امل َقـ ـ ّد َمـ ـ ــة:
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا .أما بعد...
التقنيات الذكية والتس ا ااار اهلائل يف االخرتاعات اليوم تعد طفرة يف العلم احلديث ،وقبلها
كانت جاذبية نيوتن قفزة مش ا ااهو ة يف عامل الفيزايء ،ومثلها نس ا اابية أينش ا ااتاين .وما كان هلؤالء
أن يصلوا إىل ما وصلوا إليه لوال إعماهلم املهارات العقلية.
ولو رجعنا ابلزمن إىل الوراء لنعرف األساسات اليت بنيت عليها هذه العلوم واالكتشافات،
رأينا أن من أقدم تلك املهارات العقلية مهارة القياس اليت اش ااتهر هبا أرسا ا و ،فأس اااس من قه
الص ا ا ا ا ااور هو القياس ومنه بدأ ،ومن القياس أيضا ا ا ا ا اا ان لق علماء املس ا ا ا ا االمن يف بناء أ لتهم
وقواعدهم ونقد قياس ا ا ا ااات الفالس ا ا ا اافة قبلهم ،ومنه أيض ا ا ا اا اس ا ا ا ااتنب العلماء التجريبيون قواعد
االستقراء وأرسوا قوانن االخرتا اليوم.
وكان للوحي اإلهلي من مهارة القياس أعالها وأقواها ،فقد كثر فيه اس ااتعمال قياس األوىل
يف بناء كثري من قض ا ا ا اااايه ومس ا ا ا ااائله ،ومن معن كالم هللا تعاىل وكالم رس ا ا ا اوله عليه الص ا ا ا ااالة
والسالم هنل سلفنا الصاحل ،وعلى إثرهم سار علماء اإلسالم ،فأبدعوا يف صياغتها ،وبرعوا يف
تراكيبها و الالهتا.
ويف هذه الورقة العلمية إبراز هلذا اجلانب املش ا ا اار من ص ا ا ااف ات الس ا ا ا ال  ،والعلماء من
بعاادهم ،وإظهااار مااد حااذقهم ومتااانااة حججهم ،وبراعتهم يف احلجج العقليااة والقياااس ا ا ا ا ا ا ااات
الربهانية الص ي ة.
هذا يف ظاهره ،ويف ابطنه تفنيد عو من يدعي أن الس ا ا ا ا ا ا ال وعلماء اإلس ا ا ا ا ا ااالم كانوا
(نصين) أو (جامدين) أو (حشوين) إىل غري ذلك من التهم الساق ة(.)1
( )1وللدكتور مصا ا ا فى حلمي كلمة نفيس ا ااة يف هذا ال هسا ا ايا يف مقدمة كتابه منهج علماء احلديث والس ا اانة يف أص ا ااول
الدين؛ حيث يقول" :الدراس ا ا ااات التالمية التقليدية أولت عنايتها للفر املنش ا ا ااقة عن أهل القرون األوىل كا وار
والشا ا اايعة والقدرية واجلهمية ،كما تعمقت وتوسا ا ااعت يف عر املذهبن التبريين :االعتزايل واألشا ا ااعر  ،ومل تلتفت
للنتا العقلي للم دثن والفقهاء ابلقدر التايف الذ يسمح إببراز مواقفهم من أصول الدين ومنهجهم يف النقاش

ين َآمنوا َربانَا
َ
ين َس ا ا ا ا ابَاقو َ ابْإلميَان َوَال ََْت َع ْل يف قالوبنَا غ ًال للذ َ
{ربانَا ا ْغف ْر لَنَا َوإل ْخ َواننَا الذ َ
ك َرءوف َرحيم} [احلشر.]11 :
إن َ

مفهوم قياس األوىل:
القياس لغة :التقدير كقول القائل :قاس الشيء ابلشيء ،أ  :قدره على مثاله(.)1
وياذكر بعض العلمااء أناه أييت مبعىن التس ا ا ا ا ا ااوياة؛ كقوهلم :فالن ال يقااس بفالن ،ولعلاه يف
احلقيقة يرجع إىل معىن التقدير؛ إذ التقدير ال بد فيه من شااي ن يقدر أحدمها ابآلخر ،ويتون
بينهما نو مس ا اااواة وتقارب ،ومقص ا ااو املثال أنه ال يقدر ابآلخر ألنه ال مس ا اااواة بينهما كما
ذكر اآلمد  ،ويف املسألة كالم بن األصولين ،وهللا أعلم(.)2
لح أهل
وأما معناه اص الحا فيختل حبسب أهل االص الح ،فقد استَخدم هذا املص َ
فنون شىت ومبعان متباينة ،فمن تلك املعاين:
 -1محاال معلوم على معلوم يف إثبااات حتم هلمااا أو نفيااه عنهمااا أبمر جااامع بينهمااا من
إثبات حتم أو ص اافة أو نفيهما .وهذا اص ا ا الح األص ا اولين ،ويس ااتعمله الفقهاء ،ويس اامى:
قياس التمثيل ،والقياس األص ا ا ا ا ا ااويل ،والقياس الفقهي( ،)3وهذا املعىن هو املقص ا ا ا ا ا ااو يف عنواننا
وحبثنا ،وسيأيت تفصيله.
والر على خمالفيهم ،مع العلم أبهنم كانوا يسا ا ا ا ا ا ااتندون إىل أ لة عقلية وبراهن من قية قائمة على تفسا ا ا ا ا ا ااري اآلايت
القرآنية واألحا يث النبوية ،واالسا ا ا اارتشا ا ا ااا أيض ا ا ا اا بفهم األوائل الذين كانوا أكثر علما و راية أبس ا ا ا ارار اللغة العربية
وأسباب النزول و قائق العقائد املتصلة أبصول الدين.
ويف ض ااوء هذه احلقيقة نر أن طريقة أهل احلديث والس اانة ىلتا إىل نصرة إنص اااف وتقدير؛ حيث ش اااعت الفترة
اليت تصفهم أبهنم (نصيون) وليسوا (عقلين) ،فضال عن أوصاف أخر تشا عنهم خ أ كوصفهم ابجلمو  ،وما
إىل ذلك من صفات شوهت صورهم يف أذهان ا اصة والعامة".
( )1ويف أصا ا االه لغتان( :قوس) و(قيس) ،ينصر :أسا ا اااس البالغة ( ،)111 /2مقاييس اللغة ( ،)11 /5القاموس احملي
(ص ،)565 :وخمتار الص اح (ص.)262 :
( )2ينصر :اإلحتام يف أصول األحتام لآلمد ( ،)183 /3نرباس العقول للشيخ عيسى منون (ص 5 :وما بعدها)،
مباحث العلة يف القياس عند األصولين  .عبد احلتيم عبد الرمحن السعد (ص.)21 :
( )3ينصر :اإلحتام لآلمد ( ،)183 /3احملص ااول للراز ( ،)5 /5ش اارح خمتص اار الروض ااة ( ،)218 /3نرباس العقول
للشيخ عيسى منون (ص 11 :وما بعدها).

 -2القاعدة العامة اليت ش ا ااهد هلا كثري من األ لة حىت أص ا ااب ت ض ا اااب ا وأص ا ااال ،وهذا
()1
ي لقه الفقهاء يف كتبهم ،كقوهلم :السلم على خالف القياس .
 -3ت بيق القاااعاادة التليااة على جزئياااهتااا ملعرفااة حتم اجلزئيااات ،وذلااك كت بيق قاااعاادة
(كل من يشا اارب ا مر فاسا ااق) فيقال :خالد يشا اارب ا مر ،وكل من يشا اارب ا مر فاسا ااق،
فخالد فاس ا ااق( .)2وعرفها آخر بقوله" :القياس املن قي :ص ا اايغة ش ا ااتلية إلثبات حقائق س ا اابق
العلم هبا ،ولتن حص ا ا ا ا ا االت الغفلة عن جوانب منها؛ إذ أييت القياس املن قي منبها عليها أو
ملزما ا ص ا ا ا ا اام التس ا ا ا ا االيم هبا إن هو أنترها"( ،)3وهذا اصا ا ا ا ا ا الح املناطقة وتبعهم بعض أهل
التالم ،ويسمى القياس املن قي والقياس األرس ي وقياس الشمول.
 -1محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه؛ كرفع الفاعل ونصااب املفعول يف كل
متان( .)1وهذا اصا الح أهل الن و العريب ،ومثال ذلك :اشاتقا كلمة (طباعة) قياساا على
(َتارة) وغريها من ت بيقات الن اة القياس ا ا ا ا ا ااية( ،)5وهذا يس ا ا ا ا ا اامى القياس الن و أو القياس
اللغو  ،ومن الواضح أنه ليس حمل حديثنا.
ولعل خلجات نفسك تستفهم هنا :وأين موقع قياس األوىل من كل هذه االص الحات؟
فاجلواب :أنه قد سبقت اإلشارة إىل أن القياس األصويل هو املقصو يف حبثنا هذا؛ ذلك
أن القياس األصويل ينقسم إىل ثالثة أقسام حبسب حال املقيس إىل املقيس عليه:
فالقسـ ـ األول :قياس األدىن ،وهو ما كان املقيس أ ىن وأض ااع علة من املقيس عليه؛
ومثاله :قياس النبيذ على ا مر يف الت رمي ،فإن العلة -وهي اإلس ا ا ا ا ااتار -أض ا ا ا ا ااع وأ ىن يف
( )1ينصر :بدائع الص اانائع يف ترتيب الش ا ارائع للتاس اااين ( ،)83 /1الذخرية للقرايف ( ،)312 /5اجملمو ش اارح املهذب
( ،)115 /5اإلعالم بفوائد عمدة األحتام البن امللقن ( ،)535 /2الدرار املضااية شاارح الدرر البهية للشااوكاين
(.)281 /2
الفضلي بتصرف ،واملنشور على الراب :
( )2خالصة علم املن ق للدكتور عبد اهلا
.http://www.elibrary4arab.com/ebooks/manteq-w-falsafa/manteq-alfadly/qeyaas.htm
( )3ضواب املعرفة للميداين (ص ،)221 :وينصر التعريفات للجرجاين (ص.)181 :
( )1اإلغراب يف جدل اإلعراب البن األنبار (ص.)15 :
( )5ينصر :معجم مص ل ات الن وية والصرفية  .حممد مسري اللبد (ص.)151 :

النبيذ منها يف ا مر املنص ا ا ا ااوص عليه ،وعليه فت رمي النبيذ قياس ا ا ا ا اا على ا مر هو قياس أ ىن
لضع العلة يف النبيذ ،أال وهي اإلستار.
القسـ ـ ـ ـ الثاين :قياس املس ـ ـ ــاو  ،وهو ما كان املقيس مس ا ا ا اااواي يف علته للمقيس عليه؛
ومثااالااه :قياااس حر مااال اليتيم على أكلااه يف النهي ،فااإن العل اة -وهي اإلتالف -موجو ة
فيهما على ح هد سا اواء ،وعليه فالنهي عن احلر قياسا اا على األكل هو قياس مس اااو لتس اااو
العلة يف االثنن ،أال وهو اإلتالف.
القس ـ ـ ـ ـ ـ الثال -وهو املقصـ ـ ـ ـ ــود يف حبثنا :-قياس األوىل ،وهو ما كان املقيس أوىل
ابحلتم من املقيس عليه؛ ألن علته أقو وأش ا ا ا ااد يف املقيس ،ومثاله -املثال اليتيم الش ا ا ا ااهري يف
كتب األصول من أوضح األمثلة -أال وهو قياس ضرب الوالدين على التأفي يف النهي ،فإن
العلة -وهي اإليذاء -أشا ا ااد يف الضا ا اارب منها يف التأفي املنصا ا ااوص عليه ،وعليه فالنهي عن
لواي(.)1
الضرب أوىل من النهي عن التأفي قياسا أو ً

قياس األوىل يف الوحي:
قبل ا و

يف النص ا ا ااوص اليت ور فيها اس ا ا ااتعمال قياس األوىل ،لعلنا نت ر إىل قض ا ا ااية

مهمة وهي :هل يف الوحي أمر إبعمال العقل وإجراء القياسات واملوازانت؟
نعم ،قد ور يف الوحي ما يفهم منه ذلك ،كما سا ا ا ا ر العلماء ذلك يف كثري من واوينهم
حلجية القياس ،ونتتفي هنا بذكر أصرح تلك األ لة -واملسألة م روقة
خاصة عند مناقشتهم ه
اعتَربوا َاي
يف مصاااهنااا -أال وهو :أمره تعاااىل ابالعتبااار والتعقال والتفتر كمااا يف قولااه تعاااىل{ :فَا ْ
صار} [احلشر ،]2 :فإن مل يتن االعتبار هو إعمال العقل ابلقياس ومثله فأ شيء
أويل ْاألََبْ َ
هو؟!
يقول ال رب يف أتويلااه مبيهناا أن العلااة لو اىلادت اىلااد احلتم ،وأن القياااس واالعتبااار إمنااا
يتون ابلعقول" :فاتعصوا -اي معشاار ذو األفهام -مبا أحل هللا هبؤالء اليهو الذين قذف هللا
يف قلوهبم الرعب ،وهم يف حص ا ااوهنم من نقمته ،واعلموا أن هللا ويل من وااله ،و ص ا اار رسا ا اوله
( )1ينصر :اإلحتام يف أصول األحتام لآلمد ( ،)3 /1اإلهبا يف شرح املنها للسبتي ( ،)25 /3التقرير والت بري
على ىلرير التمال ابن اهلمام البن املوقت (.)221 /3

نصري الذ أحل ببين النض ا ا ااري .وإمنا عىن ابألبص ا ا ااار يف
وحمل من نقمته به َ
كل من وأه ،ه
على ه
هذا املوضع أبصار القلوب ،وذلك أن االعتبار هبا يتون ون اإلبصار ابلعيون"(.)1
ويقول ابن تيمية رمحه هللا" :واالعتبار هو القياس بعينه ،كما قال ابن عباس ملا س ا ا ا ل عن
ية األصا ا ااابع ،فقال :هي س ا ا اواء ،واعتربوا ذلك ابألسا ا اانان ،أ  :قيسا ا ااوها هبا؛ فإن األسا ا اانان
مس ا ااتوية الدية مع اختالف املنافع ،فتذلك األص ا ااابع ،ويقال :اعتربت الدراهم ابلص ا اانجة إذا
قدرهتا هبا"(.)2
"واالعتبار :النصر يف اللة األشياء على لوازمها وعواقبها وأسباهبا"(.)3
وقياس األوىل قياس فطر ال حيتاج سو الفطرة إىل ٍ
أدلة على صحته ،بل كل إنسان
ّ
يعقله وي بهقه يف حياته ،أال تر أن األماكن اليت مينع التدخن فيها وتوضع فيها الفتات منعه
وىلرميه يفهم الناس منها أن ما هو أشد منها أكثر منعا كالشيشة واحلشيش مثال.
ارعي ،ففي الوحي ما يدل على مش ا ااروعيته ،فبعد أن
عقلي ف ر ٌّ فهو أيض ا اا ش ا ا ٌّ
وكما أنه ٌّ
بن س ا ا ا ا ااب انه وتعاىل أن اآلهلة اليت يعبدها املش ا ا ا ا ااركون ال كمال فيها يوجب عبا هتا ،بل هي
األسا ا اوأ واألقبح حىت يف األمثال واألقيس ا ااة العقلية ،وأن عابديها إمنا يعبدوهنا ملا يعتقدون فيها
من املنفعة مع ما فيها من العيوب واآلفات.
أخرب س ا ا ا ا ا ااب انه وتعاىل أن له من القياس ا ا ا ا ا ااات أكملها وأعالها ،وأنه أوىل بتل كمال ال
نقص فيااه ،باال لااه التمااال امل لق ولااه املثاال األعلى؛ ولااذا فهو أوىل ابلعبااا ة ،باال أحق إبفرا ه
بذلك لتفر ه ابلتمال امل لق سب انه وتعاىل.
َحده ْم
{وََْي َعلو َن ّلِل الْبَانَات س ا ا ا ا اْب َ انَه َوَهل ْم َما يَ ْش ا ا ا ا اتَاهو َن (َ )51وإذَا ب هش ا ا ا ا اَر أَ َ
قال تعاىلَ :
ابْألنْاثَى ظَل َو ْجهه م ْسا ا ا َوًا َوه َو َكصيم ( )58يَاتَا َو َار م َن الْ َق ْوم م ْن سا ا اوء َما ب هشا ا اَر به أََميْسا ا اته
ين َال يا ْؤمنو َن ابْآلخَرة َمثَل الس ْوء
َعلَى هون أَ َْم يَدسه يف َ
الرتاب أَََال َساءَ َما ََْيتمو َن ( )55للذ َ
{وه َو الذ يَاْب َدأ
َوّلِل الْ َمثَل ْاألَ َْعلَى َوه َو الْ َعزيز ْ
احلَتيم} [الن ل ،]61 - 51 :وقال تعاىلَ :
( )1تفسري ال رب ت :شاكر ( ،)266 /23وينصر :احملصول للراز (.)26 /5
( )2جممو الفتاو (.)58 /11
( )3الت رير والتنوير البن عاشور (.)12 /28

احلَتيم}
ا َْْل َق ُث يعيده َوه َو أَ َْه َون َعلَْيه َولَه الْ َمثَل ْاألَ َْعلَى يف الس ا ا ا َم َاوات َو ْاألََْر َوه َو الْ َعزيز ْ
[الروم.]21 :
ففي هذه اآلايت يقرر املوىل سا ا ا ااب انه أن له من القياسا ا ا ااات أكملها وأعالها ومنه قياس
األوىل ،وأن من خصائصه أنه على احلالة األعلى واألكمل واألفضل ،سواء يف ذاته أو صفاته
أو أفعاله سااب انه وتعاىل ،فال أحد يسااامته فضااال عن أن يساااميه ،وكي يتون له مثيل وهو
األكمل بال عيب وال نقص ،وليس يف ا لق من خيلوا من عيب أو نقص ،ففي اآلية األوىل
يقرر تقريرا يب ل ما جعلوا من حقوقه لغريه ،وما جعلوا له من النقائص" ،فجعل مثل الس ا ا ا ا ااوء
املتض ا ا ا ا ا اامن للعيوب والنقائص وس ا ا ا ا ا االب التمال للمش ا ا ا ا ا ااركن وأرابهبم ،وأخرب أن املثل األعلى
املتض ا اامن إلثبات التماالت كلها له وحده؛ وهلذا كان املثل األعلى وهو أفعل تفض ا اايل ،أ :
أعلى من غريه"( .)1فبن أن ملعبو اهتم األمثال القبي ة والدني ة وأهنا ال تليق ابهلل س ااب انه ،بل
له املثل األعلى واحلالة األكمل ،وال مسي له يف الوجو وال نصري؛ ولذا فهو منزه عن أن يشاار
به غريه ،أو أن يتون له ولد فض ا ااال عن أن يتون له األ ىن من الولد وهو األنثى ،وكذلك يف
اآلية األخر قرر أن املخلوقات مجيعها عابدة له مذعنة له وحدهُ ،ث بن بدأه للخلق وكمال
قدرته وأب ل إنتارهم للبعث يوم القيامة؛ إذ هو س ا ا ا ا ا ا اب انه أقو وأكمل من أن يعجز عن
إحيائهم بعد املوت وقد خلقهم ،وكي يعجز وله املثل األعلى يف القوة والقدرة ،بل ويف كل
يبن فصاعة من يشر به شي ا مع أنه له املثل األعلى.
صفاتهُ ،ث ضرب مثال ه
"ومل يعلم أحد من األمة ز يف هذا املعىن؛ بل هذا املعىن مس ااتقر يف ف ر الناس؛ بل هم
مف ورون عليااه فااإهنم كمااا أهنم مف ورون على اإلقرار اب ااالق؛ فااإهنم مف ورون على أنااه أجاال
وأكرب وأعلى وأعلم وأعصم وأكمل من كل شيء"(.)2
أيضا ،فهذا أوان عرض
عقلي فهو فطر ٌّ
وشرعي ً
ٌّ
فإذا علمنا أن هذا القياس كما أنه ٌّ

نصوص الوحي اليت فيها إعماله:

( )1الصواعق املرسلة يف الر على اجلهمية واملع لة (.)1131 /3
()2جممو الفتاو البن تيمية (.)12 /6

فمن أقوى احلجج القياس ـ ـ ــية وأوض ـ ـ ــحها يف كالم هللا سـ ـ ـ ـ حانه وتعاىل ما ور يف قوله
ص ا ا ا ا ا ا ا هدقو َن ( )51أَفَاَرأَيْات ْم َماا ُتْنو َن ( )58أَأَنْات ْم ََتْلقونَاه أَ َْم ََْنن
تعااىلَْ :
{َنن َخلَ ْقنَااك ْم فَالَ ْوَال ت َ
ن (َ )61علَى أَ ْن ناَب هد َل أََْمَثالَت ْم
ت َوَما ََْنن مبَ ْس ا ا ا ا ا ا ابوق َ
ا َْالقو َن (ََْ )55نن َقد ْرَ بَاْيانَتم الْ َم ْو َ
وىل فَالَ ْوَال تَ َذكرو َن} [الواقعة-51 :
َوناْنش ا اَت ْم يف َما َال تَا ْعلَمو َن (َ )61ولََق ْد َعل ْمتم الن ْش ا اأََة ْاأل َ
.]62
ففي هذه اآلايت يناقش املوىل س ا ا ا ا ا ااب انه وتعاىل املنترين للبعث ،فأخرب س ا ا ا ا ا ااب انه أبهنم
يقرون أبن هللا سااب انه هو خالقهم ،وهو الذ أنشااأهم أول مرة ،فتي ينترون البعث وهو
ليس سو إعا ة إنشاء ملا أنشأه أول مرة؟! بل هو أسهل من النشأة األوىل.
ووجه القياس هنا :أهنم يقرون ابألص ا ا ا اال وهو أن هللا خلقهم وأنشا ا ا ا ااأهم النش ا ا ا ااأة األوىل،
ولتنهم ينترون ماا هو مثلاه بال أوىل مناه ابإلقرار ،وهو البعاث واإلعاا ة بعاد املوت ،فاالبعاث
أوىل؛ ألن العلة -وهي القدرة -فيها أقو ؛ إذ من اس اات ا أن ينش ا النش ااأة األوىل هو أش ااد
قدرة وأكثر است اعة على اإلعا ة والبعث كما يف اآلية التالية.
{وه َو الاذ ياَْبا َدأ
فااإلعااا ة أهون من اإلباادا وا لق كمااا يف آايت أخر؛ كقولااه تعاااىلَ :
احلَتيم}
ا َْْل َق ُث يعيده َوه َو أَ َْه َون َعلَْيه َولَه الْ َمثَل ْاألَ َْعلَى يف الس ا ا ا َم َاوات َو ْاألََْر َوه َو الْ َعزيز ْ
[الروم.]21 :
وأهون من تدبري اإلنس ا ا ا ا ا ااان وتدبري حياته من حن وال ته حىت يش ا ا ا ا ا ااب ويهرم ،كما قال
ين ميَْىن (ُ )31ث َك اا َن َعلَ َق اة فَ َخلَ َق فَ َس ا ا ا ا ا ا او ( )38فَ َج َع ا َل مْناه
تعاااىل{ :أََملْ يَاك ن ْ َف اة م ْن َم ه
ك ب َق اا ر َعلَى أَ ْن َْيي َي الْ َم ْوتَى} [القيااامااة- 31 :
س ذَل ا َ
الزْو َج ْن الااذ َكَر َو ْاألنْاثَى ( )35أَلَْي َ
.]11
آايت اه أَن ا َ
ك تَاَر ْاألََْر َ
{وم ْن َ
وأهون من إحياااء األر بعااد موهتااا ،كمااا قااال تعاااىلَ :
اها لَم ْ ي الْ َم ْوتَى إنه َعلَى ك هل
َخاش ا ا ا ا ا ا ا َعة فَإ َذا أَنْاَزلَْنا َعلَْيا َها الْ َماءَ ْاهتَاز ْ
ت َوَربَ ْ
َحَي َ
ت إن الذ أَ ْ
َش ْيء قَدير} [فصلت.]35 :

س الذ َخلَ َق الس ا َم َاوات َو ْاألََْر َ
وأهون من خلق التون وتدبريه ،كما قال تعاىل{ :أَََولَْي َ
ول لَه
ب َقا ر َعلَى أَ ْن َخيْل َق مثْالَه ْم بَالَى َوه َو ا َْال الْ َعليم ( )81إمنَا أََْمره إذَا أَََرا َ َش ا ا ا ا اْيا ا أَ ْن يَاق َ
ك ْن فَايَتون} [يس.]82 ،81 :
ب لَت ْم َمثَال م ْن
ومن القياسات ال ديعة يف كتاب هللا تعاىل :ما ور يف قوله تعاىلَ { :
ضَر َ
وهن ْم
ت أََْميَانت ْم م ْن ش ا ا اَرَكاءَ يف َما َرَزقْانَاك ْم فَأَنْات ْم فيه َس ا ا ا َواء ََتَاف َ
أَنْافس ا ا ات ْم َه ْل لَت ْم م ْن َما َملَ َت ْ
صل ْاآل َايت ل َق ْوم يَا ْعقلو َن} [الروم.]28 :
َكخي َفتت ْم أَنْاف َست ْم َك َذل َ
ك نا َف ه
ففي هذه اآلية اسا ا ا ا ااتعمل قياس األوىل؛ للربهنة على أهم القضا ا ا ا ااااي الدينية؛ وهو إفرا هللا
ابلعبو ية له وحده ،وشا ا ااناعة اإلش ا ا ارا به ،فإن اإلنسا ا ااان احلر ال يرضا ا ااى أن يشا ا اااركه عبد يف
التصا ا ا ا اارف يف أمواله والت تم يف خص ا ا ا ااوص ا ا ا ااياته؛ ملا فيه من الصلم والنقص ،فإذا كان كذلك
فا الق أوىل ابلتنزيه عن أن يش اااركه أحد فيما خيتص به من الربوبية واأللوهية ،بل ذلك أش اانع
ظلما وأكرب إمثا.
ووجه القياس هنا :أن اإلنس ااان وهو خملو يتنزه عن أن يش اااركه أحد فيما خيتص به مع

كل شاايء عن الشاار
ما فيه من النقائص والعيوب ،أفال ينزه املوىل سااب انه وتعاىل وهو خالق ه
به سواء يف ربوبيته أو ألوهيته سب انه وتعاىل؟! بلى ومن ابب أوىل.
ومثل هذا املعىن قد ور يف احلديث النبو أيضا وسيأيت

()1

.

{وََْي َعلو َن ّلِل َما يَ ْتَْرهو َن َوتَص ا ا ا
ومن القياس ـ ــات القرآنية الربهانية أي ً
ضـ ـ ـا قوله تعاىلَ :
احل ْسا ا ا ا ا َىن َال َجَرَم أََن َهلم الن َار َوأََهن ْم م ْفَرطو َن} [الن ل ،]62 :ففي
ب أََن َهلم ْ
أَلْسا ا ا ا انَاتاهم الْ َتذ َ
هذه اآلايت َيتي سب انه وتعاىل عبوس أوجه كفار قريش إذا ولد هلم أنثى وكراهتهم لذلك،
حىت إن الرجل يت اشااى أن يعرف قومه أبمره فضااال عن أن خيربهم بنفسااه ،بل تصاال القضااية
إىل وأ ها و فنها عند بعضااهم ،فإذا كان اإلنسااان وهو خملو هلل تعاىل يتره أن يولد له أنثى؛
( )1واس ا ااتعمال قياس األوىل يف ابب التمال والتنزيه (األمساء والص ا اافات) من أهم القض ا ااااي اليت تتررت يف النص ا ااوص،
واملقصا ا ا ااو هبا :أن كل كمال ثبت للمخلو فا الق أحق بثبوته منه إذا كان ممتنا وجمر ا عن النقص ،وكل ما ينزه
عنه املخلو من نقص وعيب فا الق أوىل بتنزيهه عنه ،والستعمال قياس األوىل يف هذا الباب شروط؛ كأن يتون
التمااال وجو ًاي وممتن الوجو خاار الاذهن وال نقص فيااه بوجاه من الوجوه وال مسا ا ا ا ا ا ااتلزماا للعاادم .ينصر :جممو
الفتاو البن تيمية (.)85 /6

ألنه أقل من الذكر ،فمن ابب أوىل أن ينزه إهله وخالقه عن ذلك ،ولتن كفار قريش از ا وا
ظلما على ظلمهم ،فلم يتتفوا بنس ا اابة الولد إليه س ا ااب انه وتعاىل ،بل نس ا اابوا إليه األقل قدرا،
وقالوا أبن املالئتة بنات هللا.
ووجه القياس هنا :أن كفار قريش كانوا يرون وال ة األنثى نقص ا ا ا ا ا ا اا وعارا وأهنا أقل من
الذكر ،هذا وهو خملو  ،وكان األوىل أن ينزهوا إهلهم الذ يقرون خبلقه هلم ،ال أن ينسبوا إليه
أشنع النقيصتن.
ومن القياسـ ـ ـ ـ ــات الربهانية يف القرآن الكرمي :قوله تعاىل{ :ق ْل َه ْل م ْن شا ا ا ا ا ا اَرَكائت ْم َم ْن
َحق أَ ْن ياتابَ َع أََم ْن َال يَها هد إال
احلَ هق قال اّلِل يَا ْهاد ل ْل َ هق أَفَ َم ْن يَا ْهاد إ َىل ْ
يَا ْهاد إ َىل ْ
احلَ هق أَ َ
أَ ْن يا ْه َد فَ َما لَت ْم َكْي َ َْىلتمو َن} [يونس ،]35 :فاإلنس ا ا ا ا ا ااان بف رته يقر أبن الذ يهب
اهلداية لغريه أكمل وأوىل ابالتهبا ممن ال يتص ا ا ا ا ا ا ا بذلك ،وأقل منزلة منهما من ال يهتد
بنفس ااه إال أن يهديه غريه ،واملش ااركون املخاطبون يف اآلية أش ااركوا ابهلل س ااب انه وتعاىل من هم
يف أ ىن الدركات ،مع أنه يقر أبن هللا س ا ا ا ااب انه هو خالقه ،وكان األوىل واألحر أن ينزه عن
أن يشر به غريه ممن هو أقل منه قدرا سب انه وتعاىل.
واألوىل واألحر أيضا ا ا اا أن يفر من يتفر هبداية غريه ابلعبا ة والتأليه ،وال يس ا ا اااو بغريه
ممن ال يقارن به يف شيء من خصائصه.
ووجه القياس هنا :أن املس ا ا ا ا ا ااتقر يف الف ر أن الذ يهد إىل احلق أوىل أبن يتبَع ويعبد
ممن ال يهتد إال أن يهديه غريه؛ فاهلل س ا ا ا ا ااب انه وتعاىل أوىل إبفرا العبا ة له ألنه س ا ا ا ا ااب انه
وتعاىل يهد من يشاء ويضل من يشاء سب انه وتعاىل.
والوحي القرآين مليء مبثل هذه القياسااات ،وهي مساارو ة يف مصاهنا ،وحساابنا من القال ة
ما أحاط ابلعنق.
قياس األوىل يف سنة األن ياء:
اسااتعمال قياس األوىل وضاارب األمثال واالعتما على العقليات الص ا ي ة ليس مقصااورا
على نصااوص القرآن ف سااب ،بل كان هذا القياس واسااتخدام العقليات حاضاارا يف نقاشااات
ساال نبيهنا حممد من األنبياء والرساال عليهم الصااالة والسااالم ،فهذه قصااة َيىي بن زكراي عليه

ويقرر أوامر هللا تعاىل ويض ا ا ا اارب هلا األمثال ،كما يف حديث النيب
الس ا ا ا ااالم وهو يدعو إىل هللا ه
صا االى هللا عليه وسا االم الذ رواه احلارث األشا ااعر رضا ااي هللا عنه والذ ضا اارب فيه األمثال
لغالب العبا ات حىت بوب له الرتمذ يف سا ا ا ا ااننه" :ابب ما جاء يف مثل الصا ا ا ا ااالة والصا ا ا ا اايام
والصدقة" ،وفيه :أن َيىي استدل على وجوب توحيد هللا ابلعبا ة بقياس األوىل ،فذكر أن َمثَل
كمثَل س ا ا ا ا اايهد اش ا ا ا ا اارت عبدا خبالص مالهُ ،ث ان لق به إىل اره
املش ا ا ا ا اار ابهلل تعاىل يف عبا ته َ
و كانه ،وعلمه كي يعمل وكي يس ا ا ا ا ا ااتنُ ،ث طلب منه أن يؤه إليه حقوقه من األجور
الربح إىل غريه!!(.)1
واألموال ،فصار العبد يتاجر مبال سيهده ُث يدفع ه
ليبن
فهو هنااا كمااا نر اس ا ا ا ا ا ااتعماال قياااس األوىل لي تج على الناااس لوجوب التوحيااد ،و ه
شناعة الشر يف العقل البشر أمجع.

ووجه القياس هنا :أن الس ا اايهد يس ا اات ق والء عبده الذ اشا ا ارتاه مباله ،وأوكل إليه أعماله
وَتاراته أن يؤه إليه ما عمله ،وجعل ذلك لغري س ا ا ا ا ا اايهده ،فهذا قبيح يف العقل ،مرفو يف
املن ق ،فبن َيىي عليه الس ا ا االم أن هللا عز وجل أوىل إبفرا العبا ة له س ا ااب انه وعدم إش ا ا ارا
{عل َمه الْبَاَيا َن} [الرمحن:
غريه يف ذلك؛ ألنه هو الذ
{خلَ َق ْاإلنْ َس ا ا ا ا ا ا اا َن} [الرمحن ،]3 :و َ
َ
{وأَ ْس ا ا ا ا ا ا ابَ َ َعلَْيت ْم ن َع َماه ظَااهَرة َوَابطنَاة} [لقمااان ،]21 :فهو أحق
 ،]1وعلمااه مااا مل يعلمَ ،
ابلعبا ة وا ض ااو له س ااب انه من غريه؛ فإن علة اإلنعام يف إَيا اإلنس ااان وخلقه ومن ه كل
أعضائه ومنافعه ال تقارن إبنعام السيهد على عبده يف املثال السابق.
ومنه ما جاء يف حديث أيب رزين العقيلي ال ويل الذ ور يف املسا ا ااند من زوائد عبد هللا
بن اإلمام أمحد ،حيث اسااتشااتل الص ا ايب إمتانية البعث والنشااور بعد أن تفرقت األجسااا
وُتزقت األضال  ،وُتاز بعضها يف ب ون السبا  ،وذرهتا العواص والرايح ،فقال النيب صلى
هللا عليه وس ا االم« :أن ئك مبثل ذلك يف آالء هللا؟ األرض أشـ ــرف عليها ،وهي مدرة ابلية،
فقل  :ال حتيا أب ًدا ،مث أرس ـ ـ ــل ربك عز وجل عليها الس ـ ـ ــماء ،فل تل

( )1سنن الرتمذ ت :بشار ( ،)2863وقال" :هذا حديث حسن ص يح غريب".

عليك إال أايما

حىت أشـ ـ ــرف عليها ،وهي ش ـ ـ ـربة واحدة ولعمر إهلك هلو أقدر على أن جيمعه من املاء
على أن جيمع ن ات األرض ،فيخرجون من األصواء ،ومن مصارعه .)1(»...
فهنا اسا ا ا ا ا ااتخدم نبينا الترمي عليه الصا ا ا ا ا ااالة والسا ا ا ا ا ااالم قياس األوىل؛ ليقنع هذا السا ا ا ا ا ااائل
املتشا ا ا هتك ،فض ا اارب له مثال يراه ويقر به ،حيث إنه يؤمن أبن هللا هو الذ أحيا األر بعد
أن كانت ميتة ،ومجع فيها ا ضا ا ا ا اارة والسا ا ا ا اايقان واألورا  ،فبن أن الذ قدر على مجع ذلك
بس ا ا ا ا ااقية ماء أوىل أبن يقدر على مجع البش ا ا ا ا اار كلههم يف متان واحد وإن تفرقت أجس ا ا ا ا ااا هم
وُتازجت أحشاؤهم.

ووجه القياس هنا :أن الص ا ا ا ا ا ايب يقر أبن هللا تعاىل هو من صا ا ا ا ااب املاء وش ا ا ا ااق األر
وأنبت الزر وأحيا األر  ،ولتنه يستشتل قدرة هللا على مجع أجسا البشر يف متان واحد
بعد أن بليت وتفرقت ،فقايس النيب صلى هللا عليه وسلم بن القضيتن وأكد على اىلا العلة
فيهما؛ وذلك يس ااتلزم اىلا احلتم والنتيجة ،بل العلة -وهي القدرة -أقو يف البعث منها يف
إحياء األر ؛ إذ من قدر على إحياء هذا العامل األرض ا ا ااي الذ مل يتد يعرف البش ا ا اار نس ا ا اابة
كبرية منه كي ال يقدر على إعا ة إحياء البشر ومجعهم يف متان واحد؟!
وقد سبق مثل هذا القياس يف الوحي القرآين.
ويف احلديث الس ا ااابق أيضا ا اا مثال آخر؛ حيث اس ا ااتش ا ااتل فيه الصا ا ا ايب أيضا ا اا رؤية هللا
س ا ا ا ااب انه وتعاىل حن قال النيب عليه الص ا ا ا ااالة والس ا ا ا ااالم« :ولعمر إهلك ،هلو أقدر على أن
( )1مس ااند أمحد ط :الرس ااالة ( )121 /26برقم ( ،)16216وقال حمققو املس ااند :إس اانا ه ض ااعي  .وقد حاول اإلمام
ابن القيم تقويته فقال" :هذا حديث كبري مشهور ،جاللة النبوة اب ية على صف اته تنا عليه ابلصد  ،ص ه
بعض احلفاظ ،حتاه ش ا اايخ اإلس ا ااالم األنص ا ااار  ،وال يعرف إال من حديث أيب القاس ا اام عبد الرمحن بن املغرية بن
عبد الرمحن املدينُ ،ث من رواية إبراهيم بن محزة الزبري املدين عنه ،ومها من كبار علماء املدينة ،ثقتان حمتج هبما
يف الصا يح ،احتج هبما البخار يف مواضاع من صا ي ه ،ورو هذا احلديث أئمة احلديث يف كتبهم ،منهم عبد
هللا ابن اإلمام أمحد ...رووه يف السنة وقابلوه ابلقبول وتلقوه ابلتصديق والتسليم .قال احلافظ أبو عبد هللا بن منده:
رو هذا احلديث حممد بن إسا ا ا ا الصا ا ااغاين وعبد هللا بن أمحد بن حنبل وغريمها ،وقرؤوه ابلعرا جبمع العلماء
وأهل الدين ،ومل ينتره أحد منهم ،ومل يتتلم يف إسا ا ا ا ا اانا ه ،وكذلك رواه أبو زرعة وأبو حاق على سا ا ا ا ا اابيل القبول".
خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملع لة (ص ،)161 :ومهما يتن من أمر فإن ما قصد ه من ذكر القياس
تشهد ملعناه النصوص األخر .

جيمعه من املاء على أن جيمع ن ات األرض فيخرجون من األص ـ ـ ـ ــواء ،ومن مص ـ ـ ـ ــارعه
فتنظرون إليــه ،وينظر إليك » ،قااال :قلاات :اي رس ا ا ا ا ا ااول هللا ،كي

وَنن ماالء األر

وهو

ش ا ا ا ا ا ااخص واحااد ننصر إليااه وينصر إلينااا؟! قااال« :أن ئــك مبثــل ذلــك يف آالء هللا عز وجــل:
الشــم

والقمر آية منه ص ـ ة تروهنما ويراينك  ،ســاعة واحدة ال تضــارون يف رؤيتهما،

ولعمر إهلك هلو أقدر على أن يراك  ،وترونه من أن تروهنما ،ويراينك ال تض ـ ـ ـ ـ ــارون يف
رؤيتهما»(.)1
فهنا استشتل الص ايب رضي هللا عنه رؤية هللا سب انه تعاىل من اجلميع ،كي تتم ذلك
النيب ص ا ا االى هللا عليه
والبش ا ا ا ارية ابملليارات وهو س ا ا ااب انه وتعاىل واحد ال نصري له؟! فانتقل به ه
وس ا ا االم إىل قياس ذلك على أمر يقر به ويوقن به ،أال وهو رؤيته للبدر؛ فإن كل إنس ا ا ااان يعلم
يقينا أن القمر شيء واحد ،ومجيع من يف الترة األرضية يرونه رؤية عيان ون أن يؤثر عليهم،
فبن أن هللا تعاىل أوىل أبن ير ون أن َيول شيء بن ذلك.
وأص االه يف الصا ا ي ن يف حديث جرير بن عبد هللا رض ااي هللا عنه قال :كنا جلوس ااا ليلة
مع النيب ص االى هللا عليه وس االم ،فنصر إىل القمر ليلة أربع عش اارة ،فقال« :إنك ســنون ربك

كما ترون هذا ال تض ـ ــامون يف رؤيته ،فإن اس ـ ــتطعت أن ال ت ل وا على ص ـ ــالة ق ل طلوع

الشـ ـ ـ ــم وق ل غروهبا ،فافعلوا»ُ ،ث قرأ{ :وس ا ا ا ا اابح حبمد ربك قبل طلو الش ا ا ا ا اامس وقبل
الغروب} [ .)2(]35 :
ووجه القياس هنا :أن الص ا ايب رضااي هللا عنه اسااتشااتل رؤية هللا تعاىل من مجيع البشاار
يف متان ووقت واحد ،فانتقل به النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قياس ذلك مبا هو واقع يسلهم
به املخاطب ،وهو رؤية البشا ارية للقمر يف وقت واحد ون أن َيول بينهم وبينه ش اايء ،فقاس
الرؤية ابلرؤية ،وأكد على اىلا العلة فيهما؛ بل رؤية هللا تعاىل أوىل ابإلمتان من رؤية القمر
ألنه أعلى وأكرب سب انه وتعاىل.

( )1سبق َترَيه.
( )2متفق عليه :ص يح البخار ( ،)1851ومسلم (.)211

ومن استعماالت النيب صلى هللا عليه وسلم هلذا القياس العقلي :أن رجال جاء مستشتال
ض ال ْل فَالَ ْن ََت َد َهل ْم أََْوليَاءَ م ْن ونه َوََْنش اره ْم يَا ْوَم الْقيَ َامة َعلَى وجوهه ْم
{وَم ْن ي ْ
قول هللا تعاىلَ :
ت زْ َ ه ْم َس ا اعريا} [اإلس ا اراء ،]51 :وهذا الرجل
ع ْميا َوب ْتْما َوصا ا ا ًما َمأْ َواه ْم َج َهنم كل َما َخبَ ْ
مع إقرار قلبه بعصيم قوة هللا تعاىل اليت ال معار هلا مل يتص ا ا ا ا ا ااور كيفية حش ا ا ا ا ا اار التافر على
وجهه ،فسااأل النيب صاالى هللا عليه وساالم ،فقال :اي نيب هللا ،كي َيشاار التافر على وجهه؟!
فرت النيب ص ا االى هللا عليه وس ا االم اجلواب املباش ا اار وانتقل إىل إقناعه بقياس األوىل ،فبن له أن
ص ا ا ا اية
من اسا ا ا اات ا أن خيلق له ويرهكب فيه آلة املشا ا ا ااي وَيعلها برجليه قا ر على أن َي هول خا ه
ص ا ا اية أس ا ااهل من خلقها بداية ،فقال« :ألي
املش ا ااي تلك إىل رجليه ،بل إن ىلويل تلك ا ا ه

قادرا على أن ميشــيه على وجهه يوم القيامة؟!» ،قال
الذ أمشــا على الرجلني يف الدنيا ً
قتا ة :بلى وعزة ربنا(.)1

ووجه القياس هنا :أن الص ا ا ايب رض ااي هللا عنه اس ااتش ااتل إمتانية حش اار التافر مش اايا
على وجهه ،فانتقل به النيب ص ا ا ا ا ا االى هللا عليه وس ا ا ا ا ا االم إىل قياس ذلك مبا هو واقع يسا ا ا ا ا ا الهم به
املخاطب ،وهو خلق هللا جلهاز املشااي يف هذا اإلنسااان أول مرة ،وأن من اساات ا ذلك قا ر
على تغيري موض ا ااع اجلهاز ومواص ا اافاته؛ ألن العلة واحدة وهي يف الثانية أقو منها يف األوىل؛
فإن إعا ة صيانة اجلهاز وتركيبه أسهل من صنعه واخرتاعه بدءا.

قياس األوىل عند السلف:
على هنج كالم هللا تعاىل وكالم رسا اوله ص االى هللا عليه وس االم كانت خ ى السا ال  ،فمن
الوحي ينهلون علومهم ،وعلى وفقااه بنياات أعماااهلم ،ومنااه اس ا ا ا ا ا ااتقوا قيمهم ومناااهجهم ،ومن
عقلياته استلهموا حججهم وبراهينهم.
وملا كان قياس األوىل من أظهر األ لة العقلية الربهانية يف الوحي اإلهلي ،كان للسل منه
أوفر احلظ والنصيب ،وَنن هنا نستعر شي ا من قياساهتم تلك:
• فمن اسااتعماالت الص ا ابة رض اوان هللا عليهم هلذه املهارة اإلقناعية احلجاجية
ما ور عن علي بن أيب طالب رض ا ا ا ا ا ااي هللا عنه حيث إن أحد الناس جاءه
( )1ص يح البخار (.)6523

يس ا ااتفهم عن كيفية ح َس ا ا ااب الناس يف س ا اااعة واحدة؛ كما ور ذلك يف قوله
احل َس ا ا ااب} [البقرة ،]212 :والذ قال فيه املفس ا اارون:
{واّلِل َس ا ا اريع ْ
تعاىلَ :
"سا ا ا ا اريع احلس ا ا ا اااب ،ال َيتا إىل عد ،وال إىل عقد ،وال إىل إعمال فتر كما
ن} [األنبياء:
{وَك َفى بنَا َحاس ا ا ا ا ا ا اب َ
يفعله احلسا ا ا ا ا ا اااب ،وهلذا قال وقوله احلقَ :
 ...]11فاهلل عز وجل عامل مبا للعبا وعليهم فال َيتا إىل تذكر وأتمل ،إذا
قد علم ما لل اسب وعليه؛ ألن الفائدة يف احلساب علم حقيقته."...
فاسااتفساار هذا السااائل عن كيفية إقامة حساااب البشارية كلهها يف ساااعة واحدة وهو واحد
س ااب انه وتعاىل ،فقال :كي َياس ااب هللا عبا ه يف س اااعة واحدة؟! حين ذ اس ااتخدم علي بن
أيب طالب مهارته العقلية ليقنعه ،فقايس بن هذا وبن ما يعيشااه كل إنسااان وَيتاجه يوميًا يف
هذه الدنيا ،أال وهو الرز  ،وهللا جل وعال متت هفل لتل إنس ااان برزقه ،فهو س ااب انه {يَ ْسا اأََله
َم ْن يف الس َم َاوات َو ْاألََْر كل يَا ْوم ه َو يف َشأْن} [الرمحن ،]25 :وال يشغله شأن عن شأن،
فقال رضي هللا عنه" :كما يرزقهم يف ساعة واحدة"(.)1
ووجه القياس هنا :أن الرجل اسااتشااتل إمتانية حساااب هللا للخالئق يف ساااعة ،فبن له
علي بن أيب طاالاب رض ا ا ا ا ا ااي هللا عنااه أن مثاال ذلاك واقع يف الادنيااا ،وهو كون هللا تعاااىل يرز
البشرية كلها يف ساعة واحدة ،ال يشغله أحد عن أحد ،وأقنعه بقياس أوىل ظاهر احلجة ،فإن
العلة واحدة وهي القدرة؛ فإن حماسبة ا الئق يوم القيامة أهون من رز البشرية مجعاء كلٌّ يف
{واّلِل َعلَى ك هل َش ا ا ا ْيء قَدير} [البقرة:
وقته ومبقداره من أول ظهور للبشا ا اار وحىت يوم القيامةَ ،
.]281
• وعلى وفق صا ا ا ا اانيع علي بن أيب طالب رضا ا ا ا ااي هللا عنه صا ا ا ا اانع بعض
العلماء ،ولتن اختار قياس إجابة هللا تعاىل لعبا ه إذا ص ا االوا على احلس ا اااب،
حيث إنه ثبت عن النيب ص ا االى هللا عليه وس ا االم يف احلديث الص ا ا ا يح أن هللا
سا ا ااب انه وتعاىل َييب كل من يقوم للص ا ا االة ويناجيه ،فإذا ابتدأ قراءة الفاىلة
( )1ينصر :تفسا ااري ابن ع ية ( ،)551 /1تفسا ااري القرطيب ( ،)135 /2لوامع األنوار البهية للسا اافاريين ( ،)11 /2وقد
أور ه ابن تيمي ااة يف كتب ااه عن ابن عب اااس ،ينصر :جممو الفت اااو ( ،)133 /5رء تع ااار العق اال والنق اال (/1
 ،)125بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم التالمية (.)56 /1

ّّ
ني [الفــاحتــة ]2 :قــال هللا تعــاىل :محــدين
ب الح َعـالَ ّم َ
و«قــال{ :ا ححلَ حمـد َلِل َر ّّ
ع ــد  ،فــإذا قــال{ :ال َر حمحَ ّن ال َرّحي ّ [الفــاحتــة ]3 :قــال هللا تعــاىل :أثىن
عل َي ع د  ،فإذا قال{ :مالّ ّ
ك يَـ حوّم ال ّّدي ّن [الفاحتة ]4 :قال هللا تعاىل:
َ
()1
جمَدين ع د  »...إىل آخر احلديث .
كل
فلعصمة متانة الصالة ومتانة من َيمده و ه
ميجده يثين عليه سب انه وتعاىل بنفسه يف ه
لتل فر  ،فإذا ص ااد املس االم هبذا ا رب الص ااا الوار عن نبيهنا حممد
مرة يصا الهي فيها ،وهذا ه
صاالى هللا عليه وساالم ،وأن هللا َييب كل من محده وأثىن عليه يف صااالته ،وال شااك أن يف كل
حلصاة إنس ا ا ا ا ا ا ااان َيماد هللا يف زماانناا هاذا ،بال قاد يتون أكثر من ذلاك .فاإن ص ا ا ا ا ا ا ااد هباذا،
فاحلس اااب يف حلصة واحدة مثله ،فهما س اايان ،فتما أنه س ااب انه َييب كل من محده و جاه
يف حلصة واحدة ال يش ااغله هذا عن هذا ،فتذلك َياس اابهم يف حلصة واحدة ال يش ااغله إنس ااان
عن إنسان.
ووجه القياس هنا :أن اإلش ااتال يف إمتانية حس اااب هللا للخالئق يف س اااعة يزول إذا ما

عرفنا أن مثل ذلك واقع يف غريه مما هو أعلى وأكرب ،فإن هللا تعاىل َييب كل عبد ص ا ا ا ا ا االى
ومحده وأثىن عليه ،ال يشا ا ااغله أحد عن أحد ،فإن قار وقايسا ا اانا بن هذا وبن احلسا ا اااب فإن
كرات ،وكلٌّ َييبه
احلس ا اااب أهون منه؛ ألن احلس ا اااب مرة واحدة ،بينما اإلجابة تتترر مرات و ه
هللا يف وقته سب انه وتعاىل{ ،فَاه َو َعلَى ك هل َش ْيء قَدير} [األنعام.]11 :
• ومن اس ا ا ااتعماالت القياس يف عص ا ا اار التابعن ما جاء عن عترمة رمحه هللا أن
معرتض ا ا ا ا اا اعرت عليه حن ذكر قول ابن عباس رضا ا ا ا ااي هللا عنهما :إن النيب
صاالى هللا عليه وساالم رأ ربه ،فلم يتصااور الرجل املسااألة ،واسااتبعد أن يتون
هللا س ا ا ا ا ااب انه وتعاىل ير من قبل البش ا ا ا ا اار ،وذهب يور على عترمة آية من
{ال
كتااب هللا فَهم أهناا تادل على ماا يعتقاد ويتبنااه ،فقاال :أليس هللا يقولَ :
ص َار} [األنعام]113 :؟!
صار َوه َو ي ْدر ْاألََبْ َ
ت ْدركه ْاألََبْ َ

( )1ص يح مسلم (.)38

حين ذ انتقل عترمة رمحه هللا ابحلديث إىل قضا ا ا ااية أخر يوقن هبا ويقر هبا كل عاقل ،أال
وهي إمتانية رؤية الس ا ا ا ااماء ون اإلحاطة هبا واإل را حلقيقتها كليًا ،فس ا ا ا ااأله :ألس ا ا ا اات تر
السا ا ا ا ا ااماء؟! فلم َيد ب ًدًا من قول :بلى ،حينها بن أنه يراها ولتنه ال يسا ا ا ا ا اات يع أن َيي هبا
علما ،وال أن يدر حقيقتها ،فقال له مستفهما استفهاما إنتارًاي :فتلها تر ؟!(.)1
ووجه القياس هنا :أن الرجل اعرت على القول إبمتانية رؤية هللا تعاىل آبية من كتاب
ص َار} [األنعام:
هللا فهم أهنا تنفي الرؤية ،وهي قوله تعاىلَ :
صار َوه َو ي ْدر ْاألََبْ َ
{ال ت ْدركه ْاألََبْ َ
ض ا اح له معىن اآلية مبثال واقع
جلي أويل ،يو ه
 ،]113فوض ا اح له عترمة رمحه هللا بقياس ظاهر ه
مشا ا اااهد للمخاطب ،وهو رؤية البش ا ا ارية للسا ا ااماء مع عدم إمتانية اإلحاطة هبا ،فقاس الرؤية
على الرؤية ،وأكد على اىلا العلة يف عدم اإلحاطة؛ بل عدم اإلحاطة ابملوىل أوىل من عدم
اإلحاطة ابلسماوات السبع؛ ألنه أجل وأكرب سب انه وتعاىل.
• وقد واصا ا االت األجيال التالية جليل الص ا ا ا ابة من التابعن وأتباعهم ما عهدوه
على معلهميهم وأش ا ااياخهم من اس ا ااتخدام العقل واالس ا ااتنباط واملقايس ا ااات بن
القض ا ا ا ااااي ،فهذا اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا وظ الدالئل العقلية والنقلية
يف القض ا ا ااااي العقدية ،واس ا ا ااتخدم املهارات العقلية يف تقرير وره اإلش ا ا ااتاالت
فيها ،ومن كربايت اإلش ا ااتاالت اليت اس ا ااتعمل فيها قياس األوىل واليت تثار يف
آايت الص ا ا ا ا ا اافات قوله تعاىل{ :أََملْ تَاَر أََن اّلِلَ يَا ْعلَم َما يف الس ا ا ا ا ا ا َم َاوات َوَما يف
ْاألََْر َما يَتون م ْن ََْن َو ثََالثَة إال ه َو َرابعه ْم َوَال َخَْ َس ا اة إال ه َو َس ا اا س ا اه ْم
ك َوَال أَ ْكثَاَر إال ه َو َم َعه ْم أََيْ َن َما َكانوا ُث يانَابه اه ْم مبَا َعملوا يَا ْوَم
َوَال أَ ْ َىن م ْن ذَل َ
الْقيَ َامة إن اّلِلَ بت هل َشا ْيء َعليم} [اجملا لة ،]1 :فإن هللا تعاىل أخرب أنه يتون
مع املتناجن ،ولتنه يف آايت أخر أثبت أنه فو الس ا ا ا ا ااماوات يف العلو ،كما
{وه َو الْ َعلي الْ َعصيم} [البقرة ،]255 :وق ااال{ :أَأََمْنات ْم َم ْن يف
ق ااال تع اااىلَ :
الس ا َماء أَ ْن َخيْس ا َ بتم ْاألََْر َ فَإ َذا ه َي َُتور ( )16أَ َْم أََمْنات ْم َم ْن يف الس ا َماء
أَ ْن يا ْرسا ا ا ا ا ا َل َعلَْيت ْم َحاصا ا ا ا ا ابا فَ َسا ا ا ا ا اتَا ْعلَمو َن َكْي َ نَذير} [امللك،]11 ،16 :
( )1تفسااري ابن أيب حاق ( ،)1363 /1تفسااري ابن كثري ت :سااالمة ( ،)311 /3الدر املنثور يف التفسااري ابملأثور (/3
.)335

بتل ذرة يف التون ويتون مع املتناجن،
فتي َيي املوىل جل وعال علما ه
ُث هو يف ذات الوقت خار التون وليس اخله؟!
فأثبت اإلمام أمحد رمحه هللا إمتانية اجلمع بن إحاطة هللا تعاىل علما بتل ما يف التون
حىت التناجي مع أنه ليس اخال فيها ،وض اارب لذلك مثال ابإلنس ااان؛ فإن بص ااره َيي علما
بتل ما يف يده وىلت قبضا ااته كتوب الش ا اراب مثال ،فإنه َيي علما بذلك التوب وما فيه،
مع أنه ليس اخال فيها ،بل هو خار عنها ،وهللا له املثل األعلى ،فهو أحق ابالتصاف هبذا
التمال س ا ا ا ا ا ا اب انه ،قال رمحه هللا" :لو أن رجال كان يف يديه قدح من قوارير صا ا ا ا ا ا اااف ،وفيه
ش ا ا اراب صا ا اااف ،كان بصا ا اار ابن آ م قد أحاط ابلقدح من غري أن يتون ابن آ م يف القدح،
فاهلل وله املثل األعلى قد أحاط جبميع خلقه ،من غري أن يتون يف شيء من خلقه"(.)1
ووجه القياس هنا :أن من مجلة اإلشااتاليات اليت يور ها نفاة الصاافات على صاافة العلو
إش ااتالية عدم إمتانية اجلمع بن علوه تعاىل وإحاطته علما بتل ش اايء ،فض اارب اإلمام أمحد
لذلك مثال قياسيًا ،حيث إن اإلنسان َيصل له ذلك ،فهو َيي علما بتل ما يف التوب يف
يديه مع أنه خار عن هذا التوب ،فإذا كان هذا ممتنا يف املخلو فاهلل تعاىل أوىل وأحر ،
وهلل املثل األعلى ،فإنه سب انه وتعاىل أوىل أن ميتنه اجلمع بن هذين التمالن سب انه؛ فإنه
على كل شيء قدير.
• وليسا ا ا ا ا ات هذه حبالة رة أو مثال يتيم أو حا ثة ش ا ا ا ا اااذة ،بل يدن
الس ا ا ا ا ا اال -واإلمام أمحد واحد منهم -إعمال العقل يف نص ا ا ا ا ا ااوص الش ا ا ا ا ا اار
حل
وقضاااايه ،وهذا مثال اثن السااتعماله رمحه هللا هذا النو من القياس ،ويف ه
اإلشا ااتالية السا ااابقة ذاهتا ،وهي إشا ااتالية اجلمع بن نو هللا تعاىل وقربه وبن
علوه سب انه وتعاىل واستوائه على عرشه.
فأخرب اإلمام أمحد أن هذا واقع معاين لد البش ا ا ا ا ا اار ،فإن واحدا منهم يبين البيت جبميع
مرافقه واحتياجاتهُ ،ث إذا خر منه كان عالما بتل جزء فيه وبتل قسم من أقسامه ومبساحة

( )1الر على اجلهمية والز قة لإلمام أمحد (ص.)115 :

كاال غرفااة منااه ،مع أنااه خااار البياات وليس اخلااه ،فااإذا كااان هااذا جااائزا مس ا ا ا ا ا ااتقيماا يف حق
املخلو  ،وهللا تعاىل له املثل األعلى ،فإمتانيته وجوازه يف حقه تعاىل من ابب أوىل وأحر .
فهو سب انه "قد أحاط جبميع ما خلق ،وقد علم كي هو وما هو من غري أن يتون يف
جوف ش ا ا اايء مما خلق ،وهذا أيض ا ا ا اا قياس عقلي من قياس األوىل ،قرر به إمتان العلم بدون
املخال ة ،فذكر أن العبد إذا ص ا ا ا ا اانع مص ا ا ا ا اانوعا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعد بيوهتا مع
كونه ليس هو فيها؛ لتونه هو بناها ،فاهلل الذ خلق كل ش ا ا ا ا ا اايء أليس هو أحق أبن يعلم
خملوقاته ومقا يرها وص ا اافاهتا وإن مل يتن فيها حمايثا هلا؟!...ألنه هو ا الق كما قال س ا ااب انه
()1
ق وهو الل ي ا َْبري} [امللك . "]11
{أَََال يَا ْعلَم َم ْن َخلَ َ َ َ

ووجه القياس هنا :أن من مجلة اإلشااتاليات اليت يور ها نفاة الصاافات على صاافة العلو
إش ااتالية عدم إمتانية اجلمع بن علوه تعاىل وإحاطته علما بتل ش اايء ،فض اارب اإلمام أمحد
لذلك مثال قياسا ا ا ايًا ،حيث إن اإلنس ا ا ااان َيص ا ا اال له ذلك ،فهو َيي علما ابلبيت الذ بناه
حق املخلو فاهلل تعاىل أوىل وأحر َ { ،وه َو
وجبميع ما فيه من مرافق ،فإذا كان هذا ممتنا يف ه
َعلَى ك هل َش ْيء قَدير} [املائدة.]121 :
• ومن اسااتعماالت الس ال أيض اا هلذا القياس يف ابب تنزيه هللا تعاىل :تنزيه هللا
كل أحد ويتنزه عنه كل عاقل؛ وهللا
تعاىل عن الس افل؛ إذ الس افل مذموم عند ه
تعاىل جعل الس افل ألرذل ا لق وأشااقاهم أال وهم املنافقون؛ قال تعاىل{ :إن
اتقر
ن يف الد ْر األَ ْسا َفل م َن النار} [النساااء ،]115 :وذم السافل مسا ٌّ
الْمنَافق َ
يف الف ر والعقول حىت إن التافر يتمىن يوم القيامة أن لو رأ من أض ا االه عن
ين َك َفروا َربانَا أََرَ
ال ه
ص اراط املس ااتقيم ليجعله يف الس افل؛ قال تعاىلَ :
{وقَ َال الذ َ
ن}
ض ا اال َ م َن ْ
ال َذيْن أَ َ
ت أَقْ َدامنَا ليَتو َ م َن األَ ْس ا ا َفل َ
اجل هن َواإلنْس ََْن َع ْله َما َْىل َ
[فصلت.]25 :

( )1بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم التالمية (.)118 /5

فالسا ا افل متان لس ا اافلة القوم و ني هم ،ومأو األرذلن ،يتنزه عنه العاقل حىت التافر من
البش ا اار ،وإذا كان كذلك ابلنس ا اابة لإلنس ا ااان املخلو فاهلل س ا ااب انه وتعاىل ا الق اجلليل أوىل
ابلتنزيه عنه جل شأنه.
فهو منزه عن الس ا ا ا ا افل وعن أن يتون شا ا ا ا اايء منه يف الس ا ا ا ا افل ،تعاىل وتقدس عما يقول
الصاملون عل ًوا كبريا ،بل هو العلي العصيم ،وهو التبري املتعال ،وهذا القياس اس ا ا ا ا ا ااتعمله اإلمام
أمحد كما استعمله ابن ب ة العترب أيضا(.)1
ووجه القياس هنا :أن اإلنسا ا ا ااان وهو عبد خملو يتنزه أن يتون يف الس ا ا ا افل؛ ألنه نقص
وعيب ،فإذا كان كذلك وهو خملو فاهلل تعاىل ا الق أوىل وأحر أن ينزه عن الس ا افل؛ إذ له
التمال امل لق من كل وجه سب انه.
• وممن بر يف هااذا القياااس اإلمااام أبو جعفر ال رب  ،فمن ذلااك :مااا أور ه يف
معر بيااانااه إلعجاااز القرآن الترمي ،فااإن هللا س ا ا ا ا ا ااب ااانااه وتعاااىل ىلااد كفااار
قريش أن أيتوا بس ا ا ا ااورة من مثله ،ولتنهم مل يقدروا على ذلك ،بل قد ش ا ا ا ااهد
التا اااريخ على عجزهم ،حىت قا ااال قا ااائلهم" :فوهللا ما ااا فيتم من رجا اال أعلم
ابألش ا ا ااعار مين ،وال أعلم برجزه وال بقص ا ا اايده وال أبش ا ا ااعار اجلن مين ،وهللا ما
يش اابه الذ يقول ش ااي ا من هذا ،وهللا إن لقوله الذ يقول حالوة ،وإن عليه
ل الوة ،وإنه ملثمر أعاله ،مغد أس ا ا ا ا ا اافله ،وإنه ليعلو وما يعلى ،وإنه لي م
ما ىلته"( ،)2وإذا كانت قريش وهي أفص ا ا ا ا ا ااح العرب عجزت عن اإلتيان مبثله
فغريهم أوىل ابلعجز؛ ألنه ال يتا يصا ا ا اال إىل مسا ا ا ااتواهم البياين واللغو أحد
بعدهم.
{وإ ْن كْنات ْم يف َريْب مما نَازلَْنا َعلَى
يقول اإلمام ال رب رمحه هللا وهو يف هس ا ا ا ا ا ا ار قوله تعاىلَ :
َعْبد َ فَأْتوا بس ا ا ا ا ا ا ا َورة م ْن مثْله} [البقرة ،]23 :قال" :وإن كنتم -أيها املش ا ا ا ا ا ااركون من العرب
اك وهو الريب مما هنزلنا على عبد حممد ص ا ا ا ا االى هللا عليه
والتفار من أهل التتابن -يف ش ا ا ا ا ا ه
( )1ينصر :الر على اجلهمية والز قة لإلمام أمحد (ص ،)111 :اإلابنة الترب البن ب ة (.)112 /1
( )2املستدر على الص ي ن لل اكم ( ،)3812وقال :هذا حديث ص يح اإلسنا على شرط البخار ومل خيرجاه،
ووافقه الذهيب.

أين الذ أنزلته إليه ،فلم تؤمنوا به ومل
وساالم من النور والربهان وآايت الفرقان أنه من عند  ،و ه
نبوة على
كل ذ ه
تص ا ا ا ا ا ا ا هدقوه فيما يقول ،فأتوا حبجة تدفع حجته؛ ألنتم تعلمون أن حجةَ ه
عواه النبوة :أن أييت بربهان يَعجز عن أن أييتَ مبثله َمجيع ا لق .ومن حجة حممد
ص ا ا اادقه يف َ
صاالى هللا عليه وساالم على صاادقه وبا ْرهانه على حقيقة نبوته وأ هن ما جاء به من عند َ :عجز
مجيعتم ومجيع من تسا ا ا ااتعينون به من أعوانتم وأنصا ا ا اااركم عن أن َأتتوا بسا ا ا ااورة من مثله .وإذا
َعجزق عن ذلك -وأنتم أهل الرباعة يف الفصاحة والبالغة والذرابة -فقد علمتم أن غريكم عما
أعجز"(.)1
َعجزق عنه من ذلك ْ
ووجه القياس هنا :أن كفار قريش -وهم أفص ا ااح العرب -عجزوا عن اإلتيان بس ا ااورة من
مثل القرآن؛ فإذا عجزوا عن ذلك فغريهم أوىل ابلعجز ،فدل على أنه ال أحد يس ا ا ا ا ا اات يع أن
اجلن َعلَى أَ ْن َأيْتوا مب ْثل َه َذا
اجتَ َم َعت ْاإلنْس َو ْ
أييت مبثل هذا القرآن كما قال تعاىل{ :ق ْل لَ ن ْ
الْق ْرآن َال َأيْتو َن مبثْله َولَ ْو َكا َن بَا ْعضه ْم لبَا ْعض ظَهريا} [اإلسراء.]88 :

وتصهر براعة اإلمام ال رب رمحه هللا يف هذا القياس يف اس ا ا ااتنباطه من نفي هللا تعاىل للنوم
{ال َأتْخذه س انَة َوَال نَا ْوم} [البقرة ]255 :نفي ما هو أشااد
وال هس انة عن نفسااه يف قوله تعاىلَ :
السنة والذهول لوهلة واحدة أبعد
منه من اآلفات والعاهات من ابب أوىل ،فإن من ال أتخذه ه
ما يتون عن الغفلة أو ما وهنا من اآلفات والعاهات والنقائص والعيوب(.)2
أقل رجات الذهول والغفلة،
ووجه القياس هنا :أن هللا سا ا ا ااب انه وتعاىل نزه نفسا ا ا ااه عن ه
فتنزيهه سب انه وتعاىل عما هو وهنا من النقائص والعاهات من ابب أوىل.
• ومما جاء عن الس ا ا ا ا ال رمحهم هللا من تنزيه هللا س ا ا ا ااب انه وتعاىل عن النقائص
بقياااس األوىل؛ مااا ور عن اإلمااام أيب عبااد هللا عبيااد هللا بن حممااد الع ْت َْرب
ترب (381ها ا ا ا ا ا ا اا) ،فإن من أعصم القضااااي اليت بلوا هبا
املعروف اببن بَ ة الع َ
وابألخص مسا ااألة العلو هلل سا ااب انه وتعاىل ،ومن أهم
قضا ااية نفي الصا اافات،
ه
علو هللا سااب انه وتعاىل وبن قربه
مالبساااهتا وإشااتالياهتا إشااتالية اجلمع بن ه
( )1تفسري ال رب ت :شاكر (.)313 /1
( )2ينصر :تفسري ال رب ت :شاكر (.)353 /5

كل
كل ش ا ا اايء؛ فإن نفاة الص ا ا اافات كانوا يزعمون أنه س ا ا ااب انه يف ه
و هنوه من ه
العترب املوىل عن كونه
العلو ،ه
فنزه اإلمام َ
متان بذاته ،وينفون عنه ص ا ا ا ا ا اافة ه
كل متان ،فهو
كذلك ،وبن أن قوهلم هذا يلزم منه أن يتون هللا تعاىل يف ه
موجو يف أخبث األماكن -تعاىل هللا -كما أنه موجو يف أطيبها ،وض ا ا ا ا ا اارب
لااذلااك مثال من واقع حياااة اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان ،فااإن العاااقاال يتنزه أن يتون يف أَنس
األماكن كمجار الصا ا اارف الص ا ا ا ي والبالوعات وب ون احليوا ت النجسا ا ااة
اليت هي متان فضا ا ا ا ااالهتا كالتالب ،فاإلنسا ا ا ا ااان أيىب أن يتون يف مثل هذه
األماااكن ويتنزه عنهااا؛ ألهنااا من النقااائص ،وإذا كااان كااذلااك فاااهلل تعاااىل أوىل
ابلتنزيه عن ذلك وعن أن يقال :إنه يف كل متان(.)1
ووجه القياس هنا :أن اإلنس ا ا ا ا ا ااان وهو عبد خملو يتنزه أن يتون يف األماكن النجس ا ا ا ا ا ااة
احملال القذرة؛ كمجار الصرف الص ي والبالوعات؛ وذلك ملا فيه من النقص والعيب ،فإذا
و ه
كان كذلك وهو خملو فاهلل تعاىل ا الق أوىل وأحر أن ينزه عن احللول يف تلك األماكن،
إذ هو سب انه أوىل ابلتمال والتنزيه ،فهو ا الق ،كما أنه هو واهب التمال للعبد وهو أوىل
به سب انه ،هذا تنزيه عن جمامعة ا بيث النجس من اجلما ات.
• وأماا تنزيهاه س ا ا ا ا ا ااب ااناه وتعااىل عن جماامعاة ا بياث النجس من األحيااء ،فقاد
تف ن له اإلمام أمحد رمحه هللا ،وضرب لنا فيه أيضا مثال قياسيًا ،فإن هللا جل
وعال أمر ابالس ااتعاذة من الش ااي ان الرجيم ،واالبتعا عن وس اااوس ااه ونزغاته،
والرتفع عن األماااكن اليت يق نهااا ا بااث وا بااائااث ،وهو ابلفعاال مااا يتنزه عنااه
اإلنسااان العاقل ال اهر ،أن َيتمع هو والشااي ان الرجيم وا بث وا بائث يف
متااان واحااد ،ومن يقول أبن ذات هللا تعاااىل يف كاال متااان ،يلزمااه أن يقول
أبن ذات املوىل والش ا ا ا ا ا ااي ان َيتمعان يف متان واحد ،مع أن الش ا ا ا ا ا ااياطن يف
أسفل السافلن وهللا سب انه وتعاىل األعلى ذات وقهرا وقدرا سب انه وتعاىل.

( )1ينصر :اإلابنة الترب البن ب ة (.)135 /1

وإذا كان اإلنسان املخلو يتنزه عن جمامعة ا بث وا بائث ،فألن ينزه هللا عن ذلك أوىل
وأحر ؛ فلم يتن هللا ليجتمع هو وإبليس يف متان واحد؛ فإنه ا الق سب انه األكرم األعلى
()1
اآلخرة} [القصص. ]11 :
الذ {لَه ْ
احلَ ْمد يف ْاأل َ
وىل َو ْ َ

ووجه القياس هنا كس ـ ـ ـ ـ ــابقه :فإذا كان اإلنسا ا ا ا ا ا ااان وهو عبد خملو يتنزه أن َيتمع مع
الشي ان الرجيم وأماكنه ،فاهلل تعاىل ا الق أوىل وأحر أن ينزه عن االجتما مع ذلك اللعن
السافل.
• ومن الفقااه يف هااذا الباااب االعتبااار حباال املالئتااة األبرار يف قولااه تعاااىل{ :إ
َزيانا الس ا ا َماءَ الدنْايَا بزينَة الْ َت َواكب (َ )6وح ْفصا م ْن ك هل َش ا اْي َان َمار (َ )1ال
يَس ا ا ا ا امعو َن إ َىل الْ َم َإل ْاألَ َْعلَى َويا ْق َذفو َن م ْن ك هل َجانب ( )8حورا َوَهل ْم َع َذاب
َواصا اب ( )5إال َم ْن َخ َ ا َْ ْ َفةَ فَأَتْابَا َعه شا ا َهاب َاثقب} [الص ااافات-6 :
 ،]11فهنا خيرب هللا تعاىل أن الشااياطن يدحرون حرا ويبعدون عن الس اماء
وعن العلو ،وأن الوحي الس ا ا ااماو امل هر مص ا ا ااان عنهم حمفوظ منهم ،وذلك
عن طريق املالئتة الترام الذين هم من أش ا ا ا ا ا اارف ا الئق وأكرمها؛ وقد أخرب
هللا تعاىل أن املالئتة الذين هم هبذه املتانة واملنزلة ال يتأتى للش ا ا ا ا ااياطن -بل
وكبريهم -أن َيتمعوا هبم؛ ألن املالئتة من أشا ا اارف ا الئق ،والشا ا ااياطن من
سفلتها ،وشتان ما بينهما.
وإذا كااان األمر كااذلااك مع خملو من املخلوقااات الش ا ا ا ا ا ا اريفااة ،فااإن ا ااالق الااذ لااه املثاال
األعلى أوىل ابلتنزيه عن االجتما أبول ك الشاياطن املار ين امللعونن ،فيسات يل أن يتون يف
كل متان ،بل هو العلي األعلى ،له العلو امل لق سااب انه وتعاىل كما أخرب سااب انه يف كتابه
وسنة نبيهه صلى هللا عليه وسلم.
وهذا الذ ذكر ه هو ما قرره ابن تيمية رمحه هللا بعد أن ذكر قياس اإلمام أمحد رمحه هللا
{وإ ْن يَ ْدعو َن إال َش ا ا ا اْي َا َمريدا ()111
إذ يقول" :فالش ا ا ااي ان ملعون رجيم كما قال تعاىلَ :
لَ َعنَه اّلِل} [النس اااء ،]118 ،111 :وقد أخرب س ااب انه وتعاىل أن الش ااياطن ترجم ابلش ااهب
( )1ينصر :الر على اجلهمية والز قة لإلمام أمحد (ص.)115 :

ل ال تسا ا اارت السا ا اامع من املالئتة؛ فقال تعاىل{ :إ َزيانا الس ا ا ا َماءَ الدنْايَا بزينَة الْ َت َواكب ()6
َوح ْفصا م ْن ك هل َشْي َان َمار (َ )1ال يَسمعو َن إ َىل الْ َم َإل ْاألَ َْعلَى َويا ْق َذفو َن م ْن ك هل َجانب ()8
حورا َوَهل ْم َع َذاب َواص ا ا اب ( )5إال َم ْن َخ َ ا َْ ْ َفةَ فَأَتْابَا َعه ش ا ا ا َهاب َاثقب} [الص ا ااافات:
 ،]11-6وقد أمر هللا عبا ه ابالس ااتعاذة من الش ااي ان فقد قال لتبريهم يف الس ااماءْ { :
اخر ْ
ن} [األعراف...]18 :
ك مْناه ْم ألَ َْمألن َج َهن َم منت ْم أَ ْ
مْنا َه اا َم ا ْذؤومااا م ا ْدحورا ل َمن تَب َع ا َ
َمجَع َ
وقد أخرب هللا يف كتابه عن هرب الشا ا ا ااي ان من املالئتة حيث قالَ { :وإ ْذ َزي َن َهلم الش ا ا ا اْي َان
ص َعلَى
ب لَتم الْيَا ْوَم م َن الناس َوإ هين َجار لت ْم فَالَما تَاَراءت الْفَاَتان نَ َت َ
أَ َْع َما َهل ْم َوَق َال الَ َغال َ
َخاف هللاَ َوهللا َشديد الْع َقاب} [األنفال
َعقبَاْيه َوقَ َال إ هين بَر ء همنت ْم إ هين أَََر َما الَ تَاَرْو َن إ هينَ أَ َ
 ،]18فإذا كان ملعو مبعدا م رو ا عن أن َيتمع مبالئتة هللا أو يسا ا ا ا اامع منهم ما يتتلمون
به من الوحي ،فمن املعلوم أن بعده عن هللا أعصم وتنزه هللا وتقديس ا ا ا ا ا ااه عن قرب الش ا ا ا ا ا ااياطن
أوىل ،فإذا كان كثري من األمتنة مملوءا وكان تعاىل يف كل متان ،كان الش ا ا ا ا ا ااياطن قريبن منه
غري مبعدين عنه وال م رو ين ،بل كانوا متمتنن من مسع كالمه منه ،املالئتة!! وهذا مما
يعلم ابالض ا ا رار وجوب تنزيه هللا وتقديسا ااه عنه أعصم من تنزيه املالئتة واألنبياء والصا اااحلن،
وكالمه الذ يبلغه هؤالء ومواض ا ااع عبا اته؛ فإن نفس ا ااه أحق ابلتنزيه والتقديس من مجيع هذه
األعيان املخلوقة ومن كالمه الذ يتلوه هؤالء"(.)1
ووجه القياس هنا :أن املالئتة وهي خملوقات هلل منزهة أن َتتمع مع الش ا ا ا ا ا ااياطن ،وإذا
كااان كااذلااك فاااهلل تعاااىل ا ااالق أوىل وأحر أن ينزه عن االجتمااا معهم؛ ألنااه أكماال وأعلى
وأجل.
• ويف موض ا ا ا ااع آخر اس ا ا ا ااتنتج ابن تيمية رمحه هللا قياس ا ا ا اا قريبا من هذا ،وهو أن
اإلنس ااان مع ما فيه من العيوب والنقائص مف ور على الرتفع عن النجاس ااات
اب النصااافاة والت هرُ ،ث مع ك هال ذلاك أمره رباه س ا ا ا ا ا ااب اااناه وتعاااىل إذا أرا
وح ه
اإلقبال عليه ومناجاته أن يت هر ويتنص ويت يب ،وأن يرتفع عن النجاسات
ًأاي كانت ،س ا ا اواء يف ثوبه أو يف بدنه أو يف البقعة اليت يص ا ا الهي فيها ،فإذا كان
( )1بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم التالمية ( 112 /5وما بعدها).

العبد املخلو متصافا بشايء من هذا التمال ،فقمن أن يوصا هللا تعاىل به
سب انه وتعاىل.
يقول ابن تيمية رمحه هللا بعد التالم على أمر الش ا ا ا ا ا ااار ابلتنزه عن البول والنجاس ا ا ا ا ا ااات:
"وهذا مما علم ابالض ا ا ا ا ا رار من ين اإلس ا ا ا ا ااالم ،وهي مما ف رت القلوب على كراهتها والنفور
عنها واس اات س ااان جمانبتها؛ لتوهنا خبيثة ،فإذا كان العبد املخلو املوص ااوف مبا ش اااء هللا من
النقص والعيب -الذ َيب تنزيه الرب عنه -ال َيوز أن يتون حيث تتون النجاس ا ااات وال
أن يباشرها ويالصقها لغري حاجة ،وإذا كان حلاجة َيب ت هريهاُ ،ث إنه يف حال صالته لربه
َيااب عليااه الت هري ،فااإذا أوجااب الرب على عبااده يف حااال مناااجاااتااه أن يت هر لااه ويتنزه عن
النجاس ا ااة كان تنزيه الرب وتقديس ا ااه عن النجاس ا ااة أعصم وأكثر؛ للعلم أبن الرب أحق ابلتنزيه
عن كل ما ي هنزه عنه غريه ،وأيض ا ا ا ا ا اا فاملعبو أعصم من العابد ،وهذا معلوم يف بدائه العقول ،ال
سيما وهو سب انه القدوس السالم"(.)1
ووجه القياس هنا :أن العبد مع ما فيه من النقائص والعيوب يتنزه عن النجاسااات ،وأمره

مواله إذا أرا مناجاته أن يت هر ويرتفع عن النجاس ا ا ااات ،فإذا كان كذلك فألن ينزه هللا تعاىل
عن النجاااس ا ا ا ا ا ا ااات والقبااائح أوىل وأحر ؛ ألنااه الرب ،وألنااه معبو ذلااك العبااد ،وألنااه قاادوس
سب انه وتعاىل.
• والْمهلب بن أمحد بن أيب صاافرة األسااد األندلسااي (135ها ا ا ا ا ا ا ا) -صاااحب
شرح ص يح البخار  -كانت له أيضا سهام يف ابب املهارات العقلية ،فمن
ذلااك اس ا ا ا ا ا ااتنباااطااه من العجز عن العلم ابألمور اليت نوقن بوجو هااا يف واقعنااا
نيب
ولتن ال نس ا ا اات يع أن نص ا ا اال إىل شا ا ا اايء من علمها ،بل وال يس ا ا اات يعها ٌّ
مرس ا ا ا ا ا ا اال ،وال ملااك مقرب ،أن هللا يريااد أن نرجع كاال العلم إليااه ،خاااصا ا ا ا ا ا ا اة
الغيبي اات ،وذلااك كااالروح اليت بن جنيب اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان ،ال ميلااك عن حقيقتهااا
وص ا ا ا اافاهتا ش ا ا ا ااي ا مع أنه يوقن أهنا موجو ة ،ولو خرجت الروح النتهت حياة
اإلنس ا ا ا ااان ،ولتننا عاجزون عن إ را ش ا ا ا اايء عنها؛ ألن هللا اختص بعلمها؛
( )1بيان تلبيس اجلهمية (.)85 /5

يقول تعاىل{ :قل الروح م ْن أََْمر َرهيب َوَما أوتيت ْم م َن الْع ْلم إال قَليال} [اإلسراء:
 ،]85فإذا كان اإلنسان ال يدر حقيقة الروح اليت بن جنبيه؛ فألن ال يدر
ما ونه من الغيبيات من ابب أوىل ،وإذا كان عليه أن ير علم الروح اليت بن
جنبيه إىل هللا تعاىل ،فألن ير علم ما سا ا ا ا ا ا اواه إىل العالم من ابب أوىل؛ وهذا
هو وجه القياس هنا(.)1

• ومبثل هذا جا ت قرَية اإل مام القرطيب املف هس ا ا ا ا ا ا ار حممد بن أمحد بن أيب بتر
( ،)611فمما اس ا ا ا ا ا ااتنب ه من قوله تعاىل{ :قل الروح م ْن أََْمر َرهيب َوَما أوتيت ْم
م َن الْع ْلم إال قَليال} [اإلس ا ا ا ا ا اراء ]85 :أن عجز اإلنسا ا ا ا ا ااان عن إ را ما بن
احلق س ااب انه وتعاىل؛ يقول -رمحه هللا-
جنبيه ق ع لل مع عن إ را حقيقة ه
" :والص ا ا ا يح اإلهبام؛ لقوله{ :قل الروح م ْن أََْمر َرهيب َوَما أوتيت ْم م َن الْع ْلم إال
قَليال} [اإلس ا ا ا اراء ،]85 :ليل على خلق الروح ،أ  :هو أمر عصيم وشا ا ا ااأن
كبري من أمر هللا تعاىل ،مبهما له وتركا تفصاايله؛ ليعرف اإلنسااان على الق ع
عجزه عن علم حقيقة نفسا ااه مع العلم بوجو ها .وإذا كان اإلنسا ااان يف معرفة
نفس ا ا ا ا ا ااه هتذا كان بعجزه عن إ را حقيقة احلق أوىل؛ وحتمة ذلك تعجيز
العقاال عن إ را معرفااة خملو جماااور لااه ،اللااة على أنااه عن إ را خااالقااه
أعجز"(.)2
ووجه القياس هنا :أن العبد عاجز عن إ را حقيقة روحه اليت بن جنبيه ،وهللا س ااب انه
وتعاىل أكد على عجزه ذلك؛ ليوقن أبن عجزه عن إ را حقيقة احلق س ا ا ا ا ا ااب انه وتعاىل من
ابب أوىل وأحر ؛ فإن من عجز عن إ را حقيقة نفس ا ا ا ا ااه الص ا ا ا ا ااغرية ،فهو عن إ را حقيقة
مواله وربهه أعجز.
• وقااد كثر يف كالم ابن تيميااة -رمحااه هللا -اس ا ا ا ا ا ااتعمااال هااذا القياااس ،ومنهااا
ك الذ َخلَ َق (َ )1خلَ َق
اسا ااتدالله على النبوة من قوله تعاىل{ :اقْاَرأْ اب ْس ا ام َربه َ
ك ْاألَ ْكَرم ( )3الاذ َعل َم ابلْ َقلَم (َ )1عل َم
ْاإلنْ َسا ا ا ا ا ا ا اا َن م ْن َعلَق ( )2اقْاَرأْ َوَربا َ
( )1ينصر :شرح ص يح البخار البن ب ال (.)211 /1
( )2تفسري القرطيب (.)321 /11

ْاإلنْ َس ا اا َن َما َملْ يَا ْعلَ ْم} [العلق ،]5-1 :فذكر هللا تعاىل أن اإلنس ااان فيه نقص
َيتا يف إُتامه وإكماله إىل هللا وإىل تعليمه ،وأنه س ا ااب انه قا ر على تعليمه،
وإذا كان كذلك فإن إمتانية تعليم األنبياء والوحي إليهم وإهلامهم وهم أكمل
البشر من ابب أوىل وأحر .
يقول ابن تيمية رمحه هللا" :وقوله{ :علم اإلنسان ما مل يعلم} يدل على قدرته على تعليم
اإلنسااان ما قد علمه مع كون جنس اإلنسااان فيه أنوا من النقص .فإذا كان قا را على ذلك
التعليم فق اادرت ااه على تعليم األنبي اااء م ااا علمهم أوىل وأحر  .وذل ااك ي اادخ اال يف قول ااه{ :علم
اإلنس ا ا ا ا ا ااان ما مل يعلم}؛ فإن األنبياء من الناس .فقد لت هذه اآلايت على مجيع األص ا ا ا ا ا ااول
العقلي ااة ،ف ااإن إمت ااان النبوات هو آخر م ااا يعلم ابلعق اال .وأم ااا وجو األنبي اااء وآايهتم فيعلم
ابلس ا اامع املتواتر مع أن قوله{ :علم اإلنس ا ااان ما مل يعلم} يدخل فيه إثبات تعليمه لألنبياء ما
علمهم ،فهي تدل على اإلمتان والوقو "(.)1
ووجه القياس هنا :أن هللا تعاىل أخرب عن وجو النقص يف البشر عامة ،وعن قدرته على

تعليمهم والوحي إليهم ،واألنبياء هم أكمل البش ا ا ا اار الذين اص ا ا ا ا فاهم من بن ا لق وص ا ا ا اافوة
ويوحي إليهم؟! {بَالَى إنه
البشا ا ا ارية ،أفال يقدر ذلك ا الق العصيم س ا ا ااب انه وتعاىل أن ينبه هم
َ
َعلَى ك هل َش ْيء قَدير} [األحقاف.]33 :

ومن إبداعات ابن تيمية القياسااية اليت اسااتنب ها بف نته قياسااه نزول املوىل سااب انه وتعاىل
يف الثلث األخري على حركة الش اامس ،فإن الش اامس وهي إحد خملوقات هللا س ااب انه ،وهي
جساام واحد تت ر حركة واحدة ،فتقرتب من مجاعة وتبعد عن مجاعة ،وتتون هنارا على قوم
وليال على آخرين وعصاارا على غريهم ،وبذات احلركة أيض اا ىلدث الصااي عند أقوام والشااتاء
عند آخرين ،وهتذا الربيع وا ري .
فااإذا كااان خملو من املخلوقااات حبركااة واحاادة َي ادث كاال هااذا ،فتي ميتنع على املوىل
لتل شاايء أن يفعل يف حلصة واحدة أفعاال كثرية ،فينزل إىل قوم يف ثلث الليل
سااب انه ا الق ه
األخري ،ويص ا ا ا ا ا ا اع ااد عن آخرين ،وَيو على ع اااب ااد ابلثن اااءات ،ومين على ذاكر ابلع يا اات،
( )1جممو الفتاو (.)362 /16

ويسااتجيب عاء قوم ،سااب انه ما أعصمه من إله ،كل يوم هو يف شااأن ،وال يشااغله شااأن عن
شأن.
يقول ابن تيمية رمحه هللا" :الش ا اامس جس ا اام واحد وهي مت ركة حركة واحدة متناس ا اابة ال
َتتل ُ ،ث إهنا هبذه احلركة الواحدة تتون طالعة على قوم وغاربة عن آخرين ،وقريبة من قوم
وبعيادة عن آخرين؛ فيتون عناد قوم عنهاا ليال وعناد قوم هناار ،وعناد قوم ش ا ا ا ا ا ا اتااء وعناد قوم
ص ا ااي  ،وعند قوم حر وعند قوم بر  ،فإذا كانت حركة واحدة يتون عنها ليل وهنار يف وقت
واحد ل ائفتن ،وش ااتاء وص ااي يف وقت واحد ل ائفتن ،فتي ميتنع على خالق كل ش اايء
الواحد القهار أن يتون نزوله إىل عبا ه ونداؤه إايهم يف ثلث ليلهم -وإن كان خمتلفا ابلنس اابة
إليهم -وهو سا ااب انه ال يشا ااغله شا ااأن عن شا ااأن ،وال َيتا أن ينزل على هؤالء ُث ينزل على
هؤالء ،باال يف الوقاات الواحااد الااذ يتون ثلثاا عنااد هؤالء وفجرا عنااد هؤالء يتون نزولااه إىل
ك
مساء هؤالء الدنيا وصعو ه عن مساء هؤالء الدنيا ،فسب ان هللا الواحد القهار{ ،سْب َ ا َن َربه َ
ن}
ن (َ )181و ْ
ب الْ َعالَم َ
ب الْعزة َعما يَص ا ا ا افو َن (َ )181و َس ا ا ا ا َالم َعلَى الْم ْر َس ا ا ا ال َ
احلَ ْمد ّلِل َر ه
َر ه
()1
[الصافات. "]182-181 :
ووجه القياس هنا :أن الش ا ا ا ا ا اامس ىلدث حبركة واحدة حوا ث كثرية ابختالف األماكن
واألزمنة واألش ا ا ا ااخاص بنفس احلركة يف نفس الل صة ،أوليس الذ خلق وقدر بقا ر على أن
يفعل ما هو أعصم وأكرب؟! {بَالَى َوه َو ا َْال الْ َعليم} [يس.]81 :
• ومن استعماالت ابن تيمية أيضا هلذا القياس أن من كماالت املالئتة أهنم ال
جوف هلم ،فال أيكلون وال يشا اربون ،وأن هذا التمال ال يس ااتلزم نقصا اا وهو
كمال ممتن يف حق هللا تعاىل ،فهو أوىل به من املخلو .

وهاتن الصفتان كانتا ليل نفي األلوهية عن ابن مرمي وأمه حن اَتذا إهلن من ون هللا،
ت م ْن قَاْبله الرسل َوأمه ص هدي َقة َكا َ
{ما الْ َمسيح ابْن َم ْرَميَ إال َرسول قَ ْد َخلَ ْ
حيث قال تعاىلَ :

( )1بيان تلبيس اجلهمية (.)51 /1

َأيْك َالن ال َع َام} [املائدة ،]15 :فإذا انتفت األلوهية عنهما التصافهما هباتن الصفتن ،فمن
ابب أوىل وأحر أن ينزه هللا عنهما؛ إذ هو اإلله احلق ال غريه(.)1
ومبثله اسا ااتدل اإلمام ابن القيم على ص اافيت الس ا امع والبصا اار؛ ففي القرآن نفي اسا اات قا
األص ا اانام لأللوهية؛ ألهنا ال تس ا اامع وال تبص ا اار ،وإذا كان كذلك فإن هللا تعاىل وهو اإلله احلق
متص هبا من ابب أوىل وأحر .
• و ليل اإلتقان واإلحتام الشااهري ،والذ يسااتعمله كثري من املناقشاان لإلحلا
صافات ،واسااتعمله
اليوم ،واسااتعمله من قبل علماء اإلسااالم ملناقشااة منتر ال ه
قباال ذلااك القرآن الترمي لتقرير التوحيااد أبنواعااه ،يتتون يف ابطنااه من قياااس
األوىل الذ هو حمل حديثنا(.)2
فإن العقالء مف ورون على است سان وضع الشيء يف موضعه وإتقانه وإحتامه وامتداح
صا ا اااحبه ووصا ا اافه ابحلتمة والعلم والقدرة ،فإذا كان هذا يف حال املخلوقات املشا ا اااهدة ،أفال
تدل على كمال ا الق العصيم الذ أبد التون بدقائقه وأتقنه مع ض ا ا ا ا ا ااخامته وتعقيداته؟!
بلى ،ومن ابب أوىل.
وممن أحساان صااياغة هذا املعىن ابن القيهم رمحه هللا تعاىل إذ يقول" :إن هللا سااب انه وتعاىل
ف ر عبا ه -حىت احليوان البهيم -على اسا اات سا ااان وضا ااع الشا اايء يف موضا ااعه واإلتيان به يف
وقته وحص ا ا اوله على الوجه امل لوب منه ،وعلى اس ا ااتقباح ض ا ااد ذلك وخالفه ،وأن األول ٌّال
على كمال فاعله وعلمه وقدرته وخربته ،وض ا ا ا ااده ٌّال على نقص ا ا ا ااه وعلى نقص علمه وقدرته
وخربته ،وهذه ف رة ال ميتنهم ا رو عن موجبها ،ومعلوم أن الذ ف رهم على ذلك وجعله
فيهم أوىل به منهم ،فهو سااب انه يضااع األشااياء يف مواضااعها اليت ال يليق هبا ساواها ،وخيصااها
من الصفات واألشتال واهلي ات واملقا ير مبا هو أعلم هبا من غريه ،ويربزها يف أوقاهتا وأزمنتها
( )1ينصر :التدمرية البن تيمية (ص.)113 :
( ) 2ذكر هذا الدليل طائفة من العلماء يف كتبهم؛ كا ايب والبيهقي وابن رش ااد وابن حزم والراز وابن تيمية وابن القيم
وغريهم من العلماء ،ومن التتب اليت فصلت التالم عن اإلتقان :كتاب احلتمة يف خملوقات هللا عز وجل للغزايل،
وكتاب شا ا ا اافاء العليل ومفتاح ار السا ا ا ااعا ة البن القيم ،وكتاب العلم و ليل التصا ا ا ااميم يف التون لعد من املؤلفن
الغربين ،وهم( :مايتل بيهي وويليام ميبستي وستيفن ماير).

املناسا اابة هلا اليت ال يليق هبا س ا اواها ،ومن له نصر ص ا ا يح وفتر مسا ااتقيم وأع ى التأمل حقه
شااهد بذلك فيما رآه وعلمه ،واسااتدل مبا شاااهده على ما خفي عنه؛ فإن التل صاانع احلتيم
العليم ،ويتفي يف هذا ما يعلمه من حتمة خلق احليوان وأعض ا ااائه وص ا اافاته وهي اته ومنافعه،
واش ا ااتماله على احلتمة امل لوبة منه أق اش ا ااتمال ،وقد ندب س ا ااب انه عبا ه إىل ذلك؛ فقال:
ت}
{ويف أَنْافست ْم أَفَال تاْبصرو َن} [الذارايت ،]21وقال{ :أَفَال يَاْنصرو َن إ َىل األبل َكْي َ خل َق ْ
َ
()1
[الغاشية ]11إىل آخرها" .
ووجه القياس هنا :أن األحياء مف ورون على اساات سااان اإلحتام واإلتقان ،ويسااتدلون
ب ااه على حتم ااة وعلم وق اادرة ف اااعل ااه من املخلوق ااات املغمورة ابلنق ااائص والعيوب ،وإذا ك ااان
كذلك فداللة إتقان التون وإحتامه على كمال علم هللا وحتمته وقدرته أوىل وأحر .
• ومنهم اإلمام الش ا ا اااطيب رمحه هللا تعاىل ،فإنه اس ا ا ااتدل بقياس األوىل على عدم
جواز الترب آباثر الصا ا ا ا ااحلن؛ كثياهبم وأظفارهم وفض ا ا ا ااالهتم؛ ألن الص ا ا ا ا ابة
والسا ال مل يفعلوه مع ص اااحليهم ،يقول رمحه هللا" :الصا ا ابة رض ااي هللا عنهم
بعد موته عليه الصااالة والسااالم مل يقع من أحد منهم شاايء من ذلك ابلنساابة
إىل من خلفه؛ إذ مل يرت النيب ص الهى هللا عليه وس الهم بعده يف األمة أفضاال من
أيب بتر الص ا ا ااديق رض ا ا ااي هللا عنه ،فهو كان خليفته ،ومل يفعل به ش ا ا اايء من
ذلك ،وال عمر رضا ااي هللا عنه وهو كان أفضا اال األمة بعدهُ ،ث كذلك عثمان
رض ااي هللا عنهُ ،ث كذلك علي رض ااي هللا عنهُ ،ث س ااائر الصا ا ابة رضا اوان هللا
عليهم الذين ال أحد أفض اال منهم يف األمةُ ،ث مل يثبت لواحد منهم من طريق
ص ا ا ا ا ا ا ا يح معروف أن متربك اا ترب بااه على أحااد تلااك الوجوه -أ  :الثياااب
والش ااعر وفض اال الوض ااوء -أو َنوها ،بل اقتص ااروا فيهم على االقتداء ابألفعال
واألقوال وال هسا ا ا اري اليت اتبعوا فيها النيب صا ا ا الهى هللا عليه وسا ا ا الهم ،فهو إذا إمجا
منهم على تر تلك األشياء"(.)2

( )1الصواعق املرسلة (.)1565 /1
( )2االعتصام للشاطيب ت :الشقري ورفاقه (.)312 /2

ووجه القياس هنا :أن الص ا ا ا ا ا ا ا ابة مل يتربكوا آباثر أيب بتر وال عمر وال عثمان وال علي،
وهم أفض اال األمة بعد النيب ص االى هللا عليه وس االم ،مع وجو الدواعي وانتفاء املوانع ،فألن ال
يشر الترب بغريهم ممن هو وهنم يف الفضل واملنزلة من ابب أوىل وأحر .
• ومبثل هذه القياس اسااتدل ابن أيب العز احلنفي على إثبات صاافة التالم ،فإن
هللا تعاىل اس ا ا ا ااتنتر على عابد العجل اَتاذهم له إهلا ابنتفاء ص ا ا ا اافة التالم
عنه؛ ألن التالم ص اافة كمال ،واإلله احلق َيب أن يتون له التمال امل لق؛
{واَتَا َذ قَا ْوم
ولااذا اس ا ا ا ا ا ااتنتر املوىل عليهم عبااا هتم إهلاا ال يتتلم ،قااال تعاااىلَ :
مو َس اى م ْن بَا ْعده م ْن حليهه ْم ع ْجال َج َس ادا لَه خ َوار أََملْ يَاَرْوا أََنه ال ي َتلهمه ْم َوال
يَا ْهديه ْم َس ا ا ابيال} [األعراف ،]118 :فإذا كان انتفاء ص ا ا اافة التالم يس ا ا ااتلزم
نفي األلوهية عنه ،فاهلل تعاىل -وهو اإلله احلق -متص ا ا هبا سا ااب انه وتعاىل
من ابب أوىل وأحر (.)1
ووجه القياس هنا :أن التالم ص ا ا ا ا ا اافة كمال ،احتج هللا ابنتفائها عن العجل على عدم

اس ا اات قاقه األلوهية ،وإذا كان التالم ص ا اافة كمال موجو يف املخلوقات ،فاهلل س ا ااب انه وهو
اإلله احلق أوىل ابالتصاف هبا سب انه.

اخلامتة:
املنهج العقلي الس ا ا االيم هو ما رمسه القرآن والس ا ا اانة ،وعلى هنجه س ا ا ااار السا ا ا ال الص ا ا اااحل
حبق
وأتباعهم من بعدهم ،وهو ما وقفنا على ش ا ا ا ا اايء من أمثلته يف هذه الورقة العلمية ،فتانوا ه
أقو الناس برها وأمتنهم حجة وأص ا ا اافاهم قرَية ،وما حاهلم ومنهجهم إال كزهرة الور  ،كلما
قلبتها زا تك من نف اهتا ،ومهما حاول الش ا ا ا ا ا ااان ون تش ا ا ا ا ا ااويهها بنت أو ق ع از ا ت مجاال
كل مرة يق عون منها ق عة تشااويها تز ا هباء
وهباء ،وكأهنم زينوها حن أرا وا تشااويهها ،ففي ه
احلَق َوالْبَاط َل فَأََما الزبَد فَايَ ْذ َهب ج َفاء
ض ا ا ا ا ارب اّلِل ْ
ك يَ ْ
وتربز يف ش ا ا ا ااتل مجايل جديدَ { ،ك َذل َ
اس فَايَ ْمتث يف ْاألََْر } [الرعد.]11 :
َوأََما َما يَاْنا َفع الن َ

( )1شرح ال اوية ت :األر ؤوط (.)115 /1

