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 ممخص بالمغة العربية
 سمطاٌ بً عبد الرمحً العنرييأ.و.د. 

ييدف ىذا البحث إلى الكشف عن تنوع أدلة خصائص اهلل في نصوص الكتاب والسنة وتعدد 
ثبات أنيا سمكت مسالك متعددة من التراكيب المختمفة في داللتيا, فأضحت المسالك  أصنافيا, وا 

إفراد اهلل تعالى بخصائصو من أوسع األبواب وأكثرىا ثراًء وعمقا , ومعالجة النقمية الدالة عمى وجوب 
عدد من المشكالت, أىميا: تحديد مفيوم الخصائص اإلليية وضبط أقساميا إجماال, والكشف عن 
عمق الدالالت التي اعتمدت عمييا النصوص الشرعية في إثبات خصائص اهلل وثرائيا وقوتيا في 

 .ما يمكن أن يرد عمى الداللة الشرعية في تقرير الصفات اإلليية من إشكاالتالداللة, والجواب ع
 المسالك النقمية ،  الخصائص ، اإللهية الكممات المفتاحية:

THE SHARIA WAYS FOR PROOFING THE CHARACTERISTICS 
OF THE GOD 

Ass. Prof. Dr. Soltan Ibn Abd El Rahman El Emiry 

Summary 
This research aims to demonstrate the diversity of evidence of God’s 

Almighty characteristics in the texts of the Qur’an and Sunnah and the 

multiplicity of their varieties. And prove that it followed multiple paths of 

different structures in their significance. So that it is clear that the scriptural 

(sharia) paths became one of the widest, richest, and deepest paths, 

indicating the necessity of monotheism of Allah (singling out God Almighty) 

for his characteristics, and to address the number of objections. The most 

important: Defining the concept of God’s Almighty characteristics and 

adjusting their divisions in general. And to disclosure of the depth, richness 

and strength of the Significance upon which the scriptural (sharia) relied on 

proving God’s Almighty characteristics. And the respond for the objections 

that can be directed to the Sharia evidence significance in proofing God’s 

Almighty characteristics. 

Key words: Transmission Tracts, Characteristics, The Divine  
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 املقدمة
هلل رب العالمين, والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين, وعمى  الحمد

 آلو وصحبو أجمعين.. أما بعد:
وقد  ,التوحيد وما يتعمق بيا فإن من أعظم ما يقوم عميو دين اإلسالم قضية

ن حقيقتو وحقيقة ما يضاده من يمن جية تبي ,شريعة الغراء بيذا الموضوع كثيرااىتمت ال
 .ومن جية دالئمو وبراىينو ،الشرك ونحوه

 ,فقد تنوعت أدلة التوحيد في نصوص الكتاب والسنة كثيرا وتعددت أصنافيا
من والخبرية منيا سمكت مسالك متعددة  ,وبعضيا أدلة نقمية خبرية ,فبعضيا أدلة عقمية

 .التراكيب المختمفة في داللتيا
فراد  اهلل تعالى فأضحت المسالك الشرعية الدالة عمى وجوب التوحيد وا 

؛ أضحت ىذه إلى الخمق , وتحريم الشرك وصرف شيء من خصائص اهللبخصائصو
 .األبواب وأكثرىا ثراًء وعمقامن أوسع  المسالك

ىذا انبثقت فكرة البحث في المسالك الشرعية الدالة عمى خصائص اهلل  وألجل
 تعالى وتحرير النظر فييا وفي أقساميا ودفع ما يشكل عمييا من المعارضات. 

 أهمية الموضوع:
 يمكن أن نبرز أىمية الموضوع في عدد من األمور:

بين الحق ي التنوع في المسالك الداللية من أقوى ماعن كشف الأن األمر األول: 
 .في قضية التوحيد والشرك

 ما يظيرالتنوع في المسالك الداللية من أشد عن كشف الأن األمر الثاني: 
 .ا, ويبرز حرصيالشركضوع التوحيد و اىتمام الشريعة بمو 

أن الكشف عن التنوع الداللي من أقوى ما يعين المدافع عن الحق األمر الثالث: 
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 . يعترضو من إشكاالت وشبو يمكن أن والجواب عما ,في نصرتو
 :ةالدراسات السابق

المسالك التي عمى دراسة سابقة أفردت موضوع  -بعد البحث والتنقيب-ف لم أق
 .صائص اهلل تعالى بالبحث والدراسةخاعتمدت عمييا النصوص في تقرير 

 خطة البحث: 
 .وخاتمة بحث عمى مقدمة وتمييد ومبحثينقامت خطة ال
 .التعريف بالموضوع وبيان أىميتويا يفف ,أما المقدمة

 .ومفيوم المسالك النقمية ففيو بيان مفيوم الخصائص اإلليية ,ما التمييدأو 
لمسالك النقمية الدالة عمى الخصائص فراد ابيان أل ففيو ,ما المبحث األولأو 
 .اإلليية

 توىم ورودىا عمى المسالك النقميةدفع لالعتراضات الم ففيو الثاني,أما المبحث و 
 في الخصائص اإلليية.

  .ففييا بيان أىم النتائج والتوصيات ,أما الخاتمةو 
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 :التنَيد
 اخلصائص اإلهلية واملسالك اليقميةمفَوو 

 تعريف الخصائص:
م( ٗٓٓٔ/ هٜٖ٘فابن فارس )تيرجع معنى الخصائص إلى االنفراد والتميز, 

يرجع مادة "خصص" إلى االنفراج بين الشيئين الذي يتضمن االنفراد والتميز, فيقول: 
"الخاء والصاد: أصل مطرد منقاس, وىو يدل عمى الفرجة والثممة... ومن الباب: 
خصصت فالنا بشيء خصوصية, بفتح الخاء, وىو القياس؛ ألنو إذا ُأفرد واحد فقد 

 .(ٔ)أوقع فرجة بينو وبين غيره"
م(: "خصو بالشيء يخصو خصا ٙٙٓٔ/ ـىٛ٘ٗ تيقول ابن سيده )و 

 .(ٕ)وخصوصا, وخصصو واختصو: أفرده بو دون غيره"
وال تثبت إال  ,األمور والمعاني التي ال يتصف بيا غيره :والمراد بخصائص اهلل

 وال يمكن أن تثبت لغيره من المخموقين. ,لو تعالى
ال يتصف بيا ممك مقرب وال نبي  ,الخمقفيي خاصة بو سبحانو دون غيره من 

: م(ٕٖٛٔ/هٕٛٚ )ت يقول ابن تيمية ,ولم يعطيا اهلل ألحد منيم وال من غيرىم ,مرسل
"خصائص الرب تعالى ال يوصف بيا شيء من المخموقات, وال يماثمو شيء من 

"الذي يجب نفيو عن الرب تعالى: اتصافو  :ويقول ,(ٖ)المخموقات في شيء من صفاتو"
صف بشيء من خصائص بشيء من خصائص المخموقين, كما أن المخموق ال يت

 .(ٗ)يثبت لمعبد شيء يماثل فيو الرب"الخالق, أو أن 
 

                                 
 .ٕ٘ٔ/ٕ :( معجم مقاييس المغة , ابن فارسٔ)
 .ٜٗٗ/ٗ :( المحكم والمحيط األعظم, ابن سيدهٕ)
 .ٔٔٔ/ٕ :( منياج السنة النبوية, ابن تيميةٖ)
 .ٜ٘٘/ٕ :( المصدر نفسوٗ)
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 مفهوم المسالك الشرعية:
يقول  ,ومعناه في المغة يرجع إلى الدخول في الطريق ,جمع مسمك :المسالك

أصل يدل عمى نفوذ شيء في  :"السين والالم والكاف :م(ٗٓٓٔ/ هٜٖ٘)ت ابن فارس
ويطمق عمى  ,(ٔ)وسمكت الشيء في الشيء: أنفذتو" , أسمكو,سمكت الطريق :شيء. يقال

"المسمك: الطريق, والسمك: إدخال  :م(ٜٔٛ/ هٖٓٚ )تزىري يقول األ ,الطريق نفسو
أي: طريقا  ,(ٖ)"ما أجد لو مسمكا" :قول أبي ىريرة  ومنو ,(ٕ)الشيء تسمكو فيو"

 ومنفذا.
وىو مصطمح يعبر بو في المصنفات الشرعية عما  ,نسبة إلى النقل :والنقلية

  .جاء في نصوص الكتاب والسنة؛ إذ ىي المعبرة عن مقصود الشريعة وبيان مقاصدىا
من و  ,من المسالك الشرعية المعتبرة فيي ,وىذا القيد يخرج المسالك العقمية

سيما لمدليل فالدليل العقمي ليس ق ,شرعياالمعموم أن كون الدليل عقميا ال يقابل بكونو 
نما ىو قسم والدليل  ,والذي يقابل الدليل الشرعي ىو الدليل البدعي ,منو الشرعي وا 

 .(ٗ)الشرعي قد يكون عقميا وقد يكون نقميا خبريا
وسنقتصر في ىذا البحث عمى بيان  ,وتفصيل المسالك العقمية لو محل آخر

 نوان البحث. كما ىو ع ,المسالك النقمية فقط
التي اعتمدت عمييا المفظية  التراكيب :عمى ىذا فالمراد بالمسالك النقميةوبناء 

نفاذىا إلى قموب الناس  ,ئص اإلليية وتقريرىاالشريعة اإلسالمية في بيان الخصا وا 
  .وعقوليم

                                 
 .ٜٚ/ٖ :معجم مقاييس المغة, ابن فارس( ٔ)
 .ٖٛ/ٓٔ :( تيذيب المغة, األزىريٕ)
 ( رواه البخاري, محمد بن إسماعيل, صحيح البخاري, كتاب الرقاق, باب: كيف كان عيش النبي ٖ)

 .ٜٙ/ٛ(, ٕ٘ٗٙوأصحابو, وتخمييم عن الدنيا. )
 .ٜٛٔ/ٔ :نظر: درء تعارض العقل والنقل, ابن تيميةي( ٗ)
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 :املبحث األول
 املسالك اليقمية عمى اخلصائص اإلهليةأفراد 

الطرق والدالالت التي ال تعتمد إال عمى  :بالمسالك النقميةسبق بيان أن المراد 
المسالك اشتركت فيو عموم  ودراسة ىذه ,الكالميةوالتراكيب  يةالمقدمات واألساليب المفظ

فال بد في أثناء  ,كعمم البالغة وعمم أصول الفقو وعمم العقيدة وعمم التفسير ,متعددة
ا حتى يجمع دراسة ىذا النوع من األبحاث من االطالع عمى كل تمك العموم وغيرى

 .العمم منيا في ىذه القضيةالباحث بين خصائص 
كثيرة ومتنوعة في النصوص الك النقمية الدالة عمى الخصائص اإلليية المسو 
ضيا مختمف فيو, فبعضيا مجمع عميو, كالحصر بالنفي واالستثناء, وبع ,الشرعية

وبعضيا معتمد عمى  , (ٔ)كالحصرب"إنما" فقد نازع بعض العمماء في داللتيا عمى ذلك
 ,وبالنفي واالستثناء ,صر بإنماحكال ؛صر المصطمح عمييا في عمم البالغةأدوات الح

امة غير المصطمح وبعضيا معتمد عمى أساليب الحصر الع ,والتقديم والتأخير وغيرىا
م األنبياء كالمن  أنيا وبعضيا سيقت عمى ,وىي كثيرة ال يكاد يأتي عمييا عدد ,عمييا

 يوبعضيا مجمع عمى قوتو ف ,وبعضيا من كالم اهلل تعالى ,والمالئكة والصالحين
وأما األمثمة المندرجة فييا فبعضيا متفق  ,داللة عمى الحصر وبعضيا ليس كذلكال

 .عميو وبعضيا مختمف فيو
وال استيعاب  ,نظر في كل ىذه األمورىذا البحث تحقيق الوليس الغرض من 

أصول المسالك أىم إنما الغرض بيان  ,كل ما يتعمق بصور مسالك الحصر وأمثمتيا
وبيان كثرتيا وتنوعيا وأثرىا في البحث  ,النقمية ودالالتيا عمى الخصائص اإلليية

 .العقدي
التعريف بحيث يكون قائما عمى ذكر المسمك و  اوسيكون عرض المسالك مختصر 

                                 
 .ٖٕٚ/ٖ :ر: البحر المحيط في التفسير, أبو حيان األندلسي( انظٔ)
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ة في ىذا لمسالك المعروضوقد بمغ عدد ا ,كر عدد من األمثمة المندرجة ضمنوبو مع ذ
 :اعشر مسمك البحث أحد

التركيب الكالمي الذي  :والمراد بو ,واالستثناءالحصر بالنفي المسلك األول: 
 .فييتضمن نفي أمر عن أمر ثم استثناء أمر مما نُ 

نْ  ,ما النافية :مثل ؛والنفي لو أدوات متعددة  ,وليس ,وال النافية ,النافية وا 
وكذلك االستثناء  ,النيي وغيرىا من األدوات خل فيوويد ,الذي بمعنى اإلنكار واالستفيام

 . (ٔ)وغيرىما ,وغير ,إال :مثل ؛لو أدوات متعددة
 .وقد جاء ىذا األسموب كثيرا في خصائص اهلل تعالى

 زث رث: قولو تعالى: (ٕ)والصفاتفمما جاء منو مما يدخل في توحيد الربوبية 

 يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

 .(ٖ)وكتب..." ما أصابنا فميس منكم وال بكم, بل اهلل ىو الذي أصابنا :أي" ,[ٔ٘]التوبة:

]آل  زن رن مم ام يل ىل مل  يك :ومن ذلك قولو تعالى
"حصر كينونة النصر في : فييا م(ٖٗٗٔ/ ه٘ٗٚ )ت يقول أبو حيان ,[ٕٙٔعمران:
وما ظفركم إن ظفرتم بعدوكم إال بعون اهلل, ال من قبل المدد الذي  :والمعنى ,(ٗ)جيتو"

 .(٘)يا اهلل إليكم, فيم مجرد أسباب وبشارة أرسميأتيكم من المالئكة
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل: ومن ذلك قولو تعالى

                                 
 .ٖٕ/ٖانظر: اإليضاح في عموم البالغة, القزويني  (ٔ)
( سيكون الحديث عن توحيد الربوبية والصفات مجتمعا؛ مراعاة لكونيما يندرجان في معنى واحد من حيث ٕ)

 العموم.
 .ٕٖٗ/٘األندلسي ( انظر: البحر المحيط في التفسير, أبو حيان ٖ)
 .ٖٖٙ/ٖ( المصدر نفسو ٗ)
 .ٖٛ/ٙ( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الطبري ٘)
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فيذه اآلية فييا قصر امتالك النفع والضر عمى اهلل تعالى بأسموب  ,[ٛٛٔ]األعراف:
"سمب  :فييا :عن ىذه اآلية م(ٗ٘ٛٔ/ هٕٓٚٔ )ت يقول األلوسي ,النفي واالستثناء

الستقاللو في التأثير وبيان ألنو ال يممك إال ما أذن اهلل تعالى فيو, وىذا نوع من توحيد 
 .(ٔ)"األفعال

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي :قولو تعالىومن ذلك 
يقول  ,ئص اهلل تعالى التفرد بعمم الغيبفيذه اآلية دلت عمى أن من خصا[, ٘ٙ]النمل:

ع, أي: استثناء منقط[, ٘ٙ]النمل: ٍّ َّ: "قولو: م(ٕٖٚٔ/ هٗٚٚ )ت ابن كثير
 .(ٕ)عز وجل, فإنو المنفرد بذلك وحده, ال شريك لو" ال يعمم أحد ذلك إال اهلل

بأسموب الحصر المعتمد عمى بالغيب وقد جاءت آيات متعددة في صفة العمم 

  حف جف مغ جغ مع جع مظٱقولو تعالى: منيا:  ,النفي واالستثناء

 جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل وقولو تعالى: ,[ٜ٘]األنعام:

 حل جلمك لك خك حك جك مقحق مف  خف حف جفوقولو تعالى:  ,[٘ٚ]النمل:

 .[ٚٛٔ]األعراف: جم هل مل خل

رجل يسمى ممك األمالك, ال مالك  :"إن أخنع اسم عند اهلل :ومن ذلك قولو 
 ,أنو ال مالك عمى جية االستقالل والعموم إال اهلل تعالى :ومعنى الحديث ,(ٖ)إال اهلل"

فيو من خواص اهلل  ,فيذا النوع من الممك ال يمكن أن يكون ألحد من المخموقات
  .تعالى

                                 
 .ٗٙٔ/ٙ :لوسي( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, اآلٔ)
 .ٕٚٓ/ٙ :( تفسير القرآن العظيم, ابن كثيرٕ)
(, ومسمم, مسمم بن ٕٙٓٙبغض األسماء إلى اهلل )( رواه البخاري, صحيح البخاري, كتاب األدب, باب أٖ)

 (.ٖٕٗٔالحجاج, صحيح مسمم, كتاب اآلداب, باب تحريم التسمي بممك األمالك, وبممك المموك )
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وقد  ,ي الشيادة هلل بالتفرد باأللوىيةما جاء ف :األلوىيةومما جاء في توحيد 
ومن  ,الة عمى الحصر بالنفي واالستثناءجاءت بعدد من الصيغ وعدد من األساليب الد

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج :ذلك قولو تعالى

في  ,[ٕ]ىود: خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى وقولو تعالى: ,[ٖٛ]البقرة:

 زن رن مم ام يلوقولو تعالى:  ,وغيرىاد من المواضع في سورة ىود عد

وقولو  ,[ٕٙ]آل عمران: جن يم ىم مم خم :وقولو تعالى ,[ٖٕ]اإلسراء: من

 يل ىل مل خلوقولو تعالى:  ,[ٜ٘]األعراف: ٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّتعالى: 

 [.ٚٙ]اإلسراء: يم ىم مم خم حم جم
فال  ,حصر استحقاق األلوىية هلل تعالى وكل ىذه اآليات وغيرىا تدل عمى

اء اإلسالم عمى تقرير ىذا وقد توارد عمم ,العبادة إال ىو سبحانو وتعالىحق يست
, [ٜ]المزمل: نث مث زث رث: "قولو: م(ٖٕٜ/ هٖٓٔ )ت يقول الطبري ,المعنى

 .(ٔ)يقول: ال معبود بحق تجوز عبادتو, وتصمح األلوىة لو إال اهلل

 فيذه اآلية تدل عمى[, ٛٔ]التوبة: خئ حئ جئ يي :ومن ذلك قولو تعالى
ن يخاف منو خوف عبادة وىي أنو ال أحد يستحق أ , تعالىخاصية من خصائص اهلل

نو عمى خوف كل أحد إال ن يقدم الخوف موال أحد يستحق أ ,إال ىو سبحانو وتضرع
راد بيا الخشية الدينية وقد حمل كثير من المفسرين ىذه اآلية عمى أن الم ,ىو سبحانو

"ولم يرىب عقوبة شيء عمى معصيتو إياه  :(مٖٕٜ/ هٖٓٔ)ت يقول الطبري ,العبادية

                                 
نظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد, ي؛ و ٖٚ٘/ٕٓ :( جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الطبرئ)

 .ٜٛٔ/ٜ :السنة, أبو منصور الماتريدي ؛ وتأويالت أىلٕٔٔ/٘: القاضي عبدالجبار
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 .(ٔ)"سوى اهلل
ن قمت: كيف قيل ولم يخش "فإ :م(ٗٗٔٔ/ ـىٖٛ٘ )توليذا يقول الزمخشري 

إال اهلل والمؤمن يخشى المحاذير وال يتمالك أن ال يخشاىا؟ قمت: ىي الخشية والتقوى 
 .(ٕ)مخوف"في أبواب الدين, وأن ال يختار عمى رضا اهلل رضا غيره لتوقع 

ومعناه أن يكون الكالم  ,تقديم ما حقو التأخير في الكالم المسلك الثاني:
فيقدم الخبر عمى  ,في األصل غالبا فيقدم فيو األمور التي تؤخر ,ترتيبمختمف ال

وقد نص عدد من العمماء عمى أن ىذا الصنيع  ,وىكذاعمى الفاعل  بتدأ والمفعول بوالم
 .(ٖ)االختصاصمن أساليب الحصر وبيان 

تعمق وخاصة فيما ي ,كثيرا في بيان خصائص اهلل تعالىوقد جاء ىذا األسموب 
  .بربوبية اهلل وتدبيره لمكون

 ري  ٰى ينقولو تعالى: ن ذلك في توحيد الربوبية والصفات: فمما جاء م

وال  ,فيذه اآلية تدل عمى أنو ال خالق عمى الحقيقة إال اهلل[, ٗ٘]األعراف: زي
: الخمق واألمر وأصل ترتيب الكالم ,يم والتأخيربأسموب التقدآمر عمى الحقيقة إال اهلل 

ألنو قال: ؛ ية دلت عمى أنو ال خالق إال اهللاآل" :م(ٕٓٔٔ/ هٙٓٙت) يقول الرازي ,لو
بمعنى أنو ال خالق إال اهلل, وذلك يدل عمى أن  ,وىذا يفيد الحصر ,أال لو الخمق واألمر

كل أمر يصدر عن فمك أو ممك أو جني أو إنسي, فخالق ذلك األمر في الحقيقة ىو 
 .(ٗ)اهلل سبحانو ال غير"

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ومن ذلك قولو تعالى:

                                 
 .٘ٔ/ٖ :نظر: المحرر الوجيز, ابن عطيةي, و ٖٙٚ/ٔٔ :( جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الطبرئ)
 .ٕ٘٘/ٕ :( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, الزمخشريٕ)
 .ٚ٘ :؛ وشرح تنقيح الفصول, القرافيٕٛ/ٖ :انظر: اإليضاح في عموم البالغة, القزويني (ٖ)
 .ٕ٘ٚ/ٗٔ :( التفسير الكبير, الرازيٗ)
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ده يب, فيو الذي فيذه اآلية تدل عمى أنو ال رازق عمى الحقيقة إال اهلل تعالى ,[ٙ]ىود: 
 ,عمى اهلل : رزق الدوابوأصل ترتيب الكالم ,كل شيء بأسموب التقديم والتأخير ممكوت

وىو  قبل متعمقو (عمى اهلل)تقديم " :م(ٖٜٚٔ/ ـىٖٜٖٔ)ت يقول الطاىر بن عاشور
 .(ٔ): عمى اهلل ال عمى غيره"رزقيا؛ إلفادة القصر, أي

 جنمم خم حم جم  هل ملخل حل جل مك لك خك :قولو تعالىذلك  ومن

  منخن حن جن يم: وقولو تعالى ,[ٓٚ]القصص:  هن من خن حن

 ىب نب مب زب رب وقولو تعالى:[, ٔ]التغابن: ىه مه جه ين ىن

 ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه ىهوقولو تعالى:  ,[ٖ٘]الشورى:

 يت ىت  نت مت زت رت يب ىبعالى: وقولو ت[, ٕٙ]الروم:

 ,وغيرىا من النصوص[, ٖ]التغابن: زب رب: وقولو تعالى ,[ٓٗ]المائدة:
ثبات خصائص اهلل تعالى بأسموب التقديم والتأخير في  فيي كميا دالة عمى الحصر وا 

 .الكالم
 يه ىه مهقولو تعالى:  :ك في توحيد األلوىيةومما جاء من ذل

 ستعان بأحدال يُ عبد إال اهلل و فقد دلت ىذه اآلية عمى أنو ال يُ  ,[٘]الفاتحة: جي
مبينا األسموب الحصري  م(ٜٗٚٔ/ ـىٖٜٖٔ )ت يقول الشنقيطي ,عمى الحقيقة إال ىو

إلى تحقيق معنى ال إلو إال و ىذه اآلية فيقول: "أشار في ىذه اآلية الكريمة تالذي تضمن
ثباتألن م اهلل؛  فالنفي: خمع جميع المعبودات غير اهلل ,عناىا مركب من أمرين: نفي وا 

واإلثبات: إفراد رب السماوات واألرض وحده بجميع  ,تعالى في جميع أنواع العبادات
 أنواع العبادات عمى الوجو المشروع. 

                                 
 .٘/ٕٔ :( التحرير والتنوير, ابن عاشورٔ)
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وقد  ,وقد أشار إلى النفي من ال إلو إال اهلل بتقديم المعمول الذي ىو )إياك(
تقرر في األصول في مبحث دليل الخطاب الذي ىو مفيوم المخالفة. وفي المعاني في 

من صيغ الحصر. وأشار إلى اإلثبات منيا بقولو:  مبحث القصر: أن تقديم المعمول
 .(ٔ))نعبد("

وفي بيان داللتيا يقول  ,[ٓٗ]البقرة: مب زب: وقريب منيا قولو تعالى

ياي فارىبون, لمداللة عمى  :م(ٜٗٚٔ/ هٖٜٖٔ)تالشنقيطي  "قدم المفعول في قولو: وا 
وفي المعاني في مبحث  ,الحصر. وقد تقرر في األصول في مبحث مفيوم المخالفة

 .(ٕ)وال تخافوا سواي" ,أي: خافون وحدي أن تقديم المعمول من صيغ الحصر, القصر
 ىي مي خيقولو تعالى:  :ومن ىذا األسموب في توحيد العبادة

 خفوقولو تعالى:  ,[ٜٖٔ]البقرة: خت حت جتوقولو تعالى:  ,[ٛ:]الشرح

وقولو  ,[ٖٛٔ]البقرة: ني مي زيوقولو تعالى:  ,[ٖٖٔ]البقرة: حق مف

 زت رتوقولو تعالى:  ,[ٕٕٔ]آل عمران: خن حن جن  يم: تعالى

 . [ٕٔ]إبراىيم: ىت  نت مت
والمراد بو أن يفصل بين المتعاقبين  ,الحصر بضمير الفصل :المسلك الثالث

وقد قيل في  ,ن يفصل بين المبتدأ والخبر بذلكأك ,فصل ظاىرفي الكالم بضمير 
 .(ٖ)المبتدأ والخبر أو ما أصمو كذلك حرف يقع بين: ىو لفصلتعريف ضمير ا

 .وقد جاء ىذا األسموب كثيرا فيما يتعمق بخصائص اهلل تعالى
 رث يت ىت : قولو تعالى:ن ذلك في توحيد الربوبية والصفاتفمما جاء م

                                 
 .ٚ/ٔ :( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, الشنقيطئ)
 .ٖٖٛ/ٕ( المصدر نفسو: ٕ)
 .ٜٛٔ/٘ :؛ والبحر المحيط, الزركشيٓٔ/ٖ :( انظر: شرح المفصل, ابن يعيشٖ)
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اآلية قصر لمرزق عمى اهلل  ففي ىذه[, ٘ٛ]الذاريات: ىث نث مث زث
الرزق في الوجود فيي من وكل أسباب  ,سبحانو رازق في الحقيقة إال ىو فال ,تعالى

 رث يت ىت"في قولو:  :م(ٖٜٚٔ/ هٖٜٖٔ )ت يقول الطاىر بن عاشور ,بعد إذنو
طريق قصر لوجود ضمير الفصل, أي: [, ٘ٛ]الذاريات: ىث نث مث زث

وىو قصر إضافي, أي دون األصنام التي  ,ال رزاق, وال ذا قوة, وال متين إال اهلل
 .(ٔ)يعبدونيا"

[, ٖٚ]البقرة: مه جه هن من :جاء بيذا األسموب قولو تعالىمما و 

 نئ مئ: وقولو تعالى ,[ٔٙ:األنفال] من خن حن جن :وقولو تعالى

 ,[ٕٙ:العنكبوت] مك لك اك يق ,[ٜٛ:يوسف] يئ ىئ

 مش هس مس: وقولو تعالى ,[ٕٛ:الطور] خف حف جف مغوقولو تعالى: 

 ىه مه جهوقولو تعالى:  ,[ٗٗ, ٖٗ]النجم: مي هن من مل مك ٱ لك هش

 هت مت خت: وقولو تعالى ,[ٜٗ, ٛٗ]النجم: يي ىي  مي خي حي ٱ جي يه

 حصوقولو تعالى:  ,[ٜالشورى:] جض مص خص: وقولو تعالى ,[ٖٔ]البروج: مث

 جه ين ىنوقولو تعالى:  ,[ٚٔ]المائدة: خض  حض جض مص خص

ومعنى اآلية أنو ال أحد لو الحق في [, ٙ]الحج: جم يل ىل مل خل ,مه
 يقول الطاىر بن عاشور ,ان الختصاص اهلل باأللوىية الحقةففييا بي ,األلوىية إال اهلل

"الحق: المطابق لمواقع, أي الصدق, مأخوذ من حق الشيء  :م(ٖٜٚٔ/ هٖٜٖٔ)ت
إذا ثبت: والمعنى: أنو الحق في اإلليية, فالقصر في ىذه الجممة المستفاد من ضمير 

                                 
 .ٜٕ/ٕٚ: عاشور( التحرير والتنوير, ابن ٔ)
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 .(ٔ)الفصل قصر حقيقي"
ففي ىذه  ,[ٕٓٔ]البقرة: ين ىن من خن  حن جنومن ذلك قولو تعالى: 

بو عمى عباده من الوحي  اآلية حصر لطرق اليداية إلى الرشاد فيما يتفضل اهلل
ام ىو اإلسالم ن أن اليدى التم( بعد أن بيٖٗٗٔ/ ه٘ٗٚ)تيقول أبو حيان  ,والتوفيق

"أكد الجممة بأن وبالفصل الذي قبل, فدل عمى االختصاص  :وعبادة اهلل تعالى
وجاء اليدى معرفا باأللف والالم, وىو مما قيل: إن ذلك يدل عمى الحصر, والحصر, 

 .(ٕ)فإذا قمت: زيد العالم, فكأنو قيل: ىو المخصوص بالعمم والمحصور فيو ذلك"
 "إنما"الكالم حرف  يستعمل فيأن  :ومعنى ذلك ,الحصر بإنماالمسلك الرابع: 

وقد ذكر عدد من العمماء أن  ,(ٖ)الدال عمى إثبات الحكم في المذكور ونفيو عما سواه
 .(ٗ)في الداللة عمى الحصر "إنما"مثل  -بالفتح-نماأ

 .وقد جاء ىذا األسموب كثيرا في بيان خصائص اهلل تعالى
  هل مل قولو تعالى:ن ذلك في توحيد الربوبية والصفات: فمما جاء م

وليذا يقول  ,يان بأنو ال يعمم الغيب إال اهللففي ىذه اآلية ب ,[ٕٓ]يونس: حم جم

أي: ال يعمم أحد بفعل ذلك إال ىو جل ثناؤه, ألنو ال " :م(ٖٕٜ/ هٖٓٔ)تالطبري 
 .(٘)يعمم الغيب وىو السر والخفي من األمور إال اهلل"

م( في بيان الغرض من ىذا ٖٜٚٔ/ هٖٜٖٔ)ت ويقول الطاىر بن عاشور
لكالم بصيغة القصر لمرد عمييم في اعتقادىم أن في مكنة الرسول الحق "جاء ا :القصر

                                 
 .ٖٙٔ/ٚٔ: ( التحرير والتنوير, ابن عاشورٔ)
 .ٜٓ٘/ٔ :( البحر المحيط, أبو حيان األندلسيٕ)
 .ٕٖٗ/ٕ :نظر: البحر المحيط, الزركشيي( ٖ)
 . ٜٕٛ٘/ٙ :( انظر: التحبير شرح التحرير, المرداويٗ)
 .ٗٗٔ/ٕٔ :( جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الطبري٘)
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 .(ٔ)أن يأتي بما يسألو قومو من الخوارق"

ففي ىذه اآلية  ,[ٜ٘ٔ]األنعام: زث رث يت ىت: ومن ذلك قولو تعالى

يقول الطاىر بن  ,ون إال بيد اهلل ال بيد أحد سواهمر المختمفين في دينيم ال يكبيان بأن أ
إنما  :"صيغة القصر لقمب اعتقاد السائل المتردد, أي :م(ٖٜٚٔ/ هٖٜٖ)ت عاشور

 .(ٕ)"وال إلى غيره, وىذا إنذار شديد أمرىم إلى اهلل ال إلى الرسول 
وقولو  ,[ٖٔٔ]األعراف: يه ىه مه جه ومن ذلك قولو تعالى:

 مع جع مظ: وقولو تعالى ,[ٚٔٔ]المؤمنون: مف خف حف جف: تعالى

 [.ٕٛ]يس: مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 زب  رب يئ ىئقولو تعالى: ما جاء من ذلك في توحيد األلوىية: وم

 ,اهلل تعالى واحد فردأن صارى وتأكيد ففي ىذه اآلية إبطال العتقاد الن ,[ٔٚٔ]النساء:
  رب يئ ىئ"القصر في قولو:  :م(ٖٜٚٔ/ هٖٜٖٔ)ت يقول الطاىر بن عاشور

يمييا المقصور, وىو ىنا  "إنما"قصر موصوف عمى صفة, ألن [, ٔٚٔ]النساء: زب

 .(ٖ)ليس اهلل بثالثة" :قصر إضافي, أي
 هن من خن  حن: كما في قولو تعالى ,ا في القرآنوىذا األسموب تكرر مرار 

 مي خي: وقولو تعالى ,[ٓٔٔ]الكيف: مي خي حي جي ٰه مه جه

 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي
 [.ٜٔ]األنعام:

                                 
 .ٖٔٔ/ٔٔ :والتنوير, ابن عاشورالتحرير  (ٔ)
 .ٕٜٔ/ٛ :( المصدر نفسوٕ)
 .ٛ٘/ٙ :( المصدر نفسوٖ)
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المبتدأ والخبر في  ومعنى ذلك أن يكون ,ينتعريف الجزأ المسلك الخامس:
 .(ٔ)فيذا األسموب يفيد حصر الخبر في المبتدأ ,فينالكالم معرّ 

 .وقد جاء ىذا األسموب كثيرا في بيان خصائص اهلل تعالى
 جن مم: قولو تعالىحيد الربوبية والصفات: ومما جاء من ذلك في تو 

اهلل بيان لعدد من خصائص  وففي ,[ٛٔ]المائدة: مه جه هن منخن حن
معباد عمى الحقيقة إال اهلل ففييا بيان بأنو ال قاىر ل ,ينتعالى بأسموب تعريف الجزأ

 وأنو ال حكيم وال خبير عمى الحقيقة إال اهلل تعالى. ,وحده
"أفاد  :م( في بيان ىذا المعنىٖٜٚٔ/ هٖٜٖٔيقول الطاىر بن عاشور )ت

إال ىو, ألن قير اهلل تعالى ىو القير الحقيقي تعريف الجزأين القصر, أي: ال قاىر 
 ,يدافعياالذي ال يجد المقيور منو مالذا, ألنو قير بأسباب ال يستطيع أحد خمق ما 

 .(ٕ)ومما يشاىد منيا دوما النوم وكذلك الموت. سبحان من قير العباد بالموت"
ففي ىذه  ,[ٓٙ]األنعام: يل ىل مل خلومن ذلك قولو تعالى: 

وىي أنو ال يتوفى األنفس في الميل إال ىو سبحانو  ,واحدة من خصائص اهلللبيان اآلية 
 خل: "قولو: م(ٖٜٚٔ/ هٖٜٖٔ)ت يقول الطاىر بن عاشور ,الخمقدون غيره من 

ىو  :صيغة قصر لتعريف جزأي الجممة, أي [,ٓٙ]األنعام: يل ىل مل

 .(ٖ)فإنيا ال تممك موتا وال حياة" ؛الذي يتوفى األنفس دون األصنام

 ىل: ومن ذلك قولو تعالى ,ثيرا في األسماء والصفاتوقد جاء ىذا األسموب ك

                                 
 .ٗٛٔ/٘ :( انظر: البحر المحيط, الزركشئ)
 . ٗٙٔ/ٚ :( التحرير والتنوير, ابن عاشورٕ)
 .ٕ٘ٚ/ٚ :( التحرير والتنوير, ابن عاشورٖ)
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 ,[ٗ]إبراىيم: مئ خئ حئوقولو تعالى:  ,[ٖٚٔ]البقرة: ام يل

 ىي  مي وقولو تعالى: ,[ٚٓٔ]يونس: ٰذ يي ىيوقولو تعالى: 

وقولو  ,:[ٖٓٔ]األنعام: ٌّ ٰى ٰروقولو تعالى:  ,[ٗ]الشورى: يي

 يث ىث نث مث زثوقولو تعالى:  ,[ٕ]اإلخالص: خم حمتعالى: 

 ,[ٜٜ]األنعام: زن رن مم  ام يل ىلوقولو تعالى:  ,[ٜٛ]األنعام: ىف

 ني مي زي ري ٰى  ين ىنوقولو تعالى: 
فكل ىذه اآليات وغيرىا تدل عمى أن اهلل مختص بيذه المعاني دون  ,[ٔٗٔ:األنعام]

  .غيره من الخمق اختصاصا يميق بو
  جم يل ىل مل خلقولو تعالى: جاء من ذلك في توحيد األلوىية:  ماوم

األلوىية في اهلل تعالى بأسموبين: األول: استعمال ففيو حصر الحق في  ,[ٙ:الحج]
وىذا يدل عمى  -اهلل والحق- ينأني: تعريف الجز والثا ,وقد سبق بيانو ,ضمير الفصل
  .الحصر أيضا

ومعنى ذلك أن يكون  ,والنفي عن غيره باإلثبات هللالتصريح المسلك السادس: 
 .تركيب الكالم متضمنا إثبات أمر هلل تعالى وفي الوقت نفسو نفيو عما سواه

 .وىذا األسموب جاء كثيرا في إثبات خصائص اهلل تعالى

 مح جح  مج حج مث هت مت خت حت: ومن ذلك قولو تعالى

 والذبح والمحياية دلت عمى أن الصالة فيذه اآل ,[ٖٙٔ, ٕٙٔ]األنعام: حس جس مخ ٱٱجخ

طريق التصريح بإثبات الحكم هلل والممات ال يكون إال هلل وحده دون من سواه ب
 .والتصريح بنفيو عمن سواه

" حال من ال شريك لو""جممة:  :م(ٖٜٚٔ/ هٖٜٖٔ) يقول الطاىر بن عاشور
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والمقصود  ,كيد مع الم الممك من إفادة القصرمصرحة بما أفاده جمع التو  ,اسم الجاللة
من الصفة والحال الرد عمى المشركين بأنيم ما أخمصوا عمميم لمذي خمقيم, وبأنيم 

 .(ٔ)أشركوا معو غيره في اإلليية"

 من زن رن مم ام يلومن ذلك قولو تعالى: 
في الداللة عمى أن من خصائص  ةفيذه اآلية ال تختمف عن اآلية السابق ,[ٖٙ]النساء:

  .عميو تسموب الذي اعتمدوال تختمف أيضا في األ ,بالعبادةد اهلل تعالى وجوب اإلفرا
: "كنت رديف رضي اهلل عنو قال ,بن جبل ما يدخل في ذلك حديث معاذوم

عمى حمار, فقال لي: يا معاذ, أتدري ما حق اهلل عمى العباد وما حق العباد  النبي 
يعبدوه وال يشركوا بو  عمى اهلل؟ فقمت: اهلل ورسولو أعمم. قال: حق اهلل عمى العباد أن

 .(ٕ)شيئا"
 ,[ٕٙٔ]البقرة: ٰر ٰذ يي ىي ميومما يدخل في ذلك قولو تعالى: 

ونفيو عمن سواه  ,ففي ىذه اآلية إثبات لمعمم الكامل هلل تعالى وعممو بالخفايا واألسرار
 .من المخموقات

واألحد  كمفظ وحده ,لدالة عمى االنفراداستعمال األلفاظ ا: المسلك السابع
 سواء في النفي أو اإلثبات. ,اونحوىوالواحد 

ومن ذلك: حديث وفد عبد  ,وقد جاء ىذا األسموب كثيرا في النصوص الشرعية
القيس, ففي بعض رواياتو: "آمركم باإليمان باهلل وحده, قال: أتدرون ما اإليمان باهلل 

ال إلو إال اهلل, وأن محمدا رسول  وحده؟ قالوا: اهلل ورسولو أعمم, قال: شيادة أن

                                 
 .ٖٕٓ/ٛ :( التحرير والتنوير, ابن عاشورٔ)
(, ومسمم, ٕٚٙٙالبخاري, صحيح البخاري, كتاب االستئذان, باب من أجاب بمبيك وسعديك ) ( رواهٕ)

صحيح مسمم, كتاب اإليمان, باب من لقي اهلل باإليمان وىو غير شاك فيو دخل الجنة وحرم عمى 
 (.ٖٓ) :النار
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 .(ٔ)اهلل..."
 :فمعنى ىذه اآلية ,[ٔ]اإلخالص: يل ىل مل خل: ومن ذلك قولو تعالى

 :م(ٜٚ٘ٔ/ هٖٙٚٔ)تيقول السعدي  ,أن اهلل متفرد بكل كمال وال مثيل لو وال شبيو
"األحد يعني: الذي تفرَّد بكل كمال, ومجد وجالل, وجمال وحمد, وحكمة, ورحمة, 

فميس لو مثيل وال نظير, وال مناسب بوجو من الوجوه. فيو  ,وغيرىا من صفات الكمال
األحد في حياتو وقيوميتو, وعممو وقدرتو, وعظمتو وجاللو, وجمالو وحمده, وحكمتو 
ورحمتو, وغيرىا من صفاتو, موصوف بغاية الكمال ونيايتو, من كل صفة من ىذه 

 .(ٕ)الصفات"
 حل جل مك لك  خك حك جكومما يدخل في ذلك قولو تعالى: 

وقولو  ,[ٕٙ]الكيف: لك خك حك  جك مقوقولو تعالى:  ,[ٕٙ]الجن:

 حن جن يموقولو تعالى:  ,[ٕٕ]النحل: مل يك ىكتعالى: 

 . وغيرىا من اآليات ,[ٗ]الصافات:
ومعنى ذلك أن يكون تركيب الكالم متضمنا  ,الشرط الترغيبي المسلك الثامن:
 .(ٖ)لشرط فيو حث وترغيب

كنت " قال: حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنيمامثمة ىذا المسمك أومن 
يوما فقال: "يا غالم! إني أعممك كممات: احفظ اهلل يحفظك, احفظ اهلل  خمف النبي 

ذا استعنت تجده تجاىك, إذا سألت فاسأل   .(ٗ)"فاستعن باهللاهلل, وا 
                                 

ومسمم, صحيح (, ٖ٘( رواه البخاري, صحيح البخاري, كتاب اإليمان, باب أداء الخمس من اإليمان )ٔ)
 (.ٚٔ) , كتاب اإليمان, باب األمر باإليمان باهلل ورسولو وشرائع الدين, والدعاء إليو.مسمم

 .ٜٕٔ: بيجة قموب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار, السعدي (ٕ)
 .ٕٓٗ :نظر: داللة األلفاظ عمى المعاني عند األصوليين, محمود توفيق سعدي( ٖ)
 (, وقال: حسن صحيح, وصححو ابن رجب وغيره. ٕٙٔ٘(, والترمذي )ٖٕٓٛحمد )( رواه أٗ)
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م(: "أمر بإفراد اهلل عز وجل بالسؤال ونيى ٖٜٖٔ-هٜ٘ٚيقول ابن رجب )ت:
 .(ٔ)عن سؤال غيره من الخمق, وقد أمر اهلل تعالى بسؤالو"

بيان داللة الحديث :"قولو: "إذا سألت  م(ٔٓٗٔ/ هٗٓٛ)ت يقول ابن الممقنو 
أي: وحد اهلل  ,[ٕٖ]النساء:  مث هت مت خت فاسأل اهلل" ىو كقولو تعالى:

 .(ٕ)في السؤال, فإن خزائن الوجود بيده وأزمتيا إليو, ال معطي وال مانع سواه"
أن يكون تركيب  :ومعنى ذلك ,كل الخمق نفي األمر عن المسلك التاسع:

 .الكالم متضمنا لنفي األمر عن أن يكون أحد من الخمق مستحقا لو أو قادرا عميو
في وصية ابن عباس: "واعمم أن األمة لو اجتمعت  مثمة ذلك قولو ومن أ

ن اجتمعوا عمى أن  عمى أن ينفعوك بشيء, لم ينفعوك إال بشيء قد كتبو اهلل لك, وا 
 .(ٖ)يضروك بشيء, لم يضروك إال بشيء قد كتبو اهلل عميك"

فيذا الحديث يدل عمى أنو ال أحد يتحكم في الكون وتقديره إال اهلل سبحانو 
 حك جك مق حق  مف خف حف جفمثل قولو تعالى: ي الداللة ففيو  ,وتعالى

, فالمعنى (ٗ)[ٚٔ]األنعام:  حم  جم هل مل خل حل جل مك لكخك
 اإلجمالي لآلية إثبات أنو ال يتحكم في الكون بالنفع والضر إال اهلل تعالى.

"لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد, ألمرت المرأة أن تسجد  :ومن ذلك قولو 
 .(٘)لزوجيا"

                                 
 .ٛٚ :البن عباس, ابن رجب ( نور االقتباس في مشكاة وصية النبي ٔ)
 .ٖٕ٘ :( المعين عمى تفيم األربعين, ابن الممقنٕ)
 ( سبق تخريجو قبل قميل.ٖ)
 .ٕٗ٘ :نظر: المعين في تفيم األربعين, ابن الممقني( ٗ)
( بمفظ آخر , وصححو األلباني في إرواء ٕٖٙٙ(؛ و أبو داود )ٕٖ٘٘(؛ والترمذي )ٕٖٓٚ( رواه أحمد )٘)

 .ٗ٘/ٚالغميل 
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عالى ال يجوز يدل عمى أن السجود في دين اإلسالم خاص باهلل تفيذا الحديث 
 يقول المظيري ,ى خاصية من خصائص اهلل التشريعيةفيو يدل عم ,ن يكون لغيره أبداأ

في بيان معنى الحديث :"ال يجوز ألحد أن يسجد لغير اهلل,  م(ٓٔٛٔ/ هٕٕ٘ٔ)ت
نما ذكر ىذا الحديث  ,وجياولو جاز أن يسجد أحد لغير اهلل ألمرت المرأة أن تسجد لز  وا 

 .(ٔ)لبيان أنو ال يجوز السجود لغير اهلل"
: "إن اهلل ينياكم أن تحمفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فميحمف ومن ذلك قولو 

ال فميصمت" , فيذا الحديث يدل عمى أن الحمف في اإلسالم ال يكون إال باهلل (ٕ)باهلل, وا 
 الخمق.تعالى, فيو خاص بو دون غيره من 

فإذا كان  ,وىذا كثير في القرآن ,ربط األمر بإذن اهلل ومشيئتوالمسلك العاشر: 
 .تو فيذا يدل داللة قاطعة بأنو خاص باهلل تعالىئياألمر ال يقع إال بإذن اهلل ومش

 مح جح :كقولو تعالى ,ومن أشير ما جاء فيو ىذا األسموب قضية الشفاعة

 .[ٕ٘٘]البقرة: خس حس جس مخ جخ

 رث يت ىت نت مت زت رت يب: في ذلك قولو تعالى ومما جاء

 ىث نث مث  زث رث يت ىتوقولو تعالى:  ,[ٕٓٔ]البقرة: زث

 زي: وقولو تعالى ,[ٜٕٗ]البقرة: لك اك يق ىق يفىف يث

 ام يل ىل مل يك  ىك مك: وقولو تعالى ,[ٕٔ٘]البقرة: ني مي

 خم حم جم يل ىل مل خلوقولو تعالى:  ,[٘ٗٔ:آل عمران] مم

                                 
 .ٛٛ/ٗ :( المفاتيح في شرح المصابيح, المظيرئ)
( رواه البخاري, صحيح البخاري, كتاب األدب, باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوال أو جاىال ٕ)

(ٙٔٓٛ.) 
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 يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئوقولو تعالى:  ,[ٙٙٔ]آل عمران:

 ,[ٔٔ]التغابن: يه ىه مه جه  ين ىن منلو تعالى:  وقو ,[ٓٓٔ]يونس:

وغيرىا من اآليات الكثيرة التي  ,[ٖ٘]النحل: حم جم هل  مل خل حلوقولو تعالى: 
  .فيد تعميق األمور عمى إذن اهلل ومشيئتوت

فعل  لكف ,أو شرك وتوحيد مى الفعل بأنو عبادةالحكم عالمسلك الحادي عشر: 
هلل فإن ذلك يدل عمى أنو خاص با ,أو توحيد حكمت عميو النصوص الشرعية بأنو عبادة

؛ ألن من المعموم بالضرورة من دين اإلسالم بأنو ال تعالى ال يجوز أن يصرف لغيره
 .يعبد إال ااهلل

, وكذلك الحال في كل (ٔ), قال: "إن الدعاء ىو العبادة "ومن أمثمة ذلك قولو 
لمشيورة , كالصالة والزكاة والصيام والحج , فمجرد ثبوت كونيا عبادة يدل العبادات ا

 بالضرورة عمى أنيا خاصة باهلل تعالى. 
وكذلك كل فعل حكمت عميو النصوص الشرعية بأنو شرك باهلل تعالى أو 

تعالى فإن ذلك يدل عمى أن اهلل أو رتبت عميو العقوبات المتعمقة بالشرك, مضاىاة لو 
 .ن يشركو فيو أحد من الخمقال يجوز أ ,ومتفرد ب

: "من حمف بغير اهلل فقد وأمثمة ىذا المسمك كثيرة, ومن أمثمتو المشيورة قولو 
 .(ٕ)كفر أو أشرك"

 ياظير من خالل العرض السابق أن كثيرا من الخصائص اإلليية جاء إثباتف
فاختصاص اهلل تعالى بالعمم المطمق جاء بعدد من  ,عمى القصربدالالت متعددة 

                                 
 (. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. ٜٜٕٙ, والترمذي )(ٖٙٛٛٔ)إلمام أحمد ( رواه أ)
(, ٖٛ٘ٗ(. وابن حبان في صحيحو )ٖ٘٘ٔ(, والترمذي )ٕٖٔ٘, وأبو داود )(ٕٚٓٙ)( رواه اإلمام أحمد ٕ)

 وقال الترمذي: ىذا حديث حسن.
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األساليب وكذلك الحال في اختصاص اهلل بالممك المطمق والنصر المطمق وغيرىا من 
 .الخصائص

 .ل االستعراض السابق مع اختصارهتظير إال من خالوىذه نتيجة ميمة لم 
وظيور مثل ىذا التنوع في األساليب يكشف عن اىتمام النصوص الشرعية 

 بالخصائص اإلليية وتركيزىا الشديد عمى غرسيا في نفوس المسممين. 
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 :املبحث الثاىي
 اجلواب عً اإلشكاالت املتوٍه ورودٍا 

 عمى داللة اليصوص عمى اخلصائص اإلهلية
سبق الكالم في المبحث السابق عن مسالك النصوص الشرعية في داللتيا عمى 

أن ما ثبت كونو من الخصائص اإلليية ال يجوز  :ومقتضى ذلك ,اإللييةالخصائص 
ولكن جاء في  عدد من النصوص إثبات قدر من األمور  ,نسبتو إلى غير اهلل تعالى

 .خصوصيتيا باهلل إلى المخموقات تبتالتي ث
ك ما جاء في ومن ذل ,من خمسة عشر أمرافي أكثر  وقد جاء ىذا الصنيع

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ :كقولو تعالى ,الخمق

]آل  يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت

 حج مث هت مت ختكما في قولو تعالى:  ,اء في الرزقوما ج ,[ٜٗعمران:

وما  ,[٘]النساء: خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج

 جن مم خم حم جم هل  مل خلكما في قولو تعالى:  ,في اإلماتة جاء

كما في قولو تعالى:  ,لنفع والضروما جاء في ا ,[ٔٔ]السجدة: من خن حن

جل  مك لك خك حك جك مق حق  :وما جاء  ,[ٔٔ]النساء

 ىف يث ىث نث مث  زث رث يتكما في قولو تعالى:  ,في كشف الضر

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لكاك يق ىق يف

  .وغير ذلك كثير ,[ٖٗٔ]األعراف: زن
 :يح عن هذا اإلشكال يتحصل بطريقينوالجواب الصح

من خصائص اهلل  ما مرأوذلك بأن يبين بأن إثبات  ،األول: الطريق اإلجمالي
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 ,ن جيات النسبة في األفعال مختمفةوذلك أ ,ى ال يعني عدم نسبتو إلى المخموقتعال
المخموق باعتبار ما يميق وينسب إلى  ,ى اهلل تعالى باعتبار ما يميق بوفينسب الفعل إل

 .بو
سب إليو عمى جية النسبة نتإلى المخموق أن  ومن أىم مصححات نسبة األفعال

و النفع أو الضر أو الرزق مثال تنسب أو اإلماتة أفالخمق  ,ة أو التقييديلسببالمغوية أو ا
ل عمى أنو سبب فيو ال مستقأو  ,عل لذلك األمر ال خالق لوإلى المخموق عمى أنو فا

 .ممكا مقيدا ال مستقال وال مطمقاأو عمى أنو يممكو  ,بو
ثبت كونو ى عمييا نسبة ما نبت الثالث من أىم المصححات التي تفيذه الجيا

 .خاصا باهلل إلى المخموق
 ,و خاص باهلل تعالىومنو تعمم أن ما نسب إلى المخموق ليس في الحقيقة ما ى

نما ىو خاص بالمخموق نفي عن والم ,هلل تعالى ليس ىو المثبت لممخموقفالمثبت  ,وا 
الخمق المثبت لبعض فالخمق الخاص باهلل تعالى ليس ىو  ,المخموق ليس ىو المثبت لو

واليداية  ,والنصر الخاص باهلل تعالى ليس ىو النصر المثبت لبعض الخمق ,البشر
ثبات  ,ليست ىي اليداية المثبتة لممخموقالخاصة باهلل  فمم يقع في تمك األفعال نفي وا 

نما وقع النفي واإلثبات عمى جيات متعددة ,وجية واحدةعمى محل واحد  وموجب  ,وا 
 مييا مختمفة في طبيعتيا وأحكاميا.األفعال إلى فاعذلك أن نسبة 

: "اهلل سبحانو م(ٕٖٛٔ/ هٕٛٚ)ت لى ىذا المعنى يقول ابن تيميةفي اإلشارة إ
ثباتو تناقض ولكن المنفي غير  ...وتعالى ال ينفي شيئا ويثبتو إذ الجمع بين نفيو وا 

 المثبت فالذي ينفيو في موضع ليس ىو الذي يثبتو في موضع آخر.
ولكن ىؤالء الضالل يجعمون المنفي عين المثبت فيكون ما يضاف إلى الرب 

 :وليذا قالوا ,سبحانو و تعالى بطريق التوحيد يضاف إلى غيره بطريق السبب والحكمة
هلل تعالى فأشركوا في ربوبية ا ,إن كل ما يطمب من اهلل يطمب من غيره بيذا الطريق
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ا ما يضاف إلى المخموق يضاف إليو تعالى عمو جعبادتو حيث وفي دعاء اهلل تعالى و 
يطمب منو , و فصار حقيقة قوليم أن المخموق تضاف إليو مفعوالت اهلل تعالى كميا

ولم يعمم ىؤالء الجيال أن  ,مقدورات الرب كميا لما في الخمق من السبب و الحكمة
فال  بل تأثيره متوقف عمى سبب آخر ولو موانع و حينئذ ,السبب ال يستقل بالتأثير

 .(ٔ)يجوز تخصيصو باإلضافة إليو و إن كان سببا"
بين المعنى الصحيح في كل فعل من تمك يوذلك بأن  ،الثاني: الطريق التفصيلي

وتتبع  ,ومع ذلك نسبت إلى المخموق ,األفعال التي نسبت إلى اهلل عمى أنيا خاصة بو
  الكالم :ين يتضح بيما مثالولكن سنقتصر عمى  ,ذلك مما يطول بو المقام
 كما في قولو تعالى: ,إثبات النصر والتأييد لبعض المخموقاتالمثال األول: 

ىن نن من زن رن مم  :وقد أثبتت النصوص  ,[ٕٚ]األنفال
 .بأن النصر ال يكون إال من عند اهلل كما سبق بيانو

؛ ألن النصر المثبت لممخموقين ليس ىو النصر الخاص ولكن ىذا ليس مشكال
نما ىو نصر متعمق باألسباب ومقيد بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ,باهلل تعالى  ,وا 

نما ىو مقيد بما  ,فالمخموق ال يستقل بالنصر وال يستطيع أن يأتي بو في كل حال وا 
 .حال معين وزمان معين ومكان معينيخمقو اهلل من األسباب ومقيد ب

 يل ىل مل  يكوفي بيان ىذا المعنى يقول ابن تيمية: "أما قولو تعالى: 

لمنفي في ىذه اآلية عن غير اهلل لم يثبتو افيذا النصر  ,[ٕٙٔ]آل عمران: مم ام
 ىن نن من زن رن مموالذي ذكره في قولو:  ,اهلل لغيره قط

ال يحصل بمجرد ىذا إن لم يحدث اهلل ما  فالنصر ...ليس ىذا ىو ذاك [,ٕٚ]األنفال:
 ,بو ينتصر المؤمنون؛ وذلك ألن المقاتل من المالئكة والبشر غاية قدرتو حركة نفسو

 يتولد عن ذلك فيو ال يستقل بو...وأما ما 

                                 
 .ٕ٘ٗ/ٔ :( تمخيص كتاب االستغاثة, ابن تيميةٔ)
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]آل  مم ام يل ىل مل  يكر الذي قال اهلل تعالى فيو: النصف
 ,يقدر عميو إال اهلل تعالى ال يقدر عميو ممك مقرب وال نبي مرسل وال[, ٕٙٔعمران:

 .(ٔ)"ال موجب لو إال مشيئة اهلل تعالىليس في الموجودات سبب يحصل بو ىذا النصر و 
فيي باقية دائمة  ,كالجنة والنار ,إثبات البقاء والدوام لبعض الخمقالمثال الثاني: 

وىذا األمر من  ,وىذا يعارض تفرد اهلل تعالى بكونو اآلخر الذي ليس بعده شيء ,أبدية
 أظير خصائص اهلل تعالى.

وليس فيو أن بعض المخموقات متصف بشيء  ,ولكن ىذا األمر ليس مشكال
 ,من خصائص اهلل؛ ألن مجرد استمرار الوجود إلى غير نياية ليس ىو خاصية الربوبية

نما خاصيتيا اجتماع األولية واآلخرية فمو  ,فاهلل تعالى ال أول لوجوده وال آخر لوجوده ,وا 
 جد ىذا الوصف في مخموق لكان متصفا بشيء من الربوبية. وُ 

ثم إن الذي من خصائص الربوبية ىو البقاء المصاحب لؤلزلية وليس مجرد 
وفي التنبيو عمى ىذا المعنى وِذْكر الفرق بين بقاء اهلل وبقاء بعض المخموقات  ,البقاء

يقول قوام السنة األصفياني: "قيل معنى الباقي: الدائم الموصوف بالبقاء الذي ال 
يستولي عميو الفناء, وليست صفة بقائو ودوامو كبقاء الجنة والنار ودواميما, وذلك أن 

جنة والنار أبدي غير أزلي, فاألزلي ما لم يزل واألبدي ما ال بقاءه أبدي أزلي, وبقاء ال
 .(ٕ)يزال, والجنة والنار كائنتان بعد أن لم تكونا"

نما  ,ال يزول أبدا يامن الجنة والنار باق امعين يئاثم إنو ال دليل عمى أن ثم ش وا 
تجدد وىذا البقاء يمكن أن يتصور ب ,غاية ما في النصوص أنيا دار باقية عمى أىميا

وكل مكون من  ا,فالجنة مكونة من مكونات كثيرة جدا ال حصر لي ؛أفراد ما فييا
وكذلك الحال في  ,فال وجود لشيء معين منيا باق إلى األبد ,مكوناتيا يتجدد في نفسو

 النار. 
  

                                 
 .ٖٖٗ-ٜٕٗ/ٔ :ابن تيمية ( تمخيص كتاب االستغاثة,ٔ)
 . ٕٛٔ/ٔ :( الحجة في بيان المحجة, قوام السنة األصفيانيٕ)
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 امةاخل
هلل الذي يسر بمنو وكرمو إتمام ىذا البحث, الذي أسأل اهلل تعالى أن  الحمد

 يجعمو نافعا مباركا, وقد انتييت فيو إلى عدد من النتائج والتوصيات, من أىميا:
أن الشريعة لم تعتمد نوعا واحدا من الدالئل في إثبات خصائص األمر األول: 

نما اعتمدت مسالك متنوعة في أساليبيا ومعانييا ,اهلل تعالى  .وا 
متعددة اىتمت بالمسالك الشرعية الدالة عمى  اأن ثمة عموماألمر الثاني: 

براز ما تضمنتو من دالئل ,الخصائص اإلليية  .فال بد من االىتمام بتمك العموم وا 
اهلل  من أىم ما يحتاجو ىذا الموضوع إفراد كل نوع من خصائص: ثالثاألمر ال

فتفرد الخصائص في الربوبية والصفات بدراسة  ,اصة عن مسالكو الدالليةبدراسة خ
 .خاصة وكذلك الحال في الخصائص في توحيد األلوىية

يحسن أن تعقد الدراسات العممية الموسعة في بيان أثر داللة : األمر الرابع
 .دد من المسائلوليذه الداللة آثار واسعة في ع ,الحصر والقصر في مسائل العقيدة

تميزت بعض التفاسير بإبراز الدالالت النقمية عمى الخصائص : األمر الخامس
فمن أىم ما ينبغي أن تفرد تمك التفاسير بدراسات خاصة لجمع ما فييا من  ,اإلليية

ومن أىم تمك التفاسير: البحر المحيط ألبي  ,مادة عممية نافعة في ىذه الموضوع الميم
 والتحرير والتنوير لمطاىر بن عاشور ,م(ٖٗٗٔ/ ه٘ٗٚ)ت حيان األندلسي

وأضواء  ,م(ٗ٘ٛٔ/ هٕٓٚٔ)ت وروح المعاني لؤللوسي ,م(ٖٜٚٔ/ هٖٜٖٔ)ت
 .م(ٜٗٚٔ/ هٖٜٖٔ)ت لؤلمين الشنقيطي ,البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
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 قائنة املراجع
 .بيروت ,دار إحياء التراث العربي ألبي السعود, ,إرشاد العقل السميم .ٔ
دار  لمحمد األمين الشنقيطي, ,أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .ٕ

 ىـ.٘ٔٗٔ ,بيروت ,الفكر
دار إحياء  ,محمد المرعشمي تح: لمبيضاوي, ,أنوار التنزيل وأسرار التأويل .ٖ

 .ىـٛٔٗٔ ,ٔط ,التراث العربي
دار  ,تح: محمد عبد المنعم خفاجيلمقزويني,  ,اإليضاح في عموم البالغة .ٗ

 .ٖط ,الجيل
 ,تح: مجموعة من الباحثينلمزركشي,  ,الفقو البحر المحيط في أصول .٘

 ه.ٗٔٗٔ ,ٔط ,دار الكتبي
دار  ,تح: صدقي محمد جميلألبي حيان,  ,البحر المحيط في التفسير .ٙ

 .الفكر
لعبد  ,بيجة قموب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار .ٚ

 ,مكتبة الرشد ,ل الدرينيالرحمن السعدي, تح: عبد الكريم بن رسمي آ
 ه.ٕٓٗٔ

 ,ٔط ,تح: مجدي باسموم ألبي منصور الماتريدي, ,تأويالت أىل السنة .ٛ
 م.ٕ٘ٓٓ

 ,لمنشر والتوزيع الدار التونسيةلمطاىر بن عاشور,  ,التحرير والتنوير .ٜ
 تونس.

 ,ٕط ,دار طيبة ,سالمةالي تح: سامالبن كثير,  ,تفسير القرآن العظيم .ٓٔ
 ىـ.ٕٓٗٔ

 .هٕٓٗٔ ,ٖط ,دار إحياء التراث العربيلمرازي,  ,التفسير الكبير .ٔٔ
تح: محمد بن عمي عجال أبو عبد البن تيمية,  ,تمخيص كتاب االستغاثة .ٕٔ

 .هٚٔٗٔ ,ٔط ,دار الغرباء ,الرحمن
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 ,دار الرسالة ,يحق: عبدالرحمن المو لمسعدي, تحقيق ,تيسير الكريم الرحمن .ٖٔ
 .ىـٕٓٗٔ ,ٔط

دار  ,تح: عبداهلل التركيلمطبري,  ,جامع البيان عن تأويل آي القرآن .ٗٔ
 ه. ٕٕٗٔ ,ٔط ,ىجر

تح: محمد المدخمي لقوام السنة األصبياني,  ,الحجة في بيان المحجة .٘ٔ
 .ىـٜٔٗٔ ,ٕط ,دار الراية ,وآخر

تح: أحمد محمد لمسمين الحمبي,  ,الدر المصون في عموم الكتاب المكنون .ٙٔ
 . دار القمم ,الخراط

تح: محمد رشاد سالم, طبع جامعة البن تيمية, درء تعارض العقل والنقل,  .ٚٔ
 ه.ٖٓٗٔ-ٔاإلمام محمد بن سعود, ط

مكتبة لمحمود توفيق سعد,  ,داللة األلفاظ عمى المعاني عند األصوليين .ٛٔ
 م.ٕٔٔٓ ,ٔط ,وىبة

 ,ٔط ,دار الكتب العممية ,تح: عمي عطيةلؤللوسي,  ,روح المعاني .ٜٔ
 .ىـ٘ٔٗٔ

 ,دار الكتب العممية ,تح: إميل بديع يعقوبالبن يعيش,  ,لشرح المفص .ٕٓ
 ه.ٕٕٗٔ ,ٔط

شركة الطباعة  ,تح: طو عبد الرؤوف سعدلمقرافي,  ,صولشرح تنقيح الف .ٕٔ
 ه. ٖٜٖٔ ,ٔط ,الفنية

 .دار إحياء التراث ,الرزاق الميدي تح: عبدلمزمخشري,  ,الكشاف .ٕٕ
 .ىـٜٜٖٔ ,ٔط ,دار الفكرلمخازن,  ,لباب التأويل في معاني التنزيل .ٖٕ
جمع عبد الرحمن بن قاسم, جامعة اإلمام  البن تيمية, ,مجموع الفتاوى .ٕٗ

 ه.ٛٔٗٔ-بن سعودامحمد 
تح: عبد السالم البن عطية,  ,المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .ٕ٘

 ه. ٕٕٗٔ ,ٔط ,دار الكتب العممية ,عبد الشافي محمد
تح: عبد الحميد ىنداوي, دار الكتب البن سيده, المحكم والمحيط األعظم,  .ٕٙ

 م.ٕٓٓٓ-هٕٔٗٔ, ٔالعممية, بيروت, ط
 ,دار النفائس ,تح: مروان الشعارلمنسفي,  ,مدارك التنزيل وحقائق التأويل .ٕٚ
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 .مٕ٘ٓٓ ,ٔط
, تح: عبد السالم ىارون, دار الفكرالبن فارس, , معجم مقاييس المغة .ٕٛ

 ه.ٜٜٖٔ
 ,تح: دغش بن شبيب العجميالبن الممقن,  ,المعين عمى تفيم األربعين .ٜٕ

 ه.ٖٖٗٔ ,ٔط ,دار أىل األثر
تح: مجموعة من لمقاضي عبد الجبار,  ,المغني في أبواب العدل والتوحيد .ٖٓ

  .بدون بيان النشر ,الدارسين
 ,تح: لجنة مختصة من المحققينلممظيري,  ,المفاتيح في شرح المصابيح .ٖٔ

 .هٖٖٗٔ ,ٔط ,دار النوادر
تح: محمد رشاد سالم, طبع جامعة البن تيمية, لنبوية, منياج السنة ا .ٕٖ

 ى.ٙٓٗٔ-ٔاإلمام محمد, ط
دار أضواء  ,تح: عبد العزيز بن صالح الطويانالبن تيمية,  ,النبوات .ٖٖ

 .هٕٓٗٔ ,ٔط ,السمف
تح: عبد الرزاق غالب لمبقاعي,  ,نظم الدرر في نظم اآليات والسور .ٖٗ

 ه. ٕٓٗٔ ,ٔط ,دار الكتب ,الميدي
تح: لمكرجي القصاب,  ,الدالة عمى البيان في أنواع العموم واألحكامالنكت  .ٖ٘

 ه.ٕٗٗٔ,ٔط ,دار ابن القيم ,جماعة من المحققين
تح: البن رجب,  ,البن عباس نور االقتباس في مشكاة وصية النبي  .ٖٙ

 ه.ٗٔٗٔ ,ٖط ,دار البشائر ,محمد بن ناصر العجمي
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