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 مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير خلقه أجمعين، وبعد،

يعد من أهم المذاهب الكالمية اإلسالمية؛ إذ يشكك    فإن المذهب الماتريدي
إلى جانب مذهبي المعتزلة واألشاعرة حلقة مهمة من حلقكا  الكككر الكلسككي فكي     

 اإلسالم، متمثلة في علم الكالم.

هك(  مكن أبكرف مكككري الماتريديكة      747ويعد صدر الشريعة األصغر ) : 
لكممي، مكم شكرحه وعهمنكه     في القرن الثامن الهجكري، ودكد ألكت بتكاب يتعكدي  الع     

بكك(يشرت تعككدي  العلككممي، وخصككن دسككما مككن أدسككامه الثالمككة للحككدي  عككن علككم   
الكككالم علككى مككذهب الماتريككدي، واختككري فيككه بككراهين بديعككة، ونحككا فيككه مهحككى     
فلسكككيا، لككم يسككبقه إليككه أحككد مككن الماتريديككة؛ ولككذا يمكككن أن ي لكك  عليككه فيلسككم   

لرافي في المذهب األشعري،  ودد جاء هذا الماتريدية، وهم يشبه إلى حد ببير ا
 هبب"  747الجانببا اهل ببد صدببد شببدة الصبب )تة ا شبب         البحكك  بعهككمان ي

 لعرض آرائه في اإللهيا  من علم الكالم.

 هذه الككرة للبح  والدراسة، فيتمث  فيما يلي: سبا اختياةيأما عن 

فكي   أنه يمث  مرحلة جديدة ومت كمرة فكي المكذهب الماتريكدي، ت هكر      -1
 االعتماد على العق  فقط في دراسة المسائ  الكالمية.

أن بعككا البككاحثين دككد وصككت تالميككذ الماتريككدي وأتباعككه بككالجممد،      -2
وأنهم لم يضيكما جديدا إلى المذهب الماتريدي بعد مؤسسه، ولكم يككن   

 . 1)ألحد مههم ميزة خاصة أو طابع خاص في علم الكالم

على المههج التحليلي المقارن، فبكدأ   ، فقد اعتمد  مد جد فد البحثأما 
بعككرض آراء صككدر الشككريعة وتحليلهككا ومقارنتهككا بكك راء كيككره مككن المتكلمككين،      

 إلبراف مدى أصالة آرائه، وما الجديد الذي أضافه إلى الككر الكالمي؟

، فقد جاء  في مقدمة وتمهيد وأربعة مباح  وخاتمة، مكم  خطة البحثأما 
 مبت بالمصادر والمراجع.

قدمة بيهت فيهكا أهميكة الممضكمي وأسكباب اختيكاره وخ كة البحك . أمكا         الم
التمهيد فقد ذبر  فيه التعريت بصدر الشريعة األصغر، وبيان مذهبه الكالمكي،  
ومكانككة بتابككه وأمككره فككي متككرخري الماتريديككة، ومههجككه فككي دراسككة اإللهيككا ،       

شكريعة علكى   وجمد اهلل تعالى، ودكد ذبكر   فيكه بكراهين صكدر ال      -المبحث ا ول
                                                           

(1 
الباح  هم أبم الخير محمد أيمب علي في رسالته للدبتمراه: العقيدة الماتريدية، إشكرا : د. محمكد الزفكزا ،     

 .462ه(، ص 1374م، 1955بلية دار العلمم، جامعة القاهرة، 
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وجككمد اهلل تعككالى، ودككد تهمعككت مككا بككين بككراهين انكككرد بهككا، وبككراهين تككرمر فيهككا    
التهزيككه والصكككا    -المبحببث النبباند بالسككابقين عليككه مككن الكالسكككة والمتكلمككين،    

السككلبية، ودككد خصصككته للحككدي  عككن الصكككا  السككلبية التككي يجككب نكيهككا عككن اهلل  
لتربيكب والتحيكز والجسكمية، ونككي     تعالى بما ذبرها صدر الشريعة، مث : نكي ا

وعهمانه يالصكا  الذاتيكةي، فقكد تهاولكت فيكه مكذهب       المبحث النالثالشريك، أما 
صككدر الشككريعة فككي الصكككا  الذاتيككة، ومههككا: صكككة القككدرة، واإلرادة، والعلككم،        

وعهمانه يصكا  الكع   المبحث ال ابعوالسمع والبصر والكالم، بيهما خصصت 
عن مذهب صدر الشريعة في صككا  الكعك ، وهكم المبحك      وأحكامهاي، للحدي  

الككذي يميككز المدرسككة الماتريديككة عككن كيرهككا مككن المككدارل الكالميككة، مككن خككال    
االنكراد بالقم  برن هذه الصكا  دديمة مث  صكا  الذا ، وإمبا  صكة التكمين، 

 ، فقد تضمهت أهم نتائج البح .الخاتمةأما 
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 التم يد 

 لص )تة ا ش   التت )ف بصدة ا -أوال

هم عبيد اهلل بن مسعمد بن محممد بن عبيد اهلل بن محممد، صدر الشريعة 
، عكالم المهقكم  والمعقكم ، فقيكه أصكملي،       1)المحبمبي، عالم محق ، وحبر مدد 

 . 2)ه( في شري آباد ببخارى747تمفي سهة جدلي، متكلم، مه قي، 

سكككابقيه  ودكككد بكككان صكككدر الشكككريعة علكككى اطكككالي واسكككع ومعرفكككة بككك راء    
ومؤلكككاتهم، مثكك : اإلشككارا  البككن سككيها وشككرحه لل مسككي، والقسكك ال المسككتقيم 

، بكككك  إنككككه بككككان يككككدرل بتككككاب   3)للغزالككككي، والصككككحائت اإللهيككككة للسككككمردهدي
ياإلشارا ي البن سيها، وال يتابع فيه المصهت، وال واحدا من شارحيه: الكرافي  

المبهككي علككى الحجككج   ؛ ممككا يككد  علككى اسككتقال  عقلككه ودككمة رأيككه        4)وال مسككي
 والبراهين العقلية.

ودد ألت صدر الشريعة العديد من المصكهكا  فكي مجكاال  مختلككة، مههكا:      
التهقككي ، وشككرحه التمضككي ، وشككرت المدايككة، ومختصككر المدايككة، والمشككات فككي     

. وهككم مصككدرنا فككي    5)المعككاني، والمقككدما  األربعككة، وتعككدي  العلككمم وشككرحه    
 جانب اإللهي.عرض آراء صدر الشريعة في ال

 مذهبه الكالمد ومكانته فد المذها المات )دي  -ثانيا

 يهتمي صدر الشريعة األصغر إلى المدرسة الماتريدية، ودلي  ذلك:

، وهككذه  6)أنككه يعتقككد أن التكككمين مككن صكككا  الكعكك ، وهككم صكككة أفليككة    -1
 . 7)الصكة مما انكرد بإمباتها أتباي المذهب الماتريدي

 .  9)، ودد بانت بلمة الماتريدية تساوي الحهكية 8)أنه حهكي المذهب -2

                                                           
(1 

م، 1992هك(   1413، 1ابن د لمبغا، تاج التراجم، حققه وددم له: محمد خير رمضان، دار القلكم، بيكرو ،      
، طككاك ببككرى فادة، مكتككات السككعادة ومصككبات السككيادة فككي ممضككمعا  العلككمم، دار الكتككب العلميككة،           203ص 

 .170  2م، 1985ه(  1405، 1بيرو ،   
(2 

ذهب الهعمان المختار، بتابخانكه شكمراي ملكي، إيكران، شكماره فقكه، شكماره        الككمي، أعالم األخيار من فقهاء م 
 أ، ب. 73، لمحة، 2، مجلد 87846مبت بتاب: 

(3 
أ، 87ب، 86، لمحكا :  217طلعكت،   -ان ر: شرت تعدي  العلكمم، دار الكتكب القمميكة بمصكر، معكار  عامكة       
 ب.103ب، 93

(4 
 .171  2طاك ببرى فادة، مكتات السعادة،  

(5 
 .203تاج التراجم،  

(6 
 أ.112شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(7 
، د. حسككن 365م، ص 2008، 1د. فيصكك  بككدير عككمن، علككم الكككالم ومدارسككه، مكتبككة األنجلككم المصككرية،     

، بلقاسكم الغكالي، أبكم    90م، ص 1991هك(   1411، 2الشافعي، المدخ  إلكى دراسكة علكم الككالم، مكتبكة وهبكة،         
 .172م، ص 1989ته وآراؤه العقدية، دار التربي، مهصمر الماتريدي حيا

(8 
 أ. 73، لمحة 2، الككمي، أعالم األخيار، مجلد 203ابن د لمبغا، تاج التراجم،  

(9 
 .5-3ه(،ص 1317، 1شيخ فادة، ن م الكرائد وجمع الكمائد، الم بعة األدبية،مصر،   
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أمككا مكانككة صككدر الشككريعة األصككغر فككي المككذهب الماتريككدي فإنهككا تبككدو          
، أال وهكي   1)واضحة في أنه يمث  مرحلة مهمة مكن مراحك  المدرسكة الماتريديكة    

مرحلة التمسع واالنتشار التي تميكز  بكاختال  الككالم بالكلسككة عهكد الماتريديكة،       
 . 2)لمرحلة التي بلغت فيها الماتريدية أوج دمتها وبمالهاتلك ا

 مكانة الكتاب وأث ه فد المتأخ )ن  -ثالنا

يعككد بتككاب يتعككدي  العلككممي وشككرحه لمؤلكهككا مككن أهككم الكتككب الكالميككة فككي    
عصككره، وتكمككن ديمككة هككذا الكتككاب فككي أن مؤلكككه أحكككم مبانيككه كايككة اإلحكككام،        

، بما ظهر أمكره واضكحا فكي بعكا المتكرخرين مكن        3)واختري فيه براهين بديعة
 ، 4)هكك( ، 944الماتريديككة، فرفككادوا مككن آرائككه ومهادشككاته، مثكك : شككيخ فادة ) :     

 ، وهذا ما سروضحه في مماضعه من البح . 5)ه( ،1097والبياضي ) : 

 مد جه فد دةاسة اهل يا   -ةابتا

 آلتية:يمكن إجما  مههج صدر الشريعة في اإللهيا  في المالم  ا

االعتماد على األدلة العقلية فقط في إمبا  دضايا اإللهيا ، مكا عكدا    -األو 
 مسرلة الرؤية والرفق واألج ، فقد جمع فيها بين الهق  والعق .

 االستعانة ببعا القماعد المه قية في تمضيحه أدلته وإمباتها. -الثاني

ن، وخاصككة اإلفككادة مككن السككابقين فككي االسككتدال  بككبعا البككراهي      -الثالكك 
 الكالسكة، على الركم من انتقاده لهم في بعا المسائ .

وهذه المالم  سم  ت هكر بصكمرة مكصكلة فكي مهايكا البحك  مكن خكال  عكرض          
 رأيه ومهادشاته في المسائ  اإللهية.

                                                           
(1 

الكترة التي نشر فيها المكذهب، وتبكدأ بمؤسك      -: األولىدَسم أ.د  حسن الشافعي مراح  الماتريدية إلى مرحلتين 
هككي الكتككرة التككي   -هكك( ، وتهتهككي فككي القككرن السككابع الهجككري، الثانيككة  333المدرسككة أبككي مهصككمر الماتريككدي ) :  

انتقلت فيهكا رعايكة المكذهب إلكى علمكاء التكرد، وتبكدأ بكالقرن الثكامن الهجكري وتمتكد حتكى ودتهكا الحاضكر. ان كر:                
 .  91دراسة علم الكالم، ص المدخ  إلى 

(2 
 .232 -231  1د. عبد الكتات أحمد فؤاد، الكرق اإلسالمية وأصملها اإليمانية، دار الدعمة،  

(3 
 أ.  2صدر الشريعة، شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(4 
 .54 -51، 33 -30، 28 -27، 20، 18 -17، 10 -3ن م الكرائد، ص  

(5 
إشككارا  المككرام مككن عبككارا  اإلمككام أبككي حهيكككة الهعمككان، خككرج أحاديثككه ووضككع حماشككيه: أحمككد فريككد المزيككدي، دار     

 .206، 202، 186، 185، 173، 150، 149، 121، 110، 101م، ص 2007، 1الكتب العلمية، بيرو ،   
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 المبحث ا ول  وجود اهلل تتالى

تعد مسرلة وجمد اهلل تعالى من أهم مسائ  اإللهيا  في علم الكالم، ب  فكي  
الكلسككة اإللهيكة أيضكا، فمكا مكن مكتكلم أو فيلسكم  يتهكاو  اإللهيكا ، إال ويصكدر           

 بالمه بتلك المسرلة، وهذا دلي  أهميتها. 

ودد سلك صدر الشريعة هذا المسلك أيضا، فتحكد  عكن وجكمد اهلل تعكالى،     
، وبكرهن علكى وجكمده تعكالى      1)وأمبت أن الماجب بالذا  تعالى وتقكدل ممجكمد  

والبراهين العقلية التي تهمعت ما بين براهين انكرد بها، وبراهين  بعدد من األدلة
 أخذها عن السابقين.

 أما البراهين التي تكرد بها وابتكرها في إمبا  وجمد اهلل تعالى، فهي:

أنه إذا لم يكن الماجب بالذا  ممجمدا، ترتب على هذا أن  –الب هان ا ول
ن أمرين، إما أن يحتاج المؤمر إلى ب  ممجمد يحتاج إلى مؤمر، وهذا ال يخلم م

أمره فيلكزم الكدور، وإمكا أن يحتكاج المكؤمر إلكى كيكره، فيلكزم التسلسك ، وبالهمكا           
، فيلكككزم عكككن هكككذا انتهكككاء الممجكككمدا  إلكككى الماجكككب بالكككذا ، وهكككم اهلل   2)باطككك 
 . 3)تعالى

ويلكزم عهكه   ،  4)أما ب الن الدور، فألنه يلزم عهه تقدم الشيء علكى نكسكه   -
 ، وهم محا . 5)فتقار الشيء إلى نكسهأيضا ا

وأمككا ب ككالن التسلسكك ، فألنككه يلككزم عهككه وجككمد سلسككلة مككن آحككاد مرتبككة      -
ممجمدة دفعة بال مبدأ، وهم محا ؛ ألنه لم وجد  هكذه السلسكلة، لككان بك  فكرد      
بحي  يمجد فمده جملة كير متهاهية، ال يكمن هم مهها، فعهكد وجكمد أفكراد تحتكه     

ت تلك الصكة عن الكرد السكاب  يلكزم المبكدأ، فكال يكزو  أبكدا       بتلك الصكة، إن فال
عن شيء من األفراد، فإذا اجتمعت األفراد دفعة ودت معين على وجه ال يخكرج  
فككرد عككن السلسككلة، اجتمعككت تلككك الصكككا ، وبكك  مههككا يمجككب أن يمجككد بككدون      
ممصمفه جملة بال مبدأ، فجميع الصكا  الحاصلة دفعكة، أوجكب أن يمجكد بكدون     

                                                           
(1  

 ب. 98شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(2 

 ب. 98شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(3 

، 199الككرافي، أصككم  الككدين، ضككمن سلسككلة دضككايا إسككالمية، المجلكك  األعلككى للشكك من اإلسككالمية، العككدد            
 .32م، ص 2011ه(  1432

(4 
ب، وان ككر: الككاتبي، حكمككة العكين، حققككه وعلكك  عليكه: صككال  آيكدين بككن عبككد      98شكرت تعككدي  العلكمم، لمحككة    

لمقاصد، تحقي  وتعلي : د. عبكد الكرحمن عميكرة، عكالم     التكتافاني، شرت ا، 25الحميد التربي، بدون بيانا ، ص 
 .112  2م، 1998ه(  1419، 2الكتب، بيرو ،   

(5 
الرافي، الم الب العالية من العلكم اإللهكي، تحقيك : د. أحمكد حجكافي السكقا، دار الكتكاب العربكي، بيكرو ،             
 .139  1م، 1987ه(  1407، 1
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من ممصمفاتها، وهى األفراد جملة، بال مبدأ، فيلزم الك  بكدون شكيء مكن     شيء
 . 1)األجزاء، وهذا محا 

ويعبككر صككدر الشككريعة عككن هككذا البرهككان بعبككارة أخككرى، مؤداهككا أنككه لككم      
وجد  سلسلة من آحاد مرتبة ممجمدة دفعة بال مبدأ، صدق ال شيء من األفكراد  

جملة كير متهاهيكة، مكن كيكر أن يشكتر      المعيهة شر  لمجمد ما ي ل  عليه أنه 
معه معين آخر، فإن شر  وجمد معين آخر، يلزم التهكاهي، وهككذا إلكى المعلكم      

 . 2)األخير، فيلزم الم ل  بدون شيء من المعيها ، وهم محا 

ويصرت صدر الشكريعة بكرن هكذا البرهكان بعبارتيكه السكابقتين مكا مسكه إال         
 عي ع يم الشرن، ولم يتسَن للمتقدمين برهان د -من وجهة ن ره-خاطره، وهم 

 . 3)والمترخرين إمبا  الماجب تعالى ببرهان مث  هذا

وعلى الكركم مكن تصكري  صكدر الشكريعة برنكه مهككرد بهكذا البرهكان، فكإن           
األص  الذي بهى عليه هذا البرهان، وهم ب الن الدور والتسلس ، دكد سكبقه إليكه    

فتكرده وابتكاره وإبداعه ،  5)والمتكلمين  4)بثير من مككري اإلسالم، من الكالسكة
وإبداعه ظهر في طريقة إب ا  التسلس ، ولي  في أص  الدلي ، بما أنه يعد من 

 أوائ  الماتريدية الذين يبرههمن على وجمد اهلل تعالى بهذه ال ريقة.

: ب  أفراد وجد  خارجا متهاهيكة؛ إذ يصكدق عليهكا اآلحكاد     الب هان الناند
عليها، مم إذا فيد عليها فرد أو نقكن، يقكا : عكدد األو     المجتمعة، والعدد مقم  

فائد على عدد هذا، نادن من عدد ذلك بماحد، فك  مهها عدد معكين، أي متميكز   
عن الشيء اآلخر، وب  عدد معين ذو طرفين، أحكدهما واحكد لكي  دونكه واحكد،      
واآلخككر واحككد لككي  فمدككه واحككد مككن ذلككك العككدد، إذ لككمال هككذا ال ككر  اآلخككر، ال  

تميز عن عدد تحته؛ ألن بقية األفراد مشتربة، ولمال أن هذا الماحد الزائد نهاية ي
المائة، ال تتميز من م ا  بماحد، وإذا مبت هذا الحكم في العدد المتهاهي، فككذلك  

                                                           
(1  

 ب. 98 شرت تعدي  العلمم، لمحة
(2 

 أ. 99 -ب 98 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(3 

 أ. 99 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(4 

، ابكككن سكككيها، اإلشكككارا    132م، ص 2007الككككارابي، عيكككمن المسكككائ  ضكككمن المجمكككمي، مكتبكككة األسكككرة،        
، الهجككاة فككي المه كك  واإللهيككا ، حقكك  21  3، 2والتهبيهككا ، تحقيكك : د. سككليمان دنيككا، دار المعككار ، مصككر،   

، الككاتبي، حكمكة   90 -89  2م، 1992هك(   1412، 1صه: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجي ، بيكرو ،    نصم
م، 1996، ال مسكي، تجريكد العقائكد، دراسكة وتحقيك : د. عبكال سكليمان، دار المعرفكة الجامعيكة،          25العين، ص 

حمكد عبكد الهكادي أبكم ريكدة،      ، دي بمر، تاريخ الكلسكة فكي اإلسكالم، نقلكه إلكى العربيكة وعلك  عليكه: د. م       115ص 
 . 182م، ص 2010مكتبة األسرة، 

(5 
، الغزالي، االدتصاد في االعتقاد، عارضه برصكمله وعلك  حماشكيه ودكدم     32 -31الرافي، أصم  الدين، ص  

فككي علككم الكككالم،   ، اآلمككدي، كايككة المككرام   35م، ص 1962لككه: د. إبككراهيم جمبككمدجي، د. حسككين آتككاي، أنقككرة،     
، السكمردهدي،  9، ص م2012هك(   1433الشافعي، المجل  األعلى للش من اإلسالمية، القكاهرة،  تحقي : د. حسن 

 .306الصحائت اإللهية، حققه وعل  عليه: د. أحمد الشريت، ص 
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عن الزائد والهادن؛ فإن بكان لكه    ، فهم ضرورة تميزه 1)يثبت في كير المتهاهي
ن حاصرين، فك  أفراد في الخارج، فهكي  طرفان، فهم متهاه؛ لكمنه محصمرا بي

 . 2)متهاهية

ونالحظ أن هذا البرهان يقمم على أسال تهاهي المجمد الخارجي، ألن لكه  
 طرفا ومبدأ، وب  ما له طر  فهم متهاه؛ ألنه محصمر.

، ولكن  3)ودد صرت صدر الشريعة األصغر برنه مهكرد بهذا البرهان أيضا
التهكاهي دكد سكب  إليهكا الكيلسكم  العربكي المسكلم        تجدر اإلشارة هها إلى أن فكرة 

الكهدي، فقد برهن على وحدانية اهلل تعالى بتهاهي الجكرم ومكا يلحقكه مكن الزمكان      
، واعتمكد عليهكا أبكم مهصكمر الماتريكدي فكي إمبكا  حكدو           4)والحربة وكيرهما

 . 5)العالم، وأن له محدما

 الب اهين التد أخذها صن السابقين  

كهكا براهيهكه الخاصكة علكى وجكمد اهلل تعكالى، انتقك  إلكى         بعد أن عرض مؤل
 عرض البراهين المشهمرة على وجمد اهلل تعالى عهد سابقيه، ومهها: 

: لم وجد  سلسلة من عل  ومعلمال  ال مبدأ لها، فإن بان  الب هان ا ول
لمجممعهككا وجككمد فائككد علككى وجككمدا  األفككراد برسككرها، فلككه علككة تامككة، وهككي       

ا، وإن لككم يكككن، فالسلسككلة هككي نككك  األفككراد برسككرها، فلهككا علككى    األفككراد برسككره
 . 6)التقديرين علة تامة، وهي ال تكمن نكسها وال داخلة فيها وال خارجة عهها

أما أن العلة التامة ال تكمن نك  السلسلة وال داخلة فيها؛ فألن بَ  جزٍء أو 
، وهكذا   7)ولعلتكه  بعٍا ُفِرض فعلته أولكى بكذلك، وألنكه حيه كذ يصكير علكة لهكسكه       

، وهككم محككا ، فككال يتعككين شككيء مككن األجككزاء    8)يمجككب تقككدم الشككيء علككى نكسككه 
، وأمككا أن العلككة التامككة ال تكككمن خارجككة عككن السلسككلة، فككألن السلسككلة          9)لككذلك

                                                           
1)  

يذبر صدر الشريعة أن العدد كير متهاه، بمعهى أن ب  عدد يمجد يمككن أن يمجكد أبثكر مهكه، مكع أن جميكع مكا        
 أ.101 شرت تعدي  العلمم، لمحة: هم ممجمد متهاه. ان ر

(2  
 ب.  99 -أ 99 شرت تعدي  العلمم، لمحة

(3  
 ب.  99 شرت تعدي  العلمم، لمحة

(4 
 47، م بعكة حسكان، ص   2رسائ  الكهدي الكلسكية، تحقي  وتقديم وتعلي : د. محمد عبد الهكادي أبكم ريكدة،       

 .164 -158وما بعدها، 
(5 

، وان ككر: بلقاسككم الغككالي، أبككم  12التمحيككد، حققككه ودككدم لككه: د. فككت  اهلل خليككت، دار الجامعككا  المصككرية، ص     
 .111مهصمر الماتريدي، ص 

6) 
 .ب 99 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
7) 

التكتكافاني، شكرت   ، 25  3ال مسي، شكرت اإلشكارا  والتهبيهكا ،    ، وان ر: ب 99 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
 .18  4المقاصد، 

(8 
 .308السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص  

(9 
 .18  4التكتافاني، شرت المقاصد،  
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، وبكمن العلكة خارجكة يسكتلزم بكمن       1)فرضت مشتملة على جميع ما يحتاج إليكه 
العلككة التامككة كيككر تامككة؛ الحتيككاج   الجملككة مسككتغهية عككن جميككع أجزائهككا، وبككمن    

 . 2)المعلم  حيه ذ إلى ذلك الخارج

وإذا مبت أن العلة التامة ال تكمن نكك  الجملكة وال داخلكة فيهكا وال خارجكة      
 . 3)عهها، فالبد أن تهتهي إلى الماجب، أو تشتم  عليه

 . 4)وهذا البرهان دد استد  به ابن سيها وبعا المتكلمين

ل ريقة أنها يتم بها إمبا  وجمد الماجب تعالى من ودد فعم أصحاب هذه ا
كير االستعانة بإب ا  التسلس  والدور، ولككن اتضك  ممكا سكب  أن أحكما  العلكة       

 . 5)التامة ال يلزم االنتهاء إلى الماجب إال أن يستعان بب الن التسلس 

أن بك  علككة مكع معلمالتهكا متكرخرة عككن علكة، فكك  جملككة        الب هبان النباند   
مسككبمدة بعلككة، فككالجميع مسككبمق بعلككة، وإال لككم يكككن الككبعا مسككبمدا، والمقككدر        
خالفه، فالالفم أن تكمن هذه الجملة مسبمدة بماحد، وتلك الجملة مسكبمدة بماحكد   

ككرد  آخر، وهككذا تتعكدد اآلحكاد السكابقة لمكا بكان الفمكا لتلكك المقكدما ، وبكمن ال          
 . 6)الساب  على الجميع واحدا، يكمن مهافيا لتلك المقدما 

وهذا البرهان ي ل  عليه برهكان الترتكب، وهكم يقكمم علكى اسكتحالة انتككاء        
 . 7)واحد من آحاد السلسلة؛ ألن ذلك يستمجب انتكاء ما بعد ذلك الماحد

برهان الت بي ، ومضممنه: أنه لم وجد  سلسلة ممجمدة  -الب هان النالث
فعة، ألمكن وجمد جملة نادصة عههكا بعشكرة ممضكمعة هكذه علكى تلكك، بحيك         د

يقع ب  فرد من هذه على فرد من تلك ابتداء، وهما من المعلم  األخيكر، فكإن لكم    
تهق ع هذه على شيء من أفراد تلك، تساوى الزائد والهادن، وإن انق عت فهكي  

 . 8)متهاهية، فكذا تلك الزائد بعشرة

                                                           
(1  

 ب. 99شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(2 

 .308 - 307السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص  
(3  

 .308السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص 
4) 
، السكمردهدي، الصككحائت  15 -14اآلمكدي، كايكة المكرام، ص    ، 24-23  3ابكن سكيها، اإلشكارا  والتهبيهكا ،      

دار ، األصككككهاني، م كككالع األن كككار، 18  4، التكتكككافاني، شكككرت المقاصككد،  308، 307، ص 144اإللهيككة، ص  
 .155 -154، ص الكتبي

(5 
رو ،   الحكمة المتعالية في األسككار العقليكة األربعكة، دار إحيكاء التكرا  العربكي، بيك       صدر الدين الشيرافي،  
 .31 -30  1، ج 3، سكر م1990ه(  1410، 4
6)  

 .166 -165  2، ج 1، صدر الدين الشيرافي، الحكمة المتعالية، سكر أ 100 -ب 99شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(7 

 .166 -165  2، ج 1صدر الدين الشيرافي، الحكمة المتعالية، سكر  
8)  

 .أ 100شرت تعدي  العلمم، لمحة 
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، وهكم مبهكي علكى فككرة فيكادة إحكدى        1)هر أدلكة المتكلمكين  وهذا الدلي  مكن أشك  
 الجملتين كير المتهاهيتين عن األخرى بعدد متهاه، وهذا يثبت أن بلتا الجملتين متهاه.

ويذبر صدر الشريعة أن يالكاتبيي دد مهع إمكان االن بكاق بكرممر واهيكة،    
 . 2)بعدم ددرة العق  على الت بي  المتهاي الضبط بين األجزاء

ألن العجكز   ؛ 3)ودد رد عليه صدر الشريعة برنه ال خكاء في إمكانه الكذاتي  
عككن تككمهم االن بككاق ال يككد  علككى امتهاعككه، فإنككه يجككمف أن يعجككز الككمهم عككن          

 . 4)االن باق، وهم ممكن بحسب فرض العق 

ويعد الكهدي من أوائ  المككرين الذين اعتمدوا على هذا الدلي ، وإن بانت 
، وتمسكك بكه بعكا المعتزلكة فكي إمبكا  حكدو          5)ذبكر ههكا   صمرته مختلكة عما

 . 6)العالم واحتياجه إلى محِد 

أنكه ال يككمن بكين    ، وملخصكه:   7): ويسمى ببرهان الحيثيا الب هان ال ابع
المعلككم  األخيككر وبككين بكك  فككرد جملككة كيككر متهاهيككة، لكمنهككا محصككمرة بككين            

 . 8)حاصرين، فالك  متهاه؛ ألنه بين فردين

الدلي  مبهي على أن االنحصار دلي  على التهاهي؛ المتهكاي انحصكار    وهذا
 . 9)ما ال يتهاهى بين الحاصرين

ويذبر الشيرافي أن هذا الدلي  يصل  إلصابة الم لكمب، ولكهكه ال يصكل     
 . 10)للمهاظرة وإلزام الخصم

يتض  مما سب  أن صاحب دراستها دد بري في تهاو  مسرلة إمبكا  وجكمد   
مككا ددمككه مككن أدلككة جديككدة ومبتكككرة، مضككافا إليهككا أدلككة السككابقين مككن     اهلل تعككالى ب

متكلمين وفالسكة، وعلى الركم من انتمائه إلى الككر الكالمي عامة، والماتريدي 
 خاصة، فإنه لم يتقيد بما ذبره الماتريدية من أدلة على وجمد اهلل.

                                                           
1) 

، اإليجكي، الممادكت فكي    146، السكمردهدي، الصكحائت اإللهيكة، ص    10 -9اآلمدي، كايكة المكرام، ص   ن ر: ا 
، البيضككاوي، طمالككع األنككمار، تحقيكك  وتقككديم: عبككال سككليمان، دار      90علككم الكككالم، عككالم الكتككب، بيككرو ، ص    

افاني، شكرت  ، التكتك 153، األصكهاني، م الع األن ار، ص 165م، ص 1991ه(  1411، 1الجي ، بيرو ،   
 وما بعدها. 120  2المقاصد، 

(2 
 .27أ، نجم الدين الكاتبي، حكمة العين، ص 100 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(3 
 أ. 100 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(4  
، صكككدر الكككدين الشكككيرافي،  123  2التكتكككافاني، شكككرت المقاصكككد،  ، 153األصككككهاني، م كككالع األن كككار، ص 

 .148  2ج  ،1الحكمة المتعالية، سكر 
(5  

 وما بعدها. 158، 141وما بعدها،  47رسائ  الكهدي الكلسكية، ص 
(6  

 .301 -300  1م، 1985ه(  1405، 5د. أحمد صبحي، في علم الكالم، دار الههضة العربية، بيرو ،   
(7 

 .163  2، ج 1صدر الدين الشيرافي، الحكمة المتعالية، سكر  
8) 

، 91، اإليجكي، الممادكت، ص   27 -26، وان ر: الكاتبي، حكمة العكين، ص  أ 100شرت تعدي  العلمم، لمحة  
 .163  2، ج 1، صدر الدين الشيرافي، الحكمة المتعالية، سكر 128  2التكتافاني، شرت المقاصد، 

(9 
 .145، 148شم  الدين السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص  

(10 
 .164  2، ج 1المتعالية، سكر  صدر الدين الشيرافي، الحكمة 



 ساملان إبراهيم حممد حممد محادة/ د                                                        2018 يونية –والثالثون  الثالثالعدد  – بكلية اآلداب اجمللة العلمية

  

 التدز)ه والصفا  السلبية   المبحث الناند

حرص صدر الشريعة األصكغر علكى تهزيكه اهلل تعكالى عكن مشكابهة خلقكه،        
متابعا في ذلكك سكابقيه مكن الماتريديكة، ودكد ظهكر  هكذه الهزعكة التهزيهيكة عهكده           

 -إمبا  أن حقيقة الماجب تعالى كير مدربكة، الثكاني   -بمضمت في أمرين: األو 
فيما يلي تكصي  أنه تعالى يسلب عهه صكا ، وهم ما يسمى بالصكا  السلبية، و

 هذين األمرين.  

 حقيقة الواجا تتالى   -أوال

يذبر صدر الشريعة األصغر أن حقيقة اهلل تعكالى ال تكدرد عقكال، فحقيقتكه     
مهزهة عن العقم  واألوهام، ألن مدربا  العق  بكديهيا  وبسكبيا  مسكتهدة بكال     
واسكك ة وبمسككط إلككى محسمسككا  ظككاهرة وباطهككة؛ ولككذا نزهككت حقيقككة الحكك  أن   
تدرد عقال، ولكهه ال يستبعد أن يع ى أو يمه  بعا األروات القدسية دمة تليك   

 . 1)بالجماهر العلمية تدرد بها حقيقة الح  تبارد وتعالى

وما ذهب إليه صدر الشريعة من التربيد على عجزنا عن إدراد حقيقكة اهلل  
 .  2)تعالى، هم االتجاه السائد لدى العلماء المسلمين من مختلت ال مائت

ودككد بككدأ صككدر الشككريعة بعككرض آراء بعككا مككككري اإلسككالم فككي ذلككك،       
 وانتقدها مبيها ما فيها من أخ اء، ومهها: 

 حقيقة الواجا صدد الفالسفة  -أ

يككذبر صككدر الشككريعة أن الكالسكككة يعتقككدون أن حقيقككة الماجككب تعككالى هككي  
فالسكلب   ، 4)، حتكى ال يتعكارض هكذا مكع وحكدة الكذا        3)المجمد المقيد بقيد سكلبي 

 . 5)من لمافم الذا ، ولكهها ليست مقممة للذا ، وال أجزاء لها

  

                                                           
1)  

 أ. 101شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(2 

 .202م، ص 1998ه(  1418، 1ان ر: د. حسن الشافعي، اآلمدي وآراؤه الكالمية، دار السالم،    
(3  

، نهاية اإلددام في علم الكالم، حكرره وصكححه: الكريكد    أ، وان ر: الشهرستاني 101شرت تعدي  العلمم، لمحة 
 .270، اإليجي، الممادت، ص 197م، ص 2009ه(  1430، 1جيمم، مكتبة الثقافة الديهية،   

(4 
 .223دي بمر، تاريخ الكلسكة في اإلسالم، ص  

(5 
تي، سككعيد فايككد، مكتبككة ابككن سككيها، الشكككاء  اإللهيككا ، راجعككه ودككدم بككه: د. إبككراهيم مككدبمر، تحقيكك : األب دهككما  

  2، الهجكاة،  373، 367، 354، 344  1م، 2012هك(   1433، 2سماحة آية اهلل الع مى المرعشكي، إيكران،     
107- 108.  
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وهذا المذهب من وجهة ن ر صدر الشريعة األصغر بعيد عكن الحك ؛ لمكا    
 يلي:

،  1)أن الكالسكة جعلما المجكمب عكين حقيقتكه، وهكم أمكر مبكمتي عهكدهم        -1
يكد سكلبي، فكال    ألنه يؤبكد المجكمد، فكيكت يككمن مكهممكه مكهكمم المجكمد المقيكد بق        
؛ وذلككك ألن  2)يمكككن أن يكككمن األمككر المجككمدي بعيهككه هككم األمككر المقيككد السككلبي   

ال يتربكككد بهقيضكككه، والمجكككمب السكككلبي نقكككيا     -بمكككا يكككذبر الكككرافي  –الشكككيء 
 . 3)المجمد

أن المجمد المجرد عن الممجمد مما تشكهد بديهكة العقك  علكى امتهاعكه؛       -2
 .  4)فلذا ال يكمن حقيقة الماجب

 :حقيقة الواجا تتالى صدد الحصو)ة -ب

أمككا مككذهب بعككا الحشككمية فككي الماجككب، فككإن صككدر الشككريعة يككذبر أنهككم   
يعتقدون أن واجب المجمد هم المجمد الم ل  المحيط بجميع الممجمدا ، وهكذا  

، ويبرههككمن علككى ذلككك بردلككة يصكككها  5)مككذهب بعككا الصككمفية والكالسكككة أيضككا
 بعها ببيان فسادها وب النها، وهذه البراهين هي: مؤلكها برنها داحضة باطلة، ويت

أن الماجككب إمككا المعككدوم أو العككدم أو الممجككمد أو المجككمد، واألوالن       -1
بككاطالن، وبككذا الثالكك ، ألن الممجككمد مربككب فككي العقكك ، ألنككه مككا لككه      

 . 7)، وهم ما ذبره التكتافاني 6)المجمد، فتعين الرابع، وهم المجمد

رهكككان برنكككه إذا أراد مكهكككمم هكككذه األمكككمر،  يب ككك  صكككدر الشكككريعة هكككذا الب 
فالحصر باط ، وبذا تربب الممجمد، وإن أراد ما يصدق عليكه، فعكدم التربيكب    
أظهر، وبثيرا ما يحكم العق  ببساطة أمر، مم ال يمكن التعبير عهكه إال بتربيكب،   
فهذا ال يقدت في بساطته، ويمث  لذلك بالهق ة فإنهكا ال يعبكر عههكا إال بشكيء ذي     

 . 8)ال جزء له وضع

                                                           
(1 

 .21، 20، الكاتبي، حكمة العين، ص 108  2، الهجاة، 373  1الساب ،  
2) 
 أ. 101 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(3  
المتقككدمين والمتكرخرين مككن العلمككاء والحكمكاء والمتكلمككين، راجعكه ودككدم لكه: طككه عبككد     الكرافي، محصكك  أفككار   

 .66الرؤو  سعد، مكتبة الكليا  األفهرية، ص 
4)  

 ب. 101 -أ 101 شرت تعدي  العلمم، لمحة
5) 
 .60  4، 335  1أ، وان ر: التكتافاني، شرت المقاصد،  102ب،  101شرت تعدي  العلمم، لمحة  
6) 
 ب. 101شرت تعدي  العلمم، لمحة  
7) 
 .336  1شرت المقاصد،  
8) 
 ب.  101شرت تعدي  العلمم، لمحة  
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ونالحظ هها أن مؤلكها اعتمد على بعا المكاهيم المه قية في إب ا  الدلي  
 الساب ، وهما المكهمم والماصدق.

أن ما هكم فكي الخكارج إمكا المجكمد أو الممجكمد أو الماهيكة المشخصكة          -2
 والثاني مربب، والثال  بدون المجمد معدوم، فتعين األو .

هذا البرهان بكرن الممجكمد كيكر مربكب،     يرد صدر الشريعة األصغر على 
والماهيكككة المشخصكككة ترادفكككه، فهمكككا متسكككاويان، فكككإن بككك  ممجكككمد فكككي الخكككارج 
مشكككخن فيكككه، وبككك  مشكككخن فكككي الخكككارج ممجكككمد فيكككه، ودكككملهم إن الماهيكككة   
المشخصككة بككدون المجككمد معدومككة باطكك ؛ ألنهككا إنمككا تكككمن معدومككة لككم لككم تكككن  

شخصككة، وال يلككزم مككن هككذه القيككمد  ممجككمدة، فماجككب المجككمد ماهيككة ممجككمدة م 
 . 1)التربيب

ويككذبر صككدر الشككريعة أن مهشككر هككذا الباطكك  عهككد هككؤالء أنهككم تمهمككما أن   
المجمد حقيقة واحدة، وهم ال يقب  العدم؛ ل ال يجتمع الهقيضان، وب  مكا ال يقبك    
العدم فهم واجب، والح  عهد صدر الشريعة أن المجمد لكي  حقيقكة واحكدة، بك      

 . 3)، بما ذهب إليه المحققمن من المتكلمين 2)ك ي فقطاالشتراد ل

 ويبين صدر الشريعة فساد هذا الرأي وب النه بالقيال التالي:

 المجمد حقيقة واحدة  الصغرى

 ب  حقيقة ال يبقي بعا أفرادها فال تكمن واجب المجمد الكبرى

 المجمد لي  بماجب المجمد الهتيجة

، يأن المجككمد حقيقككة واحككدة أو   فالمقدمككة الصككغرى، وهككي مقدمككة الخصككم   
مكهمم واحدي دضية ال يخكي ب النها علي من بان له ح ؛ ألن المجمد إن بان 
حقيقة واحدة، بان حقيقة ال يبقى بعا أفرادها؛ ألن صاحب الح  إذا شاهد أن 

 بعا المجمدا  يهعدم ال يخكى عليه أن وجمداتها ال تبقى.

ا أفرادهككا فككال تكككمن واجككب   والمقدمككة الكبككرى يبكك  حقيقككة ال يبقككي بعكك   
المجمدي دضية بديهية مابتة في بك  الهككمل؛ ألن الحقكائ  التكي ال يبقكى أفرادهكا       
باإلنسان والكرل، وكير ذلك، ب  الهال متكقمن علي أنها ليست بماجبة المجمد 

 بهاء علي عدم بقاء أفرادها.

                                                           
1) 
 ب. 101شرت تعدي  العلمم، لمحة  
2) 
 أ. 87، أ 102شرت تعدي  العلمم، لمحة  
3) 
 .163، األصكهاني، م الع األن ار، ص 69ان ر: الرافي، المحص ، ص  
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وإذا بانككت الصككغرى باطلككة بحيكك  ال تخكككى علككي بكك  ذي حكك ، وبانككت     
ى بديهيككة ال تخكككى علككي أحككد، وبككان التربيككب بككديهيا علككي الشككك  األو ،   الكبككر

 . 1)فالهتيجة باطلة بحي  ال تخكى علي ذي ح 

وهككذا الهككمي مككن القيككال الحملككي الككذي تكككمن إحككدى مقدمتيككه ظككاهرة الصككدق، 
باطلكة أو باذبكة، وأنكتج نتيجكة بيهكة الككذب؛ ليسكتد          -وهي مقدمة الخصم-واألخرى 

، وكرضكه بيكان أن نقكيا مقدمكة      2)قدمة باذبة، يسمى ديكال الخلكت  بها على أن الم
الخصم الباطلة هم الصادق، فلما بانت مقدمة الخصم، وهي: المجكمد حقيقكة واحكدة،    

 باطلة، بان نقيضها وهم المجمد لي  حقيقة واحدة، هم الصادق.

ودد راعى صدر الشريعة، وهم المه قي الهجيب، في هكذا القيكال أمكرين:    
صكككحة تربيكككب القيكككال، فالحكككد األوسكككط محمكككم  الصكككغرى، ممضكككمي    -األو 

تحقككك  الشكككرو  المهتجكككة، وهكككي إيجكككاب الصكككغرى، وبليكككة      -الكبكككرى، الثكككاني 
 . 3)الكبرى

 ةأي شدة الص )تة فد حقيقة الواجا  

بعد أن انتقكد صكدر الشكريعة مكذهب الكالسككة والحشكمية فكي حقيقكة واجكب          
جكمد يككمن وجكمده واجبكا، والمجكمد      المجكمد، يكذبر أن واجكب المجكمد معهكاه مم     

والمجمب عين الحقيقة، ال بمعهى أنه ال مكهمم لحقيقته إال الكمن المقيكد السكلبي،   
بكك  بمعهككى أن وجككمده نككك  بمنككه حقيقككة مخصمصككة، ال عرضككا دائمككا بالحقيقككة   

 . 4)المخصمصة

ويذبر صدر الشريعة أن اهلل تعالى يمصت برممر، فالصكة أمر تابع للذا  
صكا  سلبية، كرضها تهزيكه اهلل   -بها، ودد دسم الصكا  إلى دسمين: األو دائم 

صككا  حقيقيكة، وهكي نمعكان: صككا  ذا ،       -تعالى عكن مشكابهة الخلك ، الثكاني    
وصكا  فع ، وأما محكا اإلضكافة بالقبليكة والمعيكة، فكال يسكمى صككا ؛ لعكدم         

، وهذا مكا ذهكب    5)ديامها بالذا ، وجميع صكاته دديمة؛ ألنه لي  محال للحماد 
،  7)، فصككا  األفعكا  وصككا  الكذا  عهكدهم سكماء       6)إليه سابقمه من الماتريديكة 

                                                           
1) 
 .أ 102 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(2 
 .101م، ص 1927ه(  1346، 2الغزالي، معيار العلم في فن المه  ، الم بعة الغربية بمصر،    

(3 
 .124 -121ان ر: الغزالي، معيار العلم، ص  
4) 
 ب. 101شرت تعدي  العلمم، لمحة  
5)  

 ب. 112ب،  104ب،  102شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(6 

، أصككم  الكدين، تحقيكك : د. هكانز بيتككر لككه ، ضكب ه وعلكك  عليكه: د. أحمككد السكقا، المكتبككة األفهريككة      البكزدوي  
، الهسككي، تبصكرة األدلكة فكي أصكم  الكدين، تحقيك  وتعليك : د. محمكد          76، 45م، ص 2003هك(   1424للترا ، 

الككايكة فكي الهدايكة فكي      ، الصابمني، البدايكة مكن  497  1م، 2011، 1األنمر حامد، المكتبة األفهرية للترا ،   
 . 67م، ص 1969أصم  الدين، حققه وددم له: د. فت  اهلل خليت، دار المعار  بمصر، 

(7 
 .259، د. عبد الكتات فؤاد، الكرق اإلسالمية، ص 359د. فيص  عمن، علم الكالم ومدارسه، ص  
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وهم مما تكردوا به، وخالكما فيه المعتزلة واألشاعرة الذين أمبتما حدو  صككا   
 . 1)الكع 

 وسم  أبدأ هها بعرض رأيه في الصكا  السلبية.

 الصفا  السلبية   -ثانيا

لماجكب تعككالى يسكلب عهكه أمكمر، كيكر أن لككزوم      يكذبر صكدر الشكريعة أن ا   
، ودككد تهككاو  صككدر الشككريعة األصككغر عككددا مككن        2)السككلبيا  ال يجعلككه عككدميا  

الصكا  السلبية التي يجب نكيها عن اهلل تعالى، وبرهن على نكيها عن اهلل تعالى 
 بالبراهين واألدلة العقلية، ومن هذه الصكا :

؛ ألن بك  مربكب    3)وهكم الجكزء   عدم التربكب؛ لك ال يحتكاج إلكى شكيء،      -1
محتاج إلكى جزئكه، وجكزؤه كيكره، فيككمن بك  مربكب محتاجكا إلكى كيكره، وبك             

 . 4)محتاج إلى الغير ممكن

يضا  إلى ذلك أن ب  مربب بان للعقك  إذا ن كر إليكه وإلكى جزئكه، وجكد       
 . 5)أن نسبة المجمد إلى جزئه أددم من نسبته إلى الك  تقدما بال بع

عدم جزئيته لشيء؛ أي ال يكمن جزءا لشكيء؛ ألنكه إن لكم يسكتتبع أحكد       -2
الجزأين اآلخر، فالبد من جامع يمحدهما، فالشيء مهها بماجب، وبذا إن استتبع 
ب  صاحبه، وأما إن استتبع أحدهما فقط، فال تربب؛ ألن أحكدهما ذا ، واآلخكر   

 . 7)غير نادصا بالذا ، بما أنه لم بان جزءا لشيء، لكان مستكمال بال 6)صكة

عدم بمنه في مح  أو حيز؛ ألنه إن بان من شرن حقيقته أنه يكمن في  -2
أحككدهما، احتككاج إليككه، وإال امتهككع بمنككه فيككه؛ فككال يكككمن عرضككا الحتياجككه إلككى       
المح ، وال جسما وجمهرا فردا، الحتياجهما إلى الحيز، وال في الجهكة؛ ألن مكا   

 . 8)في الجهة متحيز

ى لي  محال للحماد ، أي ال تحد  له صكة، وال تكزو  عهكه؛   أنه تعال -3
ألنه إن بان من شرن حقيقته االتصا  بها فهي دديمة كير فائلة، ألن ذاته تكمن 

                                                           
(1 

 .89د. حسن الشافعي، المدخ  إلى دراسة علم الكالم، ص  
2) 
 ب. 102شرت تعدي  العلمم، لمحة  
3)  

 ب. 102شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(4 

، الككككاتبي، حكمكككة 369، السكككمردهدي، الصكككحائت اإللهيكككة، ص 66الككرافي، محصككك  أفككككار المتقكككدمين، ص   
 .70، اإليجي، الممادت، ص 20العين، ص 

(5  
 .100  1، ج 3صدر الدين الشيرافي، الحكمة المتعالية، سكر 

6)  
 ب. 102 تعدي  العلمم، لمحة شرت

(7 
 .369ان ر: السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص  
8) 
 أ. 103 -ب 102شرت تعدي  العلمم، لمحة  
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ممجبة لها، وإال امتهع ديامها بهكا؛ ألنهكا حيه كذ تككمن ممكهكة فيحتكاج إلكى مكؤمر،         
اد بشكيء؛ ألن  والمؤمر لي  ذاته، فيكمن مهكصال، وهم محكا ، فتهكزه عكن االتحك    

 .  1)االتحاد يكمن حادما، بما أن االتحاد بين االمهين محا 

وهم تعكالى مهكزه عكن األعكراض الهكسكانية، بكاأللم والحكزن والسكرور          -4
فيراد به ما يلي  بذاته، فإن االتصكا  بالغضكب دكد جكاء      ونحمها، وأما الغضب

يليكك   فيجككب حملككه علككى مككا، 2)چڱ   ڱ  ڱچ فككي القككرآن، دككا  تعككالى:

، وهككذا ترويكك  دككد سككبقه إليككه الماتريككدي    3)بذاتككه بككإرادة العقمبككة وإنككزا  العككذاب  
. 4)وبعا المتكلمين

أنه تعالى ال يحتاج فكي شكيء مكن صككاته الحقيقيكة إلكى مهكصك ، وهكذا          -

معهى أنه واجب مكن جميكع جهاتكه؛ ألن صككاته صككا  بمكا ، فكإن احتكاج، لكزم          
تلك ممتهع؛ لك ال يككمن مسكتكمال بكالغير، ودكد ديكد       استكماله بالغير، فاالحتياج في 

بالحقيقية احترافا عكن اإلضكافة بالمعيكة مكثال، فإنكه ال امتهكاي فكي االحتيكاج إلكى          
الغيككر فكككي نكككك  اإلضككافا ؛ ألن اإلضكككافا  تحتكككاج إلككى الغيكككر، ال أنكككه تعكككالى    

 . 5)يحتاج

تعككالى ال شككريك لككه، فهككم واحككد، ودككد دلكك  صككدر الشككريعة علككى        أنككه -6
 المحدانية ونكي الشريك عهه تعالى بعدد من الحجج والبراهين، مهها: 

وهي مبهية على القدرة، ومكادها: أنه إن لم يتصت برنكه إن   -الحجة ا ولى
 شاء أن يخل  فيدا في هذا الزمان، مستبدا بخلقكه، ال يككمن دكادرا، وإذا اتصكت،    
فاآلخر ال يتصت به، إذ لم اتصكا بذلك، امتهع أن يخلك  بك  بمكا شكاء، وال شكك      

 . 6)أن خل  ب  واحد مستبدا ال يمكن، فيلزم العجز

وهذه الحجة دد أشار إليها أبم مهصمر الماتريدي، حي  يؤبد أنه البكد مكن   
فص  أحدهما فعله عن اآلخر؛ ألن إمبا  إلهين دادرين يؤدي إلكى القكم  بإمككان    

 . 7)خروج ب  مههما عن القدرة وتحقي  العجز، وذلك يسقط الربمبية

                                                           
1)  

 أ. 109، أ103شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(2 

 .93سمرة الهساء، آية:  
3) 

 .أ103شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(4 

، البكادالني، التمهيكد، عهكي بتصكحيحه ونشكره: األب  رتشكرد       252  2، تكرويال  أهك  السكهة،    ان ر: الماتريدي 
 .302، السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص 27، ص 1957مكارمي، المكتبة الشردية، بيرو ، 

5) 
 أ.103شرت تعدي  العلمم، لمحة  
6) 

 .أ103شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(7 

 .228 -227  1، وان ر: الهسكي، تبصرة األدلة، 21-20التمحيد، ص  
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والماض  أنها صمرة من صمر التمانع التي اعتمد عليها المتكلممن، كيكر  
أن الصككمرة المشككهمرة عهككدهم تقككمم علككى أسككال التمككانع فككي اإلرادة، وعليهككا        

أحسكم  اعتراضا  بثيرة، أما هذه الصمرة فتقمم علكى التمكانع فكي القكدرة، وهكي      
، والككرق بكين ال كريقتين أن التمكانع فكي       1)للشغب بما يذبر القاضي عبد الجبكار 

القدرة يتعل  باجتماي القادرين على إيجكاد مقكدور واحكد، أمكا التمكانع فكي اإلرادة       
 . 2)فيتعل  بإرادة ب  واحد مههما أحد الضدين وإرادة اآلخر الضد اآلخر

 ة دماعد:ونالحظ في هذه الحجة أنها مبهية على عد

، مكم   3)داعدة استقال  الكع  اإللهي، وهي فكرة دد وضعها الماتريدي -أوال
 . 6)واآلمدي  5)وابن رشد  4)اعتمد عليها ب  من الغزالي

 داعدة استحالة ودمي مقدور واحد بين دادرين في جهة واحدة. -مانيا

 داعدة التمانع بين القادرين. -مالثا

 جز ال يكمن إلها.أن كير القادر أو العا -رابعا

وهكككي مبهيكككة علكككى بكككمن حقيقتكككه نكككك  مكهكككمم الماجكككب،   -الحجبببة النانيبببة
ومضممنها: أنه البد للماجكب مكن تعكين ال يهككك عهكه، وهكذا التعكين ال يخلكم مكن          

 : 7)أممر

أن يكمن التعين علة للماجب أو معلمال لمهكص ، وهكذا باطك ؛ ألن    -األو 
وجكمب بالكذا ؛ المتهكاي احتيكاج الماجكب      التعين إن بان معلال برمر مهكص  فكال  

 . 8)في تعيهه إلى أمر مهكص 

أن يكككمن التعككين معلككمال للماجككب؛ ألنككه واجككب مخصككمص، وهككذا   -الثككاني
مككردود أيضككا؛ ألن خصمصككيته إن بانككت لككذلك التعككين، دار، وإن بانككت لغيككره     
تسلس ، فالماهية المخصمصة ال تكمن نكك  مكهكمم الماجكب، فكال يلكزم مكن هكذا        

 ن الماجب واحدا.بم

                                                           
(1  

شكرت األصكم  الخمسككة، تعليك : أحمكد بككن الحسكين، حققكه ودككدم لكه: د. عبكد الكككريم عثمكان، مكتبكة وهبككة، ص           
282 . 

(2 
 . 145  2الرافي، الم الب العالية،  

(3  
 .308اتريدية، ص ، أبم الخير محمد، العقيدة الم21 -20، ص ان ر: التمحيد

(4 
 .78 -77االدتصاد في االعتقاد، ص  

(5 
 .156م، ص 1964مهاهج األدلة في عقائد الملة، تحقي  وتقديم: د. محممد داسم، مكتبة األنجلم المصرية،  

(6  
 .154كاية المرام، ص 

7)  
تكتكافاني، شكرت   ال، 311 -310السمردهدي، الصكحائت اإللهيكة، ص   ، وان ر:أ103شرت تعدي  العلمم، لمحة 

 .174، البيضاوي، طمالع األنمار، ص 33 -32  4المقاصد، 
(8 

 .33 -32  4التكتافاني، شرت المقاصد،  
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أن يكمن التعين معلمال للماجكب ألنكه واجكب، فيككمن واحكدا، وهكم        -الثال 
الم لككمب؛ ألن مكهككمم الماجككب إذا بككان علككة للتعككين المخصككمص، فكلمككا وجككد      
مكهككمم الماجككب، يمجككد ذلككك التعككين، فيكككمن واحككدا، وهككذا إنمككا يصكك  لككم بانككت    

 حقيقته نك  مكهمم الماجب.

دككد أسسككت علككى مبككدأ أن واجككب المجككمد البككد أن   ونالحككظ أن هككذه الحجككة 
يكمن متعيها؛ ألنه إذا لم يتعكين لكم يككن علكة لغيكره، ألن الشكيء كيكر المتعكين ال         

 . 1)يمجد في الخارج، وما ال يمجد في الخارج، يمتهع أن يكمن ممجدا لغيره

وهككذه الحجككة دككد أخككذها صككدر الشككريعة عككن الكالسكككة، حيكك  إنهككا عمككدة       
؛ ودد بان دديقا فكي نقلهكا؛ وال كرابكة     2)ا على وحدانية اهلل تعالىبراهين ابن سيه

في ذلك، فقكد اشكتهر عهكه التحقيك  والتمميك  واإلتقكان، بمكا عكر  عهكه أنكه بكان            
 .  3)يدرل بتاب اإلشارا 

لم وجد إلهكان، امتهكع االشكتراد والتبكاين بيههمكا؛ فثبكت أنكه         -الحجة النالنة
 : 4)واحد، وبيان ذلك

لم وجد إلهان، امتهع اشترابهما في الحقيقة؛ ألن التعين ال يكمن علة أنه  -أوال
لحقيقككة الماجككب وال معلككمال لحقيقككة الماجككب؛ ألن حقيقككة الماجككب مشككتربة، فكلمككا       

 وجمد إلهين. وجد  حقيقة الماجب، يمجد ذلك التعين، فيكمن واحًدا على تقدير

حقيقككة واجككب  وهككذا المجككه يتككك  مككع مككا ذبككره الكهككدي وابككن سككيها مككن أن   
 . 5)المجمد ال يجمف أن يكمن مشتربا فيها بمجه من المجمه

 أنه يمتهع اشترابهما في جزء الحقيقة أيضا؛ ل ال يتربب. -مانيا

أنه يمتهع تبايههما؛ إذ يلزم اشترابهما في خكماص اإللهيكة؛ ألنهكا مكن      -مالثا
 صكا  الكما ، مع التباين في الماهية، وهم محا ؛ لما يلي:

ههككا صكككا  حقيقيككة بككالعلم مككثال، فالقككائم بككك  مههمككا يكككمن واحككًدا      أن م - أ
بالشخن، فحقيقة ب  مههما إن أوجب نك  حقيقة العلم، فقيامه رجحكان  

 بال مرج .

                                                           
(1  

 .165، األصكهاني، م الع األن ار، ص 36  3ال مسي، شرت اإلشارا ، 
(2 

اإليجككي، الممادككت، ، وان ككر: 49، الكككاتبي، حكمككة العككين، ص 41 -36  3ابككن سككيها، اإلشككارا  والتهبيهككا ،  
، الجرجكاني، شكرت الممادكت، ضكب ه وصكححه: محمكمد       165، 163، األصكهاني، م الع األن ار، ص 70ص 

 وما بعدها. 45  8م، 1998ه(  1419، 1الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيرو ،   
(3  

 .171، 162  2طاك ببري فادة، مكتات السعادة، 
4)  

 ب. 104 -أ104شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(5 

 .44 -43، 37  1، ابن سيها، الشكاء  اإللهيا ، 164الكهدي، رسائ  الكهدي الكلسكية، ص  
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أن االشتراد في خماص اإللهية يلزم عهه بكمن ذا  بك  علكة لهكا، وال       - ب
  بد من المهاسبة بين العلة والمعلم ، فإن ناسكب ذا  هكذا ال يهاسكب ذا   

 ذلك، لتبايههما.

وهككذه الحجككة ممككا تكككرد صككدر الشككريعة بككذبرها، حيكك  يقككم : يومككا سككه         
 ، مم ذبر الحجة. 1)ليي

ونالحكظ ممكا سكب  أن حجكج مؤلكهككا علكى المحدانيكة متهمعكة، فههكاد حجككة         
تكرد بها، وهي الثالثة، وحجة أخذها عن المتكلمكين، وهكي األولكى، وحجكة نقلهكا      

 عن الكالسكة، وهي الثانية.

                                                           
(1 

 .أ104شرت تعدي  العلمم، لمحة  
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 الصفا  الذاتية   المبحث النالث

بعد أن بدأ صدر الشريعة حديثه عن الصكا  اإللهية بمرحلة التهزيه، مهكى  
بمرحلة اإلمبا ، فذبرا عددا من الصكا  الذاتية التي يجب إمباتها هلل عز وجك ،  
ولكهه صدر حديثه عهها ببيان رأي بعا الكرق في عالدة الذا  بالصكا  على 

 الهحم اآلتي:

حتككى دكا  بعضكهم: إنككه كيكر عكالم، والككذي     فالفالسبفة نفبوا الصبفا       -أ
دفعهم إلى ذلك هم أنهم دالما: إن اهلل تعالى إن اتصت بصكة يكمن فكاعال ودكابال   
معا؛ ألن الصكة ممكهة، فالبد لهكا مكن مكؤمر وهكم الكاعك ، مكم المتصكت بالصككة         

ن جهككة الكاعليككة  دابكك  لهككا، فيكككمن ذا  الماجككب فككاعال ودككابال، وهككم محككا ؛ أل    
تقتضككى بككمن المكعككم  بالكعكك ، وجهككة القابليككة تقتضككى بمنككه بككالقمة، والماحككد        

 . 1)الحقيقي ال يمكن أن يكمن فيه الجهتان المختلكتان

وهككذا نقكك  دديكك  لمككذهب الكالسكككة فككي مسككرلة الصكككا ، بمككا هككي عككادة     
 مؤلكها، وبما تشهد به مصهكاتهم.

إن أريد بالقاب  مكا يقبك  التكرمير،     ودد أجاب صدر الشريعة عن هذا: برنه
أي الصككة، فككال يكككمن الشككيء الماحكد فككاعال ودككابال، وإن أريككد    فالقابك  هككم األمككر 

بالقاب  العلة القابلية أي المادية ال نسلم احتياج ب  ممكن إلى علة دابلية، ألنه لكم  
 احتككاج ال يمجككد مككن الماجككب أمككر، ألن األمككر األو  ال يحتككاج إلككى ذلككك، وإال ال  

 . 2)يكمن أو  اآلمار

وذهب بعا الكالسكة وهكم المتكرخرون، والمعتزلكة إلكى القكم  برنكه        -ب
،  4)، فالصكا  عهدهم عين الذا  3)عالم بالذا ، أي حقيقته نك  مكهمم أنه عالم

وذلككك ألنهككم ظهككما أن إمبككا  صكككا  دديمككة فيككه مهافككاة لمككا يجككب هلل مككن تمحيككد     
 . 5)م ل 

وأما مذهب صدر الشريعة فإنكه يكرى أن الصككة ال هكي عكين الكذا         -ج
وال كيرها، أما أنها ليست عين الذا ، فألن ذاته لم بانت نك  مكهمم صكة مكن  
الصكا ، ال تكمن نك  مكهكمم اآلخكر، بك  بيههمكا االخكتال  فكي المكهكمم عقكال،         

                                                           
(1 

صكدر الكدين الشكيرافي، الحكمكة     ، 49، وان ر: الككاتبي، حكمكة العكين، ص    ب104شرت تعدي  العلمم، لمحة  
 .127 -126  1، ج 3، سكر 180، 176  2، ج 1المتعالية، سكر 

2) 
 أ.105 -ب104شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(3 
، القاضكي عبكد الجبكار، شكرت     106  2ب، وان كر: ابكن سكيها، الهجكاة،     94ب، 104 شرت تعدي  العلمم، لمحكة  

 .129األصم  الخمسة، ص 
(4 

 .245، د. فيص  عمن، علم الكالم،ص 124 -123  1د. صبحي، في علم الكالم،  
(5  

 .223، 80تاريخ الكلسكة في اإلسالم، ص  دي بمر،
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كيكر الشكيء أمكر    واالتحاد في المجمد خارجا، وأما أنها ليست كير الذا ، فألن 
 . 3)والماتريدية  2)، وهذا مذهب األشاعرة 1)يهكك عهه

 مم يهتق  صدر الشريعة إلى عرض الصكا  الذاتية، ومهها:

 شفة القدةة  -1

يعر  صدر الشريعة القدرة برنها بكمن الكاعك  بحيك  إن شكاء فعك  مكع       
 ، وهم تعريت جديد في المذهب الماتريدي. 4)تمكهه من الترد

وددرته سبحانه وتعالى شاملة، فك  مكا يشكاء أن يكعلكه يكتمكن مكن فعلكه،       
ل ال يلزم العجز؛ ولذا يرى صدر الشريعة أنه ال يص  القم  برنه كير دادر على 
الممتهعا ، بمعهى أنه إن شاء أن يكعلها ال يمكن من فعلها، ب  إن شاء أن يكعلها 

، وهكذا يتعلك     5)شكرنه أن يشكاءها  لكعلها، لكن مشكي ته إياهكا ممتهعكة؛ إذ لكي  مكن      
 . 6)باألممر الممتهعة ألمر خارج عهها؛ ال بالممتهع لذاته

 اهلل فاصل باختياة  -

ومما يتعل  بالقدرة إمبا  االختيار هلل في فعله، ولذا فإن صكدر الشكريعة   
يؤبد أن الكاع  بهذه الصككة فاعك  باختيكار، وأمكره حكاد ؛ ويبكرهن علكى مبكم          

 : 7)عالى ونكي المجمب عهه بما يلياالختيار هلل ت

 أن القديم كهي عن الممَجد. -1

أنه البد من وجمب المهاسبة بين العلة الممجبة والمعلكم ؛ ألن العلكة    -2
الممجبة تقتضى المهاسبة، وإال ال يلزم من ممجكب وجكمد العلكة وجكمد المعلكم ،      

 وال مهاسبة بيهه تعالى وبين الممكها .

يهاسكب الممجكب بمجكه مككن وجكمه المهاسكبة، لككم       فالممجكب بالكذا  مكا لككم   
يحصكك  الممجككب، وواجككب المجككمد لذاتككه دككد تعككالى وتقككدل عككن جميككع وجككمه        

 . 8)المهاسبا ، ب  هم مهكرد بحقيقته التي هي له وهي وجمب وجمده

                                                           
1) 
 أ.105 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
2) 
 .87، د. حسن الشافعي، المدخ  إلى دراسة علم الكالم، ص 194ان ر: الشهرستاني، نهاية اإلددام، ص  
3) 
 . 51، الصابمني، البداية من الككاية، ص 413  1الهسكي، تبصرة األدلة،  
4) 
 .8، وان ر: شيخ فادة، ن م الكرائد، ص أ105العلمم، لمحة شرت تعدي   
5) 
 ب.107 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
6) 
 .87اآلمدي، كاية المرام، ص  
7) 
 .8، وان ر: شيخ فادة، ن م الكرائد، ص أ107 -أ105 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
8) 
 .14 -13، الشهرستاني، نهاية اإلددام 
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أنه ال يستهد إليه وجمد فيد على سبي  المجكمب؛ ألن علتكه الممجبكة     -3
إمككا ممجككمدا  محضككة، فيلككزم ددمككه     -ألو المقارنككة لككه ال تخلككم مككن أمككرين: ا   

إما معدوما ، وعدم شيء من  -الستهاده إلى الماجب على سبي  المجمب، الثاني
تلكك الممجكمدا  ال يككمن إال بعككدم شكيء مكن الممجكمدا  التككى يكتقكر إليهكا ذلككك         

 الشيء، وهكذا إلى الماجب، فيلزم عدم الماجب، وهذا خلت.

المقارنكة ممجكمدا  أو معكدوما  يلكزم عهكه      فسماء أبانت العلة الممجبة 
 أممر محالة، إما ددم الممجمدا  أو ارتكاي الماجب، فثبت االختيار في الكع .

 . 1)ويصرت صدر الشريعة برن هذا البرهان في كاية المتانة

أنه لم بان ممجبا، لكان الكلك بسي ا، والالفم )الكلك بسكيط  مهتكت؛    -4
الضكمء، وبعضكه بثيكت يقبلكه، بالكمابكب، وال       ألن بعا أجزائه ل يت ال يقب 

 يمكن إسهاد هذا إلى الحربا ؛ إذ ليست دب  وجمد الكمابب.

أن اإليجاب يمجب كهى بعا الممكها  عهه؛ إذ المكاردكا  ال تقبك     -5
 الكهاء عهد الكالسكة؛ لقدمها.

يتض  ممكا سكب  أن صكدر الشكريعة دكد أمبكت أن اهلل فاعك  مختكار بردلكة          
مع مهكككا، تككككرد بهكككا، باسكككتثهاء الكككدلي  الثكككاني، الكككذي أشكككار إليكككه      مبتككككرة فكككي  

الشهرستاني بما ذبكر ، فردلكة مؤلكهكا تختلكت تمامكا عكن األدلكة التكي بكرهن بهكا           
 .   2)الماتريدي مؤس  المدرسة التي يهتسب إليها مؤلكها على أن اهلل فاع  باختيار

 نقد القول باه)جاب صدد الفالسفة 

أدلته على أن اهلل مختار في فعله، انتقك  إلكى الحكدي     بعد أن ذبر مؤلكها 
عن مذهب الكالسكة، فذبر أنهم يذهبمن إلى أن الماجب ممجب بالذا ، أي أمكره  
الفم لذاته، فائا مهها، ويشبهمن ذلك بالضمء الكائا من الشم ، وهذا األمكر  

يكر  دديم، مم األجسام الحادمة مستهدة إليكه علكي سكبي  المجكمب بتمسكط حكماد  ك      
؛ ألنه إذا لم يجب ما يمجد عهه، فإنه لي  بماجب المجكمد مكن    3)دارة ال أو  لها

 . 4)جميع جهاته، وهذا باط 

                                                           
1) 
 أ.106 لمحةشرت تعدي  العلمم،  
2) 
أن الخلكك  مختلككت فككي جككمهره وصكككاته، واتسككاق الكعكك       -. ومككن هككذه األدلككة:   45 -44ان ككر: التمحيككد، ص   

المتمالي وعدم خروجه عن طرق الحكمة، وإيجاد المعدوم وإعدام الممجمد، وبك  ذلكك يكد  علكى أن طريك  ذلكك       
 االختيار، ال اإليجاب.

3) 
 .112 -111  2، الهجاة، 376  1سيها، الشكاء  اإللهيا ، أ، ابن  105شرت تعدي  العلمم، لمحة  
4) 
 .111  2، الهجاة، 373، 376  1ابن سيها، الشكاء  اإللهيا ،  
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ودككد عكككرض صككاحب دراسكككتها بككراهين الكالسككككة علككى اإليجكككاب، ورد     
 عليها، وهذه البراهين هي:

أن جميع ما البد مهه في الترمير إن بكان فكي األف ، فكاألمر دكديم،      -ا ول
 . 1)يكن ال يمجد بهكسه وال بالترمير وإن لم

وهككذا البرهككان دككد أسسككه الكالسكككة علككى أسككال أن العلككة لككذاتها ممجبككة      
 . 2)للمعلم ، فإن دامت العلة، أوجبت المعلم  دائما

يجيكككب مؤلكهكككا عكككن هكككذا بكككرن التكككرمير هكككم اإليجكككاد، وهكككم ال يككككمن إال    
 . 3)للمعدوم

الممجمدا ، وهكذا يمجكب   يضا  إلى ذلك أنه يلزم عن ذلك دوام جميع 
 . 4)أال يحص  في العالم شيء من المتغيرا ، وهذا باط 

لم لم يكن ممجبا لكان أمره حادما، فكان عكاطال عكن الجكمد فيمكا      -الناند
، فالقم  بالحدو  يؤدي إلى تع ي  واجكب المجكمد عكن إفاضكة الخيكر       5)لم يز 
 . 6)والجمد

عكن الجكمد فيمكا لكم يكز ،      يرد صدر الشريعة على هذا برنه لي  عكاطال  
ب  بان فيما لم يز  مقدرا لما يكعله فيما ال يزا ، مم التكرد بالمجمد لي  نقصكا،  
ألنه يالئكم صككة العكزة والجكال ، بمكا أن ضكده يالئكم صككة الجكمد واإلبكرام، مكم            
بماُ  الجمِد اإلخراُج من العدم إلى المجمد، واإليجاب بمعز  عهه ألنه ترمير في 

، فكال يككمن فكي اإليجكاب بمكا  الجكمد لكذلك المعهكى، ولعكدم االختيكار           حالة البقاء
أيضكككا، فإنكككه إذا لكككم يمجكككد االختيكككار ال ي لككك  الجكككمد، فكككال يقكككا  الشكككم  جكككماد  

 . 7)بالضمء

وهذا الكرد يتسك  مكع اعتقكاد صكدر الشكريعة بقكدم صككا  الكعك ، ومههكا           
ع إلكى صككة   يالجمدي، وهم يختلت عن رد األشاعرة الذين يرون أن الجكمد يرجك  

                                                           
(1 

، 43، 30، الكرافي، أصكم  الكدين، ص    81 2أ، وان كر: ابكن سكيها، الهجكاة،     107شرت تعكدي  العلكمم، لمحكة     
  3، التكتكككافاني، شكككرت المقاصكككد، 169ن كككار، ص ، األصككككهاني، م ككالع األ 81ال مسككي، تجريكككد العقائكككد، ص  

121. 
(2 

 .109  2ابن سيها، الهجاة،  
(3  

 أ. 107شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(4 

 .30الرافي، أصم  الدين، ص  
(5 

، وان ر: الشهرستاني، نهايكة اإلدكدام،   380  1أ، ابن سيها، الشكاء  اإللهيا ،  107شرت تعدي  العلمم، لمحة  
 -123  3، التكتكافاني، شكرت المقاصكد،    250، اإليجي، الممادكت، ص  266اآلمدي، كاية المرام، ص ، 40ص 
124. 

(6  
 .237  7، وان ر: الجرجاني، شرت الممادت، 112  3ابن سيها، اإلشارا  والتهبيها ، 

(7 
 أ. 107شرت تعدي  العلمم، لمحة  
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، بيهمكا يكرد    1)فعلية، وهي صكا  حادمة عهدهم؛ فلذا ال يكمن الجمد صككة بمكا   
 . 2)أشعري آخر برن هذا الدلي  الذي استهد إليه الكالسكة دلي  خ ابي

تخصككين العككالم بمدككت ال يكككمن بككإرادة حادمككة وال دديمككة، إذ       -النالببث
 . 3)ترجيع بال مرج نسبتها إلى ب  األودا  سماء، فالتخصين بمدت معين 

يجيككب صككدر الشككريعة بككرن مككن شككرن اإلرادة تككرجي  أحككد المتسككاويين،       
فككالممتهع رجحككان أحككدهما، ال تككرجي  أحككدهما، بمككا أن التخصككين مككرج ، فككال  

، فالسككؤا  فككي نكسككه  4)يقككا : لككم خصصككت هككذا، بمككا يقككا  لككم أوجككب الككذا  هككذا 
،  7)سككب  إليككه الغزالككي ، وهككذا الككرد دككد   6)، أو يكككمن التخصككين لصككحة  5)خ ككر

 . 8)واآلمدي

 نقد ةأي الفالسفة فد الصدوة 

يككذبر صككدر الشككريعة أن الكالسكككة لمككا دككالما باإليجككاب، اضكك روا إلككى     
القككم  بككرن الماحككد الحقيقككي ال يصككدر عهككه إال الماحككد مككن وجهككة واحككدة؛ ألن        

وإن مصدريته لهذه كير مصدريته لكذلك، فهمكا إن بانتكا داخلتكين يلكزم التربكب،       
بانتككا خككارجتين بانتككا صككادرتين عهككه، فالبككد مككن مصككدريته، مككم يككتكلم بمككا مككر     

 ، وهذا عرض ددي  وأمين لمذهب الكالسكة. 9)ويتسلس 

، واألمر  10)يرد صدر الشريعة على ذلك برن المصدرية من اإلضافيا 
،  12)، واالعتبكككارا  العقليكككة ال وجكككمد لهكككا فكككي الخكككارج  11)اإلضكككافي اعتبكككاري

 يمجب تعدد الذا ، فهذا دليك  علكى أن الماحكد يمككن أن يصكدر عهكه       فتعددها، ال
 . 13)أبثر من واحد

                                                           
(1 

 .270اآلمدي، كاية المرام، ص  
(2  

 .250الممادت، ص اإليجي، 
(3  

 -112  2، الهجككاة، 110 -109  3أ، ابككن سككيها، اإلشككارا  والتهبيهككا ،    1017شككرت تعككدي  العلككمم، لمحككة    
، الغزالكي، تهافكت الكالسككة، تحقيك  وتقكديم:      303  2، ج 3، صدر الدين الشيرافي، الحكمة المتعالية، سكر 113

 .101، ص 8د. سليمان دنيا، دار المعار ،   
4)  

 ب.107 -أ107 ت تعدي  العلمم، لمحةشر
(5 

 .60اآلمدي، كاية المرام، ص  
(6 

 ب.107شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(7  

 .102تهافت الكالسكة، ص 
(8  

 .60اآلمدي، كاية المرام، ص 
9) 

 -403  1، ابكن سكيها، الشككاء  اإللهيكا ،     28، الككاتبي، حكمكة العكين، ص    ب107شرت تعكدي  العلكمم، لمحكة     
 .134، الكارابي، عيمن المسائ ، ص 134  2الهجاة، ، 404

(10 
 ب.107شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(11  
 .70، األصكهاني، م الع األن ار، ص 135السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص 

(12 
 .94  2التكتافاني، شرت المقاصد، ، 87، اإليجي، الممادت، ص 99البيضاوي، طمالع األنمار، ص  
13) 
 ب.107شرت تعدي  العلمم، لمحة  
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 شفة اهةادة  -2

يعكككر  صكككدر الشكككريعة اإلرادة برنهكككا صككككة ذاتيكككة دائمكككة بالكككذا ، بهكككا   
تخصككين األشككياء والممجككمدا  بخصمصككياتها، إذ ال بككد لهككا مككن مخصككن،       

القم  بالممجب بالذا ، بك   وليست الذا  من حي  هي ذا  مخصصة؛ لب الن 
 . 1)بصكة لها، وهي دديمة، وإال تحتاج إلى إرادة أخرى

ويذهب صدر الشريعة إلى أن التخصين، وهم الكع  االختياري، كيكر  
دديم، وال يحتاج إلى تخصين آخر، ب  إلى مهش ه، فالتخصكين هكم جعك  فيكد     

ألفعكا   ودت وجمده مخصمصا بخصمصياته، وهذا الجع  حكاد ، وبكذا جميكع ا   
 . 2)االختيارية

وحدي  صدر الشريعة عن صكة اإلرادة ال فيادة فيه عما ذبكره سكابقمه   
 . 3)من الماتريدية

 شفة التلم   -3

،  4)يذهب صدر الشريعة إلى أن العلم صكة ذاتية تعهى اإلدراد الم اب 
المبكدعا ،  ودد أمبتها باإلبداي في العالم، فإن بديهة العق  تقتضى برن إبداي هكذه  
، وإمبككا   5)وإبككداي هككذه الحكككم والخككماص فككي المصككهمعا  ممتهككع إال مككن عككالم 

صكة العلم بداللة اإلبداي واإلحككام فكي المصكهمعا  مكن األمكمر المشكتربة بكين        
 . 8)، وماتريدية 7)، وأشاعرة 6)مختلت المدارل الكالمية من معتزلة

ويؤبد مؤلكها على إحاطة علم اهلل وشكممله، فكاهلل عكالم بالممتهعكا ؛ لك ال      
يقصد ما ال يشاؤه، وبالممكها  ليميز بيهها، ويخل  مهها ما يشاء، وبالممجمدا  
دب  وجمدها علما جزئيا؛ برنه سيكمن ودت بذا ليقصكد مكا شكاءه فكي ودكت شكاءه       

                                                           
(1 

 أ.116ب، 113ب، 108 -أ108 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
2) 
 .ب108 -أ108شرت تعدي  العلمم، لمحة  
3) 

الهسكي، التمهيكد فكي أصكم  الكدين، تحقيك : محمكد عبكد الكرحمن الشكاكم ، المكتبكة األفهريكة للتكرا  ،             ان ر:  
 .82الصابمني، البداية من الككاية، ص  ،584، 580، 574  1، ، تبصرة األدلة61ص 

4) 
 ب.108شرت تعدي  العلمم، لمحة  
5) 
 .110ب، وان ر: البياضي، إشارا  المرام، ص 108 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
6) 
 .157، 156شرت األصم  الخمسة ، صالقاضي عبد الجبار،  
7) 
، 25 -24، ص م1955م بعككة مصككر، صككححه ودككدم لككه وعلكك  عليككه: د  حمككمدة كرابككة،  األشككعري، اللمككع،  

الجميهي، اإلرشاد إلى دماطع األدلة في أصم  االعتقاد، حققكه وعلك  عليكه ودكدم لكه:      ، 26البادالني، التمهيد، ص 
، الغزالككي، 62 -61م، 1950هكك(  1369د. محمككد يمسككت ممسككى، علككي عبككد المككهعم، مكتبككة الخككانجي، القككاهرة،   

 .44لدين، ص الرافي، أصم  ا، 100 -99االدتصاد، ص 
8) 
  1، الهسكككي، تبصككرة األدلككة،   48البككزدوي، أصككم  الككدين، ص    ،129، 45، 29التمحيككد، ص الماتريككدي،  

 .332، السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص 40، التمهيد، ص 393، 354 -353
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، وهذا التمضي   1)قة لما شاءفيه، وبعد وجمدها علما جزئيا أيضا؛ ليجعلها م اب
 . 2)دد نقله البياضي عن صدر الشريعة وصرت بذلك

 نقد ةأي الفالسفة فد التلم اهل د  

عرض صدر الشريعة رأي الكالسكة في مسرلة العلكم، وهكم مكا لكم يكعلكه      
متكلمم الماتريدية دبله، فذبر أن دكدماء الكالسككة دكد أنككروا العلكم الجزئكي، وهكم        

ي برنه بان أو بائن أو سيكمن؛ ألن فيدا إذا ُوِجكد مكم ُعكِدم، فكإن بقكى      العلم الزمان
علمه، بان جهال، وإن لم يبك ، تغيكر علمكه، ويكرون أن يبكاني نسكبة فمكان إلكى         
فمان القائ ، ولما بان اهلل مهزها عن الكمن في الزمان فال يمككن اإلشكارة إليكه؛    

هككي جزئيككا  مككن حيكك     ولككذا فككإن اهلل عهككدهم يعلككم جميككع ممجككمدا  العككالم، و     
صدروها عهه بال وسط أو بمسط من كيكر حككم برنهكا بانكت أو سكتكمن، فيككمن       

 . 3)علمه به علما بليا

 وهذا تكصي  ددي  لرأي الكالسكة في العلم الجزئي.

يتضكك  ممككا سككب  أن الكالسكككة ال يهكككرون العلككم الجزئككي عامككة، ولكككههم   
علكى أن هكذا العلكم يمجكب     يهكرون مكا فيكه مكن تكصكي  فمكاني، وإنككارهم مبهكي        

 . 4)أمرين بالهما محا : إما الجه  وإما التغير

والسبب الذي دعا الكالسكة وابن سيها خاصة إلى القكم  بهكذا الكرأي هكم     
التمفيك  بككين الكدين والكلسكككة، فالكالسككة يقككررون أن الماجكب بسككيط ال بثكرة فيككه      

التعارض، رأى ابن  بمجه، والدين يؤبد أن اهلل يعلم ب  شيء، وللخروج من هذا
سيها أن اهلل يعلم الجزئيا  بما يقكرر الكدين، علكى نحكم بلكي خكارج عكن الزمكان         

 . 5)والمكان بما تقرر الكلسكة

 : 6)يرد صدر الشريعة على مذهب الكالسكة بما يلي

أن ما ذبره الكالسكة من التغير في العلم، فهم في الترمير ألزم؛ ألن  -أوال 
  المجمد، فترميره فيما لم يدم يتغيكر، وبكذا فيمكا دام. وهكذا     الترمير لي  إال في حا
 الرد من باب اإللزام. 

                                                           
1) 
 .ب108شرت تعدي  العلمم، لمحة  
2) 
 .110إشارا  المرام، ص  
3) 

، الهجكاة،  296 -295، 286  3ابن سكيها، اإلشكارا  والتهبيهكا ،     ب، ودارن:108شرت تعدي  العلمم، لمحة  
  .134، الكارابي، عيمن المسائ ، ص 359  1، الشكاء، اإللهيا ، 105 -103  2
4) 

، د  سكالم  288، اإليجكي، الممادكت، ص   176، محص  أفكار المتقكدمين، ص  45الرافي، أصم  الدين، ص  
 .133م، ص 1992ه(  1412، 1مرشان، الجانب اإللهي عهد ابن سيها، دار دتيبة،   

5) 
 .153، 150 -149د  سالم مرشان، الجانب اإللهي، ص  
6) 
 ب.109 -ب 108 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
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أن ترتيككب الممجككمدا  لمككا بككان حاصككال مهككه بالتككدريج، يجككب أن   -مانيككا
يعلككم أن الترتيككب إلككى أي جككزء وصكك ، وأي شككيء حصكك  مهككه، وأي شككيء لككم      

بمهزلكة الهكار فكي    يحص ، فإنه إن لم يعلم ذلك، لكان ترميره بغير شعمر، ويككمن  
اإلحراق، فإذا بان مؤمرا في وجمد فيكد ولكم يعلكم أن فيكدا وجكد أم ال، ال يككمن       
عالما بترميره، فإذا بان عالما بالترمير، يجب أن يكمن عالمكا بمجكمد األمكر إن تكم     

 الترمير، وبعدمه إن لم يتم.

 أن االست داء صن الزمان ال )مدع اهشاةة إليه. -ثالنا

يهكى ديام الحماد  به إنما يهكى إن ادتضى مؤمرا مهكصال، أن ما  -رابعا
ال إن ادتضككى محككال مهكصككال، والعلككم الجزئككي ال يقتضككي مككؤمرا مهكصككال، بكك        
يحد  الجزئكي التصكا  ذاتكه بصككة بليكة، وهكي أنكه بحيك  إذا وجكد شكيء بكذا            

 يدربه.

وهذه الردود دكد تككرد بهكا مؤلكهكا، وهكي تعبكر عكن دكمة حجتكه ورجاحكة           
 واستقال  رأيه وفكره، وإبداعه في الرد.عقله، 

ويمكن أن يضا  إلى ما سب  أن التغير ال يقكع إال فكي التعلك ، والتغيكر     
،  1)في اإلضافة ال يمجب التغير فكي الكذا  وال فكي شكيء مكن الصككا  الحقيقيكة       

، فكال   2)فالمتجدد هم نك  المتعَل  والتعل  به، وذلك مما ال يمجب تجدد المتعِلك  
ن العلم بالجزئي تغير في صككة ممجكمدة، بك  فكي مكهكمم اعتبكاري، وهكم        يلزم ع
 . 3)جائز

 شفتا السمع والبص    -4  

يراد بهما عهد صكدر الشكريعة بكمن الكذا  بحيك  إن وجكد مكا يصك  أن         
يسمع ويرى، سمعه ورآه، ألنه يجب أن يعلم م ابقة ما خلقه لمكا شكاءه، فيثبتكان    
على وجه يلي  به، من كير ترمر من المحسمل ووصم  الهماء الحام  للصم  

وال بحيك  ال  إليه واالن باي أو خروج الشعاي؛ إذ ليست هكذه األمكمر حقيقتهمكا،    
، فهكذه األمكمر مابتكة لادرابكا  مكن السكمع والبصكر فكي حك            4)يمجدان بدونهما

 . 5)الشاهد فقط، وهي في ح  اهلل تعالى محا 

                                                           
(1  

، الككرافي، محصكك  213، وان ككر: الغزالككي، تهافككت الكالسكككة، ص 335السككمردهدي، الصككحائت اإللهيككة، ص 
، 121، 124  4، التكتككافاني، شكرت المقاصككد،  117، ال مسككي، تجريكد العقائكد، ص   176فككار المتقكدمين، ص   أ

 .101، 100البياضي، إشارا  المرام، ص 
(2  

 .82 -81اآلمدي، كاية المرام، ص 
(3 

 .111، البياضي، إشارا  المرام، ص 85  8الجرجاني، شرت الممادت،  
(4  

 .ب109 شرت تعدي  العلمم، لمحة
(5  

 .416 -415  1اآلمدي، أبكار األفكار، 
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وذبككره   1)وهككذا التعريككت دككد نقلككه شككيخ فادة ونسككبه لصككدر الشككريعة       
 . 2)البياضي بتمامه أيضا

لصككتين ديكام   ويؤبد صكدر الشكريعة أنكه ال يلكزم عكن االتصكا  بهكاتين ا        
الحماد  بذاتكه؛ ألن الكذا  إن ادتضكت تلكك الصككة بانكت دائمكة، وإن لكم تقكتا          
الذا  تحتاج إلى مؤمر مهكص  وهم محا ، فال يمتهع اتصافه تعالى به، فإن بان 
ممصمفا برنه بلمكا وجكد صكم ، فإنكه تعكالى يسكمع، فاتصكافه بهكذه الصككة كيكر           

يقتضكي وجكمد الصكم ، وهكم محك       ممتهع، ألنه ال يقتضي مؤمرا مهكصكال، بك    
 . 3)تعل  تلك الصكة به، فالصكا  الكلية ال تحد  فيه وال تزو  عهه

ويعتمد مؤلكها في إمبا  صكتي السمع والبصر علكى دليك  الكمكا ، فهمكا     
، والخلم عن صكا  الكما  فكي حك  مكن يصك       4)صكتا بما ، وضدهما نقصان

 . 5)اتصافه بها نقن، وهم على اهلل تعالى محا 

مم يهتق  مؤلكها إلى الرد على من أنككر هكاتين الصككتين، وهكم الكالسككة،      
،  6)بحجككة أن للسككمع والبصككر شككروطا مثكك : وصككم  الهككماء وان بككاي الصككمرة   

فيكككذبر أن هكككذه الشكككرو  مدفمعكككة ومرفمضكككة؛ ألنهكككا مبهيكككة علكككى االسكككتقراء،    
مره، أوجكب  ألنه داصكر عكن الكمكا ، ودصك     ؛ 7)واالستقراء ال يكيد الق ع واليقين

 . 8)دصمر االعتقاد الحاص  عن اليقين

وهذه الشرو  مدفمعة أيضا إذا ُبِهَيت علكى ديكال الغائكب علكى الشكاهد؛      
، واالشكتراد فكي العلكة كيكر معلكمم،       9)ألن من شر  تحققكه االشكتراد فكي العلكة    

يقم  صدر الشريعة: يوإن لم يتمسك باالستقراء، ب  يقا  هذه األممر شر  فكي  
جب، فتككمن فكي الماجكب شكرطا أيضكا دياسكا علكى كيكر الماجكب، فهكذا           كير الما

القيككال كيككر صككحي  أيضككا؛ ألن االشككتراد فككي العلككة كيككر معلككمم، وصكككا  اهلل  
، فقيككال الماجككب تعككالى علككى كيككره  10)تعككالى ال تقككال علككى صكككا  الممكهككا ي

                                                           
(1  

 .10ن م الكرائد، ص 
(2  

 .101إشارا  المرام، ص 
3) 
 أ.109شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(4  
 ب.109شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(5 
 .110، وان ر: الغزالي، االدتصاد، ص 138  4التكتافاني، شرت المقاصد،  

(6  
، الرافي، محصك  أفككار   348ب، وان ر: السمردهدي، الصحائت اإللهية،ص 109 لمحةشرت تعدي  العلمم، 

 .43، البزدوي، أصم  الدين، ص171المتقدمين، ص 
(7 

 ب.109 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(8  

 .103الغزالي، معيار العلم، ص 
(9  

 .106الغزالي، معيار العلم، ص 
(10 

 ب.109 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
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، فلككي  الشككر  فككي صككحة السككماي األذن وال اتصككا  الصككم  بككه وال       1)باطكك 
الصككم ، فالصككم  ودككع اتكادككا، وبككذا الرؤيككة والبصككر ال يشككتر  لككه العككين وال    

 . 2)اتصا  ضمء العين بالمرئي، فالعين ودعت اتكادا

وهها يؤبد مؤلكها على أمر في كاية األهمية، وهم أن المسائ  والقضكايا  
اإللهية ال يص  فيها االعتماد على االستقراء أو ديال الغائب على الشكاهد، فهكذا   

 مما ال يص  إال في األممر الحسية فقط.

 شفة الكالم  -5

يثبككت صككدر الشككريعة األصككغر صكككة الكككالم هلل تعككالى، ويككذهب إلككى أن   
، ويكدل    5)والماتريديكة   4)، وهذا مكا ذهكب إليكه األشكاعرة     3)المراد به بالم الهك 

 صدر الشريعة على صحة الكالم الهكسي بقم  الشاعر:

  6)وإنما ... جع  اللسان على الكؤاد دليالإن الكالم لكي الكؤاد 

 . 7)وهم استدال  دد سبقه إليه المتكلممن ممن يثبتمن الكالم الهكسي

وبككالم الككهك  عهككده دككائم بككذا  اهلل تعككالي، وهككم دككديم، فهككم مككتكلم بقيككام    
المعهى بذاته بشر  إرادة تربيب عبارا  تد  عليه؛ إذ لمال هذه اإلرادة ال ي ل  

المعهككى، وهككم بككالم واحككد، لككي  بمهقسككم علككى الخبككر وال لككب، فككإن الكككالم علككى 
، وهذا ما ذهب إليه سكابقمه   8)ال لب يرجع إلى الخبر بمصم  الثماب أو العقاب

 . 10)، وبعا األشاعرة 9)من الماتريدية

كير العلم، أما في اإلنشاءا ، فألنكه يرجكع إلكى الخبكر،      -عهده–والكالم 
 . 11)قاي الهسبة كير إدرابهاوأما في اإلخبارا ؛ فألن إي

  

                                                           
1)  

 ب.109تعدي  العلمم، لمحة شرت 
(2 

 .44البزدوي، أصم  الدين، ص  
(3 

 ب. 109 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(4 

 . 173، الرافي، المحص ، ص 104الجميهي، اإلرشاد، ص  
(5 

 .  44، الهسكي، التمهيد، ص 74البزدوي، أصم  الدين، ص  
(6 

 أ. 84ب، 110شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(7 

، 117 -116، الغزالكككككي، االدتصكككككاد، ص 108، الجكككككميهي، اإلرشكككككاد، ص 251التمهيكككككد، ص البكككككادالني،  
 .61الصابمني، البداية من الككاية، ص 

8) 
 .149، وان ر: البياضي، إشارا  المرام، ص أ110 -ب109شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(9 
 .60البداية من الككاية، ص ، الصابمني، 44، الهسكي، التمهيد، ص 74ان ر: البزدوي، أصم  الدين، ص  

(10 
 .117اآلمدي، كاية المرام، ص ، 61 -60، الرافي، أصم  الدين، ص 276ان ر: الشهرستاني، نهاية اإلددام، ص  

(11 
 أ. 110شرت تعدي  العلمم، لمحة  
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 آةاء المخالفين فد شفة الكالم 

بعد أن ذبر مؤلكها رأيه في صكة الككالم عكرض آراء وأدكما  المخكالكين     
فيها، وهم الحهابلة والمعتزلة، فالحهابلة يعتقكدون ديكام الحكرو  واألصكما  بكاهلل      

ببديهكة العقك ؛ ألن   تعالى مع ددمها، ويرى صدر الشريعة أن هذا االعتقاد باطك   
الحرو  واألصما  ال تقمم إال باألجسام، وأما المعتزلة فهم يعتقدون أنه تعكالى  

، وهكذا االعتقكاد يهكتج عهكه أن المكتكلم المحك ، ال        1)يخلقه في محك  مهكصك  عهكه   
هم، فب ك  مكا دكالما أنهكم متكقكمن علكى أنكه مكتكلم؛ إذ البكد مكن ديكام الككالم بذاتكه              

واألصما  بذاته ممتهع، ألنه لي  محال للحماد ، ولكي    تعالى، وديام الحرو 
 . 2)القائم إال المعهى المذبمر

ودد نكت هاتان الكردتان الككالم الهكسكي، ونككيهم لكه ال يخلكم مكن أمكرين:        
بمكا  -أنهم يريكدون بكالهكي أن الككالم الهكسكي كيكر حاصك  للمكتكلم، وهكذا          -األو 

تككد  علكى معهككى دكائم بككالهك ،    محكا عهككاد؛ ألن العبكارة   -يكرى صكدر الشككريعة  
أنهكم يريكدون بكالهكي نككي دكدم الككالم الهكسكي،         -فالبد مكن القكم  بمجكمده، الثكاني    

وهذا مردود؛ ألن نكي ددمه في بالمه تعالى دكم  برنكه محك  للحكماد  المحمجكة      
 . 3)إلى مؤمر مهكص ، وهم محا 

 شب ا  حول القول بقدم الكالم 

،  4)لكي  دكديما، بك  هكم مخلكمق محكد        ذهب المعتزلكة إلكى أن بكالم اهلل   
 ودد ذبر صدر الشريعة بعا الشبها  التي برههما بها على حدومه، مهها:

 لككم بككان الكككالم هككم المعهككى األفلككي القككائم بذاتككه، بيككت يصكك  دملككه تعككالى:       -1

. 6)، فاإلخبار بلكظ الماضي، يلزم عهه الكذب 5)چڇ   ڇ  ڍ  چ

  بككككرن معهككككى دملككككه تعككككالى يككككرد صككككدر الشككككريعة علككككى هككككذه الشككككبهة   

، فالعبارة الدالة عليكه الصكاددة   تقدم إرساله عن بعثة محمد چڇ   ڇ  ڍچ

فككي فمككان بعثتككه اللكككظ الماضككي، فككالمعتبر فككي تربيككب العبككارة المعجككزة هككذا          

                                                           
(1  

، شكرت األصكم    85، 27 -26  7أ، وان كر: القاضكي عبكد الجبكار، المغهكي،      110 شرت تعكدي  العلكمم، لمحكة   
 .541 -540الخمسة، ص 

2)  
 أ.110شرت تعدي  العلمم، لمحة 

3)  
 .أ110شرت تعدي  العلمم، لمحة 

4)  
 .528، شرت األصم  الخمسة، ص 84  7القاضي عبد الجبار، المغهي، 

5)  
 .1سمرة نمت، آية:  

6)  
، شكرت األصكم  الخمسكة،    78  7ب، وان ر: القاضكي عبكد الجبكار، المغهكي،     110تعدي  العلمم، لمحة  شرت 
 .554ص 
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، وهكككذا الجكككماب دكككد تكككرمر بكككه البياضكككي، وصكككرت بهقلكككه عكككن صكككدر     1)الزمكككان
 . 2)الشريعة

يضا  إلى ذلك أن بالمه تعالى في األف  ال يتصكت بالماضكي والحكا     
والمسككتقب  لعككدم الزمككان، وإنمككا يتصككت بككذلك فيمككا ال يككزا  بحسككب التعلقككا           

، فكالخبر فكي األف  واحكد، ولكهكه مختلكت إضكافته        3)وحدو  األفمهكة واألودكا   
ولمكا بكان   ،  4)بحسب اختال  األودا ، وبحسب ذلك تختلت األلككا  الدالكة عليكه   

، فكالزمن الماضكي    5)المخبر عهه دد انقضى وحد ، بان إخبارا له أنه وجد دبك  
 بما يقم  صدر الشريعة هم المهاسب في هذا الممدت.

الككككالم مشكككتم  علكككى األمكككر والههكككي فلكككم بكككان دكككديما، يلكككزم الخ كككاب بكككال      -2
 . 6)مخاطب

 يجيب صدر الشريعة عن هذه الشبهة بجمابين:

، وهي إجابكة متسكقة مكع مكا      7)ألمر والههي إلى الخبرأن مرجع ا -األو 
 ذهب إليه من أن بالم اهلل واحد كير مهقسم.

،  8)أن القائم بذاتكه تعكالى أن فيكدا إذا وجكد وبلكب ي لكب مهكه هكذا         -الثاني
وهذا جائز في المعاني المعقملة، فإن الكالم الهكسي معكان معقملكة، يقكع الخ كاب     

اف أن يكمن الخ اب به مع مخاطب معقم  يمجكد  بها مع المخاطب المعقم ، فج
في فمان آخر، ويكمن ذلك الخ اب بحسب ودته وحاله، وإنمكا يسكتقب  ذلكك فكي     

 . 9)الكالم الحسي؛ إذ يجب فيه حضمر المخاطب الحسي

وردود صدر الشريعة على هكذه الشكبهة دكد أفكاد مههكا البياضكي وصكرت        
 لكالمي عامة والماتريدي خاصة.؛ مما يبرف مكانة مؤلكها في الككر ا 10)بذلك

                                                           
1)  

 .286الشهرستاني، نهاية اإلددام، ص ، ب110شرت تعدي  العلمم، لمحة
(2 

 .150إشارا  المرام، ص  
(3  

الصكابمني، البدايكة مكن الككايكة،     ، 154، وان ر: الغزالكي، االدتصكاد، ص   159  4التكتافاني، شرت المقاصد، 
 .65ص 

(4 
 .105، اآلمدي، كاية المرام، ص 185الرافي، محص  أفكار المتقدمين، ص  

(5 
 .64، الصابمني، البداية من الككاية، ص 49الهسكي، التمهيد، ص  

(6 
، نهايكة  ، الشهرسكتاني 91 -90  7ب، وان كر: القاضكي عبكد الجبكار، المغهكي،       110شرت تعدي  العلمم، لمحة 

 .268 -267اإلددام، ص 
(7 

 ب. 110شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(8 

 ب. 110شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(9 

، التكتككافاني، شككرت  294، اإليجككي، الممادككت، ص  359 -358ان ككر: السككمردهدي، الصككحائت اإللهيككة، ص    
 .149، البياضي، إشارا  المرام، ص 161  4المقاصد، 

(10  
 .150إشارا  المرام، ص 
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ويعتقد صكدر الشكريعة أن القكرآن الككريم دكديم ،أي معهكاه، مكم أظهكر اهلل         
تعالى تربيبا عربيا يد  عليه في اللمت، وهم ممجكمد أمبكت فيكه صكمر الكائهكا       
وأحكامها، مم أنز  إلى السماء الدنيا، مم نز  به الروت األمين علكى محمكد عليكه    

 . 1)دائع، مم أمره بمضع ب  آية عقيب ما دبلهاالسالم على حسب الم

 شفة الحياة  -6    

أوجز صدر الشريعة في الحدي  عههكا، فكذبر أنهكا صككة يلزمهكا القكدرة       
، فتحقكك  العلككم والقككدرة مشككرو  بالحيككاة  2)والعلككم، المتهككاي تلككك الصكككا  بككدونها

 . 4)وال معهى للحي إال الذي يص  أن يقدر ويعلم،  3)ضرورة

  5)وإمبا  صكة الحياة ببرهان العلكم والقكدرة ممكا أجمكع عليكه المتكلمكمن      
، وإن بان بعا المتكلمين دد ضعكه؛ ألنه مبهكي علكى إلحكاق     6)وبعا الكالسكة

 . 7)الغائب بالشاهد، وهذا باط 

 ةؤ)ة اهلل فد اآلخ ة   -7

يثبكت صكدر الشكريعة رؤيكة اهلل فكي اآلخكرة، ومعهاهكا عهكده أنكه تهكشكت           
للقمة الباصرة بانكشا  البدر لها من كير لزوم مكا ال يليك  بكه، بالمجكاورة     ذاته 

، وهم هها يخالت مؤسك  الماتريديكة أبكا مهصكمر الماتريكدي       8)والجهة ونحمهما
 . 9)الذي يثبت الرؤية من كير إدراد وال تكسير

ودد برهن صدر الشريعة على مبم  الرؤية بردلة نقليكة وأخكرى عقليكة،    
اإللهية المحيدة التكي جمكع فيهكا صكدر الشكريعة بكين الهقك  والعقك ،         وهي المسرلة 

، ودكد ذهكب الماتريكدي إلكى أن      10)فهذا البح  مما لي  للعق  استقال  فكي إمباتكه  
، وهككم مككا رجحككه    11)األصككمب فككي هككذه المسككرلة أن يتمسككك بالككدالئ  السككمعية     

                                                           
1) 
 .ب110 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
2) 
 ب.110 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(3 
، اآلمكدي، كايكة   161، وان ر: ابن رشد، مهاهج األدلكة، ص  346، 345السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص  

 .138  4، التكتافاني، شرت المقاصد، 117، ال مسي، تجريد العقائد، ص 45المرام، ص 
(4 

 .48الرافي، أصم  الدين، ص  
(5 

، الغزالكككي، 161، القاضكككي عبكككد الجبكككار، شكككرت األصكككم  الخمسكككة، ص  26ان كككر: البكككادالني، التمهيكككد، ص  
، اإليجكي، الممادكت، ص   45، اآلمكدي، كايكة المكرام، ص    354  1، الهسكي، تبصرة األدلة، 101االدتصاد، ص 

290. 
(6 

 .161ابن رشد، مهاهج األدلة، ص  
(7 

 .437  1اآلمدي، أبكار األفكار،  
8) 
 ب.110شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(9 
 .77التمحيد، ص  

(10 
 .361الصحائت اإللهية، ص  

(11 
 .175، البياضي، إشارا  المرام، ص 611  1الهسكي، تبصرة األدلة،  
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على األدلة  ؛ ولع  هذا يكسر لها سبب اعتماد صدر الشريعة 1)الشهرستاني أيضا
 الهقلية إلى جانب األدلة العقلية.

،  3)چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺچ  : دملكه تعكالى   2)فهكي  ا دلة الدقليةأما  -

، ودملكه   5)چيت  جث            مث    ىث   يث  چ  ، ودمله تعكالى  4)فهذا وعد من اهلل للمؤمهين برؤيته

: ودملكه  (6)چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ تعالى:

(7)

علكى ذلكك، فهكم أن رؤيتكه تعكالى فكي اآلخكرة كيكر          الدليل التقلبد وأما  -  
مستحيلة، فالعق  ال يحي  ذلك؛ ألنكا نكرى مكا تختلكت حقائقهكا، بالجسكم والضكمء        
واللمن وال م  والقصر، فيمكن أن يكمن له حقيقة دريبة كير ما ذبر، أو يع ي 

 . 8)الباصرة دمة تهكشت ذاته لها

ح  الرؤيكة هكم المجكمد،    ونالحظ في هذا الدلي  أن مؤلكها لم يجعك  مصك  
 ، ب  ديد الرؤية برن لك  شيء حقيقة يرى بها. 9)بما ذهب مع م المتكلمين

 ب اهين نفاة ال ؤ)ة وال د صلي ا  - 

أورد صدر الشريعة بعا البكراهين التكي تمسكك بهكا المعتزلكة فكي نككي        
 رؤية اهلل تعالى في اآلخرة، وأجاب عهها، وهي:

 . 10)ألبصاري يد  على نكي الرؤيةدمله تعالى يال تدربه ا -أوال

أجككاب صككدر الشككريعة عككن هككذا بككرن الكككالم فككي اآليككة يحمكك  علككى سككلب  
 . 11)العممم، أو على نكي الرؤية في الدنيا، أو بمجرد هذه القمة

                                                           
(1 

 .361الشهرستاني، نهاية اإلددام، ص  
(2  

 ب.110 شرت تعدي  العلمم، لمحة
(3  

 .23 -22القيامة، آية:  سمرة
4)  

 ب.110شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(5 

 .110سمرة الكهت، آية:  
(6  

 .46سمرة البقرة: آية: 
(7 

 .6997صحي  البخاري، بتاب التمحيد، باب دم  اهلل تعالى: }وجمه يمم ذ ناضرة. إلى ربها ناظرة {، حدي  ردم  
8) 
 ب.110 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(9 
، الهسكككي، 61، الغزالككي، االدتصككاد، ص 177، الجككميهي، اإلرشككاد، ص 266ان ككر: البككادالني، التمهيككد، ص  

 .78 -77، الصابمني، البداية من الككاية، ص 89، البزدوي، أصم  الدين، ص 66التمهيد، ص 
(10 

ت األصكم   ، شكر 145 -144  4ب، وان كر: القاضكي عبكد الجبكار، المغهكي،      110شرت تعدي  العلمم، لمحة  
 .322، ال مسي، تلخين المحص ، ص 233الخمسة، ص 

11)  
، 92، البكزدوي، أصكم  الككدين، ص   65، وان كر: األشكعري، اللمككع، ص   ب110 شكرت تعكدي  العلكمم، لمحككة   

 .204  4التكتافاني، شرت المقاصد، ، 309، اإليجي، الممادت، ص 367السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص 
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وهككذه تككرويال  لككم يت ككرق إليهككا الماتريككدي وال الهسكككي، حيكك  ذبككرا أن  
اد هككم اإلحاطككة بالمحككدود، اآليككة تككهن علككى نكككي اإلدراد ال الرؤيككة؛ ألن اإلدر

 ، فهما يكردان بين اإلدراد والرؤية. 1)واهلل يتعالى عن وصت الحد

أن للرؤيككة ممانيككة شككرو ، هككي: سككالمة الحاسككة، وبككمن المرئككي     -مانيككا  
بحي  يمككن رؤيتكه، والمقابلكة، وعكدم القكرب القريكب، والبعكد البعيكد، والل افكة،          

 هذه الشرو ، فال تص  الرؤية.، فإذا لم تتحق   2)والصغر، والحجاب

ولع  السبب الذي دفع المعتزلة إلى وضع هذه الشرو  للرؤية هكم أنهكم   
يرون أن العلة الم لقة للرؤية هي الجسمية، فك  ما هم جسكم بكان مرئيكا، وبك      
ما لم يكن جسما، فهم مستحي  الرؤية، والباري ج  وعال لي  بجسم، فتسكتحي   

 . 3)رؤيته

علككى هككذا بككرن هككذه الشككرو  جميعككا مبهيككة علككى       يككرد صككدر الشككريعة   
االسككتقراء، وعلككى ديككال الغائككب علككى الشككاهد، وأمككمر اآلخككرة ال تقككال بككرممر    

، وهم رٌد دد أخذه عهه البياضكي مكن    5)، فهذه ال ريقة كير مهتكع بها هها 4)الدنيا
 . 6)مترخري الماتريدية

بلها مع عدم  يضا  إلى ذلك أنه دد يجمف وجمد تلك الشرائط والمعاني
 . 7)الرؤية لسبب آخر، فجاف تحقي  الرؤية على نكي تلك المعاني

                                                           
(1 

هكك(  1425، 1يال  أهكك  السككهة، تحقيكك : فاطمككة يمسككت الخيمككي، مؤسسككة الرسككالة،    ، تككرو81التمحيككد، ص  
 .649  1، الهسكي، تبصرة األدلة، 156  2م، 2004

(2  
، شككرت 116، 140  4أ، وان ككر: القاضككي عبككد الجبككار، المغهككي،   111 -ب110شككرت تعككدي  العلككمم، لمحككة  

، 347، الشهرسككتاني، نهايككة اإلدككدام، ص   82، التمحيككد، ص ، ودككارن: الماتريككدي 248األصككم  الخمسككة، ص  
 .69 -68الرافي، أصم  الدين، 

(3 
 .606  1الهسكي، تبصرة األدلة،  
4) 
 أ.111شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(5 
 .102الغزالي، معيار العلم، ص  

(6 
 .173إشارا  المرام، ص  

(7  
 .83الماتريدي، التمحيد، ص 
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 شفا  الفتل وأحكام ا   المبحث ال ابع

يعككد هككذا المبحكك  مككن أهككم المباحكك ؛ ألنككه يتعلكك  بالحككدي  عككن مسككرلة      
وتكرد  بها عن كيرها من المدارل الكالمية، وهي  تميز  المدرسة الماتريدية

إمبككا  دككدم صكككا  الكعكك ، فككرأي مككككري الماتريديككة يختلككت عككن رأي المعتزلككة   
 -واألشاعرة، ويمكن إبكراف هكذا الملك  وتلكك الميكزة مكن خكال  مسكرلتين: األولكى         

 أحكام أفعا  اهلل تعالي.  -صكا  الكع ، الثانية

 شفا  الفتل   -أوال

الشككريعة أن صكككا  األفعككا  ليسككت هككي نككك  األفعككا  بمككا  يككذبر صككدر 
، بك  هكي مهشكرها، وهكي دديمكة بصككا  الكذا ، ولككن          1)يذهب بعا المتكلمكين 

 ، ومن هذه الصكا : 3)، وهم مذهب المدرسة الماتريدية 2)األفعا  حادمة

 شفة التكو)ن   -1

بإمباتهكا صككة    تعد هذه الصكة من الصككا  التكي انككرد الكككر الماتريكدي     
 ، فهي من خماص المذهب الماتريدي.  4)دديمة ترجع إلى صكا  الكع 

ودكككد اسكككته  صكككدر الشكككريعة حديثكككه عكككن صككككة التككككمين بعكككرض آراء 
المخككالكين لمذهبككه فيهككا، وهككم الككذين يعتقككدون أن التكككمين هككم نككك  الكعكك ، وهككم  

بذا، وهم جع   عبارة عن األمر اإلضافي الحاد  في دملها: أوجد اهلل فيدا ودت
 : 5)المعدوم ممجمدا، ودد تكرق هؤالء إلى فريقين

يرى أن التكمين معدوم، وإال احتاج إلكى تككمين آخكر ويتسلسك ؛      -األو 
إذ ال واسكك ة بككين بككمن الشككيء ممجككمدا ومعككدوما، ولككم لككم يكككن معككدوما بككان        

 ممجمدا، فيحتاج إلى تكمين آخر.

  

                                                           
(1  

 األشاعرة.ويقصد بذلك 
2) 
 .ب112أ، 111شرت تعدي  العلمم، لمحة  
3) 
ن ككم الكرائككد، ، شككيخ فادة، 67، الصككابمني، البدايككة مككن الككايككة، ص 56البككزدوي، أصككم  الككدين، ص ان ككر:  
ودد ذهب البادالني من األشاعرة إلى هذا الرأي أيضكا، فبعكد أن ذبكر صككا  الكعك  مكن الخلك  والكرفق          .18ص 

 .263كه لهكسه بجميع ذلك دديمي. التمهيد، ص وكيرهما دا : يوص
(4 

 .172، بلقاسم الغالي، أبم مهصمر الماتريدي، ص 365د. فيص  بدير عمن، علم الكالم ومدارسه، ص  
(5  

 أ.111شرت تعدي  العلمم، لمحة 
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التككمين عيهكه، فكال يتسلسك ،     يرى أن التككمين ممجكمد، وتككمين     -الثاني
 ، وهككؤالء 1)وهككم رد عمككا دالككت بككه طائكككة أنككه يحتككاج إلككى تكككمين آخككر فيتسلسكك  

 : 2)تكردما أيضا

فقا  الكراميكة: هكذا الحكاد  صككة اهلل تعكالى، ودكا  المعتزلكة بتهزيكه اهلل         
عن أن يكمن التكمين الحاد  صكة له، ولكههم اختلكما، فقا  أبم الهذي : البد لكه  

مح ، ومحله لي  هم المؤمر، فيكمن محله األمكر، لككن يكرد عليكه برنكه يلكزم       من 
على هذا تقدم األمر على تكميهه، فال يكمن محله األمر، ب  يكمن عيهه، ودا  ابن 
الراوندي وبشر بن المعتمر: إنه ال فكي محك ، وهكذا محكا ؛ ألن وجكمد العكرض       

األمر، ودا  األشاعرة إن  بال مح  أشد استحالة مما احترف عهه، وهم بمنه عين
التكمين عين المكمن، فكمنه مخلمدا عين المخلمق، أي لكي  جكزءا لكه وال دائمكا     
به بعد بمن الذا  ذاتا، ب  بمنكه مخلمدكا نكك  بمنكه تلكك الكذا  ذاتكا، فكإن بمنكه          

 مخلمدا هم نك  وجمده الحاد ، وهذا كاية تصحي  دم  األشعري.

دللمن على أن إيجاد الكائها  يكمن ويذبر صدر الشريعة أن األشاعرة ي
بالقدرة ال بالتكمين، برن ترتب األمر عليه إن بان على سبي  الصحة فهم القدرة، 

 . 3)أو علي سبي  المجمب، يلزم اإليجاب بالذا 

أمككا الكالسكككة فقككد أمبتككما التكككمين معهككى فائككدا علككى القككدرة يمجككد بككه        -
م عكين المصكدر، أي ال داخك  وال    ودكالما هك   ،الكائها ، وعبروا عهه بالمصكدرية 

فائككد، حككذرا مككن التربيككب والتسلسكك ، وهككذا باطكك ؛ ألنككه يمتهككع أن تكككمن حقيقككة   
 . 4)نك  مكهمم أنه مصدر لألشياء الماجب

 مذها شدة الص )تة وأشحابه فد التكو)ن 

التككمين، وهكم أن مكن شكرنه أن      أمبت صدر الشكريعة وجميكع الماتريديكة   
يمجد الشيء البتة في ودكت أراد أن يمجكده فيكه، والتككمين دكديم؛ ألن إيجكاده فكي        
ودت بذا يحتاج إلى أن من شرنه اإليجاد، مم هذه القضية إن بانكت حادمكة تحتكاج    
إلى اإليجاد، مكم هكم يحتكاج إلكى تلكك الصككة، وهكي أن مكن شكرنه اإليجكاد، فليكزم            

محا ، أو يلزم التسلس ، فيحد  بإحدا  آخر إلى ما ال نهاية لكه،  ، وهم  5)الدور
                                                           

(1  
دم  معمر، فقد ذهب إلى أن التكمين حد  بتكمين مان، والثكاني بتككمين مالك ، والثالك  برابكع إلكى مكا ال         وهذا

 .493  1نهاية. ان ر: الهسكي، تبصرة األدلة، 
(2 

، البياضككي، إشككارا   493  1وان ككر: الهسكككي، تبصككرة األدلككة،  ب، 111 -أ111شككرت تعككدي  العلككمم، لمحككة   
 186المرام، ص 

(3  
، وان كككر: ال مسكككي، تلخكككين  55 -54ب، الكككرافي، أصكككم  الكككدين، ص  111   العلكككمم، لمحكككةشكككرت تعكككدي

 .17، 9، شيخ فادة، ن م الكرائد، ص 312المحص ، دار األضماء، بيرو ، ص 
(4 

 أ.112 -ب111شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(5  

وي، أصككم  الككدين، ، البككزد47أ، وان ككر: الماتريككدي، التمحيككد، ص  103أ، 112شككرت تعككدي  العلككمم، لمحككة  
، شكيخ فادة، ن كم الكرائكد،    72، الصابمني، البداية من الككايكة، ص  56، الهسكي، التمهيد، ص 82، 80، 76ص 
 .185إشارا  المرام، ص ، البياضي، 17ص 
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وذلك فاسد، فثبت أن التكمين لكي  بحكاد ، وأن اهلل تعكالى ممصكم  فكي األف       
 . 1)أنه مكمن، فيكمن ب  شيء في المدت الذي أراد بمنه فيه

ويكككرى صكككدر الشكككريعة أن التككككمين فائكككد علكككى القكككدرة لثبمتهكككا علكككى     
علككى اإلرادة؛ ألنهككا دديمككة، فروجبتهككا الككذا ، ولككم لككم يكككن      المعككدوما ، وفائككد  

التكككمين فائككدا علككى اإلرادة والقككدرة، لكانككت اإلرادة مككع القككدرة بافيككة لمجككمد         
المقدور؛ ولم بانت بافية لمجمد المقدور بال احتياج إلى إيجاد اختياري، لزم ددم 

 . 2)الفمالحماد  والغهى عن العلم واالختيار، وهذا باط ؛ النتكاء ال

وهذا البرهان دد تككرد مؤلكهكا بكإيراده، وابتككره للتربيكد علكى أن التككمين        
 . 3)فائد على اإلرادة والقدرة، مم نقله البياضي عهه مصرحا بذلك

ويذبر صدر الشريعة أن بعا مشايخ الماتريديكة ذهكب إلكى أن اإليجكاد     
م  برنكه تعكالى   ؛ خمفكا مكن القك    4)دديم وأمره حاد ، ومثلمه بجرت يسرى بعد مكدة 

 . 6)، فهم يعتقدون أنه ال يعق  من التكمين إال اإليجاد 5)مح  للحماد 

ودد رد عليهم صدر الشريعة برن فع  اإليجاد ال يكمن دديما، ب  مهشؤه  
دديم، مم يقا  لهم بيت يص  أن يقا : خل  اهلل فيدا يمم بكذا دكديم، وبيكت يقكا :     

 . 7)نكما األفعا  الحماد  أنز  القرآن ليلة القدر دديم، فهؤالء

يضا  إلى ذلك أن التكمين لي  بمعهى التكرمير واإليجكاد، بك  هكم صككة      
 . 8)حقيقية بها الترمير واإليجاد

 ال زق   -

يذبر صدر الشريعة األصغر أن من صكا  األفعا  أن اهلل تعالى يع ي 
بكك  حككي رفدككه، أي كككذاءه الككذي دككدر أنككه يعككيا بككه حككالال أو حرامككا، خالفككا         

، ويكدل  علكى ذلكك     9)للمعتزلة، الكذين يكرون أن الحكرام ال يجكمف أن يككمن رفدكا      

: ي أن الهك  ، ودمله  10)چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ     چ  بقمله تعالى:

                                                           
(1 

 .86  1الماتريدي، ترويال  أه  السهة،  
(2 

 أ.112شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(3 

 .186إشارا  المرام، ص  
(4  

 .72لعله يقصد بذلك الصابمني، ان ر: الصابمني، البداية من الككاية، ص 
(5 

 .186البياضي، إشارا  المرام، ص  ب،112شرت تعدي  العلمم، لمحة  
(6  

 .186إشارا  المرام، ص 
7)  

 ب.112 شرت تعدي  العلمم، لمحة
(8 

 .187إشارا  المرام، ص  
(9 

 .787ب، القاضي عبد الجبار، شرت األصم  الخمسة، ص 116 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(10 

 .6سمرة همد، آية:  
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، فاآلية والحكدي  يكدالن علكى أن الحكرام رفق      1)لن تمم  حتى تستكم  رفدهاي
 . 2)بالحال 

 اهحياء واهماتة  اآلجال    -

اإلحيكاء واإلماتكة،    صكا  األفعا  أيضا أنه سبحانه وتعالى من شرنه من
فاآلجا  مقدرة بتقديره، ال تزيد وال تهقن، ويدل  صدر الشريعة على ذلك بقمله 

، وهكككذا رد علكككى   4)چہ   ھ    ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  : 3)تعكككالى

. 5)المعتزلة الذين يزعممن أن المقتم  مق مي األج ، وله أج  آخر

ودككد ذبككر صككدر الشككريعة أن بعككا المخككالكين يككرون أن األجكك  يزيككد        
ويهقن، بكدعمى أن اهلل تعكالى يمككن أن يقكدر أن فيكدا إن أع كى الصكددة طكا          

 عمره، وإن لم يعِط يهقن عمره.

فرد عليهم برنه ال يضر أنه تعالى ددر أن فيدا إن فع  بذا طكا  عمكره؛   
مقدرا بتقديره، فالمادع ال يخلم من أحد  وإال ال؛ ألن المادع أحدهما معيها، فيكمن

هكككذين االحتمكككالين )الزيكككادة أو الهقصكككان  معيهكككا، فالمقكككدر عهكككد اهلل تعكككالى ذلكككك  
، فالزيكككادة أو الهقصكككان ال  يكمنكككان فكككي عمكككره المادكككع فكككي معلكككمم اهلل   6)المادكككع
 .  7)تعالى

 وهذا الرد دد ترمر به البياضكي، واسكتعان بكه فكي التربيكد علكى أن األجك        
 . 8)محدود مقدر ال يزيد وال يهقن

 شفا  الذا  وشفا  الفتل متا  -

 شفة الحكمة 

أشار صدر الشريعة األصغر إلى أن ههكاد صككا  تكدخ  تحكت صككا       
الذا  وصكا  الكع  معا، ومن هكذه الصككا  صككة الحكمكة، وهكى العلكم بكددائ         

 . 9)األممر مع بمن الكاع  بحي  يكع  بما يهبغي

                                                           
(1 

 .2144سهن ابن ماجة، بتاب التجارا ،باب االدتصاد في طلب المعيشة،حدي  ردم  
2) 
 .131، الصابمني، البداية من الككاية، ص 111ب، الهسكي، التمهيد، ص 116 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(3  
 ب.116شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(4 
 .34سمرة األعرا ، آية:  

(5 
، 109، وان كككر: الهسككككي، التمهيكككد، ص   783 -782القاضكككي عبكككد الجبكككار، شكككرت األصكككم  الخمسكككة، ص      

 .171البزدوي، أصم  الدين، ص 
6)  

 ب.116شرت تعدي  العلمم، لمحة 
(7 

 .363الجميهي، اإلرشاد، ص  
(8 

 .202إشارا  المرام، ص  
9) 
 .62ب، وان ر: الهسكي، التمهيد، ص 116 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
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يعة أن تككمن الحكمكة بمعهكى العلكم بمكا ال يتعلك  بكه        ويرفا صدر الشر
العم  وبمكا يتعلك ، بمكا يكزعم الكالسككة، فالكذي يعلكم وال يعمك  بمكا يهبغكي كيكر            

؛ ولذا فإن الحكمة تشم  العلم والعم   1)حكيم، فال بد من اإلتقان في العم  أيضا
 . 2)معا، وهذا االختيار دد نقله عهه شيخ فادة، وصرت بذلك

صككدر الشككريعة علككى مبككم  صكككة الحكمككة هلل تعككالى بعجائككب      ويبككرهن
 . 3)صهعه، حي  يقم  يوالدلي  على حكمته البالغة صهائع العالم وعجائبه

ورأي صكدر الشكريعة والماتريديككة عمممكا فككي صككة الحكمككة يخكالت مككا      
ذهب إليه األشاعرة من أنها مكن صككا  الكعك ، فكال يككمن اهلل ممصكمفا بهكا فكي         

 .  4)األف 

 أحكام أفتال اهلل تتالى  -ثانيا

 يذبر صدر الشريعة األصغر أن أفعا  اهلل لها أحكام مابتة، مهها:

وهم يتك  بهكذا مكع المعتزلكة بمكا      أن أفتاله تتالى توشف بالقبح  -أوال
، ويخالت األشعري الذي يرى أن أفعاله تعالى ال تمصكت بكالقب ؛ فيكرى     5)يذبر

فعلها اهلل تعالى لكان هذا الكع  دبيحا؛ ولذا فإن  صدر الشريعة أن ههاد أفعاال لم
اهلل تعالى ال يكعله، مث : تخليد األنبياء في الهار، والككار في الجهة، ألنه لم فعك   
هذا لكان الكع  دبيحا، فلي  المراد أنكه تعكالى يكعك  فعكال مكم يمصكت ذلكك الكعك          

 . 6) بالقب ، فإن اهلل تعالى ال يكع  القبي 

هذا األصك  أن صكدر الشكريعة يقكم  بجكماف وصكت أفعكا          فال يكهم من
اهلل بالقب ، وإنما يريد به أن ههاد أفعاال لم فعلها اهلل تعالى لكانكت دبيحكة، ولكهكه    

 سبحانه ال يكعلها.

ورأي صدر الشكريعة والماتريديكة عامكة فكي هكذه المسكرلة مبهكي علكى دكملهم          
حسككن والمسككيء، ومككا يكككمن  بالحكمككة، فالحكمككة اإللهيككة تقتضككي التكردككة بككين الم 

 . 7)خال  دضية الحكمة، يستحي  على اهلل تعالى

                                                           
1) 
 أ.117 -ب116شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(2 
 .28ن م الكرائد، ص  
3) 
 أ.117شرت تعدي  العلمم، لمحة  

(4 
 .62الهسكي، التمهيد، ص  

(5 
ويكذبر   .313ب، وان ر: القاضي عبكد الجبكار، شكرت األصكم  الخمسكة، ص      117 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

القاضي عبد الجبار أن ههاد من أتباي المعتزلة من يخالكهم في هذا االعتقاد، مث : اله كام، وأبكي علكي األسكماري     
 والجاحظ.  

6)  
 .30ب، وان ر: شيخ فادة، ن م الكرائد، ص 117 شرت تعدي  العلمم، لمحة

(7 
 .30ادة، ن م الكرائد، ص شيخ ف 
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يذهب صكدر الشكريعة إلكى أنكه ال يجكب      نفى الوجوب صلى اهلل تتالد   -ثانيا
 . 1)على اهلل تعالى شيء باألصل  وكيره، خالفا للمعتزلة

يرى صدر الشكريعة أنكه تعكالى ال     نفد شدوة السفه والتبث صن اهلل  -ثالنا
يلي  من حكمته ورحمته أن يكمن ممصكمفا بمكا دبحكه، بالسككه والعبك  والككذب       
وخلت المعد وال لم وتكليت مكا ال ي كاق والبكداء وعكز  األنبيكاء علكيهم السكالم        

 . 2)وإظهار المعجزة على يد الكاذب وكيره

أن أفعكا  اهلل تعكالى   يكذهب صكدر الشكريعة إلكى     أفتاله تتبالى متللبة     -ةابتا 
معللة بمصال  المخلمدا ؛ ألن الحكمة تهافي بمنها ال لمصلحة؛ ألن ذلكك يككمن   

،  3)عبثا، مم هم مهزه عن أن تعمد إليه هذه المصلحة، فهي تعمد إلى المخلمدكا  
، وهكم   6)والكالسككة أيضكا    5)والمعتزلكة   4)وهذا يتك  مع مكا ذهكب إليكه الماتريديكة    

األشككاعرة مككن أن أفعككا  اهلل تعككالى ال تعلكك  بالغايككة والحكمككة      خككال  مككا تعتقككده 
 . 7)والمصلحة

بيد أن الماتريدية يخالكمن المعتزلة في أنهم يكرون أن هكذا لكي  بماجكب     
على اهلل تعالى، بك  هكم تكضك  مهكه علكى العبكاد، فكال يلكزم االسكتكما  بمكا يكرى            

لماتريديككة اسككتخدمما  ، فا 8)األشككاعرة، وال وجككمب األصككل  بمككا يعتقككد المعتزلككة   
 .  9)مص ل  يالكض ي، بدال من المجمب

ويعرض صدر الشريعة العلة التي تمسك بها مهككرو الحكمكة، وهكي أنكه     
، وب  ذلك دلي  على حد  من يمصت  10)إن فع  مهكعة بالغير بان استكماال به

،  12)، وإن لم تكن مهكعة فال يكع  11)به وحاجته إليه، وهم مهتت عن القديم تعالى
 ونالحظ هها األمانة والددة في عرض دلي  الخصم.

                                                           
1) 
 .520ب، وان ر: القاضي عبد الجبار، شرت األصم  الخمسة، ص 118  شرت تعدي  العلمم، لمحة 
2) 
 ب.118شرت تعدي  العلمم، لمحة  
3) 
 .ب118 شرت تعدي  العلمم، لمحة 

(4  
 .28شيخ فادة، ن م الكرائد، ص  ،216، 125الماتريدي، التمحيد، ص 

(5  
 .204، البيضاوي، طمالع األنمار، ص 148 -147  1د. أحمد صبحي، في علم الكالم، 

(6 
 .365  1، ج 3صدر الدين الشيرافي، الحكمة المتعالية، سكر ، 121ان ر: ال مسي، تجريد العقائد، ص  

(7 
، 205 ، الككرافي، المحصكك ، ص390، الشهرسككتاني، نهايككة اإلدككدام، ص  30ان ككر: البككادالني، التمهيككد، ص   

 .197، األصكهاني، م الع األن ار، ص 331، اإليجي، الممادت، ص 228، 224اآلمدي، كاية المرام، ص 
(8 

 .27، شيخ فادة، ن م الكرائد، ص 38البياضي، إشارا  المرام، ص  
(9 

 .392أبم الخير محمد، العقيدة الماتريدية، ص  
(10 

، اآلمككدي، كايككة المككرام، ص   205الككرافي، المحصكك ، ص   ، وان ككر:ب118 شككرت تعككدي  العلككمم، لمحككة    
  4، التكتككافاني، شككرت المقاصككد،    331، اإليجككي، الممادككت، ص   203، البيضككاوي، طمالككع األنككمار، ص   226
 .197، األصكهاني، م الع األن ار، ص 301

(11 
 .30البادالني، التمهيد، ص  

(12 
 .ب118 شرت تعدي  العلمم، لمحة 
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ولكن صدر الشكريعة يكرد علكيهم برنكه تعكالى لكم يحصك  مكن فعلكه صككة           
، فالكما  الكذي فكي    1)الكما  له، ب  حص  الكع ، وهم المهكعة، من صكة الكما 

، والكعكك  علككى هككذا المجككه ال يهككافي الكمككا ، بكك  ذلككك عككين     2)ذاتككه ادتضككى ذلككك 
 . 3)الكما 

وهذا الرد دريب مما ذبكره ال مسكي، فقكد ذبكر أن الكذوا  الكاملكة إنمكا         
تكمن صكاتها باملة لكمنها صكا  لتلك الذوا ، وهذا بخكال  الكذوا  الهادصكة،    

 . 4)فإنها تستكيد الكما  من صكاتها الكاملة

وال شككك أن رأي صككدر الشككريعة والماتريديككة عمممككا يعبككر عككن الككروت  
ة، فك  ما في المجمد يهم عكن حكمكة، ويهكد  إلكى كايكة،      القرآنية في هذه المسرل

 . 5)ويؤدي وظيكة

                                                           
(1 

 أ.119 ، لمحةشرت تعدي  العلمم 
(2 

 .238ابن رشد، مهاهج األدلة، ص  
(3 

 .470ان ر: السمردهدي، الصحائت اإللهية، ص  
(4 

 .280تلخين المحص ، ص  
(5 

 .443د. حسن الشافعي، اآلمدي وآراؤه الكالمية، ص  
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 الخاتمة 

بعد أن عرضها الجانب اإللهي عهد صدر الشكريعة األصكغر الماتريكدي،    
 يمكن أن نجم  الهتائج التي تمخضت عن هذه الدراسة فيما يلي:

فكي القكرن الثكامن     يعد صدر الشريعة األصغر أهم وابرف مكككري الماتريديكة   -1
الهجري، من خال  ترليكه بتاب يتعدي  العلممي وشرحه، وبما ضكمهه مكن أفككار    
وآراء تتسم بالددة والجدة وال رافة، وهم في المذهب الماتريدي، بمثابة الكرافي  

 في المذهب األشعري.

يمثككك  ظهكككمر صكككدر الشكككريعة بدايكككة لمرحلكككة جديكككدة مكككن مراحككك  المكككذهب    -2
، وهكي مرحلكة التمسكع واالنتشكار، تلكك المرحلكة التكي تمتكاف بكاختال           الماتريدي

 الكالم بالكلسكة ألو  مرة في المدرسة الماتريدية.

اعتمد مؤلكهكا علكى األدلكة العقليكة فقكط فكي إمبكا  المسكائ  اإللهيكة، فكي ملمك              -3
جديد وت مر مههجي فريد فكي المدرسكة الماتريديكة التكي بانكت تجمكع بكين الهقك          

  .والعق

اسككتعان مؤلكهككا أيضككا بككبعا ال ككرق المه قيككة فككي تمضككي  بعككا اآلراء          -4
وتزييت ما رفضه، ومهها: ديال الخلت، والمكهمم والماصدق، كيكر أنكه رفكا    
بعككا ال ككرق، مثكك : االسككتقراء وديككال الغائككب علككى الشككاهد، مؤبككدا أن هككذه        

 ال رق ال تص  إال في األممر الحسية فقط.

ذبر وابتككار أدلكة وبكراهين عقليكة لكم يسكب  إليهكا فكي         تكرد صاحب دراستها ب -5
إمبا  بعا المسائ  اإللهية، مث  وجمد اهلل ووحدانيتكه وأنكه فاعك  مختكار، وأن     

 التكمين كير القدرة.

تميككز صككدر الشككريعة األصككغر بالددككة والتحقيكك  واإلتقككان فككي عككرض آراء       -6
 ال رافة في مع مها.المخالكين، بما تميز  ردوده عليهم بالعقالنية والجدة و

يعد صدر الشريعة أو  مككر ماتريدي يهتم بذبر آراء الكالسكة اإلسكالميين،   -7
فقد بان اهتمكام سكابقيه مهصكبا علكى آراء المعتزلكة، ودكد تتبعهكا بهقكد ممضكمعي          

 فريد في مع مه، فلم يسبقه أحد من المتكلمين في بثير من ردوده.

كالسكة، فإنه دد أفاد مههم في بعكا األدلكة   على الركم من نقد مؤلكها آلراء ال -8
 والبراهين، فهق  عههم براهين متعلقة بمجمد اهلل ووحدانيته.

بان لردود صدر الشريعة ومهادشكاته أمكر ع كيم وبكارف فكيمن جكاء بعكده مكن          -9
 متكلمي الماتريدية.

على الركم من انتماء صاحب دراستها إلى المذهب الماتريدي، فإن ذلك لكم   -10
عه من مخالكتهم فكي بعكا اآلراء ونقكدهم، فقكد انتقكد مكن ذهكب مكههم إلكى أن          يمه

 اإليجاد دديم، مؤبدا أن التكمين دديم، أما اإليجاد فهم حاد .
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 ثبت المصادة والم اجع 

 المخطوطا   -أوال

صدر الشريعة األصغر: عبيد اهلل بن مسعمد، شرت تعكدي  العلكمم، دار الكتكب     -
 . 217طلعت،  -مةالقممية بمصر، معار  عا

الككمي: محممد بن سليمان، أعالم األخيار من فقهاء مذهب الهعمكان المختكار،    -
 .87846بتابخانه شمراي ملي، إيران، شماره فقه، شماره مبت بتاب: 

 المصادة والم اجع المطبوصة  -ثانيا

: علككي بككن أبككي علككي، كايككة المككرام فككي علككم الكككالم، تحقيكك : د. حسككن   اآلمككدي -
 م.2012ه(  1433الشافعي، المجل  األعلى للش من اإلسالمية، القاهرة، 

صححه وددم له وعل  عليه: د  حممدة األشعري: علي بن إسماعي ، اللمع،  -
 .م1955كرابة، م بعة مصر، 

األن ار على متن طمالع األنكمار،  األصكهاني: شم  الدين بن محممد، م الع  -
 دار الكتبي.

 في علم الكالم، عالم الكتب، بيرو . : عبد الرحمن بن أحمد، الممادتاإليجي -

البادالني: محمكد بكن ال يكب، التمهيكد، عهكي بتصكحيحه ونشكره: األب  رتشكرد          -
 .1957مكارمي، المكتبة الشردية، بيرو ، 

: محمد بن محمد بن عبد الكريم، أصم  الدين، تحقي : د. هانز بيتر البزدوي -
له ، ضب ه وعل  عليه: د. أحمد السقا، المكتبة األفهرية للترا ، 

 م.2003ه(  1424

البياضككي: أحمككد بككن حسككن، إشككارا  المككرام مككن عبككارا  اإلمككام أبككي حهيكككة        -
دار الكتكب  الهعمان، خرج أحاديثكه ووضكع حماشكيه: أحمكد فريكد المزيكدي،       

 م.2007، 1العلمية، بيرو ،   

البيضككاوي: عبككد اهلل بككن عمككر، طمالككع األنككمار مككن م ككالع األن ككار، تحقيكك         -
 م.1991ه(  1411، 1وتقديم: عبال سليمان، دار الجي ، بيرو ،   

التكتافاني: مسعمد بن عمكر، شكرت المقاصكد، تحقيك  وتعليك :د. عبكد الكرحمن         -
 م.1998ه(  1419، 2،   عميرة، عالم الكتب، بيرو 

الجرجكككاني: علكككي بكككن محمكككد، شكككرت الممادكككت، ضكككب ه وصكككححه: محمكككمد      -
 م.1998ه(  1419، 1الدمياطي، دار الكتب العلمية، بيرو ،   
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الجككميهي: عبككد الملككك بككن عبككد اهلل، اإلرشككاد إلككى دماطككع األدلككة فككي أصككم            -
ي عبككد االعتقكاد، حققككه وعلكك  عليككه ودككدم لكه: د. محمككد يمسككت ممسككى، علكك  

 م.1950ه(  1369المهعم، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

دي بمر:  .ج، تاريخ الكلسكة في اإلسكالم، نقلكه إلكى العربيكة وعلك  عليكه: د.        -
 م. 2010محمد عبد الهادي أبم ريدة، مكتبة األسرة، 

الرافي: محمد بن عمر، أصم  الدين، ضمن سلسلة دضايا إسالمية، المجل   -
 م.2011ه(  1432، 199سالمية، العدد األعلى للش من اإل

الككككرافي، محصكككك  أفكككككار المتقككككدمين والمتككككرخرين مككككن العلمككككاء والحكمككككاء     -
والمتكلمككين، راجعكككه ودكككدم لككه: طكككه عبكككد الككرؤو  سكككعد، مكتبكككة الكليكككا     

 األفهرية.

الرافي، الم الب العالية من العلم اإللهي، تحقي : د. أحمد حجافي السقا، دار  -
 م.1987ه(  1407، 1بيرو ،    الكتاب العربي،

ابن رشكد: محمكد بكن أحمكد، مهكاهج األدلكة فكي عقائكد الملكة، تحقيك  وتقكديم: د.             -
 م.1964محممد داسم، مكتبة األنجلم المصرية، 

السمردهدي: محمد بن أشر ، الصحائت اإللهية، حققكه وعلك  عليكه: د. أحمكد      -
 الشريت، بدون بيانا .

اهلل، اإلشارا  والتهبيها ، تحقيك : د. سكليمان دنيكا،    ابن سيها: الحسين بن عبد  -
 .2دار المعار ، مصر،   

ابن سيها، الشكاء  اإللهيا ، راجعه وددم به: د. إبراهيم مكدبمر، تحقيك : األب    -
، 2دهماتي، سعيد فايد، مكتبة سماحة آية اهلل الع مى المرعشي، إيران،   

 م.2012ه(  1433

ابككن سككيها: الهجككاة فككي المه كك  واإللهيككا ، حقكك  نصمصككه: د. عبككد الككرحمن        -
 م.1992ه(  1412، 1عميرة، دار الجي ، بيرو ،   

، 1الشافعي: د. حسن محممد، اآلمدي وآراؤه الكالمية، دار السالم،    -
 م.1998ه(  1418

ه(  1411، 2الشافعي، المدخ  إلى دراسة علم الكالم، مكتبة وهبة،    -
 م.1991

الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم، نهاية اإلددام في علم الكالم، حرره  -
 م.2009ه(  1430، 1وصححه: الكريد جيمم، مكتبة الثقافة الديهية،   
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شيخ فادة: عبد الحليم بن علي، ن م الكرائد وجمع الكمائد، الم بعة األدبية،  -
 ه(.1317، 1مصر،   

بن إبراهيم، الحكمة المتعالية في األسكار العقلية األربعة،  الشيرافي: محمد -
 م.1990ه(  1410، 4دار إحياء الترا  العربي، بيرو ،   

الصابمني: أحمد بن محممد، البداية من الككاية في الهداية في أصم  الدين،  -
 م. 1969حققه وددم له: د. فت  اهلل خليت، دار المعار  بمصر، 

، 5محممد، في علم الكالم، دار الههضة العربية، بيرو ،   د. أحمد صبحي:  -
 م.1985ه(  1405

طككاك ببككري فادة: أحمككد بككن مصكك كى، مكتككات السككعادة ومصككبات السككيادة فككي   -
 م.1985ه(  1405، 1ممضمعا  العلمم، دار الكتب العلمية، بيرو ،   

سكليمان،  ال مسي: محمد بن محمد، تجريد العقائد، دراسة وتحقيك : د. عبكال    -
 م.1996دار المعرفة الجامعية، 

 ال مسي، تلخين المحص ، دار األضماء، بيرو . -

، 1عمن: د. فيص  بدير، علم الكالم ومدارسه، مكتبة األنجلم المصرية،    -
 م.2008

الغالي: بلقاسم، أبم مهصمر الماتريدي حياته وآراؤه العقدية، دار التربي،  -
 م.1989

حمد، االدتصاد في االعتقاد، عارضه برصمله وعل  الغزالي: محمد بن م -
 م.1962حماشيه وددم له:د. إبراهيم جمبمدجي، د. حسين آتاي، أنقرة، 

 .8الغزالي: تهافت الكالسكة، تحقي  وتقديم: د. سليمان دنيا، دار المعار ،    -

، 2الغزالي، معيار العلم في فن المه  ، الم بعة الغربية بمصر،    -
 م.1927ه(  1346

 فؤاد: د. عبد الكتات أحمد، الكرق اإلسالمية وأصملها اإليمانية، دار الدعمة. -

الكارابي: محمد بن محمد بن طرخان، عيمن المسائ  ضكمن المجمكمي، مكتبكة     -
 م.2007األسرة، 

ابن د لمبغا: فين الدين داسم، تاج التراجم، حققه وددم له: محمد خير  -
 م.1992ه(  1413، 1  رمضان، دار القلم، بيرو ، 
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الكاتبي: علي بن عمر، حكمة العين، حققه وعل  عليكه: صكال  آيكدين بكن عبكد       -
 الحميد التربي، بدون بيانا .

الكهدي: يعقمب بن إسحاق، رسائ  الكهدي الكلسكية، تحقي  وتقديم وتعلي : د.  -
 .2محمد عبد الهادي أبم ريدة، م بعة حسان،   

حمد، ترويال  أه  السهة، تحقي : فاطمة يمست الماتريدي: محمد بن م -
 م.2004ه(  1425، 1الخيمي، مؤسسة الرسالة،   

الماتريدي، التمحيد، حققه وددم له: د. فت  اهلل خليت، دار الجامعا   -
 المصرية.

هك(   1412، 1د  سالم، الجانكب اإللهكي عهكد ابكن سكيها، دار دتيبكة،          مرشان: -
 م.1992

محمد، تبصرة األدلة في أصم  الدين، تحقي  وتعلي : د.  الهسكي: ميممن بن -
 م.2011، 1محمد األنمر حامد، المكتبة األفهرية للترا ،   

الهسكي: التمهيد في أصم  الدين، تحقي : محمد عبد الرحمن الشاكم ، المكتبة  -
 األفهرية للترا .

الهمككداني: القاضككي عبككد الجبككار، شككرت األصككم  الخمسككة، تعليكك : أحمككد بككن        -
 الحسين، حققه وددم له: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة.

الهمداني: المغهي في أبماب التمحيد والعد )خل  القرآن ، دمم نصه: إبراهيم  -
 اإلبياري، إشرا : د. طه حسين.

 ال سائل التلمية  -ثالنا

علي: أبم الخير محمد أيمب، العقيدة الماتريدية، إشرا : د. محمد الزفزا ،  -
 ه(.1374م، 1955رسالة دبتمراه، بلية دار العلمم، جامعة القاهرة، 
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