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من المباحث التي اعتمد عليها علماء الكالم في استداللهم ، هو االستقراء ، واالستقراء كما تبين لنا هو تتبع الجزئيات في الوصول    ملخص:

 يعتمد   إلى الحكم الكلي ، ولهذا قمنا بتعريف االستقراء لغة  واصطالحا ، ثم بينا إلى كم قسم ينقسم االستقراء من حيث كونه تاما وناقصا وهذا
جية  إلى حصر األفراد  ، فإذا كان هذا االستقراء مستغرقا جميع األفراد فهو تام ، وإال يكون الثاني وهو الناقص ، ثم قمنا بتوضيح  بيان ح

 االستقراء عند علماء الكالم هل هو حجة عندهم أم غير ذلك ، فتبين لنا بأن االستقراء التام هو أقوى حجية من الناقص ، ثم ختمنا البحث
 بنماذج تطبيقية عن أثر االستقراء في تكوين المسألة العقدية. 

Summary: The mabahith relied on by the scholars of speech in their reasoning, is the extrapolation, and 
extrapolation as we find is the tracking of the particles in access to the total rule, and that is why we defined 
the induction language and terminology, and then to how much section is divided extrapolation in terms of 
being complete and incomplete and this depends on If the extrapolation of all individuals is complete, 
otherwise the second is incomplete, and then we explain the statement of the authoritative induction of 
speech scientists, whether they are argument or otherwise, it shows us that the full extrapolation is the 
most authoritative of the missing, and then sealed the search In applied models on the effect of induction 
in TCO N matter Alakdah. 

 املقدمة
الحمد هلل الذي المفتتح لوجوده ، وال منقطع لجوده ، أبدع الخالئق العن مثال ساابق ، وجعل الماييات مختلفة األجنا  والحقائق ،  

ام وكمال رحمته بعباده ،إذ بعث إليهم خاتم األنبياء والرسال ، سايدنا  وشارع لنا من الرارائع والديانات ، عبعث لنا األنبياء والرسال ، وكان من تم
له  محمد صالى   عليه وسالم، ثم من اهتدى بهديه وسالك قريقته إلى يوم الدين أما بعد فمن مباحث االساتدالل دليل االساتقراء ، ويعد اساتعما

ن االساااااااتقراء أاثر إقناعا وأبين وأعرح من الح  ن ألنه ينتقل من  في العلوم الرااااااار ية أحد مصاااااااادر القواعد الكلية تأسااااااايساااااااا ، وعلى هذا فإ
من  الجزئيات إلى الكليات ، ليصااال به إلى الحكم الكلي  بما وجد من  الجزئيات ،وءناء على هذا فإن القران الكريم اساااتعمل االساااتقراء وسااايلة 

ان     ساااااتقرائي قوله تعالى   وساااااائل االساااااتدالل ، فمن اايات التي اتخذ فيها القران الكريم المنه  اال ْيف  ك  يُروْا فاي األ ْرما ُثُم انُاُروْا ك  ُقْل ساااااا
باين  { ، وعليه فإن  االسااااتقراء حاضاااار عند العلماء في كثير من مباحثهم،بل هو المسااااتند األسااااا  لعلماء الكالم  ، ولهذا فإن   (1) ع اقاب ُة اْلُمك ذ ا

يفيدهم من معرفة آراء الفرق األخرى من حيث تتبع كالمهم والغوص في أفكارهم ، مما يجعل من ذلك  االعتماد على االستقراء في علم الكالم  
ن   وضااع القواعد الرصااينة من عدم الوقوع في أفكارهم ، وءناء على هذا يجد تحديد المعايير التي يتم على أساااسااها اختيار الجزئيات المسااتقرأ  

االسااتقرائي، وعلى هذا توسااعوا العلماء في االعتماد على االسااتقراء ، مما يدل على أنه حجة عندهم  ألن ذلك في غاية األهمية لتحديد التعميم  
على  ، وله الدور في تصاااانيف العلوم الراااار ية ، كعلم الكالم والحديث والفقه واللغة  ، ولي  هذا فقس فإنه يساااااعد على تكوين القواعد العقدية  

علياه أن يعتماد على نف  الخطوات التي اعتمادهاا علمااء الفقاه في تكوين هاذه القواعاد  ، ولهاذا اتبعا    غرار القواعاد الفقهياة ، وإن علم الكالم
في هذا البحث قريقة تختلف عن  الكتابات الساابقة ، عيما يتعلق بعلم الكالم  وهي وضاع القاعد  العقدية  التي تتعلق بخصاوص الموضاوع ،  

اء الكالم ، ثم اختم المبحاث باالنتيجاة، وألهمياة هاذا الموضااااااااااااااوع في علم الكالم ، اخترت هاذا  ثم أذكر النصااااااااااااااوص النقلياة ، وتحليال كالم علما
الموضاوع وساميته  االساتقراء عند المتكلمين.وختاما فهذا عمل متواضاع بذل  عيه الجهد ، وأخلصا  له النية وعرا  في أرجائه أساعد األوقات 

عيا فهو من   وحده ، وإن أخطأت فهو من نفسااااااي ومن الراااااايطان ، وأخيرا أسااااااال    ن ألنه دراسااااااة في علم الكالم ، فإن جاء هذا العمل وا
تعالى أن يجعل عملي هذا خالصااااااااااا لوجهه الكريم ، وأن يجعله في ميزان حسااااااااااناتي ،  وأن يغفر لنا خطايانا ما  هر منها وما بطن إنه نعم 

 المولى ونعم النصير ، والحمد هلل رب العالمين.
 األول االستقراءاملبحث 

 االستقراء لغة واصطالحا املطلب األول
قبل الدخول في تفاصاااااااااايل البحث ينبغي على الباحث أن يحدد مفهوم االسااااااااااتقراء ، وما تعنيه اللفاة في مجاليها اللغوي واالصااااااااااطالحي من  

راء مرااتق من الفعل الثالثي المجرد قرى يقرو هو مصاادر الفعل المزيد اسااتقرى يسااتقرى اسااتقراء ، وإن لف  االسااتق  االسااتقراء في اللغة  معنى.
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رم  قروا ، والذي يعني التتبع لمعرفة حالة الريء المقصود ، ولهذا أشار ابن مناور عن ابن سيد في مفهوم التتبع في االستقراء  هو أقرا األ
.ويأتي االساتقراء بمعنى الجمع ، وهو  (2)أجزاء الرايء قروا واقتراها وتقراها واساتقراها يتتبعها أرضاا أرضاا وعلى هذا فإن االساتقراء هو التتبع في

،واالسااتقراء يأتي على و ن االسااتفعال ، مصاادر اسااتفعل ، وهو أحد أو ان الفعل الماضااي الثالثي (3)مأخوذ من ماد  قري يقال  قرى يقري قريا
  )) تصافح شايء من الجزئيات الداخلة تح  أمر ماالي   عرح الفارابي االساتقراء بقوله االساتقراء في االصاطال .(4)المزيد عيه ثالثة أحرح  

.وعند الغزالي هو   )) تصااااافح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يرااااامل (5)لتصاااااحيح حكم ما حكم به كلي ذلك األمر بإيجاب أو سااااالد ((
عنى كلي ، حتى إذا وجاادت في تلااك .ويعرفااه في معيااار العلم بقولااه  )) هو أن نتصاااااااااااااافح جزئيااات كثير  داخلااة تحاا  م(6)تلااك الجزئيااات ((

 .(8).وعند أرسطو  هو   )) هو أن يبرهن بأحد الطرفين أن الطرح ااخر في الواسطة موجود (((7)الجزئيات حكم  على ذلك الكلي به (( 
.أما عند علماء الغرب هو   )) عملية  (9))) الحكم على كلي بما وجد في جزئياته الكثير  ((   وذهد ابن ساااااااااينا في تعريف االساااااااااتقراء بقوله  

 .ينت  من هذه التعاريف بأن االستقراء ، هو تتبع هذه الجزئيات للوصول إلى حكم كلي .(10)ااتراح وءرهنة القضايا العامة ((
 املطلب الثاني أنواع االستقراء

 ناقص .إن االستقراء ينقسم إلى تام وناقص ن ألنه يعتمد على تعداد الحاالت واألفراد، فإذا كان التعداد مستغرقا الجميع فهو تام ، وإال فهو 
.فهو يعتمد على اسااااااااااتيعاب الكل ، (11)هو أن يعتمد على جميع الجزئيات حتى يحكم وال يترك جزء من جزئيته على الكل االسااااااااااتقراء التام    

، إذ إن نتيجة االساااااتقراء التام مسااااااوية للجزئيات الذي  دار عليه  (12)يتوصااااال بذلك إلى حكم كلي ، ولهذا نجد أن االساااااتقراء التام يفيد اليقينل
البحث .ومن المجاالت التي يساااتعمل فيها التام ، كل ما يمكن مالحاة جزئياته جميعها ن ألنه يمكن أن يتحقق التام في ذلك لكونه يساااتوعد 

 لجزئيات في ذلك الموضااوع كالقران ن ألنه محصااور يمكن انتيان على جميعه ، فلو أخذنا االسااتفهامات المتعلقة بتوحيد الرءوءية اسااتفهاماتا
.وكذلك يمكن اسااااتخدام االسااااتقراء  (13)تقرير باسااااتقراء القرآن ، واالسااااتفهام التقرير كما هو معروح هو حمل المخاقد على أن يقر عيقول بلى

 في التقسيم بأن يتبع المستقري بأنه اليدخل تح  نوع واحد ، بل تح  أقسام تح  أمر كلي كقولنا   إن عقود التوحيد ثالثة أقسام   التام
 ا ما اليصح االستدالل عليه إال بالدليل العقلي القطعي .1
 ا ما اليصح االستدالل عليه إال بالسمعي .2
 .(14)ا ما يصح االستدالل عليه باألمرين 3

ها وأما ما يتعلق بنتيجة االسااااااتقراء عيجد أن تكون يقينية ، وخصااااااوصااااااا في علم العقيد  لخطورتها ، وأما ما يتعلق باألحكام العملية عيكفي في
 . (15)الان الراجح ، فإذا كان صدق نتيجة االستقراء تاما فعلى المأمور يجد العمل به

 .(16)  )) الذي تدر  عيه بعض جزئيات أو أجزاء الريء الذي هو موضوع البحث ((المراد باالستقراء الناقص هو االستقراء الناقص   
على  إن االستقراء الناقص هو االنتقال من جزئيات إلى نتيجة كلية ، وءناء على هذا فإن االستقراء الناقص يحتوي على مقدمة و ياد ، والحكم  

الجزئيات المساتقرأ  يقتضاي ضارور  الصادق على النتيجة الكلية يكون من باب الان الاليقين ن ألن الزياد  على المقدمات التي من الضاروري  
ها تراااااامل النتيجة قد تكون صااااااادقة ، وقد تكون عك  ذلك أي غير صااااااادقة ورجوع الخطأ يرجع إلى الزياد  التي لم تتضاااااامنها المقدمات ،  أن

ام الرا ي ولهذا لم يعول عليه الغزالي ن ألنه كلما كان عدد الجزئيات المسااتقرأ  أاثر كان الان الذي يفيده االسااتقراء الناقص أقوى ،إال أن انم
 .(17)لف ذلك إذا أضيف إليه دليل منفصل يخا

اء  ولهذا فإن االسااااااااتقراء الناقص يعتمد على إثبات مبدأ السااااااااببية العامة أو ال يكفي على إثبات مبدأ السااااااااببية العامة ، وكذلك يعتمد االسااااااااتقر 
 .(18) الناقص على إثبات مبدأ التناسق واالقراد حتى يكون االستقراء الناقص ذا مصداقية من حيث النتيجة

 املطلب الثالث حجية االستقراء
، إال أن الغزالي له كالم في هذا الخصاوص ، (19)اتفق العلماء على االحتجاج باالساتقراء وخصاوصاا االساتقراء التام ، ألنه يفيد القطع واليقين  

حها في أثناء عملية االسااتقراء ، قبل الوصااول  فهو يرى أن الجزئية التي يراد االسااتدالل عليها باالسااتقراء التام إما أن يكون المسااتقرص قد تصااف
من  إلى نتيجة االسااااتقراء ، فال تكون لها أهمية في ذلك ، أو تكون خارجة عن الدراسااااة ، وعند ذلك اليعد اسااااتقراء تاما، بل هو القساااام الثاني 

عليه ن ألنه اليصااااااااالح في المباحث انلهية   .وأما موقف اامدي من دليل االساااااااااتقراء فهو اليعتمد(20)االساااااااااتقراء أال وهو االساااااااااتقراء الناقص  
الختالح قبيعة كل من الغائد والراااهد ، ولهذا يقول   )) فال يخفى أن ما حكم به على أحد المختلفين غير ال م أن يحكم به على ااخر ،  

مثال أخذا من اساتقراء جزئيات  لجوا  أن يكون من خصاائص ما حكم به عليه ، دون ااخر ، وذلك كما إذا حكمنا على اننساان بأنه ضااحك
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.ولذلك فإن اامدي اليعول عليه في مجال انلهيات ن ألنه كيف يتم (21)نوع اننسااااااان ، فإنه اليلزم مثله في الفر  المخالف له في حقيقته ((
العقل إدرااه أي الباري ، وإن قدر على إدرااه فما أغنانا عن تتبع في جزئيات أخرى في الواقع    البحث أو النار في الغائد الذي اليسااااااااااتطيع

وال   أو الرااااااااهد ولهذا نجده يقول   )) ولو قدر أن ذلك غير محال فاالساااااااتقراء ، إما أن يتناول الغائد أو لي  ، فإن تناوله فهو محل النزاع ،
ه ، بل وقع لغيره من الجزئيات فهو المحالة اساااااااتقراء ناقص ولي  بصاااااااادق كما بيناه وهذا المحيص  حاجة إلى اساااااااتقراء غيره ، وإن لم يتناول

، وعند الرا ي يكون حجة إذا أضاايف إليه دليل آخر  ن ألنه إذا لم يوجد دليل منفصاال عن االسااتقراء اليكون حجة ، وينت  من ذلك  (22)عنه((
صاااااار االعتماد على العلة المؤثر  في الحكم ، فينتقل االساااااتقراء من الان إلى اليقين ، بسااااابد ، أما إذا تبين وجود علة مؤثر  ،  (23)دليل  ني

 .(24)تلك العلة ، ويسمى باالستقراء المعلل
 وأما ما ذهد إليه الراقبي في االستقراء فإنه يفيد القطع  و صر  بذلك في مواقن منها  

ااااااااااااااا ذهد الرااقبي بأن حقوق   تعالى الترجع إلى اختيار المكلف ، فال يمكن ألحد أن يساقطها ، وال ترجع ألختيار المكلف كثير  ، ولهذا  1
 .(25)يقول   وأعالها االستقراء التام في موارد الرريعة ومصادرها

فقد العقل ارتفع التكليف ن ألن خطابات الرارع التي رءط  التكليف   ااااا إن مورد التكليف هو العقل ، وذلك ثاب  قطعا باالستقراء التام ، فإذا2
 .(26)بالعقل معدود 

  اااااااااااااااا الكالم على إثبات األحكام الكلية ، والقواعد التي تتعلق بأصااول الدين ، من المعروح أن هذه األحكام لم يقع فيها نساا  ، وإن كان ذلك3
.وعليه ذهد  ابن عاشاااااااور إلى أن االساااااااتقراء التام يفيد اليقين ، وإنما النزاع في االساااااااتقراء (27)ممكنا عقال ، وهذا مادل عليه االساااااااتقراء التام  

.ويرى ابن عاشاور إن األدلة كلما (28)الناقص ، إذ يقول   عيه أن نتيجة االساتقراء الناقص تترقي من مرتبة الان إلى الان القريد من اليقين  
الذي يفيده االساااااتقراء ، وكذلك ما يتعلق من خفاء داللة األدلة المساااااتقرأ  ووضاااااوحها ، فكلما كان     اد  في الراااااواهد المساااااتقرأ   ادت قو  العلم

ا داللة األدلة أاثر وضااااااوحا كان  نتيجة االسااااااتقراء أاثر يقينا ، وإلى قو  النص من قطعية و نية ، فإذا كان النص قطعيا كان  النتيجة حتم
 .(29)قطعية

 يف االستقراء املبحث الثاني مسائل تطبيقية
 املطلب األول اجلوهر

 .(30)الوصف بين الكمال والنقص ، فال يوصف   إال بكمال ، ولهذا قلنا   بعدم وصف   بالجوهر ن ألنه ينبئ عن األصل القاعد    
 النصوص من القران الكريم وهي على النحو االتي  

كايٌل{  قوله تعالى    .1 ْيٍء و  ل ى ُكل ا ش  ْيٍء ف اْعُبُدوُه و ُهو  ع  الاُق ُكل ا ش  ءُُّكْم ال إال ه  إااُل ُهو  خ   .(31)ذ لاُكُم ّللا ُ ر 
ُد اْلق ُهاُر { ا قوله تعالى    ُقلا  .2 ْيٍء و ُهو  اْلو احا الاُق ُكل ا ش   . (32)ّللا ُ خ 
يُر { ا قوله    .3 ْيٌء و ُهو  الُسمايُع الب صا ْثلاها ش  ما  . (33)ل ْي   ك 
ٌد   ا قوله   ُقلْ  .4 ل ْم ُيول ْد  2{ ّللُاُ الُصم ُد  1ُهو  ّللُاُ أ ح  ٌد  3{ ل ْم ي لاْد و  ل ْم ي ُكن ُلُه ُكُفًوا أ ح   .(34){{4{ و 

 تحليل كالم علماء الكالم  
عرح الباقالني الجوهر بأنه  هو   )) الذي يقبل   الجوهر في االصطال   .(35) هو األصل تقول   جوهر الريء أصله الجوهر في اللغة   

.من المعلوم أنه إذا كان هنالك قواعد كلية متعلقة بأي علم كان، سواء أاان علم   (36) من كل جن  من أجنا  االعرام عرضا واحدا(( 
تكون القواعد الكلية يكون االستقراء ،  العقيد  أو علم األصول أو غيرها من العلوم ، فإنه من المحتوم أن هنالك تحكما في جزئياته، وحيث

يجو  ولذا نجد أن قواعد علم الكالم يعتمد في تأصيله إلى مفهوم االستقراء فلو أخذنا مفهوم الجوهر وكيف تعاملوا معه نجد أنهم يقولون   ال
قد توصلوا علماء الكالم إلى معنى كلي أن نصف الباري على أنه جوهر ، معتمدين بذلك على نفي الجوهر عن   تعالى بدليل استقرائي، ف

ن  وهو نفي الجوهر عن   تعالى معتمدين على ذلك  لو كان الباري جوهرا ، لم يخلن إما أن يكون جوهرا كالجواهر أو ال يكون كالجواهر فإ
 اان األول فهو محال لوجوه خمسة   

ن ، فلو كان األول يلزم من ذلك اشتراك جميع الجواهر في وجوب الوجود  إن وجوده إما أن يكون واجبا أو يكون الريء الثاني وهو انمكا  -1
لذاتها من حيث اشااااااتراك الضاااااارور  ، عيما يتعلق بمعنى الجوهرية ، وهذا الراااااايء محال ، وإن كان الثاني يلزم من ذلك أن يكون قابال للحد   

 ر هو مفروم في واجد الوجود لذاته  .وكذلك قابال للعدم ، وهذا من حيث التصور العقلي خالح الفرم ، إذ التصو 
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من تتبع الجزئيات عيما يتعلق من كونه قابال للتجزئة أو ال يكون كذلك ، فإن كان األول لزم من هذا التصااااااااور أن يكون جسااااااااما مركبا ،    -2
ا ينطبق على مفهوم الجوهر الفرد  وهذا الرايء محال على   تعالى ، وإن كان الثاني فإنه يلزم من هذا التصاور الحقار  وكذلك الصاغر ، وهذ

 ، و  تعالى يتنزه عن ذلك  . 
إن تتبع الجزئيات من خالل تعلق األعرام بذاته المتعاقبة عليه، أو اليكون هذا الرااااايء عيما يتعلق من كونه قابال لها ، فإن كان األول    -3

تناع على كل الجواهر من حيث الضرور  ، وذلك باالشتراك من حيث فهذا الريء ال يجو  لكونه محال للحواد  ، وإن كان الثاني يلزم منه ام
 المعنى ، وهذا بخالح الواقع الحسي .

  إن يكون الرايء من قبيل التحيز ، بأن تكون ذاته أنها ها هنا أو ها هنا ، وهذا الرايء محال على   تعالى ، وإن كان المعنى الثاني ،  -4
 جواهر فهذا محال. وهو كونه غير متحيز عيما يتعلق بال

لو فرضااااانا أنه جوهرا كالجواهر ، لما كان هنالك منطق لوجود غيره ، من حيث العلية والمعلولية من كون الجوهر بأنه اليكون معلوال أو    -5
قريق  ولهاذا اليجو  أن نصااااااااااااااف البااري باأناه جوهر ، وذلاك عن.  (37)يكون عك  ذلاك من كوناه معلوال لرخر ، وكال في هاذا المعنى محاال 

المنطوق اللغوي ، إذ أن الجوهر في اللغة هو  بار  عن األصاااااااااال ، وذلك ساااااااااامي الجزء الذي اليتجزأ جوهرا ن ألنه أصاااااااااال المركبات ، ومن 
المعلوم في علم الكالم أن   تعاالى لي  باأصااااااااااااااال المركباات فلم يكن جوهرا ، وقبيعاة الجوهر هو كوناه متحيزا ، وإناه اليخلو من حركاة أو  

ولهاذا يكون حاادثاا ، وهاذا بخالح مفهوم القادم ، وإن   تعاالى قاديم، كماا هو مقرر عناد علمااء الكالم  ، فال يكون جوهرا ، ولهاذا  سااااااااااااااكون ، 
ولهذا يقول صاااااااحد تبصاااااار  األدلة   )) و   .  (38)اليجو  أن نصااااااف الجوهر بكونه قائم بالذات بل يجو  أن نصاااااافه بأنه ينبئ عن األصاااااال

وذلك ألن المؤتلف أو ماله  ،   (39)وتعالى يساااتحيل تركبه الى غيره ليصااايرا جساااما فلم يكن أصاااال يتركد منه الجسااام فلم يكن جوهرا((سااابحانه 
ليف األبعاد الثالثة ، عيما يتعلق بالجساااام ، ذلك مسااااتحيل على   تعالى كما هو مقرر عند علماء الكالم ، عيما يتعلق بمعنى الجساااام من التأ

إن حكم علماء الكالم ، عيما يتعلق بالجوهر ، بأنه ال يجو  أن نصاااف  النتيجة   .  (40)وإن هذه األشاااياء هي من صااافات الحدو    والتركيد ،
الباري على أساااا  أنه جوهر ، وهذا الحكم إنما توصااالوا إليه عن قريق تتبع الجزئيات من حيث كونه أي الجوهر قابال للحد  ، وكذلك عيما 

من أجزاء ، وأنااه ال يخلو من حلول األعرام عيااه ، فنجااد أنهم حكموا عليااه حكمااا كليااا بعااد تتبع هااذه الجزئيااات بااأنااه ال يتعلق بكونااه يتكون  
 .(41)يجو  أن نطلق على   تعالى بأنه جوهر 

 املطلب الثاني الوجوب
  (42) االستدالل به ، فمن األدلة التي يجو  االستدالل بها دليل الوجوب  كل دليل اليوجد إثبات وجود   ، اليجو القاعد    

 النصوص من القران والسنة النبوية  وهي كما يأتي 
ارا و اْلُفْلكا اُلتاي ت ْجراي فاي اْلب ْحرا بام ا ي نف    إانُ ا قوله تعالى     1 ْلقا الُسم او اتا و األ ْرما و اْختاال حا الُلْيلا و الُنه  م ا أ نز ل  ّللا ُ مان   فاي خ  الُسم اء ُع الُنا   و 

آُبةٍ  ا مان ُكل ا د  ء ُث فايه  ا و  را ب ْين  الُسم اء و األ ْرما اي اٍت ل اق ْوٍم ي ْعقاُلون  {مان ُماء ف أ ْحي ا باها األْرم  ب ْعد  م ْوتاه  خ ا ابا اْلُمس  ت ْصرايفا الر اي ا ا و الُسح    (43) و 
ين  ت ْدُعون  مان ُدونا ّللُاا ل ن ي ْخلُ 2 ُعوا ل ُه إاُن اُلذا ا الُناُ  ُضراب  م ث ٌل ف اْست ما ْيًئا  ُقوا ُذب اًباا قوله تعالى     ي ا أ يُّه  ل وا اْجت م ُعوا ل ُه و إان ي ْسُلْبُهُم الذُّب اُب ش  و 

ُعف  الُطالاُد و اْلم ْطُلوُب{ ْنُه ض   . (44)اُل ي ْست نقاُذوُه ما
3} ارا أ ف ال  ت ْعقاُلون  ُح الُلْيلا و الُنه  ل ُه اْختاال  ُيمايُ  و  تعالى    أ ل ْم ت ر  أ ُن ّللُا  أ نز ل  مان  الُسم اء م اء ف أ ْخر ْجن ا .قوله  (45) ا قوله تعالى    و ُهو  اُلذاي ُيْحياي و 

ا و غ ر ابايُد ُسوٌد  ُحْمٌر مُّْخت لاٌف أ ْلو اُنه  ٌد بايٌض و  ب الا ُجد  مان  اْلجا ا و   . (46){باها ث م ر اٍت مُّْخت لاًفا أ ْلو اُنه 
صلى   عليه وسلم يوم افتتح مكة   )) الهجر  ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم ،  ا عن ابن  با  رضي   عنهما قال   قال النبي  4

ي ، ولم  فانفروا ، فإن هذا بلد حرم   يوم خلق السموات واالرم ، وهو حرام بحرمة   إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال عيه ألحد قبل
 إلى يوم القيامة ، ال يعضد شوكه ، وال ينفر صيده ، وال يلتقس لقطته إال من عرفها ، وال  يحل لي إال ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة   

لم يرتغل علماء الكالم عن حقيقة الذات انلهية ، وذلك العترافهم بالعجز عن الوصول إلى  تحليل كالم علماء الكالم  .  (47)يختلي خالها((
يعلمه عن ذاته تعالى هو الوجود وما يتعلق به كالصفات ، ومن المعلوم أن ما يتوصل به اننسان الحقيقة انلهية ن ألن ما يستطعيه البرر أن  

ذا  من معرفة الصفات التوجد العلم بحقيقة الذات ، وهذا ما عليه جمهور المحققين إال بعض مراي  المعتزلة ، حينما يتكلمون عن مائية ، وله
المائية إلى   تعالى ، ولهذا كانوا يعدلون إلى لف  الخاصية ، لكن المتكلمين وإن كانوا تحاشوا    نجد االشاعر  والماتريدية يتحاشون عن نسبة

الى  عن الكالم عن ذات الباري لكنهم لم يروا بأسا في الكالم عن إثباته أو االستدالل على وجوده ، ومن هذه األدلة على إثبات وجود   تع
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الكالم على االستقراء في إثبات دليل الوجوب ن ألن موجدهذا الكون إما أن يكون واجبا أو مستحيال أو هو دليل الوجوب ، فقد اعتمد علماء  
زئيات  ممكنا ن ألن كل أمر البد أن يتصف بواحد من األمور الثالثة ، والرابع لها اعتمادا على االستقراء ن ألن علماء الكالم حينما تتبعوا ج

ى ثالثة أقسامن ألن المستقري حينما تتبع الجزئيات توصل إلى أنها التدخل تح  نوع واحد، وإنما هي أقسام  الحكم العقلي وجدوا إنها تعود إل
تح  أمر كلي وهو الحكم العقلي ن ألن الريء إما أن يكون اليحتمل إال الثبوت ، وهذا اليصح في العقل نفيه ، أو اليصح في العقل ثبوته 

لثبوت والنفي معا ، وهذا الدليل ينطبق عليه االستقراء التام ، وءناء على هذا فال يجو  أن يكون موجد  بل اليحتمل إال النفي ، أو يحتمل ا
العالم مستحيال ن ألن المستحيل اليتصور وجوده مطلقا ، كما اليجو  أن يكون موجد العالم ممكنا ن ألن الممكن اليوجد إال إذا وجد سبد 

نا فعندئذ يحتاج إلى سبد آخر وهكذا حتى يلزم منه الدور والتسلسل وكالهما باقل ، ولما ثب  أن وجوده ، وقبيعة هذا السبد إن كان ممك
 .(48) موجد العالم لي  بمستحيل وال بممكن ، وجد أن يكون موجد العالم واجد الوجود 

هو ثبوت هذا الدليل للباري ساااااابحانه وتعالى، بعد إن انتفى عنه تعالى االسااااااتحالة ، وكذلك عيما يتعلق بكونه ممكنا ، وهذه التقاساااااايم النتيجة  
 الثالثة إنما هو نات  عن قريق االستقراء .

 املطلب الثالث التوحيد
النصوص من القران والسنة  .(49) نفي  إذا لم نثب  له التوحيد ن ألصبح التضاد في الفعل من حيث إثبات أو  القاعد   

 النبوية وهي كما يأتي 
يُم{ا قوله تعالى   1 ٌد اُل إال ه  إااُل ُهو  الُرْحم ُن الُرحا  . (50) و إال ُهُكْم إال ٌه و احا
ُفون  { ا قوله تعالى  2 ان  ّللُاا ر ب ا اْلع ْرشا ع ُما ي صا ت ا ف ُسْبح  د  ٌة إااُل ّللُاُ ل ف س  م ا آلاه  ان  فايها  .( 51)  ل ْو ك 
ل ع ال  3 ل ق  و  ْن إال ٍه إاًذا ُلذ ه د  ُكلُّ إال ٍه بام ا خ  ُه ما ان  م ع  م ا ك  ل ٍد و  ذ  ّللُاُ مان و  ُفون  {ا قوله تعالى م ا اُتخ  ان  ّللُاا ع ُما ي صا ل ى ب ْعٍض ُسْبح   . (52) ب ْعُضُهْم ع 
م ْثو اُاْم {ا قوله تعالى     ف اْعل ْم أ ُنُه ال  إال ه  إااُل ّللاُُ 4 ُلب ُكْم و  ّللُاُ ي ْعل ُم ُمت ق  لاْلُمْؤماناين  و اْلُمْؤمان اتا و   . (53) و اْست ْغفاْر لاذ نباك  و 
ٌد  5 ل ْم ُيول ْد  2{ ّللُاُ الُصم ُد   1ا قوله تعالى     ُقْل ُهو  ّللُاُ أ ح  ٌد  3{ ل ْم ي لاْد و  ل ْم ي ُكن ُلُه ُكُفًوا أ ح   . (54){{4{ و 
،    ا عن ابن عمر ، أن رسول   صلى   عليه وسلم قال  )) أمرت أن أقاتل النا  حتى يرهدوا أن الإله إال   ، وأن محمدا رسول  6

ل كالم علماء  تحلي.(55)ويقيموا الصال  ، ويؤتوا الزكا  ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحق انسالم ، وحسابهم على   ((
هو واحد في ذاته القسيم له إي أن محد  العالم لي  مركبا من أجزاء أو   قسم علماء الكالم  التوحيد إلى ثالثة أنواع   توحيد الذات    الكالم  

أن نصفه بأنه جسم كسائر األجسام المركبة ن ألن التركيد في حقه محال ، فال يكون تعالى جسما إذ لو كان جسما   أعضاء ن ألنه اليجو 
 لزم افتقاره إلى المخصص والمكان والمقدار وإلى التحيز والجهات عيكون بذلك حادثا ، واليجو  أن نصفه بأنه صغير أو كبير ألنهما أمران

 توحيد الصفات  .  (56) لجرمية ، وكل ما أدى إلى الجرمية فهو مستحيل عليه تعالى لما يؤدي إليه من الحواد   نسبيان وكذلك أنه من عوارم ا
ن أما توحيد الصفات فقد ذهد المتكلمون إلى أنه الشبيه له في صفة من صفاته ، وعليه فال يتصف أحد غيره بقدر  وال بإراد  وال بغيرهما م

ا اليراركه احد فيها ن ألن صفاته تعالى تابعة لمرتبة الوجود ، ووجود   تعالى واجد ووجود غيره جائز صفات انلويية ، بل هو متفرد به
هو أشهر األنواع عند المتكلمين ،    توحيد األفعال .(57) فال يمكن أن تكون صفة غيره مماثلة لصفته أصال بناء على اختالح مرتبة الوجود  

في أفعاله ال شريك له فيها ، وأشهر ما قدمه المتكلمون بذلك هو دليل التمانع ، وقبيعة هذا الدليل الذي  ويقصد به عند المتكلمين بأنه واحد  
ُفون  {استنبطوه من قوله تعالى       ان  ّللُاا ر ب ا اْلع ْرشا ع ُما ي صا ت ا ف ُسْبح  د  ٌة إااُل ّللُاُ ل ف س  م ا آلاه  ان  فايها ان للعالم آلهان  ، حيث نجد أنه لو ك(58)ل ْو ك 

ن  ألمكن أن يحصل بينهما تمانع وتغالد بأننا لو فرضنا بأن احدهما أراد حركة  يد وااخر سكونه فعندئذ ينت  من ذلك عد  احتماالت فإما أ
عاجز  يحصل مرادهما جميعا وهذا محال ن ألنه يستلزم الجمع بين الضدين أو يحصل مراد احدهما عيكون الذي حصل مراده إلها وااخر  

.فال تأثير في هذا الكون    (59)اليصلح كونه إلها ، وإما أن ال يحصل مرادهما جميعا فيلزم عجزهما والعاجز كما هو معروح اليصلح كونه إلها
الريء من   إال بقدر    تعالى ، وءهذا نعرح أنه التأثير للسكين في القطع ن ألن   تعالى يخلق أسباب عادية عندها البها ، وقد يخلق   

وءهذا توصلنا إلى أقسام التوحيد الذي ذكره المتكلمون إلى أقسام ثالثة هو اعتمادهم بذلك على االستقراء    النتيجة .  (60) غير أقران السبد به  
أن  حينما تتبعوا الجزئيات  عيما يخص الباري سبحانه وتعالى عن الطريق القران والسنة والعقل فإنهم قد حكموا بعد تتبع هذه الجزئيات إلى  

خص الباري سبحانه وتعالى ، وإن له صفات تختلف عن صفات البرر ، وإن له أفعاال في هذا الكون اليراركه هنالك ذاتا ليس  مركبة ، وهي ت
 احد فيها.
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 املطلب الرابع الصفات
 (61)    كل صفة التتضمن كماال ، اليوصف   بها ، ولهذا قلنا   يستحيل عليه أن يتصف الباري بصفات النقص القاعد  

 لسنة والنبوية  وهي كما يأتي النصوص من القران وا
يُّ اْلق يُّوُم {1  .( 62)ا قوله تعالى     ّللا ُ ال  إال ه  إااُل ُهو  اْلح 
بايُر {2 كايُم اْلخ  اد  ا و ُهو  اْلح   . (63)ا قوله تعالى    ع الاُم اْلغ ْيدا و الُره 
ء اك  ذاي 3 ْار اما {ا قوله تعالى     ت ب ار ك  اْسُم ر  لا و اْنا ال   . (64)اْلج 
ُن اْلع زا 4 ْيما ُن اْلُمه  ُم اْلُمْؤما ان  ّللُاا ع ُما ُيْرراُكون  {ا قوله تعالى    ُهو  ّللُاُ اُلذاي ال  إال ه  إااُل ُهو  اْلم لاُك اْلُقدُّوُ  الُسال  ُباُر اْلُمت ك ب اُر ُسْبح   . ( 65)يُز اْلج 
ٌد  ا قوله تعالى     5 ل ْم ُيول ْد  2{ ّللُاُ الُصم ُد   1ُقْل ُهو  ّللُاُ أ ح  ٌد  3{ ل ْم ي لاْد و  ل ْم ي ُكن ُلُه ُكُفًوا أ ح   . (66){{4{ و 
ا عن أبي هرير  رضي   عنه   أن رسول   صلى   عليه وسلم قال   ))إن هلل تسعة وتسعين اسما مائة إال واحدا ، من احصاها دخل  6
اتفق العلماء على أنه يجد في حق   تعالى اتصافه بكل كمال، ويستحيل في حقه تعالى أن يتصف تحليل كالم علماء الكالم  .  (67) نة ((الج

م  بأي صفة تدل على النقص التي ال تليق به تعالى ، ومن خالل المنه  االستقرائي لدى علماء الكالم المتعلقة بالصفات   تعالى هي تنقس
 الثة أقسام   على ث

.وسمي  نفسية ن ألنها تدل  (68)اااااااااا الصفة النفسية  وهي الوجود وهي  صفة ثبوتية يدل الوصف بها على وجود الذات دون معنى  ائد عليها 1
 والوجود ينقسم عند علماء الكالم إلى قسمين  . (69)على الذات دون شيء  ائد عليها أي كون الريء موجودا

 ا وجود ذاتي  يقصد به عند علماء الكالم هو ما كان المتصف به غير مفتقر في االتصاح به إلى علة تؤثر عيه الوجود .1
 .(70)ا وجود تبعي   ما كان المتصف به مفتقرا في االتصاح به إلى علة تؤثر عيه الوجود 2

وده إلى علاة تؤثر عياه الوجود ، وهاذا الوجود هو الوجود الكاامال ، وهو  ولهاذا فاإن   تعاالى من القساااااااااااااام الاذاتي أي إناه تعاالى ال يفتقر في وج
ءُُّكْم ال الاُق   اليكون إال هلل وحده ساااااابحانه.نجد من هذا  أن علماء الكالم  قد تتبعوا هذه الصاااااافة من خالل قوله تعالى   ذ لاُكُم ّللا ُ ر  إال ه  إااُل ُهو  خ 

ل ى ْيٍء ف اْعُبُدوُه و ُهو  ع  كايٌل{  ُال ا شاااااااا  ْيٍء و  ارا و اْلُفْلكا اُلتاي  (71)ُكل ا شاااااااا  م او اتا و األ ْرما و اْختاال حا الُلْيلا و الُنه  ْلقا السااااااااُ .ومن قوله تعالى     إاُن فاي خ 
أ ْحيا ا بااها األْرم   اء فا  اء مان ماُ ما  ا أ نز ل  ّللا ُ مان  السااااااااااااااُ ما  ا ي نف ُع النُاا   و  رايفا الر ايا ا ا ت ْجراي فاي اْلب ْحرا باما  ت صااااااااااااااْ آبُاٍة و  ل ا د  ا مان كاُ ءا ُث فايها  ا و  د  م ْوتاها   ب عاْ

م اء و األ ْرما اي اٍت ل اق ْوٍم ي ْعقاُلون  { را ب ْين  الساااُ خ ا ابا اْلُمسااا  ح  .فتدل هذه اايات وغيرها عن قريق تتبع النصاااوص القرآنية على أنه تعالى (72)و الساااُ
التي اليرااااااركه فيها غيره، إذ إن علماء الكالم بعد تتبع هذه الصااااافة توصااااالوا من أن الوجود هو نف  الذات ، وإن    متفرد بهذه الصااااافة األ لية

ن الوجود من الصااااااااااافات الواجبة هلل تعالى ، دون معنى  ائد عليها ، والدليل المنطقي على إثبات هذه الصااااااااااافة هو افتقار العالم كله إليه ، وم
 .   (73)واجد الوجود وجد افتقار العالم إليه فهو

هو عدم احتياجه تعالى في وجوده إلى غيره   القدم  ااااااا الصفات السلبية  وهي القدم ، البقاء ، الوحدانية ، المخالفة للحواد  ، القيام بالنف  .2
، فالقدم عند المتكلمين هو القدم    فالقدم بالنسبة إلى   تعالى اليعني قول المد  من الزمن.(74)، فوجوده سبحانه ال أول له أي لم يسبق بعدم 

.وذهد اامدي بأن (75)الذاتي الذي ال أول لوجوده ، وهذا هو المقصاااود بالنسااابة إلى   تعالى ال المعنى األول فهو مساااتحيل في حقه تعالى 
.ولهذا أشاار القاضاي عبدالجبار بأن القديم   )) هو ما ال أول  (76)القدم لي  نعتا وجوديا أو وصافا حقيقيا بل حاصاله يرجع إلى سالد األولية 

لمتقدم في الوجود على  .وءناء على هذا فإن القديم هو ا(77)لوجوده ، و  تعالى هو الموجود الذي ال أول لوجوده ، ولذلك وصاااااااااافناه بالقديم ((
  شااااااااااريطة المبالغة ، وهذا هو موقف علماء الكالم من هذه الصاااااااااافة ، ولهذا نجد امام اهل الحقيقة جنيد البغدادي يقول  )) اليعرح   إال  

، إذ الواساااااااطة بينهما ، ولو أما دليل العقلي على قدم الباري سااااااابحانه وتعالى هو لو لم يكن قديما لكان حادثا الدليل العقلي على القدم .(78)((
لسال ،  اان تعالى حادثا الفتقر إلى محد  ، ولو افتقر لمحد  الفتقر محدثه الى محد  وهكذا ، النعقاد المماثلة بينهما ، فيلزم الدور أو التسا

ه وهو عدم كونه قديماا محااال ،  وكالهماا محاال فماا أدى الياه ، وهو افتقااره لمحاد  محاال ، فماا ادى الياه وهو كونه حادثا محاال ، فماا أدى عليا
إن هذه الصاااافة قد ثب  هلل تعالى من خالل اسااااتقراء  .(79)ولهذا اسااااتحال عدم كونه قديما ثب  بذلك ضااااده وهو كونه قديما وهذا هو المطلوب 

ُر و   ْيٍء النصاااااوص القرانية واحاديث المصاااااطفى صااااالى   عليه وسااااالم فنجدها في قوله تعالى    ُهو  اأْل ُوُل و اْاخا ُن و ُهو  باُكل ا شااااا  الُااهاُر و اْلب اقا
لايٌم { .وقوله صااااااالى   عليه وسااااااالم   )) كان   ولم ين شااااااايء غيره ، وكان عرشاااااااه على الماء ، وكتد في الذكر كل شااااااايء ، وخلق  (80)ع 

الصااافة من حيث عدم احتياجه تعالى في وجوده الى  .حيث نجد أن علماء الكالم ، تتبعوا هذه الجزئيات المتعلقة بهذه (81)الساااموات واألرم((
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غيره ، وإن تصااااااور هذه الصاااااافة اليعني قول المد  من الزمن ، وكذلك إن هذه الصاااااافة تعني ساااااالد االولوية عنه تعالى فحكموا عليها حكما 
وذهد األشااااااعري بأن البقاء صاااااافة   .(82)هو عدم لحوق الفناء بذاته تعالى ، وهواسااااااتمرار الوجود وعدم  واله   البقاء  اليابأن له صاااااافة القدم .

.واختار الجويني أن  (83)ثبوتية كالقدر  ، وقال القاضاي ابو بكر وإمام  الحرمين والرا ي إن البقاء صافة نفساية ، وعند الجمهورهي صافة سالبية  
إذا لم يساااالك هذا المساااالك للزمنا أن    البقاء  يرجع الى نف  الوجود المسااااتمر من غير مزيد معنى ، وعلل الجويني في ذلك بأن العقل يرى أنه

قدرنا   نصف الصفات األ لية بكونها باقية ، ثم نثب  لها بقاء ويجر بنا من ذلك إلى هذا القول الى قيام المعنى بالمعنى ، ثم يقول الجويني لو
ساااااالبية ن ألن من ثب  قدمه اسااااااتحال    .وذهد الماتريدية إلى أن صاااااافة البقاء صاااااافة(84)بقاء قديما للزمنا أن نصاااااافه ببقاء ثم يتساااااالساااااال القول  

.وءناء على هذا لو لم يكن سابحانه وتعالى واجد البقاء لجا  عليه الفناء ، ولو جا  عليه الفناء الساتحاله عليه القدم ن ألن من جا   (85)عدمه
ه وجد قدمه ، ينت  من ذلك إنه له  عليه العدم اسااااااااتحال عليه القدم ، وقد ثب  أنه تعالى قديم أذن يسااااااااتحيل عليه العدم ، وإذا اسااااااااتحال عدم

 .(86)البقاء واستحال عليه الفناء 
يفهم من هذا أن تكون هذه الصفات كلها قديمة هلل تعالى ، إذ لو كان شيء منها حادثا للزم أن ال يعرى عنه أو عن االتصاح بضده الحاد   

ْجُه   من خالل النصاااوص القرآنية فوجدوها في قوله تعالى      وهذا على   تعالى مساااتحيل.ولهذا فإن علماء الكالم تتبعوا هذه الصااافة ي ْبق ى و  و 
ْار اما { لا و اْنا ال  ءا اك  ُذو اْلج  ُه الْ (87)ر  ُه لا  ْجها  الااٌك إااُل و  ْيٍء ها  لُّ شاااااااااااااا  ر  ال  إالا ه  إااُل ُهو  كاُ ا آخ  ها تُ .وقولاه تعاالى     و ال  تا ْدُع م ع  ّللُاا إال هاً ُعون  ُحْكُم و إال ياْ ْرج 

الكلي الذي حكم عليه علماء الكالم بخصااوص  .وغير ذلك من النصااوص القرانية التي تدل على هذه الصاافة التي اتصااف   بها.فالحكم(88){
دم ، وقد  صااافة البقاء هو عدم لحوق الفناء عليه ، إذا لم يكن هلل تعالى صااافة البقاء لجا  عليه الفناء ، وإذا جا  عليه الفناء اساااتحاله عليه الق

م على هذه الصاااااافة بأنهم لم يتركوا جزئية من  ثب  كما تقدم أن له هذه الصاااااافة ، عيسااااااتحيل عليه العدم ، من المالح  كيف حكم علماء الكال
يقصااااااااااد   الوحدانية  جزئيات هذا الموضااااااااااوع إال وتكلموا عليها سااااااااااواء كان نقليا كما تقدم او عقليافحكموا عليها حكم كلياال يكون عيه شااااااااااك .

.فالتوحيد هو أن صااااااااااااانع العالم جل  (89)بالوحدانية عند علماء الكالم هو أن   تعالى واحد في ذاته ، واحد في صاااااااااااافاته ، واحد في أفعاله  
عالى ،  قدرته واحد أحد إي أنه لي  مع الباري إله ساااواه، ثم وصااافوا الباري بالعدد في تعريفهم بالواحد إنما قصااادوا بذلك هو نفيهم الترااابيه له ت

وتعالى لي  كال قابال للتجزء ، وال كليا  أي إنه سااااااابحانه  الدليل العقلي على الوحدانية . (90)وكذلك أنه لي  معه من يساااااااتحق انلويية ساااااااواه 
يندرج تح  هذا المفهوم أفراد وأعداد ، فلو صااااااااح أنه تعالى موصااااااااوح على أنه مركد من أجزاء السااااااااتلزم من ذلك أن يكون عاجزا بنفسااااااااه 

قسام علماء الكالم التوحيد على  .ولهذا (91)محتاجا إلى غيره ، ولي  هذا فقس بل يكون تعالى مراابها للحواد  ،وذلك باقل في حق   تعالى 
 ثالثة أقسام من خالل اعتمادهم على االستقراء وهو كالنحو ااتي  

 ا توحيد الذات ويقصد به هو  واحد في ذاته القسيم له ، وهو نفي عنه تعالى الكم المتصل الذي هو التركيد ، وكذلك الكم المنفصل الذي 1
صافاته ، وهو نفي عنه تعالى الكم المتصال الذي هو تعدد صافتين من جن  واحد ، وتنفي اااااااااااااااا توحيد الصافات هو الشابيه له في صافة من  2

 عنه كذلك الكم المنفصل الذي هو إثبات صفة لغيره تعالى من حيث ترابه الصفة.
تعالى من حيث انيجاد اااا توحيد األفعال هو واحد في أفعاله الشريك له فيها ، وهو نفي عنه تعالى الكم المنفصل يقصد به إثبات فعل لغيره 3

ٌد  . إن معنى الوحدانية نجدها بعد تتبع هذه الصااااافة من القرآن الكريم  في قوله تعالى    (92)والخلق   م ُد  1ُقْل ُهو  ّللُاُ أ ح  { ل ْم ي لاْد  2{ ّللُاُ الصاااااُ
ل ْم ُيول ْد   ٌد {3و  ل ْم ي ُكن ُلُه ُكُفًوا أ ح  ُرون   .وكذلك في قوله  (93){ و  ًة م ان  اأْل ْرما ُهْم ُينرااااااااااا ُذوا آلاه  ٌة إااُل ّللُاُ  21تعالى      أ ما اُتخ  م ا آلاه  ان  فايها { ل ْو ك 

ُفون    ان  ّللُاا ر ب ا اْلع ْرشا ع ُما ي صاااا ْبح  ت ا ف ساااُ د  أ ُلون  {22ل ف سااا  ُل و ُهْم ُيساااْ أ ُل ع ُما ي ْفع  م ا .وايضاااا في قوله تعا(94){ ال  ُيساااْ ل ٍد و  ذ  ّللُاُ مان و  لى     م ا اُتخ 
ان  ّللُاا ع ُما ْبح  ل ى ب ْعٍض سااااُ ُهْم ع  ل ع ال  ب ْعضااااُ ل ق  و  ْن إال ٍه إاًذا ُلذ ه د  ُكلُّ إال ٍه بام ا خ  ُه ما ُفون  {  ا ان  م ع  .فنجد أن معنى التوحيد له تأصاااايل من (95)ي صااااا

المخالفة للحواد   المخالفة للحواد  هي مغايرته ص القرانية ، فحكمنا على مفهوم التوحيد حكما كليا.اتاب   تعالى حينما اساااااتقرئنا النصاااااو 
.ولهذا يقول الغزالي   )) الواحد قد يطلق ويراد به أنه اليقبل القساااااامة أي ال كمية له وال أجزاء ، وال مقدار (96)تعالى ، وعدم مماثلته لمخلوقاته
.ثم إنه تعالى جل  (97)المصاااححة للقسااامة ، فأنه غير قابل لالنقساااام، وقد يطلق ويراد به أنه الناير له في رتبته((والباري بمعنى سااالد الكمية 

تحصاال ثناؤه اليراابه العالم  بوجه من الوجوه ، ولهذا اسااتحال وصااف   تعالى بالصااور  واللون والطعم والرائحة أما ما يتعلق بالصااور  ف نها 
ختالح التركيد، كما هو موجود في صاااااااااااااور  السااااااااااااايف من حيث االختالح عبطل القول بالصاااااااااااااور  لبطالن القول  عن التركيد ، وتختلف با

.فلو صاااح اتصاااافه بها لكان  تلك الصاااحة هي من لوا م ماهيته ، فيلزم من (98)بالتركيد ، وكذلك باقي األشاااياء من اللون والطعم والرائحة    
ن صحة اتصافه بها أ ال يتوقف على صحة وجودها أ ال ، وذلك كما هو مقرر محال ن ألن  ذلك حصول تلك الصحة أ ال لكن هذا محال ن أل
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.وكذلك من األمور التي يخالف بها الباري تعالى هو الطبيعة (99)األ ل  بار  عن نفي األولية والحدو   بار  عن ثبوتها والجمع بينهما محال  
 .(100) ن ألن هذه الطبيعة مقهور  البد لها من قاهر وجابر

 الدليل العقلي على أنه تعالى مخالفا للحواد   
ولو كان مماثال لها لكان حادثا ، وهذا يعني أنه محتاجا الى   اااااااااااااااااإن الدليل العقلي على أنه تعالى مخالفا للحواد  هو أن يكون مماثال لها ،1

 محد  يحدثه ، وهذا باقل بسبد التسلسل.
 .(101)ا هنالك دليل أخر أنه تعالى لو ثب  له القدم استحال عليه العدم ، وهذا ثاب  له تعالى أي القدم2

 المخالفة للحواد  تنفي عن   بعض األشياء ولوا مها  
 ولوا مها األرءعة وهي التركيد ، التحيز، الحدو  ، وكذلك قبول األعرام كالمقادير.ا الجرمية 1
ااااااااااااااااااااااا العرضاااااااااية ولوا مها األرءعة وهي الحدو  ، عدم قيامه بالنف  ، ووجوب قيامه بغيره ، وانقدامه في الزمان الثاني بناء على القول بأن  2

 العرم اليبقى  مانين، وهذا كله اليجو  في حقه تعالى.
 الكبر وال مها الكبر. ا3
 ا الجزئية وال مها الصغر.4
ااا الجوهرية اليجو  أن نصف   بالجوهر ن ألن الجواهر ال تنفك عن المحدثات من األعرام وما يتعلق بها من التجسيم ، والباري اليجو  5

م او اتا و اأْل ْرما  ن قوله تعالى       .والداللة على هذه الصافة كما هو معلوم  مأخوذ عن قريق االساتقراء م(102)عليه شايء من ذلك ُر الساُ ف اقا
ْيٌء و ُهو  ا ْثلاها شاااا  ما ُؤُكْم عايها ل ْي   ك  اما أ ْ و اًجا ي ْذر  مان  اأْل ْنع  ُكْم أ ْ و اًجا و  ْن أ نُفسااااا ل  ل ُكم م ا ع  يُر {ج  مايُع الب صااااا ل ْم ي ُكن ُلُه ُكُفًوا (103)لسااااُ .وقوله تعالى     و 

ٌد{ ، فنجد  أن   تعالى لي  بجساااااام يتألف من أبعام وال تعرم له ساااااابحانه عوارم النقص ، فلو كان   تعالى مماثال للخلق في  (104)أ ح 
عقل، ذاته وصافاته ، وأفعاله ، لما كان خالقا ، واجد الوجود لذاته ، وهذا المعنى مساتفاد من اساتقراء النصاوص القرانية ، وكذلك ما يتصال بال

 هو كونه تعالى  غني عن موجد يوجده ، ومخصااص يخصاصاه    القيام بالنف حكوا علماء الكالم بأنه تعالى يجد أن يكون مخالفا للحواد .ف
.إن إثبات هذه الصااافه عند علماء الكالم دليل واضاااح في الرد على منه  النصاااارى القائلين  (105)فهو رب كل شااايء، وهذا هو القيام بالنف   

 .(106)يره ، فهو تعالى قائما بنفسه ، أي ذاتا اليفتقر إلى محل ، فهو تعالى اليفتقر في وجوده إلى أمر آخر غير وجوده بجوا  إتحاده بغ
ومحل  الى مخصص  تعالى  استغنائه  على  مفهوم الدليل  بأن  تعالى،  قدمه  ووجوب   ، تعالى  قدمه  هو وجوب  تعالى  استغنائه  على  الدليل 

خصص اليكون إال حادثا ، وهذا بخالح القديم ، وقد ثب  عند علماء الكالم من خالل  االدلة النقلية  المخصص يستلزم الحدو  ن ألن الم
والعقلية على قدمه تعالى ، أما استغناؤه عن المحل بمعنى أنه يستحيل أن يكون صفة أي معنى من المعاني ، فلو كان صفة لم يتصف بها 

و كان صفة للزم أن تقوم بمحل الستحالة قيام الصفة بنفسها وذلك باقل لقيام ذلك المحل إلى  أي صفات المعاني ، وهي واجبة هلل تعالى ، ول
 .(107) إلها مثله ،فينت  من ذلك تعدد االهة، وهذا باقل  فثب  عدم افتقاره إلى محل

 اما ما يتعلق بالموجودات فهي ارءعة أقسام   
 الى. ا غني عن المحل والمخصص، وهذا ما يتعلق بذات   تع1
 ا مفتقر إليهما ، وهو ما يتعلق بالصفات الحدو  . 2
 ا مفتقر إلى المخصص دون مايتعلق بالمحل ، وهي ما يتعلق باالجرام.3
 .(108)ا قائم بمحل وال يحتاج لمخصص ، وهذا مايتعلق بصفات   تعالى 4

 من صفات الحدو  ، فال يتصف الباري بهذه األشياء  . ثب  من ذلك أنه تعالى غني عن كل شيء ، واليكون تعالى محتاج ن ألن االحتياج 
وعليه فإن علماء الكالم فهموا هذا الموضوع  ، من خالل النصوص القرانية التي تدل على أنه تعالى غني عن خلقه ، فلو لم يكن كذلك  

أنه تعالى منزه على االحتياج سواء أاان مكاني أو  الحتاج إلى غيره ، وهذا يدل على نقص ، فإذا استقرئنا النصوص القرانية نجدها تدل على  
ّللُاُ ُهو  اْلغ نايُّ اْلح   ا الُناُ  أ نُتُم اْلُفق ر اء إال ى ّللُاا و  ٌد  (109)مايُد{  ماني ، والدليل على ذلك قوله تعالى     ي ا أ يُّه  {  1، وقوله تعالى     ُقْل ُهو  ّللُاُ أ ح 

، وكذلك الكالم المتقدم عيما يتعلق بالحكم على هذه الصفة عيما اتبعوه في التدرج في الجزئيات العقلية في الوصول إلى الحكم  (110)الُصم ُد{ّللُاُ 
 الكلي على مفهوم القيام بالنف .

 ا صفات المعاني وهي العلم ، انراد  ، القدر  ، الحيا  ، الكالم ، السمع ، البصر. 3
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ة أ لية قديمة قائمة بذات   تعالى ، وإن هذه الصفة متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيالت ، يتأتى بهذه الصفة  هي صف   العلم    
.فلو لم يكن صانع العالم عالما ، لم يكن البرر متصفا بما عليه من غاية االحكام ،  (111) ارف األمور وانحاقة على ماهي عليه في الواقع  

، فالبرهان القاقع على أنه تعالى عالم هو أن   تعالى فاعل باالختيار ، والفاعل باالختيار ، البد وأن يكون قاصدا إلى  ودقائق المحاسن  
مايفعله ، والقصد إلى الريء مع الجهل به محال ، وال يتصور هذا معه تعالى من حيث القصد إال مع العلم بالمقصود ، وإن هذا الكالم  

 واما ما يتعلق بالتنبيهات على صفة العلم فهي كما يلي .(112)يتصور مع   تعالى  يتصور مع الحاد  فال
 ا هو مراهد  كمال انحسان ، من خالل ما نراهده بأبصارنا وءصائرنا .1
 ا إن معنى كونه قادرا يصح منه تعالى إيجاد العالم وتركه . 2
 .(113)الواجد والممكن والممتنع ، والثاني يتعلق بالممكن دون الواجد والممتنع ا العلم هو يكون أعم من متعلق القدر  ، إذ االول يتعلق ب3

.يتضح لنا من هذا الكالم  (114) ولهذا يستحيل على   أن يخلق شيئا اليكون عالما به ، ينت  من ذلك هو أن يكون   تعالى عالما لكونه خالقا
موقف الفالسفة من  .(115) بها من مخلوقاته ، وهذا محال بالنسبة الى   تعالى    لو لم يكن   متصفا بهذه الصفة لكان انقص ممن اتصف

 صفة العلم وهي كمايأتي  
 ا انكر الفالسفة هذه الصفة بالنسبة الى   تعالى ، وهم يقصدون به ا بالمبدأ األول ا هو فوق كل وصف وءخاصة الوصف بالعلم ، والسبد 1

 .  (116)دي إلى القول بالثنائية في اللغة ، وهي ثنائية الذات والموضوع او مايسمى بالعالم والمعلوم يرجع الى ذلك هو أن هذه الصفة تؤ 
 . (117) ا منهم من أثب  كونه عالما بذاته ، دون غيره2
 .(118) معنى كليا ولي  جزئياا خالف بعض الفالسفة هذا الراي هو كونه عالما بذاته دون غيره ، فقالوا   هو كونه عالما بذاته وءغيره ، إن كان  3

 . (119)إن خلو   تعالى عن هذه الصفة يلزم ضدها وهي الجهل ، وجهل كما هو معلوم نقص ، والنقص اليتصف به الباري تعالى 
ُل كُ  اُم  ولهذا قلنا بأثبات هذه الصفة من خالل  النصوص القرانية عن قريق االستقراء هو قوله تعالى   ّللا ُ ي ْعل ُم م ا ت ْحما يُض األ ْرح  م ا ت غا لُّ ُأنث ى و 

اٍر   ْقد  ُه باما ند  ْيٍء عا ُكلُّ ش  اُد و  م ا ت ْزد  اد  ا اْلك بايُر اْلُمت ع الا  8و  م ْن ُهو  ُمْست ْخٍف 9{ ع الاُم اْلغ ْيدا و الُره  ر  باها و  ه  م ن ج  ُر اْلق ْول  و  و اء م انُكم ُمْن أ س  { س 
اراٌب  س  ارا باالُلْيلا و  م ا ت ْسقُ (120){ 10باالُنه  ي ْعل ُم م ا فاي اْلب ر ا و اْلب ْحرا و  ا إااُل ُهو  و  ُه م ف اتاُح اْلغ ْيدا ال  ي ْعل ُمه  ند  ا  .وقوله تعالى    و عا ق ٍة إااُل ي ْعل ُمه  ر  ُس مان و 

ْقٍد و ال  ي اباٍ  إااُل فاي ُبٍة فاي ُ ُلم اتا األ ْرما و ال  ر  بايُر { (121) كات اٍب مُّبايٍن { و ال  ح  يُف اْلخ  ل ق  و ُهو  الُلطا .وقوله  (122) ،وقوله تعالى    أ ال  ي ْعل ُم م ْن خ 
لْ  ْلما ّللا ا و أ ن اُل إال ه  إااُل ُهو  ف ه  يُبوْا ل ُكْم ف اْعل ُموْا أ ُنم ا ُأنزالا باعا ُد بام ا أ نز ل  (123) أ نُتم مُّْسلاُمون  {تعالى     ف إان ُلْم ي ْست جا .وقوله تعالى      ُلكانا ّللا ُ ي ْره 

يًدا{ ها ف ى بااّلل ا ش  ك  ُدون  و  ْلماها و اْلم رئاك ُة ي ْره  ل ُه باعا .فإن   له صفة العلم كما تقدم من خالل النصوص القرانية والقضايا العقلية  التي  (124) إال ْيك  أ نز 
بجميع الموجودات ، اليعزب عن علمه مثقال ذر  في العلويات او السفليات ، كما تدل النصوص على أنه تعالى يعلم تدل على أنه تعالى عالم  

، وهذا يدل على  (125) السر والجهر ، ولي  هذا فقس بل يعلم خائنة األعين وما تخفى الصدور ، وأنه تعالى يعلم الجزئي والكلي في هذا الكون 
هي القصد إلى تخصيص الممكن ببعض مايجو  عليه ، من    انراد   ثبات الصفات انلهية ، ومنها صفة العلم . قو  الدليل االستقرائي في إ

ن  الوجود بدال عن العدم الجائز إبقاؤه عليه ، والمكان المخصوص بدال عن غيره ، إلى غير ذلك من الجائرات ، وءهذا التعريف يتبين لنا بأ 
.إن األصل في انراد  عند علماء الكالم هو أن كل حد  هو حاد  بإراد    تعالى، سواء (126) الممكن انراد  هي القصد لوقوع أحد قرفي 

ذلك  اان خيرا أو شرا حسنا كان أو قبيحا ، وهذا بخالح ماجاء به المعتزلة من أنه تعالى يريد منا الحكمة والطاعة ، واليريد منا العك  من  
.أما انراد  عند األشاعر  (128) ية هذا عيما يتعلق بالباري تعالى ، وأما ما يتعلق بالعباد عيفترقان .ولهذا فإن انراد  هي واحد  عند الماتريد(127)

.وعليه فقد ذهد محققوا االشاعر  من تعلقات  (129)هي القصد لوقوع أحد قرفي الممكن ن ألنها صفة يتأتى بها ترجيح وقوع أحد قرفي الممكن
يزي القديم ، وتعلق صلوحي قديم ، إن األول يدل على أنه تعالى يخصص الصفات أ ال التي يعلم أنه  انراد  بأن لها تعلقين ، التعلق التنج

.وءناء على هذا فلو لم يصدق (130)يوجد عليها في الخارج ، والثاني هو صالحية انراد  في األ ل للتخصيص مع ثبوت التخصيص بالفعل أ ال
، وكل مالي  بذي إراد  فهو ناقص بالنسبة إلى من له إراد  ، فمن كان  له صفة انرادية فله    اونه تعالى ذا إراد  لصدق أنه لي  بذي إراد 

أن  يخصص الريء وله أن ال يخصصه  شاهدا ، فهذا هو الذي يدل على كماله، وعك  غير صحيح سواء أاان في الراهد أو الغائد إذا 
ممن هو ذو إراد  وكيف يتصور أن يكون المخلوق أامل من الخالق فهو من حيث    لم يتصف به ، وإذا لم يصدق كونه ذا إراد  للزم أنه أنقص

ْيًئا أ ْن ي ُقول  ل ُه ُكْن  .إن الحكم على صفة االراد  من خالل استقراء النصوص القرانية وهو قوله تعالى    اا (131)البديهة باقل  ُنم ا أ ْمُرُه إاذ ا أ ر اد  ش 
ُمْرن ا، وقوله تعالى    (132) ع ي ُكوُن{ ا اْلق ْوُل ف د  ل ْيه  ُق ع  ا ف ح  ُقوْا فايه  ا ف ف س  فايه  ْدن ا أ ن نُّْهلاك  ق ْري ًة أ م ْرن ا ُمْتر  م ن ،وقوله تعالى     (133) ه ا ت ْدمايًرا {  و إاذ ا أ ر  و 
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ْيًئا { ل ن ت ْملاك  ل ُه مان  ّللا ا ش  م ا ل ُهم م ان ُدوناها مان و اٍل {، وقوله تعالى     و  (134) ُيرادا ّللا ُ فاْتن ت ُه ف  ُد ل ُه و  .فاّلل سبحانه (135)إاذ ا أ ر اد  ّللا ُ باق ْوٍم ُسوًءا ف ال  م ر 
 وتعالى خالق وصانع العالم باال ختيار ، وكل من كان كذلك تجد له انراد  ، ينت  من هذا الكالم هو أن   تعالى تجد له انراد  .

علماء الكالم هي صفة ا لية وإن هذه الصفة قائمة بذاته تعالى ، لها إيجاد كل ممكن وإعدامه ، وهي واحد  على حسد القدر  عند  القدر    
، ودليل على أن   تعالى قادر هو إن لم (137) .وعليه فإن القدر  واجد له تعالى ، وإال لما اوجد هذا العالم  (136)ارف العلم ، ووفق انراد 

.ويلزم من هذه  (138)ا ، والعجز يدل على نقص ، و  تعالى موصوح بكل صفة كمال ، والعجز على   تعالى محال  يكن قادرا لكان عاجز 
الصفة أن تكون متعلقة بجميع الممكنات ، إذ لو تعلق  ببعضها دون بعض الحتاج  إلى مخصص ، الستوائها في حقيقة انمكان فتكون  

يصح منه تعالى الفعل والترك ، وإذا لم يكن   تعالى بي هذه الصفة لكان علة أو قبيعة تعالى    حادثة والدليل على أنه تعالى قادر هو  
.ودليل على هذه الصفة   (140) .البد من هذا أن تكون  هذه القدر  قديمة ، وإال تحقق العجز قديما أ ال واسطة بينهما في كل حي (139) عن ذلك 

يًرا{  من خالل استقراء النصوص القرانية فنج ْيٍء ف ق ُدر ُه ت ْقدا ل ق  ُكُل ش  ْوا أ ُن ّللُا  اُلذاي  (141)دها في  قوله تعالى     و خ  ل ْم ي ر  ، وقوله تعالى     أ و 
ْنُهْم ُقُوً  { دُّ ما ل ق ُهْم ُهو  أ ش  يٌر {(142)خ  ْيٍء ق دا ل ى  ُكل ا ش  .وقوله تعالى     أ ل ْم ت ْعل ْم أ ُن ّللا   ع 

ُر  ،(143)  ي ق دا اء و  ْ ق  لام ْن ي ر  وقوله تعالى     ّللا ُ ي ْبُسُس الر ا
يع  ، عبعد هذا التتبع اليستطيع أحد انكار القدر  عن   تعالى ، بسبد هذه الجزئيات المذكور  في القرآن أو القضايا العقلية التي يستط(144){

عرفها صاحد الخريد  بأنها   ))صفة أ لية توجد صحة    الحيا    الكالم عليها.العقل أن يتوصل اليها في إثبات هذه الصفة ، فحكموا علماء  
.وذهد الماتريدية إلى أن صفة الحيا  عندهم هي أحدى صفات الذات القديمة التي هي  (145)العلم وانراد  وءاقي صفات المعاني والمعنوية ((

إن االستدالل على صفة الحيا  من المناور العقلي بالنسبة الى      الحيا  الدليل العقلي على صفة  .(146)عندهم ليس  نف  الذات وغيرها  
تعالى إذا لم يكن متصفا بهذه الصفة لم يكن متصفا بجميع  الصفات كاالراد  والعلم وغيرها ، وكل من كان متصفا بهذه الصفات تجد له 

.إن صفة الحيا  هي من غير رو  (148)ه الحكم من الراهد الى الغائد.ولهذا شرط المتكلمين في صفة الحيا  هو أن ينتقل عي(147)صفة الحيا 
  وال غذاء وال تنف  ن ألن االروا  هي اجسام والحيا  صفة ، وإذا ثب  أن هلل صفة الحيا  ثب  أنها باقية اليعقبها موت وال ضد من أضداد 

يُّ اْلق يُّوُم {.ودليل صفة الحيا  من خالل تتبع ايات القران وهو قوله تعالى  (149)الحيا    ُكْل (150)     ّللا ُ ال  إال ه  إااُل ُهو  اْلح  ت و  ، وقوله تعالى     و 
ي ا اُلذاي ال  ي ُموُت{ ل ى اْلح  ع 
م ل  ُ ْلًما {(151)  اب  م ْن ح  ق ْد خ  ي ا اْلق يُّوما و  ، وقوله تعالى     و ع ن  ا اْلُوُجوُه لاْلح 

، فالحكم على هذه الصفة بعد (152)
هي صفة أ لية  ليس  من الكالم    الحكم على من اتصف بجميع الصفات ، وهذا دليل على تتبع علماء الكالم في اثبات المسائل العقدية.

جن  الحروح واألصوات ، وإن هذه الصفة قائمة بذاته مناعية للسكوت واالفة من الطفولية والخر  ، و  تعالى متكلم بها آمر ناه مخبر 
بات هذه صفة له تعالى هو على مايليق به تعالى ، كسائر الصفات فهو تعالى متكلم بكالم لي  بحرح وال صوت ، وأنه تعالى  .إن إث(153)

ولهذا يرى االشاعر  أن حقيقة الكالم هو الكالم النفسي ، وأما الحروح والكلمات واالصوات  .(154)بذلك الكالم هو قالد لفعل أو لترك فعل  
.وءناء على هذا فإن الكالم الحقيقي هو المعنى الموجود في النف  ، ولكن جعل عليه امارات تدل (155)ى الكالم النفسي  فما هي إال داللة عل

.إن كالمه تعالى القديم اليحل في شيء من المخلوقات ن ألن من شرط الصفة قيامها بالموصوح ، والدليل على ذلك أن من حد  (156) عليه  
لوجوده وال آخر لدوامه، ومن المعروح أن القديم ال يدخله الحصر وكذلك العد ، ونحن نعلم بأن هذه الحروح لم تكن قبل القديم ما ال أول  

حركة الكاتد ، وإنما يحدثها   مع هذه الحركة أي حركة الكاتد شيئا فريئا تنت  من ذلك  هور تلك الصور واالشكال ،ومن المعروح أن  
 الدليل العقلي على صفة الكالم  .(157)الحد ،وكل ذلك صفةالمحد  المخلوق ، وهذا اليجو  بالنسبة إلى   تعالىهذاالنات  يدخله الحصر و 

  هو أن الباري لو لم يكن متكلما بهذه الصفة ، للتصف بضده ، وهذا باقل ن ألن النقص اليرضي به المخلوق ، فمن باب أولى بالباري سبحانه 
.إن صفة الكالم ثاب  هلل تعالى عن قريق استقراء النصوص (158) العقلي على أنه سبحانه وتعالى له صفة الكالم    وتعالى ، فثب  من هذا الدليل 

اٍت{القرانية كقوله تعالى    ر ج  ُهْم د  ف ع  ب ْعض  ر  ُلم  ّللا ُ و  ْنُهم ُمن ك  ل ى ب ْعٍض م ا ُهْم ع  ى .وقوله تعالى    و  (159) تاْلك  الرُُّسُل ف ُضْلن ا ب ْعض  ُلم  ّللا ُ ُموس  ك 
، فالكالم على هذه الصفة بعد اثبات أن له هذه الصفة ، وهي ليس  من جن  الحروح واالصوات ، فأنهم جمعوا بين المنقول  (160) ت ْكلايًما{ 

إن صفة    لسمع والبصر    اوالمعقول عيما يتعلق بالتتبع على هذه الصفة ، حتى أنهم توصلوا إلى حكم كلي بأن   له هذه الصفة التي تليق به.
إ ن صفة البصر هي صفة أ لية قديمة قائمة بذات   تعالى ، وإن    البصر  .(161) السمع هي صفة أ لية شأنها إدراك كل مسموع ، وإن خفي  

 .(162)هذه الصفة تتعلق بالمبصرات ، أو الموجودات ال المعدومات ، ومن المعروح أن هذه الصفة هي منزهة عن التوهم والتخيل 
  الخلق ، فاّلل سبحانه وتعالى يسمع ال كسمعنا إن صفات الباري الترابه صفات المخلوقين ، وإن وقع االشتراك االسمي في صفات الحق ونع

 .(163) ، ويرى ال كرؤيتنا، فإنا نعتمد على االالت واالعضاء المركبة ، و  سبحانه تعالى يرى بدونها على وفق صفته 
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حقه تعالى مستحيلة ،  فإذا لم يتصف الباري سبحانه وتعالى بكونه سميعا بصيرا ، لزم من ذلك أن يتصف بأضدادها ، لكن هذه األضداد في
.أما كيفية التعلق فهي مجهولة لنا،وتعلقها  (164)والسبد في ذلك أن هذه االضداد آفات ونقائص ، و  سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص  

صفة السمع   .إن اثبات(165)بالحواد  فهو صلوحي قديم قبل وجودها وءعد وجودها تعلق تنجيزي حاد  ، وأما ما يتعلق به فهو تنجيزي قديم  
ُموا ب   ين  آم ُنوا ال  ُتق د ا ا اُلذا ُسولاها و اُتُقوا  والبصر ثاب  هلل تعالى ، وذلك عن قريق استقراء النصوص القرآنية كقوله تعالى    ي ا أ يُّه  ر  يا ّللُاا و  ْين  ي د 

لايٌم{ مايٌع ع  ماع  ّللاُُ (166)ّللُا  إاُن ّللُا  س  مايٌع  .وقوله تعالى     ق ْد س  ُام ا إاُن ّللُا  س  اُور  ّللُاُ ي ْسم ُع ت ح  ت ْرت كاي إال ى ّللُاا و  ا و  ه  ْوجا ُلك  فاي    ادا يٌر  ق ْول  اُلتاي ُتج  ب صا
يُر {(167){ ْيٌء و ُهو  الُسمايُع الب صا ْثلاها ش  ما اف ا إاُننا (168) .وقوله تعالى     ل ْي   ك  ُكم ا أ ْسم ُع و أ ر ى {، وقوله تعالى    ق ال  ال  ت خ   .(169)ي م ع 

تي تدل  فحكموا بعد هذا التتبع حكما كليا بأن   له هذه الصفة من غير أنكار ، والدليل على ذلك هو الجزئيات المذكور  في القران الكريم ال
بعد هذا االستقراء يتضح لنا ، أنه تعالى له هذه الصفات التي تليق باّلل سبحانه وتعالى ، وعدم وصفه بصفات   النتيجه     على السمع والبصر. 

قل  تدل على المرابه بينه وءين خلقه ، وهذه الصفات التي فهمناها من خالل الموا نة بين النصوص ، نت  منه هذه التقاسيم الثالثة ، وهذا أ
 انه وتعالى عيما هو معروح في كتبهم.ما يمكن فهمه عن الباري سبح

 املعجزة   املطلب اخلامس 
 النصوص من القران والسنة النبوية وهي كما يأتي  . (170) العالمة الفارقة بين النبو  ، والوالية ، والسحر ، هي المعجز  القاعد     

ل ى اْلم ال ئاك ةا ف ق ال  أ نباُئوناي باأ ْسم اء ه ؤالء إان ُكنُتمْ  ا قوله تعالى  1 ُهْم ع  ا ُثُم ع ر ض  م  األ ْسم اء ُكُله  ُلم  آد  قاين  {  و ع  ادا  .(171) ص 
الاًحا ق ال  ي ا ق ْوما اْعُبُدوْا ّللا   م ا ل ُكم م اْن  2 اُهْم ص  ا ل ُكْم آي ًة ف ذ ُروه ا  ا قوله تعالى      و إال ى ث ُمود  أ خ  ها ن اق ُة ّللا  اءْتُكم ب ي ان ٌة م ان ُرء اُكْم ه ذا إال ٍه غ ْيُرُه ق ْد ج 

وه ا باُسو ٍء ع ي ْأُخذ ُاْم ع ذ اٌب أ لايٌم {  .(172)ت ْأُاْل فاي أ ْرما ّللا ا و ال  ت م سُّ
ى  3 م ا تاْلك  باي مايناك  ي ا ُموس  ا م آراُب ُأْخر ى  { ق  17ا قوله تعالى     و  لاي  فايه  ل ى غ ن ماي و  ا ع  ا و أ ُهشُّ باه  ل ْيه  ُكُأ ع  اي  أ ت و  ا 18ال  هاي  ع ص  { ق ال  أ ْلقاه 

ى  ط ُيٌة ت ْسع ى {19ي ا ُموس  { ف أ ْلق اه ا ف إاذ ا هاي  ح 
(173). 

ْئُتُكم باآي ٍة م ان ُرء اُكْم أ ن اي4 ْيئ ةا الُطْيرا ف أ نُفُ  عايها ع ي ُكوُن ق ْيًرا باإاْذنا ّللا ا و ُأْبراىُء األْام ه  وا  ا قوله تعالى     أ ن اي ق ْد جا ه  ينا ك  أل ْبر ص  أ ْخُلُق ل ُكم م ان  الط ا
ُرون  فاي ُبُيوتاُكْم إاُن فاي ذ لاك   م ا ت ُدخا ا ت ْأُاُلون  و  ناين  {و ُأْحياي اْلم ْوت ى باإاْذنا ّللا ا و ُأن ب اُئُكم بام   .(174)  اي ًة ُلُكْم إان ُكنُتم مُّْؤما

ل ى إاْبر ايايم  {5 ًما ع  ال  س  ا قوله تعالى     ُقْلن ا ي ا ن اُر ُكوناي ب ْرًدا و 
 (175). 

ْثلاها و اْدعُ 6 ن ا ف ْأُتوْا باُسور ٍ  م ان م ا ل ى ع ْبدا ُما ن ُزْلن ا ع  ْيٍد م ا {ا قوله تعالى     و إان ُكنُتْم فاي ر  قاين  ادا ا إاْن ُكْنُتْم ص  اءُام م ان ُدونا ّللا  د   .(176)وْا ُشه 
ا عن أبي هرير  رضي   عنه قال قال رسول   صلى   عليه وسلم   )) إذا هلك كسرى فال كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فال قيصر 7

 .(177)بعده ، والذي نف  محمد بيده لتنفقن كنو هما في سبيل   ((
أن  بن مالك رضي   عنه قال  )) إن النبي صلى   عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان ، فرجف بهم ، فقال   أثب    ا عن8

اسم فاعل من أعجز فهو معجز ، والتاء في المعجز  في اللغة    تحليل كالم علماء الكالم  .(178)أحد ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان((
 .(179) المعجز  هي للمبالغة ، والعجز هو الضعف وعدم القدر  ، ثم أقلق  مجا ا على ااية التي تاهر على أيدي الرسل تصديقا لهم 

ن هار صاادق مدعي النبو  عرفها صاااحد التمهيد بقوله   )) إنها  هور أمر بخالح العاد  ، في دار التكليف ، المعجز  في االصااطال     
 للمعجز  شروط عند المتكلمين وهي على النحو ااتي  شروط المعجز  عند المتكلمين  .(180)، مع نكول من يتحدى به عن معارضته بمثله ((  

 ا إن يكون األمر الخارق هو فعل   تعالى .1
 ا يرترط في المعجز  أن تكون خارقة للعاد  .2
 عدم المعارضة  ، وأن تكون هذه المعجز  مقرونة بالتحدي. ا البد في المعجز  هو 3
 ا  يرترط في المعجز  أن تكون موافقة للدعوى.4
 ا ال يكون من ادعاه وأ هره مكذبا له .5
 .ا شرط علماء الكالم أن التكون متقدمة على الدعوى بل مقارنة لها ، أو أن تكون المعجز  متأخر  عنها ،  بزمن يسير يعتاد مثلها 6
 .(181)ا إن اليكون في  من نقض العاد  7
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إن مجيء اايات الخارجة عن قبائع أهل البصر في ذلك النوع ، الممتنعة عن أن يطمع في مثلها ، أو يبلغ بكنهها التعلم ، اليطلق   النتيجة 
تطيع أحد أن ينكرها ، وذلك عن قريق عليها إال مصااااااااطلح المعجز ، ولهذا أعتبر العلماء أن المعجز  مما علم من الدين بالضاااااااارور  ، واليساااااااا

 استقراء النصوص القرآنية كما تقدم والسنة النبوية ، والرروط التي حددها علماء الكالم .
 عذاب القرب املطلب السادس

 .(182)أفعال العباد عيما يتعلق بالحكم التكليفي بين قاعة ومعصية ، فالطاعة يتعلق بها النعيم ،  والمعصية يتعلق بها العذاب  القاعد     
  النصوص من القران والسنة النبوية وهي كما يأتي  

ا غُ  قوله تعالى  1 ل ْيه  اق  باآلا فاْرع ْون  ُسوُء اْلع ذ ابا  الُناُر ُيْعر ُضون  ع  ُد اْلع ذ ابا {و ح  ُلوا آل  فاْرع ْون  أ ش  ُة أ ْدخا ي ْوم  ت ُقوُم الُساع  يًّا و  ُدوًّا و ع را
(183). 

ُقوا ي ْوم ُهُم اُلذاي عايها ُيْصع ُقون    ااااااااااا قوله تعالى  2 ُتى ُيال  ُرون   45  ف ذ ْرُهْم ح  ْيًئا و ال  ُهْم ُينص  ْيُدُهْم ش  ْنُهْم ك  ين    ل ُموا  46{ ي ْوم  ال  ُيْغناي ع  { و إاُن لاُلذا
ل كاُن أ ْاث ر ُهْم ال  ي ْعل ُمون  {  .(184)ع ذ اًبا ُدون  ذ لاك  و 

ر  ا{3 فاي ااخا ْني ا و  ي ا ا الدُّ ين  آم ُنوْا بااْلق ْولا الُثابا ا فاي اْلح    .(185)ا قوله تعالى     ُيث ب اُ  ّللا ُ اُلذا
اااااااااااااااا عن أن  بن مالك رضااي   عنه أنه حدثهم أن رسااول   عليه وساالم قال   )) إن العبد إذا وضااع في قبره وتولى عنه أصااحابه ، وإنه  4

ع نعالهم أتاه ملكان عيقعدانه عيقوالن  ماان  تقول في الرجل لمحمد صااااااالى   عليه وسااااااالم فأما المؤمن عيقول  أشاااااااهد أنه عبد   ليسااااااامع قر 
 .  (186)ورسوله عيقال  له انار إلى مقعدك من النار قد أبدلك   به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا (( 

رساول صالى   عليه وسالم يدعو في الصاال    )) اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ  عن عائراة رضاي   عنها قال    كان ال  ااااااااااااااا5
 .(187)بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ،اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم((

قال رسول   صلى   عليه وسلم   )) للرهيد عند   س  خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده   اااا عن المقدام بن معد يكرب قال  6
من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع األابر، ويوضاااااااااااااع على رأساااااااااااااه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 

 .(188)رفع في سبعين من أقارءه (( اثنتين وسبعين  وجه من الحور العين ،وي
 تحليل كالم علماء الكالم  
  ثب  عذاب القبر للكافرين ولبعض عصاااااااااااا  المؤمنين ، وقيدنا البعض من كالمنا ن ألن منهم من اليريد   تعالى تعذيبه ، فإذا ثب  العذاب 

، وغير ذلك من (189)أالن العبد عن رءه وعن دينه وعن نبيه  ثب  النعيم ألهل الطاعة ، وساااؤال منكر ونكير ، وهما ملكان يدخالن القبر عيسااا
 األمور التي تحد  في عالم البر خ  .

من خالل تتبع النصااااااااااوص النقلية ، فإن عذاب القبر واقع الشااااااااااك عيه ، ومن أنكر عذاب القبر ، هو اعتماده على تتبع الحاالت  النتيجة     
، بأن لي  هنالك عذاب ، فالفرق بين التتبع األول هو قائم على النصااوص ، بينما الثاني يعتمد على المفهوم (190)التي تعتمد على المراااهد  

الحسااااي ، وءناء على هذا الكالم أن لكل شاااايء ناامه سااااواء كان في عالم الدنيا أو عالم البر خ أو عالم األخرى ، على حسااااد القوانين التي  
 وضعها   تعالى.   

 اخلامتة
 بين لنا من خالل هذا البحث، بأن االستقراء هو تصفح جزئيات كثير  داخلة تح  معنى كلي .ا ت1
 ا توصلنا بأن االستقراء  ينقسم  على  قسمين كما تبين لنا ، االستقراء التام ، واالستقراء الناقص، وهذا هو مفهوم االستقراء .2
 التام ، حينما يكون هذا االستقراء محصورا أو تح  أقسام .ا ذهد العلماء بأن االستقراء حجة ، وخصوصا االستقراء 3
 ا اليجو  أن نصف الباري بكونه جوهرا ، ألنه يدل على النقص ، وتوصلنا إلى هذا الحكم من خالل االستقراء عيما يتعلق بالجوهر .4
  عن قريق االستقراء ، حينما تتبعوا الحكم العقلي ،  اااا من األدلة التي تدل على إثبات وجود   تعالى ، هو دليل الوجوب ، وهذا الدليل ثب5

 وجدوا أنها تعود إلى ثالثة أقسام ، وهو الواجد والمستحيل والممكن.
 ا التوحيد ينقسم على  ثالثة أقسام ، وإن هذا التقسيم هو نات  عن قريق استقراء  النصوص القرآنية ، فوجدوا أنه الرابع لها.  6
ثالثة أقساام ، هو اعتمادهم في ذلك على الدليل االساتقرائي ، في مفهوم الصافات التي تنقسام على ثالثة أقساام    اااااااااااااااا إن تقسايم الصافات على7

 النفسية والسلبية والمعاني.
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اااااااااااااااااا تبين لنا بأن المساااائل العقدية ثبت  عن قريق االساااتقراء ، ومنها المعجز  ، وعذاب القبر وغيرها من المساااائل، حينما تتبعوا النصاااوص  8
 عية والعقلية التي ال تقبل النقاش في ذلك ، على خالح ما جاء به المعتزلة  بخصوص هذه المسائل، في اعتمادهم على الح .السم

 هوامش البحث
 

 . 11سور  األنعام ، ااية  (1)
، والصحا  ، الجوهري ، تح    410/  2ها   ج1345ها( حيدر آباد ، بال ذكر رقم الطبعة ،  321ينار   جمهر  اللغة ، ابن دريد ) ت    (2)

 . 175/  15م   ج 1956، ولسان العرب ، ابن مناور ، بال ذكر المطبعة ، 2461/ 6م   ج1957احمد عبدا لغفور عطا ، مطبعة مصر ، 
 . 78/ 5ها   ج1411،  1ينار   معجم مقايي  اللغة ، ابن فار  ، دار الجيل ا بيروت ، ط   (3)
 . 95/  1م   ج1987، 1ب ، وميرال عاصي ، دار العلم ا بيروت ، ط  ينار   المعجم المفصل في اللغة واألدب ، إميل بديع يعقو  (4)
 . 35المنطق عند الفارابي، ابو نصر محمد بن محمد بن قرخان الفارابي ، تح   د. رفيق العجم ، دار المررق ا بيروت    (5)
 . 64ها 1322المستصفى، الغزالي ، مطبعة بوالق ،  (6)
 .  160م    1961يمان دنيا ، دار المعارح ا مصر ،  معيار العلم ، الغزالي ، تح   سل (7)
 . 507/ 2م   ج1980، 1منطق أرسطو ، أرسطو ، تح   د. عبدا لرحمن بدوي ، دار العلم ا بيروت ، ط   (8)
 . 418  /1م   ج 1960انشارات والتنبيهات ، ابن سينا ، تح   د. سليمان دنيا ، دار المعارح ا القاهر  ، بال ذكر رقم الطبعة ،  (9)
 . 308منه  المنطق ، جون ستودات ميل ، (10)
 . 172/  1م   ج1996،  1ينار   موسوعة كراح اصطالحات الفنون والعلوم ، محمد علي التهانوي ، مكتبة لبنان ا بيروت ، ط   (11)
 ينقسم العلم الذي يوصف بكونه يقينيا إلى ثالثة أنواع    (12)
د  ا اليقين المنطقي   المقصود من اليقين المنطقي هو العلم بقضية معينة ، فهو مركد من علمين الثاني يعتمد على األول ، فإذا قلنا    ي1

القضية األولى ستكون يقينية صادقة والناحية الثانية من  إنسان ، و يد إنسان ناقق ، فمن الضروري إذا كان  القضية الثانية صادقة ، فإن  
 ا  99اليقين المنطقي هو ثبوت المحمول للموضوع كثبوت الخس المستقيم أقرب مسافة واصله بين نقطتين .ينار   محك النار ، الغزالي ، تح    

 . 100ا. ينار   محك النار ، الغزالي   2
 . 325ا اليقين الموضوعي    3
 . 414/ 3أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن ، الري  محمد األمين الرنقيطي ، عالم الكتد ا بيروت   جينار    (13)
 . 11ا  10/ 2ينار   شر  السنوسية الكبرى ،امام أبي عبد  السنوسي ، ج (14)
 . 11/  2ينار   المصدر نفسه   ج (15)
 . 193،  8رحمن حسن حنبكة الميداني ، دار القلم ا دمرق ، ط  ضوابس المعرفة وأصول االستدالل والمنا ر  ، عبدا ل  (16)
 . 161/ 6والمحصول ، فخ  152ينار   معيار العلم ، الغزالي    (17)
 . 27ا  25ينار   األس  المنطقية لالستقراء ، محمد باقر الصدر    (18)
 .419/ 4، محمد  ج56/  1م   ج1997ها ا   1418،  1ينار   المستصفى ، الغزالي ، دار إحياء الترا  العرءي ا بيروت ، ط   (19)
 .  153م     1990ها ا   1410،  1ينار   معيار العلم ، الغزالي ، دار الكتد العلمية ا بيروت ، ط    (20)
 . 19غاية المرام ،سيف الدين اامدي ، المجل  األعلى للرؤون انسالمية     (21)
 . 19ينار   غاية المرام ، اامدي    (22)
 . 331/  2ها   ج1408،    1  التحصيل من المحصول ، سراج الدين األرموي ، تح   د. عبدالحميد أبو  نيد ، مؤسسة الرسالة ، ط     ينار  (23)
 . 419/ 4ينار   شر  الكوكد المنير ، ابن النجار   ج (24)
 . 258/  2/ ج1 ينار   الموافقات ، أبو إسحاق إبراييم بن موسى الراقبي ، دار الكتد العلمية ا بيروت   م (25)
 . 19/ 3/ج2ينار   الموافقات ، أبو إسحاق إبراييم بن موسى الراقبي  م (26)
 . 79/ 3/ ج2ينار   المصدر نفسه   م  (27)
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 . 156م   1998،  1ينار   مقاصد الرريعة ، محمد الطاهر ابن عاشور ، تح   محمد الطاهر الميساوي ، البصائر ، ط   (28)
 . 161ا 156المصدر نفسه     (29)
ها( تح   خالد نهاد مصطفى ، المكتبة الوقنية ا بغداد ،  701ينار   االعتماد في االعتقاد ، ابو البركات عبد   بن أحمد النسفي ) ت  (30)

 . 197م    2001ها ا 1422، 1ط  
 . 102سور  األنعام ، ااية  )31(
 . 16سور  رعد ، ااية  )32(
 . 11سور  الرورى ، ااية  (33)
 . 4ا1سور  انخالص ، ااية  (34)
 . 6/ 8ها( دار الهداية ، بال ذكر رقم قبعة   ج1205ينار   تاج العرو  ، الزءيدي ) ت  )35(
 . 41م    1947ها( القاهر  ، 403التمهيد ، ابو بكر الباقالني ) ت  )36(
 . 9ا 7/  2ينار   أبكار األفكار في أصول الدين ج (37)
 . 97ينار   االعتماد في االعتقاد ، ابو البركات النسفي    )38(
 . 151/ 1تبصر  األدلة ،ج )39(
 . 177ا  158/  1ينار   المصدر نفسه   ج )40)
 . 9ينار   أبكار األفكار ، اامدي    )41(
 . 69ينار   شر  السنوسية الكبرى ، عبد   السنوسي     )42(
 . 164سور  البقر  ، ااية  )43(
 . 73سور  الح  ، ااية   )44)
 . 80سور  المؤمنون ، ااية  )45)
 . 27سور  فاقر ، ااية   )46)
 1834، باب ال يحل القتال بمكة ، وهو حديث    14/ 3أخرجه البخاري في صحيحه ج )47(
 . 44، والرأي السديد في شر  جوهر  التوحيد ،112ينار   المواقف ،   (48)
 . 86كتاب التوحيد  ينار    )49)
 . 163سور  البقر  ، ااية  )50)
 . 22سور  االنبياء ، ااية  )51(
 . 91ااية سور  المؤمنون ،  (52)
 . 19سور  محمد ، ااية  (53)
 . 4ا 1سور  االخالص ، ااية   )54)
 . 25، تح   محمد  هير ناصر الناصر ، باب فإن تابوا وأقاموا الصال  ، الحديث   14/ 1اخرجه البخاري في صحيحه ج )55(
 . 156ا  54ينار   العقيد  النورية في اعتقاد األئمة األشعرية ،ابو الحسن علي النوري  (56)
 . 256ينار   شر  العقائد النسفية ،   (57)
 . 22ااية سور  األنبياء ،  (58)
 . 20ينار   اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ،    (59)
 .240م   1957،  6ينار  تهاف  الفالسفة ، الغزالي ، تح   سليمان دنيا ، دار  المعارح ، ط   )60)
 . 123ينار   شر  السنوسية ، عبد    السنوسي    )61(

 .255سور  البقر  ، ااية ((62
 . 73سور  األنعام ، ااية  (63)
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 . 78سور  الرحمن ، ااية  ((64
 . 23سور  الحرر ، ااية  ((65
 . 4ا 1سور  انخالص، ااية  ((66
 . 2736، تح   محمد  هير بن ناصر ، باب ما يجو  من االشتراط والثنايا في انقرار،  198/ 3أخرجه البخاري في صحيحه ج (67)
 . 54ها   1403،  1جوهر  التوحيد ، اللقاني ، دار الكتد العلمية ، ط  ينار   تحفة المريد شر   (68)
 . 87ها   1417م ا  1997ينار  مبادص العقيد   انسالمية ، د. مصطفى الخن ، جامعة دمرق ،  (69)
 . 89ينار   المصدر نفسه    (70)
 . 102سور  األنعام ، ااية  (71)
 . 164سور  البقر  ، ااية ،  (72)
،  1ينار  شر  جوهر  التوحيد إتحاح المريد بجوهر  التوحيد ،العالمة عبد السالم بن إبراييم اللقاني ، مكتبة دار الفال  ا حلد ، ط     (73)

 . 73ا  69م    1990ها ا 1411
 .  128ها   1316،  1ينار   القول المفيد ، محمد بخي ، المطبعة الخيرية ا مصر ، ط   (74)
 . 127انسالمية ، د. مصطفى الخن    مبادص العقيد  ينار    (75)
 . 18ينار   غاية المرام ، سيف الدين اامدي    (76)
 . 181م    1996ها ا 1416، 3شر  األصول الخمسة ،قاضي عبدالجبار بن احمد ، تح   عبد الكريم عثمان ، مكتبة ويبة ، ط    (77)
 . 92ها   1391شر  جوهر  التوحيد ، العالمة انمام إبراييم الباجوري ، مطبعة دمرق ،  (78)
 . 128ينار   مبادص العقيد  انسالمية ، مصطفى الخن    (79)
 . 3الحديد ، ااية  سور  (80)
   3019، كتاب بدء الخلق ، باب ماجاء في قول   تعالى وهو الذي الحديث   1166/ 3أخرجه البخاري في صحيحه  (81)
 . 31ينار   شر  العقائد النسفية ، العالمة  سعد الدين التفتا اني ، تح   احمد السقا حجا ي    (82)
 .  82/ 2، محمود ابو دقيقة ، تح  عوم   جاد   ، اندار  العامة نحياء الترا   ج ينار   القول السديد في علم التوحيد  (83)
 . 139ينار   انرشاد إلى مواضع األدلة في أصول االعتقاد ،    (84)
 . 52ينار   شر  العقيد  الطحاوية ،   (85)
 . 256م    2007، 1األردن ، ط  ينار   العقيد  انسالمية ومذاهبها ، قحطان الدوري ، دار الفكر ا  (86)
 . 27سور  الرحمن ، ااية  (87)
 . 88سور  القصص ، ااية  (88)
 . 18ينار   القول المفيد ، محمد بخي     (89)
 . 27م   2007ها ا   1428، 1ها( دار الكتد العلمية ا بيروت ، ط  403ينار   اننصاح ، الباقالني )ت  (90)
 .  112م   1997ها ا 1417، د. محمد سعيد رمضان البوقي ، دار الفكر ا دمرق ،  ينار   كبرى اليقينيات الكونية  (91)
 . 87ا  84ينار   انشار  إلى مذهد أهل الحق     (92)
 . 4ا1سور  انخالص ، ااية  (93)
 . 23ا 21سور  األنبياء ، ااية  (94)
 . 91سور  المؤمنون ، ااية (95)
 . 157المافر االسفراييني   ينار   التبصير في الدين ، أبو  (96)
 . 36   1االقتصاد في االعتقاد ، الغزالي ، مطبعة حجا ي ا القاهر  ، ط   (97)
 . 147ا 146ينار   التمهيد ،ابو المعين النسفي    (98)
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 ي ، مكتبة الكليات ينار   محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ، فخر الدين محمد بن عمر الخطيد الرا  (99)

 . 158األ هرية ا القاهر    
 .61ا 59م   1947ها ا  1366ينار   التمهيد ، الباقالني ، تح   د. محمود الخضيري ، د. محمد أبو ريد  ، دار الفكر العرءي ،  (100)
 . 257ينار   العقيد  انسالمية ومذاهبها ، قحطان الدوري    (101)
الدين ، ابو الحسن علي بن عبيد   الزاغوني ، تح   عصام السيد محمود ، مكتبة مركز فهد الوقنية ، ط  ينار   انيضا  في أصول    (102)
، 1.وشر  جوهر  التوحيد ، عبد السالم اللقاني ، تح   محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعاد  ، ط   237م    2003ها ا  1424،  1

 . 97م    1955
 . 11سور  الرورى ، ااية  (103)
 . 4سور  انخالص ، ااية  (104)
 . 118ينار   القول المفيد ، محمد بخي     (105)
 . 132ا 122ينار   العقيد  الوسطى  (106)
 . 134ا 133ينار   العقيد  الوسطى ، السنوسي    (107)
 . 92ينار   حاشية الباجوري المسما  تحقيق المقام على كفاية العوام في علم الكالم ،    (108)
 . 15، ااية  سور  فاقر (109)
 . 2ا1سور  انخالص ، ااية  (110)
 . 68ينار  تحفة المريد شر  جوهر  التوحيد ، إبراييم اللقاني    (111)
 . 152ا  149ينار   شر  السنوسية الكبرى ، السنوسي    (112)
 . 85ا  84ينار   المسامر  شر  المساير  ،  (113)
 . 52الطحاوية ،  ينار   إ هار العقيد  السنية برر  العقيد   (114)
 . 78ينار   غاية المرام ، اامدي    (115)
 .  101م    1997ينار   الفكر الكالمي ا  (116)
 . 322ينار   إبكار أفكار، اامدي    )117(
 . 322ينار  المصدر نفسه    (118)
 . 82/  2ينار   شر  المقاصد ، ج (119)
 . 9ا  8سور  الرعد ،ااية  (120)
 . 59سور  األنعام ، ااية  (121)
 . 14سور  الملك ، ااية ،  (122)
 . 14سور  هود ، ااية (123)
 . 166سور  النساء ، ااية  (124)
 . 26ينار   شر  الفقه األابر ، مال علي القاري     (125)
 .167ينار   العقيد  النورية ، الري  أبي الحسن علي النوري    (126)
 . 282ينار   تبصر  األدلة ، ابو المعين النسفي    (127)
 . 87ا 86ينار   المسامر  شرج المساير  ، ابن أبي شريف المقدسي    (128)
 . 152ا 151ينار   العقيد  الوسطى ، السنوسي    (129)
 . 91ينار   شر  جوهر  التوحيد ، العالمة عبدالسالم بن إبراييم اللقاني    (130)
 . 23ينار   غاية المرام ، اامدي    (131)
 . 82سور  ي  ، ااية  (132)
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 .16نسراء، ااية سور  ا (133)
 . 41سور  المائد  ، ااية  (134)
 . 11سور  الرعد ،ااية  (135)
 . 70ينار   إرشاد األنام في عقائد انسالم ، محمود صالح البغدادي     (136)
 . 133ينار   شر  السنوسية الكبرى ، امام أبي عبد  السنوسي    (137)
 . 58المقدسي   ينار   المسامر  شرج المساير  ، ابو شريف  (138)
 . 145ا  144ينار   العقيد  الوسطى   العالمة عبد  السنوسي    (139)
 .148ينار   المصدر نفسه    (140)
 . 2سور  الفرقان ، ااية   (141)
 . 15سور  فصل  ، ااية  (142)
 . 106سور  البقر  ،ااية  (143)
 . 26سور  الرعد ، ااية  (144)
 . 79ا 77احمد الدردير على مناومة بخريد  التوحيد   حاشية محمد بخي  المطيعي على  (145)
 . 16ا 15م   1923ينار   بحر الكالم ، ابو معين النسفي ، مطبعة القاهر  ،  (146)
 . 123م   1934ها ا  1353ينار   كتاب التوحيد ، محمود ابو دقيقة ، دار الطباعة ا مصر ،  (147)
 . 161م    1964، 2محمود قاسم ، مطبعة  األنجلو المصرية  ، ط   ينار   مناه  األدلة ، ابن رشد ، تح   (148)
 ها ا.1346،1ها( مطبعة الدولة ا استانبول ، ط 429ينار   أصول الدين ، ابو منصور عبدا لقاهر بن قاهر التميمي البغدادي ) ت  (149)
 . 255سور  البقر  ،ااية  (150)
 . 58سور  الفرقان ، ااية   (151)
 . 111ااية سور  قه ،  (152)
 . 339/  1ينار   تبصر  األدلة في أصول الدين ، ابو معين ميمون بن محمد النسفي   ج (153)
 . 91ينار   المسامر  شر  المساير  ، ابو شريف المقدسي    (154)
 بال ذكر المطبعة وقبعة.   ها( تح   الفريد جيوم537ينار   نهاية االقدام في علم الكالم ، ابو الفتح محمد بن عبدالكريم الرهرستاني )ت    (155)
 . 107ينار   اننصاح ، القاضي أبي بكر محمد بن الطيد الباقالني     (156)
 .102ينار   المصدر نفسه    (157)
 ها ا.1392ينار   رسالة في التوحيد والفرق المعاصر  ، كمال الدين الطائي ، مطبعة سلمان  األعام ا بغداد ، بال ذكر رقم قبعة ،   (158)
 . 253البقر  ، ااية سور   (159)
 . 164سور  النساء ، ااية  (160)
 . 66/ 1ينار   شر  البيجوري على جوهر  التوحيد ، إبراييم البيجوري   ج (161)
 . 75ينار   أركان انيمان ، وهبي سليمان غاوجي     (162)
 . 70ا 69ينار   شر  الفقه األابر   (163)
 . 158عبد  السنوسي    ينار   شر  السنوسية الكبرى ، امام  (164)
 . 136ا 132  ينار   حاشية الباجوري المسما  تحقيق المقام ، العالمة الفضالي    (165)
 . 1سور  الحجرات ، ااية  (166)
 . 1سور  المجادلة ، ااية  (167)
 . 11سور  الرورى ، ااية  (168)
 . 46سور  قه ، ااية  (169)



   

         

 املتكلمني عند االستقراء                                     

  

  

 
 . 357ا 351ينار   شر  السنوسية ، عبد  السنوسي     )170(
 .31سور  البقر  ، ااية  (171)
 . 73سور  األعراح ، ااية  (172)
 . 20ا  17سور  قه ، ااية  (173)
 . 49سور  آل عمران ، ااية   (174)
 .  70ا 68سور  األنبياء ، ااية  (175)
 .23سور  البقر  ، ااية  (176)
 .3422، كتاب المناقد ، باب عالمة النبو  ، الحديث   1325/ 3صحيحه أخرجه البخاري في  (177)
 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب قول النبي صلى   عليه وسلم   ) لو كن  متخذا خليال ( رقم. 1344/ 3أخرجه البخاري في صحيحه  (178)
 ها ا.1415،  1ود خاقر ، مكتبة لبنان ا بيروت ، ط  ينار   مختار الصحا  ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرا ي ، تح   محم (179)
 . 236التمهيد ، أبو معين ميمون بن محمد النسفي     (180)
 . 171ا  170ينار   أصول الدين ، عبدالقادر البغدادي     (181)
 البيروتي ا ودار ابن عبدا لهادي ، ط . ها ( دار 791ينار    شر  العقائد النسفية ، العالمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتا اني ) ت  )182)
 . 46ا 45سور  غافر ، ااية  (183)
 . 47ا  45سور  الطور ،ااية  (184)
 . 27سور  إبراييم ، ااية  (185)
 . 1308، باب ماجاء في عذاب القبر ، الحديث   462/ 1أخرجه البخاري في صحيحه  (186)
 . 798م ، الحديث    ، باب الدعاء قبل السال286/ 1أخرجه البخاري في صحيحه  (187)
 ) تح   أحمد محمد شاار ، دار إحياء الترا   1663، باب في ثواب الرهيد ، وهو الحديث   187/ 4الجامع الصحيح سنن الترمذي  (188)
 . 128ينار   العقائد النسفية ، سعد الدين التفتا اني     (189)
 . 733ينار  شر  األصول الخمسة ، قاضي عبدالجبار بن احمد     )190)


