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 اختالفات المعتزلة في توحيد األسماء والصفات
 ناوي بن نجيب العنزي ليلى بنت

 .قسم  الدراسات اإلسالمية تخصص العقيدة كلية التربية جامعة الملك سعود
 Layla_1000@yahoo.com البريد اإللكتروني :

  الملخص: 
براز اختالف المعتزلةة فةي توحيةد األسةماء والصةفات   هدف البحث إلى إظهار وا 

فات فةةي ءةةوء الكتةةاب وبيةةان بنةةالن مةةمهب المعتزلةةة فةةي توحيةةد األسةةماء والصةة
والسةةةةنة  ووفةةةةل مةةةةنهت السةةةةلفل والتمةةةةد البحةةةةث للةةةةى المةةةةنهت ا سةةةةتقرا ي 
ا سةةتنتاجي  يمةةتمب البحةةث للةةى مقدمةةة  وتمهيةةد  ومبحلةةان  تنةةاوب المبحةةث 
األوب اختالف المعتزلة فةي األسةماء  وتنةاوب المبحةث اللةاني اخةتالف المعتزلةة 

 ت مةةن مهمهةةا : تعةةار  فةةي الصةةفات  وتوصةةب البحةةث إلةةى مجمولةةة مةةن النتةةا
مقوالهم  في مأخم مسماء اهلل الحسةنى: فالبدةداديون للةى من مسةماء اهلل تعةالى 
توقيفية, و  مةدخب للعقةب فيهةا, وممةا البصةريون: فليسةت موقوفةة لنةدهم للةى 
السمع, بب يجوز إلباتها من نريل اللدة والعقب والقياس, إن صة  معناهةا فةي 

  فةةي نظةةرهم ولقلهةةمل وتعارءةةهم فةةي المةةنهت اللدةةة, ولةةم تةةدب للةةى معنةةى قبةةي
العام في مسماء اهلل الحسنى؛ فمنهم من ادلةى من  مسةماء اهلل تعةالى متباينةة, 
وادلى قوم منها مترادفة, مع اتفاقهم للى منها محءة   معاني لهةال وتعةار  
مقةةوالهم فةةي إلبةةات بعةة  الصةةفات للةةى وجةةب العمةةوم؛ فمةةمهب مبةةي الحسةةين 

للةةى القةةوب بلبةةوت بعةة  الصةةفات كةةالعلم والقةةدرة والحيةةاة,  البصةةري المعتزلةةي
وممهب البصةريين للةى القةوب بهةا كةملك مةن حيةث اإلقةرار الظةاهري, ويقةابلهم 
ممهب معتزلة بدداد وهم ممد غلوا فةي البدلةة والنفةي, فنفةوا هةما الصةفات ولةم 

 يلبتوهال
 الصفاتل -األسماء  –توحيد  –الكلمات المفتاحية: المعتزلة 
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Abstract: 

The research aimed to highlight the difference of Mutazili 

differences in the standardizing names and attributes, and to 

clarify the invalidity of the Mutazilicreed in the standardizing 

names and attributes in the light of the Qur’an, Sunnah and 

according to the predecessormethod. The research relied on the 

deductive inductive approach. The research includes an 

introduction, a preface, and two chapter. The first chapterabout 

the difference of Mutaziliin names, and the second chapter about 

the difference of Mutaziliin attributes.The research indicated a set 

of results, the most important are: Mutazilistatements are different 

about the names of Allah: Baghdadis believed that the names of 

Allah Almighty are eternal, and the mindcould not interfere with 

them. As for the Basrans: they are not dependent on their hearing, 

but it is permissible to prove them through language, reason and 

measurement, if their meaning is correct in the language, and did 

not indicate an ugly meaning in their vision and mind. And opposes 

them in the general approach in the names of Allah; some of them 

claimed that the names of Allah Almighty are different, and others 

claimed that these names are synonymous, with their agreement 

that it is pure and has no meanings.Their statements are different 

to proving some attibutes in general, as the Abu Al-Hussein Al-

Basri Al-Mutazili doctrine believed inproven some attributes, such 

as science, ability and life, and the Basransdoctrine believed in 

terms of apparent recognition, where they are opposed by 

Mutazilidoctrine of Baghdad, who are more exaggerated in 

hyperbole and deny, so they denied these attributes and did not 

prove them. 

Key words: Mutazili – standardizing- names – attributes. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
إن الحمد هلل  نحمده ونستعينب ونستدفره  ونعوم باهلل مةن مةرور منفسةنا 
وسي ات ملمالنا  من يهده اهلل فال مءب لب ومةن يءةلب فةال هةادي لةب  وممةهد 

 من   إلب إ  اهلل وحده   مريك لب  وممهد من محمدًا لبده ورسولبل
ء والصةةفات ممةةرف العلةةوم ومهمهةةا للةةى ممةةا بعةةد: فةةين توحيةةد األسةةما 

اإلنالل؛ ألن مرف العلم تابعا لمرف معلومب  و  مك من مجب معلوم وملظمةب 
هةةو اهلل لةةز وجةةب  الةةمي   إلةةب إ  هةةو رب العةةالمين  فةةال ريةةب من العلةةم بةةب 

 وبأسما ب وصفاتب ومفعالب هو مجب العلوم ومفءلهال
يم بين الفرل ومن هةال ء وهما القسم من التوحيد حصب فيب اختالف لظ

واصةب بةن لنةاء  وتميةزت بتقةديم العقةب للةى  فرقة المعتزلةة التةي تنتسةب إلةى
النقب  و باألصوب الخمسة وهةي: التوحيةد  والعةدب  و بالمنزلةة بةين المنةزلتين  

 والولد والوليد  وا مر بالمعروف والنهي لن المنكرل
يم؛ و  مةك من هةما وقد تعارءت مقوالهم وتناقءت فةي هةما األصةب العظة

ن لم يكن لها وجود مستقب اليوم   ا ختالف ممارة للى بنالن معتقدهم  وهي وا 
ن اختلفةةت  إ  من لقا ةةدها فةةي الصةةفات, وغيرهةةا مةةا زاب تتبنةةاه فةةرل لديةةدة  وا 
مسمياتها  فجاءت همه الدراسة للتحقل والكمةف لمةا تءةمنب مةمهب المعتزلةة 

 صفات والرد لليهملمن ا ختالف في توحيد األسماء وال
 ممكلة البحث:  

إظهةةار مةةا تءةةمنتب لقيةةدة المعتزلةةة فةةي بةةاب األسةةماء والصةةفات مةةن اخةةتالف  
 والكمف لنها  والرد لليهمل

 مهمية الموءوع ومسباب اختياره: 
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من بيةةان اخةةتالف المعتزلةةة فةةي بةةاب األسةةماء والصةةفات يعةةد ابنةةةا   -1
مةن مظهةر لالمةات الةبنالن  لممهبهم  ولمن مخم لنهم مو تةألرر بهةم  ألن

 وقوع ا ختالفل
لقا د ا لتزاب ما تزاب موجودة ءةمن: فةرل المةيعة اإلماميةة ا لنةي  -2

لمرية  والزيدية  واإلباءية  كما من جزًءا مةن مفكارهةا يظهةر فةي منةاهت 
التةي تهةتم  -المعتزلة الجدد-حديلة ومعاصرة  ملب: التنويرية والعصرانية 

 ة  وتحقيل كتبهم  والترويت لهال بنمر لقا د المعتزل
لدم وجود دراسة لنيت بجمع وتحليب ا ختالف في ممهب المعتزلةة   -3

مع بيان مسباب هما ا ختالف  وآلاره ونقةده فةي ءةوء مةمهب مهةب السةنة 
 والجمالةل  
 مهداف البحث: 

براز اختالف المعتزلة في توحيد األسماء والصفاتل -1  إظهار وا 
مهب المعتزلةة فةي توحيةد األسةماء والصةفات فةي ءةوء بيان بنالن مة -2

 الكتاب والسنة  ووفل منهت السلفل 
 مس لة البحث: 

 ما موانن ا ختالف بين المعتزلة في توحيد األسماء والصفات ؟ل  -1
 ما المنهت المتبع في بيان بنالن مصوب المعتزلة الخمسة؟ل  -2

 حدود البحث: 
دراسة ا ختالفات في توحيد األسماء سيكون هما البحث محدودًا بجمع و 

 والصفات لند  المعتزلةل
 منهت البحث: 

 سيعتمد المنهت ا ستقرا ي ا ستنتاجيل 
 إجراءات البحث: 
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اسةةتقراء مقةةواب المعتزلةةة فةةي توحيةةد األسةةماء والصةةفات مةةن مصةةنفات  -1
وكتب المعتزلة األصيلة  لم كتب الفرل والملب التي نقلت ممهب المعتزلة  

اسةةتخراا ا خةةتالف الةةمي وقةةع فيةةب المعتزلةةة  وتقسةةيمب للةةى مباحةةث لةةم 
 ومنالبل

البدء بعر  ممهب المعتزلة في توحيد األسةماء والصةفات   لةم بيةان  -2
ا خةةةتالف فةةةي المسةةةألة  وبيةةةان وجهةةةب إن كةةةان  تناقءةةةا مو تعارءةةةا مو 

 اءنرابا  حسب المنهت اآلتي: 
 والصفاتل  مكر ا ختالف الواقع في توحيد األسماء -م
توليل ملك من كتب المعتزلة األصيلة  وا   فكتب الفةرل والملةب التةي  -ب

 نقلت ممهب المعتزلةل 
 نقد ملك ا ختالف نقًدا للميًّا في ءوء لقيدة مهب السنة والجمالةل  -ا
 اتباع إجراءات البحث العلمي المتبع في إلداد البحوث العلميةل  -3

 خنة البحث: 
مقدمة  وتمهيد  ومبحلان ومنالب   وهي للى النحو  يمتمب البحث للى

 التالي:
 التمهيد  ويمتمب للى ممرين: 

 األوب: التعريف بالمعتزلةل   
 اللاني: مصوب المعتزلةل   

 المبحث األوب: اختالف المعتزلة في األسماء  وفيب منلبان:
اسية المنلب األوب: اختالف المعتزلة في مسماء اهلل هب هي توقيفية مم قي

 اصنالحيةل
 المنلب اللاني: اختالف المعتزلة في المنهت العام ألسماء اهلل الحسنىل

 المبحث اللاني: اختالف المعتزلة في الصفات  وفيب منلبان:
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 المنلب األوب: اختالفهم في نريقة نفي الصفاتل
 المنلب اللاني: اختالف المعتزلة في بع  الصفات المعلومة الممهورة 

 دةلمو : اإلرا
 لانيا: السمع والبصرل

 الخاتمة 
 الفهارس
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 التمهيد:

 موً : التعريف بالمعتزلة:
 تعريف المعتزلة: -1        
لدة: المعتزلة من ا لتزاب, وا لتزاب في اللدة يدور للى معان هي: -م       

ا نفصاب والمفارقة والتنحي  ومصب مادتب: َلَزَب, وهو مصب واحد يدب للى 
م  ل(1) الةتنحية وا 

اصنالحا: المعتزلة: فرقة كالمية قدرية ظهرت في بداية القرن -ب      
, التزلت 3, ولمرو بن لبيد(2)اللاني الهجري للى يد واصب بن لناء الدزاب

قوب األمة في الحكم للى مرتكبي الكبيرة, وقالت: إنب في منزلة بين المنزلتين  
قدر, لم امتهرت بعد ملك مي ليس بمالمن, و  كافر, وءمت إليب نفي ال

نفام الوليد, والمنزلة بين  باألصوب الخمسة؛ وهي: التوحيد, والعدب, وا 

                                 
(  لسةةةةان العةةةةرب  ألبةةةةةن 303/ص4( انظةةةةر: معجةةةةم  مقةةةةاييس اللدةةةةة  بةةةةن فةةةةارس)ا1)

بيدي )ا(  تاا 440/ص11منظور )ا  (ل464/ص22العروس من جواهر القاموس  الزَّ
( هةةو واصةةب بةةن لنةةاء  البصةةري  مبةةو حميفةةة  ر ةةيس المعتزلةةة األوب  كةةان مةةن تالميةةم 2)

الحسن البصري فلما مظهر القوب بالمنزلة بين المنزلتين انفصب لنب  يعد من النبقة الرابعةة 
(  فءةةب 32منيةةة واألمةةب )صهل انظةةر ترجمتةةب: ال131مةةن نبقةةات المعتزلةةة  تةةوفي سةةنة 

(  ميةزان 100-26(  والفةرل بةين الفةرل  )ص241-234ا لتزاب ونبقات المعتزلة  )ص
 (ةل330-162(  لسان الميزان  )ص322/ص4ا لتداب  المهبي  )ا

لمةةرو بةةن لبيةةد  البصةةري  مبةةو للمةةان  رمس المعتزلةةة وكبيةةرهم  بةةب إن المعتزلةةة تنسةةب  3
لنةاء  كةان مةن تالميةم الحسةن البصةري لةم خالفةب والتةزب إليب  كما تنسةب إلةى واصةب بةن 

هةةلانظر 142حلقتب فلما قيةب المعتزلةة  مةن النبقةة الرابعةة مةن نبقةات المعتزلةة  تةوفي سةنة
(  250-242(  فءةةةب ا لتةةةزاب ونبقةةةات المعتزلةةةة  )ص33ترجمتةةةب: المنيةةةة واألمةةةب )ص

ت الةةمهب  العبكةةري  (  مةةمرا233/ص3(  ميةةزان ا لتةةداب:)ا101الفةةرل بةةين الفةةرل  )ص
 (ل126/ص2)ا
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المنزلتين, واألمر بالمعروف والنهي لن المنكر, وهي تتءمن معاني بانلة, 
فمن متى بها لندهم فهو المعتزلي حل, ومن مخب بواحد منها فليس بمعتزلي 

 ل(1)لندهم
لخمسة: بني ممهب المعتزلة للى خمسة مصوب وهي لانيا: مصوب المعتزلة ا

التوحيد والعدب والمنزلة بين المنزلتين والولد والوليد واألمر بالمعروف والنهي 
لن المنكرل وقالوا: ليس يستحل اسم ا لتزاب حتى يجمع القوب بها جميعا؛ 

 وهي: وجعلوا مدار الدين لليها, كما صرح بملك رالوسهم الكبارل
: ))وليس يستحل اسم ا لتزاب حتى يجمع (2)و الحسين الخيانقاب مب     

والمنزلة بين  -والولد والوليد   -والعدب  –القوب باألصوب الخمسة  التوحيد 
واألمر بالمعروف والنهي لن المنكر  فيما اجتمعت همه األصوب -المنزلتين 

 ل (3)فهو معتزلي((
 تحت موجب خمسة: ومرح همه األصوب للى وجب اإلجماب ينتظم      
األصب األوب: التوحيد: وهو األصب األوب من مصولهم الخمسة, التي يقوم      

لليها ممهب المعتزلة  وقد لرفب المعتزلة بأنب: "العلم بأن اهلل تعالى واحد   

                                 
( انظةةةةةر: ا نتصةةةةةار والةةةةةرد للةةةةةى ابةةةةةن الروانةةةةةدي الملحةةةةةد  ألبةةةةةي الحسةةةةةين الخيَّةةةةةان  1)

 (ل14/342(  ومجموع الفتاوى  )ا23(,الفرل بين الفرل  )ص123)ص
( هو لبد الرحيم بن محمد بةن للمةان الخيةان  مبةو الحسةين  مةيت المعتزلةة البدةداديين  2)

مبمةر  ومسةتام الكعبةةي فةي ءةال تب  مكةره القاءةي لبةد الجبةار فةةي مةن مصةحاب جعفةر بةن 
(  فءةب 33-32هةل انظر ترجمتب في: المنيةة واألمةب  )ص300النبقة اللامنة  توفي سنة 

(  الملةةةةب 163-163(  الفةةةةرل بةةةةين الفةةةةرل  )ص226ا لتةةةةزاب ونبقةةةةات المعتزلةةةةة  )ص
للزركلةةةةةةةةةةي   (  األلةةةةةةةةةةالم 3/ص4(  لسةةةةةةةةةةان الميةةةةةةةةةةزان  )ا33-36/ص1والنحةةةةةةةةةةب  )ا

 (ل343/ص3)ا
 (ل126( ا نتصار والرد للى ابن الرواندي  الخيان )ص3)
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لباتا للى الحد المي يستحقب,  يماركب غيره فيما يستحل من الصفات نفيا وا 
 ل(1)واإلقرار بب"

لى ملك فالتوحيد لندهم هو إلبات وحدانية اهلل تعالى و نفي الصفات ول       
لنب  فهما هو التوحيد والتنزيب  وتوهموا من إلبات مات قديمة  وصفات قديمة  
يفءي إلى من  تكون همه الصفات مماركة للباري في مخص موصافب وهو 

بناب لإلسالم و  التوحيد القدم  وبالتالي تماركب في اإللهية  وهما مرك وا 
 ل(2)بالكلية
و  يعتبر العبد موحدا في زلمهم إ  إما التقد ممهبهم في نفي الصفات        

ومن خالفهم وملبت ماتا قديمة وحياة قديمة وللما قديما وكالما قديما فقد 
؛ ألن ملك يالدي إلى تعدد القدماء وهو مرك وكفر  وبب كفرت (3)ممرك وكفر

 ل(4)النصارى
م   يعرفون من التوحيد: إ  توحيد األسماء والصفات, فهال ء القو     

ويفسرونب بالنفي والتعنيب, مو توحيد الربوبية ويجعلونب غاية التوحيد 
ومساسب, ومما توحيد األلوهية المي هو مصب التوحيد, والداية من خلل اإلنس 

نزاب الكتب  فال يعرفونب, و  وجود لب في كتبهم  رساب الرسب  وا  بب  والجن, وا 
 يفسرون اإللب: بالقديم, وهما مخص وصف لندهمل

                                 
 (ل123( مرح األصوب الخمسة  )ص 1)
(  المعتمد في 126-125(  مرح األصوب الخمسة )ص33-32( انظر: ا نتصار )ص2)

 (ل506مصوب الدين  المالحمي  )ص
(  مةرح 241/ص4ر الهمةماني  )ا( انظر: المدني في مبواب العدب والتوحيةد  لبةد الجبةا3)

 (ل125األصوب الخمسة )ص
 (ل225-224( انظر: مرح األصوب الخمسة  )ص4)
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األصب اللاني: العدب: يعتبر المعتزلة هما األصب اللاني من مصولهم الخمسة  
ويقصدون بب نفي القدر  مي العبد هو المي يخلل فعب نفسب؛ ألن فعب العبد 
منها ما هو حسن ومنها ما هو قبي   فلو كان اهلل خالقها لكان فالاًل 

 ل(1) للقبي

األصب اللالث: الولد والوليد: والمقصود بب إنفام الوليد في اآلخرة للى 
مصحاب الكبا ر  ومن اهلل   يقبب فيهم مفالة  و  يخرا محدا منهم من النار  

 ل(2) فهم كفار خارجون لن الملة مخلدون في نار جهنم
المعتزلة لن  األصب الرابع: المنزلة بين المنزلتين: وهما األصب مما تميزت بب

سا ر الفرل والمقا ت؛ فقالوا: إن مرتكب الكبيرة في الدنيا هو في منزلة بين 
المنزلتين في ا سم والحكم؛ ففي ا سم فهو فاسل   مالمن و  كافر, وكملك 
في الحكم ليس حكمب حكم المالمن, و  حكم الكافر بب في منزلة بين 

لنار لكن لمابب مخف من لماب المنزلتين  مما في اآلخرة فينب مخلد في ا
 ل(3)الكافر

األصب الخامس: األمر بالمعروف والنهي لن المنكر: هما األصب مبني لندهم 
للى وجوب األمر بالمعروف والنهي لن المنكر, ويترقون فيب من األسهب إلى 
األصعب؛ إن لم يمكن تديير المنكر باألسهب؛ ألن الدر  هو اإلزالة, 

                                 
(  المدنةةةةةةةةي فةةةةةةةةي مبةةةةةةةةواب التوحيةةةةةةةةد 345( انظةةةةةةةر: مةةةةةةةةرح األصةةةةةةةةوب الخمسةةةةةةةةة )ص1)

 (ل12/ص1(, ورسا ب المرتءى  المريف المرتءى  )ا3/ص3والعدب)ا
(  وانظةةةةةةةةةةةةةةةةر: الكمةةةةةةةةةةةةةةةةاف  136-134( مةةةةةةةةةةةةةةةةرح األصةةةةةةةةةةةةةةةةوب الخمسةةةةةةةةةةةةةةةةة )ص2)

 (ل553/ص1الزمخمري )ا
( فءةةةةةةةب 14(  المنيةةةةةةةة واألمةةةةةةةب )ص133( انظةةةةةةةر: مةةةةةةةرح األصةةةةةةةوب الخمسةةةةةةةة )ص3)

 (ل350ا لتزاب )ص
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معروف لندهم من   يءيع المعروف, ومن   يقع المنكر, فالمقصود باألمر بال
فمتى حصب هما الدر  باألمر السهب,   يجوز العدوب لنب إلى الصعب 
ولليب انبنى قولهم في وجوب الخروا للى م مة الجور  ومنابمتهم بالسيف 
وقتالهم, ومحاربة من خالف مصولهم من المسلمين, ومن األمر بالمعروف 

 ل(1)نكر ميءا لندهم لدم التفريل بين قتاب الكافر والفاسلوالنهي لن الم
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (ل323/ص1(  الكماف  الزمخمري)ا144( انظر: مرح األصوب الخمسة )ص1)
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 المبحث األوب: اختالف المعتزلة في مسماء اهلل تعالى  وفيب منلبان:
لباتها في ظاهر األمر,        امتهر لن المعتزلة القوب باألسماء الحسنى وا 

ها من تكميب دون إلبات معانيها؛ وملك ألنهم " استعظموا نفي األسماء لما في
؛ إ  منهم اختلفوا فيما بينهم وتناقءوا (1)القرآن تكميبا ظاهر الخروا لن العقب"

 تناقءا ظاهرا في هما اإللبات, ويظهر وجب اختالفهم من لدة موجب:
المنلب األوب: اختالفهم في مسماء اهلل تعالى: هب هي توقيفية مم قياسية    

 اصنالحية ؟ل
ماء اهلل تعالى هب هي توقيفية, موقوفة للى النص اختلف المعتزلة في مس   

المرلي, مم اصنالحية قياسية, حيث يمكن إلباتها من نريل العقب, وص  
 معناها في اللدة, للى قولين:

القوب األوب: وهو من مسماء اهلل تعالى توقيفية, موقوفة للى الكتاب     
من نريل ا صنالح  والسنة, و  مدخب للعقب فيها, و  يجوز تسميتب تعالى

 لوالقياس والعقب, وهما قوب البدداديين من المعتزلة؛ وهو ظاهر قوب الزمخمري
فممهبهم مبني للى منب   يجوز من نسمي اهلل لز وجب باسم قد دب العقب     

للى صحة معناه إ  من يسمى نفسب بملك, وزلموا من معنى لالم معنى 
فسب بب و  نسميب لارفا, وكملك لارف, ولكن نسميب لالما؛ ألنب سمى ن

القوب فهم ولاقب معناه لالم و  نسميب بب, وكملك معنى يدءب معنى يدتاظ 
 ل(2)و  يقاب يدتاظ, وكملك قديم ولتيل معناهما واحد

                                 
 (ل262/ص1( النبوات, ابن تيمية, )ا1)
 (ل335/ص2(  مقا ت اإلسالميين  )ا116( انظر: مصوب الدين  )ص2)
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: " اختلفوا في همه المسألة فزلم البصريون من القدرية من 1قاب البددادي    
والقياس  وقاب مهب السنة إنها مسماء اهلل تعالى مأخومة من ا صنالح 

مأخومة من التوقيف وقالوا   يجوز انالل اسم للى اهلل من جهة القياس 
نما ينلل من اسما ب ما ورد بب المرع في الكتاب والسنة الصحيحة مو  وا 

 ل(2) مجمعت األمة لليب  وتبعهم الكعبي للى ملك"
تفسةةيره لقولةةب تحةةت -؛ حيةةث يقةةوب 3الزمخمةةري وهةةما المةةمهب ظةةاهر مةةمهب  ٱ

: " التةةةةةي هةةةةةي محسةةةةةن - 130األلةةةةةراف  َّ زئ رئ ّٰ ُّٱتعةةةةةالى: 
 ُّٱاألسةةماء ؛ ألنهةةا تةةدبر للةةى معةةان حسةةنة مةةن تمجيةةد وتقةةديس وغيةةره ملةةك  

؛  َّ  نب  مب زب رب ٱ يئُّ؛ فسةةموه بتلةةك األسةةماء َّ ىئنئ مئ
واتركوا تسمية المين يميلون لن الحلر والصةواب فيهةا فيسةمونب بديةر األسةماء 

ن يسةةةموه بمةةةا   يجةةةوز لليةةةب  كمةةةا سةةةمعنا البةةةدو يقولةةةون الحسةةةنى  وملةةةك م
 ل (4) بجهلهم: يا مبا المكارم  يا مبي  الوجب  يا سخي" 

وقاب ميءا: " اْلُحْسَنى: تأنيث األحسن  وصفت بها األسماء ألنر حكمها    
حكم المالنث كقولك: الجمالة الحسنىلللوالمي فءلت بب مسمااله في الحسن 

                                 
لبد القاهر بن نةاهر بةن محمةد البدةدادي  مبةو منصةور  محةد مبةرز ملةالم األمةالرة  مةن  1

هةةةلانظر 422مهةةم تصةةانيفب: كتةةاب مصةةوب الةةدين  َوكتةةاب اْلفةةرل َبةةين اْلفةةرل  تةةوفي سةةنة 
(  سةةةةةير ملةةةةةالم النةةةةةبالء  203/ص3ترجمتةةةةةب فةةةةةي: وفيةةةةةات األليةةةةةان  ابةةةةةن خلكةةةةةان  )ا

 (ل136/ ص5رى  )ا(  نبقات المافعية الكب533-532/ص13)ا
 (ل116( مصوب الدين  )ص2)
محمود بن لمر بن محمد الزمخمري  مبو القاسم  محد م مة المعتزلة  كان رمسا في النحو  3

والبالغةةة  مةةن مصةةةنفاتب: الكمةةاف  مسةةاس البالغةةةة  والمنهةةاا فةةي األصةةةوب  تةةوفي سةةةنة 
 (ل134-163/ص5هةل انظر ترجمتب في: وفيات األليان )ا533

 (ل162/ص2ف  )ا( الكما4)
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تها للى معاني التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية  سا ر األسماء: د ل
 ل (1) واألفعاب التي هي النهاية في الحسن"

فظاهر ممهبب منب يمنع من تسميتب سبحانب وتعالى بدير ما ورد في     
الكتاب والسنة, ولهما منع من تسميتب بأبي المكارم, وبأبي  الوجب, 

مرن الحسن, المي هو من مرون وبالسخي, ألنها في التقاده   تدب للى 
األسماء الحسنى المءافة إلى اهلل تعالى, مع من بعءها معناه صحي ؛ 

 كالسخي, فهو بمعنى الكريمل
القوب اللاني: وهو من مسماء اهلل تعالى ليست توقيفية, بب هي مأخومة من     

ا صنالح والقياس, إما ص  معناها في اللدة والعقب, ودلت للى معنى حسن, 
وانتفى لنها وجوه القب , وهما هو الممهور من قوب البصريين من المعتزلة, 

 ل(2)فال معتبر لندهم في إجراء األوصاف لليب تعالى بالسمع
من مسماء اهلل تعالى جارية للى القياس  ومجاز  3فزلم مبو للي الجبا ي   

ب: قديم  , و قاب: " إنب جب ولز إما للم من(4)امتقال اسم لب من كب فعب فعلب
لالم  قادر  وللم من مهب اللدة قد وءعوا همه األسماء لتفيد همه األحواب  

 ل(5) وجب حسن إجرا ها لليب"

                                 
 (ل55/ص3( الكماف  )ا1)
(  الفةةرل 335/ص2(  مقةا ت اإلسةالميين )ا232 ص132/ص5( انظةر: المدنةي  )ا2)

 (ل116(  مصوب الدين  )ص163بين الفرل  )ص
محمةةد بةةن لبةةد الوهةةاب الجبةةا ي  مبةةو للةةي  مةةيت المعتزلةةة البصةةرية  مخةةم ا لتةةزاب مةةن  3

ومبةةو الحسةةن ا مةةعري  مةةن النبقةةة اللامنةةة مةةن  يعقةةوب المةةحام ومخةةم لنةةب ابنةةب مبةةو هامةةم
(   نبقات 31-63هةلانظر ترجمتب في: المنية واألمب )ص303نبقات المعتزلة  مات سنة 

 (ل263/ص4(  وفيات األليان  )ا225-233المعتزلة  )ص
 (ل123( الفرل بين الفرل  )ص4)
 (ل130/ص5( المدني  )ا5)
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إلى من إجراء األسماء والصفات للى اهلل تعالى  1ومهب القاءي لبد الجبار  
, وقاب: "إما كان (2)كيجرا ها للى غيره في منب يحسن من غير سمع وتوقيف

عوا للى اللدات  وتسمية المسميات دون ورود إمن سمعي  الناس قد تواء
ولدوا ملك حسنا؛ ألنب بها تعرف األمياء  ويص  بها اإلخبار لند غيبة 
المسميات فكملك كب اسم حسن  وانتفت لنب وجوه القب   وجب القءاء 

 ل(3) بحسنب  وجاز إنالقب للى اهلل تعالى"
مي اسم يفيد ما هو لليب في  بب مكر القاءي منب يمكن من ينلل لليب    

ماتب بدير إمنب  حيث يقوب: " اللم من جميع ما مكرناه في الد لة للى حسن 
إجراء األسماء للى المسميات من غير إمن يدب للى حسن إجرا ها للى 
القديم تعالى مكره من غير إمن؛ ألنا إما للمنا بالعقب  وللمنا ما يستحل من 

ا محدلب  لم يمتنع من تجري لليب من األسماء ما األوصاف  وللمناه فالال لم
 ل (4) يفيد ما هو لليب في ماتب  وما موجده من فعلب"

وبناء للى هما األصب توسع البصريون من المعتزلة ومن وافقهم في     
مسماء اهلل تعالى ومنلقوا للى اهلل تعالى مسماء لم ترد في القرآن  و  في 

                                 
ادي  مبو الحسين  كان ممةعريا لةم معتزليةا  تصةالب لبدالجبار بن محمد الهمداني األسد مب 1

بأبي إسحال بن لياش  وصار ميت المعتزلة  يلقبب المعتزلة بقاءةي القءةاة  ولةب ماللفةات 
كليةةرة تعتبةةر العمةةدة فةةي المةةمهب  منهةةا: المدنةةي فةةي مبةةواب العةةدب والتوحيةةد  مةةرح األصةةوب 

(  نبقةات 245 -244/ ص13هةل انظر: سةير ملةالم النةبالء  )ا415الخمسة  توفي سنة
 (ل23/ص5المافعية الكبرى  السبكي )ا

 (ل132/ص5( انظر: المدني  )ا2)
 (ل132وص134/ص5( المدني  )ا3)
 (ل 132/ص5( المدني  )ا4)
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هو من ممهر األسماء التي منلقها المعتزلة للى السنة؛ وملك ملب: القديم, و 
 ل(1)اهلل تعالى, وكملك المستنيع, والعارف والنبيب, والداري, والناهر, وغيرها

ومع توسعهم في إلبات األسماء من نريل العقب والقياس؛ فينهم تعدُّوا       
فنفوها  ملسو هيلع هللا ىلصللى بع  مسماء اهلل الحسنى الوارد في كتاب اهلل, وسنة نبيب 

ن اهلل تعالى, فامتنعوا من تسمية اهلل تعالى باسم اهلل المتين  والحل  ل
واللنيف  والوتر  والجميب  وغيرها؛ للى وجب الحقيقة, وادلوا منها مجاز؛ 
والسبب في ملك؛ ألن تلك األسماء   تتممى مع ممهبهم و   تتوافل مع 

ء ما ص  معناه منهجهم العقلي, وهما من مبين التناق , فيلبتون من األسما
في العقب, ولم يرد في الكتاب والسنة, وينفون من األسماء ما ورد في الكتاب 

 ل(2) والسنة, ولم يص  في العقب لنده
 المنلب اللاني: اختالف المعتزلة في المنهت العام ألسماء اهلل الحسنى:

 3اتفقت المعتزلة للى نفي معاني مسماء اهلل الحسنى؛ وقد حكى ابن المرتءى 
؛ إ  (4)إجماع المعتزلة للى من للعالم ُمحِدلا قديما قادرًا لالما حيًّا,   لمعان

 :(1)منهم اختلفوا في نريقة نفيها للى مسلكين ممهورين

                                 
(  213/ص5(, )ا234-233/ص5(  )ا235/ص5( انظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر: المدنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  )ا1)

(  وانظر: مقةا ت 222-221/ص5(  )ا253/ص5(  )ا223/ص5(  )ا221/ص5)ا
 (ل333/ص2سالميين, )ااإل
, 254/ص5(  )ا246/ص5(  )ا216/ص5(  )ا256/ص5( انظةةةةةةر: المدنةةةةةةي  )ا2)

 (ل256
محمد بن يحيى بن المرتءى  زيةدي معتزلةي  مةن مهةم مصةنفاتب: المنيةة واألمةب فةي مةرح  3

هةةل انظةر ترجمتةب فةي: البةدر النةالع بمحاسةن مةن بعةد 340كتاب الملب والنحب  توفي سةنة 
 (ل262/ص1(  ا لالم  )ا123-122/ص1الموكاني  )االقرن السابع  

 (ل13( انظر: المنية واألمب, )ص4)
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محدهما: وهو المسلك الممهور لند جمهور المعتزلة المين قالوا: إن مسماء    
لعليم والقدير والسميع اهلل تعالى ملالم محءة مترادفة   معاني لها؛  فجعلوا ا

والبصير والمريد ملالما محءة مترادفة   تدب للى صفات  والَعَلم المح  هو 
المي   يدب إ  للى العلمية  و  يدب للى الوصفية في ميء  كما لو سمي 
البليد حافظًا ونابهًا  وكما لو سمي البخيب كريمًا  فجردوا مسماء اهلل لما 

 اتلتءمنتب من المعاني والصف
اللاني: ومنهم من قاب: إن مسماء اهلل تعالى ملالم متباينة, لكن   تدب     

للى معاني؛ فيقولون: لليم بال للم  قدير بال قدرة  سميع بال سمع, بصير 
بال بصر  وهكما  يقوب ميت اإلسالم ابن تيمية: " وقاربُهم نا فة لاللة من 

لبُتوا للَّب األسماء ُدون ما تتءمَّنب من مهب الكالم من الُمعَتزلة ومن اتَّبعُهم؛ فأ
فات: فمنُهم من جعب العليم, والقدير, والسَّميع, والبصير, كاأللالم  الصِّ
المحءة الُمترادفات, ومنُهم من قاب لليم بال للم, قدير بال ُقدرة, سميٌع بصيٌر 

فات"  ل(2) بال سمع و  بصر, فألبُتوا ا سم ُدون ما تءمَّنُب من الصِّ
قد مخمها المعتزلة لن قوم من  -مقالة نفي معاني األسماء-وهمه المقالة    

متقدمي الفالسفة والصاب ة والزنادقة غير منهم لم يستنيعوا من يظهروا من 
ملك ما كانت الفالسفة تظهره  فأظهروا معناه بنفيهم من يكون للباري للم 

الفالسفة تظهره من وقدرة وحياة وسمع وبصر  ولو  الخوف ألظهروا ما كانت 
 ملك  وألفصحوا بب, غير من خوف السيف يمنعهم من إظهار 

                                                                             
(  مةةرح 363/ص2(   )ا133-135 ص130/ص1( انظةةر: مقةةا ت اإلسةةالميين  )ا1)

 (ل13(    والتدمرية  ابن تيمية  )ص33األسماء الحسنى  الرازي  )ص
 (ل3/3( مجموع الفتاوى  )2)
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  كان ينتحب قولهم  فزلم من 1ملك  وقد مفص  بملك رجب يعرف بابن األيادي
 (ل2الباري سبحانب لالم قادر سميع بصير في المجاز   في الحقيقة)

في مسماء اهلل وجب ا ختالف: مما تقدم بيانب ونقلب من ممهب المعتزلة     
تعالى, فينهم قد اختلفوا اختالفا بينا تحت هما الباب الجليبل فأما اختالفهم 
فيظهر من وجهين: محدهما: تعارءهم في مأخم مسماء اهلل الحسنى: 
فالبدداديون للى من مسماء اهلل تعالى توقيفية, و  مدخب للعقب فيها, ومما 

بب يجوز إلباتها من نريل  البصريون: فليست موقوفة لندهم للى السمع,
اللدة والعقب والقياس, إن ص  معناها في اللدة, ولم تدب للى معنى قبي  في 

 نظرهم ولقلهمل
اللاني: تعارءهم في المنهت العام في مسماء اهلل الحسنى؛ فمنهم من ادلى   

من  مسماء اهلل تعالى متباينة, وادلى قوم منها مترادفة, مع اتفاقهم للى منها 
 ة   معاني لهالمحء
ومما تناقءهم فيظهر من وجهين: محدهما: ادلى البصريون من مسماء اهلل    

تعالى   التبار للسمع في إلباتها, بب يمكن إلباتها بالعقب والقياس, فجعلوا 
العقب هو الحاكم للى لبوت األسماء, لم تناقءوا فنفوا بع  األسماء الواردة 

 رها؛ مع من باب األسماء واحد؛ فبأي لقب في الكتاب والسنة؛ وملبتوا سا
 يحكمون بالنفي واإللبات؟!ل

                                 
المعتزلي الجهمي  ولي القءاء في لهد المعتصم  لةم الوالةل   محمد بن مبي دالاد اإليادي 1

مللن بممهب الجهمية وحمب السلنان للى امتحان الناس بخلل القرآن  ومن اهلل   يرى فةي 
هةةةل انظةةر ترجمتةةب فةةي: تةةاريت بدةةداد  240اآلخةةرة  ومفتةةى بقتةةب ا مةةام محمةةد  تةةوفي سةةنة 

 (ل131/ص1لسان الميزان  )ا(  162/ص11(  سير ملالم النبالء  )ا141/ص4)ا
(  اإلبانة لن مصوب الديانةة  األمةعري  )ص 363/ص2( انظر: مقا ت اإلسالميين  )ا2)

 (ل143
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اللاني: ومما تناقءهم فين القوب بلبوت األسماء مع تباينها ونفي معانيها    
تناق  بيِّن, والقوب بلبوتها مع ترادفها ونفي معانيها ممد تناقءا, ومن قاب 

 ةلإنها متباينة مقرب إلى العقب ممن قاب إنها مترادف
 الرد والمناقمة

تقدم بيان موجب اختالف المعتزلة في مسماء اهلل تعالى, فدب للى فساد       
ممهبهم في الجملة تحت هما الباب العظيم, ومما تفصيب الرد لليهم, وبيان 

 بنالن ممهبهم فمن موجب:
مو : ظهور اختالفهم في إلبات األسماء الحسنى؛ كتعارءهم في مأخم مسماء 

سنى: فالبدداديون للى من مسماء اهلل تعالى توقيفية, و  مدخب للعقب اهلل الح
فيها, والبصريون: ليست موقوفة لندهم للى السمع, بب يجوز إلباتها بنريل 
العقب  فهو حاكم للى لبوت األسماء, لم تناقءوا فنفوا بع  األسماء الواردة 

واحد؛ فبأي لقب في الكتاب والسنة؛ وملبتوا سا رها؛ مع من باب األسماء 
 يحكمون بالنفي واإللبات؟!ل

وكما تعارءهم في المنهت العام في مسماء اهلل الحسنى؛ فمنهم من ادلى من    
مسماء اهلل تعالى متباينة, وادلى قوم منها مترادفة, مع اتفاقهم للى منها 

 محءة   معاني لهال وهما ا ختالف يدب للى بنالن ممهبهم وفسادهل
 اق  فيظهر من وجهين:ومما التن   
محدهما: ادلى البصريون من مسماء اهلل تعالى   التبار للسمع في إلباتها,    

بب يمكن إلباتها بالعقب والقياس, فجعلوا العقب هو الحاكم للى لبوت األسماء, 
لم تناقءوا فنفوا بع  األسماء الواردة في الكتاب والسنة؛ وملبتوا سا رها؛ مع 

 احد؛ فبأي لقب يحكمون بالنفي واإللبات؟!لمن باب األسماء و 
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اللاني: ومما تناقءهم فين القوب بلبوت األسماء مع تباينها ونفي معانيها    
تناق  بيِّن, والقوب بلبوتها مع ترادفها ونفي معانيها ممد تناقءا, ومن قاب 

 إنها متباينة مقرب إلى العقب ممن قاب إنها مترادفةل
من مسماء اهلل تعالى ليست توقيفية دلوى بانلة,  لانيا: وهو من دلوى    

 يردها كتاب اهلل تعالى, وتردها السنة النبويةل
, )األلراف: َّ زئ رئ ّٰ ُّٱفمن القرآن الكريم قولب تعالى:       

  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ(, وقاب تعالى: 130
 خئ حئجئ يي ىي ني مي ٱُّٱ(, وقاب تعالى: 110, )اإلسراء:  َّ رنمم ام
  َّ  معجع مظ حط ٱُّٱ(, وقاب تعالى: 3ب: )ن َّ هئ  مئ
تدب د لة بينة للى من مسماء اهلل   َّ مظ ٱُّٱ(  فقولب: 24)الحمر: 

تعالى توقيفية؛ إم: )األلف والالم( هي هاهنا المعهودة؛ فاألسماء بملك   تكون 
إ َّ معهودة, و  معروف في ملك إ َّ ما نصَّ اهلل تعالى لليب, ومن ادَّلى زيادة 

ك ُكلِّف البرهان للى ما ادَّلى, و  سبيب لب إليب, ومن   برهان لب فهو للى مل
 ل(1)كامب في قولب ودلواه

فهما الوصف يدب للى منب ليس في  َّ  معجع ُّٱ وكملك قولب:      
األسماء محسن منها, و  يقوم غيرها مقامها  " فال نعدب لمَّا سمَّى بب نفسب 

إلى ما  ملسو هيلع هللا ىلصب نفسب, ووصفب بب رسولب إلى غيره, كما   نتجاوز ما وصف ب
 ل(2)وصفب بب المبنلون المعنلون"

                                 
 (ل50/ص1( انظر: المحلَّى باآللار, ابن حزم  )ا1)
 (ل225/ص1( بدا ع الفوا د, ابن القيم  )ا2)
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 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ وقاب تعالى: 

 زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

  حكجك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱوقاب تعالى:  (33)األلراف: َّ نن من
( " 35)اإلسراء:  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك

حقب تعالى من األسماء  فوجب الوقوف في ملك فالعقب   يمكنب إدراك ما يست
للى النص, وألن تسميتب تعالى بما لم ُيَسمِّ بب نفسب مو إنكار ما سمى بب 
نفسب جناية في حقب تعالى  فوجب سلوك األدب في ملك  وا قتصار للى ما 

 ل(1)جاء بب النص"
 ملسو هيلع هللا ىلص وممَّا من السنة: فحديث لبد اهلل بن مسعود وفيب لن رسوب اهلل     

؛ فالحديث صري  (2) مسألك بكب اسم هو لك, سميت بب نفسك" " منب قاب: 
 ل(3)الد لة للى من مسماء اهلل تعالى الحسنى هو المي يسمى بها نفسب

وهاهنا قالدة مرلية لقلية مكرها ميت اإلسالم ابن تيمية تحت هما الباب؛     
فباب األسماء  وهي منب يفرل بين باب األسماء الحسنى, وباب اإلخبار؛

َما ُدِلَي َلْم ُيْدَع ِإ َّ ِباأْلَْسَماِء اْلُحْسَنى, كما قاب  توقيفي, و  مدخب للعقب فيب؛ "واِ 
ْخَباُر 130)األلراف: َّ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱتعالى:  (, َوَممَّا اإلِْ

ِإَلى َمْن ُيَتْرَجَم  َلْنُب َفُهَو ِبَحَسِب اْلَحاَجِة؛ َفِيَما اْحِتيَت ِفي َتْفِهيِم اْلَدْيِر اْلُمرَادَ 

                                 
بةن محمةد العليمةين   ( القوالد المللى في صفات اهلل ومسما ب الحسنى  محمةد بةن صةال 1)

 (ل13)ص
(  232(  رقةم الحةديث )253/ص3( صحي  ابن حبان  كتاب الرقا ل  باب األدليةة  )ا2)

(  رقةةم 43/ص2مسةةند ا مةةام محمةةد  مسةةند لبةةد اهلل بةةن مسةةعود رءةةي اهلل تعةةالى لنةةب  )ا
 (ل3312الحديث )

 (ل233( انظر: مفاء العليب  )ص3)
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َمْسَمااُلُه ِبَدْيِر اْلَعَرِبيَِّة  َمْو ُيَعبََّر َلْنُب ِباْسٍم َلُب َمْعًنى َصِحيٌ   َلْم َيُكْن َمِلَك 
؛ "ِمْلُب َمْن ُيَقاَب: َلْيَس ُهَو ِبَقِديِم َوَ  َمْوُجوٍد َوَ  َماٍت َقاِ َمٍة ِبَنْفِسَها 1ُمَحرًَّما"

ْلَباِت َبْب ُهَو ُسْبَحاَنُب َقِديٌم َمْوُجوٌد َوُهَو َماٌت  َوَنْحَو َمِلَك, َفِقيَب ِفي َتْحِقيِل اإلِْ
ْن َكاَن َ   َقاِ َمٌة ِبَنْفِسَها, َوِقيَب: َلْيَس ِبَمْيِء, َفِقيَب َبْب ُهَو َمْيٌء  َفَهَما َساِ ٌغ َواِ 

َما َيُدبُّ َلَلى اْلَمْدِح َكَقْوِب اْلَقاِ ِب: َيا ُيْدَلى ِبِمْلِب َهِمِه اأْلَْسَماِء الَِّتي َلْيَس ِفيَها 
َمْيُء إْم َكاَن َهَما َلْفًظا َيُعمُّ ُكبَّ َمْوُجوٍد َوَكَمِلَك َلْفُظ: َماٌت, َوَمْوُجوٌد, َوَنْحُو 

 ل(2")َمِلكَ 
قاب ابن القيم: " ما ينلل لليب في باب األسماء والصفات توقيفي وما ينلل 

يجب من يكون توقيفا كالقديم والميء والموجود والقا م لليب من األخبار   
بنفسب, فهما فصب الخناب في مسألة مسما ب: هب هي توقيفية مو يجوز من 

 ل (3) ينلل لليب منها بع  ما لم يرد بب السمع"
لاللا: وهو من دلوى إلبات األسماء دون ما تءمنتب من المعاني تناق      

للدة والعرف, ومخالف للعقب والحس؛ إم يلزم ظاهر وبيِّن؛ مخالف للمرع, و 
نما قيب:  من لبوت األسماء لبوت معانيها  يقوب ابن لليمين رحمب اهلل: "وا 

 يي ىي  مي ُّبأنها ملالم وموصاف لد لة القرآن لليها  كما في قولب تعالى: 
:    َّ هب مبخب حب جب  هئ  ٱُّٱ(, وقولب103)يونس:  َّ ٰر ٰذ

دلت للى من الرحيم هو المتصف بالرحمة, (؛ فين اآلية اللانية 53)الكهف: 

                                 
 (ل3-3/ص5   ابن تيمية  )اوالجواب الصحي  لمن بدب دين المسي 1
 (ل301-300/ص2( مجموع الفتاوى  )ا2)
(  وانظةةةةةةر: مةةةةةةدارا السةةةةةةالكين  236-235/ص1( بةةةةةةدا ع الفوا ةةةةةةد  ابةةةةةةن القةةةةةةيم, )ا3)

 (ل415/ص3)ا
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وإلجماع مهب اللدة والعرف منب   يقاب: لليم إ  لمن للم  و  سميع إ  لمن 
 ل(1) سمع  و  بصير إ  لمن لب بصرل وهما ممر مبين من من يحتاا إلى دليب"

ومما مخالفتهم للعقب والحس؛ فيقوب ابن تيمية: " المعتزلة نفوا الصفات     
توا األسماء  والمقصود هنا منر المعتزلة لمرا رموا الجهميرة قد نفوا مسماء اهلل وملب

وا باألسماء,, ولمرا رموا همه النريل توجب نفي  الحسنى  استعظموا ملك  ومقرر
الصفات: نفوا الصفات؛ فصاروا متناقءين؛ فينر إلبات حير  لليم  قدير  

قدرة  و  حكمة  و  سمع  و  حكيم  سميع  بصير  بال حياة  و  للم  و  
بصر: مكابرة للعقب؛ كيلبات مصبٍّ بال صالة  وصا ٍم بال صيام  وقا ٍم بال قيام  
 ونحو ملك من األسماء الممتقة؛ كأسماء الفاللين  والصفات المعدولة لنها"

  و  تدب للى منها حسنى إ  إما كانت متءمنة لصفات المدح والكماب, إلن (2)
ممتقة من صفاتب, فهي مسماء وهي موصاف, وبملك كانت حسنى  مسماء اهلل

إم لو كانت مجرد ملفاظ   معانى فيها لم تكن حسنى ولم تكن دالة للى مدح 
 ل(3)و  كماب

رابعا: وهو من قولهم: إن مسماء اهلل مترادفة, وقوب بعءهم: إنها متباينة,     
انب؛ إم الصحي  من مع نفي معانيها قوب متناق  في نفسب كما تقدم, وب

يقاب:" إن مسماء اهلل تعالى ملالم وموصاف؛ ملالم بالتبار د لتها للى المات  
وموصاف بالتبار ما دلت لليب من المعاني  وهى با لتبار األوب مترادفة 
لد لتها للى مسمى واحد  وهو اهلل لز وجب  وبا لتبار اللاني متباينة  

ه الخاص, فالحي  العليم  القدير  السميع  لد لة كب واحد منهما للى معنا
البصير  الرحمن  الرحيم  العزيز  الحكيم كلها مسماء لمسمى واحد وهو اهلل 

                                 
 (ل2-3( القوالد المللى في صفات اهلل ومسما ب الحسنى  )ص1)
 (ل265/ص1( النبوات  ابن تيمية  )ا2)
ياك نستعين  ابن القيم  )ا( انظر: مدارا السالكين بي3)  (ل23/ص 1ن منازب إياك نعبد وا 
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سبحانب وتعالى  لكن معنى الحي غير معنى العليم  ومعنى العليم غير معنى 
 ل(1)القدير  وهكما"

الة للى خامسا: وهو منب يلزم للى قولهم في مسماء اهلل منها ليست د    
صفات مو معاني: نفي األسماء وجحدها, وجحدها بعد العلم بها, ولبوت الحجة 

 بها كفر باهلل تعالىل
قاب اإلمام المافعي رحمب اهلل: " هلل تعالى مسماء وصفات جاء بها كتابب     

ومخبر بها نبيب ممتب   يسع محدا من خلل اهلل قامت لليب الحجة ردها؛ ألن 
ص  لن رسوب اهلل القوب بها فيما روى لنب العدوب, فين القرآن نزب بها و 

خالف ملك بعد لبوت الحجة لليب فهو كافر, مما قبب لبوت الحجة لليب 
فمعمور بالجهب؛ ألن للم ملك   يدرك بالعقب و  بالرالية والفكر و  يكفر 
 بالجهب بها محد إ  بعد انتهاء الخبر إليب بها وتلبت همه الصفات وينفي لنها

 ل(2) التمبيب"
 

                                 
 ( بتصرفل2-3(القوالد المللى في صفات اهلل ومسما ب الحسنى  )ص1)
( اجتمةةةاع الجيةةةوش اإلسةةةالمية للةةةى غةةةزو المعنلةةةة والجهميةةةة  ابةةةن القةةةيم الجوزيةةةة  2)

 (ل23(  وانظر: مم التأويب  ابن قدامة المقدسي  )ص24)ص
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 المبحث اللاني: اختالف المعتزلة في الصفات
امتهر لن المعتزلة القوب بأنهم من جملة المعنلة الجهمية, المين       

ينفون الصفات كلها, سواء كانت ماتية  زمة, مو اختيارية متعقلة بممي ة 
لعالف الرب تعالى, إ  من موب من مدخب نفي الصفات لندهم هو مبو الهميب ا

ومن وافقب؛ إم إن ميوخ المعتزلة األوا ب كواصب بن لناء, ولمرو بن لبيد 
وغيرهم ممن كان في زمانهم لم يكونوا يتكلمون في نفي الصفات؛ إم لم يكن 

 ل (1)الناس يوم م قد محدلوا مي ا من ملك
وقد حكى ابن المرتءى إجماع المعتزلة للى نفي بع  معاني الصفات؛      

مما ما مجمعت المعتزلة؛ فقد مجمعوا من للعالم ُمحِدلا قديما قادرا لالما فقاب: " و 
, وهما اإلجماع إنما هو في الجملة, إم ا ختالف قا م بينهم, (2) حيا   لمعان"

 ويظهر ملك من لدة موجب: 
 المنلب األوب: اختالفهم في اإللبات والنفي للى وجب العموم:      

هرين: القوب األوب: وهو القوب الممهور لن وهم في ملك للى قولين ظا 
المعتزلة المين ينفون الصفات؛ كما حكى ملك لنهم غير واحد من مهب العلم 

, إ  منهم يختلفون في نريقة النفي, ولهم في ملك مسالك (3)والمقا ت
 :4ممهورة

المسلك األوب: وهو مسلك مكلر المعتزلة, المين يقرون بأن اهلل تعالى: حي,    
الم, قادر, ويزيد البصريون منهم صفتي السمع والبصر, إ  منهم يقولون: ل

                                 
 (ل5/ص3(, ومنهاا السنة النبوية  )ا420صبهانية  )ص( انظر: مرح األ1)
 (ل13( المنية واألمب  )ص2)
(  ا رمةةاد  223(  المعتمةةد فةةي مصةةوب الةةدين  )ص34( انظةةر: مقةةا ت الجبةةا ي  )ص3)

 (ل20, 3/ص3(, ومجموع الفتاوى  )ا224/ص3(  المنالب العالية  )ا32)ص
 (ل2( هامش رقم )132انظر: مرح األصوب الخمسة  )ص 4
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سميع لماتب   بسمع, بصير لماتب   ببصر, حي لماتب   بحياة, قادر لماتب   
بقدرة, لليم لماتب   بعلم, ومما كونب متكلما مريدا؛ فيجعلونها من باب 

دة مخلوقة   في محبل المخلوقات المنفصلة لنب, وكما المريد يجعلون اإلرا
يقوب مبو الحسن األمعري بقولب: " فقاب مكلر المعتزلة والخوارا وكلير من 
المرج ة, وبع  الزيدية: إنَّ اهلل لالٌم قادٌر حيٌّ بنفسب,   بعلم وقدرة 

 ل(1)وحياة"
وقاب ابن تيمية: "ومما المعتزلة فيقتصرون للى منب حي  لالم  قادر  وقد    

اإلدراك كالسمع والبصر  ومما كونب متكلما ومريدا فهما لندهم  يزيد البصريون
من باب المفعو ت   من باب الصفات؛ إم معنى كونب متكلما لندهم  منب خلل 
كالما في غيره كسا ر ما يخلقب من المخلوقات, بخالف كونب حيا لالما قادرا  

 ا مو لم يخلقب؛ مو مدركا لند البصريين؛ فين ملك يلبت لب لماتب سواء خلل مي
ولهما كان لام التعلل    يختص بمعلوم دون معلوم  كما تختص اإلرادة 

 ل(2) والكالم بمراد دون مراد  ومأمور دون مأمور"
يقوب القاءي لبد الجبار: " فاللم من تلك الصفة التي تقع بها الخالف    

ًا, لالمًا, والوفال يستحقها لماتب, وهمه الصفات األربع, التي هي كونب قادر 
حيًا, موجودًا لما هو لليب في ماتب, ومدركًا لكونب حيًا, بمرن وجود المدرك, 

  (3) وكونب مريدًا كارهًا, باإلرادة والكراهة المحدلتين الموجودتين   في محب"

                                 
 (ل135/ص1( مقا ت اإلسالميين  )ا1)
 (ل433( مرح األصبهانية  )ص2)
 (ل103(  وانظر: الفا ل في مصوب الدين  )ص122( مرح األصوب الخمسة  )ص3)
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ونقب القاءي لن ميخهم األوب مبي للي الجبا ي منب كان يقوب: إن      
حي لماتب  مي   يقتءي كونب لالما صفة هي الباري تعالى لالم لماتب  قادر 
 ل(1)للم مو حا  توجب كونب لالما

؛ ومن 2المسلك اللاني: وهو المسلك الممهور لن مبي الهميب العالف   
وافقهم من متبالب؛ المين يجعلون الصفة لين الصفة األخرى, ويجعلون 

هلل لالم الصفة لين الموصوف, كما هو ممهب الفالسفة؛ حيث يقولون: إن ا
  وهو (3)بعلم, وللمب ماتب, قادر بقدرة, وقدرتب ماتب, حي بحياة وحياتب ماتب

 في الحقيقة نفي للصفة ونفي للماتل
وبناء للى هما القوب مكر مبو الحسين الخيان من مبا الهميب كان يقوب: إن     

ت اهلل , وهما لين ممهب الفالسفة المين ينفون الكلرة في ما(4) للم اهلل هو اهلل
تعالى, ألنها تناق  التوحيد لندهم, ولهما مكر مبو الحسن األمعري من مبا 
الهميب مخم قولب  في الصفات من مرسناليس  وملك من مرسناليس قاب في 
بع  كتبب: "إن الباري للم كلب  قدرة كلب  حياة كلب  سمع كلب  بصر كلب  

 ل(5) ي هو"فحسن اللفظ من لند نفسب وقاب: للمب هو هو وقدرتب ه

                                 
 (ل132  122( انظر: مرح األصوب الخمسة  )ص1)
محمةد بةةن الهةميب  البصةةري  مبةو الهةةميب العةةالف  مةيت المعتزلةةة ومقةرر نةةريقتهم   مةةيت  2
لتزاب ومقدم النريقة والمناظر لليهةا  مخةم ا لتةزاب لةن للمةان النويةب تلميةم واصةب بةن ا 

لناء  كان لب انالع كبير للى الفلسفة  صنف الكتب الكليرة في المماهب  يعد مةن النبقةة 
هةةةل انظةةر: 235السادسةةة مةةن نبقةةات المعتزلةةة  و تنسةةب إليةةب فرقةةة الهميليةةة    تةةوفي سةةنة

 (ل264-254(  فءب ا لتزاب ونبقات المعتزلة  )ص43-43المنية واألمب  )ص
(  المقةةةا ت 133(  مةةةرح األصةةةوب الخمسةةةة  )ص250( انظةةةر: مقةةةا ت البلخةةةي  )ص3)

 (ل42/ص1(  والملب والنحب  )ا364-363/ص2ا سالميين  )ا
 (ل25-24( انظر: ا نتصار  )ص4)
 (ل364/ص2( مقا ت اإلسالميين, )ا5)



 

 
555 

يقوب المهرستاني إن مبا الهميب "إنما اقتبس رميب في الصفات من     
نما الصفات ليست  الفالسفة المين التقدوا من ماتب واحدة   كلرة فيها بوجب  وا 

 ل(1) وراء المات معاني قا مة بها  بب هي ماتب"
المعتزلة والفرل بين قوب مبي الهميب العالف, ومن وافقب, وقوب جمهور       

من المين قالوا إن اهلل لالم بماتب   يعلم قد نفوا الصفة  مما مبو الهميب فينب 
 , وكالهما يصب في مر  التعنيب والنفيل(2)ملبت صفة هي بعينها مات

المسلك اللالث: وهو مسلك الملبتين للمعاني, من المعمرية مصحاب     
ى من اهلل تعالى لالم بعلم, , فممهبهم قا م لل3المعاني متباع معمر بن لباد

ومن للمب كان لمعنى, والمعنى كان لمعنى    إلى غاية  وكملك قولب في سا ر 
, وهما القوب مبني لن قالدة لقلية لندهم في األلرا ؛ وهو من  (4)الصفات

كب لر  قام بمحب فينما يقوم بب لمعنى موجب القيام بب, فالحركة ملال إنما 
 ل(5)تها؛ بب بمعنى موجب المخالفةخالفت السكون    بما

وكان يرى من كب نوع من األلرا  في كب جسم   يتناهى مبدا في العدد     
ولما قاب: "إما كان المتحرك متحركا بحركة قامت بب  فتلك الحركة اختصت 

                                 
 (ل50ص/1( الملب والنحب  )ا1)
 (ل50/ص1( الملب والنحب  )ا2)
معمةةر بةةن لبةةاد السةةلمي  مبةةو لمةةرو  مةةن معتزلةةة البصةةرة  مةةن ملظةةم القدريةةة فريةةة فةةي  3

تدقيل القوب بفي الصفات ونفي القدر  لد من النبقة السادسة مةن نبقةات المعتزلةة  تةوفي 
(  266(  نبقةةات المعتزلةةة  )ص50هةةةل انظةةر ترجمتةةب فةةي: المنيةةة واألمةةب  )ص215سةةنة 

 (ل31/ص6(  لسان الميزان  )ا63-65/ص1الملب والنحب  )ا
 (ل366-365/ص2(  مقا ت ا سالمين  )ا164( انظر: مقا ت البلخي  )ص4)
 (ل63/ص1(  الملب والنحب  )ا164( انظر: مقا ت البلخي  )ص5)
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بمحلها لمعنى سواها؛ وملك المعنى ميءا يختص بمحلب لمعنى سواه, وهكما 
 ل(1)إلى ما   نهاية"

وسبب قولب بملك: منب لما وجد جسمين ساكنين محدهما يلي اآلخر  لم      
وجد محدهما: قد تحرك دون صاحبب كان   بد لنده من معنى حلب دون 
صاحبب من مجلب تحرك؛ وا   لم يكن بالتحرك مولى من صاحبب  فيما كان هما 
حكما صحيحا  فال بد ميءا من معنى حدث لب حلت من مجلب الحركة في 

حدهما دون صاحبب؛ وا   لم يكن حلولها في محدهما مولى من حلولها في م
اآلخر  وكملك إن س ب لن ملك المعنى لم كان للة لحلوب الحركة في محدهما 
دون صاحبب؟ قاب لمعنى آخر  وكملك ميءا إن س ب لن ملك المعنى اآلخر  

 ل(2)كان جوابب فيب كجوابب  فيما قبلب
, 3و مسلك الملبتين لألحواب, متباع مبي همام الجبا يالمسلك الرابع: وه      

وهي ما يسمونها بالعالمية, والقادرية, ونحوها, وقد لرفها المتكلمون بأنها: 
بأنها صفة إلباتية لموجود,   موجودة و  معدومة؛ و  معلومة و  مجهولة, 

ولالميتب و  قديمة و  محدلة, فيقولون ملال: إن هلل تعالى للمًا ولالمية, 
معنى زا د للى للمب, ومن لب قدرة وقادرية, وقادريتب زا دة للى قدرتب, وهكما 

 ل(4)في باقي الصفات

                                 
 (ل133-133( الفرل بين الفرل  )ص1)
 (ل31( ا نتصار  )ص2)
ن لبةد الوهةاب الجبةا ي  مبةو هامةم  مةيت المعتزلةة  مخةم ا لتةزاب لبد السالم بن محمد ب 3

هةةةل انظةةر 321لةةن مبيةةب مبةةو للةةي  مةةن النبقةةة التاسةةعة مةةن نبقةةات المعتزلةةة  مةةات سةةنة 
 (ل303-304(  نبقات المعتزلة  )ص32-32ترجمتب في: المنية واألمب  )ص

ين  (  الفةةةةةةا ل فةةةةةةي مصةةةةةةوب الةةةةةةد132( انظةةةةةةر: المعتمةةةةةةد فةةةةةةي مصةةةةةةوب الةةةةةةدين  )ص4)
 (ل30(  اإلرماد  )ص113/ 103)ص
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وقولهم: هو لالم لماتب؛ بمعنى منب مو حالة هي صفة معلومة وراء       
نما تعلم الصفة للى المات؛   بانفرادها, مي هي للى  كونب ماتا موجودا,  وا 

ك, بب مع المات تعلم  وتعرف بعالقتها بها فقن  فقد يعلم حيالها   تعرف كمل
الميء مع غيره, فكونب لالما قادر حيالللهي: محواب معللة بالعلم والقدرة 
والحياة, والحاب هي: صفة وراء كونب ماتا؛ مي المفهوم منها غير المفهوم من 

ا منها حالة ل وكان يقوب: "إن العالم لب في كب معلوم حاب   يقاب فيه(1)المات
في   -لز وجب  –مع المعلوم اآلخر  وألجب هما زلم من محواب الباري 

معلوماتب   نهاية لها  وكملك محوالب في مقدوراتب   نهاية لها  كما من 
 ل (2)مقدوراتب   نهاية لها"

وقاب ميءا: إما قلنا: إن اهلل لالم ملبتنا هلل حالة خاصة هي العلم  وهي     
ما قلنا: إن اهلل قادر ملبتنا هلل حالة خاصة هي القدرة  وهي وراء كونب م اتا  وا 

وراء كونب ماتا  وهكما في سا ر الصفات  وتأتي فول همه األحواب حاب مخرى 
 ل(3)لامة توجبها كلها

وتعليب كونها   موجودة و  معدومة؛ بناء للى  من مبا هامم كان يرى      
حواب موجودة مو معدومة ملبتها ممياء مو من المعدوم ميء  فيما قاب: إن األ

مواتا, وتعليب كونها   معلومة و  مجهولة؛ بناء للى من مبا هامم لو قاب ملك 
للزمب من يلبتها ممياء ميءا  ألن من رميب منب   يعلم إ  ما يكون مي ا  و  

عليب ؛ مما ت(4)قاب إنها متدايرة؛ ألن التدير   يقع إ  للى األمياء والموات

                                 
 (ل132( انظر: الفرل بين الفرل  )ص1)
 (ل132( الفرل بين الفرل  )ص2)
(  نهايةةةةةةة 32/ص1(  الملةةةةةةب والنحةةةةةةب  )ا103( الفةةةةةةا ل فةةةةةةي مصةةةةةةوب الةةةةةةدين  )ص3)

 (ل123-123اإلقدام )ص
 (ل132( انظر: الفرل بين الفرل  )ص4)
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كونها   قديمة و  محدلة  منها لو كانت قديمة لماركت المات اإللهية في 
 ل(1)القدم  ولو كانت محدلة  لكان اهلل تعالى محال للحوادث

نما ملجأ مبا هامم إلى القوب باألحواب سالاب ورد من "قدماء المعتزلة        وا 
ومبنلوا مفارقتب  لن العالم منا هب فارل الجاهب بما للمب لنفسب مو لعلة؟ 

إياه لنفسب مع كونهما من جنس واحد, وبنب من تكون مفارقتب إياه   لنفسب 
و  لعلة؛ ألنب   يكون حين م بمفارقتب لب مولى من آخر سواء, فلبت منب إنما 
فارقب في كونب لالما لمعنى ما  ووجب ميءا من يكون هلل تعالى في مفارقة 

لوممن (2)فزلم منب إنما فارقب لحاب كان لليها"الجاهب معنى مو صفة فارقة بها 
 ل(3)نصر القوب باألحواب القاءي لبد الجبار

وممن منكر القوب باألحواب من ميوخ المعتزلة الكبار: مبو للي الجبا ي      
 ل4والبددادية لامة

قاب مبو للي الجبا ي: "إن الباري تعالى لالم لماتب  قادر حي لماتب  مي   
 ل(5")لالما صفة هي للم, مو حا  توجب كونب لالمايقتءي كونب 

محمل متأخري – 6القوب اللاني: وهو القوب الممهور لن مبي الحسين البصري
وهو منب يلبت كون اهلل تعالى حيا لالما قادرا, ويفرل بين معاني  -المعتزلة

                                 
 (ل30( المعتزلة  )ص1)
 (ل131-130  )ص( الفرل بين الفرل2)
 (ل132  122( انظر: مرح األصوب الخمسة  )ص3)
 (ل113انظر: الفا ل في مصوب الدين  )ص 4
 (ل123(  نهاية اإلقدام )ص132  122(  مرح األصوب الخمسة  )ص5)
محمد بن للي بن النيب  البصري  مبو الحسةين  مخةم ا لتةزاب لةن القاءةي لبةد الجبةار  6

مةن النبقةة اللانيةة لمةرة مةن نبقةات المعتزلةة  مةن مهةم كتبةب:  الهمماني  كان جد  حامقةا 
(  سةير 22هةةل انظةر ترجمتةب: المنيةة واألمةب  )ص436المعتمد  و غرر األدلة  توفي سنة 

 (ل533/ص13ملالم النبالء  )ا
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همه الصفات, بب ويلبت كون العلم يتجدد بتجدد المعلومات, وهما مبني للى 
ات الصفات ا ختيارية, بب وبع  مصحابب من حمال المعتزلة نصر القوب إلب

 ل1بعلو اهلل ومباينتب لخلقب باألدلة العقلية
يقوب ميت اإلسالم ابن تيمية: " فأحمل متأخري المعتزلة هو مبو الحسين    

البصري  ومن لرف حقيقة كالمب للم منب يوافل للى إلبات كونب حيًا لالما 
من كونب حيا ليس هو كونب لالما  وكونب لالما ليس كونب  قادرًا  وللى

 ل(2)قادرا"
وقد رجحب هو -ومما لن تدير العلم لند تدير المعلوم؛ فيقوب الرازي     
: " قد مكرنا من الممهب الصحي  في هما الباب هو قوب مبي الحسين -ميءا

 ل(3) البصري؛ وهو منب يتدير العلم لند تدير المعلوم"
ميءا: "ومما مبو الحسين البصري فقد صرح بأن للم اهلل يتدير لند  وقاب    

 ل(4) تدير المعلومات, ومن تلك العلوم تحدث في مات اهلل تعالى"
: إنب -يعني مبا الحسين البصري-ويقوب ابن تيمية: "وهو ميءًا يقوب    

 ل(5) سبحانب مع للمب بما سيكون فينب إما كان يعلمب كا نًا فعالميتب متجددة"
وهما الممهب مبني للى إلبات الصفات ا ختيارية, وهي ما تسمى بمسألة    

حلوب الحوادث لند المتكلمين, وقد مكر الرازي من القوب بملك يلزم جميع 
, ونقب ابن تيمية كالمب في مواءع من كتبب (6)النوا ف, بما فيهم المعتزلة

                                 
 (ل232( انظر: الريا  المونقة  )ص1)
 (ل233/ص4( درء التعار   )ا2)
 (ل204/ص3هي  الرازي  )ا( المنالب العالية من العلم اإلل3)
 (ل103/ص2( المنالب العالية  )ا4)
 (ل233/ص4( درء التعار   )ا5)
(  والمنالةةةةب العاليةةةةةة  164/ص1( انظةةةةر: األربعةةةةين فةةةةي مصةةةةةوب الةةةةدين  الةةةةرازي  )ا6)

 (ل 103/ص2)ا
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ية تلزم جميع نوا ف كالمقر لب فيما مكره من من إلبات الصفات ا ختيار 
 ل(1)النفاة
ومما لن صفة العلو, فقد تقدم اإلمارة إلى من بع  حمال المعتزلة من     

مصحاب مبي الحسين البصري يلبت كملك العلو, وهو من الصفات العقلية 
الخبرية, وفي ملك يقوب ابن تيمية: "وبع  حمال المعتزلة نصر القوب بعلو 

 ل(2) العقلية  ومظنب من مصحاب مبي الحسين" اهلل ومباينتب لخلقب باألدلة
المنلب اللاني: اختالف المعتزلة في بع  الصفات الممهورة للى وجب      

التفصيب: هناك بع  الصفات الممهورة التي اختلف فيها المعتزلة فيما 
بينهم, وظهرت مقوالهم فيها وتعددت, وقد التنى مهب المقا ت بمكرها ونقلها 

فراد القوب فيها, وبيان اختالفهم فيها,  في مصنفاتهم, فحسن التفصيب فيها وا 
 وهي للى النحو التالي:

مو : اختالف المعتزلة في صفة اإلرادة: قد تقدم مكر مجمب اختالفهم في       
إلبات الصفات لموما, ومما يدخب في ملك صفة اإلرادة, ومما للى وجب 

 ادة للى قولين ظاهرين:التفصيب فين المعتزلة قد اختلفوا في اإلر 
القوب األوب: وهو قوب معتزلة البصرة المين يقولون: إن اهلل تعالى مريد      

بيرادة محدلة   محب, وكان مبو الهميب العالف هو موب من امتهر لنب القوب 
بملك, لم تبعب معتزلة البصرة بعد ملك, وصار هما القوب من األقواب الممهورة 

 ل(3)المءافة إليهم

                                 
(, ومجمةةةةةةةةوع 132/ص2(و)ا23/ص4(و)ا203/ص2( انظةةةةةةةةر: درء التعةةةةةةةةار   )ا1)

 (ل240/ص6الفتاوى)ا
 (ل233/ص4ار   )ا( درء التع2)
(, ومةرح 452-44/ص1(  الملب والنحب)ا240( انظر: المعتمد في مصوب الدين  )ص3)

 (ل13/300(, ومجموع الفتاوى  )433, 24-23األصبهانية  )ص
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يقوب القاءي لبد الجبار:" واللم منب تعالى مريد لندنا بيرادة محدلة     
 ل (1)موجودة   في محب"

ومن تبعهما  -رحمهما اهلل-ويقوب ميءا: "وقاب ميخنا مبو للي  ومبو هامم   
منب تعالى مريد في الحقيقة  ومنب يحصب مريدًا بعد ما لم يكن إما فعب اإلرادة  

لة  و  يص  من يريد لنفسب و  بيرادة قديمة  ومن إرادتب ومنب يريد بيرادة محد
 ل(2)توجد   في محب"

وهمه اإلرادة المحدلة   في محب, هي لندهم قديمة, ويخصص اهلل بها       
؛ فالبصريين يلبتون إرادة محدلة   في محب؛ (3)األمياء بالوجود دون العدم

ت فتتعدد القدماء, و  قديم إ  محدلة ألنها   يص  من تكون قديمة بقدم الما
اهلل تعالى, وموجودة   في محب؛ ألنها لو وجدت في محب؛ لكانت متعلقة 

 بالمات, وهي لندهم زا دة للى الماتل 
القوب اللاني: وهو قوب معتزلة بدداد المي ينفون اإلرادة و  يلبتونها     

أفعاب نفسب مو منب مريد منلقا, ويتأولونها: إما من اهلل مريد بمعنى انب لالم ب
ألفعاب غيره مي منب آمر بها  وهما يبين من اإلرادة لند معتزلة بدداد ليست 
بعر  بينما هي لند معتزلة البصرة لر  حادث   في محبل وقد قاب بهما 
القوب ميءا بع  رالوس معتزلة البصرة؛ مخالفين بملك قوب مصحابهم 

 ل45البصريين؛ وللى رمسهم: إبراهيم النظام
                                 

 (ل440( مرح األصوب الخمسة  )ص 1)
 (ل3/ص6( المدني  )ا2)
 ل(36(  مصوب الدين  )ص102( انظر: الفرل بين الفرل بين الفرل  )ص3)
(  مةةةةرح األصةةةةوب الخمسةةةةة  3/ص6(  المدنةةةةي  )ا255انظةةةةر: مقةةةةا ت البلخةةةةي  )ص 4

 (ل240(  المعتمد  )ص434)ص
إبراهيم بن سيار بن هاني  البصري  مبو إسةحال النظةام  مةن رالوس المعتزلةة  ابةن اخةت  5

مبو الهميب ولنةب مخةم ا لتةزاب    كةان سةيء السةيرة  وكليةر الوقيعةة فةي مهةب الحةديث  موب 
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يقوب القاءي لبدالجبار: "وقاب إبراهيم النظام: إن إرادة اهلل تعالى إنما هي     
ل وقاب ميءا: "لللوقد خالفنا في ملك ميخنا مبو (1)فعلب مو ممره مو حكمب"

القاسم البلخي والنظام, وقا  : إننا إما قلنا إنب تعالى مريد لفعب نفسب فمرادنا 
ما قلنا إنب مريد لفعب غيره فدرءنا منب يفعلب   للى وجب السهو وا لدفلة, وا 

منب آمر بب ناء لن خالفب, فلم يلبت معنى همه الصفة في القديم تعالى 
 ل(2)البتب"
لانيا: اختالف المعتزلة في صفتي السمع والبصر: تعتبر صفتي السمع       

والبصر من ممهر الصفات ومظهرها التي تكلم فيها المتكلمون لموما, وقد 
لف فيها المعتزلة فيما بينهم, واختالفهم فيها مبني للى قولهم في اخت

الصفات, وهم في ملك للى مربعة مقواب, لاللة منها ممهورة, والرابع غير 
 ممهور: 

القوب األوب: وهو قوب مبي للي الجبا ي وابنب مبو هامم, ومن وافقهما     
ميع بصير, ومنب لم يزب من معتزلة البصرة, وهو إنالل القوب بأن اهلل تعالى س

سميعا بصيرا, والمعنى: منب سميع بصير لنفسب, ويتأولونهما بأنب حي   آفة 
بب تمنعب من إدراك المسموع والمر ي إما وجدا؛ بناء للى من الحي إما سلمت 

 ل(3)نفسب لن اآلفة سمي سميعا بصيرا

                                                                             
هةةل 231نفى القياس وا جماع  من النبقةة السادسةة مةن نبقةات المعتزلةة  تةوفي سةنة  من

 (ل135-113(  الفرل بين الفرل  )ص43-43انظر: المنية واألمب )ص
 (ل3/ص6( المدني  )ا1)
 (ل434( مرح األصوب الخمسة  )ص2)
(  الفةةا ل فةةي مصةةوب 223-221(  )ص212( انظةةر: المعتمةةد فةةي مصةةوب الةةدين  )ص3)
(  ا رمةاد  120-112(, نهاية األقدام  )ص23-26(  مصوب الدين  )ص35دين  )صال

 (ل433(  مرح األصبهانية  )ص32)ص
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م للى ملك  يقوب ابن تيمية: "ونا فة من المعتزلة البصريين  بب قدمااله     
لبات ملك كيلبات  ويجعلونب سمعيا بصيرا لنفسب  كما يجعلونب لالما قادرا, وا 
كونب متكلما  بب هو مقوى من بع  الوجوه؛ فين المعتزلة البصريين يلبتون 
مدركا  ملب كونب لليما قديرا  بخالف كونب متكلما  فينب من باب كونب 

 ل(1)خالقا"
: -إلى من قاب-يبين من الحياة غير متعلقةللل: "والمي 2ويقوب ابن منتويب    

فيما ص  من   متعلل لهمه الصفة  كان مخص ما يمكر في توابعها كونب 
سميعًا بصيرًا  ألنب من حكم كونب حيًا  م  ترى من معناه منب حي   آفة 

 ل(3)ببللل"
وقولهم هما في السمع والبصر مبني للى مصب ممهبهم في الصفات؛        
ن اهلل تعالى سميع لماتب, وبصير لماتب, كما منب لالم لماتب, فرجع قولهم وهو م

إلى نفي حقيقة السمع والبصر, ومنب يسمع بال سمع, ويبصر بال بصر؛ بناء 
 للى نفي قيام الصفات بمات الرب تعالى؛ ألنب حوادث واهلل منزه لن الحوادثل

زب سميعا بصيرا, إ  منب بأن اهلل تعالى لم ي -في الجملة-ومع إنالقهم القوب 
حكي لن مبي للي الجبا ي منب كان يمنع من إنالل القوب بأن اهلل تعالى لم 
يزب سامعا باصرا؛ ومن من يكون لم يزب يسمع؛ ألن ملك يقتءي لنده قدم 
المسمولات والمبصرات, ومنها لم تزب موجودة, وهما بناء للى من القوب بأن 

                                 
 (ل502( مرح األصبهانية  )ص1)
الحسن بن محمد بن منتويب  مبو محمد  صاحب القاءي لبةد الجبةار  وقةد مخةم لنةب كليةر 2

مةةن نبقةةات المعتزلةةة وهةةم نبقةةة مةةن اآلراء  مكةةره ابةةن المرتءةةي فةةي النبقةةة اللانيةةة لمةةر 
مصةحاب القاءةةي لبةةد الجبةةار  مةن ماللفاتةةب: المحةةين فةةي مصةوب الةةدين  والتةةمكرة فةةي لنيةةف 

 (ل332(  نبقات المعتزلة  )ص100الكالمل انظر ترجمتب في: المنية واألمب  )ص
 (ل136/ص1( المجموع المحين بالتكليف  )ا3)
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تءي وجود المسموع والُمْبَصر, وملَّب لب بالنا م اهلل لم يزب سميعا بصيرا   يق
ن لم يكن بحءرتب مسموع مبصر,  المي يص  من يقاب لنب سميع بصير, وا 

 بخالف القوب بأن النا م سامع ُمبِصرل
يقوب مبو الحسن األمعري: "وقاب الجبا ي: لم يزب اهلل سميعا بصيرا,     

ن يكون لم يزب يسمع؛ ألن وامتنع من من يكون لم يزب سامعا مبصرا, ومن م
سامعا مبصرا يعدى إلى مسموع ومبصر, فلما لم يجز من تكون المسمولات 
والمبصرات لم تزب موجودات, لم يجز من يكون لم يزب سامعا مبصرا, وسميع 

ن  -زلم–بصير   يعدى  إلى مسموع ومبصر؛ ألنب يقاب للنا م سميع بصير, وا 
 ل(1) يقاب للنا م إنب سامع مبصر"لم يكن بحءرتب ما يسمعب ويبصره, و 

القوب اللاني: وهو قوب الهميلية متباع مبي الهميب العالف؛ إم ينلقون      
القوب بأن اهلل سميع, ومرادهم: إلبات سمع هو اهلل, مع نفي الصمم, وكما 
ينلقون القوب بأن اهلل بصير, ويقولون: هو إلبات بصر هو اهلل, مع نفي 

 العمىل
مبو الحسن األمعري: "ومن لبت من المعتزلة للم البارئ هو  يقوب       

البارئ, ومن معنى قولب: لالم إلبات للم هو اهلل, ومنفي لن اهلل جهال, فكملك 
يقوب في سمعب وبصره؛ ومن معنى قولب سميع منِّي ملبت سمعا هو اهلل, ومنفى 

ومنفي لن اهلل  لن اهلل الصمم, ومن معنى قولب بصير منِّي ملبت بصرا هو اهلل,
 ل(2)العمى"

                                 
 (ل143/ص1( مقا ت اإلسالميين  )ا1)
 (ل142/ص1ت اإلسالميين  )ا( مقا 2)
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لن مبي الهميب العالف في منب يقوب: "  مقوب  1وقد حكى جعفر بن حرب    
إن اهلل لم يزب سميعا بصيرا,   للى من يسمع ويبصر؛ ألن ملك يقتءي وجود 
المسموع والمَبصر", وتعقب األمعري همه الحكاية بقولب: "ومظن الحاكي هما 

 ل(2)لن مبي الهميب كان غالنا"
القوب اللالث: وهو قوب معتزلة بدداد, ومن وافقهم من رالوس معتزلة        

البصرة, المين ينفون حقيقة صفتي السمع والبصر, ويتأولونهما بالعلم, 
ويقولون: إن معنى كونب تعالى سميعًا بصيرًا؛ منب لالم بالمسمولات 

ومن  3البلخيوالمبصرات  ليس زا دا للى كونب لالما بالمعلومات, ويقوب 
وافقب: إن اهلل تعالى   يرى نفسب و  غيره إ  للى معنى: منب يعلم نفسب 

 4وغيره
ومنهم من ينلل القوب بأن اهلل تعالى: لم يزب سميعا بصيرا, ويتأولونب       

بالعلم, ومنهم من يمنع من إنالل القوب بأن اهلل تعالى لم يزب سميعا بصيرا, 
ن اهلل تعالى لم يزب سامعا باصرا؛ ألن ملك يقتءي ويمنع من إنالل القوب بأ

                                 
جعفر بن حرب الهمةماني  مبةو الفءةب  مةن كبةار معتزلةة بدةداد    مخةم ا لتةزاب لةن مبةي  1

هةةل انظةر 306الهميب العةالف  ويعةد مةن النبقةة السةابعة مةن نبقةات المعتزلةة  تةوفي سةنة 
 (  الفرل بةين232-231(  نبقات المعتزلة  )ص65-62ترجمتب في: المنية واألمب  )ص

 (ل113/ص2(  لسان الميزان  )ا153الفرل  )ص
 (لل142/ص1( مقا ت اإلسالميين  )ا2)
لبد اهلل بن محمد بن محمود البلخي  مبةو القاسةم الكعبةي  مةن كبةار معتزلةة بدةداد  ألخةمه  3

لةةن الخيةةان ولنصةةرتب لمةةمهب البدةةداديين  يعةةد مةةن النبقةةة اللامنةةة مةةن نبقةةات المعتزلةةة  
هةةل 312بية من المعتزلةة  مةن ماللفاتةب: ليةون المسةا ب  تةوفي سةنة وتنسب إليب فرقة الكع

(  223-223(  نبقةةةات المعتزلةةةة  )ص35-34انظةةةر ترجمتةةةب فةةةي: المنيةةةة واألمةةةب  )ص
 (ل33-36/ص1(  الملب والنحب  )ا126-125الفرل بين الفرل  )ص

 (ل31(  الفا ل في مصوب الدين  )ص213انظر: المعتمد في مصوب الدين  )ص 4
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لندهم وجود المسموع والمبصر, ووافقهم للى هما القوب بع  رالوس معتزلة 
 ل(1)البصرة,  كيبراهيم النظام, ولباد بن سليمان, وغيره

يقوب القاءي لبد الجبار: "مما لند ممايخنا البدداديين هو منب تعالى       
 ل(2)عنى منب لالما بها"مدرك للمدركات للى م

والبدداديون من المعتزلة إن  3وقاب مبو الحسن األمعري: "فقاب اإلسكافي     
اهلل لم يزب سميعا بصيرا, سامعا مبصرا يسمع ا صوات والكالم, ومعنى ملك 
انب يعلم ا صوات والكالم وان ملك   يخفى لليب ألن معنى سميع وبصير 

 ل (4)تخفى لليب المسمولات والمبصرات"لنده ولند من وافقب منب   
وقد حكى األمعري لن مبي للي الجبا ي منب كان يقوب: "إن القوب في      

اهلل إنب بصير للى وجهين: محدهما: يقاب بصير بمعنى لليم؛ كما يقاب رجب 
بصير بصنالتب؛ مي لالم بها واللاني: بصير بمعنى منا نلبت ماتب, ونوجب 

ز من يبصر, وندب للى من المبصرات اما كانت ابصرها منب بخالف ما  يجو 
 ل (5)ونكمب من زلم منب ملمى"

وقد مكر المهرستاني من من قاب من المعتزلة إنب سميع بصير لماتب     
فممهبب ممهب البلخي   غير, ومن قاب منهم: إن المعنى بكونب سميعا بصيرا 

                                 
(, نهايةةة 166(   الفةةرل بةةين الفةةرل  )ص142/ص1انظةةر: مقةةا ت اإلسةةالميين  )ا( 1)

 (ل32(  ا رماد  )ص330ا قدام  )ص
 (ل163( مرح األصوب الخمسة  )ص2)
محمد بن لبد اهلل األسكافي  مبو جعفر  من كبار معتزلة بدةداد  مخةم ا لتةزاب لةن جعفةر  3

هةةل 240عة من نبقات المعتزلة  توفي سةنة بن حرب وكان تلميم لب  ويعد من النبقة الساب
 (ل235( نبقات المعتزلة  )ص66انظر ترجمتب في: المنية واألمب  )ص

 (ل 143/ص1( مقا ت اإلسالميين  )ا4)
 (ل 143/ص1( انظر: مقا ت اإلسالميين  )ا5)
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و المي صار إليب منب حي   آفة بب, فممهبب بخالف ممهب البلخي, وه
 ل(1)الجبا ي وابنب

وممن قاب بهما القوب من معتزلة البصرة: إبراهيم النِّظام؛ فكان يقوب:" إن     
, ومكر البددادي من (2)كون اإللب سامعًا؛ إنما يفيد كونب لالمًا بالمسموع"

البلخي قد تبع النظاَم في قولب: إن اهلل تعالى   يرى مي ا في الحقيقة, و زلم 
 ل(3)ن اهلل تعالى   يرى نفسب و  غيره؛ إ  للى معنى للمب بنفسب  وبديرهم

ومللب لباد بن سليمان, فكان يقوب: "  مقوب إن الباري لم يزب سميعا      
بصيرا؛ ألن ملك يقتءي وجود المسموع والمبصر, وألن القوب بأن اهلل سميع 

ات اسم هلل ومعب للم إلبات اسم هلل, ومعب للم بمسموع, والقوب بصير إلب
بمبصر, وكان يقوب السميع لم يزب, وسميع لم يزب, قاب: و  مقوب لم يزب 

 ل(4) السميع, و  مقوب لم يزب سميعا"
: "من المى يجده ا نسان من -كما هي منقولة لن البلخي-ومبهة القوم      

 نفسب إدراكب للمسموع والمبصر بقلبب ولقلب, و  يحس بصره بالبصر, بب
يحس المبصر ويسمع المسموع  وملك هو العلم حقيقة, ولما كان ملك العلم   
يحصب إ  بوسا ن بصره سمى كب من السمع و البصر حاسة, وا   فالمدرك 
هو العالم, و إدراكب ليس زا دًا للى للمب  والدليب للى ملك: من من للم مي ا 

لحالتين واحدة  فهو   بالخبر لم رآه بالبصر  وجد من معور النفس بهما في ا

                                 
 (ل330( انظر: نهاية ا قدام    )ص1)
 (ل26(  مصوب الدين  )2)
 (ل166رل  )ص( انظر: الفرل بين الف3)
 (ل 142/ص1( مقا ت اإلسالميين  )ا4)
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يجد فرقا إ  في الجملة والتفصيب, والعموم والخصوص  وليس فرل جنس 
 ل (1)وجنس  مو نوع ونوع"

ويقولون ميءا: "إن القديم لو حصب مدركًا بعد من لم يكن مدركًا لوجب من   
يكون مدركًا بيدراك, كما من الجسم لو تحرك بعد من لم يكن متحركًا وجب من 

 ل(2)حركًا بحركة, وملك محاب"يكون مت
القوب الرابع: وهو من األقواب غير الممهورة, وهو من المعنى بكونب سميعا     

بصيرا: حالة زا دة للى كونب حيا  وللى كونب لالما  وهمان الوصفان مي كونب 
سميعا بصيرا   يرجعان إلى اإلدراك و  إلى العلم, وهما القوب قوب مبي القاسم 

, ونسبب مبو المعالي الجويني إلى 4ونسبب لب مبو القاسم البستي  3الواسني
 ل5قدماء معتزلة البصرة

وجب ا ختالف: مما تقدم بيانب ونقلب من مقواب وآراء في اختالف المعتزلة      
 في الصفات, يظهر وقولهم في التعار  والتناق ل

 مما تعارءهم فيظهر من لاللة موجب ر يسة:       

                                 
 (  بتصرف يسيرل332( نهاية ا قدام )ص1)
 (ل132( مرح األصوب الخمسة  )ص2)
لةةم اقةةف لةةب للةةى ترجمةةة  وقةةد مكةةره مبةةو نصةةر السةةجزي ءةةمن ملةةالم المعتزلةةة وملةةك فةةي  3

 (ل222رسالتب ألهب زبيد في الرد للى من منكر الحرف والصوت  )ص
يب بن للي بن محمةد البسةتي  مبةو القاسةم  زيةدي معتزلةي  مخةم لةن القاءةي لبةد إسمال 4

الجبار الهمماني  من مصنفاتب: الباهر للى ممهب الناصر  المراتب فةي مناقةب مهةب البيةت  
هةل انظر ترجمتب في:  ملالم الماللفين الزيدية  لبد السةالم لبةاس 420ا كفار  توفي سنة 

 (ل243-243الوجيب  )ص
(  البحةةةث لةةةن مدلةةةة التكفيةةةر والتفسةةةيل  مبةةةو القاسةةةم البسةةةتي  32ظةةةر: ا رمةةةاد  )صان 5

 (ل2)ص
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ارءهم في إلبات بع  الصفات للى وجب العموم؛ فممهب مبي محدها: تع 
الحسين البصري المعتزلي للى القوب بلبوت بع  الصفات كالعلم والقدرة 
والحياة, وممهب البصريين للى القوب بها كملك من حيث اإلقرار الظاهري, 
ويقابلهم ممهب معتزلة بدداد وهم ممد غلوا في البدلة والنفي, فنفوا هما 

 ات ولم يلبتوهالالصف
اللاني: اختالفهم في لبوت األحواب؛ فمنهم من ملبتها كما هو الممهور من    

ممهب مبي هامم, ومن وافقب كالقاءي لبد الجبار, ومنهم من نفاها كما هو 
ممهب ميخهم األوب: مبي للي الجبا ي, ومن وافقب  والبلخي ولامة معتزلة 

 بددادل
صفات الممهورة: كالسمع والبصر, واإلرادة, اللالث: اختالفهم في ال      

فمنهم ملبتها ومرجعها للمات؛ فقاب سميع لماتب, بصير لماتب, وهكما, ومنهم من 
فسر السمع والبصر بالعلم, ومنهم من ملبت اإلرادة, لكن قاب بحدولها   في 
محب, ومنهم من جعب الصفة هي لين الصفة األخرى, وجعلها لين الباري 

 هو الممهور من ممهب الهميليةل تعالى, كما
 ومما تناقءهم فيظهر من لاللة موجب:     

محدها: تناق  معتزلة البصرة المين منلقوا القوب بأن اهلل تعالى موصوف  
بالعلم, والقدرة, والحياة, والسمع, والبصر, إ  منب لليم لماتب بال للم, قدير 

ب بال سمع, بصير لماتب بال لماتب بال قدرة, حي لماتب بال حياة, سميب لمات
 بصر؛ إم هما القوب مما يقتءي نفي تلك الصفاتل

اللاني: تناق  معتزلة البصرة في قولهم: إن اهلل مريد بيرادة محدلة   في      
محب؛ إم يقتءي هما القوب قيام الصفات في غير المحب القا مة بب؛ وهما من 

 مظهر التناق  وا ءنرابل
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و اءنراب معتزلة بدداد في تأويلهم لصفتي السمع اللالث: تناق      
والبصر بالعلم؛ إم المعلوم بءرورة العقب والمرع من لكب صفة معنى خاص, 

ن كان العلم ملم منهمال  وا 
 الرد والمناقمة

مما تقدم نقلب وبيانب من اختالف المعتزلة في الصفات للى وجب العموم,     
ب فساد وبنالن ممهبهم في الجملة؛ وفي بعءها للى وجب التفصيب, يظهر من

 وبناء للى ملك فالرد لليهم ومناقمتهم من وجوه:
مو : وهو من اختالفهم فيما بينهم في الصفات مما يدب للى بنالن ممهبهم    

وفساده؛ كتعارءهم في مصب بع  الصفات للى وجب العموم؛ فممهب مبي 
بع  الصفات, وفي  الحسين البصري وهو محمل المعتزلة للى القوب بلبوت

 ملك حجة ظاهرة للى مصحابب النفاةل
وكتعارءهم في لبوت األحواب؛ فمنهم من ملبتها كما هو الممهور من    

ممهب مبي هامم, ومن وافقب, ومنهم من نفاها كما هو ممهب ميخهم األوب: 
 مبي للي الجبا ي, ومن وافقب, وفيب حجة ظاهرة للنافي للى الملبتل

في بع  الصفات للى وجب التفصيب؛ ملب اختالفهم في  وكتعارءهم     
السمع والبصر؛ فمنهم من تأولها بالعلم, ومنهم من قاب هو سميع بال سمع, 

 بصير بال بصرل
وكتعارءهم في اإلرادة ؛ فمنهم من نفاهما مصال, ولم يلبت هلل تعالى       

 إرادة, ومنهم من البتها لكن قاب بيرادة محدلة   في محبل
ومما تناقءهم فكتناق  معتزلة البصرة المين منلقوا القوب ببع       

الصفات, فقالوا هو موصوف بالعلم, والقدرة, والحياة, والسمع, والبصر, إ  
منهم فسروها بما يقتءي تعنيلها, فقالوا: لليم لماتب بال للم, قدير لماتب بال 
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لماتب بال بصر؛ إم هما  قدرة, حي لماتب بال حياة, سميب لماتب بال سمع, بصير
 القوب مما يقتءي نفي تلك الصفاتل

وكما تناقءهم في اإلرادة, وقولهم: إن اهلل مريد بيرادة محدلة   في محب؛     
إم يقتءي هما القوب قيام الصفات في غير المحب القا مة بب؛ وهما من مظهر 

 التناق  وا ءنرابل
أويلهم لصفتي السمع والبصر وكما تناق  معتزلة بدداد و اءنرابهم في ت

ن كان  بالعلم؛ إم المعلوم بءرورة العقب والمرع من لكب صفة معنى خاص, وا 
 العلم ملم منهمال

لانيا: وهو من ممهبهم في نفي الصفات لموما ممهب بانب, بد لة       
 القرآن والسنة واإلجماع والعقب: 

فمن القرآن الكريم: آيات كليرة   تحصى إ  بتكلفة فيها إلبات الصفات      
 ٱُّٱللرب تعالى, دون تمليب و  تعنيب؛ فمنها للى سبيب الملاب: قولب تعالى: 

(, ففيها إلبات صفة 11)سورة فانر:  َّ  ٰه مه جه هن من خن حن
 يل ىل مل خل ٱُّٱ العلم, وفي غيرها من المواءع الكليرة جدا, وقولب تعالى: 

[؛ ففيها إلبات السمع هلل تعالى, 1]المجادلة:    َّ مم خم حم جم
 حص مس خسحس جس مخ ٱُّٱومنب يسمع متى ماء كيف ماء, وقولب تعالى: 

( ففيها إلبات السمع والبصر, ومن اهلل تعالى 46)سورة نب:  َّ  مص خص
 يسمع ويبصر متى ماء كيف ماءل

 يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  ٱُّٱٱوقاب تعالى:         

[؛ مخبر اهلل تعالى 44]الفرقان:    َّ جه ين ىن من خن حن  جن
بهمه اآلية من من   يسمع  و  يعقب كاألنعام  فدب للى لبوت صفتي السمع 
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والبصر لب سبحانب وتعالى؛ وا   لزم اتصافب تعالى بصفة النقص التي ملبتها 
 ل(1)لمن   يسمعللل تعالى اهلل لن ملك للوًا كبيراً 

ألحاديث في إلبات الصفات كليرة جدا هي كملك, و  ومما من السنة: فا     
 يمكن إحصاالها هاهنا إ  بممقة؛ فمنها للى سبيب التمليب: 

إما همَّ "قاب:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث جابر بن لبد اهلل في ا ستخارة وفيب لن النبي    
محدكم باألمر فليركع ركعتين من غير الفريءة, لمَّ ليقب: اللَّهم إني مستخيرك 

قدرك بقدرتك, ومسألك من فءلك, فينك تقدر و  مقدر, وتعلم و  بعلمك, ومست
؛ فهما الحديث صري  الد لة في إلبات صفتي (2)"  مللم, ومنت لالَّم الديوبلل

 العلم والقدرةل
" الحمد هلل المي وسع سمعب رءي اهلل لنها منب قالت:  ولن لا مة    

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: ملسو هيلع هللا ىلص, فأنزب اهلل تعالى للى النبي األصوات

؛ فاجتمع في هما الحديث في إلبات (3) "(1)سورة المجادلة:  َّ مم خم
صفة السمع هلل تعالى قوب مم المالمنين لا مة رءي اهلل لنها, ونزوب القرآن 

 الكريم للى إقرارهال
مربعوا للى منفسكم  "منب قاب:  ملسو هيلع هللا ىلصولن مبي موسى األمعري لن النبي    

؛ ففيب د لة (4) ", تدلون سميعًا بصيرًا قريباً فينكم   تدلون مصمَّ و  غا باً 

                                 
 (ل41( انظر: التوحيد  ابن خزيمة  )ص1)
 (ل53/ص2( صحي  البخاري  كتاب التهجد  باب ما جاء في التنوع ملنى ملنى  )ا2)
بصةةةيرا  ( صةةةحي  البخةةةاري  كتةةةاب التوحيةةةد  بةةةاب قةةةوب اهلل تعةةةالى:  وكةةةان اهلل سةةةميعا 3)

 (ل113/ص2[  )ا134]النساء: 
( صةةةحي   البخةةةاري  كتةةةاب التوحيةةةد  بةةةاب قةةةوب اهلل تعةةةالى:  وكةةةان اهلل سةةةميعا بصةةةيرا  4)

 (ل3336(  )رقم113/ص2[  )ا134]النساء: 
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صريحة في إلبات صفتي السمع والبصر, والقرب هلل تعالى, وغير ملك من 
 األحاديث الكليرة في هما البابل

ومما من اإلجماع: فقد حكى غير واحد من العلماء اإلجماع للى اإلقرار     
دون تكييف و  تمليب و  بالصفات الواردة في القرآن والسنة للى حقيقتها, 

تعنيب؛ ومن القا ب بخالف ملك, النافي لصفات هلل تعالى خارا لن جملة 
 المسلمينل

قاب اإلمام مبي لمر ابن لبد البر: " مهب السنة مجمعون للى اإلقرار        
بالصفات الواردة في كلها في القرآن والسنة, واإليمان بها وحملها للى 

از, إ  منهم   يكيفون مي ًا من ملك, و  يحدون فيب الحقيقة,   للى المج
 ل(1) صفة محصورة "

وقاب ابن القيم: "وقد تنازع الصحابة في كلير من مسا ب األحكام            
وهم سادات المالمنين ومكمب األمة إيمانا  ولكن بحمد اهلل لم يتنازلوا في مسألة 

بب كلهم للى إلبات ما ننل بب واحدة من مسا ب األسماء والصفات واألفعاب  
الكتاب والسنة كلمة واحدة  من مولهم إلى آخرهم  لم يسوموها تأويال  ولم 
يحرفوها لن مواءعها تبديال  ولم يبدوا لميء منها إبنا   و  ءربوا لها 
مملا   ولم يدفعوا في صدورها وملجازها  ولم يقب محد منهم يجب صرفها لن 

ازها  بب تلقوها بالقبوب والتسليم  وقابلوها باإليمان حقا قها وحملها للى مج
 ل(2)والتعظيم"

 ومما من العقب: فيظهر بنالن ممهبهم من ممور:   
فين الدليب للى منب تعالى سميع بصير: منب قد لبت منب تعالى حي   -1   

والحي يص  من يكون سميعًا بصيرًا, ومن لرى من همه األوصاف مع صحة 

                                 
 (ل145/ص3( التمهيد  ابن لبد البر  )ا1)
 (ل32/ص1( إلالم الموقعين لن رب العالمين  ابن قيم الجوزية )ا2)
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د من من يكون موصوفًا بأءدادها من العمى والصمم  وهمه وصفب بها  فالب
األمور آفات قد اتفل للى منها تدب للى حدوث الموصوف بها  فلم يجز 

 ل (1)وصف القديم بميء منها  فوجب من يكون سميعًا بصيراً 
وهو في مكر قالدة لقلية إلزامية؛ ونظمها: من القوب في األسماء كالقوب -2

في -إلبات الصفات هلل تعالى للى الوجب المي مقروا بب  في الصفات؛ فيلزمهم
في لبوت األسماء لب سبحانب وتعالى؛ وتفصيلها من يقاب لهم: "    -الظاهر

لبات الصفات, فينك قلت: إلبات الحياة والعلم  فرل بين إلبات األسماء, وا 
صفات إ َّ والقدرة يقتءي تمبيها مو تجسيمًا؛ ألنَّا   نجد في الماهد متصفًا بال

ما هو جسم, قيب لك: و  نجد في الماهد ما هو مسمى حي, لليم, قدير إ َّ 
ما هو جسم, فين نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الماهد إ َّ للجسم فانف 
األسماء, بب وكب ميء؛ ألنك في الماهد   تجده إ َّ للجسم, فكب ما يحتت بب 

الحسنى, فما كان جوابًا لملك, كان من نفى الصفات يحتت بب نافي األسماء 
 ل(2)جوابًا لملبتي الصفات"

وهو من يقاب لهم: "ما تقولون في قوب القا ب: غفر اهلل لك, ولفا  -3     
لنك, وحلم اهلل لنك, ممجاز هو مم حقيقة؟ل فين قالوا: مجاز فاهلل   يدفر 

 كبوا همهل ألحد, و  يعفو لن محد, و  يحلم لن محد للى الحقيقة, ولن ير 
ن قالوا هو حقيقة فقد وجب في المصدر ما وجب في الصدر؛ ألنا نقوب      وا 

غفر اهلل مدفرة ولفا لفوًا وحلم حلمًا فمن المحاب من يكون واحد حقيقة واآلخر 
 ل(3)" مجازاً 

                                 
 (ل23-26التمهيد  الباقالني  )ص( انظر: 1)
 (ل116-115/ص2(, منهاا السنة النبوية  )ا20/ص3( مجموع الفتاوى, )ا2)
 (ل33-36( ا ختالف في اللفظ والرد للى الجهمية والممبهة  بن قتيبة  )ص3)
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وهو من يقاب لهم: منتم قلتم: "إن اهلل لالم؛ ألنب صنع العالم للى ما -4      
مة واتسال التدبيرل قيب لهم: فلم قلتم إن هلل للما بما ظهر فيب من آلار الحك

في العالم من حكمة وآلار تدبيره؟؛ ألن الصنا ع الحكمية   تظهر إ  من مي 
للم  كما   يظهر إ  من لالم  وكملك   تظهر إ  من مي قوة كما   تظهر 

 ل(1)إ  من قادر"
لم امتل من للم واسم قادر وهو يقاب لهم ميءا: " وجدنا اسم لا-5      

امتل من قدرة وكملك اسم حي امتل من حياة واسم سميع امتل من سمع 
واسم بصير امتل من بصر و  تخلو مسماء اهلل لز وجب من من تكون ممتقة 
إما إلفادة معنى مو للى نريل التلقيب فال يجوز من يسمى اهلل تعالى للى 

 وليس ممتقا من صفة  نريل التقليب باسم ليس فيب إفادة معنى
فيما قلنا إن اهلل تعالى لالم قادر فليس تلقيبا كقولنا زيد ولمر وللى هما     

ما لم يكن كملك تلقيبا كان ممتقا من للم فقد وجب إلبات  إجماع المسلمين وا 
ن كان ملك إلفادة معنى فال يختلف ما هو إلفادة معنى واجب إما كان  العلم وا 

ب للما من يكون كب لالم فهو مو للم كما إما كان قولي معنى العالم منا من ل
موجود مفيدا فينا اإللبات كان الباري تعالى واجبا إلباتب ألنب سبحانب وتعالى 

 ل(2) موجود"
"ويقاب لهم: إما كان اهلل مريدا فلب إرادة؟, فين قالوا:  ل قيب لهم: فيما لبتم     

ن لبتوا اإلرادة قيب لهم: فيما كان مريدا   إرادة لب فلبتوا من قا ال   ق وب لب, وا 
المريد   يكون مريدا إ  بيرادة فما منكرتم من   يكون العالم لالما إ  بعلم, 

 ل(3)ومن يكون هلل للم كما ملبتم لب اإلرادة" 

                                 
 (ل142-143( اإلبانة لن مصوب الديانة  مبو الحسن األمعري   )ص1)
 (ل152-151ص( اإلبانة لن مصوب الديانة  )2)
 (ل146-145( اإلبانة لن مصوب الديانة  )ص3)
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وهو منب يلزم للى قولهم: انتفاء حقا ل األسماء والصفات واألفعاب؛ -6     
ومسما ب غير مفعالب وصفاتب, فيما لم يقم بب فعب و  فين مفعالب غير صفاتب, 

صفة فال معنى لالسم المجرد, وهو بمنزلة الصوت المي   يفيد مي ا, وحقيقة 
هما من مسما ب تعالى ملفاظ فارغة لن المعاني   حقا ل لها وهما من اإللحاد 

نكار من تكون حسنة  ل(1)فيها, وا 
مين قالوا: إن اهلل تعالى لالم بعلم هو هو, لاللا: وهو في الرد للى الهميلية ال

وقادر بقدرة هي هو, وحي بحياة هي هو, وهكما القوب في سا ر الصفات؛ 
فهما القوب مما هو معلوم البنالن بءرورة المرع والعقب, ويظهر بنالنب 

 وفساده من لدة ممور:
وهو "من اهلل سبحانب موصوف بصفات الكماب  جميعا  من السمع -1     

البصر والعلم والقدرة والحياة  وهمه صفات متميزة متدايرة  ومن قاب: إنها و 
صفة واحدة فهو بالمجانين ممبب منب بالعقالء  وقد قاب مللم الخلل بب: "َمُلوُم 

؛ والمستعام بب «ِبِرَءاَك ِمْن َسَخِنَك  َوَمُلوُم ِبَعْفِوَك ِمْن ُلُقوَبِتَك َوَمُلوُم ِبَك ِمْنكَ 
م منب  ومما استعامتب صلى اهلل لليب وسلم بب منب فبالتبارين غير المستعا

مختلفين  فين الصفة المستعام بها والصفة المستعام منها صفتان لموصوف 
واحد ورب واحد  فالمستعيم بيحدى الصفتين من األخرى مستعيما بالموصوف 

 ل(2) بهما منب"
فقيب لب: إما قلت إن للم وهو منهم مُْلِزموا بيلزام   محيد لهم لنب  " -2    

اهلل هو اهلل, فقب يا للم اهلل اغفر لي وارحمني  فأبى ملك فلزمب المناقءة, 
فمن قاب لالم و  للم كان مناقءا  كما من من قاب للم اهلل و  لالم كان 

                                 
 (ل231( انظر: مفاء العليب  )ص1)
 (ل144( مختصر الصوالل المرسلة للى الجهمية والمعنلة  ابن الموصلي  )ص2)
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مناقءا  وكملك القوب في القادر والقدرة  والحياة والحي  والسمع والبصر 
 ل(1)والسميع والبصير" 

ابعا: وهو في الرد معمر ومصحابب من ملبتي المعاني, ويظهر ملك من لدة ر 
 ممور:
يقاب لهم إن المعاني التي تدلونها في حركة واحدة  مكلر مو المعاني -1     

التي تدلونها في حركتين؟ فين ملبتوا قلة وكلرة؛ تركوا ممهبهم وموجبوا النهاية 
ن قالوا:   قلة و  كلرة وكابروا ومتوا  في المعاني التي نفوا النهاية لنها  وا 

بالمحاب الناق  ألقوالهم؛ ألنهم إما موجبوا للحركة معنى موجبوا للحركتين 
 ل 2معنيين  وهكما مبدا فوجبت الكلرة والقلة ءرورة   محيد لن ملك

"وقد التر  بعءهم فقاب: مخبرونا مليس اهلل تعالى قادر للى من يخلل       
ات   نهاية لها  فكان جواب مهب اإلسالم لهم بة "نعم" في جسم واحد حرك

فتمادوا في السالاب  فقالوا: مخبرونا ميما مكلر ما يقدر اهلل تعالى لليب من خلل 
الحركات في جسمين مو ما يقدر لليب من خلل الحركات في جسم واحد؟ 

نما يقع العدد ل لى فأجاب مهب الحل للى ملك بأنب   يقع لدد للى معدوم  وا 
الموجود المعدود  والمي يقدر اهلل تعالى لليب ولم يفعلب فليس هو بعد مي ا  

و  لب لدد  و  هو معدود  و  نهاية لقدرة اهلل تعالىل ومما ما يقدر لليب تعالى 
ولم يفعلب  فال يقاب فيب إن لب نهاية  و  منب   نهاية لب  ومما كب ما خلل اهلل 

ما يخلل إما خلقب حدلت لب نهاية؛ حين م   قبب  تعالى  فلب نهاية  وكما كب
ملك  ومما المعاني التي تدلونها فينكم تدلون منها موجودة قا مة فوجب من 

                                 
 (ل144( اإلبانة  )ص1)
 (ل30/ص5انظر: الفصب في الملب, ابن حزم  )ا 2
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يكون لها نهاية  فين نفيتم النهاية لنها لحقتم بأهب الدهر  وكلمناكم بما 
 ل(1)كلمناهم بب"

حصيها اهلل "قولب بحوادث   نهاية لها  وهما يوجب وجود حوادث   ي -2
)سورة   َّ  هث مث هت مت ٱُّٱتعالى؛ وملك لناد لقولب تعالى: 

 ل2("23اآلية:
"من قولب بحدوث ملرا    نهاية لها يستلزم القوب بأن الجسم مقدر من -3

اهلل تعالى  ألن اهلل لنده ما خلل غير األجسام  وهي محصورة  والجسم إما 
ن األلرا   ومن خلل ما   نهاية فعب لرءا: فقد فعب معب ما   نهاية لب م

لب ينبدي من يكون مقدر ممن   يخلل إ  متناهيا في العدد  والقوب بأن مي ا 
 ل3من مخلوقات اهلل تعالى مقدر منب يالدي إلى الخروا من الملة"

خامسا: وهو في الرد للى ملبتي األحواب؛ وهما القوب هو من األقواب الدير 
م كما صرح المتكلمون بملك, وقد منمدوا:    معقولة, وهو من لجا ب الكال

 ممةا يقةاب و  حقيقةة لنده معقولةة تدنةوا إلى األفهةام
 النَّظةام  لند األمعري والحاب لنةد البهممي ونفةرة الكسب

وقد مكر البددادي من مبا هامم زلم من األحواب   معلومة و  مجهولة, و   
, وقد مكرها بلفظب, فصار  4 غير ممكورةموجودة و  معدومة, و  ممكورة و 

 مكره لها مناقءا قولب بها غير ممكورةل
وهما القوب معلوم البنالن بد لة العقب والفنرة, فمعنى السمع هو معنى  -    

السميع, ومعنى البصر هو معنى البصير, ومعنى العلم هو معنى العالم, 

                                 
 (ل30/ص5( الفصب في الملب, ابن حزم  )ا1)
 (ل133الفرل بين الفرل  )ص2
 (ل132-133الفرل بين الفرل  )ص 3
 (ل32انظر: الملب والنحب  )ص 4
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لصفات, فليس معنى السمع ومعنى القدرة هو معنى القادر, وهكما في سا ر ا
هو معنًى زا دا للى معنى السمع, وليس معنى العالم هو معنًى زا د للى 
العلم, وهكما القوب في سا ر الصفات, وهما معلوم بالبديهة؛ فالكالم في 

 :-كما مكر ملك ميت اإلسالم–الصفات يتءمن لاللة ممور 
فهما متفل للى إلباتب, " محدها: الخبر لن اهلل  بأنب حي, لليم, قدير,     

 وهما يسمى الحكمل
اللاني: من همه األسماء تتءمن معان قا مة بمات الرب لز و جب, وهما      

ميءا متفل لليب بين مهب اإللبات من السلف واأل مة, والمنتسبون إلى السنة 
 من لامة النوا فل

التي ملبتها اللالث: األحواب, وهي العالمية والقادرية ونحوها, وهمه هي      
مبو هامم ومتبالب دون القوب بالصفات, وهناك من ملبتها وملبت معها 
الصفات, كا معري وابن الباقالني ومن تبعهم, وهناك من نفى األحواب 
والصفات, وهما ممهب الجهمية ومكلر المعتزلة, ومما  جماهير مهب السنة 

 همه المسألةل, وهو القوب الحل في (1) فيلبتون الصفات دون األحواب"
ومن اللوازم الفاسدة التي تلزم مبو هامم في قولب باألحواب من تكون صفات  -

اهلل تعالى مخلوقة  قاب ابن حزم: " فين قالوا هي معقولة كانوا قد ملبتوا لها 
معاني وحقا ل من مجلها لقلت فهي موجودة  ن المعدوم ليس معقو   ويقاب 

في المعقوب إ  صفات لمي حاب؟ وهب الحاب لهم ميءا هب األحواب في اللدة و 
في اللدة إ  بمعنى التحوب من صفة إلى مخرى؟ يقاب هما حاب فالن اليوم 
وكيف كانت حالك باألمس وكيف يكون الحاب غدا فيما األمر هكما و  بد فهمه 

 ل2األحواب موجودة حل مخلوقة و  بد فظهر فساد قولهم منها غير مخلوقة"

                                 
 (ل332/ص5( مجموع الفتاوى, )ا1)
 (ل33/ص5الفصب في الملب واألهواء والنحب  ابن حزم  )ا 2
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هو في الرد للى معتزلة البصرة ومن وافقهم في قولهم: إن اهلل سادسا: و      
تعالى مريد بيرادة محدلة   في محب, فهما ما فيب مخالفة ظاهرة للمرع والعقب 
واللدة؛ يوءحب: من الصفة إما قامت بمحب لاد حكمها للى المحب نفسب؛ فال 

إ  من تقوم بب يعقب مريد إ  من قام بب صفة اإلرادة, كما منب    يعقب حي 
الحياة  و  لالم إ  من يقوم بب العلم  كما   يعقب باتفال العقالء متحرك إ  

 ل(1)من تقوم بب الحركة  ونرد هما منب   يعقب فالب إ  من يقوم بب الفعب
"ولو جاز من يكون تعالى مريد بيرادة قا مة   في ماتب لجاز من يكون     

ب  وقادر بقدرة قا مة   في ماتب إلى غير ملك من لالمًا بعلم قا م   في مات
الصفات  وهما   تقولون بب  ولجاز ميءًا من يكون الواحد منا لالمًا وقادرًا 
بعلم قا م   في ماتب وقدرة قا مة   في ماتب  وهما مما   تقولون بب ميءًا 

علوم , وهمه اللوازم م(2)والتحكم بالفرل من غير دليب مما   سبيب إليب"
ما كانت همه اللوازم بانلة بنب  بنالنها بالءرورة؛ بب منتم   توافقون لليها  وا 

 ل ما يالدي إليها من القوب بأن اهلل مريد بيرادة   في محب
"فالصفة متى قامت بموصوف لزمها ممور مربعة: ممران لفظيان, وممران       

تل للموصوف منها اسم, معنويان: فاللَّفظيان: لبوتي وسلبي؛ فاللبوتي: من يم
والسلبي: من يمتنع ا متقال لديرهل والمعنويان: لبوتي وسلبي؛ فاللبوتي: من 
يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها لنب, والسلبي: من   يعود حكمها إلى 

 ل(3) غيره, فهمه قالدة لظيمة في معرفة األسماء والصفات"
لما بكالم منفصب لنب وخلقب في قاب ابن القيم: "من قاب منب يسمى متك      

غيره ومريد بيرادة منفصلة لنب ولاد  بعدب مخلول منفصب لنب وخالقا بخلل 

                                 
 (ل334/ص2( انظر: منهاا السنة  )ا1)
 (ل52( انظر: غاية المرام في للم الكالم  اآلمدي  )ص2)
 ( ل222/ص1( بدا ع الفوا د  بن القيِّم)ا3)
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منفصب لنب هو المخلول قو  بانال مخالفا للعقب والنقب واللدة مع تناقءب في 
 ل(1)نفسب"
 ويلزم للى هما القوب لوازم فاسدة:     
قاتب لزم نرد ملك في كب صفة مو "من من امتل لب اسم بالتبار مخلو -1     

ن خص ملك ببع  األفعاب والصفات دون بع  كان تحكما    فعب خلقب, وا 
 ل (2)معنى لب, وحقيقة قوب هال ء منب لم يقم بب كالم و  إرادة و  فعب ملبتة"

, وهما في (3)ويلزم لليب إلبات حوادث محدلها اهلل تعالى   بيرادة -2      
ما هو معلوم بالحس والفنرة والعقب من كب الحوادث إنما غاية الفساد إم م

 محدلها اهلل تعالى بيرادتبل
من قاب: إن المتكلم هو المي يكون كالمب منفصال لنب  والمريد هو  -3    

من ما تكون إرادتب با نة لنب   يقوم بب بحاب من األحواب  قاب ما   يعقب  
اس  وهما من مظهر اللوازم الفاسدة؛ إم ولزم لليب: من الرسب لم يفهموا هما للن

كب من سمع ما بلدتب الرسب لن اهلل يعلم بالءرورة من الرسب لم ترد بكالم اهلل 
ما هو منفصب لن اهلل وكملك لم ترد بيرادتب ومحبتب ورءاه ونحو ملك ما هو 

 ل(4)منفصب  لنب  بب ما  هو متصف بب
للى اإلرادة  فلو كانت  مما هو معلوم من إحداث المحدلات موقوف-4    

اإلرادة محدلة  فتقر إحدالها إلى إرادة مخرى ولزم التسلسب  والقوب بالتسلسب 

                                 
 (ل231( مفاء العليب  )ص1)
 (ل231( مفاء العليب  )ص2)
 (ل300/ص13(, مجموع الفتاوى, )ا24-23( انظر: مرح األصبهانية, )ص3)
 (ل336/ص2( انظر: منهاا السنة النبوية  )4)
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  ومن اإلرادة صفة (1)بانب, فما يالدي إليب مللب من القوب بحدوث اإلرادة
 ل(2)والصفة قديمة بقدم موصوفها

فلم وهو من وجود لر    في محب بعيد لن العقوب  ولو جاز ملك -5     
  يجوز وجود سواد   في محب وبيا    في محب؟  وكما القوب في سا ر 
األلرا , واحتياا األلرا  إلى المحب صفة ماتية لها  ومن المحاب لبوتها 

 ل(3)دون الوصف الماتي
سابعا: وهو في الرد للى الجبا ي وابنب  ومن تابعهما من البصريين في 

 ي   آفة بب, ويظهر ملك من لدة ممور:تأويلهم السميع  والبصير بالحي الم
يقاب لهم منلقتم القوب بنفي اآلفة  وهو ليس بمرن با تفال  " فين -1    

ل فين قيب: "ليس السميع (4)السميع والبصير قد يكون ما آفة  وما آفات كليرة"
هو من سلبت لنب اآلفة منلقًا؛ بب من سلبت لنب اآلفة في محب السمعل قيب 

قوب بانب ميءًا  فين من قاب: السمع: هو نفي اآلفة في محب لهم: هما ال
السمع  فكأنب قاب: السميع: هو من لب السمع في محب السمع  ولو قاب: 
ما كان كافيًا   السميع هو من لب السمع؛ لكان ملك كافيًا لن مكر المحب  وا 
م ماك فينب يرجع الكالم األو ب فكأنب قاب: السميع: هو المي   آفة بب  وا 

ما كان   يلزم من نفي اآلفة وجود السمع والبصر  و  ينتفي (5)بعينب" , وا 
 بوجودها  فين تفسير السمع والبصر بنفي اآلفة بانبل

                                 
م فةةةي للةةةم (  نهايةةةة اإلقةةةدا202-203/ص1(  انظةةةر: األربعةةةين فةةةي مصةةةوب الةةةدين  )ا1)

 (ل234الكالم  )ص
 (ل25/ص2( انظر: منهاا السنة النبوية  )ا2)
 (ل231( انظر: نهاية اإلقدام  )ص3)
 (ل336( نهاية اإلقدام  )ص4)
 (ل123( غاية المرام  )ص5)
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إن " المي يحسب اإلنسان من نفسب معنى موجود   نفي مح   -2     
وقولهم:   آفة بب نفي مح   فال يتصور اإلحساس بب  ويستحيب من ترجع 

ين حالتي اإلدراك ولدم اإلدراك إلى لدم مح ؛ فحين م تنعدم التفرقة  التفرقة ب
 ل(1)فين التفرقة بالعدم  ولدم التفرقة سواء"

: "نحن ندرك -وهو يرد للى الجبا ي ومن معب  –يقوب المهرستاني -3      
تفرقة ءرورية بين كون اإلنسان سميعًا  وبين كونب بصيرًا  وهما متفقان في 

واحد منهما منب حي   آفة بب  فهمه التفرقة ترجع إلى ماما؟ من معنى كب 
فالبد من ممرين زا دين للى كونب حيًا   آفة بب حتى يكون بأحدهما سميعًا  
وباللاني بصيرًا  وا   فتبنب التفرقة الءرورية فالمي انفصب بب السمع لن 

البصر لن البصر وراء كونب حيًا   آفب بب  فكملك المي انفصب بب السمع و 
: -مي: المهرستاني –العلم وسا ر الصفات وراء كونب حيًا   آفب ببللم قاب 

ول ن ملزم الجبا ي بأن يقاب معنى كونب لالمًا قادرًا منب حي   آفة بب حتى يرد 
 ل(2)الصفات كلها إلى كونب حيًا   آفب بب لم يجد لن هما اإللزام مخلصاً"

عتزلة بدداد ومن وافقهم في تأوليهم لامنا: وهو في بيان بنالن ممهب م
لصفتي السمع والبصر, بالعلم, ومن ملك مخالف لصري  القرآن والسنة 

 واإلجماع والعقب:
فمن القرآن: "وهو من اهلل تعالى ميَّز في كتابب السمع من البصر, وفرل     

بين العلم وبين السمع والبصر, وفرل بين السمع والبصر, وهو   يفرل بين 
 خص حص مس خسحس جس مخ ٱُّٱٱوللم لتنوع المعلومات؛ فقاب سبحانب:للم 

)سورة   َّ جع مظ حط  ٱُّٱ(, وقاب تعالى: 46)سورة نب,  َّ  مص

                                 
 (ل336( نهاية اإلقدام  )ص1)
 (ل333( نهاية اإلقدام  )ص2)
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 مم  خم حم جم هل مل خل  ٱُّٱ (, وقاب تعالى: 15المعراء, اآلية 

  َّ جن

(؛ ففرل بين الكالم والنظر دون السمع؛ فقاب 33)سورة آب لمران, اآلية  
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱلند السمع والصوت: 

)سورة المجادلة, اآلية  َّ ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن
ولم يقب: "قد رمى اهلل قوب التي تجادلك في زوجها, فقد سمع اهلل جدالها 
وسمع محاورتها للنبي صلى اهلل لليب وسلم حين جادلتب وحاورتب وللمب قبب 

ما من تجادب وتحاور بب فهب ألحد من يقوب إن اهلل قد سمعب قبب م ن يكون, وا 
 ل 2لم يجز ملك فقد للم من في سميع معنى غير معنى لليم"

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱوقاب تعالى :       
(, "فسمع اهلل قوب اليهود حين قالوه 131)سورة آب لمران, اآلية   َّ  حنجن

 ل3وللمب قبب من يقولوه فهب يجوز ألحد من يقوب إن اهلل سمعب قبب من يقولوه"
 نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱقاب في موءع الرالية: "و       

 حس جس ٱُّٱ (, وقاب: 212-213)سورة المعراء, اآلية  َّ ين ىن

(, ولم 105)سورة التوبة, اآلية  َّ جضمص خص  حص مس خس
يقب: يسمع اهلل تقلبك ويسمع لملك؛ فلم يمكر الرالية فيما يسمع, و  السماع 

 يث ٹٱٹٱُّٱ ب: فيما يرى؛ لما منهما لنده خالف ما لندكم,  وكملك قا

                                 
همةي  مبةي سةعيد للمةان بةن نق  اإلمام مبةي سةعيد للمةان بةن سةعيد للةى المريسةي الج 1

 (ل221/ ص1سعيد  )ا
 (ل33-36ا ختالف في اللفظ والرد للى الجهمية والممبهة  بن قتيبة  )ص 2
 (ل33مرجع سابل  )ص 3
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 مم خم حم جم ٹٱٹٱُّٱ (,  14)سورة القمر, اآلية   َّ ىف

  حن جن يم ىم مم ٹٱٹٱُّٱ(43)سورة النور, اآلية َّ حنجن

 ٰذ يي ىي  مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن من

(, ولم يقب ميء من ملك للى 32)سورة نب, اآلية   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ل(1)سمعي" 

[؛ 46]نب:  َّ  مص خص حص مس خسحس جس مخ ٱُّٱ وقاب تعالى:     
بهم وجب لليهم من يقولوا معنى ملك:" مللم ومللم إما كان معنى وللى ممه
  وهما بانب  فما يالدي إليب من تأويب السمع والبصر بالعلم مللبل(2) ملك العلم"

صلى اهلل لليب  –"من النبي –رءي اهلل لنب  –ومن السنة: لن مبي هريرة    
فوءع [ 53]النساء:    َّ حق  مف خف حف جف ُّٱٱقرم همه اآلية: –وسلم 

نما فعب ملك صلى اهلل لليب (3)إبهامب للى ممنب  والتي تليها للى لينيب" ؛ وا 
 ل(4)وسلم رفعًا لتوهم متوهم من السمع والبصر غير العينين المعلومتين

 –لز وجب  –والمراد باإلمارة المروية في هما الخبر تحقيل الوصف هلل 
إللبات صفة السمع بالسمع والبصر  فأمار إلى محلي السمع والبصر منا؛ 

والبصر هلل تعالى  كما يقاب: قب  فالن للى ماب لفالن  ويمار باليد للى 
معنى منب حاز مالب  ومفاد هما الخبر منب سميع بصير لب سمع وبصر 

                                 
/ 1( نقةةة  اإلمةةةام مبةةةي سةةةعيد للمةةةان بةةةن سةةةعيد للةةةى المريسةةةي الجهمةةةي العنيةةةد  )ا1)

 (ل221-222ص
 (ل153( اإلبانة لن مصوب الديانة)ص2)
(  مبةةو داود فةةي سةةننب  265(  بةةرقم: )423/ص1بةةن حبةةان فةةي صةةحيحب  )ا( مخرجةةب ا3)

 (ل4323(  برقم ) 110/ص3)ا
 (ل461-460( انظر: مختصر الصوالل المرسلة  )ص4)
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حقيقيان    للى معنى منب لليم؛ إم لو كان بمعنى العلم  ألمار في تحقيقب 
الخبر إلبات الجارحة تعالى اهلل إلى القلب  ألنب محب العلوم منا  وليس في 

 ل(1) لن مبب المخلوقين للوًا كبيراً 
ومما من اإلجماع: فقد مكر ميت اإلسالم ابن تيمية من إلبات كونب سميعا     

بصيرا, ومنب ليس مجرد العلم بالمسمولات والمبصرات هو قوب مهب  اإللبات 
س مجرد العلم قانبة؛ حيث قاب: " إلبات كونب سميعًا بصيرًا, ومنب لي

بالمسمولات والمر يات, هو قوب مهب اإللبات قانبة من مهب السنة والجمالة, 
من السلف واأل مة, ومهب الحديث والفقب والتصوف, والمتكلمين من الصفاتية؛ 
 كأبي محمد بن كالَّب, ومبي العباس القالنسي, ومبي الحسن األمعري ومصحابب"

 ل(2)
 ومما من العقب: 

للمعتزلة: إما زلمتم من معنى: سميع بصير لالم  فهال زلمتم من "يقاب -1   
معنى قادر معنى لالم؟للل فين قالوا: هما يوجب من يكون كب معلوم مقدورًال 
قيب لهم: ولو كان معنى َسِميًعا َبِصيرًا معنى لالم؛ لكان كب معلوم مسمولًا  

ما لم يجز ملك  بنب قولكم"  ل(3) وا 
صفتي السمع والبصر بالعلم  تسوية اهلل تعالى باأللمى يلزم من تأويب -2    

المي يعلم من السماء خءراء  و  يراها  واألصم المي يعلم من في السماء 
مصواتًا  و  يسمعها  وتسوية اهلل تعالى باأللمى واألصم تنقص لب تعالى  وهو 

 ل4بانب  فما يالدي إليب مللب من تأويب لهاتين الصفتين بالعلم

                                 
 (ل463/ص1( انظر: األسماء والصفات  البيهقي  )ا1)
 (ل503( مرح األصبهانية  )ص2)
 (ل152-153( ا بانة لن مصوب الديانة  )ص3)
 (ل115معتزلة ومصولهم الخمسة  )صانظر: ال 4
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وهو " من الواحد منا يسمع الصوت فيكون لالمًا بب في حاب السماع  -3    
لم يكون لالمًا بب في الحاب اللانية  و  يكون سامعًا فص  بهما من السمع 

 ل  1للميء غير العلم بب"
تاسعا: وهو في الرد للى مصحاب القوب الرابع, المين قالوا: إن المعنى       

ة للى كونب حيا  وللى كونب لالما  وهمان بكونب سميعا بصيرا: حالة زا د
 الوصفان مي كونب سميعا بصيرا   يرجعان إلى اإلدراك و  إلى العلمل

وهما القوب فيب حل وبانب؛ فأما الحل فهو قولهم: إن المعنى بكونب     
 سميعا بصيرا: هو حالة زا دة للى كونب حيا  وللى كونب لالمال

إن همين الوصفان مي كونب سميعا بصيرا   ومما البانب فهو قولهم:      
 يرجعان إلى اإلدراك و  إلى العلمل

وهما غير صحي ؛ فالسمع والبصر يرجع معناهما إلى اإلدراك؛ إ  منب إدراك     
مخصوص؛ فالسمع هو إدراك المسمولات, مو من مأنب من يسمع, والبصر 

 ل(2)هو إدراك المبصرات, مو من مأنب من ُيبصر

                                 
 (ل26مصوب الدين  )ص 1
-1614/ص3( انظةةةةر: موسةةةةولة العقيةةةةدة واألديةةةةان والفةةةةرل والمةةةةماهب المعاصةةةةرة  )ا2)

 (ل1616
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 مةالخات
 مبرز نتا ت همه الدراسة:

تعار  مقوالهم  في مأخم مسماء اهلل الحسنى: فالبدداديون للى من  -1
مسماء اهلل تعالى توقيفية, و  مدخب للعقب فيها, ومما البصريون: فليست 

موقوفة لندهم للى السمع, بب يجوز إلباتها من نريل اللدة والعقب والقياس, 
 تدب للى معنى قبي  في نظرهم ولقلهملإن ص  معناها في اللدة, ولم 

تعارءهم في المنهت العام في مسماء اهلل الحسنى؛ فمنهم من ادلى من   -2
مسماء اهلل تعالى متباينة, وادلى قوم منها مترادفة, مع اتفاقهم للى منها 

 محءة   معاني لهال
تعار  مقوالهم في إلبات بع  الصفات للى وجب العموم؛ فممهب مبي  -3
حسين البصري المعتزلي للى القوب بلبوت بع  الصفات كالعلم والقدرة ال

والحياة, وممهب البصريين للى القوب بها كملك من حيث اإلقرار الظاهري, 
ويقابلهم ممهب معتزلة بدداد وهم ممد غلوا في البدلة والنفي, فنفوا هما 

 الصفات ولم يلبتوهال
م من ملبتها كما هو الممهور من تعار  مقوالهم في لبوت األحواب؛ فمنه -4

ممهب مبي هامم, ومن وافقب كالقاءي لبد الجبار, ومنهم من نفاها كما هو 
ممهب ميخهم األوب: مبي للي الجبا ي ومن وافقب, وفيب حجة ظاهرة للنافي 

 للى الملبتل
تعار  مقوالهم في إلبات بع  السمع والبصر؛ فمنهم من تأولها بالعلم,  -5

 هو سميع بال سمع, بصير بال بصرل ومنهم من قاب
تعار  مقوالهم في إلبات اإلرادة والكالم؛ فمنهم من نفاهما مصال, ولم  -  6

يلبت هلل تعالى إرادة و  كالما, ومنهم من البتهما لكن قاب بيرادة محدلة   في 
 محب, وقاب بيلبات كالم محدث   في محبل
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سماء اهلل تعالى   التبار للسمع تناق  معتزلة البصرة المين ادلوا من م -3
في إلباتها, بب يمكن إلباتها بالعقب والقياس, فجعلوا العقب هو الحاكم للى 
لبوت األسماء, لم تناقءوا فنفوا بع  األسماء الواردة في الكتاب والسنة؛ 

وملبتوا سا رها؛ مع من باب األسماء واحد؛ فبأي لقب يحكمون بالنفي 
 واإللبات؟!ل

م فين القوب بلبوت األسماء مع تباينها ونفي معانيها تناق  بيِّن, تناقءه -3
والقوب بلبوتها مع ترادفها ونفي معانيها ممد تناقءا, ومن قاب إنها متباينة 

 مقرب إلى العقب ممن قاب إنها مترادفةل
تناق  معتزلة البصرة المين منلقوا القوب بأن اهلل تعالى موصوف بالعلم,  -2

ياة, والسمع, والبصر, إ  منب لليم لماتب بال للم, قدير لماتب بال والقدرة, والح
قدرة, حي لماتب بال حياة, سميب لماتب بال سمع, بصير لماتب بال بصر؛ إم هما 

 القوب مما يقتءي نفي تلك الصفاتل
تناق  معتزلة البصرة في قولهم: إن اهلل مريد بيرادة محدلة   في محب, -10

  في محب؛ إم يقتءي هما القوب قيام الصفات في غير ومتكلم بكالم محدث 
 المحب القا مة بب؛ وهما من مظهر التناق  وا ءنرابل

تناق  و اءنراب معتزلة بدداد في تأويلهم لصفتي السمع والبصر -11
ن كان  بالعلم؛ إم المعلوم بءرورة العقب والمرع من لكب صفة معنى خاص, وا 

 العلم ملم منهمال
معتزلة حيث نفوا الصفات بحجة تمبيب الخالل بالمخلول وفي تناق  ال-12

مسألة التحسين والتقبي  قاسوا اهلل بخلقب, فوقعوا في التمبيب والمماللة, 
 وحقيقة ممهبهم التعنيب في الصفات, والتمبيب في األفعابل
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ومخيرا مقوب إن هما البحث جهد مقب  فما كان فيب من صواب فبتوفيل اهلل 
ان فيب من خنأ فمن نفسي والمينان  ومستدفر اهلل ومتوب إليب  وحده  وما ك

 وآخر دلوانا من الحمد هلل رب العالمينل
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 فهرس المراجع والمصادر:
-ملالم الماللفين الزيدية  لبد السالم الوجيب  مالسسة ا مام زيد بن للي -

 مل1222هة/1420األردن  النبعة األولى 
زي  تحقيل: محمد السقا  المكتبة األزهرية األربعين في مصوب الدين  الرا -

 م2016ه/1433القاهرة  -للتراث
األسماء والصفات  البيهقي  المحقل : لبد اهلل بن محمد الحامدي  مكتبة  -

 جدة  النبعة : األولىل –السوادي 
ا نتصار والرد للى ابن الرواندي الملحد  ألبي الحسين الخيَّان, دار الندوة  -

 مل1233نان  لب-اإلسالمية
بيروت  –الفرل بين الفرل لعبد القاهر البددادي  دار اآلفال الجديدة -

 ل1233النبعة: اللانية  
المنالب العالية من العلم األلهي  الرازي  تحقيل: محمد السقا  منمورات  -

بيروت  النبعة األولى -المريف الرءي و دار الكتاب العربي
 مل1233هة/1403

مية  المحقل: لبد العزيز بن صال  النويان  مءواء النبوات, ابن تي -
 م2000هة/1420الريا   النبعة: األولى  -السلف

تاا العروس من جواهر القاموس  الزَّبيدي  المحقل: مجمولة من  -
 المحققين  دار الهدايةل

رسالتب ألهب زبيد في الرد للى من منكر الحرف والصوت  تحقيل: محمد  -
المدينة  النبعة األولى -مركز البحث العلمي واحياء التراث باكريم بالبد اهلل 

 هل1413
مفاء العليب  تحقيل: محمد بدر الدين مبو فراس النعساني الحلبي  دار  -

 ل1233 – 1323بيروت   -الفكر 
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صحي  البخاري  المحقل: محمد الناصر  دار نول النجاة النبعة:  -  
 هةل1422األولى  

 1414 -بيروت  النبعة اللاللة  –نظور  دار صادر لسان العرب  ألبن م -
 هةل

ياك نستعين  ابن القيم  تحقيل :  - مدارا السالكين بين منازب إياك نعبد وا 
 – 1323بيروت  النبعة اللانية    –محمد حامد الفقي   دار الكتاب العربي 

 ل1233
المحقل:  منهاا السنة النبوية  في نق  كالم الميعة القدرية  ابن تيمية  -

محمد رماد سالم  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  النبعة األولى  
 مل1236 -هة 1406

ميزان ا لتداب  المهبي  تحقيل: للي محمد البجاوي  دار المعرفة للنبالة  -
 مل 1263 -هة  1332لبنان  النبعة األولى   –والنمر  بيروت 

عنلة والجهمية  ابن القيم الجوزية  اجتماع الجيوش اإلسالمية للى غزو الم-
 ل1234 – 1404بيروت  النبعة األولى    –دار الكتب العلمية 

-1346بيروت  النبعة األولى  -مصوب الدين  البددادي  دار صادر-
 مل1223

إلالم الموقعين لن رب العالمين  ابن قيم الجوزية  تحقيل: محمد لبد -
 ييروت -السالم إبراهيم  دار الكتب العلمية 

اإلبانة لن مصوب الديانة  األمعري  المحقل: فوقية حسين محمود  دار -
 ل1323القاهرة  النبعة: األولى   –األنصار 

ا ختالف في اللفظ والرد للى الجهمية والممبهة  ابن قتيبة  المحقل: لمر -
 بن محمود مبو لمر  دار الرايةل
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حمد موسى  مكتبة ا رماد  الجويني  تحقيل: للى لبد الحميد وم-
 مل1250-1362مصر  -الخانجي

 مل 2002األلالم  للزركلي  دار العلم للماليين  النبعة الخامسة لمر -
البحث لن مدلة التكفير والتفسيل  مبو القاسم البستي  تحقيل: ويلفرد -  

 مادلونك و زابينب امميتكب  مركز نمر دانمكاهيل
 –سابع  الموكاني  دار المعرفة البدر النالع بمحاسن من بعد القرن ال-

 بيروتل
 –التدمرية  ابن تيمية  تحقيل: محمد بن لودة السعوي  مكتبة العبيكان -

 مل2000 -هة 1421الريا   النبعة: السادسة 
محمد لبد  التمهيد  ابن لبد البر  تحقيل : مصنفى بن محمد العلوي ,-

 ل1333المدرب    -مية الكبير البكري  وزارة لموم األوقاف والمالون اإلسال
-التمهيد  الباقالني  تصحي : رتمرد يوسف مكارلي  المكتبة المرقية-

 بيروتل
 –التوحيد  ابن خزيمة  المحقل : لبد العزيز المهوان  مكتبة الرمد -

 مل1224 -هة 1414الريا   النبعة : الخامسة   
بن حسن  الجواب الصحي  لمن بدب دين المسي   ابن تيمية  تحقيل: للي-  

 مل1222هة / 1412وآخرون  دار العاصمة  السعودية, النبعة: اللانية  
الفا ل في مصوب الدين  المالحمي  تحقيل: فيصب بدر لون  دار الكتب -

 والولا ل القوميةل
 القاهرةل –الفصب في الملب واألهواء والنحب  ابن حزم  مكتبة الخانجي -
ب الحسنى  محمد بن صال  بن محمد القوالد المللى في صفات اهلل ومسما -

العليمين  الجامعة اإلسالمية  المدينة المنورة  النبعة: اللاللة  
 مل2001هة/1421



 

 
555 

 1403 -بيروت  النبعة: اللاللة  –الكماف  الزمخمري  دار الكتاب العربي -
 هةل
 المحلَّى باآللار, ابن حزم  دار الفكر, بيروتل-
الريا   النبعة الخامسة -عتل  مكتبة الرمدالمعتزلة ومصولهم الخمسة  الم-

 هةل 1432
 لندنل-المعتمد في مصوب الدين  المالحمي  تحقيل: ويلفرد مادلونغ  الهدى-
المدني في مبواب العدب والتوحيد  لبد الجبار الهمماني  تحقيل: نب حسين -

 وآخرون  الدار المصرية للتأليف والترجمةل
 سسة الحلبيل الملب والنحب  المهرستاني  مال -
المنية واألمب  لبد الجبار الهمماني  تحقيل: لصام الدين محمد  دار -

 اإلسكندريةل-المعرفة الجامعية
 -هة1416  1بدا ع الفوا د  بن القيِّم  دار لالم الفوا د  ن:-
بيروت  دراسة  –تاريت بدداد  الخنيب البددادي  دار الكتب العلمية -

 ه 1413لنا  النبعة األولى  وتحقيل: مصنفى لبد القادر 
بيروت  -حلية األولياء ونبقات األصفياء  األصبهاني  دار الكتاب العربي-

 ل1405سنة النمر 
درء التعار    بن تيمية  تحقيل: الدكتور محمد رماد سالم  جامعة اإلمام -

محمد بن سعود اإلسالمية  المملكة العربية السعودية  النبعة: اللانية  
 مل1221-هة1411

مم التأويب  ابن قدامة المقدسي  المحقل: بدر بن لبد اهلل البدر  الدار -
 ل1406الكويت  النبعة: األولى   –السلفية 

 1405رسا ب المرتءى  المريف المرتءى  تحقيل: محمد الحسيني  لام -
 هةل
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مَحمَّد كاِمب قره بللي  دار  -سنن مبو داود  المحقل: مَعيب األرنالون -
 هةل 1430العالمية  النبعة: األولى   الرسالة

سير ملالم النبالء  للمهبي  مجمولة من المحققين بيمراف الميت معيب -
 مل  1235هة /  1405األرناالون  مالسسة الرسالة  النبعة : اللاللة   

دممل  -ممرات المهب  العبكري  تحقيل: محمود األرناالون  دار ابن كلير-
 مل 1236 -هة  1406النبعة األولى  

مرح األسماء الحسنى  الرازي  راجعب: نب لبد الرالوف  مكتبة الكليات -
 مل1236هة/1326القاهرة  -األزهرية

 هةل1430مرح األصبهانية   بن تيمية  دار المنهاا  النبعة: األولى, لام: -
مرح األصوب الخمسة  تحقيل: لبدالكريم للمان  مكتبة وهبة  مصر  -

 مل 1265-هة1334النبعة األولى  
مرح العقيدة النحاوية  ابن مبي العز    تحقيل: لبد اهلل لبد المحسن -

-ه1424بيروت  النبعة اللانية-التركي و معيب األرنالون  مالسسة الرسالة
 مل2003

بيروت   –صحي  ابن حبان   المحقل: معيب األرنالون  مالسسة الرسالة -
 ل 1223 - 1414النبعة اللانية  

ة الكبرى  السبكي تحقيل: محمود محمد النناحي وآخرون  نبقات المافعي-
 ه 1413هجر للنبالة والنمر والتوزيع  النبعة: اللانية  

غاية المرام في للم الكالم  اآلمدي  تحقيل :حسن لبد اللنيف  المجلس - 
 ل1321القاهرة    -األللى للم ون اإلسالمية 

الهمماني وآخرون  تحقيل: فءب ا لتزاب ونبقات المعتزلة   لبد الجبار -
 هةل1323تونس   -فالاد سيد  الدار التونسية
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كتاب المقا ت   الجبا ي  تحقيل: موزكان مممك وآخرون  اسننبوب  -
 مل2012

األردن  -كتاب المقا ت  البلخي  تحقيل: حسين خانصو وآخرون  دار الفت -
 مل2013

هند  مالسسة األللمي ال –لسان الميزان  تحقيل: دا رة المعرف النظامية -
 هةل1320للمنبولات بيروت  النبعة: اللانية  

مجموع الفتاوى  ابن تيمية  المحقل: لبدالرحمن بن محمد بن قاسم  مجمع -
الملك فهد لنبالة المصحف المريف  المدينة النبوية  المملكة العربية 

 لم1225-هة1416السعودية  
عنلة  ابن الموصلي المحقل: مختصر الصوالل المرسلة للى الجهمية والم-

 -هة 1422مصر  النبعة: األولى   –سيد إبراهيم  دار الحديث  القاهرة 
 مل2001

 –مسند ا مام محمد  المحقل: السيد مبو المعاني النوريل  لالم الكتب -
 مل  1223هجرية  1412بيروت  النبعة: األولى  

م محمد هارون  دار معجم  مقاييس اللدة  بن فارس  المحقل: لبد السال-
 مل1232 -هة 1322الفكر  

مقا ت اإلسالميين  واختالف المصلين  مبو الحسن األمعري  المحقل: نعيم -
 مل 2005-هة1426زرزور  المكتبة العصرية  النبعة األولى  

موسولة العقيدة واألديان والفرل والمماهب المعاصرة  مجمولة من العلماء  -
لكة العربية السعودية  النبعة األولى المم-دار التوحيد للنمر

 مل2013هة/1432
نق  اإلمام مبي سعيد للمان بن سعيد للى المريسي الجهمي العنيد فيما -

إفترى للى اهلل لزوجب من التوحيد  مبي سعيد للمان بن سعيد  تحقيل : 
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الريا    النبعة األولى    -دلرميد بن حسن األلمعي  مكتبة الرميد  
 ل1223

-ية ا قدام  المهرستاني  حرره: ملفريد جيوم  مكتبة اللقافة الدينيةنها- 
 مل2002هة/1430القاهرة  النبعة األولى 

 لبنانل-وفيات األليان  ابن خلكان  تحقيل احسان لباس  دار اللقافة-


