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الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

َّ
ملخ�ص البحث
حممد وآله الطاهري��ن ،ال جر َم َّ
أن
احلم��د هلل ّ
رب العاملني ،والصالة والس�لام عىل َّ

مركزا للعلوم الدين َّية عند
احل ّلة الفيحاء قد أنجبت العلامء الكبار ومازالت ،وإنهَّ ا كانت ً
اإلمامي��ة وتيارا لطالب العلوم الدينية أيام العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ (ت  726هـ) ،ترفد اإلس�لام
َّ
ً

العلمي حتَّى عرصنا
بالدعاة إليه وباملبلغني بفقه أهل البيت ،وهي مستمرة بالعطاء
ّ

حتول��ت األنظ��ار إىل حوزة النج��ف األرشف ،فهذا أح��د أبنائها األبرار
احل��ارض ،وإن َّ
العلاَّ مة الس��يد مس��لم ِ
احلليِّ ّ الذي درس ع�لى يد أعاظم علامء ح��وزة النجف املحدثني
ِّ
اخلوئي (ت 1411هـ)،
وزامل أبرز مراجعها وعلامئها الس ِّيد
ّ

ِ
كبريا يف العلوم الدين َّية إلاَّ أنَّه يعاين اإلمهال ومن
ترك لنا الس�� ِّيد مسلم احلليِّ ّ  إر ًثا ً

إرث��ه كتاب��ه الكبري (الق��رآن والعقيدة) الذي تناول فيه مس��ائل عدي��دة حول القرآن
الكري��م يف العقي��دة واألصول والفقه ،وفيه ق��ام بالدفاع عن الق��رآن الكريم برد أقوال
املتكلمني من الفرق اإلسالم َّية املخالفة لعقيدة أهل البيت.

الكالمي
تناول البحث أهم املسائل العقدية والتي ناقشها والتي بدا فيها منهجه
ّ

األول:
واضح��ا جل ًيا ،فجاء بحثنا من مقدِّ مة ومتهيد ومبحث�ين وخامتة ،نينَّا يف املبحث َّ
ً
األول :يف مس��الة
مس��أ َلتَي اإلي�مان وفاعل الكبرية ،وض��م هذا املبح��ث مطلبني ،كان َّ

واصطالحا،
األول :ب ّينَّا فيه الفرق بني (اإلسالم) و(اإليامن) لغ ًة
ً
وتفرع فرعنيَّ ،
اإليامنَّ ،
والفرع الثاين :ذكرنا فيه أقوال املتك ِّلمني ور ّد الس�� ِّيد عليها ،أ َّما الثاين :فتناول مس��ألة
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

فاعل الكبرية ور ّد الس ِّيد أقوال املتك ِّلمني فيها ،أ َّما املبحث الثاين فتناول مسألتَي خلق
األول عن مسألة خلق القرآن،
القرآن الكريم وإعجازه ،ف ُق ِّسم هذا املبحث إىل مطلبنيَّ ،

األول( :اخلل��ق) و(القرآن) لغ ًة واصطلاً حا،
وتف��رع هذا املطلب إىل فرعني :بينَّ الفرع َّ
َّ
وذكر الفرع الثاين :أقوال املتك ِّلمني ور ّد الس�� ِّيد عليها ،أ َّما املطلب الثاين فتناول مس��ألة
واصطالحا،
األول( :املعجزة) لغ ًة
ً
ّ
وتفرع هذا إىل فرعني ،ب�َّي�نَّ
إعج��از القرآن الكريمَّ ،
وتناول الثاين :نظرية الرصفة ور ّد الس ِّيد عليها.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
ّ  حممود عبد احل�سني عبد.د.م

Abstract
Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and
peace be upon Muhammad and his pure family. There is no
doubt that Hilla al-Fayhaa gave birth to the great scholars and
till.
now, It remains a center of religious science at Imamiyah
and a center for the students of religious sciences in the days of
Al-Allamma Al-Halli (D. 726 H.). Revetment Islam by preachers
and informers reference with the jurisprudence of Ahl Al-Bayt
(PBUT), and it continues with the scientific offer until nowadays,
and even the attention turned into (estate) Hawzah of Al-Najaf
Al-Ashref.
This is one of its righteous sons, Sayyid Musllim Al-Hilli, who
was studied by the greatest scholars of Najaf, modern scholars
and he accompanied by the most prominent scholars Sayid Al159

Khoei (D. 1411 H.), Sayid Musllim Al-Hilli has left us a great legacy
in the religious sciences.

َّ
العدد التاسع/املجلد الثالث/الثالثة
السنة
م2018 أيلول/هـ1440 حمرم احلرام
َّ

)حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة
ِ الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا
املنهج
ّ

However, he is suffering from negligence and his legacy (his)
great book (Al-Quran wall-Aqida), which dealt with many issues
about the Holy Quran in the doctrine, assets and jurisprudence.
He defended the Holy Quran by reciting the words of the speakers
from the Islamic sects that contradict the doctrine of Ahl al-Bayt
(PBUT). In this research, we dealt with the most revetment issues
which discussed by Sayyid Muslim Al-Hilli, in which his method
of speech seemed clear.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

مقدِّ مة البحث
حممد وآله الطاهري��ن ،ال جر َم َّ
أن
احلم��د هلل ّ
رب العاملني ،والصالة والس�لام عىل َّ

مركزا للعلوم الدين َّية عند
احل ّلة الفيحاء قد أنجبت العلامء الكبار ومازالت ،وإنهَّ ا كانت ً
اإلمامي��ة وتيارا لطالب العلوم الدينية أيام العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ (ت  726هـ) ،ترفد اإلس�لام
َّ
ً

العلمي حتَّى عرصنا
بالدعاة إليه وباملبلغني بفقه أهل البيت ،وهي مستمرة بالعطاء
ّ

حتول��ت األنظ��ار إىل حوزة النج��ف األرشف ،فهذا أح��د أبنائها األبرار
احل��ارض ،وإن َّ
العلاَّ مة الس��يد مس��لم ِ
احلليِّ ّ الذي درس ع�لى يد أعاظم علامء ح��وزة النجف املحدثني
ِّ
اخلوئي (ت 1411هـ)،
وزامل أبرز مراجعها وعلامئها الس ِّيد
ّ

ِ
كبريا يف العلوم الدين َّية إلاَّ أنَّه يعاين اإلمهال ومن
ترك لنا الس�� ِّيد مسلم احلليِّ ّ  إر ًثا ً

إرث��ه كتاب��ه الكبري (الق��رآن والعقيدة) الذي تناول فيه مس��ائل عدي��دة حول القرآن
الكري��م يف العقي��دة واألصول والفقه ،وفيه ق��ام بالدفاع عن الق��رآن الكريم برد أقوال
املتكلمني من الفرق اإلسالم َّية املخالفة لعقيدة أهل البيت.

الكالمي
تناول البحث أهم املسائل العقدية والتي ناقشها والتي بدا فيها منهجه
ّ

األول:
واضح��ا جل ًيا ،فجاء بحثنا من مقدِّ مة ومتهيد ومبحث�ين وخامتة ،نينَّا يف املبحث َّ
ً
األول :يف مس��الة
مس��أ َلتَي اإلي�مان وفاعل الكبرية ،وض��م هذا املبح��ث مطلبني ،كان َّ

واصطالحا،
األول :ب ّينَّا فيه الفرق بني (اإلسالم) و(اإليامن) لغ ًة
ً
وتفرع فرعنيَّ ،
اإليامنَّ ،
والفرع الثاين :ذكرنا فيه أقوال املتك ِّلمني ور ّد الس�� ِّيد عليها ،أ َّما الثاين :فتناول مس��ألة
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

فاعل الكبرية ور ّد الس ِّيد أقوال املتك ِّلمني فيها ،أ َّما املبحث الثاين فتناول مسألتَي خلق
األول عن مسألة خلق القرآن،
القرآن الكريم وإعجازه ،ف ُق ِّسم هذا املبحث إىل مطلبنيَّ ،

األول( :اخلل��ق) و(القرآن) لغ ًة واصطلاً حا،
وتف��رع هذا املطلب إىل فرعني :بينَّ الفرع َّ
َّ
وذكر الفرع الثاين :أقوال املتك ِّلمني ور ّد الس�� ِّيد عليها ،أ َّما املطلب الثاين فتناول مس��ألة
واصطالحا،
األول( :املعجزة) لغ ًة
ً
ّ
وتفرع هذا إىل فرعني ،ب�َّي�نَّ
إعج��از القرآن الكريمَّ ،
بأه��م النتائج التي
وتن��اول الث��اين :نظرية الرصفة ور ّد الس�� ِّيد عليه��ا ،وختمنا بحثنا
ِّ

توصلنا هلا.
َّ

واهلل املستعان ،وإليه القصد ،وعليه الثواب.
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

التمهيد
مهمني:
ارتأينا قبل الدخول يف غور البحث لزوم بيان جانبني َّ
األول :بيان معاين كلمتي (املنهج) ،و(علم الكالم) يف اللغة واالصطالح.
َّ
الثاين :تعريف موجز بحياة العلاَّ مة السيد مسلم ِ
احلليِّ ّ .
ِّ

اجلان��ب األول :املعن��ى اللغ��وي واالصطالح��ي لكلمتَ��ي (املنه��ج) و(علم
الكالم)
املنهج لغ ًة

الطريق َس َلكتُه ،طريق نهَ ُج :واسع واضح ،ونهَ َ َج
جت
َ
ٌّ
مشتق من الفعل نهَ َ َج ،يقال نهَ َ ُ
وضحه ،واملنهاج :الطريق الواضح،
األمر و َأهنَ َج -لغتان -أي :وضح ،و َمن َْه َج الطريقَّ :
َ
واضحا ب ِّينًا ،كأهنج الطريق :إذا وضح واس��تبان ،وهنج
واس��تنهج الطريق :صار نهَ ِ ًجا،
ً
أيضا ،ومجع منهج
يل األمر أوضحه ،وهو مس��تقيم املنهاج ،واملنهاج ،واملنهج  :الطريق ً
ِ
رِ
ِ
ِ
اجا﴾ (س��ورة املائدة  :من اآلية
ش َع ًة َومن َْه ً
مناه��ج  ،قال اهلل تعاىل﴿ :لك ٍُّل َج َع ْلنَا منك ُْم ْ

.)1()48

اصطالحا
املنهج
ً

ٍ
معان اصطالح َّية تتقارب يف املعنى ،وإن اختلفت
اللغوي خرجت
ومن هذا املعنى
ّ

يف املبن��ى والصياغة ،ومن هذه املعاين تعريف د .حامد طاهر له بأنَّه« :جمموعة خطوات
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

ٍ
()2
حممد له
متتالي��ة ت��ؤ ِّدي بالباحث إىل هدف حم��دَّ د»  ،وكذلك تعريف د .عب��د اللطيف َّ
بأنَّ��ه« :خطوات منتظمة يتَّبعها الباحث يف معاجلة املوضوعات التي يقوم بدراس��تها إىل

()3
عيل جواد الطاهر قائلاً « :املنهج يف أبس��ط
أن يص��ل إىل نتيج��ة مع َّينة»  ،وخيت�صره دّ .

تعريفاته وأشملها طريقة يصل هبا إنسان إىل حقيقة»(.)4

ومن هذه التعريفات املتقاربة السابقة يتَّضح َّ
أن املنهج :هو الطريقة أو الوسيلة التي

يتَّبعها الباحث لبلوغ النتيجة أو اهلدف الذي يريد.

الكالم لغ ًة

هو اسم جنس يقع عىل القليل والكثري ،والكالم والكلم مجع كلمة ،والك َِل َمة :لغة
ِ
يت :املنطيق(.)5
حجاز َّية ،والك ْل َمة :متيم َّية ،والكلام ّ

اصطالحا
الكالم
ً

هو العلم بالقواعد الرشع َّية واالعتقاد َّية املكتسب من أد َّلتها اليقين َّية(.)6

سمي بذلك؛ َّ
ألن أشهر االختالفات فيه كانت مسألة كالم اهلل تعاىل أنَّه قديم
وقيل ِّ

أو حادث.

ومن التعريفات الس��ابقة مجي ًعا يتَّضح َّ
الكالمي :هو الطريقة التي يتَّبعها
أن املنه��ج
ّ

املتكلم يف إثبات أو إبطال املسائل االعتقاد َّية التي يريد.

حل ِّل ّي
اجلانب الثاين :ترجمة خمت�صرة حلياة ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
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احلليِّ النجفي ،ولِد يف ِ
ِ
احل َّلة سنة
هو آية اهلل الس�� ِّيد مسلم ابن الس ِّيد محود
ّ
ّ
احلس��يني ّ

1330هـ1912/م  ،وبعد دراس��ته املقدِّ مات ،سافر إىل النجف األرشف ودرس عىل
()7

يد أكابر علامئها مرحلتَي السطوح والبحث اخلارج ،ومنهم:
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

األصفهاين (1350-1282هـ).
1.1الس ِّيد أبو احلسن
ّ
احلاممي (1345-1276هـ).
2.2الس ِّيد حسني
ّ

العراقي (1361-1278هـ).
3.3آغا ضياء الدين
ّ

البالغي (1352-1284هـ).
حممد جواد
ّ
4.4الشيخ َّ
5.5الس ِّيد حمسن احلكيم (1397-1335هـ).

وغريه��م  ،وبع��د أن حص��ل عىل درج��ة االجتهاد والق��درة عىل اس��تنباط احلكم

الرشع��ي عىل يد هؤالء املراجع العظام ،قام بالتدريس يف احلوزة العلم َّية ،وأكثر ما كان
ّ

املهمة يف
يدرس (رشح التجريد ،ومنظومة
ّ
الس��بزواري) ،وقام بتأليف عدد من الكتب َّ
ِّ
عدد من املجاالت ،منها:

1.1األصول االعتقاد َّية يف اإلسالم 1383هـ.
2.2الرتكات 1951م.

3.3الصوم ،بجزأين.

4.4القرآن والعقيدة  ،أو آيات العقائد 1380هـ.
5.5امليزان الصحيح 1946م.

وله ديوان ش��عر وع��دد من املقاالت ومؤ َّلفات مازالت خمطوط��ة ،مل َتر النور بعد،

منها:

1.1بلوغ الغاية يف رشح الكفاية.
2.2العلم والعقيدة.
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3.3مناظرة املاد ِّيني.

وقد توفيِّ السيد مسلم ِ
احلليِّ ّ  سنة 1401هـ1980/م ،أو يف سنة 1981م(.)8
ِّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ

حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

املبحث الأ َّول
م�س�ألتا الإميان وفاعل الكبرية
وسنتناول يف هذا املبحث مط َل َبني:
األول  :مسألة اإليامن.
َّ
الثاين :مسألة فاعل الكبرية.

املطلب الأ َّول :م�س�ألة الإميان
اصطالحا ،-وقبل
اختلف متك ِّلمو الفرق اإلس�لام َّية يف معنى (اإلي�مان) رش ًعا-
ً
معرفة هذه األقوال ورد الس��يد مس��لم ِ
احلليِّ ّ عليها ،ال بدَّ أن نعرف الفرق بني (اإليامن)
ِّ
ِّ
و(اإلسالم)؛ لذا سيكون هذا املطلب عىل فرعني:

الفرع األول( :اإلسالم) و(اإليامن) يف اللغة واالصطالح

فاإلس�لام لغ ًة :من السلم والس�لام :االستسالم ،والسلم :املسامل ،فنقول :أنا سلم
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ملن ساملني ،والسالم :االسم من التسليم ،والسالم :اسم من أسامء اهلل احلسنى ،وأسلم:
أي دخل يف الس��لم ،وهو االستس�لام ،قال تعاىل﴿ :ا ْد ُخ ُلو ْا فيِ السِّ�� ْل ِم كَآ َّف ًة﴾ (س��ورة
البقرة ،جزء من اآلية  ،)208وأس��لم من اإلسالم ،وأسلم أمره إىل اهلل ،والتسليم :بذل
الرضا باحلكم ،واستسلم :انقاد ،واإلسالم واالستسالم :االنقياد(.)9
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

اإلي�مان لغ ًة :من آم��ن ،وأصلها أأمن هبمزتني ولينت الثاني��ة ،واإليامن :التصديق،
وضدُّ ه التكذيب ،فيقال :آمن به قوم َّ
نت بِ ُم ْؤ ِم ٍن
﴿و َما َأ َ
وكذب به آخرون ،وقال تعاىلَ :
ِّلنَا﴾ (سورة يوسف ،اآلية  ،)17أي بمصدِّ ق(.)10
اللغوي لكلمتَي (اإلسالم) و(اإليامن) ،يتبينَّ الفرق بينهام ،فاإلسالم:
ومن املعنى
ّ
هو اخلضوع واالنقياد والتسليم ِّ
بكل ما جاء به النبي ،واإليامن :هو التصديق به.
اصطالحا -فهو النطق بالش��هادتنيُّ ،
فكل َمن تل َّفظ هبام فهو
أ َّما اإلس�لام رش ًعا-
ً

تنص عىل ذلك كثرية ،منها:
مسلم رش ًعا له ما هلم ،وعليه ما عليهم ،والروايات التي ُّ

إن رجلاً س��أل رس��ول اهلل ما اإلسالم؟ فقال« :شهادة أن ال إله إلاَّ اهلل َ
َّ
وأ يِّن

رس��ول اهلل»( ،)11وعن اإلمام الصادق قال« :اإلس�لام هو الظاهر الذي عليه الناس

حممدً ا عبده ورسوله»(.)12
شهادة أن ال إله إلاَّ اهلل وحده ال رشيك له َّ
وأن َّ

الفرع الثاين� :أقوال املتك ِّلمني ور ّد ال�س ِّيد عليها
االصطالح��ي -لإليامن
الرشعي-
اختل��ف متك ِّلمو الفرق اإلس�لام َّية يف املعن��ى
ّ
ّ
أقوال عدَّ ة  ،والس��يد مسلم ِ
ٍ
احلليِّ ّ ذكر معنى بعضها ،ونحن نذكر هذه األقوال ور ّد
عىل
ِّ
الس ِّيد عليها.
 .1ق��ول (اجلهم َّية)(َّ :)13
إن اإليامن باهلل هو« :املعرفة باهلل وبرس��له وبجميع ما جاء

من عند اهلل فقطَّ ،
وإن ما س��وى املعرفة من اإلقرار باللس��ان واخلضوع بالقلب واملح َّبة

هلل ولرس��وله والتعظيم [هلام] واخلوف منهام والعمل باجلوارح فليس بإيامن ،وزعموا َّ
أن

الكفر باهلل هو اجلهل»(.)14

ورد السيد مسلم ِ
احلليِّ ّ قول اجلهم َّية هذا« :بأنَّه لو كانت املعرفة هي اإليامن ،مل يقل
َّ ِّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

اءهم َّما َع َر ُفو ْا َك َف ُرو ْا بِ ِه﴾ (س��ورة البقرة ،م��ن اآلية  ،)89فقد مجع
س��بحانهَ ﴿ :ف َل�َّم�اَّ َج ُ
تع��اىل املعرفة مع الكفر ،وال�شيء ال جيتمع مع ضدِّ ه؛ َّ
ألن الكفر ض��دّ اإليامن ،وكذلك
��ه ْم﴾ (س��ورة النم��ل ،من اآلية  ،)14فقد
﴿و َج َحدُ وا هِ َبا َو ْاس�� َت ْي َقنَت َْها َأن ُف ُس ُ
قوله تعاىلَ :
مج��ع تعاىل وصفهم باجلحد مع اس��تيقان النفس ،وكذلك قوله تع��اىل ،حكاي ًة عن قول
ت ما َأنز ََل ه ُـؤالء إِلاَّ رب الس و ِ
ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض﴾ (سورة
َ ُّ َّ ماَ َ
َ
موسى لفرعونَ ﴿ :ل َقدْ َعل ْم َ َ
اإلرساء ،من اآلية  ،)102فأثبت لفرعون املعرفة ،بل العلم ،ومل يكن فرعون من اإليامن

ب��اهلل ع�لى يشء ،فهذه اآليات د َّلت دالل�� ًة واضح ًة عىل َّ
أن اإلي�مان يشء ،واملعرفة يشء
آخر ،فال تكون املعرفة هي اإليامن»(.)15

(الكرام َّية)( :)16ويقولون َّ
إن اإليامن هو «اإلقرار والتصديق باللس��ان دون
 .2قول
َّ

القلب ،وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو يشء غري التصديق باللسان إيامنًا ،وزعموا َّ
أن
املنافقني الذين كانوا مؤمنني عىل احلقيقة ،وزعموا َّ
أن الكفر باهلل هو اجلحود واإلنكار له

باللسان»(.)17

ورد السيد مسلم ِ
احلليِّ ّ قوهلم هذاَّ :
«بأن هذا حتديد لإلسالم ،ال اإليامن ،واإلسالم
َّ ِّ
ِ
اب
أعم من اإليامن؛ مس��تد ِّلني ع�لى ذلك باآلية الكريمة من قوله تع��اىلَ ﴿ :قا َلت الأْ َ ْع َر ُ
ُّ

َآمنَّا ُقل مَّل ْ ت ُْؤ ِمنُوا َو َلكِن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َو َلـماَّ َيدْ ُخ ِل الإْ ِ يماَ ُن فيِ ُق ُلوبِك ُْم﴾ (سورة احلجرات،
متممني هذا االس��تدالل بتامم هذا احلدي��ث ،وهو قوله« :فإذا
ج��زء من اآلية ِّ ،)14
قال��وا ذلك حقنوا منِّي دماءهم وأمواهلم إلاَّ بح ِّقها ،وحس��اهبم عىل اهلل»( ،)18وهذا ُّ
يدل

عىل أنَّه حدَّ د اإلسالم ال اإليامن ،كام هو واضح»(.)19
168

 .3ق��ول (املعتزل��ة)( :)20وأغلبه��ا قال :ه��و مجيع الطاع��ات فرضه��ا ونفلها وإىل

()22
()21
وقس��موا اإليامن قس��مني« :منه
ه��ذا يذهب (الن َّظام)  ،و(اجلبائ َّيان) وأصحاهبامَّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

ما تركه كفر ،ومنه ما تركه فسق ليس بكفر كالصالة وصيام شهر رمضان ،ومنه ما تركه
صغري ليس بفسق وال كفر ،ومنه ما تركه ليس بكفر وال بعصيان كالنوافل»( ،)23وذهب

(الفوط��ي)( )24وأصحاب��ه إىل َّ
أن ما كان تركه فس�� ًقا كالصالة والصي��ام « َف َمن تركه عىل

االستحالل كفر ،ومن تركه عىل التحريم كان تركه فس ًقا ليس بكفر»(.)25

ورد السيد مسلم ِ
احلليِّ ّ رأهيم هذا َّ
املحرمات،
َّ ِّ
بأن اإليامن هو فعل الواجبات وترك َّ

قائلاً « :وهذا -كام نرى -اس��تدالل من القائلني هبذا القول عن طريق القياس عىل هيأة

املحرم
الشكل الثاين ،فالنتيجة منه -بعد حذف
املتكرر -تكون هكذا :ال يشء من فاعل َّ
ِّ
وإن َّ
وت��ارك الواجب بمؤم��ن ،وهذا هو املطل��وبَّ ،
كل قياس من هذه األقيس��ة -مهام

تتم مقدِّ متاه ،األوىل -وهي صغراه-
كان ش��كله وش��اكلته -ال ينتج املطلوب إلاَّ حيث ُّ
والثاني��ة -وهي ك�براه ،-إذن كان لزا ًما عىل هؤالء القائلني االس��تدالل عىل متام َّية ٍّ
كل

لتتم النتيجة ،وقد اس��تد ُّلوا عىل الصغرى فقالواَّ :
إن أحد األقس��ام قاطع
من املقدِّ متنيَّ ،
ِ
ي ِ
ون اهللَ َو َر ُس��و َل ُه
ار ُب َ
الطري��ق ،وهو ممَّن يدخ��ل النار لقوله تع��اىل﴿ :إِ َّنماَ َجزَاء ا َّلذ َ
ي��ن حُ َ
ض َفس��ادا َأن ي َق َّت ُلو ْا َأو يص َّلبو ْا َأو ُت َق َّطع َأي ِدهيِ��م و َأرج ُلهم من ِخ ٍ
الف
ْ َ ْ ُ ُ ِّ ْ
ْ ُ َ ُ ْ
َ ْ
َو َي ْس�� َع ْو َن فيِ الأْ َ ْر ِ َ ً ُ
ِ
ِ ِ
ِ
��و ْا ِم َن األَ ْر ِ
ض َذلِ َ
يم﴾ (س��ورة
ْي فيِ الدُّ ْن َيا َو َل ُـه ْم فيِ اآلخ َرة َع َذ ٌ
ك َل ُـه ْم خز ٌ
َأ ْو ُين َف ْ
اب َعظ ٌ

املائ��دة ،اآلية ُّ ،)33
﴿ر َّبنَا إِن َ
َّك َم ْن تُدْ ِخ ِل
وكل من يدخل النار فهو
ٌّ
خمزي ،لقوله تعاىلَ :
ـم ِ
ِ ِ ِ
نص ٍ
ار﴾ (س��ورة آل عمران ،اآلي��ة  ، )192هذا
َّ��ار َف َق��دْ َأ ْخ َز ْي َت ُه َو َم��ا لل َّظال َ
ني م ْن َأ َ
الن َ

دليله��م عىل صغرى القياس ،وقد اس��تد ُّلوا عىل كرباه بقوله تع��اىلَ ﴿ :ي ْو َم لاَ ُيـخْ ِزي اهللُ
ِ
ين َآمنُوا َم َع ُه﴾ (سورة التحريم ،اآلية  ،)8وأجيب عىل ذلك باملنع يف انحصار
ال َّنبِ َّي َوا َّلذ َ

وإن س�� َّلمنا ذلكِ ،
الع��ذاب العظي��م يف دخول النار؛ جلواز وقوع آخر من العذابَّ ،
فل َم
خمتصا بالك َّف��ار ،إذ َّ
إن اآلي��ة وردت يف َمن كان حيارب اهلل ورس��وله ،واملؤمن
ال جي��وز ًّ

ال حيارب اهلل ورسوله»(.)26

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

ِ
َّ
ين َآمنُو ْا
إن الس�� ِّيد نقض رأهيم هذا ً
«األول :قوله تعاىل﴿ :ا َّلذ َ
أيضا من وجهنيَّ :

َو مَل ْ َي ْلبِ ُس��و ْا إِيماَ هَنُم بِ ُظ ْلمٍ﴾ (سورة األنعام ،جزء من اآلية ، )192ق َّيد تعاىل اإليامن بنفي
الظل��م ،فال يكون -عىل ه��ذا -نفي الظلم نفس اإليامن وال ج��زءه؛ َّ
ألن قيد اليشء هو
غري ذلك اليشء ،الثاين :قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذين آمنُو ْا وع ِم ُلو ْا الصالِـح ِ
ات﴾ (سورة البقرة،
َّ َ
َ َ َ

ج��زء من اآلية  ،25وس��ورة آل عمران ،جزء من اآلي��ة  ،)57عطف عملوا الصاحلات
عىل اإليامن ،فلو كان نفس اإليامن ،أو جزء منه ،لزم عطف اليشء عىل نفس��ه ،أو عطف
اجلزء عىل ِّ
الكل ،وهو غري معهود من كالم العرب ،فال يمكن محل كالم اهلل تعاىل عليه،
ِِ
ثم أضف إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :وإِن َطائِ َفت ِ ِ
ني ا ْق َت َت ُلوا﴾ (سورة احلجرات،
َان م َن ا ْل ُـم ْؤمن َ
َ
َّ

املحرمات
جزء من اآلية  ، )9فإنَّه تعاىل أثبت اإليامن مع وجود القتال ،فلو كان اجتناب َّ

نفس اإليامن وجز ًءا منه ،لزم اجتامع اليشء مع ضدِّ ه ،أو مع ضدِّ جزئه ،وهذا غري ٍ
ممكن
ٍ
معهود»(.)27
وال
 .4ق��ول (األش��عرية)( :)28إنَّ��ه املعرف��ة والتصدي��ق القلب��ي فق��ط ،دون اجلوارح

واألركان؛ َّ
ألن «أصل اإليامن املعرفة والتصديق بالقلب ،وإنَّام اختلفوا يف تسمية اإلقرار

وطاع��ات اإلقصاء الظاه��رة إيامنًا ،مع اتِّفاقهم عىل وجوب مجي��ع الطاعات املفروضة،
واستحباب النوافل املرشعة»(.)29

ورد الس�� ِّيد قوهل��م هذا َّ :
«ولـم ورد
بأن اإلي�مان يف اللغة هو التصديق ،فيق��ول :اَّ

نس��بته إىل القل��ب ،عرفنا َّ
القلب��ي ال أي تصدي��ق كان ،بل تصديق
أن امل��راد بالتصديق
ّ
الرس��ول يف ِّ
كل ما علم جميؤه به بال�ضرورة من الدين ،وال جيوز محله عىل غريه؛ إذ يلزم
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ذل��ك أن يك��ون لفظ اإليامن مش�تر ًطا بني معني�ين ،أو حقيقة يف يشء وجم��از يف اآلخر،
مقرر يف حم ِّله من علم األصول ،فعىل هذا يكون النطق
وكالمه��ا خالف األصل ،كام هو َّ

باللس��ان مب ِّينً��ا لظهوره ،وكاش�� ًفا عن حصوله ،ال ج��ز ًءا أو أص�ًل�اً يف حقيقته ،وهكذا
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

األعامل الصاحلات ثمرات مؤكَّدات ،ال أنهَّ ا أجزاء داخالت»(.)30

ممَّا تقدَّ م يتَّضح لنا َّ
أن الس�� ِّيد قد تناول مس��ألة اإليامن ،وهي من َّأوليات املسائل

الكالم َّية التي اختلفت فيها أقوال الفرق اإلسالم َّية ،وأنَّه يف ضوء ر ِّده عىل أقوال الفرق
ووضح الفرق بينه وبني اإلسالم.
املذكورة يف هذه املسألة بينَّ مفهوم اإليامنَّ ،

املطلب الثاين :م�س�ألة فاعل الكبرية
اختلف��وا يف تعري��ف أو حتدي��د الكب�يرة م��ن الذن��وب والصغرية منها ع�لى أقوال

أظهرهاَّ ،
إن الكبرية :ما ترتَّب عليها حدٌّ أو تو َّعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب ،وقد

الش��وكاين (ت 1255هـ) هذا االختالف بني العلامء ،ه��ل يكون باحلدِّ أو بالعدد؟
بينَّ
ّ
وباجلمل��ة فال دليل عىل انحصارها يف ع��دد معينَّ  ،ومن املنصوص عليه :القتل ،والزنا،
واللواط��ة ،ورشب اخلمر ،والرسق��ة ،والغصب ،والقذف ،والنميمة ،وش��هادة الزور،

وغريها(.)31

واختلف متك ِّلمو الفرق اإلسالم َّية يف حقيقة فاعل الكبرية من الذنوب عىل أقوال،
ذكر السيد مسلم ِ
احلليِّ ّ معنى أبرز هذه األقوال ،وقام بر ِّدها ،وهي:
ِّ
«إن مرتك��ب الكبرية هو كاف��ر نعمةَّ ،
 .1أوائ��ل الزيد َّي��ة ومجهوره��م :قالواَّ :
وإن

كفرا ليس برشك وال جحود ،بل هو كفر نعمة»(.)32
«مواقعة ما فيه الوعيد ً

ودفع الس�� ِّيد هذا القول َّ
بأن «كفر النعمة جيتمع مع اإليامن ،غاية األمر أنَّه معصية،
ٍ
بيشء جديد»(.)33
فهم إن أرادوا ذلك ،فام جاءوا

( .2اخلوارج)( :)34وقالت اخلوارج ٍ
ٍ
مطلق -إلاَّ (النجدات)(َّ -)35
بأن مرتكب
بقول
ٍ
أن َّ
أن اهلل س��بحانه ِّ
كبرية كف��ر ...وأمجعوا عىل َّ
الكب�يرة كفر« ،وأمجعوا ع�لى َّ
يعذب
كل
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

دائم»(.)36
أصحاب الكبائر عذا ًبا اً

ور َّد الس�� ِّيد قوهلم هذا بأنَّه قول «ير ُّده رصيح اآليات التي مجعت للمك َّلف صفة
ِ
املعصي��ة مع صفة اإلي�مان»( ،)37وهي كثرية ج��دًّ ا ،منها قوله تع��اىل﴿ :ا َّلذ َ
ي��ن َآمنُو ْا َو مَل ْ
﴿وإِن َطائِ َفت ِ
َان ِم َن
َي ْلبِ ُس��و ْا إِيماَ هَنُم بِ ُظ ْلمٍ﴾ (س��ورة األنعام ،من اآلية  ،)82كقوله تعاىلَ :
ِِ
ني ا ْق َت َت ُلوا﴾ (سورة احلجرات ،من اآلية  ، )9وقوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذين َآمنُو ْا َو َع ِم ُلو ْا
ا ْل ُـم ْؤمن َ
الصا َلحِ ِ
ات﴾ (سورة البقرة ،من اآلية .)25
َّ
 .3املعتزلة :وقالت املعتزلة بأمجعها َّ
إن مرتكب الكبرية (فاس��ق) ،والفس��ق ال من

أمر بينهام« ،وكانت املعتزلة بأرسها تُنكر أن يكون الفاسق
اإليامن وال من الكفر ،بل هو ٌ
بمؤمن وال ٍ
ٍ
مؤمنًا ،وتقول َّ
وتسميه منزلة بني املنزلتني»(.)38
كافر،
إن الفاسق ليس
ِّ
ورد الس��يد هذا القول :ألنَّه ِ
«خالف إمجاع املس��لمني يف املسألة ،فإن قد عرفت
ِّ
َّ

قائل بكفر مرتكب الكبرية ،وبني ٍ
أن املس��لمني بني ٍ
َّ
قائل بإيامنه مع فسقه ،فالقول بإثبات
منزل��ة بني املنزلتني ،إحداث قول ثالث فهو خارق لإلمجاع ،مضا ًفا إىل عدم معقول َّيته يف

نفسه»(.)39
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

املبحث الثاين
م�س�ألتا خلق القر�آن الكرمي و�إعجازه
وسنبينِّ هذا املبحث يف مطلبني:
األول :مسألة خلق القرآن الكريم.
َّ
الثاين :مسألة إعجاز القرآن الكريم.

املطلب الأ َّول :م�س�ألة خلق القر�آن الكرمي
ويكون هذا املطلب يف فرعني:

األول( :اخللق) و(القرآن) يف اللغة واالصطالح
الفرع َّ

أيضا اخلالئق ،يق��ال  :هم خليقة
اخلل��ق لغ�� ًة :اخللق واخلليق��ة :الطبيعة  ،اخلليق��ة ً

اهلل ،وه��م خلق اهلل ،وه��و يف األصل مصدر ،واخللق��ة :الفطرة  ،واخلال��ق :الصانع أو

الفاطر(.)40

اخللق اصطالحا :هو «إجياد يشء من يشء ،لذلك قال اهلل تعاىل﴿ :ب ِديع الس و ِ
ات
َ ُ َّ ماَ َ
ً

َواألَ ْر ِ
ض﴾ (س��ورة البقرة ،جزء من اآلية  ،)117ومل يقل بديع اإلنس��ان ،بل قال خلق
اإلنسان»(.)41

اللحياين فهو
الق��رآن لغ�� ًة :الق��رآن :التنزيل العزي��ز ،من قرأ ق��راءة وقرآنًا ،وع��ن
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

فيضمها،
��مي قرآنًا من اجلمع؛ألنَّه جيمع الس��ور
مقروء ،عن أيب إس��حاق
ّ
ّ
وس ِّ
النحوي ُ

وقوله تعاىل﴿ :إِ َّن َع َل ْينَا جمَ ْ َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه﴾ (س��ورة القيامة ،اآلية  ،)17أي  :مجعه وقراءته،
الش��افعي
فإذا قرأناه فاتَّبع قرآنه ،ومعنى قرأت القرآن ،لفظت به جممو ًعا أي ألقيته ،عن
ّ
اس��م لكتاب اهلل مثل التوراة
القرآن اس��م :وليس بمهموز ،ومل يؤخذ من قرأت ،ولكنَّه
ٌ

واإلنجيل(.)42

املنزل ع�لى صدر النبي ،املحفوظ يف الصدور،
الق��رآن
اصطالحا :هو كالم اهلل َّ
ً

واملنقول بالتواتر ،واملتع َّبد بتالوته(.)43

الفرع الثاين :أقوال املتك ِّلمني ور ّد الس ِّيد هلا

والق��رآن الكري��م كام يؤمن ُّ
كل مس��ل ٍم ويعتقد ،ه��و خاتم الكتب الس�ماو َّية ،وهو
وس��ى َتكْلِيم﴾ (س��ورة النس��اء،
بإمجاعهم كا َّفة كالم اهلل تعاىل ،قال تعاىلَ :
﴿و َك َّل َم اهللُ ُم َ
جزء من اآلية  ،)164وقال﴿ :وإِ ْن َأحدٌ من ا ْلـم رْ ِ ِ
��م َع
شك َ
َ
ني ْاس��ت ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َ
َ ِّ َ ُ
ثم َّ
َك َ
فإن
ال َم اهلل﴾ (س��ورة التوب��ة ،من اآلي��ة  ،)6والكالم صفة من صف��ات اهلل ،ومن َّ
احلدي��ث ع��ن ِقدَ م كالم اهلل -الق��رآن الكريم -وحدوثه هو ال��كالم يف ِقدَ م هذه الصفة

هلل وحدوثها ،وما تزال هذه املس��ألة الكالم َّية معرتك األفكار واآلراء بني املس��لمني منذ
ايس (ت 218هـ) لعلامء زمانه بمس��ألة خلق القرآن ،وهي
بدأت بامتح��ان املأمون الع َّب ّ

اإلس�لامي ،ولع َّلها كانت الس��بب أو جزء الس��بب
من األحداث املش��هورة يف التاريخ
ّ

يف تس��مية علم أصول الدي��ن -العقائد -بعلم ال��كالم( ،)44وق��د أدىل أصحاب الفرق
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اإلس�لام َّية ٌّ
كل بدلوها يف هذه املس��ألة ،وذكر الس�� ِّيد معنى بعض هذه األقوال وقام

بر ِّدها باستثناء قول املعتزلة ،وهي:

 .1املعتزلة :وترى رأي اإلمام َّية َّ
أن اتِّصاف اهلل تعاىل بالكالم وانتسابه إليه  ،هو أنَّه
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

تعاىل خيلق أصواتًا وحرو ًفا يف أجسام ُّ
تدل عىل املراد ،فمعنى أنَّه تعاىل متك ِّلمَّ ،
أن الكالم
فعله وهو خالقه ،ال أنَّه تعاىل قام بالكالم ،فقالوا« :القرآن خملوق باهلل كان واهلل أحدثه،
والقراءة هي حركة اللس��ان الق��رآن هو الصوت املقطع وهو خلق اهلل س��بحانه وحده،

()45
ثم َّ
فإن الق��رآن الكريم عندهم «هو
والق��راءة خلق اهلل س��بحانه وهي فعلن��ا»  ،ومن َّ

حروف مؤ َّلفة مس��موعة محُ ال أن تقوم باهلل س��بحانه ولكنَّها قائمة باألجس��ام القائامت

باهلل.)46(»

ويؤ ِّيد الس ِّيد اعتقاد املعتزلة هذا َّ
بأن كالم اهلل تعاىل هو من صفات األفعال ال من

سالـم وال إشكال عليه ،قائلاً « :كون الكالم من صفات األفعال،
صفات الذات يكون
اً

ف�لا نجد بدًّ ا من االلتزام بام يقوله العدل َّية -من اإلمام َّية واملعتزلةَّ -
فإن صفات األفعال
كل ٍ
باعتب��ار أنهَّ ا تع ُّلق َّي��ة ارتباط َّية ،حادثة بحدوث التع ُّلق��ات واالرتباطات ،وعىل ِّ
حال
ومهام يكن من أمرَّ ،
فإن رأي العدل َّية يف سالمة من املحاذير»(.)47
الكرام َّية َّ
أن كالم اهلل -القرآن الكريم -هو أصوات وحروف،
الكرام َّية :وترى َّ
َّ .2

«إن اهلل تعاىل مل ْ
وهي حادثة ،وأنَّه تعاىل -كام يعتقدونٌّ -
حمل للحوادث ،فقالواَّ :
يزل متك ِّل اًم
يزل قائلاً بقائل َّي ٍة ال ٍ
ب��كال ٍم هو قدرته عىل القول ،ومل ْ
بقول  ،والقائل َّية قدرته عىل القول،

حروف حادثة فيه»( ،)48ونرتك ر َّد الس�� ِّيد عىل ه��ذا القول إىل ما بعد نقل قول
وقول��ه
ٌ
قياسينْ .
نقض ِكلاَ القولني
(احلنابلة)()49؛ ألنَّهَ 
(الكرام َّية واحلنابلة) بر ٍّد قائ ٍم عىل َ
َّ
الكرام َّية َّ
 .3احلنابلة :وهم ْ
بأن كالم اهلل هو أصوات وحروف ،إلاَّ أنهَّ م
وإن وافقوا َّ

ي��رون َّ
الكرام َّية ،فيقولون:
أن كالم اهلل -القرآن الكريم -قديم وليس بحادث ،كام ترى َّ

َّ
«إن الق��رآن الكريم كالم اهلل غري خملوق ،والكالم يف الوقف واللفظَ ،من قال باللفظ أو

بالوقف فهو مبتدع عندهم ال يقال اللفظ بالقرآن خملوق وال غري خملوق»(.)50

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

ور َّد الس�� ِّيد هذين القو َلينْ بأنهَّام يستندان عىل قياسني ،وهذان القياسان سيب ِّينان
ِ
متعار َضان َّ
َّ
كل التعارض ،ومتهافتان ،والقياسان:
أن القو َلينْ
األول :يق��ول« :الكالم صفة من صفاته تعاىلُّ ،
وكل ما هو من صفاته تعاىل ،قديم،
َّ

فبالطبع ْ
إن رتَّبنا صورة القياس هكذا ،تكون نتيجة القياس ،هكذا :الكالم قديم»(.)51

(إن كالمه تعاىل مؤ َّلف من أجزاء مرتتِّبة متعاقبة يف الوجودُّ ،
الث��اين  :ويقولَّ :
وكل

صورنا صورة القياس
مؤ َّلف من أجزاء متعاقبة مرتتِّبة ،فهو حادث ،وبالطبع إنَّنا حيث َّ
هكذا ،تكون النتيجة هكذا :كالمه تعاىل حادث»(.)52

األول من القياس
والقياس��ان -عىل تعارضه�ما الواضح -مها ع�لى هيأة الش��كل َّ

البدهي��ي النتيجة ،ومها -عىل بداهة إنتاجهام -ال يقع��ان موقع اإليامن والقبول
املنطق��ي
ّ
ّ

الكرام َّي��ة واحلنابلة -من ناحية مقدِّ متهام الصغ��رى والكربى ،ويبي
عن��د الفريقنيَّ -
ذل��كَّ :
بأن احلنابلة «ال يرون ِق��دَ م الكالم -وإن كان مر َّك ًبا م��ن األصوات واحلروف-
ف�لا تراهم يؤمنون بكربى القياس الثاين ،وهو قوهل��مُّ :
كل ما كان من صفاته تعاىل فهو
قديم»(.)53

الكرامية :فهم «يرون َّ
أن الكالم أصوات وحروف ،وهي حادثة ،فهم يس ِّلمون
أ َّما ّ

األول ،فينبغي أن يكون موقف
بالقياس الثاين -صغريه وكبريه -أ َّما موقفهم مع القياس َّ
التحليل إىل ناحيتني ،ذلك أن يقولواْ :
إن ُأ ِريد بالصفة يف قوهلم يف الصغرى من القياس
األول -ال��كالم صفة -أنَّه من صفة الذات ،فالصغرى عندهم مس�� َّلمة ،فقد عرفت َّ
أن
َّ
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ال��كالم عندهم -بحس��ب تعريفهم له -من صفات األفع��الْ ،
وإن ُأريد أنَّه من صفات
ٍ
حينئذ غري مس َّلمة ،إذ َّ
إن صفات األفعال عندهم حادثة»(،)54
األفعال ،فالكربى عندهم

القياسينْ .
وبذلك ينتقض القوالن م ًعا هبذين
َ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

 .4األش��عر َّية :قالوا َّ
قديم أزيل غري خمل��وق وال حمدث؛ ألنَّه تعاىل
إن كالم��ه تعاىل ٌ

لي��س حم�ًّل�اًّ للحوادث« ،وأمجع��وا ع�لى َّ
أن كالم اهلل صفة له أزل َّي��ة ،وأنَّه غري خملوق

ٍّ
بمح��ل للحوادث،
وال محُ ��دث وال ح��ادث ..وال جيوز حدوث كالم��ه فيه؛ ألنَّه ليس
آمرا ناه ًيا ،وال يف غري ّ
حمل؛ َّ
ألن الصفة
وال يف غريه؛ ألنَّه يوجب أن يكون غريه به متك ِّل اًم ً
وصح أنَّه صفة له أزل َّية»(.)55
ال تقوم بنفسها؛ فبطل حدوث كالمه،
َّ

ويرى األشعر َّية َّ
أن كالمه تعاىل قديم ومن صفاته األزل َّية؛ إلاَّ أنهَّ ا غري صفة العلم،

وغ�ير اإلرادة ،وغ�ير الق��درة ،وهو غري هذه الصف��ات ،إنَّام هو مدلول ه��ذه العبارات

معنى
س��موه بـ(الكالم النف�سي) ،أي هو ً
املختلف��ة باختالف الدواعي والغايات ،وقد َّ
وجداين له يف نفس��ه شأنية االستقالل عن ْ
أن تعرضه خصوص َّيات األساليب الكالم َّية،
ّ
فهو ليس بأمر ،وال هني ،وال خرب ،وال اس��تخبار ،وال نداء ،وال غري ذلك من أس��اليب

األشعري« :وكالمه واحد هو أمر وهني وخرب واستخبار ووعد ووعيد،
الكالم ،فيقول
ّ
وه��ذه الوجوه ترج��ع إىل اعتبارات يف كالم��ه ،ال إىل عدد يف نفس ال��كالم والعبارات

املنزلة عىل لسان املالئكة إىل األنبياء دالالت عىل الكالم األز ّيل ،والداللة
واأللفاظ َّ
واملتلو كالفرق بني ِّ
الذكر
خملوقة حمدَ ثة واملدلول قديم أز ّيل والفرق بني املقروء والتالوة
ِّ
واملذكورِّ ،
معنى قائم بالنفس س��وى العبارة،
فالذكر حمدث واملذكور قديم ...والكالم ً
والعبارة داللة عليه من اإلنسان ،فاملتك ِّلم عنده من قام به الكالم»(.)56

متهافت َّ
ويرى الس�� ِّيدَّ 
كل التهافت ومنقوض ،وقد
أن هذا الكالم من األشعر َّية
ٌ
ٍ
وجوه عدَّ ٍة:
ر َّده من

األولَّ :
إن اإلطالقات يف كثري من اآليات القرآن َّية تؤكِّد عىل نسبة القرآن الكريم إىل
َ
ون َك َ
ـح ِّر ُفو َن ُه﴾ (سورة البقرة،
اهلل تعاىل حقيقة ال جماز ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْس َم ُع َ
ال َم اهللِ ُث َّم ُي َ
النفيس) ،فيقول« :إنَّه
يسميه األشعر َّية بـ(الكالم
من اآلية  ،)75وهذا يتناقض مع ما ِّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ

177

حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

طامل��ا ورد إطالق الكالم ونس��بته إليه س��بحانه عىل هذه احلروف املرتكِّب��ة من األجزاء

املتتالي��ة املتعاقب��ة املق��روءة باأللس��ن ،املس��موعة ب��اآلذان ،ت��رى ذلك يف قول��ه تعاىل:
أيضا يف قوله
وس��ى َتكْلِيم﴾ (س��ورة النس��اء ،من اآلي��ة  ،)164وتراه��ا ً
َ
��م اهللُ ُم َ
﴿و َك َّل َ
عز
أيضا يف قوله َّ
﴿و َك َّل َم ُه َر ُّب ُه﴾ (س��ورة األعراف ،من اآلي��ة  ،)143وتراها ً
س��بحانهَ :
��م َع َك َ
ال َم اهللِ﴾ (س��ورة التوبة ،م��ن اآلية  ،)6تتل��و هذه اآليات
م��ن قائ��لَ :
﴿حتَّى َي ْس َ

نش��ك َّ
ُّ
أن املراد من الكالم هو ه��ذه األصوات واحلروف،
وأمثاهل��ا ،أو تُت�لى علينا ،فال

وأن��ت ت��رى أنَّ��ه أطل��ق عليه��ا كالم اهلل ونُس��بت إليه ،ف�ماذا يك��ون موقفنا أم��ام هذا
النفيس القائ��م بذاته ،فإذا أردن��ا أن نقولَّ :
اإلط�لاق إذا رأين��ا َّ
إن
أن كالمه ه��و الكالم
ّ
ه��ذا اإلط�لاق كان عىل ٍ
نحو من املجاز ،فس��يقول لنا القائ��لَّ :
إن للمجازات واحلقائق
أم��ارات مت ِّي��ز أحدها ع��ن اآلخر ،وهنا أم��ارات احلقيق��ة حاصلة ،ال َّ
أقل م��ن التبادر،

وه��و أقوى عالمات احلقيق��ة ،فإطالق الكالم عىل تلك احل��روف واألصوات ،حقيقة

بال كالم»(.)57

الثاينَّ :
إن القول بـ(الكالم النفيس) يفرض علينا كام يقول« :أن ال نلتزم بكفر من

أنك��ر ما هو يف املصحف الرشيف ممَّا ب�ين الدَّ َّفتني أنَّه كالم اهلل أو من كالمه ،وهذا -كام
تراه -ال حيتاج إىل مزيد بيان»(.)58

الثالثَّ :
إن القول بـ(الكالم النفيس) القديم هلل ،يلزم منه الكذب عليه تعاىل عن ذلك

وأن تنزهيه عن الكذب اتَّفقت عليه كلمة املس��لمني ِّ
كبرياَّ ،
بكل فرقها ومذاهبها،
ًّ
عل��وا ً
وإن اختلف الس��بب يف ذلك التنزيه ،ونش��وء هذا املحذور ،كام يب ِّين��هَّ :
ْ
«إن الكالم-
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النفساين القديم ،فهو -إذن -أز ّيل بأزل َّية الذات ،وقد
حس��ب الفرض -هو ذلك املعنى
ّ
وق��ع اإلخبار في��ه عن حوادث متجدِّ دة ،مل تكن حني اإلخب��ار عنها واقعة ،وإنَّام وقعت

بع��د حني ،يف حني َّ
أن اإلخبار عنها وقع بصيغة املايض ،فكأنَّه واقع قبل اإلخبار ،وهذا
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

ُوح﴾ (س��ورة نوح ،جزء من اآلية
﴿و َق َال ن ٌ
يف الق��رآن الكري��م كثري ،تراه يف قوله تعاىلَ :
وس��ى﴾ (س��ورة األعراف ،من اآلية َ ﴿ ،)104ف َع ىَص فِ ْر َع ْو ُن﴾ (سورة
َ ،)26
﴿و َق َال ُم َ
املز ِّمل ،من اآلية  ،)16إىل غري ذلك ممَّا يفوت حدَّ العدِّ واإلحصاء ،وهذا -وحاشا اهلل-
عم ال واقع له بأنَّه واقع ،وال ينفعنا جواب من
الكذب بعينه ،وهل الكذب إلاَّ اإلخبار اَّ

أجاب َّ
بأن كالمه سبحانه يف األزل ال خيضع لزمان ،وإنَّام يتَّصف بالزمان يف املتجدِّ دات

بحسب ما له من املتع ّلقات واالرتباطات ،وإنَّام ال ينفعنا هذا اجلواب؛ ألنهَّ م حيث قالوا
النف�سي -أعني املعنى القائم بالذات -قالوا إىل جنب ذلك َّ
بأن الكالم يف
بأزل َّية الكالم
ّ

يش��ك ذو ٍ
عقل يف َّ
أن املدلول ال ُّ
ُّ
ينفك عن الدال
اللفظي ،وال
األزل هو مدلول للكالم
ّ
قديم بِ ِقدَ م املدلول ،وحيث يلزم قدَ ُمه لزم هذا املحذور»(.)59
بحال ،فالدال ٌ

النفيس) َّ
الرابعَّ :
فإن لسان اآليات واخلطابات القرآن َّية املختلفة،
إن القول بـ(الكالم
ّ
حسب مقتضيات األحوال ،يلزم منه إ َّما القول ِبقدَ م احلادث أو نسبة السفه والعبث إىل
احلكيم العليم ،ووجه هذا اللزوم هذا املحذور كام يبيَّ :
خيل
«إن كالمه سبحانه غري ّ

عم يعرض ّ
كل كالم من اخلصوصيات التي تستدعيها خصوص َّيات املحاورات املختلفة
اَّ

هني ،ويف
أمر ،ويف كالمه س��بحانه ٌ
باخت�لاف مقتضيات األحوال ،ففي كالمه س��بحانه ٌ
واس��تخبار ،ويف كالمه س��بحانه ن��دا ٌءِّ ،
وكل ه��ذا وذلك وذاك
إخبار
كالم��ه س��بحانه
ٌ
ٌ
موج��ود يف كالم��ه بال جدال ،فامذا -يا ت��رى -لو وقفنا ها هنا موق��ف التحليل ،إلاَّ أن

نكون إزاء أمرين :ذلك إ َّما قدم احلادث أو لزوم الس��فه والعبث عىل احلكيم ،وتوضيح
ذل��كَّ :
موج ًه��ا إىل خما َطب مل يكن
إن اخلطاب��ات يف اآلي��ات
املتضمنة للخطاب��ات كان َّ
ِّ
موج��و ًدا ح��ال اخلطاب ،ف��إن التزمن��ا بوجوده ح��ال اخلط��اب؛ لزم توجي��ه اخلطاب
إىل خماط��ب مع��دوم ال يفهم اخلطاب ،وال يتح َّق��ق فيه القصد من اخلط��اب ،وهذا هو

العبث»(.)60

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

اخلام��سَّ :
النف�سي يلزم منه أن يكون م��ن حيث َّيات الذات،
إن الق��ول ِبقدَ م الكالم
ّ

أيضا القول
وه��ذا يتع��ارض مع النس��خ الواقع يف الق��رآن الكريم ،وكذل��ك يلزم من��ه ً
ِبق��دَ م العامل ،وعليه كام يقول« :لزوم خمالفة م��ا ورد يف نصوص الكتاب التي ال تقبل

التأويل ،ووجه ذلكَّ :
إن الكالم عىل رأهيم ِبقدَ مه -يكون من صفات الذات -أو حيث َّية
م��ن حيث َّيات ال��ذات ،فبالطبع إنَّه قديم ِبقدَ م الذات ،وه��ذه مقدِّ مة تنتهي هبم إىل نتيجة

مرصح فيه
ش��ديدة اخلطر ،ذل��ك هو عدم جواز النس��خ يف الكتاب ،والكت��اب الكريم َّ
َ��أ ِ
ِ
عز من قائل﴿ :ما نَنس ْ ِ ٍ
��ها ن ْ
ت بِخَ يرْ ٍ ِّمن َْها َأ ْو
بوقوع النس��خ فيه ،يقول َّ
��خ م ْن آ َية َأ ْو نُنس َ
َ َ
ِم ْثلِ َها﴾ (س��ورة البقرة ،من اآلية  ،)106والنس��خ س��واء أقلنا إنَّه رفع أو انتهاء ،يتناىف
ِ
تقرر بلس��ان ال يقبل اخلالف َّ
أن ما ثبت ِقدَ مه امتنع عدمه ،وحمذور النسخ
والقدَ م ،وقد َّ
ال يق��ف عند هذه املخالفة فحس��ب ،بل هناك حم��ذور آخر ،ذلك هو ل��زوم ِقدَ م العامل،
وه��ذا املحذور خطر فوق ِّ
كل خطر ،وإنَّام يلزم ذلك؛ ألنَّه س��بحانه يق��ول﴿ :إِ َّنماَ َق ْو ُلنَا
ِ
ش ٍء إِ َذا َأ َر ْدنَا ُه َأن َّن ُق َ
ُون﴾ (سورة النحل ،اآلية  ،)40فقوله تعاىل( :ك ُْن)
ول َل ُه ك ُْن َف َيك ُ
ل يَ ْ
أمر ،وهو قس��م من كالمه ،وكالمه تعاىل قديم ،وخالق العامل نتيجة هذه اإلرادة املدلول

املتكون عن قول ( ُك ْن) القديمة قديم»(.)61
عليها هلذا األمر ،فالعامل
ِّ

أهم املس��ائل الكالم َّية بني
يف ض��وء ما تقدَّ م يكون الس�� ِّيد قد تناول مس��ألة من ِّ

ٍ
املس��لمني والتي مازالت َّ
حمل جدال بينهمَّ ،
بشكل
توس��عه يف ر ِّد قول (األش��عر َّية)
وأن ّ
بينِّ ٍ  ،لثمرتني كام يراها الباحث:
األوىل :إلفحام اخلصم بسدِّ ِّ
كل االحتامالت أمامه.
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الر ِّد؛ َّ
ألن قول األش��عر َّية يم ِّثل أقوى آراء ه��ذه الفرق وأبرزها يف
الثاني��ة :ترصني ِّ

هذه املسألة.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

املطلب الثاين :م�س�ألة �إعجاز القر�آن الكرمي
ويكون هذا املطلب يف فرعني:

األول( :املعجزة) يف اللغة واالصطالح
الفرع َّ

عجزا فهو عاجز ،أي ضعي��ف ،وأعجزين فالن إذا
املعج��زة لغ ًة :من عجز يعج��ز ً

عج��زت عن طلبه وإدراكه ،والعجز :نقيض احلزم ،وعاجز فالن :حني ذهب فلم يقدر
﴿و َم��ا َأنتُم بِ ُم ْع ِ
ي��ن فيِ الأْ َ ْر ِ
ض﴾ (س��ورة العنكبوت ،من اآلية
ج ِز َ
علي��ه ،كقوله تعاىلَ :
بالضم،
 ،)22والعج��ز ،بالفتح :نقيض احلزم ،والعجوز واملعجز واملعجزة ،وال ُع ُجوز،
ِّ

كقع��ود :الضعف وعدم الق��درة ،ويف املف��ردات للراغب ،والبصائ��ر وغريمها :العجز
أصل��ه التأخر عن ال�شيء وحصوله عند عجز األمر أي مؤخره ،وصار يف العرف اس�ًم�اً

للقصور عن فعل اليشء وهو ضد القدرة(.)62

اصطالحا :ه��و «أن يأيت املدَّ ع��ي ملنصب من املناص��ب اإلهل َّية بام خيرق
واملعج��زة
ً

نواميس الطبيعة ويعجز عنه غريه شاهدً ا عىل صدق دعواه»(.)63

��ن اجتَمع ِ
ِ
ـ��ذا ا ْل ُق ْر ِ
ن��س َوا ْل ِ
تا ِ
ـج ُّن َع ىَل َأن َي ْأتُ��و ْا بِ ِم ْث ِل َه َ
آن
إل ُ
ق��ال تع��اىلُ ﴿ :ق ْل َّلئ ِ ْ َ َ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِه ًريا﴾ (س��ورة اإلرساء ،اآلية  ،)88واتَّفقت
ُ��ون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
لاَ َي ْأت َ
كلمة املسلمني عىل اختالف فرقهم ومذاهبهم عىل َّ
أن القرآن الكريم هو املعجزة اخلالدة

حيرف ،كام حصل يف الكتب السامو َّية السابقة (التوراة،
حممد ،مل ي َّغري ومل يبدَّ ل ومل َّ
لنب ِّينا َّ
واإلنجيل) ،وقد بلغ من الفصاحة واإلعجاز ما مل يبلغه غريه من الكتب السامو َّية وغري

خلوه
الس�ماو َّية ،فهو معجز من ناحية اشتامله عىل العلوم الغريبة والعجيبة ،ومن ناحية ِّ
َّ
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السنة
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

من التناقض واالختالف ،ومن ناحية األس��لوب والنظ��م العجيب ،ومن ناحية بالغته
وفصاحته العالية إىل غريها من النواحي ،فهو معجز من ِّ
كل ناحية من نواحيه وجهة من

جهاته ،س��واء كان ذلك لفظة أو آية أو س��ورة أو ُّ
الكل م ًعا ،وهذا يشء ال خيتلف عليه

اثنان من املس��لمني ،وإنَّام اخلالف وقع يف يشء آخر هو جه��ة إعجازه ،أي الوجه الذي
معجزا ،وقد تعدَّ دت األقوال يف ذلك ،إلاَّ َّ
أن أشهرها ،هو القول
صار به القرآن الكريم
ً

بـ(الرصفة) ،لـ(الن َّظام) وهو من رؤوس املعتزلة وكربائها.

الفرع الثاين :نظر َّية الرصفة

الرصف��ة لغ�� ًة :من رصف يرصف رص ًفا ،والرصف كام يق��ول اخلليل بن أمحد ،هو:
وجه يريده إىل ٍ
«أن ترصف إنسانًا عىل ٍ
وجه غريه»(.)64
أ َّم��ا القول بـ(الرصف��ة) يف إعجاز القرآن الكري��م عند (الن َّظام) بأنَّ��ه معجز بذكره

لألمور الغيبية ،أ َّما غري ذلك من البالغة والفصاحة فال؛ َّ
ألن اهلل رصفهم عن معارضته

وتعجيزا ،ول��و مل يرصفهم؛ لكانوا
قه��را
ً
ومن��ع العرب اإلتي��ان بمثل بالغته وفصاحته ً

ملخص نظر َّيت��ه ،أ َّما قوله فه��و َّ
قادري��ن عىل جمارات��ه واإلتيان بمثل��ه ،وهذا َّ
أن« :اآلية

واألعجوبة يف القرآن ما فيه من اإلخبار عن الغيوب فأ َّما التأليف والنظم فقد كان جيوز
ٍ
أن يقدر عليه العباد لوال َّ
وعجز أحدثهام فيهم»(.)65
أن اهلل منعهم بمن ٍع
ور َّد الس ِّيد القول بـ(الرصفة) ونقضه من عدَّ ة وجوه:
تعجب به كربائه��م يف الفصاحة
األول :ل��و كان��وا قادرين عىل اإلتي��ان بمثله؛ مل��ا َّ
َّ
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والبالغة ،إذ َّ
يتعجبون من حسن نظمه وبالغته ،وسالسته
«إن فصحاء العرب إنَّام كانوا َّ
ِ
﴿و ِق َ
اء ِك
وجزالته ،ويرقصون رؤوس��هم عن س�ماع قول��ه تعاىلَ :
يل َي��ا َأ ْر ُض ا ْب َلع��ي َم َ
ِ
يِ
ي َو ِق َ
َو َيا َس�َم�اَ ء َأ ْقلِ ِعي َو ِغ ْي َ
ي��ل ُب ْعدً ا ِّل ْل َق ْو ِم
ـجود ِّ
ض الأْ َ ْم ُر َو ْاس��ت ََو ْت َع ىَل ا ْل ُ
��ض ا ْلـماَ ء َو ُق َ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

لمِِ
ني﴾ (س��ورة ه��ود ،اآلية ،)44لذلك -أعني حس��ن النظم والبالغة والسالس��ة
ال َّظا َ

واجلزالة -ال لعدم تأيت املعارضة مع سهولتها يف نفسها»(.)66

صحيحا؛ ملا اعتنوا ببالغته ،إذ «لو كان اإلعجاز بالرصفة؛
الثاين :لو كان الف��رض
ً

وعلو طبقته؛ إذ إنَّه ك َّلام كان أنزل يف البالغة وأدخل
لكان األنسب ترك االعتناء ببالغته
ِّ

تيس املعارضة أبلغ يف خرق العادة»(.)67
يف الركاكة كان عدم رُّ

الثال��ث :آي��ة التحدِّ ي ،قال تعاىلُ ﴿ :قل َّلئِ ِن اجتَمع ِ
ن��س َوا ْل ِ
تا ِ
ـج ُّن َع ىَل َأن َي ْأتُو ْا
إل ُ
ْ َ َ
بِ ِم ْث ِل َه َـذا ا ْل ُق ْر ِ
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِه ًريا﴾ (سورة اإلرساء ،اآلية
ُون بِ ِم ْثلِ ِه َو َل ْو ك َ
آن الَ َي ْأت َ
ألن ِ
 ،)88كافي��ة لنفي القول بـ(الرصف��ة)؛ َّ
«ذكر االجتامع واالس��تظهار بالغري يف مقام
مق��دورا ِّ
للكل ،فيقصد
ويتوهم كونه
مقدورا للبعض
حيس فيام ال يك��ون
َّ
التح��دِّ ي إنَّام ُّ
ً
ً
هبذا نفي ذاك»(.)68

الراب��ع :مل يكن يف كالم العرب ما يقارب مس��توى كالم الق��رآن قبل نزوله ،وهذا

ينف��ي الرصفة؛ ألنَّه «لو كان إعجاز القرآن للرصفة؛ لكان ينبغي أن يوجد يف قصائدهم
وخطبه��م وكالمهم الس��ابق ع�لى القرآن ما يقرب م��ن القرآن أو يس��اويه يف الفصاحة
والبالغة ،وليس كذلك ،وإلاَّ لعورض ونقل ،وهذا ظاهر َّ
كل الظهور»(.)69

وأحس��وا به،
صحيح��ا؛ لوج��دوا ذلك من أنفس��هم
اخلام��س :ل��و كان الف��رض
ً
ُّ

ولوصلن��ا حديثه��م عن ذلك؛ ألنَّ��ه إذا وجد وحصل املنع« ،وج��ب أن جيدوا ذلك من
أنفس��هم بالرضورة؛ حلصول العلم بالفرق بني حالتَي القدرة واملنع؛ ألنَّنا نعلم رضورة
َّ
عالـم بحصوهلا ،فإذا س��لبا عنه،
ب��أن م��ن كان له علم أو ق��درة حاصالت؛ فإنَّه يك��ون اً
وجد ذلك من نفس��ه ،ولو وجدوا ذلك من أنفس��هم؛ كان الواج��ب أن يتحدَّ ثوا بذلك

يف جمالس��هم ومع أصحاهبم ،ولو حتدثوا بذلك؛ الش��تهر وذاع وتواتر؛ ألنَّه من األمور
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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حل ِّل ّي يف كتابه (القر�آن والعقيدة)
الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

العجيب��ة التي تتوافر الداعي ع�لى نقلهاُّ ،
وكل هذه املقدِّ مات رضور َّية ملن عرف العوائد

وج��رب الوقائع ،وملا مل يقع يشء من ذل��ك ،كان القول بالرصفة من
والحظ الش��واهد
َّ

البطالن بمكان»(.)70
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

اخلامتة
والتصورات
أهم النتائج
ُّ
وبعد أن م َّن اهلل علينا بإمتام هذا البحث املتواضع ،نعرض َّ

املستخلصة منه:

األوىل :امتاز املنهج الكالمي عند الس��يد مس��لم ِ
احلليِّ ّ  بالدقة يف اختيار املس��ائل
ِّ
ّ

العقد َّية التي هي من صميم القرآن والعقيدة اإلس�لام َّية ،ومت ِّثل أس��س َّأوليات املسائل

الكالم َّية وأبرزها.

الثاني��ة :يؤخذ عىل منهجه
الكالمي افتق��اره إىل ِذكر نصوص متك ِّلمي اخلصوم،
ّ

واكتفائه بطرحها باملعنى.

يتوسع
الثالثة :إنَّه اكتفى بر ِّد أبرز أقوال املتك ِّلمني املخالفة لعقيدته يف املسألة ،ومل َّ

بذكر اآلراء األخرى.

موجزا
فمرة يكون الر ُّد
ً
الرابعة :مت َّيز منهجه بالد َّقة العلم َّية يف ر ِّد األقوال املخالفةَّ ،

قوة الرأي وأمه َّية املسألة.
موس ًعا شاف ًيا ،بحسب َّ
واف ًيا ،وأخرى يكون َّ

اخلامسة :اتَّصف منهجه ببساطة اللغة وسهولة العبارة ،بابتعاده عن اللغة الكالم َّية
القديمة التي ُع ِرفت بكثرة املصطلحات الكالم َّية واملنطقية وصعوبتها.
حممد وآله الطاهرين.
واحلمدُ هللِ ِّ
رب العاملني وصلىَّ اهللُ عىل س ِّيدنا َّ

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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الكالمي عند ال�س ِّيد م�سلم ا ِ
املنهج
ّ

هوام�ش البحث
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للجوهري ،346/1 :ما َّدة (هنج) ،معجم مقاييس اللغة ،البن فارس،361/5 :
( )1ينظر :الصحاح،
ّ
للزبيدي ،505-504/3 :ما َّدة (هنج).
مادة (هنج) ،تاج العروس،
ّ
( )2مناهج البحث بني التنظري والتطبيق ،د .حامد طاهر.3 :
العلمي ،أمحد
حممد ،7 :نقلاً عن :الدليل إىل منهج البحث
( )3منهج البحث
ّ
العلمي ،د .عبد اللطيف َّ
ّ
س ِّيد.13 :
عيل جواد الطاهر.19 :
( )4منهج البحث األد ّ
يب ،دّ .
للرازي.2902 :
للفراهيدي ،378/5 :مادة (ك ،ل ،م) ،خمتار الصحاح،
( )5ينظر :العني،
ّ
ّ
التفتازاين.60/1 :
( )6رشح املقاصد يف علم الكالم ،لسعد الدين
ّ
( )7ينظر :مستدركات أعيان الشيعة ،حسن األمني.258/2 :
( )8ينظر :القرآن والعقيدة.14 :
( )9ينظر :الصحاح ،1952-1950/5 :لسان العرب ،301-289/12 :خمتار الصحاح.166 :
( )10ينظ��ر :الصحاح 5 :و ،2071لس��ان الع��رب ،21/13 :خمتار الصح��اح ،21 :تاج العروس:
.23/18
القزويني.22/1 :
حممد بن يزيد
ّ
( )11سنن ابن ماجةَّ ،
الكليني.24/21 :
حممد بن يعقوب
ّ
( )12الكايفَّ ،
( )13اجلهم َّي��ة  :ه��م أتباع اجلهم بن صفوان املقت��ول (128هـ) يف حربه ض��دَّ األمو ِّيني ،وكان يقول
للبغدادي.138 :
باجلرب واالضطرار إىل األعامل .ينظر :الفرق بني الفرق،
ّ
األشعري.132 :
عيل بن إسامعيل
ّ
( )14مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املص ِّلنيّ ،
( )15القرآن والعقيدة ،السيد مسلم ِ
احلليِّ ّ .22 :
ِّ
السجزي (ت 255هـ) ،وهم ثالث فرق (حقائق َّية ،وطرائق َّية،
كرام
ّ
حممد بن َّ
الكرام َّية :هم أتباع َّ
(َّ )16
ِ
وإسحاق َّية) ك ُّلهم من املرجئة .ينظر :ال َف ْرق بني الف َرق.179 :
لألشعري.141 :
( )17مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املص ِّلني،
ّ
للهيثمي:
النيس��ابوري ،28 ،3 :وجممع الزوائ��د،
( )18ينظر :املس��تدرك ع�لى الصحيحني ،للحاكم
ّ
ّ
.152/6

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

( )19القرآن والعقيدة .22 :
سموا باملعتزلة؛ َّ
ألن واصل بن عطاء (ت 131هـ)
( )20املعتزلة :وهم فرق كثرية من املسلمني ،وقيل ُّ
البرصي (ت 110هـ) وانشق عنه يف مجاعة يف ناحية من نواحي مسجد
اختلف مع أستاذه احلسن
ّ
ِ
البرصي (اعت ََز َلنا واصل) .ينظر :ال َف ْرق بني الف َرق.158 :
البرصة ،فقال احلسن
ّ
األول يف
( )21الن َّظ��ام  :ه��و ابن س�� َّيار (ت 231هـ) املعروف بالن َّظ��ام؛ لنظمه احلرز ،رج��ل املعتزلة َّ
بغداد .ينظر :ال َفرق بني ِ
الف َرق.119 :
ْ
اجلبائي ،وابنه أبو هاشم (ت 303هـ) ،ل ِّقبا بذلك
حممد بن عبد الوهاب بن سلاَّ م
ّ
( )22اجلبائ َّيان :مها َّ
ِ
نسب ًة إىل جبى من قرى البرصة ،رأس معتزلة البرصة .ينظر :ال َف ْرق بني الف َرق.161 :
( )23مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املص ِّلني.267 :
الش��يباين (ت 266ه��ـ) ،م��ن رؤوس معتزلة البرصة
الفوطي
الفوط��ي :هو هش��ام بن عم��رو
()24
ّ
ّ
ّ
ِ
وكربائها .ينظر :ال َف ْرق بني الف َرق.142 ،
( )25مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املص ِّلني.268 :
( )26القرآن والعقيدة.24 :
( )27املصدر نفسه.25-24 :
األشعري (ت 324هـ) ،رأس متك ِّلمي أهل السنَّة واجلامعة
عيل بن إسامعيل
ّ
( )28األشعر َّية  :نسب ًة إىل ّ
ِ
وكبريهم .ينظر :ال َف ْرق بني الف َرق.273 :
ِ
البغدادي ،302:وينظر :امللل والنِّحل. 98 :
حممد
ّ
( )29ال َف ْرق بني الف َرق :عبد القاهر بن َّ
( )30القرآن والعقيدة.26 :
للش��وكاين ،53 :والكفاية يف علم
احل��ق من علم األص��ول،
( )31ينظ��ر :إرش��اد الفح��ول إىل حتقيق
ِّ
ّ
البغدادي.174 :
الرواية ،للخطيب
ّ
( )32مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املص ِّلني.73 :
( )33القرآن والعقيدة.27 :
ع�لي بعد معركة ص ِّفني ومس��ألة احلَك ََمني ،وقد
( )34اخل��وارج  :وه��م الذين خرجوا عىل اإلمام ّ
ِ
قاتلهم أمري املؤمنني يف النهروان .ينظر :ال َف ْرق بني الف َرق.34 :
احلنفي
س��ميت بذلك عىل اس��م زعيمها نج��دة بن عويمر
ّ
( )35النجدات  :وهي من فرق اخلوارج؛ ِّ
(ت 69هـ) .ينظر :ال َفرق بني ِ
الف َرق.81 :
ْ
ِّ
( )36مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املصلني .86 :وينظر :امللل والنِّحل.121/1 :
( )37القرآن والعقيدة.28 :

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
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املنهج
ّ
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( )38املصدر السابق ،270-269 :وينظر :ال َفرق بني ِ
الف َرق.54 :
ْ
( )39املصدر السابق.28 :
( )40ينظر :العني ،151/4 :ما َّدة (خ ،ل ،ق) ،خمتار الصحاح ،104 :مادة (خلق).
الفلسفي ،د .مجيل صليبا.31/1 :
( )41املعجم
ّ
( )42ينظر :الصحاح ،64/1 :لسان العرب ،128-127/1 :خمتار الصحاح.272 :
( )43ينظر :حمارضات يف علوم القرآن ،غانم قدُّ وري احلمد.14 :
للتفتازاين.6/1 :
( )44ينظر :رشح املقاصد يف علم الكالم،
ّ
( )45مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املص ِّلني ،595 :ينظر :امللل والنِّحل.54/1 :
( )46املصدر نفسه.597 :
( )47القرآن والعقيدة.50 :
( )48ال َفرق بني ِ
للبغدادي.192 :
الف َرق،
ّ
ْ
أئمة الفقه عند أهل الس��نَّة
( )49احلنابلة  :وهم أتباع أمحد بن حنبل (ت 241هـ) ،يف بغداد ،وهو من َّ
واجلامعة .ينظر :ال َفرق بني ِ
الف َرق.81 :
ْ
( )50مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املص ِّلني.292 :
( )51القرآن والعقيدة.54 :
( )52املصدر نفسه.55-54 :
( )53املصدر نفسه.55 :
( )54املصدر نفسه.55 :
( )55ال َفرق بني ِ
الف َرق.290 :
ْ
الشهرستاين.96/1 :
حممد بن عبد الكريم
( )56امللل والنِّحل ،أليب الفتح َّ
ّ
( )57القرآن والعقيدة.51-50 :
( )58املصدر نفسه .51 :
( )59املصدر نفسه .52-51 :
( )60املصدر نفسه .52 :
( )61القرآن والعقيدة .53 :
( )62ينظر :العني ،215/1 :مادة (ع ،جـ ،ز) ،خمتار الصحاح ،219 ،تاج العروس.89/8 :
( )63البيان يف تفسري القرآن  :للسيد أبو القاسم اخلوئي .33
الفراهيدي ،110/7 :مادة (ص ،ر ،ف).
( )64العني  :أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ

( )65مق��االت اإلس�لام ِّيني واخت�لاف املص ِّل�ين  ،25 :وينظ��ر :الف��رق ب�ين الف��رق ،129 :وامللل
والنحل.57/1:
( )66القرآن والعقيدة .134-133 :
( )67املصدر نفسه  :الصفحة نفسها.
( )68املصدر السابق .134 :
( )69املصدر نفسه  :الصفحة نفسها
( )70القرآن والعقيدة .134 :
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امل�صادر واملراجع

190

* القرآن الكريم.
الشوكاين (ت  1255هـ) ،مطبعة
عيل
1.1إرشاد الفحول إىل حتقيق ِّ
احلق من علم األصولَّ ،
ّ
حممد بن ّ
احللبي ،د.ط1937 ،م.
يب
مصطفى البا ّ
ّ
عيل أكرب
حممد بن يعق��وب
ّ
2.2األص��ول من ال��كايفَّ ،
الكلين��ي (ت  329ه��ـ) ،تصحيح وتعلي��قّ :
احليدري ،طهران ،ط1388 ،3هـ.
الغفاري ،مطبعة
ّ
ّ
اخلوئي (ت 1411هـ) ،النارش :دار الزهراء للطباعة
3.3البيان يف تفس�ير القرآن ،الس ِّيد أبو القاس��م
ّ
والنرش ،بريوت ،ط1395 ،4هـ1975/م.
الزبيدي
احلسني
حممد مرتىض
ّ
4.4تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
ّ
حمب الدين أيب الفيض الس ِّيد َّ
عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت ،ط1414 ،4هـ1994/م.
(ت 1205هـ) ،حتقيقّ :
اجلوهري (ت  393هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور
محاد
5.5تاج اللغة وصحاح العرب َّية ،إس�ماعيل بن َّ
ّ
ع َّطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1407 ،4هـ1987/م.
الطربي (ت  310هـ) ،تصحيح وضبط :نخبة
حممد بن جرير
ّ
6.6تاري��خ األمم واملل��وك ،أليب جعفر َّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ط1403 ،4هـ1983/م.
مؤسسة
ّ
من العلامءَّ ،
حمم��د ،دار ش��مس املعرف��ة ،القاه��رة ،ط،1
7.7الدلي��ل إىل منه��ج البح��ث
العلم��ي ،أمح��د س�� ِّيد َّ
ّ
1402هـ1985/م.
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر،
حممد بن يزيد
القزويني (ت  275هـ) ،حتقيقَّ :
ّ
8.8سنن ابن ماجهَّ ،
بريوت ،د.ت.
التفت��ازاين (ت  791ه��ـ) ،دار املع��ارف النعامن َّية،
9.9رشح املقاص��د يف عل��م الكالم ،س��عد الدين
ّ
باكستان ،ط1401 ،1هـ.
املخزومي،
الفراهيدي (ت  175هـ) ،حتقيق :د .مهدي
1010العني ،أليب عب��د الرمحن اخلليل بن أمحد
ّ
ّ
مؤسسة دار اهلجرة ،ط1409 ،2هـ.
ود .إبراهيم
السامرائيَّ ،
ّ
ِ
حممد عثامن اخلش��ت،
حممد
ّ
البغدادي (ت  429هـ) ،حتقيقَّ :
��رق ب�ين الف َرق ،عبد القاهر ب��ن َّ
1111ال َف ْ
مكتبة ابن سينا ،القاهرة ،د.ت.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الثعالبي
علي
ّ
م.د .حممود عبد احل�سني عبد ّ
ِ
حس��ون كريم،
1212القرآن والعقيدة ،مس��لم بن محود
احلس��يني احلليِّ ّ (ت 1401هـ) ،حتقيق :فارس ُّ
ّ
مطبعة اإلرشاد ،بغداد1969 ،م.
البغ��دادي (ت 463هـ) ،حتقيق:
عيل املعروف باخلطيب
ّ
1313الكفاي��ة يف علم الرواية ،أليب أمحد ب��ن ّ
اللبناين ،ط1405 ،1هـ1985/م.
د .أمحد عمر هاشم ،دار الكتاب
ّ
األفريقي (ت  711هـ) ،نرش آداب احلوزة،
حممد بن مكرم بن منظور
ّ
1414لس��ان العرب ،مجال الدين َّ
قم ،د.ط1405 ،هـ.
اهليثم��ي (ت  807هـ) ،حتقيق :عبد اهلل
عيل بن أيب بكر
ّ
1515جمم��ع الزوائ��د ومنبع الفوائد ،نور الدين ّ
حممد درويش ،مطبعة دار الفكر ،بريوت ،ط1412 ،1هـ.
َّ
1616حمارضات يف علوم القرآن ،غانم قدُّ وري احلمد ،دار الكتاب للطباعة ،بغداد ،د.ط1981 ،م.
يب ،بريوت،
حممد بن أيب بكر عبد القادر
الرازي (ت  666هـ) ،دار الكتاب العر ّ
ّ
1717خمتار الصحاحَّ ،
د.ت.
1818مس��تدركات أعي��ان الش��يعة ،حس��ن األم�ين ،دار التع��ارف للمطبوع��ات ،ب�يروت ،ط،2
1418هـ1997/م.
النيس��ابوري (ت 405هـ) ،إرشاف :يوس��ف
الصحيح�ْي�نْ  ،أليب عبد اهلل احلاكم
1919املس��تدرك عىل
ّ
َ
املرعشيل ،دار الفكر ،بريوت ،د.ت.
ّ
اللبناين ،بريوت ،د.ط1982 ،م.
الكتاب
دار
صليبا،
مجيل
،
الفلسفي
2020املعجم
ّ
ّ
2121معجم مقاييس اللغة ،أليب احلس��ن أمحد بن فارس بن زكر َّيا (ت  395هـ) ،حتقيق :عبد الس�لام
اإلسالمي ،قم1404 ،هـ.
هارون ،مطبعة مكتب اإلعالم
ّ
األشعري (ت  324هـ) ،حتقيق :حميي
عيل بن إسامعيل
ّ
2222مقاالت اإلسالم ِّيني واختالف املص ِّلنيّ ،
الدين عبد احلميد ،مجعية املسترشقني األملان َّية ،فيسبادن1980 ،م.
حممد س�� ِّيد
حممد بن عبد الكريم
الشهرس��تاين (ت  548هـ) ،حتقيقَّ :
2323املل��ل والنِّحل ،أليب الفتح َّ
ّ
كيالين ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ت.
ّ
2424مناهج البحث بني التنظري والتطبيق ،د .حامد طاهر ،دار النرص للنرش والتوزيع بجامعة القاهرة،
مرص ،د.ت.
املؤسس��ة العرب َّية للدراس��ات والنرش ،سوريا ،ط،3
2525منهج البحث األد ّ
عيل جواد الطاهرَّ ،
يب ،دّ .
1979م.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد التاسع
السنة
حمرم احلرام 1440هـ/أيلول 2018م
َّ
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