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Abstract
Al-Salah wa al-Aslah is the subject of debate between
al-Mu’tazilah and al-Maturidiyyah. It was also
discussed by al-Zamakhshari in al-Kashshaf and alNasafi in Madarik al-Tanzil. This paper uses the
method of data collection and comparative analysis to
discuss the general concept of al-Salah wa al-Aslah
according to al-Mu’tazilah and al-Maturidiyyah by
making comparisons between the two figures. The
study found that al-Zamakhshari agreed with the
majority of al-Mu`tazilah who said that al-Salah wa
al-Aslah is obligatory to Allah SWT based on the law
of reason which decides that the wisdom of His actions
leads to the obligation to protect the maslahah of the
servant. Although al-Nasafi and al-Maturidiyyah
agreed that Allah’s SWT actions have wisdom, alNasafi did not agree that Allah is obliged to al-Salah
wa al- Aslah. This is because all the acts of Allah are
right and the servants have no right to dispute it.
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Khulasah
Al-Salah wa al-Aslah menjadi isu perselisihan antara
al-Mu’tazilah dan al-Maturidiyyah. Ia juga dibahaskan
oleh al-Zamakhshari dan al-Nasafi melaui pentafsiran
mereka terhadap ayat al-Quran dalam al-Kashshaf dan
Madarik al-Tanzil. Makalah yang menggunakan
metode pengumpulan data dan analisis perbandingan
ini membincangkan konsep umum al- Salah wa alAslah menurut al-Mu’tazilah dan al-Maturidiyyah
dengan membuat perbandingan antara dua tokoh
aliran tersebut iaitu al-Zamakhshari dan al-Nasafi.
Kajian ini mendapati al- Zamakhshari bersependapat
dengan majoriti al-Mu’tazilah yang mengatakan alSalah wa al-Aslah itu wajib terhadap Allah SWT
berasaskan hukum akal yang memutuskan bahawa
hikmah perbuatan Allah itu membawa kepada
wajibnya menjaga maslahah hamba. Walaupun alNasafi dan al-Maturidiyyah bersetuju bahawa
perbuatan Allah SWT itu mempunyai hikmah, beliau
tidak bersetuju mengatakan Allah wajib meraikan alSalah wa al- Aslah terhadap hamba. Ini kerana semua
perbuatan Allah SWT adalah betul dan hamba tiada
hak untuk mempertikaikannya.
Kata kunci: Al-Salah wa al-Aslah, al-Mu’tazilah, alMaturidiyyah, al- Zamakhshari, al-Nasafi.

مقدمة

 وهو،)2( واللسان،)1(الصالح لغة ضد الفساد كما جاء يف احمليط
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Majd al-Din Abu Tahir Muhamamd bin Ya‘qub al-Fayruzabadi, alQamus al-Muhit, ed. Muhammad Na‘im, 8th ed. (Beirut: Mu’assasah
al-Risalah li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘, 2005), 229.
Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Ali ibn Manzur al-Ansari, Lisan al‘Arab (Beirut: Dar Sadir, 1414H), 2:516, entry “sulh”.
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االستقامة والسالمة من العيب كما جاء يف الوسيط( ،)3فكل ما عُري
من الفساد وخال منه فهو الصالح ،والفساد نقيضه .ويف تعريف آخر،
الصالح هو" :ما قابل الفساد ،كاإلميان يف مقابلة الكفر .أما األصلح،
فهو :ما قابل الصالح ،ككونه يف أعلى اجلنان يف مقابلة كونه يف
أسفلها .فإذا كان أمران أحدمها صالح واآلخر أصلح ،وجب أن يفعل
األصلح كما قالت املعتزلة (.)4
ويأيت الصالح عندهم مبعين النفع واحلكمة ،كما يوضحه
الشهرستاين يف قوله" :وقالت املعتزلة :احلكيم ال يفعل فعالً إال حلكمة
وعبث ،واحلكيم من يفعل أحد
وغرض ،والفعل من غري غرض سفهٌ ٌ
أمرين :إما أن ينتفع ،أو ينفع غريه .وملا تقدس الرب تعاىل عن االنتفاع
تعّي أنه إمنا يفعل لينتفع غريه ،فال خيلو فعل من أفعاله من صالح(.")5
ن
واختلفوا يف املراد باألصلح؛ وهو عند البغدادية( :األوفق يف احلكمة
التدبري) ،وعند البصرية( :األنفع)(.)6
كما وجدت مثل هذا املعىن يف قول الشهرستاين ،وهو حيكي
Ibrahim Anis et. al, al-Mu‘jam al-Wasit (Cairo: Maktabah al-Shuruq
al-Dawliyyah, 2004), 520.
Burhan al-Din Ibrahim al-Bayjuri, Hashiyah al-Imam al-Bayjuri ‘ala
Jawharah al-Tawhid, ed. ‘Ali Jumu‘ah Muhammad al-Shafi‘i, 4th ed.
(Cairo: Dar al-Salam li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘ wa alTarjamah, 2008), 182.
Muhammad bin ‘Abd al-Karim bin Abi Bakr Ahmad al-Shahrastani,
Nihayah al-Iqdam fi ‘Ilm al-Kalam, ed. Alfred Guillaume (n.p: n.p,
t.t), 138.
Burhan al-Din Ibrahim al-Laqani al-Maliki, Hidayah al-Murid li
Jawharah al-Tawhid, ed. Marwan Husayn ‘Abd al-Salihin al-Bajawi
(Cairo: Dar al-Basa’ir, 2009), 605.
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عن أيب علي اجلبائي ،وابنه أيب هاشم قوهلما" :ليس األصلح هو األلذ،
بل هو األعود يف العاقبة ،واألصوب يف العاجلة ،وإن كان ذلك مؤملاً
مكروهاً ،وذلك كاحلجامة والفصد ،وشرب األدوية(.")7
فالصالح واألصلح رأي اتنفقت عليه اآلراء واختلفت ،حىت
عند من انْبثقت عنهم الفكرة حيث يقول الشهرستاين :واتنفقوا على أن
اهلل  -تعاىل  -ال يفعل إال الصالح واخلري ،وجيب من حيث احلكمة
رعاية مصاحل العباد .وأما األصلح واللطف ففي وجوبه عندهم
خالف( ،)8وقال يف مكان أخر" :مث األصلح هل جتب رعايته قال
بعضهم جتب كرعاية الصالح ،وقال بعضهم :ال جتب إذ األصلح ال
هناية له فال أصلح إال وفوقه ما هو أصلح منه( .)9ويبدو أن أكثر
اخلالف بينهم يكون يف األصلح.
كما رأيت أن َمن اختلف مع املعتزلة يف قوهلم بالصالح
ورد عليهم القول ذهب بعضهم إىل القول بأنه ال جيب على
واألصلح ،ن
اهلل فعل الصالح واألصلح ،فهو سبحانه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد،
كما ذهب البعض إىل أن رعاية األصلح للعباد ليست واجبة على اهلل
تعاىل ،ومنهم من قال تصح يف جمال العقل وال متتد إىل فعل اهلل.
الصالح واألصلح عند المعتزلة والماتريديّة
إن فكرة الصالح واألصلح مسألة أوجبها املعتزلة حّي قالوا بقاعدة
Al-Shahrastani, Nihayah al-Iqdam fi ‘Ilm al-Kalam, 138.
Al-Shahrastani, al-Milal wa al-Nihal, ed. Muhammad Sayyid Kilani
(Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1404H), 1:45.
9 Al-Shahrastani, Nihayah al-Iqdam fi ‘Ilm al-Kalam, 138.
7
8
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التحسّي والتقبيح العقليّي ،فاملعتزلة أمجعت على أن اهلل سبحانه،
وتعاىل ال يفعل خبلقه إال ما فيه صالح لدينهم الذي أمرهم به ،وما
داع ،إىل طاعته واإلميان ،والرجوع عن معصيتهم إىل اتباع أمره.
هو ٍ
ويف مسألة إيالم األطفال واإلماتة باهلدم والغرق أرى أن
القاضي يعزو ذلك لعلة من جهة اهلل  -تعاىل  ،-ال نعلمها حنن فهو
يقول" :إمنا حيسن من اهلل  -تعاىل  -اإلماتة وااليالم لعلة ،تلك العلة
مفقودة يف حقنا وهي من جهة اهلل  -تعاىل  -تتضمن االعتبار واللطف
ويضمن اهلل  -تعاىل  -يف مقابلها من األعواض ما يويف عليها ،حىت
وبّي الصحة الختار األمل
خري أحدنا بّي األمل مع تلك األعواض ،ن
لو ن
ليصل إىل تلك األعواض ،وليس كذلك الواحد منا فإنه ال يعرف
يتضمن
املصلحة من املفسدة حىت يقال إن اإلماتة وااليالم من جهته ن
اللطف واملصلحة وال يضمن يف مقابلها األعواض املوفية عليها ،ففارق
حالنا حال القدمي  -تعاىل  ،-حىت لو قدرنا وقوع ذلك من اهلل -
تعاىل  -على الوجه الذي وقع منا لقبح ،أو وقوعه منا على الوجه الذي
يقع من اهلل  -تعاىل  -حلسن"(.)10
وتقول املعتزلة بأن اهلل ال يفعل إال األصلح ،وإن قدرته ال تأيت
إال مبا هو كمال .وهم يقولون بأن العامل منظم كامل ،وكل ما حيدث
فيه صالح آخذين هذا القول من النظام الذي أخذها بدوره عن
Al-Qadi ‘Abd al-Jabbar bin Ahmad bin ‘Abd al-Jabbar al-Hamdhani,
Sharh al-Usul al-Khamsah, ed. ‘Abd al-Karim ‘Uthman (Cairo:
Maktabah Wahbah, 1996), 312-313.
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أرسطو ،فاهلل عندهم كمال وكل ما يصنعه فهو كامل أيضا" ،فالعدل
عندهم أوجب فعل األصلح ،فهو  -سبحانه وتعاىل  -ال يفعل إال
األصح لعباده ويطبق عدله على من يستح نقه(.)11
األصوب و ن
فهم قد قالوا بوجوب األصلح على اهلل  -تعاىل  -ولكنهم
اختلفوا يف مشوله للدين والدنيا ،فمعتزلة بغداد تقول بالوجوب على اهلل
 سبحانه وتعاىل  -يف أن يفعل األصلح يف الدين والدنيا ،بينما أرىمعتزله البصرة خيالفوهنم القول قائلّي :إن فعل األصلح ال جيب إال يف
الدين فقط( ،)12وأكثر املعتزلة على القول بأنه ليس عند اهلل  -تعاىل-
شيء أصلح مما أعطاه مجيع الناس كافرهم ،ومؤمنهم.
ومع اتنفاق املعتزلة على احلكمة والغرض ،وتعليق أفعال اهلل
باحلكمة واملصلحة إال أهنم اختلفوا بوجوب الصالح أم األصلح.
فالبصريون قالوا بوجوب الصالح فقط ،والبغداديون على وجوب
األصلح أيضاً على اهلل تعاىل ،فمجهور املعتزلة يقولون بالوجوب على
اهلل رعاية األصلح" ،فقالوا بأمجعهم حاشا ضرار بن عمرو ،وحفصاً
الفرد ،وبشر بن املعتمر ،ويسرياً ممن اتنبعهم :إنه ليس عند اهلل لعباده
أصلح مما أعطاهم حىت الكفار منهم ،وال هدى أهدى مما قد هدى به
الكافر واملؤمن هدى مستوياً ،وأنه ليس يقدر على شيء هو أصلح ما

Al-Qadi ‘Abd al-Jabbar, al-Munyah wa al-Amal, ed. Sami Nashshar
dan ‘Isam al-Din Muhammad (Alexandria: Dar al-Matbu‘at alJami‘iyyah, 1972), 114-116.
12 Al-Laqani al-Maliki, Hidayah al-Murid li Jawharah al-Tawhid, 604.
11
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فعل بالكفار واملؤمنّي(.")13
وذهب اجلبائي إىل أن اهلل  -تعاىل  -مل يدخر عن عباده
شيئاً مما علم أنه إذا فعل هبم أتوا بالطاعة والتوبة من الصالح واألصلح،
واللطف ،ألنه قادر ،عامل جواد ،حكيم( ،)14ويقول النظنام :إن اهلل ال
يقدر على أن يفعل بعباده خالف ما فيه صالحهم ،وال يقدر أن
ينقص من نعيم أهل اجلنة ذرة ،ألن نعيمهم صالح هلم ،ونقصان ما
فيه صالحهم ظلم هلم.
وعندما قسمت املعتزلة األفعال إىل حسنة وقبيحة نفت
األفعال القبيحة عن اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-فهو ال يفعل القبيح،
وأفعاله سبحانه كلها حسنة وعلى ذلك ذهبت إىل القول بأن الشيء
السننة
إذا حسن ،والفعل إذا مل يقبح وجب على اهلل فعله خمالفّي أهل ن
بأن وجوب ذلك عليه حمال ،وبناءً على فهمهم ملسألة التحسّي
والتقبيح يف األفعال ظهرت عندهم وجوب فكرة الصالح واألصلح
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً هبذه املسألة أعىن قضية التحسّي والتقبيح .وهم
يقولون :إن اهلل ال خيلو فعله من غرض أو صالح للخلف فهو متعال
عن ذلك وعن الضر والنفع ،ونتيجة هلذا ،فرعاية الصالح يف فعله
واجبة(.)15
Abu Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa‘id ibn Hazm al-Zahiri, alFasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal (Cairo: Maktabah al-Khanji),
3:29.
14 Al-Shahrastani, al-Milal wa al-Nihal, 1:81.
15 Abu al-Mu‘in Maymun al-Nasafi al-Maturidi, Tabsirah al-Adillah fi
Usul al-Din, ed. Muhammad al-Anwar Hamid ‘Isa (Cairo: alMaktabah al-Azhariyyah li al-Turath, 2011), 2:988.
13
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فرعاية األصلح للعباد واجبة على اهلل يف رأي املعتزلة كما أن
الصالح هلم واجب كذلك ،غري أنين رأيت بعضهم كبشر بن املعتمر،
وضرار بن عمرو يقولون بعدم وجوب رعاية األصلح على اهلل تعاىل،
كما رأيت أن معتزلة بغداد قالوا بأن األصلح هو مبعىن :األوفق يف
احلكمة والتدبري ،وقد اختلف مجهور املعتزلة حّي قالوا :ان اهلل  -تعاىل
 قادر على أمثال ما فعل من الصالح بال هناية ،ألن منهم من قال:هذا باطل ألنه ال جيوز أن يرتك اهلل  -تعاىل  -شيئاً يقدر عليه من
لصالح ما.
األصلح من أجل فعله
ٍ
لطف
وذهب مجهور املعتزلة أن ليس يف مقدور اهلل  -تعاىل ٌ -
لو فعل بالكفار آلمنوا ،ولو كان يف مقدوره ذلك ومل يفعل لكان جائراً،
خبيالً ،ظاملاً مانعاً حقاً مستحقاً ،فالواجب على اهلل كما يقولون وهناية
ما يقدر عليه هو إعطاء األصلح للعبد ،وأن ليس هلل أن يفعل ٍ
بأحد
البتة ما فيه مفسدة(.)16
احلسي لكل معاين
وجدت املعتزلة تسعى إىل التربير
العقلي و ن
ن
ومظاهر اإلسالم ،والضرر والفساد وغري ذلك ،ألهنم قالوا :إن هذا
أصلح ما ميكن فعله للخلق ،وإن عذاب الكافر أصلح له من غريه.
وذلك حىت ال خيالفوا قاعدهتم اليت تقول بوجوب الصالح عليه -
ومرد هذا كله إىل امياهنم املطلق بالعقل.
سبحانه وتعاىل  -ن
أما املاتريدينة فقد خالفت املعتزلة يف قوهلا بالوجوب على اهلل،
Hasan al-Shafi‘i, al-Amidi wa Ara’uh al-Kalamiyyah (Cairo: Dar alSalam, 1998), 441.
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واحلكمة يف أفعاله ،وفعل األصلح لعباده يف أمر الدين ،واستحقاق
الثواب والعقاب ،والعوض واإليالم ،فهي ختالفهم القول بفعل اهلل
األصلح وأنه ال جيب على اهلل ذلك اللطف الذي يعين التمكّي من
التنكليف ،ألنه نقضاً للتكليف ومؤثراً يف حكمة املكلف.
ولذلك أرى اإلمام املاتريدي ينقض قول املعتزلة هذا ،ويف أن
خيتص
اهلل يفعل األصلح لعباده يف الدين ،ن
ويبّي أن اهلل  -تعاىل  -ن
ص بَِرمحَتِ ِهۦ
برمحته وفضله من يشاء من عباده .وبناءً على آيةَ :وٱللَّهُ َخيتَ ُّ
َمن يَ َشاءُ [البقرة" ،]١٠٥ :ينقض على املعتزلة قوهلم إن هلل أن يعطي
األصلح يف الدين ،يف كل وقت وزمان ،ولو كان عليه ذلك مل
الكل
َ
َ
()17
معىن وال وجهٌ ".
يكن لالختصاص ً
كما استدل على نقض قوهلم بقوله سبحانهَ :وٱللَّهُ ذُو ٱل َف ِ
ضل
ٱلع ِظي ِم [آل عمران ،]٧٤ :فهدم األصل فكرهتم بالقول باألصلح،
َ
وإن كان قد وافق املعتزلة يف أنه ليس العدل أن خيلد اهلل املطيعّي يف
النار والعاصّي يف اجلنة ،ولكنه عارض يف أنه ال جيب على اهلل فعل
األصلح ،ألن ذلك جيعل اهلل يعمل يف وقت حمدود ،وينكر حرية اهلل
يف الفعل(.)18
فاملعتزلة قد حاولت حتليل أفعال اهلل ،وكأهنا أدرى حبكمته
وأسراره بناءً على قوهلم بالصالح واألصلح ،فتشبيه أفعال اهلل بأفعالنا
17

Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi,
Ta’wilat Ahl al-Sunnah Tafsir al-Maturidi (Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah, 2005), 1:530.
18 Ibid., 2:405-406.
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جيعل اهلل -سبحانه وتعاىل -مساوياً لنا يف التفكري ،وبأن حكمته
شاهبت حكمتنا ،وهو احلكيم املتعال يف الذات والصفات ،عامل الغيب
ال يطلع على غيبه أحداً ،له األمر واحلكم ،فكيف بنا حنن الضعفاء
وقد ساوينا بيننا وبينه ،وقِ ْسنا أفعاله  -تعاىل  -على أفعالنا ظناً مننا أن
ما حيسن من العبد حيسن مثله من الرب تعاىل ،وما يقبح كذلك ،أليس
يف قوهلم هذا تطاول على مشيئة اهلل وقدرته املطلقة ،وحكمته البالغة
اليت ال يدركها عقل اإلنسان الناقص ،وأن هلل الكمال ،وهو أحكم
احلاكمّي(.)19
وأحسب أن هذا ما جعل املاتريدي يتخذ رأياً بّي العقل والنقل،
غلو
وقد ز َاوج بينهما ،وينهج هنجاً وسطاً يف كل آرائه ،فال هو مع ن
املعتزلة ،وال مع كل جوانب النقد عند املفكرين .فاملاتريدي وافق املعتزلة
يف حسن األفعال وقبحها العقلي ،إال أنه ال يقول بالوجوب العقلي
واستقالله ،فهو وإن تالقت بعض آرائه مع بعض آراء املعتزلة إال أنه
السننة واملناصر لعقائدهم ،ومؤسس علم الكالم عندها
يعترب إمام أهل ن
باألدلة العقلية والنقلية.
كذلك أثبت املاتريدي التخصيص يف والية اهلل للذين آمنوا
بقوله تعاىل :ٱللَّه وِ ُّ َّ ِ
ين ءَ َامنُواْ [البقرة ،]٢٥٧ :مث جاء بآية:
ِل ٱلذ َ
ُ َ
أ ََحيسبو َن أََّمنَا ُمنِدُّهم بِِهۦ ِمن َّمال وبنِّي نُسا ِرع َهلم ِيف ٱخل َٰري ِ
ت بَل َّال
ََ َ َ ُ ُ
ُ
َُ
ََ
‘Ali ‘Abd al-Fattah al-Maghribi, Imam Ahl al-Sunnah Abu Mansur alMaturidi wa Ara’uh al-Kalamiyyah (Cairo: Maktabah Wahbah,
2009), 429.
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شعُرو َن [املؤمنون ،]٥٦ - ٥٥ :دليالً على معارضته القول باألصلح،
يَ ُ
ردا على املعتزلة من وجهّي؛ مها القول باألصلح ،وأن
وأن يف هذه اآلية ًّ
اهلل لو فعل باخللق شيئاً مل يكن أصلح هلم يف الدين يف حال احملنة أوالً،
وثانياً :اعتماد املاتريدي على إثبات اإلرادة وأهنا صفة كل فاعل يف
احلقيقة .وقد أخرب ألي ٍ
وجه أعطى ،أي :أنه مل ي ِ
عطهم ما فيه الصالح
ُ
يف الدين ،مث يقول بأن اهلل قد يريد السوء بقوم ،وال يعترب هذا صالح
ًّ
مستدال بآيةَ :وإِذَا أ ََر َاد ٱللَّهُ بَِقوم ُسوءا فَ َال َمَرَّد لَهۥُۚ [الرعد:
هلم يف الدين
 ،]١١فاآلية يف شرحه ترد على املعتزلة قوهلم إن اهلل ال يريد إال ما هو
مرد له .ودل
أصلح هلم يف الدين يف حّي آخر أنه إذا أراد هبم سوءً فال ن
هذا أنه قد يريد هبم السوء(.)20
كما نفت املاتريدينة على لسان أيب منصور قول املعتزلة هذا،
قول اهلل تعاىلَ :ولَو َعلِ َم ٱللَّهُ فِي ِهم َخريا َّألَمسَ َع ُهم [األنفال ،]٢٣ :ألن
اهلل  -تعاىل  -مل يقل :لو علم "عندهم" خرياً ألمسعهم ،ولكنه قال:
لو علم "فيهم" خرياً ،وهذا ينفي أن عندهم اخلري(.)21
كما أن املاتريدي قال بأن يف الدعاء دليل على أن اهلل مل يعط
ٍ
حاجة وعج ٍز ،وملا كان له
عباده كل شيء وإال لَ َما كان الدعاء دليل
معىن ويف الدعاء ما يشري إىل أن هناك الكثري مما هو صالح للعبد ملا
يعطي اهلل له وهلذا وجب الدعاء وسؤال اهلل أن يعطي ما ال هناية من

Al-Maturidi, Ta’wilat Ahl al-Sunnah Tafsir al-Maturidi, 6:317, 7:457.
Ibid., 5:176.
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مقدوره واستطاعته(.)22
ويف القول باألصلح يرى املاتريدي أنه اهلل  -سبحانه وتعاىل -
جمرب على أفعاله ال يفعله خمتاراً ،فإن مل يكن له غري الذي فعل مل يكن
َ
شيء من فعله فضالً كما أن املاتريدي يربط بّي القول باألصلح وبّي
القول بوجوب علة اخللق .ففعل اهلل ال خيلو من احلكمة عند املاتريدي
لكنه خيالف قول املعتزلة يف وجوب األصلح على اهلل.
فاملاتريدينة ال تقول بوجوب األصلح على اهلل ألهنا ال جتوز
العبث يف أفعال اهلل ،وأن أفعاله كلها حكمة قد ندركها أو ال ندركها،
فخلق الوجود وما فيه من أسرار ،نظم ،واحلكمة يف خلق العامل ،ما هي
ال إِ يين أَعلَ ُم َما َال تَعلَ ُمو َن [البقرة.]٣٠ :
إال قوله سبحانه :قَ َ
خمشري
الصالح واألصلح عند ن
الز ن
لقد ذهبت املعتزلة إىل أن حكمة اهلل  -تعاىل  -اقتضت أن
تكون أفعاله معلنلة على الوجوب ،وأن احلكمة هذه تلزمه برعاية مصلحة
عباده ،فالواجب عليه سبحانه رعاية مصلحة العباد وفعل الصالح بانيةً
ذلك على حكمة العقل ،ألن احلكمة عندهم تعين وجوب رعاية
خمشري يف مقدمة تفسريه يقول:
املصاحل عقالً ،وعلى هذا جند اإلمام ن
الز ن
حبسب املصاحل
"احلمد اهلل الذي أنزل القرآن كالماً مؤلفاً منظنماً ،ونزله َ
منجماً(.")23
ن
‘Ali ‘Abd al-Fattah, Imam Ahl al-Sunnah, 227-229.
Abu al-Qasim Mahmud bin ‘Umar al-Zamakhshari, al-Kashshaf ‘an
Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta’wil, ed. ‘Abd
al-Razzaq al-Mahdi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1407H), 1:1.
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فاهلل هو اخلالق العليم الذي علم ما هو األصلح لكم ،كما
جاء يف تفسريه آلية :إِ َّن ربَّك هو ٱخل َٰلَّق ِ
يم [احلجر" .]٨٦ :واهلل
َ َ َُ َ ُ َ
ٱلعل ُ
عليم بعلم حال كل أحد من أهل الوبر واملدر ،احلكيم مبا يصيب
()24
ُمسيئَهم ُ
وحمسنَهم من عقابه وثوابه " ،كما يف تفسريه آليةَ :وٱللَّهُ
ِ
يم َح ِكيم [التوبة ،]٩٧ :فهو يف ذلك قد ذهب مذهب املعتزلة يف
َعل ٌ
أن القصد باحلكمة رعاية املصلحة على الوجوب.
يك ٱل ُقرءَا َن تَن ِزيال
ففي تفسريه آلية :إِنَّا َحن ُن نََّزلنَا َعلَ َ
[اإلنسان ،]٢٣ :وقوله بعدها :فَ ِ ِ
ك [اإلنسان،]٢٤ :
ٱصرب حلُك ِم َربي َ
منجماً إال أنا ال غريى ،وقد
يقول :ما نزل عليك القرآن تنزيال مفرقاً ن
عرفتين حكيماً فاعالً لكل ما أفعله بدواعي احلكمة ،ولقد دعتين حكمة
بالغة إىل أن أنزل عليك األمر باملكافة واملصابرة ،وسأنزل عليك األمر
بالقتال واالنتقام بعد حّي فاصرب حلكم ربك الصادر عن احلكمة
وتعليقه األمور باملصاحل ،")25(...ففي تفسريه هذا إشارة إىل وجوب
رعاية املصلحة ،حيث أنه ذكر احلكمة والصواب من تنزيله على هذا
الوجه.
ِ ِ
وأراه يقول يف قوله تعاىلَّ :ما ي ِلف ُ ِ ٍ ِ
يب
َ
ظ من قَول إَّال لَ َديه َرق ٌ
َعتِيد [ق" :]١٨ :وإمنا ذلك حكمة اقتضت ذلك ،أي :أن احلكمة
اقتضت وجود ملكّي حافظّي يتلقيان ما يلفظ به اإلنسان( ،")26وهو
24

Ibid., 2:303.
Ibid., 4:674
26 Ibid., 4:384.
25

269

& Syed Mohammad Hilmi, “Al-Salah wa al-Aslah According to al-Mu’tazilah
al-Maturidiyyah,” Afkar Vol. 21 Issue 2 (2019): 257-292

يعين باحلكمة هنا :وجوب املصلحة على ما ذهب عليه اعتزاله .ويف
ِ
فر ُق ُك ُّل أَم ٍر َح ِكي ٍم [الدخان ،]٤ :يقول :كل شأن
قوله تعاىل :ف َيها يُ َ
ذي حكمة ،أي :مفعول على ما تقتضيه احلكمة( ،)27واحلكمة يف
تفسريه هذا تعين وجوب رعاية املصلحة.
خمشري يف تفسريه
ويف بعض آيات سورة الفتح جند اإلمام ن
الز ن
هلا ملتزماً مببادئ االعتزال كما هو يف آيات القرآن كلها ،مؤمناً بالعقل
مؤكداً ما ذهبت إليه املعتزلة من آراء وقواعد ،فنراه يقول بناءً عليها
وبأخذه التحسّي والتقبيح العقليّي بأن أفعال اهلل  -سبحانه وتعاىل -
معلنلة باألغراض التابعة ملصاحل العباد ،ألن الفعل اخلاِل عن الغرض
عبث وقبح ،جيب تنزيهه عنه لكونه عاملاً بقبحه ،مستغنياً عنه فقد نقرر
خمشري أن تعليل أفعال اهلل كلها حكمة ومنفعة تصب يف مصلحة
ن
الز ن
العباد ،فال يفعل سبحانه إال ما توجب املصلحة واحلكمة ،فهو شديد
االهتمام بإظهار هذه الناحية يف كثري من تفسريه آليات اهلل تعاىل(.)28
خمشري يفسر قوله تعاىلَ :ويَ ُ َّ
صرا َع ِز ًيزا [الفتح،]٣ :
ن
فالز ن ن
نصَرَك ٱللهُ نَ ً
()29
عز الدارين وأغراض العاجل واآلجل  .ويف
بقوله" :لنجمع لك بّي ن
ِ
ت وٱأل ِ ِ ِ
لك َّ ِ
ب َمن
قوله تعاىلَ :وللَّ ِه ُم ُ
َرض يَغفُر ل َمن يَ َشاءُ َويُ َع يذ ُ
ٱلس ََٰم ََٰو َ
يَ َشاءُ [الفتح ،]١٤ :نراه يثبت رأي املعتزلة يف أن املشيئة تابعة حلكمته
اليت فيها رعاية املصلحة.
27

Ibid., 4:274.
‘Abd al-‘Aziz Haji, Tafsir Ayat al-‘Aqidah (Cairo: Dar al-Sabuni,
2003), 2:778.
29 Al-Zamakhshari, al-Kashshaf, 4:334.
28
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ٱلرءيَا
ص َد َق ٱللَّهُ َر ُسولَهُ ُّ
ويقول يف تفسريه لقول اهلل تعاىل :لََّقد َ
ِ
ِ
ِِ
وس ُكم
ّي ُحمَليق َ
دخلُ َّن ٱملَسج َد ٱحلََر َام إِن َشاءَ ٱللَّهُ ءَامن َ
بِٱحلَ يقۖ لَتَ ُ
ّي ُرءُ َ
ص ِرين َال َختافُو َنۖ فَعلِم ما َمل تَعلَمواْ فَجعل ِمن د ِ ِ
ك فَتحا
ون ََٰذل َ
َوُم َق ي َ َ
ُ ََ َ ُ
َََ
قَ ِريبًا [الفتح" :]٢٧ :ومعىن صدق اهلل رسوله الرؤيا :صدقه يف رؤياه
ومل يكذبه ،تعاىل اهلل عن الكذب ،وعن كل قبيح علواً كبرياً،")30(-
خمشري:
فعنده أن أفعال اهلل كلها حسنة وحكمة .و بِٱحلَ يق  ،قال ن
الز ن
"ملتبساً باحلق ،أي :بالغرض الصحيح واحلكمة البالغة( ،")31وكذلك
يف تفسريه آلية :فَ َعلِ َم َما َمل تَعلَ ُمواْ  ،أي" :من احلكمة والصواب يف
تأخري فتح مكة( ،")32ويف هذا كله يتكلم بفكرة املصلحة.
ب ِ
ي َولِ َمن
خمشري قوله تعاىلَّ :ر ي
ٱغفر ِِل َولِ ََٰولِ َد َّ
فسر ن
الز ن
كما ن
ؤمنا ولِ ِ ِ
دخل ب ِ ِ
ِ َٰ ِ ِ
ِ ِ
ّي إَِّال تَبَ َارا [نوح:
ّي َوٱملُؤم َٰنَت َوَال تَ ِزد ٱلظَّلم َ
لمؤمن َ
ييت ُم َ ُ
ََََ َ
" :]٢٨فإن قلت :ما فعل صبيا ُهنم حّي أغرقوا؟ قلت :أغرقوا معهم ال
على وجه العقاب ،ولكن كما ميوتون باألنواع من أسباب املوت ،وكم
منهم من ميوت بالغرق واحلرق ،وكأن ذلك زيادة يف عذاب اآلباء
واألمهات إذا أبصروا أطفاهلم يغرقون ،...وعن احلسن :أنه سئل عن
ذلك فقال :علم اهلل براءهتم فأهلكهم بغري عذاب .وقيل :أعقم اهلل
أرحام نسائهم وأيبس أصالب آبائهم قبل الطوفان بأربعّي أو سبعّي
صيب حّي أغرقوا(،")33
سنة ،فلم يكن معهم ٌّ
30

Ibid., 4:347.
Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid., 4:623-624.
31

271

& Syed Mohammad Hilmi, “Al-Salah wa al-Aslah According to al-Mu’tazilah
al-Maturidiyyah,” Afkar Vol. 21 Issue 2 (2019): 257-292

()34
وقد أورد بعض املفسرين يف تفسريهم نفس األسباب ،أو شبيهةً
هبا ،يف إغراق الصبيان مع براءهتم ،لذلك أراهم متفقّي فيها مع
خمشري يف تفسريه ،إال أن ابن
خمشري يف الرأي غري باحثّي قصد ن
ن
الز ن
الز ن
خمشري عندما
املُنَ نري له تعليق أخر ،بل شيء من التأمل يف تفسري ن
الز ن
خمشري :ما فعل صبيا ُهنم حّي أغرقوا؟
يقول بأن السؤال الذي افرتضه ن
الز ن
ِ
"مفص ٌح عما يف باطنه من وجوب تعليل أفعال اهلل تعاىل ،وعليه يبين
أنه ال جيوز األمل من اهلل  -سبحانه  -إال باستحقاق سابق أو ألعواض
مرتقبة ،أو لغري ذلك من املصاحل بناءً على قاعدهتم يف الصالح
واألصلح ،والصبيان ال جناية سبقت منهم وال عوض يرتقب فيهم،
()35
خمشري
ن
فريد السؤال على ذلك " .مث يردف ابن املُنَ نري رده على ن
الز ن
قائال" :وأما أهل السنة ،فاهلل تعاىل قد تكفل اجلواب عنهم بقولهَ :ال
فع ُل [األنبياء.")36(... ]٢٣ :
يُ ْسأ َُل َع َّما يَ َ
وهب أن لو أغرق األطفال
وعلى قوله هذا ميكنين أن أقولْ :
بغري ذنب فعلوه ،فهل هناك من يؤاخذ اهلل  -الذي له ملك السموات

34

Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tha‘labi, al-Kashf
wa al-Bayan ‘an Tafsir al-Qur’an, ed. al-Imam Abi Muhammad bin
‘Ashur (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 2002), 10:48; al-Razi,
al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath
al-‘Arabi, 1420H), 30:660; Abu al-Su’ud al-‘Imadi, Muhammad bin
Muhammad bin Mustafa, Irshad al-‘Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab
al-Karim (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t), 9:42.
35 Salih bin Gharm Allah al-Ghamidi, al-Masa’il al-I‘tizaliyyah fi Tafsir
al-Kashshaf li al-Zamakhshari fi Daw’ ma warada fi Kitab al-Intisaf
li Ibn al-Munayyir (Saudi Arabia: Dar al-Andalus li al-Nashr wa alTawzi‘, 1998), 2:1037.
36 Ibid..
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األرض  -على فعله؟ وهل يضر هذا يف ربوبيته  -تعاىل -؟ أليس اهلل
ِ
ك ِمن ٱللَّ ِه َشيئا إِن أَراد أَن يهلِ َ ِ
ًْ
ٱبن َم َرميَ
ََ ُ
ك ٱملَس َ
يح َ
يقول :قُل فَ َمن َميل ُ َ
َرض ِ ِ
ٱلس َٰم َٰو ِ
ت َوٱأل ِ
َرض َوَما بَينَ ُه َما
َوأ َُّمهۥُ َوَمن ِيف ٱأل ِ َ
مجيعا َوللَّ ِه ُم ُ
لك َّ َ َ
َخيلُ ُق َما يَ َشاءُ َوٱللَّهُ َعلَ َٰى ُك يل َشيء قَ ِدير [املائدة.]١٧ :
آخر ،ال إىل ذا وال إىل ذاك ،أعين أنه ال
غري أين أجد تفسرياً َ
ينتصر القول يف وجوب مراعاة الصالح واألصلح على اهلل – تعاىل -
 ،كذلك غري مركز يف نفي احلكمة والتعليل يف أفعال اهلل – تعاىل ،-
وهو ما نقله ابن عجيبة جبانب أقوال أُخر وأينده ،وهو إ ْن يشعر
بالضعف إال أنه عندي هو األقوى .قال ابن عجيبة يف سبب إغراق
األطفال دون ذنب اقرتفوها" :وقيل :غرقوا معهم كما غرق سائر
تعم ،مث يُبعثون على نياهتم(.")37
احليوانات ،وهو املشهور؛ أل نن املصيبة ُّ
نعم ،قد عمم اهلل املصيبة عليهم ،ولكن ملَ؟ واجلواب :لسبب ارتكابه
املعاصي ،وإصرارهم على الذنوب ،ومتاديهم يف الكفر .وبيان ذلك أن
نيب اهلل نوح –عليه السالم  -قد دعا قومه إىل عبادة اهلل بشىت
األساليب غضون ألف سنة إال مخسّي عاما ،فلم جيد منهم استجابة
بل زادوا يف العن اد والضالل ،وطلب وا من نوح  -عليه السالم  -إيقاع
رت ِج ََٰدلَنَا فَأتِنَا ِمبَا
وح قَد ََٰج َدلتَ نَا فَأَكثَ َ
العذاب هبم ،قائلّي :قَالُواْ يََٰنُ ُ
تَعِدنَا إِن ُكنت ِمن ََّٰ ِ ِ
ّي [هود ،]٣٢:فيشكو حال قومه إىل ربه،
ُ
ٱلصدق َ
َ َ
Ibn ‘Ajibah Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin al-Mahdi alHasani, Al-Bahr al-Madid fi Tafsir al-Qur’an al-Majid, ed. Ahmad
‘Abd Allah al-Qurashi Raslan, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah, 2002), 7:151.
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ودعا عليهم ،فأهلك اجليل مجيعا؛ رجاله ،ونساؤه ،وأطفاله.
وقد أخلد اهلل – تعاىل – القصة يف حمكم التنزيل ،وأورد هنا
بعض من قوله – تعاىل  -فيها :قَ َ
ال نُوح َّر ي
ص ِوين َوٱتَّبَ ُعواْ
َّهم َع َ
ب إِن ُ
َمن َّمل يَِزدهُ َمالُهۥُ َوَولَ ُدهۥُٓ إَِّال َخ َسارا َوَم َكُرواْ َمكرا ُكبَّارا َوقَالُواْ َال تَ َذ ُر َّن
ِ
َضلُّواْ
وث َويَ ُع َ
ءَاهلتَ ُكم َوَال تَ َذ ُر َّن َوندا َوَال ُس َواعا َوَال يَغُ َ
وق َونَسرا َوقَد أ َ
َكثِريا وَال تَ ِزِد ٱل َٰظَّلِ ِمّي إَِّال ض َٰلَال يممَّا خ ِطيََٰتِ ِهم أُغ ِرقُواْ فَأ ِ
ُدخلُواْ نَارا فَلَم
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ب َال تَ َذر َعلَى ٱأل ِ
َرض م َن
َنصارا َوقَ َ
ال نُوح َّر ي
َجي ُدواْ َهلُم يمن ُدون ٱلله أ َ
ضلُّواْ ِعباد َك وَال يلِدو إَِّال فَ ِ
َٰ ِ
َّك إِن تَ َذرهم ي ِ
اجرا َكفَّارا
ين َديَّ ًارا إِن َ
َ َ َ َ ُْ
ُ ُ
ٱل َكف ِر َ
ب ِ
ؤمنِّي وٱمل ِ
ؤمنا ولِلم ِ
ي ولِمن دخل ب ِييت م ِ
ؤمَٰنَ ِ
ت َوَال
َّر ي
ٱغفر ِِل َولِ ََٰولِ َد َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِ َٰ ِ ِ
ّي إَِّال تَبَ َارا [نوح.]٢٨ – ٢١ :
تَ ِزد ٱلظَّلم َ
فاآليات إذاً حتكي عن سنة اهلل يف الظاملّي والكفار؛ فإن اهلل
ميلي هلم ويستدرجهم من حيث ال يعلمون ،ويرسل الرسل مبشرين
ومنذرين إىل أقوامهم مث يأخذهم أخذ عزيز مقتدر مبختلف أنواع
العقاب والعذاب ،وبالطوفان كما حدث مع قوم نوح؛ ذلك أن األرض
أي
شر بلغ الذروة ،والذي انتهى إليه القوم يف ن
حتتاج إىل تطهري من ن
زمان كان ،وأحيانا ال يصلح أي عالج آخر غري تبديل جيل صعد قمة
الظلم ،بالذي يرجى منه التسليم واللجوء إىل اهلل – تعاىل .-
وال إشكال يف إهالك األطفال األبرياء مع اآلباء واألمهات
أصحاب الكفر والكربياء ،آلن املصيبة إن نزلت عمت ،لقول اهلل –
ص َّ َّ ِ
ِ
ِ
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُكم َخ َّ
اصةۖ َوٱعلَ ُمواْ
تعاىل َ :-وٱتَّ ُقواْ فتنَة َّال تُ َ
يَب ٱلذ َ
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ِ
يد ٱلعِ َق ِ
أ َّ
اد
َن ٱللَّهَ َشد ُ
اب [األنفال ،]٢٥ :وقال –تعاىل :-ظَ َهَر ٱل َف َس ُ
َيدي ٱلن ِ ِ ِ
ِيف ٱلب ير وٱلبح ِر ِمبا َكسبت أ ِ
عض ٱلَّ ِذي َع ِملُواْ
َّاس ليُذي َق ُهم بَ َ
َ َ َ َ ََ
ِ
ول اهلل صلى اهلل
ال َر ُس ُ
لَ َعلَّ ُهم يَ ِرج ُعو َن [الروم .]٤١ :ويف احلديث :قَ َ
ش الْ َك ْعبَةَ فَِإ َذا َكانُوا بِبَ ْي َداءَ ِم َن األ َْر ِ
ف
ض خيُْ َس ُ
عليه وسلم  :يَ ْغُزو َجْي ٌ
ِِ ِ ِ
ول اهللِ َكيف خيُْسف بِأ ََّوهلِِم و ِ
آخ ِرِه ْم
ت يَا َر ُس َ
بِأ ََّوهل ْم َوآخ ِره ْم قَالَ ْ
ْ َ َ ُ
ت قُ ْل ُ
َْ
ال خيُْسف بِأ ََّوهلِِم و ِ
وفِي ِهم أَسواقُهم ،ومن لَي ِ
آخ ِرِه ْم ُمثَّ يُْب َعثُو َن
س مْن ُه ْم قَ َ َ ُ
َْ
َ ْ ْ َ ُ ْ ََ ْ ْ َ
َعلَى نِيَّاهتِِم(.)38
وأختم بكالم الغامدي يف هذا ،فإنه يقول" :فالعقوبة إذاً تقع
على اإلنسان إما بظلمه وعدوانه ،وإما جبريرة غريه عليه إن هو نفرط
وأمهل ما أوجب اهلل عليه ،واهلل – سبحانه وتعاىل  -أعلم باملستحقّي
لذلك من عباده ،وله يف ذلك احلكمة البالغة ،واملشيئة النافذة ،وال
ينازعه يف ذلك إال مطموس البصر والبصرية(.")39
ك لِلم َٰلَئِ َك ِة إِ يين ج ِ
اعل
كما جاء يف تفسريه آليةَ :وإِذ قَ َ
َ
ال َربُّ َ َ
ِ
َرض خلِي َفةۖ قَالُواْ أ ََجتعل فِيها من ي ِ ِ
فس ُد ف َيها َويَسف ُ
ِيف ٱأل ِ َ
ك ٱلد َ
َُ َ َ ُ
يماءَ
ِ ِ
ال إِ يين أَعلَ ُم َما َال تَعلَ ُمو َن [البقرة:
كۖ قَ َ
يس لَ َ
َوَحن ُن نُ َسبي ُح حبَمد َك َونُ َقد ُ
 ،]٣٠فهو يقول" :أي أعلم من املصاحل يف ذلك ما هو خفى عليكم.
فإن قلت :هال بّي هلم تلك املصاحل؟ قلت :كفى العباد أن يعلموا أن
أفعال اهلل كلها حسنة وحكمة ،وإن خفى عليهم وجه احلسن
Abu al-Hasan ‘Ali ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik ibn Battal, Sharh
Sahih al-Bukhari li Ibn Battal, ed. Abu Tamim Yasir bin Ibrahim, 2nd
ed. (Saudi Arabia: Maktabah al-Rushd, 2003), 6:246.
39 Al-Ghamidi, al-Masa’il al-I‘tizaliyyah 2:1039.
38
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واحلكمة(.")40
ٍ
َّ ِ
َحس َن ُك َّل َشيء َخلَ َقهۥُ
كما قال يف تفسريه آلية :ٱلذي أ َ
ٍ
حسنه ،ألنه ما من شيء خلقه إال
َحس َن ُك َّل َشيء  :ن
[السجدة ،]٧ :أ َ
وهو مرتب على ما اقتضته احلكمة وأوجبته املصلحة( ،)41كما ذكر يف
تفسريه لقوله تعاىلَ :ال يُ ْسأ َُل َع َّما يَ ْف َع ُل َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن[ األنبياء،]٢٣ :
أنه إذا كانت عادة امللوك واجلبابرة أن ال يسأهلم أحد عن أفعاهلم فاألوىل
أن ال يسأل رب األرباب عن أفعاله ألن ما يفعله كله بدواعي
احلكمة(.")42
كذلك فإن مشيئة اهلل تابعة للحكمة ،وما توجبه املصلحة
خمشري بعض اآليات من مثلَٰ :يَأَيُّ َها
يفسر ن
الز ن
كما يرى املعتزلة ،وكما ن
َّ ِ
َّ ِ
ين ِمن قَبلِ ُكم لَ َعلَّ ُكم تَتَّ ُقو َن
َّاس ٱعبُ ُدواْ َربَّ ُك ُم ٱلذي َخلَ َق ُكم َوٱلذ َ
ٱلن ُ
[البقرة ،]٢١ :وهو يرى أن اهلدى واجب على اهلل يف تفسريه لآليات
اليت تضمنت معىن احلكمة.
ويف قوله تعاىل :قَ َ ِ
ك
َقع َد َّن َهلُم ِص ََٰرطَ َ
َغويتَِين َأل ُ
ال فَب َما أ َ
ِ
خمشري مذهب املعتزلة يف أن اهلل
يم [األعراف ،]١٦ :ذهب ن
الز ن
ٱملُستَق َ
جيب عليه مراعاة األصلح لعباده ،كذلك يف تفسريه لقوله سبحانه:
ف ٱللَّهُ قُلُوبَ ُهم [التوبة ..." ،]١٢٧ :دعاء عليهم باخلذالن
صَر َ
َ
()43
ويصرف قلوهبم عما يف قلوب أهل اإلميان من االنشراح " ،ففي قوله
40

Ibid., 1:154.
Ibid., 3:508.
42 Ibid., 3:111.
43 Ibid., 2:310.
41
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يؤول ظاهرة اآلية،
يقرر ن
خمشري قاعدة الصالح واألصلح عندما ن
الز ن
هذا ن
ويفسرها بناءً على هذه القاعدة ،كما نأول قوله تعاىلَ :وأ َّ
َن َعلَ ِيه ٱلنَّشأَةَ
ن
ِ
ُخر َٰى [النجم ،]٤٧ :بقوله" :وقالَ :علَيه ألهنا واجبة عليه يف احلكمة
ٱأل َ
()44
فأوهلا بناءً على مراعاة مصاحل
ليجازي على اإلحسان واإلساءة " ،ن
وعلى ما جاء عليه مذهبه.
فسر آيات
ومع كل هذا فإن اإلمام ن
الز ن
خمشري  -رمحه اهلل  -ن
القرآن الكرمي على ضروب من البيان ،واملعاين ،والبديع ،وإن امتأل
يفسر بعض اآليات تفسرياً
تفسريه ببيان مذهبه االعتزاِل إال أنه كان ن
صحيحاً مقنعاً إن هو ابتعد عن االعتزاالت الظاهرة واخلفينة فيها عند
تفسريها .وما ذاك اال نتيجة معتقده االعتزاِل واميانه املطلق بالعقل،
احلق يف أن نقول إن يف تفسريه لبعض اآليات ما هو إتيان
ولنا ن
بالصحيح وبالسقيم.
ِ
عض ُكم
َّل ٱللَّهُ بِهۦ بَ َ
ففي تفسريه لقوله تعاىلَ :وَال تَتَ َمنَّواْ َما فَض َ
خمشري" :ألن ذلك التفضيل قسمة
َعلَ َٰى بَعض [النساء ،]٣٢ :يقول ن
الز ن
من اهلل صادرة عن حكمة وتدبري وعلم بأحوال العباد ،ومبا يصلح
زق لِعِب ِادهۦِ
املقسوم له من بسط يف الرزق أو قبضَ :ولَو بَ َس َط ٱللَّهُ ٱلير َ َ
لَبَ غَواْ ِيف ٱأل ِ
َرض [الشورى ،]٢٧ :فعلى كل أحد أن يرضى مبا قسم
له علما بأن ما قسم له هو مصلحته ،ولو كان خالفه لكان مفسدة
له.")45( ...
Ibid., 4:429.
Ibid., 1:535.
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األول يف أن ذلك قسمة من اهلل  -تعاىل  -صادرة
فبقوله ن
عن حكمة وتدبري وعلم بأحوال العبيد ،كالم وتفسري صحيح ،إال ما
أتى بعد ذلك فهو بسبب اعتقاده بأن احلكمة هي وجوب رعاية
املصلحة عقالً ،فلو خال تفسريه من هذا االعتزال ،ومن مهامجته ألهل
السننة ملا جاء تفسريه إال موافقاً هلم على ما فيه من نفع يف اللغة والنحو
ن ن
َّ
سفي استعان به يف تفسريه.
جعله حمط أنظار العلماء ،حىت أن اإلمام النن ن
مخشري
الز
سفي مع المقارنة بينه وبين ّ
ّ
الصالح واألصلح عند النّ ّ
السننة واجلماعة
سفي  -رمحه اهلل  -من أهل ن
ملنا أن كان اإلمام النن ن
يتطرق
السننة واجلماعة ،فلم ن
ماتريدي العقيدة ،مل يقل إال ما قال أهل ن
الضرورة من أجل
يف تفسريه إىل مسائل االعتزال مجيعها إال ما فرضته ن
الرد على أصحاب املبادئ املنحرفة واإلشارة إىل من خالف أصل
العقيدة وقواعد الدين.
فهو مع من قال بأن رعاية األصلح ليست بواجبة على اهلل
سبحانه ،فهو ال يقول ما قالت املعتزلة بفعل اهلل األصلح لعباده يف
الدين ومل يقل بوجوب الصالح هلم كذلك عند تفسريه لبعض اآليات
اليت احتج هبا املخالفون فنراه يقول يف تفسري آيةَ :ال يُ ْسأ َُل َع َّما يَ ْف َع ُل
َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن[األنبياء" ،]٢٣ :ألنه املالك على احلقيقة ،...وفعله
()46
خمشري" :من أن ما يفعله كله
صواب كله " ،يف حّي يقول ن
الز ن
Abu al-Barakat ‘Abd Allah bin Ahmad bin Mahmud al-Nasafi, Tafsir
al-Nasafi Madarik al-Tanzil wa Haqa’iq al-Ta’wil, ed. Yusuf ‘Ali
Budaywi (Beirut: Dar al-Kalim al-Tayyib, 1998), 2:399.
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مفعول بدواعي احلكمة وال جيوز عليه فعل اخلطأ والقبائح( .")47ويقول
سفيَ :وُه ْم يُ ْسأَلُو َن " ،ألهنم مملوكون خطاؤون( ،")48بينما يقول
النن ن
خمشري" :أي :هم مملوكون مستعبدون خطاؤون ،فما خلقهم بأن
ن
الز ن
()49
يقال هلم :مل فعلتم؟ يف كل شيء فعلوه ".
َّ ِ
ين نَ ُسواْ ٱللَّهَ
سفي لقوله تعاىلَ :وَال تَ ُكونُواْ َكٱلذ َ
ويف تفسري النن ن
َنسَٰى ُهم أَن ُف َس ُهم [احلشر ،]١٩ :يقول" :فرتكهم من ذكره بالرمحة
فَأ َ
()50
خمشري فيقول" :نسوا حقه ،فجعلهم ناسّي حق
والتوفيق " .أما ن
الز ن
()51
خمشري
أنفسهم باخلذالن ،حىت مل يسعوا هلا مبا ينفعهم عنده " .ن
فالز ن
يف تفسري هذا ال يقول باملعىن الذي دل عليه ظاهر اآلية ،بأن العقاب
فسره مبعىن اخلذالن ،حىت ال يتعارض
فعل من اهلل عاقبهم عليه بل ن
سفي خيتصر كالمه
تفسريه مع قاعدة الصالح واألصلح بينما أرى النن ن
بأنه عقاب هلم من اهلل نتيجة تركهم لذكر اهلل ،وما أمر به.
ِ َٰ ِ ِ
ّي إَِّال تَبَ َارۖا [نوح،]٢٨ :
ويف قوله تعاىلَ :وَال تَ ِزد ٱلظَّلم َ
اختلف يف صبياهنم حّي
سفي" :أي :هالكاً فاهلكو ،...و ُ
قال النن ن
أغرقوا؛ فقيل :أعقم اهلل أرحام نسائهم قبل الطوفان بأربعّي سنة ،فلم
يكن معهم صيب حّي أغرقوا .وقيل :علم اهلل براءهتم فأهلكوا بغري
()52
خمشري فقد بيناه يف كالمنا عن
عذاب ،واهلل أعلم"  .أما قول ن
الز ن
47

Al-Zamakhshari, al-Kashshaf, 3:110.
Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, 2:399.
49 Al-Zamakhshari, al-Kashshaf, 3:111-112.
50 Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, 3:463.
51 Al-Zamakhshari, al-Kashshaf, 4:508.
52 Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, 3:547.
48
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الصالح واألصلح عنده.
ويقول الننسفي يف تفسريه :ٱللَّه يستَه ِز ُ ِِ
ُّهم ِيف
ئ هبم َوميَُد ُ
ُ َ
ن
ِِ
فسمي
ائهم
ز
استه
على
يهم
ز
جيا
"أي:
]،
١٥
[البقرة:
عم ُهو َن
ن
طُغيََٰنهم يَ َ
جزاء االستهزاء بامسه ،....وهذا ألن االستهزاء ال جيوز على اهلل -
تعاىل  -من حيث احلقيقة ،ألنه من باب العبث وتعاىل عنه ،...قال
الزجاج وهو الوجه املختار ،ومي ندهم :أيُ :مي ِهلهم(.")53
ن
خمشري بأنه من فعل الشياطّي ال
فسره ن
الز ن
فاإلمداد ليس كما ن
من فعل اهلل ،وإمنا قال ذلك بناءً على قول األصلح يف اعتقاده وبوجوب
حجة على املعتزلة يف مسألة
فعل األصلح للعبد على اهلل ،ويف هذه اآلية ن
سفي.
األصلح كما جاء يف تفسري النن ن
كما قال يف قوله تعاىلَ :ختَ َم ٱللَّهُ َعلَ َٰى قُلُوهبِِم َو َعلَ َٰى َمسعِ ِهم
َبص ِرِهم ِغ ََٰش َوة [البقرة ،]٧ :أخذاً عن الزجاج" :اخلتم :التغطية،
َو َعلَ َٰى أ ََٰ
وقال ابن عباس :طبع اهلل على قلوهبم ،فال يعقلون اخلري( ،)54لكن
املعتزلة تقول هو إعالم حمض على القلوب مبا يظن املالئكة أهنم كفار
فيلعنوهنم ،وال يدعون هلم خبري .وقال بعضهم إن إسناد اخلتم إىل اهلل
 تعاىل  -جماز ،واخلتم يف احلقيقة الكافر ،إال أنه  -تعاىل  -ملا كانهو الذي أقدره وأمكنه أسند إليه اخلتم ،كما يسند الفعل إىل السبب،
َبص ِرِهم ِغ ََٰش َوة :البصر :نور العّي والغشاوة :الغطاء ،فهو يقول
َو َعلَ َٰى أ ََٰ
حجة لنا على املعتزلة يف األصلح ،فإنه  -تعاىل
يف آخر تفسريه :واآلية ن
Ibid., 1:53.
Ibid., 1:45.
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 أخرب أنه ختم على قلوهبم ،والشك أن ترك اخلتم أصلح هلم(.")55خمشري يقول " :فإن قلت :فلم أسند اخلتم إىل
بينما أرى ن
الز ن
التوصل إليه
اهلل تعاىل ،وإسناده إليه ن
يدل على املنع من قبول ن
احلق و ن
بطرقه وهو قبيح واهلل  -تعاىل  -عن فعل القبيح ،)56( ...إىل آخر
خمشري يف تفسريه
سفي خيالف ن
الز ن
كالمه .ففي هذا االعتزال ما جعل النن ن
السننة واجلماعة.
هلذه اآلية مبينناً الذي عليه أهل ن
ويف قوله تعاىل :ولَ َوال دفع ٱللَّ ِه ٱلنَّاس بعضهم بِبعض لََّفس َد ِ
ت
َ َ َُ َ
َ َُ
َ
َٰ ِ
ضل علَى َٰ ِ
ّي [البقرة ،]٢٥١ :يقول اإلمام
ٱلعلَم َ
ٱأل ُ
َرض َولَك َّن ٱللَّهَ ذُو فَ ٍ َ َ
ويكف
سفي :أي :ولوال أن اهلل  -تعاىل  -يدفع بعض الناس ببعض
ن
النن ن
هبم فسادهم لغلب املفسدون ،وفسدت األرض وبطلت منافعها من
احلرث والنسل ،أو ولوال أن اهلل  -تعاىل  -ينصر املسلمّي على الكافرين
لفسدت األرض بغلبة الكفار ،وقتل األبرار ،وختريب البالد ،وتعذيب
َٰ ِ
ضل علَى َٰ ِ
ّي بإزالة الفساد عنهم .وهو
ٱلعلَم َ
العباد ،ف َولَك َّن ٱللَّهَ ذُو فَ ٍ َ َ
دليل على املعتزلة يف مسألة األصلح(.")57
خمشري هلذه اآلية
سفي و ن
الز ن
وأنا ال أرى اختالفاً بّي تفسري النن ن
خمشري" :لغلب املفسدون وفسدت األرض وبطلت
إال يف قول ن
الز ن
منافعها وتعطلت مصاحلها من احلرث والنسل وسائر ما يعمر
()58
احلق يف قوله ،وهو دليل على
سفي ن
األرض " ،وإن كان يف قول النن ن
55

Ibid., 1:45-46
Al-Zamakhshari, al-Kashshaf, 1:89-90.
57 Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, 1:207.
58 Al-Zamakhshari, al-Kashshaf, 1:324.
56
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املعتزلة يف مسألة األصلح بناءً على املعىن الذي محلته هذه اآلية.
ويف آية :وَال َحيس َّ َّ ِ
ين َك َفُرواْ أََّمنَا ُمنلِي َهلُم َخري يألَن ُف ِس ِهم
َ ََ
َب ٱلذ َ
إَِّمنَا ُمنلِي َهلُم لِيَ َزد ُادواْ إِمثا َوَهلُم َع َذاب ُّم ِهّي [آل عمران ،]١٧٨ :يقول
سفي " :والتقدير وال حيسَب الذين كفروا إمالءنا خرياً ألنفسهم،
النن ن
وفيمن قرأ بالتاء نصب ،أي :وال حتسَب أن ما منلي للكافرين خري هلم
ألنفسهم ،...واإلمالء هلم :إمهاهلم وإطالة عمرهم ،إَِّمنَا ُمنلِي َهلُم
لِيَ َزد ُادواْ إِمثاۖ مجلة مستأنفة تعليل للجملة قبلها ،كانه قيل :ما باهلم ال
ِ
ِ
حجة
حيسبون اإلمالء خري هلم؟ فقيل :إَِّمنَا ُمنلي َهلُم ليَ َز ُادواْ إِمثاۖ ،واآلية ن
لنا على املعتزلة يف مسأليت األصلح ،وإرادة املعاصي(.)59
خمشري يقول :إن من قرأ أيضاً بالياء رفع..
ويف تفسري ن
الز ن
واإلمالء هلم :ختليتهم وشاهنم" مث يقول" :فإن قلت :كيف جاز أن
يكون ازدياد اإلمث غرضاً اهلل  -تعاىل  -يف إمالئه هلم ؟ قلت :هو علة
اإلمالء وما كل علة بغرض ..فازدياد اإلمث ُجعل علة اإلمهال وسبباً
فيه ،فان قلت :كيف يكون ازدياد اإلمث علة لإلمالء كما كان العجز
علة للقعود عن احلرب؟ قلت :ملا كان يف علم اهلل احمليط بكل شيء
أهنم مزدادون إمثاً ،فكان اإلمالء وقع من أجله وبسببه على طريق
اجملاز(.)60
خمشري يف قوله فان قلت :كيف جاز أن يكون االمث
فكالم ن
الز ن
غرضاً هلل  -تعاىل  -يف إمالئه هلم؟ كالم حبسب معتقده يف فهم اإلرادة
Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, 1:314.
Al-Zamakhshari, al-Kashshaf, 1:443-444.
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واملشيئة ،فمعتقده أن اإلمث الواقع منهم ليس مراداً هلل  -تعاىل  -ألن
اإلرادة عندهم مرادفة للمحبة والرضا ،فهو ال يريد إال ما أحبه ورضيه.
مث إنه أوجب عليه ما اعتقده أنه األصلح لعباده ،فاآلية ال يريدها اهلل
خمشري ،فاإلرادة يف معتقده
فسر ن
الز ن
ألهنا غري حمبوبة عنده وال يرضيه كما ن
سفي حيث أهنا عنده ال تستلزم احملبة
ليست كما هي عند اإلمام النن ن
الرضا ،وعند السلفية اإلرادة تنقسم إىل قسمّي :إرادة كونية قدرية،
وأخرى دينية شرعية ،فاألوىل ليست مسلتزمة للمحبة والرضا ،والثانية
حسب اإلرادة
متضمنة لذلك .فاإلمالء بناءً على هذا التقسيم وقع َ
الكونية القدرية ومقتضى احلكمة من اهلل .فاهلل سبحانه طلب منهم
أحب ذلك فيهم لكنهم مل يستجيبوا فعاقبهم اهلل بضرهبم عن
اإلميان و َّ
احلق واإلمالء هلم يف الباطل ،فوقع هبم ما سبق يف علم اهلل(.)61
ن
سفي خيالف املعتزلة قوهلم،
وعلى هذا الفهم رأيت اإلمام النن ن
السننة على املعتزلة يف مسأليت األصلح وإرادة
واآلية ن
حجة ألهل ن
رهم ِيف َغمرِهتِم َح َّ َٰىت ِح ٍ
ّي
املعاصي .لذلك جاء تفسريه آلية :فَ َذ ُ
َ
أ ََحيسبو َن أََّمنَا ُمنِدُّهم بِِهۦ ِمن َّمال وبنِّي نُسا ِرع َهلم ِيف ٱخل َٰري ِ
ت بَل َّال
ََ َ َ ُ ُ
ُ
َُ
ََ
شعُرو َن [املؤمنون ،]٥٦ - ٥٤ :مشاهباً لآلية السابقة يف معىن
يَ ُ
اإلمداد ،فهو يقول" :واملعىن أن هذا اإلمداد ليس إال استدراجاً هلم إىل
املعاصي وهم حيسبونه مسارعة هلم يف اخلريات ومعاجلة بالثواب جزاء
حجة على املعتزلة يف مسألة األصلح
على حسن صنيعهم ،وهذه اآلية ن
Al-Ghamidi, al-Masa’il al-I‘tizaliyyah, 2:299-300.
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ألهنم يقولون إن اهلل ال يفعل بأحد من اخللق إال ما هو أصلح له يف
الدين ،وقد أخرب أن ذلك ليس خبري هلم يف الدين وال أصلح(.")62
مد لِلَّ ِه ٱلَّ ِذي
يم َن ِعلما َوقَ َاال ٱحلَ ُ
ويف آيةَ :ولََقد ءَاتَينَا َد ُاوۥ َد َو ُسلَ ََٰ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
سفي
فَ َّ
ضلَنَا َعلَ َٰى َكثري يمن عبَاده ٱملُؤمن َ
ّي [النمل ،]١٥ :يقول اإلمام النن ن
حجة لنا على املعتزلة يف ترك األصلح ،ألن معىن اآلية :أن اهلل
بأهنا ن
أعطامها طائفة من العلم أو علما سنيًّا غزيراً ،واملراد :علم الدين
واحلكم(.")63
لك ُح َّجتُ نَا
كذلك جاء تفسريه لقوله  -تعاىل  -أيضاًَ :وتِ َ
َٰ ِ ِ
َّشاء إِ َّن ربَّ َ ِ
ِِ
يم َعلِيم
ك َحك ٌ
يم َعلَ َٰى قَومهۦۚ نَرفَ ُع َد َر ََٰجت َّمن ن َ ُ َ
ءَاتَينَ َها إ ََٰبره َ
سفي  -رمحه اهلل  :-فَلَ َّما َج َّن َعلَ ِيه
[األنعام ،]٨٣ :ويقول اإلمام النن ن
ال َال أ ُِح ُّ ِِ
َّ
ّي فَلَ َّما َرءَا
ال ََٰه َذا َرييب فَلَ َّما أَفَ َل قَ َ
يل َرءَا َكوَكبا قَ َ
ب ٱألفل َ
ٱل ُ
ال لَئِن َّمل ي ِ
هدِين َرييب َألَ ُكونَ َّن ِم َن
ال ََٰه َذا َرييب فَلَ َّما أَفَ َل قَ َ
ٱل َق َمَر بَا ِزغا قَ َ
َ
ِ
ال ََٰه َذا َرييب ََٰه َذا أَكبَ ُر فَلَ َّما
َّمس بَا ِز َغة قَ َ
ٱل َقوم ٱلضَّالي َ
ّي فَلَ َّما َرءَا ٱلش َ
أَفَلَت قَ َ ِ
هت َوج ِه َي لِلَّ ِذي فَطََر
ال يَََٰقوم إِ يين بَِريء يممَّا تُش ِرُكو َن إِ يين َو َّج ُ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ال أ َُٰ
وين
َحتَ ُّج ي
ومهۥُۚ قَ َ
ّي َو َح َّ
َرض َحنيفا َوَما أَنَا م َن ٱملُش ِرك َ
ٱلس ََٰم ََٰوت َوٱأل َ
اجهۥُ قَ ُ
ِ
اف َما تُش ِرُكو َن بِِهۦٓ إَِّال أَن يَ َشاءَ َرييب َشيءا
َخ ُ
ِيف ٱللَّه َوقَد َه َد َٰى ِن َوَال أ َ
ٍ ِ
ِ
َشركتُم َوَال
َخ ُ
لما أَفََال تَتَ َذ َّكُرو َن َوَك َ
يف أ َ
َوس َع َرييب ُك َّل َشيء ع ً
اف َما أ َ
َي ٱل َف ِري َق ِ
ّي
َشركتُم بِٱللَّ ِه َما َمل يُنَ يزل بِِهۦ َعلَي ُكم ُسل َٰطَنا فَأ ُّ
َختَافُو َن أَنَّ ُكم أ َ
َّ ِ
أ ِ
ِ
ك
ين ءَ َامنُواْ َوَمل يَلبِ ُسواْ إِميََٰنَ ُهم بِظُل ٍم أ ُْوَٰلَئِ َ
َ
َح ُّق بٱألَم ِن إن ُكنتُم تَعلَ ُمو َن ٱلذ َ
Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, 2:472.
Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, 2:549.
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َمن َوُهم ُّمهتَ ُدو َن [األنعام ،]٨٢ - ٧٦ :وهو بذلك ي نرد على
َهلُ ُم ٱأل ُ
حبسب معتقده يف وجوب وعيد
املعتزلة و ن
الز ن
خمشري الذي ن
فسر اآلية َ
العصاة ،وأنه ال َّ
حظ هلم يف األمن كالكفار ،وجيعل هذه اآلية تقتضي
ختصيص األمر باجلامعّي بّي األمرين :االميان ،والرباءة من املعاصي(،)64
السننة يسليمون ذلك ،ولكنهم يقولون بعدم لزوم كون اخلوف
وأهل ن
الالحق للعصاة هو اخلوف الالحق للكفار ،ألن العصاة من املؤمنّي
إمنا خيافون العذاب املؤقنت ،وهم آمنون من اخللود يف النار ،وأما الكفار
فهم غري آمنّي منها بوجه ما كوهنم خيلدون فيها.
ُ
ِ
ِ
َٰ
ِ
ّي [احلجر:
يف قوله تعاىلَ :ك َذل َ
ك نَسلُ ُكهۥُ ِيف قُلُوب ٱملُج ِرم َ
حجة على املعتزلة يف األصلح ،وخلق األفعال كما يقول اإلمام
 ،]١٢ن
سفي ،فهو يقول يف تفسري اآلية" :أي كما سلكنا الكفر أو االستهزاء
النن ن
األولّي نسلكه أي :الكفر أو االستهزاء يف قلوب اجملرمّي(.")65
يف شيع ن
يك َو َج َعلنَا َعلَ َٰى قُلُوهبِِم أَكِنَّةً أَن
أما يف قوله تعاىلَ :وِم ُنهم َّمن يَستَ ِم ُع إِلَ َ
يف َقهوه وِيف ءا َذاهنِِم وقرا وإِن ي رواْ ُك َّل ءاية َّال ي ِ
ؤمنُواْ ِهبَا [األنعام،]٢٥ :
ََ ُ
َ ُ َُ َ
َ َ ََ
استدل اإلمام
النص على أن اهلل يطبع على قلوب الكفار ،و ن
ن
فدل ن
حجة لنا يف األصلح على املعتزلة( ،")66ألن
سفي باآلية ،فقال" :أهنا ن
النن ن
املعتزلة تقول :إن اهلل ال يفعل إال الصالح واخلري ومسُّوا ذلك عدالً.
سفي ماتريدي اآلراء ،فهو يرى ما
وملنا أن قلت :إن اإلمام النن ن
Al-Ghamidi, al-Masa’il al-I’tizaliyyah, 1:435.
Al-Nasafi, Tafsir al-Nasafi, 2:185.
66 Ibid., 1:497.
64
65
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يراه املاتريدي يف مسألة األصلح ،فاملاتريدي ينقض قول املعتزلة بفعل
خيتص برمحته وبفضله من
اهلل األصلح لعباده يف الدين ،ن
ويبّي أن اهلل ن
يشاء.
الخاتمة
خمشري إىل القول
وأخريا أقول يف قول اإلمامّي :لقد ذهب اإلمام ن
الز ن
بوجوب الصالح على اهلل -تعاىل -وأن احلكمة تقتضي منه سبحانه
رعاية مصلحة عباده بناءً على وجوب ذلك عقالً فاهلل  -تعاىل  -كما
حبسب املصاحل ،ألنه العليم مبا هو
قال ن
خمشري ننزل القران ن
الز ن
منجما َ
فسر اآليات اليت تضمنت هذا املعىن
األصلح لعباده وقد رأيناه كيف ن
بناءً على قاعدة الصالح واألصلح عند املعتزلة.
سفي مل يقل بوجوب رعاية األصلح على
غري أن اإلمام النن ن
خمشري بأن ما يفعله اهلل باقتضاء احلكمة
اهلل ،وإن اتنفق مع اإلمام ن
الز ن
إال أن ذلك ال يكون مبعىن :اخلذالن والتخلية ،ويف تفسريه آلية :إَِّمنَا
ُمنلِي َهلُم لِيَ َزد ُادواْ إِمثا َوَهلُم َع َذاب ُّم ِهّي [آل عمران ،]١٧٨ :ذهب
السننة على املعتزلة يف
سفي إىل القول بأن اآلية ن
حجة ألهل ن
اإلمام النن ن
مسأليت :األصلح ،وإرادة املعاصي.
خمشري كما أسلفت
فهو بذلك خيالف ما ذهب اليه اإلمام ن
الز ن
عند تفسريه هلذه اآلية .والذي أذهب اليه هو أنه إذا ثبتت صحة اقتداره
على كل ما يقبل الوجود ،وعلى عموم تعلق إرادته  -تعاىل  -وانفراده
باالخرتاع ،وعلى وقوع اخلري والشر فيه فهذا دليل على عدم وجوب
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الصالح واألصلح ألنه إذا ثبت وقوع الشر من اهلل باعتبار كونه خالقاً
له ،والشر ليس من األصلح ،وقد وقع منه  -تعاىل  -فيدل وقوعه منه
على عدم وجوب رعاية األصلح اذ لو وجب عليه ذلك ملا وقع غري
األصلح الذي هو الشر.
واحلقيقة إن مسألة الصالح واألصلح وبعدم وجوب فعلهما
على اهلل مسألة تتنفق والعقل عندما قرأت قصة سبب رجوع األشعري
حجة على املعتزلة،
عن االعتزال؛ فظاهر القصة ومعناها يقبلها العقل ن
رد( )67ابن حزم على من يقولون بذلك وإبطاله القول باألصلح
ويف ن
السننة واجلماعة يف إبطال هذه املسألة ،وأن
بالرباهّي ،وموافقته ألهل ن
إعطاء املصلحة ليس بواجب على اهلل ،بل ال يعقل يف حقه الوجوب
ما أراه احلقيقة والصواب.
كما أن شيخ اإلسالم ابن تيمية قبل إيراده لنفس القصة مع
اختالف يسري ،قال :وهلذا نبنهنا على بعض ما يف أقواهلم من التناقض
والفساد الذي ال يكاد ينضبط .واألشعري وغريه من متكلمة أهل
اإلثبات انتدبوا لبيان تناقضهم يف أصوهلم وأوعبوا يف بيان تناقض
أقواهلم(.)68
وهناك اعرتاض آخر قوي على املعتزلة الذين يقول بوجوب
Ibn Hazm, al-Fasl, 3:58.
Taqi al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin Taymiyyah
al-Harrani, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Naqd Kalam alShi‘ah wa al-Qadariyyah, ed. Muhammad Rashad Salim (Saudi
Arabia: Jami‘at al-Imam Muhammad bin Su‘ud al-Islamiyyah, 1986),
3:198.
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رعاية الصالح على اهلل كما أورده اإلمام ابن القيم اجلوزينة ،وهو أن
يوجه إليهم السؤال املتعلق بعلم اهلل  -تعاىل  :-وإذا علم  -سبحانه
 من بعض العبيد أنه ال خيتار اإلسالم ،وأنه ال يكون إال كافراً مفسداًٍ
مصلحة إلبليس
أي
يف األرض ،فأي مصلحة هلذا العبد ىف إجياده؟ و ن
وذريته الكفار يف إجيادهم؟ فإن أجابوا :عرضهم للثواب ،قيل هلم :كيف
يعرضهم ألمر قد يعلم أهنم ال يفعلونه ،وال يقع منهم البتة؟( .)69فهذا
أقروا ،أبطلوا
مفحم ،ألهنم إن أنكروا علم اهلل القدمي كفروا ،وإن َّ
السؤال ٌ
قوهلم بوجوب مراعاة الصالح واألصلح على اهلل لعباده.
وملثل هذه القضينة "قال االمام مالك ،والشافعي ،وأمحد يف
القدري :إن جحد علم اهلل كفر .ولفظ بعضهم :ناظروا القدرية بالعلم؛
أقروا به خصموا ،وإن جحدوه كفروا .وسئل اإلمام أمحد عن
فان ن
القدري هل يكفر؟ فقال :إن جحد العلم كفر .وهذا معىن قول
السلف :ناظروا القدرية بالعلم ،فإن جحدوه كفروا ،وإن أقروا به
ُخصموا(.")70

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Abu ‘Abd Allah Shams al-Din Muhammad
bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa‘d al-Zur’i al-Dimashqi, Tariq alHijratayn wa Bab al-Sa‘adatayn, 3rd. ed. (Cairo: Dar al-Salafiyyah,
1394H), 151.
70 Ahmad bin Ibrahim bin Hamd bin Muhammad bin Hamd bin ‘Abd
Allah, Tawdih al-Maqasid wa Tashih al-Qawa‘id fi Sharh Qasidah
al-Imam Ibn al-Qayyim, ed. Zuhayr al-Shawish, 3rd. ed. (Beirut: alMaktab al-Islami, 1406H), 2:408.
69

288

Syed Mohammad Hilmi, “Al-Salah wa al-Aslah According to al-Mu’tazilah &
al-Maturidiyyah,” Afkar Vol. 21 Issue 2 (2019): 257-292

References
‘Abd al-‘Aziz Haji. Tafsir Ayat al-‘Aqidah. Cairo: Dar alSabuni, 2003.
Al-Maghribi. ‘Ali ‘Abd al-Fattah. Imam Ahl al-Sunnah Abu
Mansur al-Maturidi wa Ara’uh al-Kalamiyyah. Cairo:
Maktabah Wahbah, 2009.
Abu al-Mu‘in, Maymun al-Nasafi al-Maturidi. Tabsirah alAdillah fi Usul al-Din, ed. Muhammad al-Anwar Hamid
‘Isa. Cairo: Al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turath,
2011.
Abu al-Su‘ud al-‘Imadi, Muhammad bin Muhammad bin
Mustafa. Irshad al-‘Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab
al-Karim. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.
Ahmad bin Ibrahim bin Hamd bin Muhammad bin Hamd
bin ‘Abd Allah. Tawdih al-Maqasid wa Tashih alQawa‘id fi Sharh Qasidah al-Imam Ibn al-Qayyim, ed.
Zuhayr al-Shawish, 3rd ed. Beirut: al-Maktab al-Islami,
1406H.
Al-Bayjuri, Burhan al-Din Ibrahim. Hashiyah al-Imam alBayjuri ‘ala Jawharah al-Tawhid, ed. ‘Ali Jumu‘ah
Muhammad al-Shafi‘i. 4th ed. Damascus: Dar al-Salam
li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘ wa al-Tarjamah,
2008.
Al-Fayruzabadi, Majd al-Din Abu Tahir Muhamamd bin
Ya‘qub. Al-Qamus al-Muhit. ed. Muhammad Na’im. 8th
ed. Beirut: Mu’assasah al-Risalah li al-Taba‘ah wa alNashr wa al-Tawzi‘, 2005.
Al-Ghamidi, Salih bin Gharm Allah. Al-Masa’il alI‘tizaliyyah fi Tafsir al-Kashshaf li al-Zamakhshari fi
Daw’ ma warada fi Kitab al-Intisaf li Ibn al-Munayyir.
Saudi Arabia: Dar al-Andalus li al-Nashr wa al-Tawzi‘,
1998.
Hasan al-Shafi’i. Al-Amidi wa Ara’uh al-Kalamiyyah.
Cairo: Dar al-Salam, 1998.
Ibn ‘Ajibah, Abu al-‘Abbas Ahmad bin Muhammad bin alMahdi al-Hasani. Al-Bahr al-Madid fi
Tafsir
al-

289

Syed Mohammad Hilmi, “Al-Salah wa al-Aslah According to al-Mu’tazilah &
al-Maturidiyyah,” Afkar Vol. 21 Issue 2 (2019): 257-292

Qur’an al-Majid. ed. Ahmad ‘Abd Allah al-Qurashi
Ruslan. Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2002.
Ibn Battal, Abu al-Hasan ‘Ali bin Khalaf bin ‘Abd alMalik. Sharh Sahih al-Bukhari li Ibn Battal, ed. Abu
Tamim Yasir bin Ibrahim. Cet. ke-2. Saudi Arabia:
Maktabah al-Rushd, 2003.
Ibn Hazm, Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa‘id alZahiri. Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal.
Cairo: Maktabah al-Khanji, t.t.
Ibn Manzur al-Ansari, Muhammad bin Mukarram bin ‘Ali.
Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Sadir, 1414H.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Abu ‘Abd Allah Shams al-Din
Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa‘d al-Zur‘i
al-Dimashqi. Tariq al-Hijratayn wa Bab al-Sa‘adatayn.
Cet. ke-3. Cairo: Dar al-Salafiyyah, 1394H.
Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin
‘Abd al-Halim bin Taymiyyah al-Harrani. Minhaj alSunnah al-Nabawiyyah fi Naqd Kalam al-Shi‘ah wa alQadariyyah, ed. Muhammad Rashad Salim. Saudi
Arabia: Jami‘at al-Imam Muhammad bin Su‘ud alIslamiyyah, 1986.
Ibrahim Anis et. al. Al-Mu‘jam al-Wasit. Cairo: Maktabah
al-Shuruq al-Dawliyyah, 2004.
Al-Laqani al-Maliki, Burhan al-Din Ibrahim. Hidayah alMurid li Jawharah al-Tawhid. ed. Marwan Husayn
‘Abd al-Salihin al-Bajawi. Cairo: Dar al-Basa’ir, 2009.
Al-Maturidi, Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin
Mahmud. Ta’wilat Ahl al-Sunnah
Tafsir
alMaturidi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
Al-Nasafi, Abu al-Barakat ‘Abd Allah bin Ahmad bin
Mahmud. Tafsir al-Nasafi Madarik al-Tanzil wa
Haqa’iq al-Ta’wil, ed. Yusuf ‘Ali Budaywi. Beirut: Dar
al-Kalim al-Tayyib, 1998.

290

Syed Mohammad Hilmi, “Al-Salah wa al-Aslah According to al-Mu’tazilah &
al-Maturidiyyah,” Afkar Vol. 21 Issue 2 (2019): 257-292

Al-Qadi ‘Abd al-Jabbar bin Ahmad bin ‘Abd al-Jabbar alHamdhani. Sharh al-Usul al- Khamsah, ed. ‘Abd alKarim ‘Uthman. Cairo: Maktabah Wahbah, 1996.
Al-Qadi ‘Abd al-Jabbar. Al-Munyah wa al-Amal, ed. Sami
Nashshar dan ‘Isam al-Din Muhammad. Iskandariah:
Dar al-Matbu’at al-Jami’iyyah, 1972.
Al-Razi. Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghayb. Beirut:
Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1420H.
Al-Shahrastani, Muhammad bin ‘Abd al-Karim bin Abi
Bakr Ahmad. Al-Milal wa al-Nihal, ed. Muhammad
Sayyid Kilani. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1404H.
Al-Shahrastani. Nihayah al-Iqdam fi ‘Ilm al-Kalam, ed.
Alfred Guillaume. n.p, n.d.
Al-Tha’labi, Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad bin
Ibrahim. Al-Kashf wa al-Bayan ‘an Tafsir al-Qur’an,
ed. al-Imam Abi Muhammad bin ‘Ashur. Beirut: Dar
Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 2002.
Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Mahmud bin ‘Umar. AlKashshaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil
fi Wujuh al-Ta’wil. ed. ‘Abd al-Razzaq al-Mahdi.
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1407H.

291

Syed Mohammad Hilmi, “Al-Salah wa al-Aslah According to al-Mu’tazilah &
al-Maturidiyyah,” Afkar Vol. 21 Issue 2 (2019): 257-292

292

