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�ص امللخَّ

عدَّ كثرٌي ِمن العلاء كت��اب )اإليضاح( ِمن كتِب الردِّ واجلداِل واالحتجاِج، ولكن 
ن اآلي��ات بنحو املنهج  ه من كتب التفس��ري؛ وذل��ك ألنَّه تضمَّ يب��دو يل أنَّ األرج��ح عدُّ
مة  ح بعد ذكر كلِّ آيٍة، خمالفة الس��نَّة هلا؛ لذا أش��ار العلَّ تيبّي لتفس��ري القرآن؛ إذ وضَّ الرتَّ
ة، واختلف القراءات، وش��أن النُّزول، والتَّفاسري املختلفة  يف تفس��ريه إىل املعاين اللغويَّ

لآلية.

ُه تفسرٌي  ونلحُظ من عنوان الكتاب )إيضاح خُمالفة السنَّة لنصِّ الكتاب والسنَّة(، أنَّ
َ خمالفتها له  مُة املباين الكلميَّة ألهل الس��نَّة عىل القرآن، وبنيَّ كلم��ّي، وعرض فيه العلَّ

دٍة، وبحث ذلك آيًة، آيًة. من وجوٍه متعدِّ

��ؤال اآليت: كي��ف كان التَّفكري الكلمّي امُلتداول ألهل الس��نَّة يف  وحاولنا عرب السُّ
ابع، وأوائل القرن الثَّامن؟. زمان املؤلِّف؛ أي يف النِّصف الثَّاين من القرن السَّ

��نَّة ك��ان، واإلجابة موجودة يف  مة عىل أيِّ فئٍة من مذاهب أهل السُّ لنُظه��ر ردَّ العلَّ
ثنايا البحث عرب تتبُّعها بمساٍر تارخيّي.
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Abstract

Many scholars considered the Book of(Al-Aidah) to be one of 

response, debate and protest books, but it seems to me that it 

is more likely to be considered in books of interpretation. This is 

because it included the verses in the manner of the hierarchical 

approach to interpreting the Qur’an. As it became clear after 

mentioning each obscure verse, and the Sunnah contradicting 

it; So Allama referred in his interpretation to the linguistic 

meanings, the different readings, the revelation matter, and the 

different interpretations of the verse.

We note from the title of the book (Aidah Mukhalft Al-Sunnah 

lns Al-Kitab wa Al-Sunnah), and this grammar of exegesis is 

considered a verbal interpretation, and in it Allama presented 

the verbal structures of the Sunnis on the Qur’an and contradicts 

it in many ways, and this was discussed in a verse by verse.

And we tried through the following question: How was 

the verbal reasoning used by the Sunnis at the time of the 

author? That is, in the second half of the seventh century, and 
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the beginning of the eighth century, to show Allama’s response 

to any class of the Sunni schools of thought, and the answer 

is present in the folds of the research by following it with a 

historical path.
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ُنبذٌة عن املوؤلِّف

ّ سنة )648ه�( يف احِللَّة، يف أجواء يسوُدها  ر احِللِّ ُولد احلس��ُن بن يوس��ف بن املطهَّ
العلُم، والتَّقوى.

ّ )ت676ه�(،  ق احِل��لِّ ودرس عن��د وال��ده املرحوم يوس��ف )ت680ه�(، واملحقِّ
ين الطُّويّس )ت673ه�(، وابن ميثم البحرايّن )ت679ه�()1(. ق نصري الدِّ واملحقِّ

م��ة أقران��ه بالعل��م، والعمل، وحص��ل عىل ُرتب��ة االجتهاد قبل س��نِّ  وف��اق العلَّ
التَّكليف)2(.

ينيَّة  عامة الدِّ ّ س��نة )767ه���( للمرجعيَّ��ة)3(، والزَّ ق احِللِّ ى بعد وفاة امُلحقِّ وتص��دَّ
وعمُره ست وعرشون سنة، وهو دليٌل عىل علوِّ مكانته العلميَّة)4(.

م��ة آث��اًرا يف خمتل��ف العل��وم والفن��ون، وأحصاها بع��ٌض؛ فأوصلها  وت��رَك العلَّ
مئ��ة  وخمط��وٍط  مطب��وٍع،  م��ن  إلين��ا  وص��ل  م��ا  ولك��ن  أل��ف)5(،  أو  مخس��ائة،   إىل 

)1( الحظ تفصيل ذلك: ري��اض العلاء وحياض الفضلء: 375/1-366، روضات اجلنَّات يف 
أحوال العلاء والسادات: 73/2، تنقيح املقال يف علم الرجال: 315/1 )طبعة حجريَّة(.

ة: 126. )2( راجع: الفوائد الرضويَّ
ى للمرجعيَّة- بعد وفاة  )3( وصف اب��ن داوود يف كتابه الرجال العلَّمة باملرجعيَّة املطلق��ة، وتصدَّ
ق الش��يخ نجيب الدين بن سعيد، والسيِّد غياث الدين عبد  ق- علاء من مثل ابن عمِّ املحقِّ املحقِّ

الكريم ابن طاووس، وابن نا، وغريهم. 
)4( انظر: أمل اآلمل: 48/2.

)5( الحظ: جممع البحرين: 2/ 126.
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ومخسون كتاًبا)1(.

��م احلديث عىل صحيٍح، وحَس��ٍن، وموثوٍق،  ل من قسَّ مة أوَّ واعتقد بعٌض أنَّ العلَّ
وضعيٍف)2(.

لطان، األمر الذي  مة مناظراٌت كثريٌة، وِمنها ما كان ثمرته تش��يُّع السُّ وكانْت للعلَّ
ٌل يف حملِّه؛ فراجْع)3(. أتاح جلمٍع غفري التَّشيَُّع، كا هو مفصَّ

مة بالثَّن��اء، واإلطراء، والنُّبوغ العلمّي، وحس��ُبنا هنا   وذك��ر كثرٌي من العل��اء العلَّ
م��ة: »وخيطر بب��ايل أن ال أصفه؛ إذ ال يس��ُع كت��اب هذا ذكَر  م��ا قال��ه التَّفري��ّش يف العلَّ
علوم��ه، وتصانيفه، وفضائله، وحمامده، وأنَّ كلَّ ما يوصف به النَّاس من مجيِل الفضل؛ 
 فه��و فوق��ه، ل��ه أزيد من س��بعني كتاًب��ا يف األص��ول، والف��روع، والطَّبيع��ّي، واإلهلّي، 

وغريها«)4(.

ات ِعدة قبل س��نة )710ه�( بدليل تأليفه كتاب )كشف  مة إىل إيران مرَّ س��افر العلَّ
ت  اليقني( يف تلك الس��نة، واش��تهرت بعد ه��ذا التاريخ املدرس��ة الس��يَّارة التي اختصَّ
��د خدابنده يف س��نة )716ه�(،  م��ة يف رحلت��ه، و بق��ي حتَّى وفاة الس��لطان حممَّ بالعلَّ
ورج��ع إىل احِللَّة كمحطَّة ترحاٍل أخريٍة س��نة )726ه�(، وكانْت وفاته يف احِللَّة س��نة 

 

)726ه�(.

�ّي، للسيَّد عبد العزيز الطباطبائّي. مة احِللِّ )1( انظر: مكتبة العّلَّ
)2( ه��ذا م��ا قاله الش��يخ البهائّي يف كتابه )مرشق الشمس��ني( من أنَّ هذا التقس��يم م��ن ابتكارات 
مة، بينا صاحب املعامل يف كتابه منتفى اجلان نس��ب هذا التقس��يم للسيِّد ابن طاووس مجال  العلَّ
مة فوائد أس��تاذه يف كتاب��ه اخللصة. الحظ تفصي��ل ذلك: علم  ن العلَّ الدي��ن أمحد، وق��د ضمَّ

احلديث ودراية احلديث: 38.
)3( انظر: جمالس املؤمنني: 357/2، وتاريخ مغول )فارس�ّي(: 318-313.

)4( أمل اآلمل: 69/2.
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مة ِن�سبُة الكتاِب للعلَّ

مُة ُكتًبا كثريًة يف فنوٍن خمتلفٍة، وذكر بعضها يف كتابه )ُخلصة األقوال( )1(،  ألَّف العلَّ
 

وبعضها يف إجازته للسيَّد ُمهنَّا بن سنان)2(.

مة ل�ْم ُيش�ْر لكتاب )اإليضاح( يف هذيِن الِكتاَبنِي، ولكن ذكره يف كتابه  إالَّ أنَّ العلَّ
ة خيالفون ُنصوص القرآن(، قال: دق( يف مبحث )اجلربيَّ )نج احلقِّ وكشف الصِّ

ة عىل اس��تناد األفعال إلين��ا، وقد بيَّنُت يف كتاب  الَّ »... واآلي��ات امُلتضافرة فيه، الدَّ
اإليضاح، خمالفَة أهل السنَّة لنصِّ الكتاب والسنَّة...«)3(.

��ياق: »وكت��اب إيضاح خمالفة الس��نَّة لنصِّ  ��يُخ احل��رُّ العامّل يف هذا السِّ وذكر الشَّ
ة سلك فيه مسلًكا  ضويَّ الكتاب والس��نَّة رأينا له ُنس��ًخا منه قديمًة يف اخلزينة املوقوفة الرَّ

عجيًبا... يذكر فيه خمالفتهم لكلِّ آيٍة من وجوه كثرية؛ بل ألكثر الكلات«)4(.

مو�سوع الكتاب

ريعة  عدَّ العلاء هذا الكتاب يف دائرة التَّفاسري، وكتب االحتجاج، قال صاحب الذَّ
يف ه��ذا املض��ار: »ُيع��دُّ من كتب التَّفاس��ري كا مرَّ بعن��وان اإليضاح يف التفس��ري؛ ملا فيه 
ينيَّة؛ الش��تاله عىل بيان  دود الدِّ من تفس��ري اآليات، وبيان مداليله��ا، وُيعدُّ من كتب الرُّ

خمالفاٍت لنصِّ الكتاب والسنَّة...«)5(.

)1( راجع: خلصة األقوال: 48.
)2( الحظ: 4198، بحار األنوار: 149-147/107.

)3( نج احلقِّ وكشف الصدق: 105.
)4( أمل اآلمل: 85/2.

)5( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 499/2.
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ه من كتب االحتجاج،  وقال السيَّد حُمسن األمينّي: »إيضاح خمالفة السنَّة يمكن عدُّ
ه من كتب  واجلدل؛ الش��تاله ع��ىل بيان خمالفات لن��صِّ الكتاب والس��نَّة، ويمكن ع��دُّ

التَّفسري؛ ملا فيه من تفسري اآليات، وبيان مداليلها«)1(.

، ولك��ن يبدو يل أنَّ  لع��لَّ مَن امُلناس��ب عدُّ )اإليضاح( يف كت��ب االحتجاج، والردِّ
ن اآليات بنحو املنهج التَّ�رتيبّي لتفسري  ه من كتب التفسري؛ وذلك ألنَّه تضمَّ األرجح عدُّ

ح بعد ِذكر كلِّ آيٍة خمالفة السنَّة هلا. القرآن؛ إذ وضَّ

ما و�سل اإلينا من الكتاب

ا ضياع  ل من هذا الكتاب امُلس��تطاب، ومن املؤس��ِف حقًّ  مل يص��ل إلينا اجل��زء األوَّ

ماٍت قيِّمٍة فيه. ما كتبه من مقدِّ

��ا اجل��زء الثَّاين فق��د وصل إلينا، وأش��ار املصنِّ��ف يف نايته إىل تأري��خ متامه يف  وأمَّ
ال سنة )723ه�( يف النَّجف األرشف)2(. العرشين من شوَّ

ر وجود جزٍء ثالٍث هلذا التَّفسري، ولكن مل يصل إلينا، وربَّا مل تتْح  وعليه كان من املقرَّ
تي أنَّ الكتاب كتبه قبل وفاته بوقٍت قريب؛  كتور حجَّ  له الفرصة لكتابته؛ ولذا احتمل الدُّ

فمن املمكن القول: إنَّه وصل فيه إىل آخر سورة آل عمران، ووافاه األجل)3(.

)1( أعيان الشيعة: 404/5.
)2( ق��ال: ت��مَّ اجلزء الثاين من كتاب إيضاح خمالفة الس��نَّة لن��صِّ الكتاب والس��نَّة، ويتلوه يف اجلزء 
ر ُمصنِّف الكتاب  الثالث سورة النساء عىل يد العبد الفقري إىل اهلل تعاىل حسن بن يوسف بن مطهَّ
فها يف آخر النهار اجلمعة العرشين من  تس��ويًدا يف احلرضة الرشيفة الغرويَّة صلوات اهلل عىل مرشِّ
د النبّي  ال من س��نة ثلث وعرشين وس��بعائة، واحلمُد هللِ وحده، وصىلَّ اهلل عىل سيِّدنا حممَّ ش��وَّ

وآله الطاهرين آمني.
)3( الحظ: فهرست موضوعي نسخه هاي خطي عرب كتاب هاي مجهوري اسلمي: 69/3.
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مة، وله ترصيٌح يف كتابه خلصة األقوال عن  ه العلَّ ويتَّض��ح أنَّ هذا الكتاب مل يتمَّ
فاته الكاملة، وبعضها غري الكاملة)1(. بعض مؤلَّ

وعىل كلِّ حاٍل امُلتوافر هو اجلزء الثَّاين من )اإليضاح(، ويبدأ بآية )212( من سورة 
البقرة ﴿ٹ ٹ ٹ...﴾، وينتهي يف آخر ُسورة آل عمران.

ريعة يف ترقيم اآلية، قال: »واملوجود يف  وال بأَس باإلشارة إىل ما ذكره صاحب الذَّ
تلك النسخ من آية: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ يف سورة البقرة آية )208( إىل آخر 

سورة آل عمران«)2(.

ر الكلم نفسه)3(. والصواب من آية )212(، ولذا نرى من جاء من بعده كرَّ

�سخ املخطوطة النُّ

ورى اإلسالمّي: 1. ُنسخة مكتبة جملس الشُّ
ه��ذه النُّس��خة م��ن دون تنقيٍط، وُكتب��ت بخطِّ نس��تعليق يف مئتنِي وواحٍد وس��تِّني 
حيفة األوىل ش��يًئا، وكذا  صحيف��ة، وكلُّ صحيفٍة فيها اثنا عرش س��طًرا، مل ُيكتب يف الصَّ
ث��لث صحائ��ف يف النِّهاية، وثلث ع��رشة صحيفة متَّصل��ة بالكتاب��ة، وبعُضها ُكتب 
اًسا؛ أي املؤلِّف جعل كلَّ عرِش صحائف  هامٌش عليها، ُثمَّ كلُّ عرِش صحائف جعلها كرَّ

يف حزمٍة واحدٍة)4(.

)1( راجع: خلصة األقوال: 48.
)2( الذريعة إىل تصانيف الشيعة: 499/2.

تي يف فهرس��ت موضوعي نس��خه هاي خطي  د باقر حجَّ )3( راجع عىل س��بيل املثال: الدكتور حممَّ
د تقي دانش بزوه وهباء الدين علمي فهرست كتاهباي خطي كتابخانه سنا:  عرب: 79/3، وحممَّ

.14/1
)4( راجع: فهرست كتابخانه جملس شوراي اسلمي هتران: 30/15.
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د فيها أنَّ هذه  د تقي النُّورّي يف الصحيف��ة الثَّانية يؤكِّ وعلَّق امُلحّقق حس��ني بن حممَّ
هب لكان البائع املغبون، كيف ال وهو كتاب  مة: »ل��و ُوِزَن هذا الكتاب بالذَّ بخطِّ العلَّ
؛ إذ بنيَّ فيه خُمالفة  ّ إيضاح خمالفة الس��نَّة لنصِّ الكتاب والس��نَّة، تأليف آية اهلل احِل��لِّ
يفة من  الس��نَّة آلي��ٍة آية، ويف كلِّ آيٍة أعط��ى وجًها، أو وجوًها فيها، وهذه النُّس��خة الرشَّ
، وال ُش��بهة بأنَّ هذا اخلطَّ  أواس��ط س��ورة البقرة إىل أواخر س��ورة آل عمران، وال شكَّ

الرشيف له«.

2. النُّسخة الثَّانية يف مكتبة جملس سنا:

هذه النُّس��خة يف القرن الثَّامن، أو التَّاس��ع، ُنسخْت من ُنس��خة املؤلِّف، وهي عند 
د صالح اب��ن زين العابدين احلس��ينّي، مع  د تقي، وعليه��ا ختم حممَّ ��د باقر ب��ن حممَّ حممَّ
د جليل احلس��ينّي، وتقع يف مئة واثنتني وثان��ني صحيفة، يف كلِّ صحيفٍة  هوام��ش ملحمَّ

مخسة عرش سطًرا)1(.

رة برقم1751 يف املكتبة املركزيَّة جلامعة طهران. ومنها نسخة مصوَّ

3. يف نسخة مكتبة استان قدس رضوي:

ال ُيعرف كاتب هذه النُّس��خة، وهي يف مئ��ة ومخس عرشة صحيفة، يف كلِّ صحيفٍة 
ل أرقام اإليرادات بحروف  مخس��ة عرش س��طًرا، بطريقة )قال اهللُ تعاىل، أقول(، وس��جَّ

أبجد باللون األمحر.

يف ه��ذه النُّس��خة مل ُيكت��ب تاريخ الكتابة، ولك��ن يف فهرس )اس��تان قدس( ُكتب 
��ا كتب��ت يف القرن احل��ادي ع��رش، إالَّ أينِّ أحتم��ل أنَّ ه��ذا تاريخ الوق��ف ال تاريخ   أنَّ

الكتابة.

)1( راجع: فهرست كتاب خطي كتابخانه سنا: 14/1. 



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 84

مة احِللِّّي املنهُج التَّف�سرييُّ للعلَّ
ِة  ِة لن�صِّ الكتاِب وال�سنَّ نَّ يف اإي�ساح ُمالفة ال�سُّ

4. نسخة مكتبة إمام مُجعة زنجان:

رة ب�)رقم2970( يف املكتبة  ُكتبْت هذه النُّس��خة يف القرن العارش، وهلا ُنسخة مصوَّ
املركزيَّة جلامعة طهران.

ق  وكان كاتب هذه النُّس��خة ُيبدي رأيه، وأحياًنا حيذف بع��ض املوارد، وأحياًنا يلفِّ
م. بينها؛ ولذا كانْت هذه النُّسخة أصغر حجًا ممَّا تقدَّ
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مة املنهُج التَّف�سرييُّ للعلَّ

ة، واختلف القراءات، وشأن النُّزول،  مة يف تفس��ريه إىل املعان�ي اللغويَّ أشار العلَّ
والتَّفاسري املختلفة لآلية.

ا سورة آل عمران، فقلَّا  ونرى تطبيق ذلك بشكٍل واسٍع يف تفسري سورة البقرة، وأمَّ
ض لبيان مفهوم اآلية. تعرَّ

ه تفس��رًيا  ة باجلنبة الكلميَّة يف اآليات، ومعه يمكن عدُّ مة عنايٌة خاصَّ وك��ان للعلَّ
كلميًّا.

يخ الطُّويّس يف التِّبيان؛ ففيه الُبعد الكلمّي واضٌح  وهذا املنهُج نلمسه يف تفسري الشَّ
ا. جدًّ

نَّة لنصِّ الكتاب. مُة البارزة هلذا التَّفسري بيان خُمالفات السُّ وكيف ما كان؛ فالسِّ

بيان يف االإي�ساح اأثر تف�سري التِّ

مة فيه، فهي مباين تفس��ري  يف ض��وء ُمطالع��ة كتاب )اإليض��اح( تتَّضح مب��اين العلَّ
ة ُصوٌر هل��ذا التأثُّر، وإليك  ��يخ الطُّويّس، وثمَّ مة ممَّن س��ار عىل ُخطى الشَّ  التِّبيان؛ فالعلَّ

ور: الصُّ

م��ة املطلب عينه من التِّبيان، مثًل يف تفس��ري اآلية 214 من س��ورة . 1 ينق��ل العلَّ
ِت املخافة، وحورص امُلسلمون  البقرة: »نزلْت هذه اآلية يوم اخلندق ل�اَّ اش��تدَّ
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رب، ووعدهم بالنَّرص«)1(. يف املدينة، واستدعاهم اهلل تعاىل إىل الصَّ

أحياًنا مع تغيُّ�ٍر بس��يٍط يف التَّعبري؛ فحس��ب مثًل: جاء يف تفسري اآلية 281 من . 2
سورة البقرة: ﴿ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾، قيل: »فيه وجهان: أحدمها: 
ُت��َوفَّ جزاء ما كس��بت من األع��ال، الثَّاين: ُتوفَّ با كس��بْت م��ن الثَّواب، أِو 
العقاب؛ ألنَّ الكس��ب عىل وجَهني: كس��ب العبد لفعله، وكس��به ملا ليس من 

فعله؛ ككسبه املاَل«)2(.

وما جاء يف اإليضاح: »)ما كس��بْت( قيل: ُتوفَّ جزاَء ما كس��بت من األعال، 
وقيل ُتوفَّ ما كس��بْت من الثَّ��واب والعقاب؛ فإنَّ الكس��َب يقُع عىل وجَهني: 

كسُب العبد لفعله، وكسبه ما ليس من فعله، مثل كسبه املاَل«)3(.

أحياًن��ا يذكر األقوال من التِّبيان مع حذف القاِئلني هبا، مثًل يف تفس��ري التِّبيان . 3
جاء يف تفس��ري اآلية 39 من س��ورة آل عمران: »)بكلمة( يعني املس��يح يف 
ّي، ومجيع أهل  اك، والس��دِّ بيع، والضحَّ قول ابن عبَّاس، وجماهد، وقتادة، والرَّ

التأويل، إالَّ ما ُحكَي عن أب عبيدة أنَّه قال: )بكلمة(؛ أي: بكتاب اهلل«)4(.

مة: »وقيل: أي بكتاب اهلل«)5(. قال العلَّ

أحياًن��ا يذك��ر خلصة أق��وال التِّبيان، مث��ًل يف ما جاء يف تفس��ري اآلية 48 من . 4
سورة آل عمران: »ومعنى قوله: ﴿ڄ ڄ﴾، قال ابن ُجريج: الكتابة 

)1( التبيان يف تفسري القرآن: 268/2.
)2( املصدر نفسه: 370/2

)3( اإليضاح: 162.
)4( التبيان يف تفسري القرآن: 452/2.

)5( إيضاح خمالفة السنَّة لنصِّ الكتاب والسنَّة: 214.
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بور، أو   بي��ده، وقال أبو ع��ّل: كتاب آخر غ��ري التَّ��وراة، واإلنجيل، نح��و الزَّ
غريه«.

بور«. وما جاء يف اإليضاح: »أي: الكتابة باليد... أو الزَّ

مة يف هذا التَّفس��ري ناظٌر إىل تفس��ري التِّبيان، إالَّ أنَّه مل  واجلديُر ذكُره مع أنَّ العلَّ
��يَخ الطُّويسَّ إالَّ يف بعض املوارد، وهي يف تفس��ري اآليات من س��ورة  يذكر الشَّ

البقرة: )225، 232، 274(.

مة نَّة يف ع�سر العلَّ تفكري اأهل ال�سُّ

الكت��اب  لن��صِّ  الس��نَّة  خُمالف��ة  )إيض��اح  الكت��اب  عن��وان  م��ن  نلح��ُظ 
م��ُة املب��اين الكلميَّة  ، وع��رض في��ه العلَّ والس��نَّة(، أنَّ ه��ذا التفس��رَي تفس��رٌي كلم��يٌّ
دٍة، وبح��ث ذل��ك آيًة،  أله��ل الس��نَّة ع��ىل الق��رآن، وخمالفته��ا ل��ه م��ن وج��وٍه متع��دِّ

 

آيًة.

��ؤال هنا: كيف كان التَّفكري الكلمّي امُلتداول ألهل الس��نَّة يف زمان املؤلِّف؛  والسُّ
ابع، وأوائل القرن الثَّامن؟. أي يف النِّصف الثَّاين من القرن السَّ

��ؤال، البدَّ أن نلقَي نظ��رًة إىل التَّاريخ؛ لتكون عندنا صورة  وللجواُب عن هذا السُّ
املشهد واضحة.

ل من القرن الثَّاين  »افرتق امُلس��لمون )أهل البحث واجلدل منه��م( يف النِّصف األوَّ
إىل فرقَتني:

واي��ات، من دون  فرق��ة أه��ل احلديث: وهم الذي��ن تعبَّدوا بظواه��ر اآليات، والرُّ
احقة بني امُلسلمني،  ة السَّ لون األكثريَّ غور يف مفاهيمها، أو دقَّة يف إس��نادها، وكانوا يشكِّ
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ًل، وحركًة، وأعضاًء،  ا وتنقُّ وكثرْت فيهم امُلشّبهة، واملجّسمة، وامُلثبتون هلل سبحانه علوًّ
ج��ل والوجه، إىل غري ذلك م��ن البَِدِع التي ظهرْت بني امُلس��لمني من طريق  كالي��د والرِّ

ين باإلسلم. هبان املتسرتِّ األحبار، والرُّ

لون  ��كون بالعقل أكثر م��ن النَّقل، ويؤوِّ وفرق��ة االعت��زال: وهم الذين كانوا يتمسَّ
النَّقل إذا وجدوه خمالًفا لفكرهتم، وعقليَّتهم.

وبقي التَّش��اُجر قائًا عىل قدٍم وس��اٍق بني الفرقَتنِي طوال قرون؛ فتارًة يتغلَّب أهل 
ر واالعتزال عىل  احلديث عىل أه��ل االعتزال، ويْزوونُْم، وُأخرى يتغلَّب جن��اح التفكُّ
أه��ل الظَّواهر واحلديث، وكانْت غلبة كلِّ فرقة عىل األُخرى يف كثرٍي من األحيان تنش��ُأ 
م��ن ميول احلكومات آنذاك ألحد اجلناحنِي امُلتصارعني؛ فنرى عرص األمويِّني، وأوائل 
كني بظواهر النُّصوص؛ يف  عرص العبَّاس��يِّني، عرص ازدهار منهج أهل احلديث، واملتمسِّ
ح��ني نرى األمر عىل العكس يف زم��ن املأمون، وأخيه امُلعتص��م، والواثق باهلل إىل عرص 
ائدة،  ل؛ فكان االزدهاُر ملنهج االعتزال حتَّى صار مذهًبا رس��ميًّا للحكومات السَّ املتوكِّ
واعُتِقَل بعُض مش��ايخ أهل احلديث مثل أمحد بن حنبل، حتَّى ُجِلَد ثلثني سوًطا ألجل 

اعتقاده بِقَدم القرآن الذي ُيعدُّ من مبادئ أهل احلديث.

ُل مقالي��َد احلُكم؛ فأمر بنرش منهج  وك��ان األمُر عىل هذا املِنْوال إىل أن تس��لَّم املتوكِّ
ة ومحاٍس، وتبَعه غرُيُه مَن العبَّاس��يِّني يف دعم مقالتهم، وتضييق األمر  أه��ل احلديث بقوَّ
 ع��ىل أه��ل االعت��زال، وقد كان األمر ع��ىل هذا املِنْوال إىل عرص أب احلس��ن األش��عرّي 

)260-324ه�( الذي كان ُمعتزليًّا، ثمَّ صار- بحسب الظَّاهر- من ُزمرة أهل احلديث؛ 
لطة تسايُرُهم، وتوافُقُهْم. فكانِت السُّ

ن األشعريُّ برجوعه عِن االعتزال إىل مذهب أهل احلديث منهًجا كلميًّا،  وقد كوَّ
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ائد بينهم  له أثرُه اخلاصُّ إىل يومنا هذا بني أهل الس��نَّة؛ فمذهبه الكلميُّ هو املذهب السَّ
يف أكثر األقطار«)1(.

مة  ��ائَد يف عرص العلَّ ويف ض��وء هذا املس��ار التَّأرخيّي، يتبنيَّ أنَّ الفكَر الكلميَّ السَّ
اب��ع؛ أي يف زمان  ��ن إىل القرن الرَّ )ت726ه���( هو األش��عرّي؛ وذل��ك ألنَّ القْدَر املتيقَّ
، ويكثُر الظنُّ إىل القرن  س��ميُّ أب احلس��ن األش��عرّي )334 أو330ه�( هو املذهب الرَّ

سمّي ألهل السنَّة يف البلد اإلسلميَّة هو املنهج األشعرّي. ادس املذهب الرَّ السَّ

االأ�ساِعرُة امتداد الأهل ال�سنَّة

مون  ٍة هنا، مل يكن أبو احلس��ن األش��عرّي، وأتباُعه واملتقدِّ ال ب��دَّ من ذكر ُنقطٍة ُمهمَّ
جال، واحلديث صاحب مذهب  ر عنه يف الفقه، والرِّ عليه ممَّن يشاِكُل عقيدته، ومن تأخَّ

مستقٍل، بل هو امتداٌد ألهل السنَّة.

ويؤيِّد هذا ما قاله أبو احلس��ن األشعرّي نفسه يف كتابه مقاالت اإلسلميِّني: »هذه 
ح يف كتابه اإلبانة يف )باب يف إبانة قول أهل  حكاية مجلة قول أصحاب احلديث«)2(، ورصَّ
ة،  ة، واجلُهميَّة، واحلُروريَّ احلقِّ والسنَّة(: »فإْن قال قائٌل قد أنكرُتم قوَل امُلعتزلة، والقْدريَّ
فون��ا قولكم الذي به تقول��ون، وديانَت�ُكم الت��ي هبا ُتدينون،  افض��ة، وامُلرجئ��ة؛ فعرِّ والرَّ
نا، وبُس��نَّة  ��ك بكتاب ربِّ قي��ل له قولن��ا الذي نقول ب��ه، وديانتنا التي ندين هبا التمسُّ
ة احلدي��ث، ونحن بذلك معتصمون حابة والتَّابعني، وأئمَّ  نبيِّنا، وم��ا روَي عن الصَّ

.)3(»...

)1( امللل والنحل: 11/2، وراجع: علم الكلم )صبحي(: 20-19/2.
)2( مقاالت اإلسلميِّني واختلف املصلِّني: 291.

)3( اإلبانة عن أصول الديانة: 8.
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كا أنَّ عبد القاهر البغدادّي )ت429ه�(، وهو من كبار علاء األش��اعرة، عدَّ أهل 
السنَّة، واجلاعَة هي الفرقة النَّاجية، وبنيَّ أنَّ هلم مخسة عرش ُركنًا، وأهل السنَّة واجلاعة 

ُتدين بذلك)1(.

مة من اأهل ال�سنَّة ُمراُد العلَّ

ْح أنَّ مقصوَدُه من أهل الس��نَّة هم األش��اعرُة، ولكن يمكن  مة مل يرصِّ م��ع أنَّ العلَّ
مة أنَّ هذه املباين  كش��ُف هذا ممَّا عرض، فأكثره يوافق املباين الكلميَّة هل��م، وأثبت العلَّ

متناقضة مع القرآن، وسنشري يف األبحاث اللحقة لذلك.

مة من أهل الس��نَّة ليس  م أنَّ هناك مُجًَل تؤذن بأنَّ ُمراد العلَّ ويمك��ن عضد ما تق��دَّ
امُلعتزلة.

��اهد عىل م��ا نقول ما جاء يف تفس��ري اآلية 213 من س��ورة البق��رة؛ إذ جعل  والشَّ
امُلعتزلة يف قبال أهل السنَّة.

نَِّة؛ فهو خُمالٌف  ا عىل مباين أهل السُّ قال: هذا املطلُب عىل قواعد املعتزلة صحيٌح، أمَّ
للقرآن)2(.

، أو ظنَّ وصول ما ُبرشِّ به إليه من  مة: »الُبش��ارة إنَّا حتصل لو علم املبرشِّ قال العلَّ
اخل��ري، وهو غري حاصٍل عند أهل الس��نَّة، حيث مل جيعلوا للطَّاعة مدخًل يف اس��تحقاق 
��ا يصحُّ عىل قواع��د املعتزلة،  زوا تعذي��ب امُلطيع، وإثاب��ة العايص؛ وإنَّ الثَّ��واب، وج��وَّ

وخالفِت السنَّة فيه«)3(.

)1( الحظ: الَفْرق بني الِفَرق: 217-191.
)2( إيضاح خمالفة أهل السنَّة لنصِّ الكتاب والسنَّة: 55.

)3( املصدر نفسه: 56.
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م، مراده من أهل الس��نَّة هم  مة، ع��رب النَّصِّ امُلتق��دِّ وعلي��ه يمك��ن الق��ول إنَّ العلَّ
��م ُينكرون احلُس��َن والُقب��َح العقليَّ��نِي، والطَّاعة ال تؤثِّر يف اس��تحقاق  األش��اعرة؛ ألنَّ
َب اهللُ ش��خًصا ُيطي��ع ويمتثل أوامره، وُيدخل اجلنَّة ش��خًصا  الثَّ��واب، ويمكن أن يعذِّ

عاصًيا)1(.

عقائُد االأ�ساعرة
مة املباين الكلميَّة ألهل الس��نَّة عىل القرآن، وهنا ُأش��ري  ٍة عرض العلَّ ذكرنا غرَي مرَّ

باختصاٍر إىل عقائد األشاعرة، واختلفها مع الفرق األُخرى.

1. صفاُت اهلل:
ا زائدٌة عىل  يعتق��ُد امُلعتزلة أنَّ صف��اِت اهلل عنُي ذاته، بينا يذهب األش��اعرة عىل أنَّ

ذاته؛ فيعتقدون أنَّ اهللَ عاملٌ بعلٍم، قادٌر بقدرٍة، مريٌد بإرادٍة وهكذا...)2(.

ة: فاُت اخلربيَّ 2. الصيِّ
ة هلل تعاىل بنظر األش��اعرة، هي ما أثبتْت��ه ظواهر اآليات له  ف��ات اخلربيَّ امُل��راد بالصِّ
، والوج��ه، واليدين إىل غري ذلك، ولكن من دون تش��بيٍه وجتس��يٍم،  س��بحانه م��ن العلوِّ

فاِت جتسيًا له سبحانه عن ذلك)3(. وا هذه الصِّ بخلف املشبِّهة؛ إذ عدُّ

3. ُرؤية اهلل تعاىل:
ني��ا هبذه العني الظَّاهرة، ولكن يمكن  يعتقد األش��اعرُة أنَّه ال يمكن رؤية اهلل يف الدُّ

ذلك يف اآلخرة)4(.

)1( الَفرق بني الِفَرق: 217-191.
)2( الحظ: اللمع يف الردِّ عىل أهل الزيغ والبدع: 16.

)3( راجع: املواقف يف علم الكلم: 280.
)4( انظر: مقاالت اإلسلميِّني: 320.
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4. كالُم اهلل:

ق��ون بني الكلم الظَّاهرّي،  يعتقد األش��اعرة أنَّ كلم اهلل، أي القرآن، قديٌم، ويفرِّ
ا  ��ه حادٌث، أمَّ واملعن��ى احلقيق��ّي؛ فالُقرآن من حيث األلفاظ، واألصوات، بل ش��كٍّ أنَّ

معانيه فقديمٌة،وغرُي خملوقٍة.

، وقائٌم بذات اهلل تعاىل، وهو قديٌم بِقَدمه وهو من  ويؤمن��وَن أنَّ القرآن كلٌم نفيسٌّ
اتيَّة. فات الذَّ الصِّ

ُه بعٌض مغايًرا  وذه��ب بعُضهم إىل أنَّ الكلَم النَّفيسَّ هو مدل��ول األلفاظ، بينا عدَّ
ملدلول اللفظ)1(.

5. أفعاُل العباد:

نَّة، واحلديث،  بنيَّ أبو احلس��ن األش��عرّي يف مقاالت اإلس��لميِّني عقيدَة أهل السُّ
وا بأنَّه ال خالَق إالَّ اهلل، وأنَّ سيِّئاِت العباد خيلقها اهلل، وأنَّ أعاَل العبد خيلقها  قال: »وأقرُّ

اهلل، وأنَّ العباد ال يقدرون أن خيلقوا منها شيًئا«)2(.

6. احُلسُن والُقبح:

د: هذا حَسٌن، وهذا  باع الوحي، والوحُي هو من حيدِّ يعتقد األشاعرُة: ينبغي للعقل اتِّ
دُه   َقبيٌح؛ ألنَّ األفعال نفس��ها ال توصف باحلُس��ن، والُقبح، بل احلسن والقبَح ما هو حيدِّ

ُع)3(. الرشَّ

)1( الحظ: رشح املقاصد: 147/4-149، وامللل والنِّحل يف مقاالت ومذاهب أهل العامل: 68، 
والبيان يف تفسري القرآن: 413-405.

)2( مقاالت اإلسلميِّني: 329.
)3( الحظ: اللمع: 116-117، ورشح املقاصد: 289-284/2.
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7. التَّكليُف بام ال ُيطاق:

عيني، ويؤمن األشاعرة  عٌة من مقولة احلُسن، والُقبح الرشَّ التَّكليف با ال ُيطاق متفرِّ
.بإمكان التَّكليف با ال ُيطاق مَن اهلل

8. االستطاعُة:

يعتق��د األش��اعرة أن ال اس��تطاعَة قبَل الِفعل؛ ب��ل هي مقارنٌة للفع��ل؛ فإنَّ وجود 
الق��درة، واالس��تطاعة قبل الفع��ل ربَّا ال جيتمع م��ع القول بكون اخلل��ق، واإِلجياد منه 

م االستطاعة، ولزوم مقارنتها مع وجود الفعل)1(. سبحانه؛ فقالوا بعدم تقدُّ

9. الغرض من أفعال اهلل:

عيَّني أنَّ أفع��اَل اهلل ال ُتعلَّل،  وم��َن الُفروع األُخرى ملس��ألة احلُس��ن، والُقب��ح الرشَّ
وليس هلا أهداٌف.

مة احللِّيِّ تناُق�ص كلم اأهل ال�سنَّة مع القراآن من مْنظار العلَّ

مة يف كتابه )اإليضاح( باالستناد إىل اآليات خُمالفة األشاعرة لنصِّ القرآن  َ العلَّ بنيَّ
دٍة. من وجوٍه متعدِّ

م��ة، وبياُنه للُمخالفة ت��ارًة خمالفًة رصحيًة للق��رآن، وُأخرى خمالفًة  وك��ان نقد العلَّ
حوا هبا. بلوازم القرآن، وإْن مل يرصِّ

ونذكر هنا مثااًل؛ فإنَّ جواز صدور الكذب مَن اهلل غري رصيٍح يف عقائد أهل السنَّة، 
زون الكذَب عىل اهلل. مة يقول يف هذا امَلجال: إنَّ أهل السنَّة جيوِّ ومع هذا العلَّ

م يقولون إنَّ احلُسن، والُقبح رشعيَّاِن. مة هذا؛ ألنَّ لعلَّ منشأ قول العلَّ

)1( الحظ: املواقف: 330-331، ورشح املقاصد 4: 300-296.
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مة من خُمالفة الس��نَّة لنَصِّ القرآن، وإليك  ال بأَس أْن ُأش��ري هنا لبعض ما بيَّنه العلَّ
منه:

1. امتناع الكذب عىل اهلل سبحانه:

ا صادقٌة؛  ن أخباًرا، وهذِه األخبار ال ش��كَّ أنَّ مة مجلًة مَن اآليات تتضمَّ نق��ل العلَّ
��ا ص��ادرٌة عن اهلل تعاىل، ومَن امُلحال صدور الكذب عنه تعاىل، ومع أنَّ أهل الس��نَّة  ألنَّ

ون الكذب عىل اهلل حُمااًل، إالَّ أنَّ هذه العقيدة ال تنسجُم مع عقائدهم األُخرى. يعدُّ

مة يف )اإليضاح( يشري هلذه املسألة يف موارد كثرية؛ فمثًل يف اآلية 212  كا أنَّ العلَّ
من سورة البقرة:

ار يف اجلحيم، وهذا خب�ٌر إنَّا ُيعلم  أ. »﴿ڄ ڄ ڄ﴾؛ أي يف علِّيِّني، والفجَّ
صدُقه لِو امتنع الكذب عىل اهلل تعاىل، وخالفِت السنَّة فيه«)1(.

��ا ُيعلم صدقه لِو امتن��ع الكذب عىل اهلل تعاىل،  ب. ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾ خ��رٌب، إنَّ
وخالفِت السنَّة فيه«)2(.

ت�حقي��ٌق

��ؤال هن��ا ه��و: هل ص��دور الك��ذب م��ن اهلل من منظ��ار أه��ل الس��نَّة قبيٌح   والسُّ
أم ال؟.

مة نفس��ه يقول:  ��ة أنَّ اهلل قادٌر عىل فعِل القبيح، والعلَّ واجل��واب: اتَّفق العلاء كافَّ
ًة إىل أنَّه تعاىل قادر عىل القبيح، إالَّ النَّّظام«)3(. »ذهب العلاء كافََّ

)1( اإليضاح: 53.
)2( املصدر نفسه.

)3( كشف امُلراد يف رشح جتريد االعتقاد: 63.
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ح��ون هب��ذا يف   ك��ا ال خ��لف أنَّ اهلل ال يفع��ل القبي��ح، وحتَّ��ى األش��اعرة يص�رِّ
كتبهم)1(.

ودعوى األشاعرة هي أنَّ اهلل ال يفعل القبيح، ولكنَّه قادٌر عليه.

مة نس��َب لألشاعرة جواَز الكذب عىل اهلل تعاىل عرَب  م أنَّ العلَّ والذي يظهر ممَّا تقدَّ
لوازم عقيدَتنِي من عقائدهم، ومها:

أ. يؤم��ن األش��اعرة أنَّ اهلل خال��ُق أفع��ال اخل��ري والرّش، وه��و خالق أفع��ال العبد 
يرة، وب��ا أنَّ الك��ذب مص��داٌق من مصادي��ق الُقبح؛ فلي��س مَن امُلح��ال اتِّصاُفه  ���رِّ  الشِّ

سبحاَنه به.

ب. يعتق��ُد األش��اعرُة بأنَّ احلُس��ن، والُقبح رشعيَّ��ان، ال ذاتيََّة لُقب��ح األفعال، إنَّا 
نه؛ فيمكن أن يتَّصف  نُه؛ فالقبيح ما قبَّحُه، واحلسُن ما حسَّ ��ارُع يقبُِّح الِفْعَل، أو حيسِّ الشَّ

اهللُ تعاىل بالكذب مع أنَّه قبيٌح.

2. فعُل العبد:

مُة مُجلًة مَن اآليات التي َتنِس��ُب الفعَل إىل العبد، وهذه النِّسبة صحيحٌة،  ذكَر العلَّ
وأهل الس��نَّة تالفون تلك النُّصوص، وإنَّ العبد ليس فاعًل، وننقل بعض ما استش��هد 

مُة مَن اآليات عىل هذه املقولة، مثًل: يف س��ورة البق��رة آية 212، قال: »﴿ٹ  ب��ه العلَّ
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 

ڃ ڃ چ چ چ﴾.

أ. ﴿ٹٹ﴾ ُأس��ند الكفُر هلم، وإنَّا يصحُّ ذلك لو كان العبُد فاعًل، وخالفت 
السنَّة فيه.

)1( راجع: رشاح املقاصد: 294/4.
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��خرّية إليهم، إنَّا يصحُّ لو كان العبد فاعًل، وخالفت  ب. ﴿ڤ﴾ أس��نَد السُّ
السنَّة فيه.

ج ﴿ڤ ڦ ڦڦ﴾ أس��ند اإليان إليهم، إنَّا يصحُّ لو كان العبُد فاعًل، وخالفت 
السنَّة فيه«)1(.

3. هدف أفعال اهلل تعاىل:

مة يف بعض اآليات استناد اهلدف والغاية ألفعال اهلل تعاىل، وهذا يشٌء  ح العلَّ رصَّ
، واعتقدوا من  ثابٌت، ويقول مع أنَّ هذه نصوٌص رصحيٌة يف ذلك خالفت الس��نُّة النصَّ

امُلحال أن تتعّلق األغراض باألفعال االهليَّة، وننقل نموذًجا هنا يف هذا السياق.

��ا  فف��ي تفس��ري قول��ه تع��اىل: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾، ق��ال: »إنَّ
ُيعل��م ك��ون املبعوث نبيًّا من اهلل تعاىل صادًقا لو أظه��ر اهلل تعاىل امُلعجزَة عىل يدِه؛ ألجل 

َمتنِي: قه اهلل تعاىل صادًقا، وخالفت السنَّة يف مقدِّ التَّصديق، وكان كلُّ من صدَّ

��ا األوىل؛ ف��ألنَّ اهلل تعاىل يس��تحيل تعليل فعله باألغ��راض، واملصالح عندهم،  أمَّ
فكيف يصحُّ القول مع ذلك بأنَّه خلق املعجزة ألجل كذا.

��ا الثَّاني��ة؛ فألنَّه يمتنع احلكم هبا مع نس��بة القبائح، واإلض��لل، والكذب إليه  وأمَّ
ا كبرًيا«)2(. تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

4. االستطاعة:

مُة يف تفس��ري اآلية 97 من س��ورة آل ِعمران داللَة اآلية عىل اس��تطاعة  بحَث العلَّ
العب��د، وب��نيَّ خُمالفَة أهل الس��نَّة فيه، ق��ال: »﴿ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ االس��تطاعة هي 

)1( اإليضاح: 57.
)2( املصدر نفسه: 56.
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القدرة املؤثرة عىل ثبوهتا، وخالفت السنَّة فيه«)1(.

 وينبغ��ي التنبُّ��ه عىل أنَّ األش��اعرَة يعتربون ق��درَة العب��د ال أثَر هلا؛ لعم��وم قدرته 
تعاىل)2(.

م��ة بحَثه يف هذا اإلطار؛ فيقول: »هذه اآلي��ة مبطلة قول املجربة أنَّ  ويواص��ل العلَّ
االس��تطاعة مع الفعل؛ ألنَّه تعاىل أوجب احلجَّ عىل املستطيع دون غريه، وهذا إنَّا يكون 

.)3(» قبل احلجِّ

 وعلي��ه فاألش��اعرُة يعتق��دون أنَّ االس��تطاعة مقارن��ة للفعل، وال اس��تطاعة قبل 

الفعل.

نب: 5. دور الطَّاعة والذَّ

مة آياٍت فيها داللٌة عىل أنَّ م��ا يرتتَّب عىل الطَّاعة الثَّواب، وعىل املعصية  ذك��ر العلَّ
 ، مة: »الُبش��ارة إنَّا حتصل ل��و علم املبرشِّ العق��اب، وأهل الس��نَّة خالفت فيه، قال العلَّ
���ر ب��ه إليه من اخلري، وهو غ��ري حاصٍل عند أهل الس��نَّة، حيث مل  أو ظ��نَّ وصول ما ُبشِّ
زوا تعذي��َب امُلطيع، وإثابة العايص؛  جيعلوا للطَّاعة مدخًل يف اس��تحقاق الثَّواب، وجوَّ

وإنَّا يصحُّ عىل قواعد املعتزلة، وخالفت السنَّة فيه«)4(.

وعلي��ه جواز تعذي��ب امُلطيع، وإثابة اإلنس��ان الع��ايص هي من ف��روع القول بأنَّ 
احلُسن، والُقبح رشعيَّان.

)1( اإليضاح: 246.
)2( الحظ: املواقف: 161-150.

)3( اإليضاح: 247.
)4( املصدر نفسه: 56.
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فات اإلهليَّة: 6. الصيِّ

مة يف تفس��ريه إىل مورد واح��د يف بطلن عقيدة األش��اعرة يف ما يتعلَّق  أش��ار العلَّ
ف��ات اإلهليَّ��ة؛ ففي تفس��ري اآلية 163 من س��ورة البقرة، قال: »إنَّا يك��ون غنيًّا لو  بالصِّ
مل حيت��ْج إىل غريه من مجيع األش��ياء س��واٌء كان ذاًت��ا، أو غري ذلك؛ ف��ل يفتقر يف قدرته، 
 وال يف علم��ه إىل غ��ريه م��َن الُقدرة، والعل��م، وغري ذلك م��ن املعاين، وخالفت الس��نَّة 

فيه«)1(.

7. إرادة اهلل:

مة إىل مورٍد واحٍد ملخالفة أهل الس��نَّة من أنَّ فع��ل العبد ال مدخل فيه  أش��ار العلَّ
للعبد؛ ففي س��ورة البقرة اآلية 253 منها، قال: »﴿ڻ ڻ﴾ أثبت اإلرادة لنفسه تعاىل، 
ه تعاىل، مها  م نفوا إرادة العبد بدليَلنِي آتَيني يف حقَّ وال يتأتَّى عىل مذهب األش��اعرة؛ ألنَّ
أنَّ اهلل تع��اىل يعلم ما يفعله العبد فيكون واجًبا، واإلرادة ال تتعلَّق بالواجب، والثَّاين أنَّ 
جيح واجُب الوقوع، والواجب ال يصحُّ  الفعل حال التَّس��اوي ممتنُع الوقوع، وحال الرتَّ

أن يكون ُمراًدا«)2(.

مة عىل  ة، ولكن إش��كال العلَّ  وال خيفى عليك أنَّ األش��اعرة تعتقد بإرادة اهلل العامَّ
ما يلزم من عقيدهتم من أنَّ العبد ال إرادَة له.

زق: 8. الريِّ

زق، وأنَّه خُمالٌف لنصِّ الكتاب، قال يف  مة إىل ما يعتقده األشاعرة يف الرِّ أش��ار العلَّ
ا  زُق هو ما تناوله اإلنسان مقرًّ تفس��ري اآلية 254 من سورة البقرة: »﴿ک ک﴾ الرِّ

)1( اإليضاح: 143.
)2( املصدر نفسه: 122.
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]ممَّا[)1( أباحه اهلل تعاىل.

وقالِت األشاعرة هو ما تناوله اإلنسان سواء كان مباًحا أم حراًما، وهو ينايف األمر 
باالتِّفاق، وخالفت السنَّة فيه«)2(.

زق عند األش��اعرة، وه��ي خُمالفة لنصِّ الق��رآن؛ إْذ  ��ة الرِّ مة نظريَّ وهن��ا ذك��ر العلَّ
زَق ما ُينتفع به حلاًل كان أو حراًما)3(. يعتقدون بأنَّ الرِّ

عيَّني. ولَيعلم أنَّ أساس هذه املسألة القول باحلُسن، والُقبح الرشَّ

9. متعليِّق إرادة اهلل تعاىل:

مة من عقائد األشاعرة هو متعلِّق إرادة اهلل تعاىل، وأنَّه خُمالٌف لنصِّ  ممَّا انتقدُه العلَّ
الكتاب؛ ففي ذيل اآلية 108 من س��ورة آل عمران قال: »﴿ی ی ی ی جئ﴾ 

نفى اهلل تعاىل إرادة الظُّلم، وقالِت السنَُّة: إنَّ اهللَ تعاىل أراده وإالَّ ملا وقع«)4(.

واعتق��د امُلعتزل��ة أنَّ اهلل أراد مَن امُلؤمن��ني، والكافرين الطَّاع��َة إالَّ أنَّ بعًضا أطاع، 
وبعًض��ا ع��ى، وكذل��ك مل ُي��ِرِد اهللُ لعب��ادِه املعصي��ة، ولك��نَّ بعًضا اس��تعصم وبعًضا 

 

عى.

ا األش��اعرة فيعتقدون أنَّ كلَّ ما هو واقع بإرادة اهلل تعاىل سواء كانت طاعاٍت أم  أمَّ
معايص)5(.

)1( يف األصل غري واضحٍة ولعلَّ األقرب إىل الصواب ]ممَّا[. )م(.
)2( اإليضاح: 124. 

)3( انظر: املواقف: 332.
)4( اإليضاح 254.

)5( الحظ: متهيد األصول يف علم الكلم: 113-116، املواقف: 333-320.
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10. عصمة اإلمام:

م��ُة آياٍت تنصُّ ع��ىل عصمة اإلمام، وخمالفة الس��نَّة في��ه؛ إِذ اعتقُدوا أنَّه  ذك��ر العلَّ
 

ال جي��ب يف اإلم��ام العصم��ة؛ ففي تفس��ري اآلية 26 من س��ورة آل عمران، ق��ال: »قال 
، واجلُبائّي: ال جي��وز أْن يعطَي اهلل امللك للفاس��ق؛ ألنَّه متلي��ك ألمٍر عظيم من  البلخ��يُّ
ياسة، والتَّدبري مع املال الكثري؛ لقوله تعاىل: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾، وامللك من  السِّ
َة، وأشار  أعظم العهود، وامللك يف قوله تعاىل: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ)1(﴾ يعني به النبوَّ
ياس��ة، والتَّدبري، وهذا بعينه دليٌل  ه دون السَّ إىل إبراهيم، أو املال، وأش��ار إىل الذي حاجَّ

عىل أنَّ اإلمام جيب أن يكون معصوًما، وخالفِت السنَُّة فيه«)2(.

ح بذل��ك الفخر  يعتق��د أهل الس��نَّة ال جي��ب أن يكون اإلم��ام معصوًم��ا، كا ص�رَّ
ازي يف بحث له حتت عنوان »ال جيب أن يكون اإلمام معصوًما«)3(، قال: »أصحابنا  ال��رَّ

)1( ال خيفى عليك أنَّ امللك يف القرآن ُيطلق عىل امللك احلقُّ والباطل، وبيان ذلك:
ل يف قول��ه تعاىل، حاكيًّا عن نبّي اهلل يوس��ف: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ  اس��تعمل الق��ران املعنى األوَّ  
ۉ ې ې ې ې﴾ )يوس��ف: 101( وكقوله تعاىل يف داوود: ﴿ہ 
ہ ھ ھ﴾ )البقرة: 251(، وقوله تعاىل، عن لس��ان سليان: ﴿ے ۓ ۓ﴾ 

)ص: 35(.
��ا الث��اين كقول��ه تعاىل ع��ن لس��ان مؤم��ن آل فرع��ون: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  وأمَّ  
ۀ﴾ )غافر: 29(، وقوله تعاىل عن فرعون: ﴿ڃ چ چ چ چ﴾ )الزخرف: 51(.

مة. وعليه فل حمذور يف إتيان امللك للفاسق يف ضوء اآليات املتقدِّ  
مة الطباطبائي: »يكون امللك بالنس��بة إىل م��ن هو أهله نعمة من اهلل  ويف هذا الس��ياق يقول العلَّ  
س��بحانه وإليه، وبالنس��بة إىل غري أهله نقمة، وهو عىل كلِّ حاٍل منس��وب إىل اهلل س��بحانه وفتنة 

يمتحن به عباده«. امليزان: 131/3.
ة رصينة عىل عصمة اإلمام فيا هو مذكور أعله بحثها يف مصنَّفاته، فراِجع. ّ أدلَّ مة احِللِّ وللعلَّ  

)2( اإليضاح: 196.
)3( هذه العقيدة ال تتصُّ باألشاعرة فحسب، فأهل السنَّة يعتقدون بذلك أيًضا.
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ة، واخلوارج: ال جيب أن يكون اإلمام معصوًما، وقالِت اإلس��اعيليَّة  يديَّ واملعتزلة، والزَّ
واالثنا عرشيَّة: جيب«)1(.

11. أفضليَّة اإلمام:

 هو  م��ة: إنَّ ما يعتقد به أهُل الس��نَّة م��ن أنَّ أفضل النَّاس بع��د النبيِّ ق��ال العلَّ
ِت اإلماميَّة  أب��و بكر، وهذه خُمالف��ة لنصِّ القرآن؛ ففي ذي��ل آية املباهلة، قال: »واس��تدلَّ
حابة من وجَهنِي... وخالفِت الس��نَُّة  هبذه اآلية عىل أنَّ أمري املؤمنني كان أفضل الصَّ

فيه«)2(.

12. اإليامن:

ة  مُة إىل أنَّ رصي��ح القرآن ينصُّ ع��ىل أنَّ اإليان معن��اه التَّصديُق، وثمَّ أش��ار العلَّ
 ف��رٌق بين��ه، وبني أفع��ال اجلوارح، ولك��ن أهل الس��نَّة خالف��ْت فيه؛ ففي تفس��ري اآلية 
)3( من س��ورة البقرة، قال: »هذه اآلي��ة تدلُّ عىل أنَّ اإليان مغايٌر ألفعال اجلوارح؛ 

 277
ء عىل نفسه، وخالفْت مجاعٌة من السنَّة فيه«)4(. بْل هو التَّصديُق حذًرا من عطف الشَّ

واجلدير باإلشارة هنا أنَّ املتكلِّمني خيتلفون يف ماهيَّة اإليان.

ه تصديًقا، وآخرون: اإلقرار املقارن للمعرفة. فبعٌض منهم يعدُّ

وبعٌض منهم اعتقد أنَّه ال بدَّ من التَّصديق، واإلقرار.

وفرقٌة ُأخرى، قالت: اإلقراُر باللسان، والتَّصديق يف القلب، والعمل باألركان.

)1( األربعون يف أصول الدين: 263/1، وأيًضا الحظ: األصول اخلمسة: 752.
)2( اإليضاح: 223.

)3( قول��ه تع��اىل: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾.

)4( اإليضاح: 159.
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وبينا ذهب األش��اعرة إىل أنَّ اإليان هو التَّصديق، واملعتزلة اإليان عندهم جمموع 
من التَّصديق القلبّي، واإلقرار اللسايّن، والعمل باجلوارح.

مة  وعلي��ه فإنَّ قول األش��اعرة يف اإليان ه��و التَّصديق القلبّي، وهن��ا ال يريد العلَّ
وا باآليات، ومعه  من أهل الس��نَّة األشاعرة فحسب؛ وذلك ألنَّ األشاعرة كذلك استدلُّ
مة يش��مل أيًضا املعتزلة؛ ولعلَّ س��بب إش��ارته يف هذا امل��ورد فقط يف قوله  ف��كلم العلَّ

»خالفت مجاعٌة من السنَّة« مع أنَّ سائر عبارته، وخالفِت السنَّة.

13. نص�ُر اهلل:

مة يف تفس��ري اآلية 214 من س��ورة البق��رة اآليت: ﴿ائ ەئ ەئ﴾ معناه  ر العلَّ ق��رَّ
عاء هلل تعاىل بالنَّرص، وال جيوز أن يكون معناُه االستبطاء لنرص اهلل عىل كلِّ حاٍل؛ ألنَّ  الدُّ
ه عن الوقت الذي ُتوِجبه احلكمة، وخالفت السنَّة فيه،  سول يعلم أنَّ اهلل تعاىل ال يردُّ الرَّ

حيث قالوا معناه االستبطاء لنرص اهلل، وهو خطٌأ ال جيوز مثله عىل األنبياء«)1(.

ت�حقي��ٌق

ال يوج��د اختلٌف ب��ني اإلماميَّة، وأهل الس��نَّة يف تفس��ري ﴿ائ ەئ ەئ﴾؛ إذ حاول 
 ، ّ مة احِللِّ بهة؛ فلنبدأ بالتِّبيان الذي ُيعدُّ املصدَر األساس لتفسري العلَّ اجلميع أن يرفعوا الشُّ
: »فإن قيل: ما معنى قول الرس��ول واملؤمنني: ﴿ائ ەئ ەئ﴾؟ قلنا:  ��يُخ الطُّويسُّ قال الشَّ
عاء هلل بالنَّرص، وال جيوز أن يكون معناه االس��تبطاء لنرص اهلل عىل كلِّ  ق��ال قوم: معناه الدُّ

ُرُه عن الوقت الذي توجبه احلكمة. سول يعلم: إنَّ اهللَ ال يؤخِّ حاٍل؛ ألنَّ الرَّ

 وقال قوٌم: معناه االس��تبطاء لنرص اهلل؛ وذل��ك خطٌأ، ال جيوز مثله عىل األنبياء
ره، والنَّرص ضّد اخلذالن. إالَّ أن يكون عىل االستبطاء لنرصه ملا توجبه احلكمة من تأخُّ

)1( اإليضاح: 63.
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والقري��ب ض��دُّ البعي��د، والق��رب والدن��وُّ واحد، ومن ق��ال: إنَّ ذل��ك عىل وجه 
اه با بعده من قوله: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾«)1(. االستبطاء قوَّ

د القول الثَّاين با مرَّ  ��يخ مل يِش�ْر إىل اختلف الِفرق الكلميَّة؛ بْل أيَّ ويلحظ أنَّ الشَّ
ذكُرُه.

ين، قال: »قيل هذا استعجال للموعود  ا الطربيّس؛ فإنَّه اكتفى بذكر أقوال املفسِّ أمَّ
س��وُل اس��تبطاًء للنَّرص عىل جهة التمنّي، وقيل إنَّ معناه  كا يفعله امُلمتحن، وإّنا قاله الرَّ
سول يعلم  عاء هلل بالنَّرص، وال جيوز أن يكون عىل جهة االس��تبطاء لنرص اهلل؛ ألّن الرَّ الدُّ

رُه عن الوقت الذي توجبه احلكمة«)2(. أنَّ اهلل ال يؤخِّ

سول، والذين  مة الطباطبائّي وجًها آخر، قال: »الظَّاهُر أنَّه مقول قول الرَّ وذكر العلَّ
سوُل بمثل هذا الكلم استدعاًء، وطلًبا للنَّرص  ه الرَّ آمنوا معه مجيًعا، وال ضرَي يف أن يتفوَّ

الذي وعد به اهلل س��بحانه رس��َله، واملؤمنني هبم كا ق��ال تعاىل: ﴿ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾)3(«)4(.

ة  ة أهل الس��نَّة خمالفٌة لنظريَّ ويف ض��وِء ه��ذه املعطيات ال يمكن أن نق��ول: إنَّ نظريَّ
بهة)5(. اإلماميَّة؛ فنرى بعض أهل السنَّة سعوا إىل رفع هذه الشُّ

.)6(وبعٌض منهم قال: هذا كلم املؤمنني ال النبّي

)1( التبيان يف تفسري القران 199/2.
)2( جممع البيان 2: 546.

)3( الصافات: 172-171.
)4( امليزان يف تفسري القرآن: 159/2.

��اف عن حقائ��ق غوامض التنزي��ل: 256/1، وروح املع��اين: 204/2، وروح  )5( راج��ع: الكشَّ
البيان: 330.

)6( الحظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 341/2، والتفسري الكبري: 22/6.
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14. كرامات األولياء:

مة، واس��تند فيه إىل النَّصِّ الق��رآيّن، وبنيَّ خُمالفة أهل الس��نَّة له، هو  ممَّ��ا ذكرُه العلَّ
؛ ففي ذيل اآلية  م ال يرتضون كرامات األولياء بشكٍل عامٍّ كرامة السيَّدة مريم؛ ألنَّ
زق هو ما لإلنسان االنتفاع به عىل وجٍه ليس  مة: »الرِّ 37 من سورة آل عمران قال العلَّ
يف، وتكلَّمت  ��تاء يف الصَّ ��تاء، وفاكهة الشِّ يف يف الشِّ ألحٍد منُعه منه، وكان فاكهة الصَّ
��ا كان يأتيها رزُقها من اجلنَّة، وهذه كرامٌة من اهلل تعاىل،  يف امله��د، ومل تلقْم ثدًيا قط، وإنَّ
احلني، وإن مل يكونوا أنبياء، وخالفِت السنَّة  يصحُّ اإلنعام هبا من اهلل تعاىل لألولياء والصَّ

فيه«)1(.

وال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ مجهور األشاعرة يوافقون عىل الكرامات، ولكنَّ املعتزلة 
ال تقول هبا)2(.

)1( اإليضاح: 206.
)2( جاء يف جممع البيان يف سياق حديثه عّاَّ كان يأيت للسيِّدة مريم من رزق: »﴿ىئ ىئ ی 
ا عنده��ا فاكهة يف غري حينها، فاكهة الصيف يف  ی ی ی جئ حئ﴾، يعن��ي وجد زكريَّ
ا، عن ابن عبَّاس وقتادة وجماهد والسدّي، وقيل:  ا طريًّ الش��تاء، وفاكهة الش��تاء يف الصيف، غضًّ
ا مل ُترضع قط، وإنَّا كان يأتيها رزقها من اجلنَّة، عن احلسن: ﴿يئ جب حب خب﴾ يعني قال  إنَّ
ب من��ه، ﴿ىب يب جت حت ختمت﴾، أي من اجلنَّة،  هل��ا زكريا: كيف لك، ومن أين لك هذا؟ كاملتعجِّ
وه��ذه تكرمة من اهلل تع��اىل هلا، وإن كان ذلك خارًق��ا للعادة، فإنَّ عندنا جي��وز أن تظهر اآليات 
اخلارق��ة للعادة عىل غ��ري األنبياء من األولياء واألصفي��اء، ومن منع ذلك م��ن املعتزلة قالوا فيه 
ا  ة عيسى، عن البلخّي، )واآلخر( أنَّه كان بدعاء زكريَّ قوَلني: )أحدمها( إنَّ ذلك كان تأسيًسا لنبوَّ
هل��ا بالرزق يف اجلملة، وكانت معجزة له، ع��ن اجلبائّي ﴿ىت يت جث مث ىث يث حج﴾. جممع 

البيان: 740/2.
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املراجع

األلويّس، روح املعاين يف تفس��ري القرآن العظيم والس��بع املثاين، ط4، بريوت، . 1
دار إحياء الرتاث، 1405ه�.

أردالن جون عّل، فهرس��ت كتب خطي تابخانه مركزي استان قدس، مشهد . 2
كتابخانه مركزي رضوي، 1365ه�.

ة، . 3 األش��عرّي، أبو احلس��ن، اإلبانة عن أص��ول الديانة، مرص، الطباع��ة املنرييَّ
1348ه�.

األش��عرّي، أبو احلس��ن، مقاالت اإلس��لميِّني واختلف املصلِّ��ني، القاهرة، . 4
ة، 1369. مكتبة النهضة املرصيَّ

األفندّي األصفهايّن، عبد اهلل، رياض العلاء وحياض الفضلء، قم، كتابخانه . 5
املرعّش، 1401ه�.

 إقب��ال االش��تيايّن، عبَّ��اس، تاري��خ مغ��ول، هت��ران، انتش��ارات ام��ري كب��ري، . 6
1364ه�.

التع��ارف للمطبوع��ات، . 7 ب��ريوت، دار   األمين��ّي، حمس��ن، أعي��ان الش��يعة، 
1364ه�.

اإلجي��ّي، عبد الرمحن بن أمحد، املواق��ف يف علم الكلم، بريوت، عامل الكتب، . 8
)د.ت(.



مٌة ُتعىن  ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ
 

راِث احِللِّّي بالتُّ 106

مة احِللِّّي املنهُج التَّف�سرييُّ للعلَّ
ِة  ِة لن�صِّ الكتاِب وال�سنَّ نَّ يف اإي�ساح ُمالفة ال�سُّ

 البغ��دادّي، عب��د القاه��ر، الَف��ْرق ب��ني الِف��َرق، ن��رش الثقاف��ة اإلس��لميَّة، . 9
1367ه�.

س��ة آل البيت إلحياء . 10 التفت��ازايّن، س��عد الدين، رشح املقاص��د، قم، مؤسَّ
الرتاث، 1418ه�.

11 . س��ة آل البيت التفري��ّش، مصطف��ى بن احلس��ني، نقد الرج��ال، قم، مؤسَّ
إلحياء الرتاث، 1418ه�.

س��ة . 12 الطه��رايّن، الش��يخ آق��ا ب��زرك، الذريع��ة إىل تصانيف الش��يعة، قم، مؤسَّ
إساعليان.

د باقر، فهرس��ت موضوعي نس��خه هاي خط��ي كتابخانه هاي . 13 ت��ي، حممَّ حجَّ
مجهوري إسلمي إيران، طهران رسوش، 1375ه�.

د بن احلسن، أمل اآلمل، مكتبة األندلس، 1385ه�.. 14 احلرُّ العامّل، حممَّ

ي الربوس��وّي، إساعيل، تفس��ري روح البيان، بريوت، دار إحياء الرتاث . 15 احلقِّ
العرّب، 1405ه�.

، حسن بن يوسف، خلصة األقوال، منشورات الريّض، 1402.. 16 ّ احِللِّ

سة . 17 ، حس��ن بن يوسف، كش��ف امُلراد يف رشح جتريد االعتقاد، قم، مؤسَّ ّ احِللِّ
النرش اإلسلمّي، 1407ه�.

، حس��ن ب��ن يوس��ف، منه��اج اليق��ني يف أص��ول الدي��ن، قم، ي��اران، . 18 ّ  احِل��لِّ

1416ه�.

س��ة دار . 19 ، حس��ن بن يوس��ف، منهج احلقِّ وكش��ف الص��دق، قم، مؤسَّ ّ احِللِّ
اهلجرة، 1407ه�.
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 اخلوئ��ّي، أب��و القاس��م، البي��ان يف تفس��ري الق��ران، النج��ف، أن��وار اهل��دى، . 20
)د.ت(.

د تقي وهباد الدين العلمي، فهرس��ت كتاهباي خطي كتابخانه . 21 دانش بزوه حممَّ
سنا، )د.ط(، )د.ت(.

ال��رازي، فخ��ر الدي��ن، األربعون يف أص��ول الدي��ن، مرص، مكتب��ة الكليَّات . 22
ة، )د.ت(. األزهريَّ

��اف ع��ن حقائق غوامض التنزيل، بريوت، . 23 الزخمرشّي، حممود بن عمر، الكشَّ
دار الكتاب العرّب، 1407ه�.

العلميَّ��ة، . 24 احل��وزة  إدارة  جلن��ة  ق��م،  والنح��ل،  املل��ل  جعف��ر،   الس��بحايّن، 
1411ه�.

الشهرس��تايّن، أب��و الفت��ح، املل��ل والنحل يف مق��االت ومذاهب أه��ل العامل، . 25
)د.ط(، )د.ت(.

العربيَّ��ة، . 26 النهض��ة  دار  ب��ريوت،  ال��كلم،  عل��م  حمم��ود،  أمح��د   صبح��ي، 
1405ه�.

سة األعلمّي . 27 د حسني، امليزان يف تفسري القرآن، بريوت، مؤسَّ الطباطبائّي، حممَّ
للمطبوعات، 1393ه�.

28 . ،س��ة آل البيت ، قم، مؤسَّ ّ مة احِللِّ الطباطبائ��ّي، عبد العزيز، مكتب��ة العلَّ
1416ه�.

د بن جري��ر، جامع البيان ع��ن تأويل آي الق��ران، بريوت، دار . 29 الط��ربّي، حممَّ
الفكر، )د.ت(.
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الطربيّس، فضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري القرآن، بريوت، دار املعرفة، . 30
1408ه�.

سة بعثت، 1415ه�.. 31 الطرحيّي، فخر الدين، جممع البحرين، طهران، مؤسَّ

د بن احلس��ن، التبيان اجلام��ع لعلوم القرآن )التبيان يف تفس��ري . 32 الط��ويّس، حممَّ
القرآن(، بريوت، دار إحياء الرتاث العرّب، )د.ت(.

س��ة . 33 د بن احلس��ن، متهيد األصول يف علم الكلم، طهران، مؤسَّ الطويّس، حممَّ
انتشارت وجابدانشكاه، طهران، 1362ه�.

فهرست كتابخانه جملس شوراي اسلمي، طهران، 1347ه�.. 34

القايض، عبد اجلبار أمحد، رشح األصول اخلمسة، مكتبة وهبة، 1408ه�.. 35

ة، . 36 ة يف أح��وال العلاء املذهب اجلعفريَّ ّي، الش��يخ عبَّاس، الفوائد الرضويَّ القمِّ
)د.ط( )د.ت(.

د باقر، بحار األنوار، طهران، املكتبة اإلسلميَّة، 1391ه�.. 37 املجليّس، حممَّ

مدير ش��انه جي كاظ��م، علم احلديث ودراي��ة احلديث، قم، دفرت انتش��ارات . 38
إسلمي، )د.ت(.

��د باق��ر، روض��ات اجلنَّ��ات يف أح��وال العلاء . 39 املوس��وّي اخلوانس��ارّي، حممَّ
والسادات، قم، مكتبة إساعليان، )د.ت(.


