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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على سيد املرسلني  ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،
أما بعد -:
فقد بدأت منذ سنوات يف كتابة سلسلة يف علم العقيدة للمتوسطني من طلبة العلم  ،بدأهتا
مبقدمة يف عقيدة السلف  ،مث مباحث الربوبية والقدر  ،مث هذا الكتاب الثالث يف ( مباحث
األمساء والصفات )  ،الذي حرصت على أن يكون خمتصرا حمررا  ،جيمع قواعد األمساء
والصفات  ،وشرح األمساء احلسىن  ،ودراسة أعيان الصفات اخلربية والعقلية  ،وبيان آاثر
اإلميان أبمساء هللا احلسىن وصفاته العليا على قول املؤمن وعمله ؛ وذلك ليكون إبذن هللا
تعاىل كتااب شامال لكل أو جل ما حيتاجه طالب العلم يف املرحلة اجلامعية من مباحث األمساء
والصفات  .وأسال هللا تعاىل  ،ذا اجلالل واإلكرام أن جيعله كتااب مباركا  ،خالصا لوجهه
الكرمي  ،وأن ينفع به كاتبه  ،وكل من بلغه ؛ إنه محيد جميد  ،وعلى كل شيء قدير .
كتبه
د /عيسى بن عبد هللا السعدي
أستاذ العقيدة جبامعة الطائف
1443 / 7 / 5ه
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حمتوايت الكتاب

يشتمل هذا الكتاب على ثالثة فصول :
الفصل األول  :يف األمساء احلسىن .
الفصل الثاين  :يف صفات الكمال .
الفصل الثالث  :يف آاثر األمساء والصفات .
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الفصل األول
وفيه مخسة مباحث :

األمسـ ـ ـ ـاء احلـسنـى

املبحث األول  :أمساء هللا تعاىل أعالم وأوصاف .

املبحث الثاين  :داللة األمساء احلسىن .

املبحث الثالث  :إحصاء األمساء احلسىن .
املبحث الرابع  :شرح األمساء احلسىن .

املبحث اخلامس  :اإلحلاد يف األمساء احلسىن .
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املبحث األول

أمساء هللا أعالم وأوصاف
أمساء هللا تعاىل أعالم وأوصاف( )1؛ والوصف هبا ال ينايف العلمية ؛ خبالف أوصاف العباد ؛
فأوصافهم مشرتكة تنايف العلمية املختصة ؛ ومما يدل على اجتماع العلمية والوصفية يف
األمساء احلسىن أهنا لو كانت أعالما حمضة ال تدل على معاين الكمال ملا كانت كلها حسىن
 ،وملا صح تعليل أحكام هللا وأفعاله هبا( ، )2وال أمكن االستدالل هبا على توحيد العبادة ،
وال على ما ينكره اجلاحدون من الصفات( )3؛ وجلاز تذييل آايت العذاب أبمساء الرمحة ،
وآايت الرمحة أبمساء العذاب(. )4
ورأى املعتزلة ومن وافقهم أن أمساء هللا احلسىن مبنزلة أمساء األعالم احملضة ؛ فال تدل على
صفة  ،وال فرق بينها يف املعىن أصال ؛ فال نفهم من اسم احلي والقدير والعليم إذا أردان بذلك
هللا  -عز وجل  -إال ما نفهم من اسم هللا فقط ؛ ألهنا كلها أمساء أعالم  ،وليست مبشتقة من
صفة من الصفات(.)5
واجلواب عن قوله من وجوه -:
 -1أن الفرق بني األمساء احلسىن معلوم ابالضطرار ؛ فالعبد إذا قال  :رب اغفر يل  ،وتب
علي ؛ إنك أنت التواب الغفور كان قد أحسن يف مناجاة ربه  ،وإذا قال  :رب اغفر يل ،
( )1وهكذا أمساء كتاب هللا تعاىل  ،وأمساء نبيه  ؛ فهي أعالم وأوصاف  ،وأما أمساء غالب اخللق فأعالم حمضة ،
وقد تكون حقيقة املسمى بضد معىن امسه ؛ كمن مسي بصاحل وهو طاحل  ،أو بسعيد وهو شقي .
( )2من أدلة تعليل األحكام الشرعية ابألمساء احلسىن قوله تعاىل  ( :فإن فاؤوا فإن هللا غفور رحيم وإن عزموا الطالق
فإن هللا مسيع عليم ) البقرة . 227 ، 226 :
وأما تعليل أفعال هللا أبمسائه فمن أدلته قوله تعاىل  ( :أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون فتعاىل هللا امللك
احلق ال إله إال هو رب العرش الكرمي ) املؤمنون . 116 ، 115 :
( )3من أدلة االستدالل ابألمساء احلسىن على توحيد العبادة أو األلوهية قوله تعاىل  ( :وإهلكم إله واحد ال إله إال هو
الرمحن الرحيم ) البقرة  ، 163 :وقوله  ( :إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن ) طه  ، 90 :وأما االستدالل على ما
أنكره اجلاحدون من الصفات فمن أدلته قوله تعاىل  ( :أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ) امللك . 14 :
( )4انظر  :رد الدارمي على املريسي ( ضمن جمموع عقائد السلف ) ص  ، 365جالء األفهام  ،ص ، 177-171
بدائع الفوائد . 183 ، 28/1
( )5انظر  :الفصل  ، 296/2شرح األصبهانية  ،ص . 515 ، 514
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وتب علي ؛ إنك أنت اجلبار املتكرب مل يكن حمسنا يف مناجاة ربه ؛ ولو كانت أعالما حمضة
ملا كان حسن التوسل هبا موقوفا على التناسب بني األمساء والدعوات .
 -2أن قوله تعاىل  ( :وهم يكفرون ابلرمحن ) الرعد  30 :؛ يدل على امتناع املشركني من
تسمية هللا تعاىل ابسم الرمحن  ،ولو كان علما جامدا ال يدل على معىن ملا أنكروه ؛ ألن
االسم العلم ال ينكره أحد ؛ وهلذا مل ميتنعوا عن تسمية هللا مبا يعرفون .
 -3أن االسم احلسن إمنا يتميز عن االسم السيء مبعناه  ،فلو كانت األمساء كلها مبنزلة
األعالم اجلامدة اليت ال تدل على معىن مل تنقسم إىل حسىن و سوآى  ،و جلازت التسمية
ابالسم احلسن وضده ؛ ألهنا جمرد أعالم ال تدل على معىن يقتضي التسمية أبحدمها دون
اآلخر(! )6
وينبين على القول أبن أمساء هللا تعاىل أعالم وأوصاف مسألتان -:
األوىل  :أن أمساء هللا تعاىل تدل على الذات اإلهلية ابعتبار تبااين صافاهتا  ،ال ابعتباار الاذات
فقط ؛ وبيان ذلك أن األمساء الدالة على مسمى واحد نوعان -:
األول  :أن تدل عليه ابعتبار الذات فقط  ،وهاذا هاو الارتادف احملاك  ،كاحلنطاة  ،والقماح ،
والرب  .وقد أنكره قوم ؛ ألنه ما من امسني ملسمى واحد إال وبينهما فرق يف نسبة  ،أو صفة .
وه ااذا ص ااحيح ابعتب ااار الواض ااع الواح ااد  ،ولك اان ق ااد يق ااع ال ارتادف ابعتب ااار واض ااعني خمتلف ااني ؛
فيسميه أحدمها ابسم  ،ويسميه اآلخر ابسم غريه  ،ويشتهر الوضعان .
والثاين  :أن تدل على ذات واحدة ابعتبار تباين صفاهتا ؛ كأمساء الرب تبارك وتعاىل ،
وأمساء كتابه  ،وأمساء نبيه  ، وأمساء اليوم اآلخر ؛ فهذا النوع مرتادف ابلنسبة إىل الذات
متباين ابلنسبة إىل الصفات ؛ فالرب والرمحن وامللك يدل على ذات واحدة ابعتبار صفات
متعددة  ،وكذلك البشري والنذير واحلاشر والعاقب  ،وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم
اجلمع  ،وكذلك القرآن والفرقان والكتاب(. )7
املسألة الثانية  :أن الدهر ليس من األمساء احلسىن ؛ ألنه علم حمك ؛ ال يدل على معىن من
( )6انظر  :شرح األصبهانية  ،ص  ، 516 ، 515درء التعارض  ، 52/5داللة األمساء احلسىن على التنزيه ص -46
. 49
( )7انظر  :جالء األفهام  ،ص  ، 177 ، 176روضة احملبني  ،ص . 54
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معاين الكمال اليت تدل عليها أمساء هللا احلسىن .
وذهب نعيم بن محاد ومن وافقه إىل أن الدهر من أمساء هللا تعاىل ؛ حلديث  ( :يؤذيين ابن
آدم ؛ يسب الدهر  ،وأان الدهر ؛ بيدي األمر ؛ أقلب الليل والنهار ) ( )8؛ وقالوا  :إن الدهر
يعين القدمي األزيل  ،الباقي األبدي .
ويف هذا نظر ؛ ألن الدهر لو كان من أمساء هللا تعاىل ملا ذم هللا تعاىل من قال  ( :وما
يهلكنا إال الدهر ) اجلاثية  ، 24 :وألن الدهر هو الزمان  ،والزمان هو الليل والنهار  ،وقد أخرب
هللا خبلقهما يف قوله تعاىل  ( :وجعل الظلمات والنور ) األنعام  ، 1 :وقوله  ( :وهو الذي خلق
الليل والنهار ) األنبياء  33 :؛ فالدهر من خملوقات هللا ال من أمسائه ؛ وقد دل على هذه املغايرة
قوله يف احلديث املذكور آنفا  ( :بيدي األمر أقلب الليل والنهار ) ؛ فأخرب أنه يقلب الليل
والنهار  ،أي يصرف الزمان كيف شاء  ،واملقلب غري املقلب قطعا ؛ وهلذا ذهب أكثر
العلماء إىل أن احلديث ال يدل على أن الدهر من أمساء هللا احلسىن ؛ و إمنا خرج خمرج الرد
لقول أهل اجلاهلية إذا أصاهبم ما يكرهون ؛ فقد كانوا يسبون من فعل ذلك  ،ويضيفونه إىل
الدهر ؛ فيقع السب على الفاعل احلقيقي  ،ال على املخلوق املصرف(. )9

*******

( )8صحيح البخاري  ،كتاب التفسري  ،ح ( . ) 4826
( )9انظر  :بيان تلبيس اجلهمية  ، 184/5جمموع الفتاوى  ، 496-491/2القواعد املثلى  ،ص  ، 10 ، 9معجم
املناهي اللفظية  ،ص . 266 ، 265
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املبحث الثاين

داللة األمساء احلسىن
النظر يف داللة األمساء احلسىن يكون بعدة اعتبارات -:
األول  :ابعتبار الداللة اللفظية الوضعية .
اللفظ يدل على معناه داللة مطابقة  ،وتضمن  ،والتزام ؛ فاملطابقة داللة اللفظ على مجيع
معناه  ،والتضمن داللة اللفظ على بعك معناه  ،وااللتزام داللة اللفظ على معىن خارج عنه
وضعا مالزم له عقال ؛ وهذا التقسيم جار يف داللة األمساء احلسىن على معانيها ؛ فكل منها
يدل ابملطابقة على الذات والصفة اليت اشتق منها  ،ويدل على أحدمها ابلتضمن  ،فإن دل
االسم على صفة للذات غري الصفة اليت اشتق منها فداللة التزام ؛ فالرمحن مثال يدل مطابقة
على الذات والرمحة  ،ويدل على الذات وحدها  ،والرمحة وحدها ابلتضمن  ،ويدل على
احلياة والعلم والقدرة داللة التزام ؛ ألنه ال توجد رمحة دون هذه الصفات(. )10
الثاين  :ابعتبار العموم واخلصوص .
أمساء هللا تعاىل وصفاته نوعان -:
نوع خيتص به الرب  ،فال يطلق على غريه بوجه ؛ كاسم هللا  ،و الرمحن  ،و الرب( ،)11ورب
العاملني  ،ومالك امللك  ،وعالم الغيوب  ،وأرحم الرامحني ؛ فهذا األمساء كلها مفردة كانت
أو مضافة ال جيوز أن تطلق على غري هللا تعاىل ؛ لقوله تعاىل  ( :هل تعلم له مسيا ) مرمي 65 :
 ،أي نظريا له يستحق امسه وصفته  ،وقوله  ( :وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين
يلحدون يف أمسائه ) األعراف 180 :؛ أي يشركون فيما خيتص به من األمساء ومعانيها  ،ولقوله
 ( : أغيظ رجل على هللا يوم القيامة و أخبثه وأغيظه رجل كان يسمى ملك األمالك  ،ال
ملك إال هللا ) (.)12
( )10انظر  :بدائع الفوائد  ، 183/1النونية وشرحها  ،للهراس  ، 124 ، 123/2وكذلك شرح ابن عيسى للنونية
. 251/2
( )11شرط االختصاص هبذا االسم الشريف اقرتانه أبل ؛ فإن جترد منها كان مشرتكا ؛ فيجوز أن يقال للمخلوق  :رب
الدار  ،رب املتاع  ،وحنو ذلك .
( )12صحيح مسلم  ،كتاب اآلداب  ،ح ( . ) 2143
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ونوع يوصف به العبد يف اجلملة  ،وخيتص الرب بكمال معناه ؛ وهي األمساء املتواطئة ؛
كاحلي  ،والعامل  ،والقادر ؛ ألن هذا الضرب من األمساء إن أطلق دل على القدر املشرتك ؛
وهو املعىن العام للفظ ولوازمه  ،ومل تدخل اخلصائص يف معناه  ،وإن قيد دخلت اخلصائص
يف معناه  ،وكان ظاهر ما أضيف للرب إمنا يدل على ما يليق به  ،وظاهر ما أضيف
للمخلوق إمنا يدل على ما يليق به ؛ قال تعاىل  ( :هللا ال إله إال هو احلي القيوم ) البقرة :
 ، 255وقال  ( :إن هللا كان مسيعا بصريا ) النساء  ، 58 :وقال  ( :امللك القدوس ) احلشر ، 23 :
وقال يف حق املخلوق  ( :لينذر من كان حيا ) يس  ، 70 :وقال  ( :فجعلناه مسيعا بصريا )
اإلنسان  ، 2 :وقال  ( :وقال امللك ائتوين به ) يوسف  50 :؛ فعلم أن هذا الضرب من األمساء ال
يستلزم املماثلة بني اخلالق واملخلوق إال إذا قصد إبطالقه املضاهاة واملماثلة فإنه يكون حينئذ
ممنوعا ؛ لداللته على مضاهاة الرب يف ألوهيته من جهة القصد وإن كان غري دال عليها من
جهة الوضع ؛ وهلذا ذم هللا تعاىل املشركني على اشتقاق اسم العزى من العزيز  ،مع أنه من
األمساء املتواطئة اليت جيوز إطالقها على املخلوق()13؛ كما قال تعاىل  ( :قالوا اي أيها العزيز
إن له أاب شيخا كبريا ) يوسف . 78 :
الثالث  :ابعتبار التعدي واللزوم .
أمساء هللا تعاىل هبذا االعتبار نوعان -:
نوع يدل على وصف متعد ؛ كالسميع ؛ فهذا إذا أطلق على هللا تعاىل جاز أن يوصف هللا
مبصدر االسم  ،وهو السمع  ،وخيرب عنه بفعله  ،حنو قد مسع هللا .
ونوع يدل على وصف الزم ؛ كاحلي ؛ فهذا جيوز أن يوصف الرب مبصدره  ،وهو احلياة ،
ولكن ال خيرب عنه بفعله ؛ فيقال  :حيي(. )14
الرابع  :ابعتبار اإلفراد واالقرتان .
أمساء هللا تعاىل هبذا االعتبار نوعان أيضا -:
( )13انظر  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 82 -59/1منهاج السنة  ، 596/2جامع املسائل ، 344-340/7
خمتصر الصواعق  ، 750 ، 749/2بدائع الفوائد ( 165/1طبعة دار الكتاب يف بريوت )  ،داللة األمساء احلسىن
على التنزيه  ،للمؤلف  ،ص . 72 -62
( )14انظر  :بدائع الفوائد . 184 ، 183/1 ،
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نوع يدل على الكمال حال اإلفراد واالقرتان ؛ وهو غالب األمساء احلسىن ؛ كالقدير ،
والسميع  ،والبصري  ،والعزيز  ،واحلكيم ؛ فيجوز أن يطلق على الرب مفردا ومقرتان بغريه ،
ويسوغ للعبد أن يثين  ،أو خيرب  ،أو يتوسل هبا مفردة  ،ومقرونة بغريها .
ونوع يدل على الكمال حال االقرتان دون اإلفراد ؛ كالقابك الباسط  ،واملقدم واملؤخر ،
فهذه األمساء املزدوجة جترى جمرى االسم الواحد  ،الذي ميتنع فصل بعك حروفه عن بعك ؛
ألن الكمال املطلق إمنا حيصل مبجموع االمسني ؛ وهو بيان عموم فعل هللا تعاىل  ،وانفراد
مبعاين الربوبية  ،ومشول عدله وفضله .
وأما املنتقم فأجراه ابن القيم على هذا السنن  ،وأجاز إطالقه مقروان مبقابله ؛ وهو العفو ،
والصحيح أنه ليس من األمساء احلسىن الثابتة عن النيب  ، وإمنا جاء يف النصوص مقيدا
كقوله تعاىل  ( :إان من اجملرمني منتقمون ) السجدة  ، 22 :أو جاء معناه مضافا إىل هللا تعاىل
مبا ال يقتضي العموم ؛ كقوله  ( :إن هللا عزيز ذو انتقام ) إبراهيم  47 :؛ فانتقام نكرة يف سياق
اإلثبات  ،والنكرة يف سياق اإلثبات ال تفيد العموم كما هو الشأن إذا وقعت يف سياق
النفي(.)15
اخلامس  :ابعتبار السلب والثبوت .
األمساء احلسىن هبذا االعتبار قسمان -:
 -1أمساء التمجيد ؛ وهي اليت تدل على معىن ثبويت قائم بذات الرب ؛ وأكثر األمساء
احلسىن من هذا النوع ؛ ألن اإلثبات مقصود لذاته  ،وأدل على كمال املوصوف  ،ويندرج
حتت هذا القسم نوعان من أمساء التمجيد -:
أ -ما يدل على صفة معنوية أو فعلية واحدة ؛ كاحلي  ،واخلالق  ،وقد يدل على أكثر من
صفة بداللة االلتزام  ،أو حال االقرتان ؛ فاحلي مثال يدل على مجيع الصفات بداللة االلتزام
؛ ألن احلياة التامة ال تكون إال ابجتماعها  ،واقرتان الغفور ابلودود يدل على عود ود الرب
مع مغفرته خالفا للحال يف العبد ؛ الذي قل أن يعود وده مع عفوه  ،وهكذا اقرتان الغين
( )15انظر  :جمموع الفتاوى ، 95 ، 94/17 ، 276/14جامع املسائل  ، 55-52/8بدائع الفوائد ، 188/1
 ( ، 189طبعة مكتبة القاهرة الثانية )  ،شرح النونية للهراس  ، 114 ، 113/2فتح الويل الناصر بشرح روضة
الناظر  ،للضوحيي . 224 ، 223/4
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ابحلميد يدل على أن غىن هللا مصاحب للجود واإلنعام على اخللق  ،ليس كغىن كثري من
العباد  ،ال يكون معه جود ونفع للخلق ؛ فال يكون غىن حممودا(.)16
ب -ما يدل على أكثر أو مجيع صفات الكمال ؛ وال خيتص ابلداللة على صفة معينة ؛
كاجمليد  ،والعظيم  ،والصمد ؛ فكل واحد منها يدل على اتصاف الرب بصفات متعددة من
صفات الكمال  ،وأكثرها داللة على صفات الكمال اسم الصمد ؛ فإنه يدل على اجتماع
صفات الشرف والكمال يف هللا تعاىل  ،وأنه مقصد اخللق يف مجيع احلاجات  ،واملستحق
وحده جلميع العبادات .
 -2أمساء التقديس ؛ وهي اليت تدل على نفي األمثال والنقائص ؛ ويندرج حتت هذا القسم
نوعان من أمساء التقديس -:
أ -ما يدل على التنزيه املطلق ؛ كالقدوس  ،والسالم  ،والطيب  ،والسبوح ؛ فهذه األمساء
تدل على نفي املثل  ،وتنزيه الرب عن صفات النقص .
ب -ما يدل على التنزيه املقيد بوصف معني ؛ كاألحد والواحد ؛ فإهنما يدالن على التنزيه
عن وجود املثل وما هو يف معناه ؛ كالند  ،والصاحبة  ،والولد  ،والشريك  .وهكذا العزيز
على القول أبنه من (عز) ؛ أي استحال وجود مثله ؛ وكذلك البديع على تفسريه ابلبديع يف
نفسه  ،فال مثل له .
وأمساء التمجيد والتقديس مرتابطة أوثق ترابط وأكمله وأمجله ؛ فأمساء التمجيد تدل على
إثبات احملامد ا ا صفات الكمال ا ا بداللة املطابقة  ،وتدل على التقديس عن املثل والنقص
بداللة االلتزام  ،وأمساء التقديس تدل على التنزيه بداللة املطابقة  ،وعلى إثبات احملامد أو
الكماالت اباللتزام ؛ وهلذا كثر يف نصوص القرآن والسنة اقرتان كلميت التمجيد والتقديس ؛
ومها التسبيح والتحميد ؛ قال تعاىل  ( :سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على
املرسلني واحلمد هلل رب العاملني ) الصافات  182-180 :؛ فالتسبيح يدل على نفي النقص واملثل
 ،واحلمد يدل على إثبات احملامد  ،وهي صفات الكمال ؛ وعلى هذا النفي واإلثبات يدور
التوحيد االعتقادي ؛ وهلذا مألت كلمة التسبيح واحلمد ما بني السماء واألرض ؛ عن أيب
( )16انظر  :تفسري القرطيب  ، 337/14بدائع الفوائد  ، 183-180/1 ،داللة األمساء احلسىن على التنزيه ،
للمؤلف  ،ص ، 87 -83 ، 82-79
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مالك األشعري  مرفوعا  ( :سبحان هللا  ،واحلمد هلل متآلن  ،أو متأل ما بني السموات
واألرض ) (. )17

*******

( )17صحيح مسلم  ،كتاب الطهارة  ،ح . 223
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املبحث الثالث

إحصاء األمساء احلسىن
العلاام ابألمساااء احلسااىن أشاارف العلااوم علااى اإلطااالق ؛ لااداللتها علااى ذات الاارب  ،وصاافاته ،
وأفعاله  ،وإهليته ؛ وذلك هو أصل اإلميان وغايته ؛ وهلذا وعد النايب  مان أحصااها ابجلناة ،
ع اان أيب هري اارة  مرفو :ع اا  ( :إن

اها
ت وس ا تعة :توت وس اع ت
صا ت
ني ا ومس:اا  ،مائت اة :إال تواح ا :دا  ،تم ا ون أ و
تح ت

()18
معىن  ،ودعاء هللا هبا دعاء مسألة
تد تخ تل و
اجلتنةت ) ؛ واملراد إبحصائها عدها لفظا  ،وفهمها :
وتوسل  ،ودعاء ثناء وعبادة ؛ وهو إلزام النفس حبقوقها قوال :وعمال.)19( :
وذهب كثري من أهل العلم إىل أن املاراد إبحصااء األمسااء احلساىن اساتيفاء ألفاظهاا حفظ:اا ؛ ملاا
()20
اها ) ؛ ففسار
تح
أ
ن
ا
م
(
:
ادل
ا
ب
ثباات يف بعااك طاارق احلاديث بلفااظ  ( :تما ون تحفظت تهاا )
صا ت
تو و ت

اإلحصاء حبفظ ألفاظها(. )21
وهذا القول غري مسلم ؛ ألنه ال يلزم من جميئه بلفظ حفظها تعني السرد عن ظهار قلاب  ،بال
حيتمل احلفظ املعنوي  ،ويؤيده أن اإلحصاء لغة يساتعمل مبعاىن العقال والفهام  ،كماا يساتعمل
مبعىن العد واحلفظ  ،وأن العد اللفظي قد حيصل من الفاجر  ،فيكون من أحصااها ساردا دون
عمل هبا كمن حفظ القرآن ومل يعمل به (.)22
وهناااك أقاوال أخاارى يف بيااان املاراد إبحصااائها سااوى هااذين القاولني ؛ إماا أن ترجااع إىل تفسااري
اإلحصاء ابحلفظ  ،أو ابلفهم  ،أو ابلعمل  ،أو مبجموع ما ذكار  ،أو أكثاره( .)23واألظهار أن
إحصاااء أمساااء هللا احلسااىن يعاام مجيااع هااذه املعاااين ؛ فماان اسااتوفاها عاادا وحفظ:اا  ،وأحاااط هبااا
( )18صحيح البخاري  ،كتاب الشروط  ،ح ( . ) 2736
( )19انظر  :بدائع الفوائد البن القيم  ، 164/1فتح الباري البن حجر  ، 378/13 ، 227 -225/11حاشية
كتاب التوحيد البن قاسم ص ، 114القول املفيد  ،البن عثيمني  ، 264/1القواعد املثلى البن عثيمني
ص. 14
( )20صحيح مسلم  ،كتاب الذكر  ،ح ( . ) 2677
( )21انظر  :شرح صحيح مسلم للنووي  ، 5/17فتح الباري البن حجر . 226 ، 225/11
( )22انظر  :فتح الباري  ، 227 ، 226/11القاموس احمليط للفريوز آابدي . 319/4
( )23انظر  :النهاية البن األثري  ، 398/1فتح الباري البن حجر . 226 ، 225/11
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فهم ااا وعلم ااا  ،وق ااام حبقه ااا ق ااوال وعم ااال دخ اال اجلن اة  .وه ااذا ه ااو املتس ااق م ااع أص ااول الش اريعة
وقواع اادها الكلي ااة ؛ ف ااإن هللا رت اب الف ااوز ابجلن اة  ،والنج اااة م اان الن اار عل ااى حتقي اق اإلمي ااان ق ااوال
ين ءت تامنواوا تو تعملواوا الصااحلتات أتن تهلاو وم تجناات
وعمال :يف آايت كثرية  ،كقوله تعاىل  ( :توبتشر الذ ت
ك تهلووم
توجتري م ون توحتت تها األ وتهنت وار ) البقرة  ، 25 :وقوله  ( :توتم ون تَيوته وم وؤمن:ا قت ود تعم تل الصاحلتات فتأوولتئ ت
ات الوعوال ) طه . 75 :
الد تر تج و
وق ااد ورد يف تعي ااني األمس اااء احلس ااىن ع اادة رواايت()24أش ااهرها م ااا رواه الرتم ااذي بس اانده ع اان أيب
اها تد تخا تل
ني و
هريرة : 
مرفوعا  ( :إن هلل تا تع تاىل ت وس تعة :توت وسع ت
صا ت
امس:ا  ،مائتاة :تغا و تري تواحاد  ،تما ون أ و
تح ت
الم ،
و
اجلتنا اةت ؛ وها ا تو ا و  ،الا اذي ال إلتا اهت إال وها ا تو  ،ال اار ومحت ون  ،ال اارح ويم  ،الو تملا ا و
وس  ،السا ا و
ك  ،الو وق اد و
صوور  ،الوغتفا وار  ،الو تقها وار
اجلتب وار  ،الو ومتت تكربو  ،و
الو وم وؤم ون  ،الو وم تهويم ون  ،الو تعز ويز  ،و
اخلتال وق  ،الوبتار و
ئ  ،الو وم ت
ك  ،الراف وع  ،الو ومعز  ،الو ومذل
ط ،و
ك  ،الوبتاس و
اب  ،الرز و
اخلتاف و
اح  ،الو تعل ويم  ،الو تقاب و
 ،الو توه و
اق  ،الو تفت و
ور ،
اخلتب ا اريو  ،و
اف  ،و
يع  ،الوبتص ا اريو  ،و
احلت تك ا ا وم  ،الو تع ا ا ود ول  ،اللطي ا ا و
 ،الس ا ام و
احلتل ا ا ويم  ،الو تعظ ا ا ويم  ،الوغت وف ا ا و
اب ،
يب  ،و
ات  ،و
ور  ،الو تعلا اي  ،الو تكبا اريو  ،و
احلتفا اي و
ظ  ،الو ومقيا ا و
الشا ا وك و
اجلتليا ا وال  ،الو تكا ارميو  ،الرقيا ا و
احلتسا ا و
يل  ،الو تقوي
يد  ،و
يب  ،الو تواس وع  ،و
ث  ،الشه و
ود  ،الو تمج و
يد  ،الوبتاع و
احلتك ويم  ،الو توود و
الو ومج و
احلتق  ،الو توك و
ات  ،ا وحلتاي ،
ني  ،الو ا تويل  ،و
احلتمي ا واد  ،الو وم وحص اي  ،الو وموب اد و
 ،الو تمت ا و
ئ  ،الو ومعيا واد  ،الو وم وحي اي  ،الو ومميا و
وم  ،الو تواج ود  ،الو تماج ود  ،الو تواح ود  ،الص تم ود  ،الو تقاد ور  ،الو وم وقتتد ور  ،الو وم تقد وم  ،الو وم تؤخ ور  ،األتو ول
الو تقي و
اب  ،الو وموناتتق وم  ،الو تع وفو  ،الرؤوف ،
ايل  ،الو ومتتا تعايل  ،الوترب  ،التاو و
 ،اآلخ ور  ،الظاه ور  ،الوبتاط ون  ،الو تو ت
اجلتام وع  ،الوغتين  ،الو وم وغين  ،الو تماان وع  ،الضاار ،
ط ،و
ك الو وم ولك  ،ذوو و
اجلتالل تواإل وكترام  ،الو وم وقس و
تمال و
ور ) ( ، )25يق ا ااول
يع  ،الوبت ا ااقي  ،الو ا ا توار و  ،الرش ا ا و
ور  ،ا وهلتا اادي  ،الوبت ا اد و
يد  ،الص ا ابو و
الن ا ااف وع  ،الن ا ا و
البوصريي  :طريق الرتمذي أصح شيء يف هذا الباب ( )26؛ وهلذا عول عليها غالب من شرح
األمساااء احلسااىن  .وقااد اختلااف العلماااء يف ساارد األمساااء احلسااىن  ،هاال هااو مرفااوع  ،أو ماادرج
يف اخلاارب ماان بعااك الاارواة ري مشااى كثااري ماان العلماااء علااى األول  ،واحملققااون ماان أهاال العلاام
( )24انظر  :سنن ابن ماجه  :كتاب الدعاء  ،ح (  ) 3861؛ فتح الباري  ، 216 ، 215/11ضعيف اجلامع
الصغري لأللباين  177/2ا . 181
( )25جامع الرتمذي  ،كتاب الدعوات  ،ح ( . ) 3507
( )26مصباح الزجاجة . 207/3
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على أن التعيني مدرج ؛ لتفرد الوليد بن مسلم باه  ،وخلاو أكثار الارواايت عان تعياني األمسااء ،
وملا وقع من اختالف شديد بني الرواة يف سرد األمساء  ،والزايدة والنقصان  ،مما يدل على أن
التعيااني وقااع ماان بعااك الاارواة ( .)27ولعاادم ثبااوت اخلاارب يف ساارد األمساااء عنااد احملققااني ماان أهاال
العلم اعتىن بعضهم بتتباع األمسااء ؛ إماا ماع عادم التازام العادد املخصاوص يف احلاديث  ،أو ماع
التزامه ؛ فمن الفريق األول ابان الاوزير ؛ فقاد أوصاله اساتقراؤه إىل ماا يزياد علاى تساعة وتساعني
امسا بكثري ؛ وقسم األمساء احلسىن إىل ثالثة أقسام - :
األول  :قسم ورد يف النصوص صرحيا دون اشتقاق  ،كالصمد  ،والارمحن  ،وامللاك  .وقاد بلا
هبذا النوع قرابة مائة وستني امس:ا .
الثاين  :قسم مشتق مان األفعاال الرابنياة ؛ كااملطعم  ،واجملاري  ،واملرجاو  .وهاذا الناوع ال حيصاى
 .يقول ابن الوزير  :وقد مجع بعضهم منها ألف اسم (.)28
الثالث  :قسم من أنواع الثناء من غري اشتقاق من ألفاظ القرآن  ،مثل قادمي اإلحساان  ،دائام
أيضا (.)29
املعروف  ،املستغا  ،املأمول  .وهذا النوع ال حيصى :
أما الفريق الثاين فقد التزموا ابلعدد املخصوص يف احلاديث  ،مث اختلفاوا بعاد ذلاك علاى قاولني
رئيسني - :
القااول األول  :تتبااع األمساااء احلسااىن ماان القاارآن وحااده ؛ ملااا وقااع يف بعااك رواايت احلااديث ،
اجلتنةت  ،وهي يف القرآن )  ،أو ( وكلهان يف القارآن ) ( ، )30وممان
اها تد تخ تل و
صت
بلفظ  ( :تم ون أ و
تح ت
( )27انظر  :جمموع الفتاوى البن تاويمية  ، 482/22 ، 97 ، 96/8تفسري ابن كثري  ، 269/2فتح الباري البن
حجر  ، 218-215 /11سبل السالم  ،للصنعاين . 166/4
( )28ذكر ابن القيم وغريه أن من اشتق له من كل فعل امس:ا بل أبمسائه زايدة على األلف  .انظر  :مدارج السالكني
 ، 415/3فتح الباري . 220/11
( )29انظر  :إيثار احلق على اخللق ص. 163 ، 160 ، 159
( )30انظر  :فتح الباري  . 227/11قال احلافظ ابن حجر عن الرواية األوىل  :هذا حديث غريب  ،ويف إسناده
ضعف  ،واملستغرب من متنه الزايدة األخرية  .انظر له  :ختريج أحاديث األمساء احلسىن  ،ص  ( 17عن طريق
املكتبة الشاملة )  ،اما زايدة كلهن يف القرآن فقال األلباين  :الزايدة منكرة جدا  .انظر  :سلسلة األحاديث
الضعيفة  ،ح ( . ) 2223
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تتبعها ومجعها مان القارآن حمماد بان حياّ الاذهلي  ،وجعفار بان حمماد  ،وأباو زياد اللغاوي(، )31
وقااد تتب اع احلااافظ اباان حجاار مااا ورد يف القاارآن بصاايغة االساام مم اا مل يااذكر يف روايااة الرتمااذي ،
وهي سبعة وعشرون امس:ا  ،وضم إليها األمساء الايت وقعات يف رواياة الرتماذي مماا ورد يف القارآن

بصاايغة االساام فصااارت تسااعة وتسااعني امس:اا  ،وكلهااا يف القاارآن ( )32؛ وهااي  ( :ا و  ،الاار ومحت ون ،

اجلتبا ا وار  ،الو ومتت تكا اربو ،
الم  ،الو وما ا وؤم ون  ،الو وم تها اويم ون  ،الو تعزيا ا واز  ،و
ال اارح ويم  ،الو تملا ا و
وس  ،السا ا و
ك  ،الو وقا اد و

اح
و
اب  ،اخلاال وق  ،الارز و
اخلتال وق  ،الوبتار و
ئ  ،الو وم ت
اب  ،الو توها و
صوور  ،الوغتفا وار  ،الو تقها وار  ،الت او و
اق  ،الو تفتا و
يع  ،الوبتصا ا اريو ،
احلتلا ا ا ويم  ،الو تعظا ا ا ويم  ،الو تواسا ا ا وع  ،و
 ،الو تعلا ا ا ويم  ،و
احلتكا ا ا ويم  ،ا وحلات ا اي  ،الو تقيا ا ا و
وم  ،السا ا ام و
اب ،
اف  ،و
اخلتب اريو  ،الو تعل اي  ،الو تكب اريو  ،احملااي و
اللطيا و
ادير  ،املااوىل  ،النصااريو  ،الو تك ارميو  ،الرقيا و
ط  ،القا و
ود  ،الو تمجيا واد  ،الوا توار و ،
يب  ،و
اب  ،الو توكيا وال  ،و
احلتفاي و
ات  ،الوا توود و
ظ  ،الو ومقيا و
احلتسا و
اب  ،الو ومجيا و
القريا و
ديد ،
يد  ،الوا ا تويل  ،و
اك  ،الشا ا و
الش اه و
ني  ،الوغتا اين  ،املال ا و
اني  ،الو تقا اوي  ،الو تمتا ا و
احلتمي ا واد  ،ا وحلات اق  ،املب ا و

اافر  ،األتو ول
ااطر  ،الوبتاد و
يع  ،الغ و
اكر  ،املساتعا ون  ،الف و
القاهر  ،الكايف  ،الشا و
الو تقاد ور  ،الو وم وقتتد ور  ،و
ظ،
اب  ،و
احلت تك ا ا وم  ،الع ا اااملو  ،الرفي ا ا واع  ،احل ا اااف و
 ،اآلخ ا ا ور  ،الظ ا ااه ور  ،الوبت ا ااط ون  ،الكفي ا ا وال  ،الغال ا ا و

ور
القائم  ،الو وم وحيي  ،و
اجلتام وع  ،و
ور  ،الشا وك و
ور  ،ا وهلتادي  ،الوغت وفا و
املليك  ،الو ومتتا تعايل  ،الن و
الو وموناتتق وم  ،و
ارم  ،األعلااى  ،الو ا ترب  ،احلفااي  ،الاارب  ،اإللااهو  ،الو تواح ا ود  ،األحا واد ،
 ،الو تع وف او  ،الاارؤوف  ،األكا و
تح ٌد ) (. )33
الص تم ود الذي تملو يتل ود توتملو يوولت ود توتملو يت وك ون لتهو وك وف :وا أ ت
القول الثاين  :تتبع األمساء احلسىن من القرآن وصاحيح األخباار  ،وممان ساار علاى هاذا املانهج
ابن حزم ؛ فبل ابألمساء احلسىن مثانية :وساتني امس:اا ( .)34قاال ابان حجار  :اقتصار علاى ماا ورد

فيااه بصااورة االساام  ،ال مااا يؤخااذ ماان االشااتقاق ؛ كالباااقي  ،ماان قولااه تعاااىل  ( :تويتاوبا تقاى تو وج اهو
( )31انظر  :تفسري ابن كثري  ، 269/2فتح الباري البن حجر . 219 ، 218 ، 217/11
( )32انظر  :فتح الباري . 219 ، 218/11
( )33فتح الباري . 219/11
( )34انظر  :فتح الباري  . 217/11وقد عزا ما ذكره عن ابن حزم إىل احمللى  ،فرجعت إليه فوجدته يذكر أنه تقصى
األمساء احلسىن يف كتاب االتصال  .انظر  :احمللى  . 30/1والظاهر أنه من كتب ابن حزم املفقودة  .انظر :
ابن حزم وموقفه من اإلهليات للدكتور أمحد احلمد ص ، 71والقسم األول من كتاب الدرة  ،الدراسة ص، 85
للدكتور أمحد احلمد .
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ك)
ترب ت

الرمحن 26 :

يع الس تم توات تواأل وترض )
 ،وال ما ورد مضاف:ا كالبديع من قوله  ( :بتد و

البقرة :

 .)35( 117وكذلك سلك ابن عثيمني هذا املنهج ؛ فبل ابألمساء احلسىن تساعة :وتساعني امس:اا ،
واحد ومثانون امس:ا يف كتاب هللا تعاىل  ،ومثانية عشر امس:ا يف سنة رسول هللا  ، فمان كتااب
هللا  ( :ا و  ،األح ا ا واد  ،األعل ا ااى  ،األك ا اارم  ،اإلل ا ااه  ،األتو ول  ،اآلخ ا ا ور  ،الظ ا ااه ور  ،الوبت ا ااط ون ،
ظ  ،احلفااي  ،ا وحلتاق ،
يب  ،و
ظ ،و
اب  ،و
احلتف اي و
اجلتب ا وار  ،احلاااف و
الوبتاار و
ئ  ،الوا ترب  ،الوبتص اريو  ،التا او و
احلتس ا و
ؤوف ،
وم  ،و
احلتل ا ويم  ،و
احلتك ا ويم  ،و
اني  ،و
اخلتب اريو  ،ا وخلتاال وق  ،اخل ااال وق  ،ال اار و
املب ا و
احلتمي ا واد  ،ا وحلتاي  ،الو تقي ا و
يد ،
الا اار ومحت ون  ،الا اارح ويم  ،الا اارز و
ور  ،الشا اه و
اب  ،السا ا و
الم  ،السا ام و
اكر  ،الشا ا وك و
اق  ،الرقيا ا و
يع  ،الشا ا و
اح
ور  ،الوغتاين  ،الو تفتا و
الص تم ود  ،العاملو  ،الو تعز ويز  ،الو تعظ ويم  ،الو تع وفو  ،الو تعل ويم  ،الو تعلاي  ،الوغتفا وار  ،الوغت وفا و
وس  ،القا اادير  ،القري ا ااب  ،الو تق ا اوي  ،الو تقه ا ا وار  ،الو تكب ا اريو  ،الو تك ا ارميو ،
 ،الو تقا ااد ور  ،القا اااهر  ،الو وق ا اد و
صاوور ،
اللط و
يف  ،الو وم وؤم ون  ،الو ومتتا تعايل  ،الو ومتت تكربو  ،الو تمتا و
اب  ،الو تمجي واد  ،احملايط  ،الو وم ت
ني  ،الو ومجي و
ك  ،املليا ااك  ،املا ااوىل  ،الو وم تها اويم ون  ،النصا ااري  ،الو تواحا ا ود  ،الوا ا توار و ،
ات  ،الو تملا ا و
الو وم وقتتا اد ور  ،الو ومقيا ا و
اب )  .ومن سنة رسول هللا  ( : اجلميل  ،اجلواد
الو تواس وع  ،الو توود و
يل  ،الو تويل  ،الو توه و
ود  ،الو توك و
ط
 ،و
ك  ،الوبتاسا و
احلت تك وم  ،احليي  ،الرب  ،الرفيق  ،السابوح  ،السايد  ،الشاايف  ،الطياب  ،الو تقااب و
 ،الو وم تقد وم  ،الو وم تؤخ ور  ،احملسن  ،املعطي  ،املنان  ،الوتر ) (. )36
قواعد يف إحصاء األمساء احلسىن
من الطبيعي أن ختتلف أنظار اجملتهادين يف هاذا املوضاع الاذي لايس فياه ناص مسالم بصاحته ،
ولكاان هناااك قواعااد وضاوابط تعااني علااى حتديااد املاانهج الصاحيح يف اسااتقراء األمساااء احلسااىن ،
وعلى احلكم على أعيان األمساء ابالعتبار أو عدمه  ،ومنها -:

األوىل  :حصاار األمساااء احلسااىن إمنااا هااو ابعتبااار الوعااد ال اوارد يف احلااديث ملاان أحصاااها ؛ فااال

يل اازم م اان ذل ااك أال يك ااون هن اااك أمس اااء زائ اادة عليه ااا  ،ال تعل اام مطلق ااا  ،أو ال يعلمه ااا إال م اان
اسم
تسأتلو ت
خصه هللا بذلك ؛ روى اإلمام أمحد بسنده عن ابن مسعود : 
ك ب وكل و
مرفوعا  ( :أ و
ت
تح :دا م ون تخ ولق ت
ك  ،أ وتو أتنواتزلوتتهو يف كتتاب ت
ت به نات وف تس ت
وه تو لت ت
استتأوثاتور ت
ك  ،تمسوي ت
ك  ،أتو و
ك  ،أ وتو تعل ومتتهو أ ت

( )35فتح الباري . 217/11
( )36انظر  :القواعد املثلى  ،ص. 16 ، 15
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()37
ت
ايم تربي تاع قتا ولايب ) ( ،)38وماا اساتأثر هللا تعااىل
ظ
الع
ن
آ
ر
ا
ق
ل
ا
ل
ا
ع
جت
ن
أ
،
به يف ع ولم الوغتوياب عونا تد تك
ت
و
و
ت
و
و
ت
ت
ت و
ت
ب ااه يف عل اام الغي ااب ال ميك اان أح ا :ادا حص ااره  ،وال اإلحاط ااة ب ااه  .وه ااذا ق ااول مجه ااور العلم اااء ،
وحك اي اتفاقااا ( .)39ويف ذلااك نظاار ؛ ألن اباان حاازم ذهااب إىل أن أمساااء هللا حمصااورة يف تسااعة
و
()40
وتسعني امس:ا  ،حمتجا ابلتأكيد يف قوله  ( : مائتة :إال تواح :دا )  ،فلو جاز أن يكاون لاه
اس اام زائ ااد عل ااى الع اادد امل ااذكور لل اازم أن يك ااون ل ااه مائ ااة اس اام فيبط اال االس ااتثناء  ،وألن األمس اااء
احلسا ااىن الا اواردة نصا اا إذا اسا ااتقرئت يف القا اارآن وصا ااحيح السا اانة مل تا اازد عا اان العا اادد املا ااذكور يف
احل ااديث  ،وم ااا يتخي ال زائ ا :ادا علي ااه لعل اه مك اارر مع ا :اىن وإن تغ اااير لفظ :اا ؛ كالغ ااافر  ،والغف اار ،
احدا فقط (. )41
والغفور  ،فيكون املعدود من ذلك و :

وميكن اجلواب عن استدالله ابحلديث أبنه ال حجة فيه على احلصر ؛ ألن املراد به اإلخبار
بدخول اجلنة إبحصاء هذا العدد املخصوص  ،ال اإلخبار حبصر األمساء مطلقا ؛ فاحلديث
اجلتنةت ) صفة ال خرب مستقل ؛ واملعىن له أمساء
اها تد تخ تل و
صت
مجلة واحدة  ،وقوله  ( :تم ون أ و
تح ت
متعددة من شأهنا أن من أحصاها دخل اجلنة  ،وهذا ال ينفي أن يكون له أمساء غريها ،
ونظري هذا أن تقول  :عندي مائة درهم للصدقة  ،فال ينفي هذا أن يكون عندك دراهم
أحدا من خلقه  ،أو استأثر به يف علم الغيب عنده
( )37يف الرواية إشكال  ،فإنه جعل ما أنزله يف كتابه  ،أو علمه :
قسيما ملا مسى به نفسه  ،ومعلوم أن هذا تقسيم وتفصيل ملا مسى به نفسه  ،فوجه الكالم أن يقال  :مسيت به
:
أحدا من خلقك  ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك  .وجواب هذا
مته
عل
أو
،
كتابك
يف
لته
ز
فأن
،
نفسك
:
اإلشكال أن ( أو ) حرف عطف  ،واملعطوف هبا أخص مما قبله  ،فيكون من ابب عطف اخلاص على العام ،
فإن ما مسى به نفسه يتناول مجيع األنواع املذكورة بعده  ،فيكون عطف كل مجلة منها من ابب عطف اخلاص
على العام  .وعطف با ( أو ) دون ( الواو ) مع أنه املعهود يف عطف اخلاص على العام ؛ لبناء الكالم على
أحدا من خلقك  ،وإما
التقسيم والتنويع ؛ واملعىن  :مسيت به نفسك فإما أنزلته يف كتابك  ،وإما علمته :
استأثرت به يف علم الغيب عندك  .انظر  :شفاء العليل البن القيم ص ، 457بدائع الفوائد البن القيم
. 166/1
( )38املسند  ،مسند املكثرين من الصحابة  ،ح (  . ) 4306قال األلباين  :حديث صحيح  .انظر  :سلسلة
األحاديث الصحيحة  336/1ا  342ح ( . ) 199
( )39انظر  :شرح صحيح مسلم للنووي  ، 5/17جامع املسائل  ،البن تيمية  ، 128/9بدائع الفوائد البن القيم
 ، 167/1فتح الباري البن حجر  ، 220/11القواعد املثلى البن عثيمني ص. 14 ، 13
( )40صحيح البخاري  ،كتاب الشروط  ،ح ( . ) 2736
( )41انظر  :احمللى البن حزم  ، 30/1الدرة البن حزم ص ، 243 - 239فتح الباري البن حجر . 221/11
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أخرى للنفقة  ،وال وقونايتة  ،والتجارة  ،وغري ذلك (. )42
الثانية  :أمساء هللا تعاىل ال تنحصر يف األمساء املفردة ؛ ألن هناك أمساء أخرى مضافة ،
وردت يف القرآن الكرمي  ،والسنة النبوية الصحيحة  ،وثبت الدعاء هبا إبمجاع املسلمني ؛ مثل
 :مالك امللك  ،ذو اجلالل واإلكرام  ،أرحم الرامحني  ،وخري الغافرين  ،ورب العاملني  ،وخري
الرازقني  ،ومالك يوم الدين  ،وأحسن اخلالقني  ،وجامع الناس ليوم ال ريب فيه  ،بديع
السموات واألرض  ،ومقلب القلوب  .وهي أظهر يف الداللة على الرب من بعك األمساء
املفردة ؛ ألهنا ال تطلق إال على هللا وحده(. )43
الثالثة  :ضرورة االلتزام مبا ورد يف القرآن والسنة الصحيحة من األمساء ؛ ألن أمساء هللا
توقيفية( )44؛ فال يسمى هللا إال مبا مسى به نفسه  ،أو مساه رسوله  ؛ وال جيوز أن يدعى
مبا مل يرد من األمساء ؛ سواء أكانت من أمساء املواضعة البشرية احملضة ؛ كاجلوهر  ،والعقل ،
والقائم بنفسه  ،واملوجب ابلذات  ،أم كانت من أمساء الثناء من غري اشتقاق من ألفاظ
القرآن ؛ كقدمي اإلحسان  ،ودائم املعروف  ،واملأمول  .أم كانت مرادفة يف الظاهر ملا ثبت
من أمساء هللا احلسىن ؛ فيسمى ابخلبري دون العاقل  ،والرحيم دون الشفوق  ،والعلي العظيم
دون الرفيع الشريف  ،والكرمي دون السخي  ،وكذلك سائر أمسائه  ،ال يقوم غريها مقامها يف
حسن ألفاظها وكمال معانيها ؛ وهلذا كانت أحسن األمساء وأكملها(. )45
الرابعة  :ابب اإلخبار عن هللا تعاىل أوسع من ابب األمساء والصفات ؛ فباب األمساء
والصفات توقيفي ؛ فال يسمى هللا تعاىل وال يوصف إال مبا جاء به الشرع  ،ال يتجاوز القرآن
( )42انظر  :شرح صحيح مسلم للنووي  ، 5/17بدائع الفوائد البن القيم  ، 167/1فتح الباري البن حجر
 ، 221 ، 220/11القواعد املثلى البن عثيمني ص. 14
( )43انظر  :جمموع الفتاوى البن تاويمية  ، 485/22القواعد املثلى البن عثيمني ص ، 16التعليق على القواعد املثلى
 ،للرباك  ،ص  ، 49املنهاج األسىن لزين شحاته . 67 ، 66/1
( )44املسلمون يف أمساء هللا على طريقتني ؛ فكثري منهم يقول  :إن أمساء هللا مسعية ؛ فال يسمى إال مبا جاءت به
الشريعة من أمساء ؛ ألن التسمية عبادة  ،والعبادة مبناها على التوقيف واالتباع .
ومنهم من يقول  :ما صح معناه يف اللغة  ،وكان معناه اثبتا له  ،مل حيرم تسميته به ؛ ألن الشرع مل حيرم علينا ذلك
فيكون عفوا  .واألول أصح ؛ ألن أمساء هللا تعاىل حسىن ؛ أي بلغت غاية احلسن  ،الذي ال نقص فيه بوجه من
الوجوه ال احتماال وال تقديرا  ،وهذا ال ميكن أن يصل إليه العقل فيجب الوقوف يف ذلك على النص  .انظر  :اجلواب
الصحيح  ، 288/2القواعد املثلى  ،ص . 13 ، 6
( )45انظر  :بدائع الفوائد البن القيم . 169 ، 168 ، 162/1
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واحلديث  ،وال يدعى إال مبا ورد من األمساء احلسىن ؛ كما قال تعاىل  ( :وهلل األمساء احلسىن
فادعوه هبا ) األعراف  . 180 :وأما مقام اإلخبار فهو حبسب احلاجة ؛ فإذا احتيج إىل ترمجة
أمسائه  ،أو التعبري عنه ابسم له معىن صحيح مل يكن ذلك حمرما ؛ قال ابن القيم  :ما يدخل
يف ابب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف ابب أمسائه وصفاته ؛ كالشيء  ،واملوجود ،
والقائم بنفسه ؛ فإنه خيرب به عنه  ،وال يدخل يف أمسائه احلسىن وصفاته العليا( ، )46وهكذا
ابب األفعال فإنه أوسع من ابب األمساء ؛ قال ابن القيم  :الفعل أوسع من االسم ؛ وهلذا
أطلق هللا على نفسه أفعاال مل يتسم منها ابسم الفاعل ؛ كأراد  ،وشاء  ،وأحد  ،ومل يسم
ابملريد  ،والشائي  ،واحملد  ،كما مل يسم نفسه ابلصانع  ،والفاعل  ،واملتقن  ،وغري ذلك
من األمساء اليت أطلق أفعاهلا على نفسه( . )47قال الشيخ بكر أبوزيد  :األمر يف إضافة
األفعال إليه سبحانه واسع حىت ال يتوقف فيها على التوقيف  ،كما يتوقف عليه يف أمسائه
وصفاته ؛ ولذلك توسع الناس قدميا وحديثا يف ذلك يف خطبهم وغريها(.)48
اخلامسة  :ما يطلق على هللا تعاىل من األمساء ال بود أن يكون يف غاية احلسن ؛ ألن هللا
تعاىل له أحسن األمساء وأعالها ؛ فال جيوز أن يكون من أمسائه أعالم جامدة ؛ كاسم الدهر
 ،ألنه ال داللة فيه على شيء من احلسن أصال :؛ وال جيوز أن يدخل فيها ما ينقسم مدلوله
إىل كامل وانقص  ،وخري وشر  ،كاملوجود  ،والذات  ،واملريد  ،والفاعل  ،والصانع  ،وكذلك
ال جيوز أن يعد منها ما ال حيمل معىن الكمال املطلق ؛ كاملنتقم ؛ فإنه ال يدل على الكمال
خمصوصا مقي :دا (.)49
إال إذا كان
:
السادسة  :ال جيوز أن يشتق للرب من كل فعل امس:ا ؛ ألن ابب األفعال واألخبار أوسع من
ابب األمساء ؛ وهلذا أطلق هللا على نفسه أفعاال :ومل يتسم منها ابسم الفاعل ؛ كأراد  ،وأتقن
ومل يسم ابملريد وال املتقن  ،وكذلك أخرب عن نفسه أبفعال مقيدة  ،ومل يلزم من اإلخبار عنه
ابلفعل مقي :دا أن يشتق له منه اسم مطلق ؛ فأخرب أن يستهزيء  ،وميكر  ،ويكيد  ،وال جيوز
( )46بدائع الفوائد  . 182/1وانظر  :اجلواب الصحيح  ، 288/2وأيضا بدائع الفوائد  ، 183/1القواعد املثلى ،
ص . 28
( )47مدارج السالكني . 415/3
( )48معجم املناهي اللفظية  ،ص . 664
( )49انظر  :جمموع الفتاوى البن تاويمية  ، 96/8مدارج السالكني البن القيم  ، 416 ، 415/3بدائع الفوائد البن
القيم  ، 116/1القواعد املثلى البن عثيمني ص. 9
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أن يسمى ابملستهزئ  ،وال املاكر  ،وال الكائد ؛ وهلذا قال ابن القيم  :وقد أخطأ أقبح خطأ
من اشتق له من كل فعل امس:ا  ،وبل أبمسائه زايدة على األلف ؛ فسماه املاكر  ،واملخادع ،
والفاتن  ،والكائد  ،وحنو ذلك(. )50
مث إن هؤالء يلزمهم طردا ألصلهم أن جيعلوا من أمسائه الالعن  ،واجلائي  ،والذاهب  ،والتارك
 ،واملدمدم  ،واملدمر  ،وأضعاف ذلك مما أخرب هللا به عن نفسه من األفعال  ،وال أحد من
العقالء يقول بذلك(. )51

*******

( )50مدارج السالكني . 415/3
( )51انظر  :درء التعارض  ، 391/2شفاء العليل  ،ص  ، 226 ، 225بدائع الفوائد  ، 183 ، 182/1طريق
اهلجرتني  ،ص  ( 598-595حتقيق يوسف بديوي )  ،مدارج السالكني  ، 415/3فتح الباري البن حجر
. 223/11
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 -1هللا .

املبحث الرابع
شرح األمساء احلسىن

هذا االسم اجلليل أعرف املعارف  ،وأعظم أمساء هللا احلسىن ؛ وهلذا افتتحت به أعظم سور
القرآن  ،وأعظم آايته ؛ وهي سورة الفاحتة  ،وآية الكرسي ؛ وهو مبعىن اإلله املعبود احلق ؛
الذي يستحق أن يعبد ؛ حمبة  ،وتعظيما  ،وخوفا  ،ورجاء  .وهو علم و وصف  ،والصفة
اليت دل عليها صفة األلوهية ؛ وهذا مراد من قال إن اسم هللا مشتق ؛ خالفا ملن ظن أن
القول ابشتقاقه يعين أنه مستمد من مادة أخرى ؛ والقدمي ال مادة له  ،وهلذا أنكر القول
ابشتقاقه  .وهو قول ضعيف ؛ ألمرين -:
أ -أن القول ابالشتقاق ال يعين أن املشتق متولد من املصدر تولد الفرع من أصله ؛ وإمنا هو
ابعتبار أن املشتق يتضمن املصدر وزايدة .
ب -أن اشتقاق اسم العليم والقدير والغفور وسائر األمساء احلسىن ال ريب فيه  ،وهذه العلة
تقتضي إنكار اشتقاقها من مصادرها ؛ ألهنا قدمية  ،والقدمي ال مادة له(. )52
س /هل اسم ( هللا ) هو اسم هللا األعظم ري
اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على أقوال( )53؛ أقرهبا ثالثة -:
األول  :أن اسم هللا هو االسم األعظم ؛ ألنه اسم مل يطلق على غريه  ،وألنه األصل يف
األمساء احلسىن ؛ وهلذا أتيت األمساء األخرى اتبعة له ؛ قال تعاىل  ( :هو هللا الذي ال إله إال
هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم هو هللا الذي ال إله إال هو امللك القدوس السالم
املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان هللا عما يشركون هو هللا اخلالق البارئ املصور له
األمساء احلسىن يسبح له ما يف السموات واألرض وهو العزيز احلكيم ) احلشر  24-22؛ فأجرى
األمساء الباقية كلها صفات له ؛ فعلم أنه أعظمها .
الثاين  :أن اسم هللا األعظم هو جمموع امسني ؛ مها  ( :احلي القيوم ) ؛ ألهنما يدالن على

( )52انظر  :جمموع الفتاوى  ، 370/16 ، 12/14بدائع الفوائد . 26/1
( )53انظر  :فتح الباري  ، 225 ، 224/11تيسري العزيز احلميد  ،ص . 28
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مجيع صفات الكمال ؛ وذكرا مع أصول اإلميان الكربى يف ثالثة مواضع من القرآن( )54؛ قال
تعاىل  ( :هللا ال إله إال هو احلي القيوم ) البقرة  ، 255 :وقال  ( :أمل هللا ال إله إال هو احلي
القيوم نزل عليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل ) آل عمران ،3-1
وقال  ( :وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من محل ظلما ) طه  111 :؛ وملا ثبت يف
سنن ابن ماجة وغريه عن أيب أمامة  مرفوعا  ( :االسم األعظم يف ثال سور ؛ البقرة ،
وآل عمران  ،وطه ) ( .)55قال ابن القيم  :قال يل شيخ اإلسالم ابن تيمية يوما  :هلذين
االمسني ؛ ومها احلي القيوم أتثري عظيم يف حياة القلب  ،وكان يشري إىل أهنما االسم
األعظم( . )56وقال ابن القيم  :اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب  ،وإذا سئل به
أعطى هو اسم احلي القيوم(. )57
الثالث  :أن اسم هللا األعظم خمفي يف األمساء احلسىن  .وهذا إن أريد به مجيع األمساء
احلسىن فهو بعيد  ،وإن أريد أنه خمفي يف أمساء معينة دلت عليها النصوص فهو قوي ووجيه
؛ لدليلني -:
 -1حديث بريدة األسلمي  قال  ( :مسع النيب  رجال يدعو وهو يقول  :اللهم إين
أسألك أبين أشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت  ،األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل
يكن له كفوا أحد  .فقال  :والذي نفسي بيده لقد سأل هللا ابمسه األعظم ؛ الذي إذا دعي
به أجاب  ،وإذا سئل به أعطى ) (.)58
 -2حديث أنس  قال  ( :دخل النيب  املسجد  ،ورجل قد صلى  ،وهو يدعو ،
ويقول يف دعائه  :اللهم ال إله إال أنت املنان  ،بديع السموات واألرض  ،ذا اجلالل واإلكرام
 .فقال النيب  : أتدرون مب دعا هللا ري دعا هللا ابمسه األعظم  ،الذي إذا دعي به أجاب ،

( )54سيأيت بيان وجه داللته واقرتانه يف شرح هذين االمسني الكرميني إن شاء هللا تعاىل .
( )55سنن ابن ماجه  ،كتاب الدعاء  ،ح (  ، ) 3856سلسلة األحاديث الصحيحة  ،لأللباين  ،ح ( . ) 746
( )56مدارج السالكني  ( 448/1بتصرف يسري ) .
( )57زاد املعاد . 204/4
( )58رواه الرتمذي بسند صحيح  .جامع الرتمذي  ،أبواب الدعوات  ،ح (  ، ) 3475فتاوى ابن ابز . 331/4
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وإذا سئل به أعطى ) (.)59
 - 3 ، 2هل اإلله والرب مبعىن هذا االسم اجلليل ري
اإلله مبعناه ؛ ألنه فعال مبعىن مفعول ؛ أي معبود  ،والتأله هو التعبد ؛ يقال  :أتله الرجل أي
تعبد  ،والتعبد هو غاية احلب وغاية الذل  ،وال تصلح هذه املرتبة من احلب إال هلل وحده ؛
فهو املستحق وحده للعبادة  ،وأما إطالق املشركني على األصنام اسم اآلهلة فذلك
العتقادهم أن العبادة حتق هلا  ،وأمساؤهم تتبع اعتقادهم ال ما عليه الشيء يف نفسه(. )60
أما الرب فهو الذي يرب عبده ؛ خلقا  ،ورزقا  ،وتعليما  ،وهداية  ،ونصرا  ،وتدبريا ؛
فيعطيه خلقه أوال  ،مث يهديه إىل مجيع أحواله ومصاحله اليت هبا كماله  ،ويهديه إىل اجتناب
املفاسد اليت هبا فساده وهالكه .
واسم هللا والرب امسان عظيمان  ،كل واحد منهما خيتص مبعناه عند االقرتان ؛ فيدل اسم هللا
أو اإلله على استحقاق العبادة  ،ويدل اسم الرب على اخللق والتدبري ؛ فالعبادة من مقتضى
ألوهيته  ،واالستعانة من مقتضى ربوبيته ؛ وهلذا كانت غالب األذكار املشروعة ابسم ( هللا )
؛ كالشهادة  ،واألذان  ،والتسبيح  ،والتحميد  ،والتكبري  ،والتشهد  ،وغالب أدعية القرآن
ابسم ( الرب ) ؛ كقوله تعاىل  ( :ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من
اخلاسرين ) البقرة  ، 23 :وقوله  ( :رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني
واملؤمنات ) نوح  ، 28 :وقوله  ( :ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقناا عذاب
النار) البقرة  102 :؛ وذلك ألن اسم هللا واإلله أحق ابلعبادة  ،واسم الرب أحق ابلسؤال
واالستعانة .
وأما عند اإلفراد فكل واحد منهما يتضمن معىن اآلخر  ،فيكون التعبد أو التضرع بكل
منهما حينئذ حسنا مناسبا(. )61
( )59رواه الرتمذي بسند صحيح  .جامع الرتمذي  ،أبواب الدعوات  ،ح (  ، ) 3544ختريج وحتقيق سري أعالم
النبالء  ،إشراف شعيب األرنؤوط . 87/13
( )60انظر  :معجم مقاييس اللغة  ، 127/1الصحاح للجوهري  ، 2224 ، 2223/6تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص
 ، 26شأن الدعاء  ،ص  ، 33املفردات  ،للراغب  ،ص  ، 21األسىن  ،للقرطيب ص  ، 294 ، 293روضة
احملبني  ،ص . 52
( )61انظر  :جمموع الفتاوى  ، 319 /18 ، 370/16 ،15-12/14 ، 287 -284/10طريق اهلجرتني . 56
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 - 6 -4األحد  ،والواحد  ،والوتر .
األحد والواحد تعين املتفرد مبعاين الكمال ؛ فليس له مثل يف ذاته  ،وال نظري يف صفاته  ،وال
شريك يف أفعاله  ،وهلذا استحق اإلخالص يف العبادات ؛ فال شريك له  ،وال ند يف عبادة
ظاهرة أو ابطنة ؛ قال تعاىل  ( :قل هو هللا أحد ) اإلخالص  ، 1 :وقال  ( :هو هللا الواحد
القهار ) الزمر . 4 :
أما الوتر فدليله  قوله  ( :وإن هللا وتر حيب الوتر ) ( )62؛ والوتر بفتح الواو وكسرها مبعىن
الفرد  ،ومعناه يف حق هللا تعاىل الواحد الذي ال نظري له  ،وال شريك ؛ قال تعاىل  ( :ومن
كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون ) الذارايت  49 :؛ أي تعلمون أن خالق األزواج واحد ال
شريك له وال نظري  ،وأن الوحدانية واجبة للخالق كما أن الزوجية واجبة للمخلوق ؛ فكل
خملوق له شريك ومعارض ؛ وهلذا ال يستقل خملوق بفعل ؛ ألن ذلك من خصائص هللا تعاىل
الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون(. )63
 - 9 -7األعلى  ،العلي  ،املتعايل  ،اشتقاق هذه األمساء الشريفة من العلو  ،وهو السمو
واالرتفاع ؛ يقال  :عال يعلو  ،وهو عال ومتعال  ،إذا ارتفع  ،ومنه قوهلم  :تعاىل النهار إذا
ارتفع ؛ قال تعاىل  ( :سبح اسم ربك األعلى ) األعلى  ، 1 :وقال  ( :وهو العلي العظيم ) البقرة
 ، 255 :وقال  ( :عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال ) الرعد  9 :؛ فدلت هذه األمساء الكرمية
على وصف هللا تعاىل ابلعلو املطلق ؛ الدال على مجيع مراتب العلو ؛ ذاات  ،وقدرا  ،وقهرا ؛
فعلو الذات يعين أن هللا تعاىل فوق خلقه  ،مستو على عرشه العظيم  ،قال تعاىل  ( :الرمحن
على العرش استوى ) طه  ، 5 :وعلو القدر مبعىن اتصافه بصفات العظمة والكربايء والكمال ،
والتعايل عن األمثال والنقائص ؛ قال تعاىل  ( :وهلل املثل األعلى وهو العزيز احلكيم ) النحل :
 ، 60وعلو القهر معناه أن العامل كله حتت قهره وغلبته ؛ قال تعاىل  ( :وهو القاهر فوق
( )62صحيح مسلم  ،كتاب الذكر  ،ح (  . ) 2677ومعىن احلديث أن هللا واحد حيب التوحيد ؛ قال ابن حجر :
الوتر يراد به التوحيد ؛ فيكون املعىن أن هللا يف ذاته وكماله وأفعاله واحد  ،حيب التوحيد ؛ أي أن يوحد ويعتقد
انفراده ابأللوهية دون خلقه فليتئم أول احلديث وآخره  .انظر  :فتح الباري . 277/11
( )63انظر  :شأن الدعاء للخطايب  ،ص  ، 83 ، 82النهاية  ،البن األثري  ، 147/5منهاج السنة  ،البن تيمية
 ، 529/2الرسالة التدمرية  ،ص  ، 212 ، 211تفسري ابن سعدي  ، 621 ، 620/5داللة األمساء احلسىن على
التنزيه  ،ص . 126 ، 125
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عباده وهو احلكيم اخلبري ) األنعام .)64( 18 :
 - 11 ، 10األكرم  ،والكري ؛ الكرم هو الشرف يف الشيء نفسه  ،أو يف خلق من
األخالق  ،أو فعل من األفعال احملمودة الظاهرة  ،روى ابن ماجة بسنده عن ابن عمر -رضي
هللا عنهما  -مرفوعا  ( :إذا أاتكم كرمي قوم فأكرموه ) ( )65؛ أي شريف قوم وحسيبهم  .وكل
شيء نفيس وشريف يف اببه فهو كرمي ؛ قال تعاىل  ( :أومل يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من
كل زوج كرمي ) الشعراء  ، 7 :وقال  ( :وزروع ومقام كرمي ) الدخان  ، 26 :وقال  ( :إنه لقرآن
كرمي ) الواقعة  ، 77 :أي نفيس عظيم القدر  ،شريف األلفاظ والعلوم واحلكم وسائر املعاين .
ويدخل يف كرم اخللق والفعل كثرة اخلري  ،والسرعة فيه  ،والصفح عن الذنب  ،وهلذا كان امسا
جامعا ألنواع اخلري والشرف والفضائل ؛ والكرمي يف أمساء هللا ؛ يدل على الكرم املطلق يف
الذات والصفات واألفعال ؛ فكرم الذات يعين رفعة القدر  ،وعظم الشأن  ،وكرم الصفات
واألفعال يعين التعايل عن كل نقص وعيب  ،واالتصاف بكل وصف وفعل حممود ؛ ككثرة
اخلري  ،واجلود  ،واإلنعام  ،والعطاء  ،واإلحسان املتظاهر  ،ومن كرم أفعاله الصفح عن
الذنوب  ،وسرت العيوب  ،ومضاعفة احلسنات  ،فهو سبب كل خري ديين أو دنيوي ،
ومسهله بلطفه كرمه حىت يبل عطاؤه ونواله حمله ؛ وهلذا كان أكرم األكرمني ؛ وهذا معىن
امسه األكرم ؛ يقول اخلطايب  :األكرم هو أكرم األكرمني ال يوازيه كرمي  ،وال يعادله فيه نظري
 ،وقد يكون األكرم مبعىن الكرمي ؛ كاألعز مبعىن العزيز(. )66
 -15-12األول واآلخر والظاهر والباطن ؛ ومدار هذه األمساء األربعة على صفة
( )64انظر  :معجم مقاييس اللغة  ، 112/4املفردات  ،ص  ، 347-345شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص ، 89
األسىن  ،للقرطيب  ،ص  ، 144شرح العقيدة الطحاوية  ،ص  ، 285تفسري ابن سعدي . 624 ، 623/5
( )65سنن ابن ماجه  ،كتاب األدب  ،ح (  . ) 3712حسنه األلباين  .انظر  :صحيح اجلامع الصغري وزايدته  ،ح
( . ) 269
( )66شأن الدعاء  ،ص  . 104 ، 103وانظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 3135 ، 3134 ، 3132/4الصحاح
 ،للجوهري  ، 2020 ، 2019/5معجم مقاييس اللغة  ، 172 ، 171/5تفسري أمساء هللا احلسىن ، 51 ، 50
شأن الدعاء  ،ص  ، 71 ، 70املفردات  ،للراغب  ، 429 ، 428النهاية  ،البن األثري ، 167 ، 166/4
فيك القدير . 493 ، 486/2
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اإلحاطة ؛ وهي إحاطتان زمانية ومكانية  ،فالزمانية أولية هللا تعاىل وسبقه لكل شيء ،
وآخريته وبقاؤه بعد كل شيء  ،واملكانية ظهوره وعلوه على كل شيء  ،وبطونه وقربه من كل
شيء ؛ حبيث يكون أقرب إىل كل خملوق من نفسه  ،وقد فسر النيب  هذه األمساء أكمل
تفسري بقوله الشريف  ( :اللهم أنت األول فليس قبلك شيء  ،وأنت اآلخر فليس بعدك
شيء  ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء  ،وأنت الباطن فليس دونك شيء ) ( ، )67فدل
اسم األول على أزلية رب العاملني  ،واآلخر على أبديته  ،والظاهر على علوه  ،والباطن على
قربه ودنوه  ،وهو قرب عام يدل على بدو سريرة العبد لربه  ،وكمال اطالعه على ابطنه
ودخيلة نفسه  ،وليس كالقرب اخلاص الذي يكون للعابدين والسائلني ؛ فهذا لون  ،وهذا
لون(.)68
 -16هل اسم احمليط مبعىن هذه األمساء األربعة ري
احمليط مبعىن هذه األمساء األربعة ؛ فيدل على اإلحاطة الزمانية واملكانية  ،وإحاطة هللا خبلقه
ال تنايف مباينته هلم  ،وعلوه على عرشه ؛ فاهلل تعاىل مع إحاطته ابلعامل مباين له  ،وعال عليه
من كل جانب ؛ ألن العامل ابلنسبة هلل تعاىل كخردلة يف يد أحدان  ،ومن املعلوم أن الواحد
منا إذا كان يف يده خردلة فقبضته حميطة هبا من كل جانب  ،وهو عال عليها من كل وجه ،
فكيف مبن األرض مجيعا قبضته يوم القيامة  ،والسموات مطوايت بيمينه ! ومن لوازم إحاطة
هللا ابلعامل إحاطته بكل شيء منه ؛ علما  ،وحفظا  ،ورعاية  ،وقدرة  ،وقهرا  ،وتتفاوت
داللة اسم احمليط على هذه اللوازم حبسب السياق ؛ والغالب جميئه يف سياق الوعيد  ،فيكون
حينئذ أدل على إحاطة القدرة والقهر من غريها()69؛ قال تعاىل  ( :وهللا حميط ابلكافرين )
البقرة  ، 19 :وقال  ( :وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا إن هللا مبا يعملون حميط ) آل
عمران  ، 120 :وقال  ( :وهللا من ورائهم حميط ) الربوج . 20 :
( )67صحيح مسلم  ،كتاب الذكر والدعاء  ،ح ( . ) 2713
( )68انظر  :طريق اهلجرتني  ،ص . 28-19
( )69انظر  :معجم مقاييس اللغة  ، 120/2الصحاح  ،للجوهري  ، 1121/3جمموع الفتاوى  ،البن تيمية
 ، 575 -572/6خمتصر الصواعق املرسلة  ، 1274-1268/3شرح العقيدة الطحاوية  ،ص ، 282 ، 281
لسان العرب  ، 280 ، 279/7وانظر يف لوازم اإلحاطة  :شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 102املفردات ،
للراغب  ،ص  ، 137 ، 136األسىن  ،للقرطيب ص  ، 243النهاية يف غريب احلديث . 461/1
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 -17هل اسم القريب مبعىن اسم الباطن ري
من أهل العلم من يرى أن قرب الرب من عباده نوعان -:
أ -قرب عام ؛ وهو مبعىن اإلحاطة ابلعباد ؛ مسعا  ،وبصرا  ،وعلما  ،وقدرة .
ب -قرب خاص ابلعابدين و الداعني ؛ وهو مبعىن اإلجابة  ،واإلاثبة  ،واإلحسان  ،والنصر
 ،والتأييد  .وعلى هذا القول فالقرب العام مرادف ملدلول اسم الباطن ؛ وهو الدنو العام ،
الدال على كمال االطالع على بواطن العباد وسرائرهم .
وقد ذهب بعك احملققني إىل أن القرب مل يرد يف النصوص إال مقيدا  ،وخاصا ابلعابدين
والسائلني  ،كما يف قوله تعاىل  ( :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا
دعان ) البقرة  ، 186 :وقوله  ( :فاستغفروه مث توبوا إليه إن ريب قريب جميب ) هود  ، 61 :وقوله
 ( :ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا  ،ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه ابعا ) (، )70
وعن أيب موسى األشعري  قال  :كنا مع النيب  يف سفر فجعل الناس جيهرون ابلتكبري
فقال النيب  : أيها الناس أربعوا( )71على أنفسكم ؛ إنكم ليس تدعون أصم  ،وال غائبا ،
إنكم تدعون مسيعا قريبا  ،وهو معكم ) ( . )72وأما قوله تعاىل  ( :ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم
ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد ) ق  16 :؛ فاملراد به قرب املالئكة ال
قرب الرب تبارك وتعاىل  ،لقوله تعاىل بعدها  ( :إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال
قعيد ) ق  ، 17 :فقيد القرب بوقت تلقي امللكني  ،ولو كان املراد قرب الرب العام ملا قيد هبذا
الوقت  ،وإمنا أضاف هللا تعاىل قرب مالئكته إليه ؛ ألن قرهبم أبمره  ،كما يف قوله تعاىل :
(فإذا قرأانه فاتبع قرآنه ) القيامة  ، 18 :فأضاف القراءة إليه ؛ ألن جربيل  كان يقرؤه على
النيب  أبمر هللا تعاىل  .وفيما ذهبوا إليه نظر ؛ ألن اسم الباطن الثابت يف القرآن والسنة

( )70صحيح مسلم  ،كتاب التوبة  ،ح ( . ) 2675
( )71أربعوا هبمزة وصل وبفتح الباء ؛ أي ارفقوا أبنفسكم  ،واخفضوا أصواتكم  .شرح صحيح مسلم  ،للنووي
. 26/17
( )72صحيح مسلم  ،كتاب الذكر  ،ح ( . ) 2704
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دليل ظاهر على القرب العام(.)73
 -18هل اسم الوارث مبعىن اآلخر ري
اآلخر مبعىن الباقي بعد كل شيء  ،وهكذا الوار يدل بقاء الرب بعد فناء العباد  ،فرتجع
إليه األمالك بعد فناء املالك ؛ قال تعاىل  ( :إان حنن نر األرض ومن عليها وإلينا يرجعون )
مرمي  ، 40 :قال األزهري  :هللا عز وجل ير األرض ومن عليها  ،وهو خري الوارثني ؛ أي
يبقى ويفىن من سواه  ،فريجع ما كان ملك العباد إليه  ،وحده ال شريك له(.)74
 - 21 -19البارئ و اخلالق و اخلالق ؛ هذه األمساء الشريفة تدل على اإلجياد ،
واإلنشاء  ،واإلبداع  ،واالخرتاع ؛ والفرق بينها من جهتني -:
األوىل  :من جهة املعىن ؛ فاإلجياد إن تعلق ابملادة فهو برء  ،وإن تعلق ابلصورة وتشكيلها
فهو تصوير  ،وإن تعلق مبجموعهما ؛ أي مبادة الشيء وصورته فهو اخللق .
والثانية  :من جهة اإلطالق ؛ فالبارئ ال يصح إطالقه إال على هللا تعاىل ؛ فهو الذي ابتدأ
اخللق  ،وأوجد اخلالئق بعد العدم  ،والعبد ال تتعلق قدرته بذلك  ،وغاية ما ميكنه تغيري
بعك صفات ما برأه هللا تعاىل  .وأما اخلالق واملصور فإن استعمال مطلقني اختصا ابلرب
تعاىل ؛ كقوله تعاىل  ( :هو هللا اخلالق البارئ املصور ) احلشر  ، 24 :وإن استعمال مقيدين جاز
إطالقهما على العبد  ،قال تعاىل  ( :وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري إبذين فتنفخ فيها
فتكون طريا إبذين ) املائدة  110 :؛ أي تصوره  ،وقال  ( :فتبارك هللا أحسن اخلالقني ) املؤمنون :
 14؛ أي أحسن املقدرين واملصورين ؛ قال جماهد  :يصنعون ويصنع هللا  ،وهللا خري الصانعني
 .وقال مقاتل  :هو أحسن خلقا من الذين خيلقون التماثيل وغريها  ،اليت ال يتحرك منها
شيء(. )75

( )73انظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 2915/3الصحاح  ،للجوهري  ، 199 ، 198/1شأن الدعاء  ،للخطايب
ص  ، 103 ، 102النهاية  ،البن األثري  ، 32/4طريق اهلجرتني  ،البن القيم ص  ، 28-19خمتصر الصواعق ،
للموصلي  ، 1255/3شرح النونية  ،للهراس . 94/2
( )74هتذيب اللغة  ، 3868/4 ،وانظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج ص  ، 65شأن الدعاء  ،ص 97 ، 96
 ،األسىن  ،ص  ، 132-129فيك القدير . 488/2
( )75انظر  :أتويل مشكل القرآن  ،البن قتيبة  ،ص  ، 507 ، 506شأن الدعاء للخطايب  ،ص  ، 53-49جامع
األصول  ، 177/4جامع املسائل  ،البن تيمية  ، 350 ، 349/8شفاء العليل  ،البن القيم ص . 224
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 - 22هل اسم البديع مبعىن هذه األمساء الثالثة ري
األظهر أنه مبعناها ؛ أي مبدع اخللق  ،ومبتدئه  ،ومنشئه ومصوره على غري مثال ؛ وهلذا رأى
بعك أهل العلم أنه ال يصح إطالقه إال على هللا ؛ ولعل ذلك إذا أطلق  ،أو أضيف إىل ما
ال يليق إال ابهلل تعاىل  ،أما إذا قيد مبا يناسب املخلوق فاألظهر أنه ال أبس إبطالقه ؛ فيقال
 :أبدع كذا  ،فهو مبدع  ،وبديع ؛ للمبالغة  .وجوز بعك أهل العلم أن يكون اسم البديع
مبعىن عدمي املثل ؛ ألن لفظ البديع يدل على ما ال يعهد له مثال ؛ فيكون حينئذ من األمساء
الدالة على التنزيه عن مماثلة املخلوقات  ،ال مبعىن اسم اخلالق وما يقارب معناه(.)76
 -23الب ؛ أي واسع اإلحسان  ،واللطف  ،وإصالح األحوال .
وإحسان هللا خللقه نوعان -:
األول  :إحسان عام ؛ وهو إحسانه خللقه ابلنعم الظاهرة والباطنة .
الثاين  :إحسان خاص ؛ وهو إحسانه ملن يشاء من عباده ابهلداية إىل الصراط املستقيم ،
ومضاعفة احلسنات  ،والتجاوز عن اخلطيئات (. )77
ومما حيسن ذكره يف هذا املوضع األمساء احلسىن اليت تقارب هذا االسم الشريف يف املعىن وإن
مل َيت ترتيبها حسب احلروف ؛ وهي احلفي  ،والرفيق  ،واللطيف  ،واحملسن .
 -27 -24احلفي  ،الرفيق  ،اللطيف  ،احملسن ؛ فاحلفي على القول أبنه من مجلة
األمساء احلسىن()78يدل على الرب  ،واللطف البلي  ،والعلم حبال العبد  ،والعناية إبكرامه ؛
يقال  :أحفيت بفالن وحتفيت به إذا عنيت إبكرامه  .فاهلل تبارك وتعاىل بلي اللطف والرب
أبوليائه  ،معنت إبكرامهم  ،عامل حباجاهتم ودعواهتم  ،وهلذا هداهم ألشرف املواهب ؛ وهو

( )76انظر  :شأن الدعاء  ،ص  ، 96جامع األصول  ، 172/4األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن  ،ص 323-319
 ،شفاء العليل  ،ص  ، 224فيك القدير . 488/2
( )77انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 61شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 90 ، 89جامع األصول
 ، 182/4فيك القدير  ، 487/2داللة األمساء احلسىن على التنزيه  ،ص . 104
( )78قطع ابن حجر بعده من مجلة األمساء احلسىن  ،وتردد ابن عثيمني يف عده من مجلة األمساء احلسىن ؛ ألنه إمنا ورد
مقيدا يف قوله تعاىل عن إبراهيم  ( : إنه كان يب حفيا ) مرمي  . 47 :انظر  :فتح الباري  ، 219/11القواعد
املثلى  ،ص .16
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اإلخالص  ،والثبات على احلق  ،وعودهم إجابة الدعوات  ،والفوز أبشرف الكرامات(.)79
والرفيق يدل على اللطف يف القول والفعل ؛ يقال هو به رفيق ؛ أي لطيف وليس بعنيف ،
وقد ورد هذا االسم الشريف يف قوله  ( : إن هللا رفيق حيب الرفق  ،ويعطي على الرفق ما
ال يعطي على العنف( ، )80وما ال يعطي على ما سواه ) ( ، )81قال النووي  :فيه تصريح
بتسميته سبحانه وتعاىل ووصفه برفيق( )82؛ فاهلل تعاىل رفيق يف خلقه وأمره ؛ خلق اخللق
تدرجيا مع قدرته على خلقه دفعة واحدة  ،وشرع الشرائع تدرجيا ؛ لتألف النفوس شرعه ،
وتذعن القلوب حلكمه  ،وهو كذلك رفيق يف عطائه ومنعه  ،ويف أتديب عباده ؛ فيفتح
عليهم الرزق بقدر ؛ لئال يبغوا يف األرض  ،وال يعاجلهم ابلعقوبة إذا عصوا ومتردوا  ،بل
ميهلهم ليتوبوا  ،وإن أخذهم ابلعقاب فباألسهل قبل األشد(. )83
أما اللطيف فيدل على معنيني ؛ العلم خبفااي األمور ودقائقها  ،وإيصال الرمحة والرب
واإلحسان لعباده بطرق خفية من حيث ال حيتسبون  ،ومن ذلك امتحان أوليائه مبا يكرهون
لينيلهم ما حيبون  ،كما أانل يوسف  امللك بعد ابتالئه ابلرق والسجن(. )84
وهكذا اسم احملسن فإنه يدل على أمرين ؛ اإلنعام على خلقه أبنواع النعم  ،وحسن كل ما
ينسب إليه خلقا وأمرا( )85؛ قال تعاىل  ( :ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل كلماته
وهو السميع العليم ) األنعام  ، 115 :وقال  ( :الذي أحسن كل شيء خلقه ) السجدة . 7 :
( )79انظر  :مقاييس اللغة  ،البن فارس  ، 83/2املفردات  ،للراغب  ،ص  ، 125وتفسري اآلية (  ) 47من سورة
مرمي يف تفسري القرطيب  ،وابن كثري  ،واآللوسي .
( )80املعىن أنه يتأتى معه من األمور ما ال يتأتى مع ضده  ،وقيل املراد يثيب عليه ما ال يثيب على غريه  ،واألول أوجه
 .فتح الباري . 449/10
( )81صحيح مسلم  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،ح ( . ) 2593
( )82شرح صحيح مسلم . 145/16
( )83انظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 1443/2النهاية  ،البن األثري  ، 246/2فتح الباري  ،البن حجر
 ، 449/10لسان العرب  ، 118/10شرح النونية  ،للهراس . 93/2
( )84انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 45 ، 44شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 62جامع األصول
 ، 178/4شفاء العليل  ،ص  ، 64فيك القدير  ، 485/2شرح النونية  ، 92 ، 91/2العذب النمري ،
للشنقيطي . 506/2
( )85انظر  :املفردات  ،للراغب  ، 119 ،شرح أمساء هللا احلسىن  ،البن برجان . 334/2
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 -28البصي ؛ فعيل مبعىن مفعل كقوهلم أليم مبعىن مؤمل  ،والبصر لغة يدل على الرؤية ،
وعلى العلم  ،وقد خيص ابلعلم ابخلفيات ؛ يقال  :بصرت ابلشيء أي علمته  ،وأبصرت
الشيء أي رأيته ؛ فاسم البصري يدل على رؤية هللا تعاىل لكل شيء  ،وعلمه بكل شيء  ،ال
يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أصغر من ذلك وال أكرب  .وقد
أخطأ من فسر البصري مبجرد علم هللا تعاىل ابملرئيات  ،والسميع مبجرد علمه ابملسموعات ؛
قال تعاىل  ( :ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى ) طه  ، 46 :قال اآللوسي  :استدل ابآلية على
أن السمع والبصر صفتان زائداتن على العلم ؛ بناء على أن قوله  ( :إنين معكما ) دال على
العلم  ،ولو دل أمسع وأرى عليه أيضا للزم التكرار  ،وهو خالف األصل( . )86وروى أبو داود
بسنده عن أيب يونس قال  :مسعت أاب هريرة  يقرأ هذه اآلية  ( :إن هللا َيمركم أن تؤدوا
األماانت إىل أهلها  -إىل قوله تعاىل  : -مسيعا بصريا )  ،قال  :رأيت رسول هللا  يضع
إهبامه على أذنه واليت تليها على عينه  ،قال  :رأيت رسول هللا يقرؤها ويضع إصبعيه ) ( )87؛
قال البيهقي  :أراد هبذه اإلشارة حتقيق إثبات السمع والبصر هلل ببيان حملهما من اإلنسان ،
يريد أن له مسعا وبصرا  ،ال أن املراد به العلم  ،فلو كان كذلك ألشار إىل القلب ألنه حمل
العلم( )88؛ فعلم أن كال من السمع والبصر معىن زائد على العلم  ،يوجد العلم معه وبدونه ؛
فاألعمى يعلم بوجود السماء وال يراها  ،وكذلك األصم يعلم بوجود األصوات وال
يسمعها(.)89
 -29التواب ؛ من أبنية املبالغة الدالة على كثرة توبة هللا تعاىل على العباد ؛ توفيقا وقبوال ؛
قال تعاىل  ( :وأان التواب الرحيم ) البقرة  ، 160 :وقال  ( :إنه هو التواب الرحيم ) البقرة ، 37 :

( )86روح املعاين . 198/16
( )87سنن أيب داود  ،كتاب السنة ،ح ( . ) 4728قال ابن حجر  :سنده قوي على شرط مسلم  .فتح الباري
. 373/13
( )88نقال عن فتح الباري . 373/13
( )89انظر  :الصحاح  ، 592 ، 591/2معجم مقاييس اللغة  ، 254 ، 253/1شأن الدعاء  ،ص ، 61 ، 60
النهاية  ،البن األثري  ، 131/1املفردات  ،للراغب  ،ص  ، 242فتح الباري  ، 373/13شرح النونية  ،للهراس
. 74-71/2
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وقال  ( :غافر الذنب وقابل التوب ) غافر  ، 3 :والتوب والتوبة مبعىن( ، )90ومادة التوبة تدل
لغة على الرجوع ؛ يقال  :اتب هللا على العبد إذا رجع عليه ابلتوفيق  ،أو القبول واملغفرة ،
ويقال  :اتب العبد إىل هللا إذا رجع عن معصية هللا إىل طاعته( . )91وعلى هذا فالتوبة إذا
أضيفت إىل الرب كان املراد هبا أحد معنيني -:
أ -التوفيق للتوبة ؛ وهي التوبة املتقدمة على توبة العبد  ،كما يف قوله تعاىل  ( :مث اتب
عليهم ليتوبوا إن هللا هو التواب الرحيم ) التوبة  118 :؛ أي وفقهم للتوبة .
ب -قبول التوبة  ،وهي التوبة املرتتبة على توبة العبد ؛ كما يف قوله ( فمن اتب من بعد
ظلمه وأصلح فإن هللا يتوب عليه إن هللا غفور رحيم ) املائدة  39 :؛ أي يقبل منه(.)92
ومما حيسن ذكره عقب هذا االسم الشريف أربعة أمساء تقارب معناه ؛ هي العفو  ،والغافر ،
والغفار  ،والغفور .
 – 33-30العفو  ،والغافر  ،والغفار  ،والغفور ؛ فالعفو ؛ بناء مبالغة على وزن فعول ،
أي كثري العفو  ،والعفو مأخوذ من قوهلم  :عفت الرايح اآلاثر ؛ أي درستها وحمتها  ،وعلى
هذا فعفو هللا عن الذنوب يعين حموها وإزالتها حىت كأن مل تكن  .وجيوز أن يكون العفو مبعىن
الرتك  ،قال اخلليل  :كل من استحق عقوبة فرتكته فقد عفوت عنه  ،وعلى هذا فعفو هللا عن
الذنوب يعين ترك العقاب عليها تفضال  .واملعىن األول أبل يف الصفح والتجاوز من جمرد ترك
العقوبة على املعصية(.)93
( )90من أهل اللغة من يفرق بينهما ؛ قال األخفش  :التوب مجع توبة مثل عومة وعوم  .انظر  :الصحاح  ،للجوهري
. 91/1
( )91التوبة املضافة إىل العبد تعين ترك الذنب على أمجل الوجوه  ،وهو أبل وجوه االعتذار  ،فإن االعتذار على ثالثة
أوجه ؛ إما أن يقول املعتذر مل أفعل  ،أو يقول فعلت ألجل كذا  ،أو فعلت وأسأت وقد أقلعت  ..وهذا األخري هو
التوبة  .املفردات  ،ص . 76
( )92انظر  :هتذيب اللغة  ، 416/1معجم مقاييس اللغة  ، 357/1الصحاح  ،للجوهري  ، 92 ، 91/1تفسري
أمساء هللا احلسىن  ،ص  ، 62 ، 61شأن الدعاء  ،ص  ، 90املفردات  ،ص  ، 76فيك القدير  ، 492/2موانع
إنفاذ الوعيد  ،ص . 31 ، 30
( )93انظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 2494 -2489/3الصحاح  ،للجوهري  ، 2433/6معجم مقاييس اللغة ،
البن فارس  ، 62-56/4تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج ص  ، 62شأن الدعاء  ،ص  ، 91 ، 90جامع
األصول  ، 182/4فيك القدير . 487/2
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أما الغافر والغفار والغفور ؛ فأصل الغفر يف اللغة السرت ووقاية األذى ؛ يقال  :غفر الشيب
ابخلضاب إذا سرته  ،ومنه املغفر  ،وهو ما يقي الرأس من األذى  ،فال بد فيه مع السرت من
الوقاية ؛ وهلذا ال تسمى العمامة مغفرا مع أهنا تسرت الرأس  .وبناء فعول وفعال يدل على
الكثرة  ،واملغفرة هي سرت الذنب ووقاية شره يف الدنيا واآلخرة  ،وتفسريها مبجرد سرت الذنب
تقصري يف معناها ؛ ألن سرت الذنب ال يستلزم إسقاط العقوبة ؛ فاهلل قد يسرت على من
يعاقب ومن ال يعاقب(.)94
 -34اجلبار ؛ هذا االسم الشريف إما أن يكون مبعىن امللك ؛ ألن اجلبار من أمساء امللوك ؛

واجلرب هو امللك  ،كما يف قول الشاعر -:
وأنعم صباحا أيها اجلرب
أو يكون مبعىن القهار ؛ ألن اجلرب يكون مبعىن القهر ؛ فيقال  :جربه  ،أو أجربه إذا أكرهه
على األمر ؛ قال حممد القرظي  :إمنا مسي اجلبار ألنه جرب اخللق على ما أراد .
وجيوز أن يكون مبعىن العزيز ؛ ألن العزة مبعىن االمتناع ؛ ومنه قوهلم  :خنلة جبارة إذا طالت
وفاتت األيدي .
وأما تفسريه مبعىن املصلح ؛ بناء على أن اجلرب َييت مبعىن اإلصالح  ،ومنه قوهلم  :جربت
العظم ؛ أي أصلحته ؛ فهو حق يف نفسه ؛ ألن هللا جيرب الكسري  ،ويغين الفقري  .ولكن يف
كونه من معاين اسم اجلبار نظر ؛ ألن اجلبار من أمساء التعظيم  ،وهلذا قرن يف آخر سورة
احلشر ابلعزيز واملتكرب ؛ فيكون كاملتكرب كالمها جيراين جمرى التفصيل ملعىن اسم العزيز  ،كما
أن البارئ واملصور تفصيل ملعىن اسم اخلالق(. )95

 -35اجلميل ؛ ورد هذا االسم الكرمي يف قوله  ( : إن هللا مجيل  ،حيب اجلمال ) ( )96؛
واجلمال هو احلسن والبهاء  ،وهللا تعاىل له اجلمال احلق املنايف لكل قبح وعيب ؛ فله مجال

( )94انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج ص  ، 47 ، 46 ، 38 ، 37شأن الدعاء  ،ص ، 65 ، 53 ، 52
جمموع الفتاوى  ،البن تيمية  ، 317/10مدارج السالكني  ، 308 ، 307/1فيك القدير . 458/2
( )95انظر  :جامع األصول  ، 177/4األسىن  ،للقرطيب  ،ص  ، 388-369شفاء العليل  ،ص ، 208 ، 207
فيك القدير . 484/2
( )96صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 91
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الذات الذي ال حتيط به عبارة اخللق  ،ومجال األمساء والصفات واألفعال ؛ فأمساؤه كلها يف
غاية احلسن  ،وصفاته يف أعلى درجات الكمال  ،وأفعاله كلها على وفق احلكمة التامة اليت
ال ابطل معها وال عبث ؛ قال تعاىل  ( :وهلل األمساء احلسىن ) األعراف  180 :؛ وقال  ( :وهلل
املثل األعلى ) النحل  ، 60 :أي الصفات العليا اليت يستحيل معه االتصاف ابلنقص  ،أو
وجود املثل( ، )97وقال تعاىل  ( :الذي أحسن كل شيء خلقه ) السجدة  ، 7 :وقال  ( :صنع
هللا الذي أتقن كل شيء ) النمل  ، 88 :وقال  ( :وما خلقنااا السماء واألرض وما بينهما بااطال
) ص  ، 27 :وقال  ( :أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون فتعاىل هللا امللك احلق
ال إله إال هو رب العرش الكرمي ) املؤمنون  116 ، 115 :؛ وقال  ( : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة
يقول هللا  -تبارك وتعاىل  : -تريدون شيئا أزيدكم ري فيقولون  :أمل تبيك وجوهنا ري أمل
تدخلنا اجلنة وتنجنا من النار ري فيكشف احلجاب  ،فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر
إىل رهبم عز وجل ) (. )98
 - 37 ، 36اجلواد واملعطي ؛ اجلود واإلعطاء يدالن على معان متقاربه  ،وإن كان أحدمها
أبل من اآلخر( )99؛ فيدالن على الكرم والبذل والسخاء( )100وكثرة النوال والعطاء واإلنعام
املطلق الذي ال حيد وال يرد ؛ فريزق من يشاء بغري حساب  ،ويهدي من يشاء إىل صراط
مستقيم  ،ويهب ملن يشاء إاناث ويهب ملن يشاء الذكور  ،أو يزوجهم ذكراان وإاناث  ،قال
تعاىل  ( :ما يفتح هللا للناس من رمحة فال ممسك هلا ) فاطر  ، 2 :وقال  ( :وإن ميسسك هللا
بضر فال كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو
الغفور الرحيم ) هود  . 107 :فجوده املطلق عم املخلوقات كلها  ،وخص السائلني واملؤمنني
جبود آخر فوق هذا اجلود والعطاء ؛ فأانل كل داع ليس يف دعوته إمث وال قطيعة رحم عني
( )97انظر  :هتذيب اللغة  ، 657/1الصحاح  ، 1661/4معجم مقاييس اللغة  ، 481/1النهاية يف غريب احلديث
 ، 299/1فيك القدير  ، 492/2شرح النونية  ،للهراس . 70 ، 69/2
( )98صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح (. ) 181
( )99اجلود أبل من اإلعطاء ؛ ألن اجلود يدل على سعة العطاء من غري سؤال  ،ومنه مسي املطر الغزير الواسع جودا .
انظر  :الفروق اللغوية  ،للعسكري  ،ص . 143 ، 142
( )100من أهل العلم من يفرق بني اجلود والسخاء أبن السخاء يكون معه لني وسهولة عند العطاء  .انظر  :الفروق
اللغوية  ،أليب هالل العسكري  ،ص . 142

35

سؤاله أو ع توضه  ،وأكرم املؤمنني مبا أعده هلم يف دار كرامته مما ال عني رأت وال أذن مسعت ،
وال خطر على قلب بشر(.)101
 - 40 -38الرزاق  ،املنان  ،الوهاب ؛ من املناسب بيان معىن هذه األمساء عقب اسم
اجلواد واملعطي ؛ لتقارب معاين هذه األمساء الكرمية ؛ فالرزاق يدل على كثرة رزق هللا لعباده ؛
فال ينقطع عنهم جوده وعطاؤه وإنعامه طرفة عني ؛ وما من دابة يف األرض إال على هللا
رزقها ؛ أي هو املتكفل بقوهتا ومعاشها  ،وألوليائه من عباده رزق وعطاء خيصهم ؛ وهو رزق
القلوب ابإلميان  ،ورزق األبدان ابحلالل(.)102
واملنان مأخوذ من املن على بناء املبالغة ؛ وهو العطاء الذي ال تعب معه وال نصب  ،وكثريا
ما يرد املن مبعىن االبتداء ابلنوال قبل السؤال  ،واإلعطاء دون طلب اجلزاء  ،وجيوز أن يكون
من املنة ؛ وهي النعمة الثقيلة ؛ يقال  :من على فالن إذا أثقله ابلنعمة  ،وعلى هذا فاسم
املنان يعين كثرة اإلنعام والعطاء ؛ إما مطلقا أو خمتصا ابلنعم اليت ال تعب معها وال طلب ،
أو النعم العظيمة اجلليلة ؛ كالنبوة  ،واهلداية  ،وإهالك األعداء  ،واإلمامة يف الدين ،
واالستخالف يف األرض( )103؛ كما يف قوله تعاىل  ( :لقد من هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم
رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي
ضالل مبني ) آل عمران  ، 164 :وقوله  ( :كذلك كنتم من قبل فمن هللا عليكم ) النساء ، 94 :
وقوله  ( :ولقد مننا على موسى وهارون ) الصافات  ، 114 :وقوله  ( :ونريد أن منن على الذين
استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم يف األرض ونري فرعون
وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون ) القصص . 6 ، 5 :
أما الوهاب فيدل على كثرة اهلبات ؛ واهلبة هي العطية اخلالية عن عوض َيخذه الواهب ،
فإذا كثرت مسي صاحبها وهااب ؛ وهبات هللا تعاىل ال تشبه هبات اخللق ؛ لكثرهتا  ،وتنوعها
( )101انظر  :معجم مقاييس اللغة  ، 493/1املفردات  ،ص  ، 338 ، 103 ، 102النهاية  ،البن األثري 312/1
 ،لسان العرب  ، 69/15 ، 135/3شرح النونية  ،للهراس . 96 ، 95/2 ،
( )102انظر  :شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 57-54شرح النونية  ،للهراس  ، 111 ، 110/2داللة األمساء
احلسىن على التنزيه  ،ص . 105
( )103انظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 3460 ، 3459/4شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص ، 101 ، 100
املفردات  ،ص  ، 474النهاية  ،البن األثري  ، 365/4شرح أمساء هللا احلسىن  ،البن برجان . 322 ، 321/2
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 ،وعمومها  ،ودوامها  ،وعظمها  ،روى البخاري بسنده عن أيب هريرة  أن رسول هللا 
قال  ( :يد هللا مألى  ،ال يغيضها نفقة  ،سحاء الليل والنهار ) ( )104؛ أي دائمة الصب ،
جتود ابلعطاء  ،ليال وهنارا  ،ال تنقص من إنفاق  ،وال متسك خشية إمالق ؛ قال اخلطايب :
اخللق إمنا ميلكون أن يهبوا ماال  ،أو نواال  ،يف حال دون حال  ،وال ميلكون أن يهبوا شفاء
لسقيم  ،وال ولدا لعقيم  ،وال هدى لضالل  ،وال عافية لذي بالء  ،وهللا الوهااب سبحانه
ميلك مجياع ذلك  ،وسع اخللق جاوده  ،ورمحتااه  ،فدامت مواهب ااه  ،واتصلت مننه
وعوائده( . )105وقال ابن القيم -:
فانظر مواهبه مدى األزمان
وكا ااذلك الوه اااب من أمسا ا ا ا ا ا ااائ ااه
()106
تلك املواهب ليس ينفكان
أهل السموات العلى واألرض عن
 - 42 ،41احلافظ و احلفيظ ؛ أي احلافظ ألعمال العباد خريها وشرها  ،واحلافظ خللقه
حفظا عاما وخاصا ؛ فيحفظ السموات واألرض وما فيهما  ،وال يؤوده حفظهما وهو العلي
العظيم  ،وحيفظ أولياءه حفظا خاصا من فنت الشهوات والشبهات  ،ومن املعاطب واملهالك
ومصارع السوء  ،ومن مكايد الشيطان وأوليائه  ،ويتفاوت هذا احلفظ واحلراسة والكالءة
حبسب ما عند العبد من حمافظة على أمر هللا وهنيه(.)107
 -45 -43الرقيب  ،الشهيد  ،املهيمن ؛ هذه األمساء تقارب اسم احلافظ واحلفيظ يف
املعىن فيحسن بيان معناها يف هذا املوضع ؛ فالرقيب مبعىن احلافظ الذي ال يغيب عما حيفظه
 ،ومنه قوله تعاىل  ( :ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ) ق  ، 12 :والشهيد هو احلاضر
مع خلقه الذي ال يغيب عنه شيء من شأهنم  ،وال يشكل على ذلك وصف الرب بكونه
غيبا  ،كما يف قوله تعاىل  ( :الذين يؤمنون ابلغيب ) البقرة  3 :؛ قال طائفة من السلف :
الغيب هو هللا ؛ ألن اسم الغيب والغائب من األمور اإلضافية ؛ فرياد به ما غاب عنا فلم
( )104صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7411
( )105شأن الدعاء  ،ص  ( 53بتصرف يسري ) .
( )106النونية بشرح اهلراس  . 108/2وانظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 3962/4تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج
ص  ، 38شأن الدعاء  ،ص  ، 53النهاية  ،البن األثري . 231/5
( )107انظر  :شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 68 ، 67فيك القدير  ، 485/2شرح النونية  ،للهراس ، 90/2
 ، 91داللة األمساء احلسىن على التنزيه  ،ص . 104
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ندركه  ،ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا ؛ فيصح وصف هللا بكونه غيبا ابالعتبار األول دون
الثاين ؛ ألن هللا تعاىل شهيد على العباد  ،رقيب عليهم ؛ ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض
وال يف السماء .
أما املهيمن فقد فسر ابلشاهد على خلقه مبا يكون منهم من قول وفعل  ،وفسر ابألمني ،
والرقيب على الشيء  ،واحلافظ له  ،والقائم عليه ؛ يقول ابن كثري  ( :أصل اهليمنة احلفظ
واالرتقاب ؛ يقال  :إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فالن عليه  ،فهو
مهيمن هيمنة  ،وهو عليه مهيمن  ،ويف أمساء هللا تعاىل املهيمن ؛ وهو الشهيد على كل
شيء  ،القريب  ،احلفيظ بكل شيء ) (.)108
 -47 ، 46احلسيب والوكيل ؛ امسان شريفان متقارابن يف املعىن ؛ فاحلسيب مبعىن الكايف

؛ فيكفي العباد كفاية عامة يف حصول ما قدر هلم من األرزاق وغريها  ،ويكفي من توكل
عليه كفاية خاصة يف كل ما يهمه من أمر دينه ودنياه  ،وهذه الكفاية متفاوتة حبسب ما
يقوم ابلعبد من توحيد هللا وعبادته ابطنا وظاهرا .
وجيوز أن يكون احلسيب مبعىن احملاسب  ،كقوهلم وزير وندمي مبعىن موازر ومنادم  ،ومنه قوله
تعاىل  ( :كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ؛ أي حماسبا(. )109
أما الوكيل  ،ففعيل مبعىن مفعول  ،والتوكل يقال على وجهني -:
أ -أن يكون مبعىن التويل ؛ يقال  :توكلت لفالن مبعىن توليت له ؛ وعلى هذا فالوكيل يف
أمساء هللا تعاىل يعين الذي توىل القيام بشؤون مجيع خلقه ؛ تدبريا  ،وهداية  ،وحفظا  ،ورزقا
 ،وكفاية  ،قال تعاىل  ( :وكفى ابهلل وكيال ) النساء  81 :؛ أي قائما مبا توىل من شأن خلقه ،

( )108تفسري ابن كثري  ، 19/1وانظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 53 ، 51 ، 32شأن الدعاء ،
للخطايب  ،ص  ، 75 ، 73 ، 72 ، 47 ، 46جامع األصول  ، 179 ، 176/4جمموع الفتاوى 54-51/14
هدي الساري  ،ص  ، 124فتح الباري  ، 366/13شرح النونية  ،للهراس . 89/2
( )109انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 49شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 70 ، 69جامع
األصول  ، 179/4األسىن  ،ص  ، 427-422شرح النونية  ،للهراس  ، 105 ، 104/2داللة األمساء احلسىن
على التنزيه  ،ص .103
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وإىل هذا املعىن يرجع القول أبنه مبعىن احلافظ  ،أو الكفيل( ، )110أو الكايف ؛ قال ابن
األنباري يف قوله تعاىل  ( :حسبنا هللا ونعم الوكيل ) آل عمران  173 :؛ يقول  :كافينا هللا  ،ونعم
الكايف(. )111
ب -أو يكون مبعىن التفويك ؛ يقال  :وكلت أمري إىل فالن إذا فوضته إليه  ،أي رددته ،
وسلمته إليه  ،واعتمدت عليه  ،واستكفيته يف أمري  .وعلى هذا فالوكيل يف أمساء هللا تعاىل
يعين الذي تفوض إليه األمور ؛ ثقة بكفايته يف كل شأن ؛ قال  ( :ومن يتوكل على هللا فهو
حسبه ) الطالق  3 :؛ أي من فوض إليه أمره كفاه ما أمهه(. )112
 - 49 ، 48احلق  ،املبني ؛ هذان االمسان الكرميان متقارابن يف املعىن ؛ فاحلق يقال  :على
املوجود املتيقن وجوده  ،يقال  :اجلنة حق  ،والنار حق  ،أي موجودة وجودا يقينيا  ،فيكون
الباطل على هذا املعىن هو املعدوم الذي ال وجود له  ،ويقال اسم احلق  :على ما ينفع
ويبقى نفعه فيكون الباطل على هذا امسا ملا ال ينفع  ،أو ملا ال يدوم نفعه ؛ قال تعاىل :
(ذلك أبن هللا هو احلق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ) احلج  62 :؛ فهو احلق من
اجلهتني ؛ من جهة الوجود  ،ومن جهة دوام النفع ؛ ألن كل ما يدعى من دون هللا ابطل من
كلتا اجلهتني ؛ من جهة عدم استحقاق اإلهلية  ،ومن جهة انتفاء النفع الباقي .
وجيوز أن يفسر اسم احلق مبعىن احملق ؛ أي املظهر للحق أبقواله وأفعاله(. )113
أما املبني فإما من أن يكون من أابن الالزم ؛ أي الظاهر البني  ،الذي ال شك يف وجوده
وتوحيده  .وإما أن يكون من أابن املتعدي ؛ أي املظهر لدالئل احلق وشواهده(.)114
( )110الكفيل يعين الضمني ؛ وهللا تعاىل هو املتويل  ،والضامن ألرزاق العباد ؛ قال تعاىل  ( :وما من دابة يف األرض
إال على هللا رزقها ) هود . 6 :
( )111هتذيب اللغة  ،لألزهري . 3947/4
( )112انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 54هتذيب اللغة  ، 3947/4معجم مقاييس اللغة 136/6
 ،املفردات  ،للراغب  ،ص  ، 532 ، 531النهاية  ،البن األثري  ، 221/5 ، 192/4جامع األصول ، 179/4
فيك القدير . 486/2
( )113انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 53شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 76جامع األصول
 ، 179/4جامع املسائل  ، 44 ، 43/1فيك القدير . 486/2
( )114انظر  :شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 102 ، 78شرح أمساء هللا احلسىن  ،البن برجان  ، 38/1فيك
القدير  ، 492/2روح املعاين  ،لآللوسي . 130/18
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 - 52 -50احلكم و احلكيم والفتاح  ،قال تعاىل  ( :وإن هللا هلو العزيز احلكيم )
 ( ، 62 :وهو احلكيم اخلبري ) سبأ  ، 1 :وقال  ( : إن هللا هو احلكم  ،وإليه احلكم ) ( )115؛
وأصل احلكم واحلكيم من املنع  ،مسي احلاكم حاكما ألنه مينع اخلصوم من التظامل  ،واحلكيم
يف كالم العرب َييت على ثالثة أوجه -:
أ -أن يكون فعيل يف معىن فاعل ؛ أي احلاكم والقاضي  ،وهللا تعاىل هو احلاكم بني عباده
ابحلق  ،شرعا وقدرا ؛ ال راد لقضائه  ،وال معقب حلكمه  ،قال تعاىل  ( :وهللا يقضي ابحلق
والذين يدعون من دونه ال يقضون بشيء إن هللا هو السميع البصري ) غافر  20 :؛ وعلى هذا
فاسم احلكم واحلكيم مبعىن واحد  ،ألن احلكم يف لغة العرب مبعىن احلاكم  ،ومنه قوهلم  :يف
بيته يؤتى احلكم .
ب -أو يكون فعيل مبعىن مفعل  ،أي احملكم واملتقن لألمور  ،ومنه قوهلم  :بناء حمكم ؛ أي
متقن  ،وعلى هذا فاسم احلكيم يدل على إتقان هللا تعاىل وإحسانه وإحكامه لكل ما خلق
؛ قال تعاىل  ( :صنع هللا الذي أتقن كل شيء ) النمل  ، 88 :وقال  ( :الذي أحسن كل
شيء خلقه ) السجدة . 7
ج -أو أن يكون حكيم للمبالغة يف الوصف ؛ ككرمي وعليم ؛ وعلى هذا الوجه فاحلكيم يعىن
املوصوف ابحلكمة  ،وهي وضع األشياء يف مواضعها  ،وتنزيلها منازهلا الالئقة هبا  ،وهي
()116
انشئة عن العلم مببادئ األمور وعواقبها  ،والقدرة على إيقاع األشياء على أحسن الوجوه
؛ وهللا تعاىل له كمال احلكمة يف خلقه وأمره ؛ فال عبث يف خلقه  ،وال سفه يف شرعه ؛
وإمنا خلق اخلالئق وشرع الشرائع حلكم جليلة  ،جيمعها أمران -:
األول  :حكم تعود على الرب ؛ وهي معرفة كماالته  ،وشواهد وحدانيته  ،وإذعان املكلفني
ملوجبات ألوهيته .
آل عمران

( )115سنن النسائي  ،ح (  . ) 5387صححه األلباين  ،انظر  :صحيح اجلامع الصغري  ،ح ( . ) 1845
( )116فسر بعك العلماء احلكمة ابلعلم  ،واحلكيم ابلعامل  ،ويشكل على قوهلم املغايرة بينهما يف قوله تعاىل  ( :إنه هو
العليم احلكيم )  ،وقوله  ( :وهو احلكيم اخلبري ) ؛ ويف ذلك داللة بينة على أهنما ليسا مبعىن واحد  ،والظاهر أن
قوهلم من تفسري اللفظ ببعك معناه ؛ فالعلم فيه منع من السفه والعبث وكل قبيح  ،ومحل على السداد واإلصابة يف
القول والعمل  ،ولكن ال بد مع ذلك من قدرة على إيقاع العمل على السداد ؛ فكم من أانس يعلمون احلق مث ال
يعملون مبقتضاه ؛ لفساد يف اإلرادة  ،أو ضعف يف القدرة .
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الثاين  :حكم تعود على اخللق ؛ وهي انتفاعهم مبا خلق هللا هلم من بركات السماء واألرض ،
وإصالح قلوهبم وأعماهلم مبا أنزل هللا عليهم من شرائع هبا قوامهم  ،وصالح معاشهم
ومعادهم(. )117
أما الفتاح فأصله من الفتح ؛ وهو إزالة اإلغالق واإلشكال  ،والفتاح هو الذي يزيل
املغلقات واملشكالت حسا ومعىن ؛ وهلذا فسره أهل العلم ابحلاكم ؛ ألنه يفصل بني اخلصوم
 ،ويزيل ما استغلق من شأهنم ؛ وهللا تعاىل خري الفاحتني ؛ فيحكم بني عباده ابحلق يف الدنيا
واآلخرة ؛ قال تعاىل  ( :قل جيمع بيننا ربنا مث يفتح بيننا ابحلق وهو الفتاح العليم ) سبأ ، 26 :
أي احلاكم العادل  ،العامل حبقائق األمور  ،وقال تعاىل عن شعيب  ومن آمن معه ( :ربنا
افتح بيننا وبني قومنا ابحلق وأنت خري الفاحتني ) األعراف  89 :؛ أي احكم بيننا .
وجيوز أن يفسر ابلذي يفتح على عباده أبواب الرمحة والربكة  ،قال تعاىل  ( :ولو أن أهل
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ) األعراف  ، 96 :وقال  ( :ما يفتح
هللا للناس من رمحة فال ممسك هلا ) فاطر  2 :؛ أي من علم  ،وعمل  ،ورزق  ،وعافية  ،وأمن
 ،وغري ذلك من النعم واخلريات اليت ال تدخل حتت حصر(. )118
 -53احلليم ؛ أي املوصوف ابحللم الكامل  ،واحللم بكسر احلاء مبعىن األانة  ،فاهلل تعاىل
مع قدرته التامة على إنفاذ وعيده يف العصاة من عباده ال يعاجلهم ابلعقوبة  ،بل ميهلهم
ليتوبوا  ،ولينالوا نصيبهم من الكتاب  ،ولوال حلمه ومغفرته لزالت السموات واألرض من
معاصي العباد ؛ قال تعاىل  ( :ولو يؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن
يؤخرهم إىل أجل مسمى فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون ) النحل ، 61 :
وقال  ( :إن هللا ميسك السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من
بعده إنه كان حليما غفورا ) فاطر  41 :؛ قال ابن القيم  :أتمل ختم اآلية ابمسني من أمسائه ؛
( )117انظر  :الصحاح  ،للجوهري  ، 1901/5تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص  ، 52 ، 43شأن الدعاء  ،للخطايب
 ،ص  ، 61النهاية يف غريب احلديث  ، 418/1األسىن  ،للقرطيب  ،ص  ، 305فيك القدير ، 458/2
 ، 486/2شرح النونية  ،للهراس  ، 86-80/2مباحث الربوبية والقدر  ،للمؤلف  ،ص  ، 282-278الوعد
األخروي  ،للمؤلف . 274/1
( )118تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 39شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 56املفردات  ،للراغب  ،ص
 ، 371 ، 370النهاية  ،البن األثري  ، 407 ، 406/3تفسري ابن كثري . 283/
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ومها احلليم الغفور  ،كيف جتد حتت ذلك أنه لوال حلمه عن اجلناة ومغفرته للعصاة ملا
استقرت السموات واألرض(. )119
 - 56 -54احلميد والشاكر والشكور ؛ هذه األمساء الكرمية متقاربة يف املعىن ؛ فاحلميد
فعيل يف معىن فاعل ؛ أي كثري احلمد لعباده املؤمنني  ،واحلمد هو الثناء الكامل .
وجيوز أن يكون مبعىن مفعول  ،أي احملمود بكل لسان  ،ويف كل حال  ،على كماله ،
وإنعامه  ،وأفعاله الدائرة بني الفضل والعدل ؛ وعلى هذا فهو أعم من الشكر ؛ لتعلقه
ابلوصف والفعل  ،خبالف الشكر فهو متعلق ابلفعل ؛ ألنه ثناء على احملسن مبا فعل من
اخلري  ،ال مبا قام به من الصفات  ،يقال  :شكرته وشكرت له  ،وابلالم أفصح  ،ويقال :
إن حقيقة الشكر الرضا ابليسري ؛ يقال  :فرس شكور إذا كفاه لسمنه العلف القليل  ،ويقال
يف املثل  :أشكر من باتورتوقة( )120؛ وذلك أهنا ختضر من الغيم من غري مطر  .وإذا أضيف
الشكر إىل هللا تعاىل دل على ثنائه اجلميل على أهل الطاعة واإلحسان من عباده ،
ومكافأهتم ابلثواب الكثري على العمل القليل  ،وهذا الوصف من أعظم ما يرغب العباد يف
اخلريات قلت أو جلت ؛ ألن الرب شكور ؛ جيازي على القليل ابلثواب املضاعف أضعافا
كثرية(.)121
 - 58 ، 57احلي القيوم ؛ ومها من أعظم أمساء هللا احلسىن  ،حىت قيل  :إهنما اسم هللا
األعظم ؛ ألهنما يتضمنان إثبات مجيع صفات الكمال ؛ فاحلي يدل على صفة احلياة
( )119الداء والدواء  ،ص  ، 210وانظر  :الصحاح للجوهري  ، 1903/5تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص
 ، 45شأن الدعاء  ،ص  ، 63شرح أمساء هللا احلسىن  ،البن برجان  ، 241/2النهاية  ،البن األثري ، 433/1
. 434
( )120هي شجرة ختضر من غري مطر  ،بل تنبت ابلسحاب إذا نشأ فيما يقال  .انظر  :جممع األمثال  ،للميداين
. 388/1
( )121انظر  :الصحاح  ،للجوهري  ، 702/2معجم مقاييس اللغة  ،البن فارس  ، 207/3تفسري أمساء هللا احلسىن
 ،للزجاج  ،ص  ، 55شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 78 ، 66 ، 65شرح أمساء هللا احلسىن  ،البن برجان
 ، 247/1تفسري القرطيب  ، 133/1مدارج السالكني  ، 246/2فيك القدير  ، 286 ، 485/2شرح النونية ،
. 76 ، 75/2
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الكاملة املستلزمة جلميع صفات الكمال  ،والقيوم ملا فيه من قوة يف املبالغة يدل على قيام
الرب بنفسه  ،ودوام قيامه وكماله  ،وإقامته لغريه  ،وقيامه عليه ؛ ويف ذلك داللة على
وجوب وجود الرب  ،وأزليته  ،وأبديته  ،وانفراده خبلق العامل  ،وتدبريه  ،وانتفاء النقص عن
صفاته أزال وأبدا  .وقد ذكر هذان االمسان العظيمان مع أصول االعتقاد الكربى يف ثالثة
مواضع من القرآن ؛ فذكر مع التوحيد يف قوله تعاىل  ( :هللا ال إله إال هو احلي القيوم ) البقرة :
 ، 255فقرنه بكلمة التوحيد ال إله إال هو  ،وذكر مع اإلميان ابلرسل و الكتب يف قوله تعاىل
 ( :أمل هللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل
التوراة واإلجنيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ) آل عمران  ، 4 -1وذكر مع اإلميان ابليوم
اآلخر( )122يف قوله  ( :وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من محل ظلما ) طه . 111 :
 -59احليي ؛ ورد هذا االسم الشريف يف قوله  ( : إن ربكم تبارك وتعاىل حيي كرمي ،
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرا ) ( )123؛ والقول فيما دل عليه هذا
االسم الشريف من وصف هللا ابحلياء كالقول يف ذات هللا تعاىل ؛ فكما أن ذاته سبحانه ال
متاثل الذوات فكذلك صفاته ال متاثل الصفات مبا يف ذلك وصف احلياء ؛ فهو وصف يليق
بكمال هللا تعاىل  ،ليس كحياء املخلوق الذي قد يكون معه تغري وانكسار يعرتي الشخص
عند خوف ما يعاب أو يذم  ،وإمنا هو حياء كرم وجود وبر وجالل  ،يستلزم ترك ما ال
يناسب هذه الكماالت من األقوال واألفعال(. )124
 - 62 -60اخلبي  ،والعامل  ،والعليم  ،هذه األمساء الشريفة يدل كل واحد منها على
كمال علم هللا تعاىل  ،وبراءته من اجلهل والغفلة والنسيان  ،وإحاطته بكل شيء( ، )125أزال
( )122انظر  :جامع املسائل  ، 60 -37/1جمموع الفتاوى  371/16و  , 372شرح العقيدة الطحاوية  ،ص
. 122 ، 121
( )123سنن أيب داود  ،كتاب الصالة  ،ح (  . ) 1488حسنه األلباين  .صحيح اجلامع الصغري  ،ح ( . ) 2070
( )124انظر  :معجم مقاييس اللغة  ، 122/2الرسالة التدمرية  ،ص  ، 46 -43مدارج السالكني  ، 261/2شرح
النونية  ،للهراس . 87 ، 86/2
( )125ملا كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق اسم العليم بكل شيء من املوجودات واملعدومات واملستحيالت
 ،خبالف غريه من األمساء احلسىن ؛ فكل واحد منها يتعلق مبا يناسبه  .انظر  :جمموع الفتاوى  ، 494/5شرح
النونية  ،للهراس . 74 ، 73/2
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وأبدا  ،ظاهرا وابطنا  ،خالفا ملن خص اخلبري ابلعلم املتصل بكنه األشياء وحقائقها
وخفاايها الباطنة  ،ألنه ذكر يف مواضع ال ختتص بعلم الباطن ؛ كقوله تعاىل  ( :وهللا مبا
تعملون خبري ) البقرة  ، 271 :ولكن إذا قرن ابسم العليم وحنوه اختص حينئذ ابلعلم اخلفي
الباطن( )126؛ كما يف قوله تعاىل  ( :نبأين العليم اخلبري ) التحرمي . 3 :
 -63الرمحن ؛ وهو من األمساء املختصة ابهلل تعاىل ؛ فال جيوز أن يسمى به غريه ؛ قال
تعاىل  ( :قل ادعوا هللا أو ادعوا الرمحن ) اإلسراء  110 :؛ فعادل االسم الذي ال يشركه فيه غريه
 .وإىل هذا االسم الشريف ترجع معاين أمساء اإلحسان والرب ؛ قال ابن القيم  ( :أصول
األمساء احلسىن هي اسم هللا  ،والرب  ،والرمحن ؛ فاسم هللا متضمن لصفات األلوهية  ،واسم
الرب متضمن لصفات الربوبية  ،واسم الرمحن متضمن لصفات اإلحسان  ،واجلود  ،والرب ،
ومعاين أمسائه تدور على هذا ) ( . )127واسم الرمحن يدل على اتصاف الرب تبارك وتعاىل
ابلرمحة الكاملة الشاملة اليت وسعت اخللق كلهم  ،وهذا العموم يف الرمحة يستحيل أن يوجد
لغري هللا تعاىل  ،وأن يكون له يف هذه الرمحة التامة العامة ند أو مثل  .وقد أخطأ من حرف
معىن اسم الرمحن  ،وفسره إبرادة اإلنعام واإلحسان  ،أو بنفس اإلنعام و اإلاثبة  ،قال تعاىل
 ( :يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم ) التوبة  21 :؛ ففرق بني صفة
الرمحة والثواب فدل على تغايرمها  ،وبطالن أتويلها ابلثواب أو اإلنعام  ،وإمنا الثواب من
آاثرها كما أن إرادة اإلحسان من لوازمها وآاثرها الكثرية الظاهرة ؛ فظهور أثر هذه الصفة يف
الوجود كظهور أثر صفة الربوبية  ،فإن ما هلل على خلقه من اإلحسان واإلنعام  ،وما يف
الوجود من آاثر الرمحة شاهد برمحة هللا التامة الواسعة  ،كما أن املوجودات كلها شاهدة له
ابلربوبية التامة الكاملة ؛ قال تعاىل ( الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان ) الرمحن -1
 4؛ فجعل اخللق والتعليم وغريها من النعم اليت ذكرت يف سورة الرمحن انشئة عن صفة الرمحة
 ،متعلقة ابسم الرمحن ؛ وهلذا قال يف آخرها  ( :تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام ) الرمحن
 78 :؛ فاالسم الذي تبارك هو اسم الرمحن ؛ الذي افتتحت به السورة  ،وجاءت منه الربكة ،
( )126انظر  :شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 63 ، 57فيك القدير  ، 485/2العذب النمري  ،للشنقيطي
 ، 507/2دراسات يف دالالت املثالت  ،للمؤلف  ،ص . 159 ، 158
( )127الفوائد  ،ص . 26
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ووضعت يف كل مبارك(. )128
 - 65 ، 64هل الرحيم والرؤوف مبعىن الرمحن ري
الرمحن والرحيم مشتقان من الرمحة على وجه املبالغة  ،إال أن الرمحن أشد مبالغة من الرحيم ؛
ألن الرمحن ذو الرمحة الشاملة جلميع اخلالئق  ،وأما الرحيم فخاص ابملؤمنني  .وعلى هذا
أكثر العلماء .
أما الرؤوف فيدل على الرمحة الشديدة  ،اخلالصة من كل كدر وأمل ؛ يقال  :فالن رحيم فإذا
اشتدت رمحته فهو رؤوف  ،وقد يكون مع الرمحة أمل ملصلحة املرحوم خبالف الرأفة فال يكون
معها شيء مما يكره أو يسوء(.)129
 -69 -66السبوح  ،السالم  ،الطيب  ،القدوس ؛ هذه األمساء الشريفة تدل على التنزيه
املطلق ؛ وهو التنزيه عن النقص واملثل ؛ فأصل السبوح من السبح ؛ وهو اجلري والذهاب
واملباعدة  ،فإذا أضيف إىل الرب دل على التنزيه البلي عما ال يليق ابهلل تعاىل من النقائص
املتصلة واملنفصلة .
والسالم يعين السالمة من نقص الكمال  ،ووجود األمثال ؛ فهو السالم احلق بكل وجه
واعتبار ؛ وهو هبذا املعىن الواسع يتضمن أكثر أو كل ما نزه هللا به نفسه  ،ونزهه رسوله  ؛
قال ابن القيم  ( :فهو السالم من الصاحبة والولد  ،والسالم من النظري والكفء  ،والسمي
واملماثل  ،والسالم من الشريك  ،وإذا نظرت إىل أفراد صفات كماله وجدت كل صفة
سالما مما يضاد كماهلا ؛ فحياته سالم من املوت  ،ومن السنة والنوم  ،وقيوميته وقدرته سالم
من التعب واللغوب  ،وعلمه سالم من اجلهل والغفلة والنسيان  ،وكلماته سالم من الكذب
والظلم  ،وغناه سالم من احلاجة  ،وملكه سالم من املنازع واملشارك واملعاون  ،وقضاؤه وقدره
سالم من العبث واجلور والظلم  ،وكل كماالته سالم من كل نقص ووهم يتومهه معطل أو
( )128انظر  :خمتصر الصواعق  ، 888-860/3األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن  ،للقرطيب  ،ص  ، 399فتح
الباري  ، 359 ، 358/13فيك القدير  ، 484/2داللة األمساء احلسىن على التنزيه  ،للمؤلف ص . 127
( )129انظر  :جماز القرآن  ،أليب عبيدة معمر بن املثىن  ، 59/1تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص ، 62 ، 28
األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن  ،للقرطيب  ،ص  ، 399جامع األصول  ، 182/4النهاية  ،البن األثري 176/2
 ،تفسري ابن كثري  ، 193-186/1فتح الباري  ، 359/13فيك القدير  ، 487/2أضواء البيان  ،للشنقيطي
. 48/1
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مشبه ! فتأمل كيف تضمن امسه السالم كل ما نزه عنه تبارك وتعاىل ) (. )130
أما القدوس فأصله من الطهر ؛ قال تعاىل  ( :ادخلوا األرض املقدسة ) املائدة  21 :؛ أي
املطهرة  ،وقد اختلف أهل العلم يف داللة اسم القدوس ؛ هل تتعلق ابلنزاهة عن املثل  ،أو
ابلنزاهة عن النقص  ،واألظهر أن داللته تعم األمرين ؛ فاهلل منزه عن وجود املثل  ،وعن
االتصاف ابلنقص  .وهكذا اسم الطيب فهو قريب من القدوس ؛ ألن معناه الطاهر ؛ أي
الطاهر عما ال يليق به من النقائص واألنداد(. )131
 -70السميع ؛ فعيل بناء مبالغة مبعىن فاعل  ،على األكثر من كالم العرب( )132؛ فالسميع

مبعىن السامع إال أنه أبل يف الصفة  ،وقد تكرر ذكر هذا االسم الشريف كثريا يف القرآن ؛
مرة مفردا  ،وأخرى مقروان بغريه من األمساء احلسىن  ،والغالب اقرتانه ابسم العليم أو البصري ؛
قال تعاىل  ( :إن ريب لسميع الدعاء ) إبراهيم  ، 39 :وقال  ( :فسيكفيكهم هللا وهو السميع
العليم ) البقرة  ، 137 :وقال  ( :إن هللا كان مسيعا بصريا ) النساء  ، 58 :وقال  ( :إنه مسيع
قريب) سبأ  . 50 :وصفة السمع اليت دل عليها هذا االسم الكرمي نوعان -:
أ -مسع عام ؛ وهو السمع احمليط ابألصوات كلها  ،سرها و جهرها ؛ قال تعاىل  ( :أم
حيسبون أان ال نسمع سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ) الزخرف  ، 80 :وقال  ( :قد
مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل هللا وهللا يسمع حتاوركما إن هللا مسيع بصري)
اجملادلة  1 :؛ قالت عائشة ا ا رضي هللا عنها ا ا  :احلمد هلل الذي وسع مسعه األصوات  ،لقد جاءت
خوله إىل رسول هللا  تشكو زوجها فكان خيفى علي كالمها فأنزل هللا عز وجل  :قد مسع
هللا قول اليت جتادلك يف زوجها  ...اآلية( . )133وقال ابن مسعود  : اجتمع عند البيت
( )130بدائع الفوائد  ( 153-150/2بتصرف ) .
( )131انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 30شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 41جامع األصول
 ، 176/4األسىن  ،للقرطيب  ،ص  ، 226-223 ، 217 -199فتح الباري  ، 366/13شرح النونية  ،للهراس
 ، 107/2داللة األمساء احلسىن على التنزيه  ،ص . 87-83
( )132من الناس من يفسر السميع مبعىن املسمع ؛ فرارا من وصف هللا أبن له مسعا  ،ويبطله أن هللا قد ذكر فعل
السمع يف غري موضع من كتابه  ،وأن الظاهر األكثر من كالم العرب أن يكون السميع مبعىن السامع  .انظر :
هتذيب اللغة  ،لألزهري . 1756 ، 1755/2
( )133رواه النسائي بسند صحيح  .سنن النسائي  ،كتاب الطالق  ،ح ( . ) 3460
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ثقفيان وقرشي  ،أو قرشيان وثقفي  ،كثرية شحم بطوهنم  ،قليلة فقه قلوهبم  ،فقال أحدهم :
أترون هللا يسمع ما نقول ري فقال اآلخر  :يسمع إن جهران وال يسمع إن أخفينا  ،وقال
اآلخر  :إن كان يسمع إذا جهران فإنه يسمع إذا أخفينا  ،فأنزل هللا تعاىل  ( :وما كنتم
تسترتون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننتم أن هللا ال يعلم كثريا
مما تعملون ) فصلت .)134( 22 :
ب -مسع خاص ابلسائلني والعابدين ؛ وهو مبعىن إجابة الدعاء  ،واإلاثبة على الثناء ؛ كقوله
تعاىل عن اخلليل  ( : احلمد هلل الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحق إن ريب
لسميع الدعاء ) ؛ قال ابن القيم  :املراد ابلسمع هنا السمع اخلاص  ،وهو مسع اإلجابة
والقبول ال السمع العام  ،ألنه مسيع لكل مسموع  ،وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول
دعاء الثناء ودعاء الطلب  ،ومسع الرب تبارك وتعاىل له إاثبته على الثناء وإجابته للطلب ،
فهو مسيع هلذا وهذا( . )135ومن هذا الباب قوله  ( : اللهم إين أعوذ بك من األربع ؛ من
علم ال ينفع  ،ومن قلب ال خيشع  ،ومن نفس ال تشبع  ،ومن دعاء ال يسمع ) ( )136؛ أي
من دعاء ال يستجاب  ،وقوله  ( : وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا  :ربنا ا ا ا ا ا اا ولك
احلماد ) ()137؛ أي مسع هللا محد من محده مسع إجابة وإاثبة وقبول(. )138
 - 71السيد ؛ وهو مبعىن املالك  ،واملوىل  ،والرب  ،وليس ابملعىن الذي يطلق على
املخلوق ؛ ألنه إذا أطلق على املخلوق كان أحد ما يضاف إليهم ؛ فإذا قيل  :سيد بين متيم
فهو أحدهم ؛ وهلذا صح إطالقه على البشر( )139؛ كما يف حديث  ( :قوموا إىل سيدكم )
( )134صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (  . ) 7521وهذا احلديث من مجلة أدلة يدل جمموعها على أن شأن
املشركني يف الصفات كشأهنم يف الربوبية ؛ يقرون أبصلها ويضلون يف تفاصيلها .
( )135بدائع الفوائد . 4/3
( )136سنن النسائي  ،كتاب االستعاذة  ،ح (  . ) 5467قال األلباين  :حسن صحيح  .صحيح سنن النسائي  ،ح
. 5551
( )137صحيح البخاري  ،ح . 732
( )138انظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 1756 ، 1755/2تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص  ، 42شأن الدعاء  ،ص
 ، 60 ، 59النهاية  ،البن األثري  ، 401/2شرح النونية  ،للهراس . 74-71/2
( )139انظر  :األسىن  ،للقرطيب  ،ص  ، 313-307بدائع الفوائد . 251 ، 250/3
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( )140؛ وهو أصح من حديث  ( :السيد هللا تبارك وتعاىل ) (.)141
 - 72الشايف ؛ من الشفاء ؛ وهو الربء من املرض ؛ يقال  :شفاه هللا يشفيه إذا أبرأه مما به
من سقم  ،وقد ورد هذا االسم يف قوله  ( : أذهب الباس  ،رب الناس  ،واشف أنت
الشايف  ،ال شفاء إال شفاؤك  ،شفاء ال يغادر سقما ) ( )142؛ قال ابن حجر  :يؤخذ منه
جواز تسمية هللا مبا ليس يف القرآن بشرطني ؛ أحدمها  :أن ال يكون يف ذلك ما يوهم نقصا
 .والثاين  :أن يكون له أصل يف القرآن  ،وهذا من ذاك ؛ فإن يف القرآن  ( :وإذا مرضت
فهو يشفني ) الشعراء  . )143( ) 80 :والصحيح جواز ذلك مطلقا ؛ ألن احلديث إذا ثبت فهو
كالقرآن ال يوهم نقصا  ،وال يدل إال على املعاين الالئقة ابهلل تعاىل ؛ قال تعاىل  ( :وما
ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ) النجم . 4 ، 3 :
فاهلل تعاىل هو الشايف  ،الذي أنزل لكل داء شفاء علمه من علمه  ،وجهله من جهله ،
وأعظم شفاء أنزله هللا تعاىل هو القرآن ؛ قال تعاىل  ( :وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة
للمؤمنني ) اإلسراء  ، 82 :ومن هنا لبيان اجلنس ال للتبعيك ؛ لقوله تعاىل  ( :هل هو للذين
آمنوا هدى وشفاء ) فصلت  44 :؛ قال ابن القيم  :مل ينزل هللا سبحانه من السماء شفاء قط
أعم  ،وال أنفع  ،وال أعظم  ،وال أجنع يف إزالة الداء من القرآن(. )144
 -73الصمد ؛ أي كامل الصفات  ،املقصود يف كل احلاجات ؛ وهذا املعىن ينتظم كل ما
قيل يف تفسري هذا االسم الشريف ؛كالذي يصمد إليه يف احلوائج  ،والسيد الذي قد انتهى
سؤدده  ،والذي ال َيكل الطعام  ،والباقي بعد خلقه  ،واملصمت الذي ال جوف له  ،وهو
أشهر تفاسريه  ،وتواتر نقله عن الصحابة والتابعني  .وقد ذكر هذا االسم يف سورة اإلخالص
اليت تعدل ثلث القرآن  ،وقرن ابسم األحد  ،ألن الصمدية تثبت الكمال املنايف للنقص ،
واألحدية تثبت االنفراد بذلك ؛ وهلذا اتبعهما بنفي الوالدة والكفء  ،ملا يدالن عليه من
( )140صحيح البخاري  ،كتاب اجلهاد  ،ح ( . ) 3043
( )141سنن أيب داود  ،أول كتاب األدب  ،ح (  . ) 4806صححه األلباين  .انظر  :صحيح اجلامع الصغري  ،ح
( . ) 3700
( )142صحيح البخاري  ،كتاب الطب  ،ح ( . ) 5750
( )143فتح الباري . 207/10
( )144الداء والدواء  ،ص  ، 6وانظر  :النهاية  ،البن األثري . 488/2
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حتقيق االنفراد ابلكمال ؛ فالتنزيه عن الوالدة يدل على أن هللا ليس من مادة ؛ ألنه إذا نفي
أن يكون مولودا من مادة الوالد فألن تنفى عنه الوالدة من سائر املواد من ابب أوىل ؛ ألن
املولود من نظري مادته أكمل من املتولد من مادة أخرى  .كما يدل على التنزيه عن املثل ؛
ألن الوالدة تقتضي تناسب ومتاثل األصل والفرع وجتانسهما ؛ فاهلل ال مثل له  ،وال كفء ؛
وانتفاء الكفء دليل على انتفاء أن يكون أحد أفضل منه من ابب أوىل(. )145
 -74العزيز ؛ أي املوصوف ابلعزة  ،وهلا ثالثة معان -:
أ -العزة مبعىن االمتناع  ،ومنه قوهلم  :حصن عزيز ؛ إذا كان ال يوصل إليه ؛ فالعزيز هو
املمتنع الذي ال يرام جنابه .
ب -العزة مبعىن القهر والغلبة ؛ ومنه قول أحد اخلصمني لداود  ( : وعزين يف اخلطاب )
ص  23 :؛ أي غلبين ؛ فالعزيز على هذا هو الغالب القاهر الذي ال يغلب .
ج -العزة مبعىن القوة والشدة ؛ ومنه قوله تعاىل  ( :فعززان بثالث ) يس  14 :؛ أي قوينا
وشددان  ،ومنه قوهلم  :أرض عزاز للصلبة الشديدة  ،فالعزيز على هذا مبعىن القوي()146؛
وميكن محل العزيز على هذه املعاين كلها ؛ لثبوت مجيع معاين العزة هلل تعاىل على أكمل وجه
؛ قال ابن القيم  :العزة يراد هبا ثالثة معان ؛ عزة القوة  ،وعزة االمتناع  ،وعزة القهر  ،والرب
تبارك وتعاىل له العزة التامة ابالعتبارات الثال  ،وهذه العزة مستلزمة للوحدانية ؛ إذ الشركة
تنقص العزة  ،ومستلزمة لصفات الكمال ؛ ألن الشركة تنايف كمال العزة  ،ومستلزمة لنفي
أضدادها  ،ومستلزمة لنفي مماثلة غريه له يف شيء منها(. )147
 - 76 ، 75العظيم والكبي ؛ امسان جليالن يدالن على عظمة هللا تعاىل ذاات وقدرا وقهرا
؛ قال تعاىل  ( :وما قدروا هللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات
مطوايت بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون ) الزمر  ، 67 :وروى البخاري بسنده عن ابن
( )145انظر  :شأن الدعاء للخطايب  ،ص  ، 85جامع األصول  ، 181/4بيان تلبيس اجلهمية ، 546 ، 534/7
 ، 590 ، 585درء التعارض  ، 369/7طريق الوصول  ،البن سعدي  ،ص . 118 ، 117
( )146انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 34 ، 33شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 48 ، 47جامع
األصول  ، 176/4األسىن  ،للقرطيب  ،ص  ، 186-182فتح الباري  ،البن حجر  ، 369/13شرح النونية ،
للهراس . 79/2
( )147مدارج السالكني  ( 257/3ابختصار ) .
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مسعود  أنه قال  ( :جاء حرب من األحبار إىل رسول هللا  فقال  :اي حممد  ،إان جند
أن هللا جيعل السموات على إصبع  ،واألرضني على إصبع  ،والشجر على إصبع  ،واملاء
والثرى على إصبع  ،وسائر اخللق على إصبع  ،فيقول  :أان امللك ! فضحك النيب  حىت
بدت نواجذه ؛ تصديقا لقول احلرب  ،مث قرأ قوله تعاىل  :وما قدروا هللا حق قدره ...
اآليا ا ا ا ا ا ااة) ( ،)148وروى مسلم بسنده عن ابن عمر ا ا ا رضي هللا عنهما ا ا قال  :قال رسول هللا : 
(يطوي هللا عز وجل السموات يوم القيامة  ،مث َيخذهن بيده اليمىن  ،مث يقول  :أان امللك ،
أين اجلبارون ري أين املتكربون ري  ،مث يطوي األرضني بشماله  ،مث يقول  :أان امللك  ،أين
اجلبارون ري أين املتكربون ري ) ( ، )149ويف رواية أخرى  ( :وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان
ابلكرة ) ( ، )150وقال ابن عباس ا ا ا رضي هللا عنهما ا ا  :ما السموات السبع واألرضون السبع يف يد
هللا إال كخردلة يف يد أحدكم(. )151
وأما عظمة القدر فتعين لغة كثرة صفات الشرف والسؤدد  ،واالتصاف أبعالها  ،وعظم
احلرمة  ،وشدة القوة  ،قال تعاىل  ( :وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني
عظيم) الزخرف  31 :؛ أي إىل من عظم قدره ابلسن واجلاه وكثرة املال  ،ويقال  :ورثوا اجملد كابرا
عن كابر ؛ أي عظيما عن عظيم يف الشرف والعز  .والكابر السيد  ،وامللوك األكابر  ،ويقال
 :إن لفالن عظمة عند الناس ؛ أي حرمة يعظم هلا  ،ويقال  :هو أكربهم ؛ أي رئيسهم  ،أو
أعلمهم ؛ وهلذا كان األظهر أن اسم العظيم ومثله الكبري من األمساء الدالة على صفات كثرية
من صفات الكمال  ،وال ختتص ابلداللة على صفة معينة ؛ فيدالن على أن هللا تعاىل
موصوف بكل كمال  ،وله من كل كمال أعظمه وأوسعه ؛ فله العلم الواسع  ،والقدرة التامة
 ،واإلرادة الشاملة  ،واحلكمة البالغة  .وقد اقتصر كثري من شراح األمساء احلسىن على تفسري
هذين االمسني بعظمة القدر أو بعك معانيها ؛ كالتعايل عن صفات اخللق  ،وعظمة الرتبة
والشأن  ،والقدرة والسلطان  ،وأنكروا عظمة الذات ؛ ألهنم رأوا أن إثباهتا من خصائص
( )148صحيح البخاري  ،كتاب التفسري  ،ح ( . ) 4811
( )149صحيح مسلم  ،كتاب صفة القيامة  ،ح ( . ) 2788
( )150انظر  :تفسري الطربي  ، 26/24الرسالة التدمرية  ،ص . 68
( )151تفسري الطربي . 25/24
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األجسام  ،وهللا منزه عن ذلك  .وهذا ليس بصحيح ؛ لوجوه -:
أ -أن هللا قرن هذين االمسني الشريفني ابسم العلي يف مواضع من كتابه ؛ كقوله تعاىل(:وهو
العلي العظيم ) البقرة  ، 255 :وقوله  ( :فاحلكم هلل العلي الكبري ) غافر  12 :؛ وهذا يدل على
تناسب يف املعىن بينهما ؛ فكما أن اسم العلي يدل على علو الذات والقدر فكذلك اسم
العظيم والكبري يدالن على عظمة الذات والقدر .
ب -أن تفسري هذه األمساء الشريفة مبجرد علو القدر وعظمة الرتبة  ،وأنه أفضل قدرا من
خلقه  ،وأعلى شأان منهم هضم عظيم لداللة هذه األمساء الشريفة ؛ ألن تفضيل اخلالق على
املخلوق ال متجيد فيه وال ثناء ؛ لعظم التفاوت بينهما  ،وال حيسن إال يف معرض االحتجاج
على املبطلني  ،والرد على من سوى بينه وبني غريه من العبادة .
ج -أن العظمة توصف هبا الذوات والصفات  ،وعظمة كل شيء حبسبه  ،فعظمة الذات
شيء  ،وعظمة الصفات شيء آخر  ،وهللا تعاىل له العظمة بكل وجه واعتبار ؛ يقول ابن
القيم  :املعطلة تنكر عظمة ذاته  ،وال يثبتون إال عظمة معنوية  ،ال يثبتون عظمة الذات ،
كما يقولون مثل ذلك يف العلو أنه علو معنوي  ،ال أن ذاته عالية على كل املخلوقات ،
فليس عندهم عليا وال عظيما إال ابعتبار معنوي فقط  ،كعلو قيمة اجلوهر على قيمة اخلزف
 ،وأهل السنة أثبتوا له العلو والعظمة بكل اعتبار  ،ومثل هذا وصفه سبحانه أبنه الكبري ،
فالكبري يوصف به الذات وصفاهتا القائمة هبا  ، ...فاهلل سبحانه أكرب من كل شيء ؛ ذاات
وقدرا ومعىن  ،وعزة  ،وجاللة  ،فهو أكرب من كل شيء يف ذاته وصفاته وأفعاله  ،كما هو
فوق كل شيء  ،وعال على كل شيء  ،وأعظم من كل شيء  ،وأجل من كل شيء يف ذاته
وصفاته وأفعاله(. )152
 - 78 ، 77الغين والواسع ؛ الغىن لغة مبعىن اجلدة واليسار  ،وهذا من تفسري اللفظ

( )152الصواعق املرسلة  . 1380 – 1374/4وانظر  :معجم مقاييس اللغة  ، 154 ، 153/5 ، 355/4هتذيب
اللغة  ،لألزهري  ، 3092 ، 3091/4 ، 2488/3الصحاح  ،للجوهري ، 1987/5 ، 802 ، 801/2
 ، 1988تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص  ، 48 ، 46النهاية يف غريب احلديث ، 138/4 ، 260 ، 259/3
األسىن  ،ص  ، 192 ، 178الصواعق املرسلة  ، 1372 ، 1371 ، 1365/4شرح النونية  ،للهراس ، 68/2
فتوى للشيخ عبد الرمحن الرباك يف معىن اسم الكبري  ،منشورة مبوقعه االلكرتوين  ،ومؤرخة يف . 1437/12/7
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ابملقارب ال ابملرادف ؛ ألن اجلدة تعين كثرة املال فقط  ،يقال  :رجل واجد ؛ أي كثري املال
 ،واليسار يعين املقدار الذي تيسر معه املطلوب من املعاش  ،وال ينبئ عن كثرة يف املال ،
وأما الغىن فيكون ابملال وغريه من القوة واملعونة وكل ما ينايف احلاجة ؛ وعلى هذا فالغىن إذا
وصف به املخلوق دل على عدم حاجته لغريه من جهات معينة  ،وإذا وصف به اخلالق دل
على عدم حاجته ألحد  ،وحاجة كل أحد إليه  ،وهذا هو الغىن املطلق الذي ال شريك هلل
تعاىل فيه ؛ قال تعاىل  ( :اي أيها الناس أنتم الفقراء إىل هللا وهللا هو الغين احلميد ) فاطر  15 :؛
فاهلل تعاىل منفرد ابلغىن املطلق  ،ال تشوبه شائبة فقر أو احتياج ؛ ألن غناه وصف ذايت ،
وما ابلذات ال ميكن أن يزول  ،ومن سعة غناه أن خزائن السموات واألرض كلها بيديه ينفق
منها كيف يشاء ؛ قال تعاىل  ( :وإن من شيء إال عندان خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم )
احلجر  ، 21 :وقال تعاىل  ( :وهلل خزائن السموات واألرض ولكن املنافقني ال يعلمون ) املنافقون :
 ، 7ومن كمال غناه أنه لو أعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا  ،قال
تعاىل  :اي عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل
البحر!( ، )153ومن غناه أنه مل يتخذ صاحبة  ،وال ولدا  ،وال شريكا  ،وال وليا من الذل ؛ قال
تعاىل  ( :قالوا اختذ هللا ولدا سبحانه هو الغين له ما يف السموات واألرض ) يونس  ، 68 :وقال
 ( :وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا ) اجلن  ، 3 :وقال  ( :وقل احلمد هلل الذي مل
يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا ) اإلسراء . 111 :
س  /هل اسم الواسع مرادف السم الغين  ،أو أعم منه ري
ج  /يرى كثري من أهل العلم أهنما مبعىن ؛ ألن السعة يف كالم العرب تعين الغىن ؛ فالواسع
واملوسع هو املليء الذي له سعة ؛ أي غىن  ،ويقال  :يعطي عن سعة  ،أو من سعة ؛ أي
عن غىن ؛ قال تعاىل  ( :لينفق ذو سعة من سعته ) الطالق  7 :؛ أي مال واسع ؛ وعلى هذا
فمعىن الواسع يف حق هللا تعاىل أي الغين الذي وسع غناه كل فقر  ،ووسع رزقه مجيع خلقه .
ويرى آخرون أن اسم الواسع نظري اسم الصمد والعظيم والكبري واجمليد ؛ أي أنه من األمساء
الدالة على صفات كثرية من صفات الكمال  ،وال ختتص بصفة معينة ؛ وعلى هذا القول
( )153صحيح مسلم  ،كتاب الرب والصلة  ،ح ( . ) 2577
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فهو أعم من اسم الغين ؛ فيدل على سعة غىن هللا تعاىل  ،وسعة جوده  ،وكثرة عطاايه ،
وسعة سائر كماالته  ،كسعة رمحته  ،وسعة قدرته  ،وسعة علمه  ،وسعة ملكه(.)154
 - 80 ، 79القابض الباسط ؛ القبك هو اإلمساك واحلرمان  ،والبسط هو التوسعة
والعطاء ؛ فاهلل تعاىل يوسع يف الرزق  ،أو العلم  ،أو اجلاه  ،أو اخللق  ،أو العافية  ،أو غري
ذلك من النعم على أقوم جبوده ورمحته  ،وميسك ما شاء من ذلك عن آخرين بعلمه وحكمته
؛ قال تعاىل  ( :ولو بسط هللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه
بعباده خبري بصري) الشورى  27 :؛ وقد رأى اخلطايب وغريه أن األدب يف مثل هذين االمسني أن
يقرن أحدمها يف الذكر ابآلخر ؛ ألن ذلك أدل على متام القدرة على أمور العباد  ،وكمال
احلكمة يف اجلمع بني العدل والفضل  ،والعطاء واملنع ؛ كما قال تعاىل  ( :وهللا يقبك
ويبسط وإليه ترجعون) البقرة  . 245 :واألظهر أن اجلمع بينهما ليس على سبيل األدب
واالستحسان فحسب  ،بل هو أعلى من ذلك ؛ وأن هذين االمسني  ،وما جيري جمراها من
األمساء املتقابلة جترى جمرى االسم الواحد  ،الذي ميتنع فصل بعك حروفه عن بعك ؛ ألن
الكمال املطلق إمنا حيصل مبجموع االمسني ؛ وهو بيان عموم فعل هللا تعاىل  ،وانفراد مبعاين
الربوبية  ،ومشول عدله وفضله(. )155
 - 83 -81القادر والقدير واملقتدر ؛ القادر هو املوصوف ابلقدرة  ،وهي مبعىن القوة ،
واالستطاعة  ،والتمكن من الفعل ؛ وقدرة هللا تعاىل قدرة شاملة اتمة ؛ فال يعجزه شيء يف
السموات وال يف األرض ؛ قال تعاىل  ( :وهللا على كل شيء قدير ) البقرة  ، 284 :وهذه
القدرة املطلقة من خصائص الربوبية ؛ إذ ليس أحد من اخللق يوصف ابلقدرة من وجه إال
( )154انظر  :هتذيب اللغة  ، 3890 ، 3889/4معجم مقاييس اللغة  ، 109/6الصحاح  ،للجوهري ، 858/2
 ، 2450/6الفروق اللغوية  ،أليب هالل العسكري  ،ص  ، 144 ، 142تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص ، 51
 ، 52شأن الدعاء  ،ص  ، 72املفردات  ،ص  ، 366جامع األصول  ،179/4النهاية يف غريب احلديث
 ، 184/5 ، 390/3األسىن  ،ص  ، 253-250 ، 209-205بدائع الفوائد  ،البن القيم ، 160 ، 159/1
 ، 168فيك القدير  ، 486/2شرح النونية  ،للهراس . 80 ، 79/2
( )155انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص  ، 40شأن الدعاء  ،ص  ، 87 ، 58 ، 57املفردات  ،ص ، 46
 ، 391جامع األصول  ، 178/4النهاية يف غريب احلديث  ، 6/4 ، 127/بدائع الفوائد ، 189 ، 188/1
(طبعة مكتبة القاهرة الثانية ) .
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ويصح أن يوصف ابلعجز من وجه  .واملقتدر مبالغة يف الوصف ابلقدرة ؛ ألن زايدة اللفظ
تدل على زايدة املعىن(.)156
 -84هل اسم القوي والقادر مبعىن واحد ري
رأى بعك أهل العلم أن القوي مبعىن القادر  ،والقوة على الشيء مبعىن القدرة عليه  .ورأى
أخرون أن القوي أبل ؛ وأن القوة أمر زائد على القدرة  ،ألهنا تدل على كمال القدرة على
الشيء  ،وعلى ما هو أكثر منه ؛ يقول الزجاج  :القوي هو الكامل القدرة على الشيء ،
تقول هو قادر على محله  ،فإذا زدته وصفا قلت  :هو قوي على محله( ، )157ويقول أبو
هالل العسكري  :الفرق بني القادر والقوي أن القوي الذي يقدر على الشيء  ،وعلى ما
هو أكثر منه ؛ وهلذا ال جيوز أن يقال للذي استفرغ قدرته يف الشيء أنه قوي عليه  ،وإمنا
يقال له إنه قوي عليه إذا كان يف قدرته فضل لغريه ؛ وهلذا قال بعضهم  :القوي القادر
العظيم الشأن فيما يقدر عليه(.)158
 – 86 ، 85هل اسم املتني واملقيت مبعىن القوي والقادر ري
املتني ؛ من املتانة ؛ وهي الشدة  ،وظهور القوة ؛ ومنه مسي الظهر متنا ؛ ألنه موضع القوة
وأصلها ؛ فاسم املتني يدل على كمال شدة هللا تعاىل  ،وقوته  ،ودوامها  ،وظهورها على كل
قوة ؛ حبيث ال يشارك  ،وال يعارض  ،وال ميانع  ،وال يغالب  ،وال يلحقه يف أفعاله مشقة وال
لغوب(. )159
أما املقيت فيعين االقتدار على الشيء ؛ قال تعاىل  ( :وكان هللا على كل شيء مقيتا ) النساء
 85 :؛ أي مقتدرا  .ومنه قول الشاعر - :
وكنت على مساءته مقيتا
وذي ضغن كففت النفس عنه
( )156انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج ص  ، 59املفردات  ،للراغب  ،ص  ، 394فتح الباري  ،البن حجر
. 376 ، 360/13
( )157تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص . 54
( )158الفروق اللغوية  ،ص  ، 86وانظر  :معجم مقاييس اللغة  ، 37 ، 36/5الصحاح  ،للجوهري ، 2469/6
شأن الدعاء  ،ص  ، 77فيك القدير . 486/2
( )159انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 55شأن الدعاء  ،ص  ، 77شرح أمساء هللا احلسىن  ،البن
برجان  ، 154/2األسىن  ،ص  ، 265-262فتح الباري  ، 360/13فيك القدير . 486/2
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وَييت املقيت أيضا مبعىن احلفيظ  ،والشاهد  ،ومعطي القوت ؛ قال الفراء  :يقال  :قاته
وأقاته  ،وميكن أن ترجع إىل املعىن األول ؛ ألن من قدرة هللا تعاىل على كل شيء اطالعه
على تفاصيل أحوال خلقه  ،وقدرته التامة على إعطائهم أقواهتم اليت هبا قوامهم
وحفظهم(.)160
 – 88 ، 87القاهر والقهار ؛ القهر هو الغلبة والتذليل معا  ،ويستعمل يف كل واحد منهما
 ،فاخللق كلهم حتت قهره ؛ إما تذليال وتسخريا  ،وإما غلبة أو عقااب  ،فالشمس والقمر
والنجوم مسخرات أبمره  ،وآايت احلق يف األنفس واآلفاق والقرآن قاهرة وغالبة لكل معاند ،
وعقوابت هللا ومثالته قاهرة وقاصمة لكل متكرب جبار  ،وآجاله اليت قدرها خللقه انفذة يف
األمم كلها  ،فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون  .والقهر املطلق مالزم
للوحدة ؛ وهلذا مل يرد يف القرآن إال مقروان ابسم الواحد ؛ كما يف قوله تعاىل ( :أأرابب
متفرقون خري أم هللا الواحد القهار ) يوسف  ، 39 :وقوله  ( :قل هللا خالق كل شيء وهو
الواحد القهار ) الرعد  ، 16 :وقوله  ( :وما من إله إال هللا الواحد القهار ) ص  ، 65فال يكون
القهار إال واحدا ؛ إذ لو كان معه كفؤ فإن مل يقهره مل يكن قهارا على اإلطالق  ،وإن قهره
مل يكن كفؤا  ،وكان القهار واحدا(.)161
 -89املؤمن ؛ إما أن يكون من اإلميان أو األمان ؛ فإن كان من اإلميان كان مبعىن املصدق
؛ أي الذي يصدق الرسل فيما يبلغون عن هللا تعاىل آبايت النبوة ؛ أي أبدلتها وبراهينها ؛
عن أيب هريرة  مرفوعا  ( :ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآلايت ما مثله آمن عليه
البشر  ،وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه هللا إيل ؛ فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعا يوم
القيامة ) ( .)162وإن كان من األمان ؛ وهو طمأنينة النفس  ،وذهاب اخلوف كان مبعىن الذي

( )160تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 48شأن الدعاء  ،ص  ، 69 ، 68املفردات  ،للراغب  ،ص 414
 ،تفسري القرطيب . 296/5
( )161انظر  ، :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص  ، 38املفردات  ،للراغب  ،ص  ، 414الصواعق املرسلة ، 1032/3
فيك القدير  ، 485/2شرح النونية  ،للهراس . 103 ، 102/2
( )162صحيح البخاري  ،كتاب االعتصام  ،ح ( . ) 7274

55

آمن خلقه من الظلم يف الدنيا واآلخرة( )163؛ قال تعاىل  ( :وما كان هللا ليظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون ) العنكبوت  ، 40 :وقال  ( :إن هللا ال يظلم مثقال ذره ) النساء . 40 :
 -90املتكب ؛ أي املتعايل عن صفات النقص  ،وعن مماثلة اخللق  ،والكرب كمال يف اخلالق
دون املخلوق ؛ وهلذا قال أهل العلم  :إن التاء يف اسم املتكرب اتء التفرد واالختصاص ؛ ألن
التعايل والتكرب من خصائص الربوبية ؛ وأما يف حق املخلوق فهي اتء التعاطي والتكلف ،
ألن من اتصف ابلكرب من اخللق ال يكون إال انقصا متكلفا منازعا يف الكمال املختص
ابلربوبية()164؛ قال  (: العز إزاره  ،والكربايء رداؤه ؛ فمن ينازعين عذبته ) (.)165
 -91اجمليب ؛ اسم فاعل من اإلجابة ؛ وهي مبعىن مقابلة دعاء العبادة ابلقبول  ،ودعاء
املسألة ابلعطاء ؛ قال تعاىل  ( :وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن
عباديت سيدخلون جهنم داخرين ) غافر  ، 60 :وقال  ( :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان ) البقرة  ، 186 :وإجابة السائلني تتنوع ؛ فتارة تقع بعني ما دعا
به السائل  ،واترة بع توضه ؛ لقوله  ( : ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة
رحم إال أعطاه هللا هبا إحدى ثال ؛ إما أن تعجل له دعوته  ،وإما أن يدخرها له يف اآلخرة
 ،وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها  ،قالوا  :إذن نكثر  ،قال هللا أكثر ) ( . )166ويف
احلديث داللة ظاهرة على أن الوعد إبجابة دعاء املسألة مشروط بسالمته من اإلمث والقطيعة
 ،ويف نصوص الدعاء األخرى داللة على شروط سواها ؛ كاإلخالص  ،وطيب املطعم
وامللبس  ،وعدم االستعجال  ،أو االعتداء يف الدعاء  ،إال أنه قد يقارن الدعاء من االنكسار
 ،أو االضطرار ما يعارض بعك هذه الشروط  ،وهلذا يستجاب للمظلوم ولو كان فاجرا ،

( )163انظر  :شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 102 ، 78شرح أمساء هللا احلسىن  ،البن برجان  ، 38/1فيك
القدير  ،للمناوي  ، 492/2روح املعاين  ،لآللوسي . 130/18
( )164انظر  :شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 49 ، 48جامع األصول  ، 177/4األسىن  ،للقرطيب  ،ص -387
 ، 390جمموع الفتاوى . 141-137/6
( )165صحيح مسلم  ،ح ( . ) 2620
( )166مسند اإلمام أمحد  ،ح (  . ) 11133وإسناده جيد  .انظر  :ختريج سنن ابن ماجه  ،لألرنؤوط . 23/5
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وللمضطر ولو كان كافرا(. )167
 -92اجمليد ؛ أصل اجملد يدل على اجتماع أوصاف مع الكثرة واالتساع يف مجيعها ؛ فاجمليد
ذو الشرف الواسع  ،الذي كرمت أفعاله  ،وعظم عطاؤه وسخاؤه  ،وكثرت صفات كماله ،
وبلغت كل صفة منها غاية اجملد  ،وتعالت عن شوائب التمثيل والنقص(. )168
 -94 ، 93املقدم واملؤخر ؛ من األمساء املتقابلة اليت ال يطلق واحد منها على هللا إال
مقروان ابآلخر ؛ ألن الكمال املطلق إمنا حيصل مبجموع االمسني ؛ وهو بيان عموم فعل هللا
تعاىل  ،ومشول عدله وفضله  .وقد ورد هذان االمسان الشريفان يف قوله  ( : اللهم لك
احلديث  ،وفيه  ،أنت املقدم
احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد ...
ت
وأنت املؤخر ال إله إال أنت ) ( . )169ويف رواية  ( :أنت املقدم وأنت املؤخر  ،ال إله إال أنت
 ،وال حول وال قوة إال بك ) ( )170؛ فاهلل تعاىل هو املنفرد ابلتقدمي والتأخري قدرا وشرعا ؛
فينزل األشياء منازهلا  ،ويقدم ما يشاء منها  ،أو يؤخره بعلم وحكمة  ،ال مقدم ملا أخر  ،وال
مؤخر ملا قدم  ،فمن شاء رفعه فوق خلقه درجات  ،وقدمه ابلتوفيق إىل مقامات السابقني ،
ومن شاء أخره عن اخلري وخذله  ،إما عقوبة على الزي  ،أو رد احلق  ،أو لفساد احملل وعدم
صالحيته ؛ قال تعاىل  ( :كذلك يضل هللا من هو مسرف مراتب ) غافر  ، 34 :وقال ( :فلما
زاغوا أزاغ هللا قلوهبم ) الصف  ، 5 :وقال  ( :ولقد جاءهتم رسلهم ابلبينات فما كانوا ليؤمنوا مبا
كذبوا به من قبل ) األعراف  . 101 :و يتعلق هبذين االمسني الشريفني أمران -:
أ -أن التقدمي والتأخري ال يكون شرعيا فقط  ،بل يكون كذلك كونيا قدراي ؛ كالتقدمي يف
اخللق  ،أو القوة  ،أو الرزق  ،قال تعاىل  ( :حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعك درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخراي ) الزخرف  ، 32 :و التقدمي يف
هذه األمور ليس خريا إبطالق ؛ فقد يكون اخلري يف التأخري ؛ قال عبد الرمحن بن عوف 
( )167انظر  :النهاية يف غريب احلديث  ، 310/1بدائع الفوائد  ،البن القيم  ، 15-2/3فتح الباري  ،البن حجر
 ، 96 ، 95/11شرح النونية  ،للهراس  ، 95 ، 94/2موانع إنفاذ الوعيد  ،ص . 58 ، 57
( )168انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص  ، 53شأن الدعاء  ،ص  ، 75 ، 74جامع األصول  ، 179/4األسىن
 ،للقرطيب  ،ص  ، 238-231بدائع الفوائد  ، 168 ، 160/1فيك القدير . 486/2
( )169صحيح البخاري  ،ابب التهجد  ،ح . 1120
( )170سنن النسائي  ،كتاب قيام الليل  ،ح . 1619
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 :ابتلينا مع رسول هللا  ابلضراء فصربان  ،مث ابتلينا ابلسراء بعده فلم نصرب(.)171
ب -انفراد هللا ابلتقدمي والتأخري ال يعين إلغاء أثر العبد يف التقدم ابلطاعة  ،أو التأخر
ابملعصية ؛ ألهنما أضيفا إىل العبد كما أضيفا إىل الرب  ،وال تعارض بني اإلضافتني ؛ ألن
اإلضافة إىل هللا إضافة خلق  ،واإلضافة للعبد إضافة سبب ؛ قال تعاىل  ( :ملن شاء منكم
أن يتقدم أو يتأخر ) املدثر  37 :؛ فالتقدمي والتأخري فعل الرب  ،والتقدم والتأخر أثره  ،وهو
فعل العبد ؛ ومناط التكليف ؛ فمن مل يتقدم ابلطاعات( )172أخرته املعاصي ؛ قال ابن القيم
 :ليس يف الطبيعة وال يف الشريعة وقوف البتة  ،ما هو إال مراحل تطوى أسرع طي إىل اجلنة
أو إىل النار  ،فمسرع ومبطئ  ،ومتقدم ومتأخر  ،وليس يف الطريق واقف البتة  ،وإمنا
يتخالفون يف جهة املسري  ،ويف السرعة والبطء ( إهنا إلحدى الكرب نذيرا للبشر ملن شاء
منكم أن يتقدم أو يتأخر ) املدثر  ، 37-35ومل يذكر واقفا ؛ إذ ال منزل بني اجلنة والنار  ،وال
طريق لسالك إىل غري الدارين البتة ؛ فمن مل يتقدم إىل هذه ابألعمال الصاحلة فهو متأخر إىل
تلك ابألعمال السيئة(. )173
 - 97 – 95امللك  ،و املليك  ،واملالك ؛ أي املوصوف ابمللك احلق الدائم  ،الشامل

للعامل كله ؛ علويه وسفليه  ،وأمره انفذ يف ملكه كله ؛ إحياء وإماته  ،وعطاء ومنعا  ،وخفضا
ورفعا  ،ونفعا وضرا  ،وأمرا وهنيا  ،ال معقب حلكمه وهو سريع احلساب(. )174

 - 100 -98املوىل والويل والنصي ؛ هذه األمساء احلسىن متقاربة يف املعىن ؛ فاملوىل مبعىن
الناصر ؛ كقوله تعاىل  ( :ذلك أبن هللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم ) حممد 11 :

( )171جامع الرتمذي  ،أبواب صفة القيامة  ،ح ( . ) 2464
( )172أعظم الطاعات اليت تقدم العبد إىل مقامات السابقني حتقيق التوحيد  ،مث أركان اإلسالم  ،وسائر الطاعات
على مراتبها املعروفة  ،ومن التوحيد إفراد هللا ابلدعاء  ،والتوسل إليه ابسم املقدم واملؤخر  ،وابلشهادة واحلوقلة  ،كما
ورد يف قوله  : أنت املقدم وأنت املؤخر  ،ال إله إال أنت  ،وال حول وال قوة إال بك  .ونظائره .
( )173مدارج السالكني  . 267/1وانظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،ص  ، 59شأن الدعاء  ،ص ، 87 ، 86
جامع األصول  ، 181/4احلق الواضح املبني  ،البن سعدي  ،ص . 100
( )174انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 30شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 40 ، 39املفردات ،
للراغب  ،ص  ، 472فتح الباري  ، 367/13تفسري ابن سعدي . 620/5
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.ويكون مبعىن املالك( )175؛ كقوله تعاىل  ( :وردوا إىل هللا موالهم احلق ) يونس . 30 :
والويل مبعىن الناصر  ،أو املتويل لألمور القائم هبا ؛ ومنه ويل اليتيم ؛ أي القائم أبمره ؛ فاهلل
تعاىل هو الذي يلي أمر خلقه ابلتدبري  ،واإلرشاد ملصاحل الدارين  ،وخيتص أولياءه إبصالح
الدين والبال(. )176
أما النصري فهو مبعىن الناصر ؛ قال تعاىل  ( :واعتصموا ابهلل هو موالكم فنعم املوىل ونعم
النصري ) احلج  78 :؛ والنصر هو إيتاء الظفر  ،واإلعانة على االمتناع من العدو ،واالنتصاف
منه  .وهللا تعاىل نعم املوىل  ،ونعم النصري واملعني ؛ فال يضيع من تواله  ،وال ياو وغلب من نصره
 ،قال تعاىل  ( :إان لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ) غافر ، 51 :
وقال  ( :ولقد سبقت كلمتنا لعبادان املرسلني إهنم هلم املنصورون وإن جندان هلم الغالبون )
الصافات  173-171 :؛ ونصر هللا ألوليائه يعم النصر يف الدعوة واجلدال إبعالء براهني أهل احلق
 ،وإبطال شبهات أهل الباطل  ،والنصر يف احلرب واجلالد ابلغلبة والظهور على عدوهم ،
واالنتقام منهم يف الدنيا واآلخرة(. )177
 - 101النور ؛ هذا االسم الكرمي مما نص بعك احملققني على أنه من مجلة األمساء
احلسىن( )178؛ وهو يدل على أن النور من صفات هللا تعاىل القائمة به كما صرحت بذلك
النصوص  ،فقد أضيف النور فيها إىل هللا تعاىل على وجهني -:
األول  :إضافة وصف ؛ كقوله تعاىل  ( :وأشرقت األرض بنور رهبا ) الزمر  ، 69 :وقوله : 
(إن هللا تعاىل خلق خلقه يف ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره فمن أصابه من ذلك النور
اهتدى ومن أخطأه ضل ) ( ، )179وقوله  ( :حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه)

( )175انظر  :تفسري البغوي  ، 352/2شأن الدعاء  ،ص . 101
( )176انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج  ،ص  ، 55جامع األصول . 180/4
( )177انظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 3584/4الصحاح  ، 829/2معجم مقاييس اللغة  ، 435/5املفردات ،
ص  ، 495النهاية  ، 64/5منهاج السنة  ، 498/4جمموع الفتاوى  ، 12/13لسان العرب  ، 210/5فيك
القدير . 492/2
( )178انظر  :خمتصر الصواعق  ، 1025/3اجتماع اجليوش اإلسالمية  ،ص  ، 19 ، 18و فتح الباري ، 219/11
الدرر السنية . 314 ، 283/3
( )179رواه ابن أيب عاصم بسند صحيح  .كتاب السنة مع ختريج األلباين  ،ح ( . ) 241
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()180؛ والسبحات نور الوجه الكرمي .
الثاين  :إضافة وصف وفعل ؛ كقوله تعاىل  ( :هللا نور السموات واألرض ) النور  ، 53 :فوسرت
اآلية بفعله ؛ أي منور السموات واألرض ومدبر أنوارها  ،أو هادي أهلها  ،و فوسرت بوصفه
القائم به ؛ وأن نور السموات واألرض من آاثر نوره  .وال شك أن هللا تعاىل نور السموات
واألرض هبذه االعتبارات كلها  ،وإن كان تفسريها بوصفه القائم به هو األظهر  ،وابقي
األقوال إمنا هي من ابب التفسري ابللوازم ؛ يعضد ذلك قوله  ( : اللهم ربنا لك احلمد
أنت قيم السموات واألرض  ،ولك احلمد  ،أنت رب السموات واألرض ومن فيهن  ،ولك
احلمد  ،أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ) ( )181؛ ففرق بني ربوبيته وقيوميته ونوره ؛
فعلم أن معىن كونه نورا أمر مغاير ملا يرجع إىل ربوبيته وقيومته من إانرة السموات واألرض ،
وهداية أهلها  .ولكن ليس معىن كونه نور السموات واألرض أنه عني النور الفائك من أجرام
املخلوقات النورانية ؛ كالشمس والقمر  ،ألن هذه األنوار من خملوقاته  ،وآاثر صفاته ؛ وهلذا
إمنا تكون يف حمل دون حمل  ،خبالف نور هللا تعاىل الذي عم السموات واألرض ومن فيهن ؛
فكل نور فيها فهو من آاثر نوره ال عني نوره  ،كما أن كل رمحة وعلم وقدرة فهي من آاثر
رمحته وعلمه وقدرته  ،وإن كانت خملوقات منفصلة عنه(.)182
 - 102الودود ؛ اسم مأخوذ من الود ؛ وهو خالص احلب وألطفه وأرقه وأصفاه  ،وهو من
احلب مبنزلة الرأفة من الرمحة  ،ويف صيغته وجهان -:
أحدمها  :أن تكون مبعىن فاعل ؛ أي الواد واحملب ألهل الطاعة والصالح من عباده .
والثاين  :أن تكون مبعىن مفعول ؛ أي املودود واحملبوب يف قلوب أوليائه لكماله وإحسانه.
واألول أظهر ؛ ألن فعوال يف أمساء هللا تعاىل مبعىن فاعل  ،كغفور مبعىن غافر  ،ورحيم مبعىن
راحم  ،فيجري جمراها  ،وخباصة أنه قرن هبا يف قوله تعااىل  ( :وهو الغفور الودود ) الربوج 14 :

( )180صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 179
( )181صحيح البخاري  :كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7442
( )182انظر  :تفسري الطربي  ، 135/18الفصل  ، 254/1جمموع الفتاوى  ، 397 -374/6خمتصر الصواعق
املرسلة  ، 1060 -1024/3اجتماع اجليوش اإلسالمية  ،ص  ، 25 -18تفسري ابن كثري ، 541 ، 540/5
الدرر السنية . 319-314 ، 284 ، 283/3
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 ،وقوله  ( :إن ريب رحيم ودود ) هود .)183( 90 :
واختم شرح هذه األمساء اجلليلة ابلتنبيه على أمرين -:
 -1هذا العدد الذي انتهى إليه الشرح ميكن إرجاعه إىل تسعة وتسعني ،كما ورد يف
الصحيح( ،)184وذلك ابستثاء اسم احلفي  ،الذي توقف فيه بعك أهل العلم  ،وقطع آخرون
أبنه ليس من األمساء احلسىن  ،وكذلك اسم املبني ؛ الحتمال أن يكون صفة اتبعة للحق ال
امسا مستقال  ،وأيضا اسم القادر ؛ ألن قوله تعاىل  ( :قل هو القادر على أن يبعث عليكم
عذااب من فوقكم ) األنعام  ، 65 :ليس بينا يف الداللة على أنه من مجلة األمساء احلسىن(.)185
 -2هناك أمساء أخرى سوى ما شرح  ،قد يوظن أهنا من مجلة األمساء احلسىن ؛ كالباقي ،
واحلنان  ،والدليل  ،والعاطي  ،والعال  ،والفرد  ،واهلادي  ،وهي إما ال دليل عليها أصال ؛
كالعاطي  ،والعال  ،أو أن دليلها ال يثبت من جهة الرواية ؛ كاحلنان  ،واهلادي  ،والباقي ؛
فينبغي للمسلم أن حيتاط ؛ فال يتوسل إىل هللا بشيء منها  ،وال يسمي مبا عبد هبا ؛ كعبد
الباقي  ،أو عبد العاطي  ،أو عبد العال  ،أما اإلخبار عن هللا تعاىل مبا يليق به منها فجائز
وإن مل يرد به نص ؛ ألن ما يطلق على هللا تعاىل على سبيل اإلخبار ال جيب أن يكون
توقيفيا ؛ فيجوز أن خيرب عنه ابلباقي  ،واهلادي  ،والدليل( ، )186والقدمي  ،والشيء  ،واملوجود
 ،والقائم بنفسه  ،وحنو ذلك(.)187

*******

( )183انظر  :تفسري أمساء هللا احلسىن  ،للزجاج ص  ، 52شأن الدعاء  ،للخطايب  ،ص  ، 74جامع األصول
 ، 179/4روضة احملبني  ،ص  ، 47 ، 46شرح النونية  ،للهراس . 99-96/2
( )184انظر  :صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (.)7392
( )185انظر  :التعليق على القواعد املثلى  ،للرباك  ،ص . 51 ، 50
( )186أجاز شيخ اإلسالم وغريه تسمية هللا تعاىل ابلدليل  ،ولكن مل أر على ذلك دليال مرفوعا أو موقوفا  ،والظاهر
أنه مما جيوز اإلخبار به ال التسمية  ،وهللا أعلم  .انظر  :جمموع الفتاوى  ،لشيخ اإلسالم ، 20-17/2
. 486-482/22
( )187انظر  :بدائع الفوائد  ، 162 ، 161/1معجم املناهي اللفظية  ،لبكر أبو زيد  ،ص ، 240 ، 171 ، 125
. 690 ، 575 ، 377 ، 370 ، 241
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املبحث اخلامس

اإلحلاد يف األمساء احلسىن
اإلحلاد هو امليل عن االستقامة  ،وإذا أضيف إىل األمساء احلسىن فاملراد به العدول بوصفها ،
أو لفظها  ،أو معناها عما ثبت هلا من احلق ؛ وهو ثالثة أنواع -:
األول  :العدول بوصفها عما ثبت له من احلق ؛ فأمساء هللا تعاىل أزلية ال حمدثة  ،خالفا
للمعتزلة ؛ فقد زعموا أهنا خملوقة ؛ ألن االسم غري املسمى  ،وكل ما سوى هللا فهو خملوق مبا
يف ذلك أمساء هللا تعاىل وكالمه  ،وهلذا ذهب فريق من املتكلمني إىل احتاد االسم واملسمى ،
وقالوا  :إن االسم هو املسمى ؛ ألن هللا هو اخلالق وحده  ،وكل ما سواه خملوق ؛ فلو كانت
أمساؤه غريه لكانت خملوقة  .والصواب يف التفصيل ؛ فاالسم يراد به املسمى اترة  ،ويراد به
اللفظ الدال عليه اترة أخرى ؛ فإذا قلت  :قال هللا كذا  ،أو مسع هللا كذا فاملراد به املسمى
نفسه  ،وإذا قلت  :هللا اسم عريب  ،أو الرمحن من أمساء هللا فاالسم هنا للمسمى  ،وال يقال
غريه ؛ ملا يف لفظ الغري من إمجال ؛ فإن أريد مبغايرة االسم للمسمى مغايرة لفظ االسم ملعناه
فحق  ،وإن أريد به أن هللا كان معطال عن األمساء حىت خلق أمساءه  ،أو وضعها له خلقه
فهذا من اإلحلاد يف أمساء هللا تعاىل ؛ ملنافاته ما ثبت هلا من احلق ؛ وهو ما دل عليه النص
واملعىن من أزلية األمساء احلسىن ؛ ففي حديث ابن مسعود  مرفوعا  ( :أسألك بكل اسم
هو لك  ،مسيت به نفسك )( )188؛ فلم يقل بكل اسم خلقته لنفسك  ،أو مساك به خلقك
 ،وإمنا قال مسيت به نفسك  ،وسأله بكل واحد من األمساء احلسىن  ،ولو كانت خملوقة مل
يسأل هللا هبا ؛ ألن هللا ال يقسم عليه بشيء من خلقه  ،وأيضا فأمساؤه مشتقة من صفاته ،
وصفاته أزلية  ،فعلم أن أمساءه غري خملوقة(. )189
الثاين  :العدول بلفظها عما ثبت له من احلق ؛ وهو إثبات األمساء احلسىن  ،واعتقاد أهنا
( )188مسند اإلمام أمحد  ،ح (  . ) 4306قال األلباين  :احلديث صحيح من رواية ابن مسعود وحده  ،فكيف إذا
انضم إليه حديث أيب موسى  -رضي هللا عنهما  ، -وقد صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  .سلسلة
األحاديث الصحيحة  ، 340/1ح ( . ) 199
( )189انظر  :طبقات احلنابلة  270/2و  ، 299جمموع الفتاوى  ، 170/12 ، 213 -206/6شفاء العليل  ،ص
 ، 458 ، 457بدائع الفوائد  ، 27-19/1شرح الطحاوية  ،ص . 127

62

توقيفية  ،وخمتصة ابهلل تعاىل  ،ال شريك هلل تعاىل يف شيء منها ؛ واحلتويدة عن هذا احلق هلا
ثال صور -:
 -1إنكار أكثر األمساء احلسىن  ،أو إنكارها كلها ؛ إما إنكارا لوجود هللا تعاىل  ،كما فعل
الدهرية من الفالسفة وغريهم  ،وإما اعتقادا أبن إثباهتا يستلزم التشبيه ابملخلوق  ،كما نقلوا
عن اجلهم أنه زعم أن هللا ال يسمى بشيء من األمساء اليت يسمى هبا اخللق ؛ كاحلي والعامل
والسميع والبصري  ،وإمنا يسمى ابألمساء اليت ال يشركه فيها أحد من اخللق ؛ وهي اخلالق
والقادر ؛ ألن القدرة والفعل عنده خمتصة ابلرب ؛ بناء على أصله يف اجلرب .
 -2العدول عما ثبت هلل تعاىل من األمساء احلسىن يف الكتاب وصحيح السنة إىل أمساء ما
أنزل هللا هبا من سلطان ؛ كتسمية النصارى له أاب  ،وتسمية الفالسفة له ابلعلة األوىل ،
واملبدأ األول  ،وواجب الوجود  ،واملوجب بذاته  ،والعلة الفاعلة .
 -3إثبات شريك هلل تعاىل يف أمسائه احلسىن  ،وإطالق بعضها على املعبودات الباطلة ،
كتسمية الالت من اإلله  ،والعزى من العزيز  ،ومناة من املنان  ،وتسمية األصنام آهلة  .وكل
من تعلق مبخلوق ففيه شعبة من هذا اإلحلاد ؛ ألنه يشتق ملعبوده من خصائص الربوبية ما
يربر به عبادة غري هللا  .وهو كذلك يلزم القائلني بوحدة الوجود ؛ ألن الرب بزعمهم عني
املربوب ؛ فيكون كل اسم اثبت للرب اثبتا للعبد  ،ولكل موجود ؛ إذ الكل واحد ابلعني !
ويلزم كذلك من تلقب بلقب ال يصلح إال هلل تعاىل ؛ كملك امللوك  ،وما يف معناه ؛ روى
مسلم بسنده عن أيب هريرة  مرفوعا  ( :إن أخنع اسم عند هللا رجل تسمى ملك األمالك
 ،ال مالك إال هللا عز وجل )  ،قال سفيان  :مثل شاهان شاه  ،وقال أمحد  :سألت أاب
عمرو عن أخنع ري فقال  :أوضع( . )190وقد تكون هذه الضعة معجلة يف الدنيا ؛ ذكر ابن
كثري أن جالل الدولة البويهي ملا تلقب أبمر اخلليفة العباسي بشاهان شاه األعظم  ،ملك
امللوك يف سنة تسع وعشرين وأربعمائة  ،وخطب له بذلك على املنابر  ،نفرت العامة من
ذلك  ،ورموا اخلطباء ابآلجر  ،ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك  ،وأجاب من أجاب من
الفقهاء  ،وقالوا إن معناه ملك ملوك األرض  ،ولكن املاوردي أصر على املنع مع صحبته
جلالل الدولة  ،ووجاهته عنده  ،لصراحة احلديث يف املنع  ،وكان هذا اللقب من أسباب
( )190صحيح مسلم  ،كتاب اآلداب  ،ح ( . ) 2143
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ضعتهم  ،والتعجيل بزوال ملكهم ابلكلية على يد السالجقة  ،سنة سبع وأربعني
وأربعمائة( )191؛ قال ابن كثري يف أيب منصور بن جالل الدولة  ( :هذا العزيز آخر من ملك
بغداد من بين بويه  ،ملا طغوا ومتردوا  ،وتسموا مبلك األمالك  ،فسلبهم هللا ما كان أنعم به
عليهم  ،وجعل امللك يف غريهم ) (. )192
الثالث  :العدول مبعناها عما ثبت له من احلق ؛ وذلك إما جبحد معانيها  ،أو اعتقاد ما
يناقضها  ،أو الزعم أبن ظاهرها يدل على التمثيل ابملخلوقات ؛ فتكون احليدة عن هذا احلق
على ثال صور -:
 -1العدول عن إثبات ما دلت عليه األمساء احلسىن من صفات الكمال  ،واعتقاد أهنا جمرد
أعالم مرتادفة  ،ال تتضمن معىن  ،وال تدل على وصف  .وهذه طريقة كثري من املتكلمني ؛
وهم متفاوتون يف هذا اإلحلاد ؛ فمنهم الغايل  ،واملتوسط  ،واملنكوب .
وهذا العدول يقارنه يف الغالب عدول يف لفظ الصفة ؛ فيعدل عن اسم الصفة الذي مساها
هللا به إىل اسم آخر ما أنزل هللا به من سلطان ؛ كما تسمي املعطلة مسعه وبصره وقدرته
وحياته أعراضا  ،ويسمون وجهه  ،ويديه  ،وقدمه جوارح وأبعاضا  ،ويسمون ح تكم أفعاله
أغراضا  ،ويسمون أفعاله القائمة به حواد  ،وعلوه حتيزا ؛ ليتم هلم العدول عن لفظ الصفة
ومعناها .
 -2العدول عما دلت عليه األمساء احلسىن من صفات الكمال إىل ما يناقك معانيها من
صفات النقص ؛ كقول اليهود  :إن هللا فقري  ،وقوهلم  :يد هللا مغلولة  ،وقوهلم  :إنه تعب
واسرتاح بعد الفراغ من اخللق !
 -3العدول بظاهر نصوص األمساء والصفات عما دلت عليه من املعاين الالئقة ابهلل تعاىل
إىل ما ال يليق به من صفات املخلوقات  ،وهذه طريقة املمثلة ؛ الذين زعموا أن ظاهر

( )191انظر  :البداية والنهاية . 66 ، 46-43/12
( )192البداية والنهاية . 45/12
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النصوص إمنا دل على ما مياثل صفات املخلوقات  ،ومن مث اختذوا التشبيه دينا هلم(! )193

*******

( )193انظر  :درء التعارض  ، 187/5 ، 391/2اجلواب الكايف  ،ص  ، 90بدائع الفوائد  ، 193-190/1مدارج
السالكني  ، 359 ، 358/3خمتصر الصواعق  ،للموصلي  ، 865 -862/3شرح النونية  ،البن عيسى
 ، 258-251/2توضيح الكافية الشافية  ،البن سعدي  ،ص  ، 133شرح النونية  ،للهراس . 131-125/2
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الفصل الثاين

وفيه سبعة مباحث :

صف ـ ــات الكم ـ ــال

املبحث األول  :مذهب السلف يف الصفات .
املبحث الثاين  :التنزيهات .

املبحث الثالث  :الصفات اخلبية .

املبحث الرابع  :الصفات العقلية .

املبحث اخلامس  :صفة العلو .

املبحث السادس  :صفة الكالم .
املبحث السابع  :رؤية هللا تعاىل .

66

املبحث األول

مذهب السلف يف الصفات
طريقة السلف يف الصفات هي اإلثبات بال متثيل  ،والتنزيه بال تعطيل ؛ فيصفون هللا تعاىل مبا
وصف به نفسه  ،ووصفه به رسوله  ، من غري حتريف وال تعطيل  ،وال تكييف وال متثيل ؛
قال تعاىل  ( :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ) الشورى  11 :؛ فأول اآلية رد على املمثلة
 ،وآخرها رد على املعطلة ؛ فقوهلم يف الصفات حسنة بني سيئتني  ،وهدى بني ضاللتني ،
وهو مبين على أصلني -:
أحدمها  :أن هللا منزه عن صفات النقص مطلقا ؛ كالسنة  ،والنوم  ،والصاحبة  ،والولد .
والثاين  :أنه متصف بصفات الكمال اليت ال نقص فيها  ،على وجه االختصاص مبا له من
الصفات ؛ فال مياثله شيء من املخلوقات يف شيء من الصفات(. )194
وقد كان السلف يكرهون اخلوض يف الصفات ؛ ألهنم رزقوا العافية من أهل البدع  ،فلما
أطلت البدع برؤوسها  ،وبدأوا يشككون فيما مضى عليه األسالف من احلق رأى أئمة
السلف ضرورة اخلوض يف هذا الباب ؛ ذودا عن الدين  ،وصوان للعقيدة من حتريف الغالني ،
وانتحال املبطلني  ،وأتويل اجلاهلني(.)195
ويتعلق مبذهب السلف يف الصفات أمور مهمة -:
 -1ورد عن بعك األئمة التصريح أبن من أصول اجلماعة أن ال ينطق يف هللا بشيء  .وهذا
ال يعين النهي عن النطق مبا صرحت به النصوص من الصفات  ،وإمنا يعين أن ال ينطق العبد
يف هللا بشيء من رأيه  ،ويتكلم فيها ابلباطل ؛ إما ابلتحريف والتعطيل  ،وإما ابلتكييف
والتمثيل  ،ولكن يصفه مبا وصف به نفسه  ،ووصفه به رسوله ؛ قال أبو عبيد القاسم بن
سالم يف أحاديث الصفات  :هي عندان حق ال نشك فيها  ،ولكن إذا قيل  :كيف

( )194انظر  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 26/1منهاج السنة  ، 523/2مدارج السالكني . 359 ، 358/3
( )195انظر  :الرد على الزاندقة  ،لإلمام أمحد  ،ص  ، 52الرد على اجلهمية  ،للدارمي  ،ص  ( 259كالمها ضمن
جمموع عقائد السلف )  .ويظهر من كالم ابن رجب أنه مييل إىل طريقة السلف األوىل  ،دون توسيع القول يف
الصفات  ،والرد على النفاة  .انظر كتابه  :فتح الباري . 106 ، 105 ، 100 ، 99/5
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يضحكري وكيف وضع قدمه ري قلنا  :ال نفسر هذا  ،وال مسعنا أحدا يفسره(.)196
 -2جنح بعك أهل العلم إىل حصر الصفات يف عدد معني ؛ والصواب أن العباد ال
حيصروهنا يف عدد  ،وأهنا كلها حقيقة وليست مبجاز ؛ ألهنا لو كانت جمازا لبطل أن تكون
صفة هلل تعاىل ؛ وألن الصفة اتبعة للموصوف ؛ فكما أن هللا موجود حقيقة ال جمازا فكذلك
صفاته حقيقة ال جمازا(.)197
 -3صفات هللا تعاىل من حيث املعىن من احملكم  ،ومن حيث الكيف من املتشابه ؛ فمعاين
الصفات معلومة  ،أما كيفيات ما أخرب هللا به عن نفسه فال يعلمها إال هللا  ،ويتبني ذلك
بثالثة أمور -:
أ -أن الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات ؛ حيتذى يف ذلك حذوه ومثاله ؛ فإذا
كان معلوما أن إثبات الباري إمنا هو إثبات وجود ال إثبات كيفية  ،فكذلك إثبات صفاته
إمنا هو إثبات وجود ال إثبات حتديد وتكييف ؛ ألن العيون مل تره فتحد له حدا ؛ وهلذا كانوا
يقولون  :نؤمن ابلنزول  ،وال حند فيه حدا .
ب -أن الروح اليت فينا وصفت بصفات ثبوتية وسلبية ؛ كالعروج والقبك  ،ومع ذلك
فالعقول قاصرة عن تكييفها وحتديدها ؛ ألهنم مل يشاهدوها  ،ومل يشاهدوا هلا نظريا ؛ فإذا
عجز العقل عن تكييف الروح وهي أقرب األشياء إليه فعجزه عن تكييف صفات اخلالق
أعظم وأعظم !
ج -أن العقل قاصر عن معرفة حقيقة جربيل  ، وكيف انه على ستمائة جناح  ،بل إنه
عاجز عن معرفة حقيقة خملوق بثالثة أجنحة  ،فإذا عجز عن تكييف املخلوق فعجزه عن
تكييف اخلالق أوىل(.)198
 -4ظاهر نصوص الصفات يدل على املعاين الالئقة ابهلل تعاىل ؛ ولكن قد يفهم منها بعك
اجلهال خالف مراد هللا ورسوله ؛ مثل من يفهم من قوله تعاىل  ( :وهو معكم أينما كنتم )
( )196سري أعالم النبالء  ،للذهيب  ، 505/10وانظر  :جمموع الفتاوى  ، 474/16جامع املسائل . 331/7
( )197انظر  :منهاج السنة  ، 497/2خمتصر العلو  ،ص . 260
( )198انظر  :جمموع الفتاوى  ، 374/17 ، 295 ، 294/13 ، 59 ، 58 ، 56/5بيان تلبيس اجلهمية
 ، 500/6الرسالة التدمرية  ،ص  ، 56 ، 50خمتصر العلو  ،ص . 274-270 ، 49 ، 48
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احلديد  ، 4 :أن هللا ممتزج ابخللق  ،أو يفهم من قوله  ( :أأمنتم من يف السماء ) امللك  ، 16 :أن
هللا يف جوف األفالك  ،أو يفهم من قوله  ( :مث استوى على العرش ) األعراف  ، 54 :أنه مفتقر
إىل العرش حلمله  ،أو يفهم من أدلة السمع والبصر والغضب أهنا كسمع املخلوق وبصره
وغضبه  ،وأمثال ذلك مما يظن بعك الناس أن هذا مدلول اخلطاب وظاهره  ،وهذا من إلقاء
الشيطان  ،وسوء الظن بداللة النصوص ؛ ألن كتاب هللا هدى وشفاء ؛ فال يدل إال على
املعاين الالئقة ابلرب دون املعاين الباطلة  ،وألن الصفة إذا أضيفت إىل هللا تعاىل تبادر إىل
الذهن السوي أهنا ليست كصفات املخلوقات ؛ قال نعيم بن محاد  :ليس يف ما وصف هللا
به نفسه وال رسوله تشبيها (.)199
 -5أخرب هللا عن نفسه إبثبات مفصل ونفي جممل ؛ كما أخرب أنه بكل شيء عليم  ،وأنه
على كل شيء قدير  ،وأنه خلق السموات واألرض يف ستة أايم  ،وأنه كلم موسى تكليما ،
وأنه حيب املتقني  ،وأمثال ذلك من اإلثبات املفصل  .وقال يف النفي  :ليس كمثله شيء ،
وهل تعلم له مسيا  ،ومل يكن له كفوا أحد  ،وأمثال ذلك .
وأما املعطلة من الفالسفة وغريهم فإهنم يصفونه بنفي مفصل وإثبات جممل ؛ فيقولون  :ليس
بكذا  ،وليس بكذا  ،مث يقولون يف اإلثبات إنه موجود مطلق  ،ال يتميز عن غريه بصفة  ،أو
يقولون إنه ذات بال صفات ! والعقل يعلم أن الوجود املطلق  ،أو الذات اجملردة عن الصفات
ال حقيقة هلا يف اخلارج  ،فمن وصفه بذلك لزمه موافقة أصحاب التعطيل األكرب  ،أو
أصحاب احللول ووحدة الوجود ؛ قال ابن تيمية  :خمالفو الرسل يصفونه ابألمور السلبية ؛
ليس كذا  ،ليس كذا  .فإذا قيل هلم  :فأثبتوه  .قالوا  :هو وجود مطلق  ،أو ذات بال
صفات  .وقد علم بصريح املعقول أن املطلق بشرط اإلطالق ال يوجد إال يف األذهان ال يف
األعيان  ،وأن املطلق ال بشرط ال يوجد يف اخلارج مطلقا  ،ال يوجد إال معينا  ،وال يكون
للرب عندهم حقيقة مغايرة للمخلوقات  ،بل إما أن يعطلوه  ،أو جيعلوه وجود املخلوقات ،
أو جزأها  ،أو وصفها(.)200
 -6أنكر ابن حزم إطالق لفظ الصفات على هللا عز وجل ؛ واعتربها بدعة منكرة ؛ ال جيوز
( )199انظر  :جامع املسائل  ، 332 -329/7تيسري التدمرية  ،ص . 81
( )200جمموع الفتاوى  ، 38/6وانظر  :جامع املسائل . 331/7
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نطقها وال اعتقادها ؛ ألن هللا مل ينص يف كالمه على لفظ الصفات  ،بل أنكر إطالقها مجلة
؛ فقال  ( :سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) الصافات  ، 180 :وكذلك مل َيت قط عن
النيب  أبن هلل تعاىل صفات  ،وال جاء ذلك قط عن أحد من الصحابة  ،وال عن أحد من
خيار التابعني  ،وإمنا اخرتع لفظ الصفات املعتزلة ومن وافقهم من أهل الكالم  ،ومتأخري
األئمة من الفقهاء( .)201والرد على مقالته من وجوه -:
أ -قوله تعاىل  ( :وهلل املثل األعلى ) النحل  60 :؛ أي الصفة العليا  ،كما فسرها بذلك ابن
عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا وكثري من أئمة التفسري(. )202
ب -عن عائشة ا ا رضي هللا عنها ا ا  ( :أن النيب  بعث رجال على سرية  ،وكان يقرأ
ألصحابه يف صالهتم فيختم بقل هو هللا أحد  ،فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب  ، فقال :
سلوه ألي شيء يصنع ذلك ري  ،فسألوه  ،فقال  :ألهنا صفة الرمحن وأان أحب أن أقرأ هبا .
فقال  :أخربوه أن هللا حيبه ) ( )203؛ وقد طعن ابن حزم يف هذا اللفظ ؛ النفراد سعيد بن
هالل هبا  ،وليس ابلقوي( . )204قال ابن حجر  :سعيد متفق على االحتجاج به فال يلتفت
إليه يف تضعيفه(. )205
ج -أخرج البيهقي يف كتاب األمساء والصفات بسند حسن عن ابن عباس ا رضي هللا عنهما ا أن
اليهود أتوا النيب  فقالوا  :صف لنا ربك الذي تعبد  ،فأنزل هللا عز وجل  ( :قل هو هللا
أحد إىل آخرها )  ،فقال  :وهذه صفة ريب عز وجل(. )206
د -أن األمساء احلسىن اثبتة ابتفاق  ،قال تعاىل  ( :وهلل األمساء احلسىن ) األعراف  ، 180 :ويف
إثبات أمسائه إثبات صفاته  ،ولوال ذلك لوجب االقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات
فقط .
( )201انظر  :الفصل . 358 ، 286 – 283/2
( )202انظر  :تفسري البغوي  ، 481 ، 73/3تفسري القرطيب  ، 22/14 ، 119/10 ، 324/9زاد املسري 459/4
. 298/6 ،
( )203صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7375
( )204انظر  :الفصل . 285/2
( )205فتح الباري . 357/13
( )206نقال عن فتح الباري . 356/13
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ه -قوله تعاىل  ( :سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) الصافات  180 :؛ فنزه نفسه عما
يصفونه به من صفات النقص  ،فدل مبفهومه على أن وصفه بصفات الكمال مشروع( )207؛
فعلم من ذلك أن إطالق لفظ الصفات إطالق مشروع ؛ وهو مقتضى النصوص  ،ولكن
هل جيوز أن يعرب عنها ابلنعوت ري
من أهل السنة من مل ير يف ذلك حرجا ؛ ألن النعت والصفة مبعىن واحد ؛ قال اإلمام
البخاري  :ابب ما يذكر يف الذات والنعوت وأسامي هللا عز وجل(. )208
ومنهم من فرق بني النعت والصفة ؛ فرأى أن النعت إمنا يطلق على صفات األفعال املتجددة
؛ كاخللق  ،والتدبري  ،دون الصفات الالزمة للذات ؛ كالوجه واليد واألصبع ؛ فهذه إمنا يقال
هلا صفات ال نعوت(. )209
 -7هل التعبري عن حقيقة اإلله ونفسه بلفظ الذات صحيح لغة وشرعا ري
أنكر بعك أهل العلم استعمال الذات مبعىن النفس  ،أو احلقيقة ؛ وقالوا  :إنه ال يعلم يف لغة
العرب العرابء إطالق الذات مرادا هبا النفس  ،أو احلقيقة ؛ ألن لفظ ذات أتنيث ذو مبعىن
صاحب  ،فذات مبعىن صاحبة ؛ وهلذا ال تستعمل معرفة أبل ؛ فال يقال  :يف (ذات) الذات
 ،كما ال يقال يف (ذو) الذو ؛ وإمنا تستعمل مضافة إىل غريها يف نصوص الشرع  ،ولغة
العرب ؛ قال تعاىل  ( :وهللا عليم بذات الصدور ) آل عمران  ، 154 :وقال خبيب بن عدي
األنصاري -:
على أي شق كان يف هللا مصرعي
ولست أابيل حني أقتل مسلما
يبا ا ا ا ا ا اارك على أوص ا اال شلو ممزع
وذلك يف ذات اإلله وإن يش ا اأ
ورأى فريق آخر من أهل العلم أنه ال حرج من إطالق لفظ الذات مرادا به النفس  ،أو
احلقيقة ؛ واستدلوا على ذلك بقوله  ( : مل يكذب إبراهيم  إال ثال كذابت ؛ ثنتني
منهن يف ذات هللا عز وجل ) ( ، )210وبقول خبيب  ( : وذلك يف ذات اإلله ) ؛ فذكر
( )207انظر  :فتح الباري . 358 ، 357/13
( )208صحيح البخاري بشرحه فتح الباري . 381/13
( )209انظر  :مدارج السالكني . 346/3
( )210صحيح البخاري  ،كتاب أحاديث األنبياء  ،ح ( . ) 3358
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حقيقة هللا بلفظ الذات .
ويف استدالهلم نظر ؛ ألن املراد بقوله  ( :يف ذات هللا أو اإلله ) أي يف طاعة هللا  ،أو يف
سبيل هللا  ،أو يف حق هللا  ،ولكن يبقى إطالقها مبعىن النفس واحلقيقة متجها ؛ ألن املعىن
املراد بلفظ الذات اثبت يف القرآن والسنة ؛ وهلذه النكتة ذكر البخاري ابب ما جاء يف
النفس عقب ابب ما يذكر يف الذات والنعوت وأسامي هللا عز وجل ؛ وألن استعمال الذات
مبعىن النفس أو احلقيقة اثبت عن السلف( )211؛ قال ابن عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا ( :تفكروا يف
كل شيء  ،وال تفكروا يف ذات هللا )  ،قال ابن تيمية  ( :إن كان هذا اللفظ أو نظريه اثبتا
عن النيب  وأصحابه فقد وجد يف كالمهم إطالق اسم الذات على النفس كما يطلقه
املتأخرون ) ( )212؛ فعلق التسليم ابستعماله مبعىن احلقيقة على ثبوت هذا اخلرب ؛ وقد ثبت
موقوفا على ابن عباس ؛ قال ابن حجر  :موقوف وسنده جيد(.)213
 -8هل الصفات غري الذات ري وهل االسم غري املسمى ري
يرمي املعطلة من القول أبن الصفات غري الذات  ،وأن االسم غري املسمى إىل تقرير القول
خبلق القرآن  ،ألن كل ما سوى هللا تعاىل فهو خملوق مبا يف ذلك القرآن ؛ وهلذا قالت
اجلهمية يف احملنة لإلمام أمحد  :ما تقول يف القرآن ري أهو هللا  ،أم غري هللا ري يعين إن قلت :
هو هللا فهذا ابطل  ،وإن قلت غري هللا فما كان غري هللا فهو خملوق  .فأجاب اإلمام أمحد
ابملعارضة ابلعلم ؛ فقال  :ما تقولون يف علم هللا ؛ أهو هللا  ،أم غري هللا ري فسكتوا ؛ فقال :
أقول يف كالمه ما أقوله يف علمه  ،وسائر صفاته ؛ وهلذا منع احملققون من أهل السنة إطالق
القول أبن الصفات عني الذات أو غريها ؛ ملا يف لفظ الغري من اإلمجال واالشتباه ؛ فقد يراد
ابلغريين ما جاز افرتاقهما يف الوجود اخلارجي  ،وعلى هذا فالصفات ليست مغايرة للذات ،
( )211هذا على القول أبن النفس هي الذات  ،وهو املشهور عند أهل السنة  ،خالفا ملن رأى من أهل احلديث
وغريهم أهنا صفة من الصفات  .انظر  :التوحيد  ،البن خزمية  ، 12 ، 11/1طبقات احلنابلة  ، 298/2درء
التعارض  ، 308/10جامع املسائل . 339/7
( )212جمموع الفتاوى . 342/6
( )213فتح الباري  . 383/13وانظر يف تفصيل هذه املسألة  :جمموع الفتاوى ، 341 ، 99 ، 98/6 ، 334/3
 ، 342درء التعارض  ، 54/5الصواعق املرسلة  ، 1386-1380/4بدائع الفوائد  ، 9 ، 8/2فتح الباري  ،البن
حجر . 384-381/13
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وال زائدة عليها  ،ألن الصفات داخلة يف مسمى الذات  ،؛ فال توجد الذات بدون الصفات
 ،وال الذات بدون الصفات  .وقد يراد ابلغريين جمرد التغاير الذهين ؛ أي العلم أبحدمها دون
اآلخر  ،فالصفات غري الذات هبذا االعتبار  ،وهي زائدة على الذات اليت يقدرها الذهن
جمردة عن الصفات ؛ فهي زايدة يف العلم  ،واالعتقاد  ،واخلرب  ،ال زايدة على نفس هللا جل
جالله  ،بل نفسه املقدسة متصفة هبذه الصفات ال ميكن أن تفارقها  .وهكذا الشأن يف
مسألة االسم واملسمى ؛ فقد منع احملققون من أهل السنة إطالق القول أبن االسم عني
املسمى أو غريه ؛ ألن االسم يراد به املسمى اترة  ،ويراد به اللفظ الدال عليه اترة أخرى ؛
فإذا قلت  :قال هللا كذا  ،أو مسع هللا كذا فاملراد يف هذا وأمثاله املسمى نفسه  .وإذا قلت :
( هللا ) اسم عريب  ،أو الرمحن من أمساء هللا احلسىن  ،فاالسم يف هذا ونظائره للمسمى  ،وال
يقال غريه  ،ملا يف املغايرة من اإلمجال ؛ فإن أريد ابملغايرة أن اللفظ غري املعىن فهذا حق ،
وإن أريد ابملغايرة قول اجلهمية  ،وأن أمساء هللا تعاىل غريه  ،وما كان غريه فهو خملوق ،
فأمساؤه خملوقة  ،وكالمه خملوق فهذا ابطل  ،وهو املراد الفاسد من هذا األصل اجململ ؛ وهلذا
قال الشافعي وغريه من علماء السلف  :إذا مسعت الرجل يقول  :االسم غري املسمى فاشهد
عليه ابلزندقة( .)214ومن أئمة أهل السنة من اعترب هذه املسألة من البدع  ،وأمسك عن
اخلوض فيها مطلقا ؛ سئل إبراهيم احلريب عن االسم واملسمى ري فقال  :يل مذ أجالس أهل
العلم سبعون سنة  ،ما مسعت أحدا منهم يتكلم يف االسم واملسمى( ،)215وقال للناس ملا
اجتمعوا ليومل عليهم يف االسم واملسمى  :كنت وعدتكم أن أملي عليكم يف االسم واملسمى
 ،مث نظرت فإذا مل يتقدمين يف الكالم فيها إمام يقتدى به  ،فرأيت الكالم فيها بدعة  ،فقام
الناس وانصرفوا( ،)216وقال ابن جرير الطربي  :وأما القول يف االسم ؛ أهو املسمى أو غري
املسمى فإنه من احلماقات احلادثة  ،اليت ال أثر فيها فيتبع  ،وال قول من إمام فيستمع ،

( )214انظر  :درء التعارض  ، 233 ،232 ، 73-70/10 ، 24/3جمموع الفتاوى  ،البن تيمية ، 162/17
مدارج السالكني  ، 361/3شرح العقيدة الطحاوية  ،ص . 128-125
( )215سري أعالم النبالء . 359/13
( )216سري أعالم النبالء . 361/13
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واخلوض فيه شني  ،والصمت عنه زين(.)217
 -9هل وجود الشيء عني ماهيته أو غريها ري
اختلف املتكلمون يف هذه املسألة ؛ فقال فريق منهم  :إن وجود كل شيء عني ماهيته ،
وقال آخرون إن وجود كل شيء مغاير ملاهيته  ،وقد بىن أبو عثمان الشحام ومن وافقه من
املعتزلة والرافضة وغريهم على القول مبغايرة الوجود للماهية  ،الزعم أبن املعدوم شيء  ،وأن
أتثري القدرة ليس يف إجياد املعدوم  ،بل يف إظهار األشياء من رتبة اخلفاء إىل رتبة اجلالء ؛
فزعموا أن خارج الذهن ماهيات اثبتة للمعدومات املمكنة ؛ وكل معدوم ميكن وجوده
فماهيته اثبتة يف العدم ؛ ولوال ثبوهتا يف العدم ملا صح قصد إجيادها  ،ألن القصد يستدعي
التمييز  ،والتمييز ال يكون إال يف شيء اثبت ؛ وهلذا زعموا أن وجود كل شيء قدر زائد
على ما هيته الثابتة يف العدم  .وهذا غري مسلم ؛ ألن الوجود عني املاهية  ،وماهية املعدوم
ليست بشيء خارج العلم  ،والتمييز حيصل يف الوجود العلمي السابق للوجود العيين ؛ فهو
متييز يف العلم واإلرادة  ،ال يف ماهيات اثبتة يف العدم(. )218
 -10صفات هللا كلها صفات كمال ؛ ال نقص فيها بوجه من الوجوه ؛ قال تعاىل  ( :وهلل
املثل األعلى ) النحل  60 :؛ أي الصفة العليا يف قول كثري من املفسرين  ،ومرادهم ابلصفة
اجلنس ؛ فتعم مجيع صفات الكمال  ،وقال تعاىل  ( :قل هو هللا أحد هللا الصمد ) اإلخالص :
 2 ، 1؛ والصمد هو املستحق ألعلى كل كمال  ،وكل ما يف القرآن من إثبات احلمد هلل تعاىل
يف األوىل واآلخرة  ،وتفصيل حمامده  ،وإثبات معاين أمسائه وصفاته فهو دليل على املثل
األعلى  ،وثبوت هذا الوصف هلل تعاىل هو مقتضى الفطرة أيضا ؛ فالناس كما فطروا على
اإلقرار ابخلالق فقد فطروا على اإلميان أبنه أعلى وأكمل من كل شيء  .وهو كذلك مقتضى
العقل ؛ ألن الكمال إذا كان ممكنا للمخلوق فإمكانه للخالق من ابب أوىل ؛ ألفضليته
املطلقه على املخلوق  ،وألن املخلوق إمنا استفاد كماله من خالقه  ،وواهب الكمال هو
األحق أبعلى الكمال  .والكمال الذي جيب اتصاف الرب به  ،وتنزيهه عما يناقضه هو ما
( )217شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  ،هلبة هللا الاللكائي . 186 ، 185/1
( )218انظر  :الصفدية  ، 120 ، 119/1جمموع الفتاوى  ، 470 ،496 ، 160-143/2جامع املسائل ،
 ، 420 ، 419/4مدارج السالكني  ، 413/3شرح خمتصر الروضة  ،للطويف . 423-419/2
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اجتمع فيه أمران -:
أ -أن يكون ممكن الوجود ؛ وهذا خيرج املمتنعات عن االعتبار يف الكمال ؛ كخلق مثل
الباري  ،وإجياد احلواد املتعاقبة يف آن واحد  ،وجعل الشيء متحركا ساكنا أو موجودا
معدوما يف آن ؛ ألن املمتنع ال حقيقة له فضال عن أن يكون من الكمال .
ب -أن يكون ساملا من الداللة على النقائص ؛ فخرج كل ما هو كمال ابلنسبة للمخلوق
نقص ابلنسبة للخالق ؛ وهو كل ما استلزم احلدو أو العدم أو الفقر ؛ كاألكل والشرب
والنوم والزوجة والولد  .وهلذا األصل عدة دالالت ؛ منها -:
 -1أن الصفات االختيارية ميتنع وجودها مجيعا يف األزل ؛ فال يكون انتفاؤها يف األزل نقصا
؛ ألن انتفاء املمتنع ليس بنقص .
 -2أن الكرب واجلربوت والثناء على النفس ونظائرها كمال يف اخلالق دون املخلوق ؛ ألن
املخلوق إذا ختلق بشيء منها فقد انزع الرب يف خصائص ربوبيته  ،وادعى ما ليس له أبهل
؛ فيكون مذموما ؛ الفرتائه  ،وادعائه ما ليس له ؛ كمن ادعى النبوة من املفرتين ؛ فهو
مذموم الفرتائه  ،ال ألن النبوة نقص يف ذاهتا .
 -3أن كل صفة ورد هبا السمع فإهنا ال ميكن أن تدل على معىن ال يليق ابهلل تعاىل  ،وإمنا
ذلك من توهم الظانني بنصوص الصفات ظن السوء ؛ كمن توهم أن الرمحة تدل على
الضعف  ،والضحك يدل على اخلفة  ،والعجب يدل على اجلهل  ،واالقرتاض يدل على
احلاجة  ،وهذا من قصور نظره ؛ ألن الرمحة والضحك يف موضعه املناسب من صفات املدح
والكمال  ،ولو قدر موجود يرحم ويضحك  ،وآخر ال يرحم وال يضحك لكان األول أكمل
 ،والعجب ال يكون يف حق هللا تعاىل بسبب استعظام شيء خفي سببه كما تومهوا ؛ ألن هللا
بكل شيء عليم  ،وإمنا يعجب خلروج الشيء عن نظائره  ،تعظيما له  ،وهللا تعاىل يعظم كل
ما هو عظيم ؛ إما لعظمة سببه  ،أو لعظمة ذاته  ،وهكذا االقرتاض ال يستلزم حاجة
املقرتض دائما ؛ فقد يكون املقرتض مستغنيا  ،وإمنا يقرتض حلاجة املقرض  ،كما كان الزبري
بن العوام  يفعل ؛ ( فقد كان دينه الذي عليه أن الرجل كان َيتيه ابملال فيستودعه إايه ،
فيقول الزبري  :ال  ،ولكنه سلف ؛ فإين أخشى عليه الضيعة ) ( )219؛ وهذا كثري يف الناس
( )219صحيح البخاري  ،كتاب فرض اخلمس  ،ح ( . ) 3129
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يقرضون أمواهلم ملليء  ،أو بنك( )220ليحفظها لوقت حاجتهم  ،فإذا كان هذا موجودا يف بين
آدم  ،ويعترب إحساان منهم  ،فاقرتاض هللا تعاىل أوىل أال يكون دليال على حاجة  ،وإمنا هو
إحسان لعبده املقرض ؛ ليحفظ له حسنات قرضه لوقت فاقته وحاجته(. )221
 -4رأى بعك أهل العلم أن املكر والكيد ونظائرها ليست من صفات الكمال على سبيل
اإلطالق  ،وإمنا تكون كماال يف حال دون حال ؛ فتكون كماال إذا كانت على وجه املقابلة
 ،ونقصا فيما عدا ذلك ؛ وهلذا مل يذكرها هللا تعاىل إال على وجه املقابلة ؛ لداللتها على
كمال القدرة على االنتقام يف هذه احلال( )222؛ قال تعاىل  ( :وميكرون وميكر هللا وهللا خري
املاكرين ) األنفال  ، 30 :وقال  ( :إهنم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ) الطارق  . 16 ، 15 :ويف هذا
الرأي نظر ؛ لقوله تعاىل  ( :أفأمنوا مكر هللا فال َيمن مكر هللا إال القوم اخلاسرون ) األعراف :
 99؛ يقول الشنقيطي  :كان بعك العلماء يقول  :إن املكر من الصفات اليت ال تطلق على
هللا إال على سبيل املشاكلة  ،والتحقيق أنه ال مشاكلة يف هذه اآلية  ،وأن هللا ذكر مكره
وحده  ،ومل يذكر مكر عبده (.)223
 -11إذا تقرر أن صفات هللا تعاىل كلها صفات كمال  ،ال نقص فيها بوجه ؛ فهل يكون
بعضها أكمل من بعك ري وهل يكون بعك كالمه تعاىل أفضل من بعك مع التسليم
بكمال اجلميع ري اختلف أهل العلم يف هذه املسألة ؛ فأنكر بعضهم تفاضل الصفات ؛ ألهنا
قدمية  ،والقدمي متماثل  ،ال تفاضل بني أفراده  .والصحيح أن بعك صفات هللا تعاىل أفضل
من بعك  ،وبعك كالمه أفضل من بعك ؛ فما أخرب به عن نفسه وأوصافه وتوحيده أفضل
مما أخرب به عن أحوال خلقه  ،أو ذم أعداءه  ،وكالمه الذي أمر فيه ابلتوحيد أعظم من
كالمه الذي أمر فيه مبا دون التوحيد ؛ وعلى ذلك تدل النصوص ؛ قال  ( : ملا خلق هللا
اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب )

()224

( )220اإليداع البنكي هو قرض يف احلقيقة  ،ألنه لو كان وديعة ملا تصرف البنك يف املال املودع .
( )221انظر  :جمموع الفتاوى  ، 141-68/6بيان تلبيس اجلهمية . 86-82/6
( )222انظر  :القواعد املثلى  ،البن عثيمني  ،ص ( . ) 20
( )223العذب النمري  ( ، 1447 ، 1446 /4ابختصار ) .
( )224صحيح مسلم  ،كتاب التوبة . ) 2751 ( ،
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؛ فعلم أن صفة

الرمحة أفضل  ،وهلذا كان هلا الغلبة والسبق  ،وقال  ( : إن ميني هللا مألى  ،ال يغيضها
()225
احلديث  ،وفيه  :وبيده األخرى القبك  ،يرفع وخيفك )
نفقة  ،سحاء الليل والنهار ..
ت
؛ فجعل الفضل والعطاء من شأن اليمىن  ،والعدل والقبك من شأن األخرى  ،فعلم أن
اليمىن أفضل  ،وكذلك دلت النصوص على تفاضل آايت القرآن وسوره ؛ قال تعاىل  ( :ما
ننسخ من آية أو ننسها أنت خبري منها أو مثلها ) البقرة  106 :؛ فعلم أن القرآن احملكم أفضل
من املنسوخ  ،وثبت أن آية الكرسي أعظم آية يف كتاب هللا( ، )226وسورة اإلخالص تعدل
ثلث القرآن ( ، )227والفاحتة أعظم سورة يف القرآن( ، )228ومل ينزل يف التوراة  ،وال يف اإلجنيل ،
وال يف الزبور  ،وال يف الفرقان مثلها( ، )229فأخرب أنه ليس هلا مثل ؛ فبطل القول بتماثل مجيع
كالم هللا تعاىل(.)230
 -12هل اإلخبار عن الصفات من العلم الذي ينبغي كتمانه أو نشره ري
اإلخبار عن هللا مبا هو متصف به من الصفات  ،وكذلك اإلخبار عن مالئكته وملكوته ،
وعن ما أعده يف اجلنة ألوليائه  ،ويف النار ألعدائه ال حتتمل عقول كثري من الناس معرفته
على التفصيل ؛ وهلذا مل تذكر هذه األصول يف الكتب السابقة إال جمملة ؛ ألن الناس كما
يذكر عن املسيح  : ال يستطيعون محله  ،وقد أيد هللا تعاىل حممدا  أتييدا مل حيصل
لغريه من األنبياء واملرسلني ؛ فأفصح بتفاصيل هذه األصول  ،وأيد أمته أتييدا أطاقت به محل
ما ألقاه إليهم ؛ ومع ذلك ينبغي مراعاة أصحاب العقول الضعيفة ؛ فال يبث فيهم من هذه
العلوم الشريفة ما ال حتتمله عقوهلم()231؛ قال علي  ( : حدثوا الناس مبا يعرفون ؛ أتريدون

( )225صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (  ، ) 7419وانظر  :صحيح مسلم  ،كتاب الزكاة  ،ح ( . ) 993
( )226صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 810
( )227صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7374
( )228صحيح البخاري  ،كتاب التفسري  ،ح ( . ) 4474
( )229جامع الرتمذي  ،أبواب فضائل القرآن  ،ح (  . ) 2875قال األلباين  :صحيح  .انظر  :صحيح اجلامع
الصغري وزايدته  ،ح ( . ) 7079
( )230انظر  :درء التعارض  ، 274-271 ، 15-12/7شفاء العليل  ،ص . 450 ، 449
( )231انظر  :اجلواب الصحيح . 444-438/2 ،
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أن يكذب هللا ورسوله ) ( ،)232وقال ابن مسعود  ( : ما أنت مبحد قوما حديثا ال
تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة ) ( ، )233وسأل رجل ابن عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا عن قوله
تعاىل  ( :هللا الذي خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن ) الطالق  12 :؛
قال  :لو حدثتكم بتفسريها لكفرمت  ،وكفركم تكذيبكم هبا  .ويف رواية  :ما يؤمنك أن أخربك
هبا فتكفر( .)234وكذلك ينبغي مراعاة الزمان واحلال ؛ ففي حال الفنت  ،وظهور أهل البدع ال
ينبغي بث ما قد يتشبثون بظاهره لتأييد بدعتهم ؛ وهلذا أنكر اإلمام أمحد على من حد يف
زمن احملنة حبديث  ( :ما خلق هللا من مساء وال أرض أعظم من آية الكرسي) ( ، )235وقال :
ما كان ينبغي له أن حيد هبذا يف هذه األايم !  ،وملا أوردوا عليه هذا األثر يوم احملنة قال :
إن اخللق واقع ها هنا على السماء واألرض وهذه األشياء  ،ال على القرآن  ،قال الذهيب :
كذا ينبغي للمحد أن ال يشهر األحاديث اليت يتشبث بظاهرها أعداء السنن من اجلهمية
 ،وأهل األهواء  ،واألحاديث اليت فيها صفات مل تثبت  ،فإنك لن حتد قوما حبديث ال
تبلغه عقوهلم  ،إال كان فتنة لبعضهم  ،فال تكتم العلم الذي هو علم  ،وال تبذله للجهلة
الذين يشغبون عليك  ،أو الذين يفهمون منه ما يضرهم(.)236
 -13ملعرفة صفات الكمال عدة طرق ؛ منها -:
أ -التصريح ابلصفة ؛ كقوله تعاىل  ( :أنزله بعلمه ) النساء  ، 166 :وقوله  ( :إن هللا هو الرزاق
ذو القوة ) الذارايت  ، 58 :وقوله  ( :وربك الغفور ذو الرمحة ) الكهف  ، 58 :وقوله  ( : اللهم
إين أعوذ بعزتك  ،ال إله إال أنت  ،أن تضلين ؛ أنت احلي الذي ال ميوت  ،واجلن واإلنس
ميوتون ) ( ، )237وأمثال ذلك كثري يف الكتاب والسنة .
ب  -ذكر االسم الدال على الصفة ؛ فكل واحد من أمساء هللا احلسىن يدل على صفة أو
( )232صحيح البخاري  ،كتاب العلم  ،ح ( . ) 127
( )233صحيح مسلم  ،املقدمة  ،ح ( . ) 5
( )234تفسري الطربي . 153/28
( )235جامع الرتمذي  ،أبواب فضائل القرآن  ،ح (  . ) 2884قال شيخ اإلسالم  :هذا ال يؤثر عن النيب  أصال
 ،ولكن يؤثر عن ابن مسعود  . الفتاوى الكربى . 494/6
( )236سري أعالم النبالء . 578/10
( )237صحيح مسلم  ،كتاب الذكر والدعاء  ،ح ( . ) 2717
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أكثر من صفات الكمال  ،ومنها ما يدل على مجيع صفات الكمال ؛ إما بداللة املطابقة أو
االلتزام  ،كالصمد  ،واحلي القيوم .
ج  -ذكر فعل أو وصف أو حكم دال على الصفة ؛ كقوله تعاىل  ( :الرمحن على العرش
استوى ) طه  ، 5 :وقوله  ( :إان من اجملرمني منتقمون ) السجدة  ، 22 :وقوله  ( :إنين معكما
أمسع وأرى ) طه . 46 :
د  -داللة أفعال هللا تعاىل على صفاته ؛ فالفعل احلاد يدل على قدرة هللا تعاىل  ،وإحكام
اخللق دليل على علمه  ،والتخصيص يف املخلوقات دليل إرادته  ،واإلحسان للخلق دليل
على رمحته  ،واصطفاء بعك اخللق دليل على حمبته  ،والعقوابت واملثالت دليل على غضبه ،
وكمال شريعته الذي مل تبلغه معارف البشر  ،وأحكامها اليت ال يور اخللق سعادة الدنيا
واآلخرة غريها دليل على وحدانية اخلالق وعلمه وحكمته ورمحته وسائر صفات كماله ؛ قال
تعاىل  ( :أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ) امللك . 14 :
ه  -دليل التقابل ؛ فلو مل يتصف الرب بصفات الكمال للزم اتصافه بنقائضها ؛ ألن القابل
للنقيضني ال خيلو من أحدمها  ،وكل ما يناقك الكمال فهو نقص ينايف األلوهية  ،وميتنع يف
حق هللا تعاىل ؛ قال تعاىل  ( :واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار
أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال ) األعراف  148 :؛ فجعل اتصافه ابلنقائص دليال على
انتفاء صفات الكمال عنه وبطالن ألوهيته .
و– دليل الرتجيح والتفضيل ؛ فصفات الكمال يف اخللق دليل ثبوهتا للخالق من ابب أوىل ؛
ألنه أفضل من خلقه مطلقا  ،وأحق منهم بكل كمال ؛ قال تعاىل  ( :وهلل املثل األعلى )
النحل  ، 60 :وقال  ( :أفمن خيلق كمن ال خيلق ) النحل  ، 17 :وقال  ( :وقالوا من أشد منا قوة
أو مل يروا أن هللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) فصلت  ، 15 :وقال  ( :أمل جنعل له عينني
ولساان وشفتني وهديناه النجدين ) البلد  10-8؛ فالذي جعلك تبصر  ،وتتكلم  ،وتعلم  ،أوىل
أن يكون بصريا متكلما عاملا  ،ويف األثر اإلسرائيلي  ( :اي إنسا ا اان اعرف نفسك تعرف
ربا اك ) ؛ قال ابن القيم  ( :من نظر إىل نفسه وما فيها من الصفات املمدوحة من القوة
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واإلرادة والكالم واملشيئة واحلياة عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أوىل به( )238؛ فمعطي
الكمال أحق ابلكمال ) (.)239
 -14إثبات الصفات بال متثيل وال تعطيل مسلك هدى بني ضاللتني  ،وهو وسط بني
مذهبني متقابلني  ،أحدمها  :التمثيل  ،واآلخر  :التعطيل ؛ فالتمثيل نوعان -:
األول  :متثيل هللا خبلقه  ،وهو إثبات شيء من خصائص املخلوقني هلل  ،كالذين يقولون  :له
علم كعلمي  ،أو قوة كقويت  ،أو يدان كيدي  ،أو استواء كاستوائي  ،وأول من ابتدعه هشام
بن احلكم الرافضي  ،مث اتبعه شيوخ الرافضة  ،كهشام بن سامل اجلواليقي  ،وداود اجلواريب ،
وأثرت عنهم يف تفاصيل التشبيه مقاالت منكرة  ،وقد كثر التشبيه يف أوائل الشيعة( ، )240فال
يعرف يف طائفة أكثر منهم  ،وحيكى أيضا عن غريهم ؛ كمقاتل  ،والكرامية  ،وممن رمى
مقاتل ابلتشبيه اإلمام أبو حنيفة  ،وأبو يوسف  ،وابن حبان وغريهم ؛ ولكن يف وصفه
ابلتشبيه غرابة ؛ ألنه كان وعاء من أوعية العلم  ،إماما يف التفسري  ،أثىن عليه األئمة ؛
كشعبة  ،والشافعي  ،وأمحد  ،وقد يكون أصل ذلك افرتاء من جهم  ،بسبب ما وقع بينهما
من عصبية  ،فوضع كل واحد منهما كتااب على اآلخر ينقك عليه  ،وقد يكون للحسد دور
يف هذه التهمة ؛ قيل إلبراهيم احلريب  :ما ابل الناس يطعنون على مقاتل ري قال  :حسدا
منهم(! )241
الثاين  :متثيل املخلوق ابخلالق  ،وهو إثبات شيء من خصائص اإلهلية للمخلوق ؛ وأول من
ابتدعه السبئية ؛ فقالوا أبلوهية علي  ، مث تتابع على ذلك غالة الشيعة ؛ فمنهم من أله
( )238لألثر حممالن آخران سوى ما ذكر ؛ أحدمها  :أن املراد أن من عرف نفسه ابلنقص عرف ربه ابلكمال .
واآلخر  :أن املراد أن اإلنسان إذا عجز عن معرفة نفسه  ،وكيفية روحه اليت هي أقرب األشياء إليه فعجزه عن معرفة
حقيقة الرب وكيفية صفاته من ابب أوىل  .انظر  :مدارج السالكني . 428 ، 427/1
( )239مدارج السالكني  . 428/1وانظر  :جمموع الفتاوى  ، 364 -353/16درء التعارض، 31/4 ، 340/2
 ، 231 ، 230/10 ، 38منهاج السنة  ، 160/2اجلواب الصحيح  ، 651/1الصفدية ، 37 ، 26 ، 25/2
 ، 39خمتصر الصواعق  ، 301 -298 ، 114-111 ، 45 ، 44/1شفاء العليل  ،ص  ، 448مدارج
السالكني  ، 361 -352 ، 269/3مفتاح دار السعادة  ، 855/2شرح النونية  ،للهراس . 249/2
( )240أما متأخروهم فعلى قول اجلهمية واملعتزلة يف تعطيل الصفات  .انظر  :منهاج السنة . 224/8
( )241انظر  :طبقات احلنابلة  ، 68/1هتذيب التهذيب . 286-279/10
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األئمة كافة  ،ومنهم من أله متبوعه خاصة  ،ويدخل يف هذا النوع وصف املخلوق ببعك
خصائص اخلالق ؛ كوصفه ابلقدرة التامة  ،والعلم احمليط  ،والغىن املطلق ؛ وهذا أصل الشرك
يف العبادة ؛ فعباد األصنام  ،واألئمة  ،واألولياء إمنا يدعوهنم من دون هللا ملا يعتقدون فيهم
الصفات اليت تضاهي صفات اخلالق ؛ كالقدرة على جلب املنافع ودفع املضار  ،واإلرادة
النافذة  ،والعلم احمليط مبا كان وما يكون(!)242
أما التعطيل فاملراد به هنا تعطيل اخلالق عن صفات كماله( ، )243وذلك بنفيها كلها  ،أو
نفي بعضها  .وقد حد هذا التعطيل أواخر عصر التابعني  ،وأول من حفظت عنه مقالة
التعطيل هو اجلعد بن درهم  ،مث أخذها عنه اجلهم بن صفوان  ،فأظهرها وانظر عليها
فنسبت املقالة إليه  ،واشتهر املعطلة بلقب اجلهمية  ،مث سرى التعطيل إىل كثري من الفرق
اليت جاءت من بعدهم  ،وأصبح التجهم أو التعطيل على ثال درجات -:
األوىل  :تعطيل اجلهمية احملضة ؛ وهم أتباع اجلهم بن صفوان السمرقندي  ،الذي رأى أن
االشرتاك يف األمساء أو الصفات يعين متاثل املسميات ؛ وهلذا أنكر مجيع أمساء هللا وصفاته
إال القدرة والفعل ؛ ألهنا خمتصة ابلرب ؛ بناء على أصله يف اجلرب ؛ قال اإلمام أمحد  :ما
أحد على أهل اإلسالم أضر من اجلهمية  ،ما يريدون إال إبطال القرآن وأحاديث
الرسول( . )244وهذا الذم حيتمل أن يراد به اجلهمية احملضة  ،وحيتمل أن يراد به ما هو أعم
من ذلك ؛ ألن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات  ،وقال إن القرآن خملوق  ،وإن
هللا ال يرى يف اآلخرة جهميا .
الثانية  :تعطيل املعتزلة ؛ وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ؛ وقد سرى التعطيل
( )242انظر يف التمثيل بنوعيه  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 94/1شرح أصول اعتقاد أهل السنة أليب القاسم
الاللكائي  ، 531/3درء التعارض  ، 146 ، 145/4منهاج السنة  ، 224 ، 6/8 ، 501/2جمموع الفتاوى
 ، 164 ، 163/13الرسالة التدمرية  ،ص  ، 30الداء والدواء  ،ص  ، 314 ، 313خمتصر الصواعق ، 863/3
 ، 864فتح الباري  ، 347 ، 346/13داللة األمساء احلسىن على التنزيه  ،للمؤلف  ،ص . 124-120
( )243هناك نوعان آخران من التعطيل ؛ أحدمها  :تعطيل املخلوق عن خالقه  ،كتعطيل الدهرية والزاندقة  ،وحمل حبثه
يف توحيد الربوبية  ،واآلخر  :تعطيل احلق الواجب هلل على عباده  ،وذلك بصرف شيء من العبادة لغري هللا تعاىل ،
وحمل حبثه يف توحيد األلوهية .انظر :شفاء العليل  ،البن القيم  ،ص  ، 261اجلواب الكايف  ،ص . 300 ، 299
( )244طبقات احلنابلة . 47/1
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إليهم من قبل اجلهمية  ،ولكنهم مل يبالغوا يف النفي مبالغة اجلهمية ؛ فأثبتوا أمساء هللا احلسىن
يف اجلملة  ،ونفوا صفاته ؛ فرارا من التعدد على رأي أوائلهم  ،أو الرتكيب على رأي أيب
اهلذيل ومن وافقه  ،وقد ذكر أهل املقاالت أن قول اخلوارج يف الصفات هو قول اجلهمية
واملعتزلة  ،وهذا وهللا أعلم قول من أتخر من اخلوارج إىل أن حد التجهم  ،وأما اخلوارج
الذين كانوا يف زمن الصحابة وكبار التابعني فلم يكن قد ظهر يف زمنهم التجهم أصال  ،وال
عرف يف األمة إذ ذاك من كان ينكر الصفات أو العلو أو الرؤية أو يقول خبلق القرآن.
الثالثة  :تعطيل الكالبية ؛ وهم أتباع عبد هللا بن سعيد بن كالب ؛ وقد حدثت بدعتهم
نتيجة للخالف بني املعطلة والصفاتية( )245؛ فأثبتوا الصفات الالزمة موافقة للصفاتية ،
وأنكروا الصفات االختيارية موافقة للمعطلة  ،مث توسع أتباعهم من بعدهم يف التعطيل ؛
فعطلوا ما كان يثبته أوائلهم من العلو والصفات اخلربية اليت ذكرت يف القرآن ؛ كالوجه ،
واليد  ،والعني .
والتعطيل والتمثيل كالمها مسلكان قبيحان  ،خمالفان لنصوص الشرع  ،وإمجاع السلف  ،إال
أن التعطيل أعظم من التمثيل ؛ ألن املمثل يشبه هللا ابملخلوقات  ،واملعطل يشبهه ابجلمادات
واملعدومات واملمتنعات ؛ وهلذا قيل  :املمثل أعشى  ،واملعطل أعمى  ،واملمثل يعبد صنما ،
واملعطل يعبد عدما ! ويزداد التعطيل قبحا أبمرين آخرين -:
أ -أن نصوص إثبات الصفات كثرية متواترة  ،بل هي أكثر النصوص وأشرفها  ،وليس معهم
على مقالة التعطيل شيء من السمع  ،وإمنا يدعون قيام الدليل العقلي على نفي الصفات
اليت دلت عليها أكثر النصوص ؛ وهلذا جترأ الفالسفة على إنكار معاد األبدان ؛ حبجة أن
العقل حييل إثباته  ،والنقل إما أن يؤول أو يفوض كما فعل املعطلة بنصوص الصفات اليت
هي أعظم قدرا وعددا من نصوص املعاد !
ب -أن قوهلم يؤول إىل تعطيل اخلالق وجحده  ،ألهنم إمنا يثبتون ذاات جمردة عن الصفات ،
ترجع إىل وجود يف األذهان ميتنع حتققه يف األعيان  ،وهلذا قال علماء السلف  :إن حقيقة
( )245يسمى املثبتون للصفات يف كتب املقاالت والعقائد ابلصفاتية  ،ومنهم من يتوسع يف مدلوله فيطلقه على كل
من أثبت شيئا من الصفات  ،ولو شاب ذلك تعطيل  ،أو متثيل  .انظر  :بيان تلبيس اجلهمية ، 273 -269/1
بغية املراتد ص . 367 ، 366
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قوهلم تعطيل الصانع  ،ومسوهم معطلة لذلك ؛ قال محاد بن زيد  :مثل اجلهمية كقوم قالوا :
يف داران خنلة  ،قيل  :هلا سعف ري قالوا  :ال  ،قيل  :فلها كرب ري قالوا  :ال  ،قيل  :هلا
رطب وقنو ري قالوا  :ال  ،قيل  :فلها ساق ري قالوا  :ال  ،قيل  :فما يف داركم خنلة(!)246
 -15الصفات ابعتبار دليلها نوعان ؛ عقلية خربية  ،وخربية حمضة ؛ فالعقلية ما ميكن العلم
هبا عقال وإن مل يرد هبا مسع ؛ كالعلو  ،والعلم  ،والرمحة  ،والغضب  ،واحلكمة .
واخلربية ما ال ميكن العلم هبا إال بطريق اخلرب  ،ولوال ورود السمع هبا لعجز العقل عن معرفتها
مبجرده ؛ كالوجه  ،واليد  ،واالستواء  ،والنزول .
ورأى ابن القيم أن مجيع الصفات الثابتة يف الكتاب والسنة مسعية عقلية معا ؛ ألهنا من
الكمال املطلق  ،والعقل الصريح يقتضي إثبات مجيع أنواعه هلل وحده(. )247
أما ابعتبار مدلوهلا فهي إما ثبوتية أو سلبية ؛ فالثبوتية ما أثبته هللا لنفسه يف كتابه  ،أو على
لسان رسوله  من صفات الكمال ؛ كاحلياة  ،والعلم  ،واالستواء .
والسلبية ما نفاه هللا عن نفسه يف كتابه  ،أو على لسان رسوله  من النقائص املتصلة
واملنفصلة ؛ كاللغوب  ،والظلم  ،والعبث  ،و املثل  ،والصاحبة  ،والولد .
وكل صفة من الصفات السلبية فإهنا تدل على إثبات ضدها على أكمل وجه ؛ فنفي
اللغوب دليل على كمال قوة هللا تعاىل  ،ونفي املثل دليل على كمال وحدانيته  ،وهكذا(.)248
وأما ابعتبار متعلق الصفة فالصفات إما ذاتية  ،أو اختيارية ؛ فالذاتية هي الالزمة لذات
الرب أزال وأبدا ؛ كاحلياة  ،والوجه  ،والعلو  .واالختيارية هي الصفات املتجددة ؛ تبعا ملشيئة
الرب تعاىل وقدرته ؛ وهي إما من ابب األفعال ؛ كاخللق والنزول  ،أو من ابب األقوال ؛
كاألمر والنهي  ،أو من ابب األحوال ؛ كالرضى والغضب والرمحة  ،أو من ابب اإلدراكات
؛ كالسمع والبصر(.)249
( )246خمتصر العلو  ،ص  . 269وانظر يف التعطيل وأنواعه  :التمهيد  ، 77/9بيان تلبيس اجلهمية ، 211/4
جمموع الفتاوى  ، 119 /12 ، 326 ، 198 ، 196/5درء التعارض ، 313-309/5 ، 218 ، 18 ، 17/2
الرسالة التدمرية  ،ص  ، 30خمتصر العلو  ،ص  ، 269حقيقة املثل األعلى وآاثره  ،للمؤلف  ،ص . 141-125
( )247انظر  :مدارج السالكني  ، 64/1خمتصر الصواعق . 302-292/1
( )248انظر  :الرسالة التدمرية  ،ص  ، 66-57النونية مع شرح اهلراس . 66-54/2
( )249انظر  :جمموع الفتاوى  ، 263 ، 262/6درء التعارض . 23/4
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وللصفاتية من املتكلمني تقسيمات ختتلف عن التقسيمات السابقة ؛ فالصفات الذاتية
عندهم هي ما ال ميكن تصور الذات مع تصور عدمها ؛ كالقيام ابلنفس  ،والوجود  ،والقدم
عند أكثرهم  .والصفات املعنوية ما ميكن تصور الذات مع تصور عدمها ؛ كاحلياة  ،والعلم ،
والقدرة  .وهذا التفريق يعود إىل حتكم واصطالح  ،ال إىل حقائق موجودة يف اخلارج ؛ وهلذا
يعترب فرقا اعتباراي ال حقيقيا(.)250
وتنقسم ابعتبار القيام ابلذات إىل قسمني آخرين ؛ أحدمها  :وصف معىن قائم ابلذات ،
الزم هلا ؛ كالعلم  ،والقدرة  ،واإلرادة ؛ وتسمى صفات املعاين  ،أو الصفات العقلية ؛ وهي
سبع ؛ احلياة  ،والعلم  ،والقدرة  ،والسمع  ،والبصر  ،والكالم  ،واإلرادة  .ويسمون ما زاد
عنها ابلصفات اخلربية ؛ كالوجه  ،واليد  ،واالستواء  ،والرضى  ،والغضب  .وقد اختلفوا يف
إثباهتا ؛ فمنهم من أثبت بعضها  ،ومنهم من توقف أو فوض  ،ومنهم من أوهلا ابإلرادة أو
غريها  ،ويف إطالق الصفات اخلربية على ما زاد عن صفات املعاين السبع نظر ؛ ألن كثريا
منها ميكن أن يعلم ابلعقل ؛ كاحملبة  ،والبغك  ،والرمحة ؛ فإكرام الطائعني دليل على احملبة ،
وعقاب الكفار دليل على البغك  ،واإلحسان إىل العباد دليل على الرمحة(.)251
والثاين  :وصف فعل  ،ال يقوم ابلذات  ،بل هو نسبة وإضافة عدمية  ،تنشأ من إضافة
املفعول إىل فاعله ؛ وهلذا ال وجود عندهم إال للمفعوالت  ،وأما األفعال فنسب وإضافات !
؛ ألهنا لو قامت ابلذات للزم أن تكون حمال للحواد  ،وما حلت به احلواد فهو حاد
! وهذا غري صحيح ؛ ألن الوصف ابلفعل يستدعي قيام الفعل ابملوصوف  ،كالوصف
ابملعىن سواء بسواء ؛ فإذا كان وصفه ابلعلم والقدرة واإلرادة يقتضي قيام العلم والقدرة
واإلرادة بذاته  ،فكذلك وصفه ابخللق واالستواء والنزول يقتضي قيام هذه األفعال بذاته ،
وال يتصور يف العقل مفعول من غري فعل  ،وال إطالق مشتق على شيء من غري ثبوت
مأخذ االشتقاق له  ،وقد سلموا بذلك يف األمساء ؛ وأنكروا على املعتزلة يف إثبات األمساء
دون الصفات  ،وقالوا  :إن ثبوت االسم ملن مل يقم به معناه حمال يف العقل  ،فقالت هلم
( )250انظر  :درء التعارض . 329 ، 326 ، 324/3
( )251انظر  :درء التعارض  ، 384 -380/3بيان تلبيس اجلهمية  ، 330/1الرد على الشاذيل  ،ص ، 230
 ، 231التدمرية  ،ص . 34 ، 33 ، 31
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املعتزلة  :إن كان ممكنا عندكم أن يسمى هللا خالقا وال يكون اخللق وصفا له فكذلك ميكن
أن يسمى عليما دون أن يكون العلم وصفا له(!)252

*******

( )252انظر  :النونية  ،مع شرح اهلراس . 123-119/2
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املبحث الثاين
التنزيهات

التنزيه الشرعي ينبين على أصلني جيمعان كل أفراده ؛ التنزيه عن النقص  ،والتنزيه عن املثل ؛
فاهلل تعاىل منزه عن صفات النقص مطلقا  ،ومنزه عن أن مياثله غريه يف صفات كماله ؛ قال
تعاىل  ( :قل هو هللا أحد هللا الصمد ) اإلخالص  2 ، 1 :؛ فالصمد يستلزم نفي كل ما يضاد
صفات كماله  ،واألحد يقتضي نفي املثل عنه(.)253
التنزيه عن النقص
يدخل يف تنزيه هللا عن كل ما يوجب نقصا أو عيبا أمور كثرية ؛ منها -:
 -1الظلم  ،فال يعاقب أحدا قبل قيام احلجة  ،أو بغري ذنب  ،أو بزايدة على ذنبه  ،أو جبرم
غريه  ،وال يضيع ثواب من أحسن  ،أو ينقصه شيئا من أجره  ،أو يساويه مبن أساء العمل ؛
قال تعاىل  ( :إن هللا ال يظلم مثقال ذرة ) النساء  ، 40 :وقال  ( :وما كنا معذبني حىت نبعث
رسوال ) اإلسراء  ، 15 :وقال  ( :وال تكسب كل نفس إال عليها وال تزر وازرة وزر أخرى )
األنعام  ، 164 :وقال  ( :وما كان هللا ليضيع إميانكم إن هللا ابلناس لرؤوف رحيم ) البقرة ، 143 :
وقال  ( :ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلما وال هضما ) طه . 112 :
واهلضم االنتقاص من احلسنات  ،وقال  ( :أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم
كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون ) اجلاثية . 21 :
 -2العبث ؛ فاهلل تعاىل هو احلق ؛ فال ينسب إليه إال احلق ؛ لكمال صفاته  ،ومطابقة قوله
وفعله للحكمة البالغة املنافية للسفه والعبث واخللف ؛ قال تعاىل  ( :وما خلقنا السماء
واألرض وما بينهما ال عبني ) األنبياء  ، 16 :وقال  ( :أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا
ال ترجعون فتعاىل هللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش الكرمي ) املؤمنون  116 ، 115 :؛ وقال
 ( :فال حتسنب هللا خملف وعده رسله ) إبراهيم  ، 47 :وقال  ( :ويستعجلونك ابلعذاب ولن
خيلف هللا وعده ) احلج . 47 :

( )253هذا هو التقسيم الغالب على كتب احملققني من أهل السنة  ،وإن كان األمران يعودان إىل نفي النقص  ،وهو
العدم أو ما يستلزم العدم  .انظر  :خمتصر الصواعق املرسلة . 390 ، 389/2
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 -3تنزيه هللا تعاىل عما خيتص به اخللق من الصفات ؛ كاحلدو  ،والفناء  ،واجلهل ،
والعجز  ،والندم  ،واحلزن  ،والبكاء ؛ ألن املخلوق ال خيتص إال بصفة نقص ؛ ويدخل يف
ذلك التنزيه عن نوعني من النقائص -:
أ -التنزيه عن النقائص اليت مل يقل هبا أحد حىت ال تقع خباطر أحد ؛ كالطعم  ،والنسيان
واملوت ؛ قال تعاىل  ( :وهو يطعم وال يطعم ) األنعام  ، 14 :وقال  ( :وما كان ربك نسيا )
مرمي  ، 64 :وقال  ( :وتوكل على احلي الذي ال ميوت ) الفرقان . 58 :
ب -التنزيه عن النقائص اليت مل يشتهر القول هبا ؛ كالفقر  ،والبخل  ،والقول أبن عزير ابن
هللا ؛ قال تعاىل  ( :لقد مسع هللا قول الذين قالوا إن هللا فقري وحنن أغنياء ) آل عمران ، 181 :
وقال  ( :وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق
كيف يشاء ) املائدة  ، 64 :وقال  ( :وقالت اليهود عزير ابن هللا ) التوبة  30 :؛ فهذه النقائص
إمنا قاهلا قلة من اليهود  ،وليست بينهم مبشهورة  ،وال منصورة  ،ويف هذا داللة على فساد
قول نفاة العلو ؛ إذ لو كان علو الذات نقصا كما يزعمون لنزه هللا نفسه عنه  ،وخباصة مع
كثرة القائلني به  ،وإطباق أهل امللل على القول به .
وقد استشكل على التنزيه عما خيتص به املخلوق من صفات النصوص اآلتية -:
أ -قوله تعاىل  ( :فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا إان نسيناكم ) السجدة  ، 14 :وقوله 
فيما يرويه عن ربه تعاىل  ( :فإين أنساك كما نسيتين ) ()254؛ واجلواب عن ذلك أن املراد
ابلنسيان هنا الرتك ال فقد العلم والذهاب من احلفظ  ،أي تركهم يف عذاب النار  ،كما تركوا
اإلميان بلقاء هللا  ،والعمل لليوم اآلخر(.)255
ب -قوله تعاىل  ( :سنفرغ لكم أيها الثقالن ) الرمحن  ، 31 :فهذا النص ال داللة فيه على أن
هللا يشغله شأن عن شأن كما يكون احلال يف املخلوق  ،وإمنا املعىن سنقصد لكم بعد طول
الرتك واإلمهال(.)256
( )254صحيح مسلم  ،كتاب الزهد  ،ح ( . ) 2968
( )255انظر  :الرد على الزاندقة  ،لإلمام أمحد ص  ، 63أتويل مشكل القرآن  ،البن قتيبة  ،ص  ، 500جماز القرآن
 ،أليب عبيدة . 132/2
( )256انظر  :أتويل مشكل القرآن  ،البن قتيبة  ،ص . 105
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ج -قوله  ( : ال ميل هللا حىت متلوا ) ( )257؛ قال ابن رجب  :إمنا يدل هذا الكالم على
نسبة امللل والسآمة إىل هللا بطريق مفهوم الغاية  ،ومن يقول  :إنه ال مفهوم هلا فإنه مينع من
داللة الكالم على ذلك ابلكلية  ،ومن يقول ابملفهوم فإنه يقول  :مىت دل الدليل على انتفائه
مل يكن مرادا من الكالم  ،وقد دلت األدلة على انتفاء النقائص والعيوب عن هللا تعاىل ومن
مجلة ذلك حلوق السآمة وامللل له()258؛ وهلذا اختلف أهل العلم يف توجيه احلديث مبا يوافق
هذا األصل على أقوال ؛ أقرهبا قوالن :
أحدمها  :أن املالل كناية عن الرتك أو املنع  ،واملعىن  :ال يرتك هللا الثواب ومينعه  ،حىت ترتكوا
العمل ومتنعوه  ،ويشبه هذا املعىن إطالق النسيان على الرتك يف قوله تعاىل  ( :نسوا هللا
فنسيهم ) التوبة  67 :؛ أي تركهم يف العذاب كما تركوا اإلميان والعمل الصاحل  .وقد رأى ابن
رجب أن هذا القول أظهر ما قيل يف هذا احلديث .
واآلخر  :أن املراد ابحلديث نفي امللل عن هللا تعاىل بطريق املبالغة ؛ واملعىن  :ال ميل إذا مللتم
 ،ومثال هذا قوهلم يف الرجل البلي  :ال ينقطع حىت ينقطع خصومه  ،أي ال ينقطع إذا
انقطعوا  ،وقوهلم  :هذا الفرس ال يفرت حىت تفرت اخليل ؛ أي ال يفرت إذا فرتت  .وهذا اختيار
ابن قتيبة  ،والبغوي(.)259
د -قوله  فيما يرويه عن ربه تعاىل  ( :إذا تقرب إيل العبد شربا تقربت إليه ذراعا  ،وإذا
تقرب مين ذراعا تقربت منه ابعا  ،وإذا أاتين مشيا أتيته هرولة ) ( ،)260فهذا احلديث القدسي
يف صفة القرب  ،وسياقه يدل على أن املراد ابهلرولة زايدة القرب  ،وأن العبد كلما ازداد تقراب
من هللا تعاىل ازداد هللا قراب منه  .ومن أهل السنة من فسر اهلرولة يف احلديث ابإلسراع يف
الثواب ؛ قال ابن قتيبة  :حنن نقول  :إن هذا متثيل وتشبيه  ،وإمنا أراد من أاتين مسرعا
ابلطاعة  ،أتيته ابلثواب أسرع من إتيانه  ،فكىن عن ذلك ابملشي وابهلرولة ؛ كما يقال فالن

( )257صحيح البخاري  ،كتاب اإلميان  ،ح (. )43
( )258فتح الباري  ،البن رجب . 153/1
( )259انظر  :أتويل خمتلف احلديث  ،البن قتيبة  ،ص  ، 238 ، 237التمهيد  ،البن عبد الرب ، 197-194/1
شرح السنة  ،للبغوي  ، 49/4فتح الباري  ،البن رجب  ، 154-151/1فتح الباري  ،البن حجر. 37/3
( )260صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (. )7536
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موضع يف الضالل ؛ واإليضاع سري سريع  ،ال يراد به أنه يسري ذلك السري  ،وإمنا يراد أنه
يسرع إىل الضالل  ،فكىن ابلوضع عن اإلسراع  ،كذلك قوله  ( :والذين سعوا يف آايتنا
معاجزين ) احلج  51 :؛ والسعي اإلسراع يف املشي  ،وليس يراد أهنم مشوا دائما  ،وإمنا يراد
أهنم أسرعوا بنياهتم وأعماهلم  .وهللا أعلم(.)261
ه -قوله  ( : سبعة يظلا اهم هللا يف ظاله  ،يوم ال ظل إال ظله ؛ اإلمام العادل ...
ث ) ()262؛ فأضاف الظل إىل هللا إضافة تشريف ال إضافة صفة إىل موصوف ؛ ألن
احلدي ا ت
املراد به ظل العرش ؛ كما دل على ذلك حديث سلمان عند سعيد بن منصور إبسناد حسن
 ( :سبعة يظلهم هللا يف ظل عرشه )  ،فذكر احلديث(.)263
و -ما رواه اإلمام أمح اد بسن اده عن أيب هري ارة  مرفوعاا  ( :وأجد نفس رب ا اكم من قبل
اليا اامن )()264؛ واحلديث يف إسناده ضعف ؛ جلهالة بعك رواته  ،وبتقدير ثبوته فهو من
إضافة املخلوق للخالق تشريفا وتكرميا  ،ال من إضافة الصفة إىل املوصوف ؛ واملراد ابلنفس
تنفيس هللا وفرجه  ،فقد نفس هللا عن نبيه  ، ونصره ابألنصار ؛ وهم من أهل اليمن  .ومما
جيري وجمرى هذا احلديث ما رواه النسائي وغريه عن أيب بن كعب  موقوفا  ( :ال تسبوا
الريح ؛ فإهنا من نفس الرمحن تبارك وتعاىل ) ()265؛ أي أن هللا ينفس هبا ويفرج عن املؤمنني ؛
كما فرج هللا هبا عنهم ليلة األحزاب()266؛ قال تعاىل  ( :فأرسلن ا ا اا عليهم رحي ا اا وجنودا مل
تروه ا اا ) األحزاب . 9
ز -ما رواه اإلمام أمحد من طريق يعلى العامري  مرفوعا  ( :إن آخر وطأة وطئاها هللا
( )261أتويل خمتلف احلديث  ،ص  ، 152وانظر  :القواعد املثلى  ،البن عثيمني  ،ص  ، 73-70التعليق على
القواعد املثلى  ،للرباك  ،ص . 170 ، 169
( )262صحيح البخاري  ،كتاب األذان  ،ح (. )660
( )263انظر  :فتح الباري .144/2
( )264مسند اإلمام أمحد  ،ح (. )10978
( )265عمل اليوم والليلة  ،للنسائي  ،ح ( ، )936 ، 935األمساء والصفات  ،للبيهقي  ،ح (. )969
( )266انظر  :أتويل مشكل القرآن  ،البن قتيبة  ،ص  ، 582أتويل خمتلف احلديث  ،البن قتيبة  ،ص ، 143
اجلواب الصحيح  ،البن تيمية  ، 668/1تفسري القرطيب  . 231/20سلسلة األحاديث الضعيفة  ،لأللباين  ،ح
(. )1097
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بوج ) ()267؛ واحلديث يف سنده سعيد بن أيب راشد  ،مل يوثقه غري ابن حبان  ،ورواه أمحد
أيضا من طريق خولة بنت حكيم  ،ويف سنده جهالة  ،وانقطاع  ،وعلى تقدير ثبوته فالوطأة
مبعىن البأس يف العقوبة  ،واملراد أن آخر ما أوقع هللا ابملشركني بوج ؛ أي ابلطائف  ،وكانت
آخر غزوة غزاها رسول هللا  ، وقاتل فيها العدو ،وكان سفيان بن عيينة يذهب إىل هذا ؛
ويقول  :هو مثل قوله  ( : اللهم اشدد وطأتك على مضر ) (.)268
التنزيه عن املمثل

هللا تعاىل ال مثل يف ذاته  ،وال فيما يستحقه من صفات الكمال ؛ ويدخل يف التنزيه عن كل
ما يقتضي متثيال أبحد من اخللق أمور كثرية  ،منها -:
أ -نفي الشريك نفيا جمردا  ،أو مقروان بدليل التنزيه  ،قال تعاىل  ( :وقل احلمد هلل الذي مل
يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا ) اإلسراء ، 111 :
وقال  ( :لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات ) األنبياء  ، 22 :وقال  ( :ما اختذ هللا من ولد وما
كان معه من إله إذن لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعك ) املؤمنون . 91 :
ب -نفي الظهري ؛ وهو املعني يف شيء من اخللق أو التدبري ؛ قال تعاىل  ( :قل ادعوا الذين
زعمتم من دون هللا ال ميلكون مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك
وماله منهم من ظهري ) سبأ . 22 :
ج ا ا ا نفي الشفيع بال إذن ورضى ؛ قال تعاىل  ( :من ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه ) البقرة :
 ، 255وقال  ( :يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن ورضي له قوال ) طه ، 109 :
وقال  ( :وال يشفعون إال ملن ارتضى ) األنبياء . 28 :
د -التنزيه عن الوالد والصاحبة والولد ؛ قال تعاىل  ( :مل يلد ومل يولد ) اإلخالص  ، 3 :وقال :
(بديع السموات واألرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة ) األنعام  ، 101 :وقال  ( :وأنه
تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا ) اجلن  ، 3 :وقال  ( :إمنا هللا إله واحد سبحانه أن
( )267مسند اإلمام أمحد  ،ح (. )17562
( )268انظر  :أتويل خمتلف احلديث  ،البن قتيبة  ،ص  ، 144شرح السنة للبغوي  ، 120/3مع ختريج شعيب
األرنؤوط للحديث يف هذا املوضع  .وحديث  :اللهم اشدد وطأتك على مضر رواه البخاري يف صحيحه  :كتاب
اجلهاد والسري  ،ابب الدعاء على املشركني  ،ح (. )2932
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يكون له ولد ) النساء  ، 171 :وقال  ( :قالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه هو الغين ) يونس ، 68 :
وقال  ( :لو أراد هللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه هو هللا الواحد
القهار) الزمر  ، 4 :والقرآن مملوء من تنزيه هللا تعاىل عن الولد ؛ ألنه يضاهي الشرك يف كثرة من
دان به  ،ويف معارضته ملعاين التنزيه ؛ فالولد يدل على احلاجة املنافية لغىن الرب املطلق ،
وقدرته  ،وقيامه بنفسه  ،وعموم خلقه وملكه  ،ويدل على متثيل هللا تعاىل بغريه ؛ ألن الفرع
مياثل أصله  ،وال يكون إال بني أصلني متماثلني .
ه -التنزيه عن الكفء  ،والسمي  ،والند ؛ قال تعاىل  ( :ومل يكن له كفوا ) اإلخالص ، 4 :
وقال  ( :هل تعلم له مسيا ) مرمي  ، 65 :أي نظريا يستحق مثل امسه  ،وهذا معىن ما يروى عن
ابن عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا  :هل تعلم له مثال أو شبيها  ،وقال تعاىل  ( :فال جتعلوا هلل أندادا
وأنتم تعلمون ) البقرة  22 :؛ فاهلل تعاىل خمتص بعدم الند املعارض  ،والكفء املماثل ؛ فليس
يف الوجود من يعطي شيئا إال وله مانع غريه  ،وال مينع شيئا إال وله معط غريه  ،وما من أحد
إال وله مسي وكفء يكون عوضا عنه  ،فإذا انتفى أمكن حصول األثر بكفئه  ،وهللا تعاىل ال
مانع ملا أعطى  ،وال معطي ملا منع( )269؛ قال تعاىل  ( :ما يفتح هللا للناس من رمحة فال
ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكيم ) فاطر . 2 :
س /كيف نوفق بني نفي املثل وما ورد يف السنة من إشارة عند ذكر بعك الصفات  ،أو
تالوة آايهتا ري
ج /مما ورد من نصوص السنة يف ذلك ما رواه أبوداود بسنده من طريق أيب يونس  ،موىل أيب
هريرة  أن النيب  ملا قرأ  ( :وكان هللا مسيعا بصريا ) النساء  ، 134 :وضع إهبامه على أذنه
واليت تليها على عينه( ،)270وما رواه ابن خزمية بسنده عن ابن عمر ا رضي هللا عنهما ا مرفوعا :
(َيخذ هللا ا عز وجل ا ا مسواته وأرضه بيديه  ،وجعل يقبك يديه  ،ويبسطهما  ،يقول هللا :

( )269انظر  :منهاج السنة  ، 529 ، 187 ، 186 ، 157/2جمموع الفتاوى  ، 329/5بيان تلبيس اجلهمية
 ، 238-234/5الرد على الشاذيل  ،ص  ، 264 ، 263كتاب النبوات  ، 187-182/1الرسالة التدمرية  ،ص
 ، 8النونية بشرحها  ،للهراس  ، 262-256/1داللة األمساء احلسىن على التنزيه  ،ص . 124-91
( )270رواه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم  ،سنن أيب داود  ،أول كتاب السنة  ،ح (  ، ) 4728شرح
أصول اعتقاد أصول أهل السنة  ،أليب القاسم الاللكائي  ، 410/3فتح الباري . 373/13
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أان الرمحن  ،حىت نظرت إىل املنرب يتحرك من أسفل شيء منه  ،حىت إين ألقول  :أساقط هو
برسول هللا  ، )271( ) وهلما نظائر أشار فيها النيب  عند ذكر الصفة ؛ وذلك لتحقيق
إثبات الوصف يف هذه النصوص كلها على معناه املعلوم لغة  ،ال لتشبيه املوصوف ومتثيله ؛
أي حتقيق إثبات السمع  ،والبصر  ،والقبك  ،والبسط  ،وحنو ذلك  ،ال متثيل اخلالق
ابملخلوق  ،ومما جيري وجمرى هذه األحاديث ما رواه  :ابن أيب عاصم بسنده عن ابن عمر ا ا
رضي هللا عنهما ا ا مرفوعا  ( :ال تقبحوا الوجوه ؛ فإن ابن آدم خلق على ص ا اورة الرمحن ) ( ،)272ويف
رواية له من طريق أيب هريرة  مرفوعا  ( :إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ؛ فإن هللا تعاىل
خلق آدم على صورة وجهه)( ،)273فليس املراد يف هذه الزايدة تشبيه الرب ومتثيله ابملخلوق ،
وإمنا املراد حتقيق صفة الوجه  ،وإثبات السمع  ،والبصر  ،والكالم  ،صفة  ،وحمال  .وال
نكارة يف منت احلديث  ،كما ذكر ذلك بعك من ضعف هذه الزايدة ؛ ألهنا جاءت من
اثبت عن عطاء  ،فلو كان لفظه
طريق األعمش عن حبيب بن أيب اثبت عن عطاء  ،وهو ٌ
منكرا ألنكره عطاء  ،ومن رواه عنه من األئمة  ،وألنه ال يلزم من تشبيه الشيء ابلشيء أن
يكون نظريه من مجيع الوجوه ؛ وإمنا يكون التواطؤ حبسب ما دل عليه السياق  ،وال يقتضي
املساواة يف كل شيء ؛ روى البخاري بسنده عن أيب هريرة  مرفوعا  ( :أول زمرة تدخل
اجلنة على صورة القمر ) ( ،)274وروى البزار من طريق ابن عمر ا رضي هللا عنهما ا مرفوعا  ( :مثل
املؤمن مثل النخلة ما أاتك منها نفعك ) ()275؛ فدل على أن إطالق املثلية ال يستلزم املساوة
( )271كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ،ابب متجيد الرب ا ا عز وجل ا ا نفسه  ، 173/1 ،ح ( . )97وقد حكم ابن
القيم على هذا احلديث ابلصحة يف موضعني  .انظر  :خمتصر الصواعق . 1420/4 ، 143/1
( )272السنة  ،البن أيب عاصم  ،ح (  . ) 517قال ابن حجر  :إسناد رجاله ثقات  ،ونقل تصحيح حديث خلق
آدم على صورة الرمحن عن اإلمام أمحد  ،وإسحق بن راهوية  .انظر  :فتح الباري  . 183/5وقال الشيخ محاد
األنصاري يف زايدة صورة الرمحن  :هذا احلديث صححه أئمة احلديث ؛ اإلمام أمحد  ،وزميله إسحق بن راهوية ،
واحلافظان الذهيب  ،وابن حجر  .انظر  :تعريف أهل اإلميان بصحة حديث إن آدم خلق على صورة الرمحن  ،ص
 ( 178ضمن جمموع رسائل يف العقيدة )  ،ومن أهل العلم من ضعف هذه الرواية ؛ كابن خزمية  ،واأللباين  .انظر
 :سلسلة األحاديث الضعيفة  ،ح (. )1176
( )273كتاب السنة  ،ح  ، 516قال األلباين  :إسناده صحيح  .ظالل اجلنة . 228/1
( )274صحيح البخاري  ،كتاب بدء اخللق  ،ح (. )3246
( )275رواه البزار من طريق ابن عمر إبسناد صحيح  .انظر  :فتح الباري  ،البن حجر .147/1

92

من كل وجه  ،وإمنا تكون املماثلة فيما دل عليه السياق من إضاءة وجوه أهل اجلنة يف
احلديث األول  ،ونفع املؤمن يف احلديث الثاين  .ويف هذه الزايدة داللة على مرجع الضمري
فيما رواه مسلم بسنده عن أيب هريرة  مرفوعا  ( :إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ؛
ف اإن هللا خل اق آدم على صورت اه ) ( ،)276وأنه يعود على هللا تعاىل  ،ال على املضروب  ،ومل
يكن بني السلف من القرون الثالثة نزاع يف أن الضمري عائد إىل هللا  ،فإنه مستفيك من
طرق متعددة عن عدد من الصحابة  ،وسياق األحاديث كلها يدل على ذلك  ،وملا انتشرت
اجلهمية يف املائة الثالثة ظهر القول أبن الضمري يف احلديث يعود لغري هللا  ،حىت نقل ذلك
عن طائفة معروفني ابلعلم والسنة يف عامة أمورهم  ،وأنكر عليهم أئمة الدين وغريهم من
علماء السنة()277؛ قال اإلمام أمحد  :من قال  :إن هللا خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي
 ،وأي صورة كانت آلدم قبل أن خيلقه( ،)278وقال رجل لإلمام أمحد  :إن رجال قال  :خلق
هللا آدم على صورته ا ا أي صورة الرجل ا ا ري فقال  :كذب  ،هو قول اجلهمية(.)279
مناط التنزيه
املناط املستقيم ملا يثب هلل تعاىل وينفى عنه من الصفات هو املثل األعلى الذي انفرد هللا
تعاىل به يف السموات واألرض ؛ قال تعاىل  ( :وله املثل األعلى يف السموات واألرض ) الروم :
( )276صحيح مسلم  ،كتاب الرب والصلة واآلداب  ،ح ( . )2612
( )277انظر  :السنة  ،لعبد هللا بن اإلمام أمحد  ، 266 ، 264/1شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ،هلبة هللا الاللكائي
 ، 413 ، 411/3طبقات احلنابلة  ، 333 ، 309 ، 212 , 93/1بيان تلبيس اجلهمية ، 376 ، 373/6
 ، 377منهاج السنة  ،البن تيمية  ، 334 ، 331 ، 330/7خمتصر الصواعق -1420/4 ، 143 ، 142/1
 ، 1431فتح الباري  ،البن حجر  ، 373/13 ، 239 ، 147/1فتاوى ابن ابز  . 226/4وقد أفاض العلماء
يف الكالم على حديث الصورة ؛ فاإلمام أبو عبد هللا حممد بن خفيف أفرده بكتاب  ،وابن تيمية بسط القول فيه
جدا  ،وذلك يف اجلزء السادس والسابع من كتابه بيان تلبيس اجلهمية  ،والشيخ محاد األنصاري أفرده برسالة صغرية
بعنوان تعريف أهل اإلميان بصحة حديث  :إن آدم خلق على صورة الرمحن  .انظر  :جمموع الفتاوى  ،البن تيمية
 ، 75 ، 71/5بيان تلبيس اجلهمية  355/6اخل الكتاب  ،و ج  7من أوله إىل ما بعد ص  ، 136رسائل يف
العقيدة  ،للشيخ  /محاد األنصاري  ،ص . 179-167
( )278طبقات احلنابلة . 309/1
( )279فتح الباري  ،البن حجر . 183/5
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 27؛ واملثل األعلى يعين الصفات العليا  ،وهي صفات الكمال املطلق اليت يستحيل معها
االتصاف ابلنقص  ،أو وجود املثل  .ولثبوت الكمال األعلى ثال دالالت كربى -:
 -1ثبوت الكمال املطلق هلل ؛ وهو عبارة عن مجيع صفات الكمال الوجودية احملضة  ،اليت
ال تستلزم نقصا  ،وال تشعر به بوجه من الوجوه  ،واليت كلما كانت أكثر يف املوصوف
وأكمل كان أعلى من غريه  .وهذا الكمال دائر مع الصفات الثبوتية املمكنة ؛ فتخرج بذلك
صفات السلب احملك ؛ ألهنا ال تستلزم كماال ثبوتيا  ،وخيرج أيضا كل وصف أو فعل ميتنع
حتققه ؛ ألن الصفة املضافة للرب ال بد أن تكون ممكنة الوجود لكي تكون كماال ؛ فاملمتنع
لذاته ال جيوز أن يفرتض أن فعله من الكمال ؛ كافرتاض أن خيلق الباري مثل نفسه  ،أو أن
جيعل الواحد ابلعني متحركا ساكنا يف وقت واحد  ،أو أن توجد متعلقات الصفات
االختيارية يف األزل ؛ ألن متعلقاهتا إمنا ميكن وجودها على سبيل التعاقب  ،وال ينايف ذلك
كوهنا من الكمال .
 -2التنزيه عن صفات النقص ؛ فثبوت املثل األعلى  ،أو الكمال املطلق يدل على تنزيه هللا
تعاىل عن مجيع صفات النقص ؛ ألن إثبات الشيء نفي لضده وملا يستلزم ضده ؛ فيدخل
يف ذلك مجيع صفات النقص املطلق ؛ سواء نفاها السمع أبعياهنا ؛كالظلم  ،والعبث ،
واللغوب  ،أو مل ينفها أبعياهنا ؛ كاحلزن  ،والندم  ،واملرض  ،ويدخل يف ذلك أيضا صفات
النقص النسيب ؛ وهي ما كانت كماال يف املخلوق نقصا يف اخلالق ؛ كاألكل  ،والشرب ،
والصاحبة  ،والولد  ،وأدوات ذلك كله ؛ فهذه الصفات وإن كانت كماال يف املخلوق إال
أهنا نقص يف اخلالق ؛ لداللتها على احلدو  ،واالفتقار  ،والعدم  ،واملماثل يف الكمال .
 -3التنزيه عن املثل ؛ فثبوت الصفة العليا يستحيل معه وجود املثل ؛ ألهنما إن متاثال مل يكن
أحدمها أعلى من اآلخر  ،وإن مل يتماثال فالصفة العليا ألحدمها  .ونفي املثل حمقق إلثبات
الكمال املطلق ؛ ألنه إذا ورد يف سياق املدح دل على التفرد بصفات الكمال املطلق ؛ يقال
 :فالن عدمي املثل  ،أو ال مثل له إذا مل يكن له شريك فيما يليق به من صفات الكمال ؛
قال تعاىل  ( :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ) الشورى  11 :؛ فجمع بني نفي املثل ،
وإثبات الكمال يف نص واحد ؛ إذ كل واحد منهما مستلزم لآلخر وحمقق له .
وهذا املناط الشرعي للتنزيه كما هو موجب النقل فهو موجب العقل أيضا ؛ فالعقل دل على
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اتصاف الرب بصفات الكمال بطرق متعددة ؛ كدليل األفعال  ،والتقابل  ،والرتجيح
والتفضيل( ،)280وهذا يدل عقال على أمرين -:
 -1نفي أضداد هذه الصفات ؛ وهي كل صفة نقص تضاد هذا الكمال ؛ ألن إثبات
الشيء يستلزم نفي ضده عقال .
 -2استحالة وجود املثل يف صفات الكمال ؛ إذ لو كان له مثل يف صفات الكمال جلاز
على أحدمها ما جيوز على اآلخر ؛ فيلزم أن يكون القدمي حمداث  ،واحملد قدميا  ،والواجب
ممكنا  ،واملمكن واجبا  ،وأمثال ذلك من احملال(.)281
وهناك مناطات أخرى للتنزيه تناقك الشرع والعقل ؛ منها -:
األول  :االعتماد يف النفي على عدم الدليل السمعي ؛ كقول بعك أهل العلم  :إن كل

وصف مل يرد إبثباته نص فاهلل منزه عنه ؛ فهذا املسلك ليس صحيحا إبطالق ؛ ألن الدليل
جيب فيه الطرد دون العكس( )282؛ فال يلزم من عدم الدليل املعني عدم املدلول  ،فإذا مل خيرب
السمع بوصف فذلك ال يعين انتفاءه يف نفس األمر ؛ ألن هلل تعاىل أوصافا استأثر هبا يف
علم الغيب عنده ؛ فال جيوز النفي إال بدليل  ،كاالستدالل بثبوت وصف الكمال على نفي
كل وصف يضاده وإن مل يرد بنفيه دليل مسعي معني(. )283
الثاين  :االعتماد يف التنزيه على جمرد نفي التشبيه ؛ والقول أبن كل وصف يستلزم التشبيه
فاهلل تعاىل منزه عنه ؛ فهذا الضابط غري سديد وال مفيد ؛ ألنه إن كان املراد به إثبات
املشاهبة من كل وجه فهذا ال يقول به أحد  ،وإن كان املراد به إثبات القدر املشرتك يف
األمساء والصفات املتواطئة فهذا الزم جلميع الناس ؛ فما من شيئني إال وبينهما قدر مشرتك ،
ورفع القدر املشرتك يفضي إىل التعطيل احملك ؛ وهلذا كان السلف يسمون اجلهمية معطلة ،
( )280تقدم بيان وجه داللتها على صفات الكمال يف املبحث األول من الفصل الثاين  ،األمر الثالث عشر من
األمور املتعلقة مبذهب السلف يف الصفات .
( )281انظر  :بيان تلبيس اجلهمية  ، 302/1جمموع الفتاوى  ، 131/14الرسالة التدمرية  ،ص ، 146 ، 145
حقيقة املثل األعلى ص . 42 -12
( )282الطرد وجود املدلول بوجود الدليل  ،والعكس عدم املدلول لعدم الدليل  .انظر  :درء التعارض ، 269/5
. 270
( )283انظر  :جمموع الفتاوى  ، 431 ، 430/16الرسالة التدمرية  ،ص . 140-137
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وإذا رأوا الرجل يكثر من ذم املشبهة عرفوا أنه معطل ؛ لعلمهم أبن اجلهمية أدخلت يف هذا
االسم كل من آمن أبمساء هللا وصفاته  ،وأخطؤوا يف معرفة التمثيل الذي نفاه السمع والعقل
؛ وهو إثبات شيء من خصائص املخلوقني هلل تعاىل(.)284
الثالث  :االعتماد يف التنزيه على نفي التجسيم والرتكيب ؛ فيقولون  :إثبات الصفات
()285
يقتضي الرتكيب والتجسيم ؛ إما لكون الصفة بزعمهم ال تقوم إال جبسم  ،واجلسم مركب
 ،وإما ألن إثبات الصفات يقتضي إثبات أمور متعددة  ،وذلك تركيب  ،واملركب مفتقر إىل
جزئه  ،واملفتقر إىل جزئه ال يكون واجبا بنفسه .
وهذا الدليل خمالف للغة  ،والشرع  ،والعقل ؛ فاملركب لغة يراد به ما ركبه غريه  ،وما كان
متفرقا فاجتمع  ،وما ميكن تفريق بعضه عن بعك  ،وهللا منزه عن مجيع هذه الرتكيبات ،
وأما أن يراد به ما متيز منه شيء عن شيء  ،كتميز العلم عن القدرة  ،وحنو ذلك فتسمية
هذا املعىن تركيبا وضع وضعوه  ،ال يوافق اللغة  ،ولو صح كون هذا تركيبا لكان كل ما يف
الوجود مركب ؛ إذ ما من موجود إال وال بد أن يعلم منه شيء دون شيء  ،وما علم منه
مغاير ملا جهل عنه  .وهكذا الشأن يف اجلسم ؛ فهو لغة مبعىن البدن  ،وإطالقه على املركب
من املادة والصورة  ،أو اجلواهر الفردة وضع جديد خمالف للغة  ،ومشتمل على إيهام وتلبيس
على السامع  ،فإذا سلم بعموم نفي اجلسم الذي يظنه البدن ألزموه نفي صفات الكمال ؛
ألهنا لو قامت ابلرب لكان جسما  ،واألجسام متماثلة !
أما خمالفته للشرع فألنه مل يرد بنفي اجلسم أو إثباته دليل من كتاب وال سنة  ،ال يف سياق
الرد على اليهود  ،وال على غريهم ممن وصف هللا ابلنقائص  ،ألنه أصل جممل ال حيق حقا
وال يبطل ابطال  ،ولو كان مناطا صحيحا للتنزيه لدل عليه الشرع  ،وبينه بياان جليا للعباد ؛
لعظم احلاجة إليه  ،وكثرة ما يبىن عليه من التنزيهات  ،وهلذا مل ينطق أحد من علماء السلف

( )284انظر  :بيان تلبيس اجلهمية  ، 387 ، 383 ، 379/1درء التعارض  ، 327/5منهاج السنة ، 526/2
 ، 596 ، 595الرسالة التدمرية  ،ص . 124 ، 117 ، 116
( )285تنازع الناس يف األجسام املخلوقة ؛ فقيل هي مركبة من اجلواهر املنفردة  ،وقيل مركبة من املادة والصورة ،
والصواب أهنا ليست مركبة ال من هذا وال من هذا  ،وهذا قول كثري من أهل النظر  ،فإذا كان ما ادعوه يف األجسام
املشهودة من الرتكيب ابطال فكيف يف األمور الغائبة اليت ال تعلم حقيقتها  :انظر  :الصفدية . 120-117/1
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بشيء يف نفي اجلسم أو إثباته  ،وأول من عرف عنه التكلم بذلك نفيا وإثباات أهل الكالم
احملد من املعطلة واجملسمة ؛ وعن هذا الدليل املبتدع نشأ القول خبلق القرآن  ،وإنكار العلو
 ،والرؤية يف اآلخرة  ،ألن الكالم صفة  ،والصفة ال تقوم إال جبسم  ،والعلو يقتضي مباينة
ومسامتة وذلك من صفات األجسام  ،والرؤية تقتضي جهة ومقابلة ومعاينة  ،وهي من
خصائص األجسام  ،بل نشأ عن نفي التجسيم القول أبن كل ما يف الكتاب والسنة من
صفات الكمال فهو على غري ظاهره ؛ ألنه جتسيم وتركيب !
وأما خمالفته للعقل فمن عدة أوجه ؛ منها -:
 -1أن صفات الكمال الزمة لذات هللا تعاىل  ،وميتنع ثبوت ذاته بدوهنا  ،بل ميتنع وجود
أي ذات جمردة عن الصفات ؛ فالقول ابلرتكيب مبين على فرض حمال ؛ هو إمكان وجود
ذات هللا تعاىل بدون صفاته ؛ وهبذا يظهر أيضا بطالن زعم الفالسفة  :أن اتصاف الرب
بصفات الكمال يوجب االستكمال ابلغري ؛ ألن الذات بصفاهتا شيء واحد ؛ ال ميكن
وجود أحدمها دون اآلخر ؛ فهو كمال بنفسه  ،ال بوصف ابئن عنها .
 -2أن كل من نفى صفة فرارا من التجسيم فال بد أن يلزم ابلتجسيم فيما يثبته  ،حىت تكون
الغاية صفة الوجود ؛ فإن طرد دليله وقع يف التعطيل األكرب  ،وإن نقضه ألزم ابلتفريق بني
املتماثالت ؛ فمناقضة العقل الزمة له على التقديرين .
 -3أن القول أبن األجسام مركبة من اجلواهر الفردة  ،وأهنا متماثلة يف صفات نفس اجلوهر
؛ وهي التحيز  ،وقبول األعراض  ،والقيام ابلنفس  ،والقول بتماثل األجسام بناء على ذلك
كلها دعاوى ابطلة  ،خيالفهم فيها وفيما بنوه عليه مجهور العقالء .
 -4أن نفي التجسيم أدى أبهله إىل النظر ألهل احلق والباطل نظرة واحدة  ،واحلكم عليهم
مبقتضى أصل واحد ؛ فصفات النقص اليت افرتاها اليهود وغريهم  ،وصفات احلق اليت يثبتها
أهل السنة واجلماعة كلها يف نظرهم تستلزم التجسيم  ،واجلسم على هللا حمال !
 -5أن هللا فطر عباده على االستدالل يف األمور احلسية والعقلية ابألجلى على األخفى ؛
ألن الدليل معرف للمدلول ومبني له  ،وانتفاء النقائص عن هللا تعاىل أظهر فسادا يف العقل
والدين من نفي اجلسم ؛ لكثرة ما تشتمل عليه مقدماته من شكوك تعتاص على املهرة بعلم
الكالم فضال عن عامة اخللق .
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 -6أن هذه الطريقة يف التنزيه هي اليت ولدت بني املسلمني االختالف اهلائل يف القرآن ،
والعلو  ،والرؤية  ،وسائر صفات الكمال  ،حىت صار كثري من الناس حائرا  ،أو ضاال  ،أو
جاهال ابحلق الذي كان عليه السلف ؛ لكثرة ما يورده أصحاب هذه الطريقة من شبهات يف
مؤلفاهتم  ،اليت يستوعبون فيها كل ما يف املسألة من األقوال إال قول السلف  ،فيبقى الناظر
فيها يف تحرية من أمره ؛ ألنه ال يرى احلق فيما ذكروه من األقوال(.)286

التأويل والتفويض
نشأ عن بناء التنزيهات على نفي التجسيم القول أبن كل أو بعك ما جاء به الكتاب والسنة
من صفات الكمال فهو على غري ظاهره ؛ ألنه إمنا يدل على التجسيم والرتكيب ؛ وهلذا
يتعني أتويل هذه الظواهر املشعرة ابلتجسيم  ،أو تفويك معناها !!
وهذه النظرة فيها سوء ظن ابلقرآن الكرمي  ،إذ كيف يعقل أن يكون هذا الكتاب الذي جعله
هللا هدى للناس إمنا تدل أشرف ظواهره على خالف احلق ؛ وهو التجسيم والتمثيل  ،وأن
تكون معظم آايته من املشكل أو املتشابه اليت يتعني على العباد تفويك معانيها  ،أو إجهاد
عقوهلم حىت تصل للحق الذي وكل هللا بيانه للعباد  ،ومل تفصح عنه النصوص  ،وإمنا رمزت
إليه رمزا ال يصل إليه اجملتهد إال بعد عناء يف البحث والنظر ؛ لينال أجر االجتهاد على كد
عقله يف تطلبه  ،وأتويل آايت الصفات مبا يوافق مقتضى نظره العقلي  ،ويوافق مذهبه
الفلسفي أو الكالمي( ، )287وهذا التأويل مع ما فيه من إساءة ظن بكالم هللا تعاىل فهو
خمالف للحق من وجوه أخرى ؛ منها -:
 -1أنه خمالف ملعىن التأويل الذي جاءت به النصوص وعرفه علماء السلف ؛ ألن التأويل
يف الشرع إما أن يكون مبعىن تفسري اللفظ وبيان معناه  ،أو مبعىن حقيقة املعىن الذي يؤول
إليه اللفظ ؛ فإن كان اللفظ طلبا فتأويله امتثاله  ،وإن كان خربا فتأويله وقوع املخرب به ؛ قال

( )286انظر  :درء التعارض  ، 250/10 ، 106/7 ، 306 ، 302 ، 301 ، 281 ، 280 ، 247/1منهاج
السنة  ، 528/2الصفدية  ، 42-33 /2 ، 104/1جمموع الفتاوى 213 ، 140/12 ، 239 ، 98 – 95/6
 ،153 ، 147/13 ، 214،الرسالة التدمرية  ،ص  ، 137 -119حقيقة املثل األعلى  ،ص . 49 -36
( )287انظر  :الفصل  ، 153/1درء التعارض  ، 366 ، 365/5مدارج السالكني  ، 360/3الصواعق املرسلة
. 317 ، 316- 314 ، 297 ، 296 ، 238 ، 205 ، 201/1
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ابن كثري  ( :التأويل يطلق ويراد به يف القرآن معنيان(-: )288
ال تاي أتبتت
أحدمها  :التأويل مبعىن حقيقة الشيء  ،وما يؤول أمره إليه  ،ومنه قوله تعاىل  :توقت ت
ي م ون قتاوب ول  ،وقوله  :ته ول ياتونظوورو تن إال تأتوويلتهو ؛ أي حقيقة ما أخربوا به من أمر
يل وروؤتاي ت
ته تذا تأتوو و
املعاد(. )289
والثاين  :التأويل مبعىن التفسري والتعبري والبيان عن الشيء ؛ كقوله تعاىل :ناتبوئانتا بتتأوويله ؛ أي
بتفسريه ) ( ، )290ومن هذا التأويل صرف النص عن ظاهره بدليل شرعي ؛ كالقرائن اليت
تكون يف نفس النص  ،وكالنصوص األخرى اليت تقيده أو ختصصه أو تبينه ؛ فهذا ضرب
من التفسري الذي ال ينكره علماء السلف ؛ ألن كالم هللا ورسوله مبنزلة النص الواحد ؛ يفسر
بعضه بعضا  ،وأما صرف اللفظ عن حقيقته وظاهره بال دليل من كتاب أو سنة حىت يالئم
عقيدة املتأول ومذهبه فهذا ليس بتأويل  ،وإمنا هو من صور حتريف الكلم عن موضعه(، )291
راج على عامة الناس ألسباب متعددة ؛ منها -:
أ -الزخرفة اللفظية ؛ فيتخري املؤول لكالمه ألفاظا مجيلة رائقة  ،يسرع لقبوهلا كل من ليست
له بصرية انفذة يف احلق( )292؛ قال تعاىل  ( :وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس
واجلن يوحي بعضهم إىل بعك زخرف القول غرورا ) األنعام .112 :
ب -التعبري عن املعىن الذي دل عليه النص أبلفاظ تنفر منها القلوب  ،وتنبو عنها األمساع ؛
قال ابن القيم  ( :هذا معظم ما ينفرون به عن احلق ويدعون به إىل الباطل ؛ فيسمون إثبات
( ) 288هذا تقسيم التأويل ابعتبار معناه  ،وأما ابعتبار علم العباد به فينقسم إىل قسمني آخرين ؛ قسم يعلمه من شاء
هللا من العباد  ،وقسم ال يعلمه إال هللا ؛ كالعلم بعواقب األمور على وجه التفصيل  ،وكالعلم بوقت نزول عيسى ،
ووقت قيام الساعة  ،وكيفية نعيم اآلخرة وثواهبا  ،وكيفية صفات هللا اليت أخرب هبا عن نفسه  .انظر  :اجلواب
الصحيح . 894 ، 612 ، 222/1
( ) 289وأما أتويل الطلب فمثاله قول عائشة ا ا رضي هللا عنها ا ا ا  :كان رسول هللا  يقول يف ركوعه وسجوده :
سبحانك اللهم وحبمدك  ،اللهم اغفر يل ؛ يتأول القرآن ؛ أي ميتثل أمره ؛ ألن أتويل األمر فعل املأمور به  ،وأتويل
النهي ترك املنهي عنه  .انظر  :الرسالة التدمرية  ،البن تيمية ص (. )94 ، 93
( )290تفسري ابن كثري  ( 347/1ابختصار وتصرف )  ،وانظر  :الرسالة التدمرية  ،البن تيمية ص ( . ) 96-91
( )291انظر  :درء التعارض  ، 328/7جمموع الفتاوى  ، 23-20/6الصواعق املرسلة  ،البن القيم 187-175/1
 ، 217 ،ابن تيمية وقضية التأويل  ،للجليند  ،ص ( . ) 136 ، 135
( )292انظر  :الصواعق املرسلة . 438- 436/2
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صفات الكمال هلل جتسيما وتشبيها ومتثيال  ،ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا ،
ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق مسواته حتيزا وجتسيما  ،ويسمون
العرش حيزا وجهة  ،ويسمون الصفات أعراضا  ،واألفعال حواد  ،والوجه واليدين أبعاضا
 ،واحلكم والغاايت اليت يفعل ألجلها أغراضا ! فلما وضعوا هلذه املعاين الصحيحة الثابتة
تلك األلفاظ املستنكرة الشنيعة مت هلم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه ) (. )293
ج -أن ينسب أتويله إىل من له مكانة أو لسان صدق يف األمة  ( ،وهبذه الطريق توصل
الرافضة والباطنية واإلمساعيلية والنصريية إىل تنفيق ابطلهم وأتويالهتم  ،حىت أضافوها إىل أهل
بيت رسول هللا  ملا علموا أن املسلمني متفقون على حمبتهم وتعظيمهم ومواالهتم وإجالهلم
؛ فانتموا إليهم  ،وأظهروا من حمبتهم ومواالهتم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إىل
السامع أهنم أولياؤهم وأوىل الناس هبم  ،مث نفقوا ابطلهم و إفكهم بنسبته إليهم ؛ فال إله إال
هللا كم من زندقة وإحلاد وبدعة وضاللة قد نفقت يف الوجود بنسبتها إليهم  ،وهم براء منها
براءة األنبياء من التجهم والتعطيل  ،وبراءة املسيح من عبادة الصليب والتثليث  ،وبراءة
رسول هللا  من البدع والضالالت ) (. )294
 -2أن هللا تعاىل إمنا يقول احلق  ،ويقص احلق  ،والزعم أبن نصوص الصفات جمازات ال تراد
معانيها الظاهرة يستلزم أن يكون أشرف كالم هللا ومعظمه ليس على حقيقته  ،وهذا من
أعظم الباطل املنايف حلتقية هللا تعاىل  ،وحقية كالمه ؛ وهلذا قال ابن عبد الرب  :محل كالم هللا
تعاىل  ،وكالم نبيه  على احلقيقة أوىل بذوي الدين واحلق ؛ ألنه يقص احلق  ،وقوله
احلق( . )295وهي قاعدة شريفة استصحبها هذا اإلمام العلم يف كثري من صفات الكمال إال
ما ندر ؛ كاحلياء  ،والضحك(.)296
 -3أن أصحاب التأويل الباطل ليس عندهم ضابط كلي  ،مطرد منعكس يصح االعتماد
عليه يف الفرق بني ما يتأول وما ال يتأول إال املذهب الذي يسريون عليه ؛ فكل ما خالف
( )293الصواعق املرسلة .439/2
( )294الصواعق املرسلة . 443-441/2
( )295التمهيد  ،البن عبد الرب . 16/5
( )296انظر  :التمهيد  ،البن عبد الرب . 345/18 ، 317 ، 316/1
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معتقدهم فهو جممل أو متشابه جيب أتويله أو يسوغ ؛ فيجعلون األصل فرعا  ،والفرع أصال
 ،والربهان شبهة  ،والشبهة برهاان ؛ قال ابن القيم ( :حقيقة األمر أن كل طائفة تتأول ما
خيالف حنلتها ومذهبها ؛ فالعيار على ما يتأول وما ال يتأول هو املذهب الذي ذهبت إليه ،
والقواعد اليت أصلتها ؛ فما وافقها أقروه ومل يتأولوه  ،وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإال
أتولوه ؛ وهلذا ملا أصلت اجلهمية أن هللا ال يتكلم وال يكلم أحدا  ،وال يرى ابألبصار  ،وال
هو فوق عرشه مبائن خللقه  ،وال له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف ما أصلوه ! وملا أصلت
الكالبية أن هللا سبحانه ال يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته  ،ومسوا ذلك حلول احلواد
أولوا كل ما خالف هذا األصل ! فهذا يف احلقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها  ،وكل
من هؤالء يتأول دليال مسعيا  ،ويقر على ظاهره نظريه أو ما هو أشد قبوال للتأويل منه ؛ ألنه
ليس عندهم يف نفس األمر ضابط كلي مطرد منعكس يفرق ما يتأول وما ال يتأول  ،إن هو
إال املذهب وقواعده ! وهؤالء ال ميكن أحدا منهم أن حيتج على مبطل حبجة مسعية ؛ ألنه
يسلك يف أتويلها نظري ما سلكه هو يف أتويل ما خالف مذهبه ) (. )297
 -4أن هذا التأويل يستلزم لوازم ابطلة ؛ منها -:
أ -خمالفة املنهاج النبوي  ،واهلدي السلفي يف التعامل مع نصوص الصفات ؛ فلم ينقل عن
النيب  ، وال عن الصحابة من طريق صحيح أتويل شيء من نصوص الصفات  ،ومن
احملال أن َيمر هللا نبيه ابلتبلي مث يرتك ابب الصفات دون أن مييز ما جيوز نسبته إىل هللا مما ال
جيوز  ،ولو كانت نصوص الصفات كما يزعمون إمنا رمزت للحق ومل تصرح به ألفضى ذلك
إىل الطعن يف علم الرسول  ، أو بيانه  ،أو نصحه ؛ ألنه مل يبل البالغ املبني(!)298
ب -تعطيل نصوص الصفات عما دلت عليه من احلق ؛ فإهنم ملا فهموا أن ظاهرها إمنا دل
على معان يستحيل أن تكون مقصودة من النصوص عطلوا حقائقها ومعاين الكمال اليت

( )297الصواعق املرسلة  ( 233-230/1ابختصار )  .وانظر  :بيان تلبيس اجلهمية 293 /6 ، 450 -448 /5
 ، 448 -444 ، 384 ، 380/8 ،جمموع الفتاوى . 417 ، 306/17 ، 143 ، 142/13
( )298انظر  :الصواعق املرسلة  ، 324/1ابن تيمية وقضية التأويل  ،للجليند  ،ص (  ، ، ) 157اجلامع لسرية
شيخ اإلسالم  ،ص . 643
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دلت عليها بناء على هذا الفهم اخلاطئ لظاهرها(.)299
ج -تفضيل الفالسفة واملتكلمني على الرسل ؛ ألن الرسل بينوا الشرائع  ،وأئمتهم بينوا
أصول الدين ؛ فيلزم من ذلك تفضيل كالم أئمتهم على كالم الرسل ؛ ألهنم بينوا أشرف
النوعني ؛ وهو الزم لزوما ال حميد هلم عنه ؛ وهلذا التزمه بعضهم(! )300
د -فتح الباب على مصراعيه لتأويالت الفالسفة والباطنية ؛ ألن أتويل آايت الصفات
وأحاديثها مبا خيرجها عن حقائقها من جنس أتويل آايت األحكام واملعاد  ،بل أبعد منه
بكثري ؛ ألهنا وردت على وجوه من البيان والتفصيل تنايف إرادة التأويل  ،وألهنا أكثر عددا ،
وأعظم قدرا  ،من نصوص األمر والنهي  ،والوعد والوعيد  ،والثواب والعقاب ؛ يقول ابن
القيم  ( :جناية اجلهمية على نصوص الصفات فتحت للفالسفة جنايتهم على نصوص املعاد
وأتويلها بتأويالت إن مل تكن أقوى من أتويالهتم مل تكن دوهنا  ،وفتحت للباطنية أتويل
نصوص األمر والنهي بنحو أتويالهتم  ،وإذا وازنت بني أتويالت اجلهمية وبني أتويالت
الفالسفة والباطنية مل جتد كبري فرق )(.)301
ه  -القول على هللا بال علم ؛ ألن أتويل اللفظ مبعىن ال يدل عليه دليل من السياق وال معه
قرينة تقتضيه إخبار ال يطابق مراد املتكلم ؛ فيكون كذاب وقوال على هللا بال علم  ،وأكثر
التأويالت ال يدل عليها سياق الكالم وال قرائنه  ،وإمنا هي صرف للنص حىت يوافق عقيدة
املتأول( )302؛ قال ابن القيم ( :كثري من املتأولني ال يبايل إذا هتيأ له محل اللفظ على ذلك
املعىن أبي طريق أمكنه أن يدعي محله عليه ؛ إذ مقصوده دفع الصائل  ،فبأي طريق اندفع
عنه دفعه  ،والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة فبأي طريق هتيأ له دفعها دفعها) (،)303
( )299انظر  :الصواعق املرسلة  ، 296 /1ابن تيمية وقضية التأويل  ،للجليند  ،ص ( . ) 135
( )300انظر  :درء التعارض . 270/10 ، 363-359/5
( )301شفاء العليل  ،ص (  ) 145ا ا بتصرف ا ا ا  ،وانظر  :مدارج السالكني  ، 355 – 352/3الصواعق املرسلة
. 157 ، 156/1
( )302انظر  :الصواعق املرسلة . 291 ، 203 /1
()303الصواعق املرسلة  . 289/1وما أشبه الليلة ابلبارحة ؛ فكثري من أهل الثقافة احلديثة يسري على هذا النهج أيضا
؛ فيؤولون نصوص الشرع بال دالئل وال قرائن حىت توافق ما أشربته أنفسهم من ثقافة أوراب وحضارهتا  .انظر  :مجهرة
حبو ومقاالت أمحد شاكر  ،ص ( . ) 220
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وقال  ( :املتأول خيرب عن مراد هللا ورسوله ؛ فإن أتويل كالم املتكلم مبا يوافق ظاهره أو خيالفه
إمنا هو بيان ملراده  ،فإذا علم أن املتكلم مل يرد هذا املعىن  ،وأنه ميتنع أن يريده  ،وأن يف
صفات كماله ونعوت جالله ما مينع من إرادته  ،وأنه يستحيل عليه من وجوه كثرية أن يريده
استحال احلكم عليه إبرادته  .فهذا أصل عظيم جيب معرفته  ،ومن أحاط به معرفة تبني له
أن كثريا مما يدعيه احملرفون من التأويالت مما يعلم قطعا أن املتكلم ال يصح أن يريده بذلك
الكالم وإن كان ذلك مما يسوغ لبعك الشعراء وكتاب اإلنشاء واللغة من القاصدين التعمية
لغرض من األغراض ؛ فال بد أن يكون املعىن الذي أتوله املتأول مما يسوغ استعمال اللفظ
فيه يف تلك اللغة اليت وقع هبا التخاطب  ،وأن يكون ذلك املعىن مما جتوز نسبته إىل هللا ،
وأن ال يعود على شيء من صفات كماله ابإلبطال والتعطيل  ،وأن يكون معه قرائن حتتف
به تبني أنه مراد ابللفظ وإال كانت دعوى إرادته كذاب على املتكلم ) (. )304
س  /هل التفويض أقرب إىل السالمة من التأويل ؟
ج /يف التأويل قول على هللا بال علم  ،وهو من هذه اجلهة أقبح من تفويك معاين نصوص
الصفات ؛ ألن املفوضة أقرب إىل السكوت والسالمة بنوع من اجلهل  ،ولكن هذا ال يعين
أن التفويك أقرب إىل السالمة إبطالق  ،فهو خيالف احلق من جهات أخرى  ،ويستلزم لوازم
فاسدة يربو بعضها على مفاسد التأويل( ، )305وبيان ذلك من وجوه -:
 -1أن هللا أمران بتدبر القرآن  ،وحضنا على فهمه  ،فكيف جيوز أن يراد منا اإلعراض عن
معرفة أشرف نصوص القرآن  ،وعقل معانيها !
 -2أن حقيقة قوهلم املعروف أن القرآن دلت ظواهره على ما ال يليق به تعاىل  ،وأن الرسول
 كان يعلم معاين هذه النصوص املشكلة  ،ولكنه مل يبني للناس مراد هللا هبا  ،وإمنا أمرهم
ابعتقاده دون فهم شيء منه  ،وهذا مما يعلم ابالضطرار فساده  ،وتنزيه هللا ورسوله عنه .
 -3أن من كبار املفوضة من خيالف قوهلم املعروف من أن الرسول  كان يعلم معاين هذه
النصوص املشكلة  ،ويرى أن معاين نصوص الصفات ال يعلمها إال هللا تعاىل  ،وهذا الضرب
( )304الصواعق املرسلة  ، 291 ، 290/1وانظر  :بيان تلبيس اجلهمية ( نقك التأسيس ) ، 288 ، 287/6 ،
. 297
( )305انظر  :جمموع الفتاوى . 288 ، 287/13
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من التفويك يستلزم أن يكون األنبياء ال يعلمون معاين ما أنزل عليهم من هذه النصوص ،
بل يقولون كالما ال يعقلون معناه  ،وهذا قدح يف األنبياء  ،والقرآن  ،ألن أشرف آايته ال
يعلم أحد معناها  ،فال تعقل وال تتدبر  ،وال يكون الرسول  قد بني للناس ما نزل إليهم .
وميكن على هذا أن يقول كل مبتدع احلق ما علمته بعقلي  ،وليس يف النصوص ما يناقك
ذلك ؛ ألهنا مشكلة متشاهبة ال يعلم أحد معناها  ،فيكون سدا لطريق اهلدى من جهة
األنبياء  ،وفتحا لباب من يعارضهم  ،ويقول اهلدى يف طريقنا ال يف طريق األنبياء ! ألان نعلم
ما نقول  ،ونبينه ابألدلة العقلية  ،واألنبياء مل يعلموا ما يقولون  ،فضال عن أن يبنوا مرادهم !
 -4أن ها ااذا التفا ااويك خيا ااالف التفا ااويك املعا ااروف عا اان علما اااء السا االف الصا اااحل ؛ فلا اام يكا اان
تفويك املعاين منهاجا هلم ؛ ألهنم كانوا يفهمون معاين نصوص القرآن الكارمي  ،وفساروه مجياع
معانيه  ،كما نقل عن جماهد وغريه  ،وإمنا فوضوا علم الكيفية يف صفات هللا تعاىل  ،وصفات
اآلخرة ؛ ألهنا من املتشابه املطلق الذي استأثر هللا بعلمه ؛ وهلذا قال اإلمام مالاك  :االساتواء
معلوم  ،والكيف جمهول ؛ ففوض العلم ابلكيف  ،وصارح ابلعلام ابملعاىن  ،وهاو أصال السالف
املعروف يف سائر نصوص الصفات ؛ قال العباس الدوري  :مسعت أاب عبيد القاسام بان ساالم
 ،وذكر الباب الاذي ياروى فياه الرؤياة  ،والكرساي موضاع القادمني  ،وضاحك ربناا ،وأيان كاان
ربنا ؛ فقال  :هذه أحاديث صحاح  ،محلها أصحاب احلديث والفقهاء بعضهم عان بعاك ،
وهي عندان حق ال نشك فيهاا  ،ولكان إذا قيال  :كياف يضاحك ري وكياف وضاع قدماه ري قلناا
 :ال نفسر هذا  ،وال مسعنا أحدا يفسره(.)306
 -5أن تفويك املعاين نشأ عنه إنكار التمسك مبدلول نصوص الصفات  ،واستجهال
السلف الصاحل  ،والظن أبهنم على طريقة األميني الذين ال يعلمون الكتاب إال أماين  ،وهلذا
ميرون ألفاظ نصوص الصفات  ،دون فهم وتدبر ملعانيها  ،طلبا للسالمة من أخطاء التفسري
 ،وغوائل التأويل ؛ ومن هنا قالت املعطلة  :إن طريقة اخللف أعلم وأحكم  ،وطريقة السلف
أسلم ؛ ألن طريقة اخللف بزعمهم فيها معرفة حقيقة التنزيه الذي مل تفصح عنه النصوص ،
وفيها أتويل املنقول مبا يوافق املعقول ! ولو علم هؤالء اخلاطئون  ،أو املخطئون أن طريقة
السلف إمنا هي فهم معاين نصوص الصفات  ،وإثباهتا دون تعطيل أو متثيل  ،لعلموا أن
( )306سري أعالم النبالء . 505/10
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طريقة السلف أعلم  ،وأحكم  ،وأسلم  ،وأهنم إمنا أرادوا إبنكار تفسريها إبقاءها على
ظاهرها الالئق بكمال هللا تعاىل  ،دون صرفها إىل اجملاز بنوع من تفسريات اجلهمية املخالفة
ملا كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات الصفات(.)307
الفرق بني تنزيه السلف وتنزيه املتكلمني .
رأينا أن تنزيه املتكلمني بين على مناط التجسيم والرتكيب  ،وأفضى هبم إىل رد كل الصفات
الثبوتية  ،أو وجلها ؛ وهلذا توسعوا يف التأويل والتفويك  ،وخالفوا التنزيه الشرعي مع ذلك من
جهات كثرية ؛ منها -:
 -1أن تنزيهات املتكلمني ال تدل على كمال أو مدح ؛ ألهنا تنزيهات حمضة ال تدل على
صفات ثبوتية كما هو الشأن يف التنزيهات اليت جاءت هبا األدلة الشرعية ؛ كنفي السنة
والنوم املستلزم لكمال احلياة والقيومية  ،ونفي اللغوب املستلزم لكمال القدرة والقوة  ،ونفي
العزوب واخلفاء املستلزم لكمال العلم  ،ونفي الظلم املستلزم لكمال الغىن والعدل  ،ونفي
الشريك والظهري والشفيع بال إذن املستلزم لكمال الغىن والقهر وامللك  ،ونفي اإلدراك
واإلحاطة املستلزم لكمال العظمة  ،ونفي املثل والكفء املستلزم للتفرد ابلكمال املطلق ؛
وهكذا سائر التنزيهات الشرعية  ،كلها تدل على معان ثبوتية  ،وصفات وجودية  ،وهي
مناط الكمال ومداره  ،وأما النفي احملك  ،فال يدل على شيء من معاين الكمال ؛ وهلذا
يوصف به املعدوم  ،واملعدوم ال يوصف مبدح وال كمال .
 -2أن طريقتهم يف التنزيه ختالف القرآن الكرمي يف إثباته ونفيه ؛ فالقرآن يفصل يف صفات
اإلثبات  ،وجيمل يف النفي غالبا  ،وهؤالء يفصلون النفي  ،وجيملون اإلثبات  ،وهي طريقة ال
مدح فيها  ،بل فيها سوء أدب مع هللا تعاىل ؛ ألن املدح إمنا يكون يف إمجال النفي حىت يف
مدح اخللق ؛ فلو قيل لسلطان  :أنت لست مثل فالن  ،وفالن  ،وفالن  ،لعد ذلك من
إساءة األدب  ،وإمنا يكون مدحا إذا أمجل النفي  ،وقيل له  :أنت لست كأحد من رعيتك
 .وأيضا فمآل االقتصار على إثبات الوجود املطلق  ،وتفصيل النفي إىل التعطيل التام ؛
( )307انظر  :التمهيد  ،البن عبد الرب  ، 151-148/7درء التعارض ، 379 ، 378/5 ، 210 – 201/1
 ، 384 -380جمموع الفتاوى  ، 71 ، 70/14 ، 51 ، 50/5الدرر السنية  ، 55/3خمتصر العلو  ،لأللباين ،
ص . 282
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واعتبار وجود الرب إما وجودا ذهنيا  ،أو وجودا حاال أو متحدا ابملخلوقات !
 -3وأيضا فطريقتهم يف التنزيه تقوم على ألفاظ جمملة ظاهرها التنزيه وابطنها التعطيل ؛ فنفي
األعراض  ،أو التعدد  ،أو التكثر  ،أو التغري  ،يقصد به نفي الصفات  .ونفي األبعاض
يقصد به نفي الصفات اخلربية ؛ كالوجه واليدين  .ونفي حلول احلواد  ،أو التجدد  ،أو
التغري  ،يعين نفي الصفات االختيارية ؛ كالكالم  ،والنزول  .ونفي األغراض يعين نفي احلكم
 ،والغاايت احملمودة يف خلق هللا وأمره  .ونفي اجلهة  ،أو احلد  ،أو التحدد  ،أو التحيز  ،أو
املقدار  ،يعين نفي العلو  ،واالستواء على العرش  ،والرؤية يف اآلخرة  .وهكذا عامة تنزيهاهتم
إمنا هي ألفاظ جمملة  ،ظاهرها يوهم التنزيه عن النقائص  ،والعيوب  ،واحلاجة  ،وابطنها يعين
تعطيل ما ورد يف النصوص من صفات الكمال الثبوتية  ،وهلذا قال اإلمام أمحد  :يتكلمون
ابملتشابه من الكالم  ،حىت يتوهم اجلاهل أهنم يعظمون هللا(!)308
 -4أن التنزيه الشرعي إسالمي اجلذور ؛ فهو مبين على أدلة من القرآن والسنة  ،وأما التنزيه
والتجريد الكالمي فإر فلسفي  ،ال أصل له يف كتاب أو سنة  ،وال هو مما نقل عن أحد
من سلف األمة  ،يقول د /حممد اهلراس  ( :نظر قدماء املعطلة يف كتب الفالسفة فوجدوا
أهنم يثبتون إىل جانب هذا الوجود املادي املتمثل يف اجلواهر واألعراض وجودا آخر جمردا عن
املادة وعالئقها  ،فهو ليس جبسم وال عرض  ،وال بذي صورة  ،وال مقدار  ،وال كيفية  ،وال
يشار إليه ابإلشارة حلسية  ،وال جيوز عليه قرب وال بعد  ،وال اتصال وال انفصال  ،وال
صعود وال نزول  ،اخل ما نعتوه به من السلوب  ،وكان الفالسفة يقولون  :إن هذا الوجود
اجملرد أكمل من الوجود املادي ؛ ألنه ال جيوز عليه التغري واالستحالة  ،وال حتله األعراض ،
وكانت اجملردات عندهم هي هللا  ،والعقل  ،والنفس  ،واهليوىل  ،والصورة  ،فلما رأى املعطلة
ما قال الفالسفة قالوا  :ومالنا ال نثبت هذا الوجود وإن كنا ال حنسه  ،وليس عندان عنه أثر
( )308انظر  :درء التعارض  . 75/4واملنهج املعروف عند احملققني من أهل السنة أن هذه األلفاظ اجململة ال تطلق
نفيا وال إثباات حىت ينظر يف مقصود قائلها ؛ فإن أراد معىن صحيحا قبل املعىن  ،وعرب عنه ابلعبارة الشرعية  ،وال
يعدل إىل التعبري عنه هبذه األلفاظ اجململة إال عند احلاجة  ،مع قرائن تبني املراد ؛ كأن يكون املخاطب ال يتم
املقصود معه إن مل خياطب هبا  ،فكثري ممن تعود هذه العبارات إن مل خياطب هبا مل يظهر له احلق  ،ورمبا نسب من
يناظره إىل أنه ال يفهم معاين وأبعاد هذه املصطلحات  .انظر  :درء التعارض  ، 280-229/1منهاج السنة
. 612 ، 611 ، 554/2
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 ،أمل يثبته قبلنا أرسطو وأفالطون  ،ومها أصح منا عقوال وأجود أذهاان( ،)309ولكنا ال جنعل
هذا الوجود الكامل إال هلل وحده  ،وال نصف به شيئا من هذه املوجودات املمكنة !
هذا هو أصل تلك األكذوبة اليت راجت حىت عمت األقطار  ،وأفسدت كثريا من األفكار ،
واخندع هبا كثري ممن هلم يف العلم قدم راسخة  ،ولكن ال نقول إال كما قال موسى  : إن
هي إال فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء ) (.)310

*******

( )309اإلذعان لفالسفة اليوانن ظاهر حىت على كبار املعطلة ؛ فهذا أبو نصر الفارايب  ،شيخ الفالسفة املنتسبني
لإل سالم  ،وأحد أذكيائهم ملا قيل له  :أأنت أعلم أو أرسطو ري قال  :لو أدركته لكنت أكرب تالمذته ! انظر  :سري
أعالم النبالء . 418/15
( )310شرح النونية  ،للهراس  ( 188 ، 187/1ابختصار )  ،وانظر  :درء التعارض 98/8 ، 228 ، 12 ، 11/2
 ،خمتصر الصواعق  ، 537 -533 ، 390 ، 389/2حقيقة املثل األعلى  ،للمؤلف  ،ص . 36-32
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املبحث الثالث

الصفات اخلبية
الصفات اخلربية هي ما ال ميكن العلم هبا إال بطريق اخلرب  ،ولوال ورود السمع هبا لعجز العقل
عن معرفتها مبجرده ؛ كالوجه  ،واليد  ،والعني  .وقد درج أهل السنة واجلماعة على إثبات
هذه الصفات الشريفة على الوجه الالئق ابهلل تعاىل دون متثيل أو تعطيل( ،)311وخالفهم يف
ذلك عامة املعطلة ؛ وردوا أدلتها بضروب من التأويل  ،راج كثري منها على بعك أهل العلم
فضال عن غريهم ؛ وهذا يقتضي اإلملام أبدلة أشهر هذه الصفات  ،مث مناقشة أتويالت
املعطلة مبا يظهر معه احلق إبذن هللا تعاىل .
أوال  :صفة الوجه .

يثبت أهل السنة واجلماعة صفة الوجه أبدلة من القرآن والسنة ؛ منها -:
 -1قوله تعاىل  ( :ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام ) الرمحن  27 :؛ فأضاف الوجه إىل
الذات  ،وأضاف النعت إىل الوجه ؛ فعلم أن الوجه املوصوف ابجلالل واإلكرام صفة لذات
هللا تعاىل .
 -2قوله  ( : وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رهبم إال رداء الكربايء على وجهه يف جنة
عدن ) (.)312
 -3قوله  ( : ومن سألكم بوجه هللا فأعطوه ) (.)313
 -4قوله  ( : إن الرجل إذا قام يصلي أقبل هللا عليه بوجهه حىت ينقلب  ،أو حيد

( )311اختلف املثبتون للصفات اخلربية يف طريق إثباهتا على أقوال ؛ أحدها  :أان ال نثبت منها إال ما يف القرآن والسنة

املتواترة  ،وما مل يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه  .والثاين  :إثباهتا أبخبار اآلحاد املتلقاة ابلقبول  .والثالث  :إثباهتا
ابألخبار الصحيحة مطلقا  .والصحيح أن يعطى كل دليل حقه ؛ وال حيكم بنفي وال إثبات إال بدليل يوجب القطع
 ،أو رجحان أحد اجلانبني  .انظر  :درء التعارض . 384 ، 383/3
( )312صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 180
( )313سنن أيب داود  ،كتاب األدب  ،ح ( ، ) 5108وإسناده جيد  .انظر  :سلسلة األحاديث الصحيحة  ،ح
( . ) 253
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حد سوء ) (.)314
 -5قوله  ( : وأسألك لذة النظر إىل وجهك الكرمي ) ( )315؛ قال ابن خزمية  :يف مسألة
النيب  ربه لذة النظر إىل وجهه أبني البيان  ،وأوضح الوضوح أن هلل ا عز وجل ا ا وجها يتلذذ
من من هللا ا ا جل وعال ا ا عليه وتفضل ابلنظر إىل وجهه(. )316
ابلنظر إليه و
وأنكرت املعطلة صفة الوجه  ،وزعموا أنه مبعىن الذات ؛ كقول العرب  :وجه الكالم  ،ووجه
النهار  ،ووجه الرأي ؛ أي نفسه وذاته  ،أو مبعىن الثواب واجلزاء ؛ ألنه هو الذي يراد ابلعمل
 ،وعضدوا رأيهم مبا صح عن جماهد والشافعي يف قوله تعاىل  ( :وهلل املشرق واملغرب فأينما
تولوا فثم وجه هللا ) البقرة  115 :؛ أي قبلة هللا .
واجلواب عن مقالتهم من وجوه -:
أ -أنه ال يعرف لغة أن وجه الشيء مبعىن ذاته  ،وإمنا هو مستقبل كل شيء ؛ ألنه أول ما
يواجه منه ؛ فيقال  :وجه النهار  ،أي أوله  ،ووجه الرأي  ،أي ما يظهر أنه صوابه  ،وهو يف
كل حمل حبسب ما يضاف إليه ؛ فإن أضيف إىل خملوق كان خملوقا من جنسه  ،وإن أضيف
إىل اخلالق كان أزليا كسائر صفات ذاته .
ب -أنه ثبت عن النيب  أنه استعاذ بوجه هللا تعاىل ؛ ففي الصحيح عن جابر  قال :
ملا نزلت هذه اآلية  ( :قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذااب من فوقكم ) األنعام ، 65 :
احلديث ) ( ، )317فهذه االستعاذة النبوية تبطل تفسري
قال رسول هللا  : أعوذ بوجهك ...
ت
الوجه ابلثواب ؛ ألن الثواب خملوق ال جتوز االستعاذة به .
ج -قوله  ( : حجابه النور  ،لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من
خلقه ) ( )318؛ فإضافة السبحات  ،اليت هي النور واجلالل والبهاء إىل الوجه  ،وإضافة البصر
( )314سنن ابن ماجة  ،كتاب إقامة الصالة  ،ح (  ، ) 1023حسنه األلباين  ،انظر  :سلسلة األحاديث الصحيحة
 ،ح ( . ) 1596
( )315سنن النسائي  ،كتاب السهو  ،ح ( ، ) 1305صححه األلباين  .انظر  :ظالل اجلنة يف ختريج أحاديث السنة
 ،ح ( . ) 428-424
( )316كتاب التوحيد . 30/1
( )317صحيح البخاري  ،كتاب التفسري  ،ح ( . ) 4628
( )318صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح (. )179
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إليه تبني أن املراد حقيقة الوجه ال الذات وال الثواب .
د -أن من فسر الوجه ابلقبلة من أئمة السلف مل يفسره بذلك يف كل موضع  ،وإمنا فسره
ابلقبلة يف قوله تعاىل  ( :فأينما تولوا فثم وجه هللا ) البقرة  ، 115 :وقد رأى ابن القيم أن معىن
الوجه يف هذا املوضع كمعناه يف سائر املواضع  ،ألن الوجه إمنا يراد به اجلهة والقبلة إذا جاء
مطلقا غري مضاف إىل هللا  ،وال يعرف إطالق الوجه مضافا إىل هللا على القبلة ال لغة وال
شرعا ؛ وهلذا جعل كثري من أهل اإلثبات هذه اآلية من آايت الصفات  ،وذكروها مع
نصوص الوجه .
ورأى شيخ اإلسالم أن هذه اآلية ليست من آايت الصفات أصال ؛ ألن سياق الكالم يدل
على املراد حيث قال  ( :وهلل املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا )  ،واملشرق واملغرب
أي أي جهة  ،وأان أريد هذا الوجه ،
جهات  ،والوجه هو اجلهة ؛ يقال  :أي وجه تريد ري و
أي هذه اجلهة  ،كما قال تعاىل  ( :ولكل وجهة هو موليها ) البقرة  148 :؛ وهلذا قال تعاىل :
( فأينما تولوا فثم وجه هللا ) البقرة  115 :؛ أي تستقبلوا وتتوجهوا فثم قبلة هللا ؛ فعلم أن من
قال ذلك من السلف مل يقله نفيا لصفة الوجه  ،وإمنا قاله ألن ظاهر هذه اآلية خاصة يدل
على الوجهة ال على صفة الوجه(.)319
اثنيا  :صفة العني .
صفة العني اثبتة هلل تعاىل حقيقة بقوله تعاىل  ( :واصرب حلكم ربك فإنك أبعيننا ) الطور ، 48 :
وقوله  ( :جتري أبعيننا جزاء ملن كان كفر ) القمر  ، 14 :وقوله  ( :ولتصنع على عيين ) طه 39 :
 ،ونظائرها  ،ويتعلق هبذه الصفة مخس مسائل -:
 -1أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة العني على الوجه الالئق ابهلل تعاىل  ،دون متثيل
بصفات اخللق  ،أو تعطيل لداللة النصوص على إثبات الصفة ؛ وهلذا أنكروا على من فسرها
ابلذات ؛ أو مبجرد الرؤية واحلفظ  ،وزعم أبهنا كناية عن شدة احلفظ واحلراسة ؛ ألن هذا كله
تعطيل للصفة  ،وإنكار ملا وصف هللا به نفسه ووصفه به رسوله  ، ومن فسرها من أهل
السنة يف هذه النصوص ونظائرها ابلرؤية واحلفظ فهو من ابب تفسري اللفظ بالزمه مع إثبات
( )319انظر  :كتاب التوحيد البن خزمية  ، 58-24/1بيان تلبيس اجلهمية  ، 75-72/6جمموع الفتاوى  ،البن
تيمية  ، 18 -15 /6 ، 429/2خمتصر الصواعق  ، 1025 -992/3العقود الدرية ص . 306 ، 305

110

األصل  ،وهو صفة العني  ،وهؤالء يفسروهنا ابلالزم وينكرون الصفة  ،وهو مسلك ابطل ؛
ألنه ال ميكن استعمال لفظ العني يف شيء من هذه املعاين إال ملن له عني حقيقية .
 -2وردت العني يف القرآن بصيغة اإلفراد واجلمع  ،وأما التثنية فقد فهمها أهل السنة
واجلماعة من قول النيب  ( : إن هللا ال خيفى عليكم  ،إن هللا ليس أبعور  ،وأشار بيده إىل
عينه  ،وإن املسيح الدجال أعور العني اليمىن ) ( ، )320ألن نفي أحد الوصفني املتقابلني يدل
على ثبوت اآلخر ؛ فنفي العور يستلزم ثبوت العينني على الوجه األكمل  ،وهو أصح
وأوضح دليل على إثبات العينني  ،ويزيده وضوحا إشارته  إىل عينه  ،ال لتشبيه املوصوف
ومتثيله  ،وإمنا لتحقيق إثبات وصف العينني الكاملتني  ،الساملتني من كل عيب  ،خبالف
الدجال الفاقد إلحدى عينيه  ،وذلك من نقصه املبطل لربوبيته  .وقد اقتصر البخاري على
إثبات العينني هبذا احلديث  ،واستدل ابن خزمية مع ذلك حبديث أيب يونس قال  :مسعت أاب
هريرة  يقرأ هذه اآلية  ( :إن هللا َيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها  -إىل قوله تعاىل -
 :مسيعا بصريا )  ،قال  :رأيت رسول هللا  يضع إهبامه على أذنه واليت تليها على عينه ،
قال  :رأيت رسول هللا يقرؤها ويضع إصبعيه ) ( . )321وأما االستدالل على العينني حبديث :
( إن العبد إذا قام إىل الصالة فإنه بني عيين الرمحن )  ،وحديث  ( :عني هللا فوق سبع
مسوات وفوق سبع أرضني  ،واألخرى فضل عن كل شيء ) ؛ فإن يف االستدالل هبذين
احلديثني نظر ؛ ألن األول ضعيف جدا  ،والثاين يف إسناده جهالة وإرسال(.)322
 -3من النصوص اليت وردت فيها العني بصيغة اجلمع قوله تعاىل  ( :واصنع الفلك أبعيننا )
هود  ، 37 :وهذا ال ينايف داللة السنة على إثبات العينني ؛ ألن ذلك جار على طريقة العرب
يف وضع اجلمع موضع التثنية إذا كان املضاف إليه جمموعا ؛ مراعاة لتناسب املتضايفني .
 -4ذكرت العني بصيغة اإلفراد يف قوله  ( :ولتصنع على عيين )

طه 39 :

 ،وهو كذلك ال

( )320صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7407
( )321سنن أيب داود  ،كتاب السنة  ،ح ( . ) 4728قال ابن حجر  :سنده قوي على شرط مسلم  .فتح الباري
. 373/13
( )322انظر  :سلسلة األحاديث الضعيفة  ،لأللباين  ،ح (  ، ) 1024حتقيق الدكتور حممد القحطاين لكتاب السنة
 ،لعبد هللا بن اإلمام أمحد . 473/2
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ينايف إثبات العينني ؛ ألن املفرد املضاف يقام مقام املثىن يف كالم العرب ؛ كما يقال  :رأيت
بعيين  ،ومسعت أبذين  ،واملراد عيناي  ،وأذاني .
 -5نصوص القرآن اليت دلت على إثبات العني بصيغة اإلفراد  ،أو اجلمع ال تدل على
احللول كما تومهت املعطلة ؛ ألن الباء فيها للمصاحبة  ،وليست للظرفية ؛ ومطلق املصاحبة
يف سياق نصوص هذه الصفة يدل على معية خاصة تقتضي رؤية العناية واحلفظ  ،وداللتها
على هذا املعىن حال اإلفراد أبل من داللتها عليه حال اجلمع  ،يقول ابن القيم  ( :الفرق
بني ذكر العني بصيغة اإلفراد واجلمع يظهر من االختصاص الذي خص به موسى  يف
قوله  ( :واصطنعتك لنفسي )  ،فاقتضى هذا االختصاص اآلخر يف قوله  ( :ولتصنع على
عيين ) ؛ فإن هذه اإلضافة إضافة ختصيص  ،وأما قوله  ( :جتري أبعيننا )  ،وقوله ( :واصنع
الفلك أبعيننا ) فليس فيها من االختصاص ما يف صنع موسى على عينه سبحانه وتعاىل ،
واصطناعه إايه لنفسه  ،وما يسنده سبحانه إىل نفسه بصيغة ضمري اجلمع قد يريد به
مالئكته  ،كقوله  ( :فإذا قرأانه فاتبع قرآنه )  ،ونظائره ) (.)323
اثلثا  :صفة اليد .

أهل السنة واجلماعة يقولون  :يد هللا صفة من صفات ذاته  ،حكمها حكم مجيع صفاته ؛
فتثبت بال متثيل وال تعطيل  .وقد ضل يف هذا الباب طائفتان -:
األوىل  :أهل التشبيه والتمثيل  ،الذين زعموا أن يد هللا كأيدينا  ،ومقالتهم داحضة بنص
القرآن ؛ قال تعاىل  ( :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ) الشورى  ، 11 :وقال  ( :ومل
يكن له كفوا أحد ) اإلخالص  ، 4 :وقال  ( :فال تضربوا هلل األمثال ) النحل  ، 74 :وقال  ( :هل
تعلم له مسيا ) مرمي  65 :؛ أي مثال وشبيها ؛ كما أثر عن ابن عباس وجماهد وقتادة وغريهم من
( )323بدائع الفوائد  ( 7/2بتصرف يسري )  .وانظر فيما يتعلق بصفة العني  :الرد على املريسي ( ضمن عقائد
السلف )  ،ص  ، 406 ، 401كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 106-96/1اجلواب الصحيح  ،البن تيمية
 ، 227/2خمتصر الصواعق  ،للموصلي  ، 74-64/1أساس التقديس  ،للرازي  ،ص  ، 96شرح الواسطية  ،البن
إبراهيم  ،ص  ، 61شرح الواسطية  ،للهراس  ،ص  ، 64-62القواعد املثلى  ،ص  ، 67 ، 66شرح الواسطية ،
كالمها البن عثيمني  ، 323 -308/1شرح الواسطية  ،للرباك  ،ص  ، 104-95شرح كتاب التوحيد من
صحيح البخاري  ،للغنيمان  ، 291-281/1ابن حزم وموقفه من اإلهليات  ،للحمد ص . 300-296
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أئمة السلف(. )324
والثانية  :أهل النفي والتعطيل  ،الذين أنكروا أن يكون هلل يدا حقيقية  ،وزعموا أن إثباهتا
تشبيه  ،ألهنا جوارح  ،واجلوارح ممتنعة على هللا تعاىل ؛ وهلذا لعن هللا اليهود على إثباهتا ؛
فقال  ( :وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا ) املائدة  64 :؛  ،وإذا
استحال محلها على اليد احلقيقية تعني محلها على اليد اجملازية  ،واللغة تدل على استعمال
اليد يف غري معناها احلقيقي ؛ كقول لبيد بن ربيعة -:
()325
قد أصبحت بيد الشمال زمامها
وغداة ريح قد وزعت وقرة
واملعىن اجملازي لليد املضافة إىل هللا تعاىل إما أن يكون هو النعمة ؛ كقول عروة بن مسعود
أليب بكر  :لوال يد لك عندي مل أجزك هبا ألجبتك  ،وقول املتنيب -:
()326
ختترب أن املانوية تكذب
وكم لظالم الليل عندك من يد
وإما أن يكون هو القدرة( )327؛ كقول زايد ملعاوية  :إين قد أمسكت العراق إبحدى يدي ،
ويدي األخرى فارغة  .ومنه قوهلم  :فالن له يد يف كذا  ،أو فالن حتت يد فالن .
وإما أن يكون مبعىن الذات ؛ كقوله تعاىل  ( :ذلك مبا قدمت أيديكم ) آل عمران  182 :؛ أي
مبا قدمتم  ،وقول العرب  :يداك أوكتا  ،وفوك نفخ ؛ واملراد بذلك الذات  ،وإمنا أضيف فعل
الذات إىل اليد ألن غالب األفعال تكون ابليد .
والرد على استدالهلم من وجوه -:
 -1أن اطراد لفظ اليد يف موارد االستعمال وتصريفه يدل على إرادة اليد احلقيقية  ،ولو
كانت اليد جمازا يف القدرة أو غريها مل يتجاوز هبا لفظ اليد  ،ومل يستعمل منها أوصاف اليد
احلقيقية وال أفعاهلا ؛ كاليمني  ،والشمال  ،والكف  ،واألصبع  ،والقبك  ،واهلز  ،والبسط ،
( )324انظر  :تفسري ابن كثري  ( 131/3طبعة مكتبة دار الرتا ابلقاهرة ) .
( )325شرح املعلقات السبع  ،للزوزين  ،ص  ، 244شرح املعلقات العشر  ،ألمحد الشنقيطي  ،ص  . 132واملعىن
كما قال الزوزين  :كم من غداة هتب فيها الشمال  ،وهي من أبرد الرايح  ،وبرد قد ملكت الشمال زمامه قد
كففت عادية الربد عن الناس  ،بنحر اجلزور هلم  ،وحترير املعىن  :وكم من برد قد كففت غرب عاديته إبطعام الناس.
( )326ديوان املتنيب  ،بشرح الربقوقي . 302 /1
( )327الفرق بني اجملازين أن إطالق اليد على النعمة من ابب تسمية الشيء ابسم سببه  ،وأما إطالقها على القدرة
فمن ابب تسمية الشيء ابسم مسببه ؛ ألن القدرة هي اليت حترك اليد  .انظر  :جمموع الفتاوى . 364 ، 363/6
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والطي  ،واإلمساك ؛ قال  ( : إن املقسطني عند هللا على منابر من نور  ،على ميني
الرمحن ) ( ،)328وقال ( :ما تصدق أحد بصدقة من طيب  ،وال يقبل هللا إال الطيب إال
أخذها الرمحن بيمينه  ،وإن كانت مترة  ،فرتبو يف كف الرمحن حىت تااكون أعظام من
اجلبا اال)( ،)329وقال  ( :إن قلوب بين آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن  ،كقلب واحد
 ،يصرفه حيث شاء ) ( ،)330ولفظة (بني) ال تقتضي املخالطة وال املالصقة لغة وال عقال وال
عرفا  ،قال تعاىل  ( :والسحاب املسخر بني السماء واألرض ) البقرة  ،154 :وهو ال يالصق
السماء واألرض .
 -2أن استعمال اليد مبعناها اجملازي ال يكون إال مفردا أو جمموعا ؛ كقوله تعاىل  ( :أومل يروا
أان خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما ) يس  ، 71 :وقول العرب  :له عندي يد  ،أو أايد جيزيه
هللا هبا  .وأما إذا جاء بلفظ التثنية كقوله تعاىل  ( :ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي )
ص  ، 75 :فهذا ال يعرف قط إال يف اليد احلقيقية .
 -3أن كل دليل وردت فيه اليد بلفظ التثنية فإنه يبطل تفسريها ابلقدرة ؛ ألن قدرة هللا صفة
واحدة ال تثنية فيها  ،وكذلك يبطل تفسريها ابلنعمة ؛ ألن نعم هللا ليست حمصورة يف نعمتني
؛ قال تعاىل  ( :وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها ) إبراهيم . 34 :
 -4أن استعمال اليد مبعىن الذات ال يكون إال مع إضافة الفعل إىل اليد ؛ كقوله تعاىل :
(ذلك مبا قدمت يداك ) احلج  ، 10 :وأما إذا أضيف إىل الفاعل فهو نص يف إرادة اليد
احلقيقية ؛ كقوله تعاىل  ( :ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي ) ص  75 :؛ وهبذا يظهر
خطأ من زعم من اجلهمية أن معىن اليد يف هذه اآلية نظري معناها يف قوله تعاىل  ( :مما
عملت أيدينا أنعاما ) يس  71 :؛ ألنه يف آية ( ص ) أضاف اخللق إىل نفسه  ،وعدى الفعل
إىل اليد  ،وأدخل عليها الباء اليت تدخل على قولك  :كتبت ابلقلم  ،فصارت نصا صرحيا ال
حيتمل غري اليد احلقيقية  ،خبالف قوله  ( :أومل يروا أان خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما ) يس
 71 :؛ فإنه نسب الفعل إىل اليد ابتداء  ،ومجعها  ،ومل يدخل عليها الباء ؛ وهلذا قال ابن
( )328صحيح مسلم  ،كتاب اإلمارة  ،ح (.)1827
( )329صحيح مسلم  ،كتاب الزكاة  ،ح (.)1014
()330صحيح مسلم  ،كتاب القدر  ،ح (.)2654
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رجب  ( :ليس املراد هنا الصفة الذاتية بغري إشكال  ،وإال استوى خلق األنعام وخلق آدم
عليه السالم ) ( ، )331أي أن التسوية بني اآليتني تناقك قوله  يف حديث الشفاعة
العظمى  ( :فيأتون آدم فيقولون  :أنت أبو الناس  ،خلقك هللا بيده ) ()332؛ فدل على أن
خلقه بيد هللا خاصة أكرمه هللا به دون غريه  ،فلو كان املراد أن هللا خلقه بقدرته لبطلت
فائدة التخصيص ؛ ألن اخللق كلهم يشاركونه يف ذلك .
 -5أن يف االستدالل بقول العرب يد الشمال وحنوه على أن اليد املضافة إىل هللا تعاىل
ليست على حقيقتها من لبس احلق ابلباطل ؛ ألن اإلضافة مما يتنوع فيه معىن املضاف بتنوع
املضاف إليه  ،فإذا أضيفت إىل احلي الذي له يد ذاتية كانت إضافة حقيقية  ،كقوهلم  :يد
امللك  ،أو اإلنسان  ،أو احليوان  ،وإذا أضيفت إىل من ليس له يد ذاتية كانت مبعناها
املعنوي ؛ كقوهلم  :يد الشمال  ،ويد احلائط  ،ويد الليل ؛ وعلى هذا فإذا أضيفت اليد إىل
هللا تعاىل كانت على معناها احلقيقي ؛ فإذا قيل  :يد هللا كان ذلك حقيقة  ،واملضاف فيه
حبسب املضاف إليه  ،وإذا مل يكن املضاف إليه مماثال لغريه لزم أن يكون املضاف كذلك
ضرورة  ،فاملمنوع أن تكون له يد من جنس أيدي املخلوقني  ،وأما إثبات يد تناسب ذاته
العظيمة  ،وتستحق من الكمال ما تستحق ذاته فليس يف السمع  ،وال يف العقل ما حييل
ذلك .
 -6أن نصوص الكتاب والسنة مملوءة من ذكر صفة اليد  ،ومل ينقل يف كتاب  ،وال سنة ،
وال أثر  ،وال عن إمام من أئمة املسلمني أن ذلك على خالف ظاهره  ،ألهنا من اجلوارح
املمتنعة على هللا  ،فهل يعقل أن ترتك داللة هذه النصوص على ما ال يليق ابهلل تعاىل حىت
ينشأ جهم  ،ومن سلك سبيله من املتكلمني فيبينوها للمسلمني ! وأما قوله تعاىل  ( :وقالت
اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء )
 ، 64فاهلل إمنا أنكر على اليهود نسبة يده إىل النقص  ،ومل ينكر عليهم إثبات اليد  ،بل
أثبتها بصيغة أبل مما قالوا ؛ وهي تثنية اليد  ،ووصفها ابلبسط يف النفقة ؛ وذلك نص يف
إثبات اليد  ،وإرادة املعىن احلقيقي هلا  ،وهكذا أثبتها النيب  بصيغة التثنية يف قوله  ( :إن
املائدة :

( )331فتح الباري . 7/1
( )332صحيح البخاري  ،كتاب التفسري  ،ح ( . ) 4476
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املقسطني عند هللا على منابر من نور  ،عن ميني الرمحن ا عز وجل ا ا  ،وكلتا يديه ميني ؛ الذين
يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا ) ( ،)333وقوله  ( :يطوي هللا عز وجل السموات يوم
القيامة  ،مث َيخذهن بيده اليمىن  ،مث يقول  :أان امللك  ،أين اجلبارون ري أين املتكربون ري  ،مث
يطوي األرضني بشماله  ،مث يقول  :أان امللك  ،أين اجلبارون ري أين املتكربون ري ) ()334؛
وإثبات الشمال ال ينايف قوله  :وكلتا يديه ميني ؛ ألن املراد بذلك دفع النقص يف القوة
والفعل الذي يكون يف مشال اآلدميني عادة  ،فبني النيب  أن كلتا يديه ميني مباركة  ،ليس
فيها نقص وال عيب ؛ كما يف صفات املخلوقني(.)335
رابعا  :صفة الساق .
الساق اثبت هلل تعاىل على الوجه الالئق بكماله  ،ودليله قوله  ( : يكشف ربنا عن ساقه
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة  ،فيبقى كل من كان يسجد يف الدنيا رايء ومسعة فيذهب
ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ) ( ، )336وأما قوله تعاىل  ( :يوم يكشف عن ساق ويدعون
إىل السجود فال يستطيعون ) القيامة  ، 42 :فداللتها حمل نزاع بني السلف ؛ هل املراد هبا
إثبات الصفة  ،أو الكشف عن الشدة  ،يقول ابن القيم  ( :الصحابة متنازعون يف تفسري
هذه اآلية ؛ هل املراد الكش اف عن الشا ادة  ،أو املراد أن الرب تعاىل يكشف عن ساقاه ري
وال حيفظ عن الصحابا اة والتاب اعني نزاع في ا اما يذكر أن ا اه من الص افات أم ال يف غري هذا
املاوضع ) ( ، )337وذلك ألن داللتها حمتملة ؛ فيمكن أن يقال  :إنه ال داللة فيها على هذه
الصفة ؛ ألن هللا مل يضف الساق إليه  ،وإمنا ذكره جمردا عن اإلضافة منكرا  ،وميكن أن يقال
 :إن فيها داللة على إثبات صفة الساق ؛ فتكون مطابقة لقوله  ( : يكشف ربنا عن
ساقه )  ،والتنكري فيها للتعظيم والتفخيم  ،كأنه قال  :فيكشف عن ساق عظيمة  ،جلت
( )333صحيح مسلم  ،كتاب اإلمارة  ،ح ( . ) 1827
( )334صحيح مسلم  ،كتاب صفة القيامة  ،ح ( . ) 2788
( )335انظر يف صفة اليد  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 201 – 197/1أتويل خمتلف احلديث  ،البن قتيبة  ،ص
 ، 142 ، 141 ، 48جمموع الفتاوى  ،البن تيمية ، 93 ، 92/17 ، 373 -362/6 ، 366 ، 365/4
الصواعق املرسلة  ،البن القيم  ، 288 -268/1خمتصر الصواعق املرسلة  ،للموصلي . 992-946/3
( )336صحيح البخاري  ،كتاب التفسري  ،ح ( . ) 4919
( )337الصواعق املرسلة . 252/1
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عظمتها أن يكون هلا نظري أو مثيل(.)338
هل يف النصوص داللة على إثبات اجلنب ري
ليس يف النصوص داللة على إثبات اجلنب وصفا هلل تعاىل  ،وأما قوله تعاىل  ( :أن تقول
نفس اي حسرات على ما فرطت يف جنب هللا ) الزمر  56 :؛ فاملراد به التفريط يف حق هللا تعاىل
 ،وهو اإلميان والفضائل اليت تقرب إىل هللا  ،ألن التفريط ليس يف شيء من صفات هللا  ،بل
املراد به التفريط يف جهته وحقه  ،وال داللة يف اإلضافة على إثبات اجلنب وصفا هلل ؛ ألن
هللا قد يضاف إليه من األعيان املخلوقة وصفاهتا ما ليس بصفة له ؛ كبيت هللا  ،وانقة هللا ،
وروح هللا(. )339

*******

( )338انظر  :الصواعق املرسلة  ،البن القيم  ، 254-252/1خمتصر الصواعق املرسلة  ،للموصلي . 65-61/1
( )339انظر  :اجلواب الصحيح  ، 229 ، 228/2خمتصر الصواعق املرسلة  ،للموصلي . 61-56/1
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املبحث الرابع

الصفـ ـات العقلي ـ ـ ـ ـة

الصفات العقلية هي ما ميكن العلم هبا عقال وإن مل يرد هبا مسع ؛ كاحلياة  ،والسمع ،
والبصر  ،والعلو  ،والرمحة  ،والغضب  ،واحلكمة  ،وسنتكلم يف هذا املبحث عن بعك هذه
الصفات  ،مث نفرد العلو  ،والكالم  ،والرؤية مبباحث مستقلة ؛ ألهنا أشهر وأوسع الصفات
العقلية اليت وقع فيها اخلالف بني أهل القبلة .
أوال :صفة احلياة .
من صفات هللا تعاىل اليت ال نظري له فيها وال مثل احلياة الكاملة  ،اليت مل تسبق بعدم  ،وال
يلحقها زوال  ،فهي أزلية أبدية  ،مستلزمة جلميع صفات الكمال ؛ قال تعاىل  ( :هللا ال إله
إال هو احلي القيوم ) البقرة  ، 255وقال  ( :وتوكل على احلي الذي ال ميوت ) الفرقان ، 58 :
وقال  ( :هو احلي ال إله إال هو فادعوه خملصني له الدين احلمد هلل رب العاملني ) غافر . 65 :
والعقل يدل على هذه الصفة من وجوه ؛ منها -:
 -1أن أفعال هللا الظاهرة للخلق تدل على علمه وقدرته واختياره  ،والعامل القادر املختار ال
يكون إال حيا .
 -2أن هللا خالق األحياء فيكون حيا بطريق األوىل ؛ ألن كمال املخلوق مستفاد من كمال
خالقه ؛ وألن هللا تعاىل أفضل من خلقه مطلقا  ،وأحق منهم بكل كمال .
 -3أن احلي أكمل من غري احلي ،قال تعاىل ( :وما يستوي األحياء وال األموات ) فاطر 22 :
 ،فلو مل يكن اخلالق متصفا ابحلياة لكان املخلوق أكمل من اخلالق ؛ وهو حمال(.)340
اثنيا واثلثا :السمع والبصر.

إثبات السمع والبصر قول أهل اإلثبات قاطبة من أهل السنة واجلماعة ومن وافقهم ،
وحجتهم على ذلك السمع والعقل ؛ قال تعاىل  ( :إن هللا هو السميع البصري ) غافر ، 20 :
وقال  ( :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ) الشورى  ، 11 :وال يعقل السميع إال بسمع ،

( )340انظر  :اجلواب الصحيح  ،البن تيمية ، 645 ، 644/1جمموع الفتاوى  ،البن تيمية  ، 355/16شرح
العقيدة الطحاوية  ،البن أيب العز ص  ، 120ابن حزم وموقفه من اإلهليات  ،للحمد  ،ص  ، 227-220القواعد
املثلى  ،البن عثيمني ص . 7 ، 6
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وال البصري إال ببصر  .وأما العقل فداللته على ذلك من وجوه -:
 -1أن هللا تعاىل حي  ،واحلي ال خيلو من اتصافه أبحد الوصفني املتقابلني ؛ فلو مل يتصف
ابلسمع والبصر ال تصف بضد ذلك  ،وهو العمى والصمم  ،وذلك ممتنع .
 -2أن السمع والبصر من صفات الكمال يف املخلوقات  ،وكل كمال ثبت للمخلوق
فاخلالق أحق به ؛ ألن اخلالق أكمل من املخلوق  ،وألن واهب الكمال يستحيل أن يكون
فاقدا له .
 -3أن انتفاء السمع والبصر عن اإلله حمال ؛ ألنه نقص ينايف األلوهية كما ينافيها انتفاء
القدرة على النفع والضر  ،قال تعاىل عن اخلليل  ( : اي أبت مل تعبد ما ال يسمع وال
يبصر وال يغين عنك شيئا ) مرمي  ، 42 :وقال  ( :هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو
يضرون قالوا بل وجدان آابءان كذلك يفعلون ) الشعراء . 73 ، 72 :
وقد أنكر طوائف من الفالسفة واملتكلمني وأهل الظاهر صفة السمع والبصر ؛ وزعموا أن هللا
مسيع بذاته  ،بصري بذاته  ،ال بسمع وبصر  ،ومنهم من فسر السمع والبصر مبجرد العلم
مبدركات السمع والبصر .
وهذا ليس بصحيح ؛ ألن الزعم أبن الصفات عني الذات يعين تعطيلها  ،وإنكار أن تكون
معان قائمة ابلذات  ،وتفسريها مبجرد العلم ابملسموعات واملرئيات يناقك داللة النصوص ،
قال تعاىل  ( :إنه هو السميع العليم ) األنفال  61 :؛ وقال  ( :إنين معكما أمسع وأرى ) طه 46 :
؛ ففرق بني السمع والبصر  ،وفرق بينها وبني العلم  ،وهللا ال يفرق بني علم وعلم لتنوع
املعلومات  ،وروى أبو داود بسنده عن أيب يونس قال  :مسعت أاب هريرة  يقرأ هذه اآلية :
( إن هللا َيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها  -إىل قوله تعاىل  : -مسيعا بصريا )  ،قال :
رأيت رسول هللا  يضع إهبامه على أذنه واليت تليها على عينه  ،قال  :رأيت رسول هللا
يقرؤها ويضع إصبعيه ) ( )341؛ قال البيهقي  :أراد هبذه اإلشارة حتقيق إثبات السمع والبصر
هلل ببيان حملهما من اإلنسان  ،يريد أن له مسعا وبصرا  ،ال أن املراد به العلم  ،فلو كان

( )341سنن أيب داود  ،كتاب السنة ،ح ( . ) 4728قال ابن حجر  :سنده قوي على شرط مسلم  .فتح الباري
. 373/13
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كذلك ألشار إىل القلب ألنه حمل العلم( )342؛ فعلم أن كال من السمع والبصر معىن زائد
على العلم  ،يوجد العلم معه وبدونه ؛ فاألعمى يعلم بوجود السماء وال يراها  ،وكذلك
األصم يعلم بوجود األصوات وال يسمعها  .وأيضا فالعلم أعم الصفات متعلقا ؛ ألنه يتعلق
بكل شيء ؛ أي ابلواجب  ،واملمكن  ،واملستحيل  ،وهو أعم حىت من القدرة  ،وامللك ؛
ألن القدرة وامللك إمنا يتعلقان ابملخلوقات  ،فكيف يصح أن يفسر السمع والبصر ابلعلم ،
ومها إمنا يتعلقان ابملسموعات واملبصرات ال بكل معلوم(.)343
رابعا  :صفة العلم .

العلم من الصفات اليت دل عليها النقل والعقل ؛ قال تعاىل  ( :وهللا بكل شيء عليم )
 ، 282وقال  ( :وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء ) البقرة  ، 255 :وقال  ( :وما حتمل
من أنثى وال تضع إال بعلمه ) فصلت  ، 47 :وقال  ( :وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو
ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب
وال ايبس إال يف كتاب مبني ) األنعام . 59 :
والعقل يدل على صفة العلم من وجوه ؛ منها -:
 -1أنه يستحيل إجياد األشياء مع اجلهل ؛ ألن اإلجياد ال يكون إال إبرادة  ،واإلرادة
مشروطة ابلعلم ابملراد وتصوره  ،فيلزم من ذلك العلم التام ابملخلوقات قبل خلقها .
 -2أن كل ما وجد يف اخلارج فهو موجود وجودا معينا ميتاز به عن غريه  ،فإذا خلقها هللا
تعاىل كذلك فال بد أن يعلمها علما مفصال ميتاز به كل معلوم عما سواه .
 -3أن ما يف املخلوقات من اإلحكام واإلتقان دليل على علم من خلقها ؛ ألن اخللق احملكم
ميتنع أن يصدر عن غري ذي علم .
 -4أن هللا جعل من شاء من خلقه عاملا  ،وميتنع أن جيعل غريه عاملا من ليس هو يف نفسه
بعامل .
البقرة :

( )342نقال عن فتح الباري  ،البن حجر . 373/13
( )343انظر  :الفصل  ،البن حزم  ، 314-309/2درء التعارض  ،البن تيمية  ، 225 ، 224/10شرح
األصبهانية  ،البن تيمية ص  ، 538-508جمموع الفتاوى  ،البن تيمية  ، 267 ، 228/6فتح الباري 373/13
 ،شرح النونية  ،للهراس  ، 75-71/2ابن حزم وموقفه من اإلهليات  ،ص . 280-271
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 -5أن من املخلوقات ما هو متصف ابلعلم  ،والعلم صفة كمال  ،فيمتنع أن يكون املخلوق
أكمل من اخلالق .
 -6أن هللا موصوف ابحلياة الكاملة  ،واحلياة مستلزمة جلنس العلم  ،فإذا كانت حياته أكمل
حياة فعلمه أكمل من كل علم .
 -7أن الرب عامل بذاته وصفاته ولوازم صفاته علما اتما  ،وذلك يستلزم علمه التام مبخلوقاته
؛ ألهنا من لوازم قدرته وإرادته(. )344
ويتعلق بصفة العلم أربع مسائل :
املسألة األوىل  :انفراد الرب بعلم املتشابه املطلق .
املتشابه املطلق مما استأثر هللا بعلمه ؛ فال يعلمه ملك مقرب  ،وال نيب مرسل  ،ويدخل يف
ذلك مجلة أمور -:
 -1حقيقة صفات هللا تعاىل  ،وحقائق صفات اليوم اآلخر .
 -2حقيقة ما أراد هللا خبلقه وأمره من احلكمة  ،أو احلكمة الكلية ألفعال هللا تعاىل .
 -3أسرار التخصيصات يف املخلوقات .
 -4العلم بعواقب األمور على وجه التفصيل  ،قال تعاىل  ( :قل ما كنت بدعا من الرسل
وما أدري ما يفعل يب وال بكم ) األحقاف  9 :؛ فنفى علمه جبميع ما يفعل به وهبم  ،ألن هذا
ال يعلمه إال هللا  ،وهذا ال ينفي علمه أبن له العاقبة يف الدنيا واآلخرة  ،وإن مل يدر تفاصيل
ما جيري له يف الدنيا من احملن واألعمال  ،وما يتجدد له من الشرائع  ،وما يكرم به يف اآلخرة
من أصناف النعيم( ( ، )345قال هللا تعاىل  :أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت  ،وال
أذن مسعت  ،وال خطر على قلب بشر ) ( .)346وال ينايف علم هللا بعواقب األمور قوله : 
( إن هللا قال  ... :وما ترددت عن شيء أان فاعله ترددي عن نفس املؤمن  ،يكره املوت ،

( )344انظر  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 22/1اجلواب الصحيح  ، 650-648/1درء التعارض ، 113/10
 ، 117 ، 114جمموع الفتاوى  ، 60/16شرح النونية للهراس . 75 ، 74/2
( )345انظر  :اجلواب الصحيح  ، 613 ، 612/1الرسالة التدمرية  ،ص  ، 111 ، 110مباحث الربوبية والقدر ،
للمؤلف  ،ص . 126-121
( )346صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7498
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وأان أكره مساءته ) ()347؛ ألن الرتدد يف اخللق يكون اترة لعدم العلم ابلعواقب  ،واترة ال
يكون عن جهل  ،وإمنا ملا يف الفعلني من املصاحل واملفاسد  ،فرييد الفعل ملا فيه من املصلحة
 ،ويكرهه ملا فيه من املفسدة  ،كما يف األعمال الصاحلة اليت تكرهها النفس  ،وكما يف
األدوية الكريهة ؛ وهبذا يظهر املعىن املراد يف احلديث ؛ فالرب يريد موت وليه ملا سبق به
قضاؤه  ،ويكره مساءة عبده اليت حتصل ابملوت  ،فصار موته حمبواب من وجه  ،مكروها من
وجه  ،وهذه حقيقة الرتدد الذي وصف به الرب ؛ وهبذا يظهر خطأ من قال  :إن هللا ال
يوصف ابلرتدد ؛ ألنه إمنا يرتدد من ال يعلم عواقب األمور  ،وهللا أعلم ابلعواقب(.)348
املسألة الثانية  :هل العلم صفة فعلية أو انفعالية ري
اختلف الناس يف هذه املسألة على قولني -:
فقالت الفالسفة  :هو صفة فعلية ؛ ألنه سبب يف وجود املفعول ؛ فجعلوا العلم يف معىن
اإلبداع ؛ أي أن جمرد علم هللا بنظام املخلوقات يوجب وجودها  ،ومل جيعلوا للقدرة واملشيئة
أثرا يف اإلجياد !
وقالت القدرية  :هو صفة انفعالية ؛ وليس سببا لإلجياد  ،وال أثر له يف خلق أفعال العباد ؛
ألنه اتبع للمعلوم  ،ومطابق له على ما هو عليه  ،دون أن يكسبه صفة  ،أو يكتسب عنه
صفة !
والتحقيق أن كال من علم اخلالق وعلم املخلوق منه ما هو فعلي ؛ وهو الذي يكون له أتثري
يف وجود معلومه ؛ كعلم هللا خبلقه ؛ فهو شرط يف وجودهم  ،ال علة مستقلة له كما زعمت
الفالسفة  ،بل ال بد مع ذلك من القدرة واإلرادة  .وكذلك علم العبد مبا يريد فعله  ،هو
شرط يف وجود فعله مع قدرته وإرادته .
ومنه ما هو انفعايل اتبع للمعلوم  ،ال أثر له يف وجود املوجودات ؛ كعلمنا مبخلوقات هللا اليت
ال أثر لنا يف وجودها ؛ كالسموات  ،واألرض  ،واملالئكة  ،والنبيني  ،واألمم  ،وعلم هللا
بنفسه الشريفة من هذا الباب  ،ولكن ال يقال له انفعايل ؛ ألنه من لوازم ذاته املقدسة  ،وإن

( )347صحيح البخاري  ،كتاب الرقاق  ،ح ( . ) 6502
( )348انظر  :جمموع الفتاوى  ، 135-129/18جمموع فتاوى ابن ابز . 417/9
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كان اتبعا ملعلومه ومطابقا له(.)349
املسألة الثالثة  :هل علم هللا واحد ابلعني أو واحد ابلنوع ري
للنظار يف هذه املسألة قوالن -:
أحدمها  :أن علمه واحد ابلعني ؛ يعلم به مجيع املعلومات أزال وأبدا  ،والتجدد عند وجود
شيء من املعلومات إمنا حيصل يف تعلق املخلوق احلاد ابلعلم األزيل  ،ال يف الوصف القائم
ابلرب  .وهو قول ممتنع عقال ؛ ألنه ال يعقل حدو هذا التعلق إال حبصول أمر وجودي يف
الفاعل اقتضى ذلك .
والثاين  :أن علمه واحد ابلنوع  ،وأنه يتعدد بتعدد املعلومات  ،ويتجدد بتجدد أسبابه ؛
فنوع العلم قدمي  ،وأما علم الشيء احلاد املعني فعلم آخر غري العلم األول ؛ وهذا قول
احملققني من أهل العلم  ،وهو مقتضى النصوص اليت دلت على أن التجدد يكون يف آحاد
الوصف االختياري القائم بذات الرب عند وجود متعلقاته  ،ال يف جمرد تعلق املخلوق احملد
ابلصفة األزلية ؛ قال تعاىل  ( :وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول
ممن ينقلب على عقبيه ) البقرة  ، 143 :وقال  ( :فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني )
العنكبوت  3 :؛ أي لنعلم ذلك ظاهرا موجودا  ،ومنيز هؤالء من هؤالء  ،ليناط الثواب والعقاب
مبا ظهر ووقع منهم ؛ ألن هللا تعاىل ال جيازي عباده مبقتضى علمه السابق هبم  ،وإمنا جيازيهم
مبا علمه واقعا منهم  .وهذا التجدد يف آحاد العلم عند ظهور املعلوم يف الواقع ظهورا مطابقا
ملا سبق به العلم وجرى به القلم هو معىن البداء الوارد يف بعك النصوص ؛ كقوله  ( : إن
ثالثة يف بين إسرائيل بدا هلل أن يبتليهم  ،فبعث إليهم ملكا ) ( ، )350وقوله  ( : حىت إذا
بدا هلل أن تطلع ا ا أي الشمس ا ا من مغرهبا فعلت كما كانت تفعل ) ( )351؛ أي أراد إظهار
ما كان يعلمه يف مآل هذه املخلوقات  ،وإجياده يف الواقع  ،ال أنه ظهر له شيء كان خافيا
عليه من شأهنم ؛ بدليل ما وقع عند البخاري بلفظ  ( :أراد هللا أن يبتليهم ) ( ، )352وعند
( )349انظر  :درء التعارض  ،114 -111 /10 ، 391 ، 390/9مفتاح دار السعادة . 242 ، 241/1
( )350صحيح البخاري  ،كتاب أحاديث األنبياء  ،ح ( . ) 3464
( )351رواه اإلمام أمحد بسند صحيح  .انظر  :املسند  ،ح ( . ) 6881
( )352صحيح البخاري  ،كتاب األميان والنذور  ،ح ( . ) 6653
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مسلم بلفظ  ( :فأراد هللا أن يبتليهم ) ()353؛ فعلم أن املراد هبذا البداء إرادة إظهار املعلوم ،
ال ظهوره بعد خفائه(.)354
املسألة الرابعة  :القدح يف صفة العلم .
القدح يف هذه الصفة ال حتصى صوره إال أن معظمها يرجع إىل نوعني رئيسني -:
األول  :الشرك يف العلم ؛ وله أمثلة  ،منها -:
 -1زعم الفالسفة أن مجيع احلواد مستندة إىل حركة النفس الفلكية  ،وأن النفس الفلكية
تعلم مجيع احلواد  ،وزعموا أن هذه النفس الفلكية هي اللوح احملفوظ  ،وأن املكاشفات
اليت حتصل للنفوس البشرية هي بسبب االتصال هبذه النفس الفلكية  ،وقد وافقهم على ذلك
طائفة من املتصوفة  ،وصاروا يدعون األخذ من اللوح احملفوظ ؛ منهم من يعرف مراد
الفالسفة ابللوح احملفوظ  ،ومنهم من ال يعرف(. )355
 -2قول طائفة من أصحاب الطريقة الشاذلية  :إن الغو الفرد القطب اجلامع يعلم ما
يعلمه هللا  ،ويقدر على ما يقدر عليه هللا  ،وأن النيب  كان هكذا  ،مث انتقل هذا السر إىل
احلسن بن علي  ،مث انتقل إىل ذريته حىت انتهى إىل أيب احلسن الشاذيل(. )356
الثاين  :إنكار العلم ؛ وله أمثلة  ،منها -:
 -1إنكار كونه وصفا هلل ؛ فقد زعم الطوسي أن العلم ليس صفة هلل  ،بل هو نفس
املعلومات  ،وكذلك أنكره مجهور املعتزلة ؛ وزعموا أن إطالق العلم على هللا جماز ال حقيقة له
 ،وإمنا معناه أنه ال جيهل(.)357
 -2إنكار أزلية العلم وإحاطته ؛ كقول الرافضة وغريهم ابلبداء  ،وهو ظهور العلم بعد خفائه
؛ وكقول القدرية األوىل  :إن هللا يعلم األشياء قبل كوهنا إال أعمال العباد ؛ فإنه ال يعلمها إال
( )353صحيح مسلم  ،كتاب الزهد  ،ح ( . ) 2964
( )354انظر  :أتويل مشكل القرآن  ،البن قتيبة  ،ص  ، 312 ، 311جماز القرآن  ،أليب عبيدة ، 114 ،113/2
درء التعارض  ،البن تيمية  ، 19 / 10 ، 396/9جمموع الفتاوى  ، 497 ، 496/8فتح الباري  ،البن حجر
 ، 502/6املسائل املشرتكة  ،للعروسي  ،ص . 42-36
( )355انظر  :درء التعارض  ، 189/10الرد على الشاذيل  ،ص . 83 ، 82
( )356انظر  :الرد على الشاذيل  ،ص . 52 ، 51
( )357انظر  :الفصل  ، 293/2درء التعارض . 76/10 ، 402/9
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حال كوهنا(.)358
 -3إنكار تعلق علم هللا خبلقه ؛ فقد أنكر بعك الفالسفة علمه بشيء من احلواد مطلقا
كأرسطو  ،ألن علمه ابملتغريات يوجب تعبه وكالله  .وفساد قوله ظاهر ؛ ألن من ال يلزمه
تعب وال نقص يف خلق املخلوقات فألن ال يلزمه ذلك يف علمه هبا أوىل وأحرى .
وزعم آخرون منهم أن هللا إمنا يعلم الكليات  ،واجلزئيات الثابتة  ،اليت هي بزعمهم أزلية أبدية
؛ كالسموات  ،واألفالك  ،دون اجلزئيات املتغرية ؛ كتفاصيل أحوال العامل ؛ ألن العلم هبا
يستلزم تنوع العلم ؛ لتنوع املعلومات  ،والتنوع تغري ميتنع على هللا  .وقد أنكر ابن رشد أن
يكون إنكار علم هللا ابجلزئيات قوال للفالسفة  ،واعتورب ذلك من فرط تعصبه  ،أو عدم
معرفته حبقيقة مذهبهم(.)359
وهذا القول ابطل من وجوه كثرية  ،منها -:
أ -أن هذا القول أقبح من قول القدرية األوىل  ،الذين أمجع السلف على تضليلهم ؛ ألهنم
أنكروا علم هللا ابألفعال اجلزئية قبل وجودها  ،فكيف مبن أنكر علمه ابجلزئيات كلها قبل
وجودها وبعد وجودها .
ب -أن القول أبن هللا ال يعلم إال األمور الكلية األزلية األبدية  ،اليت ال تقبل التغيري يف
نظرهم  ،يستلزم أال يعلم شيئا عن األنبياء والشرائع  ،بل وال يعلم شيئا عن البشر  ،وسائر
احليواانت والنبااتت ؛ ألن ذلك كله ليس أزليا وال أبداي.
ج -أن لفظ التغري والتكثر فيه إمجال وإيهام ؛ فإثبات العلم ال يستلزم تكثر اآلهلة  ،وإمنا
يستلزم تكثر علمه  ،وهذا حق  ،وهو من أعظم كماالته  ،والتغري املمتنع هو ما يكون فيه
استحالة تتضمن نقصا  ،وأما كون العلم يطابق املعلوم  ،ويتنوع بتنوع حاله فصفة كمال ،
وتسمية تغريا كتسمية إثبات الصفات تركيبا.
د -أنه من املعلوم ابالضطرار إثبات علم هللا ابجلزئيات  ،أو بكل شيء من األعيان ؛ قال
تعاىل  ( :وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة
إال يعلمها وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال ايبس إال يف كتاب مبني ) األنعام ، 59 :
( )358انظر  :درء التعارض .396/9
( )359انظر  :درء التعارض . 398 ، 397/9
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وقال  ( :هللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيك األرحام وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار
عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال ) الرعد  ، 9 ، 8 :وقال  ( :وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه
عليم بذات الصدور أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ) امللك  14 ، 13 :؛ فاخللق يستلزم
العلم ابملخلوق  ،واسم اللطيف واخلبري يدل على علمه ابألشياء الدقيقة .
وأيضا فإثبات علمه بنفسه يستلزم علمه خبلقه ؛ ألهنا من لوازم قدرته وإرادته  .ونفي علم هللا
ابجلزئيات يناقك قوهلم  :إن الرب يعلم نفسه  ،ويعلم ما يصدر عنه من العقول واألفالك ؛
ألنه سبحانه معني  ،وهكذا العقول واألفالك ؛ فوقعوا يف كثرة املعلومات اليت فروا منها ،
وهلذا أنكر الطوسي صفة العلم  ،وزعم أن علمه ابملعلومات هو نفس املعلومات ! وهو قول
ال يعرف أن أحدا سبقه إليه !
وإنكار علم هللا تعاىل ابجلزئيات مع تناقضه وفساده أمثل أقوال الفالسفة يف العلم اإلهلي ،
وهلم أقوال أخرى أشد منه فسادا ؛ كالقول أبن الصانع ال يعلم شيئا  ،أو ال يعلم إال نفسه ،
ألن العلم ابلغري يوجب الكثرة والتغري  ،واالستكمال ابملعلوم(. )360
الصفات االختيارية

الصفات االختيارية قد تكون خربية كاالستواء  ،وقد تكون عقلية ؛ كالرمحة ؛ وهي إما من
ابب األفعال ؛ كاخللق والنزول  ،أو من ابب األقوال ؛ كاألمر والنهي  ،أو من ابب األحوال
؛ كالرضى والغضب  ،أو من ابب اإلدراكات ؛ كالسمع والبصر( . )361ومن أهل العلم من
عرب عن الصفات االختيارية بصفات األفعال ؛ ألهنا أشهر أبواب هذا النوع من الصفات ،
وأما املتكلمون فيسموهنا مبسألة حلول احلواد  ،وهو تعبري غري الئق  ،ملا فيه من إيهام
مبعان ابطلة يربرون هبا تعطيل هذه الصفات  .وقد اختلف الناس يف صفات األفعال على
ثالثة أقوال رئيسة -:
األول  :قول أهل السنة واجلماعة ؛ فقد أثبتوا صفات األفعال كما أثبتوا صفات الذات  ،إال
أهنم اختلفوا ؛ هل يعرب عن الفعل القائم بذات الرب ابحلركة ري فمنهم من جوز ذلك  ،ألن
( )360انظر  :درء التعارض 166، 125 ، 124 ، 117 ، 77 /10 ، 415 ، 407 ، 402 ، 398 ، 397/9
 185 ،ا ا  ، 194 ، 188الصفدية . 300 ، 299/2 ، 7/1
( )361انظر  :درء التعارض . 23/4
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كل حي متحرك  ،واحلركة من لوازم احلياة  .ومنهم من امتنع عن إطالق لفظ احلركة ؛ ألنه
غري مأثور  ،وآثر االقتصار على ما جاء به النص من لفظ الفعل .
الثاين  :قول اجلهمية واملعتزلة ؛ فهؤالء ينكرون أن يقوم ابهلل تعاىل فعل كما أنكروا أن يقوم به
وصف  ،وقالوا  :إن هللا منزه عن حلول احلواد  ،كما أنه منزه عن األعراض  ،واألبعاض ،
واحلدود  ،ومقصودهم بنفي احلواد نفي الصفات االختيارية التابعة ملشيئة الرب وقدرته ،
كما قصدوا بنفي األعراض و األبعاض واحلدود نفي العلو وسائر صفات الذات .
الثالث  :قول الكالبية ومن وافقهم ؛ فقد توسط هؤالء بني هذين املذهبني املتقابلني ؛ فأثبتوا
الصفات الالزمة  ،ونفوا الصفات االختيارية( )362؛ ألهنا حادثة  ،وهللا منزه عن حلول
احلواد ؛ ألن كل ما قامت به احلواد فهو حاد  ،وهلذا أرجعوا هذه الصفات إما إىل
اإلرادة  ،كما قالوا يف احملبة  ،والغضب  ،أو إىل القدرة  ،كما قالوا يف اخللق والرزق .
وبناء على هذه املذاهب كان النظر لعالقة الصفات االختيارية ابلذات اإلهلية ؛ هل هي
قائمة بذات الرب أو منفصلة عنها ري
فذهب السلف إىل أن األفعال االختيارية كلها صفات قائمة بذات الرب  ،ألن الفعل ال بد
أن يقوم ابلفاعل ؛ الزما كان كاالستواء  ،أو متعداي ؛ كاخللق  ،وهي وإن كانت قدمية النوع
 ،إال أن أفرادها حتصل بقدرة الرب ومشيئته  ،شيئا فشيئا  ،حبسب اإلمكان واحلكمة  ،وهلذا
قالوا الفعل غري املفعول  ،واخللق غري املخلوق  ،و التجدد يف آحاد الوصف القائم بذات
الرب  ،ال يف جمرد تعلق املخلوق احملد ابلصفة األزلية .
وذهبت املعتزلة إىل أهنا خملوقات منفصلة عن الرب  ،وأنكروا أن يقوم ابلرب فعل عند اخللق
؛ وهلذا قالوا  :إن فعل الرب عني مفعوله  ،وخلقه عني خملوقه ؛ فاخللق ال يعين قيام وصف
وجودي ابخلالق  ،وإمنا هو جمرد وقوع املخلوق املنفصل عن الرب ! وكذلك كالمه ليس
وصفا قائما به  ،وإمنا هو خملوق منفصل عنه !
( )362يرى ابن القيم أن ابن كالب هو أول من عرف عنه نفي الصفات االختيارية  ،وأن القرآن معىن قائم ابلذات ،
 ،ولعله يقصد االنفراد بنفيها دون غريها ؛ ألن نفي الصفات االختيارية معروف عمن قبله من املعطلة  ،فرارا من
قيام احلواد بذات الرب  ،وأما القول أبن كالم هللا هو املعىن دون اللفظ ؛ بناء على أصله يف الصفات االختيارية
فالظاهر أنه أول من قال به  ،وهللا أعلم  .انظر  :اجتماع اجليوش اإلسالمية  ،ص . 432
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وهذا القول يعين تعطيل اخلالق عن صفة الفعل والكالم  ،وسد ابب االستدالل ابخللق على
اخلالق ؛ ألنه ال ميكن القول حبدو العامل على أصل نفاة األفعال ؛ وإمنا ميكن ذلك على
أصل أهل اإلثبات  ،والقول أبن سبب حدو املخلوقات هو ما يقوم ابلرب من صفات
اتبعة ملشيئته وقدرته  ،ومتجددة حبسب اإلمكان()363واحلكمة .
وقد وافقهم على إنكار التجدد يف الوصف القائم ابلرب تعاىل طائفتان -:
األوىل  :بعك الظاهرية ؛ فقد رأى ابن حزم أن التبدل  ،أو التجدد إمنا هو يف املخلوق ال يف
الصفة األزلية  ،وبىن ذلك على أساس أن الوصف عني الذات  ،وليس بعرض قائم هبا ،
والتجدد إمنا يتصور يف صفة املخلوق ؛ ألهنا عرض قائم ابلذات  ،وليست عني الذات(.)364
الثانية  :ال وكالبية ومن وافقهم ؛ فقد رأوا أن التجدد حاصل يف املخلوقات  ،ال فيما يقوم
ابخلالق من صفات ؛ وقالوا  :املتجدد هو التعلق بني اخللق واملخلوق  ،وبني األمر واملأمور ،
وبني السمع واملسموع  ،والبصر واملرئي  ،واإلرادة واملراد  ،وحنو ذلك ؛ أي أن التجدد يف
تعلق املخلوقات ابلصفة األزلية  ،ال يف نفس الصفة القائمة بذات الرب  ،وكذلك قالوا يف
الكالم  :إن املتجدد إدراك اخللق لذلك  ،ال نفس الكالم  ،وبنوا على ذلك قوهلم يف مسألة
القرآن ؛ فزعموا أن كالم هللا هو املعىن القدمي  ،دون اللفظ احلاد ؛ حذرا من قيام احلواد
بذات الرب .
وقول الكالبية ومن سار يف ركاهبم ممتنع لغة وشرعا وعقال ؛ ألنه ال يعقل حدو هذا التعلق
إال حبصول أمر وجودي يف الفاعل اقتضى ذلك .
وقد دلت النصوص على أن التجدد يكون يف الوصف االختياري القائم بذات الرب  ،ال يف
جمرد تعلق املخلوق احملد ابلصفة األزلية ؛ قال تعاىل  ( :ولقد خلقناكم مث صورانكم مث قلنا
للمالئكة اسجدوا آلدم ) األعراف  11 :؛ فدل على أنه إمنا أمر املالئكة ابلسجود بعد خلق
آدم  ،ال يف األزل  ،وقال  ( :إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له
كن فيكون ) آل عمران  59 :؛ فأمره بعد خلقه من تراب  ،ال يف األزل  ،وقال  ( :فلما أاتها
نودي من شاطئ الوادي األمين ) القصص  30 :؛ فناداه حني جاء  ،ومل يكن النداء قائما بذات
( )363هذا القيد ألن املمكن يف احلواد املتعاقبة أن توجد شيئا فشيئا  ،وال ميكن أن توجد دفعة واحدة يف األزل .
( )364انظر  :الفصل . 298 ، 297/2
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هللا يف األزل  ،وملا أتى خلق فيه إدراكا ملا كان موجودا يف األزل  ،كما يقولون !
وقال تعاىل  ( :وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون ) التوبة  ، 105 :وقال  ( :مث
جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ) يونس  ، 14 :وقال  ( :الذي
يراك حني تقوم وتقلبك يف الساجدين ) الشعراء  ، 219 ، 218 :وقال  ( :لقد مسع هللا قول الذين
قالوا إن هللا فقري وحنن أغنياء ) آل عمران  ، 181 :وقال  ( :قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف
زوجها وتشتكي إىل هللا ) اجملادلة  ، 1 :وقال  ( :قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ) آل
عمران  ، 31 :وقال  ( :وليعلم هللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ) آل عمران  ، 140 :وقال :
(مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا ) الكهف  12 :؛ فهذا ونظائره الكثرية يدل
قطعا على جتدد يف آحاد الصفات االختيارية عند وجود متعلقاهتا  ،ال على جمرد تعلق
املخلوق احملد ابلصفة األزلية  ،فعلم من ذلك أن قيام األمور املتجددة بذات الرب ال
حمذور فيه  ،ألنه ال يعارض قدم النوع يف صفاته  ،وال يعين أن كماله مستفاد من خملوقاته ،
وإمنا هو احلق الذي ال تثبت معاين الربوبية إال به  ،وال ميكن إثبات حدو العامل إال مبوجبه
 ،وقد ذكر بعك العلماء أن هذه املسألة يقوم عليها أكثر من ألف دليل عقلي ومسعي  ،بل
إن ابن القيم رأى أن كل سورة من القرآن تتضمن إثبات هذه املسألة  ،وأابن عن ذلك من
خالل سورة الفاحتة  ،مث قال  :أتمل أدلة الكتاب العزيز على هذا األصل جتدها فوق عد
العادين  ،حىت إنك جتد يف اآلية الواحادة على اختصار لفظاها عدة أدلاة(.)365

*******

( )365خمتصر الصواعق  ، 498/2وانظر يف مبحث الصفات االختيارية بعامة  :أتويل مشكل القرآن  ،البن قتيبة ،
ص  ، 312 ، 311درء التعارض -394/9 ، 264 ، 243-237 ، 122 ، 99 ، 98 ، 17 ، 13 -6/2
 ، 398الرد على الشاذيل  ،ص  ، 231 ، 230جمموع الفتاوى ، 368/16 ، 95 ، 94/12 ، 236-222/6
شفاء العليل  ،ص  ، 446خمتصر الصواعق  ، 501-495/2ابن تيمية السلفي  ،للهراس  ،ص ، 134-125
مباحث الربوبية والقدر  ،للمؤلف ص . 69 ، 68
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املبحث اخلامس
صفة العلو

علو هللا تعاىل على خلقه من الصفات املعلومة ابلفطرة  ،والعقل  ،والسمع  ،وآحاد هذه
األدلة ال تكاد حتصى ؛ وهلذا كان مجاهري اخللق من مجيع الطوائف على إثبات العلو  ،ال
ينازع يف ذلك إال قليل من الناس  ،كجهم وأتباعه  ،وكانت األقوال املعروفة يف زمن التابعني
واتبعيهم قوالن ؛ أحدمها  :القول أبن هللا على العرش  ،وهو القول الذي أمجع عليه السلف
 ،والقول اآلخر  :هو القول أبن هللا يف كل مكان  ،وهو قول اجلهمية  ،الذي أنكره السلف
 ،وأبطلوه  ،مث تولدت أخريا األقوال املتناقضة ؛ وهي اجلمع بني العلو واحللول  ،والقول أبن
هللا ال داخل العامل وال خارجه  ،يقول ابن رشد  :أما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من
أول األمر يثبتوهنا هلل سبحانه حىت نفتها املعتزلة  ،مث تبعهم على نفيها متأخروا األشعرية ،
وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات اجلهة  ،اليت إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤوال
 ،وإن قيل فيها إهنا من املتشاهبات عاد الشرع كله متشاهبا ؛ ألن الشرائع كلها مبنية على أن
هللا يف السماء وأن منه تنزل املالئكة ابلوحي إىل النبيني  ،وأن من السماء نزلت الكتب ،
وإليها كان اإلسراء ابلنيب  حىت قرب من سدرة املنتهى  ،ومجيع احلكماء قد اتفقوا أن هللا
واملالئكة يف السماء  ،كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك( .)366وكالمه صحيح يف اجلملة ؛
ألن اخلارجني عن االتفاق على العلو ال ينحصرون يف الطائفة اليت ذكر  ،فقد اتسع اخلالف
بني الناس يف هذا األصل الكبري حىت صاروا فيها على أربعة أقوال رئيسة -:
األول  :القول أبن هللا فوق مسواته  ،مستو على عرشه  ،ابئن من خلقه  ،وهو القول الذي
أمجع عليه سلف األمة .
الثاين  :الزعم أبن هللا تعاىل بذاته يف كل مكان  ،وهو قول احللولية من اجلهمية وغريهم ؛ مث
حد بعد ذلك قول االحتادية ؛ الذين زعموا أن وجود املخلوقات هو عني وجود اخلالق !
وهو وإن كان من جنس القول ابحللول إال أن أهله أعظم تعطيال من أهل احللول .

( )366الكشف عن مناهج األدلة  ،ص  ( 84 ، 83ابختصار )  .وانظر  :درء التعارض ، 245 ، 215-208/6
 ، 16/9الرسالة التدمرية  ،ص  ، 81خمتصر العلو  ،للذهيب ص . 287
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الثالث  :سلب النقيضني  ،ونفي الوصفني املتقابلني  ،ومها العلو واحللول  ،والزعم أبن هللا
تعاىل ال هو داخل العامل وال خارجه  ،وال مباين له وال حال فيه ؛ وهو قول املعتزلة ومن
وافقهم .
الرابع  :إثبات الوصفني املتقابلني  ،ومها العلو واحللول  ،والزعم أبن هللا بذاته فوق العامل ،
وهو بذاته يف كل مكان ؛ وهو قول بعك الساملية ومن وافقهم( .)367وهذه األقوال البد من
تفصيل القول فيها وفق املراحل التالية -:
أوال  :أدلة السلف على العلو .

استدل السلف على صفة العلو واملباينة ابلفطرة  ،والعقل  ،واإلمجاع  ،والنقل ؛ فاألمم كلها
 ،عربيها وعجميها يؤمنون أبن هللا السماء  ،ما تركوا على فطرهم ؛ وهلذا يرفعون أيديهم عند
الدعاء  ،ويقصدون جهة العلو بقلوهبم عند التضرع إىل هللا تعاىل  ،وهذا دليل قاطع على
فطرية اإلميان بعلو هللا تعاىل على خلقه ؛ حضر أبو جعفر اهلمداين جملس أيب املعايل اجلويين
وهو يعرض بنفي العلو فيقول  :كان هللا وال عرش  ،وهو اآلن على ما كان عليه !
فقال اهلمداين  :اي شيخ دعنا من ذكر العرش  ،وأخربان عن هذه الضرورة اليت جندها يف
قلوبنا ؛ فإنه ما قال عارف قط  :اي هللا إال وجد يف قلبه ضرورة بطلب العلو  ،ال يلتفت مينة
وال يسرة  ،فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ري
فلطم اجلويين على رأسه وقال  :حريين اهلمداين  ،حريين اهلمداين(. )368
وقد اعرتض املعطلة على دليل الفطرة أبمرين -:
أحدمها  :أن رفع األيدي إىل السماء معارض لوضع اجلبهة على األرض .
واجلواب من وجوه -:
 -1أن السجود أمر شرعي  ،يفعل عبادة وخضوعا للمسجود له  ،ال قصدا وطلبا ممن هو
يف السفل  ،خبالف قصد القلوب للمدعو يف العلو ؛ فهو أمر فطري اتفقت عليه األمم من
( )367انظر  :جمموع الفتاوى  ، 300-297 ، 195/2درء التعارض  ، 287/10جامع املسائل 204 ، 203/3
 ،الصفدية  ، 266-263/1خمتصر العلو  ،للذهيب  ،ص ، 147 ، 146
( )368اجتماع اجليوش اإلسالمية  ،ص  ، 423 ، 422سري أعالم النبالء  ،للذهيب ، 477 ، 475 ، 474 / 18
قال األلباين  :إسناد هذه القصة صحيح  ،مسلسل ابحلفاظ  .خمتصر العلو  ،ص . 277
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غري مواطأة ؛ فعلم إطباق أهل الفطر السليمة على أن هللا يف السماء  ،وأن قصد الساجد
اخلضوع ملن فوقه ال طلبه يف جهة السفل .
 -2أن الساجد هلل يقصد يف دعائه العلو  ،وكلما ازداد اجتهادا يف الدعاء قوي ما جيده يف
قلبه من طلب العلو  ،فقصد العلو عند دعاء هللا يتناول القائم والقاعد والراكع والساجد .
 -3أن توجه القلب خيتلف عن توجه الوجه ؛ فتوجه الوجه خيتلف حال الدعاء ؛ فيكون يف
السجود متوجها لألرض  ،ويف القيام مطرقا أو متوجها إىل السماء  ،خبالف القلب فال
يتوجه حال الدعاء إال إىل السماء .
والثاين  :أن رفع األيدي حال الدعاء إىل السماء ال داللة فيه على أن هللا تعاىل يف السماء ؛
ألهنا إمنا ترفع لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصالة !
واجلواب من وجوه -:
 -1أن القول أبن السماء قبلة للدعاء مل يقله أحد من سلف األمة  ،وال أنزل هللا به من
سلطان  ،وهو حكم شرعي ال جيوز أن خيفى عن مجيع علماء السلف .
 -2أن قبلة الدعاء هي قبلة الصالة ؛ وهلذا كان النيب  يستقبل القبلة حال دعائه يف
مواطن كثرية ؛ فمن زعم أن للدعاء قبلة غري قبلة الصالة فقد خالف هدي سيد املرسلني ،
وإمجاع سلف املسلمني .
 -3أن القبلة لغة وشرعا هي ما يستقبله العابد بوجهه  ،ال ما حياذيه برأسه أو يديه  ،فلو
كانت السماء قبلة الدعاء لكان املشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها ال إىل الكعبة .
 -4أن التوجه يف الدعاء إىل جهة العلو أمر فطري  ،يفعله العامل واجلاهل  ،والكافر واملؤمن ،
وال ختتلف فيه الشرائع ؛ فكل داع منهم يتوجه إىل ربه يف العلو رجاء نزول الرمحة من عنده ،
خبالف القبلة ؛ فهي مما ختتلف فيه الشرائع  ،وكل داع يعلم أن هللا تعاىل ليس يف القبلة اليت
هو متوجه إليها  .وقد تفطن بعضهم إىل فساد القول أبن السماء قبلة الدعاء  ،وزعم أن رفع
األيدي حال الدعاء ال داللة فيه على صفة العلو ؛ ألن األيدي إمنا ترفع إىل السماء ألن هللا
جعلها مهبطا للرمحة  ،كما جعل الكعبة قبلة للدعاء والصالة ! وهو جواب فاسد ؛ ألن
نزول الرمحة إمنا يكون من هللا  ،وهذا يقتضي كونه يف السماء ؛ فتأويله يبطل مذهبه ؛ سئل
بعك أئمة نفاة العلو عن النزول ري
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فقال  :ينزل أمره !
فقال له السائل  :فممن ينزل ري ما عندك فوق العامل شيء ! فممن ينزل األمر  ،من العدم
احملك ري! فبهت املعطل(.)369
والعقل كذلك يدل على العلو واملباينة من وجوه  ،منها -:
 -1أن علو الشيء بنفسه على غريه صفة كمال  ،وإذا كان كذلك فاهلل أحق هبذه الصفة
من كل موصوف هبا غريه  ،فيجب أن يكون عاليا بنفسه  ،وكذلك متيزه عن غريه هي صفة
ال يوصف هبا املعدوم  ،وال ختتص ابلناقصات  ،فتكون صفة كمال  ،فيجب اتصاف هللا هبا
 ،وذلك يوجب مباينته للعامل .
 -2أن هللا قائم بنفسه  ،غري خمالط للعامل ؛ فلو مل يتصف بفوقية الذات لكان متصفا بضدها
؛ ألن القابل للشيء ال خيلو منه أو من ضده  ،وضد الفوقية السفول  ،وهو مذموم على
اإلطالق .
فإن قيل  :ال نسلم أنه قابل للفوقية حىت يلزم من نفيها ثبوت ضدها .
قيل  :لو مل يكن قابال للفوقية لكان وجوده ذهنيا  ،ومل يكن له حقيقة قائمة بنفسها  ،فمن
املعلوم ابلضرورة أن كل ما كان وجوده خارج األذهان فهو إما يف هذا العامل  ،وإما خارج عنه
 ،وإنكار ذلك إنكار ملا هو من أجلى البدهيات.
 -3أن املوجود الذي له ذات متحققة اثبتة إذا نسب إىل موجود آخر متحقق الذات فال بد
من أحد أمرين ؛ إما االنفصال و املباينة  ،وإما احللول واملداخلة ؛ والثاين حمال ؛ فيتعني
األول ؛ إذ ليس وراء ذلك إال نفي وجود احلق ؛ إما إبنكار مغايرته للخلق  ،والقول بوحدة
الوجود  ،وإما بوصفه بصفات املعدوم و املمتنع ؛ والزعم أبنه ال داخل العامل وال خارجه .
وقد أجابوا عن ذلك أبن استحالة اخللو من النقيضني إمنا يكون ابلنسبة إىل ما هو قابل
لالتصاف ابلشيء أو نقيضه  ،ولكن الرب ال يقبل االتصاف ابلدخول وال بنقيضه  ،فيجوز
حينئذ نفيهما عنه  ،وال يرتتب على ذلك حمال .
( )369جمموع الفتاوى  ، 369/5وانظر يف داللة الفطرة على العلو  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ،ص  ، 254أتويل
خمتلف احلديث  ،البن قتيبة  ،ص  ، 183تفسري القرطيب  ، 216/18درء التعارض  ، 26 -21/7شرح العقيدة
الطحاوية  ،ص . 294-291
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واجلواب أن التفرقة بني القابل وغري القابل دعوى فلسفية جمردة عن الدليل ؛ فقد زعموا أن
التقابل إن كان بني الوجود والعدم استلزم احلكم عليه أبحدمها  .وأما إن كان تقابال بني
امللكة وعدمها فإن هذا التقابل ال يستلزم االتصاف أبحدمها  ،والصحيح أن التقابل الذي
ميكن رفعه هو تقابل الضدين كالبياض والسواد  ،وأما تقابل النقيضني فال ميكن رفعه ،
واملباينة واحملايثة متقابلة تقابل النقيضني فال ميكن رفعهما  ،ويلزم من رفع أحدمها ثبوت
اآلخر  ،وال ميكن رفع النقيضني إال بنفي إمكان وجوده  ،فضال عن وجوب وجوده .
 -4أن اجلهة نوعان إضافية متغرية  ،وحقيقية اثبتة ؛ فاألوىل هي حبسب احليوان  ،فكل
حيوان له ست جهات  ،األمام  ،واخللف  ،واليمني  ،واليسار  ،والتحت  ،وهذه تتبدل
حبسب حركة احليوان  .والثانية هي جهة العامل  ،وهي اجلهة احلقة الثابتة ؛ فالعامل ليس له إال
جهتا العلو والسفل  ،فالعلو ما فوق العامل  ،و السفل أسفل العامل وقعره  ،وإذا كان كذلك
لزم من مباينة هللا للعامل أن يكون فوقه(.)370
أمــا داللــة اإل ــا علااى العلااو فقااد نقلهااا كثااري ماان العلماااء  ،فقااال األوزاعااي  :كنااا والتااابعون
متوافرون نقول  :إن هللا فوق عرشه  ،ونؤمن مبا وردت به السنة من صفاته  .وقال إسحق بان
راهويااة  :قااال هللا تعاااىل  ( :الاارمحن علااى العاارش اسااتوى ) طااه  ، 5 :أمج اع أهاال العلاام أنااه فااوق
العاارش اسااتوى  ،ويعلاام كاال شاايء يف أساافل األرض السااابعة  .وقااال اآلجااري  :الااذي يااذهب
إلياه أهال العلام أن هللا عااز وجال علاى عرشااه  ،فاوق مسواتاه  ،وعلماه حماايط بكال شايء  .وقااال
ابن بطة  :أمجع املسلمون من الصحابة والتابعني أن هللا علاى عرشاه  ،فاوق مسواتاه  ،ابئان مان
خلقه  .وقال السجزي  :أئمتنا ؛ كالثوري  ،ومالاك  ،وابان عييناه  ،ومحااد بان سالمه  ،ومحااد
باان زيااد  ،واباان املبااارك  ،وفضاايل باان عياااض  ،وأمحااد  ،وإسااحاق  ،متفقااون علااى أن هللا فااوق
العرش بذاته  ،وأن علمه بكل مكان  .وقال الشيخ عباد القاادر اجليلاي  :علاو هللا علاى خلقاه
فوق مسواته  ،يف كل كتاب أنزل  ،على كل نيب أرسال( . )371وقاال ابان تيمياة  :القاول أبن هللا
( )370انظر  :بيان تلبيس اجلهمية  ، 329 ، 328/4 ، 615 ، 614/3 ، 26/1الصواعق املرسلة  ،البن القيم
 ، 294/1خمتصر الصواعق  ،للموصلي  ، 1094/3النونية بشرح اهلراس . 194 -189/1
( )371هذه النصوص يف اإلمجاع منقولة من  :اجتماع اجليوش اإلسالمية  ،البن القيم ص  ، 93خمتصر الصواعق ،
للموصلي  ، 1093 ، 1092 ، 1091، 1079/3خمتصر العلو  ،لأللباين ص . 194 ، 137
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تعاىل فوق العامل معلوم ابالضطرار من الكتاب والسنة وإمجاع السلف  ،كالعلم إبرساال الرسال
 ،وإنازال الكتااب  ،والعلاام أبن هللا بكاال شاايء علاايم  ،وعلااى كاال شاايء قاادير  ،والعلاام أبن هللا
خلااق السااموات واألرض ومااا بينهمااا ؛ وهلااذا مل يكاان بااني الصااحابة والتااابعني ن ازاع يف ذلااك ،
كما تنطق بذلك اآلاثر املتواترة يف ذلك  ،وهذا يعلمه أهل الشأن أعظم مما يعلمون أحادياث
الاارجم  ،والشاافاعة  ،واحلااوض  ،واملي ازان ؛ وهلااذا كااان الساالف مطبقااني علااى تكفااري ماان أنكاار
ذلااك ؛ ألنااه عناادهم معلااوم ابالضااطرار ماان الاادين( .)372مث ذكاار بعااد ذلااك أن أئمااة نفاااة العلااو
ماان أبعااد الناااس عاان العلاام مبعاااين القاارآن  ،واألخبااار  ،وأقااوال الساالف( .)373وهااذا البعااد يفساار
خمالفتهم ملا هو معلوم ابالضطرار من الكتاب  ،والسنة  ،وإمجاع السلف  ،وغفلاتهم عان قابح
ل اوازم مقااالتهم ؛ دخاال اباان فااورك عل ااى الساالطان حممااود باان ساابكتكني ؛ فقااال  :ال جي ااوز أن
يوصف هللا ابلفوقياة ؛ ألن الزم ذلاك وصافه ابلتحتياة  ،فمان جااز أن يكاون لاه فاوق جااز أن
يكااون لااه حتاات  .فقااال الساالطان :مااا أان وصاافته حااىت يلاازمين  ،باال هااو وصااف نفسااه .فبهاات
ابن فورك  ،فلما خرج من عنده مات .فيقال  :انشقت مرارته(.)374
وأما داللة النقل على العلو فهي أعظم الدالالت  ،وأكثرها تفصيال ؛ وهي تدل على علو

هللا تعاىل على خلقه من وجوه كثرية  ،منها -:
 -1قوله تعاىل  ( :وهو القاهر فوق عباده ) األنعام  ، 18 :وقوله  ( :خيافون رهبم من فوقهم )
النحل  ، 50 :وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غريه .
وقد زعم نفاة العلو أن املراد فوقية الشرف والقهر  ،ال فوقية الذات واملكان  ،كما يقال :
األمري فوق الوزير ؛ أي فوقية منزلة وغلبة  ،ال فوقية ذات ومكان  .وهو أتويل غري صحيح ؛
ألن فوقية الرب جيء فيها ب ا ا ( من ) املعينة لفوقية الذات ؛ فال يصح أن حتمل على الفوقية
املعنوية ؛ وألن تفضيل الرب على شيء من خلقه مل يذكر إال يف مقام االحتجاج على مبطل
 ،أو إبطال الشرك  ،كما يف قوله تعاىل  ( :قل احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى
آهلل خري أما يشركون ) النمل  ، 59 :وقوله  ( :إان آمنا بربنا ليغفر لنا خطاايان وما أكرهتنا عليه
( )372درء التعارض  ( 27 ، 26/7ابختصار ) .
( )373انظر ملعرفة املزيد مما يتعلق هبذا السبب وغريه من أسباب خمالفاهتم يف  :درء التعارض . 37-29/7
( )374سري أعالم النبالء  ،للذهيب . 487/17
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من السحر وهللا خري وأبقى ) طه  ، 73 :وأما أن يفضل نفسه على شيء من خلقه ابتداء
فهذا مل يقع يف كالم هللا تعاىل  ،وكالم رسوله  ؛ ألن ذلك ال حيسن مع التفاوت الكبري يف
املنزلة  ،كما ال يقال شاهدا  :الشمس أضوأ من السراج  ،والسماء أكرب من البناء ؛ وهلذا
قيل -:
أمل تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
 -2التصريح ابلعلو املطلق الدال على مجيع مراتب العلو ؛ كقوله تعاىل  ( :وهو العلي
العظيم ) البقرة  ، 255 :وقوله  ( :سبح اسم ربك األعلى ) األعلى  ، 1 :وكل واحد من هذين
االمسني يدل على صفة العلو املطلق ؛ وهلذا جيء هبما معرفني ؛ ليدالن على إثبات مجيع
مراتب العلو ؛ وهي علو الذات  ،وعلو القدر  ،وعلو القهر  ،خالفا ملن مل ي وق ودر هذا املعىن
العظيم حق قدره  ،وزعم أن املراد علو املكانة دون املكان ؛ وهذا الزعم مع ما فيه من
التنقص متناقك يف نفسه ؛ ألن املكانة أتنيث املكان  ،واملؤنث فرع على املذكر يف اللفظ
واملعىن  ،واتبع له  ،فعلو املكانة يف الذهن يتبع علو احلقيقة  ،وعلوه يف القلوب مطابق لعلوه
يف نفسه  ،ولو مل يكن بنفسه عاليا على كل شيء ملا كان يف القلوب أعلى من كل شيء .
 -3التصريح أبن هللا تعاىل يف السماء ؛ قال تعاىل  ( :أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم
األرض فإذا هي متور ) امللك  ، 16 :وقال  ( :أال أتمنوين وأان أمني من يف السماء َ ،يتيين خرب
السماء  ،صباحا ومساء ري! ) ( ، )375ويف الصحيح أن معاوية بن احلكم السلمي : 
(كانت له جارية ترعى غنما له قبل أحد  ،فذهب الذئب بشاة من غنمها  ،فصكها صكة
 ،فعظم ذلك عليه رسول هللا  فقال معاوية  :أفال اعتقها ري قال  :ائتين هبا  ،فقال هلا :
أين هللا ري قالت  :يف السماء  ،قال  :من أان ري قالت  :أنت رسول هللا  ،قال  :اعتقها ؛
فإهنا مؤمنة)()376؛ فصرحت أبن هللا يف السماء  ،وأقرها على ذلك أعلم اخللق ابهلل تعاىل ؛
وكون هللا تعاىل يف السماء ال يراد به أن هللا يف جوف السماء  ،أو أن هللا حيصره شيء من
املخلوقات  ،كما توهم املعطلة ؛ وهلذا أتولوا هذه النصوص  ،وزعموا أن املراد هبا جمرد نفوذ
أمره وحكمه  ،وجترأ بعضهم فزعم أن حديث اجلارية مضطرب ؛ فال تقوم به حجة على
( )375صحيح البخاري  ،كتاب املغازي  ،ح ( . ) 4351
( )376صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 537
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إثبات العلو ؛ ألنه ورد يف بعك طرقه أن اجلارية أعجمية  ،وأهنا أشارت إىل السماء  ،بدل
قول الراوي  :قالت يف السماء( )377؛ فجعل ذلك حجة على أن النيب  مل يصرح ابألين ،
وأن حديثه معها إمنا كان ابإلشارة  ،فعرب الراوي عما فهمه من اإلشارة بلفظ األين ! وهي
رواية ضعيفة  ،ال جيوز االعتماد عليها يف التشكيك يف ثقة الرواة  ،والقدح يف رواية اتفق
احملدثون على صحتها  ،وتواطأت النصوص يف الداللة على معناها ؛ كالنصوص اليت صرحت
ابلعروج  ،والصعود إىل هللا تعاىل  ،وإمنا املراد بكون هللا يف السماء عند أهل السنة أحد
وجهني ؛ ال يصح احلمل على غريمها ؛ ألن هللا هو الظاهر  ،فليس فوقه شيء -:
أ -أن السماء يراد هبا العلو  ،سواء كانت فوق األفالك أو حتتها ؛ قال تعاىل  ( :فليمدد
بسبب إىل السماء ) احلج  ، 15 :وقال  ( :وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) الفرقان  48 :؛ فال
يكون املفهوم من قوله تعاىل  ( :أأمنتم من يف السماء ) امللك  ، 17 :أنه داخل األفالك  ،وأن
السماء حميطة به  ،وإمنا املفهوم منه ما استقر يف نفوس املخاطبني من أنه العلي األعلى ،
وأنه فوق كل شيء  ،دون أن يلزم من ذلك وجود ظرف وجودي حييط به  ،إذ ليس فوق
العامل إال هللا .
ب -لو سلمنا أن املراد ابلسماء األفالك فال داللة يف اآلية الكرمية على إحاطة السماء
ابلرب كما توهم املعطلة ؛ ألن حرف ( يف ) يكون حينئذ مبعىن ( على ) ؛ كما يف قوله
تعاىل  ( :وألصلبنكم يف جذوع النخل ) طه  ، 71 :وقوله  ( :فسريوا يف األرض ) آل عمران :
 137؛ أي عليها  ،وحينئذ يكون معىن أن هللا يف السماء أي عليها  ،ال حال فيها ؛ فاهلل
فوق السماء  ،وفوق كل شيء  .ومما يشبه هذا التعاقب بني حروف اجلر ما يف قوله : 
(وأما النار فيلقون فيها  ،وتقول هل من مزيد ري حىت يضع قدمه فيها  ،فهنالك متتلي ويزوي
بعضها إىل بعك  ،وتقول  :قط  ،قط  ،قط ) ( ، )378ويف رواية  ( :حىت يضع قدمه أو
رجله عليها  ،وتقول  :قط  ،قط ) ( )379؛ فبينت الرواية الثانية أن املراد أنه يضع قدمه عليها
ال فيها ؛ وهبذا يتبني قصور املعطلة  ،الذين تومهوا أن أهل اإلثبات يعتقدون أن قدم الرب
( )377انظر  :مسند اإلمام أمحد  ،ح ( . ) 7906
( )378رواه اإلمام أمحد بسند صحيح  ،ح ( . ) 7718
( )379رواه اإلمام أمحد بسند قوي  ،ح (. )13968
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تدخل جهنم ؛ وقالوا  :كيف يدخل بعك الرب النار  ،وهللا تعاىل يقول  ( :لو كان هؤالء
آهلة ما وردوها ) األنبياء  99 :؛ وغاب عنهم داللة الرواية الثانية على هذا التعاقب  ،وأن (يف)
يف احلديث مبعىن (على) ؛ فال يرد اعرتاضهم أصال .
 -4اإلخبار عن االستواء على العرش يف سبعة مواضع من القرآن ؛ كقوله تعاىل  ( :إن ربكم
هللا الذي خلق الساموات واألرض يف ساتة أايم مث اساتوى علاى العارش ) األعاراف  ، 54 :وقولاه :
( الرمحن على العارش اساتوى ) طاه  ، 5 :وقولاه  ( :هاو الاذي خلاق الساموات واألرض يف ساتة
أايم مث استوى على العرش ) احلديد  4 :؛ وقد عدي فعل االستواء يف هذه املواضع كلها بعلى ،
الاايت هااي نااص يف الداللااة علااى العلااو واالرتفاااع  ،وعبااارات األئمااة يف تفسااري االسااتواء مل ختاارج
عن أربعة ألفاظ ؛ هي استقر  ،وعاال  ،وارتفاع  ،وصاعد  .وأماا تفساريه ابالساتيالء فاال يعارف
عا اان أحا ااد ما اان أئما ااة السا االف واللغا ااة  ،وما ااا ورد عا اان ابا اان عبا اااس ا ا ا رضا ااي هللا عنهما ااا ا ا ا ما اان تفسا ااريه
ابالسااتيالء ف اأثر منكاار  ،نقلتااه جمهولااون وضااعفاء  ،وهاام ال يقبلااون أخبااار اآلحاااد العاادول يف
العقياادة  ،فكيااف حيتجااون مبثاال هااذا اخلاارب ! مث هااو تفسااري ابطاال يف ذاتااه ؛ ال ميكاان أن ينقاال
عن إمام من أئمة السلف ؛ ألن االستيالء يدل على مغالبة سابقة له  ،وهللا تعااىل ال مغالاب
له !
 -5أحاديااث الناازول ؛ كقولااه  ( : يناازل ربنااا تبااارك وتعاااىل كاال ليلااة  ،إىل السااماء الاادنيا ،
حني يبقى ثلث الليل اآلخر ؛ يقول  :من يادعوين فأساتجيب لاه  ،مان يساألين فأعطياه  ،مان
يسااتغفرين فااأغفر لااه ) ( )380؛ قااال اباان عبااد الاارب  ( :هااذا حااديث اثباات ماان جهااة النقاال  ،ال
خيتلااف أهاال احلااديث يف صااحته  ،وهااو منقااول ماان طاارق متاواترة  ،وفيااه دلياال علااى أن هللا عااز
وج اال يف الس ااماء  ،عل ااى الع اارش  ،م اان ف ااوق س اابع مس اوات  ،كم ااا قال اات اجلماع ااة  ،وه ااو م اان
حجا ااتهم علا ااى املعتزلا ااة واجلهميا ااة يف قا ااوهلم  :إن هللا عا ااز وجا اال يف كا اال مكا ااان  ،ولا اايس علا ااى
العرش)(.)381
( )380صحيح البخاري  ،ابب التهجد ابلليل  ،ح ( . ) 1145
( )381التمهيد  ( 129 ، 128/7ابختصار )  .وهذا الذي نطق به هذا اإلمام العلم هو احلق  ،إذ لوال أن هللا على
العرش ملا كان للنزول معىن  ،فال يلتفت إىل تشنيع ابن اجلوزي ؛ أبن ذلك من جهله مبعرفة هللا عز وجل  ،وقياس
نزول احلق على نزول اخللق ! انظر  :صيد اخلاطر  ،ص . 144
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 -6أحاديث الرؤية املتواترة ؛ كقوله  ( : إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر  ،ال
تضامون يف رؤيته ) ( ،)382والقمر إمنا يرى جبهة العلو من الرائي  ،فيجب أن تكون الرؤية
املوعودة كذلك  ،وإال ملا كان للتشبيه معىن  ،وأيضا فنفي الضيم يف رؤيتة ال يتصور إال فيما
يواجه الرائي  ،ويكون فوقه  ،فهو الذي يتصور فيه الضيم والضري  ،إما ابالزدحام عليه  ،أو
كالل البصر عن رؤيته ؛ خلفائه ؛ كاهلالل  ،أو جالئه  ،كالشمس(.)383
اثنيا  :احللول ووحدة الوجود .
زعم احللولية من اجلهمية وغريهم أن هللا تعاىل بذاته يف كل مكان ؛ مث حد بعد ذلك قول
االحتادية ؛ الذين زعموا أن وجود املخلوقات هو عني وجود اخلالق ! ومها قوالن من جنس
واحد  ،وإن كان أحدمها أوغل يف التعطيل من اآلخر .
فالقول ابحللول عرف عن طائفة من اجلهمية()384وغريهم ؛ كاحلالج  ،واحلاكم أبمره  ،وعزاه
ابن حزم للمعتزلة  ،ويف ذلك غرابة ؛ ألنه خيالف املشهور عنهم  ،وهو القول أبن هللا ال
داخل العامل وال خارجه .والقائلون ابحللول ليسوا يف هذا اإلفك على درجة واحدة ؛ فمنهم
أهل احللول املطلق  ،أو العام  ،كاجلهمية ؛ الذين يقولون إن هللا حال يف كل شيء  ،أو أن
هللا بذاته يف كل مكان  ،وأنه مبنزلة اهلواء الذي ميأل اخلالء  ،ومع ذلك ال يراه أحد  ،أو
مبنزلة الروح الكامنة يف اجلسد  ،السارية يف مجيع أجزائه  .ومنهم أهل احللول املقيد أو اخلاص
؛ كقول الغالة من الرافضة وغريهم  :إن هللا حل يف بعك األئمة  ،أو العارفني  ،أو أنه إذا

( )382صحيح البخاري  ،كتاب مواقيت الصالة  ،ح ( . ) 554
( )383انظر يف أدلة العلو النقلية  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 328-255/1شرح أصول اعتقاد أهل السنة
واجلماعة  ،أليب القاسم الاللكائي  ، 403-387/3تفسري القرطيب  ، 399/6جمموع الفتاوى ، 167-164/5
جامع املسائل  ، 241 ، 240/3اجلواب الصحيح  ، 162 ، 161 /2اعالم املوقعني  ( 212-205/3دار عامل
الفوائد )  ،اجليوش اإلسالمية  ،البن القيم  ،ص  ، 346 ، 345 ، 301 ، 210، 209 ، 207شرح الطحاوية
 ،البن أيب العز  ،ص  ، 291 -285خمتصر الصواعق  ،للموصلي ،1061 ، 1060 ، 926-923 / 3
 ، 1063 ، 1062فيك القدير  ،للمناوي  ، 473/1شرح النونية  ،للهراس  ، 281-199/1خمتصر العلو ،
لأللباين  ،ص  ، 83 ، 82الوعد األخروي  ، 195 ، 194/1 ،تيسري التدمرية  ،ص . 92
( )384وهم النجارية  ،وعوام اجلهمية وعبادهم  ،وأما مجهور نظارهم فإمنا يقولون هو ال داخل العامل وال خارجه  ،وال
هو فوق العامل  .انظر  :جمموع الفتاوى  ،البن تيمية . 381 ، 380/7
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أراد أن حيد أمرا دخل يف بعك خلقه  ،فتكلم على لسانه( .)385وهؤالء وأولئك أمهلوا
احملكم ؛ كنصوص العلو واملباينة  ،اليت ال حتصى إال بكلفة  ،وتعلقوا ابملتشابه من األدلة ،
ومن ذلك -:
 -1قوله تعاىل  ( :إال هو معهم أين ما كانوا ) اجملادلة  ، 7 :وقوله  ( :وهو معكم أينما كنتم )
احلديد  ، 4 :فزعموا أن املعية تعين أن هللا حال يف كل شيء  ،أو أن هللا بذاته يف كل مكان.
وهو وهم كبري  ،ألن املعية ال تدل على احللول واملخالطة  ،وإمنا تدل على املصاحبة واملقارنة
 ،فإن كانت عامة كما يف هاتني اآليتني كانت مصاحبة علم واطالع  ،ال تعارض علو هللا
على عرشه ؛ وكان معناها كما قال الصحابة والتابعون الذين محل عنهم أتويل القرآن  :هو
على العرش  ،وعلمه يف كل مكان  ،وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله .
 -2قوله تعاىل  ( :وهو هللا يف السموات واألرض ) األنعام  ، 3 :وقوله  ( :وهو الذي يف
السماء إله ويف األرض إله ) الزخرف  ، 84 :فزعموا أن يف اآليتني دليال على أن هللا يف كل
مكان بذاته  .وهو خطأ بني ؛ ألن اسم ( هللا ) مبعىن اإلله  ،واإلله يعين املعبود ؛ ومعىن اآلية
كما قال اآلجري  :أنه جل ذكره إله من يف السموات  ،وإله من يف األرض  ،إله يعبد يف
السموات  ،وإله يعبد يف األرض  ،هكذا فسره العلماء( ، )386وقال ابن قتيبة  :ليس يف ذلك
ما يدل على احللول هبما  ،وإمنا أراد به أنه إله السماء وإله من فيها  ،وإله األرض وإله من
فيها(.)387
 -3قوله تعاىل  ( :إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم ) الفتح  10 :؛ فظنوا
أن يف اآلية داللة على احللول واالحتاد اخلاص ؛ أي حلول ذات الرب تعاىل يف حممد .
وهذا الوهم يبطله إثبات الفرق بني الرب ورسوله يف قوله  ( :يد هللا فوق أيديهم ) ؛ ألن يد
النيب  كانت مع أيديهم ال فوقها  ،وأيضا فاهلل تعاىل أضاف إيتاء األجر  ،والعلم مبا يف
( )385انظر  :الفصل  ،البن حزم  ، 287/2جامع املسائل  ، 384/4 ،درء التعارض 152 ، 151/6 ، 170/5
 ،الرد على الشاذيل  ،وهو وما قبله البن تيمية  ،ص  ، 231 – 218اجتماع اجليوش اإلسالمية  ،البن القيم ،
ص  ، 338 ، 335 ، 318-313شذرات الذهب  ،البن العماد  ، 63/5 ، 48-41/4خمتصر العلو  ،للذهيب
 ،ص  ، 154 ، 151شرح اهلراس للنونية . 68 ، 67/1
( )386الشريعة . 1104/3
( )387أتويل خمتلف احلديث  ،ص ( . ) 184
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قلوب املبايعني  ،وإنزال السكينة عليهم إىل نفسه ال إىل رسوله  ،وهذا كله دليل على املباينة
العاصمة من وهم احللول  ،ومبني للمراد من إضافة بيعة الرضوان إىل هللا تعاىل ؛ وأنه إمنا
أضافها لنفسه تشريفا  ،وتفخيما لشأهنا  ،ألهنا كانت مبايعة على الثبات  ،وعدم الفرار ،
والقتال حىت املوت  ،نصرة لدين هللا  ،وإعالء لكلمته  ،والرسول  إمنا أمر أصحابه مبا أمره
هللا تعاىل ؛ فكانت بيعته بيعة هلل تعاىل  ،كما أن طاعته طاعة هلل تعاىل  ( :من يطع الرسول
فقد أطاع هللا ) النساء . 80 :
 -4قوله  ( : إن هللا قال  :من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب  ،وما تقرب إيل عبدي
بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه  ،وما يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه  ،فإذا
أحببته كنت مسعه الذي يسمع به  ،وبصره الذي يبصر به  ،ويده اليت يبطش هبا  ،ورجله
اليت ميشي هبا  ،وإن سألين ألعطينه  ،ولئن استعاذين أل عيذنه  ،وما ترددت عن شيء أان
فاعله ترددي عن نفس املؤمن  ،يكره املوت  ،وأان أكره مساءته ) ()388؛ فزعموا أن هذا
احلديث دليل على احللول أو االحتاد الذايت  ،وأن الرب حال يف ذات العبد  ،أو أن احلق
عني العبد  ،وعضدوا ذلك بظهور جربيل يف صورة دحية الكليب ؛ وقالوا  :إنه روحاين خلع
صورته وظهر مبظهر البشر ؛ فاهلل أقدر على الظهور يف صورة الوجود الكلي أو بعضه !
وهذا قياس فاسد ؛ ألن جربيل  ظهر بصورة دحية  دون أن حيل بذاته  ،أو يتحد
هبا  ،وال حجة هلم يف احلديث القدسي على احللول أو االحتاد الذايت ؛ ألن املراد به االحتاد
احلكمي ؛ وهو أن يسدد الويل يف مسعه وبصره ويده ورجله حىت يوافق ربه يف كل ما حيب
ويرضى  ،يقول ابن كثري  :معىن احلديث أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها هلل ،
فال يسمع إال هلل  ،وال يبصر إال هلل  ،أي ما شرعه هللا له  ،وال يبطش وال ميشي إال يف طاعة
هللا مستعينا ابهلل يف ذلك كله( . )389وال ميكن أن يراد ابحلديث االحتاد أو احللول الذايت
العيين ؛ وأن الرب حال بذاته يف العبد  ،أو متحد به ؛ ألن نصوص املباينة اليت ال تكاد
حتصى عاصمة من هذا املعتقد الفاسد ؛ وهذا احلديث بعينه من مجلة نصوص املباينة ؛ وهلذا
خص احلكم حبال التقرب ومل يطلق كما يقولون  ،وأثبت الفرق بني الرب والعبد يف مواضع
( )388صحيح البخاري  ،كتاب الرقاق  ،ح ( . ) 6502
( )389تفسري ابن كثري . 700/4
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من احلديث ؛ منها -:
أ -قوله تعاىل  ( :من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب ) ؛ ففرق بني نفسه ووليه وعدوه ،
وأثبت وليا له  ،وعدوا يعادي وليه  ،وميز بني نفسه وبني وليه وعدو وليه .
ب -وقوله  ( :وما تقرب إيل عبدي ) ؛ فأثبت عبدا متقراب  ،وراب يتقرب إليه مبا فرض من
الفرائك  ،وشرع من النوافل .
ج -وقوله  ( :وما يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ) ؛ فأثبت متقراب ومتقراب إليه ،
وحمبا وحمبواب  ،وهذا دليل على املباينة  ،ومبطل للحلول ووحدة الوجود .
د -وقوله  ( :فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به  ...اخل احلديث ) ؛ فأثبت لعبده معية
وعدات بعد حصول احملبة  ،وهذا يناقك احللول والوحدة ؛ ألهنا بزعمهم اثبتة للعبد قبل
احملبة وبعدها .
ه -وكذلك قوله  ( :وإن سألين ألعطينه  ،ولئن استعاذين ألعيذنه ) ؛ فجعل العبد سائال
مستعيذا  ،والرب مسؤوال مستعاذا  ،وهذه مباينة تناقك االحتاد  .وهكذا الشأن يف كل
حديث حيتجون به على االحتاد واحللول  ،ففي سياقه ما يدل على املباينة  ،ويبني املراد ؛
كحديث  ( :اي ابن آدم مرضت فلم تعدين  ...استطعمتك فلم تطعمين ) ( )390؛ فلو كان
املراد االحتاد العيين كما يزعمون لقال  :لوجدتين إايه  ،ومل يقل  ( :لوجدتين عنده ...
لوجدت ذلك عندي ) ؛ فعلم أن املراد تشريف ثواب العيادة واإلطعام  ،وأتكيده حصوله ،
ال إبطال التمييز بني الرب والعبد  ،وأن الرب عني املريك واجلائع ! تعاىل هللا عما يقولون
علوا كبريا .
 -5واحتجوا كذلك ابملتشابه من شرع من قبلنا ؛ كقوله  ( :فإذا ظهرت لألمم )  ،وقوله :
( جتلى هللا من جبال فاران )  ،وقوله  ( :وليفرح املتوكلون وحتل فيهم )  ،فزعموا أن هذا
دليل على احللول الذايت ! وهو وهم كبري ؛ ألن هذا ال يراد به حلول ذات الرب يف شيء من
خلقه  ،إذ لو كان املراد احللول الذايت ملا كان ألدلة العلو على العرش معىن  ،وحلفت املالئكة
ابألمكنة كلها ال ابلعرش دوهنا  ،وإمنا املراد ظهور ذكره  ،وحمبته  ،وتوحيده  ،وطاعته  ،ونوره
يف هذه البالد  ،ويف قلوب أهلها  .وقد يعرب عن ذلك حبلول املثال العلمي كما قال تعاىل :
( )390صحيح مسلم  ،كتاب الرب والصلة  ،ح ( . ) 2569
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( وله املثل األعلى يف السموات واألرض ) الروم  27 :؛ فإشراقه من ساعري هو ظهور نوره
ابملسيح  ، وجميئه من طور سيناء هو ظهور نوره مبوسى  ، واستعالنه من جبال
فاران هو ظهور نوره مبحمد .)391(
أما القول بوحدة الوجود فقد عرف عن ابن عريب  ،والقونوي  ،والتلمساين  ،ومن وافقهم ،
وهم يستدلون ملقاالهتم بكثري من أدلة أهل احللول كما ظهر أثناء ذكرها  ،وبيان وجه
االستدالل هبا ؛ فالقوالن من جنس واحد  ،وإن كان قول أهل وحدة الوجود أشد إيغاال يف
التعطيل  ،وأكثر أتباعا وأنصارا ؛ وهلذا عين أهل العلم بتفصيل مقاالهتم ونقدها أبكثر مما
فعلوا مع أهل احللول  .والقول بوحدة الوجود يعين الزعم أبن وجود املخلوق عني اخلالق  ،فال
متييز بينهما ؛ قال أحدهم -:
ويفهم هذا السر من هو ذائق
وما أنت غري الكون بل أنت عينه
وأهل وحدة الوجود ال يرتضون القول ابحللول العام أو اخلاص ؛ ألهنم يرون يف ذلك إثباات
إلثنني ؛ أحدمها حال واآلخر حمل ؛ والتثنية كالتعدد ؛ كالمها ينافيان أصلهم يف وحدة
الوجود  ،وأن وجود املخلوقات عني وجود الرب( ،)392وأما ما يشاهد يف الكائنات من كثرة
وتباين فقد افرتقوا يف تفسريه على ثال مقاالت -:
 -1مقالة ابن عريب ؛ وهي مركبة على أصلني -:
أ -أن املعدوم شيء اثبت يف العدم  ،موافقة ملن زعم من املعتزلة أن كل معدوم ميكن وجوده
فإن ماهيته وحقيقته اثبتة يف العدم  ،ألنه لوال ثبوهتا ملا صح قصد إجيادها ؛ ألن القصد
يستدعي التمييز  ،والتمييز ال يكون إال يف شيء اثبت  .واملعتزلة يقولون مع ذلك  :إن هللا
خلق وجودها  ،وليس وجودها هو نفس وجود هللا تعاىل  ،وأما ابن عريب فزعم أن وجود
( )391انظر يف أدلة احللول ونقدها  :انظر  :الشريعة  ،لآلجري  ، 1106 -1101 ، 1075 ، 1074/3الرد على
اجلهمية  ،للدارمي  ،ص  ( 295ضمن عقائد السلف )  ،الفصل  ،البن حزم  ، 287/2اجلواب الصحيح /1
 ، 126 ، 125/2 ، 760 ، 735-732 ، 606-603جمموع الفتاوى ، 371 ، 341 ، 340 ، 333/2
 ، 462 ، 461 ، 393-390 ، 389 ، 377 ، 372خمتصر االستغاثة ، 347 ، 320، 317 ، 316/1
 ، 367 ، 364اجليوش اإلسالمية  ،البن القيم  ،ص  ، 213-210هداية احليارى ص  ، 354فتح الباري ،
البن حجر . 344/11
( )392انظر  :جامع املسائل  ،البن تيمية  ، 77-73/9شرح اهلراس للنونية . 65 ، 64/1
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احلق فاض على الذوات الثابتة يف العدم  ،فوجودها وجود احلق  ،وذواهتا ليست ذوات احلق
 ،فهي متميزة بذواهتا الثابتة يف العدم  ،متحدة بوجود احلق القائم هبا .
وهذا وهم ال أساس له من علم ؛ فماهية كل شيء عني وجوده  ،وليس يف اخلارج وجود زائد
على املاهية  ،وإمنا يسبق الوجود اخلارجي الوجود العلمي القدري ؛ فاملعدوم الذي سيكون
هو شيء يف العلم والتقدير  ،وليس له ماهية اثبتة يف العدم  ،تسبق وجوده اخلارجي كما
يتخيلون  ،قال تعاىل  ( :وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا ) مرمي  ، 9 :فنفى أن يكون شيئا
قبل وجوده  .وأما قوله تعاىل  ( :إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) يس  82 :؛
فاملراد وجوده يف العلم وكتاب القدر  ،ال ثبوت ماهية له يف العدم  ،وهذا الزعم مع بطالنه
يعين القول أبزلية املاهية  ،وهو يشبه القول بقدم العامل .
ب -أن وجود ذوات اخللق نفس وجود احلق  ،واحلق يغتذي ابخللق  ،واخللق يغتذون ابحلق
؛ ألن وجود ذوات اخللق مغتذ ابملاهيات الثابتة يف العدم  ،اليت مل خيلقها هللا ومل يبدعها  ،بل
ظهر وجوده فيها  ،وال ميكن أن يظهر وجوده إال فيها ؛ فهي غذاؤه ابألحكام  ،وهو
غذاؤها ابلوجود ؛ وهلذا يقول ابجلمع من حيث الوجود  ،وابلفرق من حيث املاهية  ،أي أن
ذوات اخللق متميزة ابعتبار ماهياهتا  ،متحدة ابحلق ابعتبار وجودها  ،ويزعم أن هذا سر
القدر(! )393
 -2مقالة الصدر القونوي ؛ وهي تتضمن إنكار زايدة الوجود على املاهية  ،والقول أبن
التفريق بني وجود األشياء وثبوهتا ال يستقيم  ،وهلذا زعم أن وجود هللا هو الوجود املطلق
الذي ال يتعني وال يتميز  ،ألنه إذا تعني ومتيز فهو اخللق  ،سواء تعني يف مرتبة اإلهلية  ،أو
غريها  .وهذا املقالة أدخل يف وحدة الوجود من األوىل ؛ ألن األوىل جتعل للحق وجودا
خارجا عن أعيان املمكنات فاض عليها  ،وأما هذه فال تثبت له إال الوجود املطلق الساري
يف املوجودات املعينة ؛ وجتعل وجود احلق يف الكائنات مبنزلة الكلي يف جزئياته  ،ومبنزلة
اجلنس والنوع واخلاصة والفصل يف سائر أعيانه !
والقول أبن احلق هو الوجود املطلق يستلزم نفي وجود احلق ؛ ألنه إن كان املراد به الوجود
( )393انظر  :جمموع الفتاوى  ، 472-466 ، 295 ، 294 ، 161-143 ، 122-112/2جامع املسائل ،
البن تيمية . 247/7
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املطلق بشرط اإلطالق فال وجود له يف الواقع  ،وإن كان املراد به الوجود املطلق ال بشرط
اإلطالق فإنه ال يوجد خارج الذهن إال معينا ؛ فال يكون للحق وجود سوى وجود
املخلوقات(. )394
 -3مقالة التلمساين ؛ وهو ال يقر بفرق بني ماهية ووجود  ،وال بني وجود مطلق ومعني ؛
ألن الوجود بزعمه واحد بال غري وال سوى  ،والكائنات أجزاء من احلق وأبعاض له ؛ مبنزلة
أمواج البحر من البحر  ،وأجزاء البيت من البيت ؛ يقول أحدهم -:
وإن تا اعدد ابألم ا ا ا ا ا ا اواج والزبا ا ا ا ا ا ا اد
البحر ال شك عندي يف توحده
فالواحد الرب سار العني يف العدد
فال يغرنك ما شاهدت من صور
وهذا القول أشد أقواهلم إيغاال يف وحدة الوجود ؛ ألهنم ال يفرقون بني ظاهر أو متجلي هو
احلق  ،ومظاهر أو جملى هي األعيان الثابتة يف العدم كما هو رأي ابن عريب  ،وال يفرقون
كذلك بني الوجود املطلق واملتعني  ،كما هو رأي الصدر الرومي  ،وال جيعلون الكثرة والتفرقة
إال يف الذهن قبل شهود احلقيقة ؛ فإذا شهد احلقيقة علم أنه مل يكن غريٌ إال يف الذهن  ،ال
يف الواقع ونفس األمر !
وهكذا نرى أن أهل وحدة الوجود مل يكونوا على طريقة جامعة يف معتقدهم ؛ فمنهم من قال
ابلوحدة مطلقا ؛ كالتلمساين  ،ومنهم من قال بوحدة الوجود املطلق دون املعني  ،كالقونوي
 ،ومنهم من قال بوحدة الوجود دون األعيان الثابتة يف العدم ؛ كابن عريب  .وأما من مل
يصرح منهم بنوع مقالته  ،وإمنا أطلق القول بوحدة الوجود ؛ كابن سبعني  ،وابن الفارض
فاألشبه أهنم على مقالة التلمساين يف القول ابلوحدة املطلقة(.)395
وتصور مذهب هؤالء كاف يف بيان فساده  ،ال حيتاج مع حسن التصور إىل دليل آخر ،
( )394انظر  :جمموع الفتاوى  . 471 ، 295 ، 169 -161/2واملطلق بشرط اإلطالق كقولنا الوجود املطلق  ،أو
الرقبة املطلقة  ،أو اإلنسان املطلق  ،واملطلق ال بشرط اإلطالق ؛ كقولنا وجود  ،أو رقبة  ،أو إنسان .
( )395انظر  :جمموع الفتاوى  . 472 ، 471 ، 451 ، 450 ، 435 ، 170 ، 169/2وقد اشتهر ابن الفارض
ابلطريقة الرمزية يف الشعر  ،فيكثر من ذكر الغزل ويريد بذلك الذات اإلهلية  ،ومن أشهر قصائده اتئيتاه الكربى
والصغرى ؛ تبل األوىل حنو ستمائة بيت  ،واألخرى حنو مائة بيت  .وقد كانت له طريقة غريبة يف الشعر ؛ فإذا أراد
نظم شيء منه أخذته غيبوبة يطول أمدها إىل عشرة أايم أحياان  ،فإذا أفاق أملى شعره !  .انظر  :اتريخ األدب
العريب  ،ألمحد الزايت  ،ص ( . ) 259 ، 258
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وإمنا تقع الشبهة ألن أكثر الناس ال يفهمون حقيقة قوهلم  ،ملا فيه من األلفاظ اجململة  ،وألن
مقاالهتم مسقفة بدعوى التأله والكرامات ؛ فيظن الظان أن كالمهم من كالم أكابر أولياء
هللا ؛ الذين أطلعوا على حقائق تقصر عن إدراكها عقول أكثر اخللق  ،ومع ذلك فقد ذكر
أهل العلم وجوها كثرية يف بيان بطالن مذهبهم ؛ منها -:
 -1أن القول بوحدة الوجود ينايف قول هللا تعاىل  ( :ومن يبت غري اإلسالم دينا فلن يقبل
منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين ) آل عمران  85 :؛ وهم يلتزمون بذلك  ،ويرون أن األداين
كلها حق  ،ألن هللا متجل يف كل ما يعبد من دون هللا ؛ فليس إال هللا  ،وعبادهتم إمنا هي
عبادة للحق يف بعك مظاهره وتعيناته ؛ وهلذا قال ابن عريب -:
()396
وأان اعتقدت مجيع ما اعتقدوه
عقد اخلالئق يف اإلله عقائدا
وقال عماد الدين الواسطي  :قلت البن هود  :أريد أن تسلكين  ،فقال  :من أي الطرق ؛
املوسوية  ،أو العيسوية  ،أو احملمدية( ! )397وقال ابن تيمية  :حدثين الثقة أن ابن سبعني كان
يريد الذهاب إىل اهلند ؛ ألن أرض اإلسالم ال تسعه ؛ ألن اهلند يعبدون كل شيء حىت
النبات واحليوان( !)398وقال أيضا  :كان يقول هو وأصحابه يف ذكرهم  :ليس إال هللا  ،بدل
قول املسلمني  :ال إله إال هللا( !)399ولكي يطرد قوهلم فقد زعموا أن القرآن إمنا كفر أهل
الكتاب واملشركني للتخصيص  ،واالقتصار على بعك جمايل اإلله ؛ وإال فلوا أطلقوا  ،وقالوا
ابالحتاد املطلق لكانوا من العارفني !
 -2أن القرآن يفرق بني الرب والعبد  ،ونصوص املباينة الدالة على هذا األصل الكبري ال
تكاد حتصى ؛ ومقالتهم تناقك هذه النصوص كلها ؛ ألن حقيقة التوحيد عندهم أن الرب
هو العبد ؛ يقول شيخ اإلسالم  :حدثين الثقة الذي رجع عنهم ملا انكشف له أسرارهم أنه
قرأ على التلمساين فصوص احلكم البن عريب  ،فقال له  :هذا الكالم خيالف القرآن  ،فقال
 :القرآن كله شرك  ،وإمنا التوحيد يف كالمنا ! فقلت له  :فإذا كان الكل واحدا فلماذا حترم
( )396انظر  :جامع املسائل  ، 77-73/9شرح اهلراس للنونية . 65 ، 64/1
( )397شذرات الذهب  ،البن العماد . 780/7
( )398جمموع الفتاوى . 478/2
( )399جمموع الفتاوى . 306/2
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علي ابنيت وحتل يل زوجيت ري فقال  :ال فرق عندان بني الزوجة والبنت  ،اجلميع حالل  ،لكن
احملجوبون قالوا  :حرام  ،فقلنا  :حرام عليكم(!)400
 -3أن القول بوحدة الوجود يستلزم الطعن يف الذات اإلهلية ؛ فهو ينايف الغىن املطلق ؛ ألن
احلق بزعمهم مفتقر إىل ماهيات اخللق  ،أو ذواهتم املعينة ليظهر وجوده فيها ؛ وأيضا ينايف
كمال هللا املطلق ؛ ألهنم إذ جعلوه وجوده نفس وجود املخلوقات فمعىن ذلك اتصافه بكل
ما يف املخلوقات من صفات النقص والذم  ،بل إن قوهلم يستلزم التعطيل األكرب ؛ ألهنم
جعلوا وجود هللا تعاىل هو نفس وجود املخلوقات  ،أو الوجود املطلق الساري يف املوجودات
املعينة ؛ قال ابن تيمية  :أصول اإلميان ثالثة ؛ اإلميان ابهلل  ،ورسله  ،واليوم اآلخر ؛ وهم
أحلدوا يف األصول الثالثة ؛ أما اإلميان ابهلل فجعلوا وجود املخلوق هو وجود اخلالق وهذا غاية
التعطيل  .وأما اإلميان ابلرسل فقد ادعوا أن خامت األولياء أعلم ابهلل من خامت األنبياء  ،وأن
خامت األنبياء وسائر األنبياء َيخذون العلم من مشكاة خامت األولياء ! وهذا خمالف للعقل
والدين ؛ فعقال :املتأخر يستفيد من املتقدم دون عكس  ،ودينا :أفاضل األولياء إمنا يستفيدون
من األنبياء  ،وأما اليوم اآلخر فقد ادعوا أن أصحاب النار يتنعمون يف النار كما يتنعم أهل
اجلنة يف اجلنة  ،وزعموا أن العذاب إمنا مسي عذااب لعذوبته(! )401
اثلثا  :اجلمع بني النقيضني .
اجلمع بني النقيضني إما أن يكون إبثبات الوصفني املتقابلني أو رفعهما ؛ فاألول قول بعك
الساملية ومن وافقهم  ،فقد زعموا أن هللا بذاته فوق العامل  ،وهو بذاته يف كل مكان ؛ وهؤالء
راموا اجلمع بني نصوص العلو واملعية  ،ولكنهم أخطؤوا يف فهم نصوص املعية ؛ ألان نعلم
ابالضطرار من لغة العرب أهنا ال تقتضي احللول واالختالط ابخللق  ،وعامة ما استعمل فيه
لفظ ( مع ) يف القرآن ال يدل على ذلك ال يف حق اخلالق وال يف حق املخلوق  ،وإمنا يدل

( )400الصفدية  ، 245 ، 244/1وانظر  :جمموع الفتاوى . 365 ، 244 ، 127/2
( )401الصفدية  ( 248- 245/1بتصرف )  ،وانظر  :جمموع الفتاوى  ، 242 ، 241/2وانظر فيما تقدم من
وجوه يف نقدهم  :درء التعارض  ، 287/10 ، 157 ، 153 /6جمموع الفتاوى ، 126 ، 124 ، 114 /2
. 365 ، 338 ، 337 ، 255 ، 250 ، 230 ، 229 ، 220 ، 188 ، 186 ، 138
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على املصاحبة واملقارنة  ،وكون الشيء مقاران لغريه  ،أو مصاحبا له ال مينع أن يكون فوقه ،
فيكون املفهوم من نصوص العلو واملعية أن هللا تعاىل وإن كان عاليا على عرشه فإنه ال خيفى
عليه شيء من شأن خلقه(.)402
والثاين قول مجهور املتكلمني ؛ فقد رفعوا الوصفني املتقابلني  ،ومها العلو واحللول  ،وزعموا أن
هللا تعاىل ال داخل العامل وال خارجه  ،وال مباين له وال حال فيه ؛ واألمكنة ابلنسبة إليه سواء
 ،الحظ للعرش منه أكثر من حظ األرض  ،وهذا القول أشهر من الذي قبله  ،وأتباعه أكثر
 ،بل إن أكثر املاتأخرين من املتكلمني على هذا القول  ،مع أن قدماءهم مل يكونوا جيرؤون
على إظهار القول بنفي العلو  ،ألنه مستقر يف قلوب املسلمني ابلضرورة الفطرية والشرعية ،
وإمنا كانوا يظهرون القول خبلق القرآن  ،وأن هللا ال يرى يف اآلخرة  ،ومل يكونوا يظهرون لعامة
املؤمنني وعلمائهم إنكار العلو  ،والزعم أبن هللا ال داخل العامل وال خارجه  ،وكان العلماء
يعلمون ذلك منهم ابلتوسم  ،ويذكرون ما تبطنه اجلهمية مما هو أعظم من نفي الكالم والرؤية
؛ وهو نفي العلو الذي هو منتهى قوهلم  ،والزمه الذي يسرونه عن عامة املؤمنني وعلمائهم ،
قال محاد بن زيد  :القرآن كالم هللا  ،نزل به جربيل  ، ما حياولون إال أن ليس يف
السماء إله  ،وقال  :مسعت أيوب السختياين – وذكر املعتزلة – وقال  :إمنا مدار القوم على
أن يقولوا  :ليس يف السماء شيء  ،وقال عباد بن العوام  :كلمت بشر املريسي وأصحاب
بشر فرأيت آخر كالمهم ينتهي إىل أن يقولوا  :ليس يف السماء شيء  ،وقال عبد الرمحن بن
مهدي  :أصحاب جهم يريدون أن يقولوا  :ليس يف السماء شيء  ،وأن هللا ليس على
العرش ! وهذا القول شر من القول ابحللول ؛ ألن العقول تنكر القول أبن هللا ال داخل العامل
وال خارجه أكثر مما تنكر أن هللا يف كل مكان ؛ وهلذا كان العامة من اجلهمية إمنا يعتقدون
أنه يف كل مكان  ،وخاصتهم ال تظهر للعامة إال هذا ؛ ألن نفرة العقول من التعطيل أعظم
من نفرهتا من احللول ؛ وهلذا قيل  :متكلمة اجلهمية ال يعبدون شيئا  ،ومتعبدة اجلهمية

( )402انظر  :منهاج السنة  ، 383 -372/8بيان تلبيس اجلهمية  ، 26 -16/6 ، 315 ، 314/5جامع املسائل
 ، 162 ، 161/3مدارج السالكني  ، 265/2خمتصر الصواعق . 1250-1240/3
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يعبدون كل شيء( .)403ومع أن نفي العلو تنكره الفطر والشرائع إال أن هلؤالء املتكلمني
شبهات نقلية وعقلية يبنون عليها مقالتهم يف تعطيل علو الذات  ،وإنكار استواء هللا على
عرشه ؛ منها -:
 -1قوله تعاىل  ( :قل هو هللا أحد ) اإلخالص  1 :؛ فلو كان هللا فوق العرش لكان جسما ،
واجلسم منقسم ليس أبحد .
وهذا ال داللة فيه على مطلوهبم ؛ ألن اسم الواحد يطلق يف لغة القرآن على ما كان قائما
بنفسه  ،متصفا ابلصفات  ،مباينا لغريه  ،مشارا إليه  ،قال تعاىل  ( :وال يشرك بعبادة ربه
أحدا ) الكهف  ، 110 :وقال  ( :فابعثوا أحدكم بورقكم ) الكهف  ، 19 :وقال  ( :يود أحدهم
لو يعمر ألف سنة ) البقرة  ، 96 :وال يطلق البتة على املعىن الذي يريدون ؛ وهو الواحد اجملرد ،
الذي ال يتميز منه شيء عن شيء  ،وال يقبل اإلشارة احلسية ؛ ألن هذا الواحد ال وجود له
إال يف أذهاهنم  ،وال تعرفه العرب حىت تعرب عنه بشيء من كالمها.
 -2قوله تعاىل  ( :ومل يكن له كفوا أحد ) اإلخالص  4 :؛ فلو كان هللا فوق العرش لكان
متحيزا  ،واملتحيزات متماثلة ومتكافئة .
والقرآن يبطل هذا القول  ،ويدل على انتفاء التماثل بني املتحيزات ؛ قال تعاىل  ( :وإن
تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم ) حممد  ، 38 :وقال  ( :وما يستوي األعمى
والبصري ) فاطر  ، 19 :وقال  ( :وما يستوي األحياء وال األموات ) فاطر  22 :؛ فعلم أنه ليس
يف لغة القرآن أن كل ما كان متحيزا مماثال لكل ما هو متحيز كما يدعون .
 -3أن هللا لو كان فوق العامل لكان يف جهة  ،فيلزم على ذلك إما القول بقدم شيء من
العامل  ،وهو حمال  ،أو التسليم أبن اجلهات كلها خملوقة  ،وأن كل ما هو يف جهة فهو جسم
حمد  ،وحمتاج لتلك اجلهة  ،وذلك على هللا حمال .
واجلواب من وجوه :
أ -أن القول ابحلاجة إمنا يستقيم لو كانت اجلهة أمرا وجوداي  ،وكانت الزمة له  ،ال يستغين
عنها  ،وهذا مل يقله أحد  ،وكل من أثبت الفوقية فهو يعتقد أن هللا غين عما سواه  ،سواء
( )403انظر  :درء التعارض  ، 305، 268-265 ، 245 ، 181 ، 154/6 ، 169/5بيان تلبيس اجلهمية
 ، 531-522/3خمتصر الصواعق . 508-504/2
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مسي جهة أو مل يسم .
ب -أن الفوقية ال تستلزم احلاجة ؛ فاهلواء فوق األرض وليس حمتاجا هلا  ،والسموات فوق
السحاب واهلواء واألرض وليست حمتاجة إىل ذلك  ،والعرش فوق السموات وليس حمتاجا هلا
 ،فكيف يكون العلي األعلى حمتاجا إىل العرش لكونه عاليا عليه !
ج -أن هللا موجود  ،قائم بنفسه قبل العرش  ،وهو الذي خلق العرش ومحلته  ،وهذا حييل أن
يكون حمتاجا إىل العرش أو غريه .
د -أن القول أبن هللا لو كان يف جهة لكان جسما  ،وكل جسم حمد  ،ألن اجلسم ال خيلو
من احلواد  ،وما ال خيلو من احلواد فهو حاد ! إلزام غري صحيح ؛ ألن اجلسم إن
أريد به البدن  ،أو املركب من اجلواهر الفردة  ،أو املادة والصورة  ،فاهلل منزه عن ذلك كله ،
والعلو على العرش ال يستلزم هذه املعاين  ،وإن أريد بلفظ اجلسم واملتحيز ما يشار إليه  ،أو
القائم بنفسه  ،أو املوجود فال ريب يف ثبوت هذه املعاين هلل تعاىل  ،وإطالق اسم اجلسم
عليها بدعة يف اللغة والشرع ؛ فاجلسم يف اللغة مبعىن البدن  ،ومل يرد يف دليل أو أثر أن هللا
جسم أو ليس جبسم ؛ فالنفي واإلثبات بدعة يف الشرع ؛ وهلذا مل ينطق أحد من علماء
السلف بشيء يف نفي اجلسم أو إثباته  ،وأول من عرف عنه التكلم بذلك أهل الكالم
احملد ؛ فزعموا أن كل ما يشار إليه فهو جسم  ،مركب من اجلواهر الفردة  ،املتماثلة يف
صفات نفس اجلوهر ؛ وهي التحيز  ،وقتبول األعراض  ،والقيام ابلنفس  ،مث القول بتماثل
األجسام بناء على ذلك ؛ وهي كلها دعاوى دون ثبوهتا خرط القتاد  ،وهلذا خالفهم فيها
وفيما بنوه عليها مجهور العقالء .
ه -أن اجلهة لفظ جممل ال داللة فيه على نفي الفوقية الثابتة ابلفطرة والعقل والنقل واإلمجاع
؛ ألنه إن أريد هبا أمر وجودي فاهلل أعظم من أن حييط به شيء من خلقه  ،أو أن يكون
مفتقرا لشيء من خملوقاته  ،ال العرش وال غريه  ،وال يلزم من كونه فوق العرش شيء من هذه
اللوازم الباطلة  ،ال االفتقار وال غريه  .وإن أريد ابجلهة أمر عدمي  ،وهو ما فوق العامل فليس
هناك إال هللا وحده  ،فإذا قيل إنه يف جهة كان معىن الكالم أنه هناك فوق العامل  ،حيث
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انتهت املخلوقات  ،فهو فوق اجلميع عال عليه  ،غين عن العرش  ،وعن مجيع خلقه(،)404
واحملاالت واملخالفات البينات إمنا تلزم زعمهم أن هللا ال داخل العامل وال خارجه  ،وبيان ذلك
من وجوه -:
 -1أنه يستلزم وصف هللا تعاىل بصفات املمتنعات ؛ فرفع النقيضني كجمعهما ؛ كالمها من
املمتنعات ؛ وهلذا كان قوهلم أبعد عن الصواب من القول ابحللول ؛ ألن القول ابحللول يعقل
 ،وهذا ال يعقل(.)405
 -2خمالفة العقيدة اليت كان عليها أئمة مذهبهم ؛ فقد كان أبو حنيفة وأصحابه األول ؛
كأيب يوسف على عقيدة السلف الصاحل يف اإلميان بعلو هللا على خلقه  ،وكالم أيب حنيفة
صريح يف إثبات العلو  ،والتغليظ على من أنكره  ،وكذلك قصة أيب يوسف يف استتابة بشر
املريسي ملا أنكر العلو مشهورة  ،فمن حاد عن هذه العقيدة من أتباعهم فقد خالف أئمة
مذهبه  ،وانقك صريح كالمهم وفعلهم ؛ وهلذا قال ابن أيب العز احلنفي  :وال يلتفت إىل من
أنكر ذلك ممن ينتسب إىل مذهب أيب حنيفة  ،فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغريهم ،
خمالفون له يف كثري من اعتقاداته( ، )406وهكذا كان شأن الكالبية  ،وقدماء األشعرية  ،ومن
وافقهم من املتكلمني ؛ فقد كانوا يقولون  :أبن هللا بذاته فوق العرش  ،ويردون على النفاة
غاية الرد  ،ومع ذلك حاد عن مذهبهم كثري من أتباعهم إىل الزعم أبن هللا ال داخل العامل وال
خارجه !
 -3خمالفة مجاهري العقالء من مجيع الطوائف ؛ قال ابن رشد  :مجيع احلكماء قد اتفقوا أن
هللا واملالئكة يف السماء  ،كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك( .)407والقول أبن هللا ال داخل
العامل وال خارجه إمنا ذهب إليه شرذمة من أهل البدع  ،وليس قول مجهور العقالء

( )404انظر  :بيان تلبيس اجلهمية  ، 466 ، 443-440/3درء التعارض ، 6 ، 9 – 5/6 ، 247 ، 228/1
 ، 128 -111/7 ، 297منهاج السنة  ، 651-641 ، 558 ، 326-321، 165 ، 164/2جمموع
الفتاوى  ، 436-418/5الصواعق املرسلة  ، 199/1خمتصر الصواعق . 337 ، 336/1
( )405انظر  :خمتصر العلو  ،ص . 289 ، 287 ، 147
( )406شرح العقيدة الطحاوية  ،ص  . 288وانظر  :خمتصر العلو  ،ص . 137 ، 136
( )407الكشف عن مناهج األدلة  ،ص . 84
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املعتربين( . )408وقد حاول املعطلة عكس هذه احلقيقة ؛ فزعموا أن األمة كلها على نفي العلو
 ،وليس على اإلثبات إال احلنابلة والكرامية  ،واشتط بعضهم فجعل إثبات العلو من أقوال
أهل الزي  ،ومن البدع املكفرة اليت يعترب أهلها يف رتبة من أنكر علم هللا ابجلزئيات  ،وبناء
على ذلك علل بعضهم وعيد خطف رفع البصر يف الصالة ابإليهام بنسبة العلو املكاين هلل ،
وملا رأى أن تعليله منتقك جبواز الرفع عند الدعاء يف غري الصالة علل ذلك أبن السماء قبلة
الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصالة(!)409
 -4أن نفي العلو  ،والزعم أبن هللا ال داخل العامل وال خارجه يستلزم القول ابحللول أو
وحدة الوجود ؛ ألن النفوس جبلت على أن هناك معبودا تتوجه إليه يف العلو ؛ فإذا نفي
العلو مل يبق أمام النفوس إال أن تطلبه يف هذه املوجودات ؛ إما متحدا هبا  ،أو حاال
فيها( .)410وهذه املخالفات واللوازام أساسها فساد أصل هذا القول ؛ فهو كالقول ابحللول
ووحدة الوجود  ،كلها أقوال مستمدة من الفلسفة اهلندوسية واليواننية  ،اليت ليس هلا نيب
مرسل  ،وال كتاب منزل(.)411

صفة االستواء .
االستواء على العرش من أعظم األدلة النقلية على علو الذات  ،وقد أخرب هللا تعاىل عن
استوائه على العرش يف سبعة مواضع من القرآن ؛ منها قوله تعاىل  ( :الرمحن على العرش
استوى ) طه  ، 5 :وقوله  ( :هللا الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا مث استوى على العرش )
الرعد  ، 2 :وقوله  ( :الذي خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أايم مث استوى على
العرش الرمحن فاسأل به خبريا ) الفرقان  59 :؛ ويتعلق هبذه الصفة العظيمة إحدى عشرة
مسألة-:
األوىل  :علو هللا على خملوقاته من الصفات املعلومة ابلعقل مع السمع  ،وهو وصف الزم
( )408انظر  :بيان تلبيس اجلهمية . 89/1
( )409انظر  :جمموع الفتاوى  ، 155 ، 88-73/17فيك القدير . 398 ، 221/5 ، 444/3 ، 72/1
( )410انظر  :طريق اهلجرتني  ،طبعة دار ابن كثري اخلامسة  ،ص  ، 48اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل  ،للجليند ،
ص . 323
( )411انظر  :األسفار املقدسة يف األداين السابقة لإلسالم  ،لعلي وايف  ،ص  ، 188-182الغيب والشهادة كما
حتد عنها القرآن الكرمي  ،للجليند  ،ص . 146-143
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للرب  ،كعظمته  ،وكربايءه  ،وقدرته  ،وأما االستواء على العرش فعلو خاص  ،علم ابلسمع
دون العقل  ،وهو من الصفات االختيارية اليت يفعلها هللا مبشيئته وقدرته  ،وقد أخرب هللا يف
كتابه أبن استواءه على العرش كان بعد خلق السموات واألرض  ،وجيوز أنه كان مستواي
عليه قبل خلق السموات واألرض  ،ملا كان عرشه على املاء  ،مث ملا خلق هذا العامل استوى
عليه االستواء الذي أخرب هللا عنه يف عدة مواضع من كتابه  ،وهللا أعلم (.)412
الثانية  :يف معىن االستواء ؛ فاالستواء يستعمل مطلقا ومقيدا ؛ فاملطلق ما مل يوصل معناه
حبرف  ،كقوله تعاىل  ( :وملا بل أشده واستوى ) القصص  ، 14 :وهذا معناه كمل ومت  .واملقيد
ما وصل بعلى  ،أو إىل  ،أو واو املصاحبة  ،وتتنوع معانيه حبسب صالته ؛ فإن استعمل
موصوال بواو املعية كقوهلم  :استوى املاء واخلشبة  ،أفاد أن ما قبل الواو قد ساوى ما بعدها
 .وإن استعمل موصوال إبىل كقوله تعاىل  ( :مث استوى إىل السماء ) البقرة  ، 29 :فهو مبعىن
ارتفع ؛ فسره بذلك أبو العالية  ،واحلسن البصري  ،والربيع بن أنس  .ومن أهل العلم من
فسره مبعىن عمد ؛ ألنه عدي حبرف الغاية  ،كما يقال  :عمدت إىل كذا  ،وقصدت إىل كذا
 .وهو تفسري حاد  ،ليس من التفاسري الثابتة عن السلف  ،بل هو خالف املنقول عنهم ،
وهلذا قال ابن القيم يف االستواء املقيد إبىل  :هذا مبعىن العلو واالرتفاع  ،إبمجاع السلف(.)413
أما إن استعمل موصوال بعلى كقوله تعاىل  ( :الرمحن على العرش استوى ) طه  ، 5 :فعبارات
األئمة يف تفسريه مل خترج عن أربعة ألفاظ ؛ هي عال  ،وارتفع  ،وصعد  ،واستقر ؛ قال ابن
القيم -:
قد حصلت للف اارس الطعان
فلهم عبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارات عليها أربع
ارتفع الذي ما فيه من نكران
وهي استقر وقد ع ا ا اال وكذلك
وأبو عبيدة صاحب الشيباين
وكذاك قد صعد الذي هو أربع
()414
أدرى من اجلهمي ابلقرآن
خيتا ا ا ا ا اار هذا القول يف تفسريه
( )412انظر  :جمموع الفتاوى . 523/5
( )413خمتصر الصواعق . 889/3
( )414النونية  ،مع شرح اهلراس  . 233/1وقد يقال  :إنه ورد يف بعك النصوص ذكر اجللوس  ،أو القعود على
الكرسي  ،فلم ال يفسره أهل العلم مبا ورد ؛ فهو أوىل من تفسريه مبقتضى اللغة ري والذي يظهر يف اجلواب أن ذلك
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وأما تفسريه ابالستيالء فال يعرف عن أحد من أئمة السلف واللغة  ،وما ورد عن ابن عباس
رضي هللا عنهما ا ا من تفسريه ابالستيالء فأثر منكر  ،نقلته جمهولون وضعفاء  ،وإمنا ظهر هذا
التفسري من قبل اجلهمية ومن وافقهم من اخلوارج واملعتزلة وغريهم ؛ فزعموا أن االستواء مبعىن
االستيالء ؛ وعضدوا أتويلهم بقول الشاعر -:
من غري سيف والدم مهراق
قد استوى بشر على العراق
واالستيالء يعين القدرة أو القهر والغلبة أو امللك  ،وتفسري االستواء هبذا املعىن من حتريف
الكلم عن مواضعه  ،وتفسري القرآن ابلرأي اجملرد ؛ فال جيوز العدول عن تفسري الصحابة
والتابعني إىل هذا التفسري الباطل من وجوه كثرية ؛ منها -:
 -1أنه ال يعرف يف اللغة تفسري االستواء مبعىن االستيالء ؛ سئل اخلليل  ،وكذلك ابن
األعرايب  :هل وجدت يف اللغة استوى مبعىن استوىل ري فقاال  :هذا ما ال تعرفه العرب  ،وال
هو جائز يف لغتها .
 -2أن تفسري االستواء مبعىن االستيالء دعوى جمردة ليس هلا شاهد صحيح من كالم العرب
 ،والبيت الذي استدلوا به مصنوع ال يعرف قائله  ،وأنكره غري واحد من أئمة اللغة  ،فكيف
ا

يستدلون على الصفات ببيت جمهول  ،وهم ينكرون االستدالل أبخبار اآلحاد الصحيحة
على العقائد ! ولو سلم ثبوت هذا البيت فاالستواء فيه مبعىن العلو واالعتدال على كرسي
امللك يف العراق  ،وليس مبعىن االستيالء ؛ إذ لو كان مبعىن االستيالء لكان املستوي على
العراق هو عبد امللك بن مروان ال أخوه بشر ؛ ألنه اخلليفة آنذاك  ،وهو املستويل على
العراق  ،وسائر ممالك اإلسالم .
 -3أن االستيالء ال يكون إال يف حق من كان عاجزا مث ظهر  ،أو منازعا مث غلب  ،وهللا ال
مغالب له  ،وال يعجزه العرش وال غريه ؛ فيمتنع أن يكون االستواء مبعىن االستيالء .
يرجع إىل عدم ثبوت هذه الرواايت  ،فقد نص األلباين على أن لفظ القعود على الكرسي لفظ منكر  ،ال يعرفه يف
حديث صحيح  ،وقال يف موضع آخر  :وأما قعوده تعاىل على العرش فليس فيه حديث يصح  ،ورد على ابن كثري
وغريه ممن حكم بثبوت شيء يف هذا الباب  ،وذكر ما يشبه ذلك يف لفظ اجللوس  ،وهللا أعلم  .انظر  :الرتغيب
والرتهيب  ،للمنذري  ، 101/1خمتصر العلو  ،لأللباين  ،ص  ، 168 ، 117سلسلة األحاديث الضعيفة  ،لأللباين ،
ح (. ) 867 ، 866 ،865
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 -4أن هللا أخرب أن استواءه على العرش كان بعد خلق السموات واألرض  ،فلو كان مبعىن
االستيالء ملا كان هلذه البعدية معىن  ،ألن العرش كان موجودا قبل خلق السموات واألرض ،
وهللا مستول على العرش قبل خلق هذا العامل وبعده .
 -5أن االستيالء سواء كان مبعىن القدرة  ،أو القهر والغلبة  ،أو امللك  ،عام يف مجيع
املخلوقات  ،فلو كان االستواء مبعناه جلاز أن يقال  :استوى على السماء  ،وعلى اجلبال ،
وعلى البحار  ،وعلى األرض ؛ ألنه مستول على ذلك كله  ،وقد أمجع املسلمون على أن
االستواء خمتص ابلعرش  ،وليس عاما يف املخلوقات .
 -6أن القول أبن االستواء جماز مبعىن االستيالء يعين إنكار علو الذات ؛ والزعم أبن هللا
ليس فوق العرش حقيقة  ،فليس هناك من ترفع األيدي إليه  ،ويصعد الكلم الطيب إليه ،
وتعرج املالئكة والروح إليه  ،وينزل الوحي من عنده  ،وال جيوز أن يشار إىل علوه ابألصابع
أو يقال  :أين هللا  ،وهذا من أشد األمور مناقضة ملا جاءت به الرسل ؛ فيكون من أبطل
الباطل ؛ وهلذا صرح بعك أهل السنة أبن هللا مستو بذاته على العرش ؛ أي أن هللا مستو
على العرش حقيقة ال جمازا كما زعم هؤالء  .ورأى آخرون أنه ال حاجة إىل التقييد بكلمة
الذات  ،ألن قوله على العرش يغين عنها ؛ وهلذا مل حتفظ عن أئمة السلف(.)415
الثالثة  :تفسري االستواء إىل العرش ابالرتفاع إليه  ،والعلو عليه ال يناقك علو هللا على
خملوقاته  ،ألن هذا االرتفاع من جنس نزوله وصعوده كل ليلة  ،فكما أن نزوله إىل مساء
الدنيا كل ليلة مث صعوده ال يستلزم أن يكون العرش فوقه فكذلك صعوده إليه بعد خلق هذا
العامل ال يستلزم أن العرش كان فوقه  ،فاهلل تعاىل ملا خلق هللا هذا العامل كان عاليا على العرش
وإن مل يكن مستواي عليه ؛ ألن علوه وصف الزم  ،اثبت له قبل االستواء على العرش وبعده

( )415انظر  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 233/1شرح أصول إعتقاد أهل السنة واجلماعة  ،أليب القاسم
الاللكائي  ، 399/3الرد على اجلهمية  ،للدارمي ( ضمن جمموع عقائد السلف )  ،ص  ، 268جماز القرآن ،
أليب عبيدة  ، 273/1أتويل خمتلف احلديث  ،البن قتيبة  ،ص  ، 182تفسري البغوي  ، 165 ، 164/2التمهيد
 ،البن عبد الرب  ، 132 ، 131/7جمموع الفتاوى  ، 377-374/17 ، 523-518 ، 150-144/5خمتصر
الصواعق  ، 947-888/3الدرر السنية  ، 215 ، 141/3خمتصر العلو  ،ص ، 224 ، 194 ، 171 ، 160
. 280 ، 267 ، 266 ، 263 ، 256 ، 255، 250 ، 230
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 ،فهو العلي الذي ال يكون إال أعلى  ،وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء(.)416
الرابعة  :تفسري االستواء ابلعلو  ،واالرتفاع  ،والصعود  ،واالستقرار ال يستلزم حاجة الرمحن
إىل العرش كما توهم أهل التأويل والتفويك ؛ فظنوا أن استواء الرمحن على العرش من جنس
استواء املخلوق على عرش امللك  ،وهذا متثيل وخطأ كبري يف فهم الظاهر من نصوص
االستواء ؛ ألن املخلوق مفتقر إىل سرير امللك  ،وهللا غين عن العرش  ،وعن كل شيء ،
وعلوه على العرش ال يستلزم افتقارا وال حاجة ؛ وبيان ذلك بقياس األوىل ؛ فاهلواء فوق
األرض وليس مفتقرا إليها  ،والسماء فوق اهلواء وليست حمتاجة إليه  ،فاهلل تعاىل أوىل أن
يكون غنيا عن العرش وسائر املخلوقات اليت إمنا قامت إبقامته هلا(.)417
اخلامسة  :الكالم يف االستواء  ،والنزول  ،وسائر الصفات  ،والسؤال عنها ليس ببدعة ،
فقد تكلم يف ذلك السلف  ،وبينوا معاين االستواء  ،وثبت عن بعضهم أن استواء هللا على
العرش كان يف يوم اجلمعة( ، )418وإمنا أنكروا الكالم يف كيفية االستواء  ،وسائر الصفات ؛
ألهنا من املتشابه املطلق  ،الذي استأثر هللا بعلمه ؛ وقالوا  :االستواء معلوم  ،والكيف جمهول
 ،واإلميان به واجب  ،والسؤال عنه بدعة ؛ ألنه سؤال عما ال يعلمه البشر  ،وال ميكنهم
اإلجابة عنه(.)419
السادسة  :هل إثبات االستواء على العرش يعين إثبات املكان ري
ج /لفظ املكان مما مل يرد إثباته وال نفيه  ،وأما معناه فقد يراد به ما يكون الشيء فوقه
حمتاجا إليه  ،كما يكون اإلنسان فوق السطح  ،وقد يراد به ما يكون الشيء فوقه من غري
احتياج إليه ؛ مثل كون السماء فوق السحاب  ،والطري فوق األرض  ،وهلذا ال بد من
تفصيل يف نسبة معىن املكان إىل هللا تعاىل ؛ فإن كان املقصود به ما يفتقر إليه املتمكن ،
سواء كان حميطا به  ،أو كان حتته  ،فمعلوم أن هللا ليس يف مكان هبذا االعتبار  .وإن كان
املقصود به أن هللا فوق العرش  ،من غري احتياج إليه  ،فال ريب أن هذا املعىن اثبت هلل تعاىل
( )416انظر  :جماز القرآن  ،أليب عبيدة  ،ص  ، 273/1جمموع الفتاوى  ،البن تيمية . 524 -521/5
( )417انظر  :جامع املسائل  ،البن تيمية . 201/3
( )418انظر  :تفسري ابن أيب حامت  ، 180 ، 179/7اجتماع اجليوش اإلسالمية وحتقيقه  ،ص . 394
( )419انظر  :جمموع الفتاوى  ، 379/17 ، 149/5الرسالة التدمرية  ،ص . 99 ، 98 ، 44 ، 43

156

وإن توقفنا يف لفظ املكان  ،وقد ذكر بعك أهل العلم أن يف الصحيح إثبات لفظ
املكان( ، )420وكأنه يعين قوله يف حديث اإلسراء  ( :فعال به إىل اجلبار  ،فقال وهو مكانه :
اي رب خفف عنا ) ( ،)421ويف كالمه نظر ؛ ألن احلديث ليس بصريح يف إضافة املكان إىل
هللا تعاىل  ،واألظهر أن املراد به مكان النيب  ؛ قال الغنيمان  :الضمري عائد إىل الرسول
 ؛ أي وهو يف مكانه الذي أوحي هللا إليه فيه  ،قبل نزوله إىل موسى  .)422( وذكر
آخرون أنه وقع وصف هللا ابملكان يف قول العباس بن مرداس  يف مدح النيب : 
تعاىل علوا فوق سبع إهلن ا ا ااا وكان مكان هللا أعلى وأعظما
()423
ولكن اخلرب ابطل  ،فال حجة فيه ؛ ألن يف إسناده اهليثم بن عدي ؛ وقد رمي ابلكذب
 ،قال األلباين  :نسبة املكان إىل هللا مما مل يرد يف الكتاب والسنة  ،وال يف أقوال الصحابة ،
وسلف األمة(.)424
السابعة  :هل إثبات االستواء على العرش ينايف ما ورد عن السلف من نفي احلد ري
ج /احلد يطلق على أمرين -:
األول  :العلم والقول الدال على احملدود املميز له  ،وهذا املعىن هو الذي نفاه أئمة السلف ،
وشريك
قال أبو داود الطيالسي  :كان سفيان  ،وشعبة  ،ومحاد بن زيد  ،ومحاد بن سلمة  ،ت
 ،وأبو عوانه  ،ال حيدون  ،وال يشبهون  ،وال ميثلون  ،يروون احلديث  ،وال يقولون :كيف ،
وإذا سئلوا قالوا ابألثر ؛ فاهلل تعاىل ال يعلم حقيقة ذاته  ،وكيفية صفاته أحد من خلقه ،
وليس يف مقدور عبارهتم التعبري عنها  ،أو اإلحاطة هبا ؛ قال تعاىل  ( :وال حييطون به علما)
طه  ، 110 :وقال  ( :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ) الشورى  ، 11 :وقال  ( :هل تعلم
له مسيا ) مرمي . 65 :
( )420انظر  :طبقات احلنابلة  ، 24/4درء التعارض  ، 249/6منهاج السنة  ، 357 ، 356/2مقدمة األلباين
ملختصر العلو  ،ص . 75-72
( )421صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7517
( )422شرح كتاب التوحيد  ،لعبد هللا الغنيمان . 461/2
( )423انظر  :لسان امليزان  ،البن حجر  ، 210 ، 209/6اجتماع اجليوش اإلسالمية  ،البن القيم  ،ص . 475
وقد نبه احملقق إىل بطالن هذا اخلرب  ،بسبب اهليثم بن عدي .
( )424انظر  :خمتصر العلو ص  ، 213وانظر  :مقدمته ملختصر العلو ص . 74
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األمر الثاين  :حقيقة احملدود صفة  ،أو قدرا  ،أو جمموعهما  ،أي ما يتميز به احملدود عن
غريه يف صفته  ،وقدره  ،وهذا املعىن هو الذي أثبته أئمة السلف ؛ سئل ابن املبارك  :مب
نعرف ربنا ري
قال  :أبنه على العرش  ،ابئن من خلقه .
قيل  :حبد ري
قال  :حبد  .وهكذا قال غريه من أئمة السنة ؛ كاإلمام أمحد  ،وإسحق بن راهوية  ،والدارمي
 ،والبخاري  ،وغريهم ؛ وقالوا  :إن هلل حدا ال يعلمه غريه  ،قال تعاىل  ( :الرمحن على
العرش استوى ) طه  ، 5 :وقال  ( :خيافون رهبم من فوقهم ) النحل  ، 50 :وقال  ( :وترى
املالئكة حافني من حول العرش ) الزمر  75 :؛ فاهلل تعاىل عال على خلقه  ،مستو على عرشه
 ،ابئن من خلقه  ،ولو كان يف كل مكان حلفت املالئكة ابألمكنة كلها  ،ال ابلعرش دوهنا ،
وهذا ونظائره دليل على احلد املميز للمحدود عن غريه  ،ورفع هذا احلد يعين القول ابحللول ،
أو نفي حقيقة الرب وقيوميته  ،ألنه ما من موجود إال وله حد وغاية وصفة  ،وما ليس
كذلك فهو املعدوم(.)425
الثامنة  :هل إثبات االستواء على العرش يستلزم املماسة ري
اختلف القائلون أبن هللا فوق العرش يف املماسة ؛ فمنهم من أثبتها  ،ومنهم من نفاها ،
ومنهم من قال ال أثبتها وال أنفيها ؛ فال أقول هو مماس للعرش  ،وال غري مماس  ،واجلواب
اجلامع أن يقال  :كونه فوق العرش ثبت ابلشرع واإلمجاع  ،فال خيلو مع ذلك إما أن يلزم أن
يكون مماسا  ،أو مباينا  ،أو ال يلزم ؛ فإن لزم أحدمها كان ذلك الزما للحق  ،والزم احلق
حق  ،وليس يف مماسته للعرش حمذور ؛ فقد دلت النصوص على ثبوت املماسة يف خلق آدم
وغريه  ،وإن مل يلزم من كونه فوق العرش أن يكون مماسا  ،أو مباينا  ،اندفعت املسألة من

( )425انظر  :الرد على املريسي  ،ص  ، 384-381الرد على اجلهمياة للادارمي  ( 295كالمهاا ضامن جمماوع عقائاد
السلف )  ،التمهيد  ،البن عبد الرب  ، 145 ، 142/7طبقات احلنابلة  ، 267/1درء التعاارض ، 38 – 34/2
 ، 301/6 ، 60-57الصاافدية  ، 267/1بيااان تلباايس اجلهميااة ، 709 -706 ، 592 ، 591 ، 53-42/3
 ، 736جااامع املسااائل  ،الب اان تيميااة  ، 74-70/8ش اارح الطحاويااة  ،الب اان أيب العااز احلنف ااي ص ، 219 ، 218
خمتصر العلو  ،لأللباين  ،ص . 190
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أصلها(. )426
التاسعة  :يف إقعاد النيب  على العرش ؛ روي عن جماهد يف تفسري قوله تعاىل  ( :عسى أن
يبعثك ربك مقاما حممودا ) اإلسراء  79 :؛ أنه قال  :جيلسه معه على العرش  ،ويف رواية :
يقعده معه على العرش( .)427وقد تلقى كثري من احملدثني والعلماء هذه الرواية ابلقبول  ،ورأى
بعضهم أهنا ال تعارض ما استفاضت به األحاديث واآلاثر من تفسري املقام احملمود ابلشفاعة
؛ إلمكان أن يكون املقام احملمود جمموع األمرين ؛ اإلقعاد والشفاعة  ،واستدل بعضهم على
إقعاد النيب  على العرش حبديث  ( :إن عرشه أو كرسيه وسع السموات واألرض  ،وإنه
يقعد عليه فما يفضل منه قدر أربعة أصابع  ،أو فما يفضل منه إال قدر أربعة أصابع ) ،
ورأوا أن هذا القدر ال حيصل عليه االستواء  ،وقالوا  :إنه موضع جلوس حممد . 
وهذا احلديث رواه أبو عبد هللا املقدسي يف املختارة  ،وقد رده بعك أهل احلديث الضطرابه
 ،وقبله أكثر أهل السنة  ،ورأى شيخ اإلسالم أن الصحيح رواية النفي  ،اليت رواها الطربي
بلفظ  ( :وإنه ليقعد عليه  ،فما يفضل منه مقدار أربع أصابع ) ( ، )428ألن رواية اإلثبات
تدل على معىن غريب  ،ليس له شاهد من النصوص  ،وتقتضي أن يكون العرش أعظم من
الرب  ،وهذا املعىن خمالف للشرع والعقل( . )429ورأى األلباين أن رواية النفي وإن كانت أوىل
من انحية املعىن  ،إال أن احلديث معلول ؛ جبهالة عبد هللا بن خليفة  ،واختالط أيب إسحق
السبيعي  ،وعنعنته وقد كان مدلسا  ،واضطراب سند احلديث ومتنه  ،وهي حتيط بكل من
الروايتني  ،املثبتة والنافية()430؛ وهلذه العلل قال ابن كثري  :حديث عبد هللا بن خليفة ...
عندي يف صحته نظر(.)431
وهذا املعتقد له شأن كبري عند كثري من علماء السلف  ،حىت كان الربهباري ال جيلس جملسا
إال ويذكر فيه أن هللا عز وجل يقعد حممدا  معه على العرش  ،وقد شددوا على من أنكره
( )426انظر  :بيان تلبيس اجلهمية  ، 129-124/5 ، 343/4خمتصر العلو  ،للذهيب  ،ص . 279
( )427السنة  ،للخالل  ،ص . 215 ، 214
( )428تفسري الطربي . 10/3
( )429انظر  :جمموع الفتاوى  ، 440-434/16منهاج السنة  ، 632-628/2طبقات احلنابلة . 67/2
( )430انظر  :انظر  :سلسلة األحاديث الضعيفة  ،ح ( . ) 4978
( )431تفسري ابن كثري . 249/2
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 ،وهجروه  ،وبدعوه  ،ورموه ابلتجهم  ،ووقعت بسبب إنكاره فتنة واقتتال( ،)432مع أن بعك
كبار أهل العلم أنكروه  ،أو ترددوا يف التسليم بثبوته ؛ فقد أنكر ابن عبد الرب أثر جماهد ،
وقال يف ذلك  :روي عن جماهد أن املقام احملمود أن يقعده معه يوم القيامة على العرش ،
وهذا عندهم منكر يف تفسري هذه اآلية  ،والذي عليه مجاعة العلماء من الصحابة والتابعني
ومن بعدهم من اخلالفني أن املقام احملمود هو املقام الذي يشفع فيه ألمته  ،وقد روي عن
جماهد مثل ما عليه اجلماعة من ذلك فصار إمجاعا يف أتويل اآلية من أهل العلم ابلكتاب
والسنة( .)433أما الذهيب فقد تردد يف التسليم هبذا املعتقد ؛ وأنكر على من أوجب األخذ أبثر
جماهد  ،ألنه منكر  ،مث قبله يف موضع أخر  ،ألن جماهدا يبعد أن يقوله إال بتوقيف(.)434
وأما األلباين فقد تعجب من محاس كثري من احملدثني ألثر جماهد  ،ومبالغتهم يف اإلنكار على
من رده  ،وإساءة الظن بعقيدته  ،وذلك ألسباب أمهها :
 -1أن قضية قعود نبينا  على العرش مل يثبت فيها نص وال أثر  ،فاحلديث املرفوع يف هذا
الباب حديث واه  ،وكذلك ما ورد عن ابن سالم  ،وابن عباس يف ذلك ؛ فإنه ال يثبت .
 -2أن تفسري املقام احملمود ابإلقعاد على العرش خمالف ملا يف الصحيحني وغريمها من تفسريه
ابلشفاعة .
 -3أن الثابت عن جماهد هو تفسري املقام احملمود ابلشفاعة  ،واألثر الوارد عنه يف تفسريه
ابإلقعاد على العرش أثر منكر  ،ليس له طريق معترب ؛ فقد روي عن ليث بن أيب سليم ،
وعطاء بن السائب  ،وأيب حيّ القتات  ،وجابر بن زيد  ،واألوالن خمتلطان  ،واآلخران
ضعيفان  ،بل األخري منهم مرتوك .
 -4أان لو سلمنا بثبوت أثر جماهد  ،وأنه يف حكم املرفوع  ،أي أنه إمنا قاله بتوقيف كما قال
الذهيب  ،فهو يف حكم احلديث املرسل الذي ال حيتج به يف الفروع فضال عن األصول(.)435
( )432انظر  :السنة  ،للخالل  ،ص  ، 261 – 233 ، 224طبقات احلنابلة  ، 43 ، 10/2جمموع الفتاوى
 ، 374/4البداية والنهاية  ،البن كثري . 162/11
( )433التمهيد . 64/19
( )434انظر  :خمتصر العلو  ،ص . 234 ، 18-15
( )435انظر  :سلسلة األحاديث الضعيفة  ،ح (  ، ) 865خمتصر العلو  ،ص ، 235 ، 234 ، 183 ، 22 -15
 ، 283ظالل اجلنة يف ختريج السنة  ،ح (  ، ) 786السنة  ،البن أيب عاصم  ،حتقيق اجلوابرة  ،ح ( . ) 527

160

العاشرة  :هل العرش والكرسي مبعىن واحد ري
مجهور أهل العلم على أن العرش والكرسي ذوات وأجرام حقيقية  ،ال جمرد صفات وأمور
معنوية  ،مث اختلفوا يف حتديد النسبة بينهما ؛ فذهب بعضهم إىل أهنما مرتادفان ؛ فالعرش
والكرسي مبعىن واحد ؛ ويذكر عن احلسن البصري أنه كان يقول  :الكرسي هو العرش(،)436
واختاره ابن جرير الطربي ؛ حلديث  ( :إن كرسيه وسع السموات واألرض  ،وإنه ليقعد عليه
فما يفضل منه مقدار أربع أصابع  ،مث قال أبصابعه فجمعها  ،وإن له أطيطا كأطيط الرحل
اجلديد إذا ركب من ثقله ) ( ، )437ويف هذا القول نظر ؛ ألن النصوص فرقت بني العرش
والكرسي ؛ وهلذا قال ابن كثري  :الصحيح أن الكرسي غري العرش  ،والعرش أكرب منه  ،كما
دلت على ذلك اآلاثر و األخبار  ،وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد هللا بن خليفة عن
عمر يف ذلك  ،وعندي يف صحته نظر( .)438وقد أعله األلباين ابجلهالة واالختالط
واالضطراب( .)439واألشبه أن هذا القول ال يثبت عن احلسن ؛ ألن يف إسناده إليه جويرب
األزدي  ،وهو ضعيف جدا(.)440
وذهب أكثر أهل العلم إىل أن العرش والكرسي متباينان ؛ وهو القول املوافق لصحيح األخبار
واآلاثر ؛ قال أبو ذر  : مسعت رسااول هللا  يقااول  ( :مااا الكرسااي يف العاارش إال كحلقااة ماان
حديااد ألقياات بااني ظهااري فااالة ماان األرض ) ( ، )441وقااال اباان مسااعود  : بااني السااماء والاايت
تليهااا مخساامائة عااام  ،وبااني كاال مساااء ومساااء مخساامائة عااام  ،وبااني السااماء السااابعة والكرسااي
مخسمائة عام  ،وبني الكرسي واملاء مخاس مئاة عاام  ،والعارش فاوق املااء  ،وهللا فاوق العارش ،
ال خيف ااي علي ااه ش اايء م اان أعم ااالكم( ، )442وق اال اب اان عب اااس ا ا رض ااي هللا عنهم ااا ا ا  :الكرس ااي موض ااع
( )436انظر  :تفسري ابن كثري . 249/2
( )437تفسري الطربي . 10/3
( )438تفسري ابن كثري . 249/2
( )439انظر  :سلسلة األحاديث الضعيفة  ،ح ( . ) 4978
( )440انظر  :الكاشف  ،للذهيب  ، 133/1تقريب التهذيب . 136/1
( )441تفسري الطربي  ، 10/3قال األلباين  :صحيح  ،انظر  :شرح الطحاوية  ،ح ( ، ) 300سلسلة األحاديث
الصحيحة  ،ح ( . ) 109
( )442صححه ابن القيم  ،والذهيب  ،وقال اهليثمي  :رجاله رجال الصحيح  .انظر  :النهج السديد  ،ص ( . ) 282
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القدمني  ،والعرش ال يقادر قادره إال هللا تعااىل ( ، )443وقاال أباو موساى  : الكرساي موضاع
القاادمني  ،ولااه أطاايط ك ااأطيط الرحاال( )444؛ فهااذه اآلاثر صاارحية يف إثب ااات الفاارق بااني الع اارش
والكرسااي  ،والداللااة علااى أهنااا أجارام حقيقيااة  ،خالفااا ملاان قااال إهنااا أمااور معنويااة ؛ فالكرسااي
عنااده مبعااىن العلاام  ،والعاارش مبعااىن العظمااة  ،أو امللااك  ،قااال القاارطيب  :معااىن ذو العاارش اجمليااد
أي ذو امللك والسلطان  ،كما يقال  :فالن على سرير ملكه وإن مل يكن على سارير  ،ويقاال
 :ثل عرشه أي ذهب سلطانه( .)445وهذا غري مسلم ؛ لوجوه -:
 -1أن ما ورد عن ابن عباس  ،وسعيد بن جبري من تفسري الكرسي ابلعلم يف إسناده جعفر
بن أيب املغرية اخلزاعي ؛ وهو ليس ابلقوي يف ابن جبري  ،وأيضا خيالف ما ثبت عنه من أن
الكرسي موضع القدمني ؛ وهلذا قال شارح الطحاوية  :الظاهر أنه من جراب أهل الكالم
املذموم( ، )446وقطع األلباين بعدم صحة إسناده(.)447
 -2أن علم هللا وسع كل شيء  ،كما قال تعاىل  ( :ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما ) غافر
 ، 7 :وهللا يعلم نفسه  ،ويعلم ما كان  ،ويكون ؛ فلو قيل  :وسع علمه السموات واألرض مل
يكن هذا املعىن مناسبا  ،ال سيما وقد قال هللا  ( :وال يؤوده حفظهما )  ،أي ال يثقله وال
يكرثه  ،وهذا يناسب القدرة ال العلم .
 -3أن النصوص دلت على أن العرش أعظم املخلوقات وزان  ،وأن له ظل  ،ومحلة  ،وقوائم
؛ فعلم من ذلك أنه جرم حقيقي  ،قائم بنفسه  ،وليس جمرد شيء معنوي كما يدعون ؛ قال
تعاىل  ( :الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين
آمنوا ) غافر  ، 7 :وقال  ( : ربنا تبارك وتعاىل امسه إذا قضى أمرا سبح محلة العرش ) (،)448
وقال  ( :أذن يل أن أحد عن ملك من مالئكة هللا  ،من محلة العرش  ،إن ما بني شحمة
()443كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 249 ، 248/1قال األلباين  :إسناده صحيح  ،شرح الطحاوية  ،ح ( ) 229
 ،خمتصر العلو  ،ص .102
( )444خمتصر العلو ص  ، 123عزاه للبيهقي يف األمساء والصفات وقال األلباين  :إسناده صحيح  ،ص . 124
( )445تفسري القرطيب  ، 297/19وانظر  :شرح الطحاوية  ،ص  ، 278فيك القدير . 63/5
( )446شرح العقيدة الطحاوية  ،ص . 280
( )447سلسلة األحاديث الصحيحة  ،ح (. ) 109
( )448صحيح مسلم  ،كتاب السالم  ،ح ( . ) 2229
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أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام ) ( ،)449وقال  ( :يقول هللا عز وجل  :املتحابون جباليل
يف ظل عرشي  ،يوم ال ظل إال ظلي ) ( ،)450وقال  ( :من نفس عن غرميه  ،أو حما عنه كان
يف ظل العرش يوم القيامة ) ( ، )451وقال يف أرواح الشهداء  ( :أتوي إىل قناديل من ذهب
معلقة يف ظل العرش ) ( ،)452وقال  ( :الناس يصعقون يوم القيامة  ،فإذا أان مبوسى آخذ
بقائمة من قوائم العرش ) ( ،)453وقال  ( :لقد قلت بعدك أربع كلمات  ،ثال مرات  ،لو
وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن  ،سبحان هللا وحبمده عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة
عرشه  ،ومداد كلماته ) ()454؛ قال ابن تيمية  :ذكر ذلك يف معرض التعظيم لوزن العرش ،
وأنه أعظم املخلوقات وزان  ،وذلك يدل على ثقله  ،كما جاءت بقية األحاديث بثقله(.)455
 -4أن تفسري العرش ابمللك ال يستقيم مع داللة النصوص ؛ قال تعاىل  ( :وكان عرشه على
املاء ) هود  ، 7 :وقال  ( :وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية ) احلاقة  17 :؛ فهل يعقل أن
يكون املعىن وكان ملكه على املاء  ،أو وحيمل ملكه يومئذ مثانية  .وهو كذلك ال يستقيم مع
داللة اللغة ؛ ألن العرش لغة مبعىن سرير امللك  ،قال تعاىل  ( :وهلا عرش عظيم ) النمل ، 23 :
وليس مبعىن امللك  ،أو العظمة  ،أو الفلك كما هي أقوال نفاة علو الذات( )456؛ يقول ابن
قتيبة  :العرب ال تعرف العرش إال السرير  ،وما عرش من السقوف  ،واآلابر  ،يقول هللا
تعاىل  ( :ورفع أبويه على العرش ) ؛ أي على السرير(.)457
احلادية عشرة  :يف محلة العرش ؛ فذهب فريق من أهل العلم إىل أن محلة العرش مثانية ؛ قال
( )449سنن أيب داود  ،كتاب السنة  ،ح (  . ) 4727قال األلباين  :صحيح  .انظر  :شرح الطحاوية (. ) 298
( )450مسند اإلمام أمحد  ،ح (  ، ) 17158وإسناده حسن  .انظر  :خمتصر العلو  ،ص . 106
( )451مسند اإلمام أمحد  ،ح ( ، )22559وإسناده صحيح  .انظر  :خمتصر العلو  ،ص . 125
( )452سنن أيب داود  ،كتاب اجلهاد  ،ح ( . ) 2520وإسناده صحيح  .انظر  :ختريج األلباين لشرح الطحاوية ،
ص (. ) 538
( )453صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (. ) 7427
( )454صحيح مسلم  ،كتاب الذكر  ،ح ( . ) 2726
( )455االستقامة  ( 214/1إبضافة يسرية يف أوله ) .
( )456انظر  :شرح الطحاوية  ،ص  ، 278فيك القدير . 63/5
( )457أتويل خمتلف احلديث  ،ص  ، 46وانظر  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ، 405/3جمموع الفتاوى 584/6
 ،تفسري ابن كثري  ، 248 ، 247/2شرح العقيدة الطحاوية  ،ص . 279 ، 278
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عبد هللا بن عمرو ا ا ا رضي هللا عنهما ا ا ا  :محلة العرش مثانية( ،)458وقال حسان بن عطية  :محلة
العرش مثانية ؛ يتجاوبون بصوت حسن رخيم ؛ فيقول أربعة منهم  :سبحانك وحبمدك على
حلمك بعد علمك  ،ويقول أربعة  :سبحانك وحبمدك على عفوك بعد قدرتك( ، )459وهلذا
القول دليالن -:
 -1قوله تعاىل  ( :وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية ) احلاقة  17 :؛ أي مثانية أمالك  ،كما
قال ابن زيد وغريه  ،وقيل  :إن املراد مثانية صفوف من املالئكة  ،ال يعلم عدهتن إال هللا ،
وقيل  :حيتمل أن يكون املراد العرش الذي يوضع يف األرض يوم القيامة لفصل القضاء  ،ال
العرش العظيم  .والقول األول أظهر .
 -2حديث العباس بن عبد املطلب  ، وفيه  ( :فوق السماء السابعة حبر بني أسفله
وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساء( ، )460مث فوق ذلك مثانية أوعال  ،بني أظالفهم وركبهم مثل
ما بني مساء إىل مساء  ،مث على ظهورهم العرش  ،ما بني أسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل
مساء  ،مث هللا تبارك وتعاىل فوق ذلك ) ( )461؛ قال ابن كثري  :هذا يقتضي أن محلة العرش
مثانية( .)462وقد طوعن يف حديث األوعال أبن مداره على عبد هللا بن عمريه  ،قال البخاري
فيه  :عبد هللا بن عمريه  ،ال يعرف له مساع من األحنف  .وأوجيب عن ذلك  :أبن البخاري

إمنا نفى معرفته بسماعه من األحنف  ،ومل ينف معرفة الناس هبذا  ،وقد رواه ابن خزمية يف
كتاب التوحيد  ،الذي اشرتط فيه أال حيتج إال مبا نقله العدل عن العدل موصوال إىل النيب
 ، وهذا دليل علمه بسماعه  ،واإلثبات مقدم على النفي(.)463

( )458تفسري ابن كثري . 366/7
( )459خمتصر العلو  ،ص  . 101قال الذهيب  :إسناده قوي  ،ووافقه األلباين .
( )460ورد يف حديث العباس بن عبد املطلب  حتديد ما بني كل مساء ومساء  ،ببضع وسبعني سنة  ،ويف حديث
ابن مسعود  مبسرية مخسمائة عام  ،وأجاب عن ذلك ابن خزمية أبن السري خيتلف ؛ فيجوز أن يكون املراد
ابلتقدير يف حديث العباس التقدير بسري جواد اخليل  ،ويف حديث ابن مسعود بسري الرجال من بين آدم  ،وهللا أعلم
 .انظر  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية . 250/1
( )461سنن أيب داود  ،كتاب السنة  ،ح ( . ) 2723
( )462تفسري ابن كثري . 483/6
( )463انظر  :العقود الدرية  ،ص . 305 ، 304
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وذهب فريق آخر من أهل العلم إىل أن محلة العرش اليوم أربعة ؛ قال ابن إسحق  :بلغنا أن
رسول هللا  : قال هم اليوم أربعة  ،وإذا كان يوم القيامة أيدهم هللا أبربعة آخرين فكانوا
مثانية( ، )464وقال ابن القيم  :محلة العرش أربعة ؛ إثنان يقوالن  :سبحانك اللهم وحبمدك ،
لك احلمد على حلمك بعد علمك  ،وإثنان يقوالن  :سبحانك اللهم وحبمدك  ،لك احلمد
على عفوك بعد قدرتك( ،)465وقال ابن كثري  :محلة العرش اليوم أربعة( )466؛ وهلذا القول
دليالن أيضا -:
 -1حديث ابن عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا مرفوعا  ( :صدق أمية يف شيء من شعره ؛ فقال :
والنسر لألخرى وليث مرصد
رجل وثور حتت رجل ميينه
فقال النيب  : صدق ) ()467؛ قال ابن كثري  :هذا إسناده جيد  ،وهو يقتضي أن محلة
العرش اليوم أربعة  ،فإذا كان يوم القيامة كانوا مثانية  ،كما قال تعاىل  ( :وحيمل عرش ربك
فوقهم يومئذ مثانية ) احلاقة  .)468( 17 :وفيما قاله نظر ؛ ألن يف إسناد هذا احلديث ابن إسحق
 ،ومل يصرح ابلسماع عن يعقوب بن عتبة إال يف رواية عند البيهقي  ،يف إسنادها أمحد بن
عبد اجلبار  ،وهو ضعيف ؛ وهلذا قال األلباين  :إسناده ضعيف  ،ورجاله ثقات  ،والعلة
عنعنة ابن إسحق(.)469
 -2حديث الصور الطويل  ،وفيه  ( :ينزل اجلبار يف ظلل من الغمام واملالئكة  ،فيحمل
عرشه يومئذ مثانية  ،وهم اليوم أربعة ) ( ، )470قال ابن حجر  :مداره على إمساعيل بن رافع ،
واضطرب يف سنده مع ضعفه( .)471وقال األلباين  :إسناده ضعيف ؛ ألنه من طريق إمساعيل
بن رافع املدين عن يزيد بن أيب زايد  ،وكالمها ضعيف  ،بسندمها عن رجل من األنصار ،
( )464تفسري الطربي . 59/29
( )465مدارج السالكني . 36/1
( )466تفسري ابن كثري .482/6
( )467مسند اإلمام أمحد  ،ح ( . ) 2314
( )468تفسري ابن كثري . 482/6
( )469ظالل اجلنة يف ختريج السنة . 256/1
( )470تفسري ابن كثري . 561/3
( )471فتح الباري  . 368/11وانظر  :تفسري ابن كثري . 561/3
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وهو جمهول مل يسم  ،وقول احلافظ ابن كثري يف تفسريه  :إنه حديث مشهور  ..اخل ال يستلزم
صحته  ،كما ال خيفى على أهل العلم( .)472وألهل العلم خالف آخر فيما حيمله محلة العرش
؛ فقد اختلفوا يف هذه املسألة على قولني -:
األول  :أن محلة العرش حيملون العرش  ،وال حيملون من فوقه  ،وذلك أن من محل السقف
ال جيب أن حيمل ما فوقه  ،فاهلواء والطري وحنوها مما هو فوق السقف ليس حمموال ملا تحيمل
السقف  ،فإذا مل جيب يف املخلوقات أن يكون الشيء حامال ملا فوقه مل جيب أن تكون محلة
العرش حاملة ملا فوقه بطريق األوىل .
الثاين  :أهنم حيملون العرش ومن فوقه  ،وال يلزم من ذلك أن يكون هللا حمتاجا إليهم  ،ألن
هللا هو الذي خلقهم  ،وخلق قواهم ؛ فال حيملونه إال بقدرته ومعونته  ،ويذكر أهنم ملا أمروا
حبمل العرش ومن فوقه ضعفوا واستكانوا حىت لقنوا  :ال حول وال قوة إال ابهلل  ،فحملوه
إبقدار هللا وعونه(.)473

صفة املعية والقرب .
صفة املعية ال تناقك علو هللا على عرشه ؛ وهلذا مجع هللا بينهما يف نص واحد ؛ قال تعاىل :
( هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أايم مث استوى على العرش يعلم ما يلج يف
األرض وما خيرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهللا مبا
تعملون بصري ) احلديد  4 :؛ وذلك ألن املعية مبعىن العلم احمليط ابخللق  ،كما يدل لذلك ذكر
العلم قبلها وبعدها ؛ فعلم أن املراد هبا أن هللا مع استوائه على العرش  ،قد أحاط بكل شيء
علما ؛ قال ابن مسعود  ( : العرش فوق املاء  ،وهللا فوق العرش  ،ال خيفى عليه شيء
()474
 ،ومما يقرب فهم هذه اإلحاطة العظيمة ابخللق ما روي عن ابن عباس ا ا
من أعمالكم )
رضي هللا عنهما ا ا ا أنه قال  ( :ما السموات السبع  ،واألرضون السبع  ،وما فيهما  ،يف يد هللا إال
( )472ختريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية  ،ح ( . )201وانظر يف املسألة كلها  :تفسري الطربي 59 ، 58/29
 ،السنة  ،البن أيب عاصم  ، 258-253/1تفسري ابن كثري  ، 367 ، 366/7 ، 483 ، 482/6سلسلة
األحاديث الصحيحة  ،لأللباين  ،ح (. ) 109
( )473انظر  :بيان تلبيس اجلهمية . 246-238/3
( )474رواه عبد هللا بن اإلمام أمحد وغريه  ،وإسناده صحيح  .خمتصر العلو  ،لأللباين  ،ص . 102
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كخردلة يف يد أحدكم ) ()475؛ فمن كانت هذه عظمته  ،وإحاطته ابلعامل  ،فال ريب أنه ال
خيفى عليه شيء يف األرض أو السماء ؛ قال تعاىل  ( :وهلل ما يف السموات واألرض وكان
هللا بكل شيء حميطا ) النساء  .126 :وقد تقيد معية العلم واإلحاطة أبشخاص أو أوصاف ؛
إما لتهديد عصاة أبعياهنم  ،وإما لتأكيد وبيان علم هللا بكل جنوى  ،قل أهلها أو كثروا ؛
قال تعاىل  ( :وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان هللا مبا يعملون حميط ا اا ) النساء
 ، 108 :وقال  ( :أمل تر أن هللا يعلم ما يف السموات وما يف األرض ما يكون من جنوى ثالثة
إال هو رابعهم وال مخسة إال هو سادسهم وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم أينما
كانوا مث ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة إن هللا بكل شيء عليم ) ؛ فافتتح اآلية ابلعلم ،
واختتمها ابلعلم ؛ فعلم أن املعية اليت ذكرت يف ثناايها يراد مبنطوقها العلم املقيد مبا يكون من
كل جنوى  ،وبفحواها العلم احمليط جبميع اخللق  ،كما يف آية احلديد ؛ قال الضحاك يف قوله
تعاىل  ( :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم )  ،قال  :هو على عرشه  ،وعلمه
معهم( ، )476وقال مقاتل بن حيان  :هو على عرشه  ،وعلمه معهم( ، )477وقال مالك بن
أنس  :هللا يف السماء  ،وعلمه يف كل مكان  ،ال خيلو منه شيء( ، )478وسئل نعيم بن محاد
عن قول هللا تعاىل  ( :هو معكم ) ؛ قال  :معناه أنه ال خيفى عليه خافية بعلمه  ،أال ترى
قوله  ( :ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم ) ( ، )479وقيل لإلمام أمحد  :هللا فوق
السماء السابعة على عرشه  ،ابئن من خلقه  ،وقدرته وعلمه بكل مكان ري قال  :نعم هو
على عرشه  ،وال خيلو شيء من علمه( ، )480وقال اآلجري  :هللا عز وجل على عرشه ،
وعلمه حميط هبم  ،وبكل شيء من خلقه  ،كذا فسره أهل العلم  ،واآلية يدل أوهلا وآخرها
على أنه العلم  ...فابتدأ هللا عز وجل اآلية ابلعلم  ،وختمها ابلعلم  ،فعلمه عز وجل حميط

( )475السنة  ،لعبد هللا بن اإلمام أمحد . 476/2
( )476خمتصر العلو  ،ص (  . ) 133وأسانيده جيدة  .وانظر  :خمتصر الصواعق . 1076/3
( )477خمتصر العلو  ،ص (  . ) 133وإسناده حسن .
( )478خمتصر العلو  ،ص (  . ) 140وسنده صحيح .
( )479خمتصر العلو  ،ص ( ) 184والسند صحيح .
( )480خمتصر العلو  ،ص (  ، ) 189واإلسناد صحيح .
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جبميع خلقه  ،وهو على عرشه  ،وهذا قول املسلمني( ، )481وقال ابن عبد الرب  :علماء
الصحابة والتابعني  ،الذين محل عنهم التأويل يف القرآن ؛ قالوا يف أتويل آية اجملادلة  :هو
على العرش  ،وعلمه يف كل مكان  ،وما خالفهم يف ذلك أحد حيتج بقوله(.)482
وقد تدل نصوص املعية على معىن زائد على العلم واإلحاطة ؛ وهو مواالة هللا لعبده ؛ نصرا ،
وأتييدا  ،وإعانة  ،وحفظا ؛ وهذه املعية ال تكون إال مقيدة أبشخاص  ،أو أوصاف ؛ كما
يف قوله تعاىل  ( :ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى ) طه  ، 46 :وقوله  ( :إن هللا مع الذين اتقوا
والذين هم حمسنون )  ،النحل  ، 128 :وهي من أعظم مثرات اإلميان الصادق ؛ فمن انهلا ذهب
احلزن من قلبه  ،وأمن املخاوف كلها ؛ قال تعاىل  ( :إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن هللا معنا )
التوبة  40 :؛ فدل على أنه ال حزن مع هللا  ،وإمنا احلزن كل احلزن ملن فاته هللا  ،فمن حصل له
هللا فعلى أي شيء حيزن  ،ومن فاته هللا فبأي شيء يفرح  ،كتب بعك السلف إىل أخ له ؛
أما بعد  ،فإن كان هللا معك فمن ختاف  ،وإن كان عليك فمن ترجو(.)483
وتفسري املعية مبجرد العلم يف سياق  ،أو بزايدة املواالة يف سياق آخر من ابب تفسري اللفظ
بلوازمه  ،فالقدر املشرتك بني موارد لفظ املعية هو الداللة على املصاحبة واملقارنة  ،مث إن
مصاحبة الرب لعبده هلا لوازم حيددها سياق الكالم ؛ إما مبصاحبة العلم  ،واالطالع ،
واإلحاطة  ،والتدبري  ،والقدرة  ،أو مبصاحبة املواالة  ،والنصر  ،واإلعانة  ،واحلفظ  ،فعلم أن
آايت املعية ليس فيها ما يعارض نصوص العلو ؛ وبيان ذلك من وجوه -:
 -1أن لفظ ( مع ) يف لغة العرب ظرف مكان  ،معناه املصاحبة  ،واملوافقة  ،واالقرتان  ،وال
يشعر ابمتزاج  ،وال حلول ؛ قال تعاىل  ( :حممد رسول هللا والذين معه ) الفتح  ، 29 :وقال :
( اتقوا هللا وكونوا مع الصادقني ) التوبة  ، 119:وقال  ( :وما آمن معه إال قليل ) هود  40 :؛ فإذا
مل تدل على اختالط ذات املخلوق بذات من معه فألن ال تدل على ذلك يف حق اخلالق من
ابب أوىل .
( )481الشريعة . 1076/3 ،
( )482التمهيد  ( 139/7 ،بتصرف يسري ) .
( )483جمموع رسائل ابن رجب  ،ص  ، 113وانظر  :طريق اهلجرتني  ،البن القيم  ،طبعة دار ابن كثري اخلامسة ،
ص ( . ) 506
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 -2أن كون الشيء مقاران لغريه  ،أو مصاحبا له ال مينع أن يكون فوقه  ،فيكون املفهوم من
نصوص العلو واملعية أن هللا تعاىل وإن كان عاليا على عرشه فإنه ال خيفى عليه شيء من
شأن خلقه ؛ كما قال ابن مسعود  ( : هللا فوق العرش  ،ال خيفى عليه شيء من
أعمالكم ) (.)484
 -3أن نصوص املعية املقيدة بشخص أو وصف أكثر من نصوص املعية املطلقة ؛ فلو كان
املراد هبا أن هللا بذاته يف كل مكان  ،أو أن وجوده عني وجود املخلوقات لكانت مطلقة ال
تقبل التقييد بقوم دون قوم  ،أو مبكان دون مكان  ،بل هو مع أوليائه كما هو مع أعدائه ،
وهو يف األرض كما هو فوق العرش(.)485
س /هل القرب كاملعية يكون عاما وخاصا ري
ج /من أهل العلم من يرى أن قرب الرب من عباده نوعان -:
 -1قرب عام ؛ وهو مبعىن اإلحاطة ابلعباد ؛ مسعا  ،وبصرا  ،وعلما  ،وقدرة .
 -2قرب خاص ابلعابدين والسائلني ؛ وهو مبعىن اإلجابة  ،واإلاثبة  ،واإلحسان  ،والنصر ،
والتأييد .
ورأى فريق آخر إىل أن القرب مل يرد يف النصوص إال مقيدا  ،وخاصا ابلعابدين والسائلني ،
كما يف قوله تعاىل  ( :وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) البقرة
 ، 186 :وقوله  ( :ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا  ،ومن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه
ابعا ) ( . )486وأما قوله تعاىل  ( :ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب
( )484رواه عبد هللا بن اإلمام أمحد وغريه  ،وإسناده صحيح  .خمتصر العلو  ،لأللباين  ،ص . 102
( )485انظر  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  ،أليب القاسم الاللكائي  ، 402 ، 401/3أتويل خمتلف
احلديث  ،البن قتيبة ص  ، 185 ،182اجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة واألثر  ،ص  ، 579درء التعارض
 ، 268-250/6جمموع الفتاوى  ، 193 ، 190 ، 140 ، 70 ، 50 ، 49/5منهاج السنة ، 383 -372/8
بيان تلبيس اجلهمية  ، 26 -16/6 ، 315 ، 314/5جامع املسائل  ، 162 ، 161/3اجتماع اجليوش
اإلسالمية  ،ص ، 311 ، 304 ، 228 ، 216 ، 214 ، 204 ، 203، 201 ، 194 ، 186 ، 185
 ، 429 ،396 ، 378 ، 312مدارج السالكني  ، 265/2خمتصر الصواعق -1240 ، 1092 ، 1091/3
 ، 1250فتح الباري  ،البن رجب  ، 332 ، 331/2دفع إيهام االضطراب  ،للشنقيطي  ،ص . 191 ، 190
( )486صحيح مسلم  ،كتاب التوبة  ،ح ( . ) 2675
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إليه من حبل الوريد ) ق  16 :؛ فاملراد به قرب املالئكة  ،ال قرب الرب تعاىل  ،لقوله بعدها :
( إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد ) ق  ، 17 :فقيد القرب بوقت تلقي
امللكني  ،ولو كان املراد قرب الذات  ،أو العلم مل يتقيد ذلك بوقت تلقي امللكني  ،ألن
علمه عام التعلق  ،وإمنا أضاف هللا تعاىل قرب مالئكته إليه ؛ ألن قرهبم أبمره  ،كما يف قوله
تعاىل  ( :فإذا قرأانه فاتبع قرآنه ) القيامة  ، 18 :فأضاف القراءة إليه ؛ ألن جربيل  كان
يقرؤه على النيب  أبمر هللا تعاىل .
والقول األول أقوى ؛ ألن من أمساء هللا احلسىن الواردة يف القرآن  ،وصحيح السنة اسم
الباطن  ،وقد فسره النيب  مبا يدل على القرب العام ؛ فقال  ( :وأنت الباااطن فليس
دون ا ااك شيء) ( ، )487فدل على قربه ودنوه قراب عاما  ،وهو قرب يدل على كمال االطالع
على بواطن العباد وسرائرهم  ،وليس كالقرب اخلاص الذي يكون للعابدين والسائلني (.)488
ويتعلق ابلقرب أمران مهمان -:
األول  :القرب اخلاص قد يكون ابتداء ؛ كنزول الرب كل ليلة إىل مساء الدنيا  ،وقد يكون
جزاء على قرب العبد إىل ربه ابلعلم النافع  ،والعمل الصاحل ؛ قال تعاىل  ( :واسجد واقرتب)
العلق  ، 19 :ويف احلديث القدسي  ( :من تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا ) ( ، )489لكن هل
يكون مع هذا القرب حركة لذات العبد وروحه إىل هللا تعاىل ري أهل السنة الذين يثبتون أن هللا
على العرش  ،يثبتون حركة روح العبد وذاته إىل ذات الرب  ،ويقولون  :إن معراج النيب 
كان إىل هللا تعاىل  ،ال إىل جمرد مكان وم تشرف من خلقه  ،وروح املصلي تقرب إىل هللا يف
السجود  ،وإن كان بدنه متواضعا  .وقد خالفهم يف ذلك طائفتان -:
 -1املتكلمون ؛ فقد أثبتوا حركة ذات العبد وروحه إال أهنم جعلوها إىل خلق هللا  ،ال إىل هللا
تعاىل ؛ ألهنم ينكرون علوه على عرشه ؛ فقالوا  :إن قرب العبد إىل هللا ليس مبعىن حركة ذاته

( )487صحيح مسلم  ،كتاب الذكر والدعاء  ،ح ( . ) 2713
( )488انظر  :هتذيب اللغة  ،لألزهري  ، 2915/3الصحاح  ،للجوهري  ، 199 ، 198/1شأن الدعاء  ،للخطايب
ص  ، 103 ، 102النهاية  ،البن األثري  ، 32/4طريق اهلجرتني  ،البن القيم ص  ، 28-19خمتصر الصواعق ،
للموصلي  ، 1255/3شرح النونية  ،للهراس . 94/2
( )489صحيح مسلم  ،كتاب التوبة  ،ح (. ) 2675

170

وروحه إىل هللا  ،وإمنا هي مبعىن حركتها إىل مكان مشرف من خلق هللا ؛ كالسموات اليت
يظهر فيها نور الرب تعاىل ؛ وبذلك فسروا معراج النيب . 
 -2الفالسفة ؛ فأثبتوا حركة ذات العبد  ،وأنكروا حركة روحه ؛ ألن الروح عندهم ال توصف
حبركة وال سكون  ،وقرهبا من هللا مبعىن تكميلها ابلصفات احلسنة  ،وإزالة النقائص  ،حىت
تبقى مقاربة للرب مشاهبة له يف علمه وكماله ؛ ويكون قرهبا من هللا مبعىن انكشاف حقائق
الكون هلا  ،ال مبعىن دنوها من هللا تعاىل  ،ومعراج النيب  عندهم من هذا الباب ؛ فهو
مبعىن انكشاف حقائق الكون له  ،ال مبعىن صعود ذاته وروحه إىل هللا تعاىل .
األمر الثاين  :قرب هللا تعاىل من خلقه ال يناقك علوه على عرشه ؛ ألن علوه من لوازم ذاته
؛ فال يكون قط إال عاليا  ،وال يكون فوقه شيء ألبتة  ،كما قال  ( : وأنت الظاهر فليس
فوقك شيء  ،وأنت الباطن فليس دونك شيء ) ( )490؛ فجمع النيب  بني علو الرب وقربه
؛ ألنه سبحانه يقرب من عباده وهو عال على عرشه ؛ فهو عال يف قربه  ،قريب يف علوه ،
وليس قربه كقرب األجسام بعضها من بعك  ،إذا مال إىل جهة انصرف إىل أخرى  ،بل هو
نوع آخر ال ينايف علوه على عرشه ؛ ويتبني ذلك أبمرين -:
 -1أن الروح تعرج من النائم  ،وتذهب إىل السماء  ،وهي مل تفارق البدن  ،وكذلك الساجد
تقرب روحه من ربه مع أهنا يف بدنه  ،فإذا عرف أن حركة الروح ليست من جنس حركة
األجسام  ،وأنه ميكن فيها ما ال ميكن يف األجسام كان ما يوصف به الرب من ذلك أوىل
ابإلمكان  ،وأبعد عن مماثلة نزول األجسام .
 -2معرفة عظمة هللا وإحاطته خبلقه ؛ فالسموات السبع  ،واألرضون السبع  ،وما فيهما  ،يف
يد هللا كخردلة يف يد أحدان  ،فكيف يستحيل يف حق من هذه عظمته  ،وإحاطته  ،أن
يقرب من خلقه كيف يشاء  ،وهو عال على عرشه  ،وهذه املعرفة تزيل اإلشكال عن قوله يف
حديث اإلدالء  ( :والذي نفس حممد بيده لو أنكم دليتم حببل إىل األرض السفلى هلبط
على هللا  ،مث قرأ  :هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) ( ،)491وقد
اختلف كالم أهل العلم يف حديث اإلدالء ؛ فذهب كثري منهم إىل تضعيفه  ،بسبب
( )490صحيح مسلم  ،كتاب الذكر والدعاء  ،ح ( . ) 2713
( )491جامع الرتمذي  ،أبواب تفسري القرآن  ،ح (. ) 3298
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االنقطاع بني احلسن البصري وأيب هريرة . 
وذهب آخرون إىل أتويله ؛ فقالوا  :املراد يهبط على علم هللا  ،وقدرته  ،وسلطانه  ،وعلم هللا
وقدرته وسلطانه يف كل مكان  ،وهو على العرش كما وصف يف كتابه  .ومرادهم على معلوم
هللا ومقدوره وملكه .
وذهب فريق اثلث إىل إنكار هذا التأويل ؛ ألن حديث اإلدالء على تقدير ثبوته إمنا يدل
على مسألة اإلحاطة  ،فال يشكل على علو هللا على خلقه  ،واجلمع بينهما ممكن كما مجع
هللا تعاىل بينهما يف قوله  ( :والظاهر والباطن ) احلديد  ، 3 :فاهلل حميط ابلعامل كله  ،والعامل كله
يف قبضته  ،وإذا كان حميطا ابلعامل فهو فوقه ابلذات من كل وجه ؛ قال ابن القيم ( :اإلحاطة
تتضمن العلو  ،والسعة  ،والعظمة  ،فإذا كانت السموات السبع واألرضون السبع يف قبضته
 ،فلو وقعت حصاة  ،أو ديل حببل لسقط يف قبضته احمليطة ابلعامل  ،والعامل يف قبضته  ،وهو
فوق عرشه  ،ولو أن أحدان أمسك بيده كرة  ،وقبضتها يده من مجيع جوانبها  ،مث وقعت
حصاة من أعلى الكرة إىل أسفلها لو قعت يف يده  ،وهبطت عليه  ،ومل يلزم من ذلك أن
تكون احلصاة فوقه وهو حتتها  ،وهلل املثل األعلى ) (.)492

صف ـ ـة النـ ـزول .
نزول هللا تعاىل من أدلة السلف على علو الذات ؛ ألن النزول املعقول عند مجيع األمم إمنا
يكون من علو إىل سفل  ،والرواايت يف إثبات النزول متواترة ؛ وهلذا اتفق سلف األمة
وأئمتها على تلقيها ابلقبول  ،ويتعلق هبذه الصفة العظيمة سبع مسائل -:
األوىل  :يف اجلمع بني العلو والنزول ؛ فنزول الرب  ،وجميئه  ،ال يناقك علوه على عرشه ؛
ألن علوه من لوازم ذاته ؛ فال يكون إال عاليا  ،ونزوله ال يشبه نزول اخللق  ،وال يلزمه ما يلزم
نزول أجسامهم من تفري مكان وشغل آخر ؛ قال ابن القيم  ( :هللا سبحانه يقرب من
عباده يف آخر الليل وهو على عرشه  ،ويدنو من أهل عرفة عشية عرفه وهو على عرشه ؛
فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته  ،فال يكون قط إال عاليا  ،وال يكون فوقه شيء ألبتة  ،كما
( )492خمتصر الصواعق  ( 1269 ، 1268/3ابختصار )  .وانظر منه أيضا  ، 1273 -1249/3 :وكذلك بيان
تلبيس اجلهمية  ، 575-571 ، 40-25/6جمموع الفتاوى  ، 33 -5/6 ، 528 -492/5مدارج السالكني
 ، 290 ، 267 ، 266/2الفوائد  ،ص  ، 12خمتصر العلو  ،ص . 218
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قال أعلم اخللق به  :وأنت الظاهر فليس فوقك شيء  ،والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة
عظمة الرب وإحاطته خبلقه  ،وأن السموات السبع يف يده كخردلة يف يد العبد  ،فكيف
يستحيل يف حق من هذا بعك عظمته أن يكون فوق عرشه  ،ويقرب من خلقه كيف شاء
وهو على العرش ) (.)493
الثانية  :يف أنواع النزول ؛ ورد يف النصوص ذكر عدة أنواع من النزول ؛ منها -:
 -1النزول كل ليلة إىل مساء الدنيا ؛ روى البخاري بسنده عن أيب هريرة  مرفوعا  ( :ينزل
ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة  ،إىل السماء الدنيا  ،حني يبقى ثلث الليل اآلخر ؛ يقول  :من
يدعوين فأستجيب له  ،من يسألين فأعطيه  ،من يستغفرين فأغفر له ) ( )494؛ قال ابن عبد
الرب  ( :هذا حديث اثبت من جهة النقل  ،ال خيتلف أهل احلديث يف صحته  ،وهو منقول
من طرق متواترة  ،ووجوه كثرية من أخبار العدول عن النيب .)495( ) 
 -2النزول إىل مساء الدنيا عشية عرفة ؛ روى مسلم بسنده عن عائشة ا ا رضي هللا عنها ا ا مرفوعا :
( ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة  ،وإنه ليدنو مث يباهي هبم
()496
 ،وروى الطرباين بسند حسن عن ابن عمر ا رضي هللا
املالئكة  ،فيقول  :ما أراد هؤالء )
عنهما ا ا مرفوعا  ( :وأما وقوفك بعرفة فإن هللا عز وجل ينزل إىل السماء الدنيا ؛ فيباهي هبم
املالئكة ) (.)497
 -3النزول إىل األرض لفصل القضاء( )498؛ قال تعاىل  ( :هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة
أو َييت ربك ) األنعام  ، 158 :وقال  ( :وجاء ربك وامللك صفا صفا ) الفجر  22 :؛ روى
الرتمذي بسنده عن أيب هريرة  مرفوعا  ( :أن هللا تبارك وتعاىل إذا كان يوم القيامة ينزل

( )493خمتصر الصواعق  ( 1257 ، 1256/3ابختصار ) .
( )494صحيح البخاري  ،ابب التهجد ابلليل  ،ح ( . ) 1145
( )495التمهيد  ( ، 128/7ابختصار ) .
( )496صحيح مسلم  ،كتاب احلج  ،ح (. )1348
( )497نقال عن صحيح اجلامع الصغري  ،لأللباين  ،ح ( . ) 1360
( )498ال خيطر ببالك أن نزوله تعاىل يف هذه األرض  ،بل يف األرض املبدلة  ،اليت مل يظلم على ظهرها أحد  ،وتطهر
لنزول اجلبار ا ا جل جالله ا ا لفصل القضاء  .انظر  :شرح العقيدة الطحاوية  ،ص . 229
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إىل العباد ليقضي بينهم  ،وكل أمة جاثية ) ( )499؛ قال ابن القيم  :النزول إىل األرض يوم
القيامة قد تواترت به األحاديث  ،ودل عليه القرآن صرحيا( .)500هذا وقد عين ابن القيم بتتبع
أنواع النزول  ،واجمليء  ،واإلتيان  ،ونظائرها  ،ونص على أهنا عشرة أنواع(.)501
الثالثة  :يف اختالف األحاديث يف وقت النزول كل ليلة ؛ فمعظم الرواايت على أنه ( :حني
يبقى ثلث الليل اآلخر ) ()502؛ ويف بعضها أنه  ( :إذا ذهب ثلث الليل األول نزل إىل
السماء الدنيا ) ( ،)503ويف اثلثة أنه  ( :إذا مضى شطر الليل  ،أو ثلثاه ينزل هللا تبارك وتعاىل
إىل السماء الدنيا )( ،)504قال ابن القيم  :هذه األلفاظ ال تعارض بينها  ،ألهنا اتفقت على
دوام النزول إىل طلوع الفجر  ،واتفقت على حصوله يف الشطر الثاين من الليل  ،واختلفت
يف أوله على ثالثة أوجه ؛ أحدها  :أنه أول الثلث الثاين  ،والثاين أنه أول الشطر الثاين ،
والثالث أنه أول الثلث األخري  ،وإذا أتملت مل جتد بينها تعارضا  ،بقيت رواية إذا مضى ثلث
الليل األول  ،وهي حتتمل ثالثة أوجه -:
 -1أال تكون حمفوظة  ،وتكون من قبل حفظ الراوي  ،ألن أكثر األحاديث على الثلث
األخري .
 -2أن يكون ذكر الثلث األول  ،والشطر  ،والثلث األخري على حسب اختالف بالد
اإلسالم يف ذلك  ،ويكون النزول يف وقت واحد  ،وهو ثلث الليل األخري عند قوم  ،ووسطه
عند آخرين  ،وثلثه األول عند غريهم  ،فيصح نسبته إىل األوقات الثالثة  ،وهو حاصل يف
وقت واحد .
 -3أن للنزول مقدمات تسبقه  ،كإعالم املالئكة به  ،وأتثر السموات بعظمته  ،وغري ذلك
من األمور العظام اليت تكون بني يدي نزول اخلالق العليم  ،ومسيت نزوال ألهنا من مقدماته ،
( )499جامع الرتمذي  ،أبواب الزهد  ،ح ( . ) 2382قال األلباين  :صحيح  .صحيح اجلامع الصغري وزايدته  ،ح
(. ) 1713
( )500خمتصر الصواعق . 1208/3
( )501خمتصر الصواعق . 1213/3
( )502صحيح البخاري  ،ابب التهجد ابلليل  ،ح ( . ) 1145
( )503صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح (. ) 758
( )504صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح (. ) 758
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ومقدمات الشيء ومباديه كثريا ما تدخل يف مسمى امسه  ،كما أطلق على الرجفة املتصلة
ابلساعة أهنا يوم القيامة  ،وعلى هذا فتبدأ مقدمات النزول إذا مضى ثلث الليل  ،أو شطره
 ،مث يكون النزول اإلهلي يف ثلث الليل اآلخر  ،وهذا الوجه أقوى الوجوه( .)505وذهب شيخ
اإلسالم إىل قول قريب من هذا ؛ فذكر أن رواية إذا بقي ثلث الليل اآلخر هي اليت اتفق
عليها الشيخان  ،واتفق علماء احلديث على صحتها  ،ورواها مجع كثري من الصحابة  ،فهي
متواترة عند أهل العلم ابحلديث  ،وأما رواية الثلث  ،والنصف  ،والثلثني فانفرد هبا مسلم يف
بعك طرقه  ،فإن كانت اثبتة فقوله  حق  ،وهو الصادق املصدوق ؛ فيكون النزول أنواعا
ثالثة  ،األول إذا مضى ثلث الليل األول  ،مث إذا انتصف وهو أبل  ،مث إذا بقي ثلث الليل
 ،وهو أبل الثالثة(.)506
الرابعة  :يف معىن النزول ؛ التنزيل واإلنزال حقيقة جميء الشيء  ،أو اإلتيان به من علو إىل
سفل  ،هذا هو املفهوم منه لغة وشرعا  .وزعم املعطلة أن النزول جماز ؛ مبعىن نزول أمره ،
ورمحته  ،وملك من مالئكته ؛ الستحالة اتصاف هللا ابملعىن احلقيقي للنزول ؛ ألن االنتقال
من خصائص األجسام  .وهذا غري صحيح  ،لوجوه -:
 -1أن هللا نوع اإلخبار عن النزول  ،وصرفه أبلفاظ خمتلفة ؛ كاهلبوط  ،والدنو  ،والتديل ،
واإلتيان  ،واجمليء  ،وهذا التصريف إذا ضم إىل داللة ألفاظ حديث النزول منع املعىن اجملازي
 ،ودل على إرادة املعىن احلقيقي للنزول ؛ فال ميكن أن يقول  ( :من يدعوين فأستجيب له ،
من يسألين فأعطيه  ،من يستغفرين فأغفر له ) إال من ميلك ذلك وحده  ،وهو رب العاملني ،
ولو كان القائل ملكا لقال  :من يدعو هللا فيستجيب له  ،وأما رواية  ( :مث َيمر مناداي
ينادي يقول  :هل من داع يستجاب له  ،هل من مستغفر يغفر له )  ،ورواية  ( :ينادي
مناد كل ليلة  :هل من داع فيستجاب له )  ،فاألوىل منكره  ،وهم فيها حفص بن غيا ،
وخالف الثقات األثبات  ،والثانية ضعيفة  ،لعنعنة احلسن البصري  ،وضعف علي بن زيد بن
جدعان( ، )507وعلى تقدير ثبوهتا فهي ال تنايف األحاديث املستفيضة يف نزول هللا تعاىل ،
( )505خمتصر الصواعق  ( 1136-1130/3بتصرف ) .
( )506انظر  :جمموع الفتاوى . 470/5
( )507انظر  :سلسلة األحاديث الضعيفة  ،لأللباين  ،ح ( . ) 3897

175

وأنه القائل  ( :من يدعوين فأستجيب له )  ،ويكون املراد هبا أن الرب يقول ذلك  ،وَيمر
مناداي يقول  ( :هل من داع فيستجاب له ) .
 -2أن أتويل النزول بنزول األمر أو الرمحة إما أن يراد هبا أعيان قائمة بنفسها ؛ كاملالئكة ،
وإما أن يراد هبا صفات وأعراض  ،فإن أريد األول فاملالئكة ال ميكن أن يقول أحد منهم :
من يدعوين فأستجيب له  ،هذا ال ميكن أن يقوله إال رب العاملني  ،وأيضا فنزوهلم حيصل يف
كل وقت  ،وال خيتص جبوف الليل  ،وال ابلسماء الدنيا  .وإن أريد هبا صفات وأعراض ،
فإما أن يراد نفس الوصف القائم بذات الرب  ،أو أثره يف قلوب العباد خاصة ؛ فإن أريد
األول فهذا املعىن يعود على أصل مذهبهم ابإلبطال ؛ ألن نزول رمحة هللا يستلزم نزول ذاته ،
وإن أريد الثاين فرمحة هللا ال تنقطع عن العامل طرفة عني  ،وال خيتص نزوهلا ابلثلث األخري من
الليل  ،وما حيصل من آاثرها يف قلوب العباد يف ثلث الليل اآلخر  ،فيجدون لذة العبادة ،
وحالوة املناجاة فهذا حاصل يف األرض  ،ليس منتهاه مساء الدنيا  ،مث إن هذا التأويل يبطل
مذهبهم يف نفي العلو ؛ ألن نزول آاثر الرمحة ال يكون إال من هللا تعاىل  ،وهذا يقتضي أن
يكون فوق العامل ؛ سئل بعك أئمة نفاة العلو عن النزول ري فقال  :ينزل أمره  ،فقال له
السائل  :فممن ينزل  ،ما عندك فوق العامل شيء  ،فممن ينزل األمر  ،من العدم احملك !
فبهت املعطل(.)508
 -3أن القول أبن النزول جماز مبعىن نزول الرمحة أو غريها يعين إنكار حقيقة النزول  ،ورد ما
تواترت إبثباته النصوص ؛ وإبطاال هلذا التعطيل صرح بعك أهل العلم أبن هللا ينزل إىل
السماء بذاته  ،أي أن هللا ينزل حقيقة ال جمازا كما زعم املعطلة  ،ويروى يف ذلك حديث ال
يصح عن النيب  ، وال حيتاج إىل ذكر لفظ الذات  ،ألن اإلخبار ابلنزول وقع عن نفس
ذات هللا تعاىل  ،فال حاجة إىل أن نقول ينزل بذاته  ،أو استوى بذاته  ،كما ال يقال خلق
اخللق بذاته  ،وقدر بذاته  ،وتكلم بذاته  ،ومسع بذاته ؛ ألن السامع يعلم أن اإلخبار إمنا هو
عن ذات هللا تعاىل .
 -4أن إنكار حقيقة النزول انشئ عن سوء ظن بظاهر أدلته  ،واعتقاد أهنا إمنا دلت على
التمثيل بنزول اخللق  ،فجعلوا املعىن الفاسد ظاهر الدليل  ،وردوا املعىن احلق الذي هو ظاهره
( )508جمموع الفتاوى . 369/5
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ومدلوله ؛ قال ابن القيم  ( :العقول الفاسدة ملا فهمت من نزول الرب  ،وجميئه  ،وإتيانه ،
وهبوطه  ،ودنوه  ،ما يفهم من جميء املخلوق  ،وهبوطه  ،ودنوه ؛ وهو أن يفرغ مكاان
ويشغل آخر نفت حقيقة ذلك فوقعت يف حمذورين ؛ حمذور التشبيه  ،وحمذور التعطيل  ،ولو
علمت هذه العقول أن نزوله سبحانه ال يشبه نزول املخلوق  ،كما أن مسعه وبصره وعلمه
وحياته كذلك ملا نفت حقيقة نزوله ) (.)509
 -5أن وصف الرب ابلنزول كوصفه ابإلتيان واجمليء الثابت بنص القرآن  ،وهذا مما احتج به
السلف على من ينكر حديث النزول ؛ فبينوا له أن القرآن يصدق معىن احلديث  ،سئل
اإلمام إسحق بن راهوية يف جملس األمري عبااد هللا بن طاااهر عن حديث الناازول  :أصحياح
هاو ري فقال  :نعم .
فقال له بعك القادة  :اي أاب عبد هللا  ،أتزعم أنه ينزل كل ليلة ري
قال  :نعم .
قال  :كيف ينزل ري
قال  :أثبته فوق حىت أصف لك النزول .
فقال له الرجل  :أثبته فوق .
فقال له إسحق  :قال هللا تعاىل  ( :وجاء ربك وامللك صفا صفا ) الفجر . 22 :
فقال األمري عبد هللا بن طاهر  :اي أاب يعقوب  ،هذا يوم القيامة !
فقال إسحق  :أعز هللا األمري  ،ومن جييء يوم القيامة من مينعه اليوم(!)510
فإن قيل  :إن اجمليء واإلتيان مبعىن جميء األمر ال مبعىن جميء الرب  ،فاجلواب عن ذلك أن
اإلتيان واجمليء إمنا يكون كذلك إذا كان مقيدا  ،كقوله تعاىل  ( :فأتى هللا بنياهنم من
القواعد) النحل  ، 26 :وقوله  ( :فأاتهم هللا من حيث مل حيتسبوا ) احلشر  ، 2 :فهذا جميء وإتيان
مقيد بقوم أوقع هللا هبم أبسه  ،فيكون املراد هنا جميء عقابه وانتقامه  .أما إن كان مطلقا ؛
كقوله تعاىل  ( :وجاء ربك وامللك ) الفجر  ، 22 :وقوله  ( :هل ينظرون إال أن أتتيهم املالئكة
أو َييت ربك أو َييت بعك آايت ربك ) األنعام  ، 158 :فهذا ال يكون إال جميئه سبحانه ،
( )509خمتصر الصواعق  ( 1124 ، 1123/3بتصرف )  ،وانظر  :الرسالة التدمرية  ،ص (. )69
( )510انظر  :جمموع الفتاوى . 375 ، 374/5
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فكيف إذا ضم إىل ذلك ما يدل صراحة على إرادة اجمليء احلقيقي  ،وهو التفريق بني جميء
الرب وجميء امللك يف آية الفجر  ،وكذلك يف آية األنعام ؛ فقد فرق بني إتيانه  ،وإتيان
املالئكة  ،وإتيان أمره  ،ومع هذا التقسيم والتنويع ميتنع أن يكون جميء الرب مبعىن جميء
أمره.
 -6أن لفظ االنتقال كلفظ احلركة ؛ حيتمل معنيني صحيح وفاسد ؛ فإن كان املراد انتقال
اجلسم أو العرض من مكان هو حمتاج إليه إىل مكان حيتاج إليه فهذا ممتنع على الرب .
وإن أريد ابحلركة واالنتقال حركة الفاعل من كونه غري فاعل إىل كونه فاعال  ،فهذا املعىن حق
 ،ال يعقل كون الفاعل فاعال إال به  ،فنفيه عن الفاعل نفي حلقيقة الفعل  ،وحلقيقة احلياة ؛
ألنه ال فرق بني احلي وامليت إال ابلفعل .
اخلامسة  :يف النظر فيما نسب إىل بعك األئمة من أتويل النزول ؛ وذلك من جهتني -:
 -1املشهور عن اإلمام مالك إقرار نصوص الصفات  ،واملنع من أتويلها  ،وقد روي عنه أنه
أتول حديث النزول بنزول األمر  .وهذه الرواية هلا إسنادان ؛ األول  :عن طريق كاتبه حبيب
بن أيب حبيب  ،وهو كذاب وضاع  ،ابتفاق علماء اجلرح والتعديل  .والثاين  :معلول جبهالة
بعك رواته  ،وبتقدير ثبوته فهو إلزام ومعارضة  ،ال مذهب .
 -2روى حنبل عن اإلمام أمحد أنه أتول اإلتيان إبتيان األمر  ،واجمليء مبجيء القدرة  ،وقد
اختلف احلنابلة يف رواية حنبل على ثال طرق :
األول  :أهنا غلط على اإلمام أمحد  ،ألن حنبال تفرد هبا  ،وهو كثري املفاريد املخالفة
للمشهور من مذهب اإلمام أمحد  ،واألكثرون من أصحاب أمحد مل يثبتوا عنه أتويال  ،ال يف
النزول وال يف غريه من الصفات  ،وأما ما حكاه الغزايل أن أمحد مل يتأول إال يف ثالثة
أحاديث( )511فهي حكاية مكذوبة على اإلمام أمحد  ،مل تنقل عنه إبسناد  ،وإمنا نقلها
الغزايل عن جمهول ؛ ال يعرف ال علمه مبا قال  ،وال صدقه فيما قال .
الثاين  :أن حنبل ضبط الرواية  ،وإمنا قال ذلك إلزاما ملن انظره يف القرآن ؛ فإهنم استدلوا
على خلقه أبنه وصف ابجمليء  ،فقال  :إمنا جييء ثوابه  ،كقوله  ( :وجاء ربك ) الفجر  22 :؛
أي كما تقولون أنتم يف جميء هللا أنه جميء أمره .
( )511انظر  :جمموع فتاوى ابن تيمية . 398/5
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الثالث  :أن هذه الرواية مضبوطة  ،وهي دليل على أتويل النزول  ،وقد مال إىل ذلك طائفة
من أهل احلديث ؛ فتأولوا يف النزول خاصة ؛ كابن قتيبة( ،)512وكذلك أتول النزول ونظائر
ذلك من أنواع احلركة طائفة من احلنابلة كأيب يعلى  ،وتوسع ابن عقيل فرآها دليال على
أتويل الصفات اخلربية .
والصحيح أن رواية حنبل إما شاذة خمالفة جلادة املذهب  ،أو أنه رجع عنها كما هو صريح
عنه يف أكثر الرواايت  ،وإما إهنا إلزام ومعارضة ال مذهب  ،وقد رأى ابن رجب أن القول
أبهنا إلزام أصح املسالك يف املروي عن حنبل(.)513
السادسة  :هل خيلو العرش من الرمحن وقت نزوله ري
اختلف مثبتة العلو والنزول ( )514يف ذلك على ثالثة أقوال -:
األول  :أنه خيلو منه العرش وقت النزول ؛ ألن حقيقة النزول عند العرب  ،ال تثبت إال
ابالنتقال  ،وحلديث عبادة  مرفوعا  ( :ينزل ربنا إىل السماء الدنيا  ...احلديث  ،وفيه :
فيكون كذلك حىت يصبح الصبح  ،مث يعلو جل وعز على كرسيه ) ؛ وقد ذهب إىل هذا
طائفة قليلة من أهل احلديث  .ويف هذا نظر ؛ ألهنم مل يعقلوا من النزول والصعود إال ما
يقتضي تفري مكان وشغل آخر  ،وهو نزول أجساد العباد وصعودها  ،وحديث عبادة يف
ثبوته نظر ؛ ألنه من رواية إسحق بن حيّ عن عبادة  ،ومل يسمع منه( ،)515وعلى التسليم
بثبوته فهو يدل على نزول وصعود خيص الرب  ،ليس من جنس نزول األجساد وصعودها .
الثاين  :التوقف ؛ فقد توقف كثري من أهل احلديث عن أن يقول خيلو  ،أو ال خيلو  ،وقالوا :
نثبت نزوال  ،وال نعقل معناه ؛ هل هو بزوال  ،أو بغري زوال  ،قيل لإلمام أمحد  :ينزل هللا
( )512انظر  :أتويل خمتلف احلديث  ،ص  ، 185 ، 184فتح الباري  ،البن رجب . 534/6
( )513انظر  :فتح الباري  ،البن رجب . 97/5
( )514هذا القيد إلخراج نفاة العلو  ،سواء أزعموا أنه يف كل مكان  ،أو ال داخل العامل وال خارجه ؛ فإن هذه املسألة
ال ترد على قوهلم كما هو ظاهر  .وأما من أثبت العلو ونفى النزول  ،وفسره بنزول ملك  ،أو نزول أمره  ،فالنزول
عنده ال يعين قيام الوصف االختياري بذات الرب  ،وإمنا يعين أن هللا فعل فعال يف السماء مساه نزوال  ،فيجعل
النزول مفعوال منفصال عن الرب  ،ال وصفا قائما به  .انظر  :جمموع فتاوى ابن تيمية  ، 369 ، 368/5حقيقة
املثل األعلى  ،للمؤلف  ،ص . 133 ، 132
( )515انظر  :فتح الباري  ، 468/13جممع الزوائد . 157/10
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إىل مساء الدنيا ري
قال  :نعم .
قيل  :نزوله بعلمه أم مباذا ري
ك وهلذا  ،امك
فقال للسائل  :اسكت عن هذا  ،وغضب غضبا شديدا  ،وقال  :مالت ت
احلديث كما روي  ،بال كيف  ،وال حتديد  ،إال مبا جاءت به اآلاثر  ،ومبا جاء به الكتاب .
الثالث  :أنه ال خيلو منه العرش وقت النزول ؛ وإىل هذا ذهب مجهور أهل احلديث ؛ قيل
حلماد بن زيد  :ينزل ربنا إىل السماء الدنيا  ،يتحول من مكان إىل مكان ري فسكت محاد ،
مث قال  :هو يف مكانه  ،يقرب من خلقه كيف شاء  .وهذا هو الصواب ؛ أن هللا ال يزال
فوق العرش  ،وال خيلو العرش منه مع دنوه ونزوله  ،وال يكون العرش فوقه قط .
فإن قيل  :نزوله دون أن خيلو منه العرش ممتنع ري
قيل  :هذا ممتنع يف نزول األبدان  ،ونزول الرب ليس من جنس نزول األبدان  ،بل إن الروح
وهي خملوقة خيتلف نزوهلا عن نزول البدن الذي تعمره  ،فالروح تصعد حال النوم إىل السماء
 ،ورمبا سجدت حتت العرش  ،مث تنزل دون أن تفارق البدن  ،فإذا كان هذا ممكنا يف الروح
وهي خملوقة فإمكانه يف اخلالق من ابب أوىل .
السابعة  :يف شبهة اختالف الليل ابختالف البلدان والفصول ؛ فقد وقت النيب  للنزول
ثلث الليل اآلخر  ،والليل خيتلف ابعتبار البالد  ،والفصول  ،فقد يقصر وقت الليل  ،أو
يطول حىت يستوعب جل الوقت  ،أو كله ؛ فيلزم على هذا دوام النزول بدوام ثلث الليل يف
املعمور !
واجلواب عن هذا أنه إمنا يلزم لو كان نزول هللا تعاىل من جنس نزول األجسام  ،اليت يكون
معها تفري مكان وشغل آخر  ،إذ لو كان كذلك ملا كان فوق العرش قط ؛ لدوام ثلث الليل
يف املعمور  ،وأما مع اإلميان أبن هللا ال يزال فوق العرش  ،ال خيلو منه العرش وقت نزوله ،
وأن نزوله ال مياثل نزول خلقه  ،وال يناقك علوه على عرشه ؛ ألن علوه من لوازم ذاته ؛ فال
يكون قط إال عاليا  ،وال يكون فوقه شيء ألبتة  ،كما قال  ( : وأنت الظاهر فليس
فوقك شيء  ،وأنت الباطن فليس دونك شيء ) ( )516؛ فجمع النيب  بني علو الرب
( )516صحيح مسلم  ،كتاب الذكر والدعاء  ،ح ( . ) 2713
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وقربه( )517؛ ألنه سبحانه يقرب من عباده وهو عال على عرشه  ،وليس قربه كقرب األجسام
بعضها من بعك  ،إذا مال إىل جهة انصرف إىل أخرى  ،بل هو نوع آخر ال ينايف علوه
على عرشه ؛ ويتبني ذلك كما تقدم يف صفة القرب أبمرين -:
 -1أن الروح تعرج من النائم  ،وتذهب إىل السماء  ،وهي مل تفارق البدن  ،وكذلك الساجد
تقرب روحه من ربه مع أهنا يف بدنه  ،فإذا عرف أن حركة الروح ليست من جنس حركة
األجسام  ،وأنه ميكن فيها ما ال ميكن يف األجسام كان ما يوصف به الرب من ذلك أوىل
ابإلمكان  ،وأبعد عن مماثلة نزول األجسام .
 -2معرفة عظمة هللا وإحاطته خبلقه ؛ فالسموات السبع  ،واألرضون السبع  ،وما فيهما  ،يف
يد هللا كخردلة يف يد أحدان  ،فكيف يستحيل يف حق من هذه عظمته  ،وإحاطته  ،أن
يقرب من خلقه كيف يشاء  ،وهو عال على عرشه(.)518

*******

( )517النزول نوع من القرب اخلاص ؛ فالقرب اخلاص قد يكون ابتداء ؛ كنزول الرب كل ليلة إىل مساء الدنيا  ،وقد
يكون جزاء على قرب العبد من ربه  .وقد تقدم ذلك يف صفة القرب .
( )518انظر يف صفة النزول  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 328 -289/1رد الدارمي على املريسي  ،شرح أصول
اعتقاد أهل السنة  ،أليب القاسم الاللكائي  ، 453 ، 452/3ص  ( 379 ، 378ضمن عقائد السلف ) ،
التمهيد  ،البن عبد الرب  ، 146-143/7الفصل  ،البن حزم  ، 358 ، 357/2جمموع الفتاوى -366/5
 ، 583منهاج السنة  ، 639 ، 638/2جامع املسائل  ، 197 -194/8خمتصر الصواعق 861-856/3
 ، 1241 -1100،الصارم املنكي  ،ص  ، 311-304فتح الباري  ،البن رجب ، 536-533/6 ، 97/5
خمتصر العلو  ،ص . 193 ، 192
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املبحث السادس
صفة الكالم

ليس يف الصفات اإلهلية أظهر من صفة الكالم  ،والعلو  ،والفعل  ،والقدرة  ،ذكر ابن القيم
أن النصوص قد دلت على صفة الكالم يف أكثر من ثالثة آالف موضع  ،وإنكار الكالم
يستلزم إنكار حقيقة اخللق  ،والرسالة  ،وأعلى نعيم أهل اجلنة  ،والصفات اليت جاءت هبا
الكتب اإلهلية  ،ألن الرب إمنا خيلق بقوله  ،فإذا انتفت عنه حقيقة الكالم انتفى عنه اخللق ،
وكل ما أخرب به يف كتبه من الصفات  ،وحقيقة اإلرسال تبلي كالم الرب تبارك وتعاىل  ،فإذا
انتفت عنه حقيقة الكالم انتفت الرسالة والنبوة  ،وأعلى نعيم أهل اجلنة رؤية هللا تعاىل ،
وكالمه  ،ورضوانه ؛ فإنكار ذلك إنكار لروح اجلنة  ،وأعلى نعيمها الذي ما طابت ألهلها
إال به .بل إن إنكار حقيقة الكالم إبطال للحقائق كلها ؛ ألهنا إمنا حقت بكلمات تكوينه
()519
( وحيق هللا احلق بكلماته ولو كره اجملرمون ) .
مذهب السلف يف الكالم .
يثبت أئمة أهل احلديث والسنة الكالم وصفا هلل تعاىل كما يثبتون له سائر الصفات  ،وهلم
على ذلك أنواع من األدلة  ،منها -:
 -1التصريح بوصف هللا تعاىل ابلكالم ؛ كقوله تعاىل  ( :وكلم هللا موسى تكليما ) النساء :
 164؛ فأكد التكليم ابملصدر احلقيقي لكلم  ،ويف ذلك رفع ملا يتومهه املعطلة من أنه إهلام ،
أو إشارة وتعريف للمعىن النفسي بشيء غري التكليم  .وقد حاول بعك املعطلة أن يصرف
داللة اآلية على صفة الكالم ؛ فقال ألحد القراء السبعة أريد أن تقرأ  ( :وكلم هللا موسى )
بنصب لفظ اجلاللة  ،فقال له  :هب أين قرأهتا هكذا  ،فكيف تصنع بقوله تعاىل  ( :وملا
جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه ) األعراف 143 :؛ فبهت املعطل !
ويدخل يف هذا النوع من األدلة نصوص كثرية ؛ كنصوص املناداة  ،واملناجاة  ،وما يف القرآن
من ذكر إنبائه  ،وقصصه  ،وحديثه .

( )519انظر  :شرح األصبهانية  ،ص  ، 496بيان تلبيس اجلهمية  ، 518/3خمتصر الصواعق املرسلة ، 1301/4
 ، 1324 ، 1302شرح العقيدة الطحاوية  ،ص  ، 171شرح النونية  ،للهراس . 132 ، 131/1
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 -2الوعيد ابحلرمان من كالم هللا تعاىل ؛ قال تعاىل  ( :إن الذين يشرتون بعهد هللا وأمياهنم
مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم هللا ) آل عمران  77 :؛ فأهان أعداءه برتك
تكليمهم  ،ولو كان ال يكلم املؤمنني لكانوا يف ذلك هم وأعداؤه سواء  ،ومل ا اتااا كان يف
ختصيص أعدائه أبنه ال يكلمهم فائدة  .وهذا النص ونظائره يفسر عموم قوله  ( : ما
منكم من أحد إال سيكلمه ربه  ،ليس بينه وبينه ترمجان  ،وال حجاب حيجبه ) ( ،)520ويدل
على أن الكالم يف حق املؤمن كالم تقريب وتكرمي  ،ويف حق غريه تكليم توبيخ وتقريع ؛ كما
يف قوله تعاىل  ( :اخسؤوا فيها وال تكلمون ) املؤمنون  ، 108 :وقوله  ( : فيلقى العبد ،
فيقول  :أي فل  ،أمل أكرمك  ،وأسودك  ،وأزوجك  ،وأسخر لك اخليل واإلبل  ،وأذرك
ترأس وتربع ري فيقول  :بلى  ،فيقول  :أفظننت أنك مالقي  ،فيقول  :ال  ،فيقول  :فإين
أنساك كما نسيتين ) (.)521
 -3اإلخبار عن إنزال القرآن مضافا إىل هللا تعاىل ؛ كقوله تعاىل  ( :تنزيل الكتاب من هللا
العزيز العليم ) غافر  2 :؛ فدل على أن القرآن كالم هللا تعاىل  ،منزل غري خملوق ؛ مسعه جربيل
 من هللا  ،ومسعه حممد  من جربيل  ،وأن إضافته إىل هللا تعاىل من إضافة الصفة إىل
املوصوف ؛ ألنه معىن ال يقوم بنفسه .
وقد اعرتض املعطلة على هذا االستدالل  ،وزعموا أن اإلضافة للتشريف ؛ ألن كون القرآن
منزال ال مينع من كونه خملوقا  ،قال تعاىل  ( :وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) الفرقان ، 48 :
ولفظ التنزيل ال يستلزم اإلنزال من أعلى إىل أسفل  ،ألن احلديد واألنعام وصفت أبهنا منزلة
 ،مع أهنا مل تنزل من السماء إىل األرض  ،قال تعاىل  ( :وأنزلنا احلديد فيه أبس شديد )
احلديد  ،25 :وقال  ( :وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج ) الزمر  6 :؛ فيكون إنزال القرآن مثل
إنزاهلا  ،ومعىن إنزاله جمرد إيصاله  ،أو إفهامه للملك  ،ونزول امللك مبا فهمه !
واجلواب عن هذا من وجوه -:
أ -أن أتويل النزول مبطلق الوصول ال يعرف يف لغة وال شرع ؛ فال يقال ملن صعد إليك يف
سلم إنه نزل إليك  ،وال ملن جاءك من مكان مستو نزل  ،وكذلك ال يعرف أنه مبعىن اإلفهام
( )520صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (. ) 7443
( )521صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (. ) 7443
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أو اإلعالم كما زعم من قال خبلق اللفظ دون املعىن .
ب -أن قياس إنزال القرآن على إنزال املطر  ،واحلديد  ،واألنعام  ،قياس غري صحيح ؛ ألن
إنزال املطر مقيد بكونه من السماء  ،أي من املعصرات واملزن ؛ وهي السحب  ،وإنزال
احلديد  ،واألنعام  ،مطلق ال تقييد فيه  ،وأما إنزال القرآن فمقيد بكونه من هللا تعاىل  ،وهذا
التقييد جيعله يف حكم املضاف إىل هللا تعاىل  ،واملضاف إىل هللا إن كان عينا قائمة بنفسها ؛
كبيت هللا  ،وعبد هللا  ،وروح هللا  ،كانت إضافة تشريف  ،وإن كان وصفا  ،كسمع هللا ،
وبصره  ،وكالمه كانت إضافة صفة إىل موصوفها  ،وميتنع أن يكون املضاف فيه خملوقا
منفصال .
ج -أن إنزال احلديد واألنعام على حقيقته لغة ؛ ألن احلديد إمنا يكون من املعادن اليت يف
اجلبال  ،وهي عالية على األرض  ،واألنعام ختلق ابلتوالد املستلزم إنزال ماء الفحل من علو
إىل رحم األنثى  ،وعند الوالدة تلقي األنثى ولدها من علو إىل أسفل .
 -4أن الكالم صفة كمال  ،وكل كمال ال نقص فيه بوجه فاهلل أوىل به ؛ ألنه أكمل من كل
موجود  ،وألنه خالق العباد وصفاهتم  ،وواهب الكمال أحق بصفات الكمال ؛ قال الدارمي
 :كيف يعجز عن الكالم من علم العباد الكالم  ،وأنطق األانم( ،)522وألن القابل للضدين ال
خيلو من أحدمها  ،فلو مل يكن متكلما لكان متصفا بضد ذلك من النقائص املنافية لأللوهية
؛ وهلذا أبطل هللا عبادة ما سواه بعدم القدرة على الكالم  ،والنفع  ،والضر ؛ قال تعاىل عن
عوباد العجل  ( :أمل يروا أنه ال يكلمهم ) األعراف  ، 148 :وقال  ( :أفال يرون أال يرجع إليهم
قوال وال ميلك هلم ضرا وال نفعا ) طه  89 :؛ وهو كذلك ينايف الرسالة ؛ ألن حقيقتها تبلي
كالم هللا تعاىل  ،فإذا انتفى كالمه انتفت الرسالة .
 -5داللة السنة على وصف هللا تعاىل ابلكالم ؛ كقوله  ( : هل تدرون ماذا قال ربكم ري
قالوا  :هللا ورسوله أعلم  ،قال  :أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ) ( ، )523وقوله  ( :إن هللا
تبارك وتعاىل إذا أحب عبدا اندى جربيل  :إن هللا قد أحب فالان فأحبه ) ( ، )524وقوله :
( )522الرد على اجلهمية  ،ص  ( 324ضمن جمموع عقائد السلف ) .
( )523صحيح البخاري  ،كتاب األذان  ،ح (. ) 846
( )524صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7484
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(يتنزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ؛ فيقول  :من
يدعوين فأستجيب له  ،من يسألين فأعطيه  ،من يستغفرين فأغفر له ) ( ،)525وقوله  ( :إن
هللا يقول ألهل اجلنة  :اي أهل اجلنة  ،فيقولون  :لبيك وسعديك  ،واخلري يف يديك  ،فيقول
()527
 :هل رضيتم ) ( ،)526وقوله  ( :فيقول هللا  :دونك اي ابن آدم ؛ فإنه ال يشبعك شيء )
 ،وهلذه النصوص نظائر كثرية ال حتصى إال بكلفة(.)528
حترير مذهب السلف يف الكالم

ذكر احملققون من أهل السنة أن املأثور عن أئمة احلديث والسنة يف صفة الكالم يعين أن هللا
تعاىل مل يزل متكلما  ،إذا شاء  ،ومىت شاء  ،وكيف شاء  ،بكالم يقوم به  ،وهو يتكلم به
بصوت يسمع  ،وأن نوع الكالم أزيل  ،وإن مل يكن الصوت املعني قدميا(.)529
فقوهلم  ( :مل يزل متكلما )  ،أي أن وصف هللا ابلكالم أزيل  ،ليس حباد  ،خالفا
للكرامية ؛ فقد سلموا بدخول اللفظ يف مسمى الكالم إال أهنم قالوا حبدو الكالم  ،وأن
هللا تكلم بعد أن مل يكن متكلما  ،فرارا من إثبات حواد ال أول هلا  .وهذا مما ندوا فيه عن
الصواب ؛ ألن من ال يزال متكلما مبشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكالم ممكنا له بعد أن
كان ممتنعا عليه  ،فيستحيل أن يكون فاقدا هلذا الكمال يف األزل مث يصري قادرا عليه .
وأزلية كالم هللا تعاىل ال تنايف وصفه ابلسكوت  ،حلديث  ( :وما سكت عنه فهو مما عفا
عنه ) ( ، )530لكن هل يوصف ابلسكوت عن كل كالم  ،أو أنه مل يزل متكلما وإمنا يوصف

( )525صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 4794
( )526صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7518
( )527صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7519
( )528انظر  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 384/1جمموع فتاوى ابن تيمية  ، 258 -246 /12شرح األصبهانية
 ،البن تيمية  ،ص  ، 508 -494خمتصر الصواعق املرسلة  ،للموصلي  ،1109 -1100/3شرح العقيدة
الطحاوية  ،ص . 171 ، 170
( )529انظر  :منهاج السنة النبوية  ، 362/2شرح العقيدة الطحاوية  ،ص . 169
( )530سنن ابن ماجه  ،كتاب األطعمة  ،ح (  ، ) 3367حسنه األلباين  ،صحيح اجلامع الصغري  ،ح ( ) 3195
 ،وقد صح موقوفا عن ابن عباس ا ا ا رضي هللا عنهما ا ا ا انظر  :سنن أيب داود  ،كتاب األطعمة  ،ح ( . ) 3800
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ابلسكوت عن بعك األشياء ري ألهل العلم يف ذلك قوالن  ،وهللا أعلم .
وقوهلم  ( :إذا شاء  ،بكالم يقوم به ) ؛ أي أن وصف هللا ابلكالم من الصفات االختيارية
القائمة بذات الرب  ،والتابعة ملشيئة هللا تعاىل  ،فيتكلم مبشيئته كالما قائما بذاته ؛ فهو صفة
ذات وصفة فعل ؛ صفة ذات لقيامه ابلذات  ،وصفة فعل لتعلقه ابملشيئة  ،خالفا ملن جعله
وصفا قائما بذاته  ،ال تعلق له مبشيئته  ،وهم الكالبية ومن وافقهم  ،وخالفا ملن جعله صفة
فعل منفصلة عن الرب  ،وزعموا أن الفعل هو املفعول  ،فيكون خملوقا منفصال عن الرب ،
فسمع من ذلك احملل  ،ال من هللا  ،وهم اجلهمية ومن وافقهم  .وهذا حمال ؛
خلقه يف حمل  ،و
ألن الكالم احلقيقي هو الذي يوجد بقدرة املتكلم ومشيئته  ،قائما به ال بغريه .
وقوهلم  ( :وهو يتكلم به بصوت يسمع ) ؛ أي أن كالم هللا تعاىل يتناول اللفظ واملعىن معا ،
خالفا ملن قال  :إنه جمرد املعىن دون اللفظ من الكالبية  ،واملاتريدية  ،واألشعرية  ،وغريهم ،
فقوهلم خيالف النصوص اليت دلت صراحة على دخول الصوت يف مسمى الكالم ؛ كحديث
عبد هللا بن أنيس  مرفوعا  ( :حيشر هللا العباد ؛ فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما
يسمعه من قرب  :أان امللك  ،أان الداين ) ( ، )531وسيأيت ذكر املزيد من النصوص يف ثنااي
الرد على القائلني ابلكالم النفسي .
وقوهلم  ( :نوع الكالم أزيل  ،وإن مل يكن الصوت املعني قدميا ) ؛ أي أن الكالم وإن كان
قدمي النوع  ،إال أن أفراده حتصل بقدرة الرب ومشيئته  ،شيئا فشيئا  ،حبسب احلكمة ،
فيكون التجدد يف آحاد الوصف القائم بذات الرب تعاىل ال يف أصله األزيل  .ويف هذا رد
على طائفتني -:
األوىل  :الكالبية ومن وافقهم ؛ فقد رأوا أن التجدد حاصل يف املخلوق ال يف الوصف القائم
ابلرب  ،أي أن التجدد ليس يف كالم هللا القائم بذاته  ،وإمنا هو فيما خلقه هللا للعباد من
إدراك ليسمعوا به كالمه القدمي ! فتكليم هللا ملن كلمه من خلقه ليس إال خلق إدراك
للمستمع ليدرك به املعىن القائم بذات الرب  ،الذي هو كالم هللا األزيل من غري جتدد تكليم
من جهة الرب ! وهو خالف النصوص اليت دلت على أن التجدد يكون يف الوصف
( )531كتاب السنة  ،البن أيب عاصم  ،ومعه ظالل اجلنة  ،قال األلباين  :احلديث صحيح مبجموع طرقه  .ظالل اجلنة
 ،لأللباين . 226/1
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االختياري القائم بذات الرب  ،قال  ( :فلما أاتها نودي من شاطئ الوادي األمين )
 30؛ فعلم أنه انداه حني جاء  ،ومل يكن النداء قائما بذات هللا يف األزل  ،وملا أتى خلق فيه
إدراكا ملا كان موجودا يف األزل  ،كما يقولون !
الثانية  :الساملية ؛ فقد رأوا أن اللفظ وإن كان داخال يف مسمى كالم هللا تعاىل  ،إال أن
احلروف يف كالم هللا أزلية متقارنة  ،أي جمتمعة يف األزل  ،حبيث ال يسبق حرف منها غريه ؛
لئال يلزمهم القول حبلول احلواد ! وهو قول غري معقول ؛ ألن احلرف له مبدأ  ،ومنتهى ،
وهو مسبوق بغريه  ،وما كان كذلك فال يكون إال متعاقبا ال متقاران ؛ وهلذا كان السلف
يفرقون بني جنس احلروف وآحادها  ،وبني نوع الكالم والكلمة املعينة ؛ فلم يقل أحد منهم
إن آحاد احلروف  ،أو الكالم املعني قدميا  ،وكانوا يقولون  :القرآن كالم هللا منزل غري خملوق
 ،ومل يقل أحد منهم إن القرآن قدمي  ،وال قالوا  :إن حروف القرآن أزلية  ،وإن كان جنس
احلروف مل يزل هللا متكلما هبا إذا شاء  ،بل قالوا إن حروف القرآن غري خملوقة  ،وأنكروا على
من قال إن هللا خلق احلروف  .وهذا الفرق بني النوع والعني كما هو اثبت يف الكالم فإنه
اثبت يف اإلرادة  ،والسمع  ،والبصر  ،وغريها  ،وبه تنحل اإلشكاالت الواردة على قدم هذه
القصص :

الصفات وحدوثها (.)532
معىن قول السلف يف القرآن
قال السلف  :إن القرآن كالم هللا  ،منزل غري خملوق  ،منه بدأ  ،وإليه يعود  ،وال يشبه كالم
البشر( ، )533وهذا يعين ثالثة أمور -:
 -1أن هللا هو املتكلم به حقيقة  ،فمنه بدا كما قال تعاىل  ( :قل نزله روح القدس من ربك
ابحلق ) النحل  ، 102 :وليس معىن كالم السلف أن بت ودأتهو من هللا أنه فارق ذاته  ،وحل بغريه ،
ألن الصفة ال تفارق املوصوف وحتل بغريه  ،والناس إذا مسعوا كالم هللا وبلغوه أبصواهتم
فالكالم كالم الباري  ،والصوت صوت القارئ  ،ولكن مقصود السلف الرد على اجلهمية ؛
( )532انظر  :جمموع الفتاوى 390 ، 389/16 ، 577 ، 567 ، 158 ، 69/12 ، 219 ، 179 ، 178 /6
 ،منهاج السنة  ، 370/3الصفدية  ، 89 ، 88/2جامع املسائل  ، 22 ، 21/7درء التعارض 306 ، 305/2
. 129 ، 128/4 ،
( )533انظر  :جمموع الفتاوى  ، 567/12شرح العقيدة الطحاوية  ،ص . 187 ، 168
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فإهنم زعموا أن هللا خلقه يف غريه  ،فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك احملل الذي خلقه فيه ال
من هللا  .وقد ضاهاهم يف بعك قوهلم أو كله الفالسفة وغريهم ؛ فزعم الفالسفة أنه ابتدأ من
العقل الفعال ال من هللا  ،وزعم الكالبية  ،واألشعرية  ،واملاتريدية أن لفظه دون معناه بدأ من
بعك املخلوقات ؛ إما من حممد  ، أو جربيل  ، أو اهلواء !
وقول السلف  :إن القرآن كالم هللا يغين عن قوهلم غري خملوق ؛ وهلذا كانوا يقولون أوال :
القرآن كالم هللا  ،وال يقولون خملوق  ،وال غري خملوق  ،فلما حد اخلالف مع اجلهمية زادوا
قوهلم غري خملوق ؛ إلبطال قوهلم .
 -2أن القرآن يعود إىل هللا تعاىل ؛ فيوسرى به من الصدور واملصاحف ؛ فال يبقى منه آية ،
قال رسول هللا  ( : يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب  ،حىت ال يدرى ما صيام ،
وال صدقة  ،وال نسك  ،وال صدقة  ،وليسرى على كتاب هللا عز وجل يف ليلة ؛ فال يبقى يف
األرض منه آية ) ( ، )534وقال ابن مسعود  : ال تقوم الساعة حىت يرفع القرآن  ،مث
يفيضون يف الشعر( .)535وقال عبد هللا بن عمرو ا ا رضي هللا عنهما ا ا  :ال تقوم الساعة حىت يرجع
القرآن من حيث نزل  ،له دوي حول العرش  ،كدوي النحل  ،يقول الرب  :مالك ري فيقول
 :اي رب أتلى( ، )536وال يعمل يب( .)537وقد رأى الدارمي أن رفع القرآن يكون عند فناء
اخللق( .)538وفيما ذهب إليه نظر ؛ فظاهر اآلاثر يدل على أن رفعه يكون مع بقاء اخللق ؛
وهلذا يفيضون يف الشعر بعد رفعه .
الكلمات
 -3أن القرآن ال يشبه كالم البشر من حيث كيفيةو الكالم  ،ال من حيث
و
( )534سنن ابن ماجه  ،كتاب الفنت  ،ح (  . ) 4049قال األلباين  :صحيح  .انظر  :صحيح اجلامع الصغري  ،ح
( . ) 8077
( )535شرح السنة للبغوي . 317/1
( )536الربوبية هنا نظري الربوبية يف قوله تعاىل  ( :سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) الصافات  ،180 :كلتامها ال
تدالن على خلق شيء من الصفات  ،وأما ما رواه الضياء وغريه عن ابن عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا ا أنه كان يف
جنازة فسمع رجال يقول  :اي رب القرآن ارمحه  ،فقال  :مه  ،القرآن منه  ،القرآن كالم هللا  ،وليس مبربوب  ،منه
خرج وإليه يعود  ،فال حجة فيه على أن ربوبية القرآن تدل على خلقه  ،لضعف إسناده  ،وخمالفته آلية الصافات.
انظر  :منهاج السنة  ، 252/2شرح األصبهانية ص  ، 16معجم املناهي اللفظية  ،لبكر أبو زيد  ،ص . 278
( )537املرجع السابق .
( )538عقائد السلف 366 ،
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واحلروف  ،وإىل هذا وقعت اإلشارة ابحلروف املقطعة أوائل السور ؛ كقوله تعاىل  ( :أمل ذلك
الكتاب ال ريب فيه ) البقرة  ، 2 ، 1 :وقوله  ( :ألر تلك آايت الكتاب احلكيم ) يونس  ، 1 :أي
أنه أبسلوب العرب  ،وكلماهتم  ،وحروفهم  ،أما كيفية تكلم هللا به فال تشبه كيفية تكلم
البشر ؛ ألن هللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته  ،وال يف صفاته(.)539
القول أبن كالم هللا جمرد املعىن .
كالم هللا تعاىل عند السلف يتناول اللفظ واملعىن معااا  ،وخالفهم يف ذلك طائفتان -:
األوىل  :القائلون ابلفيك ؛ أي أن كالم هللا هو جمرد معان تفيك على النفوس الفاضلة
الزكية حبسب استعدادها ؛ إما من العقل الفعال عند بعضهم  ،أو من النفس الفلكية عند
آخرين ؛ وهلذا يسميها من يريد اجلمع بني الدين والفلسفة ابللوح احملفوظ  .وهذا قول
الفالسفة ومن وافقهم من الصوفية  ،فزعموا أن الفيك العرفاين الذي ينزل على قلوب
العارفني من جنس تكليم هللا ملوسى  . وهؤالء وأولئك ال يثبتون هلل كالما يف احلقيقة ،
وإمنا يثبتون له من ما هو من جنس العلم  ،واإلعالم(.)540
الثاين  :القائلون ابلكالم النفسي ؛ أي أن كالم هللا جمرد املعىن القدمي القائم بذات الرب دون
اللفظ ؛ وهذا حمل اتفاق بني أصحاب هذا القول من كالبية  ،وأشعرية  ،وماتريدية  ،ألن
كالم هللا قدمي  ،وتعاقب احلروف واألصوات يدل على حدوثها  ،فال تكون داخلة يف
مسمى الكالم اإلهلي ؛ لئال يلزم من ذلك قيام احلواد ابلذات املقدسة  ،وإمنا هي خملوقة
منفصلة عن الرب  ،مث اختلفوا يف حمل خلقها ؛ هل خلقها هللا يف اهلواء فسمعها امللك  ،أو
خلقها يف رسوله امللكي  ،أو البشري  ،فأهلمه املعىن وعرب عنه  ،أو حكاه بلفظ من عنده ،
فاملعىن كالم هللا  ،واللفظ حكاية عن كالمه كما يقول الكالبية  ،أو عبارة عنه كما يقول
األشعرية  ،واختلفوا كذلك يف كالم هللا تعاىل ؛ أي يف املعىن القدمي القائم بذات الرب ؛ هل
هو أربعة معان ؛ هي األمر  ،والنهي  ،واخلرب  ،واالستخبار( ،)541أو هو معىن واحد  ،واألمر
( )539انظر  :السنة لعبد هللا بن أمحد  ، 280 ،279/1جمموع الفتاوى  ،البن تيمية  ، 518/12شرح العقيدة
الطحاوية  ،ص . 187 ، 168
( )540انظر  :درء التعارض  ، 219 -206/10بغية املراتد  ،ص . 216
( )541أي االستفهام .
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 ،والنهي  ،واخلرب  ،ليست أنواعا له  ،وإمنا هي كلها صفات إضافية له  ،كما يوصف
الشخص الواحد أبنه ابن لزيد  ،وعم لعمرو  ،وخال لبكر  ،واختلفوا أيضا يف مسمى كالم
هللا عند اإلطالق  ،هل هو اسم للمعىن  ،وإطالقه على اللفظ جماز  ،ألنه دال عليه ؛ كما
هو قول ابن كالب ومن وافقه  ،أو هو مشرتك بني املعىن القدمي القائم ابلذات وبني ما خيلقه
يف غريه من األصوات  ،كما هي طريقة أيب املعايل ومن وافقه  ،أو متضمن للمعىن القائم
ابلذات  ،وما خلقه يف غريه من األصوات كما هي طريقة املاتريدي  ،وهؤالء مجيعا على
اختالف أقواهلم جيمعهم القول أبن كالم هللا جمرد املعىن القائم بذات هللا  ،دون اللفظ
املسموع  ،وهذا القول مبين على دليل احلدو  ،فهو أصلهم الذي بنوا عليه هذه املقالة
الغريبة يف صفة الكالم  ،وقد حاولوا تقريبها وتربيرها بقوله تعاىل  ( :إنه لقول رسول كرمي )
احلاقة  ، 40 :فزعموا أن يف إضافة القرآن إىل الرسول داللة على أن لفظ القرآن أحدثه إما
معىن
جربيل  ، أو حممد  ؛ فامللك بزعمهم مل يسمع من هللا حرفا وال صوات  ،بل فهم :
قائما بذات هللا مث عرب عنه  ،أو حكاه بلفظ من عنده ! كما استدلوا على أن الكالم جمرد
املعىن القائم ابلنفس دون اللفظ الدال عليه بقول األخطل -:
جعل اللسان على الفؤاد دليال

إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا
واجلواب من مقالتهم من ثالثة جوانب -:

األول  :خمالفة النصوص ؛ فالنصوص دلت على دخول اللفظ يف مسمى الكالم  ،وأن كالم
هللا تعاىل يعم اللفظ واملعىن  ،وليس اللفظ جمرد ترمجة  ،أو تعبري  ،أو حكاية عما قام ابلرب
من املعىن  ،وبيان ذلك من وجوه -:
 -1قوله تعاىل  ( :وكلم هللا موسى تكليما ) النساء  ، 164 :والكالم إذا أطلق يتناول اللفظ
واملعىن معا  ،وإذا مسى املعىن وحده كالما فبقرينة وقيد يدل على ذلك  ،كما يف قوله تعاىل :
( ويقولون يف أنفسهم لوال يعذبنا هللا مبا نقول ) اجملادلة  ، 8 :والبيت الذي استدلوا به على أن
الكالم املطلق جمرد ما يف النفس مل تثبت نسبته لألخطل ؛ قال أبو حممد اخلشاب النحوي :
فتشتت دواوين األخطل العتيقة فلم أجد فيها هذا البيت( .)542وعلى تقدير ثبوته فال حجة
هلم يف قوله  ،ألهنم ال يرون أخبار اآلحاد حجة يف العقائد  ،وألنه بيت فاسد املعىن لغة
( )542طبقات احلنابلة . 51/4
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وشرعا ؛ إذ لو كان ما يف النفس هو الكالم حقيقة للزم أن يكون األخرس متكلما  ،وللزم
أن تفسد الصالة حبديث النفس ؛ لقوله  ( : إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من
كالم الناس ) ( ، )543وهو خالف النص واإلمجاع ؛ فقد اتفق العلماء على أن حديث
النفس ال يبطل الصالة  ،لقوله  ( : إن هللا جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها ما مل
تعمل أو تتكلم ) ( )544؛ ففرق بني حديث النفس  ،والكالم  ،فعلم أن الكالم اسم للفظ
واملعىن معا  ،ال جملرد املعىن القائم يف النفس كما ينسب لشاعر من قوم نصارى ضلوا يف معىن
الكالم !
 -2أن القرآن والسنة دال على إثبات الصوت وصفا هلل تعاىل ؛ قال تعاىل  ( :واندامها رهبما
أمل أهنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني ) األعراف  ، 22 :وقال :
( وانديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنيا ) مرمي  ( ، 52 :ويوم يناديهم فيقول أين شركائي
الذين كنتم تزعمون ) القصص  ،62 :والنداء يف لغة العرب هو الصوت الرفيع  ،والدال على
النوع دال على اجلنس ابلضرورة  .وأما السنة فقوله  ( : يقول هللا  :اي آدم  ،فيقول :لبيك
وسعديك  ،فينادي()545بصوت  :إن هللا َيمرك أن خترج من ذريتك بعثا إىل النار ) (،)546
وقوله  ( :فيناديه ا ا ا ا ا ا ا ام بص اوت يسمعه من بعد كما اا يسم اعه من قرب  :أان امللك  ،أان
الديا اان ) ( ،)547وتقييد النداء ابلصوت ال ينايف داللة النداء على إثباته ؛ ألنه من ابب
التوكيد ؛ كما قيد التكليم ابملصدر يف قوله ( وكلم هللا موسى تكليما ) النساء  . 164 :يقول
عبد هللا بن اإلمام أمحد  :سألت أيب عن قوم يقولون  :ملا كلم هللا عز وجل موسى مل يتكلم
بصوت ري فقال أيب  :بلى  ،إن ربك عز وجل تكلم بصوت  ،هذه األحاديث نرويها كما
جاءت( . )548ورأى الشيخ عبد هللا بن أيب احلسن اجلبائي النيب  يف املنام فقال  :اي رسول
( )543صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 537
( )544صحيح البخاري  ،كتاب الطالق  ،ح (. ) 5269
( )545ضبطه أكثر رواة الصحيح بكسر الدال  .انظر  :فتح الباري . 460/13
( )546صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7483
( )547كتاب السنة  ،البن أيب عاصم  ،ومعه ظالل اجلنة  ،قال األلباين  :احلديث صحيح مبجموع طرقه  .ظالل اجلنة
 ،لأللباين . 226/1
( )548كتاب السنة  ، 280/1طبقات احلنابلة . 185/1
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هللا  ،أيثاب الرجل على قراءة القرآن ري
فقال  :نعم .
فقال  :اي رسول هللا بفهم وبغري فهم ري
فقال  :بفهم وبغري فهم .
فقال  :اي رسول هللا ؛ كالم هللا حبرف وبصوت ري
فقال  :وهل يكون كالم بغري حرف وصوت ! وهل يكون كالم بغري حرف وصوت(! )549
 -3أن النصوص دلت على أن كالم هللا تعاىل مسموع ؛ مسعه الرسول امللكي والبشري ؛
قال تعاىل  ( :وأان اخرتتك فاستمع ملا يوحى ) طه  ، 13 :وقال  ( : إذا تكلم هللا ابلوحي
مسع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا  ،فيصعقون  ،فال يزالون كذلك
حىت َيتيهم جربيل  ،حىت إذا جاءهم جربيل فزع عن قلوهبم فيقولون  :اي جربيل  ،ما ذا قال
ربك ري فيقول  :احلق  ،فيقولون  :احلق  ،احلق ) ( )550؛ ومساع كالم هللا تعاىل دليل على أنه
بصوت ؛ ألن املعىن اجملرد القائم ابلنفس ال ميكن أن يسمع  ،والزعم أبنه ميكن أن يسمع
حقيقة ؛ ألن املصحح إلدراك احلواس هو الوجود  ،فكل موجود بزعمهم يصح تعلق
اإلدراكات اخلمس هو قول معلوم فساده بضرورة العقل .
 -4أن هللا فرق بني أنواع الوحي  ،وجعل أعالها التكليم من وراء حجاب ؛ قال تعاىل :
(وما كان لبشر أن يكلمه هللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي إبذنه ما
يشاء ) الشورى  ، 51 :وقال  ( :تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعك منهم من كلم هللا ) البقرة
 253 :؛ فلو كان التكليم هو جمرد خلق إدراك املعىن ملا كان للتخصيص والتفضيل ابلتكليم
معىن ؛ ألن إيصال جمرد املعىن إىل القلب يشرتك فيه مجيع األنبياء .
 -5أن الرسول  أكد التكليم العام بنفي الرتمجان ؛ فقال  ( :ما منكم من أحد إال
سيكلمه ربه  ،ليس بينه وبينه ترمجان  ،وال حجاب حيجبه ) ( )551؛ فلو كان التكليم جمرد ما
( )549الذيل على طبقات احلنابلة . 47/4
( )550سنن أيب داود  ،كتاب السنة  ،ح (  . ) 4738قال األلباين  :إسناد صحيح على شرط الشيخني  .سلسلة
األحاديث الصحيحة  ،ح ( . ) 1293
( )551صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (. ) 7443
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خيلقه للعباد من إدراك يفهمون به املعىن القائم ابلذات ملا كان لذكر الرتمجان معىن .
 -6أن قوله تعاىل  ( :إنه لقول رسول كرمي ) احلاقة  ، 40 :ال داللة فيه على أن لفظ القرآن
من إحدا الرسول ؛ ألن هذه اآلية ذكرت يف موضعني من كتاب هللا تعاىل  ،يف موضع
أريد هبا جربيل  ، ويف األخر أريد هبا حممد  ؛ وإضافته إىل كل منهما تبني أن املراد
ابلنسبة نسبة التبلي ال االبتداء ؛ إذ لو أحدثه أحدمها امتنع أن يضاف لآلخر ؛ وهلذا عرب
عنه بلفظ الرسول  ،دون امللك  ،أو النيب ؛ لبيان أنه مبل عمن أرسله  ،ال منشئ له من
جهة نفسه .
الثاين  :من جانب اللوازم ؛ فالقول أبن كالم هللا تعاىل جمرد املعىن دون اللفظ يستلزم لوازم
ابطلة ؛ منها -:
 -1لو مل يكن الكالم إال جمرد املعىن لكان املخلوق أكمل من اخلالق ؛ ألن الناطق ابملعاين
واحلروف أكمل ممن ال يكون منه إال املعاين دون احلروف ؛ وهلذا كان الناطق ابلفعل أكمل
من األخرس .
 -2إنكار التفاضل يف كالم هللا تعاىل ؛ ألنه معىن واحد قدمي  ،ال يتبعك  ،وال يتفاضل ،
وهو خالف النصوص اليت دلت على تفاضل كالم هللا تعاىل  ،وخالف القول املأثور عن
أئمة السلف ؛ فقد كانوا مقرين أبن القرآن أحسن احلديث  ،وهو املهيمن على ما بني يديه
من الكتاب  ،وأن القرآن تتفاضل آايته وسوره ؛ قال تعاىل  ( :ما ننسخ من آية أو ننسها
أنت خبري منها أو مثلها ) البقرة  106 :؛ فدل على أن آايت القرآن تتماثل اترة  ،وتتفاضل
أخرى  ،وقال  يف سورة الفاحتة  ( :والذي نفسي بيده ما أنزلت يف التوراة وال يف اإلجنيل
وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها ) ( ، )552وقال أليب بن كعب  ( : أتدري أي آية من
كتاب هللا معك أعظم ري قلت  :هللا ال إله إال هو احلي القيوم  .فضرب يف صدري  ،وقال :
وهللا  ،ليهنك العلم أاب املنذر ) ( ، )553وقال  ( :قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن ) (، )554
( )552جامع الرتمذي  ،أبواب فضائل القرآن  ،ح (  ، ) 2875وهو حديث صحيح  .انظر  :جمموع فتاوى ابن
تيمية . 7/14
( )553صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 810
( )554صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 811
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فهذه األدلة ونظائرها تدل على تفاضل كالم هللا تعاىل  ،وال عربة مبن دفع داللتها ابلتأويل ؛
وزعم أن التفاضل يف متعلق الكالم ال يف ذاته  ،أو أن ما ورد أبنه أعظم اآلي  ،أو أفضل
السور ال يراد به حقيقة التفضيل  ،وإمنا هو مبعىن عظيم  ،وفاضل !
 -3خمالفة قوله تعاىل  ( :وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا ) التوبة
 6 :؛ فقال حىت يسمع كالم هللا  ،ومل يقل حىت يسمع ما هو عبارة عن كالم هللا  ،واألصل
احلقيقة  .وأيضا لو كان ما يف املصحف هو عبارة عن كالم هللا  ،وليس كالم هللا حقيقة ملا
حرم على اجلنب مسه .
 -4إخراج الكالم عن حقيقته املعروفة إىل ما هو من جنس العلم واإلرادة  ،وهلذا مال الرازي
يف املطالب العالية إىل قول صاحب املعترب أن كالم هللا يرجع ما حيد من علمه وإرادته
القائم بذاته !! وهذا كما هو ظاهر ضرب من السفسطة ؛ ألنه خروج ابلكالم عن معناه إىل
معىن صفة أخرى .
 -5أن القول أبن كالم هللا واحد ابلعني يستلزم أن يكون معىن آية الكرسي هو معىن آية
الدين  ،ومعىن سورة اإلخالص هو معىن سورة املسد  ،وأن يكون معىن التوراة  ،واإلجنيل ،
والزبور  ،هو نفس معىن القرآن  ،وقد التزموا بذلك ؛ فزعموا أن التعدد يف العبارات واأللفاظ
الدالة على كالم هللا  ،ال يف نفس كالم هللا تعاىل ؛ فالتوراة  ،واإلجنيل  ،والقرآن  ،معناها
بزعمهم واحد  ،وإمنا اختلفت عباراهتا  ،وهكذا سور القرآن وآايته ! وهذا قول معلوم فساده
ابلضرورة ؛ فالتواراة إذا عربت مل تكن هي القرآن  ،والقرآن إذا ترجم مل يصر هو التوراة ! وآية
الدين ليست مبعىن آية الكرسي  ،وسورة اإلخالص ليست مبعىن سورة املسد  ،والعلم
ابختالف معانيها كالعلم ابختالف ألفاظها .
 -6نقك املذهب أو املكابرة ؛ وبيان ذلك أن يقال  :هل كل من كلمه هللا من ملك  ،أو
نيب  ،أو أنزل إليه شيئا من كالمه مسع( )555مجيع املعىن القائم بذات هللا تعاىل  ،أو بعضه ري
إن قالوا مسع مجيع املعىن فيكون قد مسع مجيع كالم هللا  ،وعلم مجيع ما كلم به هللا األولني
( )555هذا بناء على مذهبهم أن املعىن القدمي مسع من هللا حقيقة ؛ ألن املصحح عندهم إلدراك احلواس هو الوجود ؛
فكل موجود يصح تعلق اإلدراكات اخلمس به ؛ فيصح أن يرى  ،ويسمع  ،ويشم  ،ويذاق  ،ويلمس ! انظر  :خمتصر
الصواعق  ،للموصلي . 1311/4
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واآلخرين من خرب وأمر  ،وهذه مكابرة معلوم فسادها ابلضرورة  ،وإن قالوا مسع بعك املعىن
القدمي فقد نقضوا مذهبهم يف وحدته  ،وأقروا بتعدده(.)556
الثالث  :من جانب أصل املقالة ؛ فالزعم أبن كالم هللا واحد ابلعني  ،وال يدخل اللفظ يف
مسماه لئال يلزم من ذلك حلول احلواد بذات الرب مبين على دليل احلدو  ،أو
األعراض الذي استدلوا به على وجود هللا تعاىل ؛ وهو دليل فيه طول وعسر ينايف الفطرة
والشرع ؛ قال ابن القيم  ( :احتاجوا يف هذه الطريق إىل إثبات األعراض أوال  ،مث إثبات
لزومها للجسم اثنيا  ،مث إبطال حواد ال أول هلا اثلثا  ،مث التزام بطالن حواد ال هناية هلا
رابعا عند فريق منكم وإلزام الفرق عند فريق آخر  ،مث إثبات اجلوهر الفرد خامسا  ،مث التزام
كون العرض ال يبقى زمانني سادسا  ،فيلزم حدوثه  ،واجلسم ال خيلو منه  ،وماال خيلو عن
احلواد فهو حاد  ،مث إثبات متاثل األجسام سابعا ؛ فيصح على بعضها ما يصح على
مجيعها ؛ فعلمهم إبثبات اخل ا ا االق سبحانا ا ا اه مبين على هذه األمور الشنيعة ! ) ( )557؛ وقد
اضطرهم دليل األعراض إىل القول حبدو كل موصوف ؛ فنفوا عن هللا تعاىل صفات
الكمال الثابتة بداللة الكتاب وصحيح السنة ؛ وبيان ذلك أهنم بنوا العلم إبثبات الصانع
على االستدالل حبدو األعراض على حدو األجسام ؛ ليصلوا من ذلك إىل أن هلا حمداث
ليس جبسم  ،فلو قامت به الصفات واألفعال بزعمهم لكان جسما حاداث ال وحمداث قدميا ؛
يقول ابن القيم  ( :لوازمها الباطلة أكثر من مائة الزم ال حتصى إال بكلفة ؛ فأول لوازمها
نفي الصفات  ،ونفي األفعال  ،ونفي العلو  ،ونفي الكالم  ،ونفي الرؤية !  ،ومن لوازمها
القول خبلق القرآن  ،وعنها قالوا إن الكالم معىن واحد ابلعني  ،ال ينقسم وال يتبعك  ،وال
له جزء وال كل ؛ وهو األمر بكل مأمور  ،والنهي عن كل منهي  ،واخلرب عن كل خمرب عنه ،
واالستخبار عن كل مستخرب عنه  ،كل ذلك حقيقة واحدة ابلعني ! وكذلك قالوا يف العلم

( )556انظر  :بيان تلبيس اجلهمية  ، 147 ، 130 ، 129/8درء التعارض  ، 172 ، 114/2جمموع الفتاوى
، 51 ، 46 ، 39 ، 13 ، 10/17 ، 378 ، 165 ، 132 ، 125/12 ، 545-530 ، 525-522/6
 ، 163 ، 162 ، 68 ، 57 ، 54 ، 52جامع املسائل  ، 28/9الصفدية  ، 249/1خمتصر الصواعق املرسلة
 ، 1314 ، 1311/4شرح العقيدة الطحاوية  ،البن أيب العز ص . 188-175 ، 169
( )557الصواعق املرسلة . 985/3
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إنه أمر واحد ؛ فالعلم بوجود الشيء هو عني العلم بعدمه  ،ال فرق بينهما ألبتة  ،وإمنا يتعدد
التعلق  ،وكذلك قالوا إن إرادة إجياد الشيء هو نفس إرادة إعدامه  ،ليس هنا إرادات ،
وكذلك رؤية زيد هي نفس رؤية عمرو  ،ومعلوم أن هذا ال يعقل  ،بل هو خمالف لصريح
العقل  ،وهذا كله وأمثاله نشأ عن هذه الطريق واعتقاد صحتها ! ومن العجب أهنم مل يثبتوا
هبا يف احلقيقة صانعا  ،وال صفة من صفاته  ،وال فعال من أفعاله  ،وال نبوة  ،وال مبدأ وال
معادا  ،وال حكمة ؛ بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله صرحيا أو لزوما بينا أو متوسطا ؛
فالطريق اليت جعلوها أصال للدين هي أصل املناقضة للدين  ،وتكذيب الرسول !! ) (.)558
القول خبلق الكالم .
يؤمن السلف أبن الكالم وصف قائم بذات هللا تعاىل  ،وخالفهم يف ذلك اجلهمية ومن سار
يف ركبهم من اخلوارج  ،واملعتزلة  ،والزيدية  ،والرافضة ؛ فزعموا أن كالم هللا تعاىل ليس بصفة
قائمة بذاته  ،وإمنا هو خملوق من خملوقاته  ،خلقه هللا يف غريه  ،إما اهلواء  ،أو الشجرة  ،أو
حمل آخر  ،فسمع كالمه من ذلك احملل من يشاء هللا من مالئكته  ،وأنبيائه  ،من غري أن
يقوم بذات الرب معىن الكالم وال حروفه !
وللقائلني خبلق الكالم شبهات كثرية  ،منها -:
 -1أن القول بقيام الكالم بذات هللا تعاىل يستلزم أن يكون حمال لألعراض واحلواد  ،وما
كان حمال لألعراض واحلواد فهو جسم  ،وهللا منزه عن ذلك .
ومبىن هذه الشبهة على دليل احلدو  ،كما تقدم آنفا يف كالم ابن القيم  ،وهو دليل يقوم
على مقدمات غري مسلمة  ،كاعتقاد أن ما قامت به الصفات واألفعال املتعاقبة ال يكون إال
حاداث  ،دون فرق بني ما يستلزم األولية واحلدو ؛ وهو الفعل املعني  ،واملفعول املعني ،
وبني ما ال يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكالم  ،بل هذا يكون دائما  ،وإن كان كل واحد
من آحاده حاداث  ،كما يكون دائما يف املستقبل  ،وإن كان كل من آحاده فانيا .
 -2أن الكالم ال يعقل إال بفم  ،ولسان  ،وهلاه  ،وذلك من خصائص املخلوقات .
وهذا ليس بالزم يف املخلوق فألن ال يلزم يف اخلالق من ابب أوىل ؛ قال تعاىل  ( :اليوم خنتم
( )558الصواعق املرسلة  ( 1195-1191/3ابختصار )  ،وملعرفة املزيد مما يتعلق بنقد هذا الدليل انظر  :مباحث
الربوبية والقدر  ،للمؤلف  ،ص . 62-52
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على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون ) يس  ، 65 :وثبت يف
الصحيح أن النيب  قال  ( :إين ألعرف حجرا مبكة  ،كان يسلم على قبل أن أبعث  ،إين
ألعرفه اآلن )( ، )559وعن ابن مسعود  قال  ( :ولقد كنا اا نسمع تسبي اح الطعام وهو
يؤكل ) ( )560؛ كل ذلك بال فم خيرج منه الصوت الصاعد من الرئة .
 -3أن املتكلم من أحد الكالم ولو يف غري ذاته  ،فيكون املراد بكالم هللا تعاىل ما خلقه
يف حمل منفصل عنه  ،وإضافتة إىل هللا إضافة خلق وتشريف( ، )561كما يقال  :بيت هللا ،
وانقة هللا !
وهذا االستدالل خيالف ما عليه مجهور العقالء من أن املتكلم من قام به الكالم  ،ألن
الصفة إذا قامت مبحل كان هو املوصوف هبا  ،وال ميكن أن يعود حكمها إىل غريه  ،وتكون
صفة له  ،وألن هذا يقتضي أن يكون كل كالم خلقه هللا كالما له  ،وهذا من أبطل الباطل
 ،وأقبح اللوازم  ،وإمنا يضاف الكالم إىل هللا إضافة وصف ال إضافة خلق ؛ ألن املضاف إذا
كان معىن ال يقوم بنفسه  ،وال بغريه من املخلوقات  ،وجب أن يكون صفة هلل تعاىل قائمة
به  ،وامتنع أن تكون اإلضافة للخلق والتشريف ؛ ألن هذه اإلضافة إمنا تكون لألعيان
القائمة بنفسها ،كبيت هللا  ،وانقة هللا  ،ومن ذلك قول ا ا ا اه  ( : فأستا ا اأذن على ريب يف
داره ) ( ، )562وقوله  ( :فق ا ا ا ا ا اال هللا للجنا ا ا ا ا اة  :أنت رمحيت  ،أرحم ب اك من أش ا ااء من
عب ا اادي ) ( )563؛ ألن الدار عني قائمة بنفسها  ،وكذلك الرمحة يف هذا احلديث  ،وما قام
بنفسه ال يكون صفة لغريه  ،وإطالق الرمحة على اجلنة من ابب إطالق الصفة وإرادة متعلقها
؛ قال شيخ اإلسالم  :الرمحة صفة هللا  ،ويسمى ما خلق رمحة  ،والقدرة من صفات هللا ،
ويسمى املقدور قدرة  ،ويسمى تعلقها ابملقدور قدرة  ،والعلم من صفات هللا  ،ويسمى
( )559صحيح مسلم  ،كتاب الفضائل  ،ح (. ) 2277
( )560صحيح البخاري  ،كتاب املناقب  ،ح (. ) 3579
( )561أغرب بعك املعتزلة فأخرج بعك النصوص عن داللتها على الكالم أصال ؛ فزعم اجلاحظ أن املراد ابلكلمات
يف قوله تعاىل  ( :ما نفدت كلمات هللا ) لقمان  ، 27 :النعم واألعاجيب  ،ال القول املؤلف من احلروف  .انظر :
احليوان  ،للجاحظ . 156 ، 155/1
( )562صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7440
( )563صحيح مسلم  ،كتاب اجلنة  ،ح ( . ) 2846
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املعلوم أو املتعلق علما ؛ فتارة يراد الصفة  ،واترة يراد متعلقها  ،واترة يراد نفس التعلق(.)564
 -4قوله تعاىل  ( :ما َيتيهم من ذكر من رهبم حمد ) األنبياء  2 :؛ فالقرآن حمد  ،وكل
حمد خملوق  .وهذا ليس بصحيح ؛ ألن املراد ابحملد املنزل جديدا ال املخلوق .
 -5قوله تعاىل  ( :إان جعلناه قرآان عربيا ) الزخرف  3 :؛ واجلعل مبعىن اخللق  ،فيكون القرآن
خملوقا بنص هذه اآلية  .واجلواب أن جعل إذا كانت مبعىن خلق تعدت ملفعول واحد ؛ كقوله
تعاىل  ( :وجعل الظلمات والنور ) األنعام  ، 1 :وإذا تعدت إىل مفعولني مل تكن مبعىن خلق ؛
كقوله تعاىل  ( :وقد جعلتم هللا عليكم كفيال ) النحل  ، 91 :وقوله  ( :وال جتعلوا هللا عرضة
ألميانكم ) البقرة  ، 224 :فكذا قوله  ( :إان جعلناه قرآان عربيا ) الزخرف .3 :
 -6قوله تعاىل  ( :هللا خالق كل شيء ) الزمر  62 :؛ والقرآن شيء ؛ فيكون داخال يف عموم
(كل)  ،مثل سائر األشياء املخلوقة اليت ينتظهما عموم هذه اآلية .
واجلواب من وجوه -:
أ -أن استدالهلم متناقك ؛ ألهنم خيرجون من عموم هذه اآلية الكرمية أفعال العباد ،
ويزعمون أهنا ليست مبخلوقة  ،ويدخلون يف عمومها كالم هللا  ،الذي يكون به اخللق .
ب -أن هللا فرق بني اخللق واألمر يف قوله تعاىل  ( :أال له اخللق واألمر ) األعراف  54 :؛ فلو
كان األمر خملوقا للزم أن يكون خملوقا أبمر آخر  ،واآلخر آبخر إىل ما ال هناية .
ج -أن قوهلم يستلزم أن تكون مجيع صفات هللا خملوقة ؛ ألن علمه شيء  ،وقدرته شيء ،
وحياته شيء  ،فيدخل ذلك يف عموم كل بزعمهم !
د -أن عموم كل يف كل موضع حبسبه  ،ويعرف ذلك ابلقرائن  ،قال تعاىل  ( :تدمر كل
شيء أبمر رهبا ) األحقاف  ، 25 :فالسياق دل على أن املساكن مل تدخل يف عموم اآلية  ،مع
أهنا شيء  ،وقوله تعاىل  ( :وأوتيت من كل شيء ) النمل  ، 23 :أي من كل شيء حيتاج إليه
امللوك  ،ال من كل شيء يف الدنيا  ،فقوله تعاىل  ( :هللا خالق كل شيء ) الزمر  ، 62 :يعين
كل شيء خملوق  ،فتدخل ذوات العباد  ،وصفاهتم  ،وأفعاهلم  ،وال تدخل ذات هللا ،
وصفاته  ،وكالمه  ،وأفعاله  ،وله نظائر ؛ كقوله تعاىل  ( :كل نفس ذائقة املوت ) آل عمران :
 ، 185وقوله  ( :وحيذركم هللا نفسه ) آل عمران  30 :؛ وكل عاقل يعلم أنه ال يعين نفسه مع
( )564جمموع الفتاوى  ( 18/6ابختصار يسري )  ،وانظر  :تفسري ابن كثري . 284/3
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األنفس اليت تذوق املوت  ،وقوله  ( : فقال آدم  :أنت الذي أعطاه هللا علم كل شيء
)( )565؛ فليس على عمومه املطلق ؛ ألن موسى أقر اخلضر على قوله  ( :إين على علم من
علم هللا علمنيه ال تعلمه أنت ) ( )566؛ فكذلك إذا قال  ( :هللا خالق كل شيء ) الزمر ، 62 :
ال يعين نفسه  ،وال علمه  ،وال كالمه  ،وإمنا يعين األشياء املخلوقة .
ه -أن االستعاذة بكالم هللا تعاىل مشروعة بقوله  ( : من نزل منزال  ،مث قال  :أعوذ
بكلمات هللا التامات من شر ما خلق  ،مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك ) (، )567
واالستعاذة ال تشرع بشيء من خملوقات هللا  ،وإمنا تشرع ابهلل وصفاته ؛ كقوله  ( : أعوذ
برضاك من سخطك  ،ومبعافاتك من عقوبتك  ،وأعوذ بك منك ) ( ، )568وقوله  ( :اللهم
إين أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن تضلين ) (.)569
و -أن القول خبلق القرآن ينايف وصفه ابلعزة ؛ ألنه يستلزم أن جيري عليه ما جيري على
املخلوقات من الذل وغريه ؛ انظر ابن تسحنون شيخا معتزليا  ،يقول خبلق القرآن ؛ فقال :
أرأيت كل خملوق هل يذل خلالقه ري فسكت املعتزيل  ،ومل حير جوااب  ،فسئل ابن سحنون أن
يبني هلم معىن سؤاله ؛ فذكر أنه إن قال خبلق القرآن لزمه أن جيعل القرآن ذليال  ،وهذا خيالف
قول هللا تعاىل  ( :وإنه لكتاب عزيز ) فصلت .)570(41 :
 -7قوله تعاىل  ( :فلما أاتها نودي من شاطئ الواد األمين يف البقعة املباركة من الشجرة أن
اي موسى إين أان هللا رب العاملني ) القصص  30 :؛ فزعموا أن هللا ملا كلم موسى  خلق
صوات يف الشجرة  ،فكان ذلك الصوت املخلوق من الشجرة هو كالمه(!)571
وهذا الزعم ابطل من وجوه ؛ منها -:
( )565صحيح مسلم  ،كتاب القدر  ،ح ( . ) 2652
( )566صحيح البخاري  ،كتاب العلم  ،ح ( . ) 122
( )567صحيح مسلم  ،كتاب الذكر  ،ح (. ) 2708
( )568صحيح مسلم  ،كتاب الصالة  ،ح ( . ) 486واملعافاة املراد هبا فعل الرب القائم به  ،وأما العافية املوجودة يف
الناس فهي مفعوله  ،فبطلت املعارضة على منع االستعاذة ابملخلوق  .انظر  :جمموع الفتاوى . 213/12
( )569صحيح مسلم  ،كتاب الذكر  ،ح ( . ) 2717
( )570انظر  :سري أعالم النبالء . 62/13
( )571انظر  :جمموع فتاوى ابن تيمية . 315/6
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أ -أن سياق اآلية يدل على أن املراد أن النداء كان من عند الشجرة  ،ال أن الكالم خملوق
يف الشجرة  ،كما يوقال  :مسعت كالم زيد من البيت ؛ أي مسعت كالمه من البيت  ،ال أن
البيت هو املتكلم .
ب -أن الصفة إذا قامت مبحل عاد حكمها على ذلك احملل ال على غريه  ،فإذا قام مبحل
كالم  ،أو قدرة كان ذلك احملل هو املوصوف أبنه قادر أو متكلم ؛ فلو كان الكالم خملوقا
يف الشجرة لكانت هي القائلة  ( :اي موسى إين أان هللا رب العاملني ) القصص  ، 30 :وهذا
حمال ؛ ال ميكن أن يقوله إال رب العاملني .
ج -أن وصف هللا ابلكالم لو كان مبعىن حدو الكالم يف غري ذاته للزم أن يكون هللا تعاىل
متكلما بكل كالم خيلقه يف غريه  ،حقا كان أو ابطال ؛ وقد التزم بذلك االحتادية فقالوا :
سواء علينا نثره ونظامه
وكل كالم يف الوجود كالمه
ومبثل ذلك ألزم عبد العزيز الكناين بشرا املريسي( )572بني يدي املأمون ؛ فقال له  :هل خلق
هللا القرآن يف ذاته  ،أو يف غريه  ،أو قائما بنفسه ري
فقال بشر  :أقول خلقه كما خلق األشياء  ،وحاد عن اجلواب ؛ فقال املأمون  :اشرح هذا ،
ودع بشرا فقد انقطع  ،فقال  :إن قال خلقه يف ذاته فهذا حمال ؛ ألن هللا ال حيل فيه شيء
من خلقه  ،وإن قال خلقه يف غريه لزمه أن كل كالم خلقه يف غريه فهو كالم هللا  ،وهذا
ابطل  ،وإن قال خلقه قائما بذاته فهذا حمال أيضا ؛ ألن الكالم ال بد له من متكلم  ،كما
أن العلم ال بد له من عامل  ،والقدرة البد هلا من قادر ؛ إذ ال يعقل وجود صفة بال موصوف
 ،فلم يبق إال أن الكالم من صفات هللا  ،وليس من خملوقاته .
د -أن موسى  فضل على األنبياء بتكليم هللا تعاىل ؛ فلو كان تكليمه إمنا هو بصوت
خلقه هللا يف الشجرة لكان إهلام األنبياء أفضل منه ؛ ألن أولئك عرفوا املعىن املقصود بال
واسطة  ،وموسى إمنا عرفه بواسطة .

( )572املريسي بفتح امليم  ،وكسر الراء  ،نسبة إىل مريسة ابلصعيد  ،واملشهور بتخفيف الراء  ،وضبطها الصغاين
بتثقيل الراء  .انظر  :لسان امليزان . 31/2
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 -8واحتجوا أيضا حبديث  ( :ما خلق هللا من مساء وال أرض أعظم من آية الكرسي) (. )573
وهذا ال حجة فيه ؛ قال اإلمام أمحد ملا أوردوا عليه هذا يوم احملنة  :إن اخللق واقع ههنا على
السماء  ،واألرض  ،وهذه األشياء  ،ال على القرآن(.)574
 -9واحتجوا كذلك مبا روي عن عمر  أنه قرأ  ( :وفاكهة وأاب ) عبس  ، 31 :فرتدد يف
معىن األب  ،مث قال  :أيها الناس خذوا مبا بني لكم فاعملوا به  ،وما مل تعرفوه فكلوه إىل
خالقه !
وهذا ال حجة فيه أيضا ؛ ألن هذا اللفظ خطأ من الوليد بن مسلم  ،كأنه جعل الضمري
لألب وحنوه مما ذكره هللا عز وجل من خملوقاته  ،فكان أهل العلم يروونه عن الوليد على
الصواب ( فكلوه إىل عامله )  ،ورمبا ذكروا أنه أخطأ فقال  ( :إىل خالقه ) (.)575
واملعول عندهم يف االستدالل على خلق الكالم هو العقل  ،والنقل إمنا يذكرونه اعتضادا ال
اعتمادا ؛ قال ابن أيب العز احلنفي  :مشايخ املعتزلة معرتفون أبن اعتقادهم يف التوحيد ،
والصفات  ،والقدر مل يتلقوه ال عن كتاب  ،وال سنة  ،وال عن أئمة الصحابة والتابعني هلم
إبحس ا ا اان  ،وإمناا يزعماون أن عقالهام دهلام علياه  ،وإمناا يزعماون أهنام تلق اوا من األئ امة
الشرائ اع ( ،)576وقال  :عندهم أن التوحيد  ،والعدل من األصول العقلية  ،اليت ال يعلم صحة
السمع إال بعدها  ،وإذا استدلوا على ذلك أبدلة مسعية فإمنا يذكروهنا لالعتضاد هبا  ،ال
لالعتماد عليها  ،ومنهم من ال يذكرها يف األصول ؛ إذ ال فائدة فيها عندهم  ،ومنهم من
يذكرها ليبني موافقة السمع للعقل  ،وإليناس الناس هبا  ،ال لالعتماد عليها  ،والقرآن
( )573جامع الرتمذي  ،أبواب فضائل القرآن  ،ح (  . ) 2884قال شيخ اإلسالم  :هذا ال يؤثر عن النيب  أصال
 ،ولكن يؤثر عن ابن مسعود  . الفتاوى الكربى . 494/6
( )574سري أعالم النبالء  ،للذهيب . 578/10
( )575انظر  :الرد على الزاندقة واجلهمية  ،لإلمام أمحد  ،ص  ( ، 83-80 ، 77ضمن جمموع عقائد السلف ) ،
الشريعة  ،لآلجري  ، 1109/3جمموع الفتاوى ، 151/17 ، 593 ، 592 ، 515 ، 503 ، 355 ، 48/12
 ، 152درء التعارض  ، 276 -263/7 ، 247/1سري أعالم النبالء  ،للذهيب  ، 578/10فتح الباري  ،البن
حجر  ، 512/11التنكيل  ،للمعلمي  ، 358 ، 357/1حتقيق األلباين .
( )576شرح العقيدة الطحاوية  ،ص ( . ) 176ومعىن كالمه أن العقائد املتعلقة ابلتوحيد  ،والعدل  ،وإثبات النبوة ال
يعتمد فيها على النقل  ،لئال يلزم الدور  ،وإمنا يعتمد عليه فيما سوى ذلك من األصول واألحكام الفقهية .
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واحلديث فيه عندهم مبنزلة الشهود الزائدين على النصاب  ،واملدد الالحق بعسكر مستغن
عنهم(!)577
حمنة القول خبلق القرآن .
كان الناس وخلفاؤهم من بين أمية وبين العباس على مذهب السلف ومنهاجهم  ،وقوهلم :
إن القرآن كالم هللا غري خملوق  ،ال يعرفون غري ذلك  ،حىت ابتدع اجلعد بن درهم القول خبلق
القرآن يف سنة نيف وعشرين ومائة  ،مث تقلده عنه اجلهم بن صفوان  ،وتلقف بشر بن
غيا املريسي مقالة اجلهم من أتباعه  ،وأخذها أمحد بن أيب دؤاد وغريه من اجلهمية عن
بشر املريسي( .)578وكانوا يف أول أمرهم يتسرتون بذلك خوفا من سيف السلطان  ،خاصة
أايم الرشيد  ،فقد كان شديدا على أصحاب هذه البدعة ؛ قتل بعضهم  ،وتوعد بشرا أبشد
العقاب ؛ فقال  :بلغين أن بشرا املريسي زعم أن القرآن خملوق  ،هلل علي إن أظفرين به ألقتلنه
قتلة ما قتلتها أحدا قط( )579؛ وهلذا كان الفضيل بن عياض يقول  :ليس موت أحد أعز
علينا من موت الرشيد  ،ملا أختوف بعده من احلواد  ،وإين ألدعو هللا أن يزيد يف عمره من
عمري  .فلما مات الرشيد  ،مث األمني  ،وويل املأمون اخلالفة استحوذ عليه مجاعة من
اجلهمية  ،فأزاغوه عن طريق أسالفه  ،وزينوا له القول بنفي الصفات  ،وخلق القرآن  ،وكان
الذي توىل كرب ذلك بشر املريسي( ،)580فدعا املأمون إىل القول خبلق القرآن  ،وظهر للناس ما
( )577شرح العقيدة الطحاوية  ،ص ( . ) 522ابختصار  .وانظر يف صفة الكالم عموما  :جمموع الفتاوى  ،البن
تيمية  ،ج  12كامال  ،ج  ، 85 ، 83 ، 71 ، 70 /17منهاج السنة  ،البن تيمية  ، 363 -358/2الصفدية
 ،البن تيمية  ، ، 73-55/2خمتصر الصواعق املرسلة  ،للموصلي ج  ، 1401 -1273 / 4 + 3شرح العقيدة
الطحاوية  ،ص . 189-168
( )578انظر  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ؛ أليب القاسم الاللكائي  ، 382/3البداية والنهاية . 350/9
( )579مناقب اإلمام أمحد  ،ص  ، 306سري أعالم النبالء  ، 237 ، 236/11البداية والنهاية . 215/10
( )580كان بشر املريسي من كبار الفقهاء  ،أخذ عن القاضي أيب يوسف الفقه  ،ومل َيخذ عنه املعتقد  ،فأبو يوسف
كما قال أبو زرعة  :كان سليما من التجهم  ،وقد نظر بشر يف الكالم فغلب عليه  ،وجرد القول خبلق القرآن ،
ودعا إليه  ،حىت كان عني اجلهمية يف عهده  ،وعاملهم ؛ فمقته أهل العلم  ،ومل يدرك جهما بل تلقف مقاالته من
أتباعه  ،ويبدو أنه مع هذه املكانة مل يكن راسخ القدم يف علم الكالم ؛ وهلذا قال اإلمام أمحد  :ما كان صاحب
حجج  ،بل كان صاحب خطب  ،مات يف آخر سنة مثاين عشرة ومائتني  ،وقد قارب الثمانني  .انظر سري أعالم
النبالء  ، 203-199/10البداية والنهاية  ،البن كثري . 180/10
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كان ختوفه الفضيل من موت الرشيد  .وقد أظهر املأمون يف الناس بدعة القول خبلق القرآن
سنة ثنيت عشرة ومائتني  ،فأنكر الناس ذلك واضطربوا  ،ففرت إىل أن دخلت سنة مثاين عشرة
ومائتني  ،فصمم على امتحان العلماء  ،وكتب إىل انئبه ببغداد إسحق بن إبراهيم اخلزاعي ،
َيمره أن ميتحن القضاة واحملدثني ابلقول خبلق القرآن  ،وأن يرسل إليه مجاعة منهم  ،فبعث
هبم إىل املأمون  ،فامتحنهم خبلق القرآن فأجابوه إىل ذلك  ،وأظهروا موافقته وهم كارهون ،
فردهم إىل بغداد  ،وأمر إبشهار أمرهم بني الفقهاء  ،ففعل انئبه ذلك  ،وأحضر خلقا من
احملدثني والفقهاء وغريهم ودعاهم إىل ذلك  ،وذكر هلم موافقة أولئك للمأمون  ،فأجابوا إىل
ذلك  ،مث كتب املأمون إىل انئبه بكتاب آخر  ،وأمره أن يقرأ ذلك على الناس  ،وأن يدعوهم
اإلمام أمحد  ،ومعه مجاعة من األئمة ،
إىل القول خبلق القرآن ؛ فأحضر انئبه ببغداد
ت
وامتحنهم رجال رجال  ،فأجاب بعضهم مصانعة ؛ ألهنم كانوا يعزلون من ال جييب عن
وظائفه  ،وإن كان له رزق على بيت املال قطعوه  ،وامتنع أكثرهم من القول خبلق القرآن ،
فكتب جواابهتم وبعث هبا إىل املأمون  ،فلما وصلت للمأمون أمر انئبه أن ميتحنهم أيضا ؛
فمن أجاب شهر أمره يف الناس  ،ومن مل جيب منهم فابعثه إيل مقيدا  ،فلما امتحنهم أجابوا
كلهم مكرهني إال أربعة ؛ وهم أمحد بن حنبل  ،وحممد بن نوح  ،واحلسن بن محاد سجادة ،
وعبيد هللا بن عمر القواريري  ،فقيدهم ليبعث هبم إىل املأمون  ،فأجاب سجادة يف اليوم
الثاين  ،وأجاب القواريري يف اليوم الثالث  ،وأصر اإلمام أمحد  ،وحممد بن نوح على االمتناع
من القول خبلق القرآن  ،فأكدت قيودمها  ،وبعث هبما إىل املأمون بطرسوس  ،وجعل اإلمام
أمحد يدعو هللا عز وجل  :أن ال جيمع بينه وبني املأمون  ،وأن ال يرايه وال يرامها  ،فلما اقرتاب
من جيش اخلليفة  ،ونزلوا دونه مبرحلة  ،جاءهم رجل فقال  :اي أاب عبد هللا  ،إن املأمون قد
سل سيفا مل يسله قبل ذلك  ،وأقسم بقرابته من رسول هللا لئن مل جتبه ليقتلنك ! فجثى اإلمام
أمحد على ركبتيه  ،ورمق بطرفه إىل السماء  ،وقال  :سيدي غر حلمك هذا الفاجر  ،حىت
جترأ على أوليائك ابلضرب والقتل  ،اللهم فإن يكن القرآن كالمك غري خملوق فاكفنا مؤنته ،
فجاءهم الصريخ مبوت املأمون يف الثلث األخري من الليل  ،الذي كان كما قال الذهيب :
أبسا وبالء على اإلسالم( . )581مث بلغهم أن املعتصم قد ويل اخلالفة  ،وقد انضم إليه أمحد
( )581سري أعالم النبالء . 234/10
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بن أيب دؤاد  ،وأن األمر شديد ؛ فردا إىل بغداد يف سفينة مع بعك األسارى  ،وانل اإلمام
أمحد منهم أذى كثري  ،ومات حممد بن نوح يف الطريق  ،فصلى عليه اإلمام أمحد  ،وأثىن
عليه فقال  :ما رأيت أحدا على حداثة سنه  ،وقلة علمه أقوم أبمر هللا من حممد بن نوح ،
وإين ألرجو أن يكون هللا قد ختم له خبري  ،قال يل ذات يوم وأان معه خ ول توين  :اي أاب عبد هللا
 ،هللات  ،هللات ؛ إنك لست مثلي  ،فاتق هللا يقتدى بك  ،وقد مد اخللق أعناقهم إليك ملا يكون
منك  ،فاتق هللا  ،واثبت ألمر هللا( .)582فلما رجع اإلمام أمحد إىل بغداد أودع يف السجن ،
حنوا من مثانية وعشرين شهرا  ،وكان يصلي أبهل السجن والقيود يف رجليه  ،وصنف وهو يف
السجن كتابه يف الرد على الزاندقة واجلهمية( .)583مث إنه أخرج إلجباره على القول خبلق القرآن
بني يدي املعتصم  ،وزيد يف قيوده حىت كاد أال يستطيع املشي  ،فلما جاء دار املعتصم
أدخل يف بيت مظلم حىت أصبح  ،مث دعي فأدخل على املعتصم  ،فلما نظر إليه املعتصم قال
لرئيس قضاته  ،وحامل لواء الفتنة أمحد بن أيب دؤاد  :أليس قد زعمتم أنه حد  ،وهذا
شيخ مكتهل ! مث قال لإلمام أمحد  :أدنه  ،ومل يزل يدنيه حىت قرب منه ؛ فقال له  :اجلس
 ،فجلس  ،وقد أثقله احلديد  ،وقال املعتصم  :لوال أنك كنت يف يد من كان قبلي مل أتعرض
إليك  ،مث جرت مناظرات طويلة بني يدي املعتصم  ،مث احضروه يف اليوم الثاين وانظروه أيضا
حجج القائلني خبلق القرآن  ،وكان
 ،مث يف اليوم الثالث  ،ويف ذلك كله تغلب حجته
ت
املعتصم يتلطف به  ،ويقول  :اي أمحد أجبين إىل هذا  ،اجعلك من خاصيت  ،وممن يطأ
بساطي  ،فيقول اإلمام أمحد  :اي أمري املؤمنني َيتوين آبية من كتاب هللا  ،أو سنة رسوله حىت
أجيبهم إليها  .وكانت هذه املناظرات بني يدي املعتصم مع جنس اجلهمية من معتزلة ،
وجنارية  ،وضرارية  ،وأنواع املرجئة  ،ال مع املعتزلة وحدهم كما يوظتن ؛ قال ابن تيمية  :ابن

أيب دؤاد كان قد مجع لإلمام أمحد من أمكنه ؛ من متكلمي البصرة  ،وبغداد  ،وغريهم ممن

( )582مناقب اإلمام أمحد  ،البن اجلوزي  ،ص . 312
( )583هذا الكتاب اثبت عن اإلمام أمحد يف نظر ابن تيمية وغريه من أهل العلم  ،وأما الذهيب فقد رأى أنه موضوع
على اإلمام أمحد  ،قال الشيخ محاد األنصاري  :كتاب الرد على الزاندقة واجلهمية ثبت عندي أنه لإلمام أمحد ،
والبعك ال يثبته لإلمام  .انظر  :جمموع فتاوى ابن تيمية  ، 381/17سري أعالم النبالء ، 287 ، 286/11
اجملموع يف ترمجة محاد األنصاري  ،ص . 725 ، 715
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يقول إن القرآن خملوق  ،وهذا القول مل يكن خمتصا ابملعتزلة كما يظنه بعك الناس ؛ فإن كثريا
من أولئك املتكلمني أو أكثرهم مل يكونوا معتزلة  ،وبشر املريسي مل يكن من املعتزلة  ،بل
فيهم جنارية  ،ومنهم برغو  ،وفيهم ضرارية  ،وحفص الفرد الذي انظر الشافعي كان من
الضرارية أتباع ضرار بن عمرو  ،وفيهم مرجئة  ،ومنهم بشر املريسي( ، )584ومنهم جهمية
حمضة  ،ومنهم معتزلة  ،وابن أيب دؤاد مل يكن معتزليا  ،بل كان جهميا ينفي الصفات ،
واملعتزلة تنفي الصفات ؛ فنفاة الصفات اجلهمية أعم من املعتزلة( . )585وملا مل يقم للجهمية
مع اإلمام أمحد حجة عدلوا إىل استعمال جاه اخلليفة  ،فقال أمحد بن أيب دؤاد  :اي أمري
املؤمنني إن تركته قيل  :قد ترك مذهب املأمون  ،وسخط قوله  .وقال انئبه على بغداد  :اي
أمري املؤمنني ليس من تدبري اخلالفة أن ختلي سبيله  ،ويغلب خليفتني ! فعند ذلك محي
املعتصم  ،واشتد غضبه  ،فشتم اإلمام أمحد  ،وأمر أبخذه  ،وخلعه  ،وسحبه  ،ففعلوا ،
وجيء ابلعقابني والسياط  ،فلما صار بني العقابني قال  :اي أمري املؤمنني  ،اذكر وقوفك بني
يدي هللا كوقويف بني يديك ! فكأنه أمسك  ،فخاف ابن أيب دؤاد أن يكون منه عطف أو
رأفه ؛ فقال  :إنه كافر ابهلل  ،ضال مضل  ،ومل يزالوا به حىت أمر بضربه  ،وصار يقول
للجالد  :شد قطع هللا يدك  ،أوجع قطع هللا يدك  ،فضربوه ضراب مربحا  ،قال اجلالد يف
وصفه  :لو وقع على مجل لنقب عن جوفه  ،أو على فيل هلده ! وقال اإلمام أمحد ملا أخذته
السياط  :بك أستغيث اي جبار السماء  ،و اي جبار األرض  ،مث أغمي عليه من شدة
الضرب  ،فلما أفاق دعاه املعتصم إىل قول اجلهمية فلم جيب  ،فأعادوا الضرب  ،مث عاد إليه
فلم جيبه  ،فأعادوا الضرب  ،مث دعاه يف الثالثة فلم يعقل ما قال من شدة الضرب  ،مث أعادوا
الضرب حىت ذهب إحساسه  ،واصفر  ،واسرتخى  ،فأرعب ذلك املعتصم فأمر إبطالقه ،
وقيل إن الناس اجتمعوا على الباب  ،وضجوا فأخرجه السلطان خوفا من الفتنة ؛ فهدأ

( )584ليس معىن ذلك أنه كان من مجلة من شارك مناظرة اإلمام أمحد ؛ فقد مات يف آخر سنة مثاين عشرة ومائتني ،
أي قبل حمنة اإلمام أمحد  ،وإمنا املقصود بيان أنه من اجلهمية املرجئة  ،ال من اجلهمية املعتزلة  .انظر  :منهاج السنة
 ، 604 ، 603/2جمموع فتاوى ابن تيمية . 299/17
( )585جمموع الفتاوى . 300 ، 299/17
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الناس وسكتوا ؛ وهو قول وجيه  ،يؤيده أن املعتصم دعا بعم أمحد  ،مث قال للناس  :تعرفونه
ري قالوا  :نعم  ،هو أمحد بن حنبل  .قال  :فانظروا إليه  ،أليس هو صحيح البدن ري قالوا :
نعم  .قال الذهيب  :ما قال هذا مع متكنه يف اخلالفة  ،وشجاعته إال عن أمر كبري  ،كأنه
خاف أن ميوت من الضرب  ،فتخرج عليه العامة  ،ولو خرج عليه عامة بغداد  ،لرمبا عجز
عنهم( .)586وملا رجع إىل منزله جاءه الطبيب فقطع حلما ميتا من جسده  ،وجعل يداويه ،
وندم املعتصم على ما كان منه ندما شديدا  ،وجعل يسأل عنه انئبه  ،وانئبه يستعلم عنه يف
كل وقت  ،فلما جناه هللا من اهلالك فرح املعتصم واملسلمون بذلك  ،وبقي مدة يتوجع من
مواضع جسده  ،وظل أثر الضرب بينا يف ظهره إىل أن مات  .وجعل اإلمام أمحد كل من
آذاه يف حل إال أهل البدعة  ،مث إنه صار حيضر اجلمعة واجلماعة  ،وحيد  ،ويفيت  ،حىت
مات املعتصم  ،وويل ابنه الواثق  ،فحسن له ابن أيب دؤاد امتحان الناس خبلق القرآن  ،ففعل
ذلك  ،ومل يعرض لإلمام ألمحد ؛ إما ملا علم من صربه  ،أو ملا خاف من أتثري عقوبته  ،لكنه
أرسل إليه  :ال تساكين أبرض  ،فاختفى أمحد يف عدة أماكن  ،مث عاد إىل منزله بعد أشهر
فاختفى فيه  ،ال خيرج ال لصالة وال لغريها  ،حىت مات الواثق  .وكان اإلمام أمحد رأس الذين
ثبتوا يف الفتنة  ،فلم جييبوا ابلكلية  ،وهم حممد بن نوح  ،وقد مات يف الطريق  ،ونعيم بن
محاد اخلزاعي  ،وقد مات يف السجن  ،وأبو يعقوب البويطي  ،وقد مات يف سجن الواثق
على القول خبلق القرآن  ،واحلار بن مسكني  ،فقد سجنه املأمون  ،فما زال حمبوسا إىل أن
أطلقه املتوكل( ،)587وأمحد بن نصر اخلزاعي  ،الذي ضرب الواثق عنقه بيده  ،بعد أن مدوا له
رأسه حببل وهو مقيد  ،ونوصب رأسه يف شرق بغداد  ،مث يف غرهبا  ،ويف أذنه رقعة وكتب فيها
 :هذا رأس الكافر املشرك الضال أمحد بن نصر اخلزاعي  ،ممن قتل على يدي أمري املؤمنني ،
الواثق ابهلل  ،بعد أن أقام عليه احلجة يف خلق القرآن  .وبقي الرأس منصواب ببغداد  ،والبدن
مصلواب بسامراء إىل سنة سبع وثالثني ومائتني  ،وقد روي أن الواثق اتب ورجع عن القول
خبلق القرآن قبل موته  .مث بويع املتوكل ابخلالفة سنة ثنتني وثالثني ومائتني ؛ فنصر أهل
( )586سري أعالم النبالء 260 ، 259/11
( )587انظر  :سري أعالم النبالء . 55/12
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السنة  ،ونكل أبهل البدعة  ،ويف سنة أربع وثالثني ومئتني أشخص الفقهاء واحملدثني ،
وأمرهم أن حيدثوا ابألحاديث اليت فيها الرد على املعتزلة واجلهمية  ،فكان جيتمع على بعضهم
حنو من ثالثني ألفا  .ويف سنة سبع وثالثني ومائتني أمر إبنزال جثة أمحد بن نصر اخلزاعي ،
وأن يسلم إىل أوليائه  ،مث كتب إىل اآلفاق ابلنهي عن علم الكالم  ،والكف عن القول خبلق
القرآن  ،وأمر الناس ابالشتغال ابلكتاب والسنة  ،وأظهر إكرام اإلمام أمحد  ،حىت كان ال
يويل أحدا إال بعد مشورته  ،وكان يشري عليه أبال يستعني أبحد من أهل األهواء والبدع يف
شيء من أمور املسلمني  ،فأعز هللا أهل السنة يف أايمه  ،وأذل أهل البدعة  ،وأطفأ انرهم ؛
اليت اكتوى أئمة اإلسالم  ،وأهل التقوى واإلميان بلهيبها أربعة عشر عاما ؛ قال قاضي
البصرة  :اخللفاء ثالثة ؛ أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حىت استجابوا له  ،وعمر بن عبد
العزيز رد مظامل بين أمية  ،واملتوكل حما البدع وأظهر السنة(.)588
ويتعلق هبذه احملنة أمور كثرية ؛ منها -:
 -1عظم شأن الصدق مع هللا  ،والصرب على احلق ؛ فقد جنى هللا اإلمام أمحد من هذه احملنة
بصدقه  ،وجعله إماما ألهل السنة واجلماعة بصربه ويقينه ؛ قال تعاىل  ( :وجعلنا منهم أئمة
يهدون أبمران ملا صربوا وكانوا آبايتنا يوقنون ) السجدة  24 :؛ قال علي بن املديين  :أعز هللا
الدين ابلصديق يوم الردة  ،وأبمحد يوم احملنة( .)589وقيل لإلمام أمحد  :كيف ختلصت من
سيف املعتصم  ،وسوط الواثق ري فقال  :لو وضع الصدق على جرح لربأ(.)590
 -2شدة عداوة أهل البدعة ألهل السنة  ،وكلما تغلظت البدعة كلما اشتدت ضراوة العدواة
؛ وهلذا كان اجلهمية من أشد الناس عداوة ألهل السنة  ،فآذوا أئمة أهل السنة أبنواع األذى
 ،واستغلوا قوة املعتصم  ،وبطشه  ،وهيبته  ،فزينوا له ضرب اإلمام أمحد  ،وسعوا يف قتله بكل
سبيل  ،مع أنه كان يتورع عن أن يناله أبذى  ،وأراد ختليته من غري ضرب  ،ولكنهم استغلوا
( )588مناقب اإلمام أمحد  ،ص  . 350وانظر يف تفصيل أخبار احملنة  :مناقب اإلمام أمحد  ،البن اجلوزي  ،ص
 ، 370 -306طبقات احلنابلة  ، 5/2جمموع فتاوى ابن تيمية  ، 185- 183/13سري أعالم النبالء  ،للذهيب
 ، 42-30/12 ، 299-177 ، 172-166 ، 125 /11 ، 315-272/10البداية والنهاية  ،البن كثري
. 336 -330 ، 316 ، 306-303 ، 279 ، 276 -272 ، 267 ، 266، 221 /10
( )589سري أعالم النبالء . 196/11
( )590مناقب اإلمام أمحد  ،ص . 344
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قلة علمه حىت ظن أهنم على احلق ؛ والشواهد على ذلك كثرية ؛ منها أن اإلمام أمحد ملا
أفاق مسع املعتصم يقول البن أيب دؤاد  :لقد ارتكبت إمثا يف هذا الرجل ! فقال  :اي أمري
املؤمنني إنه وهللا كافر مشرك  ،قد أشرك من غري وجه ؛ فال يزال به حىت يصرفه عما يريد .
وقال برغو  :اي أمري املؤمنني هو كافر حالل الدم  ،اضرب عنقه  ،ودمه يف عنقي(.)591
 -3بدعة القول خبلق القرآن عمت وطمت حىت اهتم هبا بعك األئمة ؛ فقد وردت عدة
رواايت فيها أن أاب حنيفة كان يقول القرآن خملوق ؛ يقول األلباين  :دققت النظر يف بعضها
فوجدته ال خيلو من قادح  ،ولعل سائرها كذلك  ،ال سيما وقد روى اخلطيب عن اإلمام
أمحد أنه قال  :مل يصح عندان أن أاب حنيفة كان يقول القرآن خملوق( .)592ويؤيد كالمه ما
ثبت عن أيب يوسف أنه قال  :انظرت أاب حنيفة ستة أشهر  ،فاتفق رأينا على أن من قال
القرآن خملوق فهو كافر( ، )593وقال أيضا  :من قال القرآن خملوق فحرام كالمه  ،وفرض
مباينته  ،فلو علم أن أاب حنيفة على هذا القول املنكر لفارقة  ،وملا قال بعد وفاته  :رحم هللا
أاب حنيفة ؛ فقد كان ينظر بعني عقله  ،ما ال ينظر بعني رأسه(.)594
 -4قال أبوزرعة الرازي  :كان أمحد بن حنبل ال يرى الكتابة عن أيب نصر التمار  ،وال عن
حيّ بن معني  ،وال عن أحد ممن امتحن فأجاب( .)595قال الذهيب  :هذا أمر ضيق  ،وال
حرج على من أجاب يف احملنة  ،بل وال على من أكره على صريح الكفر ؛ عمال ابآلية ،
وهذا هو احلق  ،وكان حيّ ا ا رمحه هللا ا ا من أئمة السنة  ،فخاف من سطوة الدولة  ،وأجاب
تقية(.)596
 -5تواتر عن اإلمام أمحد احلكم ابلكفر على من قال خبلق القرآن( ، )597وهو مذهب أئمة
( )591سري أعالم النبالء . 262 ، 261/11
( )592خمتصر العلو  ،ص . 156
( )593خمتصر العلو  ،ص  . 155والظاهر أن املناظرة كانت يف رتبة احلكم ؛ هل هو فسق أو كفر  ،ومل تكن يف رد
أيب حنيفة عن القول خبلق القرآن كما فهم ذلك بعك أهل العلم  ،وهللا أعلم .
( )594انظر  :البداية والنهاية . 180/10 ،
( )595سري أعالم النبالء . 87/11
( )596سري أعالم النبالء . 87/11
( )597سري أعالم النبالء . 288 /11
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السلف ؛ يقول الذهيب  :أما تكفري من قال خبلق القرآن فقد ورد عن سائر أئمة السلف ،
يف عصر مالك  ،والثوري  ،مث يف عصر ابن املبارك  ،ووكيع  ،مث عصر الشافعي  ،وعفان ،
والقعنيب  ،مث عصر أمحد بن حنبل  ،وعلي بن املديين  ،مث عصر البخاري  ،وأيب زرعة الرازي
 ،مث عصر حممد بن نصر املروزي  ،والنسائي  ،وحممد بن جرير  ،وابن خزمية( .)598ولكن
ينبغي التنبه إىل التفريق بني إطالق الكفر وتعيينه ؛ فيطلق حكم من قال خبلق القرآن ؛ ليعلم
وحيذر  ،وال حيكم به على معني إال إذا حتقق شرط التكفري وانتفى مانعه ؛ قال ابن تيمية :
احملفوظ عن أمحد وأمثاله من األئمة إمنا هو تكفري اجلهمية املشبهة  ،وأمثال هؤالء  ...مع أن
أمحد مل يكفر أعيان اجلهمية  ،وال كل من قال  :إنه جهمي كفره  ،وال كل من وافق اجلهمية
يف بعك بدعهم ؛ بل صلى خلف اجلهمية الذين دعوا إىل قوهلم  ،وامتحنوا الناس وعاقبوا
من مل يوافقهم ابلعقوابت الغليظة  ،مل يكفرهم أمحد وأمثاله  ،بل كان يعتقد إمياهنم وإمامتهم
 ،ويدعو هلم  ،ويرى االئتمام هبم يف الصلوات  ،واحلج والغزو معهم  ،واملنع من اخلروج
عليهم ما يراه ألمثاهلم من األئمة  ،وينكر ما أحدثوا من القول الباطل  ،الذي هو كفر عظيم
 ،وإن مل يعلموا هم أنه كفر  ،وكان ينكره  ،وجياهدهم على رده حبسب اإلمكان  ،فيجمع
بني طاعة هللا ورسوله يف إظهار السنة والدين  ،وإنكار بدع اجلهمية امللحدين  ،وبني رعاية
حقوق املؤمنني من األئمة واألمة  ،وإن كانوا جهاال مبتدعني  ،وظلمة فاسقني( ،)599وقال :
كل من أقر ابهلل فعنده من اإلميان حبسب ذلك  ،مث من مل تقم عليه احلجة مبا جاءت به
األخبار مل يكفر جبحده  ،وهذا يبني أن عامة أهل الصالة مؤمنون ابهلل ورسوله  ،وإن
اختلفت اعتقاداهتم يف معبودهم وصفاته إال من كان منافقا ؛ يظهر اإلميان بلسانه ويبطن
الكفر ابلرسول فهذا ليس مبؤمن  ،وكل من أظهر اإلسالم ومل يكن منافقا فهو مؤمن  ،له من
اإلميان حبسب ما أوتيه من ذلك  ،وهو ممن خيرج من النار ولو كان يف قلبه مثقال ذرة من
اإلميان  ،ويدخل يف هذا مجيع املتنازعني يف الصفات والقدر على اختالف عقائدهم  ،ولو
كان ال يدخل اجلنة إال من يعرف هللا كما يعرفه نبيه  مل تدخل أمته اجلنة ؛ فإهنم أو
( )598خمتصر العلو  ،ص . 173
( )599جمموع الفتاوى  ، 508 ، 507/7وانظر يف تفصيل وحترير التفريق بني إطالق الكفر وتعيينه  :جمموع الفتاوى
. 502-485/12
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أكثرهم ال يستطيعون هذه املعرفة  ،بل يدخلوهنا  ،وتكون منازهلم متفاضلة حبسب إمياهنم
ومعرفتهم(.)600
 -6طالت حمنة القول خبلق القرآن لسنوات عديدة  ،وكانت حمل اهتمام الراعي والرعية ،
واخلاص من الناس والعام  ،والعادة يف مثل هذه احملن أن تقع جبانب شدائدها وأهواهلا أمور
فيها شيء من الطرافة  ،وكذلك كان الشأن يف هذه احملنة ؛ فقد ذكروا أن أاب معمر القطيعي
من شدة إدالله ابلسنة كان يقول  :لو تكلمت بغليت لقالت إهنا سنية  ،فأخذ يف حمنة القرآن
فأجاب  ،فلما خرج قال  :كفران وخرجنا( .)601وعن سلمة بن شبيب قال  :بعت داري
بنيسابور  ،وأردت التحول إىل مكة بعيايل  ،فقلت  :أصلي أربع ركعات  ،وأودع عمار الدار
 ،فصليت  ،وقلت  :اي عمار الدار  ،سالم عليكم  ،فإان خارجون جناور مبكة.
فسمعت هاتفا يقول  :عليك السالم اي سلمة  ،وحنن خارجون من الدار  ،فإنه بلغنا أن
الذي اشرتاها يقول  :القرآن خملوق( ،)602وقال إبراهيم اخلواص  :انتهيت إىل رجل وقد صرعه
الشيطان  ،فجعلت أؤذن يف أذنه  ،فناداين الشيطان من جوفه  :دعين أقتله ؛ فإنه يقول
القرآن خملوق ! قال شيخ اإلسالم  :هذه احلكاية موافقة ألصول السنة  ،وقد ذكروا حنوها
حكاايت(.)603
تكلم العباد ابلقرآن .
أئمة اإلسالم على أن القرآن كالم هللا على احلقيقة  ،وهو غري خملوق حيث تصرف  ،وكانوا
يقولون خبلق أفعال العباد  ،وأصوات العباد من أفعاهلم  ،أو متولدة عنها  ،فالقرآن كالم
الرب  ،والصوت والقراءة فعل العبد  ،وقد دلت النصوص على الفرق بني كالم هللا تعاىل
القائم به  ،وبني أصوات العباد ابلقرآن ؛ كقوله  ( : ما أذن هللا لشيء ما أذن لنيب حسن

( )600جمموع الفتاوى  . 254/5وانظر  :أتويل خمتلف احلديث  ،البن قتيبة  ،ص  ، 81الفصل  ،البن حزم
 ، 367/2جمموع الفتاوى  ،البن تيمية  ، 134/5سري أعالم النبالء  ،للذهيب ، 88/15 ، 374 ، 373/14
شرح النونية  ،للهراس . 264 ، 263/2
( )601سري أعالم النبالء . 70/11
( )602سري أعالم النبالء . 257/12
( )603االستقامة . 196/1

210

الصوت يتغىن ابلقرآن ) ( ، )604وقوله  ( :زينوا القرآن أبصواتكم ) ( )605؛ فأضاف الصوت
إىل القارئ  ،وبني أن الصوت غري القرآن ؛ وهلذه النصوص نظائر كثرية( ، )606وكان أئمة
السلف مع علمهم هبذا الفرق ال يطلقون النفي أو اإلثبات يف مسألة اللفظ ؛ ألن اإلطالق
يقتضي جعل صفات هللا خملوقة  ،أو جعل شيء من صفات العباد غري خملوق ؛ قال اإلمام
أمحد  :من قال لفظي ابلقرآن خملوق فهو جهمي  ،ومن قال غري خملوق فهو مبتدع ؛ وكالمه
يف مسألة التالوة  ،واإلميان( ،)607والقرآن من منط واحد ؛ وذلك ألن اللفظ  ،والتالوة ،
والقراءة  ،ألفاظ جمملة ؛ قد يراد هبا املصدر ؛ وهو التلفظ ابلقرآن وأداؤه ؛ أي فعل العبد
وصوته ؛ فمن جعل شيئا من أفعال العباد  ،وصفاهتم  ،وأصواهتم غري خملوق فهو مبتدع .
وقد يراد هبا نفس امللفوظ واملتلو واملقروء ؛ أي نفس كالم هللا تعاىل ؛ فمن جعله خملوقا كان
جهميا  .وقد عقد الاللكائي هلذه املسألة اباب ؛ ذكر فيه ما ورد عن أئمة السلف يف حكم
من قال  :لفظي ابلقرآن خملوق  ،ونقل عنهم أهنم قالوا  :من قال لفظي ابلقرآن خملوق فهو
مبنزلة من قال القرآن خملوق( ، )608وذلك إما ألهنم يقصدون بقوهلم  :لفظي ابلقرآن خملوق
نفس امللفوظ  ،أو ألن قوهلم يؤول لذلك ؛ قال شيخ اإلسالم  :يقولون ألفاظنا ابلقرآن

( )604صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 792
( )605سنن أيب داود  ،كتاب الصالة  ،ح ( . )1468صححه األلباين  ،صحيح اجلامع الصغري  ،ح (. ) 3580
( )606ذكر مجلة منها يف خمتصر الصواعق املرسلة  1338-1330/4؛ كحديث  ( :خيرج انس من قبل املشرق
يقرؤون القرآن ال جياوز ال جياوز تراقيهم ) ؛ ومعلوم أن املراد التالوة واألداء وما قام هبم من األصوات  ،وأهنا مل جتاوز
حناجرهم  ،وحديث  ( :بينا أن يف اجلنة مسعت صوت رجل ابلقرآن )  ،فبني أن الصوت غري القرآن .
( )607ألن من أطلق القول أبنه خملوق يدرج يف ذلك ما تكلم هللا به من اإلميان  ،مثل قول  :ال إله إال هللا  ،ومن
أطلق القول أبنه غري خملوق لزمه أن يكون شيء من أعمال العباد غري خملوق ؛ كصالهتم  ،وصيامهم  ،وسائر شعب
إمياهنم  ،ومن أئمة أهل السنة من يطلق يف هذه املسألة ؛ فيقول  :اإلميان خملوق ؛ كالبخاري واملروزي ؛ وهؤالء ال
يريدون بذلك شيئا من صفات هللا تعاىل  ،وإمنا مرادهم بذلك أفعال العباد  ،والقول األول أحوط  ،وهو الذي أفىت
به شيخ اإلسالم ملا سئل يف هذه املسألة ؛ فقال  :إذا قال  :اإلميان خملوق أو غري خملوق ري قيل له  :ما تريد
ابإلميانري أتريد به شيئا من صفات هللا وكالمه ؛ كقوله  :ال إله إال هللا  ،وإميانه الذي دل عليه اسم املؤمن  ،فهو غري
خملوق  .أو تريد به شيئا من أفعال العباد وصفاهتم ؛ فالعباد كلهم خملوقون  ،ومجيع أفعاهلم وصفاهتم خملوقة  .جمموع
الفتاوى  ، 666-655 ، 664 /7سري أعالم النبالء  ،للذهيب . 630/12
( )608انظر  :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة . 352-349/1
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خملوقة  ،أو تالوتنا  ،أو قراءتنا خملوقة  ،وليس مقصودهم جمرد كالمهم  ،وحركاهتم  ،بل
يدخلون يف كالمهم نفس كالم هللا ؛ الذي نقرأ أبصواتنا  ،وحركاتنا( .)609وقال  :كان
بعضهم يقول  :لفظي ابلقرآن خملوق  ،فرأى يف منامه وضارب يضربه  ،وعليه فروة  ،فأوجعه
ابلضرب  ،فقال له  :ال تضربين  ،فقال  :أان ما أضربك  ،وإمنا أضرب الفروة  ،فقال  :إمنا
يقع الضرب علي  ،فقال  :هكذا إذا قلت لفظي ابلقرآن خملوق  ،فاخللق إمنا يقع على
القرآن( . )610واإلمام البخاري جار يف مسألة اللفظ على مذهب السلف الصاحل  ،فقد ثبت
عنه التربؤ من إطالق اإلثبات يف هذه املسألة ؛ فقال  :كل من نقل عين أين قلت  :لفظي
ابلقرآن خملوق فقد كذب علي  ،وإمنا قلت أفعال العباد خملوقة  ،أخرج ذلك غنجار يف ترمجة
البخاري من اتريخ خبارا بسند صحيح إىل حممد بن نصر املروزي اإلمام املشهور أنه مسع
البخاري يقول ذلك  ،ومن طريق أيب عمر وأمحد بن نصر النيسابوري اخلفاف أنه مسع
البخاري يقول ذلك( )611؛ فعلم من ذلك أنه مل يطلق يف هذه املسألة  ،وإمنا فصل وفرق بني
ما قام ابلرب وبني ما قام ابلعبد  ،وأوقع اخللق على تلفظ العباد وأصواهتم  ،ونفى اسم اخللق
عن امللفوظ  ،وهو القرآن الذي تكلم به هللا تعاىل  ،ولكن خفي تفريق البخاري ومتييزه على
بعك أهل السنة  ،ومل يفهم مراده  ،فوقعت الفتنة بني أهل احلديث يف مسألة اللفظ(.)612
وأما اللفظية فقد اضطربوا يف مسألة اللفظ والتالوة والقراءة ؛ فذهبت اللفظية املثبتة إىل أن
التالوة هي عني املتلو  ،والقراءة هي املقروء  ،وتالوتنا وألفاظنا ابلقرآن غري خملوقة  ،ألن
الصوت الذي يسمع من القارئ عني صوت هللا ابلقرآن( ،)613والقرآن غري خملوق !
وقد أخطأ هؤالء يف القول أبن الصوت املسموع من القارئ هو الصوت القائم بذات الرب ،
 ،وأن تالوة العبد ولفظه القائم به غري خملوق ؛ ألن اللفظ والتالوة من كسب العبد وفعله ،
وأفعال العباد خملوقة  ،ولو كانت أصواتنا ابلقرآن هي نفس كالم هللا مل يكن الوحي قد انقطع
( )609جمموع الفتاوى . 655/7
( )610جمموع الفتاوى . 282/12
( )611انظر  :طبقات احلنابلة  ، 280-277/1فتح الباري  ،البن حجر . 535 ، 503/13
( )612انظر يف خرب احملنة بني أهل احلديث بسبب اللفظ  :هدي الساري  ،البن حجر  ،ص . 491 ، 490
( )613أي أنه ظهر عند تالوة التايل  ،فكانت التالوة مظهرة له  ،وقال بعضهم  :ما البد منه يف الصوت فهو الكالم
القدمي  ،وما زاد فمحد !
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 ،بل هو متصل ما دامت أصوات العباد مسموعة ابلقرآن ؛ وهلذا أنكر اإلمام أمحد مقالتهم
 ،وبدعهم  ،وقد شنع عليهم بعك خصومهم ؛ فزعم أهنم يقولون بقدم صوت القارئ ،
ومداد املصحف  .وهذا مل يقله أحد منهم  ،بل أنكروا ذلك وكذبوا من نقله عنهم(، )614
وإمنا جر خصومهم إىل إطالق هذه الفرية عليهم أهنم أطلقوا القول أبنه ليس للقرآن حقيقة
إال احلروف واألصوات املسموعة من العباد  ،ومل يفرقوا بني صوت الباري  ،وصوت القارئ ،
وال بينوا أن احلرف واحد ابلنوع ال ابلعني ؛ فحرف القارئ خملوق  ،وحرف املقروء غري
خملوق .
وذهبت اللفظية النافية إىل أن التالوة غري املتلو  ،والقراءة غري املقروء  ،واللفظ والتالوة خملوقة
؛ ألان إمنا نقرؤ القرآن حبركاتنا وأصواتنا  ،وأفعال العباد وأصواهتم خملوقة  ،وقد وافقهتم
الكالبية وأتباعهم على ذلك  ،وزادوا عليهم أبن كالم هللا جمرد املعىن ؛ وقالوا  :املعىن القائم
بذات الرب غري خملوق  ،واأللفاظ واألصوات املسموعة خملوقة  ،وهي حكاية  ،أو عبارة عن
كالم هللا  ،وهذا خالف مذهب السلف ؛ فلم يكن أحد منهم يريد ابلتالوة جمرد قراءة
وجه وموهم
العباد  ،وابملتلو جمرد معىن واحد قائم بذات الرب ؛ وهلذا أنكر السلف مقالتهم  ،ت
 ،قال أمحد  :افرتقت اجلهمية على ثال فرق ؛ فرقة تقول القرآن خملوق  ،وفرقة تقول كالم
هللا وتسكت( ، )615وفرقة تقول  :ألفاظنا وتالواتنا للقرآن خملوقة  .وأما أنصار اللفظية املثبتة
فقد شنعوا عليهم أبهنم يقولون  :إن القرآن ليس حمفوظا يف القلوب  ،وال متلوا ابأللسن  ،وال
مكتواب يف املصاحف !
وهذا ليس قوال هلم  ،بل هم متفقون على أن القرآن حمفوظ يف القلوب  ،متلو ابأللسن ،
مكتوب يف املصاحف  ،وهم يعظمون املصحف  ،ويوجبون له ما أوجبته الشريعة من

األحكام  ،ويزعمون مع ذلك أن وجود القرآن يف املصحف مبنزلة وجود السموات  ،واألرض

( )614انظر  :العقود الدرية  ،البن عبد اهلادي  ،ص . 297 ، 277
( )615يعين ال تقول خملوق وال غري خملوق  ،وذلك ألن أكثرهم موافق ملن قال خبلق القرآن يف الباطن  ،وإمنا أظهروا
الوقف تقية ورهبة من أهل السنة  ،أو ألن الواقف شاك فيلحق مبن قال خبلق القرآن يف احلكم  ،وقد رأى الذهيب أن
من سكت تورعا ال ينسب إليه قول  ،ومن سكت شكا مزراي على السلف فهو املبتدع  .انظر  :جمموع الفتاوى ،
البن تيمية  ، 259 ، 358/12سري أعالم النبالء  ،للذهيب . 177/12
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 ،واجلنة  ،والنار  ،وسائر األعيان اليت ذكرت يف القرآن ؛ أي ليس يف املصحف إال ما هو
دال على كالم هللا  ،ال كالم هللا حقيقة ؛ ألن كالم هللا جمرد املعىن القائم بذات هللا  ،وهذا
ال ميكن أن يكون يف املصحف  ،وإمنا فيه ما هو عبارة عن كالم هللا  ،أو حكاية عنه ؛ وهو
اللفظ الذي خلقه هللا بزعمهم يف اهلواء  ،أو غريه  ،وقد أفضى هذا الزعم جبهاهلم وغاليتهم
إىل االستخفاف حبرمة القرآن  ،وإهانته ؛ ألهنم بزعمهم ليس فيه إال ما هو خملوق ؛ وهو
اللفظ  ،والورق  ،واملداد  ،واخلط  ،واجللد !
وهذا القول فيه جهل حبدود هللا  ،وتسوية بني احلقائق املختلفة ؛ فالوجود له أربع مراتب ،
وجود عيين  ،ووجود علمي أو ذهين  ،ووجود لفظي  ،ووجود رمسي  ،ووجود الكالم يف
املصحف من وجود املرتبة الثالثة يف الرابعة  ،وأما وجود األعيان يف املصحف فمن وجود
األوىل يف الرابعة ؛ ألن األعيان تعلم  ،مث تنطق وتلفظ  ،مث تكتب  ،فبني االعيان وبني
املصحف مرتبتان  ،وأما الكالم فإنه ليس بينه وبني املصحف مرتبة  ،بل نفس الكالم جيعل
يف الكتاب  ،واملسلمون يعلمون بفطرهم الفرق بني وجود األعيان يف املصحف  ،ووجود
الكالم فيه ؛ فاألعيان إمنا يف القرآن ذكرها  ،وصفتها  ،واإلخبار عنها ؛ فالرب سبحانه  ،أو
رسوله  ،أو اجلنة  ،والنار  ،أو غري ذلك من األعيان فإمنا يف املصحف امسه  ،وذكره ،
وصفته  ،وأما القرآن فهو نفسه يتلى ابأللسن  ،وحيفظ يف الصدور  ،ويكتب يف املصاحف
حقيقة ال جمازا كما يقولون ؛ قال تعاىل  ( :إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ) الواقعة 78 ، 77 :
 ،وقال  ( :بل هااو آيااات بين ااات يف ص ا اادور الذيان أوتا اوا العل اام ) العنكبوت  ، 49 :وقال : 
(استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها ) ( )616؛ فعلم أن
وجود القرآن يف املصاحف والصدور وجود حقيقي  ،ال جمرد وجود جمازي يقصد به وجود
ذكره  ،أو ما يدل عليه ؛ إذ لو كان وجوده كذلك لكان العامل  ،وكل دليل على اخلالق له
حرمة كحرمة املصحف  ،وهذا ال يقوله أحد ؛ فعلم أن الزعم أبن وجود القرآن يف املصحف
وجود جمازي ليس عليه دليل من اللغة أو الشرع  ،وكذلك ال دليل عليه من العقل ؛ ألن
القول بوجوده حقيقة يف املصاحف والصدور ال يعين أن وجود الكالم فيها مثل وجود الصفة
يف املوصوف  ،حىت يقال إن صفة هللا حلت بغريه  ،وأن ما قام ابملخلوق من صفاته وأفعاله
( )616صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 790
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كصوته وحركاته هي صفات الباري ؛ فهذا كالم اخللق يكتب يف األوراق  ،ويكون فيها
حقيقة  ،وهو مع ذلك مل يفارق ذواهتم  ،وحيل يف غريهم  ،وإذا كان هذا معقوال يف كالم
اخللق أفال يكون معقوال يف كالم اخلالق(!)617

*******

( )617انظر يف مسألة تكلم العباد ابلقرآن  :طبقات احلنابلة  47/1و 94و  103و  111و  120و  ، 142جمموع
فتاوى ابن تيمية ، 211 ، 210 ، 173 -170 ، 100 ، 98 ، 78 ، 77 ، 75 ، 74 /12 ، 527/6
 ، 569-565 ، 541 ، 431 ، 409 ، 395-359 ، 307 ، 294-286 ، 276 ، 242-237اجلواب
الصحيح  ، 184 ، 183/2جامع املسائل  ،البن تيمية  ، 24-21/7خمتصر الصواعق ، 1387 -1368/4
تذكرة احلفاظ  ،للذهيب  ، 223/2سري أعالم النبالء  ،للذهيب ، 453 ، 177 ، 82 /12 ، 511 ، 510/11
 ، 39/14 ، 101 ، 100/13 ، 630هتذيب التهذيب  ،البن حجر  ، 363-360/2شرح النونية  ،للهراس
 ، 146-142 ، 109/1خمتصر العلو  ،لأللباين  ،ص  . 210وانظر للمتكلمني  :شرح املواقف  ،للجرجاين
 ، 104/8شرح املقاصد  ،للتفتازاين  ، 156/4شرح النسفية  ،للتفتازاين  ، 126 ، 125/1شرح اجلوهرة ،
للبيجوري  ،ص . 74-71
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املبحث السابع
رؤية هللا تعاىل

الرؤية يف الدنيا
رؤية هللا تعاىل يف الدنيا إما أن تكون علمية  ،أو منامية  ،أو بصرية ؛ فالرؤية العلمية اثبتة
لكل مؤمن  ،وأعالهم يف هذه الرؤية درجة من بل مقام املشاهدة من درجة اإلحسان ؛
وهي أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته هلل بقلبه  ،فيعبد هللا تعاىل كأنه يراه  ،كما ورد
عن ابن عمر ا ا رضي هللا عنهما ا ا أن عروة بن الزبري خطب إليه ابنته ومها يف الطواف فلم جيبه  ،مث
لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه  ،وقال  :كنا يف الطواف نتخايل هللا بني أعيننا(.)618
والرؤية يف املنام جائزة بال نزاع بني أهل اإلثبات  ،وإمنا أنكرها طائفة من اجلهمية  ،وكأهنم
اعتربوها من أضغا األحالم  ،وإال فال ميكنهم إنكار وقوعها  .وقد استدل أهل اإلثبات
على رؤية هللا يف املنام بدليلني -:
 -1السنة ؛ فعن ابن عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا أن النيب  قال  ( :أاتين ريب يف أحسن صورة ،
فقال  :اي حممد  ،قلت  :لبيك ريب وسعديك  ،قال  :فيم خيتصم املأل األعلى ري قلت  :رب
ال أدري  ،فوضع يده بني كتفي ؛ فوجدت بردها بني ثديي  ،فعلمت ما بني املشرق واملغرب
 ،فقال  :اي حممد  ،فقلت  :لبيك وسعديك  ،قال  :فيم خيتصم املأل األعلى ري قلت  :يف
الدرجات  ،والكفارات  ،ويف نقل األقدام إىل اجلماعات  ،وإسباغ الوضوء يف املكروهات ،
وانتظار الصالة بعد الصالة  ،ومن حيافظ عليهن عاش خبري  ،ومات خبري  ،وكان من ذنوبه
كيوم ولدته أمه ) ( )619؛ فهذه رؤاي منام  ،كما وقع التصريح بذلك يف حديث معاذ 
مرفوعا  ( :إين نعست فاستثقلت نوما  ،فرأيت ريب يف أحسن صورة  ،فقال  :فيم خيتصم
املأل األعلى) ( )620؛ وكانت هذه الرؤاي يف املدينة  ،ومل تكن ليلة املعراج كما ظن بعضهم ،
( )618انظر  :جامع العلوم واحلكم  ،البن رجب  ،ص . 34 ، 33
( )619جامع الرتمذي  ،أبواب التفسري  ،ح (  . ) 3234قال األلباين  :صحيح  .انظر  :صحيح اجلامع الصغري
وزايدته  ،ح (. ) 59
( )620جامع الرتمذي  ،أبواب التفسري  ،ح (  . ) 3234قال األلباين  :سنده صحيح  .انظر  :خمتصر العلو  ،ص
. 119
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ألن اإلسراء كان يف مكة  ،واحلديث ذكر فيه اختصام املأل األعلى يف املشي على األقدام إىل
اجلمعات  ،واجللوس يف املساجد بعد الصلوات  ،وهذا إمنا شرع يف املدينة(.)621
 -2النقل املتواتر عمن رأى ربه يف املنام  ،قال اإلمام أمحد  :رأيت رب العزة ا عز وجل ا يف
املنام ؛ فقلت  :اي رب ما أفضل ما تقرب به املتقربون إليك ري
فقال  :كالمي  ،اي أمحد .
فقلت  :اي رب بفهم  ،أو بغري فهم ري
()622
.
قال  :بفهم وبغري فهم
وقال  :عبد هللا بن عبدان  :رأيت احلق يف النوم  ،فقال يل  :ما يدل على أنه خياف علي
اإلعجاب(. )623
وقال الفتح بن شخرف  :رأيت رب العزة ا ا تبارك وتعاىل ا ا يف النوم  ،فقال  :اي فتح  ،احذر ال
آخذك على غرة(. )624
وقال بعك الزهاد  :كنت أكثر القراءة  ،مث اشتغلت بكتابة العلم  ،فقلت تالويت  ،فنمت
ليلة فرأيت قائال يقول  :إن كنت تزعم حيب فلم جفوت كتايب ري أما تدبرت ما فيه من لذيذ
خطايب ! فانتبهت فزعا وعدت إليه(. )625
قال ابن العماد  :هذا وأضعافه  ..وقع لكثري من كرباء األمة(.)626
ورؤية هللا يف املنام ليس فيها نقص يتعلق ابهلل تعاىل  ،ألنه ال جيوز أن يوعتقد أن هللا مثل ما
رأى الرائي يف املنام  ،فإن سائر ما يرى يف املنام ال جيب أن يكون مماثال لنفس املرئي  ،ولكن
ال بد أن تكون الصورة اليت رآه فيها مناسبة العتقاده يف ربه ؛ فرياه كل عبد حسب إميانه ،
وملا كان النيب  أعظم الناس إمياان أاته ربه يف أحسن صورة(.)627
( )621انظر  :بيان تلبيس اجلهمية 357 ، 238/7
( )622مناقب اإلمام أمحد  ،ص ( . ) 423
( )623شذرات الذهب . 160/5
( )624طبقات احلنابلة . 256/1
( )625فيك القدير . 52/2
( )626شذرات الذهب . 160/5
( )627انظر  :منهاج السنة  ، 384/5بيان تلبيس اجلهمية . 390/7 ، 327 ، 326/1
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أما الرؤية البصرية فمحالة يف الدنيا  ،واألدلة على ذلك -:
 -1قوله تعاىل  ( :وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن تراين )
األعراف  143 :؛ أي يف الدنيا ؛ ألهنا دار فناء  ،وال ينظر ما يبقى مبا يفىن  ،فإذا صاروا إىل دار
البقاء نظروا مبا يبقى إىل ما يبقى(. )628
 -2قوله  ( : لن يرى منكم أحد ربه حىت ميوت ) ( ،)629وهل املراد مبا بعد املوت ما
يشمل الربزخ ري أو أن املراد بذلك يوم القيامة وما بعده ري الثاين هو األظهر ؛ لقوله  جلابر
 ( : ما كلم هللا أحدا قط إال من وراء حجابه  ،وأحيا أابك فكلمه كفاحا ) ()630؛ أي
مواجهة ليس بينهما حجاب وال رسول()631؛ فعلم أن الرؤية يف الربزخ ال تكون لكل مؤمن ،
وهللا أعلم .
 -3قوله  ( : إن هلل مالئكة يطوفون يف الطريق  ،يلتمسون أهل الذكر  ...احلديث ،
وفيه  :ما يقول عبادي ري قالوا  :يقولون يسبحونك  ،ويكربونك  ،وحيمدونك  ،وميجدونك
 ،فيقول  :هل رأوين ري فيقولون  :ال  ،وهللا ما رأوك  ،فيقول  :وكيف لو رأوين ) ( ،)632قال
ابن حجر  :فيه بيان كذب من ادعى من الزاندقة أنه يرى هللا تعاىل جهرا يف دار الدنيا(.)633
وقد أمجع السلف على أن هللا تعاىل ال يراه أحد يف الدنيا بعني رأسه  ،ومل يتنازعوا إال يف رؤية
()634
؛ فأثبتها ابن عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا  ،وأنكرهتا أم املؤمنني عائشة ا ا
النيب  لربه ليلة املعراج
( )628انظر  :اجلامع لعقائد السلف  ،ص  ، 181الرد على اجلهمية  ،للدارمي  ،ص  ( 307ضمن جمموع عقائد
السلف ) .
( )629صحيح مسلم  ،كتاب الفنت وأشراط الساعة  ،ح (. ) 2931
( )630جامع الرتمذي  ،أبواب تفسري القرآن  ،ح ( . ) 3010قال األلباين  :صحيح  .انظر  :صحيح اجلامع الصغري
وزايدته  ،ح (. ) 7905
( )631انظر  :النهاية  ،البن األثري . 185/4
( )632صحيح البخاري  ،كتاب الدعوات  ،ح (. ) 6408
( )633فتح الباري . 213/11
( )634يف هذا اإلمجاع برهان على بطالن زعم بعك املتصوفة أن هللا يرى يف الدنيا  ،وحياضر  ،ويسامر ! وفيه أيضا
داللة على أن ما يروى من حصول الرؤية يف غري ليلة املعراج غري اثبت ؛ كالرؤية وقت اإلفاضة من مزدلفة  ،أو يف
الطواف  ،أو يف بعك سكك املدينة  .انظر  :بغية املراتد  ،ص  ، 470 ، 469جمموع الفتاوى ، 286 ، 385/3
 ، 395-391 ، 389حادي األرواح  ،ص . 380
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رضي هللا عنها ا ا  ،وعظمت األمر يف ذلك  ،وقال بكال القولني طوائف من السلف واخللف ،
والراجح أن هذه الرؤية مل حتصل للنيب  ؛ لألمور اآلتية -:
 -1قوله تعاىل  ( :سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى
الذي ابركنا حوله لنريه من آايتنا ) اإلسراء  ، 1 :وقوله  ( :لقد رأى من آايت ربه الكربى )
النجم  18 :؛ فنص على حكمة اإلسراء واملعراج  ،وأهنا رؤية آايت هللا الكربى  ،فلو رأى
الرسول  ربه تلك الليلة لكانت هي األتووىل ابلذكر  ،والنص على أهنا احلكمة الكربى ؛
قال ابن كثري  :هباتني اآليتني استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة مل تقع ؛
ألنه قال  :لقد رأى من آايت ربه الكربى  ،ولو كان رأى ربه ألخرب بذلك  ،ولقال ذلك
للناس(.)635
 -2أن السنة أدل على نفي هذه الرؤية من إثباهتا ؛ وهي قوله  ( : نور أىن أراه ) (، )636
وقوله  ( :رأيت نورا ) ( ، )637وقوله  ( :حجابه النور ) ( )638؛ فهذه الرواايت اليت أوردها
اإلمام مسلم على الوالء تدل على أن النيب  مل ير ربه  ،وإمنا رأى نورا حال دونه ودون
رؤية هللا تعاىل ؛ وهو نور احلجاب .
 -3أن ابن عباس ا ا رضي هللا عنهما ا ا أثبت الرؤية دراية ؛ اعتمادا على فهمه آلييت النجم ؛ وقد
يكون مراده رؤية القلب ؛ فقد ثبت عنه يف قوله تعاىل  ( :ما كذب الفؤاد ما رأى ) النجم11 :
 ،وقوله  ( :ولقد رآه نزلة أخرى ) النجم ،13 :أنه قال  :رآه بفؤاده مرتني( ،)639ويف رواية قال :
( رآه بقلبه ) ( ،)640قال ابن كثري  :يف رواية عنه أنه أطلق الرؤية  ،وهي حممولة على املقيدة
ابلفؤاد  ،ومن روى عنه ابلبصر فقد أغرب ؛ فإنه ال يصح يف ذلك شيء عن الصحابة(.)641
وأما أم املؤمنني عائشة ا ا رضي هللا عنها ا ا فأنكرهتا رواية ؛ فيكون قوهلا أرجح ؛ فعن مسروق أنه
( )635تفسري ابن كثري . 66/7
( )636صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 178
( )637صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 178
( )638صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 179
( )639صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 176
( )640صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 176
( )641تفسري ابن كثري . 60/7
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قال  :كنت متكئا عند عائشة ؛ فقالت  :اي أاب عائشة  ،ثال من تكلم بواحدة منهن فقد
أعظم على هللا الفرية  .قلت  :ما هن ري قالت  :من زعم أن حممدا  رأى ربه فقد أعظم
الفرية  .قال  :وكنت متكئا فجلست ؛ فقلت  :اي أم املؤمنني  ،أنظريين  ،وال تعجليين ؛ أمل
يقل هللا تعاىل  ( :ولقد رآه ابألفق املبني ) التكوير  ( ، 23 :ولقد رآه نزلة أخرى ) النجم ، 13
فقالت  :أان أول هذه األمة سأل عن ذلك رسول هللا  ؛ فقال  :إمنا هو جربيل  ، مل
أره على صورته اليت خلق عليها غري هاتني املرتني ) (.)642
واستحالة رؤية هللا تعاىل يف الدنيا مرجعها لعجز العباد عنها  ،ال ألهنا حمالة يف ذاهتا ؛ حبيث
يستمر حكمها يف الدنيا واآلخرة  ،فإذا كان يوم القيامة قواهم هللا على ما عجزوا عنه يف
الدنيا  ،ورأوا رهبم عياان(.)643
الرؤية يف عرصات القيامة
ذهب مجهور أهل العلم إىل أن هللا تعاىل ال يراه يف احملشر إال املؤمنون  ،دون الكافرين
واملنافقني  ،واستدلوا على ذلك بدليلني -:
 -1قوله تعاىل  ( :كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون مث إهنم لصالوا اجلحيم ) املطففني 16 ، 15 :
؛ فنص على حرماهنم من الرؤية حىت قبل الدخول يف النار .
 -2أن الرؤية أعلى أنواع النعيم  ،والنعيم يف اآلخرة ال حيصل لغري املؤمنني .
وقول اجلمهور ال شك يف وجاهته  ،ولكن يف النصوص اليت سأذكر طرفا منها دالالت بينة
على أن الرؤية يف املوقف ال ختتص ابملؤمن ؛ وهلذا ذهب بعك علماء السلف إىل إثباهتا
للمؤمن واملنافق دون الكافر  ،وذهب آخرون إىل إثباهتا ألهل املوقف عامة  ،املؤمن ،
والكافر  ،واملنافق  ،مث حيتجب عمن أظهر الكفر أو أسره  ،وال يرونه بعد ذلك ؛ وهو
األظهر ؛ لداللة النصوص على عموم الرؤية ؛ ومنها -:
 -1روى البخاري بسنده عن عدي بن حامت  مرفوعا  ( :ما منكم من أحد إال سيكلمه
ربه  ،ليس بينه وبينه ترمجان  ،وال حجاب حيجبه ) ( ،)644وروى مسلم بسنده عن جرير
( )642صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح ( . ) 177
( )643انظر  :الوعد األخروي  ،للمؤلف . 186-182/1
( )644صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح ( . ) 7443
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البجلي  مرفوعا  ( :أما إنكم ستعرضون على ربكم فرتونه  ،كما ترون هذا القمر) ()645؛
فهذا اإلثبات يعم أهل املوقف  ،من مؤمن وكافر .
 -2عن أيب هريرة  قال  :قالوا  :اي رسول هللا هل نرى ربنا يوم القيامة ري قال  ( :هل
تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية  ،ليست يف سحابة ري قالوا  :ال  ،قال  :فهل تضارون
يف رؤية القمر ليلة البدر ،ليس يف سحابة ري قالوا  :ال  ،قال  :فو الذي نفسي بيده  ،ال
تضارون يف رؤية ربكم إال كما تضارون يف رؤية أحدمها  ،قال  :فيلقى العبد  ،فيقول  :أي
()646
أذرك ترأس
و
،
اإلبل
و
اخليل
لك
أسخر
و
،
أزوجك
و
،
أسودك
و
،
أكرمك
أمل
،
فل
و
وتربع( )647ري فيقول  :بلى  ،فيقول  :أفظننت أنك مالقي ري فيقول  :ال  ،فيقول :فإين أنساك
كما نسيتين  ،مث يلقى الثاين فيقول  :أي فل أمل أكرمك  ،وأسودك  ،وأزوجك  ،وأسخر لك
أذرك ترأس  ،وتربع  ،فيقول  :بلى  ،أي رب  ،فيقول  :أفظننت أنك
اخليل واإلبل  ،و و
مالقيري فيقول :ال  ،فيقول  :فإين أنساك كما نسيتين  ،مث يلقى الثالث  ،فيقول له مثل
ذلك ،فيقول :اي رب آمنت بك  ،وبكتابك  ،وبرسلك  ،وصليت  ،وصمت  ،وتصدقت ،
ويثين خبري ما استطاع  ،فيقول  :هاهنا إذا  ،مث يقال له  :اآلن نبعث شاهدان عليك ،
ويتفكر يف نفسه  :من ذا الذي يشهد عليري فيختم على فيه  ،ويقال لفخذه وحلمه وعظامه
 :انطقي  ،فتنطق فخذه وحلمه وعظامه بعمله  ،وذلك ليعذر من نفسه  ،وذلك املنافق ،
وذلك الذي يسخط هللا عليه ) ()648؛ فدل على حصول الرؤية يف املوقف للكافر واملنافق ؛
ألن اللقاء مىت نسب إىل احلي السليم من املوانع اقتضى املعاينة .
 -3عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا  ( : إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن  :ليتبع كل أمة ما
كانت تعبد  ،فال يبقى أحد كان يعبد غري هللا سبحانه من األصنام واألنصاب إال يتساقطون
احلديث  ،وفيه  :حىت إذا مل يبق إال من
يف النار  ،حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد هللا ...
ت
( )645صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 633
( )646أي اي فالن  ،حذفت النون للرتخيم  ،واأللف لسكوهنا  .انظر  :النهاية  ،البن األثري . 373/3
( )647أي أتخذ ربع الغنيمة  ،واملراد أمل أجعلك رئيسا مطاعا ؛ ألن الرئيس كان َيخذ ربع الغنيمة  .انظر  :النهاية ،
البن األثري . 186/2
( )648صحيح مسلم  ،كتاب الزهد  ،ح ( . ) 2968
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كان يعبد هللا تعاىل من بر وفاجر أاتهم رب العاملني ا سبحانه وتعاىل ا ا يف أدىن صورة من اليت رأوه
فيها ؛ قال  :فما تنتظرون ري تتبع كل أمة ما كانت تعبد  ،قالوا  :اي ربنا ،فارقنا الناس يف
الدنيا أفقر ما كنا إليهم  ،ومل نصاحبهم  .فيقول :أان ربكم  ،فيقولون  :نعوذ ابهلل منك  ،ال
نشرك ابهلل شيئا  ،مرتني أو ثالاث  ،حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب  ،فيقول  :هل بينكم
وبينه آية فتعرفونه هبا ري فيقولون  :نعم  ،فيكشف عن ساق ؛ فال يبقى من كان يسجد هلل
من تلقاء نفسه إال أذن هللا له ابلسجود  ،وال يبقى من كان يسجد اتقاء ورايء إال جعل هللا
ظهره طبقة واحدة  ،كلما أراد أن يسجد خر على قفاه  ،مث يرفعون رءوسهم وقد حتول يف
صورته اليت رأوه فيها أول مرة  ،فقال  :أان ربكم  ،فيقولون  :أنت ربنا  ،مث يضرب اجلسر
احلديث ) ؛ قال ابن تيمية :
على جهنم  ،وحتل الشفاعة  ،ويقولون  :اللهم سلم سلم ...
ت
يف هذا احلديث ما يستدل به على أهنم رأوه أول مرة  ،قبل أن يقول  :ليتبع كل قوم ما كانوا
يعبدون ؛ وهي الرؤية العامة األوىل(.)649
وأما استدالل اجلمهور فيمكن أن جياب عنه أبن احلجب يقع للكفار بعد أن تؤمر كل أمة
ابتباع ما كانت تعبد  ،ويقع للمنافقني بعد انطفاء نورهم على الصراط ؛ مجعا بني نصوص
نفي الرؤية وإثباهتا  ،وليس يف إثبات الرؤية ملن أظهر الكفر أو أسره مناقضة ملا ذكروا من أن
النعيم يف اآلخرة ال حيصل لغري املؤمنني ؛ ألن رؤية املوقف رؤية تعريف ال نعيم  ،أو أهنا رؤية
نعيم للمؤمنني  ،ورؤية تعريف لغريهم  ،وال مانع من ذلك ؛ ألن التفاوت يف الرؤية اثبت
حىت يف رؤية النعيم( .)650وهللا أعلم .
الرؤية يف اجلنة
وهي رؤية النعيم املوعودة ؛ قال تعاىل  ( :وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة ) القيامة ، 23 ، 22 :
أي تراه عياان  ،قال احلسن البصري  :تنظر إىل اخلالق  ،وحق هلا أن تنضر  ،وهي تنظر إىل
اخلالق  ،وهذا هو القول احلق  ،املوافق لألحاديث الصحيحة  ،وأما من أتول ذلك أبن املراد
إبىل مفرد اآلالء  ،وهي النعم  ،كما قال جماهد وغريه  :تنتظر الثواب من رهبا  ،فقد أبعد
( )649جمموع الفتاوى  ( 496/6بتصرف يسري ) .
( )650انظر  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ، 430 ، 429 ، 421 ، 420/2شرح العقيدة الطحاوية  ،ص 155
( حتقيق  ،شعيب األرنؤوط )  ،الوعد األخروي  ،للمؤلف . 190-186/1
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الن وج تعة  ،وخالف قول مجاهري السلف(.)651
وقال تعاىل  ( :للذين أحسنوا احلسىن وزايدة ) يونس  ، 26 :والزايدة هي النظر إىل وجه هللا
تعاىل يف اجلنة  ،وقال  ( :كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون ) املطففني  16 ، 15 :؛ قال رجل
ملالك  :اي أاب عبد هللا  ،هل يرى املؤمنون رهبم يوم القيامة ري قال  :لو مل ير املؤمنون رهبم يوم
القيامة مل يعري هللا الكفار ابحلجاب فقال  ( :كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون ) (.)652
وقال الربيع بن سليمان  :حضرت الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها  :ما تقول يف
قول هللا تبارك وتعاىل  ( :كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون ) ري قال الشافعي  :فلما أن
حجبوا هؤالء يف السخط كان يف هذا دليل على أهنم يرونه يف الرضى(. )653
أما األحاديث يف إثبات الرؤية يف اجلنة فمتواترة  ،ومنها قوله  ( : إنكم سرتون ربكم كما
ترون هذا القمر  ،ال تضامون يف رؤيته ) ( ،)654وقوله  ( :إذا دخل أهل اجلنة اجلنة  ،يقول
هللا تبارك وتعاىل  :تريدون شيئا أزيدكم ري فيقولون :أمل تبيك وجوهنا ري أمل تدخلنا اجلنة ،
وتنجنا من النار ري فيكشف احلجاب( ،)655فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم عز
( )651متسك بعك املعتزلة هبذا األثر عن جماهد  ،لتصحيح قوهلم يف تعطيل الرؤية  ،وهو مسلك انشئ عن هوى
وشذوذ عن احلق ؛ ألهنم يردون األحاديث املتواترة يف الرؤية  ،وال يعولون على األحاديث يف العقائد  ،مث يتعلقون
أبثر متشابه  ،خمالف للنصوص احملكمة  ،ولقول مجاهري السلف  ،ولقول جماهد نفسه ؛ فإنه إمنا خالف يف داللة
اآلية على الرؤية  ،ومل ينكر الرؤية مطلقا  ،كما فعلت املعتزلة وسائر املعطلة  .انظر  :الرد على اجلهمية  ،للدارمي ،
ص  ، 310 ، 309التمهيد  ،البن عبد الرب  ، 157/7تفسري ابن كثري  ، 437 ، 436/7فتح الباري  ،البن
حجر .425/13
( )652شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ،أليب القاسم الاللكائي . 468/3
()653شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ،أليب القاسم الاللكائي . 506/3
( )654صحيح البخاري  ،كتاب املواقيت  ،ح ( . ) 554
( )655احلجاب كما هو ظاهر احلديث متعلق ابخلالق تعاىل ال ابملخلوق  ،وهو حجاب حقيقي منفصل عن الرب ،
يكشفه إذا شاء  .وأنكر األشاعرة حقيقة احلجاب  ،وقالوا إنه متعلق ابملخلوق ال ابخلالق  ،وفسروه مبعىن عدم خلق
الرؤية يف عني املخلوق ؛ ألن احلجاب جسم متوسط بني جسمني  ،واجلسم على هللا حمال  .وهو تفسري ابطل ؛ فال
يعرف يف لغة تسمية العدم حجااب  ،ولو كانت معاينة الرب مبعىن خلق الرؤية يف عني املخلوق ملا تصور أن يكون هلل
تعاىل حجاب  ،وأيضا فعدم خلق الرؤية يف العني أمر عدمي  ،وقد وصف احلجاب يف النصوص أبنه نور  ،وأنه
يكشف  ،ويرفع  ،والعدم ال يتصور أن يكون نورا  ،وال أن يوصف بكشف  ،وال رفع  .وأما اإللزام ابلتجسيم فسيأيت
بيان ما فيه قريبا  ،وذلك يف نقد دليل املقابلة عند املعتزلة ومن وافقهم على نفي الرؤية  .انظر  :الشفا  ،للقاضي
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وجل ) ( ،)656قال ابن حجر  :مجع الدارقطين طرق األحاديث الواردة يف رؤية هللا يف اآلخرة
فزادت على العشرين  ،وتتبعها ابن القيم يف حادي األرواح فبلغت الثالثني  ،وأكثرها جياد ،
وأسند الدارقطين عن حيّ بن معني قال  :عندي سبعة عشر حديثا يف الرؤية صحاح(.)657
وقد تلقى أهل السنة هذه األحاديث ابلقبول  ،وأمجعوا على مقتضاها( ،)658قال ابن خزمية :
أهل قبلتنا من الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل من شاهدان من العلماء من أهل عصران مل
خيتلفوا ومل يشكوا ومل يراتبوا أن مجيع املؤمنني يرون خالقهم يوم القيامة عياان( .)659ويتعلق
هبذه الرؤية ثال مسائل -:
األوىل  :وقت الرؤية ؛ وهو يف مثل وقت صالة الفجر والعصر يف الدنيا ؛ حلديث جرير بن
عبد هللا  قال  ( :كنا عند النيب  فنظر إىل القمر ليلة ا ا يعين البدر ا ا فقال  :إنكم
سرتون ربكم  ،كما ترون هذا القمر  ،ال تضامون يف رؤيته  ،فإن استطعتم أن ال تغلبوا على
صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا( ،)660مث قرأ  :وسبح حبمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل الغروب ( ق  ، 39 :وقد ورد أن الرؤية يف مثل هذين الوقتني خمتصة أبكرم أهل
اجلنة إال أن يف سنده ضعفا  ،وورد أيضا أهنا حتصل يف مثل وقت صالة اجلمعة والعيد ،
وهي أحاديث ال ختلو من مقال  ،ولكن تعدد أحاديث اجلمعة خاصة  ،وكثرة طرقها  ،وما
يعضدها من آاثر يور غلبة الظن بثبوهتا(.)661
الثانية  :عموم الرؤية ؛ أدلة الوعد ابلرؤية تقتضي أن النساء يرين هللا تعاىل كما يراه الرجال ،
ويف املسألة خالف خلصه ابن كثري بقوله ( :حكى بعك العلماء خالفا يف النساء  ،هل يرين
هللا عز وجل يف اجلنة كما يراه الرجال ري فقيل  :ال  ،ألهنن مقصورات يف اخليام .
عياض  ، 186/1بيان تلبيس اجلهمية  ، 147/8 ، 337-333/6درء التعارض  ، 306/2منهاج السنة 350/3
 ،جامع املسائل  ، 106/1البن تيمية  ،الوعد األخروي  ،للمؤلف . 191/1
( )656صحيح مسلم  ،كتاب اإلميان  ،ح (. ) 181
( )657فتح الباري  ، 434/13وانظر  :كتاب التوحيد  ،البن خزمية . 421-406/2
( )658شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ،أليب القاسم الاللكائي . 177 ، 176/2
( )659كتاب التوحيد البن خزمية . 548/2
( )660صحيح البخاري  ،كتاب املواقيت  ،ح ( . ) 554
( )661انظر  :جمموع الفتاوى  ،البن تيمية  ، 430-420 ، 403/6فتح الباري  ،البن حجر . 34/2

224

وقيل  :بلى  ،ألنه ال مانع من رؤيته تعاىل يف اخليام وغريها .
وقال بعك العلماء قوال اثلثا ؛ وهو أهنن يرين هللا يف مثل أايم األعياد  ،فإنه يتجلى يف مثل
أايم األعياد ألهل اجلنة جتليا عاما  ،فريينه يف مثل هذه احلال دون غريها  .وهذا القول حيتاج
إىل دليل خاص عليه  ،وهللا أعلم ) ( .)662والقول الثاين هو الصحيح ؛ ألن عمومات الوعد
ابلرؤية شاملة هلن  ،ومل يعارضها ما يقتضي إخراجهن ؛ فيجب القول مبقتضى الدليل السامل
عن املعارض املقاوم  ،مث إن يف إخراجهن وهن أكثر أهل اجلنة محال لعمومات الرؤية على
األقل من أفرادها بال قرينة  ،وهو خالف البيان املعهود يف كالم الشارع  ،وأيضا فالعموم
املعنوي يصدق العموم اللفظي  ،طردا وعكسا ؛ فاملؤمنات شاركن املؤمنني فيما استحقوا به
الرؤية  ،وفارقن الكفار فيما استحقوا به احلجب ؛ فيجب أن يثبت هلن ما يثبت للمؤمنني ،
وينتفي عنهن ما ثبت للكفار(.)663
الثالثة  :حقيقة الرؤية املوعودة ؛ اختلف الناس يف هذه املسألة على ثالثة أقوال -:
 -1أن الرؤية املوعودة يف اجلنة رؤية بصرية  ،جبهة العلو من الرائي ؛ ألن النيب  شبه رؤية
هللا تعاىل برؤية الشمس والقمر  ،ومن املعلوم أن الناس إمنا يروهنما عياان جبهة العلو  ،فيجب
أن تكون الرؤية املوعودة كذلك .
 -2أهنا رؤية بصرية بال جهة ؛ ألن اجلهة من صفات احلواد  ،وهللا منزه عن مشاهبة
احلواد يف شيء من صفاهتم  .وهذا القول مؤلف من إثبات الرؤية ونفي علو الذات  ،وهو
قول شاذ تفردت به األشاعرة  ،وتصوره متعذر عقال ؛ ألن الرؤية ال تعقل إال جبهة من الرائي
؛ وهلذا آل األمر ببعك أئمتهم إىل أتويل الرؤية بزايدة العلم .
 -3أن الرؤية املوعودة مبعىن العلم ال مبعىن املعاينة ؛ ألن الرؤية البصرية بزعمهم حمالة نقال
وعقال ؛ وهذا مذهب اجلهمية  ،واملعتزلة  ،واخلوارج  ،ومجهور متأخري اإلمامية(.)664
واستدلوا على ذلك بوجوه ؛ منها -:
أ -قوله تعاىل  ( :ال تدركه األبصار ) األنعام  103 :؛ فنفى الرؤية البصرية على جهة التمدح ،
( )662النهاية  ،ص  ( 585ابختصار ) .
( )663انظر  :جمموع فتاوى ابن تيمية . 461-401/6
( )664انظر  :منهاج السنة  ، 315/2فتح الباري  ،البن حجر . 426/13
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فيكون إثباهتا نقصا ال جيوز على هللا تعاىل .
وهذا غري مسلم ؛ ألن اإلدراك مبعىن اإلحاطة  ،وهو أخص من الرؤية ؛ فال يلزم من نفي
اإلحاطة نفي الرؤية ؛ ألن نفي األخص ال يستلزم نفي األعم  .وأيضا فجهة املدح ال يصح
أن تكون جمرد نفي الرؤية ؛ ألن النفي ال يكون مدحا إال إذا دل على معىن ثبويت  ،وهذا
أصل مطرد يف الصفات السلبية مبا يف ذلك نفي اإلدراك ؛ فجهة املدح فيه إمنا تتعلق مبا دل
عليه من معىن ثبويت ؛ وهو وصف هللا ابلعظمة ؛ حبيث ال حياط به وإن رئي  ،كما يقال :
رأيت السماء  ،ومل حيط بصره بكل السماء  ،وكما يقال  :رأيت البحر  ،ومل يدرك بصره كل
البحر(.)665
ب -قوله تعاىل  ( :وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن تراين
ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا وخر
موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأان أول املؤمنني ) األعراف  143 :؛ فنفى
الرؤية ب ا ا ( لن ) ؛ اليت تفيد التأبيد  ،فتكون رؤية هللا تعاىل حمالة .
وهذا غري مسلم ؛ ألن ( لن ) لنفي الفعل يف املستقبل  ،وال تقتضي التأبيد ؛ جلواز تقييد
الفعل بعدها وحتديده ؛ قال تعاىل عن مرمي  ( :فلن أكلم اليوم إنسيا ) مرمي  ، 26 :وقال عن
أخي يوسف  ( :فلن أبرح األرض حىت َيذن يل أيب ) يوسف  . 80 :وأيضا فاآلية إمنا تدل على
استحالة الرؤية يف الدنيا  ،ولو كان املراد إثبات االستحالة املطلقة لقال  :إين ال أرى  ،أو
لست مبرئي  ،وحنو ذلك .
ج -دليل املقابلة ؛ فالرؤية البصرية يشرتط فيها أن يكون للمرئي مع الرائي حكم ؛ وهو أن
يكون مقابال  ،أو حاال يف املقابل  ،أو يف حكم املقابل  ،وكل ذلك حمال ؛ ألنه يستلزم
التجسيم املقتضي للحدو واحلاجة والنقص .
وهذا غري صحيح ؛ ألن املقابلة ليست شرطا يف الرؤية ؛ لقوله  ( : إين ألراكم من وراء
ظهري ) ( ،)666فدل على أنه ال يشرتط يف الرؤية أن يكون املرئي مقابال للرائي  ،ولكنه ال
يدل على أنه ال يشرتط أن يكون جبهة منه ؛ ألن ما خلفه جبهة منه .
( )665انظر  :الشريعة  ،لآلجري . 1048/2
( )666صحيح البخاري  ،كتاب الصالة  ،ح ( . ) 418

226

وأما اإللزام ابلتجسيم فهو إلزام بلفظ مل يرد الشرع بنفيه وال إثباته ؛ فإن كان املراد به املركب
من اجلواهر الفردة  ،أو من املادة والصورة  ،أو ما يقبل التفريق واالنفصال  ،فاهلل منزه عن
هذا كله  ،وإثبات الرؤية ال يستلزم شيئا من هذه املعاين الباطلة  .وإن كان املراد ابجلسم
القائم بنفسه  ،أو ما تقوم به الصفات  ،أو ما يشار إليه فهذه املعاين اثبتة هلل تعاىل على
الوجه الالئق  ،والرؤية مستلزمة هلا  ،وال يضر املثبت تشنيع املعطل ابجلسم .
د -دليل املوانع ؛ فلو جاز أن نرى هللا تعاىل يف اآلخرة لوجب أن نراه اآلن ؛ لتحقق شرط
الرؤية ؛ وهو سالمة احلاسة  ،وانتفاء موانعها ؛ وهي احلجاب  ،والرقة  ،واللطافة  ،والبعد
املفرط  ،وكون الرائي يف غري جهة حماذاة الرائي  ،وكون املرئي ببعك هذه األوصاف .
وهذه الشروط واملوانع غري مسلم هبا ؛ لوجوه -:
 1ا أن جمرد سالمة احلاسة ال يكفي يف حصول الرؤية  ،وال بد من أمر آخر وراء ذلك ؛ وهو
قوة احلاسة  ،وقدرهتا على الرؤية ؛ وهلذا ال نرى هللا يف الدنيا لضعف أبصاران  ،فإذا كانت
اآلخرة قوى هللا أبصار العباد فرأوه عياان .
 2ا أن رؤية ما وراء احلجاب ممكنة ؛ فاهلل يرى كل شيء  ،وال حتجبه السموات واألرض ،
وكذلك األشياء الرقيقة واللطيفة والبعيدة رؤيتها ممكنة ؛ فاحملتضر يرى امللك  ،واجلن يرى
بعضهم بعضا  ،وإمنا مل نر هذه األشياء لضعف أبصاران  ،وعجزها عن إدراك هذه
املخلوقات.
 3ا أن املقابلة ليست شرطا يف الرؤية  ،ألن رؤية غري املقابل ممكنة  ،فالنيب  كان يرى
أصحابه يف الصالة من وراء ظهره ؛ روى البخاري بسنده عن أيب هريرة  مرفوعا  ( :هل
ترون قبليت ههنا ؛ فو هللا ما خيفى علي خشوعكم  ،وال ركوعكم ؛ إين ألراكم من وراء
ظهري ) (.)667
 4ا أن مصحح الرؤية  ،أي شروط صحة الرؤية ثالثة ؛ القيام ابلنفس  ،وكون املرئي جبهة من
الرائي  ،وقوة البصر على الرؤية  ،وآخرها غري متحقق اآلن ؛ ولذلك مل نر هللا تعاىل يف الدنيا
 .وكما أخطأ هؤالء النفاة يف مصحح الرؤية ؛ فاقتصروا على جمرد سالمة احلاسة فقد أخطأ
بعك أهل اإلثبات يف اشرتاط جمرد الوجود ؛ فزعموا أن كل موجود تصح رؤيته  ،سواء كان
( )667صحيح البخاري  ،كتاب الصالة  ،ح ( . ) 418
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قائما بنفسه  ،أو قائما بغريه  ،وهذا غري صحيح ؛ ألن من املوجودات ما ال ميكن رؤيته ،
وذهبت الكالبية إىل أن شرط الرؤية القيام ابلنفس  ،وهذا أقرب للصواب من األول ،
المتناع وجود قائم بنفسه ال ميكن تعلق الرؤية به  ،ولكنه ال يكفي يف الرؤية حىت يتم
مصححها  ،بقوة البصر  ،وكون املرئي جبهة من الرائي .
 5ا أن الرؤية يف ذاهتا أمر وجودي حمك ؛ ألهنا خمتصة ابملوجود دون املعدوم  ،وال داللة فيها
على أمر عدمي( )668؛ كاألكل والشرب الذي يدل على أمور عدمية ؛ كاحلاجة واالفتقار
والنقص الناشئ عن استحالة املأكول واملشروب ودخوله يف مواضع من اآلكل والشارب ،
وكذلك املصحح هلا  ،الفارق بني ما ميكن رؤيته وما ال ميكن أمور وجودية  ،وهي الوجود ،
والقيام ابلنفس  ،واجلهة  ،وكل حكم ثبت حملك الوجود فهو كمال  ،وكل كمال فالوجود
الواجب أوىل به من املمكن  ،فيكون هللا أحق أن جتوز رؤيته من كل موجود ؛ ألن وجوده
أكمل من وجود غريه  ،وإمنا مل نره يف الدنيا لعجزان  ،كما ال يستطيع اخلفاش أن يرى
الشمس لضعف بصره  ،ال المتناع رؤيتها( . )669وهبذا يتبني أن الرؤية البصرية جائزة عقال ،
كما هي اثبتة شرعا  ،وأن تفسريها ابلعلم أتويل ال أساس له من عقل وال نقل  ،وهو مع
ذلك ابطل من وجوه  ،منها -:
أ -أن النصوص صرحية يف تفسري الرؤية املوعودة ابملعاينة ؛ كقوله تعاىل  ( :وجوه يومئذ
انضرة إىل رهبا انظرة ) القيامة  23 ، 22 :؛ فتعدية النظر إىل مفعول واحد با ا ( إىل ) الصرحية يف
نظر العني  ،وإضافته إىل الوجه الذي هو حمل البصر يدل على أن املراد النظر إىل هللا عياان .
ومنها قوله  ( : إنكم سرتون ربكم عياان ) ()670؛ فاقرتان الرؤية ابلعني ال يبقى معه احتمال
أن تكون مبعىن العلم .
ب -أن تفسري الرؤية املوعودة ابلعلم يبطل فائدة الوعد هبا ؛ ألن العلم الضروري حيصل يف
اآلخرة للناس كافة ؛ يقول الدارمي  :هذا التفسري مع ما فيه من معاندة الرسول  حمال
( )668الوجود من حيث هو وجود كمال  ،وهللا أحق به  ،ومجيع النقائص اليت جيب تنزيه هللا عنها إمنا هو الستلزامها
العدم  ،وهلذا ال يوصف من السلوب إال مبا كان مستلزما للوجود  .انظر  :بيان تلبيس اجلهمية . 338 ، 337/4
( )669انظر  :بيان تلبيس اجلهمية . 343-328/4 ، 433 -430/2
( )670صحيح البخاري  ،كتاب التوحيد  ،ح (. ) 7435
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خارج عن املعقول ؛ ألن الشك يف ربوبية هللا عز وجل زائل عن املؤمن والكافر يوم القيامة ؛
فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربه ال يعرتيهم يف ذلك شك  ،فما فضل املؤمن على الكافر
يوم القيامة  ،وما موضع بشرى رسول هللا  املؤمنني برؤية رهبم يوم القيامة(.)671
ج -أن تفسري الرؤية املوعودة ابلعلم يعين تعطيلها  ،وإنكارها ابلكلية ؛ قال شيخ اإلسالم :
أئمة أصحاب األشعري املتأخرين ؛ كأيب حامد  ،وابن اخلطيب  ،وغريمها  ...عادوا يف الرؤية
إىل قول املعتزلة  ،أو قريب منه  ،وفسروها بزايدة العلم  ،كما يفسرها بذلك اجلهمية ،
واملعتزلة  ،وغريهم  .وهذا يف احلقيقة تعطيل للرؤية الثابتة ابلنصوص واإلمجاع  ،واملعلوم
جوازها بدالئل املعقول  ،بل املعلوم بدالئل العقول امتناع وجود موجود قائم بنفسه ال ميكن
تعلقها به(.)672

*******

( )671الرد على املريسي  ،ص  ( 415 ، 414بتصرف ) .
( )672بيان تلبيس اجلهمية  ، 435 ، 434/2وانظر  :الوعد األخروي  ،للمؤلف . 202-192/1
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الفصل الثالث

آاثر اإلميان أبمساء هللا وصفاته

آاثر اإلميان أبمساء هللا تعاىل وصفاته ال حييط هبا العباد  ،ولكن ما ال يدرك كله إمنا يذكر
بعضه ؛ ليزداد املؤمنون إمياان مع إمياهنم ؛ فمن هذه اآلاثر اجلليلة -:
 -1معرفة هللا تبارك وتعاىل ؛ فالنظر يف أمساء هللا  ،وصفاته  ،وأفعاله  ،أعظم طرق اإلميان
ابهلل تعاىل ؛ وهو العلم األعلى ؛ قال ابن تيمية  :العلم األعلى هو العلم ابألعلى ؛ كما قال
تعاىل  ( :سبح اسم ربك األعلى ) األعلى  ، 1 :فهو رب كل ما سواه فهو األصل  ،فكذلك
العلم به هو سيد العلوم  ،وهو أصل هلا()673؛ وهلذا كانت سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن
؛ ألهنا صفة الرمحن  ،وليس يف القرآن سورة هي وصف الرمحن حمضا إال هذه السورة()674؛
قال  ( : أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ثلث القرآن ري قالوا  :وكيف يقرأ ثلث القرآن ري
قال  :قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن ) ( )675؛ قال الدارقطين  :مل يصح عن النيب  يف
فضل سورة من القرآن أكثر مما صح يف فضل قل هو هللا أحد( . )676ومعرفة الرب أبمسائه
وصفاته وأفعاله طريق الرسل وأتباعهم ؛ خالفا ملن دعا إىل قصر النظر القليب على عني
الذات اجملردة عن كل اسم ووصف ؛ فهذه الطريقة مع ما فيها من إعراض عن نصوص
الصفات  ،مع عظمتها  ،وكثرهتا  ،وتنوعها ال ميكن أن هتتدي هبا القلوب ؛ ألن القوى
البشرية ال ميكن أن تصل إىل حقيقة الذات اإلهلية  ،وإمنا تعرف رهبا آباثر صفاته وأفعاله ؛
قال ابن القيم  :ال يستقر للعبد قدم يف املعرفة  ،بل وال يف اإلميان  ،حىت يؤمن بصفات
الرب جل جالله  ،ويعرفها معرفة خترجه عن حد اجلهل بربه  ،فاإلميان ابلصفات وتعرفها هو
أساس اإلسالم  ،وقاعدة اإلميان  ،ومثرة شجرة اإلحسان  ،فمن جحد الصفات فقد هدم
أساس اإلسالم واإلميان  ،ومثرة شجرة اإلحسان  ،فضال عن أن يكون من أهل العرفان(.)677
( )673جامع املسائل . 268/5
( )674انظر  :جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ، 134/17الصفدية . 273/2
( )675صحيح مسلم  ،كتاب املساجد  ،ح ( . ) 811
( )676جمموع الفتاوى 206/17
( )677مدارج السالكني . 347/3
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 -2التعبد مبا تقتضيه صفات هللا تعاىل من األقوال واألعمال ؛ فأوصاف اإلحاطة الزمانية
تقتضي صحة القصد يف العبادات كلها ؛ فليس وراء هللا شيء يقصد  ،كما أنه ليس قبله
شيء خيلق  ،وتقتضي أيضا جتريد النظر لفضل هللا ورمحته  ،والتجرد من االعتماد على
األسباب  ،وعدم الركون إليها  ،فهو املبتدئ ابإلحسان من غري وسيلة من العبد  ،وهو
الباقي بعد كل شيء  ،فاملتعلق به حقيق أال ينقطع  .وأوصاف اإلحاطة املكانية تور
القلب اإلميان أبن هللا أقرب إليه من كل شيء  ،مع كونه ظاهرا  ،ليس فوقه شيء ؛ فيصلح
غيب العبد وشهادته  ،ويصري لقلبه إله يقصده يف حوائجه  ،خبالف مشتت القلب الذي ال
يعلم أين ربه  ،أو يعتقده حاال  ،أو متحدا بكل شيء  ،وأوصاف العظمة متأل القلوب هيبة
هلل تعاىل  ،وأوصاف العز متلؤها خضوعا  ،وانكسارا بني يدي هللا تعاىل  ،وأوصاف الغىن
والرمحة متلؤها أمال وطمعا ورجاء :يف فضل هللا وإحسانه  ،وأوصاف الكفاية واملعية واالنفراد
ابلضر والنفع تور العبد قوة التوكل والتفويك والرضى بقضاء هللا وقدره  ،وأوصاف العلم
تور العبد احلياء من ربه  ،ومراقبتة يف حركاته وسكناته  ،وحفظ لسانه وجوارحه عن كل ما
ال يرضي هللا تعاىل ؛ يقول الشنقيطي  :وصف العلم ال تكاد ختلو منه ورقة من أوراق
املصحف  ،وقد أطبق العلماء على أنه مل ينزل من السماء إىل األرض واعظ أكرب  ،وال زاجر
أعظم من واعظ العلم واملراقبة( .)678وأوصاف الكمال واجلمال  ،واإلحسان واإلنعام  ،تور
العبد أصل العبودية وقاعدهتا ؛ وهي حمبة هللا تعاىل ؛ ألن هللا حيب لكماله وإنعامه()679؛ قال
بعك السلف  :من عرف هللا أحبه  ،ومن أحبه أطاعه  ،وقال آخر  :من ادعى حمبة هللا ومل
حيفظ حدوده فهو كاذب( )680؛ وذلك ألن احملبة إذا حلت يف القلب دفعته إىل املسارعة يف

( )678العذب النمري  653/2 ،ا ا ا بتصرف ا ا ا ا  ( ،طبعة دار ابن القيم ) .
( )679حديث  ( :أحبوا هللا ملا يغذوكم من نعمه ) حديث ضعيف ؛ فإن هللا جيب أن حيب لذاته  ،وإن كانت حمبته
واجبة إلحسانه  .انظر  :منهاج السنة . 396/5
( )680انظر  :فتح الباري . 49-45/1
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ال وقترب حىت ينال احملبة الكاملة( )681؛ قال  ( : إن هللا قال  ...وما يزال عبدي يتقرب إىل
ابلنوافل حىت أحبه ) ( ، )682أي احملبة الكاملة ؛ ألن أصل احملبة حاصل بفعل الواجبات ،
فإن هللا حيب املتقني  ،ومن أدى الواجبات فهو من مجلتهم .
وقد حاد عن احلق يف حمبة هللا تعاىل فريقان ؛ فريق توسع يف دعوى احملبة حىت وقع فيما ال
يليق ابهلل تعاىل ؛ كوصف هللا مبا خيتص ابملخلوق  ،وال يتصور يف حق اخلالق ؛ كالعشق
والغترية  ،أو ادعى احلب اإلهلي دون رغبة يف ثواب هللا  ،أو رهبة من عقابه ؛ يقول أحدهم :
إن كنت تريد اجلنة فشأنك ومن قصدت  ،وإن كنت تريد رب اجلنة فهلم إلينا(.)683
واجلواب عن مقالتهم من وجوه -:
أ -أن مبىن الصفات على التوقيف  ،وما ورد يف وصفه ابلعشق ال يثبت .
ب -أن احملب لربه حقا حيب أن يذكره الناس كلهم ويعبدونه  ،وال شيء أقر لعينه من ذلك
 ،فكيف يغار إذا رأى من يذكر هللا ويعبده  ،ورمبا أسكته  ،وزعم أن تغرية احلب حتمله على
هذا ري!
ج -أن العبادة خوفا ورجاء سبيل أهل احلق من النبيني والصديقني والشهداء و الصاحلني ؛
قال تعاىل  ( :إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا ) األنبياء  ، 90 :وقال :
(أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه )
اإلسراء  ، 57 :وقال  ( :تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفا وطمعا ) السجدة . 16 :
د -أن دعوى احلب اإلهلي انشئة عن الظن أبن اجلنة اسم جملرد النعم احلسية ؛ كاألشجار
( )681قد جيمع بعك أهل العلم بني السبب واملسبب  ،ويفصل يف ذكر أسباب احملبة  ،فيذكر مجلة أمور هي معرفة
نعم هللا على عباده  ،ألن القلوب جبلت على حمبة من أحسن إليها  ،ومعرفة هللا أبمسائه وصفاته  ،والتفكر يف
ملكوت السموات واألرض وما خلق هللا من شيء  ،ومعاملة هللا ابلصدق واإلخالص فإن ذلك سبب ألن مينحه
هللا حمبته  ،وكثرة الذكر مع حضور القلب  ،وتالوة القرآن ابلتدبر والتفكر  ،والتفكر يف رؤية هللا يف اجلنة  ،فإن ذلك
مما تستجلب به احملبة  .وهذه األسباب عند التأمل ترجع إىل حمبة هللا لكمال أمسائه وصفاته وأفعاله  ،وإلنعامه
وإ حسانه  ،وما ينشأ عن ذلك من املسارعة يف القرابت اليت توصل أهلها إىل الوالية واحملبة الكاملة  ،وهللا أعلم .
انظر  :جمموع رسائل ابن رجب . 321-313/3
( )682صحيح البخاري  ،كتاب الرقاق  ،ح ( . ) 6502
( )683شذرات الذهب . 574/7
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والفواكه  ،والطعام والشراب  ،والتحقيق أن اجلنة اسم لدار النعيم الكامل املطلق  ،ومن
أعظم نعيم اجلنة التمتع ابلنظر إىل وجه هللا الكرمي  ،ومساع كالمه  ،وقرة العني برضوانه(.)684
أما الفريق اآلخر فقد أنكر احملبة بني الرب و العبد ؛ وزعموا أن حمبة الرب لعبده إما مبعىن
إرادة اإلنعام  ،أو مبعىن نفس اإلنعام  ،وحمبة العبد لربه هي إيثار ما يقتضي العقل السليم
رجحانه وإن كان على خالف هوى النفس  ،وأصل هذا القول من اجلهمية ؛ فقد أنكروا
حمبة هللا تعاىل ؛ ألهنا ال تكون إال ملا يناسب احملبوب  ،وال مناسبة بني القدمي واحملد ،
وزعموا أن اخللة يف قوله تعاىل  ( :واختذ هللا إبراهيم خليال ) النساء  ، 125 :من اخللة بفتح اخلاء
؛ أي الفقر  ،واحتجوا بقول زهري :
يقول ال غائب مايل وال حرم
وإن أاته خليل يوم مسألة
أي إن أاته فقري ؛ فخلة إبراهيم تعين فقره إىل هللا  ،ال حمبته له .
واجلواب عن مقالتهم من وجوه -:
أ -أن تفسري اخللة ابلفقر يبطل فائدة التخصيص يف اآلية  ،فال يبقى إلبراهيم  فضل
على اخللق ؛ ألن الناس مجيعا فقراء إىل هللا تعاىل يف إجيادهم  ،وإعدادهم  ،وإمدادهم .
ب -أن املناسبة لفظ جممل ؛ فإن أريد بنفي املناسبة أن أحدمها أعظم من اآلخر فال ينسب
هذا إىل هذا  ،كما يقال ال نسبة لعلم فالن إىل علم فالن  ،وال نسبة للخردلة إىل اجلبل ،
فهذا النفي حق  ،ولكن احملبة ال تستلزم هذه النسبة  .وإن أريد أنه ليس يف القدمي معىن حيبه
ألجله احملد  ،وأن القدمي ليس متصفا مبحبة ما حيبه من خملوقاته فهذا غري مسلم ؛ ألن
هذه احملبة صفة كمال  ،وال تستلزم نقصا بوجه  ،وهي موجب نصوص الكتاب والسنة ،
قال تعاىل  ( :فسوف َييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه ) املائدة .54 :
ج -أن القول يف اإلرادة كالقول يف احملبة ؛ فإن كانت اإلرادة اثبتة على الوجه الالئق ابهلل
تعاىل فكذلك احملبة  ،وإن كانت احملبة تستلزم التمثيل فكذلك اإلرادة ؛ ألن حكم الصفات
واحد  ،والقول يف بعضها كالقول يف بعك .
د -أن اإلنعام أو الثواب خملوق مفعول  ،والفعل املعقول ال بد أن يقوم ابلفاعل  ،فإن أثبتوا
الفعل القائم ابلرب على الوجه املعقول من العباد مثلوا  ،وإن أثبتوه على الوجه الالئق ابلرب
( )684مدارج السالكني  ،البن القيم . 80/2
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لزمهم ذلك يف احملبة  ،وسائر ما عطلوا من الصفات  .وأيضا فاإلنعام يستلزم إثبات احملبة ؛
ألنه إمنا يكون على فعل ما حيبه املنعم .
ه -أن حمبة هللا تعاىل أعظم أعمال القلوب على اإلطالق  ،يقول ابن القيم  :القلب يف سريه
إىل هللا مبنزلة الطائر  ،فاحملبة رأسه  ،واخلوف والرجاء جناحاه  ،فمىت سلم الرأس واجلناحان
فالطائر جيد الطريان  ،ومىت قطع الرأس مات الطائر  ،ومىت فقد اجلناحان فهو عرضة لكل
صائد وكاسر( .)685واحملبة هي حقيقة العبودية ؛ فأصل التأله التعبد  ،والتعبد أعلى مراتب
احلب ؛ يقال  :عبده احلب  ،وتيمه  ،إذا ملكه وذلاله حملبوبه( )686؛ فاحملبة أعظم أعمال
القلوب  ،واإليثار العقلي ليس هو نفس هذه احملبة  ،وإمنا هو من لوازمها  ،فيكون تفسريها
هبذا اإليثار تعطيال لروح العبودية  ،وألصل من أكرب أصول اإلميان .
 -3االتصاف مبا حيمد العبد على االتصاف مبعناه من صفات هللا تعاىل ؛ كالعلم  ،واحلكمة
 ،والرمحة  ،فاهلل تعاىل حيب أمساءه وصفاته  ،وحيب املتعبدين له هبا  ،وحيب من يسأله
ويدعوه هبا  ،وحيب من يعرفها ويعقلها  ،ويثىن عليه هبا  ،وحيمده وميدحه هبا  ،وحيب من
يعمل من عباده مبوجبها ومقتضاها ؛ فهو حمسن حيب احملسنني  ،شكور حيب الشاكرين ،
مجيل حيب اجلمال  ،حليم حيب أهل احللم  ،طيب حيب كل طيب  ،نظيف حيب النظافة ،
عليم حيب العلماء من عباده  ،كرمي حيب الكرماء  ،قوى واملؤمن القوى أحب إليه من املؤمن
الضعيف  ،بر حيب األبرار  ،عدل حيب أهل العدل  ،حّ ستري حيب أهل احلياء والسرت ،
عفو غفور حيب من يعفو عن عباده ويغفر هلم  ،صادق حيب الصادقني ،رفيق حيب الرفق ،
جواد حيب اجلود وأهله  ،رحيم حيب الرمحاء  ،صبور حيب الصابرين(.)687
وقد توسع الصوفية يف هذا الباب  ،واستحسنوا التخلق أبخالق هللا تعاىل إبطالق ؛ اعتمادا
على حديث  ( :ختلقوا أبخالق هللا )  .وهذا اإلطالق غري مسلم ؛ لوجوه -:
أ -أن من صفات هللا تعاىل ما يذم العبد على االتصاف به ؛ كالتأله  ،والتجرب  ،والتكرب ،
وحنوها من الصفات املختصة ابهلل تعاىل ؛ قال  ( : العز إزاره  ،والكربايء رداؤه  ،فمن
( )685مدارج السالكني . 513/1
( )686انظر  :مدارج السالكني . 26/3
( )687انظر  :طريق اهلجرتني  ،ص  ،129مدارج السالكني . 420/1
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ينازعين عذبته) ( )688؛ فهذه الصفات ال تليق ابلعبد  ،وال حتسن منه  ،ملنافاهتا لصفات
العبودية  ،خبالف العلم والرمحة والصرب وحنوها ؛ فاملتصف هبا مل يتعد طوره  ،ومل خيرج من
دائرة العبودية .
ب -أن عبارة التخلق أبخالق هللا ليست بسديدة  ،وهي منتزعة من قول الفالسفة  ،فأصل
الفلسفة بزعمهم هو التشبه ابإلله على قدر الطاقة  ،والتأله عندهم ليس مبعىن العبادة والذل
واحملبة  ،وإمنا هي مبعىن التشبه واالقتداء  ،الذي غايته أن يكون أحدهم ندا هلل ال عبدا له ؛
وهلذا مل تكن األلوهية خمتصة ابهلل عندهم  ،ألن مبىن فلسفتهم على أن األدىن يتشبه مبن هو
فوقه  ،حىت ينتهي إىل الغاية ؛ وهلذا مسوه إله اآلهلة ؛ وهذا املبدأ يناقك أصل التوحيد الذي
بعثت به الرسل  ،وأنزلت به الكتب  ،وهو متناقك يف نفسه ؛ ألهنم إذا كانوا ينفون صفات
هللا تعاىل  ،ويبالغون يف ذلك فبأي شيء يتخلق العبد !
ج -أن حديث  ( :ختلقوا أبخالق هللا ) ال أصل له يف شيء من كتب السنة ؛ قال ابن
تيمية  :هذا اللفظ ال يعرف عن النيب  يف شيء من كتب احلديث  ،وال هو معروف عن
أحد من أهل العلم  ،بل هو من ابب املوضوعات عندهم( .)689وقال األلباين  :ال أصل له ،
أورده السيوطي يف أتييد احلقيقة العلية دون عزو(.)690
 -4جذب القلوب إىل املسارعة إىل طاعة هللا تعاىل  ،واتقاء معصية ؛ حمبة  ،وخوفا  ،ورجاء
؛ وهلذا تذكر الصفات عند أوامر هللا ونواهيه ؛ فقل أن جتد آية من آايت األحكام إال وهي
خمتتمة بصفة  ،أو صفتني من صفات هللا تعاىل ؛ وقد تذكر الصفة يف أول اآلية  ،ووسطها ،
وآخرها ؛ كقوله تعاىل  ( :قد مسع هللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل هللا وهللا
يسمع حتاركما إن هللا مسيع بصري ) اجملادلة  1 :؛ قال ابن تيمية  :هللا سبحانه مل يذكر نصوص
الصفات جملرد تقرير صفات الكمال له  ،بل ذكرها ليبني أن املستحق للعبادة دون ما سواه ،
فأفاد األصلني الذين يتم التوحيد  ،ومها إثبات الكمال ردا على أهل التعطيل  ،وبيان أنه
( )688صحيح مسلم  ،كتاب الرب والصلة  ،ح (. ) 2620
( )689بيان تلبيس اجلهمية . 519 ، 518/6
( )690سلسلة األحاديث الضعيفة  ، 364/6ح ( ، ) 2822وانظر تعليق حممد األلباين على شرح العقيدة الطحاوية
 ،رقم (. )51
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املستحق للعبادة ال إله إال هو ردا على املشركني(. )691
 -5أن أمساء هللا وصفاته روح العبادات  ،وأعظم سبب إلجابة الدعوات ؛ فالصالة ال تنعقد
إال بذكر أمساء هللا وصفاته  ،مث يصحبها هذا الذكر من أوهلا إىل آخرها ؛ ألنه روحها ،
وسبب األمر إبقامتها  ،وأقرب الدعاء إىل اإلجابة ما توسل فيه الداعي أبمساء هللا احلسىن
وصفاته العليا( )692؛ قال تعاىل  ( :وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا ) األعراف  ،180 :عن عبادة
بن الصامت  عن النيب  قال  ( :من تعار من الليل فقال  :ال إله إال هللا وحده ال
شريك له  ،له امللك  ،وله احلمد  ،وهو على كل شيء قدير  ،احلمد هلل  ،وسبحان هللا ،
وال إله إال هللا  ،وهللا أكرب  ،وال حول وال قوة إال ابهلل  ،مث قال  :اللهم اغفر يل  ،أو دعا
استجيب له  ،فإن توضأ قبلت صالته ) ( ،)693وعن بريدة احلصيب  أن رسول هللا 
مسع رجال يقول  ( :اللهم إين أسألك أين أشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت  ،األحد
الصمد  ،الذي مل يلد ومل يولد  ،ومل يكن له كفوا أحد  .فقال  :لقد سألت هللا ابالسم الذي
إذا سئل به أعطى  ،وإذا دعي به أجاب ) ( ، )694وعن أنس  قال  ( :دخل النيب 
املسجد  ،ورجل قد صلى  ،وهو يدعو ويقول يف دعائه  :اللهم ال إله إال أنت  ،املنان بديع
السموات واألرض  ،ذا اجلالل واإلكرام  .فقال النيب  : أتدرون مب دعا هللا ري دعا هللا
ابمسه األعظم ؛ الذي إذا دعي به أجاب  ،وإذا سئل به أعطى ) ()695؛ وهبذا يظهر بطالن
الذكر والتوسل بضمري الغائب  ،أو االسم املفرد ؛ جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى ما
( )691جمموع الفتاوى  ( 83/6بتصرف يسري ) .
( )692التوسل أبمساء هللا تعاىل وصفاته يعين دعاء هللا هبا  ،ال دعاء نفس الصفة ؛ كأن يقول  :اي قدرة هللا  ،أو اي عزة
هللا  ،أو اي عظمة هللا ؛ وقد شدد شيخ اإلسالم يف النهي عن دعاء الصفة  ،ولكن البن القيم كالم خيالف ذلك ؛
فقد استدل حبديث  :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك  ،وحديث برمحتك أستغيث  ،وحديث أعوذ بعزتك أن
تضلين وحنوها على أنه يستعاذ بصفات هللا كما يستعاذ بذاته  ،ويستغا بصفاته كما يستغا بذاته  .انظر :
تلخيص االستغاثة  ، 181/1شفاء العليل  ،ص  ، 449معجم املناهي اللفظية  ،لبكر أبو زيد  ،ص . 579
( )693صحيح البخاري  ،ابب التهجد  ،ح ( . ) 1154
( )694سنن أيب داود  ،كتاب الصالة  ،ح (  . ) 1493وهو حديث صحيح  .انظر  :جمموع فتاوى ابن ابز
. 331/4
( )695جامع الرتمذي  ،أبواب الدعوات  ،ح (  . ) 3544وإسناده جيد  .انظر  :سلسلة األحاديث الصحيحة  ،ح
( . ) 3411
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نصه  :ضمائر املتكلم واخلطاب والغيبة كناية عن املتكلم أو املخاطب أو الغائب مطلقا ،
فليست أمساء هلل لغة وال شرعا ؛ ألنه مل يسم هبا نفسه  ،فدعاؤه هبا تسمية ونداء وذكر له
بغري أمسائه  ،فال جيوز  ،وألنه إحلاد يف أمسائه بتسميته مبا مل يسم به نفسه  ،ونداء له ودعاء
مبا مل يشرعه  ،وقد هنى هللا عن ذلك فقال  ( :وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين
يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون ) األعراف  ،180 :وابهلل التوفيق( ،)696وجاء يف فتوى
أخرى للجنة الدائمة  :ومن ذلك ذكرهم بكلمة ( هو )  ،وكلمة ( آه )  ،وليستا من أمساء
هللا  ،بل األوىل ضمري الغائب  ،والثانية كلمة توجع  ،فالذكر هبما من البدع املنكرة( .)697ويف
فتوى اثلثة للجنة  :املعروف عن الصوفية أهنم يذكرون هللا أذكارا بدعية  ،ويسمون هللا يف
ذكرهم بغري ما مسى به نفسه  ،مثل ( هو  ،هو  ،هو )  ،ومثل ( آه  ،آه )  ،ويذكرونه
ابالسم املفرد  ،مثل ( هللا  ،هللا  ،هللا )  ،ويذكرونه مبا ذكر مجاعة  ،بصوت واحد(.)698
 -6الرباءة من متثيل اخلالق ابملخلوق ؛ فمن علم أن هللا بكل شيء عليم  ،وعلى كل شيء
قدير  ،وأنه قريب من عباده  ،ال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء  ،وقد أحاط
خبلقه علما  ،ومسعا  ،وبصرا  ،علم يقينا أن هللا ليس كامللوك والوجهاء ؛ الذين حيتاجون
لوسطاء وشفعاء ؛ لرفع احلاجات وقضاء الرغبات  ،وزال من قلبه السبب الذي أوقع كثريا
من اخللق يف الشرك ابهلل تعاىل  ،قال تعاىل  ( :ويعبدون من دون هللا ما ال يضرهم وال
ينفعهم ويقولون هؤالء شفعاؤان عند هللا ) يونس  ، 18 :وقال  ( :والذين اختذوا من دونه أولياء
ما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى ) الزمر . 3 :
 -7اإلميان حبسن خلق الرب  ،وأمره  ،وفضله يف ثوابه  ،وعدله يف عقابه  ،ألنه انشئ عن
أمسائه احلسىن  ،وصفاته العليا ؛ فأمره كله حسن  ،ال خيرج عن مصاحل العباد  ،وخلقه
وجزاؤه كله حسن  ،ال خيرج عن احلكمة ؛ وهلذا يوقرن كثريا بني اسم العزيز واحلكيم يف آايت
األحكام الكونية  ،والشرعية  ،واجلزائية ؛ للداللة على أن ذلك كله صادر عن حكمة ابلغة
 ،وعزة قاهرة  ،وعدل مطلق  ،ال ميكن معه التسوية بني املختلفات ؛ قال تعاىل  ( :أفنجعل
( )696فتاوى اللجنة الدائمة للبحو العلمية واإلفتاء  ، 202/2رقم ( . ) 3867
( )697املرجع السابق  ، 226/2 ،رقم ( . ) 117
( )698املرجع السابق  ، 208/2رقم (  ) 9529ا ا ا ابختصار ا ا .
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املسلمني كاجملرمني ما لكم كيف حتكمون ) القلم  ، 36 ، 35 :وقال  ( :أم حسب الذين
اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما
حيكمون ) اجلاثية  21 :؛ فالتسوية بني األبرار والفجار حكم سيء ؛ أتابه أمساء هللا وصفاته .
 -8تثبيت اإلميان ابلنبوات ؛ ألهنا مقتضى عظمة هللا  ،وحكمته  ،ورمحته  ،وكماله ؛ فمن
أنكرها فما قدر هللا حق قدره  ،وما عظمه حق تعظيمه ؛ كما قال تعاىل يف حق منكري
النبوة والرسالة  ( :وما قدروا هللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل هللا على بشر من شيء ) األنعام :
 91؛ قال القرطيب  :ملا قالوا  :ما أنزل هللا على بشر من شيء  ،نسبوا هللا ا عز وجل ا إىل أنه ال
يقيم احلجة على عباده  ،وال َيمرهم مبا هلم فيه الصالح  ،فلم يعظموه حق عظمته  ،وال
عرفوه حق معرفته(.)699
 -9تقرير اإلميان ابلبعث  ،وأنه كائن ال حمالة ؛ ألنه يوم مظهر األمساء والصفات وأحكامها
 ،حىت إن هللا ا تبارك وتعاىل ا ليتعرف إىل عباده أبمساء مل يعرفوها يف هذه الدار ؛ فهو يوم ظهور
اململكة العظمى  ،واألمساء احلسىن  ،والصفات العلى ؛ وهلذا قال تعاىل يف حق من أنكر
املعاد  ( :وما قدروا هللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوايت
بيمينه ) الزمر  ، 67 :وقال  ( :أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون فتعاىل هللا
امللك احلق ال إله إال هو رب العرش الكرمي ) املؤمنون 116 ، 115 :؛ فنزه نفسه عن هذا الظن
واحلسبان الذي أتابه أمساؤه وصفاته .
 -10علم العبد بنفسه ؛ فمن عرف ربه ابلربوبية عرف نفسه ابلعبودية  ،ومن عرف ربه
ابلغىن عرف نفسه ابلفقر  ،ومن عرف ربه ابلقدرة عرف نفسه ابلعجز  ،ومن عرف ربه
ابلعلم عرف نفسه ابجلهل ؛ عن أيب بن كعب  أن النيب  قال  :ملا لقي موسى اخلضر ا
عليهما السالم ا ا جاء طري فألقى منقاره يف املاء  ،فقال اخلضر ملوسى  :ت تدبا ور ما يقول هذا الطائر!
قال  :وما يقول ري
قال  :يقول  :ما علمك وعلم موسى يف علم هللا إال كما أخذ منقاري من املاء ) (.)700
( )699تفسري القرطيب . 37/7
( )700املستدرك  ،كتاب التفسري  ،ح (  . )3438وهو صحيح على شرط مسلم  .انظر  :سلسلة األحاديث
الصحيحة  ،لأللباين  ،ح ( . ) 2467
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 -11دفع الشر عن العبد ورفعه ؛ فأمساء هللا وصفاته وكلماته أعظم ما يدفع الشرور واملكاره
 ،ويرفعها أو خيففها بعد نزوهلا ؛ فمن آوى إىل فراشه  ،فقرأ آية الكرسي لن يزال عليه من
هللا حافظ وال يقربه شيطان حىت يصبح( ،)701واآليتان من آخر سورة البقرة من قرأ هبما يف
ليلة كفتاه()702؛ أي كفتاه من شر ما يؤذيه  ،وقيل كفتاه من قيام الليل  ،وليس بشيء(،)703
ومن نزل منزال مث قال  :أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل
من منزله ذلك( ،)704ومن قال  :ال إله إال هللا  ،وحده ال شريك له  ،له امللك وله احلمد ،
وهو على كل شيء قدير  ،يف يوم مائة مرة كانت له حرزا من الشيطان  ،يومه ذلك حىت
ميسي( ،)705وكان النيب  يعوذ احلسن واحلسني ؛ يقول  :أعيذكما بكلمات هللا التامة  ،من
كل شيطان وهامة  ،ومن كل عني المة( ،)706وملا شكى عثمان بن أيب العاص  وجعا
جيده يف جسده منذ أسلم  ،قال له رسول هللا  : ضع يدك على الذي أتمل من جسدك ،
وقل  :ابسم هللا ثالاث  ،وقل سبع مرات  :أعوذ ابهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(،)707
وكان  إذا أتى مريضا أو أيت به قال  :أذهب الباس  ،رب الناس  ،اشف وأنت الشايف ،
ال شفاء إال شفاؤك  ،شفاء ال يغادر سقما( ،)708ومن هذا الباب ما روي عن عقبة بن عامر
 مرفوعا  :لو كان القرآن يف إهاب ما مسته النار()709؛ أي أن من محل القرآن  ،وتاله
حق تالوته مل متسه النار يوم القيامه ؛ وتالوة القرآن حق تالوته تعين اتباعه حق اتباعه  ،قال
ابن مسعود  : والذي نفسي بيده إن حق تالوته أن حيل حالله  ،وحيرم حرامه  ،ويقرأه
( )701صحيح البخاري  ،كتاب الوكالة  ،ح (. ) 2311
( )702صحيح البخاري  ،كتاب فضائل القرآن  ،ح ( . ) 5040
( )703الوابل الصيب  ،ص  ( ، 207حتقيق إمساعيل األنصاري ) .
( )704صحيح مسلم  ،كتاب الذكر  ،ح ( . ) 2708
( )705صحيح البخاري  ،كتاب الدعوات  ،ح ( . ) 6403
( )706صحيح البخاري  ،كتاب أحاديث األنبياء  ،ح ( ، ) 3371جامع الرتمذي  ،أبواب الطب  ،ح (. ) 2060
( )707صحيح مسلم  ،كتاب السالم  ،ح ( . ) 2202
( )708صحيح البخاري  ،كتاب املرضى  ،ح ( . ) 5675
( )709مسند اإلمام أمحد  ،ح (  ، ) 17420سنن الدارمي  ،فضائل القرآن  ،ح (  ، ) 3353وسند الدارمي قوي
؛ ألن من رواية عبد هللا بن يزيد  ،وهو أحد العبادلة الذين مسعوا من ابن هليعة قبل احرتاق كتبه  .انظر  :حاشية
سري أعالم النبالء . 584/13 ،
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كما أنزله هللا  ،وال حيرف الكلم عن مواضعه  ،وال يتأول شيئا منه على غري أتويله  .وقال
احلسن البصري  :يعملون مبحكمه  ،ويؤمنون مبتشابه  ،ويكلون ما اشتبه عليهم إىل
عامله( .)710وقد ورد يف هذا املعىن حديث ذكره ابن قتيبة يف توجيه حديث عقبة( )711؛ وهو
حديث أيب أمامة  ( : اقرؤوا القرآن ؛ فإن هللا ال يعذب قلبا وعى القرآن )  ،ومعناه
صحيح ؛ فمن وعى القرآن فال بد أن يتبعه حق اتباعه  ،ولكن إسناده ال يثبت(.)712
مت الكتاب  ،واحلمد هلل رب العاملني .

*******

( )710تفسري ابن كثري ( 164 ، 163/1طبعة مكتبة دار الرتا ابلقاهرة ) .
( )711انظر  :أتويل خمتلف احلديث  ،البن قتيبة ص . 136 ، 135
( )712انظر  :سلسلة األحاديث الضعيفة  ،لأللباين  ،ح ( . )2865وانظر يف آاثر أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا :
أتويل خمتلف احلديث  ،البن قتيبة  ،ص  ، 48املفهم  ،للقرطيب  ، 212/1منهاج السنة  ، 400/5بيان تلبيس
اجلهمية  ، 610 ، 609 ، 522-518/6الصفدية  ، 340 -335/2اجلواب الصحيح  ، 619/1الرد على
الشاذيل  ،ص  ، 147 -144طريق اهلجرتني  ، 130 ، 129 ، 28 -19بدائع الفوائد ، 185 ، 184/1
مفتاح دار السعادة  ، 1090 – 1085 ، 1057 /2شفاء العليل  ،ص  ، 403خمتصر الصواعق – 291/1
 ، 299مدارج السالكني  ، 237 – 233/3 ، 421-417/1الفوائد  ،البن القيم  ،طبعة دار عامل الفوائد  ،ص
 ، 101-98روضة احملبني  ،ص  ، 275 ، 28فتح الباري  ، 60/1تيسري العزيز احلميد  ،ص ، 477 ، 476
شرح النونية  ،للهراس . 64/2
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 السنة  ،أليب بكر اخلالل  ،دار الراية  ،الطبعة الثانية . السنة  ،لعبد هللا بن اإلمام أمحد  ،دار ابن القيم  ،الطبعة األوىل  1406ه . سري أعالم النبالء  ،للذهيب  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة السابعة . شأن الدعاء  ،للخطايب  ،حتقيق  /أمحد الدقاق  ،دار الثقافة  ،الطبعة الثالثة . شذرات الذهب  ،البن العماد احلنبلي  ،دار ابن كثري  ،الطبعة الثانية . شرح أمساء هللا احلسىن  ،البن برجان اللخمي  ،حتقيق  /أمحد فريد  ،دار الكتب العلمية . شرح األصبهانية  ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،دار املنهاج  ،الطبعة األوىل . شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  ،أليب القاسم الاللكائي  ،دار طيبة  ،الرايض . -شرح جوهرة التوحيد  ،إلبراهيم البيجوري  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األوىل .
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 شرح السنة  ،للبغوي  ،املكتب اإلسالمي  ،الطبعة الثانية  1403 ،ه . شرح صحيح مسلم  ،للحافظ حيّ بن شرف النووي  .دار الكتب العلمية ببريوت . شرح العقائد النسفية  ،لسعد الدين التفتازاين  ،مطبعة كردستان مبصر  ،الطبعة األوىل . شرح العقيدة الطحاوية  ،لعلي بن علي بن أيب العز احلنفي  ،بتخريج األلباين  ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة التاسعة .
 شرح العقيدة الطحاوية  ،للشيخ عبد الرمحن الرباك  ،دار التدمرية  ،الطبعة األوىل . شرح العقيدة الواسطية  ،للشيخ  /حممد بن إبراهيم  ،الطبعة األوىل . شرح العقيدة الواسطية  ،للشيخ  /عبد الرمحن الرباك  ،دار التدمرية  ،الطبعة األوىل . شرح العقيدة الواسطية  ،البن عثيمني  ،دار ابن اجلوزي  ،الطبعة الثالثة . شرح العقيدة الواسطية  ،د /حممد اهلراس  ،اجلامعة اإلسالمية  ،الطبعة اخلامسة . شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري  ،للشيخ  /عبد هللا الغنيمان  ،مكتبة الدار ابملدينة  ،الطبعةاألوىل .
 شرح خمتصر الروضة  ،للطويف  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة الثالثة . شرح املعلقات السبع  ،للزوزين  ،مكتبة املعارف  ،بريوت  ،الطبعة الثانية . شرح املعلقات العشر  ،مجع الشيخ  /أمحد الشنقيطي  ،دار القلم  ،بريوت . شرح املقاصد  ،لسعد الدين التفتازاين  ،عامل الكتب ببريوت  ،الطبعة األوىل . شرح املواقف  ،لعلي اجلرجاين  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األوىل . شرح نونية ابن القيم  ،ألمحد بن عيسى  ،املكتب اإلسالمي  ،الطبعة الثالثة . شرح النونية  ،حملمد هراس  ،دار الكنب العلمية  ،بريوت . الشريعة ؛ أليب بكر اآلجري  ،دار الوطن  ،الطبعة الثانية . الشفاء  ،للقاضي عياض  ،دار الفكر  ،بريوت  1409 ،ه . شفاء العليل  ،البن القيم  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،الطبعة األوىل . الصارم املنكي  ،البن عبد اهلادي  ،طبع رائسة اإلفتاء ابململكة العربية السعودية  1413 ،ه . الصحاح  ،للجوهري  ،حتقيق  /أمحد عطار وعبد السالم هارون  ،الطبعة الثانية . صحيح اجلامع الصغري وزايدته  ،حملمد انصر الدين األلباين  .الطبعة الثانية  1406ها  ،املكتباإلسالمي .
 الصفدية  ،البن تيمية  ،حتقيق د /حممد رشاد  ،الطبعة الثانية . -الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة  ،حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية  ،حتقيق د  /علي بن حممد
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بن دخيل ا  .دار العاصمة  ،الرايض  ،الطبعة الثانية  1418 ،ها .
 صيد اخلاطر  ،البن اجلوزي  ،دار اليقني  ،الطبعة الثالثة . طبقات احلنابلة  ،أليب يعلى  ،مطبعة السنة احملمدية مبصر . طريق الوصول  ،البن سعدي  ،املؤسسة السعيدية ابلرايض . طريق اهلجرتني  ،البن القيم  ،حتقيق  /حمب الدين اخلطيب  ،املكتبة السلفية  ،الطبعة الثالثة .وكذلك طبعة دار ابن كثري اخلامسة  ،حتقيق يوسف بدوي .
 العذب النمري  ،للشنقيطي  ،حتقيق  /خالد السبت  ،دار ابن القيم  ،الطبعة األوىل . العقود الدرية  ،البن عبد اهلادي  ،دار عامل الفوائد  ،الطبعة األوىل . الغيب والشهادة  ،د /حممد اجلليند  ،الدار املصرية للنشر  ،القاهرة . فتاوى اللجنة الدائمة للبحو العلمية واالفتاء  ،مجع  /أمحد الدويش  ،الطبعة السادسة . فتح الباري بشرح صحيح البخاري ومقدمته ( هدي الساري )  ،للحافظ  /أمحد بن علي بن حجر ،ترقيم  /حممد فؤاد عبد الباقي  ،وحتقيق الشيخ  /عبد العزيز بن ابز  .دار املعرفة ببريوت .
 -فتح الباري  ،البن رجب  ،دار ابن اجلوزي  ،الطبعة الثالثة .

 فتح الويل الناصر بشرح روضة الناظر  ،د /علي الضوحيي  ،دار ابن اجلوزي  ،الطبعة األوىل . فتح القدير  ،حملمد بن علي الشوكاين  ،دار املعرفة  ،بريوت . الفروق اللغوية  ،أليب هالل العسكري  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت . الفصل  ،البن حزم  ،دار اجليل  ،بريوت . الفوائد  ،البن القيم  ،دار عامل الفوائد  ،الطبعة الثالثة . فيك القدير شرح اجلامع الصغري  ،لعبد الرؤوف املناوي  ،دار املعرفة  ،بريوت . قاعدة يف احملبة  ،البن تيمية  ،مكتبة الرتا اإلسالمي  ،القاهرة . القاموس احمليط  ،للفريوز آابدي  ،املؤسسة العربية للطباعة والنشر . القواعد املثلى  ،حملمد بن عثيمني  ،مكتبة املعارف  ،الرايض  ،الطبعة الثالثة . القول املفيد  ،البن عثيمني  ،دار العاصمة ابلرايض  ،الطبعة األوىل . الكافية الشافية ( القصيدة النونية )  ،البن القيم  ،دار ابن خزمية  ،الطبعة األوىل . كتب األلباين يف املوسوعة الشاملة (. ) /http://www.islamport.com الكاشف  ،للذهيب  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األوىل . كتاب التوحيد  ،البن خزمية  ،مكتبة الرشد  ،الطبعة السادسة . -الكشف عن مناهج األدلة  ،البن رشد  ،ضمن جمموع فلسفة ابن رشد .
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 لسان العرب  ،البن منظور  ،دار إحياء الرتا  ،بريوت . لسان امليزان  ،البن حجر العسقالين  ،مؤسسة األعلمي  ،الطبعة الثانية . مباحث الربوبية والقدر  ،لعيسى السعدي  ،دار األوراق الثقافية  ،الطبعة األوىل . جماز القرآن  ،أليب عبيدة  ،حتقيق  /حممد سزكني  ،مكتبة اخلاجني  ،القاهرة . اجلامع يف عقائد أهل السنة واألثر  ،مجع  /عادل آل محدان  ،دار املنهج األول ابلرايض  ،الطبعةاألوىل .
 جممع األمثال  ،للميداين  ،املكتبة العصرية  ،بريوت . جممع الزوائد  ،للهيثمي  ،مؤسسة املعارف  ،بريوت  1406 ،ه . اجملموع الثمني  ،البن عثيمني  ،دار الوطن  ،الرايض  ،الطبعة األوىل . جمموع رسائل ابن رجب  ،مجع  /طلعت احللواين  ،الفاروق احلديثة للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعةالثانية .
 جمموع عقائد السلف  ،مجع علي النشار وعمار الطاليب  ،منشأة املعارف  ،اإلسكندرية . -جمموع الفتاوى  ،لشيخ اإلسالم أمحد بن تاويمية  ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  .مطبعة

املساحة العسكرية ابلقاهرة  1404ها .
 جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن ابز  ،مجع د /حممد الشويعر  ،دار أصداء اجملتمع  ،الطبعةالسادسة .
 اجملموع يف ترمجة الشيخ  /محاد االنصاري  ،دار اإلمام مسلم  ،الطبعة األوىل . احمللى  ،البن حزم  ،حتقيق أمحد حممد شاكر  ،طبعة دار الرتا ابلقاهرة . خمتصر العلو  ،لأللباين  ،املكتب اإلسالمي  ،الطبعة األوىل . خمتصر االستغاثة  ،مكتبة الغرابء  ،الطبعة األوىل . خمتصر الصواعق املرسلة  ،للموصلي  ،أضواء السلف  ،الطبعة األوىل . مدارج السالكني  ،لإلمام ابن قيم اجلوزية  ،حتقيق حممد الفقي  .دار الرشاد ابملغرب . املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين  ،للعروسي  ،دار حافظ  ،الطبعة األوىل . مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة  ،للبوصريي  ،مطبعة حسان ابلقاهرة . معجم مقاييس اللغة  ،ألمحد بن فارس  ،حتقيق عبد السالم هارون  .طبعة  1399ها  ،دار الفكر . معجم املناهي اللفظية  ،لبكر أبو زيد  ،دار العاصمة  ،الطبعة الثالثة . مفتاح دار السعادة  ،البن القيم  ،دار عامل الفوائد  ،الطبعة الثانية . -املفردات يف غريب القرآن  ،للراغب األصفهاين  ،دار املعرفة  ،بريوت .
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 املفهم  ،للقرطيب  ،دار ابن كثري  ،دمشق  ،الطبعة الثالثة . مناقب اإلمام أمحد  ،البن اجلوزي  ،مكتبة اخلاجني  ،القاهرة  ،الطبعة األوىل . املنهاج األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن  ،لزين شحاته  ،مكتبة العواصم  ،الطبعة العاشرة . منهاج السنة النبوية  ،لشيخ اإلسالم أمحد بن تاويمية  ،حتقيق حممد رشاد سامل  .الطبعة األوىل ، 1406ها .
 موانع إنفاذ الوعيد  ،لعيسى السعدي  ،طبعة دار ابن اجلوزي األوىل  1426 ،ه . النبوات  ،البن تاويمية  ،أضواء السلف  ،الطبعة األوىل  1420 ،ها . النهاية يف غريب احلديث واألثر  ،جملد الدين اجلزري  ،حتقيق الزواوي والطناحي  .مكتبة الباز مبكة . النهاية يف الفنت واملالحم  ،البن كثري  ،حتقيق جنم الكردي . هداية احليارى  ،البن القيم  ،دار عامل الفوائد  ،الطبعة األوىل . -الوعد األخروي  ،لعيسى السعدي  .دار عامل الفوائد مبكة  ،الطبعةاألوىل  1422 ،ها .
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