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القياس في باب
األسماء والصفات

الحمد لله الذي عظم شأن توحيده ،ومنه أسمائه وصفاته ،وجعلهما سببًا
للنجاة والفوز األكرب ،أحمده وهو املستحق ألن يحمد ويشكر ،وأشهد أن ال إله
إال الله وحده ال رشيك له ،شهادة أدخرها ليوم الفزع األكرب ،وأشهد أن محمدًا
عبده ورسوله صفوة البرش ،أفضل رسول أثنى عىل ربه بأسمائه وصفاته،
اللهم صل عىل عبدك ورسولك محمد ،وعىل آله وأصحابه السادة الغرر الذين
كان لهم يف الجهاد ،وقمع املخالفني أحسن األثر ،وعىل من تبعهم بإحسان ممن
مىض ومن غرب ،وسلم تسليمً ا كثريًا.
أما بعد :فهذه نبذة وجيزة يف القياس الثابت والفاسد يف باب األسماء
والصفات ،جمعتها ملا رأيت ثقل املبحث عىل بعض طلبة العلم؛ راجيًا أن
ألخص ما جاء يف هذا الباب بطريقة يسرية ال تشق عىل عامة الطلبة إن شاء الله
تعاىل ،فأقول:
الله ال يقاس بخلقه ،فال يجوز استعمال ءيء من األقيسة التي تقتيض
املماثلة واملساواة بني املقي

واملقي

عليه يف الشوون اإلهية ،كقياس التمثيل

الذي يعرفه علماء األصول بأنه" :إلحاق فرع بأصل يف حكم الجامع" ،كإلحاق
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القياس يف باب األمساء والصفات

النبيذ بالخمر يف الحرمة؛ الشاراكهما يف علة الحكم ،وهي اإسكار ،فقياس
التمثيل مبني عىل وجود مماثلة بني الفرع واألصل ،والله  ال يجوز أن يمثل
بيشء من خلقه ،ومثل قياس الشمول املعروف عند املناطقة بأنه :االستدالل
بكيل عىل جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غريه تحت هذا الكيل ،وهذا
القياس مبني عىل استواء األفراد املندرجة تحت هذا الكيل ،ولذلك يحكم عىل كل
منها بما حكم به عليه ،ومعلوم أنه ال مساواة بني الله  وبني ءيء من خلقه،
وإنما يستعمل يف حقه تعاىل قياس األوىل ،ومضمونه :أن كل كمال ثبت
للمخلوق ،وأمكن أن يتصف به الخالق؛ فالخالق أوىل به من املخلوق ،وكل
نقص تنزه عنه املخلوق؛ فالخالق أحق بالتنزه عنه.

} {
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توحيد األسماء والصفات

توحيد األسماء والصفات:
هو إثبات ما أثبت الله لنفسه ،وأثبته له رسوله ♀ ،ونفي ما
نفى الله عن نفسه ،ونفاه عنه رسوله ♀ من األسماء والصفات،
واإقرار لله تعاىل بمعانيها الصحيحة ودالالتها.
ويقوم املنهج الحق يف باب األسماء والصفات عىل اإيمان الكامل والتصديق
الجازم بما وصف الله به نفسه ،ووصفه به رسوله ♀ من غري
تحريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.
والتحريف :هو التغيري وإمالة اليشء عن وجهه ،وهو قسمان:
 تحريف لفظي :وذلك بالزيادة يف الكلمة أو النقص ،أو تغيري حركة يفالكلمة ،كتحريف كلمة استوى يف قوله تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [طه]5 :

إىل :استوىل.
 تحريف معنوي :وذلك بتفسري اللفظ عىل غري مراد الله ورسوله منه،كمن فرس "اليد" لله تعاىل بالقوة أو النعمة ،فإن هذا تفسري باطل ال يدل عليه
الرشع وال اللغة.
والتعطيل :هو نفي صفات الله تعاىل ،كمن زعم أن الله تعاىل ال يتصف بصفة.
والفرق بني التحريف والتعطيل :هو أن التحريف نفي املعنى الصحيح
الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غري صحيح ،أما التعطيل :فهو
نفي املعنى الصحيح من غري استبدال له بمعنى آخر.
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والتكييف :تعيني كيفية الصفة والهيوة التي تكون عليها ،كفعل الذين
يكيفون صفات الله ،فيقولون :كيفية يده كذا وكذا ،وكيفية استوائه عىل هيوة
كذا وكذا ،فإن هذا باطل؛ إذ ال يعلم كيفية صفات الله إال الله سبحانه.
والتمثيل :هو التشبيه ،كمن يقول :لله سمع كسمعنا ،ووجه كوجوهنا.
تعاىل الله عن ذلك.
ومن قواعد أصول أهل السنة يف هذا الباب:
 تنزيه الله جل وعال عن أن يشبه ءيء من صفاته شيوًا من صفاتاملخلوقني.
 واإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه ،وبما سماه ووصفه به رسوله♀ عىل الوجه الالئق بجالل الله وعظمته.
 وقطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعاىل؛ ألن إدراكاملخلوق لذلك مستحيل.

} {

القياس يف باب األمساء والصفات

9

القياس في باب
األسماء والصفات
قال شيخ اإلسالم ♫« :وأعظم املطالب :العلم بالله تعاىل ،وأسمائه،
وصفاته ،وأفعاله ،وأمره ،ونهيه ،وهذا كله ال تنال خصائصه ال بقياس
الشمول ،وال بقياس التمثيل ،فإن الله تعاىل ال مثل له فيقاس به ،وال يدخل هو
وغريه تحت قضية كلية تستوي أفرادها ،فلهذا كانت طريقة القرآن -وهي
طريقة السلف واألئمة -أنهم ال يستعملون يف اإلهيات قياس تمثيل وقياس
شمول تستوي أفراده ،بل يستعملون من هذا وهذا قياس األوىل؛ فإن الله له
املثل األعىل»(.)1
وعىل هذا ،فالقياس إما أن يكون:
 -1قياس تمثيل.
 -2أو قياس شمول.
وكالهما يستعمل عىل وجهني:
 -1قياس مساواة.
 -2قياس أوىل.
فالقياس لغة :مصدر لقاس ،بمعنى :قدر الرشع بالرشع ،يقال :قاس
الثوب الذراع إذا قدره به.

( )1درء تعارض العقل والنقل ()323 /7
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قياس التمثيل:
«وهو حمل فرع عىل أصل يف حكم بجامع بينهما»(.)1
فساده:
فإذا جعلنا صفة اإنسان ً
أصال ،وجعلنا صفة الباري سبحانه فرعً ا ،وقسنا
األول -ألنه معروف مشاهد لدينا -عىل الثاني ،فحكمنا بينهما بالتماثل ،فهذا
هو قياس التمثيل.
والداعي إىل هذا:
االشاراك يف اللفظ أو القدر املشارك.
االشرتاك يف اللفظ:
كثري من أهل الضالل توهموا أن االتفاق يف املسمى يوجب التماثل ،كلفظ
الوجود ،فظنوا أن وجود الرب سبحانه وتعاىل كوجود املخلوق ،ولم يسلكوا
سبيل أهل السنة ،القائلني :إن هذه األسماء إذا سمي الله  بها أو وصف بها
اختصت به تعاىل عىل ما يليق بجالله ،وإذا سمي بها العبد كان مسماها
مختصا به كما يليق به ،فوجود املخلوقات فيما بينها مختلف ،فلي وجود
اإنسان كوجود الحيوان ،كوجود الجمادات من الكائنات التي توصف بالعبادة،
كالشجرة ونحوه.
فسبب الضالل هو:
أن املماثلة واملشبهة أخذوا املعنى العام للفظ ،وألغوا الفارق بني األصل
والفرع؛ فضلوا.
القدر املشرتك:
سمى الله تعاىل نفسه بأسماء ،وكذلك سمى بعض عباده بها ،وكذلك يف
باب الصفات.
ولي املسمى كاملسمي.
()1وهذا هو قياس الفقهاء ،يف األحكام.
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فهو سبحانه العليم ،وقال ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ [الذاريات.]28 :
وهو الرءوف الرحيم ،وقال ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ [التوبة.]128 :
وهو السميع البصري ،وقال ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﴾ [اإنسان.]2 :
وهو املتكرب الجبار ،وقال ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﴾
[غافر.]35 :
فلي العليم كالعليم ،فهو القائل﴿ :ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾ [البقرة.]255 :
وال الرءوف الرحيم كالرءوف الرحيم﴿ ،ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ﴾
[األعراف.)1( ]156 :
 وعىل هذا ،إذا اتفق مسمى الوجود والعلم والقدرة ،فهذا القدر املشاركعند التجرد عن اإضافة إىل الخالق أو املخلوق هو أمر مطلق كيل يوجد يف
األذهان فقط ،وال يوجد يف األعيان.
وما وجده يف األعيان فمختص بمن أضيف إليه فقط ،وال اشاراك فيه.

} {

( )1فدل عىل مغايرة الصفة للصفة وإن اتفق اللفظ.
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قياس الشمول
زعم املناطقة أن هذا القياس الطريق الوحيد لحصل العلوم اليقينية
النظرية ،وال شك أن هذا من املجازفات العقلية الظاهرة.
وقياس الشمول هو:
«قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر».
فكما قيل :هو قياس كيل عىل جزئي ،فاملكيف أو املشبه جعل الكيفية التي
تحكم أوصاف اإنسان قانون ًا يحكم به عىل أوصاف الباري سبحانه.
مثال هذا:
لو كان الله  مت ً
صفا بالكالم؛ للزم من ذلك أن يكون له فم ولسان.
وتعليله :ألنه ال يرى متكلم إال وهو يملك فمً ا ولسان ًا.
ً
محموال عليه ،وهكذا ،سبحانه وتعاىل عما
أو لو كان عىل العرش لكان
ريا.
يقولون علوا كب ً
وعىل هذا:
ال بد من االحاراز من استخدام هذين النوعني من القياس يف حق موالنا
سبحانه وتعاىل ،فسبيل أهل السنة :نفيهما عنه جل ثنائه ،وسبيل املبتدعة:
أخذهما والعلم بهما ،فمنهم من يقول ما سمعت ،فيشبه الخالق باملخلوق،
ومنهم من يتخذهما ذريعة لتعطيل الصفات ،وهو كما قال الرازي ♫

وغفر له(:)1

( )1وقد نقل شيخ االسالم يف غري موضع من كتبه نهاية أمره بالسعادة والعودة اىل طريق
أصحاب الحديث .
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«ورد يف القرآن ذكر الوجه ،وذكر العني ،وذكر األيد ،وذكر الساق الواحدة،
فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد ،وعىل ذلك الوجه أعني
ً
شخصا أقبح صورة
كثرية ،وعليه أيد كثرية ،وله ساق واحدة ،وال نرى يف الدنيا
من هذه الصورة املتخيلة»(.)1
فماذا فعل الرازي؟
الرازي حاول أن يقي صفات اإنسان -أصل -عىل صفات الباري -فرع-
؛ ليعلم حقيقة صفات الله تعاىل ،فلم يفرق بني القدر املشارك ،ولم يع مبحث
املشارك اللفظي ،ولهذا شبه ومثل ،ثم نفى وأول كما هو معلوم عن كل املعطلة،
فإن بداية أمرهم تشبيه ثم تعطيل ،كما قال شيخ اإسالم ابن تيمية ♫.

} {

( )1أساس التقريب.
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قياس األولى
وهو« :أن يكون الفرع أوىل بالحكم من األصل».
وهذا هو املستعمل يف صفات الباري سبحانه وتعاىل.
قال تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚﮛ﴾ [النحل ،]60 :أي :كل صفة كمال فلله تعاىل
أعالها.
 فإذا قلنا :العلو صفة كمال يف حق املخلوق ،فهو كمال يف حق الله منباب أوىل.
 وعىل هذا ،فاستعمال القياس يف العلم املتعلق بصفات الله تعاىل يكونيف اعتبار الغائب من أفعال الله باملشهور منها ،ويكون يف اعتبار صفات الخالق
ً
متعلقا بأفعال الله
بما يشاهد من صفات املخلوق ،إن كان االعتبار يف طرفيه
وصفاته؛ جاز ذلك استعمال قياس األوىل واملساواة.
قال تعاىل ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ﴾ [الروم.]19 :
فقاس النظري عىل النظري ،فألحق املحقق باملشاهدة ،وهو إخراج وإحياء
لألرض عىل البعث الذي هو إخراج وإحياء للموتى ،وهو عني ما أنكروه.
مثال لقياس أ
األوىل:
قال تعاىل ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﴾ [فصلت.]15 :
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ً
دليال بطريق األوىل عىل قوة الخالق
فجعل ما يف املخلوق من قوة وشدة
وشدته ،ولهذا نقول :تكمن أهمية قياس األوىل يف الرد عىل أهل البدع ،فمن
املمكن أن نستخدم هذا األصل يف الرد عىل كثري من أهل البدع واألهواء.
نقول ً
مثال:
عندنا أصل عام وهو :وجوب اإلثبات بال تمثيل ،والتنزيه بال تعطيل.
فهذا األصل قد استدل له بقياس األوىل:
صورته:
يف الجنة من املطاعم واملشارب ما يوافق ما يف الدنيا من أسماء ،ويخالفة
ً
منزها عن مماثلة املخلوق مع توافق
حقيقتها األخروية ،فإذا كان املخلوق
االسم؛ فالخالق أوىل أن ينزه عن مماثلة املخلوق وإن حصل توافق يف ألفاظ
الصفات ،كما هو الحال يف أسماء ما يتنعم به أهل الجنة.
مثال آخر:
صفتا العلم واإلرادة:
نقول:
إذا أردنا إثباتهما بقياس األوىل نقول :الفعل املحكم املتقن يدل عىل علم
فاعله وقدرته يف الشاهد ،فيكون ً
دليال عليهما من باب أوىل.
هذا تلخيص ما قيل يف هذا الباب ،أسأل اهلل التوفيق والسداد.
واحلمد هلل أولًا وآخرًا ،وظاهرًا وباطنًا.
وصلى اهلل وسلم على اهلادي البشري
وعلى آله وصحبه أمجعني وصاحل املؤمنني
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