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 نفي تهمة التفويض عن االمام املوفق ابن قدامة

شكل من كالم االئمة
ُ
  .مع ضوابط مهمة يف فهم ما است

  
  متيم بن عبد العزيز القاضي: بقلم

  
الكيـف عنـد قـراءة     هل من ضابط يعني على التفريق بني تفويض املعىن، وتفويض: نص السؤال

  كالم حمتمل هلما ملن مل يتم االحاطة مبنهجه
كيف يل أن أفرق بني من يفوض الكيف، وبني من يفوض املعـىن عنـدما أقـف علـى كـالم      : أي

الحد العلماء يفوض فيه بعبارات واسعة حمتملة لكال الوجهني، وأصل االشكال أنين وقفت على كالم 
  .ملعة االعتقاد، ويزعم أنه تفويض للمعاين؟لبعض االخوة ينتقد فيه عبارة يف 

  :اجلواب
احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم االنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على نبيـه االكـرم، حممـد    

  .وعلى آله وصحبه وسلم
ومــا :"أمــا بعــد، فالعبــارة الــيت متــت االشــارة إليهــا، هــي قــول املوفــق ابــن قدامــة يف ملعــة االعتقــاد   

  " وجب إثباته لفظاً وترك التعرض ملعناه -]أي من نصوص الصفات[-ك أشكل من ذل
حيث فهم منها البعض نصرة مذهب التفويض املبتدع، كمـا فهمـوا ذلـك مـن عبـارات مشـاة       

  .لبعض السلف، قد ساق املوفق بعضها يف كتابه هذا ويف غريه
م موافـق ملـذهب أهـل    فهل يفهم من هذه العبارة وحنوهـا ممـا مـرد عـن بعـض السـلف أن مذهبـه       

  التفويض؟
  :اجلواب عن ذلك مبقامات تجمل مبا يلي
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إن ورود االشــكال يف كــالم عــامل مــا أمــر دارج ومشــتهر، ســواء كــان ذلــك يف حــق مــن تقــدم   
هللا علــيهم، وامتــداداً الئمــة االســالم عــرب القــرون، وحــىت أزمنتنــا  منــهم، ابتــداًء بأئمــة الصــحابة رضــوان ا

إنه كلما تأخر الـزمن، كثـرت تلـك االستشـكاالت يف الوسـط العلمـي، وتـراكم        : املتأخرة، بل رمبا قيل
  .طرحها يف حماضن العلم وأكادمييات التعليم، وزاد تسليط الضوء عليها من قبل الباحثني

والتعـارض قـد تكلـم عليـه العلمـاء يف نصـوص الـوحيني، فصـنفت          بل إن ورود موهمِ االشـكالِ 
ــة يف مشــارا،           ــه الرســائل واالطروحــات اجلامعيــة املختلف ــة، وســجلت في ــب يف أزمــان متقدم ــه الكت في

  .وسالمتها
ــا           ومــا اســتخدمه العلمــاء مــن الســبل والطــرق يف حــل مــوهم التعــارض بــني النصــوص وحــل م

فيمـــا ورد مـــن مـــوهم للتعـــارض يف كـــالم   -يف اجلملـــة-استشـــكل منـــها فـــإن اســـتعماهلا وارد ومقـــول  
العلماء، أو ما استشكل وانبهم من مرادام فيها، وذلك من مثل محل املطلق من كالمهم علـى املقيـد،   

ــنص والظــاهر،         والعــام علــ  ــى ال ــي، واحملتمــل واملشــترك عل ــى الواضــح اجلل ــهم اخلفــي عل ى اخلــاص، واملب
وكاعتبار عادة كل عـامل وطريقتـه العامـة يف فهـم كالمـه، وإعمـال املصـطلحات الـيت اسـتعملها باملعـاين           

  . اليت يعلم أنه قصدها
أن مـا   -العلمـاء مقام ما استشكل من النصوص، وما استشكل من كالم –والفرق بني املقامني 

إىل  -حبـالٍ –يف النصوص من ذلك يعلم بيقني أنه تعارض متوهم لناظر معني، فال يصري القـول يف حلِّـه   
تقريــر تعــارض حقيقــي، وحاشــا الــوحي مــن ذلــك، فالتعــارض منــدرج يف االخــتالف الــذي قــال اهللا            

واملتعارضـان أحـدمها باطـل    ]٨٢: النسـاء [} الفًا كَـثريا ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخت{:فيه
ــوحي      ــال اهللا تعــاىل عــن حمكــم ال ــد ق ــه     {: وال شــك، وق لْفخ ــن ال مو ــه يدنِ يــي ب ــن ــلُ م اطالْب ــه } ال يأْتي

  ].٤٢: فصلت[
وأمــا أشــكل مــن كــالم النــاس فــإن التعــارض والتنــاقض والتحــول املــذهيب وارد يف حقِّهــم، وإن   

ن إثبات ذلك يف حق كالم االئمة الكبار منهم ال يصار إليه إال بعد التبين والتحقق، وحماولة اجلمـع  كا
إىل املعهود واملشهور مـن مذهبـهم، أو الطريقـة العامـة      -إن أمكن واحتمله اللفظ–بني كالمهم، ورده 

الدين واإلميان، وذلك أن للمذهب الذي ينتمي إليه، خصوصاً وحديثنا ههنا متوجه إىل مسائل أصول 
أمـر وارد  عنـد األئمـة ومشـهور،      -مما للرأي واالجتـهاد فيهـا مسـاغ   -تعدد األقوال يف مسائل الفروع 



 

 

 

 

٣ 

وأمــا أمــور العقائــد وأصــول الــدين فلــم يعهــد عــن كبــار أئمــة الســلف تعــدد األقــوال فيهــا، بــل ذلــك يف    
  .على ما جيمع بني موهم التعارض منها منهجهم بعيد الوقوع، مما حيدد وجهة الناظر إىل محل كالمهم

يبقى أن القول حبـدوث التنـاقض واالضـطراب يف كـالم خلـق مـن البشـر وارد        .. ومع كل ذلك
  .بل موجود

وأمر آخر يرِد يف حل التعارض واملشكل من كـالم  العلمـاء، ممـا ال يـرِد مثلـه يف النصـوص، أال       
أطلقها ذلك العامل، وعدم استعماله للفظ االدق، أو تعـبريه  احتمال ورود التقصري يف العبارة اليت : وهو

اللفظـة قـد   (بلفظ عام وهو إمنا أراد به أمراً خاصاً لعرف سـائد يف زمنـه أو بيئتـه العلميـة، أو قـد تكـون       
يف مواطن من كالمه إن صح التعبري، فعندها ال يسـوغ التوقـف عنـد لفـظ عـابر مـن كـالم عـاملٍ         ) خانته

على املعهود املشهور من مذهبه وأقواله، بل قد يكـون ذلـك مـن زلـل القـول الـوارد        ما، وجعله حاكماً
يف كـــالم العبـــاد، دون الـــوحي املعصـــوم، كمـــا أنـــه ال يســـوغ االســـتطراد يف اســـتنباط مفـــاهيم املوافقـــة  
 واملخالفة من كالم الناس، أو التوسـع إعمـال آلـة القيـاس يف أقـواهلم، وتقويلـهم بلوازمهـا ومـا يلـزم مـن          

، وكــل هــذا هــو ممــا يســتلزم أن يكــون هنــاك قــدر مــن التوســع والتســامح يف   )١(تلــك اللــوازم املتسلســلة
التعامـل مـع املشـكل واملـوهم مـن كـالم العلمــاء ممـا ال يسـتعمل مثلـه يف التعامـل مـع مـوهم التعــارض يف             
 نصــوص الـــوحي، خبــالف مـــا يســـلكه كــثري مـــن النــاظرين، حيـــث يضـــيق نظــره ويتســـرع يف التخطئـــة     

طرق اجلمع والتوفيق عنده، ويتسارع إىل االام بالتعارض والتناقض عند نظره  -أو تتالشى–وتتضائل
قـــوال هلـــم، ويف ذلـــك خمالفـــة للعـــدل  -أو مـــا يظنـــه الزمـــاً–يف كـــالم أهـــل العلـــم، وجعـــل الزم القـــول 

  . واالنصاف، وتفصيل ذلك يطول

                                 
والجل هذا فإن العلماء ملَّا تكلموا على الزم القول هل هو قول، فرقوا بني مقام النصوص وبني كالم الناس، فإذا صحت ) ١(

ومن ذلك ما يستعمله أهل االصول –هذا الالزم حقاً، وجيب العمل به عالقة التالزم بني النص وما قيل إنه من الزمه، كان 
وأما الالزم من كالم الناس فليس قوال هلم  -من املفاهيم بأنواعها، فهي من الزم القول ال من منصوصه، وكذا القياس

التالزم يف نفسها ولو كانت عالقة (بإطالق، بل يفصل يف ذلك، فإن التزمه كان قوال له، وإن نفاه مل يكن قوال له
،  وإن سكت عنه ومل ينقل عنه إثباته وال نفيه، فإن احملقق أنه ال يعد قوال له، وغاية االمر عند أهل النقد أنه إذا )صحيحة

، من غري أن )امللزوم(صحت عالقة التالزم بني قول املعين والزمه، وكان الالزم باطال، فإنه يستدل به على  بطالن القول
الالزم قوال للقائل، فقد يكون ذلك الالزم كفراً، وال جيعل القائل للملزوم كافراً، إذ قد ال يرِد هذا التالزم أو  جيعل ذلك

 .ذلك الالزم يف ذهنه، وقد يكون عنده ما يبطل عالقة التالزم
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ع بــني مــوهم التعــارض يف النصــوص   إن الطــرق الــيت اســتعملها العلمــاء يف اجلمــ  : نرجــع ونقــول 
واردة يف اجلملة يف اجلمع بني موهم التعارض من كالم أهل العلم، وحـل املشـكل مـن عبـارام، وهـي      

  .طرق معلومة ال يطال املقام بذكرها وتفصيلها
ومثة معامل وضوابط مهمة ينبغـي مراعاـا يف تفهـم مـا أشـكل مـن كالمهـم، وهـي مـا سـيايت يف           

  : املقام التايل
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  : ومن هذه الضوابط ما يلي
Ùæ÷]�¼e^–Ö]�Ví×’j¹]�àñ]†ÏÖ]�»�†¿ßÖ]�ÝæˆÖJ� �

فينظر إىل ما ذكره القائل لذلك الكـالم املشـكل قبـل كالمـه وبعـده، وإىل عمـوم السـياق الـذي         
  .حبسب ورودها يف سياقها العام ورد االشكال فيه، فتفَسر الكلمة املعينة

فال يسوغ أن تجتزأ كلمة مفردة من سياقها الذي وردت فيه، مث تفسر حرفياً مبعزل عن ذلـك  
الســياق، فضــال عــن أن تفــرد تلــك الكلمــة لتفســر حســب ســياق مفــارق وبعيــد عــن مــراد قائلــها، كــأن  

ة علميــة خمتلفــة عمــا وردت فيــه تلــك  تفســر بــالنظر إىل كــالمٍ أطلقــه عــامل آخــر، أو أُطلــق يف زمــن وبيئــ  
  .الكلمة

  .بل الالزم أن ينظر إليها بنظر مالئم للمعىن العام الذي وردت فيه
  .)١()املعىن(وسيأيت مثال ذلك وتطبيقه يف مصطلح 

êÞ^nÖ]�¼e^–Ö]�Ví×’Ëß¹]�àñ]†ÏÖ]�»�†¿ßÖ]�ÝæˆÖJ� �
ه، خصوصـاً مـا تكلـم    واملراد به ما قرره صاحب ذلك النص املشكل يف مواطن أخرى مـن كتبـ  

فيه عن نفس املوضوع الذي ورد فيه ذلك الـنص، فكـثرياً مـا ينجلـي مـراده ويـتعني امـل مـن كالمـه،          
  .وينكشف ما أشكل منه إذا ما نظر إىل تلك املواضع، فكالم العلماء يبني بعضه بعضاً

oÖ^nÖ]�¼e^–Ö]�Ví×Ó�¹]�íÛ×ÓÖ]�Ô×jÖ�Øñ^ÏÖ]�“~�Ö]�gâ„¹�…^fjÂ÷]�ÝæˆÖJ� �
نظر إىل ما عرِف واشـتهر مـن كالمـه الـذي علـم عنـه تقريـره يف عامـة مصـنفاته، والـذي نقلـه            في

أصحابه عنه، فال حتمل كلمة من ذلك القائل على عـرف طائفـة أخـرى، أو مـذهب آخـر، سـواء كـان        
  .ذلك يف باب الفقه أو االعتقاد أو غريه

ــوانٌ مــ {قــول الزخمشــري، عنــد قولــه تعــاىل  : مثــال ذلــك   رِضو ــرأَكْب اللَّــه ٧٢: التوبــة[} ن " :[
وشيء من رضوان اهللا أكرب من ذلك كلهالنّ رضاه هو سبب كل فوز وسـعادة والـم ينـالون برضـاه     
عنهم تعظيمه وكرامته والكرامة أكرب أصناف الثواب والن العبد إذا علم أن مواله راض عنه فهو أكرب 

  .)٢("يف نفسه مما وراءه من النعم

                                 
اثة يف الرد على البكري، لشيخ االستغ: وانظر مثاال يف أثر اإلعمال للسياق يف توجيه ما استشكل من كالم بعض األئمة يف) ١(

 ).٢٢٥-٢/٥٥٠(اإلسالم ابن تيمية

 ٢/٢٧٦الكشاف)٢(
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: آل عمـران [} فَمـن زحـزِح عـنِ النـارِ وأُدخـلَ الْجنـةَ فَقَـد فَـاز         {: عنـد قولـه تعـاىل   وكذا قولـه  
ــيم     ]:" ١٨٥ وال غايـــة للفـــوز وراء النجـــاة مـــن ســـخط اهللا والعـــذاب الســـرمد ونيـــل رضـــوان اهللا والنعـ
  .)١("املخلد

أنــه أراد بــه نفــي رؤيــة  فهــذا الكــالم هــو ممــا جعلــه بعــض املــدققني مــدخالاعتزالياً يف تفســريه، و   
  .)٢(أعلى نعيم اجلنة -عند من يثبتها–املؤمنني لرم يف اجلنة، الن الرؤية 

لكالم الزخمشري إمنا روعي فيه اعتبار مذهبه العقدي االعتزايل، وإال فلو صـدر  ) التحليل(فهذا 
  .هذا الكالم من غري معتزيل ملا احتمل هذا التوجيه

اللفـظ امـل إذا صـدر ممـن علـم إميانـه مل حيمـل علـى الكفـر بـال           ": قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة 
  .)٣("قرينة وال داللة، فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إىل املعىن الصحيح

Äe]†Ö]�¼e^–Ö]�V�HàÚˆÖ]�Íøj}^e�êËß¹]æ�kfn¹]�x×Ş’¹^e��]†¹]�Íøj}]�ì^Â]†Ú�hçqæ
^ãéÖc�îÿÛßŁè��Ö]�íÎ†ËÖ]�Íøj}]æ�HØñ^ÏÖ]�Íøj}]æJ� �

فعند الكالم على بعض املصطلحات العقدية وغريها، فال بد من مالحظـة اخـتالف االصـطالح    
باختالف الفترات الزمنية، واحلالة العلمية اليت أُطلق فيها املصطلح، وباعتبـار االعـراف العلميـة السـائدة     

  .تبع كالمهيف البلد املعني، أو املذهب املعين، أو القائل ومصطلحه املختص الذي يعرف بت
أي أن العبــارة الواحــدة، واللفــظ الواحــد قــد يطلقــه شــخص يف زمــن، وآخــر يف زمــن آخــر وال  

  .يتفق املراد بينهما، وهذا مقول يف كل العلوم، ال يف علم االعتقاد وحده
ــطالحٍ          ــه إىل اصــ ــا ال نتوجــ ــا، فإننــ ــد والتقــــومي ههنــ ــة النقــ ــل آلــ ــا أن نعمــ ــا أردنــ مــــن -وإذا مــ

ــه  -االصــطالحني ــة، المــا اصــطالحان، وال مشــاحة يف االصــطالح إذا صــح املعــىن، إمنــا      بعين بالتخطئ
ولـيس  (تضمن االصطالح ملعـىن باطـل، أو مناقضـته لالصـطالح الشـرعي،      : اخلطأ يأيت من جهات منها

، كمـا يـأيت الغلـط عنـد حمـلِ إطـالق متقـدم علـى اصـطالح متـأخر،           )هذا جمال املناقشـة هلـذين الغلطـني   
  .، أو العكس، وهذا من أكرب موارد اخلطأ يف نقد العلوم عموماً، وهو املراد بالبيان ههناوحماكمته إليه

  
  

                                 
 )١/٤٧٧(الكشاف)١(

 .١٠٣مقدمة التفسريلشيخ االسالم شرح ابن عثيمني: انظر)٢(

 ).٢/٥٥٠(االستغاثة يف الرد على البكري) ٣(
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  .ولنضرب على ذلك مثالني، أحدمها من غري علم العقيدة، وآخر من علم العقيدة
يف علــم مصــطلح ) احلســن: (مصــطلح: فيتـبني يف ألفــاظ منــها : فأمـا املثــال مــن غــري علــم العقيــدة 

احلُسن على السند، أو على املنت، أو على احلديث بإمجاله سنداً ومتناً، فقد أطلقه  احلديث، سواء أطلق
  .مجع من  املتقدمني، ومل جيعلوه قسيماً للصحيح، بل جعلوه نوعاً منه

وأطلقه مجع من املتأخرين قسيماً للحديث الصحيح، وشاع هذا االطالق حىت أصبح كالعرف 
  .يف بعض االزمنة

االطالقني من جهة التصحيح والتخطئة، فكل منهما اصطالح، وال مشـاحة يف   هنا ال ننظر إىل
: االصطالح، إمنا اخلطأ كل اخلطأ أن نأيت لعاملٍ متقـدم حكَـم علـى حـديث باحلسـن، فنخطئـه، ونقـول        

  .بل هو صحيح، كما يفعله بعض املُخرجني للكتب
  .وقل مثل ذلك يف كثري من مصطلحات علم املصطلح

  ).صفة الفعل(أو ) الصفة الفعلية(ثال يف  علم العقيدة، فهو يف مصطلحوأما امل
ــة، بينمــا ينفيهــا االشــاعرة وحنــا          ــوا الصــفات الفعلي ــه مــن املقــرر أن أهــل الســنة قــد أثبت حيــث إن

  .حنوهم، فضال عن املعتزلة الذين ينفون معها بقية الصفات
الصـفات  (، رأى أم يثبتـون مجلـةً مـن    فإذا ما نظر الناظر إىل مجلة من كتب االشاعرة واملعتزلة

  .إا من صفات الفعل: ، فيقولون عن اخللق والرزق واالحياء واالماتة)الفعلية
  .إا من صفات الفعل: عن صفة الكالم -خالفاً لالشاعرة-ورمبا قالت املعتزلة 

أولئـك   فقد حيتار يف ذلك بعض من مل يعرف هذه القضية حبق، ومل ينظر فيها بعمق، ويظن أن
قــد افتــري علــيهم، وقُولــوا مــا مل يقُولــوا، واالمــر خبــالف ذلــك، بــل كــال الطــائفتني ممــن ينفــي اتصــاف      

  .الباري بالصفات الفعلية بال ريب
ــان واملــراد مــن هــذا املصــطلح   : وكشــف االلتبــاس  عنــد أهــل الســنة  ) صــفة الفعــل (أن احلــد والبي

  .خيتلف عنه عند غريهم
  .تقوم بذات اهللا تعاىل،  ويتعلق قيام أفرادها مبشيئته فأهل السنة يريدون ا صفة

  .أي أا صفات أصلها ثابت هللا، وقائمة فيه أزال وأبداً، وأما آحادها فمتعلقة مبشيئته
  : مث هي عندهم على نوعني

  .الزمة ومتعدية
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  .مثل االستواء والرتول وايء واالتيان: فاالفعال الالزمة-١

  .)١(مثل اخللق واالعطاء وحنو ذلك: واالفعال املتعدية-٢

والفعــل املتعــدي مســتلزم للفعــل الــالزم، فــإن الفعــل ال بــد لــه مــن     «:قــال شــيخ االســالم رمحــه اهللا 
فاعل، سواء كان متعدياً إىل مفعول، أو مل يكن، والفاعل ال بد له مـن فعـل، سـواء كـان فعلـه مقتصـراً       

غريه ال يتعدى حىت يقوم بفاعله؛ إذ كان ال بد له مـن  والفعل املتعدي إىل ، غريهعليـه، أو متعـدياً إىل  
  .)٢(»...الفاعل، وهذا معلوم مسعاً وعقال

فــإم يريــدون ــا مــا يقــوم منفصــال عــن الــذات    عنــد املعتزلــة واالشــاعرة) صــفة الفعــل(وأمــا 
ول، أي أن إن الفعل هو املفع: االهلية، حبيث ال يقوم بالذات االهلية منها شيء، ولذا قال من قال منهم

  .اخللق مثال هو ذات املخلوق، ال يريدون ا صفة قامت باهللا تعاىل ومسيت باخللق
  ):كالغضب والرضى(وهلم حالتان مع هذه الصفات الفعلية

إمــا أن جيعلوهــا مبعــىن املخلــوق املنفصــل، وهــذا يســتعمله املعتزلــة، ومجــع مــن االشــاعرة يف     -١
  . بعض املوارد

ــة  ــه       وهلــذا ذهــب املعتزل القــائلون خبلــق القــرآن إىل أن الكــالم صــفة فعــل هللا، وقصــدوا بــذلك أن
  .)٣(مفعول منفصل عن اهللا
النافون للصفات االختيارية قـد يوجـد يف بعـض كالمهـم إضـافة بعـض االفعـال         وكذا االشاعرة

وليس صفة قائمة باهللا، يفعلها إذا شاء، هللا، لكنهم يرون أن الفعل هو املفعول، فالفعل خملوق عندهم، 
الن هذا يستلزم عندهم قيام احلوادث باهللا، وهم قد نفوه تبعاً للمعتزلة، فهؤالء مجيعاً يفسرون صفات 
االفعال مبا هو بائن منفصل عن الرب غري قائم به، حىت صرح بعضهم بأن صـفات االفعـال ال يلـزم أن    

  .)٤(تكون من كماالته تعاىل

                                 
، درء تعارض )٢٠- ٨/١٨(اوى لشيخ االسالم، جمموع الفت)٢/٢٢(رسالة يف الصفات االختيارية، ضمن جامع الرسائل:انظر)١(

 ).٢/٣(العقل والنقل

 ).٤-٢/٣(درء تعارض العقل والنقل)٢(

جمموع كتب ورسائل اهلادي ، )١/١٩٣(ضمن رسائل العدل والتوحيد-للقاضي عبد اجلبار-املختصر يف أصول الدين: انظر) ٣(
 ).٢/١٤٣) (٥٤٢، ٤٧٥، ١/٣٧١(، أبكار االفكار له)٩٤(، غاية املرام لالمدي)١/٢٧٢(الزيدي

 ).٣/٣٥٨(إبكار االفكار لالمدي: انظر) ٤(
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وأما الصفات الفعليـة فليسـت عبـارة عـن حالـة ثابتـة لـذات اهللا تعـاىل،         «:ازي االشعرييقول الر
وال معىن قائم بذات اهللا تعاىل، بل هـي عبـارة عـن مجـرد صـدور االثـار عنـه، وال معـىن للخـالق إال أنـه           

  .)١(»وجد املخلوق منه بقدرته
  .من الصفات السبع أو غريها مما يثبتونهوإما أن يردها بعض االشاعرة إىل شيء -٢

قـد أثبـتم أنـه حـي عـامل قـادر مسيـع بصـري مـتكلم،          : فـإن قيـل  «:قال أبو بكر ابن الطيب البـاقالين 
: إنه يغضب ويرضى، وحيـب، ويـبغض، ويـوايل، ويعـادي، وأنـه موصـوف بـذلك ؟ قيـل هلـم         : أفتقولون

ضاه عمن رضي عنه، وحبه ملن أحـب،  أن غضبه على من غضب عليه، ور: أجل، ومعىن وصفه بذلك
إرادته إثابة من رضي : وبغضه ملن أبغض، ومواالته ملن واىل، وعداوته ملن عادى، أن املراد جبميع ذلك

  .)٢(»عنه وأحبه وتواله، وعقوبة من غضب عليه وأبغضه وعاداه، ال غري
رجـأ االمـر يف شـأن    فقد استعمل يف زمن متقدم جداً على من أ) االرجاء(لفظ: ومن ذلك أيضاً
  .املتقاتلني من الصحابة

ولكن استقر احلال بعد ذلك استعمال مصطلح االرجاء يف باب االميان، حيـث يطلـق علـى مـن     
  .أرجأ العمل عن مسمى االميان، وأخرجه منه

�Äe]†Ö]�¼e^–Ö^e�Ð×Ãjè�^ºæV� �
يف ســياق الــرد  -نفيــاً أو إثباتــاً-لــزوم االعتبــار ملــا أطلقــه عــامل مــن العلمــاء مــن املصــطلحات  

  .على فرقة معينة أو قول مشتهر يف زمنه
فإذا ما توجهنا إىل العبارة اليت أطلقها عاملٌ مـا يف رده علـى شـخص معـين، أو فرقـة معينـة، فـال        
بد من محل عبارته تلك على مناقضة القول الذي قصد إىل الـرد عليـه، فـال نحملُهـا علـى معـاين مل يـرد        

ا وال نفيها بناء على املصـطلح الـذي أطلقـه نفيـاً أو إثباتـاً، حـىت ولـو كـان عمومهـا          ذلك الشخص إثبا
اللغوي ارد حيتمل ذلك املعىن الذي مل يرِده قائلـها مـن وجـه قريـب أو بعيـد، وذلـك داخـل يف اعتبـار         

  .أقوال القائلنيباحلقيقة العرفية اخلاصة، يف تفسري : قرائن االحوال، ولغة العصر املُعين، أو ما يسمى
  :وباملثال يتضح املقال

بدعــة القــول خبلــق القــرآن، حيــث شــاع شــأا،    : فمــن البــدع الــيت اشــتهرت يف القــرون االوىل  
وتقلَّدها عدد من طوائف أهل البدع، كاجلهمية واملعتزلة ومـن تـبعهم مـن الرافضـة والزيديـة واالباضـية       

                                 
 ).٤٨(شرح أمساء اهللا احلسىن للرازي)  ١(

 ).٦١(االنصاف للباقالين)٢(
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زعمهـم أن القـرآن محـدث، وأرادوا بـه     : ملبتدعـة وغريهم، وكان من االلفاظ اليت اشتهرت عن هؤالء ا
  .أنه خملوق منفصل عن اهللا

إن القـرآن غـري خملـوق، ولكنـه معـىن واحـد قـدمي وال        : ومل تنتشر يف ذلـك الـزمن مقالـة مـن قـال     
  .يتعلق باملشيئة، وهي مقالة الكالبية ومن تبعهم من االشعرية وحنوهم

يف الـرد علـى هـؤالء الكالبيـة،      -بقـة االمـام أمحـد   كط-ولذا مل يكثر النقـل عـن السـلف االوائـل     
الرد والنقض لقول املبتدعة االوائل من اجلهمية واملعتزلة، وكانت هلم يف ذلك : وإمنا الذي اشتهر عنهم

املقامات املعلومـة، وملَّـا تصـدى هلـم السـلف بـالرد والـنقض، كانـت مـن العبـارات الـيت قالوهـا يف تقريـر              
  .أنه غري خملوق: إن القرآن غري محدث، وأرادوا به: الفهم قوهلممعتقدهم، أو الرد على خم

ملـاَّ انتشـر قـول الكالبيـة، وكثـرت مصـنفام، كـان منـهم مـن يقـرر نفـس الكلمـة الـيت              ...ولكن
إن القــرآن لــيس مبحــدث، ولكنــهم مل يريــدوا ــا عــني مــا  : ذكرهــا مــن ذكرهــا مــن الســلف، أال وهــي  

أن القــرآن غـري متعلــق مبشــيئة اهللا، أي أــم نفـوا كــون اهللا تعــاىل يــتكلم   : ــا أراده السـلف، وإمنــا أرادوا 
  .بالقرآن إذا شاء كالماً حقيقياً قائماً بذاته كما يليق جبالله

وموجب هذا النفي عنـدهم راجـع إىل نفـيهم لعمـوم الصـفات االختياريـة الفعليـة القائمـة بـذات          
إذ إن ذلك يدخل عندهم يف مصطلح احلوادث، وهم قد نفوا قيام اهللا، واليت يفعلها اهللا تعاىل إذا شاء، 

احلوادث باهللا، وجعلوا من ذلك نفـي هـذه الصـفات االختياريـة، واسـتندوا يف ذلـك إىل دليـل احلـدوث         
  .البدعي الفلسفي االصل، والذي يطول شرحه ونقضه

تـدور حـول    هنا نالحظ استعمال هؤالء الكالبية لدليل احلدوث، وما تضـمنه مـن مصـطلحات   
، فـنالحظ قـرب العبـارة مـن عبـارة السـلف،       )نفي احلدوث، احلـدث، وقيـام احلـوادث بـاهللا    (هذه الكلمة

  .ومشتقاته) احلدث(، فكال العبارتني يدور حول نفي )القرآن مرتل غري محدث: (وقوهلم
ــة بعيــد كــل البعــد عــن مــراد الســلف، كيــف       -وممــا يقطــع بــه -إال أنــه  أن مــراد هــؤالء الكالبي

قــد تتابعــت أقـواهلم يف إثبــات االفعــال االختياريــة  ] الــذين نفـوا احلــدوث عــن القـرآن  [وأولئـك االســالف 
ــأيت يــوم القيامــة لفصــل         ــذات اهللا، وتقريــر أن اهللا يــتكلم إذا شــاء، ويــرتل إذا شــاء، وي ــة القائمــة ب الفعلي

اق الـرد علـى مـن قـال     ، والسلف حني نفوا احلـدوث عـن كـالم اهللا، إمنـا كـانوا يف سـي      )١(اخل... القضاء
  .بالكالبية وأضرام -متقدموهم–خبلقه، ومل يشتغل 

                                 
نقول إن اهللا مل يزل متكلما إذا شاء وال نقول إنه كان وال :" ، حيث قال)٣٦(الرد على الزنادقة واجلهمية لالمام أمحد: انظر) ١(

- ٦/١٥٣(، جمموع الفتاوى البن تيمية)١/٥٦٦(نقض الدارمي على املريسي: ، وانظر"اخل...خلق الكالم  يتكلم حىت
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وهلذا كـان مـن أكـرب الغلـط علـى السـلف مـا قـام بـه بعـض متـأخري ومعاصـري االشـعرية ومـن               
متسح م من إيراد أقول السلف يف نفي احلدوث عـن القـرآن، وجعلـها شـاهدة ملـا قـرره االشـاعرة مـن         

ن القــول بــالكالم النفســي، ونفــي الكــالم اللفظــي، وجعــل الكــالم النفســي    معتقــدهم الفاســد اهلجــني مــ 
  .اخل...قدمياً، وعدم تعليقه باملشيئة

لسنا هنا يف سياق الرد على واحدة من البدعتني، فقد كثر التصنيف يف نقضهما قدمياً وحديثاً، 
واالعتمــاد يف ذلــك علــى جمــرد  وإمنــا املــراد هنــا إبطــال محــل كــالم الســلف علــى نصــرة مــراد الكالبيــة،     

عن القرآن، وهذا احلَملُ من أبطل الكذب والبـهتان علـى   ) احلدوث( التوافق الظاهري يف نفي مصطلح
السلف مـن أئمـة السـنة، فلكـل واحـد مـن االطالقـني مـراده املفـارق لالخـر، ولكـل واحـد منـهما ظرفـه               

  .ذهب إىل نقض قوهلمالذي قيل فيه، والذي يعلم بتتبع أقوال صاحبه ومذهبه ومن 
فَمن يعملْ {:يف القرآن بقوله تعاىل) ذرة نيوتن(وهل هذا إال من جنس من استدل على ورود 

هرا يريخ ةثْقَالَ ذَر٧: الزلزلة[} م[  
ممـن ظهـر املصـطلح االخـر يف زمنـه      -أنه قـد يـأيت مـن املتـأخرين     : ومما يتبع هذا التنبيه السالف

عـن املتقـدم عبـارة أو مصـطلحاً، ورمبـا عـرب بـه ابتـداًء اقتـداًء مبـن أطلقـه مـن السـلف،              من ينقل  -وانتشر
فهنا ال بد من محل عبارته على االصطالح املتقدم ال املتأخر، ومحـل مـراده علـى مـراده، وعـدم  حتميـل       

وكـل ذلـك إمنـا     -نفيـاً أو إثباتـاً  –إطالقه ما احتمله املصطلح املتأخر من معىن، ما مل يعلم أنـه قـد قصـده   
يعلم بقرائن االحوال، والدراسة التحليلية لكالمه، من مثل ما تقدمت االشارة إليـه مـن القـرائن املتصـلة     
واملنفصــلة، والرجــوع لكــالم املتقــدم يف املــواطن الــيت تكلــم فيهــا عــن ذلــك املوضــوع، واعتبــار املــذهب   

ن القــرآن مــن أهــل الســنة    الــذي انتســب إليــه ونصــره، ويــدخل يف ذلــك مــن أطلــق نفــي احلــدوث عــ          
املتأخرين، ممن عرفوا مبفارقة مـذاهب الكالبيـة وذم طريقتـهم، فـال منـاص مـن محـل كالمهـم علـى نفـي           

  .اخللق عن الكتاب، ال نفي تكلم اهللا به حسب مشيئته، واهللا أعلم
  
  

  .من كالم بعض السلف) التفويض املُبتدع(ما سبق كان متهيداً مهماً لفهم ما أوهم 
الكالم عما ورد يف كالم املوفق ابن قدامـة، وغـريه مـن    : هنا إىل مسألة البحث، أال وهيونأيت 

من نفي املعىن يف آيات الصفات، أو  النهي عـن تفسـريها، ونقـف قبـل ذلـك مـع        -السلف، رمحهم اهللا
                                                                                                         

٢٥١، ٢١٨، ١٦٢( 
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 املعـىن، مث نتبعـه بكـالم عـن    : مصطلح يعترب من املصطلحات احملورية يف هـذه القضـية، أال وهـو مصـطلح    
بشـيء مـن   –خصوص تعبري املوفق، والذي استشكله من استشكله، ليكون تناول هذا املصطلح تطبيقـاً  

  للضوابط اليت مت تقريرها للتعامل مع ما أشكل من كالم السلف، واهللا املستعان -التفصيل
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لق نفياً وإثباتـاً، وقـد يتفـق مـورِد النفـي واالثبـات عنـد        هو املصطلحات اليت تط) املعىن(مصطلح 
  :قد خيتلف بني القائلني) املعىن(املتكلمني به، وقد خيتلف، أي أن املراد ب

، سـواء كـان   نفـي معـاين النصـوص بـإطالق    : منفياً، ويريد من نفـاه " املعىن"فقد يطلق مصلح -أ
إىل الـذهن السـليم عنـد مسـاع الـنص، أو املعـىن الباطـل         املعىن هـو املعـىن الظـاهر مـن الـنص، الـذي يتبـادر       

  .املؤول
هــو مــا يقــرره أهــل  التفــويض املبتــدع، ويريــدون بــه أن جيعلــوا     -بإطالقــه–والنفــي هلــذا املعــىن  

  .ألفاظاً جمردة عن أي معىن معلوم الحد من البشر -أو بعضها–نصوص الصفات 
مل  -كاملعتزلـة وغريهـم  -كـثري مـن املبتدعـة    وهذا االطالق ال يكـون مـن أهـل السـنة، كمـا أن ال     

يرتضه، وإمنا وجد عند بعض االشاعرة واملاتوريدية، وشاع عند متأخريهم تسويغ االخذ به، واالدهى 
  :، ومنه قول صاحب اجلوهرة)١(من ذلك نسبتهم إياه للسلف

  .أوله أو فوض ورم ترتيها    وكل نص أوهم التشبيها
، وهـو املعـىن املُبتـدع   ، نفي املعىن املخالف لظـاهر الـنص  : ويراد به وقد يطلق نفي املعىن،-ب

ــريفهم معــــىن     ــه أهــــل التحريــــف معــــىن للصــــفات الــــيت مل يرتضــــوها، كتحــ ــتواء(الــــذي جعلــ إىل ) االســ
  ).نزول الرمحة(، والرتول إىل )االستيالء(

ــه   وقــد يطلــق نفــي املعــىن،   -ج ــإدراك   )الكيفيــة(ويــراد ب ، وذلــك أن متــام املعــىن ال يــدرك إال ب
  . الكيفية

وهذا االطالق وارد عند بعض السـلف، ويشـهد لـه مـا رواه قـوام السـنة االصـبهاين بسـنده عـن          
روى يزيد بن هارون يف جملسه حديث إمساعيل بن أيب خالـد عـن قـيس ابنـأيب     : "إمساعيل الصابوين قال
إنكـم تنظـرون إىل   : ((’يف الرؤيـة وقـول الرسـول     -رضي اهللا عنـه   -بد اهللا حازم عن جرير بن ع

  )).ربكم كما تنظرون إىل القمر ليلة البدر
  هذا احلديث؟ معىنيا أبا خالد، ما : فقال رجل يف جملسه 
مـا أشـبهك بصـبيغ وأحوجـك إىل مثـل مـا فُعـل بـه، ويلـك، مـن يـدري            : فغضب وحرد، وقال 

أن جيـاوز هـذا القـول الـذي جـاء بـه احلـديث، أو يـتكلم فيـه بشـيء مـن تلقـاء              هذا، ومن جيوز له كيف
  .)١(...."نفسه إال من سفه نفسه

                                 
 وإن كان من متقدميهم من أنكره واستهجنه، كابن فورك يف تأويل خمتلف احلديث)١(
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فأنت ترى أن السؤال كان عن املعىن، واجلواب كان عن نفي العلـم بـالكيف، ممـا دل علـى أن     
  .علم بالكيفاملعىن قد يطلق ويراد به الكيف، وعليه فقد حيمل إنكار العلم باملعىن على إنكار ال

، عندما يشتبه نص معين، على نـاظر معـني، ومل   حالة معينـة ويراد به ) املعىن(وقد يطلق نفي -د
: كما يشتبه علـى الـبعض معـىن التـردد يف حـديث     (يهتد حلقيقة املراد بذلك النص بعد البحث والتأمل، 

لمـه هـو مبعنـاه حـىت     ، فيفـوض ع ) احلـديث ...ما ترددت يف شـيء تـرددي يف قـبض نفـس عبـدي املـؤمن      
  .يهديه اهللا، ويفتح عليه، فينكشف له املعىن احلق

وهذا االخري ال ميكن أن جيعل حالة عامة، أو أن يقرر كحقيقة علمية، وإمنـا هـي حالـة خمتصـة      
  .بشخص معني، يف نص معني، وإىل أمد معني

  .ستقراءفنفي املعىن حيتمل هذه احلاالت االربع، وقد حيتمل غريها عند التتبع واال
، ورخـص  )ج(حـق، وكـذا الثالـث   ) ب(احتمـال باطـل، والثـاين    ) أ(فاالحتمال االول ممـا سـلف  

  )د(بعض العلماء بالرابع بقيوده املذكورة
  فإذا ما واجهنا نفياً للمعىن عند قائل ما، فعلى أي الوجوه حنمل كالمه؟ وكيف حنكم عليه؟

  :سبق من الضوابطال بد أن ننظر قبل احلكم على ذلك الكالم إىل ما 
الـذي ذكـر فيـه ذلـك النفـي للمعـىن، هـل جـاء يف سـياقٍ          فينظر يف القرائن املتصلة بالكالم -١

متوافق مع سياقات أهل التفويض املتأخرين، مـن إنكـار املعـىن بالكليـة، أم أنـه قـد جـاء يف سـياق النفـي          
  .قيد، عند حالة معينةللمعاين الفاسدة، أو نفيٍ للعلم بالكيفية، أو أنه قد جاء يف  سياق م

هــل : فينظــر فيمــا قــرره ذلــك النــايف للمعــىن يف بقيــة كتبــه كمــا ينظــر يف القــرائن املنفصــلة، -٢
كــان يف كـــالم ذلـــك القائـــل مـــا يوافـــق النفـــي املطلـــق للمعـــىن، أم أن لـــه كالمـــاً آخـــر يف إثبـــات معـــاين   

  .النصوص، وتقييد ما نفاه منها بأمر حمدد
، هـل هـو مـذهب مـن طريقتـه      ي الذي ينتمي إليـه ذلـك الشـخص   النظر يف املذهب العقد-٣

جتــويز التفــويض املطلــق ملعــاين النصــوص، أم أنــه مــن مــذهب يثبتــها، ويفــوض كيفيتــها، وينفــي املعــاين        
  .الباطلة فيها
مـن جهـة اخـتالف    ) املعىن(أن ينظر يف مصطلح : ومن االمور اليت يتعني أن تؤخذ باالعتبار-٤
مـدى  حسـب اخـتالف الزمـان، واخـتالف القائـل بـه نفيـاً أو إثباتـاً،  فينظـر يف           -عند إطالقه–املراد به 

  .يف زمنٍ ما، وعدم شيوعه يف زمن آخر -مبعناه املعني-شيوع هذا املصطلح 
                                                                                                         

 )١/٢٠٩(احلجة يف بيان احملجة) ١(
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بعــد أن انتشــر املــذهب االشــعري، وشــاع التفــويض، وبعــد أن نقــده ابــن  (ففــي االزمنــة املتــأخرة
عــىن ممــن ينفيــه أمــارة قويــة علــى التفــويض املبتــدع، ولكــن يف   صــار نفــي امل) تيميــة وغــريه مبــا هــو معلــوم 

  .االزمان املتقدمة عليه كان هلذا املصطلح احتماالت واستعماالت قد ال تتطابق مع مراد املتأخر
إثباتاً أو نفيـاً  ) املعىن(إذا تقررت هذه االمور، فال ميكن أن جنعل قاعدة عامة عند من أطلق لفظ

  .ض أو خالفه، بل ال بد من سرب االمور االربعة املتقدمة يف حقِّهبأنه وافق مذهب التفوي
  .وفيما يلي نلج إىل املثال الوارد يف السؤال
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يف أول منت ملعة  النص الذي اشكل على مجلة من الشراح والناظرين، هو قول املوفق ابن قدامة
  :االعتقاد

وكل ما جاء يف القرآن أو صح عن املصطفى عليه السالم، من صفات الرمحن وجب االميان ((
  .به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل

  هـ.ا)).وجب إثباته لفظاً وترك التعرض ملعناهوما أشكل من ذلك 
ض أن يف هـذا إشـارة ملـذهب أهـل التفـويض، والـذي جعلـه متـأخروا االشـاعرة          حيث رأى الـبع 

  .أحد املسلكني السائغني يف نصوص الصفات، وزعموا أن هذا املسلك هو ما سار عليه سلف االمة
ولتحرير مذهب املوفق ابـن قدامـة مـن هـذه القضـية، ولتبـين مـراده مـن العبـارة السـابقة، نتنـاول            

يء مـن التحليـل واملقارنـة، بالسـري علـى مـا تقـدم مـن الضـوابط املـذكورة املقترحـة            كالمه رمحه اهللا، بشـ 
  .لكشف ما استشكل من كالم العلماء، أو أوهم التناقض بني نصوصهم

  .النظر يف القرائن املتصلة بالكالم الذي ذكر فيه ذلك النفي للمعىن: أوال
  .فلننظر يف سياق كالم ابن قدامه من نفس ملعة االعتقاد

بعــد مقدمــة صــرحية بإثبــات االمســاء احلســىن، والصــفات العلــى،   -ال رمحــه اهللا يف أول اللمعــة قــ
  :قال -واالصل أن هذا شامل لكل ما تضمنه النص من لفظ ومعىن

وكل ما جاء يف القرآن أو صح عن املصطفى عليه السالم صفات الـرمحن وجـب االميـان بـه     "  
ومــا أشــكل مــن ذلــك   ه بــالرد والتأويــل والتشــبيه والتمثيــل،  وتلقيــه بالتســليم والقبــول وتــرك التعــرض لــ   

، اتباعــا وجــب إثبالفظــا، وتــرك التعــرضِ ملعنــاه، ونــرد علمــه إىل قائلــه، وجنعــل عهدتــه علــى ناقلــه       
والراسـخونَ  {:لطريق الراسخني يف العلـم الـذين أثـىن اهللا علـيهم يف كتابـه املـبني بقولـه سـبحانه وتعـاىل          

ي الْعافنبر دنع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آموقال يف ذم مبتغي التأويـل ملتشـابه ترتيلـه    ] ٧: آل عمران[} لْمِ ي
}هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأْ فَأَمت لَمعا يمو  إِال اللَّـه وِيلَـه {
، فجعل ابتغاء التأويـل عالمـة علـى الزيـغ وقرنـه بابتغـاء الفتنـة يف الـذم مث حجبـهم عمـا           ]٧: آل عمران[

  ).}وما يعلَم تأْوِيلَه إِال اللَّه {أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه 
  :مث استشهد بكالم االمام أمحد قائال

إن اهللا ((’ داهللا أمحـد بـن حممـد بـن حنبـل رضـي اهللا عنـه يف قـول الـنيب          قال االمام أبـو عبـ  "
نـؤمن ـا ونصـدق    : "، ومـا أشـبه هـذه االحاديـث    ))إن اهللا يرى يف القيامـة  ((، و))يرتل اىل مساء الدنيا 



 

 

 

 

١٧ 

، وال نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسـول حـق، وال نـرد علـى رسـول اهللا      الكيف وال معىنا 
لَـيس كَمثْلـه شـيٌء وهـو السـميع      {وال نصف اهللا بأكثر مما وصـف بـه نفسـه بـال حـد وال غايـة        ’ 
ريص١١: الشورى[} الْب"[  

  :سترى أن كالمه السابق قد تضمن ما يلي
  .نفي التأويل-
  .جعلُ التعرض للمعىن من التأويل-
  ).ص الصفاتفيما أشكل من نصو(احلث على ترك التعرض للمعىن، لكن -

وإذا ما تأملنا يف عمـوم السـياق الـذي وردت فيـه العبـارة السـابقة، رأينـا أنـه يـدور حـول تقريـر            
نفـي املعـاين الباطلـة الـيت جـاء ـا أهـل التحريـف والتعطيـل، أو الـيت جـاء ـا أهـل              : مبدأ معني، أال وهـو 

  .الباطل، ال لعموم املعىنأي للمعىن ) ترك التعرض ملعناه(التمثيل، فقوي االحتمال أن قوله
آمنت بـاهللا ومبـا جـاء عـن اهللا     : (يشهد لذلك استشهاده بكالم االمام الشافعي بعدها، ونصه.. 

  )على مراد اهللا، وآمنت برسول اهللا ومبا جاء عن رسول اهللا على مراد رسول اهللا
أن يكـون ذلـك االميـان    : مـا جـاء عـن اهللا، مث   : فجعل االمام الشافعي إميانـه مشـتمال علـى أمـرين    

، والثاين صريح يف إرادة املعىن احلق للنص، وأن إميانه شاملٌ لذلك )اللفظ(فاالول للنص. على مراد اهللا
ا جـاء عـن رسـول اهللا علـى     املعىن، وهذا النص من االمام بأنه مؤمن مباء جاء عن اهللا على مراد اهللا، ومبـ 

مراد رسول اهللا، وظاهره االحتراز عن مـذهبٍ باطـل، وهـو مـذهب مـن يـزعم االميـان مبـا جـاء عـن اهللا           
، وهـو مـذهب أهـل التأويـل     )هذه حقيقـة قـوهلم، وإن مل يصـرحوا بـه    (ورسوله، ولكن على غري مرادمها

ك الزمن، واشـتهر رد االئمـة علـيهم،    من اجلهمية واملعتزلة الذين ظهر أمرهم يف ذل) التحريف(=الباطل
وهذا هو االمر الذي يظهر أن ابن قدامة كان يقصده يف حتذيره من التأويل، وحتذيره من التعرض ملعىن 

  . املشكل من كالم اهللا
بقول االمام مالك املشـهور عنـدما سـئل عـن كيفيـة االسـتواء،       ) ١٤ص(كما استشهد بعد ذلك

، وقد استشـهد  "ف غري معقول واالميان به واجب والسؤال عنه بدعةاالستواء غري جمهول والكي:"فقال
ابن قدامة ذا القول يف مواطن عديدة من كتبه، والكـالم معـروف حـول هـذا االثـر، وأنـه شـاهد علـى         

  .)١(إثبات املعين والعلم به، وإمنا ينفى العلم بالكيفية

                                 
االستواء غري جمهول والكيف غري معقول واالميان به (فقول ربيعة ومالك :"مالكقال شيخ االسالم ابن تيمية عن قول االمام ) ١(

  .فإمنا نفوا علم الكيفية، ومل ينفوا حقيقة الصفة) امروها كما جاءت بال كيف: ( موافق لقول الباقني) واجب



 

 

 

 

١٨ 

لنصــوص الصــفات، ال عمــوم  كــل هــذه قــرائن مرجحــة أن مقصــود املوفــق نفــي املعــاين الباطلــة    
  ..املعىن لتلك، ولكن

يف نفـس اللمعـة، بعـد كالمـه      –الذي يقطـع أن هـذا هـو مـراد االمـام ابـن قدامـة، هـو قولـه         -
مما صح سنده -فهذا وما أشبهه :" حيث قال -السابق، وبعد أن ساق نصوصاً فيها ذكر للصفات

  "ويل خيالف ظاهرهوالنتأوله بتأنؤمن به وال نرده وال جنحده، -وعدلت رواته
ــبعض مــن كالمــه           ــر مــراد املوفــق رمحــه اهللا، وهــو مفســر ملــا أشــكل علــى ال وهــذا نــص يف تقري

، فيكــون التأويــل الــذي خيــالف ظــاهر الــنص بأنــه  التأويــل الــذي تقــدم منــه إنكــاره الســابق، فقــد فســر 
  .االشعرية وحنوهم كالمه حمموال قطعاً على تأويالت أهل البدع ممن عرِف ابن قدامة مبناوأم، من

إن مفهــوم املخالفــة مــن كالمــه   : ولــو أردنــا أن نعمــل االلــة االصــولية اللفظيــة يف كالمــه، لقلنــا    
يقتضــي االثبــات واالقــرار للتأويــل الــذي يوافــق ظــاهر الــنص وال خيالفــه، وهــذا مــا صــرح بــه بنفســه يف    

إذا مــا استحضــرنا أن  مــواطن أخــرى ســيأيت بياــا، وهــو عــني مــذهب الســلف يف الصــفات، خصوصــاً   
أو مــا زعمــوه مومهــا للتشــبيه -مــذهب أهــل التفــويض قــائم علــى اجلــزم والقطــع بــأن نصــوص الصــفات  

ــها ــاملعىن احلــق            -من ــه مقــر ب ــذلك املــذهب، وأن ــه مفــارق ل ــبني واحلمــد هللا أن ــى ظواهرهــا، فت ليســت عل
  .لنصوص الصفات، وإمنا ينكر معاين أهل البدع

  .يبني جبالء مراده من نفي املعىن) ذم التأويل(ر نص آخر له من كتابهوسيأيت قريباً بإذن اهللا ذك
  

، خصوصـاً وأنـه قـد أيـد إنكـاره      حيتمل املقام أنه قد أراد املعـىن الـذي يرجـع إىل الكيفيـة    كما 
بآية آل عمران، وما فيها من ذم ملن يتبع املتشابه ابتغـاء تأويـل آي الكتـاب، وهـذا الـذم إمنـا يكـون ملـن         

                                                                                                         
، )االستواء غري جمهول والكيف غري معقول( :ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ارد من غري فهم ملعناه على ما يليق باهللا ملا قالوا 

  .، فان االستواء حينئذ ال يكون معلوماً بل جمهوال مبرتلة حروف املعجم )أمروها كما جاءت بال كيف: (وملا قالوا
  .تت الصفاتوأيضاً، فإنه ال حيتاج إىل نفى علم الكيفية اذا مل يفهم عن اللفظ معىن، وامنا حيتاج إىل نفى علم الكيفية اذا أُثْبِ

) ان اهللا ليس على العرش:(، فمن قال)بال كيف: (فان من ينفى الصفات اخلربية أو الصفات مطلقاً ال حيتاج إىل أن يقول: وأيضاً
  ).بال كيف: (، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات يف نفس االمر ملا قالوا)بال كيف:(ال حيتاج أن يقول

يقتضى ابقاء داللتها على ما هي عليه، فإا جاءت الفاظ دالة على معاىن، فلو كانت داللتها  )امروها كما جاءت: (وأيضاً، فقوهلم
أمروا لفظها مع اعتقاد أن اهللا ال يوصف :(، أو)أمروا لفظها مع اعتقاد أن املفهوم منها غري مراد:(منتفية لكان الواجب أنيقال

؛إذ نفى الكيف عما ليس )بال كيف: (ا جاءت، وال يقال حينئذ، وحينئذ فال تكون قد أُمرت كم)مبا دلت عليه حقيقة
 ).٤٢- ٥/٤١(جمموع الفتاوى: ، وانظر)٥/٤٢(الفتوى احلموية الكربى ضمن جمموع الفتاوى" بثابت لغو من القول



 

 

 

 

١٩ 

وال نعلم كيف كنه ذلك إالبتصديق : "عرفة الكيفية، يؤيد ذلك قوله بعد كالمه السابق بأسطرابتغى م
، فــال حيتــاج أن ينفــي الكيفيــة إال مــن كــان مقــراً بــاملعىن، كمــا تقــدم نقلــه مــن  "الرســول وتثبيــت القــرآن

  . كالم ابن تيمية يف احلاشية السابقة
  :من اللمعة) ٢٤(كما يؤيد ذلك قوله يف ص

وصـح بـه النقـل عنـه فيمـا شـاهدناه أو غـاب عنـا،         ’ االميان بكل ما أخـرب بـه الـنيب    وجيب "
ومل نطلـع علـى حقيقـة معنـاه، مثـل حـديث       نعلم أنه حق وصدق، وسواء يف ذلـك مـا عقلنـاه وجهلنـاه،    

  "االسراء واملعراج
ا أنك ترى كالمه هن:  -مع أنه ليس يف باب الصفات–ووجه إيراد هذا النص واالستشهاد به 

يف نفي املعىن قد أرجعه إىل حقيقـة املعـىن، وهـو الكيفيـة، وهـو بـين يف أن مـراده ـذا النفـي عـدم العلـم            
بكيفية االسراء واملعراج، وليس مراده عدم العلم مبعىن االسـراء، وأنـه املسـري إىل بيـت املقـدس، أو عـدم       

  .فية ذلكالعلم مبعىن املعراج، وأنه الصعود إىل السماء، وإمنا املراد كي
وأهل التفويض ال ينكرون العلم مبعـىن االسـراء واملعـراج، إمنـا تفويضـهم مصـروف إىل نصـوص        

حقيقـة  (الصفات أو بعضها، فتبني من ذلك أن مراد ابن قدامـة مـن كالمـه االول حيتمـل أن يصـرف إىل     
  .أي الواقع والكيفية اليت تكون الصفة عليها) املعىن

أن نفي املعىن يف كالم ابن قدامة ال يستلزم نفي أصـل  : خريوالذي خنرج به من هذا النص اال
  .املعىن، الذي هو ظاهر اللفظ وما يتبادر إىل الذهن منه، وهذا هو املراد

  
أن يكون ذلك حمموال على االطـالق   -من السياق–على أن كالم املوفق يف أول اللمعة حيتمل 

يف حال معني ونص معني، الن نص كالمه  الرابع للمعىن فيما تقدم، وهو ما أشكل على شخص معني
  .فجعله فيما أشكل) وما أشكل من ذلك وجب إثبالفظا وترك التعرض ملعناه ونرد علمه إىل قائله: (

  .إال أن احململ االول أرجح، واهللا أعلم
  

  .النظر يف القرائن املنفصلة: ثانياً
يف املواطن االخرى من كتبه، ونتأمل أي أن ننظر يف الكالم الذي قرره املوفق حول موضوع الصفات 

فيها، لنخلص إىل حقيقة مراده من نفي املعـىن، ومـا الـذي يـدخل يف هـذا النفـي، ومـا الـذي ال يـدخل،          



 

 

 

 

٢٠ 

وهـل أراد بنفيـه املُستشـكل نفــي مطلـق املعـىن يف نصــوص الصـفات، أم أن لـه كالمــاً يفيـد إثبـات املعــىن          
  على وجه غري الوجه املنفي؟

لنا نصوص املوفق ابن قدامة يف ملعة االعتقـاد، فضـال عـن بقيـة كتبـه، تـبني لنـا جبـالء إثباتـه          إننا إذا ما تأم
  .لنصوص الصفات باملعاين الظاهرة منها، وأنه إمنا ينفي املعاين الباطلة هلا فحسب

، وإمنـا نـذكر مـن    )١(وتتبع ذلك يطول، وهو بين لكل من نظر بإنصاف يف كتبه اليت صنفها يف العقيدة
  .لك مناذج حتقق املقصودذ

  : وفيما يلي ذكر لنوعني من كالمه
  .كالم تأصيلي للمنهج املعترب عند أهل السنة يف الصفات-١
  .كالم تطبيقي يتبني معه مدى إقراره باملعاين الظاهرة لعدد من الصفات الثابتة يف النصوص-٢

  :وفيما يلي تفصيل ذلك
  ..السنة يف الصفات كالمه التأصيلي للمنهج املعترب عند أهل -١

مبينـا ومقـرراً مـذهب السـلف يف     ) ١١ذم التأويـل ص (قولـه يف أول رسـالته   : فمن أبرز ما ورد يف ذلك
االميان بصفات اهللا تعاىل وأمسائـه الـيت وصـف    : ومذهب السلف رمحة اهللا عليهم" :صفات اهللا تعاىل

هــا وال نقــص منــها وال جتــاوز   ــا نفســه يف آياتــه وترتيلــه أو علــى لســان رســوله مــن غــري زيــادة علي      
، وال تشبيه بصفات املخلوقني وال سمات املُحـدثني،  وال تفسري وال تأويل هلا مبا خيالف ظاهرهاهلا،

  "بل أمروها كما جاءت، وردوا علمها إىل قائلها ومعناها إىل املتكلم ا
أن التأويـل والتفسـري املنفـي    وهذا النص قريب جداً من النص الذي أشكل من ملعة االعتقاد، وفيـه بيـان   

عنده هو التأويل والتفسري املخالف للظاهر، أي للمعىن الظاهر، وليس للَّفظ الظـاهر، إذ إن االلفـاظ يف   
ال ميكن أن تتخالف وتتناقض، بل التخالف يرجع إىل املعاين، فعلم ) إذا تصور أن جترد عن املعاين(ذاا

  .طل، املخالف للمعىن الظاهرأن ما نفاه من املعىن هو املعىن البا
حـني قـرر أن مـذهب السـلف يف نصـوص الصـفات       -وذا النص النفيس يعلم أيضاً أن مراده رمحـه اهللا  

،والــذي ورد يف هــذا الــنص ويف نــص اللمعــة  ) رد العلــم ــا إىل قائلــها، ومعناهــا إىل املــتكلم ــا  (هــو 

                                 
الربهان -٣قدمي، ذم التأويل، الصراط املستقيم يف إثبات احلرف ال-٢منت ملعة االعتقاد، -١: الكتب اليت رجعت إليها يف ذلك) ١(

: حترمي النظر يف علم الكالم، كما رجع بإمجال إىل-٥حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدع، -٤يف بيان القرآن، 
إثبات صفة العلو واالستواء على العرش، ومل أرجع عند كتابة هذا البحث إىل أي شرح من شروح اللمعة، وإمنا رجعت -٦

 .نه للنظر يف تعاملهم مع نصهإىل بعضها بعد االنتهاء م



 

 

 

 

٢١ 

ــاه ــل      = مبعن ــوا مث ــا أطلق ــراد أهــل التفــويض إذا م ــيس هــو م ــرد هــذه      ل ــل مــراده أن ت ــات، ب هــذه االطالق
النصوص إىل قائلها يف إثبات لفظها ومعرفة معناها، وأن تبقى على االصل الذي هو ظاهر منها، إذ إن 

  .هذا هو حقيقة الرد إىل اهللا ورسوله يف تفهم الوحي الذي نزل بلسان عريب مبني
آمنـــت مبـــا جـــاء عـــن اهللا علـــى مـــراد :" ةمث أورد بعـــدها كـــالم االمـــام الشـــافعي، الـــذي أورده يف اللمعـــ

  ".اخل...اهللا
ومل يعلمــوا وعلمــوا أن املــتكلم ــا صــادق ال شــك يف صــدقه، فصــدقوه،   : "مث قــال املوفــق عــن الســلف  

  "، فسكتوا عما مل يعلموهحقيقة معناها
يف نــص اللمعــة يف ال أصــل املعــىن، وهــذا يــذَكِّرنا مبــا أوردنــاه قريبــاً " حقيقــة املعــىن"وهنــا يعــود إىل نفــي 

، فعبر هنا بنفس التعـبري، فـإذا   )حقيقة معناه(سياق كالمه عن االسراء واملعراج، حيث قرر عدم العلم بـ
هنا، يف (نفي العلم مبعىن االسراء واملعراج من كل وجه، فإنه مل يرد ذلك ) هناك(علمنا يقينا أنه مل يرد

  .بال ريب) الصفات
يف بيان مراده بنفي املعىن، أو نفي التفسري، أو نفي  -الحتمال االولغري معارض ل-فهذا احتمال آخر 

  :عن اخلطيب البغدادي رمحه اهللا قوله) ١٥ص(التأويل، ولذا نقل يف ذم التأويل
إثباـا،  أما الكالم يف الصفات فإن ما روي منها يف السنن الصحاح مـذهب السـلف رضـي اهللا عنـهم     "

أن الكـالم يف الصـفات فـرع    : والتشـبيه عنـها، واالصـل يف هـذا     ةونفي الكيفيـ وإجراؤها على ظاهرها،
على الكـالم يف الـذات، وحيتـذى يف ذلـك حـذوه ومثالـه، فـإذا كـان معلومـاً أن إثبـات رب العـاملني عـز             

إثبات صفاته إمنا هـو إثبـات وجـود،ال    ، فكذلك إثبات وجود،ال إثبات حتديد وتكييفوجل إمنا هو 
هللا تعــاىل يــد ومســع وبصــر، فإمنــا هــو إثبــات صــفات أثبتــها اهللا تعــاىل   : لنــافــإذا قإثبــات حتديــد وتكييــف،

، وال نقول إا اجلوارح، العلم: القدرة، وال أن معىن السمع والبصر: وال نقول إن معىن اليدلنفسه،
  .)١("اخل..وال نشبهها بااليدي واالمساع واالبصار

                                 
حمفوظة يف مكتبة الظاهرية ، ورد هذا النص ضمن رسالة قصرية يف الصفات للخطيب البغدادي، هلا نسخة خمطوطة) ١(

هـ بتحقيق ١٣٨٨طبعة دار الفكر ) ١٨٥ص))(العلو للعلي الغفار((، وأوردها الذهيب يف )٤٤-٤٣\١٦))(جمموع(
،وقد طبعت مفردة ضمن جمموع  يف دار الكتب العلمية )١١٤٢\٢))(تذكرة احلفاظ((ويف ، )عبدالرمحن حممد عثمان(

 )أمحد فريد املزيدي(هـ بتحقيق  ١٤٢٥بريوت  
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أن املعـىن املـراد     -اليـد والسـمع والبصـر   : تمع مثال تطبيقي علـى صـفا   -ويف هذا الكالم بيان واضح 
هللا تعــاىل، وهــي مــن أخــص   ) اليــد(نفيــه هــو املعــىن الــذي أراده أهــل البــدع، وقــد نــص هنــا علــى صــفة     

  .الصفات اليت توجه إليها أهل التفويض بالتفويض
و كما احلقيقة والتحديد والكيفية، وأما ما يثبت فه: كما أنه حدد الذي ينفى يف باب الصفات، وأنه 

ويف هذا بيان واضح الثبـات أصـل املعـىن الصـحيح     " إثباا، وإجراؤها على ظاهرها :"نص عليه االمام
من عوارض املعاين عند أهل اللغة واالصول، أو مـن عـوارض   ) الظهور واخلفاء(لتلك النصوص، إذ إن 

ى لفـظ جمـرد عـن أي    علـ ) الظهـور (االلفاظ من جهة داللتها على املعاين، ومل يعهد يف كالمهـم إطـالق   
معـىن، إذ االلفــاظ مـن هــذه اجلهـة متســاوية، فكلـها عبــارة عـن حــروف جمتمعـة، فــال يكـون شــيء منــها        
ــم التجويــد فلــيس ههنــا وارداً قطعــاً، فعلــم أن            ظــاهراً وآخــر خفيــاً مســتتراً، وإن ورد هــذا يف مثــل عل

  .ة املتضمنة فيهاتقريرهم لوجوب إجراء الصفات على ظاهرها نص يف إثبات املعاين الصحيح
وممـــا يؤيـــد أن كـــالم ابـــن قدامـــة الســـابق قـــد تضـــمن غايـــة املفارقـــة الصـــحاب التفـــويض نـــص ذكـــره      
الشهرســتاين االشــعري، وقــد عاصــر ابــن قدامــة، حيــث تــويف الشهرســتاين بعــد والدة ابــن قدامــة بســبع     

  .سنني، أُورِده مث أذكر موطن الداللة منه
اعلـم ان السـلف مـن اصـحاب احلـديث ملـا راوا       : " امللـل والنحـل   قال الشهرسـتاين يف بـاب املشـبهة مـن    

توغل املعتزلة يف علم الكالم وخمالفة السـنة الـيت عهـدوها مـن االئمـة الراشـدين حتـريوا يف تقريـر مـذهب          
، فأمـا أمحـد بـن    ’أهل السنة واجلماعـة يف متشـاات آيـات الكتـاب احلكـيم، واخبـار الـنيب االمـني         

الصفهاين ومجاعة من أئمة السلف فجـروا علـى منـهاج السـلف املتقـدمني علـيهم       حنبل وداود بن علي ا
نـؤمن  : من أصحاب احلديث، مثل مالك بن انس ومقاتل ابن سليمان وسلكوا، طريق السالمة، فقـالوا 

مبـا ورد بــه الكتـاب والســنة، والنتعــرض للتأويـل، بعــد أن نعلــم قطعـاًأن اهللا عــز وجــل اليشـبه شــيئاً مــن      
إمنا توقفنا عن تفسري االيات وتأويلها :وأن كل ما متثل يف الوهم فإنه خالقه ومقدره، وقالوااملخلوقات 

  :المرين
  ].٧: آل عمران[} اآلية ..فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ{املنع الوارد يف الترتيل، يف قوله تعاىل : أحدمها
 صـفات البـاري بـالظن غـري جـائز، فرمبـا أولنـا االيـة         أن التأويل أمر مظنون باالتفـاق، والقـول يف  :والثاين

كُـلٌّ مـن عنـد    {على غري مراد الباري تعاىل، فوقعنـا يف الزيـغ، بـل نقـول كمـا قـال الراسـخون يف العلـم         
آمنــا بظــاهره، وصــدقنا بباطنــه، ووكلنــا علمــه إىل اهللا تعــاىل، ولســنا مكلفــني    ]:٧: آل عمــران[} ربنــا 

  "س ذلك من شرائط االميان وأركانه، واحتاطمبعرفة ذلك،إذ لي
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نقـف برهــة عنــد هــذا القــدر مــن كــالم الشهرســتاين قبـل إمتامــه، فهــو يف هــذا املقطــع يقــرر مــذهب أهــل    

إىل السلف واالئمة، ولسنا يف جمال مناقشته على ذلك، وإمنا الشاهد أنه ملا  -زوراً–التفويض، وينسبه 
ومـن الـذين ذكـرهم يف    -، وشـرع يف ذكـر أقـوال املشـبهة     فرغ من حكاية مذهب التفويض كما فهمـه 

ذكــر مــن ضــمن  -ســياق كالمــه مــن هــو مشــبه حقــاً، ولكــن كالمــه ال خيلــو مــن خلــط للحــق بالباطــل   
وأما ما ورد يف الترتيل من االستواء والوجه واليدين واجلنب وايء واالتيان والفوقيـة وغـري   : " أقواهلم
  .)١("فأجروها على ظاهرهاذلك 

  
وهذا هو موضع الشاهد، فالعبارة اليت ذكرها يف آخر النقل السابق مستنكراً هلا، هي عـني العبـارة الـيت    

ملـذهب   -بعبارتـه السـابقة  -عبر ا ابن قدامة فيمـا سـبق نقلـه مقـرراً هلـا، وهـذا يـبني مفارقـة ابـن قدامـة           
  .أهل التفويض، املنسوب كذباً إىل السلف

فبــالغ بعــض الســلف يف إثبــات الصــفات إىل حــد   :"  يف نفــس الكتــابومثــل ذلــك مــا قالــه الشهرســتاين 
التشبيه بصفات احملدثات، واقتصر بعضهم على صفات دلت االفعال عليها، وما ورد به اخلـرب فـافترقوا   

  :فرقتني
  .فمنهم من أوله على وجه حيتمل اللفظ ذلك -
اهللا تعاىل لـيس كمثلـه شـيء، فـال يشـبه       عرفنا مبقتضى العقل أن: ومنهم من توقف يف التأويل، وقال -

شيئاً من املخلوقات واليشبهه شيء منها، وقطعنا بذلك،إأنا النعرف معىن اللفظ الوارد فيه، مثـل قولـه   
، ومثــل ]٧٥: ص[} خلَقْــت بِيــدي{:، ومثــل قولــه]٥: طــه[} الــرحمن علَــى الْعــرشِ اســتوى{:تعــاىل
إىل غري ذلك، ولسنا مكلفني مبعرفة تفسـري هـذه االيـات وتأويلـها،     ]٢٢: فجرال[} وجاَء ربك {:قوله

  .بل التكليف قد ورد باالعتقاد بانه الشريك له، وليس كمثله شيء، وذلك قد أثبتناه يقيناً
فوقعـوا  " البد مـن إجرائهـا علـى ظاهرهـا    :"مث إن مجاعة من املتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا

  .)٢("الصرف، وذلك على خالف ما اعتقده السلفيف التشبيه 

                                 
 ).١٠٥-١/١٠٤(امللل والنحل) ١(

 ).٩٣-١/٩٢(امللل والنحل) ٢(
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ووجه االستشهاد من هذا املقطع بين مبا سبقه، وهي شهادة من إمام أشعري بأن مـن يقـول بقـول ابـن     
ويعـين بالسـلف هنـا مـذهب التفـويض، فكيـف يـأيت بعـد         " على خالف مـا اعتقـده السـلف   " قدامة فهو 

  !.مفوضا؟ذلك أشعري أو غريه ليجعل ابن قدامة 
ــب الكــالم يف هــذه الرســالة     ــل"وترتي ــها يف اللمعــة، وإن كــان القــول ههنــا       " ذم التأوي قريــب مــن ترتيب

موجزاً، إال أن هذا مما يقوي منـهج تفسـري كالمـه هنـاك بكالمـه هنـا، وهـو كفيـل حبـل ذلـك االشـكال            
  . وكشفه

ا نقله مـن كـالم أئمـة أهـل السـنة      وهذا التقييد يف نفي املعىن، يحمل عليه كل ما أشكل من كالمه، ومم
مــن كــالم  ١٤مــن كالمــه، و ص  ١٢كمــا يف ذم التأويــل، ص (ممــن أنكــر تفســري نصــوص الصــفات،  

مــن كــالم احلميــدي،   ٢٤مــن كــالم االمــام أمحــد وغــريه، وص   ٢٢، ٢١، ٢٠حممــد بــن احلســن، وص 
ر إمرار بعقل وفهم ، الن منهج السلف كان قائماً على إمرارها كما جاءت، وهذا االمرا)١()٤٠-٣٧

ــة، وأنــت تــرى يف نفــس           ــة واملعتزل ــهج املعــارض هلــم يف ذلــك احلــني مــذهب اجلهمي للمعــىن، وكــان املن
كما يف نص حممـد  -كالمهم الذي نفوا فيه تفسري نصوص الصفات االنكار على قول جهم ومن تبعه 

تطرد يف تأويــل وتفســري ومل يكــن اجلهميــة واملعتزلــة قــائلني بــالتفويض، لكنــهم ممــن يســ   -)٢(بــن احلســن
نصوص الصفات باملعاين الباطلة املخالفة لظاهرها، ولذا كان ما نقـل عـن بعـض السـلف يف النـهي عـن       

  .تفسري نصوص الصفات حمموال على ذلك
إن أصـــحاب احلـــديث : "كالمـــاً نفيســـاً لالمـــام الصـــابوين، وممـــا جـــاء فيـــه ) ١٦ذم التأويـــل(مث أورد يف 

يعرفون رم تبارك وتعاىل بصفاته اليت نطـق ـا كتابـه وترتيلـه، وشـهد لـه        املتمسكني بالكتاب والسنة،
ا رسوله، على ما وردت به االخبـار الصـحاح، ونقلـه العـدول الثقـات، وال يعتقـدون تشـبيها لصـفاته         

الكلم عن مواضعه حتريف املعتزلـة واجلهميـة،    يحرفونتكييف املشبهة، وال يكيفواوالبصفات خلقه،
  هـ.ا).بالتفهيم والتعريفومن عليهم عاذ اهللا أهل السنة من التحريف والتكييف،وقد أ

                                 
-٣٥١(أمحد القاضي.د مذهب أهل التفويض،: وانظر للتوسع حول مجع كالم السلف الذي احتج به املفوضة، والرد عليهم) ١(

٤٣٣.( 

اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إىل الغرب على االميان بالقرآن واالحاديث اليت جاء ا الثقات :"قال حممد بن احلسن رمحه اهللا) ٢(
يف صفة الرب عز وجل من غري تفسري وال وصف وال تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان ’ عن رسول اهللا 

، وفارق اجلماعة، فإم مل يصفوا ومل يفسروا، ولكن آمنوا مبا يف الكتاب والسنة، مث سكتوا، فمن قال بقول ’ عليه النيب
 ).١٤(ذم التأويل.."جهم فقد فارق اجلماعة النه وصفه بصفة الشيء
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ومهـا االمـران اللـذان    -نفي التكييف، ونفـي املعـىن الباطـل، وهـو التحريـف      : فتضمن الكالم أموراً ثالثة
ه يف والكـالم كُلُّـ  ) التفـيهم والتعريـف  (كمـا تضـمن إثبـات     -سبق البيان بـأن نفيـه للمعـىن حيمـل عليهمـا     

ومن عرف لفظاً أجـوف خليـاً عـن    ! سياق نصوص الصفات، وهل يكون تفيهم إال مبعرفة املعىن احلق؟
نعـوذ  ! لذلك اللفظ والـنص؟ ) فامهاً(فهل يسوغ حبال أن يعد  -كما يقول به أهل التفويض–أي معىن 

الفـرق املخالفـة يف    باهللا من اخلذالن، ومن جهالة بعد العلم، فاشـتمل كـالم الصـابوين الـرد علـى أصـول      
ــي      ــق، فنفـ ــنة احلـ ــل السـ ــر مـــذهب أهـ ــر، وتقريـ ــبهة،  ) التكييـــف(الصـــفات يف ذلـــك العصـ ــى املشـ رد علـ

التعريــف (رد علــى أهــل التعطيــل والتحريــف مــن اجلهميــة وحنــوهم، وتقريــر مــذهب     ) التحريــف(ونفــي
  .تقرير للمذهب احلق، مذهب السلف الصاحل) والتفهيم

  .اعيلي، مفاده إثبات الصفات مع نفي التكييفكما أورد بعدها كالماً لالمس
صفات اهللا تعاىل وأمسـاءه ال تـدرك بالعقـل؛الن العقـل إمنـا يعلـم صـفة مـا         : " مث قال بعد نصوص أخرى

رآه أو رأى نظريه، واهللا تعاىل ال تدركه االبصار، وال نظري له وال شـبيه، فـال تعلـم صـفاته وأمسـاؤه إال      
بأمســـاء الصـــفات دون كيفيتـــها وتفســـريها، فيجـــب االقتصـــار علـــى مـــا  بـــالتوقيف، والتوقيـــف إمنـــا ورد

  )٤١ذم التأويل"(ورد
  .والكالم هنا بين يف أنه أراد بالنفي نفي إدراكنا للحقيقة والكيفية

  
يف الصفات دليل على إثباته الصل املعىن ) أصل احلقيقة(إثبات املوفق للقدر املشترك*

  .فيها
ضـمن رده علـى   [ ٤٣الصراط املستقيم يف إثبـات احلـرف القـدمي، ص   : النفيسيف سفره –قال رمحه اهللا 

إن كـالم اهللا تعـاىل   : (وأمـا قـوهلم  :" -]االشاعرة يف إثبـام للكـالم النفسـي، وإنكـارهم للكـالم اللفظـي      
  :جوابه من وجوه: قلنا) جيب أال يكون حروفاً، لئال يشتبه كالم االدميني

، كما أن اتفاق البصر يف إدراك املبصـرات، والسـمع   ليس بتشـبيه  قةأصل احلقيأن االتفاق يف : أحدها
  هـ.ا"اخل...يف إدراك املسموعات، والعلم يف إدراك املعلومات ليس بتشبيه، كذلك ههنا

  .)١(ويف هذا النص تقرير منه رمحه اهللا ملسألة القدر املشترك يف الصفات

                                 
ا قد يزعم من أن هذا املبحث خالفاً مل) مسألة القدر املشترك(وهو شاهد لتكلم املتقدمني من أهل السنة ذه املسألة املهمة ) ١(

وأمثاله من املباحث الدقيقة يف الصفات إمنا جاءت من قبل ابن تيمية رمحه اهللا، وقد قررها كثري من العلماء من أهل السنة، 
قلب االدلة على الطوائف املضلة يف "بل ومن بعض املتكلمني كالقرايف وغريه، وقد فصلت القول فيها يف أطروحة املاجستري
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رارٍ لفظـي جمـرد، بـل هـو إثبـات الصـل املعـىن،        وهذا الكالم منه صريح يف أن إقراره بالصـفات لـيس بـإق   
ال يراد منه جمرد لفظ أجوف، وهـذا بـين حبمـد    " أصل احلقيقة"، و)أصل احلقيقة(وهو ما عرب عنه بقوله

  .اهللا
صفة الكالم وكونه حبرف، وصفة البصر، والسمع، : وقد قَرنَ تأصيلَه السابق بتطبيقٍ على عدة صفات

 املفهوم هلا، فقرر أن السمع هو إدراك املسموعات، والسمع إدراك املُبصرات، والعلم، حيث بين املعىن
  :والعلم إدراك املعلومات، ففسر الصفة االهلية، وبين معناها، فيكون ذلك شاهداً على أمرين

ملعـىن  إمنا يـراد بـه ا  ) ال كيف وال معىن(أن املعىن الذي تقدم نفيه يف كالمه يف اللمعة وغريها يف قوله-١
وقرر ثبوته، وهو ما يدخل عنده وعند غـريه  ) أصل احلقيقة(املبتدع، وال يراد به حبال ما مساه هو هاهنا

  . يف املعىن الصحيح للصفات
ال يـراد بـه أبـداً بيـان     : أن التفسري للصفات الذي تقدم الذم له والنهي عنه من مقول املوفق ومنقولـه -٢

حســب تعــبريه،  وإمنــا يكــون الــذم مصــروفاً للتفســري   ) حلقيقــةأصــل ا(أصــل املعــىن الصــحيح للصــفة، أو  
  .البدعي احملدث

  ):٤٤ص (وهلذا قال يف كتابه السابق بعد املقطع السابق
  .أنتم فسرمت هذه الصفة : أما قوهلم" 

، ولـيس كـذلك الكـالم، فإنـه مـن      إمنا ال جيوز تفسري املتشابه الذي سكت السـلف عـن تفسـريه   : قلنا
  .لق ال تشبيه فيه، وقد فَسره الكتاب والسنةاملعلوم بني اخل

، وهـم فسـروه مبـا مل    فسرناه حبمله على حقيقته تفسريا جاء به الكتاب والسـنة  -حنن  -أننا : الثاين
  .هـ.ا".يرد به كتاب وال سنة، وال يوافق احلقيقة وال جيوز نسبته إىل اهللا تعاىل

صـوص الصـفات علـى حقيقهـا الـيت جـاء ـا الكتـاب         وهذا نص يف بيـان التفسـري املـذموم، وأن تفسـري ن    
  .والسنة أمر جائز بل حممود

املـرداوي، كمـا يف التحـبري شـرح التحريـر يف      : وهذا املقطع من كالمه قد نقلـه عنـه إمامـان مـن احلنابلـة     
-٨٦ص (العني واالثر يف عقائد أهـل االثـر  : ، وعبد الباقي املواهيب، يف كتابه )٣/١٢٩١(أصول الفقه

  .فهو ثابت عنه قطعاً، )٨٧
  

                                                                                                         
 .يسر اهللا خروجها" وحيد املعرفة واالثباتت
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  .الكالم التطبيقي -٢
  :وذلك على مقامني

أن يـورد صــفات معينـة، ويــورد بيانـاً ملعانيهــا الـيت دل عليهــا ظـاهر لفظهــا، فيكـون ذلــك داال جبــالء        -أ
  . على عدم إرادته لنفي املعىن مطلقاً، بل نفي املعىن الباطل

أن يود الكالم علـى صـفات معينـة، ويـورد بعـده إبطـاال للمعـاين الباطلـة واحملرفـة الـيت قـال ـا أهـل              -ب
  . نفي املعىن الباطل، ال مطلق املعىن: البدع، فيكون يف ذلك داللة على أن مراده بنفي املعىن

  
  :فأما االول، فتتبع أمثلته يطول عند االمام ابن قدامة، ومن ذلك -أ

ومن صفات اهللا تعاىل أنه الفعـال ملـا يريـد،ال يكـون شـيء      ):" ٢١ص (ث القدر من اللمعةقوله يف مبح
إال بإرادتـه وال خيــرج شــيء عــن مشـيئته، ولــيس يف العــامل شــيء خيـرج عــن تقــديره، وال يصــدر إال عــن    

، ولو تدبريه، وال حميد عن القدر املقدور، وال يتجاوز ما خط يف اللوح املسطور، أراد ما العامل فاعلوه
عصمهم ملا خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه مجيعاًالطاعوه، خلق اخللق وأفعاهلم، وقدر أرزاقهم وآجـاهلم،  

  ".يهدي من يشاء حبكمته
تعلـــق الســـماع "وكــذلك مـــا قـــرره كـــثرياً حـــول صـــفة الكـــالم هللا تعـــاىل، وأنـــه بصـــوت مســـموع، وأن 

كل هذا برهان على أنـه يقـر بـاملعىن     ، وأن القرآن حروف وكلمات،"بالصوت كتعلق الرؤية باملرئيات
  .)١(الظاهر هلذه الصفة

، فهـي صـرحية يف إثبـات العلـو لفظـاً      )إثبـات صـفة العلـو   (وكذلك يف إثباته لصفة العلـو، كمـا يف رسـالته   
) االســتواء علــى  العــرش (ومعــىن، وتقريــر علــو الــذات لــه تعــاىل كمــا الصــفات، بــل إن إيــراده نصــوص    

واالسـتواء مـن أشـهر الصـفات الـيت توجـه إليهـا املبتدعـة         -واطن كـثرية منـه   ضمن رسـالته يف العلـو يف مـ   
لربهــان واضــح أنــه مل يكــن مــن منهجــه التفــويض يف املعــىن، وأنــه فهــم مــن       -)٢(بالتأويــل أو التفــويض 

االستواء معىن العلو اخلاص على العرش، ومثل ذلك يقـال يف ذكـره لصـفة الـرتول ضـمن كتـاب العلـو،        

                                 
: الصراط املستقيم يف إثبات احلرف القدمي، مجيع الكتاب، وكتابه: ، وكتابه)وما بعدها ٥٩(حترمي النظر يف علم الكالم: انظر)١(

 .الربهان يف بيان القرآن: حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض املبتدعة، مجيع الكتاب، وكتابه

، النحر )٢٣(، الرسالة النظامية للجويين)٥١٤(، االمساء والصفات للبيهقي)٧٤(التوحيد للماتريدي: أقواهلم يف تفويضهاانظر ) ٢(
 )٢١٣(مذهب أهل التفويض: وانظر) ٤/٣٠٧(احمليط اليب حيان
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ه أثبتها مبعناها، وإال ملا كان مثة مناسـبة اليرادهـا يف هـذا الكتـاب، وصـفة الـرتول هـي        ففيه دليل على أن
  .)١(كذلك من الصفات اليت توجه إليها أهل التفويض بالتفويض

مـــن كـــالم اخلطيـــب ) ذم التأويـــل(وأمـــا االمـــر الثـــاين، فقـــد تقـــدم ذكـــر مثالـــه فيمـــا نقلـــه يف كتابـــه  -ب
، وقـد تقـدم   ) اليـد القـدرة وال أن معـىن السـمع والبصـر العلـم      وال نقـول إن معـىن  :" البغدادي، وقوله

  .تقرير وجه الداللة منه واالستشهاد
 

 .للمذهب العقدي الذي ينتمي إليه املوفق رمحه اهللا راالعتبا: ثالثاً
فإذا ما نظرنا يف املذهب الذي ينتمي إليه املوفق، ويعلن انتسابه إليه، رغم خمالفتـه ملـذهب أهـل    

  .زمانه، فإن مذهبه هو مذهب السلف الصاحل، من أئمة أهل السنة واحلديث واالثرالدولة يف 
فاملوفَّق رمحه اهللا إمام من أئمة مذهب أهل السـنة واجلماعـة، ولـيس ممـن تـأثر بعلـم الكـالم، بـل         

  .كان من أشد االئمة على أهل البدع، وكالمه يف حق املعتزلة واالشاعرة وغريهم مشهور
علـى النقـل عـن أئمـة السـلف،       -ملعة االعتقـاد وذم التأويـل وغريهـا   –يف كتبه وقد كان حريصاً 

  .الذين عهد عنهم إثبات الصفات على ظاهرها، ومنهجهم يف ذلك مشهور
واملراد هنا االشارة إىل مفارقتـه للفرقـة املشـهورة بتفـويض املعـىن، وهـي فرقـة االشـاعرة، وشـدة          

  !.، فكيف جنعله قائال بشيء مما اختصوا به؟ذمه هلم، خصوصاً يف مسألة كالم اهللا تعاىل
فـإذا تقــرر ذلــك تعــني توجيــه كالمــه املشــكل علـى مــا يوافــق مذهبــه الــذي ينتمــي إليــه، وإىل مــا    
خيالف االقوال اليت اختصت ا الفرقة اليت عرف بالرد عليها، وهو محل كالمه السابق على نفي املعـىن  

  .قة والكيفيةالباطل، أو املعىن املتضمن ملعرفة احلقي
  

املراعاة الختالف املراد باملصطلح املثبت واملنفي باختالف الزمن، واختالف : رابعاً
  .القائل، واختالف الفرقة اليت ينمى إليها

نفياً أو -وقد أشري يف هذا الضابط إىل لزوم االعتبار ملا أطلقه عامل من العلماء من املصطلحات 
معينة أو قول مشتهر يف زمنه، حيث يتعني محل االلفـاظ واملصـطلحات   يف سياق الرد على فرقة  -إثباتاً

                                 
 ).٥٢- ٥١(إجلام العوام عن علم الكالم للجويين: انظر) ١(
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اليت ذكروها يف تلك الردود على مناقضة االقوال اليت اشتغلوا بالرد عليها، وهذا هو الذي يلزم تقريـره  
  .يف هذا املقام

مل يشــريوا إىل مقالــة أهــل     -ممــن عنــوا بــالرد علــى املخــالفني    –فــإن املتقــدمني مــن أهــل الســنة     
، وإمنا كـان معتـركهم وخصـامهم موجهـاً الهـل التمثيـل مـن        )١(لتفويض، كاالمام الدارمي، وابن قتيبةا

الرافضــة وحنــوهم، والهــل التأويــل، مــن اجلهميــة واملعتزلــة، الــذين صــرفوا نصــوص الصــفات إىل معــاين      
  .باطلة خمالفة للظاهر من النص

واملعــىن ينبغــي أن يحمــل علــى مــا  وهلــذا فــإن مــا ورد مــن كــالم هــؤالء االعــالم يف نفــي الكيــف 
رد علـى أهـل التمثيـل،    ..الكيف: يناقض أقوال الفرق اليت توجهوا بالرد إليها، وبالنقض عليها، فقوهلم

  .)٢(رد على أهل التحريف والتعطيل" وال معىن"وقوهلم
مـا  ال بد أن حيمـل علـى نفـي     -وهو املقصود ههنا–وعليه فإن كالمهم يف نفي املعىن والتفسري 

أثبته خصومهم، والذي أثبته خصومهم هي املعاين الفاسدة للـنص، فيكـون النفـي للمعـىن حممـوال  علـى       
نفي املعاين الفاسدة، وال حيمل البتة على نفي كل معىن لنصوص الصفات، فكالمهم يف إثبات معانيهـا  

  .تأصيال وتطبيقاً مما يطول تتبعه، ويتعسر حصره
واملنتسبون إىل السنة من احلنابلة وغريهـم الـذين جعلـوا    : "ه اهللاقال شيخ االسالم ابن تيمية رمح

يتمســكون مبــا جيدونــه يف كــالم االئمــة يف املتشــابه، مثــل قــول أمحــد يف   )٣(لفــظ التأويــل يعــم القســمني 
أنا ال نعرف معناها، وكـالم أمحـد صـريح خبـالف     : ، ظنوا أن مراده)وال كيف وال معىن: (رواية حنبل

ع، وقد بني أنه إمنا ينكر تـأويالت اجلهميـة وحنـوهم، الـذين يتـأولون القـرآن علـى غـري         هذا يف غري موض
الرد على الزنادقة واجلهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غري ( تأويله، وصنف كتابه يف 

معـىن هـذه االيـة    :(، فأنكر عليهم تأويل القرآنعلى غري مراد اهللا ورسوله، وهم إذا تأولوه يقولون)تأويله
، فنفى أمحد )إم علموا كيفية ما أُخبِر به من صفات الرب: (، واملكيفون يثبتون كيفية، يقولون)كذا

                                 
 ).١٨٦(أمحد القاضي.مذهب أهل التفويض، د: انظر) ١(

 ).٦٣(فتح رب الربية بتلخيص احلموية للعثيمني: انظر) ٢(

  :إىل ثالثة أقسام -قبل كالمه السالف–" التأويل"قسم رمحه اهللا مصطلح ) ٣(
  .التفسري، وهو اصطالح املفسرين كالطربي-١
  .احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم، وهو اصطالح القرآن-٢
  .إىل االحتمال املرجوح، وهو اصطالح املتأخرينصرف اللفظ عن االحتمال الراجح -٣
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قول هؤالء وقول هؤالء، قول املكيفـة الـذين يـدعون أـم علمـوا الكيفيـة، وقـول احملرفـة الـذين حيرفـون           
  .)١()"معناه كذا وكذا:(الكلم عن مواضعه، ويقولون

نقل بعض علماء السـنة ممـن جـاء بعـدهم شـيئاً مـن كالمهـم، أو عـرب بـه ابتـداء اقتـداًء ـم،             وإذا 
كان املتعني محلُ كالمه على ما محلنا عليه كالم االولني، وال حنمله على عرف حدث بعده، ولو كان 

، ولـذا فـإن   ذلك العرف موجوداً يف عصر ذلك الناقل، إال أن تدل قرينة قوية على إرادته لذلك العرف
مــن نقــل كــالم  -وغريهــا–كمــا فعلــه يف اللمعــة (نقــل ابــن قدامــة لكــالم االئمــة يف نفــي املعــىن والتفســري 

، أو تعبريه بذلك النفي من كالمه حممول على ما حمل عليـه كالمهـم، فإننـا نعلـم     )االمام أمحد، وغريه
قـل عنـهم، فيـتعني قَصـر كالمـه يف      أنه قال بـذلك سـرياً علـى منـهاج أئمـة السـنة الـذين انتسـب إلـيهم ون         

النفي للمعىن على نفي التأويل املبتدع، ال على الظاهر من نصوص الصفات، كل هذا لو فرضـنا أنـه مل   
  .)٢(يصرح بإثبات املعىن الظاهر، فكيف وقد صرح به مبا ال يدع جماال للشك

 
  

                                 
 ).٢/٣١(درء التعارض: ، وانظر)٣٦٤-١٧/٣٦٣(جمموع الفتاوى) ١(

جزم " وترك التعرض ملعناه: "والعجب أن بعض املشايخ الفضالء ممن شرح منت ملعة االعتقاد، ملا عرض لقول املوفق فيها) ٢(
بال كيف وال (لشرح قول االمام أمحد - بعدها مباشرة–خبطئه، وجعل ذلك سرياً منه على مذهب أهل التفويض، وملا عرض 

وأن هذه العبارة ال "اخل...املعىن الذي يريده أهل الضالل والتأويل: "محل قوله على ما سبق تقريره من كون مراده) معىن
  !.يتعلق ا أهل التفويض

ق بني متفقني، وخطأ منهجي وعقلي قبل أن يكون خطأً على املوفق رمحه اهللا، فاملوضع واحد، واملوفَّق قد جاء بكالم وهذا تفري 
ويخطِّئ ) كالم ابن قدامة(على القول االول) كالم االمام أمحد(االمام أمحد كشاهد على قوله، فإما أن حيمل القول الثاين

الول على ما محل عليه الثاين، ويخرجه كما خرجه، وهذا هو احلق، وهو ما سار أمحد كما خطأ املوفق، وإما أن حيمل ا
من شراح اللمعة، كشيخنا العثيمني، والشيخ الراجحي،  -بعد االنتهاء من هذا البحث–عليه عامة من وقفت على أقواهلم 

 .وغريمها، واحلمد هللا



 

 

 

 

٣١ 

 
  ).املوفَّق(املوفق، وكشفه من نفس كالم املوفق المآخر يف ك إشكال

بعــد أن أيــت الكتابــة يف هــذا املبحــث، وقفــت علــى نــص أشــكل علــي بــادي االمــر مــن كــالم   
املوفق، وهو أشـد إشـكاال مبراحـل ممـا ورد يف اللمعـة، حـىت كـدت أن أرجـع العيـد النظـر فيمـا دونتـه،             
ولكن ما إن انتهى هذا النص، حىت رأيت املوفق بنفسه قد أزال كـل إشـكال قـد يتعلـق بـه مفـوض مـن        

  .ك النصذل
فيما يلي أنقل ذلك النص املشكل بتمامه من كالمه، مث أورد ما حيل ذلك االشكال من كالمه 

مـن إشـكال ورفـعٍ     -ويف سـابقه –الذي أعقبه به، مع وقفات مهمة مع هذا النص، ليكـون مـا ورد فيـه    
نوع تفويض، لالشكال نرباساً حيتذى يف التعامل مع ما أشكل من كالم املوفق، وفهم منه بعض الناس 

  . بل نرباساً مع كل كالم الحد من السلف مما يتوهم معه نصرة التفويض املُبتدع
  ):٤١(قال رمحه اهللا كما يف ذم التأويل

بالعقـل؛ الن العقـل إمنـا يعلـم صـفة مـا رآه أو رأى نظـريه،         تـدرك صفات اهللا تعـاىل وأمسـاءه ال  " 
 شـــــــبيه، فـــــــال تعلـــــــم صـــــــفاته وأمســـــــاؤه إال واهللا تعــــــاىل ال تدركـــــــه االبصـــــــار، وال نظـــــــري لـــــــه، وال 

ــالتوقيف، ــا    والتوقيــف إمنــا ورد بأمســاء الصــفات دون كيفيتــها وتفســريها    ب ــى م ، فيجــب االقتصــار عل
  .. "ورد

إذا احتملـــت  اللفظـــة):"٤٢ذم التأويـــل(إىل أن قـــال يف ســـياق االحتجـــاج علـــى إبطـــال التأويـــل 
  .معاين، فحملُها على أحدها من غري تعيني احتمل أن حيمل على غري مراد اهللا تعاىل منها

  .فيصف اهللا تعاىل مبا مل يصف به نفسه
  .ويسلب عنه صفة وصف اهللا ا قدسه ورضيها لنفسه

فيجمــع بــني اخلطــأ مــن هــذين الــوجهني، وبــني كونــه قــال علــى اهللا مــا مل يعلــم، وتكلــف مــا ال   
ــق رســول اهللا       ــه عــن طري ــه، ورغبت ــق جهــنم      ’ حاجــة إلي ــه طري وصــحابته وســلفه الصــاحل، وركوب

  "وأصحابه من الزنادقة الضالل
  

  ):٤٤-٤٣ذم التأويل (وقال بعدها 
حيتــاج إىل حصــر احملــتمالت كلــها، وال حيصــل    -إذا مل يكــن توقيــف-تعــيني أحــد احملــتمالت  "

حقيقـةً أو جمـازاً، مث تبطـل مجيعهـا إال واحـداً، وهـذا حيتـاج         ذلك إال مبعرفة مجيع ما يستعمل اللفظ فيه،
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إىل االحاطة باللغات كلها، ومعرفة لسـان العـرب كلـه، وال سـبيل إليـه، فكيـف مبـن ال علـم لـه باللغـة،           
  .ولعله ال يعرف جممال سوى جمملني أو ثالثة بطريق التقليد

فات اهللا تعـاىل ال تثبـت وال تنفـى    مث معرفة نفي احملتمالت يقف على ورود التوقيف به، فإن ص
ووجــب االميــان ــا بــاملعىن  ،بطــل تعــيني جممــل منــها علــى وجــه الصــحة إال بــالتوقيف، وإذا تعــذر هــذا 

  .الذي أرادهاملتكلمبها
آمنـت مبـا جـاء عـن اهللا     :(كما روي عن االمام حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا عنه إنـه قـال  

  (.رسول اهللا على مراد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلمعلى مراد اهللا، وآمنت مبا جاء عن 
وهذه طريقـة مسـتقيمة، ومقالـة صـحيحة سـليمة، لـيس علـى صـاحبها خطـر، وال يلحقـه عيـب            
وال ضرر؛الن املوجود منه هو االميان بلفظ الكتاب والسنة، وهـذا أمـر واجـب علـى خلـق اهللا أمجعـني،       

، لم يعلـم صـحته  وسكوته عـن تـأويل  بإمجاع املسلمني، فإن جحد كلمة من كتاب اهللا متفق عليها كفر
والسكوت عن ذلك واجب أيضاً بـدليل الكتـاب والسـنة واالمجـاع، مث لـو مل يكـن واجبـا لكـان جـائزا          

  هـ.ا.."بغري خالف
  ).٥١(حترمي النظر يف علم الكالم: وقال بنحو ذلك يف كتابه

نــاظر فيــه مــن أول وهلــة أنــه أراد بــه  هــذا كــالم قــد يشــكل إذا نظــر إليــه بــانفراده، فقــد يبــدو لل  
، وأن )غـري ظـاهر  (السكوت عن مجيع املعاين احملتملة لنصوص الصفات، مـا كـان منـها ظـاهراً أو مـؤوال     

  .الواجب عند ورود االحتمال فيها عدم التعرض لشيء من معانيها
و أراد فهل كان هذا هو مراد املوفق؟ أي هل أراد االبطال الي معىن يثبـت اليـات الصـفات؟ أ   

  .بكالمه املعاين املخالفة لظاهر النص؟
قد يظهر للناظر يف طيات كالمه السابق ما جيعله مصروفاً إىل االحتمـال الثـاين، وذلـك يف مثـل     

ــه إذا كــان احلمــل   ) اخل...حيتــاج إىل -إذا مل يكــن توقيــف -تعــيني أحــد احملــتمالت  : (قولــه فمفهومــه أن
  .بتوقيف فال حمذور فيه
ووجـب االميـان ـا بـاملعىن الـذي      ،بطـل تعـيني جممـل منـها علـى وجـه الصـحة       (: مث قوله بعـدها 

فهــو مل يبطــل االثبــات للمعــىن مطلقــاً، بــل أوجــب االميــان ــا بــاملعىن الــذي أراده           .) أرادهاملتكلمبــها
  .املتكلم، أي ال مبجرد اللفظ

يعلـم صـحته ال   يفهم منـه أن التأويـل الـذي    ) لم يعلم صحتهوسكوته عن تأويل :(كما أن قوله
  .يسكت عنه
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واحلاصل أنه بالنظر إىل االمـور السـالفة والقـرائن احملتفـة ـا ميكـن أن حنمـل كالمـه علـى إبطـال           
  .تفسري نصوص الصفات باملعاين الباطلة، خبالف ما إذا محلت على املعىن احلق الذي هو ظاهر النص

س واالحتمـاالت، ولكنـه قـد كشـف     ومع ذلك، فإنه رمحه اهللا مل يتـرك لنـا االمـر حمـتمال لاللتبـا     
اليت نفاهـا بعـد هـذا الكـالم مباشـرة، وأوضـح مـراده بالتأويـل         ) املعاين(أو) املعىن(جبالء ما يبني مراده ب

  ):٤٥ذم التأويل ص(الذي أنكره، فقال رمحه اهللا
} م وهــو معكُــم أَيــن مــا كُنــت {فقــد تــأولتم آيــات وأخبــارا فقلــتم يف قولــه تعــاىل   : فــإن قيــل"

  .، أي بالعلم، وحنو هذا من اآليات واالخبار فيلزمكم ما لزمنا٤احلديد ] ٤: احلديد[
،الن التأويــل ومحل هــذه اللفظــات علــى هــذه املعــاين لــيس بتأويــل    حنــن مل نتــأول شــيئا، : قلنــا

بـدليل أنـه املتبـادر إىل االفهـام      الظـاهر مـن هـذه االلفـاظ    هي  املعاينصرف اللفظ عن ظاهره، وهذه 
  .هامن

وإذا تقـرر هـذا فاملتبـادر    ... منـه، حقيقـة كـان أو جمـازاً     ما يسبق إىل الفهم:وظاهر اللفظ هو
  ...باحلفظ و الكالءة: ، أي)اهللا معك(إىل الفهم من قوهلم 

  .ظاهر هذه االلفاظ هو ما محلت عليه فلم يكن تأويالفعلم أن 
الــذي ثبــت صـــوام   -علــيهم  مث لــو كــان تــأويال فمــا حنـــن تأولنــا، وإمنــا الســلف رمحـــة اهللا        

هم الذين تأولوه، فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسـفيان وكـثريا مـن العلمـاء      -ووجب اتباعهم
  .علمه: أي]٤: احلديد[} وهو معكُم{:قالوا يف قوله 

وإمجــــاع الســـلف أن اهللا تعــــاىل يف  ’ مث قـــد ثبتبكتـــاب اهللا، واملتــــواتر عـــن رســـول اهللا      
، وهـو  دالـة علـى إرادة العلـم منـها    وجاءت هذه اللفظة مـع قـرائن حمفوفـة ـا     السماء، على عرشه، 

مث قــــال يف ] ٧: اادلــــة[} أَلَــــم تــــر أَنَّ اللَّـــه يعلَــــم مــــا فـــي الســــماوات ومــــا فـــي الْــــأَرضِ    {:قولـــه 
  .ا بهفبدأها بالعلم وختمه] ٧: اادلة[} إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم {:آخرها

  .مث سياقها لتخويفهم بعلم اهللا تعاىل حباهلم وأنه ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة وجيازيهم عليه
علـى  ، فقد اتفق فيها هذه القرائن، وداللـة االخبـار   إرادة العلموهذه قرائن كلها دالة على 

ــا ــا مـــا خيـــالف الكتـــاب واالخبـــار ومقـــا         معناهـ الت ، ومقالـــة الســـلف، وتأويلـــهم، فكيـــف يلحـــق ـ
  ".السلف

  :يتبني ما يلي) املوفَّق بتوفيق اهللا(فمن هذا الكالم املتني للموفَّق
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وهــذه : "أن الشــيخ أبــا حممــد يقــر بظــاهر اللفــظ إقــراراً بينــا ال حيتمــل التأويــل، كمــا يف قولــه -١
يسـبق إىل  هي الظاهر من هذه االلفاظ، بدليل أنه املتبادر إىل االفهام منها، وظاهر اللفظ هـو مـا    املعاين

  "اخل..الفهم منه حقيقة كان أو جمازا
أن هذا الظاهر الذي يقر به ليس لفظاً جمرداً عن املعاين، بل هو معىن، وقد صرح بنفسه أنه -٢

  .بالنص على هذه املُفردة أكثر من مرة يف سياق االثبات هلا، كما يف النص السابق" معىن"
والذي يتعلق بالفهم هـو املعـىن، ال   " منه الفهـم  ما يسبق إىل: وظاهر اللفظ هو: "وكما يف قوله

  .اللفظ ارد
واللفــظ يف " دالــة علــى إرادة العلــم منــهاهــذه اللفظــة مــع قــرائن حمفوفــة ــا   :"وكمــا يف قولــه

  .مذهب أهل التفويض ال يدل على شيء معلوم، فإثباته للداللة اللفظية متضمن إثباته للمعىن
لــيس  املعــاينعلــى هــذه  اللفظــاتومحــل هــذه :"، كمــا يف قولــهأنــه ميــز بــني اللفــظ، واملعــىن  -٣

ــل ــده           ".بتأوي ــان بنصــوص الصــفات عن ــاً، فيكــون االمي ــر بِهِمــا مع ــني اللفــظ واملعــىن الظــاهر، وأق ــز ب فمي
  . لفظ الصفة، واملعىن الظاهر املتبادر إىل الذهن من الصفة: شامالالمرين

متييـز بـني جمـرد اخلـرب ولفظـه، وبـني املعـىن الـذي         فيـه  ..) على معناهاوداللة االخبار : (ويف قوله
  .دل عليه اخلرب، وكل ذلك ثابت عنده

ــة ملــذهب أهــل التفــويض          فيكــون مــذهب املوفــق رمحــه اهللا مــن أبعــد املــذاهب وأعظمهــا مفارق
  .املبتدع، الذين جيردون اللفظ عن أي معىن، وجيعلونه أجوف كالطالسم اليت ال تفهم للعباد

الكالم يف حيز التنظري حىت قرنه بتطبيق من نصوص الصفات، يـذهب أي لـبس   أنه مل يترك -٤
العلم، ولو كان مفوضاً جلعلـها لفظـاً   : حول مذهبه يف ذلك، حيث فسر املعية مبعىن معقول، وهو معىن

  .ال علم لنا بأي قدر من معانيه
ما ورد عنه مـن   وبعد هذا البيان، القاطع الي مستمسك من أهل التفويض، يتقرر أن مجيع-٥

وذلــك يف النصــوص الســالفة وغريهــا، كــنص اللمعــة املشــكل علــى    -التأويــل، التفســري، املعــاين  : إنكــار
أنه إمنا أراد به محل النص على معان ختالف املعىن الظاهر منها، أي مـا يسـبق إىل الفهـم منـها،      -البعض

وإمنـا يرجـع النـاظر     -لدليل على إبطالهفضال عما دل ا-وهذا هو التفسري الباطل الذي ال يعضده دليل 
  .فيه إىل جمرد ما حتتمله اللغة من معان لتلك اللفظة، فيختار للنص أحدها دون دليل وال برهان

عنده إمنـا يطلـق علـى التأويـل الفاسـد، كمـا أن       ) التفسري(و) التأويل(كما يتبني أن مصطلح -٦
، فإمنــا يريــد بــه املعــىن الفاســد املخــالف لظــاهر       إذا وجــد منفيــاً ومــذموماً يف كالمــه   ) املعــىن(مصــطلح 
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، وهي املعاين اليت اشتهر عن أهل الكـالم القـول ـا، وينظـر يف     )الذي يسبق إىل الذهن من النص(النص
-٣٧حتــرمي النظــر يف علــم الكــالم، ص: (ذلــك رد املؤلــف علــى ابــن عقيــل، وهــي رســالته املوســومة ب

٣٩. ((  
من حقه ) الكالم املشكل، وما كان فيه رفعاً لالشكال(ه اهللاوالكالم املنقول عن املوفق رمح-٧

أن يكون نرباساً حيتذى يف ختريج كالم كثري من السلف ممن ورد عنهم نقـول تشـابه مـا أشـكل مـن      
، مــن النصــوص الـــيت ورد فيهــا نفــي للمعــىن، أو للتفســـري، أو للتأويــل، أو الــيت أوجبـــت        كــالم املوفــق  

ظهــا، وقــد ســاق ابــن قدامــة كــثري مــن هــذه النصــوص ضــمن تقريراتــه    الوقــوف عنــد اســم الصــفة، أو لف 
  .السابق

هذه النصوص اليت ما فتئ أهل التفويض يف القدمي واحلاضر جيعلوا متكئاً يسوغون بـه مـذهب   
  .التجهيل املبتدع، واملسمى مبذهب التفويض

ملعــىن يف مــوارد ال فــإذا تــبني مــن التحقيــق الســابق، واجلمــع بــني أقــوال املوفــق، أن القــول بنفــي ا  
يســتلزم منــه املصــري إىل مــذهب أهــل التفــويض، وال يســتلزم نفــي املعــىن مطلقــاً حــىت مــا دل عليــه ظــاهر    
اللفظ باللسـان العـريب، فـإن مـا ماثلـه مـن كـالم السـلف ال يلـزم منـه ذلـك كـذلك، بـل يـتعني أن حيمـل                

عليهــا مــن قبـل أهــل التحريــف   كالمهـم علــى نفــي املعـاين الباطلــة الــيت اشـتهر يف زمنــهم محــل النصـوص    
  .والتعطيل

كما أن نفي التفسري أو التأويل إمنا حيمل على التفسري املبتدع، وهو التحريـف الـذي اشـتهر بـه     
املعتزلة واجلهمية يف القرون االوىل، ال على االقرار بظاهر اللفظ الذي تفهمه االذهان من اللفظ للوهلة 

  . االوىل
  : ومما ساقه املوفق من هذه النصوص

يقـول اتفـق الفقهـاء كلـهم مـن الشـرق إىل الغـرب علـى االميـان بـالقرآن           :"قول حممد بـن احلسـن  
يف صــفة الــرب عــز وجــل مــن غــري تفســري وال  ’ واالحاديــث الــيت جــاء ــا الثقــات عــن رســول اهللا  

وفـارق اجلماعـة فـإم    ’ وصف وال تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كـان عليـه الـنيب    
مل يصـفوا ومل يفســروا ولكــن آمنـوا مبــا يف الكتــاب والســنة مث سـكتوا فمــن قــال بقـول جهــم فقــد فــارق     

  .اجلماعة النه وصفه بصفة ال شيء
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يــا أبــا : شــهدت زكريــا ابــن عــدي ســأل وكيــع بــن اجلــراح، فقــال  : وعــن حيــىي بــن معــني يقــول 
أدركنــا إمساعيــل بــن أيب خالــد : فقــال -القــدمني يعــين مثــل الكرســي موضــع-ســفيان، هــذه االحاديــث 

  )٢١-٢٠ذم التأويل، (وسفيان ومسعراً حيدثون ذه االحاديث وال يفسرون شيئا
إن اهللا تبارك وتعـاىل يـرتل كـل ليلـة     :"وقد سأله حنبلعن االحاديث اليت تروى: قول االمام أمحد

ــدنيا  ــرى"و " إىل الســمآء ال ــد اهللا   " أن اهللا يضــع قدمــه "،و"أن اهللا ي ــو عب ــا أشــبهه فقــال أب ــؤمن ــا  : وم ن
  )٣٩، حترمي النظر يف علم الكالم٢٢ملعة االعتقاد، ذم التأويل(ونصدق ا وال كيف وال معىن

وقَالَـت  {وما نطـق بـه القـرآن واحلـديث مثـل      : أصول السنة فذكر أشياء مث قال: قول احلميدي
أَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْييهِم{، ومثـل  ] ٦٤: املائـدة [} د   ينِـهمبِي ـاتطْوِيم اتاوـمالسالزمـر [} و :

ومــا أشــبه هــذا مــن القــرآن واحلــديث ال نزيــد فيــه وال نفســره ونقــف علــى مــا وقــف عليــه القــرآن  ] ٦٧
  ).٢٤ذم التأويل(اخل...والسنة

امني ابـن تيميـة وابـن القـيم     موقف االمـ : ومن االمور اليت تبني براءة ابن قدامة من التفويض -٨
رمحهما اهللا من املوفق، وثنائهما عليه وعلى عقيدته، ومها من أبرز من نقد مذهب املفوضة، ورد علـى  

 .شبههم

فاإلمام ابن تيمية قد مسى يف مواطن من قال بالتفويض أو التوقف من علماء الكالم، وممن تأثر 
ى أيب يعلـى مـن احلنابلـة، وابـن عقيـل وغريمهـا، ومل يـذكرا        م من احلنابلة وغريهم، فنص ابن تيميـة علـ  

، رغم اطالعه الدقيق على كتبه، بل قد قرر أنـه جـارٍ علـى طريقـة املُحـدثني احملضـة،       )١(ابن قدامة منهم
  .)٢(كطريقة االمام االجري، والاللكائي، واخلالل

شـيخ  ( غريما موضع، ومسـاه ب كما أن االمام ابن القيم قد أثىن على عقيدة املوفق ابن قدامة يف
اجتماع اجليوش : "، ونقل عنه يف عدد من كتبه، نقل من ملعة االعتقاد وغريها، كما يف كتابه)االسالم

قول شيخ االسالم موفـق  :" ، ومل يذكر املوفق مع أهل التفويض، بل صدر كالمه بقوله عنه"االسالمية
اتفقــت الطوائــف علــى قبولــه وتعظيمــه وإمامتــه خــال الــدين أيب حممــد عبــد اهللا بــن أمحــد املقدســي الــذي 

  .)٣("جهمي أو معطل

                                 
 ).٣٥-٧/٣٤) (١٦-١/١٥(درء التعارض: انظر) ١(

 ).٥٣-٥٢/ ٦(جمموع الفتاوى :انظر) ٢(

 ).١١٥(اجتماع اجليوش االسالمية) ٣(



 

 

 

 

٣٧ 

الشــيخ االمــام املتفــق علــى إمامتــه وعلمــه وصــالحه وكراماتــه أبــو  : " وقــال عنــه يف مــوطن آخــر
  .)١("حممد موفق الدين بن قدامة املقدسي

: ل املوفـق قـو [بل إنه نقل عنه نفس الكالم املُستشكَل من اللمعة ، والذي هـو حمـل هـذا البحـث    
، ومل يفهم منـه ابـن القـيم    )٢(، كما يف املرجع السابق] نؤمن بلفظه ونترك التعرض ملعناه قراءته تفسريه

أن فيه مصرياً إىل مذهب التفويض، فابن القيم من أعرف النـاس وأشـدهم حتـذيراً مـن مـذاهب املفوضـة       
  .لك الكالم تقريراً لعقيدة التفويضواملعطلة، وحاشاه أن ينقل كالماً يف سياق االقرار له ويكون يف ذ

إن اإلمام املوفق ابن قدامة مل يعده أهـل العلـم مـن ضـمن احلنابلـة      : ويقرب مما سبق أن يقال-٩
الــذين تــأثروا بشــيء مــن علــم الكــالم، أو الــذين عــرف عنــهم متابعــة أحــد مــن املــتكلمني يف شــيء مــن     

وذلـك مـن مثـل أيب يعلـى وابـن عقيلوابنـالزاغوين        املسائل والدالئل يف أبواب االعتقاد يف جممل منهجـه، 
، بل إن مفارقته للمتكلمني وذمه ملن وافقهم معلومة ومشهورة، حىت صنف كتابه املشـهور  )٣(وغريهم

وهــو أبــو الوفــاء بــن -، وشــنع فيــه علــى أحــد احلنابلــة  )حتــرمي النظــر يف علــم الكــالم (يف ذم علــم الكــالم
، ومن قارن بني كتب املوفـق ابـن قدامـة، وكتـب     )٤(عض طرقهم وأقواهلمملاَّ وافق املتكلمني يف ب-عقيل
تبني له ذلـك جبـالء، ورأى سـالمة املوفـق مـن      ) كالواضح يف أصول الدين البن الزاغوين، وغريه(أولئك

  .التأثر بشيء من طرق االستدالل الكالمية، ومصطلحاته احلادثة اجلدلية
ــة، تأكَّــد محــل كــال      ــة الســلف يف       وإذا تقــررت هــذه املفارق ــا يوافــق كــالم عام ــى م م املوفــق عل

الصفات، وبعـد كـل البعـد أن حيمـل كالمـه علـى مـذهب التفـويض الكالمـي املبتـدع، أو أن جيعـل ممـن             
واهللا . تــأثر بــاملتكلمني يف هــذه املســألة، كتــأثر الــبعض مــن احلنابلــة وأتبــاع األئمــة يف عــدد مــن املســائل    

  .أعلم
                                 

 )٤/١٢٩١(الصواعق املرسلة) ١(

 ).١١٥(اجتماع اجليوش االسالمية البن القيم) ٢(

، منهاج )٢١٤، ٤٦، ١/٣٥(القاسم:بيان تلبيس اجلهمية، ط: انظر يف موافقة هؤالء وغريهم للمتكلمني يف بعض املسائل)٣(
، ١/١٢١(، الصفدية له)٢٠٦، ٢٠٣، ٩٦(ط الرشد-، شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية)٢/٦٤٠(،)١/٤٢٤(السنة
، ) ٨/٢٧٥) (٤/٢٠٩) (٣٠٧، ٢٤٤، ٢/١٩) (١/٣٢٤(، درء التعارض له)١٥٩(، النبوات له)٢/٢٥٧(، )١٨٩، ١٥٣

 .ومل يسم ابن قدامة يف واحد منهاومواطن أخرى كثرية عدد فيها ابن تيمية من تأثر بأحد من علماء الكالم من احلنابلة، 

وإن كان ابن عقيل قد ترك موافقته ملن وافقه من للمتكلمني بعد ذلك، كما اشار إىل ذلك ابن قدامة يف نفس الكتاب،  )٤(
جزء يف األصول، أصول الدين، مسألة القرآن، ولتفصيل القول يف ابن : يف الرد على املتكلمني، ككتابه-ابن عقيل–وصنف
أمين بن سعود العنقري، أطروحة . د -عرض و دراسة  –آراء ابن عقيل احلنبلي يف مسائل التوحيد : ومراحله، انظر عقيل

 .ماجستري يف جامعة اإلمام، قسم العقيدة
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  اخلامتة
  .النتائجوفيها أهم 

أن ما استشكل من كالم أئمة السنة، أو أوهم التناقض فيما قـرروه، فاالصـل أن يسـلك يف    -١
كشــفه وحلِّــه مــا ســلكه علمــاء االصــول وغريهــم يف حــل مــا استشــكل ودفــع مــا أوهــم التعــارض مــن        

ع اخل، وقد يخرج عن هـذا االصـل يف مواضـ   ..النصوص، من محل العام على اخلاص واملطلق على املقيد
  .راجعة إىل عصمة القائل يف هذا املقام دون ذاك

  :مثة ضوابط جيدر بالناظر حتريها لفهم ما أشكل من كالم االئمة، ومنها-٢
النظــر يف القــرائن املتصــلة، أي عمــوم الســياق الــذي ورد فيــه ذلــك االشــكال، ال إىل املفــردة     -أ

  .املستشكَلة مبفردها
قـرره القائـل يف مـواطن أخـرى مـن كتبـه تكشـف ذلـك         النظر يف القرائن املنفصلة، وهي ما -ب
  .االشكال

  .االعتبار ملذهب القائل يف توجيه كالمه-ج
وجوب مراعاة اختالف املراد باملصطلح املثبت واملنفي باختالف الزمن، واختالف القائل،  -د

  .واختالف الفرقة اليت ينمى إليها، فال حيمل اصطالح من ذلك على اصطالح آخر
نفيـاً أو  -لـزوم االعتبـار ملـا أطلقـه عـامل مـن العلمـاء مـن املصـطلحات          : على هذا االخـري ويتفرع 

يف سياق الرد على فرقة معينة أو قول مشتهر يف زمنه، فنحمل عبارته تلك علـى مناقضـة القـول     -إثباتاً
  .الذي قصد إىل الرد عليه، وال نحملُها على معاين مل يرد ذلك الشخص إثباا وال نفيها

  :يف كالم العلماء له حممل صحيح وحممل باطل) نفي معاين الصفات(-٣
  .أن يراد به نفي املعاين الباطلة اليت قال ا أهل التأويل من املبتدعة: احململ الصحيح-أ

  .أن يراد به نفي العلم بالكيفية: وحممل آخر صحيح-ب
نفـوا العلـم مبعـاين الصـفات،     حيمـل كـالم أئمـة السـنة الـذين       -أو أحدمها–وعلى هذين احململني 

  .ووا عن التعرض هلا بالتفسري والتأويل
نفي معاين نصوص الصـفات بـإطالق، واعتبـار ألفاظهـا جمـردة عـن أي معـىن        : احململ الباطل-ج
  .معلوم لنا

  .وعلى هذا احململ حيمل قول أهل البدع من املفوضة



 

 

 

 

٤٠ 

من املصـطلحات يف  ) حزمة(عمل املوفق وأما ما يتعلق باملوفق ابن قدامة رمحه اهللا، فلقد است-٤
ســـياق تقريـــره ملـــذهب الســـلف يف نصـــوص الصـــفات، ســـواء كـــان ورودهـــا عنـــده يف ســـبيل النفـــي أو  

اللفظ، االسم، املعىن، التفسري، التأويل، أصـل احلقيقـة،   (االثبات، املدح أو الذم، ومن هذه املصطلحات
 )التفويض

يكون مراده يف استعمال املصطلح من هذه املصـطلحات  والذي يتعني التنبيه إليه أنه ال يلزم أن 
مطابقاً من كل وجه الستعمال من سواه هلا، خصوصاً إذا كان االخر مفارقاً له يف الزمان، أو املكان، 

  .أو البيئة العلمية، أو االنتماء املذهيب
موافقاً   ال يلزم أن يكون مراده باملصطلح الواحد حني يسوقه يف موضع ما: بل فوق ذلك يقال

يف موضع مثبتاً، ويف موضـع  ) كاملعىن(ملراده عندما يسوقه يف موضع آخر، إذ قد يورد املصطلح الواحد
منفياً، وال يكون كالمه متناقضاً، بل يكون مراده يف كل موضع خمتلفاً، والذي يبني املـراد هـو السـياق    

  .وقرائن القول عنده
يف هذه املصطلحات وحنوها على معىن اقتضاه عرف وبالتايل فإن من أكرب اخلطأ أن حيمل قوله 

  .آخر، حىت يتبني التطابق بني املصطلحني يف اللفظ واملقصد
الذي حتقق يل جبالء تربئة ابن قدامة من التلبس مبذهب أهل التفويض املبتدع، وأنه ال ينفي -٥

  :معاين نصوص الصفات، ويدل على ذلك أمور، ومنها
  .صرحياً يف مواضع) املعىن(تصرحيه بإثبات -
وهذا املتبادر أمـر معنـوي،   ) ظاهر النص، الذي يتبادر إىل الذهن عند االطالق(تصرحيه بلفظ -

  .ال لفظي جمرد
، وهــذا )أصــل احلقيقــة(تصــرحيه بــاملعىن املشــترك لنصــوص الصــفات يف مواضــع، وهــو مــا مســاه -

  .القدر املشترك أمر معنوي ال لفظي جمرد
ن نصــوص عــدد مـن الصــفات، كصــفات الكـالم، والســمع، والبصــر،   تصـرحيه بــاملعىن املــراد مـ  -

  .والعلم، والعلو، وغريها
  
الــذي ورد عنــه نفيــه حممــوال علــى مــا ال تعــارض بينــه وبــني مــا أثبتــه،    ) املعــىن(وــذا يكــون -٦

وهــو  الــذي حــرف  -املخــالف لظــاهر الــنص، ومــا يتبــادر إىل الــذهن منــه–فيحمــل علــى املعــىن الفاســد 



 

 

 

 

٤١ 

ــدع  ــم           أصــحاب الب ــذي يقتضــي العل ــم بتمــام املعــىن، وال ــام العل ــراده مت ــه، أو أن م نصــوص الصــفات إلي
  .بالكيفية

  :وقد دل على هذا احلمل أمور
  .ما تقدم من االثبات لالمور املعنوية-
بأن التأويل والتفسري املنفي هو التأويل الذي املخالف لظـاهر  ) يف نفس ملعة االعتقاد(تصرحيه -

  ".ذم التأويل"يف النص، كما صرح بذلك 
يف أمور ال خالف يف معرفتنا مبعناهـا، ممـا يقـر مبعنـاه حـىت أهـل       ) حقيقة املعىن(استعماله لنفي -

يف اصــطالح " نفــي املعــىن"التفــويض، وذلــك يف مثــل االســراء واملعــراج، ممــا يــرجح احتمــال أن يكــون    
  .املوفق مراداً به نفي الكيفية

بالقــدرة، والســمع : زعمــه أهــل البــدع، كتفســريهم اليــد   تفســريه للمعــىن املنفــي بــاملعىن الــذي  -
  .بالعلم

نصه على أن محل ألفاظ الصـفات علـى املعـاين الظـاهرة الـيت تتبـادر إىل االذهـان وتسـبق إليهـا          -
من تلك االلفاظ ليس من التأويل، ومتثيله علـى ذلـك بتفسـري املعيـة بـالعلم، وأنـه لـو سِّـلم كوـا تـأويال           

  الصحيح الذي قال به السلف من الصحابة فمن بعدهمفإنه من التأويل 
كما دلت عليـه قـرائن يف السـياقات الـيت أورد ذلـك النفـي للمعـىن فيهـا يـتعني معهـا محـل النفـي             

  .على هذا االمر املخصوص
وإذا حتقق من هذا املثال والنموذج أن ورود النفي للمعـىن ال يلـزم منـه نفـي املعـىن للصـفات       -٧

ه حيمل على نفي املعىن الفاسد املخالف لظاهر النص، تبني التوجيه السليم ملـا ورد  من كل الوجوه، وأن
ممـا يشـابه قولـه، وأن ذلـك حممـول علـى مـا حمـل عليـه قولـه مـن             -من أئمـة السـنة  –عن غري ابن قدامة 
  .إرادة املعىن الفاسد

ق، أال وهـي لـزوم   وخنتم املقال بـذكر فائـدة منهجيـة وأدبيـة جيـدر التـذكري ـا يف هـذا السـيا         -٨
التريث والتثبت يف مناقشة ما أشكل من كالم أئمة االسالم، وأسـاطينه االعـالم، ووجـوب بـذل الغايـة      
للتحقيق يف ما أشكل من عبارام، أو أوهم التعارض منها، وعدم االنسياق وراء ما استمسك به أهـل  

نـتلمس  مقصـودهم مـن تلـك الكلمـات      البدع من كالمهم مما تومهوه ناصراً لبِدعهم، بل ال بد من أن 
املشكالت بالرجوع إىل كتبهم أوال، وتفسري قوهلم بقوهلم ابتداًء، مث الرجوع إىل مقصود مـن صـرحوا   
بـالرجوع إليــه والتأسـي مبذهبــه ثانيـاً، مــع لـزوم اعتبــار قـرائن االحــوال، وسـياقات الكــالم، بـل ومراعــاة        



 

 

 

 

٤٢ 

لــك العصــور مــن احلقــائق العرفيــة املختصــة باملصــطلحات    احلالــة العلميــة الــيت عاشــوها، ومــا شــاع يف ت   
 .العلمية املستعملة فيها

وإنه ملن أكرب الغلط يف حق أولئـك االعـالم أن يسـتعجل النـاظر املتـأخر يف االخـذ مبـا يتبـادر لـه          
من كالمهم الذي قـد ال يفهـم مـن أول وهلـة مغـزاه، أو أن حيمـل كالمهـم علـى اصـطالح غريهـم بـال            

لُ كالمهــم مــا ال حيتمــل، ويصــرفه إىل شــأن مل يكونــوا لــه بقاصــدين، فالتريــث يف فهــم          دليــل، فيحمــ 
كالمهم املشـكل، ورد بعـض الكـالم إىل بعـض، ومحـل العـام مـن كالمهـم علـى اخلـاص، وامـل علـى             

  .املبني، ورد املشكل واملتشابه إىل احملكم هي جادة الصواب يف تلك املطالب العالية
 التقــديس هلــم وترتيههــم عــن الغلــط، وال مينــع أن يصــل الباحــث إىل نتيجــة     وكــل هــذا ال يعــين 

بعــد التحقــق وبــذل اهــود يف تبــين  .. مفادهــا التخطئــة الحــدهم، فكلــهم بشــر غــري معصــومني، ولكــن 
ــد ظهــور اخلطــأ، وعلــى أن يكــون احلــاكم علــى ذلــك العــدل            املــراد، ومــع شــيء مــن تلمــس العــذر عن

كمـا نـص عليـه االمـام     " وعدم التطاول على اخللق حبـق أو بغـري حـق   "سفاف واالنصاف، بال بغي وال إ
  .ابن تيمية يف آخر الواسطية

نسأل اهللا أن يغفر للموفق، وأن جيزيه خري اجلزاء على ما حفظه لالمة وقدمه يف أبواب العلوم، 
  .وعلى جهاده باحلجة والبيان ضد أهل االبتداع، وأن يغفر الئمة املسلمني

يرينا احلق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل بـاطال ويرزقنـا اجتنابـه، وأن يهـدينا      ونسأله أن
  .ملا اختلف فيه من احلق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
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