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ُهةة  ُتواحتلةةُ ،ُامثبتةةُ ُأوُاضةةُ مفو ُ ُاعتبةةا  ُحةةولُالنةةا ُواختلةة ُ،قدامةة ُابنُاإلمامُحولُالكالمُُركثُ 
ُكبريةُمنُُاملسأل  ُ(االعتقةةا ُملعةة )ُمةةُ ُأنُاألمرُهب اُالعناي ُوسبب،ُالعلمي ُاأل وق ُيفُالسجالُمساح 
ُحتريةةرُيفُالعةةايُالنةةعا ُهةة اُعلةة ُأعيةةنه ُالطةةال ُفيفةةت ُ،للمبتدئُيُتد يسهُزمانناُيفُُاشتهرُُقدام ُُالبن
 .وختوضُفيهاُاألقالمُاأللسن ُتلوكهاُاليتُالقضاايُمجل ُمنُلتصب ،ُارُ مبكُ ُقدام ُابن

ُوأوليةةاءُاملسةةلمُيُأئمةة ُيفُ يةةتكلُ ُالوضوءُمبطالتُيعرفُُوالُُحلي ُُلهُُتنبتُُملُُال يُُالشا ُ ُُفأصب 
ُ،صةةحي ُاعتقةةا  ُوهةة اُ،ضمفةةوُ ُهةة اُ:ليقةةولُأ يكتةةهُعلةة ُئم تكةُةُوهةةوُتقيةةيمه ُيفُويبةةدأُ،ألمةة اُهةة  
ُ.ك اُُاعتقا  ُوذاكُ،ك اُُاعتقا  ُوه ا
ُهةة  ُيفُالعلةة ُطالةةبُ ُألنُوذلةة ُشةة؛ء ُيفُقةةهالفُ ُمةةنُُلةةيسُُلمبتدئُيلُُالعايُُاخلالفُُه اُُتد يسُو
ُآ ا ُوغةةر ،ُالصةةحيح ُوالعقيةةدةُاإلسةةالمُمبةةا  ُتعليمةةهُوهةةو،ُهةة  ُغةةريُأخةةر ُدمقاصةةُ ُلةةهُاملراحةة 
ُابةةنُتفةةوي ُملسةةأل ُيتعةةرضُملُهللاُمحةةه ُُعثيمةةُيُابةةنُالعالمةة ُالشةةي ُجتةةدُولةة اُ ذلةة ُوحنةةوُالعلةة ُطالةةب
ُمنُوه ا،ُالصحي ُاالعتقا ُمعُيتوافقُمباُهوأتولُ ،ُكالمهُُعل ُوافقُب ،ُُ(اللمع )ُُعل ُُشرحهُيفُُقدام 
 .هللاُ محهُفقهه

ُو  ُمةةاُون نةةاق ُعنةةهُاحلةةدي ُنطيةة ُسوفُالعلمي ُُاأل وق ُُيفُُقدام ُُابنُُحولُُالكالمُُكثرةُُوبسبب
ُللصةةفاتُثباتةةهإبُقةةالواُمةةنُأب لةة ُنتبعةةهُمث،ُبتفويضةةهُقةةالواُمةةنُُ أب لةةُ ُُونبةةدأ،ُُابلتفصةةي ُُإشكاالتُ ُُمنُُعنه
ُ.هللاُشاءُإن

 :أدلة القائلني بتفويض ابن قدامة
 :لةاملُشك   الصفات تفويضه :أوًل 

ُضالتعةةرُ ُوتةةركُلفظةةاُإثباتةةهُوجةةبُذل ُمنُأشك ُوما"ُُ:(االعتقا ُُملع )ُُيفُُالشهريُُابلنصُُوااستدلُ 
 .(1)"ملعنا 

ُالُوالةةيت،ُوالوجةةهُوالعةةُيُكاليةةدُُالتشةةبيهُتةةوه ُالةةيتُالصةةفاتُبةةُيُقيفةةرُ ُُأنةةهُُالسةةابقُُالةةنصُُمةةنُُوي فه 
 .تفويضهُديؤك ُ ُماُوهو،ُوالبصرُوالسمعُالقد ةُمث ُالتشبيهُتوه 

 

ُ(.5ملع ُاالعتقا ُاهلا يُإىلُسبي ُالرشا ُ)ص:ُُ(1)
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 :املتشابه من الصفات آايت جعله :ا اثنيً 
ُوحيةةرم،ُبةةهُاإلميةةانُجيةةبُممةةاُسةةبحانهُهللاُصةةفاتُيفُو  ُمةةاُاملتشةةابه:ُأنُوالصةةحي "ُ: محةةهُهللاُقةةال
ُخلقةةتُملةةا}،ُ{مبسةةوطتانُيةةدا ُبةة }،ُ{اسةةتو ُالعةةر ُعلةة ُالةةرمحن}ُ:تعةةاىلُكقولةةه،ُُلتأويلةةهُالتعةةرض
 .(1)"وحنو ،ُ{أبعينناُجتري}،ُ{ ب ُوجهُويبق }،ُ{بيدي

ُوأن،ُتعةةاىلُهللاُإالُيعلمةةهُالُاملتشةةابهُأتويةة ُأنُالوجةةو ُمةةنُذكةةر  ُمبةةاُفثبت"ُ:موضعُآخرُُيفُُوقال
ُبصةةفاتُقيتعلةةُ ُمةةاُهةةوُاملتشةةابهُيكةةونُأنُهةة اُمةةنُويلةةعم،ُأحةةدُكةة ُُعل ُحمرمُوأنهُ،العيغُأه ُمنُُبعهمتُ 
 .(2)"أشبههُوماُتعاىلُهللا

ُُالسابقُيُالنقلُيُُومن ُأنةةهُيعةةيُالةة يُاألمةةر،ُاملتشةةابهُمةةنُالصةةفاتُآايتُيعتةةرُقدام ُابنُأنُيتبي 
ُ.املفوض ُمن

 :الصفات معاين بتفويض تصرحيه :ا اثلثً 
ُيةةرا ُالُفإنةةه،ُوعةةعُج ُصفاتهُمنُتعاىلُهللاُأ ا ُماُمعىنُعل ُإىلُلناُحاج ُالُُفإنه"ُُ:هللاُُ محهُُقال

ُاإلميةةانُفةةإنُ،معناهةةاُعل ُغريُمنُهباُاإلميانُوميكنُ.هباُاإلميانُسو ُتكلي ُهباُُقيتعلُ ُُوالُُ،عم ُُمنها
 .(3)"صحي ُابجله 

 .املعىنُعل ُبعدمُصرحُالسابقُالنق ُفف؛

 :التفويض بلفظة تصرحيه :ا رابعً 
ُوالتسةةلي ُابلتفةةوي ُيشةةعرُكةةالمُُ{ بنةةاُعنةةدُمةةنُكةة ُُبةةهُآمنةةا}ُ:قوهل ُأنُ:اخلامس"ُُ:هللاُُ محهُُيقول

 .(4)"عند ُمنُمعنا ُاملعلومُاحملك ُأنُكماُُ هب ُعندُمنُأبنهُلعلمه ُ يعلمو ُملُملا
ُ.ضمفوُ ُأنهُعل ُيدلُماُوهوُ،"التفوي "ُبلفظ ُصرحُالسابقُالنق ُيف

 :فقط واألمساء األلفاظ إثبات :ا خامسً 
 

ُ(.125 وض ُالناظرُوجن ُاملناظرُ)ص:ُُ(1)
ُ(.37ذمُالتأوي ُ)ص:ُُ(2)
ُ(.36حترميُالنظرُيفُكتبُالكالمُ)ص:ُُ(3)
ُ(.36ذمُالتأوي ُ)ص:ُُ(4)
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ُيفُش ُ ُالُاليتُاأللفاظُمبجر ُإميانُهوُفإمناُالصفاتُوأخبا ُابآلايتُإميانناُوأما"ُ: محهُهللاُُيقول
ُتبةةةةا كُ بنةةةةاُأ ا ُالةةةة يُاملعةةةةىنُعلةةةة ُهبةةةةاُفآمنةةةةا،ُمبعناهةةةةاُأعلةةةة ُوقائلهةةةةا،ُصةةةةدقهاُيفُ يةةةةبُوالُصةةةةحتها
 .(1)"وتعاىل

ُُ ونُالصةةةةفاتُأبمسةةةةاءُو  ُإمنةةةةاُوالتوقيةةةة ،ُابلتوقيةةةة ُإالُوأمسةةةةا  ُصةةةةفاتهُتعلةةةة ُال"ُ:اأيضةةةة ُُويقةةةةول
 .(2)"وتفسريهاُكيفيتها
ُ.فقطُواألمساءُاأللفاظُإبثباتُصر حُالسابقُيُالنقلُيُويف

 :املقطعة احلروف مثل أبهنا  الصفات آايت تشبيهه :ا سادسً 
ُالُمةةاُ سةةولهُعلةة ُينعلُكي ُُأمُ؟يعقلونهُالُمباُاخللقُهللاُخياطبُفكي ُقي :ُفإن"ُُهللا:ُُ محهُُقال

ُقةةالُكمةةا،ُُطةةاعته ُليختةةرُأتويلةةه ُعلةة ُيطلعةةونُالُمبةةاُاإلميانُيكلفه ُأنُجيوزُقلنا:ُأتويله؟ُعل ُُيطلع
ُإالُعليهةةاُكنةةتُُالةةيتُالقبلةة ُجعلنةةاُومةةا}،ُ{والصةةابرينُمةةنك ُاجملاهةةدينُنعلةة ُحةةىُولنبلةةونك }ُتعةةاىل:
ُاملقطعةة ُحلةةروفابُابإلميةةانُاختةةره ُوكمةةاُ{،للنةةا ُفتنةة ُإالُأ ينةةاكُاليتُالر ايُجعلناُوما}،ُُاآلي ُُ{لنعل 
 .(3)"معناهاُيعل ُالُأنهُمع

ا  خيذذر  لذذن لذذه نذذ  وأي  ، قدامذذة ابذذن بتفذذويض القذذايلن حجذذ  ُُجلذذة هذذ    هذذ   ُجلذذة عذذن ِبذذ 
 .األوجه هل   مناقشة يلي وفيما ، األوجه

  :مناقشة أوجه تفويض ابن قدامة
 :املُشكلة الصفات تفويضه عن اإلجابة :أوًل 

ُ.(4)"ملعنا ُالتعرضُوتركُلفظاُإثباتهُوجبُذل ُمنُأشك ُوما"ُ:بقولهُاستدلوا
ُالصةةفاتُبةةُيُ-السةةابقُالةةنصُيف-ُي فةةرقُأنهُالتفوي ُإىلُُنسبو ُُمنُُظنُ ُُالسابقُُالنصُُخاللُُمن

ُحقيقةة ُويف،ُواإل ا ةُوالقةةد ةُكاحليةةاةُُالتشةةبيهُتةةوه ُالُمةةاُوبةةُيُوالوجةةهُوالعةةُيُكاليةةدُُالتشةةبيهُتةةوه ُالةةيت
 

ُ(.60-59)ص:ُحترميُالنظرُُ(1)
ُ(.39ذمُالتأوي ُ)ص:ُُ(2)
ُ.(40 وض ُالناظرُوجن ُاملناظرُ)ص:ُ(3)
ُ(.5ملع ُاالعتقا ُاهلا يُإىلُسبي ُالرشا ُ)ص:ُُ(4)
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ُُقةةةدُبنفسةةةةهُقدامةةة ُابةةةةنُأنُغفلةةةواُوقةةةةد،ُصةةةحي ُغةةةةريُالظةةةنُهةةةة اُنأُاألمةةةر ُذم)ُكتابةةةةهُيُفُمقصةةةد ُبةةةةي 
شكل ُُابلصفاتُُيريدُُأنهُُ ووضُ ُُ،(التأوي 

 
ُهةة اُيفُويدخ ُ،صحيح ُأبسانيدُتثبتُملُاليتُالصفاتُ:امل

ُاألخبةةا ُأنُيعلةة ُأنُينبغةة؛"ُ:قدامةة ُابةةنُيقةةول ُمفهومهاُيفُُاحلدي ُُأه ُُاختل ُُاليتُُاألحا ي ُُاأيضُ 
ُالةةيتُالثقةةاتُالعةةدولُبنقةة ُالثابتةة ُالصةةحيح ُاألخبةةا ُهةة؛ُتعةةاىلُهللاُصةةفاتُهبةةاُثبتةةتُالةةيتُالصةةحيح 

ُالع  قةةة ُوضةةعتهاُالةةيتُاملوضةةوع ُاألحا يةة ُوأمةةاُ،فيهةةاُتكلمةةواُوالُينكروهةةاُوملُونقلوهةةاُالسةةل ُقبلهةةا
ُالُفيهةةاُلعلةة ُأوُجهةةالته ُأوُ واهتةةاُلضةةع ُإمةةاُالضةةعيف ُاألحا يةة ُأوُاإلسةةالمُأهةة ُعلةة ُهبةةاُليلبسةةوا
ُالةة يُكقةةوهل ُُفهةةوُالع  قةة ُوضةةعتهُومةةاُ،كعةةدمهاُُوجو هةةاُبةة ُ،فيهةةاُمةةاُاعتقةةا ُوالُهبةةاُيقةةالُأنُجيةةوز

ُُومةةنُ،سةةوا ُماُراحواطُ ُالصحي ُاتبا ُعليهُوجبُب ل ُاملعرف ُأه ُمنُكانُُفمنُ.أنفسه ُُإىلُُأضافو 
 {،تعلمةةونُالُكنةةت ُُإنُالةة كرُأهةة ُفاسةةولوا}ُ:تعةةاىلُهللاُلقةةولُُوسةةؤاهل ُُالعلمةةاءُُتقليدُُففرضهُُاعاميُ ُُكان
ُيثبةةتُوال ،هللا رسذو  قالذه مبذا  آمنذ  :وليقذل فليقذ  يسذلله من  جيد  ومل  ذلك  علم  عليه  أشكل  وإن
ُقةةولُهةة اُونظةةريُ،بةةهُآمةةنُفمةةاُمنةةهُيكةةنُملُوإنُ،بةةهُآمةةنُفقةةدُهللاُ سةةولُقالةةهُممةةاُُه اُُكانُُفإنُُ،شيواُُبه

 وأنذل  إلينذا  أنذل  مبذا  آمنذا  :وقولوا ،بوهمتك    ول قوهمتصد   فال الكتاب أهل به حدثكم  ما »ُُ:النةةي
ُحةةاالُأشةةدُفهةةوُاملوضةةوع ُاألحا يةة ُهةة  ُمةةنُبشةة؛ءُصةةف ُتعةةاىلُهللُأثبةةتُمةةنُأنُولةةيعل ُ.(1)«إلذيكم
 .(2)"عنهُرواملقصُ ُفيهُالغايُبُيُهوُتعاىلُهللاُو ينُ،الصحيح ُاألخبا ُلأتوُ ُممن

شةةةكل ُالصةةةفاتُعةةةنُقدامةةة ُابةةةنُكةةةالمُُمةةةنُوواضةةة 
 
ُبشةةةأنُ تةةةر ُ ُفيهةةةاُأوُتثبةةةتُملُالةةةيتُهةةة؛ُأهنةةةاُامل

،ُخمتصةةةرةُ شةةةيق ُبعبةةةا اتُأوجةةةعُ(اللمعةةة )ُويف،ُفيةةةهُوفصةةة  ُاعتقةةةا  ُأابنُالكتةةةا ُهةةة اُففةةة؛،ُصةةةحتها
ُالُمبةةاُمةةرا  ُعةةنُقدامةة ُابةةنُأابنُوقةةد،ُومةةرا  ُقصةةد ُبشةةرحُُالنةةا ُُأوىلُُهةةوُُالكةةالمُُصاحبُُأنُُمعلومُو

ُ.عليهُمعيد
ُ"الةة  اعُي"وُ"الصةةد "ُأثةةرُمثةة ُثبوهتةةاُيفُاخت لةة ُقةةدُالصةةفاتُبعةة ُإن :نقذذو  ذلذذك ولتوضذذي 

ُأو،ُالعل ُأه ُفيهاُل اختُاليتُالصفاتُبع ُاإلنسانُعل ُي شك ُأنهُكما،ُُذل ُُوحنوُُ"األضرا "و
ُ".اهلرول "وُ"اجلنب"ُمث ،ُاللغ منُجه ُُحتتم ُاليتُالصفات

 

إذا حذذذذذدثكم أهذذذذذل »بلفةةةةة :ُُ(3644)(،ُوهةةةةةوُبنحةةةةةو ُعنةةةةةدُأ ُ او 875ُ/ُ قةةةةة 22ُأخرجةةةةةهُالطةةةةةرا)ُيفُالكبةةةةةريُ)ُ(1)
ُ.(6ُُ/712الصحيح ُ)ُاألحا ي ُسلسل ُيفُاأللبا)ُوصححهُ،«الكتاب

ُ(.46-45ذمُالتأوي ُ)ص:ُُ(2)
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ُبعضةةه ُومحلةةهُ(1)«أرضذه يف هللا ميذن األسود احلجر»ُحدي ُالعلماءُبع ُعل ُُأشك ُُقدُُكما
ُ.كثريُُه اُوأمثالُ،(2)«صورته على آدم هللا خلق»ُبعضه ُعل ُوأشك ،ُظاهر ُعل 

ُفعةةال ُُأشةةكلتُقةةدُالصةةفاتُبعةة ُأنُبيةةانُإمنةةا،ُاملسةةائ ُتلةة ُيفُالصوا ُبيانُمقامُُيفُُهناُُولسنا
-ُوجةةبُالصفاتُمنُصف ُيهعلُأشك ُمنُأنُقدام :ُابنُيقصد ُماُوه اُ.احلدي ُأه ُبع ُُعل 
 .عل ُبغريُهللاُعل ُالقولُمنُأسل ُفه ا،ُهللاُإىلُضهايفوُ ُأنُ-احلال ُتل ُيف

ُفهةة اُ.غةةري ُعلةة ُمشةةكال ُُيكةةونُالُقةةدُالعلمةةاءُبعةة ُعل ُُي شك ُُقدُُماُُأنُُإىلُُالتنبيهُُينبغ؛ُُلكن
ُأو،ُفيهةةاُوخمتلةة ُضةةعيف ُآاث ُيفُو  تُالةةيتُوهةة؛،ُل املشةةكُالصةةفاتُقضةةي ُيفُقدامةة ُابةةنُقصةةد ُمةةا

تل  ،ُالسةةل ُمنةةوالُعلةة ُجةةا ُ ُهللاُ محةةهُاملوفةةقُفاإلمةةام،ُالعامةة ُالقاعةةدةُُحيةة ُُمةةنُُأمةةا،ُُمفهومهاُُيفُُخم 
ُ.ابملتشابهُيهويسمُ ُوتفاصيلهاُاحلقيق ُه  ُك نهُُضويفوُ ،ُذاهتاُالصف ُمنُاحلقيق ُأص ُيثبت

ُإثباتةةهُوجةةبُالصةةفاتُمةةنُأشةةك ُومةةا"ُ:قولةةهُمةةنُضةة يتُ ُاملخالفةة ُومبفهةةومُجمةةر ةُعلميةة ُومبعيا يةة 
 .ومعىنُالفظُ ُي ثبتُب ،ُفقطُالفظُ ُيثبتُالُالصفاتُمنُ ي شكُ ُالُماُأنُ"الفظُ 

ُوعةةدمُإثباتةةهُعلةة ُ ليةة ُذاتةةهُحةةدُ ُيفُهةةوُتفويضةةهُعلةة ُ لةةيال ُُاعتةةرو ُمةةاُأنُاجليةةُ ُذلةة ُُمنُُفاتض 
 .تفويضه

ُُقةةةةدُقدامةةةة ُابةةةةنُإنُ:ونقةةةةولُنعةةةو  ُ للتكلةةةةُ ُحاجةةةة ُفةةةةالُ،كالمةةةةهُُبصةةةةري ُمةةةةنُعبا تةةةةهُمقصةةةةد ُبةةةةي 
اُتيميةةة ُابةةةنُذكةةةرُوقةةةد،ُختمينةةةاتُ  ُبةةةهُأخةةةرُمةةةاُأنُالثانيةةة :ُالقاعةةةدة"ُ:حيةةة ُقةةةالُالتدمريةةة ُيفُمنهةةةاُقريبةةة 
،ُاملصةةدوقُالصةةا قُألنةةهُنعةةرف ُملُأوُمعنةةا ُعرفناُسواء،ُبهُاإلميانُجيبُفإنهُوج ُُععُُ بهُُعنُُالرسول

ُبةةُيُالفةةرقُفمةةاُ.(3)"معنةةا ُيفهةة ُملُوإنُبةةهُاإلميةةانُمةةؤمنُكةة ُُعلةة ُوجةةبُوالسةةن ُالكتةةا ُيفُجةةاءُفمةةا
ُقدام ؟!ُابنعبا ةُُوُتيمي ُابنُعبا ة

 :املُتشابه من الصفات آايت جعله عن إلجابةا :ا اثنيً 

 

ُابةنُجةابر.ُقةالُعةنُ مشةقُات ية ُيفُعسةاكرُابةنُوأخرجةهُعنهمةا،ُُهللاُُ ضة؛ُعبا ُُابنُعل ُُموقوف اُالرازقُُعبدُأخرجهُُ(1)
ُ.(223الضعيف ُ)ُيفُاأللبا)ُابط .ُوذكر ُالعر :ُحدي ُابنُيص .ُوقالُالُاجلوزي:ُحدي 

ُ(.6227أخرجهُالبخا يُ)ُ(2)
ُ(.33التدمري ُ)ص:ُُ(3)
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ُكةة ُُاعتبةةا ُ:التنةةاولُيفُأتن ُ ُنةةو ُإىلُحتتةةا ُوالةةيتُالبةةا ُهةة اُيفُاجةةدُ ُ واخلفيُ ُُالدقيق ُُاملغالطاتُُمن
ُخطةةةأُهةةةوُاخلطةةةأُوهةةة ا،ُالنفةةةاةُمصةةةافُ ُيفُاعتبةةةا  ُأو،ُاضةةةُ مفوُ ُاملتشةةةابهُمةةةنُالصةةةفاتُآايتُجعةةة ُمةةةن

ُ.اأيضُ ُوخصومه ُُيالسلفيُ كثريُمنُُُفيهُيقعُمع و 
ُأنةةهُاب ُمةةنُاملتشةةابهُمةةنأهنةةاُُالصةةفاتُآايتُاألئم ُبع ُيص ُفقد،ُُتفصي ُُإىلُُحتتا ُُملسأل وا

 .وتعاىلُتبا كُهللاُإالُهاك نهُ ُُعرفي ُُال
لقةةب-ُُس ريجُُابنُُاإلمامُُيقول

 
لةة ُ ُنقةة ُبعةةدماُ-الثةةا)ُابلشةةافع؛ُامل ُممةةاُهةة اُوغةةري"ُالصةةفات:ُمةةنُمج 

ُيبلغناُملُوماُبلغناُماُسبحانهُاللُ ُصفاتُيفُالوا  ةُاملتشاهب ُاألخبا ُمنُوسل ُعليهُهللاُصل ُعنهُُص 
ُبتأويةةةة ُنتأوهلةةةةاُوال،ُهةةةةانر ُ ُوالُنقبلهةةةةاُأنُالقةةةةرآنُيفُاملتشةةةةاهب ُاآليُويف،ُفيةةةةهُاعتقةةةةا  ُعنةةةةهُصةةةة ُممةةةةا

ُ...فهانكيُ ُوالُرهانفسُ ُوال،ُمنهاُننقصُوالُعليهاُنعيدُوال،ُهُياملشبُ ُتشبيهُُعل ُُحنملهاُُوال،ُُاملخالفُي
ُوامللحةةةةدةُواجلهميةةةة ُواألشةةةةعري ُاملعتعلةةةة ُبتأويةةةة ُنقةةةةولُال،ُتنعيلهةةةةاُالظةةةةاهرةُواآليةةةة ُالظةةةةاهرُاخلةةةةرُونسةةةةل 
ُ.(1)"والكرامي ُواملشبه ُواجملسم 

تشابهُمنُهاوأخباُ ُالصفاتُآايتُجع ُسريجُابنُأنُالسابقُالنق ُمنُويستفا 
 
 .امل

ُُ{استو ُالعر ُعل ُالرمحن}ُ:تعاىلُبقولهُاإلميانُالسن :ُأه ُقال:ُ"األصبها)ُُالس ن ُُقوامُُيقولُو
ُكتابةةهُيُفُتعةةاىلُهللاُذكرهةةاُالةةيتُاملتشةةاهباتُاآلايتُمةةنُوهةةوُقةةالوا:،ُبدعةة ُابلتأويةة ُُفيةةهُُواخلوض،ُُواجب

ُمةةنُكةة ُُبةةهُآمنةةاُيقولونُالعل ُيفُوالراسخونُهللاُإالُأتويلهُيعل ُوما}ُوقال:،ُنفسهُُإىلُُأتويلهاُُعل ُُو  ُ 
،ُاآليةة ُهةة  ُتضةةا  ُالةةيتُوابآلايتُ{اسةةتو ُالعةةر ُعلةة ُالةةرمحن}ُ:بقولةةهُاإلميةةانُفأوجةةب،ُ{ بنةةاُعنةةد

ُقةةةالُوهلةةة ا،ُكيفيتهةةةاُُعلةةة ُيفُخيوضةةةونُوال،ُاآلايتُهةةة  ُمبثةةة ُيؤمنةةةونُأبهنةةة ُالعلةةة ُيفُالراسةةةخُيُومةةةدح
ُاالسةةتواءُقةةال:ُ،{اسةةتو ُالعةةر ُعلةة ُالةةرمحن}ُ:قولةةهُعةةنُسةةو ُحةةُيُ-عليةةهُهللاُ محةة -ُأنسُُبنُُمال 
ُخةةةال ُفمةةةنُ-:قةةةالُأنُإىل-...ُبدعةةة ُعنةةةهُوالسةةةؤال،ُواجةةةبُبةةةهُواإلميةةةانُ،جمهةةةولُوالكيةةة ،ُمعلةةةوم
ُاالسةةتواءُمبعةةىنُالعةةر ُعلةة ُاالسةةتواءُكةةانُُولةةو،ُعةةر ُ ُوالقةةرآن،ُالعةةر ُُطريقةة ُُخةةال ُُفقةةدُُاللغ ُُموضو 

ُفإذا}ُ:تعاىلُهللاُقال،ُالعلوُهوُاالستواءُالسن :ُأه ُقالُ.(استو ُالعر ُإىل)ُُتعاىل:ُُلقالُُالعر ُُإىل
ُجيةةعُملُوإذا،ُذكةةر ُماُإالُمعىنُالعر ُكالمُيُفُلالستواءُوليس،ُ{الفل ُُعل ُُمع ُُومنُُأنتُُاستويت
ُُمعلومُالسفين ُعل ُنوحُواستواء،ُكيفيتهُُجمهولُ ُكونهُُمعلومُ ُهوُال يُُاالستواءُُإالُُيبقُُملُُالثالث ُُاألوجه

 

ُ(.88-86اجتما ُاجليو ُاإلسالمي ُ)ص:ُينظر:ُُ(1)
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ُغةةريُالعةةر ُعلةة ُهللاُواسةةتواءُ.كيفيتهةةاُُمعلومةة ُاملخلةةوقُيُوصةةفات،ُلةةهُصةةف ُألنةةهُكيفيتةةهُُمعلةةومُكونةةه
ُوألن،ُهللاُإالُالغيةةةبُيعلةةة ُوالُغيةةةبُألنةةةهُ اخلةةةالقُصةةفاتُكيفيةةة ُُيعلةةة ُالُاملخلةةةوقُألنُ كيفيتةةةهُُمعلةةوم
ُوالعل ،ُمعلومُاالستواءُأنُفثبت،ُاملخلوقُصفاتُصفاتهُيشبهُملُُاملخلوقُُذاتُ ُُذات هُُي شبهُُملُُإذاُُاخلالق
ُ.(1)"{هللاُإالُأتويلهُيعل ُوما}ُقال:ُكما،ُُتعاىلُهللاُإىلُموكولُفعلمهُ،معدومُُبكيفيته

تشةةةابهُمةةةنُالصةةةفاتُآايتُجعةةة ُاألصةةةبها)ُأنُالسذذذابق النقذذذل مذذذن وُيسذذذتفاد
 
ُأهةةة ُإىلُونسةةةبهُ،امل

ُ.العر ُبلغ ُمعلوم ُالصفاتُأنُصرحُقليل ُأبسطرُوبعدها،ُالسن 

ُعلةة ُ"املتشةةابه"ُلف ُأطلقواُال ينُالعل ُأه ُمنُاكثريُ ُُإن نقو : أوض  بشكل   األمر ه ا  ولبيان
ُالُإهلةة؛ُ ُأمةةرُ ُالصةةفاتُكنهُُفإنُ ،ُمتشابهُمنُالصف ُعل ُغلبُماُحبك ُذل ُُأطلقواُُإمناُُالصفاتُُآايت

،ُاملتشةةابهُمةةنُالصةةفاتُجعةة ُيفُواحلنابلةة ُاألثريةة ُمةةرا ُوهةةو،ُامتشةةاهبُ ُصةةا ُفلةة ل ُند كهُعلةة ُاحلقيقةة  
حكةة ُالقةةد ُبةةُيُتيميةة ُابةةنُفيهةةاُفصةة  ُالةةيتُاملواضةةعُوأمةةا،ُالسةةابقُالنقةة ُيفُاأيضةةُ ُُتيمي ُُابنُُمرا ُُوهو

 
ُامل

ُءسةة؛أ ُُقةةدُالةة يُاللفةة ُعةةنُاالشةةتبا ُلف ُ ُزائدُتفصي ُإىلُفيهاُاحتيجُقدُمواضعُفه؛ُاملتشابهُُوالقد 
ُ.النفاةُق ب ُمنُاستخدامه

ُغةةريُاملتشةةابهُمةةنُالصةةفاتُآايتُجعةة ُأنةةهُألجةة ُضةةامفوُ ُقدامةة ُابةةنُاعتبةةا ُأنُسةةبقُممةةاُوالقصةةد
 سةةتدلُ ُو،ُالتفةةوي ُإىلُاألئمةة ُأكثةةرُُ ُ نسةةبُُب ل ُُالقائ ُ ُُويلعم،ُُ لُ م س

ُشةةي ُكةةالمُُعليةةهُالتةةبسُإمنةةاُهبةة اُامل
 .مراميهُيفه ُأنُ ونُكالمهُُدوقلُ ُتيمي ُابنُاإلسالم
 :التفويض بلفظةوتصرحيه  ،عدم العلم ابملعىنب تصرحيه عن إلجابةا :ورابًعا  ا اثلثً 

ُابةةنُعنةةدُ"املعةةىن"ُمصةةطل ُأنُ:وهةةوُهةةامُأمةةرُتقريةةرُأوال ُُينبغةة؛ُقدامةة ُابةةنُعنةةدُاملسةةأل ُتلةة ُلفهةة 
ُاألمةةو ُبعةة ُوصةة ُأنةةهُذلةة ُعلةة ُيةةدلُوممةةا،ُُاملعاصةةرينُُعنةةدُُاملشهو ُُاملصطل ُُمنُُاكثريُ ُُأوسعُُقدام 
ُ.الساع ُوأشراطُوالنا ُواجلن ُواملعرا ُاإلسراءُمث ُمعناهاُي عل ُالُمماُأبهناُابإلمجا ُمعناهاُاملعلوم

ُفيماُعنهُالنق ُبهُوص ُ ُُوسل ُعليهُهللاُُصل ُُالنيُبهُُأخرُُماُبك ُُاإلميانُُوجيب"ُُقدام :ُُابنُُقال
قُحةةةقُ ُأنةةةهُنعلةةة ،ُعنةةةاُغةةةا ُأوُشةةةاهد   د  ُعلةةة ُنطلةةةعُومل،ُوجهلنةةةا ُعقلنةةةا ُمةةةاُذلةةة ُيفُوسةةةواء،ُوصةةة 
ُونةةعولُالةةدجالُخةةرو ُمثةة ،ُالسةةاع ُأشةةراطُذلةة ُومةةنُ،واملعةةرا ُاإلسةةراءُحةةدي ُمثةة ،ُمعنةةا ُحقيقةة 

 

ُ(.259-257احلج ُيفُبيانُاحملج ُ)ص:ُُ(1)
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ُصةةةحي ُيفُكمةةةاُُالةةةدجالُالسةةةالمُعليةةةهُمةةةرميُابةةةنُعيسةةة ُيقتةةة ُ،فيقتلةةةهُالسةةةالمُعليةةةهُمةةةرميُابةةةنُعيسةةة 
ُبهُص ُمماُذل ُوأشبا ،ُمغرهباُمنُالشمسُوطلو ،ُالداب ُوخرو ،ُومأجو ُأيجو ُُوخرو ،ُُ(1)مسل 
 .(2)"ونعيمهُالقرُوع ا ُ،النق 

،ُاألمةة ُابتفةةاقُي فةةو ضُالُذكةةر ُممةةاُذل ُوغريُواملالئك ُُالساع ُُوأشراطُُواملعرا ُُاإلسراءُُأنُُومعلوم
ُليُسُقدام ُابنُعندُاملنف؛ُ ُ"املعىن"ُُمصطل ُُأنُعل ُُيدلُ ُُإمناُوه ا،ُغريه ُُوالُُذل ُُضتفوُ ُُاملعتعل ُُفال
ُإىلُوغةةري ُقدامةة ُابةةنُنسةةب ُيفُالسةةلفيُيُبعةة ُخطةةأُووجةةهاملثبةةتُعنةةدُمةةنُأثبتةةه،ُُاملصةةطل ُنفةةسُهةةو

 .تيمي ُابنُاإلسالمُشي ُمبصطلحاتُالعلماءُحياكمونُأهن ُهوُالتفوي 

 :فقط واألمساء األلفاظ مبجرد إميانه عن اإلجابة :خامًسا 
ُاأللفةةاظُمبجةةر ُإميةةانُهةةوُفإمنةةاُالصةةفاتُوأخبةةا ُابآلايتُإمياننةةاُوأمةةا"ُ:قولةةهُمةةنُبةةهُاسةةتدلواُُماُُوهو

ُ بنةةاُأ ا ُالةة يُاملعةةىنُعل ُهباُفآمنا،ُمبعناهاُأعل ُوقائلها،ُصدقهاُيفُ يبُوالُصحتهاُيفُُش ُُالُُاليت
ُ.(3)"وتعاىلُتبا ك

ُ:وجهُيُمنُه اُعل ُواإلجاب 
ُاملتكلمةةُيُطائفةة ُك ل "ُ:بصفح ُذل ُقب ُقالُُفقدُُ،سياقهُُمنُُمبتو ُُالكالمُُأنُُ:األو   الوجه
ُحصةة ُوجةةهُأيُ ُفمةةنُوإال،ُاألخبةةا ُوإبطالُاآلاث ُأه ُعيبُإىلُُتوسال ُُُالتشبيهُُبنف؛ُُمتسكواُُواملبتدع 
ُلهُأثبتواُحي ُتعاىلُهللاُشبهواُفقد(ُاأللفاظ)و(ُاألمساء)ُيفُُابملشا ك ُُحاصال ُُالتشبيهُُكانُُإنُ؟التشبيه
ُوتسعونُتسع ُوهلل(،ُألفاظها)ُيفُاملشا ك ُُمعُُواحلياةُُواإل ا ةُُوالقد ةُُوالعل ُُوالبصرُُالسمعُُمنُُصفات

ُسةةةبحانهُغةةةري ُهبةةةاُي سةةةم ُوسةةةائرهاُ،والةةةرمحنُتعةةةاىلُهللاُاسةةة ُإالُغةةةري ُبةةةهُ ي سةةةمُ ُالُمةةةاُفيهةةةاُلةةةيسُاامسةةةُ 
ُمحةة ُممةةنُوالتجسةةي ُالتشةةبيهُحيصةة ُوإمنةةاُ-:قةةالُأنُُإىل-ُُ...اجتسةةيمُ ُُوالُُاتشبيهُ ُُذل ُُيكنُُومل،ُُوتعاىل
ُهللاُأنُنعلةة ُبةة ،ُبةةهُديننةةُ ُوالُذلةة ُنعتقةةدُالُوحنةةن،ُاملعةةىنُيفُُاملخلةةوقُيُُصفاتُُعل ُُتعاىلُُهللاُُصفات

 

فَذيَذْنل ُ  ع يَسى ابُن »وفيه:ُُ«...ل تَذُقوُم السَّاَعُة حَّتَّ يَذْنل َ  الرُّوُم ابألْعماق  »(،ُوهوُحدي :2897ُصحي ُمسل ُ)ُُ(1)
هُ  ُ  يف املذذاء ، فلذْو تَذرَُذذَ مذا يذَذُ وُب امل لذْ ُدوُّ هللا ، ذاَبُ  ُ عليذذه وسذلََّم، فذذلمَُّهْم، فذُذا رَآُ  عذذَ َُّ لَّى ا ْرَمَ صذَ لنْذ اَب حذذَّتَّ  مذَ

ُ بَيد   ، فُيُ يه ْم َدَمُه يف َحْربَت ه   َُّ  .«يَذْهل َك، وَلك ْن يَذْقتُذُلُه ا
 (.28عتقا ُ)ص:ُملع ُاالُ(2)
 (.60-59حترميُالنظرُ)ص:ُُ(3)
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ُ.(1)"البصريُالسميعُوهوُش؛ءُكمثلهُُليسُوتعاىلُتبا ك
ُالعلةة ُاأيضةةُ ُيشةةم ُ"األمسةةاء"وُ"األلفةةاظ"ُمبجةةر ُإميانةةهُُجعلةةهُُأنهُُقدام ُُابنُُكالمُُسياقُُمنُُي ستفا 

ُحمةةة ُ ُوهةةة  ُاحلسةةةىنُاألمسةةةاءُمشةةة ُوكةةة ل ،ُأحةةةدُضةةةهاي فوُ ُالُالصةةةفاتُوهةةة  ،ُواحليةةةاةُوالقةةةد ةُواإل ا ة
ُ.املعتعل ُحىُأصال ُُضهايفوُ ُأحدُوال،ُاتفاق
ُ.املخلوقُيُصفاتُيوافقُال يُاملعىنُأنهُاملعلومُغريُابملعىنُقصد ُعنُبوضوحُأابنُمث

ُاألمساءُحىُضيفوُ ُقدام ُابنُأنُوزع ُالقاعدةُمعُواطر ،ُاألولُُابلوجهُيقنعُُملُُمن :الثاين الوجه
ُيفُمم  اُش؛ءُ ُاجلن  ُ ُيفُليسُ "ُ:عبا ُابنُبقولُتصنعُماذاُُ:لهُُنقول،ُُاملعتعل ُُمنُُشرُ ُُم هبهُُوأنُُ،احلسىن
كةةنُوال،ُاجلنةة ُفاكهةة ُمعةةىنُيعلةة ُالُعبا ُابنُأنُيلعمهُه اُُفإن،ُُ(2)"األمساءُ ُُإال ُُُالدُّنيا ُاببةةنُي ظةةنُأنُمي 
ُ.هللاُشاءُإنُوميسو ُسه ُاإلشكالُوح ،ُذل ُعبا 

ُفإنةةه،ُاملشةة كُالقةةد ُوهةةو،ُاأبةةدُ ُتفا قةةهُالُمعةةىنُحتتمةة ُنفسةةهاُيفُهةة؛ُواألمسةةاءُاأللفةةاظُإنُ:نقةةول
ُكيفيةةاتُُاأيضةةُ ُوحيتمةة ُ،الةة هنُيفُاجمةةر ُ ُمعةةىن ُُحيتمةة ُفاالسةة ،ُسةة االُيفُإالحيصةة ُاشةة اكُُملُوإنُحةةى

ُ.اجملر ُابالس ُقدام ُابنُقصد ُماُوهو،ُوماهيات
ُأنعلُوماُورسلهُوكتبهُمبالئكتهُابإلميانُأمرُتعاىلُهللاُُفإن"ُُقدامةة :ُُابةةنُُقةةولُُذلةة ُُعل ُُيدلُُومما

 .(3)"التسمي ُإالُذل ُمنُنعرفُالُكناُُوإنُإليه 
ُيلةةعمُالُاألمسةةاءُيفُاالشةة اكُأنُوالطلمنكةة؛ُوالكرخةة؛ُكالسةةجعيُُن السةةُُُّأئمةة ُمةةنُكثةةريُُصةةرحُولقةةد

 .نكريُبغريُالتقريراتُتل ُعنه ُينق ُتيمي ُوابن،ُاحلقائقُيفُاالش اكمنهُ

 :املقطعة األحرف جنس من الصفات آايت جعله عن اإلجابة :ا سً ساد
الحةة 

 
حاججةة ُسةةبي ُعلةة ُجةةاءُاملقطعةة ُاألحةةرفُبشةةأنُكالمةةهُُأنُامل

 
ُ:عبا تةةهُونةةص،ُالتقريةةرُالُامل

ُأتويلةةه؟ُعلةة ُيطلةةعُالُمةةاُ سولهُعل ُينعلُكي ُُأمُ؟يعقلونهُالُمباُاخللقُُهللاُُخياطبُُفكي ُُقي :ُُفإن"
ُأنةةهُمةةعُاملقطعةة ُاحلةةروفُابإلميةةانُاختةةره ُكمةةاُُأتويلةةهُعلةة ُلعةةونيطُ ُالُمباُُاإلميانُُفه يكلُ ُُأنُُجيوزُُقلنا:

 

ُ(.57حترميُالنظرُيفُكتبُالكالمُ)ص:ُُ(1)
ُ(.3769)صحي ُال غيبُوال هيبُينظر:ُُ(2)
 (.36الر ُعل ُابنُعقي ُ)ص:ُُ(3)
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 .(1)"معناهاُيعل ُال
ُقةةولُجةةنسُمةةنُوهةةو،ُالتقريةةرُالُاإللةةعامُسةةبي ُعلةة ُجةةاءُأنةةهُقدامةة ُابةةنُكةةالمُُمةةنُضةة يتُ ُوالةة ي

ُفكةة ل ُ:لةةهُقيةة ،ُتةةدبريُإقبالُولكنهُفع ُإبقبالُليسُُذل ُُأنُُزع ُُفإن"ُُ:اجلهم؛ُُعل ُُاحمتجُ ُُالطري
ُألةةعمُإالُقةةوال ُُذلةة ُمةةنُ؛ءشةُةُيفُيقولُلنُمث،ُوزوالُانتقالُعلوُ ُالُوسلطانُُمل ُُعلوُ ُُعليهاُُعالُُ:فق 
 .التقريرُاب ُمنُأوسعُواحملاجج ُاملناظرةُاب ُأنُومعلومُ.(2)"مثلهُاآلخرُيف

ُاملتشةةابهُمةةنُليسةةتُعةة املقطُ ُاألحةةرفُأنُيةةر ُ(التأويةة ُذم)ُيفُقدامةة ُابةةنُأنُكالمنةةاُُعلةة ُوالةةدلي 
الفُ  ُهللاُإالُيعلمهُالُاملتشابهُأتوي ُأنُالوجو ُمنُذكر  ُمباُفثبت"ُفقال:(،ُالروض )ُُيفُُال يُُهكالمُ ُُاخم 
ُيتعلقُماُهوُاملتشابهُيكونُأنُه اُمنُويلعم،ُأحدُك ُُعل ُمحمرُ ُوأنهُ،العيغُأه ُمنُبعهمتُ ُوأن،ُُتعاىل

ُالعلمةةاءُغةةريُعلةة ُعلمةةهُ يغمةةُ ُالةة يُأوُاجملمةة ُنةةهإُ:فيةةهُقيةة ُمةةاُ ونُأشةةبههُومةةاُتعةةاىلُهللاُبصةةفات
ُوغةةري ُالعبةةا ُابنُ تكلُ ُقدُوبعضهُ،العلماءُلبع ُمعلومُذل ُبع ُألنُ املقطع ُاحلروفُأوُُاحملققُي

ُ.(3)"أعل ُوهللا،ُعليهُحيم ُأنُجيعُفل ُ،أتويلهُيف
ُآايتُاعتةةةرُولكنةةةهُقيةةة :ُفةةةإنُ.املتشةةةابهُمةةةنُاملقطعةةة ُاألحةةةرفُاعتبةةةا ُعةةةنُ(التأويةةة ُذمُ )ُيفُفرجةةةع
ُاعتةةرواُاحملضةة ُاملثبتةة ُمةةنُاكثةةريُ ُُأنُ:ومضةةمونهُ   ُمةةنُالثةةا)ُالوجةةهُإىلُ جعنةةاُاملتشةةابه!ُمةةنُالصةةفات

ُامفوضةةةُ ُالعتبةةةا  ُاكافيةةةُ ُُ لةةةيال ُُلةةةيسُفهةةة ا،ُتفويضةةةه ُعلةةة ُهةةة اُيةةةدلُوملُ،املتشةةةابهُمةةةنُالصةةةفاتُآايت
ُ.ام مومُ ُاتفويضُ 

 :وعدم تفويضه للصفات  أدلة إثبات ابن قدامة
ُقدامةة ُابةةنُأنُعةةرفنُأنُسةةري ُُبكةة ُستطيعنُالواحدُالبا ُيفُكالمهُُوجبمعُُالكثريةُُالقرائنُُقتض مب
 ،ُوبيانُذل ُفيماُيل؛يثبتهُكانُُالصفاتُمنُمفهوماُمعيناُقد اُمث ُأنُو،ُاحمل ُاإلثباتُأه ُإىلُميي 

 :"املشرتك القدر" احلقيقة أصل إثباته -1
ُإ  اكُأنةةةةةهُيفُالبصةةةةةرُاتفةةةةةاقُأنُكمةةةةةا،ُُبتشةةةةةبيهُلةةةةةيسُاحلقيقةةةةة ُأصةةةةة ُيفُاالتفةةةةةاققةةةةةالُ محةةةةةهُهللا:ُ"

 

ُ(.40 وض ُالناظرُ)ص:ُُ(1)
ُ(.1ُ/457)تفسريُالطريُُ(2)
ُ.(37ذمُالتأوي ُ)ص:ُُ(3)
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 .(1)ليسُبتشبيه"ُاملعلوماتُإ  اكُأنهُيفُوالعل ،ُاملسموعاتُإ  اكُأنهُيفُوالسمع،ُاملبصرات
ُالقاعةةدةُخمةةر ُوخر جةةه،ُعةةامُنظةةامُ ُعلةة ُنظمةةهُأنهُإال،ُالكالمُصف ُيفُالسابقُكالمهُُقالُُوإنُُوهو
 .مجيعهاُالصفاتُيفُالعام 

 :األفهام إىل املتبادر الظاهر إثباته -2
ُالت أوي ُألنُ ُبتأوي  ُليسُاملعا)ُه  ُعل ُالل فظاتُه  ُومح   ،ُشيو اُنتأو لُملُُحنن"ُُ:هللاُُ محهُُقال
ُاألفهةةامُإىلُاملتبةةا   ُأهنةةاُبةةدلي ُ األلفةةاظُهةة  ُمةةنُالظةة اهرُهةة؛ُاملعةةا)ُوهةة  ،ُظةةاهر ُعةةنُالل فةة ُصةةرف
 .(2)"جماز اُأوُكانُُحقيق ُ ُمنهُالفه ُإىلُيسبقُماُهو:ُالل ف ُوظاهر،ُمنها

ُوقةةر ُ،العامةة ُالقاعةةدةُخمةةر ُخر جهةةاُأنةةهُإال،ُاملعيةة ُالكةةالمُعةةنُسةةياقُيفُالكالمُه اُُقالُُوإنُُوهو
ُ،اثبتُ ُالل ف ُإذ،ُمعىنُعنُجمر   اُفقطُلل ف ُإثباتُ ُالُمعىنُمنُمحلهُملاُإثباتُ ُهوُإمناُللظ اهرُإثباتهُأن
 .الن صُيفُذل ُبُيُوقد،ُمعىنُمنُتضم نهُماُ ونُالل ف ُظاهرُإلثباتُمعىنُفال

 : عند واحد نسق   على ُلها   الصفات -3
ُيفُ تةة ُ وحيُ ُالةة اتُيفُالكةةالمُعلةة ُفةةر ُالصةةفاتُيفُالكةةالمُأنُهةة اُيفُواألصةة "ُ:هللاُ محةةهُقةةال

ُإثبةةاتُالُوجةةو ُإثبةةاتُهةةوُإمنةةاُجةة ُوُعةةعُالعةةاملُيُ  ُإثبةةاتُأنُمعلومةةاُكةةانُُفةةإذاُ،هومثالةةُ ُ حةة وُ ُذلةة 
ُهللُ:قلنةةاُفةةإذاُ،وتكييةة ُحتديةةدُإثبةةاتُالُوجةةو ُإثبةةاتُهةةوُإمنةةاُُصةةفاتهُُإثبةةاتُُفكةة ل ُُ،وتكيي ُُحتديد
ُ،القةةد ةُ ُاليةةدُ ُمعةةىنُإنُ:نقةةولُوالُ،لنفسةةهُتعةةاىلُهللاُأثبتهاُصفاتُإثباتُهوُفإمناُُ،وبصرُُومسعُُيدُُتعاىل
ُالةةيتُواألبصةةا ُواألمسا ُابأليديُنشبههاُوالُ،اجلوا حُإهناُُ:نقولُُوالُُ،العل ُ ُُوالبصرُ ُُالسمعُ ُُمعىنُُنُ إُُوال
ُ عنهةةاُالتشةةبيهُنفةة؛ُووجةةبُ،هبةةاُو  ُالتوقيةة ُألنُإثباهتةةاُو  ُإمنةةاُ:ونقةةولُ،الفعةة ُوأ واتُجةةوا حُهةة؛
 .(3)"{ريُ صُ البُ ُيعُ مُ السُ ُوُ هُ وُ ُءُ ؛ُ شُ ُهُ ل ُث ُمُ كُ ُُسُ ي ُل ُ}ُ:وتعاىلُتبا كُلقوله

 :املقابل بطريق الفوقية على النلو  بصفة تدللها -4
ُوذلةة ُالفوقيةة  ُعلةة ُ لةةيال ُُجعلةةهُحينمةةاُالنةةعولُحةةدي ُيفُالةةرُعبةةدُابةةنُُبكةةالمُُقدامةة ُُابنُُاستدل

 

ُ.(44الصراطُاملستقي ُيفُإثباتُاحلرفُالقدميُ)ص:ُُ(1)
 (.45ُص:ُذمُُّالت أوي ُ)ُ(2)
ُعنُاخلطيبُمقرُ ُ(18-17)ص:ُذمُالتأوي ُُ(3) ُاُله.نقال 



12 
 

ُُتة عةة اىل ُُالل ُ ُأ نُ ُع لةة  ُ  ل يةة ُ ُو ف يهُ "ُ:الرُعبدُابنُقال،ُأعل ُمنُيكونُالنعولُُألن م اءُ ُيف  ،ُال عةة ر  ُ ُع لةة  ُالسةة 
 .(1)"اجل  م اع  ُ ُق ال تُ ُك م ا،ُُمس  او اتُ ُس ب عُ ُفة و قُ ُم نُ 

ُهةة اُأنُنعلةة ُفةةنحن،ُكةةال،ُُتفويضةةهُعةةدمُعلةة ُتةةدلُالعلةةوُلصةةف ُقدامةة ُُابةةنُُإثباتُُأنُُمرا  ُُليسُو
ُالعلةةوُعلةة ُابلنةةعولُاسةةتداللهُهةةوُاملقصةةدُإمنةةاُ.الصةةف ُتلةة ُُيثبتونُُاحلنابل ُُمجيعُُألنُُوذل ُُبالزم ُُليس

ُعلةة ُالصةةفتُيُإبحةةد ُاالسةةتداللُوُاللعومُبدالل ُوه ا،ُأسف ُإىلُأعل ُمنُُيكونُُ زلُُك ُُأنُُابعتبا 
 .للمعىنُإثباتهُعل ُيدلُماُوهوُ،األخر 
ُفنجد ،ُالصف ُعل ُالدال ُاحلقيق ُإثباتُوهوُآخرُموضعُيفُالرُعبدُاببنُُقدام ُُابنُُاستدلُُوقد
،ُوالسةةن ُالكتةةا ُيفُالةةوا  ةُهللاُبصةةفاتُاإلقةةرا ُعلةة ُجممعةةونُالسن ُأه "ُالر:ُُعبدُُابنُُبكالمُُيستدل
 .(2)"اجملازُعل ُالُاحلقيق ُعل ُومحلها

 ُ اللةُةُفيةةهُأسةةف ُإىلُأعلةة ُمةةنُتكةةونُأهنةةاُالنةةعولُصةةف ُفهةة ُمث،ُالصةةفاتُجلميةةعُاحلقيقةة ُفإثبةةات
 .امل مومُالتفوي ُأه ُطريق ُخيال ُقدام ُابنُأنُواضح 

 :املقدسي الغين عبد احلافظ حمنة يف وقوفه -5
ُالفعةةةة ُأثبةةةةتُنةةةةهإُحةةةةىُ-رينابملتةةةةأخُ ُمقا نةةةة ُ -ُاإلثبةةةةاتُيفُجةةةةريءُالغةةةةيُعبةةةةدالشةةةةي ُُأنُمعلةةةةوم
ُحقيقةة ُينفةة؛ُاتنعيهةةُ ُأنعهةةهُوالُ:قولةةهُمنهةةا،ُمواضةةعُعليةةهُأخةة واتةةه:ُ"ترمجُيفُ جةةبُنبةُةاُقةةال،ُاالختيةةا ي

ُُقةةدُمةةاُعلةة ُيكةةنُملُإذاُ:لةةهُفقةةالوا،ُكةةانُُمةةاُعلةة ُاليةةومُهةةوُولةةيس،ُمكةةانُوالُكةةانُُ:قولةةهُومنهةةا،ُالنةةعول
 .(3)"االنتقالُعليهُأجعتُفقدُالنعولُحقيق ُتنف؛ُاتنعيهُ ُتنعههُملُوإذاُ،املكانُلهُأثبتُ ُفقد،ُكان

ُالفتةةو ُعلةة ُالفقهةةاءُأمجةةعُ:قةةوهل ُفأمةةا"ُ:الغةةيُعبةةدُحمنةة ُعةةنُكالمةةهُُمعةةرضُيفُ جةةبُابةةنُيقةةول
ُهةةةوُهبةةةاُوأعلمهةةة ُن للسةةةُُُّوقتةةةهُأهةةة ُوأحفةةة ُاإلمجةةةا ُيقةةةعُكيةةة ُُ!العجةةةبُهللُفيةةةاُ،مبتةةةد ُوأنةةةهُبكفةةةر 
ُالةة يُ-قدامةة ُابةةنُيعةةي-ُوقتةةهُيفُاإلسةةالمُفقيةةهُخمالفةة ُمعُُه اُُ.-الغيُُعبدالشي ُُُُيعي-ُُ!؟ املخالُ 
 .(4)"وفقهاءُأئم ُخلقُومعهُ،منهُأفقهُاألوزاع؛ُبعدُالشامُيدخ ُملُإنهُ:ي قال

 

 (.86إثباتُصف ُالعلوُالبنُقدام ُ)ص:ُُ(1)
ُ(.22ُ:إثباتُصف ُالعلوُالبنُقدام ُ)صُ(2)
 .(ُوفياتُاملائ ُالسابع 4ُ/16ذي ُطبقاتُاحلنابل ُ)ُ(3)
 .(ُوفياتُاملائ ُالسابع 4ُ/16ذي ُطبقاتُاحلنابل ُ)ُ(4)



13 
 

ُال ُيُللتنعيهُالراف ُوهو،ُاالختيا ي ُابألفعالُالقائ ُاملقدس؛ُالغيُعبدُجبانبُقدام ُابنُُفوقوف
ُ.احمل ُاإلثباتُأه ُمجل ُمنُقدام ُابنُأنُتؤيدُقرين ُفيهُ"التفوي "ُاحلقيق ُينف؛

ُابلقبةةةةولُالةةةةرُعبةةةةدُابةةةةنُكةةةةالمُُوتلقيةةةةه،ُاإلثبةةةةاتُيفُاجلةةةةريءُالغةةةةيُعبةةةةدالشةةةةي ُُمةةةةعُاملوقةةةة ُفهةةةة ا
ُحيةة ُمةةنُالسةةلف؛ُ ءانتمةةاُديؤكةةُ ُهةة اُ كةُةُُ،-كمةةاُسةةيأي-ُاهلةةرويُعقيةةدةُعةةنُو فاعةةه،ُلةةهُواستحسةةانه

،ُايقينُ ُخمالفته ُيتعمدُملُفإنهُخطوهُفرضُوعل ،ُاملواضعُبع ُُيفُُالتعبريُُخانهُُولوُُحىُُواملؤاز ةُُالوالء
 .أقواهل ُويستحسنُيؤاز ه ُه صفُ ُيفُهوُب 

ُ:األنصاري اهلروي إمساعيل أيب عن دفاعه -6
ُكةةانُُاألنصةةا ي:ُاإلسةةالمُشي ُكالمُُعنُاجلوزيُابنُوكتبُالسي :ُقال"ُ جب:ُابنُاحلاف ُُقال

ُمةةةنُحاشةةا ُ:-قدامةةة ُابةةنُيعةةةي-ُجةةديُفةةةأحلق،ُقولةةهُيقبةةة ُفةةالُ،التشةةةبيهُإىلُمييةة ُاألنصةةةا يُهللاُعبةةد
 .(1)"فيهُاجلوزيُابنُقولُيقب ُوال،ُُالتشبيه

ُاإلثبةةاتُأهةة ُبطريقةة ُ ضةةا ُعلةة ُ ليةة ُاإلثبةةاتُيفُاجلةةريءُاهلةةرويُإمساعيةة ُأل ُقدامةة ُابةةنُ ُ ئةُةوتُر
ل ُمنُوه؛،ُاحمل  ُ.إليه ُوم نت ُ ُاإلثباتُأه ُصفوفُيفُقدام ُابنُأنُعل ُالكثريةُاأل ل ُمج 
 :يتجلأ ل القدم :الكالمية مةلَّ لُمسَ ل عدم قبوله -7

سةةةةلُ ُيقبةةةة ُالُجنةةةةد ُحينمةةةةاُلطيةةةة ُملحةةةة ُوهةةةةو
 
ُابحلةةةةاف ُامتةةةةأثرُ ُ يتجةةةةعأُالُهللاُأنُالكالميةةةة ُم امل

ُ.جازم ُمفا ق ُ ُالقاض؛ُمد س ُي فا قُجيعلهُمبا،ُجعيالسُ 
ُهللاُأمسةةةاءُفةةةإنُ صةةةحي ُغةةةريُ يتعةةةدُ ُوالُيتجةةةعأُالُالقةةةدميُإنُ:وقةةةوهل "ُ:هللاُ محةةةهُقدامةةة ُابةةةنُيقةةةول
 تسذذذعة هلل إن»ُ:وسةةةل ُعليةةةهُهللاُصةةةل ُالنةةةيُوقةةةالُ{،ىن ُسةةةُ احلُ ُاءُ مسةةة ُ األُ ُهللُ وُ }ُ:تعةةةاىلُهللاُقةةةالُ،معةةةدو ة
ُهللاُأمسةةاءُأنُعلةة ُهللاُ محةةهُالشةةافع؛ُنةةصُوقةةد،ُقدميةة ُوهةة؛ُ(2)«اجلنة دخل أحصاها   من  ا امسً   وتسعن

ُفةةإنُ،تعةةاىلُهللاُكتةةبُُوكةة ل ُ.كفةةرُُفقةةدُخملوقةة ُهللاُأمسةةاءُإنُ:قةةالُُمةةنُُأمحةةد:ُُاإلمةةامُُوقةةالُُ،خملوق ُُغري
ُعلةة ُمةةنُأخةة و ُشةة؛ءُهةة اُوإمنةةا،ُخملوقةة ُغةةريُهللاُكةةالمُُوهةة؛،ُ ةمتعةةدُ ُوالقةةرآنُوالعبةةو ُواإلجنيةة ُالتةةو اة

 

 (.2ُ/115احلنابل ُ)ذي ُطبقاتُُ(1)
 .(2736أخرجهُالبخا يُ)ُ(2)
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 .(1)"تعندقُابلكالمُالعل ُطلبُمنُيوس :ُأبوُقالُ.األعالمُاألئم ُمجيعُعندُحرُ م طُ ُوهو،ُالكالم
ُُتبعةةهُومةةنُكالقاضةة؛ُُاحلنابلةة ُمةة ومتكلُ ُاألشةةاعرةُأنُمعلةةوم،ُاإلثبةةاتُيفُقدامةة ُابةةنُمةةنُقةةو ةُ ُهةة  ف
 .يتجعأُالُالقدميُإنُ:يقولونُمحدانُكابن

 :املثبتة ُجلة من أنه ه يؤي دمن تيمية ابن موق دللة  -8
ُهللاُعبةةدُأبةةوُوأمةةا"ُ،ُفقةةال:واخلةةاللُواآلجريُبط ُابنُلطريق ُاملي ُُإىلُُقدام ُُابنُُنسبُُتيمي ُُبناف
ُواخلةةاللُ(السنن)ُيفُوالاللكائ؛ُ(الشريع )ُيفُاآلجريُبكرُُكأ ُُاحملض ُُثُياحملدُ ُُطريق ُُفطريقتهُُبط ُُبن
 .(2)"ثُياحملدُ ُومتأخروُحممدُأبوُالشي ُميي ُطريقتهُوإىلُ،منهُقريبُمثله

ُهلةةاُ تيميةُةُابةةنُعنةةدُ"احملضةة "ُولفظةة ،ُاحملضةة ُاحملةةدثُيُطريقةة ُهةة؛ُُقدامةة ُُابةةنُُطريق ُُتيمي ُُابنُُجع ف
ُكانةةتُُسةةواءُاألبةةوا ُهةة  ُيفُابلبةةد ُاملتةةأثرينُغةةريُتعةةيُفهةة؛،ُتيميةة ُابةةنُتةةرا ُيطةةالعُمةةنُعنةةدُمةةدلوهلا

 .األشعري ُومتأخريُكاجلهمي ُُذل ُمنُأبعدُابدعُ ُأو،ُكالكالبي ُُقريب ُابدعُ 
ل ُمنُقدام ُابنُأنُيؤيدُقويُنصُه اُأنُش ُوال ُ.اإلثباتُأه ُمج 

ُجةةوا ُعةةنُعبةةا ةُ؛وهةُة-ُ(االعتقةةا ُم فصةة  )ُ سةةال ُيفُتيميةة ُابةةنُأنُ،ُوهةةوآخةةرُمةةرويضةةافُإليةةهُأ
ُأنُ ونُهبنصةةُ ُقدامةة ُابةةنُعةةنُبتمامةةهُنقلةةهُطويةة ُجبةةوا ُ ُأجةةا ُقةةدُ-والصةةفاتُاألمسةةاءُيفُسةةؤالُعةةن
ُ.اجلمل ُيفُاألبوا ُه  ُيفُسلوكهُيرتض؛ُأنهُُعل يدلُ ُمماُ (3)إليهُيععو

ُاجلةةوا ُألنُوذلةة ُقدامةة  ُابةةنُكةةالمُُمةةنُامنضةةبطُ ُكالمةةاُُاختةةا ُتيميةة ُابةةنُنإُ:يقةةالُأنُيصةة ُ ُوال
ُأنُُعلةة يةةدلُ ُممةةا" ُهبةةاُاملةةتكل ُإىلُومعناهةةاُقائلهةةاُإىلُعلمهاُوا  ُ "ُُ:قولهُُمث ُُالتفوي ُُتوه ُُألفاظُُفيه
ُعلةة ُحيملهةةاُبةة ،ُمةة مومُتفوي ُاأللفاظُتل ُأنُير ُوالُ،الصفاتُاب ُيفُطريقتهُيرتض؛ُُتيمي ُُابن

ُ.حسنُحمم 

ُحيةة ،ُللتفةةوي ُقدامةة ُابةةنُنسةةب أنذه تيميذة ابن ُالم  من زماننا  يف  ضةاملفو     بعض  تناقله  ما   أما 
ُبةةناُاحلسةةنُوأ ُكةةال ُُبةةناُحممةةدُكةةأ ُُ العقليةة ُالصةةفاتُمةةنُوجعلةةهُابلعقةة ُالعلةةوُأثبةةتُومةةن"ُ:قةةال

 

ُ(.45الصراطُاملستقي ُ)ص:ُُ(1)
ُ(.6ُ/52)ُجممو ُالفتاو ُ(2)
 .(4ُ/7جممو ُالفتاو ُ)ُ(3)
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ُمةةنُاالسةةتواءُوجعلةةواُالعلةةوُأثبتةةواُ،حممةةدُوأ ُقوليةةهُآخةةرُيفُيعلةة ُأ ُوكالقاضةة؛ُ،وافقةةهُومةةنُالعاغةةو)
 .(1)"هللاُإالُمعناهاُيعل ُالُ:يقولونُاليتُاخلري ُالصفات

ُ:وجو  من ذلك نع فاجلواب
ُيف-ُالشةةي ُلقةةبُألن(ُحممةةدُأاب)ُولةةيس(ُحممةةدُأبةةوُالشي )ُكانُُقدام ُُابنُُلقبُُ:األولُُالوجهُُ-
أنُُيةةة كر ُحينمةةةاُتيميةةة ُابةةةنُعةةةا ةُومةةةن،ُاملةةة هبُيفُملكانتةةةهُقدامةةة ُالبةةةنُمصةةةروفاُكةةةانُُ-األزمنةةة ُتلةة 
ُالفقةةرةُيفُاملةة كو ُحممةةدُأابُأبنُاجلةةعمُيصةة ُفةةالُوعليةةهُ".املوفةةقُالشةةي "ُأوُ"حممةةدُأبةةوُالشةةي "ُ:يقةةول

ُ.قدام ُابنُهوُمنُكالمُابنُتيمي ُالسابق 
ُومعلةةوم،ُابلعقليةةاتُاالسةةتواءُأثبتةةواُممةةنُُيالكالميُ ُعل ُكانُُتيمي ُابنُكالمُُسياقُُ:الثا)ُُالوجهُُ-

ُحممدُأابُيقصدُأنهُفاألليقُ.عنهاُاوم عرضُ ُاملتكلمُيُلطريق ُاجمانبُ ُاألثري ُطريق ُعل ُكانُُقدام ُُابنُُأن
 .الكالمي ُالطبق ُه  ُضمنُوضعهُألنهُوذل ،ُالتميم؛ُهللاُ زق

ُ؛ُ شةةيخُ ُالتميمةة؛ُحممةةدُوأابُالفةةراءُبةةناُيعلةة ُأابُأنُحيكةة؛ُمةةنُببغةةدا ُمسعةةت"ُعسةةاكر:ُابةةنُقةةال
 .(2)" ا  ُيفُاللبانُبناُحممدُأ ُعل ُيقرآنُكا ُُاحلنابل 

ُأ ُكجد ،ُُسلفهُطريق ُإىلُميي ُكانُهللُاُو زقُعقي ُبناُءالوفاُُوأ "ُُ:تيمي ُُابنُُقولُُذل ُُو لي 
ُاحلسةةنُأ ُصةةاحبُهةةوُموس ُأ ُبنُعل؛ُأ ُوالشري ،ُالتميم؛ُُالفض ُُأ ُُوعمه،ُُالتميم؛ُُاحلسن
 .(3)"املاءُيغسلهاُالُخ ري  ُ ُاحلنابل ُعل ُيعل ُأبوُالقاض؛ُخر  ُلقدُ:قالُأنهُعنهُذكرُوقدُ،التميم؛

ُوكةةانُ،وحنةةوه ُابنةةهُوابةةنُوابنةةهُالتميمةة؛ُاحلسةةنُأبوُالتميميونُإليه ُاملائلُيُُأعظ ُُمنُُوكان"ُُ:وقوله
ُمعةةةةروفُهةةةوُمةةةةاُوالصةةةحب ُةاملةةةو ُ ُمةةةةنُالبةةةاقال)ُبةةةنُبكةةةةرُأ ُالقاضةةة؛ُوبةةةُيُالتميمةةةة؛ُاحلسةةةنُأ ُبةةةُي

 .(4)"مشهو 
ُأنةةةهُكالمةةةهُيُفُفلةةةيسُ-بعيةةةدُاحتمةةةالُوهةةةو-ُقدامةةة ُابةةةنُيقصةةةدُأنةةةهُفرضةةةناُلةةةوُ:الثالةةة ُالوجةةةهُ-
ُالقةةولُحكايةة ُاب ُمنُوه؛،ُ"هللاُإالُمعناهاُيعل ُال"ُ:يقولُممنُأنهُعبا تهُُحم ُُحيك؛ُُوإمنا،ُُمفوض

 

 .(10ُ/166جممو ُالفتاو ُ)ُ(1)
ف يُ)ص:ُُ(2)

 
ُ(.262تبييُك  ُامل

ُ(.2ُ/86)جممو ُالفتاو ُُ(3)
 .(4ُ/167جممو ُالفتاو ُ)ُ(4)
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ُواآلجةةةةريُبطةةةة ُكةةةةابنُُاحملضةةةة ُاحلةةةةدي ُأهةةةة ُطريقةةةة ُإىلُبهنسةةةة ُُأنةةةةهُبي نةةةةاُأنُوسةةةةبقُ.مقصةةةةد ُحتقيةةةةقُال
ُ.عقيدتهُعل ُلهُامقرُ ُكامالُُجوابهُ ونقُ ُ،والاللكائ؛

 اخلالصة: 
 مي كنُإجيازُماُسبقُوتلخيصُالنتائجُفيماُيل؛:

 .التفوي ُقرائنُمنُأصرحُه؛ُقدام ُابنُعندُاإلثباتُقرائنُأنُمراعاةُينبغ؛ُ-١
ُ،ُاخلةةةا  ُيفُاملعةةةىنُمتةةةامُقحتقةةةُُُّهةةوُقدامةةة ُابةةةنُعنةةةدُاملتشةةابهُ-2 ُاإلسةةةراءُتفويضةةةهُمةةةنُذلةةة ُويتبةةي 
ُابنُبشأنُالباحثونُعنهاُيغف ُاجدُ ُمهم ُمسأل ُُوه؛،ُُواملالئك ُُوالرس ُُوالكتبُُوالنا ُُواجلن ُُواملعرا 
 .قدام 
ُأصةة ُيفُاالشةة اك"ُ:بقولةةهُاحلقيقةة ُأصةة ُيفُواملخلةةوقُاخلةةالقُبةةُيُااشةة اكُ ُهنةةاكُأبنُتصةةرحيهُ-3
 ".بتشبيهُليسُاحلقيق 
 .األفهامُإىلُاملتبا  ُهوُالظاهرُأنُتصرحيهُ-4
ُالصةةفاتُيفُالكةةالمُوأن،ُتفريةةقُ ونُاخلريةة ُالصةةفاتُبقيةة ُجةةنسُمةةنُوالبصةةرُالسةةمعُجعلةةهُ-5

 .بسواءُ ُسواءُ ُال اتُيفُالكالمُعنُفر 
ُواستحسةةةانهُ،الةةرُعبةةةدُوابةةنُاملقدسةةة؛ُالغةةيُوعبةةةدُكةةاهلرويُُاحملةةة ُاإلثبةةاتُأهةةة ُعةةنُ فاعةةهُ-6

 .لكالمه 
ُيفُوشةةةهرهتاُوفرهتةةةاُمةةةع،ُومد سةةةتهماُالعاغةةةو)ُوابةةةنُيعلةةة ُأ ُالقاضةةة؛ُكتةةةبُُعةةةنُالنقةةة ُهتركةةةُ ُ-7
 .احمل ُاإلثباتُأه ُمنُوغريه ُالرُعبدُوابنُبط ُوابنُوالاللكائ؛ُالسجعيُإىلُاالعتعاءُوآثر،ُُزمانه

ُقدامةة ُابةةنُاإلمةةامُأنُ-هللاُشةةاءُإن-ُالكامةة ُواالسةةتقراءُالسةةرُعةةدب ُُلنةةاُتبةةُييُسةةبقُمةةاُعلةة ُوبنةةاء
لةةة ُمةةةنُعنةةةهُهللاُ ضةةة؛ ُيفُاملعتةةةدلُيُمةةةنُوالاللكةةةائ؛ُوالسةةةجعيُبطةةة ُابةةةنُطريقةةة ُوعلةةة ُاإلثبةةةاتُأهةةة ُمج 

ُيفُيتفاضةةلونُاإلثبةةاتُأهةة ُنأُ:املقةةامُهةة اُيفُي قةةالُأنُينبغ؛ُال يُلكن،ُتيمي ُابنُنسبهُُكماُُاإلثبات
ُالعبةةةا اتُبعةة ُالفاضةة ُمةةنُيقةةعُوقةةد،ُو الالهتةةاُهةةةائبناُوح سةةنُالعبةةا اتُجةةو ةُحيةة ُومةةن،ُالتقريةةر
،ُالبةةد ُأهةة ُبعبةةا اتُمواضةةعُيفُعبا اتةةهُفتتشةةابه،ُم شةةتبه ُ قيقةة ُمسةةائ ُيفُالتنةةاق ُبعةة ُأوُاملومهةة 
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 .زمانهُيفُهائجالُوعدمُاملصطلحاتُتشاب ُألج 
ُالوقو ُهوُاملعاصرينُبع ُعندُقدام ُابنُقضي ُيفُاللبسُه اُيفُالرئيسُُالسببُإنُُ:وأقولُُأعو 

مة"ُُطائل ُُحتت ،ُاملعاصرةُالعلمي ُاألوساطُيفُمنتشرُُخطأُوهوُُ،"تيمية ابن  مبصطلحات  العلماء  حمُا
ُهبةةدفُحتقيقيةة ُجةةاءتُتيميةة ُابةةنُمصةةطلحاتُأنُإ  اكهةة ُعةةدمُهةةوُابختصةةا ُُهةةؤالءُُعنةةدُُاخلطأُُووجه
ُمةة هبه ُي عةةرفُإمنةةاُ،سةةابقو ُهبةةاُيلتةةعمُأنُابلضةةرو ةُلةةيسُلكةةن،ُاملتكلمةةُيُعنةةدُاحلاصةة ُاالشةةتبا ُجتليةة 

 .وتصرفاهت ُكالمه ُُمبجم 
ُواستيعا ُ ُحب ُ ُإىلُحتتا ُفه؛ُ-املصطلحاتُقضي ُأعي-ُالعقديُالبح ُيفُُ مهمُ ُُقضي ُُوه  

ُلعلةة ُافامهةةُ ُالعلةة ُطالةةبُيكةةونُأنُإىلُحتتةةا ُاألبةةوا ُهةة  ُأنُنضةةي ُأنُينبغةة؛ُلةة اُ هةة اُمةةنُأوسةةع
ُ.فيهاُامقلدُ ،ُملسائلهاُاحافظُ ُالطالبُيكونُأنُاكافيُ ُُوليس،ُاملعرفي ُوج و هاُالعقيدة

 العاملي.واحلمدُهللُ  ُ


