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خالصة البحث

قوله  العقيدة  مباحث  في  المهمة  اآليــات  من 
إِٗذا  َيُقولُوَن  َكَما  َءالَِهةٞ  ۥٓ  َمَعُه َكَن  َّۡو  ل قُل  تعالى:  
 ،]٤٢ ]اإلســراء:  َسبِيٗل٤٢  ٱۡلَعۡرِش  ذِي  إَِلٰ  ۡبَتَغۡواْ  لَّ
كإثبات  عقدية،  مسائل  عدة  على  اشتملت  وقد 
تعالى،  هلل  الشامل  العلم  إثبات  و العرش،  وجود 
ومن أهمها: استخدام الدليل العقلي على إثبات 
العلماء  بين  الخالف  وقع  وقد  تعالى،  اهلل  توحيد 
لدليل  متضمنة  هي  وهل  فيها،  لة  الدال وجه  في 
العلماء  أقوال  الباحث بجمع  أم ال؟ فقام  التمانع 
مع  المقارن،  التحليلي  االستقرائي  المنهج  وفق 
قوال من مصادرها األصلية،  الحرص على توثيق األ
أن  إلى  توصل  حتى  القولين،  كال  أدلة  في  والنظر 
القوي،  ودليله  حجته  له  القولين  من  واحــد  كل 
كال المعنيين، لكن األولى هو القول  واآلية تحتمل 
بأن هذه اآلية قد تضمنت اإلشارة إلى دليل التمانع 
إمكانية  وعدم  إلهين،  وجود  افتراض  على  القائم 
أو  اتفاقهما  افترضنا  سواء  بينهما  التكافؤ  حصول 
والذي  لهين  اإل هذين  من  فالغالب  اختالفهما، 
له الحق وحده  تنفذ إرادته منهما ال شك أنه هو اإل
التي  العقلية  األدلــة  أقوى  من  وهذا  له،  شريك  ال 

يستدل بها على وحدانية اهلل تبارك وتعالى.

* * *
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One of the important verses in the 
doctrine.

Almighty says: ” Say )O Mohammed(, if 
there had been with him other gods, as they 
say, then they each would have sought to the 
Owner of the Throne a way“ )Al-Isra 42(.

It includes several issues, such as prov-
ing the existence of the throne, and the uni-
versal knowledge of God. Besides, using the 
mental evidence to prove the oneness of God. 
There has been a disagreement between sci-
entists on the indication of that verse, and if 
it includes reluctance evidence or not. So, a 
researcher collected their statements accord-
ing to the comparative inductive analytical 
method, and concluded  that each of the two 
statements has its argument and strong evi-
dence, and the verse bears both meanings, but 
it would rather say that this verse includes a 
reference to the evidence of reluctance based 
on the assumption of the existence of two 
gods, and the impossibility of parity between 
them. There is no doubt that these two dei-
ties, whose will is carried out by them, is the 
only true God who does not have a partner. 

This is one of the strongest mental evidences 
that proves the oneness of God Almighty.

* * *
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المقدمة

والسالم  والــصــالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
على رسوله األمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فإن اآليات المتضمنة لمسائل االعتقاد 
عند  االعتقاد  مصادر  من  مصدر  أهم  وهي  كثيرة، 
عقيدة  كتاب  هو  مجمله  في  والقرآن  السنة،  أهل 
إيمان، حتى في تشريعاته وأحكامه ال يغفل هذا  و
اشتملت  قد  ــات  اآلي بعض  أن  إال  ــدا،  أب الجانب 
على مباحث ومسائل عقدية لم تتضمنها غيرها، 
ۥٓ  َمَعُه َكَن  َّۡو  ل قُل   ﴿ تعالى:  قوله  اآليات  ومن هذه 
ٱۡلَعۡرِش  ذِي  إَِلٰ  ۡبَتَغۡواْ  لَّ إِٗذا  َيُقولُوَن  َكَما  َءالَِهةٞ 
]اإلســراء: ٤٢[، فأحببت دراسة هذه   ﴾ َسبِيٗل٤٢ 

اآلية وما تضمنته من مسائل.
موضوع البحث: 	 

ــى الــعــديــد مــن المسائل  ــذه اآليـــة إل أشـــارت ه
على  اآليــة  لة  بدال يتعلق  ما  أهمها  ومــن   العقدية، 
ل  مــا يــعــرف بــدلــيــل الــتــمــانــع، وكــذلــك االســتــدال
وجود  إثــبــات  و تعالى  اهلل  وحدانية  على  العقلي 
هذه  يدرس  أن  ألجل  البحث  هذا  فجاء  العرش، 
وخاصة  ــة،  اآلي بهذه  المتعلقة  العقدية  المسائل 
مسألة  فــي  العلماء  عند  حصل  الــذي  الــخــالف 

لة اآلية على دليل التمانع. دال
مشكلة البحث: 	 

ــد مـــن الــمــســائــل  ــعــدي تــضــمــنــت هـــذه اآليــــة ال
لبعضها،  وتوضيح  تحليل  إلى  وتحتاج  العقدية، 
ومن أهمها: هل هذه اآلية تتضمن دليل التمانع أم 

لتها على توحيد اهلل تعالى؟ ال؟ وما هي دال
حدود البحث: 	 

ۥٓ  َمَعُه َكَن  َّۡو  ل قُل   ﴿ آيــة:  على  البحث  يقتصر 
ٱۡلَعۡرِش  ذِي  إَِلٰ  ۡبَتَغۡواْ  لَّ إِٗذا  َيُقولُوَن  َكَما  َءالَِهةٞ 
معاني  ناحية  مــن   ،]٤٢ ــراء:  ــ ]اإلسـ  ﴾ َسبِيٗل٤٢ 
دون  بها،  المتعلقة  العقدية  والمسائل  مفرداتها 
التطرق إلى الجانب اللغوي نحوا وبالغة أو التوسع 

في الجوانب العلمية األخرى.
أهــداف  عــدة  البحث  لهذا  البحث:  أهــداف 

أهمها:
الت اآلية العقائدية. ١- دراسة دال

التوحيد  على  اآليـــة  لـــة  دال مــدى  توضيح   -٢
لوهية والربوبية. بنوعيه: األ

على  لتها  دال في  العلماء  خالف  توضيح   -3
دليل التمانع والترجيح في هذا الخالف.

الدراسات السابقة: 	 
اآلية  أفــرد هــذه  لم أجــد في حــدود علمي بحثا 
إنما الكالم حول هذه اآلية مبثوث في  بالدراسة، و

كذلك. كتب العقائد  كتب التفسير وفي 
منهج البحث: 	 

المنهج  الــبــحــث  هـــذا  فـــي  ــبــاحــث  ال ســلــك 
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بجمع  قام  حيث  المقارن،  التحليلي  االستقرائي 
وتحليلها  ودراستها  ــة  اآلي بهذه  المتعلقة  الــمــادة 
عند  الــمــقــررة  العلمية  الــقــواعــد  وفـــق  ومــقــارنــتــهــا 
العلماء، من خالل النظر في أقوال العلماء وأدلتهم 

إعمال قواعد الترجيح بين هذه األدلة. و
إجراءات البحث: 	 

قام الباحث في هذا البحث بالتالي:
األصلية  المصادر  مــن  المعلومات  جمع   -١

وتوثيق النصوص منها. 
٢- عزو اآليات وتخريج األحاديث من مصادرها 
ما  كــل  فــي  الصحة  الــتــزام  مــع  باختصار  األصلية 
إلى  بالعزو  كتفاء  واال األحــاديــث،  من  به  يستدل 
الحديث  أو أحدهما في حال وجود  الصحيحين 

فيه.
من  والتحقق  قائليها،  ــى  إل ــوال  ــ ق األ عــزو   -3

نسبتها إليهم.
المؤلف  اســم  بذكر  التوثيق  منهج  ــزام  ــت ١- ال
النشر  يــخ  وتــار ومــكــان  وجــهــة  والطبعة  والــكــتــاب 
بذكر  األحاديث  وفي  والرقم،  والصفحة  الجزء  مع 

الكتاب والباب.
خطة البحث: 	 

ومبحثين  مقدمة  ــى  إل البحث  هــذا  قسمت 
أساسيين:

بيان  المقدمة: وفيها توضيح موضوع البحث، و
مشكلة البحث وأهدافه وحدوده، ومنهج البحث 

إجراءاته، واإلشارة إلى الدراسات السابقة. و

المبحث األول: معاني المفردات وأهم المسائل 
العقدية في اآلية:

والــقــراءات  المفردات  معاني  األول:  المطلب 
الواردة في اآلية.

ل العقلي على  المطلب الثاني: صحة االستدال
وجود اهلل تعالى.

المطلب الثالث: علمه سبحانه بما لم يكن لو 
كيف يكون. كان 

المطلب الرابع: إثبات عرش اهلل تعالى وصفته.
قوله  فــي  المفسرين  أقـــوال  الــثــانــي:  المبحث 
ۡبَتَغۡواْ إَِلٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل٤٢ ﴾  تعالى: ﴿ إِٗذا لَّ

وعالقته بدليل التمانع:
المطلب األول: توضيح دليل التمانع.

المطلب الثاني: أقوال العلماء في معنى ﴿ إِٗذا 
ۡبَتَغۡواْ إَِلٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل٤٢ ﴾. لَّ

المطلب الثالث: أدلة أقوال العلماء.
المطلب الرابع: الترجيح في هذا الخالف.

المبحث األول: معاني المفردات وأهم المسائل 
العقدية في اآلية:

المطلب األول: 	 
معاني المفردات والقراءات الواردة في اآلية: 	 

وكل   ،)١( المعبود  هو  له  واإل إله،  جمع  )آلهة(   * 

)١( ينظر: األصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في 
غريب القرآن، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: 
دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة األولى - 
١٤١٢هـ. )ص8٢(،  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 
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ما اتخذ من دونه معبوًدا إله عند متخذه.
* )ِاْبَتَغوا( قال الراغب: »وأّما االبتغاء فقد خّص 
لشيء  الطلب  كان  فمتى  الطلب،  في  باالجتهاد 
محمود فاالبتغاء فيه محمود نحو: ﴿ ٱبۡتَِغآَء رَۡحَةٖ 

ّبَِك ﴾ ]اإلسراء: ٢8[«)١(. ّمِن رَّ
)الـــعـــرش( قـــال الــخــلــيــل: »الـــعـــرش: الــســريــر 

للملك«)٢(.
كالم العرب: سرير  وقال األزهري: »والعرش في 
الملك، يدلك على ذلك سرير ملكة سبأ، سماه 
ٗة َتۡملُِكُهۡم 

َ
اهلل جل وعز عرشًا فقال: ﴿ إِّنِ وََجدتُّ ٱۡمَرأ

 ﴾ َعِظيٞم٢٣  َعۡرٌش  َولََها  ءٖ  َشۡ  ِ
ُكّ ِمن  وتَِيۡت 

ُ
 َوأ

]النمل: ٢3[«)3(.
)سبيال( قال ابن منظور: »السبيل: الطريق، وما 
الهدى  طريق  اهلل  سبيل  يؤنث  و يذكر  منه  وضــح 
يََرۡواْ  ِإَون   ﴿ العزيز:  التنزيل  وفــي  إليه  دعــا  الــذي 
َسبِيَل  يََرۡواْ  ِإَون  َسبِيٗل  َيتَِّخُذوهُ  َل  ٱلرُّۡشِد  َسبِيَل 
أَِبَيٰتَِنا  بُواْ  َكذَّ ُهۡم  نَّ

َ
بِأ َذٰلَِك  َسبِيٗلۚ  َيتَِّخُذوهُ   ِ ٱۡلَغّ

لسان العرب، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة 
- ١٤١٤هـ )٤6٧/١3(.

)١( األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )ص١3٧(.
تميم  بــن  عمرو  بــن  أحمد  بــن  الخليل  الفراهيدي،   )٢(
المخزومي،  مهدي  د  المحقق:  العين،  كتاب  البصري، 

د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهالل )٢٤٩/١(
)3( األزهري، محمد بن أحمد بن الهروي، تهذيب اللغة، 
المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت، الطبعة األولى، ٢00١م )١/٢63-٢6٤(.

َوَكنُواْ َعۡنَها َغٰفِلنَِي١٤٦ ﴾ ]األعراف: ١٤6[«)٤(.
القراءات الواردة في اآلية:

بتاء   ﴾ َتُقولُوَن  َكَما   ﴿ ــقــراء:  ال جمهور  ــرأ  ق
الخطاب، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: ﴿َكَما 

َيُقولُوَن ﴾ بياء الغيبة)5(. 
المطلب الثاني: 	 
اهلل 	  وجـــود  على  العقلي  االســتــدالل  صحة 

تعالى:
خاصا  نــوعــا  تعالى  اهلل  وجـــود  إثــبــات  يتطلب 
ومقنعة  يقينية  و واضحة  تكون  بحيث  األدلــة  من 
أن  عــن  فضال  تعالى  ــاهلل  ب يــؤمــن  ال  الـــذي  للكافر 
كان  يؤمن بقدسية نص القرآن أو السنة، ومن هنا 
على  المبنية  العقلية  األدلــة  وجــود  ري  الضرو من 
البشر،  عامة  بين  عليها  المتفق  العقلية  المبادئ 

والتي يستطيع جميع الناس فهمها.
وقد أخطأ بعض الناس في تصورهم أن استخدام 
بل  منه،  فائدة  وال  إليه،  حاجة  ال  العقلي  الدليل 
ل  االســتــدال رفــض  إلــى  ببعضهم  ــر  األم ربما وصــل 
ن  بّيَ و ــؤالء  ه رأي  تيمية  ابــن  ناقش  وقــد  العقلي، 

)٤( ابن منظور، لسان العرب )3١٩/١١(.
)5( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل، فتح 
كثير، دار الكلم الطيب - دمشق،  القدير، الناشر: دار ابن 
الشنقيطي،  األولى - ١٤١٤هـ )٢٧3/3(،  الطبعة  بيروت، 
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، 
الفكر  دار  الناشر:  بالقرآن،  القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء 
النشر:  عام  لبنان،   - بيروت  يع  التوز و  النشر  و  للطباعة 

١٤١5 هـ - ١٩٩5م )١58/3(.
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خطأه، فيقول رحمه اهلل: »وقد بسطنا الكالم على 
بينا أن أصول الدين  هؤالء في غير هذا الموضع، و
كتابه وأرسل به رسوله وهي  الحق الذي أنزل اهلل به 
األدلة والبراهين واآليات الدالة على ذلك: قد بينها 
إلى  الناس وهداهم  وأنه دل  بيان،  الرسول أحسن 
األدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون 
اهلل  بوبية  ر إثبات  يعلمون  بها  و لهية،  اإل المطالب 
وغير  والمعاد،  رسوله  وصدق  وصفاته  ووحدانيته 
بل  العقلية،  باألدلة  معرفته  إلى  يحتاج  مما  ذلك 
كان ال يحتاج  إن  وما يمكن بيانه باألدلة العقلية، و
كثيرا من األمور تعرف بالخبر الصادق،  إليها؛ فإن 
ومع هذا فالرسول بين األدلة العقلية الدالة عليها؛ 
بينا أن  فجمع بين الطريقين: السمعي؛ والعقلي. و
ليست  الدين  أصــول  على  والسنة  الكتاب  لــة  دال
من  الغالطين  من  طائفة  تظنه  كما  الخبر؛  بمجرد 
أهل الكالم والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم، 
بل الكتاب والسنة دال الخلق وهدياهم إلى اآليات 
وهــؤالء  الدين.  ألصــول  المبينة  ــة  واألدل والبراهين 
ئل  الغالطون الذين أعرضوا عما في القرآن من الدال
في  صنفوا  إذا  صــاروا  اليقينية  والبراهين  العقلية 
كتبهم  فــي  يقدمون  ــا: حــزب  أحــزاب الــديــن  أصــول 
الكالم في النظر والدليل والعلم، وأن النظر يوجب 
النظر،  جنس  في  يتكلمون  و واجــب،  وأنــه  العلم 
اختلط  قد  بكالم  العلم  وجنس  الدليل،  وجنس 
فيه الحق بالباطل، ثم إذا صاروا إلى ما هو األصل 
على  األعــراض  بحدوث  استدلوا  للذين  والدليل 

حدوث األجسام وهو دليل مبتدع في الشرع وباطل 
الكالم  هذا  أن  عرفوا  الثاني:  والحزب  العقل.  في 
مبتدع وهو مستلزم مخالفة الكتاب والسنة، وعنه 
يرى في  ال  اهلل  وأن  القرآن مخلوق  بأن  القول  ينشأ 
بدع  من  ذلــك  ونحو  العرش،  فــوق  وليس  اآلخــرة، 
على  يدل  ما  فيها  قدموا  كتبا  فصنفوا  الجهمية، 
الــقــرآن  مــن  والــســنــة  بالكتاب  االعــتــصــام  وجـــوب 
والحديث وكالم السلف، وذكروا أشياء صحيحة، 
بضعيفها،  صحيحها  ــار  ث اآل يخلطون  قد  لكنهم 
وأيضا  المطلوب.  على  يدل  ال  بما  يستدلون  وقد 
من  ال  إخباره  جهة  من  بالقرآن  يستدلون  إنما  فهم 
على  األدلــة  من  فيه  ما  يــذكــرون  فال  لــتــه،  دال جهة 
إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة والمعاد؛ وأنه قد 
سموا  ولهذا  ذلك؛  على  الدالة  العقلية  األدلة  بين 
كتبهم أصول السنة والشريعة ونحو ذلك، وجعلوا 
اإليمان بالرسول قد استقر فال يحتاج أن يبين األدلة 
الدالة عليه، فذمهم أولئك ونسبوهم إلى الجهل؛ 
الرسول؛  صدق  على  الدالة  األصــول  يذكروا  لم  إذ 
الكفر؛  إلى  بل  البدعة  إلى  أولئك  ينسبون  وهــؤالء 
الــرســول.  قــالــه  مــا  تخالف  أصـــوال  أصــلــوا  لكونهم 
والطائفتان يلحقهما المالم؛ لكونهما أعرضتا عن 
الدين  أصول  فإنها  بكتابه  اهلل  بينها  التي  األصــول 

وأدلته وآياته«)١(. 

)١( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن 
المحقق:  ى،  الفتاو مجموع  الحنبلي،  الحراني  اهلل  عبد 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك 



١49
ۡبَتَغۡواْ إَِلٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل ﴾« ۥٓ َءالَِهةٞ َكَما َيُقولُوَن إِٗذا لَّ َّۡو َكَن َمَعُه »دراسة عقدية تحليلية آلية ﴿ قُل ل

عزيزة علي االشول العمري

)الصواعق  كتابه  في  فصال  القيم  ابن  أفرد  وقد 
على  العقلية  القرآنية  الحجج  بيان  في  المرسلة( 
هذه  ومنها  أمثلة  عدة  وضرب  تعالى،  اهلل  توحيد 
العقلية  لــة  الــدال مفصل  بشكل  وسيأتي   ،)١( اآليــة 

المضمنة في هذه اآلية.
المطلب الثالث: 	 
كيف 	  كــان  لــو  يكن  لــم  بما  سبحانه  علمه 

يكون:
علم اهلل تعالى أحاط بكل ما كان وكل ما يكون، 
كيف  كان  حتى الذي ال يكون يعلم اهلل تعالى لو 
سيكون، ولهذا في هذه اآلية يقول سبحانه وتعالى: 
ۥٓ َءالَِهةٞ َكَما َيُقولُوَن ﴾ وهذا شيء  َّۡو َكَن َمَعُه  ﴿ ل
كان وال يكون، لكن لو حصل فستكون النتيجة  ما 

ۡبَتَغۡواْ إَِلٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل٤٢ ﴾. )﴿ إِٗذا لَّ
لَِما  لََعاُدواْ  واْ  ُردُّ َولَۡو   ﴿ تعالى:  قوله  ذلك  ومن 
إذا وقفوا  الكفار  فَهُؤالِء  ]األنعام: ٢8[   ﴾ َعۡنُه  ُنُهواْ 
َب  نَُكّذِ َوَل  نَُردُّ  َيٰلَۡيتََنا   ﴿ يقولون:  ار  الّنَ ى 

َ
َعل

أَِبَيِٰت َرّبَِنا ﴾ ]األنعام: ٢٧[ أي: يتمنون أن يعودوا 

ية،  النبو المدينة  الــشــريــف،  المصحف  لطباعة  فهد 
١٤١6هــــ/١٩٩5م  النشر:  عام  السعودية،  العربية  المملكة 

.)١6١-١5٩/١٩(
سعد  بــن  أيـــوب  بــن  بكر  ــي  أب بــن  محمد  القيم،  ــن  اب  )١(
شمس الدين، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة، اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
المحقق:  الموصلي،  ابن  الدين،  شمس  البعلي  رضــوان 
الــقــاهــرة - مصر،  الــحــديــث،  دار  الــنــاشــر:  إبــراهــيــم،  سيد 

الطبعة األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00١م )ص83-8٢(.

بل  بزعمهم،  يكذبوا  فلن  عــادوا  ولئن  الدنيا  ِإلــى 
َعــّزَ  اهلل  يقول  ذلــك  ومــع  الموقنين،  من  سيكونون 
واْ لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعۡنُه ﴾ ]األنعام:  : ﴿ َولَۡو ُردُّ

َ
َوَجّل

٢8[ فأخبر سبحانه عن نتيجة أمر لن يكون )وهو 
بما  سبحانه  علمه  من  وهذا  الدنيا(،  إلى  عودتهم 
تعالى:  قوله  ومثله  يكون،  كيف  كــان  لو  يكون  ال 
فِيهِ  َفَظلُّواْ  َمآءِ  ٱلسَّ ّمَِن  بَاٗبا  َعلَۡيِهم  َفَتۡحَنا  َولَۡو   ﴿
َنُۡن  بَۡل  بَۡصُٰرنَا 

َ
أ ُسّكَِرۡت  إِنََّما  لََقالُٓواْ  َيۡعرُُجوَن١٤ 

ففتح   ]١5 ]الــحــجــر:١٤،   ﴾ ۡسُحوُروَن١٥  مَّ قَۡومٞ 
فإن  حصل  لو  لكن  يحصل  لم  السماء  من  الباب 
إيمانهم،  وعـــدم  استكبارهم  ستكون  النتيجة 
يُۡؤِمُنواْ  َءايَةٖ لَّ  ُكَّ  يََرۡواْ  ﴿ ِإَون  ومثله قوله تعالى: 
ــة،  آي كــل  ــروا  يـ لــم  فــهــم   ،]١٤6 ]األعـــــراف:   ﴾ بَِها 
أنهم لن يؤمنوا،  النتيجة  ولكن لو حصل هذا فإن 
ا  َخۡيٗ فِيِهۡم   ُ ٱللَّ َعلَِم  َولَۡو   ﴿ تعالى:  قوله  ومثله 
ۡعرُِضوَن٢٣ ﴾  َّواْ وَُّهم مُّ ۡسَمَعُهۡم َلََول

َ
ۡسَمَعُهۡمۖ َولَۡو أ

َ  لَّ
]األنفال: ٢3[ فلو حصل أنه أسمعهم فإن النتيجة 
كله  ﴾. وهذا  ۡعرُِضوَن٢٣  مُّ وَُّهم  َّواْ  َلََول  ﴿ ستكون 
كان كيف يكون. من علمه سبحانه بما لم يكن لو 
بما  أعلم  »اهلل   :� قوله  »وفي  النووي:  يقول 
 كانوا عاملين« بيان لمذهب أهل الحق أن اهلل علم 
كان  كيف  كــان  لو  يكون  ال  ما  يكون  ومــا  كــان  ما 

يكون«)٢(.

)٢( النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت، الطبعة الثانية، ١3٩٢هـ )٢١١/١6(.



١5٠
ۡبَتَغۡواْ إَِلٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل ﴾« ۥٓ َءالَِهةٞ َكَما َيُقولُوَن إِٗذا لَّ َّۡو َكَن َمَعُه »دراسة عقدية تحليلية آلية ﴿ قُل ل

عزيزة علي االشول العمري

المطلب الرابع: 	 
إثبات عرش اهلل تعالى وصفته	 

في قوله تعالى: )إلى ذي العرش( إثبات العرش 
رد ذكره في القرآن ٢١ مرة مضافا إلى  هلل تعالى، وقد و
التي  اآليات  فمن  اإلضافة،  عن  ومجردا  تعالى  اهلل 

رد فيها مضافا إلى اهلل تعالى: و
إِلَّ  إَِلَٰه  َلٓ   ُ ٱللَّ َحۡسِبَ  َفُقۡل  َّۡواْ  تََول فَإِن   ﴿  -
 ﴾ ٱۡلَعِظيِم١٢٩  ٱۡلَعۡرِش  َربُّ  َوُهَو  ُۡتۖ  تََوكَّ َعلَۡيهِ  ُهَوۖ 

]التوبة: ١٢٩[ 
لََفَسَدتَاۚ   ُ ٱللَّ إِلَّ  َءالَِهٌة  فِيِهَمآ  َكَن  لَۡو   ﴿  -
 ﴾ يَِصُفوَن٢٢  ا  َعمَّ ٱۡلَعۡرِش  َرّبِ   ِ ٱللَّ فَُسۡبَحَٰن 

]األنبياء: ٢٢[ 
ۡبِع َوَربُّ ٱۡلَعۡرِش  َمَٰوِٰت ٱلسَّ - ﴿ قُۡل َمن رَّبُّ ٱلسَّ

ٱۡلَعِظيِم٨٦ ﴾ ]المؤمنون: 86[ .
ۖ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو َربُّ  ُ ٱلَۡملُِك ٱۡلَقُّ - ﴿ َفَتَعَٰل ٱللَّ

ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَكرِيِم١١٦ ﴾ ]المؤمنون: ١١6[.
ُ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو َربُّ ٱۡلَعۡرِش ٱۡلَعِظيِم۩٢  - ﴿ ٱللَّ

٦ ﴾ ]النمل: ٢6[.
ۡرَض ِف ِستَّةِ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسَّ - ﴿ َوُهَو ٱلَّ

ۡحَسُن 
َ
يُُّكۡم أ

َ
يَّاٖم َوَكَن َعۡرُشُهۥ َعَ ٱلَۡمآءِ ِلَۡبلَُوُكۡم أ

َ
أ

َعَمٗلۗ ﴾ ]هود: ٧[.
َرَجِٰت ُذو ٱۡلَعۡرِش ﴾ ]غافر: ١5[. - ﴿ َرفِيُع ٱدلَّ

ومن اآليات التي ورد فيها غير مضاف:
ــَمَٰوِٰت  ــَق ٱلسَّ ِي َخلَ ُ ٱلَّ ــُم ٱللَّ - ﴿ إِنَّ َربَُّك
يَّــاٖم ُثــمَّ ٱۡســَتَوٰى َعَ ٱۡلَعــۡرِشۖ 

َ
ۡرَض ِف ِســتَّةِ أ

َ
َوٱۡل

ــۡمَس  ۡــَل ٱنلََّهــاَر َيۡطلُُبــُهۥ َحثِيٗثــا َوٱلشَّ ُيۡغــِي ٱلَّ

َلُ  َل 
َ
أ ۡمــرِهِۦٓۗ 

َ
بِأ َرٰتِۢ  َوٱۡلَقَمــَر َوٱنلُُّجــوَم ُمَســخَّ

ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمــنَي٥٤ ﴾  ــاَرَك ٱللَّ ــُرۗ َتَب ۡم
َ
ــُق َوٱۡل ٱۡلَۡل

.]5٤ ]األعــراف: 
َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلََق  ِي  ٱلَّ  ُ ٱللَّ َربَُّكُم  إِنَّ   ﴿  -
يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ يَُدبُِّر 

َ
ۡرَض ِف ِستَّةِ أ

َ
َوٱۡل

 ُ ۡمَرۖ َما ِمن َشفِيٍع إِلَّ ِمۢن َبۡعِد إِۡذنِهۦِۚ َذٰلُِكُم ٱللَّ
َ
ٱۡل

ُروَن٣ ﴾ ]يونس: 3[ . فََل تََذكَّ
َ
َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوهُۚ أ

َمَٰوِٰت بَِغۡيِ َعَمٖد تََرۡوَنَهاۖ  ِي َرَفَع ٱلسَّ ُ ٱلَّ - ﴿ ٱللَّ
 ٞ ۡمَس َوٱۡلَقَمَرۖ ُكّ َر ٱلشَّ ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ وََسخَّ
ٱٓأۡلَيِٰت  ُل  ُيَفّصِ ۡمَر 

َ
ٱۡل يَُدبُِّر   ۚ َسّمٗ مُّ َجٖل 

َ
ِل َيۡرِي 

لََعلَُّكم بِلَِقآءِ َرّبُِكۡم تُوقُِنوَن٢ ﴾ ]الرعد: ٢[. 
ــيــل صــريــح عــلــى وجــود  وفـــي هـــذه اآليــــات دل

العرش.
صفة العرش:	 

ورد في صفة العرش عدة أمور منها:
العالم  هــذا  على  وأنـــه  الشكل  مقبب  ــه  أن  -١
كهيئة  فيهما  وما  واألرض  السموات  من  المكون 
مقبب،  فإنه  العرش  »وأمــا  تيمية:  ابن  قال  القبة، 
لما روي في السنن ألبي داود عن جبير بن مطعم 
رسول  يا  فقال:  أعرابي   � اهلل  رسول  »أتى  قال: 
جهدت األنفس، وجاع العيال -وذكر الحديث إلى 
إن  و »إن اهلل على عرشه  رســول اهلل �:  قال  أن 
كهكذا« وقال بأصابعه  عرشه على سمواته وأرضه 
مثل القبة«)١( ... وفي علوه: قوله �: »إذا سألتم 

الجهمية،  فــي  بــاب  السنة،  كتاب  داود  أبــو  أخــرجــه   )١(
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وأعالها  الجنة  وسط  فإنه  الفردوس،  فاسألوه  اهلل 
وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة)١(«)٢(. 
أوسط  هو  الذي  للفردوس  سقفًا  العرش  وكون 
الجنة وأعالها يدل على أنه مقبب ألن هذه الصفة 

ال تكون إال في المستدير.
سعيد  أبــي  حديث  في  جــاء  كما  قوائم  له   -٢
بين  تخيروا  »ال  مرفوعا:  عنه  اهلل  رضــي  الــخــدري 
كون  فأ القيامة،  يوم  يصعقون  الناس  فإن  األنبياء، 
آخذ  بموسى  أنــا  فــإذا  األرض،  عنه  تنشق  من  أول 

األســـمـــاء  فـــي  والــبــيــهــقــي   ،)٤٧٢6()١08-١0٧/٧(
والصفات، ت الحاشدي )3١8/٢-3٢0()883(، وقال 
فيه: » وهذا حديث ينفرد به محمد بن إسحاق بن يسار، 
به«  يحتجا  لم  الصحيح  وصاحبا  عتبة،  بن  يعقوب  عن 
كان ال يحتج  أئمة الجرح فيه ثم قال: » فإذا  كالم  ثم ذكر 
صفات  في  به  يحتج  ال  أن  فأولى  والحرام  الحالل  في  به 
كثير هذا الحديث  اهلل سبحانه وتعالى« وقد استغرب ابن 
لباني في سلسلة األحاديث الضعيفة، ينظر: ابن  وضعفه األ
كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري، تفسير 
القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، الناشر: 
يع، الطبعة الثانية ١٤٢0هـ - ١٩٩٩م  دار طيبة للنشر والتوز
نوح  الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد  لباني،  األ  ،)68١/١(
بن نجاتي بن آدم، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة 
الرياض  المعارف،  دار  النشر:  دار  األمة،  في  السيئ  وأثرها 
 / هـ   ١٤١٢ األولــى،  الطبعة  السعودية،  العربية  الممكلة   -

١٩٩٢م )١٤5/6( )٢63٩(.
كتاب الجهاد والسير، باب درجات  )١( أخرجه البخاري، 
وهــذا  سبيلي  هــذه  يــقــال:  اهلل،  سبيل  فــي  المجاهدين 

سبيلي )٤/١6( )٢٧٩0(.
ى )5/١5١(. )٢( ابن تيمية، مجموع الفتاو

بقائمة من قوائم العرش«)3(.
له  تعالى  اهلل  مخلوقات  من  مخلوق  والعرش 
»قوله  حجر:  ابــن  قــال  المخلوقة،  األجــســام   صفة 
]الــتــوبــة:   ﴾ ٱۡلَعِظيِم١٢٩  ٱۡلَعۡرِش  َربُّ  ــَو  َوُه  ﴿
مربوب  وكل  مربوب،  العرش  أن  إلى  إشــارة   ،]١٢٩
على  لة  دال للعرش  القوائم  إثبات  وفي  مخلوق... 
ــزاء، والجسم  ــ ــعــاض وأجـ ــه أب أنـــه جــســم مــركــب ل

المؤلف محدث مخلوق«)٤(. 
تعالى  هلل  العرش  إثبات  هو  السلف  ومذهب 
على هذه الصفة من أنه شيء محسوس ومخلوق 
يل  »وأقاو البيهقي:  قال  مستقلة،  وذات  كيان  له 
أهل التفسير على أن العرش هو السرير، وأنه جسم 
مجسم خلقه اهلل، وأمر مالئكته بحمله، وتعبدهم 
بيتًا  األرض  في  خلق  كما  به،  والطواف  بتعظيمه 
الصالة،  في  واستقباله  به  بالطواف  آدم  بني  وأمر 
لــة  ثـــار دال ــث واآل ــادي كثر هــذه اآليـــات واألح وفــي أ

واضحة على ما ذهبوا إليه«)5(. 

كــتــاب الــخــصــومــات، بــاب مــا يــذكــر في  )3( الــبــخــاري 
)١٢١/3( واليهود  المسلم  بين  والخصومة  األشــخــاص 

.)٢٤١٢(
العسقالني  الفضل  ــو  أب علي  بــن  أحــمــد  حــجــر،  ــن  اب  )٤(
كتبه  الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم 
بإخراجه  قام  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه 
الخطيب،   الدين  محب  طبعه:  على  وأشــرف  وصححه 
باز،  بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  العالمة:  تعليقات  عليه 

الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١3٧٩هـ )١3/٤05(.
موسى  بــن  علي  بــن  الحسين  بــن  أحــمــد  البيهقي،   )5(
تحقيق:  والصفات،  األسماء  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي 
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أقوال المخالفين:	 
القول األول:	 

والمعتزلة،  الجهمية،  مــن  طــائــفــة  زعــمــه  مــا 
أن  مــن  ــرة،  ــاع األش يــديــة، وعــامــة متأخري  والــمــاتــر
َعَ  ٱلرَّۡحَمُٰن   ﴿ تعالى  قــولــه  فــي  الــعــرش  معنى 

ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوٰى٥ ﴾ ]طه: 5[ هو الملك)١(. 
وقولهم هذا منقوض باألدلة الصريحة التي تدل 
قوله  مثل  الملك،  غير  آخر  شيء  العرش  أن  على 
]هود: ٧[ ،   ﴾ ٱلَۡمآءِ  َعۡرُشُهۥ َعَ  َوَكَن    ﴿ تعالى: 

كان ملكه ع الماء؟ فهل يقال بأن معنى اآلية، 
كــالمــه على  ــقــول ابـــن تــيــمــيــة -فـــي ســيــاق  ي
ِيَن  ٱلَّ  ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  إن  ــم  »ث ــرش-:  ــع ال حملة 
ِبَۡمِد  يَُسّبُِحوَن  َحۡوَلُۥ  َوَمۡن  ٱۡلَعۡرَش  َيِۡملُوَن 
 ْۖ َءاَمُنوا ِيَن  لِلَّ َويَۡسَتۡغفُِروَن  بِهِۦ  َوُيۡؤِمُنوَن  َرّبِِهۡم 
ِيَن  لِلَّ فَٱۡغفِۡر  وَِعۡلٗما  رَّۡحَٗة  ءٖ  َشۡ ُكَّ  وَِسۡعَت  َربََّنا 
 ﴾ ٱۡلَِحيِم٧  َعَذاَب  َوقِِهۡم  َسبِيلََك  َبُعواْ  َوٱتَّ  تَابُواْ 
فَۡوَقُهۡم  َرّبَِك  َعۡرَش  َوَيۡحِمُل   ﴿ وقوله:   ، ]غافر: ٧[ 
هلل  أن  يوجب   ،  ]١٧ ]الحاقة:   ﴾ ثََمٰنَِية١ٞ٧  يَۡوَمئِٖذ 
هو  ليس  العرش  ذلــك  أن  يوجب  يحمل،  عرشًا 

كما تقوله طائفة من الجهمية«)٢(. الملك، 

عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة 
األولى/ ١٤١٧هـ )55٢/١(.

عبد  بن  محمد  بن  طاهر  بن  القاهر  عبد  البغدادي،   )١(
مدرسة  الناشر:  الدين،  أصول  األسفراييني،  التميمي  اهلل 
الطبعة  إسطنبول،  التركية-تركيا  الفنون  بــدار  لهيات  اإل

األولى ١3٤6 هـ- ١٩٢8م )ص١١3(.
السالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابــن   )٢(

القول الثاني:	 
ــعــرش فلك  زعـــم طــائــفــة مــن الــفــالســفــة أن ال
من  بالعالم  محيط  الجوانب  جميع  من  مستدير 
ربــمــا سموه  كــل جــهــة، وهــو مــحــدود الــجــهــات، و
أو  ثــيــر،  األ أو  التاسع،  الفلك  أو  األطــلــس،  الفلك 

الفلك األعلى)3(. 
علــى  رده  معــرض  فــي  تيميــة  ابــن  ذكــر  وقــد 
هــؤالء الفالســفة المتكلميــن فــي رســالته العرشــية 
أن اآليــات واألحاديــث قــد دلــت علــى أن العــرش 
مبايــن لغيــره مــن المخلوقــات وأن اهلل قــد اختصــه 
لــه حملــة يحملونــه  كثيــرة منهــا: أن  وميــزه بأمــور 
ــوم القيامــة، وأن اهلل قــد أخبــر بوجــوده قبــل  ي اليــوم و
خلــق الســموات واألرض وقبــل وجــود األفــالك وأن 
اهلل ســبحانه تمــدح نفســه بأنــه ذو العــرش، ووصــف 

العــرش بأنــه مجيــد، وعظيــم، وكريــم.
قول  تبطل  والخصائص  الميزات  هــذه  فكل 
ما  إلى  األعلى  الفلك  نسبة  بأن  يقول  ألنه  المنازع 

الجهمية  تلبيس  بيان  الحنبلي،  الحراني  اهلل  عبد  بــن 
قرطبة  مؤسسة  الــنــاشــر:  الكالمية،  بدعهم  تأسيس  فــي 

.)١٢١/3(
السالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ابن   )3(
 : الناشر  العرشية،  الرسالة  الحنبلي،  الحراني  اهلل  بن عبد 
المطبعة السلفية، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، ١3٩٩هـ 
اهلل  عبد  بــن  محمود  الــديــن  شهاب  لــوســي،  األ )ص٤(، 
القرآن العظيم والسبع  الحسيني، روح المعاني في تفسير 
الناشر:  عطية،  الــبــاري  عبد  علي  المحقق:  المثاني، 
١٤١5هــــ  األولـــى  الطبعة  ــيــروت،  ب  - العلمية  الكتب  دار 

.)٢٩5/١5(
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كان  لو  ألنه  دونــه، ذلك  ما  إلى  اآلخــر  كنسبة  دونــه 
العرش من جنس األفالك لكان إلى ما دونه كنسبة 
ــه، وهـــذا ال يــوجــب خــروجــه عن  ــى مــا دونـ اآلخـــر إل

الجنس وتخصيصه بالذكر. 
المبحث الثاني:	 
إِٗذا 	   ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي  المفسرين  ــوال  أقـ

 ﴾ َسبِيٗل٤٢  ٱۡلَعۡرِش  ذِي  إَِلٰ  ۡبَتَغۡواْ  لَّ
وعالقته بدليل التمانع

المطلب األول: 	 
توضيح دليل التمانع:	 

التي  األدلة  أهم  التمانع هو أحد  برهان  أو  دليل 
الخلق  في  تعالى  اهلل  وحدانية  على  بها  يستدل 
والملك والتدبير، وهذا الدليل مبني على أساس 
مهم وهو: إثبات التالزم بين تعدد اآللهة وبين فساد 
الكون، وإثبات هذا التالزم يكون عن طريق السبر 

والتقسيم، وبيان ذلك:
الكون  هذا  في  اثنين  إلهين  وجود  افترضنا  إذا 
أن  إمــا  اثنين:  احتمالين  بين  اإللهين  هذين  فــإن 

يتفقا وإما أن يختلفا.
األول: احتمال االتفاق:

إيــجــاد  يــتــفــقــان عــلــى  لــهــيــن  اإل أي أن هــذيــن 
الكون أو بعضه، وهذا االحتمال ال يخلو من ثالثة 

احتماالت:
منه  يلزم  ألنه  باطل،  وهذا  معا،  يوجداه  أن   -١

اجتماع مؤثرين على أثر واحد في نفس الوقت.
٢- أن يوجداه بالترتيب، بمعنى أن يخلق األول 

أن  بمجرد  ألنه  باطل  أيضا  وهذا  الثاني،  يخلق  ثم 
يخلق األول فال معنى لخلق الثاني إذ يكون مجرد 

تحصيل حاصل.
واآلخر  الخلق  من  شيئا  أحدهما  يوجد  أن   -3
منه  يلزم  ألنــه  بــاطــل،  أيضا  وهــذا  منه،  آخــر  شيئا 
كل واحد سد على اآلخر تعلق قدرته  العجز، إذ أن 

بالبعض اآلخر.
الثاني: احتمال االختالف:	 

وذلك بأن يريد أحدهما فعل شيء واآلخر يريد 
يريد  واآلخــر  اإليــجــاد  أحدهما  يريد  كــأن  نقيضه، 

اإلعدام، فهنا عندنا ثالثة احتماالت أيضا:
١- أن ينفذ مرادهما معا، وهذا باطل، ألنه يلزم 

منه اجتماع النقيضين وهذا مستحيل.
٢- أال ينفذ مراد أحدهما، وهذا أيضا باطل ألنه 

يلزم منه ارتفاع النقيضين، وهو أيضا مستحيل.
3- أن ينفذ مراد أحدهما، فالذي نفذت إرادته 
لوهية  له الحق، وهو الذي يستحق وصف األ هو اإل

والربوبية، وأما اآلخر فليس بإله لعجزه )١(.

بــن  علــي  األشــعري،  الدليــل:  هــذا  تقريــر  فــي  ينظــر   )١(
والبــدع،  يــغ  الز أهــل  علــى  الــرد  فــي  اللمــع  إســماعيل، 
تصحيــح وتقديــم: حمــوده غرابــه، مطبعــة مصــر ١٩55م، 
ينــي، عبدالملــك بــن عبــداهلل، لمــع  )ص٢0-٢١(, الجو
األدلــة فــي قواعــد عقائــد أهــل الســنة والجماعــة، تحقيــق: 
فوقيــة حســين محمــود، الطبعة الثانيــة، ١٤0٧هـ- ١٩8٧م، 
عالــم الكتــب، بيــروت- لبنــان، )ص٩8-٩٩(، اإليجــي، 
عبدالرحمــن بــن أحمــد، المواقــف فــي علــم الــكالم، عالــم 
الكتــب، بيــروت )ص٢٧8-٢٧٩(، ابــن تيميــة، أحمــد 
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وقد ناقش ابن تيمية اعتراضا مشهورا على هذا 
الممكن  بأنه من  البعض  اعترض  الدليل، حيث 
اتفاق  أن  ن  وبّيَ واحــدة،  إرادة  على  اإللهين  اتفاق 

اإلرادتين إما جائز أو واجب:
فإن قلنا بجواز اتفاق اإلرادتين فإنه يلزم كذلك 
جواز اختالفهما، بل إن جواز االختالف هو من لوازم 
اختالف  جواز  لزم  قادرين  كانا  إذا  فإنهما  القدرة، 
إلى  رجعنا  إرادتيهما  اختالف  جاز  وإذا  إرادتيهما، 

االحتماالت الثالثة المذكورة في حالة االختالف.
أبلــغ  فهــذا  اإلرادتيــن  اتفــاق  بوجــوب  قلنــا  وإن 
فــي الداللــة علــى نفــي القــدرة عــن كليهمــا »فإنــه إذا 
لــم يجــز أن يريــد أحدهمــا ويفعــل إال مــا يريــده آلخــر 
ــادرًا، إال إذا  ــزم أن ال يكــون واحــد منهمــا ق ويفعلــه، ل
ــا إال إذا  ــدر أحدهم ــزم أن ال يق ــادرًا، ول ــر ق ــه اآلخ جعل

ــم يقــدر اآلخــر«)١(. ل
المطلب الثاني: 	 
إَِلٰ 	  ۡبَتَغۡواْ  لَّ إِٗذا   ﴿ معنى  في  العلماء  أقوال 

ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل٤٢ ﴾:
وقع الخالف بين العلماء في المقصود باالتخاذ 

هنا على قولين أساسيين:

بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم بــن عبــد اهلل الحرانــي 
الحنبلــي، درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: الدكتــور 
بــن  محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة اإلمــام محمــد 
ســعود اإلســالمية، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة 

.)356-355/٩( ١٩٩١م   - هـــ   ١٤١١ الثانيــة، 
)١( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل )٩/356(.

القول األول: 	 
أن المقصود باآلية أنه لو كان هناك آلهة كما يزعم 
تبارك  اهلل  أن  اآللهة  هذه  لعرفت  المشركون  هــؤالء 
طريقا  والتخذوا  والجبروت  الملك  ذو  هو  وتعالى 
كما  وهذا  وتعالى،  سبحانه  وعبادته  إليه  للتقرب 
يَۡبَتُغوَن  يَۡدُعوَن  ِيَن  ٱلَّ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ  ﴿ في قوله تعالى: 

الرد  والمراد   ،]5٧ ]اإلســراء:   ﴾ ٱلۡوَِسيلََة  َرّبِِهُم  إَِلٰ 
غيره،  تعالى  اهلل  مع  عبدوا  الذين  المشركين  على 
تقولون  كما  آلهة  هناك  كان  لو  لهم:  تقول  فكأنها 
فإن هذه اآللهة لن تعبد غير اهلل تعالى فلماذا أنتم 
تعبدون غيره؟ وهذا القول قد جاء عن قتادة، ولم 
يذكر الطبري غيره، وكذلك ابن كثير والمراغي، وهو 
الذي رجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك 

ابن أبي العز الحنفي)٢(.
القول الثاني: 	 

ــو كان هنــاك آلهــة فــإن  ــه ل ــة أن أن المقصــود باآلي
اهلل  لمنازعــة  طريــق  عــن  ســتبحث  اآللهــة  هــذه 

في  البيان  جامع  يزيد،  بن  جرير  بن  محمد  الطبري،   )٢(
كر، الناشر: مؤسسة  يل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شا تأو
الرسالة، الطبعة األولى ١٤٢0هـ - ٢000م )١٧/٤53-٤5٤(، 
المراغي،   ،)٧8/5( العظيم  الــقــرآن  تفسير  كثير،  ــن  اب
أحمد بن مصطفى، تفسير المراغي، الناشر: شركة مكتبة 
الطبعة:  بمصر،  وأوالده  الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة 
األولى، ١365 هـ - ١٩٤6م )50/١5(، ابن أبي العز، محمد 
العقيدة  شرح  الحنفي،  محمد  بن  علّي  الدين  عالء  بن 
الشؤون  زارة  و الناشر:  كر،  شا أحمد  تحقيق:  ية،  الطحاو
 - األولــى  الطبعة  ــاد،  واإلرش والدعوة  واألوقــاف  اإلسالمية، 

١٤١8هـ )ص٤0(. 
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كحــال  عنــه  إلزالتــه  ملكــه  فــي  ومغالبتــه  تعالــى 
ملــوك الدنيــا فــي منازعاتهــم علــى الملــك، وفــي 
هــذه الحالــة فالــذي ســيتغلب هــو الــذي يســتحق 
التمانــع  دليــل  مضمــون  وهــذا  األلوهيــة،  وصــف 

توضيحــه. تقــدم  الــذي 
والحسن  ابــن عباس  القول عن  هــذا  وقــد جــاء 
وسعيد بن جبير وقال به أبو علي الفارسي والنقاش 
وابن  البغوي  مثل:  المفسرين  من  جمع  ورجحه 
عرفة وأبي السعود واآللوسي والشوكاني والشنقيطي 
المتكلمين  عامة  القول  هذا  وعلى  والطنطاوي، 

متابعة ألبي منصور الماتريدي)١(.

)١( البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير 
 - النمر  اهلل  عبد  محمد  أحاديثه:  وخــرج  حققه  الــقــرآن، 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، الناشر: 
يع، الطبعة الرابعة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م  دار طيبة للنشر والتوز
التونسي  الورغمي  بن محمد  ابن عرفة، محمد   ،)٩5/5(
األسيوطي،  جــالل  تحقيق:  عرفة،  ابــن  تفسير  المالكي، 
الطبعة  لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الناشر: 
محمد  العمادي  السعود،  أبو   ،)6٧/3( ٢008م  ــى،  األول
بن محمد بن مصطفى، تفسير أبي السعود )إرشاد العقل 
إحياء  دار  الناشر:  الــكــريــم(،  الكتاب  مــزايــا  إلــى  السليم 
لوسي، روح المعاني  التراث العربي - بيروت )١٧٤/5(، األ
 ،)٧٩/8( المثاني  والــســبــع  العظيم  ــقــرآن  ال تفسير  فــي 
أضواء  الشنقيطي،   ،)٢٧3/3( القدير،  فتح  الشوكاني، 
طنطاوي،   ،)١58/3( بالقرآن  القرآن  إيضاح  في  البيان 
دار  الناشر:  الكريم،  للقرآن  الوسيط  التفسير  محمد سيد، 
يع، الفجالة - القاهرة،  نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز
الماتريدي، محمد بن محمد  الطبعة األولى )358/8(، 
أهل  يالت  )تأو الماتريدي  تفسير  منصور،  أبو  محمود  بن 
السنة(، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب 

دون  القولين  بــذكــر  المفسرين  عــامــة  واكــتــفــى 
والنسفي  ــزمــخــشــري  وال الـــــرازي  مــثــل:  تــرجــيــح، 
والماوردي وابن الجوزي وأبي حيان والقرطبي وابن 
والبقاعي  الحنبلي  عادل  وابن  والنيسابوري  جزي 

والسعدي، والقاسمي وابن عاشور)٢(.

العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ١٤٢6 هـ - ٢005م 
.)5٢-5١/٧(

مفاتيح  التيمي،  الحسن  بن  بن عمر  الــرازي، محمد   )٢(
الغيب )التفسير الكبير(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
- بيروت، الطبعة الثالثة - ١٤٢0هـ )6٢/١0(، الزمخشري، 
محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض 
الطبعة  بيروت،   - العربي  الكتاب  دار  الناشر:  التنزيل، 
عبد  البركات  أبو  النسفي،  ـــ)66٩/٢(،  ــ ١٤0٧ه  - الثالثة 
التنزيل  النسفي )مدارك  اهلل بن أحمد بن محمود، تفسير 
علي  يوسف  أحــاديــثــه:  وخــرج  حققه  يــل(  الــتــأو وحقائق 
بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: 
 - هـــ   ١٤١٩ ــى،  األولـ الطبعة  بــيــروت،  الطيب،  الكلم  دار 
ردي، علي بن محمد بن محمد  ١٩٩8م )٢5٩/٢(، الماو
ردي )النكت  بن حبيب البصري البغدادي، تفسير الماو
عبد  بن  المقصود  عبد  ابــن  السيد  المحقق:  والعيون(، 
الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، ابن 
الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد )٢٤5/3(، زاد 
المهدي،  الرزاق  التفسير، المحقق: عبد  المسير في علم 
 - األولــى  الطبعة  بيروت،   - العربي  الكتاب  دار  الناشر: 
علي،  بن  يوسف  بن  محمد  أبوحيان،   ،)٢6/3( ١٤٢٢هـــ 
محمد  صدقي  المحقق:  التفسير،  في  المحيط  البحر 
جميل، الناشر: دار الفكر - بيروت، ١٤٢0هـ )٧/53-5٤(، 
األنصاري  بكر بن فرح  أبي  القرطبي، محمد بن أحمد بن 
القرطبي،  تفسير   = الــقــرآن  ألحــكــام  الجامع  الــخــزرجــي، 
دار  الناشر:  أطفيش،  إبراهيم  و البردوني  أحمد  تحقيق: 
 - ١38٤هـــ  الثانية،  الطبعة  القاهرة،   - المصرية  الكتب 
١٩6٤م )٢65/١0-٢66(، ابن جزي، محمد بن أحمد بن 
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المطلب الثالث: 	 
أدلة أقوال العلماء:	 

القول  هــذا  أصحاب  استدل  األول:  القول  أدلــة 
بعدة أدلة منها )١(:

المحقق:  التنزيل،  لعلوم  التسهيل  اهلل،  عبد  بن  محمد 
بن  األرقــم  دار  شركة  الناشر:  الخالدي،  اهلل  عبد  الدكتور 
األولــى - ١٤١6هـــ )٤٤٧/١(،  الطبعة  بيروت،  األرقــم -  أبي 
حسين  بن  محمد  بن  الحسن  الدين  نظام  النيسابوري، 
زكريا  تحقيق:  الفرقان،  رغــائــب  و الــقــرآن  غرائب  القمي، 
الطبعة  بيروت،   - العلميه  الكتب  دار  الناشر:  عميرات، 
الدين عمر  ابن عادل، سراج  األولى - ١٤١6هـ )٤/353(، 
الكتاب،  علوم  في  اللباب  الدمشقي،  الحنبلي  علي  بن 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، 
الطبعة  لبنان،   / بيروت   - العلمية  الكتب  دار  الناشر: 
إبراهيم  البقاعي،   ،)٢٩5/١٢( -١٩٩8م  هـ   ١٤١٩ األولــى، 
الدرر  بكر، نظم  أبي  بن  الرباط بن علي  بن عمر بن حسن 
في تناسب اآليات والسور، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، 
بن  ناصر  بن  الرحمن  عبد  السعدي،   ،)٤٢٢/١١( القاهرة 
المنان،  كالم  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير  اهلل،  عبد 
الناشر: مؤسسة  يحق،  اللو الرحمن بن معال  تحقيق: عبد 
)ص٤58(،  -٢000م  ـــ  ١٤٢0هــ ــى  األولـ الطبعة:  الــرســالــة، 
بن  سعيد  محمد  بــن  الــديــن  جــمــال  محمد  القاسمي، 
عيون  باسل  محمد  تحقيق:  يــل،  الــتــأو محاسن  قــاســم، 
الطبعة  بــيــروت،   - العلميه  الكتب  دار  الناشر:  الــســود، 
األولى - ١٤١8هـ )٤63/6(، ابن عاشور، محمد الطاهر بن 
ير »تحرير المعنى  محمد بن محمد الطاهر، التحرير والتنو
ير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«،  السديد وتنو
الناشر : الدار التونسية للنشر - تونس، سنة النشر: ١٩8٤م 

.)١١١/١-١١٢5(
)١( في أدلة هذا القول: ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين، الجواب الكافي لمن سأل 
عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، الناشر: دار المعرفة - 

١- أنـه سـبحانه لـم يقـل: البتغـوا عليـه سـبيال، 
بـل قـال: البتغـوا إليـه سـبيال، وهنـاك فـرق بينهمـا، 
فلفـظ )ابتغـى إلـى( يسـتعمل فـي التقـرب، كقولـه 
 ﴾ ٱلۡوَِسـيلََة  إَِلۡـهِ  َوٱۡبَتُغـٓواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقـواْ   ﴿ تعالـى: 
]المائـدة: 35[، وكقولـه تعالـى: ﴿ إِنَّ َهِٰذهِۦ تَۡذكَِرةۖٞ 
َـَذ إَِلٰ َرّبِهِۦ َسـبِيًل١٩ ﴾ ]المزمل:  َفَمـن َشـآَء ٱتَّ
)علـى(  يسـتعمل  فإنمـا  المغالبـة  فـي  وأمـا   ،]١٩
َعلَۡيِهـنَّ  َتۡبُغـواْ  فَـَل  َطۡعَنُكـۡم 

َ
أ فَـإِۡن   ﴿ كقولـه: 

]النسـاء: 3٤[ .  ﴾ َسـبِيًلۗ 
ــۡو َكَن  َّ ــل ل ٢- أن اهلل تبــارك وتعالــى قــال: ﴿ قُ
ــوَن ﴾ ]اإلســراء: ٤٢[،  ُ ــا َيُقول ــةٞ َكَم ۥٓ َءالَِه ــُه َمَع
لــم يقولــوا إن آلهتهــم تغالبــه وتطلــب العلــو  وهــم 
عليــه، بــل كانــوا يقولــون: إن آلهتهــم تبتغــي التقــرب 
إليــه وتقربهــم زلفــى إليــه، فقــال لهــم: لــو كان األمــر 
كمــا تقولــون لكانــت تلــك اآللهــة عبيــدا لــه، فلمــاذا 

ــه؟ تعبــدون عبيــده مــن دون
تــعــالــى:  قـــولـــه  ــثــل  م ــي  هـ ــة  ــ اآليـ ــذه  ــ ه أن   -3 
ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِلٰ َرّبِِهُم ٱلۡوَِسيلََة  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
﴿ أ

 ﴾ َعَذابَُه  َوَيَخافُوَن  رَۡحََتُهۥ  َوَيرُۡجوَن  ۡقَرُب 
َ
أ ُهۡم  يُّ

َ
أ

)ص٢03- ١٩٩٧م   - ١٤١8هـــ  األولــى،  الطبعة  المغرب، 
٢0٤(، ابن تيمية،  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم 
في  ية  النبو السنة  منهاج  الحنبلي،  الحراني  اهلل  عبد  بن 
ية، المحقق: محمد رشاد سالم،  نقض كالم الشيعة القدر
الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الطبعة 
درء  تيمية،  ابــن   ،)33١/3( ١٩86م   - هـ   ١٤06 األولـــى، 
تعارض العقل والنقل )350/٩-35١( ابن تيمية، مجموع 

ى )١٢٤/١6(. الفتاو
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]اإلسراء: 5٧[ أي: هؤالء الذين تعبدونهم من دوني 
رحمتي  ويــرجــون  عــبــادي،  أنتم  كما  عــبــادي  هــم 

ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟
القول  هذا  أصحاب  استدل  الثاني:  القول  أدلة 

بعدة أدلة منها )١(:
١- أن في اآلية فرض المحال، وهو وجود اآللهة 
يظهر  ال  المحال  وجودها  وافتراض  تعالى،  اهلل  مع 
الذي يظهر منه  بل  إليه سبحانه،  تتقرب  أنها  منه 

أنها تنازعه لو كانت موجودة.
قوله  ــن  م تليها  الــتــي  لــآليــة  ــب  ــس األن أنـــه   -٢
ا  ُعلُّوٗ َيُقولُوَن  ا  َعمَّ َوتََعَٰلٰ  ُسۡبَحَٰنُهۥ   ﴿ سبحانه: 
تنزيه  فيها  اآليــة  فهذه   ،]٤3 ]اإلســراء:   ﴾ َكبِٗيا٤٣ 
هلل تعالى، والتنزيه يكون عن محذور عظيم، وليس 
في تقرب هذه اإللهة إلى اهلل تعالى أي محذور بل 
على العكس هذا الذي يليق بمقام الرب سبحانه 
وتعالى، فكان المناسب أن تحمل اآلية على معنى 
ينزه  أن  ينبغي  الذي  المحذور  إذ هذا هو  المغالبة 

اهلل تعالى عنه.
3- أن المشركين كانوا أصال مقرين بأن آلهتهم 
تسعى إلى القرب من اهلل تعالى، وهم ما عبدوها إال 
لتقربهم إلى اهلل تعالى، كما قال تعالى حكاية عن 
َُذواْ  ِيَن ٱتَّ ِ ٱدّلِيُن ٱۡلَالُِصۚ َوٱلَّ َل لِلَّ

َ
المشركين: ﴿ أ

 ِ ۡوِلَآَء َما َنۡعُبُدُهۡم إِلَّ ِلَُقّرُِبونَآ إَِل ٱللَّ
َ
ِمن ُدونِهِۦٓ أ

المعاني )8/٧٩(  لوسي، روح  القول: األ )١( في أدلة هذا 
ابن عرفة، تفسير ابن عرفة )6٧/3(. الوسيط )8/35٩(، 

أبو السعود، تفسير أبي السعود )١٧3/5-١٧٤(.

ُزۡلَفٰٓ ﴾ ]الزمر: 3[
المعنى،  لهذا  تشهد  أخــرى  آيــات  هناك   -٤
ُ ِمن َودَلٖ َوَما َكَن  ََذ ٱللَّ مثل قوله تعالى: ﴿ َما ٱتَّ
َولََعَل  ِۢ بَِما َخلََق  إَِلٰه َهَب ُكُّ  َ إِٗذا لَّ إَِلٍٰهۚ  َمَعُهۥ ِمۡن 
يَِصُفوَن٩١  ا  َعمَّ  ِ ٱللَّ ُسۡبَحَٰن  َبۡعٖضۚ   ٰ َعَ َبۡعُضُهۡم 
يُۡشُِكوَن٩٢  ا  َعمَّ َفَتَعَٰلٰ  َهَٰدةِ  َوٱلشَّ ٱۡلَغۡيِب  َعٰلِِم 
﴾ ]المؤمنون: ٩١- ٩٢[ ، وقوله : ﴿ لَۡو َكَن فِيِهَمآ 
ٱۡلَعۡرِش  َرّبِ   ِ فَُسۡبَحَٰن ٱللَّ لََفَسَدتَاۚ   ُ إِلَّ ٱللَّ َءالَِهٌة 

ا يَِصُفوَن٢٢ ﴾ ]األنبياء: ٢٢[ َعمَّ
العقلي،  لالستدالل  المعنى  هــذا  موافقة   -5
ألن اآللهة توصف بالقدرة والملك، فلو كان هناك 
آلهة في هذه الدنيا لذهبت لمنازعة اهلل تعالى في 
إليه  ملكة ومغالبته، ومن غير المعقول أن تتقرب 
ذلك  فعلت  لو  ألنها  الطاعات،  بفعل  إليه  وتتودد 
لما كانت آلهة، وإنما تكون من العبيد الذين تحت 
األفعال  هذه  ألن  وتعالى،  سبحانه  وتدبيره  ملكه 

أفعال العبيد وليست أفعال ملوك.
المطلب الرابع: 	 
الترجيح في هذا الخالف:	 

القولين احتماال  الكريمة تحتمل كال  اآلية  هذه 
ولعل هذا  الوجيهة،  أدلته  له  قول  قريبا جدا، وكل 
الترجيح  يتجنبون  المفسرين  معظم  جعل  الذي 
القول  من  وليس  القولين،  ذكــر  بمجرد  ويكتفون 
الضعيف الذهاب إلى تصحيح كال القولين، كما 
قال:  حيث  الشنقيطي  العالمة  ذلــك  إلــى  ذهــب 
»وفي معنى هذه اآلية الكريمة وجهان من التفسير، 
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كالهما حق ويشهد له قرآن«)١(.
ــارة مهمة  ــار إشـ ــن عــاشــور وأشـ اب وكــذلــك فعل 
وهي اعتباره أن مآل القولين واحد، ومقصوده من 
ذلك أن كال القولين يئول إلى إثبات دليل من أدلة 
التوحيد، فأصحاب القول األول يرون أن اآلية دليل 
منها  الــمــراد  وأن  واأللــوهــيــة،  العبادة  توحيد  على 
تعالى  اهلل  هو  وحده  للعبادة  المستحق  أن  إثبات 
الثاني  القول  وأصحاب  واآللهة،  األنــداد  بقية  دون 
يرون أن اآلية تتحدث عن دليل التمانع وهو دليل 
على إثبات وحدانية اهلل تعالى في الربوبية والخلق 
القول  عن  الفريقان  يخرج  ال  األخير  ففي  والملك، 
بأن اآلية تتضمن دليال من أدلة التوحيد، وال شك 
التوحيد  نوعي  أدلــة  بين  وتضمنا  تالزما  هناك  أن 
األلوهية  يثبت  الذي  فالدليل  والربوبية(  )األلوهية 
يثبت  الـــذي  والــدلــيــل  الــربــوبــيــة،  إثــبــات  يتضمن 

الربوبية يستلزم إثبات األلوهية.
باب  من  هو  القولين  بين  الترجيح  أن  ويبقى 
قــول  بـــاب تصحيح  اخــتــيــار األولــــى، ولــيــس مــن 
القول  فــإن  األمــر على هــذا  كــان  وإذا  آخــر،  وتخطئة 
األولى في تفسير هذه اآلية هو القول الثاني، وذلك 
لقوة أدلته مع إمكانية اإلجابة عن أدلة القول األول:

تدل  إلــى(  )ابتغى  صيغة  بــأن  فاالستدالل   -١
على التقرب وليس المغالبة يجاب عنه: بأن هذا 
على  اآليــة  حمل  يمكن  إذ  اآليــة،  سياق  إلى  يرجع 

)١( الشنقيطي، أضواء البيان )3/١5٩(.

ومعنى  التقرب  معنى  ســواء:  حد  على  المعنيين 
أن  على  يدل  بعدها  ما  مع  اآلية  وسياق  المغالبة، 

األقرب هو معنى المغالبة.
يقولون( وهم  تعالى: )كما  بقوله  االستدالل   -٢
ما كانوا يقولون إن آلهتهم تغالب اهلل تعالى وتنازعه 
الملك، يجاب عنه: بأن المقصود هو قولهم بوجود 
آلهة، وليس قولهم بأن هذه اآللهة تنازع اهلل تعالى 
أو تغالبه، وهذا أقرب إلى االستدالل العقلي حيث 
يكون المعنى: إن كانت هذه آلهة كما تقولون فاإلله 
لها  اآللهة  هذه  كانت  وإذا  قــدرة،  ذا  يكون  أن  بد  ال 
قدرة فال بد أنها ستنازع اهلل تعالى في ملكه، وذلك 
تقدم  كما  القدرتين  بين  التعارض  وجــود  لضرورة 

تقرير هذا في دليل التمانع.
قوله  مثل  وبين  اآليــة  هــذه  بين  فــرق  هناك   -3
ِيَن يَۡدُعوَن يَۡبَتُغوَن إَِلٰ َرّبِِهُم  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
تعالى: ﴿ أ

َوَيَخافُوَن  رَۡحََتُهۥ  َوَيرُۡجوَن  ۡقَرُب 
َ
أ ُهۡم  يُّ

َ
أ ٱلۡوَِسيلََة 

َعَذابَُه ﴾ ]اإلسراء: 5٧[، وذلك من وجهين:
السبيل،  ابتغاء  عن  تتحدث  األولــى  اآليــة  أوال: 
بينما هذه اآلية تتحدث عن ابتغاء الوسيلة، وفرق 
بين السبيل والوسيلة، فالوسيلة تستخدم لمعنى 
التقرب )٢( بخالف السبيل الذي يستخدم لمعاني 
والعقوبة كما  بل  والمنازعة  المغالبة  مختلفة منها 
َعلَۡيِهۡم  لَُكۡم   ُ ٱللَّ َجَعَل  َفَما    ﴿ تعالى:  قوله  في 
َعَ  بِيُل  ٱلسَّ إِنََّما   ﴿  ،]٩0 ]النساء:   ﴾ َسبِيٗل٩٠ 

)٢( ابن منظور، لسان العرب )٧٢٤/١١(.
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ِيَن َيۡظلُِموَن ٱنلَّاَس ﴾ ]الشورى: ٤٢[. ٱلَّ
المفسرين  بــيــن  الــخــالف  وقــع  قــد  أنــه  ثــانــيــا: 
ــة الــثــانــيــة مــن الــمــقــصــود بــقــولــه تــعــالــى:  ــ  فــي اآلي
 ]5٧ ــراء:  ]اإلس  ﴾ ٱلۡوَِسيلََة  َرّبِِهُم  إَِلٰ  يَۡبَتُغوَن   ﴿
هل هم العابدون أم هم المعبودون؟ فإذا قلنا بأن 
تتحدثان  اآليتان  العابدون فستكون  بها  المقصود 
عن  تتحدث  فاألولى  مختلفين،  موضوعين  عن 
وبذلك  العابدين.  عن  تتحدث  والثانية  اآللهة، 
أعلم  تعالى  واهلل  اآلية،  فهم  في  غمض  ما  يتضح 

وأحكم، والحمد هلل رب العالمين. 

* * *

الخاتمة وأهم النتائج

مّنَ اهلل تعالى علّيَ بالعيش في أجواء هذه اآلية 
وقد ظهر لي من النتائج ما يلي: 

- كثرة كتب التفاسير، ونقل المفسرين بعضهم 
تميز  يوجد  ذلــك  ومــع  طبيعي،  وهــذا  بعض،  من 
ظاهر لدي كثير منهم، السيما من كان له تخصص 
بارز في جانب علمي معين حيث يبدع في تسخير 

هذا العلم في فهم القرآن وتفسيره.
- االستدالل العقلي موجود في القرآن حتى في 

أهم القضايا وهي توحيد اهلل تعالى.
- األدلة العقلية الموجودة في القرآن هي أقوى 
األدلة وأصحها وأكثرها إقناعا وأقربها إلى فهم عموم 

الناس.
الربوبية  توحيد  بين  كبير  بين  ــالزم  ت هناك   -

وتوحيد األلوهية من حيث أدلة إثباتهما.
تعالى:  قوله  في  العلماء  بين  الخالف  وقــع   - 
ۡبَتَغۡواْ  ۥٓ َءالَِهةٞ َكَما َيُقولُوَن إِٗذا لَّ َّۡو َكَن َمَعُه ﴿ قُل ل
إَِلٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل٤٢ ﴾ ]اإلسراء: ٤٢[ هل هو 
لدليل  متضمن  أم  األلوهية  على  لدليل  متضمن 
كون  مع  األمــريــن،  صحة  والــراجــح  الربوبية؟  على 
األولى الثاني، حيث إن داللتها على دليل التمانع 

الدال على الربوبية أظهر وأوضح. 

* * *
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المصادر والمراجع

١. ابن أبي العز، محمد بن عالء الدين علّي بن 
ية، تحقيق:  محمد الحنفي، شرح العقيدة الطحاو
اإلسالمية،  الــشــؤون  زارة  و الناشر:  كــر،  شــا أحمد 
ــــى -  األول الطبعة  واإلرشـــــاد،  والـــدعـــوة  ــاف  ــ واألوقـ

١٤١8هـ.
بن  بــن علي  الــرحــمــن  الــجــوزي، عبد  ٢. ابـــن 
المحقق:  التفسير،  علم  في  المسير  زاد  محمد، 
العربي  الكتاب  دار  الناشر:  المهدي،  الرزاق  عبد 

- بيروت، الطبعة األولى - ١٤٢٢هـ.
أيوب بن  بن  بكر  أبي  بن  القيم، محمد  3. ابن 
سعد شمس الدين، الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي أو الداء والدواء، الناشر: دار المعرفة 

- المغرب، الطبعة األولى، ١٤١8هـ - ١٩٩٧م.
بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  القيم، محمد  ٤. ابــن 
المرسلة  الصواعق  مختصر  الدين،  شمس  سعد 
بن  محمد  اختصره:  والمعطلة،  الجهمية  على 
شمس  البعلي  رضوان  بن  الكريم  عبد  بن  محمد 
إبراهيم،  سيد  المحقق:  الموصلي،  ابــن  الدين، 
الطبعة  مصر،   - القاهرة  الحديث،  دار  الناشر: 

األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00١م.
بن عبد  الحليم  بن عبد  أحمد  تيمية،  5. ابــن 
منهاج  الحنبلي،  الــحــرانــي  اهلل  عبد  بــن  الــســالم 
ية،  القدر الشيعة  كــالم  نقض  في  ية  النبو السنة 

المحقق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة اإلمام 
 ١٤06 األولى،  الطبعة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد 

هـ - ١٩86م.
عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  6. ابن 
السالم بن عبد اهلل الحراني الحنبلي، درء تعارض 
العقل والنقل، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  الناشر: جامعة 
 ١٤١١ الثانية،  الطبعة  السعودية،  العربية  المملكة 

هـ - ١٩٩١م.
بن عبد  الحليم  بن عبد  تيمية، أحمد  ٧. ابن 
مجموع  الحنبلي،  الحراني  اهلل  عبد  بن  السالم 
ــن محمد  ى، الــمــحــقــق: عــبــد الــرحــمــن ب ــفــتــاو ال
لطباعة  فهد  الملك  مجمع  الــنــاشــر:  قــاســم،  بــن 
المملكة  ية،  النبو المدينة  الشريف،  المصحف 

العربية السعودية، عام النشر: ١٤١6هـ/١٩٩5م.
بن عبد  الحليم  بن عبد  تيمية، أحمد  8. ابن 
السالم بن عبد اهلل الحراني الحنبلي، بيان تلبيس 
الناشر:  الكالمية،  بدعهم  تأسيس  في  الجهمية 

مؤسسة قرطبة.
عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  تيمية،  ٩. ابن 
الرسالة  الحنبلي،  الحراني  اهلل  عبد  بــن  الــســالم 
القاهرة،  السلفية،  المطبعة  الــنــاشــر:  العرشية، 

مصر، الطبعة األولى، ١3٩٩هـ.
بــن محمد  أحــمــد  بــن  ــن جـــزي، محمد  ــ ١0. اب
المحقق:  التنزيل،  لعلوم  التسهيل  اهلل،  عبد  بن 
الدكتور عبد اهلل الخالدي، الناشر: شركة دار األرقم 
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بن أبي األرقم - بيروت، الطبعة األولى - ١٤١6هـ.
ــو الفضل  ١١. ابـــــن حــجــر، أحــمــد بــن عــلــي أبـ
صحيح  شرح  الباري  فتح  الشافعي،  العسقالني 
فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم  البخاري، 
على  وأشرف  وصححه  بإخراجه  قام  الباقي،  عبد 
تعليقات  عليه  الخطيب،  الدين  محب  طبعه: 
العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، الناشر: دار 

المعرفة - بيروت، ١3٧٩هـ.
ــن علي  ــديــن عــمــر ب ــادل، ســـراج ال ــ ١٢. ابــــن ع
الكتاب،  علوم  في  اللباب  الدمشقي،  الحنبلي 
محمد  وعلي  الموجود  عبد  أحمد  عادل  تحقيق: 
 / بيروت   - العلمية  الكتب  دار  الناشر:  معوض، 

لبنان، الطبعة األولى، ١٤١٩ هـ -١٩٩8م.
بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  عاشور،  ١3. ابــن 
المعنى  »تحرير  ير  والتنو التحرير  الطاهر،  محمد 
الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  ير  وتنو السديد 
تونس،   - للنشر  التونسية  الدار  الناشر:  المجيد«، 

سنة النشر: ١٩8٤م.
الــورغــمــي  محمد  بــن  محمد  عــرفــة،  ١٤. ابــــن 
التونسي المالكي، تفسير ابن عرفة، تحقيق: جالل 
األسيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - 

لبنان، الطبعة األولى، ٢008م.
عبد  بن  غالب  بن  الحق  عبد  عطية،  ١5. ابــن 
الرحمن، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 
المحقق: عبد السالم عبد الشافي محمد، الناشر: 
 - األولــى  الطبعة  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار 

١٤٢٢هـ.
عمر  بــن  إسماعيل  الــفــداء  ــو  أب كثير،  ١6. ابـــن 
تحقيق:  العظيم،  القرآن  تفسير  البصري،  القرشي 
للنشر  الناشر: دار طيبة  سامي بن محمد سالمة، 

يع، الطبعة الثانية ١٤٢0هـ - ١٩٩٩م. والتوز
بــن علي،  بــن مــكــرم  مــنــظــور، محمد  ــــن  ١٧. اب
لسان العرب، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة 

الثالثة - ١٤١٤هـ.
١8. أبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفى، تفسير أبي السعود )إرشاد العقل السليم 
إحياء  دار  الــنــاشــر:  الــكــريــم(،  الكتاب  مــزايــا  ــى  إل

التراث العربي - بيروت.
بــن علي،  يــوســف  بــن  ــو حــيــان، محمد  ــ ١٩. أب
صدقي  المحقق:  التفسير،  فــي  المحيط  البحر 
محمد جميل، الناشر: دار الفكر - بيروت، ١٤٢0هـ.
٢0. األزهـــــري، محمد بــن أحــمــد بــن الــهــروي، 
مرعب،  عوض  محمد  المحقق:  اللغة،  تهذيب 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة 

األولى، ٢00١م.
ــــن مــحــمــد،  ــن ب ــي ــس ــح ــي، ال ــ ــان ــ ــه ــ ــف ــ ٢١. األص
صفوان  المحقق:  الــقــرآن،  غريب  في  المفردات 
الشامية  الدار  القلم،  دار  الناشر:  الداودي،  عدنان 

- دمشق بيروت، الطبعة األولى - ١٤١٢هـ.
الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد  لباني،  ٢٢. األ
نوح بن نجاتي بن آدم، سلسلة األحاديث الضعيفة 
دار  النشر:  دار  األمة،  في  السيئ  وأثرها  والموضوعة 
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السعودية،  العربية  المملكة  الرياض -  المعارف، 
الطبعة األولى، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢م.

عبد  بن  محمود  الدين  شهاب  لوسي،  ٢3. األ
الــقــرآن  تفسير  فــي  المعاني  روح  الحسيني،  اهلل 
عبد  علي  المحقق:  المثاني،  والسبع  العظيم 
 - العلمية  الكتب  دار  الــنــاشــر:  عطية،  ــبــاري  ال

بيروت، الطبعة األولى ١٤١5هـ.
عبد  أبــو  إسماعيل  بن  محمد  ٢٤. الــبــخــاري، 
اهلل الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر 
)صحيح  وأيامه  وسننه   � اهلل  رســول  أمــور  من 
البخاري(، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 
السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طوق  دار  الناشر: 
الباقي(،  عبد  فــؤاد  محمد  ترقيم  ترقيم  بإضافة 

الطبعة األولى، ١٤٢٢هـ.
٢5. البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
الدين،  أصول  األسفراييني،  التميمي  اهلل  عبد  بن 
التركية- الفنون  بــدار  لهيات  اإل مدرسة  الناشر: 
تركيا إسطنبول، الطبعة األولى ١3٤6 هـ- ١٩٢8م.

معالم  مــســعــود،  بــن  الحسين  ٢6. الــبــغــوي، 
أحاديثه:  وخــرج  حققه  القرآن،  تفسير  في  التنزيل 
ضميرية،  جمعة  عثمان  النمر،  اهلل  عبد  محمد 
للنشر  طيبة  دار  الناشر:  الحرش،  مسلم  سليمان 

يع، الطبع الرابعة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م. والتوز
٢٧. البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
بن علي بن أبي بكر، نظم الدرر في تناسب اآليات 

والسور، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.

علي  بــن  الحسين  بــن  أحــمــد  ٢8. الــبــيــهــقــي، 
األسماء  الخراساني،  الــُخــْســَرْوِجــردي  موسى  بــن 
الناشر:  عميرة،  الرحمن  عبد  تحقيق:  والصفات، 

دار الجيل - بيروت، الطبعة األولى/ ١٤١٧هـ.
بن محمد  الرحمن  يد عبد  ز أبو  ٢٩. الثعالبي، 
القرآن،  تفسير  في  الحسان  الجواهر  مخلوف،  بن 
عبد  أحمد  وعــادل  معوض  علي  محمد  تحقيق: 
العربي -  الــتــراث  إحــيــاء  دار  الــنــاشــر:  الــمــوجــود، 

بيروت، الطبعة األولى ١٤١8هـ.
إبراهيم،  بن  محمد  بن  أحمد  30. الثعلبي، 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: اإلمام 
األستاذ  وتدقيق:  مراجعة  عاشور،  بن  محمد  أبي 
نظير الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 
بيروت - لبنان، الطبعة األولى ١٤٢٢، هـ - ٢00٢م.

3١. الرازي، محمد بن عمر بن الحسن التيمي، 
مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت، الطبعة الثالثة - ١٤٢0هـ.
أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  3٢. الزمخشري، 
الناشر:  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 
 - الثالثة  الطبعة  بيروت،   - العربي  الكتاب  دار 

١٤0٧هـ.
33. السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
كالم المنان،  اهلل، تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
الناشر:  يحق،  اللو معال  بن  الرحمن  عبد  تحقيق: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى ١٤٢0هـ -٢000م.
عبد  بــن  محمد  بــن  منصور  3٤. السمعاني، 
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إبراهيم  بن  ياسر  المحقق:  القرآن،  تفسير  الجبار، 
الوطن،  دار  الناشر:  غنيم،  بن  عباس  بن  وغنيم 
١٤١8هـــ-  األولـــى،  الطبعة  السعودية،   - الــريــاض 

١٩٩٧م.
محمد  بــن  األمــيــن  محمد  35. الــشــنــقــيــطــي، 
المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن، الناشر: دار الفكر للطباعة و 
يع بيروت - لبنان، عام النشر : ١٤١5  النشر و التوز

هـ - ١٩٩5م.
بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  36. الشوكاني، 
دار  كثير،  ابــن  دار  الناشر:  القدير،  فتح  اهلل،  عبد 
 - األولى  الطبعة  بيروت،  دمشق،  الطيب،  الكلم 

١٤١٤هـ.
3٧. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد، جامع 
محمد  أحمد  تحقيق:  الــقــرآن،  يل  تأو في  البيان 
األولــى  الطبعة  الــرســالــة،  مؤسسة  الناشر:  كــر،  شــا

١٤٢0هـ - ٢000م.
عمرو  بن  أحمد  بن  الخليل  38. الفراهيدي، 
د  المحقق:  العين،  كــتــاب  الــبــصــري،  تميم  بــن 
الناشر:  السامرائي،  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي 

دار ومكتبة الهالل.
3٩. القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد 
يل، تحقيق: محمد  سعيد بن قاسم، محاسن التأو
باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية - 

بيروت، الطبعة األولى - ١٤١8هـ.
بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  ٤0. القرطبي، محمد 

فرح األنصاري الخزرجي، الجامع ألحكام القرآن = 
إبراهيم  تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني و
القاهرة،   - المصرية  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش، 

الطبعة الثانية، ١38٤هـ - ١٩6٤م.
٤١. الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود أبو 
يالت أهل السنة(،  منصور، تفسير الماتريدي )تأو
الكتب  دار  الناشر:  باسلوم،  مجدي  د.  المحقق: 
العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ١٤٢6 هـ 

- ٢005م.
محمد  بــن  محمد  بــن  علي  ردي،  ــاو ــمــ ــ ٤٢. ال
ردي  الماو تفسير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن 
عبد  ــن  اب السيد  المحقق:  والــعــيــون(،  )النكت 
الكتب  دار  الناشر:  الرحيم،  عبد  بــن  المقصود 

العلمية - بيروت / لبنان.
تفسير  مصطفى،  ــن  ب أحــمــد  ٤3. الـــمـــراغـــي، 
مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  الناشر:  المراغي، 
األولــى،  الطبعة:  بمصر،  وأوالده  الحلبي  البابي 

١365 هـ - ١٩٤6م.
٤٤. النسفي، أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن 
وحقائق  التنزيل  )مــدارك  النسفي  تفسير  محمود، 
يــوســف علي  يــل(، حققه وخـــرج أحــاديــثــه:  الــتــأو
بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، 
الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة األولى، 

١٤١٩ هـ - ١٩٩8م.
بن  يحيى  الدين  محيي  زكريا  أبو  ٤5. النووي، 
شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 



١٦4
ۡبَتَغۡواْ إَِلٰ ذِي ٱۡلَعۡرِش َسبِيٗل ﴾« ۥٓ َءالَِهةٞ َكَما َيُقولُوَن إِٗذا لَّ َّۡو َكَن َمَعُه »دراسة عقدية تحليلية آلية ﴿ قُل ل

عزيزة علي االشول العمري

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة 
الثانية، ١3٩٢ه.

ــوري، نــظــام الــديــن الــحــســن بن  ــنــيــســاب ٤6. ال
رغائب  و القرآن  غرائب  القمي،  بن حسين  محمد 
دار  الــنــاشــر:  عــمــيــرات،  يــا  زكــر تحقيق:  الــفــرقــان، 
الكتب العلمية - بيروت، الطبعة األولى - ١٤١6هـ.
٤٧. الواحــدي، علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
ْفِســيُر الَبِســْيط، المحقــق: أصــل تحقيقــه  علــي، الّتَ
اإلمــام محمــد  فــي )١5( رســالة دكتــوراة بجامعــة 
بــن ســعود، ثــم قامــت لجنــة علميــة مــن الجامعــة 
بســبكه وتنســيقه، الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي 
اإلســالمية،  ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام  جامعــة   -

الطبعــة: األولــى، ١٤30هـــ.
الوسيط  التفسير  سيد،  محمد  ٤8. طنطاوي، 
للطباعة  مصر  نهضة  دار  الناشر:  الكريم،  للقرآن 
يع، الفجالة - القاهرة، الطبعة األولى. والنشر والتوز

* * *


