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ملخص
تبحث ىذه ادلقالة عن رأي اإلماـ النسفي ادلاتريدي يف الصفات اخلربية اليت ىي من األلفاظ ادلومهة للتشبيو
من مثل اليد ،والوجو ،والعني ،والساؽ ،واالستواء واإلتياف إذل غري ذلك من ىذه األلفاظ ،وىل ىي من
احملكم أـ ادلتشابو؟ تلك الصفات اليت صارت ادلناقشات حوذلا حارة من قدمي الزماف إذل يومنا ىذا .وزبلص
ادلقالة إذل أف اإلماـ النسفي موقفو يف فهم الصفات اخلربية موقف شيوخ ادلاتريدية واألشاعرة ضد رأي من
خالفهم من اَّسمة واحلشوية ومن هنج هنجهم .وقد رأى النسفي أف يسلك طريق التأويل يف فهم الصفات
تاما هلل  -تعاذل  -عن مشاُّة اخللق وشلاثلتهم ،وىو يف ذلك مستدؿ على احملكم من القرآف:
اخلربية تنزيهاً ًّ
ِ
لَيس َك ِمثْلِ ِو َشيء ۖ وىو َّ ِ
صري [الشورى .]ٔٔ:فقد ضبل ظاىر اآليات ادلومهة للتشبيو على ٍ
معاف
السم ُ
يع الْبَ ُ
ْ ٌ ََُ
ْ َ
صحيحة تليق بذات اهلل ،ودل يصرؼ األلفاظ ادلومهة للتشبيو إذل ما قالت بو الفرؽ ادلبتدعة ،بل صرفها عن
مؤوالً األلفاظ واجلمل على
ظواىرىا ادلستحيلة على اهلل تعاذل  ،منزىاً اهلل تعاذل عن الزماف وادلكاف واجلسمّ ،
معىن باطالً يف حقو
ما جاء يف اللغة العربية نافياً لفظ اجلارحة ،ونافياً كل األلفاظ الباطلة ،أو اليت توىم ً
تعاذل  ،ولكنو ال ينفيها بادلعىن الذي أراده اهلل تعاذل.
الصفات اخلربيّة ،النسفي ،التشبيو ،التأويل ،التنزيو
الكلمات الدالةّ :
Al-Ṣifāt al-Khabariyyah According to
al-Nasafī (d. 710) in His Exegesis
Abstract
The article discusses the thought of al-Nasafī al-Māturidī on al-sifat alkhabariyyah which are the words of anthropomorphism such as hand,
face, eye, calf, al-istiwa’ and al-ityān and ect., whether is it categorized
as al-muhkam or al-mutashabih. Those attributes has been extensively
debated from time to time. The article concludes that Imam al-Nasafi in
understanding al-sifāt al-khabariyyah has his own stance similar to the
previous scholars of al-Māturidiyyah and al-Asha„irah against the
opposite point of view as al-Mujassimah and al-Hashawiyyah and those
Qaddamtu hadhihi al-Maqālah fi al-Mu„tamar al-Iqlīmī Hawl Juhūd alAshā„irah wa al-Māturidiyyah fī Khidmah al-„Aqīdah al-Islāmiyyah alMun„aqad bi Kuliyyah Uṣūl al-Dīn, Jāmi„ah al-Sulṭān al-Sharīf „Alī alIslāmiyyah 19-2- August 2015.
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who follow their thought. Al-Nasafi believed that he should follow the
path of al-ta’wil in the understanding of al-sifat al-khabariyyah to purify
Allah from having the likeness and similarity of the beings in accordance
to al-muhkam of Quranic verses. There is nothing like unto Him, and He
is the Hearing, the Seeing. Surah al-Shūrā 42:1. He has pointed out the
verses which in the sense show a similarity between Allah and the beings
with other meanings that are appropriate and worthy to Allah .And he did
not turn away the utterances of anthropomorphism as said by the almubtadi‘ah, but he turned them away because of their impossible
attributes to Allah – purifying Allah from time, space and body- also by
rejecting the utterances and sentences as can be found in the Arabic
language by denying the affliction terms, and refuted all improper
utterances, or which gives misconceptions of Allah .At the same time, he
does not deny their meaning that Allah himself wants.
Keywords:
al-sifāt
al-khabariyyah,
al-Nasafī,
anthropomorphism, interpretation, transcendence

al-Māturidī,

المقدمة
 إف احملكم وادلتشابو يف القرآف الكرمي قد: جيدر يب أف أقوؿ،قبل الكالـ عن ىذه الصفات
 مث اختلفت اآلراء حوؿ األلفاظ ادلومهة للتشبيو من مثل،ُاختلف يف ربديده وتعيينو العلماء
 إذل غري، والضحك، واَّيء، واالستواء واإلتياف، والساؽ، والقدـ، والعني، والوجو،اليد
ً وبناء، ىل ىي من احملكم أـ ادلتشابو؟ وىل يصح تأويل ادلتشابو،ذلك من ىذه األلفاظ
عليو نقف على ىذه األلفاظ نتناوذلا لنعلم كنو حقيقتها؟ أـ أهنا من ادلتشابو الذي استأثر
؟-  تعاذل- اهلل بعلمو فال يعلمو إال ىو
 أو اليت عُرفت،إف السبب يف اختالؼ العلماء وادلتكلمني لأللفاظ ادلومهة للتشبيو
: تعاذل-  ىو قولو،-2ذباوزاً بػ”الصفات اخلربيّة “ – كوهنا إضافات وليست صفات
2

Laqad intaqada al-Imām Ibn al-Jawzī kulla man sammā al-Muḍāf ilā Allāhi
Ta„alā ṣifat min khilāl sab„ah awjuh haithu qāla: “Wa qad waqa„a ghalaṭ alMuṣannifīn alladhīna dhakartuhum fī sab„ah awjuh: Ahaduhā annahum
sammū al-akhbār ṣifāt, wa innamā hiyā iḍāfāṭ, wa laysa kullu muḍāf ṣifah. Fa
innahu qāla Subḥānahu wa Ta„alā wanafakhtu fīhi min rūḥī (safḥaḥ: 71), wa
laysa li Allāh ṣifat tusammā rūḥan. Faqad ibtada‟a man sammā al-muḍāf ṣifat.
Abū al-Faraj „Abd al-Raḥman bin al-Jawzī al-Ḥanbalī Ibn al-Jawzī, Daf‘u
Shubah al-Tashbīh bi Akaffi al-Tanzīh, taḥqīq: Ḥasan al-Saqqaf (Beirut: Dār
al-Imām al-Rawwās, 2007), 4:104. ṭab„ah 4.
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ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُى َّن أُحـ الْ ِكتَ ِ
ُخ ُر
َنزَؿ َعلَْي َ
ات حْزل َك َم ٌ
اب مْنوُ آيَ ٌ
اب َوأ َ
ُى َو الَّذي أ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ
متَ َش ِاُّات ۖ فَأ ََّما الَّ ِذ ِ ِِ
ِ
ُ َ ٌ
َ
ين يف قُػلُوُّ ْم َزيْ ٌغ فَػيَتَّبعُو َف َما تَ َشابَوَ مْنوُ ابْتغَاءَ الْفْتػنَة َوابْتغَاءَ
الر ِاس ُخو َف ِيف الْعِْل ِم يَػ ُقولُو َف َآمنَّا بِِو ُكلٌّ ٍّم ْن
تَأْ ِويلِ ِو ۖ َوَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّػوُ ۖ َو َّ
ِِ
ند ربٍّػنَا ۖ وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْب ِ
اب
َ
ع َ
ََ َ ُ
آؿ عمراف.ٚ :
فقد ذىب العلماء يف ربديد احملكم وادلتشابو إذل ثالثة أقواؿ:
ِ
اب
األوؿ :القوؿ بأف القرآف كلو زلكم بناءً على قولو  -تعاذل  :-الر ۖ كتَ ٌ
أ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْف َح ِكي ٍم َخبِ ٍري [ىود .]ٔ :الثاين :القوؿ بأف القرآف كلو
ت آيَاتُوُ ُمثَّ فُ ٍّ
صلَ ْ
ُحك َم ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
احلَديث كتَابًا حمتَ َشاًُّا َّمثَاينَ [الزمر .]ٕٖ :والثالث:
َح َس َن ْ
متشابو بدليل اآلية :اللػوُ نَػَّزَؿ أ ْ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
َنزَؿ َعلَْي َ
اب مْنوُ
القوؿ بأف القرآف فيو احملكم وادلتشابو لقولو  -تعاذل ُ :-ى َو الَّذي أ َ
َ
ِ
ات ُى َّن أُحـ الْ ِكتَ ِ
ات ۖ  ...اآلية[ .آؿ عمراف.]ٚ :
ُخ ُر ُمتَ َشاَُّ ٌ
ات حْزل َك َم ٌ
آيَ ٌ
اب َوأ َ
الصفات اليت ثبتت عن طريق اخلرب
الصفات اخلربيّة اليت ىي ّ
والكالـ ىنا ىو عن ّ
السنّة النّبويّة ،من غري أف يكوف للعقل تأثري يف إثباهتا ،أو
الصادؽ يف الكتاب الكرمي ،أو ّ
ىي ما وردت يف القرآف الكرمي بألفاظ يوىم ظاىرىا شلاثلتو  -تعاذل  -للحوادث :كالعني،
الر ِاس ُخو َف ِيف الْعِْل ِم
واليد ،وغريىا ،وربطها بقولو  -تعاذل َ :-وَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّػوُ ۖ َو َّ
قصر العلم
[آؿ عمراف .]ٚ :فالعلماء وادلتكلموف اختلفوا يف معىن ىذه اآلية ،فمنهم من ّ
على اهلل  -تعاذل  ،-وأنو ىو  -تعاذل  -يعلم حقيقة ادلتشابو وتأويلو ،واقفاً عند قوؿ اهلل:
الر ِاس ُخو َف ِيف الْعِْل ِم [آؿ عمراف ،]ٚ :وما على الراسخني يف
َوَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّػوُ ۖ َو َّ
العلم إال أف يقولوا :آمنَّا بِِو ُكلٌّ ٍّمن ِع ِ
ند َربٍّػنَا ۖ [آؿ عمراف ،]ٚ :ومنهم من ذىب إذل
َ
ْ
ِ
ِ
الراس ُخو َف ِيف الْع ْل ِم [آؿ عمراف ]ٚ :إذل قولو  -تعاذل -
إضافة قولو  -تعاذل  :-اللَّػوُ ۖ َو َّ
الر ِاس ُخو َف ِيف الْعِْل ِم [آؿ عمراف ،]ٚ :على اعتبار أف
قبلهاَ :وَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّػوُ ۖ َو َّ
الر ِاس ُخو َف ِيف الْعِْل ِم [آؿ عمراف ]ٚ :صبلة معطوفة على لفظ اجلاللة ،وبناء عليو يكوف
َو َّ
الر ِاس ُخو َف ِيف الْعِْل ِم [آؿ عمراف ]ٚ :العادلوف بالتأويل يقولوفَ :آمنَّا بِِو [آؿ عمراف]ٚ :
َو َّ
ِ
آمنا بو أي :ادلتشابوُ :كلٌّ ٍّم ْن ِعند َربٍّػنَا ۖ[ .آؿ عمراف.]ٚ :
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فمعظم السلف على القوؿ بالوقف ،وبأف ادلتشابو ال يعلم حقيقة تأويلو إال اهلل -
تعاذل  -مستدلني بقوؿ اهلل الذي سبق ،قولو  -تعاذل َ :-وَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّػوُ [آؿ
ذـ دلن طلب تأويل ادلتشابو وأراده ابتغاءَ الفتنة وابتغاء
عمراف ]ٚ :ألف يف القوؿ السابق ٌ
ومدح للراسخني يف العلم الذين يقولوف
يؤولوه
التأويل الذي يوافق ىواه ،وثناءٌ ٌ
طلب أف ّ
َ
آمنا بو؛ صبلة وتفصيالً ،زلكمو ومتشاُّو ،ألنو ال تناقض يف كالـ اهلل  -تعاذل  ،-مفصالً
ٍ
مفصل .أما ادلتكلموف فعلى القوؿ بالتأويل ،ألف الراسخني يف
زلكماً كاف ،أو متشاُّاً غري
العلم يعلموف تأويل ادلتشابو ،مستدلّني بأف القرآف الكرمي نزؿ بلساف عريب مبني وبألفاظ
بينو .فال يعقل أف ال نفهمها ،وإال ال سبيل لفهم اآليات ادلتشاُّات إال بذكر التأويالت
التفصيلية ذلا.
ادلشبهة إذل صنفني” :صنف
اَّسمة ،وانقسمت ّ
”وعلى ذلك ظهرت ّ
ادلشبهة و ّ
شبّهوا ذات الباري بذات غريه ،وصنف آخروف شبّهوا صفاتو بصفات غريه ،وكل صنف
شت ،“3فكاف منهم غالة الشيعة ،وحشوية
من ىذين الصنفني مفرتقوف على أصناؼ ّ
احلديث الذين قالوا إف معبودىم على صورة ذات أعضاء وأبعاض ،قد تكوف روحانية أو
اَّسمة اليت قالت بأف
جسمانية ،وجيوز عليو من ّ
الصفات ما جيوز على اإلنساف ،و ّ
الكرامية ّ
اهلل جسم ال كاألجساـ ،4وغريىم“...
وقد استدؿ ىؤالء بآيات قرآنية يوىم ظاىرىا شلاثلة اهلل  -تعاذل  -للحوادث ،كمثل
ٍ
ك إَِّال َو ْج َهوُ ۖ [القصص ،]ٛٛ :وقولو – سبحانو :-
قولو  -تعاذل ُ :-ك حل َش ْيء َىالِ ٌ
ِ
استَػ َو ٰى [طو ،]٘ :وغريىا من اآليات
صنَ َع َعلَ ٰى َعْي ِِن [طوَّ ،] ٖٜ :
َولتُ ْ
الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
اليت ضبلوىا على ظاىرىا من غري تنزيو هلل  -جل وعال  ،-وكذلك ظهرت ادلعتزلة لتنفي
س َك ِمثْلِ ِو
وترد على كل من قاؿ بالتشبيو على كافة الوجوه استناداً إذل قولو  -تعاذل  :-لَْي َ
الس ِميع الْب ِ
صريُ [الشورى.]ٔٔ:
َش ْيءٌ ۖ َوُى َو َّ ُ َ

Abū Manṣūr „Abd al-Qāhir bin Ṭāhir bin Muḥammad al-Baghdadī, al-Farqu
bayna al-Firaq wa bayān al-Firqah al-Nājiyah (Beirut: Dār al-Āfaq alJadīdah, 1977), 2:214.
Unẓur „Aḍud al-Dīn „Abd al-Raḥman bin Aḥmad al-Ījī, al-Mawāqif, tahqīq:
„Abd al-Raḥman „Umayrah (Beirut: Dār al-Jīl, 1997), 3:715-716.
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الصفات اخلربيّة ،وتفسريىا ،وتسميتها إذل حد أف بعضهم
مث تباينت اآلراء يف تقسيم ّ
الصفات العقلية ،ومنهم من ذىب إذل أف القوؿ يف
الصفات اخلربيّة وبعض ّ
صبع ما بني ّ
الصفات
الصفات متساوية ،وأف ال فرؽ بني ّ
الصفات كالقوؿ يف البعض اآلخر ،وأف ّ
بعض ّ
اليت ثبتت باخلرب ،وبني اليت ثبتت باخلرب والعقل .فكاف ال ب ّد من النزاع واخلالؼ حوؿ ىذه
الصفات؛ صفات فعل اهلل ،أو صفات ذاتو  -تعاذل  ،-والصفات األخرى.
الصفات الخبريّة عند النسفي في تفسيره
ّ
الصفات اخلربيّة ىي كما سبق األلفاظ ادلومهة للتشبيو وقد علمنا أف للمحكم وادلتشابو صلة
ُّا ،وقد اختلف يف ىذه األلفاظ ىل ىي من ادلتشابو الذي حيتاج إذل تأويل حيث أهنا
يدؿ ظاىرىا على شلاثلتو  -تعاذل  -دلخلوقاتو ،وأننا إذا أخذناىا دبعناىا
وردت يف القرآف ّ
احلريف وبأنو  -تعاذل  -لو يد وعني وساؽ ...اخل من غري ٍ
تبياف لكيفية ذلك جعلنا لو
صفات تشبو سللوقاتو وذلك شلا ال يليق بذاتو  -تعاذل  -وىو الذي قاؿ يف زلكم كتابو:
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ ۖ ]الشورى.[ٔٔ :
لَْي َ
منزىة اهلل سبحانو عن التشبيو وبعض السلف نزىوا اهلل -
فادلعتزلة قالت بالتأويل ّ
تعاذل  -عن التشبيو واصفني اهلل  -تعاذل  -دبا وصف بو نفسو من غري تكييف وال سبثيل،
من غري ربريف وال تعطيل ،وبعضهم اعترب ىذه األلفاظ من ادلتشابو الذي ال يعلم تأويلو
يؤوؿ ولكل منهم حججو إلثبات ما ذىب إليو.
إال اهلل فمنهم من ّأوؿ ومنهم من دل ّ
ولكن ما ىو موقف اإلماـ النسفي من ىذا كلو؟
صحيح أف اإلماـ النسفي ينفي ما تقولو ادلبتدعة من التشبيو والتجسيم وينفي مغاالة
الشيعة يف التأويل والتنزيو وإنكار كل الصفات ،إال أف يف تفسريه للنصوص أو األلفاظ
يدؿ على أنو اختار رأياً يف التأويل ،وموقفاً من اَّاز على الرغم من أنو دل
ادلومهة للتشبيو ما ّ
خيض يف ىذه ادلسألة كثرياً.
فمسألة اَّاز ووقوعو يف النصوص القرآنية ىو الذي أوجد اخلالؼ يف القوؿ
مفوضاً
بالتأويل ،فمن العلماء من أبقى النصوص اليت يوىم ظاىرىا التشبيو من غري تأويل ّ
معناىا إذل اهلل  -تعاذل  ،-مع إديانو ادلطلق ُّا وبادلعىن الذي أراده اهلل ،ففيهم من ّأوؿ ىذه
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األلفاظ اليت يوىم ظاىرىا التمثيل أو التجسيم ،لكن احلقيقة عندي ىي أف اَّاز واقع يف
اللغة العربية وبناءً عليو فقد جاءت بو النصوص القرآنية ألهنا نزلت بلساف عريب مبني.
فاَّاز ىو كالـ فيو قرينة على عدـ إرادة معناه القريب ادلوضوع لو أصالً ،وىو إما
كناية دل تذكر القرينة معو ،وإما استعارة وىو الذي يبىن على التشبيو ،وللمجاز أقساـ يرجع
ادلرسل الذي استعملو
إليها يف كتب البالغة إال أف اَّاز الذي حنن بصدده ىنا ىو اَّاز َ
رجل يغضب
العلماء يف تأويل األلفاظ ادلومهة للتشبيو ،كمثل ما جاء يف اللغة” :ىذا ٌ
دؿ السيف ىنا على احملارب ،وُّذا يكوف اَّاز ادلرسل كل رلاز
لغضبو ألف سيف“ ،فقد ّ
مبِن على غري التشبيو ،أو ىو اَّاز الذي ينتقل بالكالـ عن معناه اللغوي وعن حقائق
خرجت عن ادلعىن
اللغة ال عن حقائق العقل أو الدين ،ألف يف قولك” :فالف أسد“،
َ
اللغوي ،أما يف قولك فالف بىن ادلسجد أو ادلدينة فقد أسندت الفعل يف احلقيقة إذل غري
صاحبو .فاإلماـ النسفي أخذ بالتأويل من ىذا الباب حت يفسر اللفظة ادلومهة للتشبيو أي
لفظة اَّاز على معناىا احلقيقي ال على أهنا جارحة أشبهت خلق اإلنساف أو احليواف.
فأراه يقوؿ يف مقدمة تفسريه ”مدارؾ التنزيل وحقائق التأويل“” :قد سألِن من
تتعني إجابتو كتاباً وسطاً يف التأويالت ،جامعاً لوجوه اإلعراب والقراءات ،متضمناً لدقائق
ّ
السنّة واجلماعة ،خالياً عن أباطيل أىل البدع
علمي البديع واالشارات ،حالياً بأقاويل أىل ّ
ادلخل.“5
ادلمل وال بالقصري ّ
والضاللة ليس بالطويل ّ
فاإلماـ رضبو اهلل دل يدخل يف التفصيالت وال التعقيدات عند تفسريه للصفات
اخلربيّة واأللفاظ ادلومهة للتشبيو ،ولكن النصوص اليت يفيد ظاىرىا التشبيو والتجسيم وذكر
يؤوذلا التأويل ادلقبوؿ غري ادلتكلف ،وبادلعىن الذي ال يقتضي احلدوث والتشبيو
اجلوارح ىو ّ
معىن ال دخل لو بصفات ادلخلوقات.
أو التجسيم ،وحيملها على اَّاز ّ
مؤوالً ذلا على ً
فاإلماـ النسفي – رضبو اهلل – ينفي كوف اللفظة دبعىن اجلارحة ،ولكن ال ينفي
معناىا حيث أراده اهلل ،ويف ىذا قاؿ :ويف سبسك اَّسمة بظواىر النصوص :مذىب
السلف أف نصدقها ونفوض تأويلها إذل اهلل تعاذل مع التنزيو عن التشبيو ،وال نشتغل
Abu al-Barakāṭ „Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd al-Nasafī, Tafsīr alNasafī al-Musammā Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqā’iq al-Ta’wīl, Haqqaqahu wa
kharraja Āhādīthahu: Yūsuf „Alī Badawī, Rāja„ahu wa qaddama lahu: Muḥyi
al-Dīn Dīb Mistū (Beirut: Dār al-Kalam al-Tīb, 1998), 1:24
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بتأويلها ،بل نعتقد أف ما أراد اهلل تعاذل ُّا حق .ومذىب اخللف أف نؤوذلا دبا يليق بذات
اهلل تعاذل وصفاتو وال نقطع بأنو مراد اهلل تعاذل لعدـ دليل يوجب القطع على ادلراد “6وعلى
يؤوؿ اللفظة على أهنا ليست بعضاً من الذات ،أو جزءاً منو ،ألف ذلك زلاؿ على
ذلك ّ
اهلل .فكل لفظة مومهة أو صفة تفيد التشبيو أو ما ال يليق بو  -تعاذل  -جيب نفيها عن اهلل
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ ۖ ]
 جل جاللو  -كما نفاىا ىو عن نفسو يف قولو  -تعاذل  :-لَْي َالشورى .[ٔٔ :فاإلماـ  -رضبو اهلل  -دل يرتؾ اللفظة على ماىي عليو أو على معناىا
احمل َدثني ،ألف ذلك يسبّب نفي
الظاىري إف ضبلت معىن ظاىراً يتعاذل اهلل عنو من صفات ْ
يدؿ عليو اَّاز
معىن حقيقي ّ
ما أثبتو اهلل لنفسو ،والعجز عن إدراؾ ما ذلذه اللفظة من ً
ادلرسل ،أو الكناية ،أو االستعارة ،أو ما إذل ذلك من ٍ
النص ادلنقوؿ
بياف ّ
يدؿ على فهم ّ
وبداللة القبوؿ من ادلعقوؿ ،وإال دلا وضح لنا كالـ اهلل  -تعاذل  -ودلا أقنع الضالني إعجازه
البياين ،وال ّبني لنا رسولنا  -صلى اهلل عليو وسلم  -ما جاء بو قرآننا ادلتلو أو غري ادلتلو
من قولو  -صلى اهلل عليو وسلم  -وقد أمر بو  -سبحانو  -رسولو  -صلى اهلل عليو وسلم
ِ ِ ِِ ِ
ِ
 حني قاؿ :وما أَرس ْلنَا ِمن َّرس ٍوؿ إَِّال بِل َساف قَػ ْومو ليُبَػ ٍّ َ
ُ
ََ ْ َ
ني َذلُ ْم ۖ فَػيُض حل اللَّػوُ َمن يَ َشاءُ
ِ
ِ
يم [إبراىم .]4 :
َويَػ ْه ِدي َمن يَ َشاءُ ۖ َوُى َو الْ َعز ُيز ْ
احلَك ُ
فاإلماـ النسفي دل يقف عند قولو  -تعاذل  ... :-إَِّال اللَّػوُ [آؿ عمراف ،]ٚ :أي:
َوَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّػوُ [آؿ عمراف ،]ٚ :تاركاً ادلعىن إذل اهلل وعلمو من غري تفس ٍري ،فهو
السنّة واجلماعة.
قد ّأوؿ من غري مغاالة أو شطط ،آخذاً بأقواؿ أىل ّ
في االستواء على العرش :وآخذ مثاالً على ما يقوؿ اإلماـ النسفي ،ففي تفسريه
رفع على ادلدح،
استَػ َو ٰى ]طو ،[٘ :يقوؿَّ ) :
لقولو – تعاذل َّ :-
الر ْضبَػٰ ُن( ٌ
الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
(استَػ َو ٰى) :استوذل ،عن الزجاج.
أي :ىو الرضبنَ ،
استَػ َو ٰى) خرب مبتدأ زلذوؼْ ،
(علَى الْ َع ْر ِش ْ
ونبّو بذكر العرش  -وىو أعظم ادلخلوقات  -على غريه .وقيل :دلا كاف االستواء على
ّ
العرش وىو سرير ادللك شلا يردؼ ادللك ،جعلوه كناية عن ادللك ،فقالوا :استوى على العرش
أي :ملك ،وإف دل يقعد على السرير البتة ،وىذا كقولك :يد فالف مبسوطة ،أي :جواد،
Abu al-Barakāṭ „Abd Allāh bin Aḥmad bin Maḥmūd al-Nasafī, Sharḥ al‘Umdah fī ‘Aqā’id Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah, tahqiq.„Abd Allāh
Muḥammad „Abd Allāh Ismā„īl (n.p: Maktabah al-Azhariyyah li al-Turāth,
2012), 1:166.
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وإف دل يكن لو يد رأساً ،وادلذىب قوؿ علي  -رضي اهلل عنو  :-االستواء غري رلهوؿ،
والتكييف غري معقوؿ ،واالدياف بو واجب ،والسؤاؿ عنو بدعة ،ألنو تعاذل كاف وال مكاف،
فهو على ما كاف قبل خلق ادلكاف ،دل يتغري عما كاف.“7
يتأوؿ اآلية تنزيهاً هلل – تعاذل – عن مشاُّة
واضح ىنا أف اإلماـ النسفي كاف ّ
اخللق ،وذىب إذل قوؿ اإلماـ علي رضي اهلل عنو ،ومذىبو يف أف االستواء غري رلهوؿ.
كذلك قاؿ مثل قوؿ أيب منصور ادلاتريدي وذىب مذىبو يف قولو” :األصل فيو أف اهلل -
سبحانو  -كاف وال مكاف ،وجائز ارتفاع األمكنة ،و بقاؤه على ما كاف ،فهو على ما كاف،
جل عن التغيري ،والزواؿ ،واالستحالة ،والبطالف ،إذ ذلك أمارات
وكاف على ما عليو اآلفّ ،
احلدث.“8
ويف قولو  -تعاذل  :-ىو الَّ ِذي خلَق لَ ُكم َّما ِيف ْاألَر ِ ِ
الس َماء
استَػ َو ٰى إِ َذل َّ
َ َ
ض َصب ًيعا ُمثَّ ْ
ْ
َُ
]البقرة ،[ٕٜ :يقوؿَِ :
الس َماء)،
استَػ َو ٰى إِ َذل َّ
(صب ًيعا) نصب على احلاؿ من ”ما“ُ ( ،مثَّ ْ
االستواء :االعتداؿ واالستقامة ،يقاؿ :استوى العود ،أي :قاـ واعتدؿ ،مث قيل :استوى إليو
كالسهم ادلرسل ،إذا قصده قصداً مستوياً من غري أف يلوي على شيء“.
الس َماء) ،أي” :أقبل وعمد إذل خلق
استَػ َو ٰى إِ َذل َّ
ومن قولو  -تعاذل ُ ( :-مثَّ ْ
السموات بعد خلق ما يف األرض ،من غري أف يريد فيما بني ذلك خلق شيء آخر .وادلراد
العلو ،كأنو قيل :مث استوى إذل فوؽ.“9
بالسماء :جهات ّ
استَػ َو ٰى]طو ،[٘ :استدرؾ ما قالو
ويف تفسريه لقولو  -تعاذل َّ :-
الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
فسر آية:
حني ّ
ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ات ُى َّن أُحـ الْ ِكتَ ِ
ُخ ُر
َنزَؿ َعلَْي َ
ات حْزل َك َم ٌ
اب مْنوُ آيَ ٌ
اب َوأ َ
ُى َو الَّذي أ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ
متَ َش ِاُّات ۖ فَأ ََّما الَّ ِذ ِ ِِ
ِ
ُ َ ٌ
َ
ين يف قُػلُوُّ ْم َزيْ ٌغ فَػيَتَّبعُو َف َما تَ َشابَوَ مْنوُ ابْتغَاءَ الْفْتػنَة َوابْتغَاءَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الراس ُخو َف يف الْع ْلم يَػ ُقولُو َف َآمنَّا بو ُكلٌّ ٍّم ْن
تَأْ ِويلِ ِو ۖ َوَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إال اللػوُ ۖ َو َّ
ِِ
ند ربػٍّنَا ۖ وما ي َّذ َّكر إَِّال أُولُو ْاألَلْب ِ
اب
َ
ع َ
ََ َ ُ
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 2:357.
Unẓur al-Māturīdī, al-Tawḥīd, tahqīq: Fatḥ Allāh Khalif (al-Iskandariyyah:
Dār al-Jāmi„āt al-Miṣriyyah, n.d.), 69.
Abū Manṣūr Muḥāmmad bin Muḥammad al-Māturīdī, al-Tawḥīd, tahqīq: Fatḥ
Allāh Khalif, 1:77-78.
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[آؿ عمراف.]ٚ :
ِ
ك الْ ِكتَاب) :القرآفِ ،
(مْنوُ) :من الكتاب،
َنزَؿ َعلَْي َ
يقوؿ اإلماـ النسفيُ :
(ى َو الَّذي أ َ
َ
(ى َّن أُحـ
ات حْزل َك َم ٌ
(آيَ ٌ
ات) :أحكمت عبارهتا ،بأف حفظت من االحتماؿ واالشتباهُ ،
ِ
الْ ِكتَ ِ
ات) :وآيات
ُخ ُر ُمتَ َشاَُّ ٌ
اب) :أصل الكتاب ربمل ادلتشاُّات عليها ّ
(وأ َ
وترد إليهاَ ،
أخر مشتبهات زلتمالت.10
وعلى ضوء ما ذكر من البياف حوؿ زلكمات اآلي ومتشاُّاهتا ،يتناوؿ اإلماـ
استَػ َو ٰى]طو ،[٘ :قاؿ” :فاالستواء
النسفي مثاالً يف قولو  -تعاذل َّ :-
الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
ّ
األوؿ على اهلل  -تعاذل  -بدليل
يكوف دبعىن اجللوس ،ودبعىن القدرة واالستيالء ،وال جيوز ّ
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ ۖ [الشورى ،]ٔٔ:واحملكم ما أمر اهلل بو يف كل كتاب
احملكم وىو قولو :لَْي َ
ك أََّال
ض ٰى َربح َ
أنزلو حنو قولو :قُ ْل تَػ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َحَّرَـ َربح ُك ْم َعلَْي ُك ْم ۖ ]األنعاـَ ،[ٔ٘ٔ :وقَ َ
تَػ ْعبُ ُدوا إَِّال إِيَّاهُ]اإلسراء [ٕٖ :اآليات .وادلتشابو :ما وراءه ،أو ما ال حيتمل إال وجهاً واحداً
وما احتمل أوجهاً ،أو ما يعلم تأويلو وما ال يعلم تأويلو ،أو الناسخ الذي يعمل بو
وادلنسوخ الذي ال يعمل بو.“11
ذكر اإلماـ النسفي أربعة أقواؿ يف تعيني احملكم وادلتشابو -1 :احملكم :ما أمر اهلل بو
يف كل كتاب أنزلو ،وادلتشابو :ما وراءه -2 .احملكم :ما ال حيتمل إال وجهاً واحداً،
ادلتشابو :وما احتمل وجوىاً -3 ،احملكم :ما يعلم تأويلو وما ال يعلم تأويلو -4 ،احملكم:
الناسخ الذي يعمل بو ،وادلتشابو :ادلنسوخ الذي ال يعمل بو .وعلى كل حاؿ أرى أنو ديكن
أف يقاؿ :إف احملكم :ىو الواضح ادلعىن الظاىر الداللة ،وادلتشابو :ما ال يتضح معناه ،أو ال
تظهر داللتو.
وإمنا دل يكن كل القرآف زلكماً دلا يف ادلتشابو من االبتالء ،والتمييز بني الثابت عن
ورده إذل
احلق وادلتزلزؿ فيو ،ودلا فيو تقادح العلماء ،وإتعاُّم القرائح يف استخراج معانيوّ ،
َّ ِ
ين
احملكم ،من الفوائد اجلليلة ،والعلوـ اجلمة ،ونيل الدرجات عند اهلل – تعاذل  ،-فَأ ََّما الذ َ
ِيف قُػلُوُِِّ ْم َزيْ ٌغ] آؿ عمراف[ ٚ :ميل عن احلق وىم أىل البدع (فَػيَتَّبِعُو َف َما تَ َشابَوَ ِمْنوُ)] آؿ
عمراف[ ٚ :فيتعلقوف بادلتشابو الذي حيتمل ما يذىب إليو ادلبتدع شلا ال يطابق احملكم،
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 1:237.
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 1:237.
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وحيتمل ما ال يطابقو من قوؿ أىل احلق (ابْتِغَاءَ الْ ِفْتػنَ ِة) ،طلب أف يفتنوا الناس عن دينهم
(وَما
(وابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِو)] آؿ عمراف،[ٚ :
وطلب أف ّ
يؤولوه التأويل الذي يشتهونوَ ،
ويضلوىم َ
َ
يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّػوُ) ،أي :ال يهتدي إذل تأويلو احلق الذي جيب أف حيمل عليو إال اهلل،
الر ِاس ُخو َف ِيف الْعِْل ِم) ،والذين رسخوا ،أي ثبتوا فيو ،وسبكنوا ،وعضوا فيو بضرس قاطع،
(و َّ
َ
َِّ َّ
وفسروا ادلتشابو دبا استأثر اهلل
مستأنف عند اجلمهور ،والوقف عندىم على قولو (إال اللػوُ)ّ ،
بعلمو ،وىو مبتدأ عندىم ،واخلرب( :يَػ ُقولُو َف َآمنَّا بِِو) ]آؿ عمراف ،[ٚ :وىو ثناء منو -
تعاذل  -عليهم باإلدياف على التسليم ،واعتقاد احلقيقة بال تكييف.12
تبني أف ىف ىذه اآلية روايتني مشهورتني بالنسبة للوقف ،فقد
من كالـ اإلماـ النسفي ّ
(وَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّػوُ) ،وىذه الرواية
روى الوقف على كلمة (اللَّػوُ) ىف قولو – تعاذل َ :-
تقتضي التفويض عند اجلمهور ،وأال خيوض الناس فيها ،وأال حياولوا إدراكها ،وأنو ال حياوؿ
الر ِاس ُخو َف ِيف الْعِْل ِم) ]آؿ
(و َّ
التأويل اال الذين يتبعوف الزيغ .والرواية االخرى عطف قولوَ :
عمراف ]ٚ :على لفظ اجلاللة .وىذا يقتضى أف الراسخني ىف العلم يعلموف التأويل أيضاً.
ويف استدراكي ىذا إثبات أف اإلماـ النسفي اختار رأياً يف التأويل ،ويؤكد ما ذىبت
إليو تفسريه لقولو – تعاذل  :-إ َّف ربَّ ُكم اللَّػو الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض ِيف ِست َِّة أَيَّ ٍاـ ُمثَّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
َ ُ ُ
ِ
(علَى الْ َع ْرش):
استَػ َو ٰى َعلَى الْ َع ْر ِش ۖ] يونس ،[ٖ :حيث يقوؿُ :
استَػ َو ٰى) :استوذل َ
(مثَّ ْ
ْ
أضاؼ االستيالء إذل العرش ،وإف كاف  -سبحانو وتعاذل  -مستولياً على صبيع ادلخلوقات،
ألف العرش أعظمها ،وأعالىا .وتفسري العرش بالسرير ،واالستواء باالستقرار كما تقولو
التغري من
ادلشبّهة باطل ،ألنو تعاذل كاف قبل العرش وال مكاف ،وىو اآلف كما كاف ،ألف ّ
صفات األكواف .وادلنقوؿ عن الصادؽ ،واحلسن ،وأيب حنيفة ،ومالك  -رضبهم اهلل  :-أف
االستواء معلوـ ،والتكييف فيو رلهوؿ ،واإلدياف بو واجب ،واجلحود لو كفر ،والسؤاؿ عنو
بدعة.“13
فسر االستواء دبعىن االستيالء ،ونفى ما تقولو ادلشبهة من تفسري العرش بالسرير
فهو ّ
واالستواء باالستقرار ،فالتغري من صفات األكواف ال من صفاتو  -تعاذل  ،-ويف ىذا ادلعىن
س
يقوؿ أبو منصور ادلاتريدي” :وأما األصل عندنا يف ذلك أف اهلل  -تعاذل – قاؿ :لَْي َ
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 1:238-239.
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 573.
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َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ ۖ [الشورى ]ٔٔ:فنفى عن نفسو شبو خلقو ،وقد بيّنا أنو يف فعلو وصفتو
ٍ
استَػ َو ٰى) على ما جاء بو التنزيل،
متعاؿ عن األشباه ،فيجب القوؿ بػ َّ
(الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
وثبت ذلك يف العقل ،مث ال نقطع تأويلو على شيء الحتمالو غريه شلا ذكرنا ،واحتمالو
أيضاً شلا دل يبلغنا شلا يعلم أنو غري زلتمل شبو اخللق ونؤمن دبا أراد اهلل بو ،وكذلك يف كل
أم ٍر ثبت التنزيل فيو حنو الرؤية وغري ذلك جيب نفى الشبو عنو ،واإلدياف دبا أراده من غري
ربقيق على شيء دوف شيء.“14
فاإلماـ ادلاتريدي يرى أف التأويل مطلوب إف دل يفهم ظاىر األلفاظ ادلومهة للتشبيو،
إال أنو يقوؿ بعدـ القطع بالتأويل على شيء الحتماؿ غريه ،فالواجب أف يبقى النص من
غري تفسري وإذل ذلك ذىب اإلماـ النسفي حني قاؿ" :وادلنقوؿ عن الصادؽ ،واحلسن،
وأيب حنيفة ،ومالك  -رضبهم اهلل  :-أف االستواء معلوـ ،والتكييف فيو رلهوؿ ،واإلدياف بو
واجب ،واجلحود لو كفر ،والسؤاؿ عنو بدعة.
ونظراً إذل أف مسألة االستواء تدور حوذلا رحى اخلالؼ والنقاش من قدمي الزماف إذل
يومنا ىذا ،وبالغ من بالغ فيو حت ينتهي إذل حكم من خالفو باالبتداع والكفر ،أرى أنو
من اجلدارة أف يُشرح قوؿ ىؤالء السلف الصاحل ،الذين ىم على احملجة البيضاء ،ليلها
كنهارىا ،ليهتدي بو من إف زاغ عنها وقع يف اذلالؾ.
ردا على
فأقوؿ :ىناؾ عدة ألفاظ عن استواء اهلل  -تعاذل – على العرش رويت ًّ
سؤاؿ سائل:
ِ ِ ِ
يل بْ ِن ِم ْهَرا َف ،ثنا أَِيب،
َخبَػَرنَا أَبُو َعْب ِد اللَّ ِو ا ْحلَافِ ُ
َخبَػَرِين أ ْ
ظ ،أ ْ
 أَْضبَ ُد بْ ُن ُزلَ َّمد بْ ِن إ ْْسَاع َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ت َعْب َد اللَّ ِو بْن وْى ٍ
وؿُ :كنَّا ِعْن َد
ب ،يَػ ُق ُ
َح َّدثَػنَا أَبُو َّ
الربِي ِع ابْ ُن أَخي ِر ْشدي ِن بْ ِن َس ْعد قَ َاؿَْ :س ْع ُ
ََ
مالِ ِ
ك بْ ِن أَنَ ٍ
ف
س فَ َد َخ َل َر ُج ٌل ،فَػ َق َاؿ :يَا أَبَا َعْب َد اللَّ ِوَّ ،
استَػ َو ٰى)َ ،كْي َ
(الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
َ
15
ِ
ِ
(الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش
ضاءُ ُمثَّ َرفَ َع َرأْ َسوُ فَػ َق َاؿَّ :
است َو ُاؤهُ؟ قَ َاؿ :فَأَطَْر َؽ َمال ٌ
َخ َذتْوُ الحر َح َ
ك َوأ َ
ْ
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 74.
Wa fī ḥadīth nuzūl al-waḥy: “Fa masaḥa „anhu al-Ruḥaḍā”, huwa „Araq
yaghsilu al-jilda li kathratihi, wa kathīran mā yusta„malu fī „araq al-ḥummā
wa al-maraḍ. Majd al-Dīn Abū al-Sa„ādāt al-Mubārak bin Muḥammad alShaybānī al-Jazarī Ibn al-Athīr, Al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar,
taḥqīq: Ṭāhir Aḥmad al-Zāwī & Maḥmūd Muḥammad al-Ṭanaḥī (Beirut: alMaktabah al-„Ilmiyyah, 1979), 2:208.
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ف ع ْنو مرفُوعٌ ،وأَنْت رجل س ٍ
وء
ف نَػ ْف َسوَُ ،وَال يُ َق ُ
الَ :ك ْي َ
ص َ
ْ
فَ ،وَك ْي ٌ َ ُ َ ْ
استَػ َو ٰى) َك َما َو َ
َ َ َُ ُ ُ
16
ٍ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُل .رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن
ُخر َِج َّ
َخر ُجوهُ  .قَ َاؿ :فَأ ْ
ب ب ْد َعة ،أ ْ
َ
صاح ُ
17
وىب .
فَ ،وَك ْيف َع ْنوُ َم ْرفُوعٌ) أف اهلل  -تعاذل  -ال
يستفاد من ىذه الردَ ( :وَال يُ َق ُ
الَ :ك ْي َ
جيوز أف يسأؿ عنو بػػ(كيف) االستفهامية ،لكونو  -تعاذل  -ال يكيّفو أحد ،فال كيفيّة
لذاتو  -تعاذل  ،-كما ليست لصفاتو كيفية .قد نفى اإلماـ مالك – رضى اهلل عنو –
الكيفية عن اهلل أصالً ،وأثبت بأهنا عنو – تعاذل – مرفوعة” ،وقد جاء فيو عن أمري
ادلؤمنني علي  -رضي اهلل عنو  -أشفى البياف  ،...فقيل لو :كيف اهلل؟ فقاؿ :إف الذي
18
منفي من األصل ،ال أنو موجود لكن ال
كيّف الكيف ال يقاؿ لو :كيف “ .فالكيف ىنا ٌّ
يعرؼ.
ِ
ِ
الرملَ ِة قَ َاؿ ُكنَّا ِعْن َد مالِ ٍ
ك إِ ْذ َجاءَهُ ِعَراقِ ٌّي
ص َال ٍح الْ َم ْخ ُزوم حي بِ َّ ْ
وب بْ ُن َ
 قَ َاؿ بَق ٌّي َو َح َّدثَػنَا أَيح َُ
ك َرأْ َسوُ فَػ َق َاؿ لَوُ يَا أَبَا َعْب ِد
ك َعْنػ َها فَطَأْطَأَ َمالِ ٌ
فَػ َق َاؿ لَوُ يَا أَبَا َعْب ِد اللَّ ِو َم ْسأَلَةٌ أُِر ُ
َسأَلَ َ
يد أَ ْف أ ْ
ف استوى قاؿ ،سألت عن غير مجهول ،وتكلمت في
اللَّ ِو َّ
استَػ َوى َكْي َ
الر ْضبَ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
ٍ
ضْبػ َعْي ِو فأخرجوه.19
غير َم ْع ُقول ،إِن َ
َخ ُذوا بِ َ
َّك ْام ُرُؤ َس ْوء أ ْ
َخ ِر ُجوهُ فَأ َ
ِ
ٍ
َضبَ ُد بْ ُن
َّه َاونْ ِد ح
ي ،قَ َاؿ :ثَػنَا أَبُو بَ ْك ٍر أ ْ
َخبَػَرنَا َعْب ُد اللَّ ِو بْ ُن أ ْ
أَْضبَ َد بْ ِن الْ َقاس ِم بْ ِن َشْيػنَك النػ َ
ِ
َضبَ ُد بْ ُن ُزلَ َّم ِد بْ ِن
َّه َاونْ ِد ح
ي بِنَػ َه َاونْ َد َسنَةَ ثِْن َ ْيت َع ْشَرَة َوثََالِشبِائٍَة قَ َاؿ :ثَػنَا أ ْ
َْزل ُمود بْ ِن َْحي ََي َد ُاو ُد النػ َ
Al-Bayhaqī, al-Asmā‘ wa al-Ṣifāṭ, Haqqaqahu wa kharraja ahādithahu wa
„allaqa „alayh: „Abd Allāḥ bin Muḥammad al-Ḥāshidī, qaddama lahu: Muqbil
bin Hādī al-Wādi„ī (Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 1993), 2:304-305.
„Abd Allāḥ bin Wahab bin Muslim al-Miṣrī al-Qurashī, thiqah ḥāfiz „ābid,
māta sanah sab„a wa tis„īn wa mi‟ah. Unẓur „Abd Allāḥ Shams al-Dīn lDhahabī, Mīzān al-I‘tidāl fī Naqd al-Rijāl, tahqīq: „Alī Muḥammad al-Bajāwī
(Beirut: Dār al-Ma„rifah li al-Ṭiba„ah wa al-Nashr, 1963), 2:521.Wa Unẓur:
Ibn Ḥajar al-„Asqalānī, Taqrīb al-Tahdhīb, tahqīq: Muḥammad „Awwamah
(Syria: Dār al-Rashīd, 1986), 328.
Abū al-Muzaffar al-Asfarayinī, al-Tabṣīr fī al-Dīn wa Tamyīz al-Firqah alNājiyah ‘an al-Firaq al-Hālikīn, tahqīq: Kamāl Yūsuf al-Hūt (Lebanon:
„Ālam al-Kutub, 1983), 161-162.
Ibn „Abd al-Barr, al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd,
taḥqīq: Muṣṭafā bin Aḥmad al-„Alawī & Mūhammad „Abd al-Kabīr al-Bakrī
(Maghribi: Wizārah „Umūm al-Awqāf wa al-Shu‟ūn al-Islāmiyyah, n.d.),
7:151.
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ٍِ
ِ
آد َـَ ،ع ِن ابْ ِن
ص َدقَةَ ،قَ َاؿ :ثَػنَا أ ْ
َضبَ ُد بْ ُن ُزلَ َّمد بْ ِن َْحي ََي بْ ِن َسعيد الْ َقطَّا ُفَ ،ع ْن َْحي ََي بْ ِن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَػ َوى؟ قَ َاؿ:
عُيَػْيػنَةَ ،قَ َاؿُ :سئ َل َرب َيعةُ َع ْن قَػ ْولوَّ ،
استَػ َو ٰى) َ ،كْي َ
ف ْ
(الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْرش ْ
الرس ِ
وؿ الْبَ َالغُ،
” ِاال ْستِ َواءُ غَْي ُر َم ْج ُه َول َوالْ َك ْي ُ
ف غَْي ُر َم ْع ُقولَ ،وِم َن اللَّ ِو ٍّ
الر َسالَةَُ ،و َعلَى َّ ُ
وعلَيػنا الت ِ
يق.“20
َ َ َْ ْ
َّصد ُ
ِ ِ
ىذاف ّ
الرداف( :سألت عن غير مجهول ،وتكلمت في غير َم ْع ُقول) ،و(اال ْست َواءُ
ف غَْي ُر َم ْع ُقول) ،خيرباف عن أف كيفية االستواء غري معقولة .والقوؿ بأف
غَْي ُر َم ْج ُه َول َوالْ َك ْي ُ
كيفية االستواء غري معقولة ”كقوؿ القائل” :الشريك باهلل غري معقوؿ“ ،فهذا حكم
يصح من عاقل أف
عقلي باستحالة وجود شريك هلل – تعاذل – يف ربوبيتو أو ألوىيتو ،فال ّ
ّ
يفسر قولنا” :الشريك هلل غري معقوؿ" بأف هلل شريكاً ،ولكن حنن ال نعقلو .“21وبناءً على
ّ
ٍ
ف َغْيػ ُر َم ْع ُقوؿ) يعِن ال
ىذا الفهم ،أستطيع القوؿ بأف القوؿَ ( :كْيف َعْنوُ َم ْرفُوعٌ) و(الْ َكْي ُ
كيفية لو.
وىناؾ عبارة مشهورة منسوبة إذل اإلماـ مالك ،غري أنِن أجدىا غري مسندة كغريىا
السابقة - ،كما قاؿ صاحب القوؿ التماـ  ،-وىي :االستواء معلوم والكيف مجهول.
ومن ادلستحسن أف أنقل بعضها ىنا:
استَػ َو ٰى)
* دلا سئل مالك رضي اهلل تعاذل عنو عن قولو تعاذلَّ :
(الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
كيف استوى؟ قاؿ :االستواء معلوم ،والكيف مجهول ،واإلدياف بو واجب،
والسؤاؿ عنو بدعة.“22
(الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش
** وشلا استحسن من كالـ مالك أنو سئل عن قولو تعاذلَّ :
استَػ َو ٰى) كيف استوى؟ فقاؿ :االستواء معلوم ،والكيف مجهول ،واإلدياف بو
ْ
23
واجب ،والسؤاؿ عنو بدعة “.

Abū al-Qāsim al-Lalakā‟ī, Shārḥ Ūṣul I‘tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah,
taḥqīq: Aḥmad bin Sa„ad bin Ḥamdān al-Ghāmidī (Saudi Arabia: Dār alṬaybah, 2003), 3:441-442.
Unẓur Sayf bin „Aliyy al-„Aṣrī, al-Qawl al-Tamām bi Ithbāt al-Tafwīḍ
Madhhaban li al-Salafi al-Kirām (Amman: Dār al-Fatḥ li al-Dirāsāt wa alNashr, 2010), 289.
Tāqī al-Din Aḥmad Ibn Taymiyyah, Dar’u Ta‘āruḍ al-‘Aqlī wa al-Naqlī,
tahqīq: Muḥammad Rashad Sālim (Saudi Arabia: Jāmi„ah al-Imām
Muḥammad bin Sa„ūd al-Islāmiyyah, 1991), 1:278.
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*** حيدثنا التاريخ أف رجال سأؿ اإلماـ مالكا عن كيفية استوائو تعاذل على عرشو
استَػ َو ٰى) ،كيف استوى"؟ ،فاندىش اإلماـ مالك
حيث قاؿَّ :
(الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
يتجرأ على اهلل ىذا العبد ادلسكني الذي يعجز عن معرفة
من ىذا السؤاؿ ،كيف ّ
كيفية بعض سللوقاتو  -تعاذل  -مث يسأؿ عن كيفية استواء اهلل  -تعاذل  -على
عرشو ،فأطرؽ مالك رأسو إذل أف تصبب عرقا حياء من اهلل .مث رفع رأسو فقاؿ:
”االستواء معلوم ،والكيف مجهول ،واإلدياف بو واجب والسؤاؿ عنو بدعة“ مث أمر

بإخراج السائل من رللسو ألنو مبتدع ،ىكذا سئل مالك وىكذا أجاب بعد تلك
احلالة اليت طرأت لو.24
رأى صاحب ”القوؿ التماـ“ أنو على فرض صحة لفظ :االستواء معلوـ ،والكيف
رلهوؿ ،فإهنا تفسر باأللفاظ األخرى الثابتة كما سلف .غري أف ىناؾ لفظاً قريباً من ىذا
َخبَػَرنَا أَبُو ُزلَ َّم ٍد َعْب ُد اللَّ ِو بْ ُن
اللفظ ،ففي التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد” :أ ْ
ِ
َضبَ ُد ابن جع َف ِر ب ِن َضبْ َدا َف ب ِن مال ٍ
ك قَ َاؿ َح َّدثَػنَا َعْب ُد اللَّ ِو
ُزلَ َّم ِد بْ ِن َعْب ِد الْ ُم ْؤِم ِن قَ َاؿ َح َّدثَػنَا أ ْ
َْ ْ
ْ َ
َضب َد ب ِن حْنب ٍل قَ َاؿ ح َّدثَِِن أَِيب قَ َاؿ ح َّدثَػنَا سريج بن النػحعم ِ
اف قَ َاؿ َح َّدثَػنَا َعْب ُد اللَّ ِو بْ ُن
َ
َ
بْ ُن أ ْ َ ْ َ َ
ُ َْ ُ ْ ُ ْ َ
ِ
ِ
السم ِاء و ِع ْلمو ِيف ُك ٍّل م َك ٍ
ك بْ ُن أَنَ ٍ
اف َال خيلو منو
نَاف ٍع قَ َاؿ قَ َاؿ َمال ُ
س اللَّوُ َعَّز َو َج َّل ِيف َّ َ َ ُ ُ
َ
ِ
مكاف قاؿ وقيل دلالِ ٍ
كَّ :
استَػ َو ٰى)َ ،كْي َ
استَػ َوى؟ فَػ َق َاؿ :مالك َ -رضبَوُ
ف ْ
(الر ْضبَػٰ ُن َعلَى الْ َع ْر ِش ْ
َ
ول ،وَكي ِفيَّتو مجهولَةٌ ،وسؤالُك عن ى َذا بِ ْدعةٌ ،وأَر َاؾ رجل س ٍ
ٌ
وء،“25
ق
ع
ُ
استِ َوا ُؤهُ َم ْ
اللَّوُ ْ -
َ ْ ُُ َ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َ
َ ََ َُ َ ُ
ولكن قد مضى قبل قليل يف الروايات الثالث السالفة أف الكيف عنو – تعاذل – مرفوع،
وعليو ترد ىذه الرواية إذل أخرى سلفت .ويف ادلسألة قاؿ ابن اجلوزي” :فما للحس معو

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lām al-Muwaqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, tahqīq:
Muḥammad „Abd al-Salām Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyyah,
1991), 4: 189-190.
’Abū Ahmad Muḥammad Amān bin „Alī Jāmī „Alī, al-Ḥukmu ‘alā al-Shay
far‘un ‘an Taṣawwurihi (Madīnah: al-Jāmi„ah al-Islāmiyyah al-Madīnah alMunawwarah, 1981), 271-272.
Ibn „Abd al-Barr, al-Tamhīd limā fi al-Muwaṭṭā’ min al-Ma‘ānī wa al-Āsānīd,
137.
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رلاؿ ،عظمتو عظمت عن نيل كف اخلياؿ ،كيف يقاؿ لو :كيف ،والكيف يف حقو
زلاؿ.“26
فقوؿ اإلماـ مالك على ما أميل إليو ،ىو أف يفهم بعيداً عن تشبيو اخلالق بادلخلوؽ،
فال يقاؿ :إف استواء اهلل – تعاذل – على العرش استقراره الذايت عليو ،ألنو من لوازـ
ادلخلوؽ.
النسفي مع اإلماـ ادلاتريدي يف قوذلم بالتأويل حت ينكشف اللفظ ادلوىم
فاإلماـ
ّ
للتشبيو ،ويفهم ادلعىن على الوجو الصحيح ،ال ىو كما ذىب صبهور السلف يف عدـ
التأويل ألف ذلك أسلم ذلم ،وإف باف يف قوؿ ادلاتريدي ما يوىم بالقوؿ بعدـ التأويل ،فهو
من القائلني بالتأويل ادلدافعني باحلجة عنو.
ِ
ويدؿ على ذلك ما قاؿ يف قولو  -تعاذل  :-أُولَػٰئِ َ َّ
َص َّم ُه ْم
ين لَ َعنَػ ُه ُم اللَّػوُ فَأ َ
ك الذ َ
ص َارُى ْم [زلمد” ،]ٕٖ :أي :الذين أبعدىم من رضبتو“ ،ويف قولو – تعاذل :-إِ َّف
َوأ َْع َم ٰى أَبْ َ
َّ ِ
ك إَِّمنَا يػُبَايِعُو َف اللَّػوَ يَ ُد اللَّ ِػو فَػ ْو َؽ أَيْ ِدي ِه ْم [الفتح ،]ٔٓ :يقوؿ اإلماـ النسفي:
ين يػُبَايِعُونَ َ
الذ َ
”أي :بيعة الرضواف ،ودلا قاؿ( :إَِّمنَا يػُبَايِعُو َف اللَّػوَ) ،أكده تأكيداً على طريقة التخييل فقاؿ:
ّ
( :يَ ُد اللَّ ِػو فَػ ْو َؽ أَيْ ِدي ِه ْم) ،يريد :أف يد رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -اليت تعلو أيدي
ادلبايعني ىي يد اهلل ،واهلل منزه عن اجلوارح ،وعن صفات األجساـ .وإمنا ادلعىن :تقرير أف
وؿ فَػ َق ْد
الر ُس َ
عقد ادليثاؽ مع الرسوؿ كعقده مع اهلل من غري تفاوت بينهما ،كقولوَّ :من يُ ِط ِع َّ
اع اللَّػوَ ۖ ]النساء.“27]ٛٓ :
أَطَ َ
ِِ
ك أَف تَ ْس ُج َد
يس َما َمنَػ َع َ
في إضافة اليد إلى اهلل :أما يف قولو  -تعاذل  :-قَ َاؿ يَا إبْل ُ
ِ
ي ۖ ]ص ،[ٚ٘ :قاؿ اإلماـ النسفي” :أي :بال واسطة ،امتثاالً ألمري،
ت بِيَ َد َّ
ل َما َخلَ ْق ُ
مر أف ذا اليدين يباشر أكثر أعمالو بيده ،فغلّب العمل باليدين على
وإعظاماً خلطايب ،وقد ّ
سائر األعماؿ اليت تباشر بغريمها ،حت قيل يف عمل القلب :ىو ما عملت يداؾ ،وحت
قيل دلن ال يدين لو” :يداؾ ْأوكتا وفوؾ نفخ“ ،وحت دل يبق فرؽ بني قولك :ىذا شلا

Ibn al-Jawzī, Al-Mudhishu, tahqīq: Marwān Qabbānī (Beirut: Dār al-Kutub al„Ilmiyyah, 1985), 137.
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 3: 335-336.
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عملتو ،وىذا شلا عملتو يداؾ ،ومنو قولوٍّ :شلَّا ع ِملَ ِ
ك أَف
ت أَيْدينَا]يس ،[ٚٔ :وقولوَ :ما َمنَػ َع َ
َ ْ
ِ
ي [ص.“28.]ٚ٘ :
ت بِيَ َد َّ
تَ ْس ُج َد ل َما َخلَ ْق ُ
ِ
ِ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َولُعِنُوا ِدبَا
ود يَ ُد اللَّػو َم ْغلُولَةٌ ۖ غُلَّ ْ
ويف قولو  -تعاذل َ :-وقَالَت الْيَػ ُه ُ
ِ ِ
ف يَ َشاءُ ۖ] ادلائدة ،[ٙٗ :يقوؿ اإلماـ النسفي:
قَالُوا ۖ بَ ْل يَ َداهُ َمْب ُسوطَتَاف يُنف ُق َكْي َ
كف اهلل ما
”روي أف اليهود  -لعنهم اهلل – دلا كذبوا زلمداً  -صلى اهلل عليو وسلم ّ -
بسط عليهم من السعة ،وكانوا من أكثر الناس ماالً فعند ذلك قاؿ فِْن َحاص :29يد اهلل
وغل اليد وبسطها :رلاز عن البخل
مغلولة ،ورضي بقولو اآلخروف ،فأشركوا فيوّ .
واجلود .“30وعلى قوؿ اإلماـ إمنا قاؿ ىذه ادلقالة فِْن َحاص فلم ينهوه اآلخروف ورضوا بقولو،
وأراد قومو باليد :العطاء ،ألف عطاء الناس بذؿ معروفهم يف الغالب بأيديهم واستعمل
الناس اليد يف وصف اإلنساف بالبذؿ والبخل.
ِ
ك َوَال تَػْب ُسطْ َها ُك َّل
ومنو قولو  -تعاذل َ :-وَال َْذب َع ْل يَ َد َؾ َم ْغلُولَةً إِ َ ٰذل عُنُق َ
ٍ
غل وال ٍ
بسط حت أف يستعملو
الْبَ ْس ِط]اإلسراء ،[ٕٜ :وال يقصد ادلتكلم بو إثبات يد وال ٍّ
يف ملك يعطي ودينع باإلشارة من غري استعماؿ اليد ،ولو أعطى األقطع إذل ادلنكب عطاءً
جزالً لقالوا :ما أبسط يده بالنواؿ .وقد استعمل حيث ال تصح اليد ،يقاؿ  :بسط البأس
كفيو يف صدري ،فجعل للبأس الذي ىو من ادلعاين -كفَّاف .ومن دل ينظر يف علم البياف
ت أَيْ ِدي ِه ْم ]ادلائدة ،[ٙٗ :دعاء عليهم بالبخل ،ومن
يتحري يف أمثاؿ ىذه اآلية ،وقولو :غُلَّ ْ
ّ
مث كانوا أخبل خلق اهلل ،أو :تغل يف جهنم ،فهي كأهنا غلت.31
وإمنا ثنيت اليد يف :بل ي َداه مبسوطَتَ ِ
اف] ادلائدة ،[ٙٗ :وىي مفردة يف يد اهلل
َ ْ َ ُ َْ ُ
رد قوذلم وإنكاره أبلغ ،وأدؿ على إثبات غاية السخاء لو ،ونفي البخل عنو،
مغلولة ،ليكوف ّ

Al-Nasafī, Tafsir al-Nasafī, 3:125.
Rawā al-Mufassirun anna al-Āyah nazalat fī Yahūdī ismuhu Finḥaṣ, qāla: Inna
yada Allāh maghlulah. Bi qaṣd al-shakwā min al-ḍiq ḥālah al-Yahūdi alIqtiṣādiyyah ba„da `an kānū fī buḥbuhat wa sa„ah. Wa al-riwāyah lam tarid fī
‟al-Ṣiḥāh. Muḥammad „Izzat Darwazah, al-Tafsīr al-Ḥadīth (Cairo: Dār Iḥyā
al-Kutub al-„Arabiyyah, 1970), 9:174.
Muḥammad „Izzat, al-Tafsīr al-Ḥadīth, 91:459.
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 1:459.
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ِ
ف يَ َشاءُ] ادلائدة ،[ٙٗ :تأكيد للوصف
فغاية ما يبذلو
السخي أف يعطيو بيديو ،يُنف ُق َكْي َ
ّ
32
بالسخاء ،وداللة على أنو ال ينفق إال على مقتضى احلكمة .
ٍ
ك إَِّال َو ْج َهوُ ۖ]القصص ،[ٛٛ :يقوؿ اإلماـ النسفي:
ويف قولو تعاذلُ :ك حل َش ْيء َىالِ ٌ
33
”أي إالّ إياه .والوجو يعرب عن الذات “ .ويقوؿ يف قولو  -تعاذل :-فَأَيْػنَ َما تُػ َولحوا فَػثَ َّم َو ْجوُ
اللَّ ِػو ۖ]البقرة( ،[ٔٔ٘ :فَػثَ َّم َو ْجوُ اللَّ ِػو) أي :جهتو اليت أمر ُّا ورضيها.34
في إضافة العين إلى اهلل :ويف لفظة العني يقوؿ اإلماـ النسفي يف قولو تعاذلَْ :ذب ِري
بِأ ِ
َعيُنِنَا) حاؿ من الضمري يفَْ :ذب ِري  ،أي:
َعيُننَا]القمر ،[ٔٗ :دبرأى منا ،أو حبفظنا ،و(بِأ ْ
ْ

فسرىا اإلماـ الزسلشري من غري أف يثبتها صفة هلل  -تعاذل  -على
زلفوظة بنا .وذلك كما ّ
َعيُنِنَا ]ىود ،[ٖٚ :يقوؿ اإلماـ
اصنَ ِع الْ ُف ْل َ
ك بِأ ْ
احلقيقة ،كذلك ىو القوؿ يف تفسري آيةَ :و ْ
النسفي” :ىو يف موضع احلاؿ ،أي :صنعها زلفوظاً .وحقيقتو :ملتبساً بأعيننا ،كأف هلل
أعيناً تكلؤه من أف يزيغ يف صنعتو عن الصواب.35
ْشف عن س ٍ
اؽ]القلم ،]ٕٗ :يقوؿ اإلماـ
في الساق :ويف معىن قولو تعاذل :يَػ ْوَـ يُك َ ُ َ َ
النسفي :يوـ يشتد األمر ويصعب ،وال كشف شبة وال ساؽ ،ولكن كِن بو عن الشدة،
ألهنم إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساؽ ،وىذا كما تقوؿ لألقطع الشحيح :يده مغلولة ،وال
يد شبة وال غل ،وإمنا ىو كناية عن البخل .وأما من شبو فليضيق عطنو ،وقلة نظره يف علم
يعرؼ ألهنا ساؽ معهودة
البياف ،ولو كاف األمر كما زعم ادلشبهة لكاف من حق الساؽ أف ّ
36
ْشف عن ٍ
ساؽ :شدة األمر وعظم اخلطب ،ألف اهلل تعاذل
عنده  .فعلم ادلراد بقولو :يُك َ ُ َ ْ
منزه عن اجلسميّة ،وعن كل صفات احلوادث ،فليس ادلراد بالساؽ اجلارحة ،وإمنا ذلك
مؤوؿ دبا يليق جباللو تعاذل.
في إضافة اإلتيان إلى اهلل :ويف لفظة اإلتياف يف قولو – سبحانو َ :-ى ْل يَنظُُرو َف إَِّال
ِ
ك ۖ ]األنعاـ ،[ٔ٘ٛ :يقوؿ
ض آيَات َربٍّ َ
أَف تَأْتِيَػ ُه ُم الْ َم َالئِ َكةُ أ َْو يَأِْيتَ َربح َ
ك أ َْو يَأِْيتَ بَػ ْع ُ

Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 1:459.
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 2:662.
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 1:123.
Sayf bin „Alī al-„Aṣrī, al-Qawl al-Tamām, 395.
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 3:524-525.
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ك ،أي :أمر ربك ،وىو العذاب ،أو القيامة ،وىذا أل ّف اإلتياف
اإلماـ النسفي :أ َْو يَأِْيتَ َربح َ
فريد إليو.“37
متشابو ،وإتياف أمره منصوص عليو زلكمّ ،
نفى اإلماـ صفة اإلتياف بالذات على اهلل – تعاذل – ألنو من صفات احلوادث،
منزه عنو .فاإلماـ
واحلوادث زلدودة ،قابلة لالنتقاؿ من حيّز إذل حيّز ،واهلل – تعاذل – ّ
النسفي كاف يعترب اآلية من ادلتشاُّات ،وآية :أَتَ ٰى أ َْم ُر اللَّ ِػو فَ َال تَ ْستَػ ْع ِجلُوهُ [النحل ]ٔ :من
احملكمات فريد ادلتشابو إذل احملكم.
في إضافة القبضة إلى اهلل :ويف قولو تعاذل :و ْاألَرض َِ
ضتُوُ يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة
صب ًيعا قَػْب َ
َ ْ ُ
ات بِيَ ِمينِ ِو ۖ ]الزمر ،[ٙٚ :يقوؿ اإلماـ النسفي” :وادلراد ُّذا الكالـ إذا
َو َّ
ات َمطْ ِويَّ ٌ
الس َم َاو ُ
أخذتو كما ىو جبملتو ورلموعو :تصوير عظمتو ،والتوقيف على كنو جاللو ال غري ،من غري
ذىاب بالقبضة وال باليمني إذل جهة حقيقة ،أو جهة رلاز ،وادلراد باألرض :األرضوف
السبع ،يشهد لذلك قولو  -تعاذل َِ :-
ات ،وألف ادلوضع موضع
صب ًيعا ،وقولوَ :و َّ
الس َم َاو ُ
ضتُو :اخلرب ،و َِ
ٍ
صب ًيعا :منصوب على
تعظيم فهو
مقتض للمبالغةَ ،و ْاأل َْر ُ
ض :مبتدأ ،وقَػْب َ ُ
احلاؿ ،أي :واألرض إذا كانت رلتمعة قبضتو يوـ القيامة.“38
السماو ِ
ِ
ِ
ات
في إضافة الكرسي إلى اهلل :ويف قولو  -تعاذل َ :-وس َع ُك ْرسيحوُ َّ َ َ
ض ۖ] البقرة ،[ٕ٘٘ :يقوؿ اإلماـ النسفي  -رضبو اهلل ” :-أي علمو ،ومنو الكرامة
َو ْاأل َْر َ
لتضمنها العلم .والكراسي :العلماء ،وْسّي العلم كرسيًّا تسمية دبكانو الذي ىو كرسي
ِ
ت ُك َّل َش ْي ٍء َّر ْضبَةً َو ِع ْل ًما ]غافر ،[ٚ :أو ملكو تسمية
العادل ،وىو كقولو  -تعاذل َ :-وس ْع َ
دبكانو الذي ىو كرسي ادللك ،أو عرشو ،كذا عن احلسن .أو ىو سرير دوف العرش .ويف
ض ُل الْ َع ْر ِش َعلَى
ات َّ
احلديث " َما َّ
السْب ُع ِيف الْ ُك ْرِس ٍّي إَِّال َك َحلَ َق ٍة ُم ْل َقا ٍة بَِف َال ٍةَ ،وفَ ْ
الس َم َاو ُ
ِ 39
ِ
ودهُ :وال يثقلو،
الْ ُك ْرِس ٍّي َك َف ْ
ض ِل الْ َف َالة َعلَى تِْل َ
ك ا ْحلَلَ َقة “ ،أو قدرتو ،بدليل قولوَ :وَال يَػئُ ُ
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 3:396.
Al-Nasafī, Tafsīr al-Nasafī, 3:192.
(Ta„līq Shu„ayb al-Arnaūṭ): Isnāduhu ḍa„īf jiddan. Ibrāhīm bin Hishām bin
Yaḥyā bin Yaḥyā al-Ghassānī al-Dimashqī, qāla Abū Ḥātim: Kadhdhāb. Abu
Hatim Muhammad ibn faisal al-Tamimi al-Darimi al-Busti Ibn Ḥibbān, Ṣaḥīḥ
Ibn Ḥibbān bi Tartib Ibn Balbān, tahqīq: Shu„ayb al-Arnaūṭ (Beirut:
Mu‟assasah al-Risālah, 1993), bab Dhikr al-Istiḥbāb li al-mar‟a an yakūna
lahu min kulli khayrin ḥazzun rajā‟a al-Takhalluṣ fī al-„Uqbā bi shay‟i minhā,
raqam al-ḥadīth: 321, 2:76.
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وال يشق عليوِ ،ح ْفظُ ُه َما :حفظ السموات واألرضَ ،وُى َو الْ َعلِ حي :يف ملكو وسلطانو،
العظيم يف عزه وجاللو ،أو العلي ادلتعارل عن الصفات اليت ال تليق بوِ ،
يم :ادلتصف
ّ
َ
العظ ُ
بالصفات اليت تليق بو فهما جامعاف لكماؿ التوحيد.“40
الختام
فاإلماـ النسفي  -شلا سلف  -يف الصفات اخلربية ضبل ظاىر اآليات على ٍ
معاف صحيحة
ّ
تليق بذات اهلل ،ودل يصرؼ األلفاظ ادلومهة للتشبيو إذل ما قالت بو الفرؽ ادلبتدعة ،بل
صرؼ ىذه األلفاظ عن ظواىرىا ادلستحيلة على اهلل  -تعاذل  ،-منزىاً اهلل  -تعاذل  -عن
مؤوالً األلفاظ واجلمل على ما جاء يف لغة العرب نافياً لفظ اجلارحة ،وال
التشبيو والتجسيمّ ،
معىن باطالً ،فجاء تفسريه خالياً من كل
معناىا ،ونافياً كل األلفاظ الباطلة ،أو اليت توىم ً
البدع مرضيًّا للسلف واخللف.
وردا على
الصفات اخلربية ينحو حنو التأويل تنزيهاً هلل عن صفات احلوادثًّ ،
وأراه يف ّ
الصفات اخلربية هلل -
اَّسمة .ورغم التأويل فإف اإلماـ
النسفي قد أثبت ّ
أقواؿ ادلشبّهة ،و ّ
ّ
تعاذل  -لورودىا يف القرآف والسنة النّبويّة غري أنو ّأوذلا من باب تنزيو اهلل  -تعاذل  -عن
ِ
مشاُّة ادلخلوقني استناداً إذل قولو  -تعاذل  :-لَيس َك ِمثْلِ ِو َشيء ۖ وىو َّ ِ
السم ُ
يع الْبَصريُ
ْ ٌ َ َُ
ْ َ
الصفات على طريقة شيوخ ادلاتريديّة نافياً
سفي فقد أثبت تلك ّ
[الشورى ،]ٔٔ :فاإلماـ النّ ّ
سفي دل يدخل يف
ما تقولو ادلشبهة واَّسمة من غري مغاالة يف التأويل .فاإلماـ النّ ّ
التعقيدات اللفظيّة عند تفسريه لأللفاظ ادلومهة للتشبيو ،فهو ينفي اللفظ دبعىن اجلارحة،
ولكنو ال ينفيها بادلعىن الذي أراده اهلل  -تعاذل .-
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