وفي القرآن، قرأ إنسان كل ر الله كلمة فأنموا الحمقى هزلأء وأما 
السبب،بهذا بالله يومتون لا أنهم الماري حق في صح فإن القرآن، من كتب 

فهذابالله، يؤمنون لا أنهم والحالولية الحروفية هؤلاء حق في يصح أن وجبا 
اوؤال(رم.هذا تقرير 

فإنهقهلحا، نكفرهم فنحن والحروفية، الحلولية مذهب إلزام )أما •' يقول تم 
وهؤلاءعيي ر الله كلمة حلول اعتقدوا أنهم ثبا يالمصارى كفر تعار 

الأجسامجمح ور القرآن، قرأ من جميع ألسنة ر الله كلمة حلول اعتقدوا 

صامآ-أ*ا.ُحا،جا، الضرالكر، )١( 
الشالجملة في سوردعا ولأنه الص، لمتمم عدي، من نيادة ]الله[ القوسن ين ما )٢( 

يعدها.

صى\،آ.، ١ ج٦ المجير، الممسير )٣( 



٨الكبير التمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 
^======ً===س

الأشخاصحمسع حق في بالحلول الفول كان فإذا القرآن، فيها كتب التي، 
أولى(كان بالتكفير للقول موجبا والأحام 

لسزلأ:ماقشته الثاني: م عن أما 

فالمعتزلةوحدوثها، ندمها جهة من اللكدم® *صفة في كثيرا المعتزلة يناقش 
هوالذي الكلام حدوث أي إنكلأماللهماليمخلوو،حادث، يمولون: 

وصوت.حرف 

الكلاموهد.ا قديم، تعالى الله كلأم إن يقولون: الأناعرة من كواحد والرازي 
فالكلامصوت، ولا بحرف ليس بالنفس، القائم المعنى هو حقيقته القديم 
مخاو3،.ولا بمحدث وليس قديم النفسي 

المعنىعلى دالة وأصوات حروف عن عبارة فهو نسمعه الذي الكلام أما 
مخلوق،.حادرث< الكلام وهذا القديم، 

الذي- القي الكلام أي - الإلهي الكلام قدم في الخعزلة ينازع فأرازي 
النفسيالكلام بقدم الأشاعرة قول يبرر أن فيحاول صوت، ولا بحرف ليس 
الكلام.في يقال أن يمكن والقدرة الحلم في يقال ما بأن المعتزلة ملزما 

حادثةفهي نسمعها الي والأصوات الحروف حدوث في المعتزلة مع ؤيتفق 
كلامه:من القول ولنفمل مخلوقة، 

يستدلما فكل - الشسي - الإلهي الكلام قدم في المعتزلة منازعته عن أما 
استدلالهميبهلل أنه نجد مخلوق،، محدث الكادم أن على أدلة من المعتزلة به 

*مسه المصدر ( ١ ) 



\_JXJالتمسير قي الممات ايات من الرازي موقف __ 

ؤثح
الأدلة:هذه فمن الدليل، بهيا 

اللذم م أم ءأندريهم عكمنّ سوآء َكثزوأ ألمحي ءؤإ0 تعالى.' قوله أولا! 
عنوالإخار الماضي بصيغة كفرهم عن )إخار الرازي؛ يقول ٦[ ]القرة: يويئوزه 

إذاالإخبار، ذللث، على متقدما عنه المخبر كون يقتضى الماضي بصيغة الشيء 
مثلمانحي شيء عن الله أخبر ما بكل المعتزلة احتجت، I فنقول هذا عرفتح 

ثدفلو0هنأ وإنا ألدم ره عنن ءاؤإنا أو ٦[ َكمئوأه< ألمحتن >اؤ،ا0 : قوله 
١[]نرح: ذو-ءاه أنسلنا ^إيآ ١[ لالئدر: و٤٠ ألمدر ئلت ة أنزكه ءاؤإدا ٩[، ]الحجر؛ 

كانأو والأصوامن، الحروف، هذه الكلام كان سواء محديثف الله كلام أن على 
سبوقاكان إذا إلا صدقا يكون لا الوجه هذا عار الخبر لأن ق\ف\ آخر. شيئا 

تحيليالختر لهذا بالغير مسبوقا يكون أن تحيل يوالقديم عنه، بالمخبر 
عنهالكلام بقدم المائلون أجاب، محدثا، يكون أن فيج_، قديما يكون أن 
وجهين؛من 

أوجدهفلما سيوحد، العالم بان عالما الأزل في كان تعار الله أن ت ١^؛^ 
يلزمولم الماضي في حديث، قد بأنه علما المستقبل في سيوحد بأنه العلم املب، 

فيتعار الله خبر إن I يقال أن أيصا يجوز لا فلم تعار، الله علم حدورث٠ 
عنحبرا الخبر ذلك صار كفرهم وجد فلما سيكفرون بانهم خبرا كان الأزل 

تعار.الله خثر حدولث، يلزم ولم كفروا قد أنهم 

دخلوافلما [ ٢٧]١^: أذعإلم4 أشد ءؤقد.خلإ قال: تعار الله أن الثاني: 
يتغيرأن غير من الخرام الجد قددخلوا أنهم إر ذللث، ينقلبؤ وأن لأبد الجد 

مثله؟مسألتنا فى يجوز لا فلم ذللث، جاز فإذا الأول، الخر 

الأناعرة.ينمي )١( 



اككبهرالتفسير في الصمات أبات من الرازي موقف 

تالمستدل احاب 

العلموأصحابه البصري الحين أبي عند ت فقال ااتول.' السؤال عن أولا 
وأنهموحود غير العالم بان والعالم لا وكيف المعلومات، تغير عند يتغير 

كذلككان ؤإذا علما، لا حهالآ ذلك لكان العالم وجود حال بقي لو ميوجد 
المعارصة.هذه سقهلت ^ا وعلى الملم، ذلك تغير وحبا 

Iتعالى فقوله مخصوصة، أصوات وكلامه تعالى الله حبر أن ت التائي ومن 
التهدمف \ف فى الكلام بهذا تكلم تعالى الله أن معناه أك.جد. 

ليما أن سماكنا ش ضليره لمجد، 
قبلهلا 'يتهم الكفر صدور بعد به تعالى الله تكلم َكثروأه لإ-!وك• ؤ1ئ • قوله إن 
وهذاالأزل في حاصلا يكن لم  c^-i؛تكله بأن اعترافا كان ذللث، قيل متى أنه إلا 
المقصود.هو 

نقولأن إما لكنا العلوم بتغير يتغير المم إن قلنا لو بانا بالقدم القائلون أجاب 
لأزلا في حاصاد يكن أوماكان،فانلم لأزل ا في حاصلا كان ميوجد  ٣١٧ابأن 
يقتضىفزواله حاصلا كان إنه قلنا ؤإن كفر، وذللثا بالجهل، تصريحا ذلائk كان 

اءلم(را،.والله الخلم حدوُثط إثبات باب صد وذللثج القديم، زوال 
 Iتعالى و١١، ق I ءاسادعأ، ثك هد لا -م إثائا أؤحبح' بآكئ شئنا ولمن ؤ

القرآنأن على الأية بهذه الكحثي )احتج الرازي يقول [ ٨٦لالإمحِاء: ه وكيلا. 
يجببل قديما يكون أن يستحيل به والل.هاب إزاكه على يقدر والذي فقال مخلوق 

عنالمم إزالة الإذهاب بهذا الراد لأن بعيد الاستدلال وهذا محيى، يكون أن 

ومحب،جمآا؛:< ٦٣٣ص .ج1،جمآ، ويطر: مجا،جأ، الشرالكبِر، )١( 
صبا-\/ا.\؟ xi-\yT_jص0ا، وج؛ا، وصّاأا؛ ؛ ص٨١



s
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ذلككون يوجب لا وذلك المصحف عن عليه الدالة القوش ؤإرالة القالوب 
محيى(أالمولول المهلوم 

أىمخلوق، محدث تعالى الله كلام بأن القانلين المعتزلة موافقته عن أما 
فنجدهأليتة، هدا في ينازعيم لا فهو وأصرات، حروف هو الذي الكلام حدوث 

المعتزلة)استدلت، [ ٨٧]النماء: حديثاه أقي يى آندق ومن ؤ ت تعالى عندفوله يقول 
حديثابكونه وصفه تعالى لأنه ت قالوا محدث، تعالى الله كلام أن على الأية بهده 

حديثابكونه وصفه تعالى لأنه نالوا محدث، تعالى الله كلام أن على الأية هذه في 
والحديث،[ ٢٣]الزص؛ ا-ثيثه لمن رل وه تعالى! فوله وفى الأية هذه فى 

الديالكلام بحدوث تحكمون إنما إنكم عنه! وحوابنا أوالمحدث، هوالحادث 
أحرشيء قدمه ندعي الذي إنما حدوته، في ننانع لا ونحن والصوت الحرف هو 

ألبتةالشيء ذللث، حدوث على تدل لا لأية وا والأصوات، الحروف، هذه غير 
سوىم كلأ وجود تنكرون نكم فإ منكم وأما هر، فظا منا فأما ومنكم، منا ق تفا لا با 

علىالأية هذه بدلالة تقولوا أن يمكنكم فكيف، والأصوات، الحروف هذْ 
؛اءلم(ل والله حدوته، 

القاتلونحج ا ) المعتزلة! عن يقول حبثإ نفيره من أحر موصع في ؤيناقشهم 

الضيراعير،جاا،جاأ،صمْ.)١( 
،ومج؟ ؛ UA~UU_، ١ جء ٠^٨، ؤينظرI ؛ ٢ ص٨١ ، ١ ٠ ج ؛ مجْ الكير، ير التغ)٢( 

وصّآب؛؛ ٦ ١ ص ، ١ ٩ ج ، ١ ٠ ومج ؟يا،جخا،ص؛م؛ وص ،  ٩٧ص ، ١ ٧ ج 
ج؛مآ،ومج'اا، ٢، ^٨١ ، ١ ٤ ص، ج؟؟، ؛ ٧٩وص ؛ ٧٦ص ٢، ١ ج ، ١ ١ ومج 
٢٧٥وص ،  ٢٦٧وص ،  ٢٣٨وص ؛  ١٧٠ص ،  ٢٦ج ،  ١٣ومج ؛ ١ ٢ ١ - ١ ٢ ٠ ص 
؛٢٨٧؛ ^٧٣٢ ١٢٢٦^؛ ١٩٣وص ؛ ١٨٨ص، ،ج١٤٧٢ومج ؛ ٢٧٦-





الهكبيرالممسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

منرالمراد ت ٤[ لاوقرْ: ه إلك أمل بعا يؤيؤيى ؤإلذن ؤ •' تعالى قوله عند ؤيقول 
فيسمع . جبريل أن به، ومتزولأ ومزلأ، منزلأ، القرآن وكون الوحي إنزال 

الأميررسالة رلت I يمال كما وهدا به، الرسول عر فنزل تعار الله كلأم ماء ال
ويوديفينزل علو من الرسالة يسمع المستمع لكن تنزل لا والرسالة القصر، من 
بلفغلويودي فينزل يسمع المامع ولكن ذاته، ينارق لا لأمير ا وقوله مقل، في 

•آحر موضع في وأداه موضع في سمع إذا الكلام ينقل فلأن ت ؤيقال ه، نف
الحروفمن ليس وكلامه تعالى؟ الله كلام جبريل سمع كيف I فيل فإن 

عندكم؟والأصوات 
بهايمر عبارة على أقدره ثم لكادمه سمعا له تعار الله يخلق أن يحتمل ت فلنا 

لهداكتابة المحفوفل اللوح في -حلق الله يكون أن ويجوز القاديم، الكلام ذلك عن 
علماله ؤيخلق . جبريل فيتلقفه مخصوص جم في المخصوص النفلم 

القديم(الكلام ذلك لمعنى المودية العبارة هو بأنه ضروريا 

منهالمراد أن فهب قيل )فإن ت يقول حيث أورده، اعتراض على وهويجيب 
يشعرمتوالية وكونها متوالية، أنها بدليل باقية أعراض الحروف أن إلا الحروف، 

وصفه؛النزول؟يعقل كيف زمانين يثقى لا فالعرض كيلك كان إذا بقائها، بقدم 

إنثم المحفوفل، اللوح في والقوس الرقوم هده أحدث تعار أنه ت والجواب 
تللئ،محمدا ؤيعلم الأرض، إر ماء الس وينزل القوش، تلك، يهل-الع المللئ، 

سنزل مبلغها هوأن نازلة الحروف تاك< المرادبكون فكان والكلمات، الحروف 

بهالأى•الأرض إر الماء 

٠٣٦ص مجا،جآ، الكبير، الضير )١( 
صآ'آا.ومجمآا،جم'آ، ص1ا؛ ْجي،جإا، الكير، الضير )٢( 





الكبيرالتفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف ؤج

ءاىسل|لهانةوامطة، ^ الكلأملكن أن صصع1خم ز سما ،، ُواسطةل 

الناسأن ذكر فهو القيامة، يوم عباده مع تعالى الله كلام حقيقة أوصح وكذلك 
أنوال،ثلاثة ذكر ثم ، وجوم على لخلقه محاسبا تعالى الله كون معنى فى احتلموا 
أحوالفى العباد يكلم تعالى )أنه •' الثالث القول المبحث، هذا فى يهمنا والذي 

بحرفليس كلامه إن قال؛ فمن والعقاب، الثواب س حالها وكيفية أعمالهم 
كلامبه يسمع سمعا المكالم، أذن فى يخلق تعالى إنه قال ،، ر بموت ولا 

يتعذرلا ذركما ~ القديمة، ذاته بها يرى رؤية عينه فى يخلق أنه كما ،، القديم١٤
معكلامه سماع يتعد لا فكذلك عرضا ولا حما ليست ذاته أن ْع ذاته، رؤية 

تعالىإنه قال؛ ، ٢٦ل صوت إنه قال وس صوتا(أ ولا حرفا لايكون كلامه أن 
منهمواحد كل أذن فى الكلام ذلك يخلق بأن إما مكلم، كل يسمعه كلاما يخلق 
فهمس الغير تمغ أن الموت ذلك قوة تبلغ لا بحيث أذنه من يقرب حم أوفى 

امر،ْجم،جآ،صا*آ.الضير )١( 
•صهُا ، ١ ج٨٤ ^٧، وينظر• ؛ ،١ ج٩ ، ١ مج* الضيرالكبير، )٢( 
الكبير،الشر طلر: ض. الله-مار كلام إن ثالوا: الذين الاثاعرة، بدلك ينمي )٣( 

.حب،ج؛ا،ًس\/؛آ'ا.
،مج١ ١لكثير، التفسير : ينفلر كلأمه٠ به ليسمع سمعا لجبريل حلق الله أن أيشا وهويقول، )٤( 

جأ،ص^•
،١ ج؛ امّر،مجي، الضير )٥( 
و•ج٧،؛ ٢٠ص• عج"آ،جآ'، الكثير، الضير يفلر: والماتردية، المعتزلة بدك ينمد )٦( 

ج،ا،ص،مآأ.









الكبيرالتفسير في اكمات آيات من الرازي موقف ٨
=ءء==ء==^^ء=======^====ء=^=

يا٠^^، • تعالى قوله عند يقول حث آخر، موصع ني يالصرفة بمرح وهو 
بمننبمممم ولو'،ث يخلب، بأول لا ألمث؛افي ٠^١ ينل يأمأ أن عق وألجى ألإض آنتمت 

محقنمؤو\0 ت تحار نوله نمير في القرة سورة في أنا )اعلم [ ٨٨؛ ]الإ-را، ه ؛فيمل 
إعجازبيان في بالغنا [ ٢٣لاJقرة: من يثورم ئآوأ عيثا عق رلثا نثا تب ري 

Iقولان فيه وللناس القرآن، 

معجزاه نففي ليس إنه فال: من ومهم ه، نففي معجز القرآن فال: من منهم 
كانتالدواعي تلك أن مع الإتيان؛معارصته عن دواعيهم صرف لما تعار أنه إلا 

معجزة.الصرفة هدم كانت، قوية 

أومعجزا يكون أن إما ه نففي القرآن نقول: أن الباب، هذا فى عندنا والمختار 
كانوابل معجزا يكن لم ؤإن المهللوبف، حصل فقد معجزا كان فان يكون• لا 

بهدهالإتيان على متوفرة انمواعي وكانت، الإتيان؛معارضته على نادرين 
الإتيانكان التقدير هدا وعلى وماغ. صارف عنها لهم كان وما المعارضة 
المذكورةالتقديرات مع العارضة بهده الإتيان فعدم لازمحا واجبا ؛معارضته 

الباب(هن-ا في نختاره الذي هوالهلريق فهذا معجزا. فيكون للعادة نقفا يكون 

الصرفة،مذهي، على ويرد ، القران إعجار فى مبثا الفصاحة يختار وأحرى 
مهشتبينلهء سور يمثم فامأ قل اهزيه يقولؤيك، ^١٢ تعالى! فوله عند يقول حيث 
الناسزاحتلم، [؛ ١٣]مود;ه صندفن كذذ إن آلئه دون ين أستءلعت.> من ؤآدعؤأ 

ونالهوالفصاحة، I بعضهم فقال معجزا، القرآن كان لأجله الذي الوجه في 

•ص٤٧، ،ج١٣•ج٦١ؤيئفلر! ص؛ه؛ •جاا،جاآ، الكسر، التمر )١( 
العغول،ونهاية  ١٧ص الإعجاز، دراية ش الإيجاز نهاية /،؛ القول لهذا ينظر )٢( 









الضيرالتمسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

فيالمعتزلة على أجاب حينما الرازي نول على نرد أن نتهلع الأدلة وبهذه 
بردأأث- ■مار لإ جندا عجلا غلتهنّ يى بمدي، ئ مش م 'ؤ^؛٢٧ ت تعالى قوله أن 
فى[ ١٤٨:لأءراف ]١ ه . هللي\اى وحكاوأ أمحذوْ ملميلأ بمد;أم وب عصم لا أيم 
الإلهية.حصول فى شرطا يكون أن يبعار لا أته 

حصولفى )شرط ت فقوله بالحصول، تكون لا الإلهية أن هومعلوم مما إذ 
بْللأنأظهر تعالى )الله أن هو المنة للأية الصحح والمعنى يفيق، غير الإلهية( 

صماتلب بأو بالنقص، دونه من المعبودات اتصاف ببيان سواه ما عبادة 
النقمى.صفات لها نثبت أن بالضرورة يقتفى مما عتها، الكمال 

العجلعن تعالى قوله فى كما تتكلم لا بكونها الأصنام عبادة يعللان ذلك ومن 
إلجندا بمجلأ ثلتهن يذ بمي،،، ين سمض م، ءؤراء؛ث ت ؤؤلإ موّى قوم مده الن"ي 
.ه،ثلميرت> رٍكاوأ أعثدوْ س؛؛-لأ يد:أم وك لأ أيم بثوأ أثذ حوار 

[،٨٩]د: .ه مما محلا صثا لم ؤلأ؛،^،i، ملأ إثهنِ انجح ألا ينيذ ^١٠١١ ت وقوله 
I ^،1بها استهزاءا للأصنام مخاطبته في إم إبراهيم عن حكاية تعالى قوله ومنه 

هنئاحقيدهم —ثم ٠٥ثل وءال لقومه وقوله [، ٩٢]المانات؛ ه ^، ٥٢لا لكث 
[(٦٣]الأن_اء; .ه ثطتؤث■ حقامأ إن مئلويم 

الضرمللث، وعدم والتكليم، الكلام صفة امتناع )فجعل ! ٤^؛ القيم ابن يقول 
يكلمأن بد لا الإله أن على ممعي عقلي دليل وهذا والفعدليلأءلىمحJمالإلهية، 

إلها(كن لم ؤإلا والفع الضر لخباده ^^ث، 

ؤينثلرتصمْْ-أهه؛ القرني، د/ ومجالاتها: مهادرعا الإ«لأم ني المعرغة )١( 
صا'\م-آ'\م؛وص«مإ.د/سودالرض، ساسشأصولالأمماد: 

ؤاعلأملابزجرير،)•ا/بأأ(؛ جا'عال؛ان' ؤيتفلر• (؛ ٩١٥)م/الصواعقالمرطة، )٢( 
)ا/بمإ-'ه(.اممن، انومدرج )ا/آاأ(؛ الونمن، 



الكبيرالتفسر فى الصمات آيات محن الرازي موقف 

معصومفالوحي ، الغرانيق لقمة إطاله في الصالح لف الوافق ومد 
منكرة،ياطلة القمة )ءازْ ف للرسول. الماإالث، تبلغ أثناء الشيهنان إلقاء من 

المرؤياتوصحيح الآJاتا، وصرح الدين، وقواعد الإسلام، أصول تناقض 
بعضهاينادى وألفاظها متناقضة، مجضهلربة ومتونها صحيح، إسناد لها وليي 

٢.الودود\ الغفور لله والحمد مردود، فمثلها يالكران، بعض على 
شحالخهم فقد الكلام* *صفي في ساعة الرازي ءنمجخالفة أما 
صوتولا حرف بلا نفي، كلام الإلهي الكلام بأن نوله على مبنية جميعها أمور 
الصالح،اللف، لمنهج الصريحة المخالفة إلى اصعلرْ مما الدات قدم قديم 

صثام;بها ، yuاض رسل 
للكلام.تعريفه ا؛ثول ااثمر 

حرفبلا نفي كلام فهو يثبته الذي الإلهي الكلام حقيقة ١^١^؛؛،: ١^٠> 
قيامومغ والتجسم، التنبيه شبهة على هدا في اعتمد وقد صوت، ولا 

ماجستير،رسالة (، ١٠)رنم ، ١٨ص نيم، مني الزار ت الغرانيق نمة أبطل ممن ( ١١
القرآن،أحكام ني العربي بابن المعروف أبوبكر والقاصي مغيربي؛ أ/لتول، ت: 
 /T(٦٨٧  )المصطفى،بحقوق بالتعريف، الثما في عياض والقاصي بمدعا؛ وما ١
 /T(؛ ١٢٤) دنائقفي تيمية وابن (؛ ٨٠/ ١٢)القرآن، لأحكام الجامع في والقرطص

عمدةفي العيني الدين ويدر (؛ ٤٤١)ه/، ير، نففي كثير وابن )ا/آأا(؛ التفسير، 
أضواءفي واسلي )•ا/ا'إ0(؛ والشوك1نيفينيالقدير، )ا،ا/ا"ا"(؛ القاري، 
قمةف، ملالجانيق نص، رمحالة فى والألماني بعدها؛ وما (، ٤٩٩)ه/البيان، 

بنوعلي ؛ ٤٤ص• الضر، في والو٠وءا١ت٠ الإمراتيليات، في وأبوشهبة الغرانيق، 
ودراية.رواية الغرانيق نمة لإطال، التحقيق دلائل في الحلي حن 

.٢٣٦ص الحالي، عر ودراية: رواية الغرانتق نمة لإطال، المحمق دلائل ( ٢١



الكبيرالتمسير فى الصمات آيات من الرازي محوفف س

تعالى.الله بذات الحوادث 

ؤإبطالهقJمالذاتالإلهية، قديم وأنه ف-مالكلأمالإلهي، امح'مرالئالث: 
أنعلى ١[  ١٧]١Jمة: ؤذؤ0ه ة لم يمول ثاثا أما قئ ^^١ تعار؛ قوله لدلالة 

الكريمة.الأية تأؤيل أوجب ثم ومن حادث، الله كالم 
الإلهي.الكلام وحدة الرابع: امح'مر 
ولأنبيائه،لمادئكته تعار الله لوحي المعجرة انتراؤله الخامس: امحمر 

الوحي.صدق عر لدلالته 

عرهدا بش حادث، مخلوق، عنده الكريم القرآن حقيقة السائس: امح4ر 
الممسي.الله كلام عن عبارة الكريم القرآن وأن إنراله؛ كتمية 

إدراك،حلق هو القيامة يوم عباده مع تعار الله كلام حقيقة السابع: ا؛تمر 
صوت.ولا حرف بلا وأنه قديم، الله كلام أن عر بناه وهدا 

بالصرفةالقول( ين ما الكريم، إعجازالقرآن رمسالة اصهلرابه : ١^ذمرالثامن 
والفصاحة.

ارصفةر الصالح لف الالرازي فيها حالف التي، الأمور مجمل هي، هده 
وحوم:من عليه الرد سيكون لدا الكلأمء 

الكلام.تعريف، ؛ ١^١٠١ الوحه 
للكلأم،الرازى تعريف يبعلل وبهذا والشرع اللغة ر الكلام معنى إيضاح مبمح، 

بكلاممتكلم تعار الله أن عر وأئمتها الأمة سلف اتفؤ، )وقد • تنمية ابن، يقول 
؛محخلوق(ل غير كادمه ؤإن به، قائم 

(.٥٣١')؛،/ مجموعاكاوى،، ت ؤينفلر صه'آ؛ الأصنهانية، العمدة نرح )١، 









الهييبرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف -

فيائمود نئ ؤيوصع ، الثناء أهز مجته ، ءأحثوْ ملأنا أحب من الله إي • الثماء 
ضالأرض*لم

مخفذسلأ،.بموت اللكدم هي والماjاحاةت 
ثنتعالى! قال ، هلإ لموسى تكليما ثبا كلاهما والمناجاة والداء 

منأحص والداء وناحاْ، فناداه [، ٠٢]مرتم: .ه ينا وربمٌ آمحي٠ن ألطؤر •جف 
والجاءالمنادي، يسمعه البعد، من تكليم فالداء خاص تكليم لأنه الكليم، 

،.القرب١٣من تكليم 
ؤيعقل.ؤيفهم منه فيسمع ت ؤيقوله به، يتكلم كلام والقول؛ 

مملأننجمفيبيهلس:خه[ظباكول: الجنة أهل عن قوله ذللث، ومن 
.ت،وللملائكة ولأنساء، لائم مخاطته أيئا ذلك ومن كلام، والقول له، 

^٤٢.ما غير في لإبليس ومخامحلته 
لكلامموسى وسمع مومى، تكليم من كتابه في به الله أحبر رما أبما ذلك ومن 

اللهونداء جبريل، مع الرب كلام باب التوحيد، كتاب صحيحه، في البخاري أحرجه راآ 
محابوش (؛ ٣٢٠٩)بابذكرالملأتكث، الخلق، وفىكتاببلء (؛ ٧٤٨٥اللائكة،)

والملةالبر كتاب صحيحه، في لم وم(؛ ٦٠٤٠)تعالى، الله من المقة باب دب أل١ 
بزيادة.(، ٢٦٣٧)ءباد0، إلى حببه عندا الله أحب إذا باب والأداب، 

والمٍكمابلالأئلمفي)ه/آبمم(؛ فارس، لابن اللنة: مقاييس معجم بطر: )٢( 
)يمبمهه(.اللة:لأينّيلة،

(.٣٠محرم ).جا،جأ، القيم، لاين المواتي! بياع يتْلر؛ ( ٣١
والإيمان:التوحيد أبواب في الإجماع تيميه بن ١ الإملأم ثح فيها حكي الي العقيدة اثل م، ٤١

العقيدة.في الماجستير درجة ليل مقدمة رصالة (، ٠٥٢ )آ/ الجعيد، حالي 





لقنا
الكبيرالتعسير في الصمات ايات هن الرازي موقف 

موتليس ألمة سماعه يتأتى لا 

الدحولمن غيره يمغ ، منعكسا مطردا، يكون أن هو هذا الحد وصحة 
, ()٣

عليه

وفيوصوت، بحرف تعالى الله كلام أن على الأمة هنْ محلف أجمع وفد 
والأثار،المه وأهل القران، ري مف)إن ت تيمية ان يقول إحماعهم حكاية 

■ؤيقول ، بصوت( موصى كلم الله أن على متفقون كلهم لف المن وأتباعهم 
والمنالصحاح في أحاديث، عدة ففيه وصوت بحرف يتكلم الله أن إثباتا )أما 
إنت القائل )وقول ت ؤيقول ، والأئمة( الملم، عن كثيرة وآثار انيد، والم
وأئمتها،الأمة لمه حممجن أحد يقله لم كلام ونحوذللئ، بصوت يتكلم لا الله 

(صعيفإ... ولا صحيح لا حديحإ، فيه وليس 

أنعالي والجماعة المة أهل مع متفقون والعاري اليهود الكات أهل إن بل 
مقرونوالخارى )واليهود الجزي نصر أبو يقول وصوت، يحرفه الله كلام 

•لمين المكاحتلأف ؤإناته عنه الخالق نفى فى ومختلفون كلاما، لله بان 

لأينزارس،■' اللغة عقايس ومعجم (؛ ١٩٥٦)T/للازمحرى، ت اسة ه.م، معجم يفلر؛ )١( 
(.١٨•)T/ للروي، وتهاوي_،الالخات: )*آ/حامأ-؟امآ(، 

الحد•انمماء •ع المحل،ود انتفاء ص والعكص الحل•، تحقق ع المحال«ود هوتحقق ت اللرد )٢( 
صا،ا؛والتعرمات; ؛ \ صلأ لأينتٍمية، الممملقيضت _ Ilsالرد•ينثلرت 
١٥٣.

صر؛ْهأ'للجزي، والمرن؛ الحرف أنكر لن جزى ال رمحالة يّغلر* ( ٣١
<.٨٤)Y/ والفل، العقل تعارض درء ُيفلر: (، ٥٣٢)٨ الفتاوى، مجمرع )٤( 
(.٥٣٠/٦الأتاوى،)مجموع )٠( 
(.٥٣٠)n/الخاوي، مجموع )٦( 



او3كسءالتسمر I ض آيات *، ٢٠ى ١) ائو فف هج 

وصوتا(ل١،.حرفا إلا يكون لا الكلام أن على ومجمعون 

موسىإن I يقولون الكتاب وأهل •)•••، الكناب أهل عن أيقا تيمية ابن ؤيقول 
يكونلا والصوت موسى، سمعه بموت وناداه بأذنه، سمعه نداء ربه ناداه 

مفلومة(رآ،.حروئ إلا يكون لا والكلام كلاط، إلا 

صفةإثبات منها والش أصول على متفقة أحرها إلى أولها من النبوات أن كما 
رالكلأملالهتعالى١٣

لهيسمع تعالى الله كلام أن على تدل والشؤع اللغة من الأدلة هده فجمح 
اللهبجلال يليق كلام فهو تعالى، الله كلام بكونه يممير سمعه من وأن صوت، 

صوته,فى ولا حروفه في ولا معناه في لا المخلوقين، كلأم يثبه لا وعفلمته، 

الثاني.الأمر في القول فيه سنفصل ما وهدا 

عنوالصوت الحرف لنمي عليها اعتمد اش شبهته على الرد الثاني• امحمر 
تعالى.الله كلام 

بحرفليس تعالى الله كالم أن من أدعاه ما صحة على دليل الرازي ْع ليس 
يقتضيتعالى الله كالم في والصوت الحرف إثبات أن زعمه سوى صوت ولا 

وأنالمخلوقين، كلام صفات من والصوت الحرف لأن تعالى؛خلقه، الله تشبيه 
سقعما تأحر وما يالحلها، التعاقب وأن المخارج إثبات منه يلزم الصوت إثبات 

ولوازمثبهات من ذلك وغير المخارج إئات الصوت من ؤيلزم محديث،، فهو 
بها.ونهلق ادعاها باؤللة 

._UYYزن، أهل إر المجزي رسالة )١( 
٤(.)٢ا/٠ الفتاوى، مجمؤع )٢( 
ءسإآْ.الشم، لأبن والمادي: التهود أجوبة في الحيارى هداية )٣( 



اككبيرالتفسير هي الصفات أيان من الرازي موقف وج

سمعبموت يتكلم تعار الله أن يثبتون الصالح لف الأن ذكر وأن سبق ولقد 
فالاثارخلقه، أصوات يثبه لا سبحانه صوته وأن والشؤع، باللغة ثابت وهذا 

وبينبه الله يتكلم الذي الصوت بين بالفرق والجماعف السنة أهل عن مستفيضة 
انمادلأ؛.أصوات 

•أوجه من شهته على الرد وستكون 

لصفاتهمؤإلحاق بعباده، له وتنبيه حالقه، على تعالى لله قياس أنها • أحدها 
حلقهأصوات يثبه لا ه الله فصوت والإلحادرآ،، الكفر أنح ص وهدا بصفاته 

فىبه يقول أن يلزمه الذات في الرازي يقوله فما دواتهم، تثبه لا دانه أن كما 
تعالى.الله كلام في والصوت الحرف 

شيءكمثله ليس الله فان ، صوته مثل ولا الرب هوصوت العبدليس صوت )ف 
بعدس يجع تعالى الله صوت إذ ، أفعاله( ش ولا صفاته في ولا ذاته في لا 

أصواتأما ، وحا|ه تعالى الله بموت تختصو الصفة وهذه قرب، من يسمع كج-ا 
كثرتوقاو وصهنه، الصوت قوة حب فقعنل، منها القريب فيسمعها حلقه 

اوثبتةسل؛آ.الموصى 

صمزمجموص(، ٣٥٥)م الكريم، الله كلام ألة مفي القويم لأب الءاو،ب بفتر: )١( 
والسائل.الرسائل 

.»_YYالثرّى، تدائ لاين الماظرة: حكاة ط: )٢١( 
))/ا<إم(؛لابزحزيمت، اكوحد: ويفلر: (؛ ٥٣١٢)!/لابزتمة، ٠ج٠وعاكاوى: )٣( 

العقيدةوشرح ؛ ٣٠صاُآأ— هدامة، لابن القديم• ١لمف إنات ني المتمم والصراط 
•^٧٦ صا'آ؛ يمنة، لأبن الأصفهانة: 

اكوحيدكاب ونرح صمنءمانلالملف؛ ؛ للبخاري،العباد: أنعال، حلق ينقلون )٤( 
(.٦٢٧٥)Y/النبال، د/ البخاري: صمح من 



الء^سرالتضسو ، ق الصمات أيان الواذى موقف 

تنادىؤإذا سمعوه، إذا وتعالى تيارك الله صوت من يصعقون الملائكة أن كما 
يصعقوا.لم الملأتكة 

الخلونضفي صماته من شيء يوحد ولا ند، ولا مثل ه كلامه لصفة فليس 
[.٢٢]المرة: أنداداه ث، عفملوا ؛' ^iLت تعالى قال 

يرجدبمن تشه تعار الله من الصوت وجود في رولس ت تيمية ابن يقول 
منكالم له بمن تنبيه له الكلام إثبات في يكن لم كما الخلق، من فيه الصوت 

كالمكادمه يثبه لا فكذلك وحياته وقدرته علمه يشبه لا )فكما ، حلفه( 
يشبهالرب صوت ولا حروفه تشبه حروفه ولا معانيه تثبه معانيه ولا الخلوق 

ماححد ومن وآياته، أسمائه فى ألمحل. فقد بخالقه الله شبه فمن العبد صوت 
وصفاته(أرمم.ائه فى ألحد فقد ه نفبه وصف 

تنبيهمنه يلزم والصوت الحرف إثبات إن I الكادم صفة في فوله أن ! ثانيها
فىكالقول العمان بعص في فالقول عار، الله محقات ائر بباحلل بخلقه الله 

يكونلا حقنا فى والعلم والثمر، والمع العلم يثبت، فالرازي الأحر، بعضها 
حدقة،من إلا يكون لا والثمر انخراق، من إلا يكون لا مع وال؛قلّب،، إلا 

؛د.للث،.يوصم، لا بصير، سمع عليم تعار والله 

إرزعمالثح فى لأفتقاره الكادم فى والصوت الحرف نفيت، إن ت للرازي فيقال 
ونفيت،الصفات له أيبت، ؤإن الصفان، مائر نفي فيلزمك والأدوات، الخارج 

بينهما.الفرق فما ؤإلأ اتكادم، فى ذللث، مثل لزمكء الأدوات عته 

فيإلا يكون لا القي الكادم لأن أثبته، الذي القي الكلام في طزملنح بل 

(.٩٣)Y/بب، لأبن والفل: المقل تمارض در، )١( 
.aHMT/SX)رمجْرعاكاوى، <(؛ JiY/Y)لابزنمة، التمنة: )٢( 





الكيرالتمسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

أداءعن تعجز والأداة بأداة، يتكلم فتما يتعين إنما التعاقب )لحول ت رابعها 
تكلمهفي يتعين فلا جارحة، بلا المتكلم وأما غيره• من الفراغ بعد إلا شيء 

يومحلقه بين الحساب يتولى سبحانه الله أن على العقلاء اتفق وند التعامإ، 
هوالحال في المخايج أن منهم واحد كل وعند واحدة، حالة في القيامة 
التعاقب.حلافر وهن|ا وحده، 

ئنا٠>أبدأ ت الصفا من حرج لما قال المي. لأن يضرنا، لم التعاقب لونت ثم 
،(أ[ا،ر ١٥٨]الغرة: آأئبه ثعآر ين وألمثيأ آلثما ٠اؤإن • قرأ ئم بؤ، الله بدآ 

وصوتحرف الله كلام فنقول: نحن )وأما I ، الإ؛انةركتاب المجزي؛ي يقول 
آلة.ولا جارحة، عن ذللئ، وليس النص، بحكم 

بمايتكلم والله. بالة، إلا منا ذللئ، يوجد لا وأصوات، حروف وكلامنا 
بأنهإلا حرفين أداء منه يتأتى لا منا والتكلم شيء، عن شيء يشغله ولا شاء، 
ؤيبتدئ؛الآحر(أأ،.أحدهما من يفيخ 

إنكارفي الرازي شهة على الكافي الرد الذكر المابقة الوجوم هدْ في ولعل 
الله.كلام عن والموت الحرف 

(.١٢١٨)الحج، محاب ا1مفىصسه، احرح4م)١( 
العقلنمارض درء ؤينظر؛ ؛ ١ —٨٦ ١ صء٦ جزي، لل؛ نسل. لأمل المجزى رصالة )٢( 

)إ/ا،آا-«'آا(.لأبننمه، والتل: 
لأملالمجزي راله ممناب محقق ذلك أشارإر كما المفقود، حكم ني الكاب سا )٣( 

العفلم.الفر مدا عن الموصى بعض كا تمة ابن الإمام حففل وند زيد، 
.٤ ٠ صىخ"ا— المحقق، مقاو4ة ينظر 

والتل،)Aالمقل تحارض در، )٤( 





اوء^سرالتسمر هي الصظت آيات من الرازي موقف 

القي.بالكلام قوله صحة على بها استدل الي أدك على الرد ا^تمرالداjي: 
•الأمرين هذين على الضوء سنلقي التالية الصفحات وفي 

.oJbJ^أوجه من سيكون وهدا النفي، بالكلام القول ابهنال I ١؛^^ 
اصهللاح،ولا لغة ولا نقل ولا عقل يقره لا باؤلل، النفي بالكالآم القول إن 

Iوجوه من هدا ومحنوصح الإجماع، ولا آدم بني عرف ولا 

ْنجهةاسن:امحل(ت)الوحه 

فيمعروف وهاذ.ا مفهوم، معنى على الدال هو الكلام أن ذكرنا وأن سق 
مضله دلس وعرقهم، ألتهم ومصعللح وعجمهم عربهم آدم بني لغات جمح 

واصطلاحهم.الناس لغات في آخر 
قال!حيث ؤيقهمون، يعرفون بما عباده حامحلب قد تعالى الله أن شك ولا 

مقتضىومن ٤[ ]إبرامم: ه ثم لثبتتح ئي، .تيّاتي إلا رمول ثن أيبملثأ 
ولماوصف؛البيان، لما القوم يلمان يكن لم ولو القوم بلمان يكون أن اليان 
حاطببأن العالين رب حكمة في فدحا لكان به، الأمر ولا التكليف صح 

الباطل.أبعلل من وهن.ا يفهموته لا بما عباده 

تعالىالله كلام في الشيع نصوصي حمل أن اللم أيها فاعلم هدا تقرر ؤإذا 
وعرفهم،واصطلاحهم بنيآدم للغات إ؛هلالأ إلا ليس القي الكلام على 

تقرهلا أمر النفي الكلام القول؛ثدّءة أن فثبتر يفهمونه، لا بأمر لهم وتكليما 
،.ءرف١١ولا اصطلاح ولا لغة 

الأفغاني،الوين لتمس : __ ٧LJlj؛ ص• عقل، بن الونا، لأبي القرآن: مالة يطر: :١( 
. ١٥٦ص"آها-الخميس، د/محمد ونقض! عرض النقص الكادم وبدمة (؛ )"ا/٩٨



٢ الكيرالتمسر في الصمات آيات من الرازي موقف ٦ 

ه،نفوحدث النفس، حديث _lj،I أناكيشددالفسمالخديث، 
ونحوه.

ونولالقس، كلام ت قالوا أنهم الرب عند يوحد فلم والقول، الكلام، أما 
النفس.حالو.ث، ت قالوا كما النفس، 

ولمالنفس، حدين، يقال ، الحدين، لففل بالنفس يقيد روالدى تيمية ابن يقول 
النفس.حل.يث، قالوا كما النفس، وقول النفس، كلام ' قالواأنهم عثهم يوجد 

يعقوبيقول كما المنام، في ترى الش الأحلام عن الحدين، بلففل يعبر ولهدا 
 Iيوسف،وقول ٦[، ]يوش: ألآ1ادثه ثأريل ين رممثائإ ته عشك ه،لنأ ؤ
فيوتلك [ ١ * ١ ت ]يوش آ1ثحادطه يأول ين وءقسإا ٦^١؛، ين •*ابمغ، مد ُؤرتي • ُم 

لففلبخلاف، القس، فى بما يقيد قد الحدين، فلففل باللسان، تكون لا القس، 

،.فقهليم(ر القس قي ما به أؤيد أنه ، يعرفلم فانه الكلام، 

الإجماع•جهة من الثاني(؛ )الوحه 
علىالدال اللقفل هو الكلام أن على متفقون جميعا آدم بني أن ذكرنا وأن سبق 
المعنؤخ.

القائمةهوالمعاني الكلام وأن القسي بالكلام القول من الرازي يدعيه وما 
•٦٦ام بممح، جمع إجماع ض حروج م الألفاظ، دون بالض 
معجزوهو ومعناه، بلففله معجز الكريم القرآن أن على مجمعة الأمة أن كما 
جميعاوالجن الإنس بل الكفار، به الله تحدى وقد سواء، حل على والإنس للجن 

(.١٣V-١٣٥/٧اكتاوى،)مجموع )١( 
)م؟حر-0ه.لثمسالدينالأذ؛انى، اسر؛دة: )٢( 



٨الضير التمسير قي الصفات ^بات من الرازي موقف 

نقالمثله، بل مثله، بؤرة بل مثله، محور بعشر بل بمثله، يأتوا أن على 
وؤيينلب، ئأوث لا ألئتءان ندا بثنل بأنوأ أن ءق محآلجى آلإذس اجتمعت نيير ^*j، • تعالى 
ثلانشأ بموؤك\ ^١٢ ت تعالى وقال ؛ [ ٨٨]الإ«مِاء: ه لجآ. بمني، بمضمم َيث 

هءّيؤ؛ن كتمّ إن أثي درن بن آنقلنتر عي، ؤآدعوأ منشتت ينله، سور يعم 
بمب،مورمنن ئأوأ همد، عك نثاردا ي ي حفنم ودإف • تعالى رثال ؛ [ ١٣]عود: 

ذلي؛>ؤأم I ومحال ؛ [ ٢٣]او،زة: ه . َةثز إن أس دون نن ثهدآءآم واذعوأ 
[٣٨]يونس; هتتدتيو(ه كم إن أؤ دؤيؤ ثن أسقلسد عي ؤآدعإ موروتثيب، فأنوأ نز ائرُتع 
[.٣٤]الْلور: .^٠ صندبمك َكا>وأ إن عثإب^ ثنديث >ؤظتألوأ ت وقال 

أنومعلوم به، متحدى معجز الكريم القرآن أن القاطعت البراهين بهذه محمت 
والتحليالإعجاز هدا فليس به، يتحدى ولا معارصته يممور لا الضى الكلام 

الممؤعالملفوظ العربي بالقرآن إلا 
ادؤإفللدين تحريف القي الكلام ببدعة القول أن النالث(; )الوحه 

التخاطبفى الاس عند المفهوم عليه المتعارف الكلام إذ الإسلامية، للعقيدة 
أوإخبارا المفهوم المعنى على الدال اللفغل هو إنما أذهانهم إلى والمتبادر 

إيضاحه.لنا سبق كما وصوت بحرف إنشاء، 

ومص«8للحات، يعرفونها بلغات عباده حاطب، انما تعالى الله أن ومعلوم 
والنهيوالأمر التكليف ؛دللث، ؤيصح مراده، تعالى الله عن ليعقلوا ، يفهمونها 

المكلفين،من آدم بني عند المعروف تعالى الله كلام على الشراع بناء لأن 
[.٤ ]إرامم: ه ثم لسغت، ممهء ايا غ-لإلا رسول ين أؤسلنا تعالى؛ ل محا فقي. 

الكلاموبدعت بعدها؛ وما (، ٢٠٣)ا/العز، أبي لأبن الط،حاؤية; العقيدة شرح بمغلر: )١( 
صآأا.محمدالخميس، د/ ت ونقض عوض التقى 





٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
=^=======دص==^==^=^^=ء^^^^==

أزلالا ^ jjlؤن،ذ تحار; رله الشي باوكادم قال س قول يرد كا 
ئنتهشوه ذر مض بن وض مال ثأتينآ؛١^ ز اسُ ذممتا 
يطلبونالكفار كان )فهل ت ١[  ١٨]الشِة: بجف-وثه لمزب أ'لآينت بيثا قن ئزبهم 

يتطحولا صوت ولا بحرف ليس الذي القي بالكلام نمار الله يكلمهم أن 
كانواؤإن فيه، قائده أية لهم تكن لم هذا يريدون كانوا فإن معه، يأن أحد 

للهاللمقر الكلام ثبت المسمؤع اللقفر نمار الله يكلمهم أن يريدون 
أنأو معقول غير كان موالهم أن لأجل عليهم يشغ لم نمار الله لأن نمار، 

لأحلعليهم ثنع بل مؤع، ملغفلي يكادم يتكلم أن يستطع لا نمار الله 
الله.(لرسول يقهم تمل وعدم تعنتهم 

هدأ''إة •' ه قوله بالفس القائم المعنى هو الكلام بأن قال! من قول ويرد 
منتخدث الله راون : وقولهالناس،ا؛ م من ضء فيها نضلح لأ الصالآ0 

رالصاؤة"ل في ثكلموا لأ أن أحدث مما ، نشاء ما أمر؛ 
طلتمصلحتها كير عامدا لملأة 

صلاته.

يبهلللا وطلب دنيوية بأمور تصديق من يقوم؛القلّيح ما أن عر كالهم واتفقوا 
بذلك.التكلم يبهللها ؤإنما الصلاة، 

لمككللملَنا أشنها، خدثغّه غنا لأنتي ١^٠^١^ »إئ ه الني وقول 

.١٧٣ص الخميس، د/محمل. ونقض: عرض التمسي امملأم أدءة )١( 
ثأن؟ذ م تور ت تعار الله قول باب التوحيد، كتاب صحيحه، ني الخاري أورده )"١( 

بمآ[معالفا.لالرحمنت 







الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

كلاميكن لولم أنه؛ النفي بالكلام الأثاعرة قول اد فعر أيئا يدل ومما 
المخلوقلكان صوت، ولا بحرف ليس بالنفس قائما مجردا معنى إلا تعار الله 

منأكمل العالم وأن المسن من أكمل الحي أن نعلم بأننا ذلك الخالق، من أكمل 
الماهلقأن نعلم فنحن هذا وعلى الأخرس، من أكمل الناؤلق وأن الجاهل، 
الحروف،دون بالمعاني إلا ناحلقا يكون لا ممن أكمل والحروف بالمعاني 

تزعمكما صوت ولا بحرف ليي مجردا تعار الله كلام يكون أن إذن فيمتنع 
والحروفويتكلم؛المعار الكلام، به يقوم الذي المخلوق لكان ؤإلأ الأثعرية 

الخالق.من أكمل والأصوات 

سمعه،كالما الله كلمه حيث، التكليم بمزيد موصى الله ني اختص ولهذا 
لممجردة معار قله إر أوحى ممن أقفل سبحاته، بصوته له الله تكليم فكان 

.بإذنه يمعها 

التقىأوحديث، القسي المعنى إذ تعار، لله إثباته يجوز لا النفي فالمعنى 
ترديدلأنه سبحانه، للغانب، إنباته يجوز فلا الشاهد ر نقص بعضهم يميه كما 

الفكروالخوا>رى.

حيث،النفس، حديثج إنه يقال أن يجوز لا تحار كلامه أن يرى الأمدي وهن.ا 
العباراتتقديرات هي الي النفس أحاديث سموم هوما أيئا ذللت، )وليس • يقول 

فإنونحوها والعجمية كالحربية المحتلمة، باللغات النفس تحديث، وهو اللسانية 

(.٥٤١- )ا"/»أه ب، لأ؛ن مج٠وعاكاوى: بمفلر: )١( 
وشرح؛ ٣٠ص؛ للشهرساني، الإُل.ام: ونهاية ؛ ١ • صء للجوبمي، الإرشاد: يطر؛ )٢( 

)أ/هأا(.لالفازانى،القاصد: 



اJكاJيراكسير فى الصفات أبات من الرازي موقف 

.الأبكم(أ في كما اللساب العبارات عدم ْع وجودها يتهور لا الأمور هده 
للألماظالوصعي المدلول هو النفي المعنى كان إذا ! أيقنالهم ؤيقال 

بياتهالحوادث قيام فيلزم حادثة معان أكثرها مختلفة أنواع حتنئد أنه نزاع فلا 
رر يجوزونه لا وهم تعالى 

ةولخباصمالفي.صحة على بجا كيائدل ١^الثاني: 
العزيز:الكاب من بجا استدل التي أدلته عر الرد أولا: 

م،فمد القسي يامملأم فوله ^حة 
أنأوضحنا وأن م-..ق فلقد الحق. غير تعار الله على فقال فهمه، في التوفيق 

أحال.هماعلى أطلق ؤإذا والمعنى، اللففل يثمل عام الإطلاق عند الكلام مى م
قرينة.من معه قالبي 

كلامأن على تدل لا القي بالكلام دءوا0 صحة على أدلة من به استدل فما 
بالمعنىيقيد لم مْللق نة والالكتاب في الوارد تعار الله كلام لأن كيلك، الله 

لأنوانمنى، الكفل تعار كلامه فيثمل كيلك كان ؤإذا باللففلي، ولا القي 
مسمىعن والأصوات الحروف ؤإحراج معا، يتناولهما العللاق ■sX الكلام 
على٥^٠١ اللغات. جميع من بالاصعلرار فساده يعلم مما الإطلاق عند الكلام 

العموم.وجه 

أفنسول إئلئ، يمد ئ\ؤا ألثن^ف٠ون مآءث وإدا تعار: بقوله استدلاله عن أما 

:وا لفح الين الكلام صفة ت ؤئنظر ؛ ١٠٠ص الكلام، علم ني المرام غاية )١( 
الل.ءوةكلة العقيدة، في الماجستير درجة لنيل هقار.م يحث، ، ٢ ص؛١٦ الغنيم، صعود د/ 

القرى.ام جامعة الدين، وأصول 
.٦٦\ ص الغنيم، د/محود ت والمتكلمين الفs الين الكلام صمة )٢( 



اJوثبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف وج

الردممكن ١[ ]الما»من: و٤٠ أءؤ\و إة لمد واق فيثوثث إكك بمأم نآس 
ام:الأثعرة وعلى عله 

فقال:قولا، وقد>ّماْزعالى ألفافلهم، ش المنافمن تكدب لم انه أقروتم هل 
وصدقهمإيمانهم لإثبات كافية غير المجردة الألفاظ كانت ولما يمده ^٥١٧ 

ذلكلأجل فته، قالوْ ما معنى وامحتقرار القلب، إيمان يقارنها أن يجب ؤإنما فيه، 
وعدمالمجردة، هوالدعوى إنما فيه تعالى الله كدبهم فالذي دعواهم، في كذبهم 
ذلكأقر بل وكلاما، قولا به نملقوا ما كون صحة في يكذبهم ولم متهم، ذلك صحة 
وحقيقته.ماهيته في ؤإنما أوكذبه، القول صدق في بيننا الخلاف وليس وثيته، 

ذلكمعتقدين يكونوا لم فلما اعتقادْ، مع الشيء عن الإخبار هي )فالشهادة 
الأهتعار(أا،.أكذبهم 

ودرنوحثه محزءا ئئسدثئ ؤ، يوق ءاؤوأذَؤ_ تعالى: فوله من أيما به احج وما 
فهذا]الأءراف: .٤٠ ألأتين نن ئد ولا ثآلأصال آلميد ١^ ؤ ألجمر 

يليوالذي مجتمعة، ومعاني ألفاظا كونه عن يخرج فلم مرا، باللسان هوالذكر 
بخفضالذكر هي التي الإسرار مرتبة المرن، برفر الذكر هو الذي الجهر مرتة 

،.والقلب١٢قائم؛الدان ذلك وكل الموت، 
الأثر.من بها استدل التي أدلته على الرد ئانئا: 

يل.اركئت خهته: الخ3؛لاب بن عمر بقول استدل الرازي أن ذكرنا وأن مبق 

■الجل، تاصي لاين اّ، الكرف شرح •يحق )١( 
ءLJالالهالجارع،الردية: \ذبوءة أبامحلل وكشف الرئة رب كلام في لفية الالعقيدة )٢( 

والأمان:؛ ٢٧٦ص سدى، لاين ارحمن: اعرم -سر ؤيظر: ، ٣٥٧-٣٥٦ص
نمة،لاين 





اككبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي 4وفف  ٢٦
كل[

الكلامأطلق إذا لأنه به نتكلم أن مل كلاما، ص لا به التلفظ نل القلب في 
به.يغلق الذي الكلام إلا شرعا ولا عرفا ولا لغة منه يراد فلا 

مقال;القس، فيد يقيده أن من فلابد النفس كلام ^٧؛، القائل أراد إذا وأما 
الكلام،مسمى في هدا يدخل لا القس بقيد يقيده لم فان كلاما، نفي في زورت 

والشرعاللغة في هومعلوم كما به، ؤيمملق ؤيتلفغل به يتكلم ما الكلام مى ملأن 
والعقلل١/

الأحهلل.بيت وهو اللغة، من به استدل ما على الرد • يالئا 
Iمنها عده، وجوه من هذا استدلاله على الرد ؤيمكن 

الأخهلل،إلى نسيته صحة تثست، لم الشعر من البيت هذا أن ت ا؛ذول( رالوحه 
فلمدواؤينه فتنوا إنهم ت وقالوا شعره، من هذا يكون أن أنكر من الناس رقمن 

الفواد(لأ/لفى البيان إن لفغله؛ ت بعضهم ونال ••• يجدوه، 

ؤإنما، الشعراء تعاريف من توحذ لا الأشياء مسميات إن I رالوحه 
فكيفيقصدونها، التي المعاني في للألفاظ اللغة أهل استدلألأت من تؤخذ 
لأسءيرأهلاللغةالاٍلقين؛ها.شاعر، فول من الكلام مى مالأناعرة ياخذ 

إلىفيه هويحتاج مما ليس ونحوهما والقول الكلام مي رم• تنمية ابن يقول 
وعرفوااللغة، أهل من والأخرون الأولون به تكلم مما هذا فإن الشاعر، قول 

فيللألفاظ باستعمالهم يحتج باللغة فالناطقون وأيقنا ، لغتهم••• في معناه 

(.١٣٧)لا/ومج٠رع١كاوى، صا"اا؛ لابزيب، الإيمان؛ ينظر؛  ٢١)
لابزتمة،)آ'/ا"ا،آآ-'\\<'ا(،مج٠رعاكاوى: وينظر؛ ص"آاا؛ لأبننمة، الإيمان؛  ٢٢)

(.Tlorii)\/القيم، لأبن اورّاان: والصواعق ، ٢١٣٨و)لأإ 





٢ الكبيرالتفسر في الصفات ايات من الرازي موقف ٦ 

أكنر،ولا واحد لا صحح بإسناد ناتاله عن نقله يثت لم البيت وهذا بالمول، 
عنقفلا اللتة، من شيء أدنى به يشت فكيف بالمول، العربية أهل تلقاه ولا 

الآكلأم(أا/مسمى 

وأنوالصوت، الحرف بنفي القول، تلزم الى الباؤللة اللوازم ت الرابع الوحه 
الكلأمالإلهي،كلأمشي•

صوتولا حرف طينانالكلأمالإلهىهوكلأمفى؛لأ 
هوالمعتىء الله كالم بأن وهوالقول، الملزوم بعللأن إلى تولى بامحللة لوازم عدة 

يلي;ما اللوازم هذه ومن صوت؛ ولا بحرف ليس وأنه النفسي 
المعلوملأن وذلك مسموعا،  igالمه كلام يكون لا أن امح'ول: اللازم 
مايخالف وهدا مجازا ولا حقيقة يسمع لا بالنقص القائم المعنى أن بالضرورة 

الصلاةعليهم رسله من ثاء من كلم هق أنه من الكريم كتابه في الله أمته 
بصوت.كان لما إلا يكون لا والمع كلامه، منهم ثاء من وأسمع واللام، 

هآنحربم، آثأ إؤآ ينموّئ. ٧؛؛، أقها •' تعالى نوله الأيات هذه ومن 
[،١٣-  ١١]طه: لأئه< لنا قنبغ آنرئك وأط . ثلؤى ألثيدبج، اواد إيك ثثك 
ومم؛؛٤^ تنلإ دم ^^٠ ثل ين عثش حؤهإ ث تعالى: وقوله 

سقالي اليينات الأيات من ذلك غير إلى [ ١٦٤]اكا•: تح=قدما.ه مّيى أثه 
ذكرناها.وأن 

معيلا المجرد والمعنى موسى، سممه تكليم على )دليل الأيات نهذه 
والمداءنادا0، أنه على ودليل مكابر، نهو مع يإنه نال ومن بالضرورة؛ 

ص؟ما.لابزتمية، الإيمان؛ 















او3ىدرالتفسير في الصفات ابات من الرازي موقف 

هوهذا الخالق، من أكمل المخلوق فجعل خلقه، من أحد كلامه يسمع ولا 
نمليلإلا الحقيقة في هو وما المتكلمين، من وأمثاله الرازي به يدين الذي التنزيه 

يالقاص.له ووصف، الله صفات في ؤإلحاد 

معرفته،حق عرفه ولا ، قدره حق الله قدر فما تعالى الله كالم حقيقة أنكر فمن 
عفلمتهحق عفلمه ولا 

اللهعن الكلام صفة نفي منه يلزم القي بالكلام القول، إن I السادس اللازم 
)قالالقيم: ابن يقول( إلهيته، لبعللأن موجب، الله عن الآكلأم صفة ونفي تعالى، 

الآمه, بردأ أنز حوار لإ •؛-^١ بمجلأ ثيهنِ يذ بمدْء ثئ مّمح( قوم ؤوأ-ئنت ت تعالى الله 
كانفلو ١[  ٤٨لالأءراف: ْثإييرى.ه وًكاوأ آعثذوْ ثملا دلا؛»د:أم عينز 

الإلهيةن بهلالآ على لال، وامند علتهم إنكار هذا فى يكن لم كذللث، سبحانه الخلق إله 
بدللثؤ.

اللهكلمه من فمنهم كلمهم، د قش 
لمانعلى الله كلمه من ومنهم كموسى، وامهلة بلا إليه منه ، حجاُب، وراء من 

فأنزلرمله، ألمة على الناس ائر ّالله وكلم الأبياء، وهم الملكي رمحوله 
به،تكلم الذي الله كلام هذا  '•لهم وقالوا عنه، رمله بلغه الذي كادمه عليهم 
إليكم.بتبليغه وأمرنا 

كلهم،الرسل فقدأنكررمسالة لما، 
انتفت،كلامه انتفى فإذا عباده، إلى به تكلم الذي كلامه، تبليغ حقيقتها لأن 

الرسالة.

ص"آغه.القيم، لأبن والخارى: اليهود أجوبة في المارة، هداية يتفلر؛ 





الكسرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

إليهمتر-ءع ولا عابديها، ئكلم ولا ثكلم لا بأنها المثركض آلهة الله عاب وقد 
اللهصرب وئد الأنهة، هده بصفة وتعالى تبارك الرب وصفوا والجهمية قولا، 
أبحر،مثعة بعالْ من يمد0 بالبحر، المثل ت ودوامه واستمراره لكلامه تعالى 

وأشجارتشركلماته، ولا والأئلأم، المداد فيفنى أقلام، كلها لأرض ا وأشجار 
كلماته.تفد ولا والأفلام، المداد فيفنى أقلام، كلها الأرض 
وحهلا؛هوتكليمه، كلامه كان فإذا كلام؟ به يقوم ولا يتكلم، لا من صفة أفهدا 
وإنباؤ0،وحكمه، ؤإذنه، وعهده، ووصيته، ونهيه، وأمره، وقوله، ونداوه، 

فإزالحقاتقلكلها، الحقاس ؛هللم، ت له حقيقة مجازلا ذلك كل وشهالته ؤإحباره، 

آلثممون.٤٠ًًُقث؛ محؤ دث؛مننيء أنص أممه تكوينه، بكلمات حقت، إنما 
وفعله(بقوله إلا الحقائق حمت، فما [ ٨٢ت ]يونس 

القرآن.بخلق القول، التامنت اللازم 

وهوأصله، مجن الكريم القرآن إنكار منه يتالزم التفي الكلام القول؛بدعة إن 
أسامه.محن العفليم بالقرآن كفر 

هذهفجاءمحته ، قرآن... أنه على الجمح )اتفق المقدسي قدامة اض يقول 
إذبهنامة، فجاءت، ...، أجمعين، وحلقه المالين رب بمخالفة ، الهلاJفةر 

محويالمخلوق بالقرآن يحنوا لم المعتزلة فإن مخلوقا، القرآن كون لوازمها من 
إخلهارعلى يتجاسرون لا قرآنا هدا كون جحدهم عع إنهم ثم ، الكتاب... هدا 

االحرف... إنكار لهم يغلهرون ؤإنحا لخامتهم، ولا الملمين للأًلين مقالتهم 

•؛(.A-1'U/T)المم، لابن )١( 
ميمعنى الله كلأم إن ت تالوا الدين والأساعرة، الماتريد.ية من تبعه ومن كلأب ينميابن )٢( 

مخلوق.القران وأن صوت، ولا حرف لا 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف —

أيان،السورة أن يقينا فيعلم قطة، من له ما غمر عامي على يلبس إنما وهذا 
البيصرح ند ثم ذلك، في شاك ولا حروف، والكلمات كلمات، والأبان 

فيالقرآن حروف الماس وعد بالحروف، بعدهم ومن والمابعون أصحابه وه 
الطائفةهذه أنكرت وما ال3؛لائفة، هده قبل مئكر هدا ينكر ولم الأمصار، 

(آجحدته... و كله القرآن الطاتفة هذه أنكرت إنما الخصوص، على الحروف 

كلاميقولون لأنهم بخلقه، هوالقول القرآن في لأشاعرة وا الرازي قولط فحقيقة 
فهيوحروفه القرآن نظم أي العبارات أما قديم، وهو القسي المعنى هو هك الله 

بهيقصدون مخلوق غير تعالى الله كالم يقولون حين فهم مخلوقة، أي حادثة 
عثرهم.مخلوق فهو وحروفه القرآن تقلم أما فقهن، القسي الكلام 

محدهميكن لم ؤإن مخلوقة، القرآن حروفا أن هؤلاء )والتزم محمية؛ ابن يقول 
هوالله كتاب ت فقالوا ، وكلامه الله كتاب بين وفرقوا ، مخلوقا الله كلام هو الذي 

مخلوق(أى.غير معناها هو الله وكلام مخلوق، وهو الحروف 
الكريمالقرآن ألفافل أن من والأثاعرة الرازي قول بطلان يتضح ذلك ومن 
فيقق الله كلام لأن ه بالله القائم القديم الكلام على دلالات وهي مخلوقة 
حقيقة.تعالى الله من وكادهما ، معا والمعنى اللقفل يثمل الحقيقة 

!قالواالذين المعتزلة من يقربهم هذا والأشاعرة الرازي قول أن يتضح كما 
للأشاعرةيحق لا ذللثج على وبناء وكفروهم، لدلك السلف وذمهم القرآن، بخلق 

بخلييقولون: المعتزلة لأن بذلك، اللم، ذمهم كما المعتزلة يذموا أن حميعا 
المعتزلةولكن مخلوقة، القرآن ألفاخل قالوا أيما والأثاعرة الكريم، القرآن 

.ص٢٥ القرآن، ش البرهان ؛ ١١
مجموعاكاوى،)أا/هص.)٢( 





الذ^سراووفسر فى الصمات آيات من الرازي موقف —

المسلمنراليلماء جميع 
الأحبار،والردلمحح فه، الواردة الصوص تكذيب ؤإلى القرآن نفي إلى بل 
الشريعةأحكام ورغ 

اللهمن القرآن نمق يكون أن ~ القي الكلام أي ~ المقولة هدْ تودي كما 
تعالى.الله كلام ليس ونمنه تعالى، 

دينمن المعلوم حلاف وصوا الله، كلام لمست، والألفاظ الله، كلام فالمعنى 
،وأدام الله كلام بلغ والرسول. محمد.، على نزل جبريل فإن المسلمين، 

فجبريلشل، رسولان فهما والأداء المالح إلا لحمل. ولا لجبريل فليس 
رسولهحق في تعالى فال كما البشر، من رسوله ومحمدس الملأئكة، من رسوله 

•٢[-  ١٩]اككرير: ذكم.ه الرص ذتم، عند م، ذى عم. رنولؤ ول ^^٠ جير؛ل؛ 
نايلأ قام هوبئزل نتا عم. تتولؤ ظ ^^١^ محمد.: حق في تعالى وقال 
[.٤١-٤٠وه ويزف 

أنشأالذي هو أوحثريل محمدا أن الرازي ومنهم الغالطين بعض توهم وفد 
الذيهو أومحمد حبريل لوكان لأنه ظاهر، حهلآ وهذا القرآن، حروف 

أيمّا.ذللث، أنثّأ الأحر يكون أن لامتغ ونفله حروفه أنشأ 
أصافهأنه علم تارة، س محمد ؤإلى تارة جبريل إلى القرآن الله أصاف فلما 

وايتدأهأنشأه أنه لا وآداه، الله كلام بلغ مبلغ رسول منهما واحد كل لأن إليه 
معناه.ولا لففله لا 

والانتصار(؛ ٣٠١)م بملة، لأبن والإبانة: للاجرى، الشريعة: ينفلر: )١( 
(.٥٩١لنمراني،)أ/والرد: 

ص*اُا.للجني، ؛ )،^^-إر١٠الجني دّالة تنثلر• ، ٢١



٨الكبير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 
^==^^====^==========^^

ولموه عأ آ)مبما ذى عث مء ذى و ؟ز ثبمولؤ محزو إثم ؤ ت تعالى تال ولهذا 
فيبلغغيره، عن يير أنه ليبين الرسول بلففل ذلك فذكر نيئ، ولا ملك، لقول يقل 

والأداءالتبلغ إلا لجبريل وليس ومعتاْ، بلفغله به الله تكلم الذي الله كلام 
جافيود كأيا ت تعار فال والأداء سغ 

أثنإل ألنا؛ثن ين سانيس- وأس ي_،اكم ثنت تا سل لتِ ؤإن رش ين إلاك> أنزل 
ا"لأ[رى.]\س■: .ه أ'هلإن يمدى لا 

بالمثيثة.تعلقه وعدم الإلهي، الكلام يقدم فوله ابهنال الخامس؛ الوحه 

القولمن إليه ذهبوا فيما والجماعة المصة أهل عقيدة والأشاعرة الرازي حالف 
لأنكلأم، بعد يكلأم يتكلم لا وتعار تبارك الله وأن أزل قديم ه الله كلأم يان 

حدعلى الحوادث تحله لا وتعار تبارك والله الكلام، حدوث يوجب ذلك 

زممهم-

فهووالقدرة، يالمشيتة يتعلق لا فانم؛القس أزر معنى عندهم الإلهي فالكلام 
يمنزلةعندهم تعار فكلامه التغير، عليها يجوز لا الذاتية والصفة ذاتية، صفة 

الحياة«.ررصفة 

يالشيثة.متعلقا وفعل ذات صفة تعالى الله كلام يكون أن فأنكروا 

،ثاء ؤإذا ، ثاء متى يتكلم أن يصح لا عندهم سبحانه فالله ذلك، عر وبناء 
مالألأن الحوادث، يه تقوم لا تعار والله بذاته، الحوادث قيام يستلزم ذللث، لأن 

rvnj؛ ٢٧٣-٢٧٢/١٢و)لأبنتصب،)[•إ\أ0-(>أه(؟ ُجموعاكاوى: يطر: )١( 
٣٧٩.)

الفكروأثر (؛ ١٣٠٠؛ )٣ i المحمود عيدالرحمن د/ الأشاعرة: من تيمية ابن مؤنق يطر! )٢( 
)٣;انمي، د/مش الأثاءرة: الامحزارز 



قج
الكبيرالتفسير في الصمات أيان من الرازي 4وفف 

حادث،فهو الحوادث من يحلو 

للتيتلزم ذلك لأن شاء، بما شاء إذا بحا؛ه الله ذكلم أن أنكروا كما 
أوللا حوادث امتناع على الحدوث دلل يي أحمعوا وقل، ، وتعاقبها الحوادث، 

الرازيشبهة هي وهذه زعمهم، حد في حادث الحوادث بق يلا ما لأن ، لها 
تعالى.الله عن الاحنيارئة الممات لفى عليها يعتمد الش 

ثانمأزلي، تعالى ازله كلام إن والأشاعرة الرازي ئال كله نللث، أجل ومن 
،هدا قولهم عن تفلثح لا التي اللوازم بعض والأشاعرة الرازي فلزم بالفس، 

بالأمرمأمور أصلهم على فالمعدوم المعدوم، حطاب صحة مثل ، التزموبىا وقد 
واسممهام....وحبر ونهي أمر الأزلي ١^٣ أن ومثل ، الوجود تقدير على الأزلي 
لأزالمعدومالمعدوم، ب  Lias-؛صحة في الأثاعره على المعتزلة اعترض وقو 

اللهصفات في ذس ؤيتحل وهذيان لغو موجود الغير وحaلاب موجود غير 
تعالى.

أزلياكالما أثبتم إذا : فقالواالأشاعرة على المعتزلة اعترض وكلللئ، 
أوواستفهاما؟..، وحبرا ونهيا، أمرا الأزل في بكونه تحكموا أن إما يخلو؛ فاد 

إذالكلام، أبهللتم الأوصاف هده نفي إلى صرتم ؤإن الأقسام، هزه له تثبتوا لا 
جملةهده فان . ٠١أواستفهاما أوحبرا، ونهيا، أمرا بكونه يتصف لا كلام يعقل لا 
فيبه مخاءل_، إثبات لزمكم وخرا ونهتا أمرا كونه أطلقتم ؤإن الكلام؟ ام أق

.المعاروم١ على الخءلاب توجه لاستحالة الأزل، 

د/سفانم_ي،\لأ.و\تم>■: في أثر!لفم\سم\تي يطر: 
<؟١٢٣٠)٣; اللأ،  aUIjupالالهبات: من ومرتفه والتفتازاتي 



٨الكمر التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 
==^==^^^^=^^^===^===؛=======^لأ؛؛ا

عليهاالجواب صعوبة يرى فتارة المعتزلة اعتراضات الرازي استشم وقد 
والعلمبالقدرة فيعارضها ضعيفة بأجوبة عنها يجيب وتارة 

لكلمإن I يقولون الذين والجماعة المنة أهل لعقيدة مخالف الرازي لموقف 
وأنحين، بعد حينا تحدث متجددة الأحاد حادثة النؤع، قديمة صفة تعالى الله 
صفةوكلأمه ، واحتيار0 مشيثته بمحفس شاء كيف ساء بما شاء متى يتكلم غق الله 

سصفاتهم

بذاتهقائمة أزلية صفة وأنه لإلهي، ا اللكدم قدم على لأناعرة ا يه يستدل ما فكل 
أنعلى ودليل الكلام، نؤع قدم على والجماعق المنة لأهل دليل هو تعالى، 
تعالى.بذاته قائمة أزلية صفة الكلام 

المنةلأهل دليل فهو الكلام، حدوث على المعتزلى به يستا.ل ما وكل 
روقدرته١ بمثيئته متعلق الله كلام أن على والجماعق 

علىتدل إنما التحقيق عند يجدها والأثاعرة المعتزلة حجج تأمل من أن كما 
.هءزفة تيمية ابن ذكره ما هذا والجماعة. المنة أهل مذهب، 

باؤللاق،الإلهي الكلام قل.م في الرازي كلام على النقد أضواء تسليهل وعند 
عليهالرد يكون الحكيم، الن.كر لأيات تأؤيل من أوحيه ما وإبءلال لإ؛هلاله، 

الثاني.الفم يفلر: )١( 

(.٢٥٨—٢٥٧)/الدين، أصول في الأربعتن • وينظر الحث،؛ هذا فمن يراجع )٢( 
لاحباديةا والصفات (؛ ٨٨والمندية،)؟/(؛ ٣٨٠رآ/ سمية، لأبن هنهاجاو،نة: يفلر: )٣( 

 /Y( ،)الرسائل.جامع صمن ه-ب
•ا،آ-آ.م(.)Y/ تمة، لابن .جموع يفلر: )٤( 
(.٢٩٠)آ/مجموعاكاوى،يتفلر؛)ه( 



اكييرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 
لج

Iأمور ثلاثة في 

اللهأن تتضمن العقل، صريح مع والسنة، الكتاب نصوص ت ااثول 
•شيء بعد شيئا يتكلم وأته به، قائما كلاما شاء، بما شاء مش يتكلم تعالى 

يتول؛قنا م؛ ثش ؤوإدا ت تعالى لقوله الصحح المعتى إيضاح ت ١^^
تأؤيله.لابهنال [ ١١٧]اومرْ: ٥^<^^ م لم 

القيامة،يوم لعباله تعالى الله لكلام الصحح المعتى إيضاح النالثت ا؛ثمر 
اؤيله.لإبطال 

•الأٌور لهذْ تفصيل يلي وفيما 
اللهأن تتضمن العقل، صريح مع نة، والالآكتاب نصوص ائ4راأذول! 

•شيء بعل• شيئا يتكلم وأنه به، قائما كلاما ، شاء بما شاء متى يتتكلم تعالى 
•الهلواض، لجمح لازم قول هل>ا أن وليعلم 

النقلية:اس أولاء 

كثيرةالصالح، اللف مذهب وفق الكلاما، ررصفة إثباُت، على الدالة الصوص 
منهاجدا، 

ُثه وسبمن حزلها ؤثى ؤ، ش بجيإد آن مدى ك، I تحالمح، قوله آ ١ 
"أتئهامغككثنئني،'أودآمحتميقألممةآلمنمتقو^٠٥•' وقوله ٢٨■تال~ل آلثفيُاه 

؛YSAj؛ UA/Y)وسم\ج\لك ٤(؛ ٠ إ-أ ٠ ١ نمة،)T/ لأبن ٠ج٠وعاكاوى: بفلر: )١( 
لابنت المرسلة الصواعق ومختصر (؛ ٣٠٦—٣٠وه )Y/٨٨؛ التعارض، ودرء (؛ ٣٦٢و

لازمالحوادث بحلول القول بأن وصرح الرازي اعترف وتد وآم؛(؛ ؛ ٤١٤)Y/ القيم، 
(,_U٠٣ج؟، )ْجا، العالية، المطالب ينظرت الأشاعرة- ومنهم الْلواف لجميع 



اكيههراثنميير في الصلات أبات هس الرازي موقف 

توقوله ؛ ■٣[ ]اصص؛ .ه آلثفن ين أهد ه إؤتح بممو؛ئ ؤ هلذنمتت} ثى 
وقوله.'؛ ١[ ٦ - ١ ٥ :  o^Ul]ه طويَاأدئبم ارإد رثر ادض إي ا. مّئ ■حدث أسك 

;النصوص هذه على معلقا تيمية ابن يقول [، ١١]طه:ثوّئه أقها؛5^^، ^٠٥ 
مضمن فيها ولما ذلك، قبل ينال ولم نودي، حينئذ أنه على دليل هذا روقي 

الغلرف(لا،.

نيثهاه ي ج اي صكن َرمم قاد >وإذ تعالى: قوله هدا آ()وءثل 
قاد٠١^ئ، _ j_Jمحدك مح وعئن ُاليه وبنك ينجدفيا ينامن أعئثل ^١ ١٠

الربأقوال يعفى توقيت فيه مما ذلك وأمثال [ ٣٤]الغر؛: ه تلمنلا ما آعلم 
بوةتمعين(لى•

كانتإذا لأنه والأشاعرة، الرازي الردعلى فى الدلالة واصحة النصوص فهدم 
كانإنه ت يمال فكيف الومك، ذلك في المدكور، بالكلام تكلم الله أن على يالة 

ميبمىأتنها ت قائلا يزال ولا يزل لم أنه يقال أن يمكن وهل ، أبديا؟ أزليا 
ؤيتأممه أن إؤت> ينمى أف اشح-رؤ ثق آلتمتفؤ ألبميؤ ؤ، ألإغي آرأب في ين 

ماضآنّنل يمح وؤ.يل ه؛ لأدم أنجدوأ ف؛اتكت قي\ .ه؛ هؤذو 
عدابمن؛ يسهر مأ تنبهم وأمم معا-كئ• همن أنو وءق عقك وأكن منا 

٢٦٤٨]مء: 

الإفك،كحادئة معين، زمن في معينة، وافعة يعد تنزل الص وروالأيات ال٣( 

المم،لابن : المواعق مختمر ؤينثلر: (؛ ١٣١)مأ\/الفتاوى، مجمؤع )١( 
(٤١٤٨.)

.جموعاكاوى:لأينتج،)مآا/اما(.)٢( 
)م/أ'ا-ْ'ا(.لابزتمة، : ٧١منهاج يطر: )٣( 



الهقبيرالممسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

النيتجادل جاءت الي والمجادلة ،؛ القيامة١ يوم إلى يتلى قرآنا فيها نزل التي 
علىإجابة سزل التي الايات وكذلك قرآنا فيها نزل زوجها، ى ف. 

كيفثاء يما ثاء متى يتكلم تعالى الله أن على يدل هذا كل ،، معيزأ سؤال 
والحوادث،النوازل حسب منجما نزل الكريم القرآن وأن ناء، 

؟٣؛،^وجز آسنموْ إلا هندث ريهم ين ذًكم تن يأتيهم ت تعالى قوله ٤( 
ْ[: ]الشعراء عنه ^yl إلا محيلر أليني ين دز نن تبيم ؤو؛ا ت وقوله ؛ ٢[ • ]الأسا، 
والمحديشالوقت، ذلك نزوله حين محدث، تعالى كلامه أن على لآي1ت ا فدلت 

ليسما ومنه محدث، منه الذكر أن على يدل )هذا تنمية ابن يقول القديم، غير 
ماقيل؛ لو كما وغيره، الموصوف بين بها ميز وصفت إذا النكرة لأن يمحيث، 

ذلك.ونحو لا، حلا تلعاما إلا آكل وما أكرمته، إلا لم مرجل من يأتيني 
ولكنالجهمية. يقوله الذي هوالمخلوق ليس الأيتين في المحدث أن ويعلم 

قديمأولا فالمنزل ، شيء يعد شيئا القرآن من ينزل كان الله فإن جديدا؛ أنزل الذي 
كماالعرب، لغة في قديم فهو غيره على تقدم ما وكل ، آحرا المنزل إلى بة يالن

وؤت ل وقآ ؛ [ ٣٩]ص: ه آلثدم. ِةلثجثون ^ ١٠حق منازل هديثم ءؤوآلث1ز ت ل ةا 
[(٩٠]يوسف: المثديوه ضٌك ش إئك 

الحادثلأن اللغة، حلاف على الكلام أهل اصطلاح في والقدم والحدوث 

٠٢٦" ١١ت النور محورة • ينفلر )١( 

المجادلةمحورة ينفلر• )٢( 
.١٨٩و؛ ١٨٦الغرة: محورة يفلر: )٣( 

واكل،العقل تعارض در، طر: يرتجب، لأبن سوعاكاوى: )٤( 
اسم:القرأن وتمر (؛ ^٣٢١الخاوي، ومجموع 

أ.الأنيا،;)ه/أ[أم(،ممر، لأبن 



لمتننا٨ايكيير التضسر هلي الصمات آيات من الرازي موقف 
الحادثيقابل عندهم والقديم ، مخلوقا كان ما عندهم 

المثترئالألفاظ من محدث( كلام )هدا ت القول أن هنا إليه التنبيه يجدر ومما 
المقصود.خائف يوهم قد لإؤللاق ا لأن الأسنمال، من فيه فلابد والجملة، 

انمرب،بلخة مردود بامحلل، فهذا مخلوق، حادث الله كلام أن أراد فإن 
الأمة.سلف، وأقوال، والمنة الكتاب وبنموصى 

المعنىفهل.ا بمشيئته، متعلق تعالى الله كلام وأن المتجدد، به أراد ؤإن 
،٠العربل ولغة الأمة وسطلم، والمنة الكتاب عليه دل( الذي وهو صحح، 

هالني قول، متعلق؛مث.يئته، تعالى الله كلأم أن تثن التي الأحاديث ومن ( ٥ 
ورمولهالله قالوا اللتلة؟ قادرةكم مادا ررأثاJروJ، بالحديبية؛ صلاة بهم صلى لما 

وكافت...؛^٣،.مزمن عبادي من أصح قادت أعلم، 
النلأتكهصن:ت، الثناء، في الار الاه قضى »إذا المي.: وفول، ٦( 

ئلو.>ؤلمعن مع قادا صموام؛ على نقلو كأنه لموله، حقناأ ئاخيختها 
اصزئو الخق قال: لليي قالوا قال ناذا : قالوا

صبما'ا.للعروس، الدين; دأ٠-ول، الفقه أصرل، بض المشتركة المائل )١( 
)ما،ه>(.واسّيت، (؛ ١٦٧٦)لابزتمة، الخاوي: مجموع يفلر: )٢( 
(،٨٤٦)ممابالآذان، محسه، ز الجاري جه أخر )٣( 

ععلرنا»ال( من كفر بيان باب الإيمان، كتاب صبحه، لي لم ومأخرى؛ مواضع وني 
(.)١٧بالرء، 

لاكسار:ؤلأثعآكثعةبمن.أو)٤( 
@هأدير رئوأنك أيص ^! ١٠رولإ هاو ماد؛ ٠،^ مبهم عن إدائ حق لم أذكث لمذ إلا 

أخرى.مواضع وفي (؛ ٧٤٨١)[، ٢٢■]سأ: 



اJكبيرالتمسير فى )لصمات آيات من الرازي موقف ء

الوحي،الله 3كإلم رءإدا ت )فقوله I الحديث لهدا إيراده عقب زيمية ابن يقول 
أزليا(لآ،.كوته ينفي وذلك يمموه، حنن يه يتكلم أنه على يدل نبع٠٠ 

ابنيقول العظتم، الأصل هدا على الدالة لأحاليث وا الأيات من ذلك غير إلى 
موضع،مائة من أكثر في الأصل هذا على يدل القرآن أل والمقصود )...، تنمية
اواب(ل'آ،.هذا في صعلها يمكن فلا الصحيحة الأحادث وأما 

العثلية:١شلة دانياء

مشيثتهإلى يعود وفعل، ذات صفة تعالى الله كلام كون على العقلية الأدلة من 
يعودلا قديما أزليا تعالى كلامه كون من وتعالى تبارك حقه فى أكمل واحتياره، 

يعقلزلا بالمشيئة، يتكلم لا ممن أكمل بالمشيئة فالمتكلم واختياره، مشيثته إلى 
والملكوالربوية الألوهية له الملوك، مللئ، وهوتعالى يف ، كدللئ، إلا متكلم 

بغيرله، حاصاد له، لازما أمره بمشيئته،زكان ؤينهى يأمر لم إن للكل، الماللث، 
طكاوطلكارْ،.يكن لم مشيئة 

تعالىالله نول باب التوحيد، كتاب في عود.تد، مابن عن معلقا الخاوي أوردْ  ٢١١
ثامأزوقآ مادا مبهم،نأ ص ئ إدا ثئ لم أب'كث■ لمذ إلا بمن" ألئثعه تمع ؤ؛ 
ألكير.ه-ألنلأ وم ألس 

لأبنالقولاوفيل,سمحكتابالتوحد; ؤيفلر: (؛ ٢٣٤)٦; لأين■بب، ُج٠حعالفتاوى: )٢( 
ءبين،)أ/ه«م(.

لابنالمرملة: الهواعق مختمر : ؤينظر (؛ ٢٣٤)ا■/تيمية، لأبن الختاوى: مجموع )٣( 
>أ/ها؛(.القيم، 

ومنهاجالرساتل؛ جامع صمن  iiv! ٦١لأبنتي٠ية، الاختيارية; اكفات في رصالة • بمفلر )٤( 
(.٢٩٤)٨ لأبنتيمية، وْجموعالفتاوى: (؛ ٣٦)م المنة، 

الرمائل.جامع صمن )أ/ي(، تيمية، لابن الاحتياؤية; الصفات في رالة ينذلر؛ )٠( 



اوء^سرالتضسر في الصلات آيات من الرازي موكف 

 ،^jL^ شتفكيف يعقل، لا وقدرته مشيئته بدون يتكلم لمتكلم الكلام
؛لا الذي الشيء الشر بالدليل الأساعرة 
وتعارتبارك الله أن من الرازي إليه ذهب ما بطلان لنا يتضح الأدلة وبهذه 

باطل،كله فهدا العبارة، هوتجدد ذك معنى وأن كلام، بعد بكلام يتكلم لا 
يشاء.كيف، ثاء بما ثاء مض يتكلم وتعار تبارك الله أن والحق 
الكتابلنصوص صريحة مخالفة فهو والأثاعرة الرازي إليه ذهب أمحا 

المطهرة.النبوية والسنة الكريم، 

يغويؤه مأ\ قئئ تتحار لقوله الصحح المعنى إيضاح ١^^ 
١[. ١٧يوذه و ئذ 

سحانهالله أن عر السلم، وكلام والمعقول( السنة وصريح القرآن دل، لقد 
وفعل،ذامحت، صفة وهي بذاته، قائمة صفة كلامه أن عر دل، كما بمشيئته، يتكلم 

;تعار وقال، ١[؛  ١٧]١^: وؤذه د أم دثوو ؛ثا ^١ ٠١مش ءؤوإد١ ت نمار نال 
T٠٠٢٠١ؤإدما I وقوله ؛ ٤[ • ]النحل; َش أه ثمل أن آيدثه إدآ بجحح؛ مدا ءؤ؛ثا 

[.٨٢]ص: .ه X، لم مول أن سثا ١^ ^٢ 
و^ؤإذاهتخلصاكعلللأسقبال«ائللأستقثال،، سالمعلالمف.

مبقحرفان هما ووره أوالاستقبال،، لخال، 
يكونأنه على يدل لكشب الفاء وءؤئبمنه< الثاني، ؤيتعميه الأخر، أحدهما 

عيالذي هو الأية هدْ اقتضته قاليي عنه• يتاخر لا سواء ءاؤكنه< له نوله عقيب 

تالأشاعرة من تيمية ابن ومونف )آ*/هه'آ(؛ لابزتيمية، م،جموعاكاوىت ت ينغلر 
(.١٢٨٣)T/ المحمود.، د/عطلالرحمن 





٨الكسر التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
^====^=^=^^=^======^^^؛===^=

مخلوقا(١١/يكون؛القول الذي 

فالقضاء١[  ١٧ْ: ]اوق, ؤءل0ه ك لم يقول ثإثا آمرا محثئ ؤءدا ت تعالى وقال 
ك,كنيمد أن سئا آتإد إدآ أمره7 ؤإق٠آ ت تعالى قوله لدلالة لإرادة، ا بمعنى هنا 

عدة.معان له والقضاء [، ٨٢]ص: .ه 

ءؤؤدم\موللمكنI تعالى لقوله يكن لم الإيجاد الأية؛معنى في الفضاء ولوكان 
يكونأن عن منزه والله حاصل، تحصيل بصير القول هذا لأن معنى، لإؤقه< 

،.١^٠٢١٢فى ناقض فلا الإرادة بمعى الأية في القضاء كان وأذا كذلك، كالآْه 

يلزمأزر، قديم الله كلام أن حاصله والذي اعتراض، من الرازي أورده وما 
محقهوذللث، إليه، الخه؛لار—، يتتوجه الأزل في موجود لا إذ المعدوم، حمناب منه 

هه.الله ينزه وهمن، 

أقرائهمن فرد كل كان ؤإن أزر قديم نوعه الكادم بأن عليه نجيب بأن فيمكننا 
أزلا.للمعدوم تكليض أمر يقتض لا وهذا حادثا، 
إذالتكليف، وحمحتاب الزكوين خطاب بين فرقا هناك أن تيمية ابن ذكر وقد 
يكونالذي هو ؤإتما فعلا، المخاءل_، من تعار به يطلب لا التكوين حهتاب 

توجيهمن المراد لأن الخارج، فى المخاحلب وجود فيه يثّترءل لا به، المخاطي، 
مايعلم تعار فإنه تكوينها، نل الأشياء يعلم والله ؤإيجاده، تكويته إليه الخطاب، 

الشاملأبي I المحجة بيان غي والحجة ؛ ٥^٩٨لكتاني، ١ العزيز لعبد I المحيية )١( 
)Y/؛'Y(.الأصفهاني، 

 )Y( يعل، لأيي ت أصول في مختمرالممم،ن بفلر؛ /Y(؛ ٥٢٠) ،والتوحيد—
؛٣٥- Y'Y»_'اللمع، رط: ؛ ٨٣- ٨٢ص الءنالأشمي، لأيي والإيانت: (؛ ٣٩٣

وصفة؛ ١١٧الترة: (، ٤٦٧)Y/جامعاوِان، ؛ -٣٢٣٣ص للميهقي، والامحشاد: 
ص'ه-اه.د/سعودالغنم، والثىو<ض: لفح البين الكلام 



الكبيرالتفسير في الصمات أيان من الرازي موقف ٨

؟'َهم كَ ُِ  ئهكوزه^٠٤>؛؛ I له قال شيثا أراد فإذا سكون، كيف كان لو يكن لم وما كان 
ن1 قبل مقضيا مقدرا وبذلك إليه، ب lJa>Jاوتوجيه إيداعه قبل معلوم النيء وذلك 
نخلنأن مز \ذخؤيج ئمادين الله راكب I الصحح الحديث في ثبت كما يخلق 

^ازاتوالأرصحنسينأضث.„ااأا/
بقا-رتهيفعله تركا أو فعلا المامور من به يهللب الذي التكليف _، 5a^r>lj؛أما 

يبلغهأومن الخطاب، وقت المخاطب وحول فيه يشترط وهذا ؤإرالته، 
المبلغين.على الحجة وتقوم التكليف ليتحقق 

الناستنانع قد الخهلاب )وهذا — التآكليف حهناب أي — عنه تيمية ابن ؤيمول 
بهيخاطب أن يصح لا أم وجوده بشرط المعدوم به يخاطب أن يصح هل فيه 
وحوله،بعد إلا الخهلاب حكم به يتعلق لا أنه بينهم نزاع لا وجوده، بعد إلا 

وسرعةلاقتدار ا عن عبارة أم حقيقي حطاب هو هل لأول، ا في تنانعوا وكذلك 
٠السنة( إلى بين المتتعنا| المشهور هو والأول بالقدرة، التكوين 

القيامة،يوم لعباده تعالى الله لكلام الصحيح المعنى إيضاح التالث،! ا[ذمر 
تآؤيله.لإ؛ه1ال 

وسيومالقيامة، عباله يكلم ه، لةءلىأنالإه 
أخثرمادآ تمد تادتثم •' تعالى قوله • الحكيم الذكر نموص 
.همبمؤبمث كئن أئن ئجاءى أئن ئقؤثا ي-ابيؤم بيم، • وقوله ْآأ؛ ت لاائص-ص 

لام،العليهما وموس آدم حجاج باب القدر، كتاب صحيحه، ني لم مأحرجه )١( 
"(YnoY.)

د/سعودت والمتكالمين السلف بين الكلام وصفة (، ٧٢)Y/ الكبرى، الرسائل مجمومة )٢( 
وءسه؛آ.؛ ٤٤٥— ص؛ الغنم، 



الكبيرالتمسير قيئ الصفات آيات من الرازي موقف 

غيرْدون الحين ذلك قي يقع النداء أن على فدل ، محدود بفلرف الداء وئث )فانه 
الأحاديثومن ؛ فيه( إلا المداء سمع لا للنداء الفلرف وجعل الفلروف، من 

أخدإلاثس ثنكم »نا ٠ نوله القيامة يوم نمادْ تعالى الله كلام على الدالة 
.٢٢١مثثؤيتيبمانس.((

الكليمهذا لأن ، الزمان من للاستقبال الين ®نثكلمه* فقوله 
القيامة.يوم إلا يكون لا 

ؤيكلمالإكرام، مفلاهر أعغلم وهومن رصا، كلام الجنة أهل يكلم ؤق والله 
رجحهما وهد.ا . وتقريعا ؤإهانة وتوبيخا تقريرا القيامة يوم والمنافق الكافر 

الرازي.

منيشاء من ؤيخامحلب يتكلم نحالى الله أن على الدلالة واصحة الصوص فهذه 
ثاءمتى ؤإنه بمنيثته، تعالى كلامه أن على دل ذللئ، ثبت، ؤإذا القيامة، يوم عباده 

وهبلها.القيامة يوم يتكلم، 

أوزنديقفيه، هولحيل من ينكرْإلأ لا أمسصرورداتدينالإّلأم، وهن.ا 
الفرصة،واتته إذا عليه والإحهاز منه، الميل لأجل الإسلام بثوب تلمس ند 

بوعاكاوى:لأينتج،)آا/ام>(.)١( 
ءد@ فtُاي؛ايم؛ • تعار قوله باب التوحني، كتاب ر مححيحه، قي البخاري أحرجه  ٢٢)

وفيبابكلأماربهمماشا0عالأنياء؛ ٢٧٤٤٣)٢[، 
بابالزكاة، كتاب ، صمح4 في مسالم وأحرجه أحرى، مواصع وفي ؛ ٢٧٥١٢وغيرهم،)

.٢١٠١)٦ النار، من حجاب وأنها حليية يكلمه أو تمرة بشق ولو الخدنة عر الحث، 
.٢٩٩ص٧٩— ، ج١ ، )^١ القيم، لابن الفراندت بيانع • بغلر  ٢٣)
للثنمض،البيان: وأضواء )أ/أهآ،؛ كثير، لابن الخفليم: القرآن ير نفبمفلر:  ٢٤)

.٢٣٩٢)إ/لكوكاني، القدير: وفح )•ا/أ'آ(؛ 



او3ضهرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي 4وفف وآ0

الحقعن بعيدا والجن الإنس شياطين واحتالته إلهواء، به لعبت صال أو 

هداولكدمه إدراك، حلق هو القيامة يوم لعباده تعالى الله كالم عد والرازي 
القيامةيوم العباد أحوال أن والسنة الكتاب نصوص فى ثت قد لأنه باطل، 

يومءباد0 مع تعالى الله خطاب إن قال! فمن الدنيا، فى أحوالهم عن تختلغ، 
بهيفهمون البال ش إدراك حلق أو هوحلقكلأمفيJعصالمخلوقادتح، 

والأحرة،الدنيا في العباد أحوال بين فرق عنده يكن لم بالذامتج، القائم المعنى 
والأحرة.الدنيا بين فيه فرق لا والإدراك المهم حلق أن معلوم هو مما لأن 

هوليس يقولونه الذي هذا أن بالاضطرار علم والحديث، القرآن تدبر من وكل 
ومناقفةورموله، الله لكتاب تكذيب، فيه قولهم ،وأن الرسول به أحبر الذي 
العبادرى.نوله على فطر الذي الإسلام لدين 

عليهدل ما حنس من هو ، الحدين،ر هذا أن المعلوم من )أنه I تيمية ابن يقول 
منبالاضطرار العلوم ومن لهم، وحهلايه ربهم، على الحبال وقوف، من القرآن 

أحوالوأن القيامة، يوم يكون إنما هذا أن الإسلام، ودين الرسل، رسالأيثؤ 
الدنيا.في أحوالهم القيامة؛خالآف< غويوم الله مع العباد 

(.٣٦٧اصن،>أ/د/مداس 

(.٣٨٣)Y/د/تمداسالخمان، الخاوي: مححيح من الوحيد كتاب ثرح يقلو: )٢( 
•بدبي ص ءل؛ي، كثه الجثار خربمغ المحامي يمح.م ربي بى النراثس ُبدمء • م الحديث ( ٣١

الربكلام باب التوحيد، كتاب ني صحيحه في البخاري احرجم الحدث .٠ ّ مئوي. 
صحيحهفي لم ومأحرى؛ مواطن وفي (؛ ٧٠١)٤ وغيرهم، الأساء مع القيامة وم يه 
(.٢٧٦٨)ؤإزممرفش، القاتل باب التوبة، محاب في 



٨الضير التفسير في الصفات ايات من الرازي موقف 

والأجرة؛الدنيا بين فرق لا ، وءروعهم١٢، ١^٠^١١المنازعين رأي وعلى 
عليه،يقفون ولا في ولا الدنيا في لا إليه، يقربون لا ه نفالله فإن 
ومقدوراته،مخلوقاته بعض إلى مصيرهم كله ذللث، ؤإنما إليه، يرجعون ولا 

والاحرْ.الدنيا في ثا؛ت، وهذا 

بعضفي كلاما يخلق أنه ت المحفة الجهمية عند معناه لهم حهلا؛ه وكيلك 
المعنىبه يفهمرن إدراكا الخبال في يخلق فروعهم وعند يكلمهم، مخلوقاته 

حلقأن ومعلوم ذاك، إذ يسمعونه، بكلام يخاطبهم أنه لا بالذات، القائم 
بهأحبر الذي فهذا وحينئذ والأجرة، الدنيا بين فيه فرق لا والإدراك المهم، 

فيدنوالأجرة، في يكون كما الدنيا في عندهم يكون وغيره، الحديث،، هذا في 
بذنوبه،ويقررْ كنفه، عليه ؤيضع الدنيا في تعالى الله من المؤمن البد 

 Iإمات عندهم وذاك اليوم، للث، اغفرها وأنا الدنيا، في عيك سترتها ويقول
تدبرمن وكل الض، في يقع أوإلهام المخلوقات، بعض في صوت سماع 
بهأحبر الذي هو ليس يقولونه الذي هذا أن بالاصهنرار علم والحديث،، القرآن 

واليومبالله، الإيمان ببعض التكذيب، من هو فيه قولهم وأن ه، الرسول 
والقرامهلةالفلاسفة، الصابئة يقولونه ما به صاهوا عظيم أمر وهذا الأحر، 

ولقاءه،الله، بايات يكذبون أنهم في مزمن يثلثا لا ممن ونحوهم الباطنية، 
هندأ؛نحرم أ>ئه آل نمددث أل؛لا سادآ»ثم هنم ت قيه قيل ممن وأنهم 
بديمحثلا دألمك■ يثاثيثا ^^٢ ١^!^ أنوآء ثعع ولا تتهم قهتد ملأ ثؤددأ 

أئمةمن به صرح قد وهذا [. ١٥•]الإنعام: .ه يمدلوي بريهند وهم الأجر} 
ه،الله إلى السمير ينكرون ولهذا وعيرهم، كالانحادية طوائفج الجهمية 

والممات.الأمماء تقاة رهم المحفة، الجهمية أي )١( 
والأناعرة.)٢( 





الكبيرالتفسير في الصمات ايات من الرازي موقف 

واحد(مض تعار الله كلام بأن الفول إلى الأتاعرة فاصطر 
دعوىني الأشاعرة على اعترضوا لذين المعتزلة لقول فعل كردة هذا وكان 

عنهاوالانقمال ردها الأثاعرة على يمعب عويصة بشكوك النمي، الكلام 
والاعتراصات.الشكوك هذه عن ائناعي جواب إيجاد الأشاعرة وحاول 

صعقمن تخلو لا أجوبتهم لكن بالفعل، ذلك عن الأشاعرة أجاب وثد 
بهذاوالجدل الكلام علم في أئمتهم من وهو الرازي اعترف وفد وتكالم،!، 
البعدغاية في الأجوبة تلك بأن وصرح الضعف، 

بوحدْالقول ؤإشكالية بصعوبة الأثاعرة متكالمي كبار بعض اعترف كما 
الكلازم

الإلهي،الكلام بوحدة الرازي قول إ؛هلال القدعلى أضواء لهل نأن أردنا ؤإذا 
٠وجوه من عله الرد فكون 

 )،j^الكلام،تعدد على يدل ما فيها ورد والسنة الكتاب نصوص ت رالوحه؛

(.٩٨٦)٨٩ْ/٣~د/ميفانمى، الاشارةت عمائد في الاعتزالي الفكر اثر )١( 
؛١٢١-ص٩١١للجوض، الإرشاد: ني: الأشاءرة على المتزلة امحراضات يطر )٢( 

الامحزاليالفكر واثر للرازي، المتقدمنوالتأحرين: ومحملافكار 
(.٨٥و؛ )'آ/\"هح؛ اكي، د/منف الأثاعرة: قائد عر 

لابزسب،والتسسة: صاُاُأ؛ ^لأمارانمقد.صوالمأحرين، ينفلر؛ )٣، 
٨ْ<.٦/٣د/ضاكي)فىئادJالأثاءرة: 

والشهرساني؛ ١٢-•ص٣١١ءاةاJرام، وفي كالآُاوىفياكارالأفكار،)ا/هه(، )٤( 
)آ/ا"ه(.اسدة، ني الامدي عن نمت ابن حكى فىنهاةالأةاJام، 



\ذط؛يوالتمسر ض الصمات آيات من الرازي موقف م
كنا

الموصى:هذه ومن واحد، معنى أنه زعم من قول وبطلان 
روصدئاإلنئ ؤو5ثت ت تعالى قوله ومنها كلمات، لله بأن الواردة الأيات ١( 
أناجف ت وقوله [، ١ ١ ْ : ]١^٢ 4 . أممي أشخ وئو إككؤ مثيل لا ذلأ 

إنأممه َلك1نث مدث ما أبجر سنعه بمدة، ثن بميم ؤأيتر أقر شمف ين آلأؤ، ؤ، 
^٣١١قشئبء إ-ءدة-ا أثه يبدثم جآد' • وقوله ؛ ^١ ٢٧• عر.4 ؤز عه 

ُككع،آلص تحق أن أممه وثري دثث ذآؤث ألثنًقن دان عن أن ومد/ث ذلإ' 
حدا.كير وغيرها ٧[، ]الأنفال:  40ألإمحين دائر دبؤع 

يعزيهالمرآذ جرأ الله *إو ت قال أنه الني. عن ورد ما حاديث الأ ومن ٢( 
المنآن«لا،.جزءمنأجزاء  40أحني تجند4هلهوآثه أجراء، 

يكونلا الله كلام إن الصحيحة الصريحة النصوص هذه ْع يقال فكيما 
واحدارأ،.معنى إلا 

وهذابعمى، من أقمل يعفه القرآن أن على الأدلة دلت، ت الثاني( رالوحه 
،.واحدالمعنى ليي الله كلام أن على يدل 

منأقمل وآياته محوره ويعفى المنزلة، جق الله كتب أفضل الكريم فالقرآن 
ينانعولم ه، الله رمحول عن المتواترة والأنار الأدلة أثبتته ما وهذا بعضي، 

تبعهم.ومن واكابعين كالمحابة السلف من أحد ذلك إئات في 

هأمح^د اممه هو قراءة: قفل باب المافريي، كتاب صحيحه، ر لم مأحرجه )١( 
(٨١١.)

XA'T/T)لأ؛نب، الشمنة: يظر: )٢( 

الخاوي،وسموع )U/ يب، لأبن والثل: المقل نمارض درء ينفلر: )٣( 
و'\؛ا-'آيا(.، )•ا/٤٧



الكسرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

سالمافوالأك<ةأهأكرفضلكلأمفلا ت)...، تيمية ابن يقول 
ومتعلقا^(لوازمه في ولا ه، نففي لا بعض على يعضه الله 

ذلك:على ^0، فمن 

أئننرد ينه متعن ثثايآ مثشها كنئا ثيث .أأحس رو ؤ\شُ تعالى: محوله ١( 
بشثآءمن هء ;مدى آؤ هدى ؤإإ1( آثه دآز إك دلإ>،ب' ه؛؛ ٠^ - يق م تيم محشورث< 

أحنالقرآن أن بحانه فاخبر [، ٢٣]الزمر: .ه هاد بى له محا أذئئ ئئلمل ذنمى 
.المنزلة وغير الله عند من النزلة الأحاديث محائر من أحن وهو الحديث، 

ثأيظمآن ثز من رنوظم من إومحر أني مآ أحس >؛ؤوإئ؟مأ تعالى: قوله ٢( 
تعالىالرب، من النزل أن على فدل [ ٥٥: ]١^٠; ه . ئثموف ي وآسر بمنه ألثياب 

التفاصل.على فدل أحن، وفيه حن، فيه 

فيأصلي كنت، محال هد المحلى بن معيد أبي حديث، المنة أدلة ومن ٣( 
كنت،إني الله! رسول يا فقلت، أحبه، فلم الله.، رسول فدعاني المجد، 
^١وؤثا-ولي ءامتوأآسصنوأكي ويتأثياآقين I الله ثمل ارألم فمال; أصلي، 

١^^^أعظم هي سوره لاعلننكؤ ء ت ل محا ثم ، ٢[ ٤ ; ]الأنفال عماطلمه< لتا دعآؤآ 
محلتريخرج أن أرد فلما بيدي، أخذ ثم النسجدر؛ مى أن مز المنان في 
يثألحمد ررؤ ت قال المنان؟ في مورة أعثلم هي سورة لأعلمنلث، تقل ألم له; 

بوعاكاوى:لأينتج،)با/س.)١( 
بوعاكاوى;لأينتج،)يا/اا(.)٢( 
المعربن نفع بن الحاريث، اسه أن والصحيح احتالفوافياسبم، أييٌعيديناسنى، )٣( 

وسين،أدع ابن وم وبمن أرع سة توقي لهصجةولأدمنأضاساز، الأنصاري، 
(.١٦٧)عيار، لأبن الأ,سعاب: لهحالشن.ِم; 









انمكسراكسير في الصلات أبات من اضازي 4وفف 

منذلك وش كإطن... 
يحصى.لا ما القيمين اجتماع 

والحكمالذهتي، الحكم الصادق الخبر فان عنه، محيي لا لقولهم لازم وهدا 
جميعهاكانت فإذا صادقة، الله أحبار وكل الموجودة، الحقيقة JهلاJق الن«هني 
تكونأن لزم الذهني، الحكم هو وذلك أصلا تغاير فيها ليس واحدة حقيقة 

تغايرلا الذي الذهني الواحد والحكم الخارجي، للوجود مهنابقة الحقيقة هذه 
كذلك،،به المحكوم يكون أن لرم به المحكوم محنابق إذا الوجوه من بوجه فيه 

ونهىوالزكاة، والصلاة بالإيمان أمر الله فان وكن.لك مطابقا، يكن لم ؤإلأ 
لهاؤإنما النهي، حقيقة الأمر حقيقة كانت فإذا والظالم، والكن.رِح الكفر عن 

فيل:إذا بل عث،، والمنهي به المأمور بين فرق يكن لم فقط، الأفعال، إلى سة 
كانت،إذا ذللث،، يمتنع لم عنه منهي به والمأمور به، مأمور عنه المنهي إن 

،الاختلافتمنع حقيقة له ليس والتعليق التعليق، احتلغ، ؤإنما واحدة، الحقيقة 
هذاعلى فيمكن باقية الحقيقة أن مع نهيا كتعلقه أمرا تعلقه فرض يمكن بل 

الحقائق(أا،.شيءمن يتغير ولم وبالعكس، عنه منهيا به المأمور التقدير 
كلام،،أفهم الله، كلمه لما موسى والأناعرة؛ للرازي يقال ت ١^١^( رالوحه 

أعغلممن وهذا ، الل، علم يعلم موصى صار ففد كله، ت قلتم إن بعمه؟ أو كله 
يتبعفى،لا إنه I تقولون وأنتم الله كالأم تبعض فقد بعضه، قلتم؛ ؤإن اياطل، 

٠،٢١لقولكمإبطال هذا وفي 

ودرء)أا/ا/هْ(؛ لابزتمة، مجموعاكاوى: ويفلر: (؛ U«،\-U، /Y)انمنة، )١( 
(؛YnU)\/والقل، الخل تعارض 

تعارضودر، (؛ ٢٢٣)ا/الخاوي، ومجموع لأبنتٍمة، البعلكة: يطر: )٢( 
\<(.Y-،\'/Y)والفل، الخل 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

مطلقا،كلامه أفهمه ئد يكون أن من الأمر يخل رلم ت الجزى الإمام يقول 
الأبدإلى الأزل من كلام له يبق لم حتى الله بكلام عالما . مومحى فصار 

بالاتفاق.كفر وذلك الغيب، ظم ش الاه ح ١^١٥ ذلك وفي فهمه، وقد إلا 

أهلبه يكفر الذي التبعيض إلى رجعرا كلامه من ثاء ما أفهمه ت قالوا ؤإن 
منآلآتزا)لأ وبن ؤ ت سبحانه الله قال حيث الكتاب نص فيه ؤيخالفون الحق، 

نذأةر}>كآوكننس، د1تنمرا ؤخنتو*ؤI 0 تعالى وقال [؛ ٣٦لالرس: ه بطه, يمإلإ 
آلمنمت١^^ ألحيوء ف، ^4، إلا منهتئم د'.ممك> يسئ ثن جرآء ئما د-بمْت0 

ْها(لا،.]١^؛; ثفزعثاسلوزه وماأثم أندف أقد إقأئدون 
كلهالله كلام عن عبارة كان فإن الله، كلام عن عبارة القرآن إن قولهم أن كما 

مثعللفهو بعضه عن عبارة كان ؤإن باطل، فهو 

مخالفةفيه واحد معنى الإلهي الكلام أن الرازي قول بأن ذكره سق بما فاتضح 
والسنة.الكتاب لنصوص صريحة 

تعالى.الله لوحى الصحيح المعنى إيضاح السابع؛ الوحه 

قسمين:فى الوحي حصر الرازي أن ذكرنا وأن سق 
فهوتعار الله كلام عين يسمع لم فإن ملغ، واسطة غير من يكون ما ١( 

فهوالله كلام عين سمع ؤإن [؛ ٥١]الثوري: وحتاه ؤ,إلأ ت تمار بموله المقصود 
حابهّؤؤم، ين ^١^ المقصودبقوله؛ 

وسبقيسولاه رسل وؤ • تعار بقوله وهوالمقصود ْجلح بواسطة يكون ما ٢( 

الردءلىسأكرالخرفواك.وت،ص؛؛؛-ها)١( 
يطر:باجاك:لأينتج،)م/ه•؛(.)٢( 





الكبيرالتفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف ؤننا

رعة،والالإعلام، ت هي معان ثالث على يدور اللمة؛ في الوحي إذ 
والخفاءأ

الزهريالإمام عن نقل ما الوحي، تعرف في همل ما أجمع ض الثرع، في أما 
حماسورآي إلاوحثاأوبن أس ئط لمثر وماَكال ؤ. ت تعار لقوله تفسيره في 
حبث[، ٥١]الشورى:ه . حأ؛ضث ج إثئإ دثاء ما يإذيهء نتبج، ريوثُ ريل أو 

يهكلم الذي الله فكلام البشر، من إليه الله أوحى من تعم الأية هذْ رنزك ت يقول 
اللهلشن، . ألمتائه من لمي إر الله يوحي ما والوحي حجاب، وراء من موسى 

يكونما ومنه ووحيه، الله كلام وهو ؤيكتبه، الني قلب في وحيه من أراد ما هق 
يأمرونولا لأحد يكتبونه ولا الأنبياء به يتكلم ما ومنه رسله، وبين الله بين 

أنأمرهم الله لأن لهم، ويبينونه حديثا الناس به يحدثون ولكنهم بكتابته، 
الملائكةمن يشاء س به الله يرسل ما الوحي ومن إياْ، ؤيبلغوهم للناس يينوه 

رماه(لى.س يشاء ص ذل_، في وحيا فيوحيه 

اللهوكلام حجاب، وراء س لأنييائه تحار الله كلام شمل همد التعرف فهذا 
^^لالإلهامالذيهوإلقاءالوحيفىيالمي،

يأمرون؛كتابتهولا يكتبونه لا الأنبياء إن الزهري الإمام عنه يقول الذي وهو 

)ا-/آ-اهآآ(؛للجوهري، والصحاح: (؛ ٢٩٦))،/للأزهري، اس: نهذبم_،ينظر: )١( 
(.Y'A«rU)0>/\'لأينمظور، العرب،: ولسان 

واكغات،الأسماء ز واو؛هقي (؛ ٩٨٤)،  ١٤٦٤الشريعة،)مأ/"آاُ؛ا— في الأجري رواه )٢( 
عن;واتته در ، يزيد بمم، يونس فيه لأن حن، وإسادْت (؛ ٤٢٥))ا/ا"هأ-لأ؟أ، 

(،٧٩٤٨)، ٣٥١—٣٥٠)T/حجر، لابن التهديِح: تقريب، قليلا.سظر: وهما الزهري 
تمرسب،ينفلر: التاسعة، من إ أحطا ربما صدوق، النميري، عمر بن الله عبد وفيه 

(.٣٥٠٦)، ٥١٧))/حجر، لابن التهذيب،: 



الكبيرالتفسير قى الصفات أيان من الرازي موقف 

ومعناهلفظه يكون الذي الوحي بين التفريق بذلك وهويريد للناس، يستوته ولكنهم 
الذيالوحي وأما بكتابته، الني يأمر هوالذي فهذا القرآن، وهو تعالى، الله من 

بهالموحى الشؤع من كانت ؤإن وهي الأحاديث، فهو الله من لفغنه يكون لا 
•تالمض تروى أن ؤبمكن ه، الني من لمغلها أن إلا 

فيامآناميمواكاووةعنس.،
وأنه[؛ ١٩٣لالنعرل: .ه آشمئ أبفح يب ^^4 • تعالى ءالا الأمتن الروح هو أنه 

•القدس دردح ْا؛ ١ كآءه ما بوذيي' مححم، رثة بميل وو • الرسول 
وينئمحتوهدى ءامنوأ قك يقث أتي رندكث ين ، ألمديلرؤح ئرلم ^٥]، 

إلك،جريل يرل أنه نعالك، الله أجمر حث وجريل، أ''اآ؛ بمدان4 
آممه,بإذن ليك عق رش ظده> لح؛رل عدوا شَغرنئ وهل ت تعالى قال محمد.؛، 

ونانمطة،ش عدوا _'؛؛0 . ِللنؤطك ويقنكن وهدى ثو؛ه ترثى ل1تا تقذدا 
[٩٨- ^١٩ : ٥٨١١]عدؤ آثه ثمإى ومكتل ونبيي ورنيمء 

احملووصفه الثناء، أحن حريل. على القرآن في تعالى الله أش وقد 
>ئكرنألمتل ذى عند م، ذى َفينج.ا يبمؤلؤ ^4، ؤإئم •' وتعالى تبارك فقال ، الصفامحت، 

[.٢١-  ١٩]1^: بم P ع ممو 
سبحانه،ربه عند ومكانة مرة ذو وأنه عنده، كريم وأنه رسول بانه فوصفه 

وغيرورمحالته وحيه على الله أمين وهو الملائكة، تهليعه ماء الفي مطاع وأنه 

التمهيد؛ؤينفلر؛ (؛ /م^١٢٩٣)i تحة لأ؛ن الفتاوى مجعؤع ينظر؛ )١( 
القرني،د/بوالك : ومجالاتهامصائرها الإّلأم ني والمرة )أآآ/؛اا(، 

)مأ/؛ا"؛ا-ه1؛ا(.للاجري، اكربمة: يطر: )٢١( 



اككبيرالتمسر فى الصمات آيات من الرازي موقف ع

عيه١١؛الله ائتمنه مما ذلك 

ثدييؤءثا،ا ت قال حيث المنفلر، وحن القوى، بثده أحرى آية قي ووصفه 
الجميل،البهي، المنفلر أ[والمنة.' - ٥ ]الجم: وه ؛،، ٣١٠مزو ذو ا. ألتين 

،.ءلامرْأ في المنفلر وحكال باطنه، القوة كمال نأعهلاه 

جبرامحددب ''اائ4م ئوله.• ، . جريل عن السوية السنة في جاء ومما 
الوحيصاحب فبمريل دالأوض..-؛ا، الثماوات مامحلن ؤإنرافيز، وميكايد 

،.والأرواحأ القلوب حياة به الذي 

إل.ن! جتربز ثادى همدا أحب إدا وث٠نالي نارف الله *إو • ه الّمح، وقول 
أذ\لل4ئذاشاء: في جرين نلمقادي سملآ، قآحط، ملأنا اUهفJض 

ففيوتوصعلهامحودفيأمالأنض،ا، لإ^أنهأ٣؛اثاء، ، ءاجثوْ أحب 
بلالرمحل إلى الله كلام متابغ فقط ليس وأنه .ؤ، جبريل قفل بيان الحديث هذا 

\دلأئى-ص.أفضل فهو أيئا الملائكة ؤإر 

ومحنةالكريم، ١^ في وأوصافه حبريل. أباء من جاء ما هذا 
جبريلعلى الأحر الشخص إطلاق أما المحح، الثابت، وهو س، المصطفى 

يكونعليه ذلك، أطلق فمن الأمة، ؤ محلفعن ولا محنة في ولا كتاب في يرد فلم 
والمنة.للكتاب مخالفا 

لأينهم،امآناسم: وتمر (؛ ١٦٣جريرالطري،)؛Y/لأبن ج'.عابن: طر: )١( 
 /A(٣٣٩٣٣٨.)

(.١٣٧٧)أ/اشم، لابن اكواخماب: طر:)٢( 
(.iT)\/المم، لأبن انماد: خر عدي في الماد زاد طر: )٣( 
ص'ا0مجمهمؤالتمس، سد زالشدة: الماصلة ماحث، طر: )٤( 



الكبيرالتمسير هي ارصمات آيات من الرازي موقف 
^===؛====

اللهكلام في ثابت والموت الحرف أن ذكرنا وأن سق  '•النالث( رالوحه 
ونفيهلإنكاره مجال فلا الأمة، الف >>ؤإحماع والة، القرآن ص  yeu)تعالى 

صوتولا حرف ^اادضأنامإإذاسمعكلأماسساربلأ 
يستخدمأن به الأولى كان مجردة، معاني أدرك أي ت تعالى الله كلام أنه علم 
للشيءإلا يفر فلا المع أما المجردة، للمعاني لماسبتها أوفهم أدرك، لمقل 

تكونلا والمناجاة والنجاء النداء وكيلك اللغة، أمحل باتفاق المسمؤع 
الممؤع.بالصوت إلا 

وقوله;[؛ ١٦٤]او_ا،: حظيثأه ثوّى آممث )فقوله: تيمية: ابن يمول 
مدىمآءثا ^٠^١ وقوله: [؛ ١٤٣]الأءمِاف: وئاره ؤكلمه, لميثسا موش حاء جوه 

دليللأيات ا ٨[ ]المل: .٠٤٠ أليفين ئن أمه وسض حولها ثمن ألناي ؤ، من بجيق آن 
يسمعإنه قال ومن بالضرورة، معر يلا الجرد والمعنى موسى تكليم على 

فهومكابرأرم

يحصلوصوت، بحرف تعالى الله كلام م»ع إذا الني إن ت الرابعر( )الوحه 
حهتابهفي ابتدأه قد ن تعالى الله هو ؤيكلمه يخاطبه الذي بأن ضروري عالم له 

كلاميشبه لا الذي تعالى كلامه وأسمعه جه وذاته بوجوده الني تعريف مجن تعالى 
وأبنيةالأصوات لكل مخالف، كلامه بل فحواه، فى ولا مبناه في لا المخلوقين 

مؤمئحديث، اثتلئ، ^^٠٠ تعالى: قال المعر، بحامة مؤع مأنه معر اللغات 
عزأحد أز سأل مما  JQ؛؛ّ ئايإ ءاث1ث، ^١^ أثقوأ ممال، دا;ا تءا إذ ؤر 

البمؤ.سا من الأول )١( 
الرسائلمجمؤع صمن (، ٤٣٠)م/ الكريم، الله كلام الة مني القويم لف المدم )٢( 

والماثل.



الكسالتفسر فى الصفات آيات مر'; ازى اد مْفم  وآ0
ألعسيو(اياد إدك ثثك إؤآؤآربماهنح و ينعومئ أقهازيي قعا هدى. ألناي 
ألثلوهوأفرِ أنأ؛1_^، ^١^؟ إك لا ه و إي ). بجمت لعا هآستح آحمتق وأنآ و( ثلؤى 

بمديشملأ مق. ينا ض َةو لثحزى لحميا آكاد ءابمة ألكثاعث ،!ة . إذء؛قيمح، 
[.١٦- ٩ ]حكI  ٠٤ا.اهردكا هنبنه ؤإئح بنا يقن لا من تنا 

ربم،هأمأ ^^؛I 3 له هال بثؤ وبوجوده غقو بذاته أولا هؤِ موصى عرفج فالله 
تباركقال، السورة هده غير في آخر موصع وفي أتاه؛ إلا إله لا آس أنا وؤءي 
وآكفيث ُت أس وسص حزلها ؤمئ اتار ف( س >ووإت آن مدى  ١٥٠١،^،^١ ت وتعالى 

وقعات وتعالى بارك وقال A-؟[؛ ]الممل: وه أممم ألغر أس أئا إيه- ينعوّى 
ءؤتنبممهة أف ألقبممق ثن آلإيقة آلبمؤ ذ آلابمي الوأد سني( ين مدتمثي ١دنها 

•٣[.]القصص; ه أكلمتن ين أف أق 

يخالهلهلا يقينا العالمين رب هو مخاحلبته المتولي أن ءجؤئ موسى نتفن فحينئذ 
إنيصويتؤ لا ه الله هو صويت، من سمعه ما أن في يرم، ولم ، شلث، أدنى 

بليكلمه، من يز لم أنه رغم ، يخفلم غه أنه ذللث، على والدليل شيهنان، ولا 
ومكنت،روحه به ت، قانوعقلته، بجلاله يليق الذي الإلهي للكادم يتمع حلل 
انمصارأى لما يعميا ولم مدبرا وولى قلبه في الخوف، وقع ؤإنما ه، نفإليه 

.ينعئئ مسنلئا تلذكت >اؤوما ت تعالى قال عى، نحية إلى تتحول الجامدة 
أنهاءال و لمئ نثارب ود شى عق ^١ وأنش ءقتا أمءكوأ عهتائ، ئ هال، 

آخر;موضع في وقال ؛ ٢[ • - ]طه; ه قش حثه هأكنها^داهم( و تنؤشم( 
أدىلأمحن،إفيلأ.^١^، نزش ثقن زو ثذتإ وك آن َكأ؛ا ثؤ ن:اثا ثنا ط ه 

ؤد-؛آن َةوا مثر يءاها قنا عصاك أؤ ؤؤوإ0 • وقال [؛ ١٠]الممل:.ه آلمتلؤن 
[.٣١لالقمص: .ه أنانيتي ين إئإكث محن، ولا أنل بموع بعقب ولنِ محثإ 









^٠ الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ^ ٠

الثناواتأهل؛ نح بالوجي الله  ٣٤٤؛®إدا • ممد>غهته بن الله عبد ؤيفول 
ؤهالإ،تاذاءاو: لمواهاظذ:\ئوا

;ةلإةلإألأبم«را/
قوةالكائنات أعظم هي التي الملائكة بصعقة الوحي سماع فابنداء 

تعالىالله كالم يسمعون عندما المنع من لهم يحصل ما فشبه وبأسا، وشدة 
وكشفالخوف زوال بعد موالهم يم • صفوان على سلسلة مع يمن بمنع 

العلمحصول عر دليل ألكره أتلق ؤمو آلص ئاؤأ يوؤم مال مادا ؤءارأ الفنع 
تباركالله كالم هو المسمؤع أن مرية ولا فيه شاك لا الذي واليقين الصروري 

وتعار

عالمهومن وليس الشهادة عالم هومن الملائكة إر بالنسة تعالى الله إن ثم 
الر■نحن لنا يالشسة هو كما العسب 

وسمعه، به الله تكالم الدي 0 ومعنا لففله نفسه والقرآن . ٠ . ) I تنمية ابن يقول 
محمدوبلغه ؛ . جبريل من ه محمل وسمعه تعالى؛ الله من .ل جريل 

الأمم(لم.به وأنذر الناس ر إ. 
الرسولإر وصل إذا الملك أن س الرازي قرره ما إن ؛ السادس( )الوحه 

ءند»آآلثثعث نمع ^^٠ •' تعار اله قول باب الوحيد، كتاب صحيحه، في البخاري أحرجه )١( 
ألكر.هأتلا دم ألص ثامحإ نولإ مادا،ل ئانأ ئربيم م ئ إدا ■ثق لم بس إلا 

معلقا.[، ٢٣]سأ: 

(.٣١٠)ا/مثمن، لأبن اكومد: محاب الخدش القول يفلر: )٢( 
الراثلمجموية صمن (، ٣٩٦)م ام؛م، الله كلام سألة ني القويم السلف مدهب )٣( 

والمسائل.



الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

•مضل شيطان لا معصوم ملك أنه تبت معجزْ من بد فاد الوحي وأسمعه البشري 

بمحتاجقد الرسول على مرة لأول بالوحي الملك نزول إن عليه; الرد ذمsكن 
تنزيلهو عليه يلقيه ما وأن معصوم ملك هو يأتيه من أن على دليل لأؤلهار 

ذلك؛على مثال حير هت الرسول إلى الوحي طء قمة في ولما العالمين، رب 
الوحيمن الله. رسول به بدئ ما ررأول قاك: ها عائثة الموهنين أم فعن 

ثمالصبح، ملق مثل ج\ءت إلا رؤيا يرى لا فكان الموم، في الصالحة الرؤيا 
الليالى~ العيد وهو ~ فيه فيتحنث، حراء بخلويغار دكان ، الخلأء إليه حبب 

فتريدخديجة إر يرجع ثم لذلك، ييترود أهله إلى ينزع أن قل العدد ذات 
اقرأ،الماولث،سالت فجاءه ، حراء غار وهوفي الحورا، حاءه حتى لمثلها، 

تفقال أرسلني نم الجهد، مني بلغ حتى فغعلني فأحدني بقارئ. أنا ما ت ئال 
ءؤ؛مأفقالI أرسلني نم الثالثة فغهلئي فأحدني قال; بقارئ، أنا ها هالته; اقرأ، 

فرجع٣[ - ١ : jLJ]؛أ/دأئَمه وربم، آهمأ او عنق بى 'الأنس قى روا ئق أئء، رش يآسم 
Iفمال ؤة خويلد بت حدبحة على فيحل فزاله، يرحم، الله رسول بها 

الردع*أى•عنه ذهب حتمح، فزملوْ زٌلومح،، زملونمح، 
عليهاالله حلقها المي الملائكية بصورته جبريل.ن الوحي مللئ، ظهور أن كما 

فيحاء معصوم، مللثج إلقاء هو إنما الوحي من يسمعه ما أن ه لكي دليل أكبر 
سمنتإي أمشي أثا ؛ابتنا قوله.! مرة، عنه الوحي فتر عندما .٠ النك، حديث 

لم،مصحح على الروي ثرح يطر; بغة. الوحي جاءه أي الحق; جاءه حض )١( 

هالرسول إلى الوحي بدء ن لك كيف ب با كتابدءالوم٠؛، صححه، ش الخاري أخرجه )٢( 
رسولإلى الوحى بدء ب ثا لإيمان، ا ب كنا مفيصمحه، JL٠وأحرى؛ مراصع وفي )٣(؛ 







الكبيرالتفسر فى الصمات آيات من الرازي موقفه 

iجبريلالقدس، وروح الوحي، أمين المللث، بواسهلة 
عنيمق" ثنك و آمحذ. أمحج يب مل . يئن قزبل، ؤييمؤ ^١لى؛ قال 

[.١٩٤-  ١٩٢]١^!،: .ه الثذؤئ 

تعالىالله عند من أنه واليمن العصمة ْع عليه يه؛لني لا غيبية حقيقة فالوحي 
العقلي.الأستا.لأل بهلريق إثباته يمكن ذللث، ومع الألياء، إلا 

العقليةبالدلائل الكاذب النبوة ومدعي البياضادق بين نميز أن ذمح، 
وأنإليه، يوحى وحي أنه لذلك تبعا ثبت الصادق النبي نبوة يثتت ؤإذا القاءلعة• 

الكاذبوالمتنبئ الصادق النبي بين التمييز إذ ربه• عن به يخثر فيما صادق النبي 
اللهمن بوحي إلا تكون لا فالتبوة الصادق. النبي نبوة دلائل في بالنظر يكون إنما 

أصلا،عقلي بدليل دعواه على الامتدلال يمكن فلا الكاذب المتنثئ وأما تعالى، 
إلىتستند لا الي والشبهات العقلية الدلائل بين يميز لا من إلا بدعواه يصدق فلا 

دلالة

الوحيبثبوت واليقين مباشرة، غير معرفة الأنبياء لغير ثة بالنوالوحي 
أنهمعه نجزم صوت ّماع أو بالوحي، ينزل وهو ، ٧٠١٧٠١١مشاهدة إلى ستند لا 

وفيالوحي ثبوت في الثلث، يقتضي لا هن.ا لكن النبي، يتلقاه الذي الوحي 
الإدراكإلى - تن، يلم ؤإن الوحي إثبات لأن الوحي، يتلقى أنه النبي صدق 

فيالبي لصدق اJةتضية العقلية الأدلة إلى بالاستناد إثباته بش فانه المباشر 
فإنهمباشرة حية معرفة على يقم لم ؤإن الوحي فإثبات الوحي. تلقى دعوى 

يقينية.امحتدلالية معرفة على يقوم 

(.١٢٠)Y/ ء_اض، للقأصى ; المعطى حقوق بتعرف، الشفا يفلر؛ )١( 
٠٩١وص ؛ _l"Aالقرني، د/ء؛دالاله ; ومجالاتهامصادرها الإّلأم قي المعرفة )٢( 



٨الكبير التمسير هي اكفات أيان من الرازي موقف 

ينمإنما وذلك المي، صدق إثبات على للوحي المي تلقي إثبات ؤيعتمد 
تمالكاذب، المتنبيء عن المادق البي يميز بما نبوته على العملي يالامتدلأل 

،نبيا كونه 0ع يكذب أن يمكن فلا إليه يوحي الله وأن المي صدق تبت إذا إنه 
وهياJبوة حاصية ينافي هذا لأن بوحي، ليس ما إليه أوحى الله أن فيدعي 
لأنه~ وحاثاهم — ذللث، على الأنبياء الله يقر أن يمكن ولا الله، عن التبليغ 

•نعالك، قوله قمح، الوعيد مض هو وهدا منه، ليس بما الوحي الماس يقتضي 
تا.ا ألوغذ ثنه كلثا م .ا ابيي ينه /_؛، .ا ألأديو بمص عكا موو 

[.٤٧-  ٤٤]الحا؛؛ث; ا.ه -هنحزن عنه لمد ين يثقِ 

لهمقرر ه الله لأن راشد، صادق هو بل ؛ ^اقي )والمعنى ت كثير ابن يقول( 
القاطعات،وانملألات الباهران بالمعجزات له ومؤيد عنه، ^J(^4 ما 

عكععتنِ أف يثإ لإن أثي عق أههق، يملؤن وآم ت تعالى قوله المعنى لنفس ويدل، 
•[ ٢٤ت ]الثورة، ه .ا ألمدؤي ذات ءيثّ إيه و؛ىشهق ألي طئ ال؛ثطث، أثه وٍبمح هلك 

الوحيافترى فد ه النبي أن يزعمون الأين المشركين على رد الأية هده وفي 
نلائ٠أن عليه الرد ومستند إليه، الله يوح ولم بنم، ليس أنه مع تعالى، الله إلى به ون

أنبد لا الوحي الله على افترى ص لأن عليه، الإقرار مع حصوله يمكن لا مما 
النبوة.دعواْ صحة على دليل . لليك، الله فإقرار يعاقب، 

عليه(افترى س يعاقب أن بل• لا الافتراء بتقدير أنه )أخبر تيمية ابن يمول، 

يأتك،مرة كل فك، المعجزة إظهار إلى الحاجة مسألة أن ليمرر عاد ه نفوالرازي 
لإشكال،ا أن )إلا فقال،: أحد، يهللبها ولم أحل• بها يقل لم للرسول،. الوحي فيها 

)\//ا/اآ(.تمرالقرآن١]^؛، )١( 
.جموعاكاوى،)أ\/هأآذ)٢( 





الكبيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

الرسولبه أحبر بما الله ثهادة وفيه قاهرة، ومعجزة بينة، آية ه نففى فالقرآن 
وبرهانآية هو ه محمد على ؤإنزاله .، 

بينلما تعار أنه )اعلم يقول• حث معجز، القرآن أن قرر ه نفوالرازي 
.،محمد دعوى وفق على المعجز هذا وظهر معجزا، القرآن كون بالدليل 
المعجزاتتواتر صادفا كونه شرط من وليس صدقا، كونه على الدليل تم فحينثد 
مقطع،إر فيه الأمر يتهي ألا لازم الباب هذا ضخا لو لأن وتواليها؛ الكئيرة 
حدإر ب الأم ينتهكب ولا آحر معجزا عله افرحوا بمعجز الرسول أتى وكلما 

الجاهلين(وتقلب المعاندين عناد عنده 

منوهذا ، ومدلول دليل هو وبراهين، ودلالات بيتان هو الكريم فالقرآن 
الكريم.القرآن بها أحتص الش الأمور أعجب 

الكريم!القرآن في قوله إطال الثامن! الوحه 

النفسيهوالمعنى أي الله كلام أنه القرآن عن يقول الرازي أن ذكرنا وأن سبق 
كلاموأنه صوت، ولا بحرف وليس منه، بادئا ليس وأبدا، أزلا به القائم القديم 
الاه،كلأم عن هوعبارة المصاحفح في الموجود القرآن وأن ومحمد.، جبريل 

بحروفالنفي كلامه عن عبر به المتكلم أن أي العبارة، جني من الكلام لأن 
قدتعار الله عن الحكاية لأن تعار، الاه عن هوحكاية وليس حلقت، وأصوات 

فيالمكتوب والقرآن بلففله، الكلام فلان حكى يقال كما للمحكي، مهنابقة تكون 

٦.(. ٤٧)T/تيمية، لاين ت المح دن لمن اكمح الجواب يطرن )١( 
؛٤٠ص ص1ه؛وسظر:صآْ؛وجم،ج1ا، ، ٢١مج )٢( 

د/ءدالأهامني،بو\يم: طر: )٣( 



الكسرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

.، معزأ١ وذلك حروف هذا لأن ه، سفالخام اس لكلام 

سنصلولا بالل قوم الذي لفي 
صوت,ولا بحرف وليس وأبدا، أزلا له لازم زعمه حد على هو بل عنه، 

عنحكاية المصاحف في المكتوب الخرآن إن ت يقولون الذين الكلابين فخالف 
النفي.بالكادم الخول في لهم موافقتهم مع الله، 

الأشاعرةإذ كثيرا، المعتزلة قول من الخرآن مسألة في الرازي قول واقترب 
منزلالخرآن يكون أن وامتناع العربي، الخرآن حلق إبان في المعتزلة يوافقون 

العالمل٢،.فوق ليم لأته الله، عند من 

يجهض•من يفارقونهم ولكنهم 
;يقولون والأثاعرة الاه، كلام المخلوق I يقولون المعتزلة أن ت احاوها 

الخرآنوعلى المعنى على يهللق أي ~ الله كلام مي يلكن الله، كلام ليس إنه 
بغيرالكلام قيام إطال في أصلهم ينقض وهذا اللفنلي، بالاثترك ~ المربي 

اوتكلم%.
هنا— منهم واحد والرازي ~ والأثاعرة المعتزلة قول بين الفاصلة وعند 

أماحقيقة، الله كلام هو المربي القرأن عن يقولون لا الأشاعرة أن يلحفل 
فقولمخلوق، أته على اتفاقهم مع حقيقة الله هوكلام فيقولون المعتزلة 

ودرء(؛ ٩٦٧-٩٦٦/٣والس،)(؟ ywyلأبننمة،)لإ\إمجموعاكاوى: يفلر: )١( 
^؛ومحاسةالواطة:لأيننمن،)آ/ببم-خبم(.

ًسإ0دواسة، (؛ ٩٧٤)م نمة، لأبن افبية: بظر: )٢( 
و.جموعاكاوى،صهْل؛ نمة، لأبن انملكثة: بفر: )٣( 
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ليسالعربي القرآن أن بالقول عليهم زادوا لأنهم المعتزلة، قول من ثر الأثاعرة 
الله.لكلم 

ئانممعنى هو كلاما يثبتون ~ منهم واحد والرازي ~ الأثاعرة أن الئاني: 
حيرفالأشاعرة الوجه هدا ومن كالم، به يقوم لا - يقولون والمعتزلة بذاته، 

للكلامالأماعرة إثبات إن يقولونI الناس جمهور كان ؤإن المعتزلة، من 
كلامالله يشتون لا أنهم إلى النهاية في يودى واحد معش إنه وقولهم القي، 

٠المحلوق غير حقيقيا 

المعتزلةأقوال من وفسادا طائنا أشد القرآن في الأشاعرة قول يصح وبهذا 
عليهموالإنكار تديعهم على لف الأجمع الدين 

أمور؛في القرآن، ألة مفي والجماعت الة أهل وخالف 
وأنهالممسي، بالكلام القول وهو الكلام في مذهبه عليه بز الذي الأساس ١( 

وقدرته.الله بمثيئة يتعلق لا قديم، وأنه صوت، ولا حرف بلا 

والكفالآحرشكلأمالله، كالم س القرآن ض يكون أن قوله: "آآيلزم 
كلامفليس المصاحف في المكتوب القرآن أما الله، كلام المعز أن أي الله، 
ه.محمد أو : ٠٩٤جبريل أحرثه قول هو ؤإنما الله، 

جبريلبه نزل فما الله، هوكالم ليس الأرض إلى النزل القرآن يكون أن ٣( 
هوكلامليس واللنقل المعنى س لأمته ه محمد بلغه وما واللنقل، لمعز اص 

و)ْا/آآأ(؛وآ-اا-'آ"اا(؛ ؛ لابزتمة،ىس\ه\وى: ط: )١( 
\ف\خمأووحك\.<-صأ0\-\0\لأ اسة، وأ.\<(؛ ، ٩٦٣)م/بم0بم؛ والس، 

ص؛"ا.قيامة، لأبن الدية: أهل بعض مع القرآن 
المحمود،لرحمن عبد1 د/ ت عره الأشأ من تيمية ابن موقف )٢( 





الضيرالتمسير في الصمات أبات من الرازي موقف 

نبمهض المرآذ أمتك ^١ أ0 يأمرك الله ارإن ه نوله الأحاديث، ؛(ومن 
هاتحه، هتللئ، سؤر توئؤما U| أؤتثهنا، ئونين اءآسن ت ونوله. ؛ ، •"ر• • أحرف 

*نوغيرها ؛ ور،منأوحنفهماإلآأئسهاا وحواسمسورةالت٠نة، الكتامحت،، 
أحاديث.

بأنت فأجاب وصوت؟ حروف هو هل I القرآن عن هقتن تيمية ابن، سئل وقد 
ثمالثالثة، المثة بعد الحادثة المولالة البيع من ؤإثياتا نفيا الجواب هذا إمحللاق 

صاحس،والبخاري أحمد كالإمام الأمة، سالف عليه الذي )والصواب نال; 
وبعدهم،قبلهم الأئمة ومانر وغيره، العباد، أفعال حلق كتاب في الصحيح 

الله،كالم حميعه القرآن أن وهو الأمة سلف، ؤإجماع الثابتة، الموؤسر إتباع 
بموتيتكلم الله وأن ، لغيره... كلاما ذلك، منر شيء ليس ومعانيه، حروفه 

الصحاح(الأحاديث، به جاءت كما 
منهايتعلق ما خاصة ، العةياسه ائل مفير الله رحمهم السالم، دقة منر وهدا 

يصفونبل جديدا، كلاما يبتدعون لا إنهم حيث، وصفاته، وأممائه ؛الله 
القرآنأن إمحللاق يرد لم ولما ق^، رسوله به ووصفه ه نفبه وصمؤ بما الله 

كلهالقرآن يقولون ؤإنما الثءغ.رر، يفعله كما عليه يطالقوه لم وصوت بحرف 
يكونلا والنداء موصى، نائي الله إن ■' يقولون كما الله، كلام ومعانيه حروفه 

الكلامأن المعلوم ومن بصوت، ينادي الله أن ذكر والرسول. بصوت، إلا 

علىأنزل، القرآن أن بيان بابج ونمرها، المسافرين صلاة كتاب صحيحه، في ملم \خوج* )١( 
(.٨٢)١ معناه، وبيان أحرف سعة 

وحواتيمالفاتحة كل ؛اب، ، ونمرها المسافرين صلاة كتاب ، ءح؛ح4 فير لم ماحرجه رآ( 
(.٨٠٦)البقرة، مزآحر الأتن قراءة على والحث، القرة، محورة 

مجموعالفتاوى،>آا/مأآ-أ؛آ(.)٣( 



اJكاUJرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف ء

الكلامسمت من الأف ه صي 
وعظمته.بجادله يليق ها على تعالى لله 

الله،كلام لينكروا والصوت الحروف ينكر من البلع أهل في وجد لما ولكن 
بصوت،يتكلم تعالى وأنه والمعاني، للحروف، شامل الله كلام أن الملف بص 
؛والماحاةل والماداة التكليم من ورد بما يصفونه كما 

U1  فيوالجماعة المة أهل الرازي فيها حالف، التي والثالث، الثاني الأمر عن
Iأوجه من عليه الرد فسيكون ، المصاحف، في المكتوب القران مسألة 

الله.كلام القرآن اص: الوحه 

أدلةهذا على يال.ل والذي ، ، ل صفاته من صفة وكلأمه الله، كلأم الكريم القرآن 
والعقل.والفطرة، لأمة، ا ملف، وإحماع والمة، الكتان من 

كالأتي:فهي الكتان، أدلة عن أف 
ظتعالى: قوله تعالى، الله كلام القرآن أن على تدل التي الاياُن، من ١( 
رأ'لأيرأكعنوت، ممف لإ ألءا ؤيما إلإهفم أش رسول إي، ألناَ، تأدها 

أثهيويثح أدمح، ألأؤ آلثي ورسول اش ثابنرأ د؛يث ء يم، هو إلا لدٌ لا 
لي*آ وقوله• [؛ ١٥٨لالأء-راف: ئهنذو0ه ثمق==ئا محأئعوه وْقلنييء 

[،٢٧]اوتمهف: دؤنهء ين ءدثّ وأن لتىمنوثّ ندو لأ رغف ءكتادأ، ين إثق، 

Iالأنام، من تيمية ابن ومومحف (؛ ٥٨١)I/تيمية، لابن الفتاوى؛ مجمؤع يننلر؛ را، 
X\f^/T)د/ء؛دالرحمناوحمد، 

وشفاءالخايلفيمائلاسة(؛ T'Tللأصفهاني،)؟/■يياذابة: في الحجة ينثلر: )٢( 
واسل:لأينالقيم،)ا/1.آ(؛



٨الكبير التمسير قي الممات آيات من الرازي موقف 
كنإ==^========= 

هوكلأمالدي الكريم، القرآن هي البينات لأيات ا هذه ثي منها المراد الله وكلمات 
تعالى.الله 

يحرفونأنهم عديدة آيات في الكتاب أهل عن تعالى نوله أيصا الايات وْن ( ٢ 
يؤمتوأآن أءغتنوئ ه ؤ ت تعالى فال القرآن، تحريف على ؤيحرصون الله، كلأم 

ونمعملوء ما بمد ين بمزم_دن ثر اثو ًفنم تننوذ ؤنينر محآ ومد تمحي 
[.٧٠]١^٠•: .ه بملثوث 

مفايرإك آتللةنر إدا هنخدذ I تعالى قوله أينا لأيات ١ ومن ٣( 
يناثت و ١٥كد',ل؛محإ ثئعوة دن ش آثئ كثم تثدؤأ أن ميدوث سذالإ درودا لثأئوو،لا 

سبحانهوكلامه [ ١٠]اشع: شلاه إلا ممهؤث لا َكاؤأ ثل عمدوثنا ثل م؛يرلو0 مل 
القريبالفتح ذلك ومن يالمغانم، الحديبية لأهل ه هووعل• الأية ظء في به المراد 

السورة.أول فى منّكور هو كما 

نمهفي * قالت أنها ، )^٦١ عائشة المؤمنين أم عن ورد ما نة الأدلة عن أما 
مجيفي لثاني بمر، دحا ثاني في منزل الله أن أظى محغ ما ®والله الإفك: 

لأمربمر*أا،•في يتكلم أن أحمرمى كان 
واحدغير حكاه فقد ، تعاررأ، الله كلام القرآن أن على الإجماع دليل وأما 

وفي(؛ ٤١٤١الإنك،)حدث باب المغازي، كتاب صحيحم، في البخاري أحرجه )١( 
وقبولالإفلتا حديث في باب التوبة، كتاب في صححه، في لم ومأحرى؛ مواصع 

؟(.rvvالقاذف،)•توبة 

شثخفيها حش التل، العقدية انل الم• في الصالح لف، العن الإجماع لحكاية ينظر )٢( 
،(.JtA-oYo /Y)الجعد، لخالد التوحيد: أبواب في الإجماع تيمية ابن الإسلام 



اككبيرالتسمر في الصفات آيات من الرازي موقف وج

(٧)-

اللهكلام القرآن أن أجمع لمين المبين حلاف لا )إذ الأمة، سلف من 
وإ'دافبنراصيةا، ٢ ل دينار صروبن الأمة طف ْن الإجماع حكمحا يممن 

،بملة وابن والآجريل٦،، والدارميرْ،، الرانيازل؛،، حاتم وأبو وأبوزرعة 
الأمةعلماء من ا نفين رحممئة حمس عن الإحماع ساق واللألكاتي 

١،.وا؛نسم؛ةر المةدسله،، ندامة وابن ،، وسلفها١ 

تلكالذي الناس مملر في المستقر )إن تيمية: ابن يقول الفعلرة، دليل عن وأما 
هذافهم وكلهم الله، كلام جميعه القرآن أن سها عن ّلف عن حلف عن مة ألا 

المحجة;ييان ني الحجة ؤيننلر; ؛ ١٥١ص للجزي، ■' نبيي أهل إلى الجني رمالة )١( 
للأمفهاتي،)مأ/م،أ(.

الدارميونقض ص؟٢؛ للبخاري، العباد: أفعال، حلق ني: دينار عمروبن لقول ينظر )٢( 
،١٦٣'^،للدارس، الجهسة: >، ٧١دني (؛ ٥٧٧-  ٥٧٣/١)الربي، بمر >، 

للحلال،الة: وفي صا"ل؛ جرير، لأبن المنة؛ صريح وني لفح؛ العقائد صمن 
لألألكائي،الامحقاد: أمول شرح وفي (؛ A-U/Y)•بطة، لأبن وفيالإ؛انة: )يمْْ(؛ 

(.٢٦٠-٤ه٢،و٢٠٣/٢)

(.٥٩٨)ا/للبيهقي، الأسماءوالصفامحت،! في راهوية بن إصحاق ينفلرلقول )٣( 
)ل/ا"آل(.للألكاتي، الة: أهل امحقاد أمول ثرح في: لقولهما ينظر )٤( 
الهمية،صإهل.على الرد في: لقوله ينظر )٠( 
الديعة،)ا/بمخإ(.ينظرلقولهفي:)٦( 
الوابل.د/يوش ن،: (، Y>،/Y)الإبانة، في: ينظرلقوله )٧( 
'Y(.١Y)١/والج٠اءة، المة أهل اعمماد أصول شرح في: ينظرلقوله )٨( 
وصبمإّ»_A'Y، القديم، الحرف، إنايت، في المتقيم المراؤل في: لقوله ينئلر )٩( 

(،٢٦٢")Y/\"؛Y، المنة، ومهاج ، ٢٠٠ص الأصفهانية، ثرح في: لقوله بمظر ( ١٠)
والجواب،)"؟)/•YA(، (، ٥٨٩، YY-o)؟)/اشاوى، ومجموع بما"أ(؛ و)مأأأ، 

xr\y)م والقل، العقل تعارض ودرء *>،(؛ Y/Y)الصحيح، 





الكبيرالتفسبر قى الممات آيات م• الرازي مْفض ء

والعقل،والفهلرة الأمة ؤإجماع والسة للكتاب مخالف القول هدا فان الرازي 
تض بما باطل قول وص 

بلفظه الله إر القرآن أضافت كيف يجدها القرآن لطريقه المتأمل إن ١( 
كيف)تأمل القيم ابن يقول القول، الرسول)لقظ إلى وأصاثمته الكلام، 

فيالكلام بلففل ه نفإلى وأضافه القول، بلمظ الرسول إلى مسحاته أصافه 
حلاف.بلا إسماعه الراد الله وكالم ٦[، التوبة: ت أش؛بم جلنأ منع ءؤ-هئ ت فوله 

لهوقلت وكدا، كازا، قلت فيقول; أمربقوله، ما إليه للمرنل يقول الرسول فإن 
[.١١٧]المائدة:يهءه أتِفي إلاما لثم قنت ^ما المح قال كما أقوله، أن أمرتني ما 

آكلنبجادى ^٥١؛ •' تعالى قال كما وكدا، كل.ا لهم قل للرسول يقول والمنسل 
ولافيه بح لا يرم ه أن من ؤعلأيه س؛ا مثا ومفمأ آلت-لوه يميعؤأ ءاثنإ 

إة.؟بمإ بهمع آشثن إن ثنن نجا ١^، لمبادتم، 3^3 ؛ ؛! ٣١]إبراممت خلل.ه 
أبصتمه-لممى يئقؤأ وءؤهل ؛ [ ٥٢: ]الإماء نبثاه !، •^٥٣كاث أشثن 
ونفلانره.[ ٣٠]الور: وه يصنمن يما ثير أق إن لثأ \وة د'إك ميتهم ؤبجمهلؤأ 

أيالرسول، قول وهن.ا كدا، الرسول قال I يقال أن صح ذلك الرسول بلمر فإذا 
لهداتكلم ذلك من شيء في يجيء ولا مرسله، عن مبلغا قوله وهزا متلغا، قاله 

فيولا كريم، رسول بكلام أنه ولا وكدا، يكال،ا الرسول تكلم ولا وكل.ا، بكذ.ا 
واحد(موضع 

الرسولإلى القول أصافت، أنها يجال.ها الكريم القرآن لهلريقة الختأمل أن كما ( ٢ 
ذلك،وفي أوالني، اللك، إلى تفقها ولم البشر، أومن الملأئاكة من كان سواء 

.٢٢٥-  ٢٢٤ص القرآن، ام أقش اكيان 



٨الكبير التفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

الملائكةمن الرمول ؤإلى تارة، البشر من الرمول إلى )أصافه ت تنمية ابن يقول 
الرسوللمقل لأن نبي، ولا ملك، لقول إنه يقل؛ ولم الرسول، باسم تارة، 
ه'؛كث 'آلثع إلا ألرسوو ^i، ^*٢ عنده من له منثيء لا غيره، عن ماغ أنه محن 

ؤاغ• قوله فكان [، ١٨]المكبوت: آت؛لح إلا أفيل، عل ؤو*ا [، ٥٤]النور: 
رمحولمن ٠-^( أو رمحول، لبلغ • قوله بمنزلة ٤[ • ]الحاقن: ه . > jjrرمحولؤ لمل 

منهشيئا أنشا أو أحدثه أو أنشأه أنه معناه وليس كريم، رمحول به جاء أو كريم، 
وإنْاوابتدأه، أنشأه فيما رسولا يكن لم منشئا كان لو إذ كريم، رسول وأحدثه 

مطلقا(القرآن إلى عائد الضمير أن ومعلوم وأداه، بلغه فيما رسولا يكون 
الرسوليكون أن امتنع ونظمه حروفه أنشأ الرسولين أحد فلوكان )وأيضا ٣( 
لأحلالرسول إلى إصافته تكون أن فبطل لها، ، المؤلفء النش هو الأحر 

ونفلمه\ى.لفظه إحداث 

الذيالوحيد فول وهذا البشر، قول إنه ت يقال أن لجاز الرازي قول صح ولو 
جعلتاوأنا البشر، قول الجمع جعل الوحيي ت ولوقال مقر، وأصلا٥ الله فضحه 
قول، نمقهدا له فيقال الله، كلام فهو معناه وأما البشر، قول الحربي الكادم 
أندون الله كادم أنه المشركون منه يفهم كان الدي هو يتلى الدي والقرأن ، الوحيي 

ومعانيهألفاظه بين يفرقوا 

-rUU/\y)٠ج٠رعاكاوى، : آثاؤيط (، ٢٦٦-  ٢٦٥/١٢)الخاوي،سبموع )١( 
٣٧٨.)

(.٩٧١)م/والس، (، ٣٧٧وو)آا/م«م؛ ،(، J«/Y)ؤيفلر: ه، نفاJمدر )٢( 
الخلتعارض ودرء و٧«٣(، ؛ ٢٦٧-٢٦٦/١٢)نمت، لأبن الخاوي: يبموع طر: )٣( 

)ا/غهآ(اوالفل، 



اوكسرالتفسير فؤب الصمات آيات من الرازي موقف 

عنالله. رسول وبلغه حقيقة، به تكلم الله كلام جمتعه القرآن أن كما ٤( 
الوصعلا والأداء، التلغ مجرد منه فللرسولين العالمين، رب عن حمريل 

ولأالإنثاء١١/

وهذاموديا، مبلغا به تكلم لمن لا منثتا مبتدئا به اتصف لن كلام فالكلام 
عاقل:يقول لا فإنه لشاعر، أوفميدة للرسول.، حاJيثا قرأ من فان واضح 

راوJهال٢،.إنشاء من هي القصيدة أو الحدث إن 

المعنىعن عبارة هو الناس يقروه الذي والنظم الحروف هده بأن )القول ٥( 
خار■(,ئول وهذا عنه، العبر تشبه لا العبارة لأن بالذات، القائم 

بالحروفنتكلم فنحن معان وفيه مؤلفة حروف فيه نقرؤه الذي القرآن فان 
المعنىإلى القائمة؛قلوبنا المعاني ونسبة بقلوبنا، العاني ونعقل نتنا لبأ 

عندكم.المخلوقة الحروف إلى بها ننهلق التي الحروف بة كنالله بذات القائم 

المعنى،عن به يعثر الذي اللفظ هي العبارة لأن يصح، لم عبارة إنه I قلتم فان 
عندكم.القديم المعنى عن بها يعثر ومعان حروف وهنا 

القائمةالعاني بقيت المعنى، عن عبارة وحدها الحروف هذه ت قلتم ؤإن 
هذهالتي بالذات القائم المعنى عن أولا بها عبر التي الحروف وبقيتؤ بقلوبنا، 

فيفالمعتزلة الله، كلام في ندحلوها لم عندكم نظيرها المنفلومة الحروف 
والعبارة.بالحكاية قولكم في منكم أمعد بالحكاية قولهم 

؛ومخممراكواضالمرة،١٠٧لأبنالمم،صآ'ْا—اكتانفىأ؛سامالقرآنت ينثر؛ )١( 
(V"\/Y.)؛UV-؛

واكل،الممل تعارض ودرء ؛ .( ٣٧٨إ  ١٢)تيمية، لابن الفتاوى؛ مجعؤع • بنفلر  ٢٢)
)٣رT\^٩-0٦^(.ا.■' 00-\00)أا'والس، (؛ ٣٥VTه٦/١)





اوكسرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقفا س

كثيرة1يات ذلك على دل ومعناه، لفظه تعار الله عند من منزل الكريم والقرآن 
؛.JbJlPوأحاديث 

ؤ. آمحئ ابئ بب يئل . ص1 ني كنيث ؤوإ% تعارت قوله الايات، فمن 
والضمائر[ ١٩٠-  ١٩٢: ]١^١٠.ه ين مى يتان . آيذض ثن لقؤذ هلك 
علىإليه مضاف لمعنى بل مخلوق لغير تنزيل وهو القرآن، هدا إر عائدة كلها 

صفاته.من صفة أنه 

؟مدل إقدر . آتيير أكتثن ثى أف ألام«ال مإث ءؤ؛دا تعار• ؤيقول 
توزمآل:أث >، ننلة إثا ® ثزًفزف زيهنر ور أك،َانغوأ عد ننثن 
يراو_دعا أعير وأس ءايد ئءقا;ى ،١؛^ بدثا ^١ ® مشيق بم هم وأل؛ان 

أليويمنك ثن ألمدبن ريح مرين هق ® بمامذة لا أ'كسءز بق نر أنت إث»آ 
إثابموك أش تم نلس @ ممن ربنممل وندى  ١٢١؛آؤ;ك< لنثث 

<١٤® مهمل عثتؤى لثاف نهندا أتصث إيه ثلجدوى أئى لثاث بمثؤ .ثلثه 
[.١٠٣-٩٨]الحل: 

ثرن/ربح^٥]، ت قفوله ودانعربيمين، الله، من وهو منزل، فالقرآن 
اسموالقرآن ربه، من القرآن نزول على يدل [ ١٠٢]النحل:رنلثث-ه< ثن ألمدين 
ثلثهإئتا يقوفيى أدهتر تم ء؛ؤولثد قوله: أن كما ومعناْ، لففله العربي للقر؛ن 

أنهاون يةم.اليكونوا ولم بثر، يعلمه إنما يقولون كانوا وهم ١[  ٠٣]الحل؛ بمئره 
آغمنمثإيه قجدوى أدى ؤلثتاث ذللث،: بعد لقوله فقعل، معانيه يعلمه 
الزىلسان لأن الكفار، فول أبطل تعالى والله نكزئ لثان ؤندا 

.ص٢٣الغامدي، ءبدالقادر ؛ حولهاالشبهات ويد لإلهي ا ~





٢ الكبيرالتمسير في اكمات آيات من الرازي موقف ٦ 

منمحمد. وسمعه تعالى، الله من سمعه يعدما .ؤ جبريل به نزل محالقرآن 
ممدئاماذنأثب هلك رلنرعق ظده> لحميل عدوا ^يلش'؛ارنت> ت قالتعالى جبريل، 

أشيه ت وقال [؛ ٩٧لالقرة; للثوتأى.٤٩ ويننكن ثغدى يديه تهمك لما 
١[ ٩٥-  ١٩٣]الثعرا»; .٤٩ ين ■ميإ د-اذ . أل«نذرغا عن لمجل وثنك . أيب؛و< 

وندى' ١٢١^آورك لثن أ-لي ربم- ين ٢^^، ريح مريم ؤءل ودالت 
وهوالقدس روح نزله أنه تعالى فأخر [ ١٠٢]النحل: .ه فثنلمتث ربنمكف 

على. محمد ئلب على بالحق الله من . جريل الأمن الروح 
كماالله س متلقي أنه تعالى، الله عند س منزل القرآن أن على أيشا يدل ومما 

وتلقيافهوتنزيلا ٦[ :  ٠٢١]وه علي *كي - ئثإ ين أثئنءازك لئلمح، ^^^٠ • تعالى قال 
والأداء.البلاغ سوى ه ومحمد جبريل على وما وابمداء، 

يالحيرأ[أ"نيا ثيطس عدوا م للإ ؛؛؛jus l•►ؤوة؛1ل1أ ت تعالى ئوله أيثا الأدلة ومن 
بمرورك.دما ثدرئم واوثآءرهئماتؤ؛' ء،واأ آلتول نمق نتئيمإلتتمن بيي، 

ممرمُك.ئم تا ؤؤبموث اوحتف مندرك .جبلا أل:ث آممده لثخ ؤلتق 
آوكئ؛بتاتيثههم وأق.ئ معملأ أدكثب إلبمظم أرد وئوأرمحآ آسغير آس أهت؛ر 

والكتاب١[ ١ ٤ - ١  ١٢لالإنعام: ه المتين يؤح نلأ إ-لي ره تن مرو آثم بمأمون 
والأثعرية،الكلابية على يرد وهذا والاتفاق، بالفرورة العربي للقرآن اسم 

صمن(، ٤٢وآ" ؛ ٣٤٩)م/ الكريم، الله كلام الة مقي القويم اللف ومذهب بعدعا؛ ما و =
الصواعقومختصر (؛ ٦٤/ا )١ الجهمية، تلبيس وبيان اثل؛ والمالرماثل مجموعة 
)Y/•ْ؛-هه؛(.القيم، لابن اورا،ن: 

ورسالة؛ ( ٣٥* )م تيمية، لابن • الكريم الله كلام مسألة القويم؛ي لفح المذهب ينفلر؛ ر١( 
القيم،لأبن اورّاإة: الصواعق ومخمر ٢(؛ \ ١U-Y 0 ا/ القرآن،) نزول ش التبيان ثي 

(xi\r/y



ال3ىدراووفسر قيئ الصفات آيات ْس الرازي موقف 

علىالربي القرآن نزول يتناول تمثلاه أوف إقبمظم أرد ١^٥■ • وقوله 
ينىاباسوكلأماك،أوينامآن)انمى(،

وص^.وقرى كابا وانمنى اللخظ مجموع سس الله لأن )اللفظ(، والقرآن 
تعالى.الله عند ْن القرآن نزول على تدل الص البينان الأيات من ذلك غير إلى 

قلوبجدرأى في الثناء مى ثرك لأماثه ا إل ت التي. قول الأحاديث ومن 
النصوقول ،؛ ٣١٠٠اللمنةمن وعلموا ١^^، همنؤوا ١^ وئزد الدجال، 

ذلكغير إلى ، منه*ر٤، تينز ما محايردوا أخرب؛ بؤ على أرد المرآذ همدا *إ0 
oJi،jفعلم . العظيم١ القرآن نزول على ندل التي الصحيحة الأحاديث من 

تعالىالله من التكريم القرآن نزول بداية أن القيمة، والأحاديث الينة، الآياُت، 
المى.وممعه هق الله من جريل وسمعه ومعانيه بحروفه به تكلم وهوالذي 

سمعه.كما لأمته الني. وبلغه جريل من 

الأحبارمن جملة »ي ذلك حاء فقد تعالى، الله يعودإلى الكريم القرآن أن كما 

\(.r^\yi/\rلأبنتب،).ج٠وعاكاوى: منلر:)١( 
(.٢٥٠)١; الأير، لأبن والأثر: الحديث رب الهايةني يقلو: أصلها. في أي يدر: )٢( 
الله.،رسول نن بالإكواء باب الامحتمام، كتاب صحيحه، في البخاري أحرجه )٣( 

الأمانةرفع باب الإيمان، محاب صحيحه، في لم ومأحرى، مواضع دقي (؛ ٧٢٧٦)
١(. ٤٣)القلوب، على الفتن وعرض القلوب بعض من والإيمان 

٢[،٠ ]المزمل: ^٠^٠ تثز ؤةمءوانا باب اكرحيد، كاب صمحه، في البخاري أخرجه )٤( 
وضرها،المافرين صلاة كاب صححه، ش وملم أخرى؛ مواضع وش (؛ ٧٥٥٠)

(.٨١٨)معناْ، وبيان أحرف سبعة على القرأن أن بيان باب 
لأ؛نسْ،: التوحيد كاب في القرآن نزول الدالة والأحاديث، الأيات من لمزيد بمنلر )٥( 

(١٧٧-١٦٨/٣.)



اJكبيرالتمسر فى الصمات آيات من الرازي موقف ع

حتىليلة في عليه سرى عندما 1حرالزمان في وذلك ، ءنالرمول.وأصحابم 
إلىرفع وعْلل، به العمل ترك إذا الصدور، ش ولا الطور في لا آية منه سقى لا 

الإسلامارندرس ه; البي يقول إ اتجر بذلك صح كما العالمض، رب تمائله 
ننكذلأ صلأة زلأ هت؛ تدنى؛L لأ خض النؤب٠، محن:ذئ-ن 

ممئلآ.مح:شالآنضثمحلْ،.
لهصفة يعود إليه أنه أي تعار الله إلى بمودْ يراد وقد 

مخلوق.غير القرآن الثالث: الوحه 

فيجلذفرق الله أن مخلوق، غير منزل الله كلام القرآن أن على أيصا يدل ومما 

.-٨٣هره١ المقدمي، للضياء الرحمن: الرحيم إلى بعوده القرآن احمماص يتنلر؛ )١( 
النتخس،ت ينفلر وهللث،، عفا أي درا يدرس والرسم ، ذهي، إذا الثيء، درس ص • يدرس )٢، 

(.٤٠)\ا٤ اكل، لكراع الرب: >يِ، قي 

لإبرامم■ والأثر الحدث غريب • ينظر ولحوم• قس من وغتره الثوب ش يرى ما • وني رم 
،والحديث،: القرآن غريب، في لمغيث، ١ والمجمؤع (؛ ٦١٩)Y/ الحربي، 

)م/حاأ(.

بالليل،يدم، والم،عضأي، بالليل، إلا يكون لا والري ٌرى، يرتم، ٌرى يقال • يرى ( ٤١
غريب،في والمهاية (؛ ٢٨٠)ا/إ المل لكراع إ العرب كلام غرب س لنتخّ-ج ١ • ينظر 

(.٣٦٤)T/لابزالألمر، والأثر: الحديث، 
(؛٤٠٤٩)والطم، القرآن ذهاب باب الفتن، كتاب سننه، في ماجه ابن أحرجه المحديثح رْ( 

عندد عرواْ ثقايتج، رجاله صحيح، إسناد ^ا ماجة: ابن زوايان في الوصري وقال 
المتدرك،في الحاكم وأحرجه (؛ ٢٥٤ومتنه،)م بإانل.0 مالك أبي عن عواتة أبي 
فيالألماني الشخ وفال _، aJJاووافقه لم، عث،رحل على صحيح ونال؛ (؛ ٤٧٣)؛/

نالا.كما وهو )٧٨( ، ١٢٧))/انمؤّجحة، الميالة 
(.٠٦)؟ا/سمية، لأن مجموعاكاوى: في: يعوداله. محعتى في ينغلر )٦( 



٨الكبير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

ت تعالىقال الله، أمر من القرأن أن شك ولا والأمر، الخالق بين كتابه 
أبلبمنح، آلإمحا هل أسثرئ م أبام محسنو ؤ، دأ'لأءرا آلثتو؛ذ، •ثأث ١لمح، أس ووقأ 
؟١^نأ'لأإ آئق لث ي دي س ;١^ َوأمح;آثت ثن! :ظو ١^ 

بنأحمد الإمام السنة إمام بها احتج الأية وهده [ ٥٤لالأماف; رب أثث 
والخلقالأمر بين فرق تعالى الله لأن ، ٢١يمخلوى ليس القر1آن أن على صل 

التغايريقتضى ، والعطفعهك، حرف وهي بالواو، والخلق الأمر بين ففصل 
منتكرار وهذا والخلق، الخلق له ألا I قال كأنه لكان مخلوقا أمره كان ولو 

متجددةفائدة على يحمل أن فينبغي عنه، القرآن ويتنزه فيه، غائية لا الله كلام 
علمأن في ثلث، ولا آية، ما غير في علما القرآن لهذا الله تسمية أيصا يدل ومما 

،بمخلوق ليس الله كلام فالقرآن بمخلوق، ليس وعلمه صفاته، من صفة الله 
ماند أهؤآءهم أبعت ؤلن عما •٠٤^١ أركل ^^١؛، I تعالى قوله لذللن، ؤيشهد 

؛اؤآو؟ءبتونوله [؛ ٣٧مّءد؛ لااراب4 ولا رك ين أثو ص لك ما آبز يف جآءث 
•يقوله ٤[؛ - ١ ل١ارحمنت اذثاف٤بم عنمه رو آلإمنف •نوح و آلمز»اف ^ ه 

ومآ^داآتاءدا ينع تاؤ؛ لتل آنمر ين جا٤لث ما بمد ئ بيه وثن 
.٤٠عق أس ينثث دنجمل مجمز ثنِ و1سنقإ وذتثا»ةلم 

محِينمه ندك، عز عك ثثقه يكنف خث4( ^اؤزكن وقوله: [؛ ٦١لآلىِران; 
طمهمل أثما آءل1وأ وم ينثحبيأ : وقوله [؛ ٠٢لالأء_راف: ه .( يوينزئ 

ممىت ونوله [؛ ١٤]مدي؛ نمثوى.4 أشر ئهل هو إلا إل لا وأن أف 

(•٨٤)T/ المقدصي، الغتي لبد ت أحمد الإمام محنة ينظر؛ )١( 
ناصرحمد ١ د/ الإلهات: من ومونفه حزم وابن (؛ ٣٩١/ )ا حزيمة، لابن التوحيد: ينظر؛ )٢( 

صإا"'آ.الخد، 

اكريم;لأحرى،)ا/آخأكذظر:)٣( 



اوكسرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف سم 
لتتا

بمدأ،هم1تنإ أبت وثعن أنيئ ئو أثب هدى إزنث ئز يلمم ليع حئ أفثمئ ه ١^^ نف 
^وهأت وقوله [؛ ١٢٠]القرة:ه . ير وثُ وك بن أس ثى ك ما أير ثن •؛آءق أدى 
قبعبمثيم وما تئيم ِّثتيج أق وتآ ^؛؛؛١٤، ثئؤأ ءايزئآ الكنف أل؛0 آثت 
ئن^١ ائك اد-لة تث إثآءق ما بمسد ثئ أنوآءئم أئمى ولين بمي نتة 

أنزإثإثلكئ أزل بمآ يمد أس : وقوله [؛ ١٤٥]النرة: .ه 
الاياتهدم ففي [، ١٦٦ت ]الن—-١٠ ثأسداه أثٍ وكق يثمدون وألمآنيكت دمأيأبء 

تباركالله محي من النزل القرآن هو العلم من جاءه. الذي أن على دليل 
صحيحهمن التوحيد كتاب في باب ؛؟قفأ الخاري الإمام ترجم وند وتعالى، 

لاوا،:ا'1ا\ا،وأيلنيكئ ءؤأضلإيمنيئ، : تعالى الله قوله قائلا)باب 
له،وصفة تعالى، الله علم من القرآن أن يبين أن الترجمة بهدم اليخارى ومراد 
استدلوند عالمه، من هو أي علمه فيه أنزله يقول؛ فكأنه مخلونا، فليس 
زعم)من يقول: حيث ،، ١^٠١٢علم من القرآن أن على الإية بهده أحمد الإمام 

هكالله علم أن زعم فمن الله، علم من والقرآن كافر، فهو مخلوق القرآن أن 
رفهوكافر(ر مخلوق 

نولمخلوق، غير تعالى الله كلام القرآن أن تثبت، التي الأحاديث، ومن 

الخاوي،صح؛ح ت ينظر )١( 
البخاري!صحح من التوحياو كتاب وشرح (؛ ٦٤٠)Y/تيمية، لأبن ■' سعيتية التينقلون )٢( 

الغبان،د/مدالله 
للازكاتي،الة: أصول وشرح  i(\0i-\0T/Y) ،^Uلابن احمد: )٣( 

د/عبالالإل،؛ في LJ_-1 الإمام عن المرؤية انل والرّائل والم(؛ ٣٠٤)أ/ 
الأحمدي،)ا/هأآ-آآأأ(.



الكبيرالتفسير في الصفات آيات محن الرازي موقف 

،،١١٠ثن...من الث\تات  aUIبمات آغوذ •اسنزدنيلأثلمهاد: الني.: 
لأنهمخالونة، غير أنها عالي يدل وهد.ا روعة، مالله وكاّمامت، نالامتعادة 

ا.لايستعاذد٠خاإوقر 

تعالىالله ذكر أقفل أن مخلوق، غير تعالى الله كلام أن على أيصا يدل ومما 
مخلوناتهلإجملة تعارمن ^ه صفاته، من هوصفة الذي بكلامه، 

ذكرهذكره، )أفضل القيم: ابن يقول الملب،، حلمأتينة تعار الله ذكر يورث 
وعنشزمصنغ معينه دث ؤأ j==^؛j، ءن آغتْى ؤوس تعار؛ تال بكلامه، 

وقال.ؤ، رسوله على أنزله الذي كلامه I هنا يذكره [ ١٢٤]طه ه أعمى ألقينمه 
دْثنآس ألا آثه بدم مإيءّ دذذيج\ ءؤال؛ت،١٢ تعار: 

\/آآ(رم.لالرء،ل:

هوما أثنزءاي( ثن ونزل ؤ تعار؛ نال ورحمة، وها.ى ، شفاء القرآن أن كما 
[.٨٢: ]١^١٠.ه ئساما - إلا ال0لتام\بم >زب ؤلأ لاتثوتن ولأمة نماء 

يقولالمخلوق، عاليه جل وءي_< نقص كل من سلام تعار الله كلام أن كما 
ويدناكالماته: تمت، بل ؤللم، أو كدب له يعرض أن ملام ركلامه القيم: ابن 

ْاا[(ل؛،.لالإنمام:

كلامهكان ولو لعدده، ولا لصمته ولا لقدره لأنهاية كلماته. طاد أن كما 

ودرلث.التقاء سوء من التعوذ ز أادح ، والاJءا٠ الوكر محاب، صحيحي، قي ملم أحرحه )١( 
(.٢٧٠٨)وغيرْ، الثناء 

المم،)آ/خْا(.لأبن وبدا•عالفرائاJ: ٤(؛ ؟-Y• ٠ ١ لابزحزيمة،)ا/ الوحي: يقلو: )٢( 
صا-أ'اّخرالألأم، طى واللام الصلاة ضل في جلاءالأفهام )٣( 
صيه*ا(.)مج\،جآ، الفوامم، بيانع وطر: )ا/إا،ا(، اس، أهل أحكام )٤( 



اJكبيرالتمسير ش الصمات آيات من الرازي موقف وه؛7ا

غيوكلماته مداد )إن I القيم ابن يقول نهاية، وعدده وصنته لقدر0 لكان مخالوقا 
و؛منتهدايا ألبمز َةالا لو وهل ت تٌالى قال لعديم، ولا لصفته ولا لقدره نهاية لا 

وقال[؛ ١٠٩:وهمددا مثيي، -^١ وثن يؤ، حميث ثني أن ئل أليمن لني رف 
ماأنجر سبعه _؛، ين بميم ؤألثنر أشن سمى ين أ'اتلأى ؤ، أثما يثن ؤ تعالى؛ 

[,I٢٧ للف,ان ه حكُ عنهن اقه إل آلت4 َؤمت نفدت 

،مداد كلها تمده أبحر سعة وبعده ، مدادا البحر فرض لو أته ت هدا ومعنى 
والأشجارالنيات من ساق على منها قام ما وهو ، أقادما الأرصى أشجار وحمع 
والأفلام،البحار فتفنى المداد، بذلك تستمد والأفلام المثمره، وغير المثمرة 

،ه نفورصا ، حلقه عدد وبحمده الله مسبحان ، تنفد ولا تفنى لا الرب وكلمات 

كلماته.ومداد ، عرشه وزنة 

كلامبه يقوم ولا ، يتكلم ولا تكلم ما ت بأنه منه مى وصم، مى هدا فأين 
لهولا ، يتجزأ ولا ينقضي لا واحد، معنى بأنه كادمه وصفح من وقول أصاد؟ 

وكلمات(حروف ولا وآيات محور هو ولا كل، ولا بعض 

ؤيرجعتنفد، ولا تفنى لا وتعالى تبارك الرب كلمات أن على إخبار وهذا 
؛منها أمور إلى ذللئ، مسب، 

مخلوقغير يفنى أن ؤيتحل مخلوقة، غير وتعالى تبارك الرب كلمات )(أن 
منيمده البحر أن ولو تبدل، ولا كلماته تنفد )لا ; القيم ابن يقول بالمخلوق، 

وبتلكالمداد بذللثح فكتب، أقلاما، الأرض وأشجار مداد أبحر سبعة بعده 
مخلوقة،غير هي إذ كلماته، تنفد ولم وفبتحالأقالآم، المداد لنفد ت الأقلام 

بالمخلوق.مخلوق غير يفنى أن ؤيتحيل 

ءسآآ,والضعيف، الصحيح في الميم، المار )١( 



٨اليشهر التفسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

هوبما عله أثنى ولا قدرء، حق يقدرْ لم من قاله كما مخلوقا كلامه كان ولو 
فهومخلوقا كان إذا لأنه الأقلام، وهذه المياد، هذا من بالفاء أحق لكان أهله، 

الأقلاموهذه المداد، هذا إفناء المخلوق بمحتمل ولا مخالوناته، أنواع من نؤع 
وهوواقغيرفان(لا،.

القيم؛ابن يقول نهاية، ولا لها بداية لا وتعالى تبارك الرب كلمات أن ٢( 
بهايكت-، أقلام كلها الأرض وأشجار أبحر، سعة بعده من يمده البحر أن )لو 

لهابداية لا لأنها الله، كلمات تنفد ولم والأقلأم، الأبحر لقيت الله، كلام 
متناهية.والأقلأم والأبحر ، لها نهاية ولا 

ثاء(.إذا متكلما يزل )لم وغيره أحمد الإمام يقول 
كاملا،إلا يكون فاد ذاته، لوازم من وكماله للكدمه، مقتض المقال.س وكماله 
منسامة ولا تعب ولا كلل يلحقه لم سبحانه وهو يتكلم، لا ممن أكمل والمتكلم 
بكلماته.حالقه ؤيدبر يخلق وهو الكلام، 

ؤإلهيته،وربوبيته ملكه حقيقة وذلك وأمره، حلقه بها أوحد التي هى فكلماته 
هو(رآ،.إلا إله لا إلها، ٠الكار'؛ا إلا يكون لا وهو 

إذوالقراءة، والتلاوة اللففل مسالة وهي; ألا مهمة مسألة إلى هنا التنبيه ويجير 
حلية.ظاهرة مخالفة لف الفيها حاك الرازي 

تيقولون الذين اللففلية لأقوال موافق القرآن في الأثاعرة مذهب حادصة إذ 
٠الجهمية من اللف، عدهم وهؤلاء مخلوقة، بالقران ألفاظنا 

.٢ ٣ ٦ ~ ٢ ٣ ٥ ص السعاينتن، ب وبأ الهجرتض طريق ( ١ر 
ءسها"آ~ا"ا"'آ.ءدةاكابرينوذ->يرةاكاكرين، )٢( 

(.١٣٠٧)T/ المحمود، عبدالرحمن د/ ت الأثاعرة من تّمية اض موهف، )٣( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف م

مفهومني هوالاختلاف ذلك في والسبب نزاع، فيها حصل المسألة وهذه 
^بمالةالمضالةلسض:والقراءة، والتلاوة اللففل 

تالآوْ،نتلو وثلأ ، نراءْ يقرأ قرأ لئفلآ، نلفظ لمهل • الصدر بها يراد فقئ ١( 
علموهومما ذلك، في منانع ولا مخلوق، العبد وفعل العبد، فعل هدا مى وم

بالضرورة،صده فاد 

غيروالقراءة الملو، غير والتلاوة الملنوظ، غير اللففل يكون هذا على وبناء 
المسمى.غير الأمم أن أي المكتوب، غير والكتابة المقروء، 

كلاملا الاه كلام وذللث، اللافغل، به ياشثل الذي القول باللفغل وقد.راد ٢( 
ؤإنالقرآن، بهذا يتكلم لم الله إن قال: فقد مخلوق إنه ت قال فمن القارئ، 

لمامخالما ^ا أن ومعلوم الله، هوكلام ليس الملمون يقروه الذي هذا 
الرسولدين من بالإصرار علم 

هيوالقراءة انملو، هي والتلاوة الملفوظ، هو اللفغل أن اعتبار على وهذا 
الصريحالمصوص فإن وباحللأ حقا يحتمل الإمحللاق هذا كان وّ المقروء، 

يقولونلا أنهم والحديث المنة أئمة وسائر أصحابه وأعيان أحمد الإمام عن 
الخلوغير ولا مهللقا الخو هي التلاوة يقولون ولا مخلوقة، غير ولا مخلوقة 
انميغير ولا المس هو الأمم يقولون لا كما مهللقا، 

)ا/أ"اْ(،الدبحي، عدالله د/ العلامة الشيح كيالة المحقق كلام للاجري، الشريعة؛ ، ١١
 ،_u الالخ،،صخ؛مآ، لابزننمة، الأثقل: في الأخلاق، ييطر؛ )١(؛Jضمنءقائ

وا،•؛، srvirvTjو)^\إلأب\\لأ(؛ ١٧١٠)م لأينب٠يأن، و.جموعاكاوى: 
وءشارْالإ.ام)آ/؛امآ(، القيم، لأبن اكواءقاJرطة: ومخمر وآ"ْه-خهه(؛ 

•صآَاا العلتاتي، د/ءر،اينغ~ة؛ 



٨الكبير التفسير ش الصفات آيات من الرازي موقف 
=^=د========صا

١٠ومعنايلفظه معجز الكريم القرآن الرابع؛ الوحه 
هوومما ومعناه، بلغظه معجز الكريم القرآن أن على مجمعة الإسلاميه الأمة 

بمثلهيأتوا أن على حميعا، والجن الإنس بل الكفار، به تحدى ئد الله أن معلوم 
الإتيان.عن فعجزوا مثله بحديثر بل مثله، ؤرة ببل مثله، سور بحثر بل 

يأنوئلا ألمث؛ان ^١ لمثل يأنوأ آن ءلأ وأل>ى ألإذس آجتمت ين •' تعالى نال 
يثرزت^أم ت تعالى ونال [؛ ٨٨لالإ'ما»: طإ_يرإه لمي سمن؛ '؛ث رز ينلب، 
كتمّإن أف دون ين آسثلمم من ؤآدعوأ مفشتت نئيدء سؤر مئر نامأ نز أشته 

■٠^،يمك ريا بثا رنت، ؤ، ءًقنم ؤوإ0 تعالى؛ وقال [؛ ١٣]مود: صندتيث 
[٢٣]ال-نرةت صند.ةنه كنتم إن أف دون نن سهداءكأا يآدعوأ ننله.، من مورز فأنوأ 
أشدؤبؤ ين أنتهلمر من همآدعؤأ بورز همأمأ هل أهمينه يقؤلؤن ٠^١٢ لى! نحا ل وقا 
َكاذواإن ثمحديث ءؤظ؛ألوأ تعالى! وقال [؛ ٣٨]يونس: ه . صنيغل كم إن 

[.٣٤لال>ر: .ه بمن شو 

ومعلومبه، متحدى معجز الكريم القرآن أن القاطعة البراهين بهدم فثسّت، 
الإعجازهذا فليس به، يتحدى ولا معارصته يتهور لا النفي الكلام أن 

العربيالقرآن هدا يكن لم فلو مؤع، المالملفوظ العربي بالقرآن إلا والتحدى 
ولمبمثله الإتيان عن الخلق يعجز لم به أومتحدى معجزا المسمؤع الملفوط 

. ١٠تعالى؛الله من التحدى يمح 

الحديثأما ، »؛ j^CJlالقرأن في الرازي نول لإ؛علال ، ومعا0 بالقش الأعجاز عن محا الحديث )١( 
الحدبث،مأتي الكريم، القرآن في الأعجاز وجوه ؤليفاح بالصرفة الرازي نول إبطال عن 
التاصع،الوجه في عنه 

د/محمدت ونقض عرض النفسي الكلام وبدعة (؛ ٠٢٠ )ا/ الطحاؤية، العقيدة شرح ينظر• )٢( 
٠١٦٢٠٠٣الخميس، 



الكبيرالتمسير في الصفات أيان س الرازي موقف ٨

بالكلامالفول إبطال في البراهين أوصح من والإعجاز التحدي فدليل 
وأنالممسي، الكلام عن عبارة القرآن بأن القول يبطل أنه كما الفسيلا،، 

مخلوق.الله كالم أنه أي محمد. أو قم جبريل إنناء من معناه 

كدبففد مثله كان فإن أوهوبعينه، القرآن مثل المخلوق الكلام يكون أن فإما 
يأترأأن ؤ وألجن ألإض آجثععت نين ٠^٠١< والجن، لإنس ا به تحدى فيما تعار الله 

[.٨٨لالإّرا،: ه ؤا نيبمإ لعمى بمممم َلكث رؤ ييتغ، يأنوذ لأ آنمءان ه-دا بنل 
القرآنقال محمي. أو جبريل يكون أن يمكن فكيف بعينه القرآن هو كان ؤإن 
نفيالإلهي الكادم أن في أصطله يناقض لهذا تعالى، الله قول هو الدي 

قديم.مؤع مغير صوت ولا حرف، بلا 

يئؤلثو قوله؛ فإن والمعاني، الحروف، المقلم بهذا وقع إنما ي )فاكحال 
[،٣٤-  ٣٣]!_: ض-قمكه َةازأ إن نثإهِق ثنيت قاوأ ٠ هبنون لا نف نوم 
تزعملم قريشا فإن وكلمات، وحروف وآيات محور هو الذي المقلم به عني إنما 
أشارواؤإنحا أصلا، اعترفوا ولا الباري نمس في ما يقول ه الض أن 

عليهم.^ه ه المبي من سمعوه الذي المقلم هدا إلى 

يأنوئلا آلئرءاب< ندا ينل ياتؤأ أن عق نآلجن ألإض آ->ثاما بن ؤ،)، ت قوله وكل.لائ، 
•؛^١٢وقوله; حار، إلى إشارة وهدا واه »آهامإ لسن بغعتمم كاى رأز 

هصندغن ّكم إن آض يؤن  ٧٢٠آمحتهلعت،ر من ؤآدعإ مثلدم يصورم فأنؤأ فق أنمينه يقؤلؤن 
شيءبمثل بالإتيان يكون إنما المحيي ولأن سور، أنه في صريح [ ٣٨]يرض: 
يدرونلا مممحا المارى نفى في ما بمثل فأتوا ت يقول أن يجوز ولا محروق ظاهر 

]-Y•](. ٠١)م/١ضالأسانى، لثمي يطر: )١( 



الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

يعرفونه(ولا هو، ما 

تعفليمان أصلان فيه يعلم أن يجب الكريم والقرآن 
أنيمكن لا اختصاص العربي والنفلم اللفظ بهيا له القرآن )أن أحدهمات 

منعاليه دل فيما وخاصة اللغظ، في خاصة أعني أصاد، قيء ذك في يماثله 
أصليأتي ئد والترجمة فالتفسير ترحم، أو القرآن ر فلو ولهذا المعنى، 

غيرفهدا القرآن لفظ كبيان المعنى يبتن بلففل الإتيان وأما يقربه، أو المعنى 
القدرةْع لا الحربية، بغير يقرأ لا أنه على الدين أئمة كان ولهدا أصلا، ممكن 
عتها.العجز ْع ولا عليها، 

بهيختص معنى فله بالترجمة قرئ أو ترجم إذا القرآن أن الثاني؛ ااذصل 
والإعجازوالنفلم، اللقفل لائر مباينة أشد ومعناْ أعاد، كلام فيه يمائله لا 

شاملالإعجاز أن ومعلوم ،، لففله(أ في الإعجاز من بكثير أعفلم معناْ في 
والمعنى.للفغل 

تكالمالله يكون أن أناكر من تلزم التي الفاسدة اللوازم الخامس؛ الوحه 
حقيقة.بالقرآن 

ابنيقول الرسالة، حقيقة أنكر فقد بالقرآن تكلم قد الله يكون أن أنكر من أن ( ١ 
[،٤٠و(ه]الحاىن: َؤيب رمول لمل قف فقال؛ عليه م المقسبحانه )ذكر القيم؛ 
أنهعلى دليل أبض الرسالة باسم إليه إصاقته وفي محمد.، البشري رسوله وهن.ا 
الرسالة.حقيقة أنكر فقد بالقرآن تكلم قد الله يكون أن أنكر فمن المرسل، كلام 

ولناقضىرسولا، يكن لم ؛ وابتداء إنشاء إصافة إليه إصافته كانت ولو 

صة'آ~هآاقيامة، لأبن ت القديم الحرف، إثّاُت، في تمم المالصراحل )١( 
)"ا/ا/اا/-\<ااا(.لابزيمة، )٢( 
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واهَرم رّولغ نمد وإيم التكوير• محورة قي الملكي رسوله إلى إضافته ذلك 
]اص;آا[(رم

يقولمحقر، تعالى الله وسميه فقدكمر، البثر، قول القرآن أن زعم من أن ( ٢ 
غيره،إلى تعالى كلامه نسمة في وبهتهم 1ءالاوه كدب سبحانه الله )ين ت القيم ابن 

محولالا هذا ت فال ْبن كدب ين كما نمه، تلقاء من قاله بل به، يتكلم لم وأنه 
سقر(ر٢،.الله ومحمليه كمر، فقد البشر قول أنه زعم فمن [، ٢٥]الدر:ه انثر. 

همارةعنكلأماللهمهوكلأماللهأوهوكلأمم_1زمعالىقوله 
القرأن،ص الجنب، على يحرم فلا الشريعة، أحكام إبهنال أومحمد. جبريل، 

لأنالنى.قالتأنتبهللاكلأةبه، ولوجب، الخر'آ،، قراءته... ؤيجوزللجنب، 
زالتياشخ هو إنا الثاس، كلام من ^،٤ فيها تطح لا الصلاة هدم ارإن 

القرآن؛الكiليةلجحد يلزمه بل الهمآم(اا، وةناء0 

.،الك، قال جبريل، قال • يقول أن القرآن من بآية امحتشهد إذا يلزمه كما ٤( 
قوله.على باة 

أنأراد إذا كدا، الله قال ت يقولون أنهم في كلهم لمض المين حلاف، لا إذ 
وعندالله، قول هدا بأن كلهم ؤيقرون القرآن، من بكلمة أويستشهد آية، عن يخبر 

ندامتلأبن المشم: الصراط ؤيفلر: ؛ ٢٢٣-  ٢٢٢ص القران،  ٢٧١في اشان )١( 
وأيلأم(؛ ٢٧٢)ا/لابزتمة، عتة: والنص٣٢؛ الثومحي، 
(.٣٠)A• القيم، لأبن العالمن: 

القديم:الحرف إنات في المشم المراط ؤيطر: ؛ ص٣٢٢امالقرآن، اك؛انفىأن)٢( 
لأ؛نئداْةاوقدس،صمأ.

الر،أبي لأبن اساسالة: ثرح )٣( 
.٣٤" ٣٠ص قيامة، لابن ؛ الدعة أهل بعص ْع القرآن قي المناظرة حكاية ت ينظر )٤( 
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أنله ينبغي فكما ه، أومحمد جبريل هوقول ؤإنما الله، قول هذا ليس الرازي 
القرآزرا،.من يتشهدبآيق أن إذأراد ه الشي أوقال "مريل، مال • يقول 

يقل!ولم تعالى، الله كلام إلى يتمعون الناس أن غيرآية ®ي الله أجمر ومد 
لأثمرآضبمتؤأ لم عنقدأ آلم_زأاو مى؛"  ١٥٥^ت تعالى مال الله كلام عن همارة 
يقلولم القرآن، يسمع إنما السامع أن فأحبر [، ٢٠٤: ^ J^S]1/وه محوذ 
^ل٠قن١بموينر أمم تجنح بج، .ءى ١مح١ث هلذا ؤءث • تعالى ومال القرآن، همارة 
تعالى!وقال ٩[؛ لالإصمِاء: روه َثائإ مل -أثم أة الثتلحنت يمملو0 ألمأ، 

إلرمحأ ممى قثا أنيئ ثالوأ ثقلا هلثا ألمرءاث بمشعوف أنؤن نى م، ءاقف صرثآ 
مآنثح أك إل أوتى تعالى: وقال [؛ ٢٩]الأحناف: وه متذري0 ميهر 

عبارةإلى يستمعون يقل ولم ١[، ]ال>ن؛ وه محا مءائا سمعنا إئا مماوأ لإي ين 
صلالةبدعق اُتدع من قال كما القرآن عبارة سمعنا إنا الجن! قالت ولا القرآن، 

؛المؤمنضأ قول ، وبخلافوالسة الكتاب، بخلاف، وأتى 

إسرائيلوبنوا بيده، لمومى التوراة كتب قد تعالى الله إن • له يقال أن ٥( 
أحدهمحمد كان فإن فيه، سبحانه هو كتبه الذي الكتاب، من الله كلام أحدوا 

همحمد درجة من أعلا إسرائيل بنوا كان ، الكتاب، عن وجبريل جمريل، عن 
بدرجة,

العربيبالكلام عنيا عبر جبريل ؤإن معاني جبريل إلى ألقي إنه قال من وهكذا 
منحمل ما يكون أن يقتضي وهذا إلهاما، ألهمه جبريل يكون أن يستلزم فقوله 

دامنس ِائ أنيق ؤذ\إ تعالى: قال كما او>منين لاحاد والإلهام الوحي 

ص'ّأ-أأقيامة، لأبن الدمة: أهل بعض مع القرآن في الماظرة حكاية يفلر: )١( 
Xor\oro)\اللاجري، الشرعة: يطر: )٢( 
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ؤؤأؤئمطت ومحال [؛ ١١١]ال«اممةت مأدوراه يأثا ؤآفماز ءامتا ئالوأ وبرسول ن مستوأ ١٠
ءآدوْإة محنؤآ ولا محاؤ، ولأ أيؤ ؤح ثثالإيه عكه حفت ؤ، ؤصعه أذ ميت أؤ إك 

ايبتتن،سائر إلى الله أوحى وقد ، ما[ ]القصص؛ ه ا. آلمنتيى يك- وثاعلؤأ إثلف 
معانيعبارة جبريل عن أخذ محمد لأن جبريل؛ عن القرآن محمدأ أخذ من أعلى 

مثاشر٠رالوحي إليهم فالقي البتض وسائر المومتن آحاد أما إياه، الله ألهمه ما 
القرآنإعجاز بأن القول وإJهلال القرآن، اعجاز وجوه إيضاح التاسع! الوحه 

الصرفة.سثبه 

بينما القرآن إعجاز مسألة محي الرازي اصعلراب على نرد أن الوجه بهيا 
قولإلى ومال ناثر فد نجده بالصرفة محال حينما فالرازى والفصاحة، الصرمحة 

مذهبهووافق ، القرآن إعجاز في ياكرفة القول إلى يذهبون الدين المعتزلة 
•النيئر ^ 

تعالىفالله فاسن.، فول بالصرفة القول إذ فة، يالص القول في لف الوخالف 
الساعة.قيام إلى قائم بذلك والتحدى فعجزوا، يمثله ياتوا أن يه المكذين تحدى 

وهوأحدوبادغته، بيانه في القرآن بمثل الإتيان هو بالقرآن التحدي ومجناط 
الكتب،من عيره عن القران يه الله اخممو الاJي هو وهذا القران، إعجار أوجه 

اسة:لأينتج،صيأا-خأا.طر:)١( 

ص؛أا؛للجاحفل، المرة: حجج في: القرآن إعجاز في بالمرفت ،; J_p،Jiيفلرلقول، )٢( 
الجبار،عبد للفاصي القرآن؛ ؤإعجاز ؛ ١  ٠٣ص للرماني، والإعجاز؛ والنكت، 

والأشاعرة؛المعتزلة ين القران ؤإعجاز ؛ ج٦١المغني، صمن وصا"[ا[ل، ؛ ٣٢٤ص
م؛رالالءلان،صم•؟.

صيم\.لءلان، م؛رالوالأثاعرة؛ المتزلة ين القران إعجاز )٣( 





الحيبراكفسير فى الصلات آيات عن الرازي موقف مم 

الإتيانعن التحدي أماص أن وحقيقته بالصرفة، القول حطأ يعلم هنا ومن 
عنعجزهم فيكون ، _L؛l4 يأتوا أن الخلق لهمم صرف هو إنما المرأن بمثل 

الإتيانيستطيعون قد كانوا ؤإن لهم، تعجيز إلى راجعا القرآن بمثل الإسان 
المباينةمن القران يتضمنه ما إلى لا ذلك، عن هممهم الله بمرق لم لو بمثله 

مقدورهم.في داخلا بمثاله الإتيان يكون لا بحث المخلوقين، لكلام 

جنسمن كون بل الكلام، من غيره عن القرآن يختلف، لا القول هدا وعلى 
كونفلا للقرآن، البياني الإعجاز لخاصثة نفي هدا وفي المخلوقين، كلام 

علمبالمرفة القول مقتضى هو اللازم هذا أن علم ؤإذا ذاته، في معجزا القرآن 
فيإعجاز إلى سد أن بد لا لقرآن البياني الإعجاز وأن بها، القول بطلان 

.أ عنه خارج أمر إلى لا نفه 
ساكولياكرىتأنهلوكانماالمعارصة

معجزاالمغ يكون ؤإنما معجزا الكلام كن لم الصرفة منها مع ؤإنما ممكنة 
ه(رى.نففي غيره على فضيلة اكلأم يتضمن فلا 

وبلاغتهفصاحته جهة هومن ليس معجزة، أنه القرآن )وكون I تيمية ابن ؤيقول 
جهةمن ولا فقهل، بالغسبا إخباره جهة من ولا فقْل، وأسلوبه نظمه أو فقعل، 

فمهل.معارضته عن قدرتهم سلج، جهة من ولا فمهل، معارضته عن الدواعي صرف 

جهةومن الفلم، جهة ومن اللففل، جهة من متعددة، وجوه من بينة هوآية بل 
التيومعانيه بها، أمر التي معانيه جهة ومن المعنى، على اللففل دلالة في البلاغة 

ذلك.وغير وملأكته، وصفاته وأسمائه تعالى الله عن بها اجر 

ص'آ'آ>-ْ'ا\.الهرني، د/ءطوالااه ومجالاتها: سادرئ الإسلام ش انمرنت )١( 
القرآن،إعجاز )٢( 



٨الحكبير التفسير في الصمات ايات 4ن الرازي موقف 

المتقبل.الغيب وعن الماضي، الغيب عن بها أحبر الش معانيه جهة ومن 
المنية،الدلائل من ب بين ما جهة ومن المعاد، عن به أخر ما جهة ومن 

ص/يتات تعالى مال كما المضروبة، الأمثال هى التي العقلة، والأمة 
[،٠٤-ثثُه< ثيىو أيفر ألإمثى قاف ثؤ لكل ين الثزءان.بماتى دا نق 

إلاألئاثي، آكر ق م كز ين اهزؤا هدا ؤ، ؛),، lluم،زنتا ولثن ؤ تعالى ومال 
قؤاؤآهنذا ؤ، للنايى ا حنمينI تعالى ومال [؛ ٨٩]الإماءت ه محكنؤيإ 

[.TVلالز.ر: .ه يندثروث تلهم م ؤ ثن 
إعجازْعلى حجة هو القرآن، إعجاز مي الوجوه من الناس ذكره ما وكل 

له.نبهوا ٧ نبهوا قوم كل بل ذك، بمامض ولا 

الدواعييمرقا معجز إنه ت الملام أهل من فول من مول الأموال صعما أس 
الأممملوب صرف الله أن وهو الجازمة، القدرة لب أوبلها،الوجبا قيام ْع 

ملبامثله في المعتادة القدرة صلبهم أو التام، المقتضى قيام مع معارضته عن 
تاليكث، ألنامى عثأ ألا ؤءاينلف ت .؛ لزكريا تعالى موله مثل عاما، 
أنقدر إذا أنه وهو والتنزيل، التقدير سبيل على يقال هدا فإن ١[ ٠ ]•ريم؛ سوناه 

هدهعن جميعهم فامتناعهم يمثله، الإتيان على الناس يقدر الكلام هذا 
الخارقةالآيات< أبلغ من العارضة إلى العفليمة الدواعي قيام ْع العارضة 
المفليمالبلد هذا أهل جميع أموال آحذ إني ت يقول من بمنزلة للعادات، 
إلىأو الله، إلى يشكوا أن على هادرون وهم وأجوعهم، جميعهم، وأضربهم 

الخارقةالعجائ٢ا أبلغ س فهذا يشتكي، من ذك مع فيهم وليس الأمر، ولي 
للعادة.

شعرا،قال أو مثله، تمنيفح على أمثاله يقدر كتابا، هنف< واحدا أن مدر ولو 



اJكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف ،بمم 

وإ0لمتعارصونيفأنتمعارصونى، ممال: يفدرأزفولواملء، 
أحد.يعارصه لا أن العادة في امتغ حلال، ودماوكم المار، مأواكم كفار، 

للعادة.الخارقة العجانِ، من هذا كان يعارصوه، لم فإن 

آمنوهن جميعا، إلكم الله رمول أنا كلهم: للخلق قال بالقرآن، جاء والذي 
دمىرجالهم قتل لي أبثح وقد النار، لحل بي  yjiلم ومن الجنة، لحل بي 

كانيمنمي، لم ومن طاعتي كلهم علمهم ووجب أموالهم، وغنيمة ذراريهم، 
بمثلهيأتي أن على أحد يقدر لا فانه القرآن، هذا آياتي ومن الخلق، أمض من 

يأتي؛مثله؟لا أحدا أن أحبركم وأنا 

اللهصرف بل ، يعارصوْ ولم محادرين، الماص يكون أن إما يخلو لا • فيمال 
سلمهمأو العغلم، المحدى هذا مع معارضته تريد أن ومنعها قلوبهم، دواعي 
رجل؛يقول أن المعتادة القدرة سلب، فان تحديه، قبل فتهم كانتا التي القدرة 

والثرب،الأكل عر ولا الكلام عر مكم أحد يقدر لا كلكم أنكم سجزتي 
الخوارق.أبلغ من فهزا المعتاد. غير كإحداث المعتاد من المتع فإن 

تقديرعلى للعادة حارقا كونه شت، للعادة، حارق أنه ثبتا عاجزين، كانوا ؤإن 
الأمر.نقص في للعادة المامحفة العجاب، من أنه فثستح الفيوالإثثات، المقيضين، 

عنعاجزون كلهم الخلق أن به المشلؤع فالصواب ؤإلأ النزيل، غاية فهذا 
علىه نفتلقاء من ه نفمحمد. يقدر ولا ذللثج، على يقدرون لا معارضته، 

لكلكلامه، سائر وبتن القرآن بين الفرق يفلهر بل القرآن، من سورة يبدل أن 
بمثليامأ آن ء يآلجى الإض آحثعت بن ؤ*؛، تعار: قال كما تدبر، أدر له من 
[.AAمِا،: ]الإ.<ؤاه يلهمإ لني، بمممم َغُى ولو يأنوث لأ ألمر؛اإب ه-دا 

منيحمون ولكهم حاصلة، المعارضة إر دواعيهم يجدون فالناس وأيضا 



٨الييير التمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

لعارصوه(قادرين كانوا ولو المعارصة عن العجز هم أنف

وقدراتهم،البشر طاقات تجاوزت التي وبايعنه بفصاحته معجز فالقرآن 
عنإخباره ذلك في توى ب الغيوب، عن الإخبار من به تفرد بما ومعجز 
مايخالف الذي الفذ الفريد باملوبه ومعجز تقبل، المعن وتحدثه الماصى 

أثتملوما علوم من أحاط وبما ونثرهم شعرهم في أماليب، من العرب اعتاده 
وبماوالحياة، والكون الإنسان مناحي كل لتشمل عت، انمعارف من ءاليه 

ومكان.زمان كل في الإنسان بها يصلح ونغلم تشريعات من تضمنه 

فقهل،وبلاغته حته فصا ينحصرفي لا القرآن إعجاز أن إلى ^٥ تنمية ابن نبه وقد 
متعددةوجوه من معجزة هوآية بل أوإحبارهباشساس؛ل، فقهل، وأسلوبه أونفلمه 

المى.جهة ومن الفلم، جهة ومن اللفغل، جهة من 

بطريقتن؛يعلم القرآن ئءجاز 
التفصلي.الثاني: .وانملريق الجملي انملريق 

بهذاوجاء المبوة، ادعى محمدأ أن بالتواتر علم ند ١ل۵لريقالجمالي: 
محببيهء ومَبمى ثاعر يقولؤن ^١٠٢ تعالى: قال بمثله؛ يأتوا بأن وتحداهم القرآن، 

م*(ئم آم يف يسمم تأمر آم و 'أترفة نى تذم ؤز رصإ ئل آتون. 
هصنيفثنت 'كانوأ إن نثإهة عديث ظثانوأ يؤمنؤن لا بن ئقثلم يقؤلون أم طاغوذ 
«'ا-؛"ا[.لامر;

نلآشته يقوفيثح وأم وتعالى* بارك قال بعشرسورمثله، يأتوا بأن تحداهم نم 

ددقاسالضر:-٢ْ٤(؛ ٢٤vلأبننمق،)٣/الجواباكح؛حونبدل،ديزالمح: ;١( 



٢ اليكبيراكضسر همب الصlUت آطت عن الرازي هوكف ٦ 

صندتيزهكتز إن أف دون ين آستثلعنر محي ؤآدعرأ ممحيثت ^؛٥، سور لمثر 
ءؤوإ0• مثله ؤرة بيأتوا بأن تحداهم عندما التحدى ذروة كانت نم ، [ ١٣ل٠ود• 

أثبدون نن تيدآءد واذعوأ نئيي، بن يثورم دأُدأ ع، ء ريا بثا رنتا ؤ، حفنم 
سحاف،!فقال يفعلوا لن أنهم ذلك ْع وأخبر [، ٢٣مندغزه َقسن إن 

و؛وكفؤاه<، LjcIرالجارْ الناس وم_دها \تج أقار ئأخوأ ئئعزأ ؤش مثأوأ ثم ءؤ؛ن 
ولوبمثله ياتون لا اجتمعوا إذا والجن الإنس جميع أن أخر بل [، ٢٤

٠^١ينل تأمأ وأن والجن الإض آنثئت ين فلبميرا، لعض بعضهم كان 
[.٨٨]الإ,صا،: .ه جط لعمى بمغمم '؛ث ولو ينئي، ئأوث لا ألئنآابب 

بمثلالإتيان إلى عامت والعرب خاصة قريشا دعا أنه بالتواتر أيثا علم وفد 
وقالواالصحابة، وآذوا وآذوه، كذبوه، لأمر ا أول في جمهورهم وأن القرآن، 

وأمثالومجنون، ومعلم وكاهن وشاعر ساحر هو قولهم مثل القول أنواع فيه 
عجزهمعلى بدل وذلك مثله، من بسورة يأتوا ولم يعارضون وكانوا ذلك، 

؛القاJر٠١ ْع الفعل عنها يتخلف، لا الجازمة الإرادة لأن معارضته، عن 
وأسلوبه،تقلمه، في القرآن إعجاز يثمل التمصلي: وانملريق 

بنفليرأحد يأب ولم المعروفة، الكلام أماليسا من ليس عجيب، فهوبدح 
الرسائل،ولا الرجز، ولا الشعر، جس من ليس فهو الأسلوب، هذا 
أمروهو وصفاته، بأسمائه الله توحيد باب من القرآن به أخبر وما ية. ^١١١١ولا 

نبي.غير ولا نبي لا بشر، كلام في ذللثا مثل يوجد لم للعادة، خارق عجيب 
معرفة،وأتم بيان بأحسن مبينة، مفصلة، الماضية الغيوب من به أخثر ومحا 

منبه أمر وما به. أخبر كما إلا خبر منها يألتا لم مفصلة، المستقبلية، والغيوب 

.Y«A>،_لأينتم؛؛ن، الأضاب: الخل.؛ شرح )١( 



٨الكبير التفسير في الصمات أبات من الرازي موقف 

الحياةجواب كل شمول مع تناقص ولا فيها خلاف ا لا التي لأحكام وا الشرائع 
الأمثالهي التي العقلية، والأقية اليقينية، الدلائل من به حاء وما الإسانية. 

مثؤًكفي بن لاثابم، قنن)0 ٠^١ ؤ، صثنتا تعالى: قال كما المضروJة، 
[.٥٤]اتكهف: .ه جدلأ ق أنتفر ؤكال 

لمغلهمعجز القرآن كل إذ حصره، يمكن لا الكريم القرآن في الإعجاز إن 
علىحجة هو القرآن، إعجاز في الوحو0 من الناس ذكر0 ما وكل ومعناه، 
.له نبهوا  LJنبهوا نوم كل بل ذلك، بناقض ولا اعجازه 

لأنعالي، الله من الخوف، له يوجب سا إن ف، 
لإثلاعا الخوفا هدا فيثعنا ترحمان، وبينه بينه ليس القيامة يوم سيكالمه تعالى الله 

منبد ولا يحالة، لا يحاسّتا لأنه ر، 
الؤالحرايال٢،.لداك عد أن 

اوجّيؤتعالى كلامه من القرآن وأن يتكلم تعالى الله أن وأست، مزآمن أن كما 
منفيه ما وترك الأوامر من فيه جاء ما وامتثال واحترامه، القرآن تعغليم هذا له 

وعنتعالى الله عن الأحبار من فيه جاء ما وتصديق والمحدورات، المنهيات 
حقةواللأ السابقة مخلوقاته 

العبديجعل كلامه من القرآن وأن تعالى، ^ه 

الضير،ودئاتق (؛ ١٢٩,, iVA-Vij؛ YY/i)لأينت_ب، الممح: الجواب، يفلر: )١( 
_U-\ir '■\ وماالوادي، أ/أحلام المرة: في الرازي الدين ُخِ وآراء

يعدها.

المسضالاه أصماء وشرح (؛ Y'U-Y"\/Y)لأونءي»ين، ت الوامحهليت الشدة شرح ينثلر؛  ٢٢)
Y.٠ ص الممر، حصة د/ ; المتة الكتب، نى الواردة وصفاته 

لأبنءث؛مض،الواطئة: العقيدة شرح ينظر• ، ٣١





٨اككبير التمسير في اكفات أيان من الرازي موقف 

قلوتعالى، تبارك الله فان ، الهداية أبواب أعفلم هي وتدبره القرأن تلاوة أن إذ 
للذاكرين،وذكرى وبشرى ونورا وصياء ورحمة هدى عباله على المبين كنابه أنزل 

منوأمراصها القلوب أسقام من شفاء فيه وجعل للعالمين، وهدى مباركا وجعله 
منفيه وصرف أقوم، هي للتي يهدى للعالين، رحمة وجعله ونهوات، شبهات 
ذكرىلهم يحدث أو يتقون لعلهم والوعيد الايات 

نجاتهإلى وأقرب ومعاده، معاشه في للعبد أنفع شيء )ليس القيم; ابن يقول 
أياته(معاني على الفكر وجمع فيه التأمل ؤإطالة القرآن تدبر من 

جامعفإنه والتفكر القرآن؛التدبر قراءة من للقالب أنفع شيء )فلا ويقول 
يورثالذي وهو العارفين، ومقامات العاملين وأحوال الماترين منازل لجمع 
والشكروالتفويض والرصا والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والنوق المحبة 

جمععن يزجر وكذلك وكماله، القلب، حياة بها التي الأحوال وسائر والصبر 
الناسعلم فلو وهلاكه، القيبح اد فبها التي المدمومة والأفعال الصفات 

مرحتى بتفكر قرأه فإذا سواه، ما كل عن بها لاشتغلوا بالتدبر القرآن فى ما 
آيةفقراءة ليلة، ولو مرة مائة ولو كررها قلبه شفاء في إليها محتاج وهو باية 

إلي،وأدعمح، للقلب وأنفع وتفهم، تدبر بغير حتمة قراءة من حير وتفهم بتفكر 
الكريم،القرآن الذكر أفضل أن كما ، القرآن( حلاوة وذوق الإيمان حصول 

حيرهو الذي وتعار، تبارك كلامه هو به الله يذكر أن للعبد ينبغي ما حير فإن 
الباطليأتيه لا الذي وتنزيله الله وحي وهو وأنفعه، وأصدقه وأحنه الكلام 

م-ص الأول، المم الدر، د/•ءLJالرزاو، والأذكار: الأدب ض ينظر؛ )١( 
 )٢(JU :لكينU؛ لأبنالشم، ارجا)٦السعادة، ضاح ؤيفلر: )ا/«هإx^^ا\(
)ا/ا،؛'ا(.العادة، مفتاح )٣( 



اوكسرالتفسير ض الصمات آيات محن الرازي موقف ٦؛ 

أضلعلى وتعالى تبارك الله أنزله كتاب وهوأضل حلفه، من ولا يديه محن من 
ه.الله عبد بن محمد حلقه من وحيرته ومصعلفاه عبده على رسول، 

ماأ؛اهنأنس الص حقدثت إلا نم يأمّلئث■ ^؛٤٠ ت وتعار محارك الله يمول 
[oMi :٣٣ ،] اللهصلوات الرسول لشرف كبير اعتناء هدا )قي كثير: ابن يقول

وحضرا،سفرا ، ماء صباحا يالقرآن، الملك يأتيه كان ■حيث، عليه، وسلامه 
الكبمن قبله مما الكاب كإنزال لا بالقرآن الس كان.اتيه مْ- مل 

الأنبياءمن إحوانه صاتر من مكانة وأعغلم وأجل أعر المقام مهدا التقدمة، 
ومحمدالله، أنزله كتاب أشرف فالقرآن أحمعين، عليهم وسلامه الله صلوات 

تعالى(را،.الله أرسله نبي أعفلم 

وصفته،الله كلأم فالقرآن وقفله، به الموصوف هوبقدر وقفله القرآن محير إن 
لهمحمي فلا وصفاته، أسمائه في سبيه ولا له محمي لا وتعار تبارك أنه وكما 

وأسمالهذاته في المهللق الكمال وتعالى تبارك فله كلامه، في له شبيه ولا 
حلقه،من سيئا وتعار تبارك هو يثبه ولا حلقه، من شيء يشبهه لا وصفاته، 

ألصا/_هألمخ وهن شج؛ َؤ£لمء ؤليس والفليرت الشبيه عن وتقدس تعار 
الخالقبين كالفرق هو الخلوفين وكلام الله كلام ين والفرق [، ١١زال—وري• 

والخلوقزأى•

WWM

)ا"/بما(.اّا، شير1^0 يفلر: )١( 
سر.بمرق ، -٣٦صr١٦الأول، المم البدر، د/ءدالرزاق والأذكار: الأدهمة ض )٢( 











٨الكبير التفسير في الصمات ايات من الرازي 4وفف 

[.٢٩]اوقرْ: إمصعاه ^^jfo ؤ، ما ثكم 
الرتكم آس ؤدبممحر تعالى.' قوله منها مواصع، ثمانية في )الخالق( وبالفعل 

ألكيئأس >ؤئن : وقوله [؛ ١٠٢]١^٢: ةعثنوهه< ّرت>ؤ ًًقلي مذ نو إلا إله 
إآ[.اهمئه]الحثر:

.هآهم آثثى هو رثلكن وإة تعالى؛ قوله في مرتين )الخلاق( وبلفغل 
٨٦.]

محاىلاصعلق ^،!١ يقخد ر أس ود ولو تعالى! قوله فى )يخلقكم( وبلفغل 
٤[.لالزم: .٤٠ ألمهثار ألنبمد أثق ئن نيحممأ ئقآء ؛؛1 

•٢[ ٠ لالمر'لأتث  ٠٤ثيما ثؤ ثن عئادر وأذ •' تعالى قوله في )نخلقكم( وبلففلّ 
وآلإذسآنن -ثلمئ ورما •' تعالى قوله منها مواضع، حمسة في )حلقش( وبلففل 

ثادبيك وقاو، : تعالى قوله في )حلقتك( وبالففل [. ٠٦ه<لالازاريات: . توهمن إلا 
•٢٩• تم؛م ا.ه ثنتا ثك ؤثز ث-ل من ■٠لمتلف وثن هغن و هو ييدك 

أثأد ١٠آزثف إل ثننن أي معش نا و»ال ت تعالى قوله منها مرتض، )حلقتني( وبلفنل 
[.١٢ل١لأءراف: .و طن ين وثقنه ماد ين -ثاثفر منق ثو 

بمرلانجن أكن لم وثاو • تعالى قوله منها مرات، ثلاث )حلئته( وبلفغل. 
•[ ٣٣لالحجرت وه منثون خمؤ نى تلثز من 

.اهسدللد ^٠ ٣٥■غلمش وأدى I تعالى قوله منها مرتين، )حلقك( وبلفغل 
٧[.: jlWM]؛

نمنقم' ألمح، وأس تعالى! قوله منها موضعا، عشر ستة في وبلففل 
ثجخننمنن دام ين يممن من عم ين مز ثالإ ثم يغطم ثم )إ؛ذلإ 



اوٍكبيرالتْسير قي اك،مات أبات من الرازي موقف  لقلتا
جعلقم صنف نن أوى-نةو؛لم ه ه ؤ ت وقوله •،[؛ ;لاروم وه نجث عنإ نثعنق 

الثييرهؤهوألميم نثآء ما ^، ٥٥رثتن صنم1 تدمم من جعل ئنِ ئزة بمدصعق من 
■ظثنا>اؤكذ تعالى! قوله منها موصعا وعشرين أربعة قي )حلمنا( وبلفظ [. ٥٤لالروم: 

أء•ل١لمحن• لوه شم تمح—ي ف، ألأنس -ثنتا وقوله! ٤[؛ ناس: َلإد؛إ< ق ألإنس 

ننإئا ألناس ثني ؤ تعالى.' قوله منها مواخم عة تفي وبلفغل)حلمتاكم( 
-يوهعي أس  ٤١١آثي ضو آًقزثئ إف ^،^١ زمآل ئيغ وتلقؤ أنئ رم 

[.١٣]الحجاتت 

أةالإنس يدءءغر ت تعالى قوله منها مواضع، أربعة في )حلقناْ( وبلففل 
[.٦٧]مريم: ث؛كثينئلىبم،شثا

وقدددآ.تذتغثب ؤ-ؤأ I تعالى قوله منها مواضع ثلاثة في )حلفناهم( وبلففل 
[.٢٨ان: ]الإ;أظ!مه دثأ ثقا زإذا أننثئ 

[.٣٩:  jU]1^-ه ألحي إلا حنفتنهثا >ؤما تعالى قوله في )حلمناهما( وبلففل. 
[.٧٨]النعِا،; ه ر. مدن يهو حكي ٠^٢^، I تعالى قوله في )■>lJ4^،( وبلففل 
•٠^٨,ثى؛ َم، أنس تعالى؛ قوله منها مواضع أربعة في )حلمه( وبلففل 

٧[.جل.ة: لال< ١٤ل. طين ثن ألإمنن حق وبدأ 
ومثيعدفء مها هًظم طثه1آ ؤواي0وثأ؛ تعالى; قوله في )حلمها( وبلفغل 

قولهمنها مواضع أربعة في )حلمهم( و؛لمظ. ٥[. ]الحل:  ٠٤ؤادأيكلول وميا 
^^^^ضيآوثةاقمحصِناوةأوؤَقأالى:وَن؛ عت

[.١٠]نمك: .ه قنحدؤن بمات؛تثا ؛و؛مأ ئو؛ منيم أشد هو حنمهم أدى أثه أنى 
ألثثوتخإى نن ثادهر ؤوؤأن قوله منها موضعين في )حلمهن( وبلففل 





الكبيرالتمسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

لثنا

الو1نىالمطالب 

ا]خالقصمة من الرازي موقف 

ومقدْةأقدم أن أود الخالق صفة من الرازي موقف عن الحدث ني البدء نبيل 
منأحدثته وما الخلف، عند الخالق قضية أهمية نعرف لكي وموحزة، مهمة 

هم.أنفالمتكلمين وين بل والتكلمين، الفلاسفة ين حلاف 
:إلهمية بالغ في هما أمرين ثمة فهنالن، 

والمتكلمين.الفلاسفة بين فيه والخلاف العالم، حلق •' الذول امذمر 

المعتزلةالمتكلمين، بين فيه والخلاف العساد، أفعال حلق ا1ذمر 
الجبرية.والأماعرة القدرية 

فيالفلاسفة لوافقوا ون.لك ولوقالوا الأناعرة، عند أزلا يسر لم العالم فخلق 
العالم.بقدم نولهم 

أنبد لا تعالى، الله حلقه وحين مخلوق. عندهم حاديث، هال.ا على فالعالم 
وعلا.جل الخالق لأنه الخلق، صفة تعالى به نامت نر تكون 

تكنلم الش الحوادث تكون ت الأثعرية وهنهم الكلام أهل نمير حب وعلى 
لازموهدا فهوحادث، الحوادث به حلت، وما تعالى، به حلت، قد نبل من موجودة 
^امن هروبا ينفونها ولدللثج ظنهم في الإحتيارية والصفايت، الأفعال لإثبايت، 
اللازم.

تعالى.بالله فامحت، ند الخلق صفة تكون أن أنكروا الأثعرية ولكن 



اككبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي محوفمؤ 

هوموجودا يكن لم أن بعد العالم حلق تعالى الله ان نولكم ت لهم مل وحين 
مذهبكم.وفق به، الحوادث بحلول قول 

المعول.هو والفعل المخلوق، هو الخلق ت بقولهم التساؤل هذا عن أجابوا 
الخلقبعند تعالى بالله تمم لم الخلق صفة أن العبارة؛ بهذه ؤيعنون 

بذاته.قام فحل منه يكون أن غير من بقدرته وجذ الخلق بأن ذلك ؤيفرون 

ءنال.هميتجدد لم مواء حلق ما وبعد يخلق، أن نل عندهم تعالى الله ال حل 
،؛١٧إضافة إلا 

حادث،فهو الحوادث من يخلو لا ما ت المتكلمين قول بين التي فالملة 
والفحلوالمخلوق، الخلق فى قولهم وبين لها، أول لا حوادث ومنعهم 

ثلأ،باد الأحر على مترتب، الأمرين أحد إن ل جدا، قوبة صلة والمفعول 

أفعالذللثح ومن شيء، لكل حالق تعالى فالله البايت أفعال حلق عن أما 
بحمران من مرتبة والخلق حالفه، والله إلا الكون فى شيء يقع فلا البال، 
القدرية،المحتنلة بين الخلويل النزاع محل ت الة الموطْ والقد.ر، القفاء 

؟معا لهما أو أوللعبن.؟ تعالى للرب الخلق يت فهل المرية، والأشاعرة 

والفعلالمخلوق، عين هو الخلق أن على متفقون والمعتزلة الأشعرية أن وبما 

ومجمؤع؛ ١٠٤— وص١٥١؛ ٤١٢—تيمية،لابن I النزول حاودن> نبح بنتي• )١( 
Xoy<\-o^Aj <:TV\-TVA/o)الخاوي، 

شحكلام من 'علتها والرد الصمات في ٌن"مهم المتل.عة عليها بني التي الأصول، ٠ يتغلر )٢( 
الحواليد/فر الشيخ وثومة )'آ/بما،'آ(؛ د/ب.القادرصوفي، الإّلأماينيب: 
ص؛ا.كاملاالكوادي، تمحابض.مالُالم: 

وصتا'"ا.صا"ي؛ د/بلالرحمناوحمود، القضاءوالقدر: يفر: )٢١( 



التفسيرفي الصفات أمات من الرازي محوفف ٦- 
فنا

طرقيعلى فيه صاروا ناينا العباد أفعال حلق في ناينوا أنهم إلأ المفعول، هو 
نقيض•

لله،فحال فحله يكون فاد لفعله، فاعل العبد أن يقولون؛ فالممترلأ 
حالقضفاثبتوا فعله، يخلق فالعبد لله، مخلوقا يكون فلا لله، حلقا يكون فاد 

القدر.فنفوا تعالى، الله مع كثيرين 

وغيرها،العباد أفعال من شيء كل حالق الله أن ثبت، •' يمولون وااثشاعرة 
المفعول،هو الفعل إذ الله، لغير مفعول ولا فعل هو ما الوجود في يكون فاد 
مجبورفالعبد تعالى، لله بل لهم فعاد العباد حركات تكون فاد 

معتقدأفسد الذي هو المفعول هو والفعل المخلوق هو الخلق بأن فالقول 
رالقدرل في والأثعرية المعتزلة 

والعقليةالقلية القدرية، والمعتزلة الجبرية، الأثاعرة حجج يدكر والرازي 
مدهبه.حسب، على كلأ 

واإعلم١الداعي بمسألة المعتزلة على مجيبا 

)آ-/ا-\مآ-يا'آ(؛و.جموعاكاوى، )ا/آها-*آها(؛ لابزيمية، المقيئة: ينفز: )١( 
x٦٩y)٦ا٦^٦-المرية،المنة ومنهاج 

-١٣٢ )Y/ صوفي، مدالهادر د/ الصفات: في مذهبهم المتيمة مليها بمي التي الأصول )٢( 
(.٣٢٠و)م/(؛ ٣٢٢

جما،صاآا-أأا؛مج«ا،جا<ا،ءسام-أم؛الشرالكبير، ينظر: )٣( 
وثرىالأصحاب، قول صعق، الموضع هذا وفي • ص'آا ، ٢ ٠ وج ؛ ٢ * ٢^٦ ٠ وصوم 
yyص وج؛أ،صسهخ؛ وعجأا،جمآ، وص*ه-\ه؛ ؛ المعتزلة، مدمب، 
=ّ صy٦ صأ-م؛ومحها،ج.م، وجا/أ، صا،ها؛ ،^٢، ومحل> ؛ ^٢٦١



ؤمالكبير التفسير في الصفات آيات س الرازي موقف 

موقفحول المبحث هذا في الحدث وستركز ، الإشارْ! بهده اكتفيت لذا 
البحث.هدف هو هذا لأن الخالق، صفة هن الرازي 

منوموقفه ، لها أول لا حوادث حدوث من الرازي لموقف تعرصت ولو 
المنمود!.عن وحرجنا المقام، بنا لطال العباد، أفعال خض 

ماهذ.ا فحب. الخلق صفة هن الرازي موقف محأعرصر ب، الطلهان.ا وفى 
إليه!١التنويه أحببن، 

بناءالمخلوق، هوعن عنده فالخلق عار، الله عن الخلق حقيقة ارازي 
عقليةبائلة هذا قوله على واستدل تعار، بالله الحوادث قيام منع ر شبهته على 

ونقلية.

منءل.يل.ْ مواحلن ني أوردها نقد بها المعتزلة على أجاب التي والخلم الداعية مسألة عن أها 
لي،؛ ١ اآ* صر،ج'؟، وٌجاآ، ؛ ج؟،، ^١ لكلآتيت وهي تمره، 

؛وص١٢٢؛ ١ صxi ، ١ ج٢ ، ^٦ ؛ ١ ص؟٥ ، ٩ ج ، ٥ ومج ؛ ٢٠٤وص ؛  ٥٣ص
وصس؛؛  ١٧١وص ،  ١٦٧-  ١٦٦وص ؛ ١٤٧وص ؛  ١٢٢ص ،  ١٣ج٧، ومج 

،٨ ومج ؛ ٢٠٩وص ؛ ٢٠٦آآأ؛جإا؛صاماوص وص ؛ ١ وص'آبم ؛ ١ وصَاخ 
؛١ ^١٢ وص ؛ ١ ٠ • -  ٩٩وص ؛ ٨٤-  ٨٣وص ؛  ٥٩وص ؛ ٢ ٠ - ١ ٩ ص ، ١ ٥ ج 

-ص٣٦١، ومج٩،جم١١؛ ^٤٣٢، ص٩٧وجآ"ا، صأ0ا؛  s\lK\i^وص 
،١ ج؟ ، ١ • ومج ؛  ١٣٢- ١٣١وص ؛ ١١٤ص ،  ١٨وج ؛ م>ا"١ -  ١٦٦وص ؛ ١٦٤

،٢ ٢ ص ، ٢ ١ ج ، ١ ١ ومج ؛ ١ ٨ • ص ، ١ ٠ ص؟ ، ٢ ٠ وج ؛ ١ ٦ وْ وص'آما، ، ص٨٦ 
،٢٣ج ،  ١٢ومج ؛ ١٩١وص ، \ 0S_J، ص٣٢، ؛^٢٢ ١٣١^وص ،  ١٣٤وص 

وصآْا•، ص٢١ومحاُا،جآّا، ص*خآ؛ وءجْا،جآآ، ؛ ص٢١صاُ، 
ءخ،•ا ^٤ المجير، ير التغفي لها أول، لا حواديث، حدوث من الرازي لموثق، ينظر 
آا،جثآ،ص'؟'ا؛ومج •ا،جها،صآماا؛وج'آ،ص'آ؛ ومج ؛  ٣٨ص

وفخر؛ ٤ صْ ، ج١٣، ١ ومح٦ صا"خ؛ ، جم١٢ ، ١ ومج؛ ؛ ص٣٤ ، جء٢ ، ومج٣١ 
.٣٣ص؛ الزركان، صالح د/محمد مية والعالالكلامية وأراوه الرازي الدين 



اJكبيرالتفسير فى الصفات ايات من الرازي موقف عم 

والنهاواكز رآغتقف وأ'لأبج، ألكتزت •٠^٧ ؤ، ٠^٠١^ • تحار يوله عند يقول حث 
آ'لآان>شد هلما مآء عن ٢^،؛ عى ه أرد وثآ ألئاس ينثع يثا أك؛و ة تجرى ألب، والملك 

آلكتنأيثن ألتحر وألثحام، أليبمج دشي دآثة حقز ين ذ؛ثا وئ عو.بما بمد 
الناصأن وهي ت الأولى )المسألة [؛ ١٦٤لاJمرة: بمتلوزه بميم محلي والحف 
غيره؟أو المخلوق هو هل الخلق أن في احتلموا 

بالأيةعليه واحتجوا المخلوق، هو الخلق ؛ الناس من عالم فقال 
؛والعقول( 

والحوألكتزت م ق ^إة فال،: تعالى لأنه وذك الأية، هده فهي الأية أما 
أنومعلوم [ ١٦٤]القرة: بمتلوزه لثوم ^٥۶ فوله؛ إر وألنهثاره أبي، دأنتثف 
فدلت،الصاع على يدل الدكا هو المخلوق لأن المخلوق، ش إلا لمن، الأيامت، 

المخلوق.هو الخلق أن على الأية هد>ْ 

بأمور:عليه احتحوا فقد المعقول أما 

فهداالوجود، إر العدم م، الني،ء إحراج •تمن، تمارة الخلمح، أن • )أحدها( 
أوحادثا.فدبما يكون: أن فهوJU والأر للقدرة مغايرا أمرا لوكان الإخراج 

الوجود.إلى العدم ص الإحراج مسمى الأزل في حصل فقد قديما، كان فإن 
فلوالمسبوب، هوتفي والأزل، بالعد.م، بوق مالوجود إر الخدم من والإخراج 

•محال وهو النقيضن اجتماع لزم الأزل في الإخراج حمل( 
بدفلا الوجود، إلى العدم ص يخرجه مخرج ص أيثا له بد فلا محد.وا كان ؤإن 

التفسير: ينفلر بهم• أخر *رصع م، صرح ■منا والأثاءرة، المعتزلة هم بالناس المراد 
.٢٥ص٩ ج٧٢، ، ١ مج؛ ■' همر ;الأصحاب وصرح ص؛"آل؛ ، ج١ ٌحا، الكثتر، 



٨الضير التفسير في المفات أيان من الرازي 
^========ء=

لل.التؤيلرم الأول، في كما فيه والكلام إحراجآحر، من له 
إلىعدمها من للأشياء مخرجا كن لم الأزل في تعالى أنه )وثانيها(: 

يحدث؟لم أو أمرا أحدث هل الأزل في ثم وجودها، 
المخلوق.هو الحادث الأمر فذلك أمرا أحدث فان 

شيثا.يخلق لم فهل تعالى فالله أمرا يحدث لم ؤإن 

بينية والنالأثر، وذات المؤثر ذات بين نسبة الموثرية أن I روثالتي( 
لزمحادثة كانت إن الموثرية فهدم المب، بدون تقريرها يستحيل الأمرين 

الأثروحصول تعالى، الله ذات لوازم من كانت، قديمة كانت، ؤإن التسلسل، 
ولازمالعغليمة، القديمة الصفة هده لوازم من الاستقبال في أو الحال في إما 

اللهيكون فلا تعالى، الله ذا لوازم من الأثر يكون أن فيلزم لازم، اللازم 
موجبة،علة فيكون التأثير، ذللث، إلى مضهلرأ ملجأ بل مختارا، نادرا تعالى 
كفر(رأ،.وذللث، 

لهبد لا الفاعل لأن ة، حم)المفاعيل المفاعيل لأنواع إيضاحه عند ؤيقول 
عرض،من الفاعل ولدللئح زمان، من الفعل لدللث، بد ولا الصدر، وهو فعل من 
آخر،ثيء ومع مكان، وفي به، المفعول وهو آخر شيء في الفعل ذللت، يقع قد ثم 

تعقلية مثاحّثج وفيه المفاعيل. هن.ه فى القول غثط فهدا 

العالم.الله حلق I كقولما به المفعول مى 
منلزم نديما كان إن له المغاير ذلل؛إ لكان للعالم مغايرا لوكان العالم خلق فإن 

،١ ٤ ومج ؛ ١  ٣٠- ١ ٣ ٤ ص ، ١ ج ، ١ مج ؤينظر: ؛ ١ »؛_AU ، ٤ ج ، مج٢ اعير، ير المم 
 ،٢^YOU.
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حلقإر حلقه افتقر حادثا لكن ؤإن مخلوقا. كونه ينافي وذلك العالم قدم فدمه 
التسلسل.ولزم آحر، 

أنوجب زمان إلى افتقر لو لأنه أنفعلاللهبميصاترمان، )وثانيها(; 
اكلل.ولز-م ' آخر زّْان إر الزمان ذلك حدوث يفتقر 

قديمالكن إن العرض ذلك لأن العرض، عن يتنض الله فعل أن ; روثاليهل( 
وهومحال(التسلسل، لزم حادثا لكن وإن الفعل، قدم لزم 

المخلوق.هو الخلق بأن يقول; أنه الرازي لكلم حلال من فانفح 
معناه؟هو وما الرازي؟ عند الخلق حقيقة هى فما 

ينموصةؤإصافة ينموصه نة عن شارة الرازي; عند حالقا كونه معنى 

الأشياءهده حصول في تعالى الله قدرة تأثير ~ والإخافة المسبة أي — وهي 
بأبيمتأثرأ حفيقة، العبد وعلى ، مجازاتعالى الله على الخالق وهويهللق 

إطلامحافي احتلموا قد الماس أن يذكر فهو المعتزلة. من البصري الله عبد 
الل،-مالى:على لففلالخالق 

وعلىحقيقة العبد على الخالق إطلاق وقال: بالغ البصري; عثدالله أبو ١( 

.٠ ٤ صى  ١٠٠ ج ، ١ مج لكبير، ا لضير ا ( ١ ) 
•١ ص'؟ ا ١ ج ، ١ ْج •* الكبير التفسير ٠ ينظر )٢( 
أصحابمن كان أنه القاصي ذكر البصري، علي بن الحسين هو: البعرى عبئالله أبو )٣( 

سنةنوش عبدالله، أيي المرشد يالتخ وصفه عر القاصى عادة حرت وقد هاشم، أيى 
)ا/ه'آا(؛الخثسى، للحاكم ت المائل عتون شرح •' ينظر منة• وثالث ومتين مع 

٠١ ٠٧صه*ا-عبدالمار، للقاصى ت ا وطبقات 
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وهووالحبال، الظن عن همارة وص التقدير، عن عاره الخلق لأن مجاز، الله 
،.مجازار ويهللق محال، تعالى الله حق وفي حفتقة، حاصل العبد حق في 

يقولذكره، الأتي الأصحاب فول وصعق وقواه القول بهذا تأثر والرازي 
غيرالعبد أن على الأية بهده أصحابنا بعض احتج ت الثالثة )المسألة I الرازي 
كانواالتي الأشياء سائر عن ه نفميز تعالى إنه فقال؛ ه نفلأفعال حالق 

[١٧]١^: ه بجلي لا َدن ثنلق وثثو ت نوله لأن الخالقية بصفة يعبدونها 
الإلهيةاستحق إنما وأنه الخالقية بصفة الأنداد عن ممتازأ كوته بيان منه الغرض 

لبعمىحالقا كان لو العبد أن يقتضى فهدا حالقا، كونه بس، والعبودية 
يقدرلا العبد أن علمنا باطلا ذللت، كان ولما محبودأ، إلها كونه لوحب الأشياء 

توجوه من عنه الجواب المعتزلة فالت، لإيجاد وا الخلق على 

والأرضالوات! من ذكره تقدم ما يخلق أفمن المراد أن • اإتول الوجه 
حلقعلى يقدر لا كمن والجبال والنجوم والبحار والنبات والحيوان والإنسان 

ولمإلها يكون فانه الأشياء لهده حالقا كان من أن يقتضي فهدا أصلا، ثيء 
إلها.يكون أن ه نفأفعال على يندر من أن منه بلزم 

يكونلا ممن أفضل كان حالقا كان من أن الأية: معنى أن ت الئاني والوحه 
يدللا اسر وهاJا والعبودية، الإلهية في بينهما التسوية امتناع فوحب، حالقا، 

إلها.يكون أن يجب، فانه حالقا كان من كل أن على 

أنومعناه [ ١٩٥اذ١: ]الأءؤبتآه ينشوذ اكجل ألهم ؤ • تعار قوله عليه والدليل 
أنيقدر لا رحل له حصل الذي من أقفل يكون بها يخي رحل له حصل الذي 

إج٨  ٤٠٠ ومج ؛ "٧٩ ٩ ٥^٦ ، ٢ ج ، ١ ٌج • ؤيظر ؛ ١ ص٣ ط ٢ ٠ ج إ ١ ٠ ٌج المجتر، التفسير 
صزاه.
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بهياليق لا والأفضل الصنم، من أقفل الإمان يكون أن يوجب وهذا بها، يمشي 
حملمن أن على تدل لا إنها نم الأية، هده هوالمقصودمن فهدا الأخي، عبادة 

أنبيان الأية هذه من المقصود ههنا فكدلك إلها، يكون أن بها يمشي رجل له 
والمعبودية،الإلهية في بينهما التسوية فيمتغ الخالق، غير من أفضل الخالق 

إلها.يكون الخالقية صفة حصول بمجرد أن محنه يلزم ولا 

علىطلقونممالخالق نمزلألأ 

ذلك،أهللق ومن قال • أفعالنا نخلق إنا نقول؛ لا إنا نفيره في الكمي قال العبد• 
"متثو؛؟؛؛ ٥١يى عنأى • كقوله تعالى الله ذكرها مواصع في إلا أ■حهلأ فقد 

[.١٤]\وذضوو: آ-لإلقإنه أنثن أس ؤشانق. : وقوله ١[ ١ • آلْل؛و 
أياأن حتى العبد، على الخالق لفظ يهللقون هاشم أبي أصحاب أن واعلم 

مجاز،الله وعلى حقيقة العبد ^ى 

حقفي وهو والحسبان، الفلز عن عبارة وذللث، التقدير، عن عبارة الخالق لأن 
محال.تعالى الله حق وفي حاصل العبد 

ليسمدهبنا صحة على الأية بهذه والاستدلال قوية الأجوبة هده أن واعلم 
أيىلم(را،ؤوالله بقوي، 
١^٢٢.على الخالق لففل يطلقون لا المعتزلة من كثير ٢( 

أمراراكزيل،ؤيطر; ؛  ٤٨ص ، ٢٤وج ؛ ٨٥ص ،  ٢٣ج ، ١ ٢ عح الكسر، الضير )١( 
مخطوط.اا'/ب(، )ل/ 

.ص٢١ ، ٢ ج٠ ا ١ ٌح٠ المجتر، ١لتفستر  ٢٢١
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،،١١الفلمع إلا انمد، عر يطلمه ولا الق، عر بمللقه الكعص: ٣( 
همدانمارا^.القاصي وكدا 

انملل٣،.عر الخالق لفظ يطاقون هاشم أبي وأصحاب ٤( 
اواتردةلْا.وكدا يجو3إطلأقهآ؛،، : نالواالأصحاب: ٥( 

تتأؤيلاته تعددت ولقد 

بالقرانصحته عر ؤيتشهد ، يالتقدير يره نفأغلب قي الخلق يؤول ١( 
والاستشهاد.والشعر 

[:٢١ل\ّ■: -ْاوقئأه التم، ؛^ 33اءثد.وا ألثاش ؤي1أئآا تعار: قوله عد فيقول 
التقديرأنه الأنباري: عن اللغة تهدي—، صاى الأزهري حكي )الخلق: 

والاستشهاد.والشعر بالأية غيه واحتجوا ، واكو 

ص\٤؟، ٢٤٧؛ وص٥٨وصّا'آ، ، وص٢١، ص"؟١ ، ٢ ج٠ ، ١ *ج٠ التمرالكيي، ر١( 
•صزا٤ُ ، ج٤٢، ١ وُج٢ ؛ صزاُ؟"٧٩ ، ٢ ج٠ ، ١ ُح* الكمحر، التمر )٢( 
الغيراع؛ر،ح'ا،ج*أ،صم\.)٣( 
عح٤،ج٨،ص٦ْ؟التعسرالكر، )٤( 
.صآ"بم—^١٩"جا،جأ، التمرالمجتر،)٥( 

ذكرتولحث ، ٩^١١ ص ، إج؛ وعج؟ ؛  ١٣صْ ُحا،ج١، التغيرالمجير، ينظر• ، ٦١
،١ ٢ ج ، ٦ ومج ؛ ٥ ٥ ص ، ٨ ج ، ٤ ومج عليه؛ تعترض ولم الأصفهار، لم مأبي 
،١ ٠ ومج ؛ ١٥٧وص، ١١٩وص وص٧٩، *٣، ص ،  ١٤ج ومج٧، ؛ ١٤ْص 
،٢ْ ج ،  ١٣ومج ؛ ص،١٤، ٢٤وج ؛ ٨٥ص ،  ٢٣ج ،  ١٢ومج ؛ ٢٢٣ص ،  ١٩ج

٣٢ج ، ١ ٦ ومج ؛ ٣ ٤ وص ، ٢ ص ،  ٢٨ج ، ١ ٤ ومج ص*ه؛وجآأ،ص'اا؛ 
وص؛\،أ.صأم\، ومحْا،جهل صأخا؛ 

 )V(:بغرلقولاينالأذارىفي.)اتراهم،)ا/؛خا
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أما

[ ١٧]الغكبوت؛ ه انج وقثلتؤيى ؤؤ المقدرين، أي [ ١ ٤ ]المرضون; آ-لثإق\ز،ه< حسن لؤ 
تقدر.أي [ ١ '١ : ]الامم، ياذفيه< ألملم كهتثو ؟؛؛ jjjمن؛عنلق وؤ3اد' كذبا، تقدرون أي 

الشعرتوأما 

•زهير فقول 

^٧٢؛لأ ئم يغلى القوم وبمص حنفث ما نفري ولأئث 
وقاوآحر؛

الأذلإء؛ولأأندى ا>لفني يدى إ ذ
الاستشهاد;وأما 

للأحاديثالخرب قول ومنه بالقياس، وسواها فرها إذا I النعل حالق • يقال 

،وبجير يب ايناه وأدرلكْ ا الإسلام يدرك لم ، الجاهلة شعراء من كان سلس أيي ين زهير ( ١ ) 
مينامافى،سامادالخىأمر

؛٨٨" ٧٦ص لأونقتسة، ! والشعراء الشعر صرانالخهلابهع,ثلرت 
٥(«١ / ١ ) سلام، لاين ت اكمحراء ول خلت 

تحلمت ما تمري ت توله من والمراد • ٩ ٤ ص ملس، أيي بن زهير ن ديوا ٠ في اليت ا لهن ينظر ا ٢ أ 
ولما وأنقذته له، مفست لأمر تهيأت إذا أنك والمعنى ، القْلم، والفري صربه، مثل هذا 

عجزا،يمشيه ولا عليه، يقدم لا ثم له، ؤيتهيأ الأمر، يقدر القوم وبعض ا عنه تعجز 
٠٧٨صىشبه، لابن ت والثعراء الثعر ت يتغلر همة« ونحعص 

فارس،لأبن • اللغة مقاييس معجم * ينفلر وانقضي• حن إذا الشيء صوت هو • أثل • يبمل )٣( 

مرا-؟ع.من عليه وتمت فيما البيت لهذا قائل عر أعثر لم )٤( 
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-طقإلا ندآ ءاؤأن •' تعالى قوله ومنه الخلق، أحادث .' بهايصدق لا الش 
منهكانهالذى جدير، أى I وهوحليق الخير، س المقدار والخالق [، ١٣٧]النعِا،; 

الخنونةوفي ، امتواء المالأمة قي لأن الخلساء، الخلماء والصخرة الخلاق، 
واعوجاجه.نتوه واستوي أملس صار بلي إذا لأنه الثور-ج، أحلى ومنه اختلاف، 

والاستواء.التقل.ير عن عبارة الخلق أن فثبت 

ذلكأن تقتضي لا واللغة التقدير، بمعنى فعل الخلق I الخبار عبد القاصي قال، 
محُأس ؤتاَرك ت قوله في لخلافه نطق الكتاب بل تعالى، الله من إلا يتاتى لا 

ممه[ ١١• ؛; XLJ]؛ظوه كهسن أضن ين محاتئ و>اؤدإد [، ١٤]المومزن: 
لهفعل ولا الملخة وكيفية بالعوام، لملمه الأفعال يقحل كان لما تع-الى 

الأمم.بهازا اختص جرم لا كيلك إلا 

لأنمحال، الله على الخالق اسم إْلالآق البصري: عثدالله أبو وئلأمتاذْ 
محال،الله حق فى وذلك والخباز، والفنر الفكر عن عبارة والتسوية التقدير 

والأنناء،الإيجاد عن عبارة الخلق والخماءةرا،ث المنة أهل جمهور وقال 

آذكرته ما ويؤيد الماتريدية، • والجماعة السنة أهل بجمهور يقصد ( ١ ) 
وأنتكن، لم أن بعد للأشياء الإيجاد هو الخلق بان يقولون والجماعة نة الأهل أن ا(ت 
فقط.التقدير عن عبارة الخلق ت يقولون والأثاعرة بتقدير، مسبوق الإيجاد هدا 
للماتريدى،I التوحيد ينفلر! مصنفالهم، في أتمسهم الماتريدية تول هو هذا أن ت ٢( 

XT٠٦)\الكفي، وتمرةالأدلة: 
توحيدمن وموقفهم الماتريدية I ينظر أيصا> هدا تؤكد الماتريدية في التي الدرامات ؛ ٣( 

Xi0A)\/لثسالأضانى، الأساءوانمنات: 
إلىأحال ولقد التقدير، على وحمله بالإيجادوالإبداع، الخلق أبaللمعتى الرازي أن ٤(؛ 
، ٥٦— ٥ ٥ ص ، ٨ ج ، ٤ مج ; ينظر التقدير. هو الخلق مض بأن تفسيرْ مجن الموضع هدا 

~. بأكمله الهس وسأورد 
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عنعبارة الخالق ولوكان الله، إلا حالق لا I المين المبقول عليه واحتجوا 
 Uذلك(لا/صح التقدير
نآمحاشر َؤث-ثة أضن بث لاًقم لئو ^^؛٦ تعارت قوله عند أيما ؤيقول 

نولهنمير قي بينا وقد وأصور، أندر رأي [• ٤٩صرانتزآل ه أم يردن حلرا ئبمن فيه 
\آ[إنالخاوقهواكديرأآ/]١^: ^٥١^٢^ أرى نقلإ أءثأ-وا ألناش I تعالى 

والشعرالقرآن عليه يدل الذي •' فنقول أيما ههنا نذكره بأن بأس ولا 
والاصتثهاد.

تفآيات القرآن أما 

وذلكالمقارين، أي أفبكزه أحس أممه ت تعالى نوله ت )أحدها( 
كونهير نففوجب والإبداع، التكوين بمعنى حالقا يكون لا العبد أن نت لأنه 

والتسوية.بالتقدير حالقا 

سورةفي تعالى قال الكذب، على بْللق الخلق لمقل أن )وثانيها(• 
النكبوت،!وش [، ١٣٧^تينه]اكرا،:الشعراء! 

بالمموير.تمر0 من المرصع مذا »ي هنا الخلق أول، أنه ضح ف ~
وأنهونمقه، الرأي فيرد ، المحايد موقم، يقف الرازي أن إلى ذهب مجن فول يبطل وبهذا 

ذكرهالسابق الرازي كلام ساق ثم هوالإيجاد الخالق بان: القائلين المتكلمين مذهب يؤيد 
الزركان،صالح محمد د/ والفلفية: الكلاب وآراوه الرازي ال-ين فخر • ينظر المتن• في 

xyirw\_>

الخالق:معنى بأن المرصع هدا غير تفسيره من أحرى مواصع في ذهب الرازي أن العلم مع 
الله.شاء وسأذكرهإن . . والتكوين. الإيجاد هو 

.—^١٩صرآه •جا،جأ، الضيرالكسر، )١( 
(_.Jlاكفحة من هامش)١( ز ذكرته ما يزكي النص هدا  ٢٢)
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إنماوالكاذب ٧[ ]ص: \-ليؤقه إلا ثتلآ ^إن ت ص محورة وفي ، [  ١٧لانمكبوت؛ إتةه< 
ومرره.حاطرْ فى الكذب يقدر لأنه خالقا محمى 

ؤلإ~أنولبمفمنثوهيقوله: هذْالآةاشضفىشرها، روثالتها(: 
وأندر.أصور أي [ ٤٩لآلعمان: ه أم ُإدن ءث؛دا ئ؟ؤث بيو ئآمح آشر َئث_ثة أثثن 
عريدل ذلك وكل ١[ ١ ٠ ^: ]١٧أشوه تثن أسن  atمحأئ ^٧٥ • تعار وقال 

والتةال.ير.التصوير هو الخلق أن 

[٢٩:]IJ^؛ حمناه ألأكو ئدنا4 -ثلث ؤ»ووأقوأ قولهتعار: رورايمها(: 
الإيجادعلى ءؤ-حلر،ه قوله) فلوحملنا إرالماصي، إثارة ءاؤ-ءلله ونوله: 

الزمانفي أوجده تعار فهو الأرض في ما كل أن المعنى: لكان والإبداع، 
يمححتى التقدير على الخلق حمل وجب فإذن بالاتفاق، باطل وذلك الماضي، 

،.(١٢الأرضر١،.... في الأن وحد ما كل الماضي في قدر تعار وهوأنه الكلام 
حينماوذلك الحلم، إر تعار الله حق في ؤيرجعه بالقدير الخلق يؤول ٢، 

-ثلىاثيى ,بمي >اؤآن—غذ تعار: قوله عند يقول حيث والغاطر، الخالق بين فرق 
[:)فانقلطاكرقبينالخالقوبينالخا>واارب؟

المّاضي؟بصيغة وأ'لأرصه ألسنؤت ثى أدى أنميبمي ؤ : لمقالههن؛ا: وأيضا
امحسمبصيغة ١[ ]فاطر: وأ'لأنج،ه أانمدتي نابي هث ؤأثاِ فاطر: محورة في وقال 

الفاعل؟

ا؛تول:عن الخواب في فنفنول 

فىالنافذ علمه عن عبارة محبحانه الله حق في وهو التقدير، عن عبارة الخلق 

صن، ( ١ هامش) في سابقا ذكرته ما يؤكد النتس هذا )١( 
٦^،جد،صهه— ،ج؛ الكر، الشسر )٢( 



اJكبدرالتفسر في الصقات ايات من الرازي موقف 

والممكنات.الكائنات ذوات حمّع إلى الواصل والجزئيات الكائنات حهّح 

إلىإثارة حالما تعالى فكونه والإبداع، الإيجاد عن عبارة فهو فاطرا كونه وأما 
مشتملمربيا ربا تعالى وكونه القدرة، صقة إلى إثارة فاطرا وكونه العلم، صفة 
أكل.س فكان الأمرين، على 

تعالىالله حق فى وهو التقدير، عن عبارة الخالق أن ت الثاني عن والحواب 
المعلوم،وجود على تقدمه يصح بالثيء والعلم بالمعلومات، علمه عن عبارة 

الوجود.في يحوله فيل الشيء نعلم أن يمكننا أنه ترى ألا 

أنمذهبنا على بناء الأثر وجود حال إلا يحصل لا فإنه الشيء! إيجاد أما 
Iفال السبب فلهذا المقدور وجود حال المقدور وجود فى توم إنما القاورة 

وجودها٠قبل بها عالما كان أنه والمراد ه، آلتموت عؤ.ثفي 

اوموجل. لها فاطرا يكون إنما تعالى أنه والمراد رآلآد>فيه النتوت وفال! 
وجودها(عند لها 

الخالقبين يفرق حينما الإرادة، إلى ويرجعه يالتقال.ير، الخلق يؤول ٣( 

٢[٤ : لالحثر ه العصور ألكلى أس تعالى! قوله عند يقول حيث والبارئ، 
فالخالقيهمخصوصة، وجوه على أفعاله يقدر أنه معناه التقدير، هو )والخلق 

الإرادة(رآ،.صفة إلى راجعة 

يقولحيث ، القصد سل على والتكوين لإيجاد ا عن عبارة بأنه الخلق يؤول ، ٤ 
معنى)أن ! [ ١٤]الملك: وه أثير ألكلم، ؤهو حو س سلث ^آلأ تعالى؛ قوله عننه 

؛و٠ج٧ف١٣٦؛لآظرتمج١،ج١،صا)١( 
ص*م، ١٤ج



اوكسرالتمسهر في الصفات آيات من الرازي موقف 

أنهاكما المقدمة وهده يمحلوقاته، عالما يكون وأن بد لا شيئا حلق من أن يه ألا 
عنعاره الخلق لأن وذلك العقلة، بالدلائل مقررة أيقنا فهي النص بهذا مقررة 

عالمايكون وأن بد لا الثيء إلى والقاصد القصد، سيل على والتكوين الإيجاد 
أنهوكما إلته، قاصدا يكون أن تحل يالشيء عن الغافل فان الشيء ذلك بحقيقة 

عالمايكون وأن بد لا المخلوق بماهية عالما يكون وأن بد لا الخالق أن ثبن، 
وأنبد لا أنقص أو منه أنيد هو ما دون المقدار ذلك، على وقومه لأن بكمينه، 

فديكون وأن بد فاد بالملم مسبوق والقصد واختياره، الفاعل بقصد يكون 
المقدارذللثه وقؤع يكون حتى المقدار ذللئح إيجاد وأراد المقدار ذللت، علم 

اختماصيكون أن يلزم ؤإلأ منه، أنفص أو منه أزيد هو ما وقوع من أولى 
الممكنمحترفي لأحد ترحيحا الأنقص أو الأنيد دون بالوقؤع الهدار ذللثج 
يكونوأن بد لا فإنه نبئا خلق من أن فثبنج محال، وهو لمرجح لا الأحر على 

.وكيفيته( ويكميته المخلوق ذلك؛ بحقيقة عالما 

حيثوأبهلله، ،، الخلوقر غير الخلق بان قال من قول الرازي ذكر كما 

ص٦٧٠، ج٠٩٢ ؤيم ، ١ ٌجْ الكثثر، التفتر ، ١١
تم المخلوق ضر لخلق )٢( 

تالمنة أهل رتأؤيلأت ؛ صلأآ للماتريدي، '' التوحيد في لقولهم ينظر لماتريدية• ا٠ 
الأدلة؛وتمرة الزدوى، المر لأيي الدين• وأصول )ا/حآ'مآ(؛ للماتريدي، 

الأتماعرةبين فيما البهية والروصة ؛ ١٨" ١٦ص الكلام، وبحر (؛ ٣٠٦)ا/للمفي، 
الحربي،أحمد د/ ؛ وتقويما دراسة والماتريدية ؛ ٤٠ص ا عذبة لأبي • واّتريدية 

لرشمىالأفغ١نيت والصمات الأسماء توحيد من وموقفهم والماتريدية ؛ ٢٩٦صهو'آ— 

ومجموع(؛ ١٣٠ )١/ للشهرساس، والحل: الملل في؛ لقولهم ينظر لكرامية. ا* 
مامموض:شماساكار،)ا/ا-م(.



٢ الكبيرالتفسير ض الصمات آيات من الرازي موقف ٦ 

عليهواحتجوا المخلوق، وهوغير الله صفات من صفة الخلق قوم: )قال ت يقول 
Iوالعقول يالأية 

١^٧؛،;أما 

المنةأهل وعند قالوا [ ٠٤]الأءراف: وآإؤثه ئيى -آلم ^ألأ ت تعالى فقوله 
يجبفكذلك له صفة كوته يمعنى بل له، مخلوقا كوته يمعنى لا لله ءاؤوألآت؛ه 

له،صفة كونه بمعنى بل له، مخلوقا كونه بمعنى لا لله ه لقلق ؤ يكون أن 
تعالى.الله بذات قائمة صفة الخلق أن على يدل وهذا 

المعقول:وأما 

يكن؟لم أن بعد وجد ولم الثيء هدا حدث لم قلنا: إذا فهوأنا 
صحيحا،التعليل هدا فحينثديكون وأوجده حلقه تعالى لأنه جوابه: في فنقول 

حدثإنما إنه قوله: لكان المخلوق ذلك حمول نفس له حالقا تعالى كونه فلوكان 

لشيءلا ولزاته ه لفحدث إنما إنه ! قولمامجرى جائيا وأوجده حلقه تعالى لأنه 
اللهقبل من مخلوقا كونه يتقى المعنى هدا صدق لأن باطل، محال وذلك آحر، 

تعال•

يدلوذلك المخلوق، ذلك لذات مغايرا للمخلوق حالقا تعالى كونه أن فشت 
المخلوق.غير الخلق أن على 

قدمقاو.مه من لزم يما قل. كان إن لكان المخلوق غير الخلق لوكان وحوابه: 
،.١ ل وهومحال( التلل، ولزم آحر حلق إر انفر حادثا كان ؤإن الخلوق، 

؛١٣٥—صى؛'مآا هجا،جا، ؤينظر! صر،هآا؛ مجما،ج؛اا الكييرا اكفسجله )١( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الثالثالمطلب 

الخلقصفة من الرازي موقف نفند 

عدحيتما وتأثر الخلق، صفة قي والجماعت السنة أهل الرازي حالف 
باللهتقم لم الخلق صفة أن أى بحال، لله صفة ذلك ليس هوالمخلوق الخلق 

العالم،بقدم القائلين الفلاسفة لقول الفعل ردة هو ذلك في والسب، تعالى، 
شبهةأماس هو أ١حر وّسبا والرازي، الأشاعرة عند أزلا يع لم العالم فخلق 

باللهالحواديث، قيام وهومغ ألا الاختيارية، الصفان، من كثير نفي في الرازي 
حاديثإ.فهو الحواليث، من يخلو لا ما وأن تعالى، 

الخلقأن يالتقديرأي الخلق أول المخلوق، هوعين الخلق بأن قوله على وبناء 
بياته.قام فعل به يقوم أن غير من تعالى الله بقدرة وجد 

عندهيتجدد لم مواء، حلق وبعدما يخلق أن قبل عنده تعالى الله حال بل 
وجودي.لا عدمي أمر عنده والنسبة الإضافة وهده ونسبة، إضافة إلأ 

والتكوشم،الإيجاد وقالبانه أحرى، الإرادة ؤإلى إرالعلمتارة، وأرجعه 
كعادته.فاصملريبؤ القصاw، سبيل 

العبدعلى الخالق إحللاق في قوله وقوى البصري ب.الله أبي بقول ناثر وق 
حقفي وهو والحسبان الفلز عن عبارة الخلق لأن مجازا، الله وعلى حقيقة، 

محال.الله حق وفي حقيقة، حاصل العبد 

حالقالله بأن فقال العباد، أفعال حلق مسألة في أيصا الملف، ، حالفكما 
المعتزلةعلى ورد والقدر، القضاء في الجبري هبه مل. على بناء العباد، أفعال 



اوك1درالتفسير فى الصفات ^ت من الرازي موقف م

والعلم.الداعي يمالة 

وحوه!من عليه الرد سيكون لذا 

تعالى.لله الخلق صفة ثبوت ١^)،؛ الوحه 

المخلوق.هوعين الخلق بأن قال حينما الرازي على نرد أن سمتهليع الوجه بهذا 
الأمة،، aJLmkوباحماع والمهنة، يالكتاب تعالى لله ثابتة صفة ذالخلق 

صحيحة.صريحة دلالة وبالعفل، وبالفعلوة، 

يغنيما بق فتعالى لله الخلق صفة ثبوت على والمنة الكتاب دلالة عن أما 
هنا.إعادته عن 

الإحماع:دلالة وعن 

،،مخiإوقأ موا0 وما شيء، كل حالق الله أن على الأمة ملف أجمع فقد 
علىمتفقون وكافرهم مؤمنهم الأمم وجميع الملل، وأهل بل الإسلام رفأهل 

رءدمه(ل بعد موجود مخلوق، سواه ما وكل الخالق، ه وحل. الله أن 

،،ّرثجل ابن المالح لف المن لموتها على الإجماع حكى وممن 
والأثعريل٤،،

لإجماعا تيمية ابن لإملأم ا شيح قيها حكى المح، الشدة الماو ت ش لإجماع ا لحكاه بفلر  ٢١١
بعدها.وْا (، ٤٤٥)آ/حالدالجمد، التوحيد! قى 

^ةوص:لأينام،)^أه؛(،رم:
(.٢٨٥— ٢٨٤)Y/ المرسلة، الصواعق مختصر 

\(.U\/Y)القيم، لأبن احماعانموشالإّلأب: يفلر: )٣( 
ص؛هآ.الثغر، أهل وه\ر يطر: ( ٤١



الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

•١٢٣١٣^وابن س٠يةأ٢،، وابن الحدادرا،، وابن 
الفطرة;دلالة عن أما 

 i( فطرته سلمت من حق في صروؤيا فطريا يكون وكماله بالخالق لإفرار ا إن)
بهأفرت ولهدا حالقا، الله كون من أظهر المعلومات في ليس )إنه القيم: ابن يقول 

احتجفهلريا بديهيا به العلم وكون ذلك، ولفلهور وكافرهم، مؤمنهم الأمم جميع 
ؤإلاؤضآلتمثوت حاى من سألتهم ؤوبوأ • فقال عبادته فى به أشرك من على به الله 

كتابه.من موصع غير في [ ٢٠]شان: ه أممه لمرك. 
العقول(عند ثيء أظهر من حالقا سحانه كونه أن فعلم 

الخلقصفة على العقل دلالة عن أما 

إنحث والتفضل، الترجيح طريق من الخلق صفة على الأولى ماس فلقددل 
للخالقثابتا يكون فإنه الممكن، المربوب النحيث للمخلوق نت كمال كل 

حالقاهذا لكون إلا ء لني لا وبداهة، فهلرة أولى، باب من الواجب المحدث 
ممكنالمحدئا مخلوقا وذلك واجبا، يما قال 

(.١V٠/٢)القيم، لأبن امتاعالج؛وشالإلأب: يظر: )١( 
ومءاجال_ة،ببالم-اد، يطر: )٢( 
)مآ/آ"هأ(؛لايزالمم، ت والتعليل والحكمة والقدر القفاء اتل مر العليل نقاء إ يطر )٣( 

أا/'ا-ه\/أ(./ Y) ،^_J|ومختمرالصواعق 
•النزول، حديث شرح ؤينظر• )آ/٣٧(؛ لأينت-مٍة، مج٠وعاكاوى؛ )٤( 
(.YA0-YA؛)Y/ المرسلة، الصواعق مخممر )٥( 

د/سعوداسية؛ العقلة والأدلة صاُخ؛ تيمية، لابن الأصفهانية: العقيدة شرح ينفلر: )٦( 
.>_AoTالعرض، 



اوكسرالتضسر فى الصلات آبذت من ام١زي هوفف ؤج

جهةمن الكمال، بصفات منها وأحق الموجودات، كل من أكمل تعالى فالله 
تعالىكونه ومن الفهلرة، من علم وقد منها، الخالي ْع يها المتصف بتوى لا أنه 

نثبتالأدنى، من وتنزيهه الأعلى، بالوصم، اتصافه وجوب للكمال، راما 
،.^٥١١فيه يثاركه لا وجه على الكمال، صفات بجمع اتصافه بذللث، 

وأنغيرْ، مجن يالكمال أحق أنه بحانه الله بين )وقد ت تيمية ابن يقول 
تلاهئ لا َكى محق ح تعالى: قوله مثل في الكمال، في ياؤيه لا غيرْ 

يخلقالذي وأن كمال، صفة الخلق أن بين وقد [، ١٧]النحل: .٤٠ ئدؤكئف 
ظالم(رآ،.فقد بهذا هذا عدل من وأن يخلق، لا الذي من أفضل 
الحوادثأن جهة من ببية، المبدأ على القائم والإيجاد الخلق دلالة أن كما 

توجدأن ولا ذاتيا حدوثها يكون أن يمكن لا بالضرورة حدوثها المعلوم 
•هو الله وهو موجد لها يكون أن بد فلا يب، بلا 

يعلمالصريح فالعقل العقل، بضرورة معلوم محدث إلى المحدث فافتقار 
إلىالحدتان جض افتقار يعلم كما نحدث، إلى حدوثه يعلم ما كل افتقار 

،.نغدث١٣

[،٣٥]الطور:هتر أم شء نم يى غمأ وام ت تعالى نوله هومقتضى وهذا 
أنعلى بحدوثهم الضروري وعلمهم الناس بخلق الاستدلال بالأية والمقصود 

منأي شيء، غير من يكون أن يمكن لا حلقهم لأن حلقهم، هوالذي الله 

الريفي،د/معود اس: السلة الأدلأ يفر: )١( 
(.٨٠- )!/آب لابزتمة، اكاوى: مجموع )٢( 
اساوى،ومجموع  i(yi\/U)والشل: المقل تعارض درء -نقلو: )٣( 

)ا-ا/ْ(أ<.



اككبيرالتسمر فى الصفات آيات من الرازي موففإ 

أنصرورة نلزم أشمهم. خلقوا الذين هم يكونوا أن يمكن لا كما حالق، غير 
حلمهم.الذي هو الله يكون 

الصحح.يالتميم حالات ثلاث من واحدة من الأمر يخلو لأ رذ 
أصلا.حالق بدون أي شيء غير من خلقوا يكون أن • ؛^^_، 

أشهم.خلقوا يكونوا أن ت والنانية 

ألحسهم.غير خالق خلقهم يكون أن ث والتالتة 
ترىكما ضروري وبهللأنهما باطلان، الأوليين مين الق أن شك ولا 

شاكلا الذي الحق هو والثالث لوضوحه، عليه الدليل اقامة إلى حاجة فلا 
/وعلا(أ حل وحده يعبدوه أن منهم المستحق خالقهم وعلا حل الله وهو فيه، 

خلقهم؟خالق غير من أخلقوا يقول! حاصر، يم تق)هذا تيمية ابن يقول 
أنفعلم امتناعا، أشد فهذا أنسهم؟ خلقوا أم المقول. بياته في ممتنع فهذا 
خلقهم.خالقا لهم 

امتدلالض القضية هذه أن ليبين الإنكار استفهام بصيغة الدليل ذكر وهو 
صححيمكن فلا إنكارها• أحدا يمكن لا النفوس، في متقرة بل-يهية فْلرية بها 

هوأحاوثيقول أن يمكنه ولا أحدته، محدث بدون حادث وحول يدعي أن الفعلرة 
)٢(/

ه\وه

XT\A/l)سشش، المان: أضراء )١( 
والجواب١(؛  ١٣واسل،)ّا/العقل تعارض درء ؤينثلر; صمه'اأ؛ المتشين، على الرد )٢( 

تيمية،لابن ت الفتاوى ومجعؤع (؛ ١٠٢—  ١٠١)T/المسبح، دين بدل، لن الصحيح 
)أ\إ0ي.



اJكبدرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف ٨

غيرمن لإيجاد وا الخالق يكون أن إمكان بطلان على دلت قد لأية ا تكون وهكذا 
الضروريةمة القبمقتضى ودلت ، ذاتيا الخلق يكون أن إمكان وبهنادن موجد، 

الكائنات.لجمع الخالق هو الله أن على 
الذاتيالحدوث امتناع على يقوم الذي ببية المبدأ هو ذلك كل في والدليل 

أونمورفيها الشك يمكن لا التي العقلية الضرورة ذلك ومتني صبب، أوبلا 
،١٠ ر نقيضها 

الحقيقةعلى تحار لله الخلق صمة ^وا 

مصنفاتهمطيات في 

مخلوقوجود اقتضت الخلق فصفة 

وخالقها،موجدها انتفاء المخلوقات انتفاء من يلزم لا أنه ياُلم أن بد لا أنه إلا 
مخلوقاته.وجود س الخالق وجود من ولا 

منيلزم سحانه، الخالق عل ودلال آيات المخلوقات )إن I القيم ابن يقول 
وجودها(ل؛،.وجوده من ولا عدمه، عدمها من يلزم ولا نوته، نوتها 

ملفاؤإجماع نة، والالكتاب حاش الرازى أن يعلم الموجز لإيفاح ا وبهيا 
الخلقصفة لحقيقة بنقته الصحيح، والعقل السوية، الفعلرة وخالف بل الأمة، 

.٥ '_U١ القرني، " د/_lJJالإملأم: في المعرنة )١( 
مدة،لأبن والابمان: (؛ ١٦١ -  ٠٦١ )Y/ الشح، أبي لأبن المغلمأن: تحاب بمفلر: )٢( 

•للخا;ي،'سااا الماد: وحالقأنمال،
واءلأمالونمنءنرم،لخالمن،(؛ ١٥٦٤)؛/لابزالمم، المواعقالمرسلة! ينفلر: )٣( 

xs'^y/Tالصواعقالمرملة،))٤( 



٨الكبير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

•قوله على الرد وسيفصل المخلوق. عين هو الخلق بان ت وقوله تعالى، الله عن 
ذكره.الأتي الوجه في المخلوق عين هو الخلق بأن 

المخلوق.هو الخلق بأن قوله ابهنال ت الثاني الوجه 
،محاطة العلم أهل قول هو المفعول، غير والفعل الخلوق، غير الخلق 

ما)باب ت بقوله بابا صحيحه، من التوحيد كتاب محي البخاري بوب ولماد 

الربفعل وهو الخلائق، من وغيرهما والأرض الموات تخليق في جاء 
التكونالخالق وهو وكلامه، وأمره وقحله بصفاته فالرب وأمره، وتعالى تارك 

مخلوقمفعول فهو وتكوينه، وتخليقه وأمره بفعله كان وما مخلوق، غير 
ئكؤن(لى.

٥[؛]الزم؛  ٠٤إلمق والآمبمت\ آلنثؤإت تعالى• قوله عند ؤيقول 
محتخليقمحهومفعول، الله؛قفائه، سوى ثيء وكل مفعوله، والأرض )فالوات 
ؤإنماالفاعل، فعل غير من بنفسها محماء تقوم أن يمكن لا لأنه فعله الوات 

(ربوبيته... من ففعله فعله، لحال إليه الماء تنمب 

المخلوقغير )والخلق تعالى; الله رحمه الأصفهاني نة القوام ؤيقول 
ؤإنبذاته، يقوم لا الختؤع الموجود هو والمخلوق بذاته، قاتمة صفة محالخلق 

المفعولأيتحكانت ؤإن القدم، في بها موصوف الأفعال عن الصادرة الصفات 
المخلوق.هو الخلق إن يقول; لن حلافا محدثة 

لهما والمتعدي له، مفعول لا فاللازم ومتعد، لازم صربين على والأفعال 

ص'آاا.للبخاري، العادت أفعال حلق ينظرن )١( 
)٢(

حلقأغعالالعباد،ص«اا.)٣( 



اJكJدرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف ٨

إذفعلا اللأزم يكن لم هوالمخالوق والخلق هوالمفعول الفعل فلولكن مفعول، 
(رالله... مفعول لا 

تعالى،الخالق شتون ,' أشياء ثلاثة يشتون المخلوق غير الخلق يقولهم وهم 
الصفات.من كغيرها تعالى، بالله الخلق صفة نيام ؤشتون الخلق، صفة ؤيشتون 

والمجيءوالمزول والامتواء الكلام في قولهم مثل الخلق في فيقولون 
وعاد.حلا بالرب تقوم التي الأفعال صفات من ذلك وغير والإتيان، 

إذاسحانه فهو اللازمة، أفعاله أثبتوا كما التعدية، أفعاله تعالى لله فيثبتون 
يثاءمن يحب يتكلم، شاءلم ؤإذا تكلم، ثاء ؤإذا يخلق، ثاءلم ؤإذا حلق، شاء 

وعلاحل وقدرته بمنيثته التعلقه أفعاله مائر فى وهكذا ... شاء، ما ونت، 

أجمعين.الله رحمهم لف الفول هو والمخلوق الخلق بين فالتفريق 

والعقليةالمعية بالأدلة بت، ند )فإنه العقول، صريح يدل التفريق هدا وعلى 
بالقدمانفرد الله وأن يكن، لم أن بعد كائن محدث، مخلوق، الله سوى ما كل أن 

آثاوِهسنة j تهما وما ثامحى الثتوت ءؤ-طق ت تعالى قال وقد والأزليةل'آ،، 
سلمنه يحمل أن إما ت ابتداء والأرض الموات حلق حين فهو [؛ ٥٩]القرنان: 

وحدتبل فحل، منه يحمل لا أن ؤإما والأرض، للموات حلفا هو يكون 

XT'^T)\/\'اسه، )١( 

ومجمؤعءسآاُ؛ والموات، تيمية،)']/وا(؛ لابن الاخيارئة: المنات ثي رالة ينثلر: )٢( 
)ا"ا/ص-هص؛ iUT^lTo/S)('•٢(؛ )A/ (؛ ٢٩٨)I/تيمية، لأبن الخاوي: 

(.١٥٣)ا/واJمفاjية، ؛ \  ٥٦ص التزرل، حديث وشرح 
الأسماءباب من وليس الإهمار، باب من اللففل هذا استخدموا الله رحمهم لفح ال)٣( 

والوصف،.



٨الكبير التفسير في الصمات أبات من الرازي موقف 

،سواء حلقها وُع حلمها، قبل الخالق كان إذا أنه ومعلوم فعل، بلا المخلوقات 
التخصيص.يوجب سب بلا وقت دون بوقنا خلقها تخصيص يجز لم 

تقيل ؤإذا اإعقولا، بدائه في ممتغ حاد'نا سيسا بلا المخلوق فحدوث وأيضا 
،سواء لأوقات ا جمح إلى القديمة لإرادة ا نسبة I قيل ، حممت، والقدرة رادة إلا 

التخصيص.يوجس، __v إلا التماثلين أحد تخصمر إرادة تعقل فلا ؛ وأيصا 
مجردفلوكان ؤإلأ حدوثه، يقتضى سبسبا من الراد وحول عند بد فلا I وأيما 

الإرادةمع لأنه ذلالث،، نبل وجوده للزم كافيا، والقدرة الإرادة من تقدم ما 
القدور(وحول بم»نما التامة والقدرة التامة، 

مسّتامن المخلوق وجود عند بد فلا المخلوق، غير الخلق أن على العقل فدل، 
بديهةفى ممتح حادث( مسا بلا المخلوقات حدوث لأن وحوله، يقتضّي 
العقول(.

حلقبه تعالى، بالله قام بفعل وجدت قد الخلوقات هذه أن يقتضي وهذا 
المخلوقات^.

المخلوق،هو الخالق بأن الرازي قول، على التقل. أصواء الهل نأن أردنا ؤإذا 
القول(.هدا مثل إلى والرازي الأثاعرة حدا الذي المسّتا معرفة من ؛١ لا كان 

إهنا إعادتها من ماع ولا موجزة، الأّثابؤ هذه ذكرت وأن سبق 

عج٠.وعاكاوى،ؤيطر: (؛ Y\-Y*/Y)لأأنتمة، الاحيايئن: المنان ني رالة )١( 
)\إ

 )Y( سفلر : )ض التي الأمرلLfJLfr  صوني،ءبلّالقادر د/ المنان: في طهّهم المتال.ءة



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف وآ0

تأمران المخلوق هو الخلق بان قولهم إلى والرازي الأشعرية حدا الذي إن 
كانلو إذا بزعمهم تعالى، الله بذات الحوادث قيام ة نمن قرراهم 

حادثانوالمفعول والمخلوق المحول، غير والفعل المخلوق، غير الخلق 
وحدوثالأعراصى لديل مناقفس وهذا تعالى، الله بذات الحوادث لفامت، 

الأجسام.

الفحلصفة قيام بقدم القول إذ العالم، وحدوث الصاع، يقدم قولهم •' الثاني 
غيرمن المفعول، ؛حد.وث قالوا لذلك المفعول، قدم عندهم منه يلزم تعالى بالله 

الفعولل١،.عين الفعل إذ الأزلية، الفعل صفة وعلا حل الله بذات تقوم أن 
قالواإنما وغيره كالرازي المتكلمين من المخلوق هو الخلق إن قالوا فالذين 

لو: قالوافانهم عندهم، باطل وهو الأثار، ش الخلل تلزم يلئلا ذلك، 
لزمقديما، كان إن الخلق نذلك الأثر؛ غير واكاثير المخلوق، غير الخلق كان 
ذللئانم الحوادث به تقوم أن لزم حادنا كان ؤإن وهوممتع، المخلوق، قدم 

رباطرأ وهو الملل ؤيلزم حلقآحر، الخلقيمقرإلى 
المخلوق،هو الخلق إن قوله: فى الرازي عليها اعتمد التي الشبهة هي هذه 

تمنعؤنائفة فكل مقدماتها، بمغ الخلمين وجمهور لفا، العنها أجاب وقد 
عنه.محيي لا إلزاما ذللث، وتلزمهم القيمات، هذه من مقدمة 

صوفي،القائد د/محي الصفات: يي ماوهبهم المتيمة عليها بز الص الأصول يطر: )١( 
(.١٣٢)؟/ 

نة،الومنهاج (؛ ٢٦٤)أ/ العقل، ودرءتعارض (؛ ١٣٠لابنتيمية،)y/ المندية; يفلر: )٢( 
TUATUU/y)j ،.(syxsyv/x) , ورسالة، ص٣٥١ ومححدبن،ادزول، و«ا<م(؛

XTUU/^y)j(؛ ٢٣١وْجموعاكاوى،)٦; (؛ ٢١فىاكناتالأحت؛ارة،)٢;



٨اكشير التفسير في الصفات آيات س الرازي موقف 

للزمقديما الخلق لوكان والرازي؛ الأثاعرة وهوقول امحولى؛ المقدمة أما 
المحلوق.قدم 

الفمهاءمن وكثير الحنفية، وأكثر والماتريدية، الكلابية، عنها أحاب فقد 

حادثا.المخلوق كان ؤإن قديم، فعل الخلق إن القائلين• 

إنهتقولون؛ فإنكم أصلكم، على متقوض هانا )بل والرازي للأشعرية فقالوا 
يجوزلا فلماذا جاتزأ، هدا كان فإن حادثة، كلها والرادات قديمة، بإرادة يريد 

نقارنالإرادة بل حانز، غير هدا كان ؤإن حادثا؟ والمخلوق قديما الخلق يكون أن 
للمخلوق،مقارن حلق به يقوم أن يجوز ت وحيتئد به، الحوادث قيام لزم الراين 

،٠بيرين(ر اكقالعلى قولكم اد ففلزم 
الراد،ناحر مع أزلية قديمة إرادته أن على واففتمونا )أنتم أنكم؛ فالواسر 

فيقلتموه أومهما متاحرا، الخلوق كان ؤإن أزلي، قديم هو الخلق وكال>لاائ، 
الخلق.في نفليره ألزمناكم الإرادة 

فيه(لهم حيلة لا حولي إلزامي جواب وهالا 

بقولهموالمخلوق، الخلق في وافقهم ومن الأشعرية قول عارضوا قد فهؤلاء 
والمرادقديمة، الإرادة أن لنا لمون تكنتم إن ت لهم فقالوا والمراد، الإرادة في 

والمخلوقالخلق فى نقول نحن إذ والمخلوق، الخلق في كذلك فقولوا حادث، 

(.lTU)0/لأ؛زب مءاجالسة: )١( 
ودظرتءاجافةتلأينتمة،)ا/خأا(؛)٢( 

ورّالة]-)؟)(؛ T'/X)راكفدة، <، ٣٤٧، ٣٣٨)]/والفل، تعارض ودر، 
iCXU'jوام؟'؛ ، ١٤٨)!/الخاوي، ومجموع (؛ ٢١)Y/الامحيارية، الخفان في 

(.٣٧٨/١٦(،و)١٩/٨)



اككبيرالتفسير في الصطت آيات من الرازي موقف ز7آ؛0

والمراد.الإرادة ني أنتم قلتم ما 
أنهإلا وافقهم ومن للأشعرية ملزما لكن ؤإن وافقهم، ومن الماتريدية وجواب 

بمستقيم.ليس 

الخليوليس عنه، منفصل حادث والمخلوق قديم، الخلق بأن قولهم؛ لأن 
حدوثعند تعالى بالله الخلق صفة قيام بنفي قولهم• أن إلا سليم، هوالمخلوق؛ 

منالبامحلل هو القديم بالتكوين ذلك وربملهم الراد، فعل عند أو المخلوق، 
نولهم•

وقولوافقهم، ومن الماتريدية قول القولين كلأ على تيمية ابن رد وقد 
المقل،ساويهة يعلم ما يع وتعارفهما فسادهما، مبينا وافقهم وس الأشاعرة 

الإصافئةالأمور من والخلق إذ)الإرادة العقل، بجديهة باطل القولين كلأ أن فدكر 
ممتغ(أا،.مخلوق بلا وحلق مجراي، بلا إرادة ونوت 

المؤثراسم تيمية ان عليه أطلق وهوما القدرة ْع الخلق أو الإرادة فاجتماع 
محالة.لا عقيه الأر وهو المخلوق أو الراد وجود يستلزم التام 

معهلا عقبه، الأثر وجود يستلزم التام التأثير أن العلم أهل أئمة عليه فالن"ي 
غلعل،فقد الكلام، أهل من ؛التراحي قال( فمن عنه، متراخيا ولا الزمان، في 

غالهلاأآ،ؤأعفلم فهم لكلمتفلمة بالاقتران قال( ومن 
المععليه يدل، الذي فهو التام: التأثير عقسح يوجد الأثر بأن القول وأما 

والمقل:

(.٣٨•T٧٩/١٦مج٠رعاكاوى:لأينتج،))١( 
لأينبم،)1ا/اس.الخاوي: برع ش )٢( 



٨المشير التفسير في الممات آيات من الرازي موقف 

،[ ٨٢]ص; ه مكين. كن لم يقؤل أن نيئا أؤإد إدآ ؛'*/،T ►ؤإدما■' تعالى ل قا 
للتعقيب.والفاء 

ة؛للم0،المرأة وطلق فانكسر، وكسرته فانقطع، قطعته يقولون! )والعقلاء 
يتراحىلا والته1اوق، الاعتاق عم، يقعان والهللاق فالعتق فعتق، العبد وأعتق 
مماوهذا والكسر، القشر مع والانقطاع الانكسار وكذلك يقارن، ولا الأثر، 

الشيءالله كون • يقال كما عقبه، المخلوق وجود لزم الخلق وجد إذا أنه يبين 
وكذللثجمتراحيا، ولا التكوين، ٌع لا الله، تكوين عقب فتكونه فتكون، 
يخلق،أن يريد فهو المقدور؛ المراد وجود تستلزم القدرة معر التامة الإرادة 
كانؤإن المخلوق، وجود يستلزم الخلق ثم وندرته، بإرادته الخالق فيوجد 

ءملإ_االأير وجود ذللث، فى فإنما عقبه. هذا يكون آحر بسب، حادثا الخالق ذللثإ 
اءاإم(را،.والاه حق، وكلاهما الألار في والتسلسل التام، الزثر 

فهوت عقبه هذا يكون ؛سبب،^آحر حادثاالخلق ذلك، كان ؤإن تيمية؛ ابن وقول 
معرالإرادة ونفس عته، البائن المخلوق وجود بتقدم الخالق وجود إلى منه إمارة 

•ذلك، وتحو والكلام الفعل وجود تقتضي كما الخلق، وجود تقتضي القدرة 

حالقآحر،إلى يفتقر لا المخلوق وجود مل تعالى بالاه قام الذي الخلق فهدا 
.المتقدمة الإرادة وهو ؤيوجد، يخمن به ما إلى فتقر يل 

التيللشبهة الأولى المقدمة بطلان على التدليل • الكلام هذا من والغرض 
•المخلوق هو الخلق بأن القول على المبتدعة حملت، 

المخلوق.قدم للزم تديما الخلق كان لو • وهي 

<٣٨٢! ١٦)لابزتمة، .جْوعاكاوى: را( 
مجموعاك1وى:لأينس،)1ا/آص.)٢( 



الكيرالتفسر , د الصفات ات آيم)-, ى  ١١اد مْفض 

الحوادثقيام للزم حادثا، الخلق لوكان قولهم وهي - الثانية المفندط وأما 
ممتع.وهو 

الفلاسفة،امحلين وأمالحديث، وأئمة لف المنها منعهم ند المقدمة هدْ 
واوكراميةكالهاشمية التكا>*م، أهل من وكثير وئأحريهم، مقدميهم من وكثير 
اللاززمانتفاء لم نلا : وقالوا

لها.ابتداء لا تعالى الله بن.ا'ت، حوادث قيام بجواز : قالواهؤلاء وكل 

وأطهم؛ه،الأعراض ضحيحهمل>ليل : مثلا وافقهم ومن فالكرامية، 
تعالى.الله بذات الأحتيارJة الأمور بقيام • يقولون أنهم إلا 

موافق^ا وقولهم عليه، غثار لا وهدا المخلوق، غير الخلق يقولون: وهم 
السنة.لأهل 

حادثالخلق يقولون: هؤلاء إذ التأثير، مسألة في عليهم الماحي أن إلا 
حالقاأثبتوا ما بدلك فهم ممتغ، وهذا حدوثه، يوجب سب بلا 

بين->يقهم في يفلهر وهدا الآ'ار، في التسلسل يكزموا لم ادكرامية أن كا 
ونحوه:وحلق كلام من تعالى، قام؛الله ما مون قيوالمحاوث، الحادث 

ومشيئتهيحدث؛ق-د.رته المحادث يقولون: لأنهم محاو.ثآ، يسممونه ولا حادثا، 
إحداثالله يقوم؛دالت، أن فيلزم إحي■؛ث، إلى فيفتقر المحان.ث وأما كالفعل، 

التسلسل.فيلزم إحد.اث إلى يفتقر الأحداث وذلك المحدث، غير 

محدثا؛ذلك قيمون والكلام; والسنة الحديث، أئمة من الكرامية غير )وأما 

١٠  ٥٣ص تنمية، لابن • الرول حديث شرح ا ١ أ 
X٤٥٧/١٦^وعاكاوى:لأينبم،))٢( 



الكبهرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

اوه؟٠-؛>^ رجت آسشمه إلا محدث ريهم بن ذتتكر نن يبيم ٠^^ ت قال كما 
[l^Vl :،/أا(لا

،.مخالوقال محدث كل وليس 
قدوا؛فهم ومن الأثعرية أن على التدليل ت الكرامئة مذهب ذكر من والقصد 

قتاميجتر من الدليل أصحاب فمن هم؛ أنفالأعراض دليل أصحاب من حولفوا 
يمنعه.ولا تعالى الله بيات الحوادث 

يمشيثةالمتعلقة الأ-خيارية الأفعال بقيام I نالوا تعالى الله رحمهم لف، وال
•ذلل إثبات فى الشرعية النصوصي من تواتر ما اتبعوا وعلا، حل بياته وقدرته الله 

المتكلمين.هؤلاء اصعللاح من معناه يختلف، ءنا_هم والحادث والحدوث 

حادتاتجدد ما يمون لكلهم فالعرب 

المتكلمين،كمحتيع مخلوق، حادث كل إن يهولون فلا ؛ كدللت، مرنه يوهم 
ومنهومشيئته، يقد.رته متعلقا الله بيات يقوم ما إلى تنقم الحوادث يقولون! فلا 

المخلوقا هن. وهو عنه؛ بائنا يقوم ما ؤإلى للمخلوقات، حلقه 

—الحث هن.ا ثنايا ش مر كما — ^لة 

قاتلها.مراد عن يتفمل التي 

(.٣٨٣/١٦)بوعاكاوى;لأينتج،)١( 
•i بسمة لأ؛ن ت .ية الممالينظرت )٢( 
-٣٧٤وم،تحارضالقلواكل،)>/ (، ٣٢٠)A لأبننمب، سوعاكاوى: يطر: )٣( 

٣٧٥.)

(.٣٢٠)آ/ست، لأن ^ر;سعوعاكاوىت )٤( 



الكبيرالتفسير في فات l۵الأيان من الرازي موقف 

بهتقوم لا أن تعالى: بالله المعنى هذا نام نفي عن المتكالمين هؤلاء ومراد 
عدهم.الحل.م بعن، وحدت لأنها حادثة؛ أنها بزعمهم الاحتياؤية، صفاته من صمة 

المنةنؤع بل أولا، مفقودة تكن لم والأفعال الصفات فهازه بامحلل، وهدا 
فدممع آحادها تجددت وحدت لما ل أزلا، آحادها توحد لم ؤإن أزلى، 

العدم.بعد وحدت يقال فلا نوعها، 

بعدم،تبق لم الصفات وهده ه، نفبقدم بوق مفهومحدث مخلوق، فكل 
وعلا.جل أزلى قديم بصفاته لله ال 

تاركحالفته ودوام الخلق، نؤع قدم يقتضى فإنما حالقا؛ يزل لم فيل: فإذا 
المخلوقاتمن شيء فدم يقتضى لا وتعالى 

كانلو ت وافقهم ومن والرازي الأشعرية فول وهى التالية: المثدمة وأما 
عقلايمح فلا صحيح، غير نول الحوادث بالله تقوم ألا فمحال حادثا الخلق 

^لوالعقل ف-)الثرع وقدرته، بمشيته المتعلقة الأفعال بالله تقوم ألا شرعا ولا 
النصير،الهادى المميت، المحى، الفاطر، والرازق، الخالق، حال أن على 
ظ؛. نال ولهذا الأمور، هده ييع لولم كحاله ه نفش حاله ليس 
الخالق،وغير الخالق بين فالفرق [، ١٧،: ]١٣ؤاه تدْكثوف واد بجلق لا كئن 

القادر(لأ،؛وغير القادر بين كالفرق 

لأفتقرإرحلقحادثا، الخلق لوكان ت قولهم وهى I الرابعة المقدمة وأما 

ص'؟'دالزول، حديث وشرح (؛ ٩٠)يا/لأينرتمة، 4جموعاكاوى: يطر: )١( 
مجموعاكاوى:لأين،تج،)أا/لإم؛(.)٢( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

والكلام،الحديث، أهل من حادث، بخلق ت يقول س ذك س تهم 
وافقهم،ومن والكرامة كالهاشمية وغيرهم والتصوف، والفقه، والملمة، 

والأرضمواُت، الالله حلق )إذا ت قالوا فانهم كلهم، الله رحمهم لف وال
الخلقذس، ولكن آخر، حلق إلى الخلق ذللثج يحتاج أن يلزم لم بخلق، 
أنإلزامهم فاد على والدليل حادثا الخلق كان ؤإن ومشيئته، بقدرته يحصل 

فإنيكفي، لا أن ؤإما والمشيثة، القدرة حصول في يكفي أن إما ت الحادث 
والإرادةالقدرة بمجرد تحصل المخلوقاُت< إن ت قولهم بطل • ذللثج يكم، لم 

وهوحلقه، حالق من للمخلوق بد لا أته تبين قولهم، بطل ؤإذا حلق، بلا 
حصولحاز والمشيئة، القدرة المخلوق حصول فى كفى ؤإن ، المهللوي، 

حلقإلى يحتج ولم والمشيئة، والقدرة المخلوقات، به يخلق الذي الخلق 
المهللوب،(وهو ؛خلق حلقت، ت تقدير كل على أنه فمين آحر، 

المفعول،هو والفعل المخلوق، هو الخالق إن I يقولون الدين فهؤلاء 

هم•' آحر إحداث إلى مفتقرا فيكون حادثا، يكون لئلا غيره يكون أن ؤيمتعون 
•حادث حلق إلى تحتاج ولا حادثة، كلها المخلوقايت، يقولون الأصل في 

الخلقوطا حادث، بخلق مخلوقة المخلوقامت، هده تكون أن يجوزن لا قلم 
آحر.حلق إلى يحتاج لا الحادث 

حلقبلا كلها حدوثها من المفعول إلى أقرب حادث بخالق حدوثها أن )ومعلوم 
يفتقرلا ما فيها كان ؤإن قولكم. بعلل حلق، إلى يفتقر حادث كل كان فإن أصلا، 

آحر(حلق إلى يفتقر لا نفه الخلق يكون أن حاز حلق إلى 

.سمية،لابن الوولت ثرححاودث،)١( 
(.tTA؛-YU/o)لابزتمة، ء\ج\ل': )٢( 



الضيرالتمسر هي الصفات أيان من الرازي موقف  ٢١

بالقدرة؛بقولهم ؛الخلق الأشعرية قول ئتئ نيمتة ابن ءارض^ الجواب بهيا 
بعلتعالى الله عن منفصلة تحمل المخلوقات إن ت يقولون كما ألهم لهم بين 

الخلقيفتقر لا فان عنده؛ حلق إلى تفتفر أن دون تعالى، بقدرته تكن لم أن 
أولى•حلق إلى المخلوق حلق به الذي 

؛لهؤلاء وغيرهم الكرامة أجوبة من ئه تيمية ابن ذكره الذي الجواب وهدا 
سبحدوث بلا تحدث المنفمالة الخلوقات )إن تقولون! إنكم ت قالوا فقد 

أصاد.

سبحدوث بلا المخلوقات تحصل به الذي الخلق بحدوث فالقول وحينئد 
الأمورتقدير — التقدير هدا على لازم جواب وهذا والقل، العقل إلى أقرب 

/—(١ الاحتيانية 

أولىبه فالتصل القدرة، بمجرد يحصل المنفصل كان فإذا 

يفتقرل حلقآحر، إلى يفتقر لا المخلوق وجود قبل يالله قام الذي الخلق فهذا 
.التقدمة الإرادة وهو ويوجد، يحصل به ما إلى 

الخلقكان لو آحر حلق إلى الخلق افتقار من هؤلاء توهمه ما بذلك فبهلل 
التسلسلبملل و؛إ؛ءلاله حائي، 

X٣٨٣/١٦ىج٠وعاكاوى:لأينتج،))١( 
وشرح(؛ ٦٣١)٨ لأين-س~ة، الختاوى: مجموع ننلر: )٢( 

وانمفدية،(؛ Y،\/Y)الاحتيارية، المنان في ورّالة ؛ ١٥٣ص
r\/r) ا/اِ'اا(؛ ومنهاج \(؟(،الةTA-iYU/،>U.)؛

X٣٨٢/١٦بوعاكاوى:لأين-س)تقلر: )٣( 
٤٣٠ )Y/ صوفي، د/عبدالقادر الممات: في المبتلعةميمهم عيها بمي الأصولاش )٤( 

*يس بظمرف ، ٣،  ١٩"



الكبيرالتفسر في الصمات أيان من الرازي موقف 

حادثوجود أو الماصي، في وهكذا حادث وقبله حادث وجود أن وليعلم 
عندجائز التسلسل من النؤع هذا فإن تقبل. المفي وهكل.ا حادث، وبعده 

وغيرهمالقالمنة، وأئمة الملل، أهل أئمة من العفادء، أكثر 

فعلولا مفعول من فما تعالى، الله مع المفعولان وجود هدا من يفهم ولا 
منثيء الأزل في الله مع )فليس يكن، لم أن بعد كائن حادث وهو إلا 

يكن.لم أن بعد حادث منهما كل كان إذا الأفعال، ولا المفعولامت، 

يزل(لم الذي للقديم مقارنا يكون لا يكن لم أن بعد والحادث 
صرورىإساته أن ويرون التسلسل، من لنؤع هذا يجيزون الله رحمهم واللف 

الاخيارية.تعالى الاه أفعال لإثثات، 

الفاعلةالعلل أو الفاعلين في تسلسل هو وليس لأنار، ا في تسلسل وهو 
.،١^٣

الباريإن I ونالوا الأثار، في التسلسل الرازي ومنهم المتكلمون مغ ولقي. 
يستلزمالقول أن ومعلوم وحلق، فعل ثم الأزل، في فاعلا يآكن لم وعلا جل 

فاعل.غير معهللأ كان له نهاية لا ما إلى الخلق حلق قبل وعلا جل الماري يكون أن 

(؛٢٣٢-  ٢٣١/ ١٦)تيمية، لأبن الفتاوى: مجموع الج1ئز: ل الخلفي بطر )١( 
TlOj؛ ١٣٢ )ا/ واكل، العقل ودرءتعارض (؛ ٣٨٧-  ٣٨٢/ ١٦و)(؛ ٣٨١; ٨٧

فيورسالة (؛ ٧١- )أ/آا* والمفدية، و)مأإا(؛ (؛ ٢٨٨- ٢٦٧و)أ/(؛ ٣٤٦-
(.٤٣٦، ٢١٦الة، ومنهاج (.■< ٦٦٨)الامحارُة، اكفات، 

-١٤٧/١)مهاجاJة، وثقلر: (؛ ٢٦٧)أ/لابزتمة، والقل: العقل تعارض در، )٢( 

(؛٢T٦-٦٣)٦ر\الiتارى، ومجموع )(:< ٦٩))/لابزسة، الخة: منهاج ينفلر: )٣( 
(.٢٢)٦! الامحارُة، انمفات، ز ورسالة 



الكبيرالتفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف _

وعلاحل الباري يكون أن منه يلزم لأنه تؤمل؛ ما إذا جدا حْلير القول وهذا 
منهي والي - إناتها، على الناص أجمع التي الخلق، بمنة موصوف غير 

بدءمنذ المدة هذْ في —، وعلا جل ووحدانيته ربوبيته على الدلائل أوصح 
الماضي.في له نهاية لا ما إلى الخلق 

فكيفالأزل، مند والإرادة والقدرة والعلم الحياة بصفة متصفا الله كان ؤإذا 
افاعل؟ وغير الخلق، عن معطلا يكون أن يجب الله إن • نائل يقول 

حقا،إلها يكن لم الأزل في والخلأم الفعل عن سللأ الاه كان إذا أنه كا 
القدرةهع إلا ذكن لا العبادة واستحقاق الحقة الإلهية لأن العبادة، واجب، ولا 

إرصاءالأصنام، يعبدون الدين الخئركين الله عاب ولهذا والتكليم، الخلق على 
شيء،حلق على يقدر لا لأنه العبادة، يستحق لا ما عبدوا بأنهم للثيْلان، 

عابدئهتكليم يستملح ولا 

للخلق.الصحح المعنى إيضاح ت التالثا الوحه 

وأنسق التي سهته على بناء تعالى، الله عن الخلق حقيقة نفى الرازي 
عدنجده تعالى، الله عن الخالق حقيقة نفى أنه وبما أ؛طلت،، نم وص ذكرتا، 
هيبل لها، حقيقة لا والإصافات، النسم، ه ١jوهاؤإصافات، نب هو الخلق 

المجاز،على وتعالى تبارك الله حق في الخلق لففل وحمل محض، عدم 
وأرجعهبالتقدير الخالق أول ثم ومن المعتزلة، محن البصري الله عبد بأبي متأثرا 

صوني،،القادر ءبارد/ الله: صفات في كلامهم المبتدئ عيها بتي التي الأصول يننلر: ( ١ر 
 /T(؛ ٣٣٢-  ٣٢٤) ةiعرJالقرني،د/ءبل.الله ومجالاتها: مصائرها الإسلام ني وا

صم\ْ.

(.١٦•)٢; لاهراص، الوب: الضد شرح بفلر: )٢( 



٨الكبير التفسير في الممات آيات من الرازي موقف 

أحرى.الإرادة ؤإلى مرة، العلم إلى 

Iجهتتن من الوجه هذا في عليه الرد سيكون لذا 

بالجان.فوله  JJUa؛;أولا 

l_lj  للخلق.الصحيح المعنى إماح ت

القائلينبأنالمعتزلأ على القيم ردان ص I بالمجاز 
كثيرا،لله والحمد كبيرا، أكبر )الله قائلات تعالى، الله حق نى مجاز الخالق 

كبيرا،علوا وتعالى وربوبيته، لخلته الجاحدون يقوله عما الله وسبحان 

اللهحلق يكون وأل حفيقة، لا مجازا حالقا يكون أن يتضمن نولا الله وقيح 
حقيقة.لا مجازا والأرض الممرات 

لمؤإن ابق حمأووصع الحقيقة في امتعمال له يكون أن ؛ل. لا الجاز إن يا 
كالأسدمجاز وجهة حقيقة حهة حهتازث للقفل فيكون به، القائلين عنل■ يستعمل 
الذيمجازم إلى أولا لها وصع الي حقيقته من به يتجوز ذللئ، ونحو والحمار 
والأرض،الوات الله حلق I لقولنا محبق فاين بينهما. لعلاقة ثانيا فيه امتعمل 

عليهإمحللاقه ليكون المنهوم هل.ا غير في استعماله نفس كل تكمت، ما الله وعلم 
فيإلا الله امم ولا الأصلي، موصعه في إلا حلق يستعمل فلم الجاز، بملريق 

القائلا هن. يكون أن فإما موصوعهما، في إلا والأرخى الوات ولا موصوعه، 
الجازيرى ممن ليس أو الناص، من جماعة يختاره كما النسمة فى مجازا يرى 

موصوعانهافي مستعملة فالمفردات مجازا، بة التفي يز لم فإن بة، التفي 
مجازا؟الله حلق يكون فكيف بة، التفي مجاز ولا 

مدالجبار.والقاضي محلي، وأبو جني، ابن الشم: ابن رد الدين الم٠تjلة من ;١( 
^٨٢(.؛ ٢٧٥)Y/اكواضاب، مختمر يفلر: 



اJكبيراJJسدر في الصمات آيات من الرازي موقف 

باكل،اصافالإساتإلياّء
بتنالكادم في يكون أن يتهور لم مجازا كانت إن التي الحقيقة في له وليس 

القائل.أعظم من وهذا لحديث. في ولا القديم في لا ألمة• حقيقية 
جمعيه أقرت ولهن.ا حالقا، الله كون من أظهر المعلومات في لمس إنه كما 
اللهاحتج فهلريا يدهيا به العلم وكون ذلك للظهور وكافرهم، مؤمنهم الأمم، 

وأنينألتؤموت حو من ثالثهم وريث ت فقال عبادته في به أثرك من على به 
كتابه.من موضع غير في [ ٢٠: ]_j يفولرك> 

محهالخبر يكون فكيف، العقول عند شيء أظهر من حالقا سحانه 
فهوئيجادْ حلقه إلى تنتهي الحقائق فجميع حقيقة، كل وهوأصل مجازا، بدللاط 
بنألأتن اقإ )٠ ■اق أوى رق أنم ^^١ تعالى: قال كما علم وهوالذي حلق الذي 
٥[.- ١ ; ,، ]١٧ه . ي؛إ ز ما ألإتن عز و إلثز عؤ ص و ألازم ودك أهمأ ه ؤ 

عالماحالقا كونه يكون فكيفا وتعاليمه. حلقه إلى انتهت، الموجودات فجمع 
مجازا؟

حقيقة،اسم ولا حقيقة فعل له بمق لم مجازا عالما حالقا كونه كان ؤإذا 
مجازات(كلها الحسنى وأمحماؤء مجازات، كلها أفعاله فصارت 

تالخلق لصفة الصحيح المحنى إيضاح جهة من أما 
والثميعباللغة مردودة باطلة، الخلق لصفة الذكر المايقة الرازي فتاؤيلأت 

،.والشرعل اللغة في الخلق صفة معنى إيضاح في ذكر وأن ميق كما 

سر.تصرف (، ٢٨٥—٢٨٤)Y/ المرملة، المراعى مختمر )١( 
المبححه.هذا س الأول المهليا يراجع  ٢٢١



او3كبيرالمسير في الصلات آيات من الرازي موقف 

العباد.أفعال حلق مسألة في المحح القول إيضاح الرابع؛ الوحه 

الكونهذا في يقع فلا العباد، أفعال ذللث، ومن شيء، لكل حالق تعالى الله 
مذهبهو وهذا المدر، مراست، من مرتبة الخلق وأن حالقه، والله إلا شيء 
،.قاطة١١والجماعة الة أهل 

أنهالا له، طعولة لله مخلوقة العباد أفعال يهولون! وغيرهم الة وجمهور 
ومجازارآ،.حقيقة انمو فل فهي انمد، فعل ض وهي فعله، ونفس حلقه، نفس 

عملالها وحعلأ ، غيرْ في لها حلقا الله )من فهي إصافتان؛ لها العباد فافعال 
بهعنه أويدح إليه منفعة به يجر وكسبا به نائما له فعلا العيد من وهي ، لغيرْ 

أوانتفاعا الخاص حكمه يعود ؤإليه الفعل به قام الذي هو العبد وكون مقرة، 
بها،، يتصفولا العباد، أفعال به تقوم لا الله فإن لله، تملح لا جهة تقررا، 

حلقهاالذي هو الريب، وكون موصوفاتها، إلى تعود التي أحكامها إليه تعود ولا 
وماللعبد تملح لا جهة وفعله؛ ومشيثته العبد قدرة بخلق لغيره عملا وجعلها 

مخلوقةالعباد أفعال إن للقدر! المثبتين أكثر نال ولهذا الله إلا ذللئ، على يقدر 
هيأنها لا له مفعولة إنها فالمراد الله فعل هي قيل ؤإذا العبد فعل وهو لله 

المصدر.مسمى هو الذي الفعل 

(؛n<\n/Y)للآ-مى، والثرمة: (، ٣٤)١; سلالهينأحماوينحبل، الت: بفلر: )١( 
اعتقادأصول وشرح كاملا؛ الثاني الكتاب ا بهلة لابن •' التاجية الفرقة أصول عن والإبانة 

؛٩٢-  ٩١ص ندامة، لاين الاعتقاد: ولمعة  i(0A^/T)للألكائي، المنة: أهل 
القيم،لابن العليل: وشفاء الهراس؛ بشرح صهاأ~اُآآ، تيمية، لابن والواسعلية: 

كاملا.

(.٢٩٨)Y/الة، ومهاج )ا/مْا(؛ لأبني٠ية، المقيئة: بمفلر: )٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف ؤج

الأئمة(أكثر وهم والمخلوق الخلق ين يفرنون الذين هم وهؤلاء 
علىبها يجيب التي والعلم الداعية مسألة في الرازي على سمية ابن ؤيرد 

علىيره نففي يعتمد )والرازي • قائلا الله، أفعال حلق مسألة في المعتزلة 
بهايحتج التي الكثيرة الايات من المنازعون به يحتج مما الجواب في هذا 

حلقالله أن وهو والعالم، الداعي بسالة فيجيب ، وغير0 الجبار عبد القاصي 
المعلوم،حلاف فيمتغ محميكون ما يعلم وأنه لفعله، حالقا فيكون الحبي، داعي 
هووما بالممتغ التكليف يمتغ عندهم لأن المعتزلة، حجة تبطل هدا وعلى 

منذ٠لالمر•

فانعلم، بجواب ليس التزامي، جدلي الجواب هدا أن ت ١^٠^ وحقيقة 
تهذا مع ؤيقولون العباد، أفعال حالق الله أن وهو بهذا، يقرون المنة أهل عامة 

ذللث،وعير ذستا، بلا أحدا يعانت، أن عن منز0 وأنه ولمبب، بحكمة يخلق الله أن 
حنة،لأحلها كام، صفات على مشتملة الأفعال أن ت ؤيقولون الفللم، من 

القانونمن ذكر0 ما أن ت هنا والمقمود ، موصعه فى مبسوءل هو كما وسيئة، 
أنكره(لما رالمر لا عليهم، أنكره لما حجة فهو ٠لائفة، كل يدعيه 

عليهاستمالت، وما الأيات...! هذه في التأمل أن الصفة بهذه الإيمان اثار ومن 
إلىدعاهم تعالى الله حلق في غءم حالقها، قدرة على دالة كونية آيات من 

X^iWlSlX)لابزتمة، مهاجالسة: )١( 
تب،)آ/ا"\\(؛)A/لأبن بطر:.ج٠رعاكاوى: )٢( 

و)لأا/..أ-ه.أ(.و)%\ا%%\-لأأ\ه و،خإ(؛ ؛ ^٩٣؛ fAYjولأص 

(؛٥٦٠)ه/ مأجموعالنتاوى، ت ؤينظر (؛ ٥٤٠/ ١٦)المهب؛ يس ماز )٣( 
مدقوما الشم، لاين العلل: وشفاء (؛ ٢٣٦/١٦و)



الضيرالتعسير في الصمات آيات يس الرازي موقف 
له7قزا

أنعلموا ثم جنوبهم، وعلى وقيودا ناما حالاتهم من حالة كل في تعالى، ذكره 
ثطلاه.ثذا كلقث ما ورثنا عنا توجد أن يمكن لا المخلوقات هذه 

إلىصنعه بديع وفي المسيح، الكون هدا خلق في الواعي التفكر ذلك، فنقلهم 
وهدهالمشاهد، المالم هذا وراء وبما الكون، هذا خالق وحده، بالله الإيمان 
المارعذاب من وقايتهم وخالقهم ربهم من طلبوا ولذللث، الحاصرْ، الحياة 

أتارورإ،.عداي ٥^١ وثحظث 
مخلوقاته،في التفكر إلى عباده، كتابه في سبحانه الله دعا ما املت ؤإذا 
منحلاله ونعوت كماله وصفات وبوحدانيته، سبحانه، به اللم على أرثيك 

ورصاهوعدله ولخلقه وبره ؤإحانه ورحمته وحكمته وكمال وعلمه قدرته عموم 
مخلوقاتهفي التفكر إلى ونديهم عباده إلى ف تم فبهذا وعقابه، وثوابه وغفبه 

ؤيخافوهؤيخثوه، ؤيعيدوه، ليعرفوه، الخلق خلق تعالى والله 

والبدءوالمموير والبرء والخهلر والإبداع والإنشاء بالخالق التفرد هؤ وهو 
سواه،دون وحده بالبالة إفرادء فيجب أحد، ذلك فى يشركه لا والإعادة، 

وهيعنليمة، لمائة والجن الإنس خلق فالله أحد، عبادته في معه يشرك لا 
ميمود ج ِلعسدؤن. إلا ؤألإض انى .قنئ ورماتعارت قال وحده، يته ١٦۶
[٠٧~  ٥٦؛!،: IjjIJl]!)).و ينلممؤن و أرد ؤقأ ليق نن 

فهواكنيا، في ؤإماتته ؤإحيائه وبرزقه وبهدايته المبد بخلق تفرد ه فالله 

يطر)١( 

يطر)٢( 

يطر)٣( 

طر)٤( 

اكوحياو:لأينماوْ،)\/اآا-آمآا(.

)\الأ\\(.القيم، لأبن دارالمادة: ضاح 
صرارجب، لأبن الوار• دار الناروالتعرف؛حال، من التخويف 

XT0)\/\للمي، : يص 



اودكسراثيسير هى الصلات آبات من الرازي موقف 

قالإليه، والاستكانة والضؤع والسؤال والعبادة بالإلهية ■ ٥٨أن المستحق 
ننين مل محبؤم ثل يفًظم ثم- دئق؛قم ثم ^٤٢ أرى ج •' مار 
٤[• ]اروم: وه ينهق هما محبمك ثبمسم خمآإ ين د'لآكإ ين بمعل 

كلحالق فهو وأbلءه، يفعله أوحيه أى شيء كل حالق بأنه ه الله أحبر ولقل■ 
أصلاحعله ثم مبق، مثال على ولا أصل عن لا أوحا-ه حلقه من ثاء وما ، شيء 

بعالْ.حلق لما 

الدلالةكل ففي الأرض، خلز كدلألة كبرها عر الماء خلق فدلألة 
الماظرنفلرة كانت، ؤإن — مبلخ حالق من مبل-عة ~ مخلوقة إنها على الواصحة 

منه.بعد مما أكثر لحسه القريبة الشاهدة الأشياء من تختلف، وتفكره 

وحنالخلق إبداع على الواضحة الشواهل، من الهلبيعة لعلماء يتبين ولهدا 
هدهكل بأن الجمح عند المشترك القلءر بقاء مع دونهم، لن يتبين لا ما نفلمه 

الخلاقبحان فلها، موحد حالق على تدل لهلمتؤ أو عفلمتإ الحومايتج 
وتفردهربوبيته على أدلة الناس لجمع فيها أولع الذي العليم 

كلمن بنا المحيهل العغليم، والخلق الفسيح، الكون لهن.ا المتأمل أن كما 
علمه.وسعة وكماله، عغلمته وعلى الخالق، قدرة على هدا دله ناحية، 

الأرضهذه من كثيرة حوانس، معرفة عن الأحيان من كثير في يعجز الإنسان إذ 
الكونلبقية ثة يالنهيسمت، ما إدا حلءا صغيرة أنها مع إ عليه يعيش الش .٠ ٠ البسيعلة . ٠ ٠ 

عنيعجز والش والألمار، والشموس المضيئة النجوم بملايين الليء الفسيح 

)Y/٨٣(.رجب، لابن والحكم; العلوم جامع يتنلرت )١( 
\.»_YYحرير، لأبن الدين: اكميرش بنلر: )٢( 



ءالكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
كننا==^^=ء=^==^===^=^^^^^^=====^ 

طباق،سموات ت فوقها الش الدنيا، السماء في كله وهدا حمرها، أو عددها 
أناعه وايالكرمحي هدا عفلمة ومن الكرسي، حميعا وفوقهن بعفن، فوق يعضها 

اثثوتهمنه يجضأ تعار؛ قال حميعا، والأرض الع موات اليتوب 
العرش،فوق بحانه والخالق ذلك، من أعغلم والعرش [، ٢٠٠]القرة: واأ1ونه 

وأعفلم.شيء كل من أكبر عظمته حلت، وهو 
السبعبالموات قورن ما إذا ، جدا صعيما خلقه أن الإنسان يعلم وبدلك 
حليئ أنتتقتر وأ*لأرء؛و( \كثئفي ءؤلأحآق ت تحار قال كما والعرش والكرسي 

أثدؤءأم تعار؛ ل وقا ؛ [ ٥٧]غام: ه . لا أناين ألكر ؤوكن 'آلتاين 
[٥Y'\-rU^١ثdجمحئهاهلالأزءات: ثأغثش @ ثزقا تنقا نغَ @ بجا ؛ ٥١ر ظتا 

يخلقأن عن قفلا مثله، يخلق أن مخلوق يستطع فلا محكم عظيم الله فخلق 
ثلنوذهء ين أل؛ن حنق ماذا فاؤيك آس حلق ءؤسا ت مسحاته قال منه، أقفل 

[.١١:]لسان وه صلنل ؤ، آلظتيمل 

وغيرهم.والإنس الجن من الخلق لجميع تحي الأية وفي 
عراجتمعوا ولو مثلا، كاكباب صعيم، حلق حلقا عن عجزهم الله أثبتإ وقد 

إزكثك؛ ءاس_تيعوإ مثن، صري_، آلناس ؤ تعار < ٥JJ١[ر ءاليه، وتعاونوا ذللثا 
سيثاألدتثاب د-ثرم يإن أ-بمثممأة هملر دثتاة بملئؤإ لن أس يؤن ين تدمك ؛^^؛٥ 

آسإة ثثديهء حى آس قثدروأ ما . وآلء1اوب ألهلLلي صعك ينه مثفدوْ لا 
-*١٧]\سم: عنجز لير 

منفيها لما الأرواح ذوات الصور يصوروا أن ءباد0 عار الله حرم لذللث، 

•)ا/اماا( محمدالنجلي، الأمحس! النهج يتنلر! )١( 



ؤج
الكبيرالتمسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

وبمورْيصنعه بما الصور من ؤيوروته يضيفونه ما تنبيه أي الله، لخلق مضاهاة 
الله®بحلق يثبهوذ ُالبين ٠ الحديث في حاء كما الله 

ادموان،صورة تمرير تحريم باب والزينة، اللماس كتاب صحيحه، في مسلم أحرجه 
(.٢١٠)٧ ، ونحوم الفرش ممتهنة غير صورة فه ما اتخاذ وتحريم 











اوء^بيراكسمر فى الصمات آبات من الرازي موقف 

ونفعهممصلحتهم وهي الخلق إلى يعود ما ومها إليه يعود ما منها بها تعالى 
١٣١.،

،وفروعا شعبا وأعفلمها الناس فيها تكلم الهم، الكبار ائل المأجل ْن فهي 
وأفعالهووأراسماته تعالى الله بصفات تعلقا لها فإن ومحارات، شبهات وأكثرها 

شيعفير التعليل إبان أن كما والوعيد، والوعد والههم، الأمر من وأحكامه 
مصادرأحد هو والازى ،، ٢١الشرعية الأحكام فى القياس أماس هو تعالى الله 

بهدهمتعلق الوجود فى ما فكل وأمره حلقه فى داخلة وههم، الإسلامي، التشرتع 
٧١١٣^.،

هدامثل في للكتابة الباحثين لبعض أدى الحكمة ائل متشب أن كما 
القلم!.مبق لأبحاثهم فكان واوحث،رأ،؛ بالهتمام الجل.ير الموضع 

ايناشمفى)أ/س-ْ(،لمإر،الأشاني،مها
._VYYالقرني، د/صاوالالخ ومجالاتها: مادرئ الإسلام في المرفه )٥(. (. ٥٧٥

.YTU»_القرني، د/ءبدالالا< ومجالاتها; مصائرها الإ،لام في المرنة ت يننلر )٢( 
والحكمة(؛ ٥٠)أ/ الشم، لأبن ت عادة الدار مفتاح ؤيفلر (؛ )a/١٨مجموعاكاوى،، )٣( 

(.T^T\)ا/ والجماية، المة محيأهل والملل 
بفزإل:)٤( 

اّحتيردرحة لنيل مقدم بحث مدحلي، محمد ممار؛ اس أسال، في والميل *الحكمة 
خاّّآاهو.محيالعزيز، المك حامعة الشريعة، كلية العقيدة، في 

؛حث،الشهرؤ،، والجماعة;المة أهل س تمال اس أفعال، في والميل ^ة 
الئنرى،أم جامعة الوين، وأصول، الدعوة كلية العقياو.ة، في اّجتير درجة ليل مقدم 

٠١٤٢٢

درجةليل مجل يحث الفقيه، حامد والمتكلمين الفلاممة محل والتعليل الحكة ٠
هر.١ ٤ ٢ ٤ القرى، أم جامعة الدين، وأصول، الل.ءوة كلية العقيل.ة، في الدكتوراه 



التفسيرفي الصفات آيات من الرازي موقف 

شأدلها معت كد ل المة، وب 
بلفظوردت وكد ، دال ين وما صريح يئن ما الموية والمنة الحكم الدكر آيات 

تتعالى قوله منها الحكم، الذكر آيات من موضعا وتعين اثنن في )الحكم( 
ألكيوهو امحة ف آثن ألأمَة j َوثا ألثثزت 1، ، ء أدى k ج 
٨[إ ]الحجرات حك>ه عفر يآثئ ومعه آثم ين ءؤةناد وقوله ؛ [ ١ ]صما; نيره 

المات.الآات من ذلك غير إر 

تأقول كالما علمني رمولالاله.ءةالت إر أعراي جاء أنه غ الومن 
نبمانزالسلأهكيرأ، ،،^^، ٧١اا؛زلأبمإلأالأ4بمةلآيدد، 

الخكم«لأ/اكزيز يالاه إلا قؤ؛ زلأ خزي لأ النالمن، زب الاه 
المْلابفي سأذكرها الحكمة، صفة إتيان على دالة أحرى نصوصي وهناك 

ذاتها.الصفة عر الكلام سعل بعد التالي 

تالخك4اةار ))صفة من الرازي موقف ئانيا: 

منموقفهم وللمتكلمين ، وحديثا نديما الحكمة صفة في الناس احتالف ند 
ذاتالحكمة كانتا ولما الحصوصن، وجه على وللراري عموما، الحكمة صفة 

والأحكاموالادر، والأفاء كالصفات الكبار، بالمائل متعالقة وفرؤع شب 
أنهنا لزاما وأحد الحكمة، صفة حول المتكلمين بين الخلاف وقر والأوامر 

الةأهل عند واسل الحكمة إلى ؤيطر (؛ ٤٠١)Y/ الشم، لأبن ازلكض: مدارج )١( 
)\إص(.والجماعي، 

والا.ءاء،بح والتالتهليل يفل باب والدياء، الذكر كتاب صححه، ز مسالم احرجه )٢( 
(٢٦٩٦.)

٥(.• )T/ الشم، لابن المادة: دار .نتاح )٣( 





الكبيرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف 

لوازممن وئعسرونم الله( عن الغرض لت)نفي كتهم بعض تمثه الأصل وهذا 
لمنةتعلق ولا المشينة محص إلى راجعة كلها تعالى أفعاله وجعلوا التنزيه، 
الربأفعال عليها اشت٠دتا التي المحكمة وأن بها، ~ مثلا كالحكمة ~ أحرى 
تجوزتعالى الرب أفعال وأن القصد، لا الاتفاق بهلريق أفعاله على مترتبة 

أصولاهذا على ورتبوا ممكن، كل الله يفعل وأن المحكمة من تخلو أن عقلا 
المحنةفى ؤيخلد أوليائه، أحلمى النار في الله يخلد أن بجواز كقولهم فاسدة 
ون*حوهاليتليق لا بما التكليم، وجواز الكفار، أفجر 

والحكمةالخيثة بين تعارضن ألا فهمهم عدم الباطل التأصيل هذا ومبب 
المسعالصفات مع المحكمة الأشاعرة يثبت، لم ولهذا والرحمة، المثيئة أو 

ونيادة.والعلم الإرادة تقتضى الحكمة أن ع الإرادة، بإثبات واكتفوا 
علىالضوء مسلهل والأن الحكمة، صفة فى المتكلين مذهسح هومجمل هذا 

الحكمة.صفة من الرازي موقف 

اص!م:ملم في •ه-مأه؛ ني، ؛ ٨٠ LU\ص: يطرإركلأمالأشامةفى: 
وسفالهن١^٢: اورامفيَ وغاية ؛ صا'آ'آ_آمأ"آ؛ لعدالرحمزالاجي، 

تالكلام طم يي الإقدام ونهاية اللطيفه؛ عبئ محمود حن ت; ص؛أأ، الأمدي، 
_،JajVl^،(لأبن اسملوالأهوا،واص: ني والقمل صس لاثهرّتاني، 

ويطرسطبللجرجاني، وثّرحالمواس،: )ا/ا<ا•(؛ 
وموتفطصررخّآ~\ٌم؛؛ الحوالي، عيدالرحمن بن ممر د/ الأشاعرة؛ منهج ت في الأنهاعرة 

الرازيالدين ونخر (؛ ١٣١١)م/ المحمود، ■مدايرحمن د/ الأثاعرة; من تيمية ابن 
اللهافعال، غي الكلامية والممعللحات ص؟'م؛ صالحالزركان، الكلامية; وأراوْ 

لله ١١د/•،؛•' الإعلام في والمعرفة صْآا؛ ءلا،رر، محمي. احمد ونقد(; تمالى)ءرض 
ٍس'\اا.القرن، 





اككسرالتفسير فى الصمات آمات من الرازي محوفف 

،،لها يكون أن أو بشيء معللة تعار الله أفعال تكون أن لرازي اض 
نفيهعلى واستدل محال(لى، تعار الله أحكام بتعلل )القول I يقول حث 
لأتي:كا هي عقلية بأدلة 

بعلةمعللة العلة تلك علية لكانت بعلة محللا قيء كل كان لو أنه ؛ رأحدها( 
عنغنيا يكون ما إر الانتهاء من التسلسل قطع في فلابد التسلسل ؤيلزم أحرى 
عنمنزهة ذاته أن وكما وصماته، تعار الله ذات بدلك الأشياء وأور العلة 

والمخصصالمبلع إر الافتقار عن ميرأْ وصفاته والعلة، المؤثر إر الافتقار 

فيله وملم الأصول، في تعار الله أسال في التعليل أم الرازي )إن ؛ هناكمنئال،تيه؛ )١( 
الوادي،أحلام أ/ والرسالة النبوة في العقدية الرازي الدين فخر آراء • بغير أه• المريع( 

التالية:لأم؛اب للمراب مجانبة فيه القول وهدا وصهّاه. ، وصّآا'؛ ، ص٥٥٤ 
حصولهاؤيجعل والاحاقام، الأفعال في والأمر، الخلق في الحكمة ينفي الرازي أن أ(: 

الفرؤع.في هو المذكور والنص القصد، لا الاتفاق، جهة على 
افهاصالتي الحكم لأن حاش، الكبير النفير في الرازك، بقول الباحثة اصتنهاد ب(؛ 

بلالرازتم، كلام س تكن لم المقدس بت من بدلا الكب إر القلة تحويل مح، الرازي 
هذاينلهر عليهم، معترض المعتزلة، عن ناقل والرازي المعتزلة، كلام من كانت إنها 

إرجهة س القبلة تحويل حكمة في ة: الخامأوله)الخالة من النص تأمل عند جليا 
مجيباكلأمجه Jميتايعالرازي ؛ ٩٥ص ، ٤ ج ، ٢ مج الكبير، التفسير • ينفلر •، ••جهة 
٠ؤلريقان:فلهم المعتزلة فول على )وأما قائلا؛ المعتزلة على  ه،نفالممدر .( ٠
لماالكثير ير التغفي الرازي بتص الباحثة استدلال صحة عدم يتضح وبهذا ، ص٦٩ 

أعلم.والله نتيجة. س إليه توصلت، 
،٧ ج ، ٤ وعج ؛ ١٢٢ص ، ْ ج ، ٣ ومج ؛ ٩٣ص ، ٤ ج ، ٢ ٌح الكير، تر التفينفلر  ٢٢١

-١ ٠ ص؛ ، ١ جاُ ، و٠ج٨ ؛ ٢ ١ ص؟ ، ١ ١ ج ، و٠ح٦ ص؛ ص ، ١ * ج ، ومحْ ؛ ص٢٣١ 
،جْأ،و٠ح٣١ ؛ _rUآ،جم>ا،صاا؛وُح«ا،جآا، ومج ؛ ١٥٥

.ص٢٣٢صْب؛جارآ، ومحأا،جلأأ، صءاآ؛ ؛ ص٢٢١وجا"آ، 
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برعايةمعللة غير تعالى الله أفعال أن اعتمدوا لما السةأا، أهل أن واعلم 
الأمور.بعواقب عالما كونه حكيما تعالى كونه معنى ت قالوا المصالح 
علىالحكيم عهلف تعالى لأنه القول هدا تبعلل الأية هده I المعتزلة وقاك 

محالوهو ه نفعلى للثيء عْلفا هدا لكان العليم هو الحكيم فلوكان العليم، 
علىمحهلوفا الحكيم لنقل فيه ورد القرآن من موصع كل فى أن ت والجواب 

والإعلامئلإحكام أفعاله، فى محكما كونه الحكيم س الماد كان الحليم 
اءلم\ى.والله الفحل كيفية إلى uندان 

العليم.على معهلوفة تكن لم إن هذا . بالعلم الحكمة أول ت ثانيأ 
وأفعالهأحكامه في الصيب بأنه الحكمة أول I ثالئا 

الأثاعرة.نة البأهل يقصد )١( 
والإتقانبالأحكام الحكمة -ارل إلى ؤيطر محه،ج'ا، الكسر، الشر )٢( 

؛٢ ١ ص^" ، ١ ج٨ ، ٩ ومج ؛ ١ ٩ ١ ص ، جء١ ، ٨ ومج ،جأا،ص"ابا؛ مجآ'في:
ومح"اا،جهأ،ص«ي؛ومجإا،جمأ،صاد

،٢ ج ، ١ وعج ؛ ١٤٠ص ، ١ ج ، ١ 4ج اعير، التفسير ؛ في بالعلم الحكمة تأؤيل إلى ينظر ر٣( 
؛ص"؟؛ ، وومج؛ ؛ ٢ ١ ١ ص ، ٥ ج ٣، ومج ؛  ٦٨ص ، ٤ ج ، ٢ وعج ؛ ٢ ١ ٠ ص 

،ومج٨ ؛ ١ ٠ ص؟ ، ١ ١ ج ، ^٦ ؛ ٢ ١ وص٦ ؛ ٨ ٥ ٨- ٤ ص ، ^٨ ؛ ٢ ٠ وصم\ ؛ ١ ٦ صْ 
وعجمأا،جْ'اأ،؛ ١٨١- ١٨٠ص ، ^٤٢؛ ١٨٢ص ومجآا،ج"آأ، ص1أ؛ ، ج٥١

هرأ؛، ^٦٢وصخْأب وص؟"اأ؛ وصخْا؛ ؛ ^٢٤١؛ وصا""اا ؛ ص٧١١
ها،جا،آ،صتم>.آ؛ومج وصْتم>أ؛ وصتماْأب ؛ ١٤٢صومحأا،جبأ، 

وصْتماير

،ج! مج"ا، الضيرالكير، في: وأفعاله أحكاعه في المصس، بأنه الحكمة تأؤيل يفلرإلى )٤( 
^٨،؛ ص٣٣' ^١ ^٧، صُْآا؛ ، ١ وج' ، ١ ٤ ص' ج٩، ، مجْ هسْو؛ 

•٢ صَا٠ ، ٢ ٩ ج ، ١ ْ وعج ؛ ،ص٦١٢؛وج٩٨١،جم\١،ص٤١ومج ؛ ٥ ص ، ١ ٦ ج 



الذ^سرالوفسر في اك،ائت آعات ْس الرازي موقف ل71؛0

مبيض فهي ميرْ، من أحرى مواطن قي الصمح الحكمة مض وأوضح 
ضضيالخىةوانموابأ٢،ط على ،، لألؤيحكم بمطه ما 

التدييرأ'آ/ني حطأ يلحقه لا الذي وأنه 
للهثابتة صفة )الحكمة تيقول حث أجر' مرصع في الحكمة يثبت والرازي 

صلأباتاسةسامراّشا،
عاوه(لْ/متفق وهذا حكمة عن حاليا فعلا يفعل لم الله )إن تفيقول 

للمعتزلة،موافقة تعالى الله إلى لا العبد إلى تعود الحكمة أن يرى وهو 

،^٤ الكسر، التمر ني؛ به ؤيحكم يفعله عا بكل الحكيم بأنه الحكمة تأؤيل إر ينظر )١( 
،١ جْ ، ^٨ ؛ ٢ ٢ ^٩ ؛ ١ ١ ص؛ ، ١ ١ ج ، ^٦ ؛ 'ص٧٦ ^٨ ؛ ٢ ١ ب جَا' 

وءسخها.ص'آبما؛ وصْاا، ؛ »_UT، ^٦١؛ ^١٧١صاّاآا؛ 
التمرني: والصواب الحكمة يقتضي ما على أمحرءباد0 المدبر بأنه الحكمة إرتأؤيل ينظر )٢( 

ج•'ا،صا"ال؛، ١٠ومج ؛ ٥ ٠ ص ، ١ ج؟ ، ^٩ ؛ ١ ٣ ١ ص ، ١ ج٦ ، ^٨ الكير، 
.Y«U»_وءجْا،ج؟أ، ص.؟ا؛ ومح؛ا،ج؛'آ، 

،١ ^٥ الكبير، التغير ني التدبير في خْلآ يلحقه لا الذي بأنه الحكمة تأييل إلى بتفلر )٣( 
»_AY.ج**ا، 

أإصى؟مآ؛وينفلرتجما،جأاإصىآم؛وعجخ،جها،)٤( 
،^٨١صا'\ا، ولأ،جيا، ، ص٦٦١وج1ا، وص؛اأ؛ وصا،اا؛ ص'ما؛ 

'آ،صْا"؛'لج ؛ ١٧٨وص ؛ ١٧٢وص •ا،ج؟ا،صأ'ا؛ ومج ١ ٢ ١ ٢ "ص 
ومحماا،ج"امآ،، ^٥٦^٥، ومحاا،جآ؛\، وص؛اأ؛ ؛ ^٣٧وصا"آ؛ 

،^٨٣٢وص؛اآ؛ وصْا،ا؛ وص'ما-ا'آا؛ وص^؛ ؛ ^٧٨؛ ص١٨
،وعج٤١، وص١٠٢؛ ١ما١ وص ؛ م>ه١ وص ٣^١؛ وص ٩"١، ص ، ٢٦ج ،  ١٢"وعج 
، ١٨٥ص ."ا، ج ،  ١٥ومج ، ٢٣٩وص ، ١٠١وص ؛ ٨٢وص ٣، ص ، ج؛١٢
،٣١وعجأا،ج ، ٢٤٢وص ؛ ١٩٤وص 

،ج٥٢، ٠ج٣١ الكسر، التغير ينفلر )٠( 
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تأريعة أمورا الله أحكام في يعلم أن ريجب • فيقول 
لأنكلماكانْمللأيمكانصابأ^، بملة ذ غير أنها )أحدها(: 

محال.سبحانه الحق على وذلك بغيره، كاملا بذاته، ناقصا 

إلىلا العبد إلى عائدة منفعة شرعها من المقصود أن يعلم أن • )وثاذيها( 
المضار.ولغ المتاع، حلب عن منزه فانه الحق، 

وأراد.شاء كيف الدنيا فى والحكم الإلزام له أن يعلم أن )وئالثها(: 

وأفعالهأعماله ثب، بالحق على لأحد يجن، لا أنه يعلم أنه • )ورابمها( 
٠شء( 

وأنوالقهان، الكمال لثبهة تعالى الله أفعال تعليل ينفي النص هذا وهوفي 
يالمامورات؛وأمر ال٠خلوقارت، حلق الله وأن الحق، إلى لا البد إلى تعود الحكمة 
أنهعليه ؤيلاحظ ، شيء الحق على لأحد يجب لا وأنه فحب، المشيئة بمحض 

متأثربهذا وهو الرب، إلى لا البد إلى تعود الحكمة جعل الثاني الأمر في 
تأترهيؤكد آحر نصا ل ونجد الأشاعرة، من سلفه هب، لمن. مخالف، ؛المعتزلة، 

أنإما وعدلها، سواها ثم انية الإنالبنية هده حلق الذي )إن • فيقول ؛المعتزلة 
عبثا،ذللخ، كان لحكمة لا حلقها فإن لحكمة، أو لحكمة لا حلقها إنه يقال 

تكونأن إما الحكمة، فتللمثج لحكمة، حلقها ؤإن الحكيم، على جائز غير وهو 
عنمتعالي سبحانه لأنه باطل، والأول؛ المد، إلى أو تعالى الله إلى عانية 

إلىعائدة لحكمة الخالق حلق أنه وهو الثاني، فتعين والأنتثفاع، الاستكمال 
انمد(رىا

.الممسراعر،ُج٤،ج٧،ص٢٣١)١( 
الأصول،علم قي المحصول ؤيطر; ؛ »_AU—٩٧، ،ج١٣عح٦١الكسر، التمر )٢( 





بمالضير التفسير في الممات ايات س الرازي 4وةف 
==========^^========^===^==ئلإ

ؤإما، الحكمة قي لقولهم مقررا يكون أن إما المعتزلة نول يحكي حينما وهو 
؛أ عليهم يعترض أن دون نولهم يحكي أن 

والجماعةIالمنة أهل عقيدة ضوء على الرازي! موقف نقد ثالئا: 
التالية:الأمور ني والجماعق المة أهل الرازي حالف 

شاملا.يكن لم الله إلى بالنسبة للحكمة تعريفه ١( 

متدلاينميها فتارة تعالى الله أفعال في والتعليل الحكمة في اصعلرابه ٢( 
يثبتوأحرى تعالى، الله أفعال عن والتحليل الحكمة نفي على العقلية بالأدلة 

الحكمة.

الحكمة.لصفة التأؤيل إيجابه ٤( 

القفاءفي طAبه على بناء لحكمة لا المشيئة لمحقي يفعل تعالى الله أن ٥( 
والقدر.

متفقة.لحكم ؤإنما مقصودة، لحكم لا الشؤع وشؤع الخلق، حلق الله أن ٦( 
والأمرالخلق من الحكمة جعل حيث الحكمة، إثباته في ؛المعتزلة تأثرْ ٧( 

وحدهم•العال إلى تعود 

مجملها:وحوم من عليه الرد وسيكون 

تعالى.لله الحكمة صفة ثبوت الآول• الوحه 

؛٢١٣وص ، ٩ ص ، ٢٥ج ،  ١٣ومج ؛ ٢٣٩ص ٢، ١ ج ، ١ ١ ومج ؛  ٤٩ص ، ٢١^ص 

ص0صو.جما،جا'آ، الك؛؛ر، \ذض يطر: )١( 
الض.يرامر،مح؛ا،جبأ،صتمابم.)٢( 
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والفطرالصحّحة العقول أدلة دلت فقد  ٠٠الحكمة راصفة ثبوت أدلة تنوعت 
عبثاشيئا يفعل لا حكيم سبحانه أنه من والسنة، القرآن عليه دل ما على السليمة 

سبحانهأفعاله بل بالفحل، المقصودة الغاية هي وحكمة ومصلحة معنى بغير ولا 
وفددلفعل، بها أساب عن ناشئة ص ،كما 

تحصىتكاد لا مواصع في وهدا هذا على رسوله وكلام كلامه 

كالأش؛وهى متنوعة الحكمة ثبوت قائلة 

الفْلرة;دلالة ١( 

ابنيقول أفعاله، وتعليل تعالى الله بحكمة العلم الضرورية الفطرية العلوم من 
والأمربالخلق المقصودة والمصالح الحكم من وأمره الله حلق رفإنٌاءي، • القيم 

الفهلرة(سليم ينكره ولا والعقول الفهلر يه تشهد أمر الحميدة والغايات 
وحوه;من ْلهرت الحكمة على الفملرة ودلالة 

الصفغ؛ر من أكمل الكمال بصفة المتصف أن الفهلر في مركوز أنه ١^)،؛ 
عليهايحمد مهللوبة وغاية لحكمة رفهويفعل الحكمة بصفة فالمتصم، وعلبه بها، 

يعلمدمن يخلق، لا ممن أكمل يخلق من أن كما التة، لشيء لا يفعل ممن أكمل 
ممنأكمل يفدر ومن يتكلم، لا ممن أكمل يتكلم دمن بعلم، لا ممن أكمل 

بمنزلةحكمته فنفي العقول، في متقر الفطر في مركوز وهدا بذلك، يتصف، لا 
النقائص(أنقمى وهي باصيادها وصفه سلزم عنه، الأوصاف، هده نفي 

(.OV'UA)المم، لأبن شفاءالعلٍل: )١( 
 )Y( ،شناءالعلل/Y(؛ ٥٣٧) عادة، الدار وضاح و)'\0-\صلأ(YU/Y ؛)رطرإيثار

ءسأها•لابزالونير•، الخلف،؛ الحق 
(.٥٨٢)Y/ العليل، شفاء بمفلر )٣( 
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غيرفي الأشياء وصع عنه، تعالى الله المطر تنزه ما أعظم من ت الثاني 
موصعها

النمل:دلالة ٢( 

الأحكامتعليل من مملوءان الله. رسول وسنة )والقرآن القيم: ابن يقول 
التيالحكم وجوه على والنسيه بهما، الخلق وتعليل والمصالح، بالحكم 
الأعيان.تللثج حلق ولأحلها الأحكام تلك شيع لأحلها 

يريدولكن لقناها أومثتين موضع نحومثة قي والمنة القران في هذا ولوكان 
عنيخي بما الأدلة هذه من ثيء ذكر وسق ، متتوعة( بهلرق موضع ألف على 

هنا.إعادته 

العقل:دلالة ٣( 

يلي:ما تعالى لله الحكمة® ٠صفة ثبوت على الدالة العقلية الأدلة من 

والإحكامالاتقان من المخلوقات أصناف ففي والإتقان، الإحكام دليل ١( 
ذللث،وغير وحكمته، وقدرته، وعلمه، الخالق، وحول على ضرورة يدل ما 

منبوجه فيه نقص لا كمال وكل كمال، صفة الحكمة إذ الأولى، قياص ٢( 

٤(. ٤٤٨٤ ٠ واليمامة،)A المة أمحل عند واسل \سأ يطر )١( 
والحكمتواسلوثناءالعلل،):ا/جم-ا،ا"ْ(؛ (؛ ٢٧)T/شاحدارالمادة، يطر: )٢( 

واليمامة،الط أهل مند 
ودر،لاينمدم،)\/\هلأ والوحيد: (؛ ٢٧٦-٢٧١)١; ١^، لأبنأبي يظراسة: )٣( 

ص؛مآ-هماوص'ه؛والد.ريت، (؟ Too-Yoi/A)لأ؛ن-سية، -مارضالملوالقل: 
والحكمة ٤٧)ا/السعدي، د/ءيسى وموانعه: شروطه الأخروي والوعد 

؟؛،؛-rA؛(.)Y/ والبماءة، ى اهر محي والخليل 



الكبيرالتمسبر في ارممات آيات 4ن الرازي موقف _

)إذانائلا! الحكمة لإثبات الدليل هذا القيم ابن ؤيقرر به، أور فاناله الوجوه، 
فيفعله من مهللوبة وغاية لحكمة إلا فعلا يفعل لا الذي الحكيم الفاعل كان 

فيناكمالا للحكمة الفعل كان فإذا وأحرى، أور تعار الله حق ففي الشاهد، 
٢•واحق^ به أور تعار فالرب 
واهبيكون أن يعقل ولا حلقه، لبعض الحكمة وم، تعار الله أن ٣( 

حكيمغير الحكمة 

صفاته.عر الله أفعال دلالة ٤( 

الأحر؛وض الصفات بعض أنت من عر رده معرض في سمية ابن مول 
العبادنفع •' فيقال العقليان من تلك به أتت ما بنظير الصفات هذه إثبات )يمكن 

ؤإكرامالمشيثة، على التخصيص كدلألة الرحمة على يدل إليهم بالإحسان 
ثبنافد كما بغضهم، على يدل الكفار وعقاب محبتهم، على يدل الهلاJعين 
فيالمح.مودة والغايات أعدائه، وعقاب أوليائه إكرام من والخبر بالشاهد 
تدل~ الحميدة العواقب، من مفعولاته إليه تنتهي ما وهى ~ ومأموراته مفعولاته 

الغاية،العلة لقوة وأولى، المشيثة 
فيمما أعظم والحكم النعم من مخلوناته، في ما بيان من القرآن في ما كان ولهذا 

(؛٣٦٢)Y/لأبنسبمية، ت الأصفهانية الشدة شرح ؤينغر ا؛ ٨٨/٢)عادة؛ الدار مفتاح )١( 
لأبنالخالق: ض الحق ؤإيثار  ٣٤٤-  ٣٤٢ص والموات، ؛ ٣٥-  ٣٤ص واكو.رة، 

"٢٤٧را/السعدي، د/عيسى وموانعه: ثروحله والوعدالاحروى ؛ ٣١٨٣^الوزير، 
؛د/محمودالعريفي،الاعمماد: أمول على العقلين والأدلة (؛ ٢٤٨

Xo\A-o)^[■\والجماية، السة والتعاJلمحدأ٠ل والحكة 
ص؛م-ْم؛والتدمرية، (؛ ٣٥٥٣٥٤لابزتمة،)A/ درءت،ُارضالملواكل: يطر: )٢( 

وص'ْ•



اككهرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف 

المثيئة\ا/محص على الدلالة من مها ما بيان من القرآن 
اثباتيستلزم إساتها فإن تعالى، وعلمه إرادته إثبات أيصا هتا به يستدل ومما 

الحكمة.صفة 

وجهكل من المراد تخممس الإرادة وأن ، مريلو أنه ثبت فقد الإرادة صفة أما 
لمؤإلا الحكمة إتبات مستلزما الإرادة إنبات فكان له، الإرادة نرجح امتغ 

إرادةتكن 

عليهالمتفق من فإن تعالى، حكمته إثبات يستلزم إثباته فإن فكذلك، العلم وأما 
أصرحمن وهى ؤإتقان، إحكام من العالم فى ما هو إثباته ءلريقة أن الملمين عند 

سل،لصأمحفىالدلألةشامندلألهاظى
صفةعلى دلالتها بإثبات إلأ بها العلم صفة إنبات إذا يمكن فلا العلم، 

؛.الحك٠ة١٣

حلقلما تعالى فالله به، أولى الخالق وأن المؤثر، على بالأثر الاستدلال ٥( 
ع4لم-فكلكمالنيممومنهتعالى-، المخلوقينووهبهممنصفاتالك٠ال، 

الأكمل.حلق الأنقص يكون أن يمتغ إذ الصفات تللئ، بكمال متصف أنه 
ابنيقول تعالى، لله الكمال صفات إنات على الأدلة أكمل من الدليل وهذا 

ءؤز؛لواتثأثدثاتعالى: كقوله أكمل، على)ظلأمتدلأل؛الأر تيمية: 
[١٥]_،; ئر؛ه منبم ئوأتي ٢ثك، أس أيكن ءؤأدإءّ • تعالى الله ُالا مأ^ 

.Tori>،_اكومرة، )١( 

.٣٥٨تب، لأبن النوات: )٢( 

والجاية،الة اعل محي واسل والحكة صلأهم-عْم؛ لأين-ّب، الموات: )٣( 
.(o\o-o\T/y)



تقج
اوكسرالممسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

فيهاوما وأشد، أقوى الله أن على تدل وشدة قوة من المخلوقات في ما كل وهكذا 
قادر،إلا القدرة يعطي فلا ،، والحياة(ل ُالعلم أولى الله أن على يدل علم من 
حكيم.إلا الحكمة يطي لا فكذلك حي، إلا والحياة ؛، JUإلا العلم ولا 

الكمالصفات تعالى له فسن، والقص، الكمال ين بالتهابل الاستدلال ٦( 
يناقضها.ما بنفي 

فلولمبالأخمى، امافه للزم لمتمابالتين موصوفا يكن لم فلو 
عنمنزْ تعالى والله والسفه، العسثإ وهو بنقيضها اتصافه لزم بالحكمة يوصف، 

اتصافهيوجم، هذا وتنزيهه والظالم، والقه العبث، عن تنزيهه فيجِت، النقائص، 
والعدلأآ،ابالحكمة 

يمرجح.إلا يترجح لا المكن قاءد،ة ٧( 

لوقؤعمرححات هناك أن حماهيرالأمة من وغيرهم والجماعة المنة أثبتاأهل 

-llVj، ٣٦١٣٦٠وطر)1\/(؛ ٣٥٨T٥٧/١٦)لابزتمة، مجموعاسوى: )١( 
— ٣٥٤)a/ت واكل المقل تعارض ودرء وص*ْ؛ ؛ ص٤٣—٥٣والتدمرية، (؛ ٤٤٨
ؤوثارالحق)Y/٨٨(؛ المم، لابن المائة: دار وضاح صآ؛م؛ والموات.، (؛ ٣٠٥
د/ءتسالدى،الأحررّيت والوعد الوننر، لأبن الخلق،؛ عش 

القلة;والأدلة ؛ ٥٥١^-  ٥٥٦القرني، الله د/عبد الإسلام: في والمعرفة (؛ ٢٤٨-
المض،د/-عود 

والموات،(؛ ٩٤)أ/٨٨— وونفلرعج»وعاكاوى، ؛ ص١٥١لأ؛نتمٍة، التا-مرية: ( ٢١
أصولعلى المقلة والأدلة ؛ ص١٥٥القرني، د/ والمعرفة: ءسخهم-آهم؛ 

٥١٨/٢)والجماعة، الة واسلسرأض والحكمة ؛ ٣٧٦-٣٧١ص الاعمماد، 
-٥١٩.)





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ر7ه؛0

مصنفاتهأغلب في تيمية ابن ٠ الحكمة صفة ٠ إثيات على لإجماع ا حكي وهمل 
الوزيررم•وابن ،، ١٢١٣^وابن 

.١^^١٤٢عاُة الأحكام تعلل على الإجماع حكى كما 
نفيبطل تحار لله الحكمة" ثبوت؛رصنة على الدالة الأدلة أوصحت أن بعد 
ابنيقول جهمي، فهو الحكمة٠٠ صفة ٠٠نفى من وكل ، الحكمة٠١صفة ٠١ل الرازى 

يفعللا أنه إر الصفانية متكلمة من وافقه ومن صفوان بن الجهم )وذهب I تيمية 
،أصلا( لشيء شيئا يفعل ولا لحكمة، يأمر ولا لحكمة، يخلق فلا لحكمة، شيئا 

—(حكمته نفى أي — القول هذا ينصرون وأمثاله )والرازي •' يمول ثم 
تصالحلا فهدم وحدهم، العباد إر نمود حكمة إثبات فى المعتزلة وافق أنه كما 

والقدروالقفا، الحكمة في مائل ووأتوم )\/آ"هما(؛ الأطهابن، الشدة ثرح يطر: )١( 
ائل،والعالرمحائل مجموعق ضمن ، ٢٩١—٢٩ص• والخيل، انمر واكاJلوبملأن 

الفتاوى،ومجمؤع (؛ ٩٨و)م/(؛ ١٤١)ا/السنة، ومنهاج رصا؛ رشيد محعد ت مت، 
XTTS)(^/والمندية،  Ay/\W\)i)(؛ ٠١٢'و)ا"ا/ (؛ ٤٨٠

)ا/أ؟ا-«،أ(.وإءلأماJونمن، )م>\0-\لأ0(لأ يفلرشناءالعلل، )٢( 
صنةعن الذب، ني والقواصم والعواصم ؛ ١٩٠ص الخلق، على الحق إيثار ينفلر ل"ا( 

القاسم،أبي 
(؛واينالخبفىت٠يىالوصرل٢٦٤-٢٨٠/٢فيالأعام،)'

الكامم،ي ثر ح المحصول ش وارازى ؛ ١ ٨ ٤ ص نمدل، 
/n(؛ ٠٢٢) /!(؛ و)حرابل، اا"'م-أأ"اJركشيفياjوالشاطئ(؛ ١٢٤)ه/وال

أهلعند والخلل انمكعة ني الإجماع حكاية إلى يننظر فيالموافقاُت،،)ا/اأأ(؛ 
XiT<<-Ur/yوالجماعة،)انة 

والإيمان،العلم أمل جواب، ؤينفلر  iiToWo-x))/الأصفهانية، العمدة شرح )ه( 
(.١٧٧/١vو)؛(؛ niM)ومجمرعاكاوى، ؛ ص٥١٢



ارٍىديرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

محنهبل بحكمة ليس قاطة العقلاء عند وهي فعل، من حكمة تكون أن 
العملة.أدلته على الرد الJاjي: الوحه 

تتمثلتعالى الله عن الحكمة صفة نمي على بها أستدل اش الرازي أدلة مجمل 
التالية'.الحجج قى 

مستكملاذاته فى لكان لغرض فاعلا الباري فلوكان والقمان الكمال جة ح٠ 
الحجةوهذه العقلية، أدلته حلال من واضح وهذا الخ ... الغرض، ذلك بتحصيل 

وغيرهمالأشاعرة ميها يوالتي بالله القائمة الاختيارية بالصفات علاقة لها 
الحوادثر٢،.حلول 

يلى:ما مها أوجه، من الحجة هذه على الرد ؤيمكن 

حادثةالأفعال إن يقولون الأشاعرة إن I المعارضة باب من )الوحهاءتولا(• 
فاعلسبحانه أنه إذ حووئها، فبل ناقما كان الله إن I يقولون ولا تكن، لم أن بعل 

تحذواأن هزا قولكم على سغي ت لهم مقال ~ له ممكن الفعل أن أي ~ بالقوة 
ثمذاته، صفات كسائر أزلا بالحكمة متصف الله فإن الفعل، حدو بالحكمة 

بلنقما، ثيء كل عدم فليس وعلته حكمته، تقتضيه ما حب الأشياء تع 
وحولعدم أن كما الشص هو الحكمة تقتضيه مجالا حدوث ت يقال أن الصحح 

أيصا(نقصن هو وحوله الحكمة تقتضى ما 

(.٣١• )٤ا/ يب، لأبن الفتاوى: يننلرمجموع )١( 
تليسبيان ؤينخلر (؛ ١٣١٤)م المحمود، عبدالرحمن د/ ت الأشاعرة عن تيمية ١بن موقف )٢( 

الجهب،)ا/ا<ا<ا(ّ

ضمنُجموئاراشاهمى؛ UTA\TUتيمية،)\/\<لابن رّالةفيالإرادةوالأم: )٣( 
(.٣٣١حالرء؛دالاسزر،)١; صالمةوابءةوالأشامةفيمبJاس: 



اككبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف ع

متعابحادثة إلا وجودها بمكن لا اش الأمور أن معلوم الناني(: )الوحه 
ذلكأن في ولا ممتع، ذلك فان أنب، مها كل يكون أن في الكمال لهى 

تقتفيهما على إمكانها يحب تكون أن في وعدم نقمي ذلك فإن يكون، لا 
تحفهايالتي الكمالأت من الحادثة المرادات تلك وجود فيكون الحكمة، 

الكمالنعوت أعظم من للحكمة يفعله ما فعل فيكون غيره، إلى فيها يحتاج ولا 
كمالكل ؤإن بالقاتص، وصفه يقتضي عنه ونفيها يها، يوصف أن يجب، التي 

يقولعما غيوب ذاته لوازم من هو بل أصلا غيره إلى فيه مفتقرا فليس به يوصفا 
منهي التي الحكمة لبونه ؤييالقائمي، يصفونه الدين كبيرا، علوا الظالمين 

غلهلوذلك، غيره، إلى الحاجة يقتضي إثباتها أن توهما الكمال، نحوت أعفلم 
نعوته،وكمال كماله لنعوت ذاته امحتلنام إلا تها إب يقتضي لا بل محمى، 

المقدسة.لشمه مباين شيء إلى افتقار لا 

أويصفاته كمل قيل لو كما غيرْ إلى فيه يحتاج لا الذي يفعله كمل نيل ؤإذا 

نبلالحكمة لأن لازم، غير بياته ناقما يكون بأنه ت القول ت التالث( )الوحه 
فيه،نقما عدمه يعتبر لا وقتا فى ل بكما ليس وما لا، كما تعتبر لا حصولها 
قبلعدمه يكون فلا الفعل قبل حصوله امتغ الفعل على مترتبا كان إذا فالكمال 

نقصارأ،.الفعل 

و؛نظرشرحابةتيمية، لابن واسل: العقل تعادمحى درء )١( 
لأبنواسل: الحكمة في نل ما وأنوم  UTo\Toa)\/لأ؛نتيب، الأصفهانية: 

،(.JU<\-،>UA/Y)المم، لأبن العاليل: وشفاء ؛ ^U-Y-Yتيب، 
محمدالمدتش،تحار: الاه أفعال، ش والخليل الخكمة طلر )٢( 



٨الكبير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

سمعا،عنه هومنفي كما عقلا، تعار الله عن منغي النقص ■' الرابع( رالوحه 
الكمال؛صاد ما هو والقصي الكمال، مفات سحانه اتصافه يوجب والعقل 
كانصاده مما كمال صفة والقدرة نقصا، كان صاده فما كمال صفة فالعالم 
فييحبه ما حصول وأما نقصا، كان صاده فما كمال صفة والحياة نقصا، 
وعدمهيحبه، الذي الوجه على حصل إذا كمال هو فإنما يحبه الذي الوقت، 

ذلك،لا/قبل يحثه لا كان إذا نقص ذلك قبل 
فهولحكمة، لا فعلا فعل من أن يعلم الصريح العقل ت الخامس( )الوحه 

الومتافي موجودة ماريت، ثم معدومة، كانت، لحكمة فعل ممن بالقص أور 
النقصيستلزم لحكمة فعله ت يقال أن يجوز فكيف، فيه، كونها أحب، الذي 
نقصلا لحكمة لا وفعله 

لحكمة،يفعل أن بتجويز يلزم محذور من محا أنه السادسر( رالوحه 
كانفإن وحينئذ وأعفلم، أعفلم لحكمة لا يفعل بكونه تلزم التي، والمحاذير إلا 

الفعلصح ممتنع غير كان ؤإن امتناعا، أعغلم لحكمة لا فالفعل ممتنعا هدا 
يهيستدل ما أن فعلم لحكمة، لا الفعل من أور لحكمة الفعل أن ْع لحكمة، 

صفةبكونه أمر لحكمة الفعل وأن ياطالة، حجة فهو لحكمة فعاله امتناع عر 
هذاوعقلا، سمعا التناقص عن وأبعد والقلية العقلية الأدلة في وأصح كمال، 

^٠^٠١^،ويظرثظ،اسل: لأبننمت،)؛/ههما-.م؛ شرحاسالأضاية; )١( 
(XoM-oVK/r

الشم،لأبن الملل: ويطرسء (؛ ٣٦٢)ا/لابزسة، ثرحاسالأئهاJة: )٢( 
(.٥٨٣)آ/



التفسيرفي الصفات آيات من الرازي موقف 

متُارا/لكن إذا فكف ممكظ لحكمة لا الفعل لولكن 

إلىالرب افتقار يستلزم لا والصالح بالحكم التعليل أن السابع(: )الوحه 
ذلك،وبغير المفعولان من يفعله ما بنفس متقوض هذا لأن به؛ واستكماله غيره 
منهافتقارا يستلزم إثباتها أن تعالى الله لحكمة النفاة يحيله )ما ت القيم ابن يقول 

العقلأصل في عليهم وارد بعينه هذا فان ووساوس، فهوس بغيرْ واستكمالا 
سبحانهفإنه وأيقا بالمغ. استكمال لا للصغ إكمال هو إنما فهذا وأيصا 

فكملسل يقال: فلا فعاله، عن كماله أن لا 
سبحانهعنه وأسبابها ومتنعلقها الحكمة مصدر فإن وأيثا للمخلوق، مال كما 
وكمالوأتمه، الغنى أكمل وجه كل من الغنى وهو الحكيم، وهو الخالق فهو 

فقيراغفو يكون أن المحال ومن والحكمة، القدرة كمال في والحمد الغنى 
إرضْ(رم؟ز

لخلةفاعلأللعالم تعالى لولكن I مفادها والتي ل لالتاستلزام حجة عن ما أ٠ 
عليهاالرد فيمكن الح. محدثة...أو قديمة تكون أن مجن الخالة نالك! تخل لم أوجبتته 

التالية:؛الأوجه 

يقالبأن وذللث، الفعل؛ في هو يقول ما الحكمة في ل يقال : ^5J(( )الوحه 
فإنذلال1<. يمكن النؤع،أولا أوقديم العين قديم الفعل يكون أن يخلوإُا لا ■ له 

المم،لأبن اسل: نقاء ويفلر  i(r-\T)\/لأينتمة، ثرحاسوةالأبخاب: )١( 
تيمية،لأبن الفتاوى؛ مجمؤع من كل في الحجة هذه •ناتشة إلى ينفلر (؛ ٠٨٤)آ/

العليل:وثقا، (؛ ١٤٧- ١٤١)ا/.نه١جالمة، (؛ ١٥٢و)\>/(؛ ١١٠٢-  ١١٠٠)ا-ا/
(.٦٠-• ٥٧٧)T/القيم، لابن 

عييد/ وموانعه؛ شروق الأحروى والرعد —٧٧(؛ Ul/Y)عادة، الدار مفتاح )٢( 
(.٦٨٥)Y/عيي، ال



الكسرالتفسير في الصفات آيات س الرازي موقف 
كئإ^==^؛؛ء^ء========== 

هذاتال ومن ~ لهم صالح الإلزام نهدا ~ المؤع، أوقديم المن نديم يكون أن جاز 
تسلسلها.يمتغ الحكمة وكد.ا نيل — العقل في أوالنؤع المن نديم أي ~ ممتغ 

أنومعلوم الفلاسفة، نول هو العين قديم الفعل يأل القول أل هنا ويلاحفل 
يكونأن يمكن لم ؤإن ، هن.ا في للأشاعرة موافقون فهم للحكمة نفاة الفلاسفة 

العينحادث فعله كان إذا ت فيمال النؤع، نديم ولا العين قديم لا الفعل 
كذلك.حكمته كانن، والنؤع، 

فإذايحبه، آحر لمراد مرادا يفعل أنه لحكمة يفعل تعالى كوته معنى أن فتبين 
هذافى يجت، ولا كذلك،، الأول يكون أن يج_، لم ه، لتفم1حبودا الثاني كان 

■ساو.لرا،.

فاذاكازتعالىيةاللهءيالخكمةمايقاللهءيالأّثاب، الواذي(ت رالوحه 
فوفهاأسباب، لا أسبابؤ إلى تنتهي حتى سستإآحر السبؤ وحلق بمسجب شيثا حلق 

؛١ فوقها حكمة لا حكمة إلى ينتهي حتى لحكمة والحكمة لحكمة حلق فكذللثؤ 
فيالشلل يّتلزم لكن ل، الشليستلزم هذا أن هب ٠ ال^لثآ رالهح^مم 

بُل.هحاصلة تكون الفعل يفعل لأجلها التي الحكمة فان المتقبلة؛ الحوادث 
حائزوطا تقبل. المفي لها أحر لا حوادث لزم أحرى حكمة يعدها كان فإذا 

لأيناشم،لممماءاسل: لأينبم، ثرحاسوةالأصفهاب: )١( 
.(٥٨٦/Y)

—نمية،)؛/ءأ؛ لابن ت الة ومهاج يميه،)ا/ْأّآ(؛ لابن الأصفهانية; الشار.ْ ثرح )٢( 
الغم،لأبن العلمل: وشفاء (، ٣٨٧- )\/^T والأمر، الإرادة ورسالة ١(،  ٤٧

(٨٧/٢.)ْ





الخيييرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موففؤ 

.٢١أياJضوللالفعل. قدم 

ذلكتحصيل من متمكنا يكون أن قاما لغرض فعاد فعل من أن حجة عن وأما 
أننسالم لا بان عليه الرد فيمكن متمكنا... يكون لا أو الوامعلة تلك بدون الغرض 
إلىراجعة الحكمة هذه لأن فمهل، المنّكورين النيئين في منحصرة الحكمة 

منالله إلى حكمها يعود معها هذه غير أحرى حكمة نثبت ونحن المخلوق، 
فرصيوعلى بالغرصى، الحكمة تسمية تنكر أننا كما ، ؤيرصاها يمحبها إنه حيث 

علىقادر الله أن هو الشبهة هذه عاية فإن يكره فيمّا الحكمة بحمر التسليم 
عنوالعدول ، بها تحصيلها على وقادر الوسائعل هذه بدون الحكمة تحصيل 

للاحراويا مإليه العدول كان إذا إلا عبثا يسمى لا الأحر إلى المهدورين أحد 
بخلافه،والعقل النرع بل إثباته، يمكن مالا وهذا دونه، كان أو وجه كل من 

ومعلوم، سواء إرسالهم وعدم الرسل إرسال I مثال يقول أن أحدا يمكن لا فإنه 
سباالوسيعل وجود كان إذا أما منه، فائدة لا كان إذا عبثا يكون الشيء أن 

هيالتي الإحساس آلات كوجود عبثا وجوده يكن لم شيء لحصول أوسرحنا 
صرورىوجودها فإن عبث، وجودها إن عاقل يقول ولا الحس، لتحصيل سرمحل 

وغيرالمعلومة الحكم بقية في يقال فكنّلك إيجادها، في بالعبشخ أحد قال وما 
،.اJعلومةلأ١٢

تعالى.الله عن الحكمة* صفة  ١٠نفي س تلزم المح، اللوازم ■ الثالث الوحه 

الله،مح؛او ز والأناعرة الة أهل ومهح (؛ OAI/Y)الميم، لأبن الليل: يفلرشفا، )١( 
 ;(.٣٣٢)١

ييوالاثاعرة المنة أهل ومهج  i(0<{A0<{Tfy)القيم، لابن الماليل: ثنا، ؛نفلر )٢( 
(.٣٣٥)ا/اب، 



اوكسرالتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف و؛0

والتزامهاالثناعة، غاية ني لواوم تعالى الله عن الحكمة* ارصفة نفي من يلزم 
العقلاءرا/عامة عند ءلاءرة مكابرة 

لمرحمخالفتها بعد شرعية حجة هو الذي والإجماع الفهلرة، مخالفة منها 
الفة.العملية والدلالة والسة الكتاب 

اللوازممن يلزمه لا الحق أن المعلوم فمن بامحللة، لوازم نفيها من يلزم كما 
التعليلهذا يقرر ومما الملزوم، بهللأن على دليل اللازم فعللأن هوحق، ما إلا 
لأjهia١بعلى فدل باؤللة، لوازم تلزمه والتعليل الحكمة نفي أن 

الحكمةلمنة تعطل وأوامره وأهواله تعالى أفعاله قي والتعليل الحكمة فنفي 
يستلزموذلك وآثارها، ومقتضياتها وحقيمتها معناها لأصل نقي ل لها، ونفي 

لغايةولا لحكمة لا يفعل فالذي ، وعفلمته وكبريائه كماله يناقض الذي القص 
أعفلممن وهذا أومنيها، عابثا يكون ل العقلاء سائر عند حكيما يعد لا حميدة 

تعالىالله ينزه ما 

)قداسمازأزالحجةبقوله: اسليلْ، 

القيم،لاين الهجرتض: طريق ١( 
(.٥٢٣)آ/الة، أهل محي والخلل الحكة ٢< 
\(.0A/Y)الخم، لاين اسل: شفاء ٣( 
الة،أهل محي والخيل الحممة ٤( 
المن،؛ي فىمدذةاتجل، يألف، دادبمن مع صة ولد المقبليءوْالحينمءدى، ٥، 

 ،Jاليمن،في البهاء فعاق الزيارة، يعص ح مناظرات ذلك سب له فحدث حارباكلي
بوانموبفيالماتلاصب،

لهللبةوالإتحاف والمشايخ، الأباء على الحق إيثار في الشامخ الملم المزلفات من له 
=منة بمكة نوش الزمحخشري، كشاف فيه انتقد الرياض، حامحعة ش مخهلوحل الكشاف، 



اJكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

وأن)ه، القول لعدم العشة لزوم هو بالحكم، تعالى أفعاله تعليل وجوب عر 
حججثلاث فهذه اتفاقه الشريعة ومحاسن العالم ، Llajأن ولزوم الفعل• يقع لا 

،.(١١أكرسأد.. ^ا كل 

وفيوالشكر للحمد مستحق غير للفاتدة قمد بغير الفاعل يكون أن يلزم كما 
هدهحصول عر بحانه الرب حمد ينفي هن•؛ أن محنب رولأ • القيم ابن يقول هل-ا 

يحمدلا الذي الاتفاق بملريقة بل فصدإرادته، تحمل لم لأنها والحكم، المنافع 
درهمارجل رمى لو ما بمنابة عندهم هو بل عليه، يثني ولا حبه، صا عليه 

أنعر فاتفق حنرجه، على ومشيئته قدرته لمجرد بل لقانية، ولا لغرض لا 
المنكرون(رأ،.محي والمصالح الحكم شان من فهدا به انتفع محتاج يل• في وقع 

ابنيقول هدا وفي والإلهية، الربوبية في اللعن اياءر من ام يلزم ومما 
يقوملا فعل إذ الحقيقة، في لهما نفي، به والحكمة الفعل قيام رونقي، • القثم 

ربوبيته،إنكار يستلزم وذلك يعقل، لا شيء بالحكيم تقوم لا وحكمة بقاعله 
منوأما التزامه، أبى ؤإن محه له محيل. ولا ذلك، نفى لمن لازم وهن.ا ؤإلهيته، 

الرسلبه حاءيت، وما والفعلرة، للعقل ال٠هلابق الوجه على وأفعاله حكمته أست، 
كان(رم.من كانا حق الحق ولازم حق(، فول بل التة، محذور قوله من يلزم لم 

٢(؛٠ )٤  ٢٩٩— ٢٨٨)]/^ UaJlالدر ينظر• بمكة، ألف عثر وأحد مان ث —
لالزركالي،)م^ا(.والأعلام: 

العاومالثاخ،ص'ب.)١( 
)،ا/ه'م؛لأين-سيت، وطلرجموعاكاوى:  i(0-\V0-i'/r)شفاءاسل، )٢( 

الشكر،ني ورّالة (؛ ١٧٥وص )ل/؛ا"أ(؛ و.نهاجالسة، (؛ ٢٩٧-و)ا"ا/ا"هآ 
صآ"ما.الونير، لأبن ت ئيثارالمم، الرسائل،؛ جاًع صمن ١( ٣' )ا/ 

.٣٥٨-  ٣٠٦ص اكوات،، ؤينظر ؛ ١ ٠ ٩ ص الهجرين، طريق )٣( 



الهكسرالتمسر في الصفات أيان من الرازي موقف 

أرسللما تعار الله حكمة لولا إذ النبوة، قي الطعن الحكمة نفي من يلزم كما 
بالاياتأجمعين عليهم وسلامه ربي صلوات رسله وأيد الكتب، وأنزل الرمل 

الحكمإنكار نفس سمح أن الجب صدقهم، على فدلت البينان، 
أدلمن هي الي الكاملة الثريعة هد0 تضمنتها الي والصالح الغائية والخلل 

سواهابمعجزه يأت ولولم ، حقا الله رسول وأنه ، بها حاء من صدق على الدلائل 
الحميدة،والخايات والصالح الحكم من تضمنته ما فإن سافية، كافية لكانتا 

وأرحمالحاكمين، أحكم وأنزلها شرعها الذي بأن شاهلدة المديدة، والوام( 
والمحالحالحكم كثهود ومضمونها تضاعيفها في ذلكا وسهول الراحمين، 

والنباتالحيوان من بينهما وما قلية، والالخلوية المخلوئات في والمناني 
المعاش.مصالح انتذلام بها التي والاثار والخاصر 

العمادءمن واستحيا تحمل ؤإن ، وجحيم ذلك، إنكار لنفسه أحد يرضى فكيف، 
والأمررا،.بالخلق ضود غير اتفاقي، أم ذلك قال: 

®الخلم®صفتي نفي التعليل نني من يلزم أنه أيصا المسألة هده في ؤيدحل 
الحك٠ة١إثبات يستلزم الصفتين هاتين إثبات أن على بناء وراالإرادةاا 

بكونهتلزم اش والمحاذير إلا لحكمة يفعل أن بتجويز يلزم محذور من وما 
لحكمةلا فالفعل ممتنعا هذا كان فإن وحينئذ وأعظم، أعظم لحكمة لا يفعل 

لحكمةالفعل أن مع لحكمة، الفعل صح ممتنع غير كان ؤإن امتناعا أعفلم 

أعلالمةوالجمائ،وانملل.SXريظرالحكمة (؛ ٥٧٢)Y/لأبنالقيم، ثفاءانملل: )١( 
(0YA/T.)

لأبنالعالتين• وباب الهجرتين وطريق ؛ ٥٣٥ ٦ صن تيمية، لاين I الموات ينفلر )٢( 
الفم،صاآا.



٨اJكبJر التمسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

سةلإ^رلا الفعل من أور 

تأويلاته.إطال الرابع؛ الوحه 

أقوالإيضاح ثم ومن والشيع، اللغة في الحكمة معنى يايضاح سكون وذلك 
فيالحكمة معنى إيضاح سبق وقد السنان، الأيات ير نففي المالح السالم، 

هاري.إعادته عن يخي يما والشؤع اللغت 
أنإر إشارة الذكر السابق الرازي ذكره الذي التعريف أن نلاحفل أننا إذ 

تعارالله أفعال لتعليل إثبات فيه ولا تعار، به قائمة صفة الله حكمة 

ثابتةلصفة تأؤيل فهذا بالعالم الحكمة٠١ ل٠٠صفة تاؤيله عن أما تعريفه، عن هذا 
غيريكون وقد حكيما يكون قد العالم إذ المعنى، في لها مغايرة بصفة وعقلا نقلا 

زائدأمر والحكمة ، أوسفها حكمة كان سواء المعلوم يهنابق العلم لأن حكيم 
ءرذلالث،لا■،.

تتضمنوهى المنان، بقية عن يخصها محنى لها تقالة مصفة الله فحكمة 

كلووضع المحبوبة، والغاية الحميدة الغاية تتضمن لحكمة يفعل تعار أنه 

الشم،لأبن الخلل: وشفاء (، ٣٦٣)Y/لابزسب، الأصفهانة: الخشية نرح يطر )١( 
/Y(٥٨٤.)

المبحثا.هذا من ص يرابع )٢( 
المحتا.هذا من ص يرامع )٣( 
.ص١٧١الشم، لابن اسسن: طريق يطر )٤( 
الأ-موتم،،والوعد )ل/لئل(؛ الطن، ومنهاج )أل/'أا،أ(؛ تيسموعاكاوى، )٥( 

.(YAn/Y)

سوعاكاوى،)أا/مخا(؛و)آا/مهأ(.)٦( 











اليقبيرالتمسير ض الصمات أبات من الرازي موقف ء

بخلمه(حبير أمرْ، في )حكيم I [ ١٨]الأنمام: أثره ءاؤوهوأ-لكم تعار• قوله 
منخيل من وحدلأنه نمر، من ونصره بئره تل• في )حكم ت حرير ابن ؤيقول 

}خالل(ل ولا وهنا تدبيره يدحل لا خلقه، 

يناءما فيفعل والشرعية الكونية وأقواله أفعاله في )حكيم ت كثير ابن ويقول 
خيرمن ذرة مثقال يضع ولا أبدا يجور لا اللءي العادل وهو يريد ما ؤيحكم 

والآمحرة(أم.الدنيا في عليه يجازي بل وشر 
تعاربالله قائمة كصفة الحكمة شت لا الرازي أن هنا إليه اكيه يجدر ومما 

مخلوقاتهر كاحكامه منها شيئا أئت ؤإنما مفعولاته، ر حميدة غايات لها وأن 
اتفاقابه ؤيحكم يفعله ما بكل حكيم وأنه وأفعاله، أحكامه في مصيب وأنه 

وأنهوالصواب، الحكمة تقتفيه ما على عباده أمر المدبر وبأنه قصدا، لا 
فحب.العباد مصلحة إر تعود الحكمة وأن التدبير، في خهنأ يلحقه لا 

WMW

يره،نفني جرير وابن ثتادة؛ عن معمر، أنا (، ١٢٦نفيره،)"T/في الرذاف، ب- أحرجه ، ١١
الدرني اليومحلي وأورده مثله، به نتاله عن سعد، ؛ تنات نال يزيد ٍلريق من ا، ٢  ٨٧ ٠٤)

والإيمان،التوحيد اتل مفي التابعين أقوال ينفلر صحيح. إسناده (، ٦٧٤)٦إ المنثور 
)مص)'س.

ورآ/هاآ(،و)^^((؛ و)اا/ههآ(؛ ويطر)أ/إأا(؛ )اا/ا،ه(؛ البيان، جامح )٢( 
و)اا/ْ'إ(؛(؛ ٣٧٢- ٣٧١/١١و)و)خ/«اإ(؛ (؛ ٦٩٨/٧و)(؛ ١٦٧و)يم 

وصإ\ي.)ما/أأم(؛ (؛ و)\\إ\00

(؛٢٦٧و)آ/و)آ/بمأأ(؛ (؛ ٦١٠وسغلر)ا/(؛ ١١٨)أ/ اسميم، تفسيرالقرآن )٣( 
و)أ/اما-أما(؛(؛ WA/Djو)أ/أآ(؛ و)أ/أم(؛ (؛ ١١٠و>م/(؛ ٤٧٦و>آ/
(.٥٦/٨(؛و)٤١٣/٤و>(؛ ١٧٥و)؛/





Qrv♦^ الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف

،•^^١١١١وأوجب 
[!٢٠لاكحلأ آأن1نمنه بوم ؤذاروِكاملذ ؤإّءمحعلوأ تعالى! قوله عند يقول 

أسامحليربكونه القرآن يصفوا لم لأنهم وذلك العاقة، لأم ءؤإإء>ءمالوآه ني! )اللام 
هذهذكر حن ذلك عاقبتهم كانت لما ولكن الأوزار، يحملوا أن لأحل الأولتن 

،٨[( لالقمص: )1>^^ عدؤإ لهتِ لهتظن فنمى ءال ؤءآكثهله7 كقوله! اللام 
منالمراد جعل حيث هنا، قرره لما تماما مخالف الأية هده عند قوله نجد بينما 
!قالواالعاقبة، بها يراد الالآم هده أن )المشهور فيقول! التعليل، لأم الآلم هذه 
ونقض٩[ ]اك۵ص: ولق،ه ؤ، عن مت فنعؤى أننأيت، وش ؤ قوله! نقض ؤإلأ 

درأظوكن ؤ تعالى! قوله ١^، هذه ونظير [ ٣٩إ ]طه ٌواه محثه عثف، ءؤوألسئ قوله! 
الشاعر!وقول [، ١٧٩]!^١^ 

وأعراب،أموائئوا شون لدوا 

١٠ ٩ ج ، ١ ٠ رمج ؛ ٣١حس ه،جيا، ومج ؛ ٦٢صى ، ١ ٥ ج ٠ ^،٨ ط الكي التفي يتغنر ؤ —
؛١٦٢،ص،ح١٠٠٣؛ومح،ص١٨،ج١١١٢؛و-حص٠٢٠٢٦؛وجص٣٧

،١ ٣ ج ، ^١ ومج ؛ ١٥٣حس ، ١ ١ ج ط ٦ مج ؛ ١٨صى ، ٢ ٠ ج ، ١ ٠ مج الكبير، التفسير ( ٢ر 
،١ ^٨٦ ؛ ١ وص٥٥ ءسآأ؛ ، ١ جء و٠ج٨، ؛ ءسمه ، ١ وج؛ ؛ ٢ ٠ وص٦ ؛ ١ ٠ ص؛ 
صّآ؛~ا اج٢٣ومج٦١ص؟؛آ؛ ، ،ج٦٢و٠-ج٣١؛ ١٦٨وحس؛ ص٥٥١، ^٦١

.٢٣٣-ص٢٣٢وْج؛لج\>آ، ؛ ٤٤
يوم،كل يثادي ملك له • صدره ييت عّجز وهو طالب، أبي بن لطي البيت هذا ينب )٣( 

وهوالعتاب، أبى إلى ؤينب (؛ ٥٣١— ٥٣٠ر؟/ للغدادي، الأدب; خزانة ينظر؛ 
والأغاني;؛ ٢٣٠٠٣انمامة، أبو ديران ينظر مسا، ب إر نصبر قكلهم عجزه بيت صدر 
)؛/؛U(.الأصفهاني، مء لأيي 



٨الكبير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

لأمهي اللام هده أن وهو الكشافI صاحب ذكره ما التحقيق أن واعلم 
أمرهإليه يزول وغرصه الشيء مقصود لأن وذلك المجازرا،، سيل على التعليل 

الأسدلفغل لكطلأق التشبيه، محبيل على الشيء إليه يؤول فيما اللأم هذه فامتعملوا 
اصعلرابمدى على بين دليل وهذا - الحمار(أى على والبليد الشجاع، على 

ارازي-•

نال؛من نول ، ؤيفعفالتعليل، لأم هي اللام هذه من المراد يجعل وتارة 
نماهل لردادوأ ثم م ^^١ ت تعالى قوله عند يقول حيث العاقبة، لأم إنها 

وأماالغلاهر، عن عدول فهو العاقبة لأم على اللام )حمل : [ ١٧٨]\لىوا0: 
موصوفينيصيروا وأن لابد أنهم علم لما تعالى لأنه يثْلله؛ العقلي البرهان فإن 

اللهمعلوم حصول لأن الحصول واجب ذللئ، كان والملغيان، الغي بازدياد 
منهميريد أن فيمتنع محال، المحال ؤإرادة محال، حصوله وعدم واحيؤ، 
المقصودأن ثبت وحينئذ والملغيان، الغي ازدياد منهم يريد أن ويجب الإيمان، 

قال:من على أجاب كما العاءثة(لم، لأم إلى المصير يجوز لا وأنه هوالتعليل 
أفعالتعليل يمتغ عندنا )إن فقالI التعليل، على حملها يمكن لا اللام هذه 
فهذاآخر ثيء منه ليحصل تعالى يفعل أن قاما المباد، من يصدر لرض الله 

ِ)؛( ٠ممتغ\ عير 

\(.0A/T)ملطباصاففىاصاف، ط )١( 
.ج\ا،جأأ'،الضرالك_ر، )٢( 
؛١ ءسا' ، ج؟ ، و'جْ ؛ ٢ ١ ج٨، ، ومج؛ ؛ ١ • ٠س٩ ، ج٩ ، ^٥ الكثر، الضر )٣( 

،،ج١٢؛ومح١٥١١١-١٥،ص•١٧؛و٠ج٩،ج١٣٧-م٧،ج٣لص٦م١١
ص"ام.

■الضيراعير،جْ،جه،صه*ا )٤( 



اوء^بمراثسير فى الصفلأت أبات من الرازي موقف 

عنديقول حيث كلامهم، يقرر وكأنه عليه يعترض ولا المعتزلة قول يحكي وقد 
:[ ٢٩]ص: ١^؛ وتثدقر ئا,تتعء ^٤٢ تثث أرته،١^٠ ؤكن4 ■' تحار قوله 

الخيرلأحل القرآن هذا أنزل إنط -مار أنه عار الأية دلت العزلة: )قالت 
*أمرين يميد وهذا والهداية، والرحمة 

الصالح(أربرعاية معالالة الله أفعال أن ت رأحدهما( 
يقولحيث ينهما، يرمح أن دون الماقبة ولا كي لام أنها يذكرالقولين وأحيانا 

![ ٥٠لالحل: .ه ثلتؤف موف شعإ ءاسهز يما لأكيثيأ ؤ تعالي؛ قوله عند 
وجهان:اللام هذْ )وفي 

الضرذلك كثف في ءيرْ بالمه أشركوا أنهم والمعي كي، لأم أنها الأول: 
عنهم،...

ِ>مىؤفآلشثهُ:ال -مار: كقول العاقثة، لأم الألم هذْ أن الثاني: 
كانتما التصرفات تلك عاقبة أن يمي ٨[ ]القصص: وح>أه عد، له> ِهظن 

الكفر\ى.هذاإلا 

٢^ولجرى تعار: قوله عند يقول الغرض، لأم أنها ويرجح القولين، ؤيذكر 
وقول؛ ، للغرض\ اللام رأن الكشاف: صاحب قول [ ٣١حملؤأه ثا أمتوأ 

ولأمحتى وهوأن فيه: )والتحقيق قال: ،،ثم الاقبة\ لأم اللام )أن الواحدي: 
المهللقةللغاية وحتى الفعل، نهاية الغرض لأن المعنى، في متقاربان الغرض 

.ص٩٣٢وذظرُحْلجآآ، محرا•؟؛ ،حما،جآ•؟، الضيرالكر، )١( 
,_٢Yo، ا،ج• ج• المميرالكسر، )٢( 
٤(.١ )؛/ الكشاف، في الكشاف محاب لقول بمفلر )٣( 
 )٤( ،j^٢(.٠ ١ )إ/ الوط، في الواحدي بفلر؛



اJsىدرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

ولكيأيحلها حتى مرت ث يقال لأخر، ا مكان أحدهما فتعمل مقارنة فبينهما 
أنؤيمكن للغاية، حش موصع في ستعمل الش هي ]الغرض[ فلأم أدخلها، 

قوله;إن يقال; وهوأن منهما أخفى كان ؤإن الوجهين من أقرب وجه هنا • يقال 
كأنتقديره موات، البخلق ولا بالعلة لا واهتدى صل • بقوله متعلق 

الجزاءيجزى واهتدى صل من أن ءؤِل؛جزيىه واهتدى صل بمن اعلم هو ت قال 
به(لآ/اعلم والله 

والجماعة:السنة أهل عقيدة ضوء عللي الرازي لقدموقف ثانئا؛ 

عدهاحث التعليل لأم في اصهلرايه في والجماعة السنة أهل الرازي خالف 
عدبينما للتاؤيل؛ إيجابه ش خالف كما العملية، يالشبه واحتج العاقبة، لام مره 

الأمور.أصعب، من الفهلر مراغمة أن إذ التعليل لأم أنها أخرى مواضع في اللام 

وجوم٠من عليه الرد وسيكون 

العايبة.ولأم التعليل لأم بين الفرق إيضاح الأول؛ الوحه 
•اللأُتن بكلأ المقصود بايفاح هدا وسيكون 

الأفعالعلى الغايات ترتيب مجرد على دلت، ما بها المقصود الحاقبة( ف)لأم 
العذاب،في ليقع العاصي يعصي قائل؛ قال لو كما الفاعل، من لها قصد بدون 

سبالمعمية إذ العياب، فى وقوعه العاصي نهاية أن هدا القائل فمقصود 
لأمهده تكن لم بمعصيته العياب يقتعبمد لا كان لخا العاصي لكن للعداب 

ومآل.وصيرورة عاقة لأم بل تعليل 

المعنى.لبتمم أست، ما والصواب ]العامة[ الأصل قي )١( 
ص0.محها،جبمآ، امراصر، )٢( 



QrvTJ
الكبيرالوفسير في الصمات آبات من الرازي موقف 

لماعلة يبلها ما فيكون بفعله، للغاية الفاعل قصد تثبت التعليل لأم أن إذ 
الفعلينأن مع قبلها، لما نقيضا بعدها ما يكون إذ العاقبة للأم حلافا بعدها، 
.١^^١٢إلى بالفاعلين مؤد1ن 

التعليلينبين الئرق بل أفعالا، في نعقله ما على ليت فعله في التعليل قائم 
وصفهفي شيء كمثله فلتس والذاتض الفعلين بتن والفرق الحكمتن ين الفرق ْثل 
فيوالمخلوق الخالق بين الفرق بل فحاله، من له مهللوبة حكمة في ولا فعاله في ولا 

والفطررالعقول عند وأوضحه وأبينه فرق أعظم كله ذلك 
العاقبة.لأم الألم من اقراد بأن القول إبطال الثاني: الوحه 

يكنلم الذي كفرعون فعله، بعاقبة جاهلا يكون ممن تصح إنما العاقبة لأم ١( 
بميكعجز فعله عاقبة رد عن عاجزا يكون أوممن موسى، أمر إليه ينتهي ما يدرى 

ءشي، بكل هو من قاما ديارهم، عن والخراب أنفهم عن الرت دفع عن آدم 
العاقبةلأم حقه في فيمتغ حلق، ما لكل مريد وهو قدير، شيء كل وعلى علتم، 

لابزهشام،ومغنيالأسبت ؛ ٢٩٧— لابزهشام، الذهب! ندور ينغلر؛ )١( 
القران:وساني للزركثص، اكآن: علوم في والبرئj (؛ ٢١٤)١; 

القرآن:لأفوب ودراّات ^:< oT/r)للامدي، الإحكام: (؛ ٣٠)V/ للزجاج، 
؛٣٦صر الوحيدى، أحمد : وعملهامعانيها يم الك. القرآن في واللام (؛ ٤٤١)أ/

(.٣٣١)٨ والجماعق، ة الأهل محي والعلل والحكمة ؛ ^٦٧١ 
أحمدلأبي • صر مورة نهاية إر إبراهيم محورة أول، من اليان عر الدالة القرآن نكت، ينفلر )٢( 

(؛٤٠تيمية،)a/• لابن المتاوى: ومجمؤع (؛ ٨٦—  ٨٢/ القصاب،)ا الكرمي علي ابن 
والحكمة)أ/همْ-«(ْ(؛ العلل، وثقا، (؛ ١٦/٢)القيم، لأبن دارالعادة: وشاح 

٢(. ٢٠٣-• ٢ والخامة،)١; المة أهل محي والتعاليل 



اككبيرالتفسر فى الصمات أبات من الرازي موقف 

.القدرةل نفي أو العلم نفي تضن التي 
فكيفاالعفليمة وقدرته التام تعار علمه إنات على مجمعون كلهم لمون والم 

الجاهلفعل في إلا تتدخل لا كونها ْع تعالى؟ أفعاله في اللام هذه دخول يجوز 
دفعهاعن العاجز أو بالعاقبة 

هىلأجلها الخالق خلق الص فالمادة بالاتفاق، الغاية هدْ أراد الله أن ٢( 
يكونلا للعانة اللام تكون وحيث أرادها، الله أن لمون يوهم بالاتفاق، مرادة 

عليهاعقابهم وأراد أفعالهم، وأراد خلقهم يقولون وهؤلاء العانة، أراد الفاعل 
للعلةالفعل لأن أصلا لمراد مرادا يفعل لا عندهم ولكه له، فهومراد وقع فكلما 

هذامثل ت قالوا الخصوص وأهل الضعف، سن صعيف وهذا الحاجة يستلزم 
الجواب٣/

لأفاكالحفيضالآياتاضاست،النالث: ألوحه 
التعلللأم عليها 

[.١٢٦ؤءه]آوصران: مأؤبد واقتلجأ أسإلأ.مئمحأ جئله • تعالى قوله ت أولا 

قلوبكم،ذك من وعدكم الذي بوعده تطمئن )وكي جرير ابن يقول 
ءددكم(ل؛،.وقلة عدوكم عدد كثرة من تجرع ولا إليه، فتكن 

:وbراتعاهماىAo-ii '■ Jا(و)\ا/ا<آ، ٠ ا-ا ٠ ٠ / ١٧ىص\ه\وىج))١( 
ئومام1ن:في والبرهان (؛ or)؟/؟وثناءاتعاليل، )ا/ي'ا(؛ القيم، لأبن 

لأزركثي،ر"\/أأا-'\1ا(.
(.٣٣١)آ/ الطن، أهل عد والتعلل الحكمة رآ( 
(.٠٣٩)آ/لأبنالقيم، ت العليل وشفاء (؛ ٤٥)a/؟؛— لابزتيمية، مجموعاكاوى! )٣( 
)أ/خم(.حاءعاليان،)٤( 



QrvTj
الذ^بيراثفسير في الصمات آيات من الرازي موكف 

[.١٠٥]الأنعام: لموم ت تعالى قوله ت ذاذيا 

والباطلءيتبعو0 الحق يعلمون لقوم لنوصحه رأي • فقمن كثير ابن يقول 
٢,(ر الحق وبيان أولئك إمحلال قي البالغة الحكمة تعالى فلله فيتجنبونه 

[١  ١٣:]الأنعام إثجرمح4 لاثيبجك أمح؛ث أنحيه ؤدلمحخ ت تعالى قوله ت ثالثا 
كوينوثلا أل؛اث أنحت، إيؤ ؤو1تقأ ت قوله ني اللام رأما • ه المتم ابن يقول 

إيحاءوهو العدو لفعل تعليلا كانت إن فإنها للتعليل، بابها على فهي إلآ؛>ثءه 
مفعولفانه ت فوله على ععلفا فيكون هذا وعلى فغلاهر، بعض إلى بعضهم 
ويعملفممحام إليه يلقي من أفئدة إليه ولممغى الوحي، بهذا ليغروهم أي لأجله، 

أربعةوهى المذكور، الإيحاء من بمقصودهم أحبر قد بحانه فيكون بموجبه، 
وانفعالهملذلك، ومحبتهم إليهم أفئدتهم ؤإصغاء إليه، يوحون من غرور أمورت 

هدافيكون عدوا ني لكل سبحانه لجعله تعليلا ذللث، كان ؤإن ؛الاقتراف،، عته 
وحكمغايايتج وهي الجعل، بهذا له المطلوبة والحكم الغايايتج جملة من الحكم 

وفواتهاسبحانه، لالرد_، مطلوبة محبوبة أمور إلى مفضية لأنها لغيرها مفصودة 
التعليللأم فاللام التقديرين وعلى حصولها، من إليه أحب هو ما فواينت، يتلرم 

والمة(لى.

ألأويى.أتطيز ^١ ر3ؤ* أرل ئادآ فم ن_و ٠^^١ ت ^١^، قوله • رابئا 
تناءألا عر ثثر يمرنهر ١^^ أيمحإر ويى آيبمتمه رم كامله آورايهم ل٠ءجلو١ 

[.٢٥-  ٢٤]\ك>ذ: آزرث تا 

يقصدوالم لأنهم العاقبة، لأم تكون أن )يحتمل لإءح-ملواه ؤ ت قوله في اللام 

(. ٣١٢/ )٣ العظم، القرآن شير )١( 
)آ/ْإْ(.العلل، شفاء )٢( 



٦؛الضير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

الأوزار•ليحملوا ألآديبم،ه أتلا ؤ بقولهم• 
•هذا( لدر معنى على كي لأم صريح يكون أن ؤيحتمل 

أّندالفعلمضاكاضالمارصلكتلأمطب.وإذا 
التعليل.في المريحة كي لأم هنا الصحيح وهو له الخالق للفعل المقدر 

الثانييالقول كير ابن وفسرها 

نثتاهعدؤإ لهثِ إا=ظن فتبموى ءان ءؤءأآش1ة7 تعالى: قوله حامشا! 
٨[.]المصص: 

قولان:فيها قوله: ش اللام 

أنهمأي فرعون، آل إلى نية ماللام لأن العاقبة، لأم أنها ؛ ١^١٠، القول 
لهم.غانية علة عدوا كونه وليس وحزنا، عدوا لهم ليكون التقهلوْ 

أنعلى قاطع لهم دليل ولا بها، الأسشهاد من المتأولون التكلون أكثر وقد 
للُاق؛ةلم.فيها اللام 

إلىبالفلر وذللث، المحح القول هو وهدا التعليل. لأم أنها الئاني! القول 
وحزناءا-وا لهم ليجعله لالتقاطه قيمهم تعالى الله أن معناه لأن الياق، معنى 

و؛مويه-عاؤبمتس ٠^^• ؤءث • قال ولهذا منه؛ حذرهم إبهلال في أياغ فيكون 
 i٨[]الغمص: ثهلمزه ءقاذو

ا٢ ٤ ا/ )٤ للألوّي، المعاني؛ روح ؤيننلر (؛ ٣٨٧/ t (Tعطيةلابن الوجيز: المحرر )١( 
(.٣٣٢)Y/ المة، أهل محي واوًكْةواكل؛ل (؛ V٢٢٢/ \س \م\0 ير نف)٢( 
(.X'^/U)الونثر، لأبن والقواصم؛ المواصم )٣( 
يسر.؛ته.رف (، ٢٢٢)أ"/كير، لاين الخليم: القرآن نمير )٤( 



الذ^بيرالتفسر فى الصفات آيات ْن الرازي موقف 

لكنإنما له التقاطهم فان له، وتقديره بالتقاطه، سبحانه الله لقفاء تعليل فهو 
وذكروحزنا عدوا لهم ليكون به وقضى ذلك، محير سبحانه محهو وقدره، بقضائه 

ءليهمل١/وحرة لهم حزنا كونه في أبلغ لأنه محضاته، دون فعلهم 
ومماكصَحمحأص

[.٢٩]ص: 

علىدالة الأية تكن لم للعاقبة، ها اللام إن ت قلنا إن )فانا الوليرت ابن يقول 
العافية(رآ،,الله أل نفاحش، اعتقاد وهذا تعالى، الله كتاب تدبر في الترتيب 

[.٠٦: ه . إلا وإلإذس آين -ثكت، •' تعالى قوله ت سابعا 

فياللام أن المسالمين، جمهور عليه والن.ي الأية ^ه في المحيح الفول 

لهشريلث، لا وحال.ْ لعبادته الخلق حلق إنما الله أن والمعنى التُليل، بمعى 

)نمل(:على اسلخ، التي اشلة ذانياء 

وهداوالتعليل والأسفهام والإثفاق والطمع الترجي منها لمعان تجي،ء رلعل، 
الترجي،معز عن مجردة لسل بحانه الله كلام في وص • ْنأشهرمعاسءا 

للزركثى،القران: عالوم غى البرعان ؤسغلر (؛ ٥٤٠)T/القيم، لابن العليل: شفاء )١( 
(؛r.rr.Y/vالروم)لأبن والقواصم: والعواصم (؛ ٢٩٨-٢٩٦/٤)(؛ ١٦٧)٣; 

(.٣٣٢)Y/ والجماعت، الة أهل محي واسل والحكمة 
(.٣٠والقراصم،)يمإ العواصم )٢( 
(؛١٨٧-  ١٨٦و)خ/ الساص، القول ٠( ١ )M تيمية، لابن الفاوى: مجموع يننلر )٣( 

XliV/y)للشتيش، ايان: وأضواء (١ ٢٣٦/٤)
=^١^،: ؛ ٠٢١٨سللهروي، ١لأزبفيءاماسموف: لمعازلملفي: ينظر رأ، 



الكبيرالتفسير قى الصفات آيات س الرازي موقف 

يمحلا من حق في وأما المخلوق، من لكنت إذا الترجي معنى يقارنها إنما فإنها 
بنوأؤغذ ^٤^^٢ أرى ^!؛ VJت كقوله الحض، للتعلل فهي الترجي عليه 

وفيللقوله؛ تعليل هو فقيل [ ٢١لال،رة: ينئوزه تدؤم ملمآئم 
قوله؛ومنه وحلقه، لشرعه للأمرين تعليل أنه والصواب، ؤ-ثلقئأه لقوله! تعليل 

ا ١٨٣]القرة: تث>نو0ه تلكم ملخكم ين المنث% عز كبث، َةما ألمنام علهكم وكنن، 

لكههذا في فلعل [ ٤٤]ث: ةن؛ىه آو يثدو ويلا : وقوله [ ٥٧لالأءراف: 
بالمخاطينمتعلق فيها الذي والرجاء للتعليل، آحلمستج قد 

الرازي'موقف أولا؛ 

وكلوالخلئؤ، والمني والإشفاق الترجي معنى على )نمل( كلمة راني 
عندإلا يحصل لا هذا أن ذللئ، في بس، واليجوز، ولا تعالى الله على محال، هزا 

المعلومات•يجمح عالما يكنز لم من، حؤز فى، يمح وهزا الأمور يعانه الجهل 

؛وجوم من وهو التأؤيل من، فته يد لا إذن 

تعالى.الله إلى لا الخباد إلى راجع )لخل، معنمحز أن ١( 
يومحلنونالتهم، مواعيدهم في يقتصروا أن والعظماء الملوك عادة من أن ٢( 

للفلفرأو الكلمات، من ونحوها وعى لخل يقولوا أن على إنجازها على أنمهم 

(؛٣٣٩رأ/أمم-نزركئي، (؛ ٢٨٨))/هشام، بن أل =
فيالعرب وتوسعات ولعل ؛ ٢٠٩ص كمال،، حن الحي عبد المعاني: وحروف 

العليل:شناء ويننلر ؛ ٨ ٠ وصى ؛ وص(اا" ؛ ١ ١ - ٩ ص ، رمضاj فاطمة د/ لاتها: امتعما 
(.٣٦٣)Y/المعادة، دار وضاح ،(؛ Y/.50)المم، لأبن 

.هه-اهه(.)Y/ لأن!م، ثفا،اسل; )١( 



الضيرالتمسير فى اك،قات أبات من الرازي موقف لآ؛؛7ا

يبقلم ذلك من شيء على عثر فإذا الحلوة، أوالطرة أوالأسامة، بالرمزة، منهم 
اللهكلام في لعل لمقل ورد الطريق هدا فعلى يالمهللوب الفوز في شك 

تعالى.

المقصود،حصول رجاء لاقتضى غيره لوفعله ما بالمكالفين فعل تعالى أته ٣( 
وأزاحالهادية العقول لهم وحلق والشر الختر على القدرة أءهلاهم لما تعالى لأنه 

منفالمراد المقصود، حصول منه يرجو فانه ذلك بغيره فعل من فكل أعيارهم، 
للرجاء.موجبا لكان غيره فعاله لو ما فعل لعل لفغلة 

واللأمفيهانهل، بعد كقولهم الشيء تكرر من مأخوذ لعل ٤(قالالقفالت 
أن suLpيقولون لأنهم عل، لعل فأصل لقد، في التأكيدكاللأمافىمم.حل لأم من 

افعلالقائل: قول كان واكأكيد اككرير حقيقته كانت فإذا أىلعالاك، كدا، تفعل 
تظفرلعلك، كدا 

عليهؤيقويك له طلبك، يؤكد له فعلك، فإن افعله معنا. بحاجتك، 

قولهعند يقول حيثا كي، بمعنى لعل يجعل نفيره من موانحع في نجد بينما 
كي،بمعنى لعل أن قيل ما •' )ثالثها ت ٢[ ١ ]اكرة: ثئموزه د،لخقلم ؤ تعالى! 

صاحت،قول من ؤيفلهر ~ كي( بمعنى يكون لا )ولعل •' ، الكثافصاص، قال 

جء،وعجُا، ١ ٠ ص* ،ج؟، ١ مج المجتر، المم—-ير إلى المألة هدْ تفصيل ينظرإلى )١( 
دمج٧، ٢٢صْ، ١٢٤.،ْا"اومجا■ص ^٨،  ٦٠ص ٧، ج ٤، ومج  ٩٣، ٥٨ص

،١٠ومج  ٨٤ص ، ١ ٨ ج ، ٩ رمج ٣ ١ ص ، ١ ٥ ج ، ٨ ومج  ١١٨٤"  ٨٣ص ، ١ ٤ ج 
،١٤ومج ص٤٨١ ، ٢ ج٥ ، ومج٣١  ١٦٥، ٥٩ص ، ج٢٢ ، ١ ١ وْج  ١٠٥ص ، ٢ ٠ ج 
.،ص١r٧٣٩١ج

لعل-معاني ذم يق  ٢٢)
الخثاذجفىامثأاز،،)ا/ه؛(.ضلص,*اح،ته)٣( 







الخكبيرالتفسير فى الصفات أيان من الرازي موقف 

.، ١  ١٣- ١ ]المتكون: وه ألكذ>ين وفكتأِ 

ليبلوناوالقالي، العلوي العالم لأرض، وا موات الحلق أنه أحبر كما 
ومعادنونبات حيوان من عليها بما الأرض زين أنه وأخبر عملا، أحن أينا 

هذافكان الابتلاء، لهذا والحياة الموت خلق وأنه الابتلاء، لهذا وغيرها 
والأمرر^.الخلق غاية الأبلأء 

;الرازي موقف أولا: 

كماهذا، منعه في السبب وأوضح تعالى، الله على الابتلاء الرازي يجوز لم 
بالبلوىإياه تكليمه وصم، تعالى )الله ت بقوله تعالى• الله لابنلأء يره نفأورد 

حيثمن والمحنة والتجربة البلوى حهة على متا يكون هذا مثل لأن توسعا، 
بعوامب،الجاهل على بمح إنما ^لأء ؛ يأمره( ممن يكون ما يعرف، لا 

وفد— ا الرديء(أ من الجيد ليعرف، المعرفة طاو_، هو الابتلاء و)لأن الأمور( 
~الصفات لأيات تاؤيله عند عليها يعتمد الي التنبيه شبهة هذا كلامه من نلهر 

♦تعالى الله ابتلاء في عليها اعتمد قد فنجده 

الامتحانولا الاختبار عاليه يجوز لا تعالى الله )إن فال علميه وبناء 

وجمهور، الأصحالب، عن هذا وقدحكي هذا، كل عليه محال وأنه الابتلاء، ولا 

ئر.ببصرف (؛ ٦٧٠)Y/ الملل، نقاء )١( 
.ص٧٧٦المرجعالسابق، )٢( 
مح'ا،ج؛،الضرامر، )٣( 
١٠ _AA ، ١ ج؟ التمسرامير،^٩، )٤( 
.١ _UY ، ج؟ ، ٥ *ج الممّيرالكيير، )٥( 



الكبيرالتفسير في الصمات آيات س الرازي موقف 

علماءالمالمن(لا/

■يلي هما ص هدا محوله إلى يذهب الرازي جعل الذي والسبب 

التفصيلسبيل على لها لانهاية التي المعلمومات بجميع عالم تعالى الله أن ( ١ 
•سمالآنل؛رالآد' 

جمهورلمذهب مخالف وهذا تعالى، الله علم لحدوث مجب الابتلاء أن ٢( 
منهمالرازي لأسما الأثاعرة، 

مجازابالابتلاء ونهيه أمره تعالى الله يصف أن يجوز أنه أوصح محي نجده كما 
تعالى؟الله ابتلاء الرازي يؤول فبماذا 

التاJان:أمحواله في المزال هذا عر الإجابة 

يفلهورذللث، يفعل إنما علمه، على يعام، ولا يثيب، لا تعالى الله أن )ثبن، ١( 
اككليفسمى جرم لا بالتكليف، إلا يحمل لا وذللث، الأس، بض الأفعال 

اّتلأء(رْ/

؛،ج٢١، ومج٦ ص٧٢١ ج؟، ءس؛مآومجه، ج؛، ^٢، التمرالكبير، )١( 
،١ ١ ومج ١ »_AA ، ١ ج؟ ، ٩ ومج ما،جأا،ص"لا؛مجخ،جها،صبم ومج 

صهْ-ذمف•ص»خوءحْا،ج*ّا، جا'آ، 
صا'آا.ص*هومجآ'\،جه'آ، ص؛'آومجْ،جبم، مج'آ،ج؛، التمرالكبير، )٢( 

بتصرف.

بتصرف.صهخ« ، ج٧١ ، ْجو الكثترإ التفسير ، ٣١
بتصرف.٣,< t ص مج'ا،ج؛، الير، التمسر )٤( 
التفسيرامير،)٥( 



الكبيرالتفسير في الصمات أيان س الرازي موقف 
^^===ء===

والأملأخ١/الإلهة لحض لكن أن ٢( 
علىذلك لكان غيره عن المعاملة تلك لوصدرت معاملة يعاملهم أته الراد ٣( 
مراراهذا ذكرنا ومحي والامتحان، الابتلاء سل 

تعالىالله أن وهي أحرى لحكمة بل الأمر لإمتبانة ليس الله من الامتحان ( ٤ 
.والأنساءر الملائكة من لغيره الأمر إظهار أراد لكنه عليه هم يما عالم 

توالحماعة السنة أهل عقيدة ضوء على الراني موقف نقد 

تعالىالله على الابتلاء جعل حينما والحمامة المستة أهل الرازي حالف 
اللهحق ش الابتلاء جعل لأنه مجازا، تعالى الله على اؤللاثه وأن محالا، 

عليهايعتمد المى التشبيه شبهة هي وهذه المخلوق، حق في لكلأبتلأء تعالى 
تعالى.الله عن الصفات لفي 

هنا.اعادته عن يغني بما والثّرع اللغة في الابتلاء معنى أوصحت وأن وسق 

:بالحق المخلوقات حلق تعالى الله أن على اشتملت، اش امحدلة رابئا: 

أنهإثبات يتممن هن.ا بالحق، يخالقإلأ لم تعالى أنه بإثبات أدلة ءار.ة وردت لقد 
ابطل،ف الحق فإن لما، ولا لهوا ولا فا لا ولمحكمة بالحكمة يفعل سالي 

يكون، لما ولا عبا يفعل فلا لحكمة يفعل لكن ومن والجث، اللب منه والدي 
بالحق.يجيء الذي الجاد فعل فعله 

.٣٧ص ، ١ ج٥ ، و•ج٨ ْ ٠ ص ، ج؟ ، 'جْ الجر، الجر يم ، ١١
ص؟؛ومجغ،جها،  ٨٥ص ،  ١٢ج ٦، ومج •جه،جه، المميرالجر، )٢( 

،١ ٥ ومج ،ص٦٤ ،ج٨٢ومج١٧٤١-•١٦٩،صوج٢٢،ءس٠٨،ج١١١٢ومج 
بتصرف.، ^٠٠٥٥ج•"؟، 

،^^٥٢، ^٣١ الممسيرالكبير، )٣( 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

هألناي عياب ئقنا سحتنش هذا؛؛^٨٠ حلئث رثتاما ؤ ت تعالى قوله عند يقول حيث 
لغرضيفعله فهوإنما تعالى الله يفعله ما كل إن ت المعتزلة )قالت [؛ ١٩١•سران: ]أل 

واحتجواانماد، مصالح رعاية منها والمراد الحية، لأض انمد إلى الإحسان 
خلقهالكان لغرض والأرض الموات يخلق لم لو تعالى لأته الأية، بهذه عليه 

منزهأفعاله أن على دالة فهي ذكرتموها الش الأيات ائر ّ)أما I ؤيقول ، باءلالآ(لا، 
أفعالوأن بموجبه، نقول ونحن هللا، ويا ولعبا عبئا بكونها موصوفة تكون أن عن 
وصواياحكمة فكان ملكه، فى إلا يتصرف لا تعالى لأنه وصواب حكمة كلها الله 

ءلىالإٍللأق(رى.

الؤ^وألأنمى ألنتو؛ت حأؤى أقو> ٠^^ • تعالى موله عند ويقول 
حلميما •' تعالى لقوله نغلير فهو بالحق حلقهما تعالى أنه )أما ؛ [ ٧٣]؛لأنمام: 

[٢٧]ص؛ ثطلاه يمما وآ1تيسوما حلثا'النماء ءاؤوتا • وقوله [ ١٩١]آلصران؛ ثطلاه هذا 
قولان:وفيه 

لكلمالك أنه - الأناعره أي - السنة أهل فول وهو الأول{: )القول 
ذكفكان الإمحللاق، على وصواب حن ملكه في الماك وتمرق ازكائنات 
الإءلالآق.على وحقا الإحللاق على حنا التصرف 

وفقعلى والمر أنه حقا كونه معنى أن المعتزلة قول وهو ؛ الثاني( )الفنول 
لمناضهم(أم.مءلا;ق الكلفين مصالح 

أنه)معناه ؛ ٥[ ]يونس: ألؤ٤٠ إلا دثللف أثم حو ءاؤما تعالى؛ قوله عند ويقول 

ْجه،جاا،التمترالكبير، )١( 
.١٤صن• مجه،جاا، التمسرالير، )٢( 
صاّآ-'آم، ج''اا ْجي، الكبير، الممسر )٣( 



الكبيرالتفسير قى الصفات آيات م•. ادازى موقف ء

ؤوت؛هءقثروت تعالى قوله ونظيره المصالحة، ومْلاقة الحكمة وفق على حلق تعالى 
(لثثآئخكا ^^١ [ ١٩١ل^لءمران: يظلا٤٠ ثدا حتثمق ما رثا وا'[ثثءفي ألثكوت  ٥٤ؤ

[(^١٢]ص؛ ثطلاه ي-؛ما ؤبما ءأمحببمُ، 

أئؤ،هؤألأنض آلنتزب •ءلرت> آس لى ثر ^١^ ت تعالى قوله عند ؤيقول 
وجودعلى دلالتها وهو بالحق إلا ت فيقولون السنة أهل )أما [: ١٩]إJرامم: 
ذلكيخلق لم أي بالحق إلا فيقولون؛ المعتزلة وأما وقدرته، وعلمه الصاع 

؛صحح(أ لغرض بل عثا 
؛[ ^١٢ت ]صرثطلاه  ١٠٣؛؛ومايآمحف ألنثآ؛ ^؛،ll وما ،ؤ : تعالى نوله عند ؤيقول 

الخيرلأحل القرآن هدا أنزل إنما -مار أنه على الأية دلت انمزلة: )قالت 
•أمرين يفيد وهدا والهداية، والرحمة 

المصالح(برعاية معللة الله أفعال أن I رأحاوه4اا 

:والجماعة السنة أهل عقيدة عرضوء الرازي موقف نفند ثانيا: 

المخلوقاتحلق دلالة في اضطرابه ر والجماعة السنة أهل الرازي حالف 
القولهذا وب الحكمة على دالة جعلها فتارة الحكمة، صمة على بالحق 

هداقرر ثم ، — ءلريقته هده وليت، — منه اعتراض أدر دون المعتزلة، إر 
قواعدعلى مني القول جعل وأحرى للأية، را مفأحرى مواضع في القول 

•_ الأشاعرة بهم يقصد ~ السنة أهل نول هو وهذا والتعليل الحكمة تقاة 

صزآلإ.•حها،ج*مآ؛ ؤينظر، ؛ ^؛٦٣مجه،جبا، الكسرا النمير )١( 
اAل١كالأئاءرقينمي )٢( 
.١ ٠ ، ١ ج٩ ، ١٠عج الكسر، التفسير )٣( 

٠٢٠١،ص،ج٦٢اياهم،مج٣١ ٢٤)



اكشيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

علىيالحق المخلوقات حلق لدلالة الصحح القول يإيضاح عليه الرد وسيكون 
المنان.الايات خلال من غفو حكمته 

أنعلى اشتملخا التي لأيات ا تفسير في الصالح الملف لقول إيضاح يلي وفيما 
بالحق.لأرصى وا الخوان خلق الله 

بميللبوم >لؤ دألأزق ألكتوت اه أئءكذ يجرؤ •' تعالى نوله أولا؛ 
[.٧٣]\لأيم: ئهنيئه< ْفن 

نولان:ؤ>ألؤه الأية: ط، قي تعالى قوله في ه الطري ذكر 
،باطلا لا وصوابا حقا والأرض موات الحلق الذي هو أي • الأول 

،... [، ٢٧زص: ثطلاه بما نتا لايخا اوألثثائ ثنتا ونما ذكره: تعالى نال كما 
موصوففالله الله، حكم من حكمة والأرض، موات الحلق فكذللث، ت قالوا 

حلمه.سائر من سواهما ما وحلق حلمهما، فى بالحكمة 

أوكرها،طوعا ائتيا لهما! ونوله بكلامه والأرض موات الحلق أنه • الثاني 
كلامهأي المرصع هذا في فالحق 

كلامهالله كلام به فر ما أولى لأن الأول(، القول، القولين كلأ من والراجح 
الحكمةإثبات على الدلالة في صرح فوله أن تقدم وقد ه، نفتعالى 

.لالهتعالى١٢٢

٠[.]يونس: ٠الؤه إلا يهف أف ثلى وما ت تعالى قوله تانث 
فيها،المحكمة إثبات من تضمن بما مسيرها حول ياو.ور فيها المفرين كلأم إن 

(.rrnrroالمان،)ا،/ ينظرجاع )١( 
^ةواسلسأترالةوالخائ،)آ/م'إ(.)٢( 



اليكسرالتفسير فم، الصمات ايات من الرازي موقف ٨

قىتعالى عنه المنفى الباطل نقيض هنا به المقصود فالحق حلمها، فى العبث، ونفى 
العبنؤ.نفي آيات، 

بالغةوحجة ، ذللث، في عفليمة حكمة له بل عيثا يخلق )لم • فئ'؛* كير ابن يقول 
يأ[(لا/]ص: ظلاه تبما نل نإلازص النثآت ثإتا : تعا'ليى قال كما 

حكثهثأت! بيئق. يثبما و، وإ'لأنما ألثتزت تعالى! قوله ت قالئا 
[.-j_0٣٨٩٣: .ه تتثتوف لا أْكرهز نله؛ ؛؛، JLإلا 

ثمللحكمة، واصح إئات وهو تعالى، عنه اليستا نمي بعد جاءين، الأية هده 
حكمتهإنات سياق فى فهو بالحق، الخلق ذللئ، أن ببيان المعنى هدا تقرير جاء 
لمح،•ما 

المعنىهدا يتضمن الأية هذه ير نففي فكلامهم المقرون، عليه ما وهذا 
•أوو،سارمه 

خلقناما I يقول [ ٣٩]الدخان! يآل>في؛ه إلا حقثهما وما ! )وقوله ت جرير ابن يقول 
؛ذلك،يحنير وإنما به، إلا التدين يصلح لا الذي بالحق إلا والأرض الموات 

نخلقلم ت ذكره تعالى يقول والجازاه، البعث، صحة على التنبه ذكره تعالى 
رالهلاءةالامتحان غير من نفنيهم ثم أردنا، ما فتحببهم نحدثهم بأن عبثا الخلق 
ولكنمعصيته على والعاصي طاعته على المعليع مجازاة وغير والنهي والأمر 
الأمرمن امتحانه من شئنا بما حلقنا من امتحانه أردنا من لنبتلي ذللئ، حلقنا 

وادهء،(رأ،■

ومعالم)اا/؛ا•(؛ للأ/س، اJعانى: روح ؤيطر (؛ YiA)؛/تمرالقرأزالظم، )١( 

(.٥١المان،)ا'آ/جامع )٢( 



٢٠١الكبير التمسير في الصمات آيات من الرازي موقف 
^^=^=====^=^==============

بجزءذاى،ضلفىضلخسار؛

علىوالعقاب الطاعة على الثواب وهو للحق )يعني ه؛ ألص إلا لمثهثآ حو 
/المعصة(ل 

الحقر )فوأمثالها الأية هذه في الحق معنى بيان في ^؛؛٠ القيم ابن يقول 
والصوابمعناه، ببعض له ير نفوهذا والنهى بالأمر ر وفوالعقاب بالثواب 

قمميروالعقاب والثواب والأمر للحلق المتفمنة وحكمته إلهيته هو الحق أن 
أنفمحال قيامه وبه الحق وغايته قام وبالحق وجد وبالحق الحق كله ذللنا 

إلهيتهلمافاته عنه الله فتعالى وعبثا باطالأ يكون فانه الوجه هذا غير على يكون 
وحمده.ومالكه وكماله وحكمته 

اسبنفي بين مالى تجمع الحق 
والغايالتاللحكم المتضمن الخق ؤإثيات محمودة وغاية حكمة غير عن الصائر 

والباطلالعبثا بنفي هذا من مملوء والقرآن المحبوبة والعواقيح المحمودة 
تارة(حلقه في الباهرة الخكم ؤإثبات تارة عنه ه نفالرب وتنزيه تارة واللعب 

[.٢٢]الجايت: وآُلأربمن، ألثعتؤنم، أثه ءؤو-ءليى ت تعار قوله ■' رابئا 
لمالا والحق، للعا.ل ه أني وألأم، أثه )؛ؤن.خليى حرير: ابن يقول 

وحالمافعصاه السيئات اجترح من يجعل أنه من بالله الجاهلون هزلأء حسب، 
منذللن٠ كان إذا والممات، المحيا في الصالحات وعملوا آمنوا كالوين ٥، أم. 

والأرضموات اليخق فلم يقولحلساؤه; والإنمافح، الخيل أهل غير فعل 
حكمبين نخالفا أن الخق ومن والعدل، للحق حلقتاهما ولكن والجور للغللم 

XYVO/V)للغوي، التزل: سالم )١( 
(•٩٩)t/ العادة، دار عفتاح )٢( 



الطبيرالتمسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

والآحل(لمالعاجل في والمحن المسيء 
وهوواحد سياق في جاءتا أنهما يعني وهذا ا^*؛__، بين ه ربطه ؤيلاحفل 

بالحق،حلق تعالى كونه إثبات يتضمنه والدي وحكمته تعالى عدله تمام إثبات 
المختالفينبين نويته عدم والمتفمن 

M M M

جاْعاوان،)اأ/اا،(.)١( 
 )Y( ،متواسلسأضاكونمائ^(Y/Y.)؛•



■1~^صً~ًصصص^سا■

الثامنالمبحث 

الخرمصفة 
مطالب;ثلاثة عل ؤيثتمل 

والسنة.الكتاب ق وورودها الكرم صفة معي المطلب 
.١^٠٢صفة من الرازي موف ت الثاني المحلف 
والخماعة.السنة أهل عسوء ضوء عل الرازي موف نقد الثالث; المحلف 

II M II

اآ





الخكسرالتسمر فمي الصمات آيات محن الرازي موقف 

ؤتتا

١١^٠٠المطلب 

وورودهاالكرم صمة معنى 

والسنةاليكتاب في 

أوالثرففيخلقسالأحلأق\ذشوقو\ذثيءم 
.المذنب عن الصفح هو يقال ت الخلق قي والكرم النض، إحاية عة  JAIوهو 

واسوحلآ/والمزيز الجواد والكريم; 
والشرفالخير لأنواع الجامع والكريم! يحمد، ما لكل جامع امم فالكرم 

والففاتوم
للناقةفيهال تناوله، ؤيهل نقعه، يدوم الذي الناغ الشيء هو والذ^ريم؛ 

بالغث،أتى إذا I المحاب كرم ؤيقال! درها، وكثرة لبنها لغزارة كريمة ت الحوار 
البات؛؛/جيدة كانت إذا للنبات: مكرمة وأرض 

وتمرأساءغدة)مم( )ه/ا'اا-:آيا(؛ فارس، لأبن سجمضاس: ينظر: )١( 
حس،ه.للزجاج، الله: 

)ه/ا<ا«آ-للجوهري، والصحاح: صا"يف للزجاجي، أساءالله: اشتقاق يطر: )٢( 
للزمخشري،وأّاسالبلأئ: (؛ ٢٠٢•

(.r\M-rA-\ \ Mمطور، لابن انالمب; ليفلر: )٣( 

للصابوالسلفىاس: ا'\ا-أ'\ا(، فارس،)ه/ لأبن يطر:سمثاصاس: )٤( 
شأنؤينظر: م، لأبن وءراسالأ'ّاس: )،•/اا-أ-آأآا(؛ هاد، بن 

والأضللزحاحي، واثمماقالأساء: للخطابي، الدياء: 
١(.٠ ٥ )ا/ للقرطي، : الحسنى أسماءالله شرح في 



اليكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

والعزيز،الجواد هو الكريم أن تعالى يالله اللاتقة اللغوية المعاني هذه ومن 
)اللههو تعالى بالله اللائقة الكرم صفة محنى إذ يحمد، ما لكل جامع اسم وهو 

مابه ووصف عرشه، به ووصف كلامه، به ووصف بالكرم، ه نفوصف تعالى 
وءيرْ(لالنبات من منفلره وحن حيره كثر 

والصفوحعليه، يجبا لا بما وهوالمحسن الخير، كثير هوالكريم، هه فالله 
أنعفوه كرم ومن المزمنن، عباده ذنوبج عن الصفوح فهو له، وحب، حق عن 

الجوادسبحانه وهو حنة، مكانه وكتثح عنه، محاها السيئة من تامحبا إذا العيد 
لإحانبا امحتحقاق، قبل بالنعمة يبدأ وهو ، عمتاؤْ ينفد لا الذي المحهلى 

وهويريد، لما المعال الحميد الكريم وهو المعللق، فهوالكريم استتابة، غير من 

الرم(رب 

واسعافهمدعواتهم ياحابة ؤيعدهم بدعاته، عباده يأمر أنه سبحانه الله كرم ومن 
يسألوهومالم يسألونه ما فضله من ؤيوتيهم مراداتهم بجمع 

ليسوكرمه نفلير، فيه يعادله ولا كريم، يوازيه فلا الأكرم هو سبحانه والله 
الغيرإلى الإحسان فان معناه، تمام من الاعمناء بل الاعتناء، مجرد على قاصرا 

الأكرمفهو وحده، الأكرم هو والله ويرنه، الخي كثرة والكرم المحاٌس تمام 
•نقص يلحقه ولا فوقه شيء لا الذي الكرم بغاية متصفا فهو قني، غير من معللقا 

تيمية،لأبن مج٠وعاكاوى: ؤيظر: صا*غأ؛ القيم، لابن المان: ام أنفي التبان )١( 
بمدها.)ا"/ا؟أ-^آا(؛و)آ"ا/مأا''آ(و1 

صاُبا؛للزجاجي، أسماءالله؛ واشتقاق ؛ ٧١— ٧٠ص للخطابي، شأزالدعا،؛ يفلر؛ )٢( 
داروضاح الأصفهاني، لأبيالقام الس: بيان في والحجة 
)Y/\؛Y(.القيم، لأبن السعادة: 

(.٢١٠٦ fx)لأ؛نسعل.ى، المبين: الواضح الحق نفلر؛ )٠١( 



اكىوي>التفسير ءأ الصفات آيات مر- ازى اد 

يكرم،ولأن يجل، لأن السحق فهو والإكرام، الجلال ذو سحانه فالله 
والمجةالحمد يتضن والإكرام والإحالآليتضناكغلم، 

والسنة.بالكتاب تعالى لله ثابتة صفة الكرم وصفة 

وريكؤةز\ ■' تعالى قوله في وذللث، )الأكرم( بلفغل الكريم القرآن في ورد ولقد 
ألأويوه]اسق:ص.

َيمُهعىُ لف، ؤ0 َكن تعالى؛ قوله منها موصعين في )الكريم( وبلففل 
•٤[.]المل: 

رفضومل، دسم ريم أثقه إدا، ألإدس قوله: في بلفقل)أكرمه( وورد 
[.١٥وه أين 

[٦٢لالإ>سراء: ءإ؛ه حكزمت أرى أرءتكهنئا I تعالى قوله في لإغأمذا وبلففل 
وآلبمرآلم  ijوثكم بي،١٢ ينا ولثن ؤ. فيقولهتعالى1 )كثْئا( وbلففل 
[.٧٠]الإّراء: ؤره دثض؛لأ قمنا نص يقتم عك ومحقهتر أقتت نى ؤررقهم 

[.٧٨]الرحمن: رألإةرا,مه آ-لدثفي ذى ه أنم ؤؤبة ت تعالى قوله في لإكرام( )ا وبلففل 
وانحئه،ررالل4لماعفنله، الجنازة: على الدعاء المي.في قول في وورد 

ووتعمت.حآه...«أآ،.يرله، وأكرم ؤاءشpنه، وعافه، 

MMM

و•!"](.؛ ٣١٧و؛ Y<\n-Y^/]n)لأين-ست، ٠ج٠وعاكاوى: يطر: )١( 
(.٩٦٣)الصاده، في للصت الدعاء باب الجنائز، كتاب في صعحيحه، في مسلم حه أح )٢( 



اليكبيراثسير في الصلات آبات ْس الرازي موقف  ٢٦

التانيالمطلب 
Iالكرم صفة من الرازي موقف 

ساراك على لأسان ا ئ م! س إن 

ألأئتأهوُبم ^^١ • فقال أكرم بأنه ه نفوصف الأمر أول في خلقه لما تعالى أنه 
هَقرننا ولثن ه ؤ •' فقال للأنان تربيته عند بالتكريم ه نفووصف ؛ ٣[ ت ]العلق 

-ثاثنانثق حفثر عك وثثقهر أقس نى وررقنهم وآلحر آلم j محتكم ءادم 
Iفقال لإنان ا حوال أ آخر في بالكرم ه نفووصف [؛ ٧٠هلالإ-راءت 1. شيلا 
نهايةلا أنه على يدل وهذا ٦[ ]الانفطار: .ه ألآ=كمحم زه قث ما آلإفن ااؤقأ:أثاا 
ان(را/الإنمع ؤإحانه ولفضله تعالى الله م، 

خايلومن لا يبغي ما إفادة الكرم• قاتلا؛ الًكرم وعرف 
قوله:في جليا ؤيبدوهدا ه، الله عن الحكمة ينفي أنه يتضح للكرم هل،ا تحريفه 
ليسفهو ه نفبه شل ممن كتن اليهب فمن لخوض، لا يبني ما إفادة )الكرم 
وليسيجبأنيكونالخوض^ىم٠لابعوصافهووسبكريم، بكريم، 

إنهت أصحابنا قال ولهذا لالدحواكوابواكحكسءنالذمةكلهءوصس، 
ذللن،حصول لكان لغرض فعلا فعل لو لأنه لغرض فعلا يفعل أن يستحل تعالى 

تلكحصول الشيء ذلك بفحل تقيد يفحينئذ حصوله، لا من له أولى الغرض 
ناقصافيكون الأولوية، _، له يحمل كان لما الفعل ذلك يفعل ولولم الأولوية، 

Iوجوها تعالى أكرميته بيان ش ذكروا ثم محال، وذلك بغيره مستكملا بذاته 
علىإحسانه يبقى لا لكن الجناية، وقت يحلم كريم من كم أنه )احدها( 

.١ ه ص مجاا،جا'آ، اعير، التفسير ينظرت )١( 
اص٦١٠؛وج٢٣،ص٩٧،ج١٣؛و٠ج١٦١اج١،ص٦٦١)٢( 



الكبيرالتفسر فى الصفات أبات من الرازي موقف 

الجناة. Jjuبإحسانه يزيد لأنه أكرم تعالى وهو الجناية، قبل كان الذي الوجه 

إمانفعا بكرمه ينال كريم وكل لا ، وكيفأكرم ربان< لكن كريم إنلث، ت )وثانيها( 
الكرم.لمحص إلا أفعله لا إذ فالأكرم أنا أما صررا. يدي أو ثوابا أو مدحا 

مشوبغير وكرمه همإحان كرم كل في الابتداء له لأن الأكرم أنه • روثالنها( 
لتقصر.يا 

يجازيكلأنه الأكرم هذا أي القراءة على حثا هذا يكون أن يحتمل ت )ورابعها( 
علىودع لأجلي وص لطمع تقرأ لا أي الإحلاص، على حثا أو عثرا حرف بكل 

تجردالمعنى أن ؤيحتمل ببالك، يخْلر لا ما أعهليك لا أن من أكرم فانا أمرك 
ثمالشاق التكليف بهذا آمرك أن من أكرم فانا أحدا تخف، ولا الخلق لدعوة 

لأأضرك(را؛.

اللهأفعال في والتعليل الحكمة يبت تفسيره من آحر موضع في نجده بينما 
حلقالذي )إن ت يقول حيتا حكيما، يكون أن يجب، فالكريم ؛المعتزلة، متاثرا 
أولحكمة لا حلمها إنه يقال أن إما ، وعدلها مواها مم انية الأنالبنية هذه 

الحكيم،على حائز غير وهو عنا، ذلك كان لحكمة لا حلقها فإن لحكمة، 
إلىأو تعالى الله إلى عائدة تكون أن إما الحكمة، فتلك لحكمة، حلقها ؤإن 

فتعينوالانتفاع، الاستكمال عن متعالي محبحانه لأنه باطل، والأول! العبد، 
رالعبد(ر إلى عائدة لحكمة الخلق حلق أنه وهو اكاني، 

وتناقضه.الرازي اصطراب، مدى على يدل فإنما دل إن وهذا 

٠صر٦١ ، ج٢٣، مج٦١ ايجير، الشير  ٢١ر
.U،\-UA>_الكبير، الضر )٢( 



الء^سرالتفسير في اكطت أبات 4ن الرازي موقف وج

التاكالمطلب 

ضوءعلى الرازي موقف نقد 

والجماعةالسنة أهل عشية 

الجملة،وجه على الكرم لصفة إثباته في والجماعة السنة أهل الرازي وافق 
اللهعن للحكمة نفيه وفي للكرم، تعريفه في والجماعة السنة أهل حالف، أنه إلا 

تقريرتعريفه حالآل من حاول التعطل، نار تحته من رماد للكرم تعريفه إذ تعالى، 
تعارأالله أفعال عن والتعليل للحكمة وهونفيهم الأثاعره أصول من أصل 

إيضاحبقي ، هنا إعادته عن يغني بما ذكره سبق للكرم الصمحح والتعريف، 
الرازي،شتها لا التي الإلهية الصفامت، مجن وغيرها الحكمة بصفة الكرم صفة صلة 

والرحمةوالحكمة الإلهية يالقدرة تعالى الله يصفون والجماعق السنة فاهل 
المستحقهو يكون أن يجب وأنه ؤيحمدونه، يعبدونه الذين وهم والكرم، 

الذل.غاية مع الحب غاية نتفهن والعبادة محوا٥، ما دون يعبد لأن 
يستحقلا أنه قولهم حقيقة وافقهم ومن الجهمية من يحبا لكونه المنكرون أما 

يحمل..لا أنه يقتضي رحمة ولا حكمة بلا يفعل إنه قولهم أن كما يعبد، أن 
يقتضيلا فقط الإحلال يقتضي إنما وهزا والقهر، بالمدرة يصفوه أن إما فهم 

لثد؛ورنك بملش وإة ت تعالى قال الأكرم، وهوسبحانه والحمد، والمحبة الإكرام، 
ألئرشذي ى ألودود أتمر وخن ت ل قا ثم [  ١٣- ١ ٢ : ]١^,^ ه وئيد. بي؛، م لإ إ. 

•ارازي ^ • الثالث، المْأاله الحكمة، صفة ت يراجع  ٢١١
المبحث.هدا من الأول، المهللب ت يراجع )٢( 



الكبيرالت|ذسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 
=============^^=ك؛وا

إقهمنوأ نم ربمتظم ؤؤأسثنتيإ ت قص شعيب وقال ؛ ١[ ْ ، ١ ٤ ]الروج: آثحيد.ه 
•٩[.]هود■• .4 ودود بجث رف إف 

ليسوالجهمية الأكرم، وبأنه حلق، الذي بانه ه نفوصم، نزل ما أول وفي 
بالكرم،يصفونه لا — حالقا كونه إثبات في مصيرهم ْع — حالقا كونه إلا عندهم 

الحكمة.ولا الرحمة ولا 

فيمجيئها لأحل يطلقونها بل معناها، بها يعنون فلا ألفاؤلها أطلقوا ؤإن 
مواصعه.عن الكلم ؤيحرفون أسمائه في يلحدون ثم القرآن، 

عنللحكمة بنفيهم فه، والالحسث، عليه تجوز ~ كالرازي ~ المجبرة فالجهمية 
منكراتمن كان ؤإن فعل عن تنزهه ولا قولهم، لازم وذللث، تعالى الله أفعال 

وعدله.وحكمته ورحمته كرمه بلوازم تصفه ولا الأفعال، 

الأكرمل١،.أنه يقرون لا الحقيقة في فهم 
الاعمناءبل ، الاعؤناء مجرد به يراد لا والمحامد، للمحاسن حامع لففل. فالكرم 

الخيركثرة والكرم المحاسن، تمام الغير إلى ان الإحفإن معناه، تمام من 
ويسرتهلى

المحتاجينءهلاؤْ يعم والعطاء، الخير كثير وحده، الكريم هو تعالى فالله 
أنيديه إلثه رفع إذا عبده من تحي يإنه بل سؤله، سائل كل يعملي وغيرهم، 

حوله.وسعة لكرمه، إلا ذالئ. وما حانمن، صفرا يردهما 

بوالبادر الكريم، الرب، به اتصفط الذي العفليم الوصف بهذا القيبإ ؤإذاآمن 

(٣٠٠ّ-٢٩٦/١٦ظر:برعاكاوى:لأينتج،))١( 
ه،نفانمدر )٢( 



الكييرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

بل، والضراء الراء في ، والرخاء الشدة في حوائجه جمح في الكريم وخالقه ربه 
شيء•م محناله الكريم، ربه على الإلحاح ْن يكثر إنه 

الملمضوماتر ووالدينا عمنا فاللهم . . ويفضاله. يع3لائه الجمح عم كريم فالله 
•الأكرمين أكرم يا كرمك وجميل عهلائاك وواصع فضالك بعظيم 

M if II



■أًس^^ً~~^ً~ًاء

التاانملحث 

الرزقصفة 
مطالب:ئلأنة على ويشتهل 

والة.الكتاب ل وورودها الرزق صفة معي ؛ ١^١٠١المحللب 

الرزق.صفة من الرازي موقف الثاني؛ المحللب 

والخماعة.السنة أهل عقيدة نحوء عل الرازي موقف نمل الئالث؛ المدلالر_، 

M If 11

ةا_=^__^ء__1ي





الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 
وج

اfثولالمطلب 

والسناةالكتاب فى وورودها الرزق صفة معنى 

بفتحفالرزق وورقا، رزقا الخلق رزق ل! يما به، ينتفع ما ت اللغاة في الرزق 
موصعيوصع أن ؤيجوز الاسم، الراء يكسر والنزق الخفيقي، المصدر هو الراء 

الماس^أبنية من والزراق أرزاق، والجمع المصدر، 
العطاء،فهو؛ تعالى بالله اللائق الرزق معنى أما اللغوي، المعنى عن هدا 

كلهمالخلق وسع قوتها، من يقيمها بما نفى كل على القائم هو تعالى فالله 
يوقهعدو، دون وليا ولا كافر، دون مؤمنا بذللئ، يختمى فلم ورحمته، رزقه 

السوي،المرة ذي القوي الجلد إلى يوقه كما له، حيل لا الذي الضعيف، إلى 

آلعيرهآلثبمغ محبمر نإيآؤ مذيها أثث يديها ثن لا دآئم ثن تعالى؛ قال، 
•ا-[أى.

حراuر٣،.أو كان مباحا به الانتفاع يمكن ما وهو 

•نوعتض عق يطلق الثرع ني الرزق ولفظ 

الحراميدخل فلا العباد، أوملكه تعالى، الله أباحه وهوما الشرعي؛ الرزق 
وضؤثالش تيؤر، ألمعن ؤ تعالى؛ قوله في كما الرزق، من النؤع هذا مى مفى 

لأينالأتيرإوالأثر؛ الحديث غرب ني والتهايه (؛ T'aa/t)ثايساسة، معجم بنظر؛ )١( 
مائة)رزق(.(. ١٦٣٦)ملأبنمطوي،ولأنالرب؛ )\ا\\ى.ح 

ص؛هّللخطايي، ؛ الدعا، ئان )٢( 
ص'هّلليهقي، والهدايآ؛ والاعتقاد ؛ _AUللزجاج، أسماءاس؛ مسر يتفلر؛ )٣( 



الضيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي مْففا 

م.;م'  ٣[.; ٠٨١١])وه غشت رنننهم ؤمتا آلمااوْ 

وجهأى على به، فانتفعوا حلقه إلى تعالى الله ماقه وهوما ت اككوني الرزق 
تعالى؛قوله في كما ذدحلفيهالخرام، تمليك، أو إباحة فيه يكن لم ؤإن كان، 

٦[.]مود:  ٠٤يريهاآثه ض إلا أ'لآر»يى ي دآبمت ين 

عكسولا الشرعي يضمن الرزق من الؤيع وهذا 

تنوعان لعبادْ تعالى الله ورزق 

الأبدان.رزق وهو والآ-محرين، الأوليين ثملالرواكاجر، عام، رزق ١( 
والرزقوالإيمان بالعلم وتغذيتها القلوب، رزق وهو حامى، رزق ٢( 

منهمراتهم على بالمومتين حاص وهذا الدين، صلاح على يعين الذي الحلال 
.ورحمته حكمته تقتفيه ما يحب 

أنت فيه ؤيدحل الغايات، أعالي لالعبدإلى وهوموصل فيه، تبعة لا الرزق وهذا 
معينةوسيلة الرزق وهذا سواه، عمن وبفعله حرامه، عن بحادله عياره يغنى الله 

الحلال،والرزق الصحيح، والإيمان النافع، العلم العبل. الله رزق إذا للعبد، 
نيةوالبل. الدينية أحواله وامتنات أموره، تمتط فشر أءهلاْ، بما والقثاعق 

•وحده تعالى الرب بها تفرد التي الربومحة حصاص أحص من والرزق 

وأ؛ْ(.' -.otyj، ١٣٢)A/لأينتّب، مجموعاكاوى: يطر: )١( 
"٢٥٦الميز،)م/اتراء.ح والحق ، ص٨١ سعدي، لأبن ازحمن! الكريم تحسير يطر: )٢( 

٢٥٧.)

(.rwTAvfrالثانية،)اللكفية توضح يطر: )٣( 
الحنأبو عنهم حكا٠ ما جملة ثرح ، المحديث، صحاب ١ لمنة ١ أهل اعتقاد ينظر; ا )٤ 

.١ ٥ ١ ص الخميس، يصد ا iالأشعري: 



اJكبيرالتفسير قى الممات آيات من الرازي موقف 

بهذهالعبد أيقن إذا له، ثريك لا وحده بالرزق المتمرد هِو تعالى فالله 
والضؤعوال والبالعبادة الرازق تعالى الله يقرئ أن عليه وجب الحقيقة، 

بأنهبالعادة، ؤإفرادْ توحيده على الاستدلال إلى عباده تعالى الله نبه ولقد 
Iتعالى نال ذلك، في أحد يثاركه لا الرازق، الخالق هو وحده بحانه حم

وآلا،وأل1ثت تن ثنودكم أف صر ثق من مز ءلإؤ أف ننت ؛^ ٥١'ألئاس وكي 
٣[.]ف1ءلر: وه ؤوئؤ>ى ثأن هو إلا إك لا 

أنهاْع والأصنام للأوثان عبادتهم المثركن على تعالى الله أنكر ولهدا 
دونين >ؤو0أليووب؛ ت سبحانه نال نفحا، ولا حيرا لهم تمالك ولا رزقا، لهم تمللئ، لا 

،[ ٧٣]الحل: .ه شثطينئ ولا شثا نألأنمحى أدثمو؛>ةا نن ^٥، نهم ك؛-٠^، ما أف 
►^٠٠١؛I ذلك يعد قال ثم ذلك، تتطع ولا رزقا لهم تملك لا أنها تعالى فأتمر 
وإلوالأمثال، والأشباه الأنداد له تجعلوا لا I أي [ ٧٤]الحل: أ'لأ،ثال،ه ف قشوا 

بالخلقالتفرد هو إلا إله لا أن ؤيشهد يعلم أنه • أي تامنذه ك وأنتم نعلر أق 
بهتشركون بجهلكم وأنتم والرزق 

ينمق محيهؤ؛| ثم يبت٩ظلم نم نر ثوق5م أكي ؤأس ت تعالى وقال 
تأي ٤[ • ت ]الروم ه يئمحز. هثا نيمق ثبمنم ئى؛ِ نن هلإ ين بممن من "صج 

منالرزق سحانه الله أمسك لو بل ، أبدا دللث، من شيء على شركاؤكم يقدر لا 
أفنج ؤث\ ثالتعالىت ، الله دون من عليهم يفتحه أن أحد يملك فلا الناس، 

(.٣٨)Y/ رجب، لأبن والحكم؛ العلوم جاّع • ينظر ، ١١
(.٣٠٦_٣٠٥/١٤)جرير، لأين جا،عاوان: يطر: )٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

نج
ْهللكم آمن محبمو بمزهء ين ثر مبجل ملأ بمجك يبما ثهتا منسك ئلأ رخمت ين ,لفايى 
٠٤. وقور علإ ؤذ لجإ بل ينيم أسلى إن مودؤ ألذى ٠^١ ءؤأس ت ل وما ، ٢[ ]فاطر: 
ربكمأمك إن قواتكم بأ ؤياتي ؤيقيكم يطعمكم الذي هدا أمن I أي ٢[ ١ : لالاااان>
عنكم*يرزقكم الن•ى رزقه 

زارفي الذر حض يملحه ما الرزق من مخلوق كل إلى سعث تعالى فالله 
•الماء في والحيتان الهواء، في والهلير المداء، في والوحش الأرض، 
يناءمحن فيجعل لهم، رزقه في حكتم عباله، احوال يصير حبير عليم هق والله 

ءؤدأٌُّالت*اليى' بالغة، حكم ذللث، في وله آحرين، على ؤيقتر الرزق، كثير غنيا 
بماءيمن ألنزذ ثبثء ربك ت ومال، ؛ [ ٧١]النحل: ١^،^ ؤ، نن و بمثاؤ مثل 

•٣[.]الإ.ماء: .ه بمبممإ ي] دم-ادئء َكاق إئثن ويقدر 

بملحلا ْن انماد نمن سر، اق 
لوأعهناهممن العكس ومنهم حاله، فل الفقر أصابه فإن بالغنى، إلا حاله 

؛والعلغيازأ الغي على ذللث، لحملهم الرزق من حاجتهم فوق ورزقهم 
يرللم صحانه فالله والسنة، بالكتاب تعالى لله ثابتة فعلية، صفة والرزق 

تعالى،الله يمشيثة نضي فهي حادثة، وأفرادها أزلي فتوعبما بها، متصفا يزال، ولا 
مشثاء كيف يشاء من يرزق بحانه فهو يفعلها، لم يشأ لم ؤإن فعلها ثاء فإن 

ثاءر٣/

(.٢٩٢)٦; كير، لأبن : امرالقرآن تمر يفلر: )١( 
و)ي/ا"*أ(.(؛ )o/١٧كير، لأبن ابجر: القرآن تمر بفلر: )٢( 
ومجموع)ا/ا"أ"ا-يأمآ(؛ الأصفهاني، القاّم لأبي ابة: بيان الحجة»ي يطر: )٣( 

والقل،العقل تعارض ودرء و)مآامْمم_ا*م(، (، ٢٢٩٨)لابزبب، اكاوى: 
تالأمحارئة،)أ/بما-،أ(،ٍمنحاعالرار.



او9كدواثنمهر فو، ١^^١ مس الوادي هموكف 

—=كء
المصدر،فيها متنوعة، مخ العزيز الله كتاب في كثيرة ايات وردت ولقد 
للهالرزق صفة إثبات على فهويدل، شيء على دل ؤإن وهدا والفعل، والأمم 

والمنة.الكتاب الوحيين بنصوص تعالى 

•تعالى قوله I العزيز الكتاب آيات من مواصع أربعة فى )يرزق( بلفغل فورد 
[.٢١٢]\لمقو1.' حا>_اه ثم ئثاء من ،رزق ؤواث< 

تتعالى قوله منها الكريم، القرآن من مواصع تسعة في )رزقكم( بلففل وورد 
[.١١٤]النحل: ثباه حلنلأ أس يرقمحكم مما ؤذك)و\' 

ئزأق ثنمه ؤ، ياحثرإ ت تعالى قوله في )يرزقهم( وورد!لفظ 
-كؤرلهو أق محوي مثثئأ محزئا أس بمديهم م-انمحإ آز فيلرأ 

١J[ ٥٨حجت ]•

.هبأتيتذ ألمق ذو ألرةق م اه وءة • تعار قوله في )الرزاق( بلففل وورد 
[.٥٨]النائيات: 

أسوأءامنوأ وكأنها ت تُُار قوله منها مرات، سع )رزقناكم( بلففل وورد 
[.٢٠٤لالمْ؛ ررقآثمإه< منا 

ئدرلا ئملؤغ عندا مثلا أق وه ت تعار قوله ر )رزقنا٠( بلففل وورد 
قلتمد ئ بمش هل وج-ه-رإ يرإ ينه حسنافهو.بنفق منارزما ررفثه ومن سء ءك 

م•م' 

ْتما[.]المحل: .هآ بملثوف لا أًغغهم تو 

أؤؤ)أوكهرنهنهم ورمثا تعار؛ قوله منها مرة، عثر ثلاثة )رزقناهم( وبلففل 
[.٠٤]القصص: 

أشؤ؛اثنزأ ^ وزثادا تعار: قوله منها مرات، أرع بلفغل)رزقهم( وورد 



CED
الد^باوراكسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

[.٣٩،; ]١٧.ه علمئا يهنِ اثم ذمحأِ أممأ ررمهئد منا وآسوأ أ'لآنج وأذوم 
٠ش )رزقي( بلفغل وورد 

[.٨٨]هود: حناى بلها منه 
ورهرف بن سؤ عك كث إن أرءثر ود.ق 

[.٢٧آن: ص ]آو جثي ينم يشلا تن ت قوله في رترزق( بلفظ وورد 
[.١٣٢]د: رزئكه< ض رزك ^لأثظث : نوله ني )نرزقك( ووردبلففل 

وإبلإ4ررمحم قف إنثي ثسه آهؤآ ثنؤا ^ قوله؛ في )نرزقكم( بلفظ وورد 
[.٣١]الأّرا،: 

منئزى يمادهء أفنا أثث ؤ ت تعار قوله منها مواصع أربعة في )يرزق( وبلفظ 
[.١٩]١^٤،: .ه ١'^ أليش نئو بثة 

ألثثرنن يثددآقم من ^٥)، ت تعار قوله منها مرات، حمس )يرزقكم( وبلفظ 
[.٣١س■■ دأمح،ه 

ويوأ وئز ضز ؤ، ثابجأ قوله: في )ليرزئنهم( وبلفظ 
[.٥٨لال>ج: آنرزئ.ه -كثر لهو أس ؤإنك ا يزقأس ثندمهم ماتؤأ 

اليق ين َيريم © ,ي ك محل أس بمف، ^وش نوله: في ونلفنل)برزقه، 
محللا دآئز ين >ؤرءقفي ت تعار قوله في )يرزقها( وبلففل ٣[. ]الطلاق: ءصسبه 

ابئمحثمماد ^٥؛؛ • قوله في )ارزق، وبلفغل '٦[• ]السكوت: ؤاباكأه رتدلها آس يدلها 
[.١٢٦:]١^ ؤأتنوألآ-جه< أس يم ءاس س أقرت ثن أء ءاذد-ى ءابما بلدا ثدا أجّل ري 

[.١١٤]ازس-: الززتيزه تث وأتت : قوله ر )ارزقنا( وبلفغل 
شفعذ رنع ذى ءيمي ثؤاد ذربي من أسكتت إق ^5؛؟ ■' قوله ر و؛لففل•)ارزقهم( 

لأذز؛بمن ؤأزرفهم تيوكا،٤١^٠٠ أم يث أنده هاُجثل ألثأو٠ شثؤأ ربما ^ ٠٥٢



التكبيراوتفسير فى الصمات آبات محن الرازي موقف 

[.٣٧ل!بامم: وه يتمحد 
يشلرف إة ظ ■' تعالى قوله منها مواصع، ستة قي الرازقينا رحم ويلفظ 

حتيرنئو بجيمأُ يهو ثيى؛ِ نن أتمثر وثآ لد وبقدر هثادْء ثذ بشآء لس ألنرذ 
[.٣٩]ا: افيلإى@ه 

الله،سم هاد; أقله أئى أحد'كمإدا رالوأى الثك،.• قول النبوية الة دمن 
أحد»نا وقوله ...«أا،؛ رزقثاما الئنهلال وجنب القتظاو، جنتنا الل4لم 
،.٢١٠٠نترريهم...بمايهم م الولد، لئ ندعوف الله، من نجعه أدى ض أصبر 

مم./تمم*لآ ممّ'ت 
m ؟؛٤١  im

الوناع،وعند حال م عر اكمية باب الوصوم، كتاب صحيحه، في البخاري أحرجه )١( 
ماباب كتابالكاح، هذبحه، ر وملم صححه؛ من أحرى مواصع وقي (؛ ١٤١)

١(. ٤٣٤)الجماع، عند يقوله أن يستحب 
ا)مزودر نر ك ^إة تعار* توله باب التوحيد، كتاب صبحه، في البخاري أخرجه )٢( 

صحيحه.من أحرى مواصع وقي ^١(؛ ٣٧٨)[، ٥٨ت ]الداريات .ه يتق 



لنتئتا
او3قبادرالتفسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 

الثانيالمطالب 

الررقصفة من الرازتح، موقف 

هوالحقيقة قي فالرازق تعالى، الله هو الحقيقة في الرازق أن الرازي أوضح 
؛العبدأ حق في مجاز تعالى، الله حق في حقيقة فالرازق تعالى، الله 

للكسبمدحل لا وأنه ، وبإعانته ، الله عند من حمل فد الرزق أن يقرر وهو 
الإحازرآ،.لمحض صادر منه وأنه فيه، 

انببُؤينؤل الخن ؤ I تعالى نوله عند قائلا ، والشرع اللغة في الرزق عرف وقر 
هوالعرب كلام في )الرزق ؛ ٣[ : لالقرة وه غمرث يعفيهم ومما ألمء-لءأ ؤبفؤث 
منحفلكم أي: ;! ٨٢لالواق«ة:ه . '٣١يوم ءؤوءتعلو0 تعالى: قال الحقل، 

غيره.دون له، هوحاص وما الرجل، هوتحتب •' والحفل الأمر، هدا 

اللهلأن باؤلل، وهو يستعمل، أو يوكل شيء كل ت الرزق ت بعضهم قال ثم 
هووحم مثا آتتوأ ءامنوأ أئن ؤكأذها ■' فقال رزقنا مما ننفق بان أمرنا تعالى 
إنفاقه.أمكن لما يوكل الذي هو الرزق كان فلو [ ٢٠٤لالهمْ: 

تيقول قد الإنسان لأن بامحلل، وهوأيصا ، يمللث، ما هو•' الرزق • وقالآحرون 
الزوجة،ولا الولد يملك لا وهو صالحة زوجة أو صالحا ولدا ارزقني اللهم 

البهيمةوأيقا بمملوك، العقل وليس به، أعيس عقلا ارزقي اللهم ■ لنقول 

،١٥ومج ؛ ٢٦٤ص ، ٢ ٥ ج ، ١ ٣ ومج ؛ ٥٨صى ،  ٢٣ج ، ١ ٢ مج ا الكسر التفسير ت ينظر ، ١١

،و٠ج٢١ ؛ ١ ص٧٩ ، ٢ ج• ١، •ج• ؛ننغلرت  ٤٥ص )٢( 
وصآُدوص؛؛؛ ص؛؛ ومجما،جهأ، بء؛ جّآأ، 



اوء^سرالتفسو هر، الصلات ْر'ا ائواذى محؤفف 

ملك.لها يكون ولا رزق، لها يكون 

فيه!اختلفوا فقد الشؤع، عرف في وأما 
بالشيءالانتفاع من الحيوان تمكين هو الرزق ت المرى ين الصأبو فقال 
تعالىالله رزقا ند ت قلنا فإذا به، الانتفاع من يمنعه أن غيره على والنظر 

يرزقناأن تعالى سألناه ؤإذا بها، الانتفاع من مكننا أنه ذلك فمعنى الأموال، 
البهيمةيرزق أن سألناه ؤإذا أحص، بالمال يجعلنا أن نقمد؛ذللث، فانا مالأ 
منمكنها إذا أحص به تكون ؤإنما أحص، به يجعلها أن نقصد؛ذللث، فإنا 

يه(أاا.الانتفاع من يمنعها أن لأحد يكن ولم به، الانتفاع 
يكونلا الحرام ت نالوا حرم لا بذلك الرزق فروا لما المعتزلة أن ت واعلم 

)٢(,-.
•ررئ 

رزنارم.يكون قد الحرام ت أصحابنا وقال 

يسمىالحرام هل في; — الأثاعرة — والأصحاب، المعتزلة مدهسم، أوصح ثم 
بينالقائم الخلاف أرجع وقد قول، صحة على فريق كل وأيلا لا؟ أم رزقا 

]ajiاللغة محص إلى والأماعرة المعتزلة 

،٣٤٢^٢، الكر، اشر )١( 
؛ ١٦ص الجبار، عبد للقاصي عن الفران تنزيه ت ني المعتزلة لقول ينظر )٢( 

.٣٢٥٤، القرة: (، ١٣٦)\إ للزمخشري، والكشاف: 

،ومح٦،ج٢١؛ ص٩ ، جْ ومج"؟، ؛ ٣١" ٣٠ص ءجا،ج'آ، يرالكسر، التغينظر• )٣، 
.ص٨٥، ،ومج٢١ صا"غا؛ ، ج٧١ و*جآ، ؛  ١٢ص* جْا، ومج٨، ص٣م١؛ 

ومحمل،جه،؛ ومجآ،ج'أ،صرر*مآ~امآ؛ مجا،جآ، يرالكبير، ينظرالتف)٤( 
،^٨ جما،صا"ا؟؛ ، U^J؛ ،١ ج؟ ، دٌحا" ؛ ٢ ٠ ْ م، ، ٦ لج ، ٩ ص 
ءسغه.ج'آآ، ، ١ وهج٢ ؛ ١٢صء، ١ ج٩ ، ١ ٠ ومج ؛ ص٠٢١، ١ جء 



s
الضيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

الثالثالمطلب 

ضوءعلى الرازي موقف نضد 

والجماعةالسنة أهل عقيدة 

وجهعلى تعالى لله الرزق لصفة إثباته قي والجماعي السنة أهل الرازي وافق 
أنحيث ومن الحقيقة، في وحده تعالى الله إلا رازق لا أنه حيث من الجملة، 

رزقا•يس الحرام 

•يلي ما لكلامه، عرض من سبق ما حلال( من الرازي على يلاحظ ومما 

فولهوهو ، رزقا يعد وغيره الحرام كون على واحد نقلي بدليل استدل، أنه ( ١ 
لامحتدلالا على فافتمر ، ٦[ زهوي:  ٠٤يقلهاآممي عز إلا ألآز»؛وا ي دآئت من ت تعالى 
فحب.الأية يهده 

قولهالسابقة الأية إلى إصافة أصرحها فمن كثيرة، المعنى هذا في الأيات أن مع 
وأ'إقر(أك٠اء تن ينزدى؛ أش ضر -٠^؛^، بن نز هؤء؛ أش نمث ١داريأ 'الئاس كأي ؤؤ •' لى تع؛ 
بغشعك سقزؤ محن ء؛ؤرأس ت وقوله ؛ ٣[ :  ٠٤رو ودؤى هائك- هو إلا إقه لا 
أفأذنسن يوسؤآء فهز فيننمم ملخقش ما عك ردذهنّ مآدى محلؤأ أللحى ثا ؤق أذ 

[؛٥٨اثت؛نهلالخارياتت اكوؤ ذر وقوله! [؛ ٧١محء،لونه<لانملت 
علم٤٠ب؛ؤلاّمح،غ إيم ومدر بتاء لمن آلإزي، يبسء دإ'لأتييه ألثمؤتي مثليد لم ؤ ت وقوله 

منكلؤأ ؤشمال بين عن جنثان ءاية مص.كنهم بزق لكان ٠ وقوله [؛ ١٢الثورى!ت
وقوله؛[؛ ١٠زسا:ه . حممؤئ ؤمح، نمه بك؟ أم وآشحق،ل إقألإ' ررب" 

عادوعمن لناء لمن ألؤنهمح إبس2ل أقه وتكآثك^ يقولوإأ، الأسى مكانة تمثؤإ آكرن.> 

[•٨٢]القصص: .٤٠ اهثون يميخ لا وب؛ةةد ة ل>1ش علنا أثه س أن أولا ويقدر 





الء^ويرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

كظ
هوالله أن ت أي ع ^}،١ ثم الأزل في يفعل يكن لم قق الله أن قولهم من ديراي 

يفعل.لم أن بعل المخلوىت ورزق الأشياء حلق 
يوصفأن الله يستحق ولا المخلوق، عين عندهم والرزق والخلق 

المفعولان.هاوه وجود بعد إلا والرزق 

المخالوقهي الصفات هذه بل رزق، ولا حلق ولا فعل سبحانه به يقم فلم 
زعمهم.حد على ، بها ، يتصفلا فهو عنه، المنفصل 

ثمالفعل من معطلا الرب يكون أن وأففلعها، الأقوال، أشغ من الهول( وهذا 
يكنلم أن بعد لأفعاله فعالا صار 

،الأزل، في ربوبيته عن الرازق الخالق الله تعهليل منه يلزم لأنه بايلل، وهوفول 
؛رزقر ثم رازقا يكن لم أنه ْ>، 

متجددةالنؤع، قديمة صفة بأنها الرزق صفة يثبتون والجماجة المنة وأهل 
تعالى.الله بمنيئة متعلقة الأحاد، 

انمدهوحلقمن الحرام بأن يقول( فهوحينما القدر، ش حري الرازي ؛،أن 
حلقألة مفي المالح لف، الكلام من يفهم ما كلامه من يفهم لا تعالى، لله 

الجبري.مذهبه لوثات من لوثة فيه أن يعرف بل العباد، أفعال( 

ب،.فحللرزق المعتزلة ، هوتعريفذكره وما المؤع، في الرزق يعرف لم ْ، 

.XT_\الحمدان، ضعي د/أحمد مها! المتكلمين ومرتم، المعريت فهلرية ينظر• ، ١١
منالتوحيد كنابح وثرح (؛ ١٠٨العز،)ا/ا"*ا—أبي لابن • العلحاينة العقيدة ثرح •' يتنلر ا ر٢ 

معدأحمد د/ ت المعرفة و،علرية (؛ ٣٧٩)ا/الخيمان، د/ءبدالله ت الخاري صحيح 
الخدان،



الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

مابأنه تعريفه وأبطل بالحظ، الرزق تعريفا ورجح اللغوي، بالتعريما واكتفى 
يملك.ما هو أو به ؤينتفع يوكل 

إعادتهص يخي بما الخرع، وش اللغة في اكححللززق، انمى ذكر وسق 
الرزق.تعريف فى والجماعة السنة لأهل الرازي مخالفة مدى لنا فاتضح هنا، 

التوكلللعن. أثمر الرازق هووحده تعالى الله أن القلب سويداء في استقر ؤإذا 
الرزق.جلب فى تعالى الله على والاعتماد 

للرازقبالخضؤع النكر فيبدأ نعمه، على الرازق تعالى الله مكر تتمر كما 
المنحم،على والثناء بالنعمة لاعتراف ا ثم وءهلاياه، نعمه لتوالي ومحبته سبحانه 

الخكر.حقيقة تمام س وهن.ا معاصيه، ض لا 

ربهأن لعلمه وطاعة وعبادة حثا بالله متعلقا يفلل القالب أن الثمرات من أن كما 
الصا.لأرمنشرح أصبح الأسماء هده ظل في المرء عاش فإذا الرازق، الخالق هو 

القواد.ومهلمئن 

;منها أسبابا للرزق جعل أن رزقه وسعة تعالى الله كرم ومن 

ؤرسقالتعالىت نواهيه، واجتتاب أوامره بامتثال وطاعته تعالى الله قوى ت٠ 
إفحسهأ ئثو أممه ء ظ وش بمئب لا ين خ ربمئ ٠ ,نحتبما له بجعل آثه ينج، 
٢[.- ٣ ]الطلاق،: ه . ءديإ ثيء لبخ، أممه جعل، ثد آت/ه ع جنص 

انتعفروانملت ؤ قال(تعالى! تعالى، الله من المغفرة وطلب، الاستغفار، ثرة ك٠ 
وبمتل،وبمس بأنوي، وبمددؤ . يديامإ عثا==مح( ألث-ثآء يرسي، و َكال انم  'ظ'و

[.١٢-  ١٠]نوح: .ه آمحإ دؤ ؤبجعل، جئت لآؤ 



الكبيرالتمسير في اكمات آيات من الرازي موقف 

لثتنا

بوقذت تعالى نال دعاه، من مجب الله فإن الرزق، بحصول لدعاء ا٠ 
[.٦٠]غام: أستحن، رتحظم 
بهاينال الي لأساب ا من والسؤال الدعاء جعل الله )إن ت تيمية ابن يقول 

يحصللم يالدعاء يناله حيرا للعبد قدر ؤإذا ورزقه، وضر0 وهوام ورحمته مغفرته 
اللهقدره فإنما وعواقبهم، العباد أحوال من وعلمه الله قدره وما الدعاء، بدون 

سب،بإلا ّيء والأحرْ الدنيا فى فليس المواقيت،، إلى المقادير يوق باب بأٌ
ثبايتؤ(والمالأسباب حالق والله 

الصالحين،لعباده الله أعدها اش الجنة هو عباده به الله يرزق رزق أعفلم إن 
يعدرزق وكل يشر، قلب، على حهلر ولا سمعتا أذن ولا رأُت، عين لا ما فيها وحلق 

لجز؛ق-ؤ ■' تعالى كقوله الجنة به يراد ما فغالبا القرآن، فى المالحين عباله به الله 
؛[ ٤ ]سا: وه >=ضبو تيى مغما ثم أوإنياكث> ألمتثلكؤ ؤبمماؤأ ءاميأ أتيي 

اتجذنأس ؤنوجأ مثاتإ أو ئيلوأ ئمِ آثو سثايفي ق هاجميإ ومال; 
عيريئلؤأ وقال• [؛ ٠٨لالحجت ألرزتجزه لهو اس وإرق> ■*سطا 

إسيرين رمن ألتور إث، أظهني، من آلصتلحنت وٌلوإ ءامنإ أئ؛ن يمل ميشؤُ آم ءابمير 
^٥١^لؤ آس قئثن مر س قضي آلأجث عنتهتآ من ه ثض دخله ئلثا نتل 

يزل،ولا ينقعلع لا وأكرمه، وأقفله وأكمله الرزق أحسن فهو [ ١١]الطلاق: 
؛ه[لآا.]ص: تالإثزم نزقا هدا ^إن 

if if If

X٧~•٦٩/٤مجموعاكاوى،))١( 
٢(. ٠٣- ٢  ٠٢)؛/ الض:ساواسمد، الله اسماء شرح الأسمى المهج بتظر: )٢( 
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والة.الكتاب ل وورودها المعية صفة معي الأول؛ المحللب 
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اJكدرالتفسمر في الصفات آيات من الرازي موقفا 

GiiD

المطلب

المعيةصفة معنى 

والمنةالكتاب في وورودها 

تقمكلمة وهي ، ذلك مع هذا ت ثقال مصاحبة، كلمة هي اللغة قي )مع( 
أماللمعية، اللغوي المعنى هذا . الخحة ذاْ امحم وهي إرالخيء، الشيء 

تقسمين على ومعيته عباده، ْع تعالى الله فهو؛ تعالى بالله الأئق معناها عن 

المؤمنفيدخل الخلق، حميع تشمل وهي العامة؛ المعية ١؛؛^I التسم 
وسمعا،وقدرة علما بالخالق الاحاؤلة تستلزم وهي والفاجر، وابيِ والكافر 

وسمعاوقدرة علما بالخلق ىمط\ يزالط ولا يزل لم الله لأن ذاتية؛ صفة فهي، 
ربوبيته.معاني من ذللث، وعير وم>لهلانا 

المعيةلوازم من بهم وعلمه كانوا، أينما وهومعهم يعبادْ عالم تعالى فالله 
العامة.

مقيدةؤإما معين، بشخهس مقيالة إما وهي الخاصة؛ المعية الثاني؛ القسم 
مقرونةصفة وكل تعالى، الله لمشيئة تابعة لأنها فعلية؛ صفة فهي ممن، بوصف 

فىأسبابها من غيرها أو المموتم( وجدت فإذا الفعلية؛ الصفات من هى بسبب 
النصرتستلزم وهي المومنين، يعباله حاصة المعية وشذ0 ، معه الله كان نخص 

مائة)مع(.(. ٢٧٤)>،/ فارس، لأبن اللغة: ْقامحس سم يطر: )١( 
(.مادة)ْع(٢٥٤والكليانللكفوي،)؛/ (؛ ٠٣٤ )a/ لابزمنفلور، لسازالعرب: يتفلر: )٢( 



اككبيرالتفاسر فى الصمات آيات من الرازي موقف سم 

روالعوزأ والحفظ والتسديد والتوفيق والتأييد 

الأمة،سلف نة، والبالكتاب تعالى لله ثابتة صفة المعية وصفة 
علىوردت أنها يلحفل نة والالكتان فى للمعية المثبتة للنموصى والتأمل 

قسمين:

كانوا،أينما وهومعهم بمائه عالم تعالى فالله العامة؛ المعية ااتولت القسم 
العامة,المعية لوازم من بهم وعلمه 

العامة:المعية آيات ومن 

ءالاإذ وهومعهم أش يى نثحفون ولا آلنا;ييى يى مثحعول ؤ ت تعالى فال ( ١ 
خ'ا[.]النماء: 1.ه محملثا سلون معا أي ؤان ألمول ين مصئ 

ايئعق آنوئ لإ م منذ ق وأ'لأرما ألثثوت -نو اةٍى ت تعالى فال ٢( 
َةثمما أن م،ئؤ وهو فج يتئ رما آلثتل؛ يى يرن وما يما عؤج وما آلأمبج، ق بيع ما بملر 
٤[.لال>دد: .ه نصير تؤث يعا يآس 

يننهًنيش ما ٢^؛^ 4، وما آلثتوت 4 تا ينام ك أى ز >ؤآلم ت تعالى قال ٣( 
ماآن أكرإلاهومعهم ولأ دلك ولاأدق؛ن محءإلاهوثادثيم ولا يلتوإلاهويايعهم 

٧[.]المجادلة؛ ه علم ثيء يخ، أش إف أثينو يرم هملوأ بما يتهم م َكامإ 

الصواعقوسمحصر ل/بم؛أ-،ه'؛أ(؛ و)ا (؛ ٢٣١)ه/ لأينبب، يفلربوعاكاوى: )١( 
\()\/wrالشم، لأبن واحنماعانمرشالإلأب: (؛ ٣٩٤لابزالقم،)Y/اورماأة: 

بالقرآن؛زتمرالقرآن وأضواءالمان (؛ ٤٧١)ا/ رجب،، لابن والحكم! العلوم وجامع 
عبدالعزيزالواطئة: معاني عن الجلية واممواض (؛ T^'-TA^/T)للشقيض، 

العمدة^ )ا/ه«آ(؛ للحكمي، القبول: وسارج )آهم-م0م(؛ السالمان، 
(.٨٦— )٥٨ للهراس، وشرحها ٤(؛ ٠ ٤ ٤— ٠ ١ )ا/ عثيمين، لابن الواسطة؛ 



٨الكبير التمسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

[.١٠ل١لثعراء: .ه ثستمعؤن مثؤم إظ يث1وثيآ هآذهتا ملأ ت تعا!ى ؛(قال 
موسىمع تعالى فالله والخاصة، العامة المعية على الدلالة فيها الأية وهذه 
معوالله بهما، خاصة معية فهي فرعون، على والمعونة يالصر ه وهارون 

اعلم.والله ، عامة معية فهي والاحاؤلة، بالعلم فرعون 

بوصفأو بشخص، إما مقيدة تكون وهي الخاصة، المعية التاني؛ القسم 
■هما ممن بشخص المقيدة المعية آيات ومن ممن، 

٢^؛>؛،أ-نرءه إي أس ُتثرْ يند ثنحموْ وإلا ت . محمي. نبيه عن تعالى فوله ( ١ 
أممنإث نحرذ لا بتقول.لهتنحسيء إذ آثمار ض فما إذ يايتثن ًككروأ 

٤[.• ]التوبة: معثاه 

^٤^٤٠اسمح ععثتكما إنج؛ لامحادآ ءؤه١ل ت ء؛وو. وهارون لموصى تعالى قوله ٢( 
[،٤٦]طه■.

[.٦٢]التعرا،: وه تتيدن ؤؤر مي، إة َلأ وذ I مومى عن تعالى قوله ٣( 
[.١٢إلتبمئإهلالماكْ: أس مراويل;ؤوواد إس 

»اموأهأؤ;ق ئموأ نتلإ' أؤ أتلتكن إق زنق مج، >ؤإد ه(قولهتعالى: 
بوحش.المقيدة من أحص وهى [ ١٢]الأنفال; 

■ض مبن بوصف المقيدة المعية وآيايتح 

نولهمنها القرآن، من مواضع أربعة في ووردت للمابرين، تعالى الله معية ( ١ 
[.١٥١"الثنإرنه]اتجِة: مع أق إة ؤألثاوز بآلثنر آتمتؤأ ءامنؤأ أقبي ؛ تعالى، 

القيم،لابن ■' المرسلة الصواعق مختمر ينظر العامة، المعية آيات من القيم ابن عدها ]١( 
(.١٠٩٥)؟/ الموصلي، محمر احممره 





الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

ا

النائيالمطلب 

المعية((من))صفة الرازي موقف 

هذهيض أن فأراد بالذات، المصاحة الممهء صفة ٠٠حقيقة أن الرازي فلن 
أنعلى الدلائل أقوى من )وهذارا، كالأتي! وهو عقلي، بدليل فاسدل( الحقيقة 

يكونأن إما فكان ععين، مكان في لكان حما إيلوكان مكان في ولا بجم ليس 
منجزء المومنض ص واحد كل ح يكون أو الأحر ْع يكن ولم منهم أحد ْع 

كبيرا\علوا عنه الله تعالى أبعاصه من وبعض أجزائه 

العقليالدليل هذا على بذاته حلقه مع الله يكون أن نفي على الدليل فحصر 
قضيا.

معختعالى فوله عند يقول حيث المعية" صفة  ١١تاؤيل أوحب، عليه وبناء 
 ،Jالتاًويل(أم.من فيه )لأ؛ال : ٤[ لالحد؛د: َةتمه ما 1؛

والخاصمنها العام فميها بين فرق قد أنه نجد المعية" صفة  ١٠ل تأؤيله وُي 
تآؤيلاتهمجن أمثلة مأورد وصوحا المسألة تزداد ولكي يفرق، لم وأحرتم، تارة، 

بينهما.يفرق لم وأحرى تارة، فميها بين فرق وقد 

والرؤية,والقدرة بالعلم العامة،، المعية صفة ١١لتأؤيله أمثلة I أولا 
معهنروهن آثي عى متحفون ولا الثامن من I تعالى قوله عند يقول ١( 

[١٠  ٩٤ث ]المرة أ3شةه تع ك أثن تعار؛ قوله إر إثارة )١( 
؛لخاتفىايايح٣،ج٥،ص٥٣١

صهامآوص0\'ز، ٢٩ومحها،ج، ؛ ص١١١، ومج٨،ج٥١
صراها'ا•مجها،ج؟لإ، امير؛ التفسير )٣( 



الكبيرالتفسير فى الصمات آبات من الرازي موقف وج

والقدرةيالعلم يريد ه تعهم ووهن ) [!١٠٨؛لالساء ين تجهمئ لا ما يبسوئ إذ 
والرؤنة(لال

لنا)معيته ! ٤[ ]الحديد: َةتإه ما ق ت تعالى قوله عند يقول ٢( 
بظواهرناعالما كونه وهو العلم وبسبب والتكوين لإيجاد وا القدرة بب ب

وبواْلنا(رى.

إلا"تسن ولا إلاهورايعهنّ يئتي مئ ين يهضن\ ^ما ت تعار قوله عند يقول ٣( 
)الراد:٧[ ]اسلأ: ق آننا نير يئن أكر ذوك;لا ِس أذن ادم;لا تم 
وعلنهم(رم•وسرهم وءميرهم بكلامهم عالما تعار كونه معهم تعار كونه من 

والمعونةوالحففل بالصرة ١، الخاصة المحية صفة  ٠١كاوأيلآيات أمثلة ئانئا! 
والتوفيقوالحراسة 

الصرر )يعر ؛ [ ١٠٣]القرة: الثنإيبم؟4 ح اثن ^إن • تعار قوله عند يقول ١( 
فكأنه[ ١٣٧]اونرْ: ألماييِيم ألتبيع وهو أف ؤمثثيطهم تعار؛ قال كما لهم، 
توفيقايزيدهم أن والصلاة بالصر حناعتته عر استعانوا هم إذا لهم صمن تحار 

[(^؛،.Un]مريم: حوئه آهتدؤأ ألومك أثث ءؤ;تزئ قال: كما وألطافا وتسديدا 

أننبهة )فلا : [ ٢٤٩]القرة: ألمتتAينه ح تحار: قوله عند يقول ٢( 
والصر(لْ/المونة الراد 

٠٣٦، ١ ج١ ْجآ، الكبترا التمسير 
ص0اآ,، اج٩٢مج٥١امير، التمر 
•٢٦٥ص ، ٢ ج؟ ، ١ ^٥ امثر، مر 
صه؛ا.الكبير، التفّتر 

ْج٣،ج٦،الضيرامير، 



او3ىمرالتضيير فى الصمات آبات من الرازي 

)ويبينت [ ٤٦]الأنفال: ألمنيرمكه< مع ألئن إل >ؤوةن-؛ووأ •' تعار قوله عند يقول ٣( 
روالمعونة(أ الصرة المعية بهده الراد أن شبهة ولا المابرين، مع تعار أنه 

نمرتي)فإن I [ ٦٦]الأنفال: ألمتثدهخأ(ه مع تعار.' قوله عند يقول ( ٤ 
لهم(أآ/مقارن ونوفقي معهم 

أوليائه)يريد .' [ ٣٦]النوة: ألتشزه؛ مع أثن أن ؤوئ£ذت\' تعار قوله عند يقول ٥( 
تأؤيلهالزجاج قال الحرمات. عن والاجتناب الهلاءات أداء ر يخئونه الدين 

الصر(ل'آا,لهم صامن أنه 
تتتآهآثه إُكة نحرف لا لصنممهء بهول ^إذ ت تعار قوله عند يقول ٦( 
والنمرةبالحففل المعية المعية، هن.ْ من الراد أن ثلث، )ولا ■٤[؛ ت ]التوتة 

والعونة(ل؛،.والحراسة 

.هنحسنوت هم أثثوأ^١^؛؛؛، ١^؛؟؛، مع أثن ^,؛>؛، تعار• قوله عند يقول ٧( 
والرتبة(والفضل بالرحمة )معيتته [! ١٢٨]المحل: 

ت[ ٤٦]ث: إيكِوه أنتع •عيظ1ا إثبم( عئاة لا ت تعار قوله عند يقول ٨( 
الدءاء(أوجه عر معلث، الله الوجه هدا وعر والحففلّ الحراسة عن )عثارة 

.١٧٢صن اشسرالير،مجح،جها، )١( 
.١٩٦صن عجم،جها، الكبير، التمير )٢( 

،ؤاعرابه القرآن معاني في الزجاج قول إر ؤينظر ؛ ٥٥٠٠٢^ٌجخ'،جآ"ا، اتجثر، التفسير ، ٣١
(iV/Y.)؛

صله1.ٌجخ،جآ*ا، الشمرالير، )٤( 
^TMمح'لج•؟، المر، الضر ( ٥١

.٦٠^،مجاا،جأآ، التضسرالكسر، )٦( 





الكبيرالتفسير فى الصمات أبات من الرازي محوفف 

الرالم(ل}على دل مثظثآه رؤ]فأ •' ويقول ، الدعاء( 
قوله.'من يظهر عنده الترجح ومحبب بالعلم، ا؛ المعية صفة  ٠٠تاؤيل وهويرجح 

العالمعلى زائدتان صفتان وبصيرا سميعا كوته أن على تدل الأية هذه أن )واعلم 
علىلودل ه عثٍكما ؤاش فقوله العلم، على دل ه عثًكنا ءؤإفي • قوله لأن 

ا.الأصل(ر خلاف وهو تكريرا ذلك لكان العلم 
الديالعقلي دليله على مبنية المعية® صفة  ٠١ل السابقة الرازي أقوال أن وليعلم 

المالفهوسقيلشوانيءيها، بيتا0 وأن محبق 
سائرفي تجويزه فيجب هنا جائز هدا أن دام وما ~ لف العند المذموم ~ التاؤيل 

المواضع

بقيةمن شتونه ما تأويل بوجوب لف اللإلنام المتكلمين حجة ص وهده 
،والإحاطة العلم بمعية المعية® صفة  ٠٠يزولون اللف أن فهموا لأنهم الصفات، 

فتأويلاوعفسمحتمل، أخر معنى إلى الفلاهر معناْ عن اللفغل صرف قبيل من فهذا 
؛تأويلالكل(ل يقتضي 

٠
m im س

الير،جاا،جآآ.التفسير )١( 
٠٦١^،نفسه، المصدر )٢( 

.٦١^^نفه، المصدر )٣( 

٠٢١٥صٌجْااجهمآ، التميرالير، )٤( 
الحرمضإمام ومنهج (؛ ١٦٠للجويني،)ت الإرشاد في الضكلمن بعض كلام إلى ينخلر )٥( 

(.٢٨٩-٢٨٧)اسق، عبد أحمدآل ئ: الشدة: فىدراّن 



ؤثتا
الهكيرالتفسير فى الصفات آبات من الرازي موقف 

التاكالمطلب 

ضوءعلى الرازي موقف نقد 

والجماعةالسنة أهل عقيدة 

يلي;فيما والجماعخ السنة أهل الرازي حالف 
بالذات.حيه المحا في المعية معنى حمر أولا. 

فحب،العقلي دليله على لخلقه بذاته الله معية نفي على الدليل حصر تانئا•' 
دلالةمجملها عدة، بذاته معنا الله يكون أن نفي على الأدلة أن المعلوم ومن 

والخموصالعموم دلالة دلألةالفهلرة، اصرآن، في المعتة نموص دلالة اللغة، 
بعد.فيما إيضاحه وسيأتي الإجماع، ودلالة 

تا'ويلوجوب في لف، العلى له حجة هذا جعل إنه بل التاؤيل، إيجابه ت ثانيا 
والقرائنالسياق دلالة مجملها ادلة بامحلل وهذا شتونها• التي الصفات مائرآيات 

هذاأن على - الله رحمهم - السلف، ؤإجماع ، المعية،، ررصفة آيات في اللففلية 
بحد.فيما هذا إيضاح وسيأتي المذموم، التأؤيل من ليس 

منالمواضع بعض في والخاصة العامة المعية ام أنبين يفرق لم ثالئات 
بعدؤفيما الأيات هذه في المحح القول إيضاح وسياتي ، تسيره 

•وجوه من عليه الرد وسيكون 

بذاته.معنا الله أن إبملال دلالات تنوع اص: الوحه 

المحثح.هذا من الأول المطل-، فى إليها الإثارة سق ;١( 



الء^بيرالتفسير فى الصلات ألأت من الرازي موقف 

الدلالاتهالْ مجمل بياته، خالقه مع الله أن إبهلال دلالات تنوعن، لقد 
هوت

الفطرة.دلالة ٢( الينة. دلالة ١( 

الإجماع.؛(دلالة والخموص. العموم ٣(دلالة 

ررالمعيةأ،رفالقص يقول،! حيّث، تيمية ابن عند ذكرها جاء قد الد.لألأت وهذ.ه 

الذاتينإحدى اختادؤل بها يراد القرآن من ثيء ولا العرب، لغة محي ليت 
مختالط.أنه ٤[ زالحدد: >اؤوهز محوله! معنى )ولص I ويقول ، لأخرى( با 

وخلافالأمة، سالم، عليه أجمع ما خادفح هو اللغة، توجبه لا هلءا محان بالخلق، 
ماءطراللخعاوهالخلق(لى.

مزيديلى وفيما بياته، معنا الله أن على بها القول يبطل دلالات ثمة مهده 

ص؛لك دهما واحد، دليل في حصرها يطل حتى لها، إيضاح 
اللغة:دلالة أولاء 

أنالعرب لغة في ]يقتضي[ لا )لنقل)مع( بقوله: ةثإذ< تيمية ابن هدا ؤيوكد 
أطلقت،إذا اللغة في )كلمة)مع( ويقول؛ ،، يالآخر(أ مختلطا النيئين أحي. يكون 

(.٠٣٦ ) الخمس، محمد وتعليق تحقيق النزول، حديث شرح آ ١ ر 
(.١٤٢)م )\(بوع\صج

المعنى.ليستقيم أست ما والصواب الفتاوى مجمؤع قى )٣( 
(؛٤٧٢)؛/للزركشي، : واJرUنفىعلومامآj (؛ ٣٤٠)A/ مجموعاكاوىإ يطر: )٤( 

العالمية؛والمنون الرسائل سلسلة صمن ( ٢٣٦)عثيمين، لاين ت الواصعلية العقيدة وشرح 
(؛٣١٨)المعير، حمة د المة الكتب فى الواردة وصفاته الحنى الله أمماء وشرح 

(.٢٦٤-٢٦٣)الكواري، كاملة المر: القواعد شرح خى والجر 



الضيرالتفسير هي الممات آيات من الرازي موقف وآ0

محاذاةأو همامة وجوب غير من المطلقة؛ المقارنة إلا اللنة نى ظاهرها فليس 
ذلكفي المقارنة على دلت المعاني من بمعنى قيدت فإذا شمال؛ أو يمين عن 

المتاعهذا ت ؤتقال معنا. أووالجم معنا والقمر ير نزلل ما تقال; فإنه المعنى، 
اللهآيات من آية القمر بل ) ؤيقول! ،، وإلكانفوقرأسك(أ مجعىل٠جامعتهلك؛ 

افرالموغير المسافر ْع وهو ؛ ماء الفي وهوموصؤع مخلوقاته، أصغر من 
أينماكان(لآ،.

مختلعلسبحانه أنه حقيقته ولا اللففل ظاهر ليس )إنه ه; القيم ابن ؤيقول 
أنفضلا الوجوه، من بوجه هذا على لفظة)ْع( تدل ولا بها، ممتزج بالمخلوقات 

وهياللائقة لصحبته كلامهم في )مع( فإن وموصوعه، اللففل حقيقة هو يكون 
وكونلون، معه الإنسان نفس فكون ومصحوبها، متعلقاتها ياحتلأف تختلم، 

لون،معه ورئيسه أميره وكون لون، معه زوجته وكون لون، معه وقوته وقدرته عالمه 
أنفيصح واختلافها، تتوعها هع كله هذا فى ثابتة فالمعية لون. معه ماله وكون 
وضيعتهكذا يار فلان مع ت نقال وكذلل؛، بعيدة، ثقة وبينهما معه زوجته ثقال؛ 

لكزا(صا

بذواتمختلطة ذاته أن على تدل أو تقتضي )المعية( بان أبهللنا اللغة فبدلألة 
عاقل.فيه ينانع لا وهذا حلقه، 

مجْوعاكاوى،>>ا/ه؛أ(.)١( 
؛؛(.Y/T)الخاوي، مجموع )٢( 
الموشالإّلأب،واجنماع (؛ ٣٩٤)Y/ الخم، لأبن الرملة: الصواعق مخضر يفلر )٣( 

xroi/x)الكين، وطارجال(؛ ١٣٧))/د/ءوادالعق، بتحقيق: 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف  ٢١

لعبادْ،تعالى الله لمعية مناف حلقه على تعالى الله علو أن الذلال يقلن ولا 
تناقص.بينهما أن أو 

والسنةالكتاب أن ت ذلك في لأمر ا روجماع ' بقوله ئف تيمية ابن هل.ا يوضح 
اتباعونمد ه، نبيه نة وّالله كتاب تدير لمن والنور الهدى كمال منهما بمحمل 
وآياته.أسمائه ثى والإلحاد مواصعه، عن الكلم تحريف عن وأعرض الحق، 
يقولأن مثل ألتة؛ بعضا يعضه يناقض ذلك من سيئا أن الحاسب يحسب ولا 
•'قوله من الذلاهر يخالفه العرش فوق الله أن من والستة الكتاب في ما ت القائل 

 ji^j^ ٤[.]الحد؛د: َقتإ؛بم ما أين منتتؤ
دلأم،نمتنن؛^لآةىلآممستددي، وقولهه: 

غلعل.^ا فان ذللث، اونحو قد٠^١١١ أوحث، يناره، عن ولكي وجهه، نز الله ءإ0 
فيبينهما الله جمع كما حقيقة، العرش فوق وهو حقيقة، معنا الله أن وذللiج 

آلثعتزب•ثأث وئرأدءى وهوإلإ_؛علم وأتالأ ئأكلتهز إلاجر آلأول ■' قوله 
مىيزل وما مما بجج وما  ٧٥١ف بج ما تلن ألتيأ عل ^، ٣١م أةمِ ستة ق وآ'لآربمد( 

٤[- ٣ ]الحدي،.: وه دمّثر تزف يما ؤأس َقثم ما أبن **؛ؤ نهو يآأ يتئ رما ألثتأي 
؛كنا(أ أينما وهومعنا ئيء، كل يعلم العرش فوق أنه فاحبر 

فعلرتما بنام، لأنه خلقه، بذوات مختلطة ذاته بان الله معية ير نففبطل 
حلقه.على تعالى الله علو وبإتباينتح للمخلوق، الخالق مثايتة من عليه النفوس 

ينحوه،(؛ ٤٠٥)الزاقالاJ، حك باب الصلاة، كتاب حهالخ٠اريفىصحيحه، )١( 

عنالنهي باب الماجد، كتاب ، صحيحه في لم وم؛ صحيحه من أخرى مواصع وش 
(,٥٤٧)، وغيرها الصلاة محي المجد، في الماق 

(.١٤٢/٣(؛و)١٠٣-١٠٢/٥طرسوعاكاوى،))٢( 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف  ٢١

نكلأماسماروفسرعف>هأله 
يتناقضولا يتعارض لا فهو يعفا بعضه ويمدق بعضا يعضه ؤيوضح بعضا 

ادمرا،.يتم>ولا 

الدلائل.ولإيضاح القرائن، لاستخراج الايات نص ومحاوري 
أسلكائم م ستة ؤ( وآ'لأيس الثتؤزت حاق أدى ت تعالى قال الاj۵نا^ذول؛ 

أئوهومذؤ فأ بمج رثا آلسمت يى يرن ثنياوما ■بجج دما آلاري، ف ئ ما بمام ^، ٧٠١٢
٤[.لالحديد: ه )ي بصير ثتلأ تا ؤأف كتم •؛١ 

محوولا هونامهر إلا ئئثي ؤق، ثن بمًمحث ^ما ت تعالى محال النانيت 
٧[.]اوجاُ'ة: نا. و تثض ثن ي أكر ;لا ذ;ك ِس أذق ;لا ثاِدثم ثن إلا 

'•منها الحلم، معنى على دلت، بقرائن محفوفا حاء الأيتين كلأ ش المعية لمغل 

هي:الحديد آية في القرائن أولا؛ 

علىعلوالله ٤[ تاس؛د: آلنإي(ه ء آسثوئ ؤر' • تعار قوله القرينة 
معيةتكون أن استحالة على الدالة اللففلية القرائن من عرشه على واستواؤه حلقه 

تعارالله علو ثبوت المعنى هدا يمتع حيث المخالهلة بمعنى القرآن فى الله 
؛ءرثه١ على واستوائه 

معهلي،ان نعبن رصا / د ت العالمين رب بصفات والتمويمى الإئتات علانة ينظر )١( 

توالمتثابهات لحكمات ١ لايات و١ والصفات الأسماء ويل ت1 في الثمات أناويل ينظر )٢( 
اللطيفالخد د/أص وسبممالم.ض، )آا'آا-مآمآا(؛ .رءىينيوشامس، 

(٢٩٠.)





الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف ك ه

هي:المجادلة آية في القرائن ئانتا؟ 

رأثر ؤ : بدايتهافي فقال بالعلم، وختمها بالعالم لأية ا افتح • الأولى القرينة 
تعار:قال بالعلم، ختمها نم ٧[ ]المجادلة: آآتيأ_أه ف، وما ال-ميت ف، ما يغلم أف أف 

٧[.]الجادلة: 4 قيم _؛ يغب الص 
بسياقالله رحمهم لف الاستدل وقد بهم، عالم الله أن عر السباق فدل 

معنىقايس قائل: قال )فإن : الأحرى يقول بالعلم، المعية ير نفعر الأية 
عنأذن ولا نادثيتر ئو إلا ولا"شن إلائورايعهنِ يئِي إرئ ثن بمًمحث■ ^^١ • قوله 
يحتجون؟بها التي لأآ لالجادلةت َكاذوأه ما أل معهم هو إلا أكر ولا د'إك 

منشيء وبكل بهم محيهل وعلمه عرشه، على هك والله هف، علمه له: قيل 
العلم.أنه على وأخرها أولها يدل لأية وا العلم، أهل فره كذا خلقه، 
كيف؟اقاتل: قال فان 

عننجكإئ ما أمحر»في وماق ألثنزب ينئأءاؤ، أف ئرأف ءؤآلثأ تعار: الله قال قيل: 
نوإلأ أكر ولأ بن أدن ولا ؛ ٠٣^-؛ئر إلا ئؤ ولا رايعهنّ نر إلا يلثب موكا 

بالعلمالأية فابتدأ ٧[ ]المجادلة: ه علم شء c؛j، أثن وأن الأية: آخر إر معهعِه 
قولوهذا عرشه، عر وهو خلقه، بجمع محيئل هف فحلمه بالعلم، وختمها 

السالين(لأ؛.

•١(-١٠٧٥/٢٦٧الدميجي،)'الله عبد د: تحقيق لأجري، ١ الحض ض لمحمد الشريعة: 
مخكو-أويل ^)٦^0ا.■' r'0-r)^ا^'نمداللهينأحUJينحل، المة: رط: 

الدارس،سيد لأبي الجيمية: عر والرد (؛ ٣٩٤-  ٣٩٣)مة، لأبن الحدث: 
البيان:وجامع الْلالي• عماد ود؛ النثار سامي ■ د لف، العقائد صمن صها"أ 

=(؛ ٢٣٠)ا/ يعلى، لأبى لأحبارلصفات،، التأويلات، وإبaلال (؛ ١٣)؟ا/حرير، لابن 



رالكيالتضسر , ذ اكدمات ات آيمر-, ى ■ ١١, المْفف 

التسير:س ض الاحبماع دلالة ناص 

الحديدآيتي في المعية ير نفعلى مجمعون الله رحمهم الصالح اللف 
المعنىهذا صحة على الدالة القرائن من معها لما وذك بالعالم، والمجادلة 

الإجماعهدا ؤبمحكي - هاحلمة حجة الإجماع أن من سليم لب ذي على يخفى ولا 
تعار؛قوله )أي الأية هذه ظاهر في لهم حجة )فلا ت البر عبد ابن لف العن 

د"إش؛ن أذق ولا ثادثيم هو إلا حمنغ ^؛٠ نإيعهثر هو إلا ينثة موى ين بمكرث ءؤم١ 
حملتالدين والتابعين الصحابة علماء لأن ٧[، لالمجادل؛ن: معيره مو إلا اكر ولأ 

كلفي وعلمه هوعرالعرش، لأية: ا هذه تا'ويل في قالوا القرآن في التأويل محهم 
بقوله(يحتج أحد ذلك في حالفهم وما مكان، 

المذموم.التأؤيل من ليس التفسير هذا أن على لف الإجماع دلالة ت ثالثا 
الحديدآيتي في بالعلم المعية ير نفأن على الله رحمهم السلف، أجمع 

لفحالعلى المؤول به يحتج الذي المذموم التأؤيل من هو ليس والمجادلة 
•أقوالهم من جملة وأورد التأؤيل، لإيجاب 
ؤودومقؤأ؛نمات هق قوله قدتاولتم I قيل )فإن I الأصفهاني القاسم أبو يقول 
العلم.على وحملتموه ٤[ لالحد؛او: كتزه 

(؛٣٦٠)لابزتتمتة، ح-يثابيول؛ شرح (• ٤٦)المتدمي، قيامة لابن وذماكأويل• 
-١٧٦,,ص.مل لأدمي، والعلو: (؛ T'>-t"/Y)واجتماع 

وحرجنصوصه وحقق ل ندم ، العالمين:رب صفات في والأربعين ؛  ١٧٧
.٦٧-  ٦١ص صوفي، القادر عبد أحاديثه 
.( ١٣٩-١٣٨)U/ ١^، عبد لابن : والأّانيد اوعأنى من \ووط\ ر U المهيد 
xr^y/i)كير، لابن الخليم: اكرآن نفير ويفلر: 



وج
الء^مرالتفسير فمي الصمات آيات ْس الرازي موقف 

قاللأنه العلم، بذلك المراد أن على دك ا ؤإنما ذلك، تأولنا ما فلنا؛ 
ي[(أ٢^٣،.]اJجادلأ: ه علم _؛ سقن أثن جرأ ت آخرها ني 

أنهومغتماها المعية هذه حكم أن على ب الخلل ءلاهر )دل يمنة; ابن ؤيقول 
معهمأنه لف،! القول وهذا بكم• عالم ومهيمن عليكم 'نهيي علتكم؛ مْللع 

وحقيقته.الخطاب، فناهر وهذا بالعلم، 

هنخمتوإلا ولا نانهتر هن إلا تئنة ءئوئ ين بم=نيث ي قوله؛ في وكذلك 
٧[.لالمجادلi: َكاماه ما آن معهر هن إلا اكر ولأ د"إف ين أدن ولأ سادسرم 
٤[٠ ]التوة: ممعه< أثث إُى محزذ ^لأ ت الغار في لصاحبه ت ه النبي قال ولما 

معيةهنا، المعية هذ0 حكم على الحال ودلتؤ ذلاهر0، على حقا أيصا هذا كان 
والتأييد.والنصر الاطلاع 

[١٢٨]النحل: محسنوىه هم ؤآؤ؛ر، أيموأ أهوي مع أممه ءؤ,إف • تعالى قوله وكذلك 
ؤأيمحرهأسع عتءك»ا إنج؛ محاآ لأ ءؤهال ت وهارون لمومى تعالى قوله وكذللثؤ 

والتأييد.الصر المواطن هذه في وحكمها ظاهرها، على المعية هنا [ ٤٦لط<: 

السقم،فوق من أبوه عليه فتشرق فيبكى يخيفه من صبي على دخل وقل- 
المعيةعلى ينبه ذللئج. ونحو حاصر أنا أو هنا؛ وأنا معلئح أنا تخفا؛ لا •' فيقول 

وربمامقتضاها؛ وبين المحية معنى بين ففرق ؛ المكروه دح الحال بحكم الموجثة 
المواضع,باختلاف فيختلف، معناها؛ من مقتضاها صار 

لدلالة^١[ ]المجادلة: آية م والصواب هامش)ه( قي [ ٧٠]الأنفال: آية إر المحقق أشار )١( 
وأحرها.الأية أول ساق 

٣(.١ ١ )آ/ رحيم، أبر مأءماو تحقيق الأصفهاني، القاسم لأبي ■ الحجة يان ففي الحجة )٢( 
(.٤٥)البانر، بدر أحاديثه لخرج حققه المقدسي، ندامة لابن ■ التأؤيل ذم )٣( 



ال9كسراكسمر فير !لصفات 1طت من الرازي مؤلف 

موضعكل قي فتفي مواضع في نة والالكتاب في يستعمل قد المعية فلفنل 
الموانحع،بحب دلالتها تختلف أل قاما الأخر؛ الموضع في يقتضيها لا أمورا 

—بخاصيته موضع كل امتاز ؤإن — مواردها جمح بين مشترك قدر على تدل أو 
حتىبالخالق، مختالهلة هج الرب ذات تكون أن مقتضاها ليس التقديرين فعلى 
قدصرقن،ءنءلاهرها(لا/يقال: 

الرازىيفرق لم التي المعية صفة آيات في الصحح القول بيان الثالث؛ الوحه 
يصرح.لم وإن كلامه في بينهما 

بينيفرق لم التي المعية« صفة  ٠١آيات في الرازي أقوال أوضحنا وأن سق 
والنصر.والحقن!■ بالعلم الخاصة المعية آيات قاول ، أقسامها 

والقدرة.الحلم من بلازمها الخاصة المعية ر فالرازي إن • قائل يقول وقل 
والمتعلقالسياق يختلف؛حي، الكريم القرآن آيات في معنى)مع( له؛ فنقول 

والمقارنةوالموافقة المصاحبة عليه)مع( تدل ما فغاية معنى، لها موضع كل ففي 
بحبلوازم يلزمه به بحموضع كل في الاقتران وذا الأمور، من أمر في 

)٣(
متسه

فيختلف؛معناها، من مقتضاها صار وربما ومقتضاها، المحية بين ففرق 
بخاصيتهموضع كل فيمتاز المواضع. باختلاف 

0.>ث/r•\-أ٠ القاري، مجموع )١( 
المحث.هذا من الثاني  sJ_iما-أع; )٢( 
(.٣٩٤)Y/القيم، لأبن ٠خممراسماخماب: يفلر: )٣( 
(.١٠ره/؛ لأدنتيمية، الفتاوى مجمؤع ينظر• )٤( 



قنا
الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

امها،أقبين الرازي يفرق لم التي الايات في الصحيح المعتى ساوصح لدا 
بحبموضع كل في الدلالة فإن موضع، كل في الصحيح المعية معتى ليتضح 
/والحاليةل اللففلية القرائن من به يحف وما سياقه، 

ابنيقول [، ١٩٤لالقرْ: ه الممن أثن«ح أن ر٢ءiلثوا أثن I تعالى ل ئا ( ١ 
،؛والآحرْ(أ الدنيا في والتأييد بالنصر اتقوا الدين ْع تعالى بأنه )إحبار ت كثير 

لهحصل معه، الله كان ومن والتأييد، والنصر بالعون )أى ت معدي ابن ؤيقول 
عادةالأ؛دية(ص.ال

تحرير ابن يقول [، ١٢ئدة: [ ٠١١]معا=ظميم إز أثه ت تعالى قال ٢( 
وكلائتيبحفغلي )أي كثير: ابن ؤيقول وءدوى(رأ،، عدوكم على ناصركم )إني 

بقدرالموونة(المعونة فان )أي؛العونوالتصر، عدي! الويقول ، ونصري( 

أحمدالإمام يقول [، ٤٦نطع: ؤؤكره اتنح •عهًكما تعالى• قال ٣، 
،ويقولا؛نءاليه( )أعينكما حرير! ابن ،يقول عنكما( الدغ )في ت حنبل ابن 

ومكانهمكانكما وأرى وكلامه ءسعكالآمكما أا 

م«جموعاكاوى،)أ/ألكينذر؛)١( 
اس،)ا/ااآ(.شترالقرأن )٢( 
(.)٢٧المان، كلام شتر في الرحمن الكريم سر )٣( 
رأ/أا(.البنان، جامع )٤( 
(.القرآن،)؟/١٣نحير )0( 
(.١٨٧)الرحمن، الكريم تسير )٦( 

^طالاكارُلأت:مض،)ا/هآ؟-أآآ(.
(.٤٥٥) الرحمن، الكريم ير وتن(؛ ٤٢٠ fT)العفليم، ادآن ضير )٨( 



٨الكJير التفسر في اكمات أيان من الرازي موقف 

يتنفسولا يتكلم فلا بيدي ناصيته أن واعلما شيء أمركم من أمر علي يخفى لا 
وتأييدي(وضري بحففلي معكما وأنا أمري وبعد بإذني إلا يبطش ولا 

بمامضى فيما بيانه سق ففد والمجادلة الحديد لايني الصحيح ير النفعن أما 
ها.إعادته عن يغز 

سس س 
سس س 

مجديلابن • الرحمن الكريم نير • ؤينظر (؛ ٤٢٠)"آ/ كير، لابن العظيم: القرآن نمير ؛١( 
ص)ْهأ(.





■اً^^ًص^ًد~^ًا■

عشرالخالي انمبحت 

ه1فةاؤحمة

مطالب:ئلائة على ويشتمل 

والسنة.الكتاب ق وورودها الرحمة صفة معي امذول! انمهللب 

الرحمة.صفة من الرازي موقف الناني: المطالب 

والحماعة.السنة أهل عقدة صوء عل الرازي موقف نقد الثالث: المحللمؤ 

ئء.7لآ ئس 
سأءج أ-تج 

ءا=^^_^___1ي





اوكس>التفسي> د فو الصفات ايات مو'ا ال>ا)'ى موقفا 

أاص المحلف 
الرحمةصفة معنى 

والسنةالكتاب فى وورودها 

والمرحمة،والثحم واللطف، والرأنة والخطف الرقة على تدل الرحمة 
مرحمةذا كان إذا فادن رحم أقرب وما الرحمة، بالضم والرحم بمعنى، والرحمة 

اللغويالمعنى وهذا ١^^١،. أصل هي أي مكة هي ام وأم م وأم وبر، 
تعالىالله رحمة هي تعالى ؛الله اللائق الرحمة معنى إذ تعالى، بالله يليق لا 
وأسبابأرزاقهم في وسعت الش الشاملة الرحمة ذو فهو لها، نظير لا 

الهايةذو فهو ، ثيء بكل تعلقها لمموم رحمته فسعة ومصالحهم، معاشهم 
مؤمنهمحلقه كافة رحم الذي سبحانه وهو ثيء كل ومعنا الذي الرحمة في 

بأنالمؤمنين بعادم وهوالرحيم رزقهم، في عليهم وأوسع حلقهم بال وكافرهم 
/ينقهلمرر لا الذي الدائم الثواب الأجرة في شهم وهو الإيمان إلى هداهم 

Iقسمين إلى تنقم تعالى الله ورحمة 

خاصة.ورحمة ٢- عامة. رحمة ١- 

لابناللغة؛ هقاسى ومعجم (؛ ٩٠)م/عباد، بن حب للها اللغة ني المحعل ينظر؛ )١( 
إاآ-ا(.ادة)رحم(.-  ١٦١١/٣)لأ؛نمفلور، العرب; ولسان (؛ ٤٩٨)Y/ظرس، 

الأء>مهاني،القاسم لأبي المحجة; بيان في والحجة (؛ ٤٧)؟/منيه، لابن ; والتوحيد 
x\ry/\)

)آ/أ«أ(.المم، لأبن الفوانو: بيانع )٢( 
فيالواردة ومحقا;٠ الحز الله أسما، وثرح ؛ T'Ari_للخظابي، بمظرشأزالوم: )٣( 

٠١٢٥صالصغير، د/حصة استة؛ الكتب، 



الهكبهرالتفسير هي الصفات أبات من الرازي موقف ء
نسملر

تراحممن نشاهده فما الخالق، لعموم الشامالة الرحمة هي العامة! فالرحمة 
صببهإنما الوحوش أم الهوام أم الهائم أم الماص بين ذلك كان سواءا وتعاطف 

برحمته.حك، عم من بحان فقق، أنزلها اش الله رحمة 
الأرضوبيل والصحة، والحياة والأمن كالرزق، العيش أمور تشمل وهي 

البحر.ش الفلك وتخير الغيث، ؤإنزال عليها يير لمن وتسخيرها 

والكافر.المؤمن والفاجر، البر ينالها العامة الله ورحمة 

فيالدائم والمعيم والهداية، بالموفيق للمؤمنين فهي الخاصة: والرحمة 
وعلىتارة، المنة على تهللق الرحمة . دنيويةل دينية إيمانية رحمة فهي الجنة، 

العلقنفس يراد وتارة متعلقها، يراد وتارة الصفة، يراد فتارة أحرى، متعلقها 

يحلءدههل.ا فإن  ١١الرحمة ررصفة إثبات على دلالة فيه الءس كان إذا ما ولمعرفة 
،.والحاليةل اللففلية القرائن من به يحف، وما السياق، 

نوعين:على تعالى الله إلى المضافة والرحمة 

تعالى:قوله مثل وذلك، الموصوف، إلى الصفة إضافة من الله إلى مضافة ١( 

[.٥٦]الأعراف: ألمحسسه نجك يريب أثن يحك ؤءل 
تعالىميته نمثل وذلك فاعله، إلى المفعول، إضافة من الله إلى مضافة ٢( 

وثرح(.-؛ T'T/rالمم،)لأبن صماكواضاب: امرذاىل٠فى: شأن)١( 
الخفر،زينب، المطهرة! المة ش والرحمة (؛ Yi)\/؟لأبنءث؛مض، الواطة; العشل.، 

.١٢٤-ص١١١

)اُ/خا(.سمية، لأم, اكاوى: مجمؤع ينظر؛ )٢( 
(.١٨؛و ١٤)أ/سمية، لأن ثلرثسموعاكاوى؛ )٣( 



٨الكبير التمسير هي الصمات آيات من الرازي موقف 

نمحوءهدى ببى إئ/ا ألريع يبجل أدى ^وظن •' تعالى قوله قي رحمة للمهلر 
خالقهإلى المخلوق إضافة إليه أصافها مخلوقة رحمة فهدم [ ٥٧]الأعراف: 

ملفاوبإجماع والسنة بالكتاب تعالى لله الثابتة الصفات من الرحمة وصفة 
أماالراحمين؛ فهوأرحم وعلا حل برحمته أقرت قد والفملر العقول إن بل مة، ألا 

بالرحمةالتمدح كرر تعالى الله أن العزيز الكتاب في ورد فمما النقل، دلالة عن 
منأكثر الرحمن سمه يا ومنها الكريم، كنابه من مرة مائة حممن أكثر جمة مرارا 

وستمئة للتأكيد وجمعها مرة، مئتين من أكثر الرحيم وياسمه مرة، ومتين مئة 
هوإلا إقه لا ؤبض إله تعالى! قوله الأيات هده فمن ٢• مرْل عشرة 

[.١٦٣]ّ■: أليي أؤنتن 

سءهَلإر وسعت ؤونبمت-ي I تعالى رحمته سعة على الدالة الأيات ومنها 
٧[.]غام: وعلمناه ئبمثه شمآو ًًىل وميعت ^^؛2، وقوله! [؛ ١٥٦]الأعراف: 

حمؤأنت >ؤرأرتنا تعالى! قوله منها موضعين فى الراحمين( )حير بلففل وورد 
قولهمنها مواصع، أربعة في الراحمين( )أرحم وبلففل ١[. • ٩ ]١^۶٧: أهذه 

.4أفيب؛يرى أركم دأتت تتلف ى رآدفتا وش ل أعنز رث ود تعالى! 
[.١٥١]الأعراف: 

ذوألتغق ءؤورلإئث> تعالى؛ قوله منها موضعين في رحمة( )ذو بلففل وورد 
[.١٣٣القننوه 

)'آ/\>ها(؛القيم، لأبن الفوائد: ^١؛،<، تعارفي الك إل اJضاءة الرحمة بمظرإرأنواع )١( 
كتابوشرح ؛ ٢٠٨ص اللمان، لعبدا ت سهليه الوا معاني عن الجلية والكواشف 

(.١٥٩"ه١ ٨/٢)د/عداللهانم_مان، ت البخاري صحح من التوحد 
•١ ٢ صء الونيرا لأبن ت الخلق على الخق إيثار ت ينفلر )٢( 



CE]
اككبميراكنممر فى الصحلأت أبات ْس اسمّازي موقف 

مىالله عند ما المؤمن ارلوينلم المي قول ت البوية السنة في ورد ومما 
بمنينثر نا الئحثة بمن الله  JLPما الكافن ولويعلم أحد، بجثته ظجع ما الثموبؤ، 

أحدا^١/جثه 

الجانببهذا اهتما يحثان هناك إن بل 

فيكتب الخلي الله قصي ®لما ت ه فقوله الرحمة٠١ ®صفة على السنة دلالة أما 
لله®إي وقوله.: عذ~يلأما، علب رحنتي إو الرش، قوق لهوبمدة كتابه، 

المامة«ر؛/لتوم وJنعول ؤتنعه ثرمالخليىيخم، بجا رجمه ^ها رجمه، بثه 

WWW

(.٢٧٥٥)تعالى، الله رحمة محعة باب التوبة، كتاب، ، صحيح4 في لم عأحرجه )١( 
هما:الحان )٢( 

مممن ماجستير رسالة عيري، ءيدْ موصى للا-محثا: الكريم؛ القرآن في الرحمة ١(. 
صعود.بن محمل. الإمام جامعة الدين، أصول، لكية وعلومه، القرآن 

منالماجستير درجة ليل رسالة الخفر، زيت—، للثاحثة؛ المهلهرة: السنة ش الرحمة ٢(. 
القرى.أم جامعة الدين، وأصول، الدعوة لكية والسنة، الكتاب، مم 

أرىؤو1و تعالى: نوله في جاء ما ؛اب، الخلق، بدء كتاب، صحيحه، في البخاري أحرجه ( ٣١
منأحرى مواصع دش (؛ ٣١٩٤)[، ٣٧لالِدمت هؤإه أنؤبتح رم محنًر ثم آلخمح؛ -ّبمرا 

(.٢٧٥١)تعالى، الله رحمة سعة في باب، التوبة، كتاب صحيحه، في لم ومصحيحه؛ 
(.٢٧٥٣)تعالى، الله رحمة سعة في ياي، التوبة، كتاب، صحيحه، في ملم أحرجه ( ٤١



٨الكبير التفسير في الصفات آبات من الرازي موقف 

بدايةلها الش ية النقالأعراض أو الأحوال من  ١١الرحمة صفق  ١١الرازي عد 
الشبهةهى وهذه تثبن،، التي هي والنهاية تعالى، الله عن تنفى فالبداية ونهاية، 
منأوبفعل الإرادة، وهي يثبنها بصفة الرحمة" ارصفة ناول أحلها من التي العملية 

فيهو ~ العرض نهايق — أثبته وما بالتعم. أو الخير، إيمال وهو تعالى الله ل أقعا 
~انية الفالأعراض جمح )إن يقول حث ولازمها، الصفة مقتفى الحقيقة 

والمكر،والغيرة، والحياء، والغض؛، والسرور، والفرح، الرحمة، أعني 
اللهحق في وهي ءايات<(را/ ولها أوائل، لها -، والاستهزاء والخداعوالتكبر، 

بدايته.على لا العرض نهاية على تحمل تعالى 

وهو~ الرحمن يعد أن( على حمله الذي وهدا العامحلفية، عن ينبئ العرض قاول 
أعائمتعالى الله أسماء لأن، تعالى، لله  ١١الرحمة صفة  ١١منه يشتق الذي الاسم 

العاطفيةعن ينبئ ~ وأومحافإ 

تعالى،الله حق في هوالثات ولازمها كفة 
الرحمة١١.صفة ١٠به أول ما الأمر حقيقة فى وهو 

علىالاحاد بخبر ل اث. كما لعقلي، ال 
قولهعند يقول فنجده تعالى. الله رحمة أنواع وأوصح تعالى. الله رحمة سعة 

ولازمهاانمفة مقتفى مثبتا [ ١٣٣]الأنعام: آلحنده ذو (لعي ءؤوربمك> تعالى! 
حيرانوحوي في شلث، لا أنه عليه فالدليل آرحثهه< ^ذو أنه إبان )وأما 

هس']آ'آ.، ١ ج ، ١ مج التميرالمجير، )١( 
ءجما،ج1أ،صم؛.يظراشرامر،)٢( 



ؤتأ
اJكبيرالتضسر قي الصمات آيات من الرازي موقف 

بحسبؤإما الجماسة، الأحوال بحب إما وراحات. ولدات وسعادات 
ممكنفهو سواه ما كل أن ذكرناه الذي بالبرهان فئت الروحانية. الأحوال 

لحلما كل أن فثبت وتخليقه. وتكوينه يايجاده الوجود في حل يل ؤإنما لل.اته، 
الحقفهومن عادات والوالكرامات والراحات الخيرات من الوجود في 

علىغاف الخير أن على دل الأستفراء إن ثم وزكوينه، وبإيجاده سبحانه، 
كثيراكان ؤإن والجاغ منه، أكثر فالصحيح كثيرا كان ؤإن المريض فان الثر 

أنهفثبن، منه. أكثر المسر أن إلا كثيرا، كان ؤإن والأعمى ْنه، أكثر فالثبعان 
الثرمن أغلب الخير أن وثبت والراحة، الرحمة بحصول ، الاعترافمن b. لا 

تعالى.الله هو بأسرها والخيرات الراحات تاإلئ، مبدأ أن وثبت، والأفة. والألم 
آلينموه(ؤذو هو تعالى أنه البرهان بهل.ا فثبت، 

أيحمءؤوأست< ت تعالى قوله عممه قائلا الراحمين أرحم الله أن على استدل كما 
1أمور ألؤخميرك،ه أيكم ؤ سبحانه أنه على )فالدليل I [ ٨٣لالأن_ا،: الثخميرك،يم 

ظطأنيرحمهماساءفيالدنياأوالثواب،فى
منفعةالراحم ذللث، وحينئل.يكونمعللوب الهلح، عن الجنية للرقة الأحرهأودفعا 

أنغير ومن الوجوه، هده من وجه غير من عباده يرحم فإنه سبحانه الحق أما ه، نف
فكانالكمال، صفات ومن الثناء من نقصان ولا لياله الرحمة تللث، من إليه يعود 

الراحمين.أرحم سبحانه 

لأنتعالى الله رحمة بمعونة إلا ذللث، يكون فاد غيره يرحم من كل أن ■' وثانيها 
المعلعومحلق سبحانه أنه فلولا ، بلاء عنه أولغ ثوبا أو ؤلعاما غيره أعطى من 

بعدثم الثيء ذللئ، إءءلاء على أحد قدر لما ؤإلأ والأغذية والأدؤية والملموس 

صا،ا<ا.مج'\،جما، المترالكّر، 



اJكبيرالتفسير فى اكم1ت آيات من الرازي موقف 

النفعحمل لما للراحة سببا جعله سبحانه أنه فلولا إليه• العطية تلك وصول 
بلبرحمته وملحونة تعالى الله برحمة مسبوقة العباد رحمة فإذا بذلك، 

أرحمهو تعالى يكون أن فوجب البعم، فى كالقطرة الطرفين بين فيما رحمتهم 
الراحمين،

جاءتأنه )واعلم I يقول حيث الأحاد، بحبر الله رحمة سعة على استدل كما 
اللهقصي ؛آلنا عنال7ي.أنمنالأ تعالى، الله رحمة معة في الكثيرة الأحبار 

دعن، عشبي" عك رحمتي إو اينرش، قوف بمدة فهو كتابه، في كب الخلق 
حلىلارص وا الثناء حلق لما يثار ررأثه الله.• رٌول ئال سلمان)ةهبمقالت 

ساوة:جبموننلحة،زالأم، مائهنمملإنممملءئ:شاثاء 
زِثِاِئونرر)م)"آ(ٍقنائقون يثها الخلائق، نتن واحل.، رحمه ومم 

يدلوهدا الاحاد؛ بحبر استدلاله عدم محي لمنهجه مخالفة هدا استدلاله وفي 
اارازيل؛راضطراب مدى على 

فالمابقةولاحقة سامة رحمتان )لله ت قائلا تعالى الله رحمة أنواع أوصح كما 
منإياهم إيجاده بعد الخلق بها أعطى التي هي واللاحقة الخلق حلق بها الش هى 

وبالفلررحمن، السابقة الرحمة إلى يالفلر تعالى فهو ذلك وغير والقملة الرزق 

.٢٠٩،ص،ج٢٢الضرابيمح١١)١( 
؛بلفغل (، ٢٧٥٣)مار، الله مuةرحممة ، صحيحه ر عالم أحرجه )٢( 

اصثن U ياي رء ثل زئنة، باتق ذالأزص، اثوات خلق تنم خلق، الك »إن 
نالزضناظن

الرحني*'يهذ؛ أكنلها القيانب، بدم كاو *إدا بمض، غلى ناشها 
اعير،محآ،جأل،صنهآل.التفسير )٣( 
•الحث هذا من ، • • ص• الرازي، أدلة يواح )٤( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

لأنهفهورحمن، ، الأخرْ ورحيم الدنيا رحمن يا يقال ولهذا رحيم، الالآحقة إلى 
أحداأحد يخلق ولم الرحمة هذه غيره في يوجد لم فلما برحمته، أولا الخلق حلق 

عرأخلافه ببعض عباده من الصالحون تخلق ولما رحمن، لغيره يمال أن يجز لم 
اللأتقةالرحمة من شيء وحد العاري، وكا الجائم وأطعم البثرية، فة الهنا قدر 
رحيم(لمله يقال أن فجاز والإعانة الرزق بها الض 

الذاتصفات ومن قول، على الأفعال صفات من الرحمة أن وأوصح 
ألاو1>بي\ةهيينح ئربب آثه مخمكن ؤءف • تعالى قوله عند قائالآ ، آحر قول على 

إرادةعن أو والنعمة الخير إيصال عن عبارة الرحمة أن في )اختلفوا ت [ ٠٦]الأءراف; 
الأفعال،صفات من الرحمة تكون الأول التقدير فعلى والنعمة، الخير إيصال 
الذات(صفات من تكون الثاني التقدير هذا وعلى 

عندنفيره طيات في حاء ما وهذا الرحمةا؛ ل٠٠صفة تاؤيله هذا قوله من ويتضح 
يليبما تأولها حث تعار. لله الرحمة،٠ صفة ٠٠تثبت الض الأيات 

تعار؛قوله عند يقول ■حي—، يثبتها، الش المنة وهى الإرادة' صفة  ٠٠ب ( ١ 

إرادةهي الرحمة قيل؛ )فإن [! ١٢]الأنعام: آلثح_ثهه ئئسي عل 
يرؤيهالذي ه الرسول حدث أي الخبر ^اهر 

علىسابق الإرادتين إحدى كون يقتضي ءشىا١ نمت، رحمتي "إن قائلا! ربه عن 
محدثة.تعار الله إرادة كون يقتضى فهذا محيت، بالغير بوق والم الأحرى، 

الزنن(ص.بق ّلا الكثرة مبق بق البهذا اقراد فلنا: 

ه.، ، .^٥١ الكبير، التمر )١( 
صه'آ\-أمآا.محي،جأا، المسرامر، )٢( 
صهّآا~آ"ُآا.ويظرعجب،ج؛ا، صه\.ا؛ ، مح٦،ج٢١التمسرالكر، )٣( 



الئبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

تالمعتزلة )ومالت ,' مائلا عنهم حكاه الذي المعتزلة قول هو التأويل وهذا 
الخير(إرادة عن عبارة الرحمة 

إلىالخيرات إيصال وعن الأفات، أنواع من التخلص عن عبارة الرحمة ٢( 
سقولختعار:ؤأمحبآصئهالتأول؛ جاءهذا 

عمنمحي أئ،/ آلئحثه دمسي عل ربكم كتب ،ؤ ■' تعالى قوله وعند ٣[؛ لالفاتحة: 
وعند[؛ ٠٤]الأنمام:قصره عمود قألم وأصاح بمدْء ين ثاب ثئ عثهشلم  ١٢٠٢ينكم 

١[. ١٧ق>يتِه]اكوة: رءود بهتِ ^^٥ تعالى: قوله 

هذاحاء ؛ لعوضرأ لا إليه المرحوم لعجز بالإحسان الميل هي الرحمة ٣( 
ْا.]الأحزاب: قمتاه عقؤتجإ أف، وكال ؤ ت تعالى قوله عند التأؤيل 

حاءالصالحأ؛ا. والعمل والهلاءة الإيمان من إليه هداهم ما هي الرحمة ٤( 
بموثئ نإفي;ن:١^١" ^١ قبمآ ^؛١ تآث ءؤ;ثثا تعالى: قوله عند المأويل هذا 

يعمءاموأ ؤأدن ثتآ محنأ آنرُا جثآء ؤوذأغ تعالى قوله وعند ؛ [ ٠٨]هود: مناه 
[.٩٤]^: تثاه ُقتن 

يؤ\وؤق تعالى: قوله محي التأؤيل هذا حاء اسرْ،. هي الرحمة ٥( 
رحلإله ؤدإل-هز تعالى؛ قوله وعند [، ١٥٧]البمِة: ه وينه ربؤم ين صلوت 

.٢١صر ، ١ ٥ ج ج ٌجخ ج الكثير التفسير )١( 
،صْ؛؛ح٧،ج١٦٣١جِتمجشج٩،صْ

الأول.الوجه ، ص٢٥، وْع٩،ج٨١؛ ٢١، ر٠ح٨،ج٦١
 )٣(Tلج0كص٩Tس١بيج\^^^-\
الثاني.الوجه ، وص٥١؛ ص٢٥محه،جخا، التفسيرالكبير، ينظر؛ )٤( 

دُحما؛؛ ٤ ص ، ١ ٤ ج ، ؛ ١ ^٧٧ اشرالكسر،محآ،جأ،صهها؛ ينظر: ( ه) 
جأا؛ءسا"•



الكبيرالتفسير هي الصمات ابات من الرازي موقف 
لاهيا

ملاحكم^s_ ت تعالى فوله وعند [؛ ١٦٣لاوقرْ: أوصئِه أؤئثتن هو إلا إيع لا 
[.١٠٧لالأنعام: وهدى رنآ==كم نن سة 

ثنتؤوآاذ-غا • تعالى قوله عتل التاؤيل هدا جاء . النوة هي الرحمة ٦( 
أ>؛تمآكتأ أهل عءث ؤؤنم أس رحمت ؛ؤ I تعالى قوله وعند ؛ [ ٢٨]مود: عنوءءه من 

هرحمسا ؤ، إيختنه ؤ تعالى.' قوله عند لأول ١ القول وهو ؛ ٣^١[ ]هود؛ نجده يد 
[.٧٠]الأن_ا،: 

ؤ،إلختنه ؤ تعالى؛ نوله عند الثاني القول وهو الثواب. هى الرحمة ٧( 
ْلأ[آى.]الأن_ا،: 

التاؤيلهدا حاء . والتعظم المنفعة من الجنة مافي على محمولة الرحمة ٨( 
وكنزنته رحمؤ مثتدحؤ، يد، وآعتمكثوأ اممه ت١توأ أئمك> ءؤ3آنا قوله عند 

[.١٧٠]الساء: .٤٠ متّتمثا صمها إثه وثأد-ألم 
الرازيعند الوجوه أصح هو وهدا . ومعونته الله نصر هي الرحمة ٩( 

شلاهإلا ألسْلنى لاتجعتر ورحمته, عؤقر آثم كنل وأولا ؤ • تعالى نوله في 
[.٨٣،: ]١٧

كنلوأولا ؤ ت تعالى قوله عند التأؤيل هدا حاء ، العصمة هي الرحمة ( ١٠
[.١١٣؛،; ]IJورحمته,ه عوم أثؤ 

تمر0.حلال من الرحمة١١ ررصفة ل الرازي تأؤيلأت مجمل هي هاوْ 

صآا،ا.جاا،جآآ، وجما،صحأ؛ لأ،حيا،صماآ؛ يطر: 
محاا،جآآ،صآا،ا.يطر;

.١٢ص* مح1،جاا، امير، التمر 
محه،ج'ا،الضيرالكسر، يفلر: 
،١ ج١ ^٦، التفسيرالكسر، ينفلرت 



اككبيرالتفسر ض الصمات أبات من الرازي 

الثالثالمطلب 

ضوءعلى الرازي موقف نقد 

والجماعةالسنة أهل عشية 

منعدها حينما الرحمة® راصفة في والجماعة السنة أهل الرازي حالف 
الهايةعر تحمل تعار الله حق في وهي ونهاية، بداية لها الي المة الأعراض 

الرحمة®صفة  ١٠ناول أحالها من التي العقلية نبهته حقيقة هى وهازْ البداية، عر لا 
وعنليمبجلاله تليق تعار، لله كصفة الرحمة حقيقة حقيقتين بين يفرق لم فهو 

عندفمهل المسمى في منترك قدر فهناك بالمخلوق، تليق وحقيقة ملهلاjه، 
الإضافةعند الوصفين بين المائل الاسم في الاتفاق من يلزم ولا الإْللاق، 

فقال!الرحيم، بالرؤوف ه نف)سمى تعار فالله ، والتخصيص والتقييد 
بانرزوفعباده بعض وسمى [؛ ١٤٣]\وشمأ: ه قصم ؤءوف ألكثاثبم، آسه ؤإزكث> 

مننعقسهما ربز أمسهمحر تن رنوح ■ء١تءفم فقال: الرحيم، 
الرووفوليس [، ١٢٨لالتو;ة؛ .٤٠ نجح رءوف إلمحلأ ءثآً؛ظم نيى 

كالرحيم(لأالالرحيم ولا كالرووف، 
التمية.للاعراصن العام قانونه على الرد لنا سبق وقد 

لازمالحقيقة في وهو ، العرصى نهاية هو الرحمة،ا ررصفة من الرازي يثبته فالذي 
دلتالقرآنية الصوصن أن الأربعين كتابه في اعترف فهو ومقتضاها• الصفة معنى 
أنهعلى تدل واحدة آية القرآن في وليس غافرا، كريما رحيما تعار الله كون على 

١٠٢ — ٢ ٠ ص تيمية، لأبن ت اكدمرية ينظر )١( 
اكلمرة:لأينب،صمآ.)٢( 



الضيرالتفسير في الصفات أبات من الرازي موقف ٨

والممحوالكرم يالرحمة الوصف عن منزه 

مخالفةأسلفتا كما هدا وش الأحاد، يخبر اكسالي رحمة سعة طى 
علىدلنا وهذا الاعتقاد، ائل مفي الاحاد يخبر يستدل لا إنه حيث لمنهجه 

الرازي.اصعلراب مدى 

تعالى.الله رحمة أنام إيضاح في يوفق ولم 
،يثبتها الش ه لإرادة ا صفة  ١١- ؛ آا الرحمة ررصفة ناول حينما الصواب حاب وقد 

ومعناها.الرحمة١٠ صفة ١٠لحقيقة إلغاء فهو 

الدامن،.صفات من ءل.ها التأؤيل هذا على وبناء 

إيصالبإرادة تعالى الله رحمة يتأولون الذين المعزلة يوافق هذا بتاويله وهو 
عهآ١٦؛ذكر0 الذي هو وهل.ا الخير، 
هذاعلى وبناء والنعمة الخير إيصال وهو تعالى، الله أفعال من بفعل ؤإما 
الأفعال.صفات من عدها التاؤيل 

أزليةقديمة الذات صفة يجعلون الذين الأشعرية يوافق ا هاو يتاؤيله وهو 
منه،باننة الله عن منفصلة الفعل صفة ويج٠ءالون واختياره، الله بمثيئة تتعلق لا 

عنالمنفصل بالمفعول فيتأولونها ، ؛4^ قائمة صفات أنها لا إليه مضافة وهى 
الفعليةالصفات إذ والجماعة المنة ^ل 

الأدبمنفي الرازي كالم إر يننظر ؛ لابزالوزير،الخلق: عر الحق إيثار ينظر: )١( 
(.٢٢٣)آ/الدين، أصول في 

الأول.ب، المطلمن  ٠١الرحمة *صفة ل للرازى الأول التآؤيل يرا"؛ع )٢( 
١٠)ه/تيمية، لأبن كاوي؛  ٠١٤^٠^ينفلرت )٣( 
محمدكندو،الباري؛ فتح كتابه ل ١٧من العقيدة في الم.قالآني حجر ابن الحافنل منهج )٤( 

 (.٩٣٥)٨



الثبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

حادثةالنؤع قديمة والجماعة السنة أهل عند الاحتتارية يالأفعال عنها يعبر دالش 
قائمةوهي أزلا، بها متصف تعالى الله أن باعتبار ذاتية الرحمة وصفة . الاحاد 

شاء.مش ثاء يما يشاء من يرحم فهو بالمشيئة لتعلقها فعلية تعالى، بياته 
٠وجوم من عليه الرد وسيكون 

٠ا، الرحمة لاصقة ثبوت ٠ امحول ١^^^^ 

بالقلثابتة فهي ، ثبوتها أدلة تنوعت قل بل تعالى، لله ثابتة صفة  ٠٠الرحمة فة ص٠ 
والإحماعل٢،.والفهلرة والعقل 

ها.إعادته عن يغنى بما النقلية، أدلتها ذكر وسق 

هووأنه تعالى الله رحمة إثبات على مفملورون فالعباد الفهلرة دلالة عن أما 
،•١^١٣الرحمن 
نفعهمن ويشاهده أحد كل يحسه ما على بناء الله رحمة على الحقل دل وقد 

^٤،•٢٠٠والإحسان؛^للعباد تعالى 
دينمن هوالمعلوم إثباتها إن بل الله، رحمة إثبات على مجمعون السنة وأهل 

}حميعال الرمل 

مجنالرازي على الرد يكون ٠ الرحمة لاصقة Jثوت على الدلالات هده و؛تنوع 

القمل.هذا من التمهيد يرا"ح )١( 
(.Y،>n)>/يطرشرحاسوةاتراج: )٢( 
.ص٧٢١الوزر، لأبن إذارالحق>الخلق: ط: )٣( 
لأبنانياطة: وئرحاثJة(؛ f0Y/\Y))•أ/ا،ا(؛ لابزتمة، .ج٠وعاكاوى: )٤( 

را/ا-ه'آ(.ءثمين،

صحيحمن التوحهو كتاب وثرح ٠ ١ ص٧٢ الوزير، لأبن الخلق' على الحق ايثار * ينظر ردا 
(.)ا/٠٧د/محداللهاساj، البخاري: 







اككبيرالتفسير في الميلان هن الرازي موقف وج

وصفاته.الله بأسماء إلا تكون لا الاستغاثة إذ ،، مخلوقات4ل من 

فتعلقالتعلق، باعتبار والغلبة بق والغصبه، غلبت أو سبقت رحمته أن كما 
فإنهالغضب وأما ذاته، مقتضى الرحمة لأن الغضب، تعلق على مابق الرحمة 
العثدرآ،.من سابقه على متوهم، 

فتارةأحرى، متعلقها وعلى تارة، الصفة على تهللق الرحمة أن ذكرنا أن وسق 
التعلق.نفس يراد وتارة متعلقها، يراد وتارة الصفة، يراد 

يحددههذا فان ء الرحمة صفة  ٠٠إثبايث، على دلالة فيه النمس كان إذا ما ولمعرفة 
والحاليةل'آ،.اللففلية القرانن من به يحفا وما السياق، 

السابقةالموصى قي الرحمة معنى بيان ش المالح ا لفالأقوال سأذكر لذا 
البينايتح.الآيادت، في للرحمة الصحيح المحنى ليتمح الرازي عند الذكر 

الن4تدو0هحأ وتحثة رنهت؛ نن صلوق عير •' تعالى قوله ١( 
بهاالي مغفرة، ولهم ؤويه-ثههيعني: )وقوله: جرير؛ ابن يقول [ ١٠٧س"'■' 
ورأفة(؛؛،.الله من رحمة وتغمدها ذنوبهم، عن صفح 

للصبروفقهم أن اياههر رحمته ومن عفليمة، )ؤوزحننيم • عدى المحيقول 

المغير،الجاعع صحيح ني كما الألباني حسنه والحد.ث لغيره• الحس إر فترهم، 
صصحيح وفي (؛ ٢٢٧)المب،)\ا اليلة وني (؛ ٠٦٩٦)}،/^ا،)

(.٣٧٧٣)، ١٢٢الترض،)م

ثقلر:داغالخوائد:لأينام،>أ/م•؛(.)١( 
(.٢٩٢/٦)العقلاني، حجر لأبن البخاري: صحح شرح لتم، اب فتح ينظر• ، ٢١

البث.هذا من التمهيل.، يراجع )٣( 
(.U،UA)البيان، جامع )٤( 



٨كاJير J١التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

الأجم(لا/ضال به بمالون الذي 
يشأظلا ئس وثمحثه وهدى هج' ين تنن ,،؛'ٍلإ وممل تعالى: قوله ٢( 
َلكذوأدث\ آوثواد_> نوآ ث١ي^نثا ص بمدمن أئن سنجزى عما وصدف آدئي يثاثنت كدب 

وقدالكريم، القرآن عن البينان الايات هده قي الحديث [ ١٥٧]الآنمأم: 
محمدن آ لعلى الله من جاءكم رفقل ت اينممير رحمة.يقول بأنه مار سم4اس 

القلوب،في لما وهدى والحرام للحلال بيان فيه عفليم قرآن العربي لنبي ا. 
الأية^٥ في فالرحمة ، فيه( ما ؤيقتفون يتبعونه الدين لعباده الله من ورحمة 

العقليم.للقرآن صفة 

عندمءثذ نته وءاثي رف نن يف عق َقث إن أرءنم .ء وثأل ؛ تعالى قوله ٣( 
بنيقول النبوة، هي هنا الرحمة [ ٢٨]هريت َقرهونه ثا ؤأنتر أنؤإكمؤها عاعث ممتيت 

بهالله من العفليمة الرحمة وهي صادقة ونبوه جلي وأمر يقين على )أي ت كثير 
م)■؟(

•ا وبهم 

سلَكانت آؤر آلثتثثة ين وممثتنه وعلما •دكعا ءايننه وؤلؤتثا ت تعالى قوله ٤( 
آلضناحإ0هين إثم رتت_نا ي ؤأدحآقه فنسمي، سوو ممّ كامإ إئهن تلتنبث 
مماإياه بانجائتا رحمتنا في لوحنا زوأدحلنا جرير! ابن يقول [ VO- ٧٤]الأنساء; 
إنI يقول الصالحين! من إنه منه ؤإنقاذنا ، والبلاء العذاب من بقومه أ-حالالنا 

يعمونتا(ولا ونهينا أمرنا إلى ؤينتهون بطاعتتا، يعملون كانوا النءين من لوحلل 

ءسهه.الرحمن، الكريم تيسير )١( 
)'\أ\ا.جرم، لأبن جاْعاوان: ؤيفلر: (؛ ٣٧٠)م الفلم، القرآن -ف )٢( 
(.r\U)؛/القرآنالعظم،-ف )٣( 
جامعالبيان،)ا-ا/آام(.)٤( 



اJكبهرالتفسير ش الصمات آيات من الرازي موقف م

إلإأكن؛ ^، ٥١عإ؛ك' ؤيكثتن أس ثنت آس أنر  otآفثة ووأ ت تعار قوله ( ٥ 
وبركاتهؤإحانه رحمته تزال لا رأى • عدى اليقول ؛ ٧٣تصدت .ه تجد يد 
الإلهي(ليالخير وحلول وبركاته ؤإحانه حيره من الزيادة وهي 

وميثا ^١ ءاوم ه' زوي نن آم ؤثأ؛اأمحق تعارت ذول ٦، 
صرىإنه وبمي;أم دكئز بنه ثم ؤ مثيدح قب، ياس ء١مو١ أثمك>- ثأثأ 

تنجيهمالتي رحمته تنالهم )مسوف ت جرير ابن يمول •' [  ١٧٠ت ]الماء ه . مسفتعا 
أهللحق ما فضله من ويلحقهم وجنته، ورحمته ثوابه لهم وتوجب عقابه، من 

(١برمله والتصديق به الإيمان 

للخيرات،فيوفمهم الخاصة، بالرحمة يتغمدهم نرأى • عدى الؤيفول 
البليات(أم.عنهم ؤيدفع المثوبات، لهم ويجزل 

ءائندوه ولد يد' ١^٢ ؤ ص تف أمر جآ؛هم ^دإدا ت تعار نوله ٧( 
عومآممه محل وأولا مم بمقملولإ قأ تتث ينم آلام أوف وآك أوول 
إنعامرولولأ جرير• ابن يمول ؛ ٨٣]الماءت شلاه إلا آلقيْلى لاتجعتر ورندنهأ 

هؤلاءبه ابتر مما فأنقذكم ورحمته، وتوفيقه بفضله ، ادؤشثو0 أيها عليكم الله 
المافقين(لم

:أكنايإيمأاحتل يك،.ربمامثب رم ئ أإآ أد حهئه بجب وش تعار•' نوله ٨( 
وتتاةمؤك آت ينهث ْلابمته ثنت ورخمتث عثك أس شف وزلا . ئبما 

.٣٤ص\ الرحمن، الكريم لمثر  ٢١١
حا.عالمان،)'\/آاا'\-ما'ا(.)٢( 
٠١٨٠ارحمن. امربم تسر )٣( 
.ص٤٥١للمعيي، ارحمن: الكريم وسر )يمأاآ(؛ حا«عاوان، )٤( 



اوكب،ورالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

وأفكمعآلكثب عثلك> أثه وأنزو شء ثن بمسةث وما إلا بمضزث 
لرحمة! [١١٣، ١١٢اء:]النعغليعاه عثلث، أف محل دكارث> ثلم تبمث لم ما وعقتلف 

ياعليك تقفل الله أن )لولا ت حرير ابن يقول العصمة، بها يراد هنا المذكورة 
الخاتن(هذا أمر لك وتييائه بتوفيقه فعصمك محمد 

الدنياوحيرات والكرم والجود والإحسان العم أن هنا إليه التنبيه يجدر ومما 
تعازآأ/الله رحمة منآثار كلها والاحرة 

مرحمتهوالعامة، الخاصة رحمته آثار من الوجود في ما إلى تنظر أن ولك 
الضلالةمن وهدانا الجهالة من وعصمنا كتابه علينا وأنزل ه، رسوله إلنا أرسل 

وأفعالهوصفته أسمائه من عرفا وبرحمته الض، من وأرشدنا العمى من وبصرنا 
ديننالمصالح وأرشدنا نعلم، نكن لم ما علمنا وبرحمته ومولأنا ربتا أنه به عرفنا ما 

الأرضوبط والهار، الليل وجعل والقمر، الشمس أثللع وبرحمته ودنيانا، 
العحاب،أنشأ وبرحمته والأموات، للأحياء وكفانا وقرارا وفراشا مهادا وجعلها 
الخيلفا مخر رحمته ومن والمرعى، والأقوات الفواكه وأؤللع المعلر، وأمطر 
وصعوبرحمته والدر، والأكل والحمل للركوب منقادة وذللها والإنعام والإبل 
الحيوان.أنواع ساتر بين وكدللئ، بها، ليتراحموا عباده بين الرحمة 

واشتقونعمته، مشه هي التي الرحمة آثار بعض بينهم الذي التراحم فهذا 
برحمتهحهلا؛ه ساني حلقه إلى وأوصل الرحيم. الرحمن اسم منه ه لف

سس مم؛آ 
َةةر ١٤٠؟

جا.عاوان،)'\/ا،بإ(.)١( 
.صن٥١عيي، لل> الرحمن الكريم سير )٢( 
بعدئ.وئ { ٢٠٢)٦! القيم، لأبن الرملة: الصواعق مخصر )٣( 





■أص^^ً^^ً~^^ً~اء

ممرالئايى المبحث 

والغلةالمحبة صفة 
مطالب;ثلاثة على ويشتمل 

انحة.صفة اإذولت المحللب 

الخالة.صفة : المهللب

س.مق ئس 
س miآهءر 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

١^^المطلب 

المحلةصفة 

;والسة الكتاب في وورودها المحبة صفة معنى أولا: 

تودد،إذا وحب وهومحب؛ نجب فأنا النيء وأجمت شضابص، الحب 
كراصابه محب؛ ويعير الضخمة، الجرة I والحت، مع، ما؛ شيئا وحب 

الامتلاءوالتحبب: يرؤكسكلمض، ت والأحباب ه، يرح فاد أومرض 
إذاوحب وقف، إذا وحب أتعب، إذا وحب نحيا، حش ١لإبل شربت • يمال 
قفللعبدْ تعالى الله محبة هو: تعالى بالله اللائق المحبة صفة ومعنى • تودد 

لماثم قله، في الحبة جعل عبده أحب إذا سبحانه فانه ؤإحان، سبحانه، منه 
هووهذا i >حبآخو سبحانه جازاه بقوته، ولا العبد بحول لا بتوفيقه المد أحبه 

لربهالعبد ومعحبة المثد، إلى كلها والمصلحة الحقيقة، على الحض الإحسان 
لهالله من شاكرا بعدها ومحبة محبا، بها صار قبله فمحبة ربه من محفوفة؛محبتين 

المخلصبن.أصغيائه من بها صار محبة على 

الحبوبهو يكون أن فهوالمستحق يحبونه، الدين عباده يحب سبحانه والله 
,حب كل غاية يكون وأن المعبود، المألوه 

n المن: يم: )١(  ،_l>u /لأبن وح٠هرةاس; (؛ ٣١/\(،ليدTo ؛) نيوالحط
وبللأ3همي،)؛/A(؛ سباس امآ'اا-'ام؛ رآ/ ماد، بن حب للما اللغة: 

مائة؛U(. UY/IT-1)لأينسفلور، ولازالمرب: )ا/ا،اأ(؛ فارس، لابن اللغة: 
)ب(.

عدي،لابزّالمين: الواضح والحق (؛ ١٥)؛/لابزتمة، التعارض: درء يطر: ، ٢١
(A/r.)Y؛



الذ^بيراكنمير فى الصفات آيات من الرازي موقف —

ولقدالأمة، سلف وبإحماع والسنة بالكتاب تعار لله ثابتة صفة المحبة وصفة 
العزيز.الكاب قي عدة بألفاخل وردت 

نيثثتألابش إولإ -ثثث هَ >ؤزلكن تعالى: قوله في )حبب( ت بلفظ ورد حث 
٧[.ل١لحجرات: ثتئ'ه ئة 

اثعقسؤأ ةئمفي أثم شتمن آثمتن إن ءؤءل تعالى: قوله في زيحببجم( بلفظ وورد 
[.٣١ءمران: ]آو .ه قبمر ع،زر وأممة دميؤ  'ظوشر 

؟4مدى دمء عن ذؤأ زلأ س  ١٣أئن، ١٣^^؛:ت تعالى قوله في ربمصهم، وبلفظ 
[.٠٤: ^٠ ]١٧وتحبرمم7ه تيم يمم أٌّ 

تعالى;قوله منها الكريم، القرآن فى مرات خص المحنن يحب بأنه وورد 
[.١٩٥نحت ه ء؛ؤإن 

آلتؤدم^٠تحق أس ^؛١٤ تعالى: قوله فى والتهلهرن التوابين يحب بانه ورد كما 
[.٢٢٢لاوق.ِة; أ'قلإمحثه< وتحب 

هكنثون آ محب وأس ؤ I تعالى قوله منها آيات نلاث فى المتقين ؤيحب 
[.١٤٦]آل 

[١٥٩:0أذثتخةي؛هل\}{تم\بجب أثت ؤإ0 ت تعالى قوله في المتوكلتن يحب يانه وورد 
تحبأق ت تعالى قوله منها آيات ثالث في المقلين يحب بانه وورد 

[.٤٢]الماس-: 

١[.٨• ]الترة: ألثْهينه تحث >ؤوأشُ : قوله في المهلهرين يحب انه وورد 
أوبيتحب أق ؤ\)أ : تعالى قوله في صفا ميله في يقاتلون الذين يحب وبأنه 

٤[.]المف: وه منصوص ؛__ 'لأئهر صما ثبلب، ؤ بمجرث 



الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

أوعغيىه<بحت لا أس ءؤإرك> قوله في المعتدين يحب لا بأنه وورد 
[.١٩•]القرة: 

[١٩٥:]١^٥٢٠؛ ه ألتتسثن بجت أثت ءان وآ-نسؤا ؤ : تعار قوله في الفساد يحب لا وبأته 
[.٢٧٦لاJقرة: لإث؛اه م ؤ ثحب لا ءؤوأث4 ت قوله قي أنم كفار كل يحب لا وبأنه 

أثكأذينهلابجب أس ؤ؛د : تعار قوله منها مرصعين ر اممافرين يحب لا ته وبأ 
[.٣٢]آلسران: 

اضوهثصق ب ^وأس قوله: ر منها مرات ثلاث الظالمين يحب لا وبأنه 
[.٥٧صران: ]آل 

أثث^إة تعار! قوله منها آيات ثلاث ر فخورا مختالا كان من يحب لا وبأنه 
[.٣٦]الماْ: دأمراه محتالا ًقان تن ب حني 

َكالمن نحث لا أممت ^١٤ تعار! قوله ر أثيما حوانا كان من يحب لا وبأنه 
[.١٠٧لالمساء: أنماه خوانا 

منبص ألجر أثث نحب ولا تحار؛ قوله ر بالسوء الجهر يحب لا وبانه 
ؤؤءكر' تعار قوله في المفسدين يحب لا وبأنه [ ١٤٨:]؛لت—I، ظئره من إلا ألموز 

[.٦٤؛: XUI]أ'شمه نحق لا 

يحثي أممم إُّك متدوأ ءؤوي تعار؛ قوله ر المعتدين يحب لا وبأنه 
[.٨٧؛: J،:UI]ألننغنثه 

ألiميهنحب لا تعالى قوله في المرقين يحب لا وبأنه 
[.١٤١]الأنعام: 

[.٠٨]الأنفال: ؛ه ٧٣بجت لا أممت ؤا0 •' تعار قوله ر الخالين يحب لا وبأنه 



الثيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ٨

[٢٣]الخل: أك_تياه محب لا إثم ؤ تعالى.' قوله قي تكبرين الميحب لا وبأته 
خثتَيو بجب لا أف ق؛ • تعالى قوله في كفورا خوانا كان من يحب لا وبأته 
[.٣٨لالحح: َكنوره< 
[.٧٦: آكرحسهمحب لأ أثن ٠^^ تعالى؛ قوله في الفرحين يحب لا وبأنه 
[٧٧لنممى; I ل ه ألنسين لامحب أثت إة ؤ • تعالى قوله في المفدين لايحب وبأته 

زثوضلحتالإودفيضالآير«.
المحبةا(ر)صمة من الرازي موقف يانئا؛ 

وفيتةا.م، ااالإرادةااكما من القريبة الألفاظ من المحثة٠٠ ، LLأن»>؛،الرازي يرى 
وقال؛[ ٥٤»اؤ؛ئيأوئوممره]الماممه: قال! المحثة، I الثاك( )الاjففل١ يقول! هان.ا 
[(٢٢٢]١^٠: أل»ظإمابه ومحب ألتوائم، محب أس ^؛١٤ 

تعالى،الله صفامت، من صفة ارالمحثةاا أن على أجمعوا لمين المأن ذكر وقد 
تعالى،الله صفاأّت، من صفة المحثة أن على لمون الم)أجمع يقول! هدا وفي 
النفسشهوة معناها ليس أنه على واتفقوا كثيرة. فىآيات باثثاتها نملق القرأن لأن 

محالتعالى اللّه حق في ذلك كل لأن بالشيء، التلدذ ب، وطلالهلع وميل 
بالأتفاق(اأ،.

رقال[؛ ١٤ث عمران ]آل ألشهو؛ته حب ممتاس تعالى! قوله عحد ؤيقول 

،٤٣—عحا،جا، التفسراممير، )١( 
•جما،جأا،التفسرالير، )٢( 



٨الكبير التمسر في الصفات أيان من الرازي موقف 

الشهوةإلى الحب أصاف لأنه الشهوة غير الحب أن على لأية ا دلت ت المتكلمون 
أفعالمن والمحبة تعالى، الله فعل من والشهوة إليه، المضاف غير والمضاف 

اللذات(حللب في وعيشه صه غر كل الإنسان يجعل أن عن عبارة وهي العباد 

ثلاثةعلى تعالى الله حق في  ١١المحبة  ١١ير نففي احتلموا لمين المأن وأورد 
أقوالوهيكالآتي:

العبد.إلى والرحمة والخير الثواب الله إيصال عن عبارة أنها ; )النولااثول( 

إلىوالخير الثواب لإيصال مريدا نحالى كونه عن عبارة أنها ت رالقول 
العبد.

يمنةموصوف هو هل تعالى أنه I وهي أحرى مسالة على بناء لاحتالف ا وهذا 
لأ؟ؤأم الإرادة 

تعالىفكونه البتة، بالإرادة موصوف غير تعالى إنه ت وأبوالحين الكعبى )قال 
كونهغيره لأفعال مريدا تعالى وكونه لها، وفاعل لها موحد أنه ه نفلأفعال مريدا 

الإرادة.بمنة موصوفا تعالى كونه يجوز ولا بهاآ آمرا 

المريدية.يمنة موصوفا تعالى كونه أثبتوا ففد الثمرة ومعتزلة أصحابنا وأما 

بمجردالله  ١١محبة  ١١ر فتعالى الله حق في ررالإرادة١١ نفى فمن  ٧٧٥عرفت ؤإذا 
بإرادتهالله ررمأحبةاا ر فتعالى لله ررالإرادةاا أثبت ومن الحبي، إلى الثواب إيصال 

إليه.الثواب لإيصال 

كونهوراء صفة للعبد تعالى  ١١٠١٧١ررمحثة ذكون أن يبعد لا أنه I الثالث( رال2ول 

.١٩٥صريمج؛،جي، التفسيراعير، )١( 
الإرادة.صفة في المسألة هذه تفصيل يرا"أع )٢( 



الء^بيراكنسير فى الصمات ايت من الرازي موقف ؤننا

ابنهيحب الأب أن الشاهد فى نجد لأنا وذلك إليه، الثواب لإيصال مريدا تعالى 
أثرالإرادة ا هذه فتكانت لابن ا ذلك الخيرإر إيصال إرادة المحبة تلك على مترتب 

فوائدها.من وفائدة شمراتها، من وثمرة الحبة تلك آثار من 

وميلالشهوة عن عبارة الثاهل. في الحبة ^٠ إن يقال! أن الباب في محا أقصى 
أنيجوز لا لم نقول؛ أنا إلا محال، تعالى الله حق في وذلك النفس ورغبة الملح 

إيصالعليها يترتب الملح وميل الشهوة محوي أحرى صفة تعالى الله محبة يقال 
Uالحبة تفك أن نعرف لا أنا اuب في U أنمى البد؟ إلى والثواب الخير 

الشيء.ذللث، بعدم العلم يوجب، لا بالشيء الملم عدم أن إلا هير؟ وكتف هي 
الرؤيةتللث، إن يقولون ثم مرئيا، تعالى كونه يثبتون السنة أهل أن ترى ألا 

ههنايقولون لا ض كيف، بلا روية هي بل والألوان، الأجسام لرؤية مخالفة 
محبةهي بل القس وشهوة الهلع ميل عن منزهة محبة للعبد الله محبة أن أيصا 

إيصالإرادة إلا الله لمحثة معنى لا بأنه المتكلين جزم أن فثبت كيفا؟ بلا 
يقالأن الباب في ما أنحى بل قاطع. دليل الحصر هدا على لهم ليس الثواب 

كتابفي بينا لكنا نفيها، فوجبا الإرادة سوى أحرى صفة إئامتح على دليل لا 
ماؤئة)ا(،)أ(ٍضمقة الطريقة هذه أن القول نهاية 

نهايةقي سها سايطة صعيفة طريقة وص عليه، دليل لا سع في الصمات حصر أن يقصد )١( 
الخالة:الواضع ر القول 

مخطوط.( ١٢— ا/ل*ا )ج ينظر! مردود، شه يجب عاب دلل لا ُا كل بأن القول أ،• 
ماعرف، )وقد بقوله: سع في الصمات حصر في وأدلخهم الأناعرة نول على عقب ب(. 

ب(.ا/ لآ"آ" ومافٍها()ج؟/ الطريقة عرهذْ ينال أن يمكن 
أ(.لآ'ي/ ١ج٢/ متناهية( غير فهي الإضافية الصفات )وأما ت يقول ت ج( 

الضيرامر،محي،جألصآما.)٢( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

المعتزلةأن تمره من آخر موضع في ذكر الرازي أن إله لإشارة ا تجدر ومما 
القبائحيريد لا الله أن مذهبهم على ساء — ااالإرادة« عن عبارة الحبة٠١ ٠٠أن ; قالوا

صيلي وخيما عليهم، الأصحاب جواب ذكر ثم ذلك، على أدلتهم أورد و- 
ال^ ^؛؛'١٥ت تعالى بقوله القبانح يريد لا تعالى الله أن على المعتزلة )استدلت قوله; 

قولهعليه والدليل لإرادةاا،  ١٠٠عن عبارة ١رالحبةاا ; قالوا٢[ • 0 ]القرة: ألئثثاده بجث، 
آلدع4 ألم عداب لم ءانحإ أئهمن< j آكؤثه شع أن، تحزث  sjf^إث : تعالى 

الحبة،صد الكراهة فجعل ... يريدون، أنهم بذلك والمراد [ ١٩]الو;: واؤفر}ه 
لووأيصا للإرادة، صدا الكراهة لكانت، ؤإلأ الإرادة عن عبارة الحبة أن ولولا 
هذاعلى الكراهة لأن كرهه، ؤإن الفعل حس< أن لصح الإرادة غير الممة كانت، 
الإرادةنفس المحبة أن ست، ؤإذا ت قالوا الحبة، دون الإرادة تفاد إنما القول 
الالفيريد لا والله قوله مجرى جاري ٢[ • ٥ ]ال،رة: ألقثثاده بجث، لا >اؤواس ت فقوله 
ذكرتعالى لأنه أقوى الأية هذ0 دلالة بل [ ٣١: ]•Uyلنثاده ظنثا أذئم؛ري وما ؤ ; كقوله 

فدلإليه إشارة التثاده بجث، لا ت قال تم المافق هازا من الماد من وقع ما 
ادالغيريد لا تعالى أنه ثبت، ؤإذا تعالى الله بإرادة لا وسر الواقعر ذللئ، أن على 

لأيةا هذه فصاريتح لإرادة ا معر إلا يمكن لا الخلق لأن له حالقا يكون لا أن وجب، 
الأفعال.حلق ومسألة الإرادة مسألة على دالة 

بوجهين؛عنه أجابوا والأصحاب 

تعفئيمه٠وذكر الشيء مدح عن عبارة الحبة بل الإرادة غير أزالمحثة !)المذول( 

تحثلا قوله; ولكن الإرادة، نفس الحبة أن سلمنا إن )والئاني(: 
اللفظقمح، الداحلين، واللام الألف لأن انمموم يفيد لا ؛،•T[ ]\ّ-.■ ألمثثاده 

وجهان!الكلام هذا قوة يهدم الذي ثم العموم يقيدان لا 



ؤقا
الكبيرالتمسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

علىالفال فترجح والفساد للملاح صالحة وداعيته العبد قدرة أن )ااثول( 
لايدالمرجح فدلك جح لمر وغ ؤإن الصاغ، نفي لرم لعلة لا وغ إن الصلاح، 

لجانبالمرجح هو مبحانه الله أن فثبت التسلسل، لزم ؤإلأ الله من يكون وأن 
يريده.لا إنه يقال أن يعقل فكيف الصائح جانب على الفساد 

إنهيقال: أن لزم اد الفيقع لا أن أراد فإن اد الفبوقوع م أنه )>_(: 
محال(وذك جهلا ه نفعلم يقلب أن أراد 

على[ ٥٧عمرازت ]ال يجب لا ٠ بقوله احتجوا )المعتزلة ت ويقول 

محبايكون وأن لابد الثيء مريد لأن ؛ قالواوالمعاصي، الكفر يريد لا تعالى أنه 
علقتاإذا الإرادة المحبة تخالف ؤإنما الأفعال من الشيء ذلك كان إذا له، 

تبالأفعال علقتا إذا وأما أريده، يقالت ولا زيدا، أحب فقد^١٧ بالأشخاص، 
ؤثآثتييثأمحن4فمارقوله: اسلتاءلىحقيقةاسة، سائواحدإذا

أنأصحابنا وعند القاصي، قرره هكذا الذلالمين( ظلم يريد )لا قوله; بمنزلة 
أنهإلا الكافر كفر أراد ؤإن تعالى فهو إليه الخير إيصال إرادة عن عبارة المحبة 

إوه(لى.الثواب إيصال يريد لا 

)واحتج■' [ ٢٣قمره ؛ثثال َم محتا لأ >ؤو\ش I تعالى فوله عند ؤيقول 
^عالانماد.و)الخواب(محهأنكثيرامنأصحابما

إرادةوهي مخصوصة، إرادة المحبة فقال لإرادة® ا وا؛  ٠١المحبة  ٠٠بين فرق من 
الإرادة(مهللق نفي الإرادة هذه نفي من يلزم فلا الثواب 

ج٥،ص٢•٢.ي، امر، اشر )١( 
٠.٩ صن ، ١ ١ ج ، ومج٦ ؛ ص٢٧، ج٨ ، مج٤ الكبير، التفير )٢( 
.TTUج\<٢، ، ^٥١ الكبير، الممسير )٣( 



٨الكبير التفسير في الصفات ايات س الرازي موقف 

التوابإيصال بإرادة ١^^١١ راصفة اؤيل إلى يره نففى الرازي ذهب وقد 
عنعبارة للعبد تعالى الله )ومحبة I يقول حث ؤإعزازه، إكرامه ؤإرادة والخير 

نهايةوذلك والجنة، بالثواب له والحكم وتعفليمه، ؤإعزازه إكرامه إرادة 
المعللوب(

:والجماعة السة أهل عقيدة ضوء على الرازتحا موقف نقد ثالثا: 

القولفى جليا ظهر وهذا يثبتها، فتارة المحبةرا صفة ٠١فى الرازي اصطرب 
كصفةالمحبة يثبتون الذين المالح السلم، قول رجح فهو حكاه، الذي الثالث، 

تعالى.لله 

مقرراتعالى لله كصفة المحثة يثبتون لا الذين الأصحاب فول يذكر وأحرى 
بهذاوهو إلح، والخير••• الثواب إيصال بارادة المحبة يؤول ثم ومن لقولهم، 
يخصها،معنى صفة لكل أن المعلوم من إذ المحثة،< صفة ٠٠حقيقة يض التأؤيل 
إلغاءالثواب إيصال بإرادة المحثة فتأؤيل ، بلازمها المفة ر فقد ؤيكون 

الذينوالجماية السنة أهل لمذهب مخالف، وهذا ومعناها. الصفة لحقيقة 
نقصاعندهم تقتضي فلا به، يليق ما على تعالى لله حقيقية صفة المحثة يثبتون 

يحثهمن إكرام سبحانه إرادته وهي المحبة تلك لازم يثبتون كما تنبيها، ولا 
وذوقاواعشارا وقياما وفطرة ونقاد عقلا الأدلة طرق جميع أن إذ وإئا؛تهأ'ا،، 

،ج٩ ، ^٠ الكبير، مسيره من التالية المواضع في الاها •لحبة الرازي اؤيلأن، جاءت ( ١ر 
،١ ٤ ج ٧، ومج ؛  ٠٨ص ، ١ ١ ج ، ٦ ومج ؛ ٧٣ص ٨، ج ، ٤ ومج ؛  ٢٧وص ؛ ٨ص 

ص"؟؛،.جمأ'ا، ، ١ و4ح\ ؛  ١٣٠وص ؛ ص٢٦
وشرح(؛ ٤٣١)ا/0امآ، والأسقا٠ة،  i(Too)\\/لأبنتيمية، ِطرءجموعالختاوى: )٢( 

•ص٩٤ للهراس، الوامطيت، العقيدة 

=لصحيح شرحيهما في للقرمحلي والفهم للمازري المعلم كتابي في اس-، انل م)٣( 



الذ^1ودراوتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

لعبادهالله ومحبة ، لعبده والرب لريه، العبد محبة إثبات على تدل ووحدا 

إليهحاجة محبة كونها من للمخلوق المخلوق محبة عوارض من ملام وأوليائه 
الربومحبة فيهارآ/ المعمللون يتقوله مما وملام بقربة، انتفاع أو له تملق أو 

العبدبها يكون كريمة، وغايات عفليمة، عواقب تستلزم لعبده وتعالى تبارك 
فهومنها محروما كال فإذا عشيرة، باد عزيزا ملهنان، باد مهيبا مال، باد غنتا 

عنيرتهر"ا؛.كثرة مع حقير ، ، oliaJLمع،ذليل جدته، كثرة فقيرمع بضدذلك 

مم7لآئ.مْلآ ^،.7^ 
ikiK أوى

صعحشرح الباري فتح ت ؤيتظر (؛ ٤٧٣)آ/الرمان، الله د/■مد جنح؛ ونو ما'ة لم م ~
وشرحباز؛ ين العزيز تمد الشيخ! تعليق! الهامش، )ا/آ"(ا(، لابزحجر، الخاوي؛ 

)ا/؟ه(.الميمان، د/مدالله الخاري! صحح اكوحثيس كتاب 
لابزتيمية،الفتاوى! مجعؤع ؤسفلر! (؛ ٢٠)V/ لابزالقيم، السالكين! مدارج )١، 

Y)/٣٠٤.)

roA)._،  ١٥٠)القيم، لأبن الفواند: بدالع )٢( 
ص^.القيم، لابن اف،سالكلماّ،! الوابل )٣( 



الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي محوفف 
TmJ؛

المطالب

الخلةصفة 

;والمنة الكتاب في وورودها الخلة صفة معنى أولا: 

أيت حلي وهو وخلالا، وحلة حالالتهىحالة، الخليلين، مخاللة ت الخلة 
تالروحة ونمى المودة، بالفم والخة خليلا، أي وخلا؛ ودا لي وكان حبي، 
صاحبهخلل يد منهما واحد كل لأن خلة للمداق وقيل المداقة، وهي حلة، 

لأنفاوا والرفق والناصح والصادق الحثيتا والخليل إليه، والخحة المودة قي 
حلو،نت كل والحلة الجد، وصعيم، والفقير والرمح والكبي والقالثا واليف، 

والعربفيها، حمض وأرضحلةهيالأرضالتيلأ شجريبقىفياكاء، وكل 
هوالخلةتعالى بالله اللأتق الخلة صفة ومعنى . والعل ئلألالدئ الحلة تضرب 

هووالخليل المحبة، معللق من أحص وهى للمصتا، المستغرقة لمحبة ال 
قالالشاءر!كله، الجم نحلل قد يكون حمه لأن غايته، الخ_ا في يبلغ الذي 

حبجلارمالخبيل نمئ وبه منى الروح مننك فخلك فذ 
لموهي ، الخثاركة تقبل لا رتبة وهي وأعلاها، المحبة أنواع أعنلم والخلة 

الخةوهده لام، والالصلاة عليهما ومحمد لإبراهيم إلا البشر من لأحد تثبت، 

منظور،لاين ولسازالخرب؛ (؛ ١٧٦)؛/لالصLحبينهماد، اللغة في المحط ينظرت )١( 
صم\،فئدة)حل(.لاكفوي، والكليان: 

ديوانه،ينظر البرد، بن لبشار اليت )٢( 
ص^.الممين، وروضة )f/٣٣(؛ الشم، لأبن مJ١رجاUلكين: ينظر )٣( 



ؤثتا
الكبيرالتفسير في الصمات آيات من آلراري موقف 

نشتأن يجور ولا توقيفية، وهي المحبة أنواع أعر لأنها ه الله صفات من 
هحلة إزمن آس >ؤوأءئو I تعار الله قال بدليل، إلا خليل أته البشر من لأحد 

^١٠^٢احد ئا حيلا احدر فد الله قإد •••، ٠٠وقال [، ١٢٠
حفيلأ«لا،.

العناعةمن له قام لما له ه ربه محبة لشدة الله خليل سمي )إنما ت كثير ابن يقول 
ويرصاها(لآ/يحبها الش 

ار؛هينوأثث ءؤوآ،قو تعار; قال والسة، بالكتاب تعار لله ثابتة صفة والخلة 
ماحدنييأئا^شذإرابإ

كمحبتهسبحانه وخلته تعار، لله الخلة إثبات الدليلين هذين ففي ، حيلاّ 
وهدابه، يليق الذي الوجه عر سحاته له نثبتها بمشيئته، المتعلقة صفاته من 
رأ والجماعة المنة أهل مزمب، هو 

;الخلة صفة من الرازي موقف ثاذاJا: 

وهدابينهما، يمرق ولم المحثة هي أنها الخلة معنى أوضح قد الرازي أن نجد 
إيصالإيراده من المحبة به أول بما الخلة أول عليه وبناء أورده• ما خلال من يبدو 

لهأثبّن، بل ه، محمد لنبينا يثبتها ولم ، ءمِ لإبراهيم الخلة وأثبتا الخيرات، 

الواسعلية،العقيدة وتمرح •؛(؛ )ا/•عئيمين، لأبن التوحيد• كتائب• ثرح بنظر  ٢١١
)ا/ا،"اآ(.

(.٤٢٣القرآناكلم،)أ/تمر )٢( 
القبور،على الماحي بناء عن النهي، باب الماجد، كتاب مححيحه، في لم مأحرجه  ٢٣١

(.٠٣٢)احي، مالقرر اتخاذ عن والنهى مها، الصور واتخاذ 
وشرح؛ ص٣١٤المرامة، والمحفة )؛،/•A(؛ تيمية، لابن الفتاوى: مجموع ينظر: )٤( 

(.٣٩٦)أ/المز، أبي لاين الطحاؤية: الشدة 



٨الْقبير التفسير قي الصمات أيان من الرازي موقف 

الصفات.جهة من البحث مادة في يهمنا الذي وهدا فمط. المحبة 

سبفي رين المقأقوال وأوصح وجوها، الخليل شتماق ا في ذكر قد وهو 
منالبحث مادة في يهمنا لا وطا ~ ءندْ من وجها وأصاف اللقب، هد.ا ول ؛«■ 

بالإثارةفيه اكتفيت لدا — الصفات جهة 

بهامحمي الدى الاحتصاصات ذكر أن يعد الخلة، معنى موصحا يمول حيث 
محبةلأن حليالآ، سماه الاختصاصات )فلهده ت يمول حيث خليلا، غلقؤن إبراهيم 

إليه(والمناغ الخيرات لإيصال إرادته عن عبارة لعثل.ه الله 

منلأنه عليه، أجاب ثم ومن النصارى عن نازل من ذكره ما خايل ومن 
جازلما I الضاري بعض )قال I يمول حث الخلة، معنى أوصح إجابته خايل 
يجوزلا فلم والتشريف، الإعزاز سبيل على ممن إنسان على الخلل اسم إطلاق 
والتشريف.الإعزاز سبيل على . عيسى حق في الابن اسم إطلاق 

وذللث،المفرطة، المميبة عن عبارة خليلا كونه أن الفرق أن وحوابه 
ةمجانعن لإله ا وجل ية، بالجنمثحر فانه لابن ا أما ية، الجنيقتضي لا 

المحدئات(ومنابهة الممكنات 

يصفأنه نجل. عليه وبناء بينهما يفرق فلم بالمحثة، الخلة معنى أوصح فهو 
وهذاالله، حبيب، بأنه .٠ محمي. نبينا ، ويصفالله، خليل بأنه غئم إبراهيم 

،١١ج ، ٦ مج الكبير، التفسير في فيه الممرش وأقوال الخليل اشتقاق في ينظر ( ١ ر 
صحه-آه.

ص٨٥٠، ١ ج١ ، ^٦ المجير، التغير )٢( 
مامير،ح1،جاا،ص؟ التفسير )٣( 



ؤثئتأ
الكيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

حبيبهلأحل القبلة حول )قد I يقول حيث الكثير، نفيره محليات فى وحدناه ما 
•، محمد 

توالجماعة المنة أهل عقيدة ضوء على الرازتحا موقف ذقد ثالثا: 
ومحلهروالمحبة، الخالة بين تفريقه عدم قي والجماعة المنة أهل الرازي حالف، 

إيصالبإرادة للخلة تأؤياله في أيما وحالف، الخالة، معنى أوصح عندما ذلك 
وإث؛اتاوح؛ةلالبيه.^ثافى٦باتالخلةلإبرام.، 

الخلل،من أقفل الصب أن - الرازى قال كما - له علم لا من بعض ظن وقد 
تمنها كثيرة، وجوه من باطل وهذا الله، خليل ؤإبراهيم الله، حبيبإ محمد وقال 

المتهلهرين،ؤيحب التوابين يحب الله فان عامة، والحبة حاصة الخلة أن 
أننفى النبي أن ومنها [، ٥٤]الماندة؛رعهبوأم7ه نحثهم ؤؤ ت المومتين عباله في وقال 
الرحالومن عايثة إليه النساء أحسط أن وأخبر خليل، الأرض أهل من له يكون 
إبراهيماحد كنا حليلأ احدني ئد الله قإل ، ٠... ت قال . أنه ومنها ، أبوها 

خللأ«ر^.

!؛٤|أإ 

ومج'ُآ،جآ*،؛ _UUYمج١اج١، • ؤينظر ؛ ص٥٩مجأ،ج؛، كسيرالكبير، )١( 
،١ ٥ ج ٨، ومج ؛ ١  ٩٧ص عثر، الثالثة والحجة عشر، السامة الحجة ؛ ١  ٩٨ص
،٢ ج٨ ، ١ ٤ ومج ومج"آا،جا"ا،صْْا؛ ؛ ٢ • ٢ ص ، ١ ٨ ج ، ٩ ومج ؛ ٢ ١ ٤ ص 

AU_ ، وص\هد، ^١٤١، ^٦٢١ولأا،جآك
٢٣٣٣٢رم لأيناشم، ص\ذ\ص■ لأيناشمصها-،وتز: روْةالممين: رآ( 

(.٤٠عشمين،)ا/• لابن التوحيد؛ كتاب وشرح 



عشرالثالث الهبحت 

الرصصفة 

■f

مطالب;ثلاثة على ويثضل 

والسنة.الكتاب ق وورودها الرصي صفة معي ؛ ١٠١^٠١الممللب 

الرصى.صمة من الرازي موقف المطلب 

والخماعة.نة الأهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نقد الثالث! المحللب 

II H if

م



ؤثتا
الكبيرالتمسير قى الصمات آيات من الرازي موقف 

ا؛تولالمطلم، 

الرضيصفة معنى 

والسنةالك،تاب فى وورودها 

تاللغة في الرصى صمة معنى أولا: 

وترصاء;يه، يرض ما أعطاْ إذا أرصا0 ويقال! خهل، الخلاف الرصى 
غيلله صفة الرصى أن هو تعار بالله اللائق الرصى صفة ومعنى • رصاه طلب 
تعارفالله نيىمناكفاتاكعالة، تعار، الله بمشيئة متعلمة حقيقية صفة وهى 

عنيرض ولا أعمال، عن يرض وهو عنآخرين، يرض ولا أناس عن يرض 
الرصى،بون عر دلل والثواب لفظه، من اوصح الرصى ف يم ولا أخرى، 

لالفعا هو سحانه ربوبيته ل كما من تعار لله الرصي ؤإثبات ، آثاره من أثر وهو 
يريد.لما 

عليهمالله صلوات والرسل ، الرض معنى في مبالغة اسم والرصوان 
الأموربعض يحب الله أن وهو الأصل، هذا بإثبات جاءوا إنما أجمعين 
ترصيهالعباد أعمال وأن ؤيمقتها، الأمور بعض ؤيخهل ؤيرصاها، المخلوقة 

أخرىوتخيله تارة 

لابزمنغلور،واليان؛ *؛(؛ Y/Y)فارس، لابن اللغة؛ مقاي؛س ععجم ينظر! )١( 
(.١٦٦٤-  ١٦٦٣)م

•٣٦٦صرامحمدالمناوي، ت مهمات على التوتيفا ينظر• )٢( 

(.٣٦٦)0إ لابزتمة، .نهاجالسة: يطر: )٣( 



اليكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

لهة70
سلفوبإجماع والسنة بالكتاب تعالى لله ثابتة فعلية صفة الوصي وصفة 

قولهمنها العزيز، الكتاب آيات في مرات ست بلففل)رصي( ووردت الأمة، 
[.١١٩]اواتدْ: آنطره (تور ئ'لك عنم و؛بمإ عنم أممذ >ؤرصيى I تعالى 

٣[.لالطنوْ: دبماه آلإنلم لمحم ورضيت ؤ ت تعالى قوله في )رصست( يلففل وورد 
[.٨٤]ض: رب إلبم، ت تعالى قوله في )ترصي( وبلفغل 

ربوهاو هزلها من صاحكا >ؤتبثن ت تعالى قوله في منها مرتض )ترنحاه( ويلفغل 
وئ'شمصنة صثتلغا أرو ؤأذ يليق ونعك أتت ابآ ن1تلك أ>فثت أذ أينعي 

[.١٩]١^: .ه 'أمحح؛ن تادك عك 

ثقلا ١^!>؛^، ؤ، ملك من وؤ وه نعار؛ قوله منها مرتض ريرصى( وبلففل 
[.٢٦]الجم; .ه ءترًئ ب—اء لش أس يأذف أن بمد ثن إلا سيئا ثثعمم 

لمائهنصئ ئت؛لإ عق أفت هإيك دكهميأ وإن تعار; قوله في وبلفغل)يرصه( 
م\[.: ]١^٠٢٠تلإو مبمه نإن ألكو 

ثديدعنّاب آثمْ ووفا • تعار قوله منها مرات نع الله من رصوان وبلففل 
•٢[.]الحديد: ور؟نونه أق تى ومنفنأ 

رضزثثمأئح مب اثه ُع ويهدى ت تعار قوله منها )رصوانه(مرتض وبلففل 
[.١٦]الماتدة: ألتلنوّه سل 

ينفتوث\ؤ؛و؛ وومثلر تعار; قوله منها مرات ثلاث الله مرصات وبلفنل 
وايثآءثابها برمْ ^٢ ٤٢'هنثل أتهبهم مذ نسيتا أق مركثات آتعثآء يل4إ 

(؛٢٦٠/)ا i عبئن لاين وشرحها؛ صْه؛ للهراس، الوامحطية؛ الشدة شرح ينظر•  ٢١)
•صراه للغونان، : وشرحها



الهكبيرالتضسر في ت المطآبات من الرازي موقف ع
لثثثا

بميئ.هسلوث ث ثآثث ظدق وابل تيسبا نم ئإن صغثتي\ !^ ٤٠٦
[.٢٦٥]القرة: 

زبمايا4نآثغات ّيلي ف، جهتدا مبمثن - ءؤإنَكم ت تعالى قوله في رمرصاتي( وبلفظ 
•ا[ لالممتأحتةت

»إناس:>ضمحإثلأئ«را،.وذولالرّول.: 

WK WM ٠
؟؟جس ص

حاجت،غير س السائل كثرة عن النهي باب الأضة، كاب صحيحه، في ملم أحرج*■ 
(.١٧١٥)يتحمه، لا ما أوطلب لنمه حق آداء من وهوالامتناع وهات، مع ءن والنهي 



الكبيرالتمسر فى الصمات ايات من الرازي موقف 

التانىالمطالب 

الرضي(())صفة من الرازتما موقف 

يقول:هدا وفي الإرادة، صفة من القريبة الألفاظ من الرض أن الرازي يرى 
;منهايقرب وما ااالإرادةا< )تي 

ءؤوإنقوهمأخةظهلايم:ياتعالى! قال الرصي٠، ١١الخاض(! رالالف۵ل 
إذألتو؛ييرى عن أثئ رصمى ل؛ ومحا ٧[ : ]١^ ألكره ببمابئ ■ميى ه ؤ • ل وقا 

عممأش لأولين؛ ا ابقين ايصفة في ل وقا [  ١٨ت لاكح أكُ-رؤه محق وتاسودإك- 
رب.لمحنكاهإنك ءؤوث5دق I ءجو مومحى عن حكاية ونال ١[ • ■ لالتو;ة: ه عن؛ ونبموأ 
]ئ:

ينفعهلا كان ؤإن )يعني ألكره؛ لعباده تيى أ؛ؤولأ تعالى! محوله عند ويقول 
بالكفر(يرض لا أنه إلا كفر يفره ولا إيمان 

حيثأو؛ةزه لمائه ِمصتى • تعالى بقوله الججائي استدلال أورد وقد 
وجمن؛من الأية بهدم الجائي )واحتج ت يقول 

ماجهة من ؤإنه العباد كفر حلق تعالى الله إن يقولون المجبرة أن ! )ااثول( 
الوجهمن الكفر رصي مد لكان كيلك الأمر كان ولو قال وصواب، حق حلقه 
الأية.صد وذلك خلقه، الذي 

لأنبه نرصى أن علينا لوجب تعالى الله بقضاء الكفر كان لو )الناش(! 

؛٢ ~ ١ ٤ ١ ص ا ١ ج ، ١ مج ، الير الضتر )١( 
مجمآا،ج1'آ،التميراعير، )٢( 





٨التمسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 
^^======^^=^=============^ربمي؛زا

نهايةفي ارتضاه الوجه وهذا قلناه؛ ما على يدل وذلك القسر مع الرصي أثبت 
.،١^١

آلكرهلمثاده ِمصتى ءؤولُ ت رك أن إلا الإرادة يو الرص أن هب ت روالرالع( 
الكافرمن الكفر يريد تعالى أنه على الدالة فتخصيصه عام، ٧[ : ]الزم 

اءلم(رأ/والاله •٣[ : juvoأص ئثآ; أن إلا شا.،/ن ٩ كقولهتعالى: 
يرهنففي كلامه صمن بااالإرادْاا  ٠٠الرص صفة  ١٠الرازي أول مةام^حر وفي 
آيي بنش لا أس ؤُكن عنإم ثرصوأ ئإن عئيم ^٥^١ تعار؛ قوله عند وذلك 

يرضلا الله أن مع عنهم رصتنم إن أنكم )والمعنى؛ ت يقول [ ٩٦]اكوبت: 
الأه(ص.لإرادة مخالفة إرادتكم كانت عهم، 

قولهعند تعار، الله رض تحصيل على موسى فعل دلالة أبهلل وقد 
يدل؛ؤإمنح(ه رقوله؛ ت يقول حيث [ ٨٤]طه؛  UJJءؤوبمحكإمم، تعار 
توجمن من باطل وذلك تعار لله الرصى لتحصل ذلك فعل إنما . أنه عر 

تعار.لله صفة تجدد يلزم أنه • رأحدصا( 
أليقالإنهتعارماكانوجب الرض ذلك حصول قل تعار أنه ; )وامححر( 

أنوجب عنه راضيا يكن لم ولما محال، الحاصل تحصيل لأن موص عن راضيا 
تحصيلالراد )الجواب( ،قغؤ. الأنبياء بحال يليق لا وذلك عليه، ماجهتا يكون 

صالحد/ والقلب; الكلامية وآراوْ الرازي الدين وفخر ط؛ يضف ( ٢١لْ ٦! لج ينفلر، )١( 
>،.»_A'rالزركان، 

اكسرابيمج'ملجآآ،صأأآ-يإآ.)٢( 
مجح،جآا،صأأا.الفسيراعير،)٣( 



الهكبيرالتفسر في الصفات آيات من الرازي موقف وج

•الاهتداء( دوام المراد [ ٨٢]د: أهتاوئه< ؤب' • قوله أن كما الرصي دوام 
تعالى.بالله الحوادث قيام مع وهي الاحتارئة الصمات قي شبهته على وبناء 

القديم.الرصي في لها أثر لا المحدئة الهلاعة إذ قديم، رصي تعالى لله يبت فهو 
يزاللا فيما ءلا■ءته على حماله الذي هو المد عن رصاه بل 

سمم/ة مم/ة 
،ءىءى أ_ 

عجاا،جآآ،الشيرالمجير، )١( 
،^٦١ اشراي، يطر: )٢( 









الكبيرالتفسير فيي الصمات آيات من الرازي موقف ٦- 

/الفاسقين^ وتوبة الكافرين لإيمان كإرادت١< 

أفعالهتجدد اخيارية كصفة الرضي إبان عر دليل الأية هالْ ر أن كما 
وجزاءله، جزاء مجزوما وجعله بشكرهم الرضي علق لأنه تعار مشيثته بمب 
؛ع1وْر'آ/إلا يكون لا الشرط 

؛!.٨٤]طه: >اؤإرءنئه تعار.' لقوله الصحيح المعتى إيضاح الثالث الوحه 

رصي(عني لتزداد )أي • قاتلا كثير ابن يوضحه الأية هذه معنى 

رضيأولتزداد أمرك امتثال إر يمسارعتى عى لترضى )أي ; الئوكاز ؤيقول 
ءنىباللاك(ل؛/

سبحانه،طاعتته إر بالمبادرة لقائه إر الشوق الله رضا حصول أسباب فمن 
٢.يور مومى الله يي من حصل ما وهذا 

تعار.الله رضي تجدد عدم في الرازي قول يهللان بيان مبق بما فاتضح 
ئء٤،.^ ٤،.^ 
 m سm

(.٦٨٥)y/ألعز، أبي لأبن الهلحاويةت العقيدة شرح ينغلر )١( 
—الأصفهانية،وشرح )مأ/ها(؛ لابزسمية، ت الاحياريق المفات ر رمالة ينفلر )٢( 

(.٦٨٨)Y/العز، أبي لأبن ت الهلحاؤيث العمدة وثرح ؛ ٨٥
)ه/ه'م(.اسم،اكرآن شير )٣( 
(.٥٢٠)م الادير، نح )٤( 
د/مالمت لم المحياة ر بها الإيمان وأثر والتعطيل الإنبات بين الرضي صفة ينظرث )ه( 

الشريعةلعلوم القرى أم جامعة مجلة ضمن منشور بحث ؛ ٢١١—٢١٠ص القرني، 
٠٢العدد٠ ، ١ المجال.٢ وآدابها، العربية واللغة 



٦■

انممت

والإماتةالإحياء همة 
مطالب:ثلاثة على ويشتمل 

والسة.امماب ق وورودها والأمانة الإحياء صفة معق المطلب 

تعال.لله والإماتة الإحياء صفة من الرازي موقف الثاني: المطلب 

والخماعة.السنة أهل عقيدة ضوء عل الرازي موقف نفد الثالث: المحللب 

WMM





اككمراكسدر في ْس الرازي موقف 
ؤننزا

اصاسلب 

والأمانةالإحياء صفة معنى 

والسنةالكتاب فى ووروها 

وأحياْأىتالموت، أونقيض الموت صد الحياة ت اسة في الإحياء معنى 
حيارا/جعل< 

عنالحياة ذهاب وهو الحياة، صد الموت ت اللغة في الإماتة ومعنى 
كونالعلى يهللق العرب كلام في والموت ميتا، الشيء جعل وهو ، الشيء 

منقريب المعنى وهذا ميتا، الشيء وهوجعل ر محكنت،أ أي الريح ماتت •' يقال 
نيمحلق ان الخلق حيا أي 

بإنزالالوات وأحيا الحية، النسمة منها ذأحرج الميتة النهلفة أحيا حنث الخياة 
المعرفة،بتور القلوب وهويحيى الخناة، تكون وءنهما العشب، ؤإنبات الحيا، 

الأقوياء.الأصحاء نوة بالموت ويوهي الأحياء يميت الذي الميت وهو 

فارس،لأبن اللغت مماينس ومعجم )ا/'آَاا(؛ يريد، لابن اللغة؛ جمهرة تنظر• )١( 
والذكملالجوهمى)^مآمآ(؛ والصحاح: (؛ ٢٥٨/١ومج٠لاس)(؛ ١٦٦)٨ 

لأنهانوى،إصطلأحاتاكوj: كشاف (؛ ir«\r•٠ )r/ سدة،لأبن : واس.

(.مادة)يحي(.١٠٧٥)ا/منفلور، لابن العرب: ولان )ا/؟أه(؛ 
لأبن؛ادس،ومعجممقا.صاسة: )ا/أيا(؛ للازدي، غة: حمهرة١٧بنقر: )٢( 

للجوهريوالصحاح: (؛ YTA/rصاد)بن لكاحب وابل: والمحكم (؛ ٢٨٣)م/
/Y(؛ ٢٣٢٣) ت،: •م-ا-م(؛ ٠ )م/ لأبنسدة، : والممطءوالحكمuللكفوىوالك
لابنالعرب: ولأن ؛ ٧٠٦ص البغّدادي، لاقاسم الأنة: ني والباؤع ؛ ٨٥٧ص

مفلور،را*/أا،أ؛(ّلأدة)لأت(ّ



تثثج
اJكبيرارتف،سر ش الصفات آبات من الرازي موقف 

سحانهتمدح وقد سواه، حالق لا والحياة الموت حلق الدى سبحانه وهو 
منوالضر والنفع والشر الخير مصدر أن لتعلم بالإحياء، تمدح كما بالإماتة 

؛الفناء١ حلقه على وكتب ، بالتاء استاثر وقد الملك، في له شريك لا وأنه قبله، 
وهماوالسنة، بالكتاب تابت وهذا المميت، المحيى بأنه قؤ الله ؤيوصف 

؛ر وحده تعالى بالله خاصتان فعليتان صفتان 

منهاالكريم القرآن في مرتض )تجئ( بلففل المحني بأنه تعار وصفه ورد ولقد 
لنردلث إة مبمأ بمد 'ا'لأدم، بجا ًكيما أثي تحمير ءاثر إث ءؤءآظر • تعار قوله 

*ْ[•]الروم؛ .ه ئببمر ّرو َلإ، عك محهر العيق 
دثأثا ث ألتو بمن أرو I تعار قوله منها مرات حمس )أحيا( وبلففل 

[.٦٠]الحل: .ه تنمق لقِ لأيه ٠',^، ؤ، إل زيرا بمد آثممحر 
نميذغ' نم لحياطم ''ارن ^وئو •' تعار قوله في مرتض )أحياكم( وبلففل 

 :^[.٦٦]١

أرلع TjUئتنه آمحفيس رى أقفر ءاشه^ • تعار قوله في وبلففل)أحياها( 
[.٣٩]نمك: قوبره -ى؛ َلإر عق إثه. أتوئ يني لث^ها أري إل ؤمحبت، آهرنر ألعاء عثزثا 

وهمدبنرهم بئر حرجوأ أزن ئر.إث، وم •' تحار قوله في )أحياهم( وبلنفل 
[.٢٤٣: ٥٨١١]لمهذه ثإ مونوأ أف شِ مماد آلموُتي حذر ألوقر 

واثتقاقصآد-'خ؛ لاوخءلاءي> I الدعا، وشأنر ص1ه؛ للزجاج، ت الله أصماء ينظر؛ )١( 
.ص٦٣للمهئي، والاعتماد: ؛ ١٤ص* للزجاجي، الله؛ أسماء 

وُجموعلأبن.ندم، والتوحيد: )ا/؛ص؛ حزبمة، لأبن التوحيد: بطر: )٢( 
)ا/«إا-القيم، لأبن وإءلأماJونمن: )أا/ْمم-آمم(، لأ؛نتيميت، الفتاوتم،: 

.XTص' ر، القانمحمد نة: والالكتابر في الواردة والحقايته (؛ ١٤١



الكبيرالتمسر فى الصفات ايات من الرازي موقف 
ؤج

هتهثمحابا قيم الق أيبمل أره جظ تعالى؛ قوله منها مرتض )أحيينا( وو1لفظ 
٩[.لظ>: وه الثيز ه ئ تاّ الأزض يؤ قع مت م اق 

بمنىزرا لإ وحآقئا ثأييمه مثا َكارا ش •' تعالى قوله في )أحييناه( وبالفظ 
[.١٢٢]الأ;عام: ه نم محاتجج نو آمحس ؤ متئ َةن آدايرأ ض يهء 

[.٣٣]يس: لثيثهاه أئنتم أززبف لم ءؤو؛<ابم • تعالى قوله في )أحييناها( ويلففلّ 
اتززهني يكس آرق رن إثيثثِ و ١٥ت تعالى قوله في )تحي( وبلففل 

[.٢٦•]القرة: 

آنثعاحإثنا ينا ؤغتمهر يظ بفيوء مء نتخش ؤ تعالى؛ قوله في )نحيي( وJiلفظا 
[.٤٩: ]؛لفرilj.٤٠ يقثيإ وئبئ 

مرينوهو أنى آذ دًْقر نجا صنيحا ■ثيل ءؤس •' تعالى قوله في )لنحييته( ويلففل. 
[.٩٧]النحل: ءلتسإةه حيوه نمحيبثم 

أفثبمت ءائنر زلأ ؤءآنفلز ت تعالى قوله منها مره، عثر تسعة )يحش،( وJاJمظ, 
•٠[.نجآ؟4 ثد الاز م ضم، 

مميآسثصتوأ ءاتوأ ١^؛؛ يتأتيا ؤ تعالى! قوله منها مرات حمس ( )يحييكم وبالفظ. 
[.٢٤]الأمال: محهظأه 4؛ا ٣' إذَا نللزنوو 

[.٨١]اائعرا،: .ه قنين ثم ؛يبثي ^٢^٥ ؤ • تعالى قوله في )يحيين( وبلفظ. 
ملق- همهولكز نرم أزو أشأتا محيبا'ايوئ ^٥)،( • تعالى قوله في )يحييها( وبلفظ. 

[•٧٩اص؛ .٤٠ ر علبم

في)أمات( ورد؛لففل. حيث عده، لفامحل بأ الممست بأنه تعالى 1لاله وصض وورد 
[.٤٤]الجم: .ه ؤثما آماق هو ت تعالى وقوله تعالى قوله 



لج
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

عكخاؤثه وجف ريؤ عد مز َةكيى ت تعار نوله منها مرتض وبلغظ)أماته( 
[.٢٠٩]١^٥: عاوثم مأثه أس قأمائه مويها بمد أممه نشءهند، أة هال دميك رز

أدئت\ن،■شنتايلمثا أنمن أقا ييآ قالوا ؤ ■' تعار قوله في )أمتنا( وبلفظ 
[.١١]غام: .ه شز بن ئثقج إق ئهل دربنأ 

ألوروف4وص ريق شء ثص ^^؛١ ت تعار نوله ر مرتض )نميت( وبلففل 
[.٢٣زانمم: 

ثنئ^٠١ محيت بميء ١^؛، ت تعار قوله منها مرات نح )بميت( وبلففل 
[.٦٨]غام: .ه وو0 ؤ تم يمول هإثا آنئل 

يقرهثم قسؤ أثم ظ تعار; قوله منها مرات أرع وبلففل)بمتتكم( 
[.٢٦]الجانة: 

[.٨١]١^١،: ,يي ثز يم ؤو\قى : تعار قوله ر )بميض( وبلفظ 
ماآحتاثاتني. الذي الحنيلله  ١٠نومه؛ من قام إذا ه قوله السوية السنة أدلة ومن 

أناثاوإيهامحت(^١،.
الشريفة.والأحاديث المة، الأيات من ذلك غير إر 

هه

ونى(؛ ٦٣١٢)نام، إذا يقولر ما ياب، الل.ءوات، كتاب، صحي،0، في البخاري أحرجه 
يقول،ما باب، ، والوياء الذكر كتاب، صححه، في لم ومصحيحه؛ من أحرى مواضع 

(.١^١٢)٠ المّجع، وأحذ الرم عند 



الخشيرالتفس> ئ، الصمات أيان مر'ا الواوي موقف 

"١

المطلب

الإحياءصفة من الرازي موقف 

تعالىلله والإمانة 

أحدفيها شاركه لا التي تعالى الله أفعال من والأمانة الإحياء أن الرازي يقرر 
.عنهال عاجزون الخلق لأن القادرين من 

الحياةفي المور أن من الطائع أهل فول يبعلل فهو التقرير هذا على وبناء 
واGكواكبل٢/الأفلاك واكوت 

نثك>ؤاه تعالى فوله عند يقول حيث Jالقدرة، والإماتة الإحياء أول أنه إلأ 
المضرون)ذكر ت ٢[ مدبره شء ؤ عد ونو نيئ بمزء محالارص ألّثءتي 

توجهتن فته 

الدنيا.في الأحياء ؤيميت للبعث، الأموات يحيي I )أحدهما( 
فاهمينعقلاء أشخاصا فيجعلها العلفا يحيي ت الزجاج قال ت رالاJاني( 

ؤيميتناطقين، 

الإحياءتخصيص من المراد ليس أنه ت وهو ثالث وحه فيه وعندي 
الحياةحلق على القادر هو أنه معناه بل ، معينين وبأشخاص معين يرمان لإماتة وا 

والمقصود٢[ ؤاثوءه أنؤق حلى ؤائى ! الملائs سورة في قال كما والموت 

• ٦٣ص ج٧، مج؛ا التفسيرالمير، ت ينظر )١( 
,ص\ُه—٧٥، ٢^٩ ، وْجه ؛ ص٢٥١ْجااجا، التفسيرامير، ينظرت )٢( 

صآ'ه,الله، أسماء تفسير في؛ الزجاج لقول ينظر  ٢٣)



الكبيرالتمسر فى الصفات آيات من الرازي موقف م م

يمنعهلا الإطلاق، على الماهينين هاتين بإيجاد المهمد هو سبحانه كونه منه 
ذكرهمااللذان الوجهان فيه يدخل وحينئذ راد، عنهما يرده ولا مانع عنهما 

رون(را/المف

ذكرهماالذين المعنيين يثبت أنه ذكره السابق الرازي كالم من ؤيتضح 
يثتلا أنه يتضح كما المعنينن، ذينك عن زائدا ثالثا معنى ؤيثبت، رون، المق

منالمراد ليس )أنه فوله: في وذلك تعالى، لله متجدد كفعل والإماتة الإحياء 
معينين(.وبأشخاص معين بزمان والإماتة الإحياء تخصيص 

الحياة)لأن مجاز، الجماد على والإماتة الإحياء اطادق أن أوصح كما 
إذاالجم أن إلا المويت،، وكذلك يعلم، أن ويصح يدرك من على إلا تصح لا 

فاطلقوالنماء، والثور والبهاء والضرة الحسن من أنواع شه حمل حيا صار 
اختمارهعلى الذي الكادم فصيح من وهذا الأشياء، هذه حصول على الحياة لففل 

الكثيرة(لأآا.المعاني يجمع 

M M if

،١ ٠ ومج ؛ ص٨٢ ، ١ جْ ^٨، • وينظر ؛ ٢٠٩ص ٠ ٢ ٩ ج ٠ ١ ٌجْ الكبير، جر التفرا، 
ص،"اأ.و.ج؛ا،جيآ؛ صا'ا؛ ومح*اا،جهآ، ؛ ص٧٧١، ١٩٤^

،ج٩١ ، ١ ومج" ؛ ص١٥١ ج؟، ٠ح١، ؛وسظر؛١تجثر،ج٢،ج٤،ص٨٩١ر )٢( 
.\UU_





الضيرالتمسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

رموتها١ بعد الأرض بإحياء 
الإحياءمن أراهم يما عباده سبحانه فدل I فيقول القيم ابن المعتى هذا ؤيوكد 

علىإحياء قياس وذلك استبعدوه، الذي الإحياء على وشاهدوه تحققو٥ الذي 
ذكروفد ، بالإحياء فعاله على دليل الأرض ؤإحياء ينفليرْ الشيء واعتبار ، إحياء 

وأبداهعليه، مقيس بالأحر معتبر أحدهما ؤإن أنهاإحياءان، الأعراف آية في 
للحجة.وألزمها للعذر، وأقهلعها وأفصحها، وأدلها، العبارات، بأوحز كتابه فى 

ءإحيا نفلير موتها بعد لأرض ١ ء إحيا ته بحا جعل حنث فمك، آية وكذلك، 
علىبالنفلير ودل الشرر، من إحراجهم نفلير فيها البات ؤإحراج الأموات، 

الموتىيحي أنه ت أفعاله وله بها، اتصافه على ودليلا آية ذللث، وجعل نفليره، 
الأرضمن المات أحرج كما قورهم من الموتى بمخرج وأته 

ووصوحلصحته، وذللث، مرارا، كتابه في الدليل هدا أمثال سبحانه كرر وقد 
وذكرىتبصره وجعله وشبهة، معارضة كل من ويعده دلاله، 

موتهم،يعد الماس إحياء على قادر موتها يعد الأرض أحيا الذي تعالى فالله 

لأبنوتسيراممارحمن: )Y/ ممر، لأبن اسم: القرآن تمر بمظر: )١( 
(.١٢٠)Y/سعدي، 

 )Y( أنكإدا ثئ ركوئ دى ثينث بمثإ آليخ ِرسد ألمح> تعالى؛ قوله هي الأيه
غئأيودَكقإاى القرن دءمنَلإر نأ-متتا ؛ ٥١د مت ِلم ثئثث ماب 
 I. هزمألاش نمزق ءفث,إك إلاذ$دأ لابمج وتب، يإدن تالإ قمع أشي والت؛اث

[.٥٨-  ٠٧،: i^Vl]يمحق.ه 
 )Y*( إنؤيست، آهثيذ ألمآء عثأا آتنلنا ؤ!! حتثعه ألملإن مكا أطى ءاتننوة ^وين تعالى: قوله هير الأية

[.٣٩]ضلت،: .ه ءييّ _، َةزر عق إثم أتوق لم، أمحاها أرئ 
ومآا-إآا(.، ١٤٥]-))/٩٣المالمن، ربح ص اJونمن أعلام يفلر: )٤( 



الء^بيرااتفسر فمي الصفات أبات محن الرازي موقف 

موتبعد إحياء الجمع لأن 

إذاؤيميت ثاء إذا يحيى وحلم، والمميت المحيي هو تعالى الله أن فعلم 
تعالىلله إثباته فوجب الاختياري الفعل هو وهذا ثاء، كيفا ثاء متى شاء، 
،.الحقيقة١ على 

منفيلزم مشورة، أو ذللث، فى رأي لها يكون أن دون ونحيا تموت ت فا لخلو فا 
نصوصبه جاءت لما الكامل والتسليم وأوحدها أحياها لن التامة الهلاءة ذللث، 

والمنة.الكتاب 

سخثلهعن ويجتني، عته، الله رصا يتحرى حياته من ينتفع أن الإنسان فيحاول 
وعقايه.

تعالىالله ؤيذكر بربه، الفلز ؤيحن بالعبادة، ؤإماتته باحيائه تفرد الذي فيفرد 
اللهللقاء تعد يوالمرض، والصحة والرخاء، الشدة فى أحواله حمتع فى 

فيها،معه فكان الشل.اواو فى الله ذكر0 الرخاء حال فى الله ذكر فمن بالموت، 
راض.عنه وهو الله فيلقى التوحيد، على وثبه وتولاه وأعانه، به، فلعلف، 

،.لقاته١ الله أحب الله لقاء أمح، فمن 

،اللقاء ليوم يستعد أن الميت، هوالمحيى تعالى الله بان آمن الذي للعبد بد فلا 
ر:نبيه لمنة الموافقة لله، الخالصة الصالحة، بالأعمال 

(.٣٣٦)U/للشقر، المان: أضواء يفلر: )١( 
صمحهن التوحيد كناب وشرح (؛ ١٦٢)ا/للاصفهاني، المحجة! ريان الحجة ينظر؛ ، ٢١

•؛(.١ )٣ الخمان، د/ءبدالله الخارق; 

(٤٧٦/١٠)لأينرح_حا والحكم؛ حاععالعلوم ينفلر؛ ( ٣١





عشرالخامس انمبحث 
الاستواءهفة 

مطالب:ملامة عالي ويشتمل 

والسنة.التكتاب ق وورودها الاستواء صفة معي اائول: المحللب 

الاستواء.صفة من ارازي موش الداذى: المطلب 
والخماعة.نة الأهل عقيدة محوء عل الرازي موف نقد النالث: الم۵للب 
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اوء^بيرافسير في الص^ظت آيات ْن الرازي موقف ؤتنا

١^]،؛المطف، 
الاستواءصفة معنى 

والسنةالكتاب في وورودها 

الشيءعلى والارتفاع العلو وهو مفهوم، معلوم ت اللغة في )الاستواء 
Iالعرب وتقول علا، )استوي I عبيدة أبو .محال فيه( والتمكن والاستقرار 

رالست،(ل فوق وامتويت، الدابة، فوق اسويت، 

مقيداؤيرد وتم، كمل يه ؤيراد مْللقا يرد العرب كلام في الاستواء أن كما 
;كقوله بعلي المقيد والاستواء حسبه، معنى وكل ب)إر(ولءلى،و)الواو(، 

[٤٤آ-إمديهلمد: عق ^}؛٢^ وقوله؛ [، ١٣لالز-؛مف: محأَء؟ا< عك >ؤلستوتأ 
القيمأُا،.ابن ذللت، ذكر كما اللنة أهل بإجماع العلووالارتفاع معناه 

وهدمواستقر، وصعد، وارتفع، علا، هي معان أربعة العرب لغة في وله 
للأستواءر؛/السلف تفامحير عليها تدور الأربعة المعاني 

للأزهري:وبمظرثمن.باس: (؛ ١٣١)U/البر، عد لأبن التمهيد: )١( 
لابنالعرب; سان ول(؛ ٤٢٦)a/ ، سدْ لأبن اللغة: في ا والمحيعل والمحكم 

)أا/إاأ(.مفلور،

لأبيعدة،)ا/مآ(؛)آ/ها(.مجازالقرآن: )٢( 
العرشش الرحمن ؤيفلر )آ/أآا-ماآا(، القيم، لأبن ُخممراكواءقاورطة: )٣( 

,—٨٣المسنا،عدالله استوي؛ 

جرير،لأبن المان: وجامع (، Yr/؛j(r)ا/ص، للغوي، يطر: )٤( 
للهراس،ت القصبية وشرح ؛ ٨٧ص الوتينة، القمسدة ومتن (؛ ٤٥٧~  ٤٥٤/ )ا 

مجنالوحيد كتاب وشرح ؛ ٧٤ص ولم-وران الواسطيةI العقيدة وشرح (؛ ٢٣٣)ا/
XT^T_T)\/\^د/عبداللهالخمان، صححاتجاري: 



اككبيرالتفسير قى الصفات آيات من الرازي موقف 

القيم:ابن يقول ١^^^١،، راصفة عر الدالة الأدلة أحد الامتراء وصفة 

الهزآزرج؛نخكم في أنت نتع ر الخزّن قوى الرب انتواء ؛ ٢٠
ذكرهكما العرش فوق الارتفاع معنى يتضمن بما الاستواء فسروا لف ورال

)ارتفع(ئال; \أنفئه >ؤدلم قوله; في العالة أبي عن صحيحه في البخاري 

على)علا : [ ٥٤اف: ]الأس ألاتغي(ه< ؤ آنزئ >ؤيم قوله: في مجاهد وقال 
المش(رْ،(را،.

أعلىهو الذي يالعرش مختصا )على(، ياداة مقرونا يالأّتواء فالتصرح 

٠الفتاوى ٌجموع لف؛ العقائد محمن ، ٢٦صن؟ للدارمي، ٠ الجهمية عر الرد ٠ ينفلر )١( 
المرصلة؛والمواعق ، ١ ١ ص للذهي، ت الغمار للعلي والعلو (؛ ١٠٦/٥)تيمية، لابن 

اساص،)ا/بآا(لأسامة رفقه: عك 
تالنونية القصيدة وثرح ،؛ ١٥٠~ )ا/حةا للحكمي، القبول! ومعارج بعدها؛ وما 

؛و'\1آ(. ١٩٥)Y/لاهراص، 
العلو.عر الدالة الأدلة من أي )٢( 
.صyvالونية، القصبية متن )٣( 

ير،التغفي حاتم أبي وابن التوحيد؛ كتاب في تحليقا، صحيحه في البخاري أورده )٤( 
وأورده؛ ٣٦ص العالمين، رب صغالت> في الأربعين في والذهبي (؛ ٣٠٨)، )ا/٥٧

التوحيدسائل ر التابعين أنوال ؤينفلر ١(؛ • ٧/١المنثور،)الدر في يرًلي ال
.٠١١٢٢)، ٩٦١)م/د/ءثدالعزيزالمدل، والأيمان: 

فيالأربعين كتاب في الدمى وذكرْ التوحيد؛ كتاب في معلقا، صحيحه في البخاري أورده )٠( 
التوحيدانل مفي التابعين أقوال يفلر صحيح، ؤإصناده ، ص٦٣العالمين، رب هنامحت، 

(.١١٣٢)، n٩٦٨/الميل، العزيز د/عبد والإطن: 
(؛٥١٩- oSAfo)ؤينظر: (، ٣٦٠- ٣٥٩/١٦)لابنتيمية، اكاوى: مجموع )٦( 

(.٣V٥-٣٧٤/١٧و)



الكبيرالتمسير قي الممات آيات من الرازي موقف ٨

وهووالمهلة، الترتيب على الدالة )ثم( لأداه الأكثر في مصاحبا المخلوقات، 
والارتفاعالعلو من ءيرْ المحاطون يفهم لا الذي معناه، في صريح السياق بهذا 
سواهيحتمل لا معناه فى نص فهو ألبة؛ غيره يحتمل ولا 

والارتفاعالعلو محنى على دل )إلى( بأداة عدي إذا الاستواء لفغل أن كما 
ء؛ؤهوتعالى؛ قوله الكريم، القرآن من موضعين في وارد وهذا ، ، لفالباحماع 

لاومة:هأأ[وقوله:ؤيمآلكتآءه أذ آنزئ يالإ اهم، َضانايى ثق \قى 
اا[لآ/]نمك: نئ أجن، ي أتزئ 

وصفةالعرش، على استوي بأنه ه نفعن سبحانه إحباره ت العلو أدلة ومن 
فيحاء وقد الأمة، سلف، جماع ويا والسنة بالكتاب تعالى لله ئابة صفة الاستواء 

أنِتوئهأتز؟يا عل ؤالث>و( ت تعالى قوله منها الكريم، القرآن من مواصع سع 
.٦٠]ث: 

أيالجهة )ومئبت، يقول! حث نفيره في الرازي ذكرها اكلألة هاوْ ونجد 
■وبقوله ْ-ا ٠ مبهره ثن مثيم ^،٥١٥^، i بقوله يتمك ~ لله العلو أئبت، من 

ءالحء؛صأتمح0؛<'"•
•هريرة أبا رايا • فقال بيده امح،هثأحن• أن نههم؛ هريرة أبي حديث السنة وهن 

وطلرحهودايناشمر>يرومد(؛ ٠٣٢ لابزالشم،)Y/ سرانموامحاب; )١( 
(.١٥٦٨)م/العالي، د/وود الأساءوالمفات: 

لابنألمرسلة؛ ض اكرا رمختصر ؛ ٣٩صر؛ W تيمية لاين I النزول حدث شرح ينظر )٢( 
)آ/أ0م(.القيم، 

)ا/بمآا(.للهراس، ثرحاسJالونبة: يفد )٣( 
اكنسيرامر،جآ،ج؛،صايا.)٤( 



٨الكبير التفسر في الصفات ايات من الرازي موفض 

علىاستوي ثم أيام متة فى سنهما وما لأرصين وا موات الحلق الله إن 
،•١١•••"الرش 
،سابقارآ، مر كما علوالله على الدالة الأدلة من الرازي موقف عرفا قد كا ؤإذا 
هذهالأدلة.رفقهلولألة وعرفتا 

يهوأعني التفصيل، وجه على لأدلة ا تلك من دلل في رأيه نعرف أن نحاول فهنا 
الاستواء.دليل 

M س if

وإسناد١0(،  ١٣٢٨)السجدة، محورة التفسير، كتاب! الكبرى، المن في الماثي أحرجه )١( 
(.١٨٣٣)الصحيحة، الأحاديث، ومحاللة (؛ )١٧العلو، مختصر ينظر حسن. 

يرا-ءعتصفةالماو.)٢( 



GZiZ)
الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

النانيالمطلب 

الاستواء((من)رصفا، الرازتما موقف 

منزهسبحانه والله الجمية، لوازم من اللغوي ومعنا0 لاستواء ا أن الرازي يرى 
نفيهعلى واستدل تعالى، الله عن الأستواع؛• صفة ١١نفى ثم ومن الجسمية، عن 

عنأما تعالى، الله علو على الأستوام® صفة ١٠دلالة نفى كما ونقلية، عقلية بأدلة 
الذيوهذا معناها يقوض فتارة الأمتواء،ا صفة  ١١على ١^٠١^ النصوص من موقفه 

وتارةالتأؤيلأيتح، بحفس على اعنتراصات ذكر وقد تاؤيلها يوحي، وتارة يرجحه، 
أحرى.ؤيضعفه مرة فيرجحه يتوقف، 

يكونقد الحرب، كلام في )الاستواء قائلا! اللغة في الاستواء الرازي فيحرف، 
الاستقامة،هو )الاستواء ،ويقول; الاعوجاج( وصده الانتصاب، بمعنى 
واءتدل(أى.قام إذا العود امحتوى يقال: 

العلوصفة ١١على دلالتها ونفى بل تعالى، الله عن لاستواء٠( ا صفة ١١نفى ثم ومن 
يمكنلا لأية ا هده أن — العقلية أدلته أي — الوجوه بهده )فثبنت، يقول; حين،  ١١

إناتفي بها الاستدلال امتغ كدللئؤ كان ؤإن بالاتفاق، ءلاُرها على حملها 
يقولحث ونقلية، عقلية بأدلة نفيه على واستدل . تعالى( لله والجهة المكان 

أنيمكن لا أنه )فاعلم ; [ ٠٤]الأعراف; آلن،ر،يم فل أتني، • تعار قوله عند 

جأ،صىهه].مج]، التميرالكبير، )١( 
 )Y( ،عا<،جغا، الغيرالكبم.YY^.
 )Y"( ص•]].محا<،جب]، الكبير، الممير



٨الضير التفسر في الصقات أيان س الرازي موقف 

ووجوهعقلية وجوه فاده على ؤيدل العرش، على مقرا كونه مه المراد يكون 

نقاوة(را،.

تتعالى قوله عند يقول حث المثبهة، من الاستواء١٠ صفة  ١١يشت من وجعل بل 
معبودهمأن في لأية ا بهذه تعلقت )المشبهة ؛ ٥[ ]طه: ^١^ ٣١ادئنذيأ عز >اؤالثحى 

،.والقل(ل بالعقل باطل وهدا العرش، على جالس 
كالأتيالأسواءاا صفة ر؛ لنمي والقلية العقلية أدلته فجاءت 

;انمقيية ١^^، أولا: 

متناهياالعرش يلي الذي الجاتب من لكان الحرش على تقرا م ا()أنهلوكان 
العقلفان متناهيا كان ما وكل محال، وهو ذاته في داخلا العرش كون لزم ؤإلأ 

الجوازبهذا والعلم بدرة، منه أوأنفص منه أنيل يصير أن يمنع لا بانه يقتضي 
قابلةذاته لكانت الجوانب بعض من متناهيا تعالى الباري فلوكان صروري، 

كانلو تعالى أنه فثبت ، محديث، فهو كذلك كان ما وكل والنقصان، للزيادة 
لكانكذلك ولوكان متناهيا، العرش يلي الذي الجانب، من لكان العرش على 

محالا.يكون أن يجبا العرش على فكونه محال وطا محييا 

لهمسامحنا أو الحرش من أعظم يكون أن إما لكان حيز في تعالى كونه ثسنا لو ( ٢ 
يكونالعرش باوي منه الذي اضءر لأن ما مشكان لأول 

العرشلأن منقسما كان الثاني كان ؤإن العرش على يفضل الذي للقدر مغايرا 
يكونأن يلزم فحينئذ ث،، الثالكان ؤإذا ، م متقم للمشاوي والمم منق

امرامر،مجلأ،جثا،صأ'ا؛وجا،جآ،صهها)١( 
صْ.مجاأ،جأأ، التفسرالكبير، )٢( 



الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

وإ1ت(
الخصومعند وأما ، عندنا أما الأمة، احماع باطل وذلك منه أعظم العرش 
•بامحلل المذهب هذا أن فثت تعالى، الله من أعظم الله غير ينكرون فلأنهم 
لهأوماينا للعرش،مماما يكون أن إما لكان العرش فوق العالم إله لوكان ٣( 

العرشفوق بكونه فالقول باؤللة، الثلاثة والأمام متناه، غير سعد أو متناه بيعي 
اطل(رر

لولابحسث، عليه، متقرا عليه معتمدا كونه معناه العرش على الامتواء )أن ٤( 
هزامنه يفهم فانه مريره. على تو م فهدا إن فالنا إذا أن كما ونزل، لمهل العرش 

لولاؤإنه العرش، إلى محتاجا كونه يقتضى المعنى هزا إثبايت، أن إلا المعنى، 
هوتعالى الله أن على أطبقوا الملمين لأن محال, وذلك ونزل، لقهل العرش 

تعالىلله الممسك هو العرش أن أحد يقول ولا له، والحاففل للحرش المسك 
له.والحاففل 

هزافبل كان تعالى أنه يقتضى فهزا ، الونت، هزا في الاستواء حدث لما أنه ٥( 
الخحدثايتج(صفات من ذلك وكل متحركا، مضهلربا الوفنح 

مكانإلى يحتج لم الخلق حلق ولما مكان، ولا عرش ولا كان غبو )أنه ٦( 
ْعيزل لم أن زاعم يزعم أن إلا علتها يلزم لم الك، بالصفة عنه؛هو غنيا كان بل 

عرس.الله 

العرشيمن في منه الحاصل الجزء يكون أن لابد العرش على الجالس أن ٧( 
كذللث،كان ما وكل مريب، مؤلفا ه نففى فيكون العرش يار فى الحاصل غير 

الوحه، ٣ ٢ ص ، ٢ ٠ ج ؛ ١ ١ وعج يتصرف؛ ، ١١١—  ١٠١ص ، ١ ٤ ج ، ^٧ ايجتر، التفسير ، ١١
الثالث.

مجا'،ج'اا،الضسرالكير، )٢( 



٨اوكسر التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

محال.وذلك والمركب الزلف إلى احتاج 

أووالحركة الانتقال من متمكنا يكون أن إما العرش على الجالس أن ٨( 
محدثافيكون كون والالحركة محل صار فقد الأول كان فان ذلك، وم؛كنه لا 
فان0 حالا أسوأ بل كالزمن كان بل كالمربوٍل كان الثاني كان ؤإن محالة، لا 

معيودهم.على ممكن غير وهو ذللث، أمكنه وحدقته رأسه فى الحركة ثاء إذا الزمن 
فانمكان دون مكان في أو مكان كل في يحصل أن إما معودهم أن هو ٩( 
وذلكوالقاذورايت، الجاسان مكان في يحصل أن لنمهم مكان كل في حمل 

يخصصهمخصص إلى افتقر مكان دون مكان في حصل ؤإن عافل، يقوله لا 
محال.الله على وهو محتاجا فيكون المكان  ٠٧١بل

الشمىأن يعلم ، فكيفإلها المكان فى المستقر يكون أن حاز لو أنه ( ١٠
موصوفانأنهما والقمر النمس إلهة نفى إلى ؤلريقتنا لأن اله ليس والقمر 

هداأبطلتم فإذا إب يكن ولم محدثا كان كذلك كان وما كون والبالحركة 
والقمر(القص إلهة في القدح باب عليكم انل الطريق 
العامةالعقلية الأدلة إلى إصافة الامتواي((، ر)صفة لفي العقلية أدله عن هدا 

ايفاحهاصيق والض ، عموما الصفات، لفي 

;أدلته ثانيا: 

حيثتعالى الله عن الاستواء،؛ >اصفة تفي أنها منه فكا نقلية بأدلة الرازي اّتاول 
العرشكون يمض العرض على يكون أن يجوز لا أنه على يدل الذي )ثم يقول: 

• ١٧٤،ص٥-٦؛لآفلر،ج٤،ج٧،ص،ج٢٢امر،ح١١)١( 
الرازي LfU•اعتمد اكي العملة الشبهات ر الصفات لفي العقلة الرازي أدلة ثراجع )٢( 

الصفاتلفي 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف، ء

كثا
لكلتالي;الامتواع* >رصفة لفي القلية أدك فجاءت ، القرآن(لا، من وجه له مكانا 

وقولهتعالى:ا، ١٧ثيهه]الحان:بجنذ بوقذءرشرش ١()قولهتعالى: 
العرشحامل لكان العرش، في العالم إله كان فلو ٧[ ]غآم: موف ؛، ^١٥

وذكحاففنا، ومحفوظا حاملا، محمولا الإله يكون أن فوجب للاله، حاملا 
عاقل.يقوله لا 

ظأفُألىمحصهضفي
يدلوهدا للتراحي : وكلمة [ ٥٤]الأعراف: ١؟•^؛^،^ هل أموئ ئأ أثاب يّئَ 
كانفان والأرض، موات التخليق بعد العرش على استوي إنما تعار أنه على 

بلالعرش، على تفرا مكان ما إنه لزمأنيقال: المرادمتهالأستواءوالأسقرار، 
بصفاتوصفه يوجب وذلك ذلك، بعد عليه استوي ثم مضهلربا، معوجا كان 

يقولهلا وذللن، أحرى، والساكون تارة، والحركة الاصهلراب من الأجسام سائر 
ءاقل(رأ،.

آحر.شيئا وبعده نيئا آلتخي،ه يمل استحئ ؤؤ-^ قوله: قبل ذكر تعار )أنه ٣( 
آلنتو؛ت-ثأى أكءا أثل رئكر ؤإُى قوله: فهو الكلمة هده قبل ذكره الذي أما 

وقدرتهالصاع وجود على يدل والأرض موات الحلق أن بينا وند وامحم،ه 
فأشياء:الكلمة هده يعد ذكره الذي وأما كثيرة• وجوه من وحكمته 

علىالواله الدلائل أحد وذللئ، حثيتاه بمجم أمار أقل قوله: أولها 

ص*با,مج'آااجهأ، الير، النمير )١( 
ليلضاكنينفياشرامبر،*جما،جأا،صآاا~ْاا؛ومج؟،بمخرإر ، ٢١

وعج؛ا؛جماآ،؛ ص١٧١ومج"اا،جهآ، ص،"؛ وءجاا،جأآ، ص"اا؛ ، ج٧١
•١ صاّ• ج'"ا، دُحها، صآّأآ؛ 



الهكسرالتضسر قى الصفات آيات من الرازي موقف 

وحكمته.قدرته وعلى الله، وجود 

الدلائلمن أيما وهو وم؛;أه مثحربأ نآمحم وألممر ؤوآلئسى نوله؛ وثانيها 
والعلم.والقدرة الوجود على الدالة 

وحكمته.قدرنه كمال إلى إثارة أيصا وهو رآ'لآنح؛ه أ-ئيى لث ألا ؤ نوله.' وثالئها 
والماJرةالوجود على ياو.ل ْا ذكر إلى إثارة الأية أول فنقول; هذا ثت إذا 

جفقوله: كدك الأم كان ؤإذا اJطلوب، على أيما يدل وآحرئ والعلم، 
لولملأنه والعلم، القدرة كمال على دلياد أيمها يكون أن وجب آلت،راه يمز أثنرئ 

قبلهعما أجنيا كلاما ذك كان العرش على مستقرا كونه المراد كان بل عليه يدل 
كمؤالهعلى دليلا جعله يمكن لا العرش على تقرا م تعالى كونه فإن ، يعدم وعما 

علىقادر تعالى لأنه والثناء، المدح صفاُت، من أيما وليس والحكمة القاJرة في 
فشتالعرش، فوق ما وعلى العرش على والعوض الق أعداد جمع يجلس أن 

صماتمن ولا والدات اكمات وإبان 
علىجالسا كونه ألرأي(ه عل أسثوئ ومأ قوله: من المراد كان فلو ، والثناء المدح 
الركاكة،نهاية يوجب وهلءا يعده، وعما قبله عما أجنبيا كلاما ذك لكان العرش 

الملكوندابير ندرته كمال منه الراد بل ذلك، ليس ْنه الراد أن فثبت، 
المطلوب.وهو بعدها ولما قبلها لما مناسبة الكلمة هذه نمير حتى والملكوت 

أنهعليه والدليل وعاد، وسما وارتح علا ما كل عن عبارة الماء أن ٤( 
هله؛، ,ثْثهرؤم آلكماءتآء ءيلإنن ويرل ؤ قال: حيث مماء المحاب محمى تعالى 

فلو، محماء وعلوومحموكان ارتفاع له ما فكل كدللئ،، الأم كان ؤإذا [ ١١لالأنمال; 
فثبت،العرش، زكتى سماء الإله ذات لكانن، العرش فوق صجودا المالم إله كان 

لكلحالقا يكونه حكم تعالى والله سماء، لكان العرش فوق كان لو تعالى أنه 



الكسراكفسر فى الصمات آيات محن الرازي موقف ؤْنا

حتلأرى أف رتكآ لرك> يؤ ت قوله وهو الأية هدْ منها كثيرة، آيات في الموات 
خالقالكان العرش أهل كان لمماء العرش فوق كان ظو نا'محه 

محال(وهو ه لف

يهلكفالعرش [ ٨٨]الممص; )هنإثإيم' إلا هالك سء ءؤَةل ت تعالى قوله ) ٥( 
فيالوقت ذلك في يكون لا فإذن وهويبقى، يبقى فاد مكان كل وكذلك 
لهوجب الصفات من له جاز وما مكان، فى يكون لا أن عاليه فجاز مكان، 
المكان.في يكون لا أن فيجب، 
إذا)على( أنه هو يه التمسك ووجه ٤[ ]الحييين م»محه ت تعالى قوله ٦( 

)مع(وكلمة السطح على فلأن كقولما دالل.ات عليه كونه يفهم المكان في استعمل 
إذاعمرو ْع زيد كقولنا Jاكات اقترانها منها يفهم متمكنين في استعملت، إذا 

مماهاثه ت فقوله متمكنون، ونحن مكان فى الله كان فإن هذا استعمل 
فإنكذلك، وليس للاقتران يكون أن يبض كان م،اكته ت ؛اوقوله * ]الترة: 

الفلانيالمالك، ت يقال أونصرته معه وعلمه إليه ميله لكونه تعمل تؤْع( كلمة قيل 
حكمهستمحمرلكون )عر( كلمة فنقول والنصر، يالإعانة أي الفلاني، ٠عال٠للئ، 

الغير•عر 

الهلاك،عر ولأشرف الهلاك في لأشرف فلأن على فادن لولا القاتل يقول 
منهاشيء له حمل لما أرصه على أو فلأن أملاك على فلأن لولا يقال وكذلك 

العرشعلى استوي في نقول لا فكيف، واكلر، لإشراق، ا بمعنى حاصلها أكل ولا 
بعلمه.معنا هو تقول كما بحكمه عليه استواء إنه 

١[٣• ]الأنعام: يوؤل وئو لا ؤ I تعالى قوله ٧( 

امر،جي،جإا،صآاا-هاا.التمر )١( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

سللا يرى، لا أن ؤإما يرى أن فإما وحينئذ المكان به لأحاط مكان قي ولوكان 
كانيرىبالإجماع،^ن باطل زى لا ^ن 

أويرى فسواء مكان في يكن لم إذا وأما الأبصار. فتدركه به أجاحل مكان في فيرى 
البصرفلأن روي إذا وأما فظاهر. ير لم إذا أما الأبصار، تدركه أن يلزم لا يرى لا 
البصربه أحامحل ما كل لأن به بمحيهل لا البصر إن قلنا ؤإنما يدركه. فلا به يحتمل لا 

لوحد0القرآن ان الإنتدبر ولو المكان، عدم فرصنا وقد فيه يكون مكان فله 
.مكان( في كونه جواز عدم من مملوءا 

تعالى،الله رؤية نفي في الزمخنري بقول تدلأ مآخر موضع في ؤيقول 
تتعلى قوله هو الملأئكه هؤلاء عن الله حكى )مما ت نصه ما ، لقوله نا ح تم 
الاثتغالفان يهءه وبزموذ ؤ قوله: في فائدة فأي قيل '\[فإن ]غاير: هءه بومو0 وؤ 

بالله؟الإيمان سبق وقد إلا يمكن لا والتحميد بالتسمح 

)إنت فقال جدا فيه أحسّن وقد الكشاف،، صاحب، ذكره ما فيه الفائدة قلنا 
العرشحملة لكان بالعرش حاصرا لوكان تعالى الله أن على التسميه منه المقصود 

موجبالله بوجود إيمانهم كان ولما ؤيعاينونه، يشاهدونه العرش حول والحافون 
المدحيوجب، لا معاين مشاهد حاصر شيء بوجود الإقرار لأن والثناء للمدح 
والثناءالمدح يوجب، لا مضيئة وكونها الشس بوجود الإقرار أن ترى ألا ، والثناء 

بهآمنوا أنهم علم واكُظتم، والمدح الثناء سبيل على إيمانهم تعالى الله ذكر فلما 
فلوالكثاف، صاحبح الله ورحم ،. هناك(ل جالسا حاصرا ثاهدبوه ص أنهم بدليل 

وشرفا(ام.فخرا لكفاْ الكة هاوْ إلا كتابه في يحصل لم 

محمأا،جهآ،الضرالكر، )١( 
(.١٥٢يظرإلملٍاحِذالكثاذ،فى،)أ/)٢( 
rrrr^y,.عأا،جلإآ،اشرالكير،)٣( 



اوء^بيرالتمسير فى الصمات من الرازي ٠^٥^٠ مم 

)تدلI الرازي يقول ٦[ ]انمكّوتت عن إخفآ أف وإل • تعالى قوله ٨( 
العالم،من فإنه الخصوص على العرش على ولمس مكان في لمي أنه على الأية 
فيالداخل لأن مكان في لحوله يمكن لا المكان عن والمتغني عنه غني والله 

ههنابأنه إله ينار وما الاصقلال، سل على أوهناك ههنا بان إليه يثار المكان 
الجمإدراك العقل لجوز ؤإلأ هناك ولا ههنا لا يوجد لا أن تحيل يهناك أو 
ا.محال(ر ؤإنه مكان في لا 

•الرازي يقول ؛ء ]الشورى: آلأرءأاه< ؤ، ؤبما ألثتو؛ت ي، ما ت تعالى قوله ٩( 
للهعبد فهو والعرش موات الفي موجودا كان ما كل أن الأية بهذه ثبت )لما 

فىالكون عن منزها يكون أن العبودية تهمة عن كبرياؤه تقدست فيمن وجب 
والكرمحي(لى.والعرش والجهة المكان 
الأدلةإلى إضافة ، الأضواء* »اصفة خلالها من نفى التي النقلة أدلته هي هذه 
إلمهار'أ/الإثارة سبق والتي عموما تعالى الله عن الصفات لفي العامة القلية 

تعالى،الله عن الامتواء* ®صمة نفي على بها استدل الي الرازي أدلة ويعدذكر 
الاستواء*؟صفة  ١١تثسن، الي الأيات من موقفه هو فما 

ؤيعترضتارة وهويرتضيه أوالماؤيل يرجحه، الذي وهدا التفويض إما موقفه 
)فثبتيقول حيتا أخرى، ؤيفعفه تارة، وهويرتضيه الموقف أو أخرى، عليه 

ءآنزئ ^۶ قوله! حمل يمكن لا أنه والقلية العقلية الدلائل هذه بمجمؤع 

وص'لأ\.ص ص مح"]ا،جهأ'، الشبرالكبتر، )١( 
.١  ITص ، ج٧٢ ، ١ مج؛ الكبير، التمر )٢( 
اعتمدالش العقلة الشبهات عموما،ي تعار الله عن الصفات لتفي القلية الرازي أدلة يراجع )٣( 

الصفاتلفي الرازي عليها 



الكبيرالتمسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

هذاوعند والحيز، المكان وشغل والاستقرار الجلوس على [ ٠٤آلتغ؛اه 
Iمذهبان الراسخين حصل 

لأيةا تأؤيل قي نخوض ولا والجهة المكان عن متعاليا بكونه نقْير أن • الأول 
ونقولنختاره هوالذي المذهب وهذا ، الله... إلى علمها نفوض بل التفصيل على 

عليه.ونعتمد به 

،١التفصيل(ل على تاؤيله فى نخوض أن الثاني: 
الامتواه؛؛؟صفة  ١٠ل الرازي تاؤيلأت هى فما 

ثمومن التأؤيل يذكر فتارة ، لامتواء٠٠ ا صفة ١١ل الرازي تأؤيلأت تعاندت لقد 
الاستواء*صفة  ١٠ل تاؤيلاته فجاءت له. مقررا القول يذكر وأحرى عليه، يعترض 
كالا/;

نولان)فيه : [ ٥٤لالأءراف: \ذزأو(ه يمز أسثرئ جر' تعالى: فوله الأولى• الأية 
ملخصان:

السريركادمهم فى فقال: عليه الله رحمة القفال ذكره ما الأول: 
ئليقال: ^،، ٠١انفس عن كناية العرثى جعل ثم الملوك، عليه يجلس الذي 
:قالواوحكمه أمره واؤلرد ملكه له استقام ؤإذا د. وفملكه انتقض أي عرسه 

القفال.قاله ما هذا ملكه، سرير على واستقر عرشه، على استوي 

الطويل؛للرجل نولهم ونظترْ وصواب، وصدق حق ناله الذي إن ت وأفول 
فلانالشيخ وللرحل الرماد، كثير القيافة يكثر الذي وللرجل النجاد، طويل فلان 

علىأجراؤها الألفاظ هذه من شيء في المراد وليس شيا، الرأس اشتعل 

.١ ١ صء ، ١ ٤ ج ، ^٧ اممير، اكسر 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

يذكرههنا فكذا الكناية سل على المقصود تعريف منها الراد إنما خلواهرها، 
العقالقال ثم المشيئة، وحريان المدرة نفاذ والمراد المرقى، على الاستواء 

تدبيرهوكيفية صفاته وعلى ذاته على دل لما تعالى والله •' تعالى الله رحمه 

اللهعفلمة قلوبهم فى ورومانهم ملوكهم من ألقوم الذي الوجه على المالم 
عالمإنه قال! فإذا التنبيه، ينفى مشروؤل ذللثح كل أن إلا حلاله، وكمال 

ذلكيحمل لم أنه يعقولهم علموا يم ، شيء تعالى عليه يخفى لا أنه منه فهموا 
أنهمنه علموا قادر قال; ؤإذا حاسة، باستعمال ولا روية ولا بفكرة اللم 

غنىأنه بعقولهم علموا نم المكناين،، وتكوين الكائنات، إيجاد من متمكن 
والمدةالمادة وسق والأدوات، الألأت عن والتكوين الإيجاد، ذللث، في 

علىيجب بيتا له أن أحبر ؤإذا صفاته، كل فى القول وهاكذا والروية، والفكرة 
وحللبربهم لمالة يقصدونه موصعا لهم نصب أنه منه فهموا حجه عباده 

علموايم المطلوب، لهذا والرؤماء الملوك بيوت يقصدون كما حوائجهم 
فىبه ولم؛٠٠^ لنفسه، مكنا البيت، نللث، يجعل لم وأنه التنبيه، نفي بٌقولهم 

أنمنه فهموا وتمجيده بتحميده أمرهم فإذا ه، نفعن بعينه والبرد الحر دلمر 
والتعظيمالتحميد يفرح؛ذللث، لا أنه بعقولهم علموا ثم تعفليمه، بنهاية أمرهم 

عنه.والإعراضي بتركه يغتم ولا 

والأرضىالموات حلق أنه أحبر تعالى إنه ت فنقول المقدمة هذه ءرذت، إذا 
العرقي،على استوي أنه بعده أحبر نم مداغ، ولا منانع غير من وثاء أراد كما 
علآمحتوئ • قوله فكان وأراد، ثاء ما على المخلوقات تدبير له حصل أي 

والجلال.المللتح عرش على استوي حلقها أن بعد أي [ ٥٤]الأءآف: آلرإىه< 
أدئئيجث ءؤإI 0 يونس مورة في قوله هوالمراد هذا أن على والدلتل ئمقالالقفال؛ 

٣[]يونس: ألأثره يدإر آلمرني ءق أسترئ ثم ^١^ ستذ i، رإ'لأًرا ألتكو؛د، -حو أدى 



٨الكير التضمر في الصمات أيان من الرازي موقف 
لثنا^====^؛==^ 

فيومال آلع،ه عز آسثوئ ومأ ; لقوله التفسير مجرى حرى < ١٤ألأم فقوله; 
ظتلو ١^ أكل ثئى أوش م أ:زئ : تمرئ في نحن لأية ١ هذْ 

يدلوهذا [ ٥٤^: ١٠٢٠١١١]وألأم٤١٠ أ-ةق له ألا ٨،^؛ مثحرم وألث؛نأ والثمن وأفتني 
ذكرناه.ما إلى إثارة \لن؛وأه عل آنؤئ ؤ"م فوله; أن على 

استويالمراد; أن على التخي(ه عز آسنرئ >ؤيم فوله; حملتم فإذا قيل; فإن 
والأرصن.هوان الحلق قبل متويا يكن لم الله يقال; أن وجب الملك، على 

وماوتكوينها. تخليقها على قادرا العوالم حلق قل كان إنما تعالى إنه فلنا؛ 
ؤإشامصرو، زيد،وإماتة إحماء لأن تيابالخعل، 

يالمللئحالعرش رنا ففإذا الأحوال، هذه عند إلا يحمل لا ذلك ؤإرواء هذا 
بعدملكه على امحتوى إنما تعالى إنه يقال; أن صح الأحوال، بهذه والمللث، 

وتدبيرهالأشياء هذه في تصرفه ظهر إنما أنه بمعنى والأرض السموائت، حلق 
الموصع.هذا في صحيح حق جواب وهذا والأرض، موات الحلق بعد لها 

الوجهوهن.ا استولى، بمعنى امحتوى يقال; أن الجواب فى الئاني؛ والوحه 
هنارنعتد.ه فلا طه محورة فى شرحه فى أٍللنا قد 

ترتيبفي نفذت قدرته أن يمعتى العرش؛الملك، نفر أن الئالث،; والوحه 
اللكواللكوت(رى.

المرادأن )فثبت، ; ]ارعي:٢[ ه المنأى عز أثثرئ ^۶ تعالى؛ قوله الئانية; 
فوقمن أن يعني، والحفظ والتدبير والقدرة بالقهر الأجسام عالم على اّتواؤه 

الثالثة.الأية في الرازي كلام وساتي . _n-U، ١ ^١ ^، 31اكفسر )١( 
ءحب،ج؛>،الضرالكير، )٢( 





٨الضير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

.إنىلأبمضلإضصمام.''<("ء.ُملخو؛: 
-لوجهين صعيف القول هذا أن واعلم 

ليسبأنه قطع فقد والجهة المكان عن منزه تعالى الله بأن قطع إن نه أ; 
التأؤيل.هو وهذا الجلوس الاستواء من تعالى الله ماد 

فيهشاكا بقي بل والجهة الماكان عن الله بتنزيه يقطع لم وإن رالثاني(ر 
ماتعالى الله مراد ليس بأنه قاني أنا يقول أن إلا اللهم تعالى، بالله جاهل فهو 

التهلآمن خوفا المراد ذللث، أعين لا ولكني آخر شيء به مراله بل هره ظا به يشعر 
أنوجب العرب بلمان خاطبنا لما تعالى لأنه صعيف وهوأيصا قريبا، يكون فهذا 

اللغةفي للأستواء محنى لا كان وإذا العرب لسان فى موصوعه إلا باللففل يريد لا 
علىحمله فوجب، الاستقرار على حمله تعذر وقد والأستيادء الاستقرار إلا 

جائز.غير ؤإنه اللفغل تعهليل لزم ؤإلأ الاستيلاء 

أنوهو التاؤيل إلى المصير من لأبد أنه على قاطعة دلالة وهو •' ورالتاني( 
علىالاستواء لنقل ظاهر ودل الاستقرار امتناع على قامت، لما العقلية الدلالة 

يمان،الإيمان إن )ألا بلفغل؛ (؛ ١٠٩٨٤))أ/اأْ، سهإ ش أحمد الإمام أحرجه )١( 
١(؛٠ ٤ )ا/ الدين، إحياءعلوم مامت،، رجاله ت العراقي قال ( . . . _L_<، والحكمه 

أحمدرواء ( ٥٦ا/ )٠ انيوانل، مجمع ش الهيتمي وقال (؛ ١٥٠)آ/نيه، مفي والزار 
والصفايتح،الأسماء في البيهقي وأحرجه ثقة، وهو ثبيبح غير المحيح رحال ورحاله 

 /Y( ٠ ٩ )يلمحرم مولي رثايا.وهر ت ولفظه كوني، النقيل بن ّية عن ضيم ٢
هها(الرحمن نمى أحد إني اليمن: 

الخزالي؛رسائل مجموعة صمن (^ Al-AT/T)التفرقة، فيمل في الغزالي لكلم إلى يظر )٢( 
الدين،ؤإحياءعلوم 

الثاني•الوجه لإيضاح عندي من ]الثاني[ لكمة )٣( 



اوء^ويراكسمر في الصفات آبات من الرازي موقف وج

معا،سركهما أن ؤإما الدليلين، من واحد بكل نعمل أن فإما الاستقرار، معنى 
القل.ونوول العقل نرجح أن ؤإما العقل، عر التقل نرجح أن 

وحاصلاالمكان عن منزها الواحد الشيء يكون أن لزم لألأ باطل • و)اأتول( 
محال.وهو المكان في 

باطل.وهو معا القيضين رفع يلزم لأنه محال أيئا ت و)الدانى( 
العمليةبالدلائل شن، لم U فإنه القل أصل العقل لأن باطل ورالنالث،(: 

يقتضيالعقل في فالقدح النقل شت لم للرمل وبعثته وقدرته وعلمه الصانع وجود 
بتأؤيلونشتغل العقل بصحة نقطع أن إلا يبق فلم محا، والنقل العقل ُي، القدح 
الرادالحالخاء بعض قال فنقول هذا لمتا إذا المقصود في قاطع برهان وهدا النقل 

الشاعر:قال الامتلاء، الاستواء من 

مهزاقوذم نيف عير مث العناق ض بئر انتوى لذ 
•لوجوه جائز غ؛ر التاؤيل هذا قتل فإن 

اللهحق فى وذللث، العجز بعد الغلبة حمول معناه الاستيلاء أن •' رأحدأهاا 
محال.تحار 

وكانكانله٠نازعيتازءه، إذا كدا زامتورعر 
العرشلأن محال، تعار الله حق ر وهدا ذللثج، قبل موجودا عله المستور 

وتكوينه.بتخليقه حديث، إنما 

لتخصيصض فلا الخلوقاُتح كل 
فائدة.بالل.كر العرش 

بالكلية،الطاعن هده زالت، ؛الاقتدار الاستيلاء فسرط إذا أنا : )والجواب،( 



٨الكبير التفسير ش اكمات أيان من الرازي موقف 

الملكمرير وهو العرش، على الاستواء كان )ّ الكشاف؛ صاحب قال 
البلدعلى ملأن توى ام فقالوا الملك عن كناية جعلوه الملك مع إلا يحصل لا 

المكحصول عن عبروا ؤإط البتة، المرير على يقعد لم ؤإن مللن(، يريدون 
يدت قولك ونحوه ملك فلأن يقال أن من الدلالة في وأقوى أصرح لأنه بذلك 
العبارتينبين فرق لا وبخيل جواد أته بمعنى مغلولة، فلأن ؤيد مبسوطة، فلأن 

قيلرأسا يل له يكن لم أو يالوال قهل يده تبسط لم من أن حتى قلت فيما إلا 
ومنهجواد، قوله وبين بيته عندهم فرق لا لأنه مبسوطة يده فيه 

دأْ^؛j •' بخيل هو أى [ ٦٤]الماذدة: 4علوإمه أثي يد أبيد وهالت ؤ تعالى قوله 
بالتعمةوالتفسير هل، يولا غل ولا يد تصوير عير من جواد هو أى مبوثلتازه 

٠العهلن( صيق من بالتمية والتمحل 

يهولونأيصا فإنهم الباطنية اؤيلأت نفتحت، لا الباب هدا لوفتحنا إنا ت وأقول 
غيرمن تعالى الله حدمة فى الاستغراق [ ١٢]ث: رعثكه< ءؤةأ-ع قوله من المراد 
منهالراد [ ٦٩ت ]الأنيآء إبنهيره هل ؤملثما بندا يننار ت وقوله فعل، نمور 

التة،ومحناب نار هناك يكون أن غير من لخالم اك 
لففلكل حمل يجب أنه القانون بل تعالى، الله كتاب في ورد ما كل في القول وكدا 
عته،لانصراف ا توجب، قطُية عقلية دلالة قامت، إذا إلا حقيقته على القرآن في ورد 

أرادومن لأية، ا هده في الكلام تمام فهدا فيه، يخض لم سيئا يعرف لم من ولمت، 
وباللهالتقديس تأميس بكتاب فعليه المشابهات والأحبار الأيات فى الاستقصاء 

التوفيق(رآ/

)آ/'\آأ(.اصاف، ش الكشاف صاحب نول يظرإلى )١( 
=الأية هذْ عد حين، ،  ١٧٤ص ومجئ،جي، ا،جآآ، >،جا المير، المسير )٢( 



الكبيرالتشمير ش ارصفات آيات س الرازي موقف وآة0

نجدهبينما التفويض، ؤيضعف الأية، هذه عند الاستواء ؤيل تأ يرجح وهو 
استدلحيث التأؤيل، ويفعف آخر موصع في لأية ا هذه عند التفويض يرجح 

وهو— المعنى تفويض — تعالى الله إلا يعلمه لا المتشابه أن على الأية بهده 
هنتعالى الله مراد رليس ت فيقول التقويقس، اتجاه فى عنده المختار الرأي 

نمرقكثرة، اللفغلة هده مجارات فى أن إلا ، هرها  ١١٥به أسعر ما الأية هده 
العلنية،اللغوية Jالترجيحات إلا يكون لا البعض دون البعض إلى اللفغل 

وهذهالملمين، ياجماع جام غير وصفاته تعالى الله ذات في بالفلن والقول 
والفطرةإليه، يميل التعم، عن الخالي والقاو_، المسالة، في قاطعة حجة 

التوفيق(وبالله بصحته تشهد الأصلية 

تيقول حسن، >ؤيمانشرئوآلإىه<]امنان:بمْ[ت تعالى! قوله ت الرابعة ١^٧؛؛ 
والقدرة،الاستواء على حمله يجوز لا آلتخىه<؟ يمل آسثرئ • قوله معنى )ما 

فيه.ثم يحول يصح ولا تزل لم الله أوصاف، في والقدرة الاستيلاء لأن 
دليلهو الذي التغيير يقتضي لأنه جائز، غير الاستقرار روالجواب؛ 

ثمالمراد بل محال. الله على ذللث، وكل والبعضية التركيب، ؤيقتفي الحدويثح، 
[٣١: زمصد ثآذه حئ و تعالى كقوله تول وهوم ورفعه العرش حلق 

هدافعلى قيل فإن عالمون، بهم ونحن المجاهل>ون يجاهد حتى المراد فإن 
لقولهكغ.لاث، وليس الموات. حلق بعد حلوالعرش يكون أن يلزم ير النف

حلقعلى دحلتج ما ثم كلمة ! قلنا٧[ ]هود: ألعا؛ه< عق صتسه, ءؤوًءقارت. ت تعالى 

بالاستيلاء؛الاستواء أول، حث ؛  ١٣٥^^جا'ّآ، ، و٠ج٦١ المتشابهات؛ الأحبار ن م -
ويفلرأطساصص،صآيا.

مجأ،جي،الكبير، الشر :١( 



الييبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

موات(للرفعه على بل اتحرش، 

)اعلميقول: ٤[ ]الجدة: آلإّفيه عز آنزئ ^۶ تعار: قوله ت الخامسة ١^^٥ 
وجهين;على وأمثالها الأية هذه ثى العالماء مذهب أن 

اJراد.بيان إر اكرض ترك )أحدهما(: 

أسلمأنه وأما أقرب، الحكمة ؤإر أسلم والأول العرضإليه• ت )وثانيهما( 
يكونلا هذا، المرادمن أعرف ولا هذا إربيان أتعرض لا أنا قال من لأن ذن.لك 
أنعليه يجب لم شيئا يعلم لا أو الكلام وجوب عد؟ عند يتكلم من حال إلا حاله 

بالرسلوالاعتراف بالحشر والقول التوحيد ثلاثة الأصول لأن وذلك يعلمه، 
غيريكون متى أنه بتفصيله والعلم واجب به العلم أن واتفقتا أجمعنا الحشر لكن 

ألتاعدهعلم عنده أثه ^إن ت المتقدمة السورة فيآحر تعال قال ولهذا واجب، 
الجلالبصفات واتصافه ووحدانيته وجوده معرفة يجب الله فكذلك، [ ٣٤]لسان: 

وصفاتالإمكان وصمات عن وتعاليه الإجمال سيل على الكمال ونعوت 

مماالاستواء* واصفة هي، كما صفاته جمع يعلم أن يجب ولا النقصان، 
إلتهيتعرض من وأما واجا، يترك لم إليه التعرض ترك فمن بها العلم يجب لا 

والثاني، يعلم لا أن يلزمه ما غاية فالأول عليه هو ما حلاف فيعتقد فيه يحتلئ فقد 
كالكوتمركب جهل العالم وعدم ا مركب[ر ]جهل يكون أن في يقع أن يكاد 

إرأقرب أنه وأما الكذب، من حير الكون أن في أحد يثلث، ولا والكذب 
دونوالشارح شرحا له وكتب إسان صفه كتاب يهنالمر من لأن فدللق الحكمة 

رىما ممرا ولهزا ، المصنف 

٠١٠٤ص ، ٢ ٤ ج ، ١ ٢ مج الكبير، التمر )١( 
المص.لطم أثت U والصواب الركب[ ]الجهل الأصل في )٢( 



اوط^بيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

كلامهينصر من يجيء ثم المقدم المصنف على الإشكالات يورد الإنسان أن 
الشالمحادثة الكتب حال كان ؤإذا وكدا كدا أراد وإنما هدا الصف لم؛رد ؤيقول 
أنيجوز حكمة كل فه الذي العزيز بالكتاب ظنك فما كذلك قاصر علم عن تكتب 

^كتاب،وتمفلوادءىعالمأنيعالتكلم
علمأنه يدعي من فكتف ذلك، منه تقح يالفادني الكتاب عليه يشتمل فائدة وكل 

لأنأنزله ما كل ين تعار الله بان يقول أن لقائل لمس ثم الله؟ كتاب ر ما كل 
نبيهغير أحد إليه يحتاج لا ما القرآن في ولمل حائر المحاجة وقت إر المان تاحير 

ذكإر أقرب وهذا يعلم، لا ما القرآن في أن علم هذا نت إذا لغيره، لا له فض 
ينفيأن وهو شرط له الذهب هذا 3كن فته، الذي الالغ للتشابه يعلم، لا الذي 
قرءأيام الأيام هذه إن قال إذا قائلا لأن وهذا بمراد، لمس أنه قْلعا يعلمه ما بعض 
أيامالأيام هذه أن يريد ولا فلانة موت أيام الأيام هذه أن يريد لا أنه يعلم فلانة 

الرادأن ملم منا فكذك والمحيض أر 
منالمكاني والاستقرار والجلوس ذك، لاستحالة ذاته في نقصا يوجب ما ليس 
بعده.يجوز فيما والتوقف ذك بنفي القطع فيجب الماب ذك 

فريقنان:إليه يذهب ومن حْلر ١^١^؛،( )والمذهم، 

الاستقرارأو والانتصاب وهوالقيام ظاهره المراد يقول من )أحدهما(: 
المكار.

والثانيمحض، جهل والأول الاستيلاء، المراد يقول من رويانيهما(ت 
والثانيكفرا، يكون وكاد هوبدعة جهلا كونه مع جهلا،والأول يكون أن يجوز 

اللهأن اعتقد إذا واحدا أن كما وهذا بدعة، يورث بجهل فلمس جهاد كان ثان 
أنهاعتقد ؤإذا وكفرا، وبدعة جهلا يكون منهم أحدا يعاقب، ولا الكفار يرحم 



الكبيرالتمسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

غيراعتقاد أنه يكون ما غاية بدعة، يكون لا الحال مستور هو الذي زيدا يرحم 
عنبه يعبر والعرش ملكه، على توى ام منه المراد إن ت فيه قيل ومما معنابق، 
وهدايدخلها لم ؤإن الفلأنية بالبلدة المملكة سرير على قعد الملك يقال الملك، 

إلىإثارة [ ٦٤]المائدة: ؟4 أدعم علغ مفولم أثو يد أيود وقاك ؤ تعالى قوله مثل 
مرادولوكان الحقيقة، طريق على إلا الله يد على بان يقولوا لم أنهم ْع البخل، 

علىالملوك أن وهو تقرير قفل لهدا ثم عنه، الله كلام حل كذبا لكان ذلك الله 
ماأول يجلس بان العادة جرت ما يرة يأوبلادا صغيرة مدينة يملك فمن درحات، 

الواسعةوالديار الشاسعة اليائي يملك ّالهلانا يكون ومن سرير، على يجلس 
عليهيجلى كرمي وقدامه عليه، يجلى سرير له يكون خدمته في الملوك وتكون 
كانفلما المملكة، عفلمة عند إلا يكون لا العادة في والكرسي فالعرثى وزيره، 

العغلمة،عن العرف في ينبئ بما عبر العفلمة، غاية في والأرض موات الملك 
٦[]الصافات: ذثؤه و>اؤإدا ٢[ ]الإنسان: لمكاه >؛ؤأوا تعالى؛ قوله لهذا ينبهك ومما 

أنفي لم ميشك أو أيفلن [ ٢٣]الإنسان: رداه وءؤمحن [ ١٦]ق: آفي_،ه< وء1ؤوبمن 
يكونلا العرف في العفليم أن غير محماد، يجدله وهل الشريلث، من ظاهره المراد 
ذاإلا يكون لا العرف في الحفليم الملك فكاولك غيره، معه يكون ؤإنما واحدا 
المقهورأن هذا يؤيد ومما للعفلمة، مريدا ذلك فاستعمل عليه يستوي سرير 

أنهمأيفلن مكان، له يبق لم حتى الأرض به صافت له! يمال المهزوم المغلوب 
منسئما ولا مكان، بلا الجم يتهور وكيف له مكان لا صار أن به يريدون 

للمقهوريقال فكما المكان؟ عن الإنسان يخرج كتف، مكان في إلهه بان يقول 
ولههومتمكن الفاهر للفادر ل يقا له، واجب المكان أن مع مكان له يبق لم الهارن 
خلقمعناها رنم( كلمة هذا وعلى له، واجبا المكان عن التنزه كان ؤإن عرش، 

■القائل يقول كما وهذا الملك، على استوي أنه القصة نم والأرض، موات ال



الضيرالتفسير قي الصفات أيان من الرازي موقف ٨

لكن؛عرفيما إنه يقول ثم ، أشياء هه ويحكي مرارا، علي وأنعم أكرمني فلأن 
للمحكي.لا للحكاية )تم( فنقول؛ بهذا، يجاريني ما معه فعلت كنتج ولا 

جاءواستوي العرش، على استولى بمعنى استوي قيل ١^•^(: )الوحه 
ديوانمنها اللغة كتب في مذكور فكير النقل أما واستعمالا• نقاد استولى بمعنى 
القائل؛فقول الاستعمال وأما عنه. النقل يعتبر مما وغيره الأدب 

مهزاقوذم نيف عير من العراق عنى بمفر انثزى لذ 

والأرض،موات، الحلق قال؛ كأنه ذكرنا ما معناها ، رثم( فكلمة هذا وعلى 
والكرسيالكرسي من أعظم فإنه العرش، على استوي منه أعظم هو ما ههنا ثم 

والأرض.موات الوسع 
أنهيفيد ولا ٠لاهر القول وهذا الاستقرار المراد إن قيل الثالث(: روالوحه 

أحديثلث، ولا الخروج على فلان رأي تقر ام يقول الأنسان لأن وذللئ، مكان، في 
إنهيقال أن فيه يجوز لا الرأى أن لما وهوالخروج، مكان في الرأى أن يرد لا أنه 

استعمالعند التمكن فهم فنقول هذا علم إذا مكان في يدخل مما هو أو متمكن 
استقرقائل قال وإذا مكان، في وكونه التمآكن بجواز مثروحل الاستقرار لكمة 

العرشعلى امتقر الله القائل فقول فلأن، في 
مكانفي يكون أن عليه يجوز سا أنه يعلم لم ما 

فييكون أن بجواز مثروحل اللفعلة هذه من مكان في كونه فهم فإذن يجوز، لا أو 
هنفعلى الشيء تقد>م يلزم اللفغلة هذه من امتفيد إن مكان في كونه فجواز مكان، 

٠محال( وهو 

٦٧٠—  ٣١٦٨^جء٢، ، ^٣١ اعير، التمسر 



٨اJكبير التمسر في الخيمات أبات من الرازي موص 

تيقول ٤[ ]الحديد: آإنأإ(ه عل أسؤئ ؤحر' تعار• قوله ت السادسة ١^٥؟،؛ 
القدرة(دلائل منه )والمقصود 

'.يقول حث [ ٢٩:؛ yiJi]النثمآءه إل آنثوى • تعار نوله • السابعة ا(تية 
ذلكعن منزها يكون أن يجب تعار فالله الأجام، صفات من ذلك كان لما و) 

ولوالتراحي يقتضي ل>نفئه ٠^^ ■ قوله لأن ادْ ذعلى يدل ما الأية في ولأن 
ولوكانلاإوبالكانلكانذلكالخالوحامخأولأ 

يقتضي^ئم ت لقوله لأرض ا في ما حلق عن حرا متأ كان لما أولا حاصلا 
الاستقامة،هو الاستواء أن وتقريره التاؤيل، وحب هدا. بت ولما التراحى، 

فمدهإذا المرسل كالهم إليه استوي قيل يم واعتدل قام إذا العود استوي يقال 
.اخرآ ّىء إن^ يلفت ان عر من ويا مقصدا 

م،'تس س 
سأ٠كل ؟؛٤١ 

اعير،عحْا،جبمآ،صأاآ.التمسر )١( 
الضراهم،ح>،جآ،صأْا-هه>,)٢( 



ؤج
الكبيرالتفسير فى الصفات ايات من الرازي موقف 

التالث

ضوءعلى الرازي موقف ا ذقال

والجماعةالسنة أهل عقيدة 

وافقوفد الاستواء®، صفة  ٠١و نفيه في والجماعة السنة أهل الرازي حالفه 
حدعلى والتجسيم التشبيه يستلزم ذلك محبون وأن ، الامتواء ينفون الدين المعتزلة 
صفة IIلدلالة نفيه فى حالف كما ونقلية، عملية بأدلة نفيه على وامحتدل ، زعمهم 

))صفةدلالة ن محنفه ة الأشاع ا ٠ متأني أن اذ الالهتعاJ,، عد , علء الامتءاء® 

ض.ءر>سة
يعتمدالذي وهدا الصفة، لمعنى تقويمي من إليه ذهب فيما أيما ، حالفكما 

ذه_،فيما وحالف، [، ٠٤:آية من موقفه من ظهر ما وهزا ويرجحه، عليه 
٣[.و]الجد؛: ٥[، ]د: آيتي في ، التوقفإلى وذهب، للتأؤيل، إيجاب من إليه 

الرسولإلا يعله لا ما القرآن في أن من إليه ذهب، فيما حالفؤ كما 

•وجوم من عليه الرد وسيكون 

;تعالى لله الاستواء® ))صفة محبومحته ١لآولت الوجه 

الأمة،سلف واتفاق والمنة، محازكتاب تعالى لله محابن، المرقى على )الاستواء 
/(٣)•أرمل( ني كل عر أنزل كتاب كل في ثان هو بل المنة، وأئمة 

)0\إ1'ي.لابزتمة، يأن-طسلاسة: يفر: )١( 
(.١٢ ١٥)م/المحمود، مد\زحمن د/ الأنام،: س سة ابن ، موقفينظر ، ٢١

(.٥٠)ا/للجادز، ومحننلرالغنية: (؛ ١٨٨)أ/تيمية، لأبن الفتاوى؛ مجمؤع )"١( 





لتتء
الذ^سرالتفسير في الصلات أبات ْلمن الرازي موكف 

،؛وأبوحاتمالرازىلم؛واادارسل؛،؛وأبوزرءةالرازى١ وإ'ّحافبنراميه 
بطةوابن ساكىحمالينضفرأ،رص؛ ،؛ الأثعرى وأبوالحن 
وأ؛وءمراسشره،؛الخكرىّ؛ 

الجيوشواجتماع ؛ ١٧٥ص للذمي، العلو: في المديني بن علي فود الى لينظر 
(.٢٣٤)T/القيم، لأبن الاذب: 

الجيوشواجتماع ؛  ٠١٧٩سللدمي، العلو: ني دامحويه بن إّحاق فول، إلى ينظر  ٢١١
الإّلأمة،)أ/آ"آآ-'اآآ(.

ثقةحانظ، إمام، الري، محدث يزيد، بن الكريم عد بن الله هميد هو الرازي ذرعة أبو  ٢٢١
تالتهريب وتهيب (؛ ٤٨) ٨٥-  ٦٥)م)/للذهي، البلاء; أعلام صر I يتفلر مشهور. 

(.٤٣٣٢) ٦٣٦والتقرب،)\إ(، ٤٩٦٣)٢٥-  ٢٢لأبنحجر،)٤;
محيرت طر مشهور. ثقة حافظ•، إمام، الري، محدث إدريس، بن محمد الرازي، أبوحاتم )٣( 

حجر،لابن التهدب: وتهذب (؛ ١٢٩) ٢٦٩للدهي،الملأء: أعلام 
الزرعةأبي فول، إلى ؤينفلر (. ٠٧٣٧) ٥٣)أ/والتقرب، (؛ ٦٦٣١) ٢٥-  ٢٤)ه/ 

،١ ج ، ١ )مج للألكاتي، الاعتقاد: أصول، ثرح ني الرازي حاتم وأبي الرازي؛ 

الغ،االعقاتد صمن ، ٢٨٢وص صهم\أ، 

الثغر،ض إر رمحالة في الأثعري الخن أبي نول إر يطر )٥( 
الشافمي،الفقيه، الموفية، شيخ الثسرازي، الفارسي، حفبفح، بن محمد أبوعبدالله )٦( 

فيوالشن، والتحقيق الأصول،، في الفصول، له المصنف،، نة، وال;الكتاب المتمسك، 
للاصفهاني،الأولياء: حلية ينفلر: منة. وثلاث وبعين إحدمخ، ستة نوقمح، الوصول،، 

>(.٢٤٩)، ٣٤٧٣٤٢/١٦)ليومي، أءلأماكلأء: وسر (؛ ٦٦٠)، ٣٨٩٣٨٥/١٠)
(.)ه/٦٧تيمية، لأبن الفتاوى،: مجموع في حفتف، ابن نول، إر ينظر )٧( 
ا؛نبملةاسريفيالإ؛انة،)مآآا(ؤطرإرمل،)٨( 
الجيوشواجتماع  ١٢٤٦ص، العلو:في الطلمنكي عمر أبي قول، إلمح، ينظر )٩( 

)أ/أ؛ا(ّالقيم، لأبن الإمحلأمة: 





الوقاJيرالتمسر في الصمات آيات من الرازي موقف مم 

درعالى(كلها المواضع هد0 في عدي قد الاستواء فعل أن ليجد التنزيل محكم في 
بدونالاستواء لمقل فيها أمحلرد كما الخلووالارتفاع، على الدلالة في نص هي الش 
ال>قيةيلالاستواء إلا )ه يرد لم أته على يدل مما لأم، 

الخلوأآآ،.في حقيقة الاستواء فلفغل 

تعالى.الله علو على الاستواء® *صفة لدلالة الرازي نفي يعلل الإيضاح وبهذا 

بها.استدل التي أدلته إبطال الJالثت الوحه 
الاستواء®،*صفة لنفى ونقلية عقلية بادلة استدل الرازي أن ذكرنا وأن سبق 

كالأش;بها استدل التي أدلته إبطال وسكون 
:انمتلية أدلته لال إJ۵أولا: 

الخ.منه... أصغر أو منه أكبر لكان الرثن على كان لو قوله على الرد ١( 
بجمليس عرسه على تو م الله! لمياينة المثبتون )يقول تيمية؛ ابن يقول 

بالقلمعلوم ومباينته وعلوه مع، بالتابتا عرسه على فاستواوه متحيز، ولا 
هع.المع 

أنإما كقولهم! ثى ام على لكونه النفّاة دلأتل ؛هللت، متحيزا يكن لم ؤإذا 
للعرش.اؤيا ميكون أن ؤإما أصغر، يكون أن ؤإما العرش، من أمجر بكون 

ونحومخمما، عي ني فيمخصوص مقدار له كان كدللث، كان إذا ت وكقولهم 
إذافأما متحيزا؛ حما كان إذا يلزم إنما هدا • لهم تقول المنبتة فان ، ذللث، 

سر.بتمرف (، ١٩٩)ا/للهراس، ١^^; اكيل.0 ثرح )١( 
(.٦٧٤)Y/ الشم، لأبن ب: المواعق )٢( 



٨الكبير التفسير في الصمات أيان س الرازي موقف 

اللوازم.هده من شيء يلزم لم متحتزا حسما يكن ولم العرش فوق لكن 

بجمليس أنه مع العرش على أنه سلموا إن ت أمرين بتن العلوهم فنفاه وحينئذ 
عرذلك بنوا إنما فإنهم عرشه، عر علوه نفي عر لهم دليل كل بطل متحيز ولا 
الملزوم،فينتفي منتف واللازم متحيزا، حما لكونه مستلزم العرش عر ءالو0 أن 

بميىسوصالواردْفىولا ^يرعراض، 
المهللوب.هو وهذا يعارصه. ما العالم عر علوه بإثبات والسنة الكتاب 

منفرداجوهرا أو متحيزا يكون أن لزم العرش، عر ت قلتم متى ت قالوا ؤإن 
؛الضرورة.ال الفمعلوم التحيز نفي ْع العرش عر العلو ؤإثبات 

داخللا موجود إنات من المعقول إر أقرب القول هذا أن ريب لا ت لهم قيل 
؛أحدهما ت قائلين قول العقلاء عقول عر عرضنا إذا فانا حارحه، ولا العالم 

موجودبوجود I يقول وآخر خارجه؛ ولا العالم داخل لا موجود بوجود ت يقول 
الفعلرْولكنن، المعقول، عن أبعد الأول القول لكن بجم، وليس العالم حارج 

لزممقبولا والضرورة الفهلرة هذه حكم كان فإن إنكارا، أعفلم للأول والضرورة 
التقديرينوعر الثار، للقول إنكارهم يجز لم مقبولا يكن لم ؤإن الأول، يهللان 

الطلوبوهو العالم بخارج ليس أنه عر حجة لهم يبقى لا 

الفهلرةحكم يملون وأنهم أصولهم، نناقض به ييين فيه لهم حيلة لا تقرير وهذا 
أقوىهو ما والضرورة الفهلرة أحكام من يردون بل واكحكم، بالتثهي ؤيردونه 

يقبلونه.مما للعقول وأبده وأبين 

بأنهذلك ينفون إنما وهم عنه، خارج للعالم مثاين أنه بيان هنا والمقصود 
منفردا.جوهرا ؤإما ، حما إما I متحيزا يكون أن يستلزم 

هذايحاذي ما غير العرءس من الجانب هذا يحاذي ما كان إن أنه وذناك 





الء^دراومسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

هذاولكن نظيره، إثبات ْع الشيء ينفي ْن خطأ يعلم أن هتا المقصود ولكن 
الأساناسواء مثل أه ظن حيث ١لعرش، على امتوائه مفهوم في خْك من الخطأ 

أصافلأنه ذلك؛ على يدل ما اللففل هدا في وليس والفلك، الإنعام ظهور على 
وصفاته.أفعاله سائر إليه أصاف كما الكريمة ه نفإلى الاستواء 

كمابأيد، ماء اليني وأنه فهدى، قدر أنه ذكر كما استوي، يم خلقه أنه فدكر 
ذك.وأمثال ؤيرى، يسمع وهارون مومحى ْع أنه ذكر 

لمكما المخلوق يتناول عاما ولا للمخلوق، يملح مهللقا استواءا يذكر فلم 
الكريمة.ه نفإلى أصافه امتواءا ذكر ؤإنما صفاته، سائر فى ذك مثل يذكر 

لكان— ذك عن تعالى — حلقه هومثل أنه الممتع الفرض وجه على قدر فلو 
الغنىأنه عالم قد بل لخلقه مماناد هوليس لكن إذا أما خلقه، استواء مثل استواوه 

عنوهوالغني إليه مفتقر سواه ما كل وأن ولغيره، للعرش الخالق وأنه الخلق، عن 
غيرهيتناول امتواءا يذكر ولم يخصه، استواء إلا يذكر لم وهو سواه، ما كل 
به.يختص ما إلا وحلقه وسمعه ورويته وقدرته علمه في يذكر لم كما له• بملح ولا 

لووأنه إليه، محتاجا لكن العرش على مستويا لكن إذا أنه يتوهم أن يجوز فكيف 
علواوالجاحدون الفلال٠ون يقول عما وتعالى سبحانه عليه؟ من لخر العرش سقهل 

كيرا(لا،.

;النقلية أدلته على الرد تانيا: 

فيكان لو [ ١٧]الحانة: ،~يه4 بجمز مئئم رنك مح، •' تعالى قوله آ ١ 

العز،أبى لاين الطحاؤية: العقيدة ثرح • ؤينظر )ُ]/هأ~اه(؛ الفتاوى، مجمؤع 
(.٣٧٢)ا/





اكيسيرالتفسير فى الصمات ابات من الرازي موقف 

مشكلان;مقامان ولهم وغيرهم 

الحوادث.حلول ألة مت 

مه.اسلوق 'انر ورالثانية(: 

الموضع.ط؛ غير في مدكور ت \لأفش المسألأ وحواب 

لأمرمدبر ولا مصور ولا بارئ ولا حالق لا أنه الئاذي؛ السؤال وحواب 
حولمن عباد0 في ما وكل ، به إلا قوة ولا حول فلا هو، إلا والماء الأرض 

.سوا٥ عما غيوالغنى بنفسه هوالمتصرف أنه الأمرإلى فتعود هوصبحانه، فيه وقوة 

الأيهدا فوقه ومن العرش يحملون العرش حملة بان القائلون أي وهؤلاء 
فإنالنفاة، يقوله مما شيء كل على والقدرة سواه عما الغنى صفة في أكمل ذكرناه 
—فوقه من يحملون ولا العرش يحملون العرش حملة بأن القائلين أي — أولتك 

يأتي،ولا يصعد، ولا ينزل، أن يقدر ولا بنمه، يتصرف أن يقدر لا يقولون؛ 
عليه،هو الذي عرشه بها يحملون قوة عباده في يخلق أن يقدر ولا ، يجيء ولا 

مثلعلى يقدر لا كونه من وقدرته بقوته عرشه فوق وهو حملوه إنما ويكونون 
وحلقالأمثاب حلق إذا سبحانه أنه كما بنفسه، إلا نفه يقيم أن يمكنه ولا ، ذللث، 

الاقتيءارفي وأبلمر أكمل ذللث، كان والأرض الوات أمر ودبر أحرى أمورا بها 
يقدرمن فان بها؛ بخلقه غيره في أحرى قوة حلق بغير وحده الشيء يخلق أن من 

حلقهكان ولهدا ذك، على يقدر لا ممن أبع المخلوقات في القوى حلق على 
علىالدالة الأيات أعفلم من والحركات والإدراك القوى من فيه ولما للحيوان 

[.٥٨ألتيزه ألقوم ذو ١لرراد، م أس ُؤءة تعالى• الله قال وقوته، قدرته 

ومقدراهالعرش بقياس الله قياسك ت كله هن.ا من )وأعجب I الل|ارمى يقول 
العرشمن أكبر الله كان إن العميان كالمثيان وزعت أوكبير، صغير س ووزنه 



B
اكشيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي صوفف 

السمواتالعرش إلى صم إذا فاته مثله كان ؤإن العرش، عن فضلا فيه ادعيتم فقد 
يفللات وصلا بها، يلعب وترهات بها تلكم خرافات مع أكبر، كانت لأرض وا 

والمنظورفقيههم، هذا لقوم والحية لسانه، قشرة ^ ٥٥١لله يعمل هن لوكان بها، 
والضلالاتالجهالأت هده وكل النفلر، وهذا لكه؛ التمييز هذا مع إيه 

حلمه،كل من وأكبر شيء، كل من أعظم الله إن النفاخ اشاق لهذا فيقال 
استقلوهولا بقوتهم، حملوه العرش حملة ولا قوة، ولا ععلما لعرش يحمله ولم 

يقدرنه(حملوه ولكنهم بعرشه 

أنأثبت فإنه معللوبك؛ نقيض على تدل المسالة هذه يقال أن النالث الوحه 
أنهالخناب هذا وفناهر القيامة. ؤيوم اليوم ذلك مع يحمل وأنه حملته، له العرش 

العرشحملة أن على الخهل-اب دل مواء ذلك ْع يحمل العرش وأن العرش، على 
أبلغهو ما على دل فقد أيئا، ذلك على دل فإن ذلك، على يدل لم أم يحملونه 

أوتفويضها،تأؤيلها إلى يحتاج الأية هنأه هو حالف إذا ثم ممللوبه؛ نقيض من 
كونهتنفي فوقه لما الملائكة لحمل أو ولحملته للعرش المثبتة الأيات تكون فلا 

)يلزمقوله; ولكن ومقتضاه، موحبه صد الدليل على تعليق هذا العرش• على 
هذاومحن الأية موجب ين الجمع إلى فيحتاج التعارض، باب من الافتقار( 

هذامدلولها، نقيض على قول يعارضها أنه يقال ما لأحل الأية تكون لا الدليل؛ 
عاقل.يقوله لا 

٧[]U>: امحس4 صوف قوله: عن ثم ذلك تقرض في الرابع: الوحه 

لأين١لأئير،والأئر: الحدث >؛_، في الهابة ينفلر: الكلام، كثير أي الشاق: )١( 

لف.العماتي صمن ، ٤  iTص العند، يثر عر معيد بن مثمان نقض )٢( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
لأ؛0؛ا=======^=^====^^^^=^=^=== 

يحمل،عرشا لله أن يوجب [ ١٧]الحانة: عسهه مونذ ملهم ره عزش ومل ؤ • وقوله 
الملكفإن الجهمية، من طائفة تقوله كما هوالملك ليس العرش ذلك أن ؤيوحب 

يحملونحلقه حملة من ماديكة لله أن على الأية دك فهنا الخلق مجمؤع هو 
ثمانيةإما ثمانية يحمله القيامة يوم أنه وعلى حوله، يكونون وآخرون عرشه، 
قولإلى أقرب المثبتة مذهب إلى وهذا وصفوف. أصناف ثمانية ؤإما أملاك، 

ريب.بلا النافية 

قفوكالفوقه، ما إلى ية بالنالرير اللغة فى العرش أن ت الهج^نح 
إليهية بالنهو وليس عرشا لله جعل قد القرآن كان فإذا تحته، ما إلى ية بالن
أنهيقتضى وذلي ، عير0 إلى ية بالنرير كالإليه ية بالنأنه علم قف، كال

العرش.فوق 

عرشومل ؤ • لقوله الله، إلى مخموصة العرش إصافة أن السادس! الوحه 
اللهإلى المضافان سائر في كما تخصه إضافة الله إلى مضاف أنه يقتضى رشه< 
هذهفى الله إلى ممافا العرش كان ؤإذا ونحوذلك، الله، وناقة لله، ١ سن، ت كقوله 
ليسما ية النمن الله وبين بينه يكون أن يوجّب، وذللثح اختصاص، إضافة الأية 

العرشبين مشترك أمر ذللثح وغير والقدرة الأستيلأء من الجهمية يذكره فما لغيره، 
الإضافةمن اكابته يكون أن تض بها احتج الض الأية وهذه المخلوقايت،، وسائر 

ءؤ-م،ش '•كقوله لغيره ليس بالله للعرش اختماصه ونوحب، المشترك القدر هو 
وأيهماأقرب، عليه الدلالة إلى أوهو المثبتة، قول، على يدل( أن إما وهذا ره^ 

كتابمن يذكرآية فلم ألزمناه، وهوالذي كانفقددكالآيةظلىسسسمللو؛ه، 
أةوىل١،.معللوبه على دلالها بل فيها، دلالة لا وهي إلا مهللوبه على الله 

(.٣٦٧ ٣٦٥)ه/ سمية، لأبن ت الجهمية تلمس بيان فى الوجوه هذه 



او3كسرالتضسر في الصفات آبات ْس الرازي موقف 

ماثاي متو ؤ رألازص آلثث>ت خؤ، أدى أس روقأ ؤلُك> تعار؛ نوله ٢( 
حالقأن بعد العرش عر امتوى تعار الله بأن [ ٥٤]الأ■ماف: ١^،؛،^ ؤ أّركا 

•وجوم من عليه فالرد الخ. عليه... مستويا يكن لم هدا وقبل والأرض، موات ال
عالشيء عر منوي فكل خاص، علو الامتواء له: يقال ؛ الوحه 

عليه.مستويا شيء عر عال كل وليس عليه، 

ملما كل ولكن عليه، وامحتوى توعليه، مإنه عاليا كان ما لكل يمال لا ولهذا 
حلقبعد كان أنه الله أخبر والذي عليه، عال فإنه ت غيرْ عر استوي أنه فيه 

مستوياكان أنه يجوز أنه مع العلو، معللق لا ااالأستواءا٠ والأرض موات ال
خلقلما ثم الماء، عر عرشه كان لما والأرض، موات الخلق فبل عليه 
عليه.تويا مكن ولم عليه، عاليا كان العالم هذا 

وصفعرالمخلوهامحت، علوه أن ت فالأصل عليه، امحتوى العالم هن.ا خلؤ، فلما 
كذلك.وقدرته وكبريازه عفلمته أن كما له، لازم 

أثزئفيه: قال ولهذا وقل-رته، بمنيثته يفعله. فعل فهو لاستواء ا وأما 
علوهوأما بالخبر، المعلومة معية الالصمات من الاستواء كان ولهذا لممحاه آء 

المعلومةالعملية، الصفاُت، من الإئيارت< أهل أئمة عند فهو المخلوقات؛ عر 
،٠»عل المع بالعقل 

اسنوأهلالكتاب،أنالحرشخلقمل
الابتداءلكان العرش عر تقرا ملوكان الرازي؛ قفول والأرض، موات ال

(؛٣٣٦)ه/ الجهمية، تليس بيان وينظر صها،ّآ؛ يمنة، لأبن • الزول حديث شرح 
حقي.معاذ حمد أت 







^٠٠^الكبير التفسير فى الصفات آبات من الرازي موقف 

ماكل لأن وذلك سار، الله مخلوقات من مخلوق العرش أن معلوم هو مما 
ؤؤآلبمقمت تعار الله قال وأوجده، تعار الله حلقه هومخلوق الوجود على كان 

[١٠٢لالأنuم:شءه َلمو مل وهو ةء._دوْ ّرنو ءًكفي خطى يو إلا إلن لا" ربمحأ أثه 
مخلوقفهو الكون هدا صمن من والعرش مخلوق، الكون هدا من شيء فكل 

أيثا•

مخلوقالعرش أن على دلا قد والسنة القرآن إن ت يقولون وأئمتها الأمة وسالف 
أتظييِه^^، ٠١٢رب ءاؤودو ت تعار فال وأوجده حلقه تعار الله مخلوقات من 

فالعرشمخلوق، مربوب وكل ، مربوب بأنه موصوف فالحرش ، [ ١ ٢ ٩ ]التوبة! 
،.١١اللهمخلوقات من مخلوق 

وأئمتهاالأمة سلف اتفق وقد فنائه، وعدم بقاؤه منها بخصائص تمرد وقد 
بالكليةيمنى ولا يعدم لا ما المخلوقات من أن على والجماعة السنة أهل وصائر 
ذلاك١٢/وغير والعرش واكار كالجنة 

بل، ؤيمهلره ينقه فيما ولا الستة، الأيام ر حلق فيما داخلا يكن لم فالعرش 
رثبت وقد العرش، بقاء من القرآن عليه دل( ما على دلت، المشهورة الأحاديث، 

اللهنألثم قإدا ، ...  ٠٠ت ه الني قال، الرحمن، لعرش مقف عدن حنة أن الصحح 
'ش°ضزفزتمئ ذ\:وو\ص ئإنةأننثاو؛ءنة، ااسداطوةاكنثزنى، 

الثخض.(>م.

٠٦٩صرالتميمى، محمد د/ ت وتحقيق ة دراٌالعرش، وكتابه ثسة أيى بن محماو )١( 
لأحمدالخهميةواترنادتةت عر الرد : ؤيظر (؛ i (T'U/Wثمة لأ؛ن مج٠وعاكاوى; )٢( 

ابنحنل،صحإا.

سيلفي المجاهدين درجات باب والسير، الجهاد كتاب صحيحه، في البخاري أحرجه )٣( 
=٧[؛ ]هود: أتآه؟4 عد عزشئ, ءؤوحق١ث باب التوحيد، محاب وش (؛ ٢٧٩٠)الاه، 



اوٍىيرالتفسير ش اكمات آيات من الرازي موقف 

نفحذكر بيمينه، موات للوطيه الأرض، بقبضه أحبر لما تعالى الله أن كما 
النفخةذكر ثم الله، ثاء من إلا والأرض موات الفي من وصعق الصور، 

الكتاب،يوصع وأنه ربها، بنور تشرق لأرض ا أن وذكر ها، يقوم التي الثانية 
الكفارسوق وذكر ، عملت، ما نفس كل توفى وأنها ، والشهداء ؛النبتين ؤيجيء 

أقهآدنإت تعالى; قوله إلى الجنة. إلى المؤمنين سوق وذكر المار، إلى 
أقثهتنيث تلذك بن ئإق إلثق< أوتى . أيهلوث ي كد ثاثثوق 
َوتا® أكتجن نى أق محي اشِ ي @ ١^ ئ ص ه صذ 

مثلؤبماتأيوئ أنمثمؤ همم قمبمتؤ -كس،ثا وألأوؤ هدره، حى أثث 
الثمينق ثن ءثعى آلقؤر ق ونحح ئيمكت. ثنا نبمتق ثبمثم إثم؛سنهث 

بميلأ.مام ئم ^دا محا ب ئ م أة ثاآ ش إلا \يو>؛و ي ومن 
يؤئم إلض ويم وممى ؤآلشتدآء أفنثف محبمايء آلكثثا وؤبجع ثبمأ سور ٦؛^>، 

أهوسى سأنف. تأ آعلم نئو عمثت، ئآ ثثى َةو ؤؤذق يقلمن. 
يوم١^٢ حريمآ ثهم ؤهاد فتكئ، ■ةت/_ك ^١ ثئ يمع جهم إق ً==قثروأ 

حقتاوعأ دق هاوأ هندا بجوم لثاة رأؤم ءض ءلإم تأوئ محم رسل، 
موىئئس مها ٤؛؛^، -بمهثر أبؤمئ، أدحوأ نز وا ألكغؤر< عق آددداد_، كثه 

وفيكنإدا حئ رمع آلجنذ إل وإلإ أيم؟ أليلخت< نسى آلقّن. 
اصدنثاوأ © غلين طتِ يًم ثء ضءا ك نءاد }ي 

ثمئم يشق غث أيبمنة يكن سزأ ألأص ثآؤثا وعدئ صدقا لمح، آم 
ويمريي رنجم بمني بميمة ألممح، حول؛ من ■ءآهركن آتككه ( Jyj© ألشلتي 

داخلاالمرض يكن ولم [، ٧٠-  ٦٤]الزمر: ©ه ال>نؤير، ث،1، آ-ثند ونل لي -أ
د؛عهدة؛ وآداد أ؛دين I تعالى قال كما ؤيغير، ؤيبدل ؤيهلوى يقبض فيما 

(.٧٤٢٣)[، ١٢٩]١^: ص4 آمحمح، ثق اوم 



الكبيرالتفسر فى الصفات ابات من الرازي موقف 

أنجالهاؤالعلكعي وامة بجنذ يؤل آكم1ء ا1وائعن وست يومذ و!جدة 
بعدببقائه تعالى الله حبر ؛ا-لأا[،؛1 ]الحائتتوه ئنية بومذ محومهم رش مس ويل 
حبراوالأرض الموات حلق قبل بكونه أحبر كما والأرض، الوات تغير 

والأرض،الوات من له نميرا وصاحبه ربه أنه موصع غير ني وأخبر مهللقا، 
A[،\ لاوِؤسون: .ه آلية آكتيى تب آلكج آلكثوت رب من ت كقوله 

ذوألودود أشور • كقوله موصع، غير في العرش ذو بانه ه نفذكر كما 
؛شأنآحرأ له العرش أن سين كله فهدا [ ١٠-  ١٤]ازوج: .ه ألنجث أتنجر 

اللهعن الأستواءاا ارصفة نفي إلى يودى لا فهذا يفنى العرش أن سلمنا ولو 
وليتثاء، متى تعالى الله يفعلها فعلية صفة الامتواء٠١ صفة  ١٠لأن تعالى، 

أبدا.عكس ولا الله، إلى يحتاج الذي هو فالعرش ذاتية، هي 
كونهمع حلقه، مع أنه أحبر تعالى الله ٤[ ]الحييين ه منكن • تعار قوله ( ٤ 

ألثثوب■•اى وهواةنكا ت تعار قال، كما الأمرين، بين وفرمح، عرشه، على مستويا 
من؛من رن، من؛ا بجج وما  j٧٥١، يج ما بمؤ الم،ءا آسوئ م أتمّ سنة ؤ، رأ'لأربمد، 

حلقأنه فاخبر لو٤١< بنمر تؤذ يثا ؤآثذ َكثم ما ق مع؛ؤ نهو يآأ بمج دما آلهن 
منأعمالهم يبصر خلقه، مع وأنه عرشه، على مستو وأنه والأرض، الوات 

؛حقلإ كلاهما بل علوه، تبطل لا ومعيته معيته، يناقض لا فعلو0 عرشه، فوق 

١[.٣• ]الأنعام: ألأبمنزو دق وهو آلابمنر ثنفي>=كث ولا تعار؛ قوله ٥( 
عروالجماعة المنة أهل بها يستدل، التي الأدلة أحد هي الكريمة الأية هذه 

بممرف.الهندي، حى يتح: (، ٤٣٠)أ]/ه'ال؛— لابزتمية، يازيّرالمهمية: )١( 
صفة٠ العاثر المحث ؤيراحع (؛ ٤٥٧؛" ٥٦)T/لقيم، ١ لان الرمله' عف، نمو١ ١ مختصر )٢( 

القمل.هذا من ١< المعية 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ٨

بها.يستدلون الرؤية شاة أن كما تعار، الله رؤية إثبات 

لهليفحن وجه من الرؤية لبون على بها والجماعة السنة أهل واستدلال 
يكونإنما المدح أن ومعلوم التمدح، سياق قي ذكرها إنما تعار الله أن )وهو 

يمدحؤإنما به، يمدح فلا بكمال، فليس الحض العدم وأما الثبوتية، بالصفات 
كمالالمتضمن والنوم، المنة بفي كمدحه ، وجوديا أمرا نقمن إذا بالفي الرب 

يثاركالمعدوم فان نونيا، أمرا يتضمن لم محض بعدم يتمدح لم ولهذا القيومية، 
فثه•والمعدوم هو فيه يشترك بأمر الكامل يوصف ولا العدم، ذلك في الموصوف 

عفلمته،لكمال به يحاط ولا لايدرك، لكن يرى الله أن : هداعر الأية لمعنى 
قالتعار:ؤظثاقدرزاندعرارؤيةلما وهو 

.هتنين ^، ٌبم ءن ثإل أثديؤث. إدا مو؛خ أصحثب »ال ألج»اوان ^؛،١ 
الإدراك.ثمى ؤإنما الرؤية مقم مومحى ينف فلم [، ٦٢-  ٦١]اكما،: 

يرىتعالى فالرب وبدونه، الأحر مع يوجد منهما كل والإدراك فارؤية 
والأئمةالصحابة فهمه الذي هو وهدا عالما، يه يحاط ولا يعلم كما يدرك، ولا 

منالآية(را،.

حجةللمحالف يبق لم الكريمة لأية يا والجماعة السنة أهل استدلال بيان ويعد 

يمحء؛بموتيحو0 ؤ ٠ تعالى قوله عند الزمخشري لقول الرازي استحسان عن أما 
tU  ، نولهمعنى حمل فى تكلف قد الزمخشري بأن عليه الرد فيمكن

التعارض،درء ت ؤينظر ؛ ٤٩٤-  ٤٩٢ص القيم، لابن ت الأفراح بلاد إر الأرواح حادي 
العقيدةوشرح هآ'~أأ(؛ )Y/ والصفدية، (؛ ١١١)م١١/ الفتاوى، رمجمؤع (؛ ٤^١٣)ا/ 

العز،أثى لأبن الطحاؤة: 



٨الضير التمسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 
ؤْنا

اللهتعالى،رؤية نفي في مذهبه مع يتمشى ما على ٧[ ]غام: يهءه ؤجينمحذ ؤ تعار؛ 
مذهبهعلى تدل لا ,؛؛■'ه وبمحينمذ ؤ ت تعالى قوله وهي بها امتدل التي لأية ا أن ْع 
•إ الرازي؟ عن هذا حفي كتف أدرى ولا بعيد• من ولا قريب من لا 

إلىاستنادا لربهم، مشاهدين العرش حملة يكون أن إنكاره فير المحذور ءاسر، 
مابدليل حجة به تقوم لا صعيف استناد وهو بالغائب، إلا يكون لا الإيمان أن 

كانثفاقالمشاهرة مع الإيمان؛الإيات إطلاق صحة منر المنير ابن ذكره 
ذللث،وغير حية، العصا وقلب القمر، 

مهللقا.الله رؤية لإنكار ذؤمة الضعيف المستند اتخاذ ش المحذور إنما 

عليهابني التي الفاسدة العقول، مقاييمر إلا اللهم وهذا، هذا بينر صلة فا'ى 
مقدمات،،ويجعلونها الافترانحات، يفترضون فإنهم عقيدتهم، المتدعون هؤلاء 

ّلهلان.من، بها الله أنرل، ما الي عقائدهم نتائجها على ؤيبتون 
من،المتواترة بالأدلة تعار الله رزية يثبتون فإنهم والجماعق المنة أهل أما 

علىالدالة الأدلة أحد هير تعار الله رؤية أن معلوم هو وكما والمنة، الكتاب 
}تعارأ علوه 

المنةأهل مذمبؤ بين يوفقوا أن ارازي فيهم بما الأثاعرة حاول، ولمد 
وعلا،حل ورؤيته عرسه عر واستوائه تعار الله علو يثبتون الذين، والجماعة 

ورزيته،عرسه عر واستوائه تعار علوالله ينكرون الذين، المعتزلة مازهّ_ا وبين، 
تعارالله أن قولهم وهو العقل صروره ءز، به وحرجوا به، انفردوا ؛قول( فجازا 

الرار•مقابل مح، أد جهة ر الله يرى أن أنكروا فقد جهة، ر لا يرى 

الكثاف.ذز (، ٣٦٢)r/ المير، لاين، الكثاف: ني، ورد بما الأنصاف )١( 
الذ،اتية.الصمات الأول! الفصل من العلوا؛ صفة ١١مبحث يراحع )٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف  و7ةه0
الذيالإدراك عن عبارة الأشاعرة عند الرؤية أن نجد ت القول تحقيق وعند 

إثباتهمأن إذ للمعتزلة، موافقون هدا بقولهم فهم إلا. ليس الحاسة في الله يخالقه 
المرئيلأن . منه أوقريبا العلم في الزيادة من المعترلة أثبته هونحوما إنما للمروية 

يثبتونلا وهم الرؤية حقيقة انتفت ؤإلأ له، ومبايتا للراتي مقاباد يكون وأن لأيد 
فيتحققه يمكن لا أثبتوه ما لأن ارزية، يثبتوا لم الحقيقة في فكأنهم ذك 

الثاءدر٢،.

أحمدالإمام عن روى الغزالي أن من الرازي حكاه ما إبهنال الرابع! الوحه 
أحبار.ثلاثة ناول أنه 

ذكرما عند أحبار ثلأثة تأول أنه أحمدمن الإمام عن الغزالي رواية الرازي أورد 
بالتأويل.الاشتغال يعدم القول 

•يلى ما الرواية لهذه إيراده على يلاحغل ومما 

بعدمالقول عند الرواية لهده إيراده إن بالرواية! الاستدلال حهة من أولا! 
الرازيقول بين عجيب، تناقض فيها يل صحيح، غير الاشتغال؛التأؤيل 

وكانالأخار، من ثلاثة -أول أحمر الإئ، أن فتها ذكر الش بالرواية واستدلاله 
التأويل.بإيجاب قوله عند الرواية يهذه يأش أن عليه ينبغى 

•وجوه من ياطلة رواية هده • الرواية جهة من • ثانيا 

كدبهو بل يصح، لا باطل أحمد الإمام عن نقاله ما إن ا؛ذول! الوحه 
أحمد.الإمام على موصؤع 

(.٤١)٦; ومجموعاكاوى، (؛ Y<\l/Y)لابزيب، يانتلساسة: بفلر: )١( 
لاصافا محاب في ورد ما صرء في للزمخنري الكثاف نفير في الاعتزاليت المائل يطر )٢( 

(.A،\«-AAA/Y)د/صالحالخامدى، ونقد(: الخير)عرض لأبن 



او3كبيرالتفسير فى الصمات آطت من الرازي موقف 

مسافةأحمد والإمام الغرار وبين بدلك، أحبرْ من يذكر لم الغزالي أن إذ 
عواهنهعلى الملقي النقل هذا فمثل رمانية، قرون ثلاثة من أكثر بعيدة زمنية 

عليه.يعتمد لا 

باستالهعنه أحد ينقلها ولم أحمد، على كذب الحكاية )هذه تيمية؛ ابن يقول 
حامدأبو عنه ذكر الذي الحنبلي وهذا عنه، ذلك نقل أصحابه من أحد يعرف ولا 

قال(رفيما صدقه ولا قال بما علمه لا يحرف، لا مجهول 

الراوي،جهالة جهة من ت جهتين من متوجها يكون الرواية هذه في )فالقدح 
والإمامالقول حاكي بين الانقطاع جهة ومن مقبول، غير المجهول وحبر 

أحمد(ر^.

منالصحيح وتمييز والمنقولأت، الرواية بعلم له معرفة لا والغزالي 
غيره.في ولا المبوى الحديث في لا الضعيف 

ا.مزحاة(ل الحديث علم في )وبقاعني ت ه نفعن قال وقد 
تلكأن هع الله ثاء ما الموصوعة المكذوبة المنقولات من كتبه في )ولهذا 
هذاذلك ومن وشفاء، كفاية فيه ما الصحيحة الأحاديث من فيها يكون الأبواب 

الجهولوذلك يعرف، لا مجهول عن نقله فإنه ، أحمل عن نقله الذي النقل 
مفترىكذب هذا أن وكلامه أحمد يعرف من يتنانع ولا أحمد. عن الا إرسأرسله 
عليه.

الهذ.يانهذا يرد عنه والتواتر الإثبات الثقات بنقل عنه المنقولة ونصوصه 

٠.٢ صء تيمية، لاين الزول! حدث شرح )١( 
(.٦٠٦)أ/نور، حالي الله! توحّد في الأشاعرة ومنهج نة الأْل منهج )٢( 
الغزالي.رساتل مجمومة صمن (، ١٣٢)U/ التاؤيل، قانون )٣( 



الخكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف ع
ر٦٥ثلا

الصحابةوعن ه الله رمول عن ينقل حامد أبو كان إذا بل عنه، نقله الذي 
،.أحمد؟!(١١مثل عن يقله ما فكيف الله إلا يحصه لا ما لأكاذئب ا من والتابعين 

امحامحمحاسفىالأنبنيولأبمحديث: الثاني: الوحه 
قال؛ه هماس ابن عن هو إنما الأثر هذا فى يعنى والمشهور ه، المى عن 

اللهصائح ومله صاقحه منن الأرض، في الله تجبى الأسود نمجن ا* 
أنbملهاإذ لن بشه فهوبين تاؤيل إلى يحتاج لا فهو ذلك ومع نمتنه"، دث3 
فإنهسيبره، لم من على إلا فيه إشكال لا أنه له تبين المنقول اللففل تدبر )محن 
يمينفيقول: يهللق ولم الأرض، في بقوله فقيده الأرض( ض الله )يمين قال: 
صافحه)فمن قال: ثم المعللق، اللففل حكم ، يخالفالمقيد اللففل وحكم الله، 
صريحوهذا به، المشبه غير المشبه أن ومعلوم يمينه( وقبل صافح فكانما وقبله 

فأولالله يصافح بمن شبه ولكن أمحال، الله يمين يصافح لم المصافح أن في 
كلعند معلوم هو كما الله صفات من ليس الحجر أن يبين وآحرْ الحديث، 

ءاةل(رى•

•البمن* نو ثى الرخض مس لأجد "إز حديث؛ الثالث،؛ الوحه 
مكروب،عن به يفرج ثيء كل والنفس ا، ئئيئس نمى مصدر اسم الثصس: 

،.اللغأت١٣أهل قال هكذا 

X\UT-\Uyلأين'ُمة، يان'دسالذ: )١( 

-٣٩٧رظسوعاكاوى،)I/ا/ لابزتمة،)١ يانتاJساست: )٢( 
■أولمخافاسث:(؛ Ytn/oU(؛ ٣٨٤)T/العقلواص، تعارض ودر، (؛ ٣٩٨
نية،لابن 

ومعجم(؛ -٩٣/٥٤٩)لابزالاير، والأثر: انمرث >_ قي النهاية )٦( 
(.٧٩٠)\إ آبائي، للفيروز والقاموس: (؛ ٤٦٠)ه/ فارس، لأبن 





او3كبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ِ
وثهه؛ا

يلي.'يما تأويالآته إيطال في القول سفني يضاح إلا 
بالملك.الأسواء تاؤطه امنال أولا: 

كنولم متعصا فيه كان عاليه ورده الزمخشرى، عن نقله هوما التاؤيل وهدا 
مديدا.

بالأتي:عليه ارد ؤيمكن 

لكانذلك فر ولو العرب، كالم في شاهد لها فليس مجردة. دعوى هن.ْ )إن 
المواتحلق أنه أحير لأنه العرش، على الله استواء في باطل المعنى هدا 

موجوداكان العرش أن أحبر وقد العرش؛ على استوى ثم أيام ستة في والأرض 
فهومنوحتنثد والمنة، الكتنات دلك على دل كما لأرصن، وا الوات حلق قبل 

عنموحرا عليه الاستواء يكون فكيف عليه، مستول له مالك العرش حلق حين 
والأرض؟!.الموات حلق 

وليسلاستواء يا العرش يخصى فلا عليه، مستول ثيء لكل مالك فهو وأيئا 
قدفإنه [ ١٢٩]النوة: 'ألعظيمِه< ^، ٣٠١١رب وهو ؤ قوله؛ في كتخصيصه؛الريويية هذا 

ورنالعرش، رن فيقال: محائرالمخلوقات في يجوزذلك ولكن لعفلمته، يخصه 
وعلىالعرش على استوي يقال: فلا بالحرش، فمختص الاستواء وأما شيء، كل 
كتانفي يوحد ولا شيء كل قي الملمين من أحد ذلك استعمل ولا ، ميرء كل 
عامة(ميء كل وفى حاصة، العرش ثى الربوبية لفظ اّتعمل كما سة، ولا 

•وجوم من وهذا بالاستيلاء، الاستواء تاؤيل إ؛طال ثانيا: 

العرشعر تون ملكان الأستيادء بالاستواء الراد كان لو اص: الوحه 

(.Y'Un/\Uلأبنمحمية،)





الكبيرالتفسير هي الصفات آيات من الرازي موقف 

علىفاستوي العراق، على أمترا وكان ، مروان بن المالك عبد أخا كان هدا 
توينمالملك سرير فوق وا يجلأن ونوابها الملوك عادة هو كما سريرها 

Iمنها بامحللة، لوازم بالاستيلاء الأمراء تاؤيل من )يلزم الوحهالدالثت 

استولىثم والأرض، الوات خلق قبل المرش على مغالب الله يكون أن ١( 
اللغة.في اللفظة هذه معنى معروف هو كما ، ذللث، يعد عليه 

الواتفوق يكون ألا العرش على الحميهي الاستواء نفي من يلزم كما ٢( 
وأنالأيدي، إليه ترفع من هاك وليس العدمالحض، ءالىالرشإلأ ولا ربح، 
كثيرا(م.علوا قولهم عن اممه -مالي ئكان، كل في الاه يكون 

قولهوص الفرقان، محورة من آية يتأمل أن الإمتواء صفة اول من 3كل ؤينبغي 
ألميهن، أنثؤئ ئم أباً سذ j( ي-ه»-ا وما اق ءاؤ٢لكا تعالى! 
سورةقمح، تعالى نوله معها يتأمل وأن ، [ ٠٩]القرنان: وه -مهمل يهء متو ألثبمن 

بهءالفرقان: في فوله فإن [؛ ١٤]٣: -نثره نلر ضثك  ٠٤^^فاطر: 
الذيالله أن واصحة دلالة يل.ل ألننثزه آلتي ؤ ئزئ قوله يعاو ئس/اه 

لهاةمن كان ، الأمرتم، الوليد، أبو الفقيه، الخليفة الحكم، بن مروان بن عبدالمللثح )١( 
وثمانين.ت ستة توقي ناصكا، عادد"ا كان الاJنانير، صريح من أول، الرجالح، 

للدمى،الملأ،: أعلام وسر (؛ yyTfoطقاتابنس،)يفلر; 
محمرا'٤.لااثيرازى، الفقهاء; وطقايتح (، )٩٨

لابزالقيم،• المرملة الصواعق ومخممر (، ١٤٦/٥)لابزتيمية، يظرمجموعاكاوىت )٢١( 
)(.؟>-r-\/Urio)١^ عد لاين والمهد: )أ/مااما-'اامأ(، 

أه-مأأه(.١ )٨ ^،، Jlسالمان والة; و\م\ب الأّمملأل من اJتكلمن موئفح ( )٠١



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

مناللائقة المنة عليه يخفى لا ه نفبه يصف بما خبير بالاستواء ه نفوصف 

ربخيرأ ليس الاستواء صفة عنه يفي الذي أن منه ؤيفهم غيرها 

M M if

صىا'أ•الثنقيطي، الأمتن محمد واكفات؛ الأسماء لأيات ودراسات مهج 
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عشرالمادس المبحث 

والإتيانالمحيء صفش 
مطالب:ئلاقة على ويشتمل 

ة.والالكتاب ق وورودهما والأمان امحيء صفق معي المطالب 

والإتيان,امحيء صفق من الرازي موقف الثاني: المحللب 
والخماعه.ته الأهل عقيدة ضوء عل الرازي موقف نقد الثالث: المحليب 

mWMi







الكبيرالتفسير فى الصفات آيات محن الرازي موقف م ،

ولاتحريف ولا 

رحمتهمجيء ن لك فإذا ومقيل، مطلق I ن نوعا تعالى الله من والمجيء ن لإتيا ا و) 
عزهعق هنلثه كثب جشهم ت تعالى قوله محي كما ، مقيدا كان عذابه أو 

[.٧١]١^^: ددكرإدمه< أبتنهم ^؛j ت وقوله ؛ ٠٢لالأ■ماف: 
صماصماهوألملك رتإثا وجاء ؤ ^^^؛ئءوالإسانانمللقكقولخت انىت JJالنوعا

[٢١•:؛ ٠٢٥٠١١]'أنمعاوه نن ئلل ق أثب يأيهم أن إلا تظروة وهل وقوله؛ ؛ ٢٢ت ]١^ 
يجعلهبما قيد إذا ، فكيفمطالقا، كان إذا هذا سبحانه، مجيئه إلا يكون لا وهدا 

،.مجيئه(١ على آياته مجيء عهلف ثم الملائكة، مجيء على مجتئه في صريحا 
وباجماعوالسنة بالكتايبه تعالى لله ثابتتان فعليتتان صفتثان والإتيان والمجيء 

'أدثماي٤بمنى ظلإ ؤ( أممه يأيهم أن إلأ يطر4ة ^٥^، ت تعال الله قال الأمة• سلف 
بآتآؤ ر،ث يآي؛ أو \ألتإلإك؛ ثؤيهر أن إلأ يثلثوف Jj،^  Iتعار وقال ؛؛ ٢١•؛؛ ٠٢٥٠١١]

َةسبثاآو من ثن ءاأست.ا عآ ز إبمما يئنا يغ لا رش ءايشير بعض أيا يوم ره ءايتت بمص 
ربشت تعار ويقول [، ١٥٨]الأنعام: ٠ننظئون.ه آممهلخ'إدا حيأئنر ءابميبما ؤآ 

[,٢٢]الفم،: ه صماصما وآلمألثا 

تباركالله ماسهم ، را... I فيه جاء والذي ارِؤية حديث، في الّ؛يا ؤيقول 
اللهررإن وقوله.: ،، ٣١٠...يعرهوذ، التي صورثه عير صورة في ويعانى، 

صر؛تماتما•سعدي، لاين • الرحمن سترالكريم )١( 
تلبيسبيان ؤينظحه سر؛ بتتمّرفج ( ٣٦٩]آ/القيم، لأبن الممِمحلة: انمواعق مخنمحّ )٢( 

لأ؛نءتيمين،اوو_اطثة: العمدة وثرح )اا/آإا-مإا(؛ لأ؛ستمة، الجهمية: 
(.٢٨٢)؟/

ٌداصعوش ؛ ٢٨ ٠٦١الجو_د،قفل ،اب، الأذان، كتاب، صحيحه، ني اوخارِى أحرجه )٣( 
(.١٨٢؛ابحمعأّءةطرّيقالأِؤوة،)الأيمان، كناب، صححه، في وملم صحيحه؛ من أ-ءمّى 





اككبيراووفسر قيئ الصفات آطت من الرازي موقف ؤتنا

الثانيالمحللب 

والإتيان((ررانمجيء صفض من الرازي موقف 

منوعدذلك والأنان١٠ المجيء اربصفتي متمما تعالى الله يكون أن لرازتم، اض 
منز0تعار أنه على العقلاء من المعتبرون )أجمع ؛ يقول ذلك وش تعار لله التنزيه 

والدهابء*المجيء عن 

;كالأتي هي والإتيان* المجيء *صفتي نفي على بها استدل اش أدلته عن أما 
عقلية:أدلة أولاء 

التيوهي والتركيب التجسيم شبهتي فيها اتضح عقلية بأدلة الرازي، استدل 
ومن، أوصحناها أن سق والتي عموما، تعالى الله صفات لفي يستخدمها 

تيلي ما والإتيان المجيء لض، العقلية أدلته 
والذهابالمجيء عليه يصح ما كل أن الأصول علم فى، بت ما • )أحدها( 

فهوالمحدث عن ينفك لا وما محدثان، وهما والكون، الحركة عن ينفلث، لا 
محدثايكون أن يج_، والذهاب المجيء عليه يصح ما كل أن فيلزم محدث، 

.٢٣١كذلك(يكون أن يستحيل القديم والإله مخلوقا 
:النفنلية أدلته تانيا: 

تعالى،الله عن والإتيان المجيء تنمي أنها منه ظنا نقلية بأدلة الرازتم، استدل 

.ص٨٥—٩٥، ٢ ١ ج ، ١ ١ ومج ؛ ص٢١٢عجّا،جه، الكير، الممير )١( 
لفيالرازي ■عيها اعتمد الى العملية الشبهات في الممات لفي العملية الرازي أدلة يراجع ، ٢١

الصمات.

و.جا'ا،جام1،.جم،جه، الضرالكبير، )٣( 



٨الكبير التفسير ش الصفات آيات س الرازي موقف 
^==—=^=لتثا

رمايمن ت فقال هقد موسى مال لما عليه تعالى الله لعنة فرعون أن ( ١ ) 
كانفلو والجوهر، والجنس الماهية ْنه وطلب، [ ٢٣]١^١،: .ه أثلميتث تبق 

ليسالموال هذا عن الجوائب، لكان والمقادير بالأشكال موصوفا جما تعالى 

يث^٥١١، I بقوله مومى حوابح فكان والقدر! والثكل الصورة بذكر إلا 
ءاباوئريييق ممن ؤ٠١J [ ٢٤لاكماء؛ موفس.ه سمم ءن بثثأ رما آلثمتوت 

.همق1ري، كم إن يبمآ محما ؤألمميا أدثيق رث ^؛،5، [ ٢٦؛ ، ]١^٠٠١.ه ١^٠٠^؟؛؛ 
،الجواب، من ذكر فيما موسى تخهلثة يقتضي وهذا وباطلا، خآ[حهلا ]اكعرا،: 

[٢٧]الشعرا»: دجتؤزه إلكن أمحيل ١^٥ يبؤلكم إن ؤءاو فوله؛ فى فرعون وتصويتح 
فىيكون وأن جما، يكون أن عن منزه تعالى أنه علمنا باطلا، ذللث، كل كان ولما 

والذهاب،٠المجيء عليه يصح أن عن ومنزه مكان، 

يقول[ ٩٣لالإ«راء؛ ميموألاه يثإ إلا كث هل رق سحان ؛^٥]؛ I تعالى قال )٢( 
والذهابحالمجيء أن على الدلائل أقوى من الآياُت، )هذه الأية! هذه عند الرازي 

رنهوسب،حان I وقوله ينبغى، لا عما للتتزيه مسبحان كلمة لأن محال الله على 
شيءذكره تقدم فيما وليس ذكره تقدم مم إليه نست، أو به يليق لا شيء عن لله تنزيه 

قوله؛أن على هذا فدل [ ٩٢]الأمراء: ياي، I قولهم إلا بالله يليق لا 
قولاد معلى يدل وذللث، والمجيء الإتيان عن تعالى لله تنزيه رنه ءؤ'سلءال 
الراديكون أن يجوز لا لم ؛ قالوافان ، ؤيذهب، يجيء تعالى الله أن في المشبهة 

لمالقوم ت قلنا الأشياء؟ اقتراح في المحكمون طيه 
اللهمن فاطلب، صادقا نبيا كنت، إن لالرّول.: قالوا ؤإث الله، عر يتحكموا 

اللهعلى تحكموا وما الرسول على تحكموا فالقوم العجزايتح بهذه ينرفلث، أن 



اككسرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

قولهمعلى حمله فوجب المعنى هذا على ه رمح، ءاؤشحاذ قوله؛ حمل يليق فاد 
أو-ا;يبالال،(را،.

ذكرهارى.سق الض الفية الأدلة إلى إضافة 

أستهامن وأن تعالى، لله والإتيانار المجيء صفة ٠٠إنات الحال من أته وعن 
قولهعند يقول هدا وفى اليهود، من والكفره والشبهة المجسمة من فهو تعالى لله 

مجسمة،كانوا القوم زلعل [؛ ٢٤لالماثا-ة: يقنتلاه وربك أت ؤئأد'ن1أ ت تعالى 
الشبهة)قالت، ؤيقول ، تعالى( الله على والمجيء الدهايب، يجوزون وكانوا 

تعالىأنه على يدل [ ٢٢]الفم: ه ؤا صنا صنا وأثة!وأ ربك وجاء ؤ • تعالى قوله 
تتعالى قوله وكدللث، صفا القيامة أهل عليه وتعرضي المكان ذللث، فى يحفر 

بانهعنه وأجيب، المكان، ذلالث، ش حضر تعالى أنه طى جنتمؤثاه 
عليهاحابهم يرأعمالهم عن فيه يسألهم الذي الموضع في وقوفهم جعل تعالى 
يكنلم أن بحد ليراهم عليه وعرضوا مكان فى يحضر أنه على لا عليه، عرضا 

علىيدل )هل [! ١٠٨]الأنمام:رتك،ه يأق •' تعالى قوله عند ويقول ، يراهم( 
هداأن ت لأول( )ا وجوه؛ من عنه الجواب، ت قلنا الله؟ على والضة المجيء جواز 

وحجة(لْ،.ليس الكافر واعمماد كفارا، كانوا وهم عنهم، حكاية 
التفويضهما مذهبان فاله والإتيان المجيء صفتى آيالت، من موقفه عن أما 

,صزده ، ٢ ١ ج ، ١ ١ مج اعير، التفسير )١( 
^اتاكاJةاشامحمد

الصفات.لفي الرازي عليها 
. ١٩٩٠٠٣٥مجآ"،جاا، اعير، التفسير )٣( 

٠وص٨٥ ؛ صنّاّآ١ ، ٢ ١ ج ، ١ ١ مج الكثير، التفسير آ ٤ ١ 
ص*1.ومج؟،جحا، صآُ—^١؛ مجلأ،ج؛ا، اممترا التفسير ، ٥١



الكبيرالتفسير فى الصفات أيان من الرازي موقف 

المذهض:لهذين إيضاح مزيد يلي وفيما والتاؤيل، 

حيثيزعم، كما الصالح لف المذهب هو وهذا التفويض، مذهب ت أولا 
'ألغ-عايهيى ظلل ؤ أث؛ يأيهم أف إلأ' ثفلروة >أؤمل تعالى! قوله عند يقول 
بالدلائلثبت لما أنه المالح لف المذهب وهو ت الأول( )الوجه I [ ٢١• لاوهمْ; 

اللهمراد ليس أته قهلعا علمنا ل، محا تعالى الله على والذهاب المجيء أن القاؤلعة 
عتتافان آخر شيء ذلك بعد مراله وأن والدهاب، هوالمجيء لأية ا هذه من تعالى 
لأيةا معنى وتفويض ؤيل، الخا عن السكوت لأولى فا اسالخلا، ب المراد ذلك 

ض,_واكضلإرامطر(ا'/

ارالوجهيقول! حيث المتكلمين، جمهور وهومذهب التأويل، مذهب ت ثانيا 
التمصتلميل على التأؤيل من لابد أنه المتكلمين؛ جمهور قول وهو الثاني(لآ، 

وجوها(رم.فيه ذكروا ثم 

•ممتوحار؛، التأويل باب وجعل بل والإتيان،، ررالمحيء اويل أوجب فالرازي 
Iكالأتي تاؤيادته فجاءت 

نىظلل ؤ آثه نأيهم أف إلا تفمرل ت تعالى لقوله تأؤيلاته I الأولى الأية 
؛وجوم من فهي [ ٢١*]القرة:ألأمور٤٠ محجع آثه ؤإق ألأر وشى وأتايظ 'ألمثاو 

فجعلالله أىآيات ه أقه أف إلا ثْلر4ة المراد الأول(: )الوحه 

ص"ااآ-؛اآ.مح'آ،ج0، الضرالكبير، )١( 
ذم)الأول(لأنه والصواب)الثاني( الطابع، من حطا كون هذا ولعل الرازي)الثالث( ذكر )٢( 

هو)الثاني(.وهذا 
.٢١ص؛مجّا،ج٥، الكسر، الضير )٣( 
هجها،جآأ،سفلرالمميراعير، )٤( 





الخكبيرالمس^ر في الصلات آيات من الرازي موكف 

المشابه،لذلك را مفالحكم هذا نمار [ ٣٣; لالنحل ه رأف أنر ق أز اتأمهكه 
يعص.على يعضها حمل يبعد لم واحدة واقعة في وردت ن ت الأيل هذه كل لأن 

واللامالألف أن شك ولا آلانره ^وشى بعده؛ قال تعار أنه ؛ )الداذي( 
الألفتكون حتى ذلالث، قبل أمر ذكر حرى قد يكون وأن فلابد المابق، للمعهود 

أي:قوله: أن من أخمرناه الذي إلا ذاك وما إليه، إثارة واللام 
الله.أمر يأتيهم 

أنهالمعتزلة وعند محال، عليها فالإتيان قديمة، صفة عندكم الله أمر ت قيل فإن 
محال.أيصا عليها فالإتيان أعراضا، فتكون أصوات 

قالتعارتوالملريق، والشأن الفعل أحدهما معنيان، له اللغة في الأمر I فلنا 
[٩٧]هود: يثيده تجبموى أنث ْ؛ا * تالسرت يألبمره َةمج نجئْ إلا أنمآ 

ههناالأمر فيحمل يود من يود ما لأمر أنفه، نمير حلج ما لأمر • المثل دش 
المثينة،الأيات ؤإظهار الأهوال من الواقف بتلك يليق ما وهو الفعل، على 
الذيالأمر على الأمر حملنا إن وأما ذكرناه، الذي الأول التأؤيل هو وهذا 

توجهان ففيه النهى صد هو 

يأمركمالله إن ألا I القيامة يوم ينادي مناديا أن التقد.ير يكون أن ؛ رأحياهما( 
أي٢[ ١ • ]اوقرْ; ه اي 'ألنمى طلل ؤذأ • وقوله لأمر، ا إتتان هو فذاك وكذا، بكذا 

زمانفي يكون الفللل تلك ووصول النداء ذللتح سماع عن ت والتقدير الفللل، مع 
واحو.

أصواتحصول الغمام من ظلل في الله أمر إتيان الخرادمن أزيكون )التاني( 
بماأحد كل على تحار الله حكم عر تدل الغمامات _s في مخصوصة مقهلعة 

فىمنظومة نقوشا حلق تعار أنه الراد يكون وأن والشقاوة، عادة المن به يليق 



ا1ذ^سرالتفسير فى الصمات أبات من الرازي موقف 

فيالموقف أهل حال بها يعرف التكتا؛ة تلك ومواد بياصها لشدة الغمام من ظلل 
لماأمارة جعله تعالى أنه الغمام من الفللل فائدة وتكون وغيرهما والوعيد الوعد 

وقرب.حضر قد الأمر أن يعلمون فعنده بالقوم إنزاله يريد 
بماالله أتيهم أن إلا ينظرون هل انمي; أن التاويل في الثاك(: )الوجه 

بأنيما لوذكر إذ عليهم، تهويلا به ياز ما فحدق والحساب، العذاب من وعد 
خواطرهم،لانقسام أ؛اغ كان يدكر لم وإذ الوعيد باب في عليهم أسهل كان به 

ؤجئ يى أفت ^٥١٣ تعالى؛ قوله ومثله وجه، كل في فكرهم وذهاب 
والخى؛آ؛ا ]الت,ِ: النوهن>ثه وأيدي يأيد:أم يو-م -ءمبمة ألرعب ْبيم ف، لذلا 
أثمؤءا،ف تعالى؛ قوله وكذلك يحتسبوا لم حيث من إياهم بخذلانه الله أتاهم 

لقولهكالتفسير وأتنهم ؤ • فقوله [ ٢٦ت ]النحل آلمواعده يى .ئنثهم 
سمعإذا الذلاهر العرف في ؤيقال ألواعده تى بمتنهم أثه ت تعالى 
مشهور.مجار هذا أن  SU_ولا ، وظلمه بجور0 فلأن حاءنا قد ت حائر بولأيه 

يقامالجر وحروف ، اياء بمعنى يكون)في( أن التأؤيل في ن الرابع( رالوحه 
الغماممن يظلل الله يانتهم أن إلا ينظرون هل وتقديره البعض، مقام بعضها 

الملائكة.مع الغمام في ياتيهم الذي العذاب والمراد والملائكة، 
وهولهاالقيامة يوم عفلمة تصوير الأية من المقصود أن ! الخامس( )الوجه 

وكانوالخصومة، للقضاء حضروا إذا المن.نمين حميع لأن وذلك وندتها، 
المذنبونفهؤلاء هيبة، وأكبرهم قهرا السلاطين أعظم الخصومة تلك في القاضي 

منالغرض فيكون الخصومة، تللئ، لفصل حضوره ونتا من أشد عليهم وقنا لا 
فورؤأ^٧[ I تعالى قوله ونظيره الفنع، ونهاية الهيبة غاية نموير الله إتيان ذكر 

تمٍكتثأيتئزت ألمثث بجم مكثم جميئا وآلأؤ هدرمء حق أثت 
لتمثيلشانه لعظمة تصوير هو ؤإنما يمين، وطي قبضة نموير غير من [ ٦٧ت ]الزم 









الكبيرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف ِ

[٢٦تننه،ارهلالمحل: ق I تعالى قوله ونفليرء مجاز. هذا أن ت )الياني( 
[.٥٧]١^١^: \هه ثؤدمحث الخى ^،1>؛ ت وقوله 

منأثر إثبات على حمله يمكن لا ١[  ٥٨ت لالأنعام ر؛كؤأآ تآق ت قوله فإزفيل• 
تض،تتبائك وو قوله: عين هذا يصير السلير: هدا عر لأن قدرته، أثار 

الرب.إتيان عر حمله فوجب رؤده 

حجة،يكون ملأ الكفار، مدمتؤ حكاية هال،ا أن المعتمد الجواب ت فلنا 
القاهرة(المعجزات وهو أويانيبحضآياترك بالعياب، ياتيراث، ت وقتل 

[٢٢]الفجر: صماه صفا وألملق، ربك، جج ت تعار لقوله تأويله ١^^٥ 
ؤإقامةالمضاف حيف باب هن هدا وهوأن التأؤيل، من فيه )فلابد يقول؛ حيث 

توجوه فيه هو؟ ما المضاف ذلك، مم مقامه، إليه المضاف 

والمجازاة.؛المحامية ربكا أمر وجاء I )أحدها( 

قهرهم.أي أمية بنو حاءسا ت يقال كما ربلثح قهر وحاء •' )وثانيها( 
ذلك،وفي القيامة، يوم يكون هدا لأن ربك آيات جلائل وجاء )وثالنها(• 

تلك،لشأن تفخيما له مجيئا مجيئها فجعل الأيات، وجلائل العفلائم تفلهر اليوم 
الآيات.

اليومذللا، في نمير الله معرفة لأن وذللا، ر؛لأ،، خليور وجاء )ورابعها(؛ 
زالتأي ربقاه • فقيل للخلق، وتجليه كغلهورْ ذللا، فصار صروؤية 

الشكوك.وارتفعت، الشبهة 

مثلت،ولهنانه، قهره آثار ونيين الله لغلهورآيات تمثيل هدا أن ت )حامسها( 

^؛٦—٧,، ١ ج؛ الكبير، التفسير 





اليكبيرالتفسر فى الصلات آيات من الرازي موقف لعننا

[٢٦اناJة: ]اله ألموب؛'قضى عل ئأس ؛^٥^" ت تعالى قوله بدليل الكادم بهيا فسقوا 
فيوغلوهم بغضهم وشدة اليهود هؤلاء حلاف رح ث القصة هذه من والمقصود 

ا.كانوا(ل مند تعالى الله أنبياء ْع المنازعة 
صاحب)فال ت يقول حيث ْ'اا ]هود: ده •' تٌالى نوله ثانيات 
أس4ُهلإ آن إلا >نل؛محون كقوله: تعالى الاه هو ياز رفاعل الكشاف: 

يوحرْ()وما قرأ من قراءة ؤيعضده ١[  ٠٨زالأنمام: يآي، وقوله؛ ٢[ ١ ٠ ]القرءت 
بالياء(لل[ ١٠٤]هود: 

هأثب بأيهم أن إلا ظروة قوله؛ لأن التأؤيل، هذا يعجبتي لا : أقول 
وكداحجة فيه ليس وذلك اليهود، هم أنهم والظاهر أقوام عن تعالى الله حكاه 

إليهالإتيان فعل ؤإسناد تعالى الله كلام صريح ههنا أما لغده بآي، ج • قوله 
مشكل.

صما.٤٠صما والملك ربك تعالى: قوله فى قولك فما قالوا؛ فإن 
[؟٢٢]الفم: 

منهالامتناع فوجب دفعه يمكن فلا فهوصرح، وأيفا تاؤيلأت، هناك فلنا: 
تعفلم،المالهائل المهيب الشيء يأتي يوم منه المراد يقال: أن الواجب بل 

التخوف(لُآ،.ش أقوى ليكون بتعيينه ذكره تعالى الله فحذف 

حيث[ ٢٦]المحل: نني فنهر آثم >اؤءأف تعالى؛ قوله ثالثا: 

,٢٠٠— ١٩٩،صيالتفمرالير،٠ج٦،ج١١)١( 
(.YVo/T)ملصاباصاففىاصاف، ينظرإر )٢( 
٠٦٠ص؟ه—هجا*،جحا، التفسيراممير، )٣( 



او3ىدرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

تمسألتان ففيه المواعده نى ثننهعر أقه ءؤهأف تعالى؛ نوله )أما ت يقول 
Uأنهم فاJراد محال، الله عالي والحركة الإتيان أن : _( )المسألة 

القواعدوالأساس(لا،.من سانهم بها قلع برلازل الله أتاهم كفروا 
;يقول حيث ٢[ تالثِ: ءش؛رأه< ؤ حئ عى أثه ؤ٥١٣ ت تعالى قوله ت رابئا 

وجهان:الأية في الأولى(: )المسألأ سائل: الأية رقى 

فأتاهمأي اليهود، إلى عاند ه ؤ٥٥١٣قوله: في الضمير يكون ن أ ت
يحتسبوا.لم حيث من وأحدهم الله عداب 

حيثمن وتقويته الله نمر فأتاهم أي المؤمنين إلى عائدا يكون أن ؛ رالاJاذي( 
وذلكسالهم، يخهلر ولم يظنوا لم أي ةئأ4، ج • دمعك، يحبوا، لم 

أمرين؛بب 

وذللئ،، أ-حيهل'ا، يد على كعب رئيهم قتل ت رأحدهما( 

ص*أ*٢، ج* ١، مج* اكفمراتجثر، ، ١١
كانثاات}ةهنع، بن حسان ْع ت محضا منا له ا ليهود ا شعراء من شاعر ؛ هو الأشرف كعب )٢( 

مححولطبقات يطر: ضله. ه النص أمر ه، أصحابه ؤيهجو يهجوه ه للنص عدوا 
محرجلأبي والأغاني: (؛ ٣٨١)، ٢٨٤- لأدنسلأمالجسي، الشعراء: 

(.١٠٧— ١٠٦ءس)مح؟،ج\،ا، الأصفهاني، 
الرماة،أحير ناتلة، أم وكنيته سعد، اسمه قيل ملامة، ين صالكان أبوناتلة، هو: أحوه )٣( 

الرضاعة،من أحو0 وكان ١لأشرف، ابن كعب، قتلوا الدين النفر أحد شاعر، أحدا، شهد 
صروأم،عبدالبر، لأبن الأصحاب: معرفة محي الاستيعاب، ينفلر: أشهر. بكنيته وهو 

والإصابة(؛ ٢١٤١))آ/إاأ، لابزالأير، وأسدالخابةفىسرفةاكحاة: (؛ ٣٦٥)
(.١١٤٦)، ١٩٦-١٩٥/٤)لأينحجِ، الصحابة: نمز في 

=كمب قتل باب المغاري، كتاب الخاري، صحح في الأشرف كعب تتل لقصة يطر )٤( 











اوكسرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف مم 

علىتعار إليه يتها نيصحة _؛^ يجعلنا مما وهذا مخلوقاته، من غيره ذلل 
ظاهرهارا،.عن وصرفها اويلها من ونمغ به، يليق الذي الوجه 
الصحيحالمعنى بايفاح سيكون فهدا تفصيلي بشكل تاويادته إبهلال عن أما 
كالأتي;وهي والأتيازار المجيء راصمتي لأيات 

ألدنى ظئر ؤ أثب يأيهم آن إلا ثْلرول ت تعالى قوله ت الأولى  ٧١
[.٢١• ]١^؛: .ه آ'لأمئ رج أف وإل ألأؤ وشذ وأتكهى 

مخالفة،من الرازي عند جاء ما لنقد الكريمة الأية هذه في الحدث سيكون 
وهزااليهود، ْع حهناب هدا وأن ، الباء بمعنى هنا ءؤؤ،ه أن في؛ كانت واش 
بشكلعليها الرد سبق فقد التاويل أوجه من تبقى ما أما الرازي، يرجحه الذي 

إجمالي•

للمصاحبة،فهي بمعنى)ْع(؛ فهي الكريمة: الأية هذه في معش عن أما 
بالله،محيطة الفللل لكانت، للفنرفية، كانت، لو لأنها قلعا؛ للغلرفية ولت 
مخلوقات4لى.من شيء به يحمل ولا عليم وامحع الله أن ومعلوم 

منالرازي)فهذا لكلام ذكر من مبق ما الخ التهود••• مع حهلا؛ا كان هل-ا أن أما 
معحهلا؛ا المؤمنين مع حهلا؛ه جعل حنث كتابه، وعلى الله، على الافتراء أعفلم 
بنييا لأولئلئ، فيقول الخهلا؛ين بين يفصل كتابه في دائما سبحانه الله أن ْع التهود 

لثنيوالخطاب آمنوا، الذين أيها يا لهؤلاء ؤيقول الكتاب، أهل أويا امرانيل، 
للمومئين•هدى كله القرآن لأن اعبار؛ فته للمؤمنين إمرائيل 

أعظممن هذا أليس فقط لليهود حطابا الصريح المؤمنين حهل١ب جعل فإذا 

)آ/أهآ-ههآ(.الشم، لأبن : ١^ المواض مخم بفنر )١( 
(.٢٧٥)أ/ عشمن، لأبن الواطئة: العقيدة شرح )٢( 







الضيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
=^^^=========^^^^========^^===

نئم\ذلإ( ثيثبم وئمى ؤإلشتدآء أقؤثف ثإيء الكثب ومحتيع رينا هور ألائم 
ها-[(را/لال;م: وه ثوف قي 

•بالآتي عله الرد فيمكن وتوجيهها، قراءات من ذكره ما عن أما 
محنظلل ؤ أثث يغص أف إلا يئلروف ^٥^، ت تعالى قوله قراءة في القراء اختلف 
علىالله، اسم على بالماديكة عهلفا بالرفع؛ بعضهم فقرأ [ ٢١•]القرة: 'أيثثاوه 

الغمام.من ظلل فى والملأنكه الله ياتيهم أن إلا ينقلرون هل ت معنى 

وفيالغمام من ظلل في الله يأتيهم أن إلا ينفلرون هل الاخرون: وقرأ 
،.اJلأئكة١٢

شالْراءتين هوأور الذي )وأما يقول؛ حنت الرغ، حريرقراءة ابن وقدرجح 
هليفلرونمعنى; على الله، اسم على بها عهلفا فالرفع، الصواب؛ 

ثناؤهجل الله لأن الملائكة. اتيهم أن ؤإلأ الغمام، من ظلل في الله يأتيهم أن إلا 
ربق،ءؤو•جاء I ثناؤه جل فقال غرموصعمنكتا؛هأناسلآئكةتأتيه-م، 

ربم،يأي، أو ألملشكت تخهُ أن إلأ بمنلروف وثل • وقال ، [ ٢٢]الفجر؛ صفاه صما و١لمللث، 
[(١٥٨،: L*jSl]؛ؤؤده ءاينت بمص باإ—> أو 

ظلليم٠بعضهم فقرأها ؤظثله؛ قراءة في القراء اختلف )وىنبلك 
ظلال(.)في وبعضهم: 

ئلللتجمع والثللة ثلئة، جمع أنها إلى وجهها فانه ظلرإه وؤ : قرأهافمن 
سر.بصرف (، ٣٤vr٤٤/١١)لأينتِب،يان-دساست: )١( 
لابنالعشر: القراءات في النثر ينفلر بالضم، اياهون وترأ بالخفض، جعفر أبو قرأ )٢( 

)'آ/0«ا"-آ''ا•(.جرير، لأبن وذفلرحاعالان: (؛ YYU)؟/الجزري، 
(.n.n/Y)"جرير، لابن المان: جامع )■٢( 
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جلل.والجلة حلل، الحالة تجمع كما وظلال، 

جمعهممن ذكرنا كما ظلة، جمع جعلها فإنه ظادل( )في تقرأها الذي وأما 
جلال.الجلة 

الظلةلأن ظل، جمع ذلك أن إلى وجهه كدك قارئه يكون أن يحتمل وقد 
ظلال.■' جميعا يجمعان قل والئلل 

بنمح< ي قإأس إلاآن يئلررة اؤه-ل عندي؛ ذك في القراءة من والصواب 
فهاثاني ظاقامتج العنام مى *إو قال: أنه ه الله رسول عءن روي لخبر آقثاوه. 

الهلللواحد لأن ظلال؛ لا ظلل أنها على ا)ءلاداتاا ت بقوله فدل محئوفااار١،. 
اتمقتما كل في جب الوا وكن.س الممحف، لخل ؤإتباعا اله1اق، وهى محللة، 

تنفصلدلالة القراءتين إحا.ى في يكن ولم المرأة. قراءته في واحتلفت، معانيه 
مامنها قراءته توثر أن ينبغي فالذي انمسحم،، محل انمحتادف غير الأحرى 

،(المصحفرمم وافق 

أوأوإؤأ آل1ثنكه دأتيهِ أن ؟ ١٠يثلثوث ؤ،دل ت تعالى قوله •' النانية ا؛ةية 
[.١٥٨]الأنعام: رتك،ه< ءاينت بمض باك 

تاؤيليمكن فاد المجيء®، ارصفة على صريحة دلالتها الكريمة لأية ا هذه 
ؤإتيانالملائكة إتيان بين فيها ردد لأنه الحن.اب أو الأمر إتيان بأنه الإتيان 

الربأيايتج بعض ؤإتيان الرب 

نهأ•عباس ابن حديث من ( ٧٩٧)الفردوس، ند مر أحرجه )١( 
X٦٠٧-٦٠٦/٣مير،)لابن البنان: جامع )٢( 
سعدىلابن الرحمن؛ الكريم يسير لينظر ؛ ٥ صرآ للهراس، • الواسطية العقيدة ثرح ينغلر )٣( 



٨الكبير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 
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[.٢٢]الفجر: .٤٠ صفا صما وأثلك رئف وجاء ؤ ت تعالى قوله ت 1لئالاوة ١^٧؛ 
بربكالمقصود يكون أن الأية هذه تاؤيل من السادس الوجه في ذكر الرازي 

هللبي المربي الملك هو 
فيبالاضطرار المعالوم س أنه ؤإيمان عقل ص مساكة أدنى له س ينك )فهل 

اللهوأن كادمه، وعلى ورسوله، الله على الإفتراء أعفلم س هازا أن الامحادم دين 
إلأعوأممن يقل ةةسث، ولا تين َكل رب ا؛ؤوئن غيرالله، ر؛ا ممل لمحمد يجعل لم 

همددام جعلثا ءؤوكث,لك تعالى؛ محال [.ومحي ١٦٤لالأن«ام: لمئه< وزر وازرآ نر وثُ 
سلوْما زك ثآء وأؤ عثو;أ ألنول رحثئ سن إث^ بمئيم ذوج، وآنيي ألإنن نثْلأ 

دإةبموُإمحرو دؤ.موث لا أدي أئبي•، إكؤ ولمحق .١ مروى وما ندنهم 
أزكثبإلت^تءكلم آري -ذقماوهوأركآ ؤؤو آسرأممه و مئممث وتثيواماهم 

ألأنمآنبمتن ٠^" إلي ره نن مارث أثم بمنتوث أوكثب ءاييكهث تمثلأ 
©4أين أشخ نم ِلىشمح، تذد لا ثظلآ ونةا َرو يق ونمئ َ© 

٠٤ربك أويآق ألمكن 5أتيهر أن يطروذإلا ت نال وأيصا أاا-هاا[. لالأ;عام; 
اسموالملك [؟ ٢٢]الغجر: ).ه صما صكا وأيلك ربك  ٠١٢؛^}•' وقال ١[.  ٥٨: ]الأنعام 

محالكما المادئاكة. جميع يعم والملك الملائكة، وبين ربه بين ففصل جنس، 
واتكاءكهه<"آدنقاي من طنيؤ ؤ أثم يايه.ثأ أن إلا بفلزوف يثذ ت اأتالية الآية في 

سمىوهناك الله، ه نفسمى وهنا الماديكة وبين الله امم بين ففصل [ ٢١•]الترة:
.ريا نفه 

الإلحادأعظم من أنه ْع فهدا الملائكة، بعض محمد رب الجاعل جعل فإذا 
الفسادمعلوم أنه عاقل كل بل مسلم كل يعلم أليس وآياته. الله أسماء في 

ذلك.الخهلاب بهيا يرد لم ورصوله الله وأن بالضرورة؟ 



تثنتا
الخكسرالتفسير فى الصمات أبات ْن الرازي موقف 

ألتلأت قوله ني ت القرامطة غلاة تأؤيل جنس من إلا التآؤيل هدا وهل 
أنغايته لأن أقرب؛ التأؤيل ذلك بل ء؛لالب، أبي بن علي أنه [ ٢٠٥لاوقرْ; العهلي>ه 

منكونه مع مذهب وهذا مريم، بن المح جنس من طالب أبي بن علي يجعل 
اتبعهمومن النصارى، وهم آدم، بني من عفليمة أمة فعليه والضلال الكفر أعظم 

منأفلير طالب أبي بن علي على ؤألتإقه< لفظ ودلالة والاتحاد، الحلول على 
ؤإذاالملائكة. من مالك ربه أنه عر صفا.ه صنا و١ل٠-أك ربش • قوله دلالة 
الملائكةمن أحدا بأن العلم هع رياه لأنه محمد رب المادتكة بعض تسمية جاز 

والعفلمةالقدر علو من له ّ أددظ؛"م؟ا؛ ُاؤألتإا • رعلي، فتسميه محمدا. يرب لم 
أقرب(لا،.

آياتمن ليت وهمي الإتيان صفة آيات من عدها التي الأيات عن أما 
بالأتي:عليه الرد ءلمكن الصفات، 

مجيءرحمتهكان فإذا ومقيد، مهللق I نوعان تعار الله من والمجيء )الإتيان 
عزهعك ءثقه دكش، حنثهم تعالى: قوله في كما مقيدا، كان عذابه أو 

[.٧١^٥٠؛^< أتنهم •' وقوله آْا ^؛-: ١١١١
المءيءوالإتانصكةوله;

[٢١•]البقرة:'ادثثاي؛بم من ئر ؤ اممه يأيهم أن إلا ثْلرون ^٥؛)، • وقوله ^١ ٢٢؛
يجعلهيما قيد إذا فكيف مطلقا، كان إذا ط؛ سبحانه، مجيئه إلا يكون لا وهن.ا 

مجيئه.عر مجيءآياته عهلف ثم الملائكة، مجيء عر مجيئه في صريحا 
فلما[ ٢٦]الحل؛ ثث ثننه> ألله ؤهأ،0 قوله؛ القيد المجيء ومن 

بينه،ما مجيء عر ذلك دل ، وهوالقواعل. ويالمجرور البنيان وهو بالمفعول قيده 

نمه،لأبن اس: بجان-يس 



٨الكبير التفسير قي الصفات آبات من الرازي موقف 

الحيطانأساس من يجيء لا ه ينفحاء إذا سحانه الله أن المعلوم من إذ 
ينآلكثب ^، ٥١ين َةئةأ الخن مح أدمحآ - تعالى فوله يثبه وهذا وأسمالها، 

صك تث غئوم س أهر َوئنأ محئ د محن نآ أنم  Shِنيأ 
أوقعقد مخصوصن لقوم مقيد مجيء فهدا ٢[ ]الحنر: هشتزأه ؤ -ثث ين أثث 

فكانأتوهم، والملمين الملائكة من جنوده أن السامعون وعلم بأسه، بهم 
يكونأن الأيتين في يمتنع لا أنه على الراد، عالي يدل ما ياق الهذا في 

حقيقته(أا،.على الإتيان 

.هرسميي عآ سهتر إاذذهء إلا مس شقئأ لا يأت ؤهوأ ت تعالى قوله أما 
•قوله في فالضمير القيامة، يوم عن الحديثج في الأيات نياق [ ١ • ٠ : لمد 

،•تعارر الله إلى يعود الضمير وليس القيامة، يوم إلى يعود 
تله فيقال الصمات سآيات لمت هي الش الايات هذه لتأؤيل إيجابه عن أما 

ليسالإية وهذ0 لدليل. آخر معنى إلى الذلاهر معناه عن اللفطّ صرف هو )التأؤيل 
أسفلمن ذاته جاءت ه نفسبحانه الله أن منها الممهوم والمعنى ظاهرها. 

يخرجوكما البنيان، أمقل من والحشرات الهوام تجيء كما الجدران، 
الأساس.نقبوا إذا أسفلها س للحمون المحاصرون 

وهيقاعدة، جمع والقواعد أصله، س بنيانهم الله هدم ت الراد ظاهرها بل 

العقيدةوشرح سبر؛ تصرف ( ٣٦٩)T/القيم، لأبن المرشة: المراعق مخممر )١( 
لأبنتيمية،رطر؛يافدبىاسيت: (؛ ٢٨٢٨)لأبنءثمن، الواطئة: 

كثير،لابن العظيم؛ القرآن ير وتغ)آا/ه؟ْ(؛ حرير، لأبن اليان؛ جاح ينظر )٢( 
(.٣٥٠>؛/



الكبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف ع

كثا
اللهأن ت معناه ؤإنما مثل هذا يقول! بعضهم وكان الأساس، 
كتبوفى جرير، ابن قاله النيء، استوصل إذا ذلك تقول؛ والحرب أستاصلهم 

عدواأنذر إذا فادن، يا أتيت وقد العدو، عليه أطل إذا فادن أتي اللغة 
عليه.أشرف 

أي[، ٢٦]١^: المواءب4 بث قثخه> ه وهأق المحل: في ه الله قال 
أهلكهم،حتى عليهم فهدمه وأساسه، قواعده، س بنيانهم وقلع بنيانهم، هدم 
الاويل(راا.إلى حيثي حاجة فاي 

MMM

'MT-\U)\\إ محمية، لأبن الهبة: تلمس يان 





لثثثء
الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

امحًولالمطلب 
والسخحلوالكره الغضب صفة معنى 

والسنةالكتاب في وورودها والمقت وامح؛سف 

امتدادلأنه الغضب استق ومنه والقوة الشدة أصله ت اللغة فى الغضب 
الشديدI والنقب العبوس، والناقة الخبيثة، ت والغضوب خهل، ال

فيالمركبة الصلبة الصخرة I والغضبة الثيران، من الصالث، والغليفل الحمرة، 
،.^١١المخالفة الجبل 

والكرمكرها، أكرهه الشيء كرهت، يقال! والمحبة، الرصا حادف، والكره 
وذوالحرب، في والشدة النازلة والكريهة قبيح، أي • كريه وأمر المشقة، هو 

منها،شيء ص ينبو لا الشداد الضراثب، على يمضي الأتي الميم، •' الكريهة 
/ثدةر أي ذوم،كروهة; ورجل كرهة، الغلينلة الصلبة لالآ'رض ت ؤيقال، 
ومخهلوتحهل به، الرضا وعدم للشيء ازكراهية وهو الرضا ضد خهل وال
أيI ءهلاءْ وتنشل غضب،، أي ماحمحل; فهو ومخيل كرهه إذا سخطا الشيء 

موقعارم.يقع ولم استماله، 

لابنت اللغة مقايس معجم (؛ ٥٥٥)٤مالعباد، ين لكا-حِ، اسة; ش المحط ينظرت )١( 
مائة)ب.(. ٣٢٦٣/0)لأبنمظور، الرب: ولأن )؛/ا/\أ(؛ ظرس، 

لابناللغة: مقاييس ومعجم (؛ ٣٠٠)ّا/عباد، بن حب للما اللنة؛ في المحيهل ت ينفلر )٢( 
مائة)كرْ(.(. ٣٨٦٤)o/ مفلور، لابن العرب: ولمان (؛ ١٧٢)ه/ فارس، 

بنللصاحب اللغة: فى والمحيهل ؛ ( ٣٩٤)a/ عباد، بن للماحب، اللغة: فى الحي3ل ينفلر: )٣( 
الرب:وزن لابزمظور، وuنالرب: (؛ YOU)؛/عباد، 

)مخ3ل(.مائة (. ٧٩)ا/ منظور، لابن 







٨الكبير التفسير في الصفات ايات من الرازي موس 

فعلةصفة المقت وصفة 

نختلفلكنها متقاربة، معانيها والكر0 والغض، خهل والالممت، أن وليعاام 
العامالمعنى هذا في وحفة ندة أنواعها في نمختلف بالحقيقة، لا بالنؤع أحيانا 
،.٢١يثمالها١^^، 

والسنةبالكتايح تعالى الله حق فى ثابتة ، فعالية صفة الغض،ا، وءصفة 

الأمة.سلف وبإحماع 

ءؤو*نتعالى؛ قوله منها مواصع حمسة في )عضتح( ؛الفظ. الغض، ورد وقد 
؛^■٧!عشب أثن وعنيب ٥-^، ح^إث١ جهنم 3جزآؤه ١ متعني. ا مؤ,يثيمنل 
[.٩٣]ال_ا،; .ه عظيما عيابا لم وأعد 

ماثليتا بن ءؤَلإا ت تعالى قوله منها موصعين في )غضي( بلففل وورد 
[.٨١اطه؛  ٠٤هؤئ فنغ■ ءنم-ى عليه بملل وْن غمبمثى نبتخأ فيحل فيه تهلمأ ؤلإ 

علتكمبمل أن أرديم أم ؤ ت تعالى قوله منها موصنا عشر أحد في )عصب،( وبلفظ 
[.٨٦]طه: ري،ك1مح نن عص_، 

وتمر)ا/ها(؛ لابزيب، والامامة: (؛ ٣٢)A ممزحاج، .عازالقرآن: يفلر: )١( 
لأ;نءثٍمين،الواطئة؛ العقيدة ثرح ؤثنغلر )ا'/يهْ(؛ لأونكث؛ر، العظم! القرآن 

؛٠ صْ للهراس، ■' الواسهلية العقيدة ثرح ٥. ٠ ص للغونان، وشرحها ؛ ( ٢٧٣/ ١ ) 
ءسله.للفوزان، وشرحها 

عبدالمقمود،. أثرنبه اعتنى ت الوامهلية العقيدة ثءح ر نية الالمحاصرات ينفل )٢( 
)ا/إآآ(.

وحادينل؛ الرط مع ح1 صمن (، ٢٣)؟/لابزتمة، الاحنيارئة; الصفات في رمالة يفلر )٣( 
ء~متن،لابن ■' الواسعلية العقيد.ة وثرح ؛ ٦ ٠ ص؛ القيم، لأبن الأفراح: بلاد إلى الأرواح 

•صاْ وللفوزان، ، ص٥٥للهراس، وشرحها(؛ ٢٦٢)ا/



الهقبيرالتفسير فى الصمات آيات من الرازي موقف ء

المش«أا/موى عنده مكتوب مهر عشي، 
والستة.الكتاب بنص تعار لله ثابتة ، فعلية صفة الكره،ا وراصفة 

أرادواوإن ه ؤ تعار فقال العزيز، الكتاب رآيات مرتين نكره( بلفغل وورد 
حآفثذوأ نمل يثقلهن أبمائهم أس حقر، وثغن عدْ قم لأءددا ألمحرؤج 

ألقعدمح@ه]اضة:آإ[.

ونئعووأدالثات، لأمهات، ا عقوق علبجم حرم الله *إل ؛ الرسول. محيمول 
المالاال'آ،.ؤإصاعه النوال، ومحزم ومحال، ظ لكم وكرة رهامحت،، 

والسنة.بالكتاب تعار لله ثابتة صفة الخْلاا وررصفة 

ثرئؤ ت تعار قوله منها موصعين ر )نخثل( بلفغل العزيز الكتاب ر وورد 
اثنسخعل أن آمسيتراثتّ هدمغ م١ حكمروألقس ٢^؛؛؛؛ .'جاهح ثنهم ^قبييا 

[.٨٠اندة; ل١ل.ه ■^^٧، نم ألمدابر وي عثهتد 

أفتن محمل آء 'قن اثر رضلأن أمح ءؤآذأس تحار؛ قوله ر )نخط( وبلفثل 

ؤ;لهميلءيد.تعار: الله قول باب محاباكو-مل.، صمحه، ر الخاري أحرجه )١( 
كتابصحيحه، في لم ومو)أههب(، (، ٧٥٥٣)ا'ا-أ'ا[؛ نحمي ٌ ف، 

(.٢٧٥)١ غضه، سقت وأنها تحار الله رحمه سعة ر باب التربة' 
'ساه.للغوزان، وشرحها؛ ص٥٥للهراس، الواصلة: اسا-ة ينفلرشرح )٢( 
ألثاءىسمري ؤثُ نمار؛ الله نول باب الزكاة، كتاب صحيحه، ر البخاري أحرجه )٣( 

بابٌابمهء،ءنإءائوفىكتابفىالأّتنراض' (؛ ١٤٧٧)[، ٢٧٣للخائأه]امحة: 
سالمار كثرة عن الهي باب ىابالأشية، صححه، ر لم وم(؛ ٢٤٠٨)المال، 

يستحقه،لا طال، أو لزمه حق أداء من وهوالامتناع وهات، متع عن والهي، حاجة غتر 
(٥٩٣.)





اككبيرالتفسير فى الصفات ايات من الرازي موقف وج

"1

المطلب

الغضبصفاة من الرازي موقف 

والمقتو١إثسما والسخط والدكره 

Iالنمثسب ه^اف؛ة 

-مار،الله حق في إبانها بمكن لا الش الصفات س ارازي»الخفب« عد 
يمكنلا صفات على دالة ألفاظ القرآن في ورد فد أنه )اعلم يقول؛ هذا وفي 

قالالغضب، : وثالثها، صورا... منها نعد ونحن تعار، الله حق في إبانها 
ا'[(لا،اناكح: ءقهنِه< أثه >اؤوءضث، تعار: 
مماللعبد تثبن، صفة كل )أن خادمته: كليا، قانونا الألفاظ لهدم جعل وفد 
نهاياتعلى محمول فذلك تعار؛دلك الله وصف، فإذا بالأحام يختص 

نبهتههذا قانونه من انفح وقل ، الأعراض( بدايات على لا الأعراض 
التشبيه.شبهة وهي تعار، الله عن لفي 

القلب،دم غليان عند يحصل تغير ؛ ٠ الغضب،  ٠٠ت بقوله ا الغضب،  ١٠عرف كما 
ْحال(رم.الله عر هدا أن واعلم الانتقام، لشهوة 

١٠  ٥٣ص C ١ ج ، ١ مج الخير، التفسير )١( 
ج٢،، ومح١ ؛ ص٢٦٢؛ ١  ٥٣ص ، ج١  ١٠٠ مج المجتر، الشتر ش القانون لهذا ينظر ، ٢١

ومحلج"آ،، ^٢،ص٢٣١وصأا-آ، ص"آها-أها، مح١طج١، التمرامر، )٣( 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات 4ن الرازي موقف 

نج
العقاب(لا،.إنزال وهو الهاية تلاك اكراد 
تتعالى قوله عند ذكره ما هدا هم، أنفبقتل أمرهم الله أن بمعنى الغضب ٦( 

عزىوةد'.لك ثوء -آي وزق ونهم من عصب ستاثم أفجل أءمذرأ أمحن ءؤإ0 
آْا[أى.]الأماف: .ه آممه 
الأعراضنهايات على يحمل أنه على الغضب، ارصفة ل تاؤيلاته على وبناء 

يتزايدغضه وأل بالغضب، تعالى وصفه يمح )أنه ت يقول فهو بداياتها على لا 
بخصلةكفر من على غضه يكون فلا العياب في كصحته ذللثح فيه ؤيصح ؤيكثر 
بأنصحح كونه في سب الولعل • كثيرة( بخمال كفر من على كغضه واحدة 

شتها.التي الإرادة، صفة ٠٠ب الغضب، صفة ٠١يؤول لأنه بالغضب الله يوصم، 

عنديقول هدا وفي الذات، صفات من لا الأفعال صفات من الغضب وعد 
يمكنلا )فهذا ت [ ٨٦]د: رقكلمه< من ءثب عوخ محل أن أنديم ^أم تعال؛ قوله 

ذلك،توجب كانت لما المعصية ولكن ذللث، يريد لا أحدا لأن فناهره على إجراؤه 
الغضبأن على بذللئ، العالماء واحتج الكلام هذا صح بالعرض للمب ومجريي 

لخاتلأنذذاتاس"~ارلأملمح،بي
الأجنمام(لمن 

ت))الكره(( صفة 

أولهاثم ومن الإرادة، يمعتى هي التي الألفافل من الكره أن الرازتم( يرتم، 

ْسممآا..عا،ج'ا، الضراتك؛ر، )١( 
ص؟).، ١ ج)، ^٨، الكبير، الضير بمظر )٢( 
ج■؟،•ج؟، الكير، التمر )٣( 
(.٤١١)ه/مجموعاكاوىت ت ينظر )٤( 



^JUL^Jlالتفسو فى الصمات آيات من الرازي موقف 

والمعتزلة—، الأشاءر0 ~ للأصحاب قولا وأورد المكون. وبارادة بالنهي، 
يقربوما الإرادة قي ت الراح )الفصل ت يقول ا هل. وفي للقاصي؛ وفولا المرية، 

رشعث تخئم كال دبلقإ ءؤَؤ تعالى؛ قال الكراهة، الرائع؛ اللفظ ...، ؛منها
[٤٦]التوبأ: ق.؛ءثهلميم أئماثهم اس محقيْ ؤوواأ وقال؛ [ ٣٨]الإصراء: نءيو\ه 

هيل المعتزلة؛ وقالم، يفعل. لا أن يريد أن عن عبارة الكراهة الأشعرية؛ ئالم، 
اءالم(أاآ.والله الإرادة، سوى أحرى صفة 

أسحقي، تعالى؛ قوله عند الكر٥اا ارصفة أول وقد 
الأثاعرةقول يحكي وهو العدم، أوإرادة الهي على محمولة بأنها [ ٤٦لال-وبآت 

ذللث،ءال،م أراد ه أثث ءؤصقيْ معنى ؛ أصحابنا)قال يقول؛ حث ذللث، في 
علىإما محمولة تعالى حقه في الكراهية ؛ أصحابنا)وقال؛ ؤيقول؛ الميء(، 

اءلم(أى؛واله العدم. إرادة على أو المهي 
المعتزلة)قالم، يقول؛ حيث الله® رركراهية في المرية المعتزلة قول ذكر كما 

هوموصوف،المريدية بصفة ، هوموصوفكما تعالى أنه على دالة )الأية المرية؛ 
[٤٦]التوية:أنماثهمه أثث صقيْ ؤؤوكر تعالى؛ نوله بدليل الكارهية، بصفة 
 vعنعبارة الإرادة لأن وذلل؛، متعلقا، يكون أن يملح لا العدم البصرية؛ ثالخ
محض،نفي والعدم الأحر، على الممكن ؤنرفي أحد ترحيح تقتضي صفة 

الحاصلتحصيل لأن، به، بالخدم للإرادة تعلق لا المستمر فالخدم وأيصا 
فامتغمحال، بالعدم الإرادة تعلق أن فثبتإ محال، عدما العا.م وجعل محال، 

العاJم.إرادة الكراهة من الراد بان القول 

١٠١~٢٤ ٤ صرا اعير،جا،جا، التمر )١( 
٠٦ ١٦ص ا ٢ ٠ ج ، ١ ٠ و*ج ، ٠ج٨،ج٦١اكمسيرالير، )٢، 



اكشيرالتفسير فى الصمات آيات هن الرازي موقف ع

فهو، الشيء ذلك صد بإرادة الله حق قي الكراهة شر بانا ت أصحابنا أجاب 
كارهاتعالى بكونه الإرادة هدْ عن التعيير فوفر كون، المنهم أراد تعالى 

رالرمول(ر مع لخروجهم 
نيثمَكاوا دبلك I تعالى قوله عند يقول حيث القاصي قول كذلك وذكر 

الأعمالهدْ أن على الأية دلت ت القاصي )قال ت [ ٣٨]الإّاء: ره عند 
للهمرادة غير لأعمال ا فهذه له، مرادا يكون لا والماكروه تعالى، الله عند مكروهة 

بتؤإذا تعالى. لله مراد فهو الوجود في دخل ما كل يقول: من محول مهلل تعالى 
للهمخلوقة لوكانت لأنها له مخلوقة تكون لا أن وجب تعالى الله بإرادة ليست أنها 

عنها،نهى تعالى الله أن مكروهة كونها من المراد I يقال لا له مرادة لكانت تعالى 
فهذاالتقدير هذا وعلى وقوعها كره تعالى الله أن مكروهة كونها معنى وأيصا 

عنعدول أنه الأول؛ عن الجواب لأن وحولها، أراد تعالى الله أن يمنع لا 
حملتافلو عنها منهيا كونها على يدل ربك عند سيئة فكونها وأيصا القناهر، 
التكرار.لزم الهي على اوكروْ 

عنالزجر معرض في الأية هذه ذكر إنما تعالى أنه الداذيت عن والجواب 
^اتمام ^ا وقوعها يكره إنه ■' يقال أن الموصعر بهذا يلتق ولا الأفعال، هذه 

الاضدلأل.

التأكيدلأجل بالتاكرير بأس ولا عنه المنهي المكروه من المراد أن ت والجواب 
اعلم.والله 

.صر٠٩٧، ١ ج٦ ، ^٨ الكبير، التفسير )١( 
للهعرادة غير الأعمال أن في مذهّه أوضح لأنه الجبار، عبد القاصي هنا بالقاضي بقصد )٢( 

تعالى.



الكسرالتفسير ٥^٤ الصفات ابات س الرازي موقف 

مريدا،بكونه موصوف أنه كما تعار أنه على الأية هذه دلت القاصي؛ قال 
٠كارها( بكونه موصوف أيصا فكذلك 

إال^^^ث^يل 

عندالرازي يقول أوله؛ ثم ومن تعالى، الله عن  ٠٠الخط صفة  ١١الرازي نفى 
وهىلطيفة، )فيه ! [ ٢٨]محمد: أس٤٠ أسحثل ائبعواما يألهُ ؤد'للئث ت تعالى قوله 

أمرينبعدهما وذكر الأدبار، وصرب الوجه، صرب أمرين؛ ذكر تعالى الله أن 
Iفقال الأمرين قابل تعالى فكانه رضوانه، وكراهة الله أمخهل ما إتباع أحرين؛ 

فانالله، سخهل على أقبلوا حبث، [ ٢٧]محمد: وز'وثرظزه ؤجوههم 
فإنالله، رصا فيه عما تولوا لأنهم أدبارهم ؤيفربون إليه، للشيءمتوجه المتسع 
توجوها يحتمل الله أمخهل وما عنه، يتولى للشيء الكاره 

الآم.والإٌبه الإقرار ورضوانه واللام، المحالة عليه الرسول إنكار ت )المذول( 
ؤءنت تعار قوله عليه يدل يرمحيه والإيمان الله ل * رالئاذي( 

٧[^: ٠١٠]ه لكم دصُإا؛نصه همإن ألكر لعباده ِمءتى ولا عحلم عى آس 
إر٧[ ]ال~ة: وه ألميب حز ر أول؟ك ألصنلئت رملوا ءامتوأ آئن ءؤإث ت وقال 

عمم١قه ؤصى أبدا فما ثلدن أزير محيا ثن يي ن عد جقت ر؛؟م هّد جئاوهم ؤ > قال أن 
٨[.]الة: ه لؤ^ رم حني لس ئلك عنه ونضوأ 

علىالتعويل الله ورضوان الشيهلان، ويل تالله أسخهل ما ت رالتالث( 
والقرآن.البرهان 

القسراهم،مج-ا،ج'آ،صآ\آ.



قنا
الكبيرالتسيير فى ال۵طت آيات من الرازي موقف 

عليهنحن ما إن ت يقولون كانوا بل الله، رمحوان يكرهون كانوا ما هم قيل! فان 
كانواباثراكهم والمشركون لا وكيف رمحاءالله، نمللبإلأ ولا الله، رمحوان فيه 

ٌأش ِاق ي إلا ٣ : قالواكما الله. رمحا نمللب إنا يقولون: 
رصافيه ما كرهوا معنا0 فنقول [ ٠٣لالأءراف: ه لتا : وقالوا ٣[ ]الزمرت 

تعالى.الله 

يقل!ولم [ ٢٨: ]_UJ اس^ أسحثل بو؟" : قال تعالى الله أن وهي لهليفة( )وفيه 
الرضوان،منشأ وهى ثابتة رحمة فله سابقة، الله رحمة لأن وذلك الله أرصي ما 

لأنه[ ٢٨]عح»او: ^^^ ١٣٠و^فقال ذنب، على يكون فهو متاحر الله وغضبا 
أنإلى إثارة أشه< أسحعل بل الله سخهل. يقل للم ابق، ٌلله ثابت وصما 
المرأةحق في اللعان فى قال المعنى ولهذا الرضوان، كشرت نوته ليس الخمن 

اللهغضس، ت يقال ٩[ ١لتورت 1  ٠٤آين مان إن عثنا أقه غضب أن ؤؤؤآلخنمصة 
ورمحوانغضب، يكن لم وقبله وأيمانه، بقوله الزنا مفلهر مبق ثل لعانه لأن مضافا 

;مثالا لدلك ولضرب فعله، من يكون أمر الله وغضب الفعل، منه يكون أمر الله 
منكثر فإذا الحنة، الأفعال على الكرم يحمله ه نففي الكرم رّح الذي الكريم 
حاله،لإصلاح يكون عليه غضه بل إليه، يعود لأمر لا فغضبه الإساءة السيئ 
الغريزةمن فيه لما فكرمه الكريم هوكان فيقال: فعاله، مثل عن لأمثاله وزجرا 

الخعل،من فناهرا الغفسب، مل 

يعل،منه والفعل فعل، بعل الكريم في فالغضب الكرم، من ظاهرا الحسن والفعل 
أىأثحظ ما أقبعؤأ يأثهر ءؤد'إاكث قوله: لهلفح يعرف هن.ا ومن كرم، 

[(٢٨]محمد: رءنّودهٍمح 

المم.سراعير،مجأا،جخآ،صخ1—٩٦)١( 





تتا
التكبيراكفد^ر فى الصيلأت آ^ت ْن الرازي موقف 

لكلضحكالأجسام على إلا يصح لا وذلك المغتاظ يلحق تغير وارالغيفلاا عليه 
١١بالمغتاظ  ١١الأسف،، تفسير١١ يرتض ءولالرازىأن4لم من وقداتفح ~ والبكاء( 

التجسيمهي هذا في وشبهته 

المقت:صفة 

أوجبئم ومن كصفة، تعالى الله حق في نفاه وقد الممك، الرازي عرف 
ذكحصل بامتحقار، مقرون بغض عن همارة )الممتا بقول،؛ حيث تاؤيله، 

الخزيغاية على يدل، البل حق في الله وهومن صاحبه، ارتكبه نح أمر ثب 
المرءيبالح هوأن )المقت، ويقول،! ؛ البغض( أشد )الممتج ؤيقول! والحارة( 

ه(وتعحزيه ويفلهر ويثغفه الله فيمقته عظيما مبلغا القوم في 

صاحب،رقال ت يقول، حبثا المن،، فى الكشاف، صاحت، قول حكى وقد 
وأفحثه(وأJلغه البغض أشد المنتج ت الكشاف 

أشدت )القن، I يقول حيث المحال، من تعالى الله حق فى  ١١المنتج  ١١عد وقد 
ءحال(لْ/تعالى الل حق في وذللف الغض 

بمدنما تعالى عند يمول حيث، ١االمقتإاا تأؤيل أوجِح ثم 
عبادهبعض يمقت، قد بأنه تعالى الله ، وصفيجوز أنه على تدل )الأية ت [ ٣٠]غانرت 

^^آراعير،مجاا،جآآ،صا*ا.)١( 
صخ'ُآوصراآا*•صلا؛آومج؛ا،جمالإ، عحه،ج*ا، اممير، التفسير )٢( 
٠٦٦ص مج؛ا،جما\،ا الكبير، التفسير )٣( 
Lفي الكشاف صاحب تول إلى ؤينظر ، ١٣١ ص ، ٣٠ج ،  ١٥مج الكبير، ير النف ٢٤١

)؛/آو(.(؛ ٣٦٣)مبأآ(؛و)م 

اكسآراعير،مج؛ا،جبأ،صخآ)٥، 





لآت0
الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

الثالثالمطالب 

ضوءعلى الرازي موقف نقد 

والجماعةالسنة أهل عقيدة 

Iالممسب صضة 

،تعالى الله عن الغفsبأآ ررصفة ل نفيه في والجماعة السنة أهل الرازي حالف 
ومنالهاة، ض تحار اس حق ش يصل ونهاية، بداية له مي عرض لأنه 

عنالإلهية الصفات يعفى لنمي استخدمه القانون وهذا هذا. على تاؤيلاته بتي ثم 
هنااعادته عن يخي بما عليه الرد مبق وقد تمار، الله 

ينيالأفعال صمات من الغضّب عد حينما الرازي أن هتا إليه يجيرالتنبيه ومما 
عدأجله من الذي السس_، ر يوفق لم أنه كما نفيه، عر المني تاؤيله عر هذا 

عندالفعل صفات أن كما التشبيه، شبهة عر بناه حنث فعل، صفة الغضب، 
صفاتأنها لا إليه، مضافة وص منه، بائنة الله عن منفصلة أنها المخالفين 
ئئمةبهُب.(٢)

•وجوم من عليه الرد ومحيكون 

تحار.لله الغضب،،، ارصفة ثبوت ااتول؛ الوجه 

ذكروسبق والعقل، النقل ذللئ، عر دل نمار، لله ثابتة صفة الغفب،،، صفة  ٠٠

هنارم.إعادته عن يغنى بما القلية الأدلة 

الحث.هدا من ٢  ٠٦- ٢ ٠ ٤ ص يراجع: )١( 
،ص٢•١.،ج٢٢اهم،مج١١الضر )٢( 
المحث.سا س الأول )٣( 



اككبيرالتضسر في الصفات آبات محن الرازي موقف 

ه،نفُه سبحانه الله وصف ما فإن الغضب® صفة  ٠١على العقل دلالة عن وأما 
صفاتأعغلم من خط والوالبغض والغضا والفرح والرصى المحبة من 

تبغضهولا شيئا تحب لا ؛ إحداهماذاتين فرصتا إذا أنا العقول في إذ الكمال، 
نمقه.ولا تآكرهه ولا منه تغضب، ولا شيئا تبغض ولا به تفرح ولا ترضاه ولا 

وتفرحوالشيم والأ-خادق والأفعال الأقوال من جميل كل تحب الأحرى والذات 
علىوتصبر أصله ونمقت، وتمقته وتكرهه مي ينح كل وتبغض له وترصى يه 

العدمبصفات الموصوفة تلك، من أكمل الذات هده كانت، I يه تتضرر ولا الأذى 
أوالموات عن إلا تالب< لا الصفات هزه فإن للحس، الفاقدة والجهل والموات 

تلعلم التي الغاية إلى والجهل والعجز والضعف النهاية ش أوببغ حسه فقد عمن 
،.رصى١١ولا غضبا ولا بغضا ولا حبا له 

منهيكون لا ممن أكمل المحب، مع والبغض الرضي مع الغضب، أن كما 
تذامأن تحق تالي، المذمومة للأمور والغضب، البغفض دون ، والحب، الرضي إلا 
.. .)٢(

•وبص 

اللهعن الغضب،® نفى؛امنة أحلها من اش شبهنه على الرد ت الناني الوحه 
؛عار•

لهاية نقاض أعر أنها على تعار الله عن ® الغضسبؤ راصفة نفي في الرازي استنند 
والبغضكالحب، نفسانية أحوال لنا هي الممات وحم.ع له فيقال ونهاية، بداية 

تارة،للزجر مقتضية وهى انية نفحالة أيما فإنها لإرادة، كا والغضب والرضا 

^جم.وعاكاوى!لأينسبن،)١( 
 /I(؛ ٩٢) (.٩٢والقل،)٤; السل تعارض ودرء

(.٩٤)آ/سة،لأن مجموعاكاوى؛ )٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف ______ 

وهذابذلك تأويلها فيلزمك الشاهد، في بينهما أصاد فرق لا أحرى، وللطلب 
تنفيهالالتي الصمات من وغيرها الغضب، في هذا مثل فقل باطل. عندك 

بهر فالذي اللغوي المعنى هذا أن إلا اللغوي. الغضب، معنى وأوصح 
القلبدم غليان أنه على للغضبخ يره نفأن إذ له، لم مغير الغضب نصوص 

JiliiJ ،^ ،قبلالمنافي لدفع يكون قد الغضب، بل حقنا، في بصحيح ليس الانتقام
أصلا.انتقام هناك يكون فاد وجوده، 

دمغليان هو الغضخ مجرد فليس الغضب،، يقارن القلب، دم فعليان وأيضا 
الوجه؛صفره يقارن وراالوجل،ا الوجه، حمرة يقارن ارالحياءا، أن كما الةال٢إ، 

فاضالقدرة اسثعرت فان المؤذي دفع بها قام إذا النمس لأن وهذا هو. أنه لا 
انممإرانماحل،عاد العجز ^بإ،وإناسثعرت 

الحزين.يميكط كما الوجه فاصفر 

مثلتعالى الله ت، غضيكون أن يلزم لم غضبتا هوحقيقة ها.ا فلوقدرأن وأيضا 
لذاتنا،لا لما؛ هومماJالآ فليس ذاتنا، مثل متط ليالله ذات حقيقة أن كما غضنا، 

كذللثجروصفاته لأرواحنا، ولا 

ووصف٦[ ]القح؛ ءقهنِه أممه وعفبمت، ؤ I قوله ش يالغضب، ه نفوصف، هث فالله 
[١٥٠ت ]الأعراف لهماه عصبنن ممهت٠ إق مومحئ ؤتح ولما ؤ ت قوله في ؛العضب، عبده 

كالغضب،الغفب، وليس 

ؤيتبتاونحوه كالغضب، الفعلية الصفات ينفى من ^٥٤ تيمية ابن ناقش كما 

(.٤٥٥)؛ا/ةه؛— تيمية، لابن الجهمية تلبيس بيان • ينفلر )١( 
)■آ/ا"آه(.المم، لأبن _l_: ينظر )1/\<اا(؛ لابزتمة، مج٠رعاكاوى: )٢( 
 )٣(jA٢٩صى لأينسةا ؛ التدمر.



الكييرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
ك2لا^^=^^===^=====^=^===^====== 

يقول؛حيث علمية، مناقشة ونحوه، والبصر والسمع كالحياة الصفات من غيرها 
فيكالقول احدهما في القول بل أثبته، ما وبين نفيته ما بين فرق لا I له )يقال 

الأحر.

به.تليق إرادة للمخلوق أن كما به، تليق إرادة له • قلت فإن 

وغضبرصي وله • به تلتق محبة وللمخلوق به، تليق محبة له وكذلك لك قيل 
به.يليق وغضب رصي ولل٠خالوق به، يليق 

الأسقام.لهللب القلب دم غليان الغضب ؤإزمحال: 

مضرة.لغ أو منفعة حلب إلى النفس ميل والإرادة له قيل 
المخلوق.إرادة هد0 فلت فإن 

المخلوق(لا،.غضب وهدا ت لك قيل 

وحقيقةللهتعالى، كصفة الغضب حقيقة حقيقتين، بين يفرق لم فالرازي 
للمخلوق.كصفة الغضب 

تأويلاته.على الرد ؛ الئالمث، الوحه 

لحقيقةإلغاء فهدا والعقاب الانتقام بإرادة الغضب® صفة  ١١ل الرازي تاؤيل إن 
والرضاوالحب، خهل والوالمقت، والبغض الغضب إذ ،؛ ومعناها١ الصفة 

حملت،فإذا وأفعال، أقوال من أحرى لأمور مستلزمه الصفات وسائر والإرادة 

محينظر(:' roT-ro\/oالخاوي،)مجموع ويطر: تصرف، ؛ Ty-Tص\التدْرية، )١( 
"(.lAn-lA،5/Y)العز، أبي لأبن الفارة: اس ثرح 

(.000)^/ ملمازالخن، صنسالأضلألسسمصلخابواك: )٢( 



وت(
الء^بيرالتضسر في الصلات أبات ْس الرازي محوفف 

،.تعطيل ذلك وطرد الصفات ابطال ذلك من لزم اللوازم على تلك 
يقولحيث الصحيحين في الذي الحديث لإرادة يا للغضب تاؤيله يبطل والذي 

عمحسي،نمث رحمتي إ0 الخلق؛ يغلق أذ مز بخايا كثب الله إن  ٠٠الرسول.• 
يمشيتةإلا يكن لم بعده يكون لما سائقا كان وما الرشٌ قوى عئدْ تكتوب مهو 

أنامتنع يشابهها، أوما قديمة، إرادة إلا رحمة تم ما قال ومن وقدرته. الرب 
سقلم فالإرادة بالإرادة ر فإن الغضب فإن بها* بوق معبا عفسله يكون 

)٢(,
مها

المخلوقة،آأثارها ببعض للمنة نفير فهذا بالعذات الغضب تاؤيله وكذلك 
،ه غضبه صفة من ينشأ منفصل مفعول العذاب لأن ، الصفة غير والعذاب 

ماوبين وتعالى؛ تبارك بالرب القائمة خط والالغضب صفة بين فرق هناك أن إذ 
سخطهبذكر مملوء )والقرآن ت القيم ابن يقول واللعنة، العذاب من علبها يترتب 

أنلا واللعنة. العذاب عاليها يترتب به، قائمة صفة وذلك أعدانه على وغضبه 
ولهن.اوموجبهما. والغضب السخءل أثر هما بل واللعنة، العذاب هونفى الخهل 

جهثمئجراوم متمنيا سا موينينمل وش ؤ ت تعالى قال كما بينهما يفرق 
ءهمق[ ٩٣]النما،: وه عظيما عدابا لم وأعد وتنم عقي آثه و-ءنيث نها ٤^^١ 

٢.الآحر(ل غير واحد كل وجعل ولعنته وغضبه عذابه بين 

(ه٤ْ٤٥٤-٣/١٤)لابزتمة، يان-دساست: يطر: )١( 
الرٌائل*جامع صمن (، ٦٠)آ/ تيمية، لابن ت الاختيارية المنان قي رمحالة )٢( 
التكاوين،)أ/ههه(.موف )٣( 

•^٤٠٦ v؟>،؛ الشم، لأبن بلاداس: حادىالأ/اداحإل )٤( 
)Y/لأبنتب، ^طررّالأفىاكفاتالأمحارة: (، YnU)\/ُدارجانلكين، )٥( 

١٦-.)



الكيوالتفس> فء، الصمات آيات من الراذمح، موقف 

الكره:صفة 

وبإرادةبالنهي الكرم® صفة ١٠ل تاويل4 في والجماعة الستة أهل الرازي حالف 
الألفاظمن عده لأنه تعالى الله عن الكره ينف لم الرازي ولعل ~ كون، ال

يثبتهاالش الإرادة على الدالة 

ومعناها.الصفة لحقيقة إلغاء لأنه باطل الكون بإرادة الكره® صفة وتاؤيله

المحلوقة.اثارها يبعفى للصفة ير نفهو بالنهي الكره ير نفأن كما 

تعالى،الله عن الخهل® صفة  ١١ل نفيه في والجماعة السنة أهل الرازي حالف، 
أولها.ثم ومن 

والسنة،الكتاب لالة  Jbتعالى، لله ثابتة ® الخهل صفة  ١١بأن عليه الرد وسيكون 
آممهنن ثحط بآ» 'قن آثز يبمون أقع أقس ؤ تعالى؛ قوله العزيز الكتاب، دلالة فمن 

بجنحقنيل ^^، *خ؛ات إيأ يئس جثم دمأدُئ 
هزألماواي< وؤر ءثإنِ أس تغعل آن آمثمم ثم يذ م^ لقس ًكدردا 'ال؛ُا 

رْنلإوده,رءقلأدوأ أس آنخثل ما أنبعؤأ يأيهر ؤد'لأط^ •٨[: ]الماهو؛: خنإع؟وله 
تعالىالله أن يجد الصوصن لهذه فالمتامل [ ٢٨محمدت ل ه لفثلمهذ ثأحجثل 

العيابعليها يترتب به، قائمة صفة فالسخهل عقابه، وبين سخهله بين فرق قد 
والغضبالخط أثر هي بل واللعنة، العياب نفى هو خهل الأن لا واللعنة، 

وموجهارال

(.YiUلأبنالشم،)\/طر.د.ارجانص ;١( 



اليكبيرالتمسر في الصمات أبات من الرازي موقف ٦- 

"اللهمت ه الني دعاء منها السخط١٠ ارصفة على الشريفة المنة دلالة عن أما 
.٠٠...نحطلك، من يرصاك أعود 

خطالكان فلو الخهلاا، ررصفة من  ٠٠الرصا صفة  ٠٠د ه استعاذته ذكر فتأمل 
المخلوقنعان يولا مخلوق، العذاب لأن به، الامتعاذة حاوت لما هوالعقاب 

تعالىل١،.الله بصفات الاستعاذة تكون بل 

لأنهتعالى، الله عن الأش(ا صفة  ١٠ل نفيه في الصالح الملقح الرازي حالف 
وممابالغضب.  ١١الأصفح صفة  ٠٠أول ثم ومن اؤيلها، يجِح اش التشابهات من 

فرأنه لا الأمفح، نفى أن بعد بالغضب الأصن، أول أنه هنا إليه التنيه يجدر 
يوفقلم أنه إلأ تعالى الله على الغيغل إطادق يرتض لم وهو بالغضب• سقط ألا 

الإطلاق.هن-ا عدم فى بب اللإيضاح 

•وجوه من عليه الرد وسيكون 

تعالى.لله الأ،فحاا صفة  ٠٠ثبوت ١^^ الوحه 

}هن.ال ذكر سبق كما تعالى، لله الصفة هذه ثبوت على القرآني النص دل لقل■ 
فىنادسقط الصحيح المعنى بايضاح وذللئ، تأؤيادته، إ؛هلال I الثاني الوحه 

تعالى.الله حق 

اويلفجلل ، تعالىأ'آ، بالله اللائق والمعنى اللغة فى لأصفح ا معنى إيضاح مق 

(.٦٦٧)\الأمم، لأبن )١( 
المبحث.هذا من الأول المطلح يراجع: )٢( 
البحث.هذا من الأول الملألب يراجع: )٣( 



الكس)التمس> ي، الصفات ايات مؤ*ا ال>ات'ى موقف 

لأنالأمام، والنقب لمخط 
منهنِهأأنشنا ؤ ت الشرط جواب غير [ ٠٠]الزحرف: ؤءاسثوثاه الشرط فعل 

بينالفرق على دلت ففد الأسف، صفة على دلالتها مع العظمة الأية فهده 
قامأسفا فأJبتت، الواغ، العياب وهو ولازمه أثره وبين لأش، ا وهو الفعل 

الشرطلأن الفعل ذلك تمرة هو الذي الإغراق وهو مفعولا وأثبتت تعالى، به 
المشروطغير 

بالغيفل.تعالى الله وصفح عدم فى الس_، إيضاح الثالث؛ الوحه 

للعقلمجال، لا توقفية تعالى ^اله بالخيفل تعالى الله يوصفط لا 
به.تعالى الله يوصف، فاد سنة، ولا كتاب لا؛ى يرد لم فالغيفن فيها، 

!صمة 

تعالى،الله عن المنت،١٠ صفة ٠٠ل نفيه فى والجماعة السنة أهل الرازي حالف 
ومنثمأوجب-اويلها.

وكماذكره، سبق كما والستة؛ الكتاب بدلالة تعالى لله ثابتة صفة الممت، فصفة 

كماالرازي، على كاف رد هذا ففي ، للممث، الصحيح المعنى إيفاح سبق قد 
)وكدللث،I تيمية ابن يقول المخلوقين، العباد ممن، غير تعالى الله ممتط أن 

َةوريأأؤمكت\ وإل فقال؛ يالمقتؤ ووصفهم الكفار، يمقت بأنه ه نفوصف، 

(.٢٧١-٢٧سةازاتج:لأينين،)١/•)١( 
سواسل والحكمة عس، ض الواش: المقيدة ثرح يفز: )٢( 

١(.٠ ١ )ا/ ١^۶،، عدالله والجماية: الة أعل 
(.٤٩٠)Y/ الأصفهاني، الخام لأيي المحجة: يان في الحجة )٣( 



CED
الذ^بيرالتفسير في الصلات أبات من الرازي موكف 

ئعز؛و0األإيمي ءئ دعوى إي ثسظم ئيذم ثن أَكث أثث تفئ قالون 
كاست(راا.المقت ولمي •١[ ]م: 

M M

.٢ ٦ ص التدمرية، 







الكبيرالتفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

ِ1

المطلب

المقيدةالكمال صفات معاني 

المقابلفي تكون والتي العادلة والعقوبة 
والسنةالكتاب في وورودها 

Iالاستهزاء 

وصربهيشدة، أصابك إذا ت البرد وهراني مخر، إذا يه وهزأ السخرية، I الهرء 
وهزأكسره، هزء الشيء وهزأ تسرع، أي تهزأ ناقته وأقبلت قتله، أي ت أهزأه حتى 

٠ات١١/إذا الرجل 

المكر:

محقيوالمكر: والخداع، الاحتيال وهو ، امحالءيضةر المطرهو:
وهوسقوها، ا يريدوا حرثوها ا ثم صلبة فانها لأرض ا مآكروا 1 يقال: رض، ألا 

والخداع:والكيد المكر وأصل الساقين. خيالة حن أيما والماكر نبت، أيما 
إلىالخفية بالأمحباب التوصل وهو ،، حفير بملريق الغير إلى الشي،ء إيصال هو 

بالخصمالإيقاع 

فارص،لابن • اللغة منايس وٌعجم (؛ ٣٧٥٥للأزهري،)إ/•' اللغة تهذيب معجم ينفلر! ( ١ ) 
)؛/بم(.ادة)هزأ(.ماد، بن للصاحب والحطفىاس; س )٦! 

لأزهرياللغة! تهن-ب ومعجم ؛ ( ٢٦٣)أ/ماد، ن للصاحب اللغة: في المحّهل ينقلر: )٢( 
صاك;لأينفارص،ره/ه؛م،وبلاس،)آ/س(

)أ/بأآ؛(.مادة)مكر(-مفلور، لابن العرب; ولسان 
(.٢١٨/٣)لأبنالمم، إءالآمالرنمن: )٣( 
(.٣٣٢-٣٣١)ا/ين، لأن انياث: اكدةشرح )٤( 



2iDC؛
الضيرالتعسير قي الصمات آيات من الرازي موقف 

الكيدت

بقوة،الشيء معالجة وهو المكر، والكيد حق، أو بباؤلل التدبير ت الء^إواو 
وكادت؛كيدا، الحرنم؛ سميت، وبه والاجتهاد الاحتيال وهو المكيدة، وهومن 

الغرابوصياح النار، من الزند إحراج والكيد حاصت،، إذا كيدا تكيد المرأة 
والقيءرا،•بجهد، 

الخداع:

المنيع،الخزانة سميت، وبدلك الشيء إحفاء والإحداع الحيلة، الخداع: 
يمهلنلا للقصد مخالف جانر خالع; وؤلريق أهالها، تخيع لأنها حدغة والحرب 

ناقص،أي خالع ودينار الخغ، ت والخداع إليه، يهتدي لا خالع: وماء له، 
؛تنم١ لم : خدعاوخدعتاالمن متلون، خالع: وحلق قل، حيرالرجل: وحيع 

السخرية:

سخرة،خادم يمال: ل، وامتدلا احتمار على يدل به، تهزأ إذا وبه منه نخر 
1 .)٣(.

•محرم ورجل 

للازعري،اللغة تهذب؛ معجم ٣(• ٠ ٦ صاد،)آ"/ بن للماح-ا الاغة؛ في المحيط ينفلر؛ )١( 
لأبنفارس،•قاصس: سم (. ٧٧٤)T/لأبنفارس، )أ/آ"ي«'ا(.مجملاللغت: 

مادة)كاد(.(. ٣٩٦٥)©/لأبنمطور، وزن )0/بمإا(؛ 

للأزهري،اللغة (معجمتهن.ي._،١٢٢)١/ للصاحسابنصاد، الح؛هلفياسا،ت ينظر: )٢( 
لابزمنفلور،ولمازالعرب; (؛ ١٦١فارس،)Y/ لابن اللغة مقاسي معجم (؛ ٩٩٤)ا/ 

)حدع(.
فارس،لابن اللغة: مقاييس ومعجم ؛ ١( ٦ ٥ ٠ )Y/ للأزهري، ت اللغة تهن.ب معجم )٣( 

لابزمطلور،الخرب،; ولمان (؛ ٤٩٠)ا/ فارس، لابن اف: ومجمل 
>ّخر(ازدة (. ١٩٦٣)م 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف —

فىتكون والى العائلة والمحقوية بالمجازاة المقيدة الكمال صفات ومعنى 

صفاتكلها تعالى الله صفات أن فيه شك لا مما ت تعالى بالله اللائق المقابل 
حالفى كمالا المنة كانت إذا لكن ؛ الوحوْر من بوحه فيها نقص لا كمال، 
الإءلالآق،سيل على ممتنعة ولا الله حق في حائزة تكن لم حال في ونقصا 

فيقتجوز التفصيل؛ من لأبل بل مهللقا نفيا عنه تنفى ولا مهللقا إناتا له نشت فالا 
لكلمكروذلك نقصا، تكون التي الحال في وتمتغ كمالا، تكون التي الحال 
تدللأنها ميلها، مقابلة في لكنت إذا كمالا تكون الصفات فهل0 ونحوها. والكد 

المدحوجه هو وهدا فعاله، بمثل عدوه مقابلة عن بعاجز ليس فاعلها أن على 
،.٢١والثناءفيها

تعالىالله بمشيئة تتعلق لألها فعلية صفات وهي 
ممدوحةلهت الأفعال هد0 لأن ، سمسار ها الله يوصف لا الصفات سه إن 

اللهعلى أفعالها إحللاق يجوز فاد موضع، في وتدم موصع، في تمدح بل مْللقا، 

.ين،لأن المتر: القواعد )١( 

("(؛M-rU/r)الكبرى، والفتاوى )لأإ\\\(.أ لابزتمة، ْجموعاكاوى: بمفلر: )٢( 
)ا/لأآه(؛اللهفان، واغانة )٦إ^^٦(i القيم، لأبن اب: الخواض ومخمر 
سلإر الهادي الامحقاد لمعة وشرح ؛ ٢٧-  ٢٦ص عنمن، لأبن الثر: والقواعد 

القبول،:ومعارج المانمية؛ والمنون الراتل ضمن ، ١  ٢٣صن ^٠^٠، لابن • الرشاد 
المهجينوأثر للنقل المقل مرافئة ر والمتكلض الخلف ومنهج ١(؛ ١ ٨ )١/ للحكمي، 

)ل/لهمكفىالخمدة:جا؛رإسس،
الكابر الواردة الله وصفات عثيْين، لابن الواث: الممدة رح ث )٣( 

.٢٣٩؛ ٢٢١؛ ١٤١؛ ١١٢؛ ص٩٤القاف، علوي والخة: 
وشرحءسأه؛ والوالاكي_إ، (؛ ٢٥٠)Y/القيم، لأبن المرسلة؛ الخواض مختصر )٤( 

)ا/أمم(.لابزعثمن، الواطئة: المقيدة 



اككبيرالتفسير في الصفات ايات من الرازي موقف 
يى^===^=^====^؛=^=== 

الأولىبطريق فكذللث، ، ؤيكيد ويتهزئ ؤيخلخ يمكر إنه يقال فاد مهللقا، 
علىإلا الصفات بهده ه نفالله يصف لم ولهذا بها. يمي أسماء منها يشتق لا 

حقبغير ذلك فعل لمن الجزاء وجه وعلى والتقتيد، المقابلة سيل 

سبحانهالخالق من فكيف المخلوق، من حنة المجازاة أن علم وقد 
قابلسبحانه الخالق أن يستحق لمن وحداعه ومكره جو الله كيد حن ووجه 

الذيوخداعه ومأكره يكيده منه أقبح ثيء لا الذي وحداعه ومكره المخلوق كيد 
ومجازاة^عدل لأنه منه، أحسن شيء لا 

ممدينياثئك، يرJيدوا ■' تعالى فقال خانوه، من خان أنه الله يذكر لم ولهذا 
^٥١^؛فقالت [ ٧١]الأنفال: .ه -كح عيئ وأممه يمؤ يأذأو مثر من آثت ح_اوأ 

ذمصفة وهي الأثمان، مقام ش خدعة الخيانة لأن فخانهم، ت يقل ولم منيره، 
يجستافاحش منكر يخونه( من الله خان ) العوام؛ بعض قول أن ا عرفوبذا مهللقا، 

الهيءنهرُ
دومااللففلي الاقتران ه الله على الألفاخل هذه إطلاق فى يشترحل لا أنه كما 

تفسيرعلى [ ١٣]الوعد: لأح١له نديي تعالى! قوله ذللئ، ومن بالمخلوق، 
ماء=كتيآمن  ٠١١٥أممي >ؤأئأمنوأ«هكر ت تعالى وقوله والماكر، الكبد بأنه المحال 

لابنالوامحطية؛ العقيدة شرح ؤينغلر )أ/هإ'آس*هآ(؛ المرشة، الصواعق مختصر )١( 
صإ1.نالفوزان، وشرحها )\/ .ضمن، 

.١  ٨٣- ١ ٨ ٢ ص القيم، لاين : الفوائد ؤيفلر; ؛ ٢( ٥ ٠ / )٢١ المرمالأ، المواعق مختمر )٢( 
اكيم،صأه.لأن الصيب: الوابل )٣( 
صي'آ.ضمين، لابن المثالي: القواعد )٤( 



اليكبيرالتفسر في الصمات آبات من اضازي موقف عم 

تزه'كلى ؤإ0 تعالى: وقوله [ ٩٩ألكسردث.ه الثوم إلا أممب 
ما؛[لا/]إّرامم: ذو عغز آس ءؤ.إوا : نعالي ونوله [ ١٨٣

أمورلعدة يجوز لا عقاب أو مجازاة ند بلا تعالى الله على إطلاقها أن كما 
منها؛

الجزاءبقيد مقيدة إلا نهما ترد لم لأنها والسنة الكتاب فى ورد لما مخالفتها ( ١ 
والعقاب.

المدحتحتمل الأفعال هده أن إذ بالقيضض، وصفه من إطلاقها من يلزم لما ٢( 
مقابلةيكون أن ؤيمكن طوية وفاد نية سوء من الكر يكون أن يمكن إذ والذم 
Iوقوله •٤[، ]الشورى: نثلهاه مثه سقؤ ءؤو؛ثرهمأ • تعالى قال كما بمثله، للسوء 
بالمثلالشاب فيجوز [ ١٢٦]المحل: يهءه عومأتهم محا بع؛في يمايإ عاننر ُؤرإن 

شرعا.بمذموم ليس أنه على فدل زاد ما دون 
١اجتتمّاعهما ولا ارتفاعهما يمكن لا إذ لذ.اته مجمتغ النقيضين بين والجمع 

أقامقد مهللمهآ فيكون الوء مثل من نؤع مقيدة غير الله على إطلاقهما إن ٣( 
ذلك.عن منزه والله سوء مثل بالله 

حلصتما وهى العليا والتعوت المحنى بالصفات يوصف تعالى الله أن ٤( 
كيلكليت المقيدة غير الأفعال من النؤع وهذا والجمال الكمال على للدلالة 

هودلالةذلك لأن الاستواء وجه على والذم الدح على لدلالتها 

)آ/خأأ؛واْآ(؛واكىفيواباسات ٢١)
)ا/بهآ(,سمدان، أزرقي ت والمعطلة والجماعت المنة أهل ين 

— ١٨٧ص اليريكان، د/إورامم ت السلف عند والصفات للأسماء الكلية القواعد ينفلرت )٢( 
.١٨٨



٢١اككسر التفسير في اك|فات أيان من الرازي موقف 

بالمجازاةالمقيدة الكمال صفات على النبوية والسنة الخزيز الكتاب دل ولقد 

فيبالمستهزئين الاستهزاء ورد حث المقابل، في تكون والتي العائلة والخقوبة 
إقماإدامتكأ ^١ ١٠ثينطينهم ■قوأإق ؤإدا ١٤٠١٠^١ ١٥ءآموأوؤادالقوأأك؛ن تعالى قول 
[.١٥- ١ ٤ ]المرة: .ه بمثهوذا ُلمنيؤوم ؤ، ويثدمأ ;٢٠؛ بممزكأ أثذ و نمزءون عى 

تتعالى قال المزمنن عباده سخرمن بمن السخرية ووردت 
ثممسمة يثير إلا لا.محدرث واومى ألثدقت ألثكئ ين ٥^٦ 

[(٧٩; ]التوة ه عمم أف محم 

-ثيثإه أس وتهتقز ؤ)<ئطنب\' تعالى: قوله في بلفغل)مكل( المكر وورد 
[.٠٤]^لصران: وه آلذكن 

لأثعتحك>هنئتر عاء=قثل  ١٤^؛$نًقرل I تحالى ٧ ى )ْكرئا( ويلففل 
[.٥٠]المل: 

أوم-تلوق■ أو ِلثنفك 'زكموأ ألاص إى ^وإد ت نعالي توله ش )يمكر( وبلمظ 
[.٣٠لالأمال: وه -نم وأف أس ويثر نبثثثوث ءدي-مق 

يآشأثث»لأ مة=كر تعار; قوله منها مواصع ثلاثة في )مكر( وبلففل 
[.٩٩لالأ'ءراف; وه ألثسرو0 ألثوم إلا أثب نكت 

وه'^؛-١ رأكد و َةدا كدية ؤ1رلم' تعال قوله ر )أكيد( بالقفل الكيد وورد 
مت؛نهَثيى إن لثم ؤدأمإا • توله منها مرتض )كيدي( وبلففل ١[. ٦ -  ١٠]اللارق: 

[.٤٠]القلم: 

أدحادهثديي وئو أس ي ^V؛»؛ ت تعار قوله في )الحال( وورد 
 ;^[.١٣]١



الكبيرالتمسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

نتنا
ءاسفؤناؤئوث\ ت تعالى قوله منها مرات خص )انتقمنا( يالفظ الانتقام وورد 

■[ ٥٥ت ق ه معيرت^> قُخزؤا؟ نهر أتنفمنا 
يأشمنه أف مشم عاد ومن ئت منا أس ؤعثا I تعالى قوله في )ينتقم( ؛_ij Jوورد 

[.٩٥ندة: LJ1]أننماره دو زيوا 

بثاينتلت مثن لطلم ءؤوس • تعالى قوله منها مرات، أرع )منتقمون( وبلفظ 
[■٢٢]السجدة! ه مننضؤن ٢^^٤٨!( من إنا عثها أعِحنى تجث ء له 

ؤعده،محك أثن ءسم؛ا ^٥^" ت تعالى قوله منها مرات أرع )انتقام( بلفثل وورد 
[.٤٧.هلإبرامم: آمحثايِ ذو عمحر آس إن رثلأآ 

؛ؤثكملماء ئجنر يما بإووؤآ تعالى؛ قوله في )نسيناكم( يلغظ النيان وورد 
[.١٤:]١لجدة وه  OyLtMَةتر لعا ألئني عدانثت رذؤقؤأ قخين ادا هنذا 

[.٦٧]الترةت ه قسيم أق ءؤمّوأ ت تعالى قوله في )نسيهم( وJالفظ 
هدا.ئأؤ' لدآء نيتز َؤ قنتذإؤ ألؤم وؤنل ت تعالى قوله رفي )ننساكم( وبلفظ 

[.٣٤]الج1نة: ب نن 3؛ز ننا ألثاث 

هنذايومهر لتاء ئموأ يكثا ثننهر ءؤد١يوم • تعالى قوله في )ننساهم( وبالفظ 
[.٥١]الأءرافت :ث٠دوذىه يثاثئثا ًكالوأ وما 

هنمى أينم ؤكذش إق-ور\ ءابتنا أنتك َكئلك وهال ت تعالى قوله في )تني( وبلفظ 
[.١٢٦]طه: 

وآخرمنها خروجا النار أهل آخر في نجهبه حول مبن الله عبد حديث السنة ومن 
لفحكأد ثش؟ راثنحر ت ه الله يخاطب قال أنه وفيه ، فيها دخولا الجنة أهل 



الكس>التمسر ي، الصمات آيات مر*ا اوى ال> موقف 

؛ش،لآثاكلث.>'<.
راربت يقول يدعو الله رسول لكن قال• ها عباس بن الله عبد وحديث 

..V".ناقن,رنلآممبيءاي،نا;فنتينلآتئنمح، أمنلآنسئتي، 

M W If

فيلم وم(؛ ٦٥٧١بابصغةاسوالار،)كتابالرنأق، صحيحه، في البخاري أحرجه )١( 
(.١٨٦)، خروجا النار أهل آخر باب كتاب١لإي٠اJا، صحيحه، 

(؛١٥١٠سلم،)إذا الرجل يقول ما باب الصلاة، كتاب سننه، في داود أبو أخرجه )٢( 
ماجةوابن (؛ ٣٥٥١)فىدعاءالميه، الدعوات، انمذمح، الجامع في و١لترطى 

الومعمل ني والمسائي (؛ ٣٨٣٠)ه، الرمرل دعاء باب الدعاء، كتاب سنه، في 
صحح.ؤإصناده ، اللقاء عند الاستنصار باب صررياٌخا، والليلة، 

(.٢٨١٦)للألباني، الترمذي: منن وصحح (، ١٣٣٧)داوود، أبي سنن صحح ينفلر 



اJكميرالتفسير في الصفات آيات من الرازي 4وفض و20

الثانيالمطلب 

الكمالصفات من الرازي موقف 

العائلةوالعقوبة بالمجازاة المقيدة 

المقابلفى تكون والتي 

اللهحق قي إثباتها يمكن لا صفات على تدل ألفاظا هناك أن الرازي ذكر لقل 
دالةألفاظ القرآن في ورد قد أنه اعلم اكانية: )السألة يقول: هذا وفي تعار، 

فأحدهاصورا، منها نعد ونحن تعار، الله حق في إنباتها يمكن لا صفات عر 
[(١٠\ \ يمزئ ت تعار قال الاستهزاء، 

القانونأن اعلم رو يقول: كما وهو الصفات هده حول عاما قانونا وضع )م 
معهاتوجد أمور الأحوال هذه من حد وا لكل نقول: أن الألفاظ هذه في الصحح 

نهايةعلى الألفاظ هذه فتحمل النهاية، في عنها نمير وآثار البداية، في 
مماللعبد نشت صفة كل )أن ؤيقول: ( الأعراض... بداية على لا الأعراض 

نهاياتعلى محمول فذلك بذلك تعار الله وصف فإذا بالأحام يختص 
الأءراض(لآ،ببدايات على لا الأعراض 

وعدوااال٠ّكر®، لمشالكااالأسهزاء٠، )١( 
تحاراك حق ش لمة ضت 

الكبير،التفسير في ذكرته الذي كلامه إلى يثفلر والالعجبْ، والالغفبْ، ك-ءالحياءأاا، 
ْجا،جا،صمآها.

أعراصايراها وهرمنا ، ٢٦٢وصى يتصرف؛  ١٥٤— ١  ٥٣صى ،ج١، ^١ امتر، التفسير )٢( 
٠١٢٧صنومجما،جآأ، ؛ ١ ٠ صى جء، ومج٣، ؛  ١٣٢صى^٢، انية؛ نم



٨الكبير التفسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

والانتقاموالكيد والخداع والمكر الاستهزاء من كلأ عرف قد أنه نجد كما 
اللنة.حيث من والماحلة، 

وهي، حده على المقابلة في تكون اش الصفات من صمة كل من مويفه سأذكر 
كالا/:
I)االأسهراء(( من موقفه أولا: 

الخفةالباب أصل الجواب؛ الاستهزاء؟ )ما بقوله; الاستهزاء الرازي عرف 
أىبه تهزأ وناقته مكانه، على مات يهزأ وهزأ ر؛ع، الالمدو وهو الهزء من 

علىالموء مجرى تجري ما إبان هع موافقة إظهار عن عبارة أنه وحده تسمع، 
الخرية(طريق 

عنروي فقد وجهالة جهلا يمي قد الهزء نفس إن ت بعضهم )فال ؤيقول: 
اللم(صد إنه بعضهم! فال كما الحلم، صد الجهل إن اللغة أهل بعفن 

)كيم،I يقول هدا وفي ، الاستهزاء بصفة متصفا تعالى الله يكون أن نفى وقد 
التلمس،عن ينفلث، لا أزالاستهزاء يتؤ وقد يستهزئ بأنه تعالى الله وصم، يجوز 
قادأسذئا ءؤ3الوأ ت لقوله الجهل، عن ينفك لا ولأنه محال، الله على وهو 
محال(الله على والجهل [ ٦٧]القرة: أئلإلأت\ه ثى أ'ؤن آن اممه أعود 

'•كالآتي الاستهزاء لصفة تأؤيلاته فجاءت 

لأنبالاستهزاء، ّماه استهزاتهم على جزاء بهم الله يفعله ما أن * أحدها 

ج؟،ص٩٨مج]، الكبير، التفسير )١( 
ابيجا،جفىص«ي؛وجلصمهاالخفير )٢( 
الضيرامر،محأ،جكصخاا.)٣( 



الكبيرالتفسير فى الصمات ايات من الرازي موقف ء

ظهأه<سثث سقت ءؤو-؛ءؤوا ت تعالى نال الشيء ذلك باسم مي يالشيء جرء 
أنوآءثئوأ أق وأيموأ عدكأ ئ أقتن نا لمل عقب عومح؛ أغِتكا ^^٠؛؛، أء ' ت١لث^دىإ 

[١٤٢]الناء: خيعهلمه< نثن أق ءثيعو0 \ٍواِ ؤا0 ؛! ١٩٤]القرة: ألص4 نع ألين 
١^[... ٠٤]اوىو\0: وه آلنن؛ؤِن ؤث ؤأك أس )؛نحفت ءؤوم١ءفثو١ 

بالمومنض،صار وغير علهم راجع اتهزانهم؛المؤمنين صرر أن • ثانيها 
بهم•استهزأ الله كأن فيصير 

الاستهزاء،فذكر والحقارة الهوان حصول الاستهزاء آثار هن أن يالنها؛ 
المسسس،.عن بالسسب، تعبيرا لهم الهوان حصول والمراد 

اللهعتل. مالهم الدنيا في أحكامه من لهم يفلهر أن بهم الله استهزاء أن ت رابعها 
الحاصلأن مع أمرا والمؤمنين للني. أظهروا أنهم كما الأحر؛، في حلاقها 

أحكاممن لهم أظهر لما تعالى لأنه ضعيف، التآؤيل وطا حلاقه، الر في منهم 
المقك،سوء من الأحرة الدار فى به يعملون بما الواضحة الأدلة أظهر فقد الدنيا 

الدنيا.في أظهره لما مخالفة ذللث، في فليس العظيم، والعقاب، 
الأحرة،وفي الدنيا في المستهزئ معاملة يعاملهم تعالى الله أن ت حامسها 

فييبالغون كانوا أنهم مع أسرارهم على الرسول أطير تعالى فلأنه ال.نيا في أما 
الماروالكافرون الجنة، المزمون يحل إذا فلأنه الأحرة في وأما عنه، إحفاتها 

فإذاالمنافقين، مسكن هو الذي الموضع في الجحيم على بابا الجنة من الله فح 
الجنة،إلى ؤيتوحهون الجحيم من يخرجون أحدوا مفتوحا الباب، المنافقون رأى 

،البايح١١دونهم يغلق فهناك الجنة ياب، إلى وصلوا فإذا إليهم، يتنلردن الجنة وأهل 
ممئردأ دإدا و بم،كؤن ءاموأ أئن يى ماوأ يرموا ^٤>، ت تعالى فوله فذاك 

ه•هماس ابن عن ألئيم القول هذا  ٢١١



٨الثبمير التفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

ه-دمحإل  ٠١٠رآويم نإدا . ؤهج، أمنثأ أنيئ اق، أطؤوأ وإدا . ؛؛*١^(^، 
ه. شث؛ؤث أوخم1ر من ءاموِأ أئن ة1؛وم . حتنشن - ءثإ»ا أزسلوأ وتآ . لثآرف 

^١،.٠٠۶الاستهزاء هو فهذا [ ٣٤-  ٢٩]اJطفنين: 
•لكلأتي هي الأسلة من مجموعة الرازي أورد كما 

الكلامعلى يعطف ولم ؛ ١٠ل'لهمْ• بؤثره متيزئ وأس قوله! ابتدأ )كيف ست 
قبله؟الذي 

هوالذيتعالى الله أن وفيه والفخامة. الجزالة غاية في امشاف هو الحواب: 
أنوفيه كالعدم، مقابلته فى امتهزازهم يصير الذي العظيم استهزاء بهم يستهزئ 

المؤمنينيحوج ولا للمؤمنين، انتقاما بهم الاستهزاء يتولى الذي هو تعالى الله 
مثله.باستهزاء يع.ارصوهم أن إلى 

ملجز»ونيمءؤإدمايى لقوله؛ مهنابقا ليكون بهم مستهزئ الله إن ت قيل هل ت س 
[.١٤]القرة: 

وقتا،بحد وقتا وتجدده الاستهزاء حدوث يفيد )يستهزئ( أن الجواب; 
1وئزآ محاً ًظفي ي ثقزث أدهن تون فيهم ١^؛< jكايات كانت وهازا 

أستارتهتلئ، من أوقاتهم أكثر فى يخلون كانوا فما وأيصا [ ١٢٦]الترة؛ مزمت>ه 
نثرلأف ألمنتغمول ءؤم_در آية عليهم تنزل أن من حذر واستشعار أسرار وتكشف 

١.هثدردت ما محيج أثن إث أسمتيوأ هر ثبيم ؤ لما نتنثهم سورة عين 
؛أ[(أأ،.]اكوة: 

٠.٧ ص ٌجا،جلإ، الضراعثر، ينظر• ، ١١
ءحا،جآ،ص'بما؟•افراهم،( ٢١



الكبيرالتفسير فى الصفات أيان من الرازي موقف م
لثمي

المكر:من موقفه ثانيا: 

^،^٤^ؤوiت١ءقرو١ تعار: قوله عند يقول حنث اللغة في المكر الرازى عرف 
ائل:م)وفه [: ٠٤صرآن:زآو  ٠٤ألمجفيى. ثر ويثب أف 

ادفىجمةو—لمماجاْ[الصبالخأصلالخكرفياسة: :اfتولىا رالمسالة 
تعالى:الله وقال أظلم، إذا وأمكر الليل، مآكر يقال: ت الزجاج قال ، ~ كذا 

أماجمثأ إي لوبم؛ َك ءؤنثا وئال: [ ٣٠]الأنفال: آووأه ه بك ؤوا>أ.ظ 
امرأةومنه ؤإحكامه، الأمر اجتماع من أصله وقيل [، ١٠٢]يوش: بممحل،ه ثيم 

قالوالجمع، الإجماع له يقال الرأي، ؤإحكام الخلق مجتمعة أي ممكورة، 
قويامحكما رأيا الكر كان فلما [ ٧١]يونس: ؛^ ^٤١٠٤^٤٢ ٠١^٥٦^٠^١ تعالى: 
عبارة)الكر ويقول: مكرا(، ممي جرم لا والفتور، النقص جهات عن مصونا 

ءنالأحتالفىبملاكر(لأ/

بطريقةالظاهر وجهه عن الشيء صرف عن عبارة )الكر ت أيئا ؤيقول 
الحيلة(ص.

الثالثة:)المسألة يقول: هذا وفي المشابهة، الألفاظ من *المكر* لفظ وعد 
لنقلمصار يحال، الله على والاحتيال الشر، إمال في الاحتيال عن المكرعبارة 

:وجوهاتأؤيله فى وذكروا المتشابهات من حقه في الكر 

سثهثقذ ؤو؛ثؤؤأ ت كقوله بالمكر، الكر جزاء محمى تعالى أنه • )أحدها( 

الوسط،والمعجم ص"M، للرازي، الصحاح: مختار : ينفز الأيل• خللمت شل-ة اللجة؛ )١( 
(.٢٧١)آ/

_AT.٢؛ ج• ١، ومج* ،ج٨،ص٦ْ؛ ح؛ اع؛ر، الضير )٢( 
.،ص٦٦اعير،٠ج٩،ج٧١التفسير )٠١( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
ينإ^==^=======^=ً=== 

الاستهزاءوجزاء بالمخادعة، المخادعة جزاء وممى [ ٤٠]الشورى: ظهاه 
•يالامحتهزاء 

بدلك.فمي بالمكر شسهة كانت معهم الله معاملة أن ■' رالتاني{ 
المحكمالتدبير عن عبارة لأنه المثابهات، س ؛ رالتالث( 

وذلكفىالعرفباسيرفىإبمالالثرإراض، 
اءلم(لاا.والاه م غير تعالى 

)ؤيدلالرازي! يمول هدا وفي العذاب، بمعنى المكر أن )الرابع(: 
حيثمن عذابه يأتيهم أن المراد أن [ ٩٩]الأعراف: أده ،هكر ءؤأمأ؛ؤنوأت فوله 

لأنتوسعا، مكرا المذاب هذا وسمى التحذ.ير، وجه على فاله يشعرون. لا 
به،يشعر لا -صث، من البلاء في يوقعه فإنه بصاحبه، الكر أراد إذا منا الواحد 

نزولبأمن لا أنه وبين يشعرون، لا حيث من بهم لنزوله مكرا المذاب مي ف
ا.هه[(أ ]الأعراف: الإه مهكر الوجه هذا على الاه ءن.اب 

فولهعند يقول هن.ا وفي القابلة، في يكون تعالى الله مكر أن • )الخامس( 
أن)فالمعنى ت ٢[ ١ ]يوض: ما ةك~ود< رنتا إة ذكا أنثغ أس : تعار 
منأشد بمكر م؛كرهم قابل قالاه. بالمكر، الاه نعمة قابلوا لما الكفار هؤلاء 
توجهتن من وهو ذلك، 

الفضيحةمن الدنيا وفي الشديد، العن.اب من القيامة يوم لهم ١^٠ ما ١^^ 
والنكال.والخزي 

•ص٦٦~٧٦ >،حأ،جح، الكسر، التمير )١( 
.،ص٦٨١الضسرامير،٠ج٧،ج٤١)٢( 



الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

فيما عليهم وتعرض ؤيعحفغلونه، مكرهم يكتبون الله رسل أن الناذي• 
والخزيالتامة للفضيحة ببا حمذلك ؤيكون القيامة، بوم الخبيثة بواطنهم 
مه(لمبالله نعوذ والنكال 

تعالى!قوله عند يقول هدا وفي التنبيه، منه المراد أن رالسادبس( 
تعالىأنه عر )كااتنسه ت [ ٢١]يونس: ئمآقثئت>يم ما رمLJا إف ذلأ أسنع أثم 

لهذهتاركين له، مفين للرسول منقادين ؤيجعلهم النعم، تلك عنهم يزيل 
اءلم(أآ،.والله الفاسدة، الاعزاصات 

تالواحدي قال [ ٤٢]الرمد: -معاه آلم؛لإ • تعالى قوله عند ويقول 
يبتلأنه ؤإرادته، بتخليقه هوحاصل أي ومنه، له الماكرين جمع مكر أن )معناه 

يفرلا المكر فدلك وأيثا العباد، أعمال لجمع الخالق هو تعالى الله أن 
منله وأمان للرسول.، تسلية وفيه ، بتقدير0 إلا يوثر ولا تعالى الله بإذن إلا 

أيمابه المكور في وتاسره الله من الكر حدوث كان إذا ت له قيل كأنه مكرهم، 
منإلا الرجاء يكون لا وأن تعالى الله من إلا الخوف، يكون لا أن وجب الله من 

اللهتُاليى(ص

مكرواّ لأنهم وذللث، الكر، جزاء فلله ت المعنى أن إلى الناس بعض وذم، 
مكرهم(ر؛،.على يجازيهم أنه تعالى الله بين بالمؤمنين 

صا"1,مجا،،جيا، التصمرالير، )١( 
صريه\ا".محه،جتماا، اوك-يرا التفسير )٢( 
طالعزيز العاب تسر خي والوِ ٢(؛ ١ )م الوسط، في الواحدي قول إلى يطر )٣( 

(٥٧٦/١.)

مج'ا،ج؟\،التفسرالكيير، )٤( 



الخيبيرالتفسر فى الصفات آيات من الرازي موقف 

وهبمنزوث لا وننر م،=قثا ومتؤنا ث=ئرل ؛^^٥! تعالى؛ قوله عند ؤئقول 
وجوه!على تعالى الله مكر في احتلموا ْ[وقد ٠ زالمل; 

علىالماكر بمكر نبه يشعرون، لا حنث من إهلاكهم الله مكر أن • زأحدها( 
نن_،لفي ، الحجرل في مجد .؛ لصالح كان أنه روي الاستعارة، مبتل 
فبلأهاله ومن منه، نفيغ فنحن ثلامحث، إلى متا يفيغ أنه صالح زعم فقالوا فته، بملي 

أهلهإلى رجعنا ثم قتلناه، يصلي جاء إذا وقالوا الشعب إلى فخرجوا الثلامث، 
فهلكواالثعب، فم عليهم الصخرة فطثقت، صخرة تعالى الله فبعث، فقتلناهم، 

بالصحة.الباقون وهللث، 

ملءالمادنكة تعالى الله أرسل وقد متوفهم ماهرين باللتل جاوا • )داذيها( 
راميا.يرون ولا الأحجار يرون بالحجارة، فدمغوهم صالح دار 

اللهمكر فذالث عنهم فتحرز بمكرهم صالحا أخر تعالى الله أن ت )ويالثها( 
حفهم(لم.في تعالى 

كيفج؟ت قيل )فإن ت [ ٣٠: JLoSlI]آلث؛إِنه -ءير >اؤرآث؛ I تعالى قوله عند ويقول، 
مكرهم؟في حير ولا النن؛ر_نه حر >ؤوآثث ت قالط 

أثريمحوصع وهي صالح، مدائن بامم الوم تعرف صالح، نوم ثمود اش مهي الجم•  ٢١)
ا1عالآمنهلمة ني مع اليوم وص ء-دْا، من ١ل٢ّوا٠ عند بالإمراع الّكاه أم سكون' مض 

لبانونت الباليان معجم ت ينظر عردية- الالعربية المملكة ني المنورة، الل.ينن بإمارة 
الجاسر،حمال.الودية! المربية للبلاد الجغرافي والعجم (؛ Yoo/Y)الحموي، 

صا-م.أبوحليل، نوقي أيلام: أقوام، أزكن، القرآن وأطلى  r(i(\rA/؟
(.٤٨٢)ا/ ذظنىانمجم١نيسط، الجبلين، )٢( 
•حآا،جئ'أآ،اص الق )٣( 



لتق
الكبيرالتمسبر في الصمات آيات من الرازي موقف 

'وجوم فه ■ فلنا 

وأشد،أقوى موصع )حير( فوضع الماكرين أثوى المراد يكون أن ت أحدها 
تعالى.الله معل «قاباة في يطل فهو مكر كل أن على بذلك لتنبه 

حيرايكون ما مكرهم في فدر لو الماكرين حير الراد يكون أن •' وثانيها 
وحنا.

بلهوالتفضل، ليس ؤنأ • قوله الرادمن يكون أن * وثالثها 
تعالى(الله من حير الثريد • يقال كما حير ه نفش أنه الراد 

.هيث وتة؛ أف ومهقر I تعالى عندقوله ؤيقول 
توجوه ففيه بهم، تعالى الله مكر )وأما ت [ ٠٤صرآن: ]آل 

الماء،إر ءيس. رفع أنه م بهم تعار الاه مكر امحول(لآ،: )ألوحه 
يفارقهلا جمريل.، وكان عيسى.، قل أراد اليهود، مالك يهودا أن وذلك 
أمرهذلك أراد فلما [ ٨٧]الغرم: ألتاوم(ه يلج ت قوله معنى وهو ساعة، 

المأحرجهحرل.من،فلمادحالوا
الحاصرونفتفرق وصلب فأحد غيره، على شبهه ألقي قد وكان الروزنة، تلل-، 

،،كانا؛ناللهر قالت: وأحرى الله كان ثلأثفرق،فرقةقال0: 

٠١٥٦—١٥٥صىمجح،جها، اممير، التمسر )١( 
أوحه.من بعد مما سدكرعا الرازي لأن عندي، من إمحاص ]وجه[ كلمة )٢( 

اننينفلر: قف. الأعلى في الخرق عن همارة ومي ، الاظْ غير الكوة ص الزورنة:  ٢٣)
(.riT)\/والسجمااوذ، )•آا/هيا(؛ لأبنمفلور، العرب: 

القرآنوتمر (؛ ٦٢٣٣)، ١ ١ ١ ٠ )؛/ حاتم، أبي ابن تمر يطر اليعقوبية، هم هولا، )٤( 
(.٩٢)Y/والLJايةوالءاية، )أ/آ؛،-'هأ(؛ كشر، لابن العنلم: 

ه.نفالممال.ر ينفلر النهلورية، هم هؤلاء )٥( 



٨الكبير التفسير قي الصفات آيات من الرازي موقف 

لكلوصار ، الماء إلى رفعه بان فأكرمه ، ورسوله الله عبد - قالت والأحرى 
محمداتعالى الله بعث أن إلى المؤمة الفرقة على الكافرتان ففلهرت جمع فرقة 
منمكنهم وما الماء إلى رفعه أن بهم الله مكر من فالمراد الجملة، وفى .، 

إليه.الثر إيصال 

بت*ي مجتممن وكانوا عشر، إثتى كانوا الحواريين أن ت الناني( )الوحه 
فأحدواعيسى، ورفع عليه شبهه الله فالقي عليه، اليهود ودل متهم، رحل فنافق 
ذلك،دكان ه، عيسى أنه فلن عن وصلوه وقتلوه فيهم، كان الذي النافق ذللث، 

بهم.الله مكر هو 

الحواريينعذ.؛وا اليهود أن إسحاق ين محمد ذكر I اJJالثاا رالوحه 
ذللئؤفثلمر الجهد ُحهم فلقوا وعذبوهم، فثموهم هو، عيسى الله رغ أن بحد 

ممنإمرامحل بتي من رجلا إن له فقيل رعيته من اليهود ملك وكان الروم، مللث، 
الأكمهؤإبراء الموتى إحياء وأراهم الله، رسول أنه يخبرهم كان أمركم تحت 

الحوارئينإلى ثم؛عث، وبينهم، بينه لحلت، ذللث، لوعلمّتإ ت فمال فقتل، والأبرص 
وأنزلدينهم، على فتابعهم فأجمروْ ، عيي. عن وسألهم أيديهم من فانتزعيم 

منهموقتل إسرائيل بني غرا ثم وصانها، فأكرمها الخشبة وأحذ فغيبه، المملوُسؤ 
حلباري.ن،الملل؛، هذا اسم وكان الروم، فى الصرانية حلهرأصل ومنه عفليما حلقا 

مهلليس،له؛ يقال ئمإنهحاءاحالْمجلل؛،أحر، أنهماأفلهرذلال؛٠، إلا وهونصرانى، 
يتركولم وّءا فقتل سنة، أربعين بنحومن عيسى ارتفاع بعد القدس بيت، وغزا 

إلىوالمصير قريفلة ذللي، عند فخرج حجر على حجرا القدس ؛ينا مدينة فى 

نفسه.المصدر ينظر المساامون، هم هؤلاء )١( 
ًالسترة صاحب عبدالله، أبو وقيل بكر أبو المدني القرشي يسار بن إسحاق بن محمد )٢( 



B
اليكبيرالمساوأر في الصفات ايات من الرازي موقف 

بقتله.والهم المسيح تكذيبهم على تعالى الله جازاهم مما كله فهذا الحجاز 

وساهمقتلهم، حتى فارس ملك عليهم سلْل تعالى الله أن • الرابع( )الوجه 
هوفهذا ٥[ ]١^!،: بأي اوو لآ بمادا هج' جتآ ت تعالى قوله وهو 
بهم.تعار الله مكر 

أمره،إخفاء في مكروا أنهم الراد يكون أن يحتمل I الخامس( )الوحه 
والالjاء٠بالذل وقهره شريعته وأخلهر دينه أعلى حيث بهم الله ومكر ديته وء؛ْلال 
اعالم(أا،.والله اليهود، وهم أعل>اءْ 

:الخداع من موقفه مالئا: 
شبهةلا أنه اعلم الأور(; )المالة حيثيقول: اللغة، فى عرف»الخواع« 

وأصليفعل، لا لكي غيره س يميز أن يجب والمذموم مذمومة، الخديعة أن في 
انمقفي عرقان والأحدعان المخيخ، الخزانة وسميت الإخفاء، اللففلة هذه 

قليلافلهرإلأ قلم جحره في توارى إذا خدعا الضب خلخ ; وقالواخفيان، لأنهما 
المخيخ.ومنه له، يفهلن لا بحيث للمقصد مخالفا كان إذا وحايخ، حييخ وؤلريق 

الإصراريقتضي ما وإ؛هلان والسداد، الملامة يوهم ما إظهار فهو حدهما وأما 
الحنة،الأفعال في والرياء الكفر في الفاق بمنزلة فهو منه، والتخلص بالغير 
عنوالعدول الاستقامة يوجب الدين لأن الدين؛ يقتضيه ما بخلاف ذلك وكل 

ثمانض،سة ولد الله، رسول مغاني جمع س أدل وهر العلم، بمحول من بحرا البوية، 
Iالكبرى الهلتقات : ينفل ومنة• وحمض اث~ن سنة توم، فقيل وفاته' تة في، اختلف 

'\هVorr/U، (0للدمي،)الهلأء: أعلام وص سعد، لأبن 
(،٢٣)ا/• العماد، لاين الدم،; وثذراّت، 

.UV-IUج٨، ، ^٤ الكير، التمر :١( 





قنا
الكبيرالتمسير ش الصمات أبات من الرازي موقف 

،منه( وجد ممن حن ؤإن به نزل من سوء مجا )الكيد I ؤيقول ، الخفية( 
اد)الكيدالسفىفؤيقول! ، والخدمة( يالخيلة ثر ميد ت ؤيقول 

علىالضرر إيقاع قي مص إذا يكيده كاله ت ينال عليه، الاحتيال جهة على الخال 
ءليه(أ؛،.الخيلة جهة 

عنديقول هذا وفي تعالى الله عن الكيد* ®صفة لنفى عملية بأدلة امتدل وند 
يالخيلةمشعر !لكيي )لفظ [: ٧٦]يوصف: ل؛ونماه كز1ا ؤ'ةزللئث ت تعالى قوله 

هداقي معتبرا قانونا ذكرنا أنا إلأ محال. تعالى الله حق فى وذلك والخديحة، 
بدايةعلى لا الأعراض نهايات على تحمل الألفاظ هده أمثال أن وهو الباب، 

آنن—-زء لا أثن إة ه ؤ ■' تعالى قوله ير نقفى الأصل هدا وقررنا الأعراض، 
وآئاربهم بن ألص أى بعدوُق ء١مثرأ أك!رتت\ هأما مولها ئما بموصة ما منة" )شمب 
ءبتي ويهدى ْكثيإ يمء يمسل مثلا يهنئا أثن أياد مادآ ب-مورك> ءقرءدأ أرن 

الخيلةفى عي الفالكيد [، ٢٦]الغرة: .ه أكسذإن إلأ مهء يفل وما َمحاؤ 
إلىمثيل ولا مكروه، أمر في يثعر لا حيث من ان الإنإلقاء رنهايته والخديعة، 

المعنى(هدا على محمول تعالى الله حق في فالكيل دفعه، 

كالأتي:فهي الكيد* اؤيلاته»لصفة عن أما 
قولهعند يقول هدا وفي كثدهمم، مقابلة في يكون تعالى الله كيد أن أولا: 

.١٨٦١١٢٠ج؟؟' ' و*جا١ ؛ ص٩٩، ج٦٣، آ"١ ،ج التفسيرالكبير، 
.٢٧٢وص٦^٦، .جإا،ج\اأ، التفسيرالكبير،

،١ ج٨ ، 4جه الكبير، التفسير 
-١ ٨ ٢ ص ، ٢ ١ ج ، ١ ١ عج ، الكثير التفسير ؛ نفلر ؛ ١ ٨ ٤ ص ، ١ • ج ، ٥ 

،جه،جخا،الكبير، التفسير 







الخيبرالتفسم) ٥^، الصفات آيات م)'ا ى اذ الو فف مج 

٢.•؛[(ل ظهأه مثه ثثذ ءؤؤ-؛ثيوأ I تعالى قوله في كما النسيان 
الله،على والشاء بالعادة الاه ذكر تركوا فلما الذكر، صد الميان رالئاني(: 

الذكرترك عن كناية النسيان جعل محن ؤإنما والإحسان، ذكرهم؛الرحمة ترك 
؛اللأزم(ر عن كناية اللزوم اسم فجعل يذكره، لم شيقا ني من لأن 

يويّهثِلتاء موأ حقتا ثننهنِ I تعالى قوله عند ؤيقول I رالثالثا 
وهذاهذا، يومهم للقاء العمل تركوا كما عذابهم فى نتركهم [ ٥١ت ]الأعراق هتذاه 

والأكثرين(رم.دي والومجاهد المحن قول هو 
}ولا يعانهم يجببؤ لا أنه النسيان من الراد أن ت )الرابع( 

المبالي؛،٠١غير المني الثيء بمنزلة نجعلهم )الخامس(; 
ت))الJUخريج(( من موقفه حامشا: 

عرفت)فقل [! ٧٦زاكون: أث، ؤأسخر تعالى! قوله عند الرازي يقول 
النافقينهؤلاء من قبل تعالى أنه الراد الأصم! .وقال الباب هذا فى القانون 

ومجب،ج؛ا،؛ ص٦٢١، ٠ع٨،ج٦١التفسرالكر، )١( 
،٢ ١ ج ، ١ ١ ومج ؛ ١٤٤صن ، ٧ ج ، ٤ وْج ؛ ١٢٦ص ، ١ ٦ ج ، ٨ مح  ٠٠لكبير ا لتفسير ا ( ٢) 

YU_؛، اج٧٢صه'ُآوٌجأ١ ، جء١ ومج٨، ص'؟؟ ، ١ ٌحماإج؛ التفسيرالكير، )'٠١( 
-^٦٦٦وْعآ،جّآ، وٌح؛،جتما،وص؛خا؛ ءسُخا؛ رمج'ّالجهآ، 

.١٢٤،ص،ج٢٢وح٢٢١١،ص٩'،ج١٢وح١١^ج'٢،ج٦،ص٩٤١
،مح٧،ج٤١التمرالكّير، )٤( 
مح؛ا،جيآ،الفرامر، )٥( 
لكلنقول! أن الألفاظ هذه في الصحيح القانون أن اعلم ر ت قوله القانون هذا من المراد )٦( 

—فتحمل التهايه، في عنها تصدر وآثار البداية، في معها توجد أمور لأحوال ١ هده من واحد 



اوء^بورالتفسير همي الصفات آيات من الرازي موقف  ٢٦
و؛؛22\

لكلخرة(أاا.ذلك فكان عليها، لاشهم أنه البرمع أعمال من أظهروه ما 
ت))الانتقام(( من موقفه سادسا: 

النعمةسلب ت اللغة في )الانتقام بقوله.' اللغة في ارالأنتقام® الرازتم( عرف 
بانمواب(لأ/

هداوفى المتشابهات، من عدم كما صفات من ااالأنتةاماا وعد 
والحياءكالغضب المتشابهات من تعالى الله حق في 'رالأنتقامء )ولففل يقول• 

ررالأنتقاماا،تأؤيل أوجب ثم ومن ،، اءلم(أ والله معلوم والمعنى وانمبمب، 
لفظوذكر محال تعالى الله حق في *الأمف* لفظ■ ذكر أن )واعلم • يقول حنث 

إلىفيها يمار أن يجب التي المتشابهات من منهما واحد وكل ااالأنتقام® 
•ايادل(' 

كالأتي:د))الانتقام(( تأويلاته فجاءت 

ا,مابق١٦بجرم العقاب إرادة بمعنى ®الانتقام* ١( 
انتقمفالت العقوبة، ®الانتقام® ت يقول هذا وفي ؛٠عتىالخقاب، ®الانتقام* ٢( 

وانتقمت،منه نقمت، حتى عنه أرض لم • يقال • اللينا وفال عانبه، أتم، انتقاما منه 

البحث.هلوا امن ص٥٩ يراجع الأعراض(. بداية على لا الأعراض نهاية عر الألفاظ س = 
الفترالير،)١؛ 
'٦٦* ص مجتما،ج؛ا، التميرالكسر، )٢( 
ُج؛،جب،الكبير، الضير )٣( 
التمراص)٤< 
المماسراعير،ج1ا،جبآ،صهاآ.)٥( 
•؛٠ج٦،ج٢١الممسيراعير، )٦( 



٨الكبير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 
^^^^=^^^===^==========^؛=^=لأ؛2وإ

٢.صغ(ر بما يالعقوية كاخأْ إذا 
إذاأقم نقمت )يقال! ت يقول هدا وفي الكراهية، في المالغة ٣( 
اكيء(أآ/كراهية في بالغت 
فولهعند يقول هدا وفي سخط، يتعها الي الكراهة يمعنى *الانتقام* ٤( 
متا؟تنقمون هل عبارات! زوللممرين I \ر0؛| لالماداJة: ه ينا تقعون ت تعالى 

تكرهون؟.هل ، تكرون؟ هل ، تحيبون؟ هل 

الفعل.من ينكر ما على يجب لأنه نقمة العقاب محمى بعضهم قال 
تبعهالأنها نقمة، نمى الكارْ من محخهل يتبعها الش الكراهة آخرون! وقال 

العياب.هى التي القمة 

نقمةالعلءاب محمي ثم ، للمكروْ أولا موضع القمة لفظ قدلىاكولالأول1 
مكروها.لكونه 

ثمسمىالخكروالكروْللمعداب، موضع القمة لمقل الفولالتاذي1 وعالي 
رالعداب(ر يتبعه لأنه نقمة 

المماحالة!من موقفه سابعا: 

نديي•' تعار قوله عند يقول حنث اللغة، في المحال الرازى عرف 
زانية)الميم فتيثة؛ ابن قال أقوال! المحال لمغل )وفي [! ١٣]الرس ألح١ل٤ا< 

،جأا،جي'ا،التمرالكسر، )١( 
صأ'آ•، ج٢١ ^٦، صآاُا ، ٧٤^، مج؛ التميرالكير، )٢( 
صرأم.عحا'،ج'ا\، التمرامير، )٣( 



الد^بيرالتفسير في الممات آبأت من الرازي موقف 

و؛ثا

الكلمةفإن غلط، )هذا الأزهري• وقال ، مكان( ميم ونحوه الحول، وهومن 
ومياس،مهاد، نحو أصلية، مي مكسورة مم أول إذا 

توجوه عر أحذ مم خلفوا وا ، ومداد( 

وعرصهلطان الإلى به سعى إذا بفلان فادن محل قولهم من قيل 
تالمعنى فكان فه، واجتهد الحيلة استعمال تكلف، إذا لكذا وتمحل للهلاك، 

يتوقعونه.لا بهلريق يهانكهم لأعدائه المكر ف.يد سحانه أنه 
ومامحال نة سالمعبة نة المى نومنه الندة، عن عبارة المحال أن الثاني؛ 

المحلمن قعال ومحال I لم أبومقال أشد، أبنا قاومته أى محالا، فلانا حلت، 
تعالىأنه المعنى؛ فكان والمقابلة، المجازاة على يقع فعال ولففل وهوالندة. 

؛عباراهمت، ههنا رين وللمفالمغالبة، شديل.؛ 

،وقالالعقوبة شديد عبيدة؛ أبو ،،وقال اكوة^ شديد وقتادة؛ مجاهي. فقال 
.الحول شديد عباس؛ ابن وقال ، النهمة شديي. الحسن؛ 

IjJt :،^ فقوله؛جائل، أي أمره عن ماحل يقال ءالا؛نءرفةلَاآث

هسآ*آأ.القرآن، غريب نمير فى قتيبة ابن قول إلى ينظر 
xrroT/iاللغة،)تهاز_ب معجم ز قول لى إط 

(.٢٠٢٧٦)(؛ ٢٠٢٧٤)جرير،ابن نفير في وقادة مجاهد قول إلى يطر 
القرآن،)ا/هآأ(.مجاز في عبيدة أبى قول إلى ينظر 

(•٢٠٢٧٦)حرض،ابن رش الخن قول همفلرإر 

٢(.٠  ٢٧٨)■ممح، ابن تمر في ه عباس ابن قول إلى ينفلر 
كازعالماالوامحهلى، النحوي، سمقبسفهلولأ، 

سنةولد الخلفاء. وتأرخ القرآن، غريب منها الحسان، التصانيف له واللغة، بالحو بارعا 
=كتابه فى الأزهري نص وقد مئة. وثلاث وثلاثون ثالثة سنة وتوفي وممن، منه أرع 



الكديرالتمسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

الجوال.ثديي أي [ ١٣لالرءال: ^ ١٩

هذانالوا الحقد. شديد أي لإح\له سليل- ؤ بعفهم عن روي ت الرابع 
اممابط.ا ش قد أنا إلا مار، ك اض 

نهّاياتعلى تحصل فإنها تعالى الله حق فى وردت إذا الألفاخل هاو0 أمثال أن 
يريدتعالى هوأنه ،محا د]الحل[١١ لمراد 

،.الإرادة(ر تلك عته يخفى أنه 0ع إليه الشر إيمال 

مم.متس مم.مت 
m m m

سالدينامحنمدضّهمفىبصد، ن اينمخةإيراهبإ أن —
واللمغويين؛المحوض حلقات ؤينفلر؛ ؛ ٢( ٥ )١/ ه أ الثالثة. الحليقة في وذكره كتايه، 

\-»_AUالأو-اري، الأدباء:للكمال طبقات في  ١٠٧٠٠^ونزهة للزبيدي، 
tjا نفي عرفة بن ا قول إلى ينظر • ١  ٨٨~ ١  ٨٧ص ، للجوض؛ ت ة الوعا ويب ، ١٨٠

(.٣٩٥)•V/للزبيدي، ت العروس وتاج 'آاه(، )اا/ءلأينمنفلور، العزب; 
الحقد.عن وليس المحل عن هنا الحديث لأن ذكرت ما والصواب ]الحقد[ الأصل في )١( 

أعلم.والله 
.—٢٧٨٢ص ، ج؟١ ، ١ مج* الكبير، الفسثر )٢، 







لآت0
اككييرالتفسير هي، الصفات آبات من اد^ازي موقف 

بهميستهزئ أنه تعار ماخر مستهزئون، لهم مولنا من لهم نظهر بما نحن يإنما 
ضسعصةدئسموأماضطفالخيلم

والكال.العذاب من يعني الآ-؛مة قي عنده 

•يلى ما القول لهذا ترجيحه في والسبب 

جقالله عن منتف والعبث اللعب وجه على والحرية والخداع المكر لأن ( ١ 
ذك.يمتغ فلا والمجازاة بالعدل المقابلة وجه على وأما بالإجماع، 

للنقمةبهم خر ي ٠٠ت يقول حيث، بذلك، ممرها )هآ عباس ابن ولأن ٢( 
٢٧١^٠٢٣.،

والمرادالخير الإنسان يفلهر بأن والمكر الاستهزاء )وأما ت تيمية ابن ؤيقول 
إذاوأما محرم، ذنب فهو الخلق وظلم الحق جحد وجه على كان إذا فهذا ثر، 
^^؛I١ تعار الله قال حنا، عدلا كان فعله بمثل ذك فعل من عر جزاء كان 
وستمآون إد٠اعى  ٠٣*إدا ثالوا "يييؤب إق -قوأ نإدا ؛١^١ ء١مئرأ٥^١ أك;ث لئرأ 

تتعار وقال العمل. جنس من الجزاء فان [ ١٠تالقرْ؛ ؛ه ;٠٦٠ممزئ أثه 
ممووذ^١٣٢ قال؛ كما ، ٥[ • ]المل: وه ثعثوث لا وئب ماء=فرل ثًًلإل 

[.٧٦ِليذأه< '؛كدنا ؤَكثِللك [ ١٦- ١٥]الطارق: كدا وأكد ى َةدا 
منوهل.ا العمل، جنس من الجزاء فان فعله، بمثل المعتل.ى جزاء وكدك 

يبهنزآرم،.ما حلاف له يفلهر كان إذا وكيد مكر وهو الحسن، العدل 

(.١٤٣))ا/ا/أ، تمرْ، ني حاتم ابي وابن (؛ ٣٦٣)فرْ، جريرفي ابن أخرجه )١( 
)ا/أخا(.لأبنكير، وتمر١^العقيم; )ا/ْاصام(؛ يفلرجا.عالمان، )٢( 
(.٤٧١)*أ/سبموعاكاوى،)٣( 



الء^بإورالتضسر فى الصفات آيات ْن الرازي موفص 

ألنن؛ؤبىه<-نيو نأثث أس ونهعقت ؤوت=ظثوا تعالى؛ فوله عند جرم ابن يمول 
 Jوهممإمرائل، بمي من كفروا الذين ومكر • ثناوْ جل بذلك ربض • ؛ْأ تسران ]؛

يه،الله وصمهم الذي مكرهم وكان الكفر. منهم أحس عيي أن الله ذكر الذين 
وقتله.بعيسى الفتك على بعفا يعضهم مواءلاة 

أشياعهيعفى على عيي شبه إلقاء ِ السيئ دكر0 فيه.ا ~ فان ت بهم الله مكر أما 
نلعبى M الله رفع وقد عيسى، بممونه وهم بمص، الماكرون نله حض 
ذلك.

أجلهأا،االتكتاب ليبلغ إياهم استدراجه الله مكر معتى يكون أن ويحتمل 
ثضإ.هلالقلم;ْأ[:َكدى إث لثإ وض تعالى: نوله عند كثير ابن يقول 

قالولهذا يهم، ومكري كيري من وذلك وأمدهم وأنفلرهم وأوحرهم )أي 
وكذبأمري حالف لمن عظيم أي متثئ.ه َكدتم، إث لهم ^١،( ■' تعالى 
»إنقال: الله.أنه رسول عن الصحيحين وفى معصيتي، على واجترأ رسلي 

بمسمةدامبم«،نمقرأ.:>ص1ذ
٢٠،٣٧٢١•١[«]مء: ثديي ين أندم ءان تلق نش أ'وئ أند ١ ^ه 

(؛ورح٤٤٦/٢(؛ررضرامآناسم:لأينممر،)
ايان;حامع ر بالاسدراج لمكر ١ تمر إلى وينظر ؛  ٦٦ص للفوزان، العقيلّهاتراثت; 

;(محلالآة١٤٥/١٢١٢:سمرةالأماف؛و)^J١لآة٩٩
المل.ّروة من : ٥٠و)خا/"اه(ءنوالآية يونس؛ صورة من 

رهثنذ ؤركو'لأف توله؛ باب هود، صورة التمر، كتاب صيدذ ني البخاري أحرجه )٢( 
فيلم وم(؛ ٤٦٨٦)[، ١٠٢]هود: ه ثدي. ألِث _»T إف »لإمة ؤش ١^٢٤، لمد إدآ 

(,٢٥٨٣)الظلم، تحريم باب والأداب، واكلة ار كتاب صحيحه، 
'Y)اسم، شر )٣(  ./A,)



٢ الضيرالتفسير في الصفات أهان من الرازي موك ٦ 

فيأخذهمكيدهم على ومجازاتهم استدراجهم هو للكافرين تعالى الله وكيد 
ريثعروزل لا وهم غرة على 

أنت يعاديه من غه كيد0 وصورة ، يعاديه من ؤيكيد ، يواليه لمن يكيد والله 
القيم؛ابن ،يقول يفلته لم أخذه إذا حش له؛ ويملي يعلم، لا حنث من بتدرجه 

مناستدراجهم • سبحانه وكيده وعياله، ورسوله دينه يكيدون كما يكيدهم )الله 
تتعالى قال كما غرة، على ياحدهم حتى لهم والإملاء يعلمون؛ لا حنث 

يفلهرغيره: يكيد أن أرد إذا فالإنسان [ ١٨٣]١^١^ متثة.ه 'كدى إث لهإ 
فعلفإذا الملوك، يفعل كما خده، فيا إليه يهلمئن حتى إليه، ؤإحانه إكرامه له 

فيحمليهمفيه، قبح لا حنا، لهم الله كيد كان ودسه بأوليائه الله أعداء ذللث، 
همبمته؛٥١ أثدكهم أرم؛ بمآ فيما ^١ وهويستدرحهمت ؤيعافيهم 

؛؛[(أم.لالأن،«ام: 

وقواثة آل٠ثبجبم ؤإ0 تحال• قوله عن كير ابن يقول 
الحقعن ؤيخذلها وغلالهم ء؛لغانهم في يتدرحهم هوالذي )أي ت ١[  ٤٢لالن-ا،: 

آلث؛فموثتنول ءؤ؛نم I تعار قال كما القيامة يوم وكدللث، الدنيا فى إليه والوصول 
يمثنن  ٢٧^٣؛ ١٥و؛آآةأ آنينرأ يل إظ' ين مبن آمحثا »ائوأ لف!بمث ؤإلثقثث، 

•[ ١٣]اسيد: ه ألعدابانيئ ين وثلتهرم النية به بالنه باب لإ بؤر 

راءىدنى ١^^، ئغ نثغ ارمز .ت المحم، عن الحدث في ورد وقد 

•يسير بتمبمرف هى؛آا"، للفوزان، ت مطية لوا ا ال1قيالة شرح )١( 
؛١٨٣٤" ١٨٣٠)٢! العالي، د/وول.والخنان; الأمحماء ■ تو-مارني القيم ابن جهود ينظر )٢( 
أاا-هاا.القران: ام أنفي النمان )٣( 





الكبيراكفسر فى الصفات ابات من الرازي موقف مم 

أنقيل وكتيه دلك محير بل علمه، ما إلا يشاء قلا للعلم سمتلزئ والمشيئة يكون، 
يعلمأته ت موضع غير في أحبر كما يكون، ما يعد شيء ويكل به، عالم وهو يكون، 
العيد.أحوال 

لمنI القائل يقول العالم، عدم يستلزم لا ذلك مثل في النيان واستعمال 
بفلان،فعلت، ما تفعل فلم يتتي نأوولاهم أوأكرمهم، أومدحهم الناس أعطى 

ذلك،.يتحق لا لأنه عمد، ض ترى  jsaله، ذاكرا يكون بل غافلا، يكون ولا 

يخهلروهو فلان يته نت ونحوه جن، الفى فجعله غيره عاف، لمن ؤيقال 
الذكر،صد النسيان فان غيره، يذكر كما بخير، يذكره لا لكنه به، ؤيثعر بقيه، 

فذكرهني إذا ؤيقال [، ٢٤]الكهف: ذسيثه إدا ربك >ؤوادإر ت تعالى قال كما 
تبه يراد يل الذكر مطلق يه يراد لا الغير س لمعللوبح والذكر يته؟ نأم كذا أتذكر 
،.إليه(أ إحسانا ؤإما عليه، بخيرئناءا تذكره 

تذ.ئه<أؤنم ^،؛٥٤، ثسيأ ءابتنا أنتك َكقلك ت تعالى عندفوله تيمية ابن ؤيقول 
بهاشاعرا كان ؤإن عنها، أعرض ل يذكرها ولم أتته، كما )فالأيامت، ت [ ١٢٦ت ]طه 

بالحني،الجراء س المومنين به يذكر بما يذكر لا العمل حتى من الجراء فكان 
له،مجهولا يكون أن يجوز لا لله معلوما كان ؤإن الن.كر. هذا يل.كر فاد نسى يز 

في0ث °ممسه في دكريي راس الصحيح؛ الحدين، في . قوله هدا يبين ومما 
الذكرهوحزاءذكرْ،،فهذا"١ بجم حير ملأ في دكرئث ملأ في دمُي، دمى محك،، 

الطيار.د/راشد ت: )أا/"اآه-هآ0(، يان-دسالب، )١( 

سثإهأقع تحار• قوله باب التوحيد، كتاب مححيحه، ر البخاري أحرجه )٢( 
الحثباب والدعاء، الذكر كتاب صحيحه، في لم وم٤^١(؛  ٠٥)[، ٢٨

(.٢٦٧٥)الله، ذم عر 





GED
الذ^بورالتسمر فى الصمات آيات من الرازي موقف 

يهلكه.لما رجلا رجل عرض إذا محلا أمحل منه)محلت( و)فعلت( 

الحيلة.عن المعنى يعيدة حلة والما 

،طالب أبي ين علي والهلاك، والقوة الأحد، يندة الحال ر فوف 
واينزيد(أا،ّوقتادة، ومجاهل.، 

تآًًمحّ؛ؤبمؤدا ثًفل ؤ • بقوله شبيهة لأية ا رهذه ت كثير ابن ويقول 
ثممهمدمنبنهم أئا ذغيز ثهه ينقاى هائلزَلإمث و يمنثوى ي ذئإ 

ي*نذث0بملمومو لأيه ذ'لك ؤ، إى طلموأ يما حايبط .بوئهم ٥؛)^> و ثمبم، 
ا0-'اْ[(ل^.لاكل:

النبي.عن الثايتة الحسنى الله أسماء من ليس )والخنتقم ت تيمية ابن يقول 
[٢٢]الجاJة: منفثؤزه أل1ءنيال من ؤ١ِدا ت تعالى كقوله مقيدا القرأن في جاء ؤإنما 
آيمايه<دو عير أث، ٠^^ 

 ^.،٤WM س
m m m

بممرف.(. jUl، (IM-lAr/\Tجامع)١( 
القرآنانمقلم،)أ/ْإ؛(.تمر )٢( 
(.٩٦)A/الخاوي،مجموع )٣( 



٨الكير التفسير في الصفات آيات من الرازي موقف 

؛٠٠٠٦ء1ع 

الخاتمة

ولهوالاحرة، الأولى في الحمد فله الصالحات، تتم بنعمته الذي لله الحمد 
نستاوالمرمحلن الأنبياء حاتم على واللام والصلاة الأمور، ترجع ؤإليه الحكم 
أجمعين.وصحبه اله وعلى محمد 

،البحث، هدا إتمام لي ير أن إلي، فضله مزيد ومن علي، الله نعم وافر من إن 
جهدي،ممارى فيه بذلت أني حبي ولكن أوالاحاؤلة، الكمال، فيه أدعي ولا 

فضلمن فهذا أصبت فان ائله، ممن محير في اجتهدت أني ^ذللخ، قوتي، وكامل 
وأجرالاجتهاد أجر المولى حرمتي لا وأردت، قصدت ما وهذا وحده، الله 

لمأتعمدْ،واثنف.راللهمنخلاوالب؛لان، نفسي فمن أحمنات ؤإن الإصابة، 
الاجتهاد.أجر لي بان نفي وأملي أتقصده، لم وزلل 
البحن،؟!انتهاء على أفرحا أدري ولا العيزإ من فاض دمعا أكفكف، ذا أنا ها 

جعلها— البحث، حاتمة لأدون التسيار عصا وألقي ا صفحاته؟ حلي على حزنا أم 
أرىالتي التوصيات ؤإبراز إليها، توصلت، التي النتاج بأهم ~ لث، م حاتمة الله 

أهميتها.

•فهي إليها توصلت التي النتاج أهم عن أما 
الحركةعلى إيجابية بصورة انعكس والاجتماعية البامية الأحوال، سوء ~١ 

فالحالةآُ>،و( ٠ ٦ -  0٤)٤ الرازي فيه عاش الذي العصر في والفاكرية العالمية 



الكسرالتسمر في الصفات أيان من الرازي موقف 

وفكره.زي الرا شخصية على البالخر لأثر ا لها كان والعلميه لاحتماعية وا بامئة ال

السائدهو الاعتقاد في الأشعري المذهب أن العصر ذلك حالآل من ثبت ٢" 
وتبنيله، الأمراء من كثير تعصب انتشاره على أعان مما وكان العمر، ذلك في 

إليه.والدعوة له العلماء من كثير 

أنكما ومؤلفاته، الأ/الواصحضفكرْ سلسفةكانلها ٣- 
الأثرله كان وتقريرها شبهاتهم عرض في والتوسع المخالفين على بالرد انشغاله 

هداوليس الواحد، المؤلف في بل مؤلفاته في الرازي منهج اصهلراب على الباكر 
ممالأدلة، ا في والفلر البحث من إليه وصل ما بحب ؤإنما للباحلل، نصرة منه 

فيجليا هدا وظهر الكلامية، المباحث من كثير في والإطالة التومعر إلى حلواه 
كثيرا.عليه أحد مما وهدا الكبير، التفسير 

للمدهب،وناقد مخالف الفقهية، المسائل في بمقلد وليس مجتهال٠ الرازي — ٤ 
بحمىفي والتصوف قة والفلالاعتزال إلى يجيل فيكثيرمزاصايا، الأشعري 
أكثرعليه الل.ي الأشعري المذهب تغيير في البالغ الأثر له فكان الأحيان، 
حميمةمح، أنهم إلا الأشعري الحس أبي إلى انتسبوا ؤإن فهم اليوم، الأشاعرة 

أفكارببعض حرون المتا الأثاعرة فتأير ألبتة، مذهبه على وا ليالأمر 
فيوالمعتزلة بالفلأمفة وتأثروا والتعهليل، الإرجاء في الجهمية ومعتقدات 

القدر،مالة فى بالجثرية نأيروا كما ، نصوصها وتحريف العفان بعفس نفى 
المعتزلةإلى أقرب والمتاحرين الستة. إلى أقرب المتقدمين فالأثاعرة وعليه 

والجبرية.والجهمية والفلاسفة 

والشيعة،التماري، على الرد في عليه ينكر ولا ، له كر يجهد للرازي ~ ٥ 
عليه.يوافقهم لم فيما والفلاسفة المعتزلة على للرد والته.ل.ي 



اJكبيرالتمسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

تمنها والى الحث، هذا مائة في جليا ظهر الرازي تناقض ٦- 

فيالمموف إلى وميله انمنات، صيما لا الاعتقاد قفايا فى للعقل حكيمه ته 
فيوالأوهام الخرافة يقدمون انموفتة أن هومعلوم ومما الاعتماد، قفايا بعض 
تحكيمين الجمع يمكن فكيف العقل• ؤيهملون درجتها، كان أيا الاعتقاد قضايا 
والأوهام؟;الخرافة العاملين الموفية منهج وين المتكلمين عند العمل 
منهاواش الإلهية، الخفان بعض ثبوت على بالإجماع الرازي ستدلال اه 

أنمعلوم هو ومما زعمه. حد على النفي الكلام وثبوت والمحبة، الحكمة، 
يمكنفكيف والمنة، اوكتاب أدلة على يقوم لأنه القلية الأدلة من الإجماع 

بالإجماع؟ثبوتها وين قرره، كما بالعقل إلا تثبن، لا أنها ين الجمع 
 ~U كتبمن كثير ترجمة نتائج من كان بالملمة الممزوج الكلام علم انتشار

العقليةوالأدلة العقيم، يالخيل لاعتقادتزر 
العالميزال ولا كثيرا، النهر وراء ما بلاد في الكادم علم راج ولقد قيمة، ال

والمنةالكتاب منهج عن للبعد هذا، يومنا إلى ؤيلاته من ينال الآمى الإرأ
الخافية.العقيدة بجوهر أودى الذي الأشعري المذهب، وانباع انمحيحية، 

الكلام،علم في الخوض من للتحذير اللف علهاء من كثير حدا الذي هدا 
ابتداء.به الاشتغال وذم 

يراكفوأن برمته، ير الخفأتم الرازي أن الدراسة هانْ حائل من ظهر ٨" 
شتمح،ني، فيه الرازي لتومع المواضع بعض في ير كتفمسماه عن حرج الكبير 

هذامع أنه إلأ بالرأي، ير الخفم قمن فهو العقلية الأدلة من ؤاكثاره العلوم، 
وتربوية،وبئانية، وبادغية، ولغويه، نحوية، توجيهات على احتوى فد كله 

الرازي،مها يمالش المائل بين تداخل يوجد لا أنه بميزة امتاز أنه كما 





الكبيرالتفسير في الصفات أيان من الرازي موقف 

الاستواء.في ضل بالتوقف أحال وه 

،شتها الش الصفات إلى عنده معناها يعود الرازي يؤولها الش الصفات " ١٢
الرحمةفي كما وهدا والمدرة. والإرادة العالم صفة إلى تعود ما غالبا وهى 

إلخ.والمحثة... خهل والوالغضب 

بموتهاإنما الأمر حقيقة في وازازي الأثاعرة يمها التي الصفات - ١٣
له.حقيقة لا وهو التعلق، هو يتجدد والدي متجددة، غير قديمة مجردة معاني 

السنةأهل فيه وافق ايّازي عند الذات إلى العاني تعالى الله تنزيه — ١ ٤ 
الجمالة.وجه على والجماعت 

كثيرنفي على يقوم الرازي عند والأفعال، الذات العائدإلى تعالى الله تنزيه — ١ ٥ 
الشبهنفس الحقيقة في وهي العقلية، أدلته مع تتفق لا اش الإلهية الصفات من 

الإلهية.الصفات لنفي الرازي عليها اعتمد الني العقلية 

هوقوله حقيقة بل النفي، بالكلام القول( في العقلاء كافة الرازي حالف — ١٦
القرآنية.الموصى حرمة تعقلتم عدم وياكالي الكلام، صفة إنكار 
•وهم، لأقوال ا من بعض نسبة ثبوت ءد.م — ١ ٧ 

المقولةالخهلابهنم بن عمر المؤمنين أمير قول، الألسنة على اشتهر قد له 
الحديث،عن نفسي( فى مقالة زورت قد )وكنت، I السقيفة قصة فى المشهورة 

نفي()في زيادة بدون مقالة( زورت قد )كنت، خهثد! عمر ، قولؤإنما الممسي، 
وحولها.مذلان في الرواية محنرنر بتتع ذللئ، ؛لهر وقد 

وفلهرتيمية ابن عن محكي فهوقول، الممبر(، إلا شيء كل )فيه ثوقول: 
الثدييإ ولالآّفتيمية. لابن مراجمر من عليه وقفن، ما في القول هذه بتتع ذللثح 













٨والمراحع ١لمصادر فهرس 

بعضمن القيم ابن موقفا ييان ْع لغزوالمعهللة لإملأمئة ا الجيوش جتماع ١ ثإي 
المعتق.الله عبد عواد د/ وتحقيق: إعداد . ١J،U0 ت. القيم. لابن الفرق. 

'ُا،؟ا؛اهلأءل;الرياض. الرثد. مكية ن: 

الخفيري.محمد التفسير! في الإجماع ء؛ي 

مقدمةرسالة محمل... الله عبد علي عمر ودراسة. جمحا القال.سية لأحاديث اه 
الإسادمية.الجامعة الث،ريقا. الحديث، كلية السنة. فقه م قالدكتوراه. درجة لنيل 

..٥١٤١٣انماءد.يّ راجي عبدالعزيز د/ •' الثيخ ففيلة إم-رافح 
للمقدسي.I الأقاليم معرفة في التقاسيم أحسن أ؛ب 

هست. العربي. بابن المحروفح الله عبد بن محمد بكر لأبي القرآن. حكام أه 
التامحبعتسى *;،^ ١١الكتبا إحياء ودار الفكر• دار I ن البجاوي. محمد علي لتات 

وركاْ.ٍل:يبماهل.الحلي 

جمعه'آه. ٠ ٤ . Cjالشافعي. إدريس بن محمد الله عبد لأ؛يا القرآن. أحكام ء:؛ 
مقدمته.وكتبح الكتاب عرف ؛ه.  ٥٨ت. الييهقي. الحين بن أحمد يكر أبو 

الكتبدار ت ن الخالق. عبد الغنى عبد هوامشه كتب الكوثري. زاهد محمد 
٠٥١٣٩٥ْل: العلمية. 

العثيمين.محمد I الشيخ ففيلة البقرة. ~ الفاتحة الكريم. القرآن من أحكام ؛؛؛ 
ه. I١٤١٥ محل حلويق. دار ن المقرن. الكريم عبد جمع 

ه.ينج. لأمدي. ا محمد بن علي أبي بن علير الأحكام. أصول في لإحآكام اه 
ه.١  ٣٨١^ت ط وأولاده. صبيح علي محمد ومهلثعة مكتبة I ن 





والمراحعالمصادر فهرس 

محمدومطبعة مكتبة ن! الفارايي• الصر لأبي الفاصلة. المدينة أهل راء آه 
ب.ط. وأولاده. صح علي 

ضوءعلى ونمد دراسة والرسالة المبوة في العقدية الرازي الدين فخر راء آ٠ 
فيالماجستير درحة لنيل مقدمة رسالة الوادي. أحلام أ/ اللف؛ هب من. 

تإشراف بمكة. لفات. اكربية كلية العقيدة، تخصص الإسلامية، الدراسات 
ه.١ ٤ ١ ٩ حمال. د/إيتسّام 

والجماعة.المنة أهل عقيدة ضوء على ونقر عرض الاعتقادية فورك ابن ءآداء 
اكين٠وأصول انمءوة كلية العقيادةّ م قاككتوراْ. درحة ليل مفل.مة رسالة 
.٥١٤٢١مرروعة. محمود د/ الخيخ؛ ففيلة I إشراف القرى. أم جامعة 

الفويحي.ّعاو بن د/علي ت وتقويما دراسة الأصولية المعتزلة ؛وآناء 
ب.ط. ١^^٠. مكتبة I ن 

أحمدوتعليق: تقديم الرازي. الدين فخر الدين• أصول في لأربعين اه 
ب.ط. الأزهرية. الكليات مكتبة ن. القا. حجازي 

حيدرآباد.ببلدة العثمانية العارف دائرة مجلي معلثعة ن. أحرى، نسخة 
.٥١٢٠٥٢'ط.الدكن. 

عثمانبن أحمد بن محمد انمين محمى العالمين. رب صفات في لأربعين اه 
القادرعبد عليه. وعلق أحاديثه وحرج نصوصه وحقق له قدم  ١٥١^٤٨ت. الدهكب. 
.٤٥١  ١١٣. ط. المنورة. المدينة والحكم. العلوم مكتبة ن صوفي. عمنا محمد 

الفكردار ن. العقلاني. حجر لأبن الخاري. صحيح ثرح الماري رشاد إه 
.٥٥١٢٠٠ ٦؛ ط. ببولاق. الأميرية؛ الكوى المْلعة ساعة. 



الكبيرالتفسير فى الصمات أيان من الرازي موقف مم 

كنا
ه. ١٢٥٠ت الئوكاني. علي بن محمد الأصول. تحقيق إلى الفحول إرشاد ءأ 

ه.١ ٤ ١ ٢ . ١ ط يرون. القافية. الكتب مؤسسة ن. الدري. سعيد محمل I ت 

الجويني.الحرمين لإمام الاعتقاد. أصول في الأدلة قواني إلى الإرشاد ؛و 
وعاليموسى يوسف د/محمد وفهرسه. له وقدم عليه وعلق حققه  ٠٠٥٤٧٨ت. 
ب.ط. يممر. الخانجى مكتبة ن. الحميل.. عبد المنعم عبد 

محمدد/ اوث.اءلبية! هلريق من الع القراءات فى الجلية الإرشادات ءأ 
٥١٤١٧، ١ »؛؛؛. الجيل، دار محيس، 

تحقيق.. ١٥٤ ٥ ت. الهروي. محمد بن علي الحروف. علم في الأزهية ه
٤٠٥١ ٠ ٢ . ءل١٢منق. بد العربية. اللغة مجمع ن. الملوحي. المعين عبد 

٠٢ط. مصر. القومية. والوثانق الكتاب دار للزمخثري. البلاغة أساس ه
"١٩٧٢.،

بمهلثعةطع ن• الراوي• الدين لفخر الكلام. علم في التقديس ماس أه 
٠٥١٢٠٢٨ْل؛ ممر. العلمية. كريمتان 

الغامل.ي.سحيله بن الله عبد اللءين• صائح عصر في س المقل. بيت استرداد ءأة 
جامعةالثريعة. كلية الإسلامي• التأريخ م قالماجستير. درجة ليل مقدمة رسالة 

.٥١٤٠١ريح. محمد حنين د/ ت الشخ فضلة ■' إشراف القرى. أم 
المبوي؟الهدى دار ن! سالم. رشاد د/محمل. ت تيمية. لابن ءوالإٌ.تقامةت 

.٥١٤٢٠ًلا. 

البريد بن الله عبد بن يوسف عمر لأبي لأصحاب. ا معرفة في لاستيعاب ا ءٌ 
دارI ن مرشد. عائل أحاديثه. وحرج صححه . ٥٤٦٣ت. النمري. القرؤلبي 

.٥١٤٢٣ ٠١الإءالآم.ْل: 



٨وانمراحع المصائر قهرس 
========^^

الكرمأبي ين علي المحسن أبي الدين عز الصحابة. معرفة في الغابة سل أه 
المحاجلصاحبها الإسلامية المكتبة نI هر. ت. الأثير. ابن محمد بن محمل. 
ب.ط. الشيخ. رياض 

٠شهبة بو أ محمد ين محمل! د/ لتفمير٠ ا كتب فى ت صوعا لمو وا ت نيليا ا لإسر ا ءأة 
ب.طء الأزهر. لإّا'لآميها ا البحوث مجمع ن. 

ناكر.محمود ؛ تعليق ه. ٤ ٧ ١ ت ت الجرجاني. لمدالفاهر I البلاغة سرار أه 
ب.ط. حدة. المدني. دار I ن 

لوحة. ٢٩٣مخملوؤل. الرازي. الدين لفخر التأويل. وأنوار التنزيل سرار أه 
الللث،مكتبة من مصور  ٠٥٥٦الحففل. رنم حكمت. عارف الشيخ مكتبة 

لمورة.ا ؛المدينة العزيز عبد 

فيالواردة العلمام وأقوال للنصوص وتحليل ودراسة جمع لأعظم ا الله سم اه 
اه.٤ ١ ٩ . ١ : ط.دارالوطن. ت ن عمرالدميجي. بن عبدالله د/ ذلك. 

لاهور.المنة. إدراةترحمان ظهير. إلهي ان إح: وعقائد تأريخ لإسماعيلية اه 
طّب.أ'؛اه.

تحقيق؛ه. ٥٨ت. البيهقي. الحسين بن لأبيكرأحمد والصفات. الأسماء ءإي 
ه..١ ٤ ٠ ٥ ٠ ١ ط. المربي. الكتاب دار ن; حيدر. أحمد ءمادالا_ين وفهرسة. وتعليق 

صهلتايأه. القرطبي. عبدالله لأبي المنى. أسماءالله شرح لأسنى اه 
طارقعليه. وعلق أحاديثه خرج حل. حن محمد اللغوية. مادته وثرح النص 
منوراجعه• أعدفهارسه الميد. فتحي مجدى له. م وقل. عليه أشرف محمله. أحمد 

ه.١ ٤ ١ ٦ . ١ ط. ممر. الصحابة. دار ن! بالدار. المحقيق 



الييييرالتفسير فى الصفات آبات من الرازي موقف 

كثا
القاهرة.المعارف. دار ن: سينا. بن علي لأب والتنبيهاتت لإشارات ا٠ 

.٠٠١٩٥٧ب.طؤ. 

تعناية اللام.  JLpبن للعز ت المجاز أنواع بعض في الإيجاز إلى لإشارة اه 
١١ محل. الإسلامية. البشائر دار I ن دمثقية. الدين صعد رمزى 

كوبريلي.لوحة.  ٦٤مخهلوط. الرازي. الدين لفخر الكلام. علم في الإشارة ءي 
ممر.من مصور الثاني. الكتاب مجموعة صمن . ٠١٩الحففل رقم 

والمكاتباتوالفتاوى والمجالس المناظرات في والنظائر الأشباه ءو 
يوطي.للI والمراصلأت 

إسحاقبن الرحمن عبلب القاسم لأبي نى. المحالله أسماء ثتقاق اه 
ه.١ ٤ ٠ ٦ ٢. محل. الرسالة. مؤسسة ت ن المبارك. ءثا-الحين د/ ت ت الزجاجي. 

العقلاني.ت.آهخهّحجر بن علي بن حمد 
أعادتن. إه.  ٦٣ت. البر. عبد لأبن الأصحاب. معرفة في الاستيعاب وبهامشه 

مهلبعةالرحب. محمد قاسم لصاحبها ببغداد المثنى مكتبة بالأوفت طبعه 
ه. ١١٣٢٨. محل. ممر. محافظة بجوار عادة ال

العارف.دار ن. الخطيب. عجاج محمل ومصعللحه. علومه الحديث صول أ٠ 
م. ١٩٨٨. ١٠محل.

ونشرهطبعة I ن ه. ٤ ٢ ٩ ت. البغدادي. طاهر بن القاهر عبد الدين. صول أ٠ 
ير.١١٣٤٦. ًلّ استانبول. كية. النور الفرن بدار الإلهان مدرسة 

الإنجلومكتبة المهروردي. الدين شهاب عند الإشرافية قة القلصول أ* 
.٣١٩٥٩ب. محل. القاهرة. المصرية. 



واسمامالمهيادر فهرس 

القفارى.ناصر د/ ت عشرية الإئتى الشيعة مذهب أصول ؛و 

المختارمحمد بن الأمين محمد بالقرآن. القرآن إيضاح في البيان ضواء أه 
ب.محل. بيروت. الكب. عالم ن• الثنقيطي• الجكني 

الفكر.دار ن: خليل. أبو شوقي د/ أعلام. أقوام. أماكن. القرآن طلس أ* 
^١٨٣ط. 

الخر.عفان. ابن دار ه. ٧٩٠الشاطئ.ت: إسءاق لأبي هالإممام: 
ماا؛اهلأط.بؤ

عنهمحكا0 ما حملة شرح الحديث أصحاب والجماعة المنة أهل اعتقاد ؛ة 
ه.١ ٤ ٢ ٤ . ١ ط الصميعى. دار الخمّيسىانت د/محما..١ الأشعري الحن أبو 

البيهقي.الحسين بن أحمد بكر لأبي الرشاد. سيل إلى والهداية لاعتقاد اه 
بيروتالكتب. عالم • ن الحوت. يوسف كمال عليه وعلق صححه ؛ه  ٥٨ت. 
\.بما\ه.ط.

كتابومعه الرازي. الل.ين لفخر ّ والمشركين الملمين فرق عتقادات اه 
سعدالروف عبد طه والمشركين. الملمين فرق اعتقادات إلى البين الرشل. 

ه.١٣٩٨ط. الأزهرية. الكليات مكبة ن: الهواري. ومصطفى 

العارفمنشأة ت ن مالهنان. منير د/ والأشاعرة. المعتزلة بين القرآن عجاز إه 
ب.ط. الإسكندرية. 

جرالصحابة وأقوال المريقة النبوية والأحاديث القرآنية المواهد إعراب ؛٦ 
نزارمكتبة الخوام. حس بن د/رياض -. ٥٧٦٩ت عقيل ابن شرح كتاب في 

اه. ٤٢٣ط١. الرياض. الكرمة. ذكة الباز. مصطفى 



الهكبهرالتمسير في الصفات أبات من الرازي موقف 

خالويه.بن أحمد بن الحين عبدالله أبي وعللها. الع القراءات إعراب ءب 
مكتبةت ن العثيمين. اليمان ممبن الرحمن عبد د/ له. وقدم حمقه -. ٠٥٣٧ ت. 

ا.ما؛اه.الخانجي.ٍل.

تحقيق.هب ٣٣٨ت ت الحاص. محمد بن أحمد جعفر لأبي القرآن• عراب إ٠ 
اه.٤ ٠ ٩  ٠٣ْل: الكب. ؛ JUن: زاهد. زمرخ\زي 

محمدحمدبن مليمان أبر للامام • الخارى صحيح ثرح في الحديث علام أ٠ 
مركزت ن معود. آل الرحمن عبد بن معد بن محمد د/ ت ت ه. ٣٨٨ت. الخْلايي. 

اهر.٤ ٠ ٩ ٍزا. الإسلامي. إماءالتراث 

الجزارموسى بن علي بن لعمر • سمية ابن مناقب ض العلية لأعلام ا* 
زهيرت تحقيق -  ٣٥١٤٠٠— حل! بيروت. الإسلامي. المكتب ت ن حفص. أبو 

الناؤيش.

تعربينوالمالعرب من اء والتالرحال لأشهر وتراحم قاموس لأعلام اه 
ام. ٩٨٤ ٠٦ؤل; للملأيين. دارالعالم ت ن الزركلي. حيرالغ-ين والمتشرقين. 

وقدمراجعه هد١ ٧٥١ت. القيم■ لأبن • العالمين رب عن الوقعتن علام إ٠ 
ب.ط.. الجيل. دار ت ن معل.. الروف عبد طه عليه. وعلق له 

حل.،.المدني. مهلبعة ت ن القيم. لابن • النيهلان ممايد من اللهفان غاثة إ٠ 
ب.ط. 

الأدباء.من لجة ؤإشراف: تحقيق الأصفهاني. الفرج لأبي ت لأغاني ا* 
١م. ٩٨٣ط. تونس. التونسية. الل-ار ت ن 



والمراحعالمصادر فهرس 

محمدمفيد الشرعية. الأحآكام على ودلالتها وتقريراته الرسول. أفعال ءأي 
الشريعةكلية الفقه. أصول فسم الماجستير. درجة ليل مقد.مق رسالة عمثة. أبو 

يا،مأامعبدالمزين. الملك جامعة 

الأشقر.سليمان محمد الشرعية. الأحكام على ودلالها ه الرسول فعال أ٠ 
ه.١  ٤١٦. ٤ محل الرسالة. مؤسسة ن. 

القادر؟عبد الروسي محمد الأحكام. على ودلالها ه الرسول فعال أ٠ 
هو.١ ٤ * ٤ . ١ ط. والونع. للشر المجتمع دار 1 ن 

بيروت.الكتبالمربية. دار لأ؛يحامدالخزالي.ن: محالأقتمادفيالأءتقاد: 
١٩٨٣.،

والمتشابهات.المحكمات والأيات الصفات تاءؤيل في القات قاؤيل أه 
درجةلمل رسالة القرارعة. عسي جميل ت• المقيّئ الكرمي يوسف بن مرعي 

،إسرافالقرى. أم جامعة ال..ين. وأصول اكعو٥ كلية المقيدة. فسم الماجستير. 
هر. ١٤٠١~  ١٤٠٠نجا٠ هاشم كمال / د الشح فضيلة 

الصهرصري.الخلوفي القوى عبد بن لسليمان ير' الفعلم في لإكسير ا٠ 
١ه.٤ ٠ ٩ ٢. ٍل: الأوزاعي. دار ن: حين. عدالقادر ت: ؟هر. ١٦ت; 

^.٩٦٧ت. العدائي. القالي القاسم بن إسماعيل عر لأبي لأمالي. ا٠ 
٢٠٠ًلم بالقاهرة. المصرية الكب دار ن:  ٠.،

سيرته،الفقهاء ومحدث الحدسن ■فقيه ٥٢٥٦المتوفىالبخاري لإمام اه 
١ه.ا٤ ٠ ٩ ١ ١ محل الأنبار. دار ن الحمداتى. نزار د/ فقهه. صحيحه، 



الكبيرالتفسير فى الصمات من الرازي موقف 

الفاهرة.الجفسد. محمد التأويل! قضية من وموقفه تيمية ابن الإمام ألإ" 
٢١٩٧٣.

العلوي.الرحمن عبد ين للحن اسيدة! ش ومجه الخلانى لإمام اه 
دارالوطن.طا.حا؛اه.ن:

بابنالمعروف محمل. بن علي بن محمد جمع الحلفاء• تاريخ في لإباء اه 
المعهدت ن ّ انامرائي قامم د/ ودرامحة. وتقديم تحقيق ه. ٥ ٨ ٠ ت. العمراني. 
٠٢٠١ ٩٧٣لادن. القاهرة. العربية. والمحوث ١^^ للاثار الهولندي 

يوسفبن علي الصس أي الدين ل
ه١٧٣١١المصرية. الكب دار مهلبعة الفضلإبراهيم. أبو محمد تحقيق. القفهلي. 

الرحيمعد الحين لأبي • الملحد الراونال-ي ابن على والرد لانتصار اه 
^١٣٢١القاهرة. العارف. مْلعة ن: 

٠٥٦٢٠ت معاني. الالتميمي متصور ابن محمل. بن الكريم عبي■ ء اب الأن؛؟ب 
١ه٤ّ  ٠٨ط الجنان. دار الفكر. دار ن البارودي• الله ب■ وتعليق* تقديم 
العليببن بكر لأبي به• الجهل يجوز ولا اعتقاده يجب فيما لإنصاف اه 

الكوثري.الحسن زاهد محمد وتقال.يم. وتعليق تحقيق ؛ه  ٠٣تّ الباقلأني. 
ه.١٣٨٢ٍلآ. الخانجي. هؤسة ن: 

والجازفة:والتضليل الزلل من المنة على أضواء في لما الكاشفة لأنوار اه 
اه.٤ ٠ ٥ ٢. محل. الإسلامي. المكتب ن. العلمي. لعبدالرحمن 

لمرحلةجا.يدة دراسة الإسلامي. الشرق في الإسلامية اكولة أوضاع ءب 
حذيمةبن محمل بن صعد د/ ه. ٩٦٢ —  ٥٧٥المسلمين تأنيح مجن حاسمة 
ه. ١٤٠١. ١ حل الرسالة. ة مزممت ن الغامدي 







والمراحعالمصادر فهرس 

تأسيسنفقس س القديس أساس نفض س تنمية لابن • الجهمية تلبيس يان به 
للطائ.قرطبة مؤسسة القاسم. محمد 1 ت تيمية. لابن •' الجهمية 

الدينأصول كلية العقيدة م نفي دكتوراه رسائل عن عبارة أحرى وسخة 
الإسلامية.معود بن محمد الإمام حامعة 

الشريفين.الحرمين حائم بمجمع مهلبوعة الرسائل س أحرى ونسخة 
ترجمةإدارة ؟ ٠J،>U ٧ ت! الديلمى. محمد وبهللأنه؛ الباطنية مذهب بيان ءو 

لاهور.المة. 

لامالعبد وثرح. تحقيق الجاحفل. عمرو عثمان لأبي • والتنين لبنان اه 
١ه.٤ ٠ ٥ ٥. ط. القاهرة. الخانجي١ مكتبة ن• هارون. محمد 

البحثعمادة ن: الغاماللأى. ععلية بن أحمد د/ الإلهيات. من وموقفه لبيهقي اه 
اه. ٤٢٣ط٢. المورة. بالدية الإسلامية بالجامعة العالمي 

١م. ٩٦٦بيروت. صار. دار ن للزبيدى. I العروس اج ته 
ب.ط. المحمد.يةب السنة معلثعة ن. إبراهيم. حن السياسي. الإسلام أييح ته 
الخعلس_،علمي بن أحمد بكر أبي للمحافغل ت اللام مدينة بغداد= اؤيخ ته 

ب.ط. العربي. الكتاب دار البغدادي. 

بترتيب؟ه. ٦ ١ ت. العجلمي. صالح بن الله عبد بن لأحمد ت الثقات اؤج ته 
ابنالحافغل تضمينات . ٠٨٠٧ت. الهيثمي. بكر أبي بن علي الدين نور الحافغل 

قلعجي.عبالمععلي د/ I علميه وعلق حديثه وحرج أصوله وثق العقلاني. حجر 
.٠١٤٠٥. ١ ط بيروت. العالمية. الكتب ودار مكة. الثاز• دار ت ن 



الكبيرالتمسير في الصمات آيات من الرازي موقف _

تاختمار الأصفهاني. حامد بن محمد بن محمد سلجوق. آل دولة اريخ ته 
•ط؟ الجديدة. الأفاق دار ن! الأصفهاني. النداري بن عالي بن الفتح 

٠١٩٧٨.)

الفاهرة.٠ العربية الهفة يار ٠ ب ط. الباشا. د/حسن العباسة الدولة يح اه 
القرنمن لإسلامي ا المشرق قي السني للمدهب والفكري المسامي لتاريخ اه 

عالمت ن بدوى• أبوالفتوح ءبدالمجا• د/ بغداد. سقومحل حش الهجري الخامس 
هد.١ ٤ ٠ ٣ ٠ ١ محل. حدة. المعرفة. 

محروت•العلمية• الكتب دار ن: الوردي• بن الدين زين الوردي: ابن اريخ ته 

العزيزعبد ت الإسالآم؛ة للعماني تحريفه وما-ى الباطني الإسماعيلي التاؤيل ثو 
ه.١٤٠٤ ٠١حل. المصر. مبق 

المكتبالأصفر.ن؛ محمل تI 1 قتيبة لأبن ااحاليث! مختلفا أويل ته 
ٍلؤالإسلامي. 

المكتبةن! صفر. أحمد ت! ه٠ ١٢٧٦تقتيبة. لأبن القرآن. مشكل اويل ته 
ب.حل. العلمية. 

الرشد.مكتبة I ن الحموز. عبدالفتاح ; الكريم القرآن في المحوي لماويل اه 
١ه.٤ ٠ ٤ ١. حل. 

•الماتريدي منصور أبي الإما،إ طريفة على الار،ين أصول في الأدلة تبصرة ؛;؛ 
سائمةكلود وتعليق؛ تحقيق -  ٥٥٠٨ت. النسقى. محمد بن ميمون المعين لأبى 

.١٢٠١٩٩٠. ًل. 



والمراحعالمصادر فهرس 

مظفرلأبي الهالكين; الفرق عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في اكحص ءآ 
وعلقأحاديثه وحرج للمؤلف وترجم الكتاب عرف  ٠٥٤٧١ت. الأسفراييني. 

.٥١٣٥٩. ١ ط. الأنوار. مطبعة ت ن الكوثري. زاهد معحمد حواشيه. على 

.٠٥٣١ ت. الطري. يزيد بن حرير بن محمد الدين: معالم في لسمير ا* 
ماحةلوتعليمات حواشي مع القبل. العزيز عبد بن علي وتعليق• تحقيق 

.محل١ الرشد١ مكتبة ن.' . ٥١ ٤٢ت٠ باز. بن الله عبد بن العزيز همد الشيخ؛ 
٥١٤٢٠.

الحسنبن الله عبد الثماء أبي الدين لمحب الئرTنI إعراب في لتبيان ا٠ 
ب.حل. الال.ولية. الأفكار بيت ن. . ٥٦١٦ت. العكبري. 

زمرلي.فواد وصححه. عليه علق القيم. لأبن ٠ القرآن ام أقفي التبيان محب 
.٥١٤١٥بيروت. العربي. الكتاب دار ن! 

عساكر.لأبن الأشعري؛ الحن أبي إلى نب فيما المفتري كدب بيض ته 
.٥١٣٩٩بيروت. العر؛ي. الكتاب دار ن: 

١٣١٩٧١حل. مختار. مهير د/ الكرامية. مذجج اّمين المعند التجيم هو 

ب.حل. دمثمية. عثدالرحمن ت ت قيامة. لاض الكادم! كتب في اكلر تحريم محب 

المباركفوريالرحمن عبد ض لمحمد ت الترمذي جامع بشرح لأحوذي ا حفة ته 
.٥١٣٩٩١٣ط. الفكر. دار ن: 

معحمدبن أحمد جعفر لأبي • الأثار منكل رح ث بترتيب الأخيار حفة ت٠ 
بلنسيةدار ن! الرباحل. ممحمود حالي ين الحأبي ت وتعليق تحقيق الطحاوي. 

.٥١٤٢٠ ٠١ٍل. والتوزيع. للنشر 





٨وانمراحع انمصادر قهرس 
ك؛؛ا^====ض======^==^=====^^==^ 

تبالنص المتعلمة الترحح قواعد محوء في تمره في الرازي حيحات تء ءو 
ممعود.الملك جامعة الدكتوراه. درجة لنيل مقاومة رسالة الرومي. عبدالله د/ 

٥١٤٢٧.;

القوي.عبد بن العظيم عبد الدين زكي للمندري ت والترهب—، الترغي—، ؛:آ 
ب.حل. الرشاد. مكتبة الحكيم. القرآن في الترغيب، كتاب ومعه آُهآُه. ت. 

الحميد.عبد الدين محي محمد ت حواشيه وعلق وفصله حققه أخرى. خة ن
;.١٥١٣٨٠. محل. بيروت،. الفكر. دار ن: 

العجائز.إبراهيم ن محمد د/ وتحقيق. دراسة تيمية. لأبن •' التمعينية ؛!آ 
.٥١٤٢٠. ١ محل. الرياض. والتوزيع. للشر المحارف، مكتبة ن! 

العربي.الكتاب دار ن الأبياري. إبراهتم • ت للجرجاني. التعريفايتح؛ ءو 

المعارف،.دار ن عقيقي. العال أبو I م اي لاما في الروحية الثورة ، التصوف-:أي 
سا-.

ال١قاذإ.يوسف، أحمد ت ت الزجاج. ري الابراهيم ت الله أسماء ير نفث؛ي 
.٠٥١٤٠٦١٥دمثق.حل.اث. للتر مون المأ ار ئ. ت ن 

مسعودبن الحين محمد لأبي • التنزيل بمعالم المسمى الثغوي ير نفءاب 
جمعةوعثمان النمر. الله عبر يصد أحاديته. وّخج حققه ءه ١ ٦ ينج. البغوي. 
ه.١ ٤ ٠ ٩ . ١ حل. طبة. دار I ن الحرش. وسليمان ١ صميريق 

للنشر.ية الل.ارالتونت ن عامحور. بن الهناهر لمحمد والتنوير؛ اكحرير ير نف؛؛؛■ 
١٢١٩٨٤عل. توتر. 



اليكبيرالتمسير في الصمات أيان من الرازي موقف ؤتتا

دراسة^ ٤٨٩ت: معاني. المظفر لأيي والبقرة: الفاتحة سورتي فير نه 
١ه.٤  ١٦محل١. والحكم. العلوم مكتبة منصور' القادر عد وتحقيق؛ 

السيدت؛ قتيبة. بن لم مبن الله عبد محمل. لأبي • القرآن غريبا ير نفءآ 
ه. ١٣٩٨العلمية. الكتب دار ت ن صقر. أحمد 

بنمحمد الله عثّدب لأبي ٠ وملم البخاري الصحيحين في ما عرب فير ن٠ 
العزيزعبد محعيل. محمد نبيية / د وتحقيق دراسة ه. ٤  ٨٨•' ت الحميدي• نصر أبي 
١ه.٤  ١١٥ تل١ المة. مكتبة ن: 

دارنI  ٦٠٠٥٦٠ تّ الرازي. الدين لفخر • الغيب مفاتح س الكير لتفسير ا٠ 
الباز.أحمل. عبامحي نونع. اه  ١٤٢١ ؤلء١ يبرون. العلمية. الكتب 

العربي.التراث إحياء دار ت ن أحرى، نسخة 
الرازي.حاتم أبي لأبن ت العغليم القرآن فير ن* 
للشرط؛بة دار ت ن السلامة. محامي ت ت كثير. لأبن • العظيم القرآن ير فن٠ 

١فئ.٤ ٢ ٠  ٠٢ت تل والتورع. 

العثيمينصالح بن محمد الشح/ لفضيلة عم( )جرء الكريم القرآن نفير ءؤ 
الشيخمؤسسة باشراف محلبع السليمان. ناصر بن فهد أحاديثه. وحرج به اعتنى ه• 

اه. ٤٢٣الراض. دارالثراللشر. ن: العثيمين. صالح سدبن 

الكتبدار ن: عطا. القادر عبد ممعلفى ت: حجر• لأبن ت التهذيب قريب ت٠ 
٠٥١٤١٣٠١ٍل. العلمية. 

الْلباعةإدارة • ن -• ٥٥٩٧ت• الجوزي ابن لعثدالرحمن • إبليس تلس ٠
ب.محل. المنيرية. 













الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ^

درجهليل رسالة إبراهيم* بن علي بن لمحمد ٠ الصحابي مذهب جية حه 
الملكجامعة الفقه. أصول الإصالآْسة. والدراسات الشريعة كلية الماجستير. 

ه. ١٣٩٨سنة. أبو فهمي أحمد د/ الشيخ فضيلة إشراف العزيز. عبد 
الأيصاريمحمد بن لزكريا الدقيقة! والتعريمات الأنيقة الحدود ءأي 
ب.محل. ه.  ١٤١١بيروت. المعاصر. الفكر دار المبارك. مازن ت ت ^١ ٦٩٢ I )ت 

:فيهاالإسادم وحكم عقاممئ الامادمي الحالم في ^^ ٠٧١الحركات ءو 
الرياضالكتب. دار'عالم الأردن• الأقصى. دار ت ن الخطب. أحمد محمد د/ 

^٤٠٦٦ط: 

الزجاجيإمححاق ن الرحمن عبد م وانمفات; المعاني روف حي 
هر.١ ٤ ٠ ٢ ط العلوم. دار ن! فرهود. ثاذلي حن د/ ت تحقيق . هت 

الحمد.ناصر بن أحمد د/ ونقل.; عرض الإلهيات من وموقفه حزم بن اه 
ن:شركةانميكانساعةواكر.ط:

سيدلمصالح ! لإسادم ا في والدعوة والزس الفكر عمالقة من البصري المن ؛!؛ 
والإرشادالدعرة م قالدين. أصول كلية الدكتوراه. درجة لنيل رمالة بيومي. 
الأزهم.أا،ماهن.جامعة 

الكافيةمن والمرسالين الأنبياء توحيد شرح في المبين الواضح لحق اه 
العلمية.والمؤتون ائل الرّسمجموعة صمن عيي. اللحبدالرحمن ت الشافية 

دارالوءلن.ط.ب.نت

السلمي.عثدالرحيم I والمتكلمين لف البين التوحيد حقيقة أو 



والمراحعالمحعادر فهرس 

درجةليل رسالة المدخلي. ربح لمحمد I الله أفعال في والعليل الحكمة محأ 
.ي■الص عبد الملك جامعة الامحادمية. والدراسات الشريحة كلية الماجستير. 

;.٥١٣٩٨نجا. محمد د/كمال الشيح فضيلة إشراف 

عرضوالجماعة المنة أهل عند تعالى الله أفعال في والعليل لحكمة اه 
الوءوْكلية ازجنير. درجة لمل رسالة الشهري. ٠إافر بن الله عحد I ودراسة 

.اللهءباود/ الشبح فضيلة إشراف القرى. أم جامعة العقيدة. قم اك؛ن• وأصول 
;.٥١٤٢٢انمْبجي. 

اللهعبد بن أحمد نعيم أبي للحافظ ت الأصمياء وؤلبقات الأولياء لية حه 
ب.ت محل الخلمية. الكتب دار I ن م؛ه. ٠ I ت الأصفهاني. 

ه.٢١٣٨٧. ٍل: العربي. الكتاب دار ن: أخرى. نخة ءإ؛- 
.٢١٩٤٠القاهرة. حلمي. ممهلفى محمد الامادم: في الروحية لحياة اه 

عبري.ّعيد بن مريزن د/ لجوفي! الانمر في العراق في العلمية 
ه.١ ٤ ٠ ^١ . ١ ط. ؤ مكة الجامعي. الميالب مكتبة I ن 

مهلمعةI ل هارون. الآم ءبدالت; الجاحظ. بحر بن نمرو ت لحيوان اه 
٢.ٍلؤ القاهرة. الحلي. 

رخ(

لعبدالقادرالكافية; شرح شواهد على العرب لمان لباب ولب الأدب زانة خه 
ب.هل. بيروت. صائر. دار ن! م. ١ ٠ ٣ * ت ت البغدادي. عمر بن 

٠الخانحء مكتة I ن ١ هاوون محمل. م المان عد ت م وش تحقت، ا ى أخِ نخة 

ب■ سء.ًل:;.ع.؛ما 







اليكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ء

أحمدت؛ ية. الأب المطاع لثوون العامة الهيئة للفارايي• • الأدب ديوان ءأب 
^١٣٩٤مختار. 

طالي.العبدالحفيفل د/ ودراسة! وتحقيق جمع الملت. أبى بن أمية ديوان ؛•ب 
٢.ط! دمثق. التعاونية. المطبعة ت ن 

ب.ط; صادر. دار نI جرير• جرير يوان ده 

ه.١ ٤ ٠ ١ ت ط صادر. دار ن! كري. السعيد أبي شرح الخطيئة. يوان دص 
ب.ت ط بيروت. صادر. دار I ن اء. الحنيوان ده 

الدارت ن سالم. ابن ان عم ٠ وتحقيق دراسة .. ١aVY ت ت دريد. ابن يوان ده 
.٢١٩٧٣:ليثر.ط النونية 

اليدهاية: الياء. قافية إلى والألف الهمزة قافية من برئ بن شار شعر ٠ديوان 
ب.ط؛ بيروت. الثقافة. دار ن: العلوي. با.رالدين محمد 

الهائي•الدين صائح وشرح؛ تحفخ الد!جاذي،* صرار بن الشماخ يوان ده 
ب.ط; مصر. المعارف. دار ن: 

فيمل.الملك مركز من مصور• مخطوط• للرازي• ؛ الدنيام ذه 

أحاديثه:وحرج حققه ه. ٠٦٢ ت: المقدسي. قدامة بن لوفق التأؤيل؛ ذم ؛إي 
ه.١ ٤ ٠ ٦ ٠ ١ ط: الملقية. الدار ن! البدر. الله عبد بن بدر 

المثل.عثدالرحمن د/ ت: الهروي. إسماعيل لأبي وأهله؛ الكادم ذم ءأ؛ 
ه.١ ٤ ١ ٦ ٠ ١ ط: والحكم. العلوم مكتبة I ن 



وانمراحعالمصادر فهرس 

بيروت.المعرفة. دار I ن رحب. لابن ت الحنابلة طبقات على الن.دل ءآ 

القدسي.شامة لأبي ت الروصتن على لذيل اه 
را

ه. ١٣٩٤اغاJاد. الحرية. دار ن! الحميد. عبد محن د/ ؛ ممراالرازي ؛•' 

الجيوب.يز عبدالص ت يره نفحائل من الرازي ظ' 

ليلرالة اكاجي. الخضر محمد بنت زينب المطهرة؛ المنة في أوالرحمة 
أمحامعة والمنة. الكتاب م قالا.ين. وأصول الدعوة كلية الماحتير. درجة 

اه. ٤٢١اللحياني. عبدالله د/ المخ ففيلة إتراف القرى. 

الكويت.الملقية. الدار ن; اك. لعبرالله امتوى! العرش على لرحمن اه 

وحرجوعليه وعلق حققه " ٥٣٩٥ت؛ منية. ابن للحاقفل I الجهمية على أوالرد 
أحمدوالزنادقة! الجهمية على الرد • ١ ط الفقيهى• محمد بن علي ■ أحاديثه 

اهر.٤ ٠ ٢ ٢. ; ط داراللواء. ت ل عميرة. عبدالرحمن د/ I وتعليق تحقيق حنبل. بن 

تعنيفالحانير. البراءة. الموص. تحريف المخالف. على الرد الردود• '■؛•" 
اللهعبد بن يكر بها. المعاصرين وعبث القيرواني زيد أبي عقيدة الماس. 

ه.١ ٤ ١ ٤ . ١ I الرياض.ط العاصمة.دار ت زيد.0 أبو 

ه.١ ٤ * ٢ ٤. ط. المنة. ترحمان ت ن تيمية. لابن الخملقيتن؛ على الرد ؛و 

الجبار.عبد للقاصي ت والوحيي. العدل رسائل -؛!؛- 

دارI ن الباطنية. فادمنة ص لجماعة I الوفا وحادن الصفا إخوان رمّانل أو 

بيروت.صائر. 



الكسراكفسر في الصفات أمات من الرازي موقف زج

بيروت.العلمنة. المكتبة ت ن للشافعي. ت لرسالة اه 

;.٥٣٢٤الأشعري.ت: الحن لأبي اكرسابالأبواب: أهل هر-الةإر 
التراثؤإحياء العالمي البحث مركز ن! الجنيدي. الله عبد ت ودراسة تحقيق 

;.٥١٤١٣; ًل المورة. باواو؛ن الإملأمة بالجامعة الإملامي 

وعنعنها وعرف لها قدم ه.  ١٣٢٣ت ت عبده. محمد ت التوحيل. رسالة ؛و 
ه.١١٣٩٦ ١ ط,' بيروت. العلوم. إحياء دار ت ن الغزال. حين • مؤلفها 

والصوت:الحرف أكر من على الرد في نبيي أهل إلى المجزي سالة ر* 
محمدت ودراسة تحقيق -. ٤٥٤ ٤ ت! الجزي. سعل. بن الله عبيل. النصر لأبي 

باكريم؛اعبدالله.

سينا.ابن رسائل مجموعة صمن سينا. لأبن • العرسية لرسالة ا٠ 

ه.٨٨٨ت ت المقدسي. محمد حامد لأبي • الرافضة على الرد في سالة ر٠ 
.٤٥١  ١٠٣. ٍل: السلفية. الدار ن: الرحمن. خليل الوuت همد تحقيق: 

مركرمن مصورة مخهلوؤل. عربي• ابن الدين لحي • الرازي للضم سالة ر* 
٤(.- ١  ٠٣٠٧)برقم: الإسلأمة. والدراسات لاثحوث فيصل الملك 

المالقي.الور همل. بن لأحمد المعاني؛ حروف سرح في المعاني صف ر* 
دمشق.ثابت. بن نيل- مجهلبعة نI الخراط. محمل. أحمد تحقيق: . ٢٥٧٠ ت؛ 

ه.I١٣٩٥ ط لمنق. المربية. اللغة مجمع مهلبوعات 

الألوميلمحمود الثاني: والسع المقلم \ذقو\0 ير نففي العاني وح ر* 
؛اه. ٤٠٥. ط: المربي. دارإحياءالتراث ن: ه. ١٢٧٠ت: العدائي. 









الكبيرالتفسير هي اكفات أيان من الرازي موقف 

رش(

أحمدتحقيق؛ .. ٥٣٨٨ت; الخطابي. حمد مليمان لأبي • الدع-اء أن شه 
١ه.٤ ٠ ٤ ١. ط؛ دمشق. للتراث. المأمون دار ن! اكءاق. يوسف 

العارف.دار ن; المشار. محامي / د ت! للجويتي. ت الدين أصول في لثامل ا٠ 
ب.محل. القاهرة. 

دارت ن مخلوق. محمد بن لحمد ت المالكية طبقات فى الزكية النور جرة شه 

ب.ت ط الفكر. 

العمادابن الحي عبد الفلاح لأبي ■ ذهب من أحبار في الذهب ن>رات ثه 
دارمنثوران ن1 العربي. التراث إحياء لجنة تحقيق! اه.  ٠٨٩ت! الحنبلي. 

ب.ط؛ بيروت. الحديثة. الأفاق 

دراصةالعرب لمان كتاب صاحب منفلور ابن عند الحسنى الله أسماء رح ثه 
الصحابةدار ن! بالدار. التحقيق قم ؤإعداد جمع يرية. تغ~ إحصائية — لغوية 

'اا؛اه.ا.لألراثيطنطا.ْل:

حصةد/ تة! الالكتب في الواردة وصفاته الحنى الله أمماء رح شه 
١.I ط القاسم. دار ن! الصغير. 

ؤإحماعوالسنة الكتاب من والجماعق السنة أهل إعتقاد أصول رح شه 
منصوربن الحز ابن الله هبة القّاسم لأبي • بعدهم من والتابعين الصحابة 

٨•' ط طيبة• دار • ن الحمدان. سعد أحمد د/ تحقيق! ؛ه.  I١٨ ت اللألكائي. 

ب.ط. وهبة. مكتبة ن! الجبار. عبد للقاصي الخمسة؛ الأصول رح ث ء؛ 





الكبيرالتفسير في الصفات آيات من الرازي موقف ٨
لتتا

حرجالعلماء. من جماعة ت؛ العز• أبي لابن ت الطحاط العمدة شرح ؛إي 
الكتبت ن الشاويش. زهير التوصح. ومعه الألاذي. ناصر بن محمد ت أحاديثها 

؛.آ'؛اه.الإّالآْي.ط:

التركيالله عبد i تحقيق الحنفي. العز لأبي • الهلحاوية العقيدة شرح أو 
ه. ١٤١٧٠١٠ت حل الرمالة. موسه I ن لأرنووط.. ا وثحيبج 

للشرالعارف مكتبة I ن الفوران. صالح للشيخ ت الواسهلية العقيدة ثرح أو 
ا،اةاه.'ااْل:والتوزيع. 

وحرجبه أعتنى العتيمض. صالح بن محمد للشبح الواسهلية الحقيدة رح ث أو 
ب.حل. الجوزي• ابن دار ت ن المميل. محواز • أحاديثه 

الجامعةمهلبعة ن؛ الهراس. حليل لحمل. I الواسهلية العقيدة ثرح أو 
٨.حل؛ المنورة. المدينة الامحانمئة. 

هآ"يه.عقيلالعقيالي.ت: بن ^عبدالله مالك: ابن ألفية على عقيل ابن ثرح ؛لا 
صيدا.العمرية. المكتبة ن؛ عقيل. ابن شرح بتحقيق الجليل منحة كتاب ومعه 

مآا؛اه.يروتاًل:

المرية.الكتب دار عن مهور مخهلوحل. للرازي. الحكمة عيون شرح ألا 

عليماز شرحهI الأكوفي. ثابت بن العمان حنيفة لأبي الأكبر الفقه شرح ؛لا 
٤٠٤ت يل. دارالباز. وت. بب العلمية. الكتب دار I ن الحنفي. القاري  ه.١  ١١

مخعلوطمينا. لابن ت الحكمة عيون لكتاب الخهلبب ان الدين فخر رح ث ؛لا 
مصور.





الء^بيرالتضسر فمي الصلات أبات من الرازي موقف 

تالخاص الموقف الجرجاني. لعلي • الكلام ■علم في المواقف رح ث٠ 
الأزهر.مكتية ن مهدى. أحمد د/ ت ت الإلهيات. 

١١ ءلّ عميرة. عبدالرحمن د/ ت ت التفتازاني. الدين عد لت المقاصد رح ث٠ 
٥١٤ ٠٩.;

وهيثمتميم نزار • ت للقارئ• • الأثر أهل ممهللحات قي الفكر نخبة رح ث ص 
ب.حل. الأرقم. دار ن! تميم• 
تحقيق!;. ٠٥٣٦ ت ت لأجري• ا الحي ين محمد بكر أبي للأمام ت لشريعة ا# 

١ه. ٠٤٢ ٢. ْل: الوطن. دار ن: الدمجي• د/محدالله 

;نمه وصهل حققه القتي. مسالم بن الله عبد محمد لأبي • والشعراء الشعر ءآ 
بيروت.العلمية. الكتب دار I ن زرزور. نعيم • نصه وصبهل راجعه قميحة. مقيل- د/ 
أ".ه،؛اهؤط:

اليحمبي.عياض الفضل أبي للقاصي ت المصعلفى حقوق بتعرف لشفا ا٠ 
الشمغى.محمد بن لأحمل الشفا! ألفاظ عن الخف-ا مزيل I حاشية بذيله 

ب.ت ط الفكر. دار ن! 

القيملأبن ت والتحليل والحكمة والقدر القضاء ائل مفي العليل فاء شه 
٣.ت ط العلمية. الكتب دار ن الجونية. 

)ص(

الجابيعيي ط. صقر. أحمل- السيل- ت ت فارس. بن لأحمد ت لماحثي ا٠ 
ب.ط. القاهرة. وثركا٥. الحلبي 



احموالمر المصادو ص فهر 

اللهعبد بن عبدالرحمن / لد ت بقوله الاحتجاج من العلماء وموقف لصحابي اه 
\^i\r Aالوويش.ن:شةارشد.ط: 

تتجق الجوهري. حماد بن اسماعيل ت العربية وصحاح اللغة تاج لصحاح اه 
ه.٢١٣٩٩. I محل بيروت. للملأيين. العلم دار ت ن عهئار. الغفور عبد أحمد 

البخاري.إسماعيل ين محمد عبدالله أبي للحاففل ت البخاري حيح صه 
ب.؛يتالأمحارال.ولية.ول؛ ت ن الكرمي. أبوصهسب، به! اعتنى رآه.  ٥٦ت! 

١٤١٩^

للألباني.داوود; أبي نن حح ص٠ 

١.ت حل بيروت. الإصلامي. المكتب ن! للألباني. ت الترمذي محنن حتح هم ه 
ابوريالبالقنيري الحجاج بن سّلم الحسين أبي لالحاذذل لم: محيح ص٠ 
ه.١ ٤ ١ ٩ ب. محل؛ ١ لأفكار ا بيت ت ن الكرمي. صهيب أبو به! اعتنى ه. ٢ ٦ ١ ت! 

.jtXAoت: الدارقعلي. عمر بن علي الحافنل للإمام الصفات؛ تاب ك٠ 
١.محل! المنورة. المدينة الدار. مكتبة ن الغنيمان. عبرالله د/ ت وتعليق تحقيق 

آ«؛اه.

القاف.القادر عبد بن لعلوي والسنة؛ الآكتاب في الواردة ه الله صمات أو- 
ه.١ ٤ ١ ٤ ١ ١ ت حل الهجرة. دار ت ن 

الرحمن.عبد الرحمن لخليل ايمي! الامالفكر في الإلهية الإرادة صفة ؛؛ي 
د/كمالالشيخ فضيلة إشراف القرى. أم جامعة الماجستير. درجة ليل رسالة 

»»؛اير.أ؛والجا.



الء^سراليفسير فى الصفات أبات هن الرازي موقف وج

البحوثمجلة صمن منثور بحث العميل. صالح د/ I تيؤ لله الاستواء صفة ث؛ّ 
اه.٤٢٣والموز. العددالمائع الإّادمية. 

Iالملم حياة في بها الإيم؛ان وأثر والتعهليل لإثبات ا بين الرصي صفة ؛؛' 
العربيةواللغة المريعة لعلوم القرى أم حامعة مجلة صمن بحث القرني. محالم د/ 

القرى.أم جامعة مْلاع اه.  ١٤٢ / صفر ٢(. العدد)٠ (. ١٢المجلد)وآدابها. 
درجةلنيل مقدمة رعمالة الغنيم. سعود ت والمتكالمين اللف بين الكالأم صفة أو 

القرى.أم جامعة الإسلامية. العقيدة في الماجستير 

يحيبن محمد بن القادر عبد : حولهاالمبهات ورد الإلهي النزول صفة ءب 
منانمين٠ وأصول انمعوة كلية الماجستير. درجة لميل رمحالة الغّامدى. 

ه.١ ٤ ٢ ٠ الدميجي. عبدالله د/ المخ ففيلة إشراف القرى؟ أم جامعة العقيدة. 

الإمدادية.الكتبة ن محتدي. عبدالقيوم لد/ ت القراءات علوم في صفحات أو 
ا.ها؛امح.ًل:

النبوي.الهدى دار ن محالم. رثاد محمد ت تحقيق تيمية. لأبن •' المندية ؛؛أ 
اأ؛اه.ا.ًل:ودارالفضيلة. 

محمدعباس / د ١ الإمحادمي الفكر في قه والقالالكلام علم بين لملة اه 
ام؟ ٩٩٨ط؛ الجامعية. دارالمعرفة ت ن سليمان. 

وحرجحققه القيم. لابن •' والمعهللة الجهمية على المرسلة الصواعق ؛إي 
انماصمةدار ن الله. الل.حيل محمد بن علي د/ له• وقدم عليها وعلق أحاديثه 

ْل:م؟خا؛اه.الرياض. 

الرحمنعبد الدين لجلال والكلام المغلق فن عن والكلام العلق ون صه 
ب.ط. الباز. عباس مكتبة ن النشار. سامي علي د/ • تعليق يوهلي. ال





اوء^بيرالتفسر غي اكملأت آيات من الرازي موقف ر7إآزا

حققه.. ٥١٠١٤ت ت الحيض. الله هداية بن بكر لأبي • الثافعية لبقات حم* 
٢ت ط بيروت. الجديدة. الأفاق دار منثوران ن.' نويهص. عادل ت عليه وعلق 
،؛.١٩٧٩

ه.٧٧٢ت; الإ-نوي. الرحيم عبد الدين لجمال *طشاتالثافعية: 
١ه.٤ ٠ ١ والنشر. للهلباعن العلوم. دار ن! الجبورى. الله بد عت 

ا'؟'آه.تحقيق;ت ت الجمحي. ملام لمحمدبن الثعراءI فحول لبقات ح٠ 
ب.ت حل القاهرة. المدني. مهلبعة ن؛ شاكر. محمد محمود 

طبقاتؤيليه: ه. ٤٧٦ت: الشيرازي. إسحاق لأبي الفقهاء: بقات ط* 
تومراجعة تصحيح ه. ١ ٠ ١ ٤ ت! الحسيني. الله هداية بكر لأبي ت الشافعية 

ب.ط! القلم. دار ن الميس. حليل 

II  وتقديم وتعلق تحقيق ّ الدمشقي كثير لاين • الشافعية الفقهاء طبقاتI
ه١ّ ٤ ١ "١ ب. ط! ؤ الدينية الثقافة مكتبة ت ن ٠ زنهم محمد / ود ٠ هاشم عمر حمد أ د/ 

العبادى.أحمد بن محمار ع-اصم لأبي الشافعية: المقهاء بقات ط* 
ب.ه.ط؛ ٤٠٨ت; 

هر١٣v٧ب.ت صادر.ط دار بيروت. دار ت ن معد. لابن الكبرى؛ أهالهلثقات 

صالحبن سليمان I ت وى• الأدنه محمل. بن لأحمد المقرين بقات ط٠ 
١ه.٤  ١١٧ ١ ط! المنورة٠ المدينة والحكم. العلوم مكتبة ن؛ • الحربي 

٠٩١١ت ت الموطي الرحمن عبد الدين جلال للحافظ ت رين المفبات ط٠ 
ه."١١ ٩٦ ١١ت ط ١ وهبة مكتبة ت ن محمدعمر٠ علي تحقيق؛ 



٦؛والمرام انمصادر فهرس 
===ً=====^===^=^===^^^

•الداودي علي بن محمد الدين نص للحاففل I رين المقطبقات ثو 
ه، ١٣٩٢٠١وهبه.ط؛ مكتبه I ن ٠ عمر محمد علي ٠ تحقيق ه؛  ٩٤٥ت ت 

ه.١٨٥ ت; ثهبة. قاصي ابن الدين لقي • واللغوين المحاه بقات طه 
الأشرف.النجف العمان. مطبعة نأ عياض. محسن ت! 

طهتحقيق م\ه. ١ تء القيم. لابن ت الخائنين وبات الهجرتين ريق طء 
ت.I ط الفيصلية. مكتبة ت ن محي. الرووف عبد 

رفل(

مركرت ن حناح. أبو لصاحب البصري! الخن قراءات في اللغوية الظواهر ثو 
١.ط! الأدبية. اللغوية الل.راسات ثعبة البصرة. بجامعة العربي الخليم يرامحان 

■

٥.ط. العربي. الكتاب دار ت أمين.ن حمل. أ هظهرالإمحّلأمت 

)٤(

ود/أحمل،محمود أحمد د/حسن العبامحيت العصر في الإسلامي لعالم اه 
١م. ٢٩٧٢. : ط المربي. الفكر دار ن: الشريف. إبرامم 

•رّيد فواد •' تحقيق لمم ٤ ٨ للخافذلالدهبي.تت ت غبر من أحبار في لبر اه 
.٢١٩٦١ب. ت ط الكويت. 

اللهليفعبد بن أحمد د/ ٠ الكتاب وأهل لمن المبين الأنبياء صمة عه 
ممالدن• وأصول الدعو؛ كلية الماجستير. درحة ليل رسالة اللطيف. عبد آل 

١٤٠٢الصافي. الدن د/محي الشيخ فضيلة إشراف القرى. أم جامعة المقيدة. 



الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف 

مومحهI ن ٠ ماركي على أحمد يعلى. أيى للقاصى الفقه! أصول محي العدة ٠؛، 
.١٤٠٠ا.ط.الرالة. 

إبراهمبن الق؛اسم I الحميد الواحل. الله عن التثسه ونمي والتوحيد العدل ؛!؛ 
الكاتب.الد.ين ا سيفت اختيار والتوحيد. العدل رمائل صمن مهلبؤع الرمحي. 

ي.روأت.ال^ا٥٠ مكثه دار متشورالتا 

حجازي.محمد ومراجعة! تقديم اُه. ٠ ٦ ت ت للرازي•  '•الأنبياء عصمة ؛؛؛ 
ب.ت ٍل الدينية. الثقافة مكتبة ن؛ 

والدارمي.قتيبة وابن والبخاري حنبل بن احمل. I لف،! العقائد ءإي 
١م.^١٩ ١ ب. I حل المعارف. مشاة ن; العلاJى٠ عمار ود/ الشار محامى على / د 

محمدتحقيق؛ . ٠٥٣٢٨ت ت ريه. عبد بن محمد بن لأحمد ت يل. الفآ الحقد .إآ 

ب.محل الفكر. دار ن! الحريال. سعيد 

بنأحمد بن لمحمد I تيمية ابن الامحادم شيخ مناف، فى الدرية العقود ؛؛؛• 
بيرويتح.— العربي الكاتب، دار I ن الله. عبد أبو المقدسي قيامة بن الهادي عبد 

القفي.حامل محمل. I تحقيق 

يق.المل. مكتبة I ن العلياني. نقنع بن علي د/ ت قنيثة ابن الإمام عقيدة ؛•؛ 
ه١٤١٢.١٠الطاتف،لأًل:

ناصرد/ ت عنهم الله رمحي الكرام الصحابة ش والجماعة السنة أهل عقيدة ء؛ب 
اه. ١٤٢  ٠٣ٍل: الرشد. مكتبة ن: الشيخ. علي ابن 

وحرجحققه ٠اُه. ٠ ت،؛ الحنبلي. المقاوسأي الغني عبد الحافغل عقيلءة أو 
١ط الرياض. المؤتمن. مومحسسة ن! الحايلثالأ الله عبد بن ممعِا أحاديثها 





اJكاUيرالممسير فى الصمات آيات من الرازي موقف 

الوهسة.المكتبة .' ن أصبعة. أبى لأبن ت الأطباء طبقات فى الأنباء يون ع٠ 
^١٢٩٩٨ط. 

رغ(

المابوري.القمي الحسن الدين (، JaJت الفرقان ورغاب القرآن رائب غه 
وأولادهالحلبي الثابي ومطبعة مكتبة ت ن عطوة. إبراهيم I ومراجعة تحقيق 
ب.ط. بجمر. 

تتحقيق -. ١٥٦٣ ت ت الأمدي. الين يف لالكلام؛ عالم في المرام اية غه 
القاهرة.الامحادمية. للثوون الأعلى الجالس ت ن المليف. همد محمود حسن 

ب.ط: 

الجزري.بن محمد الخير أبي الدين لثس ! القراء طبقات في النهاية اية غه 
ه١ ٣ ٥ ١ ّ ١ I ط لعلميه. الكتب يار I ن مر. رجبرجترا I بنشره عنى ه. ٨٣٣ت ت 

^.٦٤٠٦. وط: 

دار؛أأه.نت ت الهروي• محادم بن القاصم عبيد لأبي I الحديث ريب غ٠ 
ه.I١٤٠٦٠١ ط بيروت. العلمية. الكتب 

تت الححلا؛ي. محمل. بن حمد ماليمان أبي للإمام ت الحل.يث ءأوغريب 
الني.الرب عبد القيوم عبد أحاديثه؛ حرج الغرباوي• إبراهيم الكريم عبد ت٠ 
اه٤ّ  ٠٣ب. ت ط الإسلامي. ؤإحياءالتراث العلمي مركزالبحث زن 

وصححهصبطه الزمخثري. عمر بن لمحمود •' الحديث غريب فى الفائق ءو 

ه.١٣٦.م^١ ط إبراهيم. الفضل أبو ومحمل، البجاوي محمد علي • حواشيه وعلق 





الكبيرالتمسير في اكقات أيان من الرازي موفض ٦؛ 

يوعي.هنريكوس لأب ت الفروق في اللغة رائد فه 

الامحفراتيني.البغدادي محمد ين طاهر بن القاهر عبد الفرق. بين الفرق ءأ 
ب.ت هل المعرفة. دار ت ل الحميد. عبد الدين محي محمل ت تحقيق ؛ه. ٢٩ت; 

بند/غالب ت منها الإسلام موقف وبيان الإسلام إلى تنتسب معاصرة رق فه 
حل؛ممر. للشروالتونع• دارلينة ءليءواجي*ن• 

محبطهالعسكري. هلال أبي اللغوي الأديب للأمام اللغوية لفروق اه 
ب.ط؛ بيروت. العلمية. الكتب دار ت ن القدسي. الدين حام ت وحققه 

الحفيد.رثد لأبن I ل لاتما ا من واكريعة الحكمة ين فيما المقال مل فء 
الترسة.مكتبة ن! الأدلة. مناهج عن الكشف ويليه 
٢.ط. القاهرة. الحلي. مكتبة I ن عريي. لأبن ت الحكم حومحى فه 

٠٣محل. الجوزي. ابن دار ت ن العليار. ماع،.. د/ I التفسير أصول في صول فه 

القطبعلي محمد •' وراجعه به اعتنى الغزالي. حامد لأبي • الباطنية فضائح ه
ه.١ ٤ ٢ ٣ ُب. ط. سرومت. صد،ا٠ العمبمريه. المك>ية ن. 

وحرجحققه "آه. ٤ ١ I ت حنثل. بن أحمد للأمام ت الصحابة فضاتل تاب كه 
هّ ١١٤٠٣. الرمالة.طت مومة I ن عباس. محمد الله وصى I أحاديث 

القيم.ابن دار ن؛ البدر. المحن عبي• بن لعبدالرزاق ت والأذكار الأدعية قه فه 
والثالثة.والثانية الأولى المجموعة اه.  ١٤٢٤. ط: عفان. ابن دار 

الشروحوصع ه.  I٤٢٩ الثعالبي.ت منصور لأبي العريثة وأمرار اللغة قه فه 
،١١٩٩٩. ط! يثرون العربي. الفكر دار I ن سقال. ديزيرة د/ والقهارس والتعليق 





اككبيرالتفسير في الصمات ايات من الرازي موقف 

كنا
رق(

لالم،ااسم،.العقائدت تصحيح إلى لفاند اه 
أحمدبن لمحمد I القراءات علل المسمى فيها النحويين وعلل القراءات أه 

^١٤١٢٨ٍل: الحلوة. نواوإبراهم »بمدراّةوسق: الأزهري.ت: 
المكبن.' الصباغ. محمد ت ت الجوزي. بن لخبدالرحمن I لقرامطة اه 

اه.٤ ٠ ١ ٥. ٍل; >؛^. ١٥الإسلامي. 

نجيبزكى ترجمة. بيروت. الجيل. دار ن! ديوارنت. ول I الحضارة قمة أق 

محفوخل.

المعتصممحمد ت عليه وعالق وصححه نمه صهل للرازي. ت والقدر القفاء أق 
اه٤ّ ١ ٤ ٢. ط: بيروت. المربي. دارالكتان ن: البغدادي. بالله 

دارن! المحمود. عبدالرحمن د/ فيه! الناس ومذاهب والقدر القضاء أق 

٠٥١٤١٨٠٢ًل: الوطن. 

التهليقية.جوانبها النفلرية أصولها الإسلامي الفكر في والشر الخير فضية ه
مطبعةن. الجلينيد؟ اليد محمد د/ الإسلام؛ في الإنسان لموليه علمية دراسة 

.٢١٩٨١الحلي.ط٢. 

الثريكان.ابراهيم د/ الملف؛ عند والصفات للأمماء الكلية القواعد ؤو 
ه.١ ٤ ٢ ٥ . ١ عفان.حل! ابن دار القيم. ابن دار ن؛ 

٣.ط. غدة. أبو ّالفتاح ءثالت! التهانوي. ظفر •' الحديث علوم في واعد فه 
حلب.الإسلامية. المطبوعات مكتبة ه٠ ١٢'٩٢

محمد؛نصالحالثيمين.^^لىءيصفاتاللهوأ،ّ.ماوهالحسنى؛ 
.٠١٤١٢ ٠١ْل: الوطن. دار ن: 



ِوالمرام المصادر قهرس 

ابندار ت ن الخيمن. صالح ين محمد التوحيد.' كتاب على المفيد القول ءإث 
الجوزى.ط:أا،ا؛اه.

علىونفدا عرضا والمتكلمين سمة لفلا ا لدى الشاهد على الغائب قياس ؛!أ 

ليلالة رّالمريمري. سالم بن كمال ت والجماعف الممتة أهل منهج ضوء 
القرى.أم جامعة العقيدة. محم الدين. وأصول الدعوة كلية الماجستير. درجة 

ه.١ ٤ ٢ ١ الحمدان. معل. أحمد د/ الثهخ فضيلة إثراف 

)ك(

مخهلوطا"ير. ٠ ٦ I ت للرازى. العلل! وفصول الدلائل أصول عن الكاشف ؛لإ■ 
امتنابول.كوبريلي. . ١٨٦رقم توحيد. المخهلوطات. معهد من مصور 

الأثيربن محمد اوكرم أبي بن علي الحز لأبى المايئخ: في لكامل ا. 
دارI شيحا.ن مأمون خليل *ّآآه.تحقيقاكيخت ت؛ الأثير. بابن المعروف 
مآآ؛اه.ا.بيروت.ٍل:المرفه. 

مهيلد/ ت; الجرجاني. عدى بن الله عبد لأبى الرجال/ ضعفاء في لكامل اه 
اه.٤ ٠ ٩ ٣. محل؛ دارالفاكر. ت ن غزاوى. يحي وتدقيق؛ زكار. 

٨.هل. الفكر. دار البومحلى. صعيد محمد الكونية؛ اليقينيان كبرى ءأ؛ 

بيروت.صادر. دار ت ن التهانوى. علي محمل •' الفنون اصهلالآحات كشاف ؛إي 

القامملأبي ت التاءؤيل وجوه في لأقاويل ا وعيون التنزيل حقائق عن لكشاف اه 
أحاديثتخرج فى الشاق الكاف وبذيله الزمخشرى. عمر بن محمود الله جار 

ب.ت حل المعرفة. دار ت ن حجر. لأبن الكشاف؛ 



الكبيرالتفسير قى الصفات آيات من الرازي موقف 

نورالديزعلي__J: لأسارعنزواىلانيارضاممباس: 
مؤسسةت ن الأعظمي. الرحمن حبيب ت/ . ٠J،A ٧ ت ت الهيثمي. بكر أبي ابن 

ه١ّ ٤ ٠ ٥ . ١ ت حل بيروت. الرسالة. 

لجنةإح٦اءالراثلأينرسل.نت ت الملة صائد ش لأدلأ ا مج عن لكنف 
^.١٤٠٦ط. العربي. 

العلومدار ت ن حليفة. لحاجي I والفنون الكتب أسامي عن الظنون ثف كه 
بيروت.الحديثة. 

يوسف■' ودراسة جمعا بالمأيور التفسير فى وأقواله مرؤياته الأحبار كعب ؛؛أ 
مثالدين• وأصول الل.ءوة كلية الماجستير. درجة لنيل رسالة العامري. محمد 

صالحبن د/محمد الشيخ فضيالة إسراف القرى. أم جامعة والمنة. الكتاب 
العتيق

المدينة.الحلية. الكتبة ن; الثغاو،ادى. للخهليب الرواية; علم في لكفاية اه 

للخطبI بنرحل وiعليقهما والمعدوم الجهول ؤإجازة الصفات على م لكلا اه 
الخاهرة.تيمية ابن مكتبة I ن التعم. عبل. عمرو ت تحقيق ٤ه؛  I٦٣ ت البغدادي. 

^I١٤١٣٠١٠ محل بجدة. العلم مكتبة 

بنأيوب البقاء لأبي • اللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات أو 
للطبعوأعدم حهلية خة نعلى قابله ه.  I١٠٩٤ الكفوي.ت الحسيني موسى 
وزارةمتثورات ت ن المصري. محمد ود/ درويس عدنان / د فهّارسه ووصع 
م.١٩٧٦ب. محل؛ دمشق. القومي. والإرشاد الثقافة 

ه. ٦١٤١٩, ط الرسالة. مومة زن أحرى، نسخة 





الضيرالتمسير هي الصمات آيات من الرازي موقف 

دارت ن ه. ٨٥٢ت; العقلاني. حجر بن علي بن لأحمد الميزان; ان مله 
ا.ب»؛اه؛يروت.ط:الخكر.

ب.ت ط الأشعري. الحسن لأبي  '•للمع اه 
لهوقدم راجعه للرازى' • والصفات تعالى الله أسماء رح ث البينان وامع له 
١١٤٠٤ ول العربي. الكتاب دار I ن سعد. الرووف عبد طه ت عليه وعلق  ه•١١

رم(

شاكريحمود ت لحقيق الأعرابي. ئل 
اه. ٤١٢ ١١ط؛ حا>0. والشر. للعلباعت الطم دار ت ن 

■الأفغاني للمس • والصفات الأسمِاء توحيد من وموقفهم لماتريدية اه 
ه.١ ٤ ١ ٩ ٢. ط. اكنائف. الصديق. مكتبة I ن 

لأحمد• تفصيلية بلاغية دراسة الرازي الفخر ير نففي البيانية الباحث يه 
اه.٤ ٠ ٢ . ١ طّ القاهرة. وهبة. مكتبة هلال. هداوي 

وتعليق:تحقيق للرازي. واسعيات: الإلهان عالم ش ب 
١١٥١٤١٠. : ط العربي. الكتاب دار ن: البغدادي. بالله المعتمم محمد 

عفان.ابن دار ن: الثفليفي. يصد د/ المقيدة: قي المفاصلة مباحث ه
ه١ّ ٤ ١ ٩ ٠ ١ الخبر.ط: 

الجبار.عبد للقاضي القران: تشابه م* 

القاهرة.تيمية. ابن مكتبة ن: لجوزية. القيم لأبن الونية: القصياا-ة تن مه 
١٤١٥ط: ه١٤١٧.٢٠ه.ط:١.



٨والمرام الممهادر فهرس 
^===^=^======^ء=^

بأصولهعارصه آه.  ١٠ت! المثنى. بن معمر عبيدة لأبى  '■القرآن جاز مه 
ب.ت حل الخانجى. مكتبة ت ن صزكين. فواد محمد / دت عاليه وعلق 

عبدالمتعالت عشر الرابع إلى الأول القرن من الإملأم في المجددون يو 
الأداب.مكتبة المعيدي. 

لكاملةت نى المحوأسمائه الله محقات في المثلى القواعد ثرح في المجلي ؛و 
اّآآ؛اه.داراينحزم.ط: الكواري.ن:

د/حانتحقيق! ءه  ١٨ت! الميداني. محمد بن لأحمد الأمنال! مجمع ؛ة 
ه.١ ٤ ٢ ٢ ١. I كل محادر. دار ن! توما. الله عبد 

الهتى•بكر أبمح، بن علي الدين لمّر الغوائد؛ ومنع الزوائد جمع مه 
الكتابدار حجر.ن! وابن العراقي الجليلين! المحامملين بتحرير م\ءمها ت! 

'آ.آ«؛اه.الر؛ي.ط:

دراسةه\،'آه. I ت زكريا. بن فارس بن أحمد الحين لأبى إ اللغة جمل مه 
 Iملهيان. زهيرعبدالمحن وحقيق Iالرسالة. مؤسسة ن Iاه. ٤٠٦ ٠٢حل

فاممبن محمد بن الرحمن عبد جمع! تيمية. لأبن الفتاوى! مجمؤع  ٦٤
ه. ١٤١٨ب. حل! الرمحالة. مؤسسة ن! النجدي. 

للقاصيI ؛التكليف المحيعل = العقائد في ؛التكليف المحيهل لمجمؤع اه 
اليدعمر حقيق! ه  ٦٨١٠"ت! متويه بن أحمد بن المحن جمع؛ الجبار• ب■ 

ممر.العامة. ية الممر الموٌة ن؛ الأهوانى. فواد أحمد مراحعة! عزمي. 
ب.محل! 

ب.! حل- الفكر. دار إ ن تيمية. لاين الكبرى! الرماتل جموعة مه 







الكسرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف سم 

نتكةالخاجي.هصر.ط.ب.

بنلأحمد ت ونقد عرض المنان نصوص في التفويض أهل ذهب م٠ 
— ٠١٤١٦.١.' ط والتونع. للشر العاصمة دار ت ن القاصي. الرحمن عبد 

ردل.ةاأبو الهادي عبد محمد » )رجمه بنسى. ٠ لمن لما عند لذ.رة ا مدهب ءأؤ 
هؤ١٢'٦٥هل. القاهرة. المصرية النهضة مكتبة ت ن 

آباد.حيد في ؤلع لل؛اذم_،• • الجنان رآة م٠ 
شيكاغو.هلع الجوزي. ابن لسثطء الزمان! رآة م* 
ونماذجعنه الرواة وأحوال النبوية السنة ش الصادق جعفر الإمام رؤيات م٠ 

وأصولالدعوة كلية الماجستير. درجة لنيل رسالة القاسم.. لهليفة إليه؛ ب نمما 
الديند/جلال ابمح ضيلة راق 

ءجوة.آآ؛اه.

ب.هل. الحلبي. مطبعة ت ن يوطي. للوأنواعها; اللغة علوم في لمزهر ا٠ 
٠١١٠٦١.

كتابفي ورد ما ضوء في للزمخشرى الكشاف تفسير في الاعتزالية ائل لما* 
٢.ت هل حائل. الأنال.لس. دار ن! الغامدي. لصالح ت ونمي. عرض الانتصاف 

.١ طّ العاصمة. دار ت ن الخالق. سعود ت! يعلى. لأيي •' الإيمان ائل م٠ 

العلمية.مهلثعةكردّتان ن! الرازي. الكلام؛ أصول في لمساوالخمسون ا٠ 
ب.هل! بممر. 



^^١^العمائر قهرس 

تالكريم القرآن من مواصع في نحوية أبحاث النحو في الممرنة ائل الم؛و 
العربية.اللنة كلية البواب. حين علي در لأبنهشامالأذصارى.تحق.يقت 

ب.I ط الرياض. 

أبوابفي لإجماع ا تيمية ابن لإسلام ا شخ فيها حكى الي العقدية ائل لماه 
الدموةكلية الماحتير. درحة لنيل رسالة الجعيد. حالي ودراسة جمعا التوحيد 

عبداللهد/ الشيخ فضيلة إشراف القرى. أم جامعة العقيدؤة. م فالدين• وأصول 
الدبءىؤأآ؛له.

شرحيهمافي للقرطي والمهم للمازري المعلم كتابي العقيد-ة؛ي ائل مه 
الدكتوراهدرجة لنيل رسالة الرميان. ■ءبد.الله د/ ت وترجيح دراسة ملم لصحيح 

فضيلةإشراف القرى. أم جامعة العقيدة. م فالدين. وأصول الدعوة كلية 
«أ؛اه.الشخد/عليالع0ني.

الحرومحيمحمد د/ I الد|ين وأصول الفقه أصول بين المشتركة لمائل اه 
اه.٤ ١ ٠ ١. محل: حافظؤ. دار ن: عبدالقادر. 

جمعالعقيدة في حنبل بن أحمد الإمام عن المرؤية والرسائل لمائل اء 
هدب١ ٤ ١ ٦  ٠٢ت محل حليبة. دار ت ن الأحمدى. عبدالإله د/ ت ودراّة وتحقيق 

زهيربن حمزة تحقيق! الغزالي. محمد الأصول علم من المتمفى ءو 
ب.ت حل المطوينة. الإسلامية. الجامعة ن1 حاففل. 

خ'*آههIّ ت الزمخشرى؟ عمر بن لمحمود ت العرب أمثال من لمستقصى ا٠ 
٠١ت حل آباد. بحيلر العثمانية المعارف دائرة مجلس مهلبعة ت ن 

الملأمعبد ممحمد حاليثه أ رقم ه• ٢ ١ ٤ • ت ت حنبل بن حمد أ الإمام ند مه
اه.٤  ١٣ ٠١ط: بيروت. العالمية. دارالكتب ن: عبدالشافي. 





٨والمراجع المصادر فهرس 
لأاآ\ا^^===== 

كتابومعه آه.  ١١ساظأنىمبوارزاقاكعاز.تت 
المنعاني.الرزاق عبد الإمام رواية الأردي راني بن معمر للأمام الجامع! 

•ه ١ ٤ ٠ ٣ • ٢ المكتبالإسلأر.ءل! سلمي.ن؛

شيبة.أبي ين محمد بن الله عبد للحائل والأيأر! الأحاديث ني لمصف اه 
ه.١ ٤ ٠ ٩ . ١ ؛ حل الفكر. دار ن! اللحام. معيد وتعليق! تحقيق همآ'اه. ت! 

محمدآياته! وحرج محبطه للرازي. الإلهي! العلم من العالية لمطالب اه 
ه.١ ٤ ٢ ٠ , ١ محل! بيروت. العلمية. الكت_ا دار ن! ثاهين. اللام عبد 

الحكمي.لحائل■ الأصول؛ علم إلى الوصول سلم بشرح القبول عارج مه 
ابندار ن؛ عمر. أبو محمط. بن عمر أحاديثه؛ دحرج عليه وعلق نصه محثهل 
.ها؛اه.١٠ْل: القيم؛ 

ن!سعل.. طه الرؤوف عبد له؛ وقدم راجعه للرازي• • الدين أصول عالم مه 
ب.ط! الأزهرية. الكليات مكتبة 

مركزن؛ • حجازى مامي ود! المايح، حمد أ / د بتحقيق؛ أحرى، نسخة 
.٣٢٠٠٠ا.الكتابلاوثربط:

محمدآه.تحقيق!  ٠١^ت! الفراء. زياد بن يحي زكريا لأبي ت القرآن عاني مه 
ه.١ ٤ ٢ ٢ . ١٠ط! القاهرة. القومية. والوثائق الكتب دار مهلثعة ن! الجار. علي 

ّاهلأ١ ١ ت! السري. إبراهيم إسحاق أبي للزحاج ؤإعرابه! القرآن عاني مه 
ه. ١٤٠٨١١الكتب.ط! عالم ن! الثلثي. ة عبد عبدالجليل د/ وتحقيق! ثرح 

البصري.الحين لأبي • الفقه أصول في ل٠عت٠ال اه 



التمسيرفي الصمات أيان من الرازي موقف _____ 

الكبدار ت ن الجندي. فريد تحقيق؛ الحموي. لياقوت البلدان.' عجم مه 
ه.١ ٤ ١ ٠ ١. ت العلمين.محل 

ب.ت محل بيروت. صادر. دار •' ن أحرى، نسخة 

أسماءيحوي مختصر معجم السعودية العربية للبالآد الجغرافي لمعجم اه 
الرياض.اليمامة. دار I ن الجاصر. حمد البادية مواد وأهم والقرى المل-ن 

ب.ت محل 

.٢١ ٩٩٨ ٠٤ت تل قباء. دار ن! وهبة. مراد ت الملقي لمعجم اه 

حققهاُمأه. ٠ لأييالق-اممايمانينأحمداكلبرابي.تت ء؛بالعجمالكبيرت 
١.ت محل الحربي. الومحلن مهلبعة ت ل لفي. الالجيد عبد حمدي ت أحاديثه وحرج 

هؤ.

مكتبةكحالة. رصا عمر العربية: الكتب مصنفي تراجم الولض عجم مه 
ب.حل. التراث. إحياء دار الممي• 

١٠٥١٤١٤ ٠١ت الرسالة.حل مؤسسة ن! أحرى، نسخة 

لبكرت لمغل ( ١٥٠٠نحو)فيه الألفافل فى فوائد ؤيليه اللففلية الناهي معجم ه
١ير٤ّ  ١١^٣. I حل العاصمة. دار ت ن ليد. أبو الله عبد ابن 

تحقيق. ٠J^CW I ت لأزهري. ا محمد متمور لأبي • اللغة تهذيب عجم مه 
.٥١٤٢٢١١ت حل بيروت. المعرفة. دار ت ن قامم. رياض 

العزيزعبد بن الله عبد والمواضع: البلاد أسماء من استعجم ما حجم مي 
Iوضبطه وحققه القاهرة بمخهلوطات عارضه  ٠٠٥٤٨١^ت ت الأندلسي. الكرى 

قا.ن:ءالماما.ءل:ب.ءصلمىال



وانمراحعالمصائر فهرس 

زكريا•بن فارس بن أحمد الحسين لأبي اللغة؛ ءابسجمثاسس 
ب.I ط الفكر. دار ن! هارون. السائم عبد ت.' 

ه. ١٣٦٦ط. ممر. مهليعة ن! الله. جار زهدي • لمعتزلة ا٠ 

الحلممعبد ومحنارق .ة العثالمحمد I والحديث القديم ين والأثاعرة لمعتزلة ا٠ 
ا.\/«؛اه.دارالأرقإ؛طؤ.ن:

العتق.د/عواد ;مهاالسنة أهل وموقف الخمسة وأصولهم لمعتزلة ا* 
امآةاه.؛ط.ن:ئكتثةالرشد. 

أحمدن محمل. الله عبد لأبي *معرءةاكراءالخثارشاللبقاتوالأص.ار: 
الإسلاميةالبحوث مركز ت ن قولاج. آلتي طار ت تحقيق ه؛به. ت! الذ.هثي. 

ه.١ ٤ ١ ٦ . ١ ت ٍل امتانثول. التركي. الديانة لوص التاح 

عالمدار ن; القرني. عثدالله د/ ! ومجالاتهامصائرها الإمح.الآم قي لمعرفة اه 
ا،ا؛اه.اّْل;الفوائد. 

المازري.عم بن علي بن محمد الله عبد لأبي ■ لم مبفوائد لمعلم ا٠ 
الإسلامي.الغرب دار نI النيفر. الثاذلي محمد وتحقيقI تقديم  ٠٥٥٣٦ت؛ 

.٢١٩٩٢ ٠٢ط: يرون. 

ب.محل. القاهرة. العارف. دار I ن سليماندنيا. I ت للغزالي. I العلم عيار م٠ 

الأنصاريهثّام بن الدين جمال الله عبد ت ءابمخياللثيبءنكبالأءاص.ا
الحميد.عبد الدين محي محمد ت غرائبه وصبعل وقمله حققه ه. ٦^١ ١ ت ت 
ب.I محل لينان. يرون. العربي. التراث حياء إ ن





والمراحعالمحيادر فهرس 

ت.'القرطي. عمر بن لأحمد لم.' مكتاب تلخيص من أشكل لما لفهم ا٠ 
بديويعلي ؤيومف متو ديب الدين محي • له وندم عليه وعلق حققه ا"ْاُه. 
الكلمودار دمشق. كير. ان دار • ن بزال* إبراهيم ومحمد اليد محمد وأحمد 
هر. ١٤ ١.١٧ ت ط دمشق. الهلب. 

الدراساتمعهد ن؛ زهرة. أبو محمل القديمة! الديانات الأديان قارنة م٠ 
ب.هزت الإمحلامية. 

قيوالخبر المتدأ وديوان العبر كتان حلدون. ان العلامة لقل.مة ا٠ 
مكتبةن: الأكبر. لطان الذوى من عاصرهم ومن والربر والعجم العرب أيام 

ام. ٩٨٤ب. ت ط للنشر. الدارالتونسية للنشروالتونع. المنورة ودارالمد.يتة 

سالخس؛محمدينمحمدامالياكلوس
ب.ت حل الأزهرية. الكليات مكتبة ت ن ٥ه١ ٠ ٥ تأ 

معهدمن ممور مخهلوط للرازي. ت والمنملق الحكمة في اللخص ءي 
.٣٢٢٤الثاك. أحمد اوخْلوًلات. 

العلمية.الكتب دار ن! الشهرمحتاني٠ الكريم عبد محمد ت والنحل لملل اه 
ب.ت ط 

منوالبقرة الفاتحة محورتي في تهلثيقية درامحة الكريم القرآن في لمناسبات ا٠ 
ملقمقال.مة ماحتير رسالة القرني. مقبل ن عثدالله د/ I الرازي الفخر ير نف

القرى.أم حامعة الدين وأصول الدعوة كلية والمنة الكتاب 
بينوغيرها والخائف الحكمة في النهر وراء ما بلاد في حرت منافترات ءب 

بمدينةالكائنة العثمانية العارف دائرة مجلس مهلبعة ن وغيره. الرازي الإمام 
ه١١٣٥٠٠. ْل: الهند. الدكن. حيدرآباد.





وانمراحعالمصادر فهرس 

أحمدسد •' المحيح كتابه حلال من التمر في البخاري الإٌام نهج ٠ٌ 
الكتابقم الدين. وأصول الدعوة كلية الماجستير. درحة ليل رسالة حطري• 
هف١ ٤ ١ ٥ الناحي الخمر محمل. د/ الشيخ فضيلة إثراف القرى. أم حامعة والسنة. 

اللعليف.عبد أحمدآل / د I ومع. عرض العميده دراسة في الحرمين إمام نهج م٠ 
هد.١ ٤ ١ ٤ ١ ١ ت ط الإسلأمئة. والدرامات للبحوث فيمل الملك مركز ن؛ 

نور.حالل ت الله توحيد في الأثاعرة ومنهج السنة أهل نهج م٠ 
مكيةن: ه. ١ ٤ ٠ ٩ . ١ ط. الجبوري. نفللة الموفي:  ٣١في اكأؤيل نهج م* 

البحرين•تيمثة• ابن 

تالباري فتح كتابه حلال من العةياّة في العقلاني حجر ابن الحافغل منهج ءأي 
هر.١ ٤ ١ ٩ ٠ ١ I هل الرشد. مكتبة I يدو.ن إسحاق محمد 

فيالمنهجين وأثر والمقل العقل موافقة في والمتكلمين لف النهج مه 
أمتر•جابرإدمحنس ت العقيدة 

ؤؤ؛ير: نففي والمابعين الصحابة عن روى ما تخرتج في الرقراق لمنهل ا* 
الجوزى،ابن دار الهلالي، مليم ت فيها اختلافهم دعوى ؤإبطال ماؤاه م لكنما 

لهوقدم نصه ضمل هد. ٠٧٩ ت ت الثاعلبي. موسى بن لإبراهيم • لوافقالت، اه 
اللهعبد بن بكر ت تقديم سلمان. مشهورآل عبيدة أبو •' أحاديثه وحرج عليه وعلق 

١هر.٤  ١١٧. I هل عفان. ابن دار نI زيدّ أبو 

الكتّبادار ن تيمية. لاين • العقول لمحيح المنقول صحيح وافقة م٠ 
ه؟١ ٤ ٠ ٥ . ١ ط؛ بيروت. العلمية. 



الخكسراكفسر فى الصمات آيات من الرازي موقف —

الكتب.عالم ن؛ الإيجي• أحمد بن لعدارجمن الكادم؛ علم في المواقف ءآ 
ب.ت ط 

د/يمانI نة والالكتب بنصوصي الامحتدلأل من المتكلمض وقف مه 
اه.٤  ١١٦. مل. دارالعاصمة. ن; الخمن. 

التعليموزارة للثقافة. الخامة الإدارة إشراف الحديثة الملبية الموسومة ءو 
م.١ ^١٩ * ٢.ت مصر.محل الخاهرة. الرب.سل ة س

إشراف• لوفتتين ١ ليمين لأكا وا اللماء من لجتة وصع فية الفلالمومحومة ؛؛ة 
.٢٢١٩٨٠. محل! بيروت. الهلليعة. دار I ن يودين. ى. نتال. روز م؛ 

الأردن.عمان. أمحامة. دار ت ن حجر. أبو امنة ت المربية المل.ن موسوعة ءو 
.٢٢٠٠٢ا.ْل:

الخربي.الفكر دار I ن شامي. يحي د/ ت والإسادمية الخربية المدن موسوعة قي 
م. ١٩ ١.٩٣ ت محل بيروت. 

الدارمكتبة ن الفيفي. الحكيم عبد إصادمئة مدينة  ١٠٠٠موسومةءو 
اآ؛اه.ا.الر؛ية.ممر.ٍل:

الرشد.مكتبة ن المحمود. ءثد.الرحمن / د الأشاعرة! من تنمية ابن وقف مه 

الإلهيات؛في الرازي الدين فخر الإمام من تنمية ابن الإسادم شخ ءوموقف 
مقاكين. وأصول الدعوة كلية الدكتوراه. درجة لنيل رمحالة حمال. ابتسام 

دويدار.الفتاح عبلء بركات د/ الشيح فضيلة إشراف القرى. أم جامعة الخقيدة. 



٨وانمرام ال٠م،ادر قهرس 

٠٠٥٧٤٨ت ت الذهبي. أحمد بن لمحمد لإمحدالفىشJارحالت 
ب.ت ط يرون. المعرفة. دار ت ن البجاوي. محمد ^٠٠ تحقيق؛ 

رن(

بردي.تغر لأبن ت والقاهرة ممر أحبار في الزاهرة لنجوم اه 

للتثرالجماهيرية الدار ت ن رفيدة. إبرامم د/ فيد؛ المفرين لنحووانجاه اء 
(•١٠١٩٨٢• ط• والتوزيع• 

محمدبن الرحمن عطو البركات لأبي الأدباء: طبقات في الألباء زهة نه 
الأندلس.مكتبة ن! الآمرائي٠ د/إبراهيم تحقيق: ه. ٥٧٧ت: الأنباري. ابن 
.٢٣١٩٧٠. ط: 

تعليق. ٨٥٢إ ت قلاني. العحجر لابن الفكر؛ نخبة شرح النغلر زهة نه 
ب.: ط العلمية. الكتب دار ن: عويفة. صائح وشرح: 

٧.ط. المعارف. دار ن! النشار. امي حمعلي د/ • هي الملالفكر ثاة نه 
٢١٩٧٧.

اكاسيالواطئ إبراهيم لأحما_ن : وعلا حاد الرب صفات في لنصيحة اه 
ه.١٣٩٤٠٢: ط الإّلامي• المكتب ن؛ الثاودشّ زهير تحقيق؛ ير ١٧١ ت: 

حنصغير محمل. تحقيق: للرازي. ؛ قوامهماوشرح والروح النفس محآكتاب 
ب.ط: المعمومى. 

بنمحمل. / د ه(.  ٠٥٩ — ٤  ٤٧العبامحبة)الدولة في اليامحي اللاحقة فوذ نه 
ه.١ ٤ ٠ ٢ . ١ ط؛ الرمحالة. مومحت ن: الزهراني• فر م



الكبيرالتمسبر في الصمات آيات من الرازي موقف  لج
سظ|جم<ديننمبالماني.والصفات؛ الأ،ماء التعوت تاب كه 

•١ ط• الرياصى• العبيكان. مكتبة I ن الشهوان. عبدالعزيز د/ ت وتحقيق دراسة 

١٤١٩^

صن.سورة إلى إبرامم سورة أول من البيان على الدالة القرآن كت نه 
توتحقيق دراسة ^ ٠٣٦ ت; القصاب. الكرحى محمد بن علي بن أحمد لأبي 

الإسلاميةالدراسات الماجستير. درجة ليل رسالة الجبول. منصور بن إبراهيم 
ه.١ ٤ ١ ٩ القرى. أم جامعة ائية. الم

أزرقيت والمعطلة والجماعة لامنة أهل بين الصفات باب في لمني اه 
الإسلامية.الجامعة العقيدة. م فالعقيدة. فى ماجستير رسالة سعيدان. 

أحم؛.•بن علي بن أحمد العباس لأيي ت العرب أنساب معرفة في الإرب هاية نه 
ب.•' ط العلمية؟ الكتب دار ن!  ١١٠٨٢ ت القلقشاJي. 

مكتبة■ ن جيوم• قرئ • ت للسهرستاني. الكلام! علم في الإقدام هاية نه 
بغداد.المتنبي. 

بمصروالمؤيد الأداب مْلبعة ت ن للرازي. I الإعجاز الإيجاززيراية هاية نه 
'\اّااه.القاهرةبط:بب

الكتبدار من مصور مخطوط. للرازي• • الأصول دراية في الحقول هاية ن٠ 
كلام.علم . ٧٤٨رقم المصرية. 

المباركعايات الأبي انمين مجد للامام ت والأثر الحديث غريب في لهاية اه 
وطاهرالعلناحي. محمود تحقيق آُم * ٦ ت الأثير. ابن الجزري محمد ابن 

١.ت ط ؤ وشركاْ الحلبي الباب عيسى المربية. الكتب إحياء دار ت ن الزواوي. 
٠١٣٨٣.





الكبيرالتفسير في الصمات آيات من الرازي موقف 

عالمدار ت ن السعدي. الله عبد ين لعيسى ت وموانعه وطه ّ لأخروي ا لوعد اه 
\.س\دم\مط\

خلكان.ين يكر أبي بن محمد بن لأحمد ت الزمان أنباء ؤإنباء لأعيان ا ؛أووفيات 
•ب ت ط صادر. دار ت ن عباس• د/إحسان ت حققه احآ'ه. ت! 

)ي(

•الئعراني الوهاب عبد الأكابر عقائد بيان في والجواهر ليواقيت اه 
الحلبيالجابي ممهلفى ومهلبعة مكتبة سركة ت ن الأحمر. الكبريت وبهامشه 
ب.I محل وأولاده. 

M Si M



المحتوياتقهرس 

ا^^لمحتؤيك

الصفيةالموضؤع 

٣١-  ١٣القيمة 

٦ ٠٣-  ٣٣............... نمول; ثلاثة ومه وشرم الرازي الفخر اص: الباب 
٧^١١— ٣٠ت مباحث تلاثة وفيه حنانه ?٠ ءصرْ الرازي الفخر ت ا؛ذول الفصل 

١^١— ^١٣ ..... ١١١........ت مهتالب وثلاثة تمهيد وفيه الرازي عصر ١^)،ت المبحث 
٥٢-  ٤١..ب.....ؤؤ......ّ..لأ...ا....ّ..ء..ء..لأ.لأّ...ؤؤ....ؤ. المياسة الحالة الأول: المطلب 
٦٠-  ٥٣الاجماهمة...ؤ...........ؤ؛.....بلأ......ؤ...ؤ.........ب.اا.. الحالة الثاف: المطلب 

٧١-  ٦١العالية الحالة الثالث: انمالب 

٩٠—  ٧٣......... مهنالب: سعة وفيه الثخمبة الرازي حياه الئانى: المبحث 

٧٦-  ٧٥لأ...............؛لأ.....ّ..؛........؛؛ؤ....ا.ؤ....ا...ؤّ.... به وناسمه الأول: الطلب 
٧٨-  ٧٧ولقبه كنته الثاق: المطالب 

٨٠-  ٧٩....؛؛.....؛؛..ّ...ّ.........لألأ.....ء...؛ؤ فتهاله والمثاركون ته نالثالث: المهللب 

٨٢—  ٨١مولال.ه الراح: المهللب 
٨٤-  ٨٣نشأته الخامس: المطالب 
٨٩—  ٨٥وصيته المادس: المهللب 

٠٩ وفاته الماع: الطلب 
١٧٧-  ٩١.......... مطالب: كاتبة وفيه العلمية الرازي حياة الثالث: المبحث 

٩٨-  ٩٣العلم طلبه الأول: الطلب 







الكبيرالتفسير فى الصفات آيات من الرازي موقف ع

كثا
٣٨٠-  ٣٧٩.......... اللف محي والنقل العقل بتن العائقة الأول: المطلب 
٣٨٨-  ٣٨١والرازي الكالمن محي والفل العقل بين العائقة الثاف؛ الطلب 
١٤ ٠ -  ٣٨٩الرازي... محي والعقل القل بين العلاقة نقد الثالث: الطلب 

٤٦٦-  ٤١١..... مطالب: ثالثة وفيه والتشابه امحكم السادس: المبحث 
واصهتادحوالقرآن اللغة ق والتشابه انحكم معي الأول؛ الطلب 
٤٢٧-٤١٣العالماء 

الصوصمحكم من والرازي التكلمين موقف الثاف: الطلب 
٤٣٩-  ٤٢٨مها ومتنا 

علوالتشابه اخكم من الرازي موقف نقد الثالث: الطلب 
٤٦٦—  ٤٤٠_........ا.....ؤ.................ا......با. عة والخما نة الأهل عقيدة محوء 

وفيهالصفات نصوص ق الرازي انحاهات السابع: المبحث 
٥٤٦—  ٤٦٧مطالب: أربعة 

٤٧٢-  ٤٧١الإثبات...........ّ...ا.ّ.....ّ.لأ...ب...؛؛.ّ.ؤ....ؤ....... انحاْ الأول: المطلب 
٥٠٢-  ٤٧٣التأويل..........ّ.....ّ..............؛؛..........ؤ..ب...... انحاْ الثاف: الطلب 
٥٣٦-  ٥٠٣التفويض.ّّ...ؤ..........لأ....ّ؛...لأ......ؤؤ............ انحاْ الثالث: المطلب 
٥٤٦—  ٥٣٧التوقف انحاه الراح: الهللبح 

٥٤٧........ؤ....ّ...ّ.....ب مهنالب أربعة وفيه الصفات ام أقالنامن: المبحث 
٥٥١—  ٥٤٩الصفة...ا..ا...ا.................ّ.....لألأ..ا..........ؤ تعريف لأول: ا الهللب 
٥٥٦-  ٥٥٢والرازي............. لف المحي الصفات تقيم الثاف: الطلب 
٥٨١-  ٥٧٧......... والرازي لف المحي لثية الالصفات الثالث: المهللب 
٥٩١-  ٥٨٢..ّا...... والرازي لف المحي النونية الصفات الرابع: الطلب 





الء^ودراثفسير في الصائت آطت من الرازي موقف ؤج

٧٦٧-  ٧٣٥انملو صفة الأول: \لطب 
٨٢٩-  ٧٦٨العلو......................... عل الدالة الأدلة بعض الثاف: المطلب 

٨٦٦—  ٨٣١هعلمالب.............. ثلاثة وفيه الوجه صفة الخامس: المبحث 
٨٣٥-  ٨٣٣والة.. القرآن ل ورودئ الوجه صفة معق الأول: المطلب 
٨٤٦—  ٨٣٦الوجه........................ صفة من الرازي موقف الثال: المهللب 
ةالأهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نقد الثالث: المهللب 

٨٦٦-  ٨٤٧والحماعة 

٨٨٤—  ٨٦٧ ٠٠........٠٠٠٠١١مهنالب ثلاثة وفيه المن صفة السادس: المبحث 
٨٧٠—  ٨٦٩... والسنةالقرآن ق ورودها المن صفة معي الأول: المْللب 
٨٧٦—  ٨٧١البن......................... صفة من الرازي موقف الثاف• المطلب 
الةأهل عقيدة ضوء عل الرازي موقف نقد الثالث: المْللب 

٨٨٤-  ٨٧٧والحماعة 

٩٠٢-  ٨٨٥مهنالب................. ثلاثة وفيه الساق صفة السابع: المبحث 
٨٨٨-  ٨٨٧والسة.٠ القرآن ق ورودها الساق صفة معي الأول: المهللب 
٨٩٥-  ٨٨٩الساق....بب.....ّ.ا....ب.... صفة من الرازي موقف الثاز(ت المطلب 
الةأهل عقيدة ضوء عل الرازي موقف نقد الثالث: المهللب 

٩٠٢- ٨٩٦والخماعة 

والأصاحوالكف واايم؛ن اليدين صفة التامن• المبحث 
٩٦٨—  ٩٠٣.... ٠٠٠مهنالب......................ثلاثة وفيه والعلي والبعل والقبض 

والأصاعوالكف واليمن اليدين صفة معي ث الأول المعللب 
٩١٢-  ٩٠٥................. والمة القرآن ق ورودها والعلي والسعل والضغس 



المموباتفهرس 

والكفو١لمين اليدين صفة من الراوي موقف •' الثاف المْللب 

٩٣٦-  ٩١٣وانملي.......................................... والبط والقص والأصابع 
ةالأهل ة عفو ضوء عل الرازي موقف نفد الثالث: الطلب 

٩٦٨-  ٩٣٧والحماعة 

٩٧٧—  ٩٦٩مهنالب................... ثلاثة وفيه القوة صفة التاسع: المبحث 
٩٧٢-  ٩٧١والمنة.... القرآن ي ورودها القوة صفة معي الأول؛ المهللب 
٩٧٦-  ٩٧٣؛..ؤ......ؤؤ..ّ..بؤ..ّ... القوة صفة س الرازي موف الثاق: المطلب 
المنةأهل عقيدة ضوء عل الرازي موقف نقد الثالث؛ الطلب 

٩٧٧والخماعة 

٩٨٧—  ٩٧٩......... ٠٠مطالب.......ثلاثة وفيه العزة صفة العاشر: المبحث 

٩٨٣-  ٩٨١والمنة.... القرآن ق ورودها العزة صفة معي الأول؛ المهللب 
٩٨٦—  ٩٨٤............. ٠١١......٠٠٠العزة صفة من الرازي موقف الثاف• الطلب 
المنةأهل عقيدة ضوء عل الرازي موقف نفد الثالث؛ العللب 

٩٨٧والخماعة 

تمهيدوفيه الاحتياؤية الصفات من الرازي موقف الثاني؛ المصل 
٩٨٩مبحثا عثر وثمانية 

١ ٠٣٣- ١ ٠ ٠ ١ مطالب....ؤبلأ..ّ.ؤؤ. ثلاثة وفيه المع صفة اص؛ المبحث 
٠١ ٠ ٨ - ١ ٠  ٠٣... والمنة القرآن ل ورودها المع صفة معق الأول؛ الطلب 
١٠٢١-  ١٠٠٩بب....ا..ّ..ؤ..لأ.. المع صفة من الرازي موقف الثاف؛ الطلب 
المنةأهل عقدة ضوء عل الرازي موقف نقد الثالث؛ الهللب 

١٠٣٣-١٠٢٢والخماعة 





انمحتوياتفهرس 

والفطروالرء الخلق صفة من الرازي موقف ؛ الثانرالمطلب 

١٣٠٠-١٢٨٤والتصوير 

السنةأهل عقيدة ضوء عل الرازي موقف نفد ت الثالث الطلب 
١٣٢٨-١٣٠١والخماعة 

وفيهعليها الدالة الأدلة وبعض الحكمة صفة السابع! المبحث 
١٣٩٢-  ١٣٢٩مْلميان 

١٣٦٨-  ١٣٣١الحكمة صفة الأول: المطلب 
١٣٩٢-  ١٣٦٩الحكمة......... صفة عل الدالة الأدلة مض الثاف: الطلب 

١٤٠٢-  ١٣٩٣مطالب........٠.... ثلاثة وفيه الكرم صفة الثامن: الميحث 
١٣٩٧-  ١٣٩٥والمة القرآن ل ورودئ الكرم صفة سق الأول: المطلب 
١٣٩٩-  ١٣٩٨؛......لإ...؛؛.....ب الكرم صفة س الرازي موقف الثاف: الطلب 
السنةأهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نفد الثالث: المهلملب 

١٤٠٢—  ١٤٠٠والحماعق 

١٤١٨—  ١٤٠٣مهنالب............ ثالثة وفيه الرزق صفة التاسع: المبحث 
٤١ ١ ١ - ١ ٤ ٠ ٥ والسنة.... القرآن ق ورودها الرزق صفة معي ت الأول المهللب 
١٤١٣-  ١٤١٢الرزق........ؤّ......... صفة س الرازي موقف الثاف: الطلب 
السنةأهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نقد الثالث: الطلب 

١٤١٨- ١٤١٤والخماعة 

٤١  ٤٣- ١ ٤ ١ ٩ مْلالب..اا...ؤ؛؛...ؤ ثالثة وفيه المعية صفة العاشر: المبحث 

١٤٢٤—  ١٤٢٠والسنة القرآن ق ورودها المعية صفة معي • الأول الطلب 
١٤٢٩-  ١٤٢٥المعية....لإ...ؤؤ؛....ا....ب صفة من الرازي موقف الثاف: الطلب 



الكبيرالتمسير ش الصفات آيات من الرازي موقف ؤج

السنةأهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نقد •' الثالث الهللب 
-ّا؛؛ا١٤٣٠والخماعة 

!٤٦٥—  ١٤٤٥مهنالب ثلاثة وفه والرأفة الرحمة صفة عشر؛ الخادي المبحث 
القرآنق ورودها والرأمة الرحمة صفة معي الأول؛ الطلب 
!٤٥٠-  ١٤٤٧والمة 

!٤٥٦-  ١٤٥١...... والرأفة الرحمة صفة من الرازي موقف القاف؛ الطلب 
السنةأهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نقد الثالث؛ الهللب 

!٤٦٥-  ١٤٥٧والخماعة 

؛٤٨٢-  ١٤٦٧معللبان وفيه والخلة امحبة صفق عشر؛ النانى المبحث 
؛٤٧٨-  ١٤٦٩امحة صفة الأول؛ الطلب 

؛٤٨٢-  ١٤٧٩بب....؛......؛؛.....ب....ؤ.....ؤؤ...............اؤاا الخلة صفة الثاف؛ الطلب 

ا ٤٨٣....................... لب مهنا ثلاثة وفيه لرصي ا صفة عشر؛ الثالث الخبؤث 

؛٤٨٦~  ١٤٨٤والسنة القرآن ق ورودها الرصي صفة معق الأول؛ الهللب 
؛٤٩٠-  ١٤٨٧...٠٠............. الرنحى صفة من الرازي موقف الثاف؛ الطلب 

السنةأهل عقيدة صوء عل الرازي موقف نقد الثالث؛ الطلب 
٤٩٤- ١٤٩١والخماعة 

١٥٠٠—  ١٤٩٠مهنالب ثلاثة وفيه والإماتة الإحياء صفة عشر؛ الرابع المبحعثج 
القرآنق ورودها والأمانة الإحياء صفة معي الأول؛ الطلب 
٥٠٠- ١٤٩٧والسنة 

٥١ ٠ ٢ - ١ ٥ ٠ ١ ........ والإuتةالإحياء صفة من الرازي موقف الثاف؛ الطلب 
السنةأهل عقيدة ضوء عل الرازي موقف نقد الثالث؛ الهللب 

بم0\-0>0اوالخماعة 








