
  
  

  املقارنة بني املثل األعلى هللا عز وجل 
  وبني قياس األوىل يف حقه سبحانه

  
  إعــداد

  حممد بن عبدالرمحن أبو سيف اجلهني. د
   اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة–األستاذ املشارك بقسم العقيدة 

  

  ملخص البحث
ن بعض ما يقتضيه فقه معنـاه       وبيا، على املفهوم الشرعي    ) املثل األعلى (يف هذا البحث ضبط معىن      

وعلـة هـذه    ،ومشروعية استعماله يف حق الباري سـبحانه        ) قياس األوىل (وبيان معىن   ،من أحكام إعتقادية    
ـ   ، املشروعية   وحترير الفرق ، ) قياس األوىل(بـ ) ملثل األعلى(وتقرير ما يظهره هذا الضبط والبيان من عالقٍة ل

  .احداً وإن كان بينهما تالزموتقرير أما ليسا شيئاً و، بينهما 
  . واهللا املوفق للصواب ال شريك له

* * *  
  سم اهللا الرمحن الرحيم

  ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، احلمد هللا وحده ال شريك له 
  : أما بعد 

، قررت ا الفرق بينـهما    ، فهذه دراسة للمثل األعلى هللا عز وجل ولقياس األوىل يف حقه سبحانه             
ققت وجه العالقة الذي وإن أوهم بعض طالب العلم عدم التفريق بينهما إال أنه ال مينع وجود الفرق بينهما                   وح

  .بل وظهوره 



 هـ١٤٢٩ القعدة، ذو )٤٥(ع والدراسات اإلسالمية ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة        ١٣٤      

 
، ويرضي طلبه سبكُها    ، ويبهج نظره مستها    ، يطلبها م طالب العلم     ، أرجو أن تكون دراسة نافعة      

  . ويقنع فهمه حكُمها 
  .  والعفو عن اهلفو ،وأسأل اهللا الثواب على الصواب 

  : وقد جعلت هذه الدراسة يف مبحثني ومطالب وفروع على النسق التايل 
  ) : بيان املثل األعلى وفقهه (  : املبحث األول 

  :وحتته ثالثة مطالب 
  ) .املثل األعلى ( املعىن اللغوي لـ : املطلب األول 
  ) .املثل األعلى ( املفهوم الشرعي لـ  : املطلب الثاين 

  : فروع يف فقه املثل األعلى وهي  : املطلب الثالث 
  . أقسام الكمال وما هو منها املثل األعلى    :   الفرع األول     
  .ثبوت املثل األعلى هللا على وجهي اإلمجال والتفصيل     :   الفرع الثاين     
  . صورة قيام املثل األعلى يف قلب املؤمن     : الفرع الثالث     
  ) . قياس األوىل يف حق اهللا والفرق بينه وبني املثل األعلى (  : ث الثاين املبح

  : وحتته ثالثة مطالب 
  .مشروعية قياس األوىل يف حق اهللا تعاىل  : املطلب األول 
  .العلة يف مشروعية قياس األوىل يف حق اهللا تعاىل  : املطلب الثاين 

  . ثل األعلى الفرق بني قياس األوىل وامل : املطلب الثالث 
  .وهذه هي بني يدي القارئ 

  ) .املقارنة بني املثل األعلى هللا تعاىل وبني قياس األوىل يف حقه سبحانه : ( وقد أمسيتها 
  .واهللا املستعان ال شريك له 

* * *  
  ) .بيان املثل األعلى وفقهه : ( املبحث األول 

  ) .املثل األعلى ( املعىن اللغوي لـ : األول  املطلب 
قرر هـذا   ، فمثل الشيء صفته    ) الصفة  : ( أحدها  ، يف اللغة على معان     ) املثل(يطلق لفظ   ) املثل  (

ومنه قـول   ، ) ٤(وابن سيده ، )٣( واجلوهري  ،) ٢(واألزهري، ) ١(كابن قتيبة   ، مجاعة من أئمة العلم باللغة      

روي عن ابن عبـاس وأيب  ، )٥( ِلاِإلِجني لُهم ِفيومثَ التوراِة ِفي مثَلُهم ذَِلك  :اهللا عز وجل يف الصحابة 
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 وِعد الَِّتي الْجنِة مثَلُ :ه ـوكذا منه قول) . ٦( نعتهم: رة رضي اهللا عنهم وقتادة ومالك أن معناه ــهري
س للجنة  لي، نعت اجلنة   : مثل اجلنة   : ( روي عن عكرمة قوله يف اآلية       ، ) ٨( أي صفة اجلنة  ، )٧(  الْمتقُونَ

: قال ومنه قول اهللا تعاىل      ، صفة اجلنة   : وقال بعض حنويي البصريني معىن ذلك       : ( قال ابن جرير    ، ) ٩) (مثل
  ). ١٠) (وهللا الصفة العليا: ومعناه ) وله املثل األعلى ( 

فزعم أبوعلي الفارسـي أنـه غـري    ، الصفة : مبعىن )) املثل  (( وقد رد بعض النحويني تفسري لفظ       
والـصفة  ، وعلال ذلك بأن املثل معناه التمثيل       ، )١٢(وخطّأ املربد من قال به      ، ) ١١( يف كالم العرب   معروف
  ). ١٣(حتليه

 الْجنـةِ  مثَلُ :وحكى ابن قتيبة عمن وصفهم بامللحدين الطاعنني يف كتاب اهللا طعنهم يف قول اهللا

إال ) املثـل  ( أي أم مل حيملوا معىن ، لذي جعل له اجلنة مثال مل يأت بالشيء ا: فقالوا   الْمتقُونَ وِعد الَِّتي
أن ورود معىن املثل على معىن التمثيل ال مينع وروده مبعـىن             وقد أبطل رمحه اهللا هذا مبا مفاده        ، على التمثيل   

  ). ١٤(واستدل باملروي من قراءات الصحابة رضي اهللا عنهم يف اآلية، الصفة يف السياق الذي يقتضيه 
 ،  فقد نزل القرآن بلغتهم اليت ا يتخـاطبون       ، وتفسري الصحابة أصل ال يعارض بفهم من سواهم         

  . القياس فعلى فهمهم ، يفهمون دالالت األلفاظ أحسن ما يكون الفهم  وهم عرب خلّص 

جهة املعـىن   مبعىن الصفة أوفق من ، اَألعلَى الْمثَلُ ولَه : يف قول اهللا )) املثل (( وتفسري لفظ 
 :قد قال يف موضع آخر    : فإن قيل   : ( قال السمعاين   ، ألن اهللا ال مثل يضرب له به        ، وأوجب من جهة احلكم     

 َواْ فَالِربضثَالَ ِللِّه تاَألم ،, وقال هاهناِللِّهثَلُ والْم لَىاَألع  أن معـىن  : فكيف وجه اجلمع ؟واجلواب

 وِللِّه :وأما قوله ، أي األمثال اليت هي األشباه فإن اهللا تعاىل ال شبه له   اَألمثَالَ ِهِللّ تضِربواْ فَالَ : قوله
 :قال ابـن اجلـوزي    ). ١٥) (هذا جائز لكل أحد أن يقوله بل واجب، أي الصفة العليا ،  اَألعلَى ُالْمثَل

لَهثَلُ ولَى الْماَألع ،  ١٦) (ليا له الصفة الع: قال املفسرون أي .(  
أعلى مـن   : أي  ، عليه وحذف املفضل عليه يفيد العموم       ) أل  ( ودخول  ، أفعل تفضيل   ) األعلى  (

العني والالم واحلرف املعتل ياء كـان أو واوا أو         : ( يقول ابن فارس    ) عال  ( وهو مشتق من الفعل     ، كل عاٍل   
أصل هذا البنـاء    : قال اخلليل   : ( قال  )١٧) (أصل واحد يدل على السمو واالرتفاع ال يشذ عنه شيء         ، ألفا  
  ).١٩) (هو األفضل واألطيب واألحسن واألمجل (  يف اآلية ) األعلى(قال ابن جرير يف تفسري ). ١٨) (العلو

هو اهللا الذي هو أعلى من كل عاٍل وامسه األعلـى أي صـفته أعلـى                : األعلى  : ( قال األزهري   
  ).٢٠) (الصفات

أنه من صفات   : األوىل  : ن ملا يتصف به اهللا من الصفات حالني الزمتني          يقضي بأ ) األعلى  ( ولفظ  
  . العلو والكمال فليس يف صفاته نقص وعيب حبال تعاىل اهللا وتقدس 



 هـ١٤٢٩ القعدة، ذو )٤٥(ع والدراسات اإلسالمية ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة        ١٣٦      

 
فال مثل وال ند وال عدل وال كفء        ، فال يكون يف غريه     ، أنه ال يشاركه غريه سبحانه فيه       : الثانية  

الصفة العليا وأعلى قـدر     : ( هو  ) املثل األعلى : (لعرف اللغوي لعبارة    فيكون املعىن الذي يقتضيه ا    . وال مسي   
  ) . منها وهو ما ميتنع فيه الشبيه والنظري والشريك 

  ) :املثل األعلى ( املفهوم الشرعي لـ : ( املطلب الثاين 
م مـن   ويف حقه عليه  ، ويف أفعاله وربوبيته خللقه     ، اهللا عز وجل هو العلي األعلى يف ذاته وصفاته          

ووجه العلو الذي ليس أعلى منـه يف        ، وله يف كل واحد من هذه الثالث الوصف األعلى           العلم به والعمل له     
  : ذلك يرجع ألمرين 
  ، عدم املساوى والنظري : األول 

فهو سبحانه وتعاىل األعلى ذاتاً وصفاٍت ال مسي له وال كفء وال ند وال مثيل وال عدل كما قـال                    

 كَِمثِْلِه لَيس ،  )٢٢(   أَحد كُفُوا لَّه يكُن ولَم  ،)٢١(  سِميا لَه تعلَم هلْ : اهللا يف وصف نفسه 
وال مدبر سواه كمـا  ،وهو األعلى يف ربوبيته فال رب سواه ال خالق إال هو وال مالك غريه ، ) ٢٣(  شيٌء

يرزقُكُم  اللَِّه غَير خاِلٍق ِمن هلْ  )٢٤(  الْقَهار الْواِحد ووه شيٍء كُلِّ اللَّه خاِلق قُِل : قال سبحانه
ناء ممِض الساَألرو  ، )٢٥.(  اِلقخ ٍء كُلِّ اللَّهيش وهلَى وٍء كُلِّ عيِكيلٌ شو  )وهو األعلى ،)٢٦

 ِليعبدواْ ِإالَّ أُِمرواْ وما : ال شريك له قال تعاىل وال إله إال هو وحده ، يف ألوهيته فال يستحق العبادة سواه 
  ).٢٨(  واِحد ِإلَه ِإلَهكُم) ٢٧( هو ِإالَّ ِإلَـه واِحدا الَّ ِإلَـها

  زهه عن النقص والعيب ـتن: الثاين 
ئت ذاته  بر، وجل عن الذم    ، فهو سبحانه األعلى ذاتاً وصفاٍت تقدس عن العيب وسلم من النقص            

 الْحمد: وقال سبحانه ، ) ٢٩(  ُالسالم الْقُدوس جل وعال كما وصف نفسه بأنه ، وصفاته من السوء 
 ِفي لَه الْحمد  :وقال ، )٣٠(  اآلِخرِة الْحمد ِفي ولَه اَألرِض ِفي وما السماواِت ِفي ما لَه الَِّذي ِللَِّه

) ٣٢(  تظِْهرونَ وِحني واَألرِض وعِشيا السماواِت الْحمد ِفي ولَه  :وقال،  )٣١( ِةواآلِخر اُألولَى
وعن الـشريك يف    ، وعن الظهري واملعني    ، وهو األعلى يف ربوبيته ترته عن الشريك يف اخللق وامللك والتدبري            

 ذَرٍة ِمثْقَالَ يمِلكُونَ ال اللَِّه من دوِن زعمتم الَِّذين ادعوا قُِل : قال سبحانه ، جل وعال ، اجلاه والقدر 
 الشفَاعةُ تنفَع وال) ٢٢( ظَِهٍري من ِمنهم لَه وما ِشرٍك ِمن ِفيِهما لَهم وما ِفي اَألرِض وال السماواِت ِفي

هِإالَّ ِعند نأَِذنَ ِلم لَه    )وقال ،  )٣٣ :  قُِلو دمالَِّذي ِللِّه الْح ِخذْ لَمتا يلَدلَم وو كُن لَّهي ِريكش 
  ، )٣٤(   تكِْبريا وكَبره الذُّلَّ من وِلي لَّه يكُن ولَم الْملِْك ِفي
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عمل وكل  ، ال يصح الدين خالصا إال له وحده        ، زه عن الند والشريك     ـوهو األعلى يف ألوهيته تن    

 ما وأَنَّ الْحق هو اللَّه ِبأَنَّ: فيه جنس شرك فباطل حمض وكل معبود غريه فهو باطل حمض كما قال سبحانه 
  ، )٣٥(  الْباِطلُ هو ِمن دوِنِه يدعونَ

  : فهذا جممع العلو الذي ال أعلى منه 
  . القاضي باتصافه بالكمال املطلق التام ، ترتهه عن النقص   -١
  . القاضي بأحديته، عدم النظري املساوي له يف كماله   -٢

والسمي ، هو علة انعدام املساوي والنظري      ، وتنـزهه سبحانه عن النقص والعيب والذم جل تعاىل         
فإن كل ما سواه فال ينفك عنه النقص والعيب حبال وإن تلبس            ، واملثيل والشريك   ، والعدل والكفء   ، والند  

وهـذا أصـل يف     ، ل موجود سواه سبحانه مفتقر إىل اهللا يف وجوده فقد حدث من عدم            فإن ك ، بنوع كمال   
وهو بني هذين األصليني تطرأ على كماالته األعراض        ، وهذا أصل يف النقص     ، مث هو إىل عدم وهالك      ، النقص  

. مآلـه  وهو على كل حال مفتقر إىل اهللا يف بقائه و، وهذا أصل يف النقص   ، واآلفات من مرض وضعف وفقد      
فكل املوجودات سوى اهللا متماثالت متكافئات مستويات يف افتقارها إىل اهللا يف حدوثها ويف افتقارها إىل اهللا يف                 

مث كل جنس   ، وهذا يف التكافؤ والتماثل العام الذي تشترك فيه مجيع املوجودات سوى اهللا تعاىل            ، بقائها ومآهلا   
 فردين منها إال ويرجع سبب متاثلهما إىل واحد من ثالثة أسباب إما أن وما من، منها تتماثل أفراده متاثالً خاصاً 

أو أن ، وهلذا ماثل االبـن أبـاه   ، أو أن أحدمها فرع عن اآلخر   ، وهلذا ماثل األب ابنه     ، أحدمها أصل لآلخر    
  . وهلذا متاثل بقية أفراد اجلنس البشري ، أحدمها كفء لآلخر ونظري له 

القوي القهار  ،  األحد الغين بنفسه سبحانه احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم             ومل يبق إال اهللا الواحد    
، وهو سبحانه ال أصل له تفرع عنه فيماثله هلذا الوجـه            . املتصف بالكمال املطلق التام وحده ال شريك له         ، 

وهـو  ) مل يلـد     ( فهو سبحانه ، وهو سبحانه ال فرع له نشأ عنه فيماثله هلذا الوجه           ) مل يولد   ( فهو سبحانه   
ولذلك كان سبحانه كما قال     ) مل يكن له كفوا أحد     ( فهو سبحانه ، سبحانه ال كفء له فيماثله من هذا الوجه         

الذي تفتقـر إليـه   ) الصمد: (وعالقته سبحانه باملوجودات غريه أنه هو هلا  أَحد اللَّه هو قُلْ :عن نفسه 
وهلذا كان حقا على املوجودات أن تعبده هو وحده فـال           ، احلدوث  وتصمد إليه يف حدوثها ويف تدبريها بعد        

يكون منها ميل إىل سواه من موجوداته حبال فهذا حقه يف الوجود ألنه األحد يف كمال صـفاته واألحـد يف                     
  .ربوبيته فال يكون إله سواه 

  .» املثل األعلى«هذا هو املفهوم الشرعي لـ 
ا تقرير هـذا املفهـوم      فيهم، ياقني من كتاب اهللا     ـ يف س  ف اهللا باملثل األعلى   ــولذلك ورد وص  

  .الذي ذكرنا
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اختاذهم اآلهلة  : األول  ، وهو يف إبطال ضربني من كفر املشركني        ، يف سورة النحل    : السياق األول   

  . ادعاؤهم أن املالئكة بنات اهللا : الثاين ، املتعددة مع اهللا 

 اَألعلَى الْمثَلُ وِللِّه السوِء مثَلُ يؤِمنونَ ِباآلِخرِة الَ ينِللَِّذ : يف هذا السياق ورد قوله سبحانه 
وهو ِزيزالْع ِكيمالْح    رف من العبودية لغريه ، فهو يقرر أن هللا املثل األعلى يف ألوهيتهفإنـه لـه   ، وإذا ص

، ال ند له يستحقها معه أو من دونه         ، سبحانه منها أعلى الصفة وأكملها وأمتها وهو كونه أحدا يف استحقاقها            
فهذا هو املثل األعلى الذي يكون له وحده سبحانه ال يكون لغريه قـط              . وإن عبد غريه فيكون معبوداً باطالً       

، واختاذ إله معه أو من دونه هو املثل السوء الذي عليه الكـافرون              ، وهو الذي يعتقده أولياؤه وأهل عبوديته       
  .  يف املثل األعلى وهو باطل ينقضه احلق

وال يلحقـه نقـص     ، ال يكون له مسي يف ذاته وصفاته        ، ويقرر أن هللا املثل األعلى يف ذاته وصفاته         
فاملثـل  . ولذلك فال ينبغي له اختاذ الولد أصال فضال عن أن يكون له الناقص من الولـد                 ، بوجه من الوجوه    

، وهذا هو الذي يعتقده أولياؤه أهل معرفته سبحانه         ، األعلى قاض برب اءته سبحانه من جنس النقص وأفراده          
وهو باطل ينقضه احلق يف     ، ودعوى الكافرين أن له ولداً وأن له بنات هو املثل السوء الذي احنرف إليه ظنهم                

  . املثل األعلى 
 اختاذهم اآلهلة : األول  ، وهو يف إبطال ضربني من كفر املشركني        ، يف سورة الروم     : السياق الثاين   

 يِعيده الْخلْق ثُم يبدأُ الَِّذي وهو :يف هذا السياق قال سـبحانه . استبعادهم البعث واملعاد : الثاين، مع اهللا 
وهنُ ووِه أَهلَيع لَهثَلُ ولَى الْمِض ِفي اَألعاَألراِت واومالس وهو ِزيزالْع ِكيمالْح   فهو يقرر أن هللا املثـل
  . ألعلى يف ألوهيته كما تقدم ا

ال خالق سواه   ، فهو الذي أنشأ اخللق وبدأه وهو الذي يدبره         ، ويقرر أن له املثل األعلى يف ربوبيته        
  . وال رب غريه 

وهو الذي له عند أوليائه وأهل عبوديته يف السموات      ، وهذا املثل األعلى هو الذي له سبحانه لذاته         
  .واألرض 

وهذا املفهـوم   ، ويف ألوهيته   ، ويف ربوبيته   ، أن املثل األعلى هللا يف ذاته وصفاته        فالسياقان يقرران   

 ِفي شِريك يكُن لَّه ولَم ولَدا يتِخذْ لَم الَِّذي ِللِّه الْحمد وقُِل  : للمثل األعلى هو املفسر يف قوله سبحانه 
 يتِخـذْ  لَم الَِّذي ِللِّه الْحمد وقُِل : فقوله ،  )٣٦(  تكِْبريا وكَبره الذُّلَّ من وِلي لَّه يكُن ولَم الْملِْك
يكُن  ولَم :وقوله ،  صفات احلمد والكمال والرباءة من النقص  هو املثل األعلى يف ذاته وصفاته فله، ولَدا
لَّه ِريكلِْك ِفي شالْم لَمكُن وي لَّه ِليو نالذُّلَّ م   هو املثل األعلى يف ربوبيته فهو اخلالق وحده الذي يفتقر
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هو املثل األعلى يف ألوهيتـه أي كـربه     تكِْبريا وكَبره :وقوله ، إليه كل شيء وهو الغين عن كل شيء 
  .  بإخالص العبودية له  التكبري الذي هو حقه

فله الصفات العال بـال  )٣٧(  البِصري السِميع ٌء وهوشي كَِمثِْلِه لَيس: وهو املفسر يف قوله 

 الْمثَـلُ  ولَه   : تعاىلوبه فسر ابن عباس رضي اهللا عنهما املثل األعلى فقد روي عنه أنه قال يف قوله، مثيل 
موضعا ثالثا   ٌءشي كَِمثِْلِه لَيس :وقد جعل ابن القيم آية ، )ليس كمثله شيء : يقول (  ) ٣٨(  اَألعلَى

فـإن  ،    )٤٠(   ِبِه ِعلْما يِحيطُونَ وال : وهو املفسر يف قوله ، )٣٩. (ذُكر فيه املثل األعلى يف القرآن
  .الصفة األعلى هي اليت ال حياط ا علما فهي أعلى من كل علو حياط به علماً 

 ولَـم ) ٣( يولَد يِلد ولَم لَم) ٢( الصمد اللَّه) ١( أَحد اللَّه هو قُلْ : وهو املفسر يف قوله 
  . كما تقدم أَحد كُفُوا لَّه يكُن

) املثـل األعلـى   (ويالحظ يف السياقني املذكورين يف سوريت النحل والروم الذين ورد فيهما ذكر             
ويف هـذا  ،  ربوبيتـه  ويف اآلخر ذكر، مث يف أحدمها مع ذلك ذكر صفاته   ، اشتراكها يف ذكر ألوهيته سبحانه      

 ِفـي  اَألعلَى الْمثَلُ ولَه : ولذلك قال ، داللة على اجتماع معىن املثل األعلى ومفهومه يف ألوهيته سبحانه 
  )٤١( اَألرِض ِإلَه وِفي ِإلَه السماء ِفي الَِّذي وهو  : وهو نظري قوله السماواِت واَألرِض

أن استحقاق العبادة الذي هـو مقتـضى        ، ثل األعلى يف ألوهيته سبحانه      ووجه اجتماع مفهوم امل    
فيعبد لذاته  ، وكمال الربوبية بال عجز     ، ألوهيته سبحانه ال يكون إال ملن له كمال الذات والصفات بال نقص             

واحد يف فإذا كان استحقاق العبادة خالصا لواحد كان هو ال    ، ال يستحق العبادة إال من كان كذلك        ، ولربوبيته
فعلوه يف ألوهيته سبحانه بكونه ال يستحق العبادة إال هو ال حق لغريه فيها هو لعلوه                ، كمال ذاته ويف ربوبيته     

فظهر ذا اجتماع مفهوم املثل العلى يف األلوهية اليت هي استحقاقه سبحانه            ، يف ذاته بكماهلا املطلق ويف ربوبيته     
، وأهل العلم املثل األعلى باأللوهية   ، ولذلك فسر طائفة من األئمة      ، ص له   فاأللوهية حقه اخلال  ، العبادة وحده   

  )٤٣) (ومثله أن ال إله إال هو وال معبود غريه(وقال ) ٤٢) (املثل األعلى شهادة ال إله إال اهللا( ، فقال قتادة 
ه ال إله   هو األفضل واألطيب واألحسن واألمجل وذلك التوحيد واإلذعان له بأن         : (وقال ابن جرير    

فهذه أعلى الصفات وال يوصف ا      ، شهادة أن ال إله إال اهللا       : صفة اهللا العليا    : (وقال األزهري    ) ٤٤) (غريه
  ). ٤٥) (تعاىل اهللا عن إحلاد امللحدين وهو العلي العظيم، ومل يزل اهللا عالياً متعالياً ، غري اهللا وحده ال شريك له 

قوال السلف يف حقيقة املثل األعلى مث خلص إىل أا تدور علـى             وقد استعرض ابن القيم رمحه اهللا أ      
وهذه عبارة ابن القيم بعد ذكره مجلة من أقوال أهل العلم ، أربعة معاٍن هي يف احملصلة املفهوم الذي ذكرناه هنا  

، وذكرهـا   واخلرب عنها   ، ووجودها العلمي   ، وعلم العاملني ا    ، املثل األعلى يتضمن الصفة العليا      : قلت: ( 
ثبـوت  : فهاهنا أربعـة أمـور      ، وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم واملعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه           
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. عىن قول من فـسره بالـصفة        وهذا م ، علمها العباد أو جهلوها     ، الصفات العليا هللا سبحانه يف نفس األمر        

إنه ما يف قلوب عابديه وذاكريه      : السلف واخللف   وهذا معىن من قال من      ، وجودها يف العلم والتصور     : الثاين
، وهذا الذي يف قلوم من املثل األعلى ال يشترك فيه غريه معـه              ، من معرفته وذكره وحمبته وإجالله وتعظيمه       
أهل الـسماء يعظمونـه     : وهذا معىن قول من قال من املفسرين        ، بل خيتص به يف قلوم كما اختص يف ذاته          

وإن أشرك من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من          ، وأهل األرض يعظمونه وجيلونه      ، وحيبونه ويعبدونه 
: قال تعـاىل    ، مستكينون لعزته وجربوته    ، جحدها فكل أهل األرض معظمون له جملون له خاضعون لعظمته           

وهاء ِفي الَِّذي ومالس ِفي ِإلَهو ِض ِإلَهاَألر )ئه وأعدائه إال واهللا أكـرب يف  فلست جتد أحدا من أوليا) ٤٦
ذكر صفاته واخلرب عنها وترتيهها عن النقـائص والعيـوب          : والثالث  ، صدره وأكمل وأعظم من كل سواه       

وكلما كان اإلميـان    ، حمبة املوصوف ا وتوحيده واإلخالص له والتوكل عليه واإلنابة له           : الرابع  ، والتمثيل  
فعبارات السلف تدور حول هـذه املعـاين األربعـة ال           ، أقوى  بالصفات أكمل كان هذا احلب واإلخالص       

  ). ٤٧) (تتجاوزها
هللا املثل األعلى يف ذاته وصفاته ويف ربوبيته خللقه ويف حقه           : وهذه املعاين األربعة هي يف معىن قولنا        

  . عليهم من العلم والعمل 
وله املثـل   («: نيه بإتقان فقال    وقد حرر ابن سعدي يف تفسري املثل األعلى عبارة وفق فيها جبمع معا            

واحملبة واإلنابة التامـة الكاملـة يف قلـوب عبـاده     ، وهو كل صفة كمال والكمال من تلك الصفة   ) األعلى
وهـذه  ، )٤٨(»وصفه األعلى وما ترتب عليـه     : فاملثل األعلى هو    ، املخلصني والذكر اجلليل والعبادة منهم      
  .  للمثل األعلى عبارة يصلح اعتبارها تعريفا يصطلح عليه

  :فروع يف فقه املثل األعلى: املطلب الثالث 
  : أقسام الكمال وما هو منها املثل األعلى : الفرع األول 

  :صفات الكمال يف الوجود جنسان يف اجلملة 
  : وهذا اجلنس نوعان ، فهو من حيث هو كمال ، ما كان كماالً يف ذاته   : اجلنس األول 
هو ما  : وهذا النوع   ، بوجه من الوجوه      كماالً مطلقاً ال يستلزم نقصا قط        ما كان  : النوع األول   

  : وهذا النوع قسمان ، وال يوصف به إال هو ، فال يقوم إال بالرب تعاىل ، خيتص الرب سبحانه وتعاىل به 
 الذهن  فال يقوم معناه يف   ، وال يتصور معناه العام إال للرب       ، ما ال يقبل معناه الشركة فيه        : األول  

ككونـه رب   ، صـافه سـبحانه     وهذا هو ما كان من أخص أو      ، وال وجوده خارج الذهن إال للرب سبحانه        
  . وحنوه ، وبكل شيء حميط ، وعلى كل شيء وكيل ، وبكل شيء عليم ، وعلى كل شيء قدير ، العاملني
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يه إال بإضافته إىل الرب     وال يكون كماالً مطلقاً ال نقص ف      ، ما يقبل معناه العام الشركة فيه        : الثاين  
وهذه ، فهو ال يتعني وال يتميز إال بإضافته إىل الرب وختصيصه به فال تدخله الشركة إال يف اإلطالق                  ، سبحانه  

، فيشتركان يف معناها العام إذا أطلقت بال إضافة         ، هي صفات الكمال اليت يوصف ا اخلالق واملخلوق مجيعا          
كالـسمع والبـصر    ، يف اخلالق خبصائصه وما يقوم منها يف املخلوق خبصائصه          فإذا أضيفت متيز ما يقوم منها       

كما قـال   ، وهلذا ورد يف نصوص الشرع إضافة هذا القسم إىل اهللا وإىل خلقه             ، والعلم واليد والوجه وحنوها     

وقـال يف    )٤٩(  البـِصري  السِميع شيٌء وهو كَِمثِْلِه لَيس: سبحانه يف وصف نفسه بالسمع والبصر 

  )٥١. (وحنوه كثري جدا ) ٥٠(  سِميعا بِصريا فَجعلْناه :املخلوق 
وهذا النوع هو ما يقوم باملخلوق من صفات الكمـال          ، ما استلزم نقصاً لغري ذاته       : النوع الثاين   

ولكـن  ،  كماالً يف ذاا     فهذه تكون ، اليت يقبل معناها العام الكلي يف الذهن الشركة فيه بني املخلوق واخلالق             
  : وهذا النوع قسمان . يلحقها النقص من جهة قيامها باملخلوق 

ما يكون كماالً يف املخلوق وهي صفات الكمال اليت يكمل ا املخلوق وإمنا اسـتلزمت               : األول  
ألعراض مـن   وهي بني احلدوث والفناء تطرأ عليها ا      ، وهي إىل فناء    ، النقص من جهة أا فيه حمدثة بعد عدم         

  .فما يكون من كماهلا يكون الئقاً حبال املخلوق مكافئاً لعجز ذاته ونقصها ، مرض وضعف وفقد 
، يس املخلوق هلا بأهل وال يستحقها     وهي صفات الكمال اليت ل    ، ما يكون نقصاً يف املخلوق      : الثاين  

وهي صفات  ، كمال يف اخلالق    فإن هذه صفات    ، كالتكرب واجلربوت والتعاظم والثناء على النفس وحنو ذلك         
ونقصها ال لذاا وإال ملا اتصف اهللا ا ولكن لكون املخلوق ليس هلا بأهل فهي منه تـشبع              ، نقص يف املخلوق    

الكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نـازعين       : (ومنازعة فيما ال حق له فيه كما قال سبحانه فيها           ، مبا مل يعط    

وقـال يف ذم   ) ٥٣(  الْمتكَبـر  الْجبار : ومدح اهللا نفسه العلية بأنه ). ٥٢) (واحدا منها أدخلته جهنم

  ). ٥٤( جباٍر متكَبٍر قَلِْب كُلِّ علَى اللَّه كَذَِلك يطْبع: خملوقه 
 ،فهذا اجلنس ال يليق باخلالق حبال       ، ما كان نقصاً يف ذاته ولكن املخلوق يكمل به          : اجلنس الثاين   

كالنوم هو يف ذاته نقص ولذلك نفاه اهللا ، ولكنه يكون كماال يف املخلوق ال لذاته ولكن ألن املخلوق يكمل به  
وكاألكل والـشرب هـو يف   ، ولكن املخلوق يكمل به يتخلص به من تعبه ويستعيد قوته ، عن نفسه سبحانه    

يشتهي األكل والشرب مريـضا غـري       ذاته نقص ولكنه يف املخلوق كمال ألن به قوامه ولذلك كان الذي ال              
وكالولد هو يف ذاته نقص ولكن املخلوق يكمل به ألن فيه بقاء جنسه وبه عونه على حاجاته وبـه                   ، صحيح  

  . فخره وبقاء ذكره 
  : وحاصل القول أن الكمال ثالثة أنواع 

  .كمال خاص باخلالق ال يستحقه املخلوق وال يضاف إليه   -١
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  . ينبغي للخالق وال يضاف إليه كمال خاص باملخلوق ال  -٢
مث يقوم باخلالق منه مـا يليـق جباللـه          ، كمال مشترك بينها يف معناه العام الكلي يف الذهن            -٣

ويقوم باملخلوق منه ما يليق بضعفه وعجزه على        ، وعظمته على حنو خيصه ال يكون يف املخلوق وال يضاف إليه            
  . حنو خيصه ال ينبغي للخالق وال يضاف إليه 

، خاصة به سـبحانه     ، وباجلملة فكل كماٍل مطلق ال يستلزم نقصاً بوجه من الوجوه فهو صفة اهللا              
  : ويف كالم ابن تيمية رمحه اهللا يف الكمال الذي يوصف اهللا به ذكر ثالثة ضوابط هي 

  .أن يكون الكمال ممكن الوجود ال ممتنعاً   -١
  .أن يثبت له أقصى ما ميكن من األكملية   -٢
  ) . ٥٥(أن يكون سليما عن النقص ألن النقص ممتنع على اهللا   -٣

كل : وقد ضبطه ابن تيمية رمحه اهللا بأنه         ، خاصة به ، وكل كماٍل استلزم نقصا فهو صفة املخلوق        
  ) ٥٦. (أو مستلزماً لفقره، أو مستلزماً حلدوثه ، ما كان مستلزماً إلمكان العدم عليه 

ملثل األعلى هللا سبحانه وهو كل كمال مطلق اختص به اخلـالق ال             فإذا عرفت ذلك عرفت مواقع ا     
وقد يشترك املخلوق يف بعضه مع اخلالق يف املعىن العام املوجـود يف           ، نقص فيه حبال فال يكون يف املخلوق قط         

  . الذهن ال يف احلقيقة اخلاصة به سبحانه القائمة بذاته العلية
فإن معىن كـون املثـل      ، ه سبحانه عن كل نقص وعيب       ويتصل ذا ويلزم منه بل هو معناه ترته       

  . األعلى يف االتصاف بصفات الكمال املطلق هو معىن كونه يف الترته املطلق من كل عيب ونقص
  : ثبوت املثل األعلى هللا على وجهي اإلمجال والتفصيل : الفرع الثاين 

، رة أن اهللا أعلى من كل شـيء         وهذا أمر مستقر يف الفط    ، هللا عز وجل املثل األعلى على اإلمجال        
بل هذا املعىن مستقر يف     ، ومل يعلم أحد من األمة نازع يف هذا املعىن          : ( يقول ابن تيمية رمحه اهللا يف هذا املعىن         

بل هم مفطورون عليه فإم كما أم مفطورون على اإلقرار باخلالق فإم مفطورون على أنه أجل               ، فطر الناس   
، أعظم وأكمل من كل شيء وقد بينا يف غري هذا املوضع أن اإلقرار باخلـالق وكمالـه                  وأكرب وأعلى وأعلم و   

وقد حيتـاج إىل  ، وإن كان مع ذلك تقوم عليه األدلة الكثرية      ، يكون فطرياً ضرورياً يف حق من سلمت فطرته         
  ) . ٥٧) (األدلة عليه كثري من الناس عند تغري الفطرة وأحوال تعرض هلا

مجايل املركوز يف الفطر وتقتضيه األدلة العقلية والرباهني اليقينية مع داللة السمع عليه             وهذا املعىن اإل  
تستند إليه األدلة السمعية الواردة يف الشرع يف خطاا للفطر والعقول بتعريفها بآحاد صـفات اهللا وتفـصيل                  

 سبحانه املثل األعلى يف كـل       فله، فيكون ثبوته يف اإلمجال دليل ثبوته يف كل صفة مفردة           ، حمامده جل وعال    
) الـصمد : (وهذا املعىن مذكور يف املروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسري اسم اهللا                ، صفة من صفاته    
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والعظـيم الـذي كمـل يف       ، والشريف الذي كمل يف شرفه      ، الصمد السيد الذي كمل يف سؤدده       : (فقال  
والعامل ، واجلبار الذي قد كمل يف جربوته   ، ذي كمل يف غناه     والغين ال ، واحلليم الذي كمل يف حلمه      ، عظمته  

، ي قد كمل يف أنواع الشرف والسؤدد      وهو الذ ، واحلكيم الذي قد كمل يف حكمه       ، الذي قد كمل يف علمه      
فـسبحان الواحـد    ، فو وليس كمثله شـيء      ــليس له ك  ، ي إال له    ـوهو اهللا عز وجل هذه صفته ال تنبغ       

د هذا املعىن مبثوثة يف نصوص الكتاب والسنة على حنو يطول معه إحصاؤها طوالً مفرطاً               وأفرا). ٥٨) (القهار

وقولـه يف صـفة    )٥٩(  اللَِّه حكْما ِمن أَحسن ومن: قوله سبحانه ، منها على سبيل املثال يف الكتاب 

 فَتبارك : وقوله يف صفة اخللق ، ثله كثري وم )٦٠(  واَألرِض السماواِت ِفي أَعلَم ِبمن وربك :العلم
اللَّه نسأَح اِلِقنيالْخ  )وأما يف السنة فمنه يف صفة الرمحة حـديث  ، ونظائر هذا كثري يف كتاب اهللا ، ) ٦١

: قال  ، ال  : قالوا  ) أترون هذه طارحة ولدها يف النار ؟       : (rاملرأة من السيب اليت أخذت الصيب فأرضعته فقال         
فاستقرار املعـىن العـام     ) ٦٣) (ال شيء أغري من اهللا     (rومنه قوله   ، )٦٢) (هللا أرحم بعباده من هذه بولدها     (

للمثل األعلى هللا يف الفطر والعقول ، وتأكيده يف النصوص الشرعية تكمله النصوص بذكر تفاصيله يف حمامـد                  
  . الرب سبحانه 

وصف اهللا مبا وصف    :  األمر للمثل األعلى هو      إذا عرفت ذلك عرفت أن الضابط الذي ينتهي إليه        
به نفسه يف كتابه وما وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم فيما صح عنه ، بـشرطيه العـامني الـواردين يف                       

  : النصوص املعهودين يف الفطر والعقول ومها 
  . ثبوت أمت الكمال وأعاله السامل من النقص   -١
   . » ليس كمثله شيء وهو السميع البصري«: عدة على قا. نفي املثيل والكفء    -٢

   : صورة قيام املثل األعلى يف قلب املؤمن: الفرع الثالث 
  :صفات اهللا عز وجل ال حياط ا علماً فهو كما وصف نفسه سبحانه 

الِحيطُونَ وا يِبِه ِعلْم )واخللق عاجزون عن اإلحاطة بصفات اهللا وإن رأوه سـبحانه  ،  )٦٤ ،

واهللا أعلى ، ال حتيط به وإن رأته : يعين ) ٦٥( اَألبصار يدِرك وهو تدِركُه اَألبصار الَّ  :عز وجل قال 

قطع الطمع عن العلم بكيفية صفات      : (ولذلك كان من أصول أهل السنة       ، وأجل من أن حييط به خلقه علماً        
فحقائق صـفات اهللا غيـب ال       ، مع رؤيته سبحانه    فال طمع يف ذلك ألنه غري حاصل قط حىت          ) اهللا عز وجل  

وحظ اخللق مـن    ، وال خيطر على قلب بشر حبال       ، ال يدركه ملك مقرب وال نيب مرسل        ، ينجلي قط ألحد    
فـبني  ، العلم بصفات الرب سبحانه إمنا هو العلم مبعانيها ليس إال وذا العلم أعان اهللا خلقه على اإلميان ا                   

ألن ،  باألمساء املعلومة معانيهـا يف الـشاهد          فسمى صفاته ، و أوعى للسامع وأمكن وأيسر    خللقه معانيها مبا ه   
ويعلم ا ما يف الغائب بواسطة      ، اإلخبار عن الغائب ال يفهم إن مل خيرب عنه باألمساء املعلومة معانيها يف الشاهد               
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  ) ٦٦. ( الغيب أعظم مما يعلم يف الشاهدالعلم مبا يف الشاهد مع العلم بالفارق املميز وأن ما أخرب اهللا به من

وذا العلم حيصل للعبد من العلم حبقائق صفات اهللا معىن عام مفهوم وبني وهو أن اهللا ليس كمثله                  
: وأعلنها قوال فصال يف هذا الشأن فقال ، وعلى هذا املعىن العام أحال اهللا اإلميان حبقائق صفاته سبحانه ، شيء 

ِللِّهثَلُ ولَى الْمَاَألع  ،  فاملثل األعلى الذي يقوم يف قلب املؤمن هو معىن عام مينع تسوية اهللا بشيء غـريه ،
وألن حقيقة املثل األعلى ال يدركها العبد فإن املؤمن يقوم يف قلبه أن أعلى كمال يدركـه                 ، وإفراده يف كماله    

أي أن كـل    ) ر يف بالك فاهللا أعلى من ذلك      كل ما خط  : (على حد املقولة اليت حنفظها      ، فكمال اهللا أعلى منه     
      .كمال خيطر يف بالك حيث بلغت غايته فكمال اهللا أعلى منه وأجل

وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا صورة لقيام املثل األعلى يف قلب املؤمن استشهد هلا بالكتاب والـسنة                  
ى فقدر قُوى مجيع املخلوقات اجتمعت لواحد منهم مث كـان           وإذا شئت زيادة تعريف ذا املثل األعل      : (فقال  

كما ال  ، مجيعهم على قوة ذلك الواحد فإذا نسبت قوته إىل قوة الرب تبارك وتعاىل مل جتد هلا نسبة وإياها البتة                    
 فإذا قدرت علوم اخلالئق اجتمعت لرجل واحد مث قدرت مجيعهم ذه          ، جتد نسبة بني قوة البعوضة وقوة األسد        

وإذا قدرت حكمة مجيع املخلوقني علـى       ، املثابة كانت علومهم بالنسبة إىل علمه تعاىل كنقرة عصفور من حبر            
وكذلك إذا قدرت كل مجال يف الوجود اجتمع لشخص واحـد مث            ، هذا التقدير مل يكن هلا نسبة إىل حكمته         

دون نسبة السراج الضعيف إىل جرم       اجلمال كان نسبته إىل مجال الرب تعاىل وجالله           كان اخللق كلهم بذلك   
  . الشمس 

 والْبحـر  أَقْالم شجرٍة اَألرِض ِمن ِفي أَنما ولَو:وقد نبهنا اهللا سبحانه على هذا املعىن بقوله 
هدمِدِه ِمن يعةُ بعبا سٍر محأَب تِفدن اتِإنَّ اللَِّه كَِلم اللَّه ِزيزع ِكيمح  )ر البحر احمليط بالعـامل  ) ٦٧فقد

مداداً وراءه سبعة أحبر حتيط ا كلها مداد تكتب به كلمات اهللا نفدت البحار وفنيت األقالم اليت لو قـدرت                    
إن الـسموات    : ( rوقد أخرب النيب    . مجيع أشجار األرض من حني خلقت إىل آخر الدنيا مل تنفد كلمات اهللا              

والعرش ، )٦٨) (أرض فالة والكرسي يف العرش كحلقة ملقاة يف أرض فالة         السبع يف الكرسي كحلقة ملقاة ب     
فهذا هو الذي قـام بقلـوب املـؤمنني         ، وهو سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه         ، ال يقدر قدره إال اهللا      

فـأحبوه وخـافوه ورجـوه      ، املصدقني العارفني به سبحانه من املثل األعلى فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به              
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا حببه بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم بعد ذلك فهم                 

إذ قد أحاط عليهم بأنه ال نظري لذلك وال         ، وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله         ، استوائه على عرشه    
  )٦٩). (مثل له ومل خيطر بقلوم مماثلته لشيء من املخلوقات
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   والفرق بينه وبني املثل األعلىقياس األوىل يف حق اهللا: بحث الثاين امل
  : توطئة

  :وقد اشتهر عند املتكلمني نوعان من القياس ، )٧٠(تقدير الشئ بغريه : القياس هو 
وهو قياس يستوي فيه    ، انتقال الذهن من حكم معني إىل حكم معني         : قياس التمثيل ، وهو     : األول  

  .األصل والفرع 
وهو قيـاس   ، وهو انتقال الذهن من املعني إىل املعىن العام املشترك الكلي           ،  قياس الشمول     :الثاين  

  )٧١.(تستوي أفراده يف حكمه 
وإما اليوجد  ، إما سبب يف حصوله     ، فقياس التمثيل أصل لقياس الشمول      ، ومها قياسان متالزمان    

والعلم بثبوت الوصـف املـشترك يف   ،  باألفراد اخلارجية   ألن العلم بالكليات الذهنية ينتزع من العلم      ، بدونه  
  )٧٢.(اخلارج هو أصل العلم بالقضية الكلية 

أما قياس األوىل فهو أمر آخر غريمها فهو ال حيكم          ، وهذان القياسان حيكمان بالتسوية بني أفرادمها       
فهـو  ،  مع املباينة يف اخلصائص آلخربل يقضى ألحد أفراده بأنه األوىل باحلكم من ا        ، بالتسوية بني أفراده البتة     

وهذا القدر املشترك هو املعـىن      ، فهو قياس خيتص بالقدر املشترك بني أفراد ه         ،حيكم باألولوية من غري تسوية      
وهوالقدر الذى توجبـه اإلضـافة      ،  هذا القياس القدر املميز بني أفراده         وال يتناول ، العام املوجود يف الذهن     
  ) ٧٣. (ارج الذهنوالتخصيص ويحصل خ

  مشروعية قياس األوىل يف حق اهللا: املطلب األول 
: قياس األوىل يف حق اهللا عز وجل قياس شرعي صحيح دل على شرعيته الـنص ففـي القـرآن                    

مهنوشخأَت قأَح أَن فَاللَّه هوشخت  )٧٤ ( وفيه: ىشختو اسالن اللَّهو قأَن أَح  اهـشخت  )٧٥( ،

إن :  فقالـت  rويف احلديث أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب   )٧٦(  يرضوه أَحق أَن ورسولُه وفيه 
أرأيت لو كان على أمك دين      ، نعم حجي عنها    : ( أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها ؟ قال             

ويف حديث معاوية بن حيدة رضي اهللا عنه يف حفـظ           ، ) ٧٧) (فاهللا أحق بالوفاء  ، أكنت قاضيته ؟ اقضوا اهللا      
  ) . ٧٨) (فاهللا أحق أن يستحي منه من الناس :(rفإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : العورة ملا قال 

 وأن اهللا أوىل بالكمـال    ، استعمال قياس األوىل يف حق الرب سـبحانه          فهذه أصول شرعية فيها     
وفيها تقرير أن اهللا أوىل أن يؤدى حقه الواجب له من العبودية من             ، اله  فهي دليل على مشروعية استعم    ، وأحق

وقد ورد يف كتاب اهللا تقرير األدلة العقلية الدالة علـى أن اهللا أوىل  . أن تؤدى حقوق العباد بعضهم على بعض   
 سـبحانه   وهو تقرير وجوه قياس األوىل يف حق الرب       ، بصفات الكمال أن تقوم به سبحانه من أن تقوم خبلقه           
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  :و من ذلك، وأدلته 

 يقِْدر لَّن أَن أَيحسب : فقال سبحانه ، أن القرآن قرر أن معطى صفات الكمال وموجدها أوىل ا   -١
دِه أَحلَي٥( ع (ُقُولي لَكْتاالً أَها مدلُّب )٦ (بسحأَن أَي لَّم هري دأَح )٧ (ل أَلَمعجن لَّه ينيِنع )٨ (
قال ابـن  ، أحيسب أال نراه وحنن وهبناه العينني : أي   )٧٩( وهديناه النجدين) ٩( وشفَتيِن وِلسانا
نبهك ذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصر وتتكلم وتعلم أوىل أن يكـون بـصرياً                 : (القيم  

ومثلـه قولـه    ، )٨٠) (العقـول ذا وأبني وأقرب إىل     فأي دليل عقلي قطعي أقوى من ه      ، متكلماً عاملاً     

 ِبآياِتنا وكَانوا قُوةً ِمنهم أَشد هو خلَقَهم اللَّه الَِّذي أَنَّ يروا أَولَم قُوةً ِمنا أَشد من وقَالُوا: سبحانه
إال جحداً أن الذي خلقهم أشد قوة       أي من اآليات الظاهرة للعقول تراها وال تردها         ) ٨١(  يجحدونَ

  . من غريهم هو أوىل أن يكون أشد منهم قوة 
والذي جعل غريه كامالً هـو أحـق   ، الكمال إمنا استفاده املخلوق من اخلالق   : ( قال ابن تيمية رمحه اهللا      

حيا غـريه   والذي أ ، والذي علم غريه أوىل بالعلم      ، فالذي جعل غريه قادراً أوىل بالقدرة       ، بالكمال منه   
  ) ٨٢). (أوىل باحلياة

واحلياة ، أنه سبحانه لو مل يكن موصوفاً بإحدى الصفتني املتقابلتني للزم اتصافه باألخرى كالعلم واجلهل                 -٢
وهـذا  . واهللا أوىل بالكمال سبحانه وأحق      ، والصفتان إحدامها كمال واألخرى نقص      ، وحنوه  ، واملوت

قال ) ٨٣(   تذَكَّرونَ أَفَال يخلُق الَّ كَمن يخلُق أَفَمن :حانه قرره القرآن يف مواضع منها قوله سب
، قد بني أن اخللق صفة كمـال      : (قال ابن تيمية    ، ) ٨٤) (فما أصح هذا الدليل وما أوجزه     : (ابن القيم   

: بحانه  وقال س ، فاهللا أوىل بالكمال وباألفضل سبحانه      ، )٨٥) (وأن الذي خيلق أفضل من الذي ال خيلق       

 ْلْ قُلِوي هتسى يماَألع ِصريالْبو لْ أَمه اتِوي الظُّلُمتسور تالنُو )  فـبني أن البـصر      )٨٦
  . وأن البصري أكمل والنور أكمل فاهللا أوىل بذلك ، كمال والنور كمال 

ووجه االعتراض أن اتصاف املوصوف     ، وقد نقل ابن تيمية رمحه اهللا اعتراضاً لطائفة من النفاة على هذا الدليل              
كاحلائط ، بإحدى الصفتني املتقابلتني إمنا يلزم إذا كان فيمن شأنه أن يقبل االتصاف بإحدامها ال فيمن ال يقبل                  

 عندهم غري قابـل لالتـصاف        والرب تعاىل عن قوهلم   ، وكذا سائر اجلمادات    ، أعمى وال بصري    : ال يقال له    
وقد أجاب رمحه اهللا عـن هـذا االعتـراض مـن            ، االتصاف باألكمل من الصفتني     فال يكون أوىل ب   ، أصالً  
  :حاصلها ، )٨٧(وجوه

وإال فإن ما   ، وهي بدعة عقلية ولغوية وشرعية    ، أن هذه حمض دعوى اصطلحوا عليها هم        : األول  
العـرب  و، يوصف بعدم احلياة والسمع والبصر والكالم فإنه ميكن وصفه باملوت والصمم والعمى واخلـرس               
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  : ويقولون  فالعرب مثالً تقسم األرض إىل احليوان واملوتان ، تفعل ذلك وجاء القرآن به وورد يف احلديث منه 
وتقـول  ، اشتر األرضني والدور وال تشتر الرقيق والدواب        : أي  ، اشتر املوتان وال تشتر احليوان      

ما : وتقول  ، اء ليس فيها رعد وال برق       وسحابة خرس ، أي خاثر ال صوت له يف اإلناء        ، لنب أخرس   : العرب  
: وجاء القرآن بذلك أيضا قال تعاىل ، والناطق اإلبل والغنم ، فالصامت الذهب والفضة  ، له صامت وال ناطق     

الَِّذينونَ ِمن وعدوِن يلُقُونَ اللَِّه الَ دخئًا ييش مهلَقُونَ وخ٢٠(  ي (واتاء أَميأَح را غَيمونَ ورعشي 
العجمـاء  : (ومنـه يف احلـديث قولـه    ، فهذا يف وصف األصنام وهي من اجلمادات   )٨٨( َيبعثُون أَيانَ
  ) ٩٠. (البهيمة مسيت بذلك ألا ال تتكلم : والعجماء هي ) ٨٩)(جبار

اجلمـاد  أن كل موجود فهو يقبل االتصاف ذه الصفات ونقائضها فإن اهللا قادر على جعل : الثاين  
  . كما جعل عصى موسى حية ابتلعت احلبال والعصي ، حياً 

،  إمكان وجود من ال يقبل االتصاف بالصفات املذكورة ونقائـضها            – جدال   –لو سلمنا   : الثالث  
إذ الشيء إما موجود    ، فإنه ال ميكن قط يف صفيت الوجود والعدم فإن كل شيء يتصف بإحدى هاتني الصفتني                

وإذا كان ذلك كذلك فالرب سبحانه      ، د كمال والعدم نقص فاملوجود أكمل من املعدوم         والوجو، أو معدوم   
وقبول  ،– على زعمهم    –مث إن املوجود إما قابل لالتصاف بالصفات أو غري قابل           ، وال نزاع يف هذا     ، موجود

يقابله الـنقص   مث الصفات متقابلة الكمال منها      ، واهللا أوىل بالكمال وال ريب      ، االتصاف كمال وضده نقص     
  . واهللا أوىل بالكمال 
 الـذي يقبلـها مـع اتـصافه          أن الذي ال يقبل االتصاف ذه الصفات أعظم نقصاً من           :الرابع  

فاجلماد الذي ال يقبل يف زعمهم الوصف بالبصر وال العمى أعظم نقصاً من احلي القابـل األعمـى                  ، بنقائضها
ل االتصاف بذلك كان هذا وصفاً له بنقص أعظـم ممـا إذا             إن الباري عز وجل ال يقب     : فإذا قيل   ، األخرس  

ال يـتكلم وال    : فصار قوهلم أنكر من قول من قال        ، تعاىل وجل   ،وصف باخلرس والعمى والصمم وحنو ذلك       
  . يسمع وال يبصر 

مع قطع النظر عن تعيني     ، ونفيه لذاته نقص    ، أن نفس االتصاف بالصفات يف ذاته كمال        : اخلامس  
  وهلذا ورد يف آيات عديدة يف كتاب اهللا تعييب من عبد من تنتفـى عنـه                ، واهللا أوىل بالكمال    ، ا  املوصوف

 أَلَم خوار لَّه جسدا حِليِهم ِعجالً ِمن بعِدِه ِمن موسى قَوم واتخذَ : فمن ذلك قوله سبحانه ، الصفات 
فدل ذلك على أن عدم التكلم واهلداية : ( قال ابن تيمية   )٩١(  هِديِهم سِبيالًي والَ يكَلِّمهم الَ أَنه يرواْ

ومثل : (إىل أن قال ، )  أحق بالكمال والرب، وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن ال يتكلم وال يهدي           ، نقص  
وحنـو  ، حلياة  وعدم ا ، هذا يف القرآن متعدد من وصف األصنام بسلب صفات الكمال كعدم التكلم والفعل              

وأن هذه الصفات ال تسلب إال عن نـاقص         ، ذلك مما يبني أن املتصف بذلك منتقص معيب كسائر اجلمادات           
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وأنـه ال   ، وأما رب اخللق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق املوجودات بـصفات الكمـال                 ، معيب  

  ) .٩٢)(يستوي املتصف بصفات الكمال والذي ال يتصف ا
  . وتقرر قياس األوىل يف حق الرب سبحانه ذا الدليل العقلي الضروري ، اض فانتقض االعتر 

  : العلة يف مشروعية قياس األوىل يف حق اهللا : املطلب الثاين 
وتقدير صفات الرب بصفات غريه يقتضي كونه أوىل _، كماتقدم _ القياس هو تقدير الشيء بغريه      

ولـذلك  ، وال يقتضي مساواته لغريه وال مماثلته       ، ات النقص   باالتصاف بصفات الكمال وأوىل بالترته من صف      
  .فإمنا جيوز من األقيسة يف هذا التقدير قياس األوىل فحسب 

وإمنا جاز قياس األوىل يف حق الرب سبحانه ألنه ال يقتضي مساواة وال مماثلة وليس فيـه إال أن اهللا                    
، ن هللا تبارك وتعاىل املثل األعلىومبىن قياس األوىل على أ، واألولوية ال تستلزم املساواة ،أوىل بالصفة من خلقه   

فال يضرب لـه املثـل      ، وال كفو وال ند     ، فإنه ال مثل له سبحانه    ، فال تضرب له األمثال اليت فيها مماثلة خبلقه         
وال يستوي هو وغريه    ، فهو ال جيتمع هو وغريه حتت كلي تستوي أفراده فيجوز له قياس الشمول              ، املساوي  

فال جيوز أن يشترك هو واملخلوق يف قياس مشول تستوي أفراده يف كليتـه وال  ، ماثله فيجوز له قياس التمثيل في
  )٩٣. (يف قياس متثيل يساويه بشيء من خلقه فيماثله فيه

وعلى هذا فقياس األوىل يكون يف نوع الكمال الذي تقع يف معناه العام الـشركة بـني اخلـالق                    
فكل كمال مشترٍك بني الرب وبني عباده من األمساء والـصفات           ، نه يف أقسام الكمال     واملخلوق كما قدمنا بيا   

واألفعال فإنه يقَدر يف الرب على األوىل فهو أحق به وليس بينهما قدر مشترك يستويان فيه إال املعـىن العـام                     
 عن ابن تيمية    – شيئاً ما     وإن طال  –وأثبت هنا نقالً    ، احملصل يف الذهن حال اإلطالق قبل اإلضافة والتخصيص       

وهو سبحانه ال يسمى من األمساء وال يوصف من         : ( يقول رمحه اهللا    ، رمحه اهللا فيه بيان شاٍف هلذا الذي نقرره         
وإذا أضيف ما يشبه ذلك االسم أو الصفة إىل غريه كان أيـضاً             ، الصفات إال مبا خيصه ومينع مشاركة غريه له         

لكن إذا قُدر   ، ومينع أن يكون هللا شريك يف شيء من أمسائه وصفاته           ، غري به   مقيداً مبا يوجب اختصاص ذلك ال     
كما ،  كان مشتركاً بني املسميات      – وهذا تقدير ال وجود له يف اخلارج         –جترد ذلك االسم عن املخصصات      

 كانـت   –وهذا تقدير ال وجود له يف اخلارج        ،  وهو املعىن العام     –أنه إذا قدر صفة مشتركة بني املوصوفات        
لكن هذا املطلق املشترك مـن األمسـاء        ، تلك الصفة وذلك املعىن العام مشتركاً بني املوصوفات واملوجودات          

وقد قدمنا أن هذا التقدير إمنا يفعل للحاجـة إىل زوال           ، واملعاين والصفات إمنا ثبوا يف األذهان ال يف األعيان          

فيقدر تقديرا ليبني   مشِركُونَ ِباللَِّه ِإالَّ وهم أَكْثَرهم ؤِمني وما االشتراك الذي يف نفوس بين آدم الذين 
وأنه أحق بكل ثناء وأبعد عن ، وأن له املثل األعلى ، بتقديره ما فيه من افتقاره أو ما فيه من علو اهللا على غريه   

، امتناعه وترته الباري منه     كما يقدر وجود مثل للباري أو شريك يف امللك وحنو ذلك ليس بتقدير              ، كل نقص   
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 من الشركاء واألوالد واألنداد والعيـوب       – تعاىل عما يقول الظاملون علواً كبريا        –إذ كل ما يرته عنه الباري       

فال بد من تصوره   يِصفُونَ عما الِْعزِة رب ربك سبحانَ : والنقائص وسائر ما يصفه به املبطلون الذين 
إذ حكم الذهن بنفي شيء وإثباته ال يكون إال بعد تصوره فال            ، لنفس لينفى عن الرب ويرته عنه       وتقديره يف ا  

فيكـون  ،  متصوراً يف الذهن وهو ال حقيقة له يف اخلارج            ميكن نفي شيء وترتيه الرب عنه إن مل يكن معلوماً         
ويقـدس  ،  معلوماً فينفى ويسلب     مث حينئذ يصري  ، مقدراً تقديراً بطريق املقايسة واملشاة للمخلوق املوصوف        

وهذا الذي قلناه عام يف كل أمر يقدر مشترٍك بني الرب وبني عباده من األمساء والـصفات                 ، الرب عنه ويرته    
ولكن هو أحق من كل موجود وكامل بكل وصـف لـه            ، وغري ذلك فليس بينهما قدر مشترك يستويان فيه         

وهو أحق مبناقضة املعدوم الناقص ومنا فاته ومباينته مـن          ، صيه  وينفى كل صفة سلبية ونق    ، وجودية وكمالية   
فإنه سـبحانه   ، فإذا ثبت لغريه صفة وجودية كمالية كان له من ذلك ما هو أكمل وأعلى وأرفع                ، كل شيء   

قـال  ، وإذا نزه غريه عن عدم أو نقص كان له من الترتيه ما هو أكمل وأعلى وأرفع                 ، وتعاىل له املثل األعلى     

الـسماواِت   ِفي اَألعلَى الْمثَلُ ولَه علَيِه أَهونُ وهو يِعيده الْخلْق ثُم يبدأُ الَِّذي وهو :  يف األول تعاىل
 الَ ِللَّـِذين : وهي اليت ضرب مثالً إىل قولـه    ِباُألنثَى أَحدهم بشر وِإذَا :وقال يف الثاين   واَألرِض

ؤِةيونَ ِباآلِخرثَلُ ِمنِء موِللِّه السثَلُ والْم لَىاَألع    وإذا ثبت له األعلى من ثبوت الوجود والكمال ونفـي
إن مل يكـن ذلـك موجـوداً يف         و، فإن الذهن أيضاً يأخذ هنا قدراً مشتركاً فيجرده جتريداً          ، العدم والنقص   

وهذا الـذي   ،  ما هو أعلى وأرفع يف جانب الوجود والعدم          ليستدل بذلك القدر املشترك على أن هللا      ، اخلارج
فينتقل الذهن واملتكلم من إثبات القدر املشترك إىل القدر املميز وإن           ) ٩٤(يسميه بعض الناس األلفاظ املشككة    

، ويثبت من املعاين واأللفاظ اليت فيها تشبيه واشتراك حبـسب ذلـك             ، مل يكن يف اخلارج شيء مشترك أصالً        
وغري ذلك من أمساء الـرب وصـفاته        ، والبصري  ، والسميع  ، والقدير  ، والعليم  ، والذات  ، الوجود  كلفظ  

فليس ألحد قط أن حيصر الفارق بني اهللا وبني غريه يف شيء معني من جنس مـا جيـده مـن                     ، سبحانه وتعاىل   
ولو قال ذلك    ني كذا وكذا    الفوارق بني املخلوقات حىت يقول إنه ليس بينه وبني غريه من الفرق إال مثل ما ب               

وذلك أنه على ذلك التقدير أيضاً فلله حقيقة اختص ا تباين سـائر اخلالئـق وال                ، على تقدير قول منازعه     
  ). ٩٥)(يعلمها العباد

وال جيوز غـريه    ، ولذلك جاز يف حق اهللا      ، وقياس األوىل مقرر هذه املباينة مانع من توهم املساواة          
   .من األقيسة يف حق اهللا
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  :الفرق بني قياس األوىل وبني واملثل األعلى : املطلب الثالث 
ويظهر الفرق بينهما جلياً ، مما تقدم يظهر جلياً أن املثل األعلى ليس هو قياس األوىل بل بينهما فرق             

  : يف أمرين 
، ملخلـوق   وإثباا له بكونه أوىل ا مـن ا       ، أن قياس األوىل فيه إحلاق الصفة بصفات اهللا         : األول  

  . واملثل األعلى فيه بيان الكيفية العامة املة للصفة بعد ثبوا 
ولسمع اهللا الصفة األعلى اليت ليس      ، هذا قياس األوىل    ، اهللا أحق بصفة السمع من املخلوق       : فمثالً  

  .وهذا فرق جلي ، هذا املثل األعلى ، وكل مسع فهو دوا ، كمثلها شيء 
فإننا إمنا نقرر كون اهللا أوىل بصفة الكمـال مـن         ، هو دليل قياس األوىل      على  األ أن املثل   : الثاين  

املخلوق املتصف ا بكونه سبحانه له املثل األعلى واألكمل واألمت الذي مينع أن يقوم ما هو كمال يف ذاته من                    
  .الصفات بغريه دونه تعاىل وجل 

ر جلياً من سياق ما تقدم من أن قيـاس األوىل           ويتقرر الفرق بني قياس األوىل واملثل األعلى مبا يظه        
 يف نوع واحد من أنواع صفات الكمال اليت يف الوجود وهو ما كان كماالً يف ذاته ويقبل معنـاه                     اليكون إال 

فقياس األوىل اليكون   ،كما تقدم يف املطلب الثالث من املبحث األول         ، العام الشركة فيه بني املخلوق واخلالق       
وال استعمال له يف صفات الكمال اليت هي أخص أوصافه سبحانه فال تقـوم              ، وع من الصفات    إال يف هذا الن   

، فيكون قياس األوىل مقرراً لوجه من وجوه املثل األعلى وليس مقرراً له من كل وجه مستغرقا إيـاه                   ، بغريه  
على ما تقـدم    ، ر خصائصه واملثل األعلى أعم من قياس األوىل يشمله وغريه فهو يف ألوهية اهللا وربوبيته وسائ             

ولذلك خيرج عن قياس األوىل كل صفة كمال يف املخلوق هي يف ذاا نقص وإن كان يكمل ا كالولد                   ، بيانه  
فهذه وإن كانت   ، فهذه من الكمال الذي خيتص به املخلوق ال ينبغي للخالق بوجه من الوجوه              ، والنوم وحنوه   

وذا يظهر خطأ تقرير املثل األعلى      ، تعاىل اهللا   ، إن اهللا أوىل ا     :  فيها   كماالً يف املخلوق إال أنه ميتنع أن يقال       
وقصره عليه وجعلـه    ، وحصر املثل األعلى فيه     ، بقياس األوىل وحده وجعله هو صورة املثل األعلى وحقيقته          

   . ولكن يستدل للمثل األعلى بقياس األوىل فهو من أدلة قياس األوىل وليس هو ، هوهو 
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  شــاهلوام
  .٤٩٦انظر تأويل مشكل القرآن      -١
  .١٥/٩٥انظر ذيب اللغة      -٢
  .٥/١٨١٦انظر الصحاح      -٣
 ٤٢٨ وانظر إصالح الوجوه والنظائر      ٦١٢-١١/٦١١اللسان  :وانظر   ، ٢٩٥/ ١٥انظر احملكم        -٤

  .١٣٦٤احمليط  والقاموس  ، ٤٦٢واملفردات ، 
  .٢٨سورة الفتح      -٥
وزاد املسري   ، ٨٣ و   ٦/٨٢والدر املنثور    ، ١٥/٩٥وذيب اللغة    ، ٢٦/٣انظر تفسري ابن جرير          -٦

٧/٤٤٧.   
  .١٥وسورة حممد  ، ٣٥سورة الرعد      -٧
 واملراجـع الـسابقة يف   ١٣/١٠٩وتفسري ابـن جريـر    ، ٤٩٦و ٨٣انظر تأويل مشكل القرآن         -٨

   .٧/٤٠١ و ٤/٣٣٤سري وزاد امل،  ) ٤ و ٣ و ٢:( احلواشي
  .٤/٦٤انظر الدر املنثور      -٩

  .٤٦٢وانظر املفردات  ، ١٣/١٠٩تفسري ابن جرير     -١٠
   .٨/١١٠وتاج العروس  ، ١١/٦١١ولسان العرب ، ١٥/٩٥انظر احملكم      -١١
  .٢/١٨٥املقتضب      -١٢
 ولسان العرب   ١٥/٩٥يف احملكم   وقول أيب علي الفارسي      ،  ٢/١٨٥انظرقول املربد يف املقتضب         -١٣

   .٨/١١٠وتاج العروس  ، ١١/٦١١
  .٨٣و ٣١انظر تأويل مشكل القرآن     -١٤
  .١٠/١١٩وانظر تفسري القرطيب  ، ٣/١٨١تفسري السمعاين     -١٥
  .٣/٧٣وانظر تفسري البغوي  ، ٦/٢٩٨زاد املسري     -١٦
  ١١٢/.٤معجم مقاييس اللغة     -١٧
  .٤/١١٣للغة معجم مقاييس ا    -١٨
  .١٤/٨٥تفسري ابن جرير     -١٩
  .٣/١٨٦ذيب اللغة     -٢٠
     .٦٥سورة مرمي    -٢١
    .   سورة االخالص -٢٢
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    .  ١١ سورة الشورى -٢٣
    .١٦سورة الرعد  -٢٤
  ٣   سورة فاطر-٢٥
  ٦٢ سورة الزمر -٢٦
      .٣١التوبة   سورة -٢٧
  .١٦٣البقرة   سورة -٢٨
  . سورة احلشر -٢٩
     .١ سورة سبأ -٣٠

    .٧٠ سورة القصص -٣١ 
  .١٨ سورة الروم -٣٢
    .٢٣ -٢٢سورة سبأ   -٣٣
   . ١١١- سورة اإلسراء -٣٤
    .٦٢ سورة احلج -٣٥
         .١١١- سورة االسراء -٣٦

  .١١ سورة الشورى -٣٧ 
 ٥/١٥٥ و   ٤/١٢١ونسبه يف الدر املنثور      ، ١٤/٨٤وابن جرير    ، ٧/٢٢٨٧ أخرجه ابن أيب حامت      -٣٨

  إىل عبد الرزاق والبيهقي 
  .٢/٤٢٥ الصواعق املرسلة -٣٩
    .١١٠ سورة طه -٤٠
  .٨٤ سورة الزخرف -٤١
 ونسبه يف   ١٤٥/٨٤وابن جرير يف تفسريه      ، ٢٥٤٧ رقم   ٧/٢٢٨٧ أخرجه ابن أيب حامت يف التفسري        -٤٢

  . إىل عبد الرزاق وابن املنذر ٥/١٥٥الدر املنثور 
  .٢١/٢٥وابن جرير  ، ١٢٥٤٨ رقم ٧/٢٢٨٨حامت يف التفسري  اخرجه ابن أيب -٤٣
  .١٤/٨٥ تفسريه -٤٤
  .١٨٧ -٣/١٨٦ ذيب اللغة -٤٥
  .١١٦ سورة البقرة -٤٦
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واملعىن الرابع الذي ذكره ابن القيم ذكر ابن تيمية رمحـه اهللا         ، ١٠٣٥ -٣/١٠٣٤الصواعق املرسلة   -٤٧
  ).احليب واملثال العلمي املثال : (  أنه يقال له ٥/٣٧٦يف منهاج السنة 

  .٦٤٠ تيسري الكرمي الرمحن -٤٨
    . سورة الشورى -٤٩
  .٢ سورة االنسان -٥٠
  .٣٠-٢٢ وابن تيمية يف التدمرية ٢٣٦-٢٦انظر أمثلة سردها ابن خزمية يف التوحيد -٥١
  .٩٣٥٩ رقم ١٥/٢١١ و ٨٨٩٤ رقم ١٤/٤٧٣ أخرجه أمحد -٥٢
        .٢٣سورة احلشر   -٥٣
  .٣٥غافر  سورة -٥٤
  .٨٧ – ٨٥ و ٦/٧١ انظر الفتاوى -٥٥
  .٦/٨٧ انظر الفتاوى -٥٦
   .٧٣-٦/٧٢ الفتاوى -٥٧
وأبو الـشيخ يف     ، ١٩٥٣٥ رقم   ١٠/٣٤٧٤ وابن أيب حامت     ٣٠/٣٤٦أخرجه ابن جرير يف التفسري      -٥٨

  .٧٩-٧٨والبيهقي يف األمساء والصفات  ، ٩٦ رقم ١/٣٨٣العظمة 
       .٥٠ سورة املائدة -٥٩
    .٥٥ اإلسراء   سورة-٦٠
  .٢٣ سورة املؤمنون -٦١
 رقـم   ٤/٢١٠٩ومـسلم    ، ٥٩٩٩ رقم   ١٠/٤٢٦انظره مع الفتح    ، أخرجه البخاري   ، متفق عليه    -٦٢

٢٧٥٤.  
  .٥٢٢٢ رقم ٩/٣١٩انظره مع الفتح ،  أخرجه البخاري -٦٣
       .١١٠سورة طه   -٦٤
  .١٠٣األنعام   سورة -٦٥
  .٩٧ انظر التدمرية -٦٦
  .٢٧ورة لقمان س  -٦٧
 وأبو الشيخ يف العظمة     ٣/٨وابن جرير يف التفسري      ، ٥٨ رقم   ٧٧أخرج حنوه ابن أيب شيبة يف العرش        -٦٨

وصححه األلباين مبجمـوع طرقـه يف        ، ٥١١والبيهقي يف األمساء والصفات      ، ٢٢٠ رقم   ٢/٥٨٧
  . أن ابن حبان صححه ١٣/٤١١وذكر ابن حجر يف الفتح ، ١٠٩الصحيحة رقم 
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يف آخر النقل هكذا وردت فيه ولعل       ) أحاط عليهم :(وكلمة   ،{٤٣٣ – ٢/٤٣٠الصواعق املرسلة    -٦٩

   . ٣٨٩ – ٧/٣٨٨وانظر درء تعارض العقل والنقل }، ).علمهم:(الصواب 
  .٧١٣والكليات  ،٩/١١٩ انظر الفتاوى -٧٠
   .١٢٠-٩/١١٩ انظر الفتاوى-٧١
والرد علـى   ،١٢٧-٦/١٢٥و،٣١٩-٧/٣١٨لودرء تعارض العقل والنق   ،٩/٢٠٤ انظر الفتاوى    -٧٢

  .٢٠١-٢٠٠املنطقيني
    ٧/٣٦٢ انظر درء تعارض العقل والنقل-٧٣
       .١٣سورة التوبة   -٧٤
      .٣٧٢األحزاب   سورة -٧٥
  .٦٢  سورة التوبة  -٧٦
  .٧٣١٥ رقم ١٣/٢٩٦و  ، ٦٦٩٩ رقم ١١/٥٨٤و  ، ١٨٥٣ رقم ٤/٦٤ أخرجه البخاري -٧٧
 ، ٤٠١٧ رقم   ٤/٤٠وأبو داود    ، ٢٧٦٩والترمذي رقم    ، ١٩٢٠ رقم   ١/٣٢٤ أخرجه ابن ماجه     -٧٨

  .١/٣٨٥ وعلقه البخاري بصيغة اجلزم انظر الصحيح مع الفتح ٢٠٠٤٣ رقم ٣٣/٢٣٥وأمحد 
  .١٠-٧سورة البلد   -٧٩
  .٣/٩١٥الصواعق املرسلة -٨٠
  .١٥سورة فصلت   -٨١
  .٦/٧٧ الفتاوى -٨٢
  .١٧سورة النحل   -٨٣
  .٣/٩١٤ املرسلة  الصواعق-٨٤
  .٦/٧٩ الفتاوى -٨٥
  .١٦ سورة الرعد -٨٦
-١٦٠ و   ٦٥-٦١والتدمريـة   ،١٣٧-٦/١٢٧و، ٣٩-٤/٣٧درء تعارض العقل والنقـل        انظر   -٨٧

وهذا اإلعتراض معروف للجهمية الغالة املعطلة نفاة الصفات ومن وافقهـم مـن الباطنيـة               ، ١٦١
  .٤/٣٦انظر درء التعارض . عرية وظنوا صحته وقد أشكل على اآلمدي وغريه من األش، والفالسفة 

  .٢١-٢٠سورة النحل   -٨٨
  .١٤٩٩ رقم ٣/٣٦٤ جزء من حديث يف البخاري -٨٩
  .٣/٣٦٥ انظر الفتح -٩٠
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  .١٤٨سورة األعراف   -٩١
  .٨٣ – ٦/٨١ الفتاوى -٩٢
  .١٥٠والرد على املنطقيني  ، ٥٠ انظر التدمرية -٩٣
كالـضوء يف   ،  اشتركت يف املعىن وتفاوتت يف حصوله يف األشـياء           األلفاظ اليت :األلفاظ املشككة هي  -٩٤

نسبة الضوء إليهما مـع تفاوتـه       ، ضوء الشمس وضوء السراج     : ففي قولك   ، الشمس ويف السراج    
فصار لفظ الضوء هاهنـا لفظـاً       ، فليس ضوء الشمس هو ضوء السراج مع أن اللفظ واحد         ، فيهما  
  . ٥٨التعريفات  : انظر    .مشككاً

  .٤٤٠-٥/٤٣٧ بيان تلبيس اجلهمية -٩٥
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  عـــاملراج
 -هـ  ١٤٠٥/ ١ط  ، بريوت  ، دار الكتب العلمية    ، األمساء والصفات لإلمام البيهقي أمحد بن حسني           -١

  م ١٩٨٤
دار العلـم   ،  الـدامغاين    للفقيـه ) قاموس القرآن   ( أو  ) إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي          -٢

  .١٩٧٠فرباير  / ١وت ط بري، للماليني
طبعة جممع امللك فهد لطباعة املـصحف       ، البن تيمية   ، بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية           -٣

  .الشريف باملدينة املنورة 
صورة الطبعـة األوىل باملطبعـة      ، للزبيدي حممد بن حممد مرتضى      ، تاج العروس من جواهر القاموس         -٤

  .هـ ١٣٠٦اخلريية سنة 
/ ٣ط، املكتبـة العلميـة     ، شرح ونشر السيد أمحد صقر      ، تأويل مشكل القرآن أليب حممد ابن قتيبة           -٥

  .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١
 -هــ   ٤/١٤١٧ط، مكتبة العبيكان   ، حممد بن عودة السعدي     . د  ، حتقيق  ، البن تيمية   ، التدمرية     -٦

  .م ١٩٩٦
  .م١٩٨٣-هـ١/١٤٠٣ط،بريوت ، لكتب العلمية دار ا،لعلي بن حممد اجلرجاين ، التعريفات    -٧
، خالـد العـك   : حتقيـق  ، أليب حممد احلسني بن مسعود  ) معامل الترتيل   : (  املسمى   –تفسري البغوي      -٨

  .ومروان سوار
، البن جرير حممد بـن جعفـر الطـربي          ) جامع البيان يف تفسري القرآن      ( املسمى  ، تفسري ابن جرير       -٩

  .هـ ١٣٢٤ سنة   مصر–وىل الكربى األمريية ببوالق مصورة الطبعة األ
،  الريـاض    –مكـة   ، مكتبـة نـزار البـاز       ، أسعد حممد الطيـب     : حتقيق  ، تفسري ابن أيب حامت        -١٠

  .١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٧ط
أيب متيم ياسر بن إبـراهيم      : أليب املظفر السمعاين حتقيق     ) تفسري القرآن   (  املسمى   –تفسري السمعاين      -١١

  .م١٩٩٧ -هـ ١/١٤١٨ط، الرياض ، دار الوطن ،  بالل غنيم بن عباس وأيب
 بـدون   –أليب عبد اهللا حممد األنصاري القرطيب       ) اجلامع ألحكام القرآن    ( املسمى  ، تفسري القرطيب       -١٢

  ) .مقدمة الطبعة الثانية : (  فيه مقدمة بعنوان –بيانات 
الدار املصرية للتأليف ، حممد علي النجار : حتقيق  ، األزهري  أليب منصور حممد بن أمحد      ، ذيب اللغة     -١٣

  . توزيع مكتبة ابن تيمية ، والترمجة 
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مكتب ، حممد بن خليل اهلراس     :  راجعه   –التوحيد وإثبات صفات الرب حملمد بن إسحاق بن خزمية              -١٤
  .هـ ١٤٠٠ القاهرة –الكليات األزهرية 

عبد الرمحن معال : حتقيق ، لعبد الرمحن بن ناصر السعدي ، ري كالم املنان تيسري الكرمي الرمحن يف تفس      -١٥
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١/١٤٢١ط، اللوحيق 

، جامعة اإلمام حممد بن سـعود       ، حممد رشاد سامل    : حتقيق  ، البن تيمية   ، درء تعارض العقل والنقل         -١٦
  .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١ /١ط

  .بريوت ، نشر دار املعرفة ، للسيوطي ، ور الدر املنثور يف التفسري باملأث    -١٧
 -هــ   ١٣٩٦، باكـستان   ، الهور  ، إدارة ترمجان السنة    : نشر  ، الرد على املنطقيني البن تيمية          -١٨

  .م ١٩٧٦
  .  م ١٩٨٤ -هـ ٣/١٤٠٤ط، املكتب اإلسالمي ، زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي     -١٩
  . حة حملمد ناصر الدين األلباين املكتب اإلسالمي سلسلة األحاديث الصحي    -٢٠
  .بريوت ، دار الكتب العلمية ، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرين ، سنن الترمذي     -٢١
   استانبول –املكتبة اإلسالمية ، حممد حمي الدين عبد احلميد : سنن أيب داود مراجعة     -٢٢
  .دار الفكر ، د الباقي حممد فؤاد عب: حتقيق ، سنن ابن ماجة     -٢٣
، دار العلـم للماليـني      ، أمحد عبد الغفور عطار     ، حتقيق  ، للجوهري امساعيل بن محاد     ، الصحاح      -٢٤

  . م ١٩٨٤هـ ٣٣/١٤٠٤ط، بريوت 
  .٣٠بياناته يف رقم ،  مع الفتح –صحيح البخاري     -٢٥
 -هـ  ١٤٠٠،  إدارة البحوث العلمية     نشر زمامة ، حممد فؤاد عبد الباقي     :  حتقيق   –صحيح مسلم       -٢٦

  . م ١٩٨٠
، دار العاصمة   ، علي الدخيل اهللا    . د  : حتقيق  ، البن القيم   ، الصواعق املرسلة على اجلهيمة واملعطلة          -٢٧

  . هـ ١/١٤٠٨ط، الرياض 
، كويـت   ال، مكتبة املعـال    ، حممد بن محد احلمود     : حتقيق  ، البن أيب شيبة    ، العرش وما روي فيه         -٢٨

  .م ١٩٨٦ -هـ ١/١١٤٠٦ط
، دار العاصـمة    ، رضاء اهللا حممد إدريس املبـاركفوري       : حتقيق  ، أليب الشيخ األصفهاين    ، العظمة      -٢٩

  .هـ ١/١٤٠٨ط، الرياض 
  .هـ١/١٣٩٨ط، عبد الرمحن القاسم وابنه : مجع وترتيب ، ) جمموع فتاوى ابن تيمية ( ، الفتاوى     -٣٠
  .بريوت ، نشر دار املعرفة ، البن حجر العسقالين ، ي بشرح صحيح البخاري فتح البار    -٣١
  .بريوت ، دار صادر ، لسان العرب أليب الفضل ابن منظور     -٣٢



 هـ١٤٢٩ القعدة، ذو )٤٥(ع والدراسات اإلسالمية ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة        ١٥٨      

 
  .م ١٩٩٣ -هـ ٢/١٤١٣مؤسسة الرسالة ط، أليب البقاء الكفوي ، الكليات     -٣٣
 مـصر   –مطبعة البـايب احللـيب      ،  علي النجار    حممد: حتقيق  ، البن سيده   ، احملكم واحمليط األعظم        -٣٤

  . م ١٩٧٣ -هـ ١/١٣٩٣ط
مؤسسة ، توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة         ، مسند اإلمام أمحد        -٣٥

  .بتحقيق عدد من احملققني ، الرسالة 
  . عبد السالم حممد هارون : حتقيق ، ان إير، دار الكتب العلمية ، البن فارس ، معجم مقاييس اللغة     -٣٦
  .بريوت ، دار املعرفة ، حممد سيد كيالين : حتقيق ، للراغب األصفهاين ، املفردات يف غريب القرآن     -٣٧
 -هـ  ١/١٤٢٠بريوت ط ، دار الكتب العلمية    ، حسن محد   : حتقيق  ، أليب عباس املربد    ، املقتضب      -٣٨

  . م ١٩٩٩
، جامعة اإلمام حممد بن سـعود      ، حممد رشاد سامل    . د: حتقيق  ، البن تيمية   ، نة النبوية   اج الس ــمنه   -٣٩

  . م ١٩٨٦ -هـ ١/١٤٠٦ط 
  

 
  
  

  
  
  
  
 


