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 متهيد
 أهل التأويل يف التفسري آلايت األمساء احلسىن منهج

 
  اجلماعي، اليمنآدم 

 
األمساء  وإدراجيف القرآن،  يرتبط التأويل يف اتريخ الفكر اإلسالمي ابخلالف حول احملكم واملتشابه

ويل يف أمساء هللا احلسىن حصل اختالف أهل التأو ضمن املتشابه الذي يفتقر للتأويل. الصفات اإلهلية و 
 إهلية، وقرروا التأويل شرطاا أهل اإلثبات، وأثبتوا هلل أمساءه احلسىن كأعالم جامدة ال تتضمن صفااتا  مع

ضيحه يف الفروع ، وهو ما ميكن تو ظهور مدارس فكرية شىت عنأسفر هذا اخلالف  دلتفسريها. وق
 اآلتية:

 
 الفرع األول: مفهوم التأويل العقدي:
يل العقدي، ملا فيه من د بن إبراهيم الوزير حول مفهوم التأو حيسن هنا إيراد كالم العالمة حمم
 اإلجياز والبيان، وإحاطته للغرض.

  .(1)((وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهرهقال ابن الوزير: ))
 مث يشرح أنواع وقوع التأويل على اآليت:

 ذات هللا وصفاتهعرفة م؛ ألنه يطلب األول: أتويل العامي على سبيل االستقالل بنفسه، فهو حرام
 .مبا ال ميكن ذلك

 .وذلك حرام الثاين: أن يكون ذلك من العامل مع العامي، وهو أيضا ممنوع
 و من ثالثة أوجه:الثالث: أتويل العامل مع نفسه يف سر قلبه بينه وبني ربه، وذلك ال خيل

 .اا غالبا  ظنا ا فيه، أو مظنونا ا به، أو مشكوكا إما أن يكون مقطوعا 
  .غري موجود وذلك .هقبل هللا تعاىل، أو من رسول به معدوم؛ ألن معرفته منفاملقطوع 

                                 
(، 350ـ  349 /3العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، الوزير اليمااين، حتقيق: شعيب األرنؤوط: ) (1)

 م.1994 -هـ 1415مؤسسة الرسالة، بريوت، ط/ الثالثة، 
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ابحتمال معارضة  د رسولها فيه، فليجتنبه، وال حيكمن على مراد هللا تعاىل، ومراوإن كان مشكوكا 
 مثله من غري ترجيح، بل الواجب على الشاك التوقف.

، مع نفسه مبوجب ظنه وال ينبغي أن حيكم ال يدع نفسه تطمئن إليه، فعليه أن وإن كان مظنونا 
 وال جيوز التحدث به مع اخللق؛ ألنه قادر على تركه.

مذهب السلف وإليه ذهب احلنابلة وكثري من احملققني عدم اخلوض وحنو هذا االحرتاز كان ))
والظن خيطئ ويصيب فيكون من ابب القول على هللا  .ا يف مسائل األمساء والصفات فإنه ظنخصوصا 

والسؤال  :وهلذا قالوا ،وميتنعون من التعيني خشية اإلحلاد يف األمساء والصفات .وهو حمظور ،ال علمب
وحيث عملوا  ،التصرف يف أمسائه تعاىل وصفاته ابلظنون فإنه مل يعهد من الصحابة ؛عنه بدعة

 . (1)((ابلظنون فإمنا عملوا هبا يف تفاصيل األحكام الشرعية ال يف املعتقدات اإلميانية
لفظه، وإمنا تبيني مراد  وأما أهل التأويل فريون أهنم ال يقصدون ابلتأويل طلب مراد املتكلم من
 عناه ابالجتهاد يف التأويل.      املتكلم بوجٍه حمتمل وممكن عقالا؛ ألن احلق املراد يف نفس األمر معقول م

  .(2)((ىل ما يتوجه إليهتوجيه الكالم إ: ))التأويل بقوله أبو منصور املاتريديوقد عرف 
 

 الفرع الثاين: أسباب التأويل العقدي:
حث على إيضاح حيرص البا هو املقصود ابحلديث عنه يف هذا املبحث، وسوف العقدي لتأويلا
، وكيف أهنا وصفاته أمساء هللا يفاملذاهب الكالمية اليت اعتمدت هذا التأويل  م طوائفأتويل أه

يها مجيع تلك فشرتك تها من خالل أصلني يناوالصفات العلى عن معأخرجت تلك األمساء احلسىن 
 الفرق واملذاهب على ما سنبينه فيما أييت:

 . التنزيه للذات اإلهلية عن مماثلة املخلوقمقصد األصل األول: 
لتأويل  ه مدخالا و يف ابب األمساء والصفات، وجعل أهل التأويلي اعتمد عليه ذال هذا هو األصل

                                 
(، مؤسسة 55أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات، مرعي بن يوسف احلنبلي، حتقيق: شعيب األرنؤوط: )ص  (1)

 هـ.  1406الرسالة، بريوت، ط/ األوىل، 
 دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان (349 /1أتويالت أهل السنة، أبو منصور املاتريدي، حتقيق: جمدي ابسلوم: ) (2)

 م. 2005 -هـ 1426ط/ األوىل، 
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  .، واالحنراف هبا إىل معان أخرى وصفات خمتلفة عن مراد هللاالظاهر عننصوص الكتاب والسنة 
ونزهت هللا عن الســـوء  .: التربئة، وهو مبعىن(1)والتنزيه عبارة عن تبعيد الرب عن أوصـــاف البشـــر

  .(2)برأته منه، ونزهُت عرضي برأته من العيب
، والتســــبيح التنزيه وســــبحان هللا (3)، إذا نزههيقال: ســــبحه تســــبيحاا  ،ومن معاين التنزيه التســــبيح

  .(4)معناه تنزيه هللا تعاىل عن كل ما ال ينبغي له أن يوصف
عيب ســواء يف ذاته أو و وهبذا يتضــح أن معىن التنزيه: هو تربئة هللا ســبحانه وتعاىل عن كل نق  

 أمسائه وصفاته.
 . خروًجا من التشبيه عن ظاهرها الصفات صرفاألصل الثاين: 
 .(5)وال يعين به شيئاا  ءبشيأنه ال جيوز أن يتكلم هللا تعاىل يرى أهل التأويل 
  .(6)يوجب أتويل الصفات حذراا من اللبس ووقوع الشبهات يف الدين واإلمام اجلويين

 ناملسلم أأما املتأخرون من األشاعرة فصاروا إىل أن كل ن  فيه إثبات صفة ال يثبتوهنا، فعلى 
 .(7)علم املعىن مث بعد ذلك إما أن يؤول وإما أن يفوض إىل هللا ،يعتقد عدم ثبوهتا أوالا 
بيه املتوهَّم يعارض اإلثبات علم ابلعقل، وملا كان التشـــــــــــــأن مراد هللا هبذا الكالم يُ اجلميع يقررون 

قول احملتمل خروجاا من للصــــــــــفات، رأوا أنه يعارض ظاهرها فقرروا التأويل من ابب دفع املعارض ابملع
 التشبيه. 

نفي املعارض العقلي يف االســــتدالل  طاب هللا ل هيف شــــرح أحد مفســــري األشــــاعرة يقول الرازي

                                 
هـ، 1403( دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ األوىل 93 /1( التعريفات، اجلرجاين، حتقيق: مجاعة من العلماء: )1)

 م. 1983
هـ، 1410(. عامل الكتب، القاهرة، ط/ األوىل، 209/  1( التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين املناوي: )2)

 م. 1990
 (447 /6العروس من جواهر القاموس، مادة )سبح(، )( اتج 3)
 (470 /2( لسان العرب، مادة )سبح(، )4)
 م. 1997 -هـ 1418(، مؤسسة الرسالة، ط/ الثالثة، 385 /1ينظر: احملصول للرازي، حتقيق: طه جابر العلواين: ) (5)
 . 60اإلرشاد إىل قواطع األدلة: ص  (6)
 . 154-153. وشرح جوهرة التوحيد: ص 221ص  ينظر: أساس التقديس، للرازي: (7)
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 .قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشــــــــــــعر به ظاهر النقل فالقول هبما حمالفإنه لو : ))ورســــــــــــوله
والقول  ،والقول ابرتفاعهما حمال الســـــــــــتحالة عدم النفي واالثبات ،الســـــــــــتحالة وقوع النفي واالثبات

ومىت  ،برتجيح النقل على العقل حمال ألن العقل أصــــل النقل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا أصــــل النقل
فعلمنا  .فتصـــــحيح النقل بتكذيب العقل يســـــتلزم تكذيب النقل .النقل فقد كذبنا النقل كذبنا أصـــــل

 .(1)أنه ال بد من ترجيح دليل العقل
  .تعظيم أو تنزيه على احلقيقة ليس فيه مدح هلل تعاىل، وال يتعلق فيه العقلي التأويل املنهج يف وهذا

مساء احلسىن األ إبثباتمجاع أهل االسالم على مدحه تعاىل الصحيح ما نقله ابن الوزير أبن: ))إ
  .(2)((ال بنفيها

                                 
  (406 /1احملصول للرازي: ) (1)
  م.1987(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ الثانية، 180إيثار احلق على اخللق، الوزير اليماين: )ص:  (2)
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 التأويل العقدي: ذاهبالفرع الثالث: أشهر م
ابهلل تعاىل، وعندما ))يتحدث القرآن عن يد هللا، أو  اا للقرآن الكرمي، ومعرف اا مبين كان النيب

إىل تشبيه أو جتسيم.. بل كان يدرك  عينه، أو استوائه على العرش أو عن قبضته؛ مل يقصد الرسول
 . (1)ما يف هذه اآلية من معىن رائع حيمل يف روعته قوة الثقة ابخلالق((

ي حول بعض القضااي،  علم الكالم صار له أتثري يف اجلدل العقدلكن ملا دخل على املسلمني
  وتعددت مناهج التأويل على إثرها، واشتهرت حوله مذاهب، ومنها:

 املعتزلة: مذهبأواًل: 
ن للقاضي عبد اجلبار، أشهر مراجع التفسري عند املعتزلة هي: الكشاف للزخمشري، ومتشابه القرآ

 تفسري النصوص ذات القضااي العقدية.  وهي تعين مبنهجية التأويل يف 
 ،حجة العقل)): كما قال القاضي عبد اجلباراملعتزلة أن األدلة لديهم ابلرتتيب أربعة،  قّررت 
على معرفة هللا  فألن ما عداها فرع  ، ومعرفة هللا ال تنال إال حبجة العقل .واإلمجاع ،والسنة ،والكتاب

تعاىل بتوحيده وعدله، فلو استدللنا بشيء منها على هللا واحلال هذه، كنا مستدلني بفرع الشيء على 
 .(2)((أصله وذلك ال جيوز

أسرفوا يف حجة العقل واإلميان بقوته واقتداره؛ ورأوا أن العقل البشري قد ُمنح من السلطة والسعة و 
   (3)لى ما يتعلق مبعرفة هللاما ميكنه من إقامة الربهان حىت ع

وهلذا أمجع املعتزلة على غاية واحدة وهي نفي الصفات املتضمنة لألمساء احلسىن، فيقولون: إن 
وما اشتق منها فيطلقون  .(4). وهكذاهللا عامل بال علم، وقادر بال قدره، وأنه عامل بذاته، وقادر بذاته.

 عليها أهنا صفات سلوبية.
حزم األندلسي، بقوله: ))إننا ال نفهم من قولنا قدير وعامل إذا أردن بذلك هللا  ووافقهم اإلمام ابن

                                 
 . 53ـ  52اجلانب اإلهلي يف التفكري اإلسالمي، حممد البهي: ص (1)
. مكتبة وهبة، القاهرة، ط/الثالثة، 88شرح األصول اخلمسة، القاضي عبد اجلبار، حتقيق: عبد الكرمي عثمان: ص  (2)

 م.1996هـ، 1416
  .3/39ضحى اإلسالم، أمحد أمني:  (3)
 (. 56(، واملنية واألمل، املرتضى الزيدي: )ص151ينظر: شرح األصول اخلمسة: )ص (4)
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 . (1)تعاىل إال ما نفهم من قولنا: "هللا" فقط. ألن كل ذلك أمساء أعالم ال مشتقة من صفة أصالا((
 . (2)يرون أن التأويل حلقائق الصفات هو املذهب الصحيحووافقهم الزيدية أيضاا، إذ 

لإلميان  تنمية للعقل على حساب العاطفة والوجدان، وإضعافاا  تاالجتاه من املعتزلة كان ))ويف هذا
، ويعجز العقل عن تعليله، وإقامة الدليل على وإاثرة للشكوك والشبهات، وعدم الثقة مبا يقوله النيب

 .(3)وجوده((
أن حيفظوا مع فالسفة اإلحلاد أبدواهتم املنطقية " كانت بداية أتثرهم ابلتأويل حتت مسوغ احملاججةو 

مث تطور التأويل ليكون  ،(4)"كالم هللا الذي يقدسونه من مطاعن املتشككني على وجه يطابق العقل
 يف تقرير كالم هللا تعاىل.

   
 األشاعرة واملاتريدية:  مذهباثنيا: 

لقضية  إذا ورد الدليل السمعي خمالفاا ))يتفق األشاعرة واملاتريدية يف أصل التأويل، وهو عندهم 
  .(5)((االعقل فهو مردود قطعا 

أن أما الرازي ال يرى الرد مطلقاا، ويؤكد أبن التأويل للظاهر هو املخرج السائغ لديهم، فيقول: ))
... دلة نقلية يشعر ظاهرها  الف ذلكالدالئل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء مث وجدن أ

أو  ،إما أن يقال إهنا غري صحيحة ،تضى الدالئل العقلية القاطعة أبن هذه الدالئل النقليةيقطع مبق
 . (6)((يقال إهنا صحيحة إال أن املراد منها غري ظواهرها

أن من أمساء هللا تعاىل ما هي أعالم حمضة بال صفات، ومنها ما تتضمن صفات  يرى األشاعرةو 
حمصورة  ن صفات الذات أو ما يعرف بصفات املعاين وهي عندهميثبتو ف وهي السبع الصفات؛ فيثبتوهنا

                                 
 (. 296 /2والنحل: ) الفصل يف امللل واألهواء (1)
 وما بعدها.  239ينظر للزيدية: الكاشف األمني عن جواهر العقد الثمني، العزي حممد حيىي مداعس: ص  (2)
 .  76مواجهة اإلسالم للفلسفات القدمية، أنور اجلندي: ص (3)
  .133مذاهب التفسري اإلسالمي، جولد زيهر: ص ( 4)
 .360-359اإلرشاد: ص (5)
  .210التقديس: صأساس  (6)
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 (1)سبع صفات، ويوجبون أتويل صفات األفعال كاالستواء واجمليء والنزول يف
أي تسع وتسعون تسمية هي ))"هلل تسع وتسعون امساا":  :يف الكالم على حديث قال الباقالين

 .(2)((عبارات عن كون الباري تبارك وتعاىل على أوصاف شىت
األمساء احلسين عند األشاعرة عبارة عن اإلضافات، وأما عند ))وقال أنور شاه الكشمريي: 

  .(3)((املاتريدية فكلها مندرجة يف صفة التكوين. فاحلقيقة أن متأخري األشعرية متخبطني يف هذا الباب
 .(4)((مل َيْصفُ  وابجلملة فهذا البحث))قال:  ،حىت أن البيجوري عندما بلغت احلرية مبلغها عنده

غلت األشعرية يف نفي حكمة هللا )) :يف أتويل األمساء احلسىن، وقال الوزير اليماين وقد نقشهم
وإجياب أتويله ابحملكم لصنعه من غري حكمة له يف ذلك  ،وتقبيح اسم احلكيم يف الظاهر ،تعاىل

الظاهر وإجياب أتويلها ابلعليم ال  اإلحكام، وغالة املعتزلة يف نفي السميع البصري واملريد وتقبيحها يف
 .(5)((سواه

. يقول السمرقندي: ه{ادِبَعِ قَوْفَ رُاهِالقَ وَهُ}وَمن أمثلة التأويل لألمساء احلسىن يف قوله تعاىل: 

 . (6)))يعين القدر الغالب عليهم((
))هو األول: يعين مؤول ، قيل: {نُاطِوالبَ رُاهِ والظّ رُاآلخِوَ لُاألوَّ وَ }هَويف تفسري قوله تعاىل: 

 .(7)كل شيء، واآلخر: يعين مؤخر كل شيء، والظاهر: يعين املظهر، والباطن: يعين املبطن((
وقال ابن اجلوزي: ))والظاهر حبجته الباهرة، وبراهينه النرية، وشواهده الدالة على صحة وحدانيته. 

صار اخللق الذي ال يستويل عليه ويكون الظاهر فوق كل شيء بقدرته... والباطن: هو احملتجب عن أب
توهم الكيفية، وقد يكون معىن الظهور والبطون: احتجابه عن أبصار الناظرين، وجتلية لبصائر املتفكرين. 

                                 
 (. 123)ص لباب العقول (1)
 (263التمهيد )ص (2)
 (4/517فيض الباري: ) (3)
 (88حتفة املريد: )ص (4)
 (1/114إيثار احلق على اخللق: ) (5)
 . 490 /1حبر العلوم، نصر السمرقندي:  (6)
 . 490 /1حبر العلوم، نصر السمرقندي:  (7)
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 . (1)ويكون معناه: العامل مبا ظهر من األمور، واملطلع على ما بطن من الغيوب((
))ورمحة هللا إرادته اخلري والنعمة ، قال الواحدي: }الرمحن الرحيم{ويف تفسري قوله تعاىل: 

 .   (2)واإلحسان إىل من يرمحه((
ابالقتدار ونفوذ  ، يقال: ))فاهلل تعاىل علي  }وهو العلي العظيم{وقال الواحدي يف قوله تعاىل: 

عن األشباه واألمثال... فمعىن العلو يف وصف هللا تعاىل، اقتداره وقهره واستحقاقه  السلطان، وعلي  
))يراد به علو القدر واملنزلة ال علو املكانة ألن هللا منزه  :له ابن عطية أبنه، ويتأو  (3)دح((صفات امل
 .  (4)عن التحيز((
ما تقولون يف  :إن قيل)): فقال األشعري صفة علو هللا واستوائه على عرشه،أبو احلسن أثبت 

}الرمحن على ال: يستوي على عرشه استواء يليق به.. كما ق االستواء؟ قيل له: نقول: إن هللا 

وقد قال ))على من أّول استواءه سبحانه ابلقهر، فقال:  ، بل إنه ردّ (5)[((5طه: ]العرش استوى{

طه: ] :}الرمحن على العرش استوى{قائلون من املعتزلة واجلهمية واحلرورية إن معىن قول هللا تعاىل
 ،على عرشه مستوٍ  وأن هللا يف كل مكان وجحدوا أن يكون هللا  ،أنه استوىل وملك وقهر  [.5

كما قال أهل احلق وذهبوا يف االستواء إىل القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه، كان ال فرق بني العرش 
 . (6)((واألرض السابعة ألن هللا تعاىل قادر على كل شيء

                                 
 هـ 1422. ، دار الكتاب العريب، بريوت، ط/ األوىل 300 /7ابن اجلوزي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي:  زاد املسري ، (1)
هـ 1415. دار الكتب العلمية، بريوت، ط/األوىل، 1/65تفسري الوسيط، أبو احلسن الواحدي، حتقيق جمموعة علماء:  (2)

 م. 1994 -
 . 369ـ  568 /1تفسري الوسيط:  (3)
. دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ األوىل 1/342جيز، ابن عطية، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد: احملرر الو  (4)

 هـ. 1422
(. دار األنصار، القاهرة، 1/105اإلابنة عن أصول الداينة، أبو احلسن األشعري، حتقيق: د. فوقية حسني حممود: ) (5)

 هـ.1397ط/ األوىل، 
 (1/108اإلابنة: ) (6)
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 .الستواء، ونقده لتأويل اهذا كان رأي اإلمام أبو احلسن األشعريف
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 الثاين املبحث
 عند أهل التأويل آاثر األمساء احلسىن

 
 

 الفرع األول: اآلاثر املعرفية والوجدانية:
من نصوص القرآن السنة،  معرفة هللا تعاىل عند أهل التأويل نشئة من الدليل العقلي وال تُتلقى
ى أمسائه احلسىن وما تقتضيه ألن الن  عندهم يفتقر للتأويل العقلي. كما أهنم ال يرون املعرفة تقوم عل

يتضمن التوحيد أنواع  المن صفات الربوبية واأللوهية، إذ يروهنا أعالماا على الذات كاسٍم واحد، و 
 وهلذا كانت املعرفة ابهلل عندهم على النحو اآليت: العبادة والطاعات.

وحمال وجود  ،وواحد يف أفعاله ،واحد يف ذاته ال قســــــــــمة وال صــــــــــفة لهيعرفون هللا أبنه: )) أواًل:
 .(1)((قدميني قادرين، وذلك هو التوحيد

 حبتة، ومنها:التوحيد فهو قائم على تعريفات عقلية : اثنياً 
هو العلم أبن هللا تعاىل واحد ال يشــــــاركه غريه املشــــــهور عند املعتزلة قول القاضــــــي عبد اجلبار: ))

 .(2)((فيما يستحق من الصفات نفياا وإثبااتا على احلد الذي يستحقه واإلقرار به
 .(3)هوعند معتزلة الزيدية، يقولون: التوحيد أن ال تتوهّ 

ث العامل واســــتبان أن له صــــانعاا، فيتعني و وإذا أحاط العاقل حبداجلويين: ))وعند األشــــاعرة يقول 
 :عليه بعد ذلك النظر يف ثالثة أصول حيتوي أحدها على ذكر ما جيب هلل تعاىل من الصفات، والثاين

ينطوي على ذكر ما جيوز من أحكامه، وتنصـــرم بذكر  :يشـــتمل على ذكر ما يســـتحيل عليه، والثالث
 . (4)((واعد العقائدهذه األصول ق

                                 
 . مؤسسة احلليب بدون طبعة واتريخ.1/55لل والنحل: امل (1)
 . 128شرح األصول اخلمسة: ص (2)
 .. وهذا قول ينسبونه إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب22اإليضاح شرح املصباح، أمحد بن حيىي حابس: ص  (3)
 .50اإلرشاد إىل قواطع األدلة: ص (4)
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 ،وإثبات أفعاله ،وإثبات صـــفاته ،إثبات ذات اإللهبينما الغزايل يعرف مقتضـــى الشـــهادتني أبهنا: 
وإثبات صدق الرسول

 . وال عالقة لتوحيد العبادة وتوجه العباد بصرفها هلل وحده.(1)
 يقتني:طر وأما املقدمات العقلية الضرورية ملعرفة هللا ومعرفة وجوده، فهي على 

 الطريقة األوىل: معرفة أن هللا هو احملدث، وذلك بست مقدمات:
  .أوهلا: إثبات األجسام أو اجلواهر أو األعراض

  .واثنيها: إثبات حدوثها
  .واثلثها: إثبات استحالة تعري اجلواهر أو األجسام عن األعراض

  .أول هلا ورابعها: إثبات استحالة حوادث ال
  .ال تسبق احلوادث خامسها: أن اجلواهر

  .حادث. وكل حادث البد له من حمدث سادسها: أن ما ال يسبق احلادث فهو
 .(3)اجلويينمن األشاعرة و ، (2). وقد قال هبذه الطريقة عبد اجلباروهذا احملدث هو هللا

 الطريقة الثانية: معرفة أنه واجب الوجود بذاته، وتتم بست مقدمات:
 أحد طرفيه على اآلخر إال ملرجح. أوهلا: أن املمكن ال يرتجح

 اثنيها: بيان أن هذه احلاجة حاصلة يف حال احلدوث أو يف حال البقاء.
 اثلثها: أن ذلك املرجح جيب أن يكون موجوداا.

 رابعها: أنه جيب أن يكون موجوداا حال حصول األثر.
 خامسها: أن الدور ابطل.
 .(4)سادسها: أن التسلسل ابطل

جدان، وتتلقاه فطرة العبد تفتقر إىل روح العرض اإلمياين الذي يتشـــــــــرّبه الو  العقليةهذه املقدمات 
 حباجة وضرورة إميانية جتاه املعبود لتعظيمه وإجالله. 

                                 
 م1985 -هـ 1405. عامل الكتب، لبنان، ط/ الثانية، 144قواعد العقائد، الغزايل، حتقيق: موسى حممد علي: ص (1)
 .96-92ينظر: شرح األصول اخلمسة: ص (2)
 .40-39ينظر: اإلرشاد إىل قواطع األدلة: ص (3)
  .73-1/72املطالب العالية من العلم اإلهلي، اإلمام الرازي: ينظر:  (4)
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  العقلي اجملرد. صل ابلنظرحت ايرى أهل التأويل أهن، حيث معرفة األمساء والصفات اثلثاً:
 تعاىل قادر، وإن عرف صـــحة الفعل من هللا على أبن هللا فعليف صـــحة الفاملعتزلة يقولون ابلنظر 

 .، وهكذا أي: أن كل اسم يدل على غريه(1)حكام حصل له العلم بكونه عاملاا وجه اإل
األشـــــــــاعرة يف جعل  وومتأخر  الغاية املشـــــــــرتكة اليت انتهى إليها املعتزلة"ويرى بض الدارســـــــــني أن 

االعتقادية كمعرفة هللا تعاىل وصــفاته تكون العقل أصــال للشــرع، وأن صــحة االســتدالل على األصــول 
 .(2)"به ال ابلسمع

إن هللا تعاىل ال يعلم ويرون أن العقائد تدرك ابملمارســــــــة، على حد قول بعض شــــــــيو  املعتزلة: ))
من نفســـــه إال ما يعلمونه، وإن األجســـــام، واألعراض، والصـــــفات غري مقدورة هلل تعاىل على احلقيقة، 

تصـــــــــوره، أو ال يتصـــــــــور البتة، وقد مسوه ابألحوال، وذلك أن ذات املوجود وإمنا مقدوره شـــــــــيء يدق 
عندكم غري مقدورة، وصــــــــفة الوجود كذلك، وكالها غري مقدورين عندهم، واملقدور عندهم أمر رابع، 

، ، وهو عندهم كون الذات على الصـــفة، وإبمجاعهم أن هذا احلال ال يســـمى شـــيئاا وهو يســـمى حاالا 
 . (3)((أن هللا عندهم ال يقدر على شيءفحصل من جمموع هذا 

 أييت:  ومن هنا خنل  إىل أهم آاثر التأويل العقدي على املعرفة والوجدان، كما
 أواًل: التعريف ابهلل مبا ال يفيد املعرفة الفطرية:

 خرجوا بتقريراتو  لكرمي،ايف تفســـــــــــــري القرآن  ملنطق العقليتـأويـل ملـا أوغلوا فيـه وتعمقوا ابأهـل ال
فة احلقيقية لأللوهية؛ الهلا املعر عقدية جافة، وأضـــــفوا عليها أتصـــــيالت منطقية وفلســـــفية ال تتم من خ

ك والريـب يف بعض وعـدم معــاجلتهــا لعــاطفــة العبوديـة، ورمبـا تزيـد من تعميق الشــــــــــــــ جلمودهـا الفطري
 احلقائق الغيبية اليت مصدرها الوحي وليس للعقل فيها جمال.

 عرفة أمساء هللا مسلكان:فصار ألهل التأويل يف م
األول: أن العليم والقدير وحنو ذلك أعالم حمضــــــة مرتادفة، وال تدل على معاين وأوصــــــاف قائمة 

                                 
 . 22ـ  1/21: شرح األصول اخلمسة، القاضي اجلبائي: ينظر (1)
 .131: ص( التأويل والتفسري بني املعتزلة وأهل السنة كشاف الزخمشري رافداا، سعيد شنوقة2)
  .6 /4العواصم والقواصم:  (3)
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 .(1)يف هللا تعاىل، وهي مثل تعدد أمساء الشخ  الواحد
الثاين: أن العليم والقدير وحنوه ال تدل على صــفة العلم والقدرة، ألن كل اســم مســتقل عن ذات 

 . (2)ت مرتادفةهللا، وليس
ـــــــــــ وقد أفضى ابملعتزلة ِإىَل أهنم قالوا إن اَّللَّ قال ابن الوزير: )) ـــــــــــ عز وجل ـ ل األشياء وال يعلم مجَُ ـ

املعدوم شـــيء وذات  :وقال أَبُو علي اجلبائي وأبو هاشـــم ومن اتبعهما من البصـــريني.. يعلم تفاصـــيلها
ىل ال يقدر على جعل الذات ذاات وال وإن الباري ســــــبحانه وتعا ،ونفس وجوهر وبياض وصــــــفرة ومحرة
 .(3)((وإمنا هو قادر على إخراج الذات من العدم ِإىل الوجود ،العرض عرضا وال اجلوهر جوهرا

يف مثل هذا التأويل العقلي ال يســــد حاجات الفطرة يف التعرف على هللا مبا يزيد من حالة التعبد 
والتعظيم. وهو ما ذكره ابن اجلوزي عند مناقشـــــــــــــته والتأله احلقيقي ابملعرفة اليت تبعث على اإلجالل 
أســـــــقطوا فائدة اإلثبات وهي اخلشـــــــية واملراقبة وهدموا ألقوال املعتزلة واجلهمية واملرجئة، حيث قال: ))

   . (4)((سياسة الشرع
كنفي املعتزلة لنفوذ مشيئة هللا وإرادته وقدرته على وينتقد ابن الوزير أهل التأويل يف هذا الشأن ))
اجلميع حلقائق كثري من أمسائه احلسىن، كالرمحن  ونفيهم هداية اخللق، ونفي األشعرية حلكمته سبحانه،

 . (5)((العظيم يالرحيم العل
 . (6)((املعتزلة ترد حقائق بعض أمسائه كالرمحن الرحيم إىل اجملازوقال: ))

بقوله: ))حيتمل  ، يتأوهلا بعضـــــــــــــهم}إن ربنا لغفور شككككككك ور{ومن أمثلة ذلك يف قوله تعاىل: 
ملعاملة الشاكر ملشكوره،  ن أطاعه مشبههألن معاملته مَ  ؛أن يكون من جماز التشبيه :جمازين: أحدها

                                 
 طبعة واتريخ.(. مكتبة اخلاجني، القاهرة. بدون 108 /2( انظر: الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ابن حزم: )1)
(. مكتبة العبيكان، الرايض، ط/السادسة، 18( انظر: التدمرية، ابن تيمية، حتقيق: د. حممد بن عودة السعوي: )ص2)

 م2000هـ/ 1421
 م.2001هـ/ 1421دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، ط/ األوىل،  (76ـ  75تلبيس إبليس، ابن اجلوزي: )ص  (3)
  (76ـ  75تلبيس إبليس: )ص  (4)
  (18ـ  17 /4العواصم والقواصم: ) (5)
  .13 /5العواصم والقواصم:  (6)
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 ابألن شــــــكره عبارة عن طاعته واجتن ؛والثاين: أن يكون من جماز تســــــمية املســــــبب ابســــــم الســــــبب
قيقي عبارة عن مقابلة فلما كان الثواب عليها ســــــــــــبباا عنهما مسي ابمسهما، والشــــــــــــكر احل ،معصــــــــــــيته

 . (1)اإلحسان ابإلحسان، وال يتصور ذلك يف حق هللا((
قال البغدادي: حىت  ومن األمثلة اضـــــــــــــطراهبم يف تعريف )اإلله(، وعدم الوصـــــــــــــول فيه إىل غاية.

يف معىن اإلله، فمنهم من قال: إنه مشـــتق من اإلهلية وهي قدرته  -األشـــاعرة  -واختلف أصـــحابنا ))
 . (3)، والسنوسي ذكر معاين متعددة ومل يستقروا فيها على وجه(2) ((األعيانعلى اخرتاع 

ورمبا وصــل بعضــهم لتســويغ وتربير الشــك للوصــول إىل اليقني، كما ذكر اجلاحا أن النظّام 
 .(4)((واحد يَِقنيٍ  ِمنْ  خري   شّكاا  ََخُْسون))قال: 
 

 اثنياً: التناقض الفكري مع الفطرة السليمة:
تناقض وتباين يف ا وقعوا مل يتفق أهل التأويل على مسلك واضح يف تفسري أمساء هللا وصفاته، وإمن
يف ما يؤول إليه التأويل  وإن اتفقوا يف أصل التأويل آلايت األمساء احلسىن والصفات، ألهنم اضطربوا

 من لوازم عقدية وفكرية تصطدم مع قضااي أخرى، ودخلوا يف جدل ال منتهى له.
نك جتد املعتزيل أر كلها طَ مساء الشريفة يف الفِ ويدلك على قبح أتويل هذه األل ابن الوزير: ))قا

لسميع ـ )اشعري يستقبح أتويل املعتزلة البغدادية لواأل ،غاية االستقباح (حلكيمـ)اشعرية ليستقبح أتويل األ
 .(5)((غاية االستقباح (البصري املريد
رب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع أهنم بعد أن جعلوا هذه وأغوحنو هذا يقول الشوكاين: )) 

َها أدلة الكتاب والسنة التعقالت اليت تعقلوها على اختالفهم فيها وتناقضهم يف معقوالهتا أصوالا   ،ترد إِلَيـْ
ا، وما تعقله خصمه ا لصفات الرب تعاىل، فما تعقله هذا من صفات هللا قال به جزما جعلوها معيارا 

                                 
 .431جماز القرآن، العز بن عبد السالم: ص  (1)
 .123أصول الدين: ص (2)
 .74ينظر: شرح أم الرباهني: ص (3)
 هــ. 1424. دار الكتب العلمية، بريوت، ط/ الثانية، 20 /2( كتاب احليوان، اجلاحا: 4)
  (.128إيثار احلق على اخللق: )ص  (5)
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مبا حكمت به عقوهلم الفاسدة وتناقضت يف  فأثبتوا هلل تعاىل الشيء ونقيضه استدالالا منها قطع به، 
بل إن وجدوا ذلك موافقا ملا تعقلوه  ومل يلتفتوا إىل ما وصف هللا به نفسه أو وصفه به رسوله .َشْأنه

ا ملا تعقلوه خمالفا  ا لدليل العقل، وإن وجدوه، وقالوا قد ورد دليل السمع مطابقا ا له ومقوايا جعلوه مؤيدا 
 .(1)((ا على خالف األصل ومتشاهبا وغري معقول املعىن وال ظاهر الداللةجعلوه واردا 

 علماا  له أثبت وال ،حي قادر عامل هو)): قال املعتزيل عباد بن سليمانومن هذا التأويل ما 
 حي ،بقدرة ال وقادر ،بعلم ال عامل هو: وأقول ،بصراا  أثبت وال مسعاا  أثبت وال ،حياة وال قدرة وال
 وال لفعله ال هبا يسمى اليت األمساء من به يسمى ما سائر وكذلك ،بسمع ال ومسيع ،حبياة ال
 . (2)((غريه لفعل

أن مشايخ املعتزلة وحنو هذا الكثري من اجلدل الذي مل يوصل للغاية من تعظيم هللا تعاىل، رغم ))
التوحيد والصفات والقدر مل يتلقوه ال عن كتاب وال وغريهم من أهل البدع معرتفون أبن اعتقادهم يف 

سنة، وال عن أئمة الصحابة والتابعني هلم إبحسان، وإمنا يزعمون أن العقل دهلم عليه، وإمنا يزعمون 
أهنم تلقوا من األئمة الشرائع. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقوهلم املستقيمة، مل يكن بينهم 

 . (3)((نزاع
 ،وحتسه يف فطرته ،مما جيده كل فرد من أفراد الناس يف نفسه حبقائق األمساء احلسىن هوفاإلميان 

ووجه أدعيته إىل  ،والتجأ إليه ،وجتذبه إليه طبيعته، كما نراه يف كل من استغاث ابهلل سبحانه وتعاىل
ي يف ذلك عند املنيع، فإنه يشري عند ذلك بكفه أو يرمي إىل السماء بطرفه. ويستو  جنابه الرفيع وعزه

ووجود مقتضيات اإلزعاج وظهور دواعي  ،عروض أسباب الدعاء وحدوث بواعث االستغاثة
 .(4)االلتجاء

                                 
مكتبة ابن تيمية، القاهرة،  (.40التحف يف مذاهب السلف، حممد علي الشوكاين، حتقيق: حممد حالق: )ص  (1)

 هـ.1415ط/األوىل، 
هـ، 1426. املكتبة العصريةط/األوىل، 245 /1احلسن األشعري، حتقيق: نعيم زرزور:  ( مقاالت اإلسالميني، أبو2)

 م. 2005
هـ 1417. مؤسسة الرسالة، بريوت، ط/العاشرة، 186( شرح الطحاوية، أبو العز احلنفي، حتقيق شعيب األرنؤوط: ص 3)

 م.1997 -
  (51( التحف يف مذاهب السلف: )ص 4)
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ة يف تفسري النصوص القطعية  :اثلثًا: التعسف واحلرير

ال ريب فيها، وهي ظاهرة  املقطوع به أن آايت القرآن الكرمي جاءت ابهلداية واحلكمة واحلق، وأنه
 طراب أبي حال.واحلقائق إبحكام احلكيم اخلبري. وليس فيها ما يورث احلرية واالضاملعاين 

من اآلايت  ثريك  يف فهم شذوا الكالمي مسلك التأويللكن عندما غلب على بعض الطوائف 
فوقعوا يف  صل التأويلأللتعسف يف تفسريها على وجوه يروهنا متوافقة مع  القطعية مما يضطر أصحابه

 امض.مما أوصل بعض العلماء إىل الشكوى من احلرية يف هذا املسلك الغ، االضطراب
 ،مسألة الصفات :ائلأنين كنت برهة من الدهر متحريا يف ثالث مسقال عماد الدين الواسطي: ))

ألقوال املختلفة املوجودة اوكنت متحريا يف  .ومسالة احلرف والصوت يف القرآن اجمليد ،ومسألة الفوقية
لوقوف فيها أو إثباهتا لعصر يف مجيع ذلك من أتويل الصفات وحتريفها أو إمرارها أو ايف كتب أهل ا

ة رسوله نطقة مبينة حلقائق فأجد النصوص يف كتاب هللا وسن .بال أتويل وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل
ن من جد املتأخريمث أ ،وكذلك يف احلرف والصوت ،وكذلك يف إثبات العلو والفوقية ،هذه الصفات

وأتول اليدين  ،ول بنزول األمروأتول النز  ،املتكلمني يف كتبهم منهم من أتول االستواء ابلقهر واالستيالء
 ..((.وأتول القدم بقدم صدق عند رهبم وأمثال ذلك ،ابلنعمتني والقدرتني
وأجد  ،مث إنين مع ذلك أجد يف قليب من هذه التأويالت حزازات ال يطمئن قلىب إليهاوقال: ))

فكنت كاملتحري املضطرب يف  ،هبا وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا  ،الكدر والظلمة منها
وكنت أخاف من إطالق القول إبثبات العلو واالستواء والنزول  ،املتململ من قلبه يف تقلبه تغري ،حتريه

سوله أجدها ر وسنة ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة يف كتاب هللا  ،خمافة احلصر والتشبيه
وأعلم  ،ا له هباا عن ربه واصفا قد صرح هبا خمربا  جد الرسولأو  ،ا تشري إىل حقائق هذه املعايننصوصا 
مث ال أجد  نه كان حيضر يف جملسه الشريف العامل واجلاهل والذكي والبليد واألعرايب اجلايفأضطرار ابال
ا مما يصرفها عن حقائقها ويؤوهلا ا وال ظاهرا يصف هبا ربه ال نصا  ا يعقب تلك النصوص اليت كانشيئا 

 .(1)((كما أتوهلا هؤالء مشاخيي الفقهاء املتكلمون
ومن التعسف لدى املتعصبة للتأويل أن جيعل من هذه االجتهادات العقلية حكم املقطوع به 

                                 
  (.11ـ 9جل وعال، عماد الدين الواسطي: )ص النصيحة يف صفات الرب  (1)
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 :القالئدخر من حكى عنه ذلك صاحب شرح آو ابلضرورة، وأنه هو مراد هللا، كما قال الشوكاين: ))
وانظر  ،فخذ هذا التصريح حيث مل تكتف بذلك التلويح ".وهللا ال يعلم من نفسه إال ما يعلم هو"

فما ظنك مبن جتاوز  هذه اجلرأة على هللا سبحانه وتعاىل اليت ليس بعدها جرأة. فيا ألم أيب علي الويل!
 .(1)!((لمه هو؟هذا وتعداه وأقسم ابهلل سبحانه أن هللا ال يعلم من نفسه إال ما يع

ة صحيحة، وكشفت وهذا املسلك قد استبانت ظنونه أبوهام فكرية ال توصل ملعتقد سليم وقضي
 مآالت خوضه أنه ال يغين شيئاا عن مذهب اإلثبات عند السلف. 

: يف تفسريه منهجية التأويل الكالمي وأثره، ومن ذلك قوله حممد رشيد رضاالشيخ  وقد نقش
م الكالم وظفرن بعد النظر يف الكتب اليت هي منتهى فلسفة األشاعرة يف الكالم وملا تغلغلنا يف عل))

ابلكتب اليت تبني مذهب السلف حق البيان ال سيما كتب ابن تيمية علمنا علم اليقني أن مذهب 
وأن كل ما خالفه فهو ظنون وأوهام ال تغين من  ،السلف هو احلق الذي ليس وراءه غاية وال مطلب

 (2)((ااحلق شيئا 
 ،لقد جلت أهل اإلسالم جولة وعلومهم" :يقولكان املعايل اجلويين   أاب وهكذا نقل غري واحد أن

واآلن  ، من التقليدكل ذلك يف طلب احلق وهرابا   ،وغصت يف الذي هنوا عنه ،وركبت البحر األعظم
فإن مل يدركين احلق بلطيف بره فأموت  ؛عليكم بدين العجائز .فقد رجعت عن الكل إىل كلمة احلق

 .(3)((وخيتم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة اإلخالص فالويل البن اجلويين ،على دين العجائز
ألهنم ملا انتهوا  ؛وإمنا قالوا إن مذهب العجائز أسلمقائالا: ))الكالم هذا ابن اجلوزي  مث تعقب 

 ،فوقفوا مع مراسم الشرع ،العقل من التعليالت والتأويالت إىل غاية التدقيق يف النظر مل يشهدوا ما ينفي
 .(4)((وأذعن العقل أبن فوقه حكمة إهلية فسلم ،وجنحوا عن القول ابلتعليل

 
 

                                 
  (43ـ  42التحف يف مذاهب السلف: )ص  (1)
  (163 /3تفسري املنار: ) (2)
  (77تلبيس إبليس: )ص  (3)
  (77تلبيس إبليس: )ص  (4)
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 رابعاً: اخلروج من التأويل إىل التحريف:
هللا تعاىل، كالم ليق بيهو الوصول للمعىن الذي  يف القرآن الكرمي ملا كان غرض التأويل الصحيح

 ابطال، بل حتريف للكلم وال يؤدي إىل حتريف أو تشبيه أو تعطيل أو متثيل. فإن ما سواه يُعد أتويال
 عن مواضعه. 

 ،فإن التحريف أتابه العقول الصحيحة: ))بعد حتوله عن مذهب التأويل قال عماد الدين الواسطي
لنا  حانه وصفن الرب سبأمع  ،ي  وعَ  والوقوف يف ذلك جهل   ،أتويل االستواء ابالستيالء وغريه :مثل

فما  ،فوقوفنا عن إثباهتا ونفيها عدول عن املقصود منه يف تعريفنا إايه ،نفسه هبذه الصفات لنعرفه هبا
وكذلك التشبيه والتمثيل محاقة  .وال نقف يف ذلك ،ال لنثبت ما وصف به نفسهإوصف لنا نفسه هبا 

فقد وقع على األمر املطلوب منه إن بال حتريف وال تكييف وال وقوف  لإلثباتفمن وفقه هللا  ،وجهالة
 .(1)((شاء هللا تعاىل

األمساء احلسىن من أساليب التأويل فقد اعترب مجهور العلماء أن آايت وملا كان القول ابجملاز يف 
 حه هبا يف مجيع كتبه أجلّ دَّ فأمساء هللا احلسىن املعلوم متُ القول به يُعد ابطالا، كما قال ابن الوزير: ))

 .(2)((ميان بشيء منها جمازافال يكفي اإل ،وأعظم من جنته ونره وأنبيائه
األمساء احلسىن، وهو على حد آايت وأغرب من هذا أهنم ابلغوا فاعتمدوا التأويل شرطاا يف تفسري 

حىت فشت البدعة واجتمعت كلمة املعتزلة واألشعرية على تقبيح نسبة الرمحة واحللم قول ابن الوزير: ))
وموجب حترمي  ،بة واخللة إىل هللا تعاىل إال بتأويل موجب لنفي هذه األشياء عن هللا بغري قرينةواحمل

فيجوز عندهم أن تقول إن هللا غري رحيم وال رمحن وال حليم وال حيب املؤمنني  ،اطالقها إال مع القرينة
 .(3)((وال الصابرين وال املتطهرين

لتأويل، واستنكره عليهم، وهو ما نقله ابن الوزير يف قوله: وهذا القول استدركه الرازي على أهل ا
أن مجيع الكتب السماوية  ؛ربعني وهو من أكرب خصوم أهل األثروقد اعرتف الرازي يف كتابه األ))

                                 
 (. 22ـ 21النصيحة يف صفات الرب جل وعال: )ص  (1)
  (129إيثار احلق على اخللق )ص  (2)
  (129إيثار احلق على اخللق )ص  (3)
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ومل ين  هللا تعاىل يف آية واحدة على أنه منزه من الوصف ابلرمحة  ـ يعين اإلثبات ـ. جاءت بذلك
 .(1)((حكيم وال مسيع وال بصري يس برحيم وال رمحن وال حليم والوأنه ل ،واحللم واحلكمة

يل اسم هللا "األعلى" من األمثلة لبعض التأويالت املتعسفة اليت خرجت إىل مسلك التحريف، أتو 
 عند املاتريدية واألشاعرة.

 (2)((هو أعلى من أن ميسه حاجة أو يلحقه آفة :األعلى)): أبو منصور املاتريدي يقول
األعلى: مبعىن العلو الذي هو القهر واالقتدار، ال مبعىن العلو يف ))وقال أبو الربكات النسفي: 

 .(3)((املكان
ماء" إىل معاين جمازية  فهذا التأويل يصرف املعىن احلقيقي يف االسم وهو "علو ذات هللا يف الس

 كعلو القهر واملكانة، مع أن إثبات علو الذات ال ينايف هذه املعاين. 
أن األمساء احلسىن ليس هلا معاين حقيقية يف حق هللا تعاىل،  يف تفسريه أبو منصور املاتريديويؤكد 
فيدلك أن األمساء اليت نسميه هبا عبارات عما يقرب إىل األفهام، ال أهنا يف احلقيقة )): كما قال
  .(4)((أمساؤه

اإلميان  دح يف صحةقأو بعضها  تعطيل حقائق ومعاين األمساء كلهابينما أهل اإلثبات يرون أن 
 فها على ظاهرها.ومدح نفسه هبا لنؤمن هبا وأبوصا ،هبا، ألن هللا اعتربها أمساء حقيقية له

مساء هللا أوأما التفسري فما كان من املعلومات ابلضرورة من أركان االسالم و قال ابن الوزير: ))
 .(5)((من يريد حتريفه كالباطنية املالحدة وإمنا يفسره، تعاىل منعنا تفسريه ألنه جلي صحيح املعىن

                                 
  (131إيثار احلق على اخللق: )ص  (1)
 (.636أتويالت أهل السنة: )ل  (2)
  (.349 /4تفسري النسفي: ) (3)
(. دار اجلامعات املصرية، 94 - 93كتاب التوحيد، أبو منصور املاتريدي، حتقيق: د. فتح هللا خليف: )ص   (4)

 اإلسكندرية. 
  (180ى اخللق: )ص إيثار احلق عل (5)
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بل هو خالف املعلوم  ،مساء عنه وأتويلها فال يدل عليه عقل وال مسعوأما نفي األوقال أيضاا: ))
 ،وهو اسم حسن على مسمى قبيح ،وليس فيه من الشبهة غري تسميتهم له تنزيهاا  ،ضرورة من الدين

 .(1)((فالواجب تنزيه هللا تعاىل منه
 

 خامساً: حتريف الصفات اليت تتضمنها األمساء احلسىن:
ها بدعوى اجملاز، مثل قوله تعاىل: آايت األمساء احلسىن عن حقائق غالباا ما يصرف أهل التأويل

[. جتد أتويل املعتزلة لصفة "الرمحة" أبهنا: ))العطف واحلنو، ومنها: 2]الفاحتة:  }الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ{

. فال يرى أن الرمحة صفة ألمساء (2)ا على ما فيها وهو جماز عن إنعامه على عباده((الرحم؛ النعطافه
هللا "الرمحن الرحيم" جرايا على أصلهم يف نفي الصفات وحقائق األمساء احلسىن؛ إذ يعتقدون أن هللا 

 . (3)"رحيم بال رمحة" فالرب ال تقوم به صفة
كما قال اجلويين:   ،واألشاعرة يرون أن االمسني "الرمحن الرحيم" مأخوذان من الرمحة، لكن يتأولوهنا 

))مث الرمحة معروفة عند احملققني إىل: إرادة الباري تعاىل إنعاماا على عبده، وهي من صفات الذات، 
 .(4)أفعال((ومحل بعض العلماء الرمحة على نفس اإلنعام فيعود الرمحن الرحيم إىل صفات 

والتأويل يف كال املعنني صرف  حلقيقة الصفة مبا ال تنزيه فيه للباري بل هو تعطيل وحتريف، ففسروا 
الرمحة آباثرها وهي إرادة النعم أو النعمة نفسها بظنهم أنه هذا هو ما يليق ابهلل بناء على أصلهم يف 

ت ويرجعوهنا إىل صفة اإلرادة. مع إثبات سبع صفات ويسموهنا صفات الذات، ويتأولون بقية الصفا
تفريق انتقده أهل  وهذاأن طريقة إثباهتم أبن هللا "مريد إبرادة" مياثل إثبات أن هللا "رحيم برمحة". 

، مازال وإثباهتا عائد إىل الوجه (5)اإلثبات على قاعدة: "القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض"
 الذي يليق ابهلل جل جالله بدون تشبيه.

                                 
  (180إيثار احلق على اخللق: )ص  (1)
 . 1/110الكشاف:  (2)
 . 6/220ينظر مناقشتها: جمموع الفتاوى، ابن تيمية:  (3)
 . 334. وينظر: املواقف، األجيي: ص138اإلرشاد، اجلويين: ص (4)
 .6/220ينظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية:  (5)
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[، يفسر املعتزلة اسم 58]الذارايت:  }إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَزَّاقُ ذُو القُوَّةِ املَتنِيُ{ قول هللا تعاىل: ويف
هللا "الرزاق" أبنه ال يتضمن إضافة الرزق إليه مطلقاا وإمنا يضاف إىل هللا الرزق احلالل فقط، كما قال 

قون احلالل الطلق، الذي يستأهل أن يضاف الزخمشري: ))وإسناد الرزق إىل نفسه لإلعالم أبهنم ينف
. ألهنم يرون أبن الرزق إذا كان حراماا فهو مضاف للمخلوق ألن هللا يكرهه؛ (1)إىل هللا ويسمى رزقاا((

وأن هللا مل خيلق الشرور.  ،وهو قبيح عقالا يف حق هللا بناءا على قاعدهتم يف التحسني والتقبيح العقليني
ه أنه يرزق املؤمن والكافر وَمن حيبه أو يبغضه، ألن هذا عدل  من هللا يف مع أن هللا قد أثبت لنفس

األسباب، وهو من شأن الربوبية أن يكون اخللق كلهم مفتقر إليه ابخللق والرزق واحلياة واملوت. ومل 
ته، يدركوا أن هذا جيري وفق سنن هللا الكونية اليت ال تتعلق هبا حمبته أو كراهته وهي عامة لكل خملوقا

خالفاا للسنن الشرعية املنوطة ابألمر الشرعي التكليفي الذي يرتبط مبحبة هللا للطاعات وبغضه 
للمعاصي. فاهلل تعاىل حيب َمن يتكسب الرزق ويستعمله يف مرضاته، ويبغض َمن يتكّسبه ويستعمله 

 يف معاصيه.
: }وهو أشد منهم قوة{ إذ وال يرون أن اسم هللا القوي يقتضي إضافة القوة إليه، مثل قوله تعاىل

، ألنه يتوهم القوة (2)"وصف ابلقوة إال على معىن القدرةهللا سبحانه وتعاىل ال ي"أن يرى الزخمشري 
  .(3)"نيةالشدة والصالبة اليت يف البُ أبهنا "

"الرزاق" أبنه: ))الذي خلق األرزاق واملرتزقة وأوصلها إليهم وخلق  أما األشاعرة واملاتريدية فيتأولون
. فهم يضيفون إىل هللا َخْلق األرزاق وأسباهبا، وأنه أوجدها وخلقها حىت تصح (4)هلم أسباب التمتع((

. وهذا التأويل مبين على قاعدهتم يف (5)، وأكثر أرزاق اخللق أبفعاهلمإضافة ذلك إليه وتسميته رازقاا 
حىت ال يثبتوا هلل الفعل  خملوقاته ويوجده هلم؛يرزق فلم يقولوا:  األفعال االختيارية عن هللا تعاىل؛ نفي

                                 
 . 1/155الكشاف:  (1)
 .449ـ  448 /3الكشاف: ( 2)
 .448 /3( الكشاف: 3)
 وما بعدها.  9/396. وينظر: تفسري أيب منصور املاتريدي: 221لوامع البينات، الرازي: ص  (4)
 وما بعدها.  9/396ينظر: تفسري أيب منصور املاتريدي:  (5)
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االختياري ألهنم يرونه من احلوادث، واحلدوث من صفات األجسام وهللا ليس جبسم. فال يثبتون هلل 
 الصفات االختيارية اليت يفعلها مىت شاء كيف يشاء. 

لرزاق بدون تكلف وتعسف؛ أبنه: املتكفل أبرزاق اخللق، والقائم على وأهل اإلثبات يفسرون ا
كل نفس مبا يقيمها من قـُْوهتا مبا هو مقسوم  هلا دون زايدة أو نقصان، وميتعها به يف بدهنا، ومل خيت  
ل بذلك مؤمناا دون كافر يف عموم أرزاقه، وإمنا خيت  املؤمنني بربكة أرزاقهم وعافيتها احلسنة جزاء العم

 .(1)الصاحل والعلم النافع
. مع (2)وكذلك يتأولون )القوة( مبعىن القدرة فقط، وأن الرزق حيصل بكمال القدرة على ايصاله

 أنه القدرة من لوازم القوة. 
اجلميع من األشعرية واملعتزلة يف نفي حقيقة التأويل هذا، بقوله: ))منهج ويُعلل ابن الوزير منشأ 

معناها من الرؤوف والودود وأرحم الرامحني، وحكمهم أبهنا أمساء قبيحة الظواهر الرمحن الرحيم وما يف 
 ،وأهنا ال تليق جبالله إال بصرفها عن ظواهرها وتعطيلها عن حقائقها إىل اجملاز احملض ،يف حق هللا تعاىل

وكل ذلك  ،واجلناح إىل الذل ،وأن نسبة الرمحة إىل هللا سبحانه كنسبة إرادة االنقضاض إىل اجلدار
 . (3)((مبجرد ظن أن الداللة العقلية القاطعة دلت على ذلك

 
 سادساً: الغلو يف التفويض لظواهر األمساء:
قهرهم ابملوت ومبا  ،}وهو القاهر فوق عباده{ ومن مفسري اإلابضية من يقول يف قوله تعاىل:

 . (4)شاء من أمره
}العلي العظيم{ أنه املتعايل "عن األشباه واألضداد واألمثال  ومن مفسري الشيعة من يتأول
دالت احلدث، وقيل هو مبعىن العلو الذي هو مبعىن القدرة والسلطان  واألنداد وعن إمارات الق  وال

                                 
  م.2000هـ ،1420ط/األوىل مؤسسة الرسالة، . 66ينظر: تفسري السعدي، حتقيق: عبد الرمحن اللوحيق: ص (1)
 . 220( لوامع البينات يف األمساء والصفات، الرازي: ص 2)
 . 1/115إيثار احلق على اخللق:  (3)
 .518 /1تفسري كتاب هللا العزيز، هود اهلواري:  (4)
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 . (1)وامللك وعلو الشأن والقهر واالعتالء واجلالل والكربايء"
ذي هو فوقهم ال مبعىن أنه يف مكان مرتفع ويتأول )القاهر(، بقوله: ))املستعلي على عبيده ال

 . (2)فوقهم وفوق مكاهنم((
واملعتزلة يفسرون العلو مبعىن القهر واالقتدار والشأن، وينفون علو املكان واالستواء على العرش 

 .  (3)حقيقة
: ))أأمنتم من تزعمون أنه يف السماء الزخمشري يف قول هللا تعاىل: }أأمنتم من يف السماء{ وقال

 فاستدرك العلو أبنه ليس علو املكان.. (4)وهو متعال عن املكان أن يعذبكم((
 . (5)ويقول عبد اجلبار: ))إن يف السماء نقماته وضروب عقابه ألن عادته أن ينزهلا من هناك((

وأما العلو فأهل التنزيه حيملون هذا اللفا على كونه منزها عن صفات النقائ  وقال الرازي: ))
 اجملازية.  ، وهذا يعين أهنم يضطرون لتأويلها بلوازمها(6)((واحلاجات

يقول القاضي عبد اجلبار: ))فأما وصفه تعاىل أبنه شديد فال يصح، ألن الشدة هي الصالبة، 
َشِديُد } ولذلك يُقال يف األشياء الصلبة إهنا شديدة، وُأجري على القادر تشبيها وجمازا. وأما قوله:

 [، فالشديد صفة للعقاب ال له، فال يُعرتض ما قلناه. وأما قوله سبحانه:196:  البقرة]{اْلِعَقابِ 
ُهْم قـُوَّةا َأَوملَْ يـََرْوا َأنَّ اَّللََّ الَِّذي َخَلَقُهمْ } [، فاملراد به أنه أقوى 15 -فصلت] { ُهَو َأَشد  ِمنـْ

 .(7)منهم((
 
 

  

                                 
 . 1/3/304جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربسي:  (1)
 .3/7/86جممع البيان يف تفسري القرآن:  (2)
 .356 /6، 1/483الكشاف  (3)
  .4/138الكشاف  (4)
  ، ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد، مطبعة آل البيت، اليمن، صعدة.333املختصر يف أصول الدين: ص  (5)
 . 1/135تفسري الرازي: ( 6)
 .216املغين يف أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد اجلبار املعتزيل: ص  (7)
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 والسلوكي:الفرع الثاين: األثر النفسي 
حتدث بعض السلف عن األثر النفسي والسلوكي الذي انعكس سلباا على أصحاب التأويل 

، حىت أورثهم مستاا نفسياا ومظاهر العقدي واختالفهم على مجهور السلف يف اإلثبات الالئق ابهلل
جلوزي بقوله: سلوكية مغايراا لالعتدال الفطري وحالة االهتداء بسيماء النبوة. وهذا ما انتقده ابن ا

ومن مل يطلع على  ،ومسائل اخلالف وإن كانت من علم الشرع إال أهنا ال تنهض بكل املطلوب))
، ألن طريقة السلف كانت (1)((أسرار سري السلف وحال الذي متذهب له مل ميكنهم سلوك طريقهم

فكانوا أكثر شبهاا  يف االعتقاد والسلوك أحسن هدايا وسلوكاا؛ ألهنم كانوا أكثر متابعة هلدي النيب
 به.

وينقل ابن تيمية رأي مجهور السلف واملتكلمني أبن النفوس جمبولة على التأثر الطبعي فهي 
تتحرك إىل املواضع املشرفة اليت تظهر فيها آاثر احملبوب وأنواره كتحرك قلوب العارفني وأبداهنم إىل ))
 . (2)((وات وإىل املساجد وحنو ذلكاالسم

يقر بتجلي الرب وظهوره لقلوب )) يقني ـ أهل اإلثبات وأهل التأويلأن كالا من الفر نقل ابن تيمية 
  .(3)((من الكفر واجلهل عندهم حصول اإلميان والعلم واملعرفة يف قلوهبم بدالا  وهو ،العارفني

حىت حيب املسلم ربه،  وهذا التجلي هو تقابل الفطرة السليمة مع املعرفة احلقيقية آلالء هللا
  .(4)((عبدب ويُ ما اتصف به سبحانه من الصفات اليت يستحق ألجلها أن حيُ لِ ))

ب أبن هللا به من كذَّ  قر  وأما حركة روح العبد أو بدنه إىل ذات الرب فال يُ ويقول ابن تيمية: ))
 . (5)((فوق العرش من هؤالء املعطلة اجلهمية

ا، مشرف على هبذا، يقول: )) الغزايل ويعرتف اإلميان املستفاد من الدليل الكالمي ضعيف جدا

                                 
  .710تلبيس إبليس ص  (1)
 . 30 /6جمموع الفتاوى:  (2)
 .  31ـ 30 /6جمموع الفتاوى:  (3)
 . 10/607جمموع الفتاوى:  (4)
 .  6/31جمموع الفتاوى:  (5)
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 .(1)الزوال بكل شبهة((
 ( اجلمود يف فهم حقيقة اإلميان:1)

 آاثرها ومقتضياهتا يف عن ابهلل وأمسائه احلسىن أبنه تصديق قليب منفصل اجلمود يف مفهوم اإلميان
رات أهل التأويل أبن اإلميان ، وكونه ال يتعلق به زايدة وال نقصانا. وهذا األثر نتج  عن تقريالسلوك

، فريون أهنا عىن واحدمبأبمساء هللا احلسىن مقصور على التصديق أبهنا أعالم  على ذات هللا وكلها 
عن أفعاله، وال يرتتب  فصلنه منأبروا مسألة إميان العبد رّ قهذا ومثل  منفصلة عن صفات هللا وأفعاله.

 من اإلميان ابلكلية.العبد وقد خيرج  ،وال نقصان زايدة إميانعليه 
 وترك نظر ملا نطق به القرآن )وهذا منهم قصور ومجود): بقوله ،القرطيب بهومثل هذا الكالم تعقّ 

 .(2)((من العمل مع القول واالعتقاد والسنة
زدنهم هدى وربطنا على و ق إهنم فتية آمنوا برهبم يف قوله تعاىل: }حَنُْن نق  عليك نبأهم ابحل

 اا لإلميان وأنه شيء آخر.[. فاهلدى املزيد يف هذه اآلية ال يراه املعتزلة عائد13قلوهبم{ ]الكهف: 
قال عبد اجلبار يف هذه اآلية: ))اهلدى ال يقع على اإلميان حقيقة، وإمنا بوصف به من حيث 

راد عندن بذلك أنه زادهم لطفاا وأدلة على جهة التأكيد لكي يكونوا يؤدي إىل الفوز والنجاة... وامل
 .   (3)إىل الثبات على اإلميان أقرب((

فالزايدة  من الناس، غريهقارنة باإلنسان الواحد عندهم ال يتصور يف إميانه زايدة وال نقصان إال ابملف
أهنم يوافقون املرجئة يف القول أبن اإلميان هلذا فإنه يظهر من مذهبهم ، (4)اإلميان ال يف كيفه مّ يف كَ 

 هم فيه سواء. ألن املكلفني مجيعاا  ؛القليب ال يزيد وال ينق 
م من التعبد والتخلق ال وعندهم أن اإلميان بكل اسم من أمساء هللا واالمتثال ملا يقتضيه كل اس
 نايف للفطرة.املشأن له بزايدة أصل اإلميان. ويروهنا معارف خارجة عنه. وهذا من اجلمود 

                                 
 . دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.203فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة، حتقيق سليمان دهنا: ص  (1)
 م. 1964هـ، 1384. دار الكتب املصرية، القاهرة، ط/الثانية 193 /1تفسري القرطيب: ( 2)
 .542متشابه القرآن، اجلبائي: ص (3)
، مقاالت اإلسالميني، لألشعري: 139، شرح األصول اخلمسة، للجبائي: ص249ينظر: أصول الدين: للبغدادي ص (4)

1/168. 
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النصوص اليت ألن ن، هنم ال يفرقون بني أصل اإلميان وبني مكمالت اإلمياألالتأويل هذا  سبب
إمنا يكون نق  اإلميان و نفي أصله من قلب املؤمن، على  ال تدل اإلميان ابرتكاب الكبائر نفي كمالت

 مع بقاء أصله. وال ينتفي أصل اإلميان إال بناقض من نواقضه. 
 فال يصدق ان تصديق قليباملعتزلة؛ ويعللون أبن اإلمي مع مذهبوالتأويل عند املاتريدية متوافق 

ذا بسبب اجلمود يف فهم ه، وإمنا الزايدة والنقصان تكون يف األعمال. وقرروا عليه زايدة وال نقصان
 أنه منفصل عن العمل.اإلميان و 

ألن من يرى الزايدة  ؛ميان ال يزيد وال ينق علم أن اإلوينبغي أن يُ ))قال احلكيم السمرقندي: 
 .   (1)((اإلميان...والزايدة والنقصان إمنا تكون يف األفعال ال يف  ،والنقصان يف اإلميان فهو مبتدع
أن اإلميان  وإذا ثبت أن اإلميان هو التصديق وهو ال يتزايد يف نفسه دلّ ))وقال أبو املعني النسفي: 

إذ التصديق  ؛فال زايدة له ابنضمام الطاعات إليه وال نقصان له ابرتكاب املعاصي ،ال يزيد وال ينق 
 .     (2)((يف احلالني على ما كان قبلهما

فقد خالف أهل التأويل جبانب واحد، وهو إثبات زايدة اإلميان بنفس التصديق اإلمام النووي  أما
وهللا أعلم ـ فاألظهر ): ، فقالمع مذهب اجلمهورتوافقاا  القليب، ومل يتعرض لزايدته ابألعمال واألقوال

وهلذا يكون إميان الصديقني أقوى من إميان غريهم  ،أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر األدلةـ 
بل ال تزال قلوهبم منشرحة نرية وإن اختلفت عليهم  ،حبيث ال تعرتيهم الشبه ويتزلزل إمياهنم بعارض

وال  ،فهذا مما ال ميكن إنكاره .وأما غريهم من املؤلفة ومن قارهبم وحنوهم فليسوا كذلك ،األحوال
 .(3)((ال يساويه تصديق آحاد الناس يتشكك عاقل يف أن نفس تصديق أيب بكر الصديق

 
 يوم القيامة:  اصيلععن ا( نفي الشفاعة 2)

مبشــيئته تعاىل. لكن  اة من عبادهلعصــالشــافع من أمساء هللا احلســىن، وهو يتضــمن أن هللا يشــفع ل
ا هلا أثراا أبفعال هللا يف خلقه؛ بزعمهم أن هللا أهل التأويل ملا أثبتوا األمساء كأعالم جامدة؛ مل يثبتو من 

                                 
 سالم األحكم:   (1)
 (.102التمهيد، النسفي: )ص  (2)
 .149،148 /1شرح مسلم:  (3)
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ال جيوز يف حقه اخللف ابلوعيد. وجتاهلوا أن هللا جيوز له أن يكون ذا فضــــــــــــــل ابلوعد ابلرمحة واملغفرة 
 والعفو والشفاعة.
ن عباده ابلعفو والتجاوز ماملعتقد الباطل يسلبون هللا تعاىل حق االمتنان على من يشاء وهم هبذا 

القيامة، بل قد ادخر من  عن املسيء، والرمحة ابملذنبني... واليت هي صفات الزمة له سبحانه إىل يوم
 رمحته إىل ذلك اليوم تسعاا وتسعني جزءاا لريحم هبا من شاء من عباده.

هو  فيكون الشفيع يف احلقيقة. ))[4]السجدة:  {لكم من دونه من ويل وال شفيعما قال تعاىل: }
 .(1)((هللا الذي أيذن يف تلك الشفاعة

املعتزلة متسكوا هبذه اآلية يف نفي ويف قوله تعاىل: }وما للظاملني من أنصار{، قال الرازي: ))
فلو اندفعت العقوبة عنهم  ،ر عنهالشفاعة عن أهل الكبائر، قالوا: ألن نصر اإلنسان من يدفع الضر 

  (2){((وما للظاملني من أنصار}وذلك يبطل قوله تعاىل:  ،هلم بشفاعة الشفعاء لكان أولئك أنصاراا 
تغفر هلم فإنك أنت إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن }عن عيسى عليه السالم:  قوله سبحانه وتعاىلو 

. ومناسبة ختم اآلية بـ العزيز عيسى عليه السالمهذه الشفاعة من ف[ 118]املائدة:  {العزيز احلكيم
 . (3)احلكيم ألن املغفرة هلم بدون توبة تليق بعزته وحكمته وهو يفعل ما يريد

هذه الشفاعة إمنا وردت يف حق املسلم صاحب الكبرية قبل التوبة وإذا صح القول قال الرازي: )) 
  .(4)((ضرورة صح القول هبا يف حق حممد  هبذه الشفاعة يف حق عيسى

واتفقوا على أن صــــاحب الكبرية ليس وينكر هذه الشــــفاعة القاضــــي عبد اجلبار، بقوله: ))
مبؤمن و ال مســـلم وَدّين، وان أجازوا أن يقال مؤمن ابهلل مقيدا، ويقولون فيه أيضـــا: ليس بكافر 

وقــد بينــا أن ذلــك  وال منــافق، ألن أحكــام الكفر منتفيــة عنــه، فلهــذا قــالوا ابملنزلــة بني املنزلتني،
 .(5)((أحد ماله لُّقبوا ابالعتزال

                                 
  (456 /26( تفسري الرازي: )1)
  (60 /7( تفسري الرازي: )2)
 م.2012هـ، 1433. املنتدى اإلسالمي، الشارقة، 1/244( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي الغرنطي: 3)
  (498 /3( تفسري الرازي: )4)
 .350اخلمسة: ص( شرح األصول 5)
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ر ا حممود الزخمشــــــــري أن الكبرية )) ذكرو  حتبط الطاعات، ومن مات من أهل الصــــــــالة ُمصــــــــِ
عليها ُخلََّد يف النار، وله منزلة بني منزلتني، وال يســـــــــمى مؤمنا ومســـــــــلما على اإلطالق وال كافرا 

 احلسن البصريومشركا ومنافقا، بل يسمى فاسقا. وقالت اخلوارج: يسمى كافرا ومشركا، وعن 
 . (1)((مسلما على اإلطالقيسمى منافقا، وعند املرجئة يسمى مؤمنا و 

قلت: بلى ولكن  . ؟هفإن قلت: أما يشـــــفع رســـــول هللا صـــــلى هللا عليه وآله ألمتقال: )) و 
ال، وقصــــــــــد بقوله: )ملن ارتضــــــــــى هللا شــــــــــفاعيت ألهل الكبائر من أميت(: التائبني  ليزدادوا تفضــــــــــ 

ســــقطت ما تقدم وخصــــهم؛ ألهنم أحوج إىل الشــــفاعة وازدايد الفضــــل من غريهم؛ ألن الكبائر أ
 .(2)((وهم بعد التوبة كمن استأنف العملمن ثواب أعماهلم، 

 
 ( نفي احلكمة من التكليف الشرعي:3)

رتتبة على اخللق والشرائع، يرى أهل التأويل أبن احلكمة ليست مثرة المسه احلكيم، ونفوا احلكمة امل
و خروج  من إثبات احلكمة ومالوا إىل القول ابلعلة اليت هي مبدأ خلق املخلوقات وتشريع األحكام؛ وه

 املرتتبة على اخللق والتشريع اليت هي مقتضى امسه احلكيم. 
إن هللا سبحانه ابتدأ اخللق لعلة، نريد بذلك وجه احلكمة الذي )) اجلبار املعتزيل: القاضي عبدقال 

له حسن منه اخللق، فيبطل على هذا الوجه قول من قال: إنه تعاىل خلق اخللق ال لعلة، ملا فيه من 
ظاهر يف  -نق  من يفعل ال لغرض  :أي –، ال لوجه تقتضيه احلكمة. وذلك إيهام أنه خلقهم عبثاا 

ألن الواحد إذا أراد النيل من غريه قال عنه: إنه يفعل األفعال ال لعلة وال ملعىن. فيقوم هذا  ؛الشاهد
يفعل أفعاله لعلة صحيحة  القول مقام أن يقال: إنه يعبث يف أفعاله، وإذا به يف املدح يقول: إن فالنا 

 .  (3)((وملعىن حسن
. فلما كانت علة اخللق لعلة مبدأ واحلكمة مثرةهذا التأويل ال يفرق بني العلة واحلكمة، إذ ا 

 والتشريع هو االبتالء؛ فإن احلكمة هي مثرة االبتالء.  

                                 
 .26( املنهاج يف أصول الدين، الزخمشري: ص 1)
 . 30( املصدر السابق، ص 2)
  .93، 92 /11املغين يف أبواب العدل والتوحيد:  (3)
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وهؤالء غالبهم ال جيدون حالوة العبادة وال لذهتا، وال يتنعمون هبا، وهلذا وهلذا قال املقريزي: ))
لفوا هبا، ولو ليف، أي: كُ تكا :يسمون الصالة والصيام والزكاة واحلج والتوحيد واإلخالص وحنو ذلك

 . (1)((له مل يعد حمباا  مسى مدعي حمبة ملك امللوك أو غريه ما أيمره به تكليفاا 
على هللا الرتخ  فيها، ومن  وزادوا غلواا ملا قالوا: أبن األحكام الشرعية ثبوهتا توقيفي وال جيوز

   ابب أوىل ال جيوز للرسل وأهل العلم القول بذلك بناء على حكمة التشريع.  
قوهلم: إن هللا تعاىل غري خمتار يف أحكام الشريعة اخلمسة: الوجوب، يقول الوزير متعقباا هلم: ))

والندب، واإلابحة، والكراهة، واحلظر، وليس له أن يرخ  يف فعل حرام، وال ترك واجب، ألن هذه 
األحكام تثبت عندهم ألنفسها، وهللا سبحانه وتعاىل ورسله، وأهل الفتيا على سواء يف اإلعالم هبا، 

حيسن منه أن يتفضل  والتعريف هلا من غري اختيار يف احملو والتثبيت. ومن ذلك قوهلم: إن هللا تعاىل ال
 .(2)((يقبح خالفه على أحد من عباده مبغفرة ذنب واحد، وإنه جيب عليه عقاهبم بكل ذنب وجوابا 

 
 .اإلجياب على هللا ابحلكم واجلزاء( الغلو يف 4)
املعتزلة غلو يف حق هللا يف األمر والنهي واجلزاء عليهما، ويقررون أبنه جيب على هللا إاثبة املطيع  
جوزوا تكليف املؤمنني املرحومني مبا ال يطاق لعاصي، وأن هذا هو العدل يف حق العباد، ))و وعقاب ا
 .بل جوزوا ذلك يف حق األنبياء واملرسلني ،عقاهبم بذنوب أعدائهم املشركني بل جوزوا عقالا ، ومسعاا  عقالا 

والشكر والثناء دع عنك  واجملد ،وله أعظم احلمد ،وأبن له األمساء احلسىن ،ح بضد ذلكوهللا تعاىل متدّ 
 .(3)((العدل يف احلكم واجلزاء

عند قوله تعاىل: }إن هللا ابلناس لرؤوف رحيم{ يتأول القاضي عبد اجلبار اجلبائي هذين االمسني 
مبناسبتهما يف ختام اآلية، ويقول: ))يدل على أن هذه األفعال من قبلهم يستحقون عليها اجلزاء، وأنه 

 . (4)وأنواع تفضله ال جيوز أن يبطل على العبد عمله(( تعاىل مع رأفته ورمحته

                                 
 .55جتريد التوحيد املفيد، املقريزي: ص  (1)
  (11 /4العواصم والقواصم: ) (2)
  (326إيثار احلق على اخللق: )ص:  (3)
 .185آن: ص( متشابه القر 4)
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ويؤكد القاضي عبد اجلبار ذلك، فيقول: )إن ما يستحقه املرء على الكبرية من العقاب حيبط 
ال خيرج منها  ن املؤمن إذا خلط احلسنات ابلسيئات، فهو خملد يف النارأ. ويقررون (1)ثواب طاعاته(
مجيع الطاعات، ألن الثواب منفعة خالصة دائمة مع التعظيم، والعقاب  ، والكبرية الواحدة حتبطبشفاعة

 .(2)مضرة خالصة دائمة مع اإلهانة، فال جيتمعان استحقاقا، إذ اجلمع بينهما حمال
فإن قلت: هل جيب على هللا تعاىل اللطف؟ قلت: نعم؛ ألنه مريد ))ومثله يقول الزخمشري: 

، كمن أراد صالح ولده، وعلم أنه ال يصلح إال ابلرفق لصالح عبده، عامل أنه ال يصلح إال به
وجب عليه، حىت إن مل يرفق به علم أنه ال يريد صالحه، وألن منع ما ال يقع الغرض إال به كاملنع 
من الغرض، ومنع الزَّارع من السقي كمنعه من الزراعة، وال يلزم أنه لو وجب اللطف ابجلميع؛ 

ون يف ولدك من ال يصلحه شيء من الرفق. فإن قلت: هل ألن فيهم من ال لطف هلم، كما يك
قلت: جيب عند   ؟ وهو املنفعة الدنيوية اليت ال يستضر هبا أحد وال فيها وجه قبيححجيب األصل

أيب القاسم الكعيب؛ ألن انتفاع العبد به داع وال صارف، فكان منعه ُشح ا. وقال الشيخان
(3) :

ه إىل غري هناية، وفعل ما ال هناية له حمال، وهو إذاا تفضل لو وجب منه مقدار لوجب ما زاد علي
 .(4)((والش ح  إمنا هو ترك الواجب

 ولكنوهم هبذا الصنيع خرجوا عن مقصد التنزيه، ووقعوا ابلتشبيه كما قال ابن تيمية: ))
 على يوجبون ما جنس من هللا على يوجبون للقدر النافني الشيعة من وافقهم ومن وحنوهم املعتزلة
 مشبهة فهم خلقه على بقياسه شريعة له ويضعون ،العباد على حيرمونه ما عليه وحيرمون ،العباد
 .(5)((األفعال

كيف   ،مامة العظمى يف العلمعي الفقه والفهم بل اإلوالعجب ممن يدّ ))وحنو هذا يقول ابن الوزير: 

                                 
 (.632شرح األصول اخلمسة: )ص (1)
  (.66(، واللباب يف أصول الدين: )ص160ينظر: مقاصد الكالم: )ص (2)
 وابنه أبو هاشم،  حسب ما ذكره حمقق الكتاب .( أبو علي اجلبائي 3)
 .21( املنهاج يف أصول الدين، الزخمشري: ص 4)
هـ.. وحنوه يف 1406، 1. مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط241 /1سامل،: ( منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، حققه رشاد 5)

 .8 /2جمموع الفتاوى، 
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وأمحد األمور  ،وأمت العدل ،وأمجل احلمد ،وأحسن األمساء ،مل يعلم أن مراد هللا تعاىل هو أطيب الثناء
أن تكليف ما ال يطاق وطلب تنجيزه من العبد الضعيف  ولكن ظنّ  ،أو قد فهم هذا كله ،كلها

 . (1)((وعقوبته عليه أشد العقوبة وأدومها
 
  :اهلدى والضالل بني( التطرف يف مبدأ العدل التكليفي 5)

هنا مستقلة عن اإلرادة من أشهر مسائل أهل التأويل مسألة حرية اإلرادة اإلنسانية اليت يرون أ
فعال اخللق، فكون هللا مسى أاإلهلية؛ وهو نتج عن اجلمود الفكري يف نفي آاثر أمساء هللا وصفاته على 
عندهم أمساء أعالم فقط، هي نفسه "اخلالق، والقادر، والباري، واملريد، والقيوم، واهلادي، والرزاق" ف

 وليس هلا لوازم على اإلرادة اإلنسانية. 
الوعيد مالئماا هلذا الربط، فاَّللَّ بني العمل واجلزاء ربطاا وثيقاا، فجاء قوهلم ابلوعد و ربطوا املعتزلة 

ون أن ير يماا ونراا يصلوهنا، و وأوعد املذنبني عقاابا أل ،تعاىل وعد الطائعني ثواابا عظيماا وجنة خالدة
عل القبيح واَّللَّ ال يفعل فذلك من  أن يعتقدونالواجب على اَّللَّ تعاىل أال خيلف وعده أو وعيده؛ ملا 

 القبيح.
هتدوا هدى{، وقوله تعاىل: ايرى املعتزلة التأويل لآلايت اآلتية: قوله تعاىل: }ويزيد هللا الذين 

 شرح صدره لإلسالم{.يد هللا أن يهديه }وزدنهم هدى وربطنا على قلوهبم{، وقوله تعاىل: }فمن ير 
يقول القاضي عبد اجلبار: ))ما يفعله هللا تعاىل من األلطاف والتأييد واخلواطر والدواعي وإمنا 

 .(2)يوصف ذلك أبنه هدى ألنه حيل حمل األدلة يف أنه كالطريق لفعل الطاعة والباعث عليه((
رة، وإمنا يتأوهلا أبن هللا رته على اإلنسان مباشفالقاضي عبد اجلبار ال يرى أتثري هداية هللا وقد

رادته الفاعلة على اإلنسان. جيعل له عالمات يدركها بعقله أنه على اهلدى. وينفي قدرة هللا وهدايته وإ
 رغم أن اآلايت ليست مشتبهة وال تقبل التأويل. 

أمر به بوجه من  وبني ما ال حيول بني أحدنقل املعتزلة اإلمجاع على أن هللا تعاىل ))فقد 

                                 
  (326إيثار احلق على اخللق: ) (1)
 .  62( متشابه القرآن: ص 2)
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 . (1)((الوجوه
حســــــــــــن اجلشــــــــــــمي من رؤوس املعتزلة: 

ُ
وخيت   تعاىل هللا على جيوز ال والذي))وقال امل
 .(2) ((نالدي عن اإلضالل فيه ابلكالم
الكفر ة القــائلني ابجلرب يف اإلميــان و ذكر القــاضــــــــــــــي عبــد اجلبــار أن املعتزلــة ردوا على اجملرب و 
فعلى هذا الوجه ألزموهم ذلك فقالوا هلم: أليس أنه تعاىل لو منع من اإلميان، لوجب : ))بقوهلم

أن يوصف أبنه صرف عنه وصد عنه، وإذا فعل فيه ضد اإلميان، يوصف أبنه اضطره إىل أن ال 
 .(3)((يؤمن. فيجب أن يقولوا أيضا أبنه أجربه على الكفر

 ،يفعل حلكمة وال سبب وأن هللا ال ،وهو إنكار احلكمة والتعليل واألسباب وبنوا ذلك على أصلهم
وأنه ال جيوز عليه أن  ،شيءفال يفعل لشيء وال ب .وإمنا يفعل مبشيئة جمردة من احلكم والتعليل والسبب

 .ينعم أعداءه وأهل معصيته جبزيل الثوابال و  ،يعذب أهل طاعته أشد العذاب
وخياف منه أن يقوي  ،وهذا القول الذي قالوه اسراف يف القول))له: ويتعقبهم ابن الوزير بقو 

 . (4)((كما أن قول الوعيدية خياف منه أن يقوي جانب القنوط وخري األمور أوساطها  ،مانجانب األ
 
 :اخللق واألمريف وعلمه قدرة هللا إجراء األفعال خالف ( 6)

َ َكاَن َعِليماا َحِكيماا{}َوَما َتَشاُؤوَن ِإالَّ َأن :يف قوله سبحانه ُ ِإنَّ اَّللَّ [. 30اإلنسان] َيَشاَء اَّللَّ
حيىي بن احلسني الزيدي املعتزيل خمالفيه من أهل السنة، حيث قال: ))فزعموا أن هللا شاء انتقد 

عهم أنه أرسل رسله إىل مجيع خلقه يدعوهم إىل أمر قد منشيئا وهنى عنه، وأراد شيئا ومنع منه، و 

                                 
 . نقال عن:64( فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، أبو القاسم البلخي، والقاضي عبد اجلبار، واحلاكم اجلشمي: ص: 1)

 م. 2012هـ، 1433جناية املعتزلة على العقل والشرع، خالد كبري عالل. دار احملتسب، اجلزائر، الطبعة األوىل، 
 . 96( حتكيم العقول يف تصحيح األصول، احملسن بن كرامة اجلشمي: ص 2)
 .199( فضل االعتزال وطبقات املعتزلة: ص 3)
  (370إيثار احلق على اخللق: )ص  (4)
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 .(1)((منه...
ْلِم َكآفَّةا﴾ ]البقرة:قال أيضا: )) [، يعين بكافة: مجيعاا، فإذا 208وأما قوله: ﴿اْدُخُلواْ يف السِّ

كان أمره للجميع فكيف يدخل قوم يف السلم قد أدخلهم فيه؟ وكيف أيمر قوماا ابلدخول فيه، 
ا يريده، فتعاىل وقد منعهم؟ هذا فعل متلعب عباث، ال ينفذ له أمر يف شيء مما أيمر به، وال مم

 .(2)((هللا عن ذلك أحكم احلاكمني
القاهر لكل مقدور، احلكيم الذي جيرى كل فعل  ))أي {َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ } :تعاىل هللا قولويف 

. لكنه يفسر احلكمة أبن هللا مل خيلق الشرور وال يريدها أن تكون، (3)((على قضااي حكمته وعلمه
واحلكيم الغين العامل بقبحها، العامل بغناه عنها متعال أن يفعلها ))وهذا ما يؤكده الزخمشري بقوله: 

فلو كانت هذه أفعاله لكان ذلك عبثا وخروجا ... رضاها أو أيمر هبا علو ا كبريااأو يريدها أو ي
 .(4) ((ةعن احلكم

بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت ال تُزِْغ قـُُلوبَنا ويف قول هللا تعاىل: }ربنا 
بـَْعَد ِإْذ َهَديـَْتنا وأرشدتنا لدينك. أو ال متنعنا   تبلنا ببالاي تزيغ فيها قلوبناالالوهاب{، قال الزخمشري: ))

 .(5)((ألطافك بعد إذ لطفت بنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحَةا من عندك نعمة ابلتوفيق واملعونة
الوهاب. ملا بينهما من  ومل يعرج الزخمشري على التناسب بني الدعاء مبوهبة الرمحة مع اسم هللا

 قلب من الزيغ. اقتضاء القدرة اإلهلية حبماية ال
كيما ال يفعل القبيح وال عدال حهللا تعاىل )) نأب اإلمجاع املعتزلة على ومن هنا فقد ن 

                                 
. 30 /2اجملربة و القدرية، حيىي بن احلسني، ضمن رسائل العدل والتوحيد، حتقيق حممد عمارة: ( الرد على 1)

 م. 1988، 2دار الشروق، القاهرة، ط 
 . 33 /1( الرد على اجملربة والقدرية: 2)
  (477 /3تفسري الزخمشري ) (3)
 .7( املنهاج يف أصول الدين الزخمشري: ص 4)
 . 339 /1( تفسري الزخمشري: 5)
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 .(1)((يُريده

إخباره عن صدور اخللق واألمر عن حكمته وعلمه فيذكر ))وهذا ما تعقبه ابن قيم اجلوزية بقوله:  
عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيها على أهنما إمنا صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة  مسنياالهذين 

وقوله: }تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اَّللَِّ ، للعلم احمليط التام لقوله:}َوإِنََّك لَتُـَلقَّى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليٍم{
، واحلكمة املتضمنة لكمال احلمد والعلم ،لقدرة والتصرففذكره العزة املتضمنة لكمال ا، اْلَعزِيِز احلَِْكيِم{

ومسع  ،ِكيم {وقوله: }َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاءا مبَا َكَسَبا َنَكاالا ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َعزِيز  حَ 
 ؟أتكذب ابلقرآن :فقال .ليس هذا كالم هللا :فقال {،وهللا غفور رحيم}يقرأها  بعض األعراب قارئا 

 . (2)((صدقت :فقال {،عزيز حكيم} :فقال ،فرجع القارئ إىل خطئه .ولكن ال حيسن هذا .ال :فقال
 
 مساء غري توقيفية:أب عبد بذكر هللاالت( 7)

املعتزلة يعتمدون يف أمساء هللا على ما ثبت عقالا، وال يلتزمون مبا مسى هللا به نفسه. ويف ذلك 
القاضي عبد اجلبار: ))اعلم أن مجيع ما ذكرنه من الداللة على حسن إجراء األمساء على يقول 

املسميات من غري إذن يدل على حسن إجرائها على القدمي تعاىل ذكره من غري إذن، ألهنا إذا علمنا 
اء ما ابلعقل وعلمنا ما يستحق من األوصاف وعلمناه فاعال ملا أحدثه مل ميتنع أن جتري عليه األمس

 .  (3)يفيد ما هو عليه يف ذاته وما أوجده من فعله((
ذكر إال ابألمساء اليت ال توهم نقصا بوجه من الوجوه وأما عند املعتزلة فهو أن ال يُ وقال الرازي: ))

 .(4)((سواء ورد اإلذن هبا أو مل يرد
أو إمجاع، مثل:  مشكلة األشاعرة أهنم يطلقون على هللا أمساء غري اثبتة مبستند صحيح من ن و 

ما صح معناه يف اللغة، وكان معناه .. ويستندون إىل قاعدة أبن واملريد واملتكلم القدمي والذات والشيء

                                 
نية واألمل يف شرح كتاب امللل و النحل، ابب ذكر املعتزلة، أمحد بن حيىي املرتضى، صححه توما  أرنولد: 1)

ُ
( امل

 .1916. مطبعة دائرة املعارف النظامية، حيدر آابد، الدكن، 6ص 
  (200( شفاء العليل، ابن القيم: )ص2)
 . 179 /5( املغين يف أبواب التوحيد: 3)
 (126 /31( تفسري الرازي )4)
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 .اثبتا له مل حيرم تسميته به
 : (1)واحتج القائلون أبنه ال حاجة إىل التوقيف بوجوه

وأن شيئا منها مل يرد يف  ة،األول: أن أمساء هللا وصفاته مذكورة ابلفارسية وابلرتكية وابهلندي
 القرآن وال يف األخبار، مع أن املسلمني أمجعوا على جواز إطالقها. 

[ واالسم ال 180عراف: ]األ {وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا}الثاين: أن هللا تعاىل قال: 
ملعاين كان امسا حيسن إال لداللته على صفات املدح ونعوت اجلالل، فكل اسم دل على هذه ا

 حسنا، فوجب جواز إطالقه يف حق هللا تعاىل متسكا هبذه اآلية. 
عاين صحيحة كان املنع من الثالث: أنه ال فائدة يف األلفاظ إال رعاية املعاين، فإذا كانت امل

  .إطالق اللفظة املعينة عبثا
من حيث الدعاء هبا، والتوسل  القدمي والذات والشيء.. يف أمساءعند األشاعرة ووقع اإلشكال 

 .  (2)كوهنا خالية عن املدح والثناء  ..الداعي: اي قدمي اي ذات اي شيءواالستغاثة، فال يليق أن يقول 
 وإن .املريد واملتكلم واملوجود والشيء والذات واألزيل واألبديونقل الغزايل االتفاق على أسامي 

 .  (3)اىلذلك مما جيوز إطالقه يف حق هللا سبحانه وتع
، ويرونه من أخ  ومن أغرب ما أجازوا من األمساء اليت يطلقوهنا على هللا، مثل: )هو(

« وال إله إال هو»لعوام، توحيد ا« ال إله إال هللا»أن الشيخ الغزايل كان يقول: أمسائه. وقيل: 
 .توحيد اخلواص

ولقد استحسنت هذا الكالم وقررته ابلقرآن والربهان: أما القرآن فإنه وتعقبه الرازي بقوله: ))
كل شيء هالك إال }مث قال بعده: {، وال تدع مع هللا إهلا آخر ال إله إال هو}تعاىل قال: 
فدل ذلك على  (ال إله) :بعد قوله (إال هو) :[ معناه إال هو، فذكر قوله88]القص :  {وجهه

                                 
  (141 /1( ينظر: تفسري الرازي )1)
  (.182 /1(، وبدائع الفوائد البن القيم )298 - 297 /1(، درء التعارض )301 /9( ينظر: جمموع الفتاوى )2)
األوىل،  /ط، قربص ،يباجلفان واجلادار  .165 : صسام عبد الوهاب اجلايب، الغزايل، حتقيق: ب( ينظر: املقصد األسىن3)

 م. 1987 هـ،1407
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 .(1)((كلمةأن غاية التوحيد هي هذه ال
 األمساء احلسىن:( اجلفاء يف التعامل مع 8)
لك املعىن كانت كل اسم من أمساء هللا تعاىل دال على معىن معني، فكل نفس غلب عليها ذ  

، وإذا توسل بكل ع بهلى ذكر ذلك االسم انتفتلك النفس شديدة املناسبة لذلك االسم، فإذا واظب ع
 واحلاجة وجد مثرة ذلك.اسم يف األدعية مبا يناسب احلال 

ء لألمساء احلسىن، لكن ألهل التأويل مسلك آخر خيتلف عن اهلدي النبوي، وفيه شيء من اجلفا
يد ابألربعني مرة أو مرتني أن الشيخ أاب النجيب البغدادي السهروردي كان أيمر املر  ومثل ذلك ما يروى

فإن رآه  ،ن ينظر إىل وجههة والتسعني وكابقدر ما يراه من املصلحة، مث كان يقرأ عليه األمساء التسع
ا فإنك ما خلقت هلذ ؛نيااخرج إىل السوق واشتغل مبهمات الد :عدمي التأثر عند قراءهتا عليه قال له

  ((.ى ذلك الذكرثر أمره ابملواظبة علوإن رآه متأثرا عند مساع اسم خاص مزيد التأ .الطريق
ملعقول، فإنه ملا كانت النفوس خمتلفة كان كل واحد وأقول: هذا هو امث قال الرازي بعد هذا: ))

منها مناسبا حلالة خمصوصة، فإذا اشتغلت تلك النفس بتلك احلالة اليت تناسبها كان خروجها من القوة 
 . (2)((إىل الفعل سهال هينا يسريا

والذكر  حىت اشتبهت على بعض أهل التأويل كثرياا من معاين التعبد أبمساء هللا احلسىن يف الدعاء
 :(3)يف أتويل قوله تعاىل: }فلله األمساء احلسىن فادعوه هبا{، ومنها ما نقشها اإلمام الرازي، ومنها

عاء، وإن كان معلوما قول بعضهم: أن املطلوب ابلدعاء إن كان معلوم الوقوع فال حاجة إىل الد
 بعدم وقوعه فال فائدة يف الدعاء.

 يرد إجياده يف األزل املطلوب فسيقع بدون دعاء، وإن كان ملوقيل: إن كان هللا أراد حصول ذلك 
 مل يكن يف الدعاء فائدة.

وقيل: أن هللا عالم الغيوب، فأي حاجة للدعاء، وأن اخلليل قال جلربيل: "حسيب من سؤايل علمه 

                                 
  (140 /1( تفسري الرازي: )1)
  (143 /1( تفسري الرازي: )2)
 وما بعدها.  58( ينظر: لوامع البينات يف األمساء والصفات: ص 3)



37 

 

 .(1)حبايل"
نفسهم رجحوا مراد أورأى بعضهم أن الدعاء ينايف القضاء والقدر وليس من أدب الصاحلني أن ي

 على مراد هللا.
معناه، فقيل: أنه ليس واختلف أهل التأويل يف اسم هللا األعظم بتأويالت جانبية حول حقيقته و 

  معرفة هللا فرياه عظيماا.يفهلل اسم أعظم معلوماا معيناا بل كل اسم يذكر به العبد ربه حال استغراقه 
 مسمى وهو هللا.وقيل: أنه ال شرف يف االسم بذاته وإمنا الشرف يعود لل

وانقطاعه له حال الضر  وقيل: كل اسم يراه العبد عظيماا عنده فهو االسم األعظم حبسب تعلقه به
 واحلاجة.

مث تعقب الرازي هذه األقوال بقوله: ))واعلم أنه ظهر من هذا الكالم أن العبد كلما كان انقطاع 
 (2)ظم((قلبه عن اخللق أمت كان االسم الذي به يذكر هللا عز وجل أع

وأغرب من هذا ما قيل: أن االسم األعظم معلوم للعارفني من اخللق بقوهلم: هو. فمن ابلغ ابلدعاء 
وقال: اي هو اي من ال هو إال هو. اي من به هوية كل هو. فقد أحاط ابالسم األعظم، ألنه أبلغ 

الكرسي: }هللا ال إله إال  ، ومما احتجوا به بداية آية(3)الكناايت اليت ال يكون املقصود أحد سوى هللا
 هو احلي القيوم{. فاعتربوا أن )هو( اسم، وأما احلي القيوم فهي صفات إضافية له.

وقد عقد اإلمام الرازي فصال كامال يف تفسري )هو(، وقال: ))هذا اسم له هيبة عظيمة عند أرابب 
 وجعله مقدماا عن تفسري اسم اجلاللة )هللا(. .(4)املكاشفات((

 

 

                                 
وال وهو من اإلسرائيليات . قال األلباين: 21، حديث رقم74 /1سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، األلباين: ( 1)

 . أصل له يف املرفوع
 .63ص  :( لوامع البينات2)
 . 140 /1: تفسري الرازي( 3)
 . 73( لوامع البينات ص 4)


