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 ملدط البحح

للة مـ أ ؿ وأدق مساصؾ الؼدر   و ـل مسـللة يتحدث  ذا البحث طـ مس

أفعال العباد   وط قتفا بالؼدرة اإللفقة  و ل مسللة دققؼـة وطقيصـة تعـددت 

فقفا إققال والـظريات بقـ إفراط وتػريط   وكار الحديث طـفـا وتعؿـؼ مـع 

ورود الـفل طـ الخقض يف الؼدر   فؽان ٓبـد مــ البـدء بتؿفقـد يبـقـ أ ؿقـة 

 . وحؽؿ البحث يف الؼدرالؿسللة   

ثــؿ بعــد ذلــؽ تــؿ طــرض الؿــذا ب والـظريــات يف  ــذه الؿســللة حســب 

بـظرية العدل   ثؿ كظرية الجرب   ثؿ كظرية الؽسـب    ًءاضفقر ا التلريخل   بد

وفؼ صريؼة تبدأ بعرض الـظرية وبقان مػفقمفا كؿا يراه أصحاهبا مع ذكر أبرز 

 . طؾؿق استدٓٓ ؿ طؾقفا   ثؿ كؼد ا كؼدًا 

ثؿ كاكت هناية البحث بعـرض مـذ ب السـؾػ مؾخصـ  مركـزًا   وقـد تـؿ 

ٓ يعرف  :تلخقره إلك آخر البحث لقؽقن تصقر الؿقضقع كام ً   ومـ باب

  ثؿ ختؿ البحث بخاتؿة فقفا خ صة الـتـاصج اإلس م مـ ٓ يعرف الجا ؾقة

 .التل تؿ التقصؾ إلقفا
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Abstract 

The present study researches one of the most important 

and precise issues pertinent to belief in the divine decree, 

namely human actions and their relationship to divine ability. 

This is a delicate, intricate issue with numerous opinions and 

theories on all sides of the spectrum. There have been 

extensive discussions about this issue despite the prohibition 

of delving into matters related to divine decree. Hence, it was 

necessary to commence with an introduction explaining the 

importance of this issue and the ruling of researching matters 

pertinent to belief in the divine decree.  

Following the introduction, the various theories and views 

concerning this matter were discussed in chronological order, 

beginning with the adl (justice) theory, followed by the jabr 

(compulsion) theory, and then the kasb (acquisition) theory. 

Each theory was explained in its proponents' words, and the 

most prominent evidences in support of their theory were 

mentioned. Each theory was then academically critiqued.  

The study ends with a succinct, summarized presentation of 

the Salaf's creed regarding this issue. Their creed was 

mentioned after the opposing views with the hope of giving the 

reader a complete understanding of the topic, and in 

accordance with the axiom "he who does not know jahiliyya 

does not know Islam".  

The conclusion provides a brief summary of the study's 

most significant findings. 
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 املكسمة

 وطؾك آلف وصحبف ومـ وآه. اهلل رسقلالحؿد هلل والص ة والس م طؾك 

  أخـرةيف الػـ ح ويف الدكقا السعادة وبعد فنن اإليؿان باهلل تعالك أساس 

ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ژقــــال تعــــالك: 

 .[97الـحؾ: ] ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 بد مـ اإلتقان هبا ٓ  طؾك أصقل طؾؿقة وأسس إيؿاكقةو ذا اإليؿان يؼقم 

والقـقم أخـر  وكتبف ورسـؾفاإليؿان باهلل م صؽتف  ستة أصقل: لو   جؿقع 

 .والؼدر

وأن ما شاء اهلل كان ومـا لـؿ يشـل لـؿ  اإليؿان بالؼدر  ومـ أ ؿ أصقلف وأركاكف

 أ ؿقتف.طـ و ذا الركـ  يف الحديث طـكصقص الشرع  تضافرتوقد   يؽـ

ــك: والؼــدر ســر اهلل يف خؾؼــف  ــقـ البشــرأن بؿعـ ــذي ب ــة  :التػــاوت ال  داي

لـؿ يطؾـع   وغـك وفؼرًا... كؾ ذلؽ سـر اهلل يف خؾؼـف وإيؿاك  وصحة ومرض 

 طؾقف أحد مـ خؾؼف.

 ـؾ   اهللمسللة أفعال العباد وارتباصفـا بؼـدرة  وغقامضفالؼدر دقاصؼ ومـ 

 ـوإذا لــؿ يؿؽـــ ففؿفــا ففــؾ يؿؽــ  أم ٓ يؿؽـــا ؿ الع قــة بقـفؿــيؿؽـــ ففــ

 !؟ٓ يجقز الخقض فقف أم تبؼك سرًا إلفق  ؟ تؼريبفا لؾػفؿ طؾك إقؾ 

ف طــف مــ الخـقض يف لووقعقا فقؿا هنك اهلل ورسق  خاض الـاس فقفالؼد 

   ــذه الؿســللة طؾــك وجــف الخصــقصففــؿ يف  شــتكوذ بــقا مــذا ب   الؼــدر

الـصـقص التـل ٓ تتػـؼ  وتعسـػ يف رد  يف آستدٓل لفـا تؽؾػ كؾ فريؼو
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رد وحـؼ مــ لـديفؿ مـا فؽـان لزامـ  طؾـك أ ـؾ الحـؼ بقـان   مع ما ذ ب إلقف

هبـدي  ـووضع إمـقر يف كصـاهبا الصـحقح مسرتشـدي  الباصؾ طؾك أصحابف

   .الؽتاب والسـة وفؼ صريؼة السؾػ الصالح يف التعاصل مع ماؾ  ذه الؼضايا

أتـك بؿـا يـدطل أكـف وٓ   جاء  ذا البحث لقحؼؼ  ذه الغاية بنذن اهلل ولؼد

ففـق مــ معقــفؿ   كاقـراً إواصـؾ والؿحـدثقن كتـب فقـف قـد بؾ   لؿ يسبؼ إلقف

ؿ فقـف مـا بـقـ اإلجـادة فؿـا تـقطـت كتابـا فؼـد   ومـ بحر ؿ يغـرتف  يستؼل

بعـض مـذا ب أ ــؾ  قاتبــوكتـب آخـرون ف  ولؽـؾ وجفـة  ـق مقلقفـا  دوهنـا

 ضـ  مـفؿ أهنا الحؼ !الباصؾ 

د طؾؿـاء إمـة يف ذلـؽ جـاء  ـذا قلجفـرازًا إبـو  وإيضاح جؾقة لؾحؼ وت

وقــد   يف مؼدمــة وتؿفقــد وأربعــة مباحــث وخاتؿــة وففــارسمـتظؿــ  البحــث 

ؽـقن قـد يآم ً أن   عؾؿقة الؿتعارف طؾقفا لدى الباحاقـلالؿعايقر ا كاتبف التزم

 وما تقفقؼل إٓ باهلل طؾقف تقكؾت و ق رب العرش العظقؿ   وفؼ فقؿا قصد

 

 موىس الزـهراينبن  رباشدبن  د. صالح
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 التنَيس

 مػألة أفعال العباز وصلتَا بكسضة اهلل

 وحكه البحح يف الكسض عنومًا

وأن ما شاء اهلل كـان   مـ أصقل اإليؿان وأركاكف اإليؿان بؼضاء اهلل وقدره

د واكعؼــ  وقــد دل طؾــك ذلــؽ كصــقص شــرطقة كاقــرة  ومــا لــؿ يشــل لــؿ يؽـــ

 اإلجؿاع. طؾقفا

در وأغؿضـفا مسـللة أفعـال العبـاد وط قتفـا بؿشـق ة ومـ أدق مساصؾ الؼـ

 ؾ  ـل داخؾـة تحـت طؿـقم مشـق ة اهلل وقدرتـف أم غقـر داخؾـة ؟   اهلل وقدرتف

وإذا كاكت داخؾة تحـت مشـق ة اهلل وقدرتـف ففـؾ العبـاد مجبـقرون طؾقفـا وٓ 

قدرة لفؿ طؾقفا ؟ أم أن لفؿ قدرة طؾقفا ؟ وإذا كان لفؿ قدرة طؾقفا فؿا ط قـة 

ؽ بؼــدرة اهلل ؟  وبؿعـــك آخــر: كقــػ كقّفــؼ بــقـ كــقن أفعــال العبــاد داخؾــة ذلــ

 تحت طؿقم قدرة اهلل ومشق تف وبقـ كقن العباد قادريـ طؾقفا ؟ 

أم أن أفعال العباد مسـتاـاة مــ طؿـقم مشـق ة اهلل وقدرتـف ؟ بؿعــك أكـف: ٓ 

 ط قة ٕفعال العباد بخؾؼ اهلل ومشق تف!

ت مـ أصـعب إمـقر وأشـؼفا إٓ طؾـك مــ والجقاب طؾك  ذه التساؤٓ

  وإطؿـال جؿقـع الـصـقص الـقاردة يف ذلـؽ  وفؼف اهلل لسؾقك الطريؼ الؼقيؿ

والققـقف طــد  ـذا الحـد   مع التسؾقؿ هلل يف قدره: إذ الؼـدر سـر اهلل يف خؾؼـف

 دون إقحام العؼؾ فقؿا  ق خارج طـ كطاق قدرتف. 

التسـاؤٓت فـذ بقا مـذا ب ولؼد حاول كاقر مـ الـاس اإلجابة طـ تؾؽ 

وأكـف   فؿـفؿ مــ غّؾـب الـظـر إلـك طـدل اهلل تعـالك وامتــاع الظؾـؿ مــف  شتك



 دلوٞ اهزصاعات اهعقزٙٞ    176

 

يستحقؾ طؾقف أن يؼّدر طؾك طبـده شـق   بؿعــك: جـربه طؾقـف ثـؿ يحاسـبف طؾقـف 

: -رطايـة لـذلؽ–فؼـالقا   يقم الؼقامة: ٕن ذلؽ مـ الظؾؿ الذي يــزه اهلل طــف

ــ ــر مخؾقق ــاد غق ــالفؿ   ة هللإن أفعــال العب ــذيـ يقجــدون أفع ــاد  ــؿ ال ــؾ العب ب

ــدر ؿ ــار ؿ وق ــا  بؿحــض اختق ــبقن طؾقف ــؿَّ يحاس ـــ َث ــمٓء   وم ــّؿك   وس

 .بالؼدريةواشتفروا طـد غقر ؿ   العدل أو العدلقةأكػسفؿ: أصحاب 

  و ـاك مـ غّؾب الـظر إلك وحداكقة اهلل تعالك وأكـف ٓ شـريؽ لـف يف فعؾـف

بؾ كؾ ما يف الؽـقن ففـق فعـؾ   لغقره فعؾ أص ً أن يؽقن  -رطاية لفذا–فـػك 

والعباد مجبقرون طؾـك أطؿـالفؿ لـقس لفـؿ فقفـا اختقـار وٓ قـدرة   اهلل تعالك

.بالجبريةويعرف  مٓء   طؾقفا
  
 

طؾـك  لؽــ غؾـب  ـذا آسـؿ  الطـاصػتقـ تـاطؾـك كؾ لؼـب يطؾـؼالؼدرية  ولػظ

 ف إٓ إلــقفؿيـصــريؽــاد نذ أصؾــؼ ٓ فــ  ؿ إســبؼ ضفــقراً ٕهنــ الـػــاة:
(1)

وأمــا إذا   

الؼدرية أو الجربية :استخدم لؾدٓلة طؾك الؿابتقـ الغ ة فقؼقد بعبارة
(2)

. 

وطـد الـظر يف الـصقص الشرطقة لؾق ؾة إولك كجد فقفا ما قد يميد كؾتا 

إما   كصقص تدل طؾك كسبة أفعال العباد إلك اهلل ففـاك  الطاصػتقـ الؿتؼابؾتقـ

الرطـد: ] ژ ہ ہ ہ      ہژكؼقلف:   دون تحديد فعؾ معّقـ  مطؾك سبقؾ العؿق

ـــف:   [16 ـــام: ] ژ جب حب          خبژوققل ـــذات  [111إكع ـــذا العؿـــقم يشـــؿؾ ال و 
                                                      

( فؼد اسـتخدمف طؾؿـ  طؾـك 975-811لمجري: ) الشريعة( اكظر طؾك سبقؾ الؿاال كتاب 1)

 الـػاة وبقب وساق الـصقص يف الرد طؾك  ذه الطاصػة.

مجؿـقع الػتـاوى ( كؿا فعؾ شقخ اإلس م ابــ تقؿقـة يف كاقـر مــ الؿقاضـع يف كتبـف. اكظـر: 2)

جـامع  6/221  251  5/213  3/228  مـفاج السـة 17/214  16/499  8/353

 وغقر ا. 3/91الؿساصؾ 
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 اإلكساكقة وصػا ا وأفعالفا. 

كؼقلــف:   خصــقص أي: كســبة أطؿــال مخصقصــة إلقــفوإمــا طؾــك ســبقؾ ال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ژ وققلف:  [ 96الصافات: ] ژ ڭ ڭ ۇ ۇژ

. فـصــت  ــذه إدلــة طؾــك [17إكػــال: ]ژ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀپ 

 كسبة أفعال العباد إلك اهلل.

  إما طؾك سبقؾ العؿقم  كصقص تدل طؾك كسبة أفعال العباد إلقفؿ وهـاك

ـــالك:  ـــف تع ـــران: ]ژ ې ې ى ى ائژكؼقل ـــف:   [98آل طؿ ے ے ۓ           ژوققل

 .[62الؿاصدة: ]ژ ۓ

فعــال إلــك العبــد دون تحديــد فؼــد دلــت  ــذه الـصــقص طؾــك كســبة إ 

 معقـ.  فعؾ

 [55الؿاصـدة: ]ژەئ ەئ وئ وئ  ژ كؼقلـف:  وإما طؾـك سـبقؾ الخصـقص

 ژڭ ڭ ڭ ۇژوققلــــف:  [54الؿاصــــدة: ]ژ ۓ ۓ  ﮲ ﮳ژوققلــــف: 

 وأماالفا مـ الـصقص الدالة طؾك كسبة أفعال معقـة إلك العباد. [51الـحؾ: ]

فلخـذت   ٕدلـة بطـرففلخذت كؾ صاصػة مـ الطاصػتقـ السابؼتقـ مــ  ـذه ا

لؽــ أحـدًا مــفؿ لـؿ   -وإدلـة الشـرطقة كؾفـا حـؼ–بعض الحؼ وردت بعضـف 

 وقبقل جؿقع إدلة كؿا أخذ ا سؾػ إمة وقبؾق ا !   يقّفؼ لألخذ بالحؼ كؾف

فرامـت الجؿـع بـقـ إمـريـ   ثؿ بعد فرتة مـ الزمـ جاءت صاصػة أخـرى

  ؼـة غقـر صريؼـة السـؾػ وففؿفـؿلؽـ بطري  والتقسط يف الؿسللة بقـ الرأيقـ

فلثبتت لؾعبـد قـدرة طؾـك الػعـؾ   وتػسقر مردود  فخرجت بتؾػقؼ غقر مؼبقل

  لؽـفا غقر ممثرة فقف وإن بدا أهنا كذلؽ ! بؿعــك أن الػاطـؾ الحؼقؼـل  ـق اهلل
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  وإكؿا يـسب إلقـف الػعـؾ طؾـك سـبقؾ الؽسـب  والعبد ٓ تلثقر لؼدرتف يف فعؾف

والػعؾ يـسب إلقـف   عبد كاسب بؿعـك أكف محؾ لػعؾ اهللفاهلل فاطؾ حؼقؼة وال

 وقدرتف غقر ممثرة وإكؿا مؼاركة لؼدرة اهلل!   كسب  ٓ إيجاداً 

وغقر ؿ إشاطرةالتل قال هبا  الؽسبوتعرف  ذه الـظرية بـظرية 
 (1)

. 

وقد كار الـزاع بقـ الطقاصػ واتسع الؽ م فقفا غاية آتساع حتـك غـدت 

قن إمـةأكبر الؿسائل التي وقع فقفا الخـالف بـ ذه الؿسللة 
(2)

. ولـؿ يؽــ 

بسبب الـظرة التجزي قة لؾـصقص أو   الحؼ متؿحض  فقفا لطرف طؾك صرف

فؽـؾ   [91الحجر: ]ژ ٱ ٻ ٻ ٻژ: التعضقة طؾك حد ققلف تعالك

أخــذ بجــزء مـــ الـصــقص الشــرطقة وتعســػ يف رد مــا خالػــف ولــق كــان ماــؾ 

 الشؿس يف القضقح.

  إن الجربية تؿسؽقا بآيات كاقرة ققية الدٓلة طؾـك الجـربالرازي:  يؼقل

فرتى كؾ واحـد   والؼدرية أيض  تؿسؽقا بآيات كاقرة ققية الدٓلة طؾك الؼدر

مـ  ذيـ الخصؿقـ إذا حاول الجـقاب طــ دٓصـؾ خصـؿف فنكـف يحتـاج إلـك 

تلوي ت مستؽر ة ووجقه متعسػة
(3)

. 

ذه الطقاصػ أتـت مــ محاولـة تؽققـػ )أي: والذي يبدو أن أساس مشؽؾة  

فققعقا يف  ـذه الؿـآزق   حؽاية كقػقة( الع قة بقـ الؼدرة اإللفقة والؼدرة البشرية

  وكــان القاجــب يف  ـذا الؿؼــام التػــقيض هلل تعـالك والتســؾقؿ لــف  وآكحرافـات
                                                      

 ( كاإلباضقة والـجارية كؿا سقلل يف الؿبحث الخاص بذلؽ.1)

 ت:الرتكل(. 3ط:  341( كؿا يؼقل شارح الطحاوية:  ابـ أبل العز الحـػل )2)

 ( )وأصؾف جزء مـ كتابف: الؿطالب العالقة(.114( الؼضاء والؼدر لؾرازي ص)3)
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  دون الــدخقل يف محاولــة تؽققــػ الع قــة بــقـ الؼــدرة اإللفقــة والؼــدرة البشــرية

و ذا ما تؿقزت بف صريؼة السؾػ طــ بؼقـة   بقـ اإلرادة اإللفقة واإلرادة البشريةو

ووّفؼــت بقـفــا تقفقؼــ    إذ أخــذت بجؿقــع الـصــقص الــقاردة يف البــاب  الطــرق

ودون   مــع التػــقيض والتســؾقؿ هلل تعــالك  ســؾقؿ  دون تعســػ لفــا وٓ اّصــراح

وابتعـدت   اإللفقـة والبشـريةمحاولة تؽققػ الع قـة بـقـ الؼـدرتقـ واإلرادتـقـ: 

ًٓ لؾـفل القارد يف ذلؽ  .طـ الخقض يف الؼدر امتاا

طؾـك  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسـقلشعقب طـ أبقف طـ جـده قـال: خـرج بـ  فعـ طؿرو

فؽلكؿـا تػّؼـل يف وجفـف حـب الرمـان مــ   أصحابف و ـؿ يختصـؿقن يف الؼـدر

ــال:   الغضــب ــذا  فؼ ــرتؿ ؟ أو لف ــرآن بعضــفهبــذا أم ــتؿ ؟ تضــربقن الؼ  خؾؼ

مـا غبطـت طؿـرو: بــ  اهلل طبـدفؼال  ؟ هبذا  ؾؽت إمؿ مـ قبؾؽؿ ببعض

ــف طـــ  ــذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رســقلكػســل بؿجؾــس تخؾػــت فق ــا غبطــت كػســل ب م

الؿجؾس وتخؾػل طـف
(1)

. 

وٓ   ٓ يـدخؾ الجــة طـاق قال:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  وطـ أبل الدرداء 

وٓ مؽذب بؼدر  مدمـ خؿر
(2)

. 
                                                      

البـاقل( وقـال إلبـاي: حســ  طبـد 85ح1/33رواه ابـ ماجف يف مؼدمـة ســـف بـاب يف الؼـدر )( 1)

  2/178( وأخرجــف أحؿــد يف مســـده )416( ويف ضــ ل الجـــة )99  98صــحقح )الؿشــؽاة 

ؤوط يف تعؾقؼــف ( وحســـ إســـاده الشــقخ شــعقب إركــا6845  6668  ح/195  185  181

ـْ َغـَبَط طؾك الؿسـد. قال السـدي يف حاشقتف طؾك ســ ابـ ماجـف:  ققلـف: مـا غبطـت كػسـل  مِـ

 .َكَضَرَب َوَسِؿَع إَِذا َتَؿـَّك َما َلُف  َواْلُؿَراد: َما اِْسَتْحَسـْت فِْعؾ َكْػِسل

  28129 ح/( ورواه أحؿـد طــ أبـل الـدرداء 1131ح/ 1/154أخرجف الطقالسل يف مســد )( 2)

)ط: الؿؽـز( وورد  ذا القطقد يف الؿؽذب بالؼـدر يف طـدد مــ إحاديـث  حّســ بعضـفا 
= 
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وإذا ذكـرت   إذا ُذكر أصحابل فلمسـؽقا : قال ملسو هيلع هللا ىلص  وطـ ثقبان طـ الـبل

وإذا ذكر الؼدر فلمسؽوا  الـجقم فلمسؽقا
 (1)

. 

؟  الؼـدرما تؼـقل يف   الحســ أبـايـا فؼـال:  وجاء رجؾ إلك طؾـل 

 فؼـال:  ؟ الؼدرما تؼـقل يف   يا أبا الحسـ .فؼال:تسؾؽفصريؼ مظؾؿ ف   فؼال:

سـر اهلل  :فؼـال ؟ الؼـدرتؼـقل يف   ما  يا أبا الحسـ فؼال:  بحر طظقؿ ف  تؾجف

فُ ػْ ؾَّ ؽَ ف  تَ 
(2)

. 

دلقي طؾقـف  :قال !بالؼدرب قدم طؾقـا يؽذّ  رج ً  إن :ققؾ ٓبـ طباسولؿا 

 ؿِ و ق يقم ذ قد طَ -
َ
 كػسـلوالـذي  :قـال ؟ وما تصـع بف يا أبا طباس :قالقا -ل

ـّ ل ـ استؿؽـت مـف  :بقده يـدي  ول ـ وقعت رقبتـف يف  أقطعف حتكأكػف  ٕطض

ــني ســؿعت   ٕدقـفــا ــل  :يؼــقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رســقلف يطػـــ  ففــركــلي بـســاء بـ
                                                      

= 

 وما بعد ا. 141إلباي كؿا يف ض ل الجـة يف تخريج السـة ٓبـ أبل طاصؿ ص 

  ت: حؿـدي السـؾػل( ورواه أيضـ  مــ روايـة 1427ح/ 2/93( رواه الطرباي يف الؽبقر )1)

 ( 1/219( وصحقح الجامع )34ٕلباي يف الصحقحة )ح/ابـ مسعقد  وصححف ا

( وأبــق الؿظػــر الســؿعاي يف 4/629( أخرجــف ال لؽــاصل يف شــرح اطتؼــاد أ ــؾ الســـة )2)

ــة )19آكتصــار ٕ ــؾ الحــديث )ص ـــ بطــة يف اإلباك ( وأجــري يف 314 2/141( واب

 ( وضعػ الؿحؼؼ إسـاده2/844الشريعة )

بشـرح محؿـد طبـده(: )وسـ ؾ  -452وجاء يف هنج الب غة )( 51/182واكظر: تاريخ دمشؼ )

]أي: طؾل[ طـ الؼـدر فؼـال: صريـؼ مظؾـؿ فـ  تسـؾؽقه وبحـر طؿقـؼ فـ  تؾجـقه وسـر اهلل فـ  

 سـر اهلل افـ  تػشـق اهلل رٓ تؽؾؿـقا بشـلء مــ الؼـدر فنكـف سـ تؽؾػقه( ويروى مرفقطـ  بؾػـظ 

 َقؾـٍب  ُشـْغؾ مـع بالشـلء الُقُلـقع: والَؽَؾـػ (4/629اكظر: شرح اطتؼاد أ ؾ الســة ل لؽـاصل )

ة  .  4/352 ؟ ويف الحديث: )اكؾػقا مـ العؿؾ ما تطقؼقن( اكظر: الـفاية ٓبـ إثقر وَمَشؼَّ
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والـذي كػسـل    ذا أول شرك  ذه إمة  بالخزرج تصطػؼ ألقا ـ مشركات

كؿـا   ر خقـراً يؽـقن قـدّ  أنهبؿ سقء رأيفـؿ حتـك يخرجـقا اهلل مــ  لقـتفقـبقده 

! شراً  رقدّ يؽقن  أنأخرجقه مـ 
(1)

. 

  ثـؿ كظـرت فقـف فتحقـرت  ظـرت يف الؼـدر فتحقـرتكمـبـف: بـ  وقال و ب

وأجفؾ الـاس بالؼدر أكطؼفؿ بف  ووجدت أطؾؿ الـاس بالؼدر أكػَّفؿ طـف
(2)

. 

وأحضــر   لؿــ صــار هلل تعـالك يف الؼـدر خصـقؿ  فقيـؾقـال الطحـاوي: 

وطـاد   لؼد التؿس بق ؿف يف فحص الغقب سرًا كتقؿـ   لؾـظر فقف قؾب  سؼقؿ 

فاك  أثقؿ بؿا قال فقف أ
(3)

  .
 

ــف ــة فق ــرتك التعؿــؼ يف الؼــدر والؿجادل ــؽ ٕن   فقـبغــل لؾؿــممـ أن ي وذل

الؼدر سر اهلل يف خؾؼف
(4)

  لؿ يّطؾـع طؾـك ذلـؽ مَؾـٌؽ مؼـرب وٓ كبـل مرسـؾ 

                                                      

( وال لؽــاصل يف شــرح أصــقل أ ــؾ الســـة 3155  ح/1/331الؿســـد ) رواه اإلمــام أحؿــد يف( 1)

(. ومؿا يمكد ضـعػف قـقل 322:( وضعػف إركاؤوط يف تخريج شرح الطحاوية )ص4/625)

  لؾطاطـة ثالؿحـدِ   ـق كؿـا لؾؿعصـقة ثالؿحـدِ   ق العبد أن طؾك متػؼقن والؼدريةابـ تقؿقة:

 مــ أو  طــفؿ تـق ؿ ومــ.. . ـذا طــ وهنل هبذا أمر بؾ   ذا وٓ  ذا ٓ أحدث ما طـد ؿ واهلل

 أحـد يؼؾـف لـؿ  ـذا فـنن بؿـذ بفؿ جا ـؾ ففق  العبد مـ والؿعصقة  اهلل مـ الطاطة أن طـفؿ كؼؾ

ـــ ــاء م ــة طؾؿ ــف أن يؿؽـــ وٓ  الؼدري ــنن  يؼقل ــقلفؿ أصــؾ ف ــؾ أن ق ــد فع ــة العب ــف لؾطاط  كػعؾ

 قـقة وٓ  فقـف خؾؼفـا بـنرادة اهلل يخصـف أن غقـر مــ  لـف تحصـؾ بؼـدرة فعؾـف   ؿـا  كلؾؿعصقة

 .(8/116رسالةأققم ما ققؾ  )ضؿـ الػتاوى  بلحد ؿا تختص فقف جعؾفا

 (.6/67الرب ) فقد ٓبـ طبد( اكظر: التؿ2)

 (.5ط: 319ط: فقزي  أو 1168( الطحاوية مع الشرح )3)

( معـك سر اهلل يف خؾؼف:كقكف أوجد وأفـك  وأفؼـر وأغــك  وأمـات وأحقـك  وأضـؾ و ـدى. 4)
= 
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فالحـذر   والتعؿؼ يف ذلؽ ذريعة الخـذٓن وسـؾؿ الحرمـان ودرجـة الطغقـان

اهلل تعالك صقى طؾـؿ الؼـدر  فنن  كؾ الحذر مـ ذلؽ: كظرًا: وفؽرًا: ووسقسة

وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ژكؿـا قـال تعـالك يف كتابـف:   وهنا ؿ طـ مرامف  طـ أكامف

ومــ رد   فؿـ سلل: لَِؿ فعؾ ؟ فؼـد رد حؽـؿ الؽتـاب  [23إكبقـاء: ]ژ ۆئ

حؽؿ الؽتاب كان مـ الؽافريـ
(1)

. 

ومع  ذا الـفل القارد طـ التعؿؼ يف الؼدر كقػ يحؼ لــا إذن البحـث فقـف 

 الصقرة ؟! هبذه

والجقاب
(2)

: 

أن اإليؿان بالؼدر ركـ مــ أركـان اإليؿـان فؽقـػ يـتؿ إيؿـان مــ لـؿ  -

 يعرف  ذا الركـ ؟!

وكحــ مـلمقرون   أن الؽتاب والسـة مؾق ة بـصقص الؼدر وتػاصـقؾف -

ففـؾ يعؼـؾ أن مسـاصؾ الؼـدر مسـتاـاة مــ  ملسو هيلع هللا ىلصبتدبر الؼـرآن واتبـاع ســة الـبـل 

 ذلؽ ؟!

  الباب بدءًا بالصـحابة والتـابعقـ وأتبـاطفؿأن السؾػ تؽؾؿقا يف  ذا  -

 ولق لؿ يؽـ ذلؽ جاصزًا طـد ؿ لؿا فعؾقه.  ثؿ مـ ت  ؿ مـ إصؿة

أن أصؿة السـة صـػقا يف الؼدر الؿصـػات العديـدة وبقبـقا لـف يف كتـب  -
                                                      

= 

 ت: الرتكل(   321)اكظر: شرح الطحاوية ص:

 مع الشرح ت: الرتكل(. 321( متــ الطحاوية )ص:1)

  واإليؿــان بالؼضــاء والؼــدر د. 18الــرحؿـ الؿحؿــقد ص  والؼــدر د. طبــد( اكظــر: الؼضــاء 2)

 .19محؿد الحؿد ص 
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فـدل ذلـؽ   ثؿ جاء مـ بعد ؿ مـ الشراح فشرحق ا  الحديث أبقاب  مستؼؾة

مباح بؾ مطؾقبطؾك أن تعؾؿ مساصؾ الؼدر 
(1)

. 

أن الؿؼصقد بـصقص الـفل طـ الخقض يف الؼدر إكؿا  ـق الخـقض  -

  وإخـذ ببعضـفا ورد بعضـفا أخـر  كضـرب بعضـفا بـبعض  فقفا بالباصؾ

ويف   و ـذا شـلء ٓ يجـقز  ومحاولة آطتؿـاد يف ففؿفـا طؾـك العؼـؾ وحـده

قض فقفـا الـصقص الـا قة طـ الخقض يف الؼدر ما يبقـ أن الؿعــك  ـق الخـ

لقس الؿؼصـقد اإلمسـاك   إذا ذكر أصحابل فلمسؽقا:ملسو هيلع هللا ىلصبالباصؾ فػل ققلف 

وكذلؽ يؼـال   وإكؿا اإلمساك طؿا شجر بقـفؿ  طـ ذكر فضاصؾفؿ ومحاسـفؿ

يف الؼدر.
  
 

 

                                                      

( يـظر الؽتب التـل تحـدثت طــ تـاريخ تـدويـ العؼقـدة ماـؾ  كتـاب تـاريخ تـدويـ العؼقـدة 1)

الربجس  وكتاب مـفج أ ؾ السـة والجؿاطة يف تدويـ طؾـؿ العؼقـدة  س مال السؾػقة  لعبد

  ا.لـاصر الحـقـل وغقر
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 املبحح األول

  ىظطية العـسل

وأهنـؿ مسـتؼؾقن   تـسب أفعال العباد إلـقفؿ التلكظرية العدل  ل الـظرية 

وأصـحاب  ـذه الـظريـة   حداثفا دون تـدخؾ مــ الؼـدرة اإللفقـةبنيجاد ا وإ

ثؿ الؿعتزلة ومـ تابعفؿ طؾك ذلؽ مــ الشـقعة والزيديـة    ؿ الؼدرية إواصؾ

وبعض الؿـتؿقـ لؾتقار العؼ ي اإلس مل الؿعاصر
(1)

. 

 اهِظضٙٞ عضض األٗي: املطوب

الؾغــةالعــدل يف 
(2)

:
 

 ًٓ ــْد ًٓ وِط ــْد ــِدل َط ــَدل يع  ــق يف إصــؾ و  مصــدر َط

وإن كاكـت   فنن كان يف الؿعـقيات فتحـت طقــف )َطـْدل(  لؾؿساواة والؿؿاثؾة

 يف الؿحسقسات كسرت )ِطْدل(.

وقد جاء يف الؼرآن طؾك وجقه مـفا
(3)
: 

ــال تعــالك:  الػــداء (1   [71إكعــام: ]ژ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ ق
                                                      

( سقلل تقثقؼ أققالفؿ بعد قؾقؾ  وأما أصحاب آتجاه العؼـ ي ففـؿ غقـر داخؾـقـ يف خطـة 1)

الجبـار  البحث  ولؿعرفة بعـض أقـقالفؿ يؿؽــ الرجـقع إلـك كتـاب: قاضـل الؼضـاة طبـد

ــد ــة ) الفؿــذاي لعب ــؼ شــرح إصــقل الخؿس ــف لتحؼق ــان  ومؼدمت ــريؿ طاؿ ( 36-35الؽ

( وبعـض كتابـات محؿـد طبـده ومحؿـد 4تشـابف الؼـرآن )ومؼدمة طدكان زرزور لتحؼقـؼ م

( فنكـف يؿقـؾ إلـقفؿ ! 116ب مـا ج إدلة ٓبــ رشـد )اطؿارة  ومؼدمة محؿقد قاسؿ لؽت

 (.152بـ صالح ) واكظر كتاب: الؼضاء والؼدر د. طبدالرحؿـ

( ومػـردات 4/246( ومؼايقس الؾغة ٓبـ فارس )2/123( اكظر:  ذيب الؾغة لألز ري )2)

 (.551ؼرآن لؾراغب )ال

 (.441ص: ) الجقزي بـ  ٓوالـظاصر القجقه طؾؿ يف الـقاضر إطقـ كز ة( اكظر: 3)
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لؾشـلء ماـٌؾ  ٕكـف َطـْدٌل : لؾػداء ققؾ  كؾَّ فداء أي وإن تػدِ 
 جريـر ابــ وىر (1)

: قـال ؟ العـدل مـا اهلل رسـقل يـا ققـؾ: قـال  ..أمقـة بــل مــ رجـؾ طــبسـده 

الػدية: العدل
 (2)
. 

ک گ  گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ژوققلــف: 

 :مـف والبدل الشلء مـ لؾػدية ققؾ وإكؿا: الطربي قال.[123البؼرة: ]ژڻ ڻ 

 ٓ  الجـزاء وجـف مــ ما ً  لف ومصقره: جـسف غقر مـ و ق إياه لؿعادلتف: طدل

والخؾؼة الصقرة يف الؿشاهبة وجف مـ
(3)
. 

أي:  [1إكعـام: ]ژ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺژ قـال تعـالك:  الشرك (2

روي ذلؽ طـ مجا د وقتادة.  يشركقن
(4)
 

اإلكصــاف (3
(5)
ــقض الجــقر   ــق كؼ ــالك:  و  ــال تع چ چ چ ڇ ژ ق

[91الـحؾ: ]ژ ڇ
(6)

 . 

بـــ  وي ذلــؽ طـــ طؾــلكؿــا ر  واإلحســان التػضــؾ  فالعــدل اإلكصــاف
                                                      

 ( 48( غريب الؼرآن ٓبـ قتقبة )1)

 (.1/639( جامع البقان )2)

 (.1/639( جامع البقان )3)

 َوابــ  ِريـرَج  َوابــ  ُحَؿقدبـ  وَطبد  شقبة أبل ابـ وأخرج(: )6/14( قال يف الدر الؿـاقر )4)

 (.93طـ مجا د... فذكره( واكظر: تػسقر مجا د )  الشقخ وأبق حاتؿ أبل َوابـ  الؿـذر

 (.14/334( اكظر: تػسقر ابـ جرير )5)

( وابــ جريـر 13494( وورد طـ ابـ طباس أكف كؾؿة التقحقد اكظـر تػسـقر ابــ أبـل حـاتؿ )6)

ــقر: 14/335 ــدر الؿـا ــال يف ال ـــ وأخــرج. ق ــر اب ــ  جري ــذر ـَواب ـــ  الؿـ ــل َواب  حــاتؿ أب

 ....طباس ابـ طـ والصػات إسؿاء يف والبقفؼل
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صالب أبل
(1)
. 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ژومـف ققلف تعالك: 

 [3الـساء: ]ژ ک گگ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ

جبـار الفؿـداي بؼقلـف: ال طبـدفقعـرب طــف اصـطالح الؼـائؾقن بـه وأما معــاه يف 

  الؼبـقحوكحـ إذا وصػـا الؼديؿ تعالك بلكف طدل حؽقؿ: فالؿراد بـف أكـف ٓ يػعـؾ 

وأن أفعالف كؾفا حسـة  وٓ يخؾ بؿا  ق واجب طؾقف  أو ٓ يختاره
(2)

  . 

 ذا التعريػ يشـقر إلـك جؿؾـة مــ الؼضـايا تـدخؾ يف مػفـقم العـدل طــد 

الؿعتزلة 
(3)
وقـد   والذي يفؿـا مـفا قضقة خؾـؼ العبـاد ٕفعـالفؿ آختقاريـة  

جبـار: ال طبـدل الؼاضـل يؼـق  صرح الؿعتزلة باستؼ ل العباد بنيجاد أفعالفؿ

والغرض بف الؽ م يف أن أفعال العبـاد غقـر مخؾققـة   فصٌؾ: يف خؾؼ إفعال

وأن العباد محدثقن لفا  فقفؿ
(4)

. 

اتػؼ أ ؾ العدل طؾك أن أفعـال بؾ حؽك اتػاقفؿ طؾك  ذا الؿعـك فؼال: 

جـؾ -وأن اهلل   ثـة مــ جفـتفؿدحا  مـ تصـرففؿ وققـامفؿ وقعـقد ؿ :العباد

وأن مــ قـال:   وٓ فاطؾ لفـا وٓ محـدث سـقا ؿ  أقدر ؿ طؾك ذلؽ -وطز

                                                      

 (.9/114( اكظر: الدر الؿـاقر )1)

 (.132( واكظر مـف: )311( شرح إصقل الخؿسة )2)

اهلل تعـالك ٓ يػعـؾ  -2 العبـاد خـالؼقن ٕفعـالفؿ. -1مؿا يدخؾ يف مػفقم العدل طـد ؿ:  (3)

اهلل تعالك يجـب  -5 اهلل تعالك يجب طؾقف الؾطػ. -4 عؾ لغرض.اهلل تعالك يػ -3 ح.قالؼب

اكظــر: شــرح إصــقل الخؿســة لؾؼاضــل )أصــؾ العــدل كــام ً ( )ص طؾقــف طــقض أٓم.

299-618.) 

 (  253( شرح إصقل الخؿسة )4)
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وأحالقا حـدوث فعـؾ مــ   فؼد طظؿ خطمه  إن اهلل سبحاكف خالؼفا ومحدثفا

فاطؾقـ
(1)

. 

  ومع اتػاقفؿ طؾك ذلؽ يف الؿعـك إٓ أهنؿ اختؾػقا يف التعبقر الؾػظـل طــف

؟ ن يخؾؼ فعؾـف أم ٓؼال: إن اإلكساواختؾػت الؿعتزلة  ؾ ييؼقل إشعري: 

 طؾك ث ث مؼآت:

ــك فاطــؾ وخــالؼ واحــد ــزطؿ بعضــفؿ: أن معـ ــؽ يف   ف ــؼ ذل ــا ٓ كطؾ وأّك

 اإلكسان ٕكا ُمـعـا مـف.

و ذا يستحقؾ مــف    ق الػعؾ ٓ بآلة وٓ بجارحة ]الخؾؼ[وقال بعضفؿ: 

 .]مـ اإلكسان[

قـع فعؾـف فؽؾ مــ و  وقال بعضفؿ: معـك خالؼ: أكف وقع مـف الػعؾ مؼّدراً 

قديؿ  كان أو محدث   مؼّدرًا ففق خالؼ لف
(2)
. 

وإكؿـا   وكان أواصؾ الؿعتزلة يتقرطقن طـ التعبقر يف  ذه الؿسـللة بـالخؾؼ

وٓ يتجاسرون طؾك إص ق اسؿ الخالؼ   يعربون بالحدوث واإليجاد وكحقه

ــاد ــك العب ــالؼ   طؾ ــقـ الخ ــرق ب ــرأى أن ٓ ف ــاصل ف ــل الجب ــق طؾ ــل أب ــك كش حت

فزطؿ أن كؾ ما دبَّ ودرج خالؼ لػعؾف آختقاري.  دوالؿقجِ 
(3)

 

وٓ يفؿـا الققـقف طــد  ـذا آخـت ف الؾػظـل بقــفؿ إذا طرفــا اتػـاقفؿ 
                                                      

 (.3 /8)الؿغـل  (1)

 ضاح.ت: ريرت( وما بقـ الؿعؽقفات زيادة مـل ل ي228( مؼآت اإلس مققـ )ص: 2)

(  ومـفـاج الســة ٓبــ تقؿقـة 595-594  539( اكظر: تبصرة إدلة ٕبل الؿعقـ الـسػل )3)

(3/294.) 
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إخراج أفعال العباد آختقارية طن قدرة أٓ و ق:   طؾك الؿعـك الذي يريدوكف

لؽـان  ثم طذبـّفم طؾقفا؛ ،لو خؾؼفا فقفم -بزطؿفؿ-اهلل ومشقئته وخؾؼه؛ ٕكه 

وأن  ذا الؿعـك مــ جؿؾـة مـا  والجور ! وهو الظؾم ،موصوفًا بـؼقض العدل

يعـقف العدل طـد ؿ
(1)

.
  
 

ــة  وقــد ضفــرت كــقاة  ــذه البدطــة أواخــر طفــد الصــحابة طؾــك يــد الؼدري

جفـــل بالبصــرة ال عبــدإواصــؾ كؿ
(2)
ثــؿ غــق ن الدمشــؼل  

(3)
حقــث أكؽــرا   

                                                      

صقل )( 1) ( واكظر مؼدمة إبرا قؿ مدكقر لؾجزء الاامـ مــ كتـاب الؿغــل 353-343اكظر: شرح ٕا

دلة ٓـب رشد لؾؼاضل طبد  .الجبار  ومؼدمة محؿقد قاسؿ لؽتاب: الؽشػ طـ مـا ج ٕا

  ويؽاد يتػؼ كؾ مـ ترجؿ لؿعبد طؾـك ذلـؽ  ويميـده مـا ورد يف صـحقح الؿشفور(  ذا  ق 2)

: إن أول وققـل. الجفــل أول مـ قال يف الؼـدر بالبصـرة معبـدبـ يعؿر:  مسؾؿ طـ يحقك

ما ضفر طؾك يد رجؾ مجقسـل مــ أ ـؾ البصـرة اسـؿف )سقسـقيف أو سـسـقيف( أو كصـراي 

( 299-4/297طــ أحـد ؿا. اكظـر: اإلباكـة ٓبــ بطـة ) اسؿف )سقسـ( وأن معبـدًا أخـذ

: أول مـا ضفـر بالحجـاز لؿـا احرتقـت وققل( 557ص  2ج 1والػفرست ٓبـ الـديؿ )مج

الؽعبة أيام حصـار ابــ الزبقـر  فؼـال أكـاس: احرتقـت بؼـدر اهلل وقـال آخـرون:لؿ يؼـدر اهلل 

لؿشـفقر إول. ولؾزيـادة غقـر ذلـؽ  لؽــ ا وققل(  368ذلؽ. اكظر: اإليؿان ٓبـ تقؿقة )

 (.121-117الرحؿـ الؿحؿقد ) اكظر:  الؼضاء والؼدر د. طبد

مــ  (الغقالكقـة)تـسـب إلقـف فرقـة    كاتـببـ مسـؾؿ الدمشـؼل الؼـدري  أبـق مـروان غق ن( 3)

طؾــك الجفـــل  الؼدريــة. و ــق ثــاي مـــ تؽؾــؿ يف الؼــدر ودطــا إلقــف لؿ يســبؼف ســقى معبــد

إهنا يف كحق ألػل ورقة. وا ؿ بلكف كـان يف صـباه مــ  بـ الـديؿ:ولف رساصؾ  قال ا الؿشفقر.

بــ سـعقد  الؿعـروف بالؽـذاب. وققـؾ: تـاب طــ الؼـقل بالؼـدر  طؾـك يـد  أتباع الحـارث

الؿؾـؽ  وأحضـر  بـ طبـد العزيز  فؾؿا مات طؿر جا ر بؿذ بف  فطؾبف  شام بـ طبد طؿر

   115بعد  ؾك باب كقسان بدمشؼوزاطل بؼتؾف  فصؾب طوزاطل لؿـاضرتف  فلفتك إإ
= 
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 وزطؿا أن إمر أكػ.  الؼدر

وأغؾظـقا لـف   صـحابة  ـذه البدطـة طؾـك معبـد أول مـا ضفـرتوقد أكؽر ال

وكّػروا الؼاصؾ هبذه الؿؼالة  الؼقل يف ذلؽ
(1)

.
 
 

  وبتـلثقر طقامـؾ مختؾػـة ورث الؿعتزلـة  ـذه البدطـة  ثؿ مع مرور الزمـ

ػــقا مـــ غؾقاصفــا ــة العؾــؿ الســابؼ  وخػَّ   واســتؼّر أمــر ؿ طؾــك اإلقــرار بؿرتب

م الؿشــق ة والخؾــؼ بعــد أن كاكــت الؼدريــة وإكؽــار طؿــق  والاــقاب والعؼــاب

إواصؾ تـؽر ذلؽ
(2)
  وأصؾؼ طؾك كظريتفؿ يف أفعال العباد: )كظريـة العـدل(  

 وأصؾؼ طؾك أصحاهبا: )العدلقة(.

ويزطؿـقن أهنـؿ   والؿعتزلة يػتخرون هبذه التسؿقة كؿا  ق ضا ر يف كتبفؿ

قد راطقا جاكب العدل اإللفل
(3)
. 

                                                      
= 

ٓبـــ قتقبــة  إخبــاروطقــقن ( الػـــ الاــاي مـــ الؿؼالــة الاالاــة)ففرســت ابـــ الـــديؿ اكظــر: 

 الؿؾــــؾ والـحــــؾ( و27-25ٓبـــــ الؿرتضــــك ) الؿعتزلــــة( وصبؼــــات 346  2/345)

لطـاش كـربي زاده ومػتـاح السـعادة ( 13/338لؾشفرستاي  ومقـزان آطتـدال لؾـذ بل )

 ( . 5/124إط م لؾزركؾل )و (2/35)

بــ طؿـر لـق أن  اهلل ( كؿا يف مققػ ابــ طؿـر لؿـا سـ ؾ طــفؿ فؼال)والـذي يحؾـػ بـف طبـد1)

(  1/36ٕحد ؿ ماؾ أحد ذ ب  فلكػؼف ما قبؾ اهلل مـف حتك يممـ بالؼدر( أخرجـف مسـؾؿ )

 ( فؼـد كبـف طؾـك مـققػفؿ الؼـقي  مــفؿ. كؿـا سـاق مــ2/698واكظر الشـريعة لمجـري )

( كاقرًا مـ الـصقص الؿروية طـ الصحابة والتابعقـ تقضح مققػفؿ الصارم 837-975)

 مـ  ذه البدطة.

 (.368( اكظر: اإليؿان ٓبـ تقؿقة )2)

الجبـار أكـرب  (  وقـد سـّؿك الؼاضـل طبـد3( اكظر ما ً: مؼدمـة الؽشـاف لؾزمخشـري )ص:3)
= 
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 يضاح  ذه الؿسللة:وإلقؽ بعض كصقصفؿ يف إ

 ـ(246يؼقل الؼاسؿ الرسل )ت: (1
 (1)

طؾك العبـد أن يعؾـؿ... أن اهلل : 

وإلـك مـا  ـؿ صـاصرون  طالؿ بؿا العباد طـامؾقن  جؾ ثـاؤه
(2)
وٓ  ويؼـقل:  

كؼــقل كؿــا قــال الؼــدريقن الؿػــرتون: إن اهلل جــؾ ثـــاؤه قــّدر الؿعاصــل طؾــك 

مـفؿ وقّؾبفؿ فقفا...العباد لقعؿؾقا هبا وأدخؾفؿ فقفا وأراد ا 
(3)

 

 ـ(291يؼقل الخقاط )ت: (2
(4)

: إن اهلل تعـالك ]أي: الؿعتزلـة[كؼقل  : 

ٓ تخػك طؾقـف   جّؾ ذكره لؿ يزل طالؿ  بؽؾ ما يؽقن مـ أفعالف وأفعال خؾؼف

ثؿ يسـتؿر يف الـرد طؾـك مخـالػقفؿ مبقــ  أن  خافقة يف إرض وٓ يف السؿاء 

ٕزلل وأن اهلل لؿ يزل طالؿ  بؿـ يممـ ومــ يؽػـر الؿعتزلة لؿ يـؽروا العؾؿ ا
                                                      

= 

لؿعتزلة ٓبـ الؿرتضك يف وصـػف   واكظر: صبؼات اوالعدلكتبف: الؿغـل يف أبقاب التقحقد 

 (. والتسـؿقة محتؿؾـة لؾؿـدح 138  132  121  2) العـدلوأصـحاب  بالعدلقةٕصحابف 

ومحتؿؾة لؾؼدح  ففؿ أ ـؾ العـدل أي: الشـرك يف الربقبقـة طؾـك حـد  ققلـف  -كؿا يؼقلقن-

 . واهلل أطؾؿ[1]إكعام: ژ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺژ تعالك:

بــ إسـؿاطقؾ الحســل العؾـقي الرسـل كسـبة إلـك جبـؾ  را قؿبـ إبـ (  ق أبق محؿد الؼاسؿ1)

 ـ(  معتزلل آطتؼـاد  وأحـد أصؿـة العؾقيـة الزيديـة الاـاصريـ 246الرس قرب الؿديـة )ت:

( وإطـ م 1/21طؾك العباسققـ  لف طدد مـ الؿملػات. اكظر: رساصؾ العـدل والتقحقـد )

 (.5/171لؾزركؾل )

 ضؿـ رساصؾ العدل والتقحقد(. 1/141( كتاب العدل والتقحقد )2)

ــد )3) ــدل والتقحق ــاب الع ــة:  1/145( كت ــد بالؼدري ــد(  ويري ــدل والتقحق ضــؿـ رســاصؾ الع

 الجربية الؿابتة لؾؼدر: إذ لؼب الؼدرية يشؿؾفؿ لؽـف غؾب طؾك الـػاة.

ـب محؿد الخقاط الؿعتزلل  صاحب كتاب آكتصـار والـرد طؾـك ابــ الروكـدي  الرحقؿ  ق: طبد( 4)

ط م لؾزركؾل )291حد  مـ الػرع البغدادي لؾؿعتزلة ت: الؿؾ  .(347 /3 ـ. اكظر: ٕا
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أو يعصل مــ خؾؼـف
(1)

. وإثبـات العؾـؿ السـابؼ أ ـؿ مـا يؿقـز ؿ طــ الؼدريـة 

كؿا يػرتققن طـ الجربية يف مسللة العؾؿ السابؼ إذ يرون أن طؾـؿ اهلل   إواصؾ

بقـؿا يرى الجربية أن طؾؿ اهلل ساصؼ  سابؼ
(2)

. 

ثــؿ يعؾــؿ :(3)  ـــ(298الؿعتزلــل )ت:قــال اإلمــام الفــادي الزيــدي  (3

  رحقؿ ٓ يؽؾػفـؿ مـا ٓ يطقؼـقن  كاضر لخؾؼف  طدل يف جؿقع أفعالف أكف

ـــدون  ـــا ٓ يج ـــللفؿ م ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ژوٓ يس

ٓ وأكــه لــم يخؾــق الؽػــر وٓ الجــور و  [41الـســاء: ]ژ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ

وٓ يــلمر   العبــادوٓ يظؾــؿ   وٓ يرضــك لعبــاده الؽػــر  وٓ يــلمر هبــا ،الظؾــم

فؾـقس   أو رضـل بـف  أو أراده  مــ ذلـؽ وذلؽ أكف مـ فعـؾ شـق    بالػحشاء

وأكف لؿ يحؾ   متػضؾ  جقاد كريؿ  وأن اهلل لرءوف رحقؿ  بحؽقؿ وٓ رحقؿ

وأبـان لفـؿ   بـؾ أمـر ؿ بالطاطـة وهنـا ؿ طــ الؿعصـقة  بقــفؿ وبـقـ اإليؿـان

 ؽـفؿ مـ العؿؾقـ...وم  و دا ؿ الـجديـ  صريؼ الطاطة والؿعصقة

ک ک ک ژيف فعؾـف  ـق  ...وقـالبريء من أفعال العباد واهلل

بـؾ   كف خؾؼ فعؾفـؿإولؿ يؼؾ   يؼقل:  ق خالؼ كؾ شلء يؽقن  [62الزمر: ]ژ گ
                                                      

 ط: كقربج(.118( آكتصار )1)
( ومعــك أي: أن طؾـؿ 51-2/49( اكظر: شرح إساس الؽبقـر لؾشـريف )زيـدي معتزلـل( )2)

 .اهلل بلفعال العباد  ؾ  ق مجرد السبؼ والتؼدم ب  تلثقر  ومعـك ساصؼ أكف ممثر فقفا

بــ الؼاسـؿ الرسـل الحســل  بــ الحسـقـ (  ق اإلمام الفادي إلك الحؼ  أبق الحسـ يحقـك3)

ه  لــف طــدد مـــ الؽتــب 284 ـــ( ممســس دولــة الزيديــة يف الــقؿـ ســـة 298العؾــقي )ت:

( 2/19والرساصؾ  وإلقف يـتسب زيدية القؿـ فقؼـال لفـؿ الفادويـة. اكظـر: رسـاصؾ العـدل )

 (.8/141وإط م لؾزركؾل )
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...يؼقل: تصـعقن وتؼقلقن إفؽ  [17العـؽبقت: ]ژ ڤ ڦژ :قال
 (1)
. 

 ــ(319ويؼقل البؾخل )ت: (4
(2)

  لػسـادوأجؿعـقا أن اهلل ٓ يحـب ا: 

وٓ يخؾق أطؿال العباد
(3)
. 

اتػــق أهــل العــدل طؾــى أن  : ـــ(415)ت: جبــار ال طبــدالؼاضــل  يؼــقل (5

وأن اهلل جؾ وطـز   ثة من جفتفمدأفعال العباد من تصرففم وققامفم وقعودهم حا

وأن مـــ قــال: إن اهلل   وٓ فاطــل لفــا وٓ محــدث ســواهم  أقــدر ؿ طؾــك ذلــؽ

وأحالقا حدوث فعؾ مــ فـاطؾقـ ؿ خطمهسبحاكف خالؼفا ومحدثفا فؼد طظ
(4)

. 

تعالى ولقس من خؾؼه ،أفعال العباد حادثة من قبؾفم ويؼقل أيض : 
(5)
. 

ــقل:  فــنن قــالويؼ
(6)

ــل وطــز لــم :  أتؼولــون يف أفعــال العبــاد: إن اهلل ج

بل هي من جفتفم واقعة حادثة ،يخؾؼفا؟ ققل له: كعم
(7)
. 

أما غقر الؿباشـرة   يف إفعال الؿباشرة و ذا آتػاق بقـ الؿعتزلة إكؿا  ق

كـؾ فعـٍؾ يتفقـل وققطـف الؿعروفـة طــد ؿ بلهنـا:  و ل الؿسؿاة بلفعال التقلد
                                                      

 .(والتقحقد العدل رساصؾ ضؿـ 2/65) ...والتقحقد العدل مـ اهلل معرفة فقف كتاب( 1)

بـ أحؿد البؾخل الؿشفقر بلبل الؼاسـؿ الؽعبـل  أحـد أقطـاب مدرسـة بغـداد  اهلل (  ق طبد2)

آطتزالقة  وتؾؿقذ الخقاط  مــ كتبـف الؿؼـآت. اكظـر: صبؼـات الؿعتزلـة ٓبــ الؿرتضـك 

 (.4/65لؾزركؾل )(  وإط م 88ص: )

 ضؿـ فضؾ آطتزال وصبؼات الؿعتزلة (. 63( الؿؼآت لؾبؾخل )3)

 (.3 /8لؾؼاضل )الؿغـل  (4)

 ضؿـ رساصؾ العدل(. 1/232( الؿختصر يف أصقل الديـ لؾؼاضل )5)

 ( أي: الؿخالػ أو الؿجادل.6)

 ضؿـ رساصؾ العدل(. 1/238( الؿختصر يف أصقل الديـ )7)



   ٗاملتلوٌني اهغوف بني اهعبار أفعاي 193

 

وكّؾ فعؾ ٓ يتفقـل وققطـف   طؾك الخطل دون الؼصد إلقف واإلرادة لف ففق متقلد

  وإرادة لـف  وقصـد إلقـف  ويحتاج كؾ جزء مــف إلـك تجديـد وطـزم  إٓ بؼصد

ـ حد التقلد داخؾ يف حد الؿباشر ففق خارج م
(1)

ماؾ إلؿ الحـادث طــد   

 الضرب ومؼتؾ اإلكسان بسفؿ طؾك وجف الخطل.

ففذه الؿتقلدات قد ذ ب الؿعتزلة إلك التػريؼ فقفا بقـ ما تقلـد مــ فعـؾ 

فلما مـا تقلـد مــ فعـؾ الحـل   اإلكسان الحل وبقـ ما تقلد مـ فعؾ غقر الحل

ومـا   جبـار وغقر ؿـاال طبـدالؿعتؿر والؼاضل بـ  وإلقف ذ ب بشر  ففق فعؾف

إشـرس بــ  فـذ ب ثؿامـة  كان متقلدًا مـ فعؾ غقر الحل فؼد اختؾػـقا فقـف

وذ ـب   وذ ب الجاحظ إلـك أهنـا حادثـة بـالطبع  إلك أهنا أفعال ٓ فاطؾ لفا

ولفؿ تػاصقؾ أخرى.  الـظام ومعؿر إلك أهنا مـ فعؾ اهلل بنيجاب الخؾؼة
(2)

 

 اب وظزيح انؼدل ػهّ مذٌثٍم: أدنح أصح

ــة  أبــرز مـــ حؿــؾ رايــة  ــذه الـظريــة واســتدل لفــا ودافــع طـفــا  ــؿ الؿعتزل

يف إثبـات العؼاصـد  الؿعتزلـة مــفجوغـل طــ البقـان الؼـقل بـلن   وغقر ؿ تبع لفؿ

مــا مســللة أفعــال العبــاد إٓ واحــدة مـــ و  طؾــك الـؼــؾ العؼــؾقــاصؿ طؾــك تؼــديؿ 

  ا أصـالةً أقـامقا إدلـة العؼؾقـة طؾقفـفؼـد    ذا الؿــفجصبؼقا طؾقفا  الؿساصؾ التل

تبعـ  لألدلـة  تابت قدرة العبـاد ومشـق تفؿالتل  الـؼؾقةدلة إ بعد ذلؽ نذكرويثؿ 
                                                      

 ( حاكق  لف طـ اإلسؽايف الؿعتزلل.419مققـ لألشعري )ص: ( مؼآت اإلس 1)

ــالتؽؾقػ لؾؼاضــل )2) ــف )411-399( اكظــر: الؿحــقط ب (  388  387(  وشــرح إصــقل ل

  الؿجؾــد كؾــف طـــ التقلقــد( واكظــر: قضــقة التقلــد طـــد الؼاضــل 9/11والؿغـــل لــف )

 العاصل طباس. الجبار لؿحؿد طبد طبد
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ًٓ طـفآ العؼؾقة    ثؿ لبقان أن الشرع قد دل طؾـك مـا دلـت طؾقـف طؼـقلفؿ  استؼ 

طؿـدوا إلـك أدلـة وقد   وإلزام  لخصقمفؿ الذيـ يحتجقن بالسؿع يف  ذا الؿؼام

 .ردو ا حتك يسؾؿ لفؿ استدٓلفؿ وأفلولق ا  السؿعقة فؿخصقم

ويف   فقفـا ـ رد ـا لضـعٍػ  ـا َمـلة السـؿعقة لـؿ يردَّ ٓالديؼقل ابـ تقؿقة: 

التـل   مـ إدلة السـؿعقة بؾ كاقرٌ   لؽـ ٓطتؼاده أهنا تخالػ العؼؾ  مؼدما ا

وذلـؽ ٕن تؾـؽ   لسؿعقة التـل يؼبؾقهنـامـ إدلة ا وهنا تؽقن أققى بؽاقرٍ يردُّ 

ــؿ يؼبؾق ــا لؽــقن الســؿع جــاء هبــا   طؾقفــا لؽـــ ٓطتؼــاد ؿ أن العؼــؾ دّل   ل

وحجــة طؾــك مـــ يـــازطفؿ مـــ الؿصــدققـ   لؾعؼــؾ والســؿع جعؾــقه طاضــداً 

كؿا صرح بذلؽ أصؿـة  ـمٓء   لؿ يؽـ  ق طؿد ؿ وٓ أصؾ طؾؿفؿ  بالسؿع

.بآراصفؿ ملسو هيلع هللا ىلصرسقلف  وسـة -تعالك-الؿعارضقـ لؽتاب اهلل 
(1)
   

آسـتدٓل  : جبـارال طبـديؼـقل ويف مسللة أفعال العباد طؾك الخصقص 

وأكـف طـدل كعؾـؿ الؼـديؿ تعـالك ٕكـا مـا لـؿ  :بالسؿع طؾك  ذه الؿسللة متعـذر

وصـحة   حؽقؿ ٓ يظفر الؿعجز طؾك الؽذابقـ ٓ يؿؽــا آسـتدٓل بـالؼرآن

 الخ …للة  ذه الؿساصؾ كؾفا مبـقة طؾك  ذه الؿس
(2)

. 

 أساس شثٍتٍم في ٌذي انمسأنح:

 -وشبفة الؿعتزلة التل ٕجؾفا كػقا تعؾؼ قدرة اهلل ومشـق تف بلفعـال العبـاد 

مــ الؼـبح أن فـنن  -طــد ؿ -مػفـقم العـدل فبـاء طؾـك   طؼؾقة -يف إساس

 يخؾؼ اهلل أفعال العباد آختقارية بؿا فقفا مـ خقر وشـر ثـؿ يحاسـبفؿ طؾقفـا:

                                                      

 .(1/175درء التعارض ) (1)

 (.355)شرح إصقل ( 2)
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زه طــ فعـؾ ـواهلل مــ  فق قبـقحما جاء خ ف العدل ف ذا خ ف العدل وٕن 

مــحفؿ الحريـة الؿطؾؼـة بؾ  لؿ يخؾؼ أفعال العباد لؽالؼبقح وطـ اختقاره لذ

حتك يتحؼؼ الجزاء طؾك تؾؽ إفعال الصـادرة مــفؿ بعـدل يف إيجاد أفعالفؿ 

  .ٓ ضؾؿ فقف
ــا خؾــؼطـــل كػــل أ –و ــذه الؿســللة   مـباؼــة طـــ أحــد -دهاهلل ٕفعــال طب

التل ٓ يعترب معتزلق  مــ لـؿ يجؿـع الؼـقل هبـاأصقلفؿ الخؿسة 
(1)

أٓ و ـق   

مع التقحقد  –أحقاك   –بؾ ويعدوكف  مـ أصقلفؿثاي أصؾ والذي يعدُّ العدل 

العدلقــة أو أ ــؾ ويػضــؾقن أن يؼــال لفــؿ   أ ــؿ أصــؾقـ والبؼقــة ترجــع إلقفؿــا

.أو إلقف وإلك التقحقدكسبة إلك العدل   العدل والتقحقد
(2)

 

لـذا كـان لزامـ    –طــد ؿ  –فؿسللة أفعال العباد فرع طــ مػفـقم العـدل 

ًٓ يف مػفقم العدل  .تقضقح رأيفؿ أو

ٓ خ ف بقـ الؿسؾؿقـ يف كقن اهلل تعالك مقصـقف  بادئ ذي بدء يؼال: 

بالعدل والحؽؿة وٓ قاصؾ بخ ف  ذا الؼقل مـ أ ـؾ الؼبؾـة 
(3)

ادل اهلل طـفـ 

ومــ كحـا  طــد الؿعتزلـةفؿعــاه مػفقم العـدل الخ ف  ق يف لؽـ   آتػاقب

                                                      

( يؼــقل الخقــاط: ).. ولــقس يســتحؼ أحــد.. اســؿ آطتــزال حتــك يجؿــع الؼــقل بإصــقل 1)

فــنذا كؿؾــت يف اإلكســان  ــذه الخصــال الخؿــس ففــق معتزلــل (  –ثــؿ ذكر ــا  –الخؿســة 

بــ  ( و ذا ما استؼر طؾقف الؿـذ ب وإٓ فـنن أواصؾفـؿ كقاصـؾ189-188آكتصار )ص:

د لؿ يؼقلقا هبذه إصقل كؾفا ! مع اإلجؿـاع طؾـك أن واصـ ً وطؿـرًا بـ طبق ططاء وطؿرو

 49-23مـ الؿعتزلة. اكظر: أرباب الؽ م لسعقد السرحان ص 

 (.3)ص: صبؼات الؿعتزلة :اكظر( 2)

 (.143-2/142( شرح إساس الؽبقر لؾشريف )زيدي معتزلل( )3)
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  جبـار:ال طبـديؼـقل   طــد غقـر ؿ عـاهيختؾػ طـ م كحق ؿ يف  ذه الؿسللة

وٓ يخؾ بؿـا  ـق واجـب   ٓ يختاره أو  أكف ٓ يػعؾ الؼبقح ]العدل[ الؿراد بف

وأن أفعالف كؾفا حسـة  طؾقف
(1)

. 

ــقل  ــؿ الويؼ ــالؼاس ــل: لرس  ــدي معتزل ــق زي ــؾ   و  ــق الػاط ــان   ــق ك ول

ولـؿ يؾؿفـؿ طؾـك مـا كـان   الخالؼ لفـا لـؿ يخـاصبفؿ ولـؿ يعظفـؿ  ٕطؿالفؿ

.جؿقـؾ وحســ ولؿ يؿدحفؿ طؾك ما كان فقفؿ مـ  مـفؿ مـ تؼصقر
(2)

ٕن  

 ذلؽ يعّد يف كظره خ ف العدل.

 نأ –طـــد ؿ  -فؾؿــا كــان مػفــقم العــدل طـــد ؿ كــذلؽ كــان مـــ الؼــبح 

  طؾقفـا يحاسـبفؿ ثـؿ وشـر خقر مـ فقفا بؿا آختقارية العباد أفعال اهلل يخؾؼ

زه طــ فعـؾ ـواهلل مــ  فق قبـقحما جاء خ ف العدل ف ذا خ ف العدل وٕن 

ــاره ــقح وطـــ اختق ــذ :الؼب ــاد لؽل ــؿ يخؾــؼ أفعــال العب ــؾ   ل ــة ب مـــحفؿ الحري

فعـال الصـادرة حتـك يتحؼـؼ الجـزاء طؾـك تؾـؽ إيف إيجاد أفعـالفؿ الؿطؾؼة 

 مـفؿ بعدل ٓ ضؾؿ فقف.

 ويؿؽـ تؾخقص شبفتفؿ فقؿا مر مـ ك مفؿ طؾك الـحق التالل:

ومـ الظؾـؿ أن يحاسـب اهلل الؿـرء طؾـك مـا   أرادوا كػل الظؾؿ طـ اهلل (1

 لؿ ُيِرد ولؿ يػعؾ !

وأسـاس التؽؾقـػ أن ياـاب   ورامقا تػسقر التؽؾقػ والقطد والقطقد (2

 لء طؾك إساءتف.الؿحسـ طؾك إحساكف والؿس
                                                      

 (.311:صالخؿسة )شرح إصقل ( 1)

 (.1/145ساصؾ العدل والتقحقد رضؿـ )وكػل التشبقف لؾرسل  كتاب العدل اكظر:( 2)
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وٓ معـــك إلرســال الرســؾ   وحتــك يؽــقن إلرســال الرســؾ معـــك (3

 وتقجقف الدطقة لؿـ  ق معؾقم مسبؼ  أكف ٓ يستجقب وترجك إجابتف.

 يف  ذه الؿسللة.ففذا أساس مذ بفؿ وقاطدتف 

 أَال: أدنتٍم انؼقهيح:

هللا ر مـفا طؾك ما يمدي الغرض إن شاءلفؿ أدلة طؼؾقة كاقرة وسقف كؼتص  
(1)
 . 

 أفعــال أن أي-والــذي يــدل طؾــك ذلــؽ أحؿــد: بـــ  جبــارال طبــديؼــقل  .1

 القجـف حســ وبـقـ والؿسـلء الؿحســ بقـ كػصؾ أن -فقفؿ مخؾققة غقر العباد

فـحؿـد الؿحســ طؾـك إحسـاكف وكـذم الؿسـلء طؾـك إسـاءتف وٓ يجـقز   وقبقحف

ؾـقٓ أن ف …وٓ يف صـقل الؼامـة وقصـر ا  ف ذه الطريؼة يف حسـ القجـف وقبقحـ

ــا ومقجــقد مـــ جفتـــا بخــ ف أخــر وإٓ لؿــا وجــب  ــذا  أحــد ؿا متعؾــؼ بـ

الػصؾ
(2)

. 

لـؿ  فؾـق كـان  ـق الػاطـؾ ٕطؿـالفؿ الخـالؼ لفـا الرسل: الؼاسؿ يؼقل   .2

لـؿ يؿـدحفؿ و  ولؿ يؾؿفؿ طؾك ما كان مـفؿ مــ تؼصـقر  ولؿ يعظفؿ  يخاصبفؿ

لِـَؿ  :ؿرضـك فقؼـقل لفـؿكؿا لؿ يخاصـب ال  ما كان مـفؿ مـ جؿقؾ وحسـ كطؾ

طؿقـتؿ ؟ لِـؿَ مرضتؿ ؟ ويخاصـب العؿقـان فقؼـقل لفـؿ: 
(3)

فـالاقاب والعؼـاب    
                                                      

بـــ أحؿــد ببقاهنــا يف بعــض كتبــف كــالؿغـل والؿحــقط وشــرح  الجبــار ( تؽػــؾ الؼاضــل طبــد1)

ضـؿـ رسـاصؾ  2/54إصقل  وكذا اإلمام الفادي الزيدي يف كتابف: الـرد طؾـك الؿجـربة )

 (.العدل والتقحقد

 (.332)شرح إصقل ( 2)

ضــؿـ رســاصؾ العــدل   1/145)لعــدل والتقحقــد وكػــل التشــبقف طـــ اهلل الحؿقــد كتــاب ا( 3)

 . (طؿارةمحؿد  ت:والتقحقد 
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ٕفعـال  ؾق كان اهلل خالؼـ طؾك أمقر ٓ صـع لؾعبد فقفا مـاٍف لؾعدل والحؽؿة ! ف

واهلل ؟! ذ كقػ يعـاقبفؿ اهلل طؾـك أمـر خؾؼـف فـقفؿ إ :العباد لبطؾ الاقاب والعؼاب

 يضع إمقر يف كصاهبا. حؽقؿ  اً طدل ٓ يظؾؿ أبد

ــدالؼاضــل يؼــقل  .3 ــارال طب ــق كــان تعــالك  ــق الخــالؼ لػعؾفــؿ :جب   ل

والؿدح طؾـك حســف: ٕن اسـتحؼاق   لقجب أن ٓ يستحؼقا الذم طؾك قبقحف

الذم والؿدح طؾك فعؾ الغقر ٓ يصح
(1)

. 

ما يدل طؾك أكـف تعـالك ٓ يجـقز أن يؽـقن  وأحدُ  الؼاضل أيض : ويؼقل .4

فؾـق كـان اهلل تعـالك   ٕفعال العباد  ق أكف يف أفعال العباد ما  ق ضؾؿ وجقر ؼ خال

 كبقراً  . تعالك اهلل طـ ذلؽ طؾقاً جاصراً  لفا لقجب أن يؽقن ضالؿ  خالؼ 
(2)

. 

لق كاكت أفعال العباد مخؾققة هلل ٓكتػت الحؽؿة مــ إرسـال الرسـؾ  .5

يدطق مـ ٓ يستجقب لـف  وكقػ يؽقن حؽقؿ  مـ  إلقامة الحجة طؾك الخؾؼ

وٓ ترجك إجابتف
(3)

 ؟!!

 إلك غقر ذلؽ مـ إدلة العؼؾقة الؽاقرة التل يزطؿقن أهنا تدل طؾك مذ بفؿ.

 ثاويا: األدنح انىقهيح:

ٓ  قةدلـــة الســـؿعإ نوأ  قـــدمـا أن إصـــؾ طــــد ؿ آحتجـــاج بالعؼـــؾ

 يحتجـقن هبـا ٓو  امقافؼة ٕدلـة العؼـؾ ومؼـررة لفـ يحتجقن هبا إٓ إذا كاكت
                                                      

 (.8/193( الؿغـل )1)

ضــؿـ ســاصؾ  1/238( والؿختصــر يف أصــقل الــديـ لــف )345لؾؼاضــل ) شــرح إصــقل( 2)

 (.611العدل( واكظر: تبصرة الـسػل )ص:

 .ضؿـ رساصؾ العدل( 1/238تصر يف أصقل الديـ )(  والؿخ178اكظر: آكتصار لؾخقاط )( 3)
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طؾك أهنا مستؼؾة يف الدٓلة
(1)

. 

بإدلة التل أضاف اهلل فقفا أفعـال  -سؿعًا -وبـاًء طؾك ذلؽ فؼد استدلقا 

طؾك الـحق التالل  العباد إلقفؿ بلكقاع اإلضافة
(2)
: 

ــة طؾــك أن أفعــال اهلل .1 ــ أيــات الدال ــؾ أفعــال  ز ة طـــ أن تؽــقنـمـ ما

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ژ ؼقلـف تعـالك:ك  الؿخؾقققـ مــ التػـاوت وآخـت ف

وأفعال العباد فقفا التقحقد والتشبقف والتاؾقـث   و ذا طام [3الؿؾؽ: ]ژ ڄ ڄ

فقجب أن يدل طؾك أكـف لـقس   وٓ تػاوت أطظؿ مـ ذلؽ  والؽػر وغقر ذلؽ

مـ خؾؼف
(3)

. 

ىب يب جت   حت خت        ژ :بؼقلـف تعـالك لفؿاستدٓقريب مـ  ذا القجف و .2

دٓلفؿ أن اهلل بـقـ يف  ـذه أيـة أن أفعالـف كؾفـا ووجـف اسـت  [88الـؿؾ: ]ژ مت

تضؿـ اإلحؽام والحسـ جؿقعـا ومعؾـقم أن يف أفعـال العبـاد يمتؼـة واإلتؼان 

فـ   ما يشتؿؾ طؾك التفقد والتـصـر والـتؿجس ولـقس شـلء مــ ذلـؽ متؼــ 

لفا يجقز أن يؽقن اهلل تعالك خالؼ 
(4)

. 
                                                      

 (.355-345)يف  ذه الؿسللة شرح إصقل  مققػفؿبخصقص  :اكظر( 1)

( ومتشــابف الؼــرآن طـــد أيــات الؿشــار إلقفــا  وذكــر 363-355) شــرح إصــقل( اكظــر: 2)

ؽـار الرازي: أن أدلتفؿ الـؼؾقة قد استدلقا هبا مـ طشرة أوجف  ثؿ سـرد ا. اكظـر محصـؾ أف

ومـا  254ت: آتـاي( واكظـر كتابـف: الؼضـاء والؼـدر )468-459الؿتؼدمقـ والؿتـلخريـ )

 بعد ا( فؼد تقسع جدًا يف طرض أدلتفؿ.

( واكظر: الؿحصـؾ 356-355)وشرح إصقل ( 661)الجبار  متشابف الؼرآن لعبد :اكظر( 3)

 (.224( والؼضاء والؼدر لؾؿحؿقد )461لؾرازي )

 (.598وقارن بتبصرة إدلة ) (542)ومتشابف الؼرآن  (358)شرح إصقل  :اكظر( 4)
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ڄ ژ :أفعالفؿ طؾقفا كؼقلفأيات التل تابت الؿشق ة لؾعباد وتعؾقؼ  .3

ــػ: ]ژ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ی ی ی ژ وققلــف: [29الؽف

ًٓ ل ولق  37الؿدثر: ]ژجئ حئ مئ ىئ        ؼ مشق تفؿ طؾقفاطؾّ لؿا لفؿ  ؿ تؽـ أفعا
(1)

. 

أيات الدالـة طؾـك اطـرتاف إكبقـاء بـذكقهبؿ وإضـافتفا إلـك أكػسـفؿ  .4

ـــ آدم ــالك ط ــف تع ــراف: ]ژ ٻ ٻ ٻژ: كؼقل ــ [23إط ــقكس: وققل ـــ ي ف ط

. وكحق ا مؿا يـدل طؾـك ..[87إكبقاء: ]ژ ڻ ڻ     ڻ ڻ ۀژ

أن إكبقاء فاطؾقن ٕفعالفؿ
(2)

. 

أيــات التــل تبــقـ أن العبــاد  ــؿ الــذيـ يممـــقن ويؽػــرون ويطقعــقن  .5

ــف تعــالك  [94اإلســراء: ]ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ :ويعصــقن كؼقل

وغقر ـا.   [28البؼرة: ]ژ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ وققلف:

ٕفعال العباد مع أن  ذه أيات تــص طؾـك أهنـؿ  ـؿ  ؽقن اهلل خالؼ فؽقػ ي

فؾــق لــؿ تؽـــ  ــذه أفعــالفؿ حؼقؼــة لؿــا طــاتبفؿ ؟! الــذيـ يممـــقن ويؽػــرون 

وذمفؿ طؾك ترك اإليؿان وفعؾ الؽػر
(3)

. 

  [17السـجدة: ]ژ ہ ھ ھھژ :آيات الجزاء طؾك إطؿال كؼقلـف .6

 ۅ   ۅ ۋژف: وققلـــــ  [82التقبـــــة: ]ژ گ  ک  ک ک ژ وققلـــــف:

ولـــق لـــؿ يؽــــ العبـــاد  ـــؿ العـــامؾقـ والخـــالؼقـ  [61الـــرحؿـ: ]ژ ۉ ۉ

                                                      

 (.224( والؼضاء والؼدر لؾؿحؿقد )464-463( اكظر: الؿحصؾ لؾرازي )1)

 (.225( والؼضاء والؼدر لؾؿحؿقد )467-466( اكظر: محصؾ الرازي )2)

( والؼضــــاء والؼــــدر 598( وتبصــــرة إدلــــة )463-461( اكظــــر: الؿحصــــؾ لؾــــرازي )3)

 (.224) لؾؿحؿقد
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وكان الجزاء طؾك مـا يخؾؼـف   ٕفعالفؿ والصاكعقـ لفا لؽان  ذا الؽ م كذب 

.فقـا ضعقػ 
(1)

 

ــبحاكف:  .7 ــال س ــقض فؼ ــب ط ــال ترتق ــك إطؿ ــزاء طؾ ــب الج أن اهلل رّت

ؾـقٓ أن العبــد ف  [72الزخـرف: ]ژ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ             ۆئژ

يخؾؼ فعؾف لؽان ترتقب الجزاء طؾك ما يخؾؼف اهلل فقـا قبقح 
(2)

  . 

                                                      

 (.461-461( والؿحصؾ لؾرازي )361) شرح إصقل :اكظر( 1)

 ت: الرتكل(. 642( واكظر: شرح الطحاوية )361( اكظر: شرح إصقل الخؿسة )2)
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 ٗعقاًل ُقاًل اهِظضٙٞ ُقز اهجاُٛ: املطوب

كؿــا   أصــاب الؿعتزلــة يف إثبــا ؿ لؾعبــد قــدرة ومشــق ة طؾــك الحؼقؼــة (1

أصابقا يف رد ؿ طؾـك الـذيـ كػـقا أن يؽـقن لؾعبـد قـدرة ومشـق ة أصـ ً و ـؿ 

أو لف قدرة ومشق ة لؽـفا غقر ممثرة يف الػعؾ و ـؿ الجربيـة   لصةالجربية الخا

لؽــفؿ )أي:   طؾك تػصـقؾ يف أقـقالفؿ  الؿتقسطة )أصحاب كظرية الؽسب(

 الؿعتزلة( أخط قا حقـ جعؾقا العبد مستؼ ً بؼدرتف طـ اهلل.

 أفعـاَل العبـاد أن يؽقكـقا مجبـقريـ طؾقفـا (2
ِ
  ٓ يؾزم مـ إثبات خؾؼ اهلل

لؽــ قـدر ؿ ومشـق تفؿ تحـت   ة مـمثرة يف أفعـالفؿ ولفـؿ مشـق ةبؾ لفؿ قدر

قدرة اهلل ومشق تف
(1)

. 

ٓ يؾزم مـ خؾؼ اهلل الظؾَؿ والجقَر وكحق ذلؽ أن يؽقن متصـػ  هبـذه  (3

و ــل خؾــؼ اهلل   الصـػات: ٕن  ــذه الصــػات  ـل لؿـــ قامــت بـف دون غقــره

ولقست صػتف
(2)

 ـل مػعـقل اهلل  فلفعـال العبـاد  وفرق بقـ فعؾ اهلل ومػعقلـف 

 ولقست كػس فعؾف.

ــة: ٕن تؿــام  (4 ــالفؿ شــرك يف الربقبق ــاد خــالؼقن ٕفع ــاد أن العب أن اطتؼ

  خـالق الـذوات وإفعـال والصـػاتتحؼقؼ تقحقد الربقبقة آطتؼـاد بـلن اهلل 

  والؿعتزلة زطؿقا أن العباد يخؾؼقن أفعـالفؿ واهلل يخؾـؼ الـذوات والصـػات

تقحقـد تؿـام التحؼقـؼفؾؿ يحؼؼقا  ـذا الــقع مــ ال
(3)

وقـد ورد يف الحـديث   
                                                      

 ( كؿا سقلل يف شرح مذ ب أ ؾ السـة.1)

 (.457-1/456( اكظر: مـفاج السـة )2)

 ذا أول شرك وقـع : -رًا طؾك قدرّي مـؽ -وقال  الؼدر كظام التقحقد...( قال ابـ طباس: 3)
= 
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ــة ــذه إم ــة مجــوس ه الؼدري
 (1)

ــة   ــاه أن الؼدري ــة -ومعـ ـــفؿ الؿعتزل  -وم

بنثبا ؿ استؼ لقَة العبد يف إيجاد أفعالف   وأكف  ق الخالؼ لفا قد جعؾقا مـع اهلل 

فشـاهبقا الؿجـقس الـذيـ يعتؼـدون بقجـقد إلفـقـ   شركاَء كاقريـ يف ربقبقتـف

 فؽقػ بؿـ يابت أكار مـ اثـقـ كؿا  ق حال الؼدرية ؟!  قـاثـ

د طؾـك دٓلـة التؿـاكع رِ َيـو ذا الؿذ ب: مذ ب الؼدرية الؼاصؾقـ بالعدل 

كؿا يؼقل الـسػل ويمدي إلك تصحقح مذ ب الاـقية باإلبطال
(2)

إذ التؿاكع   

 يمدي والؼقل بلن العباد مستؼؾقن بلفعالفؿ طـ قدرة اهلل  يدل طؾك القحداكقة

ويصـحح مـذ ب الؼـاصؾقـ   إلك الشرك ويبطؾ دٓلة التؿـاكع طؾـك القحداكقـة

 بنلفقـ اثـقـ كؿا  ق ققل أصـاف الاـقية !

الؿعتزلة فقؿا ذ بت إلقف ضـقا أن مـ يابت خـ ف مـذ بفؿ فؼـد قـال   (5

                                                      
= 

( واكظـر: تخـريج إلبـاي 4/625أخرجف ال لؽـاصل يف شـرح أصـقل الســة ) يف اإلس م

 (.  278طؾك شرح الطحاوية )

مــع طــقن  12/452( )4691  ح/4/222( أخرجــف أبــق داود يف ســــف بــاب يف الؼــدر )1)

ـــ ماجــف يف ســــف ) ــقد(  واب ( و ال لؽــاصل 1/85درك )( والحــاكؿ يف الؿســت1/35الؿعب

( وغقر ؿ  ولف شقا د ومتابعات ٓ تخؾق مـ مؼـال لؽــ بؿجؿقطفـا يتؼـقى 1151)رقؿ 

لشقا ده  اكظر تعؾقؼف طؾـك الســة ٓبــ أبـك طاصـؿ  الحديث  وقد صححف إلباي 

ــ الؿحؼـؼ إســاده  381رقـؿ  2/811  وأخرجف أجري يف الشريعة )342برقؿ  ( وحسَّ

( وضـعَّػ إلبـاي 4692 ح/ 4/222داود يف الســـ بؾػـظ آخـر قريـب ) قكؿا أخرجف أب

كـــؾ أحاديـــث الؼدريـــة الؿرفقطـــة : 358 ـــذه الروايـــة. وقـــال شـــارح الطحاويـــة ص: 

 .ضعقػة وإكؿا يصح الؿقققف مـفا

 .( طـ ابـ طؼقؾ ماَؾف4/1384وكؼؾ ابـ الؼقؿ يف بداصع الػقاصد )  (699-698ة )تبصرال يف (2)
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وذلؽ بـاء طؾك تػسـقر ؿ   أو يخؾ بؿا  ق واجب  بلن اهلل تعالك يػعؾ الؼبقح

 الحسـ والقجقب... الخاص لؾؼبح و

لقس يف الؿسـؾؿقـ مــ يؼـقل: إن اهلل  لخصقمفؿ وإٓ فـ مـفؿو ذا إلزام 

ولؽـ الؿعتزلة ومـ وافؼفـؿ مــ الشـقعة   تعالك يػعؾ قبقح  أو يخؾ بقاجب

الـافقـ لؾؼدر يقجبقن طؾك اهلل مـ جــس مـا يقجبـقن طؾـك العبـاد ويحرمـقن 

يعة بؼقاســف طؾــك خؾؼــف ففــؿ طؾقــف مــا يحرمقكــف طؾــك العبــاد ويضــعقن لــف شــر

وأما الؿابتقن لؾؼدر مـ أ ؾ السـة والشقعة فؿتػؼقن طؾـك أن   مشبفة إفعال

كؿــا ٓ يؼــاس هبــؿ يف ذاتــف وصــػاتف...   اهلل تعــالك ٓ يؼــاس بخؾؼــف يف أفعالــف

وٓ مـا حـرم طؾـك   ولقس ما وجـب طؾـك أحـدكا وجـب ماؾـف طؾـك اهلل تعـالك

وٓ ما حســ مــ   وٓ ما قبح مـا قبح مـ اهلل  أحدكا حرم ماؾف طؾك اهلل تعالك

ولقس ٕحد أن يقجـب طؾـك اهلل تعـالك شـق   وٓ   اهلل تعالك حسـ مـ أحدكا

يحرم طؾقف شق  
(1)

. 

 ذا آطتؼاد مخالػ إلجؿـاع الؿسـؾؿقـ الـذيـ يعتؼـدون أن مـا شـاء  (6

اهلل كان وما لؿ يشل لؿ يؽـ
(2)

. 

الدالـة طؾـك أن اهلل خـالؼ أفعـال تعطقـؾ الـصـقص   ذا آطتؼـاد يسـتؾزم (7

  وك  إمـريـ باصـؾ  أو تلويؾفا بتعسػ مؼقت  وكػل ارتباصفا بؿشق ة اهلل العباد
                                                      

 (.1/448لسـة )( مـفاج ا1)

ت: طقـــقن(  والتقحقـــد  39  163( اكظـــر حؽايـــة  ـــذا اإلجؿـــاع يف: اإلباكـــة لألشـــعري )2)

( 171(  وشـػاء العؾقـؾ )324( والتؿفقـد لـف )714( وتبصـرة الـسـػل )291لؾؿاتريدي )

 (.79وشرح الطحاوية )
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 فبطؾ ما أدى إلقفؿا.

أن يؼـع  بتجقيز -تعالك طـ ذلؽ -ويؾزم مـ  ذا الؿذ ب تـؼص اهلل  (8

 و ـذا فقـف  كـالؽػر والؼبـاصح جؿقعـ   ما ٓ يريده وٓ يؼدر طؾـك رده فيف مؾؽ

ـ ذلؽ.تعالك اهلل ط  تعجقز هلل
(1)

 

ما زطؿقه مـ اكتػاء الحؽؿة مـ إرسال الرسؾ لق كاكـت أفعـال العبـاد  (9

 ولقس ٓزم مذ ب السؾػ.  مخؾققة هلل يؼال لفؿ:  ذا ٓزم مذ ب الجربية

ٓ يؾزم مـ التػريؼ بقـ مـا يصـدر مــ اإلكسـان باختقـاره كاإلحسـان  (11
                                                      

 ط: الرتكل(. 133( وشرح الطحاوية )699-698( اكظر: تبصرة الـسػل )1)

بــ طبـاد   الجبـار الؿعتزلـل دخـؾ طؾـك الصـاحب صريػ مـا يـروى: أن الؼاضـل طبـدومـ      

وطـده إستاذ أبق إسحاق اإلسػرايقـل الشافعل  فؾؿا رأى إستاَذ قال: سـبحان مــ تـــزه 

طـ الػحشاء ! فؼال إستاُذ: سبحان مـ ٓ يؼُع يف مؾؽف إٓ ما يشاء ! فؼال الؼاضل: أيشـاء 

ــا قفــرًا ؟! فؼــال الؼاضــل: أرأيــت إن مـعـــل ربُّـــا أن ُيعصــك ؟ ف ؼــال إســتاُذ: أُيعصــك ربُّـ

الفدى  وقضك طؾّل بالردى أحسـ إلّل أم أساء ؟! فؼال إستاُذ: إن مـعؽ ما  ق لـؽ فؼـد 

أساء  وإن مـعؽ ما  ق لف ففق يختص برحؿتـف مــ يشـاء  فُبِفـت الؼاضـل. اكظـر: صبؼـات 

 ذه الؼصة طـ أبل طصـام الؼسـط ي كؿـا يف    وُيروى قريب مـ262-4/261الشافعقة 

ت: الرتكل(  وذكر الرازي  ذه الؼصـة مختصـرة يف لقامـع البقــات  323شرح الطحاوية )

ــدر )194) ــار( ويف الؼضــاء والؼ ــقر: الجب ــد تػس ــقـ 221طـ ــك الجؿؾت ــث اقتصــر طؾ ( حق

جؿقع دٓصؾ إولققـ  ثؿ طؼب بؼقلف: )تلمؾقا  اتقـ الؽؾؿتقـ  فنن كؾ واحد مـفؿا جؿع 

ت:  119  م256-255مذ بف  يف  ذه الؽؾؿة(. وذكر ا السـؽقي يف طقـقن الؿــاضرات )

  215دون أن يصـرح باسـؿف. ويف )ص: اسعقد غراب( وذكر ك م  الرازي بـحق مؿا  ا ـ

الرحؿـ: أترى اهلل يريد أن ُيعصك ؟ قـال  بـ طبد ( قال: ) قال غق ن الؼدري لربقعة76م/

 اهلل ُيعصك قفرًا ؟! فؽلكؿا ألؼؿف حجرًا (. لف ربقعة: أترى
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ؼتـف التـل خؾؼـف اهلل طؾقفـا مــ حســ أو وبـقـ مـا ٓ يـد لـف فقـف كخؾ  واإلساءة

فؾـقس   وأن العبد خالؼ لػعؾـف  قبح.. وكحق ذلؽ: أن اهلل لؿ يخؾؼ فعؾ العبد

غاية ما يف إمر أن يدرك اإلكسـان مسـمولقتف   يف كصقص الشرع ما يميد ذلؽ

  طـ أفعالف آختقارية التل أقدره اهلل طؾقفا ومـحف الؼدرة واإلرادة طؾك فعؾفـا

 لقس لف قدرة طؾقف. دون ما

  وٓ يؾزم مـ إثبات خؾؼ اهلل ٕفعال طباده بط ن الاـقاب والعؼـاب (11

وجفــة اإلضــافة   إذ ٓ تعــارض بــقـ إمــريـ فالؽــؾ حــؼ ثابــت بلدلــة يؼقـقــة

فلفعــال العبــاد خؾــؼ اهلل والعبــاد مؽؾػــقن ومحاســبقن   مختؾػــة بــقـ إمــريـ

ب والعؼــاب فــرع وبطــ ن الاــقا  و ــل طؿؾفــؿ وكســبفؿ  طؾــك أفعــالفؿ

وسـقلل مزيـد إيضـاح لفـذا إمـر طــد   وٓ تعارض بـقـ إمـريـ  التعارض

 طرض مذ ب السؾػ.

ــقفؿ فقفــا  (12 ــرد طؾ ــل اســتدلقا هبــا طؾــك مــذ بفؿ فق أمــا الـصــقص الت

بالـصقص التل أضافت أفعال العباد إلك اهلل طؿقم  وخصقص . بؿعارضتفا 

  ذا مـ حقث اإلجؿال.

فـنن  ـذه الـصـقص التـل اسـتدلقا هبـا ٓ تـدل إٓ  وأما مـ حقث التػصقؾ

فالـصقص الؿابتة لؿشـق ة العبـاد حـؼ تـدل طؾـك أن العبـاد   طؾك الحؼ قطع 

وٓ تعــل بتاتـ  أهنـؿ مسـتؼؾقن بنيجاد ـا   فاطؾقن ٕطؿالفؿ حؼقؼة ٓ مجـازاً 

و ـل   فنن  ذا الػفؿ مؿـا زادوه طؾـك الـصـقص  بعقدًا طـ قدرة اهلل ومشق تف

فؼد دلت الـصقص الؿؼابؾة لفذه الـصقص طؾك أن أفعـال العبـاد   تؿؾفٓ تح

وهبـذا تؾتـ ؿ دٓلـة الـصـقص ويظفـر الحـؼ   ٓ تخرج طـ قـدرة اهلل ومشـق تف

   جؾق  لؿـ أراد اهلل لف ذلؽ.
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ــا  ــا م ــف: اســتدلقاوأم ــف مـــ ققل ــؽ: ]ژ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ ب  [3الؿؾ

ـــف: ـــقا يف ذلـــؽ مــــ طـــدم   [88الـؿـــؾ: ]ژ  ىب يب جت   حت خت        متژ وققل فؼـــد ُأت

فػعؾــف الــذي  ــق خؾؼــف مــتؼـ ٓ   تػــريؼفؿ بــقـ مــا  ــق فعــؾ اهلل ومــا  ــق مػعقلــف

وأمـا مػعقٓتـف ومخؾققاتـف ففـذه يؼـع فقفـا آخـت ف   تػاوت فقف وٓ اخـت ف

ومـ ذلؽ أفعال طباده ففل لقسـت فعـ ً هلل وإكؿـا  ـل مــ مػعقٓتـف   والتػاوت

لف سبحاكفاوت وآخت ف وٓ يؼع يف أفعاوخؾؼف لذا يؼع فقفا التػ
(1)

  . 

وأمـا أيــات التــل فقفــا اطــرتاف إكبقــاء بــذكقهبؿ فؾــقس فقفــا ســقى أهنــؿ 

ولـقس فقفـا أهنـا غقـر مخؾققـة هلل   الػاطؾقن لفا ولذا صؾب الؿغػرة مــ رهبـؿ

وأهنؿ مستؼؾقن بنيجاد ا البتة
(2)

. 

 رون ويطقعقن ويعصقن.وماؾفا الـصقص التل فقفا أن العباد يممـقن ويؽػ

وأما كصقص الجزاء طؾك إطؿـال فؾـقس فقفـا سـقى أن إطؿـال سـبب 

أحـٌد لــ يـدخؾ  لحصقل الجزاء ولقست ثؿـ  لدخقل الجـة بدلقؾ حـديث 

 مـؽؿ الجـة بعؿؾف
(3)(4)

.
 
 

                                                      

 .( اكظر: شػاء العؾقؾ الباب الاامـ طشر بتؿامف1)

 (.239( اكظر الؼضاء والؼدر د. الؿحؿقد )2)

 .( سقلل تخريجف طـد أدلة الجربية3)

 1/121ت:الرتكل( ومػتاح دار السعادة ٓبـ الؼـقؿ ) 643-642( اكظر: شرح الطحاوية )4)

ــل حســـ( ــف )ت: طؾ ـــ حجــر )155. وحــادي إرواح ل ــاري ٓب ــتح الب ( 11/295( وف

 (.8/71ومجؿقع الػتاوى لف )
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(1)ىظطية اجلرب  املبحح الجاىي
 

ــدل ــة الع ــة لـظري ــة الؿؼابؾ ــل الـظري ــة الجــرب   ــ  كظري ــرد فع ــرت ك ؾ ضف

طؾقفا
(2)

و ل كظرية تغؾق يف إثبات الؼـدر إلـك درجـة كػـل قـدرة العبـاد طؾـك   

 والعباد ضروف ومحال ٕقدار اهلل..  وتجعؾفا هلل وحده  أفعالفؿ

 اهِظضٙٞ عضض األٗي: املطوب

يطؾؼ الجرب يف الؾغة طؾك ث ثة معاٍن:
(3)

 

سقاء كان حسق  أو معـقي   بؿعـك اإلص ح :إول
(4)

  . 

 ومـف كخؾة جبَّارة.  بؿعـك العزة وآمتـاع والؼقة :الااي

 وأكار ما يستعؿؾ طؾك أفعؾ: أجربتف طؾك كذا.  بؿعـك الؼفر واإلكراه :الاالث

كػل الػعـؾ طــ العبـد طرفف الشفرستاي بلكف:  اصطالحًا طـد الؼائؾقن به:

حؼقؼًة وإضافتف إلك الرب تعالك
(5)

فعـؾ  الجرب  ـق إســادوقال الجرجاي:   
                                                      

( كظرًا لعدم وجقد مراجع خاصة بالجربية  فسـقؽقن رجقطــا إلـك مـا حؽـل طــفؿ يف كتـب 1)

 الؿؼآت والػرق وساصر كتب العؼقدة وطؾؿ الؽ م.

 (.8/461( اكظر: مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة )2)

( والصحاح لؾجـق ري 1/511( ومعجؿ مؼايقس الؾغة )365-364شػاء العؾقؾ ) ( اكظر:3)

 ( وغقر ا.4/113ت: ططار( ولسان العرب )2/618)

( تؼقل يف الحسل: جربُت الؽسر  ويف الؿعـقي: جربُت الخاصر: أي أصـؾحتف  ويسـتخدمف 4)

ــة الجــرب ــرًا هبــذا الؿعـــك كؿــا يف ســجقد الســفق وكحــقه. اكظــر: كظري  يف الػؼــف الػؼفــاء كاق

 اإلس مل د. وصػل طاشقر أبق زيد.

 (.5/91ت: القكقؾ(  واكظر: أبؽار إفؽار لممدي ) 1/85( الؿؾؾ والـحؾ )5)
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ك اهلل تعالكال عبدال
(1)

 أي أن العبد ٓ فعؾ لف طؾك الحؼقؼة بؾ مجبـر.   

 والجربية: كقطان:

 كالجفؿقة.   : و ل التل ٓ تابت لؾعبد فع ً وٓ قدرة طؾك الػعؾ أص ً خالصة 

كالـجاريـة  : و ل التل تابت لؾعبـد قـدرة غقـر مـمثرة أصـ ً متوسطة 
 (2)

  

 وإشاطرة.

ة الجربية يف فـرتة مبؽـرة مــ التـاريخ اإلسـ مل طؾـك يـد وقد ضفرت بدط

الـذي زطـؿ أن التدبقــر يف أفعـال العبـد كؾفـا   ـ(128صػقان )ت:بـ  الجفؿ

  كحركات الؿــرتعش لــقس لؾعبــد فقفــا شــلء  و ــل كؾفــا اضــطرارية  هلل

وإضــافتفا إلــك الخؾــؼ مجــاز مـــ بــاب   وحركــات إشــجار يف مفــب الــريح

ٓ إلك فاطؾف. إضافة الشلء إلك محؾف
(3)

   

كـف ٓ أو ..تػرد بف جفـؿ. الذي قال إشعري و ق يعدد ما تػرد بف جفؿ: 

تـسـب  إكؿـان الــاس أو  كف  ق الػاطؾأو  اهلل وحده إٓفعؾ ٕحد يف الحؼقؼة 
                                                      

 ت: إبقاري ( 111( التعريػات )1)

بـ محؿد الـجـار   (. والـجارية  ؿ أتباع حسقـ1/85( اكظر: الؿؾؾ والـحؾ لؾشفرستاي )2)

إلقف  وافؼ الؿعتزلة يف كػل الصـػات وخؾـؼ الؼـرآن  وخـالػفؿ وأكار معتزلة الرّي يـتسبقن 

ولفذا طّده ابن تقؿقة أقرب إلى أهـل بنثبات خؾؼ إفعال  وقال بالؽسب كؼقل إشعري  

ـــة ــؾ  )ت:الس ــع الػع ــتطاطة م ــك أن آس ــ مققـ 221  ذ ــب إل ــآت اإلس ــر: مؼ (. اكظ

( والتبصـقر يف 219-217( والػرق بقـ الػـرق لؾبغـدادي )136  285-283لألشعري )

 (.1/154( ومـفاج السـة )62  61الديـ ل سػرايقـل )

( والؿؾـؾ والـحـؾ 194( والػـرق بـقـ الػـرق لؾبغـدادي )279( اكظر: مؼـآت إشـعري )3)

 ترتقب: فقزي(.  1137(  وشرح الطحاوية )1/87لؾشفرستاي )
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كؿا يؼـال تحركـت الشـجرة ودار الػؾـؽ وزالـت   طؾك الؿجاز أفعالفؿ إلقفؿ

كــف أ إٓ  ؽ والشــؿس اهلل ســبحاكففعــؾ ذلــؽ بالشـجرة والػؾــ وإكؿــا  الشـؿس

لـف  لف مـػـرداً  لؾػعؾ واختقاراً  إرادةوخؾؼ لف   ققة كان هبا الػعؾ ل كسانخؾؼ 

ًٓ   بذلؽ ...كان بف متؾقك   ولقك   كان بف صقي ً   كؿا خؾؼ لف صق
(1)

. 

وقــد استػاضــت كســبة  ــذه البدطــة إلــك الجفــؿ يف ســاصر كتــب الؿؼــآت 

والػرق والعؼاصد
 (2)

إذ ٓ يقجـد   لعؾف أول مـ قال هبذه البدطـة يف اإلسـ مو  

 دلقؾ طؾؿل طؾك أن أحدًا سبؼف إلقفا.

ويبدو أن السبب الذي دفع الجفؿ إلك الؼقل هبذه البدطـة لـقس  ـق كظـره 

ولعـؾ السـبب وراء ذلـؽ   يف الـصقص الشرطقة ففق لقس مـ أ ؾ العـاية هبـا

 أحد إمقر التالقة أو كؾفا:

فؼد بالغ يف كػل التجسقؿ والتشبقف بـقـ اهلل وخؾؼـف   يف الصػات : مذ بفإول

ٓ يجقز أن يقصـػ البـاري تعـالك ورأى أكف   حتك وصؾ إلك التعطقؾ الؿحض

وأثبـت   طالؿ  فـػك كقكف حق   ضل تشبقف تبصػة يقصػ هبا خؾؼف ٕن ذلؽ يؼ

ــف: قــادراً  ــف ٓ يقصــػ شــلء مـــ خؾؼــف بالؼــدر :خالؼــ  فــاط ً  كقك ة والػعــؾ ٕك

والخؾــؼ
 (3)

فـػــك قــدرة اإلكســان وإرادتــف فــرارًا مـــ تشــبقفف بــاهلل فؼــال بــالجرب  
                                                      

 ( 279( اكظر: مؼآت إشعري )1)

( والػصؾ ٓبــ حـزم 194( والػرق بقـ الػرق لؾبغدادي )589ي )( اكظر: مؼآت إشعر2)

ــتاي )3/33) ــؾ لؾشفرس ــؾ والـح ــرازي 1/73( والؿؾ ــرق الؿســؾؿقـ لؾ ــادات ف ( واطتؼ

ــار ) ( واكظــر الؿحــقط لعبــد114) ــري )363الجب ( 256( والحــقر العــقـ لـشــقان الحؿق

 (.198( وشػاء العؾقؾ )13/47  8/64وفتاوى ابـ تقؿقة )

 (.1/86والـحؾ لؾشفرستاي ) ( الؿؾؾ3)
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وقد ذ ب إلك  ذا الرأي الدكتقر فاروق الدسققل.  الخالص
(1)

 

وأن القجـقد شـلء   : وربؿا يؽقن السبب  ـق ققلـف بقحـدة القجـقدالثاين

و ـذا   حد سقاهف  فعؾ إذن ٕ  وٓ وجقد طؾك الحؼقؼة لغقره  واحد  ق اهلل

رأي الشقخ زا د الؽقثري
(2)

.
 

  : وربؿا يؽقن السـبب تـلثره بـبعض الصـاب ة الـذيـ كـان يــاضر ؿالثالث

والػ سػة الذيـ كاكقا يذ بقن  ذا الؿذ ب.
(3)

 

 وطؾك كؾ حال فنن كظريتف لؿ تـشل مـ الـص الشرطل !

  اوتـةوقد أّثرت كظرية الجرب يف الػرق التل ضفرت فقؿا بعد بـدرجات متػ

بقد أن أسقأ تلثقر لفا كـان ذلـؽ التـلثقر الـذي حؿـؾ الصـقفقة طؾـك اطتؼـاد أن 

حتك قال قاصؾفؿ:  جؿقع أفعال العبد كؾفا صاطات
(4)

 

 مـــــل فػعؾــــل كؾــــف صاطــــات 

 

 أصــبحت مـــػع ً لؿــا يختــاره  

    
                                                      

 (.2/141( اكظر كتابف: الؼضاء والؼدر يف اإلس م )1)

 (.296( اكظر كتابف: آستبصار يف التحدث طـ الجرب وآختقار )مؾحؼ بؿققػ البشر 2)

 (.7/585( وفتاوى ابـ تقؿقة )2/737( اكظر: مؼآت الجفؿ لقاسر قاضل )3)

 ــ( الشـاطر: 677-613بـ الخضر الشقباي ) إسراصقؾ بـ بـ سقار (  ق كجؿ الديـ محؿد4)

( 5/316صقيف مشفقر مــ الؼـاصؾقـ بقحـدة القجـقد   لـف ترجؿـة يف العـرب ٓبــ العؿـاد )

ـــر ) ــــ كاق ـــة ٓب ـــات )13/331والبداي ـــقايف بالقفق ـــذ ب 3/143( وال (   وشـــذرات ال

 الصـوفقةوبخصوص الجبـر طــد (  47( واكظر:  محؼؼ شػاء العؾقؾ  الحػقان )3/359)

( 1/227( ومدارج السالؽقـ )5/251( ومـفاج السـة )8/111يـظر: فتاوى ابـ تقؿقة )

( ووحـدة إديـان 517( وطؼقدة الصقفقة د. الؼصـّقر )1/372وشرح القاسطقة لؾفراس )

 .(46د.لطػ اهلل )
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 أدنح انجثزيح ػهّ مذٌثٍم:

ــل  (1 ــتفؿ الت ــة أدل ــا معرف ـــ خ لف ــة يؿؽـــ م ٓ تقجــد مصــادر لؾجربي

وكؾ ما يذكر لفؿ مـ أدلة  ق ما ذكره غقر ؿ مؿــ   استدلقا هبا طؾك مذ بفؿ

الحسـقـ بــ  كؿاؾ ما قام بف اإلمام الفادي يحقك  حؽك مذ بفؿ أو رد طؾقفؿ

وممسـس دولـة الزيـقد يف الـقؿـ فؼـد ذكـر   ( حػقد الؼاسؿ الرسـل298)ت:

أ ؾ السـة ! لؽـف يريد بالجربية  حجج الجربية يف كتابف الرد طؾك الؿجربة
(1)

 

( أن 631محؿـد الؿختـار الـرازي )ت:بـ  وقد حاول أبق الػضاصؾ أحؿد

يستؼصل حججفؿ الؼرآكقة يف كتابف حجج الؼرآن.
(2)

ويؿؽـ اطتبار مـا ذكـره   

الرازي يف الؿطالب العالقة مـ حجج مطقلة طؾك إثبات أن العبد غقـر مسـتؼؾ 

وإكؿـا سـاقفا   طؾـك ذلـؽ وإن لؿ يسـؼفا  ـق  بالػعؾ والرتك حجج  لؾجربية

طؾك أن اهلل خالؼ أفعال العباد
 (3)

كؿـا ذكـر ابــ الؼـقؿ يف شـػاء العؾقـؾ كاقـرًا   

وقــام بعــض البــاحاقـ الؿعاصــريـ بــذكر أدلــتفؿ   مؿــا يؿؽـــ أن يســتدلقا بــف

اطتؿادًا طؾك مـ سبؼف
(4)

استدٓلفم بالـصوص الدالـة طؾـى ومـ تؾؽ إدلة   

 :ومـفا ،هإضافة إطؿال إلى اهلل وحد

ک ک ژكؼقلـف:   أيات التل فقفا إثبات طؿقم خؾؼ اهلل لؽؾ شـلء (2

 وكظاصر ا.  [3فاصر: ]ژ  ېئ ىئ ىئ ىئ یژ وققلف: [62الزمر: ]ژ  ک گ
                                                      

 ت: طؿارة(. 69-2/33( الؽتاب مطبقع ضؿـ مجؿقطة رساصؾ العدل والتقحقد. )1)

 (.34-17( ص:)2)

 ( وكتابف  ذا جزء مػرد مـ الؿطالب العالقة.213-39( اكظر كتابف: الؼضاء والؼدر )3)

 .(1/98( واكظر: مذا ب اإلس مققـ لبدوي )221-217اكظر: الؼضاء والؼدر لؾؿحؿقد )( 4)
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وأن ٓ مشــق ة ل كســان إٓ تحــت   أيــات الؿابتــة لؾؿشــق ة هلل وحــده (3

وئ ژوققلـــف:   [68الؼصـــص: ]ژ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژكؼقلـــف:   مشـــق تف

ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ژ وققلـــــف:  [29التؽـــــقير: ]ژ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

[31الؿدثر: ]ژ  ۆ ۈ ۈ
 

 وغقر ا.

  أيات التل فقفا أن اهلل قد حؼ مــف الؼـقل ففـق الـذي يفـدي ويضـؾ (4

ٿ ٿ ٿ ٿ             ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ  ڤ ڤ ڦ ژكؼقلــــف: 

  .[13السجدة: ]ژ  ڦ ڦ ڦ

البؼرة: ]ژ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ آيات الختؿ والطبع كؼقلف: (5

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ۀ ۀ ہژ  [7

  .[118الـحؾ: ]ژ  ے

پ پ پ ڀ ژ الـصقص التل تـػل الػعؾ طــ العبـد وتابتـف هلل: (6

فـدل طؾـك   فـػك الػعؾ طـ كبقـف وأثبتـف لـػسـف  [17إكػال: ]ژ  ڀ ڀ ڀ

أن اإلكسان ٓ صـع لف بػعؾف
(1)

. 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ژوققلــف: 

  .[78الـساء: ]ژ  ۈئېئ ېئ ېئ     ىئ ىئ ىئی ی ی ی  جئ   حئ مئ ىئ

ٓ يـدخؾ أحـد مــؽؿ الجــة بعؿؾـف ! قـالقا:   :ملسو هيلع هللا ىلصكؿا استدلقا بؼقلف  (7

؟ قال: وٓ أكا إٓ أن يتغّؿدي اهلل برحؿة مـف وفضؾ  اهلل رسقلوٓ أكت يا 
(2)

 
                                                      

 ت: الرتكل(. 642و) 421( اكظر: شرح الطحاوية 1)

ـــ ماجــف )2/262( حــديث صــحقح  رواه أحؿــد )2) ــاي يف 2/1415( واب ( وصــححف إلب

وغقر ـــا( وأصـــؾف يف البخـــاري  5229  5222  4297  3628صـــحقح الجـــامع )ح/
= 
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ُّ
 ألغك أثر العبد ٓستحؼاق الاقاب ٕكف ٓ صـع لف فقف. ملسو هيلع هللا ىلصفالـبل

ا:بعدد مـ إدلة مـ أبرز  طؼالً واستدلقا 
(1)
 

أن إثبات فعؾ لؾعبـد حؼقؼـة يعتـرب قـدح  يف التقحقـد: ٕن الػاطـؾ يف  -1

الؽقن  ق اهلل وحده ٓ شريؽ لف.
(2)
 

آستدٓل بعؾؿ اهلل إزلل الؿحقط بؽؾ ما يؼع مـ أفعال طبـاده فقؿـا  -2

فــ  يؿؽـــفؿ أن يخرجــقا يف أفعــالفؿ طؿــا ســبؼ بــف   ٓ يــزال أي يف الؿســتؼبؾ

فؽــؾ إكســان يظـــ أكــف مختــار ففــق مؼقــد بعؾــؿ اهلل   جفــ ً  طؾؿــف وإٓ اكؼؾــب

مجبقر طؾك أن تؽقن أفعالف وفؼ ما طؾؿف اهلل.   السابؼ
(3)
  

قالقا: إذا قـدركا صـدور حركـة مــ العبـد: فـنن كاكـت مؼـدورة لؾـرب  -3

وإن كاكت مؼدورة لؾعبـد وحـده ففـذا يعــل   وحده ففذا الجرب الذي كؼقل بف

ويؽـقن   ف  يؽـقن طؾـك كـؾ شـلء قـدير  قدرة اهللإخراج بعض إشقاء طـ 

ضعقػ أقدر مـ خالؼف طؾك بعض إمقر ! وإن كاكت مؼدورة لؾـرب ال عبدال

ولؾعبد لزمت الشركة ووققع مػعقل بقـ فاطؾقـ... وذلؽ محال
(4)
. 

                                                      
= 

 (.2816( ومسؾؿ )ح/6463)ح/

( والؿطالــب العالقــة 441-411( اكظــر: مـــاضرة بــقـ جــربي وســـل )ضــؿـ شــػاء العؾقــؾ 1)

 (.68-9/15لؾرازي )

 241  1/235الجبار ) يـ لعبد( واكظر: الؿختصر يف أصقل الد411( اكظر: شػاء العؾقؾ )2)

 ضؿـ رساصؾ العدل(.

 (.221(  والؼضاء والؼدر لؾؿحؿقد ص )55( اكظر: مققػ البشر لؿصطػك صربي )3)

 (.425( اكظر: شػاء العؾقؾ ٓبـ الؼقؿ )4)
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وبطـ ن   قالقا: إذا لـؿ كؼـؾ بـالجرب لـزم تـرجقح الؿؿؽــ بـ  مـرجح -4

ــة بديف ــرجح مؼدم ــ  م ــةالرتجــقح ب ــك   ق ــادر طؾ ــر كــذلؽ فالؼ وإذا كــان إم

ّٓ لؿــرجح ــك أخــر إ ــرجح أحــد الطــرفقـ طؾ ــع أن ي ــؽ   الضــديـ يؿتـ وذل

فؾزم الجرب  بؾ  ق مـ اهلل  الؿرجح لقس مـف وإٓ لزم التسؾسؾ
(1)

. 

 

                                                      

 (.217( اكظر: الؼضاء والؼدر لؾرازي )1)
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  ٗعقاًل ُقاًل اهِظضٙٞ ُقز اهجاُٛ: املطوب

يــاقض العؼـؾ إن اطتبار أفعال العباد اضـطرارية ٓ صــع لؾعبقـد فقفـا  -1

وبـقـ إفعـال  آضطراريةوالػطرة: فاهلل فطر طباده طؾك التػريؼ بقـ إفعال 

ففــؿ يػرقــقن بــقـ الؿــرتعش والؿاشــل وبــقـ حركــة الســاقط مـــ   آختقاريـة

شا ؼ والصاطد إلك شا ؼ
(1)

  . 

إن الؼقل بـالجرب يــايف الشـراصع كؾفـا ٕن الشـراصع مبـا ـا طؾـك إمـر  -2

أمر لغقره بػعؾ كػسف ٓ بػعؾ الؿلمقر وهنقـف طــ فعؾـف ٓ طــ وأمر   والـفل

ه اهلل طـف.  فعؾ الؿـفل طبث ُيــزَّ

وإذا ارتػعـت   فؿـ ٓ فعؾ لف كقػ يتصقر مـف أن يقصػ بطاطة أو معصـقة

وإذا ارتػعت حؼقؼـة   حؼقؼة الطاطة والؿعصقة ارتػعت حؼقؼة الاقاب والعؼاب

 مــ الـعـقؿ والعؼـاب يف يـقم الؼقامـة أحؽامـ  الاقاب والعؼاب كان ما يػعؾف اهلل

جارية طؾقفؿ بؿحض الؿشق ة والؼدرة ٓ بسبب الطاطة والؿعصقة.
(2) 

أن الؼقل بالجرب يؾزم مـف الؼقل بلكـف ٓ فاصـدة مــ بعاـة الرسـؾ إلقامـة  -3

 الحجة طؾك العالؿقـ.

ػاطل إكراه البف فنذا أريد   حؼ  وباص ً  يحتؿؾلػظ مجؿؾ  الجبرلػظ  -4

اهلل تعـالك أجـؾ فـ  كؿا يجرب إب الؿرأة طؾك الـؽاح طؾى الػعل بدون رضاه

رضـا وآختقـار ال عبـدفنكـف يخؾـؼ لؾ  هبذا التػسقر وأطظؿ مـ أن يؽقن مجرباً 

 هبذا آطتبار. بؿا يػعؾف ولقس ذلؽ جرباً 
                                                      

 (.241( اكظر: شػاء العؾقؾ  )1)

 ( 413( اكظر: شػاء العؾقؾ )2)
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كؼـقل  ،د بـالجبر خؾـق مـا يف الـػـوس مـن آطتؼـادات واإلراداتيرإذا أو

طؾك ما أراد  العبادالجبار الذي جرب كعب الؼرضل: بـ  محؿد
(1)

وكؿـا يف   

جبــار الؼؾــقب طؾــك فطرا ــا: شــؼقفا  الــدطاء الؿــلثقر طـــ طؾــل 

 وسعقد ا
(2)

   .  الجرب ثابت هبذا التػسقرف 

هنــك إصؿــة طـــ محــتؿ ً لؾحــؼ والباصــؾ  ؾؿــا كــان لػــظ الجــرب مجؿــ ً ف

 إثباتو  كػقف إص ق
(3)

.
  

 

ٌص لجــاب الربقبقـة:  اهلل أن وصػ -5 بجرب طباده طؾك أفعالفؿ تـؼُّ

ٕن الجــرب ٓ يؽــقن إٓ مـــ العــاجز طـــ جعــؾ غقــره مطقعــ  لــف مختــارًا 
(4)

  

ؼقسال طبدولذلؽ جاء يف الشرع الجبؾ دون الجرب كؿا يف خرب أشج 
(5)

  . 

إن كسـبة أفعـال العبــاد إلـك اهلل يســتؾزم تعطقـؾ الـصــقص الدالـة طؾــك  -6

فبطـؾ   وكـ  إمـريـ باصـؾ  فعال العباد إلقفؿ أو تلويؾفا تلوي ً فاسـداً كسبة أ

 ما أدي إلقفؿا و ق الجرب. 
                                                      

 (.935برقؿ:  3/557أخرجف الخ ل يف السـة ) (1)

 9/43( والطــرباي يف إوســط )29511بــرقؿ: 6/66( رواه ابـــ أبــل شــقبف يف الؿصـــػ )2)

 (.9189برقؿ: 

 (.132-8/131( اكظر: مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة: )3)

 ت: الحػقان(. 385( اكظر: شػاء العؾقؾ )4)

ؼـقـ يحبفؿـا اهلل: الحؾـؿ وإكـاة  فؼـال: أخؾؼـقـ الؼقس:) إن فقـؽ خؾ ٕشج طبد ملسو هيلع هللا ىلص ( قال5)

تخؾؼت هبؿا أم جبؾت طؾقفؿا ؟ قال: بؾ جبؾؽ اهلل طؾقفؿا  قـال: الحؿـد هلل الـذي جبؾــل 

(  وصححف إلباي يف صـحقح 5225( وأبق داود )ح/17طؾك ما يحب(.رواه مسؾؿ )ح/

  (5225ابل داود )ح/
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إن الؼقل بلن فعؾ العبد لقس لف فقف اختقار يؾزم مــف أن ٓ يحؿـد طؾـك  -7

ٕكــف يف الحؼقؼــة بغقــر اختقــار مـــف   فعــؾ محؿــقد وٓ يــ م طؾــك فعــؾ مــذمقم

ضالؿـ  لؿــ  -تعـالك طــ ذلـؽ طؾـقًا كبقـراً  -هلل والـتقجة: أن يؽـقن ا  وإرادة

ۆئ ۆئ ژو ـذا خـ ف خـرب اهلل الؼاصـؾ:   طصك إذا طذبف وطاقبف طؾـك معصـقتف

[29ق: ]ژ  ۈئ   ۈئ
(1)

. 

ٓ يؾزم مـ إثبات فعؾ لؾعبد حؼقؼة الؼدُح يف التقحقد: ٕن كسـبتف إلقـف  -8

هلل خـالؼ وا  بـؾ طؾـك سـبقؾ السـببقة  لقست طؾك سبقؾ آسـتؼ ل وآكػـراد

 فالجؿقع تحت قدرة اهلل ومشق تف.  إسباب ومسببا ا

أما استدٓلفؿ بعؾؿ اهلل السابؼ طؾـك الجـرب فجقابـف أن تعؾـؼ طؾـؿ اهلل  -9

ًٓ بلفعال طباده لقس جرباً  و ذا شلء متصقر معؼقل أن سـبؼ العؾـؿ لـقس   أز

لـؿ يـروا إثباتـف العؾؿ السابؼ و -و ؿ كػاة قدر اهلل -جربًا: ولذا أثبت الؿعتزلة 

 مستؾزم  لؾجرب وٓ مـافق  لؼدرة العبد.

وأما ما زطؿقه مـ أكا إذا قدركا صدور حركـة مــ العبـد: فـنن كاكـت  -11

وإن كاكـت مؼـدورة لؾعبـد   مؼدورة لؾرب وحـده ففـذا الجـرب الـذي كؼـقل بـف

 وحده ففذا يعـل إخراج بعض إشقاء طـ قدرة اهلل... 

واخـت ف جفـة   التػريؼ بقـ فعؾ اهلل وفعـؾ العبـد ذا الزطؿ مبـل طؾك طدم 

فػعؾ العبد يضـاف إلـك   اإلضافة إلك كؾ مـفؿا ففـاك فرق بقـ فعؾ اهلل ومػعقلف

 ويضاف إلك العبد طؾك جفة السببقة و ق كسب لف.  اهلل خؾؼ  وإيجاداً 

8-  ًٓ وأمــا مــا اســتدلقا بــف مـــ كصــقص فــقؿؽـ الــرد طؾــقفؿ فقفــا إجؿــا

                                                      

 (.218/ 5تاواه ( اكظر: الؼضاء والؼدر لؾعاقؿقـ ) ضؿـ ف1)
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وغايــة مـا تــدل طؾقـف تؾــؽ   ة طؾـك كســبة أفعـال العبــاد إلـقفؿبالـصـقص الدالــ

و ـذا   إدلة أن ٓ شلء يؼع يف الؽقن خارج  طـ طؾـؿ اهلل وقدرتـف ومشـق تف

ولـقس لـديفؿ دلقـؾ   وٓ تدل بحال أن العباد مجربون طؾك ما يؼع مـفؿ  حؼ

ت بؾ غايـة أدلـتفؿ إثبـا  صحقح صريح يـػل أن يؽقن العباد فاطؾقـ ٕفعالفؿ

بؾ إكــا كجـد يف الـدلقؾ كػسـف مـا   و ذا حؼ ٓ يـؽر  أن اهلل خالؼ أفعال العباد

 وكقضح ذلؽ بؿاالقـ مؿا استدلقا بف )آية وحديث(:    يرد طؾقفؿ

ـــالك:  ـــف تع ـــال: ]ژ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀژإول: ققل [ 17إكػ

مـل ففذه أية ٓ تدل طؾك أن فعؾ العبد مـ فعؾ اهلل: ٕن أية كؿا أثبتـت الر

  فدل ذلـؽ طؾـك أن الرمـل الؿابـت غقـر الرمـل الؿـػـل ملسو هيلع هللا ىلصهلل أثبتتف لؾرسقل 

  فابتـداؤه الحـذف بـلي صريؼـة مــ صرقـف  وذلؽ ٕن الرمل لف ابتداء واكتفـاء

فـالؿعـك: ومـا أصـبت إذ حـذفت   وكٌؾ مـفا يسـؿك رمقـ   واكتفاؤه اإليصال

ولؽـ اهلل أصاب
(1)

. 

عؿؾـفلـ يدخؾ الجـة أحد بالااي: حديث: 
(2)

ٓ يـدل طؾـك أن العبـد ٓ  

ٕن الباء يف ققلف )بعؿؾف( باء العـقض فـالـبل   صـع لف يف طؿؾف الؿـسقب إلقف

وقد ثبت دخقلـف بطريـؼ السـبب يف   الدخقل بالعؿؾ بطريؼ العقضكػك  ملسو هيلع هللا ىلص

. ثـؿ [72الزخرف: ]ژ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ             ۆئژققلف تعالك: 

ف: )بعؿؾـــف( مؿـــا يـــدل طؾـــك أكـــف إن الحـــديث كســـب العؿـــؾ لؾعبـــد يف ققلـــ

                                                      

( وشـــرح 13/441( ومـــدارج الســـالؽقـ ٓبــــ الؼـــقؿ )2/232( الػتـــاوى ٓبــــ تقؿقـــة )1)

 (.642الطحاوية )

 ( سبؼ تخريجف يف معرض أدلتفؿ.2)
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حؼقؼة فعؾف
(1)

.
  
 

ــة التــل اســتدلقا هبــا فآيــات الؿشــق ة تابــت الؿشــق ة هلل  و ؽــذا بؼقــة إدل

ومجؿقطفؿـا   و ـاك آيات تابت الؿشق ة لؾعباد و ذا حؼ  و ذا حؼ  وحده

حؼ يابت لؾعبد مشق ة لؽـفا واقعة تحت مشق ة اهلل
(2)

. 

هلل فقفا أكف حؼ مـف الؼقل فنهنـا تـدل طؾـك وكذا يؼال يف أيات التل يخرب ا

 سبؼ طؾؿ اهلل بؿا العباد طامؾقن وٓ تدل طؾك جرب ؿ طؾك أفعالفؿ.

وأما كصقص الختؿ والطبع فنن معـا ا أن اهلل جعؾ الختؿ والطبـع طؼقبـة 

لفؿ طؾك طدم إيؿاهنؿ ولقس معـا ا أن اهلل مـعفؿ مـ اإليؿان
(3)

.
  
 

اصـؾ بدٓلـة السـؿع والعؼـؾ والضـرورة وبـالعؿقم فـنن مـذ ب الجربيـة ب

التل يصقر دافعفا مؽابراً 
(4)

. 

                                                      

 1/121ت:الرتكل( ومػتاح دار السعادة ٓبـ الؼـقؿ ) 643-642( اكظر: شرح الطحاوية )1)

ــف ) ــل حســـ(. وحــادي إرواح ل ــتح ال155ت: طؾ ـــ حجــر )( وف ــاري ٓب ( 11/295ب

ولؿعرفــة مزيــد مـــ أوجــف الجؿــع بــقـ أيــة والحــديث ُيـظــر: أحاديــث العؼقــدة الؿتــق ؿ 

(. وٓبــ تقؿقـة 232( وإحاديث الؿشؽؾة يف التػسـقر لؾؼصـّقر )379إشؽالفا لؾدبقخل )

ت: رشـاد سـالؿ(  152-1/143رسالة يف الجؿع بقـ أية والحديث يف جامع الرسـاصؾ )

 (.8/71مجؿقع الػتاوى لف ) واكظر:

 (.199( اكظر شػاء العؾقؾ )2)

 (.15  11( اكظر مـاقشة  ذه إدلة يف شػاء العؾقؾ ٓبـ الؼقؿ )البابقـ: 3)

 (.194( وشػاء العؾقؾ )596( اكظر: تبصرة إدلة لؾـسػل )4)
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 املبحح الجالح

 ىظـطية الكػـب 

ــقـ الـظــريتقـ  ــؼ ب ــل حــاول أصــحاهبا التقفق ــة الت ــة الاالا  ــذه  ــل الـظري

 السابؼتقـ )العدل والجرب( فخرجقا بتؾػقؼ غقر مػفقم وٓ معؼقل ! 

 :اهِظضٙٞ عضض األٗي: املطوب

غًة طؾـك: آقتضـاء والطؾـب واإلصـابة والجؿـع يطؾؼ الؽسب ل
(1)

وقـد   

استعؿؾ يف الؼرآن طؾك ث ثة أوجف:
(2)

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژومــــف ققلـــف:   طؼـــد الؼؾـــب وطزمـــف .1

 أي: بؿا طزمتؿ طؾقف.  [225البؼرة: ]ژ  پ پ ڀ        ڀڀ ڀ ٺ ٺ

ـــال بالتجـــارة .2 ـــب الؿ ـــالك:  كس ـــف تع ـــف ققل ڳ ڳ ڳ ڳ ژ ومـ

 .[267البؼرة: ]ژ  ڱ

ــ .3 ژ  ىئ   ىئ ىئ        ی ی یژومـــف ققلــف تعــالك:   عل والعؿــؾالس

 .[39إطراف: ]ژ ڈ ڈ              ژژوققلف:    [134البؼرة: ]

الؼــاصؾقـ بــف و ــؿ إشــاطرة ومـــ كحــا كحــق ؿويف اصــطالح 
(3)

: لــف طــدة 

 مـ أشفر ا:  تعريػات

                                                      

 (  1/1316( بصاصر ذوي التؿققز لؾػقروزآبادي )1/716( اكظر: لسان العرب )1)

 .(331( وراجع مػردات ألػاظ الؼرآن لؾراغب )364-363اكظر: شػاء العؾقؾ )ت: الحػقان ص  (2)

ــد( 3) ( ومشــارق إكــقار لؾســالؿل 2/21الؽــايف ) كاإلباضــقة. اكظــر: الؿــقجز ٕبــل طؿــار طب

 .( وآستبصار لؾؽقثري بؽامؾف654  596( والؿاتريدية كؿا يف تبصرة الـسػل )2/173)
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 ق الؿؼدور بالؼدرة الحادثة  الؽسب:  -
(1)

. 

 .رتف وإرادتف إلك الػعؾصرف العبد قدوققؾ:  ق  -

مؼدور وقع يف محؾ قدرتف وققؾ:  ق  -
(2)

. 

تعؾؼ قدرة العبد وإرادتف بػعؾف آختقاريوققؾ:  ق  -
(3)

. 

وحاصؾ  ذه التعريػات أن الؽسب كظرية ترى أن أفعـال العبـاد مخؾققـة  

ويـرى أصـحاب  ــذه   إٓ أن  ـذه الؼــدرة غقـر مـمثرة  ولفـؿ قـدرة طؾقفـا  هلل

وسـؿقا  ـذه الـظريـة   ن فعؾ اهلل  ق مػعقلـف والخؾـؼ  ـق الؿخؾـققالـظرية أ

وفرقـقا بـقـ  ،خؾـق اهلل وكسـب مـن العبـادوقـالقا: إن أفعـال العبـاد   (كسبًا)

وققؾ: الؽسب أمر   والخؾؼ ٓ بآلة  الؽسب والخؾؼ بلن الؽسب ما وقع بآلة

والخؾؼ أمر يستؼؾ بف الخالؼ  ٓ يستؼؾ بف الؽاسب
(4)

. 

لـقس مـفـا طـرض   الؼؾؿ يخؾؼ اهلل أربعة أطـراض تحريؽـد ويؼقلقن: ط

 الثـاين  إرادل أن أحـرك الؼؾـؿ - إولسبب  ٔخر بؾ  ل متؼاركة يف القجقد: 

 ]حركـة القـد[ كػس الحركة اإلكشاصقة  - الثالث  قدرل طؾك  تحريؽ الؼؾؿ -

لـف اإلرادة تحرك الؼؾـؿ. فـنذا أراد اإلكسـان شـق   َفَػَعؾـف فؼـد خؾؼـت  - الرابع

ٕكف   وُخؾؼ لف الػعؾ ٕكف ٓ يػعؾ بالؼدرة الؿخؾققة فقف  والؼدرة طؾك الػعؾ
                                                      

 (.223(  غاية الؿرام لممدي )2/21ي )( مؼآت إشعر1)

 (.654( وتبصرة الـسػل )149( العؼاصد الـسػقة )2)

ــد ل3) ــر الؼ صــد يف شــرح جــقا ر العؼاص صبعــة  177(  )1168)أشــعري( )ت: ؾعريــاي( خق

 (. PDF إلؽرتوكقة

دلة لؾـسػل )178اكظر: خقر الؼ صد لؾعرياي )( 4)  .(389) ( وشػاء العؾقؾ654( واكظر: تبصرة ٕا
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ٓ أثر لفا يف الػعؾ
(1)

.
 
 

إن أفعال العباد مضافة إلقفؿ بآكتسـاب وإلـك اهلل تعـالك يؼقل أمدي: 

وإكف ٓ أثر لؾؼدرة الحادثة فقفا أص ً   بالخؾؼ وآخرتاع
(2).

 

الؽسـب بلكـف طبـارة طــ آقـرتان العـادي بـقـ  ولخص بعـض متـلخريفؿ

فاهلل قد أجرى العادة بخؾؼ الػعؾ طـد قدرة   الؼدرة اإلكساكقة الحادثة والػعؾ

ٓ بؼدرة العبد وإرادتف العبد وإرادتف
(3)

. 

واهلل  ــق خــالؼ   لؽـــ ٓ تــلثقر لفــا يف أفعالــف  لــف قــدرة -طـــد ؿ–فالعبــد 

وطــ مؼاركـة   طبـارة طــ كقكـف محـ ً لفـاوط قة العبـد بلفعالـف   أفعال العبد

 قدرتف التل ٓ تلثقر لفا فقفا بؼدرة اهلل الؿمثرة !

يف غايـة   ومفؿا يؽـ مــ شـلء فـنن الؼـقل بقجـقد الؼـدرة وطـدم تلثقر ـا

ولذا ضرب هبا الؿاؾ يف الخػاء فؼقؾ: أخػك مــ كسـب   الصعقبة واإلشؽال

إشعري
(4)

. 

الحســ إشـعري وقد ضفرت  ذه الـظرية طؾك يد أبـل
(5)

وقـد أراد هبـا   

ثؿ أصبحت  ـذه   التقسط بقـ الجربية يف غؾق اإلثبات والعدلقة يف غؾق الـػل

                                                      

 (.214-213( اكظر: دٓلة الحاصريـ ٓبـ مقؿقن القفقدي )1)

 (.217( غاية الؿرام )2)

 .  (271-269الحؿقد ) ( ودراسات يف العؼاصد لعرفان طبد368اكظر: شػاء العؾقؾ ٓـب الؼقؿ )( 3)

 (.52-51( اكظر: مققػ البشر تحت سؾطان الؼدر لؿصطػك صربي )4)

والحــؼ طـــدي أن معـــك آكتســاب  ــق أن يؼــع الشــلء بؼــدرة ( ومـــ كصقصــف يف ذلــؽ: ) 5)

( ولـؿ أجـد لـف غقـره 542محدثة فقؽـقن كسـب  لؿــ وقـع بؼدرتـف( مؼـآت اإلسـ مققـ )

 والـاس إكؿا يذكرون مذ بف ويسقققن كصقص أصحابف.
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 الـظرية معؾؿ  مـ معالؿ الؿذ ب إشعري.

وطؿاد إشعرية يف كظـريتفؿ  ـذه محاولـة التقفقـؼ بـقـ دٓلـة الـؼـؾ ودٓلـة 

ثبـت بالرب ـان  : -يف ذلـؽ مقضـح  مـــزطفؿ-يؼقل التػتـازاي   العؼؾ والقاقع

وبالضرورة أن لؼدرة العبد وإرادتف مـدخ ً يف بعـض إفعـال:   أن الخالؼ  ق اهلل

فاحتجــا لؾخـروج مــ   دون الـبعض: كحركـات آرتعـاش  كحركات الـبطش

والعبد كاسب   ذا الؿضقؼ يف الؼقل: إن اهلل خالؼ كؾ شو
(1)

. 

قا بالؽسـب أيضـ  ! وطـربوا طــف أن الؿاتريدية قد قـال بالذكرومـ الجدير 

لؽـــفؿ فســروه بغقــر مــا فســره بــف   يف الغالــب بآختقــار إشــعارًا بؼــدرة العبــد

  فؼالقا:  ق التسبب بالعزم يف أن يخؾؼ اهلل الػعؾ طؾـك يـدي العبـد  إشاطرة

بقـؿـا ذ ـب إشـاطرة إلـك أكـف   و ذا العزم  ق مـ فعؾ العبد ٓ مــ فعـؾ اهلل

  وهبذا اقـرتب الؿاتريديـة مــ مـذ ب الؿعتزلـة  ـ فعؾ العبدمـ فعؾ اهلل ٓ م

وطرفقا بلصحاب مذ ب اإلرادة الجزصقة
(2)

. 

                                                      

 (.57(  واكظر: مققػ البشر لؿصطػك صربي )149( شرح العؼاصد الـسػقة )1)

( وشـػاء العؾقـؾ 8/387( وفتاوى ابــ تقؿقـة )638  613  596دلة لؾـسػل )اكظر: تبصرة إ( 2)

ترتقــب: فــقزي(  وشــرح الػؼــف إكــرب  1158ت: الحػقــان( وشــرح الطحاويــة ) 389  367)

الؿسـللة السـابعة مــ الخ فـات الؾػظقـة( وكظـؿ الػراصـد  116( والروضـة البفقـة )44لؾؼاري )

مسللة الؽسب سـؿا ا: مؿقـزات مـذ ب الؿاتريديـة طــ  ( ولف رسالة يف37لشقخ زاده )الػريدة 

( وآستبصــار لؾؽــقثري كــام ً ومققــػ 2482الؿــذا ب الغقريــة  مخطقصــة بربلــقـ )بــرقؿ/

(  والعؼــد الجــق ري يف الػــرق بــقـ كســبل الؿاتريــدي 57-56البشــر لؿصــطػك صــربي )

(  والؿختـار 262  213وإشعري لخالد الـؼشبـدي البغدادي  والؼضـاء والؼـدر لؾؿحؿـقد )

 (.  174-173(  والػرق اإلس مقة د. محؿقد مزروطة )247مـ كـقز السـة لدراز )
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ويف ذلـؽ يؼـقل   ومذ ب الؿاتريدية شـبقف بؿـذ ب البـاق ي كؿـا سـقلل

  ـ واحـدتحـرر لــا أن آختقـار والؽسـب طبارتـان طــ معـقّ  الذيالسبؽل: 

  ٓختقـار لؽقكـف مـطـقق الؼـرآنآثر لػظ الؽسب طؾك لػـظ ا إشعريولؽـ 

أبـك بؽـر  ولؾؼاضـل  والؼقم آثروا لػظ آختقار لؿا فقف مـ إشعار قدرة لؾعبد

مالؼـق يفؾعؾـف رأ إشعريمذ ب يزيد طؾك مذ ب 
 (1)

وقـد ذكـر الـسـػل   

يف تبصرتف ما يشبف ققل الباق ي
(2)

. 

 

 

 

                                                      

 .3/386( صبؼات الشافعقة: 1)

 (.655( ص: )2)
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 اهِظضٙٞ: ُقز اهجاُٛ: املطوب

ــث أوًٓ  ـــ حق ــر :  مالؿصــطؾح: م صــطؾح الؽســب مصــطؾح غــامض غق

حتك ضرب بف الؿاؾ يف الغؿقض  مػفقم وٓ معؼقل
(1)
: 

ـــــم ـــــدهـؿ ــــة طــ ــــال وٓ حؼقؼ  ا يؼ

 

 فامـدكق إلـــــك إفــــــعـؼــــــقلة تـــــمـ 

  طــــ الؽســب طـــد إشــعري والحــال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     طـ

 

الــظـــــام وصػــــرة البفشــــؿل ـــــد 
(2) 

محاولـة لؿـا إضافة إلك أن اإلكسان لق حاول تصقر مدلقل الؽسب كاكت  

الػـرق بـقـ الؼـقل بقجـقد الؼـدرة ٓ يعؼؾ. يؼـقل الشـقخ مصـطػك صـربي: 

وطدم تلثقر ا وبقـ الؼقل بعدم الؼدرة يف غاية الصعقبة واإلشؽال
(3)
. 

ففق مصطؾح ٓ معـك لف وٓ صاصؾ تحتف
(4)

التحؼقؼ يظفـر الرازي: يؼقل   

أن الؽسب اسؿ ب  مسؿك
 (5)

. 

و ـذا دلقـؾ طؾـك   إلك الجرب الـظرية:  تمول  ذه ريةمآل الـظ: مـ حقث ثاكقًا

سؼقصفا
(6)

  . 

 وقد اطرتف كاقر مـ أصحاب  ذه الـظرية وغقر ؿ هبذا الؿآل. 
                                                      

 (.52  47( اكظر: مققػ البشر تحت سؾطان الؼدر لؿصطػك صربي )1)

( والـبـقات لـف 1/151( واكظر: الصػدية ٓبـ تقؿقة )211( اكظر: شػاء العؾقؾ ٓبـ الؼقؿ )2)

 (.1/459( ومـفاج السـة لف )1/581)

 (.49( مققػ البشر تحت سؾطان الؼدر )3)

 (.224( والؽشػ طـ مـا ج إدلة )367( اكظر: شػاء العؾقؾ )4)

 (.288( محصؾ أفؽار الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ )5)

 ( وقد سبؼ بقان فساد مذ ب الجرب.6)
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إن العبد مضطر يف صورة مختاريؼقل الرازي: 
(1)

. 
وأن اإلكســان مضــطر يف أفعــال العبــاد بؼضــاء اهلل تعــالك وقــدره ويؼــقل: 

ٓ الجبروأكه لقس يف الوجود إ ،اختقاره
 (2)

  

الجربية تـؼسؿ إلك: جربية خالصة و ل التل ٓ تابت لؾعبـد ويؼقل أمدي:

و ـل التـل ٓ تابـت لؾعبـد فعـ ً  جبرية متوسـطةوإلك   فع ً وٓ كسب  كالجفؿقة

والـجارية والضرارية كإشعريةولؽـ تابت لف كسب  
(3)

والحػصقة 
(4)(5)

.   
                                                      

  15/53 7/141( والتػسـقر الؽبقـر)182لبقــات )( ولقامع ا2/172( الؿطالب العالقة )1)

21/112  24/154).   

 (.2/544( الؿباحث الؿشرققة )2)

بـ ططاء  كان يؼـقل بـػـل الصـػات  بـ طؿرو  الؿعاصر لقاصؾ ( الضرارية  ؿ أتباع ضرار3)

كؿا تؼقل الؿعتزلة ويػارقفؿ يف الؼقل بخؾـؼ أطؿـال العبـاد  ولـذا صردتـف الؿعتزلـة  وجـّقز 

فعؾ بقـ فاطؾقـ: أحد ؿا خالؼ و ق اهلل  وأخـر كاسـب و ـق العبـد  وأن اهلل فاطـؾ  وققع

ولـذا طـّده ٕفعال العباد حؼقؼة  و ؿ فاطؾقن لفا حؼقؼة  وأن آستطاطة قبؾ الػعـؾ ومعـف  

  281(. اكظر: مؼـآت اإلسـ مققـ لألشـعري )191  )ت:ابن تقؿقة أقرب إلى أهل السـة

  62(  والتبصـقر يف الـديـ ل سـػرايقـل )215  213ق لؾبغـدادي )(  الػرق بقـ الػر282

 (.1/154( ومـفاج السـة )91  91(  والؿؾؾ والـحؾ لؾشفرستاي )63

( الحػصقة  ؿ أتباع حػص الػـرد الـذي كـان يف أيـام الؿـلمقن  قـال بالتعطقـؾ طؾـك مـذ ب 4)

طة مع الػعـؾ وقبؾـف وبعـده  الؿعتزلة  وخالػفؿ يف أفعال العباد فلثبت خؾؼفا  وأن آستطا

 بـ طؿرو يف الجؿؾة. وتابع ضرار

(  214الػــرق بــقـ الػــرق لؾبغــدادي )( و223اكظــر ترجؿتــف يف: الػفرســت ٓبـــ الـــديؿ )

( والؿـقـة وإمـؾ 1/564( ومقـزان آطتـدال لؾـذ بل )91الؿؾؾ والـحؾ لؾشفرستاي )و

 (.113  112ٓبـ الؿرتضك )

( وإشـعري 146  28واكظـر: مققـػ البشـر لؿصـطػك صـربي )( 5/91( أبؽار إفؽار )5)
= 
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ـان: متقسطة تابت لؾعبد كسب  يف الػعـؾ : اثوالجبرية ويؼقل الجرجاي: 

وخالصة ٓ تابت كالجفؿقة  كإشعرية
 (1)

. 

ــط  ــق الجــرب  ــك الجــرب الؿتقس ــرى الشــقخ مصــطػك صــربي أن معـ وي

لؽــ  جبـر تـامبؾ  ق   بالقاسطة ولقس معـاه الجرب الؿعتدل أو الجرب الـاقص

آختقاريــة  ومعـــك ذلــؽ أن أفعــال العبــاد  بقاســطة آضــطرار إلــك آختقــار

  تستـد إلك اإلرادة الؿقدطة يف اإلكسـان فقصـح كقكـف مختـارًا مــ  ـذه الجفـة

ففـق   واإلكسـان مضـطر فقفـا  لؽـ  ذه اإلرادة لقست مـ اإلكسان بؾ مــ اهلل

ففذا آضـطرار   ففق مختار يف أفعالف مضطر يف اختقاره  مجرب مـ  ذه الجفة

شــرًا بــؾ بقاســطة كقكــف مضــطرًا يف اختقــاره جــرب تــام لؽـــف لــقس جــربًا مبا

اختقاره يف
(2).   

ــك الجــرب الؿتقســط خــ ف  ــره الشــقخ مصــطػك يف معـ ــذي ذك ــذا ال و 

الؿشفقر يف كتب العؼاصد والػرق مـ أن معـاه الجـرب الؿعتـدل أو غقـر الغـالل 

فإشاطرة بنثبا ؿ قدرة لؾعبد غقر ممثرة كاكقا جربيـة   أو غقر التام أو الـاقص

 قر تامة )متقسطة( إلثبا ؿ قدرة لؾعبد.لؽـ جربيتفؿ غ

وأمــا إشــعرية فــنهنؿ رامــقا أن يــلتقا بؼــقل وســط بــقـ يؼــقل ابـــ رشــد: 

وإن الؿؽتسـب بـف والؽسـب مخؾققـان هلل   الؼقلقـ فؼالقا: إن ل كسان كسـب 

فنكـف إذا كـان آكتسـاب والؿؽتسـب مخؾققـان هلل   و ـذا ٓ معــك لـف  تعالك
                                                      

= 

 (.  162لحؿقدة غرابة )

 (.111( التعريػات )1)

 (.155  59  56( اكظر: مققػ البشر )2)
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مجبقر طؾك اكتسابف سبحاكف فالعبد وٓ بد
(1)

. 

ويؼقل د. حسـ شافعل:
 

  كحق القسط ف  يبؾغـف إشعريو ؽذا يسعك 

دامـت الؼـدرة اإلكسـاكقة ٓ تـمثر يف  فؿـا  إذ يبؼك قريب  مـ الجرب إلك حد كبقر

الػعؾ فؿا ققؿتفا..؟
(2)

. 

ٕن الجربيــة يـػــقن   وقــد يبــدو يف الظــا ر أن بــقـ الجــرب والؽســب فرقــ 

بقـؿا يابتفا أصحاب كظرية الؽسـب لؽــ مـع   لحادثة ]البشرية[ بتات الؼدرة ا

ولفذا كػك البعض طـفؿ  ؿة الجرب كـابـ الـقزير القؿـاي وطؾـل   كػل تلثقر ا

سامل الـشار ومحؿد الزركـان وحســ شـافعل
(3)

وربؿـا يصـدق  ـذا الـػـل   

راء لؽـــ الـظــر فقؿــا و  طؾــك الجــرب الخــالص ٕهنــؿ يـػقكــف بصــريح العبــارة

وأن الخـ ف   العبارات مـ الؿعاي يقضح طـدم وجـقد فـرق حؼقؼـل بقـفؿـا

ولـذا سـّؿك   ٓ بالحؼـاصؼ والؿعـاي  بقـفؿا لػظل متعؾؼ بالعبارات وإلػـاظ

 لؽــف بقاسـطة كؿـا يـرى  الشقخ مصطػك صربي  ذا الؿآل بالجرب التام
 

فـ  

 حقـ ذ لـػل الجرب طـفؿ. معـًك 

أصحاب  ذه الـظرية يؼقلقن هبا أهنـؿ لـؿ  تجعؾولعؾ مـ إسباب التل 

  فػعؾ العبد لقس فع ً هلل وإكؿا  ـق مخؾـقق لـف  يػرققا بقـ فعؾ اهلل ومػعقلف

وأصـؾ ضـ ل الؼدريـة والجربيـة مــ و ذا ما لحظف ابـ الؼقؿ طؾقفؿ فؼـال: 
                                                      

 ت:الجابري(  187ت: محؿقد قاسؿ  أو:  225-224( الؽشػ طـ مـا ج إدلة )1)

 (.471( أمدي وآراؤه الؽ مقة )ص: 2)

(  وكشـلة الػؽـر الػؾسـػل لؾـشـار 168-167الؼـرآن ٓبــ الـقزير ) ( اكظر: ترجقح أسالقب3)

( وأمــدي 532الــديـ الــرازي وآراؤه الؽ مقــة والػؾســػقة لؾزركــان ) ( وفخــر1/385)

 (.471لحسـ شافعل )ص:  وآراؤه الؽ مقة
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طدم ا تداصفؿ إلك الػرق بقـ فعؾف سبحاكف وفعؾ العبد..
 (1)

. 

ه الػؽرة فنن إشاطرة حاولقا تطقير ا فقؿا بعـد وٕجؾ طدم معؼقلقة  ذ

وتعديؾفا لؽل تؽقن مؼبقلة.
(2)

   

إلـك إثبـات  – الذي يعـد إشـعري الاـاي-  ـ(413)ت: فذهب الباقالين

.إيجـادهأثٍر لؼـدرة العبـد يف صـػة الػعـؾ ٓ يف 
(3)

بؿعــك: أن اهلل  ـق الؿقجـد  

وبـالرغؿ مــ كقكـف   عبـدأما كقكف صاطـة أو معصـقة ففـذا إلـك ال  ٕصؾ الػعؾ

أقرب لؾصقاب إٓ أكف لؿ يقف الؿسللة حؼفا كؿا يؼقل ابـ الؼقؿ.
(4)

 

ــػرايقـي ــا اإلس ـــ(418)ت: وأم ــتؼؾة    ــدرة اهلل مس ــرى أن ق ــف ي ــال: إك فقؼ

وإذا اكضـؿت قـدرة اهلل إلـك قـدرة   وقدرة العبـد غقـر مسـتؼؾة بالتـلثقر  بالتلثقر

ويحؽـك طــف أن   بتقسط  ذه اإلطاكة العبد صارت قدرة العبد مستؼؾة بالتلثقر

قدرة العبد تمثر بؿعـك
(5)

. 

فؾـــف قـــقٓن: إول: يقافـــؼ فقـــف جؿفـــقر   ــــ(478)ت:  أمـــا الجـــويـي

إشاطرة يف كػل تلثقر قدرة العبد كؿا يف اإلرشاد
(6)

. 

فؼـد أثبـت فقـف لؼـدرة   الذي يعترب مـ آخر كتبف الـظامقةوالااي سطره يف كتابف 

                                                      

 ( 13ت: الحػقان باب/  215( شػاء العؾقؾ )1)

 .(1/98( والؿؾؾ والـحؾ لؾشفرستاي )472اكظر: أمدي وآراؤه الؽ مقة لحسـ شافعل )( 2)

ــاي 3) ــػ لؾجرج ــاق ي )239( شــرح الؿقاق ــر: اإلكصــاف لؾب ــدي  واكظ ( 44-43ت: الؿف

 (.32(  والؼضاء والؼدر لؾرازي )1/97والؿؾؾ لؾشفرستاي )

 (.194( اكظر: شػاء العؾقؾ )4)

 (.368ؼقؿ )وقارن بشػاء العؾقؾ ٓبـ ال. (33اكظر: الؼضاء والؼدر لؾرازي )( 5)

 (. 187اإلرشاد )ص: اكظر: (6)
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ومؼرتبـ  مــ مـذ ب   مخالػـ  بـذلؽ سـاصر إشـاطرة  إيجاد الػعؾ العبد أثرًا يف

و ق تقسط حسـ لؽـ بؼل طؾقف أمقر كؿا يؼقل ابـ الؼقؿ  السؾػ
(1)
. 

إلـك أن الؿـمثر  ـق مجؿـقع الؼـدرتقـ الؼديؿـة   ـ(515)ت: وذهب الغزالي

وجــّقز اجتؿــاع مــمثريـ طؾــك أثــر   دون أن تســتؼؾ إحــدا ؿا بالتــلثقر  والحادثــة

.واحد
(2)
و ذا ك م مجؿؾ غقر مسؾؿ طؾك إص قف وفقف تػصقؾ يطقل ذكره 

(3)
. 

ــرازي ــا ال ــة   ـــ(616)ت: وأم ــرأى أن لؾؼــدرة الحادث ــد[ف ــدرة العب ــ ]ق لثقرًا ت

بجاكب الدواطل والؿمثرات الخارجقة
(4)

مجؿـقع الؼـدرة مـع الـداطل ويؼـقل:  

مستؾزم لؾػعؾ
 (5)

مختاريرى أن اإلكسان مضطر يف صورة لؽـف مع ذلؽ  
 (6)

. 

وإذا   ففذا آضطراب يف التعبقـر طــ  ـذه الـظريـة دلقـؾ طـدم معؼقلقتفـا

كاكت غقر معؼقلة فؽقػ تؽقن مؼبقلة يف تػسقر مشؽؾة أفعال العباد ؟!
 
 

ومـ العجاصـب أن يعـد الشـقخ مصـطػك صـربي  ـذا الغؿـقض يف كظريـة 

ض الؽسب دلق ً طؾك صحة مـذ ب إشـاطرة وصـقابقتف: لتـاسـبف مـع غؿـق

سر الؼدر كؿا قال ! وكؾ مذ ب يـبو طـ سفقلة الؼدر طؾك الػفـؿ فنكـف أبعـد 

                                                      

ــة ص: 1) ــدة الـظامق ــؾ لؾشفرســتاي )الســؼا ت:  56-43)ص:( اكظــر: العؼق  (1/98( والؿؾ

 (.378واكظر استدراكات ابـ الؼقؿ طؾقف يف شػاء العؾقؾ )

 ط: دار الؿـفاج(. 156أو ) دار الؽتب العؾؿقة( :ط 59-58آقتصاد )ص:( اكظر: 2)

 (.196العؾقؾ ٓبـ الؼقؿ ) اكظر: شػاء (3)

 (.33( اكظر كتابف: الؼضاء والؼدر )4)

 (.255( الؼضاء والؼدر )5)

 .(24/154  21/112  15/53  7/141التػسقر الؽبقر )( اكظر: 6)
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طـ الحؼقؼة يف كظره!
 (1)

. 

: أما مـا اسـتدلقا بـف مــ أدلـة طؾـك مـذ بفؿ ففـق ٓ يخـرج طــ أدلـة ثالثًا

لؽـفـا   وغاية  ذه إدلة إثبات أن اهلل خالؼ أفعـال العبـاد  الجربية يف الغالب

ــاد  ــر فــاطؾقـ ٕفعــالفؿٓ تــدل طؾــك أن العب و ــل صــالحة يف الــرد طؾــك   غق

 الؿعتزلة الؼاصؾقـ بلن العبد يخؾؼ فعؾف وأن اهلل غقر خالؼ ٕفعال العباد.

ؿخؾققة ال عبد ؾ قدرة المجؿؾ يؼقل ابـ تقؿقة: لػظ لػظ التلثقر : رابعًا

  ؟ ممثرة يف وجقد فعؾف فنن كاكت ممثرة لزم الشرك: وإٓ لزم الجرب

ام معروف: وقػ فقف خؾؼ مـ الػاحصقـ والباحاقـ والبصراء والؿؼام مؼ

 .  ولؽـ قؾ مـفؿ مـ طرب فصقح   تفؿ ففؿقا صحقح والؿؽاشػقـ وطامَّ 

فـؼقل: التـلثقر اسـؿ مشـرتك قـد يـراد بالتـلثقر آكػـراد بآبتـداع والتقحـد 

  فنن أريد بتلثقر قـدرة العبـد  ـذه الؼـدرة فحاشـا هلل لـؿ يؼؾـف ســل  بآخرتاع

 إلك أ ؾ الض ل.  وإكؿا  ق الؿعزوّ 

أو يف وجـف   إما يف صـػة مــ صـػات الػعـؾ :وإن أريد بالتلثقر كقع معاوكة

باصـؾ بؿـا بـف  ففق أيضـ   كؿا قالف كاقر مـ متؽؾؿل أ ؾ اإلثبات  مـ وجق ف

إذ ٓ فرق بقـ إضافة آكػـراد بالتـلثقر إلـك غقـر اهلل   بطؾ التلثقر يف ذات الػعؾ

وإن كـان قاصـؾ  ـذه  ؟! و ؾ  ـق إٓ شـرك دون شـرك   ذرة أو فقؾسبحاكف يف

 الؿؼالة ما كحا إٓ كحق الحؼ. 

وإن أريــد بالتــلثقر أن خــروج الػعــؾ مـــ العــدم إلــك القجــقد كــان بتقســط 

اهلل  بؿعـك أن الؼدرة الؿخؾققة  ـل سـبب وواسـطة يف خؾـِؼ   الؼدرة الؿحدثة
                                                      

 (.61( اكظر:مققػ البشر )1)
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وكؿـا خؾـؼ   ا خؾؼ الـبـات بالؿـاءكؿ  هبذه الؼدرة الػعَؾ  -سبحاكف وتعالك -

ــث بالســحاب ــببات والؿخؾققــات بقســاصط   الغق ــا خؾــؼ جؿقــع الؿس وكؿ

ولـقس إضـافة   و ـذا شـلن جؿقـع إسـباب والؿسـببات  وأسباب ففذا حـؼ

وإٓ فقؽــقن إثبــات جؿقــع   التــلثقر هبــذا التػســقر إلــك قــدرة العبــد شــرك 

شرك  إسباب
 (1)

. 

 

 

                                                      

  (394( وشــػاء العؾقـــؾ )135-134(  وقـــارن بـــــ )391-8/389)مجؿــقع الػتــاوى ( 1)

اهلل الؼري الؿـشقر يف مجؾة جامعة أم الؼرى لعؾقم الشـريعة ع  ـا د. طبدواكظر: بحث شقخ

 بعـقان: )كؼد أساس شبفة الؼدرية والجربية يف أفعال العباد(. 53
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 املبحح الطابع

 لفمصٍب الػ

بعد أن استعرضـا مذا ب الػرق الؿخالػة لؾسؾػ يف مسللة أفعـال العبـاد 

مع بقان بط هنا كصؾ أن إلك بقان الؿذ ب الحـؼ يف  ـذه الؿسـللة: مـذ ب 

وقـد تعؿـدكا تــلخقره إلـك أن كـتفـل مـــ طـرض الؿـذا ب الؿخالػــة   السـؾػ

ــام ً  ــللة ك ــد ال  لقؽــقن التصــقر لؾؿس ــا حجــؿ الؿشــؽؾة طـ ــقـ لـ ــرق ولقتب ػ

ومــ بـاب: ٓ يعـرف   ولقؽقن مذ ب السـؾػ  ـق الحـاكؿ طؾقفـا  الؿخالػة

والضـد يظفـر حســف   وبضد ا تتؿقز إشقاء  اإلس م مـ ٓ يعرف الجا ؾقة

 بعرض مذ ب السؾػ مؾخص  مركزًا. -بحقل اهلل–وسـؼقم   الضد

 اهغوف: ًشٓب عضض األٗي: املطوب

 وكسب من العبادوأفعال العباد خؾق اهلل يؼول الطحاوي: 
(1)

. 

أما طــد السـؾػ   وقد سبؼ معـك الؽسب طـد إشاطرة ومـ كحا كحق ؿ

الػعؾ الذي يعقد طؾك فاطؾف بـػع أو ضررفؿعـاه 
 (2)

. 

واهلل  ،العبـاد فـاطؾون حؼقؼـةوويقضح ابـ تقؿقة مـذ ب السـؾػ بؼقلـف: 

ــالفم ــافر ،خــالق أفع ــممن والؽ ــو الؿ ــد ه ــاجر ،والعب ــر والػ ؿصــؾي وال ،والب

وخــالق  ،واهلل خــالؼفم ،ولفــم إرادة ،ولؾعبــاد قــدرة طؾــى أطؿــالفم ،والصــائم

قدرتفم وإرادتفم
(3)

  . 
                                                      

 ت: الرتكل(.  639( العؼقدة الطحاوية مع الشرح ص ) 1)

 (.8/387( مجؿقع الػتاوى ٓبـ تقؿقة: )2)

 (. 3/151( العؼقدة القاسطقة )ضؿـ الػتاوى 3)
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 لؾعبــاد حؼقؼــةً  أفعــاٌل  ]أي: أفعــال العبــاد[كؼــول هــي ويؼــقل ابـــ الؼــقؿ:

و ــق إجؿـاع مـــ أ ـؾ الســـة   فالػعــل طــدكا  قــر الؿػعـول ،ومػعولـة لؾـرب

واهلل خالؼـه  ،فالعبـد فعؾفـا حؼقؼـة  مسـعقد البغـقي وغقـرهبـ  حؽاه الحسقـ

  وخالق ما فعل به من الؼدرة واإلرادة وخالق فاطؾقته.

ل هـو مـػعـل يف فاطؾقتـه بـ ،وسر الؿسللة أن العبد فاطل مـػعـل باطتبـارين

 ،وأقــدره طؾــى الػعــل ،بؼدرتــه ومشــقئته فربــه تعــالى هــو الــذي جعؾــه فــاطالً 

وأحدث له الؿشقئة التي يػعل بفا
(1)

. 

                                                      

 (.391-391( شػاء العؾقؾ )1)
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 :(املشٓب ؽضح) اهغوف ًشٓب رالالت اهجاُٛ: وباملط

 يؿؽـ إبراز دٓٓت مذ ب السؾػ وشرحف يف الـؼاط التالقة:

اإليؿان بػاطؾقة العباد طؾك وجف الحؼقؼة كؿا دلـت طؾـك ذلـؽ إدلـة  (1

ــقفؿ ــاد إل ــال العب ــل أضــافت أفع ــرة الت ــة الغــ ة   الؽاق ــة لؾجربي ــا مخالػ وفقف

 ٕشاطرة(. )الجفؿقة( والجربية الؿتقسطة )ا

كؿـا دل طؾـك ذلـؽ   اإليؿان بخؾؼ اهلل ٕفعال العباد: خقر ـا وشـر ا (2

 ڭ ڭ ۇ ۇژ وققلف:  [62الزمـر: ]ژ  ک ک ک گژ ققلف تعالك:

ففـذا العؿـقم يــتظؿ   [54إطراف: ]ژ  ں ں ڻ ڻژوققلف:   96الصافات: ]ژ 

 أفعال العباد ويف ذلؽ مخالػة لؾؿعتزلة.

عباد إلك اهلل حؼقؼة وإضافتفا إلك العبـاد ٓ تعارض بقـ إضافة أفعال ال (3

وأصـؾ ضـ ل الؼدريـة والجربيـة مــ طـدم   حؼقؼة ٓخت ف جفة اإلضـافة

ا تداصفؿ إلك الػرق بقـ فعؾف سبحاكف وفعؾ العبد..
(1)

فنضافة أفعـال العبـاد   

وإضـافتفا إلـك العبـد مــ بـاب   إلك اهلل مـ باب إضافة الؿخؾـقق إلـك خالؼـف

لـك سـببفإضافة الؿسـبب إ
(2)

والعبـد فاطـؾ حؼقؼـة و ـق   فـاهلل فاطـؾ حؼقؼـة  

                                                      

ضـؿـ(  2/19) ٓبـ تقؿقةجامع الرساصؾ  اكظر:( و391  و13باب/  215( شػاء العؾقؾ )1)

( 2/298ومـفــاج الســـة لــف ) (468-466  459  8/23  3/298اه )فتــاوومجؿــقع 

لـف مجؿقطة الرسـاصؾ الؽـربى و (412لف )وشرح حديث الـزول ( 2/455والتسعقـقة لف )

ولقامـــع إكــــقار لؾســــػاريـل  (451  391) ٓبــــ الؼــــقؿ (  وشـــػاء العؾقــــؾ1/363)

(1/251-257.) 

 (.391-389  123-8/121( اكظر: فتاوى ابـ تقؿقة )2)
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مـػعؾ يف فاطؾقتف
(1)

  والعبـد فاطـؾ مـػعـؾ  الرب سبحاكف فاطؾ غقر مـػعـؾف 

فالجربيـة شـفدت كقكـف   و ق يف فاطؾقتف مـػعؾ لؾػاطؾ الذي ٓ يـػعـؾ بقجـف

وجعؾــقا حركتــف بؿـزلــة   يجــري طؾقــف الحؽــؿ بؿـزلــة ألــة والؿحــؾ مـــػع ً 

فؼـام وقعـد   إٓ طؾـك سـبقؾ الؿجـاز ولـؿ يجعؾـقه فـاط ً   ات إشـجارحرك

ومـات وكحـق ذلـؽ  ؿَ وأكؾ وشرب وصؾك وصام طــد ؿ بؿـزلـة مـرض وألِـ

غقـر مـػعـؾ  محضـ  والؼدرية شفدت كقكـف فـاط ً   مؿا  ق فقف مـػعؾ محض

وأ ـؾ العؾـؿ وآطتـدال أططـقا   وكؾ مـ الطاصػتقـ كظر بعقـ طقراء  يف فعؾف

فاسـتؼام لفـؿ كظـر ؿ   ولـؿ يبطؾـقا أحـد إمـريـ بـأخر  الؿؼامقـ حؼفك  

فدوا وقـقع الاـقاب شـو  واستؼر طـد ؿ الشرع والؼدر يف كصـابف  ومـاضر ؿ

والعؼاب طؾك مـ  ق أولك بف
 يؾل:  وتقضقح ذلؽ بؿا (2)

 :[21فصـــــؾت: ]ژ  پ پ پ ڀ    ڀ ڀ           ڀژ يف ققلـــــف تعـــــالك  

الـذاريات: ]ژ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژويف ققلف:   حؼقؼة أضقػ الػعؾ إلك اهلل

ــة [23 ــاد حؼقؼ ــك العب ــقا  أضــقػ الػعــؾ إل وكــ    ٕن اهلل أكطؼفــؿ و ــؿ كطؼ

  ـاك فرق  بقـ َأفَعَؾ وَفَعَؾ. بؿعـك: أن  إمريـ حؼ طؾك حؼقؼتف

 :أضـقػ الػعـؾ إلـك  [43الـجؿ: ]ژ  مح جخ حخ مخژ يف ققلف تعالك

أضـــقػ   [61الـــجؿ: ]ژ  ڻ ڻ  ڻژ ويف ققلـــف تعـــالك:  الـــرب ســـبحاكف

فاهلل الـذي جعؾفـؿ يضـحؽقن ويبؽـقن   وك  إمريـ حؼ  الػعؾ إلك العباد

 وبؽقا.  و ؿ ضحؽقا
                                                      

 (.399  391( اكظر: شػاء العؾقؾ )1)

 ( وإماؾة التالقة مـف399( شػاء العؾقؾ )2)
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  :ــــالك ــــف تع ــــقكس: ]ژ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژيف ققل أضــــقػ  [22ي

أضــقػ الســقر   [11إكعــام: ]ژ  ٹ ڤ ڤ ڤژ ويف ققلــف:  التســققر إلــك اهلل

ـ ر  ق اهلل والساصر  ق العبدسقإلك العباد وك  إمريـ حؼ فالؿ
(1)

. 

يقضـح  ـذا ققلـف   والؿؼصقد أن العبد فاطـؾ حؼقؼـة بجعـؾ اهلل لـف فـاط ً 

ويف جاكــب  [24الســجدة: ]ژ  چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇژتعــالك: 

 .[41الؼصص: ]ژ  ھ ھ ے ے ۓژ الشر ققلف:

أن العبد بؿـا أكـف فاطـؾ لػعؾـف حؼقؼـة ففـق الـذي يقصـػ بػعؾـف: ففـق  (4

وبـاء طؾك ذلؽ ترتتـب   والؿصؾل والصاصؿ  والرب والػاجر  الؿممـ والؽافر

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ژ قــال تعــالك:  والجــزاء ةالؿســمولق

[ 8 - 7الزلزلة: ]ژ ک ک ک ک گ گ 
(2)

 . 

كؿا دل طؾـك ذلـؽ   اإليؿان بلن لؾعباد قدرة طؾك أطؿالفؿ آختقارية (5

 الشرع والقاقع.

 أما دٓلة الشرع فؿن جفات:

  :ې ژوققلـــف   [39الـبـــل: ]ژ  ک ک ک ژ ڑ ڑژققلـــف تعـــالك

فلثبـت أن   فلثبت أن لؾعبد إتقاك  واتخاذًا بؿشـق ة [223البؼرة: ]ژ  ې ې ې

 لف قدرة ومشق ة. 

 :ۇ ۇ ۆ ژ وققلف:  [16التغابـ: ]ژ ہ ہ ہ ھ ژ وققلف تعالك

فــربُط التؽــالقػ بالقســع يــدلُّ طؾــك أن لؾعبــاد   [286البؼــرة: ]ژ  ۆ ۈ ۈ
                                                      

 (.215واكظر ص:  411-399( اكظر: شػاء العؾقؾ )1)

 (.3/151ر مجؿقع فتاوي ابـ تقؿقة )( اكظ2)
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 مشق ة.قدرًة طؾك أفعالفؿ و

 أن اهلل مدح الؿحسـقـ طؾـك إحسـاهنؿ وذم الؿسـق قـ طؾـك إسـاء ؿ  

وذم  ولقٓ أن الػعؾ يدل طؾك فعؾ العبد ومشق تف لؽان مـدح الؿحســ طباـ 

ه طـ ذلؽ.  الؿسلء ضؾؿ   واهلل مــزَّ

 وأما دٓلة الواقع:

ففـق يؼـقم   ففل أن كؾ إكسان يشعر أكف يػعـؾ الشـلء أو يرتكـف دون إكـراه

  وٓ يشعر أن أحدًا يؽر ف طؾك ذلـؽ  عد ويدخؾ ويخرج بؿحض إرادتفويؼ

بؾ يػرق تػريؼ  واقعق  بقـ أن يػعؾ الشلء بؿحض إرادتف واختقاره وبـقـ أن 

 يؽر ف طؾقف أحد. 

 اإليؿان بلن قدرة العباد طؾك أفعالفؿ واستطاطتفؿ طؾقفا طؾك كقطقـ:  (6

حة والقسـع والـتؿؽـ و ـل التـل تؽـقن بؿعــك الصـ  قبؾ الػعؾ :إولى

ففـذه ٓ   و ل الؿصححة لؾػعـؾ  و ل مـاط إمر والـفل  وس مة أٓت

 يجب أن تؼارن الػعؾ بؾ تؽقن قبؾف و ل صالحة لؾضديـ.

و ل آسـتطاطة   و ل التل يجب معفا وجقد الػعؾ  مؼاركة لؾػعؾ :والثاكقة

ؾالؽقكقة التل  ل مـاط الؼضاء والؼدر وهبا يتحؼؼ وجقد الػع
(1)

. 

اإليؿان بلن قدرة العباد طؾـك أفعـالفؿ آختقاريـة ومشـق تفؿ لفـا مرتبطـة  (7

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ژ كؿا دل طؾـك ذلـؽ ققلـف تعـالك:  بؼدرة اهلل ومشق تف

                                                      

( شـرح 11/32( ودرء التعـارض )376-371  291  8/129( اكظر: مجؿقع الػتـاوى )1)

 (.3/1332( ومققػ ابـ تقؿقة مـ إشاطرة لؾؿحؿقد )633الطحاوية )
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وأخرب أهنا ٓ تؽقن إٓ بؿشق ة اهلل  فلثبت لؾعبد مشق ة [29التؽقير: ]ژ  ۈئ
(1)

.
  

 

ولــقس  ،جبــرًا مطؾؼــًابعــد هــذا كســتطقع أن كؼــول: إن العبــد لــقس مجبــرًا 

ففـو الـذي  ،وإكؿا هو مختاٌر اختقارًا مؼقـدًا بؿشـقئة اهلل ،مختارًا اختقارًا مطؾؼًا

 وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژويضل من يشـاء بعدلـه  ،يفدي من يشاء بػضؾه

 ٓ لؿجرد قوته وقفره كؿا يؼول الجفم. [23إكبقاء: ]ژ 

روى ذلـؽ طــ . كؿـا ُيـٓ جبر وٓ تػويض ولؽن أمر بقن أمرين: أكف أي

 (2)أبل صالب بـ  أمقر الؿممـقـ طؾل
. 

ومع ذلؽ فالقاجـب طؾـك الؿـممـ التػـقيض والتسـؾقؿ هلل دون الخـقض 

ؼدر سر اهلل يف خؾؼـف. فقؿا خاض فقف أول ؽ الزاصغقن طـ صريؼ السؾػ فنن ال

 واهلل أطؾؿ.

                                                      

 ( اكظر: العؼقدة القاسطقة ٓبـ تقؿقة1)

 . دق ( ويروى كذلؽ طـ جعػر الصا51/182( اكظر: تاريخ دمشؼ )2)



   ٗاملتلوٌني اهغوف بني اهعبار أفعاي 241

 

 اخلامتة

  إمـةبعد أن اكتفقـا مـ طرض  ذه الؼضقة الشاصؽة طـد كاقر مـ صقاصػ 

وبّقـا بط ن مذا ب الؿتؽؾؿقـ مسرتشديـ هبدي الؽتاب والســة ثـؿ بجفـقد 

وأكـف   مـ سبؼـا مـ أ ؾ العؾؿ: كصؾ إلك كتقجة مػاد ا أ ؿقة مقضـقع الؼـدر

وأ ؿقة دراستف وففؿـف ففؿـ  صـحقح  وفـؼ مــفج   أصؾ مـ أصقل اإليؿان

ـف يف الـصـقص وأن الخقض يف الؼدر بالباصؾ  ق الؿـفل ط  السؾػ الصالح

وأن أدق مسـاصؾ الؼـدر   ف  يجقز لؾؿرء أن يخقض فقف بغقـر الحـؼ  الشرطقة

وكـؾ محاولـة   و ـل مــ أسـرار اهلل يف خؾؼـف  وأغؿضفا مسللة أفعـال العبـاد

 لتػسقر ا  ل محاولة تؼريبقة ٓ غقر.

فقؿـا يبـدو لؾــاضر مــ أول  -والـصقص الشرطقة يف مسـللة أفعـال العبـاد 

ومـفا ما يـسـبفا   فؿـفا ما يـسب أفعال العباد إلقفؿ  رضة الظا رمتعا -و ؾة 

ويجــب إخــذ بجؿقــع الـصـقص وٓ يجــقز قراء ــا قــراءة تجزي قــة   إلـك اهلل

كؿــا ٓ يجــقز تلويؾفــا لطــرف طؾــك   بؿعـــك إخــذ بجــزء مـفــا وتــرك البــاقل

 حساب صرف.

  طومـع كــؾ ذلــؽ فؼــد اكؼســؿ الـــاس يف  ــذه الؿســللة إلــك صــرفقـ ووســ

فؼـال باسـتؼ ل العبـاد يف إيجـاد   صرف كظر إلك طدل اهلل وتـزيفف طــ الظؾـؿ

الؼدريــة ثــؿ ورثفــؿ بوطــرف  ــمٓء   أفعــالفؿ طـــ اهلل مراطــاة لفــذا الجاكــب

 الؿعتزلة مع تعديؾ بسقط و ق إثبات العؾؿ السابؼ الذي كػاه إواصؾ.

 فـػـك   اهللوأن ٓ فعـؾ ٕحـد مـع   وصرف كظر إلـك وحداكقـة اهلل الؿطؾؼـة

ًٓ لجريــان   قــدرة العبــاد طؾــك أطؿــالفؿ -رطايــة لــذلؽ- وجعــؾ العبــاد محــا
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وقــد طــرف   فخــالػقا الحــس والعؼــؾ والشــرع  الؼــدرة اإللفقــة وضروفــ  لفــا

  مٓء بالجربية.

وقد اطتؿد كؾ صـرف طؾـك إدلـة التـل تميـد مذ بـف مـع رد أدلـة الطـرف 

ــاي ــا  الا ــؿ يؽـــ إ  والتعســػ يف تلويؾف ــف  ــذه ول ــذي قامــت طؾق ســاس ال

وإكؿــا كــان بلســباب أخــرى ثــؿ   الؿــذا ب  ــق الـظــر يف الـصــقص الشــرطقة

 دطؿت بعد ذلؽ بالـص الشرطل.

وقــد كــان مــذ ب الؼدريــة الـػــاة أول الؿــذا ب ضفــقرًا ثــؿ تــ ه مــذ ب  

الجربية الؿابتقـ: ولعـؾ أ ـؿ سـبب يف تـلخر مـذ ب الجربيـة طــ كظقـره  ـق 

  ذا الؿذ ب: ففق يمول إلك ا ام البـاري تعـالك بـالظؾؿشـاطة ما يمول إلقف  

و ذا ما حاول الؼدرية تـزيف اهلل طـف حتك اضطر ؿ ذلؽ إلك إخراج كاقـر مــ 

 ومـ ذلؽ أفعال العباد.  الؿخؾققات طـ إرادة اهلل وقدرتف

وقــد قامــت بعــد ذلــؽ محاولــة لؾتقســط بــقـ الؿــذ بقـ فجــاءت بـظريــة 

 طرفـتفقمة حتك ضرب الؿاؾ بخػاصفا وغؿقضفا تؾػقؼقة غقر معؼقلة وٓ مػ

تتؾخص يف إثبات قدرة لؾعبد )ردًا طؾك الجربيـة( لؽـفـا غقـر   بـظرية الؽسب

 ممثرة يف فعؾفا )ردًا طؾك الؼدرية(.

وقد آل  ذا التؾػقؼ إلك الجـرب الؿحـض بـاطرتاف كاقـر مــ أسـاصقـ  ـذه 

ًٓ و ذا ما حدا ؿ لتعديؾفا وتـؼقحفا لت  الـظرية وغقر ؿ بقـد   صـبح أكاـر قبـق

أن  ــذه الؿحــاوٓت لــؿ تســتطع حــؾ الؿشــؽؾة وإن كــان بعضــفا )كؿحاولــة 

 الجقيـل( اقرتب مـ مذ ب السؾػ.

ــة  ــع الطقاصــػ يف  ــذه الؼضــقة جــاءت مـــ محاول وأســاس مشــؽؾة جؿق
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وتػسـقر الؼـدرة   الدخقل يف تؽققػ الع قة بقـ قدرة اهلل تعـالك وقـدرة العبـد

ســقر واحــد و ــق إحــداث الػعــؾ فالتزمــت كــؾ صاصػــة الؼديؿــة والحادثــة بتػ

ٕن إثبـات قـدرة اهلل   لقازمف مع أكف ٓ يؿؽـ لؾعؼؾ تصقر ذلؽ طؾـك حؼقؼتـف

 ق مـ باب إثبات القجقد ٓ مـ باب إثبات الؽقػقـة كؿـا  ـق الحـال يف سـاصر 

 فؽؿا أن صػاتف ٓ تؽقػ فؽذلؽ أفعالف.  الصػات وإفعال

ن بػفــؿ الع قــة الضــرورية بــقـ إســباب وحــؾ  ــذا اإلشــؽال إكؿــا يؽــق

وأن أفعــال العبــاد ٓ تخــرج طـــ   وخضــقطفا لؼــدرة اهلل تعــالك  والؿســببات

 ثؿ تػقيض ما وراء ذلؽ إلك اهلل تعالك.   ذلؽ

ــة  ــك اهلل حؼقؼ ــاد إل ــال العب ــذه الؼضــقة إضــافة أفع ــذ ب الســؾػ يف   وم

الحؼقؼـة: ٓخـت ف وٓ تعارض بقـ إمـريـ يف   وإضافتفا إلك العباد حؼقؼة

ــف  جفــة اإلضــافة ــك خالؼ ــقق إل ــاب إضــافة الؿخؾ ــك اهلل مـــ ب   فنضــافتفا إل

  فـاهلل فاطـؾ حؼقؼـة  وإضافتفا إلك العبد مـ بـاب إضـافة الؿسـبب إلـك سـببف

وٓ   ولـقس مجـربًا جـربًا مطؾؼـ   والعبد فاطؾ حؼقؼة و ق مـػعـؾ يف فاطؾقتـف

ففـق الـذي   اختقـارًا مؼقـدًا بؿشـق ة اهللوإكؿا  ق مختـاٌر   مختار اختقارًا مطؾؼ 

أي: أكـف ٓ جـرب وٓ تػـقيض   ويضؾ مـ يشـاء بعدلـف  يفدي مـ يشاء بػضؾف

 ولؽـ أمر بقـ أمريـ

 واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف.
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 فَطؽ املطاجع

   بشـقر محؿـد طقـقن   ت: ي ٕشـعرأبق الحسـ ااإلباكة طـ أصقل الدياكة

  ـ. 1411  3: الؿميد بالطاصػ ومؽتبة دار البقان بدمشؼ  ط مؽتبة

 رضا كعسـان  :تحؼقؼ  ٓبـ بطة العؽربي  طـ شريعة الػرقة الـاجقة اإلباكة

 . ـ 1415  2: ط  دار الراية   وآخريـ

 دار الؽتـب   تحؼقؼ: أحؿد الؿفـدي  لسقػ الديـ أمدي  أبؽار إفؽار

 ـ. 1423  والقثاصؼ الؼقمقة بالؼا رة

 ــدة الؿتــق ؿ إشــؽالفا يف الصــحقحقـ   ســؾقؿان الــدبقخل  أحاديــث العؼق

 ـ . 1427  1الرياض ط:   مؽتبة دار الؿـفاج

 ) دار ابـــ   ســعقد الســرحان  أربــاب الؽــ م )ابـــ حــزم يجــادل الؿعتزلــة

 ـ . 1431  1بقروت ط:  حزم

  ــةاإلرشــاد ــك ققاصــع إدل ــام الحــرمقـ   إل ــؼ: محؿــد   لجــقيـلاإم تحؼق

 .مؽتبة الخاكجل  مقسكيقسػ 

 دار   محؿـد زا ـد الؽـقثري  آستبصار يف التحدث طـ الجرب وآختقـار

 ـ . 1429  1ط:   الؼا رة  البصاصر

 بدون تاريخ.  الؼا رة  مؽتبة الخاكجل  حؿقدة غرابةل  إشعري 

 ـــرق الؿســـؾؿقـ والؿشـــركقـ ـــرازي  اطتؼـــادات ف  صـــف فصبعـــ  لؾػخـــر ال

  ـ.1398  الؼا رة  ؾقات إز ريةمؽتبة الؽ  رؤوف سعدال طبد

 ط م ـ الزركؾلل  ٕا  م.1989  8: ط  بقروت  دار العؾؿ لؾؿ يقـ  خقر الدي

 بقـروت  دار الؽتـب العؾؿقـة  لٕبل حامـد الغزالـ  آقتصاد يف آطتؼاد  

 . ـ 1419  1: ط
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 1: ط  الؼـا رة  دار السـ م  حســ الشـافعلل  أمدي وآراؤه الؽ مقـة  

 م.1998

 صـقن الؿـطـؼ أبـق الؿظػـر السـؿعاي )ضـؿـ  ٓكتصار ٕ ـؾ الحـديثا  

 بدون تاريخ.  ؿؽةبمؽتبة طباس الباز   طؾل الـشار تعؾقؼ:  (لؾسققصل

 الـدار   لخقـاطا أبـق الحسـقـ  والرد طؾـك ابــ الروكـدي الؿؾحـد آكتصار

 . ـ 1413  2بقروت ط:   العربقة لؾؽتاب

 الؿؽتبــة إز ريــة   ا ــد الؽــقثريمحؿــد ز :تعؾقــؼ  لؾبــاق ي  اإلكصــاف

  ـ.1413  الؼا رة  لؾرتاث

 دار ابـــ خزيؿــة  اإليؿــان بالؼضــاء والؼــدر د. محؿــد إبــرا قؿ الحؿــد  

 . ـ  1428  2الرياض ط: 

 الؿؽتـب اإلسـ مل  كاصـر الـديـ إلبـاي :تحؼقـؼ  ٓبـ تقؿقة  اإليؿان  

 . ـ  1418  3ط  بقروت

 ــز ــاد  بصــاصر ذوي التؿقق ــل الـجــار  يلؾػقروزاب ــد طؾ ــة   ت. محؿ الؿؽتب

 بقروت   العؾؿقة

 ط:   دار الصؿقعل  برجسبـ  س مال عبدل  تاريخ تدويـ العؼقدة السؾػقة

 . ـ  1425  1

 دار   غرامـةبـ  تحؼقؼ: طؿر  ابـ طساكربل الؼاسؿ ٕ  تاريخ مديـة دمشؼ

  م.1995  بقروت  الػؽر

 الؿعفد العؾؿـل   ؾقد س مةك :تحؼقؼ  ٕبل الؿعقـ الـسػل  تبصرة إدلة

 م1993  دمشؼ  الػركسل

 محؿـــد زا ـــد  :تعؾقـــؼ  الؿظػـــر آســـػرايقـل لبـــٕ  التبصـــقر يف الـــديـ
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  ـ.1359  1: ط  الؼا رة  مؽتب كشر الاؼافة اإلس مقة  الؽقثري

 الؼـا رةبمطبعـة الحؾبـل   لؾبقجـقري  تحػة الؿريد طؾك جق رة التقحقد  

 . ـ  1358  الطبعة إخقرة

 إبــرا قؿ ابـــ بـــ  محؿــد  تــرجقح أســالقب الؼــرآن طؾــك أســالقب الققكــان

 . ـ  1349الؼا رة   القزير

 م.1991  بقروت  مؽتبة لبـان  لجرجايالشريػ ا  التعريػات 

  3: ط  بقروت  دار إحقاء الرتاث العربل  (مػاتقح الغقب)=تػسقر الرازي. 

 ـ.1411  1: ط  تبقرو  دار الجقؾ  بـ كاقرٓ  تػسقر الؼرآن العظقؿ  

 تحؼقـؼ: أسـعد محؿـد   الـرازيأبل حاتؿ بـ  رحؿـال عبدل  تػسقر الؼرآن

   .صقدا  الؿؽتبة العصرية  الطقب

 ــة ـــ قتقب ــرآن ٓب ــب الؼ ــب   ت: الســقد احؿــد صــؼر  تػســقر غري دار الؽت

 . ـ  1398  العؾؿقة

 دار الػؽــر   ســ م أبــق الـقــؾال طبــدت: محؿــد   جــرببـــ  تػســقر مجا ــد

 . ـ  1411  1ط:  ل الحديثاإلس م

 جقـب اهلل حســ  :تحؼقـؼ  ٕبل الؿعـقـ الـسـػل  التؿفقد لؼقاطد التقحقد

  ـ.1416  1: ط  الؼا رة  دار الطباطة الؿحؿدية  أحؿد

 صبـع تحـت   ربالـ طبـدبــ ٓ  يف الؿقصل مـ الؿعاي وإساكقد التؿفقد لؿا

 إشراف وزارة إوقاف والشمون اإلس مقة بالؿغرب.

  الؿمسسـة الؿصـرية   س م  ارونال طبدتحؼقؼ:   لألز ري  ذيب الؾغة

 . ـ  1384  العامة لؾتللقػ

 ؿحســـ ال طبــد: تحؼقــؼ  بـــ جريــرا  جــامع البقــان طـــ تلويــؾ آي الؼــرآن
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  . ـ  1422  1ط:  دار  جر بالؼا رة  الرتكل

 مؽتبـة الخـاكجل  محؿد رشاد سالؿ :تحؼقؼ  ٓبـ تقؿقة  جامع الرساصؾ  

 . ـ  1415  1: ط  ا رةالؼ

 دار الؽتـاب العربـل  تحؼقؼ السـقد الجؿقؾـل  حادي إرواح ٓبـ الؼقؿ  

  ـ. 1414  7ط  بقروت

 مؽتبة الخـاكجل  كؿال مصطػك :تحؼقؼ  كشقان الحؿقري  الحقر العقـ  

 الؼا رة.

 دار   سـؾقؿان الػفقـدبــ  تحؼقـؼ: ففـد  إلمام البخاري  خؾؼ أفعال العباد

  ـ1425  1ط:   الرياض  أصؾس الخضراء

  طاؿــــان الؽؾقســــل العريــــايخقــــر الؼ صــــد يف شــــرح جــــقا ر العؼاصــــد  

 ( PDF)صبعة إلؽرتوكقة   (1168)ت:

  1993  بقروت  الػؽر دار  السققصل الديـ  للج  الؿـاقرالدر. 

 ــة  درء تعــارض العؼــؾ والـؼــؾ   تحؼقــؼ: محؿــد رشــاد ســالؿ  ٓبـــ تقؿق

  ـ.1411  1: ط  اإلس مقةسعقد بـ  جامعة اإلمام محؿد

 ممسســة   حؿقــدال طبــد نعرفــال  دراســات يف الػــرق والعؼاصــد اإلســ مقة

  ـ.1414  1: ط  بقروت  الرسالة

 مؽتبـة الاؼافـة   حسـقـ آتـاي تحؼقـؼ:  مقؿقنبـ  ؿقسكل  دٓلة الحاصريـ

 بدون تاريخ.  الؼا رة  الديـقة

 حؿقـدال طبـديـ محؿد محـل الـد :تحؼقؼ  ؿحؿد طبدهل  رسالة التقحقد  

  ـ.1386  الؼا رة  مؽتبة صبقح

 محؿـد  :تحؼقؼ  لؿجؿقطة مـ الؿعتزلة والزيدية  رساصؾ العدل والتقحقد
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  ـ. 1418  2: ط  بالؼا رةدار الشروق   طؿارة

 أبــل طذبــفبـــ  الحســـ  الروضــة البفقــة فقؿــا بــقـ إشــاطرة والؿاتريديــة  

  ـ.1419  1: ط  تبقرو  طالؿ الؽتب  رحؿـ طؿقرةال طبد :تحؼقؼ

 ط:    بقـروت  الؿؽتـب اإلسـ مل  لأللباي  سؾسؾة إحاديث الصحقحة

  ـ.1415  4

 ــث الضــعقػة والؿقضــقطة ــؾة إحادي ــاي  سؾس ــارف  لأللب ــة الؿع   مؽتب

 .  5ط: الرياض 

 بقروت.  دار الؽتب العؾؿقة  باقلال طبدتحؼقؼ محؿد فماد   ســ ابـ ماجف 

 ـ  1421  1ط:   الرياض  دار الس م  صبعة مرقؿة  ســ أبل داود . 

 بقـروت  دار الؽتب العؾؿقـة  تحؼقؼ أحؿد شاكر وآخريـ  ســ الرتمذي  

 بدون تاريخ.

 ــــ الـســاصل مؽتــب الؿطبقطــات   ػتــاح أبــق غــدةال طبــداطتـــك هبــا   س

 . ـ  1419  3: ط  اإلس مقة بحؾب

 ــاد ـــ العؿ ــذ ب ٓب ــذرات ال ــاؤوط  ش ــقد إرك ــؼ: محؿ ــراف  تحؼق  إش

  ـ1413  1ط:   بقروت  دار ابـ كاقر  ؼادر إركاؤوطال طبدوتخريج 

 ــة ــاد أ ــؾ الســـة والجؿاط ــٕ  شــرح أصــقل اطتؼ ــاصل لب   الؼاســؿ ال لؽ

 .1:ط  الرياض دار صقبة  أحؿد سعد حؿدان تحؼقؼ:

 تحؼقـؼ: أحؿـد ططـا اهلل   محؿـد الشـريفبــ  أحؿد  شرح إساس الؽبقر

  ـ.1411  1: ط  صـعاء  دار الحؽؿة القؿاكقة  طارف

 ـــدلؾؼاضـــل   شـــرح إصـــقل الخؿســـة ـــار الفال طب ـــؼ:  دايؿـــجب  تحؼق

  ـ.1418  2: ط  الؼا رة  مؽتبة و بة  ؽريؿ طاؿانال طبد
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 تحؼقــؼ أحؿــد حجــازي   لســعد الــديـ التػتــازاي  شــرح العؼاصــد الـســػقة

  ـ.1418  1ط  الؼا رة  مؽتبة الؽؾقات إز رية  السؼا

 ؿحســ ال بـ طبـد اهلل طبد تحؼقؼ:  حاوية ٓبـ أبل العزشرح العؼقدة الط

  ـ.1418  3ط  الرياض  دار طالؿ الؽتب  الرتكل وشعقب إركاؤوط

  ( الؿققـــػ الخـــامس يف اإللفقـــات)شـــرح الؿقاقـــػ يف طؾـــؿ الؽـــ م

 بدون تاريخ.  مؽتبة الؽؾقات إز رية  تحؼقؼ: أحؿد الؿفدي  لؾجرجاي

 1: ط  مؽتبـة العبقؽـان  طؿـر الحػقـان تحؼقؼ:  ٓبـ الؼقؿ  شػاء العؾقؾ  

 . ـ  1421

 بقـروت  2: ط  غػـقر ططـارال طبـدأحؿد  :تحؼقؼ  لؾجق ري  الصحاح  

  ـ.1399

 ط:   بقـروت  دار ابـ كاقـر  تحؼقؼ: مصطػك ديب البغا  صحقح البخاري

 . ـ  1417  3

 3ط:   الؿؽتــب اإلســ مل  لأللبــاي  صــحقح الجــامع الصــغقر وزيادتــف  

 . ـ1411

 ـ  1411  تحؼقؼ وترققؿ: محؿد فماد طبدالباقل  صحقح مسؾؿ .  

 ــة  الصــػدية ـــ تقؿق ــؼ  ٓب ــك كػؼــة بعــض   محؿــد رشــاد ســالؿ :تحؼق طؾ

  ـ. 1416  2ط:   الؿحسـقـ

  :ـ1412  1ضعقػ ســ أبل داود لأللباي  الؿؽتب اإلس مل ببقروت ط . 

 ػتــاح محؿــد ال طبــد :قــؼتحؼ  لتــاج الــديـ الســبؽل  صبؼــات الشــافعقة الؽــربى

 بدون تاريخ.  الؼا رة  دار إحقاء الؽتب العربقة  الحؾق ومحؿقد محؿد الطـاحل

 تحؼقــؼ: سقســـة ديػؾــد  يحقــك الؿرتضــكبـــ  أحؿــد  صبؼــات الؿعتزلــة  
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 بقروت.  الؿطبعة الؽاثقلقؽقة

 بسـققي بــ  حؼؼف أبق  اجر محؿد السـعقد  لؾذ بل  العرب يف خرب مـ غرب

  ـ.1415  بقروت  لؽتب العؾؿقةدار ا  زغؾقل

  العؼــد الجــق ري يف الػــرق بــقـ كســبل الؿاتريــدي وإشــعري لخالــد

 .الـؼشبـدي البغدادي )مخطقط بؿؽتبة جامعة أم الؼرى(

 ر ســبقؾ الرشــاد اد  محؿــد الزبقــدي تحؼقــؼ:  لؾجــقيـل  العؼقــدة الـظامقــة

  ـ1424  1ط:   بقروت  ودار الـػاصس

  ـ  1418  بقروت  دار الؽتب العؾؿقة  ةٓبـ قتقب إخبارطققن . 

 ــر الســؽقي ــل طؿ ــل طؾ ــاضرات ٕب ــقن الؿـ ــراب  طق ــعقد غ ــؼ: س   تحؼق

 .م1976مـشقرات الجامعة التقكسقة 

 حســ محؿـقد  :تحؼقؼ  لسقػ الديـ أمدي  غاية الؿرام يف طؾؿ الؽ م

  ـ.1391  الؼا رة  الؿجؾس إطؾك لؾش قن اإلس مقة  الشافعل

 دار   تحؼقــؼ ابـــ بــاز ومحــب الــديـ الخطقــب  ٓبـــ حجــر  يفــتح البــار

 بدون تاريخ.  بقروت  الؿعرفة

 ؿحؿـد صـالح الزركـانل  فخر الديـ الرازي وآراؤه الؽ مقـة والػؾسـػقة  

 .بدون تاريخ  بقروتبدار الػؽر 

 دار الرضــا  الجقــزة بؿصــر   2الػــرق اإلســ مقة  د. محؿــقد مزروطــة  ط

 ـ. 1424

 محؿــد محــل الــديـ  :تحؼقــؼ  ؼــا ر البغــداديال عبــدل الػــرق بــقـ الػرق

 بدون تاريخ.  بقروت  حؿقد دار الؿعرفةال طبد

 محؿد إبرا قؿ كصر :تحؼقؼ  ابـ حزم  الػصؾ يف الؿؾؾ وإ قاء والـحؾ 
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  ـ.1415  بقروت  دار الجقؾ  رحؿـ طؿقرةال طبدو

 بقـروت  دار الؿعرفـة  اطتـك بف إبـرا قؿ رمضـان  ٓبـ الـديؿ  الػفرست  

  ـ.1415  1ط: 

   ـ.1417  2: ؾػقروزآبادي  ممسسة الرسالة  بقروت  طلالؼامقس الؿحقط  

 )دار   فخر الديـ الـرازي  الؼضاء والؼدر )أصؾف جزء مـ الؿطالب العالقة

 . ـ 1411  1ط:  الؽتاب العربل ببقروت

 دار آطتصـام بالؼـا رة  د. فاروق الدسـققل  الؼضاء والؼدر يف اإلس م  

 م1996

 دار   رحؿـ الؿحؿـقدالـ طبـدد.   الؼضاء والؼدر يف ضقء الؽتـاب والســة

 . ـ  1414  1ط:  الـشر الدولل بالرياض

 دار   فـــتح اهلل خؾقـــػ ت:  أبـــق مـصـــقر الؿاتريـــدي  كتـــاب التقحقـــد

 .1:ط  آسؽـدرية  الجامعات الؿصرية

 الؼاسـؿ  لبـٕ  يف وجقه التلويـؾ الؽشاف طـ حؼاصؼ التـزيؾ وطققن إقاويؾ

   .بقروت  دار إحقاء الرتاث العربل  رزاق الؿفديال طبدتحؼقؼ:   الزمخشري

  محؿـقد  تحؼقـؼ:  ٓبــ رشـد  مـا ج إدلـة يف طؼاصـد الؿؾـةالؽشػ طـ

 م.1964  2: ط  الؼا رة  مؽتبة إكجؾق الؿصرية  قاسؿ

 1ط:   بقروت  دار صادر  بـ مـظقر إفريؼلٓ  لسان العرب. 

 تحؼقؼ:صـف   لؾػخـر الـرازي  لبقــات شـرح أسـؿاء اهلل تعـالك والصـػاتلقامع ا

 . ـ1421ط: جديدة   الؼا رة  مؽتبة الؽؾقات إز رية  رؤوف سعدال طبد

 ــرازي  الؿباحــث الؿشــرققة ـــف   لؾػخــر ال ــد الؿتعصــؿ بالؾ ــؼ: محؿ تحؼق

  ـ.1411  1ط:   دار الؽتاب العربل  البغدادي



 دلوٞ اهزصاعات اهعقزٙٞ    252

 

 مؽتبـة دار   تحؼقـؼ: طـدكان زرزور  جبـارال طبـدلؾؼاضـل   متشابف الؼـرآن

 الرتاث بالؼا رة.

 تصـحقح:   أحؿـد الفؿـذايبـ  جبارال عبدل  الؿجؿقع الؿحقط بالتؽؾقػ

  1ط:   الؿطبعــة الؽاثقلقؽقــة ببقــروت  إب جــقـ يقســػ  ــقبـ القســقطل

 .م1986  1965

 دار   كاصـر السـؾقؿانبــ  ففـد :جؿع وترتقب  مجؿقع فتاوى ابـ طاقؿقـ

  ـ.1413  إخقرة بعةطال  الرياض  ـالقص

 قاسـؿبــ  رحؿـالـ طبـد :جؿـع  مجؿقع فتاوى شقخ اإلسـ م ابــ تقؿقـة 

  ـ.1412  الرياض  دار طالؿ الؽتب  وابـف

 مؽتبــة دار الــرتاث   حســقـ آتــاي :تحؼقــؼ  لؾػخــر الــرازي  ؾالؿحّصــ

 م.1991  1: ط  بالؼا رة

 بدون بقاكات كشر.  از دراهلل طبدد. محؿد   الؿختار مـ كـقز السـة 

 بقـروت  دار العؾـؿ لؾؿ يـقـ  رحؿـ بـدويالـ طبد  مذا ب اإلس مققـ  

 م.1996  1: ط

 الؿؽـز اإلس مل. جؿعقة   حـبؾبـ  مسـد اإلمام أحؿد 

 داود الطقالسل  دار الؿعرفة  بقروت  بدون تاريخ.بـ  مسـد الطقالسل  سؾقؿان 

 دار   رحؿـ طؿقـرةال طبد :تحؼقؼ  لؿل السااهلل طبد  مشارق أكقار العؼقل

  ـ.1419  1: ط  بقروت  الجقؾ

 سـ م ال طبـدمحؿـد   ضـبطف  لؾـرازي  الؿطالب العالقة مـ العؾؿ اإللفـل

 . ـ  1421  1ط:  دار الؽتب العؾؿقة  شا قـ

 مؽتبــة العؾــقم  تحؼقــؼ: حؿــدي الســؾػل  لؾطــرباي  الؿعجــؿ الؽبقــر  
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 . ـ  1414  2ط:   الؿقصؾ

  دار   ســ م  ــارونال طبــد: تحؼقــؼ  ٓبـــ فــارس  الؾغــةمعجــؿ مؼــايقس

  ـ. 1411  1: ط  بقروت  الجقؾ

 كشــرتف وزارة   جبــارال طبــدؾؼاضــل ل  الؿغـــل يف أبــقاب العــدل والتقحقــد

 بنشراف صف حسقـ وإبرا قؿ مدكقر.  الاؼافة الؿصرية

  ٓبـــ الؼــقؿ  العؾــؿ واإلرادةأ ــؾ مػتــاح دار الســعادة ومـشــقر وٓيــة  

 . ـ  1416  1ط:   إردن  دار ابـ طػان  طؾل حسـ تحؼقؼ:

  صـػقان داوودي :تحؼقـؼ  لؾراغـب إصـػفاي   الؼـرآن ألػـاظمػردات  

 . ـ1412  1: ط  بقروتالدار الشامقة ب –بدمشؼ  الؼؾؿدار 

 دار    ؾؿـقت ريـرت :تحؼقـؼ  الحسـ إشعري لبٕ  مؼآت اإلس مققـ

  ـ.1411  3: ط  الـشر فراكز شتايز بػبادن

 لقاسـر قاضــل  صـػقان وأثر ــا يف الػـرق اإلسـ مقةبــ  مؼـآت الجفـؿ  

 . ـ  1426  1ط:   الرياض  أضقاء السؾػ

 م.1983  بقروت  دار ومؽتبة الف ل  مؼدمة ابـ خؾدون 

 دار الػؽــر  عزيــز القكقــؾال طبــد :تحؼقــؼ  ؾشفرســتايل  الؿؾــؾ والـحــؾ  

 بدون تاريخ.  لبـان

 مخطقصـة   ريديـة طــ الؿـذا ب الغقريـة لشـقخ زادهمؿقزات مذ ب الؿات

  .(2482بربلقـ )برقؿ/

 جامعــة   محؿــد رشــاد ســالؿ : تحؼقــؼ  ٓبـــ تقؿقــة  مـفــاج الســـة الـبقيــة

 . ـ  1416  1: ط  اإلمام

 مركـز   كاصـر الحـقــل  مـفج أ ؾ السـة والجؿاطة يف تدويـ طؾؿ العؼقـدة
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 . ـ  1431  1الػؽر الؿعاصر بالرياض ط:

 رحؿـ طؿقـرة ن دار الـ طبـدت:   ؽايف اإلباضـلال طبدقجز ٕبل طؿار الؿ

 . ـ  1411  1ط:  بقروت  الجقؾ

 مؽتبـة الرشـد  رحؿـ الؿحؿـقدالـ عبـدل  مققػ ابـ تقؿقة مــ إشـاطرة  

  ـ.1415  1: ط  الرياض

 الؼـا رة  دار البصاصر  مصطػك صربي  مققػ البشر تحت سؾطان الؼدر  

 ـ. 1429  1ط: 

 دار الؿعرفــة   طؾــل محؿــد البجــاوي تحؼقــؼ:  لؾــذ بل  ٓطتــدالمقــزان ا

 بدون تاريخ.  بقروتب

 ط  دار أضـقاء السـؾػ  عزيز الطقيانال طبدتحؼقؼ   ٓبـ تقؿقة  الـبقات :

  ـ. 1421  1

 ت: محؿـد   الجـقزي بــا  والـظـاصر القجـقه طؾؿ يف الـقاضر إطقـ كز ة

 . ـ  1414  1ط:   ممسسة الرسالة  ؽريؿ الراضلال طبد

 ــر الػؾســػل يف اإلســ م ــامل الـشــار  كشــلة الػؽ ــل س ــارف  طؾ   دار الؿع

 م.1977  7: ط  الؼا رة

 طؾــل ) شــقخ زاده ( طـــل بـــ  رحقؿالــ طبــد  كظــؿ الػراصــد وجؿــع الػقاصــد

  2ط  الؼـا رة  مطبعـة التؼـدم  بتصحقحف محؿد بدر الديـ الـعسـاي الحؾبـل

 بدون تاريخ.

  لشــقخـا الــدكتقر.   والجربيــة يف أفعــال العبــادكؼــد أســاس شــبفة الؼدريــة

 .53مجؾة جامعة أم الؼرى لعؾقم الشريعة ع   محؿد الؼريبـ  اهلل طبد

 الؿؽتبة العصرية بقروت  بشرح محؿد طبده   الشريػ الرضل  هنج الب غة.  
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