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)دراسة تطبيقية آليات من سورة الطور(

د. إنعام حممد عقيل
األستاذ املساعد بقسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية

   جامعة جدة –  اململكة العربية السعودية.
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 موضوع البحث:
ــه يف  ــان أمهيت يعنــى هــذا البحــث بإيضــاح مفهــوم التــالزم اجلــوايب للســؤال االســتفهامي، وبي

ــة. ــة األصولي ــائل العقدي ــن املس ــر م ــر كث ــك يف تقري ــر ذل ــي، وأث ــتدالل العق ــه االس توجي

 هدف البحث:
بيــان مفهــوم التــالزم االســتفهامي، وبيــان أمهيتــه يف توجيــه اجلــدل العقــي، وأثر ذلك 
ــورة  ــم يف س ــرآن الكري ــا الق ره ــي قرَّ ــة الت ــة األصولي ــائل العقدي ــن املس ــر م ــر كث يف تقري

الطــور.

 مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث يف ماهيــة مفهــوم التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي، ومــا 

أثــره وانعكاســاته عــى اجلوانــب العقديــة وتقريرهــا؟. 

 نتائج البحث:
ــور  ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة يف س ــائل العقدي ــة للمس ــة تالزمي ــود عالق وج
ســؤاالت اســتنكارية تقريريــة، تــدور يف جمملهــا حــول أبــرز املســائل العقديــة -الربوبيــة، 

ــا. ــات -وغره ــاء والصف ــة، األس األلوهي

الة )املفتاحية(:   الكلامت الدَّ

التالزم اجلوايب، االستفهام العقدي، التوحيد، سورة الطور.
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F

احلمــد هلل الــذي أنــزل الكتــاب ومل جيعــل لــه عوجــا، قيــا، ال يأتيــه الباطــل مــن بــن 
يديــه وال مــن خلفــه، هــدى ونــورا للمؤمنــن، وحــرة وندامــة عــى الكافريــن، والصــالة 
والســالم عــى خــر الربيــة مــن عــرب ومــن عجــم، حممــد وعــى آلــه وأزواجــه وأصحابــه 

والتابعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.

أما بعد:

ــر  ــي ُيلتجــأ إليهــا يف تقري ــة مــن أنجــع الطــرق الت  اجلــدل العقــي واملناظــرة التقريري
ــة، والتســليم هلــا، ومل ُيغفــل القــرآن ذلــك، فهــو  ــة، والعلمي ــة، والتكليفي ــق العقدي احلقائ

الكتــاب الــذي ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ ژ ]فصلــت:42[.

وقــد اســتنبط العلــاء مــن أرساره ودرره مــا يعجــز العقــل أن حييــط بــه، ومــن أبــرز األســاليب 

ــه للعقــل البــري، وإلزامــه  ــان حقائقــه خماطبت ــر ذلــك وبي التــي اســتعملها القــرآن الكريــم يف تقري

إيــاه باحلجــج اجلليــة، والبّينــات الواضحــة يف تقريــر العقيــدة، وإفــراد اخلالــق  بالوحدانيــة 

املســتلزمة إخــالص العبــادة لــه وإفــراده باأللوهيــة، ابتــداء بالتقريــرات الوجوديــة واســتلزامها لوجود 

اخلالــق، ونحوهــا.

ــورة  ــة، يف س ــتفهامات العقدي ــة لالس ــات اجلوابي ــض التالزم ــة بع ــر يل دراس ــا خط ــن هن وم

الطــور، وحماولــة إيضــاح مدلوالهتــا املعنويــة، والعقديــة، وأثــر ذلــك يف تقريــر التوحيــد، مــن خــالل 

هــذا البحــث الــذي أســميته: )التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم وأثــره يف تقريــر 

ــة آليــات مــن ســورة الطــور(. التوحيد)دراســة تطبيقي
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 مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث يف تقريــر التــالزم اجلوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم، كأصل 

اســتداليل، ومــدى تأثــر األصــول الفقهيــة، واللغويــة، واملعنويــة عمومــا، والعقديــة خصوصــا، هبــذا 

التــالزم، ويمكــن إيضــاح ذلــك مــن خــالل الســؤال اآليت:

ما مفهوم التالزم اجلوايب لالستفهام العقدي؟  -

-  ما أثره وانعكاساهتا عى اجلوانب العقدية وتقريرها؟

 أمهية البحث وأسباب اختياره:

تــربز أمهيــة هــذا البحــث يف أنــه يتعــرض ألصــل مــن أصــول االســتدالل العقــي وهــو التــالزم 

بــن الســؤاالت وجواباهتــا، وخاصــة يف اجلانــب العقــدي الــذي قــّرره القــرآن يف كثــر مــن املواضــع 

ــن  ــدة، م ــباب ع ــوع أس ــذا املوض ــار ه ــي الختي ــد دفعن ــع، وق ــدر األول للتري ــاره املص ــى اعتب ع

أبرزهــا:

•كثــرة اســتعال القــرآن الكريــم للتقريــر االســتفهامي عمومــا، والتــالزم االســتفهامي وجواباتــه 

. صا خصو

ــالف  ــدي، واخت ــتفهام العق ــوايب لالس ــالزم اجل ــر الت ــم يف تقري ــرآن الكري ــاليب الق ــوع أس • تن

ــه. ــوره وجماالت ص

•ســورة الطــور مــن الســور املكيــة التــي ُعنيــت كثــرا باجلانــب العقــدي وتقريــره، فوقــع اختياري 

هلــا هلــذا الســبب، وأيضــا لتتابــع الســؤاالت فيهــا وتــالزم املتقــررات العقديــة يف ضــوء ذلك.

ــؤاالت  ــور س ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة يف س ــائل العقدي ــة للمس ــة تالزمي ــود عالق •وج

ــة،  ــة، األلوهي ــة -الربوبي ــائل العقدي ــرز املس ــول أب ــا ح ــدور يف جممله ــة، ت ــتنكارية تقريري اس
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ــا. ــات-، وغره ــاء والصف األس

 أهداف البحث:

هيدف هذا البحث إىل:

ــر ذلــك يف  ــه اجلــدل العقــي، وأث ــه يف توجي ــان أمهيت ــان مفهــوم التــالزم االســتفهامي، وبي بي 	•

ــة. ــة األصولي ــائل العقدي ــن املس ــر م ــر كث تقري

اإلشــارة إىل التــالزم بــن األصــول العقديــة التــي قررهــا القــرآن الكريــم يف ســورة الطــور،  	•

ــم. ــرآن الكري ــا يف الق ونظائره

التنبيــه عــى أمهيــة التــالزم اجلــوايب لالســتفهام العقــدي يف القــرآن الكريــم، وأثــره يف تقريــر  	•

ــد، ونفيهــا. العقائ

جية التي استعملها القرآن يف تقرير التوحيد، وبيان أثرها. بيان أنواع التالزم والصور التََّدرُّ 	•

بيــان العالقــة التالزميــة بــن حقيقــة القــرآن، وتقريــر العالقــة بــن اخللــق واخلالــق، وتفــاوت  	•

الصفــات بــن اخلالــق واملخلــوق، وكذلــك التــالزم بــن توحيــد الربوبيــة واأللوهيــة.

 الدراسات السابقة: 

مل يقــع بــن يــدي الباحثــة دراســة ذات صلــة وثيقــة هبــذه الدراســة إال أن هنــاك بعض الدراســات 

التــي َقُربــت يف مضامينهــا مــن هــذه الدراســة بصــورة عامــة، ولــو بوجــه مــن الوجــوه، وســأذكر فيــا 

يــي أقــرب هــذه الدراســات التــي اســتعنت هبــا يف استِنَْشــاء واســتخالص عنــوان بحثــي هــذا، وهــي:

)التــالزم بــني الظاهــر والباطــن وأثــره عــى األســامء واألحــكام(، د. أمحــد بــن حممــد اللهيــب،  	•

جامعــة امللــك ســعود، كليــة الرتبيــة، الســعودية، وهــي دراســة عقديــة، تنــاول فيهــا الباحــث العالقــة 

التالزميــة بــن الظاهــر والباطــن ملســألتن خالفيتــن بــن العلــاء والباحثــن، األوىل: تــالزم الظاهــر 
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ــا -  ــر، ونحوه ــالم والكف ــاء - اإلس ــالق األس ــن إط ــة: ب ــال، والثاني ــان واألع ــن اإلي ــن ب والباط

عــى مســمياهتا، وبنــاء األحــكام عليهــا، وقــد حــر الباحــث حــدود البحــث يف هاتــن املســألتن.

)دليــل التــالزم عنــد األصوليــني(، د. عبــد اهلل بــن أمحــد بــن عبــد اهلل التــوم، جملــة الدراســات  	•

ــو  ــو، 2014م. وه ــل- يوني ــدد )20(، إبري ــن، الع ــا، اليم ــوم والتكنولوجي ــة العل ــة، جامع االجتاعي

بحــث تأصيــل لــه ارتبــاط وثيــق بأصــول الفقــه، وقــد تقصــد الباحــث مــن خاللــه مناقشــة التــالزم 

االســتداليل عنــد األصوليــن الفقهيــن، فعــرض الباحــث إىل تعريــف التــالزم، وموقــف العلــاء منــه، 

وضوابطــه، واالعرتاضــات عليــه، ومــدى اســتعاالت األصوليــن لــه.

)أســاليب االســتفهام يف البحــث البالغــي وأرسارهــا يف القــرآن الكريــم(، رســالة مقدمــة لنيــل  	•

درجــة الدكتــوراه يف اللغــة العربيــة، قدمهــا الباحــث: حممــد إبراهيــم حممــد رشيــف البلخــي، اجلامعــة 

اإلســالمية العامليــة، باكســتان،2007م. وقــد تناولــت الدراســة كــا هــو ُمَتجــٍل مــن عنواهنــا اجلوانــب 

ــوص  ــالل النص ــن خ ــا م ــة لقواعده ــراءات التطبيقي ــض اإلج ــتفهام، وبع ــاليب االس ــة ألس البالغي

القرآنيــة، واســتخالص األغــراض البالغيــة التــي أفادهتــا تلــك األســاليب.

ــت يف ذات  ــإن األوىل وإن كان ــدا، ف ــح ج ــي وواض ــي ج ــن بحث ــا وب ــن مضامينه ــروق ب والف

االختصــاص العقــدي، إال إن حدودهــا وحمتوهــا بعيــٌد جــدا، عــن مضمــون بحثــي، فهــي مقصــورة 

عــى التــالزم بــن الظاهــر والباطــن بــن اإليــان والعمــل ومــا يلحــق هبــا، وبحثــي يتمحــور حــول 

مســائل تقريــر اجلــواب التالزمــي لالســتفهام العقــدي يف ســورة الطــور، وأثــره يف املســائل العقديــة. 

وأمــا الثانيــة، فهــي دراســة وثيقــة بأصــول الفقــه، والثالثــة يف البالغــة واللغــة.

 منهج البحث:

انتهجت الباحثة يف سلوك هذا البحث، املنهج الوصفي، واالستقرائي.

وقــد اكَتَفــت بذكــر التالزمــات اجلوابيــة لالســتفهامات الظاهــرة املجمــع عليها عنــد األصولين، 
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ــتفهامية يف  ــى )أم( االس ــم يف معن ــق باختالفه ــه تعل ــا ل ــة م ــالف، وخاص ــن اخل ــاب مواط ــع اجتن م

اآليــات مظنــة البحــث.

وكذلــك عنــد ختريــج األحاديــث خرجتهــا مكتفيــة بالبخــاري ومســلم، وإال فمــن غرمهــا مــع 

احلكــم عليهــا، إال حديثــا واحــد مل أجــده إال عنــد البيهقــي، فخرجتــه منــه، لتفــرده بــه.

 حدود البحث:

ــث يف  ــر البح ــدت ح ــم، تعم ــرآن الكري ــتعملها الق ــي اس ــواهد الت ــور والش ــاع الص التس

ــاور  ــور واملح ــن الص ــر م ــى كث ــتاهلا ع ــور، الش ــورة الط ــواردة يف س ــتفهامية ال ــؤاالت االس الس

ــة. ــة املتالزم العقدي

وقــد اشــتمل البحــث عــى مقدمــة، فيهــا هيــكل البحــث ولوازمــه، ومتهيــد، وثالثــة مباحــث، ثــم 

خامتــة فيهــا أبــرز النتائــج والتوصيات.

 هيكل البحث:

متهيد: مفهوم التالزم اجلوايب لالستفهام العقدي.. 1

املبحث األول: التالزم بن حقيقة القرآن وما جاء به، وعجز املعارضن.. 2

ــرده . 	 ــق، وتف ــود اخلال ــوب وج ــق ووج ــأة اخلل ــن نش ــدي ب ــالزم العق ــاين: الت ــث الث املبح
ــان: ــه مطلب ــة، وفي بالوحداني

املطلب األول: تالزم التقرير بوجوب وجود اخلالق، وانتفاء صفة اإلجياد عن غره. -

املطلب الثاين: التالزم العقدي بن توحيد الربوبية واأللوهية. -

املبحث الثالث: تالزم جوابات السؤاالت االستفهامية لتوحيد األلوهية.. 	
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اخلامتة: وتشتمل عى أهم النتائج ، وأبرز التوصيات واملقرتحات.. 	

فهرس املصادر واملراجع. . 	
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مفهوم التالزم اجلوايب لالستفهام العقدي)1(:

أوال: مفهوم التالزم اجلوايب:

ــة  ــى مصاحب ــدل ع ــح، ي ــد صحي ــل واح ــم أص ــزاء واملي ــالم وال ــزم( ال ــارس: ")ل ــن ف ــال اب ق

ــه")2(.  ــيء يلزم ــه ال ــال: لزم ــا. يق ــيء دائ ــيء بال ال

ولزم اليء لزوما ثبت ودام، وكذا من كذا: نشأ عنه وحصل منه)3(.

ــن  ــورة م ــه يف ص ــه، والزم ــل من ــه، وحص ــأ عن ــيء إذا نش ــى ال ــيء ع ــاس ال ــالزم، قي والت

صــورة أو حــال مــن أحوالــه. وهــو أيضــا الفصــل يف القضيــة، فكأنــه مــن األضــداد)4(. وااللتــزام: 

ــاق)5(.  االعتن

ــَى، أي:  ــو: امُلقت ــالزم: وه ــت، وال ــم املثب ــقتِض، أي: احلك ــو املـُ ــزوم: وه ــة: املل ــه ثالث وأركان

ــا)6(. ــردا، أو عكس ــا ط ــة بينه ــي العالق ــالزم: وه ــزم، والت ــوت املل ــه لثب ــراد ثبوت ــم امل احلك

)11  ينظــر: التــالزم بــني الظاهــر والباطــن وأثــره عــى األســامء واألحــكام، للدكتــور أمحــد بــن حممــد اللهيــب، جامعــة امللــك ســعود، 
كليــة الرتبيــة، الســعودية، )ص3030(.  

)12  معجــم مقاييــس اللغــة، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــا، أبــو احلســن، القزوينــي، الــرازي)ت: 395هـــ(، حتقيــق: عبــد الســالم 
حممــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م، )245/5(.

)	1  ينظر: املعجم الوسيط، ملجموعة من الباحثن، بإرشاف: جممع اللغة العربية، دار الدعوة- القاهرة، )823/2(.
)	1  ينظــر: النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، أليب الســعادات املبــارك بــن حممــد، الشــيباين، ابــن األثــر)ت: 606هـــ(، حتقيــق: طاهــر 

أمحــد الــزاوي - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م، )248/4(.
ــد الغفــور عطــار، دار العلــم  ــة، إلســاعيل بــن محــاد اجلوهــري، حتقيــق: أمحــد عب ــاج اللغــة وصحــاح العربي )	1  ينظــر: الصحــاح ت

ــروت، ط4، 1407 هــ  - 1987 م، )2029/5(. ــن – ب للمالي
)	1  ينظــر: كتــاب العــني، للخليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم، الفراهيــدي، البــري )ت:170هـــ(، حتقيــق: د. مهــدي املخزومي، 

د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة اهلــالل، )372/7(.
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التالزم اصطالحًا: 

ــل  ــويل لألص ــتعال األص ــوع االس ــب تن ــن بحس ــد االصطالحي ــالزم عن ــوم الت ــف مفه اختل

ــتعملة  ــات املس ــاالت والتخصص ــالف املج ــار اخت ــى اعتب ــالزم ع ــميات الت ــت مس ــوي، فتنوع اللغ

ــر  ــن الظاه ــالزم ب ــل، والت ــان والعم ــن اإلي ــالزم ب ــالم، والت ــان واإلس ــن اإلي ــالزم ب ــا، كالت فيه

والباطــن، التــالزم بــن الكتــاب والســنة، والتــالزم بــن العبــادة والتقــوى، والتــالزم بــن الشــهادتن، 

ــاظ  ــن األلف ــالزم ب ــي، والت ــالزم العق ــة، والت ــد األلوهي ــة وتوحي ــد الربوبي ــن توحي ــالزم ب والت

ــا)1(. ــا، وغره ومعانيه

 ومن أبرز التعريفات التي هلا تعلق باألصول العقدية والتفسريية:

)امتنــاع انفــكاك أحــد الشــيئني عــن اآلخــر(، أي: أن يكــون أحــد األمريــن مقتضيــا اآلخــر يف  	•
احلكــم، بحيــث لــو رفــع أحدمهــا رفــع اآلخــر، ويســمى األول: امللــزوم، والثــاين: الزم)2(.

)إثبات أحد موجبي العلة باآلخر؛ لتالزمهام()3(. 	•

ــاء، شــمس الديــن  ــو الثن ــان املختــر رشح خمتــر ابــن احلاجــب، ملحمــود بــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن حممــد، أب )11  ينظــر: بي
األصفهــاين)ت: 749هـــ( حتقيــق: حممــد مظهــر بقــا، دار املــدين، الســعودية، ط1، 1406هـــ -1986م، )249/3، 266(؛ رشح 
ــد  ــن عب ــد ب ــط(، ألمح ــامن األوس ــاب )اإلي ــم كت ــروف باس ــان املع ــامن واإلحس ــالم واإلي ــل - S - يف اإلس ــث جربي حدي
احلليــم ابــن تيميــة، د. عــي بن بخيــت الزهــراين، دار ابــن اجلوزي للنــر والتوزيــع- الســعودية، 1423 هـــ، )ص 446(؛ التفســري 
احلديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(، لـــدروزة حممـــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - القاهــرة، 1383 هـــ، )259/2(.

)12  ينظــر: درء تعــارض العقــل والنقــل أو موافقــة صحيــح املنقــول لريــح املعقــول، ألمحــد بــن عبــد الســالم، ابــن تيميــة، حتقيــق: 
عبــد اللطيــف عبــد الرمحــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1417هـــ - 1997م، )4/ 202(؛ كتــاب املواقــف، لعضــد الديــن 
ــم  ــروت، ط1 ، 1997م، )447/1(؛ معج ــل – ب ــرة، دار اجلي ــن عم ــد الرمح ــق : د. عب ــي، حتقي ــد اإلجي ــن أمح ــن ب ــد الرمح عب
ــق، ط1، 1420هـــ- 2000م،  ــروت - دمش ــر- ب ــانو، دار الفك ــى س ــب مصطف ــور قط ــه، للدكت ــول الفق ــات أص مصطلح
)ص145( ؛ دليــل التــالزم عــن األصوليــني، للدكتورعبــد اهلل بــن أمحــد بــن عبــد اهلل التــوم، جملــة الدراســات االجتاعيــة، جامعــة 

ــو، 2014م، )ص74(. ــل- يوني ــدد)20(، إبري ــن، الع ــا، اليم ــوم والتكنولوجي العل
)	1  املصادر السابقة.
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ــر أحــد املتالزمــن عــى اآلخــر)3(.  ويثبــت التــالزم إمــا بالطــرد)1(، أو االســتدالل)2( بثبــوت أث

ومهــا - املتالزمــان - إمــا أن يكونــا ثبوتــن أو نفيــن، أو األول ثبــوت واآلخــر نفــي، أو األول نفــي 

واآلخــر ثبــوت)4(.

ومنشــأ التقســيم؛ أن التــالزم إنــا يكــون بــن حكمــن، وكل واحــد منهــا إمــا مثبــت أو منفــي، 

ــق  ــه، وإن كان مطل ــه نفي ــر، ونفي ــوت اآلخ ــتلزم ثب ــوت كل يس ــاو فثب ــالزم تس ــه: إذا كان ت وحاصل

ــي  ــتلزم نف ــالزم يس ــي ال ــس، ونف ــر عك ــن غ ــالزم، م ــوت ال ــتلزم ثب ــزوم يس ــوت املل ــزوم، فثب الل

ــي  ــتلزم نف ــوت كل يس ــي فثب ــال حقيق ــيئن انفص ــن الش ــه إذا كان ب ــس "وأن ــر عك ــن غ ــزوم م املل

اآلخــر، ونفيــه ثبوتــه، وإن كان منــع مجــع، فثبــوت كل يســتلزم نفــي اآلخــر مــن غــر عكــس، وإن كان 
منــع خلــو فنفــي كل يســتلزم ثبــوت اآلخــر مــن غــر عكــس")5(.

مفهوم التالزم اجلوايب:

ــه يف  ــالزم وثمرت ــر الت ــارة إىل أث ــايف اإلش ــب اإلض ــذا الرتكي ــالل ه ــن خ ــة م ــد الباحث تقص

ــن  ــرا مــن امللحدي ــا تــالزم مــن ســؤال وجــواب، وذلــك أن كث ــن في ــر جــواب أحــد املتناظري تقري

ــه اصطــالح العكــس، أي: انتفــاء  ــا وجــد أحدمهــا وجــد اآلخــر، ويقابل ــن الشــيئن يف الوجــود، فكل ــا: التــالزم ب ــه هن ــراد ب )11  ي
أحدمهــا بانتفــاء اآلخــر، ينظــر: كتــاب التعريفــات، لعــي بــن حممــد بــن عــي الزيــن الريــف اجلرجــاين)ت: 816هـــ(، حتقيــق: 
ــم يف  ــات معج ــان، ط1، 1403هـــ - 1983م، )ص141(؛ الكلي ــروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــن الباحث ــة م جمموع
املصطلحــات والفــروق اللغويــة، أليــوب بــن موســى احلســيني، أبــو البقــاء، الكفــوي)ت: 1094هـــ(، حتقيــق: عدنــان درويــش، 

ــروت، )ص140، 529(. ــالة - ب ــة الرس ــري، مؤسس ــد امل حمم
ــن  ــر اب ــر رشح خمت ــان املخت ــر: بي ــر. ينظ ــود اآلخ ــى وج ــن ع ــد املتالزم ــود أح ــن وج ــتدل م ــه يس ــة؛ ألن ــاس الدالل )12  أي: قي
احلاجــب، )249/3(، قــال يف اإلهبــاج يف رشح املنهــاج "يســتعمل القيــاس عــى وجــه التــالزم ففــي الثبــوت جيعــل حكــم األصــل 
ملزومــا ويف النفــي نقيضــه الزمــا"، ينظــر: اإلهبــاج يف رشح املنهــاج )منهــاج الوصــول إيل علــم األصــول للقــايض البيضــاوي املتويف 
ســنه 	78هـــ(، لتقــي الديــن أبــو احلســن عــي بــن عبــد الــكايف، الســبكي، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1416هـــ - 1995 م، 

.)164/3(
)	1  ينظــر: موســوعة مصطلحــات أصــول الفقــه، للدكتــور قطــب، )493/1، 494(؛ دليــل التــالزم عــن األصوليــني، للدكتــور التــوم، 

)ص74(.
)	1  ينظر: بيان املختر رشح خمتر ابن احلاجب، لألصفهاين، )3/ 253، 258(.

)	1  إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق مـــن علـــم األصـــول، ملحمـد بـن عـــي بـن حممـد بـن عبـد اهلل، الشـــوكاين اليـمني)ت: 1250هـ(، 
حتقيــق: أمحــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العــريب – دمشــق - كفربطنــا، ط1، 1419هـــ - 1999م، )2/ 172(.
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ــض  ــن مقت ــه ع ــر، خلروج ــة املناظ ــتغلن غفل ــدل مس ــون يف اجل ــا يغالط ــن عموم ــا واملرك خصوص

ســياق النصــوص ذات الــدالالت العقليــة، وعــدم انضباطــه حتــت حماورهــا، فينســاقون إىل شــبهات 

ــر إدراك. ــن غ ــا م ــون فيه ــن ويقع املرجف

ثانيا: االستفهام العقدي يف سورة الطور:

ــف  ــه األل ــدت علي ــم( ِزي ــه: )فه ــن، وأصل ــد البالغي ــاء عن ــاليب اإلنش ــد أس ــتفهام أح االس

ــب)1(. ــرض الطل ــاء، لغ ــن والت والس

 ويراد به يف االصطالح: "طلب العلم بيء مل يكن معلوما من قبل، بأدوات خاصة")2(.

ــان،  ــن، وأي ــه ثنــي عــرة أداة، وهــي: اهلمــزة، وهــل، ومــن، ومــا، وكيــف، وكــم، وأي وأدوات
ــى، وأم)3(. ــى، وأي، وأن ومت

ثالثا: سورة الطور:

ســورة الطــور مكيــة)4(، وهــي ســبع وأربعــون آيــة عــى العــد املــدين، وثــان وأربعــون آيــة عــى 

العــد املكــي، وتســع وأربعــون آيــة عــى العــد الكــويف والشــامي)5(.

)11  ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )2005/5(؛ معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )457/4(.
)12  ينظــر: جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديــع، ألمحــد بــن إبراهيــم بــن مصطفــى اهلاشــمي )ت: 1362هـــ(، ضبــط وتدقيــق 
وتوثيــق: د. يوســف الصميــي، املكتبــة العريــة، بــروت، )ص 78(؛ علــم املعــاين، لعبــد العزيــز عتيــق، )ت: 1396 هـــ(، دار 
النهضــة العربيــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، )ص 88(؛ مصطلحــات يف كتــب العقائــد، ملحمــد بــن إبراهيــم 

بــن أمحــد احلمــد، دار بــن خزيمــة، ط1، )ص 166(.
)	1  املراجع السابقة.

)	1  ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر، اآلمــي، أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( حتقيــق: د. عبــد اهلل 
بــن عبــد املحســن الرتكــي، وآخــرون، دار هجــر، ط1، 1422هـــ - 2001م، )560/21(.

)	1  ينظــر: البيــان يف عــّد آي القــرآن، لعثــان بــن ســعيد بــن عثــان، أبــو عمــرو الــداين)ت: 444هـــ(، حتقيــق: غانــم قــدوري احلمــد، 
مركــز املخطوطــات والــرتاث - الكويــت، ط1، 1414هـــ- 1994م، )ص233(.
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ــن  ــور)1(، وم ــل الط ــاىل بجب ــم اهلل تع ــا بقس ــه؛ الفتتاحه ــتهرت ب ــور، واش ــورة الط ــميت بس وس

ــه، قــال: »ســمعت رســول اهلل  الشــواهد عــى ذلــك، مــا رواه حممــد بــن جبــر بــن مطعــم، عــن أبي

ــرب«)2(. ــور يف املغ ــرأ: بالط  يق

وهــي مــن الســور التــي كثــر فيــه حتقيــق احلقائــق الغيبيــة مــن اخللــق والبعــث والنشــور، وحقيقــة 

ــة  ــد، ونواقضــه، وســتكتفي الباحث ــر املركــن بأصــول التوحي ــار وأهواهلــا، وتقري ــة والن مــا يف اجلن

بدراســة اجلوانــب التالزميــة لالســتفهامات العقديــة يف الســورة، وجواباهتــا.

)11  ينظــر: مصاعــد النظــر لــإرشاف عــى مقاصــد الســور املســمى)املقصد األســمى يف مطابقــة اســم كل ســورة للمســمى(، إلبراهيــم 
بــن عمــر بن حســن، البقاعــي )ت: 885هـــ(، مكتبــة املعــارف - الريــاض، ط1، 1408هـــ - 1987م، )28/3(.

)12  أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب: األذان، بــاب: اجلهــر يف املغــرب: )153/1(، ح)765(؛ ومســلم يف صحيحــه واللفــظ لــه، 
كتــاب: الصالة، بــاب: القــراءة يف الصبــح، )338/1( ح)463(.
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املبحث األول: 
التالزم بني حقيقة القرآن وما جاء به، وعجز املعارضني

يتمثــل التــالزم اللفظــي والعقــدي يف ســورة الطــور مــن خــالل تقريــر بعــض احلقائــق التقريريــة 

التــالزم ومــن هــذه املتالزمــات حقيقــة القــرآن الــذي هــو أصــل التريــع، إذ أن لــزوم صدقه يســتلزم 

 B ثبــوث كل مــا جــاء بــه، ولــزوم كذبــه يســتلزم نفــي كل مــا جــاء بــه، لذلــك حــرص الشــارع

عــى إثبــات وتقريــر هــذه احلقيقــة ومــا يلزمهــا مــن الفــروع والتفصيــالت مــن خــالل احلقيقــة التــي 

حتــدى هبــا اهلل B البــر وأعجزهــم عــن اإلتيــان بمثلهــا، وهــي حقيقــة أن القــرآن كالمــه ووحيه، 

ــل  ــن تفص ــي ، ويمك ــم النب ــن فيه ــه، بم ــوا بمثل ــا أن يأت ــر مجيع ــدور الب ــس يف مق ولي

بعــض صــور التــالزم اجلــوايب للســؤال االســتفهامي يف قولــه تعــاىل: ژ ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ  ژ  ]الطــور: 33 – 34[، مــن خــالل اآليت:

ــرط  ــواب ال ــتفهاميژ ڀ ڀ ڀ ژ وج ــؤال االس ــني الس ــي ب ــالزم اللفظ أوال: الت
ژ. ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ  

الالم يف قوله تعاىل: ژ ٿ ژ ؛ للتحدي، وقيل: للتعجيز، وكالمها جائز لغة ومعنى)1(.

والفــاء واقعــة يف جــواب رشط مقــّدر، أي: فــإن قالــوا اختلقــه فليأتــوا، ومثلــه، صفــة حلديــث، 

ــاس، أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلـــق عليـــه: عبــد  )11  ينظــر: إعــراب القــرآن، أليب جعفــر النَّحَّ
ــر  ــروت، ط1، 1421 هـــ، )175/4(؛ البح ــة - ب ــب العلمي ــون، دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات حمم ــم، منش ــل إبراهي ــم خلي املنع
املحيــط يف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي، ابــن حيــان األندلــي)ت: 745هـــ(، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، 
دار الفكــر - بــروت، 1420هـــ : )111/7(؛ إعــراب القــرآن وبيانــه، ملحيــي الديــن بــن أمحــد مصطفــى درويــش)ت: 1403هـ(، 
دار اإلرشــاد للشــئون اجلامعيــة – محــص،  ســوريا ، )دار اليامــة - دمشــق - بــروت( ، ) دار ابــن كثــر - دمشــق - بــروت( ط4 

، 1415هـ، )338/9(. 
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وإن رشطيــة، وكان واســمها وخربهــا وجــواب إن حمــذوف دّل عليــه مــا قبلــه، أي: إن صدقــوا يف هــذا 

ــى  ــل: بمعن ــر، وقي ــو األظه ــتفهام، وه ــل: لالس ــة قي ــذه اآلي ــررة يف ه ــوا)1(. و)َأم( املتك ــول فليأت الق

)بــل(. قــال ابــن عطية:"...وحكــى الثعلبــي عــن اخلليــل أنــه قــال: مــا يف ســورة )الطــور( مــن )َأم( 

كلــه اســتفهام، وليســت بعطــف")2(. 

وغــرض االســتفهام: التقريــر، جــاء عــى وجــه التقبيــح والتوبيــخ، واســتفهم تعــاىل مــع علمــه 

هبــم؛ تقبيًحــا عليهــم، وتوبيًخــا هلــم؛ كقــول الشــخص لغــره: أجاهــل أنــت؟ مــع علمــه بجهلــه)3(، 

وقيــل)أم( بمعنــى: )بــل( أي: أيدعــون أن هلــم إهلــا غــر اهلل حيفظهــم، ويرزقهــم، وينرهــم. واملؤدى 

يف املعنــى والتقريــر اجلــوايب واحد)4(.

 والتقــول: التخلــق، والتكلــف، وال يســتعمل ذلــك إال يف الكــذب)5(، فهــي عبــارة عــن كــذب 

خمصــوص)16، أي: خَتَلــق القــرآن مــن تلقــاء نفســه، وليــس األمــر كــا زعمــوا، وهــذا ملــزوم، والــالزم 

منــه أهنــم هــم الكاذبــون، إال أْن يأتــوا بحديــث مثلــه باجلملــة، يف نظمــه، وحســن بيانــه)7(، أو عــى 

ــورة، أو  ــات، أو س ــور مفرتي ــر س ــرآن، أو ع ــل كل الق ــوا بمث ــت، أي: أن يأت ــدي الس ــب التح مرات

ــع، كأن  ــب األرب ــك املرات ــدي يف تل ــة، أو أن التح ــو آي ــه ول ــزء من ــه أو ج ــه، أي: ككل ــث مثل بحدي

)11  ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، )338/9(.
)12  املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب، ابــن عطيــة األندلــي)ت: 542هـــ(، حتقيــق: عبــد 

الســالم عبــد الشــايف حممــد، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1422 هـــ، )192/5(.
ــا  ــا وضبط ــه حتقيق ــى ب ــديس)ت: 927 هـــ(، اعتن ــي املق ــد العليم ــن حمم ــن ب ــر الدي ــرآن، ملج ــري الق ــن يف تفس ــح الرمح ــر: فت )	1  ينظ

ــوادر، ط1، 1430 هـــ - 2009 م، )428/6، 429(. ــب، دار الن ــن طال ــور الدي ــا: ن وخترجي
)	1  ينظــر: فتــح القديــر، ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمني)ت:1250هـــ(، دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب 

- دمشــق، بروت، ط1، 1414 هـــ، )122/5(.
)	1  ينظــر: معــاين القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــري، أبــو إســحاق الزجــاج)ت: 311هـــ(، حتقيــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، 
ــرو،  ــن عم ــود ب ــم حمم ــل، أليب القاس ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع ــروت، ط1، 1988م، )65/5(؛ الكش ــب - ب ــامل الكت ع

الزخمــري)ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــريب - بــروت، ط3، 1407هـــ، )414/4(.
)	1  ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )192/5(.

)17  ينظــر: معــامل التنزيــل يف تفســري القرآن)تفســري البغــوي(،أليب حممــد احلســن بــن مســعود، البغــوي)ت: 510هـــ(، حتقيـــق: عبــد 
الــرزاق املهــدي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط1، 1420هـــ، )294/4، 295(.
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يطلــب منهــم أن يــأيت باملعارضــة رجــل يســاوي رســول اهلل  يف عــدم التتلمــذ والتعلــم، 

  أو أن التحــدي يشــمل اجلميــع، والــذي تقولــه – بزعمهــم - واحــد، فــإن قــدر حممــد

ــه  ــا قــدر علي ــأيت بحديــث كذلــك املثــل)1(، فلزمهــم مجيعــا م ــه، في ــادرا علي ــه ق عــى نظمــه كان مثل

الواحــد، وإلــزام اجلمــع بــا قــدره الواحــد ألــزم، فلزمهــم بالعجــز الكــذب مــن كل حــال)2(.

ويلزم من تكذيبهم النبي ، وعجزهم عن اإلتيان بمثل هذا القرآن، حالن:

إما أن يكون هناك إله غر اهلل تعاىل، وهو الذي قال هذا الكالم. 	•

وإما إن يكون صدودهم وتكذيبهم مع عجزهم منشؤه اجلحود والطغيان. 	•

 فــاألول: غــر ملــزوم وال متقــرر ال عندهــم وال عنــد غرهــم، قــال ابــن تيمــة: "فإنــه مل ُيكّلفهــم 

نفــس اإلحــداث، بــل طالبهــم باإلتيــان بمثلــه؛ إمــا إحداثــًا، وإمــا تبليغــًا عــن اهلل، أو عــن خملــوق، 
ليظهــر عجزهــم عــن مجيــع اجلهــات")3(.

ــاىل: ژ... ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ژ   ــال تع ــك ق ــرر؛ لذل ــاين: الزم متق  والث

ــام:33[ )4(. ]األنع

)11  ينظــر: الكشــاف، للزخمــري، )414/4(؛ اجلــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح، ألمحــد بــن عبــد احلليــم، ابــن تيميــة، حتقيــق: 
عــي بن حســن، وآخــرون، دار العاصمــة - الســعودية، ط2، 1999م، )273/6(.

)12  ينظــر: مفاتيــح الغيــب )التفســري الكبــري(، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر 
الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــروت، ط3، 1420 هـــ، )255/17(.

)	1  النبــوات، ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد اهلل بــن أيب القاســم بــن حممــد، ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي 
)ت: 728هـــ(، حتقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضواء الســلف - الريــاض، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1420هـ 

- 2000م، )1072/2(.
)	1  املرجع السابق، )605/1(.
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ثانيا: التالزم العقدي، والتقرير اجلوايب الالزم من تقرير حقيقة القرآن:

يلــزم مــن عجــز املركــن وامللحديــن عــن تكذيــب النبــي  وإنــكار أن هــذا القــرآن 

كالم اهلل ووحيــه، متالزمــات كثــرة، منهــا، مناقضــة اإليــان بــاهلل تعــاىل ووجــوب وجــوده، وتكذيــب 

ــذا  ــا، وه ــور، وغره ــل والزب ــوراة واإلنجي ــة كالت ــب املنزل ــب بالكت ــي ، والتكذي النب

ــارى  ــود والنص ــن أن اليه ــرر للمرك ــي تق ــل، الت ــوراة واإلنجي ــود الت ــكار وج ــه إن ــكار يالزم اإلن

كانــوا عليهــا، وأهنــا منزلــة مــن عنــد اهلل وإن كان قــد شــاهبا التحريــف والتبديــل.

ــزال الكتــب  وهــذا يف عمومــه منــاف للفطــرة، وخمالــف ملدلــوالت العقــل، إذ أهنــم يقــرون بإن

 ، ويف ذات الوقــت ينكــرون نــزول القــرآن عــى النبــي ،R عــى موســى وعيســى

ــم،  ــب عليه ــزال الكت ــاء، وإن ــق  األنبي ــال اخلال ــزوم إرس ــتوجبة لل ــرة املس ــوا الفط فخالف

ــالل  ــن خ ــرب م ــا أخ ــع م ــه يف مجي ــرآن وصدق ــة الق ــن حقيق ــالزم ب ــة الت ــرآن نتيج ــرر الق ــك ق ولذل

ــا: ــات، منه ــض املتالزم ــر بع تقري

مــا دام أن القــرآن كالم اهلل ووحيــه، فإنــه ليــس بمقــدور أحــد غــره أن يــأيت بمثله ولو بســورة،  	•

أو آيــة، قــال تعــاىل: ژ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

ڤ  ڦ    ژ ]اإلرساء:88[، وقــال: ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ژ ]فصلــت:42[، 

فقــرر  ]البقــرة:24[.  ژ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ   ژ  وقــال: 

عــدم اســتطاعتهم، فلزمهــم اجلــواب عــى هــذه النــداءات ابتــداًء، ولزمنــا طلــب اجلــواب عنهــا، أو 

تقريرهــم بــأن:

 ، القــرآن رشع اهلل وحكمــه، فلــزوم تقريــر ذلــك يســتوجب تقريــر صــدق النبــي 	•

ومــا جــاء بــه وبلغنــا إيــاه مــن الكتــاب والســنة، وعــدم الفصــل بينهــا.

ــي  ــه، وال ينبغ ــان بمثل ــي  اإلتي ــدور النب ــس بمق ــرآن كالم اهلل B، ولي الق 	•
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ــن  ــه م ــم أن ــه زع ــه أن ــرو عن ــه، ومل ي ــي ، ورصح ب ــرره النب ــزوم، ق ــذا مل ــك، فه ــه ذل ل

ــاىل: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ــال تع ــه، ق ــان بمثل ــه اإلتي ــه، وال أن بقدرت ــد نفس عن

ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ        ڄ 

ــه مــن جهــة  ــه جــاء ب ــاه بالتقــول عــى اهلل وأن ڃ  ڃ ڃ ڃ چ    چ ژ ]يونــس:15[، فإلزامهــم إي

نفســه مــع أنــه كالم عــريب، وهــم رؤوس العــرب وفصحاؤهــم واملارســون جلميــع األوضــاع العربيــة 

مــن نظــم ونثــر، يلزمهــم اإلتيــان بمثلــه وهــم اجلمــع، وهــو الــذي لبــث فيهــم ثالثــا وعريــن ســنة، 

حتداهــم فيهــا مجيعــا أن يأتــوا بمثلــه وهــم مجــع كثــر، جــٌن وإنــس، وهلــم أجــل غــر مســمى، وقــد 

مــرت عليهــم العصــور والدهــور مــن غــر اســتجابة، وقــد تبــدى عجزهــم، فمــن بعدهــم مــن بــاب 
أوىل ومــن ســواهم كذلــك)1(.

ــض  ــرآن والع ــاك بالق ــن االستمس ــى املؤمن ــتلزم ع ــه، يس ــبق، ولزوم ــا س ــع م ــر مجي أن تقري 	•

عليــه بالنواجــذ، يف أحكامــه وتريعاتــه، وأوامــره ونواهيــه، وحتــى يف أســاليبه احلواريــة واخلطابيــة، 

واجلدليــة. قــال اآلمــدي: "وحيــث التزمــوا مــا ذكرنــاه من املضــار املوافقــة واملخالفــة دّل عــى عجزهم 

عــن املعارضــة قطعــا؛ نظــرا إىل العــادة. وإذا ثبتــت هــذه القواعــد، واســتقّرت هــذه املقدمــات؛ لــزم أن 

يكــون حممــد  رســوال" )2(. وذلــك أنــه جعــل القــرآن دليــاًل عــى نبوتــه، والدليــل متــى 

عــورض بمثلــه بطــل عملــه فيســقط االحتجــاج بــه، وليــس هلــم ذلــك)3(.

)11  اجلــواب الصحيــح ملــن بــدل ديــن املســيح، البــن تيميــة )423/5(؛ فتــح القديــر، للشــوكاين )120/5(؛ معــارج القبــول بــرح 
ســلم الوصــول إىل علــم األصــول، للحافــظ بــن أمحــد بــن عــي احلكمــي )ت: 1377هـــ(، حتقيــق: عمــر بــن حممــود أبــو عمــر، 
دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410 هـــ - 1990 م، )1100/3(؛ رشح العقيــدة الســفارينية )الــدرة املضيــة يف عقــد أهــل الفرقــة 
املرضيــة(، ملحمــد بــن صالــح بن حممــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الـوطـــن للنــر-  الـــرياض، ط1، 1426 هـــ، )539/1(.
)12  أبــكار األفــكار يف أصــول الديــن، لعــي بــن حممــد بــن ســامل التغلبــي، أبــو احلســن، اآلمــدي)ت: 631هـــ(، حتقيــق: أ. د. أمحــد 

حممــد املهــدي، دار الكتــب والوثائــق القوميــة - القاهــرة، ط2، 1424 هـــ - 2004م، )86/4(.
ــد الوهــاب اجلــزري الســعدي)ت: 634هـــ(،  ــن عب ــن نجــم ب ــد الرمحــن ب ــم، لعب ــتخراج اجلــدال مــن القــرآن الكري )	1  ينظــر: اس

ــة، ط2، 1401 هـــ، )ص117(. ــرزدق التجاري ــع الف ــي، مطاب ــواض األملع ــن ع ــر ب ــق: د. زاه حتقي
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بــل إنــه قــد ُأثــر عنهــم أجوبــة تقريريــة عــى صــدق القــرآن، وأنــه ليــس مــن كالم البــر، فعــن 

 :  عكرمــة يف قصــة الوليــد بــن املغــرة - وكان زعيــم قريــش يف الفصاحــة - أنه قــال للنبي

ــه: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ــرأ علي ــي، فق ــرأ ع »اق

ــه  ــال: واهلل إن ل ــاد  فق ــد، فأع ــال: أع ــل:90[، ق ڎڈ  ڈ  ژ  ژژ ]النح

ــه لطــالوة، وإن أعــاله ملثمــر، وإن أســفله ملغــدق، ومــا يقــول هــذا بــر، ثــم قــال  حلــالوة، وإن علي

لقومــه: واهلل، مــا فيكــم رجــل أعلــم باألشــعار منــي وال بأشــعار اجلــن، واهلل مــا يشــبه الــذي يقــول 

شــيئا مــن هــذا، واهلل إن لقولــه الــذي يقــول حلــالوة، وإن عليــه لطــالوة، وإنــه ملثمــر أعــاله، مغــدق 
أســفله، وإنــه ليعلــو ومــا يعــى، وإنــه لَيْحطِــُم مــا حتتــه«)1(.

فهــؤالء مــن نقــل عنهــم اجلــواب التقريــري مــع كفرهــم وجحودهــم، وأمــا الــذي أدركــوا احلــق 

وصدقــوا بــه مــن فصحــاء العــرب وبلغائهــا فأكثــر مــن أن حيــروا، بــل إن صــدق التعبــر فــإن أكثــر 

مــن أســلم يف أول أمــر اإلســالم مــن أصحــاب رســول اهلل  إنــا أســلم لســاعه القــرآن، 

وتقريــره بعــدم القــدرة عــى منازعتــه، واإلتيــان بمثلــه، وســأرضب لذلــك ثالثــة أمثــال ملََِثــل هــؤالء، 

: هي و

حادثــة إســالم الطفيــل بــن عمــرو الــدويس  حــن قــدم مكــة وأقنعــه كــرباء قريــش  	•

بــأن ال يســمع لرســول اهلل  - وكان الطفيــل رجــاًل، رشيفــًا، شــاعرًا، لبيبــًا - ولكنــه عنــد 

الكعبــة ســمع بعــض القــرآن فتبــع النبــي  إىل بيتــه وســمع منــه املزيــد، وقــال: »فــال واهلل 

)11  رواه البيهقــي يف االعتقــاد، )ص 268(؛ وقــال العراقــي: " قــال العراقــي: ذكــره ابــن عبــد الــرب يف االســتيعاب بغــر إســناد، ورواه 
البيهقــي يف الشــعب مــن حديــث ابــن عبــاس بســند جيــد إال أنــه قــال الوليــد بــن املغــرة بــدل خالــد بــن عقبــة وكــذا ذكــره ابــن 
إســحاق يف الســرية بنحــوه«، ختريــج أحاديــث إحيــاء علــوم الديــن، اســتِخَراج: أيب عبــد اهللَّ حممــود بــن حممــد احلَــّداد )1374هـــ(، 
دار العاصمــة - الريــاض، ط1، 1408 هـــ - 1987 م، )687/2(؛ وصححــه احلاكــم يف املســتدرك، قال:"هــذا حديــث صحيــح 
ــن  ــد ب ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــني، ملحم ــى الصحيح ــتدرك ع ــي؛ املس ــه الذهب ــاه« ووافق ــاري ومل خيرج ــى رشط البخ ــناد ع اإلس
محدويــه بــن ُنعيــم بــن احلكــم، املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 

ــروت، ط1، 1411 – 1990م، )550/2(. -ب
وينظــر: أســباب نــزول القــرآن، أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي)ت: 468هـــ(، حتقيــق: عصــام بــن عبــد 

املحســن احلميــدان،  دار اإلصــالح - الدمــام، ط2، 1412 هـــ - 1992م، )ص 447(.
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مــا ســمعت قــوالً قــط أحســن منــه وال أمــرًا أعــدل منــه، فأســلمت...«)11.

حادثــة إســالم جبــر بــن مطعــم  ، وفيهــا قولــه: »ســمعت النبــي  يقــرأ يف  	•

املغــرب بالطــور، فلــام بلــغ هــذه اآليــة: ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ... ژ ]اآليــات 35-37[ مــن ســورة الطــور. كاد قلبــي أن 

يطــري«)2(.

حادثــة إســالم أيب ذر  ، وفيهــا أن أخــاه أنيســًا قــال لــه: »لقيــت رجــاًل بمكــة يزعــم  	•

أن اهلل أرســله، يقولــون، شــاعر، كاهــن، ســاحر- وكان أنيــس أحــد الشــعراء - لقــد ســمعت قــول 

الكهنــة فــام هــو بقوهلــم، ولقــد وضعــت قولــه عــى أقــراء الشــعر فــام يلتئــم عــى لســان أحــد بعــدي 

  أنــه شــعر، واهلل إنــه لصــادق وإهنــم لكاذبــون، فأتــى أبــو ذر مكــة وســمع مــن رســول اهلل

وأســلم«)3(.

فهــذه احلــوادث - وأشــباهها كثــر- ملزومــات، ومتقــررة باإلمجــاع، فيلــزم منهــا نفــي وإنــكار 

تكذيــب املركــن وامللحديــن حلقيقــة القــرآن ومــا جــاء بــه، فــإن تســليم الغالبيــة املطلقــة 

ــوا إىل  ــت تدع ــي كان ــاذة الت ــوات الش ــة لألص ــرآن ملزم ــم للق ــرب وانقياده ــاء الع ــن فصح م

إنــكاره وتكذيــب النبــي ، بقرينــة عجزهــم عــن اإلتبــان بمثلــه مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى هتافــت حمــاوالت بعضهــم اإلتيــان بمثلــه، حتــى بلــغ احلــال هبــم أن اســتقبح تلــك املحاوالت 

أنصارهــا، فيكــم بفصحــاء العــرب وبلغائهــم.

)11  رواه البيهقــي يف دالئــل النبــوة، )361/5(، حتقيــق: د. عبــد املعطــى قلعجــى، دار الكتــب العلميــة - ودار الريــان للــرتاث، ط1، 
1408 هـ- 1988 م. 

)2(  سبق خترجيه.
 )1294/3( ،  1  أصــل هــذه احلادثــة حديــث أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب: األنبيــاء، بــاب: قصــة إســالم أيب ذر	(
 )1919/4( ،  بــاب: مــن فضائــل أيب ذر ،M ومســلم يف صحيحــه، كتــاب: فضائــل الصحابــة ،)ح)3328

ح)2473(.
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املبحث الثاين: 
التالزم العقدي بني نشأة اخللق ووجوب وجود اخلالق

 وفيه مطلبان:

 املطلــب األول: تــالزم التقريــر بوجــوب وجــود اخلالــق، وانتفــاء صفــة اإلجيــاد 
عــن غــره:

تعرضــت النصــوص القرآنيــة لعقائــد بعــض أهــل الرائــع والعقائــد الســابقة بأســاليب متنوعــة، 

ــن  ــة الذي ــدة املعطل ــرآن املالح ــب الق ــالزم، فخاط ــزوم وال ــن املل ــالزم ب ــيوعا الت ــا ش ــن أكثره وم

ينكــرون اخلالــق بأســلوب جممــل يف مواضــع ومفصــٍل يف مواضــع ُأَخــر، ومــن أكثــر اآليــات التــي 

ــث  ــور، حي ــور الط ــتفهامية يف س ــؤاالت االس ــن الس ــاء م ــا ج ــة م ــدالالت العقدي ــا ال ــت فيه تالزم

تعــددت صــور التــالزم بــن امللزومــات الفطريــة وبــن لوازمهــا العقليــة، ومــن أبــرز هــذا مــا كان فيــه 

تــالزم اخللــق، والتفــاوت بــن اخلالــق واملخلــوق، يف امللــك والســيطرة، والتدبــر، والتفــرد، والعلــم، 

واحلكمــة، والربوبيــة، واســتحقاق األلوهيــة، وهــي عــى النحــو اآليت:

ــاىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  ــه تع ــا يف قول ــق: ك ــود اخلال ــق ووج ــالزم اخلل أوالً: ت

]الطــور:35[.

فاخللــق موجــودون، مشــاهدون، فهــذا ملــزوم فطــرة وعقــال، فلــزم مــن ذلــك وجــود خالــق، 

وهــذا التــالزم عــى وجهــن)1(: 

)11  ينظــر: الــرد عــى املنطقيــني، ألمحــد بــن عبــد احلليــم، ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي)ت: 728هـــ(، دار املعرفــة- بــروت، لبنــان، 
ــة -  ــب العلمي ــي، دار الكت ــد حلم ــى حمم ــور مصطف ــن، للدكت ــول الدي ــنة يف أص ــث والس ــامء احلدي ــج عل )ص252-253(؛ منه

بــروت، ط1، 1426هـــ، )ص 240(.
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األول: أن يكونوا قد ُخلقوا من غر خالق، أو من غر مادة خيلقون منها.

والثاين: أن يكونوا هم اخلالقن، فخلقوا أنفسهم ابتداًء قبل أن يوجدوا.

والوجهــان يســتحيالن فطــرة وعقــال، فإنــه الزم لــكل حُمــَدث مــن حُمــِدث، فلــزم ذلــك أن يكــون 

هلــذه العــوامل خالقــا مقتــدرا. قــال ابــن أيب العــز: "...ومعلــوم أن الــيء املحــدث ال يوجــد نفســه، 

فاملمكــن الــذي ليــس لــه مــن نفســه وجــود وال عــدم ال يكــون موجــودا بنفســه، بــل إن حصــل مــا 

يوجــده، وإال كان معدومــا، وكل مــا أمكــن وجــوده بــدال عــن عدمــه، وعدمــه بــدال عــن وجــوده، 

فليــس لــه مــن نفســه وجــود وال عــدم الزم لــه")1(.

وقــال ابــن تيميــة: "ذكــر الدليــل بصيغــة اســتفهام اإلنــكاري ليبــن أن هــذه القضيــة التي اســتدل 

هبــا فطريــة، بدهييــة، مســتقرة يف النفــوس، ال يمكــن إنكارهــا. فــال يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدعــي 

وجــود حــادث بــدون حمــدث أحدثــه، وال يمكنــه أن يقــول هــو أحــدث نفســه")2(.

 

ثانيا: تالزم تنايف التعدي يف اخللق:

ــم  ــرآن، قرره ــذا الق ــل ه ــوا بمث ــن أن يأت ــن ع ــس واجل ــز اإلن ــالزم عج ــرآن ت ــرر الق ــد أن ق بع

ــن  ــم أردف هذي ــه عنهــم، ث ــق هلــم، وانتفــاء ذلــك كل ــزوم وجــود خال أيضــا بحقيقــة وجودهــم ول

ــموات  ــق الس ــري إىل خل ــتفهامي التقري ــاب االس ــل اخلط ــا، فنق ــرب منه ــر أك ــالزم آخ ــن بت التالزم

واألرض، فقــال جــل جاللــه: ژ ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ ژ ]الطــور:36[، غــر أنــه قررهــم يف 

ــة بحقيقتــن: هــذه اآلي

)11  رشح العقيــدة الطحاويــة، ملحمــد بــن عــالء الديــن عــّي بــن حممــد، ابــن أيب العــز األذرعــي)ت: 792هـــ(، حتقيــق: أمحــد شــاكر، 
وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد، ط1، 1418 هـــ، )ص 66(.

)12  الــرد عــى املنطقيــني، البــن تيميــة، )ص252، 253(؛ منهــج علــامء احلديــث والســنة يف أصــول الديــن، للدكتــور مصطفــى حممــد 
حلمــي، )ص240(.
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األوىل: عجزهــم عــن خلــق الســموات واألرض، إذ العجــز عــن خلقهــا أظهــر منــه يف عجزهــم 

عــن خلــق أنفســهم.

والثانيــة: يقينهــم وتقريرهــم هبــذا العجــز، وهــم يف ذلــك عــى قســمن، مقريــن بخلــق اهلل تعــاىل 

للســموات واألرض، وربوبيتــه، ومنكريــن لذلــك)1(.

فأمــا املقريــن بذلــك مــن املركــن، فقــد نــص القــرآن عــى تقريرهــم، فقــال: ژ ۓ  ڭ  ڭ    

ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ  

ی      ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ        ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى    

ــال: ژ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ   ــون:84 – 89[، وقـ ی          ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب ژ ]املؤمن

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ژ ]العنكبــوت:61[. وقــال: ژ ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  

ہ  ھ  ھھ    ژ ]الزمــر: 38[، وقــال: ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  

ــه القــرآن مــن  ــي مــا نقل ــر، أعن ــوا القــرآن يف هــذا التقري ــر عنهــم أهنهــم كّذب ژ ]الزخــرف: 9[. ومل يؤث

حقائــق أنفســهم وتقريرهــم بــأن اهلل تعــاىل هــو اخلالــق هلــم وللســموات واألرض ومــن فيهــن. فلــزم 

مــن ذلــك صدقــه مــن هــذه اجلهــة، وكذهبــم يف االدعــاء.

وأمــا املنكريــن، فتقــرر إقرارهــم بذلــك عقــال، وتالزمــا مــع الدليــل: قــال ابــن تيميــة "...فــال 

يمكــن لصحيــح الفطــرة أن يدعــي وجــود حــادث بــدون حمــدث أحدثــه، وال يمكنــه أن يقــول هــو 

أحــدث نفســه")2(. واإلنســان والســموات واألرض، ومــا بينهــا حمدثــات، فيبقــى الالزم أن هلــن خالقا 

حكيــا عليــا، إىل أن تقــوم احلجــة عــى خــالف ذلــك، وال حجــة هلــم يف ذلــك ابتــداء وانتهــاء)3(.

ــة أن احلقيقــة املعتــربة يف كل دليــل هــو )اللــزوم(، فمــن عــرف أن هــذا الزم هلــذا اســتدل بامللــزوم عــى الــالزم  )11  يــرى ابــن تيمي
ــة  ــا، مكتب ــد زكري ــر حمم ــث، أليب بك ــم واحلدي ــرك يف القدي ــر: ال ــظ. ينظ ــذا اللف ــى ه ــور معن ــالزم وال تص ــظ ال ــر لف ــر ذك بغ

ــعودية، ط1، 1421 هـــ - 2000 م، )704/1 ، 705(. ــدالرياض، الس -الرش
)12  الرد عى املنطقيني، البن تيمية: )ص252، 253(؛ منهج علامء احلديث، للدكتور مصطفى، )ص240(. 

ــة  ــة املعــارصة ودورهــا يف املجتمعــات وموقــف املســلم منهــا، للدكتــور غالــب بــن عــي عواجــي، املكتب )	1  ينظــر: املذاهــب الفكري
ــة الذهبيــة- جــدة، الســعودية، ط1، 1427هـــ - 2006م، )1091/2(. العري
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 قــال ابــن تيميــة: "... فاإلمــكان واحلــدوث متالزمــان، فــكل حمــدث ممكــن، وكل ممكــن حمــدث، 

والفقــر مــالزم هلــا، فــال تــزال مفتقــرة إليــه، ال تســتغني عنــه حلظــة عــن، وهــو الصمــد الــذي يصمد 

إليــه مجيــع املخلوقــات، وال يصمــد هــو إىل يشء، بــل هــو - ســبحانه- املغنــي ملــا ســواه«)1(.

وقــال ابــن القيــم: "وإذا بطــل القســان -أهنــم مل خيلقــوا مــن العــدم ومل خيلقــوا أنفســهم- تعــن 

أن هلــم خالقــًا وفاطــًرا فطرهــم؛ فهــو اإللــه احلــق الــذي يســتحق عليهــم العبــادة والشــكر، فكيــف 

يركــون بــه إهلـًـا غــره وهــو وحــده اخلالــق هلــم«)2(.

وهــذه املتالزمــات الثــالث - أم خلقــوا مــن غــر يشء، أم هــم اخلالقــون، أم خلقــوا الســاوات 

ــة واحلــر، فقررهــم  ــة كل واحــد منهــا يمنــع مــن إنكارهــا القــول بالوحداني واألرض- أمــور مرتب

ــذه  ــالزم ه ــة: ت ــور. والثاني ــث والنش ــكار البع ــل إلن ــذه العل ــم هب ــرة تعلله ــن، األوىل: كث ــا لعلت هب

الثــالث، فانتفــاء الواحــدة يلزمــه نفــي اجلميــع، ولــزوم الواحــدة منهــا يلزمــه ثبــوت اجلميــع، بــل 

ــي يف  ــتفهامات الت ــم االس ــاىل خت ــك أن اهلل تع ــى ذل ــدل ع ــه، وي ــد ولوازم ــررات التوحي ــع متق ومجي

ــور: 43[)3(. ــه: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ  ]الط ــورة بقول ــذه الس ه

 

)11  رشح األصبهانيــة، ألمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم ابــن تيميــة، حتقيــق: حممــد بــن عــودة الســعوي،  مكتبــة دار املنهــاج 
- الريــاض، ط1، 1430هـــ، )ص 62(؛ وينظــر: لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد 
الفرقــة املرضيــة، أليب العــون حممــد بــن أمحــد بــن ســامل الســفاريني احلنبــي)ت: 1188هـــ(، مؤسســة اخلافقــن ومكتبتها- دمشــق، 

ط2، 1402 هـــ - 1982 م، )44/1، 118(.
ــن حممــد  ــة عــن الفــرق اهلالكــني، لطاهــر ب ــة الناجي ــز الفرق ــن ومتيي ــم واحلديــث، )1346/2(؛ التبصــري يف الدي )12  الــرك يف القدي
األســفراييني أبــو املظفر)ت:471هـــ(، حتقيــق: كــال يوســف احلــوت، عــامل الكتــب - لبنــان، ط1، 1983م، )ص154(؛ معــارج 
القبول بشـــرح سلـــم الوصـول، )1/ 100،99(؛ تقريـب التـدمرية، ملحمـــد بـن صالـح بـن حممـد العثيميـن )ت: 1421هـ(،  دار 

ابــن اجلــوزي - الدمــام، الســعودية، ط1، 1419هـــ، )ص 34(.
)	1  ينظر: مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، )216/28، 217(.
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ثالثــا: تــالزم التفــاوت بــني صفــات اخلالــق واملخلــوق، يف امللــك، والتدبري، والســيطرة 
: وغريها

ــزوم  ــه، ول ــق أنفس ــداء خل ــى ابت ــان ع ــدرة اإلنس ــدم ق ــة لع ــدالالت التالزمي ــر ال ــد تقري بع

ــموات  ــياء الس ــن األش ــص م ــموات واألرض، وخص ــق الس ــى خل ــا ع ــم مجيع ــدم قدرهت ــك ع ذل

واألرض لعظمهــا، ثــم حكــم عليهــم بأهنــم ال يوقنــون وال ينظــرون نظــرا يؤدهيــم إىل اليقــن، انتقــل 

االســتدالل العقــي يف الســورة إىل تقريــر حقيقــة عظيمــة وركــن مــن أركان التوحيــد، وهــي حقيقــة 

التفــاوت واالختــالف وعــدم التاثــل يف الصفــات بــن اخللــق واخلالــق عــى العمــوم)1(، فقــال تعــاىل: 

ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ         ہ  ھ ژ  

]الطــور:37-42[، فبــّن أن وجــود اخلالــق ملــزوم، والقــدرة عــى اخللــق واإلعــادة، وحاجــة املحــَدث 

إىل حمــِدث، الزم، وهــذا األصــل معلــوم بــرورة العقــل؛ فاملحــَدث ال ُبــّد لــه مــن حمــِدث ال يفتقــر 

إىل غــره؛ وهــو اهلل تعــاىل.

ــع  ــه يمتن ــِدث، وأّن ــه حم ــّد ل ــَدث ال ُب ــل أّن املح ــرورة العق ــوم ب ــة: "...معل ــن تيمي ــول اب  يق

تسلســل املحدثــات باّتفــاق العقــالء؛ وذلــك بــأن يكــون للمحــدث حمــدث، وللمحــدث حمــدث إىل 

غــر غايــة، وهــذا يســمى تسلســل املؤّثــرات، والعلــل، والفاعلّيــة، وهــو ال يــزول إالّ بمحــِدث أزيّل 

ــره")2(. ــاج إىل غ ال حيت

فلــزم مــن هــذا أن يتفــرد اخلالــق عن املشــاهبة واملاثلــة مــن مجيــع النواحــي يف كل يشء وخصوصا 

يف الصفــات العليــا، كــا تقــرر هنــا مــن تفــرده بالســيطرة، وامتالكــه خزائــن كل يشء، وغلبتــه لــكل 

ــة، وانتفــاء األوالد والبنــات  ــة، والصمدي خملــوق، واســتغنائه عــا ســواه، وكذلــك تفــرده بالوحداني

)11  ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )192/5(.
ــار املثــل األعــى، للدكتورعيســى بــن عبــد اهلل الســعدي، جملــة جامعــة أم القــرى، ج)15( ع)26(، صفــر، 1424هـــ،  )12  ينظــر: آث

)ص8(.
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عنــه؛ النتفــاء حاجتــه إىل ذلــك لزومــا، وانتفــاء التسلســل فهــو األول واآلخــر، مل يتخــذ صاحبــة وال 

ولــد، وال ينبغــي لــه ذلــك، وكذلــك علمــه للغيــب، وإحاطتــه بــكل يشء، ونحوهــا مــن الصفــات 

التــي أثبتهــا اهلل B لنفســه، وأثبتهــا لــه نبيــه ، وســيأيت بيــان بعــض صــور ذلــك يف 

املطلــب التــايل)1(.

  املطلب الثاين: التالزم العقدي بني توحيد الربوبية واأللوهية: 

ــة،  ــات العقدي ــن التالزم ــرر م ــا تق ــا، وم ــتفهامية وجواباهت ــؤاالت االس ــوازم الس ــالل ل ــن خ م

ــه  ــوص، َتوّج ــه اخلص ــى وج ــة، ع ــوازم الربوبي ــن ل ــر أي الزم م ــن تقري ــر ع ــز الب ــن عج وتْبِي

ــون  ــب أن يك ــا جي ــق وم ــدرة اخلال ــالزم ق ــرى، كت ــوازم أخ ــر ل ــدرج يف تقري ــرآن إىل الت ــاب الق اخلط

عليــه، يف إشــارة إىل انتفــاء عامــل الصدفــة يف اإلجيــاد، ولــزوم ذلــك لعــدم التدبــر والســيطرة، حيــث 

إن الصدفــة -عنــد القائلــن هبــا- قــد أوجــدت كل هــذه املخلوقــات، فلــزم مــن ذلــك وجهــن: إمــا 

ــر أمــره، وهــذا منتــف فطــرة وعقــال ولزومــا. أهنــا أوجــدت ذلــك، فهــي تســره وتدب

 وإمــا أهنــا ليــس هلــا القــدرة عــى تدبــره وتريفــه، فلــزم ذلــك أن هــذا الكــون املنتظــم لــه مــن 

ينظــم شــؤونه، ويدبــر األقــدار واألرزاق فيــه، فلــزم ذلــك أن يكــون هــو اخلالــق وليــس الصدفــة أو 

العــدم، وفيــا يــأيت بيــان ســياق اآليــات ومــا فيهــا مــن متالزمــات:

ــه، ومتلــك خزائــن ملكــوت كل يشء واســتغناء  الســيطرة عــى هــذا الكــون الفســيح ومــا في 	•

اخلالــق عــن غــره، قــال تعــاىل: ژ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ ]الطــور:37[، قيــل: معنــى ذلــك 

األربــاب، وقيــل: املتولــون ألمــر الكــون، أي: املســلطون، املتســلطون، اجلبــارون، املتكــربون عــى اهلل 

ــار، املتســلط، وقيــل: مــن يســطرون  املحاســبون للخالئــق؛ وذلــك أن املســيطر يف كالم العــرب اجلب

)11  ينظر: رشح األصبهانية، البن تيمية، )ص62(؛ لوامع األنوار البهية، السفاريني، )44/1، 118(.
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املقاديــر واألرزاق، فهــم يترفــون يف امللــك، وبيدهــم مفاتيــح اخلزائــن)1(.

ــن؛ ألن  ــل باخلزائ ــا املث ــق، ورضب هل ــدورات اخلال ــع مق ــام يف مجي ــذا ع ــاين: ه ــل املع ــال أه وق

اخِلزانــة بيــت مهيــأ جلَْمــع أنــواع خمتلفــة، ومقدوراتــه كاخلزائــن التــي فيهــا مــن كل أجنــاس املعــاين ال 

هنايــة لــه)2(. وقيــل: أم عندهــم االســتغناء عــن اهلل يف مجيــع األمــور؛ ألن املــال والصحــة والقــوة وغــر 

ذلــك مــن األشــياء، كلهــا مــن خزائــن اهلل)3(.

فهــذه املتقــررات ملزومــة، دل عليهــا العقــل واحلــس والــرع، فلــزم مــن انتفائهــا عنهــم، انتفــاء 

اخللــق عنهــم، وانتفــاء الربوبيــة، ولــزم أيضــا مــن انتفــاء ذلــك عنهــم انتفــاء األلوهيــة كذلــك. فــإذا 

أقــروا بذلــك لزمتهــم احلجــة، وهــم ال يدعــون ذلــك، فلزمتهــم احلجــة لعلــة التــالزم، وهلــذا أعــرض 

عنهــم فقــال: ژ ڃ  ڃ  چ ژ ]الطــور:36[، أي: ليســوا عــى يقــن مــن األمــر، وإنــا خيبطــون يف ظلــات 

.)4 ( الشك

ــم  ــة العل ــاء صف ــب، أي: انتف ــب واملكتس ــوره، الواج ــع ص ــم بجمي ــب عنه ــم الغي ــاء عل انتف 	•

عنهــم لضعــف خلقتهــم، وانتفــاء علــم الغيــب بملكــوت األشــياء وأرسارهــا، فإهنــم ال يســتطيعون 

بلــوغ الســاء واالســتاع إىل املــأل األعــى، فيأتــوا بمثــل مــا أتــى بــه حممــد ، كــا يف قولــه 

ــور  ــن ص ــان م ــة صورت ــور:38[، ويف اآلي ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ    ژ ]الط تع

التــالزم:

ــه  ــه، ممــا يتوافــق علي ــان بمثــل هــذا القــرآن ولــو اجتمعــوا ل األوىل: تــالزم عجزهــم عــن اإلتي

ــان ذلــك يف مطلــع هــذا البحــث. لســان شــعرائهم وبلغائهــم، وقــد ســبق بي

)11  ينظر: جامع البيان، للطربي، )482/22(؛ معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، )66/5(؛ معـامل التنزيـل، للبغـوي، )295/4(.
)12  املصادر السابقة.

)	1  ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )192/5(؛ معامل التنزيل، للبغوي، )295/4(.
)	1  ينظر: فتح القدير، للشوكاين، )121/5(.
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ــه  ــوا بمثل ــاء فيأت ــوا إىل الس ــه أن يرتق ــم ملعارضت ــد اهلل فلزمه ــن عن ــه م ــم أن ــة: إقراره والثاني

ــة. ــه احلج ــم ب ــاَرض، وإال مل تق ــن امُلع ــة ع ــل رتب ــاِرض ال يق ــوازم أن امُلع ــن الل ــإن م ــه، ف ليعارض

والثالثــة: إن عجزهــم عــن الصورتــن - األوىل والثانيــة - يســتلزم أن القــرآن وكل مــا أخــرب بــه 

. دالئــل عــى نبوتــه

ــات  ــم البين ــي  وجحوده ــم للنب ــك وتكذيبه ــى ذل ــم ع ــدم قدرهت ــة: إن ع والرابع

الواضحــات، يســتلزم اســتحقاق املــوىل جــل جاللــه وتقدســت أســاؤه للتفــرد بالربوبيــة واأللوهيــة، 

ولذلــك انتقــل اخلطــاب بعدهــا إىل تقريــر اســتغناء اخلالــق  عــن الولــد مــن البنــن والبنــات، 

كــا ســيأيت.

•	 تالزم التفرد بالربوبية واأللوهية مع االستغناء عن البنني والبنات:

انتفــاء مجيــع مــا قــرره النــص القــرآين مــن امللزومــات يف هــذه الســورة ومــا جــاء مــن تفصيالتــه 

يف مواضــع أخــرى مــن القــرآن، ابتــداء بتقريــر حقيقــة القــرآن، وحقيقــة تفــرده ســبحانه وتعــاىل بخلق 

اإلنســان، وتــالزم عجزهــم عــن ذلــك؛ لعجزهــم عــن خلــق الســموات واألرض، وعــدم امتالكهــم 

خزائــن ملكــوت كل يشء، وجهلهــم باملغيبــات، الظاهــرة والباطنــة، قررهــم ســبحانه وتعــاىل بعــدة 

ــه  ــم أن ل ــة ادعاؤه ــات العقدي ــذه املتالزم ــرز ه ــن أب ــم، وم ــم وكذهب ــى خرصه ــدل ع ــات ت متالزم

البنــات - ســبحانه - وهلــم البنــون، فتــالزم مــع هــذا االدعــاء لــوازم أخــرى، وهــي كاآليت: 

  األوىل: احتياجــه ســبحانه وتعــاىل لغــريه ولــو بصــورة مــن الصــور، كاحتيــاج النــاس واخلالئــق 

للوالــد والولــد، ونحوهــا. 

فلزمهــم هبــذا االدعــاء اإلتيــان بســلطان مبــن، وقــد ثبــت وتقــرر عجزهــم، فلــزم ذلــك كذهبــم، 

مــن هــذه اجلهــة.
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ــو  ــد، وه ــة وال ول ــذ صاحب ــدة، واهلل B مل يتخ ــات - للوال ــد - البن ــاج الول ــالزم احتي ت 	•

ــد. ــوا أح ــه كف ــن ل ــد ومل يك ــد ومل يول ــذي مل يل ال

ــم  ــرر كذهب ــد تق ــا، وق ــن قبله ــي م ــة يف الت ــن البين ــم م ــا لزمه ــورة م ــذه الص ــن ه ــم م  فلزمه

ــة. ــذه اجله ــن ه ــم، م ــالن حجته وبط

والثانيــة: أن يكــون بينــه ســبحانه وتعــاىل وبــني اجلنــة نســبا، كــا نــص القــرآن عــى ذلك يف ســورة 

الصافــات)1( وغرهــا، فلــزم مــن ذلــك انتفــاء صفــة القــدم عــن اجلــن، ورفعهــم إىل منزلــة اخلالــق، أو 

تنزيــل قــدر اخلالــق إىل منزلتهــم، واألول: باطــل قطعــا، والثــاين: أشــد بطالنــا، فــإن الــالزم أن يتفــرد 

ــا،  ــتفهامية هن ــؤاالت االس ــياق الس ــن س ــرر م ــا تق ــذا م ــؤ، وه ــبيه والكف ــر والش ــن النظ ــق ع اخلال

ولــوازم جواباهتــا، ونظائرهــا يف مواضــع أخــرى مــن القــرآن.

املبحث الرابع: 
تالزم جوابات السؤاالت االستفهامية لتوحيد األلوهية

بعــد أن نبــه  عــى تقريــرات احلقائــق الســابقة وجواباهتــا التبكيتيــة)2(، تــدرج إىل حقيقة 

عظيمــة هــي مقصــد ذلــك كلــه، وهــي إفــراده  باأللوهيــة وإخــالص العبــادة، إذ إن كثــرا 

مــن املركــن كانــوا يقــرون بربوبيتــه ســبحانه وتعــاىل مــع مــا يف معتقداهتــم مــن شــوائب الــرك يف 

ــورة: ژ ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ژ  ــتفهامية يف الس ــات االس ــة اآلي ــال يف هناي ــك ق ــك؛ ولذل ذل

]الطــور:43[.

)11  قوله تعاىل: ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژ ]الصافات: 158[.
)12  ينظر: املباحث السابقة من هذا البحث.
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 فأنكــر عليهــم ذلــك أشــد اإلنــكار بعــد أن بــّن هلــم بطــالن كل احتــال يــرد يف اخلاطــر)1(، ثــم 
تــال ذلــك كلــه بتنزيــه نفســه ســبحانه وتعــاىل عــن إرشاكهــم يف ألوهيتــه خصوصــا، ومجيع االفــرتاءات 

التــي قررهــم هبــا عمومــا، فقــال: ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ ]الطــور:43[ )2(. قــال ابــن عطيــة: "ثم نــزه تعاىل 

نفســه عــا يركــون بــه مــن األصنــام واألوثــان، وهــذه األشــياء التــي وّقفهــم تعــاىل عليهــا حــرت 

مجيــع املعــاين التــي توجــب االنتخــاء والتكــرب والبعــد مــن االئتــار، فوقفهــم تعــاىل عليها، أي: ليســت 

هلــم وال بقــي يشء يوجــب ذلــك إال أهنــم قــوم طاغــون«)3(.

ويلزمــه عــن هــذا التنزيــه لــوازم أخــرى، قــال أهــل اللغــة: )ســبحان( اســم علــم عــى التســبيح، 

ــون.  ــن يرك ــن الذي ــة، أي: ع ــا: خربي ــم، وإم ــن إرشاكه ــى: أي: ع ــة، بمعن ــا مصدري ــا()4( إم و )م

فلــزم عــى هــذا احتــاالن: 

األول: إمــا أن يكــون تنزهيــا لــه ســبحانه عــن الولــد؛ ألهنــم كانــوا يقولــون: لــه البنــات، فنــزه 

نفســه عــن البنــن والبنــات مجيعــا. 

واالحتــامل الثــاين: أن يكــون عــن مثــل اآلهلــة، أي: ســبحانه اهلل عــن مثــل مــا يعبدونــه)5(. وكال 

االحتالــن مــالزم لآلخــر. 

وأمــا مالزمــة التنزيــه للخالــق، وإعــادة ذكــر التوحيــد، وختصيصــه باأللوهيــة أن مــا يركــون 

ــل  ــه، أو كام ــة لنقص ــح لأللوهي ــو ال يصل ــا؛ فه ــك رضا وال نفع ــص ال يمل ــا ناق ــة إم ــن اآلهل ــه م مع

)11  ينظــر: تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر)ت: 774هـــ(، حتقيــق: ســامي بــن حممــد ســالمة، دار 
طيبــة، ط2، 1420هـــ - 1999 م، )438/7(.

ــدي،  دار  ــرزاق امله ــد ال ــق: عب ــوزي)ت: 597هـــ(، حتقي ــن اجل ــي، اب ــن ع ــن ب ــد الرمح ــري، لعب ــم التفس ــري يف عل ــر: زاد املس )12  ينظ
ــث )1423/2، 1424(. ــم واحلدي ــرك يف القدي ــروت، ط1، 1422 هـــ )181/4(؛ ال ــريب، ب ــاب الع الكت

)	1  املحرر الوجيز، البن عطية، )193/5(.
)	1  يف قوله تعاىل:  ژ ڭ  ڭ   ژ.

)	1  ينظــر: اللبــاب يف علــوم الكتــاب، لعمــر بــن عــي بــن عــادل، النعــاين)ت: 775هـــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، عــي 
حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – بــروت، لبنــان، ط1، 1419 هـــ، )146/18(.
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مســاو لإللــه احل ــق - - مــن كل وجــه، فيلــزم فســاد العــامل بدليــل التانــع أو تركيــب، قــال 

تعــاىل: ژ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې ژ ]األنبيــاء:22[، وقــال:  ژ پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ژ ]املؤمنــون:91[، وكالمهــا باطــل؛ فــإذن ال رشيــك لــه

ال كامــال وال ناقصــا، واآليــة إنــا دلــت عــى تنزهــه    عــن الريــك)1(.

فــكان هــذا التقريــر آخــر مــا تقــرر مــن اللــوازم؛ وذلــك أن اإلرشاك بــاهلل أمجــع الضــالل فينطوي 

حتتــه مــا دونه، ومــا يســوق إليــه، أو يســتلزمه)2(.

 قــال ابــن عاشــور:  "..فلــا كان مــا نعــي عليهــم مــن أول الســورة ناقضــا ألقواهلــم ونواياهــم، 

وكان مــا هــم فيــه مــن الــرك أعظــم مل يــرتك عــّد ذلــك عليهــم مــن اشــتهاره بعــد اســتيفاء الغــرض 

ــه  ــه؛ ألن ــا قبل ــل مل ــة التذيي ــه بمنزل ــل إلي ــذا املنتق ــك كان ه ــبة، ولذل ــذه املناس ــكالم هل ــه ال املســوق ل

ارتقــاء إىل األهــم يف نوعــه واألهــم يشــبه األعــم فــكان كالتذييــل")3(.

)11  ينظــر: اإلشــارات اإلهليــة إىل املباحــث األصوليــة، لســليان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم، الطــويف)ت: 716 هـــ(، حتقيــق: 
ــروت، ط1، 2005م، )ص 605(. ــة - ب ــب العلمي ــاعيل،  دار الكت ــن إس ــد حس ــن حمم ــد حس حمم

)12  ينظــر: التحريــر والتنوير)حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد(، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن 
حممــد الطاهــر بن عاشــور)ت: 1393هـــ(، الدار التونســية - تونــس، 1984 هـــ، )78/27(.

)	1 التحرير والتنوير، البن عاشور، )78/27(.
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، والصــالة والســالم عــى نبيــه األمــن حممــد 

، وعــى آلــه وأصحابــه أمجعــن.

ــنت،  ــا أحس ــا في ــم ثواهب ــأل اهلل العظي ــي أس ــات الت ــذه الصفح ــام ه ــي بإمت ــّن اهلل ع ــد أن م وبع

وعفــوه فيــا َغَفْلــت عنــه وأخطــأت، تبــدى يل أن أدون أبرز مــا توصلــت إليه مــن النتائــج والتوصيات 

وهــي كاآليت:

أوال: أهم النتائج:

ــؤاالت  ــور س ــى ص ــاءت ع ــور ج ــورة الط ــة يف س ــائل العقدي ــة للمس ــة تالزمي ــود عالق وج 	•

اســتنكارية تقريريــة، تــدور يف جمملهــا حــول أبــرز املســائل العقديــة - الربوبيــة، األلوهيــة، األســاء 

ــا. ــات -، وغره والصف

تالزمــت صــور التقريــر اجلــوايب لالســتفهام العقــدي تالزمــا تدرجيــا، مبتدئــة بتقريــر حقيقــة  	•

القــرآن، ومــن ثــم بنــاء االســتدالل العقــي عــى مــا قــرره الســياق القــرآين مــن جوابــات الســؤاالت 

املتالحقــة.

ــرات  ــة التقري ــض، وخاص ــا ببع ــا بعضه ــا وثيق ــة ارتباط ــرة مرتابط ــات كث ــاك تالزم كان هن 	•

العقديــة، وتقريــر العالقــة بــن اخللــق واخلالــق، وتفــاوت الصفــات بــن اخلالــق واملخلــوق، وكذلــك 

التــالزم بــن توحيــد الربوبيــة واأللوهيــة.

كان للتقريــر اجلــوايب املــالزم لالســتفهام العقــدي أثــر كبــر يف تقريــر التوحيــد، فأســلم عــى  	•

إثــر ذلــك كثــر مــن الصحابــة رضــوان اهلل عليهــم، وكذلــك مــن الحقيهــم إىل يومنــا هــذا.
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تنــوع املنهــج العقــي يف القــرآن لتقريــر مســائل العقيــدة، ومــن تلــك املناهــج التــالزم اجلــوايب  	•

لالســتفهام العقــدي إمــا بالطــرد والعكــس، أو االســتدالل بثبــوت أثــر أحــد املتالزمــن عــى اآلخــر 

ثبوتــا أو نفيــا، أو ثبــوت أحدمهــا ونفــي اآلخــر.

ثانيا: أبرز التوصيات واملقرتحات:

ــم،  ــرآن الكري ــع الق ــاليبه يف مجي ــامه وأس ــه وأقس ــتفهامي وأنواع ــالزم االس ــور الت ــة ص دراس 	•

ــة. ــنة النبوي ــك يف الس وكذل

دراسة الدالالت االحتالية للتالزمات العقلية يف القرآن الكريم، وأثرها العقدي والفقهي. 	•

ــا  ــالل إفراده ــن خ ــة، م ــوص القرآني ــة للنص ــة والفقهي ــة واللفظي ــات املعنوي ــة التالزم دراس 	•

ــعة. ــة موس ــات تطبيقي بدراس

التأصيــل والتقعيــد للمنهــج االســتداليل العقــي وفــق املنهــج التالزمــي االســتفهامي وغــره،  	•

إذ إن جمالــه مــا زال حيتــاج إىل كثــر بحــث ودراســة.

االستفادة من منهج القرآن الكريم يف التقرير واجلدل العقي نظريا وتطبيقيا. 	•

تأهيــل الدعــاة وهتيئتهــم الســتعال املنهــج العقــي يف املناظــرة، وفق أســاليب القــرآن ومنهجه،  	•

وخاصــة أســلوب اإللــزام بــا يقتضيــه النــص مــن ملــزوم.

إعــداد مؤلــف مــن مناظــرة تفصيليــة عقليــة تقــوم عــى أســلوب االســتفهام التالزمي يســتفيد  	•

منــه الدعــاة يف دعوهتــم، خاصــة مــع تيــار اإلحلاديــة املعــارصة.

ــى  ــم، ع ــة يف حياهت ــه الطلب ــتفيد من ــي يس ــرر عم ــي كمق ــلوب التالزم ــس األس ــم تدري أن يت 	•

الصعيــد الفــردي يف احلــوار مــع أنفســهم، وكذلــك عــى الصعيــد االجتاعــي يف احلــوار مــع الغــر.
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أبــكار األفــكار يف أصــول الديــن، لعــي بــن حممــد بــن ســامل التغلبــي أبــو احلســن ســيف الديــن   .1
ــة -  ــق القومي ــب والوثائ ــدي، دار الكت ــد امله ــد حمم ــق: أ. د. أمح ــدي )ت: 631هـــ(، حتقي اآلم

القاهــرة، ط2، 1424هـــ -2004م.

اإلهباج يف رشح املنهاج )منهاج الوصول إيل علـــم األصـــول للقـــايض البيضـــاوي )ت: 785هـ(،   .2

لتقــي الديــن أبــو احلســن عــي بــن عبــد الــكايف بــن عــي بــن متــام بــن حامــد بــن حييــي الســبكي، 

دار الكتــب العلميــة - بروت، 1416هـــ - 1995م.

آثار املثل األعى، للدكتور عيسى بن عبد اهلل السعدي، جملة جامعة أم القرى، صفر 1424هـ.  .3

إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــول، ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل   .4

الشــوكاين اليمنــي )ت: 1250هـــ(، حتقيــق: أمحــد عــزو عنايــة، ، دار الكتــاب العــريب - دمشــق - 

كفــر بطنــا ، ط1، 1419هـــ - 1999م.

أســباب نــزول القــرآن، أليب احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن عــي الواحــدي النيســابوري   .5

الشــافعي )ت: 468هـــ(، حتقيــق: عصــام بــن عبــد املحســن احلميــدان، دار اإلصــالح - الدمــام، 

ط1، 1412هـ - 1992م.

ــزري  ــاب اجل ــد الوه ــن عب ــم ب ــن نج ــن ب ــد الرمح ــم، لعب ــرآن الكري ــن الق ــدال م ــتخراج اجل اس  .6

الســعدي العبــادي أبــو الفــرج ناصــح الديــن ابــن احلنبــي )ت: 634هـــ(، حتقيــق: د. زاهــر بــن 

ــة، ط2، 1401هـــ. ــرزدق التجاري ــع الف ــي، مطاب ــواض األملع ع

اإلشــارات اإلهليــة إىل املباحــث األصوليــة، لســليان بــن عبــد القــوي بــن عيــد الكريــم الطــويف   .7

الــررصي احلنبــي )ت: 716 هـــ(، حتقيــق: حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل، النــارش: دار 

الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان، ط1، 1426هـــ - 2005م.
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إعــراب القــرآن وبيانــه، ملحيــي الديــن بــن أمحد مصطفــى درويــش )ت: 1403هـــ(، دار اإلرشــاد   .8

ــر -  ــن كث ــروت(، )دار اب ــق - ب ــة - دمش ــورية، )دار اليام ــص - س ــة - مح ــئون اجلامعي للش

دمشــق - بــروت( ط4، 1415هـــ.

ــاس أمحــد بــن حممــد بــن إســاعيل بــن يونــس املــرادي النحــوي  إعــراب القــرآن، أليب جعفــر النَّحَّ  .9

)ت: 338هـــ(، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه: عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم، منشــورات حممــد عي 

بيضــون، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1421هـ.

10. البحــر املحيــط يف التفســري، أليب حيــان حممــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر 

الديــن األندلــي )ت: 745هـــ(، حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر – بــروت، 1420هـــ.

ــد  ــن حمم ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــن عب ــود ب ــب، ملحم ــن احلاج ــر اب ــر رشح خمت ــان املخت 11. بي

ــدين-  ــا، دار امل ــر بق ــد مظه ــق: حمم ــاين )ت: 749هـــ(، حتقي ــن األصفه ــمس الدي ــاء ش ــو الثن أب

ــعودية، ط1، 1406هـــ / 1986م. الس

12. البيــان يف عــّد آي القــرآن، لعثان بن ســعيد بن عثان بـــن عمـــر أبو عمـــرو الـــداين )ت: 444هـ( 

ــت، ط1، 1414هـــ-  ــرتاث - الكوي ــات وال ــز املخطوط ــد، مرك ــدوري احلم ــم ق ــق: غان حتقي

1994م.

13. التبصــري يف الديــن ومتييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق اهلالكــني، لطاهــر بــن حممــد األســفراييني، 

أبــو املظفــر )ت: 471هـــ(، حتقيــق: كال يوســف احلــوت، عــامل الكتــب - لبنــان، ط1، 1403هـ 

- 1983م.

14. التحريــر والتنويــر )حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب املجيــد(، 

ــدار  ــي )ت: 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه ملحم

التونســية للنــر - تونــس، 1984هـــ.
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15. ختريــج أحاديــث إحيــاء علوم الديــن، اســتِخَراج: أيب عبد اهللَّ حممود بــن حممــد احلَّداد)1374هـ(، 

دار العاصمة، الرياض، ط1، 1408هـ - 1987م. 

16. التفســري احلديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(، لــدروزة حممــد عــزت، دار إحيــاء الكتــب 

ــة - القاهرة،1383هـ. العربي

17. تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر)ت: 774هـــ(، حتقيــق: ســامي 

بــن حممــد ســالمة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

18. تقريــب التدمريــة، ملحمــد بــن صالــح بــن حممــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار ابــن اجلــوزي - 

اململكــة العربيــة الســعودية- الدمــام، ط1، 1419هـ.

19. التــالزم بــني الظاهــر والباطــن وأثــره عــى األســامء واألحــكام، للدكتــور أمحــد بــن حممــد اللهيب، 

جامعــة امللــك ســعود، كليــة الرتبية، الســعودية.  

20. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي، 

أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( حتقيــق: د. عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي، وآخــرون، دار 

هجــر، ط1، 1422هـ - 2001م.

ــم  ــد احللي ــن عب ــاس أمحــد ب ــو العب ــن أب ــن املســيح، لتقــي الدي ــدل دي ــح ملــن ب 21. اجلــواب الصحي

بــن عبــد الســالم النمــري احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، حتقيــق: عــي بــن 

حســن، وآخــرون، دار العاصمــة- الســعودية، ط2، 1419هـــ - 1999م.

ــمي                          ــى اهلاش ــن مصطف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــع، ألمح ــان والبدي ــاين والبي ــة يف املع ــر البالغ 22. جواه

ــروت. ــة- ب ــة العري ــي، املكتب ــف الصمي ــق: د. يوس ــق وتوثي ــط وتدقي )ت: 1362هـــ(، ضب

ــو  ــن أب ــي الدي ــول، لتق ــح املعق ــول لري ــح املنق ــة صحي ــل أو موافق ــل والنق ــارض العق 23. درء تع

العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــري احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 

ـ - 1997م. 728هـــ(، حتقيــق: عبــد اللطيــف عبــد الرمحــن، دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1417هــ
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ْوِجــردي اخلـراســـاين، أبــو بكــر  24. دالئــل النبــوة، ألمحــد بــن احلســن بــن عــي بـــن موســـى اخلُْرَ

البيهقــي )ت: 458هـــ(، حتقيــق: د. عبــد املعطــى قلعجــى، دار الكتــب العلميــة - ودار الريــان 

للــرتاث، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

25. دليــل التــالزم عــن األصوليــني، للدكتــور عبــد اهلل بــن أمحــد بــن عبــد اهلل التــوم، جملــة الدراســات 

االجتاعيــة، جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، اليمــن، العــدد )20(، إبريل- يونيــو، 2014م.

26. الــرد عــى املنطقيــني، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــري 

احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، دار املعرفة- بــروت- لبنان.

27. زاد املســري يف علــم التفســري، مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي 

)ت : 597هـــ( ، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، دار الكتــاب العــريب – بــروت، ط1، 1422هـ.

28. رشح األصبهانيــة، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــري 

احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، حتقيــق: حممــد بن عــودة الســعوي، مكتبــة دار 

املنهــاج – الريــاض، ط1، 1430هـ.

29. رشح العقيــدة الســفارينية )الــدرة املضيــة يف عقــد أهــل الفرقــة املرضيــة(، ملحمــد بــن صالــح بــن 

حممــد العثيمــن )ت: 1421هـــ(، دار الوطــن للنــر - الريــاض، ط1، 1426هـ.

30. رشح العقيــدة الطحاويــة، ملحمــد بــن عــالء الديــن عــّي بــن حممــد ابــن أيب العــز احلنفــي األذرعي 

الصاحلــي الدمشــقي )ت: 792هـــ(، حتقيــق: أمحــد شــاكر، وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف 

ــاد، ط1، 1418هـ. والدعوة واإلرش

ــاب  ــم كت ــروف باس ــان املع ــامن واإلحس ــالم واإلي ــل - S- يف اإلس ــث جربي 31. رشح حدي

)اإليــامن األوســط( لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــري 

احلــراين املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، دراســة وحتقيقــا: الدكتــور عــي بــن بخيــت 

الزهــراين، النــارش: دار ابــن اجلــوزي للنــر والتوزيــع - اململكــة العربيــة الســعودية، 1423هـــ.
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32. الــرك يف القديــم واحلديــث، أليب بكــر حممــد زكريــا، مكتبــة الرشــد للنــر والتوزيــع، الريــاض 

- اململكــة العربية الســعودية، ط1، 1421هـــ - 2000م.

33. الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أليب النــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب )ت 

ــ  -  393هـــ( ، حتقيــق: أمحــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــن – بــروت، ط4، 1407ه

1987م.

34. صحيــح البخــاري، اجلامــع الصحيــح املختــر، ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة 

ــر،  ــن كث ــا، دار اب ــب البغ ــى دي ــق: د. مصطف ــاري )ت:256( ، حتقي ــي البخ ــه اجلعف ــن َبْرِدزَب ب

ــروت، ط3، 1987م. ــة - ب اليام

 ،1 35. صحيــح مســلم )املســند الصحيــح املختر بنقــل العدل عــن العدل إىل رســول اهلل

ملســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بروت.

ــر  ــة والن ــة للطباع ــة العربي ــق )ت: 1396 هـــ(، دار النهض ــز عتي ــد العزي ــاين، لعب ــم املع 36. عل

ــان، ط1، 1430هـــ - 2009م. ــروت - لبن ــع، ب والتوزي

37. فتــح الرمحــن يف تفســري القــرآن، َأُبــو الُيْمــن الُعَلْيمــي ملجــر الديــن بــن حممــد العليمــي املقــديس 

احلنبــي )ت: 927 هـــ(، اعتنــى بــه حتقيقــا وضبطــا وخترجيــا: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر، 

ط1، 1430هـ - 2009م.

38. فتــح القديــر، ملحمــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــداهلل الشــوكاين اليمنــي )ت:1250هـــ(، دار ابن 

كثــر، دار الكلــم الطيــب – دمشــق - بــروت، ط1، 1414هـ.

ــاين  ــيني اجلرج ــن احلس ــو احلس ــن أب ــيد الزي ــي الس ــن ع ــد ب ــن حمم ــي ب ــات، لع ــاب التعريف 39. كت

احلنفــي )ت: 816هـــ(، حتقيــق: جمموعــة مــن الباحثــن، دار الكتــب العلميــة بــروت - لبنــان، 

ط1، 1403هـــ - 1983م.
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ــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري  40. كتــاب العــني، أليب عب

ــة اهلــالل. )ت: 170هـــ(، املحقــق: د. مهــدي املخزومــي، د. إبراهيــم الســامرائي، دار ومكتب

41. كتــاب املواقــف، لعضــد الديــن األجيــي أبــو الفضــل عبــد الرمحــن بــن ركــن الديــن أمحــد بــن 

عبــد الغفــار بن أمحــد اإلجيي البكــري املطـــرزي الشيـــرازي الشـــافعي )ت:756هـــ( ، حتقيق: د. 

عبــد الرمحــن عمــرة، دار اجليــل -  بــروت، ط1 ، 1997م.

42. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد الزخمــري 

جــار اهلل )ت: 538هـــ(، دار الكتــاب العــريب - بــروت، ط3 - 1407هـ.

ــو البقــاء  ــن موســى احلســيني أب ــة، أيــوب ب ــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغوي 43. الكلي

القريمــي  الكفــوي )ت: 1094هـــ(، حتقيــق: عدنــان درويــش - حممد املري، مؤسســة الرســالة 

- بــروت.

ــي الدمشــقي النعــاين  ــن عــادل احلنب ــن عــي ب ــوم الكتــاب، أليب حفــص عمــر ب ــاب يف عل 44. اللب

)ت: 775هـــ(، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، عــي حممــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت - لبنــان، ط1، 1419هـــ - 1998م.

45. لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة، 

ــن ســامل الســفاريني احلنبــي)ت: 1188هـــ(، مؤسســة اخلافقــن  ــن أمحــد ب أليب العــون حممــد ب

ومكتبتهــا - دمشــق، ط2، 1402هـــ - 1982م.

46. املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن 

بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب)ت: 542هـــ(، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممــد، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1422هـــ.

47. املذاهــب الفكريــة املعــارصة ودورهــا يف املجتمعــات وموقــف املســلم منهــا، للدكتــور غالــب بــن 

عــي عواجــي، املكتبة العريــة الذهبيــة - جــدة - الســعودية، ط1، 1427هـــ-2006م.
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48. املســتدرك عــى الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن 

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي، املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ(، حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1411هـــ – 1990م.

ــم  ــة اس ــمى يف مطابق ــد األس ــمى )املقص ــور املس ــد الس ــى مقاص ــإرشاف ع ــر ل ــد النظ 49. مصاع

كل ســورة للمســمى(، إلبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أبـــي بكـــر البقاعـــي              

)ت: 885هـــ( مكتبــة املعــارف - الريــاض، ط1، 1408هـــ - 1987م.

50. مصطلحات يف كتب العقائد، ملحمد بن إبراهيم بن أمحد احلمد، دار بن خزيمة، ط1.

51. معــارج القبــول بــرح ســلم الوصــول إىل علــم األصــول، حلافــظ بــن أمحــد بــن عــي احلكمــي 

)ت: 1377هـــ(، حتقيــق: عمــر بــن حممــود أبــو عمــر، دار ابــن القيــم - الدمــام، ط1، 1410هـــ 

- 1990م.

52. معــامل التنزيــل يف تفســري القــرآن )تفســري البغــوي(، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد 

بــن الفــراء البغــوي الشــافعي )ت: 510هـــ(، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهــدي، النــارش: دار إحيــاء 

الــرتاث العــريب -بــروت، ط1، 1420هـــ. هـ

ــاج  ــهل الزج ــن س ــرى ب ــن ال ــد ب ــن حمم ــم ب ــحاق إبراهي ــه، أليب إس ــرآن وإعراب ــاين الق 53. مع

ــروت، ط1،  ــب - ب ــامل الكت ــلبي، ع ــده ش ــل عب ــد اجللي ــق: عب ــدادي )ت: 311هـــ(، حتقي البغ

1988م.

ــوة -  ــة، دار الدع ــة العربي ــع اللغ ــإرشاف: جمم ــن، ب ــن الباحث ــة م ــيط، ملجموع ــم الوس 54. املعج

ــرة. القاه

ــروت -  ــر- ب ــانو، دار الفك ــى س ــب مصطف ــور قط ــه، للدكت ــول الفق ــات أص ــم مصطلح 55. معج

دمشــق، ط1، 1420هـــ-2000م.
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التَّالزُم اجلَوايّب لالستفهاِم الَعقدّي يف القرآن ِالكريِم وأثره ُيف تقريِر التوحيِد  

56. معجــم مقاييــس اللغــة، أليب احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء بــن حممــد بــن حبيــب الــرازي 

اللغــوي )ت: 395هـــ(، حتقيق: عبد الســالم حممــد هــارون، دار الفكر، 1399هـــ - 1979م.

57. مفاتيــح الغيــب )التفســري الكبــري(، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي 

الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــرتاث العــريب 

- بــروت، ط3، 1420هـ.

58. منهــج علــامء احلديــث والســنة يف أصــول الديــن، د. مصطفــى حممــد حلمــي، دار الكتــب العلميــة 

- بروت، ط1، 1426هـ.

59. النبــوات، لتقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم النمــري احلــراين 

املشــهور باســم ابــن تيميــة )ت: 728هـــ(، حتقيــق: عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضــواء 

الســلف - الريــاض - الســعودية، ط1، 1420هـــ - 2000م.

60. النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، ملجــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن حممــد 

بــن حممــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباين اجلــزري ابــن األثــر)ت: 606هـــ(، حتقيــق: طاهــر أمحــد 

الــزاوي - حممــود حممــد الطناحــي، املكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م.
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