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 رائهم آبيان مقاصد املتكلمني واجلمع بني 

  ( لفكر الشهاب السهروردي العقدي) دراسة 

 إعداد

  عبد الرؤف حممود عبد الرؤف حممد د. 

 مىجز عه البحث

سفروردي خاصة فقؿا يتعؾؼ يفدف هذا البحث إلك بقان الػؽر العؼدي الخاص بالشفاب ال

ببقان مققػف مـ آراء الؿتؽؾؿقـ ، حقث سعك لبقان مؼاصدهؿ ، ومحاولة الجؿع بقـ آرائفؿ ، 

أو كؼد بعضفا إذا دطتف الضرورة لذلؽ ، وقد اطتؿد البحث طؾك الؿـفج التحؾقؾل ، والؿـفج 

 الؿؼارن يف بعض الؿسائؾ .

 ة ، وقد جاء التقسوم طلى النحو التالي :وقد قسم البحث لمقدمة وأربعة مباحث ، وخاتم

 التعريػ باإلمام السفروردي ، وبقان مـفجف . المبحث األول :

 األسؿاء والصػات . المبحث الثاين :

 رؤية اهلل تعالك . المبحث الثالث :

 أفعال العباد . المبحث الرابع :

 وتشتؿؾ طؾك أهؿ كتائج البحث . الخاتمة :

ولة اإلمام السفروردي إلزالة الخالف بقـ صقائػ األمة وضفر مـ خالل البحث محا

معتؿدا طؾك كؼاط القفاق التل بقـفؿ جؿقعا ، داطقا إلك كبذ الفقى والعصبقة الؿذهبقة حتك 

 تتحؼؼ الؿعرفة طؾك كحق صحقح .

رؤية مؼاصد الؿتؽؾؿقـ ، السفروردي ، صػة الؽالم ، أفعال العباد ،  الكلمات المفتاحوة :

 ك.اهلل تعال
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Abstract :  

This research paper aims to clarify the ideological thought of Shehab Al-

Suharwardi, particularly with respect to make his position from the views of the 

speakers, as he sought to indicate their purposes and the attempt to seek and 

incorporate the views or criticize some of them if it is necessary. The research 

relied on the analytical and comparative approaches to some issues . 

The research has been divided into an introduction, four parts, and an 

introduction :The first part : identification of Al-Imam Suharwardi, and clarification 

of his methodology . 

The second part: the names and attributes of God  . The third part: seeing God 

Almighty .The fourth part: God’s servants acts  . Conclusion: the most essential 

results . 

As shown by the study, the attempt of Al-Imam Al-Suharwardi to bridge the 

differences between various Islamic schools based on the points of convergence 

between all of the sects, calling for leaving off the doctrinal sectarian and whims, 

so that the knowledge can be properly achieveder 

Key Words: The Purposes of Speakers, Suhrawardi,  God’s servants acts, 

Seeing God Almighty. 
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 المقذمة
الحؿد هلل رب العالؿقـ ، الذي بقده األمر وهق طؾك كؾ شلء قدير . والصالة      

 والسالم طؾك أفضؾ خؾؼ اهلل أجؿعقـ سقدكا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ .

 وبعد  ،،،،،،

فؾؼد ذخر التاريخ الؽالمل بالحديث طـ خصقمات كالمقة يف مسائؾ متـقطة ، سقاء 

 ق ، وأحقاكا بقـ صقائػ يف الػرقة كػسفا .بقـ أفراد أو بقـ فر

وقد كحك االختالف يف كثقر مـ مقاضعف كاحقة الخالف ، بؾ والتسػقف والتػسقؼ ، 

 وأحقاكا اإلخراج مـ الؿؾة .

الؿضؿار ، مثؾ مسللة الؽالم ، وقد خؾد التاريخ شفرة بعض الؿسائؾ يف هذا 

 عباد ، والػعؾ اإللفل .مسللة األسؿاء والصػات طؾك العؿقم ، وأفعال ال أو

وأمام هذه االختالفات حاول بعض العؾؿاء تؼريب وجفات الـظر بقـ الؿختؾػقـ 

لؾقصقل الك كؼطة تؼارب تذيب الخالفات ، وتحقؾفا إلك مجرد خالفات لػظقة : ال 

 .ضاهرة الحؽؿ بالؾقازم طؾك الخصقمداطل إلصدار أحؽام طؼبفا ، خصقصا بعد تػشل 

عؾؿاء اإلمام شفاب الديـ طؿر السفروردي ، أو السفروردي وكان مـ همالء ال

صاحب الؿعارف طؾك الـحق الذي اشتفر بف ، والذي حاول التؿاس األطذار ، وبقان 

الؿؼاصد ، و تقضقح كقع االختالف خاصة إذا تعؾؼ األمر بلحد أقطاب أهؾ السـة 

 والجؿاطة .

صقة الؿتػردة طؾؿا وطؿال بقـ وهذا كان أحد أهؿ أسباب اختقار البحث يف هذه الشخ

أقراهنا ، وذلؽ لؾقققف طؾك هذه الؿحاولة التل أثؿرت يف حقـفا بقـ صقائػ الؿجتؿع ، 

ولعؾـا كستػقد مـفا يف هذه األيام ، خاصة وأهنا بـقت طؾك أساس مـفجل طؾؿل رصقـ ، 
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ا لؿ يراع الققت الؿخصقص بؾ راطك الؿسائؾ الؿطروحة ، والتل يتجدد الؽالم طـف

 بقـ الػقـة واألخرى .

وقد كحك الفقى جاكبا ، ووقػ باالختالف طـد حده ، دون زيادة أو كؼصان مع الـظر 

لجؿقع الؿتؽؾؿقـ كظرة واحدة ذاتقة مقضقطقة ، وإن اختؾػت طؾؿقا ، فال حؽؿ طؾك 

 أحد مـ أهؾ الؼبؾة بالخروج طـفا لؿجرد اختالف قد يؽقن لػظقا .

ربعة مباحث ، وخاتمة ، وقد جاء التقسوم طلى النحو وقد قسمت البحث لمقدمة وأ

 التالي :

 التعريػ باإلمام السفروردي ، وبقان مـفجف . المبحث األول :

 األسؿاء والصػات . المبحث الثاين :

 رؤية اهلل تعالك . المبحث الثالث :

 أفعال العباد . المبحث الرابع :

 وتشتؿؾ طؾك أهؿ كتائج البحث . الخاتمة :

عت مـفج التحؾقؾ ألققال اإلمام مع الؿـفج الؿؼارن يف كثقر مـ األحقان ، معتؿدا واتب

طؾك كتابف ) أطالم الفدى ( الذي خصف ببقان مسائؾ االطتؼاد ، ثؿ طززت الػؽرة 

الؿطروحة بؽتبف األخرى ، خصقصا أهنا ال تخرج يف كثقر مـ معاكقفا طـ الذي ذكره يف 

 كتابف أطالم الفدى .

تعالى التوفوق والسداد والقبول باإلحسان . وصل اللهم طلى سودىا محمد  أسيل اهلل

 ،،،وطلى آله وصحبه وسلم تسلوما كثورا 
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 المبحث األول

 التعرٌف باإلمام السهروردي وبٍان مىهجه

شفاب الديـ أبق حػص وأبق طبداهلل طؿر بـ محؿد بـ طبداهلل بـ محؿد بـ طبداهلل 

. قدوة أهؾ  (2) التقؿل البؽري السفروردي الصقيف ثؿ البغدادي  بـ سعد الؼرشلا

التقحقد ، وشقخ العارفقـ ، ولد سـة تسع وثالثقـ وخؿسؿائة بسفرورد ، وقدم بغداد ، 

ف ، وصحب طؿف أبا الـجقب هـ( فسؿع مـ557فؾحؼ هبا هبة الديـ بـ الشبؾل )

لؿعارف يف بقان صريؼة ارف ا، وتػؼف وتػــ وصـػ التصاكقػ ، ومـفا طقهـ(562)

، واكتفت إلقف تربقة الؿريديـ ، وتسؾقؽ العباد ، ومشقخة العراق ، وقال الذهبل : الؼقم

 (0) لؿ يخؾػ بعده مثؾف .

قرأ الػؼف والخالف والعربقة ، وسؿع ، ثؿ الزم الخؾقة ، والذكر إلك أن خطر لف طـد 

بؿدرسة طؿف ، فؽان يتؽؾؿ ، فعؼد مجؾس القطظ  (2)طؾق سـف أن يظفر لؾـاس ويتؽؾؿ 

بؽالم مػقد مـ غقر تزويؼ ، ويحضر طـده خؾؼ طظقؿ ، وضفر لف الؼبقل طـد الخاص 

والعام ، واشتفر اسؿف ، وقصد مـ األقطار ، وضفرت بركات أكػاسف طؾك خؾؼ مـ 

                                                        

، تحؼقؼ : الشقخ شعقب األركموط . ممسسة الرسالة .  272ص  00(  الحافظ الذهبل : سقر أطالم الـبالء . جـ 2)

 م . 2992هـ ، 2222.  9بقروت . لبـان . ط 

 –. تحؼقؼ طبدالؼادر األركموط ، محؿقد األركموط . دار ابـ كثقر  252ص  5( ابـ العؿاد : شذرات الذهب جـ 0)

 هـ  .2226دمشؼ . سقريا 

( هـا لطقػة يجب التـبقف طؾقفا ، وهل أن الصقفقة الؿتحؼؼقـ ال يذهبقن لؾخؾقة إال إذا اصطحبقا أدواهتا التل مـ 2)

، ثؿ إن الخؾقة لقست مؼصقدة لذاهتا طـدهؿ ، وإال ما خرجقا مـفا ، لؽـفؿ إذا دطتفؿ أهؿفا العؾؿ الشرطل 

 الحاجة الك إهنائفا فنهنؿ يخرجقن مـفا  .
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 .(2)العصاة فتابقا ، ووصؾ بف خؾؼ إلك اهلل ، وصار أصحابف كالـجقم  

هـ ( ، وسؿع الحديث مـ جؿاطة ، 562الجقالين )  وقد صحب الشقخ طبدالؼادر

 .(0)وطؿل يف آخر طؿره وأقعد ، ومع ذلؽ فؿا أخؾ بشلء مـ أوراده 

تتؾؿذ الشفاب السفروردي طؾك طدد مـ أهؾ الػضؾ والعؾؿ ، مثؾ الؿظػر هبة اهلل 

، وأبق زرطة : هـ ( 562هـ( ، وأبق الػتح أحؿد بـ سؾؿان بـ البطل ) 557الشبؾل )

هـ ( ، 555هـ ( ، و أبق الػتقح الطائل الفؿذاين ) 566محؿد بـ صاهر الؿؼدسل )  

 .(2)وغقرهؿ ، وتتؾؿذ طؾك يديف خؾؼ كثقر 

وكان أطظؿ مشايخف أثرا طؿف أبق الـجقب السفروردي الذي أخذ طـف التصقف 

 .(2)والقطظ ، والشقخ اإلمام طبدالؼادر الجقالين 

إلمام السفروردي يف الػؼف والتصقف ، ويف أصقل الديـ ، ومـ أشفر كتبف ، ألػ ا

والذي بف يعرف ، كتابف يف طؾؿ السؾقك والتصقف الؿقسقم ب ) طقارف الؿعارف ( ، 

 .(5)فقؼال الشفاب صاحب العقارف يف مؼابؾ الشفاب السفروردي الؿؼتقل 

                                                        

 . 272ص  00( سقر أطالم الـبالء جـ 2)

. تحؼقؼ . د/ محؿقد الطـاحل ، د /طبدالػتاح  222ص  8( تاج الديـ السبؽل : صبؼات الشافعقة الؽربى . جـ 0)

 هـ  .2222.  0الؼاهرة . ط  –لحؾق . دار هجر ا

 بتصرف . 229ص  8(  اكظر : صبؼات الشافعقة الؽربى جـ 2)

هـ ، 2228 2لبـان. ط  -. دار إحقاء الرتاث العربل . بقروت  260ص  22(  اكظر : ابـ كثقر : البداية والـفاية جـ 2)

 . 229ص  8م . واكظر : صبؼات الشافعقة الؽربى جـ 2988

يحقك بـ حبش بـ أمقرك، أبق الػتقح، شفاب الديـ، السفروردي: فقؾسقف، اختؾػ الؿمرخقن يف اسؿف . (  5)
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فدى وطؼقدة أرباب التؼك ، إرشاد كغبة البقان يف تػسقر الؼرآن ، أطالم ال وله أيضا :

الؿريديـ واتحاد الطالبقـ يف التصقف ، األسؿاء األربعقن اإلدريسقة ، رشػ الـصائح 

اإليؿاكقة وكشػ الػضائح الققكاكقة ، رسالة يف السؾقك ، رسالة السقر والطقر ، هبجة 

  .(2)األبرار يف الؿـاقب الغقثقة ، الرحقؼ الؿختقم لذوي العؼقل والػفقم 

 .(0)هـ 620تقيف الشفاب السفروردي يف مستفؾ الؿحرم ببغداد سـة 

لؿ يصرح الشفاب بؿذهبف يف اختقار مسائؾ االطتؼاد ، ولعؾ مرجع ذلؽ لؿا جرى 

بقـف وبقـ الشقخ طبدالؼادر الجقالين حقـ أراد أن يؼرأ يف طؾؿ الؽالم ، فلجابف الشقخ : 

مـ زاد الؼرب ، ويف رواية أخرى يحؽقفا الشفاب طـ كػسف  ما هق مـ زاد الؼرب ، ما هق

قائال : ) كـت أتػؼف يف صباي ، فخطر لل ن أقرأ شقئا مـ طؾؿ الؽالم ، وطزمت طؾك 

ذلؽ مـ غقر أن أتؽؾؿ بف ، فصؾقت مع طؿل أبل الـجقب ، فحضر طـده الشقخ 

لػؼف ، وقؿت فؼبؾت طبدالؼادر مسؾؿا ، فسللف طؿل الدطاء لل ، وذكر لف أين مشتغؾ با

                                                                                                                                                                     

ولد يف سفرورد )مـ قرى زكجان يف العراق العجؿل( وكشل بؿراغة، وسافر إلك حؾب، فـسب إلك اكحالل 

حة دمف، فسجـف الؿؾؽ الظاهر العؼقدة ، وكان طؾؿف أكثر مـ طؼؾف )كؿا يؼقل ابـ خؾؽان( فلفتك العؾؿاء بنبا

غازي ، وخـؼف يف سجـف بؼؾعة حؾب  ، مـ كتبف  التؾقيحات ، هقاكؾ الـقر  ، الؿشارع والؿطارحات ، و 

األسؿاء االدريسقة ، و األلقاح العؿادية ، و الؿـاجاة ، و مؼامات الصقفقة ومعاين مصطؾحاهتؿ ، رسالة يف 

. دار العؾؿ  222ص  8اإلشراق . اكظر : الزركؾل : األطالم جـ اطتؼاد الحؽؿاء ، و التـؼقحات ، وحؽؿة 

 م .2982 5لبـان ط –لؾؿاليقـ . بقروت 

 لبـان . بدون  .–. دار إحقاء الرتاث العربل . بقروت  786ص  2( إسؿاطقؾ الباباين : هدية العارفقـ جـ 2)

 لبـان  .–دار صادر .بقروت  . تحؼقؼ : إحسان طباس . 228ص  2( ابـ خؾؽان : وفقات األطقان جـ 0)
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يده ، فلخذ يدي فؼال : تب مؿا طزمت طؾقف مـ االشتغال بف ، فنكؽ تػؾح ، ثؿ سؽت ، 

ولؿ يتغقر طزمل طـ االشتغال بالؽالم ، حتك شقشت طؾل جؿقع أحقالل ، وتؽدر 

، قال : فتبت إلك اهلل تعالك مـ ذلؽ الققم  (2)وقتل ، فعؾؿت أن ذلؽ بؿخالػة الشقخ

 .(0)صؾحت حالل ، وصاب قؾبل ( ورجعت طـف ، ف

فالشقخ زهد يف دراسة طؾؿ الؽالم ، ولؿ يقضح الخػل مـ كػسف فقف امثاال ألمر 

 شقخف ، فؾؿاذا طاد وكتب يف هذه الؿسائؾ مرة أخرى ؟!!

الحؼ أكف طـد تصػح كتب اإلمام السفروردي ، وحديثف الدائؿ فقفا طـ العقدة 

الل مـ الخالف الؿمدي لؾتـاحر ، يظفر الجقاب بالػؽر العؼدي إلك مـبعف الصايف الخ

 طـ السمال .

وهق البقان والدطقة إلك  :والذي يتلخص يف غرض الشهاب من الكتابة يف هذا الفن 

اإلصالح وكبذ الخالف : إذ إكف ما يؾبث أن يتحدث طـ مسللة مختؾػ فقفا إال ويذكر 

مع القؼقـ بلن طؼقل الصحابة  ان العفد الـبقي لؿ يحدث فقف اختالف يف هذه الؿسللة ،

 الؽرام كاكت تستقطب وتػفؿ هذه الؿسائؾ طؼال وديـا .

ولذا فنكف أبرز يف الؿسائؾ الشائع االختالف حقلفا ، مبقـا مؼاصد الؿتؽؾؿقـ مـفا ، 

جامعا بقـ آرائفؿ ، داطقا إياهؿ إلك كبذ الخالف والتعصب والفقى . وذلؽ ألكف يرى 

ة االختالف ، كؿا ال يجقز تؽػقر أحد مـفؿ ، وأهنؿ جؿقعا أكف ال يجقز ألهؾ الؼبؾ

                                                        

 . 228ص  02(  سقر أطالم الـبالء جـ 2)

د/ طبدالرحؿـ بـ سؾقؿان . تحؼقؼ :  020ص  0(  اكظر : ابـ رجب الحـبؾل : ذيؾ صبؼات الحـابؾة جـ 0)

 م.0225هـ ، 2205 2. مؽتبة العبقؽان . الرياض . ط العثقؿقـ
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اجتفدوا يف بقان الؿسائؾ الؿختؾػ حقلفا فقؼقل : ) اطؾؿ أن الغرائز طؾك اختالففا 

وتـقطفا ، ال تتػؼ البقاصـ طؾك صػاء الػفؿ ، وال يفتدي بلسرها الحؼ الصرف ، وال 

اكظر إلك الؿؼاصد إذ كؾ  يزالقن مختؾػقـ إال مـ رحؿ ربؽ ولذلؽ خؾؼفؿ ، ولؽـ

مـفؿ يتحرى ويجتفد يف إصابة الثقاب ، فؿـ رأيتف تحت طصؿة اإلسالم ، مؾتزما 

باألحؽام ، معرتفا بالحالل والحرام ، متقجفا إلك بقت اهلل الحرام ، اطتؼد أكف أخقك 

الؿسؾؿ ، ثؿ اطؾؿ أن كثقرا مـ أهؾ العؾؿ قد يظفر لف صحة ققل الخصؿ ، ولؽـ لؿا 

ألتباع مـ العقام مؾتزمقـ بعؼقدتف يؽره أن يظفر ما يضؿره كقال يؽسد سققف يرى ا

طـدهؿ ، فاكظر إلك هذه الػتـة ، أو يصقر العالؿ تبعا لؾعامل ، وكان األجدر أن يؽقن 

 .  (2) األمر بعؽس ذلؽ (

هق بقان الؿؼاصد ،  فمقصده الواضح من الخوض يف طلم الكالم والكتابة فوه :

 ع ، وكبذ الخالف .وتحرير الـزا

، وطـدما  (0)لؽـ طـد مؼاركة هذا الـص األخقر مع كص لإلمام أبق الحسـ األشعري

كجد الشفاب يـتصر دوما لؾؿذهب األشعري يف مؼابؾ مذهب الؿعتزلة ، ويحاول 

الصؾح بقـ األشاطرة والحـابؾة ، كستـتج أشعرية الشفاب ، وإن كان مـتؿقا فقفا 

بق الحسـ ، وخاصة ما قرره يف كتابقف اإلباكة ، ومؼاالت لصاحب الؿذهب اإلمام أ

 اإلسالمققـ ، وسقليت تػصقؾ ذلؽ يف ثـايا البحث بنذن اهلل تعالك .

                                                        

. كشره : إغـاصققس طبده خؾقػة . 075دة أرباب التؼك ص ( شفاب الديـ السفروردي : أطالم الفدى وطؼق2)

 م .2962لسـة  58جريدة الؿشرق . لبـان طدد 

. تحؼقؼ هؾؿقت ريرت . دار إحقاء الرتاث  092(  اكظر : اإلمام أبق الحسـ األشعري : مؼاالت اإلسالمققـ ص 0)

 .2العربل .بقروت ط 
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يتؾخص مـفج اإلمام السفروردي يف استخدام مـفج التحؾقؾ االكتؼائل ، ففق يعتؿد 

لحديث طـفا ، فقسفب الحديث يف يف كتبف طؾك مـفج االكتؼاء لؾؿسائؾ التل يقد ا

بعضفا ، ويذكر بعضفا اآلخر طرضا ، وهق بذلؽ لؿ يغص يف طؿؼ وتػاصقؾ الؿسائؾ 

التل ذكرها ، حتك طـد حديثف طـ الؿؼاصد ، لؿ يعدد آراء الػرق يف الؿسللة محؾ 

 البحث ، وقد ألؿحت مسبؼا الك السبب يف ذلؽ  .

ريب ، والتسديد بقـ اآلراء خاصة حقـ ويعتؿد اإلمام يف مـفجف طؾك صريؼة التؼ

اختالف أهؾ السـة مع بعضفؿ ، مثؾ حديثف طـ مسللة الـصقص الؿقهؿة لؾتشبقف ، وما 

 . -طؾك حد ققلف  –جرى فقفا بقـ بعض الحـابؾة ، وبعض األشاطرة 

ويف سبقؾ ذلؽ فنكف قد يذكر أققاال ال يعتد هبا اطتدادا كامال بغرض تللقػ الؼؾقب ، 

التقققػ ، فال يتؽؾؿ برأيف ،  ـزاع ، معتؿدا يف كؾ أققالف وتػصقالهتا طؾكوفض ال

يـؼؾ رأي غقره ، صالؿا أن التقققػ لؿ يرد بف ، ويمكد هق كػسف هذا الؿـفج بلكثر مـ  أو

كص ، وكجده طؿؾقا طـده طـد ذكره الصػات اإللفقة ، ففق يعدد الصػات التل وردت يف 

لصػات التل ذكرت معاكقفا ، فال يذكر صػة الؼدم ، وال الؼرآن والسـة صراحة ، دون ا

 الؼقام بالـػس كؿسؿقات لؾصػات معؾال ذلؽ بعدم ورود التقققػ .

ويػرق السفروردي بقـ اطتؼاد الؼؾب بؿا يـبغل اإليؿان بف ، وبقـ طؾؿ العؼقدة كعؾؿ 

أكف  دفاطل طـ الديـ اإلسالمل ، فؿثال كراه يمول صػات مقهؿة مصحقبا باطرتافف

يممـ بعدم التلويؾ ، ولؽـ دفعف إلقف البقان وإضفار الحجة ، ويممـ بجقاز رؤية األكبقاء 

 هلل تعالك يف الدكقا ، لؽـف يؿتـع طـ الؼقل بف ألكف لؿ يرد بف التقققػ .

ويرى الشفاب أكف لق أخذ الجؿقع بالتقققػ ، وبخرب الصادق ، وطاد الجؿقع إلك 
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مـ األهقاء ، والؼؾقب مـ العصبقات الؿذهبقة والؼبؾقة ، زمـ الـبقة ، وخؾت األفؽار 

وكبذ الجدال العؼقؿ ، طـد دراسة الؿسائؾ الديـقة  لذابت الـزاطات ، وصػت الؼؾقب ، 

وأصبح الػؽر مقجفا لؾدفاع طـ الديـ ولقس لالختالف فقف ، وقد ضفر ذلؽ واضحا 

 هنا الخالقة مـ الفقاء .جؾقا يف كتابف أطالم الفدي حقـ طرف العؼقدة الصحقحة بل

، ا آلراء الشفاب يف مسائؾ العؼقدةيعد سرد –كؿا أشرت يف الؿؼدمة  –وهذا الؽتاب 

وهق كذلؽ شرح مػصؾ ، أو يؿؽـ الؼقل إكف حاشقة شارحة لجزء العؼقدة الذي ذكره 

 طؿف أبق الـجقب يف بدء كتابف آداب الؿريديـ .

بقـ الؽتابقـ ، فؾؼد رتب الشفاب كتابف  وهذا االستـتاج تمكده الؿالحظة والؿؼاركة

 طؾك كػس ترتقب كتاب آداب الؿريديـ ، بؾ إكف قد كؼؾ بعض العبارات بتؿامفا .

، الرجقع لؾغاية مـ الؿعرفة والعؾؿويف الـفاية فنن اإلمام السفروردي ، يرى ضرورة 

ؿعرفة ، وهل التزود مـفا بؿا يـػع الؿسؾؿ يف طؿؾف ، واالشتغال بالعؿؾ بؿؼتضك ال

ولقس الؿعرفة لؿجرد الؿعرفة وقصد التزود هبا لؾجدال الؿتبع لؾفقى الؼائؿ طؾك 

  العصبقة .
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 المبحث الثاوً

 األسماء والصفات

اختؾػ العؾؿاء يف تعريػ واشتؼاق االسؿ ، فؼقؾ مشتؼ مـ القسؿ ، ويعـك بف 

 العالمة طؾك الؿسؿك ، وهذا اختقار الؽقفققـ .

 .(2)لسؿق الذي يعـل العؾق ، وهذا اختقار البصريقـ وققؾ مشتؼ مـ ا

 . (0)هل الحؾقة ، وهل األمارة الؼائؿة بذات الؿقصقف الذي يعرف هبا والصفة :

وقد طدد الشفاب السفروردي اشتؼاق االسؿ السابؼ  ، دون ترجقح ألحدهؿا طؾك 

 .(2)اآلخر فؾؿ يحدد هؾ االسؿ مشتؼ مـ السؿق أو مـ السؿة 

معتؼد أهؾ السـة يف أسؿاء اهلل تعالك وصػاتف أهنا تقققػقة ، ال مجال لؾرأي فقفا ، فال 

يجقز تسؿقة اهلل سبحاكف وتعالك بؿا لؿ يسؿ بف كػسف ، وال وصػف إال بؿا وصػ بف كػسف 

 سبحاكف وتعالك .

ري تعالك إذا يف جقاز إصالق األسؿاء والصػات طؾك البا) ال خالف  يقول السعد :

خالف فقؿا لؿ يرد بف إذن وال وإكؿا ال ، وطدم جقازه إذا ورد مـعف، ورد إذن الشرع 

فعـدكا ال  ، ولؿ يؽـ إصالقف مقهؿا مؿا يستحقؾ يف حؼف، وكان هق مقصقفا بؿعـاه ، مـع

 (5)مـا وتققػ إمام الحرمقـ (2)وإلقف مال الؼاضل أبق بؽر، وطـد الؿعتزلة يجقز ، يجقز 

                                                        

 دمشؼ .بدون تاريخ . –. دار الػؽر  706الخالف ص (  أبق بؽر بـ األكباري : اإلكصاف يف مسائؾ 2)

–. تحؼقؼ د/ مازن الؿبارك . دار الػؽر الؿعاصر . بقروت  70(  الشقخ زكريا األكصاري : الحدود األكقؼة ص 0)

 لبـان .

 م 2992تركقا  . –. تحؼقؼ : ياشار دوزكؾل . استـبقل  2(  شفاب الديـ السفروردي : كغبة البقان ص 2)

 هـ . 220ؼاضل أبق بؽر الباقالين (  ال2)

 هـ .278(  إمام الحرمقـ أبق الؿعالل الجقيـل 5)
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 . (2) ( رحؿف اهلل فؼال بجقاز الصػة هـ (  525) ؾ اإلمام الغزاللوفص

وقد اطتؿد اإلمام السفروردي ققل أهؾ السـة ، فاألسؿاء والصػات تقققػقة تطؾؼ 

بنذن الشرع طؾك الـحق الذي ورد فقف دون اجتفاد أو رأي ، واألسؿاء تعقد يف اشتؼاقفا 

صػاتف أثر مـ آثار ربقبقتف يف خؾؼف ،  لصػة مـ الصػات : ) فؾؾف تعالك بؽؾ صػة مـ

وهق مطالب بعبقدية ماليؿة لتؾؽ الصػات ، وهذه الصػات ذاتقة مـ لقازم كؿال 

الذات الؿؼدس ، وما أبرزها إال لـعؾؿفا ، وما ذكرها إال لـػفؿفا ، ولقال ما أخرب وأكزل 

، ) وهلل  (0) بقان ( وففؿ وطؾؿ ، لعظؿ شلن اهلل تعالك أن يتػقه هبا لسان ، أو يعرب طـفا

تعالك األسؿاء الحسـك والصػات العؾك ، ال كسؿقف إال بؿا سؿك بف كػسف ، وال كصػف 

 .(2)إال بؿا وصػ بف قدسف ، فؽؾ اسؿ مـ األسؿاء يـبئ طـ صػة مـ الصػات ( 

وهذا الـص األخقر يربز سببا مـ أسباب دراسة الشفاب السفروردي لؿسللة 

بقان الغاية ، والثؿرة العائدة مـ الؿعرفة والـظر ، وهل األسؿاء والصػات ، وهق 

التخؾؼ باألخالق التل تعـقفا الصػات ، فؾقس مجرد معرفة الصػة ودلقؾفا مطؾقب 

لذاتف ، بؾ ال بد مـ أن يظفر أثر هذه الؿعرفة طؾك سؾقك الؿسؾؿ العارف يف طباداتف 

 ومعامالتف .

                                                        

 –. تحؼقؼ : د/ طبدالرحؿـ طؿقرة . طالؿ الؽتب .بقروت  222ص  2(  السعد التػتازاين : شرح الؿؼاصد جـ 2)

 م .2998 0لبـان  ط 

لػضائح الققكاكقة ورشػ الـصائح . واكظر : شفاب الديـ السفروردي : كشػ ا 072(  أطالم الفدى ص 0)

 م .2999هـ 2202 2الؼاهرة . ط  –. تحؼقؼ د/ طائشة يقسػ الؿـاطل . دار السالم  222اإليؿاكقة ص 

 . 072( أطالم الفدى ص 2)
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، ويعرففؿا بلن  (2)ؿ الصػات إلك صػات ذات وفعؾ يؼر اإلمام السفروردي تؼسق

مـ الصػات ما يعرف مـ ضرورة الذات كالحقاة والؼدرة ، واإلرادة ، والعؾؿ ، )

والؽالم ، والسؿع ، والبصر .  ومـفا ما يطؾؼ باطتبار الخؾؼ ، وضفقرها بظفقر الخؾؼ ، 

 .(0)ووجقدها لؿ يزل كلزلقة الذات ( 

د الصػات وتعدد الذات ، فنن ) تعدد الصػات غقر قادح يف وال تقجد طالقة بقـ تعد

ال يقجد مـ القاحد إال  " ، وبتحؼؼ هذا األمر يبطؾ تقهؿ (2)القحداكقة الصرفة 

 .  (2)("واحد

ثؿ يبطؾ اإلمام السفروردي هذه الؼاطدة بؿبدأ جقاز صدور الؿتعدد مـ القاحد 

، ودع   (5)اهلل خؾؼ آدم طؾك صقرتف (  قائال : ) وخذ يف تصحقح هذا إشارة مـ ققلف ) إن

                                                        

(  اطتؿد اإلمام األشعري تؼسقؿ الصػات إلك صػات ذات وصػات فعؾ ، ثؿ ذكر اختالف الػرق يف تعققـ كؾ 2)

مـ مقصـ مـ كتابف مؼاالت اإلسالمققـ  . اكظر طؾك سبقؾ الؿثال : مؼاالت اإلسالمققـ ص مـفؿا ، يف أكثر 

528  ،529. 

. تحؼقؼ : طؿاد  099- 098. واكظر : الؼاضل الباقالين : تؿفقد األوائؾ ص  222( كشػ الػضائح الققكاكقة ص 0)

 م . 2987 هـ ، 2227 2لبـان  ط –الديـ حقدر . ممسسة الؽتب الثؼافقة . بقروت 

(  الصػات طـد أهؾ السـة زائدة طؾك الذات ، وخالػ يف ذلؽ الؿعتزلة ، وبعض الػالسػة ، وحجتفؿ أن تعدد 2)

الصػات يؼتضل تعدد الذات ، فخروجا مـ تعدد الؼدماء كػقا الصػات وقالقا : إن الصػات هل طقـ الذات . 

 . 72-69ص  2اكظر : شرح الؿؼاصد جـ 

 .022لققكاكقة ص (  كشػ الػضائح ا2)

(  أخرجف مسؾؿ . كتاب الرب والصؾة . باب الـفل طـ ضرب القجف ، وكص الحديث بتؿامف: طـ أبل هريرة، قال: 5)

قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: ويف حديث ابـ حاتؿ، طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  إذا قاتؾ 

. تحؼقؼ : محؿد فماد  0227ص  2طؾك صقرتف . . جـ أحدكؿ أخاه، فؾقجتـب القجف، فنن اهلل خؾؼ آدم 

 لبـان . –طبدالباقل . دار إحقاء الرتاث العربل . بقروت 
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، ولؽـ الؿؼصقد إشارة يػفؿ هبا الؿؼصقد ،  (2)طـؽ الـػقر طـ التلويؾ فنكا الكمول 

فؾؽؾ صقرة معـك ، ولؽؾ معـك صقرة ، والصػات األزلقة معـك لفا صقرة ، 

والصػات اآلدمقة الحاكؿة بالتسخقر والتؿؾقؽ محاكقة لؾصقرة . ثؿ كقضح ذلؽ بلن 

عؾؿ أن التؿؾقؽ والتسخقر تػرد بف اإلكسان ، والصػات الؿتضادة مـ الشفقاكقة ت

، محاكقة لؾجالل والجؿال األزلل ، والؾطػ والؼفر  (0)والغضبة ، الدافعة والجالبة 

 اإللفل ، وهذا وصػ يختص بف اإلكسان .

واألمالك مع شرف حالفؿ مجبقلقن طؾك صػة واحدة ، فؿـفؿ أمالك الرحؿة ال 

ؿع بقـ الؿتضاديـ الدال ب فقفؿ ، وأمالك الغضب ال رحؿة فقفؿ ، فالجغض

، طؾك الؾطػ والؼفر األزلل يختص بف اآلدمل ، وهبذه الخاتؿة يتربهـ بطالن بؿحاكاتف

 .(2)طؾة العؾؾ ، والؼقل بلكف ال يقجد مـ القاحد إال واحد ( 

دلقؾ مـ الشاهد ، ويالحظ يف هذا الـص السابؼ تقجقف الشفاب لرأي الؿعتزلة ، ب

صػات ، التل يحدث فقفا تضاد وهق أن االكسان رغؿ أكف فرد واحد إال أكف متـقع ال

، وهذا ال يؾزم مـف تعدد الذوات بتعدد الصػات ، وبالتالل فنن الؼقل بلن القاحد أيضا

ال يصدر مـف إال واحد باصؾ يف الشاهد ، فالعؾة التل تعؾؾقا هبا غقر صحقحة رغؿ حسـ 

 ؿ يف التعؾؾ هبا .مؼصده

لؾبقان مع بقان الؿؼصد ، وتحرير الـزاع ، وبقان مجاكبة الؿعتزلة لؾصقاب يف  وإكؿاالً 

                                                        

 لفذه الجؿؾة يف باب الصػات الؿقهؿة لؾتشبقف . –إن شاء اهلل تعالك  –(  سقليت مزيد بقان 2)

، والصػات الجالبة هل التل تجؾب  ( الصػات الدافعة ، هل التل تدفع الشفقة والغضب ، مثؾ الخقف والؿراقبة0)

 صػات الجؿال يف االكسان ، مثؾ الرحؿة والرأفة والحؾؿ .

 . 020(  كشػ الػضائح الققكاكقة ص 2)
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مسللة الصػات يخص الشفاب صػتقـ بؿزيد بقان ، وكثقر تػصقؾ ، وهؿا صػة العؾؿ ، 

 وصػة الؽالم .

هلل تعالك أما يف صػة العؾؿ فنكف يمكد طؾك أهنا صػة أزلقة زائدة طؾك الذات ، وأن ا

محقط بجؿقع الؿعؾقمات كؾقاهتا وجزئقاهتا ، ولقس كؿا ذهب الػالسػة . ويف صػة 

الؽالم يقضح ثبقهتا طؾك التحؼقؼ هلل تعالك ، مع إثبات قدمفا ، طؽس ققل الؿعتزلة ، 

ثؿ يعؼد تقفقؼا بقـ الؿختؾػقـ مـ صقائػ أهؾ السـة يف كقن الؽالم حرف وصقت أم 

 ال .

صػة أزلقة قديؿة قائؿة بذاتف تعالك متعؾؼة بجؿقع القاجبات والجائزات  العلم :

 .(2)والؿستحقالت ، طؾك وجف اإلحاصة طؾك ما هل طؾقف مـ غقر سبؼ خػاء 

ففق سبحاكف وتعالك ) طالؿ أحاط بجؿقع الؿعؾقمات بعؾؿ واحد أزلل قديؿ ، ال 

أطدد الرمال ، وذرات الجبال  صليعزب طـف مثؼال ذرة يف السؿقات واألرض ، يح

)(0). 

 تعلق العلم 

اهلل سبحاكف وتعالك طؾؿ ما كان قبؾ كقكف ، ويعؾؿ ما يؽقن ، فنكف سبحاكف مستؼؾ بعؾؿ 

 .(2)الجزئقات ، كؿا هق طالؿ بالؽؾقاتالؽقن مطؾؼا ، أوال وآخرا ضاهرا وباصـا ، طالؿ ب
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لؼديؿ ، فاهلل تعالك يعؾؿ األشقاء وهذا الؿسؿك طـد طؾؿاء العؼقدة بالتعؾؼ التـجقزي ا

 .(2)أزال إجؿاال وتػصقال ، ويعؾؿ الؽؾقات والجزئقات 

وقد مـع طؾؿ اهلل تعالك بالجزئقات بعض الػالسػة ، فقـسبقن هلل تعالك العؾؿ 

 ، وهمالء لؾشفاب معفؿ وقػة . (0)اإلجؿالل ، الؿتعؾؼ بالؽؾقات دون الجزئقات 

 (3) ى بالجزئواتوقفة مع ماىعي طلم اهلل تعال
يؾزم اإلمام السفروردي الـافقـ لعؾؿ اهلل تعالك بالجزئقات بدلقؾ شرطل ، وآخر 

 طؼؾل مـ الشاهد .

ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن فِوِهنَّ َوإِْن  والدلقؾ األول هق ققلف تعالك :   َمَواُت السَّ ُتَسبُِّح َلُه السَّ

ُه َكاَن َحِلوًما َغُفوًراِمْن َشْيٍء إَِّلَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه َولَ   .  كِْن ََّل َتْفَقُهوَن َتْسبِوَحُهْم إِىَّ

 22اإلسراء: 

الذي يدل داللة قاصعة طؾك طؾؿ اهلل تعالك بالجزئقات ) إذ يستحقؾ أن الؿسبَّح ال  

يعؾؿ الؿسبح ، وأن الؿؽقن ال يعؾؿ التؽقيـ : إذ التؽقيـ يستدطل إرادة ، وال إرادة إال 

 .(2)ر ، ال يعزب طـف مثؼال ذرة ( مـ مريد قاد

                                                        

 . 206(  اكظر : شرح جقهرة التقحقد ص 2)

 . تحؼقؼ : د / سؾقؿان دكقا . دار الؿعارف . مصر  . 026(  اكظر : اإلمام الغزالل : هتافت الػالسػة ص 0)

(  تؿ ذكر هذا الجزء يف البحث طؾك الرغؿ مـ كقكف لقس بقاكا لؾؿؼاصد : إلبراز مـفج الشفاب يف التعامؾ مع 2)

ائؾ الؽالمقة ، ففق قد يذكر بعضفا بغرض البقان ، مثؾ حديثف طـ الصػات ، وقد يذكرها ألجؾ الرد طؾك الؿس

الؼائؾقـ هبا مع إكؽاره طؾقفؿ ، مثؾ هذه الؿسللة ، وقد يذكرها بغرض بقان الؿؼصد والجؿع بقـ اآلراء مثؾ 

 حديثف طـ صػة الؽالم وطـ الصػات الؿقهؿة .

 . 022قة ص (كشػ الػضائح الققكاك2)
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أن ) مثال العؾؿ اإللفل األزلل القاسع وإحاصتف : والدلول العقلي من الشاهد 

بالجزئقات والؽؾقات ، أكؽ لق أخذت كػا مـ الخردل ، وتركتف يف وطاء ضقؼ طجزت 

طـ إحصائف لتزاحؿف وضقؼ وطائف ، وقصقر إدراكؽ ، فنن أكت بسطتف حتك تػردت 

فؿا قؾ مـ ذلؽ تدركف وتحصقف ، وما كثر ال تحصقف لـؼصان شعاع بصرك  الحبات ،

الؿـبعث مـ حدقتؽ ، فؾق كر الشعاع ألدركت الؽثقر كؿا أدركت الؼؾقؾ ، ولق كر 

 القطاء ألحصقت الجؿقع . 

فالؿعؾقمات جزئقتفا يف طؾؿ اهلل تعالك يف أواسع بسقط ، إذ طؾؿ اهلل تعالك أخرج 

لخػاء وأحصاها جؿقعا بعؾؿ واحد إحصاء واحدا ما كان وما الؿعؾقمات مـ مضقؼ ا

 .  (2) يؽقن ، ففق سبحاكف طالؿ طؾك اإلصالق وسائر الؿعؾقمات هق واهبفا وخالؼفا (

تعد صػة الؽالم اإللفل ، وتعؾؼاهتا مـ الصػات التل دار حقلفا جدل كبقر بقـ 

ك زمــا ، خاصة بقـ صائػة الؿعتزلة ، ومـ سار صقائػ األمة ، وال زال صداه قائؿ حت

طؾك هنجفؿ يف مسائؾ االطتؼاد ، وبقـ أهؾ السـة مـ جفة ، ثؿ بقـ صقائػ أهؾ السـة 

 فقؿا بقـفؿ مـ جفة أخرى .

وألجؾ ذلؽ فؼد خصفا الشفاب السفروردي بؿزيد طـاية وتقضقح لبقان الؿؼاصد 

 القاجب اتباطف ، وترك الؿختؾػ فقف . وحؾ الـزاع ، وإذابة الخالف ، واالتػاق طؾك

                                                        

.  ولؼد أصـب اإلمام الغزالل يف بقان مذهب الػالسػة والرد طؾقفؿ يف كتابف  072-072( أطالم الفدى ص 2)

 027- 026هتافت الػالسػة ، وقد ذكر فقف العديد مـ األدلة طؾك فساد مذهبفؿ  . اكظر : هتافت الػالسػة ص 

. 
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 تعريف صفة الكالم 

يعرف الشفاب صػة الؽالم بتعريػف لؾؼرآن الؽريؿ ، فقحده بقصػ الؼدم ، ففق 

 .(2)، وقصر دون اإلتقان بف البؾغاء (سبحاكف ) متؽؾؿ بؽالم قديؿ طجز طـ مثؾف الػصحاء 

عؾ هذا تؾؿقح مـ وكالحظ أن التعريػ يتعرض باألخص لؾؼرآن الؽريؿ  ، ول

الشفاب يف بداية حديثف طـ اختالف األمة يف مسللة قدم الؼرآن الؽريؿ . وأن تـاولف 

 لؾصػة سقؽقن ألجؾ هذا البقان .

 دلول ثبوت الصفة

َم اهللُ يستدل اإلمام لؿذهب أهؾ السـة يف إثبات صػة الؽالم بؼقلف تعالك :  َوَكلَّ

ذي يدل صراحة ، وتميده الؾغة طؾك ثبقت الصػة ال ( 262الـساء: ُموَسى َتْكِلوًما

طؾك الحؼقؼة ولقس طؾك الؿجاز كؿا ادطك الؿخالػقن ، فنن الصػة ثبتت بالػعؾ 

وأكدت بالؿصدر ، ) فنكف لق لؿ يذكر الؿصدر الحتؿؾ ما قالف الؼدرية : إن اهلل تعالك 

لحائط أن يسؼط ؼال أراد ا، وأفعال الؿجاز ال تمكد بالؿصدر ، فال ي(0)خؾؼ كالما 

 .(2)إرادة(

                                                        

 . 072(  كػسف ص2)

كالم اهلل طز وجؾ مـ جـس الؽالم الؿعؼقل يف الشاهد ، وهق حروف مـظقمة  (  يؼقل الؼاضل طبدالجبار : إن0)

وأصقات مؼطعة ، وهق طرض يخؾؼف اهلل سبحاكف طؾك وجف يسؿع ، ويػفؿ معـاه  . اكظر : الؼاضل طبدالجبار : 

 . تحؼقؼ . إبراهقؿ اإلبقاري . 2الؿغـل يف أبقاب التقحقد والعدل . خؾؼ الؼرآن ص 

وكؾؿ اهلل مقسك تؽؾقؿا : هذا إخبار بلن اهلل . يؼقل أبق حقان يف تػسقره البحر الؿحقط : )  98ن ص ( كغبة البقا2)

شرف مقسك بؽالمف ، وأكد بالؿصدر داللة طؾك وققع الػعؾ طؾك حؼقؼتف ال طؾك مجازه ، هذا هق الغالب . 

 الـعؿان بـ بشقر األكصاري:وقد جاء التلكقد بالؿصدر يف الؿجاز، إال أكف قؾقؾ. فؿـ ذلؽ ققل هـد بـت 
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 بوان المقصد وتحرير محل النزاع بون صوائف أهل السنة

دوما ما يمكد الشفاب السفروردي طؾك ضرورة االلتزام يف حديثـا طـ اهلل تعالك 

وصػاتف ، بؿا جاء طـ اهلل تعالك ورسقلف ، فال كستطقع أن كعرف طـ اهلل تعالك شقئا إال 

ذلؽ كالمف سبحاكف وتعالك ، فؽالمف ) طظقؿ بعظؿتف بؿا طرفـا بف سبحاكف ، ومـ 

سبحاكف وتعالك ، ال يستطقع أحد إدراك كـفف ، ومثالف مـ طالؿ الشفادة ، الشؿس الذي 

يـتػع الخؾؼ بشعاطفا وريحفا ، وال قدرة ألحد أن يؼرب مـ حرمفا إن لؿ يقجد إلك 

، ومـ قائؾ  (2)يحضر  ذلؽ سبقال ، فؿـ قائؾ بلن ال حرف وال صقت لؿا طظؿ طؾقف أن

 ولؽؾ وجفة هق مقلقفا . (0)بلكف حرف وصقت لؿا طز طؾقف أن يغقب 

فالؼائؾ األول كػر لؿا رأى مـ مزج الحدث بالحروف واألصقات ، فؼال : ال حرف 

                                                                                                                                                                     

 وطجت طجقجا مـ جذام الؿطارف ...بؽك الخز مـ طقف وأكؽر جؾده 

وقال ثعؾب: لقال التلكقد بالؿصدر لجاز أن تؼقل: قد كؾؿت لؽ فالكا بؿعـك كتبت إلقف رقعة وبعثت إلقف 

ان األكدلسل : البحر الؿحقط ( اكظر : أبق حقرسقال، فؾؿا قال: تؽؾقؿا لؿ يؽـ إال كالما مسؿقطا مـ اهلل تعالك.

. واكظر : تؿفقد األوائؾ : ص هـ 2202 . بقروت –دار الػؽر .  صدقل محؿد جؿقؾ. تحؼقؼ :  229ص  2جـ 

075. 

(  هذا هق مذهب األشاطرة والؿاتريدية ، يؼقل الشقخ الـابؾسل : ) وإكؿا قالت األشعرية زيادة طؾك ققلفؿ : كالم 2)

ت اهلل تعالك ، فؼالقا : لقس بحروف وال أصقات : لقحرتزوا طـ كقكف بحروف اهلل تعالك معـك قائؿ بذا

وأصقات حادثة مثؾ حروفـا وأصقاتـا ، واكتػقا بلكف معـك قديؿ قائؿ بذات اهلل تعالك ( اكظر : الشقخ طبدالغـل 

دسل . كشره الؼ . تحؼقؼ : أبق سابؼ سقفرياكتق 222الـابؾسل : التقفقؼ الجؾل بقـ األشعري والحـبؾل ص 

 هـ . 2226الؿحؼؼ . 

. وهق كذلؽ مذهب 202(  هذا هق مذهب الحـابؾة كؿا ذكره الشقخ الـابؾسل  . اكظر : التقفقؼ الجؾل ص 0)

 الؿعتزلة ، لؽـ مع فرق الؼقل بالؼدم مـ الحـابؾة ، والحدوث مـ الؿعتزلة . 



–
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وال صقت ، صقاكة لؾؼديؿ طـ مزج الحدث ، والؼائؾ الثاين رأى أشعة العظؿة الؼديؿة 

. والؿعـك أن الؼائؾقن (2)، فؼال : هق حرف وصقت (  تحرق أجرام األصقات والؾغات

َلْوَس  :  بلن الؽالم بحرف وصقت يؼركقن ذلؽ بالعظؿة اإللفقة يف إصار ققلف تعالك

وأما الؼائؾقن بلكف ال حرف وال صقت فنهنؿ كػقا ذلؽ ( ،  22الشقرى:  َكِمْثِلِه َشْيءٌ 

ريدية بذلؽ يف مؼابؾ رأي الؿعتزلة مـعا لؾتشبف بالحقادث ، وقد قال األشاطرة والؿات

 . (0)الذي يذهب إلك حدوث الؽالم بـاء طؾك كقكف حرف وصقت 

فبان بذلك تحرير مقصد المتكلمون يف المسيلة طند اإلمام السهروردي ، فما رأيه هو 

 يف هذه المسيلة ؟

يرى الشفاب ضرورة البعد طـ هذه االختالفات التل ال صائؾ مـ ورائفا ، وتبعد 

ورها طـ الغرض األسؿك مـ التعؾؼ بؽالم اهلل تعالك ، ففق يرى أن ترك الؿـازطة هق بد

األفضؾ خاصة أن هذا االختالف لؿ يحدث يف طفد كبقـا ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( 

 وأصحابف .

فالعبد مطالب يف باب صػة الؽالم بلن يعرف أن هلل تعالك كالما ، وأن الؼرآن هق 

د بتالوتف ، الؿشتؿؾ طؾك األوامر القاجب اتباطفا ، والـقاهل كالم اهلل تعالك الؿتعب

القاجب اجتـاهبا : ) وال يتعرض بعد ذلؽ شقئا ، وال يػقتف مؿا وجب طؾقف شلء مؿا 

تصقره مـ الؿسللة أكف إن لؿ يؼؾ كذا يؾزم مـف كذا ، فؾعؾف يعقش مائة سـة ، وال يخطر 

                                                        

 . 072(  أطالم الفدى ص 2)

 . 5 -2د والعدل . خؾؼ الؼرآن ص (  اكظر : الؿغـل يف أبقاب التقحق0)
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، (2)ففذا الطريؼ الؼقيؿ والؿـفج الؿستؼقؿببالف شلء مؿا تصقره ، فدطف يؿضل لسبقؾف ، 

وإال فؿتك تعرضت لؾؼدم تعرض الخصؿ لؾحدث ، وأكت تؽػره وهق يؽػرك ، وما 

أرى التؽػقر إال ققال مـ غقر فعؾ بؿؼتضاه ، فالذي تؽػره أراك تخالطف وتؿازحف ، 

 .(2)، وكػاك طارا ان فعؾؽ يؽذب ققلؽ (  (0)وتقاده وتزوجف 

ره كؿا أمر ربـا سبحاكف وتعالك ع كالم اهلل تعالك هق تالوتف ، وتدبواألولك اتباطف م

فنكف كتاب اهلل إلقـا وحجتف طؾقـا ،  فالؿـازطة يف ذلؽ كؿـ يلتقفؿ كتاب مـ سؾطان  )

يلمرهؿ فقف ويـفاهؿ ، وهؿ يتشاجرون يف أن الؽتاب كقػ خطف ، وكقػ طبارتف ؟ وأي 

لفؿ الك االكتداب لؿا كدبقا طـ صرف ا شلء فقف مـ الػصاحة والبالغة ، ويذهؾقن

 . (2) (إلقف

 وقفة مع رأي الشهاب يف مسيلة الكالم

إن الـص األخقر لؾشفاب السفروردي يعرب طـ مـفج الصقفقة ، الذي هق شقخ مـ 

شققخفؿ ، بؾ مـ كبار مـظريفؿ ، يف تـاول مسائؾ العؼقدة ، أال وهق االكشغال 

                                                        

(  الحؼ أن هذه الؿسللة كان البحث فقفا ضرورة مـ ضرورات الققت الذي ضفرت فقف ، ومـفج الدفاع طـ 2)

العؼقدة يف هذه الؿسللة كان هق مثار االختالف بقـ مـ ذهبقا إلك الحدوث ومـ أكدوا الؼدم ، واإلمام 

الؿسللة قد اكتفك ، فال داطل لتجديده مرة بعد مرة ، وال داطل السفروردي يف كصف هذا يرى أن البحث يف 

لؾخقض يف تػاصقؾ جديدة بقـ صقائػ أهؾ السـة ، خاصة يف باب اإليؿان ، وأن يؼتصر األمر طؾك 

 الؿتخصصقـ دون تجريح مـ أحد الطرفقـ لمخر .

، أصبحت يف وقتف مقصـفا الؽتب فؼط ؽالم(  مؼصقد الشفاب يف هذه العبارة أن مسللة التؽػقر الؿتعؾؼة بؿسللة ال0)

 أما العؿؾ ففق حالة أخرى ، فاألولك إذا أن يؽقن الؼقل مثؾ العؿؾ .

 .072(  أطالم الفدى ص 2)

 بتصرف يسقر . 072( أطالم الفدى ص 2)
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ؼط ، وأن االكشغال بالعؿؾ أولك مـ االكشغال بالؿضؿقن والؿعـك ، دون الظاهر ف

 بالؽالم ، وأن الؽالم إن كان لضرورة فال بلس بف ما لؿ يمد إلك محظقر شرطل .

، قخرج الـاس مـ الظؾؿات إلك الـقروالؼرآن الؽريؿ كالم اهلل تعالك اكزلف اهلل تعالك ل

كف الؿـجل يف وهذا غرضف األسؿك الذي يجب التعؾؼ بف أكثر مـ غقره ال سقؿا وأ

اآلخرة ، وطؾقف مدار قبقل العؿؾ ، دون زيادة يف الؼقل طـ قدمف وحدوثف ، وطـ كقكف 

 . صقت أو حرف أو لقس كذلؽ ، خاصة يف باب اإليؿان

اتػؼ أهؾ العؾؿ طؾك أن يف الؼرآن والسـة كصقصا يقهؿ ضاهرها تشبقف اهلل تعالك 

يف تـاولفؿ لفذه الـصقص ، فػريؼ لؿ يتؽؾؿ طـفا مطؾؼا ، وهؿ بؿخؾققاتف ، واختؾػقا 

جؿع كبقر مـ الصحابة والتابعقـ ، وبعضفؿ تؽؾؿ طـفا معتربا إياها مـ الؿتشاهبات 

التل يـبغل تػقيض طؾؿ معاكقفا الك اهلل تعالك ، وفريؼ فسر شقئا مـ هذه الـصقص بؿا 

ؼ أثبتفا صػات هلل تعالك ، مع ضرورة يتالءم ولغة العرب الؿشتؿؾة طؾك الؿجاز ، وفري

تـزيفف سبحاكف وتعالك طـ الؿتبادر لألذهان مـ معان هذا االثبات ، وفريؼ تـاولفا 

، (2)بالتلويؾ الؿطؾؼ ، فؾؿ يرتك كصا إال وأولف ، وحؿؾف طؾك شلء مـ معاكقف العربقة 

ر بؿا ال يؾقؼ ، وقد حدث كزاع كبقر يف األمة بقـ الؿثبتقـ والؿمولقـ ، كؾ يرمل اآلخ

وكان الغرض الرئقسل لؽؾ همالء هق تـزيف اهلل تعالك طـ مشاهبة الؿخؾقققـ ، أصاب 

 يف ذلؽ مـ أصاب وجاكبف مـ جاكب .

                                                        

مجؾة .  22 - 2( اكظر : ا.د / طبد الػضقؾ الؼقصل : مققػ السؾػ مـ الؿتشاهبات بقـ الؿثبتقـ والؿمولقـ ص 2)

.تحؼقؼ :  222- 222األزهر الشريػ . بدون تاريخ  . واكظر: الحافظ السققصل : اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن ص 

 م .0228 -هـ 2209 2لبـان . ط –شعقب األركموط . ممسسة الرسالة . بقروت 
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قف يرى الشفاب أن الـصقص الؿقهؿة مـ دالئؾ التقحقد ) فال يتصرف فقفا بتشب

ر رسقلف ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( ما تجاسر تعطقؾ ، فؾقال إخبار اهلل تعالك ، وإخبا أو

 .(2)طؼؾ أن يحقم حقل ذلؽ الحؿك ، وتالشك دون ذلؽ طؼؾ العؼالء ولب األلباء ( 

وهذا الـص يقحل بلن الشفاب يػضؾ طدم التعامؾ مع الـصقص الؿقهؿة يف باب 

يف كص اإليؿان ، وأكف يجب تالوهتا كؿا هل ، دون استػسار أو سمال طـ معاكقفا ، لؽـف 

الصقرة السابؼ ، يذكر أكف ال يذم التلويؾ إذا اقتضتف ضرورة البقان ، وأن ثؿت فرق 

شاسع بقـ التلويؾ الؿػضل لؾـػل والتعطقؾ ، وبقـ التلويؾ الؿقضح لؾؿعـك ، فقؼقل : 

لؿؼصقد إشارة يػفؿ هبا ) ودع طـؽ الـػقر طـ التلويؾ ، فنكا الكمول ، ولؽـ ا

قد تحصقؾ غرض وإشارة يػفؿ مـ هذا الؼقل ، وإال فالؿعتؼد ، ) والؿؼص (0)(الؿؼصقد

 .(2)ك هقئاهتا مـ غقر تلويؾ وتعطقؾ (إجراء أخبار الصػات طؾ

بالزمفا ، وهق  (5)، والسخرية  (2)ر الـصقص الؿقهؿة لألطراض كالؿؽروكجده يػس

 الؿجازاة باإلهالك .

أىه جمع بونهما ، وكان  فهل الشهاب من أهل التفويض ، أم من أصحاب التيويل ، أم

 لكالمه قصد آخر ؟

                                                        

 . 072( أطالم الفدى ص 2)

 . 020(كشػ الػضائح الققكاكقة ص 0)

 .  227( كػسف ص 2)

 .285لبقان ص (  كغبة ا2)

 .002(  كػسف ص 5)
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الحؼ أكف كان لف قصد وغرض حقت تعرض لؾحديث طـ الـصقص الؿقهؿة ، وهق 

 بقان مؼصد الػريؼقـ ، ومحاولة الصؾح بقـفؿا طؾك حد ققلف .

، دة يف باقل الـصقص يؼاس طؾقفوقد اختار كصا إلزالة الخالف ، ومـ ثؿ لقصقر قاط

ْحَمُن َطَلى اْلَعْرِش اْسَتَوىا :  وهق ققلف تعالك  .(1)  5:  صف  لرَّ

، وكشقف وألطاف خػقة ، طؼؾ مـ طؼؾ ) كؾ أخبار الصػات تجؾقات إلفقة ،يقول : 

وجفؾ مـ جفؾ ، فال تبعد طـ اهلل بالتشبقف ، وقد قرب مـؽ  ، وال تؼرب مـف بالتعؾقؾ ، 

، ففق  (0)ؽذا سائر الصػات وقد دكا إلقؽ ، أصؾؼ االستقاء ، وأطرض طـ الؽقػقة ، وه

سبحاكف بؿا تجؾك لعباده هبذه األخبار ضاهر ، وبؿا قصرت العؼقل طـ إدراك كـففا 

وكقػقتفا باصـ ، فال تستؽشػ مـ طظؿ شلكف ما بطـ ، وال تستشػ مـ طؾق سؾطاكف ما 

 . (2)اكتؿـ ، وإياك ان تتصرف فقفا بعؾؿؽ ، فنهنا أسرار ، وإن كاكت أخبار ( 

وقػ الشفاب السفروردي مـ الػريؼقـ مققػا وسطا غرضف البقان واإلصالح ، 

والعقدة بػفؿ الـصقص إلك العصر األول إيؿاكا وتصديؼا ، دون الؾجقء لؾـزاع 

                                                        

(  لعؾ الشفاب اختار هذا الـص طؾك وجف الخصقص تلسقا باإلمام األشعري فؼد ابتدأ بف يف حديثف طـ 2)

،  225،  02الـصقص الؿقهؿة ، وبعؿف أبل الـجقب .اكظر : اإلمام األشعري : اإلباكة طـ أصقل الدياكة ص 

هـ . واكظر : مؼاالت اإلسالمققـ 2972 2دار األكصار الؼاهرة . ط  . تحؼقؼ . الدكتقرة : فقققة حسقـ . 228

 . 22. أبق الـجقب السفروردي : آداب الؿريديـ ص  092ص 

(  هذه هل قاطدة اإليؿان القاجب اتباطفا طـد اإلمام السفروردي يف سائر الصػات ، وهل اإليؿان دون سمال 0)

إما تلويؾ صارف أو إثبات يجر إلك تشبقف يف بعض األحقان ،  بؽقػ : ألن السمال بؽقػ يجر إلك أحد أمريـ :

 فاألولك يف كظره اإليؿان بدون سمال .

 . 072(  أطالم الفدى ص 2)
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والخالف ، وتحؿقؾ األمر أكثر مؿا ال يحتؿؾ ، فقؼقل : ) ثؿ اطؾؿ أن الؿتصرفقـ يف 

ملجقرون مـ حقث أهنؿ قصدوا التقحقد ، ومماخذون مـ حقث  (2)ذلؽ مـ الطقائػ 

،  فاكظر أيفا الؿـصػ  (0)طدولفؿ طـ الؿـفج الؼقيؿ ، واإلخالد إلك التشبقف والتعطقؾ 

ودع الفقى والعصبقة ، وراجع فؽرك مـ غقر فظاضة وغؾظة ، واتؼ اهلل يف كػسؽ 

 .(2) وديـؽ فنن اهلل طـد كؾؿة كؾ قائؾ (

الشفاب التؾطػ يف العبارة : لتعؾؼ األمر بطقائػ أهؾ السـة :  ويظفر يف كص

وتؿفقدا لدطقة الصؾح بقـ الطرفقـ ، والتقفقؼ بقـفؿا ، والتل يؼقل فقفا : ) واطؾؿ أيفا 

، ما ذهب إلك التلويؾ إال لؿا تقهؿ مـ البقاصـ  (2)األخ الحـبؾل ، أن أخاك األشعري 

االستقاء ما أول ، وأي حاجة لف إلك ذلؽ لقال  التشبقف والتؿثقؾ ، ولق سؾؿ لف مجرد

 خقف التشبقف .

إن أخاك الحـبؾل خقفا مـ الـػل والتعطقؾ ، حؿؾف طؾك  وأيها األخ األشعري :

 الؿبالغة واإلصرار ومخامرة خػقة مـ االستؼرار .

فؾقصالح أحدكؿا اآلخر ، سـريح الحـبؾل طـ باصـف الؿخامرة الخػقة ، وسـريح 

االطرتاف بؿجرد االستقاء ال ف التشبقف ، وال يخؾد إلك التلويؾ ، فاألشعري خق

                                                        

(  يؼصد الؿثبتقـ مـ الحـابؾة والؿمولقـ مـ األشاطرة ، وكالهؿا طـده متصرف إذ األصؾ أال يتؽؾؿ يف مثؾ هذه 2)

 الـصقص .

 ؿذهب ، ولقس حؼقؼتف ، فؾقس كؾ الؿثبتقـ مشبفقـ ، ولقس كؾ الؿمولقـ معطؾقـ.(  مؼصقد العبارة الزم ال0)

 . 072( أطالم الفدى ص 2)

(  ذكر اإلمام السفروردي مـ صائػة الؿمولقـ األشاطرة دون الؿعتزلة ، بؼصد الصؾح بقـ صقائػ أهؾ السـة ، 2)

بعضفؿ إلقف مـ متلخري األشاطرة . اكظر :  والختالف الؿعـك يف التلويؾ بقـ األشاطرة والؿعتزلة ، وإن مال

 . 22مققػ السؾػ مـ الؿتشاهبات ص 
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 . (2)(يضره

مـ غقر  (0)) إثباتا مـ غقر تشبقف ، وكػقا  والرأي طند الشهاب أن يقول الجموع :

، آمـا بؿا قال اهلل تبارك وتعالك طؾك ما أراد رسقل اهلل ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( ، تعطقؾ

ل إلك اهلل تعالك ورسقلف ، وما حسـ ققل الؼائؾ : االستقاء فعؾؿ تؾؽ األسرار مقكق

، فاالستقاء ال  (2)معؾقم ، والؽقػقة مجفقلة ، واإليؿان بف واجب ، والسمال طـف بدطة 

 . (2) يػقتف (

مثؾ هذه استـد الشفاب السفروردي يف رأيف إلك العفد الـبقي األول الذي لؿ ترد فقف 

األسئؾة خاصة يف باب اإليؿان  ، وقد استـد إلقف اإلمام لعؼد الصؾح بقـ الطرفقـ قائال : 

) ثؿ أزيد إيضاحا وتقصئة لؾصؾح ، واهلل يعؾؿ أن الؼصد فقف صالح ومـ أتؿ العبادات 

أجر إصالح ذات البقـ ، ويدطق إلك هذا الػـ مـ اإلصالح ما كؼؾ طـ صائػة مـ 

 .  (6)يف تػسقر االستقاء (  (5)االستؼرار السؾػ التصريح ب

                                                        

 .072(  أطالم الفدى ص 2)

 ( يؼصد كػل التشبقف .0)

(  كسبت هذه الؿؼالة إلك اإلمام مالؽ طؾك الصحقح ، وكسبت لغقره ، ردا طؾك السمال حقل اآلية : كقػ استقى 2)

. تحؼقؼ :  202. واكظر : مرطل الؽرمل : أقاويؾ الثؼات ص  25 . اكظر : مققػ السؾػ مـ الؿتشاهبات ص

 م .2985هـ ، 2226. 2شعقب األركموط . ممسسة الرسالة ط 

 . 075 - 072( أطالم الفدى ص 2)

(  هذا الؼقل محؿقل طؾك التلويؾ ، وإن كان غقر مسؾؿ بف ، وقد كسبف اإلمام السققصل إلك سقدكا طبداهلل بـ 5)

. دار إحقاء الرتاث  068ص  22. واكظر : الػخر الرازي : مػاتقح الغقب جـ  222اإلتؼان ص طباس . اكظر : 

 العربل . بقروت لبـان . بدون تاريخ . 

 . 075( أطالم ص 6)



 

227 

ثؿ يستـد اإلمام الك اختالف العؼقل والبقاصـ ومداركفؿا يف طفده ) صؾك اهلل طؾقف 

وسؾؿ ( ، فقؼقل : ) اطؾؿ ان البقاصـ يف زمـ رسقل اهلل ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( ، ويف 

بؾ بعضفا كان أققى غقر زماكف لؿ تؽـ طؾك صػة واحدة مـ حقث غرائزها وجبالهتا ، 

مـ بعض ، وأتؿ ففؿا وطؾؿا ، واكؿؾ استعدادا ، والختالف االستعداد تـقطت مراتب 

الدطقة ، فؽان رسقل اهلل ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( يؽؾؿ الـاس طؾك قدر طؼقلفؿ ، 

 . (2)وبـقر باصـف الصايف يشرف طؾك البقاصـ ، ويقدع يف كؾ وطاء ما يصؾح لف ( 

الـصقص الؿقهؿة ، حقث تعامؾ معفا الـبل ) صؾك اهلل طؾقف  وهذا يـطبؼ طؾك

وسؾؿ ( وأصحابف بـػس الطريؼة : ) فال تظــ أن رسقل اهلل ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ (  

حقث أصؾؼ الؼقل يف الـزول ، وكزلت طؾقف آية االستقاء ، كان طـد الؽؾ مـ الؿستؿعقـ 

ب تػاوهتؿ يف كؾ زمان ، والـبل سففؿ ذلؽ طؾك السقاء بؾ تػاوتقا يف الػفؿ طؾك ح

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( اصؾع طؾك تـقع ففقم الباصـ ، وقدر كؾ ذي طؼؾ طؾك طؼؾف ، )

اكتػك رسقل اهلل   (0) وكؾ ذي ففؿ طؾك ففؿف ، وحقث أشارت الخرساء إلك السؿاء

                                                        

 بتصرف يسقر. 075( أطالم الفدى ص 2)

رضل اهلل طـف (  قال  ( أخرج الحديث بـصف الؿذكقر اإلمام أحؿد يف مسـده . مسـد الؿؽثريـ . مسـد أبل هريرة )0)

. تحؼقؼ : شعقب  085ص  22الؿحؼؼ : يف سـده ضعػ الختالط الؿسعقدي  . اكظر : مسـد اإلمام أحؿد جـ 

 م .  0222هـ ، 2202 2لبـان . ط  –األركموط ، طادل مرشد . ممسسة الرسالة بقروت 

ال : وكاكت لل جارية ترطك غـؿا لل وأخرجف مسؾؿ وغقره بغقر هذا الـص ، وفقف طـ معاوية بـ الحؽؿ السؾؿل، ق

قبؾ أحد والجقاكقة، فاصؾعت ذات يقم فنذا الذيب قد ذهب بشاة مـ غـؿفا، وأكا رجؾ مـ بـل آدم، آسػ كؿا 

يلسػقن ، لؽـل صؽؽتفا صؽة، فلتقت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فعظؿ ذلؽ طؾل ، قؾت: يا رسقل اهلل 

قتف هبا، فؼال لفا: أيـ اهلل؟ قالت: يف السؿاء، قال: مـ أكا؟ قالت: أكت رسقل أفال أطتؼفا؟ قال: ائتـل هبا ، فلت

 . 282ص  2اهلل، قال: أطتؼفا، فنهنا مممـة . صحقح مسؾؿ . جـ 
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ة : وألجؾ ذلؽ لؿ يظفر بقـ الصحاب (0) ، (2))صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( إيؿاكا وتقحقدا

خالف ، حقث إن وقار الـبقة مـعفؿ طـ ذلؽ ، وبؼقت الـػقس راكدة راقدة طؾك 

ـبقة ضفر االختالف ، وربا استعجالفا ، وكؾؿا تؿادى الققت ، وتقارت أشعة شؿس ال

، ) وأفضك األمر إلك التؽػقر ، والسب ووثبت الـػقس وثقب الثعبان ،  (2)الخالف

 .(2)ػر بتؽدير صػق العؼائد الشقطان (وض

                                                        

 -محدثفؿ وفؼقففؿ ومتؽؾؿفؿ ومؼؾدهؿ وكظارهؿ  -ال خالف بقـ الؿسؾؿقـ قاصبة  يؼقل الؼاضل طقاض :(  2)

، أهنا لقست طؾك ضاهرها، وأهنا متلولة  {أأمـتؿ مـ يف السؿاء}ىف السؿاء كؼقلف: أن الظقاهر القاردة بذكر اهلل 

طـد جؿقعفؿ، أما مـ قال مـفؿ بنثبات جفة فقق هلل تعالك مـ غقر تحديد وال تؽققػ مـ دهؿاء الؿحدثقـ 

وأصحاب  والػؼفاء، وبعض الؿتؽؾؿقـ مـفؿ، فتلول ىف السؿاء بؿعـك طؾك، وأما دهؿاء الـظار والؿتؽؾؿقـ

اإلثبات والتـزيف الؿحقؾقـ ، أن يختص بجفة أو يحقط بف حد، فؾفؿ فقفا تلويالت بحسب مؼتضاها، مـفا ما 

 تؼدم ذكره ىف كالم اإلمام أبك طبد اهلل.

والؿسللة بالجؿؾة : وإن تساهؾ ىف الؽالم فقفا بعض األشقاخ الؿؼتدى هبؿ مـ الطائػتقـ ، ففك مـ معقصات 

يالقت شعرى ما الذى جؿع آراء كافة أهؾ السـة والحؼ طؾك تصقيب الؼقل بقجقب  مسائؾ التقحقد، و

القققف طـ التػؽر ىف الذات كؿا أمروا، وسؽتقا لحقرة العؼؾ هـاك وسؾؿقا، وأصبؼقا طؾك تحريؿ التؽققػ 

دح ىف والتخققؾ والتشؽقؾ ، وأن ذلؽ مـ وققففؿ وحقرهتؿ ، غقر شؽ ىف القجقد أو جفؾ بالؿقجقد، وغقر قا

التقحقد، بؾ هق حؼقؼة طـدهؿ ثؿ يسامح بعضفؿ ىف فصؾ مـف بالؽالم ىف إثبات جفة تخصف أو يشار إلقف بحقز 

يحاذيف ، وهؾ بقـ التؽققػ مـ فرق أو بقـ التحديد ىف الذات والجفات بقن؟! ( اكظر : الؼاضل طقاض : 

الؼاهرة .  –سؿاطقؾ . دار القفاء . تحؼقؼ الدكتقر : يحقك إ 265ص  0إكؿال الؿعؾؿ بػقائد مسؾؿ جـ 

. دار  02ص  5م . واكظر : اإلمام الـقوي : الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج . جـ  2998هـ ، 2229

 لبـان . بدون تاريخ .–إحقاء الرتاث العربل . بقروت 

 . 075( أطالم الفدى  ص 0)

 ( كػسف بتصرف .2)

 ( كػسف .2)
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فالخالف الحاصؾ سببف الشقطان ، واتباع الـػقس لؾفقى ، ومقؾفا لالكتصار لذاهتا ، 

دون الـظر الصحقح ، والتدققؼ العؿقؼ لتاريخ الؿسائؾ ، فؿسللة الـصقص الؿقهؿة 

لؾتشبقف لؿ تؽـ يف طفد الصحابة طؾك درجة واحدة ، كؿا يزطؿ الزاطؿقن ، بؾ تـقطت 

 ، لؽـ لؿ يـتشر الخالف طـفؿ .مداركفؿ ، واختؾػت أققالفؿ 

، ؼقف مـؼقل طـ الصحابة ومـ واالهؿوهذا أدطك لؾتصالح يف هذا األمر فنن األمر بش

فؼد ضفر أن كثقرا مـفؿ لؿ يسللقا مع تحرك باصـفؿ لؾسمال ، وهق األولك يف باب 

اإليؿان ، وبعضفؿ أثبت مع كػل الؽقػ والتشبقف ، وبعضفؿ أول هذه الـصقص بؿا 

، لـصقص القجف بلكف كـاية طـ الذاتولغة العرب ، كؿا كؼؾ طـ ابـ طباس تلويؾف يتػؼ 

 .(2)والذي ورد طـ اإلمام الشافعل أيضا ، وغقر ذلؽ 

                                                        

الؼاهرة .  –. مؽتبة اإليؿان  95- 29جقهري : تلويؾ السؾػ لصػات اهلل تعالك ص ( اكظر : ا.د / محؿد ربقع ال2)

 م  .0222هـ ، 2222



–
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 المبحث الثالث

 رؤٌة هللا تعالى

يممـ أهؾ السـة برؤية اهلل تعالك يف اآلخرة ، مستـديـ يف اطتؼادهؿ طؾك أدلة مـ 

 مـ السـة الـبقية بؾغ بعضفا حد التقاتر ، وكذلؽ العؼؾ  .الؼرآن الؽريؿ ، وأخرى 

، ٢٢ -٢٢الؼقامة:  إَِلى َربَِّها َىاضَِرةٌ  *ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َىاِضَرٌة  : ومـ هذه األدلة ققلف تعالك

ِذيَن أَ وققلف تعالك :  ، طؾك أن الؿراد بالزيادة  ٦٢يوىس:   ْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزَياَدةٌ لِلَّ

) إكؽؿ سرتون ية اهلل سبحاكف وتعالك ، ومـ السـة ققلف ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( : رؤ

ربؽؿ كؿا ترون هذا الؼؿر ال تضامقن يف رؤيتف فنن استطعتؿ أن ال تغؾبقا طؾك صالة 

 .(0). وأدلة أخرى كثقرة (2)قبؾ صؾقع الشؿس وقبؾ غروهبا فافعؾقا ( 

، مستدلقـ بلدلة  (2)وجف مـ وجقهفا أيؾك وأكؽر الؿعتزلة وققع الرؤية يف اآلخرة ط

 مـ الؼرآن  ، وأخرى مـ العؼؾ .

ََّل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر َوُهَو اللَّطِوُف فؿـ الؼرآن ققلف تعالك :

ا َجاَء ُموَسى لِِموَقاتِنَ  وققلف تعالك لسقدكا مقسك  :  ،٣٠١األىعام:    اْلَخبِور َمُه َوَلمَّ ا َوَكلَّ

 َربُُّه َقاَل َربِّ َأِرىِي َأْىُظْر إَِلْوَك َقاَل َلْن َتَراىِي َوَلكِِن اْىُظْر إَِلى اْلَجَبِل َفٌِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَىهُ 

ا َأَفاَق َقا ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا َفَلمَّ ا َتَجلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ َل َفَسْوَف َتَراىِي َفَلمَّ

                                                        

. الؿحؼؼ: محؿد زهقر بـ  225ص  2أخرجف البخاري : كتاب مقاققت الصالة . باب فضؾ صالة العصر جـ  (2)

 هـ2200 2كاصر الـاصر . دار صقق الـجاة . ط 

 .295 - 290ص  2اكظر : شرح الؿؼاصد جـ   (0)

 –. تحؼقؼ : د/ طبدالؽريؿ طثؿان . مؽتبة وهبة  020شرح األصقل الخؿسة ص اكظر : الؼاضل طبدالجبار :   (2)

 الؼاهرة .
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ِمنِونَ  ًْ ُل اْلُم  .(2) (٣٤١)األطراف:   ُسْبَحاَىَك ُتْبُت إَِلْوَك َوَأَىا َأوَّ

) لق كان تعالك يرى بالبصر لقجب أن يجقز أن يؽقن يف جفة ، إما   ومن أدلة العقل :

بـػسف ، وإما بؿحؾف ، وذلؽ مستحقؾ طؾقف ، يبقـ ذلؽ أن القاحد مـا كؿا يحتاج إلك 

ؤية ، فؽذا يحتاج الك أن يؽقن ما يراه مؼابال لحاستف ، إما بـػسف ، حاسة البصر يف الر

وإما بؿحؾف ، وكذلؽ متك أراد أن يرى ما ال يؼابؾف يستعقـ بالؿرآة فتصقر مؼابؾتف لفا 

 . (0) كؿؼابؾتف بالبصر (

ومـ ثؿ فؼد تلولقا كؾ اآليات التل استدل هبا أهؾ السـة ، وأكؽروا األحاديث التل 

إَِلى َربَِّها  *ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َىاِضَرٌة  :  ، فلولق ققل اهلل تعالك(2)إثبات الرؤية ورد فقفا 

 . (2)وأولقا آيات الؾؼاء طؾك معـك لؼاء الثقاب طؾك معـك االكتظار ،.   َىاضَِرٌة 

مام أمام هذا التـقع ، واألخذ والرد الؿسقطران طؾك مسللة الرؤية ، فنن اإل

السفروردي يعؾـ اتباطف لرأي أهؾ السـة ، ويـتصر لرأيفؿ مع اطرتافف بلن الرؤية وإثباهتا 

مـ الؿسائؾ الؿحتؿؾة يف أدلتفا ، فاالثبات لف دلقؾ ، والـػل لف دلقؾ ، وإن اختؾػ 

                                                        

. تحؼقؼ وتؼديؿ : سابقـا شؿقدكة . الدار العربقة لؾعؾقم .  27اكظر : الزمخشري : الؿـفاج يف أصقل الديـ ص  (2)

: الؼاضل طبدالجبار : الؿختصر يف أصقل الديـ ضؿـ رسائؾ العدل م . ، واكظر 0227هـ . 2208 2ط

 م .2988هـ ، 2228 0. تحؼقؼ : د / محؿد طؿارة . دار الشروق ط 002ص  2والتقحقد جـ 

 .  028(  شرح األصقل الخؿسة ص 0)

. 022 -006ص  2. واكظر : الؼاضل طبدالجبار : الؿغـل يف أبقاب التقحقد والعدل جـ  078 -068كػسف ص  (2)

تحؼقؼ الدكتقر / محؿد مصطػك حؾؿل ، الدكتقر /أبق القفا الغـقؿل . الدار الؿصرية لؾتللقػ والرتجؿة . 

 . مصر–الؼاهرة 

 . 028 -025. شرح األصقل الخؿسة ص 270-272ص  2اكظر : الؿغـل يف أبقاب التقحقد والعدل جـ  (2)
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 مضرب كؾ مـفؿا وزماكف .

اول التؼريب بؾ إكف يرى أن مـ األدلة ما يػقد الطرفقـ طؾك السقاء ، ولذا فنكف سقح

مـ أجؾ اإلصالح وكزع الخالف الؿػضل لؾتجريح والتعـقػ ، مع بقان الحؼ الذي 

 تؼتضقف الؿسللة .

) إن هلل تعالك سبعة وسبعقـ  ويمثل للدلول المحتمل بقوله ) صلى اهلل طلوه وسلم ( :

 .(2)ا ألحرقت سبحات وجفف مـ أدركتف (حجابا مـ كقر لق كشػ واحدا مـف

) رؤية العقان متعذرة يف هذه الدار : ألهنا دار الػـاء ، وإن اآلخرة هل   :ثم يعلق قائال

دار الؼرار ففذا الحديث مشرتك الداللة ، دلقؾ لؿـ اكؽر الرؤية مـ حقث أخرب أكف لق 

كشػ أحرق ، ودلقؾ لؿـ أثبت الرؤية حقث جعؾ الؽشػ معدوما باإلحراق واإلفـاء 

 . (0)رؤية طؾك محؾ قابؾ لؾػـاء والفالك (واإلهالك ، فقؽقن ذلؽ إذا وردت ال

يمكد اإلمام السفروردي يف كؾ مسللة طؾك أن األمقر الؿتعؾؼة بالغقبقات ال تمخذ 

إال مـ مصدرها الرئقس وهق السؿاع مـ خرب الصادق ، وأكف ال مجال لؾعؼؾ فقفا كػقا 

 افؼفا ، وهق يرى أن مسللة الرؤية مـ هذه الؿسائؾ .أو إثباتا لتعارضفا معف او تق

                                                        

: )طـ أبل مقسك، قال: قام فقـا رسقل اهلل صؾك اهلل مسؾؿ  (  أخرجف مسؾؿ وغقره بغقر هذا الـص ، وكصف طـد2)

إن اهلل طز وجؾ ال يـام، وال يـبغل لف أن يـام، يخػض الؼسط ويرفعف،  "طؾقف وسؾؿ بخؿس كؾؿات، فؼال: 

 -ويف رواية أبل بؽر: الـار  -يرفع إلقف طؿؾ الؾقؾ قبؾ طؿؾ الـفار، وطؿؾ الـفار قبؾ طؿؾ الؾقؾ، حجابف الـقر 

. صحقح مسؾؿ : كتاب اإليؿان ، باب ققلف ) "كشػف ألحرقت سبحات وجفف ما اكتفك إلقف بصره مـ خؾؼف  لق

 . 262ص  2طؾقف السالم ( : إن اهلل ال يـام . جـ 

 . 022. كشػ الػضائح الققكاكقة ص  076(  أطالم الفدى ص 0)
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فقدلؾ طؾقفا بدلقؾ كؼؾل ، وآخر مـ الشاهد أورده طؾك الؿـؽريـ لؾرؤية رغؿ 

تصحقحف لؿؼصدهؿ ، مقضحا ان األمر لقس طؾك حسب ما ففؿقا ، وأن هـاك تؼارب 

 يجب القققف طـدها لبقان الؿؼصد الحؼقؼل .

: إكؽؿ سرتون ربؽؿ كؿا ترون  له ) صلى اهلل طلوه وسلم (وأما الدلول النقلي ، فهو قو

، وهذا الحديث مبقـ لحديث السبحات ،  (2) الؼؿر لقؾة البدر ال تضامقن يف رؤيتف (

حقث إن الحديث األول ورد يف رؤية الدكقا ، والثاين يف رؤية اآلخرة ، التل تتبدل فقفا 

ل ، فتـؽشػ الحجب ، ويتجؾك الصػات ، ويـطؾؼ العباد مـ وثاق الػـاء والزوا

السبحات ، فتصقر الرؤية كرؤية الؼؿر مـ حقث شبف فقفا الـظر بالـظر ، ال الؿـظقر 

 .(0)، فقرى العباد رهبؿ بنذكف سبحاكفبالؿـظقر ، فتصادف محال آمـ االخرتاق واآلفات 

ثؿ يخاصب الؿـؽريـ بلسؾقب الـاصح الحريص طؾك االلتؼاء الذي ال تجريح فقف 

ؾك ما بؾغف ففؿؽ : ألكؽ ما ففؿت ال : ) فقا أيفا األخ الؿـؽر لؾرؤية : لقس األمر طقائ

الرؤية إال بقاسطة األشعة الؿـبعثة مـ الحدقة ، وشرصف اطتدال الؿسافة ، والفقاء 

الشػاف ، وهذا الػفؿ الذي ففؿتف مـ طالؿ الشفادة والؿؾؽ ، والعقـ والحدقة يقم 

لفقاء ، الؼقامة ال تبؼقان طؾك هذه الطبقعة الؿػفقمة يف الدكقا ، فتتبدل الصػات ، وا

واأللقان واألكقان والسؿقات واألرض ، فقا أيفا الؿحصقر يف طالؿ الؿؾؽ والشفادة 

ابرز الك الؿؾؽقت والغقب ، واصعد مـ مـؼعر الجفات ، واألدوات واآلالت ، وقؾ : 

                                                        

، وقد تؼدم بـصف طـد اإلمام  202ص  2 ( أخرجف البخاري : كتاب مقاققت الصالة . باب فضؾ صالة الػجر جـ2)

 البخاري  . 

 بتصرف . 076( أطالم الفدى ص 0)
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آمـت بلن اهلل تعالك يراه الؿممـقن ، والؽػار طـف محجقبقن ، كؿا أخرب بف التـزيؾ ، 

 .(2)ح الدلقؾ والربهان ( وقام طؾك صحتف واض

وكؼطة التؼارب التل يراها اإلمام مجؿع طؾقفا ، هل تبدل الؼقاكقـ الدكققية يقم 

الؼقامة ، وهذا دلقؾ طؾك أن الرؤية يف اآلخرة تؼع طؾك وجفة غقر الرؤية الؿعفقدة يف 

 الدكقا .

، يف إثبات الرؤية  بالحديث الصريحوكؾؿح أيضا استدالل اإلمام السفروردي 

والذي ال يحتؿؾ التلويؾ ، يف إشارة مـف إلك وجقب الرجقع إلقف لؽقن األمر متعؾؼ 

ومؿا يدل بلمر غقبل ، يؼقل اإلمام أبق الحسـ األشعري يف استداللف هبذا الحديث : ) 

طؾك إثبات رؤية اهلل تعالك باألبصار رواية الجؿاطات مـ الجفات الؿختؾػة طـ رسقل 

ؿ أكف قال: )ترون ربؽؿ كؿا ترون الؼؿر لقؾة البدر، ال تضارون يف اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾ

،  رؤيتف( والرؤية إذا أصؾؼت إصالقا ومثؾت برؤية العقان لؿ يؽـ معـاها إال رؤية العقان

، طدة  ورويت الرواية طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ صرق مختؾػة طديدة

:  مـ روى أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال، ومـ طدة  رواهتا أكثر مـ طدة خرب الرجؿ

، ومـ طدة رواة ققل رسقل  )ال وصقة لقارث( ، ومـ طدة رواة الؿسح طؾك الخػقـ

اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: )ال تـؽح الؿرأة طؾك طؿتفا وال خالتفا( ، وإذا كان الرجؿ 

 .(0)(  وما ذكركاه ســا طـد الؿعتزلة كاكت الرؤية

يبقـ اإلمام السفروردي أن أدلة الؿـؽريـ ال ترقك لؾـػل كؿا يزطؿقن : ألهنؿ لؿ 

                                                        

 (  كػسف بتصرف يسقر.2)

 .  29( اإلباكة ص 0)
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ََّل ُتْدِرُكُه  يػفؿقا الؿعـك كؿا يـبغل أن يؽقن ، فقخاصب الؿستدلقـ بؼقلف تعالك : 

ؽ ، فؾقس ذل  ََّل ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصارُ  ققلف تعالك :  طؾكوال تحج  "بؼقلف :   اأْلَْبَصارُ 

دلقال طؾك كػس الرؤية ، واطؾؿ أن العقـ يف اآلخرة بؿـزلة الؼؾب يف الدكقا ، والؼؾب 

يعؾؿ ويرى ، ولؽـ ال يدرك ، إذ اإلدراك غقر ، ففق سبحاكف مرئل الؼؾب معؾقمف غقر 

مدرك ، ففؽذا يف الؼقامة مرئل العقـ غقر مدرك ، وجؾ أمره طـ اإلدراك : إذ اإلدراك 

 .  (0) "، وهق سبحاكف وتعالك وحده ال شريؽ لف وال شبقف وال كظقر   (2)يقزن باالشرتاك 

                                                        

طؾك معـك الؿثؾقة ، فندراك الشلء يؽقن بصقرتف وحدوده ، وققاسف طؾك شبقفف يف  "اإلدراك يقزن باالشرتاك  "(  2)

 ـزه طـ ذلؽ كؾف .الحدود واألبعاد ، واهلل تعالك م

 . 59.واكظر : اإلباكة لإلمام األشعري ص 077(  أطالم الفدى ص 0)
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 المبحث الرابع

 أفعال العباد

يؿؽـ الؼقل : إكف لقس ثؿت مسللة احتؾت زخؿا كبقرا ، وتـقطا فؽريا متـاثرا ، مثؾ 

 اإلسالمقةما حدث مع مسللة أفعال العباد بقـ الجرب واالختقار ، لقس يف العؼقدة 

، بؾ تؼريبا يف كؾ األديان ، والؿذاهب القضعقة ، فالؽؾ أراد أن يضع لفا حال فحسب 

 مـاسبا ومـ ثؿ اختؾػقا يف تعققـفا ، واالستدالل طؾقفا .

 إلى ثالثة أقوال مشهورة :  اإلسالموقد اىقسمت الفرق يف 

ن ، الؼقل بالجرب الؿـسقب لؾجربية أو الجفؿقة ، الؼائؾقن بلن ال فعؾ لإلكسا أولها:

 . (2)وأكف مسقر ، وتـسب إلقف األفعال طؾك سبقؾ الؿجاز ، فال قدرة لؾعباد أصال 

 طـإحداث العباد ألفعالفؿ ، وهق الؿـسقب لطائػة الؿعتزلة ، الذيـ قالقا :  ثاىوها :

سبحاكف وتعالك  –العبد يحدث أفعالف االختقارية بؼدرة أودطفا اهلل فقف ، وأكف ال دخؾ هلل 

 .(0)يف أفعال العباد مطؾؼا  –طؿا يؼقلقن 

كسبة الخؾؼ هلل تعالك ، وهق الؿـسقب ألهؾ السـة طؾك اختالف فقؿا بقـفؿ  ثالثها :

 . (2)يف تؼرير الؿذهب مـ حقث أصؾف ، ومـ حقث فرطف وهق الؽسب 

 
 مؼابؾ يتبـك اإلمام رأيف يف أفعال العباد اكطالقا مـ مذهب أهؾ السـة والجؿاطة يف
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اآلراء األخرى ، فقبـل فؽره يف الؿسللة ، وبقان الؿؼاصد طؾك ثالث صػات إلفقة ، 

وهل : اإلرادة ، والؾطػ ، والؼفر ، ويرى أكف بنثباهتا طؾك وجف الؽؿال هلل سبحاكف ، 

يـبغل الؼقل بلن اهلل تعالك خالؼ ألفعال العباد ، كؿا أكف سبحاكف خالؼ لفؿ أكػسفؿ ، بـاء 

 هب أهؾ السـة ، ولقس طؾك مذهب الؿعتزلة أو الجربية .طؾك مذ

وقد شؽؾ اإلمام فؽره طؾك الؿـفج الدفاطل طـ مذهب أهؾ السـة ، ورد األققال 

اهلل تعالك مريد طؾك االصالق ، ال إرادة ألحد  مـ الخؾؼ مـ  "الؿخالػة ، فقؼقل : 

شاء كان وما لؿ يشل لؿ  الجـ واإلكس والؿالئؽة والشقاصقـ إال ومـشئفا ومريدها ، ما

يؽـ ، ال يجري يف مؾؽف مـ كػر وإيؿان ، وصاطة وطصقـ ، وططاء وحرمان ، وطؿد 

وخطل وكسقان إال بؿشقئتف ، طدل يف جؿقع أقضقتف ، ومراداتف ، غقر مقصقف بالظؾؿ يف 

 .  (2) "بريتف ومصـقطاتف ، ال راد ألمره ، وال ماكع لؼضائف 

َفَمْن ُيرِِد اهللُ َأْن  ، ويؼقل سبحاكف  :   اَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعونَ َفَلْو َش   :  يؼقل سبحاكف

، وهذه اآليات تؼطع حجة أهؾ الؼدر : ألهنا صريحة   َيهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه لِْْلِْساَلمِ 

 .(0)بتعؾؼ اإلرادة اإللفقة بالفداية واإلضالل 

بؿا أقدره اهلل تعالك ، فاهلل تعالك خالؼ  ومـ ثؿ فنكف : ) لقس ألحد مـ الخؾؼ قدرة إال

الؼادر وخالؼ قدرتف ، فؼدرة الؼادر ، وفعؾ الػاطؾ كتلثقر الشؿس بالحرارة ، والشؿس 

خؾؼ اهلل تعالك ، وتلثقرها يف األشقاء خؾؼ اهلل تعالك : ألن الؿمثر إذا كان خؾؼا يؽقن 

ذو إرادة بخالف الشؿس ، األثر خؾؼا ، ويؽقن الػعؾ خؾؼا ، فنن ضـ ضان أن الػاطؾ 
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يؼال : تؾؽ اإلرادة أيضا مـ أثر الؿريد ، والؿريد خؾؼ ، فقؽقن إرادتف خؾؼا ، فنذا أسـد 

اإلرادة إلك العؾؿ ، فـؼقل : العؾؿ أثر ووصػ لؾعؾقؿ ، فنذا كان الؿقصقف خؾؼا ، 

 . (2)يؽقن القصػ أيضا خؾؼا ( 

رح ، وأن الجقارح ال تعؿؾ وبصقرة أخرى يستدل الشفاب بعؿؾ الؼؾب مع الجقا

إال بنرادة الؼؾب ، فالؼؾب هق الذي يحرك الجقارح لؾعؿؾ طؾك حسب الؼصد ، ولقال 

الؼؾب لؽاكت الجقارح كالجؿاد ، وكسبة الؼؾب الك اهلل تعالك مثؾ كسبة الجقارح 

لؾؼؾب ) فؾقال إحداث اإلرادة يف الؼؾب ، وخؾؼ اهلل إياها لؽان الؼؾب أيضا جؿادا ، 

رت الجارحة ذا فعؾ بالؼؾب ، وصار الؼؾب ذا إرادة باهلل سبحاكف وتعالك ، فاهلل فصا

سبحاكف خؾؼ اإلرادة يف الؼؾب ، وأحدثفا ، فتؽقن الػعؾ بنرادة الؼؾب باهلل ، فتؽقن 

 .(0)الػعؾ بنذن اهلل تعالك ( 

فالشفاب ربط بقـ الػعؾ اإلكساين ومصدره مـ جسده ، وهق تحرك إرادة الؼؾب 

لؾػعؾ ، وهذه اإلرادة الؼؾبقة ال تـػعؾ إال بنرادة اهلل سبحاكف وتعالك ، ففق سبحاكف  قصدا

يف أصؾ مصدره ، مـ خؾؼ اهلل  اإلكساينخالؼ الؼؾب ، وهق واهب اإلرادة هلل ، فالػعؾ 

 . لإلكسانتعالك ، فقجب أن يؽقن كسبة الخؾؼ هلل تعالك ، ولقس 

لمستمر طلى األذهان ، وصرحت به الفرق حون حديثها طن أفعال يطرح السًال ا

 العباد ، ومفاده : كوف يضاف الى اإلىسان ضمان ما أتلفه وتقام طلوه الحدود ؟ .

يجقب الشفاب بلن ذلؽ يؽقن بالؽسب ، فالػعؾ يؽقن هلل تعالك خؾؼا ، ولؾعبد 
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هق اهلل سبحاكف وتعالك ، كسبا : ألن الحؼ الذي ال مرية فقف أن الخالؼ طؾك التحؼقؼ 

فؽؾ شلء مـف وبف ) فال تجعؾ لؾشلء وجقدا طؾك االستؼالل واالستبداد ، وال تؽـ 

قاصر الـظر ، فلي فعؾ لؽ ، وأي وجقد لؽ إال ما وهب لؽ واهب القجقد سبحاكف 

 .(2)وتعالك ، وال تعؾؿ غقر هذا حتك ال تؽقن ما تؼقلف وتقهؿف اشرتاكا يف الربقبقة ( 

يتضح قصد اإلمام مـ حديثف طـ مسللة أفعال العباد ، ففق يرى صحة قصد وبذلؽ 

الؿعتزلة طؼال ، و بطالكف ديـا ، فؼد يؼع الؼائؾ فقف بنشراك غقر اهلل تعالك يف الخؾؼ ، فال 

بد إذا مـ كػل فؽرة خؾؼ العبد لػعؾ كػسف ، ثؿ يليت الؼقل بالؽسب خروجا مـ فؽرة 

الجربية  ، مع ضرورة ربط أفعال العباد بصػتل الؼفر الجرب الؿطؾؼ التل كادى هبا 

والؾطػ اإللفقان : ) فؾطػف سبحاكف يعؾق طؾك كؾ لطػ ، وقفره يعؾق طؾك كؾ قفر ، 

فؿـ الؼفر الذي يزيد طؾك كؾ قفر : أن يخؾؼ لإلكسان فعؾ الشر ويعاقبف طؾقف ، ومـ 

ثقبف طؾقف ، ويؼقل الؾطػ الذي يزيد طؾك كؾ لطػ أن يخؾؼ لإلكسان فعؾ الخقر وي

، ولف الؿال والؿؿقلقن ، وأضاف  َمْن َذا الَِّذي ُيْقرُِض اهللَ َقْرًضا َحَسنًاسبحاكف : 

 .(0) العطايا لـػسف ووطد طؾقف الثقاب (

ثؿ يػصؾ قائال : ) اطؾؿ أن اهلل تعالك خؾؼ الؽافر وكػره ، والػاسؼ وفسؼف ، ثؿ أمر 

إيؿاكا ، فلمره باإليؿان قفر محض ، وطدم خؾؼ اإليؿان الؽافر باإليؿان ، ولؿ يخؾؼ لف 

قفر محض ، وإدخالف الـار حقث خؾؼ لف الؽػر بسبب الؽػر قفر محض : ألكف قفار ، 

وصػة الؼفر اقتضت ذلؽ ، وخؾؼ الؿممـ وخؾؼ لف إيؿاكا ، وخؾؼ الطائع ، وخؾؼ لف 
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قف تؽرما محضا ، ولؿ صاطة ، ولؿ يؽـ لؾؿممـ والطائع يف ذلؽ مـف ، وأضاف الػعؾ إل

يؽـ صاطتف إال خؾؼ اهلل تعالك ، وأسؽـف الجـة بؿحض الرحؿة والػضؾ : ألكف الرحؿـ 

 . (2) الرحقؿ الغػقر القدود (

يجؿؾ الشفاب معتؼده يف الؿسللة ، مشقرا إلك أهنا مـ الغقامض ، وأكف إكؿا تؽؾؿ 

تد هبا ، ، وممكدا أن أمر الؼدر مـ أسرار اهلل تعالك يف خؾؼف فقفا كػقا لؾؿذاهب التل ال يع

ال يؿؽـ ققاسف بالشاهد ، ) فؼقاسؽ إن هذا كقػ ولؿ وإن ؟ ضؾؿ يؽقن لضقؼ دطاءك ، 

وقصقر ففؿؽ إذ لؿ يـؽشػ لؽ سر ذلؽ ، تؼقس أمره طؾك الخؾؼ ، جؾ امره طـ 

تبف طؾك الخؾؼ مـ سر الؼقاس ، وطظؿ طـ أن يحقط بحؼقؼتف أففام الـاس ، وما اش

الؼدر فؿـع الخؾؼ طـ الخقض فقف لؿقضع إشؽالف ، وقد يؽشػ لؾعؾؿاء الراسخقـ 

 . (0)باصالع اهلل تعالك إياهؿ طؾك ذلؽ مـحة مـف سبحاكف وتعالك ( 

وهذا الـص األخقر طؾك الػؽرة الؿطروحة مسبؼا ، وهل طدم اكشغال الشفاب بذكر 

ـل بذلؽ يف الؿؼام األول ، بؾ يعـقف مبدأ اإلصالح بقـ اآلراء وتػريعاهتا ، ففق ال يعت

 الؿختؾػقـ ببقان الؿؼصد ، مع اطرتافف  بصحة مذهب أهؾ السـة والجؿاطة .
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 الخاتمة 
 : وتشتمل طلى أهم ىتائج البحث 

أن الفدف الرئقس الذي سعك إلقف اإلمام السفروردي هق بقان  ضفر مـ خالل البحث

أمؽـ ، ولذلؽ كراه اكتفج الؿـفج القصػل لؽثقر مـ الؿؼصد وإذابة الخالف ما 

الؿسائؾ الؽالمقة يف حديثف ، فؾؿ يذكر الخالف ، ولؿ يدقؼ الؿسائؾ ، مؿا يقحل بلكف 

  كان يؽتب ألققام يعرفقن الؿسائؾ ويعايشقهنا بؾ ويعاكقن مـ االختالف فقفا .

 حث أجملها فوما يلي :لوس هذا فقط ، فهناك الكثور من النتائج التي توصل إلوها الب

اطتؿد اإلمام السفروردي مـفج التؼريب بقـ الؿذاهب اإلسالمقة ببقان الؿؼصد ،  -2

والجؿع بقـ اآلراء ما أمؽـ الجؿع ابتغاء الصؾح ، والتؼريب لؾتآلػ بقـ 

 الؿسؾؿقـ .

يف سبقؾ اإلصالح بقـ الؿتؽؾؿقـ والجؿع بقـ آرائفؿ كػك الشفاب بعض اآلراء  -0

اهبا صحتفا ، محدثا إياهؿ بتؾطػ العبارة ، مستخدما طبارات التل يعتؼد أصح

الؿحبة واإلخاء الخالقة مـ التعـقػ : داطقا إياهؿ لـبذ هذه اآلراء الؼائؿة طؾك 

الفقى ألجؾ التؼارب ، وقد ضفر ذلؽ واضحا يف حديثف طـ مسللة الؽالم 

 والرؤية .

ؿؼاصد طؾك الجاكب بـك الشفاب مـفجف يف التؼريب بقـ الؿذاهب ، وبقان ال -2

الدفاطل طـ العؼقدة ، ويف سبقؾ ذلؽ يستدل بلمقر ال يممـ بصدق داللتفا يؼقـا 

 بغرض التللقػ بقـ الؼؾقب ، وإصالح الـػقس وكبذ الخالف .

مذهب اإلمام األشعري يف بداياتف ،  –كؿا ضفر طـد الؿؼاركة  –اطتؿد الشفاب  -2

لؿ يغػؾ أيا مـ جقاكب االستدالل  متخذا إياه كقاة لإلصالح بقـ الؿذاهب لؽقكف
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 ، فؼد اطتؿد الـص والعؼؾ واإلجؿاع أيضا .

يممـ الشفاب ويدطق إلك ضرورة العؿؾ الـاتج طـ العؾؿ ، وأن مجرد االكشغال  -5

بالعؾؿ دون العؿؾ يعد كؼصا يف حقاة الؿسؾؿ اإليؿاكقة ، وقد كرر ذلؽ أكثر مـ 

 ف الذي كشل حقلفا .مرة خصقصا طـد حديثف طـ صػة الؽالم ، والخال

يرى الشفاب السفروردي أن الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ كان لديفؿ مـ  -6

الػفؿ وإطؿال العؼقل يف الـصقص الؽثقر ، لؽـفؿ لؿ يختؾػقا فقؿا بقـفؿ ، رغؿ 

 تـقع فؽرهؿ : التحاد مشرهبؿ مـ سقدكا الـبل ) صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( .

ث االختالف الك العصر الـبقي األول ، ولقس ضرورة طقدة الؿسؾؿقـ طـد حدو -7

هذا دطقة لـبذ العؾؿ والبحث يف مسائؾف ، ولؽـ يجب االلتزام بف طـد حدوث 

 خالف قد يمدي إلك كزاع خارج حدود العؾؿ .

يستعقـ الشفاب باألدلة الؿحتؿؾة يف بقان الؿؼاصد ، وإذابة الخالف الـاشئ مع  -8

 يتبعف أهؾ السـة . االطرتاف بؼقة األدلة والؿـفج الذي

ويف الـفاية فنن هذا البحث يدطق إلك إطادة الـظر فقؿا بقـ صقائػ األمة مـ اختالف 

يف مسائؾ كالمقة ، وإذابة الخالفات التل اطرتهتؿ بسبب اتباع بعضفؿ لؾفقى الذي يمثر 

 سؾبا طؾك الؿعرفة ، والعقدة بالؼؾقب إلك العفد الـبقي الصايف ، وكبذ كؾ ما مـ شلكف

الحؽؿ طؾك الؿسؾؿ بلي كقع مـ التؼصقر : ألن ذلؽ يػضل إلك مزيد مـ الخالف ، 

أسلل اهلل تعالك أن يحسـ قصدكا ، وأن يفديـا سقاء السبقؾ ، إكف كعؿ الؿقلك وكعؿ 

 الـصقر .

وصل اللهم وسلم وبارك طلى سودىا محمد وطلى آله وصحبه أجمعون ، وسالم طلى 

 ،،،عالمون المرسلون ، والحمد هلل رب ال
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 بدون. دمشؼ –. دار الػؽر  أبق بؽر بـ األكباري :مسائؾ الخالف اإلكصاف يف  -7

 . تاريخ

أبق حقان األكدلسل. تحؼقؼ : صدقل محؿد جؿقؾ . دار الػؽر  :  البحر الؿحقط -8

 . هـ 2202.  بقروت –

لبـان.  -. دار إحقاء الرتاث العربل . بقروت  : الحافظ ابـ كثقرالبداية والـفاية  -9

 م .2988هـ ، 2228 2ط 



–
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أبق الؿظػر االسػرايقـل  . تحؼقؼ : كؿال يقسػ الحقت . : التبصقر يف الديـ  -22

 . م2982 ، هـ2222 2ط.   لبـان –طالؿ الؽتب . بقروت 

الشقخ طبدالغـل الـابؾسل  . تحؼقؼ :  :التقفقؼ الجؾل بقـ األشعري والحـبؾل  -22

 هـ . 2226كشره الؿحؼؼ .  الؼدسل . أبق سابؼ سقفرياكتق

. تحؼقؼ د/ مازن الؿبارك . دار الػؽر  الشقخ زكريا األكصاري: كقؼة الحدود األ  -20

 . لبـان–الؿعاصر . بقروت 

الؼاضل طبدالجبار : الؿختصر يف أصقل الديـ ضؿـ رسائؾ العدل والتقحقد  -22

 م .2988هـ ، 2228 0. تحؼقؼ : د / محؿد طؿارة . دار الشروق ط الفؿذاين

.  الفؿذاينالؼاضل طبدالجبار : خؾؼ الؼرآن الؿغـل يف أبقاب التقحقد والعدل .  -22

 تحؼقؼ . إبراهقؿ اإلبقاري 

. تحؼقؼ الفؿذاين الؼاضل طبدالجبار : الؿغـل يف أبقاب التقحقد والعدل  -25

الدكتقر / محؿد مصطػك حؾؿل ، الدكتقر /أبق القفا الغـقؿل . الدار الؿصرية 

 . مصر–لؾتللقػ والرتجؿة . الؼاهرة 

. دار اإلمام يحقك بـ شرف الـقويمسؾؿ بـ الحجاج . الؿـفاج شرح صحقح  -26

 تاريخ . بدون.  لبـان–إحقاء الرتاث العربل . بقروت 

. تحؼقؼ وتؼديؿ : سابقـا : أبق الؼاسؿ الزمخشريالؿـفاج يف أصقل الديـ  -27

 م .0227هـ . 2208 2شؿقدكة . الدار العربقة لؾعؾقم . ط

. مؽتبة اإليؿان  ؿد ربقع الجقهريا.د / مح : تلويؾ السؾػ لصػات اهلل تعالك -28

 .  م0222 ، هـ2222.  الؼاهرة –

. تحؼقؼ : طؿاد  وتؾخقص الدالئؾ : الؼاضل أبق بؽر الباقالينتؿفقد األوائؾ  -29

 ، هـ 2227 2 ط  لبـان–الديـ حقدر . ممسسة الؽتب الثؼافقة . بقروت 

 .م2987
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/ سؾقؿان دكقا . دار  . تحؼقؼ : د : اإلمام أبق حامد الغزاللهتافت الػالسػة  -02

 الؿعارف . مصر  .

ابـ رجب الحـبؾل . تحؼقؼ : د/ طبدالرحؿـ بـ : الحافظ ذيؾ صبؼات الحـابؾة  -02

 م.0225هـ ، 2205 2سؾقؿان العثقؿقـ . مؽتبة العبقؽان . الرياض . ط 

، تحؼقؼ : الشقخ شعقب األركموط . ممسسة  الحافظ الذهبلسقر أطالم الـبالء .  -00

 م . 2992هـ ، 2222.  9روت . لبـان . ط الرسالة . بق

. تحؼقؼ طبدالؼادر األركموط ، محؿقد  : ابـ العؿاد الحـبؾلشذرات الذهب  -02

 .  هـ2226 سقريا.  دمشؼ –األركموط . دار ابـ كثقر 

. تحؼقؼ : د/ طبدالؽريؿ الفؿذاين الؼاضل طبدالجبار : شرح األصقل الخؿسة  -02

 . الؼاهرة –طثؿان . مؽتبة وهبة 

. تحؼقؼ : د/ طبدالرحؿـ طؿقرة . طالؿ  : سعد الديـ التػتازاينرح الؿؼاصد ش -05

 م .2998 0ان  ط لبـ –الؽتب .بقروت 

البقجقري :. تحؼقؼ ا.د/ طؾل  الشقخ / إبراهقؿ اإلمام: شرح جقهرة التقحقد  -06

 . م0220 ، هـ2200 2 ط الؼاهرة –جؿعة . دار السالم 

بـ كاصر الـاصر . دار صقق الـجاة . ط . الؿحؼؼ: محؿد زهقر صحقح البخاري  -07

 هـ2200 2

. تحؼقؼ . د/ محؿقد الطـاحل ، : تاج الديـ السبؽلصبؼات الشافعقة الؽربى  -08

 .  هـ2222.  0 ط.  الؼاهرة –/طبدالػتاح الحؾق . دار هجر د

. شفاب الديـ السفروردي: كشػ الػضائح الققكاكقة ورشػ الـصائح اإليؿاكقة  -09

 هـ2202 2 ط.  الؼاهرة –سػ الؿـاطل . دار السالم تحؼقؼ د/ طائشة يق

 . م2999



–
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. تحؼقؼ : شعقب األركموط ، طادل مرشد . ممسسة  بـ حـبؾمسـد اإلمام أحؿد  -22

 . م 0222 ، هـ2202 2 ط.  لبـان –الرسالة بقروت 

. دار إحقاء الرتاث العربل . أو التػسقر الؽبقر : فخر الديـ الرازي مػاتقح الغقب  -22

 ـان . بدون تاريخ . بقروت لب

اإلمام أبق الحسـ األشعري  . تحؼقؼ هؾؿقت ريرت . دار : مؼاالت اإلسالمققـ  -20

 . اإلمام 2إحقاء الرتاث العربل .بقروت ط 

مققػ السؾػ مـ الؿتشاهبات بقـ الؿثبتقـ والؿمولقـ ا.د / طبد الػضقؾ  -22

 الؼقصل . مجؾة األزهر الشريػ . بدون تاريخ  . 

 –شفاب الديـ السفروردي  . تحؼقؼ : ياشار دوزكؾل . استـبقل :  كغبة البقان  -22

  م2992.  تركقا

.  لبـان–إسؿاطقؾ الباباين . دار إحقاء الرتاث العربل . بقروت : هدية العارفقـ  -25

 .  بدون

–ابـ خؾؽان . تحؼقؼ : إحسان طباس . دار صادر .بقروت  : وفقات األطقان -26

 .  لبـان
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