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�ص البحث ملخَّ

بحَث العلمُء موضوَع )التَّأويل( عىَل اخت��الِف اختصاصاهِتم؛ فتناوله امُلتكلِّمون، 
لِة. ون يف كتبهم، ومصنَّفاهتم ذاِت الصِّ ثون، وامُلف�ِّ وامُلحدِّ

وأضح��ْت مباح��ُث )التَّأويل( وما يتعلَُّق هبا من مس��ائل كظه��ور، وبطوِن الُقرآن 
ا متثِّل  الكري��م ذات أمهيَّ��ٌة خاّصٌة عن��د الباحثنَي، واكتس��بْت هذه املكانُة من منطل��ِق أهنَّ

ا من مداخل استنباط املفاهيم الُقرآنيَّة. مدخاًل رضوريًّ

ا الَِّذيَن  وُيعدُّ )التَّأويُل( وأعمُله مفتاَح فهِم مقُصود كالم اهلل تعاىل، قال تعاىل: ﴿َفَأمَّ
فِي ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتَِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه﴾)1(.

ين، وغريهم ملس��ألة )التَّأويل( بوصِفه  اِعي من اهتمم العلمء من مف�ِّ وعلي��ه فالدَّ
ِمفتاًحا لفهم بعض اآليات وبياهنا.

ة األطه��ار يف معرفة القرآِن  ومن ُهن��ا كانْت بياناُت النّب��يِّ األكرم، واألئمَّ
لٌة يف ذلك؛ فراِجْع. ن التَّفسري، والتَّأويل، وأحياًنا هلم بياناٌت مفصَّ تتضمَّ

��ك  ليل من أهل البيت بأن متسَّ ��ا مْن كاَن خيوُض يف التَّفس��ري، ومل يُكْن الدَّ وأمَّ
. ، والفهم الظَّاهرّي للُقرآن؛ فهو يف ضالٍل بال شكٍّ بالتَّفسري الُلغويِّ

، هَي: ومَن األسئلة التي ُتطرح عادًة يف سياق التَّأويل الُقرآينِّ

ة للقرآن معاٍن ُأخرى؟. ل: هْل وراَء امَلعاين الظَّاهريَّ األوَّ
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ة معاٍن ُأخرى، وهي ُمراد اهلل تعاىل؛ فم وظيفُة املَعايِن الظَّاهريَّة؟. وإذا كان ثمَّ

ونلم��ُس موافقَة الق��رآِن الَكريم للتَّأويل، فقْد أش��ارْت هلذا املعن��ى بعُض اآليات 
الكريمة، كم سيأيت إْن شاَء اهللُ احلديُث عنها يف طيَّات البحث؛ فرقَّْب.

مة احليّلِّ يف  ة التَّأويليَّة البِن تيميَّة، والعالَّ أس��عى يف هذا البحث للمقارنة بني النَّظريَّ
ة. صفات اهلل تعاىل اخلربيَّ

ن إطاللًة رسيعًة حول  مٍة خُمت��رٍة تتضمَّ خ��ول يف املباحث ال بدَّ من ُمقدِّ وقب��ل الدُّ
ينيَّة، والنَّظريَّات  مصطلح )التَّأويل(، واالختالف فيه، ومكانة التَّأويل يف النُّصوص الدِّ

أي امُلناسب يف املقام. لة، وبيان الرَّ ذاِت الصِّ
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Abstract

The scholars searched the topic of (interpretation) on their 

different specializations. It was covered by the speakers, hadiths, 

and interpreters in their relevant books and compilations.

The discussion of (interpretation) and related issues of the 

apparent and interior of the Holy Qur’an have become especially 

important for researchers, and have acquired this position on 

the basis that they represent a necessary entry point from the 

approaches to developing Qur’anic concepts.

(Interpretation) and its actions are the key to understanding 

what is meant by the words of Allah Almighty(But those 

in whose hearts is perversity follow the part thereof that 

is allegorical, seeking discord, and searching for its hidden 

meanings) Accordingly, the reason for the interest of scholars, 

interpreters, and others, of the issue of (interpretation) as a 

key to understanding and explaining some verses.Hence, the 

statements of the most honorable Prophet, peace be upon him, 

and the pure imams, peace be upon them in the knowledge of 
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the Qur’an, Include interpretation, and sometimes they have 

detailed data on it;As for those who were involved in exegesis, 

and the evidence was not from Ahlulbayt peace be upon them, 

and adhere to the linguistic interpretation and the outward 

understanding of the Qur’an. Undoubtedly, he is in aberrance.

Among the questions that are usually asked in the context of 

the Qur’anic interpretation are:

The first: Are there other meanings behind the outward 

meanings of the Qur’an?

If there are other meanings, which are the intention of God 

Almighty; What is the function of the outward meanings?

We feel the approval of the Holy Qur’an for interpretation, 

as some of the noble verses indicated for this meaning, as will 

come, Allah willing, to talk about it in the folds of research; Stay 

tuned.

In this research, I seek to compare the hermeneutical theory 

of Ibn Taymiyyah and Al-Allama Al-Hilli on the expert attributes 

of Allah Almighty.

Before entering into the discussions, a brief introduction 

is necessary that includes a quick overview of the term 
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(interpretation), the difference in it, the place of interpretation 

in religious texts, the relevant theories, and the appropriate 

opinion statement in the place.
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1. اآراء ابن تيميَّة

اأويل ل: يف التَّ الأوَّ

يق��ول اب��ُن تيميَّة يف بيان التَّأوي��ل يِف الُقرآن: إنَّ لف��ظ )التَّأويل( يف الق��رآن ُيراُد به 
م��ا َيُؤول األمُر إلي��ه، إْن كان موافًقا ملدلول اللفظ ومفهومه يف الظَّاهر، وُيراد به تفس��ري 
مني كمجاهد،  ين امُلتقدِّ الكالم وبي��ان معناه، وإن كان موافًقا له، وهو اصط��الح امُلف�ِّ
اجح إىل االحت��مل املْرُجوح لدليٍل يقرُن  وغ��ريه، وُي��راد به رصُف اللفظ عن احتمل الرَّ

بذلك.

ا  ري��ن، فأمَّ ��م يوج��د يف كالم بعض املتأخِّ وختصي��ُص لف��ظ التَّأويل هب��ذا املعنى إنَّ
��ة األربعة، وغريهم؛  ة امُلس��لمني كاألئمَّ حابُة، والتَّابعون هلم بإحس��ان وس��ائر أئمَّ  الصَّ

ل، أو الثَّاين. ون لفظ )التَّأويل( هبذا املعنى؛ بْل يريدون بالتَّأويل املعنى األوَّ فال خيصُّ

رين أنَّ لفظ )التَّأويل( يف القرآن، واحلديث يف مثل  وهل��ذا »ل�مَّ ظنَّ طائفٌة مَن امُلتأخِّ
اِس��ُخوَن يِف اْلِعْل��ِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد  قوله تعاىل: ﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللُ َوالرَّ
نَا﴾، »ُأريد به هذا املعنى االصطالحّي اخلاص، واعتقدوا أنَّ الوقف يف اآلية عند قوله  َربيِّ
تع��اىل: ﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللُ﴾ لزم من ذلك أن يعتقدوا أنَّ هلذه اآليات واألحاديث 

معايَن ختالف مدلوهلا املفهوم منها...«)2(.

اجح  يبدو من ابن تيميَّة يف هذا النَّصِّ أنَّ )التَّأويل( هو رصُف اللفظ عن احتمل الرَّ
إىل االحتمل املرجوح لدليٍل يقرُن بذلك.
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وه��ذا يعني أنَّ اللفَظ يف ظاهره ال ُيعطي معنًى آَخر، و)التأويل( هبذا املعنى يرّتب 
علي��ه أنَّ لآلي��ات، واألحادي��ث معايَن خُتال��ف مدلوهلا املفه��وم من العقل، وينش��أ هنا 
تع��ارض بني العقل والنَّقل، ولكن إذا كان توافق ب��ني اآليات، واألحاديث، والتَّأويل؛ 

فال تعارَض حينئٍذ.

ا أن نقب��َل بكَليهم، وهو مجع بنَي  ة تعارًض��ا بني العقل والنَّقل، إمَّ ��ا من يرى ثمَّ وأمَّ
م النَّقل، ومن امُلحال أن يتعارَض النَّقُل مع العقل؛ ففي نظرهم العقل  النَّقيضنِي، أو نقدِّ

األصل، واألساس للنَّقل؛ فعندما ينتفي العقُل ينتفي معه النَّقل)3(.

رون،  َيُعدُّ ابُن تيميَّة اللفَظ مَن الظَّاهر هو التأويل عىل اصطالح ما ذهب إليه املتأخِّ
ومن��ه فال ُتعدُّ داللة اللفظ عىل الظَّاه��ر من التَّأويل؛ بِل التَّأوي��ل خمالفُة املعنى ومدلول 

الكلمة؛ ومن هنا ففي نظر ابن تيميَّة للتَّأويل ثالُث معاٍن:

التَّأويُل هو احلقيقة الواقعيَّة ملفهوم الكالم، وال يكون خمالًفا للظَّاهر.. 1

التَّأويل هو تفسري الكالم سواء وافَق الظَّاهَر، أم خالَفُه.. 2

دالل��ة اللفظ عىل الظاهر ليس تأوي��اًل، وإنَّم التَّأويل هو خمالفُة املعنى ومدلول . 3
الكلمة.

اجح إىل  وردَّ اب��ن تيميَّة ع��ىل معنى التَّأويل »م��ن أنَّه رصف اللفظ عن احت��مل الرَّ
َلف)4(. االحتمل املرجوح لدليٍل يقرُن بذلك«، وأعتقُد أنَّه خيالف طريقة السَّ

رين أنَّ لف��ظ التَّأويل يف  ��ياق نفس��ه، يقول: »ل�مَّ ظّن طائف��ٌة من املتأخِّ ويف هذا السِّ
اِس��ُخوَن يِف اْلِعْلِم  الق��رآن، واحلدي��ث يف مثل قوله تعاىل: ﴿َوَم��ا َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللُ َوالرَّ
نَا﴾، ُأريد به هذا املعنى االصطالحّي اخلاّص، واعتقدوا  َيُقوُل��وَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِم��ْن ِعنِْد َربيِّ
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أنَّ الوق��ف يف اآلية عند قوله تعاىل: ﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللُ﴾ لزم من ذلك أن يعتقدوا 
أّن هلذه اآليات واألحاديث معايِنَ ختالف مدلوهلا املفهوم منها، وأنَّ ذلك املعنى امُلراد هبا 
 ،د ال يعلمه إالَّ اهلل، ال يعلمه امَلَلُك الذي نزل بالقرآن، وهو جربائيل، وال يعلمه حممَّ
حابُة، والتَّابعون هلم بإحس��ان، وأنَّ حمّمًدا كان  وال غريه من األنبياء، وال تعلمه الصَّ
مْحَُن َعَ� اْلَعْرِش اْس��َتَوى﴾، وقول��ه تعاىل: ﴿إَِلْيِه َيْصَع��ُد اْلَكلُِم  يق��رأ قوله تع��اىل: ﴿الرَّ
فات، ويقول:  الطَّييِّ��ُب﴾، وقول��ه: ﴿َبْل َي��َداُه َمْبُس��وَطَتاِن﴾، وغري ذلك من آي��ات الصِّ
نا كلَّ ليلة إىل س��مء الدنيا(، ونحو ذلك، وهو ال يعرف معايِن هذه األقوال، بل  )ينزل ربُّ

لف. معناها الذي دلَّت عليه ال يعلمه إالَّ اهلل، ويظنُّون أنَّ هذه طريقة السَّ

هؤالِء أه��ل التَّضليل، والتَّجهيل الذي��ن حقيقة قوهلم: إنَّ األنبي��اء وأتباع األنبياء 
��ون، ال يعرف��ون م��ا أراد اهلل ب��م وصف به نفس��ه م��ن اآلي��ات وأقوال  جاهل��ون ضالُّ

األنبياء...«)5(.

رون مَن املعن��ى االصطالحّي للتَّأويل،  وعلي��ه فابن تيميَّة ال يرتيِض م��ا قاله املتأخِّ
ويعتق��د كلُّ أهل العل��م يدرك معاين اآليات حتَّى امُلتش��اهبات، وهكذا ظواهر اآليات، 

لكنَّ املعنى احلقيقّي لآليات ال يعلمه إالَّ اهلل تعاىل.

رين، ومفاُده��ا الظَّواهر القرآنيَّة،  ويذه��ب ابن تيميَّة م��ن أنَّ التَّأويل يف رؤية املتأخِّ
واحلدي��ث ختالُف العقَل، فال بدَّ من تأويل ظواهر القرآن، واحلديث حذًرا من التَّناُقض 

؛ فيضحى باحلقيقة أْن ليس هناك من تعارٍض أساًسا بني العقل والنَّقل. والتَّضادِّ

ها حموَر عقائدِه وآراءُه، وهي: َ ابُن تيميَّة يف هذا الباب ثالثَة أصوٍل يمكن عدُّ وبنيَّ

العقل يوافق القرآن واحلديث، وال تعارَض بينُهم أبًدا.. 1

تعارُض املسائل العقليَّة للحكمء، واملتكلِّمني مع النَّقل، وهذا باطٌل.. 2
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خيالف العقل السليم، واخلالص والريح أقوال احلكمء، وامُلتكلِّمنَي)6(.. 3

وبن��اًء ع��ىل ذل��ك إنَّ ما يؤمن ب��ه ابن تيميَّ��ة: العق��ُل ال ُيعارض نص��وَص القرآن 
واحلديث، ومعه ال ُيفهم مَن التَّأويل املعنى االصطالحيَّ لُه)7(.

الثاين: ج�سمانيَّة اهلل وهروب ابن تيميَّة من تاأويل ذلك

يعة، وامُلعتزلة،  ينفي ابن تيميَّة اجلسمنيَّة عِن اهلل سبحاَنه وتعاىل يف ظاهر كالمه، كالشِّ
مة وامُلشبِّهة. واجلَهميَّة، قبال من أثبَت اجلسمنيَّة هلل تعاىل، وهُم امُلجسِّ

كوت، وعدم النفي واإلثبات يف هذه املواضع، وتصف  وآمَن مجاعٌة من اختيار السُّ
اهلل كم وصف نفسه يف القرآن، وال جيوز تأويُل ذلَك.

ح بأنَّه مل يِرْد عِن  ح بكونه سبحاَنه ِجسًم؛ لكنَّه يرِّ وإنَّ ابَن تيميَّة، وإْن كان ال يرِّ
ع؛ فمعلوٌم أنَّه مل ينقْل عن  ا ال��رشَّ حاب��ة، والتابعني أنَّ اهللَ ليَس بجس��ٍم، يقول: »وأمَّ الصَّ
ة أنَّ اهلل جس��ٌم، أو أنَّ اهلل  حابة، وال التَّابعني، وال س��لف األُمَّ أحٍد مَن األنبياء، وال الصَّ

ع«. ليس بجسٍم، بِل النفيُّ واإلثبات بدعٌة يف الرشَّ

��مة؛ فهذا ال يع��رف يف كالم أحد  ا ذكر التَّجس��يم، وذمُّ امُلجسَّ ويق��ول أيًضا: »وأمَّ
��ة، كم ال ُيع��رف يف كالمهم أيًضا الق��وُل بأنَّ اهلل جس��ٌم، أو ليس  ��لف، واألئمَّ م��ن السَّ

بجسٍم...«)8(.

ا القوُل بأنَّه جس��ٌم، أو ليس بجسٍم؛ فهذا ممَّا تنازع  ح أيًضا يف هذا املجال: »أمَّ ورصَّ
في��ه أه��ُل الكالم، والنََّظر، وه��ي مس��ألٌة عقليَّة...والنَّاس فيها عىل ثالث��ة أقواٍل: نفٌي، 

لف...«)9(. وإثباٌت، ووقٌف وتفصيٌل، وهذا هو الصواب الذي عليه السَّ

ة ابن تيميَّة يف جسمنيَّة اهلل تعاىل هلا ثالثُة وجوٍه: وعليه فنظريَّ
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ل إىل معاٍن ُمناس��بة، ويلزم منه  ُل: م��ن منظ��اِر التَّأويل؛ فاآليات امُلتش��اهبُة تأوَّ األوَّ
فاِت عِن اهلل تعاىل. القول بنفي جسمنيَّة اهلل سبحاَنه، ويف الواقع هؤالء ينفون الصِّ

ة هلا؛  مة هذه اآليات نحملها عىل امَلعاين الظَّاهريَّ الثَّاين: من منظار امُلش��بِّهة، وامُلجسِّ
فعندهم يمكن أن يكون اهللُ جسًم.

��مة، وأبَدوا نظ��ًرا يف معايِن هذِه  وا عىل املش��بِّهة، وامُلجسِّ ضُة ردُّ الثَّال��ث: قول املفوِّ
اآليات.

��نَّة من أنَّه جس��ٌم، أو ليس بجس��ٍم،  وك��م يعتق��ُد ابُن تيميَّة ملْ يِرْد يِف الكتاب، والسُّ
فات، وكذلك الصفات الفعليَّة هلل تعاىل ذات  واختار الشقَّ الثَّالَث، وال جيوز تأويل الصِّ

داللة، أو واردة يف اخلرب، وهذا يكفي.

وباجلُمل��ة يرى اب��ن تيميَّة أنَّه مل يِرْد نفٌي، أو إثباُت اجلس��م هلل تعاىل، ال يف الكتاب، 
َلف)10(. وال السنَّة، وال السَّ

فاُت اخلربيَّة هلل تعال ومنهج ابن تيميَّة بالتَّج�سيم الثالث: ال�سِّ

��م املتكلِّم��ون اإلس��الميُّون صف��اِت اهلل عىل أقس��اٍم خمتلفة، ومنه��ا: إىل ذاتيَّة،  قسَّ
ة، وامُلراد مَن األوىل أوصافه املعروفة: من العلم، والُقدرة، واحلياة. وخربيَّ

 ، وامُل��راد م��َن الثَّانية: م��ا أثبتته ظواهُر اآلي��ات، واألحاديث له س��بحاَنه من الُعلوِّ
والوجه، واليدين إىل غري ذلك، وقد اختلفت نظريَّات امُلتكلِّمني يف تفس��ري هذا القس��م 

فاِت إىل أقواٍل: من الصِّ

ل: اإِلثبات مع التَّكييف، والتَّشبيه األوَّ

مة، وامُلَشبِّهة أنَّ هلل سبحانه عيننِي، ويديِن، مثل اإِلنسان. زعمِت امُلَجسِّ
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م املالمسة واملصافحة،  ة فقد أجازوا عىل رهبِّ قال الشهرس��تايّن: »أما ُمَشبِّهة احلََشِويَّ
ياضة  ني��ا، واآلخرة إذا بلغ��وا يف الرِّ وَأنَّ املس��لمني امُلخلص��ني يعانقونه س��بحاَنه يف الدُّ

واالجتهاد إىل حّد اإِلخالص«)11(.

الثَّاين: اإِلثبات بال تكييف، وال تشبيه

فاِت عىل اهلل سبحاَنه باملعنى امُلتبادر  ، ومن تبَِعه جُيُْرون هذِه الصِّ إِنَّ الشيخ األشعريَّ
منها يف الُعرف، لكن ألجل الِفرار عن التَّشبيه يقولون: »بال تشبيٍه، وال تكييٍف«.

يق��وُل األش��عريُّ يف كت��اب اإِلبان��ة: »إنَّ هللِ س��بحاَنه وجًه��ا بال كي��ٍف، كم قال: 
ْك��َراِم﴾، و إِنَّ ل��ه يَدي��ن ب��ال كي��ٍف، كم قال:  ��َك ُذو اْل�َج��اَلِل َواإْلِ  ﴿َوَيْبَق��ى َوْج��ُه َربيِّ

.﴾ ﴿َخَلْقُت بَِيَديَّ

؛ فقد ُنِقَل عن أيب حنيفة أنَّه قال: »و ما ذكر  ًة باألشعريِّ ة خمتصَّ وليسْت هذه النظريَّ
اهللُ تعاىل يف القرآن من الوجه، واليد، والنَّفس؛ فهو له صفاٌت بال كيٍف«.

)12(، أنَّه قال: »وُنثبُت هذه الصفات، وننفي عنه التَّشبيَه كم  وقد ُنِقَل عِن الّش��افعيِّ
ٌء﴾«. نفى عن نفسه؛ فقال: ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ

وقال ابن كثري: »نحن نس��لك مسلك الس��لف الصالح... وهو إمرارها كم جاءت 
من غري تكييف، وال تشبيه«)13(.

ة َأنَّ له س��بحانه هذه احلقائق لكن ال كاملوجودة يف البرش؛ فله  وحاصل هذه النظريَّ
يٌد وعنٌي، ال كأيدينا، وأعيننا؛ وبذلك توفَّقوا عىل حس��ب زعمهم يف اجلمع بني ظواهر 

النُّصوص، ومقتىض التَّنزيه.
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الثَّالث: التَّفويض

فات عىل اهللِ سبحاَنه مع  وقد ذهب مجٌع مَن األشاعرة، وغريهم إىل إجراء هذه الصِّ
تفويِض امُلراد منها إليه.

ًة مثل اليدين،  ��لف ُيثبتون صفاٍت خربيَّ قال الشهرس��تايّن: »إنَّ مجاعًة كثريًة من السَّ
م يقولون إنَّا ال نعرف معن��ى اللفظ الوارد فيه، مثل  والوج��ه وال يؤولُّون ذل��ك، إاِلَّ أهنَّ
﴾، ولس��نا  ََ َخَلْقُت بَِيَديَّ مْحَُن َع��َ� اْلَعْرِش اْس��َتَوى﴾، ومثل قوله: »﴿لِ��� قول��ه: ﴿الرَّ
مكلَّفني بمعرفة تفس��ري ه��ذه اآليات؛ بل التَّكليف قد ورد باالعتق��اد بأنَّه ال رشيَك له، 

وذلك قد أثبتناه«)14(.

ازي، وقال: »هذه امُلتشاهبات جيب القطُع بأنَّ مراد اهلل منها يشٌء غري  وإليه جنح الرَّ
ظواهرها، كم جيب تفويض معناها إىل اهلل تعاىل، وال جيوز اخلوُض يف تفسريها«)15(.

فاِت مع احِلف��اظ عىل املعاين  ��ا تتجنَّب تأوي��َل الصِّ وه��ذه املجموع��ة فضاًل عن أهنَّ
ة لألفاظ، وبنحٍو ما حاولت التخلُّص مَن التَّش��بيه، والتَّجسيم، وما هذا إالَّ نوٌع  اللغويَّ

مَن االحتياط الذي ال ينسجُم مع الظَّاهر.

فاِت،  ة الذي��َن ال جُييزون تأوي��َل الصِّ وُيع��دُّ ابن تيميَّ��ة من أنصار النَّزع��ة الظَّاهريَّ
. ويكتفون باملعنى الظَّاهريِّ

فاِت هلا حقيق��ٌة، ولك��ن الكيفيَّة غ��ري معلومٍة، فهم  ويعتق��ُد ه��ؤالِء أنَّ ه��ذه الصِّ
يؤمنون بذلك من دون س��ؤاٍل عِن الكيفيَّة، وزعموا أنَّ بعَض اآليات الُقرآنيَّة تبثُّ هذه 

عوى!!. الدَّ

��ا اآلياُت التي َتِصُف اهللَ تعاىل بأنَّ لُه وجًها، وعينًا، وغريمها فهذِه صفاٌت ثابتٌة  وأمَّ
ٌء﴾)16(. له، إالَّ أنَّه ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ
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حابة، والتَّابعنَي وس��ائر  ��لُف من الصَّ ويق��ول ابن تيميَّ��ة يف هذا املضمر: »... فالسَّ
ها بم يوافق  فات، وغريها، وف�َّ ��ة، قد تكلَّموا يف مجيع نصوص القرآن، آيات الصِّ األمَّ

داللتها، ورووا عن النبّي أحاديث كثرية توافق القرآن...

م كانوا يتعلَّمون منه التَّفسري مع التُّالوة، ومل  حابة نقُلوا عن النبّي أهنَّ ُثمَّ إنَّ الصَّ
يذكْر أحٌد منهم عنه قط أنَّه امتنع من تفسري آيٍة«)17(.

ة،  فات جيرهيا ع��ىل اهلل س��بحاَنه بنفِس املفاهي��م اللغويَّ ويف تنظ��رِي اب��ن تيميَّ��ة للصِّ
��ٍل فيها، واهلل  ٍف، وتعليٍل وتدخُّ ة، بال ت��رُّ واملع��اين االبتدائيَّة، واملدُل��والت التصوريَّ

سبحاَنه يتَّصُف هبا لكن بال تكييٍف...

وهذا القوُل يثبُتها باملعاين نفسها؛ لكن بال تكييٍف.

ة الوس��ط من  ويذكر ذلك يف رس��ائله، ويق��ول: »والقول الفاصل هو ما عليه األُمَّ
أنَّ اهلل مس��تٍو عىل عرش��ه اس��تواًء يليق بجالله، وخيتصُّ به، فكم أنَّه موصوٌف بأنَّه بكلِّ 
يشٍء عليٌم، وعىل كلِّ يشٍء قديٌر، وأنَّه س��ميٌع بص��رٌي، وال جيوز أن نثبت للعلم والقدرة 
تي لعلم املخلوقني وقدرهتم؛ فكذلك هو س��بحاَنه فوق العرش،  خصائَص األعراض الَّ

وال نثبت لفوقيَّته خصائَص فوقيَّة املخلوق عىل املخلوق، ولوازمها«)18(.

��لف ب��ني التَّعطيل والتَّمثيل؛ ف��ال يمثِّلون صفات اهلل  ويقول أيًضا: »ومذهب السَّ
بصف��ات خلق��ه، كم ال يمثِّلون ذات��ه بذات خلقه، وال ينفون عنه ما وصف به نفس��ه أو 

فون الكلَم عن مواضعه. وصفه به رسوله، فيعطِّلون أسمءه احلسنى، حيرِّ

م مل يفهموا من أس��مء اهلل وصفاته إالَّ م��ا هو الالئق باملخلوق،  ��ا املعطِّلون؛ فإهنَّ أمَّ
اًل،  ث��مَّ رشع��وا يف نفي تل��ك املفهومات، فقد مجع��وا بني التَّمثي��ل والتَّعطيل، مثَّل��وا أوَّ
وعطَّلوا آخًرا، وهذا تشبيه ومتثيل منهم للمفهوم من أسمئه وصفاته، باملفهوم من أسمء 
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فات الالئقة باهلل  ه هو س��بحانه من األس��مء والصِّ خلقه وصفاهتم، وتعطيل ملا يس��تحقُّ
سبحانه«)19(.

جرهيا عىل اهلل س��بحانه بمفاهيمها التَّصديقيَّة، بعد اإلمعان يف القرائن املوجودة يف 
حيحة. نفس اآليات والروايات الصَّ

��وا هذه  هبان الذين دسُّ ا غريمها، فأكثر ما ورد يف ذلك من وضع األحبار، والرُّ وأمَّ
.)20(... األحاديث بني املسلمنَي بخداٍع خاصٍّ

الة ابُن بطُّوطة يف كتابه عِن ابن تيميَّة فيقول: »وكنُت  ويف هذا اإلطار ينقل لنا الرحَّ
رهم فكان  إذ ذاك بدمشق، فحرضته يوم اجلمعة وهو يعظ النََّاَس عىل منرب اجلامع، ويذكِّ
نيا كنزول هذا، ونزل درجًة من درجِة  من مجلة كالمه، أن قال: إنَّ اهلل ينزل إىل س��مء الدُّ
ة إىل  هراء، وأنكر ما تكلَّم ب��ه؛ فقامِت العامَّ املِن��رب؛ فعارضه فقيٌه مالك��يٌّ يعرف بابن الزَّ

هذا الفقيه، ورضبوه باأليدي، والنِّعال رضًبا كثرًيا...«)21(.

ة يقتيض التَّجس��يَم، كم هو  فات اخلربيَّ م أنَّ تفس��رَي ابن تيميَّ��ة للصِّ ويتَّض��ح ممَّا تقدَّ
واضٌح.

الرابع: رؤيُة اهلل يوم القيامة

مني؛ إذ  يؤم��ن اب��ن تيميَّة أنَّ اهللَ تعاىل ُيرى يوم القيامة، وهب��ذا يتَّفق مع بعض املتقدِّ
زعم��وا أنَّه يتوافق مع ظاهر القرآن، واحلديِث، والعقل، وذكروا بعَض اآليات للتَّدليل 

اها: عىل مطلبهم، وإليك إيَّ

ٌة﴾)22(.. 1 ﴿ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَ

﴿َعَ� اأْلََرائِِك َينُْظُروَن﴾)23(.. 2
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ِذيَن َأْحَسنُوا اْل�ُحْسنَى َوِزَياَدٌة﴾)24(.. 3 ﴿لِلَّ

واس��تدلَّ اب��ن تيميَّة بحدي��ٍث عن النب��يِّ األك��رم، يرويه مس��لٌم يف صحيحه، 
قال: »اعلموا إنَّ أحًدا منكم لن يرى ربَّه حتَّى يموت«)25(.

فاع عن أصوِل  فيَّ��ة يف الدِّ ع��رَب مطالعِة كتب ابن تيميَّ��ة يتجىلَّ بوضوٍح نزعته التطرُّ
فاَع عنها هي رؤي��ة اهلل تعاىل يوم  ثيه��م، ومن تلك اآلراء التي ح��اول الدِّ احلنابل��ة وحمدِّ
افضة،  ��يعة الذي كان ينعتهم بالرَّ م عىل املذاهب األُخرى، وخصوًصا الشِّ القيامة، وهتجُّ

إالَّ أنَّه يف موقفه هذا وقع يف تناُقٍض واضٍح، وسأذكر هنا مثاَلني عىل ذلك:

��يعة ك��م يعتقد داوود اجلواهرّي، ومقاتل  ل: يقول ابن تيميَّة: »يعتقد أكثُر الشِّ األوَّ
ابن س��لمن من أنَّ اهلل جسٌم، وله أعضاٌء؛ فله صورُة إنساٍن من حلٍم، ودٍم، وجلٍد، ودٍم، 
جل، مع أنَّه  وعظٍم، وأيًضا له أعضاء جوارح من الرأس، واللسان، والعني، واليد، والرِّ
ليس كمثله يشء، ويقول هش��ام بن سامل اجلواليقّي)26(: إنَّ اهلل عىل صورة إنسان، أعاله 
ت، وهو نوٌر س��اطٌع يت��أأل، وله حواسٌّ مخس، وي��ٌد، ورجٌل،  ف، وأس��فله مصمَّ جموَّ

وأنٌف، وأذٌن، وعنٌي، وفٌم...«)27(.

الثاين: يذكر أنَّ كبار علمء الش��يعة ينقلون عن النبّي األعظم: إنَّ اهلل تعاىل ينزل 
ليلة اجلمعة إىل األرض، وحديث آخر: وإنَّه رأى ربَّه يف الطَّواف، وآخر: أنَّه رأى ربَّه يف 
ة، وغريها من األحاديث، ويكتب ابن تيميَّة هذه األحاديث ُنقلْت عن طريق  بطحاء مكَّ
��يعة، وهذا كِذٌب عىل النبيِّ  ابني، ومن نقل هذا النَّوع من األحاديث هم الشِّ ث��ني كذَّ حمدِّ

.)28(األكرم

يعة، وهشام بن سامل فمن جهة ينفي رؤية  ال ينقيض العجُب من هذا امُلفري عىل الشِّ
نيا؛ ألنَّه أجلُّ من ذلك إالَّ أّنه يف اآلخرة ُيرى، مع أنَّه يلزم منه اجلس��ميَّة،  اهلل تعاىل يف الدُّ
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م يعتقدون أنَّ هلل  ح هبا، والغريب يتَّهم الش��يعَة من أهنَّ ويف الوقت نفس��ه حياول أالَّ يرِّ
جسًم، وله أعضاء، و...

وهذا افراٌء عظيٌم ال خيفى عىل الباحث املتتبِّع)29(.

وباجلُمل��ة: أحياًن��ا ينفي اب��ن تيميَّة رؤيَة اهلل تع��اىل، ويردُّ عليهم بإش��كاالٍت، ويف 
موارَد ُأخر نالحظه يف صفِّ املعتقدين بجسمنيَّة اهلل.

ويف ظلِّ هذه امُلعطيات يتجىلَّ لنا موقف ابن تيميَّة من أنَّه يعتقد أنَّ اهلل جس��ٌم، وله 
جل، و... أعضاٌء، وجوارح، ومن مُجلتها الرأس، والعني، واليد، والرِّ

ح ابن تيميَّ��ة يف موضٍع آخ��ر يف إثبات رؤي��ة اهلل تعاىل يوم القيامة مس��تنًدا  وي��رِّ
 يف ذل��ك إىل حدي��ٍث يرويه عن النبيِّ األعظم: »إنَّكم س��روَن ربَّك��م كم ترون هذا 

ال تضاّم��ون يف رؤيت��ه، فإِن اس��تطعتم أالَّ تغلبوا عىل صالة قبل طلوع الش��مس، وقبل 
غروهبا؛ فافعلوا«)30(.

ل، والبحث يمكن أن يق��ال من أنَّ ابن تيميَّة هكذا يوجه قول اهلل تعاىل  وع��رَب التأمُّ
ََّ َجاَء ُموَسى لِ�ِميَقاتِنَا  ملوسى )صىلَّ اهلل عىل نبيِّنا وآله وعليه السالم( يف قوله تعاىل: ﴿َوَل�
ُه َقاَل َربيِّ َأِريِن َأْنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلْن َتَرايِن َوَلكِِن اْنُظْر إىَِل اْل�َجَبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه  َمُه َربُّ َوَكلَّ
ََّ َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك  ا َوَخرَّ ُموَس��ى َصِعًقا َفَل ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّ �َّ َربُّ ََّ َتَ َفَس��ْوَف َتَرايِن َفَل

ُل اْل�ُمْؤِمننَِي﴾. ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ

ا باألخرى من املقطوع به  نيا؛ أمَّ ؤية يف دار الدُّ ويعقب عليها: أنَّ هذه اآلية تنفي الرُّ
نيا. أنَّنا نرى اهلل تعاىل، وكان طلُب موسى يف الدُّ

ا ما ذكره من حديٍث؛ فهو: ولكن ال نعلم بَم استند يف هذا، وما دليُله؟، أمَّ
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اًل: ال يعلُم قائُله. أوَّ

ُه دلياًل. ثانًيا: وما الكتاُب، واملرجُع هلذا احلديث، ومن الذي عدَّ

اخلامس: اهلل يف جهٍة

يعتق��ُد ابن تيميَّ��ة أنَّ اهللَ يف جهٍة، وهو ف��وَق العامل، ويف الوقت نفس��ه يعدُّ اهلل ليس 
ة  فات اخلربيَّ عاه مع أنَّ اجلهَة تعدُّ من الصِّ ٍة عىل مدَّ ياق حلشد أدلَّ بجسٍم، وسعى يف هذا السِّ
ث عن  التي ال يمكن تأويلها، وما ورد يف هذا املجال مَن اآليات، واألحاديث التي تتحدَّ

ل؛ فهذا املعنى صحيح. ة ال تأوَّ فات اخلربيَّ مء، وبم أنَّ الصِّ اهلل وأنَّه يف السَّ

وا عىل من قال،  ��مء، وردُّ كم أنَّ األش��اعرة تنفي وجود اهلل أعىل العرش، أو يف السَّ
يعة نفوا اجلهَة عِن اهلل تعاىل. وكذا املعتزلة، والشِّ

ويق��ول ابن تيميَّة يف هذا اإلط��ار: »... يف إطالق لفظ اجلهة ثالث��ُة أقواٍل؛ فطائفٌة 
فات مْن  تنفيه��ا، وطائف��ٌة تثبُته��ا، وطائفٌة تفص��ُل، وهذا النِّ��زاُع موجوٌد يف املثبت��ة للصِّ
ة يف نفي ذلك،  ��نَِّة اخلاصَّ ��ة األربعة، وأمثاهلم، ونزاُع أهل احلديث والسُّ أصحاب األئمَّ

ا«)31(. وإثباته نزاع لفظّي ليس هو نزاًعا معنويًّ

ر إثب��اُت اجلهِة، وامل��كان هللِ س��بحاَنه)32( يف كلمت ابن تيميَّ��ة يف )منهاج  لق��د تكرَّ
السنَّة(، ويكفي يف ذلك العبارتاِن التاليتان:

��ه يف جه��ٍة كان معنى ال��كالم أنَّه هن��اك فوق العامل حي��ُث انتهِت . 1 »إذا قي��ل إنَّ
املخلوقات، فهو فوق اجلميع عاٍل عليه«)33(.

»ومجهور اخللف عىل أنَّ اهلل فوق العامل، وإن كان أحدهم ال يلفظ بلفظ اجلهة؛ . 2
م فوق«)34(. فهم يعتقدون بقلوهبم ويقولون بألسنتهم رهبِّ
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م يتَّضح من أنَّ رأي ابن تيميَّة هو أنَّ اهللَ تعاىل فوق العامل. ويف ضوِء ما تقدَّ

فضاًل عن هذا؛ فهذا الكالم ال دليَل عليه، وال حمّصل منه، وال أس��اَس له يلزم من 
هذا الكالم أنَّه التَّحت خيلو من اهلل، وهذا يعني أنَّه متّيز اهلل؛ فيكون له مكان من أنَّه فوق 

ال حتت، ومنه يلزم اجلسميَّة امُلقتضية للجهة ال حَمالَة.

ْح من أنَّ اهللَ جسٌم؟. لعلَّ قائاًل يقول: ابن تيميَّة مل يرِّ

نقول: هذا يتَّضح من لوازم كالمه، وفحوى بعض كالمه من دون ريٍب.

السادس: جلوسه سبحاَنه ع� العرِش

ل، وم��ن مجلتها إثبات  ا ال تأوَّ ��ة، وأهنَّ فات اخلربيَّ يس��تمرُّ اب��ُن تيميَّة يف بح��ث الصِّ
 جلوس اهلل س��بحاَنه ع��ىل العرش، يقول: »ثمَّ إنَّ مجهور أهل الس��نَّة يقول��ون: إنَّه ينزل 
وال خيل��و منه العرش، كم نقل ذلك عن إس��حاق بن راهوي��ه، ومحاد بن زيد، وغريمها، 

ونقلوُه عن أمحد بن حنبل يف رسالته«)35(.

واب، وه��و املأثور عن  وق��ال يف رشح حديث النُّ��زول: »والقول الثَّاب��ت هو الصَّ
ه، ونزوله إىل  تها أنَّه ال يزال فوق العرش، وال خيلو العرُش منه مع دنوِّ ة، وأئمَّ سلف األُمَّ

السمء، وال يكون العرش فوقه«.

مْحَُن َعَ� اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾،  و يقول يف موضٍع آخر: »وقال أهل السنَّة يف قوله: ﴿الرَّ
االستواء من اهلل عىل عرشه املجيد عىل احلقيقة، ال عىل املجاز«)36(.

ياق ينقل ابن تيميَّة ما قاله مالُك بن أنس عندما ُسِئَل عن قوله سبحاَنه:  ويِف هذا السِّ
﴿ُثمَّ اْسَتَوى َعَ� اْلَعْرِش﴾ أنَّه كيف استوى؟.

ؤاُل عنه بدعٌة. قال: »االستواء معلوٌم، والكيُف جمهوٌل، واإليمُن به واجٌب، والسُّ
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وكذل��ك بيع��ة قبله فبنيِّ مال��ك أن معنى االس��تواء معل��وٌم، وأنَّ كيفيَّت��ه جمهولٌة؛ 
فالكيُف جمهوٌل، وهو من التَّأويل الذي ال يعلمه إالَّ اهلل...«)37(.

ويقول: »... إذا س��ألوا ش��يًئا عن ذلك مل ينف��وا معناه، بْل ُيثبت��ون املْعنى، وينفون 
الكيفيَّة...«)38(.

ُل هيدُف إىل  حيكم ابن تيميَّة: )الكيف جمهول(، والفرق بني العبارَتني واضٌح؛ فاألوَّ
التَّنزيه، والثَّاين يناسب التَّجسيم؛ إذ معناه أنَّ الستوائه عىل العرش كيفيًَّة مَن الكيفيَّات، 

ولكنَّها جمهولٌة لنا.

فاِت الفعليَّة هللِ تعاىل، إالَّ أنَّ الكيفيَّة  ويعدُّ ابن تيميَّة االس��تواَء عىل العرِش مَن الصِّ
ة األُخ��رى كاملجيء من  ف��ات اخلربيَّ جمهول��ٌة، وال يعلمه��ا إالَّ اهللُ، وهك��ذا أيًض��ا الصِّ

فات التي ال يمكن للعقل تأويُلها. الصِّ

مواِت، واألرض،  وقال يف تفس��ري س��ورة العلق: »إنَّ عرشُه، أو كرسيَّه وس��َع السَّ
حل اجلديد  ��ه جيلس عليه؛ ف��م يفضل منه إالَّ قدر أربعة أصابع، وإنَّه ليئ��طُّ أطيَط الرَّ وإنَّ

براكبِه«)39(.

��لف، والتابعنَي يروَن أنَّ اهلل تعاىل يف  ك��م يعتقد ابن تيميَّة من أنَّ األصحاب، والسَّ
��مء عىل العرش، ويمكن اإلش��ارُة احلس��يَّة عليه؛ فله مكاٌن، وِجهٌة، وهذا يعني أنَّه  السَّ

ا كبرًيا. جسٌم، تعاىل اهلل عمَّ يصفوَن ُعلوًّ
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مة احِللِّيِّ 2. اآراء العالَّ

مة احِللِّيِّ اأويُل من منظاِر العالَّ ل: التَّ الأوَّ

ة تأويل ظواهر النُّصوص القرآنيَّة. مة من ال بديَّ يؤمن العالَّ

خول من باب التَّأويل. ويرى من يريد الغوَص يف ُبطون القرآن؛ فينبغي له الدُّ

مة مْن مُجلة من يقول: التأويل آلٌة، ووس��اطٌة لفهم املعارف، واحلقائق  وُيع��دُّ العالَّ
الُقرآنيَّة.

ُ ملُس احلقائ��ق القرآنيَّة ع��رَب معنى األلف��اظ، والوقوف عليها  ويعتق��ُد ال يتي���َّ
فحس��ب؛ ب��ْل يفرض بامُلش��تغل يف هذا احلقل أن يس��تعنَي بالتَّأويل كي يِل��َج إىل باطن 

املفاهيم القرآنيَّة، وحينها تظهُر الثَّمرُة.

مة جُييز  ري��ن؛ فالعالَّ مة مع ابن تيميَّ��ة يف اصطالح التَّأويل عند املتأخِّ خيتل��ف العالَّ
ل  االس��تفادة من التَّأويل لآليات القرآنيَّة كم هو مبنّي يف س��ائر آثاره الكالميَّة، كم س��جَّ

ة النقليَّة، والعقليَّة. مالحظاته عىل كلِّ مِن اعرض طريق التَّأويل، وأثبته باألدلَّ

م��ة يف تفس��ري قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَّ��ِذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكَِت��اَب ِمنُْه َآَياٌت  ح العالَّ ورصَّ
ا الَِّذيَن يِف ُقُلوِبِْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه  اٌت َفَأمَّ ٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَش��اِبَ ََ حُمَْك
اِس��ُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه  اْبتَِغ��اَء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهللُ َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾. كَّ نَا َوَما َيذَّ ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربيِّ
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قال: »االستدالل به من وجوٍه:

ُل: إنَّ النَّاس منهم مقلِّد، ومنهم مقلَّد. األوَّ

��د: إنَّم يتَّبع امُلقلَّد، واهلل تعاىل قد ذمَّ من يتَّبع امُلتش��اَبَه منه اْبتِغاَء اْلِفْتنَِة َواْبتِغاَء  واملقلِّ
َتْأِويِلِه، وهذا منع من اتباعه، وغري املعصوم جيوز فيه ذلك؛ فال يوثِّق بقوله؛ فتنتفي فائدة 

اخلطاب فيجب املعصوم حتَّى ينتهَي التَّقليد إليه.

��ه تعاىل حكَم بعلِم تأويل��ه لقوٍم خمصوصنَي ميَّزهم بكوهنم راس��خنَي يف  الثَّ��اين: إنَّ
فِة فيه. العلم، وهذا ال يعلم إالَّ مَن املعصوم؛ إْذ غريُه ال يعرف حصول الصِّ

الثَّالث: امُلراد باخلطاب باملتشابه هو العمل أيًضا به، وال حيصل األمُن من اخلطأِ يف 
العم��ل به إالَّ من املعصوم؛ فيجب وألنَّ اخلطاَب بامُلتش��ابه م��ع عدم معصوم جيزم يقينًا 
ة قوله يس��تلزم الفتنَة املحّذر منها؛ إذ آراء املجتهدين خمتلفٌة فيه، ويقع بسبب ذلك  بصحَّ

ل منه إىل العلم به. واب؛ فال بدَّ مَن املعصوم ليتوصَّ اخلبط، وعدم الصَّ

ِذي��َن يِف ُقُلوهِبِْم َزْي��ٌغ َفَيتَّبُِعوَن ما َتش��اَبَه ِمنُْه اْبتِغ��اَء اْلِفْتنَِة،  ��ه جيب دفع الَّ اب��ع: إنَّ الرَّ
وردعهم عن ذلك، وهو يستلزُم ثبوَت املعصوم؛ ألنَّ غريه ال ترجيح لقول بعضهم عىل 

عي أنَّ خمالفه كذلك، وذلك هو الفتنة«)40(. بعض؛ فكلٌّ منهم يدَّ

مة اأويل ونطاُقه يف النَّقل والعقل من منظار العالَّ الثَّاين: التَّ

مات  ليل النقيلَّ ال يفيد اليقنَي، قال: »أقول: اعلم أنَّ مقدِّ مة إىل أنَّ الدَّ يذه��ُب العالَّ
مات املس��تعملة يف بيان حدوث الع��امل، وُوجود  لي��ل ق��د تكون عقليًَّة حمض��ًة كاملقدِّ الدَّ
س��ول، وما أش��بهها، وقد يكون مركبًة عقليًَّة، وس��معيًَّة كسائر  انع، وصدق الرَّ الصَّ
مَتنِي، وهي نقليَّة، وإىل  سول، وهو إحدى املقدِّ ا مستندٌة إىل قول الرَّ السمعيَّات؛ فإهنَّ
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ب من الس��معيَّات املحضة؛ ألنَّ  وج��وب صدق قول��ه، وهي عقليَّته، وال يمكن أن يركَّ
ًة بعد العلم بصدق املبلِّغ، وتلك غري سمعيَّة«)41(. السمعيَّ إنَّم يكون حجَّ

ة  ، ويمكُن لأدلَّ ليل العق��يلِّ عٌة عىل الدَّ ومن هن��ا ُيعلُم أنَّ مقدار داللة النق��يلِّ متفرِّ
��ة العقليَّة تأّول، ويع��دُّ هذا دلياًل آخَر عىل لزوم االس��تفادة من  النقليَّة باالس��تناد لأدلَّ

ين. ة العقليَّة يف معرفة اهللِ، وأصوِل الدِّ األدلَّ

��ة العقليَّة؛  ��ة النقليَّة هي األدلَّ مة ه��و أنَّ ما يعضد األدلَّ رُه العالَّ واحلاص��ُل: ما ق��رَّ
مات  مات النقليَّة تعتم��د عىل املقدِّ م��اُت النقليَّة غري مفي��دٍة لليقني، وأحياًن��ا امُلقدِّ فاملقدِّ

العقليَّة.

��ة العقليَّة؛ فالتَّأويل  ��ة النقليَّة فرًعا لأدلَّ م يمكُن معرفُة س��بب كون األدلَّ وممَّ��ا تقدَّ
ل النقَل ليتوافَق مع  ُيص��اُر إليه يف حال��ة أنَّ النَّقل ملْ يثُبْت ع��ن طريِق العقِل فحينها ن��أوِّ

العقل.

مة احِللِّّي يف �سفاِت اهلل ة للعالَّ الثَّالث: الأ�س�ُص الفكريَّ

د االعتمَد  حية يف التَّأويل، وأكَّ مة يف مبحث ِصفات اهلل تعاىل موافقته الرَّ بني العالَّ
يف ذلك عىل العقل القطعّي؛ فال يمكن أن ننس��ب هلل س��بحاَنه أنَّه جسٌم، أو يف جهٍة، أو 

أنَّه ُيرى، و...

ف��م كان م��ن اآلي��ات، واألخب��ار التي ظاهره��ا خمالٌف للعق��ل نأّوهل��ا؛ فال يكون 
التَّعاُرض بني النَّقل، والعقل لدرجة اجتمع، أو ارتفاع النَّقيَضنِي.

ًة عىل ذلك خالًفا للكراميَّة حيث قاُلوا:  ياق: »الُعقالء كافَّ مة يف هذا السِّ وقال العالَّ
ا أن  ورة قَضْت بأنَّ كلَّ م��ا هو يف جهٍة، فإمَّ ��ه تعاىل يف جهٍة ف��وق، ومل يعلموا أنَّ الرضَّ إنَّ
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ًكا عنها؛ فهو إذن ال ينفكُّ عن احلوادث، وكلُّ ما ال ينفكُّ عِن  يكون البًثا فيها، أو متحرِّ
احلوادث؛ فهو حادٌث«)42(.

واجلديُر ذكُرُه هنا ما جاء يف كتاب دراس��ات يف منهاج السنَّة البن تيميَّة: وكأنَّ ابن 
تيميَّ��ة التفَت إىل م��ا وقع فيه مَن التخبُّط والتَّناُقض، وإىل ِك��رَب الكلمة التي خرجت من 
ا قول القائل: الذي نطلب  فِي��ه؛ فاضطرَّ إىل التخلُّص، والتملُّص بالَكِذب!! فق��ال: »أمَّ
من��ه أن يعتقده: أن ينفي اجلهة عن اهلل والتحيُّز؛ فليس يف كالمي إثباٌت هلذا اللفظ؛ ألنَّ 
إطالق هذا اللفظ نفًيا، وإثباًتا بدعة، وأنا ال أقول إالَّ ما جاء به الكتاب والس��نَّة، واتَّفق 

ة«)43(. عليه سلُف األمَّ

الله��مَّ إالَّ أن يك��وَن قد ن��ِيَ أقواَله التي نقلناه��ا آنًفا عن )منهاج الس��نَّة(!! لكن 
يكون قد َحكَم هبذا الكالم عىل نفس��ه؛ فهو إًذا مبتدٌع!!؛ ثمَّ إْن كان ال يقول إالَّ ما جاء 
يف الكت��اب والس��نَّة؛ فأين ورد فيهم لفظ )فوق س��مواته( ونحوه ممَّا ج��اء يف كلمته؟!، 
ون )العرش( ب�)امللك(،  ة(، ويردُّ عىل الذين يف�ِّ وكيف ينسب ما يقول إىل )سلف األمَّ
روا اهلل حقَّ ق��دره، وما عرفوه حقَّ  ��ن( قائال)44(: »هؤالِء م��ا قدَّ و)االس��تواء( ب�)التمكُّ

معرفته«)45(، )46(.

مة صفاِت اهلل عند املتكلِّمنَي، والفالس��فة اإلس��الميِّني؛ فم كان منهم  وبحَث العالَّ
إالَّ نفُي اجلس��منيَّة عِن اهلل تعاىل، وعدَّ القول بالتَّجس��يم رضًبا م��َن امُلحال، ونقد اآلراء 
القائلة بالتَّجس��يم، ومنشُأ هذا القول هو عمد القدرة عىل التَّشخيص، وبالتَّال هذا نحٌو 

وريَّات املوجب لبطالن العقيدة، كم ال خيفى. من إنكار الرضَّ

ا لفظ اجلس��م، واجلوه��ر، والتحيُّز، واجلهة،  وق��ال اب��ن تيميَّة يف هذا املجال: »وأمَّ
ونح��و ذل��ك؛ فلم ينطق كتاٌب، وال ُس��نٌَّة بذلك يف حقِّ اهلل ال نفًي��ا، وال إثباًتا، وكذلك 
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ة امُلس��لمني  حاب��ة، والتَّابعني هلم بإحس��اٍن، وس��ائر أئمَّ مل ينُط��ْق بذل��ك أح��ٌد م��ن الصَّ
 م��ن أه��ل البي��ت، وغري أهل البي��ت، فلم ينُط��ق أحٌد منه��م بذلك يف ح��قِّ اهلل ال نفًيا، 

وال إثباًتا«)47(.

فهذه هي املرحلة األوىل... فيكون النَّايف للجس��ميَّة ع��ِن اهلل تعاىل خمالًفا للكتاب، 
حابة والتَّابعني، وإلمجاع أهل البيت... والسنَّة، وإلمجاع الصَّ

��يعة وال م��ن الس��نَّة- أن يقول بنفي اجلس��ميَّة عن  إذن، لي��س ألح��ٍد- ال من الشِّ
.)48(ِاهلل

ح بأنَّ النَّفَي- كاإلثبات- بدعٌة، فيقول: »والكالم يف وصف اهلل باجلس��م  ب��ْل يرِّ
تها إنَّ اهلل ليس بجسٍم، كم مل يقولوا  ة وأئمَّ نفًيا، وإثباًتا بدعة، مل يقْل أحٌد من س��لف األمَّ

إنَّ اهلل جسٌم«)49(.

ا ذكر التَّجسيم وذمِّ  ��مة: »وأمَّ ويف املرحلة الثَّانية... يقول منكًرا عىل من يذمُّ املجسِّ
��لف، واألئّم��ة، كم ال يعرف يف كالمهم  ��مة؛ فهذا ال يعرف يف كالم أحٍد من السَّ املجسِّ
أيًض��ا القول بأنَّ اهلل جس��ٌم، أو ليس بجس��ٍم، ب��ْل ذكروا يف كالمهم ال��ذي أنكروه عىل 

اجلسميَّة نفي اجلسم«.

ابق، يف أنَّ النَّفَي واإلثبات  فهذا الكالم ميٌل إىل اإلثبات، وإالَّ فإنَّه يناقُض كالمه السَّ
كليهم بدعة)50(.

ويف ضوء هذه النُّصوص يتبنيَّ كيف أنَّ ابن تيميَّة يناقُض نفسه.

م��ة عىل هذه العقائ��د، واآلراء اخلاوية، عىل القوَلنِي؛  واتَّض��ح أيًضا كيف ردَّ العالَّ
أعني إثبات اجلسميَّة، والتوقُّف من عدم وصفه.
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مة من يتوقَّف يف وصف اهلل باجلس��منيَّة وعدمه��ا ومنهم ابن تيميَّة  فف��ي نظر العالَّ
ا أن يقول باجلسمنيَّة، أو ال، وكالمها باطٌل. يلزم منه أحد أمرين؛ إمَّ

ًة عىل جواز التَّأويل يف صفات اهلل تعاىل، والنَّايف للتَّأويل  م��ُة أدلَّ ومن هنا ذكَر العالَّ
��ل ينجيل له وض��وُح اجلواز، وإمكان��ه، وإالَّ نكون أمام ُعق��دٍة، وهي خمالفة  م��ا أن يتأمَّ

ظواهر النُّصوص لغريها، وللعقل أيًضا.

ابع: ا�ستحالة روؤية اهلل تعال الرَّ

ل؛  م��ة أنَّ ظواه��ر النُّص��وص الدينيَّة املخالف��ة للعقل، ينبغ��ي أن تأوَّ يعتق��د العالَّ
ل كلَّ ما ج��اء من آياٍت، وأخب��ار يف رؤية  ٌم ع��ىل النَّقل، ومن هن��ا يؤوِّ ألنَّ العق��ل مق��دَّ
 اهلل تع��اىل، وال يمكن االكتف��اء بظواهر العب��ارات واأللفاظ؛ بْل ينبغي إع��مل التَّأويل 

فيها.

ل  ة العقليَّة، ويؤوِّ مة عىل اس��تحالة رؤية اهلل تعاىل باآليات، واألدلَّ كم اس��تدلَّ العالَّ
ما ورد فيه الرؤية من اآليات، واألخبار.

وايات ذات العالق��ة برؤية اهلل تعاىل،  ل اآلي��اُت، والرُّ م��ُة ال بدَّ أن تأوَّ وي��رى العالَّ
بويّب هلل س��بحاَنه وتع��اىل؛ ألنَّه خيالف  وجي��ب أن حُتم��َل عىل معاٍن تتناس��ب واملق��ام الرُّ

النُّصوص الدينيَّة والعقل، والعقل قادٌر عىل تأويِل ظواهر النُّصوص.

اأويل مة يف التَّ ة ابن تيميَّة والعالَّ مقارنٌة بني نظريَّ

م  م��ة يِف التَّأويل، وهن��ا نح��اول أن نثبَت أهيُّ ��ة ابن تيميَّ��ة، والعالَّ م بياُن نظريَّ تق��دَّ
حيح، وإليك بيان ذلك: الصَّ
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ل: التَّأويل األوَّ

ته. َتنِي يف ميزان النَّقد يتبنيَّ بنحٍو بدهيٍّ خطُأ ابن تيميَّة وزلَّ إذا ما وضْعنا كلتا النَّظريَّ

��د هادي معرفة يف هذا اإلط��ار)51(: »وخطَّأه اب��ن تيميَّة يف حره  ��يُخ حممَّ قال الشَّ
��م التَّأويل حقائق  ��ه مصداٌق، وليس بتأويٍل، إنَّ للتَّأوي��ل يف العني اخلارجيَّة البحت؛ فإنَّ
راهنة، هي مصالُح واقعيَّة، وأهداف، وغاياٌت مقصودٌة من وراء التَّكاليف، واألحكام، 
وك��ذا احِلَك��م واملواعظ واآلداب، وحتَّ��ى القصص واألخبار، واآلث��ار التي جاءْت يف 

الُقرآن...«)52(.

م��ة الطباطبائ��ّي يف توضيح معنى التَّأوي��ل، وعالقته باآليات  وذكَر األس��تاذ العالَّ
القرآنيَّ��ة؛ فقال: »إنَّ القرآَن يدلُّ عىل ج��واز العلم بتأويله لغريه تعاىل يف اجلملة- فبياُنه: 
إّن اآليات كم عرفَت تدلُّ عىل أنَّ تأويل اآلية أمٌر خارجيٌّ نس��بته إىل مدلول اآلية نس��بة 
اللة لكنَّه حمكيٌّ هلا، حمفوٌظ  املمّث��ل إىل املثل، فهو وإْن مل يُكن مدلواًل لآلي��ة بم هلا من الدَّ
ي��ف ضيَّعِت اللبن( ملن أراد أمًرا  فيه��ا نوًعا مَن احلكاية، واحلفظ، نظري قولك: يف )الصَّ
ت أس��بابه من قبل؛ فإنَّ املفهوم املدلول علي��ه بلفظ املثل، وهو تضييع املرأة اللبن  قد فوَّ
يف الصي��ف ال ينطبق يشٌء منه عىل امل��ورد، وهو مع ذلك ممثِّل حلال املخاطب، حافٌظ له 

ورة التي يعطيها الكالم بمدلوله«)53(. نة يف الصُّ هن بصورٍة مضمَّ ره يف الذِّ يصوِّ

ُء منها، وذلك  وق��ال يف موضٍع آخر: »فتأوي��ل كلِّ يشٍء حقيقٌة ينبع ذلك ال��يشَّ
ق التَّأويل، كم أنَّ صاحب التَّأويل بقاؤه بالتَّأويل، وظهوره يف صاحبه،  ِ ء بدوره حيقِّ اليشَّ
س يستمدُّ من منابع، وحقائق  وهذا املعنى جاٍر يف القرآن الكريم؛ ألنَّ هذا الكتاب املقدَّ
، واملحسوس،  ة، واجلسمنيَّة، وهي أعىل مرتبة من احلسِّ ومعنويات قطعت أغالل املاّديَّ

يَّة«)54(. وأوسع من قوالب األلفاظ، والعبارات التي هي نتيجة حياتنا املادِّ
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ّ خالًفا البن تيميَّة التَّأويل من مب��ادئ فهم القرآن، والنُّصوص  مة احِل��يلِّ َيع��دُّ العالَّ
.هلا حًرا أهل بيت العصمة والطَّهارة الواردة عن طريق الوحي يأوِّ

جوع ألهل البيت؛ لفهم احلقائق القرآنيَّة، األمر الذي  كم يعتقد بوجوب الرُّ
يلزم منه وجود إمام لكلِّ عٍر، وزماٍن.

ة. يعة اإلماميَّة االثني عرشيَّ ة الشِّ ر أنَّ متعلِّق التَّأويل امُلتشاهبات، وهذه نظريَّ ويقرِّ

مة رضورَة حضور التَّأويل، واملنه��ج الكالمّي للتدبُّر يف اآليات، ومنه  ��د العالَّ وأكَّ
بهات عليها. ُتبني العقائد والدفاع عنها، وردِّ الشُّ

الثَّاين: صفات اهلل

اعتق��د ابن تيميَّ��ة بأصَلنِي: ومها ن��رة الُقدماء، والثَّاين تواف��ق القرآن، واحلديث 
م��ع العقل، أو أصل ع��دم التَّأويل باملعنى االصطالحّي، ومن��ه بحَث صفات هلل تعاىل، 
وخلص إىل جواز رؤية اهلل واس��توائه عىل الع��رش وجميئه و... وهذا مبتٍن عىل منعه من 

التَّأويل كم أرشنا إىل ذلك سابًقا؛ فراجْع.

نالح��ظ اب��ن تيميَّة عند بحث��ه يف صفات اهلل تع��اىل، وإثباهتا، كيل أن��واع التُّهم إىل 
يعة، وامُلعتزلة، واجلهميَّة، مع أنَّ ما ذكره ال ينسجم مع عقائدهم،  خمتلف املذاهب؛ كالشِّ

وال أحَد منهم يقول به؛ فهؤالِء يثبتون هللِ كلَّ كمٍل.

ة  وهذه األراجيف التي زعمها ابن تيميَّة هلم يف لوازمها، ونتائجها تس��تلزم حمدوديَّ
اهلل تعاىل، وبالتَّال نفيه؛ فكيف يمكن ملسلٍم جييُز نفَي الكمل عن اهلل تعاىل!؟.

فات عن اهلل س��بحانه وتعاىل، كم  واألعجُب من هذا أنَّ ابن تيميَّة نفس��ه ينفي الصِّ
وهنا عني ذاته، وليس��ْت  ��يعة هلل تعاىل صفاِت الكمل، ويعدُّ ذكرناه آنًفا، بينمها يثبت الشِّ
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زائدًة عن ذاته، وهذا هو عني التَّوحيد، ومن ال يوصف اهلل ويقول ال يمكن ذلك ينعته 
الشيعة ب�)املعطَّلة(، كم ذهب إىل ذلك املعتزلة، وكذا األشاعرة وإن كانوا يقولون بإمكان 

د القديم وتركيبه وإن كان النِّزاُع مع األشاعرة لفظيًّا يف احلقيقة)55(. تعدُّ

م  ��يعة، واملعتزلة من أهنَّ ك��م دأب اآلخرون، ومنهم ابن تيميَّة عىل االفراء عىل الشِّ
ح  ينكرون صفاِت اهلل تعاىل، مع أنَّه ليس هناك يف املذهب من يقول هبذا، كيف وقد رصَّ
��مع، والب��ر، نعم هذه  الق��رآن الكري��م بذلك كصفة العل��م، والقدرة، واحلياة، والسَّ
فات؛ ال يوصف هبا اهلل تعاىل كم توصف هبا املخلوقات لقوله تعاىل: ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه  الصِّ

َشْيٌء﴾)56(.

ة عىل  ف��ات اخلربيَّ م يتَّض��ح أنَّ ابن تيميَّ��ة يعتمد يف عقيدته يف الصِّ ويف ظ��لِّ ما تقدَّ
أصَلنِي مها:

ما ورد من اآليات، واألحاديث حيملها عىل املدلول الظاهرّي للَّفظ.. 1

ق يف اإلنسان.. 2 ق كم تتحقَّ فات غرُي معلوم، وال تتحقَّ كيفيَّة هذه الصِّ

م غرُي منس��جَمني؛ ألنَّ األصل  يعتقد ابن تيميَّة هبذيِن األصَلني، إالَّ أنَّ امُلالَحظ أهنَّ
ل يقت��يض املكان هلل، واجلهة، كم اعتقد ابن تيميَّة أنَّ اهلل جس��ٌم، وبالتَّال ليس هناك  األوَّ

توافٌق بني األصَلنِي كم هو واضٌح.

ا أن يقول بأنَّ اهلل جس��ٌم، أو الكيفيَّة غرُي معقولٍة، وال مدركة،  فه��و أمام أمرين: إمَّ
م بياُنه. وِكاَل االحتمَلني باطٌل؛ ملا تقدَّ

ة التي اتَّبعها ابن تيميَّة الحًق��ا؛ فهو يعتقد بتأويل  مة خيالُف ه��ذه النَّظريَّ بين��م العالَّ
ة العقليَّة، والنقليَّة. ة، ويثبتها عرَب األدلَّ فات اخلربيَّ الصِّ
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الثَّالث: رؤية اهلل تعاىل

اعتق��د ابن تيميَّ��ة أنَّ اهلل ُيرى ي��وم القيامة، وزع��م أنَّ هناك دلي��اًل عقليًّا عىل هذه 
عوى، وهو من رشوط املرئّي أن يكون موجوًدا، ال معدوًما، ومعه فغري املرئيَّات هي  الدَّ

األُمور العدميَّة، ال الوجوديَّة)57(.

ويالحظ عليه: يلزم من رؤية اهلل تعاىل القول باجلس��ميَّة؛ لوضوح أنَّ كلَّ مرئيٍّ هو 
ورة. ، ومعه يكون اهلل جسًم، وهو باطٌل بالرضَّ جسٌم بال شكٍّ

��ة النقليَّة  م��ة؛ فمن املح��ال رؤي��ة اهلل تع��اىل، وأق��ام األدلَّ ��ا م��ا يعتق��ده العالَّ وأمَّ
ل النق��ل الذي يف ظاهره خمالٌف للعقل، م��ن منطلق ما كان من  والعقليَّ��ة عىل هذا، وأوَّ
ؤية هلل تعاىل كاألش��اعرة  ل النَّق��ل، كم ردَّ عىل م��ن اعتقد الرُّ  النق��ل بع��ارض العقل يأوَّ

مة)58(. واملجسِّ

نيا، أو اآلخرة؛ فإنَّه يعتقد أنَّ اهلل جسم، بينم  وعليه فمن يعتقد برؤية اهلل تعاىل يف الدُّ
ة التَّفنيد، وإثبات  ؤية، وتنفي اجلس��ميَّة، وهذه مصنَّفاهتم مشحونٌة بأدلَّ ��يعة تنفي الرُّ الشِّ

الكمل هلل تعاىل؛ فراِجْع.

ابع: اهلل جسٌم أم ليس بجسٍم الرَّ

��ه مل ي��رْد يف كتاب اهلل، والس��نَّة أنَّ اهلل جس��ٌم، أو ليس بجس��ٍم،  ق��ال اب��ن تيميَّة إنَّ
والتَّريُح بأنَّه ليس بجسٍم بدعٌة)59(.

وعرَب ما طالعناه من نصوٍص البن تيميَّة يتَّضح أنَّ عقيدته يف اهلل تعاىل أنَّه س��بحاَنه 
��مء عىل العرش، ويمكن اإلشارة احلسيَّة عليه؛ فله مكاٌن، وجهٌة، وهذا يعني أنَّه  يف السَّ

جسٌم، ومن جهٍة أنَّ اهلل ليس بجسم، ومنه يعلم ما وقع فيه من تناقض واضح.
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ة العقليَّ��ة قائمٌة عىل ذلك، كم  مة أنَّ اهلل ليس بجس��ٍم، واألدلَّ ��ا ما يعتقده العالَّ وأمَّ
ذهب العقالء كافَّة لنفي اجلسميَّة عن اهلل تعاىل.

ة املبنيَّة عىل عدم تأويل  مة يف مبحث صفات اهلل تعاىل عقائَد أبناء العامَّ كم نقد العالَّ
ة عقليَّة عىل إمكان ذلك وجوازه،  ا موكولٌة لعلمه تعاىل، أقام أدلَّ املتشاهبات، ومن أهنَّ
ة للقول بالتَّجس��يم هو مجوُدهم عىل ظاهر اآليات، واألخبار، وعدم  وما جرَّ أبناء العامَّ

تأويلها.

ة ل�مَّ نف��وا التَّأويل يف  م��ة من أنَّ أبن��اء العامَّ ويمكن االس��تنباط م��ن منظومة العالَّ
اآليات، واألخبار وقعوا يف حماذير، وهي:

ثبت عندهم أنَّ اهلل جسٌم.. 1

النبّي األكرم وهو املبعوث من اهلل تعاىل، ليس لديه علٌم.. 2

اسخون بالعلم امُلتشاهبات، وهم جاهلون هبا.. 3 ال يعلم الرَّ
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النَّتيجة

ة يف  ة، ومنهج��ه الظاهريَّ ��خصيَّات البارزة عند أبن��اء العامَّ ُيع��دُّ ابن تيميَّ��ة مَن الشَّ
رين من أبناء جلدته،  ة، وال يعتقد بالتَّأويل املصطلح عند املتأخِّ مبحث صفات اهلل اخلربيَّ

وعىل تعبريه يلزم منه التَّشبيه، أو التَّجسيم؛ فال يبقى أمامه غري أنَّ الكيفيَّة جمهولٌة.

��يعة، وعامل مع��روف، فهو يؤمن  ّ الذي يعدُّ م��ن كبار علمء الشِّ م��ة احِليلِّ ��ا العالَّ أمَّ
بخ��الف ابن تيميَّ��ة، أنَّ مدركات العق��ل القطعّي هي معي��اٌر لتأويل املعن��ى الظاهرّي 
للنُّصوص الدينيَّة، كم أنَّ التأويل ه��و مفتاٌح للمعارف، بطون القرآن وحقائقه، وأيًضا 

.املعارف العميقة ألهل البيت

وهم يف املباحث الكالميَّة يستلهمون من أهل  ��يعة، ومف�ِّ ومن هنا كان علمء الشِّ
��اه العقيّل أنتج عدم االنح��راف، وعدم الوقوع يف مغبَّة التَّش��بيه، أو  البي��ت، واالجتِّ

التَّجسيم.
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ة املسلمني قديًم وحديًثا، وهو إمرارها  سعد والشافعّي وأمحد وإسحاق بن راهويه وغريهم من أئمَّ
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اهلل، فإن اهلل ال يشبهه يشء من خلقه(. )د. عيّل األعرجّي(.
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)18( انظر: جمموعة الفتاوى، ابن تيميَّة: 28/5.
ة: 428. )19( املصدر نفسه: 27/5، والعقيدة احلمويَّ

)20( امللل والنحل)للشيخ السبحايّن(: 203/4.
)21( رحلة ابن بطُّوطة: 112-111.

)22( سورة القيامة، اآلية: 23-22.
فني، اآلية: 23. )23( سورة املطفِّ

)24( سورة يونس، اآلية: 26.
)25( الحظ: منهاج السنَّة 77/2.
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فلريجع إليه: الشايف يف اإلمامة: 83/1.

)27( الحظ: جمموعة تفسري ابن تيميَّة: 259.
)28( راجع املصدر نفسه: 262-261.

ع يف هذا املجال بشكٍل تفصييّل عليه بمراجعة: امللل والنحل )للشيخ السبحايّن(:  )29( من رام التوسُّ
.199/3

)30( جمموعة تفسري ابن تيميَّة: 67.
)31( منهاج السنَّة 216/1.

)32( وأس��وأ من ذلك أنَّه اس��تدلَّ عىل ثب��وت اجلهة هلل بطلب فرعون أن يصنع ل��ه مصعًدا ليطَّلع إىل 
إله موس��ى، قال: واهلل ق��د أخرب عن فرعون أنَّه طلب أن يصعد ليطَّلع إىل إله موس��ى، فلو مل يكن 
ا به فإذا مل خيربه موس��ى به مل يكن  موس��ى أخ��ربه أنَّ اهلل فوق، مل يقص��د ذلك، فإنَّه لو مل يك��ن مقرًّ
ًدا يف أنَّ ربَّه  ق حممَّ الم، ثمَّ قال: فموسى صدَّ إثبات العلوِّ ال منه وال من موسى عليه الصالة والسَّ
بون  د، واملكذِّ ون بذلك متَّبعون ملوس��ى وملحمَّ ب موس��ى يف أنَّ ربَّه فوق، فاملقرُّ فوق، وفرعون كذَّ
بذلك موافقون لفرعون. منهاج الس��نَّة 526/1. ويعلِّق الشيخ السبحايّن عىل هذه الكالم يقول: 
م��ا الدلي��ل عىل أنَّ موس��ى أخرب فرعون بأنَّ ربَّه فوق الس��موات، وأيُّ دليٍل ع��ىل أنَّه مل يأخذه من 

مة عره؟! جمسِّ
وأين هذا من كالم اإلمام جعفر الصادق، إذ يقول: »سبحان من ال يعلم أحد كيف هو إالَّ هو،   
ليس كمثله يشء، وهو السميع البصري، ال حُيدُّ وال حُيسُّ وال جُيسُّ وال ُيمسُّ وال تدركه احلواّس، 
ة  وال حييط به يشء وال جس��م وال صورة وال ختطيط وال حتدي��د«. وقد تضافر هذا التعبري عن أئمَّ

أهل البيت يف غري مكان.. رسائل ومقاالت: 73/5 )السبحايّن(.
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مة احِللِّّي وابن تيميَّة ة التاأويل يف �سفات اهلل تعال/درا�سة مقارنة بني العالَّ نظريَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

)33( منهاج السنَّة: 217.
)34( املصدر نفسه: 262.

)35( منهاج السنَّة 262/1.
)36( جمموع الفتاوى: 519/5.

)37( منهاج السنَّة: 167/1.
)38( اإلكليل يف املتشابه والتأويل: 47.

)39( جمموعة التفسري: 355-354.
)40( األلَفني: 98.

)41( أنوار امللكوت يف رشح الياقوت: 11-10.
)42( هنج احلقِّ وكشف الصدق: 57.

)43( الفتاوى: 3/5.
)44( التفسري الكبري: 270/1.

)45( دراسات يف منهاج السنَّة ملعرفة ابن تيميَّة: 112.
مة األمينّي،  اين )ت 728ه���(، للعالَّ )46( وانظ��ر أيًضا: نظرٌة يف كتاب منهاج الس��نَّة البن تيميَّة احلرَّ
إع��داد أمحد الكنايّن )وهو م��ن فيض غديره(، فيه الوايف من الردود اجلزلة، واآلراء التي تبنَّاها ابن 

تيميَّة يف مرصٍد منه، فلينظر إليه.)د. عيّل األعرجّي(.
)47( منهاج السنَّة: 527/2.

ة أهل البيت يف تنزيه اهلل س��بحانه عن اجلس��ميَّة كثرية  )48( واحل��ال إّن الروايات الواردة عن أئمَّ
ا؛ فراجع خط��ب أمري املؤمنني يف )هنج البالغ��ة( و)كتاب التوحيد( الب��ن بابويه، و)الكايف(  ج��دًّ

للكلينّي وغريها.
)49( الفتاوي: 192/5.

)50( دراسات يف منهاج السنَّة ملعرفة ابن تيمية: 140-139.
مة بحث يف ه��ذا املجال راجع: امليزان:  م��ة الطباطبائّي، فللعالَّ )51( وه��و ناظر وش��ارح لكالم العالَّ

.48/3
ون: 35-1. )52( التفسري واملف�ِّ

)53( امليزان: 52/3.
)54( القرآن يف اإلسالم: 47-46.

)55( الحظ: دائرة املعارف اإلسالميَّة الكربى، حتت كلمة ابن تيميَّة.
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)56( سورة الشورى، اآلية: 11.
َلف: 217. )57( انظر: مع عقيدة السَّ

ة: 37. )58( راجع: الرسالة السعديَّ
)59( الحظ: جمموعة تفسري ابن تيميَّة: 26-25.
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مة احِللِّّي وابن تيميَّة ة التاأويل يف �سفات اهلل تعال/درا�سة مقارنة بني العالَّ نظريَّ
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

املراجع

ابن زرق بن س��ريين، دائره معارف بزرك إس��المي )فارس��يَّة(، بإرشاف الس��يَّد كاظم املوسوّي . 1
البجنوردّي، مركز دائرة املعارف اإلسالميَّة، طهران.

ة، مطبعة . 2 ايّن، منهاج الس��نَّة يف نق��ض كالم الش��يعة والقدريَّ أمح��د بن عبد احلليم اب��ن تيميَّة احلرَّ
ة ببوالق مر. الكربى األمرييَّ

جمموعة تفسري ابن تيميَّة، تصحيح عبد الصمد رشف الدين، الدار القيمة.. 3
مع عقيدة السلف العقيدة الواسطيَّة، تقديم مصطفى، دار الثقافة، دمشق.. 4
د رشاد سامل، دار الكتب.. 5 درء تعارض العقل والنقل، حتقيق حممَّ
د شحاته، دار اإليمن.. 6 اإلكليل يف املتشابه والتأويل، علَّق عليه حممَّ
ة حتفة الناظر يف غرائب األمصار وعجائب . 7 د بن عبد اهلل، رحلة ابن بطُّوطة املسمَّ ابن بطُّوطة، حممَّ

األسفار، الدار النموذجيَّة، بريوت، لبنان.
، األلَفني يف إمامة موالنا أمري املؤمنني، دار اهلجرة، قم، إيران.. 8 ّ مجال الدين احِليلِّ
د النجفّي الزنجايّن، انتش��ارات دانشكاه، . 9 أنوار امللكوت يف رشح الياقوت، تصحيح وتقديم حممَّ

طهران.
10 ..ال، مكتبة السيِّد املرعيّش د عيّل البقَّ ة، حتقيق عبد احلسني حممَّ الرسالة السعديَّ
هنج احلقِّ وكشف الصدق، تعليق الشيخ عني اهلل احلسينّي األرموّي، دار اهلجرة، قم، إيران.. 11
احلس��ينّي املياليّن، عيّل، دراسات يف منهج السنَّة ملعرفة ابن تيميَّة- مدخل لرشح منهاج الكرامة، . 12

)نرش املؤلِّف(.
خ�و بناه، عبد احلسني، كالم جديد )فاريّس(، مركز مطالعات وبزوهش هاي فرهنك.. 13
سة النرش اإلسالمّي، قم، إيران.. 14 السبحايّن، جعفر، بحوث يف امللل والنِّحل، مؤسَّ
د حسني، امليزان يف تفسري القران، مطبعة إسمعليان، قم، إيران.. 15 الطباطبائّي، حممَّ
سني اجلوزة العلميَّة، قم، إيران.. 16 القرآن يف السالم، جامعة املدرِّ
سة فرهنكي، التمهيد، قم.. 17 ون، مؤسَّ د هادي، التفسري واملف�ِّ معرفة، حممَّ


