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ؾضقؾة افشقخ افعالمة ظبد افرمحن كارص افزاك حػظه اهلل
افسالم ظؾقؽم ورمحه وبرـاته
هذه صبفة تػويضقة يؽثر ادبتدظة إنصاظرة يا صقخـا افؽريم من تردادها وهي ؿوهلم:
ؿؾتم يا شؾػقون يف مجقع صػات اهلل شبحاكه أهنا معؾومة ادعـى جمفوفة افؽقف  ،ؾام جوابؽم إن
شلفـاـم عن معـى افقد وافساق وافرجل؟ وظن معـى افضحك وافغضب؟ وهل ادعـى افذي تثبتوكه هو ما
ورد يف معاجم افؾغة أم هو رء آخر؟ ؾنن ـان صقئ ًا آخر ؾبقـوه ؾنن مل تذـروا صقئ ًا يف بقان هذا ادعـى ؾلكتم
يف احلؼقؼة مػوضة وإن ـابرتم.
اجلواب:
بسم اهلل افرمحن افرحقم ،احلؿد هلل وصذ اهلل وشؾم وبارك ظذ ظبده ورشوفه ...
مذهب أهل افسـة واجلامظة يف أشامء اهلل وصػاته هو ادذهب احلق ادواؾق فصحقح ادـؼول ورصيح
ادعؼول ،وهو مبـي ظذ ثالثة أصول  :اإلثبات دا أثبته اهلل فـػسه ،وكػي مماثؾته تعاػ خلؾؼه،

وكػي افعؾم

بافؽقػقة.
)،

ؾلما اإلثبات ؾديلفه ؿوفه تعاػ ( :ؾآمـوا باهلل ورشوفه وافـور افذي أكزفـا واهلل بام تعؿؾون خبر
ِن
ُن
اإليامن بام وصف اهلل به كػسه أو صػه به رشوفه.
اإليامن
وكظاار هذه أنية ،ؾؿن
ودفقل كػي افتؿثقل ؿوفه تعاػ( :ومل يؽن فه ـػو ًا أحد)( ،فقس ـؿثؾه رء)  ،وكحو ذفك.

ودفقل كػي افعؾم بافؽقػقة ؿوفه تعاػ( :وٓن قطون به ظؾ ًام)  ،وؿوفه تعاػ( :وٓن تؼف ما فقس فك به
ظؾم) ،وؿوفه تعاػ( :ؿل إكام حرم ريب افػواحش ما طفر مـفا وما بطن واإلثم وافبغي بغر احلق وأن
تؼـوا باهلل ما مل يـزل به شؾطاك ًا وأن تؼوفوا ظذ اهلل ما ٓن تعؾؿون).
ومعؾوم أن إنسماء وافصػات افتي جاءت مضاؾ ًة إػ اهلل أيض ًا جاءت مضاؾة إػ افعباد ،بل

بعض

افصػات ادضاؾة إػ اإلكسان تليت مضاؾة إػ احلقوان ،ـافوجه وافقد وافرأس وافعغ ،ومعؾوم أكه ٓن يؾزم
ال فؾحقوان وإٓنّن
من آنتػاق بغ اإلكسان واحلقوان يف هذه إنشامء أن يؽون اإلكسان مماث ً

فصح أن يؼال

اإلكسان ـافؼرد واخلـزير واحلامر أو ؽرها من احلقواكات افتي تضاف إفقفا تؾك افصػات ،وفؽن دا ـاكت
هذه ادخؾوؿات مشاهدة ـاكت ـقػقاهتا معؾومة.
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وـذفك بعض افصػات ادضاؾة فإلكسان ـافوجه وافقد وافعغ ،أو ادضاؾة إػ بعض احلقوان
ـاجلـاح ،جاءت مضاؾة فؾم ٓناؽة ،ـام ؿال تظاػ( :وادالاؽة باشطوا أيدهيم ) ،وؿال( :جاظل ادالاؽة رش ً
ال
أويل أجـحة مثـى وثالث ورباع يزيد يف اخلؾق ما يشاء).
ومعؼول من معـى افقد ادضاؾة فؾؿالاؽة واإلكسان أهنا افتي يؽون هبا إنخذ وافعطاء وافػعل
وافؼبض وافبسط.
ويؽون باجلـاح افطران.
ومل يؾزم من ذفك أن أيدي ادالاؽة ـليدي افـاس واحلقوان ،وٓن أجـحتفم ـلجـحة هذه افطقور،
ؾؿعـاها معؼول وـقػقتفا جمفوفة ،هذا مع أن اجلؿقع خمؾوق.
ؾصػات ادالاؽة مبايـة فصػات اإلكسان واحلقوان ومعاكقفا مػفومة فؾؿخاضبغ ،وصلن اهلل أظظم من
ذفك ،ؾؽل موصوف صػاته مـاشبة فه ،ؾنن ـان اهلل ٓن يامثل صقئ ًا من خمؾوؿاته وٓن يامثؾه رء من خؾؼه
ؾؽذفك صػاته ،ؾفو شبحاكه فقس ـؿثؾه رء ٓن يف ذاته وٓن يف صػاته وٓن يف أؾعافه.
ومذهب أهل افسـة يف هذا افباب هو افكاط ادستؼقم ،وـل من خافػفم ؾؼد اكحرف ظن افكاط
بدرجات متػاوتة ،ومذهب أهل افسكة مستؼقم ٓن تـاؿض ؾقه وٓن اضطراب ،وادذاهب ادخافػة متـاؿضة
ؾقثبتون افقء ويـػون كظره ،ويـػون افقء ويثبتون كظره ،وهذا ٓنزم فؽل من كػى صقئ ًا مما جاء به
افرشول صذ اهلل ظؾقه وشؾم ،وٓن خمرج هلم ظن هذا افتـاؿض إٓنّن بافرجوع إػ احلق بنثبات ـل ما أثبته اهلل
فـػسه ،وأثبته فه رشوفه ظذ افوجه افالاق به شبحاكه ،أو يـتفي به إنمر إػ ؽاية اإلحلاد بـػي وجود اهلل
شبحاكه وتعاػ.
وادعطؾة جلؿقع افصػات من اجلفؿقة وادعتزفة بـوا مذهبفم ظذ صبفات زظؿوها حجج ًا ظؼؾقة
ظارضوا هبا كصوص افؽتاب وافسـة ،وزظؿوا أن ما دفت ظؾقه هذه احلجج هو احلق افذي جيب اظتؼاده،
وأن طواهر افـصوص ـػر وباضل ،ؾلوجبوا فذفك رصؾفا ظن طاهرها ،بشتى افتلويالت افتي ٓن

دفقل

ظؾقفا ،ؾجؿعوا بغ افتعطقل فصػات افرب وحتريف ـالمه وـالم رشوفه.
وأما إنصاظرة ؾؼد صارـوا اجلفؿقة وادعتزفة يف ـثر من باضؾفم يف هذا افباب ،ؾـػوا أـثر افصػات
وأثبتوا افؼؾقل مـفا ،وحجتفم ؾقام كػوه هي حجة اجلفؿقة وادعتزفة يف كػي مجقع افصػات ،ؾشارـوهم يف
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ادذهب وآنشتدٓنل ،وما أثبتوه من افصػات مل يسؾم من افتخؾقط ،ـام يف مسلفة ـالم اهلل تعاػ ومسلفة
افرؤيا ،ؾؽاكوا هبذا اإلثبات وافـػي متـاؿضغ أظهر تـاؿض ،ؾام تجون به ظذ ما كػوه يؼتيض كػي ما
أثبتوه ،وما احتجوا به ؾقام أثبتوه يؼتيض إثبات ما كػوه ،ؾؾزمفم إما إثبات اجلؿقع أو كػي اجلؿقع ،وفؽـفم
اختؾػوا يف موؿػفم من كصوص افصػات افتي كػوها.
ؾؿـفم من يوجب يف هذه افـصوص افتلويل وذفك بكؾفا ظن طاهرها إػ معاين حمتؿؾة مرجوحة،
ومعاين بعقدة بغر حجة جيب ادصر إفقفا ،وشبقؾفم يف هذا شبقل اجلفؿقة وادعتزفة ؾقجؿعون بغ
افتحريف وافتعطقل واحلؽم ظذ افـصوص بلن طاهرها هو افتؿثقل افباضل ،ومـفم من يوجب يف هذه
افـصوص افتػويض وحؼقؼته أن هذه افـصوص ٓن تدل ظذ معـى مػفوم ؾال يػفؿفا أحد ٓن افرشول وٓن
افصحابة ؾض ً
ال ظن ؽرهم ،وٓنزم هذا ادعـى بل حؼقؼته أن كصوص هذه افصػات فقس ؾقفا بقان فؾـاس،
وٓن هدى وٓن صػاء وٓن تؽون من أحسن احلديث ،ؾنن ما ٓن معـى فه ،وما ٓن يػفؿه أحد ٓن صل به رء
من ذفك ،وفقس أهل افتػويض من إنصاظرة وؽره م بلؿل ضالٓنً واكحراؾ ًا من أهل افتلويل ،ؾنهنم
يشسـون يف ما كػوا من افصػات ،ؾقشسـون يف افتعطقل ،ويشسـون ـذفك يف أن هذه افـصوص ٓن جيوز
اظتؼاد طاهرها ،ؾظاهرها ؽر مراد ظـدهم ،وٓن ريب أن من ـان يعتؼد أن طاهرها افتشبقه ؾنكه ٓن جيوز أن
يؽون هذا افظاهر مراد ًا ،وفؽن أهل افسـة يلبون ذفك ،ؾاهلل شبحاكه وتعاػ أظؾم وأحؽم من أن يؽون
طاهر ـالمه هو متثقؾه بخؾؼه ،ؾنكه تعاػ مل خيز بام أخز به من أشاماه وصػاته إٓنّن مع تـزهيه ظن مماثؾة خؾؼه
ـام يف ؿوفه تعاػ( :فقس ـؿثؾه رء وهو افسؿقع افبصر ) ،ؾلثبت فـػسه افسؿع وافبك ون ىف أن يامثؾه
رء من خؾؼه ،ومعاين أشاماه شبحاكه وصػاته معؾومة فؾؿخاضبغ ؾنن اهلل أكزل هذا افؼرآن بؾسان ظريب
مبغ ،وهبذه افـصوص ادػفومة ظرف ادممـون رهبم بلكه ذو شؿع حؼقؼة وشع إنصوات ،وذو بك حؼقؼة
ؾال يغقب ظـه رء ،وذو حقاة حؼقؼة ؾال تلخذه شـة وٓن كوم ،وه و احلي افذي ٓن يؿوت ،وهو ذو ؿدرة
تامة ؾال يعجزه رء يف إنرض وٓن يف افسامء ،وذو ظؾم حمقط بؽل رء

ؾال يعزب ظـه مثؼال ذرة يف

إنرض وٓن يف افسامء ،وهو تعاػ مـزه ظن أضداد هذه افصػات من افصؿم وافعؿى وادوت وافعجز ،وـام
أكه شبحاكه موصوف هبذه افصػات بؿعاكقفا املؾفومة فؾؿخاضبغ ـذفك افؼول يف شاار ما وصف اهلل به
كػسه ،من آنشتواء ظذ افعرش وافـزول إػ افسامء افدكقا ـل فقؾة يف افثؾث إنخر من افؾقل ،وادحبة

www.al-tawhed.net

وافرضا وافغضب وافػرح وافضحك مما جاء يف افؼرآن أو يف افسـة  ،معاكقفا معؾومة وـقػقاهتا ؽر معؼوفة
أن ما خيتص به افرب من هذه ادعاين فقس مماث ً
ال دا خيتص به ادخؾوق ،حتى افوجود؛ اهلل
فـا ،مع اجلزم ب
موجود ،وافعبد موجود ،وفقس وجود اخلافق ـوجود ادخؾوق ،وٓن وجود ادخؾوق ـوجود اخلافق وإن
ـان ـل مـفام هو وجود ضد ظدم ،وٓن يؾزم من آنتػاق يف معـى ـع اتػاؿفام ؾقام خيتص باخلا فق أو خيتص
بادخؾوق.
وافتعبر ظن إنشامء وادعاين افتي يف معاجم افؾغة مـه ما هو تػسر بام خيتص بادخؾوق ،ـتػسر
افغضب بغؾقان دم افؼؾب ،أو تػسر افرمحة بلهنا رؿة ،وما أصبه ذفك ،ومـفا ما هو تػسر بادعـى افعام افذي
افخفق وأن يضاف إػ ادخؾوق ،ـام إذا ؿقل افعؾم ضد اجلفل ،واحلقاة ضد ادوت،
يصؾح أن يضاف إػ ا
وافسؿع إدراك إنصوات ،وافبك إدراك ادراقات ،وـثر من ادعاين يصعب افتعبر ظـفا بحد جامع ماكع
فؽـفا معؼوفة ،مثل ادحبة وافبغض ،بل احلقاة وافسؿع وافبك إكام تػرس بذـر أضدادها ومؼتضقاهتا
افالزمة هلا ،وٓن يعـي ذفك كػي حؼااؼفا ؾتثبت ادحبة مث ً
ال وما تستؾزمه من افثواب ،وافبغض وما يستؾزمه
من افعؼاب ،وكػي احلؼقؼة وإثبات ٓنزمفا تعطقل مع ما ؾقه من افتـاؿض ،ؾنن إثبات افالزم يؼتيض إثبات
ادؾزوم ،وكػي ادؾزوم يؼتيض كػي افالزم.
وؿد جاء ظن أاؿة أهل افسـة افؼول افػصل ادتضم ن فؾحق اخلافص ؾؿن ذفك ؿول اإلمام مافك دا
شئل ظن آنشتواء :آنشتواء معؾوم ،وافؽقف ؽر معؼول.
وؿال ؽره يف كصوص افصػات  :متر ـام جاءت بال ـقف،أي ٓن يتعرض هلا بافتلويل ،بل يممن هبا،
واإليامن هبا يتضؿن اإليامن بلفػاطفا وبؿعاكقفا ؾنن ما ٓن معـى فه ٓن يؼال ؾقه :بال ـقف.
ؾقجب اإليامن بلكه تعاػ ـام وصف كػسه وـام وصػه رشوفه وـل ما جاء من ذفك ؾفو حق ظذ
حؼقؼته افالاؼة به شبحاكه ،ؾؽام تؼول اهلل تعاػ حي وادخؾوق حي وفقس احلي ـاحلي ،واهلل تعاػ شؿقع
بصر وفقس افسؿقع ـافسؿقع وٓن افبصر ـافبصر ،كؼول ـذفك إكه تعاػ ب ويرىض ويبغض وادخؾوق
يوصف هبذه افصػات وفقس ما يضاف هلل من هذه افصػات مثل ما يضاف فؾؿخؾوق ،ؾـعرف ربـا بلكه
ب أوفقاءه ويرىض ظـفم ويبغض أظداءه ويسخط ظؾقفم ،ـذفك كممن بلكه يػرح بتوبة ظبده ـام أخز
أظؾم اخلؾق به ،وؾرحه يتضؿن حمبته وافرشول صذ اهلل ظؾقه وشؾم أ خز بذفك ترؽقب ًا يف افتوبة إػ اهلل ،ؾنن
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افذي يـبغي فؾعبد أن يسارع إػ ما به موٓنه ويػرح به ،وؾرحه تعاػ بتوبة ظبده ذفك افػرح يدل ظذ
ظظقم ـرمه وإحساكه وهو تعاػ أـرم إنـرمغ وأرحم افرامحغ.
ؾـسلفه تعاػ أن يرمحـا وأن يتوب ظؾقـا.
افسمال افثاين  :كريد تقويؿك صقخـا هلذا جلواب وهو أن يؼال:
<<إن افسمال ظن معاين هذه افؽؾامت ظيٕ ،نكه إكام يؽون هذا افسمال ظن ـؾؿة ؽريبة يف افؾغة وإٓن
ؾافسؿع وافوجود وافقد وافرجل وافساق وافرضا وافغضب ـؾامت واضحة جؾقة فؾسامع وأاؿة إنصاظرة
دا أرادوا أن يوضحوا افواضح اضطربوا يف هذا ؽاية آنضطراب حتى أن افغزايل يف ادـخول ص  94بعد
أن زيف مجقع تعاريف من شبؼه فـ "افعؾم" ؿال(( :وادختار أن افعؾم ٓن حد فه إذ افعؾم رصيح يف وصػه
مػصح ظن معـاه وٓن ظبارة أبغ مـه ،وظجزكا ظن افتحديد ٓن يدل ظذ جفؾـا بـػس افعؾم ))إفخ ما ؿال
وأمثال هذه افـصوص ظن ه ؤٓنء ـثرة  .أما ـقػقة هذه افصػات وــففا ؾفو جمفول فـا وفعل افساال إكام
يسلل ظن افؽقف بصورة افسمال ظن ادعـى فؾتؾبقس.
أما ادعاجم ؾنما أن تعطي بافـسبة هلذه إنفػاظ افواضحات:
 -1مػردة مرادؾة فؾؿعـى افؽع فـ "افؾػظ" ادراد افبحث ظن معـاه أو ما يضاده يف ادعنى ـلن يؼال
"افؼدم" هي "افرجل" و "افعؾم" هو "اإلدراك" و"افرضا" ضد "افغضب" وافؾػظ ادستػاد هـا ـام هو
واضح إما أن يؽون أخػى من افؾػظ إنول أو أكه مساوي فه يف افظفور وهـا شقعقد هذا افساال افسمال
بافـسبة دعـى افؾػظ أنخر .
 -2أو تعطي هذه ادعاجم بعض إنمثؾة من حؼااق هذا ادسؿى يف اخلارج فتؼرب معـاه افؽع من
افذهن فؽن ٓن جيوز أن يعتؼد ؿط بلن ـقػقة صػات اهلل شبحاكه متاثل ـقػقة صػات ادخؾوؿغ ادذـورة تعاػ
اهلل شبحاكه ظن ـل كؼص وظقب.
ؾنن ؿقل ؾام هو ادعـى ادشسك فصػات ربـا شبحاكه وافذي ؿؾتم بلكه واضح وجع فؾسام ع و افذي
ؾارق به أهل افسـة ادػوضة ادبتدظة ؿقل هو ادعـى ادتبادر افذي يػفم من خالفه أحؽام افصػة وإنؾعال
افتي يصح تعؾؼفا هبا وفوازمفا و آثارها ويػفم من خالفه  -وفوٓنه دا ؾفؿـا هذا-ما يؼارب افؾػظ يف ادعـى
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وما يرادؾه وما يضاده وكحو هذا  .وهذا ادعـى هو افذي ُنيػفم من فػظة افصػة يف شقاؿفا افوارد ويػفؿه ـل
من شؾؿت ؾطرته من تغقر ممن يػفم بتؾك افؾغة ".
ؾام تعؾقؼؽم يا ؾضقؾة افشقخ ظذ هذا اجلواب؟>>.
اجلواب:
افذي أرى أكه جواب شديد ،ومداره ظذ أن هذه افصػات ادسمول ظـفا واضحة ادعـى مػفومة وأهنا
أوضح من ـثر مما تفرس به ،ـام ورد آنشتشفاد بذفك بام ؿال افغزايل يف افعؾم ،ويؿؽن أن يؼال مثؾه يف
احلقاة وادحبة وافرمحة وافػرح ،وهلذا يؾجل بعض أهل افؾغة أصحاب ادعاجم إػ تػسرها بذـر أضدادها،
أو يؼوفون :معروف.
وادوردون فؾسمال من إنصاظرة ظؾقفم أن يوردوا هذا افسمال ظذ أكػسهم ؾقام أثبتوه ؾام جيقبون به
هو جوابـا ظن هذا افسمال ؾقام كػوه ،ؾنن ـان ما أثبتوه هلل من احلقاة وافؼدرة وافسؿع وافبك أثبتوها
بؿعاكقفا ادعؼوفة ادػفومة ظذ افوجه افالاق به شبحاكه ،وادعؼول من معاين هذه إنشامء أن احلقاة ضد
ادوت ،وافعؾم ضد اجلفل ،وافؼدرة ضد افعجز ،وافسؿع ضد افصؿم ،وافبك ضد افعؿى ،ؾؾقؼوفوا مثل
ذفك يف شاار ما كػوا من صػات اهلل ،شواء ـاكوا من أهل افتلويل أو افتػويض ،وهذا هو ادطؾوب.
وإن كػوا ما كػوا من افصػات ؾرار ًا من حمذور ؾام زظؿوه ٓنزم ًا من إثبات تؾك افصػات هو ٓنزم هلم
ؾقام أثبتوه ؾالبد هلم من إثبات اجلؿقع هلل ظذ ما يؾقق به أو كػي اجلؿقع وحقـئذ خيرجون ظن مذهبفم
ادضطرب إما إػ احلق ادستؼقم ،أو إػ ما هو أبطل مما ذهبوا إفقه ،ومن أراد احلق واجتفد يف ضؾبه وحتريه
هدي إفقه" ،ؾؿن تدبر افؼرآن ضافب ًا اهلدى مـه تبغ فه ضريق احلق ؾنن اهلل ٓن

خيؾف ادقعاد ،ؿال تعاػ :

(وافذين جاهدوا ؾقـا فـفديـفم شبؾـا وإن اهلل دع ادحسـغ)".
أما ادعـى ادشسك ؾفو افؼدر افذي يثبت فؽل من يصدق ظؾقه آنشم افعام ،ويسؿى ادتواضئ ٕنن
أؾراده تتػق يف معـاه إما مع افتساوي أو مع افتػاوت ،ؾإنول ـاإلكسان ؾنكه اشم فؾـوع افبؼ ي .وافثاين
ـافـور ؾنكه يصدق ظذ كور افشؿس ،وكور افرساج افضئقل ،ومن هذا افؼبقل فػظ افوجود وادوجود ؾنهنام
يصدؿان ظذ ـل وجود وـل موجود مع افتباين افعظقم ـام يف وجود افبعوضة وافعرش ،وأظظم من ذفك
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افتباين بغ وجود افواجب ووجود ادؿؽن ،ؾافؼدر ادشسك هو مسؿى آن شم ادطؾق ؾافوجود ضد افعدم،
وادوجود ضد ادعدوم ،ؾفذا افؼدر ٓن خيتؾف ؾقه موجود وموجود أو وجود ووجود واهلل أظؾم.
افسمال افثافث :إذا صح أن يؼال يف صػات مثل احلقاة وافؼدرة وافغضب وافرضا أن افسمال ظـفا
ظي حقث إن ادرء ٓن يستطقع أن يعز ظن معاين هذه افصػات اخلاصة به ؾفل يؼال مثل ذفك يف افقد
ٌ
وافساق وافضحك ٓنشقام وأن ادرء يستطقع أن يعز ظن معاين هذه افصػات؟
اجلواب:
افسمال ظن هذه افصػات ظذ وجفغ؛ شمال ظن حؼااؼفا وـقػقاهتا ،وهذا هو افسمال افذي ؿال ؾقه
اجلواب ظـه .
اإلمام مافك" :وافسمال ظـه بدظة"ٕ ،نكه شمال ظام ٓن شبقل إيله ،وٓن يؿؽن أحد ًا
ُن
وافثاين شمال ظن معاكقفا ،وهذه افصػات مع وضوحفا ٓن

يؽون افسمال ظـفا إٓنّن من متعـت

متؽؾف ،ـافذي يسلل ظن اداء وافشؿس واإلكسان ،وٓن كؼول إن هذه إنفػاظ ٓن

يؿؽن افتعبر ظن

معـاها .بل ـل فػظ يؿؽن تػسره إما بؿرادؾه أو بذـر ضده أو بذـر بعض آثاره وما صل به  ،وادؼصود
هو إؾفام ادراد وتؼريبه.
وٓن ريب أن ادسؿقات مـفا أمور معـوية مدرـة بافعؼل ،وأمور حسقة تدرك باحلس ،ومع

فوم أن

تصور إنمور ادحسوشة أـؿل من تصور إنمور ادعؼوفة ،هذا ومن إنمور افعؼؾقة ما تؽون معرؾته
وافؼطع به أظظم من املحسوس ،وهذا يرجع إػ تػاوت اددارك ،وافؼضايا من حقث افظفور واخلػاء .
افسمال افرابع :هل من إصؽال إذا ؿال ؿاال  :افقد صػة هلل هبا يؼبض و هبا يبسط  ...و هي يد حؼقؼقة
ؾؾقست افؼدرة أو افؼوة  ...و ٓن يعرف حؼقؼتفا إٓن اهلل ،وأكـا إذا رأيـاها يوم افؼقامة ظرؾـاها ،ـام يف احلديث
أن اهلل شبحاكه وتعاػ يتجذ فؾؿممـغ بافوصف افذي ـاكوا يعرؾوكه به يف افدكقا  ،و إكـا ٓن كعرف ما وراء
ذفك؟
اجلواب:
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إذا ؿال ؿاال افقد صػة هلل تعاػ يؼبضفا ويؼبض هبا ما صاء ويبسطفا  ...وهي يد حؼقؼة ..إػ آخر ما
ذـر ؾال إصؽال ؾقه ،أما رؤية افقد ،ؾا فرؤية مل ترد إٓنّن جمؿؾة أو إػ وجفه افؽريم ،ؾـثبت هذا وافباؿي كسؽت
ظـه.
افسمال اخلامس:
ما ؿوفؽم صقخـا ؾقؿن يؼول أكا ٓن أثبت إٓن ما أثبته اهلل فـػسه أو أثبته فه رشوفه صذ اهلل ظؾقه وشؾم
أو ما أثبته أهل افؼرون افثالثة إنوػ و ٓن أزيد ظذ ذفك حرؾ ًا وإن ـان

صحقح ادعـى إذ يسعـي ما

وشعفم ،ؾقؼول يف ؿوفه اشتوى أي :ظال وارتػع ،ويؼول إن افساق صػة حؼقؼقة ؿد جعل اهلل ـشػفا يوم
افؼقامة ظالمة يعرؾه هبا ظباده ادممـون ،ويؼول يف افؼدم إهنام ؿدمان وإن افؽرد موضعفام وأكه شبحاكه
يضع ؿدمه يف افـار حتى تؼول ؿط ؿط  ،ؾفل جيب ظؾقه ما هو ؾوق ذفك؟
اجلواب:
هذه اجلؿؾة حتتاج إػ تػسر ،ؾؽقف يؽون صحقح ادعـى ومل يثبته اهلل تعاػ فـػسه وٓن أثبته فه رشوفه
صذ اهلل ظؾقه وشؾم؟ فؽن يـبغي أن يعؾم أكه فقس ـل ما صح أن خيز به ظن اهلل صح أن يؽون اش ًام فه أو
صػة يثـى هبا ظؾقه ،ؾنن باب إنخبار أوشع من باب افتسؿقة وافـعت وافثـاء ،وذفك ـؾػظ افقء
وادوجود وواجب افوجود وافؼديم ،ؾنن هذه إنفػاظ يصح إضالؿفا ظذ اهلل ظذ وجه اإلخبار ،ؾقؼال  :اهلل
رء وموجود وهو شبحاكه واجب افوجود وهو ؿديم ،وهذه وإن مل ترد أفػاطفا ؾؼد ورد ما يستؾزمفا
ويتضؿـفا ،بل فػظ ر ء ؿد جاء يف افؼرآن ـام يف ؿوفه تعاػ ( :ؿل أي رء أـز صفادة ؿل اهلل ) ،وجاء يف
افسـةٓ" :نرء أؽر من اهلل".
ثم إن ؿوفه( :وما أثبته أهل افؼرون) ؿد يػفم مـه أهنم ؿد يثبتون ما مل يرد به كص من ـتاب أو شـة،
وفقس ادعول يف إثبات افصػات ظذ جمرد اإلمجاع ،بل ـل ما

اتػق ظؾقه أهل افسـة ؾؼد جاءت به

افـصوص ،ـام ذـر صقخ اإلشالم رمحه اهلل يف افؼاظدة افثاكقة من افعؼقدة افتدمرية.
ثم إن بعض افػرق حدثت يف افؼرون افثالثة ،ؾنن ـان يريد افصحابة وافتابعغ ؾادعـى صحقح ،واهلل
أظؾم.
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افسمال افسادس:
هل افرجوع فؽتب افؾغة افتي تعـي بإنصول افؾغوية فؾؽؾامت مػقد يف معرؾة ادعـى افؽع ادشسك
فؾصػة ـؽتاب معجم مؼايقس افؾغة ٓنبن ؾارس رمحه اهلل؟ وؿد ورد يف هذا افؽتاب أن أصل افضحك هو
"دفقل آنكؽشاف وافزوز " ؾفل يؼال بلن هذا هو أصل معـى افضحك افذي كثبته وكػفؿه ؾؼط خصوص ًا
وأكه ؿد أدخل يف هذا ادعـى ضحك افسحاب وضحك افزرع !؟ إن ـان اجلواب بـعم ؾؾام ؿال إنظرايب
"فن كعدم من رب يضحك خر ًا "؟ ثم أفقس هذا ادعـى أخػى من فػظ افضحك كػسه افذي يػفؿه ـل
أحد بحسب ما يضاف إفقه؟
اجلواب:
ما ذـره ابن ؾارس من معـى ـع فؾضحك فقس بصحقح ،ؾال يصح أن يؼال ضحك اهلل انـشاف ،بل
آنكؽشاف ٓن يػرس حؼقؼة افضحك ،فؽن هذه حماو لة من ابن ؾارس ويظفر أكه ؿال ذفك بـاء ظذ أن
ضحك اإلكسان يتضؿن اكؽشاف موضع افضحك ،ؾقؽون هذا افتػسر أؿرب دا يـاشب ادخؾوق ،وأما
ضحك افرب ؾنكه معـى اهلل أظؾم بحؼقؼته ،فؽن دفت موارده ظذ أكه يتضؿن افرمحة وا فرضا ،ـام يف حديث
يضحك اهلل إػ رجؾغ يؼتل أحدمها أنخر ،وحديث فيطل يضحك يظؾم أن ؾرجؽم ؿريب ،وهلذا ؿال
إنظرايب :فن كعدم من رب يضحك خر ًا.
افسمال افسابع:
إذا ـان ادعـى ادشسك افؽع هو أصل معـى افؾػظ يف فغة افعرب وـان ادـؼول ظن افعرب أـثر من
معـى إلضالق افؾػظ ؾؽقف افسبقل دعرؾة ادعـى ادشسك افؽع ؟ ؾؿث ً
ال ذـر بعض أهل افؾغة أن افقد هي
افؽف وذـر بعضفم أهنا من أضراف إنصابع إػ افؽف وآخرون أهنا من أضراف إن

صابع إػ ادـؽب

وؽرهم أهنا من أضراف إنصابع إػ افؽتف  ،وؿد ثبت ظن بعض افصحابة ؾؿن بعدهم إضالق افقد
وإرادة من أضراف إنصابع إػ ادـؽب.
اجلواب:
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هذه افتػسرات من بعض أهل افؾغة فؾقد راجعة إػ اختالف ادراد هبا يف خمتؾف شقاؿات افؽالم،
ؾتارة يراد هبا هذا ،وتارة يراد هبا هذا ،وتارة يراد هبا هذا ،ؾافسقاق هو افذي دد ادراد من هذه ادعاين ،وؿد
حتدد ادراد أدفة خارجة ظن افسقاق افذي ورد ؾقه فػظ افقد ،ويد اإلكسان يعؾم باحلس أن هلا أصابع وـف ًا
وذراع ًا ومرؾق وظضد ًا ،ويعرف ادراد من هذه بحسب ما يرد ؾقه ذـر افقد ،وٓن يشتبه هذا ظذ أـثر افـاس،
ؾنذا ؿقل ؾالن فه يدان ،صؿل ذفك ـل ما يدخل حتت هذا آنشم ،وإذا ؿقل  :دسه بقده ـان ادتبادر أكه دسه
بؽػه ،وإذا ؿقل :ؿطعت يده ،ؾافغافب أكه يراد ؿطع افؽف ،ودا أخز شبحاكه أكه خؾق آدم بقديه وأكه يلخذ
افساموات وإنرض بقده ،ظؾؿـا أن هلل يدين خيؾق هبام ويبسطفام ويؼبضفام ويؼبض ما صاء هبام ،وٓن كزيد
ظذ هذا إٓنّن ما جاء به افدفقل ،ـنثبات إنصابع فه شبحاكه وتعاػ ،وٓن جيوز فـا أن كتخقل ـقػقة يده ،ؾنن
ذفك مما يستحقل افوصول إفقه ،وٓن قطون به ظؾ ًام.
افسمال افثامن :هل يصح ؿول إن ادعـى ادشس ك افؽع فؾصػات هو افظاهر ادتبادر إػ ذهن ادوحد
شؾقم افػطرة افذي يػفم فغة افعرب ؟ وما دخل افتوحقد وافػطرة يف هذا إنمر ؟ وهل ـان أصحاب افـبي
صذ اهلل ظؾقه وشؾم إذا شؿعوا آيات افصػات ؿبل إشالمفم يتبادر إػ ذهـفم أمر مغاير دا يتبادر إفقفا
بؿجرد إشالمفم ؟
اجلواب:
احلؿد هلل ٓن ريب أن افصحابة ممن من اهلل ظؾقفم باإلشالم وؽرهم من أهل افؾسان يػفؿون معاين
هذه إنشامء وهذه إنفػاظ ،ؾقعؼؾون معـى احلقاة وافسؿع وافبك وافعؾم وافؼدرة وافغضب وآنشتواء
وافعزة وافرمحة واإلرادة ومعـى افوجه وافعغ وافقد وؽر ذفك مما جاء مضاؾ ًا إػ اهلل تعاػ.
وفؽن من مل يممن بافؼرآن ويدخل يف اإلشالم ؿد يؽذب بذفك ـؾه أو بعضه ،وما يؼر به ؿد تؽون فه
تصورات تدور يف خقافه ويتومهفا ،ؾؼد يتصور تؽقػ ًا أو يتصور متثقالً ،ومـشل ذفك اجلفل ووشاوس
افشقطان ،ـام ؿد يتؾؼى صقئ ًا من ذفك من أبويه ؾقؽون مؼؾد ًا هلام ،ودن ؿبؾفام (إكا وجدكا آباءكا ظذ أمة وإكا
ظذ آثارهم مفتدون) ،وأما َمم ْنن َمم َّنن اهلل ظؾقه باإليامن باهلل ورشوفه ،ودخل يف اإلشالم ،ؾنكه يػفم معاين هذه
إنشامء وإنفػاظ ؾف ًام بريئ ًا من آثار اجلاهؾقة ،بل يػفؿفا ظذ افوجه ادواؾق فبقان اهلل ورشوفه ،ؾنكه تعاػ دا
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أخز ظن كػسه هبذه إنشامء وهذه افصػات بغ أن فقس ـؿثؾه رء وفقس فه كد وٓن ـػم وٓنشؿي ،وبغ
تعاػ أن افعباد ٓن قطون به ظؾ ًام ،ؾلثبت افصحابة وادممـون من بعدهم ما أثبته اهلل فـػسه ـام دفت ظؾقه
كصوص افؽتاب وافسـة ،ؾآمـوا بلكه تعاػ ثابتة فه هذه الصػات ،وفؽـفا ٓن متاثل صػات ادخؾوؿغ ،وٓن
قطون هبا ظؾ ًام ،ؾال يعؾؿون حؼااؼفا وـقػقاهتا ،ؾفم يعؾؿون ويممـون بلكه تعاػ حي ؿقوم شؿقع بصر
ظؾقم ؿدير ،وأكه يتؽؾم ويغضب ويرىض إػ ؽر ذفك مما وصف اهلل به كػسه ووصػه به رشوفه ،ويػفؿون
معاين هذه افصػات ،ؾاحلقاة ضد ادوت ،وافسؿع ضد افصؿم وهو إدراك إنصوات ،وافبك هو إدراك
ادراقات ،ؾقػفؿون من معـى أكه شؿقع بصر أكه شؿقع ٕنصوات افعباد ،وأكه تعاػ يراهم ـام ؿال دوشى
وهارون ظؾقفام افسالم( :إكـي معؽام أشؿع وأرى) ،وهم يممـون بلكه ٓن يؾزم من إثبات هذه افصػات
مماثؾته تعاػ خلؾؼه.
وإن ـان بغ أشاماه وصػاته ،وأشامء بعض افعباد وصػاهتم ؿدر مشسك ،ؾنن توهم افتشبقه بسبب
ثبوت افؼدر ادشسك هو من افباضل افذي ؿام ظؾقه مذهب أهل افتعطقل ،حقث زظؿوا أن إثبات افصػات
هلل يستؾزم افتشبقه ،وتػرع ظن هذه افشبفة صبفات ،وحصل آنؾساق بغ إنمة يف هذا افباب ،وظصم اهلل
أهل افسـة واجلامظة ؾؾزموا ما ـان ظؾقه افصدر إنول ،ؿبل أن حتدث ادحدثات ،وتثار افشبفات ،واهلل
أشلل أن هيديـا إػ احلق بنذكه إكه هيدي من يشاء إػ رصاط مستؼقم ،واهلل أظؾم.
افسمال افتاشع :ما احلقؾة ؾقؿن تشوهت ؾطرته  ،وـقف شقػفم ادعنى افصحقح فؾصػات اخلزية؟
اجلواب:
من تشوهت ؾطرته ؾاحلقؾة أن يدظى ويعؾم ويدظى فه ،وإذا صحت كقته يف معرؾة احلق ؾحري أن
هيديه اهلل ،وأن يؾفؿه افصواب ،أما إن ؽؾب ظؾقه افتعصب فؾؿذهب وأنراء وأنباء وافشقوخ ؾإنحرى به
أٓن يوؾق دعرؾة احلق وؿبوفه ،ؿال اهلل تعاػ ( :وافذين جاهدوا ؾقـا فـفديـفم شبؾـا وإن اهلل دع ادحسـغ )،
وؿال تعاػ( :أؾرأيت من اختذ إهله هواه وأضؾه اهلل ظذ ظؾم وختم ظذ شؿعه وؿؾبه وجعل ظذ بكه
ؽشاوة ؾؿن هيديه من بعد اهلل أؾال تذـرون ) ،وٓن يؿؾك هداية افؼؾوب إٓنّن اهلل ( :إكك ٓن هتدي من أحببت
وفؽن اهلل هيدي من يشاء) ،ؾافداظي إػ اهلل ٓن يؿؾك إٓنّن افبالغ ـام هو صلن افرشل صؾوات اهلل وشالمه
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ظؾقفم( :ؾفل ظذ افرشل إٓنّن افبالغ ادبغ )( ،إن ظؾقك إٓنّن افبالغ ) ،وؿال تعاػ( :وما أرشؾـا من رشول إٓنّن
بؾسان ؿومه فقبغ هلم ؾقضل اهلل من يشاء وهيدي من يشاء وهو افعزيز احلؽقم).
افسمال افعاذ :هل ادعـى ادشسك افؽع فصػة ما هو ادعـى ادوجود يف ـل من يتصف هبذه افصػة
ظذ احلؼقؼة؟ وهل يؽػي يف معرؾة هذا ادعـى ادشسك بغ موصوؾغ بـػس افصػة جمرد اتصاف ـل مـفام
هبا ،أم ٓن بد من رء زااد إذ ؿد يؽون يف صػة أحدمها من ادعاين ما فقس يف كػس افصػة يف أنخر؟ وإن
ـان اجلواب كعم ؾام هو هذا افقء افزااد؟
اجلواب:
افؼدر ادشسك هو مسؿى آنشم ادطؾق ،أي ؽر ادضاف ،ومسؿى آن شم ادطؾق ؽر موجود يف
اخلارج ،فؽـه ثابت فؽل من صح إضالق هذا آنشم ظؾقه ،ـؿطؾق افوجود ؾنكه ثابت فؽل موجود ،وهذا
حكم مجقع إنشامء ادتواضئة ،أي  :ادتػؼة يف معـى هذا آنشم افعام ،فؽن إذا أضقف آنشم ادطؾق دل ظذ
ؿديم ٓن جيوز ظؾقه احلدوث
افؼدر ادشسك مؼقد ًا بام خيتص به ادضاف إفقه ،ؾوجود اهلل هو وجو ٌد
ٌ
واجب ٌ
وٓن افعدم ،ووجود ادخؾوق وجود ممؽن حمدث جيوز ظؾقه افعدم ،وهبذا يعؾم أكه ٓن يوجد يف اخلارج إٓنّن ما
بصفٓن يؼـه ؾقفا أنخر ،فؽـه يؼـه يف مطؾق هذا
هو معغ خمتص ،ؾؽل من ادسؿقغ أو ادوصوؾغ ة
آنشم وهذا افوصف؛ ؾافعادان ـل مـفام مستؼل بعؾؿه خمتص به ،فؽـفام مشسـان يف مطؾق افعادِنقة ،أو
مطؾق ِن
ظامل ،وادعـى ادطؾق فؾعامل أو افعادقة مشسك بقـفام ،فؽن هذا ادشسك ٓن يوجد إٓنّن يف افذهن ،ؾعؾم أن
ٓن اصساك بقـفام يف أمر موجود يف اخلارج ،وؿس ظذ هذا شاار إنشامء ادتواضئة ،وهي إنشامء افعامة شواء
تػاضل ادعـى يف أؾرادها أو تساوى ،واهلل أظؾم.
افسمال احلادي ظؼ :هل صواب أن يؼال :إن ادعـى ادشسك افؽع افذي كثبته فصػات اهلل ظز وجل
هو افذي يػفم من خالفــه أحؽام افصػات وأؾعاهلا افتي يصح تعؾؼفا هبا وفوازمفا وآثارها ؟
أو أن يؼال :إن ادعـى ادشسك افؽع هو افذي يػفم من خالل أحؽام افصػة وأؾعاهلا وآثارها
وفوازمفا افتي أخزكا اهلل ظـفا ويؽون موجود ًا يف ـل من يتصف هبذه افصػة ؟

www.al-tawhed.net

إذ ظذ افثاين ؾنكـا ؿد ؾفؿـا من إخبار افـبي  ظن صػة إنصابع أن اهلل ظز وجل يؼؾب ؿؾوب افعباد
بغ أصبعغ مـفا ،وؾفؿـا من حديث احلز «أن اهلل شبحاكه يضع إنرضغ ظذ إصبع وافساموات ظذ
إصبع واجلبال ظذ إصبع » ...احلديث ،ؾؿعـى افتؼؾقب موجود يف أصابع اإلكسان ؾعؾؿـا بخز افـبي



أكه معـى مشسك ،ومعـى وضع إنصقاء ظذ إنصابع موجود يف أصابع اإلكسان ؾعؾؿـا باخلز ـذفك أكه
معـى مشسك.
أما ظذ إنول ؾنكه فو مل يلت افؼع بلي رء ظن صػة إنصابع شوى ذـر أن هلل أصابع ؾنكـا شـػفم
من خالل ادعـى ادشسك ـ بعد أن كعرف ما هو أوٓنً ـ أحؽام إنصابع وإنؾعال افتي يصح تعؾؼفا هبا
وفوازمفا وآثارها ،ؾفل يؿؽن إن صح هذا إنول أن يؼال  :من معاين صػة إنصابع هلل أكه يصح أن يشر
هبا شبحاكه وأن هذا معـى مشسك بقـفا وبغ أصابع اإلكسان؟
اجلواب:
تؼدم أن ادعـى ادشسك أو افؼدر ادشسك هو مسؿى آنشم ادطؾق ،ؾقثبت هذا ادعـى فؽل ما يصدق
ظؾقه هذا آنشم ،وـل ما يثبت من إنحؽام فؾؿعـى ادشسك يؽون ثابت ًا فؾؿسؿى هبذا آنشم ،ؾؾوازم افؼدر
ادشسك تثبت فؽل من ثبت فه افؼدر ادشسك ،ؾؾوازم افؼدر ادشسك مشسـةٕ ،نن ثبوت ادؾزوم يؼتيض
ثبوت افالزم ،وأحؽامفا من وجوب أو جواز أو امتـاع هي ـذفك مشسـة ،ؾؿث ً
ال اإلكسان اشم فؽل
آدمي ،ؾافؼدر ادشسك ثابت فؽل ؾرد من بـي آدم ،وهذا افؼدر يستؾزم وجوب ًا أندمقة واحلقواكقة واحلدوث
واإلمؽان.
وثاكق ًا :يستؾزم امتـاع أن يؽون مؾؽ ًا أو جـق ًا وافػرض أكه إكسان ،وامتـاع أن يؽون واجب افوجود.
ثافث ًا :ويستؾزم جواز أن يؽون مممـ ًا أو ـاؾر ًا ،ظاد ًا أو جاهالً ،ؿادر ًا أو ظاجز ًا ،ؾام ذـر من هذه
إنحؽام من وجوب أو جواز أو امتـاع هي مشسـة بغ من يسؿى هبذا آنشم ( :اإلكسان ) ،ويؼال مثل
ذفك يف ـل اشم يطؾق ظذ اخلافق وادخؾوق ،وـل صػة تطؾق ظذ اخلافق وادخؾوق؛ ـادوجود وافوجود،
واحلي واحلقاة ،وافسؿقع وافسؿع ،وافبصر وافبك ،وافعامل وافعؾم ،وـل ما يستؾزمه آنشم ادطؾق أي :
ادجرد ظن اإلضاؾة وجوب ًا وجواز ًا وامتـاظ ًا ؾنكه مشسك ،ؾنن ـان ادؾزوم مشسـ ًا ـان افالزم مشسـ ًا ،ؾنن
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ثبوت ادؾزوم يؼتيض ثبوت افالزم وٓنبد ،ؾثبوت هذه إنشامء أو هذه افصػات يستؾزم كػي ضدها ،ؾفذا
افالزم مشسك ؾقجب كػي ضد هذه إنشامء وافصػات ظن ـل من ثبتت فه.
ومطؾق افعؾم أو افسؿع أو افبك يستؾزم احلقاة ،ؾؽل من ثبتت فه هذه افصػات ثبت فه هذ ا افالزم،
ؾفذا افالزم مشسك؛ ٕنكه من فوازم افؼدر ادشسك فؾعؾم وافسؿع وافبك.
وظذ هذا ؾإنصابع جاءت مضاؾة إػ اهلل ومضاؾة إػ اإلكسان ،ؾافؼدر ادشسك أن إنصابع افتي
يؽون هبا افػعل فؾقد ،وظذ هذا ؾاهلل تعاػ يػعل بقده وبلصابعه ما صاء ظذ ما يؾقق به مما أخ

بركا به أو مل

خيزكا به ،ؾؿام أخزكا به يف ـتابه أو فسان رشوفه  :خؾق آدم بقديه ،وأخذه افساموات وإنرض بقديه،
وجعؾه ما صاء ظذ أصابعه ،وـون افؼؾوب بغ أصبعغ من أصابعه يؼؾبفا ـقف يشاء ،وـل ذفك يثبت هلل
ظذ ما يؾقق بهٓ ،ن يامثل صػات ادخؾوؿغ وأؾعاهلم.
واإلكسان يػعل بقديه وبلصابعه ما يـاشب ؿدرته وإرادته ،ؾؿطؾق افقد وإنصابع ،وافػعل بافقد
وبإنصابع ثابت فؾخافق وادخؾوق ،ـل ظذ ما يؾقق به ،ـام يؼال ذفك يف مجقع افصػات افتي تضاف إػ
اخلافق أو تضاف إػ ادخؾوق.
واإلصارة بإنصابع تدخل يف جـس افػعل ؾقؽون جوازها من فوازم افؼدر ادشسك ،وما ثبت جوازه
ظذ افرب ؾنكه ٓن جيوز إثباته أو كػقه إٓنّن بدفقل ،وثبوت مطؾق افػعل ٓن يستؾزم افؼدرة ظذ ـل ؾعل ،وهلذا
اختص افرب بلكه ؾعال دا يريد وأكه ظذ ـل رء ؿدير ،واختص ادخؾوق بؼصور افؼدرة وؿصور اإلرادة
ؾال يؼدر ظذ ـل ما يريد ،وٓن يػعل ـل ما يريد ،واختص افرب بؽامل افؼدرة وـامل اإلرادة ،واختص
ادخؾوق بافـؼص يف افؼدرة وافػعل واإلرادة ،واهلل أظؾم.
افسمال افثاين ظؼ :ما اجلواب ادـاشب إذا ؿال ادخافف يف ما ورد يف ضحك ربـا شبحاكه  :كحن ٓن
كعرف افضحك إٓن هذا افذي كشاهده يف اإلكسان وهو املتبادر فؾػظ افضحك بنضالق ؾنما أن تشبفوا اهلل
باإلكسان وإما أن تثبتوا افضحك ـصػة ؾؼط ويؼال  :ما كعؾؿه من معـى ضحك اهلل هو ؾؼط أن هذا
افضحك دفقل ظذ إرادة افرمحة واإلحسان ـام ؿال إنظرايب(( :فن كعدم من رب يضحك خر ًا))؟
اجلواب:
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ما ورد يف هذا افسمال هو صبفة ـل من كػى حؼااق افصػات افػعؾقة من ادحبة وافرضا وافغضب
وافػرح وافضحك ،بل هي صبفة ـل من كػى صػات اهلل أو صقئ ًا مـفا ،وهي أهنم ٓن

يعؼؾون من هذه

افصػات إٓنّن ما يشاهدوكه ويعؾؿوكه من أكػسفم ؾقؾزم ظـدهم من إثبات هذه افصػات هلل تشبقفه
بادخؾوق ،ؾػروا من ذفك بـػي حؼا اق افصػات ظن اهلل ،ورأوا أهنا ٓن تثبت هلل إٓنّن ظذ كحو ما هي ثابتة
فؾؿخؾوق ؾقجب كػقفا ،ثم وؿػوا من افـصوص افدافة ظذ إثبات هذه افصػات هلل أحد موؿػغ:
إما افتػويض وافتجفقل ،وأكه ٓن شبقل إػ ؾفم معاكقفا ،وإما تلويؾفا بكؾفا ظن طواهرها.
ؾاجلفؿقة وادعتزفة ضرد وا هذا يف مجقع افصػات ،وإنصاظرة وكحوهم ؾرؿوا بغ افصػات بال ؾرؿان،
ؾؾزمفم افتـاؿض يف إثباهتم وكػقفم وتلويؾفم ،ـام أن افتـاؿض ٓنزم فؾجفؿقة وادعتزفة ـام ؿال صقخ
اإلشالم ابن تقؿقة" :ـل واحد من افـػاة دا أخز به افرشول من افصػات ٓن يـػي صقئ ًا ؾرار ًا مما هو حمذور
إٓن وؿد أثبت ما يؾزمه ؾقه كظر ما ؾر مـه".
ؾقؼال فصاحب هذا افسمال يؾزمك أن تؼول مثل هذا يف شاار صػات اهلل افػعؾقة بل وافذاتقة فقس
هذا خاص ًا بافضحك وافػرح ،وأهل افسـة  -وهلل احلؿد -يممـون بؽل ما أخز اهلل به ظن كػسه ،وما أخز
به ظـه رشوفه  ،ويـزهوكه عن مماثؾة ادخؾوؿات ،وٓن يؽقػون صػاته بل يػوضون

افعؾم بافؽقػقات

ؾقؼوفونٓ :ن يعؾم ـقف هو إٓنّن هو.
وٓن يعؾم ـقػقة صػاته إٓنّن هو ظذ حد ؿول اإلمام مافك وؽره :آنشتواء معؾوم ،وافؽقف جمفول.
تى يف مجقع افصػات ،ؾقؼال  :افـزول معؾوم ،وا فؽقف جمفول،
وؿول اإلمام مافك هذا مـفج ذ
وافغضب معؾوم ،وافؽقف جمفول ،وافػرح معؾوم وافؽقف جمفول ،وافضحك معؾوم وافؽقف جمفول،
ومعؾوم أن افػرح ضد احلزن ،وافضحك ضد افبؽاء ،ـام ؿال تعاػ ( :وأكه هو أضحك وأبؽى

) ،ؾاهلل

يوصف بافػرح دون احلزن ،وبافضحك دون افبؽاء ،وؾرحه تعاػ وضحؽه من توابع حمبته وتعجبه ،ـام يف
حديث هلل أصد ؾرح ًا بتوبة ظبده من أحدـم ...احلديث ،وحديث يضحك اهلل إػ رجؾغ يؼتل أحدمها
ؾؿ ِن
ورد هذا افسمال يف خصوص افضحك يؾزمه أن يؼول بؼول إنصاظرة يف ما كػوه ثم
أنخر ...احلديثُ ،ن
ؾوضوا أو تلوفوا ما جاء يف افـصوص ،بل يؾزمه أن يؼول ما ؿافه يف صػة افضحك بؼول ادعتزفة واجلفؿقة
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يف مجقع افصػات ؾنن افشبفة واحدة ـام تؼدم ،وافتـاؿض ٓنزم فه ظذ ـل تؼدير ،وٓن خيؾصه إٓنّن اإليامن
بؽل ما جاء ظن اهلل ورشوفه ظذ مـفج افسؾف افصافح وافصحابة وافتابعغ هلم بنحسان واهلل أظؾم.
افسمال افثافث ظؼ :ؿال ابن ؾارس يف ادؼايقس افضحك دفقل آنكؽشاف وافزوز ،وؿد ؿال أبو
رزين ريض اهلل ظـه دا ظؾم من افـبي  أن اهلل يضحك  ،فن كعدم من رب يضحك خر ًا ،ؾفل يصح أن
يؼال :إن افضحك صػة ؾعؾقة متعؾؼة بؿشقئة اهلل وإرادته و أهنا تدل ظذ َمع َمج ب اهلل من خؾؼه أو ؾرحه هبم
وأن من آثار معرؾة افعبد هبا أن يعؾم إرادة اخلر مـه شبحاكه خلؾؼه بدفقل إؿرار افـبي

 أبا رزين ظذ

ؾفؿه؟ وهل اظتؼاد أن ضحك افرب ُنيرى دون اظتؼاد ما يؾزم من ذفك مما مل يلت به اخلز ـافػم وإنشـان
يؽون تشبقف ًا؟
جوابه يراجع ؾقه ما شبق؛ افسمال افثاين ظؼ ،وافسمال افرابع.
افسمال افرابع ظؼ :هل أصل معـى افقد هو افؽف ؟وما افظاهر ادتبادر من يد اهلل ظذ حسب فغة
افعرب صقخـا افؽريم؟ وما معـى افصػات افتافقة :افساق ،افضحك ،اإلصبع.
اجلواب:
يرجع يف جواب هذا افسمال إػ إنشئؾة ادتؼدمة ؛ افثاين ظؼ دعرؾة افؽالم يف افضحك ،وإنول
وافسابع وافحادي ظؼ دعرؾة افؽالم يف افضحك وافقد ،وأما افساق ؾؼد دفت افسـة افصحقحة ظؾقفا ـام يف
صحقح افبخاري" :يـادي مـاد فقذهب ـل ؿوم إػ ما ـاكوا يعبدون " ،وؾقه "حتى يبؼى من ـان يعبد
اهلل"" ...ؿال :ؾقلتقفم اجلبار"" ...ؾقؽشف ظن شاؿه ،ؾقسجد فه ـل مممن" ..احلديث.
وأما أنية ؾؼد اختؾف ؾقفا ؾؿـفم من ؾرسها بافساق افتي هي فربـا ،ومـفم من ؾرسها بافشدة ،وأنية
فرس أنية ،ؾنن احلديث وأنية متطابؼان.
حمتؿؾة ،فؽن مع ورود احلديث يسجح محل افساق ظذ افصػةُ ،ن
وي َم رِّس
وافؼول يف افساق ـافؼول يف افقد وإنصابع؛ كثبت ادعـى ،من ؽر تعطقل وٓن متثقل وٓن تؽققف.
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وكعؾم أن افساق من صلن افرجل ،ـام أن إنصابع ادذـورة يف حديث احلز من صلن افقد ،واجلؿقع
ظـد أهل افعؾم واإليامن فقس ؾقه أي إصؽال ،وإكام تشؽل ظذ افذين يسبق

إػ أذهاهنم توهم افتشبقه،

ؾقؾجمون إػ افتعطقل مع افتػويض ،أو افتلويل افذي حؼقؼته الحتريف .
ومن ظويف ؾؾقحؿد اهلل ،وفقسلل اهلل اهلدى دا اختؾف ؾقه من احلق بنذكه ،واهلل هيدي من يشاء إػ
رصاط مستؼقم.
افسمال اخلامس ظؼ وإنخر :بافـسبة فؾطول وافعرض يف حق اهلل شبحاكه ،هل يؼال بلن هذه
إنفػاظ جمؿؾة ؾنن ـان ادؼصود أبن اهلل ٓن يرى مـه رء دون رء ويعؾم مـه رء دون رء ويتؿقز مـه
رء دون رء وأكه يشار إفقه وأن ادخؾوؿات ـؾفا يف ؿبضته (( َمو َمما َمؿدَم ُنروا اهللَّنَم َمح َّنق َمؿدْن ِنر ِنه َمو ْنإنَم ْنر ُنض َممجِنقع ًا
ِن ِن
ات بِن َمق ِنؿقـ ِن ِنه ُنش ْنب َمحا َمك ُنه َمو َمت َمع َماػ َمظ َّنام ُني ْن ِن
ـ َم
ُنون)) وـام ؿال ظبد افعزيز
ؼ
ات َمم ْنط ِنو َّني ٌ
امو ُن
افس َم
َمؿ ْنب َمض ُنت ُنه َمي ْنو َمم ا ْنفؼ َمقا َممة َمو َّن
اداجشون  (( :واهلل ما دهلم ظذ ظظقم ما وصف من كػسه  ،وما حتقط به ؿبضته

إٓن صغر كظرها مـفم

ظـدهم  ،إن ذفك افذ ي أفؼى يف روظفم وخؾق ظذ معرؾته ؿؾوهبم )) ؾفذا ادؼصود حق وإنفػاظ مبتدظة
وإن ـان ادؼصود رء آخر ـلن يؼبل أن يـؼسم ويتػرق وكحو هذا ؾفذا باضل يـايف ـامل افصؿدية وإن ـان
رء آخر ؾؾقبغ .وهل "ادؼدار" مصطؾح ذظي فؾتعبر ظن ادعـى إنول افصحقح اشتـباض ًا من أنية
افسابؼة يا صقخـا؟
اجلواب:
ؿال اهلل تعاػ ( :فقس ـؿثؾه رء وهو افسؿقع افبصر ) ،وؿال تعاػ ( :وٓن قطون به ظؾ ًام ) ،وؿال
تعاػٓ( :ن تدرـه إنبصار وهو يدرك إنبصار) ،ؾػي هذه أنيات دٓنفة ظذ ما جيب اإليامن به ،وهو
مذهب أهل افسـة واجلامظة ،من أكه تعاػ ٓن مثل فه ،ؾؾقس ـؿثؾه رء يف ذاته ،وٓن يف صػاته ،وٓن يف
أؾعافه ،وٓن قط افعباد به ظؾ ًام وٓن رؤية ،وذفك يدل ظذ امتـاع الظؾم بؽقػقة ذاته ،أو ـقػقة صػاته ،ؾال
يعؾم ـقف هو إٓنّن هو ،وٓن يعؾم ـقػقة صػاته إٓنّن هو ،ؾافعباد ٓن يعؾؿون من صلن اهلل إٓنّن ما ظؾؿفم ،وٓن
يروكه إٓنّن ـقف صاء ،وما ورد يف افسمال من ذـر افطول وافعرض هو مما ٓن جيوز افتؽؾم به ٓن

كػق ًا وٓن

اب ـقػقة ذات افباري شبحاكه وتعاػ ،وافتػؽر ؾقه هو من افتػؽر ؾقام ٓن شبقل إػ
إثبات ًإ ،نكه يدخل يف ب
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افوصول ؾقه إػ رء ،وكؼول يف مثله ٓن تُنػؽِنر ،وٓن تسلل ،وٓن حتؽم ،ـام ؿال ابن ظباس ريض اهلل ظـفام
تػؽروا يف خمؾوؿات اهلل ،وٓن تػؽروا يف ذات اهلل  .وكؼول آمـا باهلل احلي افؼقوم ،ا

:

فعع افعظقم ،افؽبر

ادتعالٓ ،ن ظؾم فـا إٓنّن ما ظؾؿـاه ،وكعوذ به أن كؼػوا ما فقس فـا به ظؾم ،أو كؽون من ادتؽؾػغ،
َمر رِّسب َمك َمر رِّسب ا ْنف ِنع َّنز ِنة َمظ َّنام َمي ِنص ُنػ َم
غ) ،هذا ما تقرس واهلل أظؾم.
احل ْنؿدُن هللَّنِن َمر رِّسب ا ْنف َمعادَم ِن َم
ون * َمو َمش َمال ٌم َمظ َمذ ادْنُن ْنر َمشؾِن َم
غ * َمو ْن َم

( ُنش ْنب َمح َم
ان

