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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
احلمد هلل الذي له من األسامء أحسنها ،ومن الصفات أكملها ،القائل
﴿ﭳﭴﭵﭶﭷ﴾[األعراف ،]381:وأشهد أال إله إال اهلل ،وحده ال
رشيك له تقدس عن املثيل ،والنضري ،وعن السمي ،والكفؤ﴿ ،ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[الشورى.]33:
وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله البشري النذير ،والرساج املنري ،املبني لكتاب
ربه العظيم الكبري ،واملوضح ألسامئه وصفاته ،بأحسن ٍ
بيان ،وأوضح تفسري،
صىل اهلل عليه وعىل آله ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
أما بعد:
فإن أرشف العلوم ،وأزكاﻫا ،وأفضلها ،وأغالهلا ،وأعظمها ،وأعالﻫا ،هلو
علم توحيد اهلل تعاىل ،وإفراده بام جيب له الذي ﻫو حق اهلل عىل العبيد؛ وذلك
ألن رشف العلم برشف املعلوم ،ومن التوحيد الذي جتب معرفته وﻫو داخل
يف أركان اإليامن باهلل تعاىل توحيد اهلل يف أسامئه احلسنى وصفاته العىل التي بينها
تعاىل يف كتابه بأكمل بيانّ ،
وجالﻫا رسوله حممد  بأوضح برﻫان ،ونقله لنا
ٍ
وجه وأتم بيان ،فكانت داللة
الصحابة ومن تبعهم بإحسان ،عىل أحسن
الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع مبينة ملا تقدم ،وهلذا حذر اهلل تعاىل من خمالفة ﻫذه
األصول الثالثة وخوف بقوله﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
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ﮂ﴾[النساء ،]335:وأمتدح من سار عىل سريﻫم ،وأقتفى طريقهم بقوله
تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾[التوبة.]311:
ً
جاﻫال زل ،ومن الزمه
فمن خالف ﻫذا الطريق عامدً ا ضل ،ومن حاد عنه
إىل مطلوبه وصل.
ثم إنه السبيل إىل معرفة اهلل تعاىل ،إال بمعرفة أسامئه ،وصفاته ،وال سبيل
إىل معرفة أسامئه وصفاته إال بتلقيها من الوحي الرشيف ،وال فهم للوحي عىل
الوجه املطلوب إال بموافقة السلف وطريقهم يف العلم والفهم.
ثم إننا بحاجة إىل حتقيق ﻫذا األصل ،والسري فيه عىل الدليل ،أعظم من
حاجتنا إىل الطعام والرشاب ،ألن تضيعه ضالل ،وإعراض عن طاعة امللك
الوﻫاب قال تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾[الكهف ،]5٥:وقال تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[طه ]32٥-324:ففي ﻫذه
اآليات من الوعيد عن اإلعراض عن السنة والكتاب ما فيه موعظة وذكرى
ألوىل البصائر واأللباب.

مقدمة

٥

وملا كان املخالفون لسبيل السلف يف ﻫذا الباب ،بني معطل ،وممثل،
ومكيف وحمرف ،ومؤول ،أحببت أن أشارك يف نرش احلق واهلدى ،وبيان
الضالل ،والردى فأدليت بدلوي مع الدالء ،مشار ًكا يف اخلري والدعوة إليه عىل
طريق النصحاء الفضالء ،وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء.
وقد قسمت ﻫذا املبحث إىل مقدمة وستة فصول وخامتة؛ تقري ًبا للفوائد،
ً
وتسهيال للفهم وتقري ًبا للعلم ،مستفيدً ا من علامءنا
ومج ًعا للشوارد ،والفرائد،
األجالء رحم اهلل أمواهتم وحفظ أحيائهم.
خالصا لوجه ناف ًعا لعباده
فاهلل أسأل أن جيعل عميل ﻫذا وسائر أعاميل
ً
ً
ولوالدي وملشاخيي وللمسلمني ،واحلمد
موصال ملرضاته ،وأسأله أن يغفر يل
َّ
هلل رب العاملني.
كتبه:
أبوحممد عبد احلميد بن حييى بن زيد احلجوري الزعكري

يف غرة شهر اهلل املحرم احلرام لعام أربعة وثالثني وأربعامئة وألف
بدار احلديث بدماج حرسها اهلل
وكانت املراجعة للطبعة الثانية املعتمدة املزيدة املنقحة يف شوال 3414ﻫ
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بيان توحيد اهلل عز وجل وأنواعه

9

الفصل األول
بيان توحيد هللا عز وجل وأنواعه
يف حديث ابن عباس ملا أرسل رسول اهلل  معا ًذا إىل اليمن قال« :إِن َ
َّك
َت ْأ ِِت َق ْو ًما ِم ْن َأ ْﻫ ِل ا ْلكِت ِ
َابَ ،فا ْدعه ْم إِ َىل َش َها َد ِة َأ َّن َال إِ َل َه إِ َّال اهلل َو َأ يِّن َرسول اهللِ،
َخس ص َلو ٍ
ِ ِ
ِ
ات ِيف ك يل
َت َض َع َليْ ِه ْم َ ْ َ َ َ
َفإِ ْن ﻫ ْم َأ َطاعوا ل َذل َكَ ،ف َأ ْعل ْمه ْم َأ َّن اهللَ ا ْف َ َ
ِ ِ
ٍ
ِ
َت َض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة ت ْؤ َخذ
َي ْو ٍم َو َل ْي َلةَ ،فإِ ْن ﻫ ْم َأ َطاعوا ل َذل َكَ ،ف َأ ْعل ْمه ْم َأ َّن اهللَ ا ْف َ َ
اك وكَر ِائم َأمو ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اهل ْم،
َتد ِيف ف َق َرائ ِه ْمَ ،فإِ ْن ﻫ ْم َأ َطاعوا ل َذل َكَ ،فإِ َّي َ َ َ َ ْ َ
م ْن َأ ْغنيَائ ِه ْم َف َ
ني اهللِ ِح َجاب» ،ويف لفظ « َف ْل َيك ْن َأ َّو َل َما
َوات َِّق َد ْع َو َة املَ ْظلو ِمَ ،فإِنَّه َل ْي َس َب ْين ََها َو َب ْ َ
تَدْ عوﻫ ْم إِ َليْ ِه ِع َبا َدة اهللِ  ،»ويف رواية« :إِ َىل َأ ْن ي َو يحدوا اهللَ» احلديث يف
البخاري ( )٥1٥ومسلم (.)39
والتوحيد ﻫو إفراد اهلل  بام جيب له يف ربوبيته وألوﻫيته وأسامئه
وصفاته ،وتوحيد اهلل تعاىل ثالثة أقسام:
أوالً :توحيد الربوبية:
فأما توحيد الربوبية فهو اإلقرار بأن اهلل وحده ﻫو اخلالق للعامل واملدبر له،
واملالك ،والرازق ،إىل غري ذلك من خصائص ربوبيته ،ويدخل يف ذلك اإليامن
بالقدر.
واإلقرار هبذا النوع مركوز يف الفطرة ال يكاد ينازع فيه أحد من األمم كام
قال تعاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ﴾[الزخرف ،]8٥:وقال تعاىل:
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﴿ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ﴾[الزخرف ،]9:وقال تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝ﴾[املؤمنون.]85-84:
وﻫذا يف القرآن كثري ،ومل ينكر توحيد الربوبية ،وجيحد الرب إال شواذ من
املجموعة البرشية تظاﻫروا بإنكار الرب مع اعَتافهم به يف الباطن ،وإنكارﻫم
له إنام ﻫو من باب املكابرة كام ذكر اهلل  عن فرعون قوله﴿ :ﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ﴾[القصص ،]18:وقد خاطبه موسى بقوله﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ﴾[اإلرساء.]312:
وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾[النمل ،]34:وﻫم مل يستندوا
إىل حجة يف جحودﻫم ،كام قال ﴿ :ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ﴾[اجلاثية.]24:
ومن أكرب الشواﻫد عىل وحدانية اهلل  آياته الكونية قال تعاىل﴿ :ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ﴾[الطور.]16-15:
وقال الشاعر:
َو ِيف ك

ش ٍء َل
يل َ ْ

ه آ َي

ة

َت

دل َع

َىل َأ َّن

هو ِ
اح
َ

د

ومن املعلوم أن رسول اهلل  قاتل ﻫذه األصناف التي كانت تقر بأن اهلل
ﻫو اخلالق الرازق املالك املدبر مع أن بعضهم يعبد األحجار ،وبعضهم
األشجار ،وبعضهم املالئكة ،وبعضهم الشياطني.

بيان توحيد اهلل عز وجل وأنواعه

33

وربام اختذوﻫم وسائط ووسائل للقربة إىل اهلل تعاىل فلم ينفعهم ذلك قال
اهلل عنهم﴿ :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾[الزمر.]1:
فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه اإلقرار بتوحيد األلوﻫية قال الشيخ
سليامن بن عبد اهلل يف تيسري العزيز احلميد :)3٥( وﻫذا التوحيد ال يكفي
العبد يف حصول اإلسالم ،بل ال بد أن يأِت مع ذلك بالزمه من توحيد اإلهلية؛
مقرون هبذا التوحيد هلل وحده قال تعاىل:
ألن اهلل تعاىل حكى عن املرشكني أهنم ّ

﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ﴾[يونس ،]13:وقال تعاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ﴾[الزخرف ،]8٥:وقال﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ﴾[العنكبوت ،]61:وقال تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜ﴾[النمل ]62:اآلية ،فهم كانوا يعلمون أن مجيع ذلك هلل وحده ومل
يكونوا بذلك مسلمني ،بل قال تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ﴾[يوسف ،]316:قال جماﻫد :يف اآلية :إيامهنم باهلل قوهلم :إن اهلل خلقنا
ويرزقنا ويميتنا ،فهذا إيامن مع رشك عبادهتم غريه.
ثانيًا :توحيد األلوهية:
وﻫو إفراد اهلل  بالعبادة.
والعبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل الباطنة
والظاﻫرة.
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وﻫذا أشمل أنواع التعاريف ،فالدين كله داخل يف العبادة ،فالعبادة املأمور
هبا تتضمن ثالثة أركان املحبة والرجاء واخلوف ،وﻫذا التوحيد يسمى بتوحيد
القصد والطلب ،وتوحيد اإلرادة ،والتوحيد العميل.
وﻫو الذي دعت إليه مجيع الرسل قال تعاىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ﴾[النحل.]16:
ومن أجله خلقت السموات واألرضني واإلنس والشياطني ،قال اهلل
تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[الذاريات ،]56:وقال تعاىل﴿ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[األنبياء،]25:
وقال تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ﴾[النساء ،]16:يف آيات كثريات
يف ﻫذا الباب.
وتعظيام
وﻫذا التوحيد مبني عىل إخالص التأله هلل تعاىل :وﻫي عبادته حمبة
ً
ومن العبادة :املحبة ،واخلوف ،والرجاء ،والتوكل ،والرغبة ،والرﻫبة ،والدعاء
هلل وحده ،ويبنى عىل ذلك إخالص العبادات كلها ظاﻫرﻫا ،وباطنها هلل وحده
ال رشيك له ،ال جيعل فيها شي ًئا لغريه ال مللك مقرب وال لنبي مرسل ً
فضال عن
غريمها ،وﻫذا التوحيد ﻫو الذي تضمنه﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾،

وقوله﴿ :ﮘ ﮙ ﮚﮛ﴾[ﻫود ،]321:وقوله﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾[التوبة ،]329:وقوله
تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ﴾[مريم ،]65:وقوله﴿ :ﮂﮃﮄﮅﮆ﴾[احلجر.]99:
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وﻫذا التوحيد ﻫو أول األمر وآخره ،وباطنه وظاﻫره ،وﻫو أول دعوة
الرسل ،وآخرﻫا ،وﻫو معنى قول( :ال إله إال اهلل) ،فإن اإلله ﻫو املألوه املعبود
باملحبة ،واخلشية ،واإلجالل ،والتعظيم ،ومجيع أنواع العبادة ،وألجل ﻫذا
التوحيد خلقت اخلليقة ،وأرسلت الرسل ،وأنزلت الكتب ،وبه افَتق الناس
إىل مؤمنني وكفار ،وسعداء أﻫل اجلنة ،وأشقياء أﻫل النار ...وﻫذا التوحيد ﻫو
أول واجب عىل املكلف.
وقد أفصح القرآن عن ﻫذا النوع كل اإلفصاح ،وأبدأ فيه وأعاد ،ورضب
لذلك األمثال بحيث إن كل سورة يف القرآن فيها الداللة عىل ﻫذا التوحيد.
فمن أرشك بني اهلل تعاىل وبني خملوق فيام خيتص باخلالق تعاىل فهو مرشك،
وإنام ذكرنا ﻫذه العبادات خاصة؛ ألن ع َّباد القبور رصفوﻫا لألموات من دون
اهلل تعاىل ،أو أرشكوا بني اهلل تعاىل وبينهم ،وإال فكل نوع من أنواع العبادة ،من
رصفه لغري اهلل  ،أو أرشك بني اهلل تعاىل وبني غريه فيه فهو مرشك قال تعاىل:
﴿ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ﴾[النساء.]16:
وﻫذا الرشك يف العبادة ﻫو الذي ك ّفر اهلل به املرشكني وأباح دماءﻫم
وأمواهلم ونساءﻫم ،وإال فهم يعلمون أن اهلل ﻫو اخلالق الرازق املدبر ليس له
رشيك يف ملكه ،وإنام كانوا يرشكون به يف ﻫذه العبادات ونحوﻫا وكانوا
يقولون يف تلبيتهم( :لبيك ال رشيك لك ،إال رشيكا ﻫو لك ،متلكه وما ملك).
ومن أنواع الرشك املنترشة يف البالد اإلسالمية رصف العبادات للقبور
واملقبورين ،يقفون بساحاهتا فتسكب العربات وتنزل هبا احلاجات ،وتتعلق هبا
القلوب ،وترجى يف دفع املرضات ،وجلب املنافع ،وتطلب منها األرزاق،
وتنحر يف ساحتها اجلزور ،ويقع عندﻫا من الزور ما اهلل به عليم.
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قال ابن األمري  يف تطهري االعتقاد :)51( وقد عرفت من ﻫذا كله
أن من اعتقد يف شجر أو حجر أو قرب أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع
أو يرض أو أنه يقرب إىل اهلل أو يشفع عنده يف حاجة من حوائج الدنيا ،بمجرد
التشفع به والتوسل إىل الرب تعاىل ،إال ما ورد يف حديث فيه مقال ،يف حق نبينا
حممد  أو نحو ذلك ،فإنه قد أرشك مع اهلل غريه ،واعتقد ما ال حيل اعتقاده،
كام اعتقد املرشكون يف األوثان ،فضال عمن ينذر بامله وولده مليت أو حي أو
يطلب من ذلك امليت ما ال يطلب إال من اهلل تعاىل من احلاجات ،من عافية
مريضه أو قدوم غائبه أو نيله ألي مطلب من املطالب ،فإن ﻫذا ﻫو الرشك
بعينه الذي كان ويكون عليه عباد األصنام.
والنذر باملال عىل امليت ونحوه والنحر عىل القرب والتوسل به وطلب
احلاجات منه ﻫو بعينه الذي كانت تفعله اجلاﻫلية ،وإنام كانوا يفعلونه ملا
يسمونه وثنا وصنام ،وفعله القبوريون ملا يسمونه وليا وقربا ومشهدا ،واألسامء
ال أثر هلا وال تغري املعاِّن ،رضورة لغوية وعقلية ورشعية ،فإن من رشب اخلمر
وسامﻫا ماء ،ما رشب إال َخرا وعقابه عقاب شارب اخلمر ،ولعله يزيد عقابه
للتدليس والكذب يف التسمية.
وقد ثبت يف األحاديث أنه يأِت قوم يرشبون اخلمر يسموهنا بغري اسمها،
وصدق  فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يرشبون اخلمر ويسموهنا نبيذا،
وأول من سمى ما فيه غضب اهلل وعصيانه باألسامء املحبوبة عند السامعني
إبليس لعنه اهلل ،فإنه قال أليب البرش﴿ :ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ﴾[طه ،]321:فسمى الشجرة التي هنى اهلل آدم عن قرباهنا شجرة اخللد،
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جذبا لطبعه إليها وﻫزا لنشاطه لقرباهنا وتدليسا عليه باالسم الذي اخَتعه ،كام
يسمي إخوانه املقلدون له احلشيشة بلقمة الراحة ،وكام يسمي الظلمة ما
يقبضونه من أموال عباد اهلل ظلام وعدوانا أدبا ،فيقولون أدب القتل وأدب
الرسقة وأدب التهمة ،بتحريف اسم الظلم إىل اسم األدب ،كام حيرفونه يف
بعض املقبوضات إىل اسم (النفاعة) ويف بعضها إىل اسم (السياقة) ويف بعضها
أدب املكاييل واملوازين.
وكل ذلك اسمه عند اهلل ظلم وعدوان ،كام يعرفه من شم رائحة الكتاب
والسنة ،وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة املنهي عنها شجرة
اخللد.
وكذلك تسمية القرب مشهدً ا ومن يعتقدون فيه وليا ال خترجه عن اسم
الصنم والوثن ،إذ ﻫم معاملون هلا معاملة املرشكني لألصنام ويطوفون هبا
طواف احلجاج ببيت اهلل احلرام ويستلموهنا استالمهم ألركان البيت وخياطبون
امليت بالكلامت الكفرية ،من قوهلم :عىل اهلل وعليك ،وهيتفون بأسامئهم عند
الشدائد ونحوﻫا.
وكل قوم هلم رجل ينادونه ،فأﻫل العراق واهلند يدعون عبد القادر
اجليالِّن ،وأﻫل التهائم هلم يف كل بلد ميت هيتفون باسمه ،يقولون( :يا زيلعي،
يا ابن العجيل) .وأﻫل مكة وأﻫل الطائف( :يا ابن العباس) .وأﻫل مرص( :يا
رفاعي ،يا بدوي) ،والسادة البكرية وأﻫل اجلبال( :يا أبا طري) .وأﻫل اليمن:
(يا ابن علوان).
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ويف كل قرية أموات هيتفون هبم وينادوهنم ويرجوهنم جللب اخلري ودفع
الرض ،وﻫذا ﻫو بعينه فعل املرشكني يف األصنام ،كام قلنا يف األبيات النجدية:
َيغ َ
وث َو َود بِ ْئ َس َذل ِ َك ِم ْن َو يد
اع َو ِم ْثلِ ِه
َأ َعادوا ِ َهب ا َم ْعنَ ى س َو َ
ِ
و َقدْ ﻫ َتفوا ِعنْدَ َّ ِ ِ
الص َم ِد ا ْل َف ْر ِد
اس ِم َها
َ َ
َك َام َ ْهيتف امل ْض َطر بِ َّ
الشدَ ائد بِ ْ
و َكم َنحروا ِيف س ِ
وح َها ِم ْن َن ِح َري ٍة
َ ْ َ
و َكم َط ِائ ٍ
ف َح ْو َل ا ْلقب ِ
ور م َق يب ًال
َ ْ

أ ِﻫ َّل ْت ل ِ َغ ْ ِري اهللِ َج ْه ًرا َع َىل َع ْم ِد
َو َي ْس َتلِم ْاألَ ْر َك َ
ان ِمنْه َّن بِ ْاألَ ْي ِدي اﻫ

إىل غري ذلك من الرشك باهلل العظيم ،نسأل اهلل  السالمة ،وحسن
اخلامتة.
ثالثًا :توحيد األمساء والصفات:
وﻫو اإلقرار واإليامن بام سمى ووصف اهلل  به نفسه يف كتابه وبام سامه
ووصفه به رسوله  ،من غري حتريف ،وال تعطيل ،وال تكييف ،وال متثيل،
وسيأِت الكثري من ذلك ضمن ﻫذا الكتاب بام يشفي ويكفي إن شاء اهلل .
أيضا ال
قال الشيخ سليامن يف تيسري العزيز احلميد :)39( وﻫذا ً
يكفي يف حصول اإلسالم ،بل البد مع ذلك من اإلتيان بالزمه من توحيد
الربوبية ،واإلهلية ،والكفار يقرون بجنس ﻫذا النوع ،وإن كان بعضهم قد ينكر
بعض ذلك إما ً
جهال ،وإما عنا ًدا كام قالوا :ال نعرف الرمحن إال رمحن الياممة،
فأنزل اهلل فيهم﴿ :ﭨ ﭩ ﭪﭫ﴾[الرعد ،]11:قال احلافظ ابن كثري:
والظاﻫ ر أن إنكارﻫم ﻫذا إنام ﻫو جحود ،وعناد وتعنت يف كفرﻫم ،فإنه قد
وجد يف بعض أشعار اجلاﻫلية تسمية اهلل بالرمحن قال الشاعر:
ِ
محن َي ْع ِقدْ َوي ْطلِ ِق)
الر ْ َ
َ
(و َما َي َشأ َّ
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وقال اآلخر:
محن َر ييب َي ِمينَ َها)
الر ْ َ
( َأ َال َق َض َ
ب َّ
ومها جاﻫليان.
وقال زﻫري:
َف َال َت ْك تمن اهللَ م ا ِيف نف ِ
وس كِ ْم
َّ
َ

ل ِ َي ْخ َف ى َو َم ْه َام ي ْك َت ِم اهلل ي ْع َل ِم

قلت :ومل يعرف عنهم إنكار شء من ﻫذا التوحيد إال يف اسم الرمحن
خاصة ،ولو كانوا ينكرونه لردوا عىل النبي  ذلك كام ردوا عليه توحيد
اآلهلية ،فقالوا﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾[ص ،]5:ال سيام
والسور املكية مملوءة هبذا التوحيد .اﻫ



38

القواعد احلسان يف أسامء وصفات الرمحن
أبواب في تحقيق اإليمان بأسماء هللا وصفاته

رشف ﻫذا العلم ،وفضله بالنسبة لبقية العلوم عظيم ،وذلك ألن رشف
العلم برشف املعلوم ،وبمعرفة أسامء اهلل احلسنى وصفاته العىل تتحقق عبودية
العبد هلل سبحانه وتعاىل من خوف وإنابة ،وعلم باهلل سبحانه وتعاىل ،ولذلك
قال سبحانه وتعاىل﴿ :ﭳﭴﭵﭶﭷ﴾[األعراف.]381:
فهو حيبها ،وجعلت بني يدي املطلوب مقدمة من العبد يف الدنيا واآلخرة،
كام يف حديث فضالة بن عبيد  عند أيب داود( )3483وغريه ،قالَ :س ِم َع
َرسول اهللِ َ رج ًال َيدْ عو ِيف َص َالتِ ِه َمل ْ ي َم يج ِد اهللَ َت َع َاىلَ ،و َمل ْ ي َص يل َع َىل النَّبِ يي
َ ،ف َق َال رسول اهللِ َ « :ع ِ
ج َل َﻫ َذا» .واحلديث يف الصحيح املسند
َ
لشيخنا مقبل .
وجاء من حديث أنس  عند ابن ماجه( ،)1858وﻫو يف صحيح
أيضا :أن رسول اهلل  سمع ً
رجال يقول :الله َّم إِ يِّن َأ ْس َأل َك بِ َأ َّن َل َك
شيخناً 
يك َل َك ،املَنَّان ،ب ِديع السمو ِ
ْتَ ،و ْحدَ َك َال َ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
رش َ
ض،
احل ْمدَ َ ،ال إِ َل َه إِ َّال َأن َ
َّ َ َ
َ
َْ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اس ِم ِه األَ ْع َظ ِم ،ا َّل ِذي إِ َذا سئِ َل بِ ِه
اإلك َْرا ِمَ ،ف َق َالَ « :ل َقدْ َس َأ َل اهللَ بِ ْ
ذو ْ َ
ِ ِ
اب».
َأ ْع َطىَ ،وإِ َذا دع َي بِه َأ َج َ
وعنده ( )185٥عن بريدة  قالَ :س ِم َع النَّبِي َ رج ًال َيقول :الله َّم إِ يِّن
الص َمد ،ا َّل ِذي َمل ْ َيلِدْ َو َمل ْ يو َلدْ َ ،و َمل ْ َيك ْن َله كف ًوا
َأ ْس َأل َك بِ َأن ََّك َأن َ
ْت اهلل ْاألَ َحد َّ
اس ِم ِه ْاألَ ْع َظ ِم ،ا َّل ِذي إِ َذا سئِ َل بِ ِه
َأ َحدَ ،ف َق َال َرسول اهللِ َ « :ل َقدْ َس َأ َل اهللَ بِ ْ
ِ ِ
اب».
َأ ْع َطىَ ،وإِ َذا دع َي بِه َأ َج َ
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فانظر كيف بني رسول اهلل  فضيلة من قدم بني يدي سؤاله ثنا ًء ومحدً ا هلل
بأسامئه وصفاته ،وبني من َع ِج َل ودعا بدوهنا.
ورسول اهلل  يقول كام يف حديث أنس عند البخاري ( )6565ومسلم
( )394وﻫو حديث الشفاعة الطويل ،وحديث أيب ﻫريرة عندمها ،البخاري
أيضاَ « :في َقالَ :يا حم َ َّمدْ ،ار َف ْع َر ْأ َس َك ،ق ْل ت ْس َم ْعَ ،س ْل
( )4٥32ومسلم (ً )391
يد يع يلمن ِ ِ
ِ ٍ
يه َر ييب».
ت ْع َط ْهْ ،اش َف ْع ت َش َّف ْعَ ،ف َأ ْر َفع َر ْأ ِِسَ ،ف َأ ْ َ
محد َر ييب بِت َْحم َ
فانظر كيف بدأ رسول اهلل  قبل شفاعته ألمته باحلمد والثناء عىل اهلل
بأسامئه وصفاته؟
وجاء من حديث عائشة  عند مسلم ( ،)486أنه  كان يدعو اهلل
ويقول« :الله َّم َأعوذ بِ ِر َض َ
اك ِم ْن َس َ
خطِ َكَ ،وبِم َعا َفاتِ َك ِم ْن عقو َبتِ َكَ ،و َأعوذ
ْت ك ََام َأ ْثنَيْ َت َع َىل َن ْف ِس َك» ،إىل غري ذلك من
بِ َك ِمن َْك َال أ ْح ِِص َثنَا ًء َع َل ْي َك َأن َ
النصوص الدالة عىل فضيلة االبتداء بأسامء اهلل وصفاته بني يدي املطلوب.
قال ابن القيم  يفمفتاح دار السعادة ص( )91مبينًا رشف ﻫذا
العلم ورشف معرفة األسامء والصفات :الوجه السابع والسبعني -من أوجه
تفضيل العلم -وﻫو أن رشف العلم تابع لرشف معلومه؛ لوقوف النفس بأدلة
وجوده وبراﻫينه ،ولشدة احلاجة إىل معرفته وعظم النفع هبا ،وال ريب أن أجل
معلوم وأعظمه وأكربه فهو اهلل الذي ال إله إال ﻫو رب العاملني ،وقيوم
الساموات واألرضني ،امللك احلق املبني املوصوف بالكامل كله ،املنزه عن كل
عيب ونقص ،وعن كل متثيل وتشبيه يف كامله ،وال ريب أن العلم به وبأسامئه
وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها ونسبته إىل سائر العلوم كنسبة معلومه
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إىل سائر املعلومات ،وكام أن العلم به أجل العلوم وأرشفها فهو أصلها كلها،
كام أن كل موجود فهو مستند يف وجوده إىل امللك احلق املبني ،ومفتقر إليه يف
حتقيق ذاته...
فالعلم به أصل كل علم ...إىل أن قال :فمن عرف اهلل عرف ما سواه ،ومن
جهل اهلل فهو ملا سواه أجهل ،قال تعاىل﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ﴾[احلرش.]39:
عظيام ،وﻫو أن من نيس ربه أنساه
فتأمل ﻫذه اآلية جتد حتتها معنى رشي ًفا
ً
نيس به صالحه وفالحه يف
ذاته ونفسه ،فلم يعرف حقيقته وال مصاحله ،بل َّ

ً
ً
مهمال بمنزلة األنعام .اﻫ
معطال
معاشه ومعاده ،فصار

وقال شيخ اإلسالم  يف األصفهانية  :)318( وﻫذا بخالف
العلم األعىل عند املسلمني فانه العلم باهلل الذي ﻫو يف نفسه أعىل من غريه من
كل وجه والعلم به أعىل العلوم من كل وجه والعلم به أصل لكل علم وﻫم
يسلمون أن العلم به إذا حصل عىل الوجه التام يستلزم العلم بكل موجود .اﻫ
قال ابن القيم  كام يف فضل العلم والعلامء ص( :)14أخرب
سبحانه أنه خلق اخللق ووضع بيته احلرام والشهر احلرام واهلدي والقالئد
ليعلم عباده أنه بكل شء عليم ،وعىل كل شء قدير ،فقال تعاىل﴿ :ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ
ِ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ﴾[الطالقَّ ،]32:
لم العباد برهبم
فدل عىل أن ع َ
وصفاته وعبادته ﻫو الغاية املطلوبة من اخللق واألمر .اﻫ
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ولذلك عرف شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوﻫاب النجدي  العلم يف
األصول الثالثة بأنه معرفة اهلل ،ومعرفة نبيه ،ومعرفة دين اإلسالم باألدلة.
قال ابن القيم  يف التبيان يف أقسام القرآن :)344/3( وإذا حصل
للعبد الفقه يف األسامء والصفات انتفع به  -يف باب معرفة احلق والباطل من
األقوال والطرائق واملذاﻫب والعقائد  -أعظم انتفاع وأمته .اﻫ
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كيفية معرفة هللا عز وجل

قال ابن عثيمني  يف رشح األصول الثالثة ص( :)39ويتعرف
العبد عىل ربه بالنظر يف اآليات الرشعية يف كتاب اهلل  ،وسنة رسوله ،
والنظر يف اآليات الكونية التي ﻫي املخلوقات ،فإن اإلنسان كلام نظر يف تلكم
علام بخالقه ومعبوده ،قال اهلل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
املخلوقات ازداد ً

ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ﴾[الذاريات .]23-21:اﻫ

ومعرفة اهلل تعاىل أوجب الواجبات ،قال اإلمام حممد بن عبدالوﻫاب 
فإذا قيل لك :ما األصول الثالثة التي جيب عىل اإلنسان أن يعرفها؟ فقل:
معرفة العبد ربه .اﻫ
فيجب عىل مجيع املكلفني أن يعرفوا رهبم وخالقهم سبحانه وتعاىل حتى
يلتزموا رشعه ويعبدوه وال يكفروه ،وال تتم معرفة اهلل إال بمعرفة أسامئه،
وصفاته.
قال شيخ اإلسالم  كام يف املجموع :)315/3٥( قول القائل:
معرفة ذاته ،ومعرفة أسامئه وصفاته ،ومعرفة أفعاله ،إن أراد بذلك أن ذاته
تعرف بدون معرفة شء من أسامئه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا ممتنع ،ولو
قدر إمكان ذلك ،أو فرض العبد يف نفسه ذا ًتا جمردة عن مجيع القيود السلبية
والثبوتية ،فليس ذاك معرفته باهلل ألبتة ،وال ﻫو رب العاملني .اﻫ
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محبة هللا تعالى للمدح
قال البخاري (َ :)4614حدَّ َثنَا َح ْفص بن ع َم َرَ ،حدَّ َثنَا ش ْع َبةَ ،ع ْن َع ْم ٍرو،
َع ْن َأ ِيب َو ِائ ٍلَ ،ع ْن َع ْب ِداهللِ َ ق َالَ « :ال َأ َحدَ َأ ْغ َري ِم َن اهللَِ ،ول ِ َذل ِ َك َح َّر َم
ِ
ِ
ش َء َأ َحب إِ َليْ ِه املَدْ ح ِم َن اهللَِ ،ول ِ َذل ِ َك
ال َف َواح َش َما َظ َه َر منْ َها َو َما َب َط َنَ ،و َال َ ْ
َمدَ َح َن ْف َسه» وأخرجه مسلم (.)2٥61
قال ابن القيم  يفطريق اهلجرتني :)2٥4/3( وحيب أسامءه
وصفاته ،وحيب املتعبدين له هبا ،وحيب من يسأله ويدعوه هبا ،وحيب من
يعرفها ويعقلها ويثني عليه هبا وحيمده ويمدحه هبا ،وملحبته ألسامئه وصفاته
أمر عباده بموجبها ومقتضاﻫا فأمرﻫم بالعدل واإلحسان والرب والعفو واجلود
والصرب واملغفرة والرمحة والصدق والعلم والشكر واحللم واألناة والتثبت .اﻫ
خمترصا.
ً
معرفة األسماء والصفات هو داخل في اإليمان باهلل وكتبه ورسله
قال اهلل تعاىل﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾[النساء.]316:
فاإليامن باهلل يتضمن اإليامن بأسامئه وصفاته ،واإليامن بالكتاب الذي أنزل
عىل رسوله  يتضمن اإليامن بكل ما جاء فيه من األسامء والصفات ،وكون
حممد رسول اهلل يتضمن اإليامن بكل ما أخرب به عن مرسله وﻫو اهلل .

24

القواعد احلسان يف أسامء وصفات الرمحن
تفاضل أسماء هللا تعالى وصفاته

حي َيىَ ،ع ْن ش ْع َب َةَ ،ق َال:
قال البخاري (َ :)44٥4حدَّ َثنَا م َسدَّ دَ ،حدَّ َثنَا َ ْ
اص ٍمَ ،عن َأ ِيب س ِع ِ
ِ
ِ
ص بن َع ِ
مح ِنَ ،ع ْن َح ْف ِ
يد بن امل َع َّىل،
الر ْ َ
ْ
َ
َحدَّ َثني خ َب ْيب بن َع ْبد َّ
َق َال :كنْت أ َص ييل ِيف املَ ْس ِج ِدَ ،فدَ َع ِاِّن َرسول اهللِ َ ف َل ْم أ ِج ْبهَ ،فق ْلتَ :يا َرس َ
ول
اهللِ ،إِ يِّن كنْت أ َص ييلَ ،ف َق َالَ « :أ َمل ْ َيق ِل اهلل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ور ًة ِﻫ َي َأ ْع َظم الس َو ِر ِيف
ﯤ﴾[األنفال .»]24:ث َّم َق َال ِيلَ « :أل َع يل َمن ََّك س َ
القر ِ
آنَ ،ق ْب َل َأ ْن َختْر َج ِم َن املَس ِ
ج ِد» .ث َّم َأ َخ َذ بِ َي ِديَ ،ف َل َّام َأ َرا َد َأ ْن َخيْر َج ،ق ْلت َله:
ْ
ْ
َأ َمل تَق ْلَ « :أل َع يلمن ََّك سور ًة ِﻫي َأ ْع َظم سور ٍة ِيف القر ِ
آن»؟َ ،ق َال﴿ :ﭖ ﭗ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ﭘ ﭙ﴾ « ِﻫي الس ْبع املَ َث ِ
اِّنَ ،والق ْرآن ال َعظِيم ا َّل ِذي أوتِيته».
َ َّ
قال اإلمام مسلم(َ :)831حدَّ َثنَا َأبو َبك ِْر بن َأ ِيب َش ْي َب َةَ ،حدَّ َثنَا َع ْبد ْاألَ ْع َىل بن
اح ْاألَن َْص ِ
السلِ ِ
َع ْب ِد ْاألَ ْع َىلَ ،ع ِن ْ
هلل بن َر َب ٍ
ار يي،
يلَ ،ع ْن َع ْب ِدا ِ
اجل َر ْي ِر ييَ ،ع ْن َأ ِيب َّ
يب بن َك ْع ٍ
بَ ،ق َالَ :ق َال َرسول اهللِ َ « :يا َأ َبا املن ِْذ ِرَ ،أتَدْ ِري َأي آ َي ٍة ِم ْن
َع ْن أ َ ي
كِت ِ
َاب اهللِ َم َع َك َأ ْع َظم؟» َق َال :ق ْلت :اهلل َو َرسوله َأ ْع َلمَ .ق َالَ « :يا َأ َبا املن ِْذ ِر
َأتَدْ ِري َأي آ َي ٍة ِم ْن كِت ِ
َاب اهللِ َم َع َك َأ ْع َظم؟» َق َال :ق ْلت﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
رض َب ِيف َصدْ ِريَ ،و َق َالَ « :واهللِ ل ِ َي ْهن ِ َك ا ْل ِعلم َأ َبا
ﮩ﴾[البقرةَ .]255:ق َالَ :ف َ َ
املن ِْذ ِر».
ربنَا َمالِكَ ،ع ْن
قال البخاري َ :)5131( حدَّ َثنَا َع ْبد ا ِ
هلل ْبن يوس َ
فَ ،أ ْخ َ َ
مح ِن ب ِن َأ ِيب صعصع َةَ ،عن َأبِ ِيهَ ،عن َأ ِيب س ِع ٍ
ِ
ِ
يد
مح ِن ْب ِن َع ْب ِدا ِ
الر ْ َ
ْ
ْ
َ ْ َ َ
الر ْ َ ْ
َ
هلل ْب ِن َع ْبد َّ
َع ْبد َّ
اخلدْ ِر ييَ ،أ َّن َرج ًال َس ِم َع َرج ًال َي ْق َرأ :ق ْل ﻫ َو اهلل َأ َحد ي َر يدد َﻫاَ ،ف َل َّام َأ ْص َب َح َجا َء إِ َىل
ِ
ِ
الرج َل َي َت َقاهلَاَ ،ف َق َال َرسول اهللِ :
َرسول اهللِ َ ف َذك ََر َذل َك َلهَ ،و َك َأ َّن َّ
«وا َّل ِذي َن ْف ِيس بِي ِد ِه إِهنا َل َتع ِدل ثل َث القر ِ
آن».
َ َّ َ ْ
َ
ْ
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قال شيخ اإلسالم  كام يف جمموع الفتاوى :)233/3٥( فتفاضل
األسامء والصفات من األمور البينات .اﻫ
ومن ﻫذا الباب القول يف االسم األعظم:
وقد ورد يف خصوص (اسم اهلل األعظم) عدة أحاديث ،أشهرﻫا:

ِ
اسم اهلل األَع َظم ِيف س َو ٍر ِم َن
حديث أيب أمامة  أن رسول اهلل  قالْ « :
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
مرا َن) َو( َط َه)».
القرآن َث َالثِ :يف (ال َب َق َرة) َو(آل ع َ
رواه ابن ماجه ( )1856ويف سنده غيالن بن أنس جمهول.

َان مع رس ِ ِ
وحديث َأن ٍ
ول اهللِ َ جال ِ ًسا َو َرجل ي َص ييل ث َّم َد َعا:
َس َأنَّه ك َ َ َ َ
ْت املَنَّان ب ِديع السمو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض
احل ْمد َال إِ َل َه إِ َّال َأن َ
َّ َ َ
َ
(الله َّم إِ يِّن َأ ْس َأل َك بِ َأ َّن َل َك ْ َ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اس ِم ِه
اإلك َْرا ِم َيا َحي َيا َقيوم)َ ،ف َق َال النَّبِي َ « :ل َقدْ َد َعا اهللَ بِ ْ
َيا َذا ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َوإِ َذا سئِ َل بِ ِه َأ ْع َطى».
ا ْل َعظي ِم ا َّلذي إِ َذا دع َي بِه َأ َج َ
رواه الَتمذي ( ،)1544وأبوداود ( ،)3495والنسائي ( ،)3111وابن
ماجه (.)1858

ِ
وحديث ب َر ْيدَ َة ْب ِن احل َص ْيب َ ،أ َّن َرسو َل اهللِ َ س ِم َع َرج ًال َيقول:
ِ
ْت اهلل َال إِ َل َه إِ َّال َأن َ
(الله َّم إِ يِّن َأ ْس َأل َك َأ يِّن َأ ْش َهد َأن ََّك َأن َ
ْت ْاألَ َحد َّ
الص َمد ا َّلذي َمل ْ
يلِدْ و َمل يو َلدْ و َمل يكن َله كفوا َأحد)َ ،ف َق َالَ « :ل َقدْ س َأ ْل َت اهللَ بِ ِ
اال ْس ِم ا َّل ِذي إِ َذا
ً َ
َ َْ ْ
َ
َ َ ْ
ِ ِ
ِ ِ
اب».
سئ َل بِه َأ ْع َطى َوإِ َذا دع َي بِه َأ َج َ
رواه الَتمذي ( ،)14٥5وأبوداود ( ،)3491وابن ماجه (.)185٥
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قال احلافظ ابن حجر  :وﻫو أرجح من حيث السند من مجيع ما ورد يف
ذلك.

ِ
ِ
اسم اهلل ْاألَ ْع َظم ِيف
وحديث َأ ْس َام َء بِنْت َي ِزيدَ َ ،أ َّن النَّبِ َّي َ ق َالْ « :
َني﴿ :ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ ،و َف ِ َ ِ
َني ْاآل َيت ْ ِ
َﻫات ْ ِ
ور ِة
َ
احتة س َ
ِ
آل ِع ْم َرا َن﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾».
رواه الَتمذي ( ،)14٥8وأبوداود ( ،)3496وابن ماجه (.)1855
واحلديث ضعيف ،فيه عبيد اهلل بن أيب زياد وشهر بن حوشب ،وكالمها
ضعيف.
وقد اختلف أﻫل العلم يف (اسم اهلل األعظم).
قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري :)224 /33( وقد أنكره قوم
كأيب جعفر الطربي وأيب احلسن األشعري ومجاعة بعدمها كأيب حاتم بن حبان
والقايض أيب بكر الباقالِّن فقالوا ال جيوز تفضيل بعض األسامء عىل بعض
ونسب ذلك بعضهم ملالك لكراﻫيته ان تعاد سورة أو تردد دون غريﻫا من
السور لئال يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان
املفضول عن األفضل ومحلوا ما ورد من ذلك عىل أن املراد باألعظم العظيم
وأن أسامء اهلل كلها عظيمة وعبارة أيب جعفر الطربي اختلفت اآلثار يف تعيني
االسم األعظم والذي عندي أن األقوال كلها صحيحة إذ مل يرد يف خرب منها انه
االسم األعظم وال شء أعظم منه فكأنه يقول كل اسم من أسامئه تعاىل جيوز
وصفه بكونه أعظم فريجع إىل معنى عظيم كام تقدم وقال بن حبان االعظمية
الواردة يف االخبار إنام يراد هبا مزيد ثواب الداعي بذلك كام اطلق ذلك يف
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القرآن واملراد به مزيد ثواب القارئ وقيل املراد باالسم األعظم كل اسم من
أسامء اهلل تعاىل دعا العبدبه مستغرقا بحيث ال يكون يف فكره حالتئذ غري اهلل
تعاىل فان من تأِت له ذلك استجيب له ونقل معنى ﻫذا عن جعفر الصادق وعن
اجلنيد وعن غريمه ا وقال اخرون استأثر اهلل تعاىل بعلم االسم األعظم ومل يطلع
عليه أحدا من خلقه.
وأثبته آخرون معينًا واضطربوا يف ذلك ومجلة ما وقفت عليه من ذلك
أربعة عرش ً
قوال:
األول :االسم األعظم ﻫو ما نقله الفخر الرازي عن بعض أﻫل الكشف
واحتج له بأن من أراد أن يعرب عن كالم معظم بحرضته مل يقل له أنت قلت كذا
وإنام يقول ﻫو يقول تأدبا معه.
الثاِّن( :اهلل) ألنه اسم مل يطلق عىل غريه وألنه األصل يف األسامء احلسنى
ومن ثم أضيفت إليه.
الثالث( :اهلل الرمحن الرحيم) ولعل مستنده ما أخرجه بن ماجه عن عائشة
أهنا سألت النبي  أن يعلمها االسم األعظم فلم يفعل فصلت ودعت :الله َّم
ِ
يمَ ،و َأ ْدع َ
مح َنَ ،و َأ ْدع َ
هللَ ،و َأ ْدع َ
إِ يِّن َأ ْدع َ
وك بِ َأ ْس َام ِئ َك
وك ا َ
الر ْ َ
الرح َ
رب َّ
وك ا ْل َ َّ
وك َّ
ْ
احل ْسنَى ك يل َهاَ ،ما َعلِ ْمت ِمن َْهاَ ،و َما َمل ْ َأ ْع َل ْم ...احلديث .وفيه :أنه  قال هلا:
«إِنَّه َل ِفي ْاألَسام ِء ا َّلتِي د َعو ِ
ت ِ َهبا».
َ ْ
َْ
قلت :وسنده ضعيف ،ويف االستدالل به نظر ال خيفى.

( )3

( )3يف الزوائد :يف إسناده مقال ،وعبداهلل بن عكيم وثقه اخلطيب وعده من الصحابة ،وال
يصح له سامع ،وأبوشيبة مل أر من جرحه وال من وثقه ،وباقي رجال اإلسناد ثقات .انتهى
قلت :أبوشيبة كذبه أبوحاتم وقال البخاري يف حديثه عن ابن عكيم نظر.
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الرابع( :الرمحن الرحيم احلي القيوم) ملا أخرج الَتمذي من حديث َأ ْس َام َء
ِ
َني ْاآل َيت ْ ِ
اسم اهللِ ْاألَ ْع َظم ِيف َﻫات ْ ِ
َني﴿ :ﯽ
بِنْت َي ِزيدَ َ ،أ َّن النَّبِ َّي َ ق َالْ « :
احت ِة سور ِة ِ
آل ِع ْم َر َ
ان﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾َ ،و َف ِ َ
َ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾».

أخرجه أصحاب السنن إال النسائي وحسنه الَتمذي ويف نسخة صححه.
وفيه نظر؛ ألنه من رواية شهر بن حوشب.
اخلامس( :احلي القيوم) أخرج ابن ماجه ( )1856من حديث أيب أمامة
االسم األعظم يف ثالث سور البقرة وآل عمران وطه قال القاسم الراوي عن
أيب أمامة التمسته منها فعرفت أنه احلي القيوم .وقواه الفخر الرازي واحتج
بأهنام يدالن من صفات العظمة بالربوبية ماال يدل عىل ذلك غريمها كداللتهام.
السادس( :احلنان املنان بديع الساموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام احلي
القيوم) ورد ذلك جممو ًعا يف حديث أنس عند أمحد واحلاكم وأصله عند أيب
داود والنسائي وصححه ابن حبان.
السابع( :بديع الساموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام) أخرجه أبويعىل
من طريق الرسي بن حييى عن رجل من طي واثنى عليه قال كنت أسأل اهلل أن
يريني االسم األعظم فأريته مكتو ًبا يف الكواكب يف السامء.
الثامن( :ذو اجلالل واإلكرام) أخرج الَتمذي من حديث معاذ بن جبل
قال :سمع النبي ً 
رجال يقول( :يا ذا اجلالل واإلكرام) فقال« :قد استجيب
لك فسل» .واحتج له الفخر بأنه يشمل مجيع الصفات املعتربة يف اإلهلية؛ ألن يف
(اجلالل) إشارة إىل مجيع السلوب ويف (االكرام) إشارة إىل مجيع اإلضافات.
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التاسع( :اهلل ال إله إال ﻫو األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له
كفوا أحد) أخرجه أبوداود والَتمذي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم من
حديث بريدة وﻫو أرجح من حيث السند من مجيع ما ورد يف ذلك.
العارش( :رب رب) أخرجه احلاكم من حديث أيب الدرداء وابن عباس
ِ
اسم اهلل ْاألَ ْك َرب َر يب َر يب» .وأخرج بن أيب الدنيا عن عائشة« :إِ َذا َق َال
بلفظْ « :
ا ْل َع ْبدَ :يا َر يب َيا َر يبَ ،ق َال اهلل َت َع َاىلَ :ل َّب ْي َك َع ْب ِديَ ،س ْل ت ْع َط» رواه مرفو ًعا
وموقو ًفا.
احلادي عرش( :دعوة ذي النون) أخرج النسائي واحلاكم عن فضالة بن
ون ِيف ب ْط ِن احل ِ
عبيد رفعه« :د ْعوة ِذي الن ِ
وت﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
َ
َ َ
ِ
اب اهلل َله».
استَ َج َ
ﮢ ﮣ ﮤ﴾ َمل ْ َيدْ ع ِ َهبا َرجل م ْسلم َقط إِ َّال ْ
الثاِّن عرش :نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل اهلل أن يعلمه
االسم األعظم فرأى يف النوم( :ﻫو اهلل اهلل اهلل الذي ال إله إال ﻫو رب العرش
العظيم).
الثالث عرش :ﻫو خمفي يف األسامء احلسنى ويؤيده حديث عائشة املتقدم ملا
دعت ببعض األسامء وباألسامء احلسنى فقال هلا  :إنه لفي األسامء التي
دعوت هبا.
الرابع عرش :كلمة التوحيد نقله عياض .انتهى
وأرجح األقوال أن األسم األعظم ﻫو اسم اجلاللة(اهلل) ألن عليه مار مجيع
األسامء ،وﻫو اجلامع ملعانيها ،وكل األسامء تابعة له ،وباهلل التوفيق.
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تعطيل هللا عز وجل من أسمائه وصفاته مسبة هلل تعالى
قال اإلمام البخاري َ :)49٥4( حدَّ َثنَا َأبوال َي َام ِنَ ،حدَّ َثنَا ش َع ْيبَ ،حدَّ َثنَا
والزن ِ
َادَ ،ع ِن األَ ْع َر ِجَ ،ع ْن َأ ِيب ﻫ َر ْي َر َة َ ،ع ِن النَّبِ يي َ ق َالَ « :ق َال اهلل :ك ََّذ َبنِي
َأب ي
ِ
ِ
ِ
ِ
اي َف َق ْوله:
ا ْبن آ َد َم َو َمل ْ َيك ْن َله َذل َكَ ،و َشت ََمني َو َمل ْ َيك ْن َله َذل َكَ ،ف َأ َّما َتكْذيبه إِ َّي َ
ِِ
ِ
ِ
اي
َل ْن يعيدَ ِِّن ،ك ََام َبدَ َأ ِِّنَ ،و َليْ َس َأ َّول اخلَ ْل ِق بِ َأ ْﻫ َو َن َع َ َّيل م ْن إِ َعا َدتهَ ،و َأ َّما َشتْمه إِ َّي َ
الص َمدَ ،مل ْ َألِدْ َو َمل ْ أو َلدْ َ ،و َمل ْ َيك ْن ِيل ك ْف ًئا َأ َحد».
َف َق ْولهَّ :اخت ََذ اهلل َو َلدً ا َو َأنَا األَ َحد َّ
فدل احلديث عىل أن تعطيل اهلل عزوجل من أسامئه وصفاته ،أو وصفه بام
اليليق به من أعظم املسبة له تعاىل.
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انقسام الناس في باب األسماء والصفات
طريقة السلف أصحاب احلديث:
املذﻫب احلق يف ﻫذا الباب ﻫو منهج أﻫل السنة واجلامعة ،الطائفة
املنصورة ،الفرقة الناجية ،الذين تلقوا عقيدهتم ،وعلومهم من وحي اهلل تعاىل

املنزل عىل نبيه  ،األخذون بقول اهلل تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾[البقرة.]5-1:
وطريقهم ﻫو الذي نقرر قواعده يف يف ﻫذا الكتاب إن شاء اهلل تعال ،قال
شيخ اإلسالم  يف منهاج السنة :)521/2( وطريقة سلف األمة
وأئمتها أهنم يصفون اهلل بام وصف به نفسه ،وبام وصفه به رسوله  من غري
حتريف وال تعطيل ،وال تكييف وال متثيل ،إثبات بال متثيل وتنزيه بال تعطيل،
إثبات الصفات ونفي مماثلة املخلوقني﴿ ،ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾[الشورى ،]33:فقوهلم يف الصفات مبني عىل أصلني:
األول :أن اهلل تعاىل منزه عن صفات النقص ِ
كالسنة والنوم والعجز.
الثاِّن :أنه متصف بصفات الكامل التي ال نقص فيها عىل وجه االختصاص
بام له من الصفات ،فال يامثله شء من املخلوقات يف شء من الصفات .اﻫ
وأما املخالفون لطريقهم فكلهم عىل ضالل مبني ،وطريق غري مستقيم
وﻫم أقسام عدة ،يبينه قول اهلل تعاىل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ﴾[النساء ،]82:وﻫذه األقسام جمموعة يف:
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القسم األول :قول اجلهمية والقرامطة ومن حنا حنوهم:
واجلهمية ﻫم أتباع اجلهم بن صفوان الذي تلقى عقيدته من اجلعد بن
درﻫم ،وكالمها قتل عىل الزندقة ،واإلحلاد قال شيخ اإلسالم  يف درء
تعارض العقل والنقل :)244/5( ولكن ملا حدثت اجلهمية يف أواخر عرص
التابعني ،كانوا ﻫم املعارضني للنصوص برأهيم ومع ﻫذا فكانوا قليلني
مقموعني يف األمة.
وأوهلم اجلعد بن درﻫم ،ضحى به خالد بن عبداهلل القرسي يوم األضحى
بواسط ،وقال :أهيا الناس ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم ،فإِّن مضح باجلعد بن
ً
تكليام ،تعاىل اهلل
خليال ،ومل يكلم موسى
درﻫم ،انه زعم أن اهلل مل يتخذ إبراﻫيم
ً
كبريا ثم نزل فذبحه .اﻫ
عام يقول اجلعد ً
علوا ً
وقال  :)131/3( قال اإلمام أمحد :وكان يقال إنه من أﻫل حران،
وعنه أخذ اجلهم بن صفوان مذﻫب نفاة الصفات ،وكان بحران أئمة ﻫؤالء
الصابئة الفالسفة ،بقايا أﻫل ﻫذا الدين أﻫل الرشك ونفي الصفات واألفعال .اﻫ
وقال  :)365/5( وكذلك وصف اإلمام امحد وأمثاله قول اجلهمية
النفاة قال أمحد وكذلك اجلهم وشيعته دعوا الناس إىل املتشابه من القرآن
كثريا فكان مما بلغنا من أمر اجلهم عدو اهلل إنه
برشا ً
واحلديث وأضلوا بكالمهم ً

كان من أﻫل خراسان من أﻫل ترمذ ،وكان صاحب خصومات وكالم ،وكان
أكثر كالمه يف اهلل فلقي أناسا من املرشكني يقال هلم السمنية ،فعرفوا اجلهم
فقالوا نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت يف ديننا وإن ظهرت حجتك

علينا دخلنا يف دينك فكان مما كلموا به اجلهم أن قالوا ألست تزعم أن لك إهلًا
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قال اجلهم نعم فقالوا له فهل رأيت إهلك قال ال قالوا فهل سمعت كالمه قال
حسا قال ال قالوا فوجدت
ال قالوا فشممت له رائحة قال ال قالوا فوجدت له ً
جمسا قال ال قالوا فام يدريك أنه إله قال فتحري اجلهم فلم يدر من يعبد أربعني
له ً
يو ًما ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة
النصارى يزعمون أن الروح الذي يف عيسى ﻫو روح اهلل من ذات اهلل .اﻫ
وطريقتهم أهنم يصفون اهلل بالسلب عىل وجه التفصيل ،فيقولون ال
يسمع ،وال يبرص ،وال كذا ،ثم يرجعون وينفون النفي فيقولون :وال ليس بعامل
وال ليس بسميع وال ﻫو خارج العامل وال ﻫو داخله وﻫذه الطريقة خمالفة لطريقة
السلف ،ويعطلون اهلل تعاىل من أسام ئه ،وصفاته ،إىل غري ذلك من زندقتهم.
القسم الثاني :قول املعتزلة ومن وافقهم:
وﻫم أتباع عمرو بن عبيد بن باب الضال املضل ،وواصل بن عطاء الغزال
ظهروا يف أول القرن الثاِّن اهلجري وبلغت بدعتهم قوهتا يف العرص العباِس
األول؛ ويرجع اسمها إىل اعتزال إمامها واصل بن عطاء جملس احلسن
البرصي لقول واصل بأن مرتكب الكبرية ليس كافرا وال مؤمنا بل ﻫو يف منزلة
بني املنزلتني ،وملا اعتزل واصل جملس احلسن وجلس عمرو بن عبيد إىل واصل
وتبعهام أنصارمها قيل هلم :معتزلة.
وﻫذه الفرقة تعظم العقل ،وتغلو فيه ،وتقدمه عىل النقل.
وللمعتزلة أصول َخسة يدور عليها مذﻫبهم وﻫي :العدل ،ويريدون به
نفي القدر ،والتوحيد ،ويعنون به نفي الصفات ،واملنزلة بني املنزلتني ،ومرادﻫم
أن صاحب الكبرية يف الدنيا ال مؤمن وال كافر ،والوعد والوعيد ،يوجبون به
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عىل اهلل ختليد أصحاب الكبائر يف النار ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ويريدون به اخلروج عىل احلكام.
فأثبتوا هلل عز وجل األسامء دون ما تضمنته من الصفات ،وﻫم عىل طريقني
األول :من جعل العليم والسميع والبصري كاألعالم املحضة املَتادفات،
ومؤدى ﻫذا القول إىل أن اهلل تعاىل ال صفات له.
الثاِّن :من قال :عليم بال علم ،قدير بال قدرة ،سميع بصري بال سمع وال
برص ،فأثبتوا االسم ورصحوا بنفي ما تضمنه من الصفات.
القسم الثالث :األشاعرة ،ومن إليهم:
األشعرية ﻫم أتباع أيب احلسن األشعري  -قبل أن يرجع إىل معتقد أﻫل
السنة  -وﻫو عيل بن إسامعيل وينتهي نسبه إىل أيب موِس األشعري  وﻫم يف
اجلملة ال يثبتون من الصفات إال سب ًعا ،ويؤولون بقية الصفات بتأويالت
عقلية رادين أدلة الكتاب والسنة ،كالوجه واليد وغريمها من الصفات التي
ثبتت هلل تعاىل كام يليق بجالله ،أثبتها لنفسه يف كتابه ويف صحيح سنة رسوله
 ،وأخذ األشاعرة ﻫذه الطريقة عن حممد بن عبداهلل بن ك ّالب حيث ر ّد عىل
املعتزلة سال ًكا للطريقة العقلية قال ًيا للطريقة السلفية.
قال شيخ اإلسالم  يف االستقامة :)315/3( والكالبية ﻫم
مشايخ األشعرية فإن أبا احلسن األشعري إنام اقتدى بطريقة أيب حممد بن
ك ّالب .اﻫ
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القسم الرابع :أهل التمثيل:
وﻫم الذين يثبتون هلل سبحانه وتعاىل الصفات ،ولكنهم يشبهوهنا بصفات
املخلوقني را ّدين قول اهلل تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾[الشورى ،]33:وقوله
تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ﴾[مريم ،]65:والسمي ﻫو املثيل ،والنظري ،وقوله﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ﴾[اإلخالص ،]4:وقوله ﴿ﯛ

ﯜ

ﯝ

ﯞ

ﯟ

ﯠ﴾[البقرة ،]22:وقوله تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ﴾[النحل.]٥4:

كبريا.
فتعاىل اهلل عن أقوال املبطليني علوا ً
القسم اخلامس :وهم أهل التجهيل -املفوضة:
وﻫم من رش أﻫل البدع ،واإلحلاد كام قال شيخ اإلسالم ،وﻫم يثبتون
ألفاظ الصفات كام وردت يف الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إىل
اهلل تعاىل ،فال يعلم معناﻫا ال ملك مقرب وال نبي مرسل ،وال أحد أبدً ا ،وربام
ذﻫب بعضهم إىل أنه ال معنى هلا باملرة.
قال ابن تيمية  يف درء تعارض العقل والنقل :)35/3( وﻫؤالء
أﻫل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قوهلم :إن األنبياء جاﻫلون ضالون ،ال
يعرفون ما أراد اهلل بام وصف به نفسه من اآليات وأقوال األنبياء.
ثم ﻫؤالء منهم من يقول :املراد هبا خالف مدلوهلا الظاﻫر واملفهوم ،وال
يعرف أحد من األنبياء واملالئكة والصحابة والعلامء ما أراد اهلل هبا ،كام ال
يعلمون وقت الساعة.
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ومنهم من يقول :بل جتري عىل ظاﻫرﻫا ،وحتمل عىل ظاﻫرﻫا ،ومع ﻫذا
ً
تأويال خيالف ظاﻫرﻫا،
فال يعلم تأويلها إال اهلل ،فيتناقضون حيث أثبتوا هلا
وقالوا مع ﻫذا إهنا حتمل عىل ظاﻫرﻫا ،وﻫذا ما أنكره ابن عقيل عىل شيخة
القايض أيب يعىل يف كتاب ذم التأويل .اﻫ
والزم قوهلم أن اهلل خاطبنا بكالم ال نعرف معناه ،واهلل يقول﴿ :ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ﴾[فصلت.]1-3:
وقوله﴿ :ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[ﻫود ،]3:ويقول

تعاىل ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ﴾[البقرة ،]2:وأمر بتدبر القرآن،

وتعقله ،وكل ﻫذا يدل عىل املعاِّن التي تتضمنها اآليات القرآنية ،والسنة النبوية،
وﻫم جي يهلون رسول اهلل  وأصحابه الكرام بأهنم مل يعرفوا مراد اهلل سبحانه وتعاىل
إىل غري ذلك ،أو أهنم عرفوا ثم كتموا ،وكال القولني ضالل مبني ،وال حول وال قوة
إال باهلل امللك احلق املبني.

قال شيخ اإلسالم  يفدرء تعارض العقل والنقل:)214/3( 
وأما عىل قول أكابرﻫم :إن معاِّن ﻫذه النصوص املشكلة املتشاهبة ال يعلمه إال
اهلل ،وأن معناﻫا الذي أراده اهلل هبا ﻫو ما يوجب رصفها عن ظواﻫرﻫا فعىل
قول ﻫؤالء يكون األنبياء واملرسلون ال يعلمون معاِّن ما أنزل اهلل عليهم من
ﻫذه النصوص ،وال املالئكة ،وال السابقون األولون ،وحينئذ فيكون ما وصف
اهلل به نفسه يف القرآن ،أو كثري مما وصف اهلل به نفسه ،ال يعلم األنبياء معناه ،بل
يقولون كال ًما ال يعقلون معناه ،وكذلك نصوص املثبتني للقدر عند طائفة،

بيان توحيد اهلل عز وجل وأنواعه

1٥

والنصوص املثبتة لألمر والنهي والوعد والوعيد عند طائفة ،والنصوص املثبتة
للمعاد عند طائفة.
ومعلوم أن ﻫذا قدح يف القرآن واألنبياء ،إذ كان اهلل أنزل القرآن ،وأخرب أنه
جعله ﻫدي وبيانًا للناس ،وأمر الرسول أن يبلغ البالغ املبني ،وأن يبني للناس
ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ،ومع ﻫذا فأرشف ما فيه  -وﻫو ما أخرب
به الرب عن صفاته ،أو عن كونه خال ًقا لكل شء ،وﻫو بكل شء عليم ،أو
عن كونه أمر وهني ،ووعد وتوعد ،أو عام أخرب به عن اليوم اآلخر  -ال يعلم
أحد معناه ،فال يعقل وال يتدبر ،وال يكون الرسول بني للناس ما نزل إليهم،
وال بلغ البالغ املبني.
وعيل ﻫذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع :احلق يف نفس األمر ما علمته
برأيي وعقيل ،وليس يف النصوص ما يناقض ذلك ،ألن تلك النصوص مشكلة
متشاهبة ال يعلم أحد معناﻫا ،وما ال يعلم أحد معناه ال جيوز أن يستدل به.
وفتحا لباب
فيبقي ﻫذا الكالم سدً ا لباب اهلدي والبيان من جهة األنبياء،
ً
من يعارضهم ويقول :إن اهلدي والبيان يف طريقنا ال يف طريق األنبياء ،ألنا
نحن نعلم ما نقول ونبينه باألدلة العقلية ،واألنبياء مل يعلموا ما يقولونً :
فضال
عن أن يبينوا مرادﻫم.
فتبني أن قول أﻫل التفويض الذين يزعمون أهنم متبعون للسنة والسلف
من رش أقوال أﻫل البدع واإلحلاد .اﻫ
ومن العجب أن اإلمام النووي  ،وغريه من املؤلة جيعلون طريقة
املفوضة ﻫي طريقة السلف ،وال حول وال قوة إال باهلل.
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الفصل الثاني
القواعد المهمة في أسماء هللا الحسنى
ﻫذا الفصل معقود لبيان القواعد املهمة يف أسامء اهلل احلسنى ،وﻫنا فوائد
نذكرﻫا قبل ذكر املهم من القواعد:
األوىل :يف اشتقاق االسم:
اختلف العلامء يف اشتقاق االسم فذﻫب البرصيون إىل أنه مشتق من
ال سمو ،والسمو الرفعة ،وألن االسم يسمو باملسمى فريفعه عن غريه ،وذﻫب
الكوفيون إىل أنه مشتق من السمة ،والسمة العالمة ،والراجح أنه مشتق من
السمو ،ورجح ﻫذا القول ابن تيمية  يف مجهور العلامء بأدلة منها :أنه جيمع
عىل أسامء ،وال جيمع عىل سامت ،ويصغر إىل سمي ،ال إىل وسيم ،واجلمع،
والتصغري يردان األشياء إىل أصوهلا.
وهلذا اخلالف أثر يف العقيدة فمن قال إ ّن االسم مشتق من العلو يقول :مل
يزل اهلل سبحانه وال يزال مسم ًيا ،ومتص ًفا بالصفات.
وعىل أنه مشتق من السمة يقولون :كان اهلل يف األزل بال اسم ،وال صفة
فلام خلق اخللق جعلوا له أسامء وصفات ،وإذا أفناﻫم بقي بال اسم ،وال صفة،
وﻫذا قول املعتزلة.
الثانية :يف أن احلسنى تأنيث األحسن:

القواعد املهمة يف أسامء اهلل احلسنى

19

قال ابن الوزير يف إيثار احلق عىل اخللق :)366( وذلك أن احلسن
من صفات األلفاظ ،ومن صفات املعاِّن ،فكل لفظ له معنيان حسن ،وأحسن،
فاملراد األحسن منها ،ح تى يصح مجعه عىل حسنى ،وال يفرس باحلسن منهام إال
األحسن هلذا الوجه .انتهى
الثالثة :يف تعريف االسم:
الكلمة تنقسم إىل اسم وفعل وحرف ،ويقول النحاة :االسم :كلمة دلت
عىل معنى يف نفسها ومل تقَتن بزمن ،وقد قال ابن مالك يفألفيته:
َج ْع َف ٍر َو ِخ ْرنِ َق ا
اس م ي َع يني امل َس َّمى م ْط َل َق ا
َع َلم ه ك َ
ْ
والفعل :كلمة دلت عىل معنى يف نفسها ،واقَتنت بزمن ،وﻫو ثالثة:
ٍ
ماض ،ومضارع ،وأمر.
واحلرف :ما ليس فيه عالمات االسم ،وعالمات الفعل ،وقد قال
احلريري:
احل ْرف َم ا َل ْي َس ْت َل ه َع َال َم ْه
َو ْ َ

َف ِق ْس َع َىل َق ْو ِيل تَك ْن َع َّال َم ْه
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القاعدة األوىل :أمساء اهلل تعاىل كلها حسنى:
أي :بالغة يف احلسن كامله ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ٍ
لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه
ﭷ﴾[األعراف]381:؛ وذلك ألهنا متضمنة
من الوجه.
وكانت أسامء اهلل حسنى ألمور ،ذكرﻫا السعدي  يف تفسريه فقال
﴿ :ﮩﮪﮫ﴾[طه ،]8:أي له األسامء الكثرية الكاملة احلسنى.
من حسنها :أهنا أسامء كلها دالة عىل املدح ،فليس فيها اسم ال يدل عىل
املدح واحلمد.
ومن حسنها :أهنا ليست أعال ًما حمضة ،وإنام ﻫي أسامء وأوصاف.
ومن حسنها :أهنا دالة عىل الصفات الكاملة ،وأن له من كل صفة أكملها
وأعمها وأجلها.
ومن حسنها :أنه أمر العباد أن يدعوه هبا؛ ألهنا وسيلة مقربة إليه حيبها
وحيب من حيفظها ،وحيب من يبحث عن معانيها ويتعبد له هبا ،قال تعاىل:
﴿ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ﴾[األعراف .]381:اﻫ
وقال شيخ اإلسالم :ومن حسنها :أهنا مذكورة يف الكتاب والسنة.

القواعد املهمة يف أسامء اهلل احلسنى

43

القاعدة الثانية :احلسن يف أمساء اهلل تعاىل حال االنفراد ،والرتكيب:
اعلم أن احلسن يف أسامء اهلل يكون باعتبار كل اسم عىل انفراده ،ويكون
باعتبار مجعه إىل غريه فيحصل بجمع االسم إىل اآلخر كامل فوق كامل ،وﻫذا يف
القرآن كثري مثل قول اهلل تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾[اإلرساء ،]3:وقوله:
﴿ﮨ ﮩ ﮪ﴾[إبراﻫيم ]4:وﻫكذا.
قال ابن القيم  يف البدائع :)363/3( صفة حتصل من اقَتان
االسمني والوصفني باآلخر ،وذلك قدر زائد عىل مفردهيام نحو :الغني احلميد،
العفو القدير ،احلميد املجيد ،وﻫكذا عامة الصفات املقَتنة واألسامء املزدوجة
يف القرآن ،فإن الغنى صفة كامل ،واحلمد كذلك ،واجتامع الغنى مع احلمد كامل
آخر ،فله ثناء من غناه وثناء من محده ،وثناء من اجتامعهام ،وكذلك العفو
القدير ،واحلميد املجيد ،والعزيز احلكيم ،فتأمله ،فإنه من أرشف املعارف .اﻫ
القاعدة الثالثة :األمساء املركبة الثابتة بالكتاب والسنة من األمساء احلسنى:
قال شيخ اإلسالم كام يف جمموع الفتاوى ،)485/22( وكذلك
أسامؤه املضافة مثل :أرحم الرامحني ،وخري الغافرين ،ورب العاملني ،ومالك
يوم الدين ،وأحسن اخلالقني ،وجامع الناس ليوم ال ريب فيه ،ومقلب
القلوب ،وغري ذلك مما ثبت يف الكتاب والسنة ،وثبت يف الدعاء هبا بإمجاع
املسلمني .اﻫ
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القاعدة الرابعة :أمساء اهلل تعاىل أعالم وأوصاف:
أعالم باعتبار داللتها عىل الذات ،وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من
املعاِّن ،وﻫي باالعتبار األول مَتادفة لداللتها عىل مسمى واحد ،وﻫو اهلل ،
وباالعتبار الثاِّن :متباينة لداللة كل واحد منها عىل معناه اخلاص ،ف (احلي،
العليم ،القدير ،السميع ،البصري ،الرمحن ،الرحيم ،العزيز ،احلكيم) ،كلها
أسامء ملسمى واحد ،وﻫو اهلل سبحانه وتعاىل ،لكن معنى احلي غري معنى
العليم ،ومعنى العليم غري معنى القدير ،وﻫكذا.
قال ابن القيم  يف البدائع :)362/3( أسامء اهلل تعاىل احلسنى ﻫي
أعالم وأوصاف ،والوصف هبا ال ينايف العلمية؛ بخالف أوصاف العباد فإهنا
تنايف علميتهم؛ ألن أوصافهم مشَتكة فنافتها العلمية املختصة بخالف أوصافه
تعاىل .اﻫ
فائدة :اجتامع العلمية والوصفية إنام يكون يف أسامء اهلل وصفاته سبحانه
وتعاىل ،وأسامء كتابه وأسامء نبيه  ،فهي أعالم دالة عىل معاِّن ﻫي هبا
أوصاف ،فال تضاد فيها العلمية الوصف؛ بخالف غريﻫا من أسامء املخلوقني،
أفاده ابن القيم  يف كتابه جالء األفهام ص(.)31٥
بيانه قد يكون اسم الرجل صالح وليس فيه من الصالح شء ،ومجيل
وليس فيه من اجلامل شء ،وﻫكذا.
القاعدة اخلامسة :دالالت أمساء اهلل املتعدية والالزمة:
أسامء اهلل تعاىل إن دلت عىل وصف متعد تضمنت ثالثة أمور:
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أحدﻫا :ثبوت االسم هلل .
الثاِّن :ثبوت الصفة التي تضمنها هلل .
الثالث :ثبوت حكمها ومقتضاﻫا.
اسام هلل تعاىل ،وإثبات السمع
مثال ذلك السميع :يتضمن إثبات السميع ً
صفة له ،وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وﻫو أنه يسمع الرس والنجوى كام قال:
﴿ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾[املجادلة.]3:
وإن دلت عىل وصف غري متعد تضمنت أمرين:
أحدﻫا :ثبوت ذلك االسم هلل .
الثاِّن :ثبوت الصفة التي تضمنها هلل .
اسام هلل  ،وإثبات احلياة صفة له قال
مثل (احلي) :يتضمن إثبات احلي ً
السعدي يفالقواعد احلسان يف تفسري القرآن:
القاعدة الثالثون :أركان اإليامن باألسامء احلسنى ثالثة :إيامننا باالسم ،وبام
دل عليه من املعنى ،وبام تعلق به من اآلثار.
وﻫذه القاعدة تنفعك يف كل اسم من أسامئه احلسنى املتعلقة باخللق
واألمر ،والثواب والعقاب.
فعليك أن تؤمن بأنه عليم ،وذو علم عظيم ،وحميط بكل شء ،قدير ،وذو
قدرة وقوة عظيمة ويقدر عىل كل شء ،ورحيم ،وذو رمحة عظيمة ورمحته
وسعت كل شء والثالثة متالزمة.
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فاالسم دل عىل الوصف ،وذلك دل عىل املتعلق .فمن نفى واحدً ا من ﻫذه
األمور الثالثة فإنه مل يتم إيامنه بأسامء الرب وصفاته ،الذي ﻫو أصل التوحيد.
ولنكتف هبذا األنموذج ليعرف أن األسامء كلها عىل ﻫذا النمط.
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القاعدة اخلامسة :دالالت أمساء اهلل تعاىل من حيث املطابقة والتضمن وااللتزام:
قال ابن عثيمني  :داللة أسامء اهلل تعاىل عىل ذاته ،وصفاته تكون
باملطابقة وبالتضمن وبااللتزام ،مثال ذلك (اخلالق) يدل عىل ذات اهلل وعىل
صفة اخللق باملطابقة ،ويدل عىل الذات وحدﻫا وعىل صفة اخللق وحدﻫا
بالتضمن ،ويدل عىل صفتي العلم والقدرة بااللتزام ،وهلذا ملا ذكر اهلل خلق
الساموات واألرض قال﴿ :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ
ﰛ﴾[الطالق .]32:اﻫ
قال شيخ اإلسالم

 كام يف درء تعارض العقل والنقل

(:)32/31
فداللة املطابقة :ﻫي داللة اللفظ عىل مجيع املعنى الذي عناه املتكلم.
وداللة التضمن :داللة اللفظ عىل ما ﻫو داخل يف ذلك املعنى.
وداللة االلتزام :داللة اللفظ عىل ما ﻫو الزم لذلك املعنى خارج عن
مفهوم اللفظ .اﻫ
تنبيه :داللة التضمن تكون يف األسامء احلسنى عىل الذات ،كأن االسم مل
يدل إال عىل صفته تعاىل دون ذاته ،أو عىل الذات دون الصفة يف االفَتاض
فقط ،وإال فإن االسم ال ينفك عن الداللة عليهام جمتمعني؛ ألنه ال يعقل أنه
جترد الذات عن الصفة أو الصفة عن الذات ،أو أن توجد ذات ال صفات هلا،
أو صفة جمردة عن القيام باملوصوف .أفاده الربيكان يف القواعد الكلية

ص(.)219-218
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القاعدة السادسة :باب أمساء اهلل تعاىل وصفاته توقيفية ال جمال للعقل فيها:
قال ابن القيم  يف البدائع :)362/3( باب األسامء والصفات
توقيفي .اﻫ ومعنى توقيفية أهنا تتلقى من األدلة السمعية ،وﻫي أدلة الكتاب
والسنة الصحيحة.
قال ابن القيم  يفشفاء العليل ص( :)2٥1أسامء اهلل تعاىل توقيفية
ومل يسم نفسه إال بأحسن األسامء .اﻫ
قال ابن عثيمني  :وعىل ﻫذا فيجب الوقوف فيها عىل ما جاء به الكتاب
والسنة ،فال يزاد فيها وال ينقص؛ ألن العقل ال يمكنه إدراك ما يستحقه اهلل
تعاىل من األسامء ،فوجب الوقف يف ذلك عىل النص لقوله تعاىل﴿ :ﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ﴾[اإلرساء ]16:اآلية ،وقوله﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛﮜ﴾[األعراف .]11:اﻫ
وقال ابن تيمية  كام يف جمموع الفتاوى :)1/1( فاألصل يف ﻫذا
الباب أن يوصف اهلل بام وصف به نفسه ،وبام وصفته به رسله نف ًيا وإثباتًا،
فيثبت هلل ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه .اﻫ
وقال  :)395/5( ومذﻫب سلف األمة وأئمتها أن يوصف اهلل بام
وصف به نفسه وبام وصفه به رسوله من غري حتريف وال تعطيل ،والتكيف وال
متثيل ،فال جيوز نفي صفات اهلل تعاىل التي وصف هبا نفسه ،وال جيوز متثيلها
بصفات املخلوقني ،بل ﻫو سبحانه ﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾[الشورى ،]33:ليس كمثله شء ال يف ذاته وال يف صفاته .اﻫ
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القاعدة السابعة :أمساء هلل تعاىل غري حمصورة بعدد معلوم لنا:
حلديث عبداهلل بن مسعود  قال :قال رسول اهلل َ « :ما َق َال َع ْبد َقط
إِ َذا َأصابه َﻫم وح َزن :اللهم إِ يِّن َعبد َك ،وابن َعب ِد َك ،ابن َأمتِ َك ،ن ِ
َاص َيتِي بِ َي ِد َك،
َ ْ ْ
ْ
َ َ ٌّ َ َ
ْ َ
َّ
َم ٍ
اس ٍم ﻫ َو َل َكَ ،س َّم ْي َت بِ ِه
اض ِ َّيف حكْم َك ،عَدْ ل ِ َّيف َق َضاؤ َكَ ،أ ْس َأل َك بِك يل ْ
ِ
ِ
ِ
ت بِ ِه ِيف ِع ْل ِم
اس َت ْأ َث ْر َ
َن ْف َس َكَ ،أ ْو َأن َْز ْلتَه ِيف كتَابِ َكَ ،أ ْو َع َّل ْمتَه َأ َحدً ا م ْن َخ ْلق َكَ ،أ ِو ْ
ا ْل َغ ْي ِ
ب ِعنْدَ َكَ ،أ ْن َ ْجت َع َل ا ْلق ْر َ
ور َصدْ ِريَ ،و ِج َال َء ح ْز ِِّن،
آن َربِي َع َق ْلبِيَ ،ون َ
مههَ ،و َأ ْبدَ َله َمك َ
َان ح ْزنِ ِه َف َر ًحا»َ ،قالواَ :يا
مهي ،إِ َّال َأ ْذ َﻫ َ
َو َذ َﻫ َ
ب اهلل َع َّز َو َج َّل َ َّ
اب َ ي
ول اهللِ ينْب ِغي َلنَا َأ ْن َن َتع َّلم ﻫؤ َال ِء ا ْلكَلِام ِ
َرس َ
ت؟ َق َالَ « :أ َج ْلَ ،ينْ َب ِغي ملَ ِ ْن َس ِم َعه َّن
َ َ َ
َ َ
َ
َأ ْن َي َت َع َّل َمه َّن» ،رواه أمحد وابن حبان واحلاكم وﻫو صحيح ،وقد خرجته يف
كتايب التبيني خلطأ من حرص أسامء اهلل يف تسعة وتسعني.
ويدل عىل عدم احلرص حديث عائشة  عند اإلمام مسلم :أنه  كان
يقول وﻫو ساجد« :الله َّم َأعوذ بِ ِر َض َ
اك ِم ْن َس َ
خطِ َكَ ،وبِم َعا َفاتِ َك ِم ْن
ْت ك ََام َأ ْثنَيْ َت َع َىل َن ْف ِس َك».
عقو َبتِ َكَ ،و َأعوذ بِ َك ِمن َْك َال أ ْح ِِص َثنَا ًء َع َليْ َك َأن َ
والثناء عىل اهلل تعاىل إنام يكون بالصفات العىل واألسامء احلسنى.
قال شيخ اإلسالم كام يف درء تعارض العقل والنقل-112/1( 
 )111يف كالمه عىل حديث عائشة اآلنف الذكر :فأخرب  أنه ال حيِص ثنا ًء
عليه ،ولو أحىص أسام َءه تعاىل ألحىص صفاتِه ك َّلها ،فكان حيِص الثناء عليه؛
ألن صفاته إنام يعرب هبا عن أسامئه .اﻫ
وجاء يف حديثي أيب ﻫريرة وأنس  يف الصحيحني :أن النبي  عند أن
محد ريب بِمح ِ
امدَ َع َّل َمنِي َها َر ييب» ،ويف
يأِت إىل ربه يستأذنه يف الشفاعة ،قالَ « :ف َأ ْ َ َ ي َ َ
رواية« :بِمح ِ
امدَ َال َأ ْق ِدر َع َل ْي ِه َ
اآلن».
َ َ
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وﻫذا يدل عىل أن من أسامء اهلل تعاىل وصفاته ما مل يطلع عليه رسوله  يف
الدنيا.
وأما من ذﻫب إىل أهنا حمصورة فقد اضطربوا غاية االضطراب ،فذﻫب
بعضهم إىل أهنا ثالثامئة فقط ،وقال بعضهم :ثالثامئة وواحد ،وذﻫب بعضهم إىل
أهنا َخسة آالف ،وقال بعضهم :أربعة آالف ،وال دليل عىل ﻫذه األقوال كلها.
اسام مستدلني بحديث أيب ﻫريرة عند
وحرصﻫا بعضهم بتسعة وتسعني ً
ِ
ِ
اﻫا َد َخ َل اجلَنَّ َة»،
الشيخني« :إِ َّن هللِ تِ ْس َع ًة َوتِ ْس ِع َ
اس ًام ما َئ ًة إِ َّال َواحدً اَ ،م ْن َأ ْح َص َ
ني ْ
وال داللة هلم فيه ،وإنام قال بحرصﻫا بتسع وتسعني ابن حزم -وخمالفاته يف ﻫذا
كج ،وله ما ينتقد كام أشار إىل ذلك ابن كثري
الباب مشهورة -وظاﻫر كالم ابن ّ
يفالبداية.
قال ابن حزم :إنه لو جاز أن يكون له اسم زائد عىل العدد املذكور لزم أن
يكون له مائة اسم ،فبطل قوله :مائة إال واحد .اﻫ
ورد عليه شيخ اإلسالم وغريه ،قال  يف درء تعارض العقل
والنقل :)112/1( والصواب الذي عليه اجلمهور :أن قول النبي « :إِ َّن
ني اسام ِما َئ ًة إِ َّال و ِ
ِ ِ
ِ
احدً ا ،من أحصاﻫا دخل اجلنة»؛ معناه :أن من
َ
هللِ ت ْس َع ًة َوت ْسع َ ْ ً
أحىص التسعة والتسعني من أسامئه دخل اجلنة ،وليس املراد أنه ليس له إال
اسام .اﻫ
تسعة وتسعني ً
وقال  :فإن الذي عليه مجاﻫري املسلمني أن أسامء اهلل أكثر من تسعة
اس ًام َم ْن
وتسعني ،قالوا -ومنهم اخلطايب :-قوله« :إِ َّن هللِ تِ ْس َع ًة َوتِ ْس ِع َ
ني ْ
جلنَّ َة» ،التقيد بالعدد عائد إىل األسامء املوصوفة بأهنا ﻫذه
َأ ْح َص َ
اﻫا َد َخ َل ا َ
األسامء .اﻫ
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قال ابن القيم يف  شفاء العليل ص( :)2٥٥قوله« :إِ َّن هللِ تِ ْس َع ًة
اس ًام» ،ال ينفي أن يكون له غريﻫا ،والكالم مجلة واحدة أي له اسامء
َوتِ ْس ِع َ
ني ْ
موصوفة هبذه الصفة ،يقال لفالن مائة عبد أعدﻫم للتجارة ،وله مائة فرس
أعدﻫم للجهاد ،وﻫذا قول اجلمهور ،وخالفهم ابن حزم ،فزعم أن أسامء اهلل
تنحرص .اﻫ
وقال النووي  :اتفق العلامء عىل أن ﻫذا احلديث ليس فيه حرص
ألسامئه سبحانه وتعاىل ،فليس معناه أن ليس له أسامء غري ﻫذه التسعة
والتسعني ،وإنام املقصود من احلديث أن ﻫذه التسعة والتسعني من أحصاﻫا
دخل اجلنة ،فاملراد اإلخبار عن دخول اجلنة بإحصائها ال اإلخبار بحرص
األسامء .اﻫ
فائدة :مراتب اإلحصاء:
قال ابن القيم  يفالبدائع:)364/3( 
املرتبة األوىل :إحصاء ألفاظها وعددﻫا.
املرتبة الثانية :فهم معانيها ،ومدلوهلا.
املرتبة الثالثة :دعاءه هبا كام قال تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ﴾[األعراف ،]381:وﻫو مرتبتان:
أحدﻫا :دعاء ثناء وعبادة.
والثاِّن :دعاء طلب ومسألة .اﻫ
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القاعدة الثامنة :اإلحلاد يف أدلة األمساء والصفات:
قال ابن القيم  يفالبدائع :)369/3( العرشون :معرفة اإلحلاد
يف أسامئه حتى ال يقع فيه ،قال تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾[األعراف.]381:
واإلحلاد يف أسامئه :ﻫو العدول هبا وبحقائقها ومعانيها عن احلق الثابت
هلا ،وﻫو مأخوذ من امليل كام يدل عليه أصل مادته (ل ح د) .اﻫ
وﻫو أنواع:
األول :إحلاد املعطلة:
أن ينكرﻫا ،أو ينكر شي ًئا منها .أو مما دلت عليه من الصفات واألحكام كام
فعل أﻫل التعطيل من اجلهمية الذين يعطلون األسامء ،والصفات ،واملعتزلة
الذين يثبتون األسامء ،وينفون الصفات ،أو كاألشاعرة الذين يثبتون األسامء،
وسبعا من الصفات.
الثاني :إحلاد املمثلة:
وﻫو أن جيعلها دالة عىل صفات تشابه صفات املخلوقني.
الثالث :إحلاد من مسى اهلل بغري إمسائه الثابتة له:
كتسمية النصارى له (األب) والفالسفة (العلة الفاعلة) والعشق ،واللذة،
وﻫذا من القول عىل اهلل تعاىل بال علم مع ما تتضمن من املعاِّن الباطلة قال اهلل
تعاىل﴿ :ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ﴾[األعراف.]11:
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الرابع :إحلاد املشركني ،ومن إليهم:
حيث يشتقون من أسامء اهلل تعاىل أسامء لألصنام ،كا اشتقاق العزى من
العزيز ،والالت من اإلله ومناة من املنان يف قول ألﻫل العلم.
ومنه أن يسمى غري اهلل تعاىل بأسامئه املختصة به.
قال ابن القيم  يف حتفة املودود بأحكام املولود ص( :)325ومما
يمنع تسمية اإلنسان به أسامء الرب تبارك وتعاىل ،فال جيوز التسمية باألحد
والصمد وال باخلالق وال بالرازق ،وكذلك سائر األسامء املختصة بالرب تبارك
وتعاىل ،وال جتوز تسمية امللوك بالقاﻫر والظاﻫر ،كام ال جيوز تسميتهم باجلبار
واملتكرب ،واألول واآلخر والباطن وعالم الغيوب.
وقد قال أبوداود يف سننه حدثنا الربيع بن نافع ،عن يزيد بن
املقدام بن رشيح ،عن أبيه ،عن جده رشيح ،عن أبيه ﻫانىء أنه ملا وفد إىل
رسول اهلل  إىل املدينة مع قومه سمعهم يكنونه بأيب احلكم ،فدعاه  فقال:
ِ
ِ
حل َك ِم؟» فقال :إن قومي إذا
حل َكم َوإِ َليْه احل ْكمَ ،فل َم ت ْكنَى َأ َبا ا َ
«إِ َّن اهللَ ﻫ َو ا َ
اختلفوا يف شء أتوِّن فحكمت بينهم ،فريض كال الفريقني ،فقال رسول اهلل :
ِ
الو َل ِد؟» قال :يل رشيح ومسلمة وعبداهلل ،قال:
« َما َأ ْح َس َن َﻫ َذا! َف َام َل َك م َن َ

ورش ْيحٍ » .وقد تقدم ذكر احلديث
« َف َم ْن َأ ْك َربﻫ ْم؟» قلت :رشيح ،قالَ « :ف َأ ْن َت َأب َ
الصحيحَ « :أ ْغيظ رج ٍل َع َىل اهللِ رجل َتسمى بِملِ ِ
ك األَ ْم َال ِك».
َ َّ َ
َ
َ َ
وقال أبوداود  :حدثنا مسدد ،حدثنا برش بن املفضل ،حدثنا أبوسلمة
سعيد بن يزيد ،عن أيب نرضة ،عن مطرف بن عبداهلل بن الشخري قال :قال أيب:
الس ييد
انطلقت يف وفد بني عامر إىل رسول اهلل  ،فقلنا :أنت سيدنا ،فقالَّ « :
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فضال ،وأعظمنا َط ْو ًال ،فقال« :قولوا بِ َق ْول ِك ْم َأ ْو بِ َب ْع ِ
ً
ض
اهلل» قلنا :وأفضلنا
َق ْول ِك ْمَ ،و َال َي ْستَ ْج ِر َينَّكم َّ
الشيْ َطان» .وال ينايف ﻫذا قوله َ « :أ َنا َسييد َو َل ِد آ َد َم»
فإن ﻫذا إخبار منه عام أعطاه اهلل من سيادة النوع اإلنساِّن وفضله ورشفه
عليهم ،وأما وصف الرب تعاىل بأنه السيد فذلك وصف لربه عىل اإلطالق،
فإن سيد اخللق ﻫو مالك أمرﻫم الذي إليه يرجعون ،وبأمره يعملون ،وعن
قوله يصدرون .اﻫ
وقال ص( :)32٥وأما األسامء التي تطلق عليه وعىل غريه ،كالسميع،
والبصري ،والرءوف ،والرحيم ،فيجوز أن خيرب بمعانيها عن املخلوق ،وال جيوز
أن يتسمى هبا عىل اإلطالق؛ بحيث يطلق عليه كام يطلق عىل الرب تعاىل .اﻫ
اخلامس :إحلاد املفوضة:
الذين يثبتون ألفا ًظا ال معاِّن هلا عىل ما يأِت بيانه يف الفصل اخلامس إن شاء
اهلل تعاىل.
القاعدة التاسعة :القول يف أمساء األخبار:
قال ابن القيم  يف البدائع :)363/3( إن ما يدخل يف باب
اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف أسامئه وصفاته كاليشء واملوجود والقائم
بنفسه ،فإنه خيرب به عنه ،وال يدخل يف أسامئه احلسنى وصفاته العىل .اﻫ
وقال شيخ اإلسالم  يف درء تعارض العقل والنقل:)298/3(
فالفرق بني مقام املخاطبة ومقام اإلخبار فرق ثابت بالرشع والعقل ،وبه يظهر
الفرق بني ما يدعى اهلل به من األسامء احلسنى ،وبني ما خيرب به عنه عز وجل مما
ﻫو حق ثابت ،إلثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكامل ،ونفي ما تنزه عنه
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 من العيوب والنقائص ،فإنه امللك القدوس السالم ،سبحانه وتعاىل عام
كبريا.
يقول الظاملون علوا ً
وقال تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ﴾[األعراف ]381:مع قوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ﴾[األنعام ،]39:وال يقال يف الدعاء :يا شء .اﻫ
ويف اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية (:)8/5
والصواب ...أن يفرق بني أن يدعى باألسامء أو خيرب هبا عنه .فإذا دعي مل يدع
إال باألسامء احلسنى كام قال تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ﴾[األعراف.]381:
وأما اإلخبار عنه فهو بحسب احلاجة؛ فإذا احتيج يف تفهيم الغري املراد إىل
أن يَتجم أسامؤه بغري العربية ،أو يعرب عنه باسم له معنًى صحيح ،مل يكن ذلك
حمر ًما .اﻫ
قال ابن القيم  يف  بدائع الفوائد :)362/3( االسم إذا أطلق
عليه جاز أن يشتق منه املصدر والفعل فيخرب به عنه فعال ومصدرا نحو السميع
البصري القدير يطلق عليه منه السمع والبرص والقدرة وخيرب عنه باألفعال من
ذلك نحو﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ﴾[املجادلة﴿ ،]3:ﭠ ﭡ ﭢ﴾[املرسالت ]21:ﻫذا
إن كان الفعل متعديا فإن كان الزما مل خيرب عنه به نحو احلي بل يطلق عليه
االسم واملصدر دون الفعل فال يقال حي .اﻫ
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القاعدة العاشرة :أمساء اهلل سبحانه وتعاىل غري خملوقة:
قال اآلجري  يف الرشيعة لآلجري ( :)3٥1حدَّ َثنَا َأبوا ْل َق ِ
اس ِم
َ
هلل بن حم َ َّم ِد بن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِيز َق َالَ :حدَّ َثنَا َحنْ َبل بن إِ ْس َح َ
اق َق َالَ :س ِم ْعت َأ َبا
َع ْبدا ِ
َع ْب ِداهللِ َأ ْمحَدَ بن َحنْ َب ٍل َو َس َأ َله َي ْعقوب الدَّ ْو َر ِقي َع َّم ْن َق َال :ا ْلق ْرآن َخمْلوق؟
ِ
لم اهللِ َو َأ ْس َام َءه َخمْلو َقة َف َقدْ َك َف َرَ ،يقول اهلل َت َع َاىل﴿ :ﯠ
َف َق َالَ :م ْن َز َع َم َأ َّن ع َ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾[آل عمرانَ ]63:أ َف َل ْي َس ﻫ َو ا ْلق ْرآن؟ َف َم ْن
ِ
لم اهللِ َو َأ ْس َام َءه َو ِص َفاتَه َخمْلو َقة َفه َو كَافِر َال ي َشك ِيف َذل ِ َك ،إِ َذا َأ ْع َت َقدَ
َز َع َم َأ َّن ع َ
َان ِدينًا َي َتدَ َّين بِ ِه ،ك َ
َان َر ْأيه َو َم ْذ َﻫبه َوك َ
َذل ِ َكَ ،وك َ
َان ِعنْدَ نَا كَافِر .اﻫ
فمعتقد أﻫل السنة واجلامعة :أهنم يؤمنون بأن اهلل الذي سمى نفسه بأسامئه
احلسنى وتكلم هبا حقيقة ،وﻫي غري خملوقة ،وليست من وضع البرش.
وقالت اجلهمية واملعتزلة :إن أسامء اهلل خملوقة ،وأن اهلل ليس ﻫو الذي
سمى نفسه هبذه األسامء ،وكذلك مل يتكلم هبا حقيقة ،وإنام خلقها يف غريه أو
سامه هبا بعض خلقه .
( )3

وذﻫبت الكالبية واألشاعرة واملاتريدية :أن أسامء اهلل غري خملوقة ،ولكن
مقصودﻫم هبذه العبارة أن اهلل بذاته غري خملوق ،وﻫذا مما ال تنازع فيه مع
اجلهمية واملعتزلة.
وأطلقوا القول بأن التسميات خملوقة والتسميات عندﻫم ﻫي األسامء
كالعليم والعزيز والرحيم ،وهبذا وافقوا اجلهمية واملعتزلة يف املعنى.

()2

( )3جمموع الفتاوى.)386/6( 
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ومن األدلة عىل ّ
أن أسامء اهلل تعاىل غري خملوقة
اس ٍم ﻫ َو َل َكَ ،س َّم ْي َت بِ ِه َن ْف َس َكَ ،أ ْو
حديث ابن مسعود َ « :أ ْس َأل َك بِك يل ْ
َأن َْز ْلتَه ِيف كِتَابِ َك» ،دل عىل أن أسامء اهلل تعاىل غري خملوقة ،بل ﻫو تكلم هبا
وسمى هبا نفسه؛ ولذلك مل يقل بكل اسم خلقته لنفسك ،وال قال :سامك هبا
خلقك .أفاده ابن القيم  يف شفاء العليل ص(.)2٥٥
قال ابن تيمية  :إن أسامء اهلل من كالمه ،وكالمه تعاىل غري خملوق،
فأسامءه غري خملوقة ،فهو املسمي لنفسه بتلك األسامء.
إن اهلل تعاىل يسأل هبذه األسامء ،ولو كانت خملوقة مل جيز أن يسأل هبا ،فإن
اهلل تعاىل ال يقسم عليه بيشء من خلقه.
إن اليمني هبذه األسامء منعقد ،فمن حلف باسم من أسامء اهلل فهو حالف
باهلل.
إن أسامء اهلل مشتقة من صفاته وصفاته قائمة به ،فصفاته غري خملوقة .اﻫ
القاعدة احلادية عشرة :تعدد أمساء اهلل تعاىل كمال:
ٍ
معان عظيمة.
وذلك ألن كل اسم يتضمن صفة ،ويدل عىل
قال ابن القيم  يف حتفة املودود بأحكام املولودص( :)344ملا كان
املقصود باالسم التعريف والتمييز وكان االسم الواحد كافيا يف ذلك كان
االقتصار عليه أوىل وجيوز التسمية بأكثر من اسم واحد كام يوضع له اسم
= ( )2جمموع الفتاوى ،)392/6(أفاده التميمي يف معتقد أﻫل السنة واجلامعة يف األسامء
والصفات.
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وكنية ولقب وأما أسامء الرب تعاىل وأسامء كتابه وأسامء رسوله فلام كانت نعوتا
دالة عىل املدح والثناء مل تكن من ﻫذا الباب بل من باب تكثري االسامء جلاللة
املسمى وعظمته وفضله قال اهلل تعاىل ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ﴾[األعراف .]381:اﻫ
وقال  يف الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة

( :)3221/4إن األصل الذي قادﻫم إىل النفي والتعطيل واعتقاد املعارضة بني
العقل والوحي أصل واحد ،ﻫو منشأ ضالل بني آدم ،وﻫو الفرار من تعدد
صفات الواحد ،وتكثر أسامئه الدالة عىل صفاته ،وقيام األمور املتجددة به،
وﻫذا ال حمذور فيه ،وﻫو احلق الذي ال يثبت كونه سبحانه ربا وإهل ًا وخال ًقا إال
به ،ونفيه جحد للصانع بالكلية ،وإنكار له ،وﻫذا القدر الزم جلميع طوائف
أﻫل األرض عىل اختالف مللهم ونحلهم .اﻫ
القاعدة الثانية عشرة :أمساء اهلل تعاىل مشتقة من أفعاله وصفاته:
مثل اشتقاق لفظ اجلاللة من اإلله.
قال ابن القيم  يف شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة
والتعليل ص( :)2٥3والرب تعاىل يشتق له من أوصافه وأفعاله أسامء ،وال
يشتق له من خملوقاته ،وكل اسم من أسامئه فهو مشتق من صفة من صفاته ،أو
فعل قائم به ،فلو كان يشتق له اسم باعتبار املخلوق املنفصل يسمى متكو ًنا
ً
وأبيض وغري ذلك؛ ألنه خالق ﻫذه الصفات ،فلام مل
وطويال
ومتحر ًكا وساكنًا
َ
يطلق عليه اسم من ذلك  -مع أنه خالقه  -علم أنام يشتق أسامءه من أفعاله
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وأوصافه القائمة به ،وﻫو سبحانه ال يتصف بام ﻫو خملوق منفصل عنه ،وال
يتسمى باسمه .اﻫ
القاعدة الثالثة عشر :األمساء املنقسمة إىل ما يُمدح به وغريه ال تطلق
على اهلل تعاىل إال مقيدة:
يبني ذلك قوله تعاىل﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾[الطارق،]36-35:
وقوله تعاىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾[األنفال ،]11:وقوله:
﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾[النساء.]342:
وتنقسم األسامء إىل أربعة أقسام:
األول :أسامء تدل عىل الكامل املطلق من كل وجه ،فهذه يسمى اهلل تعاىل
هبا ،مع العلم أن األسامء والصفات ببها توقيفي عىل ما تقدم
الثاِّن :أسامء تدل عىل النقص املطلق الذي ال كامل فيه كالعجز والفقر
والعمى فهذا ال جيوز أن يسمى اهلل به فال يسمى بالعاجز أو الفقري أو اخلائن
وهلذا قال تعاىل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ﴾[األنفال ،]٥3:ومل يقل خاهنم.
الثالث :أسامء تدل عىل الكامل لكن حتتمل النقص بالتقدير الذﻫني
كاملتكلم ،واملريد فهذه خيرب عن اهلل تعاىل هبا وال يسمى هبا.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف األصفهانية :)5( وأما تسميته
سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن ﻫذين االسمني مل يردا يف القرآن وال يف
األسامء احلسنى املعروفة ،ومعنامها حق ،ولكن األسامء احلسنى املعروفة ﻫى
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التي يدعى اهلل هبا وﻫي التي جاءت يف الكتاب والسنة وﻫي التي تقت ي املدح
والثناء بنفسها ك العلم والقدرة والرمحة ونحو ذلك ﻫي يف نفسها صفات مدح
واألسامء الدالة عليها أسامء مدح وأما الكالم واإلرادة فلام كان جنسه ينقسم
إىل حممود كالصدق والعدل وإىل مذموم كالظلم والكذب واهلل تعاىل ال يوصف
إال باملح مود دون املذموم جاء ما يوصف به من الكالم واإلرادة يف أسامء ختص
املحمود كاسمه احلكيم والرحيم والصادق واملؤمن والشهيد والرؤوف
واحلليم والفتاح ونحو ذلك.
فلهذا مل جيئ يف أسامئه احلسنى املأثورة املتكلم املريد .اﻫ باختصار.
الرابع :أسامء تدل عىل النقص يف حال وعىل الكامل يف حال مثل :املكر،
والكيد ،واالستهزاء فهذه ال يسمى اهلل به مطل ًقا كام التنفى مطل ًقا فال يقال:
املاكر واملخادع واملستهزئ.
قال ابن القيم  يف طريق اهلجرتني وباب السعادتني ص(:)111
ومن ﻫنا يعلم غلط بعض املتأخرين وزلقه الفاحش ىف اشتقاقه له سبحانه من
اسام مطل ًقا فأدخله ىف أسامئه احلسنى ،فاشتق له اسم
كل فعل أخرب به عن نفسه ً
املاكر ،واخلادع ،والفاتن ،واملضل ،والكاتب ،ونحوﻫا من قوله﴿ :ﮜ

ﮝ﴾[األنفال ،]11:ومن قوله﴿ :ﭼ ﭽ﴾[النساء ،]342:ومن قوله:
﴿ﮨ ﮩ﴾[طه ،]313:ومن قوله﴿ :ﰀ ﰁ

ﰂ﴾[الرعد ،2٥:النحل،91:

فاطر ،]8:وقوله تعاىل﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ﴾[املجادلة ،]23:وﻫذا خطأ من
وجوه:
أحدﻫا :أنه سبحانه مل يطلق عىل نفسه ﻫذه األسامء ،فإطالقها عليه ال جيوز.
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الثانى :أنه سبحانه أخرب عن نفسه بأفعال خمتصة مقيدة ،فال جيوز أن ينسب
إليه مسمى االسم عند اإلطالق.
ِ
األسامء منقسم إىل ما يمدح عليه املسمى به ،وإىل ما
الثالث :أن مسمى ﻫذه
يذم ،فيحسن ىف موضع ،ويقبح ىف موضع ،فيمتنع إطالقه عليه سبحانه من غري
تفصيل.
الرابع :أن ﻫذه ليست من األسامء احلسنى التي يسمى هبا سبحانه [فال
جيوز أن يسمى هبا فإن أسامء الرب تعاىل كلها حسنى] ،كام قال تعاىل﴿ :ﭳ
ﭴ ﭵ﴾[األعراف ،]381:وﻫى التي حيب سبحانه أن يثنى عليه وحيمد
هبا دون غريﻫا.
اخلامس :أن ﻫذا القائل لو سمي هبذه األسامء ،وقيل له ﻫذه َمدحتك وثناء
عليك ،فأنت املاكر الفاتن املخادع املضل الالعن الفاعل الصانع ونحوﻫا ملا
كان يرىض بإطالق ﻫذه األسامء عليه ويعدﻫا مدحة ،وهلل املثل األعىل سبحانه
كبريا.
وتعاىل عام يقول اجلاﻫلون به ً
علوا ً
السادس :أن ﻫذا القائل يلزمه أن جيعل من أسامئه الالعن واجلائي واآلِت
والذاﻫب والتارك واملقاتل والصادق واملنزل والنازل واملدمر وأضعاف
اسام من كل فعل أخرب به عن نفسه ،وإال تناقض
أضعاف ذلك ،فيشتق له ً
ِ
العقالء طرد ذلك ،فعلم بطالن قوله واحلمد هلل رب
تناقضا بينًا ،وال أحد من
ً
العاملني .اﻫ
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القاعدة الرابعة عشرة :أمساء اهلل تعاىل ثابتة له على احلقيقة:
قال ابن القيم  كام خمترص الصواعق ص( :)118إن ﻫذه األلفاظ
التي تستعمل يف حق اخلالق واملخلوق هلا ثالث اعتبارات.
أحدﻫا :أن تكون مقيد ًة باخلالق ،كسمع اهلل وبرصه ووجهه ويديه
واستوائه ،ونزوله وعلمه وقدرته وحياته.
الثاِّن :أن تكون مقيد ًة باملخلوق كيد اإلنسان ووجهه واستوائه.
الثالث :أن جترد عن كال اإلضافتني وتوجد مطلق ًة ،فإثباتكم هلا حقيقة ،إما
أن يكون باالعتبا ر األول أو الثاِّن أو الثالث ،إذ ال رابع ﻫناك ،فإن جعلتم جهة
جمازا ،وﻫذا مذﻫب قد
كوهنا حقيق ًة تقيدﻫا باخلالق لزم أن تكون يف املخلوق ً
صار إليه أبو العباس الناش ووافقه عليه مجاعة ،وإن جعلتم جهة كوهنا حقيق ًة
جمازا ،وﻫذا مذﻫب قد صار إليه إمام
تقيدﻫا باملخلوق لزم أن تكون يف اخلالق ً
املعطلة جهم بن صفوان ،ودرج أصحابه عىل أثره ،وإن جعلتم جهة كوهنا
حقيق ًة القدر املشَتك ،ومل يدخل القدر املميز يف موضعها لزم أن يكون حقيق ًة
يف اخلالق ،وﻫذا قول عامة العقالء ،وﻫو الصواب ،وإن فرقتم بني بعض
األلفاظ وبعض ،وقعتم يف التناقض والتحكم املحض .اﻫ
تلخص لنا أن ما كان مضافا إىل اهلل تعاىل فهو خاص به ،وما أضيف إىل
املخلوق فهو خاص به ،وال يقت ي ذلك احتا ًدا وال ً
متاثال ،وإن احتاد األسامء
اليلزم منه احتاد الصفات ،والذوات.
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وقال شيخ االسالم  يف التدمرية ص( :)23وهلذا سمى اهلل نفسه
وسمى صفاته بأسامء ،فكانت تلك األسامء خمتصة به ،إذا أضيفت إليه
بأسامء،
ّ
وسمى بعض خملوقاته بأسامء خمتصة هبم مضافة إليهم
ال يرشكه فيها غريه،
ّ
توافق تلك األسامء إذا قطعت عن اإلضافة والتخصيص ،ومل يلزم من اتفاق
سمى اهلل نفسه حيا ،فقال﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
االسمني متاثل مساممها واحتاده فقد ّ
وسمى بعض عباده حيا ،فقال﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ
ﮧ ﮨ ﮩ﴾[البقرة]255:
ّ

احلي مثل ﻫذا احلي؛ ألن
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾[الروم ]39:وليس ﻫذا ّ
احلي ِمن املَْي ِ
ت} اسم للحي
قوله﴿ :ﭮ﴾ واسم هلل خمتص به ،وقوله {خي ِْرج ْ َ َّ َ ي
املخلوق خمتص به .اﻫ بترصف
القاعدة اخلامسة عشرة :أفعال اهلل صادرة عن أمسائه:
َ
أفعال الرب
قال ابن القيم  يف بدائع الفوائد :)362/3( إن
ِ
أسامئه وصفاتِه ،وأسام َء املخلوقني صادرة عن
تبارك وتعاىل صادرة عن
أفعاهلم .فالرب تبارك وتعاىل فعاله عن كامله ،واملخلوق كامله عن فعاله،
فاشتقت له األسامء بعد أن كمل بالفعل .فالرب مل يزل ً
كامال ،فحصلت أفعاله
عن كامله؛ ألنه كامل بذاته وصفاته ،فأفعاله صادرة عن كامله ،كمل ففعل،
واملخلوق فعل فكمل الكامل الالئق به .اﻫ
القاعدة السادسة عشرة :األصل عند أهل السنة التفصيل يف األثبات يف
األمساء والصفات:
املفصل،
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية ص( :)31وأما اإلثبات َّ
فإنه ذكر من أسامئه وصفاته ما أنزله يف حمكم آياته ،كقوله تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ
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ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾[البقرة ]255:اآلية بكامهلا ،وقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ ،
وقوله﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ﴾[التحريم﴿ ،]2:ﮏ ﮐ ﮑ﴾[الروم﴿ ،]54:ﭥ
ﭦ ﭧ﴾[الشورى﴿ ،]33:ﮨ ﮩ ﮪ﴾[إبراﻫيم﴿ ،]4:ﭩ
ﭪ ﭫ﴾[يونس﴿ ،]31٥:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ﴾[الربوج﴿ ،]36-34:ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ﴾[احلديد .]4-1:وقوله﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾[حممد ،]28:وقوله﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ﴾[املائدة ،]54:وقوله﴿ :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾[املائدة،]339:
وقوله﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[النساء ،]91:وقوله﴿ :ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ﴾[غافر ،]31:وقوله﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾[البقرة ،]231:وقوله﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾[فصلت.]33:
وقوله﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[النساء ،]364:وقوله﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾[مريم ،]52:وقوله﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ﴾[القصص .]62:اﻫ
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إىل غري ذلك مما ﻫو يف القرآن والسنة.
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القاعدة السابعة عشرة :القول يف االسم واملسمى:
يف جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب (:)3٥91قال الشافعي:
(إذا سمعت الرجل يقول :االسم غري املسمى أو االسم املسمى فاشهد عليه أنه
من أﻫل الكالم وال دين له) وقال الطربي يف رصيح السنة :وأما القول يف
االسم :أﻫو املسمى أم غري املسمى؟ فإنه من احلامقات احلادثة التي ال أثر فيها
فيتبع ،وال قول من إمام فيستمع ،فاخلوض فيه شني ،والصمت عنه زين.
وحسب امرئ من العلم به ،والقول فيه أن ينتهي إىل قول اهلل ،عز وجل ثناؤه،
الصادق ،وﻫو قوله( :قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األسامء
احلسنى) وقوله تعاىل( :وهلل األسامء احلسنى فادعوه هبا) ويعلم أن ربه ﻫو الذي
عىل العرش استوى( ،له ما يف السموات وما يف األرض وما بينهام وما حتت
الثرى) ،فمن جتاوز ذلك فقد خاب وخرس وضل وﻫلك .فليبلغ الشاﻫد منكم
أهيا الناس من بعد منا فنأى ،أو قرب فدنا .انتهى
ومن ﻫنا فأقوال الناس يف ﻫذه املسألة تذكر فيام ييل:
 -3االسم غري املسمى ،وﻫذا قول اجلهمية ،حيث يزعمون أن أسامء اهلل
تعاىل حروف حادثة خملوقة تدل عىل الذات املقدسة.
 -2االسم ﻫو املسمى ،وﻫذا قول بعض املنتسبني إىل السنة كالبغوي
والاللكائي ،وأيب عبيد معمر بن املثنى ،والقرطبي ،وأحد قويل
األشاعرة.
 -1االسم للمسمى ،وﻫو دليل و َع َلم عليه .وﻫذا القول تدعمه األدلة،
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭳﭴﭵ﴾[األعراف.]381:
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وقال تعاىل﴿ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ﴾[طه.]8:
وقال تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ﴾[اإلرساء.]331:
وقال تعاىل﴿ :ﯩﯪﯫﯬ﴾[احلرش.]24:
ِ
ِ
اﻫا
وقول النبي « :إِ َّن هللِ تِ ْس َع ًة َوتِ ْس ِع َ
اس ًام ما َئ ًة إِ َّال َواحدً اَ ،م ْن َأ ْح َص َ
ني ْ
َد َخ َل اجلَنَّ َة».
قال شيخ اإلسالم  يف جمموع الفتاوى :)21٥-216/6( وأما
الذين يقولون :االسم للمسمى كام يقول أكثر أﻫل السنة ،فهؤالء وافقوا
الكتاب والسنة واملعقول .اﻫ
وقال ابن القيم  يف شفاء العليل ص( :)2٥٥واالسم للمسمى
وال يقال غريه .اﻫ
القاعدة التاسعة عشرة :األلف والالم الداخلة على األوصاف وأمساء
األجناس تفيد االستغراق حبسب ما دخلت عليه:
قال السعدي يف القواعد احلسان القاعدة الثالثة :وقد نص عىل ذلك
أﻫل األصول وأﻫل العربية ،واتفق عىل اعتبار ذلك أﻫل العلم واإليامن .فمثل
قوله تعاىل﴿:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ إىل قوله
تعاىل ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾[األحزاب ]15:يدخل يف ﻫذه
األوصاف كل ما تناوله من معاِّن اإلسالم واإليامن والقنوت والصدق إىل
آخرﻫا .وأن بكامل ﻫذه األوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من املغفرة
واألجر العظيم ،وبنقصاهنا ينقص ،وبعدمها يفقد ،وﻫكذا كل وصف رتب
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عليه خري وأجر وثواب ،وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف َهنى اهلل عنه ورتب
ونقصا ،يكون له من ذلك بحسب ما قام به
ورشا
ً
عليه وعىل املتصف به عقوبة ً
من الوصف املذكور ،وكذلك مثل قوله تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾[املعارج:من ،]23-39عام جلنس
اإلنسان.
فكل إنسان ﻫذا وصفه إال من استثنى اهلل بقوله﴿ :ﮊ

ﮋ﴾[املعارج:

 ]22إىل آخرﻫا ،كام أن قوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾[العرص]2-3:

دال عىل أن كل إنسان عاقبته ومآله إىل اخلسار ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ﴾[العرص ]1:وأمثال ذلك كثري.
وأعظم ما تعترب به ﻫذه القاعدة :يف األسامء احلسنى ،فإن يف القرآن منها
كثريا ،وﻫي من ي
أجل علوم القرآن بل ﻫي املقصد األول للقرآن.
شي ًئا ً
ً
فمثال خيرب اهلل عن نفسه :أنه الرب احلي القيوم ،وأنه امللك والعليم
واحلكيم ،والعزيز والرحيم ،والقدوس السالم ،واحلميد املجيد .فاهلل ﻫو الذي
له مجيع معاِّن الربوبية التي يستحق أن يؤله ألجلها وﻫي صفات الكامل كلها،
واملحامد كلها له ،والفضل كله ،واإلحسان كله ،وأنه ال ي ِ
هلل أحد يف
شارك ا َ
معنى من معاِّن الربوبية ﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[الشورى:

 ]33ال برش وال َم َلك ،بل ﻫم مجي ًعا عبيد مربوبون لرهبم بكل أنواع الربوبية،
مقهورون خاضعون جلالله وعظمته ،فال ينبغي أن يكون أحد منهم ندً ا ،وال
رشيكا هلل يف عبادته وإهليته ،فرببوبيته سبحانه يريب اجلميع من مالئكة وأنبياء
وتدبريا وإحياء وإماتة ،وﻫم يشكرونه عىل ذلك
وغريﻫم :خل ًقا ورز ًقا
ً
بإخالص العبادة كلها له وحده ،فيؤهلونه وال يتخذون من دونه ول ًيا وال
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شفي ًعا ،فاإلهلية حق له سبحانه عىل عبادته بصفة ربوبيته ،وأنه امللك الذي له
مجيع معاِّن امللك ،وﻫو امللك الكامل والترصف النافذ ،وأن اخللق كلهم
مماليك هلل ،عبيد حتت أحكام ملكه القدرية والرشعية واجلزائية ،وأنه العليم
بكل شء ،الذي ال خيفى عليه شء يف األرض وال يف السامء ،الذي أحاط
علمه بالبواطن والظواﻫر واخلفيات واجلليات والواجبات واملستحيالت،
واجلائزات واألمور السابقة والالحقة والعامل العلوي والسفيل والكليات
واجلزئيات .وما يعلم اخللق وما ال يعلمون ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ﴾[البقرة ]255:وأنه احلكيم الذي له احلكمة التامة الشاملة جلميع ما
قضاه وقدره وخلقه ،ومجيع ما رشعه ال خيرج عن حكمته ،ال خملوق وال
مرشوع ،وأنه العزيز الذي له مجيع معاِّن العزة عىل وجه الكامل التام من كل
وجه ،عزة القوة وعزة االمتناع ،وعزة القهر والغلبة ،وأن مجيع اخللق يف غاية
الذل وهناية الفقر ،ومنتهى احلاجة والرضورة إىل رهبم ،وأنه الرمحن الرحيم
الذي له مجيع معاِّن الرمحة الذي وسعت رمحته كل شء ،ومل خيل خملوق من
إحسانه وبره طرفة عني .تبلغ رمحته حيث يبلغ علمه ﴿ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ﴾[غافر ]٥:وأنه القدوس السالم ،املعظم املنزه عن كل عيب
وآفة ونقص ،وعن مماثلة أحد ،وعن أن يكون له ند من خلقه.
ربﻫا هبذه القاعدة اجلليلة ينفتح لك باب
وﻫكذا بقية األسامء احلسنى ،اعت ْ
عظيم من أبواب معرفة اهلل ،بل أصل معرفة اهلل تعاىل معرفة ما حتتوي عليه
أسامؤه احلسنى ،وتقتضيه من املعاِّن العظيمة ،بحسب ما يقدر عليه العبد ،وإال
فلن يبلغ علم أحد من اخللق بذلك ،ولن حيِص أحد ثناء عليه ،بل ﻫو كام أثنى
عىل نفسه ،وفوق ما يثني عليه عباده..انتهى
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القاعدة العشرون :األمساء املقيدة ليست من األمساء احلسنى:
األسامء املقيدة باإلضافة ال تدخل يف األسامء احلسنى ،وإنام ﻫي من قبيل
الصفات االسمية التي جيوز الدعاء هبا عىل الوضع الذي قيدت به .واألسامء
املقيدة حسنها فيام قيدت به واألسامء املطلقة ﻫي املقصودة بالتسعة والتسعني
اسام ومن أمثلة األسامء املقيدة احلفي قال تعاىل ﴿ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾[مريم ،]4٥:وهلذا تردد ابن عثيمني  من ذكره يف
األسامء احلسنى ،ومن أمثلته اسم الصاحب حيث جاء مقيدا يف السفر ففي
حديث عبداهلل بن عمر َ :أ َّن َرس َ
ول اهللِ  ك َ
است ََوى َع َىل َب ِع ِري ِه
َان إِ َذا ْ
َخ ِ
َرب َث َال ًثا ،ث َّم َق َال﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ار ًجا إِ َىل َس َف ٍر ،ك َّ َ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾[الزخرف« ]34-31:الله َّم إِنَّا ن َْس َأل َك ِيف َس َف ِرنَا
رب َوال َّت ْق َوىَ ،و ِم َن ا ْل َع َم ِل َما ت َْر َىض ،الله َّم َﻫ يو ْن َع َل ْينَا َس َف َرنَا َﻫ َذاَ ،وا ْط ِو
َﻫ َذا ا ْل ِ َّ
ِ
الس َف ِرَ ،واخلَلِي َفة ِيف ْاألَ ْﻫ ِل ،الله َّم إِ يِّن َأعوذ
َعنَّا ب ْعدَ ه ،الله َّم َأن َ
ْت َّ
الصاحب ِيف َّ
اء الس َف ِر ،وكَآب ِة املَنْ َظ ِر ،وس ِ
بِ َك ِمن وع َث ِ
ب ِيف املَ ِ
وء املنْ َق َل ِ
ال َو ْاألَ ْﻫ ِل» ،وإذا رجع
ْ َ ْ
َ
َ َ
َّ
ون ت َِائبو َن َعابِدو َن لِربنَا ح ِ
امد َ
قاهل َّن وزاد فيه َّنِ « :آيب َ
ون».ﻫذه رواية مسلم.
َي َ
القاعدة احلادية والعشرون :أحكام ختم اآليات باألمساء احلسنى:
قال السعدي يفالقواعد احلسان يف تفسري القرآن:
القاعدة التاسعة عرشة :األسامء احلسنى يف ختم اآليات:
خيتم اهلل اآليات بأسامء اهلل احلسنى ليدل عىل أن احلكم املذكور له تعلق
بذلك االسم الكريم .وﻫذه القاعدة لطيفة نافعة ،عليك بتتبعها يف مجيع اآليات
املختومة هبا ،جتدﻫا يف غاية املناسبة ،وتدلك عىل أن الرشع واألمر واخللق كله
صادر عن أسامئه وصفاته ومرتبط هبا.
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وﻫذا باب عظيم يف معرفة اهلل ومعرفة أحكامه ،وﻫو من أجل املعارف
وأرشف العلوم.
فتجد آية الرمحة خمتوم ًة بصفات الرمحة ،وآيات العقوبة والعذاب خمتومة
بأسامء العزة والقدرة واحلكمة والعلم والقهر.
وال بأس ﻫنا أن نسوق بعض اآليات يف ﻫذا ،ونشري إىل مناسبتها بحسب
ما وصل إليه علمنا القارص وعبارتنا الضعيفة ،ولو طالت األمثلة ﻫنا ألهنا من
يسريا منها.
أﻫم املهامت ،وال تكاد جتدﻫا يف كتب التفسري إال ً
قال تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾[البقرة ]29:فذكر
إحاطة علمه بعد ذكر خلقه لألرض والساموات يدل عىل إحاطة علمه بام فيها
م ن العوامل العظيمة ،وأنه حكيم حيث وضعها لعباده ،وأحكم صنعها يف
أحسن خلق وأكمل نظام ،وأن خلقه هلا من أدلة علمه ،كام قال يف اآلية
األخرى﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[امللك ]34:فخلقه للمخلوقات
وتسويتها عىل ما ﻫي عليه من إنسان وحيوان ونبات ومجاد :من أكرب األدلة
العقلية عىل علمه ،فكيف خيلقها وﻫو ال يعلمها؟
وملا ذكر كال َم املالئكة حني أخربﻫم أنه جاعل يف األرض خليفة،
ومراجعتهم لرهبم يف ذلك ،فلام خلق آدم وعلمه أسامء كل شء مما جعله اهلل له
وبني يديه ،وعجزت املالئكة عن معرفتها وأنبأﻫم آدم هبا﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[البقرة ]12:فاعَتفوا هلل بسعة
العلم ،وكامل احلكمة ،وأهنم خمطئون يف مراجعتهم رهبم يف استخالفه آدم يف
األرض التي خلقت له وﻫيئت لنزوله.
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ويف ﻫذا :أن املالئكة عىل عظمتهم وسعة معارفهم برهبم اعَتفوا بأن
علومهم تضمحل بجانب علم رهبم ،وأنه ال علم هلم إال منه ،فختم ﻫذه
اآليات هبذين االسمني الكريمني ،الدالني عىل علم اهلل بآدم وما خلق له وما
خلق عليه ومتام حكمته يف خلقه ،وما يَتتب عىل ذلك من املصالح املتنوعة:
من أحسن املناسبات.
وأما قوله عن آدم﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
كثريا من اآليات هبذين االسمني [التواب الرحيم]
ﰉ﴾[البقرة ]1٥:وختمه ً

بعد ذكر ما يدعو به العبد إىل التعرض من رمحته ومغفرته ،وتوفيقه وحلمه،

فمناسبته جليلة لكل أحد ،وأنه ملا كان ﻫو التواب الرحيم ،أقبل بقلوب التائبني
إليه ،ووفقهم لألخذ باألسباب التي ترجعهم إىل الفطرة السليمة التي يعرفون
هبا نعمة رهبم فيقدروهنا ويشكروهنا ويستجيبون ملا يدعوﻫم هبا إليه سبحانه،
فريجعون يف كل شئوهنم وأمورﻫم إىل رهبم ،فيفرح هبم ويزيدﻫم من فضله
ويتوب عليهم ثم يغفر هلم ويرمحهم ،فتاب عليهم ً
أوال بتوفيقهم للتوبة
وأسباهبا ،وتاب عليهم ثان ًيا حني قبل متاهبم وأجاب سؤاهلم ،وهلذا قال يف
اآلية األخرى﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾[التوبة ]338:أي أقبل بقلوهبم عليه،
فإنه لوال توفيقه وجذب قلوهبم إىل ذلك بنعمه الكونية والعلمية مل يكن هلم
سبيل إىل ذلك حني استولت عليهم النفس األمارة ،فإهنا ال تأمر إال بالسوء،
إال من رحم اهلل فأعاذه منها ومن نزغات الشيطان إىل آخر ما ذكره.
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القاعدة الثانية والعشرون :الجيوز أن يطلق على اهلل تعاىل لفظ يقتضي التأنيث:
قال القرطبي يف األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى :)21( وال جيوز
أن يطلق عىل اهلل تعاىل لفظ يقت ي التأنيث وجهال الصوفية يطلقون لفظ ليىل
وسعدى واطالقه عىل اهلل حمال إذ فيه تشبيه بالكفرة الضالل يف إطالقهم لفظ
التأنيث عىل آهلتهم فقال﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ﴾[النجم ]21-39:ثم قال ال يقال أطلق لفظ الذات وﻫو مؤنث .انتهى
القول يف الذات:
قال ابن القيم يف بدائع الفوائد:)411-411 /2( 
وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس وال سيام املتكلمني القول فيها أهنا يف
معنى النفس واحلقيقة ،ويقولون ذات الباري ﻫي نفسه ويعربون هبا عن
وجوده وحقيقته وحيتجون يف إطالق ذلك بقوله يف قصة إبراﻫيم «ثالث
كذبات كلهن يف ذات اهلل» رواه البخاري ومسلم ،وقول خبيب( :وذلك يف
ذات اإلله) قال :وليست ﻫذه اللفظة إذا استقريتها يف اللغة والرشيعة كام
زعموا ولو كان كذلك جلاز أن يقال عند ذات اهلل واحذر ذات اهلل ،كام قال
تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ﴾[آل عمران ]28:وذلك غري مسموع ،وال يقال
إال بحرف (يف) اجلارة ،وحرف (يف) للوعاء ،وﻫو معنى مستحيل عىل نفس
الباري تعاىل ،إذا قلت :جاﻫدت يف اهلل تعاىل ،وأحببتك يف اهلل تعاىل ،حمال أن
يكون ﻫذا اللفظ حقيقة ملا يدل عليه ﻫذا احلرف من معنى الوعاء ،وإنام ﻫو عىل
حذف املضاف ،أي :يف مرضاة اهلل وطاعته ،فيكون احلرف عىل بابه ،كأنك
قلت :ﻫذا حمبوب يف األعامل التي فيها مرضاة اهلل وطاعته ،وأما أن تدع اللفظ
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عىل ظاﻫرة فمحال .وإذا ثبت ﻫذا فقوله( :يف ذات اهلل) أو (يف ذات اإلله) إنام
يريد يف الديانة والرشيعة التي ﻫي ذات اإلله ،ف (ذات) وصف للديانة،
وكذلك ﻫي يف األصل موضوعها نعت ملؤنث ،أال ترى أن فيها تاء التأنيث
وإذا كان األمر كذلك فقد صارت عبارة عام ترشف باإلضافة إىل اهلل تعاىل عز
و جل ال عن نفسه سبحانه وﻫذا ﻫو املفهوم من كالم العرب أال ترى قول
النابغة الذبياِّن بجلتهم ذات اإلله ودينهم...
فقد بان غلط من جعل ﻫذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه وﻫذا من
كالمه من املرقصات فإنه أحسن فيه ما شاء.
و أصل ﻫذه اللفظة ﻫو تأنيث (ذو) بمعنى صاحب ،ف (ذات) صاحبة،
كذا يف األصل؛ وهلذا ال يقال :ذات اليشء إال ملا له صفات ونعوت تضاف
إليه ،فكأنه يقول :صاحبة ﻫذه الصفات والنعوت؛ وهلذا أنكر مجاعة من النحاة
منهم ابن برﻫان وغريه عىل األصوليني قوهلم( :الذات) ،وقالوا :ال مدخل
لأللف والالم ﻫنا ،كام ال يقال( :الذو) يف (ذو) ،وﻫذا إنكار صحيح،
واالعتذار عنهم أن لفظة (الذات) يف اصطالحهم قد صارت عبارة عن اليشء
عرفوﻫا بالالم
نفسه وحقيقته وعينه ،فلام استعملوﻫا استعامل النفس واحلقيقة ّ
وجردوﻫا ،ومن ﻫنا غ ّلطهم السهييل ،فإن ﻫذا االستعامل والتجريد أمر
اصطالحي ال لغوي؛ فإن العرب ال تكاد تقول :رأيت اليشء لعينه ونفسه،
وإنام يقولون ذلك ملا ﻫو منسوب إليه ومن جهته ،وﻫذا كجنب اليشء ،إذا
قالوا :ﻫذا يف جنب اهلل ،ال يريدون إال فيام ينسب إليه من سبيله ومرضاته
وطاعته ،ال يريدون غري ﻫذا البتة.
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فلام اصطلح املتكلمون عىل إطالق الذات عىل النفس واحلقيقة ظن من
ظن أن ﻫذا ﻫو املراد من قوله« :ثالث كذبات يف ذات اهلل» وقوله( :وذلك يف
ذات اإلله) فغلط واستحق التغليط ،بل الذات ﻫنا كاجلنب يف قوله تعاىل:
﴿ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾[الزمر .]56:أال ترى أنه ال حيسن أن يقال
ﻫهنا :فرطت يف نفس اهلل وحقيقته ،وحيسن أن يقال :فرط يف ذات اهلل ،كام
يقال :فعل كذا يف ذات اهلل ،وقتل يف ذات اهلل تعاىل ،وصرب يف ذات اهلل ،فتأمل
ذلك فإنه من املباحث العزيزة الغريبة التي يثنى عىل مثلها اخلنارص ،واهلل املوفق
املعني .انتهى
وقد خالف ابن القيم غريه فجعلوا الذات بمعنى النفس وصار ﻫذا
اصطالحا عند مجاﻫري العلامء املتأخرين ،فمن ﻫذا أرى أنه ال مانع من اطالق
الذات عىل النفس فيقال ذات اهلل ،ويقال صفة للذات وﻫكذا.
القاعدة الثالثة والعشرون :تقسيم أمساء اهلل تعاىل إىل خمتص وغري خمتص:
قال القرطبي يف األسنى :)5( قال الشيخ أبو احلسن األشعري أسامء
اهلل تعاىل رضبان ،اسم خيتص به تعاىل اليشاركه فيه غريه كقولنا اهلل ،الرمحن،
ومليك ،وغفار ،وصمد ،ومتعال ،وسبوح وقدوس ..واسم الخيتص به بل
جيوز أن يسمى به غريه كقولنا عامل وقادر وحي ...انتهى
وذكر  ص( :)88أن أسامء اهلل تعاىل يف جواز اإلطالق واإلخبار هبا لف ًظا
عنه وعن العباد عىل أربعة أرضب:
األول :ما ال جيوز أن خيرب هبا عن العباد بحال كقولنا اهلل والرمحن.
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جائزا كالعامل،
الثاِّن :ما يكون يف صفة اهلل تعاىل واجبا ويف وصف العبد ً
والقادر.
ً
باطال كاجلبار
الثالث :ما يكون يف حق اهلل تعاىل حقا ويف حق العبد
واملتكرب.
الرابع :ما خيرب به عن اهلل تعاىل وعن العبد كاخلالق ،فإنه جائز يف حق اهلل
تعاىل بمعنى ،ويكون يف حق املخلوق جائزا بمعنى آخر .انتهى
وقد ذكر  ص( )111اخلالف يف وصف غري اهلل تعاىل باخللق بمعنى
التقدير مستدلني بقول زﻫري:
ْت َت ْف ِري َم ا َخ َل ْق َت َو َب ْع
َو َألَن َ

ض ا ْل َق ْو ِم َخيْل ق ث َّم َال َي ْف ِري
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ذكر األسماء التسعة والتسعين التي أرجو أن من أحصاها دخل الجنة
تقدم القول يف أن أسامء اهلل تعاىل غري حمصورة بعدد معلوم لنا ،وﻫنا نذكر
إن شاء اهلل تعاىل ما أرجو أن تكون املرادة بقول النبي « :إِ َّن هللِ تِ ْس َع ًة
ِ
ِ
اﻫا َد َخ َل اجلَنَّ َة» أخرجه الشيخان عن
َوتِ ْس ِع َ
اس ًام ما َئ ًة إِ َّال َواحدً اَ ،م ْن َأ ْح َص َ
ني ْ
أيب ﻫريرة 
فمن كتاب اهلل تعاىل:
( -3اهلل) وﻫو االسم األعظم وﻫو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع وقد
ذكر اسم اهلل يف القرآن ( )2٥24مرة ،وﻫو من األسامء اخلاصة باهلل تعاىل ،وﻫو
اجلامع جلميع معاِّن األسامء احلسنى ومن األدلة عليه قوله تعاىل ملوسى عليه
السالم:

﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾[طه]34:

وقال تعاىل﴿:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾[احلرش ]22:ويف السنة الكثري من ذلك.
( -2األحد) قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾[اإلخالص .]3:ويف
البخاري ( )49٥4عن أيب ﻫريرة  عن النبي  قالَ « :ق َال اهلل :ك ََّذ َبنِي ا ْبن
ِ
ِ
ِ
ِ
اي َف َق ْولهَ :ل ْن
آ َد َم َو َمل ْ َيك ْن َله َذل َكَ ،و َشت ََمني َو َمل ْ َيك ْن َله َذل َكَ ،ف َأ َّما َتكْذيبه إِ َّي َ
ِِ
ِ
ِ
اي
يعيدَ ِِّن ،ك ََام َبدَ َأ ِِّنَ ،و َليْ َس َأ َّول اخلَ ْل ِق بِ َأ ْﻫ َو َن َع َ َّيل م ْن إِ َعا َدتهَ ،و َأ َّما َشتْمه إِ َّي َ
الص َمدَ ،مل ْ َألِدْ َو َمل ْ أو َلدْ َ ،و َمل ْ َيك ْن ِيل ك ْف ًئا َأ َحد».
َف َق ْولهَّ :اخت ََذ اهلل َو َلدً ا َو َأنَا األَ َحد َّ
( -1األعىل) قال تعاىل﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾[األعىل.]3:
( -4األكرم) قال تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾[العلق.]1:
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( -5اإلله) قال تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾[البقرة:

.]361
( -9 -6األول ،اآلخر ،الظاﻫر ،الباطن) قال تعاىل﴿ :ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[احلديد .]1:ومن السنة قول رسول اهلل :
«اللهم رب السمو ِ
ات َو َر َّب ْاألَ ْر ِ
ض َو َر َّب ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِي ِمَ ،ر َّبنَا َو َر َّب ك يل
َّ َ َّ َّ َ َ
َ ٍ ِ
يل وا ْلفر َق ِ
ب َوالن ََّوىَ ،ومن ِْز َل الت َّْور ِاة َو ْ ِ ِ
انَ ،أعوذ بِ َك ِم ْن
شءَ ،فال َق احلَ ي
اإلنْج ِ َ ْ
َ
ْ
َرش ك يل َ ٍ
ْت ِ
آخذ بِن ِ
ْت
شءَ ،و َأن َ
َاصيَتِ ِه ،الله َّم َأن َ
شء َأن َ
ْت ْاألَ َّول َف َل ْي َس َقبْ َل َك َ ْ
ْ
ي
ِ
ِ
ْت ا ْل َباطِن َف َل ْي َس
شءَ ،و َأن َ
شءَ ،و َأن َ
ْت ال َّظاﻫر َف َل ْي َس َف ْو َق َك َ ْ
ْاآلخر َف َل ْي َس َب ْعدَ َك َ ْ
شء ،ا ْق ِ
ض َعنَّا الدَّ ْي َنَ ،و َأ ْغنِنَا ِم َن ا ْل َف ْق ِر» .أخرجه مسلم (َ )2٥31ع ْن
دون ََك َ ْ
َأبِى ﻫ َر ْي َر َة .
( -31البارئ) قال تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[احلرش.]24:

الرب) قال تعاىل﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ّ َ ( -33
ﯱ﴾[الطور.]28:
( -32البصري) قال تعاىل﴿ :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾[غافر .]21:ومن السنة حديث أيب
َربنَاَ ،ف َق َال النَّبِي
موسى  قال :كنَّا َم َع النَّبِ يي ِ يف َس َف ٍرَ ،فكنَّا إِ َذا َع َل ْونَا ك َّ ْ
َ « :أ َهيا النَّاس ْار َبعوا َع َىل َأنْف ِسك ْمَ ،فإِنَّك ْم الَ تَدْ عو َن َأ َص َّم َوالَ َغائِ ًباَ ،و َلكِ ْن
تَدْ عو َن َس ِمي ًعا َب ِص ًريا» .ث َّم َأتَى َع َ َّيل َو َأنَا َأقول ِيف َن ْف ِيس :الَ َح ْو َل َوالَ ق َّو َة إِ َّال
بِاهللَِ ،ف َق َالَ « :يا َع ْبدَ اهللِ ْب َن َق ْي ٍ
س ،ق ْل :الَ َح ْو َل َوالَ ق َّو َة إِ َّال بِاهللَِ ،فإِ َّهنَا َكنْز ِم ْن
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جلن َِّة» َأ ْو َق َالَ « :أالَ َأدل َك َع َىل كَلِ َم ٍة ِﻫ َي َكنْز ِم ْن كن ِ
كن ِ
وز اجلَن َِّة؟ الَ َح ْو َل َوالَ
وز ا َ
ق َّو َة إِ َّال بِاهللِ» .أخرجه البخاري ( ،)6184ومسلم (.)2٥14
( -31التواب) قال تعاىل﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ﴾[البقرة .]1٥:وعند أيب داود ( )3536عن ابن عمر قال :إِ ْن كنَّا َلنَعد
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
لِرس ِ
ول اهللِ ِ يف املَ ْجلِ ِ
ب َع َ َّيل ،إِن ََّك
س ا ْل َواحد ما َئ َة َم َّرةَ « :ر يب ا ْغف ْر ِيلَ ،وت ْ
َ
الر ِحيم».
َأن َ
ْت الت ََّّواب َّ
( -34اجلبار) قال تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ﴾[احلرش.]21:
( -35احلافظ) قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[يوسف.]64:
( -36احلسيب) قال تعاىل﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ﴾[النساء ،]6:وقال تعاىل:
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ﴾[النساء.]86:
( -3٥احلفيظ) قال تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾[ﻫود.]5٥:
احلق) قال تعاىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ّ ( -38
ﮇ ﮈ﴾[األنعام .]62:ويف البخاري( ،)3321ومسلم ( )٥69عن ابن
َان يقول إِ َذا َقام إِ َىل الص َال ِة ِمن جو ِ
عباس َ ،أ َّن َرس َ
ف ال َّل ْي ِل:
ْ َ ْ
َّ
ول اهللِ  ،ك َ َ
َ
ْت نور السمو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ْت َق َّيام
ضَ ،و َل َك احلَ ْمدَ ،أن َ
«الله َّم َل َك احلَ ْمدَ ،أن َ
َّ َ َ
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ض ،و َل َك احلمدَ ،أ ْن َت رب السمو ِ
ِ
ض َو َم ْن فِ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يه َّن،
َّ َ َ
الس َم َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
َ
َْ
َّ
ِ
جلنَّة َح ٌّقَ ،والنَّار َح ٌّق،
َأن َ
ْت احلَقَ ،و َو ْعد َك احلَقَ ،و َق ْول َك احلَقَ ،ول َقاؤ َك َح ٌّقَ ،وا َ
السا َعة َح ٌّق ،الله َّم َل َك َأ ْس َل ْمتَ ،وبِ َك آ َمنْتَ ،و َع َل ْي َك ت ََو َّك ْلتَ ،وإِ َل ْي َك َأ َن ْبت،
َو َّ
ِ
ِ
رس ْرت
َوبِ َك َخ َ
اص ْمتَ ،وإ َليْ َك َحاك َْمتَ ،فا ْغف ْر ِيل َما َقدَّ ْمت َو َأ َّخ ْرتَ ،و َأ ْ َ
ْت».
ْت إِ َ ِهلي َال إِ َل َه إِ َّال َأن َ
َو َأ ْع َلنْتَ ،أن َ
( -39احلكيم) وأدلته كثرية ،منها قوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[البقرة.]12:
( -21احلليم) قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[البقرة.]225:
( -23احلميد) قال تعاىل﴿ :ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾[إبراﻫيم.]3:
( -22احلي) قال تعاىل﴿ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾[غافر﴿ ،]65:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ﴾[الفرقان .]58:ويف صحيح مسلم (َ )2٥3٥ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َأ َّن َرس َ
ول

اهللِ  ك َ
َان َيقول« :الله َّم َل َك َأ ْس َل ْمتَ ،وبِ َك آ َمنْتَ ،و َع َل ْي َك ت ََو َّك ْلتَ ،وإِ َل ْي َك
ْت
ْتَ ،أ ْن ت ِض َّلنِيَ ،أن َ
اص ْمت ،الله َّم إِ يِّن َأعوذ بِ ِع َّزتِ َكَ ،ال إِ َل َه إِ َّال َأن َ
َأ َنبْتَ ،وبِ َك َخ َ
حلي ا َّل ِذي َال َيموتَ ،و ِْ
اجلن َو ْ ِ
اإلنْس َيموت َ
ون» .وأخرجه البخاري
ا َ
( )3
(.)٥181

( )3وليس فيه الشاﻫد.
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( -21اخلبري) قال تعاىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾[األنعام:

.]38
( -24اخلالق) قال تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾[احلرش،]24:
﴿ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾[األنعام.]312:
( -25اخلالّق) قال تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾[احلجر.]86:
( -26اخلري) قال تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾[يوسف.]64:
( -2٥الرءوف) قال تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ﴾[النحل.]4٥ :
الرمحن) قال تعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾[النمل﴿ ،]11:ﮊ
ّ ( -28

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾[اإلرساء﴿ ،]331:ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ﴾[طه.]5:
الرحيم)
ّ ( -29

قال

تعاىل:

﴿ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ﴾[احلجر﴿ ،]49:ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[األنعام.]311:
الرزاق ،الرازق) قال تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ّ ( -13 -11
ﮊ﴾[الذاريات﴿ ]58:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾[البقرة]232:

الرقيب) قال تعاىل﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ
ّ ( -12

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾[املائدة]33٥:

السالم) قال تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ّ ( -11

ان َ ق َال :ك َ
ﯗ﴾[احلرش .]21:ويف صحيح مسلم (َ )593ع ْن َث ْو َب َ
َان
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ِِ
هلل  إِ َذا انْرص َ ِ
اس َت ْغ َف َر َث َ
السالَم
َرسول ا ِ
ال ًثا َو َق َال« :الله َّم َأن َ
ْت َّ
ف م ْن َصالَته ْ
َ َ
ألو َز ِ
ِ
ِ
ِ
ْت َذا اجلَال َِل َو ِ
اع يى:
السالَم َت َب َارك َ
اإلك َْرا ِم»َ .ق َال ا ْل َوليدَ :فق ْلت ل َ ْ
َومن َْك َّ
ف ِ
هلل.
هللَ ،أ ْس َت ْغ ِفر ا َ
اال ْستِ ْغ َفار؟ َق َال :تَقولَ :أ ْس َت ْغ ِفر ا َ
َك ْي َ
السميع) قال تعاىل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[البقرة:
ّ ( -14

﴿ ،]32٥ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾[غافر﴿ ،]21:ﭩ ﭪ ﭫ﴾[سبأ.]51:

( -15الشاكر) قال تعاىل﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[النساء.]34٥:
ّ ( -16
الشكور) قال تعاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾[فاطر﴿ ،]11:ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[التغابن.]3٥:
( -1٥الشهيد) قال تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾[آل عمران﴿ ،]98:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾[احلج.]3٥:
الصمد) قال تعاىل﴿ :ﭖ ﭗ﴾[اإلخالص.]2:
ّ ( -18
( -19العامل) قال تعاىل﴿ :ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ﴾[األنعام﴿ ،]٥1:ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ﴾[فاطر﴿ ،]18:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾[البقرة.]٥٥:
( -41العزيز) قال تعاىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾[البقرة،]329:
﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾[الصافات.]381:
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( -43العظيم) ﴿ﯻ ﯼ ﯽ﴾[البقرة﴿ ،]255:ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ﴾[الواقعة.]٥4:
( -42العف ّو) قال تعاىل﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾[النساء﴿ ،]41:ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾[النساء.]349:
( -41العليم) قال تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ﴾[البقرة﴿ ،]12:ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾[التحريم﴿ ،]1:ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ﴾[البقرة.]236:
العيل) قال تعاىل﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ﴾[البقرة﴿ ،]255:ﮨ ﮩ
ّ ( -44

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ﴾[احلج.]62:
( -45الغ ّفار) قال تعاىل﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ﴾[ص ]66:يف ثالثة مواطن من القرآن كلها مقَتنة بالعزيز.
( -46الغفور) قال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ﴾[الربوج.]34:
لغني) قال تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[األنعام،]311:
( -4٥ا ّ
﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ﴾[احلج.]64:
( -48الفتاح) قال تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ﴾[سبأ.]26:
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( -49القادر) قال تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[األنعام.]65:
( -51القاﻫر) قال تعاىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾[األنعام:

﴿ ،]38ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾[األنعام.]63:
( -53القدّ وس) قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾[اجلمعة.]3:
( -52القدير) قال تعاىل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[الروم،]54:
﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾[النحل.]٥1:
( -51القريب) قال تعاىل﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾[ﻫود﴿ ،]63:ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾[سبأ.]51:
القوي) قال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾[ﻫود﴿ ،]66:ﮄ
( -54
ّ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾[الذاريات.]58:
( -55الق ّهار) قال تعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ﴾[يوسف ]19:يف ستة مواطن من القرآن كلها مقَتنة بالواحد.
( -56القيوم) قال تعاىل﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾[آل عمران ]2:يف
ثالثة مواطن من القرآن كلها مقَتنة باحلي.
( -5٥الكبري) قال تعاىل﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾[غافر﴿ ،]32:ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾[الرعد ]9:يف َخسة مواطن من القرآن.
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( -58الكريم) قال تعاىل ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾[االنفطار،]6:
﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾[النمل ]41:يف ﻫذين املوطنني من القرآن.
( -59ال ّلطيف) قال تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[امللك،]34:
﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾[الشورى.]39:
( -61املؤمن) قال تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ﴾[احلرش ]21:يف موطن واحد.
( -63املبني) قال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ﴾[النور.]25:
( -62املتعال) قال تعاىل﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾[الرعد:

﴿ ،]9ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾[النحل.]1:
املتكرب) قال تعاىل﴿ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾[احلرش:
ّ ( -61

 ]21يف موطن واحد ،وقال تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ﴾[اجلاثية.]1٥:
( -64املتني) قال تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾[الذاريات]58:

يف موطن واحد.
( -65املجيب) قال تعاىل﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ﴾[ﻫود ،]63:يف موطن واحد وقال تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾[البقرة.]386:
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( -66املجيد) قال تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ﴾[الربوج﴿ ،]35:ﭬ ﭭ
ﭮ﴾[ﻫود ]٥1:ذكر يف ﻫذين املوطنني.
( -6٥املحيط) قال تعاىل﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾[فصلت.]54:
( -68املستعان) قال تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾[يوسف ]38:يف
موطن واحد.
املصور) قال تعاىل﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾[احلرش ]24:يف
ّ ( -69
موطن واحد ﴿ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ﴾[التغابن.]1:
( -٥1املقتدر) قال تعاىل﴿ :ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾[الكهف﴿ ،]45:ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾[القمر.]55:
( -٥3املقيت) قال تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ﴾[النساء.]85:
( -٥2مالك) قال تعاىل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ﴾[الفاحتة.]4:
( -٥1امللك) قال تعاىل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾[طه ،334:املؤمنون.]336:
( -٥4املليك) قال تعاىل﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾[القمر.]55:
( -٥5املهيمن) قال تعاىل﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ﴾[احلرش ]21:يف موطن واحد.
( -٥6النّور) قال تعاىل﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾[النور.]15:
( -٥٥الواحد) قال تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ﴾[ص ]65:يف ستة مواطن كلها مقَتنة بالقهار.

القواعد املهمة يف أسامء اهلل احلسنى

85

( -٥8الواسع) قال تعاىل﴿ :ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾[البقرة:

﴿ ،]335ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ﴾[النساء.]311:
( -٥9الودود) قال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ﴾[الربوج﴿ ،]34:ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ﴾[ﻫود.]91:
( -81الوكيل) قال تعاىل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ﴾[آل

عمران.]3٥1:
( -83الويل) قال تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾[الشورى،]9:
﴿ﯧ ﯨ ﯩ﴾[الشورى.]28:
الوﻫاب) قال تعاىل﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ّ ( -82
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾[آل عمران﴿ ،]8:ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ﴾[ص.]9:
ومن سنة رسول اهلل :
 -81اجلميل :يف صحيح مسلم(َ )93عن َعب ِداهللِ ب ِن مسع ٍ
ود َ ع ِن النَّبِ يى
ْ ْ
ْ َ ْ
جلنَّ َة َم ْن كَا َن ِىف َق ْلبِ ِه ِم ْث َقال َذ َّر ٍة ِم ْن كِ ْ ٍرب» َق َال َرجل :إِ َّن
َ ق َال« :الَ َيدْ خل ا َ
الرج َل حيِب َأ ْن َيك َ
ون َث ْوبه َح َسنًا َو َن ْعله َح َسنَ ًةَ ،ق َال« :إِ َّن اهللَ َمجِيل حيِب اجلَ َام َل،
َّ
ا ْلكِ ْربَ :ب َطر احلَ يق َو َغ ْمط الن ِ
َّاس».
 -84احلكمَ :ع ْن رش ْيح بن ﻫاِّنَ ،ع ْن َأبِ ِيه َأنَّه َل ام َو َفدَ إِ َىل الرس ِ
ول َ ،أتَى
َّ
َّ
َ
ِ
ِ
احل َك ِمَ ،فدَ َعاه َرسول اهللِ َ ،ف َق َال« :إِ َّن اهللَ ﻫ َو
املَدينَ َة َف َسم َعه ْم يكَنونَه بِ َأ ِيب ْ َ
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ِ
حلكَمَ ،وإِ َل ْي ِه احلكْمَ ،فلِ َم ت ْكنَى َأ َبا احلَ َك ِم؟» َف َق َال :إِ َّن َق ْو ِمي إِ َذا ْ
ش ٍء
ا َ
اخ َت َلفوا يف َ ْ
َأ َت ْو ِِّن َف َحك َْمت َب ْينَه ْمَ ،ف َري َىض كِال ا ْل َف ِري َق ْ ِ
هلل َ « :ما َأ ْح َس َن
نيَ ،ف َق َال َرسول ا ِ
ْ
ِ
ِ
رش ْيحَ ،وم ْسلِمَ ،و َع ْبداهللِ َق َالَ « :ف َم ْن َأك َْربﻫ ْم؟»
َﻫ َذاَ ،ف َام َل َك م َن ا ْل َو َلد؟» َق َالَ :
رش ْيح» .أخرجه النسائي(.)5412
رش ْيحَ ،ق َالَ « :ف َأن َ
ْت َأبو َ
َق َال :ق ْلت َ
 -85الرب :يف صحيح مسلم (َ )4٥9ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ف
اس َ ق َال :ك ََش َ
ف َأبِى َبك ٍْرَ ،ف َق َالَ « :أالَ َوإِنيى ِهنيت
َرسول ا ِ
الست ََار َة َوالنَّاس صفوف َخ ْل َ
هلل  ي
ِ ِ
َأ ْن َأ ْقر َأ ا ْلقر َ ِ
ِ
الر َّب َع َّز َو َج َّلَ ،و َأ َّما
آن َراك ًعا َأ ْو َساجدً اَ ،ف َأ َّما الركوع َف َع يظموا فيه َّ
ْ
َ
ِ ِ
اب َلك ْم».
اجت َِهدوا ِىف الد َعاء؛ َف َقمن َأ ْن ي ْست ََج َ
السجود َف ْ
 -86الرفيق :يف البخاري( )692٥ومسلم(َ )2591ع ْن َع ِائ َش َة َز ْو ِج
ِ
ِ
ِ
النَّبِ يى َ ،أ َّن َرس َ
الر ْف َقَ ،وي ْعطِى
ول اهللِ َ ق َالَ « :يا َعائ َشة ،إِ َّن اهللَ َرفيق حيب ي
َع َىل الر ْف ِق ما الَ يعطِى َع َىل ا ْلعن ِ
ْفَ ،و َما الَ ي ْعطِى َع َىل َما ِس َواه».
ْ
ي َ
 -8٥السبوح :يف صحيح مسلم (َ )48٥عن م َطر ِ
هلل ْب ِن ي
الش يخ ِري
ف ْب ِن َع ْب ِدا ِ
ّ
ْ ي
وع ِه وسج ِ
َان يقول ِىف رك ِ
َأ َّن َع ِائ َش َة َ ن َّب َأتْهَ ،أ َّن َرس َ
ود ِه« :سبوح
َ
ول اهللِ  ك َ َ
قدوس َرب املَالَئِك َِة َوالر ِ
وح».
 -88السيدَ :عن م َطر ٍ
ف َق َالَ :ق َال َأ ِيب :ا ْن َط َل ْقت ِيف َو ْف ِد َبنِي َع ِام ٍر إِ َىل
ْ
ي
رس ِ
الس ييد اهلل َت َب َار َك َو َت َع َاىل» ق ْلنَا:
ول اهللِ َ فق ْلنَاَ :أن َ
ْت َس ييدنَاَ ،ف َق َالَّ « :
َ
َو َأ ْف َضلنَا َف ْض ًال َو َأ ْع َظمنَا َط ْو ًالَ ،ف َق َال« :قولوا بِ َق ْولِك ْم َأ ْو َب ْع ِ
ض َق ْولِك ْمَ ،و َال
َي ْست َْج ِر َينَّك ْم َّ
الشيْ َطان » أخرجه أبو داود(.)4816

 -89الشايف :يف البخاري( )5٥51ومسلم(َ )2393ع ْن َع ِائ َش َة 
َان َرسول اهللِ  إِ َذا ْاش َتكَى ِمنَّا إِن َْسان َم َس َحه بِ َي ِمين ِ ِه ث َّم َق َالَ « :أ ْذ ِﻫ ِ
َقا َل ْت :ك َ
ب
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الش ِاىف الَ ِش َفاء إِالَّ ِش َفاؤ َك ِش َفاء الَ ي َغ ِ
َّاس و ْاش ِ
ْت َّ
ادر
ف َأن َ
اس َر َّب الن ِ َ
ا ْل َب َ
ً
َ
َس َق ًام».
 -91الطبيب :يف مسند أمحد ط الرسالة (َ :)19 /29ع ْن َأ ِيب ِر ْم َث َة
ول اهللِ َ م َع َأ ِيبَ ،ف َر َأى ا َّلتِي بِ َظ ْه ِر ِهَ ،ف َق َالَ :يا َرس َ
َ ق َالَ :أ َت ْيت َرس َ
ول اهللِ،
َأ َال أ َع ِ
اجل َها َل َك َفإِ يِّن َطبِيب؟ َق َالَ « :أ ْن َت َرفِيقَ ،واهلل ال َّطبِيب».
ويف املجالسة وجواﻫر العلمَ )1154( د َخ َل ا ْل َف َر ْز َدق َع َىل ع َب ْي ِد اهلل
بن َبك َْر َة َيعودهَ ،و ِعنْدَ ه م َت َط يبب َيذوف َله ِد ْر َيا ًقا؛ َف َأن َْش َأ ا ْل َف َر ْز َدق َيقول:
ٍ
ِ
ِ
يب ا َّل ِذي َأ ْب َ
الك بِال دَّ ِاء
ب م ْن َداء َخت ََّو َف ه إِ َّن ال َّطبِ َ
ب ال يط ي
َيا َطال َ
اق بِاملَ ِ
ِ
ربء َف ا ْلت َِم ْس ال َم ْن َيذوف َل َك الدي ْر َي َ
اء
ﻫ َو ال َّطبِيب َفمنْه ا ْل َ ْ
رشبه َأ َبدً اَ .ف َام َأ ْم َسى َحتَّى َو َجدَ ا ْل َعافِ َي َة.
َف َق َال ع َب ْيد ا ِ
هللَ :واهللِ! ال َأ ْ َ
 -93الطيب :يف صحيح مسلم( )3135ع ْن َأبِى ﻫ َر ْي َر َة َ ق َالَ :ق َال
ني
َرسول ا ِ
هلل َ « :أ َهيا النَّاس ،إِ َّن اهللَ َطييب الَ َي ْقبَل إِالَّ َط ييبًاَ ،وإِ َّن اهللَ َأ َم َر امل ْؤ ِمن ِ َ
نيَ ،ف َق َال ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
بِ َام َأ َم َر بِ ِه امل ْر َسلِ َ
ﮫ ﮬ﴾ َو َق َال ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾» .ث َّم
ِ
ِ
الس َام ِء َيا َر يب َيا َر يب
رب َيمد َيدَ ْيه إِ َىل َّ
الس َف َر َأ ْش َع َث َأ ْغ َ َ
الرج َل يطيل َّ
َذك ََر « َّ
رشبه َح َرام َو َم ْل َبسه َح َرام َوغ ِذ َى بِاحلَ َرا ِم َف َأنَّى ي ْست ََجاب
َو َم ْط َعمه َح َرام َو َم ْ َ
ل ِ َذل ِ َك».

 -95 -92القابض ،الباسط ،املسعر :عند أيب داود (َ )1453ع ْن َأن ٍ
َس
َ ،ق َال النَّاسَ :يا َرس َ
الس ْعر َف َس يع ْر َلنَاَ ،ف َق َال َرسول اهللِ « :إِ َّن
ول اهللَِ ،غ َال ي
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ِ
الر ِازقَ ،وإِ يِّن َألَ ْرجو َأ ْن َأ ْل َقى اهللَ َو َل ْي َس َأ َحد
اهللَ ﻫ َو امل َس يعر ا ْل َقابِض ا ْل َباسط َّ
ِمنْك ْم ي َطالِبنِي بِ َم ْظ َل َم ٍة ِيف َد ٍم َو َال َما ٍل».
 -96املقدم :يف مسلم( )٥٥3عن عيل ابن أيب طالب  :ث َّم َيكون ِم ْن
ِ
ني الت ََّشه ِد َوالت َّْسلِي ِم «الله َّم ا ْغ ِف ْر ِىل َما َقدَّ ْمت َو َما َأ َّخ ْرتَ ،و َما
آخ ِر َما َيقول َب ْ َ
ْت
ْت امل َقدي م َو َأن َ
ْت َأ ْع َلم بِ ِه ِمنيىَ ،أن َ
رس ْفتَ ،و َما َأن َ
رس ْرت َو َما َأ ْع َلنْت َو َما َأ ْ َ
َأ ْ َ

ْت».
امل َؤ يخر الَ إِ َل َه إِالَّ َأن َ

وسى األَ ْش َع ِر يى َع ِن النَّبِ يى 
 -9٥املؤخر :يف مسلم( )2٥39عن أبِى م َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َأنَّه ك َ
رس ِاىف ِىف َأ ْم ِرى،
َان َيدْ عو ِ َهب َذا الد َعاء« :الله َّم ا ْغف ْر ىل َخطي َئتى َو َج ْهىلَ ،وإ ْ َ
ْت َأ ْع َلم بِ ِه ِمنيى ،الله َّم ا ْغ ِف ْر ِىل ِجدي ى َو َﻫ ْز ِىلَ ،و َخ َطئِى َو َع ْم ِدىَ ،وكل
َو َما َأن َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
رس ْرت َو َما َأ ْع َلنْتَ ،و َما
َذل َك عنْدى ،الله َّم ا ْغف ْر ىل َما َقدَّ ْمت َو َما َأ َّخ ْرتَ ،و َما َأ ْ َ
ْت َع َىل ك يل َش ْى ٍء َق ِدير».
ْت امل َؤ يخرَ ،و َأن َ
ْت امل َقدي م َو َأن َ
ْت َأ ْع َلم بِ ِه ِمنيىَ ،أن َ
َأن َ
 -98املعطي :يف البخاري( )1336ومسلم(َ )311٥ع ْن م َع ِ
او َي َة َ ق َال:
َق َال َرسول اهللَِّ َ « :م ْن ي ِر ِد اهللَّ بِ ِه َخ ْ ًريا ي َف يق ْهه ِيف الدي ِ
ينَ ،واهلل امل ْعطِي َو َأنَا
ِ ِ
ِ
ِ
ِت َأ ْمر اهللَِ ،وﻫ ْم
ال َقاسمَ ،والَ َت َزال َﻫذه األ َّمة َظاﻫ ِري َن َع َىل َم ْن َخا َل َفه ْم َحتَّى َي ْأ ِ َ
َظ ِ
اﻫر َ
ون».
 -99املنان :يف (مسند أمحد) ط الرسالة (َ )392 /23ع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمال ِ ٍك
ِ
ِ
احل ْل َق ِةَ ،و َرجل َق ِائم ي َص ييلَ ،ف َل َّام َرك ََع
َ ق َال :كنْت َم َع َرسول اهللِ َ جال ًسا ِيف ْ َ
ِِ
احل ْمدَ َ ،ال إِ َل َه إِ َّال
َو َس َجدَ َفت ََش َّهدَ  ،ث َّم َق َال ِيف د َعائه :الله َّم إِ يِّن َأ ْس َأل َك بِ َأ َّن َل َك ْ َ
ْت املَنَّان ،يا ب ِديع السمو ِ
اجل َال ِل َو ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
اإلك َْرا ِمَ ،يا َحي َيا َقيوم،
َأن َ
َ َ َ َّ َ َ
ضَ ،يا َذا ْ َ
إِ يِّن َأ ْس َأل َكَ ،ف َق َال النَّبِي َ « :أتَدْ رو َن بِ َام َد َعا اهللَ؟» َق َالَ :ف َقالوا :اهلل َو َرسوله
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ِ ِ
ِ
ِ
اس ِم ِه ْاألَ ْع َظ ِم ،ا َّل ِذي إِ َذا د ِع َي بِ ِه
َأ ْع َلمَ ،ق َالَ « :وا َّلذي َن ْفيس بِ َيدهَ ،ل َقدْ َد َعا اهللَ بِ ْ
ابَ ،وإِ َذا سئِ َل بِ ِه َأ ْع َطى».
َأ َج َ
 -311الوتر :يف البخاري( )6431مسلم (َ )26٥٥ع ْن َأبِى ﻫ َر ْي َر َة َع ِن
النَّبِ يى َ ق َال« :هللِ تِ ْس َعة َوتِ ْسع َ
اس ًام َم ْن َح ِف َظ َها َد َخ َل اجلَنَّ َةَ ،وإِ َّن اهللَ ِوتْر
ون ْ
حيِب ا ْل ِوت َْر».
ﻫذه األسامء أرجو أن تكون ﻫي املرادة من حديث النبي « :هللِ تِ ْس َعة
ِ
اس ًام َم ْن َح ِف َظ َها َد َخ َل اجلَنَّ َةَ ،وإِ َّن اهللَ ِوتْر حيِب ا ْل ِوت َْر» .وإال فأسامء اهلل
َوت ْسعو َن ْ
تعاىل احلسنى غري حمصورة بعدد معلوم لنا عىل ما تقدم ،زد عىل ذلك أنني مل
أذكر األسامء املركبة ك ﴿ :ﭘ ﭙ﴾[الفاحتة﴿ ،]2:ﯾ

ﯿ﴾[آل

عمران ]9:واحلمد هلل رب العاملني.
تنبيه :رسد األسامء احلسنى مل يثبت مرفو ًعا عن النبي  قال شيخ
سام مل يرد
اإلسالم يف الفتاوى الكربى :)181/2( إن التسعة والتسعني ا ً
يف تعيينها حديث صحيح عن النبي  ،وأشهر ما عند الناس فيها حديث
الَتمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أيب محزة وحفاظ أﻫل
احلديث يقولون ﻫذه الزيادة مما مجعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أﻫل
احلديث ،وفيها حديث ثان أضعف من ﻫذا رواه ابن ماجه .انتهى
تنبيه :القاعدة عند أﻫل البيان أن الزيادة يف املباِّن تد عىل الزيادة يف املعاِّن،
ومن ﻫذا الباب ما جاء من األسامء احلسنى الدّ ال عىل معنى واحد فإهنا تثبت
عىل ما جائت فمثال :الرازق ،والرزاق ،والعامل ،والعليم ،والعالم.
قال القرطبي يف األسنى يف رشح األسامء احلسنى :)46( ال خالف
يف أن االسم الواحد قد يرد عىل مفهومات ،وال ينبغي أن ختتلف أنه ليس يف
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األسامء احلسنى ترادف ،وأن كل اسم منها خمتص بمفهوم كالواحد ،واألحد،
والغفور ،والغافر ،والغفار ،والعليم واخلبري وشبهها .انتهى
الثاِّن :األسامء املقَتنة ال يصح فيها إطالق اسم منها دون اآلخر ،قال ابن
الوزير يف إيثار احلق عىل اخللق( ص:)3٥4 :
عىل تقدير صحة أن اسم الضار ال جيوز افراده عن النافع فحني مل جيز
افراده مل يكن مفردا من أسامء اهلل تعاىل وإذا وجب ضمه إىل النافع كانا معا
كاالسم الواحد املركب من كلمتني مثل عبد اهلل وبعلبك فلو نطقت بالضار
وحده مل يكن اسام لذلك املسمى به ومتى كان االسم ﻫو الضار النافع معا كان
يف معنى مالك الرض والن فع وذلك يف معنى مالك األمر كله ومالك امللك وﻫذا
املعنى من األسامء احلسنى وﻫو يف معنى قوله تعاىل قل اللهم مالك امللك تؤِت
امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذلك من تشاء بيدك
اخلري اآلية وﻫو يف معنى القدير عىل كل شء .
وميزان األسامء احلسنى يدور عىل املدح بامللك واالستقالل وما يعود إىل
ﻫذا املعنى وعىل املدح باحلمد والثناء وما يعود إىل ذلك .انتهى
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الفصل الثالث
قواعد في صفات هللا سبحانه وتعالى
محد بن َصال ِ ٍحَ ،حدَّ َثنَا ا ْبن َو ْﻫ ٍ
بَ ،حدَّ َثنَا
قال البخاري (َ :)٥1٥5حدَّ َثنَا َأ ْ َ
ِ
ِ
ِ ٍ
مح ِنَ ،حدَّ َثه َع ْن أ يم ِه
الر ْ َ
الر َجال حم َ َّمدَ بن َع ْبد َّ
َع ْمروَ ،ع ِن ا ْب ِن َأ ِيب ﻫ َاللَ ،أ َّن َأ َبا ي
ِ ِ
َت ِيف َح ْج ِر َع ِائ َش َة َز ْو ِج النَّبِ يي َ ،ع ْن َع ِائ َش َةَ :أ َّن
مح ِنَ ،وكَان ْ
الر ْ َ
َع ْم َر َة بِنْت َع ْبد َّ
النَّبِ َّي َ ب َع َث َرج ًال َع َىل َ ِ
رس َّي ٍةَ ،وك َ
َان َي ْق َرأ ِألَ ْص َحابِ ِه ِيف َص َال ِهتِ ْم َف َي ْختِم بِق ْل
ِ
ِ ِ
ش ٍء َي ْصنَع
ﻫ َو اهلل َأ َحدَ ،ف َل َّام َر َجعوا َذكَروا َذل َك للنَّبِ يي َ ،ف َق َالَ « :سلوه ألَ يي َ ْ
ِ
ِ
ِ
مح ِنَ ،و َأنَا أ ِحب َأ ْن َأ ْق َر َأ ِ َهباَ ،ف َق َال النَّبِي
الر ْ َ
َذل َك؟»َ ،ف َس َألوهَ ،ف َق َال :ألَ َّهنَا ص َفة َّ
َ « :أ ْخ ِربوه َأ َّن اهللَ حيِبه» .وأخرجه مسلم (.)831
تنبيه :الفرق بني اإلسم والصفة:
أسامء اهلل كل ما دل عىل ذات اهلل مع صفات الكامل القائمة به ،مثل القادر،
العليم ،احلكيم ،السميع ،البصري ،فإن ﻫذه األسامء دلت عىل ذات اهلل ،وعىل ما
قام هبا من العلم واحلكمة والسمع والبرص ،أما الصفات فهي نعوت الكامل
القائمة بالذات كالعلم واحلكمة والسمع والبرص فاالسم دل عىل أمرين،
والصفة دلت عىل أمر واحد .انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة/1( 
:)336
والقواعد يف ﻫذا الباب كثرية لكن نذكر أمهها وباهلل تعاىل العون.
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القاعدة األوىل :صفات اهلل كلها صفات كمال ال نقص فيها:
قال ابن عثيمني  :صفات اهلل كلها صفات كامل ال نقص فيها بوجه من
الوجوه كاحلياة والعلم والقدرة والرمحة والعزة واحلكمة وغري ذلك ،وقد دل
عىل ﻫذا السمع والعقل ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚﮛ﴾[النحل ،]61:ثم بني  أن الصفات من حيث ﻫي تنقسم إىل
ثالثة أقسام:
القسم األول :صفات كامل ال نقص فيها بوجه من الوجوه كالقدرة والعلم
والسمع والبرص وما يف باهبا ،فهذه تثبت هلل سبحانه.
القسم الثاِّن :صفات نقص ال كامل فيها بوجه من الوجوه كالعمى
والصمم والعجز وما يف باهبا ،فهذه تنفى عن اهلل سبحانه.
القسم الثالث :صفات كامل من وجه ونقص من وجه كاملكر والكيد
واملخادعة وما يف باهبا ،فهذه تثبت هلل سبحانه وتعاىل ،حال كامهلا ،وتنفى عنه
حال نقصها وﻫو ما يسمى بصفات املقابلة ،فإهنا يف مقابلة من يعملها كامل.
وقال ابن القيم  يف البدائع :)36٥/3( إن الصفات ثالثة أنواع:
صفات كامل ،وصفات نقص ،وصفات ال تقت ي ً
نقصا ،وإن كانت
كامال وال ً
قسام راب ًعا ،وﻫو ما يكون ً
ونقصا باعتبارين،
كامال
ً
القسمة التقديرية تقت ي ً
والرب تعاىل منزه عن األقسام الثالثة ،وموصوف بالقسم األول وصفاته كلها
صفات كامل حمض ،فهو موصوف من الصفات بأكملها ،وله من الكامل
أكمله .اﻫ
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وقال شيخ اإلسالم  كام يف جمموع الفتاوى8٥-٥3/6( 
بترصف) :إن الكامل ثابت هلل ،بل الثابت له ﻫو أقىص ما يمكن من األكملية،
بحيث ال يمكن وجود كامل ال نقص فيه إال وﻫو ثابت هلل تعاىل يستحقه بنفسه
املقدسة ،وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه ،وأن ﻫذا الكامل ثابت له بمقتىض
األدلة العقلية والرباﻫني اليقينية مع داللة السمع عىل ذلك ...اﻫ
القاعدة الثانية :باب الصفات أوسع من باب األمساء:
وذلك إلمور:
األول :أن كل اسم يتضمن صفة؛ وقد تقدم أن أسامء اهلل تعاىل غري داخلة
حتت حرص معلوم لنا.
الثاِّن :أن من الصفات مشتقة من األفعال وأفعال اهلل ال منتهى هلا قال
تعاىل﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾[لقامن ،]2٥:وقال تعاىل﴿ :ﯗ
ﯘ ﯙ﴾[الربوج .]36:قال  يف مدارج السالكني :)181/1( فإن
ً
أفعاال مل يتسم منها بأسامء
الفعل أوسع من االسم ،وهلذا أطلق اهلل عىل نفسه
الفاعل ،كأراد ،وشاء ،وأحدث ،ومل يسم باملريد والشائي واملحدث ،كام مل يسم
نفسه بالصانع والفاعل واملتقن وغري ذلك من األسامء التي أطلق عىل نفسه،
فباب األفعال أوسع من باب األسامء .واإلخبار عنه باالسم أوسع من تسميته
به ،فإنه خيرب عنه بأنه شء ،وموجود ،ومذكور ،ومعلوم ،ومراد ،وال يسمى
بذلك .اﻫ
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الثالث :أن من أنواع الصفات الثابتة هلل تعاىل صفات األخبار مثل الوجه
واليدين ،وسيأِت بياهنا إن شاء اهلل تعاىل.
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القاعدة الثالثة :الصفات الثبوتية واملنفية:
الصفات الثبوتية :ﻫي ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو عىل لسان رسوله ،
وكلها صفات كامل ال نقص فيها بوجه من الوجوه ،كاحلياة والعلم والقدرة.
والصفات السلبية :ما نفاﻫا اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه يف كتابه أو عىل
لسان رسوله  ،وكلها صفات نقص يف حقه كاملوت والنوم واجلهل
والنسيان والعجز.فيجب نفيها عن اهلل سبحانه وتعاىل مع إثبات ضدﻫا عىل
الوجه األكمل؛ وذلك ألن ما نفاه اهلل عن نفسه فاملراد به انتفائه لثبوت كامل
ضده ال ملجرد نفيه؛ ألن النفي ليس بكامل إال أن يتضمن ما يدل عىل الكامل،
وذلك ألن النفي عدم والعدم ليس بيشء.
مثال ذلك﴿ :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖﰗ﴾[فاطر ،]44:فنفي العجز يتضمن كامل علمه وقدرته ،كام قال بعده:
﴿ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ﴾[فاطر]44:؛ ألن العجز سببه اجلهل بأسباب اإلجياد أو
قصور القدرة ،وهبذا يعلم أن الصفة املنفية قد تتضمن أكثر من كامل.
القاعدة الرابعة :صفات اإلثبا ت صفات مدح وتنوعها وتعددها يدل على الكمال:
قال العثيمني  :الصفات الثبوتية صفات مدح وكامل ،فكلام كثرت
وتنوعت داللتها ظهر من كامل املوصوف هبا ما ﻫو أكثر ،وهلذا كانت الصفات
الثبوتية التي أخرب اهلل هبا عن نفسه أكثر بكثري من الصفات السلبية كام ﻫو
معلوم.
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وأما الصفات السلبية فلم تذكر غال ًبا إال يف األحوال التالية:
األول :بيان عموم كامله ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ﭡﭢﭣ﴾[الشورى.]33 :
الثاِّن :دفع ما ادعاه يف حقه املبطلون ،كقوله تعاىل﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ﴾[اإلخالص﴿ ،]1:ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ﴾[مريم.]92:
الثالث :دفع توﻫم نقص ،كام يف قوله﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ﴾[الدخان﴿ ،]18:ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ﴾[ق .]18:اﻫ
القاعدة اخلامسة :الصفات الذاتية والفعلية:
قال العثيمني  :الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني :ذاتية وفعلية.
فالذاتية :ﻫي التي مل يزل اهلل وال يزال متص ًفا هبا كالعلم والقدرة والسمع
والبرص والعزة واحلكمة والعلو والعظمة ،ومنها الصفات اخلربية كالوجه
واليدين.
تنبيه :املراد بالصفات اخلربية أهنا متلقاة من اخلرب ،الكتاب والسنة ،ألن
عقولنا ال تدلنا عليها.
والفعلية :ﻫي التي تتعلق بمشيئة اهلل إن شاء فعلها وإن شاء مل يفعلها
كاالستواء عىل العرش والنزول إىل السامء الدنيا.
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ،كالكالم فإنه باعتبار أصله صفة
متكلام ،وباعتبار آحاد الكالم صفة فعلية؛
ذات؛ ألن اهلل تعاىل مل يزل وال يزال
ً
ألن الكالم يقع بمشيئته يتكلم متى شاء بام شاء﴿ ،ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳ﴾[يس .]82:اﻫ
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القاعدة السادسة :حماذير اإلثبات والنفي:
قال العثيمني  :يلزم يف إثبات الصفات التخيل من حمذورين عظيمني:
أحدمها :التمثيل :وﻫو اعتقاد املثبت أن ما أثبته هلل مماثل لصفات
املخلوقني ،وﻫذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[الشورى﴿ ،]33:ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ﴾[مريم﴿ ،]65:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾[اإلخالص﴿ ،]4:ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾[النحل.]3٥:
الثاِّن :التكييف :وﻫو أن يعتقد املثبت أن كيفية صفات اهلل تعاىل كذا وكذا
من غري أن يقرﻫا بمامثل ،وﻫذا اعتقاد باطل بدليل السمع ،قال اهلل تعاىل﴿ :ﯦ
ﯧﯨﯩ﴾[طه .]331:اﻫ
ِ
وانته كام دل
وإن ألقى الشيطان ﻫذا التكييف يف عقلك فقل (آ َمنْت بِاهللِ)،
ِ
عليه حديث أيب ﻫريرة يف الصحيح ويف روايةَ « :ف ِ
الشي َط ِ
ان
استَع ْذ بِاهللِ م َن َّ ْ
ْ
الر ِجي ِم» ،وهلذا جاء يف احلديثَ « :ت َفكَّروا ِيف اخلَ ْل ِقَ ،و َال َت َفكَّروا ِيف اهللِ»؛
َّ
احلديث خمرج يف الصحيحة ،)3٥88( وقد ساق طرقه وشواﻫده
أبوالشيخ يف كتابه العظمة ،)2٥1-231/3( وإنام يكون الفكر يف
خملوقات اهللِ َّ ،
الش َّك ِيف ا ْل َق ْل ِ
الر يب َت ْقدَ ح َّ
ب ،والفكر يف اهلل ويف
ألن ا ْلفك َْر َة ِيف َّ
صفاته من البدع املحدثة يف الدين؛ ملا جير إليه من التخيالت والتومهات
والظنون والشكوك ،فهو سبحانه ال تتومهه القلوب بالتصوير ﴿ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧ﴾[الشورى.]33:
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قال أبوالشيخ  يف العظمة :)2٥3/3( قال اهلل﴿ :ﮢﮣﮤﮥ
ﮦ﴾[الذاريات]23:؛ فإذا تفكر العبد يف ذلك استنارت له آيات الربوبية،
وسطعت له أنوار اليقني ،واضمحلت عنه غمرات الشك ،وظلمة الريب،
وذلك إذا نظر إىل نفسه وجدﻫا مكونة مكنونة جمموعة مؤلفة جمزأة منضدة
مصورة مَتكبة بعضها يف بعض ،فيعلم أنه ال يوجد مدبر إال بمدبر ،وال مكون
إال بمكون ،وجتد تدبري املدبر فيه شاﻫدا داال عليه كام تنظر إىل حيطان البناء،
وتقديرﻫا ،وإىل السقف املسقف فوقه بجذوعه ،وعوارضه ،وتطيني ظهره،
ونص ب بابه ،وإحكام غلقه ،ومفتاحه للحاجة إليه؛ فكل ذلك يدل عىل بانيه،
ويشهد له .اﻫ
القاعدة السابعة :أنواع اإلضافات إىل اهلل تعاىل:
قال العثيمني  يف القول املفيد ،)88/3( ط العاصمة :اعلم أن ما
أضافه اهلل إىل نفسه ينقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :العني القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة املخلوق إىل
خالقه ،وﻫذه اإلضافة قد تكون عىل سبيل عموم اخللق كقوله تعاىل﴿ :ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ﴾[اجلاثية ،]31:وقوله﴿ :ﭷ ﭸ
ﭹ﴾[العنكبوت.]56:
وقد تكون عىل سبيل اخلصوص لرشفه كقوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ
[احلج ،]26:وكقوله﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ﴾[الشمس ،]31:وﻫذا
ﮂ﴾
ّ
القسم خملوق.
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الثاِّن :أن يكون شي ًئا مضا ًفا إىل عني خملوقة يقوم هبا ،مثل قوله﴿ :ﭩ
ﭪﭫ﴾[النساء ،]3٥3:فإضافة ﻫذه الروح إىل اهلل من إضافة املخلوق إىل خالقه
ترشي ًفا ،فهي من األرواح التي خلقها اهلل ،وﻫذا القسم خملو ًقا.
الثالث :أن يكون وص ًفا غري مضاف إىل عني خملوقه ،مثاله﴿ :ﭓ
ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾[األعراف ،]344:فالرسالة والكالم أضيفا
إىل اهلل من باب إضافة الصفة إىل املوصوف ،فإذا أضاف إىل نفسه صفة ،فهذه
الصفة غري خملوقة .اﻫ
وقسمها بعضهم إىل قسمني :قال يف القواعد الكلية ص(-239
 :)221املضاف إىل اهلل نوعان :أعيان وصفات.
فاألعيان :ﻫي الذوات املستقلة بنفسها عام سواﻫا ،واملراد هبا ﻫنا ما نسب
إىل اهلل نسبة خلق وإجياد.
والصفات :ﻫي املعاِّن القائمة بالذوات ،واملراد هبا ﻫنا ما نسب إىل اهلل عىل
أنه وصف قائم بذاته .اﻫ باختصار.
القاعدة الثامنة :قياس األوىل:
اتفق أﻫل السنة عىل أن القياس ال جيري يف التوحيد إن أدى إىل البدعة أو
اإلحلاد أو تشبيه اخلالق باملخلوق وتعطيل أسامء اهلل وصفاته ،قال اخلطيب يف
الفقيه واملتفقه :)29٥( القياس عىل رضبني :رضب منه يف التوحيد،
ورضب يف أحكام الرشيعة :فالقياس يف التوحيد عىل رضبني:
رضب ﻫو القياس الصحيح وﻫو :ما استدل به عىل معرفة الصانع تعاىل
وتوحيده ،واإليامن بالغيب ،والكتب ،وتصديق الرسل ،فهذا قياس حممود
فاعله ،مذموم تاركه.
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والرضب الثاِّن من القياس يف التوحيد :ﻫو القياس املذموم الذي يؤدي إىل
البدع واإلحلاد ،نحو تشبيه اخلالق باخللق ،وتشبيه صفاته بصفات املخلوقني،
ودفع قايسه ما أثبت اهلل تعاىل لنفسه ،ووصفته به رسله مما ينفيه القياس بفعله .اﻫ
وقال ابن عبدالرب يف جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب
(:)86/2
ال خالف بني فقهاء األمصار وسائر أﻫل السنة ،وﻫم أﻫل الفقه واحلديث
يف نفي القياس يف التوحيد وإثباته يف األحكام إال داود بن عيل بن خلف
األصفهاِّن ثم البغدادي ومن قال بقوهلم ،فإهنم نفوا القياس يف التوحيد
واألحكام مجيعا ،وأما أﻫل البدع فعىل قولني يف ﻫذا الباب سوى القولني
املذكورين ،منهم من أثبت القياس يف التوحيد واألحكام مجيعا ،ومنهم من أثبته
يف التوحيد ونفاه يف األحكام .انتهى
أنواع القياس يف باب التوحيد:
والقياس يف باب التوحيد ثالثة أقسام:
 )3قياس األوىل :ومضمونه ّ
أن كل كامل ال نفص فيه ثبت للمخلوق؛ فاهلل
أوىل به ،وكل نقص تنزه عنه املخلوق ،فاخلالق أحق بالتنزه عنه وﻫذا يستخدمه
بعض السلف يف الرد عىل أﻫل البدع والضالل ،وﻫذا القياس وﻫو وجوب
تنزيه اهلل  عن كل نقص ينزه عنه غريه ويذم به سواه فهو أمر فطري.
قال شيخ اإلسالم  كام يف املجموع :)151/32( وهلذا كانت
الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل يف العلوم اإلهلية قياس األوىل ،كام قال اهلل
تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚﮛ﴾[النحل ،]61:إذ ال يدخل اخلالق واملخلوق حتت
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قضية كلية تستوي أفرادﻫا ،وال يتامثالن يف شء من األشياء ،بل يعلم أن كل
كامل ال نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فاخلالق أوىل به ،وكل نقص وجب نفيه
عن املخلوق فاخلالق أوىل بنفيه عنه .اﻫ
قال شيخ اإلسالم  يف النبوات :)895/2( فهذه الطريقة  -وﻫو
ّ
أن ما يستحقه املخلوق من الكامل الذي ال نقص فيه ،فاخلالق أوىل به ،وما ي َّنزه
ٍ
عنه املخلوق من العيوب املذمومة ،فاخلالق تعاىل أوىل بتنزهيه عن ّ
عيب
كل
وذ ّم ،وﻫو سبحانه القدّ وس ،السالم ،احلميد ،املجيد  -من أبلغ الطرق
الربﻫانية ،وﻫي مستعملة يف القرآن يف غري موضع .اﻫ
قال ابن القيم  يف الكافية الشافية ص(:)1٥
وكَامل من َأ ْع َطى ال َك ام َل ل ِن ِ
َأو َىل و َأ ْق دَ م وﻫ و َأ ْع َظ م َش ِ
ان
َفس ِه
َ ْ َ
ْ َ
َ َ َ ْ
َ
َأيكون من أع َطى ال َك ام َل بِن ِ
ِ
اك ال َك َامل أ َذ َ
َذ َ
ان
اك ذو إِ ْم َك
َفس ِه
َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
رصا م َت َك يل ًام بِ َم ِش ي َئ ٍة َو َب َي
أ َيك ون إ ْن َس ان َس مي ًعا م ْب ً
و َل ه احلي اة وق دْ رة وإِرادة و ِ
ِ
ان
العل م بِ الك ي ييل َواألَ ْع َي
َ
َ َ َ َ
َ
ََ
َ
َذا وص َفه َفا ْعجب ِم ن البه َت ِ
َواهلل َق دْ َأ ْع َط اه َذ َ
ان
اك َو َل ْي َس َﻫ
َ ْ
َ ْ
َ ْ
مج ِ
خ َال ِ
بِ ِ
اع ِه واألَ ْك ِل ِمنْ ه وحاج ِة األَب دَ ِ
ان
ف َن ْو ِم ال َع ْب ِد ث َّم ِ َ
ْ
َ َ َ
َ
إِ ْذ تِ ْل َك م ْلزومات كَو ِن الع ِ
تَاج ا وتِ ْل َك َل و ِازم الن ْقص ِ
ان
بد حم ْ
َ
َ
ً َ
َ
ْ
َ َ
َو َك َذا َل َو ِازم ك َْونِ ِه َج َس دً ا َن َع ْم

محن َج َّل َج َالل ه
َي َت َق دَّ س ال َّر ْ َ

ِ
اإلم َك ِ
َو َل َو ِازم ِ
ان
اإل ْح دَ اث َو ِ ْ
عنْه ا وع ن َأعض ِ
اء ِذي ج ْث َام ِن
َ َ َ َ ْ ْ َ

القواعد احلسان يف أسامء وصفات الرمحن

312

 )2قياس التمثيل :وﻫو القياس الذي يستوي فيه األصل والفرع واهلل منزه
عن ﻫذا بل ﻫذا النوع من األقيسة يف حقه كفر وضالل؛ ألن من مثل اهلل بخلقه
كفر كقول بعضهم يد اهلل كيدي تعاىل اهلل عن قوهلم.
 )1قياس الشمول :وﻫو الذي تستوي أفراده وضابطه عندﻫم االستدالل
بكيل عىل جزئي بواسطة اندراج ذلك اجلزئي مع غريه حتت ﻫذا الكيل ،وﻫذا
قياس باطل وضالل وكفر؛ ألنه يؤدي إىل مماثلة اخلالق باملخلوق كقوهلم اهلل
حي واملخلوق حي إذا احلياة كاحلياة تعاىل اهلل عن قوهلم.
قال شيخ اإلسالم  كام يف املجموع :)211/5( ومعلوم أن كل
كامل حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعاىل وله املثل األعىل ،فكل
كامل حصل للمخلوق فاخلالق أحق به ،وكل نقص تنزه عنه املخلوق فاخلالق
أحق أن ينزه عنه؛ وهلذا كان هلل املثل األعىل ،فإنه ال يقاس بخلقه وال يمثل هبم،
وال ترضب له األمثال .فال يشَتك ﻫو واملخلوق يف قياس متثيل بمثل؛ وال يف
قياس شمول

تستوي أفراده ،بل ﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ﴾[الروم:

 .]2٥اﻫ
القاعدة التاسعة :القول يف الصفات كالقول يف الذات:
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية ص( :)41القول يف الصفات
كالقول يف الذات ،فإن اهلل ليس كمثله شء ،ال يف ذاته ،وال يف صفاته ،وال يف
أفعاله ،فإذا كان له ذات حقيقة ال متاثل الذوات ،فالذات متصفة بصفات
حقيقة ال متاثل صفات سائر الذوات.
فإذا قال السائل :كيف استوى عىل العرش؟
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قيل له  -كام قال ربيعة ومالك وغريمها  :-االستواء معلوم ،والكيف
عام ال
جمهول ،واإليامن به واجب ،والسؤال عن الكيفية بدعة ،ألنه سؤال ّ
يعلمه البرش ،وال يمكنهم اإلجابة عنه.
وكذلك إذا قال :كيف ينزل ربنا إىل سامء الدنيا؟
قيل له :كيف ﻫو؟
فإذا قال :أنا ال أعلم كيفيته.
قيل له :ونحن ال نعلم كيفية نزوله ،إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم
بكيفية املوصوف ،وﻫو فرع له ،وتابع له .فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه
وبرصه وتكليمه ونزوله واستوائه ،وأنت ال تعلم كيفية ذاته!
تقر بأن له ذاتا حقيقة ،ثابتة يف نفس األمر ،مستوجبة لصفات
وإذا كنت ّ
الكامل ،ال يامثلها شء ،فسمعه وبرصه ،وكالمه ونزوله واستواؤه ثابت يف
نفس األمر ،وﻫو متصف بصفات الكامل التي اليشاهبه فيها سمع املخلوقني
وبرصﻫم ،وكالمهم ونزوهلم واستواؤﻫم .اﻫ
ﻫذه القاعدة ر ٌّد عىل كل من أثبت هلل ذاتًا تليق بجالله ،وخالف يف
الصفات كاملعتزلة ،واألشاعرة ،واملمثلة.
القاعدة العاشرة :القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض:
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية ص( :)13القول يف بعض
الصفات كالقول يف بعض.
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يقر بأن اهلل حي بحياة ،عليم بعلم ،قدير بقدرة،
فإن كان املخاطب ممن ّ
سميع بسمع ،بصري ببرص ،متكلم بكالم ،مريد بإرادة .وجيعل ذلك كله حقيقة،
وينازع يف حمبته ورضاه وغضبه وكراﻫيته ،فيجعل ذلك جمازا ،ويفرسه إما
باإلرادة ،وإما ببعض املخلوقات من النعم والعقوبات.
قيل له :ال فرق بني ما نفيتَه وبني ما أثبتَّه ،بل القول يف أحدمها كالقول يف
اآلخر ،فإن قلت :إن إرادته مثل إرادة املخلوقني ،فكذلك حمبته ورضاه
وغضبه ،وﻫذا ﻫو التمثيل ،وإن قلت :له إرادة تليق به ،كام أن للمخلوق إرادة
تليق به .قيل لك :وكذلك له حمبة تليق به ،وللمخلوق حمبة تليق به ،وله رضا
وغضب يليق به ،وللمخلوق رضا وغضب يليق به .اﻫ
وﻫذه القاعدة ر ٌّد عىل األشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ،وينفون غريﻫا.
القاعد احلادية عشرة :القول يف الصفات كالقول يف األمساء:
بيان ذلك أن املخالف إذا كان يثبت األسامء عىل ما يليق باهلل تعاىل فيلزمه
إثبات الصفات إذ أن الباب واحد والقوال يف األسامء كالقول يف الصفات
والعكس ،وﻫذه القاعدة ر ّد عىل املعتزلة ،ومن إليهم.
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الفصل الرابع
قواعد في أدلة األسماء والصفات وكيفية التعامل معها
القاعدة األوىل :األدلة اليت تثبت بها أمساء اهلل وصفاته هي :كتاب اهلل
وسنة رسوله :
فال تثبت أسامء اهلل وصفاته بغريﻫا؛ ألن اهلل تعاىل أعلم بنفسه ،وبغريه،
وأصدق ً
قيال ،وأحسن حدي ًثا ،ورسوله  الينطق عن اهلوى.
ويدل عىل ذلك النقل ،والعقل فمن أدلة النقل قوله تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾[األنعام ،]355:وقوله﴿ :ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ﴾[األعراف ،]358:وقوله﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ﴾[احلرش ،]٥:وقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ﴾[النساء ،]81:وقوله﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾[النساء،]59:
وقوله﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾[املائدة.]49:
إىل غري ذلك من النصوص الدالة عىل وجوب اإليامن بام جاء يف القرآن
والسنة.
وكل نص يدل عىل وجوب اإليامن بام جاء يف القرآن فهو دال عىل وجوب
اإليامن بام جاء يف السنة ،ألن مما جاء يف القرآن األمر باتباع النبي  والرد إليه
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عند التنازع .والرد إليه يكون إليه نفسه يف حياته واىل سنته بعد وفاته فأين
اإليامن بالقرآن ملن استكرب عن اتباع الرسول  املأمور به يف القرآن؟
وأين ِ
اإليامن بالقرآن ملن مل يرد النزاع إىل النبي  وقد أمر اهلل به يف
القرآن؟
وأين اإليامن بالرسول الذي أمر به القرآن ملن مل يقبل ما جاء يف سنته؟!
ولقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ﴾[النحل:

كثريا من أمور الرشيعة العلمية والعملية جاء بياهنا
 .]89ومن املعلوم أن ً
بالسنة ،فيكون بياهنا بالسنة من تبيان القرآن.
وأما العقل فنقول :إن تفصيل القول فيام جيب أو يمتنع أو جيوز يف حق اهلل
تعاىل من أمور الغيب التي ال يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إىل ما
جاء يف الكتاب والسنة ..أفاده العثيمني .
القاعدة الثانية :الواجب يف نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها
دون حتريف:
اتباعا لطريقة السلف الصاحلني ،ثم إنه ال جمال
ال سيام نصوص الصفاتً ،
للعقل فيها.
وقد انقسم الناس يف الظاﻫر إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :من جعلوا الظاﻫر املتبادر منها معنى حقا يليق باهلل ،
وأبقوا داللتها عىل ذلك ،وﻫؤالء ﻫم السلف الذين اجتمعوا عىل ما كان عليه
النبي  وأصحابه ،والذين ال َي ْصدق لقب أﻫل السنة واجلامعة إال عليهم.
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وقد أمجعوا عىل ذلك ،كام نقله ابن عبد الرب فقال :أﻫل السنة جممعون عىل
اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة ،واإليامن هبا ،ومحلها عىل
احلقيقة ال عىل املجاز ،إال أهنم ال يكيفون شيئا من ذلك ،وال حيدون فيه صفة
حمصورة .اﻫ
القسم الثاِّن :من جعلوا الظاﻫر املتبادر من نصوص الصفات معنى ً
باطال
ال يليق باهلل ،وﻫو التشبيه ،وأبقوا داللتها عىل ذلك .وﻫؤالء ﻫم املشبهة،
ومذﻫبهم باطل ،حمرم من عدة أوجه:
األول :أنه جناية عىل النصوص ،وتعطيل هلا عن املراد هبا ،فكيف يكون
املراد هبا التشبيه وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾[الشورى.]33:
الثاِّن :أن العقل دل عىل مباينة اخلالق للمخلوق يف الذات والصفات،
فكيف حيكم بداللة النصوص عىل التشابه بينهام؟.
الثالث :أن ﻫذا املفهوم الذي فهمه املشبه من النصوص خمالف ملا فهمه
السلف منها ،فيكون ً
باطال.
القسم الثالث :من جعلوا املعنى املتبادر من نصوص الصفات معنى ً
باطال
ال يليق باهلل ،وﻫو التشبيه ،ثم إهنم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من
املعنى الالئق باهلل .وﻫم أﻫل التعطيل ،سواء كان تعطيلهم عاما يف األسامء
والصفات ،أم خاصا فيهام ،أو يف أحدمها .فهؤالء رصفوا النصوص عن
كثريا،
ظاﻫرﻫا إىل معاِّن عينوﻫا بعقوهلم ،واضطربوا يف تعيينها اضطرابا ً
ً
تأويال وﻫو يف احلقيقة حتريف.
وسموا ذلك
ومذﻫبهم باطل من وجوه:
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أحدﻫا :أنه جناية عىل النصوص ،حيث جعلوﻫا دالة عىل معنى باطل غري
الئق باهلل وال مراد له.
الثاِّن :أنه رصف لكالم اهلل تعاىل وكالم رسوله  عن ظاﻫره .واهلل تعاىل
خاطب الناس بلسان عر ٍ
يب مبني ليعقلوا الكالم ويفهموه عىل ما يقتضيه ﻫذا
اللسان العريب ،والنبي  خاطبهم بأفصح لسان البرش ،فوجب محل كالم اهلل
ورسوله  عىل ظاﻫره املفهوم بذلك اللسان العريب ،غري أنه جيب أن يصان
عن التكييف والتمثيل يف حق اهلل .
الثالث :أن رصف كالم اهلل ورسوله  عن ظاﻫره إىل معنى خيالفه قول
عىل اهلل بال علم ،وﻫو حمرم لقوله تعاىل﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾[األعراف ،]11:ولقوله سبحانه﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
خمترصا من
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾[اإلرساء .]16:اﻫ
ً

القواعد املثىل.

القاعدة الثالثة :ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ،وجمهولة
لنا باعتبار آخر:
فباعتبار املعنى ﻫي معلومة ،وباعتبار الكيفية التي ﻫي عليها جمهولة.
وﻫذه القاعدة ر ٌّد عىل املفوضة الذين يقولون :نحن نثبت اللفظ ونتوقف
يف املعنى ،فهم أﻫل التجهيل للصحابة والتابعني هلم بإحسان ،بل للنبي 
ألنه كان خياطبنا بألفاظ ال يعلم معناﻫا ،بل ﻫذا القول يؤدي إىل أنه ّفرط فيام
أمر به ،وﻫذا الزم قوهلم واملفوضة رش أﻫل البدع وبسبب مذﻫبهم انترش
االعتزال وغريه من البدع.
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القاعدة الرابعة :أحاديث وآيات الصفات من احملكم ال املتشابه:
املحكم لغة -احلاء والكاف وامليم -أصل واحد وﻫو املنع ،ومنه قول
الشاعر:
َأ َبن ِي َحن ِي َف َة َأ ْحكِم وا س َف َها َءك ْم

إِ يِّن َأ َخ اف َع َل ْيكم َأ ْن َأ ْغ َض َبا

معجم مقاييس اللغة ص( ،)2٥٥ولسان العرب.)2٥2/1( 
واملحكم :املتقن ،قال الفيومي  يف املصباح املنري ص(:)56
وأحكمت اليشء باأللف أتقنته ،فاستحكم ﻫو صار كذلك .اﻫتعريف املتشابه
لغة :قال ابن فارس  يف معجم املقاييس ص( :)548الشني والباء
واهلاء واحد يدل عىل تشابه اليشء وتشكله لو ًنا ووص ًفا .اﻫ
اصطالحا :اختلف العلامء فيه إىل أقوال:
واملحكم واملتشابه
ً
أحدﻫا :من قال إن املتشابه ﻫو املنسوخ فمعنى املنسوخ معروف وﻫذا
القول مأثور عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي وغريﻫم وابن مسعود
وابن عباس وقتادة ﻫم الذين نقل عنهم أن الراسخني يف العلم ال يعلمون
تأويله ومعلوم قط ًعا بإتفاق املسلمني أن الراسخني يعلمون معنى املنسوخ وأنه
منسوخ ،فكان ﻫذا النقل عنهم يناقض ذلك النقل ويدل عىل أنه كذب إن كان
ﻫذا صد ًقا وإال تعارض النقالن.
ثانيها :أن املحكم ما علم العلامء تأويله ،واملتشابه ما مل يكن للعلامء إىل
معرفته سبيل ،كقيام الساعة وﻫذا القول مروي عن جابر .
ثالثها :أن املتشابه احلروف املقطعة ىف أوائل السور ،يروى ﻫذا عن ابن
عباس ،وعىل ﻫذا القول فاحلروف املقطعة ليست كال ًما تاما من اجلمل االسمية
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والفعلية وإنام ﻫي أسامء موقوفة؛ وهلذا مل تعرب ،فإن اإلعراب إنام يكون بعد
العقد والَتكيب ،وإنام نطق هبا موقوفة ،كام يقال( :أ ب ت ث)؛ وهلذا تكتب
بصورة احلرف ال بصورة االسم الذي ينطق به.
رابعها :أن املتشابه ما إشتبهت معانيه قال جماﻫد وﻫذا يوافق قول أكثر
العلامء وكلهم يتكلم ىف تفسري ﻫذا املتشابه ويبني معناه.
خامسها :أن املتشابه ما تكررت ألفاظه قاله عبدالرمحن بن زيد بن أسلم
قال املحكم ما ذكر اهلل تعاىل ىف كتابه من قصص األنبياء ففصله وبينه واملتشابه
ﻫو ما إختلفت ألفاظه ىف قصصهم عند التكرير.
سادسها :أنه ما احتاج إىل بيان كام نقل عن أمحد.
سابع ها :أنه ما احتمل وجوﻫا كام نقل عن الشافعي وأمحد.
أيضا يعرف معناه.
ثامن ها :أن املتشابه ﻫو القصص واألمثال وﻫذا ً

أيضا مما يعرف معناه.
تاسع ها :أنه ما يؤمن به وال يعمل به وﻫذا ً

العاش ر :قول بعض املتأخرين إن املتشابه آيات الصفات وأحاديث

أيضا مما يعلم معناه فإن أكثر آيات الصفات اتفق املسلمون عىل
الصفات وﻫذا ً
ملخصا من جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم
أنه يعرف معناﻫا .اﻫ
ً
(.)424-43٥/3٥
وقد ورد التشابه واإلحكام يف القرآن عىل ثالثة أنواع:
األول :أن القرآن كله حمكم كام قال تعاىل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾[ﻫود.]3:
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الثاِّن :أن القرآن كله متشابه﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾[الزمر:

.]21
الثالث :أن القرآن منه حمكم ومتشابه ،كام قال تعاىل﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾[آل عمران.]٥:
وال تعارض بني ﻫذه الثالث اآليات ،ملا يأِت:
األول :من حيث إتقان القرآن وصدقه ووضوحه وبيانه وإحكامه فكله
حمكم.
والثاِّن :أن القرآن متشابه يف إحكامه وإتقانه وعدله وقصصه ،متر كام
جاءت ،وهنوا عن تأويالت اجلهمية وردوﻫا وأبطلوﻫا التي مضموهنا تعطيل
النصوص عام دلت عليه ونصوص أمحد واألئمة قبله بينة يف أهنم كانوا يبطلون
تأويالت اجلهمية ويقرون النصوص عىل ما دلت عليه من معناﻫا ويفهمون
منها بعض ما دلت عليه كام يفهمون ذلك يف سائر نصوص الوعد والوعيد
والفضائل وغريﻫا...
والثالث :أن يف القرآن آيات واضحات الداللة ال التباس فيها عىل أحد من
الناس ومنه آيات أخر فيها اشتباه يف الداللة عىل كثري من الناس أو بعضهم.
فمن رد ما اشتبه إىل الواضح منه وحكم بمحكمه عىل متشاهبه فقد اﻫتدى
ومن عكس انعكس.

( )3

( )3تفسري ابن كثري (.)4٥٥/3
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القاعدة اخلامسة :داللة الكتاب والسنة على الصفة بثالثة أوجه:
األول :الترصيح بالصفة كالعزة والقوة ،قال تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ
الرزَّ اق ذو ا ْلق َّو ِة ا َْملتِني} [الذاريات ]58 :أي
ﯤ﴾[النساء ،]319:وقال تعاىل{ :إِ َّن اهللََّ ﻫ َو َّ

صاحب القوة.
الثاِّن :تضمن االسم هلا مثل الغفور متضمن للمغفرة ،وقد تقدم الكالم
عىل ﻫذا يف القاعدة الرابعة من قواعد األسامء.
الثالث :الترصيح بفعل أو وصف دال عليها ،كاالستواء عىل العرش،
والنزول إىل السامء الدنيا ،واملجيء للفصل بني العباد ،قال تعاىل﴿ :ﮉ ﮊ
ﮋﮌ﴾[طه﴿ ،]5:ﯩﯪﯫﯬﯭ﴾[الفجر.]22:
القاعدة السادسة :القول يف األلفاظ اجململة:
قال العالمة العثيمني  يف فتح رب الربية بتلخيص احلموية

ص(:)35
وطريقتهم يف أسامء اهلل وصفاته كام يأِت:
ً
أوال :يف اإلثبات :فهي إثبات ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه ،أو عىل لسان
رسول اهلل  ،من غري حتريف ،وال تعطيل ،ومن غري تكييف ،وال متثيل.
ثان ًيا :يف النفي :فطريقتهم نفي ما نفاه اهلل عن نفسه يف كتابه ،أو عىل لسان
رسوله  ،مع اعتقادﻫم ثبوت كامل ضده هلل تعاىل.
ثالثًا :فيام مل يرد نفيه ،وال إثباته مما تنازع الناس فيه كاجلسم ،واحليز واجلهة
ونحو ذلك ،فطريقتهم فيه التوقف يف لفظه فال يثبتونه ،وال ينفونه لعدم ورود
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ذلك ،وأما معناه فيستفصلون عنه ،فإن أريد به باطل ينزه اهلل عنه ردوه ،وإن
أريد به حق ال يمتنع عىل اهلل قبلوه.
وﻫذه الطريقة ﻫي الطريقة الواجبة ،وﻫي القول الوسط بني أﻫل التعطيل،
وأﻫل التمثيل.
وقد دل عىل وجوهبا العقل ،والسمع:
فأما العقل :فوجه داللته أن تفصيل القول فيام جيب ،وجيوز ،ويمتنع عىل
اهلل تعاىل ال يدرك إال بالسمع ،فوجب اتباع السمع يف ذلك بإثبات ما أثبته،
ونفي ما نفاه ،والسكوت عام سكت عنه.
وأما السمع :فمن أدلته قوله تعاىل﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾[األعراف ،]381:وقوله:
﴿ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[الشورى .]33:وقوله﴿ :ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾[اإلرساء.]16:
فاآلية األوىل :دلت عىل وجوب اإلثبات من غري حتريف وال تعطيل؛ ألهنام
من اإلحلاد.
واآلية الثانية :دلت عىل وجوب نفي التمثيل.
واآلية الثالثة :دلت عىل وجوب نفي التكييف ،وعىل وجوب التوقف فيام
مل يرد إثباته أو نفيه .اﻫ
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية :)65(وما تنازع فيه املتأخرون
نفيا واثباتا فليس عىل أحد بل وال له :أن يوافق احد عىل اثبات لفظه أو نفيه
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حتى يعرف مراده فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطال رد وإن اشتمل كالمه عىل
حق وباطل مل يقبل مطلقا ومل يرد مجيع معناه بل يوقف اللفظ ويفرس املعنى .اﻫ
وقال  يف منهاج السنة :)23٥/2( وأما األلفاظ املجملة فالكالم
فيها بالنفي واإلثبات دون االستفصال يوقع يف اجلهل والضالل والفتن
واخلبال والقيل والقال وقد قيل أكثر اختالف العقالء من جهة اشَتاك
األسامء .اﻫ
وقال ابن القيم  يف الصواعق املرسلة :)92٥-92٥/1( فأصل
ضالل بني آدم من األلفاظ املجملة واملعاِّن املشتبهة وال سيام إذا صادفت
أذﻫانا خمبطة فكيف إذا انضاف إىل ذلك ﻫوى وتعصب ،فسل مثبت القلوب
أن يثبت قلبك عىل دينه وأن ال يوقعك يف ﻫذه الظلامت .اﻫ
فالواجب عىل الناس استخدام األلفاظ الرشعية التي جاء هبا الكتاب
والسنة واستخدمها السلف الكرام.
قال ابن القيم  يف النونية مع رشح ابن عيسى (:)125/3
َف َع َل ْي َك بِال َّت ْف ِص ِ
يل َوالت َّْم ِيي ِز َفا ْل
َقدْ َأ ْف َسدَ ا َﻫ َذا ا ْلوجو َد َو َخ َّب َطا ا ْل

ون بي ِ
إِ ْط َالق َو ْ ِ
ان
اإل ْ َ
مج ال د َ َ َ
ِ
َأ ْذ َﻫ َ
ان
ان َو ْاآل َرا َء ك َّل َز َم

القاعدة السابعة :تقديم النقل على العقل:
خال ًفا لطريقة املعتزلة ومن إليهم الذين يقدمون العقل عىل النقل بحجج
واﻫية ،وقد ر ّد عليهم بتوسع شيخ اإلسالم يف كتاب سامه درء تعارض
العقل والنقل.
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قال ابن القيم يف الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة/3( 
:)135
قوهلم إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل ألنه ال يمكن اجلمع
بينهام وال إبطاهلام وال تقديم النقل ألن العقل أصل النقل فلو قدمنا عليه النقل
لبطل العقل وﻫو أصل النقل فلزم بطالن النقل فيلزم من تقديم النقل بطالن
العقل والنقل فتعني القسم الرابع وﻫو تقديم العقل فهذا الطاغوت آخو ذلك
القانون فهو مبني عىل ثالث مقدمات:
األوىل :ثبوت التعارض بني العقل والنقل.
الثانية :انحصار التقسيم يف األقسام األربعة التي ذكرت فيه.
الثالثة :بطالن األقسام الثالثة ليتعني ثبوت الرابع.
وقد أشفى شيخ اإلسالم يف ﻫذا الباب بام مزيد عليه وبني بطالن ﻫذه
الشبهة وكرس ﻫذا الطاغوت يف كتابه الكبري ،ونحن نشري إىل كلامت يسرية ﻫي
قطرة من بحره يتضمن كرسه ودحضه وذلك يظهر من وجوه الوجه األول إن
ﻫذا التقسيم باطل من أصله والتقسيم الصحيح أن يقال إذا تعارض دليالن
سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقيل فإما أن يكونا قطعيني وإما أن يكونا ظنيني
وإما أن يكون أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا  .فأما القطعيان فال يمكن تعارضهام
يف األقسام الثالثة ألن الدليل القطعي ﻫو الذي يستلزم مدلوله قطعا فلو
تعارضا لزم اجلمع بني النقيضني وﻫذا ال يشك فيه أحد من العقالء  .وإن كان
أحدمها قطعيا واآلخر ظنيا تعني تقديم القطعي سواء كان مجيعا ظنني رصنا إىل
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الَتجيح ووجب تقديم الراجح منهام سمعيا كان أو عقليا  .فهذا تقسيم واضح
متفق عىل مضمونه بني العقالء .انتهى
قال شيخ اإلسالم يف درء تعارض العقل والنقل )8 /3( ومجاع
األمر أن األدلة نوعان :رشعية وعقليه فاملدعون ملعرفة اإلهليات بعقوهلم من
املنتسبني إىل احلكمة والكالم والعقليات يقول من خيالف نصوص األنبياء
منهم :إن األنبياء مل يعرفوا احلق الذي عرفناه أو يقولون :عرفوه ومل يبينوه
للخلق كام بيناه بل تكلموا بام خيالفه من غري بيان منهم واملدعون للسنة
والرشيعة واتباع السلف من اجلهال بمعاِّن نصوص األنبياء يقولون :إن
األنبياء والسلف الذين اتبعوا األنبياء مل يعرفوا معنى ﻫذه النصوص التي
قالوﻫا والتي بلغوﻫا عن اهلل أو إن األنبياء عرفوا معانيها ومل يبينوا مرادﻫم
للناس فهؤالء الطوائف قد يقولون :نحن عرفنا احلق بعقولنا ثم اجتهدنا يف
محل كالم األنبياء عىل ما يوافق مدلول العقل وفائدة إنزال ﻫذه املتشاهبات
املشكالت اجتهاد الناس يف أن يعرفوا احلق بعقوهلم ثم جيتهدوا يف تأويل كالم
األنبياء الذي مل يبينوا به مرادﻫم أو أنا عرفنا احلق بعقولنا وﻫذه النصوص مل
تعرف األنبياء معناﻫا كام مل يعرفوا وقت الساعة ولكن أمرنا بتالوهتا من غري
تدبر هلا وال فهم ملعانيها أو يقولون :بل ﻫذه األمور ال تعرف بعقل وال نقل بل
نحن منهيون عن معرفة العقليات وعن فهم السمعيات وإن األنبياء وأتباعهم
ال يعرفون العقليات وال يفهمون السمعيات .انتهى
قال ابن القيم  يف الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة

( :)82٥/1إن تقديم العقل عىل النقل يبطل كون القرآن آي ًة وبرﻫا ًنا عىل صحة
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النبوة ،واملقصود أن اهلل سبحانه متم الدين وأكمله بنبيه وما بعثه به ،فلم حيوج
أمته إىل سواه ،فلو عارضه العقل وكان أوىل بالتقديم منه مل يكن كاف ًيا لألمة وال
كان تاما يف نفسه ،يف مراسيل أيب داود أن الرسول  رأى بيد عمر بن
اخلطاب ورقة فيها شء من التوراة فقالَ « :ك َفى بِ َق ْو ٍم َض َال َلة َأ ْن َي َّتبِعوا كِتَا ًبا
َغ ْ َري كِتَ ِ
اهبِ ْم ،أ ْن ِز َل َع َىل َنبِي َغ ْ ِري َنبِ يي ِه ْم» ،فأنزل اهلل ﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ﴾[العنكبوت ،]53وقال سبحانه ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ﴾[النساء ]65:فأقسم سبحانه بنفسه أنا ال نؤمن حتى نحكم
رسوله يف مجيع ما شجر بيننا ،وتتسع صدورنا بحكمه ،فال يبقى منها حرج،
تسليام فال نعارضه بعقل وال رأي وال ﻫوى وال غريه .فقد أقسم
ونسلم حلكمه
ً
الرب سبحانه بنفسه عىل نفي اإليامن عن ﻫؤالء الذين يقدمون العقل عىل ما
جاء به الرسول وقد شهدوا ﻫم عىل أنفسهم بأهنم غري مؤمنني بمعناه وإن آمنوا
بلفظه ،وقال تعاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾[الشورى،]31:
وﻫذا نص رصيح يف أن حكم مجيع ما تنازعنا فيه مردود إىل اهلل وحده وﻫو
احلاكم فيه عىل لسان رسوله ،فلو قدم حكم العقل عىل حكمه مل يكن ﻫو
احلاكم بوحيه وكتابه ،وقال تعاىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ﴾[األعراف ،]1:فأمر باتباع الوحي املنزل وحده وهنى عن اتباع ما
خالفه ،وأخرب سبحانه أن كتابه بينة وشفاء وﻫدى ورمحة ونور وفضل وبرﻫان
وحجة وبيان ،فلو كان يف العقل ما يعارضه وجيب تقديمه عىل القرآن مل يكن
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فيه شء من ذلك ،بل كانت ﻫذه الصفات للعقل دونه وكان عنها بمعزل،
فكيف يشفي وهيدي ويبني ويفصل ما يعارضه رصيح العقل .اﻫ
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القاعدة الثامنة :القول يف اجملاز:
اختذ املبتدعة طاغوت املجاز لرصف داللة الكتاب ،والسنة عن ظواﻫرمها
الدلة عىل ما جيب هلل تعاىل ،من وصفه بام وصف به نفسه ،وما وصفه به رسوله
 من غري حتريف وال تعطيل وال تكيف وال متثيل ،فيقولون اليد جماز عىل
النعمة ،أو القدرة ونحو ذلك ،وﻫذا خالف منهج السلف ،وفيه تعطيل اهلل من
صفاته ،وحتريف الكلم عن مواضعه ،وقول عىل اهلل تعاىل بغري علم.
قال العثيمني يف األصول من علم األصول( ص:)٥ :
ٍ
ٍ
وجماز.
حقيقة
وينقسم الكالم من حيث االستعامل إىل
 -3فاحلقيقة ﻫي :اللفظ املستعمل فيام وضع له ،مثل :أسد للحيوان
املفَتس...
وتنقسم احلقيقة إىل ثالثة أقسام :لغوية ورشعية وعرفية.
فاللغوية ﻫي :اللفظ املستعمل فيام وضع له يف اللغة.
واحلقيقة الرشعية ﻫي :اللفظ املستعمل فيام وضع له يف الرشع.
واحلقيقة العرفية ﻫي :اللفظ املستعمل فيام وضع له يف العرف.
وفائدة معرفة تقسيم احلقيقة إىل ثالثة أقسام :أن نحمل كل لفظ عىل معناه
احلقيقي يف موضع استعامله ،فيحمل يف استعامل أﻫل اللغة عىل احلقيقة اللغوية،
ويف استعامل الرشع عىل احلقيقة الرشعية ،ويف استعامل أﻫل العرف عىل احلقيقة
العرفية.
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 -2واملجاز ﻫو :اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له ،مثل :أسد للرجل
الشجاع...
تنبيه :تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز ﻫو املشهور عند املتأخرين يف القرآن
وغريه وقال بعض أﻫل العلم  -رمحهم اهلل  -ال جماز يف القرآن وال يف غريه،
وبه قال أبو إسحاق اإلسفرائيني  ومن املتأخرين العالمة الشيخ حممد
األمني الشنقيطي  وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهام
اهلل أنه اصطالح حادث بعد القرون الثالثة املفضلة ونرصاه بأدلة قوية كثرية
تبني ملن اطلع عليها أن ﻫذا القول ﻫو الصواب .انتهى خمترصا
قال ابن القيم  كام يف خمترص الصواعق ص( :)28٥إذا علم أن
تقسيام رشعيا وال عقليا وال لغويا فهو
تقسيم األلفاظ إىل حقيقة وجماز ليس
ً
اصطالح حمض ،وﻫو اصطالح حدث بعد القرون الثالثة املفضلة بالنص،
وكان منشؤه من جهة املعتزلة واجلهمية ومن سلك طريقهم من املتكلمني ..اﻫ
القاعدة التاسعة :معرفة القرائن:
قال يف التعريفات( ص :)221 :القرينة :أمر يشري إىل املطلوب،
وﻫي إما حالية أو معنوية أو لفظية نحو رضب موسى عيسى ورضب من يف
الغار من عىل السطح فإن اإلعراب منتف فيه بخالف رضبت موسى حبىل
وأكل موسى الكمثرى فإن يف األول قرينة لفظية ويف الثانية قرينة حالية .انتهى
قال ابن القيم  كام خمترص الصواعق ص( :)124اللفظ ال بد أن
يقَتن به ما يدل عىل املراد به ،والقرائن رضبان :لفظية ومعنوية ،واللفظية
نوعان :متصلة ومنفصلة ،واملتصلة رضبان :مستقلة وغري مستقلة ،واملعنوية إما
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عقلية وإما عرفية ،والعرفية إما عامة وإما خاصة ،وتار ًة يكون عرف املتكلم
وعادته ،وتار ًة عرف املخاطب وعادته .اﻫ
وﻫذه القاعدة ذكرهتا ﻫنا للرد عىل من زعم أن أﻫل السنة يقعون يف التأويل
ويذكرون عىل ذلك أمثلة ،فيكون اجلواب أن أﻫل الس نة بعيدون عن التأويل
بمعنى التحريف -وإنام ﻫذا ظاﻫر القرآن والسنة ،وعلم ﻫذا الظاﻫر بالقرآئنمن سياق الكالم وغريه.
وإما أن نقول ﻫذا الذي سلكه أﻫل السنة تأويل -جتوزا -ومع ذلك ﻫذا
التأويل دلت عليه القرآئن املوضحة للمراد منه.
مثاله ما ذكره شيخ اإلسالم يف التدمريةص(:)69
فاألول :كام قالوا يف قولهَ « :ع ْب ِدي ج ْعت َف َل ْم ت ْط ِع ْمن ِي» احلديث ،ويف األثر
اآلخر( :احلجر األسود يمني اهلل يف األرض ،فمن صافحه وق َّبله فكأنام صافح
ني إِصبِع ِ ِ
ِ ِ
مح ِن».
الر ْ َ
ني م ْن َأ َصابِ ِع َّ
اهلل وق َّبل يمينه) ،وقوله« :قلوب العبَاد َب ْ َ ْ َ ْ
فقالوا :قد علم أن ليس يف قلوبنا أصابع احلق.
فيقال هلم :لو أعطيتم النصوص حقها من الداللة لعلمتم أهنا ال تدل إال
عىل حق.
أما احلديث الواحد فقوله( :احلجر األسود يمني اهلل يف األرض ،فمن
صافحه وق َّبله فكأنام صافح اهلل وق َّبل يمينه) رصيح يف أن احلجر األسود ليس
ﻫو صفة هلل ،وال ﻫو نفس يمينه؛ ألنه قال( :يمني اهلل يف األرض) ،وقال( :فمن
ق َّبله وصافحه فكأنام صافح اهلل وق َّبل يمينه) ،ومعلوم أن املش ّبه غري املش َّبه به،
مصافحا هلل ،وأنه ليس ﻫو نفس يمينه،
ففي نص احلديث بيان أن مستلمه ليس
ً
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كفرا ،وأنه حمتاج إىل التأويل! مع أن ﻫذا احلديث إنام يعرف
فكيف جيعل ظاﻫره ً
عن ابن عباس.
مفرساَ « :يقول اهللَ :عبْ ِدي ج ْعت َف َل ْم
وأما احلديث اآلخر :فهو يف الصحيح َّ ً
ني؟! َف َيقولَ :أ َما َعلِ ْم َت
ت ْط ِع ْمن ِىَ .ف َيقولَ :ر يب َك ْي َ
ف أ ْط ِعم َك َو َأ ْن َت َرب ال َعاملَ ِ َ
ِ
ت َذل ِ َك ِعنْ ِديَ .ع ْب ِدي َم ِر ْضت َف َل ْم
اعَ ،ف َل ْو َأ ْط َع ْمتَه َل َو َجدْ َ
َأ َّن َعبْدي ف َالنًا َج َ
ني؟! َف َيقولَ :أ َما َعلِ ْم َت َأ َّن
َتعدْ ِِّنَ .ف َيقولَ :ر يب َك ْي َ
ف َأعود َك َو َأ ْن َت َرب ال َعاملَ ِ َ
َع ْب ِدي ف َالنًا َم ِر َضَ ،ف َل ْو عدْ َته َل َو َجدْ َتن ِي ِعنْدَ ه».
وﻫذا رصيح يف أن اهلل سبحانه وتعاىل مل يمرض ومل جيع ،ولكن مرض
مفرسا ذلك بأنك « َل ْو
عبده وجاع عبده ،فجعل جوعه جوعه ،ومرضه مرضه ،ي ً
ت َذل ِ َك ِعنْ ِديَ ،و َل ْو عدْ َته َل َو َجدْ َتن ِي ِعنْدَ ه» .فلم يبق يف احلديث
َأ ْط َع ْمتَه َل َو َجدْ َ
لفظ حيتاج إىل تأويل.
ني إِصبِع ِ ِ
ِ ِ
مح ِن» ،فإنه ليس يف
الر ْ َ
ني م ْن َأ َصابِ ِع َّ
وأما قوله« :قلوب الع َباد َب ْ َ ْ َ ْ
ظاﻫره أن القلب متصل باألصابع ،وال مماس هلا ،وال أهنا يف جوفه .وال يف قول
القائل :ﻫذا بني يدَ ّي .ما يقت ي مبارشته ليديه .وإذا قيل﴿ :ﭴ
مماسا للسامء
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾[البقرة ]364:مل يقتض أن يكون ً
واألرض .ونظائر ﻫذا كثرية .اﻫ
القاعدة العاشرة :داللة اإلمجاع على الصفات:
قال اهلل تعاىل﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ﴾[النساء.]335:
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فاإلمجاع املتيقن حجة؛ ألنه لن يكون عىل خالف نص أبدً ا.
قال ابن القيم  يف إعالم املوقعني :)16٥/3( فاجلواب أن
بعضا .وجيب األخذ
نصوص رسول اهلل  كلها حق يصدق بعضها ً
بجميعها ،وال يَتك له نص إال بنص آخر ناسخ له ،ال يَتك بقياس وال رأي
وال عمل أﻫل بلد وال إمجاع .وحمال أن جتمع األمة عىل خالف نص له ،إال أن
يكون له نص آخر ينسخه .اﻫ
وقال شيخ اإلسالم  كام يف املجموع :)26٥/39( واإلمجاع
نوعان :قطعي ،فهذا ال سبيل إىل أن يعلم إمجاع قطعي عىل خالف النص ،وأما
الظني :فهو االمجاع االقرارى واالستقرائي ،بأن يستقرى أقوال العلامء فال جيد
يف ذلك خال ًفا ،أو يشتهر القول يف القرآن وال يعلم أحدً ا أنكره ،فهذا اإلمجاع -
وإن جاز االحتجاج به  -فال جيوز أن تدفع النصوص املعلومة به؛ ألن ﻫذا
حجة ظنية ال جيزم اإلنسان بصحتها؛ فانه ال جيزم بانتفاء املخالف ،وحيث قطع
بانتفاء املخالف فاإلمجاع قطعي .وأما إذا كان يظن عدمه وال يقطع به فهو
حجة ظنية ،والظني ال يدفع به النص املعلوم ،لكن حيتج به ،ويقدم عىل ما ﻫو
دونه بالظن ،ويقدم عليه الظن الذي ﻫو أقوى منه ،فمتى كان ظنه لداللة النص
أقوى من ظنه بثبوت اإلمجاع قدم داللة النص ،ومتى كان ظنه لإلمجاع أقوى
قدم ﻫذا ،واملصيب ىف نفس األمر واحد ،وإن كان قد نقل له يف املسألة فروع
ومل يتعني صحته ،فهذا يوجب له أن ال يظن اإلمجاع إن مل يظن بطالن ذلك
النقل ،وإال فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع صاد ًقا وجوز أن يكون كاذ ًبا يبقى
شاكا ىف ثبوت اإلمجاع ،ومع الشك ال يكون معه علم وال ظن باإلمجاع ،وال
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تدفع األدلة الرشعية هبذا املشتبه ،مع أن ﻫذا ال يكون ،فال يكون قط إمجاع
جيب اتباعه مع معارضته لنص آخر ال خمالف له ،وال يكون قط نص جيب
اتباعه وليس يف األمة قائل به ،بل قد خيفى القائل به عىل كثري من الناس .قال
الَتمذي :كل حديث يف كتايب قد عمل به بعض أﻫل العلم إال حديثني :حديث
اجلمع ،وقتل الشارب .ومع ﻫذا فكال احلديثني قد عمل به طائفة ،وحديث
اجلمع قد عمل به أمحد وغريه .اﻫ
وعىل ﻫذا فام أمجع عليه السلف يف ﻫذا الباب وغريه وجب القول به.
القاعدة احلادية عشرة :قبول خرب اآلحاد يف هذا الباب وغريه:
أﻫل السنة واإلتباع يقبلون كل ما ثبت عن النبي  ،وتقسيم احلديث إىل
آحاد ،ومتواتر ،وأن األحاد التؤخذ به العقائد تقسيم مبتدع ،ال يوجد مع من
ادعاة أثرة من علم ،وال سلف ،بل الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والعقل
الصحيح كلها دالة عىل قبول ما ثبت عن النبي  يف ﻫذا الباب وغريه وأقرب
املراجع يف ﻫذه املسألة ما ذكره البخاري يف كتابه الصحيح :باب ما جاء يف
إجازة خرب الواحد الصدوق يف األذان والصالة والصوم والفرائض واألحكام
.
قال الشنقيطي يف مذكرة أصول الفقه( ص:)324 :
اعلم أن التحقيق الذي ال جيوز العدول عنه أن أخبار اآلحاد الصحيحة كام
تقبل يف الفروع تقبل يف األصول .فام ثبت عن النبي  بأسانيد صحيحة من
صفات اهلل جيب اثباته واعتقاده عىل الوجه الالئق بكامل اهلل وجالله عىل نحو
﴿ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾[الشورى.]33:

قواعد يف أدلة األسامء والصفات وكيفية التعامل معها

325

وهبذا تعلم أن ما أطبق عليه أﻫل الكالم ومن تبعهم ن أن أخبار اآلحاد ال
تقبل يف العقائد وال يثبت هبا شئ من صفات اهلل زاعمني أن أخبار اآلحاد ال
تفيد اليقني وأن العقائد ال بد فيها من اليقني باطل ال يعول عليه .ويكفي من
ظهور بطالنه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي  بمجرد
حتكيم العقل.
والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات اهلل  ،وقد جرت عادة املتكلمني أهنم
يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقيل وﻫو القياس املنطقي الذي يركبونه من
مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم عىل الوحي .وﻫذا من أعظم الباطل ألن ما
يسمونه الدليل العقيل ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي ﻫو جهل وختبط
يف الظلامت.
ومن أوضح األدلة وأرصحها يف ذلك أن ﻫذه الطائفة تقول مثال :ان العقل
يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها وينفون نصوص الوحي بناء عىل ذلك
فيأِت خصومهم من طائفة أخرى ويقولون ﻫذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه
كذبتم فيه بل العقل يوجبه .وما ذكرتم بأنه جييزه أو يوجبه كذبتم فيه بل ﻫو
يمنعه وﻫاذ معروف يف الكالم يف مسائل كثرية معروفة.انتهى
قال ابن القيم  كام يف خمترص الصواعقص(َ :)511ف ْصل يف
االحتجاج باألحاديث النبوية عىل الصفات املقدسة العلية ،وكرس طاغوت
أﻫل التعطيل الذين قالوا :ال حيتج بكالم رسول اهلل  عىل شء من صفات
ذي اجلالل واإلكرام.
قالوا :األخبار قسامن :متواتر وآحاد ،فاملتواتر وإن كان قطعي السند لكنه
غري قطعي الداللة ،فإن الداللة اللفظية ال تفيد اليقني ،وهبذا قدحوا يف داللة
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القرآن عىل الصفات ،واآلحاد ال تفيد العلم ،فسدوا عىل القلوب معرفة الرب
تعاىل وأسامئه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول  وأحالوا الناس عىل قضايا
ومهية ومقدمات خيالية سموﻫا قواطع عقلي ًة ،وبراﻫني نقلي ًة ،وﻫي يف التحقيق
﴿ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾[النور.]19:
ومن العجب أهنم قدموﻫا عىل نصوص الوحي وعزلوا ألجلها النصوص،
والكالم عىل ذلك يف عرش مقامات:
أحدﻫا :يف بيان إفادة النصوص الداللة القاطعة عىل مراد املتكلم ،وقد
تقدم إشباع الكالم يف ذلك.
الثاِّن :أين ﻫذه األخبار التي زعموا أهنا آحاد موافقة للقرآن مفرسة له
مفصلة ملا أمجله وموافقة للمتواتر منها.
الثالث :بيان وجوب تلقيها بالقبول.
الرابع :إفادهتا للعلم واليقني.
اخلامس :بيان أهنا لو مل تفد اليقني ،فأقل درجاهتا أن تفيد الظن الراجح،
وال يمتنع إثبات بعض الصفات واألفعال به.
السادس :إن الظن احلاصل هبا أقوى من اجلزم املسند إىل تلك القضايا
الومهية اخليالية.
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السابع :بيان أن كون اليشء قطعيا أو ظنيا أمر نسبي إضايف ال جيب
االشَتاك فيه ،فهذه األخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به
الرسول  ومعرفة أحواله ودعوته عىل التفصيل دون غريﻫم.
الثامن :بيان اإلمجاع املعلوم عىل قبوهلا وإثبات الصفات هبا.
التاسع :بيان أن قوهلم خرب الواحد ال يفيد العلم ،قضية كاذبة باتفاق
العقالء إن أخذت عام ًة كلي ًة ،وإن أخذت خاص ًة جزئي ًة مل تقدح يف االستدالل
بجملة أخبار اآلحاد عىل الصفات.
العارش :جواز الشهادة هلل سبحانه بام دلت عليه ﻫذه األخبار ،والشهادة
عىل رسوله  أنه أخرب هبا عن اهلل.اﻫ
القاعدة الثانية عشرة :الداللة العقلية على إثبات الصفات:
طريقة األشاعرة يف إثبات ما أثبتوه من الصفات العقل ال النقل فقالوا :إن
الفعل احلادث دل عىل القدرة ،والتخصيص دل عىل اإلرادة ،واإلحكام دل
عىل العلم ،وﻫذه الصفات مستلزمة للحياة ،واحلي ال خيلو عن السمع والبرص
والكالم أو ضد ذلك.
فألزمهم العلامء بإطراد ﻫذه الطريقة يف أكثر الصفات.
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية ص( :)349واملقصود ﻫنا أن من
صفات اهلل تعاىل ما قد يعلم بالعقل ،كام يعلم أنه عامل ،وأنه قادر ،وأنه حي ،كام
أرشد إىل ذلك قوله﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[امللك.]34:

328

القواعد احلسان يف أسامء وصفات الرمحن

وقد اتفق الن َّظار من مثبتة الصفات عىل أنه يعلم بالعقل  -عند املحققني -
أنه حي عليم قدير مريد ،وكذلك السمع والبرص والكالم يثبت بالعقل عند
املحققني منهم.
بل وكذلك احلب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل.
وكذلك علوه عىل املخلوقات ومباينته هلا مما يعلم بالعقل ،كام أثبتته بذلك
األئمة مثل أمحد بن حنبل وغريه ،ومثل عبدالعزيز املكي وعبداهلل بن سعيد بن
كالَّب.
بل وكذلك إمكا ن الرؤية يثبت بالعقل ،لكن منهم من أثبتها بأن كل
موجود تصح رؤيته ،ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه متكن رؤيته ،وﻫذه
الطريق أصح من تلك .واملقصود ﻫنا أن من الطرق التي يسلكها األئمة ومن
اتبعهم من ن َّظار السنة يف ﻫذا الباب  -أنه لو مل يكن موصوفا بإحدى الصفتني
املتقابلتني للزم اتصافه باألخرى ،فلو مل يوصف باحلياة لوصف باملوت ،ولو مل
يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ،ولو مل يوصف بالسمع والبرص والكالم
لوصف بالصمم واخلرس وال َبكَم.
وطرد ذلك أنه لو مل يوصف بأنه مباين للعامل لكان داخال فيه ،فسلب
إحدى الصفتني املتقابلتني عنه يستلزم ثبوت األخرى ،وتلك صفة نقص ينزه
عنها الكامل من املخلوقات فتنزيه اخلالق عنها َأوىل .اﻫ
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الفصل اخلامس
بيان بعض المعاني والمصطلحات
معنى التحريف:
التحريف لغة :التغري والتبديل واإلمالة.
ورش ًعا :امليل بالنصوص عىل ما ﻫي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن
حقائقها مع اإلقرار بلفظها ،أو ﻫو العدول بالكالم عن وجهه وصوابه إىل غريه
وﻫو طريقة هيودية قال تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ﴾[النساء]46:وقال تعاىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ﴾[املائدة.]31:
وينقسم التحريف إىل قسمني:
حتريف اللفظ ،وله أربع صور:
بالزيادة يف اللفظ.
بالنقصان يف اللفظ.
تغري حركة إعرابية.
تغري حركة غري إعرابية.
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من أمثلة ذلك:
حتريف إعراب قوله تعاىل﴿ :ﭹﭺ ﭻﭼ﴾[النساء ،]364:من
(و َك َّل َم اهللَ) أي :موسى ك ّل َم اهلل ،ومل يكلمه اهلل.
الرفع إىل النصب وقالَ :
حتريف املعنى :وﻫو رصف اللفظ من معناه الصحيح إىل غريه مع بقاء
صورة اللفظ ،ومن أمثلته قول املعطلة يف معنى استوى استوىل ،ويف معنى اليد
القدرة والنعمة ،يف قوله تعاىل﴿ :ﯯﯰﯱ﴾[املائدة.]64:

()3

معنى التعطيل:
التعطيل يف اللغة :مأخوذ من العطل الذي ﻫو اخللو والفراغ والَتك ،ومنه
قوله تعاىل﴿ :ﯟﯠ﴾[احلج ،]45:أي أمهلها أﻫلها وتركوا وردﻫا.
والتعطيل يف حق اهلل :ينقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول :تعطيل مصنوع عن صانعه وخالقه ،وﻫو املتمثل فيمن ينكر
وجود خالق هلذا الكون ،مثل تعطيل اإلشَتاكيني والطبائعيني ومن إليهم من
امللحدين.
القسم الثاِّن :تعطيل ما جيب له  من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة،
وﻫو املتمثل يف أﻫل الرشك الذين رصفوا شي ًئا من العبادة لغري اهلل .
القسم الثالث :تعطيل اهلل سبحانه وتعاىل عن كامله املقدس بتعطيل أسامئه
وأوصافه وأفعاله ،وﻫذا القسم ﻫو املراد ﻫنا.

( )3أفاده التميمي يف معتقد أﻫل السنة واجلامعة يف األسامء والصفات(ص.)٥1
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معنى التكييف والتمثيل:
التكييف :ﻫو حكاية كيفية الصفة من غري أن يقيدﻫا بمامثل.
والتمثيل :ﻫو اعتقاد أهنا مثل صفات املخلوقني.
والتكييف أعم من التمثيل ،فكل متثيل تكييف؛ ألن من مثل صفات اخلالق
بصفات املخلوقني فقد ك َّيف تلك الصفة.
وليس كل تكييف متثيل؛ ألن من التكييف ما ليس فيه متثيل مثل قوهلم:
طوله كعرضه.
ومعنى قول أﻫل السنة :من غري تكييف :أي من غري تكييف يعقله البرش،
وليس املراد أهنم ينفون الكيف مطل ًقا ،فإن كل موجود له كيفية ،لكن املراد
أهنم ينفون علمهم بالكيف إذ ال يعلم كيفية ذاته وصفاته سبحانه إال ﻫو.
وال تعلم كيفية اليشء إال بثالثة أمور:
األول :النظر إليه.
الثاِّن :النظر إىل مثيله.
الثالث :إخبار من رأه عنه وكلها منتفية يف حق اهلل تعاىل.
تنبيه :التمثيل والتشبيه بمعنى واحد يف ﻫذا الباب ،وإن كان قد وقع بينهام
فروق عند أﻫل اللغة.
فاملامثلة ﻫي :املساواة من كل وجه.
واملشاهبة ﻫي :مساواة اليشء لغريه يف أكثر الوجوه ،واألوىل التعبري بنفي
التمثيل ملجئ القرآن به.
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كل معطل ممثل والعكس:
أما كون كل ممثل معطل ،فتعطيلهم يف نفيهم ملا يستحقه اهلل تعاىل من
الصفات واألسامء الالئقة به.
وأما متثيل املعطلة فإهنم ما وقعوا يف التعطيل حتى مثلوا صفات اهلل
بصفات خلقه ،زد عىل ذلك أن تعطيلهم فيه متثيل باجلامدات واملمتنعات.
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية ص( )81-٥9يف بيان املحاذير
التي يقع فيها املعطل:
أحدﻫا :كونه م ّثل ما فهمه من النصوص بصفات املخلوقني ،وظن أن
مدلول الصفات ﻫو التمثيل.
الثاِّن :أهنم عطلوا النصوص عام دلت عليه من الصفات الالئقة باهلل تعاىل.
ً
معطال ملا يستحقه
الثالث :أنه ينفي ﻫذه الصفات عن اهلل بغري علم ،فيكون
الرب تعاىل.
الرابع :أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات األموات
واجلامدات أو صفات املعدومات.
فيكون عطل صفات الكامل التي يستحقها الرب تعاىل ،ومثله باملنقوصات
واملعدومات وعطل النصوص عام دلت عليه من الصفات ،وجعل مدلوهلا ﻫو
التمثيل باملخلوق .اﻫ
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وأما تعطيل املمثل فمن وجوه ثالثة:
أحدﻫا :أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة ،حيث رصفه عن مقتىض
ما يدل عليه ،فإن النص دال عىل إثبات صفة تليق باهلل ال عىل مشاهبة اخللق.
الثاِّن :أنه إذا مثل اهلل بخلقه فقد عطله عن كامله الواجب ،حيث شبه الرب
الكامل باملخلوق الناقص.
الثالث :أنه إذا مثل اهلل بخلقه فقد عطل كل نص يدل عىل نفي مشاهبة اهلل
خللقه مثل قوله﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ﴾[الشورى﴿ ،]33:ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ﴾[اإلخالص.]4:
معاني التأويل:
قال شيخ اإلسالم يفالتدمرية:
ً
مستعمال يف ثالثة معان:
فإن لفظ (التأويل) قد صار بتعدد االصطالحات
أحدﻫا :وﻫو اصطالح كثري من املتأخرين من املتكلمني يف الفقه وأصوله -
أن التأويل ﻫو رصف اللفظ عن االحتامل الراجح إىل االحتامل املرجوح ;
لدليل يقَتن به وﻫذا ﻫو الذي عناه أكثر من تكلم من املتأخرين يف تأويل
نصوص الصفات وترك تأويلها؛ وﻫل ذلك حممود أو مذموم أو حق أو باطل؟
الثاِّن :أن التأويل بمعنى التفسري وﻫذا ﻫو الغالب عىل اصطالح املفرسين
للقرآن كام يقول ابن جرير وأمثاله  -من املصنفني يف التفسري  -واختلف علامء
التأويل وجماﻫد إمام املفرسين؛ قال الثوري( :إذا جاءك التفسري عن جماﻫد
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فحسبك به) .وعىل تفسريه يعتمد الشافعي وأمحد والبخاري وغريمها فإذا ذكر
أنه يعلم تأويل املتشابه فاملراد به معرفة تفسريه.
الثالث :من معاِّن التأويل :ﻫو احلقيقة التي يؤول إليها الكالم كام قال اهلل
تعاىل﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ﴾[األعراف .]51:فتأويل ما يف القرآن من أخبار املعاد ﻫو ما أخرب
اهلل به فيه مما يكون :من القيامة واحلساب واجلزاء واجلنة والنار ونحو ذلك كام
قال اهلل تعاىل يف قصة يوسف ملا سجد أبواه وإخوته قال﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ﴾[يوسف ]311:فجعل عني ما وجد يف اخلارج ﻫو تأويل الرؤيا
الثاِّن :ﻫو تفسري الكالم وﻫو الكالم الذي يفرس به اللفظ حتى يفهم معناه أو
تعرف علته أو دليله وﻫذا (التأويل الثالث ﻫو عني ما ﻫو موجود يف اخلارج
ومنه قول عائشة :كان النبي  يقول يف ركوعه وسجوده« :س ْب َحا َن َك ال َّله َّم
َر َّبنَا َوبِ َح ْم ِد َك ال َّله َّم ا ْغ ِف ْر ِيل» يتأول القرآن .يعني قوله﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ﴾[النرص .]1:وقول سفيان بن عيينة :السنة ﻫي تأويل األمر والنهي

فإن نفس الفعل املأمور به :ﻫو تأويل األمر به ونفس املوجود املخرب عنه ﻫو
تأويل اخلرب .انتهى
إذن ،فالتأويل ينقسم إىل قسمني:
تأويل صحيح :وﻫو حقيقة املعنى وما يؤول إليه يف اخلارج أو تفسريه
وبيان معناه ،وﻫو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة
ويطابقها.
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قال جابر بن عبداهلل يف حديث حجة الوداع ورسول اهلل بني أظهرنا ينزل
عليه القرآن وﻫو يعلم تأويله.
تأويل باطل :ﻫو الذي خيالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة .اﻫ
بترصف من الصواعق.)38٥-383/3( 
وقد بني العلامء رمحهم اهلل تعاىل :أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت
يف اإلسالم.
قال ابن القيم  يف النونية:
يل ِذي التَّح ِري ِ
َﻫ َذا َو َأ ْص ل َبلِ َّي ِة ِ
َت ْأ ِو ِ
ف َوال ب ْط َال ِن
اإل ْس َال ِم ِم ْن
ْ
ِ
َزاد ْت َث َال ًث ا َق و َل ِذي الربﻫ ِ
ان
ني َب ْل
الس ْب ِع َ
َْ
ْ
َ
َوﻫ َو ا َّلذي َقدْ َف َّر َق َّ
اث َ ِ
دَ ٍ
وج ب الق ر ِ
آن
َو َمجِيع َما ِيف الك َْو ِن ِم ْن بِدَ َع َو َأ ْح
خت الف م ِ َ
ْ
َت ْأ ِوي ل َأﻫ ِل ِ
الع ْل ِم َو ِ
اإلي َام ِن
َف َأ َساس َها ال َّت ْأ ِويل ذو ال ب ْط َال ِن َال
ْ
ِ
إِ ْذ َق َال َت ْف ِس ري امل ر ِ
ان
َو َب َي ان َم ْعنَ اه إِ َىل األَ ْذ َﻫ
ان َوك َْش فه
َ
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الطواغيت األربعة التي بنى المتكلمون عليها بدعتهم
وبنى املتكلمون قوهلم بالتأويل عىل أصول فاسدة تعارض العقل والنقل.
األصل األول :تقديم العقل عىل النقل ،واملعلوم أن العقل تابع للنقل،
حتى قال ابن تيمية  :العقل الصحيح ال يعارض النقل الصحيح .اﻫ
وألف كتا ًبا مات ًعا سامه درء تعارض العقل والنقل.
بل وال يمكن للدليل العقيل أن خيالف الدليل النقيل إال عند فساد أحد
الدليلني ،وإال فإن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح ،إذ أن النقل من عند
اهلل تعاىل ،وما كان من عند اهلل تعاىل فهو احلق الذي الريب فيه ،واليقني الذي
ال شك فيه قال تعاىل﴿ :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ﴾[النساء ،]82:وقال يف وصف وحيه وتنزيله﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾[فصلت]42:

قال ابن ايب العز  يف رشح الطحاوية :)366( فإذا كان النقل
صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنام ﻫو جمهول ،ولو حقق النظر لظهر
ً
ذلك .وإن كان النقل غري صحيح فال يصلح للمعارضة ،فال يتصور أن
يتعارض عقل رصيح ونقل صحيح أبدً ا .ويعارض كالم من يقول ذلك
بنظريه ،فيقال :إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؛ ألن اجلمع بني
املدلولني مجع بني النقيضني ،ورفعهام رفع النقيضني ،وتقديم العقل ممتنع؛ ألن
العقل قد دل عىل صحة السمع ووجوب قبول ما أخرب به الرسول  ،فلو
أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا داللة العقل ،ولو أبطلنا داللة العقل مل يصلح أن
يكون معارضا للنقل ،ألن ما ليس بدليل ال يصلح ملعارضة شء من األشياء،
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فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه ،فال جيوز تقديمه .وﻫذا يبني واضح،
فإن العقل ﻫو الذي دل عىل صدق السمع وصحته ،وأن خربه مطابق ملخربه،
فإن جاز أن تكون الداللة باطلة لبطالن النقل لزم أن ال يكون العقل ً
دليال
صحيحا مل جيز أن يتبع بحالً ،
صحيحا ،وإذا مل يكن ً
فضال عن أن يقدم،
دليال
ً
ً
قدحا يف العقل .اﻫ
فصار تقديم العقل عىل النقل ً
األصل الثاِّن :القول باملجاز يف نصوص الرشع ،فعطلوا صفات الباري،
وحرفوا الكلم عن مواضعه هبذه الشبهة املريضة ،فيد اهلل تعاىل عندﻫم جماز عىل
النعمة ،ووجهه جماز عىل الثواب ،وﻫكذا.
واملجاز ﻫو ضد احلقيقة ،واحلقيقة :ما أقر يف االستعامل عىل وصفه يف
اللغة ،واملجاز ما كان بضد ذلك.
وقد نفى كثري من السلف املجاز من املتقدمني واملتأخرين كابن القيم
وشيخه ابن تيمية ،وابن عبد الرب ،والشنقيطي ،والسعدي ،وابن باز ،واأللباِّن،
والشيخ مقبل بن ﻫادي الوادعي ،رمحهم اهلل ،وشيخنا احلجوري ،وغريﻫم
كثري ،حتى سامه بعضهم محار املبتدعة -أي عليه يتسلقون إىل بث أقواهلم
الباطلة.-
األصل الثالث :القول بأن نصوص الرشع أدلة لفظية ال تفيد اليقني ،وأول
من قال هبذا القول الرازي كام أشار إىل ذلك ابن القيم يف الصواعق

(.)641/2
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وﻫذا قول باطل ،بل ﻫي أدلة يقينية تدل عىل العلم ،سوا ًء ما كان منها
متواترا عىل زعمهم ،أو آحاد ،فكل ما جاء يف القرآن وصح عن النبي ،
وجب اإليامن به لف ًظا ومعنى سوا ًء يف العقيدة أو غريﻫا.
األصل الرابع :تقسيم األدلة إىل آحاد ومتواتر:
ومل يفرق اهلل سبحانه وتعاىل بني متواتره وآحاده ،قال اهلل﴿ :ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ﴾[احلرش ،]٥:وقال تعاىل﴿ :ﭷﭸﭹ
ﭺ﴾[املائدة،92:التغابن ،]32:وﻫذا التقسيم حمدث ليس من عند السلف ،بل
ﻫو من عند املعتزلة الضالل ،فلنكن عىل حذر منه ،فرسول اهلل  بعثه اهلل إىل
العامل خيرجهم من الظلامت إىل النور ،وﻫو واحد وبعوث النبي  لألمراء
والدعاة واجلباة والعلامء كلهم آحاد مل يبلغوا حد التواتر عىل زعمهم ،ومع
ذلك أخذ منهم يف باب العقيدة وغريه.
قال رسول اهلل  ملعاذ« :إِن ََّك َت ْقدَ م َع َىل َق ْو ٍم ِم ْن َأ ْﻫ ِل الكِت ِ
َابَ ،ف ْل َيك ْن َأ َّو َل
َما تَدْ عوﻫ ْم إِ َىل َأ ْن ي َو يحدوا اهللَ َت َع َاىل» ،وتوحيد اهلل ﻫو العقيدة ،توحيد األلوﻫية
والربوبية واألسامء والصفات.
وقد ضمن اإلمام البخاري كتابه الصحيح كتاب «قبول خرب اآلحاد»،
وﻫذه الشبهة قد تصدى هلا علامء املسلمني سل ًفا وخل ًفا ،فلله احلمد واملنة.
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الفصل السادس
الرد اإلجمالي على أشهر أهل البدع في هذا الباب
إن أﻫل الزيغ والضالل قد ختبطوا وخلطوا يف ﻫذا الباب وغريه غاية
التخليط والتخبيط ،بل جتد العجب العجاب من تناقضاهتم ،فيفرون من شء
فيقعون يف ٍ
رش منه ،وسنناقش بإذن اهلل تعاىل ﻫذا التناقض باختصار غري خمل،
فاهلل يوفق ويسدد.
الرد على اجلهمية:
تقدم معتقد اجلهمية يف األسامء والصفات ،وأهنم انقسموا إىل قسمني:
قسم منهم يصفونه بالصفات السلبية عىل وجه التفصيل وال يثبتون إال
وجو ًدا مطل ًقا ال حقيقة له عند التحصيل.
وقسم يصفونه بالسلوب واإلضافات دون صفات اإلثبات وجعلوه ﻫو
الوجود املطلق برشط اإلطالق.
معنى قوهلم :إ هنم يصفون اهلل بالصفات السلبية عىل وجه التفصيل ،أي
يقولون :ليس بمستوي عىل عرشه ،وال يغضب ،وال حيب ،وال ينزل ...إىل غري
ذلك ،وﻫذا خالف معتقد السلف ،فإن طريقة الرسل وأتباعهم ﻫو اإلثبات
املفصل :تقول سميع بصري حي مريد ...إىل غري ذلك ،والنفي املجمل ﴿ﭡ
ﭢﭣﭤ﴾[الشورى﴿ ،]33:ﭞﭟﭠﭡﭢ﴾[اإلخالص.]4:
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وأما قوهلم بإثبات الوجود املطلق ،فمعناه أن الوجود املطلق ﻫو املجرد عن
مجيع الصفات ،وﻫذا الوجود ال حقيقة له إال يف الذﻫن ،وليس له وجود
خارجي بتاتًا؛ ألن الذات ال تتحقق بال صفة ً
أصال ،كمن يقول :أثبت نخلة ال
جذع هلا وال ساق وال ليف وال غري ذلك.
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية بعد ذكر قوهلم السابق ص(-35
 :)36فقوهل م يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل ،فإهنم يمثلونه باملمتنعات
ً
تعطيال يستلزم نفي
واملعدومات واجلامدات ،ويعطلون األسامء والصفات
الذات ،فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضني ،فيقولون :ال موجود وال معدوم وال
حي وال ميت ،وال عامل وال جاﻫل؛ ألهنم -بزعمهم -إذا وصفوه باإلثبات
شبهوه باملوجودات ،وإذا وصفوه بالنفي شبهوه باملعدومات ،فسلبوا عنه
النقيضني ،وﻫذا ممتنع يف بدائه العقول ،وحرفوا ما أنزل اهلل من الكتاب ،وما
جاء به الرسول  ،ووقعوا يف رش مما فروا منه ،فإهنم ش ّبهوه باملمتنعات.اﻫ
ولتعلم أن النقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان يف آن واحد ،بل يلزم من
ثبوت أحدمها عدم اآلخر ،ومن نفي أحدمها ثبوت اآلخر.
وأما قول أصحاب القسم الثاِّن ،الذين يصفونه بالسلوب واإلضافات،
فالسلوب مجع سلب ،والسلب ﻫو النفي ،وذلك مثل قوهلم :إن اهلل ليس
بجسم وال عرض وال متحيز.
واإلضافات :ﻫي األمور املتضايفة التي ال يعقل الواحد منها إال بتعقل
مقابله ،مثل قوهلم :إن اهلل مبدأ الكائنات وعلة املوجودات ،أي أنه ال تعقل
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العلة إال بمعلوهلا ،وال املعلول إال بعلته ،ومن أمثلة األمور املتضايفة األبوة
والبنوة ،فال تعقل األبوة إال ببنوة وال بنوة إال بأبوة.
وقوهلم :دون صفات اإل ثبات ،أي أن اهلل تعاىل جمرد عن الصفات الثبوتية
ليس له حياة وال علم وال قدرة وال كالم.
قوله( :وجعلوه ﻫو الوجود املطلق برشط اإلطالق) ،يعني أن وجود اهلل
مرشوط بسلب كل أمر ثبوِت وعدمي ،أو بسلب األمور الثبوتية كام قال
بعضهم ،أفاده صاحب التحفة املهدية.)52( 
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية ص( :)3٥وقد علم برصيح العقل
أن ﻫذا ال يكون إال يف الذﻫن ،ال فيام خرج عنه من املوجودات ،وجعلوا الصفة
ﻫي املوصوف ،فجعلوا العلم عني العامل مكابرة .اﻫ
شبهة اجلهمي والرد عليها:
ويقال هلذا اجلهمي :ملاذا تنفي األسامء والصفات؟ فسيقول :ألن إثبات
ذلك يستلزم التشبيه باملوجود احلي العليم القدير.
قيل له :وكذلك إذا قلت :ليس بموجود وال حي وال عليم وال قدير كان
تشبيها باملعدومات ،وذلك أقبح من التشبيه باملوجودات؟
ذلك
ً
فإن قال :أنا أنفي النفي واإلثبات؟ قيل له :فيلزمك التشبيه باملمتنعات،
فإنه يمتنع أن يكون اليشء موجو َدًا معدو ًما أو ال موجود وال معدوم .اﻫ
التدمرية ص(.)16
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الرد على املعتزلة الذين أثبتوا األمساء دون ما تضمنته من صفات:
فهم انقسموا إىل قسمني كام بني ذلك شيخ اإلسالم يف التدمرية:
قسم جعلوا أسامء اهلل كاألعالم املحضة املَتادفات -أي األعالم اخلالصة
اخلالية من الداللة عىل شء آخر -واملَتادفات عىل ذات واحدة.
وقسم قالوا :عليم بال علم ،قدير بال قدرة ،فأثبتوا االسم دون ما تضمنته
من الصفات .اﻫ بزيادة.
فرارا من التشبيه فوقعوا يف
وﻫؤالء عطلوا اهلل مما خيتص به سبحانه وتعاىل ً

ٍ
رش منه -أي التشبيه باملعدومات واملمتنعات ،-مع ما يلزمهم من التحريفات
والتعطيالت.
قال شيخ اإلسالم  يف التدمرية ص( :)21وإذا كان من املعلوم
بالرضورة أن يف الوجود ما ﻫو واجب قديم بنفسه -أي خالق وﻫو اهلل تعاىل،-
وما ﻫو حمدث ممكن -أي خملوق -يقبل الوجود والعدم ،فمعلوم أن ﻫذا
موجو د وﻫذا موجود وال يلزم من اتفاقهام يف مسمى الوجود أن يكون وجود
ﻫذا مثل وجود ﻫذا ،بل وجود ﻫذا خيصه ووجود ﻫذا خيصه ...فال يقول
عاقل( :العرش شء موجود وأن البعوض شء موجود) ،إن ﻫذا ﻫو ﻫذا
التفاقهام يف مسمى اليشء والوجود...
وهلذا سمى اهلل نفسه بأسامء ،وسمى صفاته بأسامء ،فكانت تلك األسامء
خمتصة به ،إذا أضيفت إليهم توافق تلك األسامء إذا قطعت عن اإلضافة
والتخصيص ،ومل يلزم من متاثل االسمني متاثل مساممها ،واحتاده عند اإلطالق
والتجريد عن اإلضافة والتخصيص...
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فقد سمى اهلل نفسه حيا ،قال تعاىل﴿ :ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾[البقرة،255:

آل عمران ،]2:وسمى بعض عباده ح ًيا ،فقال﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ﴾[الروم ،]39:وليس ﻫذا احلي مثل ﻫذا احلي؛ ثم استطرد  يف
ذكر بعض ما سمى اهلل به نفسه وسمى به بعض خملوقاته واخلالق منزه عن
مشاهبة املخلوق.
شبهة املعتزلي والرد عليها:
ويقال للمعتزيل الذي يثبت األسامء وينفي الصفات ،ما ذكره شيخ
اإلسالم  يف التدمرية ص( :)15ال فرق بني إثبات األسامء وبني إثبات
وجتسيام
تشبيها
الصفات ،فإنك إن قلت :إثبات احلياة والعلم والقدرة يقت ي
ً
ً
ألننا ال نجد يف الشاﻫد متص ًفا بالصفات إال ما ﻫو جسم؟
قيل له :وال جتد يف الشاﻫد مسمى بأنه حي عليم قدير إال ما ﻫو جسم ،فإن
نفيت الصفات لكونه ال يوجد يف الشاﻫد إال ما ﻫو جسم فانف األسامء ،بل
وكل شء؛ ألنك ال جتد يف الشاﻫد إال ما ﻫو جسم .اﻫ
وإن قال املعتزلة :إثبات العلم والقدرة واإلرادة يستلزم تعدد الصفات،
وﻫذا تركيب ممتنع.
قيل :وإذا قلتم أنه موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول ،أفليس املفهوم
من ﻫذا ﻫو املفهوم من ﻫذا ،فهذه معاِّن متعددة متغايرة يف العقل ،وﻫذا
تركيب عندكم؟
فإن قالوا :ﻫذا توحيد يف احلقيقة وليس تركي ًبا ممتن ًعا.
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قيل :واتصاف الذات بالصفات الالزمة هلا توحيدً ا يف احلقيقة ،وليس ﻫو
تركي ًبا ممتن ًعا.
قال ابن عثيمني  يف القواعد املثىل :يف القاعدة الثانية من قواعد
األسامء را ًدا عىل ﻫؤالء املعتزلة الذين يقولون :يلزم من تعدد الصفات تعدد
القدماء ،قال :فهذه العلة عليلة ،بل ميتة لداللة السمع والعقل عىل بطالهنا.
أما السمع ،فقال اهلل تعاىل يصف نفسه﴿ :ﮤﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾[الربوج،]36-32:
فهذه أوصاف كثرية ملوصوف واحد.
وأما العقل فألن الصفات ليست ذوات بائنة من املوصوف حتى يلزم من
ثبتوﻫا التعدد ،وإنام ﻫي صفات من اتصف هبا ،فهي قائمة به وكل موجود ال
بد له من تعدد صفاته ،ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن
قائام بنفسه أو وص ًفا يف غريه .اﻫ
الوجود وكونه عينًا ً
القول يف الصفات كالقول يف الذات:
وكذلك من الرد عليهم :أن القول يف الصفات كالقول يف الذات ،فإذا
أثبت هلل ذاتًا حقيقية ال متاثل الذوات ،فالذات متصفة بصفات حقيقية ال متاثل
صفات سائر الذوات.
قال ابن القيم  يف الصواعق املرسلة :)٥28/2( ومن ذلك
خروجهم عن رصيح العقل يف قوهلم :إن الرب عامل بال علم ،سميع بال سمع،
حي بال حياة ،فأنكر عليهم ذلك طوائف
بصري بال برص ،قدير بال قدرةٌّ ،
العقالء .اﻫ

346

القواعد احلسان يف أسامء وصفات الرمحن

الرد على األشاعرة ومن وافقهم ممن يثبتون األمساء وبعض الصفات فقط:
من املعلوم أن األشاعرة ومن وافقهم يثبتون سبع صفات مجعها أحدﻫم
نظام:
ً

ح ي م ِري د َق ِ
ادر َع َّالم
َ ٌّ

الس ْمع َوال َب َرص َوال َك َالم
َل ه َّ

ويقولون ﻫذه الصفات دل عليها العقل ،فيجعلوهنا حقيقة ،ثم ينازعون
يف املحبة والرضا والسخط ويفرسوهنا إما باإلرادة أو ببعض املخلوقات من
النعم والعقوبات.
قيل له :القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض؟
فإن قلت :له إرادة كإرادة املخلوقني ،فكذلك حمبته وغضبه وﻫذا ﻫو
التمثيل بعينه ،وإن قال له :إرادة تليق به ،قيل له :وكذلك له حمبة تليق به.
فإن قال :الغضب غليان الدم يف القلب لطلب االنتقام؟ قيل له :اإلرادة
ميل النفس إىل جلب منفعة ودفع مرضة.
فإن قال :ﻫذه إرادة املخلوق؟ قيل له :ﻫذا غضب املخلوق.
فإن قال :ﻫذه الصفات السبع إثباهتا بالعقل؛ ألن احلادث دل عىل قدرة
والتخصيص دل عىل اإلرادة واإلحكام دل عىل العلم ،وﻫذه الصفات
مستلزمة للحياة ،واحلي ال خيلو من السمع والبرص والكالم أو ضد ذلك؟
قيل له :لك جوابان:
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األول :افرض أن العقل مل يدل عليها ،فقد دل عليها دليل آخر وﻫو
الكتاب والسنة ،وانتفاء الدليل ال يلزم منه انتفاء املدلول.
الثاِّن :يمكن إثبات ﻫذه الصفات بنظري ما أثبت به تلك -أي العقل،-
فيقال :نفع العباد باإلحسان إليهم يدل عىل الرمحة وإكرام الطائعني يدل عىل
حمبتهم وعقاب الكفار يدل عىل بغضهم؟ وﻫكذا دوليك.
الرد على املمثلة:
أقسام املمثلة:
األول :من شبه ذات الرب  بذات املخلوق ،ومن أمثلة ﻫذه السبئية
واهلاشمية.
السبئية :ﻫم الذين قالوا إن عل ًيا  إله ،وشبهوه بذات اهلل.
واهلاشمية :ﻫم أتباع ﻫشام بن احلكم لعنه اهلل الذي قال :إن اهلل سبعة
كبريا.
أشبار بشرب نفسه ،تعاىل اهلل عن ﻫذا البهتان علوا ً
الثاِّن :من شبه صفات رب العاملني بصفات غريه من املخلوقات ،وضالل
مذﻫبهم ظاﻫر البطالن ،فاهلل تعاىل يقول﴿ :ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ﴾[الشورى﴿ ،]33:ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾[مريم﴿ ،]65:ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ﴾[اإلخالص،]4:

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪ﴾[النحل .]3٥:اﻫ من القواعد الكلية ص(.)44-41
قال شيخ اإلسالم  كام يف جمموع الفتاوى :)264/32( فليس
فيها (أي النصوص واآلثار) أن صفة املخلوق ﻫي صفة اخلالق ،بل وال مثلها،
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بل فيها الداللة عىل الفرق بني صفة اخلالق وبني صفة املخلوق ،فإن اهلل ليس
كمثله شء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله .اﻫ
وقال  يف ( :)125/5فإن التامثل يف الصفات واألفعال يتضمن التامثل
يف الذات ،فإن الذاتني املختلفني يمتنع متاثل صفاهتام وأفعاهلام؛ إذ متاثل
الصفات واألفعال يستلزم متاثل الذوات .اﻫ
وقال  :)8٥/1( فإن احلقيقتني إذا متاثلتا جاز عىل كل واحدة ما جيوز
عىل األخرى ،ووجب هلا ما وجب لألخرى ،فيلزم أن جيوز عىل اخلالق القديم
الواجب بنفسه ما جيوز عىل املحدث املخلوق من العدم واحلاجة ،وﻫذا مما
يعلم به بطالن قول املشبهة .اﻫ بترصف.
فعلم من ﻫذا أن اهلل تعاىل متصف بالكامل املقدس من كل وجه ،وقد تقدم
معنا أن املثبت ال بد أن يتخىل من حمضوري التكييف والتمثيل ،ألن من أثبت
املثل هلل تعاىل فقد وصفه بالنقص وعطله من كامله املقدس ،ثم عطل أدلة
األسامء والصفات مما دلت عليه من الكامل ،وهلذا قيل كل ممثل معطل.
ثم من املحال أن يكون القيوم الصمد ً
مماثال للمخلوق املحتاج الناقص.
الرد على أهل التفويض:
سامﻫم ابن القيم  أﻫل التجهيل ألهنم جهلوا السلف واألنبياء رض وان
اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،فق ال  يف الص واعق املرس لة:)422/2( 
الصنف الثالث أﻫل التجهيل الذين ق الوا نص وص الص فات ألف اظ ال تعق ل
معانيها ،وال ندري ما أراد اهلل ورسوله  هبا ،ولكن نقرﻫا ألفا ًظا ال معاِّن هلا،
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ً
تأويال ال يعلمه إال اهلل وﻫي عندنا بمنزلة ﴿ﭑ﴾[م ريم،]3:
ونعلم أن هلا
﴿ﭑﭒﭓ﴾[الش ورى﴿ ،]2-3:ﭑ﴾[األع راف ...]3:إىل أن ق ال  :وبن وا
ﻫذا املذﻫب عىل أصلني:
أحدمها :أن ﻫذه النصوص من املتشابه.
ً
تأويال ال يعلمه إال اهلل.
الثاِّن :أن للمتشابه
فنتج من ﻫذين األصلني جتهيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار
وسائر الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،وأهنم كانوا يقرءون ﴿ﮉﮊ ﮋ
ﮌ﴾[طه﴿ ،]5:ﯯ ﯰ ﯱ﴾[املائدة ،]64:ويروون « َينْ ِزل َربنَا ك َّل َل ْي َل ٍة
الس َام ِء الد ْنيَا» ،وال يعرفون معنى ذلك.
إِ َىل َّ
والزم قوهلم :أن الرسول  كان يتكلم بذلك وال يعلم معناه ،ثم
تناقضوا أقبح تناقض ،فقالوا :جتري عىل ظواﻫرﻫا وتأويلها مما خيالف الظواﻫر
ً
تأويال ويقولون
باطل ،ومع ذلك فلها تأويل ال يعلمه إال اهلل ،فكيف يثبتون هلا
جتري عىل ظواﻫرﻫا ،ويقولون :الظاﻫر منها غري مراد ،والرب منفرد بعلم
تأويلها ،وﻫل يف التناقض أقبح من ﻫذا.
فهؤالء غلطوا يف املتشابه ويف كون املتشابه ال يعلم معناه إال اهلل ،ويف جعل
ﻫذه النصوص من املتشابه ،فأخطئوا يف املقدمات الثالث .اﻫ
ومن األدلة عىل بيان فساد منهجهم قول اهلل تعاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ﴾[آل

عمران﴿ ،]318:ﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ﴾[املائدة،]35:
وقال﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ﴾[النحل ،]44:إىل غري ذلك
من اآليات.
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وقال تعاىل واص ًفا القرآن بأنه عريب ،والكالم العريب يعقل ويعرف املراد منه،
قال﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾[يوسف ،]2:وقال﴿ :ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾[الزخرف ،]1:وقال﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾[الشعراء ،]395-391:إىل غري
ذلك من اآليات يف ﻫذا الباب.
وقد دلت النصوص عىل تيسري القرآن للناس حتى يفهموه ويعقلوه ،قال
تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ﴾[القمر.]3٥،22،12،41:
وأمر بالتدبر سبحانه ،وإنام يكون التدبر ملا يعقل ويفهم قال تعاىل﴿ :ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾[ص﴿ ،]29:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ﴾[حممد﴿ ،]24:ﮣ ﮤ ﮥ﴾[املؤمنون ،]68:إىل غري ذلك من
النصوص الواردة يف الكتاب والسنة.
وكذلك كثرة اآليات الدالة عىل إثبات الصفات ،ومل يرد يف حرف واحد أن
الصحابة رضوان اهلل عليهم سألوا عن معانيها ،أو ما املراد هبا؛ ألهنم فقهوا
قول اهلل ومراد اهلل سبحانه وتعاىل.
ويستحال ً
عقال أن النبي  الذي علمنا كل شء حتى اخلرءاة كام قال
سلامن  ،وترك ﻫذا الباب بدون بيان ،وﻫو القائل« :إِنَّه َمل ْ َيك ْن نَبِ ٌّي َقبْ ِيل إِ َّال
ِ
ِ
ِ
ك َ
رش َما َي ْع َلمه َهل ْم».
َان َحقا َع َل ْيه َأ ْن َيد َّل أ َّمتَه َع َىل َخ ْري َما َي ْع َلمه َهل ْمَ ،وينْذ َرﻫ ْم َ َّ
وعلم األسامء والصفات ﻫو أرشف العلوم ،فمن املحال أهنم ال يعرفون

معاِّن اآليات ورسول اهلل  بني أظهرﻫم ال يسألونه وال يعلمهم ،وقد تقدم
النقل عن ابن القيم  يف بيان تناقض مذﻫبهم ،وما ﻫذا إال لبطالنه
وفساده.

( )3

( )3نقل بزيادة ونقصان من كتاب مذﻫب أﻫل التفويض.
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الخاتمة
جيب عىل املسلمني حتقيق واعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة يف
باب األسامء والصفات مع السري عىل منهج السلف الصاحلني.
قال شيخ اإلسالم  يف الفتوى احلموية :)235-394( قولنا فيها
ما قاله اهلل ورسوله  والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين
اتبعوﻫم بإحسان ،وما قاله أئمة اهلدى بعد ﻫؤالء الذين أمجع املسلمون عىل
ﻫدايتهم ودرايتهم ،وﻫذا ﻫو الواجب عىل مجيع اخللق يف ﻫذا الباب وغريه؛
فإن اهلل سبحانه وتعاىل بعث حممدً ا  باهلدى ودين احلق؛ ليخرج الناس من
الظلامت إىل النور بإذن رهبم إىل رصاط العزيز احلميد ،وشهد له بأنه بعثه داع ًيا
منريا ،وأمره أن يقول﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
إليه بإذنه
ً
ورساجا ً
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾[يوسف.]318:

فمن املحال يف العقل والدين أن يكون الرساج املنري الذي أخرج اهلل به
الناس من الظلامت إىل النور وأنزل معه الكتاب باحلق؛ ليحكم بني الناس فيام
اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إىل ما بعث به من
الكتاب واحلكمة وﻫو يدعو إىل اهلل وإىل سبيله بإذنه عىل بصرية ،وقد أخرب اهلل
بأنه أكمل له وألمته دينهم وأتم عليهم نعمته .حمال مع ﻫذا وغريه أن يكون قد
مشتبها ،ومل يميز بني ما جيب هلل من
ملتبسا
ترك باب اإليامن باهلل والعلم به
ً
ً
األسامء احلسنى والصفات العليا وما جيوز عليه وما يمتنع عليه .فإن معرفة ﻫذا
أصل الدين وأساس اهلداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته
النفوس وأدركته العقول ،فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل
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ً
أيضا أن
خلق اهلل بعد النبيني مل حيكموا ﻫذا الباب اعتقا ًدا
وقوال؟! ومن املحال ً
يكون النبي  قد علم أمته كل شء حتى اخلراءة ،وقال َ « :ت َر ْكتك ْم َع َىل
املَحج ِة البيض ِ
اء َل ْيل َها َكنَ َه ِ
ار َﻫا َال َي ِزيغ َعنْ َها َب ْع ِدي إِ َّال َﻫال ِك».
َ َّ َ ْ َ
أيضاَ « :ما َب َع َث اهلل ِم ْن َنبِي إِ َّال َكا َن َحقا َع َل ْي ِه َأ ْن َيد َّل
وقال فيام صح عنه ً
ِ
رش َما َي ْع َلمه َل ه ْم».
أ َّمتَه َع َىل َخ ْري َما َي ْع َلمه َل ه ْم َو َينْ َهاﻫ ْم َع ْن َ ي
وقال أبو ذر :لقد تويف رسول اهلل  وما طائر يقلب جناحيه يف السامء إال
علام.
ذكر لنا منه ً
وقال عمر بن اخلطاب :قام فينا رسول اهلل  مقا ًما فذكر بدء اخللق ،حتى
دخل أﻫل اجلنة منازهلم ،وأﻫل النار منازهلم .حفظ ذلك من حفظه ونسيه من
نسيه .رواه البخاري.
وحمال مع تعليمهم كل شء هلم فيه منفعة يف الدين  -وإن دقت  -أن يَتك
تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه يف قلوهبم يف رهبم ومعبودﻫم رب
العاملني الذي معرفته غاية املعارف وعبادته أرشف املقاصد والوصول إليه غاية
املطالب.
بل ﻫذا خالصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة اإلهلية فكيف يتوﻫم من يف
قلبه أدنى مسكة من إيامن ،وحكمة أن ال يكون بيان ﻫذا الباب قد وقع من
الرسول عىل غاية التامم ،ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن املحال أن يكون خري
أمته وأفضل قروهنا قرصوا يف ﻫذا الباب زائدين فيه أو ناقصني عنه.
أيضا أن تكون القرون الفاضلة  -القرن الذي بعث فيه
ثم من املحال ً
رسول اهلل  ثم الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم  -كانوا غري عاملني وغري قائلني

اخلامتة

351

يف ﻫذا الباب باحلق املبني؛ ألن ضد ذلك إما عدم العلم والقول ،وإما اعتقاد
نقيض احلق وقول خالف الصدق ،وكالمها ممتنع.
أما األول :فألن من يف قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو هنمة يف العبادة
يكون البحث عن ﻫذا الباب والسؤال عنه ومعرفة احلق فيه أكرب مقاصده
وأعظم مطالبه ،أعني بيان ما ينبغي اعتقاده ال معرفة كيفية الرب وصفاته.
وليست النفوس الصحيحة إىل شء أشوق منها إىل معرفة ﻫذا األمر .وﻫذا أمر
معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يتصور مع قيام ﻫذا املقت ي  -الذي ﻫو من
أقوى املقتضيات  -أن يتخلف عنه مقتضاه يف أولئك السادة يف جمموع
عصورﻫم ﻫذا ال يكاد يقع يف أبلد اخللق وأشدﻫم إعراضا عن اهلل وأعظمهم
إكبابا عىل طلب الدنيا والغفلة عن ذكر اهلل تعاىل؛ فكيف يقع يف أولئك؟
وأما كوهنم كانوا معتقدين فيه غري احلق أو قائليه :فهذا ال يعتقده مسلم
وال عاقل عرف حال القوم .ثم الكالم يف ﻫذا الباب عنهم :أكثر من أن يمكن
أيضا أن
سطره يف ﻫذه الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه وال جيوز ً
يكون اخلالفون أعلم من السالفني كام قد يقوله بعض األغبياء ممن مل يقدر قدر
السلف ،بل وال عرف اهلل ورسوله واملؤمنني به حقيقة املعرفة املأمور هبا :من أن
(طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم) ،وإن كانت ﻫذه العبارة
صحيحا .فإن ﻫؤالء املبتدعني
إذا صدرت من بعض العلامء قد يعني هبا معنى
ً
الذين يفضلون طريقة اخللف من املتفلسفة ومن حذا حذوﻫم عىل طريقة
السلف :إنام أتوا من حيث ظنوا :أن طريقة السلف ﻫي جمرد اإليامن بألفاظ
القرآن واحلديث من غري فقه لذلك بمنزلة األميني الذين قال اهلل فيهم:
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﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾[البقرة ]٥8:وأن طريقة اخللف
ﻫي استخراج معاِّن النصوص املرصوفة عن حقائقها بأنواع املجازات وغرائب
اللغات .فهذا الظن الفاسد أوجب (تلك املقالة) التي مضموهنا نبذ اإلسالم
وراء الظهر وقد كذبوا عىل طريقة السلف وضلوا يف تصويب طريقة اخللف؛
فجمعوا بني اجلهل بطريقة السلف يف الكذب عليهم ،وبني اجلهل والضالل
بتصويب طريقة اخللف.
وسبب ذلك اعتقادﻫم أنه ليس يف نفس األمر صفة دلت عليها ﻫذه
النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخواهنم من الكافرين؛ فلام
اعتقدوا انتفاء الصفات يف نفس األمر وكان مع ذلك ال بد للنصوص من معنى
بقوا مَتددين بني اإليامن باللفظ وتفويض املعنى  -وﻫي التي يسموهنا طريقة
السلف  -وبني رصف اللفظ إىل معان بنوع تكلف  -وﻫي التي يسموهنا طريقة
اخللف  -فصار ﻫذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع؛ فإن النفي
إنام اعتمدوا فيه عىل أمور عقلية ظنوﻫا بينات وﻫي شبهات والسمع حرفوا فيه
الكلم عن مواضعه .فلام ابتنى أمرﻫم عىل ﻫاتني املقدمتني الكفريتني الكاذبتني:
كانت النتيجة استجهال السابقني األولني واستبالﻫهم واعتقاد أهنم كانوا قوما
أميني بمنزلة الصاحلني من العامة؛ مل يتبحروا يف حقائق العلم باهلل ومل يتفطنوا
لدقائق العلم اإلهلي وأن اخللف الفضالء حازوا قصب السبق يف ﻫذا كله .ثم
ﻫذا القول إذا تدبره اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة؛ بل يف غاية الضاللة.
كيف يكون ﻫؤالء املتأخرون  -ال سيام واإلشارة باخللف إىل رضب من
املتكلمني الذين كثر يف باب الدين اضطراهبم وغلظ عن معرفة اهلل حجاهبم
وأخرب الواقف عىل هناية إقدامهم بام انتهى إليه أمرﻫم حيث يقول:

اخلامتة
َلعم ِري َل َقدْ ط ْفت املَع ِ
اﻫ دَ ك َّل َه ا
َ
َْ
َف َل م َأر إِ َّال و ِ
ف َح ِائ ٍر
اض ًعا َك َّ
َ
ْ َ
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ني تِ ْل َك املَع ِ
املِ
َو َس َّ ْريت َط ْر ِيف َب ْ َ
َ
ار ًع ا ِس ن َن ِ
َع َىل َذ َق ٍن َأ ْو َق ِ
اد ِم
َّ

وأقروا عىل أنفسهم بام قالوه متمثلني به أو منشئني له فيام صنفوه من
كتبهم ،كقول بعض رؤسائهم:
ِهن ِاي ة إِ ْق دَ ا ِم العق ِ
ول ِع َق ال
َ
و َأرواحنَا ِيف وح َش ٍة ِمن جس ِ
ومنَا
ْ
َ ْ
َ ْ َ
َو َمل ْ َن ْس َت ِفدْ ِم ْن َب ْحثِنَا ط َ
ول ع ْم ِر َن ا

ني َض َالل
َو َأ ْك َث ر َس ْع ِي ال َع املَ ِ َ
وح ِ
اص ل د ْن َيا َن ا َأ ًذى َو َو َب ال
َ َ

مج ْعنَا فِي ِه ِقي َل َو َق الوا
ِس َوى َأ ْن َ َ

لقد تأملت الطرق الكالمية واملناﻫج الفلسفية؛ فام رأيتها تشفي ً
عليال ،وال
تروي ً
غليال ،ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن .اقرأ يف اإلثبات﴿ :ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ﴾[طه﴿ ،]5:ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾[فاطر ،]31:واقرأ يف النفي:
﴿ﭡ ﭢ ﭣ﴾[الشورى﴿ ،]33:ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾[طه .]331:ومن
جرب مثل جتربتي عرف مثل معرفتي .اﻫ
ويقول اآلخر منهم :لقد خضت البحر اخلضم ،وتركت أﻫل اإلسالم
وعلومهم ،وخضت يف الذي هنوِّن عنه ،واآلن إن مل يتداركني ريب برمحته
فالويل لفالن ،وﻫا أنا أموت عىل عقيدة أمي .اﻫ
ويقول اآلخر منهم :أكثر الناس شكا عند املوت أصحاب الكالم .ثم
ﻫؤالء املتكلمون املخالفون للسلف ،إذا حقق عليهم األمر مل يوجد عندﻫم من
حقيقة العلم باهلل وخالص املعرفة به خرب ،ومل يقعوا من ذلك عىل عني وال أثر،
كيف يكون ﻫؤالء املحجوبون املفضلون املنقوصون املسبوقون احليارى
املتهوكون أعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأحكم يف باب ذاته وآياته من السابقني
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األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوﻫم بإحسان من ورثة األنبياء
وخلفاء الرسل وأعالم اهلدى ومصابيح الدجى ،الذين هبم قام الكتاب ،وبه
قاموا ،وهبم نطق الكتاب ،وبه نطقوا ،الذين وﻫبهم اهلل من العلم واحلكمة ،ما
ً
فضال عن سائر األمم الذين ال كتاب هلم،
برزوا به عىل سائر أتباع األنبياء
وأحاطوا من حقائق املعارف وبواطن احلقائق بام لو مجعت حكمة غريﻫم إليها
الستحيا من يطلب املقابلة .ثم كيف يكون خري قرون األمة أنقص يف العلم
واحلكمة  -ال سيام العلم باهلل وأحكام أسامئه وآياته  -من ﻫؤالء األصاغر
بالنسبة إليهم؟! أم كيف يكون أفراخ املتفلسفة وأتباع اهلند واليونان وورثة
املجوس واملرشكني وضالل اليهود والنصارى والصابئني وأشكاهلم وأشباﻫهم
أعلم باهلل من ورثة األنبياء وأﻫل القرآن واإليامن .وإنام قدمت (ﻫذه املقدمة)
ألن من استقرت ﻫذه املقدمة عنده عرف طريق اهلدى ،أين ﻫو يف ﻫذا الباب
وغريه ،وعلم أن الضالل والتهوك إنام استوىل عىل كثري من املتأخرين بنبذﻫم
كتاب اهلل وراء ظهورﻫم ،وإعراضهم عام بعث اهلل به حممدً ا  من البينات
واهلدى ،وتركهم البحث عن طريقة السابقني والتابعني ،والتامسهم علم معرفة
اهلل ممن مل يعرف اهلل بإقراره عىل نفسه وبشهادة األمة عىل ذلك وبدالالت
كثرية .وليس غريض واحدً ا معينًا ،وإنام أصف نوع ﻫؤالء ونوع ﻫؤالء .اﻫ
وال يظن أحد من أﻫل السنة أن املبتدعة الذين خالفوا معتقد السلف يف
باب األسامء والصفات وغريه قد انقرضوا وولوا ،بل ﻫم متوافرون ،ال كثرﻫم اهلل.
فأغلب الشافعية واملالكية أشاعرة ،واألحناف ماتريدية ،والرافضة
والشيعة والزيدية واإلباضية يسريون عىل طريقة املعتزلة يف التعطيل.

اخلامتة

35٥

والصوفية بفرقها بام فيهم مجاعة التبليغ عندﻫم انحرافات عقدية خطرية يف
ﻫذا الباب ،فيقولون يف اهلل تعاىل :إنه عاشق ومعشوق وعشق ،مع أن لفظ
العشق فيه من التشبيه واحتامل النقص ما ال خيفى عىل عاقل ،وليس يف الكتب
اإلهلية تسميته بعقل وال عاشق وال معقول وال معشوق ،يسمونه بغري اسمه
ويصفونه بام مل يصف به نفسه ،وال وصفه به رسوله .
ً
وعمال واعتقا ًدا ،وهبذا أرجو أِّن
علام
فالعودة إىل طريقة السلف الصاحلني ً
قد انتهيت من املهامت يف ﻫذا الباب ،وإال فحقه أكثر من ذلك ،ومع ذلك فقد
وضعت ﻫذا الكتاب كاملرقاة يف تعلم ﻫذا الباب ،وباهلل استعني وﻫو حسبي
ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم واحلمد هلل رب العاملني.
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