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لسماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

بسم هللا الرحمن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وأصحابه ،ومن اهتدى هبداه.
أما بعد:
فقددد أطلع د علددى املؤل د الق د ال د كتبدده صددا الفض د ل العالم د أخونددا الش د حممددد بددن صدداح العث مددن ،يف
األمساء والصفات ومساه" :القواعد املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسىن" .ومسعته مدن أولده إىل آخدهه ،فألف تده كتابدا جلد ال ،قدد
اشتمل على ب ان عق دة السل الصاح يف أمساء اهلل وصفاته ،كما اشدتمل علدى قواعدد عظ مد  ،وفوائدد مجد يف بدا األمسداء
والصفات ،وأوضح معىن املع الواردة يف كتا اهلل  -عز وجل  -اخلاص والعام عند أهل السن واجلماعد  ،وأهندا د علدى
ق قتها ،ال تقتضي امتزاجا واختالطا باملخلوقن ،بل هو  -سبحانه  -فوق عهشده كمدا أخدر عدن نفسده ،وكمدا يل د جباللده
 سددبحانه  -وإمنددا تقتضددي علمدده واطالعدده وإ اطتدده هب د  ،ومساعدده ألق دوا و هكددا ، ،وبصددهه بددأ وا وضددمائهه  ،و فظددهوكالءتده لهسددله وأول ائدده املددؤمنن ،ونصددهه د  ،وتوف قده د إىل غددر ذلد ممددا تقتضد ه املع د العامد واخلاصد مددن املعدداي اجلل لد ،
واحلقائ الثابت هلل  -سبحانه  -كما اشتمل على إنكار قول أهل التعط ل ،والتشب ه ،والتمث ل ،وأهل احللول واالحتاد ،فجزاه
اهلل خ درا ،وضدداع مثوبتدده ،وزادنددا وإيدداه علمددا وهدددى وتوف قددا ،ونفد بكتابدده الق دهاء وسددائه املسددلمن ،إندده ويل ذل د  ،والقددادر
عل ه.
قالدده ممل دده الفقددر إىل اهلل تعدداىل ،عبددد العزيددز بددن عبددد اهلل بددن بدداز سدداحمه اهلل ،وصددلى اهلل وسددل علددى نب نددا حممددد ،وآلدده
وصحبه.
عبد العزيز بن عبد هللا بن باز
الرئيس العام
إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
والدعوة واإلرشاد
المقدمة

احلمد هلل ،حنمده ،ونستع نه ،ونستغفهه ،ونتو إل ه ،ونعدوذ بداهلل مدن شدهور أنفسدنا ،ومدن سد اات أعمالندا ،مدن يهدده
اهلل فال مضل لده ،ومدن يضدلل فدال هداد لده ،وأشدهد أن ال إلده إال اهلل و دده ال شدهي لده ،وأشدهد أن حممددا عبدده ورسدوله،
صلى اهلل عل ه وعلى آله وأصحابه ،ومن تبعه بإ سان ،وسل تسل ما.
وبعد:
فددإن اإلميددان بأمسدداء اهلل وصددفاته أ ددد أركددان اإلميددان بدداهلل تعدداىل ،وهددي اإلميددان بوجددود اهلل تعدداىل ،واإلميددان بهبددو ب تدده،
واإلميان بألوه ته ،واإلميان بأمسائه وصفاته.
وتو د اهلل به أ د أقسام التو د الثالث  :تو د الهبوب  ،وتو د األلوه  ،وتو د األمساء والصفات.
فمنزلته يف الدين عال  ،وأمه ته عظ م  ،وال ميكن أ دا أن يعبد اهلل على الوجه األكمل ىت يكون على عل بأمسداء
دادعوه ِهبدَدا) (األع دها  .)081 :وهد ا يشددمل
اهلل تعدداىل وصددفاته ،ل عبددده علددى بصددرة ،قددال اهلل تعدداىلَ ( :ولِلَّد ِده أاأل أ
َمسَدداء ا أحل أسد َدىن فَد أ
دعاء املسأل  ،ودعاء العبادة.
فدعاء املسأل  :أن تقدم بن يد مطلوب من أمساء اهلل تعاىل ما يكون مناسبا مثل أن تقول :يا غفور اغفه يل .ويا
ر ارمحين .ويا ف ظ ا فظين .وحنو ذل .
ودعدداء العبددادة :أن تتعبددد هلل تعدداىل مبقتضددى ه د ه األمسدداء ،فتقددوم بالتوب د إل دده ألندده الت دوا  ،وت د كهه بلسددان ألن دده
السم  ،وتتعبد له جبوار ألنه البصر ،وختشاه يف السه ألنه اللط اخلبر ،وهك ا.
ومن أجل منزلته هد ه ،ومدن أجدل كدالم الندا ف ده بداحل تدارة وبالباطدل الناشد عدن اجلهدل أو التعصد تدارة أخدهى،
أ بب أن أكت ف ه ما ت سه من القواعد ،راج ا من اهلل تعاىل أن جيعل عملي خالصا لوجهه ،موافقا ملهضاته ،نافعا لعباده.
ومس ته" :القواعد المثلى في صفات هللا تعالى وأسمائه الحسنى".

قواعد في أسماء هللا تعالى

القاعدة األوىل :أمساء اهلل تعاىل كلها سىن:
َمسَاء ا أحل أس َىن) .وذل ألهنا متضدمن لصدفات كاملد ال نقده ف هدا
أ بالغ يف احلسن غايته ،قال اهلل تعاىلَ ( :ولِلَّ ِه أاأل أ
بوجه من الوجوه ،ال ا تماال وال تقديها.
* مثال ذل " :احلي" اس من أمساء اهلل تعاىل ،متضمن للح اة الكامل اليت مل تسب بعدم ،وال يلحقها زوال .احل اة
املستلزم لكمال الصفات من العل  ،والقدرة ،والسم  ،والبصه وغرها.
* ومثال آخه" :العل " اس من أمساء اهلل متضمن للعل الكامل ،ال مل يسب جبهل ،وال يلحقده نسد ان ،قدال اهلل
تعدداىل ( ِع ألمهددا ِعأند َدد ري ِيف كِتَددا ض ال ي ِ
ضد َدل َري َوال يَدأن َسددى) .العلد الواسد ابد ش بكددل شدديء مجلد وتفصد ال ،سدواء مددا يتعلد
َ
َ
َ
بأفعاله ،أو أفعال خلقه ،قال اهلل تعاىل( :و ِعأن َده م َفاتِح الأغَ ِ ال يدعلَمها إَِّال هو ويدعلَ ما ِيف الأبده والأبح ِه وما تَسقش ِمن ورقَ ض
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ن)َ ( .وَما م أن َدابدَّ ِيف أاأل أَر ِ
ض َوال َرطأ ض َوال يَابِ ض
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ض َويَد أعلَد َمدا ت ِسدَهو َن َوَمدا تد أعلِندو َن َواللَّده َعلِد
َويَد أعلَ م أستَد َقَّهَها َوم أسدتَد أوَد َع َها كدلِف ِيف كتَدا مبدن)( ،يَد أعلَد َمدا ِيف َّ َ َ
بِ َ ِ
صدوِر).
ات ال َ
* ومثال ثالث" :الهمحن" اس من أمسداء اهلل تعداىل متضدمن للهمحد الكاملد  ،الديت قدال عنهدا رسدول اهلل صدلى اهلل عل ده
وسل " ،هلل أر بعباده من ه ه بولدها"( )0يعين أم صيب وجدته يف السيب فأخ ته وألصقته ببطنها وأرضعته ،ومتضدمن أيضدا
للهمحد الواسدع الديت قدال اهلل عنهداَ ( :وَر أمحَد ِديت َو ِس َدع أ ك َّدل َش أدي ضء) ،وقدال عدن دعدداء املالئكد للمدؤمننَ ( :ربدَّنَدا َو ِس أدع َ ك َّدل َشد أدي ضء
َر أمحَ َو ِع ألما).
واحلسن يف أمساء اهلل تعاىل يكون باعتبار كل اس على انفهاده ،ويكون باعتبار مجعه إىل غره ،ف حصل جبم االسد
إىل اآلخه كمال فوق كمال.
مثال ذل " :العزيز احلك " .فإن اهلل تعاىل جيم ب نهما يف القهآن كثرا .ف كون كل منهما داال على الكمال اخلا
الد يقتضد ه ،وهددو العددزة يف العزيددز ،واحلكد واحلكمد يف احلكد  ،واجلمد ب نهمددا دال علددى كمددال آخدده وهددو أن عزتدده تعدداىل
مقهون باحلكم  ،فعزتده ال تقتضدي ظلمدا وجدورا وسدوء فعدل ،كمدا قدد يكدون مدن أعدزاء املخلدوقن ،فدإن العزيدز مدنه قدد تأخد ه
العددزة بدداإلي ،فد ظل وجيددور ويسدديء التصدده  .وكد ل كمدده تعدداىل و كمتدده مقهونددان بددالعز الكامددل ددال كد املخلددوق
و كمته فإهنما يعرتيهما ال ل.
القاعدة الثان  :أمساء اهلل تعاىل أعالم وأوصا :
 0رواه البخار  ،كتا األد ( ،)9555ومسل  ،كتا التوب (.)4592

أعالم باعتبار داللتها على ال ات ،وأوصا باعتبار ما دل عل ه من املعاي ،وهي باالعتبار األول مرتادفد لدداللتها
علددى مسددمى وا ددد ،وهددو اهلل  -عددز وجددل  -وباالعتبددار الثدداي متبايند لداللد كددل وا ددد منهمددا علددى معندداه اخلددا ف د "احلددي،
العل  ،القديه ،السم  ،البصر ،الهمحن ،اله  ،العزيز ،احلك " .كلها أمساء ملسمى وا دد ،وهدو اهلل سدبحانه وتعداىل ،لكدن
معىن احلي غر معىن العل  ،ومعىن العل غر معىن القديه ،وهك ا.
وإمنا قلنا بأهنا أعالم وأوصا  ،لدالل القهآن عل ه .كما يف قوله تعاىلَ ( :وه َدو الأغَفدور ال َّدهِ ) .وقولدهَ ( :وَربدَ َ الأغَفدور
اله أمحَ ) .فإن اآلي الثان دل على أن اله هو املتص بالهمح  .وإلمجاع أهل اللغ والعده أنده ال يقدال :علد إال ملدن
ذو َّ
له عل  ،وال مس إال ملن له مس  ،وال بصر إال ملن له بصه ،وه ا أمه أبن من أن حيتاج إىل دل ل.
وهب ا عل ضالل من سلبوا أمساء اهلل تعاىل معان ها من أهل التعط دل وقدالوا :إن اهلل تعداىل مس د بدال مسد  ،وبصدر بدال
بصدده ،وعزيددز بددال عددزة وهك د ا ..وعلل دوا ذل د بددأن ثبددوت الصددفات يسددتلزم تعدددد القدددماء .وه د ه العل د عل لد بددل م ت د لدالل د
السم ( )4والعقل على بطالهنا.
أمددا السددم  :فددان اهلل تعدداىل وص د نفسدده بأوصددا كثددرة ،م د أندده الوا ددد األ ددد .فقددال تعدداىل( :إِ َّن بَطأ د َ َرب د َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اس د َ َرب د َ
لَ َشددديد* إِندَّده هد َدو يدأبدددِ َويع ددد* َوهد َدو الأغَفددور الأد َدودود* ذو الأ َعد أده ِع الأ َمج ددد* فَدعَّددال ل َمددا ي ِهيددد) .وقددال تعدداىلَ ( :سددب ِح أ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
َخد َده َج الأ َم أه َعددى* فَ َج َعلَدده غثَدداء أَ أ د َدوى) .ففددي هد ه اآليددات الكهميد
أاأل أ
َّر فَد َهد َددى* َوالَّد أ أ
َعلَددى* الد َخلَد َ فَ َسد َّدوى* َوالد قَددد َ
أوصا كثرة ملوصو وا د ،ومل يلزم من ثبو،ا تعدد القدماء.
وأما العقل :فان الصفات ل س ذوات بائن من املوصو  ،ىت يلدزم مدن ثبو،دا التعددد ،وإمندا هدي مدن صدفات مدن
اتص د هبددا ،فهددي قائم د بدده ،وكددل موجددود فالبددد لدده مددن تعدددد صددفاته ،فف دده صددف الوجددود ،وكوندده واج د الوجددود ،أو ممكددن
الوجود ،وكونه ع نا قائما بنفسه أو وصفا يف غره.
وهبد ا أيضددا علد أن" :الدددهه" لد س مددن أمسدداء اهلل تعدداىل ألنده اسد جامددد ال يتضددمن معددىن يلحقدده باألمسدداء احلسددىن،
وألندده اس د للوق د والددزمن ،قددال اهلل تعداىل عددن منكدده البعددثَ ( :وقَددالوا َمددا ِهد َدي إَِّال َ َاتدنَددا ال د َدنأدَا َمنددوت َوَأحنَددا َوَمددا يد أهلِكنَددا إَِّال
َّهه) يهيدون مهور الل ايل واأليام.
الد أ
فأمددا قولدده صددلى اهلل عل دده وسددل " :قددال اهلل  -عددز وجددل  :-يددؤذيين ابددن آدم يسد الدددهه ،وأنددا الدددهه ،ب ددد األمدده
أقل الل ل والنهار"( .)3فال يدل على أن الدهه من أمساء اهلل تعاىل وذل أن ال ين يسدبون الددهه إمندا يهيددون الزمدان الد
هو حمل احلوادث ،ال يهيدون اهلل تعاىل ،ف كون معدىن قولده" :وأندا الددهه" مدا فسدهه بقولده" :ب دد األمده أقلد الل دل والنهدار"،
 4السم هو القهآن والسن  ،وس مه ب ه ا التعبر كثرا فانتبه له.
 3رواه البخار  ،كتا التفسر ( ،)2844ومسل  ،كتا األلفاظ من األد (.)4424

فهو سبحانه خال الدهه وما ف ه ،وقدد بدن أنده يقلد الل دل والنهدار ،ومهدا الددهه ،وال ميكدن أن يكدون املقلد (بكسده الدالم)
هو املقل (بفتحها) وهب ا تبن أنه ميتن أن يكون الدهه يف ه ا احلديث مهادا به اهلل تعاىل.
القاعدة الثالث  :أمساء اهلل تعاىل إن دل على وص متعد ،تضمن ثالث أمور:
أ دها :ثبوت ذل االس هلل عز وجل.الثاي :ثبوت الصف اليت تضمنها هلل عز وجل.
الثالث :ثبدوت كمهدا ومقتضداها .و د ا اسدتدل أهدل العلد علدى سدقوق احلدد عدن قطداع الطهيد بالتوبد  ،اسدتدلوا علدى
ِ
ِ َّ ِ
اعلَموا أ َّ
َن اللَّددهَ َغفدور َرِ د ) ألن مقتضدى هد ين االمسددن أن
ين تَدابوا ِمد أدن قَدأب ِدل أَ أن تَد أقددروا َعلَدأ ِه أ فَد أ
ذلد بقولده تعداىل( :إَّال الد َ
يكون اهلل تعاىل قد غفه ذنوهب  ،ورمحه بإسقاق احلد عنه .
* مثال ذل " :السم " يتضمن إثبات السم امسا هلل تعاىل ،وإثبات السم صف له وإثبات ك ذلد ومقتضداه
وهو أنه يسم السه والنجوى كما قال تعاىل( :واللَّه يسم َحتاوركما إِ َّن اللَّه َِمس ب ِ
صر).
َ
َ
َ َأَ َ َ َ
وإن دل على وص غر متعد تضمن أمهين:
أ دمها :ثبوت ذل االس هلل عز وجل.
الثاي :ثبوت الصف اليت تضمنها هلل عز وجل.
* مثال ذل ":احلي" يتضمن إثبات احلي امسا هلل  -عزوجل  -وإثبات احل اة صف له.
القاعدة الهابع  :دالل أمساء اهلل تعاىل على ذاته وصفاته تكون باملطابق وبالتضمن وبااللتزام.
* مثددال ذل د " :اخلددال " يدددل علددى ذات اهلل ،وعلددى صددف اخلل د باملطابق د  ،ويدددل علددى ال د ات و دددها وعلددى صددف
اخلل و دها بالتضمن ،ويدل على صفيت العل والقدرة بااللتزام.
َن اللَّهَ َعلَى كل َشدي ضء قَ ِدديه َوأ َّ
و ا ملا ذكه اهلل خل السموات واألرض قال( :لِتَد أعلَموا أ َّ
َن اللَّدهَ قَد أد أَ َ داَ َق بِكدل َش أدي ضء
أ
ِع ألمدا) وداللد االلتدزام مف ددة جددا لطالد العلد إذا تدددبه املعدىن ووفقده اهلل تعدداىل فهمدا للددتالزم ،فإنده بد ل حيصددل مدن الدددل ل
الوا د على مسائل كثرة.
وذلد
واعل أن الالزم من قول اهلل تعاىل ،وقول رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسل  ،إذا صح أن يكون الزما فهو
 ،وألن اهلل تعاىل عامل مبا يكون الزما من كالمه وكالم رسوله ف كون مهادا.
ألن كالم اهلل ورسوله  ،والزم احل
وأما الالزم من قول أ ضد سوى قول اهلل ورسوله ،فله ثالث االت:
األوىل :أن يد كه للقائددل ويلتددزم بدده ،مثددل أن يقددول مددن ينفددي الصددفات الفعل د ملددن يثبتهددا :يلددزم مددن إثبات د الصددفات
الفعل هلل  -عز وجل  -أن يكون من أفعاله ما هو دادث .ف قدول املثبد  :نعد  ،وأندا ألتدزم بد ل فدإن اهلل تعداىل مل يدزل وال
يزال فعاال ملا يهيد وال نفاد ألقواله وأفعاله كمدا قدال تعداىل( :قدل لَدو َكدا َن الأبحده ِم َددادا لِ َكلِم ِ
دات َري لَنَ ِف َدد الأبَ أحده قَدأب َدل أَ أن تَدأند َف َدد
َأ
أ أ
َ

ِ
ِِ
ِ
َكلِمات ري ولَو ِجأادنَا مبِِثألِ ِه م َددا) .وقال( :ولَدو أََّمنَدا ِيف أاألَر ِ ِ
ت
دجَهةض أَقأدالم َوالأبَ أحده َميددَه م أدن بَد أعدده َسدأبد َع أَ أ د ضه َمدا نَف َدد أ
ض م أدن َش َ
أ
َ
َأ
َ َ َأ
َكلِ َمات اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ َع ِزيز َ ِك ) .و دوث آ اد فعله تعاىل ال يستلزم نقصا يف قه.
احلال الثان  :أن يد كه لده وميند الدالزم ب نده وبدن قولده ،مثدل أن يقدول الندايف للصدفات ملدن يثبتهدا :يلدزم مدن إثباتد أن
يكون اهلل تعاىل مشاهبا للخل يف صفاته .ف قول املثب  :ال يلدزم ذلد  ،ألن صدفات اخلدال مضداف إل ده مل تد كه مطلقد دىت
ميكن ما ألزم به ،وعلى ه ا فتكون خمتص به الئق به ،كما أن أيهدا الندايف للصدفات تثبد هلل تعداىل ذاتدا و ند أن يكدون
مشاهبا للخل يف ذاته ،فأ فهق بن ال ات والصفات؟!.
و ك الالزم يف هاتن احلالتن ظاهه.
احلال الثالث  :أن يكون الالزم مسكوتا عنه ،فال ي كه بالتزام وال من  ،فحكمده يف هد ه احلدال أال ينسد إىل القائدل،
ألنه حيتمل لو ذكه له أن يلتزم به أو ميند الدتالزم ،وحيتمدل لدو ذكده لده فتبدن لده لزومده وبطالنده أن يهجد عدن قولده ألن فسداد
الالزم يدل على فساد امللزوم .ولورود ه ين اال تمالن ال ميكن احلك بأن الزم القول قول.
فإن ق ل :إذا كان ه ا الالزم الزما من قوله ،لزم أن يكون قوال له ،ألن ذل هو األصل ،الس ما م قه التالزم.
قلنا :ه ا مدفوع بأن اإلنسان بشه ،وله االت نفس وخارج توجد الد هول عدن الدالزم ،فقدد يغفدل ،أو يسدهو،
أو ينغل فكهه ،أو يقول القول يف مضاي املناظهات من غر تفكر يف لوازمه ،وحنو ذل .
القاعدة اخلامس  :أمساء اهلل تعاىل توق ف  ،ال جمال للعقل ف ها:
وعلى ه ا ف ج الوقو ف ها على ما جاء به الكتا والسن  ،فال يزاد ف ها وال يدنقه ألن العقدل ال ميكنده إدرا
س لَد َ بِ ِده ِع ألد إِ َّن َّ
الس أدم َ
ما يستحقه تعاىل من األمساء ،فوجد الوقدو يف ذلد علدى الدنه لقولده تعداىلَ ( :وال تَد أقد َمدا لَدأ َ
والأبصه والأف َؤ َاد ك َل أولَاِ َ َكدا َن َعأنده مسدؤوال) .وقولده( :قدل إَِّمنَدا َّدهم ري الأ َفدوا ِ مدا ظَهده ِمأندهدا ومدا بطَدن و أِ
األ أيَ َوالأبَد أغ َدي بِغَ أِدر
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ
َ َ ََ َ
َأ
أ
ا أحلَ َوأَ أن ت أش ِهكوا بِاللَّ ِه َما َملأ يدنَدزأل بِِه س ألطَانا َوأَ أن تَدقولوا َعلَى اللَّ ِه َما ال تَد أعلَمو َن) .وألن تسم ته تعاىل مبا مل يسد بده نفسده ،أو
إنكار ما مسى به نفسه ،جناي يف قه تعاىل ،فوج سلو األد يف ذل واالقتصار على ما جاء به النه.
القاعدة السادس  :أمساء اهلل تعاىل غر حمصورة بعدد معن:
لقوله صلى اهلل عل ه وسل يف احلديث املشهور" :أسأل بكل اس هدو لد مس د بده نفسد  ،أو أنزلتده يف كتابد ،
أو علمته أ دا من خلق  ،أو استأثهت به يف عل الغ عند " .احلديث رواه أمحد وابن بان واحلاك  ،وهو صح ح(.)2
وما استأثه اهلل تعاىل به يف عل الغ ال ميكن أل ضد صهه ،وال اإل اط به.
 2رواه أمحددد ( ،)294 ،350/0وابددن بددان رقد (" )4354مدوارد" ،واحلدداك ( ،)915/0وذكددهه األلبدداي يف "األ اديددث الصددح ح "
رق (.)055

فأما قولده صلى اهلل عل ه وسل " :إن هلل تسع وتسعن امسا مائ إال وا دا من أ صداها( )9دخدل اجلند "( ،)4فدال يددل
على صه األمساء هب ا العددد ،ولدو كدان املدهاد احلصده لكاند العبدارة" :إن أمسداء اهلل تسدع وتسدعون امسدا مدن أ صداها دخدل
اجلن " أو حنو ذل .
إذن فمعددىن احلددديث :أن هد ا العدددد مددن شددأنه أن مددن أ صدداه دخددل اجلند  ،وعلددى هد ا ف كددون قولدده" :مددن أ صدداها
دخل اجلن " مجل مكمل ملا قبلها ،ول س مستقل  ،ونظر ه ا أن تقول :عند مائ دره أعدد،ا للصدق  ،فإنه ال مين أن
يكون عند دراه أخهى مل تعدها للصدق .
ومل يصح عن النيب صلى اهلل عل ه وسل تع ن ه ه األمساء ،واحلديث املهو عنه يف تع نها ضع .
قال ش اإلسالم ابن ت م ه يف "الفتاوى"  383جد 4من "جمموع ابن قاس " :تع نها ل س من كالم النيب صدلى
 :355إن الول د ذكهها عدن بعدش شد وخه الشدام ن كمدا جداء
اهلل عل ه وسل باتفاق أهل املعهف ديثه ،وقال قبل ذل
مفسها يف بعش طهق ديثه .أهد.
وقال ابن جه يف "فتح البار "  409جد 00ق السلف :
ل س العل عند الش خن (البخار ومسل ) ،تفهد الول د فقش ،بل االختال ف ه واالضدطها  ،وتدل سده وا تمدال
اإلدراج .أهد.
وملددا مل يصددح تع نهددا عددن الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل اختلد السددل ف دده ،ورو عددنه يف ذلد أندواع .وقددد مجعد
تسع وتسعن امسا مما ظهه يل من كتا اهلل تعاىل وسن رسوله صلى اهلل عل ه وسل .
فمن كتا اهلل تعاىل:
هللا
واآلخر
التواب
الحق
القيوم
الرحيم
الشكور
العفو
الفتاح

األحد
والظاهر
الجبار
المبين
الخبير
الرزاق
الشهيد
العليم
القادر

األعلى
والباطن
الحافظ
الحكيم
الخالق
الرقيب
الصمد
العلي
القاهر

األكرم
البارئ
الحسيب
الحليم
الخالق
السالم
العالم
الغفار
القدوس

اإلله
البر
الحفيظ
الحميد
الرؤوف
السميع
العزيز
الغفور
القدير

األول
البصير
الحفي
الحي
الرحمن
الشاكر
العظيم
الغني
القريب

 9عل فض ل الش املؤل هنا بقوله :إ صاؤها فظها لفظا وفهمها معىن ،و امه أن يتعبد هلل تعاىل مبقتضاها.
 4رواه البخار  ،كتا التو د ( )5354ومسل  ،كتا ال كه (.)4455

القوي
المتعالي
المصور
المهيمن
الوكيل

القهار
المتكبر
المقتدر
النصير
الولي

الكبير
المتين
المقيت
الواحد
الوهاب

الكريم
المجيب
الملك
الوارث

اللطيف
المجيد
المليك
الواسع

المؤمن
المحيط
المولى
الودود

ومن سن رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسل :
اجلم د ددل( )5اجل د د دواد( )8احلك د د د ( )5احل د ددي( )01ال د دده ( )00الهف د د د ( )04الس د ددبو ( )03الس د د د د( )02الش د ددايف( )09الط د د د
القابش()05الباسش()08املقدم()05املؤخه( )41ابسن( )40املعطي( )44املنان( )43الوته(.)42

()04

" 5صح ح مسل " ،كتا اإلميان (.)50
" 8سنن الرتم "،كتا صف الق ام ( )4259و سنه،و"سنن ابن ماجه"كتا الزهدد(،)2495و"مسدند أمحدد"(،)092/9والب هقدي
يف الشع .
" 5سنن أي داود" ،كتا األد ( ،)2599و "سنن النسائي" ،كتا آدا القضاة (.)9385
" 01سنن أي داود" ،كتا احلمام ( ،)2104و "سنن النسائي" ،كتا الغسل ( ،)214ومسند أمحد ( ،)442/2والرتم .
" 00سنن النسائي" كتا الطهارة ( ،)9و "سنن ابن ماجه" ،كتا الطهارة ( ،)485و "مسند أمحد" (.)018/4 ،3/0
" 04صح ح البخار " ،كتا استتاب املهتدين ( ،)4545وصح ح مسل  ،كتا الر والصل (.)4453
" 03صح ح مسل " ،كتا الصالة (.)285
" 02سنن أي داود" ،كتا األد ( ،)2814و "مسند أمحد" (.)49 ،42/2
" 09صح ح البخار " ،كتا الط ( ،)9524ومسل  ،كتا الط (.)4050
" 04صح ح مسل " ،كتا الزكاة (.)0109
" 05سنن أي داود" ،أبوا اإلجارة ( ،)3290و "سنن ابن ماجه" ،كتا التجارات (.)4411
" 08سنن أي داود" ،أبوا اإلجارة (" ،)3290سنن ابن ماجه" ،كتا التجارات (.)4411
" 05صح ح البخار "ن كتا التهجد ( ،)0041ومسل  ،كتا صالة املسافهين (.)550
" 41صح ح البخار " ،كتا التهجد ( ،)0041ومسل  ،كتا صالة املسافهين (.)550
 40الطراي يف "األوسش" وقال ا ثمي :رجاله ثقات.
" 44صح ح البخار " ،كتا االعتصام ( ،)5454و "صح ح مسل " (.)250
" 43س ددنن أي داود" ،كتد ددا الد ددوته ( ،)0259و "سد ددنن الرتم د د " ،كت ددا الد دددعوات ( ،)3922و "سد ددنن النسد ددائي" ،كتد ددا السد ددهو
( ،)0311و "سنن ابن ماجه" ،كتا الدعاء ( ،)3898و "مسند أمحد" (.)041/3
" 42صح ح البخار " ،كتا الدعوات ( ،)4201ومسل  ،كتا ال كه (.)4455

هد ا مددا اخرتندداه بددالتتب  ،وا ددد و ددانون امسددا يف كتددا اهلل تعدداىل و ان د عشدده امسددا يف سددن رسددول اهلل صددلى اهلل عل دده
وسددل  ،وإن كددان عندددنا تددهدد يف إدخددال (احلفددي) ألندده إمنددا ورد مق دددا يف قولدده تعدداىل عددن إب دهاه ( :إِندَّده َكددا َن ِي َ ِف ددا) ومددا
اخرتناه فهو س علمنا وفهمنا وفوق كل ذ عل علد دىت يصدل ذلد إىل عدامل الغ د والشدهادة ومدن هدو بكدل شديء
عل (.)49
القاعدة السابع  :اإلحلاد يف أمساء اهلل تعاىل هو امل ل هبا عما جي ف ها .وهو أنواع:
األول :أن ينكه ش اا منهدا أو ممدا دلد عل ده مدن الصدفات واأل كدام ،كمدا فعدل أهدل التعط دل مدن اجلهم د وغدره .
وإمنا كان ذل إحلادا لوجو اإلميان هبا ومبا دل عل ه من األ كام والصفات الالئق باهلل ،فإنكار شيء مدن ذلد م دل هبدا
عما جي ف ها.
الثاي :أن جيعلها دال على صفات تشابه صفات املخلوقن كما فعل أهل التشب ه ،وذل ألن التشب ه معىن باطل ال
ميكن أن تدل عل ه النصو  ،بل هي دال على بطالنه ،فجعلها دال عل ه م ل هبا عما جي ف ها.
الثالددث :أن يسددمى اهلل تعدداىل مبددا مل يس د بدده نفسدده ،كتسددم النصددارى لدده( :األ ) ،وتسددم الفالسددف إيدداه (العل د
الفاعلد ) ،وذلد ألن أمسدداء اهلل تعداىل توق ف د  ،فتسدم اهلل تعدداىل مبدا مل يسد بده نفسده م ددل هبدا عمددا جيد ف هددا ،كمدا أن هد ه
األمساء اليت مسوه هبا نفسها باطل ينزه اهلل تعاىل عنها.
الهابد  :أن يشددت مددن أمسائدده أمسدداء لاصددنام ،كمددا فعددل املشددهكون يف اشددتقاق العددزى مددن العزيددز ،واشددتقاق الددالت مددن
َمسَدداء ا أحل أسد َدىن
اإللدده ،علددى أ ددد الق دولن ،فسددموا هبددا أصددنامه وذل د ألن أمسدداء اهلل تعدداىل خمتص د بدده ،لقولدده تعدداىلَ ( :ولِلَّد ِده أاأل أ
السدماو ِ
ات َو أاأل أَرض).
َمسَاء ا أحل أس َىن) .وقوله( :لَه أاأل أ
فَ أادعوه ِهبَا ) .وقوله( :اللَّه ال إِلَهَ إَِّال ه َو لَه أاأل أ
َمسَاء ا أحل أس َىن ي َسبح لَده َمدا ِيف َّ َ َ
فكما اخته بالعبادة وباأللوه احل  ،وبأنه يسبح له ما يف السموات واألرض فهو خمته باألمساء احلسىن ،فتسم غره هبدا
على الوجه ال خيته باهلل  -عز وجل  -م ل هبا عما جي ف ها.
َّ ِ
َمسَائِ ِده َسد أجَزأو َن َمدا َكدانوا
ين يد أل ِحددو َن ِيف أ أ
واإلحلاد جبم أنواعه حمدهم ألن اهلل تعداىل هددد امللحددين بقولدهَ ( :و َذروا الد َ
يَد أع َملو َن).
ومنه ما يكون شهكا أو كفها سبما تقتض ه األدل الشهع .

 49علد د فضد د ل الشد د املؤلد د هن ددا بقول دده :مل ند د كه األمس دداء املض دداف مث ددل "ر الع دداملن ،وع ددامل الغ د د والش ددهادة ،وب دددي الس ددموات
واألرض" .وهي كثرة ألنه مل يتبن لنا أهنا مهاده ،والعل عند اهلل تعاىل.

قواعد في صفات هللا تعالى
القاعدددة األوىل :صددفات اهلل تعدداىل كلهددا صددفات كمددال ،ال نقدده ف هددا بوجدده مددن الوجددوه ،كاحل دداة ،والعلد  ،والقدددرة،
والسم  ،والبصه ،والهمح  ،والعزة ،واحلكم  ،والعلو ،والعظم  ،وغر ذل  .وقد دل على ه ا السم  ،والعقل ،والفطهة.
أما السم  :فمنده قولده تعداىل( :لِلَّد ِين ال يدؤِمندو َن بِ أداآل ِخهةِ مثدل َّ ِ ِ
َعلَدى َوه َدو الأ َع ِزيدز ا أحلَ ِكد ) .واملثدل
َ ََ
الس أدوء َوللَّ ِده الأ َمثَدل أاأل أ
َ أ
األعلى هو الوص األعلى.
وأما العقل :فوجهه أن كل موجود ق ق  ،فالبد أن تكون له صف  .إما صف كمال ،وإما صف نقه .والثداي باطدل
بالنسددب إىل الدده الكامددل املسددتح للعبددادة و د ا أظهدده اهلل تعدداىل بطددالن ألوه د األصددنام باتصددافها بددالنقه والعجددز .فقددال
َضد َدل ِممدَّدن ي د أدعو ِمددن د ِ
ون اللَّد ِده َمد أدن ال يَ أسددتَ ِج لَده إِ َىل يَد أدوِم الأ ِقَ َام د ِ َوه د أ َعد أدن د َعددائِ ِه أ َغددافِلو َن) .وقددال تعدداىل:
تعدداىلَ ( :وَمد أدن أ َ أ َ
أ
ون اللَّ ِه ال َخيلقو َن ش اا وه خيلَقدو َن* أَمدوات َغ دده أَ ض
(والَّ ِين ي أدعو َن ِمن د ِ
داء َوَمدا يَ أشدعهو َن أَيَّدا َن يدأبد َعثدو َن) .وقدال عدن إبدهاه
َأ َ أ أ
أ
أ َ أ أَ
َ ََ
أ
ِ ِ
ِ
صه وال يد أغ ِين عأن َ َش اا) ،وعلدى قومده( :أَفَدتَدعبددو َن ِمدن د ِ
ون اللَّ ِده َمدا
َ
أ
أ
أ
وهو حيتج على أب ه( :يَا أَبَ ملَ تَد أعبد َما ال يَ أس َم َوال يدأب َ
ال يدأند َفعك َش اا وال يضَهك * أ ٍّ لَك ولِما تَدعبدو َن ِمن د ِ
ون اللَّ ِه أَفَال تَد أع ِقلو َن).
أََ أ
أ
َ أ أ َ َ أ
ي إنه قد ثب باحلس واملشاهدة أن للمخلوق صفات كمال ،وهي من اهلل تعاىل ،فمعطي الكمال أوىل به.
وأما الفطهة :فان النفو السل م جمبولد مفطدورة علدى حمبد اهلل وتعظ مده وعبادتده ،وهدل حتد وتعظد وتعبدد إال مدن
علم أنه متص بصفات الكمال الالئق بهبوب ته وألوه ته؟
وإذا كان د د د د الصد د د ددف نقصد د د ددا ال كمد د د ددال ف هد د د ددا فهد د د ددي ممتنع د د د د يف د د د د اهلل تعد د د دداىل كد د د دداملوت واجلهد د د ددل ،والنس د د د د ان،
والعجز،والعمى،والصم وحنوها لقولده تعداىل(:وتَدوَّكدل علَدى ا أحلدي الَّد ِ ال َميدوت) .وقولده عدن موسدىِ( :يف كِتَدا ض ال ي ِ
ض َدل َري
َ
ََ أ َ َ
ض
ِ
السددماو ِ
ِ ِ ِ
ات َوال ِيف أاأل أَر ِ
ض) .وقولده( :أ أَم َأحي َسدبو َن أَندَّدا ال نَ أس َدم سد َّدهه أ
َوال يَدأن َسدى) .وقولدهَ ( :وَمدا َكدا َن اللَّده ل د أعجد َدزه م أدن َش أديء ِيف َّ َ َ
َوَأَند َدواه أ بَدلَددى َورسددلنَا لَد َدديأ ِه أ يَ أكتبددو َن).وقددال الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل يف الدددجال":إندده أعددور وإن ربك د لد س بددأعور"(.)44
وقال " :أيها النا  ،أربعوا على أنفسك فإنك ال تدعون أص َّ ،وال غائبا"(.)45
 44رواه البخار  ،كتا الفنت ( ،)5030ومسل  ،كتا الفنت (.)4533
 45رواه البخار  ،كتا املغاز ( ،)2414ومسل  ،كتا ال كه (.)4512

وقد عاق اهلل تعاىل الواصفن له بالنقه ،كما يف قوله تعاىلَ ( :وقَالَ ِ الأَدهود يَد اللَّ ِه َم أغلولَ غلَّ أ أَيأ ِدي ِه أ َولعِنوا ِمبَدا
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ين قَالوا إِ َّن اللَّهَ فَِقر َوَأحندن أَ أغنَِداء َسدنَ أكت َمدا قَدالوا
قَالوا بَ أل يَ َداه َمأبسوطَتَان يدأنف َكأ َ يَ َشاء) .وقوله( :لََق أد َمس َ اللَّه قَد أوَل ال َ
َوقَدأتدلَه أاألَنأبَِاءَ بِغَ أِر َ ٍّ َونَدقول ذوقوا َع َ ا َ ا أحلَ ِهي ِ ).
ونددزه نفسدده عم ددا يصددفونه ب دده م ددن النق ددائه ،فق ددال سددبحانه( :س ددبحا َن رب د َ ر الأعِد َّدزةِ ع َّم ددا ي ِ
ص ددفو َن* َو َس ددالم َعلَددى
َ َ
أَ َ َ
ِ ض
ِ
ِ ض
ِِ
ضِ
ِ
ن* َوا أحلَ أمدد للَّده َر الأ َعدالَم َ
الأم أه َسدل َ
ن) .وقدال تعداىلَ ( :مددا َّاختَد َ اللَّده م أدن َولَدد َوَمدا َكدا َن َم َعدده م أدن إِلَده إِذا لَد َ َه َ ك َدل إِلَده مبَدا َخلَد َ
ش سبحا َن اللَّ ِه ع َّما ي ِ
صفو َن).
َولَ َعال بَد أعضه أ َعلَى بَد أع ض أ َ
َ َ
وإذا كان الصف كمداال يف دال ،ونقصدا يف دال ،مل تكدن جدائزة يف د اهلل وال ممتنعد علدى سدب ل اإلطدالق ،فدال
تثب له إثباتا مطلقا ،وال تنفى عنه نف ا مطلقا بل البد من التفص ل :فتجوز يف احلال اليت تكون كماال ،و تن يف احلال الديت
تكون نقصا وذل كاملكه ،والك د ،واخلدداع ،وحنوهدا .فهد ه الصدفات تكدون كمداال إذا كاند يف مقابلد مدن يعداملون الفاعدل
مبثلها ألهنا نا تدل على أن فاعلها قادر على مقابل عدوه مبثل فعله أو أشد ،وتكون نقصا يف غر ه ه احلدال ،و د ا مل
يد كهها اهلل تعدداىل مددن صددفاته علددى سددب ل اإلطددالق وإمنددا ذكههددا يف مقابلد مددن يعاملوندده ورسددله مبثلها،كقولدده تعدداىلَ ( :وميَأكددهو َن
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ
ين َكد َّ بوا بِاياتِنَدا َسنَ أسدتَ أد ِرجه أ ِم أدن
ين) .وقولده( :إندَّهد أ يَك ددو َن َكأددا* َوأَك دد َكأددا) .وقولدهَ ( :والد َ
َوميَأكه الله َوالله َخأده الأ َمداك ِه َ
دادعو َن اللَّده وهدو خ ِ
ث ال يدعلَمو َن*وأملِي َ إِ َّن َك ِد متِن).وقوله(:إِ َّن الأمنافِ ِقن خي ِ
دادعه أ ) .وقولده( :قَدالوا إِنَّدا َم َعكد أ إَِّمنَدا
َ َ َ
ََ َ َ
َأ
َأ
َأ
أ أ َ
َأحنن م أستَد أه ِزئو َن* اللَّه يَ أستَد أه ِزِ هبِِ أ ).
و ا مل ي كه اهلل أنه خان من خانوه فقال تعداىلَ ( :وإِ أن ي ِهيددوا ِخَاندَتَد َ فَد َقد أد َخدانوا اللَّدهَ ِم أدن قَدأبدل فَدأ أَم َك َن ِمدأنده أ َواللَّده
َعلِ َ ِك ) .فقال( :فَأ أَم َك َن ِمأنده أ ) ،ومل يقل :فخاهن ألن اخل ان خدع يف مقام االئتمان ،وهي صف ذم مطلقا.
وهب ا عه أن قول بعش العوام" :خان اهلل من خيون" منكه فا  ،جي النهي عنه.
القاعدة الثان  :با الصفات أوس من با األمساء:
وذل د ألن كددل اس د متضددمن لصددف كمددا سددب يف القاعدددة الثالث د مددن قواعددد األمسدداء ،وألن مددن الصددفات مددا يتعل د
بأفعددال اهلل تعدداىل ،وأفعالدده ال منتهددى ددا ،كمددا أن أقوالدده ال منتهددى ددا ،قددال اهلل تعدداىل( :ولَددو أََّمندَدا ِيف أاألَر ِ ِ
دجَهةض أَقأددالم
ض مد أدن َشد َ
أ
َأ
ِ
ِ ِِ
ت َكلِ َمات اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ َع ِزيز َ ِك ).
َوالأبَ أحه َميدَه م أن بَد أعده َسأبد َع أَ أ ضه َما نَف َد أ
ومن أمثل ذل  :أن من صفات اهلل تعاىل اجمليء ،واإلت ان ،واألخ واإلمسا  ،والبط  ،إىل غر ذل من الصدفات
ِ
ِ
َخد َ ه
اليت ال حتصى كما قال تعاىلَ ( :و َجاءَ َربدَ ) .وقدالَ ( :ه أدل يَدأنظدهو َن إَِّال أَ أن يَد أتَده اللَّده ِيف ظلَ ضدل م َدن الأغَ َم ِدام) .وقدال( :فَأ َ

السد َدماءَ أَ أن تَد َقد َ َعلَددى أاأل أَر ِ
ض إَِّال بِِإ أذندِ ِده) .وقددال( :إِ َّن بَطأد َ َربد َ لَ َشد ِدديد) .وقددال( :ي ِهيددد اللَّدده
اللَّدده بِد نوهبِِ أ ) .وقددالَ ( :وميأ ِسد
َّ
بِك الأ أسَه َوال ي ِهيد بِك الأع أسَه ) .وقال النيب صلى اهلل عل ه وسل " :ينزل ربنا إىل السماء الدن ا"(.)48
فنص اهلل تعاىل هب ه الصفات على الوجه الوارد ،وال نسم ه هبدا ،فدال نقدول إن مدن أمسائده اجلدائي ،واآلخ ،واآلخد ،
واملمس  ،والباط  ،واملهيد ،والنازل ،وحنو ذل  ،وإن كنا خنر ب ل عنه ونصفه به.
القاعدة الثالث  :صفات اهلل تعاىل تنقس إىل قسمن :ثبوت  ،وسلب :
فالثبوت د  :مددا أثبتدده اهلل تعدداىل لنفسدده يف كتابدده ،أو علددى لسددان رس دوله صددلى اهلل عل دده وسددل  ،وكلهددا صددفات كمددال ال
نقده ف هدا بوجده مددن الوجدوه ،كاحل داة والعلد  ،والقدددرة ،واالسدتواء علدى العدهع ،والنددزول إىل السدماء الددن ا ،والوجده ،وال دددين،
وحنو ذل .
ف ج إثبا،ا هلل تعاىل ق ق على الوجه الالئ به بدل ل السم والعقل.
أما السم  :فمنه قوله تعاىل( :يا أَيدَها الَّ ِين آمنوا ِآمنوا بِاللَّ ِه ورسولِِه والأ ِكتا ِ الَّ ِ نَدَّزَل علَدى رسدولِِه والأ ِكتدا ِ الَّد ِ
َ َ
ََ َ َ
َ َ
َ َ
َ َ
ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ضالال بَعِ دا).
ض َّل َ
أَنأدَزَل م أن قَدأبل َوَم أن يَ أكف أه بِاللَّه َوَمالئ َكته َوكتبِه َورسله َوالأَد أوم أاآلخ ِه فَد َق أد َ
فاإلميان باهلل يتضمن :اإلميان بصفاته .واإلميان بالكتا ال نزل على رسوله يتضمن :اإلميان بكل ما جاء ف ه مدن
صفات اهلل .وكون حممد صلى اهلل عل ه وسل رسوله يتضمن :اإلميان بكل ما أخر به عن مهسله ،وهو اهلل  -عز وجل.
وأمددا العقددل :فددان اهلل تعدداىل أخددر هبددا عددن نفسدده ،وهددو أعلد هبددا مددن غددره ،وأصدددق قد ال ،وأ سددن ددديثا مددن غددره،
فوج إثبا،ا له كما أخر هبا من غر تهدد ،فإن الرتدد يف اخلر إمنا يتدأخ دن يكدون اخلدر صدادرا ممدن جيدوز عل ده اجلهدل ،أو
الك  ،أو العي ث ال يفصح مبا يهيد ،وكل ه ه الع و الثالث ممتنع يف اهلل  -عز وجل  -فوج قبول خره على
ما أخر به.
وهك ا نقول ف ما أخر به النيب صلى اهلل عل ه وسل عن اهلل تعاىل ،فإن النيب صلى اهلل عل ده وسدل أعلد الندا بهبده
وأصدقه خرا وأنصحه إرادة ،وأفصحه ب انا ،فوج قبول ما أخر به على ما هو عل ه.
والصفات السلب  :ما نفاها اهلل  -سبحانه  -عن نفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله صلى اهلل عل ه وسل  ،وكلهدا
صفات نقه يف قه كاملوت ،والنوم ،واجلهل ،والنس ان ،والعجز ،والتع .
ف ج نف ها عدن اهلل تعداىل  -ملدا سدب  -مد إثبدات ضددها علدى الوجده األكمدل ،وذلد ألن مدا نفداه اهلل تعداىل عدن
نفسه فاملهاد به ب ان انتفائه لثبوت كمال ضده ،ال جملهد نف ه ألن النفي ل س بكمال ،إال أن يتضمن مدا يددل علدى الكمدال،
48
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وذل ألن النفي عدم ،والعدم ل س بشيء ،فضال عن أن يكون كماال ،وألن النفي قد يكون لعدم قابل ابل له ،فال يكون
كماال كما لو قل  :اجلدار ال يظل  .وقد يكون للعجز عن الق ام به ف كون نقصا ،كما يف قول الشاعه:

قب ل ال يغدرون ب م
وقول اآلخه:
لكن قومي وإن كانوا ذوى س

وال يظلمون النا

ب خهدل

ل سوا من الشه يف شيء وإن هانا

* مثال ذل  :قوله تعاىلَ ( :وتَد َوَّك أل َعلَى ا أحلَي الَّ ِ ال َميوت).
فنفي املوت عنه يتضمن كمال اته.
* مثال آخه :قوله تعاىلَ (:وال يَظألِ َربَ َ أَ َ دا).نفي الظل عنه يتضمن كمال عدله.
ض
السدماو ِ
ِ ِ ِ
ات َوال ِيف أاأل أَر ِ
ض) .فنفدي العجدز عنده يتضدمن
* مثال ثالث :قوله تعاىلَ ( :وَما َكا َن اللَّه ل د أعجَزه م أدن َش أديء ِيف َّ َ َ
كمال علمه وقدرته .و ا قال بعده( :إِنَّه َكا َن َعلِ ما قَ ِديها) .ألن العجز سببه إما اجلهل بأسبا اإلجياد ،وإما قصور القددرة
عنه فلكمال عل اهلل تعاىل وقدرته مل يكن ل عجزه شيء يف السموات وال يف األرض.
وهب ا املثال علمنا أن الصف السلب قد تتضمن أكثه من كمال.
القاعدة الهابع  :الصفات الثبوت صفات مد وكمال ،فكلما كثدهت وتنوعد داللتهدا ظهده مدن كمدال املوصدو هبدا
ما هو أكثه.
و ا كان الصفات الثبوت اليت أخر اهلل هبا عن نفسه أكثه بكثر من الصفات السلب  ،كما هو معلوم.
أما الصفات السلب فل ت كه غالبا إال يف األ وال التال :
س َك ِمثألِ ِه َش أيء)َ ( ،وَملأ يَك أن لَه كفوا أَ َ د).
األوىل :ب ان عموم كماله كما يف قوله تعاىل( :لَأ َ
الثان  :نفي ما ادعاه يف قه الكاذبون ،كما يف قوله( :أَ أن دعوا لِ َّله أمح ِن ولَدا* وما يدأنبغِي لِ َّله أمح ِن أَ أن يدت ِ
َّخ َ َولَدا).
َ
َ َأ َ َ ََ َ َ
َ
ض َوَمددا
الثالث د  :دف د تددوه نقدده مددن كمالدده ف مددا يتعل د هب د ا األمدده املعددن ،كمددا يف قولددهَ ( :وَمددا َخلَ أقنَددا َّ
السد َدماءَ َو أاأل أَر َ
العبِن) .وقوله( :ولََق أد خلَ أقنَا َّ ِ
بد دنَدهما ِ
ض َوَما بَدأدنَده َما ِيف ِستَّ ِ أَيَّ ضام َوَما َم َّسنَا ِم أن لغو ض ).
َ
َ َ
الس َم َاوات َو أاأل أَر َ
َأ َ
القاعدة اخلامس  :الصفات الثبوت تنقس إىل قسمن :ذات وفعل :
فال ات  :هي اليت مل يزل وال يزال متصفا هبا ،كالعل  ،والقدرة ،والسم  ،والبصه ،والعزة ،واحلكم  ،والعلو ،والعظم ،
ومنها الصفات اخلري  ،كالوجه ،وال دين ،والع نن.

الدن ا.

والفعل د  :هددي الدديت تتعلد مبشد اته ،إن شدداء فعلهددا ،وإن شدداء مل يفعلهددا ،كاالسددتواء علددى العددهع ،والنددزول إىل السددماء

وقددد تكددون الصددف ذات د فعل د باعتبددارين ،كددالكالم ،فإندده باعتبددار أصددله صددف ذات د ألن اهلل تعدداىل مل يددزل وال ي دزال
متكلما .وباعتبار آ اد الكالم صف فعل ألن الكالم يتعل مبش اته ،يتكل مىت شاء مبا شاء كما يف قولده تعداىل( :إَِّمنَدا أ أَمدهه
ول لَه ك أن فَدَكون) .وكل صدف تعلقد مبشد اته تعداىل فإهندا تابعد حلكمتده .وقدد تكدون احلكمد معلومد لندا،
إِ َذا أ ََر َاد َشأاا أَ أن يَدق َ
وقد نعجزعن إدراكها لكننا نعلد علد ال قدن أنده  -سبحاندده  -ال يشداء شد اا إال وهدو موافد للحكمد  ،كمدا يشدر إل ده قولده
تعاىل َ ( :وَما تَ َشاءو َن إَِّال أَ أن يَشدَاءَ اللَّه إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلِ ما َ ِك ما)(.)85
القاعدة السادس  :يلزم يف إثبات الصفات التخلي عن حم ورين عظ من :أ دمها :التمث ل .والثاي :التك .
فأما التمث ل :فهو اعتقاد املثب أن ما أثبته من صفات اهلل تعاىل مماثل لصفات املخلوقن ،وه ا اعتقاد باطل بددل ل
السم والعقل.
س َك ِمثألِ ِه َش أيء) .وقوله( :أَفَ َم أن َخيأل َك َم أن ال َخيأل أَفَال تَ َ َّكهو َن) .وقولهَ ( :ه أل تَد أعلَ
أما السم  :فمنه قوله تعاىل( :لَأ َ
لَه َِمس ا) .وقولهَ ( :وَملأ يَك أن لَه كفوا أَ َ د).
وأما العقل فمن وجوه:
األول :أن دده ق ددد عل د بالض ددهورة أن ب ددن اخل ددال واملخل ددوق تب ان ددا يف ال د ات ،وه د ا يس ددتلزم أن يك ددون ب نهم ددا تب دداين يف
الصفات ألن صف كل موصو تل به ،كما هو ظاهه يف صفات املخلوقات املتباين يف ال وات ،فقوة البعر مثال غر قوة
ال رة ،فإذا ظهه التباين بن املخلوقات م اشرتاكها يف اإلمكان واحلدوث ،فظهور التباين ب نها وبن اخلال أجلى وأقوى.
الثدداي :أن يقددال :ك د يكددون الدده اخلددال الكامددل مددن مج د الوجددوه مشدداهبا يف صددفاته للمخلددوق املهبددو الندداقه
املفتقه إىل من يكمله ،وهل اعتقاد ذل إال تنقه حل اخلال ؟! فإن تشب ه الكامل بالناقه جيعله ناقصا.
الثالث :أننا نشاهد يف املخلوقات ما يتف يف األمساء وخيتل يف احلق قد والك ف د  ،فنشداهد أن لانسدان يددا ل سد
ك د الف ل ،وله قوة ل س كقوة اجلمدل ،مد االتفداق يف االسد  ،فهد ه يدد وهد ه يدد ،وهد ه قدوة وهد ه قدوة ،وب نهمدا تبداين يف
الك ف والوص  ،فعل ب ل أن االتفاق يف االس ال يلزم منه االتفاق يف احلق ق .
والتشب ه كالتمث ل ،وقد يفهق ب نهما بدأن التمث دل التسدوي يف كدل الصدفات ،والتشدب ه التسدوي يف أكثده الصدفات،لكن
س َك ِمثألِ ِه َش أيء).
التعبر بنفي التمث ل أوىل ملوافق القهآن(:لَأ َ

وأمددا التك د  :فهددو أن يعتقددد املثبد أن ك ف د صددفات اهلل تعدداىل كد ا وكد ا ،مددن غددر أن يق دددها مبماثددل .وهد ا اعتقدداد
باطل بدل ل السم والعقل.
ِِ ِ
ِ
صد َده
س لَد َ بِد ِده ِع أل د إِ َّن َّ
السد أدم َ َوالأبَ َ
أمددا السددم  :فمندده قولدده تعدداىلَ ( :وال حي طددو َن بدده ع ألمددا) .وقولددهَ ( :وال تَد أق د َمددا لَدأ َ
َوالأف َؤ َاد ك َل أولَاِ َ َكدا َن َعأنده َم أسدؤوال) .ومدن املعلدوم أنده ال علد لندا بك ف د صدفات ربندا ألنده تعداىل أخرندا عنهدا ومل خيرندا عدن
ك ف تها ،ف كون تك فنا قفوا ملا ل س لنا به عل  ،وقوال مبا ال ميكننا اإل اط به.
وأمددا العقددل :فددان الشدديء ال تعدده ك ف د صددفاته إال بعددد العلد بك ف د ذاتدده أو العل د بنظددره املسدداو لدده،أو بدداخلر
الصادق عنه،وكل ه ه الطهق منتف يف ك ف صفات اهلل  -عز وجل  -فوج بطالن تك فها.
وأيضا فإننا نقول :أ ك ف تقدرها لصفات اهلل تعاىل؟
إن أ ك ف تقدرها يف ذهن  ،فاهلل أعظ وأجل من ذل .
وأ ك ف تقدرها لصفات اهلل تعاىل فإن ستكون كاذبا ف ها ألنه ال عل ل ب ل .
و نا جي الك عن التك

تقديها باجلنان ،أو تقديها باللسان ،أو حتهيها بالبنان.

استَد َوى) ك استوى؟ أطدهق رمحده اهلل
و ا ملا سال مال  -رمحه اهلل تعاىل  -عن قوله تعاىلَّ ( :
اله أمحَن َعلَى الأ َع أه ِع أ
بهأسدده ددىت عدداله اله ضدداء (العددهق) ي قددال" :االسددتواء غددر جمهددول ،والك د غددر معقددول ،واإلميددان بدده واجد  ،والسدؤال عندده
بدعد " وروى عددن شد خه رب عد أيضددا" :االسددتواء غددر جمهددول والك د غددر معقددول" .وقددد مشددى أهددل العلد بعدددمها علددى هد ا
امل زان .وإذا كان الك غر معقول ومل يهد به الشهع فقد انتفى عنه الدل الن العقلي والشهعي فوج الك عنه.
فاحل ر احل ر من التك أو حماولته ،فإند إن فعلد وقعد يف مفداوز ال تسدتط اخلدال منهدا ،وإن ألقداه الشد طان
يف قلب فاعل أنه من نزغاته ،فاجلأ إىل رب فإنه معاذ  ،وافعل ما أمه به فإنه طب بد  ،قدال اهلل تعداىلَ ( :وإِ َّمدا يَدأندَز َغنَّد َ ِم َدن
َّ ِ
الس ِم الأ َعلِ ).
استَعِ أ بِاللَّ ِه إِنَّه ه َو َّ
الشأطَان نَد أزغ فَ أ
القاعدة السابع  :صفات اهلل تعاىل توق ف ال جمال للعقل ف ها.

فال نثب هلل تعاىل من الصفات إال ما دل الكتا والسن على ثبوته ،قال اإلمام أمحدد رمحده اهلل تعداىل" :ال يوصد اهلل
إال مبا وص به نفسه ،أو وصفه به رسوله ،ال يتجاوز القهآن واحلديث" "انظه القاعدة اخلامس يف األمساء).
ولدالل الكتا والسن على ثبوت الصف ثالث أوجه:
األول:التصهيح بالصف كالعزة ،والقوة ،والهمح  ،والبط  ،والوجه ،وال دين وحنوها.
الثاي :تضمن االس ا مثل :الغفور متضمن للمغفهة ،والسدم متضدمن للسدم  ،وحندو ذلد (انظده القاعددة الثالثد يف
األمساء).
الثالددث :التص دهيح بفعددل أو وصد دال عل هددا كاالسددتواء علددى العددهع ،والنددزول إىل السددماء الدددن ا ،واجملدديء للفصددل بددن
استَد َوى) وقول النديب
العباد يوم الق ام  ،واالنتقام من اجملهمن ،الدال عل ها  -على الرتت  -قوله تعاىلَّ ( :
اله أمحَن َعلَى الأ َع أه ِع أ
29
صفا) .وقوله:
صفا َ
صلى اهلل عل ه وسل " :ينزل ربنا إىل السماء الدن ا" .احلديث( ) .وقول اهلل تعاىلَ ( :و َجاءَ َربَ َ َوالأ َملَ َ
ِ
ِ
ن مأنتَ ِقمو َن).
(إِنَّا م َن الأم أج ِهم َ
قواعد في أدلة األسماء والصفات
القاعدددة األوىل :األدلد الدديت تثبد هبددا أمسدداء اهلل تعدداىل وصددفاته ،هددي :كتددا اهلل تعدداىل ،وسددن رسدوله صددلى اهلل عل دده
وسل  ،فال تثب أمساء اهلل وصفاته بغرمها.
وعلى ه ا فما ورد إثباته هلل تعاىل من ذل يف الكتدا أو السدن وجد إثباتده ،ومدا ورد نف ده ف همدا وجد نف ده ،مد
إثبدات كمدال ضدده ،ومدا مل يددهد إثباتده وال نف ده ف همدا وجد التوقد يف لفظده فدال يثبد وال ينفدى لعددم ورود اإلثبدات والنفددي
ف ه.
رده.

وأما معناه ف فصل ف ه ،فإن أريد به

يل باهلل تعاىل فهو مقبول .وإن أريد به معىن ال يل د بداهلل عدز وجدل وجد

فمما ورد إثباته هلل تعاىل :كل صف دل عل ها اس من أمساء اهلل تعاىل دالل مطابق  ،أو تضمن ،أو التزام.
 45سب ختهجيه.

ومنه كل صف دل عل ها فعل من أفعاله كاالستواء على العهع ،والنزول إىل السماء الدن ا ،واجمليء للفصل بن عباده
يوم الق ام  ،وحنو ذل من أفعاله اليت ال حتصى أنواعها فضال عن أفهادها ( َويَد أف َعل اللَّه َما يَ َشاء).
ومنه :الوجه ،والع نان ،وال دان وحنوها.
ومنه الكالم ،واملش ا  ،واإلرادة بقسم ها :الكوي ،والشهعي .فالكون مبعىن املش ا  ،والشهع مبعىن ابب .
ومنه الهضا ،وابب  ،والغض  ،والكهاه وحنوها(.)31
وممددا ورد نف دده عددن اهلل سددبحانه النتفائدده وثبددوت كمددال ضددده :املددوت ،والنددوم ،والسددن  ،والعجددز ،واإلع دداء ،والظل د ،
والغفل عن أعمال العباد ،وأن يكون له مث ل أو كفؤ وحنو ذل (.)4
ومما مل يهد إثباته وال نف ه لفظ (اجله ) فلو سأل سائل هل نثب هلل تعاىل جه ؟
قلنا له :لفظ اجله مل يهد يف الكتا والسن إثباتا وال نف ا ،ويغين عنه ما ثب ف هما مدن أن اهلل تعداىل يف السدماء .وأمدا
معناه فإما أن يهاد به جه سفل أو جه علو حت ش باهلل أو جه علو ال حت ش به.
فاألول باطل ملنافاته لعلو اهلل تعاىل الثاب بالكتا والسن  ،والعقل والفطهة ،واإلمجاع.
والثاي باطل أيضا ألن اهلل تعاىل أعظ من أن حي ش به شيء من خملوقاته.
ألن اهلل تعاىل العلي فوق خلقه وال حي ش به شيء من خملوقاته.
والثالث
ودل ل ه ه القاعدة السم والعقل.
فأما السم فمنه قوله تعاىل(:وه َ ا كِتَا أَنأدزلأنَاه مبار فَاتَّبِعوه واتدَّقوا لَعلَّك تده َمحدو َن) ،وقولده( :فَ ِ
دامنوا بِاللَّ ِده َوَرسدولِِه النَِّديب
ََ
َ أ أ
َ
َ ََ
الهسول فَخ وه َوَما نَد َهاك أ َعأنده فَدانأدتَدهوا) ،وقولده:
أاألمي الَّ ِ يد أؤِمن بِاللَّ ِه َوَكلِ َماتِِه َواتَّبِعوه لَ َعلَّك أ تَد أهتَدو َن) ،وقولهَ ( :وَما آتَاك َّ
داع اللَّددهَ َوَمد أدن تَد َدوَّىل فَ َمددا أ أَر َس د ألنَا َ َعلَ دأ ِه أ َ ِف ظددا) ،وقولدده( :فَدِإ أن تَدنَد َداز أعت أ ِيف َشد أدي ضء فَددهَدوه إِ َىل اللَّد ِده
الهسد َ
( َمد أدن ي ِط د ِ َّ
دول فَد َق د أد أَطَد َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
و َّ ِ
الهسددول إِ أن كأنددت أ تد أؤمنددو َن بِاللَّدده َوالأَ د أدوم أاآلخد ِه ذَل د َ َخأ دده َوأَ أ َسددن تَد أ ِويال) ،وقولددهَ ( :وأَن ا أ كد أ بَدأ دنَده أ مبدَدا أَنأد َدزَل اللَّدده َوال تَدتَّبِد أ
َ
أ أَه َواءَه أ ).
إىل غر ذل من النصو الدال على وجو اإلميان مبا جاء يف القهآن والسن .
وكل نه يدل على وجو اإلميان مبا جاء يف القهآن فهدو دال علدى وجدو اإلميدان مبدا جداء يف السدن ألن ممدا جداء
يف القهآن األمه باتباع النيب صلى اهلل عل ده وسدل والدهد إل ده عندد التندازع .والدهد إل ده يكدون إل ده نفسده يف اتده وإىل سدنته بعدد
وفاته.
فأين اإلميان بالقهآن ملن استكر عن اتباع الهسول صلى اهلل عل ه وسل املأمور به يف القهآن؟
 31عل فض ل الش املؤل هنا بقوله :أدل ه ه م كورة يف مواضعها من كت العقائد.

وأين اإلميان بالقهآن ملن مل يهد النزاع إىل النيب صلى اهلل عل ه وسل وقد أمه اهلل به يف القهآن؟
وأين اإلميان بالهسول ال أمه به القهآن ملن مل يقبل ما جاء يف سنته؟
ولقد قال اهلل تعاىلَ ( :ونَدَّزلأنَا َعلَأ َ الأ ِكتَا َ تِأبدَانا لِكل َش أي ضء) .ومن املعلوم أن كثرا من أمور الشهيع العلم والعمل
جاء ب اهنا بالسن  ،ف كون ب اهنا بالسن من تب ان القهآن.
وأمددا العقددل فنقددول :إن تفص د ل القددول ف مددا جي د أو ميتن د أو جيددوز يف د اهلل تعدداىل مددن أمددور الغ د الدديت ال ميكددن
إدراكها بالعقل ،فوج الهجوع ف ه إىل ما جاء يف الكتا والسن .
القاعدة الثان  :الواج يف نصو القهآن والسن إجهاؤها على ظاههها دون حتهي الس ما نصو الصفات ث
ال جمال للهأ ف ها.
ودل ل ذل  :السم  ،والعقل.
أما السم  :فقوله تعاىل( :نَددزَل بِ ِده الدَهو أاألَِمدن* علَدى قَد ألبِد َ لِتَكدو َن ِمدن الأمأند ِ ِرين* بِلِس ض
ي مبِد ض
ن) .وقولده( :إِنَّدا
دان َع َدهِ ٍّ
َ
َ
َ
َ َ
أَنأدَزلأنَدداه قد أهآنددا َعَهبِ ددا لَ َعلَّكد أ تَد أع ِقلددو َن) .وقولدده( :إِندَّدا َج َع ألنَدداه قد أهآنددا َعَهبِ ددا لَ َعلَّكد أ تَد أع ِقلددو َن) .وهد ا يدددل علددى وجددو فهمدده علددى مددا
يقتض ه ظاههه باللسان العهي إال أن مين منه دل ل شهعي.
وقد ذم اهلل تعاىل ال هود على حتهيفه  ،وبن أهن بتحهيفه من أبعد النا عن اإلميان .فقال( :أَفَدتَطأ َمعو َن أَ أن يد أؤِمنوا
ِ َّ ِ
ِ
ِ
لَكد وقَد أد َكددا َن فَ ِهيد ِمدأنده يسددمعو َن َكد َّ ِ
ين َهددادوا
َ
أ َأَ
أَ
دالم اللدده يَّ حيَهفونَدده مد أدن بَد أعددد َمددا َع َقلددوه َوهد أ يَد أعلَمددو َن) .وقددال تعدداىل (:مد َدن الد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صأدنَا) .اآلي .
حيَهفو َن الأ َكل َ َع أن َم َواضعه َويَدقولو َن َمس أعنَا َو َع َ
وأما العقل :فان املتكل هب ه النصو أعلد مبدهاده مدن غدره ،وقدد خاطبندا باللسدان العدهي املبدن فوجد قبولده علدى
ظاههه وإال الختلف اآلراء وتفهق األم .30

 - 30مضمون القاعدة:
 ته التعهض للتحهي يف األمساء والصفات ،ومحلها على ظاههها. أن التحهي نزعو يهودي . ذم السل للتحهي لفظا ومعىن. توار أهل التحهي حت لبا التأويل. عودة أهل التأويدل مدن أهدل الكدالم عدن كالمهد إىل مد ه السدل وذلد بعدد معدهفته مبد هبه اخلداط ومدا هد عل ده مدن الباطدلكاجلويين والهاز وغره .

الصددفات معلومد لنددا باعتبددار وجمهولد لنددا باعتبددار آخدده ،فباعتبددار املعددىن هددي معلومد ،

القاعدددة الثالثد  :ظدواهه نصددو
وباعتبار الك ف اليت هي عل ها جمهول .
وقد دل على ذل  :السم والعقل.
أمددا السددم  :فمندده قولدده تعدداىل( :كِتَددا أَنأدَزلأنَدداه إِلَأ د َ مبَد َدار لَِد َّددبدَّهوا آيَاتدِ ِده َولَِتَد َ َّكَه أولددو أاألَلأبَددا ِ ) .وقولدده تعدداىل( :إِندَّدا
ِ
ِ
ن لِلنَّا ِ َما ندزَل إِلَأ ِه أ َولَ َعلَّه أ يَدتَد َف َّكهو َن).
َج َع ألنَاه قد أهآنا َعَهبِ ا لَ َعلَّكد أ تَد أعقلو َن).وقدوله -جدل ذكههَ ( -وأَنأدَزلأنَا إِلَأ َ ال أكَه لتبَد َ
والتدبه ال يكون إال ف ما ميكن الوصول إىل فهمه ،ل ت كه اإلنسان مبا فهمه منه.
وكون القهآن عهب ا ل عقله من يفه العهب يدل على أن معناه معلوم وإال ملا كان فدهق بدن أن يكدون باللغد العهب د أو
غرها.
وب ان النيب صلى اهلل عل ه وسل القهآن للنا شامل لب ان لفظه وب ان معناه.
وأما العقل :فان من ابال أن ينزل اهلل تعاىل كتابا أو يتكل رسوله صلى اهلل عل ه وسل بكالم يقصد هبد ا الكتدا
وهد ا الكددالم أن يكددون هدايد للخلد  ،ويبقددى يف أعظد األمددور وأشدددها ضددهورة جمهددول املعددىن ،مبنزلد احلددهو ا جائ د الدديت ال
يفه منها شيء ألن ذل من السفه ال تأباه كم اهلل تعاىل ،وقد قال اهلل تعاىل عن كتابه( :كِتَا أ أ ِك َمد أ آيَاتده يَّ
فصلَ أ ِم أن لَد أن َ ِك ض َخبِ ضر).
ه ه دالل السم والعقل على علمنا مبعاي نصو الصفات.
وأما داللتهما على جهلنا ا باعتبار الك ف ،فقد سبق يف القاعدة السادس من قواعد الصفات.
وهب ا عل بطالن م ه املفوضد الد ين يفوضدون علد معداي نصدو الصدفات ،ويددعون أن هد ا مد ه السدل .
والسددل بهياددون مددن هد ا املد ه  ،وقددد تدواتهت األقدوال عددنه بإثبددات املعدداي د ه النصددو إمجدداال أ انددا وتفصد ال أ انددا،
وتفويضه الك ف إىل عل اهلل  -عز وجل.
قال ش اإلسالم ابن ت م ه يف كتابه املعهو بد "العقل والنقل"  004جد 0املطبوع على هدام (منهداج السدن ):
"وأما التفويش فمن املعلوم أن اهلل أمهنا بتدبه القهآن و ضنا علدى عقلده وفهمده ،فك د جيدوز مد ذلد أن يدهاد مندا اإلعدهاض
عن فهمه ومعهفته وعقله  -إىل أن قال  :- 008و نا ض ف كون ما وص اهلل بده نفسده يف القدهآن أو كثدر ممدا وصد اهلل
به نفسه ال يعل األنب اء معناه .بل يقولون كالما ال يعقلون معناه ،قدال :ومعلدوم أن هد ا قدد يف القدهآن واألنب داء إذ كدان اهلل
أنزل القهآن وأخر أنه جعله هدى وب انا للنا  ،وأمه الهسول أن يبلغ البالغ املبن ،وأن يبن للندا مدا ندزل إلد ه وأمده بتددبه
القهآن وعقله وم ه ا فأشه ما ف ه وهو ما أخر به اله عن صفاته ...ال يعل أ د معناه فال يعقل وال يتدبه ،وال يكون
الهسول بن للنا ما نزل إل ه  ،وال بلغ الدبالغ املبدن ،وعلدى هد ا التقدديه ف قدول كدل ملحدد ومبتددع احلد يف نفدس األمده مدا

علمته بهأيي وعقلي ،ول س يف النصو ما يناقش ذل ألن تل النصو مشكل متشاهب  ،وال يعل أ د معناها ،وما ال
يعلد أ ددد معندداه ال جيددوز أن يسددتدل بدده ،ف بقددى ه د ا الكددالم سدددا لبددا ا دددى والب ددان مددن جه د األنب دداء ،وفتحددا لبددا مددن
يعارضه ويقول :إن ا دى والب ان يف طهيقنا ال يف طهي األنب اء ألننا حنن نعل مدا نقدول ونب نده باألدلد العقل د  ،واألنب داء مل
يعلموا ما يقولون فضال عن أن يب نوا مهاده  ،فتبن أن قول أهل التفويش ال ين يزعمون أهن متبعون للسن والسل من شه
أق دوال أهددل البدددع واإلحلدداد .أه دد .كددالم الش د وهددو كددالم سددديد مددن ذ رأ رش د د ،ومددا عل دده مزيددد  -رمحدده اهلل تعدداىل رمح د
واسع  ،ومجعنا به يف جنات النع .
القاعدة الهابع  :ظاهه النصو ما يتبادر منهدا إىل الد هن مدن املعداي ،وهدو خيتلد سد السد اق ومدا يضدا إل ده
الكالم ،فالكلم الوا دة يكون ا معىن يف س اق ،ومعىن آخه يف سد اق .وتهك د الكدالم يف دد معدىن علدى وجده ومعدىن آخده
على وجه.
فلفظ (القهي ) ،مثال يهاد به القوم تارة ،ومساكن القوم تارة أخهى.
ِ
ِ ِ ِ
ِ ض
وها َع َ ابا َش ِديدا ).
وها قَدأب َل يَد أوم الأقَ َام أ أَو م َع ب َ
فمن األول قوله تعاىلَ ( :وإِ أن م أن قَد أهيَ إَِّال َأحنن م أهلك َ
ومن الثاي قوله تعاىل عن املالئك ض إبهاه ( :إِنَّا م أهلِكو أ أَه ِل َه ِ هِ الأ َق أهيَ ).
وتقول :صنع ه ا ب د  ،فال تكون ال د كال د يف قوله تعاىل( :لِ َما َخلَ أق بَِ َد ) ألن ال د يف املثال أضد ف إىل
املخلوق فتكون مناسب له ،ويف اآلي أض ف إىل اخلدال فتكدون الئقد بده ،فدال أ دد سدل الفطدهة صدهيح العقدل يعتقدد أن يدد
اخلال ك د املخلوق أو بالعكس.
ونقددول :مددا عنددد إال زيددد ،ومددا زيددد إال عنددد  ،فتف ددد اجلملد الثان د معددىن غددر مددا تف ددده األوىل مد احتدداد الكلمددات،
لكن اختل الرتك فغر املعىن به.
إذا تقهر ه ا فظاهه نصو الصفات ما يتبادر منها إىل ال هن من املعاي.
وقد انقس النا ف ه إىل ثالث أقسام:
القس األول :من جعلوا الظاهه املتبادر منها معىن قدا يل د بداهلل  -عدز وجدل  -وأبقدوا داللتهدا علدى ذلد  ،وهدؤالء
ه د السددل ال د ين اجتمع دوا علددى مددا كددان عل دده الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل وأصددحابه ،وال د ين ال يصدددق لق د أهددل السددن
واجلماع إال عل ه .
وقد أمجعوا على ذل كما نقله ابن عبد الر فقال" :أهل السن جممعون على اإلقهار بالصفات الواردة كلها يف القهآن
الكددهو والسددن  ،واإلميددان هبددا ،ومحلهددا علددى احلق ق د ال علددى اجملدداز ،إال أهن د ال يك فددون ش د اا مددن ذل د  ،وال حيدددون ف دده صددف
حمصورة" أهد.

وقال القاضي أبو يعلى يف كتا "إبطال التأويل"" :ال جيوز رد ه ه األخبار ،وال التشاغل بتأويلها ،والواجد محلهدا
على ظاههها ،وأهنا صفات اهلل ،ال تشبه صدفات سدائه املوصدوفن هبدا مدن اخللد  ،وال يعتقدد التشدب ه ف هدا ،لكدن علدى مدا رو
عن اإلمام أمحد وسائه األئم " أهد .نقل ذل عن ابن عبد الر والقاضي ش اإلسالم ابن ت م ه يف الفتوى احلموي -85
 85جد 9من جمموع الفتاوى البن القاس .
وه ا هو امل ه الصح ح ،والطهي القوو احلك  ،وذل لوجهن:
األول :أنه تطب تام ملا دل عل ه الكتا والسن من وجدو األخد مبدا جداء ف همدا مدن أمسداء اهلل وصدفاته كمدا يعلد
ذل من تتبعه بعل وإنصا .
الثاي :أن يقال :إن احل إما أن يكدون ف مدا قالده السدل أو ف مدا قالده غدره  ،والثداي باطدل ألنده يلدزم منده أن يكدون
السدل مددن الصدحاب والتددابعن د بإ سدان تكلمدوا بالباطدل تصددهحيا أو ظدداهها ،ومل يتكلمدوا مددهة وا ددة ال تصددهحيا وال ظدداهها
بدداحل الد جيد اعتقدداده .وهد ا يسددتلزم أن يكوندوا إمددا جدداهلن بدداحل وإمددا عدداملن بدده لكددن كتمددوه ،وكالمهددا باطددل ،وبطددالن
الالزم يدل على بطالن امللزوم ،فتعن أن يكون احل ف ما قاله السل دون غره .
القس الثاي :من جعلوا الظاهه املتبادر من نصو الصفات معىن بداطال ال يل د بداهلل وهدو :التشدب ه ،وأبقدوا داللتهدا
على ذل  .وهؤالء ه املشبه وم هبه باطل حمهم من عدة أوجه:
س
األول :أنه جناي على النصو وتعط ل ا عن املهاد هبا ،فك د يكدون املدهاد هبدا التشدب ه وقدد قدال اهلل تعداىل( :لَدأ َ
َك ِمثألِ ِه َش أيء)
الثاي :أن العقل دل على مباين اخلال للمخلوق يف ال ات والصدفات ،فك د حيكد بداللد النصدو علدى التشدابه
ب نهما؟
الثالث :أن ه ا املفهوم ال فهمه املشبه من النصو خمال ملا فهمه السل منها ف كون باطال.
فإن قدال املشدبه :أندا ال أعقدل مدن ندزول اهلل ويدده إال مثدل مدا للمخلدوق مدن ذلد  ،واهلل تعداىل مل خياطبندا إال مبدا نعهفده
ونعقله فجوابه من ثالث أوجه:
س َك ِمثألِ ِده َش أديء) .وهندى عبداده أن يضدهبوا لده األمثدال،
أ دها :أن ال خاطبنا ب ل هو ال قدال عدن نفسده( :لَدأ َ
ال إِ َّن اللَّهَ يَد أعلَ َوأَنأدت أ ال تَد أعلَمو َن) وقال( :فَال َأَت َعلوا لِلَّ ِه أَنأ َدادا َوأَنأدت أ تَد أعلَمو َن).
ض ِهبوا لِلَّ ِه أاأل أَمثَ َ
أو جيعلوا له أندادا فقال( :فَال تَ أ
وكالمه  -تعاىل  -كله يصدق بعضه بعضا ،وال يتناقش.
ثان ها :أن يقال له :ألس تعقل هلل ذاتا ال تشبه ال وات؟

فس قول :بلى! ف قال له :فلتعقل له صفات ال تشبه الصفات ،فإن القول يف الصفات كدالقول يف الد ات ،ومدن فدهق
ب نهما فقد تناقش!.
ثالثهددا :أن يقددال :ألس د تشدداهد يف املخلوقددات مددا يتف د يف األمسدداء وخيتل د يف احلق ق د والك ف د ؟ فس د قول :بلددى!
ف قال له :إذا عقل التباين بن املخلوقات يف ه ا ،فلماذا ال تعقله بن اخلال واملخلوق ،م أن التباين بن اخلال واملخلوق
أظهه وأعظ  ،بل التماثل مستح ل بن اخلال واملخلوق كما سب يف القاعدة السادس من قواعد الصفات.
القسد الثالددث :مددن جعلدوا املعددىن املتبددادر مددن نصددو الصددفات معددىن بدداطال ،ال يل د بدداهلل وهددو التشددب ه ،ي إهند مددن
أجل ذل أنكهوا ما دل عل ه من املعىن الالئ باهلل ،وهد أهدل التعط دل سدواء كدان تعطد له عامدا يف األمسداء والصدفات ،أم
خاصددا ف همددا ،أو يف أ دددمها ،فهددؤالء صددهفوا النصددو عددن ظاهههددا إىل معدداي ع نوهددا بعقددو  ،واضددطهبوا يف تع نهددا اضددطهابا
كثرا ،ومسوا ذل تأويال ،وهو يف احلق ق حتهي .
وم هبه باطل من وجوه:
ث جعلوها دال على معىن باطل غر الئ باهلل وال مهاد له.
أ دها :أنه جناي على النصو
الثدداي :أندده صدده لكددالم اهلل تعدداىل وكددالم رسدوله صددلى اهلل عل دده وسددل عددن ظدداههه ،واهلل  -تعدداىل  -خاطد النددا
بلسان عهي مبن ،ل عقلوا الكالم ويفهموه على ما يقتض ه ه ا اللسان العهي ،والنديب صدلى اهلل عل ده وسدل خداطبه بأفصدح
لسان البشه فوج محل كالم اهلل ورسدوله علدى ظداههه املفهدوم بد ل اللسدان العدهي غدر أنده جيد أن يصدان عدن التك د
والتمث ل يف اهلل  -عز وجل.
الثالث :أن صه كالم اهلل ورسوله عن ظاههه إىل معىن خيالفه ،قول على اهلل بال علد وهدو حمدهم لقولده  -تعداىل -
( :قددل إَِّمندَدا د َّدهم ري الأ َفددوا ِ مددا ظَهدده ِمأندهددا ومددا بطَددن و أِ
األ أيَ َوالأبَد أغد َدي بِغَد أِدر ا أحلَد َوأَ أن ت أشد ِهكوا بِاللَّد ِده َمددا َملأ يدنَ دزأل بِد ِده سد ألطَانا َوأَ أن
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ
أ
َّ ِ
س لَد َ بِ ِده ِع ألد إِ َّن َّ
ص َده َوالأف َدؤ َاد ك َدل أولَاِد َ
الس أدم َ َوالأبَ َ
تَدقولوا َعلَى الله َما ال تَد أعلَمو َن) .ولقوله  -سبحانه َ ( :-وال تَد أق َمدا لَدأ َ
َكا َن َعأنه َم أسؤوال).
فالصار لكالم اهلل  -تعاىل  -ورسوله عن ظاههه إىل معىن خيالفه قد قفا ما لد س لده بده علد  .وقدال علدى اهلل مدا ال
يعل من وجهن:
األول :أنه زع أنه ل س املهاد بكالم اهلل  -تعاىل  -ورسوله ك ا ،م أنه ظاهه الكالم.
الثاي :أنه زع أن املهاد به ك ا ملعىن آخه ال يدل عل ه ظاهه الكالم.
وإذا كدان مدن املعلددوم أن تع دن أ ددد املعن دن املتسدداوين يف اال تمدال قدول بددال علد فمددا ظند بتع ددن املعدىن املهجددو
املخال لظاهه الكالم؟!

مثددال ذل د  :قولدده  -تعدداىل  -إلبل د س ( َمددا َمنَد َع د َ أَ أن تَ أسددج َد لِ َمددا َخلَ أق د بَِد َدد ) .فددإذا صدده الكددالم عددن ظدداههه،
وقال :مل يهد بال دين ال دين احلق ق تن وإمنا أراد ك ا وك ا .قلنا لده :مدا دل لد علدى مدا نف د ؟! ومدا دل لد علدى مدا أثبد ؟!
فإن أتى بدل ل  -وأىن له ذل  -وإال كان قائال على اهلل بال عل يف نف ه وإثباته.
الوجدده الهابد  :يف إبطددال مد ه أهددل التعط ددل :أن صدده نصددو الصددفات عددن ظاهههددا خمددال ملددا كددان عل دده الندديب
صلى اهلل عل ه وسل وأصحابه وسل األم وأئمتها ،ف كدون بداطال ،ألن احلد بدال ريد ف مدا كدان عل ده النديب صدلى اهلل عل ده
وسل وأصحابه ،وسل األم وأئمتها.
الوجه اخلامس :أن يقال للمعطل:
هل أن أعل باهلل من نفسه؟ فس قول :ال.
ي يقال له :هل ما أخر اهلل به عن نفسه صدق و ؟ فس قول :نع .
ي يقال له :هل تعل كالما أفصح وأبن من كالم اهلل  -تعاىل؟ فس قول :ال.
ي يقددال لدده :هددل تظددن أن اهلل  -سددبحانه وتعدداىل  -أراد أن يعمددي احل د علددى اخلل د يف ه د ه النصددو ل سددتخهجوه
بعقو ؟ فس قول :ال.
ه ا ما يقال له باعتبار ما جاء يف القهآن.
أما باعتبار ما جاء يف السن ف قال له:
هل أن أعل باهلل من رسوله صلى اهلل عل ه وسل ؟ فس قول :ال.
ي يقال له :هل ما أخر به رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسل عن احل صدق و ؟ فس قول :نع .
ي يقدال لدده :هددل تعلد أن أ دددا مددن الندا أفصددح كالمددا ،وأبدن مددن رسددول اهلل صدلى اهلل عل دده وسددل ؟ فسد قول ال ي
يقال له هل تعل أن أ دا من النا أنصح لعباد اهلل من رسول اهلل ؟ فس قول  :ال
ف قدال لده :إذا كند تقده بد ل فلمداذا ال يكدون عنددد اإلقددام والشددجاع يف إثبدات مدا أثبتدده اهلل  -تعداىل  -لنفسدده،
وأثبتدده لدده رس دوله صددلى اهلل عل دده وسددل علددى ق قتدده وظدداههه الالئ د بدداهلل؟ وك د يكددون عنددد اإلقدددام والشددجاع يف نفددي
ق قته تل  ،وصهفه إىل معىن خيال ظاههه بغر عل ؟
وماذا يضر إذا أثب هلل  -تعاىل  -ما أثبته لنفسده يف كتابده ،أو سدن نب ده علدى الوجده الالئد بده ،فأخد ت مبدا جداء
يف الكتا والسن إثباتا ونف ا؟
ِ
ن).
َجأبت الأم أه َسل َ
أل س ه ا أسل ل وأقوم جلواب إذا سال يوم الق ام َ ( :ماذَا أ َ

ه النصو عن ظاههها ،وتع دن معدىن آخده خمداطهة مند ؟! فلعدل املدهاد يكدون  -علدى تقدديه جدواز
أول س صهف
صهفها  -غر ما صهفتها إل ه.34
الوجه الساد يف إبطال م ه أهل التعط ل :أنه يلزم عل ه لوازم باطل وبطالن الالزم يدل على بطالن امللزوم.
فمن ه ه اللوازم:
أوال :أن أهل التعط ل مل يصهفوا نصو الصفات عن ظاههها إال دث اعتقددوا أنده مسدتلزم أو مدوه لتشدب ه اهلل -
س َك ِمثألِ ِده َشد أديء) .قدال نعد بدن محدداد
تعداىل  -لقده ،وتشددب ه اهلل  -تعداىل  -لقدده كفده ألنده تكد ي لقولده  -تعدداىل( :-لَدأ َ
اخلزاعي أ د مشاي البخار  -رمحهمدا اهلل  :-مدن شدبه اهلل لقده فقدد كفده ومدن جحدد مدا وصد اهلل بده نفسده فقدد كفده،
ول س ما وص اهلل به نفسه وال رسوله تشب ها .أهد.33
ومن املعلوم أن من أبطل الباطل أن جيعدل ظداهه كدالم اهلل تعداىل وكدالم رسدوله صدلى اهلل عل ده وسدل تشدب ها وكفدها أو
مومها ل ل .
ثان ددا :أن كتددا اهلل  -تعدداىل  -ال د أنزلدده تب انددا لك دل شدديء ،وهدددى للنددا  ،وشددفاء ملددا يف الصدددور ،ونددورا مب نددا،
وفهقانا بن احل والباطل مل يبدن اهلل  -تعداىل  -ف ده مدا جيد علدى العبداد اعتقداده يف أمسائده وصدفاته ،وإمندا جعدل ذلد مدوكال
إىل عقو  ،يثبتون هلل ما يشاءون ،وينكهون ما ال يهيدون .وه ا ظاهه البطالن.
ثالثا :أن النيب صلى اهلل عل ه وسل وخلفاءه الهاشدين وأصحابه وسل األم وأئمتها ،كدانوا قاصدهين أو مقصدهين يف
معهف وتب ن ما جي هلل تعاىل من الصفات أو ميتن عل ه أو جيوز إذ مل يهد عنه ه وا د ف ما ذه إل ه أهدل التعط دل
يف صفات اهلل  -تعاىل  -ومسوه تأويال.
و نا د إمددا أن يكددون الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل وخلفدداؤه الهاشدددون وسددل األم د وأئمتهددا قاص دهين جلهله د ب د ل
وعجزه عن معهفته ،أو مقصهين لعدم ب اهن لام  ،وكال األمهين باطل!!
 - 34السل كالمه يف ذم اجلدال واملناظهة معلوم إال للمصلح .
األسس يف إبطال كالم اخلص :
 .0تضع استدالالت اخلص .
 .4معهف مواض الوه عند اخلص .
 .3ضه ججه بعضها ببعش.
 .2أن يلزمه بقوله.
 - 33أخهجه الاللكائي  ،534وذكهه ابن ت م يف فتاويه وال هيب يف العلو ،وصححه األلباي يف خمتصه العلو.

رابعا :أن كالم اهلل ورسوله ل س مهجعا للنا ف ما يعتقدونه يف رهب وإالهه ال معهفته به من أه ما جاءت به
الشدهائ بددل هددو زبدددة الهسدداالت ،وإمنددا املهجد تلد العقددول املضددطهب املتناقضد ومددا خالفهددا ،فسددب له التكد ي إن وجدددوا إىل
ذل سب ال ،أو التحهي ال يسمونه تأويال ،إن مل يتمكنوا من تك يبه.
خامسا :أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته اهلل ورسدوله ،ف قدال يف قولده  -تعداىل َ ( :-و َجداءَ َربدَ َ ).إنده ال جيديء،ويف قولده
صدلى اهلل عل ده وسددل " :يندزل ربنددا إىل السدماء الدددن ا"( )32إنده ال ينددزل ألن إسدناد اجملدديء والندزول إىل اهلل جمدداز عندده  ،وأظهدده
عالمات اجملاز عند القائلن به صدح نف ده ،ونفدي مدا أثبتده اهلل ورسدوله مدن أبطدل الباطدل ،وال ميكدن االنفكدا عنده بتأويلده إىل
أمهه ألنه ل س يف الس اق ما يدل عل ه.
ي إن مددن أهددل التعط ددل مددن طددهد قاعدتدده يف مج د الصددفات ،أو تعدددى إىل األمسدداء  -أيضددا  -ومددنه مددن تندداقش
فأثب بعش الصفات دون بعدش ،كاألشدعهي واملاتهيديد  :أثبتدوا مدا أثبتدوه جد أن العقدل يددل عل ده ،ونفدوا مدا نفدوه جد أن
العقل ينف ه أو ال يدل عل ه.
فنقول  :نف ك ملا نف تموه ج أن العقل ال يدل عل ه ميكن إثباته بالطهي العقلي ال أثبت بده مدا أثبتمدوه كمدا
هو ثاب بالدل ل السمعي.
مثال ذل  :أهن أثبتوا صف اإلرادة ،ونفوا صف الهمح .
أثبتوا صف اإلرادة لدالل السم والعقل عل ها.
أما السم  :فمنه قوله تعاىلَ ( :ولَ ِك َّن اللَّهَ يَد أف َعل َما ي ِهيد).
وأما العقل :فإن اختال املخلوقات وختص ه بعضها مبا خيته به من ذات أو وص دل ل على اإلرادة.
ونفوا الهمح ألهنا تستلزم لن الها ورقته للمه وم ،وه ا حمال يف اهلل تعاىل.
وأولوا األدل السمع املثبت للهمح إىل الفعل أو إرادة الفعل ففسهوا اله باملنع أو مهيد اإلنعام.
فنقول  :الهمح ثابت هلل تعاىل باألدل السمع  ،وأدل ثبو،ا أكثه عددا وتنوعا من أدل اإلرادة .فقد وردت باالس
اله أمحَِ) .والفعل مثلَ ( :ويَد أه َ َم أن يَ َشاء).
الهِ ِ ) .والصف مثلَ ( :وَربَ َ الأغَفور ذو َّ
اله أمحَ ِن َّ
مثلَّ ( :
وميكدن إثبا،دا بالعقدل فددإن الدنع الديت تددرتى علدى العبداد مددن كدل وجده ،والدنق الدديت تددف عدنه يف كددل دن دالد علددى
ثبددوت الهمحد هلل  -عددز وجددل  -وداللتهددا علددى ذلد أبددن وأجلددى مددن داللد التخصد ه علددى اإلرادة ،لظهددور ذلد للخاصد
والعام  ،ال دالل التخص ه على اإلرادة ،فإنه ال يظهه إال ألفهاد من النا .
 32سب ختهجيه .وهو متف عل ه ،وقد تواته عن مج من الصحاب .

وأمددا نف هددا ج د أهنددا تسددتلزم اللددن والهق د فجوابدده :أن ه د ه احلج د لددو كان د مسددتق م ألمكددن نفددي اإلرادة مبثلهددا
ف قال :اإلرادة م ل املهيد إىل ما يهجو به صول منفع أو دف مضهة ،وه ا يستلزم احلاج  ،واهلل تعاىل منزه عن ذل .
فإن أج  :بأن ه ه إرادة املخلوق أمكن اجلوا مبثله يف الهمح بأن الهمح املستلزم للنقه هي رمح املخلوق.
وهب ا تبن بطالن م ه أهل التعط ل سواء كان تعط ال عاما أو خاصا.
وبه عل أن طهي األشاعهة واملاتهيدي يف أمساء وصفاته وما ا تجوا به ل ل ال تندف به شبه املعتزل واجلهم وذل
من وجهن:
أ دمها :أنه طهي مبتدع مل يكن عل ه النيب صلى اهلل عل ه وسل وال سدل األمد وأئمتهدا ،والبدعد ال تددف بالبدعد
وإمنا تدف بالسن .
الثاي :أن املعتزل واجلهم ميكنه أن حيتجوا ملا نفوه على األشداعهة واملاتهيديد مبثدل مدا ا دتج بده األشداعهة واملاتهيديد
ملددا نفددوه علددى أهددل السددن  ،ف قولددون :لقددد أ ددت ألنفسددك نفددي مددا نف ددت مددن الصددفات مبددا زعمتمددوه دلد ال عقل ددا وأولددت دل لدده
السمعي ،فلماذا حتهمون عل نا نفي ما نف ناه مبا نهاه دل ال عقل دا ،وندأول دل لده السدمعي ،فلندا عقدول كمدا أن لكد عقدوال ،فدإن
كاند عقولنددا خاطاد فك د كاند عقدولك صددائب  ،وإن كاند عقدولك صددائب فك د كاند عقولنددا خاطاد  ،ولد س لكد
ج يف اإلنكار عل نا سوى جمهد التحك وإتباع ا وى.
وه د ه جد دامغد  39وإل دزام صددح ح مددن اجلهم د واملعتزلد لاشددعهي واملاتهيديد  ،وال مدددف ل د ل وال حمد ه عندده إال
بالهجوع مل ه السل ال ين يطهدون ه ا البدا  ،ويثبتدون هلل تعداىل مدن األمسداء والصدفات مدا أثبتده لنفسده يف كتابده أو علدى
لسان رسوله صلى اهلل عل ه وسل إثباتا ال ث ل ف ه وال تك  ،وتنزيها ال تعط ل ف ه وال حتهي َ ( ،وَم أن َملأ َأجي َع ِدل اللَّده لَده ندورا
فَ َما لَه ِم أن نوضر).
(تنب ه) عل مما سب أن كل معطل ممثل ،وكل ممثل معطل.
أما تعط ل املعطل فظاهه ،وأما ث له فانه إمنا عطل العتقاده أن إثبدات الصدفات يسدتلزم التشدب ه فمثدل أوال ،وعطدل
ثان ا ،كما أنه بتعط له مثله بالناقه.34
 - 39قال ابن ت م يف رده على الهاز  :فإن ه ا الهجل وأمثاله ال حيتجون ج إال وهي عل ه ال .
 - 34مضمون القاعدة:
 .0األصل عند أهل السن محل الظاهه على ظاههه وال خيهج عنه إال بقهين .
 .4وأقسام النا م النصو ثالث أصنا .
 .3أن هؤالء املعطل ججه عقل ال شهع .

وأما ث ل املمثل فظاهه ،وأما تعط له فمن ثالث أوجه:
األول :أنده عطدل نفددس الدنه الد أثبد بده الصددف  ،دث جعلده داال علددى التمث دل مد أنده ال داللد ف دده عل ده وإمنددا
يدل على صف تل باهلل عز وجل.
الثاي :أنه عطل كل نه يدل على نفي مماثل اهلل خللقه.
ث مثله باملخلوق الناقه.
الثالث :أنه عطل اهلل تعاىل عن كماله الواج

فصـل
شبهات والجواب عنها
اعل أن بعش أهل التأويل أورد على أهل السدن شدبه يف نصدو مدن الكتدا والسدن يف الصدفات ،أدعدى أن أهدل
السن صهفوها عن ظاههها ل لزم أهل السن باملوافق على التأويل أو املداهند ف ده ،وقدال :ك د تنكدهون عل ندا تأويدل مدا أولنداه
م ارتكابك ملثله ف ما أولتموه؟!
وحنن َن  -بعون اهلل  -عن ه ه الشبه جبوابن جممل ،ومفصل.
أما اجململ ف تلخه يف ش ان:
أ دددمها :أن ال نسددل أن تفسددر السددل ددا صدده عددن ظاهههددا ،فددإن ظدداهه الكددالم مددا يتبددادر مندده مددن املعددىن ،وهددو
خيتلد سد السد اق ،ومددا يضددا إل ده الكددالم ،فددإن الكلمددات خيتلد معناهددا سد تهك د الكددالم ،والكددالم مهكد مددن
كلمات ومجل ،يظهه معناها ويتعن بض بعضها إىل بعش.
ثان هما :أننا لو سلمنا أن تفسره صه ا عدن ظاهههدا ،فدإن د يف ذلد دلد ال مدن الكتدا والسدن  ،إمدا متصدال
وإما منفصال ،ول س جملهد شبهات يزعمها الصار بهاهن وقطع ات يتوصل هبا إىل نفي ما أثبته اهلل لنفسده يف كتابده أو علدى
لسان رسوله صلى اهلل عل ه وسل .
وأما املفصل فعلى كل نه أدعى أن السل صهفوه عن ظاههه.
ولنمثدل باألمثلد التال د فنبدددأ مبدا كداه أبددو امدد الغدزايل عدن بعددش احلنبل د أنده قددال :إن أمحدد مل يتدأول إال يف ثالثد
أشد اء" :احلجدده األسددود ميددن اهلل يف األرض"( .)35و "قلددو العبدداد بددن إصددبعن مددن أصدداب الددهمحن"( .)38و "إي أجددد نفددس
 .2ال يعطل املعطل ىت يوه نفسه التمث ل ،وال ميثل املمثل إال وقد عطل.
 35أخهجه ابن خزمي يف صح حه ،وضعفه األلباي يف الضع ف ( .) 443

الهمحن من قبل ال من"( .)35نقله عنه ش اإلسالم ابن ت م ه
على أمحد.
املثال األول" :احلجه األسود مين اهلل يف األرض".
واجلوا عنه :أنده دديث باطدل ،ال يثبد عدن النديب صدلى اهلل عل ده وسدل  ،قدال ابدن اجلدوز يف العلدل املتناه د  :هد ا
ديث ال يصح .وقال ابن العدهي :دديث باطدل فدال يلتفد إل ده ،وقدال شد اإلسدالم ابدن ت م ده :رو عدن النديب صدلى اهلل
عل ه وسل بإسناد ال يثب أهد .وعلى ه ا فال اج للخوض يف معناه.
لكن قدال شد اإلسدالم ابدن ت م ده :واملشدهور  -يعدين يف هد ا األثده  -إمندا هدو عدن ابدن عبدا قدال" :احلجده األسدود
مين اهلل يف األرض ،فمن صافحه وقبله ،فكأمنا صدافح اهلل وقبدل مي نده" .ومدن تددبه اللفدظ املنقدول تبدن لده أنده ال إشدكال ف ده،
فإنه قال" :مين اهلل يف األرض" ومل يطل ف قول :مين اهلل .و ك اللفظ املق دد خيدال كد املطلد  ،ي قدال" :فمدن صدافحه
وقبله فكأمنا صافح اهلل وقبل مي نده" وهد ا صدهيح يف أن املصدافح مل يصدافح ميدن اهلل أصدال ،ولكدن شدبه مبدن يصدافح اهلل ،فدأول
احلديث وآخهه يبن أن احلجه ل س من صفات اهلل تعاىل كما هو معلوم لكل عاقل .أهد358 .جد 4جمموع الفتاوى.
املثال الثاي" :قلو العباد بن إصبعن( )21من أصاب الهمحن".
واجلوا  :أن ه ا احلديث صح ح رواه مسل يف البا الثاي من كتا القدر عن عبد اهلل بن عمدهو بدن العدا أنده
مسد الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل يقددول" :إن قلددو بددين آدم كلهددا بددن إصددبعن مددن أصدداب الددهمحن كقلد وا ددد يصددهفه ددث
يشاء" ي قال رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسل " :الله مصه القلو صه قلوبنا على طاعت "(.)20
وقد أخ السل أهل السن بظاهه احلدديث وقدالوا :إن هلل تعداىل أصداب ق قد نثبتهدا لده كمدا أثبتهدا لده رسدوله صدلى
اهلل عل ه وسل  ،وال يلزم من كون قلو بين آدم بن إصبعن منها أن تكون مماس ا دىت يقدال :إن احلدديث مدوه للحلدول
ف ج صهفه عن ظاههه .فه ا السحا مسخه بن السماء واألرض وهو ال ميس السماء وال األرض .ويقال :بدر بن مك
 358جد 9من جمموع الفتداوى .وقدال :هد ه احلكايد كد

 38رواه مسل .
 35رواه أمحد .920/4
 21عل فض ل الش املؤل هنا بقوله :إصب مثلث ا مزة والباء فف ه تس لغات والعاشهة أصبوع كما ق ل:
التس يف إصب وأخت بأصبوع
ومهز أمنل ثلث وثالثه
أصبوع بض ا مزة.
20

واملدين م تباعد ما ب نها وب نهما ،فقلو بين آدم كلها بدن إصدبعن مدن أصداب الدهمحن ق قد وال يلدزم مدن ذلد مماسد وال
لول.
املثال الثالث" :إي أجد نفس الهمحن من قبل ال من".
واجلوا  :أن ه ا احلديث رواه اإلمام أمحد يف املسند( )24من دديث أي ههيدهة  -رضدي اهلل عنده  -قدال :قدال النديب
صلى اهلل عل ه وسل " :أال إن اإلميان ميان ،واحلكم ميان د  ،وأجدد نفدس ربكد مدن قبدل الد من" .قدال يف جممد الزوائدد "رجالده
رجدال الصددح ح غددر شددب وهددو ثقد " .قلد  :وكد ا قددال يف التقهيد عددن شددب ثقد مددن الثالثد  ،وقددد روى البخددار حنددوه يف
التاري الكبر.
وه ا احلديث على ظاههه والنفس ف ه اس مصدر نفس ينفس تنفس ا ،مثل فهج يفهج تفهجيا وفهجا ،هك ا قدال أهدل
اللغ كما يف النهاي والقامو ومقاي س اللغد  .قدال يف مقداي س اللغد  :الدنفس كدل شديء يفدهج بده عدن مكدهو  .ف كدون معدىن
احلديث :أن تنف س اهلل  -تعاىل  -عن املؤمنن يكون من أهل ال من.23
قال ش اإلسالم ابن ت م ه" :وهؤالء ه ال ين قاتلوا أهل الدهدة ،وفتحدوا األمصدار ،فدبه نفدس الدهمحن عدن املدؤمنن
الكهبات" .أهد358 .جد 4جمموع فتاوى ش اإلسالم البن قاس .
الس َم ِاء).
استَد َوى إِ َىل َّ
املثال الهاب  :قوله تعاىل( :يَّ أ
واجلوا  :أن ألهل السن يف تفسرها قولن:
أ دددمها :أهنددا مبعددىن ارتف د إىل السددماء ،وهددو ال د رجحدده ابددن جهيدده ،قددال يف تفسددره بعددد أن ذكدده اخلددال " :وأوىل
السد َدم ِاء فَ َسد َّدواهن) .عددال عل د هن وارتف د  ،فدددبههن بقدرتدده ،وخلقهددن سددب
اس دتَد َوى إِ َىل َّ
املعدداي بقددول اهلل  -جددل ثندداؤه ( :-يَّ أ
اس دتَد َوى).
مس دوات" .أه دد .وذكددهه البغددو يف تفسددره :قددول ابددن عبددا وأكثدده مفسدده السددل  .وذل د سددكا بظدداهه لفددظ ( أ
وتفويضا لعل ك ف ه ا االرتفاع إىل اهلل  -عز وجل.

" 24مسند أمحد" (.)920/4
 - 23قال ابن قت ب  :املهاد بأهل ال من ه األنصار ،ومعىن ه ا :كن يف شدة وكه وغد مدن أهدل مكد ففدهج اهلل عدين باألنصدار وهد
من ال من.
وق ل :ه أهل ال من املعهوفون .واختاره ابن ت م .
تنب ه :ال خيفى على أ د أن املقصود بأهل ال من ه أهل السن واجلماع .

القول الثاي :إن االستواء هنا مبعىن القصد التام وإىل ه ا القول ذهد ابدن كثدر يف تفسدر سدورة البقدهة ،والبغدو يف
تفسر سورة فصل  .قال ابن كثر" :أ قصد إىل السماء ،واالستواء هاهنا ضدمن معدىن القصدد واإلقبدال ،ألنده عدد بدإىل".
وقال البغو " :أ عمد إىل خل السماء".
استَد َوى) اقرتن ه يدل على الغاي واالنتهاء .فانتقل
وه ا القول ل س صهفا للكالم عن ظاههه ،وذل ألن الفعل ( أ
إىل معىن يناس احلده املقدرتن بده ،أال تدهى إىل قولده  -تعداىل َ ( -عأندا يَ أش َده ِهبَدا ِعبَداد اللَّ ِده يد َفجهونَد َهدا تَد أف ِجدرا) .دث كدان
معناها يهوى هبا عباد اهلل ألن الفعل (يَ أشَه ) اقرتن بالباء فانتقدل إىل معدىن يناسدبها وهدو يدهوى ،فالفعدل يضدمن معدىن يناسد
معىن احله املتعل به ل لتا الكالم.
املثددال اخلددامس ،والسدداد  :قولدده  -تعدداىل  -يف سددورة احلديددد ( َوهد َدو َم َعكد أ أَيأد َدن َمددا كأنددت ) .وقولدده يف سددورة اجملادلد َ ( :وال
أ أَد َىن ِم أن ذَلِ َ َوال أَ أكثَدَه إَِّال ه َو َم َعه أ أَيأ َن َما َكانوا).
واجلوا  :أن الكالم يف هاتن اآليتن على ق قته وظاههه .ولكن ما ق قته وظاههه؟
هل يقال :إن ظاههه و ق قته أن اهلل  -تعاىل  -م خلقه مع تقتضي أن يكون خمتلطا هب  ،أو اال يف أمكنته ؟
أو يقددال :إن ظدداههه و ق قتدده أن اهلل  -تعدداىل  -م د خلقدده مع د تقتضددي أن يكددون حم طددا هب د  :علمددا وقدددرة ،ومسعددا
وبصها ،وتدبرا ،وسلطانا ،وغر ذل من معاي ربوب ته م علوه على عهشه فوق مج خلقه؟
وال ري أن القول األول ال يقتض ه الس اق ،وال يددل عل ده بوجده مدن الوجدوه ،وذلد ألن املع د هندا أضد ف إىل اهلل
 عز وجل  -وهو أعظ واجل من أن حي ش به شيء من خملوقاته! وألن املع يف اللغ العهب اليت ندزل هبدا القدهآن ال تسدتلزماالختالق أو املصا ب يف املكان ،وإمنا تدل على مطل مصا ب  ،ي تفسه يف كل موض سبه.
وتفسر مع اهلل  -تعاىل  -خللقه مبا يقتضي احللول واالختالق باطل من وجوه:
األول :أنه خمال إلمجاع السل  ،فما فسهها أ د منه ب ل بل كانوا جممعن على إنكاره.
الثاي :أنه منا لعلو اهلل  -تعاىل  -الثاب بالكتا  ،والسن  ،والعقل ،والفطهة ،وإمجاع السل  ،وما كان مناف ا ملدا
ثب بدل ل كان بداطال مبدا ثبد بده ذلد املندايف ،وعلدى هد ا ف كدون تفسدر مع د اهلل خللقده بداحللو واالخدتالق بداطال بالكتدا
والسن  ،والعقل ،والفطهة ،وإمجاع السل !!
الثالث :أنه مستلزم للوازم باطل ال تل باهلل  -سبحانه وتعاىل.
وال ميكددن ملددن عدده اهلل  -تعدداىل  -وقدددره د قدددره ،وعدده مدددلول املع د يف اللغ د العهب د الدديت نددزل هبددا القددهآن أن
يقدول :إن ق قد مع د اهلل خللقده تقتضددي أن يكددون خمتلطددا هبد أو دداال يف أمكنددته  ،فضددال عدن أن تسددتلزم ذلد  ،وال يقددول
ذل إال جاهل باللغ  ،جاهل بعظم اله  -جل وعال.

فإذا تبن بطالن ه ا القول تعن أن يكون احل هو القول الثاي ،وهو أن اهلل  -تعاىل  -مد خلقده مع د تقتضدي أن
يكون حم طا هب  ،علما وقدرة ،ومسعا وبصها ،وتدبرا وسلطانا ،وغر ذلد ممدا تقتضد ه ربوب تده مد علدوه علدى عهشده فدوق مج د
خلقه.
وه د ا هددو ظدداهه اآليتددن بددال ري د  ،ألهنمددا د  ،وال يكددون ظدداهه احل د إال قددا ،وال ميكددن أن يكددون الباطددل ظدداهه
القهآن أبدا.
قال ش اإلسالم ابن ت م ه يف الفتوى احلموي  013جد 9من جمموع الفتاوى البن قاس " :ي ه ه املع ختتلد
أ كامها س املوارد ،فلما قال( :يَد أعلَ َما يَلِج ِيف أاأل أَر ِ
ض َوَما َخيأهج ِمأند َها) إىل قولهَ ( :وه َو َم َعك أ أَيأ َن َمدا كأندت أ ) .دل ظداهه
اخلطا على أن ك ه ه املع ومقتضاها أنه مطل عل ك  ،شه د عل ك  ،ومهد من عدامل بكد  ،هد ا معدىن قدول السدل :
إنه معه بعلمه( .)22وه ا ظاهه اخلطا و ق قته .وك ل يف قولدهَ ( :مدا يَكدون ِم أدن َأَن َدوى ثَالثدَ ض إَِّال ه َدو َرابِعهد أ ) .إىل قولده:
(ه َو َم َعه أ أَيأ َن َما َكانوا ) .اآلي .
وملا قال النيب صلى اهلل عل ه وسل لصا به يف الغار( :ال َأحتَز أن إِ َّن اللَّهَ معنا) .كان ه ا  -أيضا  -قا على ظداههه،
ودل احلال على أن ك ه ه املع هنا مع اإلطالع والنصه والتأي د.
ي قدال :فلفدظ املع د قدد اسدتعمل يف الكتدا والسددن يف مواضد  ،يقتضدي يف كدل موضد أمدورا ال يقتضد ها يف املوضد
اآلخه .فإما أن ختتل داللتها س املواض  ،أو تدل على قدر مشدرت بدن مج د مواردهدا ،وإن امتداز كدل موضد اصد ،
فعلى التقديهين ل س مقتضاها أن تكون ذات اله  -عز وجل  -خمتلط باخلل ىت يقال قد صهف عن ظاههها .أهد.
ويدددل علددى أندده لد س مقتضدداها أن تكددون ذات الدده  -عددز وجددل  -خمتلطد بدداخلل أن اهلل  -تعدداىل  -ذكههددا يف آيد
السدماو ِ
ات َوَمدا ِيف أاأل أَر ِ
اجملادل بن ذكه عموم علمه يف أول اآلي وآخهها فقال( :أَ َملأ تَد َده أ َّ
ض َمدا يَكدون ِم أدن
َن اللَّدهَ يَد أعلَد َمدا ِيف َّ َ َ
َأَن َوى ثَالثَض إَِّال ه َدو َرابِعهد أ َوال َْأ َسد ض إَِّال ه َدو َس ِادسده أ َوال أ أَد َىن ِم أدن ذَلِد َ َوال أَ أكثَد َده إَِّال ه َدو َم َعهد أ أَيأ َدن َمدا َكدانوا يَّ يدنَبداده أ ِمبَدا
َع ِملوا يَد أوَم الأ ِقَ َام ِ إِ َّن اللَّهَ بِكل َش أي ضء َعلِ ).
ف كدون ظدداهه اآليد أن مقتضددى هد ه املع د علمده بعبدداده ،وأندده ال خيفدى عل دده شديء مددن أعمدا ال أندده  -سددبحانه -
خمتلش هب  ،وال أنه معه يف األرض.

 22عل فض ل الش املؤل هنا بقوله :كان ه ا معىن قول السل  :إنه معه بعلمه ألنه إذا كدان معلومدا أن اهلل تعداىل معندا مد علدوه
مل يب إال أن يكون مقتضى ه ه املع أنه تعاىل عامل بنا مطل شه د مه من ال أنه معنا ب اته يف األرض.

أما يف آي احلديد فقد ذكهها اهلل  -تعاىل  -مسبوق ب كه استوائه على عهشه وعموم علمه متلدوة بب دان أنده بصدر مبدا
ِِ
يعمل العباد فقال( :هو الَّ ِ خلَ َّ ِ
استَد َوى َعلَى الأ َع أه ِع يَد أعلَ َما يَلِدج ِيف أاألَأر ِ
ض َوَمدا َخيأدهج
الس َم َاوات َو أاأل أَر َ
َ َ
ض ِيف ستَّ أَيَّ ضام يَّ أ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َماء َوَما يَد أعهج ف َها َوه َو َم َعك أ أَيأ َن َما كأنت أ َواللَّه مبَا تَد أع َملو َن بَصر).
ِمأند َها َوَما يَدأن ِزل ِم َن َّ
ف كون ظاهه اآلي أن مقتضى ه ه املع علمه بعبداده وبصدهه بأعمدا مد علدوه علد ه واسدتوائه علدى عهشده ال أنده
 سبحانه  -خمتلش هب وال أنه معه يف األرض وإال لكان آخه اآلي مناقضا ألو ا الدال على علوه واستوائه على عهشه.فإذا تبن ذل علمنا أن مقتضى كونه  -تعاىل  -م عباده أنه يعل أ وا  ،ويسم أقدوا  ،ويدهى أفعدا  ،ويددبه
شاوهن  ،ف ح ي ومي  ،ويغين ويفقه ،ويؤخ املل من يشاء وينزع امللد ممدن يشداء ،ويعدز مدن يشداء ويد ل مدن يشداء إىل غدر
ذل مما تقتض ه ربوب ته وكمال سلطانه ال حيجبه عن خلقه شيء ،ومن كان ه ا شأنه فهو م خلقه ق ق  ،ولو كان فوقه
على عهشه ق ق (.)29
قال ش اإلسالم ابن ت م ده يف "العق ددة الواسدط "  024ج د 3مدن جممدوع الفتداوى البدن قاسد يف فصدل الكدالم
على املع قال" :وكل ه ا الكالم ال ذكهه اهلل  -سبحانه  -من أنه فوق العهع وأنه معندا د علدى ق قتده ال حيتداج إىل
حتهي ولكن يصان عن الظنون الكاذب " .أهد.
وقال يف "الفتوى احلموي "  013 ،014جد 9من اجملموع امل كور :ومجاع األمه يف ذل أن الكتا والسن حيصل
منها كمال ا دى والنور ملن تدبه كتا اهلل وسن نب ه ،وقصد اتباع احل  ،وأعهض عن حتهي الكل عن مواضعه واإلحلاد يف
أمساء اهلل وآياته.
وال حيس احلاس أن ش اا من ذل يناقش بعضه بعضا البتده مثدل أن يقدول القائدل :مدا يف الكتدا والسدن مدن أن
اهلل فوق العهع خيالفه الظاهه من قولهَ ( :وه َو َم َعك أ ) .وقوله صلى اهلل عل ه وسل " :إذا قام أ ددك إىل الصدالة فدإن اهلل قبدل
وجهه"( )24وحنو ذل فإن ه ا غلش.
وذل أن اهلل معنا ق ق  ،وهو فدوق العدهع ق قد  ،كمدا مجد اهلل ب نهمدا يف قولده  -سدبحانه وتعداىل ( :-هدو الَّد ِ
َ
ِ
خلَ َّ ِ
ات و أاألَر َ ِ ِ ض
استَد َوى َعلَى الأ َع أه ِع يَد أعلَ َما يَلِج ِيف أاأل أَر ِ
الس َدماء َوَمدا
ض َوَما َخيأهج ِمأند َها َوَما يَدأن ِزل ِم َن َّ
َ َ
ض ِيف ستَّ أَيَّام يَّ أ
الس َم َاو َ أ
يدعهج فِ ها وهو معك أَين ما كأنت واللَّه ِمبَا تَدعملو َن ب ِ
صر).
أَ َ
َأ َ َ َ ََ أ أ َ َ أ َ
فأخر أنه فوق العهع ،يعل كل شيء ،وهو معنا أينما كنا كما قال النيب صلى اهلل عل ده وسدل يف دديث األوعدال:
"واهلل فوق العهع وهو يعل ما أنت عل ه"( .)25أهد.
 29وقد سب أن املع يف اللغ العهب ال تستلزم االختالق أو املصا ب يف املكان.
 24رواه البخار  ،كتا الصالة ( ،)214ومسل  ،كتا املساجد (.)925

واعل أن تفسر املع بظاههها على احلق ق الالئق باهلل  -تعاىل  -ال يناقش ما ثب من علدو اهلل تعداىل ب اتده علدى
عهشه وذل من وجوه ثالث :
األول :أن اهلل  -تعدداىل  -مج د ب نهمددا لنفسدده يف كتابدده املبددن املنددزه عددن التندداقش ،ومددا مج د اهلل ب نهمددا يف كتابدده فددال
تناقش ب نهما.
وكل شيء يف القهآن تظن ف ه التناقش ف ما يبدو ل فتددبهه دىت يتبدن لد  ،قولده تعداىل( :أَفَدال يَدتَ َددبدَّهو َن الأق أدهآ َن َولَ أدو
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالفا َكثِرا) .فإن مل يتبن ل فعل بطهي الهاسدخن يف العلد الد ين يقولدونَ ( :آمنَّدا بِ ِده
َكا َن م أن عأند َغ أِر اللَّه لََو َجدوا ف ه أ
كلِف ِم أن ِعأن ِد َربدنَا) .وكل األمه إىل منزله ال يعلمه ،واعل أن القصور يف علم أو يف فهم  ،وأن القهآن ال تناقش ف ه.
وإىل ه ا الوجه أشار ش اإلسالم يف قوله ف ما سب " :كما مج اهلل ب نهما".
وك ل ابن الق كما يف "خمتصه الصواع " البن املوصلي  201ق اإلمام يف س اق كالمه على املثال التاس مما
ق ل إنه جماز قال" :وقد أخر اهلل أنه م خلقه م كونه مسدتويا علدى عهشده ،وقدهن بدن األمدهين كمدا قدال تعداىل - :وذكده آيد
سورة احلديد  -ي قال :فأخر أنده خلد السدموات واألرض ،وأنده اسدتوى علدى عهشده وأنده مد خلقده يبصده أعمدا مدن فدوق
عهشه كما يف ديث األوعال" :واهلل فوق العهع يدهى مدا أندت عل ده"( .)28فعلدوه ال ينداقش مع تده ،ومع تده ال تبطدل علدوه بدل
كالمها " .أهد.
الوجه الثاي :أن ق ق معىن املع ال يناقش العلو ،فاالجتماع ب نهما ممكن يف املخلوق فإنه يقال :مازلنا نسدر
والقمه معنا .وال يعد ذل تناقضدا وال يفهد منده أ دد أن القمده ندزل يف األرض ،فدإذا كدان هد ا ممكندا يف د املخلدوق ،ففدي
اخلال اب ش بكل شيء م علوه سبحانه من با أوىل ،وذل ألن ق ق املع ال تستلزم االجتماع يف املكان.
وإىل ه ا الوجه أشار ش اإلسالم ابن ت م ه يف "الفتوى احلموي "  013اجمللد اخلامس من جممدوع الفتداوى البدن
قاس ث قال" :وذل أن كلم (م ) يف اللغ إذا أطلق فل س ظاههها يف اللغ إال املقارن املطلق من غر وجو مماس
 25رواه أمحد ( ،)414/0وأبدو داود ،كتدا السدن ( ،)2543وابدن ماجد  ،املقدمد ( .)053وضدعفه األلبداي يف الضدع ف ( .) 0425
وهددو منكدده املددنت وضددع اإلسددناد ،أمددا نكددارة املددنت ففددي تشددب ه املالئك د باألوعددال ،وقددد جدداء مددا خيددال ذل د يف وص د الندديب الكددهو عل دده
الصالة والسالم أل د محل العهع مابن شحم أذنه إىل منكبه مسرة ك ا وك ا.
وأمددا ضددع اإلسددناد فقددد تفددهد بدده مسددا بددن دده عددن عبددد اهلل بدن عمددرة وهددو جمهددول ومل يسددم مددن األ ند بددن قد س .وهنددا علددل
أخهى اختصهت ذل لتضع األئم ا احلديث.
 28رواه أمحد ( ،)414/0وأبدو داود ،كتدا السدن ( ،)2543وابدن ماجد  ،املقدمد ( .)053وضدعفه األلبداي يف الضدع ف ( .) 0425
وهو نفس التخهيج الساب .

أو حماذاة عن مين أو مشال ،فإذا ق دت مبعىن من املعاي دل على املقارن يف ذل املعىن ،فإنه يقال :مازلنا نسر والقمه معنا
أو والنج معنا ،ويقال :ه ا املتاع معي جملامعته ل  ،وإن كان فوق رأس  ،فاهلل م خلقه ق ق وهدو فدوق عهشده ق قد ".
أهد.
وصدق  -رمحه اهلل تعاىل  -فإن من كان عاملا بد مطلعدا عل د  ،مه مندا عل د  ،يسدم مدا تقدول ،ويدهى مدا تفعدل،
ويدبه مج أمور  ،فهو مع ق ق  ،وإن كان فوق عهشه ق ق ألن املع ال تستلزم االجتماع يف املكان.
الوجه الثالث :أنه لو فهض امتناع اجتماع املع والعلو يف د املخلدوق مل يلدزم أن يكدون ذلد ممتنعدا يف د اخلدال
الس ِم الأب ِ
صر).
س َك ِمثألِ ِه َش أيء َوه َو َّ
َ
ال مج لنفسه ب نهما ألن اهلل تعاىل ال مياثله شي من خملوقاته كما قال تعاىل( :لَأ َ
وإىل ه ا الوجه أشار ش اإلسالم ابن ت م ه يف "العق دة الواسط "  023ج د 3مدن جممدوع الفتداوى دث قدال:
"وما ذكه يف الكتا والسن من قهبه ومع ته ال ينايف ما ذكه من علوه وفوق ته ،فإنه  -سبحانه  -ل س كمثلده شديء يف مج د
نعوته وهو علي يف دنوه قهي يف علوه" .أهد.
(تتم ) انقس النا يف مع اهلل تعاىل خللقه ثالث أقسام:
القسد األول :يقولددون :إن مع د اهلل تعدداىل خللقدده مقتضدداها العلد واإل اط د يف املع د العامد  ،وم د النصدده والتأي ددد يف
املع اخلاص  ،م ثبوت علوه ب اته واستوائه على عهشه.
وهؤالء ه السل وم هبه هو احل كما سب تقهيهه.
القس الثاي :يقولون :إن مع اهلل خللقه مقتضاها أن يكون معه يف األرض م نفي علوه واستوائه على عهشه.
وهؤالء ه احللول من قدماء اجلهم وغره  ،وم هبه باطل منكه ،أمج السل على بطالنه وإنكاره كما سب .
القس الثالث :يقولون :إن مع اهلل خللقه مقتضاها أن يكون معه يف األرض م ثبوت علوه فوق عهشه .ذكه ه ا
ش اإلسالم ابن ت م ه  445جد 9من جمموع الفتاوى.
وقد زع هؤالء أهن أخ وا بظاهه النصدو يف املع د والعلدو .وكد بوا يف ذلد فضدلوا ،فدإن نصدو املع د ال تقتضدي
ما أدعوه من احللول ألنه باطل وال ميكن أن يكون ظاهه كالم اهلل ورسوله باطال.
(تنب دده) اعل د أن تفسددر السددل ملع د اهلل تعدداىل خللقدده بأندده معه د بعلمدده ال يقتضددي االقتصددار علددى العل د بددل املع د
تقتضي أيضا إ اطته هب مسعا وبصها وقدرة وتدبرا وحنو ذل من معاي ربوب ته.
(تنب ه آخه) أشهت ف ما سب إىل أن علو اهلل تعاىل ثاب بالكتا  ،والسن  ،والعقل ،والفطهة ،واإلمجاع .أما الكتا
فقد تنوع داللته على ذل :

فتارة بلفظ العلو ،والفوق  ،واالستواء على العهع ،وكونه يف السماء كقوله تعاىل( :وهو الأعلِي الأع ِظ )( ،وهو الأ َق ِ
داهه
َ َ َ َ َ
َ َ
الس َم ِاء أَ أن َخيأ ِس َ بِك أاأل أَرض).
فَد أو َق ِعبَ ِادهِ)َّ ( ،
استَد َوى)( ،أَأ َِمأنت أ َم أن ِيف َّ
اله أمحَن َعلَى الأ َع أه ِع أ
ِ
ص َدعد الأ َكلِد الطَّ د )( ،تَد أعدهج الأ َمالئِ َكد َوالدَهو إِلَأ ِده)،
وتارة بلفدظ صدعود األشد اء وعهوجهدا ورفعهدا إل ه،كقولده(:إِلَأده يَ أ
يل)(.)042
(إِ أذ قَ َ
ال اللَّه يَا ِع َسى إِي متَد َوف َ َوَرافِع َ إِ ََّ
الس َم ِاء إِ َىل
وتارة بلفظ نزول األش اء منه وحنوه ذل  ،كقوله تعاىل( :ق أل نَدَّزلَه رو الأقد ِ ِم أن َرب )( ،ي َدبده أاأل أَمَه ِم َن َّ
أاأل أَرض).
وأمددا السددن فقددد دل د عل دده بأنواعهددا القول د  ،والفعل د  ،واإلقهاري د  ،يف أ اديددث كثددرة ،تبلددغ ددد الت دواته ،وعلددى جددوه
متنوع  ،كقوله صلى اهلل عل ه وسل يف سجوده" :سبحان ري األعلى"( .)25وقوله" :إن اهلل ملا قضى اخللد كتد عندده فدوق
عهشه :إن رمحيت سبق غضيب"( .)91وقوله" :أال تأمنوي وأنا أمن مدن يف السدماء"( .)90وثبد عنده أنده رفد يديده وهدو علدى
املنر يوم اجلمع يقول" :الله أغثنا"( .)94وأنه رف يده على السماء وهو خيط النا يوم عهف ن قدالوا :نشدهد أند قدد
بلغ وأدي ونصح  .فقال" :الله اشهد"( .)93وأنه قال للجاريد " :أيدن اهلل؟" قالد  :يف السدماء .فأقههدا وقدال لسد دها:
"أعتقها فإهنا مؤمن "(.)92
وأمددا العقددل :فقددد دل علددى وجددو صددف الكمددال هلل تعدداىل وتنزيهدده عددن الددنقه .والعلددو صددف كمددال والسددفل نقدده،
فوج هلل تعاىل صف العلو وتنزيهه عن ضده.
وأما الفطهة :فقد دل على علو اهلل تعاىل دالل ضهوري فطهي فما من داع أو خائ فزع إىل ربده تعداىل إال وجدد يف
قلبه ضهورة االَتاه حنو العلو ال يلتف عن ذل مينه وال يسهة.
واسأل املصلن ،يقول الوا د منه يف سجوده" :سبحان ري األعلى" أين تتجه قلوهب ن ا ؟

" 25صح ح مسل " ،كتا صالة املسافهين (.)554
 91رواه البخار  ،كتا بدء اخلل ( ،)3052ومسل  ،كتا التوب (.)4590
 90رواه البخار  ،كتا املغاز ( ،)2390ومسل  ،كتا الزكاة (.)0142
 94رواه البخار  ،كتا االستسقاء ( ،)0103ومسل  ،كتا صالة االستسقاء (.)855
 93رواه أبو داود ،كتا املناس (.)0519املؤسس .
* أخهجه مسل ( .) 0408
 92رواه مسل  ،كتا املساجد (.)935

وأمددا اإلمجدداع :فقددد أمج د الصددحاب والتددابعون واألئم د علددى أن اهلل تعدداىل فددوق مسواتدده مسددت ضو علددى عهشدده وكالمه د
مشهور يف ذل نصا وظاهها ،قال األوزاعي" :كنا والتابعون متدوافهون نقدول :إن اهلل  -تعداىل ذكدهه  -فدوق عهشده ،وندؤمن مبدا
جاءت به السن من الصفات" .وقد نقل اإلمجاع على ذل غر وا دد مدن أهدل العلد  ،وحمدال أن يقد يف مثدل ذلد خدال
وقد تطابق عل ه هد ه األدلد العظ مد الديت ال خيالفهدا إال مكدابه طمدس علدى قلبده واجتالتده الشد اطن عدن فطهتده .نسدأل اهلل
تعاىل السالم والعاف .
فعلو اهلل تعاىل ب اته وصفاته من أبن األش اء وأظههها دل ال وأ األش اء وأثبتها واقعا.
(تنب ه ثالث) اعل أيها القدارِ الكدهو ،أنده صددر مدين كتابد لدبعش الطلبد تتضدمن مدا قلتده يف بعدش اجملدالس يف مع د
اهلل تعاىل خللقه ذكدهت ف هدا :أن عق ددتنا أن هلل تعداىل مع د ق قد ذات د تل د بده ،وتقتضدي إ اطتده بكدل شديء علمدا وقددرة،
ومسعا وبصها ،وسلطانا وتدبرا ،وأنه سبحانه منزه أن يكون خمتلطا باخلل أو اال يف أمكندته  ،بدل هدو العلدي ب اتده وصدفاته،
وعلددوه مددن صددفاته ال ات د الدديت ال ينفد عنهددا ،وأندده مسددتو علددى عهشدده كمددا يل د جباللدده وأن ذلد ال ينددايف مع تدده ألندده تعدداىل
الس ِم الأب ِ
صر).
س َك ِمثألِ ِه َش أيء َوه َو َّ
َ
(لَأ َ
وأردت بقويل" :ذات " توك د ق ق مع ته تبار وتعاىل.
ومدا أردت أندده مد خلقدده سددبحانه يف األرض ،ك د وقددد قلد يف نفدس هد ه الكتابد كمددا تددهى :إندده سددبحانه منددزه أن
يكون خمتلطا باخلل أو اال يف أمكنته  ،وأنه العلي ب اته وصفاته ،وأن علوه مدن صدفاته ال ات د الديت ال ينفد عنهدا ،وقلد
ف ها أيضا ما نصه باحله الوا د:
" وندهى أن مدن زعد أن اهلل ب اتده يف كدل مكدان فهدو كدافه أو ضدال إن اعتقدده ،وكداذ إن نسدبه إىل غدره مدن سددل
األم أو أئمتها" .أهد.
وال ميكن لعاقل عه اهلل وقدره قدره أن يقول :إن اهلل م خلقه يف األرض ،وما زل وال أزال أنكه ه ا القول
يف كدل جملددس مددن جمالسددي جدهى ف دده ذكددهه .وأسددأل اهلل تعداىل أن يثبتددين وإخدواي املسددلمن بدالقول الثابد يف احل دداة الدددن ا ويف
اآلخهة.
ه ا وقد كتب بعد ذلد مقداال نشده يف جملد (الددعوة)( )99الديت تصددر يف الهيداض نشده يدوم االثندن الهابد مدن شدهه
حمهم سن 0212هد أرب وأربعمائ وألد بدهق  500قدهرت ف ده مدا قدهره شد اإلسدالم ابدن ت م ده  -رمحده اهلل تعداىل  -مدن أن
مع اهلل تعاىل خللقه على ق قتهدا ،وأن ذلد ال يقتضدي احللدول واالخدتالق بداخلل فضدال عدن أن يسدتلزمه ،ورأيد مدن
الواج استبعاد كلم "ذات " .وب ن أوجه اجلم بن علو اهلل تعاىل و ق ق املع .
 99انظه نه املقال
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واعل د أن كددل كلم د تسددتلزم كددون اهلل تعدداىل يف األرض أو اختالطدده مبخلوقاتدده ،أو نفددي علددوه ،أو نفددي اسددتوائه علددى
عهشه ،أو غر ذل مما ال يل به تعاىل فإهنا كلم باطل  ،جي إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأ لفظ كان .
وكل كالم يوه  -ولو عند بعش النا  -ما ال يل باهلل تعاىل فإن الواج َتنبه لاال يظن باهلل تعاىل ظدن السدوء،
لكن ما أثبته اهلل تعاىل لنفسه يف كتابه أو على لسان رسوله صلى اهلل عل ه وسل فالواج إثباته وب ان بطالن وه من تدوه
ف ه ما ال يل باهلل  -عز وجل.
املثال الساب والثامن :قوله تعاىلَ ( :وَأحنن أَقأدَه إِلَأ ِه ِم أدن َ أب ِدل الأ َوِري ِدد) ،وقولدهَ ( :وَأحندن أَقأد َده إِلَأ ِده ِمدأنك أ ) .دث فسده
القه ف هما بقه املالئك .
واجلوا  :أن تفسر القه ف هما بقه املالئك ل س صهفا للكالم عن ظاههه ملن تدبهه.
أما اآلي األوىل فإن القه مق د ف ها مبا يدل على ذلد  ،دث قدالَ ( :وَأحندن أَقأد َده إِلَأ ِده ِم أدن َ أب ِدل الأ َوِري ِدد* إِ أذ يَدتَدلَ َّقدى
الأمتَدلَق ِ
ان َع ِن الأَ ِم ِ
ن َو َع ِن الش َم ِال قَعِ د* َما يَد أل ِفظ ِم أن قَد أوضل إَِّال لَ َديأِه َرقِ َعتِ د) .ففي قوله( :إِ أذ يَدتَدلَقَّى) دل ل على أن املدهاد
َ
به قه امللكن املتلق ن.
وأما اآلي الثان د  :فدإن القده ف هدا مق دد دال اال تضدار ،والد حيضده امل د عندد موتده هد املالئكد  ،لقولده تعداىل:
( د َّدىت إِ َذا جدداء أَ د َدك الأمددوت تَدوفَّدأتدده رسددلنَا وه د ال يد َفهطددو َن) .ي إن يف قولدده( :ولَ ِكددن ال تدب ِ
صددهو َن) .دل د ال ب نددا علددى أهن د
َ أ أ
َ َ َ
َ
َ أ
َأ َ
املالئك  ،إذ يدل على أن هد ا القهيد يف نفدس املكدان ولكدن ال نبصدهه ،وهد ا يعدن أن يكدون املدهاد قده املالئكد السدتحال
ذل يف اهلل  -تعاىل.
بقى أن يقال :فلماذا أضا اهلل القه إل ه ،وهل جاء حنو ه ا التعبر مهادا به املالئك ؟
فاجلوا  :أضا اهلل تعاىل قه املالئك إل ه ألن قههب بأمهه ،وه جنوده ورسله.
وقد جاء حنو ه ا التعبر مهادا به املالئك  ،كقوله تعداىل( :فَدِإذَا قَدَهأنَداه فَداتَّبِ أ قد أهآنَده) .فدإن املدهاد بده قدهاءة جريدل القدهآن
علدى رسدول اهلل صدلى اهلل عل ده وسددل  ،مد أن اهلل تعداىل أضدا القدهاءة إل ده ،لكدن ملدا كدان جريددل يقدهؤه علدى النديب صددلى اهلل
عل دده وسددل بددأمه اهلل تعدداىل صددح إضدداف الق دهاءة إل دده تعدداىل .وك د ل جدداء يف قولدده تعدداىل( :فَدلَ َّمددا َذ َه د َ َعد أدن إِبأد َده ِاه َ الد َّدهأوع
وجاءتأه الأب أشهى جي ِادلنَا ِيف قَدوِم ل ض
وق) .وإبهاه إمنا كان جيادل املالئك ال ين ه رسل اهلل تعاىل.
َ َ
أ
ََ َ
94
ِ
املثال التاس والعاشه :قوله تعاىل عن سف ن نو َ ( :أَت ِه بِأ أ ِ
صنَ َ َعلَى َعأ ِين).
َع ننَا)  .وقوله ملوسىَ ( :ولت أ
 - 94قال املعتزل  :الباء يف "بأع ننا" ظهف  ،فهل تقولون بالظاهه؟ فقد كفهمت! وإن تأولت فقد تناقضت ؟
اجلوا  :أن الباء هي للمصا ب  ،ول س ما ذكهه هو بظاهه القهآن ،ومن اعتقد ه ا ظاهه القهآن فقد كفه ،وأهل اللغ ال يعقلدون هد ا
القول ،ومعىن للمصا ب أ  :ع ين تصحب وتنظه إل .

تعاىل؟!!

واجلوا  :أن املعىن يف هاتن اآليتن على ظاهه الكالم و ق قته ،لكن ما ظاهه الكالم و ق قته هنا؟
هل يقدال :إن ظداههه و ق قتده أن السدف ن َتده يف عدن اهلل أو أن موسدى عل ده الصدالة والسدالم يدها فدوق عدن اهلل

أو يقال :إن ظاههه أن السف ن َته وعن اهلل تهعاها وتكلؤها ،وك ل تهب موسى تكون على عن اهلل تعاىل يهعاه
ويكلؤه هبا.
وال ري أن القول األول باطل من وجهن:
األول :أنه ال يقتض ه الكالم مبقتضى اخلطا العهي ،والقهآن إمنا ندزل بلغد العده  ،قدال اهلل تعداىل( :إِنَّدا أَنأدَزلأنَداه قد أهآندا
عهبِ ا لَعلَّكد تَدع ِقلدو َن) .وقدال تعداىل( :نَددزَل بِ ِده الدَهو أاأل َِمدن* علَدى قَد ألبِد َ لِتَكدو َن ِمدن الأمأند ِ ِرين* بِلِس ض
ي مبِد ض
ن) .وال أ دد
دان َع َدهِ ٍّ
َ
ََ َ أ أ
َ
َ
َ َ
يفه من قول القائل :فالن يسر بع ين أن املعىن أنه يسر داخل ع نه .وال من قول القائل :فالن ختدهج علدى ع دين ،أن ختهجده
كان وهو راك على ع نه ،ولو أدعى مدع أن ه ا ظاهه اللفظ يف ه ا اخلطا لضح منه السفهاء فضال عن العقالء.
الثدداي :أن هد ا ممتند غايد االمتندداع ،وال ميكددن ملددن عدده اهلل وقدددره د قدددره أن يفهمدده يف د اهلل تعدداىل ألن اهلل
تعاىل مستو على عهشه بائن من خلقه ال حيل ف ه شيء من خملوقاته ،وال هو ال يف شيء من خملوقاته  -سبحانه وتعاىل -
عن ذل علوا كبرا.
فددإذا تبددن بطددالن هد ا مددن النا د اللفظ د واملعنويد تعددن أن يكددون ظدداهه الكددالم هددو القددول الثدداي أن السددف ن َتدده
وعن اهلل تهعاها وتكلؤها ،وك ل تهب موسدى تكدون علدى عدن اهلل يهعداه ويكلدؤه هبدا .وهد ا معدىن قدول بعدش السدل مبدهأى
مين ،فإن اهلل تعاىل إذا كان يكلؤه بع نه لزم من ذل أن يهاه ،والزم املعىن الصح ح جزء منده كمدا هدو معلدوم مدن داللد اللفدظ
ث تكون باملطابق والتضمن وااللتزام.
املثدال احلداد عشده :قولده تعداىل يف احلددديث القدسدي" :ومدا يدزال عبدد يتقدده إيل بالنوافدل دىت أ بده ،فدإذا أ ببتدده
كن مسعه ال يسم به ،وبصهه ال يبصه به ،ويدده الديت يدبط هبدا ،ورجلده الديت ميشدي هبدا ،ولدان سدألين ألعط نده ،ولدان
استعاذي ألع نه".95
واجلوا  :أن ه ا احلديث صح ح رواه البخار يف با التواض الثامن والثالثن من كتا الهقاق(.)98
وقد أخ السل أهل السن واجلماع بظاهه احلديث وأجهوه على ق قته.
 - 95كى احلافظ يف شه ه ا احلديث سبع أقوال ألهل العل يف ب ان معناه ،ومن ه ه األقوال اج إىل تأمل ومنها ما هدو مدهدود
ومنها ما هو مقبول.
" 98صح ح البخار " ،كتا الهقاق (.)4914

اهلل؟
وجهن:

ولكن ما ظاهه ه ا احلديث؟
هل يقال :إن ظاههه أن اهلل تعاىل يكون مس الويل وبصهه ويده ورجله؟
أو يقددال :إن ظدداههه أن اهلل تعدداىل يسدددد الددويل يف مسعدده وبصددهه ويددده ورجلدده ددث يكددون إدراكدده وعملدده هلل وبدداهلل ويف
وال ري أن القول األول ل س ظاهه الكالم ،بل وال يقتض ه الكالم ملن تدبه احلديث ،فدإن يف احلدديث مدا مينعده مدن

الوجه األول :أن اهلل تعاىل قال" :وما يزال عبد يتقه إيل بالنوافل ىت أ به" ،وقال" :ولان سألين ألعط ته ،ولان
اسددتعاذي ألع ندده" .فأثبد عبدددا ومعبددودا ومتقهبددا ومتقهبددا إل دده ،وحمبددا وحمبوبددا ،وسددائال ومسدداوال ،ومعط ددا ومعطددى ،ومسددتع ا
ومسددتعاذا بدده ،ومع د ا ومعدداذا .فس د اق احلددديث يدددل علددى اثنددن متبدداينن كددل وا ددد منهمددا غددر اآلخدده ،وه د ا مين د أن يكددون
أ دمها وصفا يف اآلخه أو جزءا من أجزائه.
الوجه الثاي :أن مس الويل وبصهه ويده ورجلده كلهدا أوصدا أو أجدزاء يف خملدوق دادث بعدد أن مل يكدن ،وال ميكدن
أل عاقل أن يفه أن اخلال األول الد قبلده شديء يكدون مسعدا وبصدها ويددا ورجدال ملخلدوق ،بدل إن هد ا املعدىن تشدماز منده
النفس أن تتصوره ،وحيسه اللسان أن ينطد بده ولدو علدى سدب ل الفدهض والتقدديه ،فك د يسدوغ أن يقدال :إنده ظداهه احلدديث
القدسي وأنه قد صه عن ه ا الظاهه ،سبحان الله و مد ال حنصي ثناء عل أن كما أثن على نفس .95
وإذا تبدن بطدالن القدول األول وامتناعده تعدن القدول الثداي وهددو أن اهلل تعداىل يسددد هد ا الدويل يف مسعده وبصدهه وعملدده
ددث يكددون إدراكدده بسددمعه وبصددهه وعملدده ب ددده ورجلدده كلدده هلل تعدداىل إخالصددا ،وبدداهلل تعدداىل اسددتعان  ،ويف اهلل تعدداىل شددهعا
واتباعا ،ف ت له ب ل كمال اإلخال واالستعان واملتابع وه ا غاي التوف  ،وه ا ما فسهه بده السدل  ،وهدو تفسدر مطداب
لظاهه اللفظ مواف حلق قته متعن بس اقه ،ول س ف ه تأويل وال صه للكالم عن ظاههه ،وهلل احلمد واملن .
املثددال الثدداي عشدده :قولدده صددلى اهلل عل دده وسددل ف مددا يهويدده عددن اهلل تعدداىل أندده قددال" :مددن تقدده مددين شدرا تقهبد مندده
ذراعا ،ومن تقه مين ذراعا تقهب من باعا ،ومن أتاي ميشي أت ته ههول ".

 - 95وه ا قول االحتادي  ،فقدالوا إن احلد عدن العبدد ،وا تجدوا مبجديء جريدل يف صدورة د د  ،وقدالوا :فهدو رو داي خلد صدورته وظهده
مبظهه البشه ،فقالوا :اهلل أقدر على أن يظهه يف صورة الوجود الكلي أو بعضه ،تعاىل اهلل عما يقولون علوا كبرا.

وه ا احلديث صح ح رواه مسل يف كتا ال كه والدعاء من ديث أي ذر رضي اهلل عنه ،وروى حنوه مدن دديث
أي ههي ددهة أيض ددا ،41وكد د ل روى البخ ددار حن ددوه م ددن ددديث أي ههي ددهة رض ددي اهلل عن دده يف كت ددا التو ددد الب ددا اخل ددامس
عشه(.)40
وه ا احلديث كغره من النصو الدال على ق ام األفعال االخت اري  44باهلل تعاىل ،وأنه  -سبحانه  -فعال ملا يهيد كمدا
ِ
ثب ذل يف الكتا والسن مثل قوله تعاىل(:وإِ َذا سأَلَ َ ِعبَ ِاد َعين فَِإي قَ ِهي أ ِج َد أعوَة الد ِ ِ
َ َ
َّاع إ َذا َد َعان).وقولهَ (:و َجداءَ
َ
ِ
ِ
ِ
صددفا) .وقولددهَ (:هد أدل يَدأنظددهو َن إَِّال أَ أن تَد أتَده الأ َمالئ َك د أ أَو يَد أِخَ َربَد َ أ أَو يَد أِخَ بَد أعددش آيَددات َرب د َ ) .وقولدده:
صددفا َ
َربَد َ َوالأ َملَ د َ
استَد َوى) .وقوله صدلى اهلل عل ده وسدل " :يندزل ربندا إىل السدماء الددن ا دن يبقدى ثلدث الل دل اآلخده"(.)43
( َّ
اله أمحَن َعلَى الأ َع أه ِع أ
وقوله صلى اهلل عل ه وسل " :ما تصدق أ د بصدق من ط  -وال يقبل اهلل إال الط  -إال أخ ها الدهمحن ب م نده"(.)42
إىل غر ذل من اآليات واأل اديث الدال على ق ام األفعال االخت اري به تعاىل.
فقوله يف ه ا احلديث :تقهب منه وأت ته ههول  49من ه ا البا .
والسددل "أهددل السددن واجلماعد " جيددهون هد ه النصددو علددى ظاهههددا و ق قد معناهددا الالئد بدداهلل عددز وجددل مددن غدر
تك وال ث ل .قال ش اإلسالم ابن ت م ه يف شه ديث الندزول  244ج د 9مدن جممدوع الفتداوى" :وأمدا دندوه نفسده
وتقهبه من بعش عباده فه ا يثبتده مدن يثبد ق دام األفعدال االخت اريد بنفسده ،وجم اده يدوم الق امد ونزولده واسدتواءه علدى العدهع،
وه ا م ه أئم السل وأئم اإلسالم املشهورين وأهل احلديث ،والنقل عنه ب ل متواته" .أهد.
فأ مان مين من القول بأنه يقه من عبده ك يشاء م علوه؟
وأ مان مين من إت انه ك يشاء بدون تك وال ث ل؟
وهل ه ا إال من كماله أن يكون فعاال ملا يهيد على الوجه ال يل به؟
 - 41يف الصح حن.
" 40صح ح البخار " ،كتا التو د ( ،)5219و "صح ح مسل " ،كتا ال كه ( ،)4459وكتا التوب (4459م).
 - 44ول س معىن هد ا أن أفعدال اهلل  -تبدار وتعداىل -ف هدا شديء لد س باخت دار  ،بدل أفعدال اهلل كلهدا اخت اريد  ،فقدو اخت اريد صدف
كاشف .
 43سب ختهجيه .وهو يف الصح حن.
 42رواه البخار  ،كتا الزكاة ( ،)0201ومسل  ،كتا الزكاة (.)0102
 - 49صدف ا هولد ثايتد هلل تعداىل علددى مدا يل د بده ،حنملهدا علددى ظاهههدا مدن غدر تعط دل وال حتهيد وال تك د وال ث دل( .مدن فتدداوى
اللجن الدائم ).

وذه بعش النا إىل أن قوله تعاىل يف ه ا احلديث القدسي" :أت ته ههولد " .يدهاد بده سدهع قبدول اهلل تعداىل وإقبالده
على عبده املتقه إل ه املتوجه بقلبه وجوار ه ،وأن جمازاة اهلل للعامل له أكمل من عمل العامل .وعلل مدا ذهد إل ده بدأن اهلل
تعدداىل قددال يف احلددديث" :ومددن أتدداي ميشددي" ومددن املعلددوم أن املتقدده إىل اهلل  -عددز وجددل  -الطال د للوصددول إل دده ال يتقدده
ويطل الوصول إىل اهلل تعاىل باملشي فقدش ،بدل تدارة يكدون باملشدي كالسدر إىل املسداجد ومشداعه احلدج واجلهداد يف سدب ل اهلل
وحنوهددا ،وتددارة بددالهكوع والسددجود وحنومهددا ،وقددد ثبد عددن الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل " :أن أقدده مددا يكددون العبددد مددن ربدده وهددو
44
َّ ِ
ين
ساجد"( ) ،بل قد يكون التقه إىل اهلل تعاىل وطل الوصول إل ه والعبد مضطج على جنبده كمدا قدال اهلل تعداىل( :الد َ
يَ أكهو َن اللَّهَ قَِاما َوقدعودا َو َعلَى جندوهبِِ أ ) .وقدال النديب صدلى اهلل عل ده وسدل لعمدهان بدن صدن" :صدل قائمدا ،فدإن مل تسدتط
فقاعدا ،فإن مل تستط فعلى جن "(.)45
قال :فإذا كان ك ل صار املهاد باحلديث ب ان جمازاة اهلل تعاىل العبد على عمله ،وأن من صدق يف اإلقبال على ربده
وإن كان بط اا جازاه اهلل تعاىل بأكمل من عمله وأفضل .وصار ه ا هو ظاهه اللفظ بالقهين الشهع املفهوم من س اقه.
وإذا كان ه ا ظاهه اللفظ بالقهين الشهع  ،مل يكن تفسره به خهوجا به عن ظاههه وال تأويال كتأويل أهل التعط ل،
على أهل السن وهلل احلمد.
فال يكون ج
وما ذه إل ه ه ا القائل له ظ من النظه لكن القول األول أظهه وأسل وأل مب ه السل .
وجيا عما جعله قهين من كون التقه إىل اهلل تعاىل وطل الوصول إل ه ال خيته باملشي بدأن احلدديث خدهج خمدهج
املثال ال احلصه ف كون املعىن :من أتاي ميشدي يف عبدادة تفتقده إىل املشدي لتوقفهدا عل ده بكونده وسد ل دا كاملشدي إىل املسداجد
للصالة أو من ماه تها كالطوا والسعي .واهلل تعاىل أعل .
املثال الثالث عشه :قوله تعاىل( :أ ََوَملأ يَدَهأوا أَنَّا َخلَ أقنَا َ أ ِممَّا َع ِملَ أ أَيأ ِدينَا أَنأد َعاما).
واجلوا  :أن يقال :ما هو ظاهه ه ه اآلي و ق قتها ىت يقال إهنا صهف عنه؟
هل يقال :إن ظاههها أن اهلل تعاىل خل األنعام ب ده كما خل آدم ب ده؟
أو يقددال :إن ظاهههددا أن اهلل تعدداىل خلد األنعددام كمددا خلد غرهددا مل خيلقهددا ب ددده لكددن إضدداف العمددل إىل ال ددد واملدهاد
صا بها معهو يف اللغ العهب اليت نزل هبا القهآن الكهو.
أما القول األول فل س هو ظاهه اللفظ لوجهن:
 44رواه مسل  ،كتا الصالة (.)284
 45رواه البخار  ،كتا التقصر (.)0005

َصدابَك أ ِم أدن
أ دمها :أن اللفظ ال يقتض ه مبقتضى اللسان العهي ال نزل به القهآن ،أال تهى إىل قوله تعاىلَ ( :وَمدا أ َ
ص ب ض فَبِما َكسب أَي ِديك ) ،وقوله( :ظَهه الأ َفساد ِيف الأبده والأبح ِه ِمبَا َكسب أَي ِد النَّا ِ لِ ِي َقه بدع َّ ِ ِ
ِ
أ َأ َ
َ ََأ
ََ أ أ
ش ال َعملوا لَ َعلَّهد أ
م َ َ ََ أ أ أ
ََ َ
ِ
ِ ِ
َّم أ أَيأ ِديك ) .فإن املهاد ما كسبه اإلنسان نفسده ومدا قدمده وإن عملده بغدر يدده دال مدا إذا
يَد أهجعو َن) ،وقولهَ ( :ذل َ مبَا قَد َ
ِِ
ين يَ أكتبدو َن الأ ِكتَدا َ بِأَيأ ِددي ِه أ يَّ يَدقولدو َن َهد َ ا ِم أدن ِعأن ِدد اللَّ ِده) .فإنده يددل علدى
قال :عملته ب د كما يف قولده تعداىل( :فَد َويأدل للَّد َ
مباشهة الشيء بال د.
الثاي :أنه لو كان املهاد أن اهلل تعاىل خل ه ه األنعام ب ده لكدان لفدظ اآليد  :خلقندا د بأيددينا أنعامدا كمدا قدال اهلل
ِ
تعدداىل يف آدمَ ( :مددا َمنَد َع د َ أَ أن تَ أسددج َد ل َمددا َخلَ أق د بَِد َدد ) ألن القددهآن نددزل بالب ددان ال بالتعم د لقولدده تعدداىلَ ( :ونَدَّزلأنَددا َعلَأ د َ
الأ ِكتَا َ تِأبدَانا لِكل َش أيء).
وإذا ظهدده بطددالن القددول األول تعددن أن يكددون الص دوا هددو القددول الثدداي وهددو :أن ظدداهه اللفددظ أن اهلل تعدداىل خل د
األنعام كما خل غرها ومل خيلقها ب ده لكن إضاف العمدل إىل ال دد كإضدافته إىل الدنفس مبقتضدى اللغد العهب د  ،دال مدا إذا
أض إىل النفس وعد بالباء إىل ال د ،فتنبه للفهق فإن التنبه للفهوق بن املتشاهبات مدن أجدود أندواع العلد  ،وبده يدزول كثدر
من اإلشكاالت.
ِ َّ ِ
ين يدبَايِعونَ َ إَِّمنَا يدبَايِعو َن اللَّهَ يَد اللَّ ِه فَد أو َق أَيأ ِدي ِه أ ).
املثال الهاب عشه :قوله تعاىل( :إ َّن ال َ
واجلوا  :أن يقال :ه ه اآلي تضمن مجلتن:
ِ َّ ِ
ين يدبَايِعونَد د َ إَِّمنَددا يدبَ ددايِعو َن اللَّ ددهَ) .وق ددد أخد د الس ددل "أه ددل الس ددن " بظاههه ددا
اجلملد د األوىل :قول دده تع دداىل( :إ َّن الد د َ
و ق قتهددا ،وهددي صددهحي يف أن الصددحاب  -رضددي اهلل عددنه  -كددانوا يبددايعون الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل نفسدده كمددا يف قولدده
ِِ
ِ
ِ
َّجَهةِ).
تعاىل( :لََق أد َرض َي اللَّه َع ِن الأم أؤمن َ
ن إِ أذ يدبَايعونَ َ َأحت َ الش َ
وال ميكددن أل ددد أن يفهد مددن قولدده تعدداىل( :إَِّمندَدا يدبَددايِعو َن اللَّددهَ) أهند يبددايعون اهلل نفسدده ،وال أن يدددعي أن ذلد ظدداهه
اللفظ ملنافاته ألول اآلي والواق استحالته يف اهلل تعاىل.
وإمنددا جعددل اهلل تعدداىل مبايعد الهسددول صددلى اهلل عل دده وسددل مبايعد لدده ألندده رسدوله قددد بدداي الصددحاب علددى اجلهدداد يف
سددب ل اهلل تعدداىل ،ومبايعد الهسددول علددى اجلهدداد يف سددب ل مددن أرسددله مبايعد ملددن أرسددله ألندده رسدوله املبلددغ عندده ،كمددا أن طاعد
اع اللَّهَ).
الهس َ
الهسول طاع ملن أرسله لقوله تعاىلَ ( :م أن ي ِط ِ َّ
ول فَد َق أد أَطَ َ
ويف إضاف مبايعته الهسول صلى اهلل عل ه وسل إىل اهلل تعاىل من تشهي النيب صلى اهلل عل ه وسل وتأي ده وتوك د
ه ه املبايع وعظمها ورف شأن املبايعن ما هو ظاهه ال خيفى على أ د.

اجلمل الثان  :قوله تعاىل( :يَد اللَّ ِه فَد أو َق أَيأ ِدي ِه ) .وه ه أيضا علدى ظاهههدا و ق قتهدا ،فدإن يدد اهلل تعداىل فدوق أيدد
املبدايعن ألن يدده مدن صدفاته وهدو سدبحانه فدوقه علدى عهشده ،فكاند يدده فدوق أيدديه  .وهد ا ظداهه اللفدظ و ق قتده وهدو
لتوك د كون مبايع النيب صلى اهلل عل ه وسل مبايع هلل عز وجل ،وال يلزم منها أن تكون يدد اهلل جدل وعدال مباشدهة أليدديه ،
أال تددهى أندده يقددال :السددماء فوقنددا مد أهنددا مبايند لنددا بع دددة عنددا .ف ددد اهلل عددز وجددل فددوق أيددد املبددايعن لهسدوله صددلى اهلل عل دده
وسل م مباينته تعاىل خللقه وعلوه عل ه .
وال ميكددن أل ددد أن يفه د أن املدهاد بقولدده( :يَددد اللَّد ِده فَد أدو َق أَيأد ِددي ِه ) يددد الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل  ،وال أن يدددعي أن
ذلد ظدداهه اللفددظ ألن اهلل تعدداىل أضددا ال ددد إىل نفسدده ،ووصددفها بأهنددا فددوق أيددديه  .ويددد الندديب صدلى اهلل عل دده وسددل عنددد
مبايعد الصددحاب مل تكددن فددوق أيددديه  ،بددل كددان يبسددطها إلد ه  ،ف مسد بأيددديه كاملصددافح د  ،ف ددده مد أيددديه ال فددوق
أيديه .
املثال اخلامس عشه:قوله تعاىل يف احلديث القدسي":يا ابن آدم ،مهض فل تعدي"( .)48احلديث.
وهد ا احلددديث رواه مسددل يف بددا فضددل ع ددادة املدهيش مددن كتددا الددر والصددل واآلدا رقد  0551 23تهت د
حممد فؤاد عبد الباقي ،رواه مسل عن أي ههيهة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عل ه وسل " :إن اهلل تعاىل يقول
يوم الق ام  :يا ابن آدم مهض فل تعدي ،قال :يا ر ! ك أعود وأن ر العاملن؟! قال :أما علم أن عبد فالندا
مددهض فلد تعددده ،أمددا علمد أند لددو عدتدده لوجدددتين عنددده؟! ،يددا ابددن آدم ،اسددتطعمت فلد تطعمددين ،قددال :يددا ر ! وك د
أطعم وأن ر العاملن؟! قال :أما علم أنه استطعم عبد فالن فل تطعمه ،أمدا علمد أند لدو أطعمتده لوجددت
ذلد عنددد  ،يددا ابددن آدم ،استسددق ت فلد تسددقين ،قددال :يددا ر ! ك د أسددق وأند ر العدداملن؟ قددال :استسددقا عبددد
فالن فل تسقه ،أما إن لو سق ته وجدت ذل عند "(.)45
واجلدوا  :أن السددل أخد وا هبد ا احلددديث ومل يصددهفوه عددن ظدداههه بتحهيد يتخبطددون ف دده بددأهوائه  ،وإمنددا فسددهوه مبددا
فسهه به املتكل به ،فقوله تعاىل يف احلديث القدسدي" :مهضد واسدتطعمت واستسدق ت " ب نده اهلل تعداىل بنفسده دث قدال:
"أما علم أن عبد فالن مهض ،وأنه استطعم عبد فالن .واستسقا عبد فالن" .وهو صهيح يف أن املهاد به مدهض
عبد من عباد اهلل ،واستطعام عبد من عباد اهلل ،واستسقاء عبد من عباد اهلل ،وال فسهه ب ل هو اهلل املتكل به وهو أعل
مبد دهاده ،ف ددإذا فسد دهنا امل ددهض املض ددا إىل اهلل واالس ددتطعام املض ددا إل دده واالستس ددقاء املض ددا إل دده ،مب ددهض العب ددد واس ددتطعامه
 48أخهجه مسل ( .) 4945
 45رواه مسل  ،كتا الر والصل (.)4945

واستسقائه مل يكن يف ذل صه الكالم عن ظاههه ألن ذل تفسر املتكل به فهو كما لو تكل هبد ا املعدىن ابتدداء .وإمندا
أضا اهلل ذل إىل نفسه أوال للرتغ واحلث كقوله تعاىلَ ( :م أن َذا الَّ ِ يد أق ِهض اللَّهَ).

وه ا احلديث من أكر احلجج الدامغ ألهل التأويل ال ين حيهفون نصو الصفات عن ظاههها بال دل ل من كتا
اهلل تعاىل وال من سن رسوله صلى اهلل عل ه وسل  ،وإمنا حيهفوهنا بشبه باطل هد ف هدا متناقضدون مضدطهبون .إذ لدو كدان املدهاد
خال ظاههها كما يقولون لب نه اهلل تعاىل ورسوله ،ولو كان ظاههها ممتنعا على اهلل  -كما زعموا  -لب نه اهلل ورسدوله كمدا يف
ه ا احلديث .ولو كان ظاههها الالئ باهلل ممتنعا على اهلل لكان يف الكتدا والسدن مدن وصد اهلل تعداىل مبدا ميتند عل ده مدا ال
حيصى إال بكلف  ،وه ا من أكر ابال.
ولنكتد هبد ا القدددر مددن األمثلد لتكددون نراسددا لغرهددا ،وإال فالقاعددة عنددد أهددل السددن واجلماعد معهوفد  ،وهددي إجدهاء
آيات الصفات وأ اديثها على ظاههها من غر حتهي وال تعط ل وال تك وال ث ل.
وقد تقدم الكالم على ه ا مستوىف يف قواعد نصو الصفات .واحلمد هلل ر العاملن.

الخاتمة
إذا قددال قائددل قددد عهفنددا بطددالن م د ه أهددل التأويددل يف بددا الصددفات ،ومددن املعلددوم أن األشدداعهة مددن أهددل التأويددل
فك يكون م هبه باطال وقد ق ل :إهن ميثلون ال وم ْس وتسعن باملائ من املسلمن؟!
وك يكون باطال وقدو ،يف ذل أبو احلسن األشعه ؟
وك د د يك ددون ب دداطال وفد د ه ف ددالن وف ددالن م ددن العلم دداء املع ددهوفن بالنصد د ح هلل ولكتاب دده ولهسد دوله وألئمد د املس ددلمن
وعامته ؟
قلنا :اجلوا عن السؤال األول :أننا ال نسل أن تكون نسب األشاعهة هب ا القدر بالنسب لسائه فدهق املسدلمن ،فدإن
ه ه دعوى حتتاج إىل إثبات عن طهي اإل صاء الدق .
ي لددو سددلمنا أهن د هبد ا القدددر أو أكثدده فإندده ال يقتضددي عصددمته مددن اخلطددأ ألن العصددم يف إمجدداع املسددلمن ال يف
األكثه.

ي نقول :إن إمجاع املسلمن قدميا ثاب على خال ما كان عل ه أهل التأويل ،فإن السدل الصداح مدن صددر هد ه
األم "وه الصحاب " ال ين ه خر القهون والتابعون بإ سان وأئم ا دى من بعده كانوا جممعن على إثبات ما أثبته
اهلل لنفسدده أو أثبتدده لدده رس دوله مددن األمسدداء والصددفات ،وإج دهاء النصددو علددى ظاهههددا الالئ د بدداهلل تعدداىل مددن غددر حتهي د وال
تعط ل وال تك وال ث ل.
وه خر القهون بنه الهسول صلى اهلل عل ه وسل  ،وإمجاعه ج ملزم [ألنده مقتضدى الكتدا والسدن  ،وقدد سدب
نقل اإلمجاع عنه يف القاعدة الهابع من قواعد نصو الصفات.
واجلوا عن السؤال الثاي :أن أبا احلسن األشعه وغره من أئم املسلمن ال يدعون ألنفسه العصم مدن اخلطدأ،
بددل مل ينددالوا اإلمام د يف الدددين إال ددن عهف دوا قدددر أنفسدده ونزلوهددا منزلتهددا وكددان يف قلددوهب مددن تعظ د الكتددا والسددن مددا
ِ
ِ
صدبَدهوا َوَكدانوا بِاياتِنَددا يوقِندو َن) .وقددال عددن
اسدتحقوا بدده أن يكوندوا أئمد  ،قدال اهلل تعدداىلَ ( :و َج َع ألنَدا مدأنده أ أَئ َّمد يَد أهددو َن بِأَ أم ِهندَدا لَ َّمدا َ
إبهاه ( :إِ َّن إِبده ِاه َكا َن أ َّم قَانِتا لِلَّ ِه نِ فا وَمل ي ِمن الأم أش ِهكِن* َشاكِها َألَنأدع ِم ِه اجتَباه وه َداه إِ َىل ِصه ض
اق م أستَ ِق ض ).
َ
أ َ ََ
َ َأَ َ
َ
أَ َ
ي إن هؤالء املتأخهين ال ين ينتسبون إل ه مل يقتدوا به االقتداء ال ينبغي أن يكونوا عل ه ،وذل أن أبا احلسن كان
له مها ل ثالث يف العق دة:
امله ل األوىل :مه ل االعتزال :اعتن م ه املعتزل  51أربعدن عامدا يقدهره وينداظه عل ده ،ي رجد عنده وصده بتضدل ل
املعتزل وبالغ يف الهد عل ه (.)50
امله لد د الثان د د  :مه لد د ب ددن االعتد دزال اب ددش والس ددن ابضد د س ددل ف ه ددا طهيد د أي حمم ددد عب ددد اهلل ب ددن س ددع د ب ددن
كال ( .)54قدال شد اإلسدالم ابدن ت م ده  250مدن اجمللدد السداد عشده مدن جممدوع الفتداوى] البدن قاسد " :واألشدعه
 - 51نس ه ا امل ه إىل واصل بن عطاء وعمهو بن عب د بن با  ،وعند هؤالء ْس أصول:
أ -التو د.
 العدل.ج -الوعد والوع د.
د -منزل بن املنزلتن.
هد -األمه باملعهو والنهي عن املنكه.
وكل ه ه املعاي اخلمس معان ها غر ظاههها ،ظاههها الهمحد وباطنهدا العد ا  ،فالتو دد معنداه نفدي الصدفات ،واألمده بداملعهو والنهدي
عن املنكه معناه اخلهوج على احلاك  ،والوعد والوع د معناه إجيا على اهلل ثوا املط وواج عل ه تع ي العاصي ،وهك ا.
" 50جمموع الفتاوى" لش اإلسالم ابن ت م ه  54جد.2
" 54جمموع الفتاوى"  994جد.9

وأمثاله بهزخ بن السل واجلهم أخ وا من هؤالء كالمدا صدح حا ومدن هدؤالء أصدوال عقل د ظنوهدا صدح ح وهدي فاسددة".
أهد.
امله ل الثالث  :مه ل اعتناق م ه أهل السن واحلديث مقتديا باإلمام أمحد بن نبل رمحه اهلل كمدا قدهره يف كتابده:
(اإلبان عن أصول الديان ) وهو من آخه كتبه أو آخهها.
قددال يف مقدمتدده( :جاءنددا  -يعددين الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل  -بكتددا عزيددز ،ال يأت دده الباطددل مددن بددن يديدده وال مددن
خلفه ،تنزيل من ك مح د ،مج ف ه عل األولن ،وأكمل به الفهائش والدين ،فهو صهاق اهلل املسدتق  ،و بلده املتدن ،مدن
س به َنا ،ومن خالفه ضل وغوى ويف اجلهل تهدى ،و ث اهلل يف كتابه على التمس بسن رسوله صلى اهلل عل ه وسل .
الهسول فَخ وه َوَما نَد َهاك أ َعأنه فَانأدتَدهوا) .إىل أن قدال :فدأمهه بطاعد رسدوله كمدا أمدهه بطاعتده،
فقال عز وجلَ ( :وَما آتَاك َّ
ودعدداه إىل التمس د بسددن نب دده صددلى اهلل عل دده وسددل كمددا أمددهه بالعمددل بكتابدده ،فنب د كثددر ممددن غلب د شددقوته ،واسددتحوذ
عل ه الش طان ،سنن نيب اهلل صلى اهلل عل ه وسل وراء ظهدوره  ،وعددلوا إىل أسدال د قلددوه بددينه وداندوا بدديانته ،
ض دلَوا َوَم ددا َك ددانوا
وأبطل دوا س ددنن رس ددول اهلل ص ددلى اهلل عل دده وس ددل ورفض ددوها وأنكهوه ددا وجح دددوها اف درتاء م ددنه عل ددى اهلل (قَ د أد َ
ِ
ين).
م أهتَد َ
ي ذكه  -رمحه اهلل  -أصوال من أصول املبتدع  ،وأشار إىل بطالهنا ي قال" :فإن قال قائل :قد أنكدهمت قدول املعتزلد ،
واجلهم  ،واحلهوري  ،والهافض واملهجا فعهفونا قولك ال به تقولون ،وديانتك اليت هبا تدينون؟
ق ل له :قولنا الد نقدول بده وديانتندا الديت نددين هبدا التمسد بكتدا ربندا  -عدز وجدل  -وبسدن نب ندا صدلى اهلل عل ده
وسل  ،وما رو عن الصحاب والتابعن وأئم احلديث ،وحنن ب ل معتصمون ،ومبا كان يقول به أبو عبد اهلل أمحد بن حممد
بدن نبددل  -نضدده اهلل وجهدده ورفد درجتدده ،وأجددزل مثوبتدده  -قدائلون ،وملددن خددال قولدده جمددانبون ،ألندده اإلمددام الفاضددل والدهئ س
الكام ددل" ي أث ددىن عل دده مب ددا أظه دده اهلل عل ددى ي ددده م ددن احلد د وذك دده ثب ددوت الص ددفات ،ومس ددائل يف الق دددر ،والش ددفاع  ،وبع ددش
السمع ات ،وقهر ذل باألدل النقل والعقل .
واملتأخهون ال ين ينتسبون إل ه أخ وا بامله ل الثان من مها ل عق دته ،والتزموا طهي التأويدل يف عامد الصدفات ،ومل
يثبتوا إال الصفات السب امل كورة يف ه ا الب :
ي عل قديه والكالم له إرادة وك ا السم والبصه
على خال ب نه وبن أهل السن يف ك ف إثبا،ا.وملا ذكه ش اإلسالم ابن ت م ه ما ق ل يف شأن األشعهي
من اجمللد الساد من جمموع الفتاوى البن قاس قال:
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"ومهاده األشعهي ال ين ينفون الصفات اخلري  ،وأما من قال منه بكتا (اإلبان ) ال صنفه األشدعه يف آخده
عمددهه ومل يظهدده مقال د تندداقش ذل د فه د ا يعددد مددن أهددل السددن  .وقددال قبددل ذل د يف  :301وأمددا األشددعهي فعكددس هددؤالء
وقددو يسددتلزم التعط ددل ،وأندده ال داخددل العددامل وال خارجدده ،وكالمدده معددىن وا ددد ،ومعددىن آي د الكهسددي وآي د الدددين ،والتددوراة،
واإلَن ل وا د ،وه ا معلوم الفساد بالضهورة" .أهد.
 304من شه ا ها ق اإلمام:
وقال تلم ه ابن الق يف النون
واعل بأن طهيقه عكس الطهي املستق ملن له ع نان
إىل أن قال:
كون املقلد صا الرهان
فاعج لعم ان البصائه أبصهوا
بغر ما بصه وال بههان
ورأوه بالتقل د أوىل من سواه
معنامها عجبا ل احلهمان
وعموا عن الو ن إذ مل يفهموا
وقدال الشد حممددد أمدن الشددنق طي يف تفسدره "أضدواء الب ددان"  305ج د 4علددى تفسدر آيد اسدتواء اهلل تعداىل علددى
عهشه اليت يف سورة األعدها  " :اعلد أنده غلدش يف هد ا خلد ال حيصدى كثدهة مدن املتدأخهين ،فزعمدوا أن الظداهه املتبدادر السداب
إىل الفهد مددن معددىن االسددتواء وال ددد مددثال يف اآليددات القهآن د هددو مشدداهب صددفات احل دوادث وقددالوا :جيد عل نددا أن نصددهفه عددن
ظاههه إمجاعا .قال :وال خيفى على أدىن عاقل أن ق ق معىن ه ا القول أن اهلل وص نفسه يف كتابه مبا ظداههه املتبدادر منده
السدداب إىل الفه د الكفدده بدداهلل تعدداىل والقددول ف دده مبددا ال يل د بدده  -جددل وعددال .-والندديب صددلى اهلل عل دده وسددل ال د ق ددل لدده:
ِ
دن لِلنَّدا ِ َمدا نددزَل إِلَدأ ِه أ ) .مل يبدن هفدا وا ددا مدن ذلد مد إمجداع مدن يعتدد بده مدن العلمداء علدى أنده
( َوأَنأدَزلأنَا إِلَأد َ الد أكَه لتبَد َ
صلى اهلل عل ده وسدل ال جيدوز يف قده تدأخر الب دان عدن وقد احلاجد إل ده ،وأ دهى يف العقائدد السد ما مدا ظداههه املتبدادر منده
الكفه والضالل املبن ىت جاء هؤالء اجلهل من املتأخهين فزعموا أن اهلل أطل على الظاهه املتبادر كفه وضالل جي صه
اللفظ ،عنه ،وكل ه ا من تلقاء أنفسه من غر اعتماد على كتا أو سدن  ،سدبحان هد ا هبتدان عظد  .وال خيفدى أن هد ا
القول من أكر الضالل ومن أعظ االفرتاء على اهلل  -جل وعال  -ورسوله صلى اهلل عل ه وسل .
واحل الد ال يشد ف ده أدىن عاقدل أن كدل وصد وصد اهلل بده نفسده ،أو وصدفه بده رسدوله صدلى اهلل عل ده وسدل
فالظاهه املتبادر منده السداب إىل فهد مدن يف قلبده شديء مدن اإلميدان هدو التنزيده التدام عدن مشداهب شديء مدن صدفات احلدوادث.
قددال :وهددل ينكدده عاقددل أن السدداب إىل الفهد املتبددادر لكددل عاقددل هددو منافدداة اخلددال للمخلددوق يف ذاتدده ومج د صددفاته؟ واهلل ال
ينكه ذل إال مكابه.

واجلاهل املفرت ال يزع أن ظاهه آيات الصفات ال يل باهلل ،ألنه كفه وتشب ه ،إمنا جده إل ده ذلد تنجد س قلبده
بق ر التشب ه بن اخلال واملخلوق ،فأداة شدؤم التشدب ه إىل نفدي صدفات اهلل  -جدل وعدال  -وعددم اإلميدان هبدا مد أنده  -جدل
وعال  -هو ال وص هبدا نفسده ،فكدان هد ا اجلاهدل مشدبها أوال ،ومعطدال ثان دا ،فارتكد مدا ال يل د بداهلل ابتدداء وانتهداء،
ولو كان قلبه عارفا باهلل كما ينبغي ،معظما هلل كما ينبغي ،طداهها مدن أقد ار التشدب ه لكدان املتبدادر عندده السداب إىل فهمده أن
وص اهلل تعاىل بالغ من الكمال واجلالل مدا يقطد أوهدام عالئد املشداهب ب نده وبدن صدفات املخلدوقن ،ف كدون قلبده مسدتعدا
لاميان بصفات الكمال واجلالل الثابت هلل يف القهآن الكهو والسن الصح ح  ،م التنزيه التام عن مشاهب صفات اخلل على
الس ِم الأب ِ
صر) .أهد .كالمه رمحه اهلل.
س َك ِمثألِ ِه َش أيء َوه َو َّ
َ
حنو قوله( :لَأ َ
واألشعه أبو احلسن  -رمحه اهلل  -كان يف آخه عمهه على م ه أهل السن واحلديث ،53وهو إثبات مدا أثبتده اهلل
تعاىل لنفسه يف كتابه ،أو على لسان رسوله صلى اهلل عل ه وسل من غر حتهي  ،وال تعط ل ،وال تك وال ث ل .وم ه
اإلنسدان مدا قالده أخدرا إذا صده صده قولده ف ده كمدا هددي احلدال يف أي احلسدن كمدا يعلد مدن كالمده يف "اإلباند " .وعلدى هد ا
فتمام تقل ده إتباع ما كان عل ه أخرا وهو التدزام مد ه أهدل احلدديث والسدن ألنده املد ه الصدح ح الواجد اإلتبداع الد
التزم به أبو احلسن نفسه.
واجلوا عن السؤال الثالث من وجهن:
األول :أن احل ال يوزن بالهجال ،وإمنا يوزن الهجال باحل  ،ه ا هدو امل دزان الصدح ح وإن كدان ملقدام الهجدال ومدهاتبه
أثه يف قبول أقوا كما نقبل خر العدل ونتوق يف خر الفاس  ،لكن ل س ه ا هو امل زان يف كل ال ،فإن اإلنسدان بشده
يفوتدده مددن كمددال العلد وقددوة الفهد مددا يفوتدده ،فقددد يكددون الهجددل دينددا وذا خلد ولكددن يكددون ندداقه العلد أو ضددع الفهد ،
ف فوته من الصدوا بقددر مدا صدل لده مدن الدنقه والضدع  ،أو يكدون قدد نشدأ علدى طهيد معدن أو مد ه معدن ال يكداد
يعه غره ف ظن أن الصوا منحصه ف ه وحنو ذل .
الثاي :أننا إذا قابلنا الهجال ال ين على طهي األشاعهة بالهجال ال ين ه على طهي السدل وجددنا يف هد ه الطهيد
مددن هد أجددل وأعظد وأهدددى وأقددوم مددن الد ين علددى طهيد األشدداعهة ،فاألئمد األربعد أصددحا املد اه املتبوعد ل سدوا علددى
طهي األشاعهة.
وإذا ارتق إىل من فوقه من التابعن مل َتده على طهي األشاعهة.
 - 53اختلد العلمدداء يف رجددوع أي احلسددن إىل السددن ك د كددان؟ والصددح ح يف ذلد أندده رجد إىل مد ه السددل  ،ولكددن بقددي عل دده
رواس معتزل وكالب  ،والناظه يف كتبه يعل ذل جل ا ،اختار ه ا القول ابن ت م وابن الق وابن أي العز.

وإذا علددوت إىل عصدده الصددحاب واخللفدداء األربعد الهاشدددين مل َتددد فد ه مددن د ا د و األشدداعهة يف أمسدداء اهلل تعدداىل
وصفاته وغرمها مما خهج به األشاعهة عن طهي السل .
وحنن ال ننكه أن لبعش العلماء املنتسبن إىل األشعه قدم صدق يف اإلسالم وال عنه ،والعناي بكتا اهلل تعاىل
وبسدن رسدوله صدلى اهلل عل ده وسدل روايد ودرايد  ،واحلده علدى نفد املسددلمن وهددايته ،ولكن هد ا ال يسدتلزم عصدمته مددن
اخلطأ ف ما أخطادوا ف ده ،وال قبدول قدو يف كدل مدا قدالوه ،وال ميند مدن ب دان خطداه ورده ملدا يف ذلد مدن ب دان احلد وهدايد
اخللد .وال ننكدده أيضددا أن لبعضدده قصدددا سددنا ف مددا ذهد إل دده وخفددي عل دده احلد ف دده ،ولكددن ال يكفددي لقبددول القددول سددن
قصد قائله ،بل البد أن يكون موافقا لشهيع اهلل  -عز وجل  -فإن كان خمالفا ا وج رده على قائله كائنا من كان لقول
النيب صلى اهلل عل ه وسل " :من عمل عمال ل س عل ه أمهنا فهو رد"(.)52
ي إن كان قائله معهوفا بالنص ح والصدق يف طل احل اعت ر عنده يف هد ه املخالفد وإال عومدل مبدا يسدتحقه بسدوء
قصده وخمالفته.
فإن قال قائل :هل تكفهون أهل التأويل أو تفسقوهن ؟
قلنددا :احلك د بددالتكفر والتفس د ل د س إل نددا بددل هددو إىل اهلل تعدداىل ورس دوله صددلى اهلل عل دده وسددل  ،فهددو مددن األ كددام
الشهع اليت مهدها إىل الكتا والسن  ،ف ج التثب ف ه غاي التثب  ،فال يكفه وال يفس إال من دل الكتا والسن على
كفهه أو فسقه.
واألصل يف املسل الظاهه العدال بقاء إسالمه وبقاء عدالته ىت يتحق زوال ذل عنه مبقتضى الدل ل الشهعي .وال
جيوز التساهل يف تكفره أو تفس قه ألن يف ذل حم ورين عظ من:
أ دمها :افرتاء الك على اهلل تعاىل يف احلك  ،وعلى ابكوم عل ه يف الوص ال نبزه به.
الثاي :الوقوع ف ما نبز به أخاه إن كان ساملا منده .ففدي صدح ح مسدل عدن عبدد اهلل بدن عمده  -رضدي اهلل عنهمدا  -أن
الندديب صددلى اهلل عل دده وسددل قددال" :إذا كفدده الهجددل أخدداه فقددد بدداء هبددا أ دددمها" .ويف رواي د " :إن كددان كمددا قددال وإال رجع د
عل ه"( .)59وف ه عدن أي ذر رضدي اهلل عنده عدن النديب صدلى اهلل عل ده وسدل " :ومدن دعدا رجدال بدالكفه أو قدال عددو اهلل ولد س
ك ل إال ار عل ه"(.)54
وعلى ه ا ف ج قبل احلك على املسل بكفه أو فس أن ينظه يف أمهين:
 52رواه مسل  ،كتا األفض (.)058
 59رواه البخار ومسل .
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املوان .

أ دمها :دالل الكتا أو السن على أن ه ا القول أو الفعل موج للكفه أو الفس .
الثاي :انطباق ه ا احلك على القائل املعن أو الفاعل املعدن دث تدت شدهوق التكفدر أو التفسد يف قده وتنتفدي

دول
الهس َ
ومن أه الشهوق أن يكون عاملا مبخالفته اليت أوجب أن يكون كدافها أو فاسدقا لقولده تعداىلَ ( :وَم أدن ي َشداقِ ِ َّ
صرا) .وقوله( :وما َكا َن اللَّه لِ ِ
ِمن بدع ِد ما تَدبد َّن لَه ا أ َدى ويدتَّبِ َغ ده سبِ ِل الأم أؤِمنِن ندول ِه ما تَدوَّىل ونصلِ ِه جهنَّ وساءت م ِ
ض َّل
أ َأ َ َ َ
ََ
َ َ َ َ َ أ ََ َ َ َ َ أ َ
ََ أ أَ َ
لسدماو ِ
ِ
ض ِ ِ
ِ
ات َو أاأل أَر ِ
ض أحيِدي َوميِ د َوَمدا
قَد أوما بَد أع َد إِ أذ َه َداه أ َ َّىت يدبَد َ
ن َ أ َما يَدتدَّقو َن إ َّن اللَّهَ بكل َش أيء َعلد * إ َّن اللَّدهَ لَده م ألد ا َّ َ َ
ِ ِ ِِ
يل وال نَ ِ
ص ضر).
لَك أ م أن دون اللَّه م أن َوِ ٍّ َ
و ا قال أهل العل  :ال يكفه جا د الفهائش إذا كان ديث عهد بإسالم ىت يبن له.
ومن املوان أن يق ما يوج الكفه أو الفس بغر إرادة منه ول ل صور:
منها :أن يكدهه علدى ذلد ف فعلده لدداعي اإلكدهاه ال اطماناندا بده ،فدال يكفده ناد لقولده تعداىلَ ( :م أدن َك َف َده بِاللَّ ِده ِم أدن
ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
ض ِم َن اللَّ ِه َوَ أ َع َ ا َع ِظ ).
ص أدرا فَد َعلَأ ِه أ َغ َ
بَد أعد إِميَانه إَِّال َم أن أ أك ِهَه َوقَد ألبه مطأ َما ِفن بِ أاألميَان َولَك أن َم أن َشَه َ بِالأك أف ِه َ
ومنها :أن يغل عل ه فكهه ،فال يدر ما يقول لشدة فه أو زن أو خو أو حنو ذل .
ودل له ما ثب يف صح ح مسل عن أنس بن مال  -رضي اهلل عنه  -قدال :قدال رسدول اهلل صدلى اهلل عل ده وسدل :
"هلل أشد فه ا بتوب عبده ن يتو إل ه من أ دك كان على را لته بأرض فالة فانفلت منه وعل هدا طعامده وشدهابه فدأيس
منها ،فأتى شجهة فاضطج يف ظلها قد أيس من را لته ،فب نمدا هدو كد ل إذا هدو هبدا قائمد عندده ،فأخد طامهدا ي قدال
من شدة الفه  :الله أن عبد وأنا رب ! أخطأ من شدة الفه "(.)55
قال ش اإلسالم ابن ت م ه  -رمحه اهلل  081 -جد 04جمموع الفتاوى البن قاسد " :وأمدا التكفدر فالصدوا أن
مددن اجتهددد مددن أمد حممددد صددلى اهلل عل دده وسددل وقصددد احلد فأخطددأ مل يكفدده بددل يغفدده لدده خطددؤه ،ومددن تبددن لدده مددا جدداء بدده
الهسدول فشداق الهسددول مدن بعدد مددا تبدن لده ا دددى واتبد غدر سددب ل املدؤمنن فهدو كددافه ،ومدن اتبد هدواه وقصده يف طلد احلد
وتكل بال عل فهو عا م ن ي قد يكون فاسقا .وقد يكون له سنات تهجح على س ااته".أهد.
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وقددال يف  445ج د 3مددن اجملمددوع املد كور يف كددالم لدده" :هد ا مد أي دائمددا ومددن جالسددين يعلد ذلد مددين أي مددن
أعظ النا هن ا عن أن ينس معن إىل تكفر وتفس ومعص  ،58إال إذا عل أنه قدد قامد عل ده احلجد الهسدال الديت مدن
خالفها كان كافها تارة وفاسقا أخهى وعاص ا أخهى ،وإي أقهر أن اهلل قد غفه ه األم خطأها وذل يع اخلطأ يف املسائل
اخلري القول واملسائل العمل  .وما زال السل يتنازعون يف كثر من هد ه املسدائل ومل يشدهد أ دد مدنه علدى أ دد ال بكفده
وال بفس وال مبعص  .وذكه أمثل ي قال:
"وكن أبن أن ما نقل عن السل واألئم من إطالق القول بتكفر من يقول كد ا وكد ا فهدو أيضدا د لكدن جيد
التفهي بن اإلطالق والتع ن ،إىل أن قال:
والتكفدر هدو مدن الوع دد فإنده وإن كددان القدول تكد يبا ملدا قالده الهسدول صددلى اهلل عل ده وسدل  ،لكدن قدد يكدون الهجددل
ديث عهد بإسالم أو نشأ ببادي بع دة ،ومثل ه ا ال يكفه جبحد ما جيحده دىت تقدوم عل ده احلجد  ،وقدد يكدون الهجدل مل
يسم تل النصو  ،أو مسعها ومل تثب عنده أو عارضها عنده معارض آخه ،أوج تأويلها وإن كان خمطاا.
وكن دائما أذكه احلديث ال يف الصح حن يف الهجل ال قال" :إذا أنا م فأ هقوي ،ي اسحقوي ،ي ذروي
يف ال د  ،ف دواهلل لددان قدددر اهلل علد َّدي ل ع د بين ع د ابا مددا ع بدده أ دددا مددن العدداملن .ففعل دوا بدده ذل د فقددال اهلل :مددا محل د علددى مددا
فعل ؟ قال :خش ت  .فغفه له"(.)55
فه د ا رجددل ش د يف قدددرة اهلل ويف إعادتدده إذا ذرى بددل اعتقددد أندده ال يعدداد ،وه د ا كفدده باتفدداق املسددلمن ،لكددن كددان
جاهال ال يعل ذل  ،وكان مؤمنا خيا اهلل أن يعاقبه فغفه له ب ل .
واملتأول من أهل االجتهاد احلهيه على متابع الهسول صلى اهلل عل ه وسل أوىل باملغفهة من مثل ه ا".أهد.
وهب ا علد الفدهق بدن القدول والقائدل ،وبدن الفعدل والفاعدل ،فلد س كدل قدول أو فعدل يكدون فسدقا أو كفدها حيكد علدى
قائله أو فاعله ب ل .
قددال شد اإلسددالم ابددن ت م دده رمحدده اهلل  049ج د 39مددن جممددوع الفتدداوى" :وأصددل ذلد أن املقالد الدديت هددي كفدده
بالكتا والسن واإلمجاع ،يقال هي كفه قوال يطل كما دل على ذل الدالئل الشدهع  ،فدإن اإلميدان مدن األ كدام املتلقداة
عن اهلل ورسدوله ،لد س ذلد ممدا حيكد ف ده الندا بظندوهن وأهدوائه  ،وال جيد أن حيكد يف كدل شدخه قدال ذلد بأنده كدافه
 - 58من اعتقداد أهدل السدن أن ال يكفدهوا مسدلما بد ن مدا مل يصدل بده ذنبده كفدها أو شدهكا( .تعل د ابدن بداز واأللبداي علدى الطحاويد ).
فحكمه عنده مؤمن فاس مبعص ته ال يعطى اإلميان املطل وال يسل مطل اإلميان ،ه ا كمه يف الدن ا ،أمدا يف اآلخدهة فهدو داخدل حتد
املش ا إن شاء اهلل تعاىل غفه له وإن شاء ع به بقدر معص ته .ه ا ما عل ه الكتا والسن وعل السل .
 55رواه البخار  ،كتا الهقاق ( ،)4280ومسل  ،كتا التوب (.)4595 ،4594

ىت يثب يف قه شهوق التكفر وتنتفي موانعه ،مثل من قال :إن اخلمه أو الهبا الل لقه عهده باإلسالم أو لنشدوئه يف
بادي بع ددة ،أو مسد كالمدا أنكدهه ومل يعتقدد أنده مدن القدهآن الكدهو وال أنده مدن أ اديدث رسدول اهلل صدلى اهلل عل ده وسدل كمدا
كان بعش السل ينكه أش اء ىت يثب عنده أن النيب صلى اهلل عل ه وسل قا ا .إىل أن قال :فإن هؤالء ال يكفهون دىت
تقوم عل ه احلج بالهسال كما قال اهلل تعاىل( :لِاَ َّال يَكو َن لِلنَّا ِ َعلَى اللَّ ِه َّج بَد أع َد الَهس ِل ) .وقد عفا اهلل د ه األمد عدن
اخلطأ والنس ان.أهد.
وهبد ا علد أن املقالد أو الفعلد قددد تكددون كفدها أو فسددقا ،وال يلددزم مددن ذلد أن يكددون القددائ هبددا كددافها أو فاسددقا إمددا
النتفاء شهق التكفر أو التفس أو وجود مان شهعي مين منه .لكن من انتس إىل غدر اإلسدالم أعطدي أ كدام الكفدار يف
الدن ا ،ومن تبن له احل فأصه على خمالفته تبعا العتقاد كان يعتقدده أو متبدوع كدان يعظمده أو دن دا كدان يؤثههدا فإنده يسدتح
ما تقتض ه تل املخالف من كفه أو فسوق .فعلى املؤمن أن يبين معتقده وعمله على كتا اهلل تعداىل وسدن رسدوله صدلى اهلل
عل ه وسل ف جعلهما إماما له يستضيء بنورمها ،ويسر على منهاجهما فإن ذل هدو الصدهاق املسدتق الد أمده اهلل تعداىل
َن ه َ ا ِصه ِ
صاك أ بِِه لَ َعلَّك أ تَدتدَّقو َن).
اطي م أستَ ِق ما فَاتَّبِعوه َوال تَدتَّبِعوا ال َسب َل فَدتَد َفَّه َق بِك أ َع أن َسبِ لِ ِه َذلِك أ َو َّ
به يف قولهَ ( :وأ َّ َ َ
ول ح ر ما يسلكه بعش النا من كونه يبين معتقده أو عمله على م ه معن ،فإذا رأى نصو الكتا والسدن
على خالفه اول صه هد ه النصدو إىل مدا يوافد ذلد املد ه علدى وجدوه متعسدف  ،ف جعدل الكتدا والسدن تدابعن ال
متبوعن ،وما سوامها إماما ال تابعا! وه ه طهي من طهق أصحا ا وى ال أتباع ا دى ،وقد ذم اهلل هد ه الطهيد يف قولده:
(ولَ ِو اتدَّب ا أحل َ أَهواءه لََفس َد ِ
الس َم َاوات َو أاأل أَرض َوَم أن فِ ِه َّن بَ أل أَتَدأدنَاه أ بِ ِ أك ِهِه أ فَده أ َع أن ِذ أك ِهِه أ م أع ِهضو َن).
ت َّ
َ ََ َ أَ َ أ َ
والناظه يف مسال النا يف ه ا البا يهى العج العجا  ،ويعه شدة افتقاره إىل ربه فهدو ده أن يسدتج
ِ
ِ ِ
َّاع إِ َذا دع ِ
دان فَد ألَ أسدتَ ِج بوا ِيل َولأ د أؤِمندوا
اهلل تعاىل له سؤله ،يقول اهلل تعاىلَ ( :وإِ َذا َسأَلَ َ عبَاد َعين فَِإي قَ ِهي أج َد أع َوَة الدد ِ َ َ
ِي لَ َعلَّه أ يَد أهشدو َن).
فنس ددأل اهلل تع دداىل أن جيعلن ددا مم ددن رأى احلد د ق ددا واتبع دده ،ورأى الباط ددل ب دداطال واجتنب دده .وأن جيعلن ددا ه ددداة مهت دددين،
وصلحاء مصلحن وأال يزيغ قلوبنا بعدد إذ هددانا ،ويهد لندا منده رمحد إنده هدو الوهدا  .واحلمدد هلل ر العداملن الد بنعمتده
تت الصاحلات ،والصالة والسالم على نيب الهمح وهداد األمد إىل صدهاق العزيدز احلم دد بدإذن رهبد وعلدى آلده وأصدحابه ومدن
تبعه بإ سان إىل يوم الدين.
تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة 4141هـ
بقلم مؤلفه الفقير إلى هللا
محمد الصالح العثيمين

بسم هللا الرحمن الرحيم
نص الكلمة التي نشرناها في "مجلة الدعوة" السعودية
في عدد ( )144الصادر يوم االثنين الموافق 4141/4/1هـ
احلمد هلل حنمده ،ونستع نه ،ونستغفهه ،ونتو إل ه ،ونعوذ باهلل من شهور أنفسنا ومن س اات أعمالندا ،مدن يهدده اهلل
فال مضل له ،ومن يضلل فال هاد له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل و ده ال شهي له ،وأشدهد أن حممددا عبدده ورسدوله ،صدلى
اهلل عل ه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإ سان وسل تسل ما.
أما بعد:
فقد كنا تكلمنا يف بعش جمالسنا على معىن مع اهلل تعاىل خللقه ،ففه بعش الندا مدن ذلد مدا لد س مبقصدود لندا وال
معتقد لنا ،فكثه سؤال النا وتساؤ ماذا يقال يف مع اهلل خللقه؟
وإننا:
(أ) لاال يعتقد خمط أو خاط يف مع اهلل ما ال يل به.
( ) ولاال يتقول عل نا متقول ما مل نقله أو يتوه واه ف ما نقوله ما مل نقصده.
(جد) ولب ان معىن ه ه الصف العظ م اليت وصد اهلل هبدا نفسده يف عددة آيدات مدن القدهآن الكدهو ووصدفه هبدا نب ده حممدد
صلى اهلل عل ه وسل .
نقهر ما يأخ:
أوال :مع اهلل تعاىل خللقه ثابت بالكتا والسن  ،وإمجاع السدل  ،قدال اهلل تعداىلَ ( :وه َدو َم َعكد أ أَيأ َدن َمدا كأندت أ ) .وقدال
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين هد أ أحم ِسددنو َن) .وقددال تعدداىل ملوسددى وهددارون ددن أرسددلهما إىل فهعددون( :ال َختَافَددا إِندَّ ِدين
ين اتَّد َقد أدوا َوالد َ
تعدداىل( :إ َّن اللَّددهَ َمد َ الد َ
َّ ِ
ِ
َم َعك َما أ أ
ص َدهه اللَّده إِ أذ أ أ
َمسَ َوأ ََرى) .وقدال عدن رسدوله حممدد صدلى اهلل عل ده وسدل ( :إِال تَدأنصدهوه فَد َقد أد نَ َ
َخَه َجده الد َ
ين َك َفدهوا ثَدايَ
ِ
اثأدنَد أ ِ
صدا ِ بِ ِه ال َأحت َدز أن إِ َّن اللَّدهَ َم َعنَدا) .وقدال النديب صدلى اهلل عل ده وسدل " :أفضدل اإلميدان أن تعلد أن
ن إِ أذ مهَا ِيف الأغَا ِر إِ أذ يَدقول ل َ

ثما كن "( .)81سنه ش اإلسالم ابن ت م د يف العق ددة الواسدط  ،وضدعفه بعدش أهدل العلد  ،وسدب قهيبدا مدا
اهلل مع
قاله اهلل تعاىل عن نب ه من إثبات املع له.
وقد أمج السل على إثبات مع اهلل تعاىل خللقه.
على ق قتها ،لكنها مع تل باهلل تعاىل وال تشدبه مع د أ خملدوق ملخلدوق لقولده تعداىل عدن
ثان ا :ه ه املع
الس ِم الأب ِ
صر) .وقولهَ ( :ه أل تَد أعلَ لَه َِمس ا) .وقولهَ ( :وَملأ يَك أدن لَده كفدوا أَ َ دد) .وكسدائه صدفاته
س َك ِمثألِ ِه َش أيء َوه َو َّ
َ
نفسه( :لَأ َ
الثابت له ق ق على وجه يل به وال تشبه صفات املخلوقن.
قال ابن عبد الر" :أهل السن جممعون على الصفات الواردة كلها يف القهآن والسن واإلميدان هبدا ومحلهدا علدى احلق قد
ال على اجملاز إال أهن ال يك فون شد اا مدن ذلد  ،وال حيددون ف ده صدف حمددودة" .أ.هدد .نقلده عنده شد اإلسدالم ابدن ت م ده يف
الفتوى احلموي  85من اجمللد اخلامس من جمموع الفتاوى البن قاس .
وقال ش اإلسالم يف ه ه الفتوى  014من اجمللد امل كور" :وال حيس احلاسد أن شد اا مدن ذلد  -يعدين ممدا
جاء يف الكتا والسن  -يناقش بعضه بعضا ألبته مثل أن يقول القائل :ما يف الكتا والسن من أن اهلل فوق العهع خيالفه
الظ دداهه م ددن قول ددهَ ( :وه د َدو َم َعكد د أ أَيأد َدن َم ددا كأن ددت أ ) .وقول دده ص ددلى اهلل عل دده وس ددل " :إذا ق ددام أ دددك إىل الص ددالة ف ددإن اهلل قب ددل
وجهه"( .)80وحنو ذل  ،فإن ه ا غلش وذل أن اهلل معنا ق ق  ،وهو فوق العهع ق ق كما مج اهلل ب نهما يف قوله( :ه َو
ِ ِ
الَّد ِ خلَد َّ ِ
اس دتَد َوى َعلَددى الأ َعد أده ِع يَد أعلَ د َمددا يَلِددج ِيف أاأل أَر ِ
ض َوَمددا َخيأددهج ِمأند َهددا َوَمددا يَدأن د ِزل ِمد َدن
السد َدم َاوات َو أاأل أَر َ
َ َ
ض ِيف س دتَّ أَيدَّ ضدام يَّ أ
ِ
السم ِاء وما يدعهج ف ها وهو معك أَين ما كأنت واللَّه ِمبَا تَدعملو َن ب ِ
صر) .فأخر أنه فوق العهع يعل كل شيء وهو معندا أينمدا
أَ َ
َّ َ َ َ َ أ َ َ َ َ َ أ أ َ َ أ َ
كنا كما قال النيب صلى اهلل عل ه وسل يف ديث األوعال" :واهلل فوق العهع ،وهو يعل ما أنت عل ه"(.)84
وذل أن كلم "م " يف اللغ إذا أطلق فل س ظاههها يف اللغ إال املقارن املطلق من غدر وجدو مماسد أو حمداذاة
عددن ميددن أو مشددال ،فددإذا ق دددت مبعددىن مددن املعدداي دل د علددى املقارن د يف ذل د املعددىن فإندده يقددال :مازلنددا نسددر والقمدده معنددا أو
والنج معنا .ويقال :ه ا املتاع معي جملامعته ل  ،وإن كان فوق رأس فاهلل م خلقه ق ق وهو فوق عهشده ق قد  .أ.هدد.
كالمه.

" 81اجلام الصغر" ( ،)0423وضعفه األلباي يف "ضع
 80سب ختهجيه .وهو يف الصح حن.
 84سب ختهجيه .وال يثب .

اجلام " ( ،)0114والضع ف (.)4985

ثالثا :ه ه املع تقتضي اإل اط باخلل علما وقدرة ،ومسعا وبصدها وسدلطانا وتددبرا وغدر ذلد مدن معداي ربوب تده إن
كان املع عام مل خته بشخه أو وص كقوله تعاىلَ ( :وه َو َم َعك أ أَيأ َن َما كأنت أ ) .وقولهَ ( :ما يَكون ِم أن َأَن َوى ثَالثَض إَِّال
ه َو َرابِعه أ َوال َْأ َس ض إَِّال ه َو َس ِادسه أ َوال أ أَد َىن ِم أن َذلِ َ َوال أَ أكثَدَه إَِّال ه َو َم َعه أ أَيأ َن َما َكانوا).
فإن خص بشخه أو وص اقتض م ذل النصه والتأي د والتوف والتسديد.
َمسَ َوأ ََرى) .وقوله عن النيب صدلى اهلل عل ده وسدل :
مثال املخصوص بشخه :قوله تعاىل ملوسى وهارون( :إِنَِّين َم َعك َما أ أ
(ال َأحتَز أن إِ َّن اللَّهَ َم َعنَا).
اصِروا إِ َّن اللَّهَ م َّ ِ
ين) .وأمثاله يف القهآن الكهو كثرة.
ومثال املخصوص بوص  :قوله تعاىلَ ( :و أ
ََ
الصاب ِه َ
قال ش اإلسالم ابن ت م ه يف الفتوى احلموي  013من اجمللد اخلامس من جمموع الفتاوى البدن قاسد قدال" :ي
ه ه املع ختتل أ كامها س املوارد .فلما قال( :يَد أعلَد َمدا يَلِدج ِيف أاأل أَر ِ
ض َوَمدا َخيأدهج ِمأند َهدا) .إىل قولدهَ ( :وه َدو َم َعكد أ أَيأ َدن
َمددا كأنددت أ ) .دل ظدداهه اخلطددا علددى أن كد هد ه املع د ومقتضدداها أندده مطلد علد ك  ،شدده د علد ك  ،ومهد من عددامل بكد ،
وه ا معىن قول السل  :إنه معه بعلمه ،وه ا ظداهه اخلطدا و ق قتده .قدال :وملدا قدال النديب صدلى اهلل عل ده وسدل لصدا به
يف الغددار ال حتددزن إن اهلل معنددا ،كددان هد ا أيضددا قددا علددى ظدداههه ،ودلد احلددال علددى أن كد هد ه املع د هنددا مع د االطددالع
َّ ِ
َّ ِ
ِ َّ
َمسَد
ين ه أ أحم ِسنو َن) .وك ل قوله ملوسى وهارون( :إِنَِّين َم َعك َما أ أ
ين اتَّد َق أوا َوال َ
والنصه والتأي د ،وك ل قوله( :إ َّن اللهَ َم َ ال َ
َوأ ََرى) .هنا املع على ظاههها و كمها يف ه ه املواطن النصه والتأي د.
إىل أن قال" :ففهق بن معىن املع ومقتضاها ورمبا صار مقتضاها من معناها ف ختل باختال املواض ".أهد.
وقددال حممددد بددن املوصددلي يف كتددا (اسددتعجال الصدواع املهسددل علددى اجلهم د واملعطلد ) البددن القد يف املثددال التاسد
 215ق اإلمام" :وغاي ما تدل عل ه  -م  -املصا ب واملوافقد واملقارند يف أمده مدن األمدور ،وذا االقدرتان يف كدل موضد
سبه ويلزمه لوازم س متعلقده ،فدإذا ق دل :اهلل مد خلقده بطهيد العمدوم كدان مدن لدوازم ذلد علمده هبد وتددبره د وقدرتده
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين هد أ أحم ِسدنو َن) .كدان مدن لدوازم ذلد مع تده د بالنصدهة
ين اتَّد َق أدوا َوالد َ
عل ه  ،وإذا كان ذل خاصا كقولده( :إ َّن اللَّدهَ َمد َ الد َ
والتأي د واملعون .
فمع اهلل تعاىل م عبده نوعان :عام وخاص  ،وقد اشتمل القهآن الكهو على النوعن ،ول س ذل بطهي االشرتا
اللفظي بل ق قتها ما تقدم من الصحب الالئق  .أهد.
وذكه ابن رج يف شه احلديث التاس عشه من األربعن النووي " :أن املع اخلاص تقتضي النصه والتأي د واحلفظ
واإلعان  ،وأن العام تقتضي علمه واطالعه ومهاقبته ألعما ".

وقدال ابدن كثدر يف تفسدر آيد املع د يف سدورة اجملادلد  :و د ا كدي غدر وا دد اإلمجداع علدى أن املدهاد هبد ه املع د مع د
علمه ،قال :وال ش يف إرادة ذل ولكن مسعه أيضا م علمه هب وبصهه ناف ف ه فهو  -سبحانه  -مطل على خلقده ال
يغ عنه من أموره شيء" .أهد.
رابعدا :هد ه املع د ال تقتضدي أن يكددون اهلل تعداىل خمتلطدا بدداخلل أو داال يف أمكنددته  ،وال تددل علدى ذلد بوجده مددن
الوجوه ألن ه ا معىن باطل مستح ل على اهلل عز وجل ،وال ميكن أن يكون معىن كالم اهلل ورسوله ش اا مستح ال باطال.
قددال شد اإلسددالم ابددن ت م دده يف "العق دددة الواسددط "  009ق ثالثد مددن شدده حممددد خل ددل ا دها " :ولد س معددىن
قولدهَ ( :وهد َدو َم َعكد أ ) أندده خمددتلش بداخلل فددإن هد ا ال توجبدده اللغد  ،بدل القمدده آيد مددن آيددات اهلل تعداىل مددن أصددغه خملوقاتدده ،وهددو
موضوع يف السماء ،وهو م املسافه وغر املسافه أينما كان" .أهد.
ومل ي د ه إىل ه د ا املعددىن الباطددل إال احللول د مددن قدددماء اجلهم د وغددره ال د ين قددالوا :إن اهلل ب اتدده يف كددل مكددان.
ت َكلِ َم َختأهج ِم أن أَفأد َو ِاه ِه أ إِ أن يَدقولو َن إَِّال َك ِبا).
تعاىل اهلل عن قو علوا كبرا .و ( َكبدَه أ
وقد أنكه قو ه ا من أدركه من السل واألئم  ،ملا يلزم عل ه مدن اللدوازم الباطلد املتضدمن لوصدفه تعداىل بالنقدائه
وإنكار علوه على خلقه.
ِ
وك د ميكددن أن يقددول قائددل :إن اهلل تعدداىل ب اتدده يف كددل مكددان أو إندده خمددتلش بدداخلل وهددو  -سددبحانه  -قددد ( َوس د َ
كهِسَه َّ ِ
ات و أاألَرض)( ،و أاألَرض َِ
الس َم َاوات َمطأ ِويَّات بَِ ِم نِ ِه).
ضته يَد أوَم الأ ِقَ َام ِ َو َّ
مج عا قَدأب َ
الس َم َاو َ أ َ َ أ
أ
خامسا :ه ه املع ال تناقش ما ثب هلل تعاىل من علوه على خلقه ،واستوائه على عهشه ،فإن اهلل تعاىل قدد ثب لده
ِ
ِ
َعلَدى) .وقدال تعداىل:
اسد َ َربد َ أاأل أ
العلو املطل علو ال ات ،وعلدو الصدف  ،قدال اهلل تعداىلَ ( :وه َدو الأ َعل َدي الأ َعظد ) .وقدال ( َسدب ِح أ
ِ
َعلَى َوه َو الأ َع ِزيز ا أحلَ ِك ).
( َوللَّ ِه الأ َمثَل أاأل أ
وقد تضافهت األدل من الكتا والسن  ،واإلمجاع والعقل ،والفطهة على علو اهلل تعاىل.
أما أدل الكتا والسن فال تكاد حتصه.مثل قوله تعاىل( :فَا أحل أك لِلَّ ِه الأعلِي الأ َكبِ ِر) وقوله تعاىل( :وهو الأ َق ِ
داهه فَد أدو َق
َ
َ َ
ِعب ِاده) .وقوله( :أَم أ َِمأندت مدن ِيف َّ ِ
ِ
ِ
اصدبا).وقولده(:تَد أعدهج الأ َمالئِ َكد َوالدَهو إِلَأ ِده).وقولده(:ق أدل نَدَّزلَده رو
َ
الس َدماء أَ أن يد أهس َدل َعلَدأك أ َ
أ أَأ
الأقد ِ ِم أن َرب ) .إىل غر ذل من اآليات الكثرة.
ومثددل قولدده صددلى اهلل عل دده وسددل " :أال تددأمنوي وأنددا أمددن مددن يف السددماء"( .)83وقولدده" :والعددهع فددوق املدداء واهلل فددوق
العهع"( .)82وقوله" :وال يصعد إىل اهلل إال الط "(.)89
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ومثل إشارته إىل السماء يوم عهف  .يقول" :الله اشهد"( ،)84يعين على الصحاب ن أقهوا أنه بلغ.
ومثل إقهاره اجلاري ن سأ ا" :أين اهلل؟" قال  :يف السماء .قال" :أعتقها فإهنا مؤمن "(.)85
إىل غر ذل من األ اديث الكثرة.
وأما اإلمجاع :فقد نقل إمجاع السل على علو اهلل تعاىل غر وا د من أهل العل .
وأما داللد العقدل علدى علدو اهلل تعداىل :فدان العلدو صدف كمدال والسدفول صدف نقده ،واهلل تعداىل موصدو بالكمدال
منزه عن النقه.
وأما دالل الفطهة على علو اهلل تعاىل :فإنه ما من داع يدعو ربده إال وجدد مدن قلبده ضدهورة باالَتداه إىل العلدو مدن غدر
دراس كتا وال تعل معل .
وه ا العلو الثاب هلل تعاىل هب ه األدل القطع ال يناقش ق ق املع وذل من وجوه:
األول :أن اهلل تعاىل مج ب نهما لنفسه يف كتابه املبدن املندزه عدن التنداقش ولدو كاندا متناقضدن مل جيمد القدهآن الكدهو
ب نهما.
وكل شيء يف كتا اهلل تعاىل تظن ف ه التعارض ف ما يبدو ل فأعد النظه ف ه مدهة بعدد أخدهى دىت يتبدن لد  .قدال
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالفا َكثِرا).
اهلل تعاىل( :أَفَال يَدتَ َدبدَّهو َن الأق أهآ َن َولَ أو َكا َن م أن عأند َغ أِر اللَّه لََو َجدوا ف ه أ
الثاي :أن اجتماع املع والعلدو ممكدن يف د املخلدوق .فإنده يقدال :مازلندا نسدر والقمده معندا ،وال يعدد ذلد تناقضدا،
ومدن املعلدوم أن السدائهين يف األرض والقمده يف السدماء ،فدإذا كدان هد ا ممكندا يف د املخلدوق فمدا بالد باخلدال ابد ش بكددل
شيء.
 009يف شه ه "العق دة الواسط " عند قول املؤل  :بل القمده آيد مدن آيدات اهلل
قال الش حممد خل ل ا ها
تعداىل ،مدن أصددغه خملوقاتده وهددو مد املسددافه وغدر املسددافه أينمدا كددان .قدال :وضدده لد ل مددثال بدالقمه الد هدو موضددوع يف
السماء ،وهو م املسافه وغره أينما كان ،قال :فإذا جاز ه ا يف القمه وهو من أصغه خملوقات اهلل تعاىل أفال جيوز بالنسب
 82أخهجه الطراي يف الكبر ( )448/5وابن خزمي يف التو د رق ( )091 ،025والب هقي يف األمسداء والصدفات ( )210والد هيب
يف العلو ( ، )42والبخار يف خل أفعال العباد ،والاللكائي يف اعتقداد أهدل السدن  ،وقدد صدححه ابدن القد يف اجتمداع اجل دوع اإلسدالم
( ،)011وصححه األلباي يف خمتصه العلو  .012 – 013وهو موقو على ابن مسعود ولكنه يف ك املهفوع.
 89رواه البخار .
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إىل اللط اخلبر ال أ اق بعباده علما وقدرة وال هو شه د مطل عل ه يسمعه ويهاه ويعلد سدهه وَندواه  ،بدل
العامل كله مسواته وأرضه من العهع إىل الفهع بن يديه كأنه بندق يف يد أ دنا ،88أفال جيوز ملن ه ا شأنه ،أن يقال :إنه مد
خلقه م كونه عال ا عل ه بائنا منه فوق عهشه؟! .أهد.
الوجه الثالث :أن اجتماع العلو واملع لو فهض أنه ممتن يف املخلوق مل يلزم أن يكون ممتنعا يف اخلال  ،فإن
الس ِم الأب ِ
صر).
س َك ِمثألِ ِه َش أيء َوه َو َّ
َ
اهلل ال مياثله شيء من خلقه( :لَأ َ
قال ش اإلسالم ابن ت م ه يف "العق دة الواسط "  004ق ثالث من شه ا ها " :وما ذكه يف الكتدا والسدن
من قهبه وفوق ته ال ينايف ما ذكهه من علوه وفوق ته ،فإنه سبحانه ل س كمثله شيء يف مج نعوته وهدو علدي يف دندوه قهيد يف
علوه" .أهد.
وخالص القول يف ه ا املوضوع كما يلي:
 -0أن مع اهلل تعاىل خللقه ثابت بالكتا والسن وإمجاع السل .
 -4أهنا على ق قتها على ما يل باهلل تعاىل من غر أن تشبه مع املخلوق للمخلوق.
 -3أهندا تقتضددي إ اطد اهلل تعدداىل بداخلل علمدا وقددرة ،ومسعددا وبصدها وسددلطانا وتددبرا ،وغددر ذلد مددن معداي ربوب تدده إن
كان املع عام  ،وتقتضي م ذل نصها وتأي دا وتوف قا وتسديدا إن كان خاص .
 -2أهنا ال تقتضي أن يكون اهلل تعاىل خمتلطا باخلل  ،أو اال يف أمكنته  ،وال تدل على ذل بوجه من الوجوه.
 -9إذا تدبهنا ما سب علمندا أنده ال منافداة بدن كدون اهلل تعداىل مد خلقده ق قد  ،وكونده يف السدماء علدى عهشده ق قد .
سبحانه و مده ال حنصي ثناء عل ه ،هو كما أثىن على نفسه .وصلى اهلل وسدل علدى عبدده ورسدوله حممدد وعلدى آلده وصدحبه
أمجعن.
حرره الفقير إلى هللا تعالى
محمد الصالح العثيمين
في 4141/44/72هـ

 - 88قال املعل  :ه ا رو ف ه ديث ،وال يثب .

