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 البحث ملخص
  على  المقطوع  المـَُسلمات  من  لكونها  اإلسالمية  الفكرية  المسائل  إلثبات  أساسها على  يستدلون   فكرية   قواعد على المسلمين  علماء  أوائل   اعتمد  لقد

 هذه   من  قاعدة  البحث  هذا  تناول  وقد,    الفقهية  أو  منها   العقدية  سواء  المسائل  بقية  الى  طريقها  عن  االستدالل  على  يجمعون   والتي,    صحتها
  على   اقتصرت  وقد,    االسالمية  المدارس  بين خالفات  من  يوجد فيما  دورها  بيان  مع, ,   واجب  فهو  به  اال  الواجب  يتم  ال  ما  قاعدة  وهي,    القواعد

,    عليها  المدارس  هذه  مفكروا  اعتمد  التي  المسائل الى بالرجوع  وذلك, ,    الماتريدية,    األشاعرة  المعتزلة،,    اإلمامية  هي,    المدرس  من  أربع  ذكر
 العقدية  المسائل  استنباط  طرق   معرفة  أهمية  في  بخاتمة  اتبعتهم  وقد,    لها  اإلسالمية  الفكرية  المدارس  تطبيقات  ثم  القاعدة  معنى  ذكرتُ   حيث

 . الثابتة  القواعد تلك من المتعددة والفقهية
The early Muslim scholars relied on intellectual rules based on which to prove the Islamic intellectual issues 

because they are the accepted axioms of their validity, which combine to infer their way to the rest of the 

issues, whether doctrinal or doctrinal. This research dealt with a rule of these rules, The duty is not obligatory, 

but it is obligatory to explain its role in the differences between the Islamic schools. It is limited to mentioning 

four of the teachers, namely the Imamate, the Mu'tazilah, the Ashayra and the Matridiya, by referring to the 

issues that the thinkers of these schools adopted, The meaning of the rule then applications Islamic schools 

have intellectual, and follow them in conclusion the importance of knowing the development of multiple ways 

of those rules fixed ideological and doctrinal issues. 

 املقدمة
  وَمن ,    األتقياء  البررة وصحبه  آله  وعلى,    األنبياء  وأفضل  أشرف  محمد    نبيه  على   والسالم  والصالة,    والكبرياء  والعزة  بالعظمة  المتفرد  هلل  الحمد
  من   يتخذ  حيث  اإلسالمي  الفكر  في  استعملت  التي  األساليب  أول   النقلي   االستدالل  كان  فقد.  بعد  أما.  ووفاء  بصدق    نهجهم  على   وسارَ   تبعهم

 بطريق   الوحي  أصول  في  اآلراء  لهذه  تأصيال,  اإلسالمية  الفرق   بين  الدائر  الحوار   في  اإلسالمية  اآلراء  على  شواهد  والحديث  القرآن  نصوص
  طيلة   اإلسالمي  للفكر  مواكبا    النقلي  االستدالل  هذا   ظل  وقد,  منحول  أو  منها  ضعيف  هو  لما  النقد  بطريق  لها  المخالفة  للشواهد  ردا   أو,  التأويل
 األسلوب   المسلمين  العلماء  لدى  نشأ  الثاني  القرن   في  والمذاهب  األديان  أهل  تحديات   نجمت  ولما.   المسلمين  بين  الداخلي  الحوار  في  مسيرته
  أليات   فاستخدموا,  الصوري   ومنطقها  اليونانية  بالفلسفة  متمرسين  والمجوس  النصارى   من  أهلها  كان  التحديات  هذه  أن  ذلك,  االحتجاج  في  العقلي

  وأصبح ,  التحدي  هذا   مقابلة  في   العقلية  الحجة  باستعمال  المعتزلة   بادر   ولذلك,  اإلسالمية  للعقيدة  ونقدا  لمعتقداتهم  نصرة  لالحتجاج  الفلسفة   هذه
  مقوالتها  وانتشرت  الثالث  القرن   في  اإلسالمية  الساحة  في  اليونانية  الفلسفة  استفلحت  ولما.اإلسالمي  الفكر  على  الغالب   األسلوب  هو  األسلوب  هذا

 اهتمامه   دائرة  في  فأدخل  منهجه  من  اإلسالمي  الفكر  طور,  النوعين  بين  تناصري   تفاعل  في  يةالطبيع  بالمسائل  الميتافيزيقية  المسائل  فيها  مختلطا  
 العقيدة   على  االستدالل  في  مقدمات  واستخدمها,  وأمثالها  الفرد   والجوهر   العرض  والجوهر   والمعلول  العلة   قضايا  مثل  والطبيعية  الفلسفية   المسائل

  واإلمام  الصادق  جعفر  اإلمام  أمثال  المسلمين  بعلماء   متمثال    الفكر  هذا  في  ماضية  سنة  ذلك  وأصبح,  عليها  الواردة  الشبهة  ورد  اإلسالمية  والشريعة
 وميَّزهم   آدم  بني  تعالى  هللا  بها  اختص,    عظيمة  ونعمة  جليلة  منحة  فالعقل  (1.)وغيرهم  العالف  هذيل  وأبو  الشافعي  واإلمام  النعمان  حنيفة  أبو
  وجبروته   عظمته  على  ويقف,    ومخلوقاته   بآياته  وتعالى  تبارك  ربه   اإلنسان  يعرف  بالعقل   فإن,    ذلك   في  ريب  وال,    المخلوقات  سائر  عن  بها

  واستبعاد   واألرض  السموات  ملكوت  في  بتفكره  بعثته  ابتدأ  الذي()  محمد  نبينا  ذلك   في  قدوة    ويكفينا,    قدرته  دالئل  في  التفكر  طريق  عن  ووحدانيته
 أساسها  على  يستدلون   فكرية  قواعد  على  المسلمين  علماء  أوائل  اعتمد  لقد..  والوثنية   األصنام  عبادة  من  عصره  في  سائدا    كان  ما  إللهية  عقله

  المسائل  بقية  الى  طريقها  عن  االستدالل  على  يجمعون   والتي,    صحتها  على  المقطوع  المـَُسلمات  من  لكونها  اإلسالمية  الفكرية  المسائل  إلثبات
 دورها  بيان  مع, ,  واجب فهو به اال الواجب يتم ال ما  قاعدة  وهي,   القواعد  هذه من قاعدة البحث  هذا تناول وقد,  الفقهية  أو منها العقدية سواء
, ,  الماتريدية,   األشاعرة المعتزلة،,  اإلمامية  هي,  المدارس من أربع  ذكر على  اقتصرت وقد ,  االسالمية المدارس بين خالفات من يوجد فيما

  وقد ,    لها  اإلسالمية  الفكرية  المدارس  تطبيقات  ثم  القاعدة  معنى  ذكرتُ   حيث,    عليها  المدارس  هذه  مفكروا  اعتمد  التي  المسائل  الى   بالرجوع  وذلك
 جهد   إال  هي  فما  دراسة  من  تم  وما.  الثابتة  القواعد  تلك  من  المتعددة  والفقهية  العقدية  المسائل  استنباط  طرق   معرفة  أهمية  في  بخاتمة  اتبعتهم
  السهو   من  اإلنساني  العمل  يخلو  ال  ولطالما  مني  فهو  وخلل  سهو    من  فيه  كان  وما,  وتيسيره  وبإذنه  هللا  بتوفيق  فهو  توفيق  من  فيه  كان  وما,  المـُــِقل

 ...   كثيرا تسليما وسلم  وصحبه وآله محمد   سيدنا على اللهم  وصل ِ  العالمين رب هلل الحمد ان دعوانا وآخر....  والنقصان
 للقاعدة واالصطالحي اللغوي التعريف األول املبحث
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 .واصطالحًا لغة العلماء تناوهلا اليت القاعدة نعرف بداية :األول املطلب
ٱ  چ   التنزيل  وفي   أساُسه   البيت  وقواِعد  اإِلساُس   والَقواِعدُ ,  اأُلس ِ   َأصلُ   والقاِعَدةِ ,  قواعد  على  وُيجمع  قعودا    َقَعَدت    من   فاعلة"  وهي":    لغة    القاعدة  

ِمُده  التي  البناء  َأساطينُ   والَقواِعدُ (,   3)  چفَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقََواِعِد چ  تعالى  وقوله(,  2)  ِّ  چٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   َدج   وَقواِعدُ   َتع    الَهو 
َدج  ِعيدانُ   ُتركَّبُ   َأسفله   في   معترضة  َأربع  خشبات   وهي (   6)غيره   عليه  يبنى  ما  واألصل (,  5)فوقها   للتي  أصل  هي   قاعدة   وكل"   (4".)فيها  الَهو 

 ( 8.) به ُيحتذى الذي والمثال,  والمبدأ,  االساس فهي( , 7)جزئيات على ينطبق الذي الكلي األمر  أو والضابط أساسه البناء من
  عليها   يقام  التي  البناء  قاعدة  وهو,  ممدود,  اآلساس  والجمع,  األَسس  ُأخرى   لغة  وفي,  البناء  تأسيس  أصل  وهو:    ُأس   جمع,  اإلساس  القاعدة  ويقابل
 ( 9.) ومبدؤه شيء كل وأصل 
 :  إصطالحًا القاعدة :الثاني املطلب

 أحكامها   يفهم  كثيرة  جزئيات  عليه  ينطبق  الذي  الكلي   األمر  وهي( 10.)  جزئياته  جميع  على   المنطبق  الكلي  األمر  وهي ,    الضابط  بمعنى  والقاعدة 
 معين  بعلم  يختص  ال  القاعدة  ومعنى(13.)منه   احكامها  على  ليتعرف  جزئياته  على  ينطبق  كلي  حكم  القاعدة(  12.)التفتازاني  وقال(11.)منها
,  اأُلصول  علم  تعريف  في   اأُلصول   علماء  قول  من  الـمـُــراد  هو  جزئياته  على   المنطبق   الكلي   األمر  وهذا ( 14.)العلوم  جميع  بين  مشترك  هو  أنما

    الشرعية   األحكام  استنباط  طريق  في  بنفسها  تقع  التي   بالقواعد   العلم   أو,    الفرعية  الشرعية  األحكام  الستنباط  الممهدة  بالقواعد  العلم  هو:    قالوا   حيث
  تصلح  كلية  قضية:    وبالتفصيل,    ُمجَمل  التفسير  وهذا,    منه  أحكامها  تعرف  عند  جزئياته  جميع  على  منطبق  كلي   أمر"    هي  أو( 15.)  اإللهية

  الذي   الكلي  األمر  أو   الحكم  هي   فالقاعدة  تقدم  ما  وعلى (16" .)   الفعل   الى   القوة  من   الفرع  يخرج  حتى   الحصول  سهلة   الصغرى   كبرى   تكون   أن
 .العلوم جميع في مستعمال   ويكون  الكلي الحكم أو األمر هذا من الجزئيات  هذه احكام من يفهم كثيرة جزئيات عليه ينطبق

 واجب فهو به اال الواجب يتم ال ما..  قاعدة:  الثاني املبحث
 القاعدة معنى:  األول املطلب
ًًًواصطالحاًاًلغةًالواجب:ًًًاولًا

  الذم  استحق  عليه  القادر  يفعله  لم  إذا  ما  هو: "    واصطالحا  (17.)  ألزمهُ ,    ووَجَبهُ   وأوَجَبهُ ,    وثبتَ   لِزمَ ,    وجبة    وجوبا    يِجبُ   َوَجبَ :    لغة    الواجب
( ,  18)الثالثة كالكفارات مسدها ويسد مقامها  يقومُ  بدل   لها التي المخيرة الواجبات  من احتراز  (  الوجوه بعض على)  وقوله,  الوجوه بعض على
  بعض   على  عليه  الذم  يستحق  ولكن,    بالواجب  أخلَّ   أنه   مع  الذم   يستحقُ   ال  الباقي  وترك  منها  بواحدة    أتى  إذا   ثم,    التخيير  على  واجبة   أجمع  فإنها

  لوال   عقوبة  بتركه  ويستحق  بفعله  ُيثاب  ما  هو:    اصطالحا    الواجب  تعريف  فيكون   ذلك  وعلى (  19" .)  منها  بواحدة    يتأتى  ال  أن  وهو,    الوجوه
  المتواترة  والسنة  الكتاب  مثل  قطعي  بدليل  التكليف  ثبت  فإذا,    الفرض  ويرادفه(  21.)  العقاب  تاركه  يستحق  ُيفعل  لم  إذا  ما  هو  أو(,  20)العذر

  مسألة  في  المتكلمين  اصطالح  في  يرد  ما  أما( 22.)  المقام  بها  يطول  التي  التفصيالت  من  الكثير  وفيه,    الخمس  كالصلوات,    الفرض  فهو
 بين  القطعية  المالزمة  يريدون   أخرى،  وبعبارة  الكمالية،  األوصاف  في  فاعله  لكمال  ومالئمته  الفعل  حسن  فهو  ونحوها  تعالى  هللا  على  الوجوب
 (  23.) عندهم  اصطالح  وهذا الوجوب، بلفظ عنها يعب رون  وإن ما الفعل، مرحلة  في الكمال وبين الذاتية والصفات الذات  مرحلة في الكمال

 يتم  ال  كان  اذا  بأن  كالمية؛  أم  كانت  فقهية,  الفكرية  القاعدة  هذه  معنى  يتبين  بمفاهيمها  والتي  اأُلخرى   التعريفات  من  العديد  الفعل  من  وللواجب
 .   القاعدة شروط  استوفى إذا واجبا   األمر  هذا فيكون  معين، بأمر إال  الواجب تنفيذ
ً: منها,  عديدة أدلة على بناءا   وذلك واجب فهو به اال الواجب  يتم ال ما أن  على العلماء  رأي استقر:ًالقاعدةًأدلة:ًًثانياًا

  يتم  ال  لما  فعلهم  عدم  على  وعابهم  وتعالى  سبحانه  هللا  فذمهم( ,  24)  چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے    چ:    المنافقين  شأن  في  تعالى  قال   -1
 . شرعا   تاركه وُيذم ُيعاَقب واجب فهو  به إال الواجب يتم ال ما أن  على ذلك  فدل,  للجهاد العدة  أخذ  من به إال الخروج

  وهذا ,    ناسخ  دليل  بال  به  المأمور  عن  الوجوب  لسَقط  يجب  لم  ولو,    المأمور  لتحقيق  تبعا    واجبا    فيكون ,    به  إال  امتثاله  يمكن  ال  الواجب  ان  -2
 .  واجب فهو  به إال الواجب يتم ال ما أن فلِزم ,  واالمتثال الَسمع وحقها,  واإلبطال بالترك األوامر على يعود

  هذا   لكان   مكروها    أو   محرما    أو   مباحا    أو  مندوبا    به   اال  الواجب   يتم  ال  ما   كان  فلو,    واالختالف  النقص   عن   منزهة  ونصوصهُ   الشرع   اوامر  أن   -3
  واجب فهو  به الواجب يتم ال ما أن فلِزمَ ,  باطل تناقض هذا ألن ؛ واجب غير الواجب تحقيق يكون  فال, ذلك عن  منزهة والشريعة تناقضا  
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 يستحيل  فالمشروط,    عدمه  مع  ولو   بالفعل  مكلفا    ولكان ,    النقيضين  بين  الجمع  من   االمكان  لعدم   ؛   ُمحال  الشرط  دون   بالمشروط  التكليف  أن   - 4
 ( 25.) شرطه عدم عند وجوده

 للقاعدة اإلسالمية الفرق تطبيقات:  الثاني املطلب
 البحث  في  وأقتصر ,    عليها  استنادا    اليه  ذهبوا  وما  العقائدية  المسائل  بعض  خالل  من  للقاعدة  اإلسالمية  الفرق   تطبيق   أتناول  المطلب  هذا  وفي

 .  مدرسة لكل ولمسألتين, الماتريدية,  األشاعرة المعتزلة،, اإلمامية:  فكرية مدارس ألربع
  اقتصر   وسوف,    واجب  فهو  به  اال  الواجب  يتم  ال  ما  قاعدة   على  علماءهم  فيها  استند  التي  المسائل  من  الكثير  لإلمامية:ًً(26.)اإلمامية:ًًًًأولًا
ً.  اللطف ووجوب النظر وجوب مسألتي على المطلب  هذا في
  النظر   مسألة  أولها  العقدية  المعارف  من  العديد  بإثبات  واجب  فهو   به  اال  الواجب  يتم  ال  ما  قاعدة  على  االمامية علماء  يستدل:  النظر  وجوب  -1

  عليه   المتوقفة  المعرفة  لوجوب  واجب    وهو,    المطلوب  الى  تؤدي  ُأمور  في  الفكر  هو  فالنظر.  المعرفة  هذه  لوجوب  تعالى  هللا  لمعرفة  الطريق  لكونه
  وكمال   ،  به  التصديق  معرفته  وكمال  ،  معرفته  الدين  أول: "    السالم  عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  بقول  الوجوب  هذا  يتبين(27.)

 : هما,  لوجهين تعالى هللا معرفة وجوب على كافة العلماء أجمع كما(28.... " .)  له ااِلخالص توحيده وكمال ، توحيده به التصديق
 .  دفعه يمكن نفساني الم   ألنه ؛ واجب الخوف ودفع, لإلنسان الحاصل  للخوف دافعة  أنها :األولً

 ( 29.) بتركه العقالء عند الذم  الستحقاق بالمعرفة إال يتم وال,   واجب المنعم شكر ان الثاني:
 (  30.)   النظر دون  من الطرق  هذه  معرفة الى  الوصول يمكن وال,  طرقها في بالنظر إال تعالى هللا   معرفة الى الوصول يمكن وال 

 ( 31.) ضده  على  قِدر  الشيء على  قِدر  ومن,  بنا يقع الجهل ألن لنا؛ مقدورة   والمعارف,  لمسبباتها المولدة األسباب كسائر العلم يولد والنظر
 معرفة  بعد  إال  يتم  ال  والعقاب  بالثواب  والعلم ,   الطاعات  لفعل  له   داعيا   ذلك  كان,  الطاعات فعل  على  والمدح  الثواب  استحقاق  علم   إذا  وبالمقابل

 ( 32.)  به إال اللطف يتم ال ما لوجوب,  تعالى معرفته من  إذا    ُبد فال,  تعالى هللا
 مما ألنه واجبا   فكان ,  الواجبة تعالى هللا  معرفة الى الموصل الطريق كونه النظر وجوب على اإلمامية علماء استناد إن  المسألة هذه من فيتبين

 .  به إال تعالى هللا معرفة تتم ال
 واجب  فهو  به   اال  الواجب  يتم   ما  قاعدة  الى  استنادا    تعالى  هللا  على   اللطف  بوجوب  يقولون   إذ,    اللطف  بقاعدة  اإلمامية  يقول  :اللطفًًوجوبًً-2
  واجب،   السمعي  فالتكليف  واجب  واللطف: "    تعالى  هللا  رحمه  ويقول( ,  33")  به   الغرض  لتحصيل  واجب  واللطف:"  الطوسي  الشيخ  يقول  حيث,  
 ( 34".)واجب فهو  به إال الواجب يتم ال ما ألن  واجبا   النبي وجود فيكون ( )النبي جهة من إال معرفته تمكن وال
 كما   الذم،   تاركه  يستحق    بحيث  الفعل  كون   بمعنى  الوجوب   هذا   بل   الفقهاء،  عند  المصطلح   هو  كما  الشرعي   الحكم  بمعنى  الوجوب   هذا   وليس"  
  الواجب   يترك  ال  الغنى  القادر  والعالم   بعينه،  والقبح  الحسن   في  الكالم  هو  فيه  والكالم  الذم،  فاعله  يستحق  بحيث  الفعل  كون   بمعنى  القبيح  أنَّ 
 ومراد,    تعالى  حكمته  ينافي  وهو,    الَغَرض  نقض  يستلزم  اللطف  ترك  وإن,    تعالى  حكمته  لوازم  من  ألنه  واجب  فاللطف   (35".)  ضرورة(  الحسن)

 وذما ،   لوما    -الكمال  في  وقصوره  نقصانه  مع  -  المخلوق   عن  صدوره  يوجب  بحيث  كان  إذا  ما  فعال    أن  هو  هللا،  على  فعل  وجوب  من  العلماء
  فاعله   يستحق  أن   شأنه   من  الذي  الفعل  وبالجملة،  قطعا ،  الفعل  بذلك  يخل  ال  تعالى  فاهلل  العقاب،  عليه  وأوعد  الفعل،  ذلك  عن  سبحانه  نهى  وقد
  عن   وتنز هه  الكمال  بأوصاف  تعالى   اتصافه  وجوب   على  العقل   حكم   مرجع  أن  على  المحققون   واتَّفق.   تعالى  هللا  من   صدوره  يستحيل  واللوم   الذم 

 يراها  صفة  وكل  أتَّم،  بوجه   به  الخالق  اتصاف  بوجوب  يحكم  المخلوق،  في  متحقق  وهو  وجوديا    كماال    العقل  يراها  صفة  كل   أنَّ   إلى  النقص  صفات
  الوجوب   معنى  هو  وهذا  األفعال،  في  أيضا    رعايتها   وجب  الصفات،  في  القاعدة  هذه  رعاية  وجب  فإذا  عنه،  الخالق  بتنز ه  يحكم  المخلوق   في  نقصا  
 : منها,  أدلة   بعدة الوجوب هذا  على العلماء ويستدل( 36. )  تعالى هللا  على

  خالقا    لنا  أن  أثبتنا لما  إنا: "    السالم   عليه   أبوعبدهللا  قال  ورسال؟  أنبياء  أثبت  أين  فمن:  السائل  قال  حين  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  يستدل  -1
 وال   يباشروه  وال  يباشرهم  وال  يالمسوه  وال  يالمسهم  وال  خلقه  يشاهده  أن  يجز  لم  حكيما    الصانع  ذلك  وكان  خلق  ما  جميع  وعن  عنا  متعاليا  صانعا

  والناهون   اآلمرون   فثبت  فناؤهم،   تركه   وفي  بقاؤهم  به  وما  ومنافعهم  مصالحهم  على   يدلونهم  وعباده  خلقه   في  سفراء  له   أن  فثبت  يحاجوه  وال  يحاجهم
 مشاركين  غير  بها  مبعوثين  بالحكمة  مؤدبين  حكماء  خلقه  من  وصفوته  االنبياء  وهم  معبرين  له  أن  ذلك  عند  وثبت   خلقه  في  العليم  الحكيم  عن

 ( 37... " .)  والتركيب  الخلق  في لهم مشاركتهم  على   أحوالهم في للناس
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  طعام،   إلى  غيره  دعا   كمن  لغرضه،   ناقضا    كان  دونه،  من  كل فه  فلو  بالل طف،  إال   يطيع  ال  ـ  بالفتح  ـ  المكلَّف  أن  علم   إذا  ـ  بالكسر  ـ  المكلِ ف  إن    -2
  الل طف   فوجوب  لغرضه،  ناقضا    كان  التأد ب  من  الن وع  ذلك  الداعي  يفعل  لم   فإن   الت أد ب،  من  نوعا    معه  يستعمل  أن  إال    يجيبه  ال  أن ه   يعلم  وهو

 ( 38.) الغرض تحصيل يستلزم
  في  واجب    واللطفُ ,    لطف  ألنه  الحكمة  في  واجب    والرسل  األنبياء  ونصب,    وتوجَبه  والرسل  األنبياء   نصب  تقتضي  تعالى  هللا  حكمة  ان  -3

 بفعل إال الطاعة الى أقرب يكون  وال  بالتكليف  يقوم ال المكلف أن يعلمُ  وتعالى  سبحانه ألنه,  عليه المكلف غرض توقف وجوبه ودليل, الحكمة
 ( 39.) تعالى هللا  على مستحيل وهو,  للتكليف ناقضا   لكان يفعله لم  فلو,   اللطف

 ( 40) المعتزلة:  ثانيا  
  باهلل  العلم ألن ؛ تعالى هللا معرفة طريق في والتفكر النظر:   له قيلَ  ؟ هو ما,   يفعله أن اإلنسان على يجب ما أول ِقيل إذا: النظر وجوب -1

  تحصيل   ُأمِكن  لو  حتى,    المعرفة  منه  المقصود  وإنما,    بنفسه  النظر   على   الوجوب  ان  المعتزلة  يقصد   وال,    بالتفكر  اليه   ُيتوصل(  )  ورسوله   تعالى
  وجهة  من األمر وداللة ,  ذلك  في  اختلفوا  ولما,  فيه العقالء َلتساوى  ضرورة   كان  لو  النظر  أن أي  (41. ) إليجابه معنى ال لكان  بدونه  المعرفة
ک  ک    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ   وجل  عزَّ   فقال ,    عنه  المعرض  وذمَّ ,    فاعله  ومَدحَ ,    عليه  وَحثَّ   النظر  أوَجب  تعالى  أنه,    الَسمع

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ   وجل  عزَّ   وقال  و(   43)  چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻچ   وجل  عزَّ   وقال( ,  42) چک  گ   گ  گ  گ  ڳ

  العلم   ان   على  يدل   مما  وأيضا  (45.)  التقليد  وفساد  النظر   وجوب   على  يدل    كتابه  في   الِحجاج   من   عليه   جالله   جلَّ   هللا  نبه  وما(,  44)  چھ  ے  
  عن   متولدا    يكون   أن  فيجب ,    مستمرة  ووتيرة    واحدة  طريقة    على  نظرنا  بحسب  يقع   أنه  ثبتَ   قد  ما,    اكتسابي   هو  وإنما  بضروري   ليس  تعالى  باهلل

  كان   فإذا,    المسبب  فاعل  يكون   أن  ينبغي  السبب  فاعل  ألن  فعلنا؛  من  أيضا    المعرفة  تكون   أن  فيجبُ ,    فعلنا  من  فالنظر,    كذلك  كان  وإذا,    نظرنا
 ودواعينا  قصودنا بحسب تقع أنها  هو أيضا   ذلك  على   ويدل. قبلنا من ال فينا يحصل  ما هو الضروري  ؛ألن ضروريا   يكون  أن  يجز  لم فعلنا من

  القضية   فيها  وجبت  لما  وإال,    بنا  ومتعلقة    الينا  محتاجة  أنها  فلوال,    مقدرا    واما  محققا    إما,    األحوال  سالمة  مع  وصوارفنا  كراهتنا  بحسب  وتنتفي
(.46 ) 
 فإنه  القبيح عن  يصرف  و  الواجب  الى  يدعو  ما  أن  أيضا    وثُبت,    النفس  عن الضرر  دفع  وجوب  عاقل  كل  عقل  في  تقرر  إذا:  الرسل  بعثة  -2

ز وكنَّا,   هذا صحَّ  إذا   ؛ محالة  ال قبيح فهو القبيح الى ويدعو الواجب عن يصِرف وما,  محالة  ال واجب    فعلناه  اذا ما  األفعال  في  يكون  أن نجوِ 
  ذلك   به  ُيعَرف  ما  العقل  قوة  في  يكن  ولم,    ذلك  من  بالعكس  كنا  فعلناه  اذا   ما  وفيها ,    المقبحات  واجتناب  الواجبات  أداء  الى   أقرب  ذلك  عند  كنا

فنا أن من ُبدَّ   فال,  كذلك يكون  ال  ما وبين ولطف مصلحة   هو ما بين ويفصلُ    على  بالنقص عائدا   يكون   ال كي األفعال هذه حال تعالى هللا يعرِ 
(  48)ذلك  يفعل  أن   من  ُبدَّ   فال   صدقه   على   دال    مـُعَجز  بعلم    مؤيدا    رسوال    إلينا  يبعث  بأن  إال   ذلك  تعريفنا  يمكن  ال  كان   وإذا ( ,  47)بالتكليف  غرضه 

 .  به اال الواجب يتم ال الذي  الواجب  من المعتزلة عند البعثة فكانت, 
,    واجب  فهو  به  اال  الواجب  يتم  ال  ما  قاعدة  على  علماءهم  فيها  يستند  التي  المسائل  من  عدد  ُيالَحظ  لألشاعرة  كذلك:  (49.)االشاعرة:    ثالثا  

  اإلمام تعيين ووجوب النظر وجوب على  المطلب  هذا في  اقتصر وسوف
 أهل   بين  خالف   فال,    الشرع  جهة  من  واالستدالل  تعالى  هللا  معرفة  في  النظر  وجوب  على  القاعدة  بهذه  األشاعرة  استدل:    النظر  وجوب  -1

 انها  على  اتفاقهم  مع,    تعالى  الباري   معرفة  وجوب  على  المسلمين  أجمع  حيث( 50.)  مطلقا    الواجبة  للمعرفة  مقدورة  مقدمة  لكونه  ذلك  في  اإلسالم
 وجوبه  ثُبت  وما   الصحيح  النظر  على  حصولها  يتوقف  المكتسبة  العلوم  ان   العقول  بدالالت  ثُبتَ   كما,    الثواب  موجبات  وأعلى  القرب  أعظم  من

 وما   له  يجب  وما,    الباري   ووجود  العالم  كحدوث  اإلعتقاد  مسائل  فمعرفة(51.)  به  إال  إليه  يتوصل  ال  ما  وجوب  وجوبه  ثبوت  ضرورة  فمن,    قطعا  
  بالدليل أما,   إجمالي بدليل يجب إنما الواجب النظر وهذا ,  التقليد يجوز وال,   النظر فيجب,  مكلف كل على عين  فرض أدلتها من عليه يمتنع

  الواجب   يتأتى  ال   وما(  52.)   له  المؤهلين   حق  في  كفاية  ففرض  المسترشدين  وإرشاد  المنكرين  وإلزام   الشبه  ازاحة  من  معه  يتمكن  بما  التفصيلي
  الوجه  غسل  في  الرأس  من  جزء  وإدخال ,    الصيام  في  الليل  من  جزء  وإمساك,    الصالة  في   والقراءة,    الصالة  مع  كالطهارة,    واجبا    صار  بفعله  إال
  في   ال,    هللا  مخلوقات  في   والتفكر  النظر   المكلف  على   فالواجب  النظر  وجوب  صحَّ   فإذ.   به  إال  الواجب   تحصيل  يمكن  ال   مما  ذلك  غير  الى,  

 ( 54" .)  الخالق  في يقل ولم( , 53) چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     چ :  تعالى قوله عليه والدليل,   تعالى هللا ذات
 وينهاهم  الجميلة  باألفعال  يأمرهم,    مهيب  قاهر  رئيس  فيه  حصل  إذا  بلد    فأي,  ألنفسهم   رئيس  نصب  الخلق  على  فيجب:  االمام  نصب  وجوب  -2

 أنَّ :    فثُبت,  الرئيس  هذا  مثل  يكن  لم  إذا  مما  أَتمَّ ,    والصالح  االنتظام  من  والقرب,    والفساد  التشويش  عن  البعد في البلد  حال  كان,    القبائح  عن
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  وبما .  النفس  عن  للضرر  دافعا    الرئيس  هذا  نصب   كان,    كذلك  كان  وإذا,    بنصبه  اال  تندفع  ال  المضار  من  أنواع  اندفاع  يقتضي  الرئيس  نصب
 ( 55.) واجبا   اإلمام نصب كان العقالء بين عليه متفق وهذا  ؛ اإلمكان بقدر واجب  النفس عن   الضرر دفع  إن
 :   فهي الوجوب هذا أسباب أما
 . إمام كل موت عقيب وكذا ( )الرسول  دفن عن  به واشتغلوا,  الواجبات أهم ذلك  جعلوا حتى الصحابة إجماع -1
  االسالم   بيضة  وحماية,    النظام  بحفظ  المتعلقة  االمور  من  وكثير,    للجهاد  الجيوش  وتجهيز,    الثغور  وسد,    الحدود  بإقامة   أمر  الشارع  ان  -2

 .   واجب فهو للمكلف مقدورا   وكان به  إال المطلق الواجب يتم ال وما,  باإلمام إال يتم ال مما
 يلحق   فيكاد  الصغرى   أما,    واجب   فهو  كذلك  هو  ما  وكل ,  يخفى  ال  مضار  واستدفاع,  ُتحصى  ال  منافع  استجالب  االمام  نصب  في   ان   -3

 به منوط  ,   ُمطاع  رئيس    من  اجتماع  كل  في بد  ال  أنه  األمر  فغاية....    بيان  الى  يحتاجُ   ال  الذي  العيان  من  وُيَعد,    بالمشاهدات  بل  بالضروريات
 ( 56.) فباإلجماع الكبرى   إما....  واالنتظام النظام
ً(57)الماتريدية:ًًثالثاًا

 الوجوب  ينافي  ال  للبعض  التبرك  جواز   أن  على  اإلجمالية  باألدلة  كان  إنما(  58)االكتفاء  متواتر   المعرفة  وجوب  على   واإلجماع:  النظرًًوجوبًً-1
  في   ما  معرفة  من  بد  ال  ما  مع  دفعه  به  بما  النظر  لزوم  وان(59.)  ضروري   هو  ما  نظر  الى  الضروري   غير  تحصيل  طرق   واحتياج  الجملة  في

  سبيل  ال  مما ذلك   وكل,    قدم  أو  حدث  أو  بنفسه  كونه  على أو  أنشأه  من   على الداللة  من  فيه  وما  عبثا   مثله  فعل يجوز  ال  إذ الحكمة  من   الخلق
 واتقاء  ذلك  في المحاسن واختيار العقول  في  لهم األصلح   وطلب فيها والمحنة  الخالئق تدبير بملك خص البشر أن  على   بالنظر إال به العلم  إلى

  في   النظر  إلى  الشبه  واعتراض  النوائب  عند  الكل  مفزع  أن   على   األشياء  في  بالنظر  العقول  باستعمال  إال  ذلك  معرفة   إلى  سبيل  وال  ذلك  مضادة
 ( 60.) إليها به ويوصل الحقائق على يدل أنه فدل  والتأمل ذلك

 قدموه   حتى اإلمام  نصب( )  النبي  وفاة  بعد المهمات  أهم  جعلوا  قد  اأُلمة  ألن  وذلك  ؛  واجب  الخلق  على  اإلمام نصب:  اإلمامًًنصبًًوجوبًً-2
  حراسة  في  النبوة  لخالفة  موضوعة  اإلمامة  ألن  ذلك(  61.)  عليه  يتوقف  الشرعية  الواجبات  من  كثيراُ   وألن,    إمام  كل  موت  بعد  وكذا,    الدفن  على
 اال   الواجب  يتم  ال  ما   قاعدة  على  الوجوب  هذا  في   األشاعرة  اعتمد  وقد,    باإلجماع  واجب    األمة  في   بها  يقوم  لمن  وعقدها   ،  الدنيا  وسياسة   الدين

  أهم  جعلوه بل  واجب النبوة زمن انقراض بعد  اإلمام نصب أن  على  أجمعوا أجمعين عليهم تعالى هللا  رضوان الصحابة  إن  بدليل,  واجب فهو به
 يقوم   إمام    من  لهم  بد   ال  فالمسلمون (   62.)  المذكور  اإلجماع  في  يقدح  ال  التعيين  في  واختالفهم( )هللا  رسول   دفن  عن  به   اشتغلوا  حيث  الواجبات

 الُجَمع   وإقامة,    الطرق   وُقطاع  والمتلصصة  المتغلبة  وقهر,    صدقاتهم  وأخذ,    جيوشهم  وتجهيز  ثغورهم  وسد  حدودهم  وإقامة  أحكامهم  بتنفيذ
  وقسمة,    لهم أولياء  ال  الذين   والصغار   الصغائر  وتزويج,    الحقوق  على  القائمة الشهادات  وقبول,    العباد  بين  الواقعة  المنازعات  وقطع,  واألعياد

 ( 63.) األمة آحاد يتوالها ال التي اأُلمور من ذلك ونحو الغنائم
 اإلسالمية املدارس لدى القاعدة تطبيق مثرة:  الثالث املطلب
  في   الخوض  قبل  عليها  متفقين  أنهم  أي,    بها  اإلستدالل  على   اإلسالمية  المدارس  اتفاق  البحث  هذا  في  لها  استشهدنا  التي  القاعدة   من  يتضح

 المطلب  هذا  خالل  ومن,  والفقهية  منها  العقدية  اإلسالمية  الفكرية  المسائل  من  العديد   في   عليها  اعتمادهم  في  اتفاقهم  نجد  لذلك   إضافة,    تطبيقاتها
 : يأتي ما نالحظ لها واالمثلة التطبيقات في
  المعرفة   هذه  ولوجوب,    تعالى   هللا  معرفة  الى  يتوصل  طريقه  وعن   الواجبات  أول   أنه   على   معتمدين  النظر  وجوب  على   العلماء  استدالل  في  -1

 .  واجبا    كان النظر فإن ,  المسلمين على
  فكان ,    وتعالى  تبارك  معرفته  وجوب  على  اتفاقهم  سبق  مع,    تعالى  هللا   معرفة  الى  الموصل  الطريق  لكونه  النظر  وجوب  على  اتفقوا  انهم  أي

 .  المعرفة لوجوب واجبا   النظر
  النبي بعثة هو  إنما الحق  سبيل  الى لهم المقرب  ولطفه عباده على   تعالى فضله  من  إن   في العقالء جميع بين خالف  ال  إذ ,  األنبياء إرسال  - 2
 ولمَـّا,    تعالى  حكمته  ينافي  وهو,   الغرض   نفي  يستلزم  اللطف  ترك  ألن   ؛  اللطف  لقاعدة   استنادا    القاعدة  هذه   على  والمعتزلة   اإلمامية  اعتمد   وقد.

  أنها  وقالوا,  الخلق الى تعالى هللا من األنبياء بعث بوجوب يقولون  فإنهم الماتريدية  و األشاعرة أما. واجبة األنبياء بعثة كانت واجبا   اللطف  كان
  من  ضروب  على  وعولوا  ذلك  على  طولوا  ثم,    وعال  جل  عليه  السفه  الستحالة  ؛  النبي  يوجد  ال  أن  فيستحيل,    تعالى  الباري   حكمة  مقتضيات  من

 ( 64.) وغيرها المهلكة السموم  عن تتميز ال التي واألدوية  األغذية خلق في كما والعبث السفه لزوم  الى مرجعها االستدالل
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  الى   استنادهم  في  أو   البعثة  هذه  وجوب  في   يختلفون   قد  ولكن,    تعالى  هللا   من  األنبياء   بعثة  على  تتفق  اإلسالمية  المدارس   أن   ذلك   من   والمقصد
 .   ذلك في  القاعدة

 استنادا  ,    عليه  تتوقف  الشرعية  الواجبات  من  كثيرا    وألن  الحدود  إقامة  وألجل  ذلك   على  الصحابة  إلجماع  الخلق  على  اإلمام  نصب  وجوب  -3
 وحماية   العدل  إلقامة  اخرى   واجبات  عليه  تتوقف  الذي  الواجب  من  كونه  اإلمام  نصب  بوجوب  الماتريدية  و  األشاعرة  من  العلماء  قال  فقد  لذلك

 هذه  يعتمدوا  لم  ولكنهم,    اإلمام  نصب  بوجوب  يقولون   فإنهم  والمعتزلة  اإلمامية  كذلك.  به  اال  الواجب  يتم  ال  الذي  الواجب  من  فكان,    المسلمين
  مسد   يسد  وال  ضروري    وهذا,    المعصية  عن  ويبعد  الطاعة  من  يقرب  لطف    ألنه  اإلمام  نصب  بوجوب  اإلمامية  يقول  إذ,    الوجوب  في  القاعدة

  تعالى  هللا على الوجوب معنى من  قصدوه ما  مع تعالى هللا  على اللطف وجوب على  اتفقوا  وقد,  غيره دون  تعالى اليه الَخلق جميع إللجاء غيره
( .65 ) 

 اخلامتة
 .يأتي ما نستنتج واجب  فهو به  إال الواجب يتم ال ما لقاعدة  الدراسة هذه وبعد ختاما  

 .غيره  عليه يبنى الذي واألساس األصل هي لغة  القاعدة - 1
 . كثيرة جزئيات عليه ينطبق الذي  الكلي األمر أو الحكم  هي االصطالح في  القاعدة - 2
 . الكلي الحكم هذا  من الجزئيات هذه أحكام تفهم - 3
 . الكالم وعلم  الفقه امثال عقيدة  أم شريعة اإلسالمية الفكرية العلوم جميع في القاعدة هذه تستعمل - 4
 .العقاب تاركه يستحق الذي األمر  بأنه الواجب معنى في اإلسالمية المدارس اتفقت - 5
 . اإلسالمي الدين وأسس مبادئ ترسيخ في بها والعمل واجب فهو  أنه إال  الواجب يتم ال ما قاعدة على اإلسالمية المدارس اتفقت - 6
 نصب   وجوب  مسألة  في   وكذلك"  وجل  عز "    هللا  معرفة   إلى  وصوال    القاعدة،  لهذه  استنادا    النظر  وجوب  على  اإلسالمية  المدارس  علماء  اتفق - 7

 . واالنبياء الرسل وبعث اإلمام
 .اإلسالمية المدارس بين الخالفات تذليل  في القاعدة هذه أسهمت - 8

  أو  خطأ  أو  سهو  من  فيه   كان  وما  تعالى،  سبحانه   هللا  فمن  توفيق  من   فيه  كان  فما,  المــُـِقل  جهد  سوى   البحث  هذا   ليس:    أقول  آخرا    وليس  أخيرا  
 محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  عماد  الكبير  والكاتب  الخبير  العالمة  يقول  وكما,  إنسان  عمل  منه  يخلو  ال  الذي  التقصير  سوى   لسبب    ال   فمني  نسيان

, ُيسَتحَسن  لكانَ   كذا  ِزيدَ   ولو,  أحسن  َلكان  هذا  ُغيِ ر لو:    غدهِ   في  قال  إالَّ   يومه  في  كتابا    إنسان  يكتب  ال  أنهُ   رأيتُ   إني: "    األصبهاني  حامد  بن
مَ   ولو   رب   هلل  والحمد" .   البشر  جملة   على   النقص استيالء  على  دليل    وهو ,  الِعَبر  أعَظم  من   وهذا,  أجمل  لكانَ  هذا  ُتِرك  ولو ,  أفضل ِلكانِ   هذا   َقدِ 

 ..  الطاهرين الطيبين  وصحبه آله وعلى  محمد نبينا على هللا  وصلى العالمين،
 اهلوامش

 المسلم  مجلة  من(  بحث/ )  النجار  الجبار  عبد.  د  –  المعاصرة  الفلسفية  التحديات  مواجهة   في  ودورها  الكالمي  المنهج  واقعية(  ُينَظر)  ( 1
 .   60 العدد  –  م1991 لبنان  - المعاصر

 [  .  127 اآلية من:  البقرة سورة]   ( 2
 [  . 26 اآلية من :  النحل سورة]   ( 3
  دار ,  بيضون  علي محمد منشورات – هنداوي  الحميد  عبد. د:  وتحقيق  ترتيب( / ه170ت) الفراهيدي احمد  بن  الخليل – العين( ُينَظر) ( 4

 تحقيق  ،(ه370)الهرويت  أحمد   بن   محمد  اللغة،   تهذيب,    410/  3:    م 2003  –  ه 1424  االولى   الطبعة /    لبنان  –   بيروت  -   العلمية  الكتب
  ، (393)ت  للجوهري،  العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  ،137/ 2001،1  ،1ط  بيروت،  العربي،  التراث  احياء   دار  مرعب،  عوض  محمد
:  تحقيق ،(ه 395)ت فارس، ألبن اللغة مقاييس معجم ،525  ،2م،1987 ،4بيروت،ط-للماليين االعلم دار عطار، الغفور عبد أحمد: تحقيق

,   صادر  دار( /  ه711 ت) المصري  األفريقي منظور بن  مكرم بن محمد -العرب لسان . 5/9م، 1979 الفكر،  دار هارون، محمد السالم  عبد
:  تحقيق( / ه393)الجوهري  حماد بن اسماعيل – العربية  وصحاح اللغة تاج الصحاح,  357/ 3:  ه1414  الثالثة الطبعة/  لبنان – بيروت

 ابو  -  والكليات,    525/  2:   الدال  باب  –  م1979  –  ه1399  الثانية  الطبعة,    لبنان  -بيروت,    للماليين  العلم دار/   عطار  الغفور  عبد  أحمد
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 بيروت ,    الرسالة  مؤسسة/   المصري   ومحمد,   درويش  عدنان:    تحقيق( /    م  1683  -  هـ  1094  ت)    الكفوي   الحسيني  موسى  بن ايوب  البقاء
 .  728,   703:  م1998 -  هـ1419 الثانية الطبعة/  لبنان –
 الكفوي،   البقاء  ألبي  والكليات،  ، 2/510  ، 1978  بيروت،  لبنان،  مكتبة  ه،(770)ت  للفيومي،  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح ( 5

 . 1110ص
 .   447/ 27الهداية، دار المحققين، من مجموعة تحقيق ه،(1205ت)الزبيدي المرتضى القاموس، جواهر من العروس تاج ( 6
 الرابعة  الطبعة/    مصر   –  الدولية   الشروق   مكتبة/    التراث  وإحياء  للمعجمات  العامة   االدارة:    العربية  اللغة   مجمع  –    الوسيط  المعجم ( 7

 .  2/414:   م2004 – ه1425
 الطبعة/    السعودية   -الدمام,    المدوخل  مطبعة/     الفضلي  الهادي  عبد.    د  تقديم/     هللا  فتح  أحمد  الدكتور  -  الجعفري   الفقه  ألفاظ  معجم ( 8

 .  327:  القاف باب,  م1995 -  هـ 1415االولى
 .  1/36:  الوسيط والمعجم,   1/69: العين ( 9

 الجرجاني   محمد  بن  علي  –والتعريفات,    195:    يثلثهما  وما  العين  مع  القاف ,    القاف  كتاب,   الكبير  الشرح  غريب  في   المنير  المصباح  ( 10
 –   الفنون   اصطالحات  كشاف  موسوعة(  ُبنَظر)  و,    73:    القاف  باب,    ه1306  االولى  الطبعة/    مصر  –  الخيرية  المطبعة( /  ه816ت)

  الطبعة /    لبنان  –  بيروت,    ناشرون   لبنان  مكتبة/    دحروج  علي.  د:    تحقيق/    العجم  رفيق.  د:    ومراجعة  واشراف  تقديم/    التهانوي   علي  محمد
 .   2/1295:   القاف  حرف,  م 1996 االولى

 . 11/ 1 م، 1991 ،1العلمية،ط الكتب دار ه،(771)السبكي،ت الدين تاج والنظائر، األشباه  ( 11
 بسمرقند  توفي  ،(ه722)سنة  بتفتازان  ولد  الشافعية  علماء  كبار  من  التفتازاني،  هللا  عبد   بن  عمر   بن  مسعود  الدين  سعد  العالمة  اإلمام  ( 12
 شرح)و(  األصول  مختصر  شرح)  له  األوبهي،  يوسف  الدين  جالل  عنه  وأخذ  الرازي   الدين  وقطب  االيجي  الدين  عضد  عن  أخذ  ه،(791)سنة

 (. 574- 550/)8  العماد، البن الذهب شذرات ،(301ص) للسيوطي المفسرين، طبقات: ينظر  النسفية، العقائد وشرح( المقاصد
 .20/ 1 ط، .د مصر، العهد، دار التفتازاني،  الدين لسعد التنقيح، لمتن التوضيح  على التلويح شرح  ( 13
 . 1/20للطبرسي، التلويح، بجانبه التوضيح: ينظر  ( 14
 .  1/10:  م2010  – ه1431 اأُلولى الطبعة/  لبنان – بيروت,   للمطبوعات  العارف/  الجواهري  حسن  الشيخ  – األصولية  القواعد  ( 15
 .  2/1295:   القاف حرف,  الفنون  اصطالحات كشاف موسوعة ( 16
  الفيروز   يعقوب  بن   محمد  الدين  مجد  –   المحيط  والقاموس,    248:   يثلثهما  وما  الجيم  مع  لواو ا,     الواو   كتاب,    المنير المصباح(  ُينَظر)   ( 17

  لبنان  - بيروت,   الرسالة  مؤسسة/  العرقسوسي نعيم محمد:   إشراف,  الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب:  تحقيق( / ه817ت) آبادي
 .   141:  م  2005 – ه1426 الثامنة الطبعة /

 أبي  بن  الحسين بن أحمد اإلمام:  تعليق/  المعتزلي الجبار عبد القاضي  – الخمسة االصول شرح متن هامش  – والكسوة واإلطعام العتق ( 18
 .  39:  م1996 –  ه1416  الثالثة الطبعة/  مصر – القاهرة,  وهبة مكتبة/  عثمان الكريم عبد. د:  تحقيق,  هاشم

 .  39: الخمسة االصول شرح  ( 19
/    -(  ه 685ت)البيضاوي   عمر  بن  هللا  عبد  الدين  ناصر  للقاضي  االصول  منهاج  شرح  في  السؤل  ونهاية,    109:    الواو  باب,    التعريفات ( 20

 .  1/73:  ه1344 لبنان – بيروت,  الكتب عالم( / ه772ت) الشافعي  اآلسنوي  الحسن  بن الرحيم  عبد الدين جمال اإلمام تأليف
  القاهري   المناوي   ثم  الحدادي  العابدين  زين   بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف   عبد  الدين  زين  -التعاريف  مهمات  على  التوقيف(  ُينَظر)   ( 21

  قسم :    إعداد   –  الكالمية  المصطلحات  وشرح,     716:    م1990  -   هـ 1410  االولى   الطبعة  /مصر  –  القاهرة  ،  الكتب  عالم (/  هـ1031ت)
,   االسالمية  البحوث  مجمع:    الناشر/    المقدسة  الرضوية  اإلستانة  في  والنشر  الطبع  مؤسسة :    طباعة/    االسالمية  البحوث  مجمع  في  الكالم
 .  380:  ه1415االولى  الطبعة/  مشهد – ايران
 . بعدها  وما 75:  السؤل نهاية( ُينَظر)  ( 22
/    لبنان  –  بيروت  ،  األضواء  دار( /  ه672ت)  الطوسي  الدين  نصير  الخواجة _    المحصل  بنقد  المعروف  المحصل  تلخيص(  ينظر) ( 23

 .  342:  م 1985  – ه 1405 الثانية الطبعة
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 [ .  46 اآلية من:  التوبة سورة]  ( 24
 الصويغ العزيز  عبد المحسن عبد. د –( ماجستير رسالة) واجب فهو به اال الواجب يتم ال ما,  1/204- 1/196:  السؤل نهاية( ُينَظر) ( 25

 . 21:  ه1422- ه1421 اإلسالمية  الثقافة  قسم – التربية كلية/   الرياض -  سعود الملك جامعة /
( )البيت  أهل  وباتباع  األمامة  بأصل  تؤمن   والتي  مرتبين،  ولده  من  واالئمة(  )طالب  ابي  بن  علي  بإمامة  القائلة  الفرقة  وهي:    اإلمامية ( 26

: علمائهم  أشهر  من(  )الصادق  جعفر   اإلمام  إلى  نسبة(  الجعفرية)عليهم  ويطلق  االختصار  نحو  على  الشيعة  أو  االمامية  باالشيعة  ايضا    وتسمى
  ، 1/66  ه،1424  ،1ط  قم،  المحبين،  منشورات  ه،(460)ت  الطوسي  الشيخ  الشافعي،  تلخيص:  ينظر.  وغيرهم  والحلي  والطبرسي  الطوسي

 (. 455)ص  ه،1415 ،1ط طهران، األسوة، دار ه،(726)الحلي،ت العالمة الدين، أصول في اليقين مناهج
 التنكابيني  حسين:  تحقيق( /  ه877ت)  البياضي  العاملي  يونس   بن  محمد  بن  علي  بن  الدين  زين  العالمة  –  الكالم  علم  في  المنجود  عصرة ( 27

  الصفار   فاضل  الشيخ  –  اإللهية  المعارف  في  والدقائق  الحقائق,     26  :  ه1428  االولى  الطبعة/    قم  –  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  مؤسسة  –
 .  24:  م 2015 – ه1436,  اأُلولى  الطبعة/  لبنان – بيروت,  البيضاء  المحجة  دار /

  بيروت  –  صيدا ,    العصرية   المكتبة( /  ه1323ت)  عبده  محمد  الشيخ  شرح  -   السالم  عليه   طالب  ابي  بن  علي  لإلمام  البالغة  نهج ( 28
 .  21: 1  الخطبة  – م  2013  - ه1434

 الباب   ومفتاح(,  ه826ت)السيوري   هللا عبد بن  لمقداد  المحشر يوم  النافع  شرحيه  مع   الحلي  للعالمة   -   عشر  الحادي  الباب  شرح(  ُينَظر) ( 29
  الطبعة /    ايران  –   مشهد,    المقدسة   الرضوية   لإلستانة  التابعة  الطبع  مؤسسة/    محقق  مهدي:    وتقديم  تحقيق  /الحسيني  مخدوم  بن   الفتح  ألبي

  مؤسسة( /  ه436ت)  المرتضى  الشريف,    موسى   بن  الحسين   بن   علي   السيد  الهدى   لعلم   –   الكالم  علم   في  الذخيرة  و ,    3:    ه1423  اأُلولى
  هللا   فضل  جواد  محمد  علي  -  الطوسي  عند   الكالمية  والنظريات,    179:    م2012-  ه1433  اأُلولى   الطبعة/    لبنان  –  بيروت,    العربي  التاريخ

 .  69,  68:   م2001  – ه1422 االولى الطبعة/  لبنان  - بيروت(  ص) األكرم الرسول دار ,  البيضاء  المحجة  دار /
 أكبر  علي:    وتحقيق  تقديم/    نوبخت  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  –  الكالم  علم  في  الياقوت(  ُينَظر)و,    42:    باالعتقاد  يتعلق  فيما  االقتصاد ( 30

 .  27:   م2007  -ه1428 الثانية الطبعة/  ايران – قم,  ستاره مطبعة/  الضيائي
 .  29:  الكالم علم في الياقوت ( 31
 .  69,  68:  الطوسي عند الكالمية النظريات,  179:  الكالم علم  في الذخيرة( ُينَظر)  ( 32
( / ه672ت)  الطوسي  الدين  نصير  العالمة  –االعتقاد  تجريد  شرح  في  المراد  كشف,    132:    االعتقاد  به  يتعلق  فيما  االقتصاد(  ُينَظر) ( 33

 اأُلولى الطبعة/  لبنان – بيروت,  للمطبوعات األعلمي مؤسسة(/ ه726ت)  الحلي المطهر بن يوسف بن الحسن الدين جمال العالمة:  شرح
 ابراهيم   السيد:    تحقيق(/  ه1400ت)  اللواساني  الحسيني  حسن  السيد  العالمة  –  الكالم  علم  في  االفهام  نور,    445:    م 1988  –  ه1408

  دراسة    -  والنحل  الملل  في  بحوث,    1/293:    م2005  –  ه1425  األولى  الطبعة/    ايران  –  قم,    اإلسالمي  النشر  مؤسسة/    اللواساني
 .  375/ 3:  – السالم عليه  الصادق االمام ةمؤسس/  السبحاني جعفر المحقق العالَّمة – االسالمية للمذاهب مقارنة موضوعية

 .  471:  االعتقاد تجريد شرح في المراد كشف ( 34
 .  471:  االعتقاد تجريد شرح في المراد كشف( ُينَظر)و,  342:  المحصل تلخيص  ( 35
 . http://www.almurtadha.net االنترنت على  المفيد منتدى موقع من .   349,   348: الجديد الطبع مراد، گوهر ( 36
 نشر /   الطهراني  الحسيني هاشم  السيد:   وتعليق تصحيح( / ه381ت)  القمي بابويه بن الحسين   بن علي  بن محمد جعفر أبو  – التوحيد ( 37

   167:  الكالمية  القواعد (  ُينَظر)و,    249:    1ح ,    والزنادقة  الثنوية  على   الرد   باب  – (  ط.    ب , )  لبنان   –  بيروت,    والنشر   للطباعة   المعرفة  دار:  
 .  444:  االعتقاد تجريد شرح في المراد كشف ( 38
 .  169:  الكالمية والقواعد ,  35,  34:  االعتقادية الُنكت( ُينَظر) ( 39
 مجلس   اعتزل  الذي   عطاء  بن   واصل   رجالها  أول  للهجرة،  األولى   المائة   حدود   البصرة  في  نشأت  واسعة،  كالمية   اسالمية  مدرسة :  المعتزلة ( 40

 دور  ولها  كبير،   بشكل  العقل  على  اعتمادها  وكان  متباينة،  دينية  وآراء  متعارضة  فكرية  اتجاهات  المدرسة  هذه  ضمن  البصري،  الحسن  األمام
 مطبعة   الحميد،  عبد   عرفان .  د  اإلسالمية،  والعقائد  الفرق   في   دراسات:  ينظر.  الهجري   والثالث  الثاني  القرنين  طيلة  اإلسالمي  الفكر  تاريخ  في  كبير

 (.   83)ص  ،1967- 1بغداد،ط االرشاد،
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 عمارة  محمد:    تحقيق/    المعتزلي  الجبار عبد  القاضي  –  الدين  اصول  في   المختصر  و,  67و  55  -  53  الخمسة  االصول  شرح(  ُينَظر) ( 41
 .  200( :  ط.  ب) 

 [ . 101 اآلية من:  يونس سورة]  ( 42
 [ .  21 اآلية:  الذاريات سورة]  ( 43
 [ .   17 اآلية:  الغاشية سورة]  ( 44
 .  200:  الدين اصول  في  المختصر  و,  39:  الخمسة االصول شرح( ُينَظر) ( 45
 .  55 -  53:  الخمسة  االصول شرح( ُينَظر)   ( 46
 .   االخرى  المصادر في كما( التكليف) أنه األظهر ولكن( بالتكيف)   الُمعتَمدة الكتاب طبعة في َوَرد ( 47
 مكتبة :    الناشر/    المغربي  الفتاح  عبد  علي.  د /    ودراسة  مدخل  –  الكالمية  االسالمية  الفرق (  ُينَظر)و, ,    564:    الخمسة  االصول  شرح ( 48

 .  234:  م1995  – ه1415 الثانية الطبعة /   مصر – القاهرة,  وهبة
 إسالمية  مدرسة   وهي  األشعري،  موسى  أبي   الصحابي   إلى  نسبه  ينتهي  الذي  األشعري،  الحسن  أبي  ومؤسسها  امامها  إلى   نسبة  األشاعرة ( 49

  والباقالني   البيهقي :  األئمة  هؤالء  كبار  ومون   العقدي  اتجاههم  فدعمت  والحديث،  السنة  أهل  فقهاء  من  كبير  عدد  العقيدة  في  منهاجها  في  أتبع  سنية،
 تاريخ:  ينظر.  والجماعة  السنة  ألهل  الرئيسان  الكونان  الماتريدية  إلى  باالضافة  األشاعرة  يعد  والنووي   الرازي   والفخر والغزالي  والجويني  والقشيري 

 . 285- 3/284، خلكان البن االعيان ووفيات ،267- 1/266: السمعاني التميمي الكريم عبد واالنساب، ،346/ 11:البغدادي للخطيب بغداد
 الرحمن  عبد.  د:    وتعليق  تحقيق(/  ه793ت)التفتازاني  الدين  بسعد  الشهير  هللا  عبد  بن   عمر  بن  مسعود  اإلمام  –   المقاصد  شرح(  ُينَظر) ( 50

 .  1/262:   م1998  – ه 1419 الثانية الطبعة/  لبنان – بيروت,  والتوزيع والنشر للطباعة  الكتب عالم/  عميرة
  سهير,    عون   بدير  فيصل,    النشار  سامي  علي:    تحقيق( /  ه478ت)  الجويني  المعالي  ابي  الحرمين  إلمام  –  الدين  اصول  في  الشامل ( 51

 أبو  الحرمين  إمام   –  اإلعتقاد  اصول  في  األدلة  قواطع  إلى  واالرشاد,    120:    م 1969  مصر  –   والنشر  للطباعة  اإلسكندرية/    مختار  محمد
  م 1950  –  ه1369  مصر  –  السعادة  مطبعة/    الحميد  عبد  المنعم  عبد علي,    موسى  يوسف  محمد.  د:  تحقيق(/  ه478ت)  الجويني  المعالي

 :11   . 
 .  263/ 1:  للتفتازاني المقاصد شرح( ُينَظر)  ( 52
 [ .  123 اآلية من :  عمران آل سورة]  ( 53
  المكتبة  –  الكوثري   الحسن  بن  زاهد  محمد  االمام:    وتعليق  تحقيق(/  ه403ت)  البصري   الباقالني  الطيب  بن   بكر  ابو  القاضي  –  االنصاف ( 54

  –   الدين  اصول و,  120:  الدين اصول في  الشامل( ُينَظر)و,  28:   م 2000  – ه1421 الثانية  الطبعة/  لبنان - بيروت,  للتراث األزهرية
  –   الدولة  مطبعة,    التركية  الفنون   بدار  اإللهيات  مدرسة  ونشر  طبع( /  ه429ت)  البغدادي  التميمي  طاهر  بن  القاهر  عبد  منصور  أبو  اإلمام

 .   272:  م 1928 - ه1346 اأُلولى الطبعة/ اسطنبول
 طبع/    السقا  حجازي   أحمد:  وتحقيق  تقديم( /  ه606ت)  الحسين   بن  عمر  بن  محمد  الرازي   الدين   فخر   لإلمام  –  الدين  اصول   في  االربعين ( 55

 .  2/257:   م1986 – ه1406  اأُلولى الطبعة/  مصر – القاهرة,  األزهرية الكليات مكتبة ونشر
 .  237/ 5:  للتفتازاني المقاصد شرح( ُينَظر)  ( 56
 إسالمية  مدرسة   وهي   االنصاري،  أيوب  أبي  الصحابي  إلى   نسبة  ينتهي  الذي  ،  الماتريدي  منصور  أبي  ومؤسسها  امامها  إلى   نسبة:  الماتريدية ( 57

 وكالما    فقها    الحنفي  المذهب  على  ونشأتها   أسسها  في  اعتمدت  النهر،  وراء  ما  بالد  من  سمرقند  في  الهجري   الرابع  القرن   اوائل  في  ظهرت  سنية،
 ،(ت.د)القاهرة  العربي،  الفكر  دار  زهرة،  ألبي  اإلسالمية،  المذاهب  تاريخ:  ينظر.  وغيرهم  والصابوني،  والنسفي،  الطحاوي،:  علمائهم  أشهر

 (.  195)ص  ه،1433-3ط  لبنان،  -بيروت  ناشرون،  كتاب  دار  الدوري،  الرحمن  عبد  قحطان.د  ومذاهبها،  اإلسالمية  العقيدة  ؛(166-164)ص
  وكيف ,    جميعا    األديان  ِملل  عليه  تواطأت  مما  هذا  يكون   أن  ينبغي  بل,    عادة    الكذب  على  تواطؤهم  يستحيل  سلف  عن  خلف  جمع    لنقله ( 58

,   أيضا    ظني  اآلحاد  لنقله  واالجماع  ظني  النص  أن  سلم  لو  ثم... !    تعالى  باهلل  اإليمان  هي  التي  المعرفة  بوجوب  يقول  ال  أن  مؤمن    من  يصح
 ( .1)الهامش – 1/263:  للتفتازاني المقاصد  شرح.  الذكر المفاد الظن  فيه يكفي الشرعي فالوجوب
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 النسخ  تاريخ,    3/ 1148  ف   5114  بالرقم  مخطوطة( /  ه906ت)  شريف  أبي  بن  محمد  بن  محمد  -  الهمام  البن  المسايرة  بشرح  المسامرة ( 59
 . 8:  المخطوطات قسم,  سعود الملك جامعة مكتبة/  الهجري   عشر الثاني  القرن : 

 آروشي   محمد.  ود,    اوغلي  طوبال  بكر.  د:    تحقيق( /  ه333ت)  السمرقندي  الماتريدي  محمود  بن  محمد  بن   محمد  منصور  أبو  –  التوحيد ( 60
  العدوي   محمد  بن  احمد  الشيخ  -  التوحيد  علم  في   البهية  الخريدة  شرح(  ُينَظر)و,    73:   اسطنبول  –  اإلرشاد  ومكتبة,    بيروت  –  صادر   دار/

 .  38( :  ط.  ب, ) شنار الهادي عبد  بن السالم عبد:  وتعليق تحقيق  ،( ه1201ت)الدردير بـ الشهير
  ودار   ، البيروتي دار/  شنَّار الهادي عبد  السالم  عبد:  تعليق -(ه791ت) التفتازاني عمر بن مسعود الدين  سعد - النسفية العقائد شرح ( 61
 .  5/236:  للتفتازاني المقاصد شرح( ُينَظر)و,  179:   م2007  – ه1428 االولى الطبعة/  لبنان – بيروت/  الهادي عبد ابن
:   تحقيق/    الهيتمي  حجر   ابن  علي  بن  محمد  بن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو   -  والزندقة  والضالل   الرفض  أهل   على  المحرقة  الصواعق ( 62

 السلطانية  االحكام,    1/25:    1997  ،  األولى  الطبعة,    بيروت  –  الرسالة  مؤسسة:    الناشر/    الخراط  محمد  وكامل  التركي  عبدهللا  بن  عبدالرحمن
  قسم   –  الكويت  جامعة,    البغدادي  مبارك  أحمد.    د  –  تحقيق( /  ه450ت)  الماوردي  حبيب  بن   محمد  بن  علي  الحسن   أبو  –  الدينية  والواليات

 .  5:  م1989  – ه1409 االولى الطبعة/  الكويت – قتيبة ابن  دار  الناشر/  االسالمية العلوم
  الدين   ولي .  د:    وتعليق  دراسة( /  ه508ت)  النسفي  محمد  بن  ميمون   اإلمام  الشيخ  –  الكالم  بحر(  ُينَظر) و,    179:    النسفية  العقائد  شرح ( 63

  في   األدلة  وتبصرة ,    261:    م2000-  ه1421  الثانية  الطبعة/    سوريا  –  دمشق,    والتوزيع  والنشر  للطباعة  الفرفور  دار/    الفرفور  صالح  محمد
  الدين  اصول  كلية,    عيسى  حامد  األنور  محمد  د.    أ/    وتعليق  تحقيق( /  ه508ت)  الماتريدي  النسفي  ميمون  معين  أبو  االمام  - الدين  اصول

 .  1103:   2011/   االولى الطبعة/  والتوزيع للنشر والجزيرة,  للتراث األزهرية المكتبة:   الناشر/  القاهرة –
 . 7/  5:  للتفتازاني المقاصد شرح ( 64
 .  282:  الكالم علم في المنجود عصرة( ُينَظر) ( 65

 واملراجع املصادر
   الكريم القرآن بعد

,   البغدادي مبارك أحمد.    د – تحقيق( / ه450ت) الماوردي حبيب بن محمد بن  علي  الحسن  أبو –  الدينية والواليات  السلطانية االحكام . 1
 .   م1989 – ه1409 االولى الطبعة/  الكويت –  قتيبة ابن دار  الناشر/  االسالمية العلوم قسم – الكويت جامعة

 طبع/    السقا  حجازي   أحمد:  وتحقيق  تقديم( /  ه606ت)  الحسين   بن  عمر  بن  محمد  الرازي   الدين   فخر   لإلمام  –  الدين  اصول   في  األربعين . 2
 .  م1986 – ه1406  اأُلولى الطبعة/  مصر – القاهرة,  األزهرية الكليات مكتبة ونشر

  علي ,    موسى  يوسف   محمد.  د:  تحقيق(/  ه478ت)  الجويني  المعالي  أبو   الحرمين  إمام  –  اإلعتقاد   اصول  في   األدلة   قواطع   إلى  اإلرشاد . 3
 .   م 1950 – ه1369 مصر – السعادة مطبعة/  الحميد عبد المنعم عبد

  التركية  الفنون   بدار  اإللهيات  مدرسة  ونشر  طبع( /  ه429ت)  البغدادي  التميمي  طاهر  بن  القاهر  عبد  منصور  أبو  اإلمام  –  الدين  اصول . 4
 .   م 1928 -  ه1346 اأُلولى الطبعة/ اسطنبول –  الدولة مطبعة, 
  للطباعة   قتيبة  دار/    رمضان  إنصاف.  د:    وتعليق  وتحقيق  شرح(  /  ه505ت)  الغزالي  حامد  أبي  محمد  اإلمام  –  االعتقاد  في  االقتصاد . 5

 .  م 2003  – ه1423 االولى  الطبعة/  سوريا - دمشق_  والتوزيع والنشر
 األشرف   النجف  –  للنشر  منتدى  جمعية  لجنة:    تحقيق( /  ه460ت)  الطوسي  الحسن  بن   محمد  الشيخ  –   باإلعتقاد  يتعلق  فيما  اإلقتصاد . 6
 .  م 1986 – ه1406 الثانية الطبعة/  لبنان – بيروت,  األضواء  دار /
  قم ,    النجعي  المرعشي  السيد  مكتبة  منشورات  مطبعة/    اللبناني  الشرتوني  الخوري    سعيد  السيد –  والشوارد  العربية  فصح  في الموارد  أقرب . 7
 .  ه1403 ايران –
 المكتبة  –  الكوثري   الحسن  بن  زاهد  محمد  االمام:    وتعليق  تحقيق(/  ه403ت)  البصري   الباقالني  الطيب  بن  بكر  ابو  القاضي   –  اإلنصاف  . 8

 .   م 2000 – ه1421 الثانية الطبعة/  لبنان - بيروت,  للتراث األزهرية
  االسالمية البحوث مجمع,  الفقه قسم/  نيا جاللي وعباس,  آبادي حاجي على:  تحقيق/  النصيرية الفصول شرح في  الجاللية األنوار  . 9
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 الفرفور   دار/    الفرفور  صالح  محمد  الدين  ولي.  د:    وتعليق  دراسة( /  ه508ت)  النسفي  محمد  بن  ميمون   اإلمام  الشيخ  –  الكالم  بحر . 10
   م2000- ه1421 الثانية الطبعة/  سوريا – دمشق,  والتوزيع  والنشر  للطباعة

  عليه  الصادق االمام مؤسسة/  السبحاني جعفر المحقق العالَّمة – االسالمية للمذاهب مقارنة موضوعية  دراسة -والنحل  الملل في بحوث . 11
 .  ه1428 الثانية الطبعة,  قم – السالم

/    السعودية  –   جدة,    الخضراء  االندلس  دار /    الحفظي   القادر   عبد  اللطيف  عبد  -  ومظاهره  اسبابه  –   والشيعة  الخوارج   في  المعتزلة  تأثير . 12
 .  م2000 –  ه1421 االولى الطبعة

  تحقيق(/  هـ1205  ت)  الزبيدي  بمرتضى  الملقب  الفيض  ابو,    الحسيني  الرزاق   عبد  بن  محمد  بن  محمد  –القاموس  جواهر  من  العروس  تاج . 13
 .  م2007 -  هـ1428 لبنان – بيروت,  العلمية الكتب  دار/  محمود محمد سيد كريم واألستاذ,  ابراهيم خليل المنعم  عبد الدكتور: 
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