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 د ـتمهي
اإلله وتصوره،  من المشكالت العسيرة التى تواجه العقل فى قضية األلوهية، مفهوم

فقد اصطدام العقل بهذه المشكلة اصطدامًا مدويًا، ووقف منها وقفة الحائر التائه الذى 
 ضل الطريق وغرق فى مجاهل الصحراء .

إن االستدالل على وجود هللا أمر ال ُيعجز أى عقل أن يصل إليه، وأن يبلغ مرحلة 
شواهد ناطقة، ُتحدث عن وجود اليقين منه، إذ تقوم فى مواجهة العقل دالالت واضحة، و 

هللا، وتشهد بجالله، وعظمته وقدرته، ولكن العقل ال يقف عند هذا، وال يقنع أن يكون 
حظه من المعرفة باهلل أن يتلقى العلم به عن طريق غير مباشر، فيما يذيعه ملكوت 

واألرض من آيات، إن العقل ال يرضى إال أن يشهد " الذات" وأن يتعرف  تالسماوا
 صوره تعرف عيان إلى خالق الكون والوجود .بق

ومن أجل هذا تسلل العقل إلى مناطق الخطر، وأشرف على أوديه التيه وأخذ يدور هنا 
وهناك يبحث عن هللا ، ويسأل : أين هو ؟ وكيف هو ودار العقل فى مدارات كثيرة، وتشكل له 

بها آخرون، وتجسمت من الخيال والوهم: صور وأشكال رضى بها بعض الناس، ولم يرضى 
هذه الخياالت واألوهام فكانت أشياء تمثل الخالق عند بعض المذاهب والمعتقدات أو تبخرت 

 فكانت دخانًا وضبابًا تلوح وتختفى فى تلك التصورات والخياالت .

وأنتج ذلك مذاهب تدعو إلى التجسيد وأخرى تدعو إلى التجريد، وهنا نقف مع 
 ف اإلسالم من مفهوم األلوهية .األشاعرة والسلف لنستوف موق

وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية أن أفضل العلوم والمعارف ما كان باهلل جل 
  ⧫◆جالله فقد جاء عن ابن جريح فى تفسير قوله تعالى: 

→◼  ▪◆  
◆➔   (1)  وفى تفسير ابن ، (2)أى ليعرفون

                                                

 56. سورة الذاريات : آية 1
هااا،  1408زهااران:دار الكتااب بيااروت، . الحااافا اباان كثياار: تفسااير اباان كثيره تااب هوامشااه وضاابطه : حسااين إبااراهيم2

 ( مصدر سابق 44/  2( و ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضلةه )4/237م ، بدون رقم الطبعة ، )1988
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ومن ، (1)ال ليوحدونى ويعبدونى، وهو أشمل، ألن من صدق معرفة صدق توحيدًا عباس إ
 صدق توحيدًا صدق طاعة وعبادة . 

فمدار األمر كله على المعرفة اإللهية التى ارتبط بها خلقنا وروى عن أبّى بن كعب 
 ال )أبا المنذر أى آيه معك فى كتاب هللا أعظم مرتين؟ قال : قلت " هللا رسول هللا  قال

 . (2)إله إال هو الحى القيوم " قال : فضرب فى صدرى وقال ليهنك العلم أبا المنذر( 
وقال أبو بكر بن ميمون فى مقدمة شرح كتاب اإلرشاد للجوينى: أن أهم المعارف 

ًً هو العلم باهلل، ذلك ألن معلومها هو البارى  عز وجل  –وأعظمها قدرًا وأشرفها موضوعًا
اإلنسان فى دنياه وأخراه، فعصمته فى دنياه : أن دمه وماله ال وهى معرفة تعصم  –

وأما العصمة فى اآلخرة : فال  –جل وعز  –يستباحان إذا كان عند اإلنسان العلم باهلل 
   (3)أمان الخلود فى النار " 

                                                

  443. ابن عباس : تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ه ص1
ساالم : صااحيح مساالمه تاار يم ( مصاادر سااابق ه وانظاار: اإلمااام م27 /2. اباان عبااد الباار : جااامع بيااان العلاام وفضااله ه )2

 ( 239/  4م ه )1991 -ها  1421محمد فؤاد عبد الباقى : مؤسسة قرطبة ه الطبعة : األولى ه 
. أبااو بكاار باان ميمااون : شاارح كتاااب " اإلرشاااد إلااى قواطااع األدلااة فااى أصااول االعتقاااد " تحقيااق الاادكتور أحمااد حجااازى 3

مطبعااة دار التضااامن ه الناشاار مكتبااة األنجلااو المصاارية ه  م ه 1987 -هااا  1407السااقا ه الطبعااة األولااى بمصاار ه 
 . بتصرف وتلخيص 13 – 12ص

يشير اإلمام الجوينى فى مقدمة هذا المصنف إلى الدوافع التى جعلته يقبال علاى تصانيفه ومان أهام هاذه الادوافع أناه تباين 
ج إلاى حجاج وااراهين عقلياة تثبتهاا ه أن " المعتقدات عرية عن قواطاع البرهاان " أى أناه تباين أن أصاول االعتقااد تحتاا

ل ات   وهذا ال يعنى أن اإلمام يقلال مان  يماة مصانفات الساابقين علياه فاى أصاول الادين وكلهاا تناولات هاذه المباحاث وأد 
باالبراهين التاى تثبتهاا وتادحض آراء المنااوئين لهااا مان خصاوم الماذهب ه ولكناه يعنااى أن أهال كال عصار لهام مطالااب 

طااور الاذهن اإلنسااانى واخااتالف التياارات الفكريااة التاى تسااود كاال عصار عاان تلاك التااى تهاايمن عقلياة تخصااهم وذلاك لت
 -على العصر السابق له . ه ولكتاب اإلرشاد عدة شروح وهى كاآلتى :

 ها  616إبراهيم بن يوسف محمد : ابن المرأة ه عام  .1
 عز بن مظفر بن على الشافعى .  .2

 ه مجهول .صاحب " اإلسعاد على شروح اإلرشاد " صاحب .3

 ها . 512أبو القاسم سلمان ابن ناصر األنصارى : المتوفى عام  .4

 أبو بكر بن ميمون . .5

أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بان محماد : لاه " نكات اإلرشااد فاى االعتقااد " وشارح اإلماام أباى بكار بان ميماون.  لاه  .6
 فى تركيا .  مصور عن نسخة بمكتبة أحمد الثالث 143فيلم فى جامعة الدول العراية برقم 
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 ويقول أيضا " واعلم قبل الخوض فى ذلك أن هذا العلم يدعو إليه أمران .
 : إعطاء الفضل اإلنسانى ما يستحقه، ويكون كمااًل له . أحدهما الشرع، والثانى

  ◼⬧يقول: –جل وعز  –فأما الشرع . فإن هللا 
  ⬧⧫     (1)  ويقول تعالى
 ⬧ ❑⧫ ⬧ 

❑☺◼⬧ ☺ ⧫ 
➔  ◆  ⧫⬧  

◆❑➔  ⬧  ❑☺ 
   (2)  فأمر تعالى بالعلم باهلل . وأما إعطاء الفضل اإلنسانى كماله . فهو أن

اإلنسان مشارك للنبات بنمائه، ألنه ينمو، كما ينمو النبات، ومشارك للحيوان غير الناطق 
العقل، الذى يتصور  بحسه وحركته اإلرادية . وإنما ينفصل عنهما بالقوة الناطقة، التى هى

به المعقوالت . فليس شريفًا بنمائه . إذ يشاركه فيه النبات والحيوان غير الناطق، وليس 
شريفًا بحياته وحركته اإلرادية، ألن الحيوان غير الناطق يشركه فى ذلك . وإنما شرفه 

هذا ينبغى أن وكماله بقوته العقلية ويظهر كمال قوته العقلية فى علمه باهلل وإيمانه به . وا
 .  (3)تنبعث الهمم على طلب العلم باهلل ، ويقف االعتناء على تحصيله 

لَّم على  لذا بدأت هذا الفصل بالحديث عن وجود هللا عز وجل، هذا االسم الكريم ع 
 –الذات المقدسة التى نؤمن بها ونعمل لها ، ونعرف أن منها حياتنا وإليها مصيرنا وهللا 

وأهل التقوى والمغفرةه ال ُنحصى عليه ثناء، وال نبلغ  –الحمد والمجد  أهل –تبارك وتعالى 
حقه توقيرًا وإجالاًل . وجود هللا تعالى من البداهات التى يدركها اإلنسان بفطرته، ويهتدى 
إليها بطبيعته، وليس من مسائل العلوم المعقدة، وال من حقائق التفكير العويصة، ولوال أن 

لخفاء، واقتراب المسافة جدًا قد يعطل الرؤية، ما اختلف على ذلك شدة الظهور قد تلد ا
     ⬧مؤمن وال ملحد 

                                                

 19. سورة محمد : آية 1
 14. سورة هود : آية 2
 13. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد ه ص3
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☺❑◆ ◆    (1)  وقد
 جاءت الرسل لتصحيح فكرة الناس عن األلوهية .

ال تعالى فإنهم وإن عرفوا هللا بطبيعتهم إال أنهم أخطأوا فى اإلشراك به، والفهم عنه، ق
  ◼⧫  

◆  
❑☺◼➔◆◆ ☺ ◆❑➔ 

⬧ ◆◼  (2)  وقال عز وجل ⬧◼ 
  ⧫⬧   

◆⧫ ⬧  (3) 0 

                                                

 10. سورة إبراهيم : آية 1
  52. سورة إبراهيم :  آية  2
  19. سورة محمد : آية  3
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 أوال : وجود هللا 
والتدبير فى العالم، فإذا أبصر اإلنسان  يستدل األشعرى على وجود هللا بإحكام الصنع

ذاته وجد أنه قد انتقل من طور إلى طور، كان نطفة ثم علقه ثم مضغة ثم لحمًا وعظامًا 
ودمًا، ويعلم اإلنسان أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال، ألنه ال يقدر فى حال كمال 

لنفسه جارحة، يدل على قوته وتمام عقله أن يحدث لنفسه سمعًا وال بصرًا وال أن يخلق 
ذلك أنه فى حال نقصانه وضعفه غير قادر على أن يكمل نفسه، وفى هرمه وكبره عاجز 
عن أن يرد حاله إلى الشباب، فدل ذلك على أن ناقاًل نقله من حال إلى حال ومدبرًا دبره، 

وز ولكن ال يجوز أن يكون انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل وال مدبر، أنه كما ال يج
أن يتحول القطن فيصبح غزاًل مفتواًل وال ثواا منسوجًا بغير غازل وال ناسج، وكما من وجد 
قصرًا منيفا ال يتوقع أن يجد الطين قد انتقل بنفسه إلى حاله بغير صانع وال باني، كذلك 

 . (1)حال اإلنسان
م " وفى إثبات وجود هللا عز وجل يقول اإلمام الجوينى بعد أن أثبت حدوث العال

والحادث جائزا لوجود إذ يجوز تقدير وجوده بداًل عن عدمه، ويجوز تقدير عدمه بداًل عن 
وجوده فلما اختص بالوجود الممكن بداًل عن العدم الجائز افتقر إلى مخصص وهو 
الصانع تعالى، ويستحيل أن يكون مخصص العالم طبيعة كما صار الطبائعيون، 

ار إليه األوائل ألن تلك الطبيعة ال تخلو إما أن ويستحيل أن يكون عله موجبة كما ص
 تكون قديمه أو حادثة . 

فإن كانت قديمة لزم قدم آثارها فإن الطبيعة عند مثبتها ال اختيار لها، وهى موجبة 
 آثارها عند ارتفاع الموانع وقد صح حدوثها .

يعة وإن كانت الطبيعة حادث افتقرت إلى طبيعة أخرى، ثم الكالم فى تلك الطب
 الكالم فى تلك الطبيعة كالكالم فى هذه الطبيعة، وينساق هذا القول إلى إثبات حوادث ال 

                                                

وان : دار لبناان، الطبعااة: . أباو الحسان األشاعرى : اللماع فااى الارد علاى أهال الزياغ والباادع ، تحقياق : عبادالعزيز الساير 1
 .3ها ، ص 1408األولى، 
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أول لها وقد تبين بطالن ذلك فوضح بذلك أن مخصص العالم صانع مختار موصوف 
  (1)باالقتدار واالختيار" 

لى ما واهذا الدليل على افتقار الحوادث إلى خالقه، واستحالة تسلسل الحوادث والعلل إ
ال نهاية، فالبد أن تنتهى هذه الحوادث إلى خالق لها وهو هللا تبارك وتعالى لقد ثبت اليوم 

حدوث سائر الكائنات الحية، ومن أقراها عهدًا بالحدوث اإلنسان، كما  –وادون شك  –
واهذا ثبت حدوث العالم بأسره قطعًا ويقينًا، ، (2)قرر هذا علماء الكون وطبقات األرض 

شئ الواحد ال يكون قديمًا وحديثًا فى آن واحد، كما ال يكون بعضه قديمًا، والبعض ألن ال
اآلخر حديثًا، إذ القول بهذا يوجب تناقضًا عقليًا ال يصح، وال ُيقبل فى قضايا العقول 

فإنه ال  –السليمة، وإذا سلمنا بحدوث العالم كله، وهو ُمسلَّم حتى من الطبيعيين أنفسهم 
وهو الحدوث بدون  –من التسليم بوجود عله كامنة إلحداثه إذ وجود معلول انفكاك حينئذ 

 علَّه . يوجب تناقضًا عقليًا ال يصح، إلطباق العقول السليمة على رفضه، وعدم قبوله .
هذا، وما فى العالم الحديث من إبداع، ونظام، وتدبير يوجب عقاًل أن تكون العلة 

افية، ذات قدرة وعلم، وإرادة وقصد، وحكمة وتدبير، التى ترتب عليها حدوث العالم علة ك
 ما يوجب أن تكون العلَّة واجبة الوجود لذاتها، بحيث ال يتصور افتقارها إلى عله أخرى 

 لئال يلزم الدور والتسلسل وهما محاالن فى حكم المعقول .
هى  وأخيرًا فالعلة الكافية التى وجب عقاًل أن تكون، ووجب أن تكون واجبة الوجود

هللا الخالق، المدبر، الحكيم، ذو األسماء الحسنى، والصفات العليا، ورب العالمين وإله 
األولين واآلخرين، واهذا القانون الخاص، قانون الحدوث . ثبت وجود هللا تعالى عقاًل، 

   (3)ووجب اإليمان به راًا وإلهًا .
يم الذات ال مفتتح لوجود ويقول اإلمام الجوينى أيضا " صانع العالم أزلى الوجود قد

 وال مبتدأ لثبوته .

                                                

. إمام الحرمين أبى المعالى الجاوينى : لماع األدلاة فاى قواعاد أهال السانة والجماعاة ه تحقياق: د. فو ياة حساين محماود: 1
       90ص   1987الناشر عالم الكتب ه بيروت ه الطبعة : الثانية  1عدد األجزاء 

 . 33دة المؤمن ه دار السالم ه القاهرة  ص . أبو الجزائرى : كتاب عقي2
 . 34. المرجع السابق : ص3
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والدليل عليه أنه تعالى لو كان حدثًا لشارك الحوادث فى اإلفتقار إلى محدث . ثم 
الكالم فى محدثه ينزل منزلة الكالم فيه ويتسلسل القول ويؤدى ذلك إلى إثبات حوادث ال 

  (1)أول لها .
فيقول " إنا نقول : كل حادث  ها( فيتحدث عن وجود هللا 505أما الغزالى )ت 

فلحدوثه سبب، والعالم حادث فيلزم منه أن له سببًا، ونعنى بالعالم كل موجود سوى هللا 
ونعنى بكل موجود سوى هللا تعالى األجسام كلها وأعراضها . وشرح ذلك  تعالى ه

ز بالتفصيل إنا ال نشك فى أصل الوجود ثم نعلم أن كل موجود إما متحيز أو غير متحي
وأن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتالف فنسميه جوهرًا فردًا وإن ائتلف إلى غيره سميناه 
جسمًا، وأن غير المتحيز إما أن يستدعى وجوده جسمًا يقوم به ونسميه األعراض أوال 

     (2)يستدعيه وهو هللا سبحانه وتعالى " 
بب تغير به، وال ومعنى ذلك أن كل متغير من جسم أو حال أو صفه، البد له من س

يخرج شئ عن هذا القانون بحال من األحوال، إذ كل من يرى آنية موضوعة، أو آلة 
مصنوعة يحكم على الفور بعقله أن لآلنية واضعها فى مكانها الذى هى موضوُعه فيه، 
وأن لآللة صانعًا حتمًا، ويجعل من المحال أن تكون اآلنية قد وضعت فى مكانها بال 

 ، وأنَّ اآللة قد صنعت بال صانع صنعها .واضع وضعها فيه
ويؤمن اإلنسان بهذا إيمانًا راسخًا، وال يستطيع أحد أن يقنعه بخالفه أبدًا، وذلك ألن 
العقل حكم بأن كل آله لها صانع، وأنَّ كل متغير من األشياء من صفة إلى صفة، أو من 

أو الحكم العقلى يسرى على  مكان إلى مكان البد له من علة تغيَّر بسببها، وهذا القانون 
فى  –أى أنواع المخلوقات  –العالم كله بجميع أجزائه، من المادة والحركة والتنوعات 

لَّة، والبد لتغيره من سبب أثر فيه، فهو يتغير من حال  وجوده وتغيره، فالبد لوجوده من ع 
ية، وإال لما تم إلى حال ألجله، والبد أن تكون العلة التى اقتضت وجوده وتغييره علة كاف

 (3) لها هذا اإليجاد والتغير.

                                                

 مصدر سابق . 93. الجوينى : لمع األدلة فى قواعد أهل السنة والجماعة ه ص 1
 15. اإلمام أبو حامد الغزالى : االقتصاد فى االعتقاد ه مكتبه ومطبعة الحلبى ه مصر ه الطبعة : األخيرةه ص  2
 .32زائرى : عقيدة المؤمن ه ص. أبو بكر الج 3
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واالنظر إلى مظاهر اإلبداع، والقصد، والتنظيم والتنسيق، واإلحكام فى الخلق 
واإليجاد، والتدبير فى التصريف أثناء التغيير والتبديل، فإن العلة التى اقتضت وجود 

وعلم وحكمة، إذ البد من العالم وسائر المخلوقات فيه، البد وأن تكون ذات قدرة، وإرادة 
الكفاية فيها، وإال لما تم هذا الخلق، واإلبداع، والتنظيم، واإلتقان، والتدبير الحكيم، كما ال 
تكون ) الصدفة( الستحالة ذلك مع وجود اإلبداع المدهش للعقل، والتنظيم المحير له، 

إلبداع والتنظيم، كما ال والموافقات يستحيل بها تجمُُّع المادة، وتوافقها حتى يتم الخلق، وا
الضرورة، إذ نظرية الضرورة سخر منها كل ذى عقل صحيح،  –ولن تكون  –تكون 

ومجها كل صاحب ذوق سليم . ولم يبق أن تكون العلة الكافية التى اقتضت وجود العالم 
وتنوعاته إال هللا وهكذا يصدر العقل السليم حكمه الصحيح الذى ال ينقض أبدًا بوجود هللا 

ى األسماء الحسنى، والصفات العليا، فآمن به المؤمنون وعرفوه بواسطة هذا الحكم ذ
  (1)العقلى السليم الصحيح والذى ال يُنقض أبدًا . 

 وقد وافقت آراء اإلمام الجوينى آراء السابقين عليه فى المذاهب األشعرى ه
لم المحدث المصور فى إثبات وجود هللا " البد لهذا العا (2)ها( 403يقول الباقالنى )

من محدث مصور والدليل على ذلك أن الكتابة البد لها من كاتب والبد للصورة من 
مصور وللبناء من بان وأنا ال نشك فى جهل من خبرنا بكتابة حصلت ال من كاتب أو 
صياغة ال من صائغ فوجب أن تكون صور العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها " 

ذه الدالئل نجد الباقالنى ينهج التسلسل العقلى فى حدوث األشياء واالنظر إلى ه (3)

                                                

 مصدر سابق . 32. أبو بكر الجزائرى : عقيدة المؤمن ه ص1
. الباااقالنى : هااو القاضااى أبااو بكااار محمااد باان الطيااب بااان محمااد باان جعفاار أبااو بكااار الباااقالنى : ولااد بالبصاارة سااانة          2

وإفحاام الخصاوم مان الشايعة والمعتزلاة ه  ها( ه اشتهر بالقدرة على الجدل403ها ه وسكن بغداد وتوفى فيها سنة )338
وقد عارف بالتطويال فاى المنااإرة إلاى حاد يتعاذر علاى الخصام أن يجارياه ه يقاول عناه الاذهبى: كاان ثقاةه إماماًا بارعاًا 
هصنف فى الرد على الرافضاة والمعتزلاة والجهمياة والكرامياة ه وانتصار لطريقاة أباى الحسان األشاعرى: وقاد يخالفاه فاى 

ماان نظرائااه ه ويعااد الباااقالنى :ماان أهاام شخصاايات مااذهب األشاااعرة الااذين أسااهموا فااى تطااويره منهجااًا  مضااائق ه فإنااه
 وموضوعًا .

 ( مصدر سابق. 190/  17للمزيد عن ترجمة الباقالنى : راجع سير أعالم النبالء للذهبى : )
ب الثقافياة ه بياروت ه الطبعاة: األولاى . أبو بكر الباقالنى : تاب تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل ه الناشر مؤسساة الكتا3

 43ه ص 1م ه تحقيق عماد الدين أحمد حيدره عدد األجزاء  1987ه 
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للوصول إلى وجود هللا عز وجل وهو نفس التسلسل فى العلل الذى ساقه الجوينى والغزالى 
. 

 –عز وجل  –أما إذا اتجهنا إلى السلف فنجد أن المنهج فى الحديث عن وجود هللا 
رتبة األولى بين أدلة اإلمام القيم فهو يرى أن قد اختلف تمامًا، فالنص القرآنى يحتل الم

وجود هللا سبحانه وتعالى فطره قد فطر هللا عليها الخلق، وقد أودع هللا فى أعماق اإلنسان 
معرفة خالقه وعبوديته لبادئه ومصورة، فمعرفة هللا تعالى واإلقرار بوجوده وراوايته من 

فطر الناس، وشهدت بها عقولهم كما قال األمور الضرورية والفطرية التى غرسها هللا فى 
فى حديث أبى هريرة :" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  النبى 

ثم قرأ أبو  (1)يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء " 
  ⧫   ⧫⬧⬧هريرة 

 ◼⧫   ⬧ 
    (2)   

ولذلك نجد اإلمام ابن القيم يركز على هذا الدليل ويقول " خاطب الرسل أممهم 
مخاطبة من الشك عنده فى هللا، وإنما دعوهم إلى عبادته وحده ال شريك له ال إلى اإلقرار 

     ⬧به، فقالت لهم 
☺❑◆ ◆   (3)  فوجوده

سبحانه وراوايته وقدرته أإهر من كل شئ على اإلطالق فهو أإهر للبصائر من الشمس 
لألبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إال مكابر بلسانه، وقلبه 

  (4)وعقله وفطرته وكلها تكذبه " 

                                                

هاا ) كتاااب الجنااائز بااب إذا أساالم الصاابىه حااديث  1407. محماد إسااماعيل البخااارى : صاحيح البخااارى هطبعااة الريااان 1
 ( 1358رقم 

  30. سورة الروم : آية رقم 2
 10رقم . سورة إبراهيم : آية 3
مصدر سابقه وانظر: ابن القيم الجوزية : شفاء العليل فى مساائل  219. ابن القيم الجوزية : مفتاح دار السعادة ه ص4

م ه تحقياق : محماد بادر الادين أباو فاراس 1978 -هاا  1398القضاء والقدر والحكماة والتعليال ه دار الفكاره بياروت ه 
 333النعسانى الحلبى : ص
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بالصفة فكثير، وأما االستدالل  ويقول أيضا حول االستدالل بالفطرة " فأما االستدالل
  بالصانع فله شأن، وهو الذى أشارت إليه الرسل بقولهم ألممهم 

    أى أيشك فى هللا حتى ُيطلب إقامة الدليل على وجوده، وأى
دليل أوضح وأإهر من هذا المدلول ؟ فكيف يستدل على األإهر باألخفى ؟ ثم نبهوا 
 على الدليل بقولهم 

 ⬧ ◆❑☺ 
◆    

ويقول اإلمام ابن القيم : سمعت شيخ اإلسالم تقى الدين ابن تيمية، يقول " كيف 
يطلب الدليل على من هو دليل على كل شئ ؟ وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت من 

 الشعر 

 وليس يصح فى األذهان شئ
 

  (1)إذا احتاج النهار إلى دليل  
 

م أن وجود هللا تعالى أإهر للعقول والفطرة من وجود النهار، ومن لم ير ذلك ومعلو 
ومع أن اإلقرار بوجود هللا أمر قد فطر هللا العباد عليه،  (2)فى عقله وفطرته، فليتهمهما 

وهو مستقر فى النفوس، إال أن اإلمام ابن القيم يستدل على وجود هللا بالقرآن فى أ ثر 
 من موضع فى كتبه .

يقول : فأى دليل على هللا سبحانه وتعالى أصح من األدلة التى تضمنها كتابه كقوله ف
 ⧫   

◆  ⬧◼⬧ 
⧫◆  ⬧ ➔⬧ 

⧫❑→⬧     ➔ ⬧ 
◆ ⧫ ◆☺◆ 
 ⧫⧫◆  

☺ ⧫ ⚫⧫⬧  
 ☺⧫     (3) 

                                                

 1416نبى : ديوان المتنبى ه شرح مصطفى سبيتى : دار الكتب العلمية ه بياروت الطبعاة : األولاى ه . أبو الطيب المت1
 ( 95/ ص 2ه )ج 1986 -ها 

( ه مفتااح دار 42( مصدر ساابق ه وانظار: الفوائاد )ص83– 82/ ص  1. ابن القيم الجوزية : مدارج السالكين ه ) ج2
 .292– 291السعادة ه ص

  22ه  21 . سورة البقرة : آية3
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  →◆⬧  ▪ ⧫وقوله 
 ⧫     

⚫⬧  ✓⧫  
◆◆    (1)  وقوله تعالى 

⬧ ➔ ◆  
 ⧫⧫◆ ⬧  

◼◆ ◆  
◆➔◆ ⧫❑⧫ ⧫ 

 ◆➔◆  ⧫ 
 ◆➔◆ ◆ 

➔⧫   ◆⧫⧫◆ ⬧❑⬧ 
➔   ◆➔◆ 
◆ ◆  

◆⧫◆  ◆➔☺ 
⧫    ⚫ 
  ⧫⧫◆    

◆     (2)  ويقول
  ◆❑➔◆  سبحانه وتعالى 

⧫  ✓⧫ ⧫ 
◆❑◆   ⬧ ⬧ 
⬧ ⬧  
⬧⧫  ◆⧫⬧  

◆☺ ⧫⬧   
 ⧫☺   

⚫ ⧫❑☺ ➔⬧ 
⬧   (3)  

   ◆ وقوله تعالى 
 ⧫◼ ◆❑☺ 

◆◆    ▪➔ 
◆❑⧫ ◼⧫  

  ◆ 
➔⧫  ▪☺◆ 

⧫☺⬧◆ ⧫❑→◆ 
⧫ ◼   ⬧ 

                                                

  7 -5. سورة الطارق : آية  1
  16 – 6. سورة النبأ : ااّليات من  2
  57. سورة األعراف : آية  3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الفصل األول 
 

74 

 

⬧ ◆  ◆⧫⬧ 
 ◆ ➔⬧✓⧫   (1)  إلى

أصناف ذلك من األدلة التى ساقها اإلمام ابن القيم فى تقريره لوجود هللا من خالل 
على نفسه أوضح ويقول أيضا : " ولقد دل سبحانه وتعالى  (2)االستدالل بالقرآن الكريم 

داللة بما شهده كل عبد على نفسه من حاله وحدوثه وإتقان صنعه، وعجائب خلقه وآيات 
ويقرر اإلمام ابن القيم أن نتيجة الطرق المخالفة  (3)اهد حكمته فيه " و قدرته، وش

للنصوص تفضى إلى نفى ما حاولت إثباته فيقول :" إن الطرق التى سلكها هؤالء 
حى والعقل فى إثبات الصانع هى بعينها تنفى وجوده، فإنها متضمنة المعارضون بين الو 

  (4)لنفى صفاته وأفعاله صريحًا، وهى تنفى وجوده لزومًا " 
ويتضح من استدالل ابن القيم على وجود هللا إثارة النفوس باآليات التى تدعو إلى 

هللا سبحانه وتعالى، التفكير فى المحدثات والمصنوعات، وأن وراء ذلك محدثًا صانعًا وهو 
إلى جانب التنبيه على أن الغرض من إثبات وجود هللا وراوايته لألشياء هو إفراده بالعبادة 
وتحقيق توحيد األلوهية، وهذا كثير فى انتقاء ابن القيم لهذا النوع من النصوص، ويخالف 

وجود هللا  اإلمام ابن القيم منهج المتكلمين وينبه على أن مناهج المتكلمين فى إثبات
مناهج غير شرعية وطرائق لم تأت بها الرسل، بل إنها عند التحقيق تنفى وجود هللا 
أصاًل، إلى جانب لوازمها الفاسدة سواء من نفى الصفات وغيرها التى كانت سبب التزام 
المتكلمين بتلك اللوازم التى يعلم بطالنها بطريق العقل، وآراء ابن القيم فى مناهج 

معارضته لهم توافق آراء شيخه ابن تيمية حيث يقول موجهًا النقد لشيخ المتكلمين و 
 األشعريه فى طريقة سوقه األدلة على وجود هللا فيقول :

" أن األشعرى بنى أصول الدين فى اللمع ورسالة الثغر على كون اإلنسان مخلوقًا 
شرعيًا وعقليًا لكنه محدثًا فالبد له من محدث، لكون هذا الدليل مذكورًا فى القرآن فيكون 

                                                

 54. سورة األعراف : آية  1
 ( وما بعدها. 1200/  3. ابن القيم : الصواعق المرسلة ه ) 2
األرناااؤو: : مكتبااة دار البيااان ه دمشااق ه . اباان القاايم الجوزيااة : تحفااة المااودود بأحكااام المولااود ه تحقيااق :عبااد القااادر 3 

 (  57/  1م ه )1971 -ها  1391الطبعة :األولىه 
 (981/  3. ابن القيم : الصواعق المرسلة ه ) 4
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فى نفس األمر سلك فى ذلك طريقة الجهمية بعينها وهو االستدالل على حدوث اإلنسان 
بأنه مركب من الجواهر المفردة فلم يخل من الحوادث وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث ، فجعل العلم بكون اإلنسان محدثًا واكون غيره من األجسام المشهودة محدثًا، إنما 

بهذه الطريقة وهو أنه مؤلف من الجواهر المفردة وهى ال تخلو من اجتماع وافتراق  يعلم
وتلك أعراض حادثة ، وما لم ينفك من الحوادث فهو محدث فهذه الطريقة أصل ضالل 
هؤالء فإنهم أنكروا المعلوم بالحس والمشاهدة والضرورة العقلية من حدوث المحدثات 

يشهد حدوث أعراض ال حدوث أعيان مع تنازعهم فى المشهور حدوثها وأدعو أنه إنما 
وهذا صحيح، ثم قالوا واألعراض  (1)األعراض، ثم قالوا واألجسام ال تخلو من األعراض

حادثة، فاضطراوا هنا ثم قالوا وما لم يخل من الحوادث فهو حادث، وهذا أصل دينهم 
  (2)وهو أصل فاسد مخالف للسمع والعقل " 

ستدالل على الخالق بخلق اإلنسان فذلك غاية فى الحسن والصحيح عنده هو اال
واالستقامة وهى طريقة عقلية صحيحة وهى شرعية ودل عليها القرآن وهدى الناس إليها 

  واينها وأرشد إليها قال تعالى فى قدرته على االبتداء والخلق 
  ◆  

➔⧫ ⬧ ◼ 
 ⧫➔ ▪➔   ▪➔ 
 ⬧◼⧫ ➔  ⧫ 

⬧⬧ ◆ ⬧⬧➔ 
⧫✓⧫ ⬧   (3)  وقوله تعالى 

❑→⧫◆  ⬧ ⧫ 
 ⧫❑⬧ ⚫⧫   

◆ →⧫   
◼  ⬧ ⬧◆ →⧫ 

   (4)  ويقو عز وجل ◆◆ 
⬧ ⬧⧫ ⧫◆ ⬧  

                                                

ها( : كتاب النبوات ه الناشر دار الفتح ه القاهرة ه بدون رقم للطبعاة ه مجلاد واحاد  728. شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ت 1
  49ه ص

  49الم ابن تيمية: كتاب النبوات  ه ص. شيخ اإلس2
  5. سورة الحج : آية 3
  67 – 66. سورة مريم : آية 4
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⧫⬧ ⧫  ⬧→➔ ◆ 
◆    ➔ ⬧ 

✓ ⧫ ⧫ ▪⧫ 
 ◆❑➔◆   ⧫ 
  (1)   

 يتضح لنا جليا وجه الخالف بين الفريقين فى اآلتي :ومن خالل ما سبق عرضه 
أن األشاعرة فى التدليل على وجود هللا تبارك وتعالى يعتمدون بصورة واضحة على  .1

الجانب العقلى، ومعلوم أنه ال توجد عقيدة تقوم على احترام العقل، وتعتمد عليه فى 
ح العقل من قيوده التى ترسيخ أصولها كالعقيدة اإلسالمية، وال يوجد كتاب أطلق سرا

قيدته األوهام والعقائد الفاسدة، وغالى من  يمته وكرامته كالقرآن الكريم . ومن تقدير 
اإلسالم للعقل أن حفظه، وعلق التكليف به، وقد جاءت الشريعة بذلك بل حفظه من 
الضروريات الخمس التى جاء اإلسالم بحفظها يقول الشاطبى " األصول الكلية التى 

   (2)الشريعة بحفظها خمسة وهى : الدين، والنفس، والعقل، والنسل والمال . جاءت 
ولكن أن يجعله األشاعرة أصاًل، ويعتبرون أن الدليل العقلى قطعى، والدليل السمعى 
إنى، وال يجوز تقديم الظنى على القطعى، بل من شرو: قبول الدليل السمعى عدم 

 معارضته للدليل العقلى .
إلمام الجوينى يشتر: لالحتجاج بالنقل أن يكون قطعيًا، وأن يكون موافقًا فمثاًل نجد ا

  (3)للعقل وأما ما عدا ذلك فال يعتد به .
وهذا ما  (4)وفى موضع آخر يبين، أنه لو أضرب عن الدليل النقلى لكان سائغًا 

 يخالفه فيه تمامًا اإلمام ابن القيم وأهل السنة والجماعة .

                                                

 ه مصدر سابق  48ه راجع: ابن تيمية : كتاب النبوات ه ص 79 – 78. سورة يس : آية 1
ز دار المعرفاة . إبراهيم بن موسى اللخمى المعاروف بالشااطبى : الموافقاات فاى أصاول الشاريعة ه تحقياق : عباد هللا درا2

 ( 47 – 46/  3ه بيروت ه بدون رقم الطبعة وتاريخها ه )
. أمام الحرمين عبد الملك بن عبد هللا الجوينى : اإلرشاد إلاى قواطاع األدلاة فاى أصاول االعتقااد ه تحقياق: أساعد تمايم: 3

  302م ه ص 1992 -ها  1413مؤسسة الكتب الثقافية ه بيروت ه الطبعة الثانية 
 150ى : اإلرشاد ه ص. الجوين4
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أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح ال يمكن أن يتعارض مع  إنه من المعلوم عند .2
النقل الصحيح، وأن العقيدة اإلسالمية لم تأت بما يستحيل العقل إدرا ه كما قال شيخ 
اإلسالم ابن تيمية " ونحن نعلم أن الرسل ال يخبرون بمحاالت العقول ، بل بمحارات 

بل يخبرون بما يعجز العقل عن  العقول ، فال يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه،
فمن األشياء التى يؤمن بها اإلنسان وقد يستغراها ويتعجب منها ألنه لم  (1)معرفته " 

يشاهدها، أو لم يشاهد نظيرها كبعض أشرا: الساعة من أمور الدجال، وخروج الدابة 
وعملها وغير ذلك، فالواجب أن يكون الكتاب والسنة هما مصدر التلقى فى مسائل 

  (2)االعتقاد، وأما العقل فهو تابع لهما. 

والسلف قد سلكوا منهجًا وسطًا فى االعتداد بالعقل فلم يجعلوا العقل حا مًا بإطالق 
وإنما جعلوا العقل أداة للفهم واإلدراك واستدلوا به فيما يمكن إدرا ه بالعقل واشترطوا 

يأتى بما يحيله العقل،  عدم معارضته للنقل، وذلك إليمانهم أن الشارع ال يمكن أن
 وإن أتى بما يحار العقل فى فهمه وإدرا ه .  

                                                

. شيخ اإلسالم بن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ه تحقياق: د. محماد رشااد ساالم : مطبوعاات جامعاة اإلماام محماد 1
 ( 147/  1بن سعود اإلسالمية ه الرياض ه بدون رقم الطبعة وتاريخهاه )

 ( مصدر سابق .893/  3( هوالصواعق المرسلةه )138/  1. ابن تيمية : المصدر السابق ه )2
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 ثانيا : معنى الوحدانيـة 
قبل الخوض فى غمار هذه المسألة وتبيان قول األشاعرة أو قول السلف، يجدر بنا   

   تعريف الوحدانية فى اللغة .
 . الوحدانية فى اللغة 1

ن أبى العباس أنه سئل عن اآلحاد أهى الواحد أول عدد الحساب، وروى األزهرى ع
جمع األحد فقال معاذ هللا ليس لألحد جمع ه ولكن إن ُجعلت جمع الواحد فهو محتمل 
مثل شاهد وأشهاد قال وليس للواحد تثنية وال لالثنين واحد من جنسه وقال أبو اسحق 

حد شئ بنى لنفى النحوى األحد أصله الو حد، وقال غيره : الفرق بين الواحد واألحد أن األ
ما يذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتتح العدد وأحد يصلح فى الكالم فى موضع 
الجحود وواحد فى موضع اإلثبات، يقال ما أتانى منهم أحد فمعناه ال واحد أتانى وال اثنان 

 . 
دة واالنفراد عن ز المثل والوحيد بنى على الو ح   والواحد بنى على انقطاع النظير وع و 

األصحاب من طريق بينوته عنهم، وقولهم لست فى هذا األمر بأوحد أى لست بعادم فيه 
 مثاًل أو عداًل، قال الفراء : أحد يكون للجميع والواحد فى النفى ومنه قول هللا عز وجل 

☺⬧   ⧫◼ ⧫ 
⧫   (1) .(2)جعل أحد فى موضع جمع  

ر فى موضع آخر فيقول " والتوحيد اإليمان باهلل وحده ال شريك له ويذكر ابن منظو 
وهللا الواُحد األحد ذو الوحدانية والتوحد، وهللا األوحد والمتوحد وذو الوحدانية ومن صفاته 
الواحد األحد، وقيل الواحد هو الذى ال يتجزأ وال يثنى وال يقبل االنقسام وال نظير له وال 

 الوصفين إال هللا عز وجل " مثل وال يجمع بين هذين
وقال ابن األثير فى أسماء هللا تعالى الواحد قال هو الفرد الذى لم يزل وحده ولم يكن 
معه آخر، قال األزهرى وأما اسم هللا عز وجل أحد فإنه ال يوصف شئ باألحدية غيره ال 

                                                

  47. سورة الحاقة : آية 1
ها( : لسان العرب ه الدار المصارية للتاأليف والترجماةه بادون  711-ها 630. جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )2

 ( 461ه  459ه فصل الواوه حرف الدال ه مادة وحد / ص 3)ج 15رقم وتاريخ هعدد األجزاء 
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ُد أى فرد ألن أحد من صفات هللا  عز وجل يقال رجل أحد وال درهم أحد كما يقال رجل وح 
  (1)التى استخلصها لنفسه وال يشركه فيها شئ . 

 : انُسب لنا راك فأنزل هللا عز وجل  وروى فى التفسير أن المشركين قالوا للنبى 
➔ ◆❑➔     

☺     قال األزهرى وليس معناه أن هلل نسبًا انتسب إليه
 تعالى الواحد ألن األنساب إنما تكون للمخلوقين وهللا ولكن معناه نفى النسب عن هللا

تعالى صفته أنه لم يلد ولدًا ينسب إليه ه ولم يولد فينتسب إلى والد ه ولم يكن له مثل وال 
يكون فيشبه به تعالى هللا عن افتراء المفترين وتقدس عن إلحاد المشركين وسبحانه عما 

 .يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا 
وقال األزهرى أيضًا : والواحد من صفات هللا تعالى معناه أنه ال ثانى له ويجوز أن 
ينعت الشئ بأنه واحد فأما أحد فال ينعت به غير هللا تعالى لخلوص هذا االسم الشريف 

أنه  جل ثناؤه وتقول أحَّدت هللا تعالى ووحدته وهو الواحُد األحد وروى عن        النبى 
هللا وأوما بإصبعيه فقال له : أحٌد أحد أى أشر بإصبع واحد . قال وأما  قال لرجل ذكر

د هللا باألمر وتفّرد فإنه وأن كان صحيحًا فإنى ال أحب أن ألفا به فى  قول الناس تو حَّ
صفه هللا تعالى فى المعنى إال بما وصف به نفسه فى التنزيل أو فى السنة ولم أجد 

وإنما ننتهى فى صفاته إلى ما وصف به نفسه وال نجاوزه المتوحد فى صفاته وال المتفرد 
  (2)إلى غيره لمجازة فى العراية . 

أما اإلمام الجوينى فيرى أن الواحد فى اصطالح األصوليين هو الشئ الذى ال ينقسم 
ولو قيل : الواحد هو الشئ . لوقع اال تفاء بذلك، يقول أبو بكر بن ميمون فى تفسير هذا 

ر بالواحد عن الشئ الذى ال ينقسم، أولى من التعبير عنه بالشئ ، ألن النص : التعبي
الشئ هو الموجود، والموجود كما يقع على الموصوف، كذلك يقع على الصفة، ونحن إذا 

                                                

( ه وراجااع نفااس المعنااى فااى القاااموس المحاايط ه لمجااد الاادين 465م وحااد / ص  ه 3. اباان منظااور: لسااان العاارب ه )ج1
 ( 356/  1محمد بن يعقوب الفيروز أبادى : الناشر دار الجيل ه الطبعة : األولى ه )

 (  465ه م وحد/ ص  3. ابن منظور: لسان العرب ه )ج2
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قلنا فى العرض . هو الشئ ه ال يعطينا هذا اللفا، امتناع االنقسامه ألن العرض ال يقبل 
  (1)هذا االنقسام .

لجوينى فى كتابة الشامل فى أصول الدين أن أئمته اختلفوا فى حقيقة ويذكر اإلمام ا
الواحد ومعناه . فالذى صار إليه األ ثرون : أن الواحد هو الشئ الذى ال يصح انقسامه 
وقال آخرون : الواحد هو الذى ال يصح فيه تقدير رفع وإبقاء، وهذه العبارة تدانى األولى 

يغة، فإن الذى يتوهم رفع شئ منه ، مع إبقاء شئ ه و فى المعنى ، وإن خالفتها فى الص
 هو المنقسم المتعدد .

وعبر بعض األصحاب فقال : الواحد هو الذى ال يقال فيه شئ، وشئ على غير 
موجود فرد  –سبحانه وتعالى  –، فالرب  (2)معنى التكرار، وهذا قريب مما سبق أيضا 

بتسمية واحدا : إنه ال مثل له، وال نظير  متقدس عن قبول التبعيض واالنقسام . وقد يراد
يستحيل عليه  –تعالى  –يقول ابن ميمون :وحدانيته إنما صح لمن علم أن البارى 

االنقسام، وأن ال مثل له وال نظير . تقول العرب : فالن واحد عصره، أى ال نظير له 
هو الذى  –ل وعز ج –فيه، وكذلك أيضا ال يتم العلم بالوحدانية إال لمن علم أن البارى 

يلجأ إليه فى النوازل، ويوجد عند الشدائد . تقول العرب : أنت واحدى لمن تعتصم به  
فاعتقاد وانتفاء االنقسام يؤمن من كفر المجسمة . واعتقاد انتفاء المثل والنظير، يؤمن من 

لة  فر المشبهة، واعتقاد الوحدانية فيه بأنه الذى يلجأ إليه فى األمور يؤمن من ضال
  (3)القدرية .

ويذكر اإلمام الغزالى نفس المعنى أو قريب منه فيقول أنه سبحانه واحد، فإنه كون 
واحدًا يرجع إلى ثبوت ذاته ونفى غيره، فالواحد قد يطلب ويراد به أنه ال يقبل القسمة أى 

                                                

 مصدر سابق   141حدانية ه ص . أبو بكر بن ميمون : شرح كتاب اإلرشاد للجوينى ه باب العلم بالو 1
. إمام الحرمين عبد الملك بن عبد هللا الجوينى:الشاامل فاى أصاول الدينهوضاع حواشايه :عباد هللا محماود محماد عمار: 2

ه يوجاد  168م ه مجلد واحد ه كتااب التوحياد ه ص  1999 -ها  1420دار الكتب العلمية ه بيروت ه الطبعة:األولى 
بة األزهر الشاريف بعناوان " مختصار الكامال فاى مساائل الشاامل "               بارقم مختصر لهذا المصنف فى مكت

توحيااد ه وقااد اطلعاات علااى هااذا المصاانفه وهااو قااديم واااه أثاار لألرضااه والتآ اال وضااعيف التبويااب وااادون ذكاار  19
القديماة بجامعاة  فاى معهاد إحيااء المخطوطاات 188المؤلف ه وهذا المختصر غير الذى ذكرناه آنفا البن األمير برقم 

 الدولة العراية .
 مصدر سابق . 142. أبو بكر بن ميمون : شرج كتاب اإلرشاد ه باب العلم بالوحدانيةه ص 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الفصل األول 
 

81 

 

مة ال كمية له وال جزء وال مقدار ه والبارى تعالى واحد بمعنى سلب الكمية المصححة للقس
عنه فإنه غير قابل لالنقسام إذ االنقسام لما له كمية والتقسيم يصرف فى كمية بالتفريق 
والتصغير، وماال كمية له ال يتصور انقسامه . وقد يطلق ويراد أنه ال نظير له فى رتبته 
 ما تقول : الشمس واحدة والبارى تعالى أيضا بهذا المعنى واحد فإنه ال ند له، فإما أنه ال 

له فظاهر إذ المفهوم من الضد هو الذى يتعاقب مع الشئ على محل واحد وال ضد 
تجامع ه وماال محل له فال ضد له والبارى سبحانه ال محل له فال ضد له، وأما قولنا فال 
ند له فنعنى به أن ما سواه هو خالقه ال غير، وارهانه أنه لو قدر له شريك لكان مثله فى 

   (1)و كان دونه وكل ذلك محال فالمفضى إليه محال "  ل الوجوه أو أرفع منه أ
وأوجز األشعرى فى اإلبانة وهو يبين أصول مذهبه حين قال وجملة قولنا أنا نقر باهلل 

، ال ومالئكته وكتبه ورسله واما جاءوا به من عند هللا، وما رواه الثقات عن رسول هللا 
ال إله إال هو فرد صمد . لم يتخذ صاحبة نرد من ذلك شيئًا . وأن هللا عز وجل إله واحد 

    (2)وال ولدا .
ومن كمال الوحدانية هلل عز وجل تفرده سبحانه وتعالى بتصريف أمور الكون جميعًا 
ال يشاركه فى ذلك أحد وكمال علمه بمخلوقاته جميعًا وأنه تبارك وتعالى قائمًا بنفسه . 

عتقاد حقيقة الوحدانية . إيضاح الدليل وفى هذا يقول اإلمام الجوينى : " ويترتب على ا 
لكان كل بعض  –تعالى هللا عنه وتقدس  –على أن اإلله ليس بمؤلف، إذ لو كان كذلك 

قائمًا بنفسه ، عالما حيًا قادرًا ، وذلك تصريح إثبات بالهين " يقول أبو بكر بن ميمون ال 
 –لعالم القادر، فلو قدرناه مؤلفا . ألن اإلله هو الحى ا –البارى تعالى  –يجوز أن يكون 

متآلفا لقام بجزء واحد حياة وعلم وقدرة، ثم يكون ذلك المحل الذى قامت به  –جل وعز 
الحياة والعلم والقدرة، هو اإلله ه ألنه الحى القادر العالم، ألن حكم العلم أن يرجع إلى 

سائر الصفات  المحل حكمه الذى قام به . وكل محل لم يقم به علم، فليس بعلم . وكذلك
. 

                                                

 مصدر سابق .  38 – 37. اإلمام الغزالى : االقتصاد فى االعتقاد ه ص 1
  9. أبو الحسن األشعرى : كتاب اإلبانة ه ص2
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ويوجه ابن ميمون النقد الشديد للمعتزلة فى هذا األمر فيقول ، ومن زعم من المعتزلة 
: أن العلم يقوم بجزء من العالم، وتكون الجملة عالمة بذلك العلم، فهو باطل. ألنه يلزم 

فقد  منه أن يكون العلم قائمًا بزيد . ويرجع الحكم إلى عمرو . ومن زعم أن يد زيد عالمة،
            (1)أبعد فيما قال .

ولإلمام الجوينى اليد الطولى فى التصدى آلراء المعتزلة والمجسمة والجهمية وغيرهما 
ودحض هذه اآلراء . وفى ذلك يقول : " ومما يؤثر عن بعض المعتزلة فى حقيقة 

مردود الوحدانية قولهم أن الواحد هو الذى يقال فيه مع شئ آخر شيئان، وهذا مستبشع 
بإتقان األمة، فإن الرب سبحانه وتعالى، وإن اتصف بكونه شيئًا، فال يجوز أن يقال إنه 
أحد األشياء أو شئ من األشياء، فإن ذلك ينبئ عن التجنيس والتمثيل، ولم يرد ذلك 
إطالق فى الشرع، وهو مع ذلك باطل على شر: الحدود . فإن شر: الحد قصره على 

صود، فأما تعليقه بغيره مع االشتراك فى نفس المقصود فغير المحدود، وحصره فى المق
  (2)سديد .

أما الداللة على الوحدانية وتفرد هللا عز وجل بكونه وخلقه . ففى هذا يقول اإلمام 
الجوينى : " إيضاح الدليل على أن اإلله واحد  . ويستحيل تقدير الهين . والدليل عليه : 

الم فى جسم، وقدرنا من أحدهما إرادة تحريكه، ومن الثانى أنا لو قدرنا الهين وفرضنا الك
إرادة تسكينه، فتتصدى لنا وجوه مستحيلة كلها، وذلك لو فرضنا نفوذ إرادتيهما ووقوع 
مراديهما . ألفضى ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون فى المحل الواحد والداللة منصواة 

تنفذ إرادتاهما . فإن ذلك يؤدى إلى على اتحاد الوقت والمحل . ويستحيل أيضا أن ال 
خلو المحل القابل للحركة والسكون عنهما . ثم مآله : إثبات الهين عاجزين قاصرين عن 
تنفيذ المراد . ويستحيل أيضا الحكم بنفوذ إرادة أحدهما دون الثانى إذ فى ذلك تعجيز من 

 لم تنفذ إرادته وستدل على استحالة ثبوت قديم عاجز " 
فسر أبو بكر بن ميمون على هذا النص فيقول : إن اإلله إنما يطلق على ويعلق الم

 امل الوجود . فإذا تقررت هذه الصفات . قلنا : هذا اإللهان المقدران، إذا أراد أحدهما 

                                                

  142ه ص . أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد 1
 مصدر سابق  171– 170. اإلمام الجوينى : الشامل فى أصول الدين ه ص 2
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تحريك جسم، وأراد اآلخر تسكينه، فال يخلو األمر من هذه الوجوه الثالثة أما أن ينفذ 
احدة وهو اجتماع الضدين . أوال يوجد مرادهما . وهو مرادهما . وهو محال، من جهة و 

محال من وجهين : أحدهما : خلو الجوهر عن الحركة والسكون، والثانى : إثبات الهين 
عاجزين . وقد تقدم أن اإلله كامل الوجود، والعاجز القاصر ليس بكامل الوجود، وأما أن 

األمر كذلك، أدى إلى قصوره إذ لم تنفذ  تنفذ إرادة أحدهما وال تنفذ إرادة الثانى . فإن كان
 وهذا هو دليل القرآن الكريم . قال هللا تعالى  (1)إرادته، والقاهر تستحيل عليه اإللهية .

⧫ ⬧   ⬧◆ ⧫◆ 
 ➔⧫  ⬧   

⬧  ⬧ ☺ ⧫◼ 
◆⬧➔ ⧫➔→ ⧫◼ ⧫➔   

ألن اإللهية، وهى كمال الوجود، تقتضى أن ال يكون قصور هنالك وال عجز . وقال  (2)
  ❑⬧ ⧫ ☺ ⚫◆تعالى 
  ⬧⬧   (3)  وقال عز من قائل 

❑⬧◆ ⧫ ⬧ 
➔◆◆❑ ⬧ 

☺❑◆ ◆  (4)  
ونفس المعنى نجده عند أبى بكر الباقالنى فيقول فى معنى الوحدانية " وليس يجوز 
أن يكون صانع العالم اثنين وال أ ثر من ذلك والدليل على ذلك أن االثنين يصح أن 
يختلفا ويوجد أحدهما ضد مراد اآلخر فلو اختلفا وأراد أحدهما إحياء جسم وأراد اآلخر 

العجز أو واحد منهما ألنه محال أن يتم ما يريدان جميعًا لتضاد  إماتته لوجب أن يلحقهما
مرادهما فوجب أال يتما أو يتم مراد أحدهما فيلحق من ال يتُم مراده العجز أوال يتم مرادهما 

  (5)فيلحقهما العجز والعجز من سمات الحديث والقديم اإلله ال يجوز أن يكون عاجزًا " 

                                                

 144. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد ه ص 1
 91. سورة المؤمنون : آية 2
 23. سورة األنبياء : آية 3
 71. سورة المؤمنون : آية 4
 مصدر سابق  45. أبو بكر الباقالنى : تمهيد األوائل ه ص 5
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الوحدانية لديهم يقول اإلمام ابن القيم عن معنى ونذهب إلى السلف لنعرف معنى 
، وفطر هللا عليها جميع ت لمة التوحيد أنها الكلمة التى قامت بها األرض والسماوا

المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، وجردت سيوف الجهاد، وهى محض حق 
فى هذه الداره والمنجية  هللا على جميع العباد، وهى الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية

من عذاب القبر وعذاب النار، وهى المنشور الذى ال يدخل أحد الجنة إال به، والحبل 
الذى ال يصل إلى هللا من لم يتعلق بسببه، وهى كلمة اإلسالم ومفتاح دار السالم، واها 

مان، انقسم الناس إلى شقى وسعيد، ومقبول وطريد، واها انفصلت دار الكفر من دار اإلي
"  (1)وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان ، وهى العمود الحامل للفرض والسنة 

ويقسم ابن القيم التوحيد إلى قسمين  (2)ومن كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل الجنة " 
فيقول " ومالك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيد بين اللذين عليهما مدار كتاب هللا 

لى واتحقيقهما بعث هللا سبحانه وتعالى رسوله وإليهما دعت الرسل صلوات هللا وسالمه تعا
 عليهم من أولهم إلى أخرهم .

أحدهما التوحيد العلمى الخبرى االعتقادى المتضمن إثبات صفات الكمال هلل تعالى 
 وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص .

ادته وحده ال شريك له وتجريد محبته واإلخالص له وخوفه ورجاؤه والتوحيد الثانى عب
 والتوكل عليه والرضا به راًا والهًا ووليًا وأال يجعل له عداًل فى شئ من األشياء .

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد فى سورتى اإلخالص وهما سورة 
اإلدارى وسورة قل هو هللا أحد المتضمنة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملى 

للتوحيد العلمى الخبرى فسورة قل هو هللا أحد فيها بيان ما يجب هلل تعالى من صفات 
الكمال وايان ما يجب تنزيهه من النقائص واألمثال وسورة قل يأيها الكافرون فيها إيجاب 

أحد التوحدين إال باآلخر  عبادته وحده ال شريك له والتبرأ من عبادة كل ما سواه وال يتم
                                                

القاايم الجوزيااة : كتاااب الااداء والاادواء ه خاارج أحاديثااه : خالااد باان محمااد عثمااان : مكتبااة الصاافا مصاار ه الطبعااة: . اباان 1
 239األولى ه مجلد واحد ه ص 

( ه والحاافا 233/  5. اإلمام أحمد بان حنبال : كتااب المساند ه دار صاادر ه بياروت ه بادون رقام الطبعاة وتاريخهاا ه )2
السجسااتانى : ساانن أبااى داود ه تاار يم كمااال يوسااف الحااوت ه دار الجنااان ه بيااروت ه أبااو داود سااليمان باان األشااعث 

 ( 3116م ه  حديث رقم : ) 1988-ها  1409الطبعة : األولى ه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الفصل األول 
 

85 

 

يقرأ بهاتين السورتين فى سنة الفجر والمغرب والوتر اللتين هما فاتحة  ولهذا كان النبى 
 توحيدًا وخاتمته توحيدًا . –العمل وخاتمته ليكونا مبدأ النهار 

فالتوحيد العلمى الخبرى له ضدان التعطيل والتشبيه والتمثيل، فمن نفى صفات الرب 
لها كذب تعطيله وتوحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم كذب تشبيه وتمثيله عز وجل وعط

 وتوحيده .
والتوحيد اإلدارى العلمى له ضدان اإلعراض عن محبته واإلنابة والتوكل عليه، وإال 

من دونه وقد جمع سبحانه وتعالى بين  (1)شراك به فى ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء 
  ⧫آن فمنهما قوله تعالى التوحدين فى غير موضع من القر 

  ◆ 
 ⬧◼⬧ ⧫◆  
⬧ ➔⬧ ⧫❑→⬧  
 ➔ ⬧ ◆ 
⧫ ◆☺◆  
⧫⧫◆  ☺ ⧫ 
⚫⧫⬧   ⧫☺ 
   ⬧ ❑➔➔  

 ◆ ❑☺◼➔⬧ 
  (2)  

    ➔ ⬧ومنها قوله تعالى : 
 ❑  

◆◆     
⬧ ⬧ ◼⧫  ⬧◆ 

◆⬧      
→⬧  ◆  → 
  ⧫⬧  ◆❑➔  ⬧ 

⧫❑⬧⬧➔   →⬧⬧ 
 ❑ ⧫⧫  
⧫⬧⬧    ➔ 

→⬧ ◆ ⧫⬧ 
◆☺◆  →◆▪❑◆ 

⬧ →◆◆❑ ⚫⬧◆◆  
⧫  ⬧  

→◆  ◆⧫⧫⬧  ◆ 
✓☺◼➔   ◆❑➔ ⬧  

                                                

  44– 43. ابن القيم الجوزية : اجتماع الجيوش اإلسالمية ه ص  1
 22- 21. سورة البقرة : آية رقم  2
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⧫⬧  ◆❑➔ ◼❑⬧ ⧫✓➔ 
⬧   ☺⧫  ◆ 

➔◼☺✓⧫   (1)  ومنها قوله تعالى  
 ⧫◼ ◆❑☺ 

◆◆ ⧫◆ ☺◆⧫  
  ➔ ◆❑⧫ ◼⧫ 

➔  ⧫ ⬧    
◆ ◆   ⬧ 

⧫⧫⬧  ◼ ⧫ 
 ☺ ◼  ➔ 

⚫➔⧫ ⬧  ❑⧫ ⧫ 
◼  ◆ ☺ 

⧫➔⬧  ⬧ ⧫ ⧫ 
◆ ➔ 

▪  (2)  
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية أن هللا خلق الخلق ليعبدوه، وال يشركوا به شيئا، قال 

  ⧫◆ →◼  تعالى
◆▪  ◆➔   (3) 

قال ابن تيمية أن العبادة هنا فى اآلية المقصود بها التوحيد ؛ ألن الخصومة وقعت بين 
  (4)األنبياء واألمم فى توحيد هللا عز وجل .

توحيد األسماء ويقسم التوحيد إلى ثالثة أنواع : توحيد الراواية، وتوحيد األلوهية و 
 والصفات .

ولم يدخلهم فى  أما توحيد الراواية ، فهو الذى أقر به الكفار على زمن رسول هللا 
واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد بفعل هللا عز وجل،  اإلسالم، وقاتلهم رسول هللا 

  ➔ ⧫ ➔⧫ والدليل قوله تعالى 
☺ ◆  

→☺⧫ ☺ ⧫◆ 
⧫◆ ⚫   

☺ ⚫◆ ☺ 
                                                

  65 – 61. سورة غافر : اآليات من  1
 6 - 4. سورة السجدة : اآليات من 2
  56. سورة الذاريات : آية 3
. شيخ اإلسالم ابن تيمية : كتاب مجموعة التوحيد ه دار إحياء التراث ه القاهرة ه بدون رقم الطبعة وتاريخها ه والكتااب 4

 7يضم رسائل فى التوحيد ه لإلمام محمد بن عبد الوهاب : ص
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  ⧫◆ ◼ 
  ⧫❑❑→◆⬧   →⬧ 

⬧ ⬧→❑⧫     (1)  
  ➔ ☺  ⧫◆وقوله تعالى 
  → ❑☺◼➔⬧   

⧫❑❑→◆   ➔ ⬧ ⬧ 
 ➔ ⧫ ▪ ◆❑☺ 

 ◆◆ ➔ 
→➔    ❑❑→◆   ➔ 

⬧ ❑→⬧   ➔ ⧫ ◼◆ 
❑⧫ →  ◆❑➔◆  ◆ 
 ◼⧫   ⧫❑⬧➔⬧ 

  ❑❑→◆   ➔ ⬧ 
➔⬧  (2)  

 واآليات على هذا كثيرة جدًا ه أ ثر من أن تحصر ه وأشهر من أن تذكر . 
: هو توحيد األلوهية فهو الذى وقع فيه النزاع فى قديم الدهر وحديثه  األصل الثانى

وهو توحيد هللا بأفعال العباد، كالدعاء، والنذر، والنحر، والرجاء، والخوف، والتوكل، 
 والرغبة، والرهبة، واإلنابة . 

  ⧫⬧◆ →◆ودليل الدعاء قوله تعالى 
❑ ⧫ ⬧  

  ⧫⧫ ⧫ 
⧫ ⧫❑➔◆ ⧫➔ 

   (3)  وكل نوع من هذه األنواع عليها دليل من
. قال  وتجريد المتابعة للرسول القرآن وأصل العبادة : تجريد اإلخالص هلل تعالى وحده، 

  ◆ ☺  ⬧تعالى : 
⬧❑ ⧫           ◼⧫  (4)  وقال

  ⧫◆ ◆  ⬧تعالى 
 ❑▪  ❑ ⬧ 

  ⧫⬧  ⧫ 
                                                

 . 31. سورة يونس: آية رقم 1
  89 – 84. سورة المؤمنون : اآليات من  2
  60. سورة غافر : آية  3
  18. سورة الجن : آية  4
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⬧   (1) لى وقال تعا 
◆❑➔⬧ ◆❑ ⧫    إلى

  ⧫◆ ⧫قوله تعالى 
⧫⬧   ◼ 

  (2)  وقال تعالى ⬧   
◆❑➔ ⬧ ◆ ⧫ ❑⧫ 
  ◆❑➔ ⧫ 

◆  ◆❑➔ ➔           
    (3)  

  ➔األصل الثالث : فهو توحيد الذات واألسماء والصفات . وقال تعالى 
◆❑➔      

☺  ⬧ ⧫ ⬧◆ 
⬧❑  ⬧◆ ⧫  ❑→→ 

   (4)  وقال تعالى ◆ 
 ⧫ 

◼❑⬧   ⬧◆ 
⧫ ⬧  

☺  ⧫⧫ ⧫ 
❑ ⧫➔☺➔❑⧫    (5)  وقال

  ▪⬧ ☺  تعالى 
◆➔❑◆ ☺  

⧫ 
 (6)  (7)     

اد الرب جل ثناؤه وتقدست إن مفهوم كلمة التوحيد عند اإلمام ابن القيم تعنى إفر 
أسماؤه وتبارك اسمه، وتعالى جده، وال إله غيره: بالمحبة واإلجالل والتعظيم، والخوف 

                                                

  25. سورة األنبياء : آية  1
  14. سورة الرعد : آية  2
 62. سورة الحج : آية  3
 . سورة اإلخالص  4
  180. سورة األعراف : آية  5
 11. سورة الشورى : آية  6
 مصدر سابق  8 – 7لتوحيد ه ص . ابن تيمية : مجموعة ا 7
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والرجاء، وتوابع ذلك من التوكل واإلنابة والرغبة والرهبة، فال يحب سواه، وكل ما يحب 
وال يُرجى غيره فإنما يحب تبعًا لمحبته ، وكونه وسيلة إلى زيادة محبته، ويخاف سواه، 

سواه، وال ُيتوكل إال عليه، وال ُيرغب إال إليه، وال ُيرهب إال منه، وال يحلف إال باسمه وال 
ينذر إال له و وال يتاب إال إليه،وال يطاع إال أمره، وال يتحسب إال به، وال يستغاث فى 

ه، ويجتمع ذلك الشدائد إال به، وال يلتجأ إال إليه، وال يسجد إال له، وال يذبح إال له وااسم
فهذا هو تحقيق شهادة ، (1)فى حرف واحد هو : أن ال يعبد إال إياه بجميع أنواع العبادة 

أن ال إله إال هللا، ولهذا ُحرم على النار من شهد أن ال إله إال هللا حقيقة الشهادة، ومحال 
 أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى : 

⧫◆ ➔ 
 ⧫❑☺⬧ 

  (2)    
فيكون قائمًا بشهادته فى إاهرة وااطنه وفى قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون 
شاهدته ميتة، ومنهم من تكون قائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة ومنهم 

ح فى البدن ه فروح ميته وروح من تكون إلى القيام أقرب وهى فى القلب بمنزلة الرو 
مريضة إلى الموت أقرب . وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحه قائمة بمصالح البدن 

" إنى ألعلم كلمة ال يقولها عبد عند الموت إال وجدت روحه لها  وفى الحديث عنه ، (3)
    (4)روحًا " 

ين الفريقين فى مسألة وفى السطور القادمة نحاول أن نبين أوجه االتفاق واالختالف ب
 الوحدانية وهى كاآلتي : 

يتفق األشاعرة والسلف فى إثبات وحدانية هللا عز وجل ولكن التدليل على الوحدانية  .1
هو الذى يبين وجه الخالف بينهما، وينتقد ابن تيمية أبو الحسن األشعرى وأتباعه فى 

لراواية وال المعاد ه ذلك فيقول : " واألشعرى نفسه واتباعه ليس فى كتبهم إثبات ا
وكذلك من سلك سبيلهم فى أدلتهم من أتباع الفقهاء كالقاضى ابى يعلى وابن عقيل 

                                                

 مصدر سابق  241– 240. ابن القيم الجوزية : الداء والدواء ه ص  1
  33. سورة المعارج : آية رقم  2
 مصدر سابق  240. ابن القيم الجوزية : الداء والدواء ه ص  3
 ( 2492عهحديث رقم:)( مصدر سابقه وصححه األلبانى فى صحيح الجام1/28. اإلمام أحمد بن حنبل :المسنده) 4
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وابن الزاغونى وغيرهم والمعتزلة وكذلك الكرامية وقد تأملت كالم أئمة هؤالء الطوائف 
 أبى الحسين البصرى ونحوه من المعتزلة وكابن الهيضم من الكرامية وكأبى الحسن 

لقاضى أبى بكر وأبى المعالى الجوينى وأبى إسحاق االسفراينى وأبى بكر ابن نفسه وا
 غفر اللهم لهم ورحمهم أجمعين "   (1)فورك وأبى القاسم القشيرى 

ولكنى أرى أن عدم ذكر الراواية والمعاد عند األشاعرة، ليس من باب عدم اإليمان 
شاعرة حينما تكلموا فى بهذه المسائل أو القدح والتشكيك فى عقيدتهم، ولكن األ

الوحدانية واألمور العقائدية تكلموا إجمااًل وليس تفضياًل، فإغفال أمر ال يعنى عدم 
 اإليمان به .

األشاعرة فى الحديث عن الوحدانية يميلون دائمًا إلى الجانب العقلى الجاف إلثبات  .2
قيم يعتمد على الوحدانية بالدالئل العقلية والمقدمات المنطقية فى حين نرى ابن ال

إثارة النفوس والتركيز على الجانب الروحى وإيقاظ القلوب باآليات واألحاديث، 
فاستدالالت اإلمام ابن القيم بالنصوص تعتبر أهم ركيزة فى منهجه الذى يحترم 
النصوص الشرعية ويعلى قدرها ويقدمها على سواها ه ويقول فى ذلك : " ومن له 

 (2)أإهر وال أبين داللة من مضمون هذه النصوص "أدنى بصيرة يعلم أنه ال شئ 
فحجج القرآن الكريم ومنهج أسلواه فى االستدالل إلثبات الحقائق الغيبة واإليمان 
بها، وتحقيق القضايا االعتقادية أبلغ وأقوى وأرسخ من كل الحجج واألساليب التى 

أى استدالل يستدل بها المتكلمون فى هذا الخصوص، وأشد تأثيرًا فى النفس من 
 آخر . 

                                                

 . 149ه  148. شيح اإلسالم ابن تيمية : كتاب النبوات ه ص  1
 ( مصدر سابق 260/  2. ابن القيم الجوزية : أعالم الموقعين ه ) 2
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 ثالثا : وحدانية الذات والصفات 
إن الكالم على ذات الرب تبارك وتعالى معناه تقرير حرمة التفكر فيها، ومحاولة 
إدراك كنهها، ومعرفة حقيقتها، لما ثبت شرعًا من النهى عن ذلك، والستحالة إدراك ذات 

، ولم يكن له كفّوا أحد، وال تدركه هللا تعالى عقاًل، ألن هللا تبارك وتعالى ليس كمثله شئ
األبصار، وال تكتنه كنهه العقول، إن مدى ما تصل إليه العقول، وتدركه من األشياء هو 
ما كان من جنس المادة المحيطة بها، والرب تبارك وتعالى ليس منها، ألن المادة شئ 

هو الخالق لها، معلوم التكوين وهللا ليس كمثله شئ، والمادة المعروفة لدى اإلنسان، و 
والخالق ال يكون جزءًا من مخلوقة، كما ال يكون شبيهًا له بحال من األحوال . ولهذا 
 انت عقيدة المؤمن فى ذات هللا تعالى أنها ذات مقدسة ال تشبه الذوات، وأنها موصوفة 
بصفات عليا ال تشبه الصفات، وأن هللا تعالى سمى نفسه بأسماء حسنى، ووصف نفسه 

يا، ال تشبه الصفات، وأمرنا أن نناديه بأسمائه، وندعوه، ونتوسل إليه بها بصفات عل
  ◆ واصفاته العليا فقال تعالى 

⧫ ⬧❑◼    (1) 
 فنحن نناديه، وندعوه بها، ونتوسل إليه بصفاته العليا، فيسمعنا، ويستجيب لنا . 

توضيح آراء كل من األشاعرة والسلف فى وحدانية الذات وفى السطور القادمة نحاول 
والصفات، فنجد أن اإلمام الجوينى يثبت عدم مغايرة الصفات للذات وفى هذا يقول فى 

ثم يبين معنى الغيرية  (2)اإلرشاد " قد امتنع مثبتو الصفات من تسميتها مغايرة للذات " 
يقة الغيرين أنهما الموجودان اللذان فيقول " والذى ارتضاه المتأخرون من أئمتنا فى حق

يجوز مفارقة أحدهما الثانى بزمان أو مكان أو وجود أو عدم، وهذا أمثل من قول من قال 
. الغيران كل شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم اآلخر " يقول أبو بكر بن ميمون أن 

حدهما بزمان أو من رأى من األئمة أن حقيقة الغيرين، الموجودان اللذان يجوز مفارقة أ
مكان أو وجود أو عدم، يقطع باستحالة تسمية صفات هللا تعالى متغايرة فى أنفسها أو 
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مغايرة لذاته عز وجل، الستحالة العدم فيها ومن توقف فى هذا الحد ولم يره قاطعًا، يمنع 
  (1)إطالق التغاير بحكم االجتماع التفاق األمة على منع إطالق ذلك .

  (2)األشعرى " أن من زعم أن أسماء هللا غيره كان ضااًل "  ويقول أبو الحسن
وأن صفات هللا قائمة بذاته أى أنها ليست هى ذاته وال هى غيره، ال يتصور أن يكون 
حيا بغير حياة أو عالما بغير علم أو قادرا بغير قدرة أو مريدا بغير إرادة، إذ ال معنى 

 ذو قدرة وال مريد إال أنه ذو إرادة، فقال تعالى  لعالم إال أنه ذو علم، وال لقادر إال أنه
⧫◆ ☺⧫  ⬧ ◆ ⬧ 

 ➔☺   (3)  
ولكن هل معنى مخالفة األشعرى للمعتزلة فى قولهم صفات هللا عين ذاته أنه يثبت 

هذا هو هذه الصفات مغايرة للذات، ال يستطيع األشعرى أن يتبنى هذا الموقف ألن 
االعتقاد المسيحى وما ترتب عليه من تثليث، أما هو فيثبت هذه الصفات قائمة بالذات ال 
هى هو وال هى غيره، لقد خالف المعتزلة ألنه يرى فى موقفهم تعطياًل للصفات فضاًل عن 
ترادف مفاهيمها، مع أن معنى العلم غير معنى القدرة، وكذلك فى الحياة وسائر الصفات، 

ذهب المعتزلة لتفسير معنى القدرة، اختالف العلم عن القدرة إلى القول باختالف  حقًا لقد
المعلوم عن المقدور، ولكن األشعرى ال يجد ذلك دلياًل كافيًا ومن ثم فإنه يلزمهم إمكان 
القول : يا علم هللا اغفر لى، إذ طالما لم تفترق الذات عن الصفات معنى فإنه ال تمايز 

معنى أته صفة أخرى، إن إثبات اختالف معنى كل صفة عن غيرها ال بين معنى العلم و 
يكون فى نظر األشعرى إال بإثبات هذه الصفات قائمة بالذات، أما قوله المعتزلة عالم 
وعلمه ذاته، قادر وقدرته ذاته فإنما يلزم عنه أن يكون مفهوم الصفتين، العلم والقدرة واحدة 

ر بعالميته، ولكن لما لم يكن األمر كذلك فقد علم أن وإال أمكن أن يعلم بقادريته ويقد
  (4)االعتبارين مختلفان .
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أما اإلمام الغزالى فيقول إنا إذا قلنا هللا تعالى فقد دللنا به على الذات مع الصفات ال 
على الذات بمجردها إذا اسم هللا تعالى ال يصدق على ذات قد أخلوها عن الصفات 

لفقه غير الفقيه ويد زيد غير زيد ويد النجار غير النجار ألن اإللهية كما ال يقال : ا
بعض الداخل فى االسم ال يكون عين الداخل فى االسم فيد زيد ليس هو زيد وال هو غير 

محال وهكذا كل بعض فليس غير الكل وال هو بعينه الكل، فلو قيل  نزيد بل كال اللفظيي
يقال غير الفقيه فإن اإلنسان ال يدل على الفقه غير اإلنسان فهو تجّوز، وال يجوز أن 

صفة الفقه فال جزم . يجوز أن يقال الصفة غير الذات التى تقوم بها الصفة كما يقال 
العرض القائم بالجوهر هو غير الجوهر على معنى أن مفهوم اسمه غير مفهوم اسم 

مختص  اآلخر وهذا حصر جائز بشرطين . أحدهما أن ال يمنع الشرع من إطالقه وهذا
 باهلل تعالى . 

والثانى أن ال يفهم من الغير ما يجوز وجوده دون الذى هو غيره باإلضافات إليه فإنه 
  (1)إن فهم ذلك ال يمكن أن يقال سواد زيد غير زيد ألنه ال يوجد دون زيد .

ويقول اإلمام الغزالى : إن الصفات كلها قائمة بذاته ال يجوز أن يقوم شئ منها بغير 
واء كان فى محل أو لم يكن فى محل . وأن هذه الصفات كلها قديمة، فإنها إن ذاته س

 انت حادثه كان القديم سبحانه محاًل للحوادث وهو محال، أو كان يتصف بصفة ال تقوم 
به، ولم يذهب أحد حدوث الحياة والقدرة وإنما اعتقدوا ذلك فى العلم بالحوادث وفى اإلرادة 

الغزالى على استحالة كونه سبحانه وتعالى محاًل للحوادث فيقول  فى الكالم، ويدلل اإلمام
إن كل حادث فهو جائز الوجود والقديم األزلى واجب الوجود ولو تطرق الجواز إلى 
صفاته لكان ذلك مناقضًا لوجوب وجوده فإن الجواز والوجوب يتناقضان، فكل ما هو 

  (2)اضح بنفسه .واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز الصفات وهذا و 
وفى الحديث عن أسماء هللا تعالى يبدأ اإلمام الجوينى أواًل بتعريف معنى التسمية 
فيقول " التسمية ترجع عند أهل الحق إلى لفا المسمى الدال على االسم، واالسم ال يرجع 
إلى لفظه، بل هو مدلول التسمية . فإذا قال قائل زيد، كان قوله تسمية . وكان المفهوم 
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نه اسمًا . واالسم هو المسمى فى هذا الحال " ويعلق ابن ميمون على هذا النص فيقول م
التسمية واالسم عند أهل اللغة كالطاحن والطحن . فإن التسمية هى قول المسمى ولفظه 

      (1)الدال على االسم . كما أن الطحن هو فعل الطاحن .
ر المعتزلى فى نفيهم الصفات واألسماء ويقف اإلمام الجوينى مدافعًا وناقدًا أمام الفك

عن هللا تبارك وتعالى فى األزل فيقول " وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين اإلسم والتسمية، 
والوصف والصفة، والتزموا على ذلك بدعة شنعاء . فقالوا : لم يكن للبارى تعالى فى 

ن . ولم يكن فى األزل األزل صفة وال اسم، فإن االسم والصفة أقوال المسمين والواصفي
قول عندهم، ومن زعم أنه لم يكن للرب فى األزل صفة اإللهية، فقد فارق الدين ورغم 
إجماع المسلمين . قال ابن ميمون : المعتزلة مع مخالفتهم ما تقتضيه اللغة، التزموا ما 

الم، يحلهم عن الدين، وتلك البدعة الشنعاء إنما قويت شنعتها عليهم، لقولهم بحدوث الك
فإنهم لما صرفوا االسم والصفة إلى القول، وكان من عقدهم حدوث كالم هللا، لزمهم من 
ذلك أن يقولوا : أن البارى جل وعز لم تكن له صفة اإللهية، إذ لم يكن له فى األزل 
متكلم يصفه به، وأما أهل السنة فإنهم لو قالوا : أن االسم والصفة راجعان إلى األقوال، لم 

م فى ذلك شنعة. ألن البارى تعالى وإن لم يكن له فى األزل متكلمون يصفونه تكن عليه
باإللهية، فإنه جل وعز واصف نفسه بكالمه القديم، ولم يخل جال وعال من أن يكون 

    (2)موصوفًا باإللهية أزال .
ويستدل اإلمام الجوينى بآيات القرآن الكريم على أن االسم يفارق التسمية ويراد بها 

مسمى فيقول " ثم الدليل على أن االسم يفارق التسمية ويراد بها المسمى . أن من كتاب ال
   هللا تعالى . منها قوله تعالى 

◆◼ ◼    (3)  وإنما المسبح وجود البارى
  ⧫⧫⬧ تعالى دون ألفاظ الذا رين، وقال عز من قائل 

◆◼  (4)  قال تعالى و ⧫ ⬧➔⧫  
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  ☺ 
❑☺☺  

◆◆⧫⧫→  (1)  ومعلوم أن عبدة األصنام ما عبدوا اللفا
  (2)والكالم، وإنما عبدوا المسميات ال التسميات 

ائه ما يقال وقسم اإلمام أبو المعالى أسماء الرب تعالى ثالثة أقسام . فقال : من أسم
أنه هو هو : وهو كل ما دلت التسمية به على وجوده . ومن أسمائه ما يقال : أنه غيره 
وهو كل ما دلت التسمية به على فعل كالخالق والرازق . ومن أسمائه ماال يقال : أنه هو 

  (3)وال يقال أنه غيره، وهو ما دلت التسمية فيه على صفة قديمة كالعالم والقادر. 
اإلمام الجوينى األسماء منزلة الصفات وهو فى هذا يدافع عن آراء شيخه أبو وينزل 

، فإن األسماء تتنزل الحسن األشعرى فيقول فى ذلك " والمرتضى عندنا طريقة شيخنا 
منزلة الصفات . فإذا أطلقت ولم تقتض نفيًا،حملت على ثبوت متحقق، فإذا قلنا: هللا 

الخلق . وكان معنى الخالق من له الخلق. وال  الخالق وجب صرف ذلك إلى ثبوت وهو
يرجع من الخلق صفة متحققه إلى الذات ) فال يدل الخالق إال على إثبات الخلق (. 
ولذلك قال : أئمتنا . ال يتصف البارى تعالى فى أزله بكونه خالقًا . إذا ال خلق فى األزل 

ذلك إلى أن العلم والقدرة  . ولو وصف بذلك على معنى أنه قادر، كان تجوزا . فخرج من
والفعل كما كانا صفتين، فكذلك هما اسمان . والكالم فى ذلك  يؤول إلى التنازع فى 

 إطالق لفا ومنع إطالقه " 
قال ابن ميمون أننا إذا قلنا : الخالق . دل هذا االسم على فعل، ولذلك قال العلماء : 

ذات، فلوال أن الخالق يدل على إن االسم الذى هو الخلق هو غير المسمى الذى هو ال
المسمى وعلى الفعل، ما أطلقت هذه العبارة، وال كان فى إطالقها كبير فائدة، والمرية فى 
أن البارى تعالى ال يسمى فى أزله بكونه خالقًا على إرادة وقوع الخلق منه فى األزل . 

. وال يكون إطالق ولكنه يسمى خالقا على تقدير أنه سيخلق، كما تقول : زيد خارج غدًا 
  ◆هذا االسم تجوزا بل هو حقيقة، ألن العرب تطلقه . قال تعالى 
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   ❑◆  
◆    (1)  .(2)وهو كثير  

وقد وافق اإلمام الغزالى فى حديثه عن أسماء هللا تعالى آراء اإلمام الجوينى حيث 
هلل تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزاًل وأبدًا فهو  يقول أن األسامى المشقة

فى القدم كان قادرًا عالمًا حيًا مريدًا سميعًا بصيرًا متكلمًا، وأما ما يشتق له من األفعال 
 الرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف فى أنه يصدق فى األزل أم ال وهذا إذا كشف 

 الف فيه .الغطاء عنه تبين استحالة الخ
 والقول الجامع أن األسامى التى تسمى بها هللا تعالى أراعة : 

 األول أن ال يدل إال على ذاته وهذا صادق أزال وأبدًا .
الثانى ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم فإنه يدل على وجود غير مسبوق 

كالواحد فإنه يدل على بعدم أزال، والباقى فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه آخرا، و 
موجود وسلب الشريك وكالغنى يدل على الوجود وسلب الحاجة فهذا أيضا يصدق أزاًل 

 وأبدًا، ألن ما يسلب عنه يسلب لذاته فيالزم الذات على الدوام .
الثالث ما يدل على الوجود وصفه زائدة من صفات المعنى كالحى والقادر والمتكلم 

لعالم وما يرجع إلى هذه الصفات السبعة كاآلمر والناهى والمريد والسميع والبصير وا
 والخبير ونظائره فذلك أيضا يصدق عليه أزال وأبدا عند من يعتقد قدم جميع الصفات .

والرابع ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله كالجواد والرزاق والخالق 
هو صادق أزال إذ لو لم يصدق لكان  والمعز والمذل وأمثاله، وهذا مختلف فيه، فقال قوم :

، (3)اتصافه به موجبًا للتغير، وقال قوم ال يصدق إذ ال خلق فى األزل فكيف يكون خالقا 
والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف فى الغمد يسمى صارمًا وعند حصول القطع به وفى 

غمد صارم بالقوة مختلفين فهو فى ال نتلك الحالة على االقتران يسمى صارمًا وهما بمعنيي
وعند حصول القطع صارم بالفعل. فمعنى تسمية السيف فى الغمد صارمًا: أن الصفة 
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التى يحصل بها القطع فى الحال لقصور فى ذات السيف وحدته واستعداده بل ألمر آخر 
 وراء ذاته .

واهذا المعنى يقيس اإلمام الغزالى ويقول فالمعنى الذى يسمى به السيف فى الغمد 
ًا يصدق اسم الخالق على هللا تعالى فى األزل، فإن الخلق جرى بالفعل لم يكن صارم

لتجدد أمر فى الذات لم يكن بل كل ما يشتر: لتحقيق الفعل موجود فى األزل، واالمعنى 
الذى يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم ال يصدق فى األزل فهذا حا المعنى 

ق فى األزل هذا االسم فهو محق وأراد به المعنى الثانى فقد إهر أن من قال إنه ال يصد
   (1)ومن قال يصدق فى األزل فهو محق وأراد به المعنى األول .

ولكن ابن القيم الذى يمثل عندنا رأى االتجاه السلفى يقول : إن الصحابة رضوان هللا 
األمة إيمانًا  عليهم قد تنازعوا فى كثير من مسائل األحكام وهم سادات المؤمنين وأ مل

ولكن بحمد هللا لم يتنازعوا فى مسألة واحدة من مسائل األسماء والصفات واألفعال بل 
 لهم أجمعوا على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة من أولهم إلى آخرهم ولم يسوموها 
 تأوياًل ولم يحرفوها عن مواضعها تبدياًل ولم يبدوا لشئ منها إبطااًل وال ضراوا لها أمثاالُ 

ولم يدفعوا فى صدورها وأعجازها ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها 
على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها باإليمان والتعظيم وصلوا األمر فيها كلها 
أمرًا واحدًا وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل األهواء والبدع، حيث جعلوها 

   (2)أقروا بعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين .عضين و 
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية : أن لفا التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم كلها ألفاظ 
قد دخلها االشتراك بسبب اصطالحات المتكلمين وغيرهم . فكل طائفة تعنى بهذه األسماء 

 ماال يعنيه غيرهم .
بالتوحيد والتنزيه نفى جميع الصفات واالتشبيه والتجسيم فالمعتزلة وغيرهم يريدون 

إثبات شئ منها . حتى إن من قال إن هللا يرى، أو أن هلل كالمًا هو عندهم مجسم وكثير 
من الطوائف المتكلمة فى صفاته يريدون بالتوحيد والتنزيه نفى الصفات الخبرية أو بعضها 

                                                

  79. اإلمام الغزالى : االقتصاد فى االعتقاد ه ص 1
 ( مصدر سابق  49/  1. ابن القيم الجوزية : إعالم الموقعين ه ) 2
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والفالسفة تعنى بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة  واالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها،، (1)
  (2)وزيادة حتى أنهم يقولون ليس له صفة سلبية أو إضافية أو مركبه منها. 

والمراد بالصفات السلبية مثل القدم والبقاء، ألن معناهما ال أول له وال انتهاء، والمراد 
واألرض،  تلسماواواألرض وفاطر ا تمن اإلضافة مثل رب العالمين أو خالق السماوا

والمراد من المركبة المخالفة للحوادث . وإن اختالف العلماء فى هذه المعانى يقتضى أن 
يكفر فريق اآلخر، ألنه اختالف نظر، ال اختالف حقيقة، وال يكفر السلفيون أحدًا من 
مخالفيهم ولكنهم يعتبرونهم من أهل الزيغ، ويبين ابن تيمية منهج السلف فى األسماء 

تعالى  –صفات فيقول " ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فال يمثلون صفات هللا وال
بصفات خلقه، كما ال يمثلون ذاته بذوات خلقه، وال ينفون عنه ما وصف به نفسه، أو  –

فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، يحرفون الكلم عن مواضعه،  وصفه به رسوله 
وهكذا يثبت السلف كل ما جاء فى القرآن الكريم أو  (3)اته " ويلحدون فى أسماء هللا وآي

أو شئونه، فيثبتون له المحبة، والغضب، السخط والرضا،  –السنة عن أوصافه سبحانه 
والنداء، والكالم، والنزول إلى الناس فى إلل من الغمام، ويثبتون االستقرار على العرش، 

الظاهر، بيد أن هذا ليس كشأن الحوادث،  والوجه واليه من غير تأويل وال تفسير بغير
سبحانه  –فليست يده كيد الحوادث، وال نزوله كنزولهم، وال وجهه كوجوههم، فإن هللا 

وتعالى، منزه عن ذلك . ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية فى ذلك " والصواب ما عليه أئمة 
، ال ه رسوله بما وصف به نفسه، أو وصفه ب –تعالى  –الهدى، وهو أن يوصف هللا 

يتجاوز القرآن الكريم والحديث، ويتبع فى ذلك سبيل السلف الماضيين، أهل العلم واإليمان 
. والمعانى المفهومة من الكتاب والسنة، ال ترد بالشبهات، فيكون من باب تحريف الكلم 

  ◆عن مواضعه، وال يعرض عنها، فيكون من باب الذين 
⬧ ➔ ⧫⧫ 

◼◆ ⬧ ⬧ ◼⧫ 
                                                

وسى تكليماًا ( ومثال قولاه تعاالى ) م الااك  ال ُمل اكا ( وغيار ذلاك مان الصافات التاى تباين أحاواال خاصاة . مثل ) كلم هللا م 1
 تليق بالرب سبحانه وتعالى . وجاء بها الخبر والقرآن الكريم .

. شايخ اإلساالم بان تيمياة : نقاض المنطاق ه تحقياق : محماد بان عباد الارازق حمازة : وصاححه : محماد حاماد الفقاى ه  2
  356تبة العلمية : بيروت ه بدون رقم الطبعة وتاريخها ه ص المك

 مصدر سابق   409. ابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل ه ص  3
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☺⧫ ◆☺◆   (1) ويترك تدبر القرآن ،
   ❑☺◼➔⧫الكريم فيكون من باب الذين 

⧫  ⧫ (2) (3)  
وعلى ذلك يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف هو إثبات كل ما جاء فى القرآن    

ة واستواء على العرش، ووجه ويد ومحبة واغض، وما جاء فى السنة من الكريم من فو ي
 ذلك أيضا من غير تأويل .

وقال ابن القيم الجوزية: أن ما يجرى على الرب تبارك وتعالى من صفة أو خبر 
 أقسام : 

 أحدهما : ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشئ .
 عليم والقدير والسميع الثانى : ما يرجع إلى صفات معنوية كال

 الثالث : ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق 
الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحض والبد من تضمنه ثبوتًا إذ ال كمال فى العدم 

 المحض كالقدوس والسالم .
ال  (4)والخامس : ولم يذكره أ ثر الناس، وهو االسم الدال على جملة أوصاف عديدة 

معينة بل هو دال على معناه ال على معنى مفرد نحو المجيد العظيم  تختص بصفة
الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا 

 فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة . 
.   ➔ ➔   (5)ومنه

 صفه للعرش لسعته وعظمته وشرفه .
                                                

   73. سورة الفرقان : آية 1
   78. سورة البقرة : آية 2
  409. ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائله ص 3
تبة نزار مصطفى الباز ه مكة المكرمة ه تحقيق :هشاام عباد العزياز عطاا عاادل . ابن القيم الجوزية : بدائع الفوائد ه مك4

 (  166/  1ه ) 4عبد الحميد العدوى : الطبعة : األولى ه عدد األجزاء 
 15. سورة البروج : آيه رقم  5
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حصل من اقتران أحد االسمين والوصفين باآلخر وذلك قدر زائد السادس : صفه ت
الحميد المجيد وهكذا عامة الصفات  –العفو القدير  –على مفرديهما نحو الغنى المجيد 

المقترنة واألسماء المزدوجة فى القرآن الكريم فإن الغنى صفه كمال والحمد كذلك واجتماع 
  (1)ناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما .الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غ

وأما صفات السلب المحض فال تدخل فى أوصافه تعالى إال أن تكون متضمنة 
لثبوت كاألحد المتضمن النفراده بالراواية واأللوهية والسالم المتضمن لبراءته من كل 

تعالى        نقص يضاد كماله، وكذلك اإلخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتًا، كقوله 
  ⬧➔◼ ◆ ◆ ⧫❑  (2)  فإنه

  ⧫◆ ◆⧫متضمن لكمال حياته وقيوميته ولذلك قوله تعالى 
 ❑  (3)  متضمن لكمال قدرته وكذلك قوله تعالى ◆⧫ 

➔⧫ ⧫   ⬧ 
⬧▪   (4)  وله تعالى متضمن لكمال علمه وكذلك ق ⬧ 
⧫ ◆⬧ ❑⬧  (5) . متضمن لكمال صمديته وغناه 

ويحدد ابن القيم أمورًا يجعلها إطارًا لفهم وحدانية الذات والصفات وأسماء هللا تعالى 
 فيقول وهناك أمور يجب أن ُتعلم هنا .

سمائه : أن ما يدخل فى باب اإلخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل فى باب أ أحدها
وصفاته كالشئ والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه وال يدخل فى أسمائه الحسنى 

 وصفاته العليا .
: أما الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها فى أسمائه  الثانى

ى بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه األلفاظ ال تدخل ف

                                                

 مصدر سابق  169 – 168. ابن القيم : بدائع الفوائد ه ص  1
  255. سورة البقرة : آية رقم  2
  38رة ق : آية رقم . سو  3
  61. سورة يونس : آيه رقم  4
  3. سورة اإلخالص : آية  5
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أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند اإلطالق بل هو الفعال لما يريد فإن اإلرادة 
 والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أ مله فعاًل وخبرًا .

: أنه ال يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق كما  الثالث
الما ر"  –الفاتن  -ين فجعل من أسمائه الحسنى " المضل فيه بعض المتأخر  (1)غلط 

 تعالى هللا عن قولهم .
: أن أسماءه عز وجل الحسنى هى أعالم وأوصاف والوصف بها ال ينافى  الرابع

العلمية بخالف أوصاف العباد فإنها تنافى علميتهم ألن أوصافهم مشتركة فنفتها العلمية 
 المختصة بخالف أوصافه تعالى .

: أن ما يطلق عليه فى باب األسماء والصفات تو يفى وما يطلق عليه من  امسالخ
األخبار ال يجب أن يكون تو يفيًا كالقديم والشئ والموجود والقائم بنفسه فهذا فصل 
الخطاب فى مسألة أسماءه هل هى تو يفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد 

  (2)به السمع .
إلسالم ابن تيمية حيث يقول " وأجمع سلف األمة وأئمتها على أن ونختم بكالم شيخ ا

الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما وصف به نفسه، واما وصفه به        
من غير تحريف وال تعطيل، ومن غير تكييف وال تمثيل، يوصف بصفات،  رسول

شئ من صفات  الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شئ، وال كقوله فى
  ➔ ◆❑➔  الكمال، كما قال هللا تعالى 

  ☺  ⬧ ⧫ 
⬧◆ ⬧❑  ⬧◆ ⧫  

→→❑    (3)    

قال ابن عباس : الصمد العليم الذى كمل فى علمه، العظيم الذى كمل فى عظمته، 
  (4)ته، الحكيم الكامل فى حكمته، السيد الكامل فى سؤدده. القدير الكامل فى قدر 

                                                

  170. ابن القيم الجوزية : بدائع الفوائد ه ص  1
 مصدر سابق  170. ابن القيم الجوزية : بدائع الفوائد ه ص  2
 . سورة اإلخالص . 3
 سابق  مصدر  49. شيخ اإلسالم ابن تيمية : كتاب مجموعة التوحيد ه ص  4
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 ومن خالل ما سبق عرضه يتضح لنا اآلتى : 
يثبت اإلمام الجوينى أن الصفات ال تغاير الذات، وأنها قائمة بذاته ألنه ال يجوز أن  .1

يقوم شئ منها بغير ذاته وأن الصفات كلها قديمة وليست حادثة ه ألنها لو كانت 
ان هللا محاًل للحوادث وهو هنا يتحدث عن الصفات الذاتية التى أقرها حادثة لك

األشاعرة وحصروها فى سبع صفات وهذا مما يؤخذ عليهم، ويقرر ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم أن منهج السلف هو منهج الوسطية، فهو وسط بين التعطيل والتمثيل، 

من صفات وأسماء هلل عز وجل، ويثبت السلف كل ما جاء فى القرآن الكريم والسنة 
السيما فى  –وعلى هذا فالخالف واضح بين السلف واألشاعرة فى مسألة الصفات 

صفات األفعال التى يجعلها األشاعرة متعلقات للقدرة بل ونفوها بحجة أن إثباتها 
يستلزم حلول الحدوث فى ذات هللا تعالى مثل نفيهم وصف هللا بالخالق فى األزل 

لكن السلف أثبتوا الصفات التى وردت فى القرآن الكريم والسنة المباركة  –بدون خلق 
وأنها صفات تليق بذاته تعالى، وال تشبه صفات الحوادث التى يسمى باسمها فسمع 
هللا تعالى ليسع كسمع الحوادث، واصره ليس كبصرهم، وكالمه ليس ككالمهم، وهذا 

كره الحقًا فى فصل الصفات اإللهية االختالف نقرره إجمااًل أما تفصياًل فسيأتى ذ
 وعالقتها بالذات .

يتفق الطرفان على التصدى والوقوف ى وجه الفكر المعتزلى ومهاجمته فى نفيه  .2
للصفات التى وردت فى القرآن الكريم فمعلوم أن المعتزلة ومعهم الجمهية نفوا صفات 

انية، ونفوا السمع والبصر هللا تعالى عنه ولم يثبتوا إال الوجود والقدم والبقاء والوحد
والكالم وغيرها من األوصاف الذاتية، وقالوا إنها ليست شيئًا غير الذات، وقالوا أنها 
فى القرآن أسماء هلل تعالى كالرحمن والرحيم . يقول اإلمام الجوينى كما أسلفنا " 

ى وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين االسم والتسمية، والوصف والصفة، والتزموا عل
نفوا أسماء ويقول ابن تيمية " إن المعتزلة لما رأوا الجهمية قد  (1)ذلك بدعة شنعاء " 

                                                

 . 297. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد ه ص  1
التسوية بين االسم والتسمية هى الطريق الذى أدى إلى نفى الصفات عند المعتزلة ووقف لهم اإلماام الجاوينى وقاال أن  -

سامى االسم لايس هاو المسامى وواقفاة فاى ذلاك ابان القايم حياث يقاول أناه لام يقال نحاوه قاط وال عرااى أن االسام هاو الم
ويقولون أجل مسمى وال يقولون أجل اسم ه ويقولون مسمى هذا االسم كاذا وال يقاول أحاد اسام هاذا االسام كاذا ويقولاون 
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الحسنى استعظموا ذلك وأقروا باألسماء، ولما رأوا هذه الطريقة توجب نفى  هللا
الصفات نفوا الصفات فصاروا متناقضين، فإن إثبات حى عليم قدير حكيم سميع 

وال حكمة وال سمع وال بصر مكابرة للعقل كإثبات  بصير بال حياة وال علم وال قدرة
مصل بال صالة وصائم بال صيام وقائم بال  يام ونحو ذلك من األسماء المشتقة " 

(1)  

 

                                                                                                                                              

لاى  هذا الرجل مسمى بزيد وال يقول هذا الرجل اسم زياد ه ويقولاون بسام هللا ه وال يقولاون بسامى هللا وقاال رساول هللا 
 خمسة أسماء ه رواه البخارى ومسلم .

لتسمية فهى عبارة عن فعل المسمى ووصافه االسام للمسامى كماا أن التحلياة عباارة عان فعال المحلاى ووصافه الحلياة أما ا
على المحلى فهنا ثالث حقائق اسم ومسمى وتسمية كحلياه ومحلاى وتحلياه وعالماة ومعلام وتعلايم وال سابيل إلاى جعال 

سم هو المسمى بطل واحاد مان هاذه الحقاائق الثالثاة ه لفظين مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقهما وإذا جعلت اال
  (   22/  1راجع : بدائع الفوائد )

 مصدر سابق  42. ابن تيمية : النبوات ه ص 1
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 رابعا : وحدانية الخلق والتكوين :
واألرض وما  تخلق السماوا –سبحانه  –األساس فى هذه الشعبة من التوحيد أن هللا 

خلقه، وال منازع فى سلطانه، وال إرادة لمخلوق تنازع إرادة الخالق،  بينهما، وال شريك له فى
سبحانه  –أو تشترك معها فى تكوين شئ من األشياء، بل كل األشياء واألفعال منه 

 وإليه تعود . –وتعالى 
يقول أبو الحسن األشعرى : أنه ال خالق إال هللا، وأن أعمال العبد مخلوقة هلل مقدرة 

  ◆ ⬧◼⬧ ⧫◆ ما قال تعالى 
⬧➔☺➔❑⧫   (1)  وأن العباد ال يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم

     يخلقون كما قال تعالى 
  (2)   وكما قال تعالى  ⬧➔→❑⧫ 
 ◆➔ ◼→❑  (3)   وكما قال 
⬧☺ ⬧➔ ☺  ⬧➔   (4)  

   ❑→  وكما قال 
  ➔ →❑ (5)  وهذا

     (6)فى كتاب هللا كثير . 
ويقول اإلمام الجوينى " اتفق سلف األمة قبل إهور البدع واألهواء واضطراب اآلراء 

 هو، وهذا مذهب أهل على أن الخالق المبدع رب العالمين وال خالق سواه وال مبدع إال
الحق، فالحوادث كلها حدثت بقدره هللا تعالى، وال فرق بين ما تعلقت به قدرة العباد، واين 
ما تفرد الرب باالقتدار عليه، ونخرج من مضمون هذا األصل . أن كل مقدور لقادر، فاهلل 

 تعالى قادر عليه، وهو مخترعه ومنشئه " 
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 بانفراده بالخلق. فقال –ال إله إال هو  –تمدح يقول ابن ميمون إن البارى جل وعز 
      (1)   وهو

يوجب شرعًا أال خالق سواه، وال قادر غيره . وإذا كان جل جالله خالقًا للعبد وخالق لجميع 
أعضائه . واآللة التى يتصرف بها، يسخرها جل جالله تارة ويعطلها أخرى، أال ترى أن 

لتى هى آلة اآلالت قد يعطلها جل جالله عن التصرف بما يحدث فيها من الفالجة اليد ا
أو الشلل أو غير ذلك . فكيف يدعى المسكين المعتزلى " أنه قادر محدث ألفعاله، وأنه 
منفرد بها ؟ وهل أفعاله إال أعراض البد لها أن تقوم بجواهر . والجواهر التى تقوم بهذه 

الى، فلو عدمت لما جاز وجود األعراض ؟ فكيف يوصف األعراض هى خلق هللا تع
باالقتدار واألحداث لعرض من يقر بأنه غير قادر إيجاد محله الذى هو شر: فى وجوده " 

(2)  
وهكذا يقرر الجوينى أن الحوادث كلها تقع بمراد هللا تعالى : نفعها وضرها، خيرها 

إنه ، (3)اصد إلى إبداع ما اخترع وشرها والرب خالق لجميع الحوادث . مريد لما خلق، ق
سبحانه منفرد بخلق المخلوقات، فال خالق سواه، وكل حادث فاهلل تعالى محدثه والدليل 
على أنه منفرد باإليجاد واالختراع، إن األفعال تدل على علم فاعلها، ولكن األفعال 

وا محيطين الصادرة من العباد ال يحيطون بمعظم صفاتها، ولو كانوا خالقين لها لكان
ولكن ذلك ال يدل على أن العبد مجبر على أفعاله بل هو قادر عليها  (4)بجملة صفاتها 

مكتسب لها، والدليل على إثبات قدرة العبد أن العاقل يفرق بين أن ترتعد يده واين أن 
يحركها قصدًا، ومعنى كونه مكتسبًا أنه قادر على فعله وإن لم تكن قدرته مؤثرة فى إيقاع 

در . وقد احتجت المعتزلة أنه يستحيل أن يكون مقدورًا بين قادرين، إما أن يكون المق
الفعل مقدورًا هلل وللعبد فإن كان مقدورًا هلل لم تؤثر قدرة العبد إلى جانب قدرة هللا ومن ثم 

 فال يصح أن تنسب إلى العبد .
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ألهواء وأهل ويرد الجوينى على ذلك فيقول " اتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل ا
 –الزيغ على أن العباد موجدون ألفعالهم مخترعون لقدرهم . واتفقوا أيضا على أن الرب 

ال يتصف باالقتدار على مقدور العباد كما ال يتصف العباد  –تعالى عن قولهم  –تعالى 
باالقتدار على مقدور الرب . ثم المقدمون منهم كانوا يمتنعون من تسمية العبد خالقا لقرب 

 هدهم بإجماع السلف، على أنه ال خالق إال هللا تعالى .ع
وسموا العبد خالقًا على الحقيقة . وأبدع بعض المتأخرين ما فارق  ن ثم تجرأ المتأخرو 

أعاذكم هللا  –به راقة الدين، فقال : العبد خالق والرب تعالى ال يسمى خالقًا على الحقيقة 
 (1)من البدع والتمادى فى الضالالت " 

تحقيق مسألة القدر الموجبة لخشوع الخاشع وعبادة العابد . ومقامات األولياء من إن 
الصبر والتسليم والتوكل، بل العبودية نفسها ال تصح إال لمن فوض أمره إلى هللا وعلم أنه 
ال حول له وال قوة من نفسه، وأما من يدعى أنه خالق ألفعاله فالمدعى بأن هلل إلها غيره 

من يرى أن اإللهية راجعة إلى الخلق، وأن معنى قولنا " أال له الخلق "  السيما على رأى
 معنى قولنا : خالق الخلق . فمن رضى لنفسه أن يسمى باسم به نفس اإللهية، فقد تكبر 
تكبرًا عظيمًا وعال فى نفسه علوًا كبيرًا نعوذ باهلل من عقيدة تورطنا هذا التوريط، وتبعدنا 

  (2)بعاد .من هللا جل وعز هذا اإل
أما اإلمام العزالى فيفند آراء المعتزلة فيقول " ذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة هللا 
تعالى بأفعال العباد من الحيوانات والمالئكة والجن واإلنس والشياطين، وزعمت أن جميع 

لزمتها ما يصدر منها من خلق العباد واختراعهم ال قدرة هلل تعالى عليها بنفى وال إيجاد ف
 شناعتان عظيمتان .

إحداهما إنكار ما أطبق عليه السلف رضى هللا عنهم من أنه ال خالق إال هللا وال 
 مخترع سواه .

والثانية نسبة االختراع والخلق إلى قدرة من ال يعلم ما خلقه من الحركات، فإن 
اديرها لم الحركات التى تصدر من اإلنسان وسائر الحيوان لو سئل عددها وتفاصيلها ومق
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يكن عنده خبر منها بل الصبى كما ينفصل من المهد يدب إلى الثدى باختياره ويمتص، 
والهرة كما ولدت تدب إلى ثدى أمها وهى مغمضة عينها، والعنكبوت تنسج من البيوت 
أشكاال غريبة يتحير المهندس فى استدارتها وتوازى أضالعها وتناسب ترتبها، والنحل 

ل التسديس فال يكون منها مراع وال مدور وال مسبع وال شكل آخر ه تشكل بيوتها على شك
وذلك لتميز شكل المسدس بخاصية دلت عليها البراهين الهندسية ال توجد فى غيرها وهو 
أن األشكال المستديرة إذا وضعت متراصة بقيت بينها فرج معطلة ال محالة وأن أقرب 

االحتواء هو شكل المسدس، فليت شعرى من األشكال القليلة األضالع إلى المستديرة فى 
 النحل هذه الدقائق التى يقصر عن أدركها أ ثر عقالء اإلنس .  (1)عرف 

وإن فى صناعات الحيوانات من هذا الجنس عجائب لو أوردت منها طرفًا المتألت 
الصدور من عظمة هللا تعالى وجالله، فتعسًا للزائغين عن سبيل هللا المغترين بقدرتهم 

قاصرة الظانين أنهم مساهمون هلل تعالى فى الخلق واالختراع وإبداع مثل هذه العجائب ال
، فهذه أنواع تواآليات . هيهات هيهات، تفرد هللا بالملك والملكوت جبار األرض والسماوا

  (2)الشناعات الالزمة على مذهب المعتزلة .
فهم بقوله: إنهم وفقوا والرأى الصحيح عند اإلمام الغزالى هو رأى أهل السنة، فيص

للسداد ورشحوا لالقتصاد فى االعتقاد فقالوا " القول بالجبر محال باطل والقول باالختراع 
 اقتحام هائل وإنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد " 

أما كيفية إثبات ذلك والدليل عليه نترك اإلجابة والرد لإلمام الجوينى حيث يقول: " قد 
ات العباد ليست مقدورات للرب سبحانه وتعالى مصيرا منكم إلى استحالة زعمتم أن مقدور 

مقدور بين قادرين، فنقول لكم : الرب تعالى قبل أن اقدر عبده، وقبل أن اخترعه، هل 
  ان موصوفًا باالقتدار على ما كان فى معلومة أنه سيقدر عليه من يخترعه أم ال " 

سيقدر عليه العبد قبل أن تتعلق به قدرته  قدرة البارى تعالى تتعلق بكل ممكن وما
ممكن ال محالة . وإذا كان ممكنًا دخل فى جملة مقدورات البارى جل وعز، فإذا قدر عليه 
العبد لم يصح أن يخرج عن مقدور البارى جل وعز، وهل يصح أن يصير ما كان مقدورا 
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ظموا هللا جل وعز لكان له مستحياًل عليه، ألجل تعلق قدرة العبد به، ولو أن المعتزلة ع
األليق بهم أن يقولوا : ما سبق كونه مقدورا للبارى جل وعز ال مخرج عن أن يكون مقدورا 
له بتعلق قدرة العبد به، بل يجب أن تبقى قدرة العبد به، ويبقى مقدورًا للبارى تعالى، وإن 

وخالقه ومنشئه،  تعلق قدرة العبد به ال تخرجه عن كونه مقدورا له . لزم بذلك أنه محدثه
  (1)إذ من المحال أن ينفرد العبد باختراع ما هو مقدور هلل جل وعز . 

ويقول اإلمام الجوينى أيضا: إن األفعال المحكمة تدل على علم مخترعها، والعبد تصدر 
منه أفعال تدل على الغفلة والسهو وهذه الصفات تضاد العلم واإلرادة، والعبد على هذا غير 

در منه فيجب أن يكون الصادر منه دااًل على علم مخترعه، ويتقرر من ذلك عالم بما يص
   (2). على مذهب أهل الحق إلى أن مخترع األفعال هو الرب تبارك وتعالى

ويقترب األشاعرة والسلف فى التدليل على هذه المسألة فنجد ابن تيمية يقول " وكثير 
اإليمانية بالحقائق الخلقية والقدرية الكونية،  من الناس تشتبه عليهم الحقائق األمرية الدينية

   ◆فإن هللا سبحانه وتعالى له الخلق واألمر، كما قال تعالى 
  ⧫◼ ◆❑☺ 

◆◆    ▪➔ 
◆❑⧫ ◼⧫   

 ◆ ➔⧫ 
 ▪☺◆ ⧫☺⬧◆ 

⧫❑→◆ ⧫ ◼  
 ⬧ ⬧ ◆  

⬧⧫◆  ◆ ➔⬧✓⧫  (3)  
فهو سبحانه وتعالى خالق كل شئ وراه ومليكه، ال خالق غيره، وال رب سواه . ما  

فى الوجود من حركة وسكون، فبقضائه وقدره  شاء كان . وما لم يشأ لم يكن، فكل ما
ومشيئته وقدرته وخلقه، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته 
ومعصية رسله، أمر بالتوحيد واإلخالص، ونهى عن اإلشراك باهلل، فأعظم الحسنات 

     (4)التوحيد . وأعظم السيئات الشرك، قال هللا تعالى 
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⧫  ◆  
⧫◆ ⧫  ⬧ ☺ 

⧫   (1)  
وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق كان الخلق عقب اإلرادة والمخلوق عقب 

  ☺ ◼التكوين والخلق كما قال تعالى 
⬧ ◆   ⧫❑→⧫ 

⬧  ⬧◆❑ (2)  
عرفوا ذلك واينوه للناس وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية  وأصحاب رسول هللا 

المشهودة تدل على أن العالم مخلوق وأن له راًا خلقه ويحدث فيه الحوادث، وقد ذكر ذلك 
الحسن البصرى كما رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب المطر وذكره أبو الفرج بن 

 الجوزى فى تفسيره . 
أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنى هارون حدثنى عفان عن مبارك بن فضالة قال قال 

الحمد هلل الرفيق األعلى  سمعت الحسن يقول كانوا يقولون يعنى أصحاب رسول هللا 
الذى لو جعل الخلق خلقًا دائمًا ال يتصرف لقال الشاك فى هللا لو كان لهذا الخلق رب 

من اآليات، إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين  لحادثه وأن هللا قد حادثه بما ترون 
وجعل فيها معاشًا وسراجًا وهاجًا ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين 
الخافقين وجعل فيها سكنًا ونجومًا وقمرًا منيرًا، والمقصود من ذلك أنه سبحانه وتعالى 

إرادته ترجح الراجح األحسن وهذه وأن  (3)يخلق بمشئيته واختياره وأنه يختار األحسن 
حقيقة اإلرادة، وال تعقل إرادة ترجح مثاًل على مثل ه ولو قدر وجود مثل هذه اإلرادة فتلك 
أ مل وأفضل والخلق متصفون بها ويمتنع أن يكون المخلوق أ مل من الخالق والمحدث 

مما توصف  الممكن ا مل من الواجب القديم، فوجب أن يكون ما توصف به إرادته أ مل
  (4)به إرادة غيره .
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ويستدل ابن القيم على وحدانية الخلق والتكوين بالنظر فى آيات القرآن الكريم وآياته 
واألرض من أعظم األدلة على جود  تعز وجل فى الخلق وتنوعه فيقول إن خلق السماوا

.  (1)والتكوين  فاطرهما وكمال قدرته وعلمه وحكمته وانفراده بالراواية والوحدانية فى الخلق
  ⧫⧫⧫◆  قال تعالى 

◆❑◆ ◆ ◆◆ 
⧫ ◼  ⧫  (2)  

ونختار مثاًل واحدًا مما ساقه ابن القيم يدلل به على انفراده عز وجل بمسألة الخلق 
ا صارت إليه ثانيا، وأنه لو اجتمع والتكوين فيقول : فارجع إلي النطفة وتأمل حالها أواًل وم

األنس والجن على أن يخلقوا لها سمعًا واصرًا وعقاًل أو قدره وعلمًا أو روحًا، بل عظمًا 
واحدًا من أصغر عظامها، بل عرقًا من أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك، بل 

هذا صنعه فى  ذلك كله آثار صنع هللا الذى أتقن كل شئ فى قطرة من ماء مهين فمن
وعلوها وسعتها واستدارتها وتفاوت مشارقها  تقطرة ماء، فكيف صنعه فى ملكوت السماوا

ومغاراها فال ذره فيها تنفك عن حكمه ه بل هى أحكم خلقًا وأتقن صنعًا وأجمع العجائب 
 قال تعالى:  – تمن بدء اإلنسان بل ال نسبه لجميع ما فى األرض إلى عجائب السماوا

◆    
◆  ⧫  ⬧◆ 

☺⬧ ⬧❑▪  (3)  : وقال تعالى  
  ◆❑☺ ◆ 

◼◆  
◆ →◆  

  ⬧⧫ ☺ ⧫ 
 ⧫◆ ⧫⧫   

☺   ◆⬧ 
 ◆ ➔⧫ ❑⧫ 

⧫◆   →  
⬧◆ ⧫ 

⬧◆ ☺ ⧫✓⧫ 
☺ ◆ ⧫ 
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⬧❑ ⧫➔➔❑⧫   (1) وقال  تفبدأ بذكر خلق السماوا
     ◆❑☺عالى ت

◆ ◼◆  
◆ ⧫  

⧫  (2)  وهذا كثير فى القرآن، فاألرض والبحار والهواء وكل
 كقطره فى بحر . تباإلضافة إلى السماوا تما تحت السماوا

وفيها ذكرها إما إخبارًا عن عظمتها وسعتها ولهذا قل أن نجيئ سورة فى القرآن إلى 
وإما إقسامًا بها وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادًا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة 

 وأنه هللا الذى ال إله إال هو . (3)الخالق وإما استدالاًل منه براوايته لها على وحدانيته 
الم والتقدير، يقال خلقت الشئ خلقًا إذا إن اسم هللا الخالق معناه أصل الخلق فى الك

قدرته، فالخلق فى اسم هللا تعالى هو ابتداء تقدير النشأ، فاهلل تعالى الخالق والمنشئ 
  ⬧⧫⧫◆    (4)والمدبر
⬧✓⧫  (5)      

خلق وفقطه وال يقف ابن القيم عند حد االستدالل بآيات القرآن الكريم على وحدانية ال
بل نجده يتصدى وهو المدافع عن المنهج السلفى لألفكار التى راجت فى عصرهه مثل 

وغيرهم فى مسألة خلق األفعال فنترك له المجال  (1)والجبرية  (6)أفكار المعتزلة والجهمية 
                                                

 164. سورة البقرة : آية رقم  1
 190. سورة آل عمران : آية رقم  2
 ( 197/  1. ابن القيم الجوزية : مفتاح دار السعادة ه )3
. أبااو إسااحاق إبااراهيم باان محمااد : تفسااير أسااماء هللا الحساانى ه تحقيااق : احمااد يوسااف الاادقاق : دار الثقافااة العرايااة ه 4

  37ه ص  1جزاء عدد األ 1974دمشق 
  14. سورة المؤمنون : آية رقم 5
. الجهميااة : هاام أصااحاب جهاام باان صاافوان الساامرقندى أبااو محاارز : رأس الجهميااة : ضااال مبتاادع كااان يقضااى فااى 6

 هاااا ه وقاااد زرع شااارًا عظيماااًا . انظااار: األعاااالم  128عساااكر الحاااارث بااان ساااريح الخاااارج علاااى بناااى أمياااة ه هلاااك سااانة 
 (  مصدر سابق  2/141)

وقد ذكر الشهرستانى : أن بدعته إهرت بترمذ وقتلاه مسالم بان أحاوز الماازنى بمارو فاى آخار ملاك بان أمياة ه وأناه وافاق 
المعتزلة فى نفى الصفات األزلية وزاد عليهم بأشياء منها قوله . ال يجوز أن يوصف البارى تعالى بصافة يوصاف بهاا 

 وأثبت كوناه قاادرًا فااعاًل خالقاًا ه ألناه ال يوصاف بشائ مان خلقاه خلقه ه ألن ذلك يقضى تشبيهًا منفى كونه حيًا عالماً 
 ( مصدر سابق . 1/85بالقدرة والفعل والخلق ه انظر: الملل والنحل للشهرستانى : )
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فى عرض آراء هذه الفرق وتفنيدها والرد عليها فيقول : قال جهم وأتباعه إن القادر على 
ة هو هللا وحده وهو الفاعل حقًا ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة وال كاسب أصاًل الحقيق

. 
طائفة أخرى تقول : إن العباد موجدون ألفعالهم مخترعون لها  –وقابل هذه الطائفة 

بقدرهم إرادتهم، كما ال يوصف العباد بمقدور الرب وال تدخل أفعاله تحت قدرهم وهذا قول 
م متفقون على أن هللا سبحانه وتعالى غير فاعل ألفعال العباد، جمهور القدرية، وكله

واختلفوا هل يوصف بأنه مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها فجمهورهم نفوا 
 ذلك .

ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كونها مقدورة هلل، وأن هللا سبحانه قادر على أعيانها 
حداثها وليس معنى قدرة هللا عليها عندهم أنه قادر على وأن العباد أحدثوها بإقدارهم على إ

فعلها، هذا عندهم عين المحال بل قدرته عليها إقدارهم على إحداثها، فإنما أحدثوها بقدرته 
 وإقداره وتمكينه . 

ويفند ابن القيم هذا الكالم فيقول: وأرااب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم على خطأ 
الخطأ . وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على بطالن  وصواب، واعضهم أقرب إلى

خطأ الطائفة األخرى ال على إبطال ما أصابوا فيه، فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل 
على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته، وأنه ال خالق غيره وأنه على كل شئ قديره وال 

ذا حق، ولكن ليس معهم دليل يستثنى من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات، وه
صحيح ينفى أن يكون العبد قادرًا مريدًا فاعاًل بمشيئته وقدرته، وأنه هو الفاعل حقيقة 

له ال هلل وأنها قائمة به ال باهلل، وكل دليل صحيح يقيمه  (2)وأفعاله قائمة به، وأنها فعل 
قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع ب

                                                                                                                                              

. الجبرية : الجبر هو نفى الفعل عن العبد وإضافته إلاى الارب تعاالى ه والجبرياة أصاناف فالجبرياة الخالصاة هاى التاى  1
د فعاًل وال قدرة على الفعل أصاًل ه والجبرية المتوسطة هى التى تثبت للعبد قادرة غيار ماؤثرة أصااًل ه فأماا ال تثبت للعب

من أثبت للقدرة الحادثة أثرًا ما فى الفعل وسمى بذلك كسبًا فليس بجبرى ه والمعتزلة يطلقون علاى أصاحاب هاذا الارأى 
 صدر سابق ( م 1/85جبرية . راجع :الملل والنحل للشهرستانى : )
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وأنهم مختارون لها غير مضطرين وال مجبورين . وليس معهم دليل صحيح ينفى أن يكون 
 هللا سبحانه قادرًا على أفعالهم وهو الذى جعلهم فاعلين .

واعد أن فند ابن القيم هذه اآلراء يقول : أن أهل السنة وحزب الرسول وعسكر 
الء، بل هم مع هؤالء فيما أصابوا فيه، وهم مع هؤالء فيما اإليمان ال مع هؤالء وال مع هؤ 

أصابوا فيه، فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه، وهم براء من باطلهم، 
فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض، والقول به ونصره ومواالة أهله من ذلك 

أهله من هذا الوجه فهم حكام  الوجه، ونفى باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة 
بين الطوائف ال يتحيزون إلى فئة منهم على اإلطالق، وال يردون حق طائفة من 
الطوائف، وال يقابلون بدعة ببدعة، وال يردون باطاًل بباطل وال يحملهم شنآن قوم يعادونهم 

 سبحانه على أال يعدلوا فيهم، بل يقولون فيهم الحق ويحكمون فى مقاالتهم بالعدل، وهللا
  ⬧⬧أن يعدل بين الطوائف فقال:  وتعالى أمر رسوله 
⬧  ⧫◆ ☺  

 ◆ ⬧ ➔◆◆❑  ➔◆ 
→⧫◆ ☺ ⧫⧫   

⧫  ◆ ⧫ ◆⧫  
 (1) عو إلى دينه وكتابه وأن يستقيم فى نفسه كما أمره، وأن فأمره سبحانه وتعالى أن يد

ال يتبع هوى أحد من الفرق، وأن يؤمن بالحق جميعه، ال يؤمن ببعضه دون بعض وأن 
 يعدل بين أرااب المقاالت والديانات .

ويقول ابن القيم : إننا إذا تأملنا هذه اآلية وجدنا أن أهل الكالم الباطل وأهل األهواء 
جميع الطوائف أبخس الناس منها حظًا واقلهم نصيبًا ووجدت حزب هللا ورسوله والبدع من 

وأنصار سنته هم أحق بها وأهلها، وهم فى هذه المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق 
من جميع الطوائف، فإنهم يثبتون قدرة هللا على جميع الموجودات من األعيان واألفعال، 

يكون فى ملكه ما ال يقدر عليه وال هو واقع تحت مشيئته  ومشيئته العامة، وينزهونه أن
وأنه ال يشاءون إال  (2)ويثبتون القدر السابق أن العباد يعملون ما قدره هللا وقضاه وفرغ منه

أن يشاء هللا، وال يفعلون إال من بعد مشيئته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وال 

                                                

  15. سورة الشورى : آيه  1
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جه من الوجوه، والقدر عندهم قدرة هللا تعالى تخصيص عندهم فى هاتين القضيتين بو 
 وعلمه ومشيئته وخلقه .

ويصف ابن القيم هذا المنهج بالوسط، فيقول وإذا وازنت بين هذا المذهب وما عداه 
من المذاهب وجدته هو المذهب الوسط والصرا: المستقيم، ووجدت سائر المذاهب 

ن ذلك فالقضاء والقدر من خلق هللا خطوطًا عن يمينه وعن شماله، فقريب منه واعيد واي
قال  –تعالى ألفعال المكلفين ودخولها تحت قدرته ومشيئته كما دخلت تحت علمه وكتابه 

    →  تعالى : 
◆➔❑◆ ⧫◼   ◆  (1)  

سكناته، وليس وهذا عام محفوظ ال يخرج عنه شئ من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته و 
مخصوصًا بذاته وصفاته، فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له، واللفا قد فرق 
بين الخالق والمخلوق، وصفاته سبحانه وتعالى داخله فى مسمى اسمه، فإن هللا سبحانه 
اسم لإلله الموصوف بكل صفه كمال، المنزه عن كل صفة نقص ومثال . والعالم كما 

يم قسمان : أعيان وأفعال، وهو الخالق ألعيانه وما يصدر عنها من األفعال، يقول ابن الق
 ما أنه العالم بتفاصيل ذلك، فال يخرج شئ منه عن علمه وال عن قدرته وال عن خلقه 

   (2)ومشيئته.
والخالصة : أن عقيدة أهل السنة والجماعة فى أفعال العباد، أن هللا أراد ما العباد 

لما خالفوه، فلو شاء أن يطيعوه جميعًا ألطاعوه، خلق الخالئق  فاعلوه ولو عصمهم
وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدى من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، قال 

     ◼تعالى 
⬧  (3) ، وقال تعالى ◆◼⧫ → 
 ⬧⬧◆◼  ⬧ (4 ) (1)       

                                                

  62. سورة الزمر : آية رقم  1
  135ه  133ه  132. ابن القيم : شفاء العليل ه ص 2
  49. سور القمر : آية رقم 3
  2ور الفرقان :آية رقم . س4
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 ومن السطور السابقة فى عرض رأى كل من األشاعرة والسلف يتبين لنا اآلتى : 
وضوح أبى الحسن األشعرى فى إثبات وحدانية الخلق والتكوين هلل تعالى . واإلمام  .1

الجوينى والغزالى كذلك فجميعهم يقرون أن الحوادث كلها تحدث بقدرة هللا تبارك 
به قدرة العبد واين ما تفرد الرب عز وجل باالقتدار وتعالى، وال فرق بين ما تعلقت 

عليه، ويقرون أيضا بان هللا هو المنفرد بالخلق والتكوين دون غيره ويتفق معهم السلف 
فى هذا كله فهم يثبتون هلل عز وجل وحدانيته فى الخلق والتكوين وأن هللا تعالى هو 

تون ذلك باآليات التى تتحدث خالق كل شئ وراه ومليكه، ال خالق وال رب سواه، ويثب
عن انفراد هللا تبارك وتعالى بالخلق والتكوين، واأقوال الصحابة فى تعاقب الحوادث فى 

وانفراده  هالتكوين، وابن القيم كعادته يغوص فى آالء هللا تبارك وتعالى الناطقة بواحدنيت
 بالخلق والتكوين بأمثلة رائعة فى التدليل واأسلوب رائع البيان.

ا فى مسألة خلق األفعال فإن األشاعرة يثبتون أن الرب تبارك وتعالى هو الخالق أم .2
لجميع الحوادث، فاألمام الجوينى يقول : إن هللا منفرد بخلق المخلوقات كلها فال خالق 
سواه ويبرهنون على انفراد هللا باإليجاد واالختراع بإحاطة علم هللا بكل صفات األعمال 

العبد القاصر، وحتى يخرج األشاعرة من مأزق الجبر، وأن العبد ودقائقها بخالف علم 
بهذا يكون مجبرًا على أفعاله، ومن ثم يسقط عنه الحساب على هذه األفعال، ومن 
موقفهم المعارض للمعتزلة فى حرية اإلرادة وأن العبد هو المخترع والموجد ألفعاله ومن 

رة إلى نظرية الكسب عندهم وملخصها ثم تعطيل إرادة هللا تبارك وتعالى، لجأ األشاع
أن األفعال كلها بقدرة هللا عز وجل، والعبد يكتسب هذه األعمال بقدرته، فإن قدرة 
البارى تعالى تتعلق بكل ممكن، وما سيقدر عليه العبد قبل أن تتعلق به قدرته ممكن 

عليه  ال محالة، وإذا كان ممكنًا دخل فى جملة مقدورات البارى جل وعز، فإذا قدر
العبد لم يصح أن يخرج عن مقدور البارى جل وعز وسيأتى ذكر هذه النظرية تفصياًل 
فى موضعها من البحث الحقًا . أما السلف فيتسم مذهبهم بالوسطية كما يقول ابن 
القيم، فالقضاء والقدر من خلق هللا تعالى ألفعال المكلفين، وتدخل تحت قدرته 

                                                                                                                                              

. محمااد عبااد هللا باان أحمااد باان قدامااه المقدسااى : لمعااة االعتقاااد الهااادى إلااى ساابيل الرشاااد ه الاادار الساالفية ه الكوياات ه 1
  120ه ص  1ها ه تحقيق : بدر بن عبد هللا البدر : عدد األجزاء  1406الطبعة : األولى ه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الفصل األول 
 

116 

 

ابه، فاهلل عز وجل هو الخالق لألعيان، وما يصدر ومشيئته كما دخلت تحت علمه وكت
عنها من أفعال والعالم بتفاصيل ذلك، فال يخرج شئ منه عن علمه وال عن قدرته وال 
عن خلقه ومشيئته، وأن العباد ال يشاءون إال أن يشاء هللا وال يفعلون إال من بعد 

ن القدر السابق، وأن مشيئته، وما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن وهم بذلك يثبتو 
العباد يعملون ما قدره هللا وقضاه وفرغ منه، وهم بذلك يختلفون مع األشاعرة فى 
محاولة تعليلهم لقدرة العبد فى كسب األعمال أما السلف فيأخذون النصوص على 
معانيها فى القرآن الكريم دون إقحام العقل فى هذه المسائل الشائكة، فالقول الفصل هنا 

 ليس للتأويل العقلى لهذه النصوص .للنصوص و 

يتفق األشاعرة والسلف فى دحض اآلراء الزائفة عن الحق مثل قول المعتزلة أن العباد  .3
موجدون ألفعالهم مخترعون لقدرتهم، والعبودية ال تصح فى نظر اإلمام الجوينى إال 

لفنا فى لمن فوض أمره كله هلل تعالى، ويفند اإلمام الجوينى آراء المعتزلة كما أس
إنكارهم تعلق قدرة هللا تعالى بأفعال العباد ويصف هذا الكالم بالضالل . أما ابن القيم 
فيعارض من هم أشد خطرًا من المعتزلة أمثال جهم بن صفوان وأصحاب المذهب 

 الجبرى ويفند آراءهم كما بينا من قبل .    

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الفصل األول 
 

117 

 

 خامسًا : وحدانية العبادة 
عز وجل، وكيف ُيوحد هللا تعالى فيها نذكر أن هللا تعالى  قبل بيان وحدانية العبادة هلل

لم يخلق الثقلين اإلنس والجن فى هذا العالم األرضى إال لعبادته بذكره، وشكره، وحسن 
  ⧫◆ →◼عبادته، دل على هذا قوله عز وجل فى كتابه 

 ▪◆  
➔◆  ⧫  

   ⧫◆  
 ❑☺➔    ◆❑➔ 

▪ ➔ ▪❑→ 
☺✓   (1)   ولبيان أنواع العبادات، وكيف ُيعبد

ويوحد بها أنزل الكتب، واعث الرسل فكانت بذلك عبادات هللا تو يفية ال ُتعلم إال من 
وكان من عبد هللا تعالى بغير ما شرع لعباده أن يعبدوه به طريق الوحى : الكتاب والسنة، 

غير عابد هلل وإنما هو عابد لهواه، أو للشيطان الذى أغواه، ومن عبد هللا بما شرع لعباده 
أن يعبدوه به لكنه أشرك فيه غيره من مخلوقاته، فقد أشرك وكفر، والسؤال اآلن هو : ما 

 رة ؟المقصود بوحدانية العبادة عند األشاع
إن وحدانية العبادة عند األشاعرة تتعلق بما تحدثنا عنه آنفًا فى وحدانية الخلق 

واألرض وما بينهما وخلق العباد  توالتكوين، فاهلل تبارك وتعالى المنفرد بخلق السماوا
وأفعالهم هو وحده القادر على تكليف العباد بأمور تقتضى العبودية له وحده ال شريك له 

ه وتعالى كما يقول اإلمام الجوينى ُمطالب عبادة بأعمال فى حياتهم . فالرب سبحان
وداعيهم إليها، ومثيبهم عليها فى مآلهم، وتبين بالنصوص التى ال تتعرض للتأويالت أنه 
أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به ومكنهم من التواصل إلى امتثال األمر، واإلنكفاف عن 

رائع، وما فيها من االستحثاث على المكرمات، موانع الزجر، ومن نظر فى كتب الش
 (2)والزواجر عن الفواحش والمواقات، ومانيط ببعضها من الحدود والعقواات ثم تلفت 

                                                

  58 – 56. سورة الذاريات : اآليات 1
ام الجوينى : العقيدة النظامية فى األركاان اإلساالمية ه تحقياق وتعلياق : الشايخ محماد بان  زاهاد الكاوثرى : وكيال . اإلم2

م ه بااب فاى  1992 -هاا  1412المشيخة اإلسالمية فى الخالفاة العثمانياة الساابقة : الناشار المكتباة األزهرياة للتاراث 
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على الوعد والوعيد، وما يجب عقده من تصديق المرسلين فى اإلنباء عما يتوجه على 
 المردة والعتاة من الحساب والعقاب، وسوء المنقلب والمآب .

ن الرب تبارك وتعالى قد أقام الحجة والبيان على الناس بعدما أرسل        لهم لعلم أ
   ⧫❑⧫الرسل بتكليفات العبودية، قال تعالى : 

 ◼⧫   ➔⧫ 
   (1)  ومن حكمته عز وجل، أنه عزت قدرته : طالب

به، ولم يكلفهم إال على مبلغ الطاقة والوسع فى  عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء
موارد الشرع، ومنا: التكليف هو العقل فيشتر: فى توجيه التكليف على العبد حضور 
عقله الذى يتمكن من فهم الخطاب، إذ لو لم يكن كذلك فال يتصور قصد امتثال األمر 

 قبل الفهمه وإال كان ذلك تكليف ماال يطاق . وهو مستحيل .
يب القول فى ذلك، أن من ضرورة توجه األمر على المخاطب، تكليفه فهم وتقر 

الخطاب. وتكليف من يستحيل أن يفهم األمر محال. وهو بمثابة تكليف البهائم 
وفى مسألة الثواب والعقاب على األعمال. ينكر اإلمام الجوينى آراء أهل  (2)والجمادات 

م أن العبد إذا أطاع راه، وجب على هللا الزيغ والضالل كما وصفهم . ينكر عليهم قوله
تبارك وتعالى أن يثيبه وجوب الحكمة، فإن عصاه اضطراوا فى حكم اإلله . فقال قائلون 
: يجب على هللا تبارك وتعالى . أن يعا به، وال يجوز أن يعفو عنه ما لم يتب فإن تاب 

 وجب عليه قبول تواته .
عقل، والثواب واجب على هللا تبارك وتعالى وذهب آخرون : إلى أن العفو ممنوع فى ال

تعالى هللا عن قولهم علوًا كبيرًا من هذا الهذيان . فإن أهل الحق قاطبة أجمعوا على أنه  –
ال يجب على هللا شئ، فإن تاب وأنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله، والدليل القاطع فى 

لو فرض منه ترك  تحقيق ما ارتضاه أهل الحق أن الوجوب إنما يتحقق فى حق من
الواجب ال يستحق الذم والالئمه ولو ليم أو عوقب، لناله الضرر، والرب تبارك وتعالى 

 متقدس عن قبول الضر والنفع .

                                                

  165اء : آيه . سورة النس 1
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ومما يقطع مادة كالمهم : أن العبادات التى يقيمها العبد ال تفى بالنعم التى تتوفر 
ال تفى بأقلها، ومن عجيب قولهم  من راه ناجزًا، وهى تقع شكرًا لنعم هللا تبارك وتعالى بل

فإنه عوض أعمال العبد، وليس للمعوض عوض،  (1)ليس على أهل الجنان شكر لنعميها 
 فمن أضل سبياًل ممن يوجب على هللا تبارك وتعالى ثواب أعمال العبد .

ويقول اإلمام الجوينى : إن الثواب والعقاب فى الشرائع والملل ثابتان وقد سماهما هللا 
ك وتعالى جزاء األعمال، ويضرب اإلمام الجوينى مثاًل يوضح به ما تقدم من الكالم تبار 

فيقول . إذا خدم العبد مواله، لم يستحق عليه أن يعتقه ويخلصه من أسر الرق وذل 
العبودية، بل المقدار الذى تأسس الشرع عليه أن يكفيه مؤونته، وال يكلفه من العمل إال ما 

د الخالص من النصب والتعب والوصول إلى الروح األبدى وهو زائد يطيق . والثواب الخال
على الحرية المزيلة للرق . فإذا كان العبد ال يستحق على مواله وهو ال يألوا جهدًا فى 

العتق، فكيف يستحق على خالقه ومنشئه ورازقه بعباداته  –خدمته أناء الليل والنهار 
 ؟ ىالخالص السرمد

ده : إن فعلت كذا وكذا فأنت حر . فإذا حقق العبد ما ذكره سيده نعم لو قال السيد لعب
عتق بقول سيده . ال بحكم استحقاق اقتضاه عمله . فكذلك الثواب ثابت قطعًا بوعد هللا 
تعالى، والعقاب ثابت بوعيده، وهذا معنى قول السعداء فيما أخبر هللا تبارك وتعالى عنهم 

 ❑⬧◆ ☺⬧   
⬧ ◼◆ ◆◆◆ 

◆  (2) . (3)فهذا مذهب أهل الحق فى الثواب والعقاب  
ونخلص من هذا كما قال اإلمام الجوينى : إن السلف واألصحاب انتهوا إلى أن أمر 
هللا تبارك وتعالى يجب امتثاله، وهو وحده بعزته وإلهيته هو الذى يستحق العبودية ومنه 

 وتعالى التكليف والثواب والعقاب .تبارك 

                                                

   56. الجوينى : العقيدة النظامية ه ص  1
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أما الحديث عن وحدانية العبادة عند السلف فاألمر يتسم بالوضوح والتفصيل سواء 
عند ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم، وكذلك عند المحدثين مثل محمد بن عبد الوهاب 

 رين : فالوحدانية فى العبادة معناها أال يتجه العبد بالعبادة لسواه وذلك يقتضى أم
، ومن أشرك  -سبحانه –أحدهما : أال يعبد إال هو وحده، وال يعترف باأللوهية لغيره 

شخصًا أو شيئًا فقد أشرك، ومن سوى بين المخلوق  –تعالى  –فى العبادة مع هللا 
والخالق فى شئ من العبادة فقد جعل مع هللا آلهة أخرى، وإن كان يعتقد بوحدانية الخالق، 

واألرض كما قال تعالى  تب كانوا مقرين بأن هللا وحده هو خالق السماوافإن مشركى العر 
 : ⬧◆ ⧫  ⧫◼ 

◆❑☺ ◆◆ ❑→◆⬧ 
   (1) . وسموا مع ذلك مشركين ألنهم يعبدون مع هللا غيره 

سله، وال نعبد هللا إال بما شرعه على ألسنة ر  –سبحانه–األمر الثانى: أن نعبد هللا 
، ويقول ابن تيمية           -تعالى –بواجب أو مستحب أو مباح قصد به الطاعة وشكر هللا

: " والدعاء من جملة العبادات فمن دعا المخلوقين من الموتى والقائمين، واستغاث بهم، 
سأل هللا   ان مبتدعًا فى الدين مشركًا بحب العالمين متبعًا غير سبيل المؤمنين، ومن

بالمخلوقين، أو أقسم عليه بالمخلوقين، كان مبتدعًا بدعة ما أنزل هللا بها من             
  (2)سلطان " 

 وقد بنى ابن تيمية حامل لواء ذلك المذهب الذى اتسم بسمة السلفيين ثالثة أمور : 
 بالصالحين واألولياء  –تعالى  –: منع التقرب إلى هللا  أولها

 نع االستغاثة والتوسل بالموتى وغيرهم : م وثانيها
 : منع زيارة قبور الصالحين واألنبياء للتيمن والتقديس  وثالثها

ويعرف شيخ اإلسالم ابن تيمية العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من 
األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة، فالصالة، والزكاة، والصيام، والحج وصدق الحديث 

                                                

 87. سورة الزخرف : آية 1
االساااتعانة بغيااار هللا شااارك ه          . ابااان تيمياااة: مجموعاااة التوحياااده رساااالة التوحياااد الاااذى هاااو حاااق هللا علاااى العبياااده بااااب2
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وكذلك حب هللا ورسوله، وخشية هللا واإلنابة إليه وإخالص الدين له والصبر لحكمه، 
والشكر لنعمه، والرضى بقضائه، والتوكل عليه والرجاء لرحمته، والخوف من عذابه، 

 وأمثال ذلك : هى من العبادة هلل .

ها قال هللا وذلك أن العبادة هلل هى الغاية المحبواة له والمرضية له، التى خلق الخلق ل
  ⧫◆ →◼ تعالى 

◆▪  ◆➔  (1) واها أرسل
   جميع الرسل كما قال نوح لقومه 

⧫ ⬧  ⬧ ◼  (2) 
  ⬧⬧◆وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى 

◆➔⧫  →  ❑▪ 

   

❑⧫◆ ❑  

☺⬧    ◆ 

  ⧫◼ ◼⬧   (3) 
  ⧫◆ ◆  ⬧وقال تعالى 

 ❑▪  ❑ ⬧ 

  ⧫⬧  ⧫ 

⬧  (4) وقال تعالى  ◼ 
  ◆ ⧫◆ 

                                                

   56. سورة الذاريات : آية 1
  59. سورة األعراف : آية 2
  36. سورة النحل : آية 3
  25. سورة األنبياء : آية 4
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◆→ ⬧  (1)  وقال تعالى عن المسيح الذى
   ◆❑➔  ⧫ادعت فيه اإللهية والنبوة 
◆☺➔ ◼⧫ 

➔◆ ⬧⧫ ⧫ 
⧫  (2)  ولهذا قال النبى  فى الحديث الصحيح " ال

تطرونى كما أطرأت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا : عبد هللا ورسوله " 
  ⬧وقد نعته هللا بالعبودية فى أ مل أحواله . فقال فى اإلسراء  (3)

✓ ◆ ◼➔ 

⬧  (4) اء وقال فى اإليح ⬧ ◼ 

⧫◼ ⧫   (5)  
  ◆  ⧫⬧ ⧫وقال فى الدعوة :

 ◼❑⧫  ⧫❑❑⧫ 
⧫◼ ⧫  (6)  وقال فى التحدى ◆ 

→  ◆ ☺ ◆⧫ 
◼⧫ ⧫⧫ ❑➔⬧ ◆❑ 

   (7)  
والعبادة كما يقول ابن القيم : تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع، 
والعرب تقول طريق معبد اى مذلل . والتعبد : التذلل والخضوع : فمن أحببته ولم تكن 
خاضعًا له، لم تكن عابدًا له . ومن خضعت له بال محبة، لم تكن عابدًا له، حتى تكون 

                                                

  92. سورة األنبياء : آية 1
  59. سورة الزخرف : آية 2
 ( .3189/ ح  262/  11. أخرجه البخارى : صحيح البخارى ه )3
  1. سورة اإلسراء : آية 4
 10: آية  النجم سورة. 5
  19. سورة الجن : آية 6
  23. سورة البقرة : آية 7
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 خاضعًا، ومن هنا كان المنكرون محبة العباد لراهم منكرين حقيقة العبودية، محباً 
والمنكرون لكونه محبواًا لهم . بل هو غاية مطلواهم ووجهه األعلى نهاية بغيتهم : 
منكرين لكونه إلهًا، وإن أقروا بكونه راًا للعالمين وخالقًا لهم . فهذا غاية توحيدهم، وهو 

اعترف به مشركو العرب ولم يخرجوا به عن الشرك : كما قال تعالى  توحيد الراواية، الذى
 ➔ ☺  ⧫◆  
  إلى قوله ❑❑→◆   ➔ ⬧ 
➔⬧  (1)  ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته، وأنه ال ينبغى

  (2)واه . أن يعبد غيره، كما أنه ال خالق غير، وال رب س
 :  ويقول ابن القيم : إن الناس تجاه حكمة العبادة ومقصودها أربعة أصناف

: الجبرية الذين يردون األمر إلى محض المشيئة، وصرف اإلرادة،  الصنف األول
فهؤالء عندهم القيام بها ليس إال لمجرد األمر، من غير أن تكون سببًا لسعادة فى معاش 

 ة، وإنما القيام بها لمجرد األمر ومحض المشيئة .وال معاد، وال سببًا لنجا
وهؤالء ال يجدون حالوة العبادة وال لذتها، وال يتنعمون بها، وليست الصالة قرة عينهم 
وليست األوامر سرور قلواهم، وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسمونها "تكاليف" أى قد كلفوا 

غيره ما يأمر به تكليفًا، وقال إنى إنما أفعله بها . ولو سمى ًمد ع لمحبة ملك من الملوك أو 
محبة العبد لراه . وقالوا  –أو كثير منهم  –بكلفة : لم يعده أحد محبًا له . ولهذا أنكر هؤالء 

: إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذى يتمتع به . ال انه يحب ذاته . فجعلوا المحبة 
كمال المحبة . فأنكروا حقيقة العبودية ولبها، وحقيقة لمخلوقه دونه. وحقيقة العبودية هى 

اإللهية . كونه مألوها معبودًا وحده محبواًا بغاية الحب، المقرون بغاية الذل والخضوع، 
واإلجالل والتعظيم، فأنكروا كونه محبواًا، وذلك إنكار إللهيته، وشيخ هؤالء : هو الجعد بن 

قسرى فى يوم األضحى، وقال : " إنه زعم أن هللا لم درهم الذى ضحى به خالد بن عبد هللا ال
وإنما كان إنكاره : لكونه تعالى محبواًا محبًا،  (3)يكلم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خلياًل " 

                                                

  89 – 84. سورة المؤمنون :1
. اباان القاايم الجوزيااة : تهااذيب ماادارج السااالكين ههذبااه : عبااد الماانعم صااالح العاازى : دار البشااير للثقافااة والعلومهطنطاااه 2

   80د ه الطبعة : األولى ص م ه مجلد واح2004 -ها 1425
  97. ابن القيم الجوزية : تهذيب مدارج السالكين ه ص  3
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لم ينكر حاجة إبراهيم إليه، التى هى الخلة عند الجهمية، التى يشترك فيها جميع الخالئق . 
 فكلهم أخالء هلل عندهم .

: القدرة الُنفاة، الذين يقولون إن العبادات شرعت أثمانًا لما يناله العباد  ف الثانىالصن
 من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة األجير .

  ❑◆قالوا : ولهذا يجعلها هللا تعالى عوضًا كقوله 
  ➔ 

❑☺ ☺  
⬧➔☺➔❑⧫  (1)  وقوله تعالى ➔❑ 

⬧ ☺  
⬧➔☺➔❑⧫  (2)      وقوله  ⧫ 
 ⧫  ⬧➔☺➔❑⧫  (3)  وقوله 

☺ ◆❑ ⧫ 
⧫➔ ⧫   (4)     

 وثوابا . ألنه يثوب إلى العامل من عمله، أى قالوا : وقد سماه هللا سبحانه جزاء وأجراً 
 يرجع إليه منه، وقالوا ولوال ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء وال أجرًا وال ثوابا معنى .

وقالوا : ويدل عليه الوزن . فلوال تعلق الثواب والعقاب باألعمال واقتضائها لها، 
 قال تعالى وكونها كاألثمان لها، لم يكن للوزن معنى : وقد 

◆❑◆ ⧫❑⧫ ⬧  
☺⬧ ◼→ ◆❑⧫ 

⬧⬧ ➔ ⧫❑⬧☺  
⧫◆  ◆❑⧫ 

⬧⬧ ⧫  
→ ☺ ❑ 

⧫⧫◆ ⧫→☺❑⧫  (5)  
 متقابلتان أشد التقابل . واينهما أعظم التباين .وهاتان الطائفتان 

                                                

  43. سورة األعراف : آية  1
  32. سورة النحل : آيه  2

 90. سورة النحل : آية  3
  10. سورة الزمر : آية  4
  9 – 8. سورة األعراف : اآليات  5

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الفصل األول 
 

125 

 

فالجبرية لم تجعل لألعمال ارتباطًا بالجزاء ألبته، وجوزت أن يعذب هللا من أفنى عمره 
فى طاعته، وينعم من أفنى عمره فى معصيته، وكالهما بالنسبة إليه سواء، وجوزت أن 

ثر، وأفضل درجات، والكل يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عماًل، وأ 
عندهم راجع إلى محض المشيئة، من غير تقليل وال سبب، وال حكمه تقتضى تخصيص 

 هذا بالثواب، وهذا بالعقاب .
والقدرية أوجبت على هللا سبحانه وتعالى رعاية األصلح، وجعلت ذلك كله بمحض 

غيص باحتمال منَّة األعمال وثمنًا لها . وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تن
الصدقة عليه بال ثمن . فقاتلهم هللا . ما أجهلهم باهلل وأغرهم به جعلوا تفضله وإحسانه إلى 
عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا : إن إعطاءه ما يعطيه أجره على علمه 

أشد أحب إلى العبد وأطيب له من أن يعطيه فضاًل منه بال عمل . فقابلتهم الجبرية 
ويصف ابن القيم الطائفتين بأنهما  (1)المقابلة . ولم يجعلوا لألعمال تأثيرًا فى الجزاء ألبته.

جائرتان، منحرفتان عن الصرا: المستقيم، الذى فطر هللا عليه عباده وجاءت به الرسل، 
ونزلت به الكتب، وهو أن األعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. مقتضية لهما 

سائر األسباب لمسبباتها، وان األعمال الصالحة من توفيق هللا وفضله، وصدقته  اقتضاء 
على عبده، إن أعانه عليها ووفقه لها، وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها، وحببها إليه، وزينها 
فى قلبه وكره إليه أضدادها ومع هذا فليست ثمنًا لجزائه وثوابه، وال هى على قدره، بل 

أن تقع شكرًا له  –ل العبد فيها نصحه وجهده، وأوقعها على أ مل الوجوه إذا بذ –غايتها 
على بعض نعمه عليه، فلو طالبه بحق لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم 
بشكرها . فلذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير إالم لهم. ولو رحمهم 

      (2)م. لكانت رحمته خيرًا لهم من أعماله
: الذين زعموا أن فائدة العبادة : رياضة النفوس، واستعدادها لفيض  الصنف الثالث

العلوم عليها، وخروج قواها عن قوى النفوس البهيمية، فلو ُعطلت عن العبادات لكانت من 
جنس نفوس السباع والبهائم، والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها، وتنقلها إلى 

                                                

 99ين ه ص . ابن القيم الجوزية : تهذيب مدارج السالك 1
 100. ابن القيم : تهذيب مدارج السالكين ه ص  2
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عقول المجردة، فتصير عالمة قابلة النتعاش صور العلوم والمعارف فيها وهذا مشابهة ال
 تفلسف يرفضه ابن القيم .

: منهم الطائفة المحمدية اإلبراهيمية، أتباع الخليلين، العارفون الصنف الرابع وأما 
باهلل وحكمته فى أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر فى عبادته ومراده بها فالطوائف 

ث محجواون عنهم بما عندهم من الُشبه الباطلة، والقواعد الفاسدة، ما عندهم وراء الثال
ذلك شئ، قد فرحوا بما عندهم من المحال، وقنعوا بما ألفوه من الخيال . ولو علموا أن 
وراءه ما هو أجل منه وأعظم، لما ارتضوا بدونه، ولكن عقولهم قصرت عنه، ولم يهتدوا 

يشعروا به، ليجتهدوا فى طلبه، ورأوا أن ما معهم خير من الجهل، إليه بنور النبوة، ولم 
 ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده .

ويقول اإلمام ابن القيم أن سر العبودية، وغايتها وحكمتها : إنما يطلع عليها من 
عرف صفات الرب عز وجل، ولم يعطلها، وعرف معنى اإللهية وحقيقتها، ومعنى كونه 

له الحق وكل إله سواه باطل، بل أبطل الباطل، وأن حقيقة اإللهية ال إلها، بل هو اإل
تنبغى إال له . وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها، وارتباطها بها كارتبا: المعلوم 

فمن ، (1)بالعلم والمقدور بالمقدرة، واألصوات بالسمع، واإلحسان بالرحمة، والعطاء بالجود 
لم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها، أنكر حقيقة اإللهية و 

وما شرعت ألجله ؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هى الغاية المقصودة بالخلق، والتى لها 
 خلقوا، ولها أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وألجلها خلقت الجنة والنار .

كمال محبته. مع الخضوع له واالنقياد فاهلل تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة ل
 ألمره .

فأصل العبادة : محبة هللا . بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله هلل . فال يحب 
معه سواه . وإنما يحب ألجله ومنه، وجميع الرسل إنما دعوا إلى توحيد هللا وإخالص 

مل خلقه، وأقراهم إليه عبادته من أولهم إلى آخرهم، وهللا تعالى جعل العبودية وصف أ 
   ⧫ ☺فقال تعالى 
 ❑⧫ ⧫  ◆ 
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➔⬧◼☺ ⧫❑▪⬧  
⧫◆ ⧫ ⧫ ⧫ 

⧫⧫◆ ➔→⬧◆⬧ 
⬧ ⬧➔  (1)  وقال تعالى  

⧫  ◼◆  
⧫⧫ ⧫ ⧫ 

⧫❑⬧◆ ⬧◆ 
→    (2)  

ها( : إن التوحيد هو إفراد هللا  1206) ت (3)ويقول اإلمام محمد بن عبد الوهاب 
 سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم هللا به إلى عبادة .

ى قومه لما غلوا فى الصالحين : ود، وسواع، ويغوث، . أرسله هللا إل فأولهم نوح 
 ويعوق، ونسر .

. وهو الذى كسر صور هؤالء الصالحين، أرسله هللا إلى أناس  وآخر الرسل محمد 
يتعبدون، ويحجون، ويتصدقون، ويذكرون هللا كثيرًا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 

قرب إلى هللا، ونريد شفاعتهم عنده، مثل وسائط بينهم واين هللا، يقولون : نريد منهم الت
يجدد  المالئكة، وعيسى، ومريم، وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث هللا إليهم محمدًا 

، ويخبرهم أن هذا التقرب واالعتقاد محض حق هللا، ال يصلح منه لهم دين أبيهم إبراهيم 
المشركون مقرون شئ ال لملك مقرب، ونبى مرسل، فضاًل عن غيرهما، وإال فهؤالء 

يشهدون أن هللا هو الخالق الرازق وحده ال شريك له، وأنه ال يرزق إال هو، وال يحيى وال 
السبع ومن فيهن ،واألرضين  تيميت إال هو، وال يدبر األمر إال هو، وأن جميع السماوا

 . فإذا أردت الدليل على أن هؤالء المشركين(4)ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره

                                                

  172. سورة النساء : آيه  1
 206. سورة األعراف : آية  2
. هو:اإلمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بان محماد ابان راشاد التميماى الحنبلاى : ولاد فاى بلادة )العييناة(  3

م ه حفااا القاارآن قبال بلوغااه العاشاارة ه درس علاى والااده الفقااه الحنبلااى 1703 -هااا  1115شاامال الرياااض سانة  الواقعاة
والتفسير والحديث ه واعتنى بدراسة كتب شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية : وابن القيم الجوزية رحمهماا هللا : انتقال اإلماام 

هجريااة ه انظار: ترجمتاه فاى مقدمااة  1206قعادة سانة المصالح محماد بان عباد الوهاااب إلاى جاوار رااه فااى شاهر ذى ال
 مصدر سابق . 7– 6 تاب مجموعة التوحيد ه ص 

  70. اإلمام محمد بن عبد الوهاب: مجموعة التوحيد ه رسالة كشف الشبهات ه ص  4
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  ➔ ⧫يشهدون بهذا فاقرأ قوله تعالى  الذين قاتلهم رسول هللا 
➔⧫  ☺ 
◆  →☺⧫ ☺ 

⧫◆ ⧫◆ ⚫ 
  ☺ 
⚫◆ ☺  
 ⧫◆ ◼   

⧫❑❑→◆⬧   →⬧ ⬧ 
⬧→❑⧫  (1)  

  ➔ ☺  ⧫◆وقوله تعالى 
  → ❑☺◼➔⬧  

⧫❑❑→◆   ➔ ⬧ 
⬧  ➔ ⧫ ▪ 

◆❑☺  ◆◆ 
➔ →➔    

❑❑→◆   ➔ ⬧ ❑→⬧ 
 ➔ ⧫ ◼◆ ❑⧫ 
→  ◆❑➔◆  ◆ 

 ◼⧫   
⧫❑⬧➔⬧  ❑❑→◆   ➔ 

⬧ ➔⬧  (2)    
لذى دعاهم إليه         فإذا تحققنا أنهم مقرون بهذا، وأنه لم يدخلهم فى التوحيد ا

، عرفنا أن التوحيد الذى مجدوه هو توحيد العبادة وإفراده هلل عز وجل وحده  رسول هللا 
  (3)بواحدنية العبادة . 

 ومن خالل ما سبق عرضه يتضح اآلتى : 
يثبت اإلمام الجوينى وحدانية العبادة وذلك بأن هللا تبارك وتعالى ينفرد بتكليف  .1

تضى العبودية وهذا الجانب عند األشاعرة يميل إلى الناحية العقلية العباد بأمور تق
 الفلسفية ويتضح ذلك فى قلة االستدالل باآليات واألحاديث .

                                                

  31. سورة يونس : آيه  1
   89– 84. سورة المؤمنون : آيه  2
  71ص  . مجموعة التوحيد : رسالة كشف الشبهات ه 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الفصل األول 
 

129 

 

أما عند السلف فإن وحدانية العبادة من ركائز التوحيد وقد توسع السلف فى هذا 
عقيدة مثل األمر كثيرًا ، وتشعبت أمور عقائدية يعتبرها مؤسس المذهب من أصل ال

منع التقرب بالصالحين واألولياء وكذلك منع االستغاثة والتوسل بالموتى وكذلك 
زيارة قبور الموتى والصالحين للتيمن والتقديس . والتدليل واالستشهاد على وحدانية 
العبادة عند السلف فى غاية الوضوح بآيات القرآن الكريم والسنة النبوية وتعريف 

دة مبنى على آيات القرآن الكريم فنجد أن ابن تيمية يعرف السلف لوحدانية العبا
وحدانية العبادة بقوله : أال يعبد إال هو وحده وال يعترف باأللوهية لغيره سبحانه 

 وتعالى وأن تكون هذه العبادة بما شرعه هللا على ألسنة رسله . 
نى وابن الوقوف ضد األفكار الزائغة ومحاراتها سمه جمعت بين اإلماميين الجوي .2

القيم، فنجد اإلمام الجوينى ينكر على من قالوا بوجوب اإلثابة من هللا للعبد، وفى 
هذا خروج عن األدب مع هللا تبارك وتعالى، وكذلك ينكر عليهم أن تكون أفعال 
العبد هى الثمن لدخوله الجنة ويصف هذا الكالم بالهذيان، فالعالقة بين هللا عز 

ارية أو تجارية خالية من معانى التبتل والخشوع وجل والعبد ليست عملية إد
 والطاعة هلل تبارك وتعالى . 

بينما نجد ابن القيم  يحلل ويفند آراء الجبرية والقدرية والفالسفة فى فوائد العبادة 
ومقاصدها وفى مسألة الثواب والعقاب، ثم يوضح أن المنهج الصحيح هو منهج 

        وسنة رسوله الطائفة المحمدية المستقى من كتاب هللا
واعد هذا العرض ألدلة وجود هللا تبارك وتعالى ووحدانيته نجزم بأنه ال اله إال 
هللاُ ونؤمن بأنه الشئ فى هذا العالم يرقى عن مستوى العبودية الذليلة لهذا اإلله 

 الواحد القهار.
هذه وإن أحسوا بصوت الفطرة يصرخ فى أعماق نفوسهم معلنًا  –غير أن البشر 

الحقيقة الواحدة، يأبون إال أن يلبسوا الحق بالباطل، وأن يشراوا هذا التوحيد 
 جذوره . ثالواضح بما يفسد صفاءه، بما يجت

برغم أنوفهم . أن هللا هو الخالق والرازق والمحيى والمميت، ومع هذا  –فهو يعترفون 
لطاعة، وال يتزلقون إليه بهذه االعتراف فهم ال يوحدون هللا فى العبادة، وال يتوجهون إليه با
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الشهادة التى تنبعث من فطرتهم، بل يذهبون إلى غيره بكل هذا ومن هذا الغير؟ ولم 
 تنصرف إليه وجوه الخلق ؟  

لقد احتال المشركون لتبرير شرودهم، بأنهم لم يذهبوا بعيدًا، واأن أولئك الذين اتجهوا 
 بر لجأوا إليها لتوصليهم إليه وقالوا ما إليهم من دون هللا، إنما هم مفاتيح" لإلله األ

نستطيع أن ننسب إلى حجر أو بشر خلقًا أو رزقًا، وال أن نجحد تفرد هللا بهذا العمل، 
 ولكننا اتخذنا بناته وانيه وسطاء خير له .

 ◆ ⬧  
 ◆◆ ⧫ 

➔➔⧫  ⧫❑⬧ 
◼  ⬧  (1)  

 وهذا الصنيع الطائش لغو ومجون .
فليس هلل بنات وال بنون، وليس بين هللا واين عباده كلهم وسطاء وال شفعاء ولكل بشر 

أن يتقدم بسؤاله إليه مباشرة . وإذا أذنب فله الحق كله أن  –فى األولين واآلخرين  –
أحد من الناس، والذى شرع لعباده الدين من  يتصل براه معتذرًا مستغفرًا، ال يحمل تواته

 بدء الخليقة، وضح لهم على لسان رسله هذه الحقيقة .
لما ضارتنا عبادته         –ولو أن هلل ولدًا أو شريكًا . سبحانه وتعالى عن هذا اإلفك 

 ➔  ⧫ ◆❑▪ 
⬧◆ ⧫⬧  

➔  (2)  
 فكيف نتور: فيه ؟  –محض الكذب والدجل لكن هذا 

إل  -فرية الشركاء والوسطاء  -والمؤسف أن البشر لما اختلقوا على هللا هذه الفرية 
الذى اتخذوا الشفعاء  –الضالل ينحدر بهم من إلمة إلى إلمة حتى نسوا هللا نفسه 

 وذكروا ما دونه من أصنام أمن أنبياء أو من أولياء. –له  سماسرة

                                                

 3. سورة الزمر : آية  1
  81. سورة الزخرف : آية  2
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 ⬧◆ ⧫➔  ◼◼◆ 
☺ ❑➔➔ ⧫  

❑⬧ ⧫  ⬧◆ 
⧫➔    

⬧ ➔ ⧫⧫   (1)    
ومن هنا إفر هؤالء الشركاء بنصيب األسد فى كل شئ، فى العبادة واإلخالص 

 حماسة، ولم يبق هلل من ذلك شئ يذكر .والسؤال والنذر، والحب وال
 ❑➔➔◆  ☺ ◆⬧  

⬧ ➔◆ ⧫ 
❑⬧⬧   ☺⧫ 
◆ ◆→  ☺⬧ 

 ◆→ ⬧ ⧫ ◼ 
  ⧫◆   ◆❑⬧ ⧫ 
◼ ◆→  ◆ ⧫ 

⧫⬧→☺❑  (2)  
ولقد سرت هذه اللوثة فى العقائد حتى كادت تفسد على الناس حياتهم ومصيرهم 
وحسب الدنيا ضالاًل، أن تعمى عن إشراق التوحيد فى أنحاء الوجود وإنك لتأسى إذ ترى 

رفة أجيااًل تزحم منا ب األرض، قال تعالى    ⧫◆للوثنية المنحَّ
⬧ ➔⬧   

◆➔ ❑⧫   (3)   وشيوع هذا الشرك
  فى العالم هو الخطوة المؤدية حتمًا إلى جحود مبدأ األلوهية، وعدم اإليمان باهلل .

 

                                                

  45. سورة الزمر : آية  1
  136. سورة األنعام : آية  2
 106. سورة يوسف : آية  3
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