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 في معالجة مسائل العقيدة -ع-دور اإلمام الرضا
 التوحيد إنموذجا  

 م.د. كرٌم شاتً السراجً 
 كلٌة الفقه / جامعة الكيفة 

 الخالصة
فً معالجةة البةبتات وردّ التؤةاإات المحروحةة -ع–تناول البحث دور اإلمام الثامن من أئمة أهل البٌت 

توحٌده وصفاته وتنزٌته تعةالى نةن الجؤةم والصةورة والصةعود حول مؤائل كثٌرة أثٌرت حول وجود هللا تعالى و
والنةزول ورإٌتةةه تعةةالى بالبصةر والحٌةةز والمكةةاني وتفؤةٌر وٌةةات الواةةك والؤةسرٌة والمكةةر والنؤةةٌان والسدٌعةةة 

 وغٌرها بما ٌتناؤك مع تنزٌه هللا تعالى نن مبابتة الببر فً اانفعال والنؤٌان... .
 جبر والتفوٌض وقدم القرون وحدوثه.وأٌااً تناول البحث مؤائل ال

وقةد انةت م البحةةث فةً ؤةتة محةةاورس الول مؤةائل معرفةةة هللا تعةالى وتوحٌةدهي والثةةانً الصةفات اإللتٌةةةي 
والثالث إبحال رإٌة هللا تعالى بالعٌن الباصةرةي والرابةع تفؤةٌر وٌةات النؤةٌان وااؤةتتزاش ومةا بةاكختاي والسةام  

 القرون وحدوثه. الجبر والتفوٌضي والؤاد  قدم
كانةت تتاةمن اؤةتداات نقخٌةة  -ع-وقد توصل البحث إلى نتائج متمة منتةا ان معالجةات اإلمةام الراةا

ومنحقٌة تتناغم وتتجاوك مع الفحةرة والوجةدان ممةا تجعةل ايسةر ٌؤةخم وٌةقنن لخحة ي والمةر ايسةر انحصةارٌة 
وبةةاك ححةةة وصةةراحه المؤةةتقٌمي  -ص-الرؤةةولمعرفةةة هللا الحقةةة فةةٌتم لنتةةم نةةدل القةةروني وبةةاك مدٌنةةة نخةةم 

والراؤسون فً العخمي والمحترون من الرج  وؤفٌنة النجاةي والقٌن من نرفتم نرف هللا ومن جتختةم جتةل هللاي 
 -ع-ونخٌه فالتوحٌد الح  ا ٌعرف إا منتم

 المقدمة
اإلؤةممٌةي  ان لإلمامةة الحقةة ارتبةاح وثٌة  بجمٌةع مفاصةل العقٌةدة -ع-تعتقد مدرؤةة أهةل البٌةت

الةقٌن أقهةك هللا نةنتم  -ع-وبالسصوص مؤائل التوحٌدي فالتوحٌد الح  ا ٌعرف إا نن أئمة أهل البٌةت
-وجه هللا القي منه ٌإتىي وصراحه المؤتقٌمي وباك مدٌنة نخم الرؤول -ع-الرج  وحترهم تحتٌرا فتم

قٌن مةن نةرفتم نةرف هللاي ومةن ي وباك ححةي وؤٌفنة النجاةوندل القروني والراؤسون فً العخمي ال-ص
بةٌن المؤةخمٌن بؤةٌد   -ع-جتختم جتل هللاي وقةد نُةرف أبةوهم وأولتةم أمٌةر المةإمنٌن نخةً بةن أبةً حالةك

من السحك والكخمات فً هقا المجال ما ٌعجز ننه الببةر حتةى قٌةلس كممةه  -ع-الموحدٌني وقد ورد ننه
وبتةقا  -ع-إا منةه -ص-وحٌد الح  بعد رؤول هللادون كمم السال  وفو  كمم المسخوقٌني ولم ٌعرف الت

الصدد ٌقول ابن أبً الحدٌد المعتزلًس ))وأما الحكمة والبحث فً المور اإللتٌة فخم ٌكن من فن أحةد مةن 
العةةرك وا نقةةل مةةن جتابةةق أكةةابرهم وأصةةاغرهم بةةًش مةةن قلةةت أصةةمً وهةةقا فةةن كانةةت الٌونةةان وأوائةةل 

ولتقا تجد المباحث الدقٌقة  -ع-به وأول من ساض فٌه من العرك نخًالحكماش وأؤاحٌن الحكمة ٌتفردون 
فً التوحٌد والعدل مبثوثة فً فرش كممةه وسحبةه وا تجةد فةً كةمم أحةد مةن الصةحابة والتةابعٌن كخمةة 
واحدة من قلت ولتقا انتؤك المتكخمون القٌن لَجُجةو فةً بحةار المعقةوات إلٌةه ساصةة دون غٌةره وؤةموه 

 .(ٔ)مي واجتقبته كل فرقة من الفر  إلى نفؤتا...((أؤتاقهم ورئٌؤت
 -ص-س ))انةةه كةةان بةةٌن أصةةحاك د-ع-وقةةد قةةال الفٌخؤةةوف المبةةائً الكبٌةةر ابةةن ؤةةٌنا فةةً حقةةه

 .(ٕ)كالمعقول بٌن المحؤو ((
فةةً معالجةةة البةةبتات ورد  -ع-مةةن أئمةةة أهةةل البٌةةت -ع-وقةةد تنةةاول البحةةث دور اإلمةةام الراةةا

مؤائل كثٌرة أثٌةرت حةول معرفةة هللا وتوحٌةده وصةفاته وتنزٌتةه تعةالى نةن  التؤاإات المحروحة حول
الجؤةةم والصةةورة والصةةعود والنةةزول ورإٌتةةه تعةةالى بالبصةةر والحٌةةز والمكةةاني وتفؤةةٌر وٌةةات الواةةك 
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والؤسرٌة والمكر والنؤٌان والسدٌعةي وغٌرهةا بمةا ٌتناؤةك مةع تنزٌةه هللا تعةالى نةن مبةابتة الببةر فةً 
 ٌان... .اانفعال والنؤ

 وحدوثه.لمؤائل الجبر والتفوٌض وقدم القرون  -ع-وأٌااً تناول البحث معالجات اإلمام الراا

وقد انت م البحث فً ؤتة محةاورس الول مؤةائل معرفةة هللا وتوحٌةدهي والثةانً الصةفات اإللتٌةةي والثالةث 
ؤةةتتزاش ومةةا بةةاكختاي والسةةام  الجبةةر إبحةةال رإٌةةة هللا تعةةالى بةةالعٌن الباصةةرةي الرابةةع تفؤةةٌر وٌةةات النؤةةٌان واا

 والتفوٌضي والؤاد  قدم القرون وحدوثه.
تتامن اؤةتداات نقخٌةة ومنحقٌةة تتنةاغم  -ع-وقد توصل البحث إلى نتائج متمة منتا إلى معالجات اإلمام الراا

هللا الحقّةة  وتتجاوك مع الفحرة والوجدان مما تجعل ايسةر ٌؤةخم وٌةقنن لخحة ي والمةر ايسةر انحصةارٌة معرفةة
 .-ع-فٌتمي وان التوحٌد الح  ا ٌعرف إا منتم

لمؤةائل متعةددة مةن مؤةائل التوحٌةدي ودور  -ع-نؤخح الاوش فً هقا البحث نخى معالجات اإلمام الراةا
فً بٌان هةقه المؤةائل بحرٌقةة تنؤةجم مةع تنزٌةه هللا تعةالى نمةا ا ٌخٌة  بؤةاحته مةن صةفات المسخةوقٌن  -ع-اإلمام

ل هةةقه المؤةةائل واحةةدةً تخةةو السةةر  ونبةةدأ مةةن إثبةةات قات هللا تعةةالىي وننتتةةً بمؤةةؤلة قةةدم القةةرون وؤةةوف نتنةةاو
 وحدوثه.

 أيالً: معرفة هللا تعالى يتيحٌده
مما ا بت فٌه ان العبادة فرع المعرفةي وا نبةادة إا بمعرفةة وهةقا أمةري بةدٌتً ا ٌستخةف نخٌةه 

أيل عبااد  هللا معرفتاه س »-ع-بٍة له إلى هقا المعنى حٌث قالفً سح -ع-العقمشي وقد أبار اإلمام الراا
 .(ٖ)«يأصل معرفة هللا تيحٌده

فؤواً ٌجك التوجه إلى هللا تعالى ومعرفته بالدلٌل والبرهاني وقةد قكةر الفمؤةفة والمتكخمةون أدلةة 
رهاي وتتمٌز هقه كثٌرة نخى قلت كما فً دلٌل الن امي ودلٌل الحدوثي ودلٌل اإلمكاني ودلٌل الحركة وغٌ

الدلة بؤنتا توصل إلى هللا تعالى من سمل وثارهي أي من المعخول إلى العخةي وهنات أدلةة تنحخة  مةن قاتةه 
تعالى فً معرفته بدون توؤح بًش من وثارهي بل معرفة قاته بقاتهي كمةا هةو المعةروف بةدلٌل الصةدٌقٌن 

هللاُ نُايُر السماماياِ  ؤةبٌل المثةال قةول هللا تعةالىس القٌن أبارت إلٌه كثٌر من ايٌات القرونٌة ومنتا نخةى 

 (.ٖ٘)النورس َياألَْرِض 

ًْ وقوله تعالىس   (.ٖ٘)فصختس  ٍء َشِىٌد   أََيلَْم ٌَْكِؼ بَِربَِّك أَنمهُ َعلى كُّلِ َش
من ابرف الدلة نخى وجود هللا تعالى لنه ٌؤةتدل نخةى هللا  –دلٌل الصدٌقٌن  –وٌعد هقا الدلٌل 

-هلل وٌؤتدل نخى وثاره به تعالى ا بآثاره نخٌه كما فً باقً الدلةي وهقا ما تبٌر إلٌه كخمات أهل البٌتبا
ٌاام  دلم علاى تاتاه س »-ع-فً أدنٌتتم ومناجاتتمي كما فً دناش الصةبا  لإلمةام نخةً بةن أبةً حالةك -ع

 .(ٗ)«بتا  يتنّزه ع  مجانسة مخليقاته
كٌااؼ ٌسااتدل علٌااك بمااا وااي فااً يجاايده مفتقاار  لٌااك  س »-ع–وفةةً دنةةاش نرفةةة لإلمةةام الحؤةةٌن 

 .(٘)«يٌكي  لػٌرك م  الظىير ما لٌس لك حتى ٌكي  وي المظىر لك
 .(ٙ)«الىً ترددي فً اآلثار ٌيجب بعد المزار»فً دناش نرفة أٌااًس  -ع–وقوله 

ر وً متى غب  حتى تحتاج  لى دلٌل ٌدل علٌك يمتى بعد  حتى تكي  اآلثاس »-ع–وأٌااً ننه 
 .(7)«التً تيصل  لٌك

هللاُ نُايُر فةً تفؤةٌر قولةه تعةالىس  -ع–وفً هقا الصدد ورد نن اإلمةام نخةً بةن موؤةى الراةا 

 (.ٖ٘)النورس السمماياِ  َياألَْرِض 
 .(8)«واٍد ألول السمايا   يواٍد ألول األرضس »-ع-قال

ر بةةه ولةةٌ  العكةة ي فتةةو تعةةالى  ٌعنةةً المنةةّور لهةةل الؤةةموات والرضي فالبةةٌاش تتتةةدي وتنةةو 
الم تةةر ليبةةٌاش ولةةٌ  البةةٌاش م تةةرة لةةه تعةةالى. إا ان معرفةةة هللا بآثةةاره المعبةةر ننةةه بحرٌةة  ايفةةا  

 (.ٖ٘)فصختس  َسنُِرٌِىْم آٌاتِنا فًِ اآلفاِق َيفًِ أَْنفُِسِىْم َحتمى ٌَتَبٌَمَ  لَـُىْم أَنمهُ اْلـَحق  واانف  كما فً قوله تعالىس 
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  أكثةر النةا  ونةامتتم انةه ٌتجةاوك مةع نقةولتم واؤتئناؤةتم بالمحؤوؤةاتي وقةد جةاش نةن اإلمةةام حرٌة
بسااميحرلا نمحرلا هللا ا الحماادُ م الملىاام عباااده الحمااد  يفااافروم علااى معرفااة »فةةً هةةقا البةةؤنس  -ع–الراةةا 

الادال »فةً هةقا المقحةع  -ع-ي فقةد أبةار اإلمةام(9)«ربيبٌته  الدال على يجيده بخلقه  يبحادي  خلقاه علاى أزلاه
إلى أن السخة  هةم دلٌةل هللا نخٌةه تعةالىي فتةم وثةاره وايثةار توصةل قوي العقةول إلةى معرفةة « على يجيده بخلقه

إلى ان الحادث وهو المؤبو  بالعدم ٌحتاج فً وجوده إلةى « يبحدي  خلقه على أزله»بقولهس  -ع-المإثّري وأبار
وفٌه إبارة إلى دلٌل الحدوث المعروف بدلٌل المتكخمٌن القي ٌبتنً نخةى قٌةا  القدٌم الزلً الوٌر مؤبو  بالعدمي 

 نقخً برهانً مفادهس ان العالم حادثي وكل حادث ٌحتاج إلى ُمحِدثي إقن العالم ٌحتاج إلى ُمحِدث وهو المحخوك.
 الحماادُ م الااتي الماا  شااًء كااا  يال ماا  شااًء كااّي  مااا قااد كااا »قةةالس  -ع–وفةةً حةةدٌٍث وسةةر ننةةه 

 .(ٓٔ)«مستشىد بحدي  األشٌاء على أزلٌته يبما يسمىا به م  العجز على قدرته
لخزنةةدٌ  فةً صةدد إثبةةات هللا  -ع-فةً حةواره مةع زنةةدٌ ي حٌةث ٌقةول اإلمةام -ع-وفةً رواٌةة أسةر  ننةةه

م ألسانا ي ٌااك -ما  انكاار الخاالق  -أٌىا الرجل أرأٌ     كاا  القايل قايلكم  يلاٌس واي كماا تقيلاي  »تعالى لهس 
س -ع–ثةم قةال أبةو الحؤةن  -معةه  -ع–ٌتنةزل اإلمةام  -« شرعاً سياء ال ٌضرنا ما صلٌنا يصامنا يزكٌناا يأقررناا

-ع–؟ فقةال ؟ فقال الرجل رحمك هللا أيجدنً كٌؼ وي؟ يأٌ  واي«ي   كا  القيل قيلنا الستم قد ولكتم ينجينا»
الكٌااؼ بااال كٌااؼ فااال ٌعاارؼ بالكٌفيفٌااة يال يٌلااك    الااتي توباا   لٌااه غلااف  وااي أٌّاا  األٌاا  بااال أٌاا  يكٌااؼ س »

 ناً لماا س »-ع-ي ثم قال الرجل فما الدلٌل نخٌه؟ فقةال أبةو الحؤةن«بأٌنينٌة  يال ٌُدرك بحاسة يال ٌقاس بشًء...
نظر   لى جسدي يلم ٌُمكنً فٌه زٌاد  يال نقصاا  فاً العارض يالفايل يدفاك المكااره عناه يجار المنفعاة  لٌاه 

  بانٌاً فاقرر  به مك ماا أر  ما  ديرا  الفلاك بقدرتاه ي نشااء الساحاب يتصارٌؼ الرٌاا  علمُ  أ  لىتا البنٌا
 ً  .(ٔٔ)«يمجر  الشمس يالقمر يالنجيم يغٌر تلك م  اآلٌا  العجٌبا  المبٌنا  أ  لىتا مقدمراً يمنشئا
ىي وهةو أجةد  وهقا الحدٌث والحوار كؤابقه حٌث أنه ٌعتمد ايثار وايٌات فً الوصول لمعرفة هللا تعةال

 وأنفع فً الزام الزندٌ  وهداٌته إلى معرفة هللا تعالى.
أنةه كةل مةن قةرأ ؤةورة التوحٌةد وومةن بتةا فقةد  -ع-وفً باك التوحٌد ونفً البرٌت لةه تعةالى ٌبةٌن اإلمةام

 .(ٕٔ)«كل م  قرأ قل وي هللا أحد يآم  فقد عرؼ التيحٌدس »-ع-نرف التوحٌد حٌث قال
اإلقارار بأناه ال  لاه غٌاره يال شابٌه لاه يال نظٌار س »-ع-نن أدنى المعرفةة فقةال -ع-وؤُئل اإلمام الراا

 .(ٖٔ)«يأنه قدٌم مثب  ميجيد غٌر فقٌد يأنه لٌس كمثله شًء

 ثانٌاً: الصفا  اإللىٌة
استخف المؤخمون فً مؤؤلة الصفات إلى إتجاهات بتىي فالبعض قهك إلةى زٌةادة الصةفات نخةى 

مزم قوله تعدد القدماش مع هللا تعةالى وهةو بةرت بةاهلل تعةالىي والةبعض قهةك القاتي وقال بقدمتا ونخٌه ف
إلى نفً الصفات ننه تعالى وبةقلت جةّرد هللا تعةالى مةن صةفاته الكمالٌةة والجمالٌةة وهةإاش هةم المعحخةةي 
وبعض بالغ فً تبةبٌه هللا تعةالى بمسخوقاتةه ونؤةك إلٌةه تعةالى مةا ا ٌخٌة  بةه نزوجةل. أمةا مدرؤةة أهةل 

فقد قهبت إلى إثبات الصفات ولكن من دون تببٌه وتنزٌته تعالى نن صفات المسخوقٌني وهقا  -ع-بٌتال
. أي (ٗٔ)«تنزٌىاه تعاالى واي  خراجاه عا  حاد التعفٌال يحاد التشابٌهس »-ع-هو التنزٌةهي وقةد ورد نةنتم

 إثبات الصفات الكمالٌة ولكن من دون تببٌه بسخقه نزوجل.
إلى ان صفاته نٌن قاته أي تكثر فً المفاهٌم دون المصادٌ ي  -ع-ولتقا تقهك مدرؤة أهل البٌت

وهةةقا ٌعنةةً انةةه تعةةالى ؤةةمٌع بصةةٌر قةةادر حةةً... وهةةقه الصةةفات متكثةةرة فةةً المعةةانً دون الوؤةةائل 
والمصادٌ  أي لٌ  له ولة لخؤمع أو البصر بل قاته بؤٌحة ومتصفة بجمٌع صفات الكمال والجمالي وإلى 

ي «لم ٌزل هللا تبارك يتعالى علٌمااً قاادراً حٌااً قادٌماً سامٌعاً بصاٌراً س »-ع-م الرااهقا المعنى أبار اإلما
ٌابن رؤول هللا ان قوماً لٌقولون إنه نزوجل لم ٌزل نالماً بعخم وقادراً بقدرة أو حٌاً  –الؤائل  –فقخت له 

باه فقاد اتخات ماك هللا ما  قاال تلاك يدا  س »-ع–بحٌاةي وقدٌماً بقدم وؤمٌعاً بؤمعي وبصٌراً ببصةر فقةال 
لم ٌزل هللا عزيجل علٌماً قادراً حٌاً قدٌماً سمٌعاً س -ع-ي ثم قال«آلىة أخر  يلٌس م  يالٌتنا على شًء

 .(٘ٔ)«بصٌراً لتاته تعالى عما ٌقيل المشركي  يالمشبىي  علياً كبٌراً 
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هللا خلاق آدم  ا س -ص-لخحدٌث المبتور نند العامة نن رؤةول هللا -ع-أما معالجة اإلمام الراا
القي ٌتنافى مع تنزٌه هللا تعةالى واثبةات الصةورة لةه تعةالى نةن قلةت نخةواً كبٌةراًي فقةال  (ٙٔ)على صيرته

 -ص-قاتلىم هللا لقد حتفيا أيل الحدٌ   ا  رسيل هللا»فً معرض الجواك نن هقه الرواٌةس  -ع-اإلمام
ٌاعباد  -ص-جىك ييجه ما  ٌشابىك  فقاالمّر برجلٌ  ٌتسابا  فسمك أحدوما ٌقيل لصاحبه: قبّح هللا ي
 .(7ٔ)«هللا ال تقل وتا ألخٌك فا  هللا عزيجل خلق آدم على صيرته

وهقا الجةواك نةٌن العقةل والمنحة  الةقي ٌنؤةجم مةع تنزٌةه هللا تعةالى لن الاةمٌر فةً صةورته 
 ٌرجع نخى قلت اإلنؤان القي تعّرض لخؤك ا نخى هللا تعالىي وهو كمم وجٌه جداً.

 ً ا  هللا ٌناازل كاال لٌلااة  لااى السااماء س -ص-لمةةا تروٌةةه العامةةة نةةن رؤةةول هللا -ع-جوابةةه وأٌاةةا
 -ص–لع  هللا المحّرفٌ  الكلم ع  مياضعه يهللا ما قاال رسايل هللا س »-ع-ي فقال اإلمام الراا(8ٔ)الدنٌا

الثلا  اآلخٌار يلٌلاة : ا  هللا تبارك يتعالى ٌُنّزل ملكاً  لى السماء الدنٌا كل لٌلة فً -ص–كتلك  نما قال 
الجمعة فً أيل اللٌل فٌأمره فٌنادي ول م  سائل فأعفٌه؟ ول م  تائب فأتيب علٌه؟... فال ٌزال ٌنادي 

 .(9ٔ)«بىتا حتى ٌفلك الفجر  فإتا فلك الفجر عاد  لى محلّه م  ملكي  السماء
ٌتا مما جعةل وبتقا فان اإلمام قد بسص السخل فً هقه الرواٌة حٌث وقف نخى مورد التحرٌف ف

الرواٌة تنؤجم مع تنزٌته تعالى نن الحركة والنزول والصعود التً هً صفات من بؤن الوجود المةادي 
 الجؤمً الحادث.

س -ع-فةةً ردّه نخةةى مةةن ٌقةةولس ان هللا جؤةةم أو صةةورةي فكتةةك -ع-وقةةد جةةاش نةةن اإلمةةام الراةةا
 .(ٕٓ)«البصٌر لسمٌكسبحا  م  ال ٌُحد يال ٌيصؼ يال ٌشبىه شًء يلٌس كمثله شًء يوي ا»

ٌقّؤم النا  فً التوحٌد بخحا  الصفات إلى ثمثة مقاهك وهةًس إثبةات بتبةبٌه  -ع-واإلمام الراا
 –أي نفةً الصةفات ننةه تعةالى  –ومةقهك النفةً  –أي إثبات الصفات هلل تعالى مع التببٌه بةالمسخو   –

 تعالى مع الؤمع والبصر وغٌرهةا أي إثبات الصفات هلل –وهو مقهك التعحٌلي ومقهك إثبات بم تببٌه 
 .(ٕٔ)وهو المقهك الح  –من الصفات من دون تببٌه بالمسخو  

 ثالثاً:  بفال رؤٌة هللا تعالى بالعٌ  الباصر 
إلى ان هللا ؤبحانه وتعةالى ٌُةر  بالبصةار مةن قبةل المةإمنٌن ٌةوم القٌامةةي وقةد  (ٕٕ)قهبت العامة

تبةةٌر إلةةى هةةقا المعنةةى ثةةم انتةةم تةةؤولوا ايٌةةات المحكمةةة  -ص-أوردوا رواٌةةات مواةةونة نةةن رؤةةول هللا
حاولوا إثبةات قلةت نةن  (ٖٕ)لصالح ايٌات المتبابتة إلثبات رإٌة هللا تعالى فً ايسرة حتى ان البانرة

حرٌ  العقةل أٌاةاً وان  لتةم قلةتي فالعقةل ولةة التنزٌةه هلل تعةالى والبوصةخة التةً تعصةمنا مةن الوقةوع فةً 
 التببٌه والتجؤٌم.

أمةةا مدرؤةةة أهةةل البٌةةت  والمعتزلةةة ومةةن قهةةك إلةةى تنزٌةةه هللا تعةةالى نةةن هةةقه الفرٌةةة مةةن بةةاقً 
صار وا تقع نخٌةه الرإٌةة بةالعٌن الباصةرة ا فةً الةدٌنا وا فةً المؤخمٌن إلى ان هللا تعالى ا ٌدرت بالب

ايسرة لن الرإٌة ا تقع إا نخى ما هو جؤم ومادي وفً جتة وهقه تتنافى مع الحقٌقة اإللتٌةة البؤةٌحة 
 المجردة.

 هقه المؤؤلة من سمل حواره ومنا رته مع أبةً قةّرة ولهمٌةة هةقه المحةاورة -ع-وقد نالج اإلمام الراا
 ؤوف أقكرها بتمامتا.

فاؤةتؤقنته فةً  -ع-نن صفوان بن ٌحٌى قال ؤةؤلنً أبةو قةّرة الُمحةدّث أن أدسخةه نخةى أبةً الحؤةن الراةا
قلت فؤقن لً فدسل نخٌه فؤؤله نن الحمل والحرام والحكام حتةى بخةغ ؤةإاله إلةى التوحٌةد فقةالس إنةا روٌنةا أن هللا 

فما  المبلاع عا  هللا  لاى س »-ع-م لموؤةى ولةد الرإٌةة فقةال أبةو الحؤةنقّؤم الرإٌة والكمم بٌن نبٌٌن فقّؤم الكةم

ً (  ٖٓٔ)األنعام:  ال تُْدِركُهُ األَْبصاُر َيوَُي ٌُْدِرُك األَْبصارَ الثقلٌ  م  الج  ياإلنس  )فاه: َيال ٌُِحٌفُيَ  بِِه ِعْلماا

ٔٔٓ  ) ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش فكٌؼ ٌجًء رجل  لاى »؟ قالس بخىي قالس «هللا قال(  ألٌس دمحم صلى ٔٔ)الشير :  ء   لَ

ال تُْدِركُهُ األَْبصاُر َيوَُي ٌُاْدِرُك الخلق جمٌعاً فٌخبروم أنه جاء م  عند هللا يأنه ٌدعيوم  لى هللا بأمر هللا يٌقيل: 

ً   األَْبصارَ  ًْ   َيال ٌُِحٌفُيَ  بِِه ِعْلما ٌَْس َكِمثِْلِه َش ٌته بعٌنً  يأحف  به علمااً يواي علاى أنا رأي ثم ٌقولس «ء   لَ
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صير  البشر  أما تستحي ؟ ما قدر  الزنادقة أ  ترمٌه بىتا أ  ٌكي  ٌأتً ع  هللا بشًء  ثم ٌأتً بخالفه ما  
 يجه آخر!

ان بعةد هةقه ايٌةة س »-ع–(ي فقةال أبةو الحؤةن ٖٔ)الةنجمس َولَقَْد َروهُ نَْزلَةً أُْسر قال أبو قّرةس فانه ٌقولس 

مةا  -ص–(ي ٌقةول مةا كةقك فةإاد د ٔٔ)الةنجمس مةا َكةقََك اْلفُةإادُ مةا َرأ ل نخى ما رأ  حٌث قال تعةالىس ما ٌد

(ي فآٌةات  هللا نزوجةل 8ٔ)الةنجمس   لَقَةْد َرأ  ِمةْن وٌةاِت َربِّةِه اْلكُْبةر رأت نٌناه ثم أسبةره بمةا رأ  فقةال تعةالىس 

ً َوا ٌُِحٌحُوَن بِ غٌر هللاي وقد قال تعالىس  ي فإقا رأته البصاري فقد أحاحةت بةه العخةم ووقعةت («ٓٔٔ)حهس  ِه ِنْخما
 تا كان  الرياٌا  مخالفة للقرآ  كتب  بىاا يماا س »-ع–المعرفةي فقال أبو قّرة فتكقك بالرواٌات فقال أبو الحؤن 

 . (ٕٗ)«أجمك المسلمي  علٌه أنه ال ٌحاف به علم يال تدركه األبصار يلٌس كمثله شًء
فةةً إنكةةار رإٌةةة هللا تعةةالى هةةً وٌةةات صةةرٌحة  -ع–ايٌةةات القرونٌةةة التةةً اؤةةتدل بتةةا اإلمةةام الراةةا هةةقه 

ٌاةع قانةدة متمةة بةرٌفة فةً التعامةل مةع الرواٌةات التةً  -ع–محكمة وااحة الدالة قوٌّة المعنىي ثم ان اإلمام 
ٌارك بتةا نةرض الجةدار لنتةا تتعارض مع صرٌح القرون فٌحكم نخٌتا بالكقك وبالتالً ٌؤقحتا نن الحجٌةي و

مسالفةةةة لصةةةرٌح القةةةروني وهةةةو حكةةةم فةةةً غاٌةةةة الدقةةةة لن الرواٌةةةات قةةةد سالحتةةةا الاةةةعٌف ومةةةن ا أصةةةل لةةةه 
كاإلؤةةرائٌخٌات وغٌرهةةاي والقةةرون قحعةةً الصةةدور ا بةةت ورٌةةك فٌةةه ننةةد جمٌةةع المؤةةخمٌني ونخٌةةه فتةةقه القانةةدة 

تنزٌةه هللا تعةالى نةن الجؤةم والصةورة والرإٌةة بالباصةرة  مرجع متم فً التعاحً مع الرواٌات التً ا تنؤجم مع
 وغٌرها من موارد التببٌه والتجؤٌمي ونخى أؤاؤتا تحل كثٌر من الببتات.

 رابعاً: تفسٌر آٌا  النسٌا  ياالستىزاء يما شاكلىا
وردت ألفةةا  فةةً بعةةض ايٌةةات القرونٌةةة تحمةةل ب اهرهةةا داات الةةنقص الببةةريي وتتنةةافى مةةع الكمةةال 

 لتً كما فً هقه اللفا ي )النؤٌاني الواكي ااؤتتزاشي المكري السداع...(.اإل
بحرٌقةة تةتمئم مةع الكمةال اإللتةً فةً تنزٌتةه نةن صةفات المسخةوقٌني فقةد  -ع-وقد نالجتا اإلمام الراا

   هللا س »-ع-ل(ي فقةةا7ٙ)التوبةةةس نَسُاايا هللاَ فَنَِسااٌَُىمْ ننةةدما ؤُةةئل نةةن قولةةه تعةةالىس  -ع-ورد نةةن اإلمةةام الراةةا

َيماا كااَ  تبارك يتعالى ال ٌنساى يال ٌساىي ي نّماا ٌنساى يٌساىي المخلايق المحاد  أال تسامعه عزيجال ٌقايل: 

نَسُايا (  ي نما ٌجازي م  نسٌه ينسً لقاءه ٌيمه با  ٌنسٌىم انفسىم كما قال عزيجال  ٗٙ)مرٌم: َرب َك نَِسًٌّا

فَاْلٌَْيَم نَْنساوُْم َكما نَسُيا ِلقاَء ٌَاْيِمِىْم (  يقيله عزيجل: 2ٔ)الحشر:  وُُم اْلفاِسقُي َ  هللاَ فَأَْنساوُْم أَْنفَُسُىْم أُيلئِكَ 

 .(ٕ٘)« (ٔ٘)األعراؼ:  وتا
 ان العقوبة من جزاش العمل أي كما تركوا هللا تعالى فان هللا تعالى ٌتركتم ونخٌه فالنؤٌان الترت.

(ي فقةال اإلمةام ٘ٔ)المحففةٌنس ْم َعاْ  َربِِّىاْم ٌَْيَمئِاٍت لََمْحُجيبُاي َ َكاالم  ِنمُىاوفً تفؤٌر قولةه تعةالىس 
   هللا تبارك يتعالى ال ٌيصؼ بمكا  ٌحل فٌه فٌحجب عنه فٌه عباده يلكنّه ٌعنً: أنىم س »-ع–الراا 

 .(ٕٙ)«ع  ثياب ربىم لمحجيبي 

س -ع–(ي قةال اإلمةام الراةا ٕٕ)الفجةرس اَيجاَء َرب َك َياْلـَملَُك َصافًّا َصافًّ وفً تفؤٌر قوله تعالىس 
ا  هللا عزيجاال ال ٌيصااؼ بااالمجًء يالااتواب تعااالى عاا  االنتقااال   نمااا ٌعنااً بااتلك يجاااء أمااُر ربااك »

 ً  .(7ٕ)«يالملك صفاً صفا

(ي ٕٓٔ)البقةرةس َوْل ٌَْنظُُريَ   ِالم أَْ  ٌَأْتٌَُِىُم هللاُ فًِ ظُلٍَل ِمَ  اْلػَمااِم َياْلاـَمالئَِكةُ وفً قوله تعالىس 
ا  هللا تعااالى ٌبعاا  علااٌىم مالئكااة فااً ظاال ماا  الػمااام يلااٌس هللا وااي الااتي س »-ع–قةةال اإلمةةام الراةةا 

 .(8ٕ)«ٌأتً

ُُ بِِىامْ (ي وقولةه نزوجةلس 79)التوبةةس  َساِخَر هللاُ ِماْنُىمْ وقولةه نزوجةلس  )البقةرةس هللاُ ٌَْساتَْىِز

ااُر اْلماااِكِرٌ َ َيَمَكااُريا َيَمَكااَر هللاُ (ي وقولةةه نزوجةةلس ٘ٔ ٌْ (ي وقولةةه نزوجةةلس ٗ٘)ول نمةةرانس   َيهللاُ َخ

 ٌُْخاِدعُيَ  هللاَ َيوَُي خاِدعُُىم ا  هللا تباارك يتعاالى ال ٌساخر يال ٌساتىزُ س »-ع–ي فقال اإلمةام الراةا
يال ٌمكر يال ٌخادع يلكنه عزيجل ٌجازٌىم جزاء السخرٌة يجزاء االستىزاء يجزاء المكر يالخدٌعاة  

. وهةةو توٌجةه رائةةع دقٌةة ي ٌنؤةةجم مةةع العقةةل والوجةةدان (9ٕ)«عاالى هللا عمااا ٌقاايل الظااالمي  علااياً كبٌااراً ت
 وٌتمئم مع الكمال اإللتً أا محدود والم متناهً.
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 خامساً: الجبر يالتفيٌض
 هةو انقؤم المؤخمون فً أفعال اإلنؤان إلى اتجاهات ندة فمنتم من قال ان اإلنؤان مجبور فً أفعاله وهللا

السال  لتا واإلنؤان كالرٌبةة فةً متةك الةرٌح وكالبةجرة تحركتةا الرٌةا  وكالمةاش ٌجةري فةً النتةر وهةإاش هةم 
ي واتجةاه (ٖٔ)ي واتجاه وسر قهك إلةى ان اإلنؤةان مستةار لةٌ  هلل دسةل فةً أفعالةه وهةإاش هةم المعتزلةة(ٖٓ)المجبرة

السال  ليفعال واإلنؤان هةو الكاؤةك لتةا وهةإاش هةم  وسر قهك إلى ن رٌة الكؤك والتً مفادها ان هللا تعالى هو
 ي وهقه المقولة ا تسرج نن مقولة المجبرةي لن أفعال اإلنؤان أٌااً فٌتا مسخوقة هلل تعالى.(ٕٖ)البانرة

اجبةةر وا تفةةوٌض ولكةةن أمةةري بةةٌن »فةةً أفعةةال اإلنؤةةان فتةةً المعروفةةة بةة   -ع–أمةةا مقولةةة أهةةل البٌةةت 
 .(ٖٖ)«أمرٌن

قولة التً حخت جمٌع اإلبكاات فً مؤائل الجبر والتفوٌض فةالجبر ٌؤةتخزم نؤةبة ال خةم إلةى هللا وهً الم
-تعالى وهو قبٌح وهللا تعالى منزه نن القبٌحي والتفوٌض ٌؤتخزم إسراج هللا من ؤخحانهي وقد واةع اإلمةام الراةا

ت فً مؤةؤلة الجبةر والتفةوٌضي فٌقةول فً معالجة هقه المؤؤلة أصمً متما تنحل معه جمٌع اإلبكاات والببتا -ع
أال أعفااٌكم فااً وااتا أصااالً ال تختلفااي  فٌااه يال »لتبانةةه ننةةدما ؤُةةئل نةةن الجبةةر والتفةةوٌضس  -ع-اإلمةةام الراةةا

   هللا عزيجال لام ٌفاك باإكراه يلام ٌعاَص س »-ع-ي قخناس إن رأٌت قلتي فقةال«تخاصمي  علٌه أحداً  ال كسرتميه
لكه  يوي المالك لما ملّكىم  يالقادر على ما أقدروم علٌه  فاإ  ائتمار العبااد بفاعتاه بػلبة يلم ٌىمل العباد فً م

لم ٌك  هللا عنىا صاداً يال منىا مانعاً ي   ائتمريا بمعصاٌته فشااء أ  ٌحايل بٌانىم يباٌ  تلاك فعال ي   لام ٌحال 
 .  (ٖٗ)«خصم م  خالفهم  ٌضبف حديد وتا الكالم فقد س »-ع–ي ثم قال «يفعليه فلٌس وي التي أدخلىم فٌه

أي ان اإلنؤان لٌ  مجبراً نخى أفعالهي ومن جتة أسر  لٌ  مفواةاي لةٌ  مستةارا محخقةاً لنةه ٌمةار  
أنماله بحول وقّوة من هللا تعالى ولكن اإلنؤان هو القي ٌبابر أنمالةه بةالحول والقةّوة الممنوحةة لةه مةن هللا تعةالى 

لعةةدلي لن اإلنؤةةان هةةو الفانةةل لتةةا وباستٌةةارهي وان أثابةةه نخةةى أنمالةةه فةةان ناقبةةه هللا نخةةى أنمالةةه الؤةةٌئة فعةةٌن ا
الصالحة فبؤتحقاقه لن هو المستار لتا ولكةن بحةول وقةّوة مةن هللا تعةالى تصةدر ننةهي فمةن جتةة هةو مستةار حةر 

 ومن جتة أسر  لم ٌسرج نن قدرة هللا وؤخحانه لن وجوده قائم وفعخه صار بحوٍل من هللا تعالى وقّوته.

 سادساً: قدم القرآ  يحديثه
لمؤئخة متمة حدثت فً زمانةه وهةً مؤةؤلة قةدم القةرون وحدوثةه  -ع–وأسٌراً نقكر معالجة اإلمام الراا 

التً حصخت نخى أؤاؤتا استمف بٌن اتجاهٌن اتجاه المعتزلةي واتجاه أهل الحدٌث ونخى رأؤتم أحمد بةن حنبةلي 
ي ونخى أؤاؤتا ؤفكت دماشي وزج البرٌاش فً الؤجوني وقد تبنةت وقد دسخت المة بؤببتا فً محنة وسمف كبٌر

الؤخحات العباؤٌة فةً زمةن المةؤمون والواثة  والمعتصةم وراش المعتزلةة فةً ان القةرون مسخةو ي وأسةقوا ٌمتحنةون 
 النا  نخى أؤا  هقه المقولةي ومن جتة أسر  تبنى المتوكل العباؤً فٌما بعةد اتجةاه الحنابخةة وأهةل الحةدٌث فةً

 ان القرون قدٌم وغٌر مسخو .

هةقه المؤةؤلة بحرٌقةة نقمئٌةة رائعةة لةم ٌنصةر بتةا أي ااتجةاهٌن  -ع–وقد نةالج اإلمةام الراةا 
لاٌس بخاالق يال مخلايق س »-ع-نندما ؤئل نن القرون أسال  أو مسخةو ؟ فقةال -ع–المتقدمٌن حٌث قال 
 .(ٖ٘)«يلكنّه كالم هللا عزيجل

 -ع–اهٌن ونةدم التؤٌٌةد لي حةرٍف مةنتمي فمةن جتةة اإلمةام وهو رد صرٌح نخى أصحاك ااتج
س -ع–ٌرد مقولة أهل الحدٌث القٌن قالوا بؤن القرون قدٌمي والقدٌم ازمه أن ٌكون سالقاً ولقلت قال اإلمةام 

ي ومن جتة أسر  رد مقولة المعتزلة القٌن وصفوا القةرون بكونةه مسخةو  مةع العخةم «القرون لٌ  سال »
فةً مقولتةه قةالس  -ع–نفى نن القرون صفة المسخوقٌة فم ٌعنً ان القرون سال ي لن اإلمام  ان اإلمام إقا

أبةةار إلةةى أنةه ٌكتفةةى بةةؤن نصةف كتةةاك هللا بكةةمم هللا  -ع-أي لةٌ  ببةةالًي ثةةم ان اإلمةام« لاٌس مخلاايق»
 وكفىي ونتوقف من السوض فً وصف القرون بصفات لٌ  لتا نصٌك من القرون والؤنة.

وهو اإلمام العابر من أئمةة أهةل  ت كتك اإلمام نخً بن د بن نخً بن موؤى الرااثم بعد قل
إلى بٌعته فً بوداد بسصوص هقا المةر بمةا ٌرفةع الةب  وٌؤةمً البةٌاش بؤؤةمائتا جةاش فٌةهس  -ع-البٌت
ل فىاً بسميحرلا نمحرلا هللا ا عصمنا هللا ي ٌااكم ما  الفتناة فاا  ٌفعال فقاد أعظام بىاا نعماة ي   ال ٌفعا»

الىلكة  نح  نر  أ  الجدال فً القرآ  بدعة اشترك فٌىا السائل يالمجٌب فٌتعافى السائل ما لاٌس لاه 
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يٌتكلؼ المجٌب ما لٌس علٌه  يلٌس الخالق  ال هللا عزيجال يماا ساياه مخلايق  يالقارآ  كاالم هللا  ال 
ٌخشاي  ربىام بالػٌاب يوام ما  تجعل له اسماً م  عندك فتكي  م  الضالٌ  جعلنا هللا ي ٌاكم م  التٌ  

 .(ٖٙ)«الساعة مشفقي 
 فً مؤائل التوحٌد. -ع–نكتفً بتقه النماقج من معالجات اإلمام 

 النتائج
تتامن اؤةتداات نقخٌةة  -ع-لقد توصل البحث إلى نتائج متمة منتاي ان معالجات اإلمام الراا

 ؤخم وٌقنن لتخت ااجابات.ومنحقٌة تتناغم وتتجاوك مع الفحرة والوجداني مما تجعل ايسر ٌ
–والمر ايسر انحصارٌة معرفة هللا الحقة فٌتم لنتةم نةدل القةروني وبةاك مدٌنةة نخةم الرؤةول 

وبةةاك ححةةة وصةةراحه المؤةةتقٌمي والراؤةةسون فةةً العخةةمي والمحتةةرون مةةن الةةرج  وؤةةفٌنة النجةةاةي  -ص
   ا ٌعرف إا منتم.والقٌن من نرفتم نرف هللا ومن جتختم جتل هللاي ونخٌه فالتوحٌد الح

 الىيامش

 .7ٖٔ – 7ٖٓ/  ٙبر  نتج البمغة  (ٔ)

 .ٕٗالماحوزي / كتاك الربعٌن /   (ٕ)

 .ٕ/  ٕٓالصدو  / التوحٌد /   (ٖ)

 .ٖٕٗ/  9ٔالمجخؤً / البحار /   (ٗ)

 .ٕٗٔ/  ٗٙم. ن /   (٘)

 .ٕٕ٘/  9٘م. ن /   (ٙ)

 م. ن.  (7)

 .ٔ/  ٓٔٔالصدو  / التوحٌد /   (8)

 .ٗٔ/  ٖٔم . ن /   (9)

 .ٕٙ/  9ٖم. ن /  (ٓٔ)

 .ٖ/  8ٗلكخٌنً / أصول الكافً / ا (ٔٔ)

 .ٗ/  ٘٘م. ن/  (ٕٔ)

 .ٔ/  ٕٕٗالصدو  / التوحٌد /  (ٖٔ)

 .ٔ/  9ٙ س م. ن /  (ٗٔ)

 .ٖ/ 98م. ن /  (٘ٔ)

 .9ٓ7/  9ٙٔنبد هللا بن أحمد بن حنبل / الؤنة /  (ٙٔ)

 .ٔٔ/  7ٓٔالصدو  / التوحٌد /  (7ٔ)

 )باك التتجد فً الخٌل(. 7ٗ/  ٕصحٌح البساري  (8ٔ)

 .7/  8ٕٔالصدو  / التوحٌد /  (9ٔ)

 .ٕٔ/  ٙٙ/ م . ن (ٕٓ)

 .ٓٔ/  ٙٙ س م. ن/  (ٕٔ)

 .7ٕٔ – 7ٔٔ س كرٌم الؤراجً / الؤ  الدٌنٌة لإلتجاهات الؤخفٌة /  (ٕٕ)

 .99ٕ س ااٌجً / المواقف /  (ٖٕ)
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 .ٕ/  7٘ي الكخٌنً/ أصول الكافً / 9/  7ٗ – 7ٖالصدو  / التوحٌد /  (ٕٗ)

 .ٔ/  ٘ٔٔالصدو  / التوحٌد /  (ٕ٘)

 .ٔ/  ٙٔٔم. ن /  (ٕٙ)

 .9ٔك  ٔ/  7ٔٔم. ن/  (7ٕ)

 .ٕٓك ٔ/  7ٔٔم. ن/  (8ٕ)

 .ٕٔك ٔ/ 8ٔٔم. ن/  (9ٕ)

 .ٕٗٗالحخً/ كبف المراد /  (ٖٓ)

 م. ن. (ٖٔ)

 م. ن. (ٕٖ)

 .ٖٔ/ 9ٓالكخٌنً/ أصول الكافً /  (ٖٖ)

 .7/ 8ٖٕالصدو  / التوحٌد /  (ٖٗ)

 .ٔ/ 7ٕٔم. ن/  (ٖ٘)

 .ٗ/ 7ٕٔم. ن/  (ٖٙ)

 المصادر

 م.ٕٓٔٓ ٔالؤ  الدٌنٌة لمتجاهات الؤخفٌةي د. كرٌم الؤراجًي دار اإلؤممي بٌروت ح -ٔ

 م.ٕ٘ٓٓ ٔه ( مإؤؤة النخمًي بٌروت ح 8ٕٖد بن ٌعقوك الكخٌنًي )ت أصول الكافًي  -ٕ

 م.8ٕٓٓ ٖبحار النواري المجخؤًي دار إحٌاش التراثي بٌروت ح -ٖ

 م.8ٕٓٓ ٔه ( دار المرتاىي بٌروت ح8ٖٔالتوحٌدي الصدو  )ت  -ٗ

 م.ٖٕٓٓ ٗه (ي دار الكتك العخمٌةي بٌروت ح 9ٕٓالؤنةي نبد هللا بن أحمد بن حنبل )ت  -٘

 م.987ٔ ٔه ( دار الجٌلي بٌروت حٙ٘ٙبر  نتج البمغةي ابن أبً الحدٌد المعتزلً )ت -ٙ

 م.98ٔٔه ( دار الفكري بٌروت ٕٙ٘صحٌح البساريي د بن إؤمانٌل )ت  -7

 ه .7ٔٗٔ ٔه ( أمٌري قم حٕٔٔٔكتاك الربعٌني الماحوزي )ت  -8

 ه . ٕ٘ٗٔه ( مإؤؤة النبر اإلؤممًي قم  7ٕ7مة الحخً )ت كبف المراد فً بر  تجرٌد اانتقادي العم -9

 ه ( نالم الكتكي بٌروت. ٙ٘ٙالمواقفي نبد الرحمن ااٌجً )ت  -ٓٔ


