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��� ا����$ ا#��"!���  : �
مع اختيار علوم اصول الدين ،االسالميه محاوله لبناء مقدمه منهجيه للعلوم هي الدراسةهذه 

اسالمى يستند إلى االستخالف  معرفةاستنادا إلي منهج  ، الفقه كنماذج وأصولالتفسير  وأصول
  .كمفهوم قراني كلى
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) اهللا تعالى(على محاوله تحديد العالقة بين المستخلف إسالميه كفلسفةيقوم االستخالف  حيث  
التوحيد واالستخالف (،باتخاذ المفاهيم ألقرانيه الكلية)األرض(يهعل والمستخلف)اإلنسان(والمستخلف

مسلمات أولى لها، ثم محاوله استنباط النتائج الفلسفية لهذه المفاهيم متخذه من اجتهادات ) والتسخير
  . أهل السنة الكالمية نقطه بداية ال نقطه نهاية

اى ما دل على الفعل المطلق هللا ( الربوبيةالف كمنهج للمعرفة على أن صفات  :تكليفيويقو   
  :تظهر في عالم الشهادة على شكلين) تعالى
التكويني  ظهورها في شكلهايتمثل في القواعد التي مصدرها الوحي والتي تحدد : تكليفي شكل 

  . وال تلغيه
  :يتمثل في السنن إاللهيه التي تضبط حركه الوجود الشهادى ،وهى على نوعين: تكوينيشكل 

  :التي تضبط حركه الوجود الشامل للطبيعة المسخرة واإلنسان المستخلف:هيه الكليةالسنن االل

�� ا��س، و� أ��ل ا� �� �ء �
	�� �� ": الحركة )1(�� �وا��'& %$�ي �" ا�! � �
ء �ح، وا�) ب ا��))� ��� ا�(�اٌ:رض �56 �2%4، و�3 ��2 �� آ0 دا�.، و%-��, ا��

ت �>4م �6>'4ن� ."وا:رض ?
�)A2" :التغير )2(�
� ��B�وا � �C	 4م<� � ��B� D إن ا�."  

وهى ما يمكن استخالصها من مفهومي الغنى والفقر، فاهللا تعالى غني : التأثير المتبادل )3(
فقر إلي اهللا تعالى، وفقر إلي غيره من : وكل ما سواه فقير، وهذا الفقر نوعان

  .ا بالتأثير المتبادلالمخلوقات، والنوع األخير هو ما يعبر عنه علمي
كسنه  ،وهى التي تضبط حركة نوع معين من أنواع الوجود الشهادى : السنن االلهيه النوعية

) اى الترقي الروحي المادي من خالل صراع المتناقضات في ذات اإلنسان" ( الكدح إلى اهللا "
  :و هناك أيضا بعدان لهذا الترقي أو الكدح إلى اهللا ،المقصورة على اإلنسان

 : النقيضان فيه الواقع والغاية ومضمونه أن حركة اإلنسان تتم عبر ثالثة خطوات: بعد تكويني
اى التناقض بين الواقع وغاية في الذهن، وقد عبر القرآن عن هذه الخطوات :المشكلة •

س:"بمصطلح المسألة�'� G�H0 ه" �4اH .'ا:ه �J &�4�
(�"." 0H ل�
��J &�4 ا:�(�
ل � وا��  " �4Kلا:�

اى إلغاء التناقض بينهما في الذهن ، وقد   عبر الفقهاء عن هذه الخطوة بمصطلح :الحل •
كما عبر القرآن عن الحل الرافض للوقوف إلي أحد النقيضين ويؤلف بينهما . الحكم 

:"بالوسطية والقوامةًMKأ�. و Aآ�'6N &�Oوا ". "وآ�C<� A4ا و���(� A� 4ا<��� إذا أ�Oوا�
  ".. ذ�& 4Hا�ً وآ�4ا ���

اى إلغاء التناقض بينهما في الواقع بتنفيذ الحل في الواقع، وقد أشار القرآن إلي هذه :العمل •
  ... "إ� ا	��� ا���ا و���ا ا	����ت." الخطوة

ما (  صفات االلوهيهاى  (النقيضان فيه المطلق في مستواه الصفاتى ال مستواه الذاتي : بعد تكليفي

دون أن في واقعه المحدود  يسعى اإلنسان لتحقيقها كمثل عليا مطلقه ) غاية مطلقهدل على كونه تعاىل

 ضوابطك )ما دل على الفعل املطلق هللا تعاىل(ه، و صفات الربوبيه التحقق النهائي لهايتتوافر له امكان
حدود واقعه الم في المطلقةهذه المثل العليا  سعيه لتحقيق في لفعل االنسانىل تحدد ولكن ال تلغى

، لذا قرر القرآن والسنة أن هذا ) اى الواقع المحدود بالزمان والمكان(والمحدود) زمانا ومكانا
الوجود اإلنساني قائم على صراع المطلق والمحدود وهو ما عبر عنه القران والسنة بالجهاد في 
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قال  فيروون أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: اهللا أو جهاد النفس
المجاهد من جاهد " وأورد أبن تيمية الحديث ". رجعنا من الجهاد األصغر إلي الجهاد األكبر:"

كما قرر علماء أهل السنة أن الوجود اإلنساني هو سير ال ينقطع إلي اهللا، يقول "نفسه في ذات اهللا
ه إال بالموت فليس فإن السالك ال يزال سائراً إلي اهللا تعالى حتى يموت وال ينقطع سير(ابن القيم 

  .1)في هذه الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي
وهذا البعد يحدد البعد التكويني وال يلغيه فيكمله ويغنيه فيكون بمثابة ضمان موضوعي مطلق 

وطرق العلم بها ونمط الفكر الذي  ،الستمرار فاعليته ، فيحدد لإلنسان نوع المشاكل التي يواجهها
  .العمل الالزم لحلها وأسلوب،يصوغ حلولها 

فقائم على أن العلم صفة إلوهية ،وبالتالي ذات مضمون دال  للمعرفة كنظريةاالستخالف  أما   
  :على كونه تعالى غاية مطلقة ،وهذه الصفة تظهر في عالم الشهادة من خالل شكلين

كمصدر ) المتضمن للكون المسخر واإلنسان المستخلف(يتمثل في عالم الشهادة  :تكوينيشكل 
  والرؤية الصادقة ) التذكير واإلدراك والتصور(واإلحساس والتفكير المجرد  –للمعرفة 

يقول ابن القيم . يتمثل في عالم الغيب كمصدر للمعرفة والوحي كوسيلة لمعرفته:شكل تكليفي
ما بيان باآليات المسموعة المتلوة، وبيان باآليات المشهودة المرتبة، وكاله: وهذا البيان نوعان(

  ) أدلة وآيات علة توحيد اهللا وأسمائه وصفاته وكالمه
عالم الشهادة المحدود زماناً (في األرض ) المطلق( ومضمون االستخالف هنا إظهار العلم اإللهي 

، وذلك بإفراد العلم المطلق هللا واتخاذ صفة العلم اإللهية مثل أعلى مطلق يسعى لتحقيقه في )ومكاناً
يتم باتخاذ مقتضى هذه الصفة كضوابط موضوعية مطلقة تحدد المعرفة واقعه المحدود وهو ما 

المشكلة (يحدد جدل المعرفة القائم على االنتقال من الموضوعي  فالوحي.اإلنسانية وال تلغيها
مرة أخرى من أجل تغييره وال يلغيه ) الواقع(إلي الموضوعي ) الحل المجرد(إلي الذاتي ) العينية

  .ستمرار فاعليتهفيكون بمثابة ضمان ال
  :يمكن هنا إيضاح وسائل المعرفة المشار إليها أعاله:وسائل المعرفه

اول مراحل عمليه المعرفة، وهى معرفه تلقائية للوقائع المحيطة باإلنسان عن : اإلحساس )1(
  )3: اإلسراء( "أن ا�)�� وا�!-� وا��Tاد آ0 أؤ�R& آن D4R(� ��J" طريق ما تنقله الحواس

  :مجردالتفكير ال)2(
  وهو اعاده تشكيل عناصر الواقع في صوره جديدة هي الغاية أو المثل األعلى: التصور -ا 

  :وهنا ميز القران بين مصطلحين
" هو تصور غاية مع السعي لتحقيقها: الرجاء • �U V�J 0�ء ر�� �'�6<� 4N��  "�� آن 
��A2 وD ا�" هو تصور غاية دون السعي لتحقيقها: التمني •�
� Wب��CXأه0 ا� ��" 

 ا:Z�ى" استرجاع وقائع الماضي: التذكر-2� �OCآ� إ	5اه�  "أن %]0 إ	5اه
وهومعرفه العالقه بين مفردات الواقع على الوجه الذى تنقله الحواس وقد عبر عنه :االدراك-3

  ...القران بالتفكر والنظر والتدبر
". بعين جزء من النبوةالرؤية الصادقة جزء من ستة وأر) "ص(قال :الرؤية الصادقة )2(

الحدس كوسيلة معرفه لكن وجه االختالف  انهامحدودة بوسائل والرؤيه الصادقه تقارب 
بينما الحدس كما في التيار الحدسي الغربي " الحواس والعقل والوحي"المعرفة  األخرى 

ال الوجود الغيبى ( فالحدس مصدره الخبرة المعرفية المتراكمة  .وسيلة معرفه مطلقه

                                      
  45، ص3ابن القيم، مدارج السالكين، ج) 1(
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فهو معرفه ذاتيه البد له من معيار موضوعي له لألخذ به كوسيلة )  كالوحيمطلق ال
  . للمعرفة ، هذا المعيار هو عدم تناقضه مع الحواس والعقل و الوحي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 � ا��/� أ-�ل,�� : ا+ولا�)'

أطلق عليه باإلضافة إلى تعددت أسماء هذا العلم تبعاً لتعدد الجهات المنظور إليه منها ، ف:تعريف 
وسماه أبو حنيفة الفقه األكبر، يقول  ،علم الكالم، علم أصول الدين وعلم النظر واالستدالل

علم الكالم، ويسمى بأصول الدين أيضاً، وسماه أبو حنيفة رحمه اهللا تعالى بالفقه "التهانوي 
  ".األكبر

هيم القرآنية الكلية التي تفسر العالقة بين واالسم الذي نختاره هو علم التوحيد ألنه يشكل أحد المفا
يقول . باإلضافة إلى مفهومي االستخالف والتسخير) اهللا تعالى، اإلنسان، الكون(محاور الوجود 

  (1)".ويسمى بعلم النظر واالستدالل أيضاً ويسمى بعلم التوحيد والصفات"التهاوي 

                                      
(1)

  .20التهاوي، مجمع السلوك، ص  
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لية يسمى بعلم األحكام، وباألحكام األصلية ملعالعلم المتعلق باألحكام الفرعية أو ا"ويقول التفتزاني 
  (2)".أي االعتقادية تسمى علم التوحيد والصفات

ويذهب بعض الباحثين إلى أن هناك خالفاً منهجياً بين علم  الكالم والفلسفة ،فالمتكلم يسلم أوال 
فروض عند  أما الفيلسوف فإنه ال يسلم. بفروض ميتافيزيقية، ثم يحاول إقامة األدلة على صحتها

المتكلم يسلم أوالً بوجود اهللا ثم يحاول إقامة األدلة (البداية، ثم يحاول التوصل إلى النتائج فمثالً 
  (3)).على وجوده أما الفيلسوف فإنه ال يسلم بشئ عند البداية ثم يحاول البرهنة على وجود اهللا

و وجوب أن ال تنطلق يضمر تصوراً غير صحيح للفلسفة، وه - فيما نرى –غير أن هذا القول 
في البداية من الميتافيزيقا ،بينما أي مذهب فلسفي إنما ينطلق من فروض مسلم بها دون أن تكون 

  .قابلة لإلثبات أو النفي بالتجربة واالختبار العلميين أي فروض ميتافيزيقية بهذا المعنى
جاء بها اإلسالم كمسلمات أولى فعلم الكالم هو فلسفة إسالمية بمعنى أنه يتخذ العقائد الدينية التي 

ينطلق منها كما يدل تعريفه وبالتالي فهو أحد قطاعات الفلسفة اإلسالمية دون نفي الفلسفة 
والتي اختارت ) الكندي، الفارابي، ابن سينا(اإلسالمية التي وضعها الفالسفة العرب والمسلمون 

ثم محاولة تطويرها لتتالءم مع العقيدة  منهجاً مغايراً وهو االنطالق من مقوالت الفلسفة اليونانية
اإلسالمية ألن هؤالء الفالسفة عنو بالدفاع عن الدين اإلسالمي في وجه عقائد ومذاهب وأديان 
اتخذت من الفلسفة والمنطق اليونانيين كأدوات للدفاع عنها، أي أنهم انطلقوا مما هو مسلم عند هذه 

) الدين اإلسالمي(ليصلوا به إلى ما هو مسلم لديهم ) انيينالفلسفة والمنطق اليون( العقائد والمذاهب 
هذه الفلسفة التي ازدهرت بالعلوم ) هويدي(يحى . سمي أستاذنا د(زينب الخضيري . وتقول د

  (1)).الفقهية والكالمية وعلم أصول الدين بفلسفة اإلسالم ألنها تقوم على القرآن وفلسفته
يس الرفض المطلق أو القبول المطلق بل الموقف النقدى كما أن الموقف الصحيح من هذا العلم ل

القائم على محاولة وضع حلول صحيحة للمشاكل التي طرحها علم الكالم، على أن تكون تلك 
الحلول محدودة بالقواعد اليقينية الورود القطعية الداللة، التي وضعها اهللا تعالى للمعرفة اإلنسانية 

جواز اإلشغال بعلم الكالم إلحقاق الحق وإبطال (تيمية وهو  ،ويؤكد هذا الموقف الحقيقي البن
يقول ابن تيمية ) الباطل وإذا لم بقصد به االستدالل باألدلة الفاسدة أو تبني المقررات الباطلة

) الجوهر(فالسلف واألئمة لم يكرهوا الكالم لمجرد ما فيه من االصطالحات المولدة كلفظ (
ل ألن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات قد يكون فيها وغير ذلك ب) الجسم(و) العرض(و

                                      
(2)

  .11التفتزاني، شرح العقائد، ص  
  .5عطية أبو عازره، علم الكالم، مطبعة جامعة النيلين، ص. د  (3)
(1)

   .111زينب الخضري، أثر ابن رشد في الفلسفة في العصور الوسطى، دار التنوير، ص. د  
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من الباطل المذموم في األدلة والحكام ما نهى عنه الشتمال هذه األلفاظ على معني مجملة في 
فإن عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة ... النفي واإلثبات

ته الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كل ذلك وهو بحيث يثبت الحق الذي أثب
وبناء على هذا الموقف تحدث في كثير من المسائل الكالمية مثل العالقة بين الوجود  )الحق

  .كان في الجزء الثالث من مجموعة فتاواه –والموجود والقدر والجبر واالختيار والقدم بالنوع 
  .االسالمى السابق الذكر المعرفةا هذا العلم طبقا لمنهج وسنتناول هنا بعض قضاي
                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :القضاء والقدر 

عالم الشهادة من جهة االيجاد  في) الربوبية (القضاء والقدر يتعلقان بظهور فعل اهللا تعالى المطلق 
  .االيجاد فيه  اى ظهور صفه،

، اى وجوب نفاذ فعله المطلق، يقول )الحتمية(ه االلزام فالقضاء يدل على فعله المطلق من جه
 وآن ا�� �>]� " تعالى �� .�س ور	�'� .�ل ر�&  هJ 4'� ه�� و��$6'� اH " " &ر� �'J نوآ

 �[<� �C	 "،  الحديث ذكر  فيالفعل والحكم وقد تكرر : القضاء (النهاية البن االثير  فيورد
وفى ،) الصنع والحتم والبيان: القضاء(وفى القاموس المحيط ،)القضاء واصله القطع والفصل 

: وكل واحد منها على وجهتين ،فعال  أمقوال كان ذلك  األمرفصل :  القضاء ( مفردات الراغب 
ومن الفعل االلهى  ...بذلك  أمراى  )وH]� ر�& ( فمن القول االلهى قوله تعالى  ،وبشرى الهي

 ) a �� �[<��4ات(لى وقوله تعا) وا� K �!K �2bاالبداعى والفراغ  إيجاده إلى إشارة )�>
  ) .منه
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 فيولما كان ظهور فعله المطلق تعالى . القدر فيدل على فعل اهللا المطلق من جهه التحقق  أما
فان اهللا تعالى  ،عالم الشهادة يتم من خالله السببية، اى تحققه بتحقق السبب وتخلفه بتخلف السبب

 فيتحققه، وهو معنى القدر ) شروط(  أسبابعند ما يوفر  إالطلق يتحقق ال يجعل فعله الم
d �>5ر ."االستعمال القرانى �<'Z ef 0آ  �"و�j(� 4 ا� ا��زق �6!د4B!�  d )" 49: القمر ( "ا�

ءk� ���ل �>5ر � �X27: الشورى"(ا:رض و�.(  
( عالم الشهادة فياو تحققه )  قضاءال(على هذا فان كون الفعل المطلق هللا تعالى الزم النفاذ  

  .ال يترتب عليه ان االنسان مجبور على فعله ) القدر
  : صفتى العلوم واالرادة والفعل االنسانى

  وقال بعض العلماء القضاء والقدر هما العلم واالرادة ونرى انهما مرتبطان بهما لذا وجب تناولهما 
  : االلهيه والفعل االنسانى اإلرادة: أوال
والى هذا التقسيم اشار كل  ،والثانية التكليفية،التكوينية  اإلرادة ،األولى االلهيه على نوعين رادةاإل

وكما وقع االشتباه بين هذين القسمين (له الشوكانى في قوله   أشاركما ،من ابن تيميه وابن القيم 
ق بين االرادة ،وقع االشتباه بين شيئين اخرين ،وان كانا خارجين عما نحن بصدده، وهو الفر

 الديني واإلذن الكوني اإلذن،وبين  الديني واألمرالكونى  األمرالكونية واالرادة الدينية ،وبين 
ما خلق من لمشيئته  هي الكوني واألمرالكونية  فاإلرادة...  الدينيوالقضاء  الكوني،وبين القضاء 
ويوضح  )به وجعله شرعا أمرا لجميع م المتناولة بتهمح هي الدينيةواالراده ... جميع مخلوقاته

 )�>4م 4Kء �V ��د �� أراد وإذا(  الكونية اعني األولىفمن االراده  (الشوكانى نماذج من القسمين  
52�AX ( الدينيةومن االراده ��5 ا� ��!�� �AX و�� ek� ��4H اذا ارد�d " ا	���� األمرومن  )�ا�

�56ل  أن"  الديني األمرومن ).النحل ( "�>4ل �� آ� ��4Xن  أن� ��
�نا� (	lء ذى  واC�وا

  ). 29النحل ( " ا�>���
 اإلنساناوجب اهللا تعالى على  التيوالناهية  األمروتظهر من خالل القواعد  :التكليفية  اإلرادة

  .شرعه وهى بالتالى ال جبر فيها فيالتزامها 
كة الوجود بما فيه الفعل االنسانى، وهو وتظهر فى السنن االلهيه التى تحكم حر: االرادة التكوينية

شرط لالراده  هيأن هذه السنن  إذعلى فعله او الغائه،  اإلنسان إجبارال يترتب عليها  أيضا
االنسانيه، اى يتوقف عليها نجاح الفعل او فشله ، ولالنسان ان يحترم حتميتها فينجح في تحقيق ما 

  .  يريد، أو ال يحترم حتميتها فيفشل
على فعله، كان  اإلنسان إجبارال يلزم عنها  اإللهيةوتاكيدا الن االرادة : بين االرادة والرضاالتميز 

اهللا التكوينية  إرادةالقدرة على التزام  اإلنسانفى  أودعالتمييز بين االرادة والرضا ،فاهللا تعالى 
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���b " "  ر�� kZ"ا� A2�J ور4bا ��J ذ�& ���  رb"" والتكليفية فينال بذلك رضا اهللا  Dو

 AX� ��Z ون�Xk% وان ��Xا� dدفيوجب ذلك غضب  إرادتهفيه القدرة على مخالفة  أودعكما  "�6!
� �r ا�)4ء A2�'J داq�ة ا�)4ء وn[o ا� A2�'J ." اهللا � ����sوجمهور (يقول ابن تيميه ".ا�

رادة والمحبة أهل السنة مع جميع الطوائف وكثيرون من أصحاب االشعرى يفرقون بين اإل
والرضا فيقولون انه وان كان يريد المعاصي ال يحبها وال يرضاها بل يبغضها ويسخطها وينهى 

فما خلقه اهللا سبحانه وقدره (ويقول الشوكانى  1)عنها وهؤالء يفرقون بين مشيئة اهللا ومحبته 
ال يجعلهم من و أصحابه، يبوقضاه فهو يريده وان كان ال يأمر به وال يحبه وال يرضاه وال يث

عليه فهو الذى يحبه  وأكرمهمبه وشرعه واحبه ورضيه واحب فاعله وثابهم  أمروما  أوليائه،
يترتب على ما سبق ان المعاصى تتم بارادة اهللا الن كل شئ انما . )ويرضاه ويثبت فاعله عليه 

  ) .ال تتم برضاه فهييتم بارادة ولكن ال يعنى هذا ان اهللا اجبر الناس عليها لهذا 
اهللا تعالى ،الن هذا  إلىوعلى هذا ال يجوز نسبة المعاصى : ال يجوز نسبة المعاصى هللا تعالى

عرف ان العبد ليس له من نفسه خير  وإذا( على فعلها يقول بن تيميه  اإلنسانيعنى انه اجبر 
   شر ليس مسنا الضر فاليه نجار والخير عله ليديه وال وإذا. بل ما ينال من نعمة فمن اهللا  أصال

  

�)&  " إليه نحن به واليه كم قال � ��� .R�K �� &�Uا �� ا� و�� .�(	 �� &�Uا : النساء("�
2 AC'H ا�� �� هOا 0H ه5�J �� 4 " وقال ) 79't� AC!U5 اH .!�-� AXC�Uا �ال ( " أ��)AXاوآ'

  )165عمران 
ما صنعت أبوء لك بنعمتك  بك من شر أعوذ( سيد االستغفار فى صحيح بخارى  فيوقال  ص 

لبيك وسعديك والخير بيدك والشر ليس ( وقال فى دعاء االستفتاح الذى فى صحيح مسلم ) على 
من فعل العدل فهو عادل أن من المستقر فى فطر الناس (ويقول ايضا ) .تباركت وتعاليت  إليك،

د فاعال لكذبه وظلمه بل فان لم يكن العب ،ومن فعل الكذب فهو كاذب،ومن فعل الظلم فهو ظالم ،
  2)اهللا فاعل لزم ان يكون اهللا ظالم
ا�A " ومن صفاته تعالى العلم، وعلمه تعالى مطلق كسائر صفاته  :العلم االلهى والفعل االنسانى 

 �� ا�)�4ات � A'6�ب ان ذ�& J'� ا� �)��  وا:رضA'6% ان ا� Cآ ��وعلى هذا فان " ان ذ�& 
غير ان علم اهللا المطلق بالفعل االنسانى ال يعنى ،فى علم اهللا المطلق اناإلنسكل فعل يقوم به 

فيه من حرية  أودعسيقوم بالفعل المعين بما  اإلنسانان اهللا تعالى يعلم به  إذ ،عليه اإلنسان إجبار

                                      
 50ابن تيميه،رسالة التوحيد، ص 1

 143،ص5ابن تيميه،مجموعه الرسائل والمسائل،ج 2



 9

فاحمل احاديث ( التى وضعها تعالى لحدوث الفعل يقول الشوكانى  األسباباالرادة وعلى مقتضى 
ذلك لما وقع فى  الفخ فيوليس  ،رالخير والش بأسبابن الفضاء على تسبب العبد الفراغ م

كما قدر الشبع واالكل  بأسبابها،بل هو من تقييد المسببات ، وال مخالفة لما تقدم العلم به  األزل،
فهل يقول قائل بأن ربط هذه  ،وقدر حصول الزرع بالبذر ،وقدر الولد بالوطأ ،بالشرب والري

 أكلفلو قال قائل انا ال ،ينافيه بوجه من الوجوه  ،أوبأسبابها تقتضى خالف العلم السابق  المسببات
قال ان ال ازرع  أو ،وان لم يقدره لم يكنان ذلك ك ليوال اشرب بل انتظر القضاء فان قدر اهللا 

ا هذ ،أليسوان لم يقدرهما لم يحصال ،فان قدر اهللا لى الزرع والولد حصال  زوجتي أجامعوال 
)  ص(وما كان عليه رسول اهللا  ،وما جاءت به رسله،قائل قد خالف ما فى كتب اهللا سبحانه وتعالى

   1)وأصحابه
المستقبل ارادته تعالى  وهنا نرى أن من حكم اختصاصه تعالى وحده بعلم الغيب و خاصة

 %5o n(Xا و� %5رى " 6%�� بحرية االرادة قال  لإلنساناالحتفاظ � W�
ى و� %5رى �� W��

الن السابق والالحق ، الحق  كما ان علمه تعالى بالحدث المعين ليس سابق وال . "ارض %�4ت 
  هو علم 

اى بعين الحدث بدون ان يكون  بالماهيةمحدود بالزمان والمكان بينما علمه تعالى هو علم  كيفي
  .مقيدا بالزمان والمكان 

السنن التى يتعلق نجاح  جهةمن  اإلنسانق فعل وهكذا فان اهللا تعالى هو خال:التوفيق والخزالن 
  كاسب فعله من جهة  واإلنسان. لصفة الخلق تكوينيظهور  هي والتي ،الفعل او فشله عليها

معرفته حتمية هذه السنن تم التزامها، اى معرفة سبب  تحقق السنة اإللهية ثم التزامها لينجح في 
وإرادة محدودين كسائر  مر ان اإلنسان ذو علتحقيق على ما يريد على مقتضى هذه السنة ، غي

لتلك المحدودية بان  أمثلهويوضح القران ) 85: اإلسراء(  "V�'H  إDو� ا%�AC �� ا�A'6 " صفاته 
 وه�Z 4� " والعكس  النهائيقد يكره شيئاً وهو خير له فى التحليل  اإلنسانR�f ه4ا�X% ان �(Jو

 AX� �f 4وه R�f ان % !4ا �(Jو AX� 4ن�'6% D ACوا� A'6�بينما اهللا تعالى ذو ) 15:البقرة("وا� 
وعلى هذا فانه تعالى بعلمه وارادته المطلقتين انما هو الذى  ،مطلقتين كسائر صفاته  وإرادةعلم 

فينجح فى تحقيق  اإللهيةالسنن  وإلزاممعرفة  إلىالمحدودتين  واإلرادةذو العلم  اإلنسانيوفق  
ان التوفيق (يقول محمد وفاء درويش  ،فعلهفي  ن معرفتها والتزامها فيفشل يخذله  ع أو ،فعله

 ألسبابهذا العبد موافقة  أعمالفيجعل  ،عناية خاصة يتولى بها رب العباد بعض عباده فضال منه
الخذالن فهو ان يترك اهللا العبد الجتهاد وما منحه من  أماظاهرة بالحيز الذى يجهل طرقه ، 

                                      
 493لشوكانى،مرجع سابق،صا 1
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فالتوفيق  1)فال يمنحه شيئا من العناية الخاصة التى منحها من كتب له التوفيق المواهب العامة 
العلم  إلغاءوهو تصور ال يتضمن ، والحظ  للصدفةوالخذالن هما التصور االسالمى البديل 

 " االنساتين بل تحديد لهما لضمان استمراريتهما يقول تعالى واإلرادةN�)� �� 06$�و�� �aC ا� 

 �� �Hز��� n(C و D 3�	 " خلق اهللا تعالى الخلق سليما من الكفر ( ابى حنيفة  اإلماميقول
ونهاهم فكفر من كفر بفعله وانكاره وجحوده الحق بخذالن اهللا تعالى  وأمرهموااليمان ثم خاطبهم 

  .2)اياه ومن امن بفعله واقراره وتصديقه بتوفيق اهللا تعالى اياه ونصر له 

                            
  
  
  
   :الرؤية 

اتساقا مع موقفهم المتطرف فى التنزيه نفى رؤية اهللا تعالى فى الدنيا  المعتزلةرأى :  المعتزلة
  ) اآلخرةان اهللا تعالى اليرى فى  إلىوجهم بن صفوان  المعتزلةذهبت (يقول ابن الحزم  واآلخرة

ال يمكنه ان يشهد اهللا  إلنساناوال خالف فى ان . رؤية اهللا باالبصار انفو أنهموهناك من يرى 3
ال ) وتصورا  وإدراكا إحساسا( االنسانى  والوعيالدنيا الن له الوجود المطلق،  الحياةتعالى فى 

 أركانشهوده فقد صار محدودا وهذا هو احد  أمكناذا  وبالتاليالمحدود بالزمان والمكان، إاليشهد 
بوجود جديد ال تستلزم  الحاليل الوجود حيث يتبد اآلخرةيختلف فى  األمرغير ان . التنزيه 

  .والجسم الجهةالمحدودية فى المكان اى 
وهذا الموقف قائم على التشبيه  4ام ال الجهةالرؤية سواء استلزمت  إثبات إلىذهبوا :  الكرامية

وقد تسرب  ،اى القائم على ان ما يرى ال بد ان يكون محدودا،للموقف السابق  األخرفهو الوجه 

                                      
  10ص، 1964،أبو الوفاء سيد درويش، محاضره في القضاء والقدر، مصر  1
  .180الفقه األكبر، ص ،ابوحنيفه 2
 
   .64ابن حزم، الفرق بين الفرق، ص3
 
    .94شرح التفتزانى،ص4
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يرون ربهم  المؤمنونان  السنة أهليعتقد  (مثل قول الصابونى  السنة أهلبعض  ءأرا إلى
  1.)بأبصارهم
فيصح ان يرى  ،و اهللا موجود ،فعنده ان كل موجود يرى ، جواز رؤية اهللا إلىذهب : االشعرى 

ومن مذهب االشعرى ان كل موجود يصح ان يرى فان الصحيح للرؤية انما ( قال الشهرستانى 
b�ة "مثل قوله  آيات إلىوقد استند  2)موجود فيصح أن يرى والباريجود هو المو� OR�4� d4Nو

r�ة  إ��� رD %5رآ� "  اآليةووفق بينها وبين  "ر�2-�lكما ان  .بان هذه فى الدنيا " ا
 الرؤيةفرؤيته تخالف ،االشعرى قال برؤية اهللا على وجه يبرى ساحة اهللا عن مشابهة الحوادث

ومكان  جهةال يجوز ان تتعلق به الرؤيا على على (يقول الشهرستانى  ،بين الحوادث الحاصلة 
   3واتصال شعاع فان ذلك مستحيل في حقه

. قائمة على ظهورذاته  اآلخرةكانت الحياة الدنيا قائمه على ظهور صفاته تعالى فان الحياة  وإذا 
فمن اظهر صفات ربويته والوهيته فى  ،ليس شامال لجميعهم) بالنسبة للناس ( الظهورغير ان هذا 

رؤية المؤمنين  السنة أهلوهو ما اسماه  ،بمقدار ما اظهر الظهوركان له نصيب من هذا  األرض
السنة على ان اهللا تعالى يكون مرئيا للمؤمنين  أهلواجمع ( البغدادييقول .  اآلخرة فيهللا تعالى 

  العقل ووجوب رؤيته للمؤمنين  من طريق حيوقال بجواز رؤيته فى كل حال ، ولكل  اآلخرةفى 
 4)والجهميه  القدريةرؤيته من  أحالقول من خاصة في اآلخرة من طريق الخبر وهذا خالف 

 والجهةهذا الظهورالذاتى والشهود الذاتى كما ذكرنا ال يستلزم المحدودية فى المكان  أنغير 
ظهور الذاتى مطلق عن المحدودية اواالبصار بالحواس الن هذا الوجود الجديد القائم على ال

   .بالمكان والزمان 
 

                  
  
  
  
  

                                      
  .الصابوني،عقيدة أهل السنة، دار الكتب المصرية1
  .317عند ابن تيميه،صالعقيلى، تكامل المنهج المعرفي 2

 
 131، ص1الشهرستانى، الملل والنحل، ج 3

 324البغدادي، الفرق بين الفرق،ص  4
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   :اإللهيةالصفات 
التشبيه هو القول بالتشابه بين اهللا تعالي ومخلوقاته، والتجسيم هو تصور اهللا ):المجسمة(المشبهة 

مسيحية واليهودية ،ثم الفرق ال بعض تعالى على صورة جسم، والتشبيه ظهر قبل اإلسالم عند
تسرب إلى بعض الفرق المتطرفة في البالد اإلسالمية، وقد استندت هذه الفرق إلى فهم اآليات 
التي يفيد ظاهرها التشابه بين اهللا تعالى والمخلوقات على هذا الظاهر دون تأويل ،وأهم الفرق 

  .بعض غالة الشيعة والكرامية والحشوية
يرة بن سعيد الذي قال أن معبوده رجل من نور على رأسه تاج وله من هؤالء المغ :غالة الشيعة

ومن هؤالء بيان بن سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على  ،من األعضاء ما للرجل
  .صورة إنسان في أعضائه وأنه يفنى كله إال وجهه

تي الصفات وتنسب هذه الفرقة إلى مؤسسها محمد بن كرام السجستاني ،وهو من مثب:الكرامية
لكنه تطرف لينتهي إلى التجسيم والتشبيه، وقد دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده، وزعم أنه ،اإللهية

أحدى الجوهر، وقال أنه مماس للعرش  معبودةجسم له حد ونهاية، وذكر في كتاب عذاب القبر أن 
تعالى سواء  من الصفحة العليا، وجوز عليه االنتقال والتحول والزوال ،كما أثبت رؤية اهللا
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ليسوا علماء معتبرين بل (استلزمت الجهة والجسمية أم ال ،وقد وصف الشهرستاني الكرامية بأنهم 
  ).سفهاء جاهلين

هم الذين أدى تمسكهم بفهم اآليات التي يفيد ظاهرها التشابه بين اهللا تعالى والمخلوقات  :الحشوية
ول التهانوي في كشاف اصطالحات الفنون على هذا الظاهر دون تأويل إلى الوقوع في التشبيه يق

وهم تيار يضم بعض المنتسبين ) أن الحشوية قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره(
إلى أهل السنة بفرقهم المختلفة وعلى وجه الخصوص بعض متأخري الحنابلة، إذ على الرغم من 

ي التفويض، إال أن بعض متأخري أن أحمد بن حنبل لم يكن مشبهاً، بل دعا إلى مذهب خاص ف
الحنابلة قد وقعوا في التشبيه استناداً إلى األخذ بظاهر اآليات المتشابهة ،وجوز هؤالء رؤية اهللا 

لقد شان أبو يعلي (تعالي في الدنيا ومن هؤالء أبو يعلي الذي قال فيه بعض فقهاء المذهب الحنبلي 
أن في قوله من (زاغوني والذي قال فيه بعض الحنابلة وابن ال) الحنابلة شيناً ال يغسله ماء البحار

وقد استنكر العديد من أئمة المذهب الحنبلي هذا التيار عندما ) غرائب التشبيه ما يحاور فيه النبيه
رأيت من أصحابنا من تكلم في األصول بما (شاع في القرنين الرابع والخامس منهم ابن الجوزي 

فحملوا الصفات  ،ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام،ا بها المذهبفصنفوا كتباً شانو.... ال يصلح
ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من إضافته ويقولون نحن أهل السنة ... على مقتضى الحس

فهموا التفويض فهماً خاطئاً أدى بهم إلى  الحشوية وهكذا فان .(1))وكالمهم صريح في التشبيه
هو السكوت عن الكالم في اآليات المتشابهة،  ،عند بعض السلفالوقوع في التشبيه فالتفويض  

اآليات على ظواهرها، مع الكالم عن هذا الفهم ،يقول ابن الجوزي ) حمل(وقد فهموه على أنه فهم 
عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم األحاديث على ظواهرها فلو أنهم (

لحمل هنا يضمن فهم معين وكالم عن هذا الفهم، أما اإلمرار فا 2))(أمروها كما جاءت سلموا
  .فيقوم على السكوت عن الخوض في الكالم أو الفهم

إحدى فرق أهل السنة والجماعة تنسب إلى اإلمام أحمد بن حنبل مؤسس المذهب الفقهي :الحنابلة
وأطلق على هذه ،م الحنبلي، وتضم العديد من العلماء أشهرهم ابن الجوزي وابن تيمية وابن القي

ويعد المذهب الوهابي المنسوب إلى محمد بن عبد  .)أهل السلف(و) أصحاب الحديث(الفرقة أيضاً 
  .الوهاب امتداداً لهذه الفرقة مع التركيز على الجانب السلوكي والعملي فيها

                                      
  .324أبو زهرة، الفرق اإلسالمية، ص  (1)
  .128، ص1ابن الجوزي، صيد الخاطر، ج  (2)
  .12ابن تيمية، اإلكليل في المتشابه والتأويل، ص  )3(



 14 

 وكان مذهب أحمد بن حنبل هو السكوت عن الكالم في اآليات واألحاديث الواردة في الصفات 
وما يعلم تأويله (..... وتفويض األمر هللا مع تنزيهه عن التشبيه والتعطيل استناداً إلى قراءته لآلية 

ولكنه لم يتحدث عن كيفية فهم هذه اآليات باعتبار أن فهم معانيها يختص به اهللا ....) إال اهللا
  .تعالى

اآليات واألحاديث مثل ثم جاء ابن تيمية وأخذ بمذهب التفويض أي السكوت عن الكالم في هذه 
ابن حنبل، ولكنه أضاف أن السلف فهموا هذه اآليات واألحاديث على ظاهرها يقول ابن تيمية 

ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه عليم قادر لم يقل أن ظاهر هذا غير مراد ألن (.... 
م بيديه لم يوجب ذلك مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا فكذلك لما وصف نفسه أن خلق آد

  )3(…أن ظاهره غير مراد
ويفترق ابن الجوزي عن ابن القيم وابن تيمية في أنه يرى فهم اآليات واألحاديث المتشابهة على 

وهو مذهب ابن حزم والغزالي  ،معانيها المجازية المشهورة التي يعرفها العربي من غير تأويل
وال إلى تأويل من قال يداه .... صبع األثر الحسن وال يحتاج إلى تأويل من قال األ(والماتريدي 

  ).والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن فإن صرف صارف حمل على المجاز).(نعمته
  
  

  :اإللهيةوهو نفى الصفات  :التعطيل
الصفات  همبمعنى تعطيل المعطلة، لقب  المعتزلةعلى  أطلق:  ) المعتزلة( مذهب التعطيل الجزئى 

: وعشرون منها قدرية محضة يجمعها كلها فى بدعتها امور ( ... فيها يقول ، البغدادىون اإللهية
ليس هللا عزوجل علم وال قدرة وال حياة  بأنهمنها نفياً كلها عن اهللا عزوجل صفاته االزليه وقولهم 

بل نفوا  إطالقالم ينفوا الصفات  أنهموالصواب هو .)1()أزليهوال سمع وال بصر وال صفه 
   .ت الزائدة عن الذاتالصفا

، وقالوا بذلك إطالقا اإللهيةوهم فيما نرى هم نفاة الصفات  ) : اإلسماعيلية(مذهب التعطيل الكلى 
وال ينسب له اسم وال صفه وال  األبصار،فقالوا اهللا ال تدركه ،عندهم اإلمامةمن اجل تأييد نظرية 

 إذالخ ... فهو يد اهللا ووجه اهللا ماإلماوعلى هذا وجب ان يتجسد فى شئ لتعرفه به وهو . نعت

                                      
   .93الفرق بين الفرق، ص1
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وقد تأثر  )1(. اإلماماهللا الحسنى انما هو تخص  أسماءبدون ذلك نكون عابدين لعدم لهذا فان 
  .الكامل والحقيقة المحمدية  اإلنسانبهذه النظرية بقولهم بنظرية  الصوفيةبعض 

  :سببين  إلىتطرف المعتزله فى التجريد يعود  أننالحظ  و
  .الذين عنوا بالرد عليهم المشبهةنه جاء كرد فعل لتجسيم ا: االول 
طالع  (تكوين مذهبهم بما عرفوا من فلسفة اليونان ، يقول الشهرستانى فياستعانوا  أنهم - :الثاني 
علما  ألنفسهمكتب الفالسفة حين فسرت ايام المأمون فخطوا مناهج الكالم وافردوا  المعتزلةشيوخ 

 الباريبعض كتبه ان  فيقال  أرسطو ماهزيل اخذ من  أباان  (االشعرى وقال  )يسمى علم الكالم
وقال علمه هوهو وقدرته  أرسطولفظه  لأبو هزيفحسن  ،علم كله حياة كله سمع كله بصر كله

  ).هو هي

؟  اآلياتاى كيف فهم السلف الصالح هذه ،ومذهب السلف الصالح معرفة وعمل :مذهب السلف 
فقد سكتوا على الكالم فيها عندما كان الفهم  العمليالموقف  أمامنها ؟  العمليثم ما هو موقفهم 

   .للفهم الخاطىء لها لما شاع في فتره تاليهالصحيح سائدا ،وتصدى فريق منهم 
ابن تيمه وابن  إليهالذى ذهب  الرأي إلى باإلضافةفنجد  اآلياتكيف فهم السلف الصالح هذه  أما 

فهموا هذه  أنهم هو أخرعلى معانيها الظاهرة، رأى  اآلياتهذه  ظألفافهموا  أنهموهو ، القيم 
من غير تأويل وهو مذهب ابن الحزم  العربيعلى معانيها المجازيه المشهورة التى يعرفها  األلفاظ

الموهومة للتشبيه امثال  األلفاظ إن (يقول ابن الحزم. وغيرهم وابن الجوزى والغزالى والماتريدى
�5 ا� �4( قوله  A2�5��&  () واlآ�امو�!>� و2N& ر�& ذو ا�$Vل ) ( ق ا����J
ليس هناك  )�
   داعي

ظاهرها فهي مجاز ظاهر يفهمه العربي دون حاجة إلى أدنى تأويل فوجه اهللا على غير  لتأويلها
� ا� " مثال ليس غير اهللا بدليل قوله عز وجل ��	 ��حاكيا عمن "إ!� � �

"  أيضاوقوله وهم ال يقصدون بذلك غير اهللا رضي عنهم من الصالحين ��� "%4�4ا �At و�N ا� أ
   )2(التوبة أرادومعناه فثم اهللا بعمله وقبوله لمن 

الحسن فان القلوب بين اثرين  األثر اإلصبعتأويل من قال  إلىوال يحتاج ( ويقول ابن الجوزى 
  ) 3()قال يداه نعمتاه  تأويل من إلىوال  واإلزاغة، اإلقامةمن اثار الربوية هما 

                                      
 .12،ص1986، تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم،ابوريان  1

 4، ص2ابن حزم، الفصل، ج  2

 51، ص 1ابن الجوزى، صيد الخاطر، ج 3
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عن الظواهر من سمات الحديث ولم يقنعوا ان يقولوا  الصارفةالنصوص  إلىولم يلتفتوا (..ويقول 
صفات قالوا ال نحملها على ما توجبه اللغة مثل  أنهااثبتوا  اصفة فعل حتى قالوا صفة ذات ثم لم

وال الساق على الشدة ونحو ذلك بل اليد على النعمة او القدرة وال المجئ على معنى البر واللطف 
  والشئ انما يحمل  اآلدميينقالوا نحملها على ظواهرها المتعارفه والظاهر هو المعهود من لغوت 

  )1()المجازفان صرف صارف حمل على  أمكنعلى حقيقته إذا 
 ينإصبعقلب المؤمن بين ) ص(وقوله ...  واإلصبعالتقديس معناه اذا سمع اليد (  الغزاليويقول 

تطلق على معنيين احدهما الوضع االصلى  األلفاظان يفهم ان هذه  فينبغي. .الرحمن أصابعمن 
ليس هو هذا  أخروقد يستعار هذا اللفظ لمعنى . وهو العضو المركب من لحم وعظم وعصب 

فعلى العامل ان يتحقق قطعا ويقينا ان الرسول لم يرد  بذلك جسما هو عضو مركب  أصالبجسم 
  )2()..من لحم
  :ثالثةالتنزيه  وأركانالوجود المطلق هللا تعالى ونفى الوجود المحدود عنه  إثباتهو :التنزيه

:( أن هللا تعالى الوجود المطلق عن قيود المكان، اى ال يحده الوجود في المكان يقول تعالى :أوال

���ورب ا�)�4ات ( ) 3: األنعام() ا:رضوه4 ا� �� ا�)�4ات و�� )( %4�4ا �At و�N ا�  أ

�4ن �-�� ( ) 5 :فاتاالص( ) وا:رض'6% � آ�AC وا� ����( بن الجوزى ايقول . )وهAX6� 4 ا
تعالى اهللا عزوجل عن المحل والحيز الستغنائه عنهما والن ذلك مستحيل فى حقه عزوجل والن 

   )3()سبحانه منزه عن ذلك المحل المحل والحيز من لوازم االجرام واالنزاع فى ذلك وهو
ان اهللا تعالى الوجود المطلق عن قيود الزمان ،اى انه تعالى ال تحده الحركة خالل الزمان : ثانيا 

ه� وا�!�v وهA�'J ef 0X� 4  وا:Z�ه4 اDول ( يقول تعالى sال تسبوا الدهر (ويقول ص  )وا�
يستحيل على . ى اى خالق الدهر وخالق الدهر اليحد به و يقول ابن الجوز) فان اهللا هو الدهر 

  )4()اهللا عزوجل الحركة والتنقل والتغير الن ذلك من صفات الحدث

                                      
  8ابن الجوزى، دفع شبه التشبيه، ص 1
 
  الغزالي ، إلجام العوام عن علم الكالم  2
 
  8ابن الجوزى، دفع شبه التشبيه، ص 3
 
 المرجع السابق،نفس المكان 4
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وانه تعالى ال فى مكان وال فى زمان بل هو اهللا تعالى خالق االزمنه واالمكنة   (ويقول ابن الحزم 
5��ا( قال تعالى <% d5ر<� ef 0آ a'Z ( وقال تعالى  ). �2��� ()a'Z ا�)�4ات و�

1
( 

ان يتصوره الن التصور محدود بالواقع الزمانى المكانى كما يدركه  لإلنساننه ال يمكن ا - :ثالثا 
D  ( :قال تعالى .تشكيل لذلت عناصره فى صورة جديدة  وإعادةمن حيث وهو نقيض له  اإلنسان

ر%5رآ� -�l5رك  ا�روه4 -�l4ن ( ) 13:األنعام( ) ا�-� �J ن ر�& رب ا��6ة !Kقال  )و
( وقال ) بالعجز عن معرفته  إالمعرفته  إلىسبحان من لم يجعل للخلق سبيال (  )ضر(ابوبكر

  .)2() إدراك اإلدراكالعجز عن درك 
  .والعدل ان ال تتهمه  تتوهماهللا عنه التوحيد ان ال  رضيوقال على بن ابى طالب 

الخيال انما وما ليس كمثله شئ ال يتصوره وهم وال يتخيله خيال التصور و: وقال ابن الجوزى 
   .هما من نتائج المحسوسات والمخلوقات تعالى عن ذلك

   .معاذ التوحيد فى كلمة واحدة ما تصوره فى االوهام فهو بخالفه يحيوعن 
  :واإلنسانيفيد ظاهرها التشابه بين اهللا تعالى  التي اآليات

  :التى يفيد ظاهرها التشبيه  واألحاديث اآلياتفما هو المذهب الصحيح من 
يقوم على  اآلياتللذات والصفات نرى ان المذهب الصحيح من هذه  التنزيهىاء على التصور بن

بين والتشابه بين اهللا تعالى  ألفاظهابما يفيد ظاهر  اآلياتهذه  أوردبان اهللا تعالى  اإليمانوجوب 
مطلق ال لتعلقها بعين الوجود ال) الصفات  شأن (ان تدل على وجوده المطلق هيلحكمة  واإلنسان
  ) .شأن الذات ( هللا تعالى 

ولما كان هللا تعالى الوجود المطلق ) التخيل ( ملكة التصور  اإلنساناهللا تعالى فى عقل  أودعفقد 
قضت حكمته تعالى ان يتنزل ) الذات ( تصور عين هذا الوجود المطلق  اإلنسانواستحال على 

   فيوهو ما يتمثل هنا ) تكليفي  ىصفاترظهوبما هو ( القران إلى مستوى العقل االنسانى المحدود 
  .تصور ما دل على وجود المطلق  إمكانية لإلنسانعلى هذا النحو ليتوافر  اآلياتهذه  إيراد

 باألصلبما نعلم وقد ثبت عندنا  األمثالوقد حدثنا بما نعقل وضرب لنا  (يقول ابن الجوزى 
  )3()قصود لذلكالمقلوع به انه ال يجوز عليه ما يعرفه الحس علمنا الم

ليتقرر فى انفس العوام  اإلثباتعليهم الصالة والسالم بالغوا فى  األنبياءفان  (أخرويقول فى مكان 
 اإلله إثبات إلىالنفوس  فأنستوبيان ذلك ان اهللا تعالى اخبر باستوائه على العرش . وجود الخالق 

                                      
 29،ص 1حلى  مجلد ابن حزم، الم 1

 51اإلمام الحصنى، دفع شبه من شبه، ص  2

 8ابن الجوزى، دفع شبه التشبيه،ص  3
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ن �0 �5اd �!( وقال تعالى  )و�!>� و�N ر�& ( ووجوده قال تعالى Cv4(( امتلئ العامى  فإذا
فمحى  )��W آ�ef �'t ( بما يفهمه الحس قيل له  األوصافوكاد يأنس من  اإلثباتوالصبى من 

  .)متمكنة اإلثبات ألفاظمن قلبه ما نقشه الخيال وتبقى 
على هذا  اآلياتهذه  إيرادوبقى ان نقرر انه لما كانت ملكة التصور مشتركة بين الناس فان 

  .لكل الناس ال للعامة فقط  الوجه الزم
 المعاني إلىوجب الرجوع  ،على المجاز المشهور األلفاظاذا وضح لنا ان السلف قد فهم هذه 

 أخرى ومعانيهو الظاهر  أصلىاذ لكل لفظ معنى : السلف  أوضحهاكما  األلفاظلهذه  القرآنية
هور الصحيح منها ات وجم (المجاز وهو احد خصائص اللغة العربية كما يقول ابن الجوزى هي

  ).هم على  الظاهر فأخذوهعلى توسع العرب 
  :المحدودية فى المكان  ألفاظهايفيد ظاهر  التي اآليات/ا 

ا� (��4Jن مثل العلو فى القهر والقدرة كما فى القران على لسان  معانيفلفظ فوق له فى القران 

ه�ون H A2H4�( )127:71 ( اآليات،وهو نفس المعنى فى ))� A2H4� �� A24ن  ر��50:161(  ) (
، ) dد!J 4ق� �ه( فى القران مثل االستقرار منه قول تعالى  معانيولفظ االستواء له . )وه4 ا�>

 Ax4يCKء  إ�� ا� �'y اd5f وا4CKى ( الشئ كقوله تعالى  إتمامومنها  ،)ا�)�ومنه الملك  )و�
وقد ذهبت  (يقول ابن الجوزى.  )4ى ا��	�� A'J ا�6�ش اCK( والقهر كما فى قوله تعالى 

ان اهللا عز وجل على عرشه مامالءة وانه يقعد نبيه معه على العرش ثم  إلىطائفة من اصحابنا 
العجب من قول هذا ما نحن مجسمة وهو تشبيه محض تعالى اهللا عز وجل عن المحل : قال 

  .)1()والحيز الستغنائة عنهما ذلك مستحيل فى حقه عز وجل
( تأولوا  أنهمالمفسرين  وأكثرن حجر فى الفتح والبغوى فى تفسيره عن عبداهللا بن عباس وروى اب

  .بمعنى ارتفع ) 5:طه ( )ا��	�� J'� ا�6�ش ا4CKى ( ��4H فى  )ا4CKى 
 إلىالمذكورة  اآليةومثله مارواة ابن حجر عن ابن مالك من كالم طويل عن معنى االستواء فى 

   )2(السنة أهلعال فهو صحيح وهو المذهب الحق وقول : ى تفسير استو وإما.. ان قال 
قال الخطابى هذا الكالم اذا جرى على ) ان اهللا فوق عرشه وعرشه فوق سماواته ( وعن حديث 

ظاهرة كان فيه نوع من الكيفية ، والكيفية عن اهللا وصفاته منتفيه فعقل ان ليس المراد من تحقيق 
به تقدير عظمة اهللا جل جالله  أريديئة وانما هو كالم تقريب هذه الصفه ال تحديده على هذه اله

                                      
  ابن الجوزى، دفع شبه التشبيه،نفس المكان 1

  135، ص13ابن حجر، فنح الباري، ج  2
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كان اعرابيا جلفا ال اعلم له بمعانى ما دق  إذالسائل من حيث يدركه  إفهامقصد به  وإنماوسبحانه 
   )1( اإلفهاممن الكالم وبما لطف منه عن درك 

  يفيد ظاهرها المحدودية فى الزمان  التي األلفاظ/ ب

 آن د4JاهA ( مثل اتيان البأس كقوله تعالى  القرانفى  انيمعفلفظ المجئ له �  إذ��K� AءهNDإ 

����r �4ا ان آ�H ( اهللا  أمرومثل اتيان ) 5:االعراف (  )ان �U &'�ء ر�& وا�N22:89 )و (
ته احمد المراد به قدر اإلماميعلى قال  أبو القاضيقال  و بكر أمراحمد بن حنبل معناه  اإلمامقال 

  .)2( )ر�&  أ�� �T%�او ( بينه فى قوله تعالى  وأمره
 إ��& وأ����(  والوحي )ا� 5�5  وأ����(والخلق  اإليجادفى القران منها  معانيلفظ النزول له 

ب CXكما حديث النزول  اإلجابةومنه اقرب )ا�.  
نياء الوارد فى احاديث السماء الد إلىيد من تأويله لنزول اهللا تعالى زونقل البهيقى عن حماد بن 

  . )3(عباده  إلىالنزول باقباله جل جالله 
  :واإلنسانيفيد ظاهرها التشابه بين اهللا تعالى  التي األلفاظ/ ج

�5ى ر	��C ( فى القران مثل الحضور والمثول كما فى قوله تعالى  معانيفلفظ اليد له  ��� ) (

 5�5f ابOJ 5ى�ن ( ومثل النعمة فى قوله تعالى  )و��� Cv4(!� d5ا� :يقول ابن الجوزى.  )��� 
الحسن فان القلوب بين اثرين من اثار الربوية هما  األثر اإلصبعتأويل من قال  إلىوال يحتاج 

  ) 4(.من قال يداه نعمتاه تأويل  إلىوال   واإلزاغة اإلقامة

�5 ا� �4ق ( الموهمة للتشبيه امثال قوله  األلفاظان ( يقول ابن حزم A2�و�!>� و�N ر�& ذو )  (  أ

 ) (  واlآ�اما�$Vل ���J� &�مجاز ظاهر  فهيليس هناك داعيا لتاويلها على غير ظاهرها  )�
 ( تأويل فوجه اهللا مثالً ليس غير اهللا بدليل قوله عزوجل  ادني إلىدون حاجة  العربييفهمه �ا�

يقصدون بذلك غير اهللا وقوله ايضا منهم من الصالحين وهم ال  رضيحاكيا عن ) ��N4� AX6M ا� 
 %4�4ا �At و�N ا�( ���الضحك  البخاري أول) لقد ضحك اهللا الليلة من فعالكما ( وفى الحديث  )ا

  . )5(بالرحمة

                                      
  الحصنى،المرجع السابق 1
 

 الحصنى، المرجع السابق  2

  .471البيهقى،األسماء والصفات،ص 3
 .المرجع السابق جوزى،ابن ال 4
   82، ص 7ابن حجر، فتح الباري ج  5
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  ...) . ال تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط( وفى الحديث 
يكون المراد به من قدمهم اهللا للنار من اهلها فيقع بهم استيفاء قال ابوسليمان وذكر القدم يحتمل ان 

عدد اهل النار وكل شئ قدمته فهو قدم كما قيل لما هدمته هدم ولما قبضته ومن هذا قول عزوجل 
) A25 ر��J 5قU 5مH A2�(  اى ما تقدموه من االعمال الصالحة وقد روى معنى هذا عن الحسن

 الجنةفاتفق المعيان ان كل واحد من ( فان اهللا ينشى لهما خلقا  الجنة وإماويؤيده قوله فى الحديث 
  .)1(والنار تمد بزيارة عدد من استوفى بها عدد اهلها فتمتلىء عند ذلك

  
اهللا  جهةبه  أريدما  إالوتأويل ابن تيميه الوجه بمعنى الجهه قال فيكون المعنى كل شئ هناك 

  )2(تعالى ثم قال وهكذا قال جمهور السلف 
و� (  اآليةوروى عن جعفر الصادق تأويل الوجه بالدين وروى عن الضحاك بذات اهللا وعن 

ا��k�ق وا��B�ب ���
اهللا عنه قال فى هذه  رضي الشافعيعن  المزنيحكى  )%4�4ا �At و�N ا� �
القاضى قاال واخبرنا عبداهللا الحافظ وابوبكر  إليهيعنى واهللا أعلم فثم الوجه الذى وجهكم اهللا  اآلية

وثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حديث الحسن بن على بن عفان ثنا ابو اسامة عن مجاهد فى 
 %4�4ا �At و�N ا�( قوله عزوجل ���
قبله اهللا فاينما كنت فى شروق او غرب فال : قال  )�

  .إليهاتتوجهن اال 
  :بالصفات  ألذاتعالقة 

عالم  حياهللا ( بنفى الصفات الزائده على الذات فقالوا  المعتزلةقالت :مذهب الصفات عين الذات 
بذاته ال بعلم وقدره وحياة زائدة النه لو كان عالما بعلم زائد على ذاته وحي بحياة زائدة على ذاته 

واهللا منزه عن  األجسامللزم ان يكون هناك صفة موصوف وهذه حال  اإلنسانكما هو الحال فى 
   )الجسمية

اهللا عالم بذاته ال بعلم زائد على الذات قادر بذاته ال بقدر زائدة على (  رالجباعبد  القاضييقول 
  )الذات 

فى التجريد  المعتزلةنالحظ تطرف  و. عين الذات  هي اإللهيةترى الصفات  أنهايترتب على هذا 
ماله ونعوت ك إليهالمدعو  أوصاففان (وربه كما يقول ابن القيم  اإلنسانبين  الصلةيمهد النقطاع 

من الن القلوب انما تحب  إليهمحبته وطلب الوصول  إلىللقلوب  الجاذبة هي أسمائهوحقائق 
 فإذا ،ذكره بحسب معرفتها بصفاته إلىوتلتذ بقربه وتطمئن  إليهتعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق 

                                      
   95، ص 5معالم السلف على سنن ابن داوود، طبعه حمص ج 1

 428، ص2ابن تيميه، مجموعه الفتاوى، ج 2
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شروط بالمعرفة مبها امتنع منها بعد ذلك ما هو  واإلقرارضرب دونها حجاب معرفة الصفات 
نوضح هذا  أنويمكن .)1()وجود الملزوم بدون الزمه والمشروط بدون شرط ممتنع إذلزم لها وم

من نفيهم الصفات الزائدة على الذات  واإلنسانبين اهللا تعالى وصفاته  الصلةالتمهيد النقطاع 
 ةاآلخرال فى الدنيا وال فى  إدراكهاعين ذاته ولما كانت ذاته ال يمكن  هيعندهم  إذن هيفصفاته 

  . إدراكهالزم من هذا ان صفاته تعالى ال يمكن ) بنفيهم الرؤية عيان ( 
االشاعرة فقالوا ان اهللا تعالى عالم بعلم وعلمه غير ذاته  أما:مذهب فصل الصفات عن الذات 

البارى تعالى عالم بعلم : قال ابو الحسن ( وقادر بقدرة  وقدرته غير ذاته وهكذا ينقل الشهرستانى 
قائمة  أزليهبحياة مريد بارادة فتكلم بكالم سميع بسمع بصير بصر وهذه صفات  حيه قادر  بقدر

( فصل الصفات عن الذات وقد تعرض ابن حزم لنقد هذا القول  إلىهذا القول يؤدى و.)2()بذاته
كان مع اهللا شئ  إذا ،ألنهمن انه شرك مجرد وابطال للتوحيد  أكثر إلىهذا قول ال يحتاج فى رده 

بل صار له شريك فى انه لم يزل  ،يزل معه فقد بطل ان يكون اهللا تعالى كان وحده غيره لم
وما قال بهذا احد ، أصالدعوى ساقطة بال دليل  إنها ،وهذا كفر مجرد ونصرانية محضه ،وحده

فهو خروج عن ،)االشاعرة (قبل هذه الفرقة المحدثه بعد الثالث مائة عام  اإلسالمقط من اهل 
  .)3()لالجماع المتيقنوترك  اإلسالم

والمذهب الذى نرجحه هو انه ال يجوز القول باتحاد صفاته بذاته وال فصل :المذهب المرجح 
واهللا  ،ناالن الفصل والوصول والغير والعين من صفات المحدود بالزمان والمك ،صفاته عن ذاته

لك ليس هو غير اهللا علم اهللا تعالى حق وقدرته حق وكل ذ( تعالى ذو وجود مطلق يقول ابن حزم 
فالذات ) تعالى وال العلم غير القدرة والقدرة غير العلم اذ لم يأت دليل بغير هذا من عقل وال سمع 

  .على هذا الوجود المطلق  مادا فهيالصفات  أماعين الوجود المطلق هللا تعال  هي
  :)اهللا تعالى  ألفعالمسألة التعليل (  طبيعة الفعل االلهى 

. حكيم ال يصدر عنه الفعل جزافا  ألنهلوا ان اهللا تعالى يعمل االعمال معلله بمقاصد قا :المعتزله 
اى انه بمقتضى ان اهللا تعالى ال  ،واألصلحالقول بوجوب الصالح  إلىثم يصلون من هذا القول 
ح الفيجب له الص. فمستحيل ان يأمر بغير الصالح وينهى عن الطالح . يفعل اال ما يكون حكمه 

  . األصلحه ويجب ل

                                      
  224، ص 3السالكين، ج جابن القيم، مدا ر 1
 
 122، ص1الشهرستانى، الملل والنحل ج  2

  135، ص2ابن حزم، الفصل، ج3
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ال  عقليبفرض ( اهللا لذا اجازوا  إرادةاهللا تعالى التعلل الن ذلك يقيد  أفعالقالوا ان : االشاعره 
ال يسأل عما يفعل  ألنهذلك  العاصيان يخلف اهللا وعيده وان يعاقب الطائع ويثيب ) نقلى  شرعي

  .وهم يسألون 
) كما وصف نفسه ( ضى الحكمة الن حكيم اهللا تعالى تكون على مقت أفعالقالوا ان  :الماتريديه 
هذه الحكمة لكنه قصدها غير مجبر عليها وال ملزم النه  أراد, والتكليفى  التكوينيفى حكمه 

الن والوجوب يستلزم ان لغيره حقا  واألصلحمختار مريد فال يقال انه يجب عليه فعل الصالح 
وثواب الطائع لحكمه قصدها ، ومنع ان  العاصيوان عقاب . عليه واهللا تعالى ال يسأل عما يفعل 

  .يخلف وعيده الن اهللا وعد بمقتضى حكمته 
ويقول  محمودةونهى عن المنهيات لحكمة  بالمأمورات وأمران اهللا تعالى خلق الخلق  :ابن تيميه 

واحمد  والشافعيابو حنيفة وكالك  أصحابقول المسلمين وغير المسلمين وقول طوائف من ( انه 
  ).و قول طوائف من علماء الكالم وغيرهم وه

_ يعتمد على الفهم الصحيح للفعل المطلق هللا تعالى المعبر عنه فى القران  المشكلةحل إن 
فعل محدود بفعل لسواه اوجب  بأنههللا تعالى يوحى  األصلحبوجوب  المعتزلةفقول )  بالربوبية

هو الفعل الذى يحد كل ) اهللا تعالى الذى ينفرد به ( والفعل المطلق  ،به وألزمه األصلحعليه فعل 
  .فعل لسواء وكل فعل لسواه محدود به 

هللا ال تعلل يوحى بانتفاء الحكمة عن الفعل المطلق هللا تعالى وهو نقص علم أصوالوقول االشاعرة 
الماتريدية وابن تيميه وبالتالى  توقصور ال يجوز ان يلحق بالفعل المطلق النه كامل كما بين

اى انه  األصلحال القول يجب عليه فعل  األصلحفعل  نفسهان اهللا تعالى اوجب على القول  ينبغي
ال ينفى كون فعله  األولفالقول  ،لعباده األصلحلعباده وليس ملزم بفعل  األصلحالتزم بفعل تعالى 

نفى لكون فعله تعالى مطلق النه حينها يكون : تعالى مطلق النه حد فعل بذاته، والقول الثاني 
كما فى ) كتب على نفسه( هذا الفرق هو ما عبر عنه القران بان اهللا تعالى،ود بفعل لسواه محد

�)� ا��	�. ( قوله تعالى � �'J ا� nCآ(  .                                                                                                                               
     

  
  
  
  
  



 23 

  
  
  
  
  
  

 � ا�4)�3 أ-�ل,��  : ا��012ا�)'

وهو البيان، يقال فسرت الشيئ ) فسر(التفسير لغة صيغة تفعيل من الفعل  :التفسيرتعريف 
هذا  .القران الكريم ألفاظ) معاني(بدالالت المعرفةأو  العلم :فهو التفسير اصطالحا أما.اذا بينته
اإلمام الزركشي في  يقولاالصطالحي للتفسير نجده في تعريفات العلماء لعلم التفسير، المعنى 

يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد من حيث داللتُه على مراد اهللا تعالى بقدر  معل :كتابه البرهان
 علم باحث عن معنى وه :صديق بن حسين القنوجي في كتابه أبجد العلوم  ويقول .الطاقة البشرية

هو فعلم أصول التفسير  أما.نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما تقتضيه اللغة العربية
   .القران الكريم ألفاظ )معاني(معرفه دالالت )طرق (تحدد مناهجمجموعة من القواعد التي 

مطلق عن قيود الزمان وضع الهي  الكريم كان القران إذاللتعريفات السابقة فانه طبقا و
محدود جتهاد انسانى ا اهم )وأصوله( فسيرالت، فان  )افيهم التغيرغير الخاضع للتطور أو (والمكان

 لذا كان تعدد التفاسير ،خاضع للتطور خالل الزمان والتغير في المكانوبالتالي ، مكانالزمان وبال
 لمعينالتفسير ا إليهاالتي يستند  بتعدد المناهج ونظريات المعرفة )علم أصول التفسير ومذاهب(
 "كما في األشعريهنالك التفسير  السنة أهل إطار ففي.)علم أصول التفسيرفي   المعين المذهبو(

ألبن كثير،  "تفسير القرآن العظيم"للفخر الرازي، وهناك التفسير الحنبلي كما في  "التفسير الكبير
 أهل إطارخارج و .للخازن " لباب التأويل في معاني التنزيل"وهنالك التفسير الصوفي كما في 

الكشاف للفخر الرازي، وهنالك التفسير الشيعي كما في  "كما في ألمعتزليهناك التفسير  السنة
  ...للطبري" البيان"

في  كل االجتهادات و(في عصرنا يعنى إلغاء كل التفاسير وال يترتب على ذلك أن تفسير القران
محكم  وه ماالتمييز بين  بل،  السابقةالعصور  فيوضعت التي  ) التفسير  أصولعلم مجال 

اتفق عليه السلف وعلماء أهل  ما ، ففي الحالة األولى يجب التزام)فرع(متشابه وهما و) أصل(
ال )األصل(مع مراعاة أن مصدر اإللزام هنا النص المحكم )وأصوله( في مجال التفسير السنة

 ينبغيفانه الثانية  الحالة في أما،)التفسير أصول أو قواعد معينه في علم( اتفاقهم على تفسير معين
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، ماتريديه ، أشاعرهحنابلة، (على اختالف مذاهبهم اجتهادات السلف وعلماء أهل السنة اتخاذ
    .نقطه بداية ال نقطه نهاية )و أصوله(في مجال التفسير  )طحاويه،أهل الظاهر

زمـان   صالحهم في كلما فيه اهتداء الناس إلي أن  وهنا نوضح :ء كغاية للنص القرانـى االهتدا
ومـنهج و نظريـة    اسالميهإلي االستخالف كفلسفة ، استناداوتفسيره ومكان كغاية للنص القرانى

   .معرفة
 أنينطلق التفسير من ) التوحيد، االستخالف، التسخير(فطبقا لفلسفة االستخالف ومفاهيمها الثالث 

آ}V ان  :"ذي ينفرد به اهللا تعـالي الهداية صفة ربوبية أي ان مضمونها دال علي الفعل المطلق ال

 ��52�K "162:الشعراء ("�6" ر�( "    ��5{2� 4{2� "{�<'Z يO{ظهـور وعالم الشهادة قائم علي ."ا� 
  : شكالن الظهورولهذا ). االلهيه شأن سائر الصفات(الهداية  ةصف

التـي   اإللهيـة ويتمثل في الفطرة من حيث هي إمكانية التزام السنن  ):الهداية التكوينية(تكويني 
وه4 ا�Oي "،ما فيه صالحه إليالخضوع لها ليهتدي  اإلنسانوالتي يجب علي  الهاديتحكم الوجود 

ت وا�!� وا�! � �'sا� "� رواK"  ا:رضوا�>" �" " )97:  اإلنعام("AX� 06N ا��$4م �5C2Cوا �2

 ).15: النحل ( "ان %��AX� 5 وا�2را و5C2% AX'6� V!Kون

ويتمثل في الوحي من حيث تضمنه للشرائع المتضمنة ألصول الالزمة ):فيةالتكلالهداية (تكليفي 
�� �� AX'!{H ": ومكانلهداية الناس في كل زمان Oا� ��K AX� ��!�� 5 ا����وإذ )." 26: النسـاء ( "

ن �C2% A{X'6}5ون   {H��ب وا�CXا� �K4� لربوبيه واالستخالف هو إظهار اإلنسان ).53: البقرة( "|%��
، وبالتالي فإن مضمونه هنا إظهار اإلنسان  وألوهيته في األرض على المستوى الصفاتى اهللا تعالى

�}�  :"عنه القـرآن باالهتـداء   رما عبوهو  في األرض هكصفه من صفات الربوبي الهدايةلصفة 

�(��� 0[� ��}� 0b و�� �(��52ي �� �  :هذا اإلظهار يتم من خالل).108: يونس( "اه5Cى �{�
ء   إ�}& D %2}5ي �}� أ	!!}G و�X}� ا�     :"بإفراد الهدايـة هللا تعـالى   :ةتوحيد الربوبي{k��2}5ي �}�  " 

  )56: القصص(
والتكليفي  ،)الهداية التكوينية(وذلك باتخاذ مقتضى الهداية التكويني ):التكوينية والتكليفية(العبودية 

  ).178: األعراف( "�� �52 ا� �42 ا��5C2ي":ضوابط موضوعية مطلقة)التكلفيةالهداية (

اهتـداء اإلنسـان إلـي القواعـد      إلـى يهدف  تفسيرالأما طبقا لالستخالف كمنهج للمعرفة فان 
ال تخضع للتطور أو التغييـر فـي   (المطلقة ) من وضع اهللا تعالى ال عقل اإلنسان(الموضوعية 

 لـه  وال تلغيـه فتكم )المادي والروحـي  تطوره( كدحه إلى اهللا تعالىالتي تحدد ) المكان او المكان
فتكون بمثابة ضمان موضوعي الستمرار فاعليته، وذلك من خالل االهتداء إلي القواعـد  وتغنيه 

وعلى . التي تحدد نمط الفكر الذي يصوغ حلولها، والقواعد التي تحدد أسلوب العمل الالزم حلها
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ه السلف وهو ما قرر،هذا الوجه يتم الربط بين التفسير والواقع االجتماعي والمشاكل التي يطرحها
ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم (والعلماء، يقول علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه 

  )1()ونظم ما بينكم،ضي، ودواء دائكم م والحديث عن ما ،يأتيما  عنه إال أن فيه علم 
تظهر  هيةإلوأن العلم كصفة  يستند معرفيا إلى طبقا لالستخالف كنظرية للمعرفة فان التفسير أما 

  :في عالم الشهادة من خالل شكلين
يتمثل في عالم الشهادة والسنن اإللهية التي تضبط حركته كمصدر للمعرفة والحواس :تكويني 

ومضمون . لمعرفته كوسيلة والوحي للمعرفةوعالم الغيب كمصدر  ،والعقل كوسائل لمعرفته
  العلم المطلق هللا واتخاذ صفة العلماالستخالف هنا إظهار العلم اإللهي في األرض وذلك بإفراد 
امكانيه التحقيق  هدون أن تتوافر ل اإللهية مثل أعلى مطلق يسعى لتحقيقه في واقعه المحدود

وهو ما يتم باتخاذ مقتضى هذه الصفة كضوابط موضوعية مطلقة تحدد المعرفة ،  النهائي له
تتمثل  :موضوعية تكوينية: وضوعيةأن هناك نوعان من الم هذاويترتب على .اإلنسانية وال تلغيها

  تتمثل في : موضوعية تكليفيةو.في أن للكون وجود مستقل عن العقل اإلنساني وغيرمتوقف عليه 
ألنه وضع إلهي ال من وضع ( الوحي ذو الوجود المستقل عن عقل اإلنسان وغير متوقف عليه

الموضوعية (يمثل  لنص القرآنيوا ،والتفسير يمثل الذاتية .وهي موضوعية مطلقة) العقل اإلنساني
) النص(، وبالتالي فإن الموضوعية التكليفية )الموضوعية التكوينية(بينما الكون يمثل ،) التكليفية
يمثالن المحدود، ولما كان ) التفسير(والذاتية ) الكون(، والموضوعية التكوينية )المطلق(تمثل 

حدد جدل المعرفة القائم على االنتقال من المطلق يحدد المحدود وال يلغيه فإن النص القرآني ي
فيحدد طرق العلم  بالحل المجرد ( إلي الذاتي ) فيحدد طرق معرفه المشكلة العينية(الموضوعي 

، )مرة أخرى من أجل تغييرها بالعمل فيحدد االسلوب الالزم لحلها) الواقع(إلي الموضوعي ) لها 
  .هوال يلغيه فيكون بمثابة ضمان الستمرار فاعليت

  :)األصل والفرع(المحكم والمتشابه

في كل زمان بحكم ما فيه صالحهم يترتب على ما سبق أن غاية النص القرآني هداية الناس إلي  
%A ا��!���"أن اإلسالم الرسالة الخاتمة Z4ل ا� وKر �Xو� AX�N5 �� ر	أ وكل  "و� آن � �5ًا أ�

��� و�"مكان بحكم أن اإلسالم رسالة لكل الناس �6'� .�ك إD ر	�'Kأر". 
عن قيود الزمان والمكان غير خاضع )وضعا وغاية( مطلق يجمع بين كونهلنص القرانى وا

إلى  هوذلك  بانقسام،التطور خالل الزمان و التغير في المكان ومراعاته  ،التغير فيهما أوللتطور 

  ،  يات المحكمات أو أم الكتابأو اآل األصولآيات   هو ما أسماه المفسرين القسم األول :قسمين

                                      
 .157بن أبي طالب، نهج البالغة، خطبة  علي 1



 26 

ه4 ا�Oي ": قال تعالى اآليات المتشابهات أوالفروع  آيات والقسم الثاني هو ما أطلقوا عليه اسم

2ت�kC� �Zب وأCXت ه� أم ا��X � ت�ب ��� |CXا� &�'J يقول ابن كثير في تفسير  ،"أ��ل  

ب ُه�� ُأّم  "قوله تعالىCَXِ�ْله الَّ :"اَأص اه َأيبنْد اِلاشْتع هع ِإلَيجري يالقسم األول يمثل و )1()ذ
المطلق والقسم الثاني يمثل المحدود ، وهذا التقسيم ينصب على الداللة ال الوضع الن كالهما 

  .وبالتالي مطلق وضع الهي

  :حيث  يمكن تقسيم النص القرانى 
هنا إلي آيـات   القرآنيينقسم النص  :)امكان التاؤيل أو عدمه( تعددهاأو وحده الداللة من حيث 

في تأويلها ،ومل التأويلتتح ذات دالالت متعددة ،وبالتاليوآيات .ال تحتمل التأويل ذات دالله واحده
فاآليات األولى هي اآليات المحكمة والثانيـة هـي    .يختلفون دون إثممازالوا اختلف المسلمون و

المحكم مـا ال يحتمـل إال وجهـا واحـدا،     : وردىوقال الما (اآليات المتشابهة، ينقل السيوطى 
  )2( )والمتشابه بخالفه

قائمه بذاتها وآيات  ذات داللهينقسم النص القرآني هنا إلي آيات :من حيث الغايات والوسائل: ثانياً
مـا ال يسـتقل   : المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه: وقيل(ذات دالله قائمه بغيرها ينقل السيوطى

يمكن اعتبارها غايات تتحقق من خاللها هداية الناس  ات األولىيفاآل.) 3()ده إلى غيرهبنفسه إال بر
ولما كانت الغايات ،ايات السابقة غيمكن اعتبارها وسائل للفأما اآليات الثانية ،في كل زمان ومكان

ني بحيث فإن النوع األول من اآليات يحدد النوع الثا) الوسائل(تحدد أسلوب العمل الالزم لتحقيقها 
   .ال يمكن تفسير األخيرة إال استناداً إلي األولى

   :آيات األحكام

ال تنصب على واقعة معينة زماناً أو ( المجردة) تخاطب الكافة (ألحكام هي قواعد السلوك العامة ا
متمـثالً فـي آيـات    (وغاية النص القرآني هنا  .) آمره أو ناهية ( الملزمة) مكاناً أو أشخاصاً 

أن يهدي الناس إلي أفضل القواعد التي يحتاجون إليها لتحقيق مصالحهم في كل زمـان   )األحكام
ب D ر�n ��� ه5"قال تعالى ومكانCXىذ�& ا� ��<C�  )1: البقرة("�'

  :نقسم النص القرآني إلي قسمينيولتحقيق هذه الغاية 

                                      
  العمران،:7تفسير ابن كثير،االيه 1
 
2

  .9-4اإلمام السيوطى،اإلتقان في علوم القرآن،
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والتـي  ) األصول -دالقواع(ملزمة ) قواعد سلوك(وتتمثل فيما جاء في القرآن من أحكام :األصول
  التي يحتاجون إلي وضعها في زمان ومكان معينين   )الفروع –القواعد (تهدي الناس إلي أفضل 

  :وهي تمثل المطلق غير أنه يجب التمييز بين شكلين لها.لم ترد فيه نصاً ولو
ثل فـي  ، وتتمال تتحمل التأويل الداللة الواحدة التيآيات ذات : وحده الداللة أو تعددهامن حيث 

  .اآليات المحكمة على هذا الوجه كمصدر للقواعد األصول
القائمة بذاتها بحيث يمكن اعتبارها ) المعنى(أي اآليات ذات الداللة  : من حيث الغايات والوسائل

أي هداية الناس إلي مصالحهم في كل  ،إحدى الغايات التي يتحقق من خاللها غاية النص القرآني
اآلمرة ) األحكام(ما يسمى بقواعد النظام العام أو الحدود وهي القواعد  وتتمثل في، زمان ومكان 
%'& 	5ود ا� �V ": أو الناهية كقوله تعالى) 229: البقرة( "%'& 	5ود ا� �5C6% Vوه"كقوله تعالى 

 وقـد  . والتي تهدف إلي تحقيق مصلحة الجماعة في كل زمان ومكـان ) 187: البقرة( "%>��4ه}
ألنها تحدد الفعل اإلنسان وإن كان الفقهاء قد أطلقوا بلفظ الحدود على العقوبات في  أسميت حدوداً

الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحالل والحرام و (مرحلة تالية يقول ابن تيمية 
ي للحد ويدل على المعنى الحقيق )1()أما تسمية العقوبة المقدرة حداً فهو عرف حادث والنهياألمر 

جلت له عقوبته في الدنيا فاهللا أعدل من أن يثني على عمن أصاب حداً ف(قوله صلى اهللا عليه وسلم 
وقَد اخْتَلَفُوا في الْمحكَم والْمتَشَابِه فَـروِي  :ينقل ابن كثبر في تفسيره .)2()عبده العقوبة في اآلخرة

يلة فَقَاَل عيرات كَثاربلَف عالس نا  عمنْهاللَّه ع يضاس ربن عبا نة عن َأبِي طَلْحات : بكَمحالْم
 ل بِهمعيو ر بِهْؤما يكَامه مَأحامه ورحلَاله وحخَةٌ ور  …نَاسمعن يى بيحقَاَل ير : والَْأماِئض والْفَر

  )3(والنَّهي والْحلَال والْحرام

  :الفروع
 تحتمل التأويلبالتالي  التي الدالالت المتعددة وأي اآليات ذات : وحده الداللة أو تعددهاحيث  من

وفي تأويلها اختلف المسلمين ويختلفون دون إثم من أخطأ فهو مثوب مرة ومن أصاب فهو مثوب 
مرتين وقد يرجع الخالف إلي داللة اللفظ على معنيين وقد يرجع إلي المفاصـلة بـين المعنـى    

  وتتمثل في اآليات المتشابهة  .لحقيقي والمعنى المجازي إلي آخر األسباب المعروفة في فقه القرآنا
  .كمصدر للقواعد الفروع

                                      
  28، الرياض ج1ابن تيمية مجموع الفتاوى، ط 1
 
  .209ص 2مشكاة المصابيح ج 2
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أي اآليات ذات الداللة غير القائمة بذاتها بل قائمة بداللـة اآليـات    : من حيث الغايات والوسائل
وتتمثل في العقوبـات   ،آيات األصول فهي بمثابة وسائل لتحقيق الغايات التي تتضمنها) األصول(

التي وردت في القران والتي ال تعتبر غاية في ذاتها بل وسيلة للمحافظة على قوة االلتـزام فـي   
  .وذلك بالزجر الكافي والمناسب. القواعد اآلمرة الناهية التي يطلق عليها اسم الحدود

  :تفسير آيات الصفات
   وااللوهيه هربوبيبالواتصافه  تعالى هة الناس إلي وجودغاية النص القرآني من آيات الصفات هداي

  :ولتحقيق هذه الغاية انقسم النص القرآني إلي قسمين
والتي تعتبر غايات تتحقق من خاللها غاية الـنص  ،أي اآليات ذات الداللة القائمة بذاتها :األصول
بالتـالي ال  (قيود الزمان  وتتمثل في اآليات التي تقرر أن اهللا تعالى الوجود المطلق عن،القرآني

 يستحيل على اهللا عز وجـل : (يقول ابن الجوزي" ه4 ا:ول وا?Z�") تحده الحركة خالل الزمان
وبالتـالي ال  (والمطلق عن قيود المكـان   )1()الحركة والتنقل والتغير ألن ذلك من صفات الحدث

 %4�4ا �At و�N ا�") يحده وجود في المكان���6%�'}4ن �-}��    وهAX6� 4 أ�"، " أ {� آ�}AC وا� ���" 
وال يمكن لإلنسان أن يتصوره ) تعالى اهللا عن المحل والحيز الستغناءه عنهما: (يقول ابن الجوزي

وما ليس : (يقول ابن الجوزي). 13: األنعام( "D %5رآ� ا:�-}ر وه}4 �}5رك ا:�-}ر    "أو يتخيله 
من نتائج المحسوسات والمخلوقات تعالى  كمثله شئ ال يتصوره خيال والخيال والتصور إنما هما

  .)2()عن ذلك
اى ( الصـفات    أماإدراكها  إمكانيةال تتوافر لإلنسان ) أي عين هذا الوجود المطلق ( لذاتأن او

  . الوحي إلىاستنادا  إدراكها إمكانية لإلنسانفتتوافر )على هذا الوجود المطلق مادا
ة بداللة اآليات السابقة فهي بمثابة وسـائل للغايـة التـي    اآليات ذات الداللة  القائما أم:  الفروع

 وتتمثل في اآليات التي يفيد ظاهرها التشـابه بـين اهللا  ) آيات األصول(تضمنتها اآليات السابقة 
5�A2(واإلنسان مثل �ق(، ) �5 ا� �4ق أK �J ,kX�يقول  .)ا��	�� J'}� ا�6}�ش ا4C{Kى   (، )�4م 

ا���ْ	َ�ُ� Jََ'}� ا6َ�ْ}ْ�ِش   : فات والبن اللبان فيها تصنيف مفرد؛ نحومن المتشابه آيات الص (السيوطي
5ِ�Aْ2ِ ( ، ]88:القصص[)، ُآfَ �0ْ"ٍء َهِ�ٌ& ِإ�� َو2َNُْ�]5:طه[ ا4َCَKْى��5ُ ا�'�ِ� َ�4َْق َأَْ  

  
د نَطَقَ بَِأن عيسى احتَج النَّصارى بَِأن الْقُرآن قَ:تفسيره فيوينقل ابن كثير )3()ونحوها]10:الفتح)[

 ِلهاج بِقَوجتكُوا اِلاحتَرو نْهوح مرم ويرا ِإلَى مته َألْقَاهمكَلوح اللَّه ور "  �ِ{�ْ'َJَ �َ� "ِإْن ُه4َ ِإ�� Jَْ!5 َأ6َ�ْْ

                                      
  .8ابن الجوزي، دفع شبهة التشبيه، ص 1
 
 8ابن الجوزي، دفع شبهة التشبيه، ص  2
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 ِلهبِقَوو "�Axُ اب�َ%ُ �ْ�ِ �ُ<َ'َZَ 0ِ |َدمtَ�َل َ�}ُ� ُآ}ْ� َ�Xُ�َ}4ن    ِإن� 5�ْJِ �(َ�Jِ 0tَ�َ ا�'�� َآَHَ "    ـنم ر ذَِلـكغَيو
  )1(الْآيات الْمحكَمة الْمصرحة بَِأنَّه خَلْق من مخْلُوقَات اللَّه وعبد ورسول من رسل

  ذات الوقت فإن اإلنسان  يتصوره، وفإذ لما كان اهللا تعالى ذو وجود مطلق استحال على اإلنسان 

لذا كان تنزل القرآن إلي مستوى عقل اإلنسـان   موجود ما ما لم يتصوره، رير وجودال يمكنه تق
بإيراد هذه اآليات بما يفيد ظاهرها التشابه بين اهللا تعالى واإلنسان لإلنتقال بعقل اإلنسـان مـن   

وقد حـدثنا  : (يقول ابن الجوزي ) غاية( تعالى إلي اإلقرار بوجوده) وسيلة( تعالى تصور وجوده
عقل وضرب لنا األمثال بما نعلم وقد ثبت عندنا باألصل ال يجوز عليه ما يعرفه الحس علمنا بما ن

  .)2()المقصود بذلك

  :تفسير آيات القصص التاريخية
غاية النص القرآني في آيات القصص التاريخية هداية الناس إلي الحق والعبرة عند النظر إلـي  

  :رآني إلي قسمينالتاريخ ولتحقيق هذه الغاية انقسم النص الق
أي اآليات ذات الداللة القائمة بذاتها، والتي يمكن اعتبارها غايات يتحقق مـن خاللهـا   : األصول

  الحق والعبرة باعتبارهما مفهومين ) أو مفهومى(غاية النص القرآني ،وتتمثل هنا في غايتي 
  .الزمين لهداية الناس في كل مكان وزمان في مجال النظر التاريخي

هدف آيات القصص التاريخية إلي دعوة الناس إلي ما هو حق أو تحري الحقيقة التاريخية ت: الحق
ءك �}" ه}dO ا� }a و�sJ4}. وذآ}�ى       ": دون افتراء وهو ما يبحثه علم التاريخ مثل قوله تعالى{Nو

����T�  )120: هود( "�'
تبحثـه فلسـفة    ى والمعنى وهو مازكما تهدف هذه اآليات إلي الموعظة والعبرة أو المغ: العبرة

  ).111: يوسف ("�>5 آن �" J A2--H!�ة :و�" ا:�!ب": التاريخ مثل قوله
أي اآليات ذات الداللة غير القائمة بذاتها بل القائمة بداللة اآليات السابقة وتتمثل هنا في : الفروع

  التاريخية وآية هذا أن الوقائع  ،فهي بمثابة وسائل لتحقيق الغايات السابقة. مضمون هذه القصص

أي أن زمان ومكـان  : والمكان والزمان. أي تتحدث عن فرد مشخص ال يتكرر: تتميز بالفردية
الواقعة معين، بينما قصص القرآن لم تتقيد بالزمان أو المكان المعين وبعضها يلغي مقولة الفردية 

كاذباً فعليه فلم يذكر أسماء أصحاب الكهف أو من جاء من أقصى المدينة رجل أو من قال أن يك 

                                      
 . أل عمران:7تفسير ابن كثير االيه 1

  . 15، ص 1ابن الجوزي ، صيد الخاطر، ج 2
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الْمنْسوخَة والْمقَدم والْمَؤخَّر والَْأمثَال فيه : وقيَل في الْمتَشَابِهات :ينقل ابن كثير في تفسيره ..كذبه
  )1(والَْأقْسام وما يْؤمن بِه ولَا يعمل بِه رواه علي بن َأبِي طَلْحة عن ابن عباس

 :.- وا	���.- و��اه+ ا	*()' ا	��� 	�&%انا#��ت ا	��

غاية النص القرآني في اآليات العلمية والكونية كالتي تصف جريان الشـمس ومنـازل القمـر     
هداية الناس إلي . الخ... وتسيير السحاب وتصريف الرياح وإرسال الرعد والبرق وإنبات الزرع

فـي  (بار ذلك جزء من المفهوم العام للعبادة العلم ، وان يستخدموا العلم في تسخير الطبيعة باعت
الذي ينفرد بـه اهللا  (،واالستدالل بالوجود المحدود لعالم الشهادة على الوجود المطلق ) مجال العلم

والغائية فينفرد بكونه ). مضمون الربوبية(، واتصافه بالفاعلية فينفرد بكونه الفاعل المطلق ) تعالى
ولتحقيق هاتان الغايتان انقسم النص القرآنـي  ". في مجال العقيدة) "مضمون األلوهية(غاية مطلقة 
  :إلي قسمين

هي اآليات ذات الداللة القائمة بذاتها والتي يمكن اعتبارها غايات يتحقق من خاللها غاية :األصول
   :النص القرآني هداية الناس إلي مصالحهم في كل زمان ومكان وتتمثل هنا في غايتين

اس إلي اهللا واتصافه بالربوبية واأللوهية،وذلك من خالل االستدالل القرآني القائم هداية الن: األولى
  ).نتيجة(إلي عالم الغيب  ) مقدمة(على االنتقال من عالم الشهادة 

هداية الناس إلي أسس المنهج العلمي كتقرير أن الكون ومفرداته ذو وجـود موضـوعي   : الثانية
و2 ا1رض  ﴿لحواس والعقل والـدعوة إلـي معرفتـه    مستقل عن معرفتهم وقابل للمعرفة با

�8�%�9� ��7��6 2 ﴿ ).21 -20: الذاريات(﴾ ��6ت 	��4�5 و2 أ�()�

�وتقرير أن حركة هذا الكون ) قاعدة الموضوعية. (53: )فصلت( ﴾ا#;�ق و2 أ�()8
5@ ?�< �ـ� 5ـ=��� 9ـ�� ;)ـ'وا 2 ا1رض      ﴿منضبطة بسنن ال تتبدل 

;�ـ� Fـ@    ﴿). 137: آل عمران (﴾��5=- اC��; 4D��E%وا آ.B آ�ن

GH��I ا� -�(	 @F �	و GH�@=7 )�- ا�	قاعـدة السـببية  ).  3:فاطر( ﴾ ﴾ 
  .الخ..

                                      
  . العمران:7تفسير ابن كثير،االيه 1
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المتضـمنة لتفسـير   ) التي ال تحتمل التأويل(وتتضمن هذه األصول اآليات الكونية القطعية الداللة
إعجاز القران ، وفـى نفـس الوقـت أمثلـة      بعض الظواهر الطبيعية ، وهي بمثابة أدله إلثبات

مضروبة للناس من أجل حثهم على البحث العلمي في السنن اإللهية التي تضبط الواقع الطبيعـي  
 .واإلنساني ال االكتفاء بما في القرآن

وهى اآليات ذات الداللة غير القائمة بذاتها بل القائمة بداللة اآليات السابقة فهي بمثابـة   :الفروع
لتحقيق الغايات التي تضمنتها آيات األصول وتتمثل في اآليات التي تتحدث عن وصـف   وسائل

  .مشاهد الكون المختلفة

  ) . التي تحتمل التأويل(وتتضمن هذه الفروع اآليات الكونية الظنية الداللة

 :مذاهب تفسير اآليات الكونية

ونية بمثابة غايات للنص القرآني ال يعتبر اآليات العلمية و الك: رد األصل إلى الفرع:المذهب األول
وسائل له ،وذلك من خالل شروعه في استخراج النظريات العلمية من هذه اآليات ال من الكـون  
نفسه، دون تمييز بين آيات األصول والمتضمنة لآليات الكونية القطعية الداللة، وآيـات الفـروع   

آني مطلق عن قيود الزمان والمكان غيـر  والنص القر. والمتضمنة لآليات الكونية الظنية الداللة 
خاضع للتطور خالل الزمان والتغير في المكان فهو بمثابة األصل،أما التفسير  فهو اجتهاد انسانى 

غير أن هذا المذهب .محدود بالزمان والمكان خاضع للتطور والتغير فيها فهو بالتالي يمثل الفرع 
وذلك بتأويل النص القرآني ليتفـق مـع   ) المحدود(والقرآن الفرع ) المطلق(يجعل العلم األصل 
) كشكل من أشـكال المعرفـة اإلنسـانية   (فضالً  عن أن النظريات العلمية . نظرية علمية معينة

محدودة نسبية لذا تحتمل الصواب والخطأ وبالتالي فإن اعتبارها من القرآن يؤدي إلي نسبة هـذا  
كصيب (رين المتقدمين كالرازي في تفسير اآلية الخطأ إليه وهو الخطأ الذي وقع فيه بعض المفس

إن من الناس من قال أن المطر يحصل من ارتفاع أبخرة األرض إلي الهواء فتنعقد )  :من السماء
هناك من شدة برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى فذلك هو المطر فأبطل اهللا ذلك المذهب حين بين أن 

 .الصيب ينزل من السماء

جاءت الشـريعة علـى معهـود    (نقد  لبعض أنصار هذا المذهب في عصرهوقد وجه الشاطبى ال
من علوم ولم تخرج مما ألفوه وان كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى علـى   هالعرب وما تعرف

وكان السـلف الصـالح مـن    ... القران الحد فأضافوا إليه كل علم يذكره المتقدمين والمتأخرين
وا اعرف بالقران وعلومه وما أودع فيه ولم يبلغنا أن تكلم منهم الصحابة والتابعين ومن يليهم كان
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وقـال المـراد   ... احد من شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم من أحكام التكاليف وأحكام االخره
  . )1)( باللوح المحفوظ ﴾2 ا	�*�ب �� �Lء ��� ;%�J ﴿بقوله تعالى 

االنتصار إلي أو نقض بعض النظريات  كما وجه اإلمام الغزالي النقد إلي بعض الذين حاولوا
  . القسم(العلمية من منطقي ديني ال من منطلق التجربة واالختبار العلميين 

الثاني ما ال يصدم مذهبهم فيه أصالً من أصول الدين ليس من الضرورة تصديق األنبيـاء هـو   
ينـه وبـين   الرسل منازعتهم كقولهم أن كسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوءه بتوسط األرض ب

الشمس ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا من الدين فقد جنى على الدين وضعف أمره فإن هذا 
ومن ظـن وإذا  .. أمر تقوم على براهين هندسية وحسابية ال تبقى معها ريبة في من يطلعه عليها

قيل له أن هذا على خالف الشرع لم يسترب في الشرع وضرر الشرع بمن تنصره بغير طريقة 
 )2)(أكثر ممن يطعن عيه بطريقه

أن الفهم الصحيح لآليات العلمية والكونية ينتهي بنا إلي : رد الفرع إلى األصل:المذهب الثاني
التمييز بين آيات األصول التي تتضمن  أسس المنهج العلمي والدعوة إلى استعماله واآليات 

س الستعمال هذا المنهج العلمي للكشف الكونية القطعية الداللة التي هي بمثابة أمثله مضروبة للنا
وآيات الفروع التي تتضمن اآليات الكونية ظنية .عن السنن االلهيه في الطبيعة واإلنسان

والتي يمكن  تفسيرها بما ينتهي إليه البحث العلمي من نظريات أثبت ) تحتمل التأويل(الداللة
د انسانى محدود يحتمل الصواب صحتها بالتجربة واالختبار مع تقرير أن هذا التفسير اجتها

والخطأ ،وطبقا لهذا تصبح هذه  النظريات العلمية هي جزء من هذا التفسير ال جزء من النص 
  .القرانى

نقال عن يوسف القرضاوى، نظرات في التفسير العلمي للقران، مجله مركز بحوث السنة، ) 1(
 .13، ص1997قطر، 

  .111بدون تاريخ،صالغزالي، تهافت الفالسفة ،طبع بيروت، )2(

  
 ,�� أ-�ل ا�)6:  ا�)'� ا�5�12

  : وعلم أصول الفقه أصول الفقه
التي مصدرها ) العامة ، المجردة، الملزمة(بمعنى قواعد السلوك ) أصول الفقه ( يجب التميز بين 

لمطلقة  عن قيود الزمان والمكان، اى التي ال تخضع ا( النصوص اليقنيية الورود القطعية الداللة 
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علم ( ال يجوز فيها االجتهاد أو التجديد، وبين العلم بهذه األصول  والتي،)للتطور والتغير فيهما 
بالزمان والمكان النسبية فيهما، والتي بالتالي ) المحدودة (بمعنى المعرفة اإلنسانية ) أصول الفقه 

فة اإلنسانية تتعدد ولما كانت المعر.تخضع للتطور والتغيير فيهما وبالتالي يجوز االجتهاد فيها
فقد تعددت االجتهادات فى علم أصول الفقه بتعدد ) مناهج المعرفة ( بتعدد أساليبها وطرقها 
اإلحكام "الفقه الظاهري فى كتاب  أصولهناك علم  السنةاهل  إطارففى . المناهج المستخدمة فيه

 "الرسالة "فى كتاب وهناك علم أصول الفقه الشافعي كما يتمثل. البن حزم "أصول األحكام في
 "كما يتضح فى كتاب االعتزاليهناك علم أصول الفقه  السنةاهل  إطاروخارج ..  للشافعي

وال يترتب على هذا إلغاء كل االجتهادات السابقة .البو الحسين البصري  "أصول الفقه فيالمعتمد  
  .ال نقطه نهاية في مجال علم أصول الفقه بل اتخاذ اجتهادات علماء أهل السنة نقطه بداية

وجه  أنغير ،وعلم أصول الفقه فى الفكر االسالمى يقابل فلسفة القانون فى الفلسفة الغربية
االختالف ان األول يستند إلى الحواس والعقل والوحي كوسائل للمعرفة بينما األخيرة تكتفي 

  .بالحواس العقل وتستبعد الوحي كوسيلة للمعرفة
  :المنهج االصولى 

( االسالمى فان علم أصول الفقه يبحث فى كيفية تحديد المطلق  المعرفةتطبيق منهج وبناء على  
وهو هنا قواعد السلوك العامة ، المجردة ،الملزمة ، التي مصدرها النصوص اليقينية الورود 

) وهو هنا أساليب العمل الالزمة لحل المشاكل التي يواجهها اإلنسان ( للمحدود ) القطعية الداللة 
المنهج االصولى فيبحث فى أساليب وطرق  أما) . العمل ( يركز على ثالث خطوات المنهج فهو 

  .هذا التحديد 
  ): المحدود (والفروع ) المطلق ( األصول

ومعرفة طرق وأساليب تحديد المطلق للمحدود يقتضى معرفة مناط التمييز بين ما اسماه علماء 
وهو ما يقتضى  .التي تمثل المحدود ) لفروع ا(التي تمثل المطلق و) األصول (أصول الفقه 

يوجد فرد بدون  أنال يمكن انه  حيث نجد ..) وظيفته  ،نشأته ،تعريفه( البحث فى فلسفة القانون 
( مجتمع ، وال يمكن اى يوجد مجتمع بدون نظام ، والنظام هو مجموعة من قواعد السلوك العامة 

المجردة ال تنصب على واقعة معينة زمانا ومكانا ) أمروه وناهيه ( ، الملزمة ) تخاطب الكافة 
وال يمكن وجود نظام . سلطه ) ولو باإلكراه ( تقوم على حراستها وضمان نفاذها ) وأشخاصا 

إنما تتميز )  ملزمة  –مجردة  –عامة ( بدون مجموعة من القواعد لها ذات خصائص األخرى 
لة ذلك أنها الحل للتناقض بين وحدة المجتمع عن غيرها من القواعد انه ال يباح مخالفتها ، وع
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التي تتطلب وحده النظام ، وتعدد الناس فيه الذي يتطلب اختيار النظام الذي يرتضونه اى يتطلب 
  .تعدد النظم 

ويكون نظام الدولة إسالميا إذا تضمنت قواعد النظام العامة فيه تلك القواعد والتي يشترط فيها 
  .ان تكون يقينية الورود قطعية الداللة) مة مجردة ملزمة باإلضافة إلى ان تكون عا(
  : الفروع   –األصول والقواعد  –قواعد التميز بين القواعد  

والتي أطلق االصوليون  ،يترتب على ما سبق ان مناط التميز بين قواعد النظام العام االسالمى
غير الخاضع للتطور أو التغير والتي تمثل المطلق عن قيود الزمان والمكان  (عليها اسم األصول

الفروع  األصوليونوقواعد النظام االسالمى األخرى التي اسماها  ، )ي ال يجوز فيها االجتهادتوال،
يجوز فيها  والتي ،والتي تمثل المحدود بالزمان والمكان النسبي فيهما والخاضع للتطور والتغير(

 ))ص(من عند اهللا تعالى او الرسول ( د األولى مصدرها النصوص اليقينية الورو أن)االجتهاد 
والتي (بينما الثانية مصدرها النصوص الظنية الورود والداللة ، ) ال تحتمل التأويل( قطعية الداللة 

 والذي( أو االجتهاد ) ال المحدود فى ذاته  ،اى المحدود من حيث التفسير  :تمثل الفروع االلهيه
  ).ذاته  فياى المحدود  االنسانيهمثل الفروع ي

  :فى القران الكريم  أوال
ان تكون يقينية أو ظنية الورود  إماالقواعد التي مصدرها القران والسنة :من  حيث الورود : أوال 

ا�� " ، والقران كله يقين الورود من اهللا تعالى لقوله تعالى )من عند اهللا تعالى أو الرسول ( 

  شروط أولى يتحقق فيه كله وبالتال.  "O� �P	�� ا	�آ% وا�� 	� ��;C�ن 
  وهو شرط يقينية الورود ) المطلق ( اى األصول  الحدود  –القواعد 

ب " محكم ومتشابه قال تعالى  إلىينقسم القران :  من حيث الداللة: ثانيا CXا� &�'J ى ا��لOه4 ا�

ب CXت ه� ام ا��X � ت�| ����Zت  وأ2�kC�" ) ذات  هيواآليات المحكمة ) 7:عمران  آل
يتحقق فيها ثانى شروط القواعد  التيوحدها  فهي. ال تحتمل التأويل  التيو  الداللة القائمة بذاتها

تحتمل  ذات دالله قائمه بغيرها والتياآليات المتشابهة  أما.الحدود اى شرط قطعية الداللة  –
ثوب مره ومن أصاب التأويل، وفى تأويلها اختلف المسلمون ويختلفون دون اثم، فمن أخطاء فهو م

المفاضلة بين  إلىوقد يرجع االختالف على معنيين ، وقد يرجع االختالف . ،فهو مثوب مرتين
 اآليةاألسباب المعروفة فى فقه القران ومثال ذلك  أخر إلىالمعنى الحقيقي والمعنى المجازى 

ر�4ن ا� ور��4K و�)46ن �� :" � ��Oاء ا��N �دا ان �>C'4ا  ا:رضا�(� �M<% 4ا او!'-�او 

 A2�5��4ا ��  وأرA2'Nا��ل"  ا:رض�� VZف او H  البعض تفيد التوزيع، فمن قتل واخذ المال قتل
وقال البعض تفيد . وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال صلب، ومن اخذ المال ولم يقتل ينفى 



 35 

يات المتشابهة ظنية الداللة واآل.التخيير فالحاكم المسلم مخير فى تطبيق العقوبة التى يراها مناسبة 
فيها وبالتالى يخضع  النسبيزمانا ومكانا ) المحدود (مصدر للقواعد الفرعية اى ذات التفسير  فهي

   .للتطور والتغير فيهما
  فى السنة : ثانيا 
ظنية الورود وذلك من  وأحاديثاحاديث يقينية الورود  إلىتنقسم السنة  :من حيث الورود:أوال

  .عدالة الراوى / ب.الراوي ومشاركة غيره  إفراد/ احيث 
  الراوى او مشاركة غيره  إفرادمن حيث / ا

  : إلىتنقسم السنة من حيث أفراد الراوي او مشاركة غيره 
وهى التى رواه جماعة عن جماعة مثلهم يستحيل فى كل طبقة تواطئهم على الكذب :المتواترة

  : على الرسول  وهى نوعان 
، وهو أمر صعب لذا قال العلماء ما  ألفاظهعلى كل لفظ من  الرواةاتفق  ما: التواتر اللفظي 

  ".مقعده من النار  فيتنبأمن كذب على معتمدا " الرواة على المعنى مثل قوله   ألفاظاتفقت 
فيه ولكنها تتفق على قدر مشترك ويصح ان تروى  الرواة ألفاظما اختلفت :التواتر المعنوي 

  " .انما االعمال بالنيات" حد التوتاتر كقوله  الرواةحتى تبلغ بطريقه اآلحاد  ألفاظه
السنة القولية فيرى بعض العلماء ان  أماوالتواتر ثابت للسنة الفعلية فى اداء فروض العبادات 

التواتر غير موجود فى األحاديث المروية ويرى اخرون انه موجود ولكن يضعون له ثالثه 
  :شروط 

   .جميعا ان تخرجه كتب الحديث/ 1
   .تتعدد طرق اخراجه كى ال يكون بعضه مكررا أن/ 2
   .وأخرهايثبت التعدد فى كل طرق اإلخراج فى اول الرواية ووسطها  أن/ 3

  وهى ما رواه عن الرسول  عدد ال يبلغ حد التواتر:اآلحـــاد 

( المطلق الحدود التى تمثل األصول او  –واالحاديث المتوترة يتحقق فيها اول شروط القواعد 
اى ذات  الفرعيةمصدر القواعد  هيظنية الورود بالتالى  فهي اآلحاداما أحاديث ) يقينية الورود 

ذلك عند الصحابة  وأدلة. زمانا ومكانا والخاضع بالتالى للتطور والتغير فيهما ) المحدود(التفسير 
ستوثق باآلحاد اذا كان ابوبكر ال يقبل اال ما شهد اثنان بصحته ، وعائشة كانت ال ت) رض( 

وعند األئمة كان ابو حنيفه ال يقبل اآلحاد اال اذا رواه جماعة .علمت بمعارضته بما هو قوى منه 
. ما دام رجاله ثقات  اآلحادعن جماعة او اتفق عليه فقهاء االمصار ،وكان مالك يقبل المرسل فى 

عن ابن حنبل اذا روينا عن رسول وينقل  اآلحادفكان القياس عنده ياتى بعد خبر  الشافعياما عند 
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فى فضائل األعمال وما ال   النبيروينا عن  وإذا.  األسانيداهللا فى الحالل والحرم تسددنا فى 
  .)1( األسانيديضع حكما وال يرفعه تساهلنا فى 

  .على االجتهاد  اآلحادورغم وضع ابن حنبل لهذه القاعدة ال انه كان يقدم 
 وأخرىاحاديث صحيحة  إلىمن حيث عدالة الراوى  ألسنهتنقسم :من حيث عدالة الراوى /  ب

  ضعيفة 
وال ) ص(الرسول  إلىهو ما اتصل سنده بنقل ضابط  عدل عن مثله حتى ينتهى  :الصحيح 

   )2(يكون شاذا وال معلال بعله مانعة 
وهو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح وال صفات الحسن ، وقد سموه باعتبار الضعف :الضعيف 

  .المرسل والمنطقع والمعضل : ى المتن والسند وهو انواع منها ف
  ) المطلق( األصولوالحديث الصحيح يقيم الورود وبالتالى يصلح كمصدر للقواعد الحدود اى 

الورود بالتالى ال يصلح اال للقواعد الفروع اى ذات التفسير  ظنيالحديث الضعيف فهو  أما
  .هما في النسبيالمحدود بالزمان والمكان 

  :قسمين إلىكما تنقسم السنة من حيث الداللة :الداللةمن حيث  :ثانيا
خمسة من االبل  في" ) ص(الرسول اال معنى واحد نحو قول ألفاظهاما يفيد :قطعية الداللة  -1

  "شاه 
ال نكاح اال " من معنى واحد نحو قوله  أكثراى ما اشتملت على لفظ يحتمل : ظنية الداللة -2

منصبا على  النفيبمعنى الكمال فيكون الزواج هنا ناقص الكمال قد يكون  فيالنيحتمل "  بولي
الحدود  –التى تصلح كمصدر للقواعد  هيالصحة فيكون الزواج باطل واالحاديث القطعية الداللة 

عن قيود الزمان والمكان غير الخاضعة للتطور والتغير وال ) المطلق ( تمثل  التي األصولاو 
مصدر للقواعد الفروع اى ذات التفسير  فهيظنية الداللة  األحاديثاما . اد يجوز فيها االجته

  زمانا ومكانا التطور المتغير فيهما ) المحدود (
  ): المصادر التبعية ( للفروع المحدودة  المطلقة األصولطرق تحديد 

 وعرف واصطحاب وسد وإجماعالفقه المصادر التبعية من قياس  أصولاما ما اسماه علماء 
حدود  متمثل ال ألنها االجتهاديةوالمقصود بها هنا الفروع  .الفروع –مصدر للقواعد  فهي.رائع ذال

اجتهاد المصادر هو  اذ ان كل ماجاء من هذه. بالزمان والمكان المتطور المتغير فيهما فى ذاته 
                                      

 .65ص.ومكانتها في التشريع االسالمى مصطفى السباعي، السنة 1

 
  .1933،78محمد الخضري، أصول الفقه، طبعه ثانيه، مصر ، 2
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إلى ينسب  اجتهاد، وكل اجتهادية فهيوكل ما جاء من قواعد بناء عليه . انسانى ال تشريع الهي
عليه، فال يحتج به علي  حجة اإلسالم، بل  اإلسالموضعه، ال يحتج به على  فياجتهد  نم

  .قبلوه وفى حدود ما يقبلون منه، فال يكرهون عليه اذ يصبح حينها غير مشروع  إذا المسلمين إال

  . للمحدود الفروع )  األصول( تحديد المطلق  وأساليبطرق  أنهاه المصادر :اإلجمـــاع
  :اإلجمـــاع 

فى عصر معين على حكم معين اى قاعدة  اإلسالمية األمةاتفاق كل المجتهدين فى ( هو  :تعريفه 
كاتفاق المصرين  إجماعاال يعد  اإلسالمية األمة مجتهداوبالتالى فان اتفاق بعض ) سلوك معينه 

  .عند الشيعة  او اتفاق اهل البيت) ابوبكر وعمر (واتفاق الشيخين ) الكوفه والبصرة (
  :قسمين  إلىمن حيث المضمون  اإلجماعيمكن تقسيم  :اإلجماعتحقق 
اى اتفاق المجتهدين فى عصر معين على قواعد السلوك التى :  األصول_على القواعد  إجماع

  وهو ما يمكن تحققه فى كل العصور ) الحدود (مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الداللة 
اى اتفاق المجتهدين فى عصر معين على القواعد الفروع التى :  الفروع_ واعد على الق إجماع

)  الوضعيةالفروع (او االجتهاد ) الفروع االلهيه (  والداللةمصدرها النصوص الظنية الورود 
وهو مستحيل التحقق فى كل العصور الن الناس اليستوون فى علمهم بالمشاكل وال يستوون فى 

 يستوون فى معرفة اساليب العمل الالزمة لتنفيذها فى الواقع، والن هذه معرفة حلولها ، وال
  القواعد الفروع محدودة بالزمان والمكان نسبية فيهما وبالتالى خاضعة للتطور والتغير فيهما

مستحيل التحقق على الوجه  األخيرمن النوع  اإلجماعكان  وإذا:  على معنى اتفاق الكثرة اإلجماع
مفهوم الشورى اى تنفيذ  إلىهو اتفاق الكثرة استنادا  أخرمكن التحقق على وجه السابق فانه م

بالحق فى الدفاع عن رأيها  األقليةالذى تراه االغلبيه انه الراى الصحيح من احتفاظ  الرؤى
االغلبيه هو الصحيح ولكن للحفاظ على وحدة المجتمع التى  رأىصحته ال الن  إثباتومحاولة 

مسالك  اقويان اتفاق الكثرة  الغزالي رأىلذا . . واحد للمشكلة المعينة ) حل ( رأىيقتضى تنفيذ 
  ) 1(الترجيح فى مسألة اذا ما بويع خليفتان

  وكل ما  اجتهاد انسانى ال تشريع الهي ) كسائر المصادر التبعية (  اإلجماع : اإلجماع إلزامية
 فوضعه ال يحتج به سب إلى من اجتهدفهي اجتهادية، وكل اجتهاد ينجاء من قواعد بناءا عليه 

حجة عليه فال يحتج به على المسلمين اال اذا قبلوه وفى حدود ما يقبلوه وفى حدود ما  اإلسالمعلى 
 األصول –القواعد  اإلجماعكان مضمون  فإذا.عليه يصبح غير مشروع  ايقبلون، فان فان اكرهو

. ا اتفاق على ما يجوز االتفاق على مخالفته اذ هو هن اإلجماعهذه القواعد ال  اإللزامفان مصدر 
                                      

 .41، ص1933محمد الخضري، أصول الفقه، مصر  1
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فى هذه القواعد اذا يجوز االجتهاد فيها  إلزامالفروع فانه ليس هناك  –كان مضمون القواعد  وإذا
قبله المسلمون وفى حدود ما  إال إذا)  اإلجماع(عليها  أنبنى على ما إلزامليس هناك  وباألحرى

بعدهم اذا تغيرت الظروف ان  يأتياو لمن  أنفسهمجتهدين يجوز للم(يقول الشيخ شلتوت  . يقبلون 
  .)1()يعيدوا النظر

) ابوبكر وعمر (الصحابة فى عصر الشخصين  إجماعمن تحقق  األصولما نقله علماء  أما
 اإلجماعاى  –انه ال طريق لنا لمعرفته  واإلنصاف الرازيواستحالته فى العصور التى تليه كقول 

فى كل (  األصولعلى القواعد  اإلجماعتحقق  إمكانيةفيدل على  )2(اال فى زمان الصحابة –
على القواعد الفروع اال بمعنى اتفاق  اإلجماعواستحالة تحقق ) العصور ال ذلك العصر فقط 

  . الكثرة
  :القيــــــاس

  :اركانـــه 
  مثال شرب الخمر ) المطلق ( األصل – القاعدةالسلوك التى تحدده  : األصل
  ) مثال تحريم شرب الخمر ( فيها  اإللزاماو طبيعة  األصل –مضمون القاعدة :  األصلحكم 
  .مثال تناول المخدرات  أصلالسلوك الذى لم تحدده اى قاعدة :   الفرع

  )تحريم تناول المخدر (  األصلنفس حكم :  حكم الفرع 
تتوافر فى السلوك  تيوال األصلالتىتحققها القاعدة ) حل المشكلة ( المصلحة :  العلة المشتركة

  ) .والفرع  األصل(  أصل قاعدةلم تحدده اى  والذي األصلالذى حددته القاعدة 
  :مقارنه بين القياس االصولى والقياس االرسطى 

صغرى ( اختالف بين القياس االرسطى القائم على االنتقال من مقدمتين  وأوجهشبه  أوجههناك 
  : التاليوالنتيجة موضوع ومحمول على الشكل نتيجة ولكل من المقدمتين  إلى) وكبرى 

  كل أ هو ب 
  كل ب هو ج 
  كل أ هو ج 

موضوعه المقدمة الكبرى والفرع هو محمول الصغرى والعلة  األصلحيث يمكن اعتبار 
العقل كجوهر قائم  إلىنظر  أرسطواالختالف ان  أوجهاما ) . ب( األوسطالحد  هيالمشتركة 

)  محدودة( ،اما التصور االسالمى فقائم على ان العقل فاعليه  لوحيوابذاته ومستقل عن الحواس 

                                      
 66محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة،ص 1

 .محمد الخضري، مرجع سابق، نفس المكان 2
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فى  األصللذا كان مصدر  في إدراكه لعالم الشهادة والحواسفي إدراكه لعالم الغيب   بالوحي
  . المشتركة الواقع المحسوس  العلةومصدر  الوحيالقياس االصولى 

  :المرسلةالمصالح 

واصطالحا الحل الصحيح لمشكله )  إنسانما فيه صالح ( المصلحة لغة اشتقاق من الصالح اى 
  - :قسمين  إلى) المصالح ( غير انه يمكن تقسيم هذه الحلول الصحيحة (  اإلنسانمعينة يواجهها 

عن قيود الزمان والمكان غير  المطلقةفهناك الحلول الصحيحة للمشاكل :  المقيدةالمصالح 
 إمكانية) زمانا ومكانا ( ال تتوافر للعقل االنسانى المحدود  والتيالخاضعة للتطور او التغير فيهما 

الورود قطعية  اليقينيةمقيده به، اذ مصدرها النصوص  فهي الوحيتولى بيانها  والتي، إدراكها
 اإلسالمالفقه بان شرائع  أصولالداللة التى ال يجوز فيها االجتهاد، وهى التى عبر عنها علماء 

ك  اD " قال تعالى . قق مصالح الناس فى كل زمان ومكان الملزمة قائمة على ما يح�'Kار و�

 ����6'� .��56ل "  وقال تعالى"ر	� ��
�نان ا� (	lء ذى  واC�ء  ا�B��"واk �و���J �2 ا�

 �X��الى اهللا انفعهم  فأحبهمالخلق كلهم عيال اهللا " وقال " ال ضرر وال ضرار " وقال ص  "وا�
  ).المعجم  - رانىالطب" (لعياله 

وهناك الحلول الصحيحه للمشاكل المحدودة بالزمان والمكان، النسبية فيهما :  المصالح المرسلة
مرسله  فهي، إدراكها إمكانيةيتوافر للعقل االنسانى  والتي،الخاضعة بالتالى للتطور والتغير فيهما، 

الوجه الذى يتفق مع واقعهم  يضعونها على ألصحابها اإلسالم، فقد تركها بالوحياى غير مقيده 
ب :"قال تعالى  . اإلسالم،على هدى ما جاء ملزما من شرائع C0 آN0 اX�"  أحكاماى لكل زمان 
ب D ر�n ��� ه5ى �'�C>�� " : قواعد تضبط السلوك فيه وقال تعالى CXاى ان ما جاء فى  "ذ�& ا�

يحتاجون الى وضعها ولو لم ترد فيه  القواعد التى أفضلالقران من قواعد ملزمه تهدى الناس الى 
لذا اعتبر مالك المصلحة )  المشكلةالعمل الالزم لتنفيذ حل  أسلوبهذه القواعد تحدد .( نصا 

مصدرا مستقال دلت عليه النصوص ، وروى عنه االستحسان تسعة اعشار العلم واعتبار ابن 
  .حنبل المصالح اصال 

  :العــــرف 
صال الحتمى بين الناس فى المجتمع، صاغها المجتمع انماط من نشأ العرف كحل لمشكلة االت

الى قواعد دراجة  اباضطراده،وانقلبت خالل  متجددةالسلوك ،واطراد تطبيقها حلوال لمشاكل 
اى  للتبعيةمن هنا كان اعتبار العرف من المصادر . الناس فى عالقاتهم دون جهد يذكر  يلتزم

للتطور خالل الزمان والتغير فى المكان واستدل بعض الفروع التى تخضع  –مصدر للقواعد 
واستدل معظم الفقهاء بما رواه ) 199: األعراف( "��6�ف  وأ��OZ ا�6�4 " الفقهاء بقوله تعالى 
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واقام فقهاء ) رواة الترمزى وابو داوؤد " ( المسلمون حسن فهو عند اهللا حسن رآهما "بن مسعود 
  )1(دام ال يصادم نصا  المذهب الحنفى كبير وزن للعرف ما

 :��ل ا������

ــحابي      ــول الصــــ ــة قــــ ــى حجيــــ ــاء فــــ  :أراء العلمــــ

 ]له حكم الرفع فاالستدالل واالحتجـاج   في األمور التي ال مجال فيها لالجتهاد قول الصحابي/ ا 
 ،كشـف األسـرار عـن أصـول فخـر اإلسـالم      البخاري  عالء الدين عبد العزير بن أحمد(

ــزدوي،ج ــي 1997، 3،ط3/410البــــــ ــاب العربــــــ  .)،دار الكتــــــ

 وهو حجة ،قبيل اإلجماع السكوتي مخالف فهو يعد من ولم يعرف له ،قول الصحابي إذا انتشر/ ب
 

بة فان انتشرت ولم تنكر فى زمانهم فهي حجـة عنـد   فصل وأما أقوال الصحا( تيمية يقول ابن 
 )20/14مجمــــــوع الفتــــــاوى،ج () العلمــــــاء  جمــــــاهير

أقوالهم حسب الـدليل   قول الصحابي إذا خالف صحابيا آخر وجب على المجتهد أن يأخذ من/ ج
وان تنازعوا رد ما تنازعوا فيـه  ( قال ابن تيمية.  ،وعندئذ يكون األخذ بالدليل ال بقول الصحابي

مجمـوع  )(والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم لـه باتفـاق العلمـاء    الى اهللا
ــاوى،ج  )20/14الفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يخالفه صحابي آخر، أو لم يشتهر بين الصحابة، أو لم يعلم اشتهاره مـن   قول الصحابي إذا/ د
 :مجال جتهاد فيهالالهذا القول في مسائل  عدمه، وكان

بهذا أبو حنيفة وكثير مـن أصـحابه ،    القياس وقال حجة شرعية مقدمة على أنه .1
مذهب الشافعي في القـديم والجديد،ومـذهب    وهو قول مالك وكثير من أتباعه أيضا،وهو

إجمـال اإلصـابة فـي أقـوال      (الحـديث  أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجمهور أهل
  ) .5/548الموقعين،ج عالما،و36الصحابة،ص

ونسبه ابن القـيم إلـى   . وهو قول الجمهور :كانيقال الشو. ليس بحجة مطلقا هأن .2
 وهو روايـة عـن  .المتأخرين من الحنفية والمالكية والحنابلة وكثير من المتكلمين بعض

د ارشا( الخطاب من الحنابلة  وهو قول أبو أحمد،ونسبه أصحاب الشافعي إليه في الجديد
   ).3/331ج التمهيد ،5/555ج، إعالم الموقعين  2/995الفحول ج

وابـو زيـد    بالقياس وهو قول الكرخي من الحنفية انه حجة إذا كان مما ال يدرك .3
  .ونقله العالئي عن البزدوي وابن الساعاتي

                                      
 104محمد الخضري، أصول الفقه،ص 1
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العالئي نسبه إلى القاضي أبو حازم .أن الحجة في قول الخلفاء األربعة الراشدين .4
  . )51ص ،إجمال اإلصابة (من الحنفية وإلى اإلمام أحمد 

العالئي عن جماعة  فقط نقله بكر وعمر رضي اهللا عنهما أن الحجة في قول أبي .5
 .)المرجع السابق( من المصنفين

 البعض، يرى . على قول صحابي آخر أنه حجة إذا انضم إليه القياس،فيقدم حينئذ .6
 .)2/881أصول الفقه ،وهبةالزحيلي،ج( في الجديد انه ظاهر مذهب الشافعي

عدد أراء العلماء فى حجية قول الصحابي تعـدد   ان مرجع ت العرض السابق نرىاستنادا الى 
 :الزوايا التى نظر من خاللها العلماء الى قـول الصـحابي وحجيتـه، مـن هـذه الزوايـا      

له ف) األمور التي ال مجال فيها لالجتهاد من (اصالاذا كان   : موضوع قول الصحابيطبيعة 
فـالراى   )مجال ل لالجتهاد فيهافي مسائ( افرعواذا كان  ، حكم الرفع فاالستدالل واالحتجاج

 . الغالب انه حجه مع اختالف العلماء فى طبيعة الحجية فيه

، إجماع سكوتي فهو مخالف لم يعرف لهاذا  :  لقول صحابي أخر مخالفته مدى  •
  .أقوالهم حسب الدليل يأخذ من إذا خالف صحابيا و
 كان مما ال يدرك حجة إذا ،حجة مقدمة على القياس :فيه ) الحجية(طبيعة اإللزام •

  ...حجة إذا انضم إليه القياس ،بالقياس
النص هو مصدرااللزام ال ) : قول الصحابي فى ذاته او النص(مصدر اإللزام فيه •

فإن اهللا سبحانه لم يبعث إلـى   ..."بقوله  الشوكاني قول الصحابي فى ذاته،عبر عن ذلك
ا إال رسول واحد، وكتاب واحـد  لن هذه األمة إال نبيها محمدا صلى اهللا عليه وسلم وليس

فرق بين الصحابة، و بين من بعـدهم   ،وجميع األمة مأمور باتياع كتابة، وسنة نبيه، وال
فمن قـال إنهـا تقـوم    . الكتاب والسنة في ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع

، فقد قال في وسنة رسوله، وما يرجع إليهما الحجة في دين اهللا عز وجل بغير كتاب اهللا،
إرشاد الفحول ( الشريعة اإلسالمية شرعا لم يأمر اهللا به دين اهللا بما ال يثبت وأثبت في هذه

 ).998-2/997ج

قول أبي بكـر   ،قول الخلفاء األربعة الراشدين: من من الصحابه يعد قوله حجه  •
  ...وعمر رضي اهللا عنهما
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 ا718!

لعلوم االسالميه، مع اختيار علوم أصول لدراسة امنهجي  مدخلوله لبناء هذه الدراسة هي محا 
كنماذج ، استنادا إلي مفهوم االستخالف كفلسفة إسالمية  الدين وأصول التفسير وأصول الفقه

  . وكمنهج ونظريه للمعرفة
هية القضاء والقدر، الصفات اإلل(بعض قضايا علم أصول الدين  في الفصل األول الدراسة تتناول

طبقـا لمـنهج   ...)مسألة التعليل ألفعال اهللا تعالى( ،عالقة الذات بالصفات ، طبيعة الفعل االلهى 
  .المعرفة اإلسالمي السابق الذكر

علم  أصول التفسير  تطبيقات هذا المنهج اإلسالمي على الدراسة فيه تتتناولأما الفصل الثاني ف
الحلول الصحيحة للمشاكل التي (إلي مصالحهم لتخلص إلي أن غاية النص القرآني هداية الناس 

وضعا (النص القرانى يجمع بين كونه مطلق وان . في كل زمان و مكان ) يطرحها واقعهم



 43 

عن قيود الزمان والمكان غير خاضع للتطور أو التغير فيهما، ومراعاته التطور خالل )وغاية

هو ما أسماه المفسرين  آيات  قسم األولال :الزمان و التغير في المكان ،وذلك  بانقسامه إلى قسمين
األصول أو اآليات المحكمات أو أم الكتاب ، والقسم الثاني هو ما أطلقوا عليه اسم آيات الفروع  
أو اآليات المتشابهات القسم األول يمثل المطلق والقسم الثاني يمثل المحدود ، وهذا التقسيم ينصب 

  .لهيعلى الداللة ال الوضع الن كالهما وضع ا
  :حيث  يمكن تقسيم النص القرانى 

ال تحتمـل   ذات دالله واحدهينقسم النص القرآني هنا إلي آيات  :وحده الداللة أو تعددهامن حيث 
مازالوا في تأويلها اختلف المسلمون و،ومل التأويلتتح ذات دالالت متعددة ،وبالتاليوآيات .التأويل

  .ت المحكمة والثانية هي اآليات المتشابهةفاآليات األولى هي اآليا .يختلفون دون إثم

ذات دالله قائمه بذاتها وآيات ينقسم النص القرآني هنا إلي آيات :من حيث الغايات والوسائل: ثانياً
يمكن اعتبارها غايات تتحقق من خاللها هداية الناس في كـل   ات األولىيفاآل ،ذات دالله قائمه 

ولما كانت الغايات تحـدد  ،ايات السابقة غاعتبارها وسائل لليمكن ،أما اآليات الثانية فزمان ومكان
فإن النوع األول من اآليات يحدد النوع الثاني بحيـث ال  ) الوسائل(أسلوب العمل الالزم لتحقيقها 

  .يمكن تفسير األخيرة إال استناداً إلي األولى

علم أصول الفقه فتبدأ  يفالدراسة تطبيقات هذا المنهج اإلسالمي  ت فيهتتناولأما الفصل الثالث ف
التي مصدرها ) العامة ، المجردة، الملزمة(بمعنى قواعد السلوك ) أصول الفقه ( بالتميز بين 

عن قيود الزمان والمكان، اى التي ال ) المطلقة ( النصوص اليقينية الورود، القطعية الداللة 
التجديد، وبين العلم بهذه األصول  تخضع للتطور والتغير فيهما ،وبالتالي ال يجوز فيها االجتهاد أو

بالزمان والمكان النسبية فيهما، والتي ) المحدودة (بمعنى المعرفة اإلنسانية ) علم أصول الفقه ( 
لما كانت المعرفة وانه  .بالتالي تخضع للتطور والتغيير فيهما وبالتالي يجوز االجتهاد فيها

فقد تعددت االجتهادات في علم أصول ) المعرفة  مناهج( اإلنسانية تتعدد بتعدد أساليبها وطرقها 
بناء على  تطبيق منهج المعرفة اإلسالمي فان علم انه  و. الفقه بتعدد المناهج المستخدمة فيه

وهو هنا قواعد السلوك العامة ، المجردة ،الملزمة ، ( كيفية تحديد المطلق  فيأصول الفقه يبحث 
وهو هنا أساليب العمل ( للمحدود ) لقطعية الداللة التي مصدرها النصوص اليقينية الورود ا

) . العمل ( فهو يركز على ثالث خطوات المنهج ) الالزمة لحل المشاكل التي يواجهها اإلنسان 
ومعرفة طرق وأساليب تحديد المطلق .أما المنهج االصولى فيبحث في أساليب وطرق هذا التحديد 

التي تمثل ) األصول (ما اسماه علماء أصول الفقه للمحدود يقتضى معرفة مناط التمييز بين 
تعريفه ( وهو ما يقتضى البحث في فلسفة القانون ) المحدود ( التي تمثل ) الفروع (المطلق و
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حيث نجد ال يمكن أن يوجد فرد بدون مجتمع ، وال يمكن أن يوجد مجتمع بدون ..) نشأته وظيفته 
أمروه ( ، الملزمة ) تخاطب الكافة ( ك العامة نظام ، والنظام هو مجموعة من قواعد السلو

تقوم على حراستها ) المجردة ال تنصب على واقعة معينة زمانا ومكانا وأشخاصا ) وناهيه 
وال يمكن وجود نظام بدون مجموعة من القواعد لها ذات . سلطه ) ولو باإلكراه ( وضمان نفاذها 

تتميز عن غيرها من القواعد انه ال يباح إنما )  ملزمة  –مجردة  –عامة ( خصائص األخرى 
مخالفتها ، وعلة ذلك أنها الحل للتناقض بين وحدة المجتمع التي تتطلب وحده النظام ، وتعدد 

ويكون نظام الدولة .الناس فيه الذي يتطلب اختيار النظام الذي يرتضونه اى يتطلب تعدد النظم 
باإلضافة إلى أن (القواعد والتي يشترط فيها  إسالميا إذا تضمنت قواعد النظام العامة فيه تلك

يترتب على ما سبق أن مناط و.أن تكون يقينية الورود قطعية الداللة) تكون عامة مجردة ملزمة 
التميز بين قواعد النظام العام اإلسالمي والتي أطلق األصوليون عليها اسم األصول والتي تمثل 

ع للتطور أو التغير والذي بالتالي ال يجوز فيها المطلق عن قيود الزمان والمكان غير الخاض
وقواعد النظام اإلسالمي األخرى التي اسماها األصوليون الفروع والتي تمثل المحدود . االجتهاد 

بالزمان والمكان النسبي فيهما والخاضع للتطور والتغير والذي بالتالي يجوز فيها االجتهاد ،إن 
( قطعية الداللة ) ص(من عند اهللا تعالى أو الرسول ( ورود األولى مصدرها النصوص اليقينية ال

والتي تمثل الفروع (بينما الثانية مصدرها النصوص الظنية الورود والداللة ) ال تحتمل التأويل
( أو االجتهاد ) االلهيه اى المحدود بالزمان والمكان من حيث التفسير والفهم ال المحدود في ذاته 

  ).جتهادية أو اإلنسانية اى المحدود زمانا ومكانا في ذاته والتي تمثل الفروع اال
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