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ختلفت اآلراء حول منھج اإلمام أبي حنیفة في فھم األسماء و الصفات؛ وذلك بسبب ا
 .المقارنة بین آرائھ الموجودة في كتاب الفقھ األكبر وتلك المنسوبة إلیھ في فقھ الفروع



 المتشابھات، في حنیفة أبي رأي في أیًضا األمر نفس ونجد: "النشار سامي علي/د یقول
 قد اهللا وجَھ أن أخرى ناحیة ومن. ناحیة من الذات یعنیان اهللا، وحقَّ اهللا، وجَھ أن یرى فإنھ
 یجوز ال ھذا وعلى اهللا؛ غیُر الطاعُة و والثواُب طاعَتھ، بھ یراد قد اهللا وحَق ثواَبھ، بھ یراد

اهللا  ذكر كما ونفًسا ووجًھا یًدا هللا أن إلى األكبر الفقھ بیذھ بینما. اهللا وبحق اهللا بوجھ الحلف
 صفات من لصفة إبطاًال فیھ ألن قدرُتھ؛ یده إن یقال وال في القرآن، وھي صفات لھ بال كیف،

 أن ونالحظ. كیف بال صفتھ وغضبھ كیف، بال صفتھ فیده. واالعتزال القدر أھل قول وھو اهللا،
 الثاني والتفسیر المعتزلة، من حنیفة أبو فیھ یقترب عقلي رتفسی للمتشابھات األول التفسیر

  )١( "لھ؟ فأیھما ، سلفي
ولُھ یٌد ووجٌھ ونفٌس كما : " وھذا حق ؛ حیث یقول اإلمام أبو حنیفة في الفقھ األكبر 

ِس فھو ذكَرُه اُهللا تعالى في القرءاِن، فما ذكَرُه اُهللا تعالى في القرءاِن، مْن ذكِر الوجِھ والیِد والنف
لُھ صفٌة بال كیٍف، وال یقاُل إّن یَدُه قدرُتُھ أو نعمُتُھ، ألنَّ فیِھ إبطاُل الصفِة، وھَو قوُل أھِل الَقَدِر 

 )٢(".واالعتزال، ولكْن یُدُه صفُتُھ بال كیٍف، وغضُبُھ ورضاُه صفتاِن من صفاِتِھ بال كیٍف
 یمیًنا یكون لمثال، فھي تحدد ماوأما اآلراء المنسوبة إلیھ في بدائع الصنائع على سبیل ا

فھي یمین، وأما التي یراد بھا شيٌء آخر   یكون، فأما الصفة التي یراد بھا ذات اهللا  ال ما و
، بمعنى تفسیره بما یتفق وھذا الفھم الفقھي أوجب تأویَل ما یظن أنھ صفة هللا . فلیست بیمین 

 فصفاُت الصفة، أما و " فقد جاء فیھ  في . ولغة العرب، وھو نوع من أنواع التأویل الصحیح
 : أقسام ثالثة على لذاتھ كلَّھا أنھا مع تعالى اهللا

 بھا فالحلف نفسھا، الصفة في إال عاداتھم و الناس عرف في یستعمل ال ما : منھا .١
 .یمیًنا یكون

 بھا فالحلف السواء، على استعماال غیرھا في و الصفة في یستعمل ما : منھا و .٢
 .أیضا یمیًنا یكون

 ھو الصفة غیر في استعمالھا لكن غیرھا، في و الصفة في یستعمل ما : منھا و .٣
 )٣(".یمیًنا یكون ال بھا فالحلف الغالب

  
 مشایخنا من و: "فھو إًذا ُیرجع المسألة للعرف اللغوي، وعادة الناس، یقول الكاساني 

 یتعارفوه لم ما و ،عنھ بالنھي الشرع ورد ما إال ،یمیًنا یكون یمیًنا الناس تعارفھ ما : قال من
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 كبریاِئھ و ِھجالل و اهللا، عظمِة  و، اهللا عزِة و :قال إذا الجملة ھذه بیان و .یمیًنا یكون ال یمیًنا
 مراد فكان نفسھا، إال بھا یراد ال العادة و العرف في ذكرت إذا الصفات ھذه ألن ؛حالًفا یكون

  .تعالى باهللا الحلف بھا الحالف
 مرادًة تعینت الصفة لكن الصفة، في تستعمل كما الصفة غیر في تستعمل كانت إن و

 بقرینة الصفة إرادة فالظاھر صفاتھ، و تعالى اهللا اسم بغیر القسم یجوز ال إذ القسم؛ بداللة
  .یمیًنا بھا الحلف فكان المتعاَرف في بھا یقسمون الناس كذا و .القسم

 الصفات بھذه یراد ألنھ یمیًنا؛ ھذا یكون ال ِھ،سخط أو غضبِھ أو اهللا رحمِة و : قال ولو 
 ُوُجوُھُھْم اْبَیضَّْت الَِّذیَن َوَأمَّا :   اهللا قال الجنُة، بھا یراد فالرحمُة .نفَسھا ال عادة آثاَرھا

   )٤(."َخاِلُدوَن ِفیَھا ُھْم الّلِھ َرْحَمِة َفِفي
 كذا یمین، فھو اهللا وجِھ و قال"وقد اختلفت أقوال أبي حنیفة في الحلف بوجھ اهللا، فلو 

 : تعالى قال الذات، بھ یراد تعالى اهللا إلى المضاَف الوجھ ألن حنیفة؛ أبي عن یوسف روى أبو
 َُّوْجَھُھ ِإلَّا َھاِلٌك َشْيٍء ُكل  وقال ذاتھ، ، أي  : اْلَجَلاِل ُذو َربَِّك َوْجُھ َوَیْبَقى 

  .ذاتھ ،أي َواْلِإْكَراِم
 ثم كذا أفعل ال اهللا وجِھ و : قال إذا الرجل أن : حنیفة أبي عن زیاد بن نالحس ذكر و

   )٥(."السَِّفَلِة حلف ھي إنما الناس أیمان من لیست أنھا : شجاع ابن قال و. بیمین لیست إنھا فعل

 .وربما یرجع ھذا االختالف إلى رعایة المستوى اللغوي ، وربما یرجع إلى النیة
  :ى الباحث تقسیم البحث كالتالي وبناء على ما سبق رأ

 المقدمة، وتشمل التعریف بكتاب الفقھ األكبر.  

  المقارنة بین آراء أبي حنیفة في الفقھ األكبر وفي فقھ الفروع، ومناقشتھا بھدف الوصول
، وذلك في ضوء دراسة إلى تصور واضح لمنھج اإلمام أبي حنیفة في فھم صفات اهللا 

  : المسائل التالیة

  .رف اللغوي في تحدید المعنى المراددور الع .١

  .دور النیة في تحدید المعنى المراد .٢

حنیفة، والفرق بین تأویل الصفة و تفسیر معنى  أبي عند التأویل بمفھوم التعریف .٣
 .النص وبیانھ

 الخاتمة وتشمل نتائج البحث. 
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