رشح العقيدة الواسطية
ادلرس السادس
امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا؛ أ ّما بعد:
فقد وقفنا عند قول املؤلف رمحه هللا تعاىل( :وقول{ :ب ِْس ِم ه ِ
اَّلل هالر ْ َمح ِن هالر ِح ِي})
أراد املؤلف رمحه هللا من ذكر هذه الآية يف هذا املوطن :اثبات صفة الرمحة هلل تبارك
وتعاىل ،ويف هذه الآية ثالثة أسامء هلل تبارك وتعاىل تتضمن صفات.
الامس الول :هللا ،والثاين :الرحامن ،والثالث :الرحي.
هنا ثالث صفات تضمنهتا هذه السامء الثالثة:
فاهلل امس يتضمن صفة اللوهية؛ ويه العبادة ،فهو مبعىن املعبود.
والرمحن امس يتضمن صفة الرمحة ،كذكل الرحي امس يتضمن صفة الرمحة ،ولكن الرمحة
اليت يف الوىل ليست يه الرمحة اليت يف الثانية؛ الرمحة اليت يف الامس الول رمحة
واسعة ،رمحة للمؤمنني وللاكفرين ولالنسان وللحيوان وللكّ يشء ،أ ّما الرمحة الثانية
اليت يف الرحي؛ فهي رمحة خاصة ابملؤمننيَ { ،و ََك َن ِابلْ ُم ْؤ ِمنِ َني َر ِحميًا} هذا الفرق بني
امس الرمحن والرحي.
فهذه السامء لكّها تد ّل عىل ذات هللا تبارك وتعاىل وعىل هذه الصفات املذكورة.
مث قال املؤلف رمحه هللاَ {( :رب ه َنا َو ِس ْع َت ُ ه
يش ٍء َر ْ َمح ًة َو ِعلْ ًما})
ُك َ ْ
يش ٍء َر ْ َمح ًة} تد ّل عىل أ ّن ّ
الشاهدَ { :و ِس ْع َت ُ ه
ُك يشء وصلته رمحة هللا تبارك
ُك َ ْ
وتعاىل ،ووصهل أيض ًا عمل هللا تبارك وتعاىل.
قالَ {( :و ََك َن ِابلْ ُم ْؤ ِم ِن َني َر ِحميًا}{َ ،و َر ْ َمح ِيت َو ِس َع ْت ُ ه
يش ٍء}َ {،ك َت َب َرب ُّ ُ ُْك عَ َىل ن َ ْف ِس ِه
ُك َ ْ
اَّلل خ ْ ٌَْي َحا ِف ًظا َوه َُو َأ ْر َح ُم هالر ِ ِ
امح َني})
هالر ْ َمح َة}{َ ،وه َُو الْ َغ ُف ُور هالر ِح ُي}{ ،فَ ه ُ
لكّها أآايت تد ّل عىل اثبات صفة الرمحة هلل تبارك وتعاىل ،وأهل الس نة متفقون عىل أ ّن
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هللا تبارك وتعاىل يوصف ابلرمحة؛ فهو رمحن وهو رحي تبارك وتعاىل ،وأما املتلكمون
فينفون عنه هذه الصفة ،وحيرفون هذه الآايت اليت وردت ويفرسوهنا ابللوازم
والنتاجئ؛ يقولون الرمحة :نفس الحسان ،والشاعرة يقولون :ارادة الحسان ،لهنّ م
يثبتون صفة الرادة ،وغْيمه يقول :الحسان ،لن ّه ل يثبت صفة الرادة ،وجحهتم يف
ذكل مع أهنّ م يقرون أ ّن الرمحة يف اللغة ليست مبعىن الحسان ،فالحسان يشء
والنعام يشء ،ارادة الحسان يشء ،والرمحة يشء أآخر ،مه يقرون هبذا من الناحية
اللغوية ،لكهنم يقولون :لبد أن نرصف هذه الآية عن ظاهرها ،ملاذا؟ ل ّن العقل د ّل
عىل أ ّن هذه الصفة ان أثبتناها هلل فقد ش هبناه خبلقه ،وتشبهيه خبلقه غْي جائز؛ فذلكل
ُحي ّرفون الآايت عن مراد هللا تبارك وتعاىل؛ هذه جحهتم يف هذا المر.
وحنن نقول هلم :هذا الالزم اذلي جعلمتوه لزم ًا؛ ليس بالزم ،فكام تقولون بأ ّن هلل ذا ًات
ل تُامثل ذوات اخمللوقني ،وتثبتون ل ذا ًات وتثبتون للمخلوقني ذا ًات؛ قولوا كذكل يف بقية
الصفات َكمةل ،أيض ًا أ ّن ل رمحة تليق جبالل وعظمته ختالف رمحة اخمللوقني،
فتتخلصون من هذا الالزم اذلي تدعونه؛ فالالزم هذا ليس بالزم.
اَّلل َعهنْ ُ ْم َو َرضُ وا َع ْنهُ})
ِض ه ُ
قال املؤلف رمحه هللا( :وقولَ { :ر ِ َ
ذكران التفريق بني الصفات اخلربية والصفات الفعلية؛ وهذه الصفة -صفة الرىض -من
الصفات الفعلية ،فيفعلها هللا تبارك وتعاىل مىت شاء ،كام أ ّن احملبة من الصفات الفعلية،
وصفة الرمحة كذكل من الصفات الفعلية؛ هذه لكّها من الصفات الفعلية اليت قلنا أن
ضابطها أهنّ ا تتعلق مبشيئة هللا؛ يفعلها هللا تبارك وتعاىل مىت شاء؛ فهي متعلقة
مبش يئته ،وذكران الصفات اذلاتية أيض ًا ،وقلنا أن الصفات تنقسم اىل صفات ذاتية
وصفات فعلية ،وأ ّن الصفات الفعلية يه اليت تتعلق مبشيئة هللا تبارك وتعاىل،
والصفات اذلاتية يه اليت مل يزل ول يزال هللا متصف ًا هبا؛ هذه الصفات اذلاتية.
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الصفات الفعلية املتعلقة مبش يئته يفعلها مىت شاء.
الصفات اذلاتية اليت مل يزل ول يزال متصف ًا هبا؛ وتنقسم اىل قسمني:
صفات ذاتية معنوية.
صفات ذاتية خربية.
املعنوية :مثل احلياة والعمل والقدرة.
اخلربية :مثل اليدين والوجه والعينني وما شابه.
فهذه الصفة اليت بني أيدينا ويه صفة الرىض اثبتة هلل تبارك وتعاىل ،من عقيدة أهل
الس نة أ ّن يصفوا هللا تبارك وتعاىل ابلرىض وأن ّه يرىض؛ هذه من عقيدة أهل الس نة
وامجلاعة ،ملاذا؟ لهنّ ا قد ثبتت ابلكتاب والس نة ،فذكر املؤلف رمحه هللا لنا أآايت تد ّل
عىل ذكل ،وس يأيت ما يد ّل عىل ذكل من الس نة ،فس يذكر لنا من السنن ما يثبت
مجموعة من الصفات.
اَّلل َعهنْ ُ ْم َو َرضُ وا َع ْنهُ} هذا اثبات لصفة الرىض هلل تبارك وتعاىل ،فاهلل
ِض ه ُ
قولَ { :ر ِ َ
رىض حقيقي ًا يليق جبالل وعظمته ل يُامثل رىض اخمللوقني ،هذه الصفة الفعلية
يرىض ً
يفعلها هللا تبارك وتعاىل مىت شاء ،وأهل الباطل حيرفوهنا كام ُحيرفون بقية الصفات؛
فيقولون يف الرىض :ارادة الثواب أو الثواب نفسه ،وكام تقدم أيض ًا يف الصفة اليت
قبلها :مه يقرون بأ ّن الرىض يف لغة العرب ليس مبعىن الثواب؛ مفا اذلي دفعُك اىل
تفسْيه بأن ّه الثواب أو ارادة الثواب؟
قالوا :العقل مينع أن نصف هللا تبارك وتعاىل هبذه الصفة لن ّه يلزم مهنا التشبيه.
لكن هذا الالزم ليس بالزم ،كام قدمنا القول يف ذكل.
اَّلل عَلَ ْي ِه َول َ َع َنهُ})
قال(:وقولَ :و َم ْن ي َ ْق ُت ْل ُم ْؤ ِمنًا ُمتَ َع ِّمدً ا فَ َج َز ُاؤ ُه َ ََجَّنه ُ خ ِ ًَادلا ِفهيَا َوغَ ِض َب ه ُ
اَّلل عَلَ ْي ِه} اذن :هللا س بحانه وتعاىل يغضب
هذا اثبات لصفة الغضب ،قالَ {:وغَ ِض َب ه ُ
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غضب ًا حقيقي ًا يليق جبالل وعظمته ،وأيض ًا نقول يف هذه الصفة كبقية الصفات متام ًا :ل
يلزم من ذكل التشبيه ،وهذا الغضب يليق جبالل هللا وعظمته تبارك وتعاىل عىل
ظاهر كتاب هللا ،ولو مل تكن هذه الصفات مرادة هلل تبارك وتعاىل؛ ملا سكت عهنا
هكذا ،أي :ملا ذكرها وسكت عهنا و هلبني لنا أ ّن ظاهرها غْي مراد ،وملّا مل يُبني لنا
ووصف كتابه بأن ّه كتاب عريب مبني؛ مفا بق هلم جحة يف رصف هذه النصوص عن
ظاهرها.
اَّلل عَلَ ْي ِه َولَ َع َنهُ}
هذه الآية { َو َم ْن ي َ ْقتُ ْل ُم ْؤ ِمنًا ُمتَ َع ِّمدً ا فَ َج َزا ُؤ ُه َ ََجَّنه ُ خ ِ ًَادلا ِفهيَا َو َغ ِض َب ه ُ
انظر أنواع العذاب والعقاب اذلي س يزنل ابلنسان اذا قتل أخاه املؤمن؛ فهذا يد ّل
عىل خطورة سفك د ّم املؤمن ،وهذه الآية من الآايت اليت أشلكت عند بعض أهل
العمل؛ ل ّن قاتل النفس املؤمنة ليس َكفراً ،ول ُُي ّّل يف انر َجَّن ا ّل الاكفر؛ فكيف
ت َُفرس هذه الآية؟
أ ّ
حص ما قيل يف تفسْيها :أن اخللود يف الكم العرب مبعىن املكث الطويل ،فانه مل يقل:
خادلاً فهيا أبداً ،لو أب هدَ ؛ لقلنا بأن ّه ل ُيرج ،لكن ملّا قال {خ ِ ًَادلا ِفهيَا} ومن غْي تأبيد؛ د ّل
عىل أن ّه ميكث يف انر َجَّن زمن ًا طوي ًال؛ هذا أحسن ما قيل يف تفسْي هذه الآية.
والشاهد مهنا :اثبات صفة الغضب هلل تبارك وتعاىل.
قال( :وقولَ { :ذ ِ َكل ِبأَهنه ُ ُم ات ه َب ُعوا َما َأ ْ َ
اَّلل َو َك ِر ُهوا ِرضْ َوانَهُ})
ْسطَ ه َ
الشاهد قولَ { :ما أَ ْ َ
اَّلل} يعين :اذلي أْسط هللا تبارك وتعاىل ،وهذا فيه اثبات
ْسطَ ه َ
السخط -بفتح
السخط قر ُ
يب املعىن من الغضب ،يُقال :ه
السخط هلل تبارك وتعاىل ،و ه
ه
الس ْخط -بضم السني املشددة وتسكني اخلاء،-
السني املشددة وفتح اخلاء ،-ويُقال ُّ
الكهام لغة عربية حصيحة.
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قال( :وقول{ :فَلَ هما أ آ َس ُفوانَ انْ َت َق ْمنَا ِمهنْ ُ ْم})
فل ّما أغضبوان انتقمنا مهنم ،فـ( :أآسفوان) يف لغة العرب مبعىن :أغضبوان ،ففيه اثبات
صفة الغضب أيض ًا هلل تبارك وتعاىل ،واملتلكمون ُحي ّرفون هذه الصفة ويقولون :معناها
الانتقام أو ارادة الانتقام ،ور ّد علهيم أهل الس نة -اضافة اىل الردود املتقدمة :-أ ّن هذا
ففرق ما بني
ل يصح يف مثل هذا املوطن ،لن ّه قال{ :فَلَ هما أ آ َس ُفوانَ انْ َتقَ ْم َنا ِمهنْ ُ ْم} ّ
الغضب والانتقام؛ فال يصح أن تقول :فلام انتقمنا مهنم انتقمنا مهنم ،هذا الالكم غْي
مس تقي ،ول ُيرج من عريب فصيح؛ مفا ابكل برب العزة تبارك وتعاىل.
اَّلل انْ ِب َعاَثَ ُ ْم فَث َ هب َطه ُْم})
قال( :وقولَ { :ولَ ِك ْن َك ِر َه ه ُ
الشاهد :اثبات صفة الكراهية هلل تبارك وتعاىل ،وأ ّن هللا تبارك وتعاىل يكره ،فل ّما كره
هللا تبارك وتعاىل انبعاَثم -أي :خروَجم للقتال -ثبطهم عنه وأرىخ مهمهم فمل ُيرجوا،
الس َؤالِ "؛
كام جاء يف احلديث" :ا هن ه َ
اَّلل كَ ِر َه لَ ُ ُْك ثَ َال ًاثِ :قي َل َوقَا َلَ ،واضَ اعَ َة املَالِ َ ،وكَ ْ َْث َة ُّ
ِ
ِ
فالكراهة اثبتة ابلكتاب والس نة ،هللا س بحانه وتعاىل يكره كراهة حقيقية تليق جبالل
وعظمته.
قال( :وقولَ { :ك ُ َرب َم ْقتًا ِع ْندَ ه ِ
ون})
اَّلل َأ ْن تَ ُقولُوا َما َل تَ ْف َعلُ َ
املقت :أش ّد البغض ،أي :يبغضه هللا س بحانه وتعاىل بغض ًا شديداً؛ ففيه اثبات صفة
املقت هلل تبارك وتعاىل.
ِض
ون ا هل َأ ْن يَأْ ِتهيَ ُ ُم ه ُ
اَّلل ِيف ُظلَ ٍل ِم َن الْ َغ َما ِم َوالْ َم َالئِ َك ُة َوقُ ِ َ
قال( :وقول{ :ه َْل ي َ ْن ُظ ُر َ
ِ
ْ َال ْم ُر})
هذه لكّها صفات فعلية ،وهذا فيه اثبات صفة التيان هلل تبارك وتعاىل؛ فاهلل يأيت
حقيقة ،اتيا ًان يليق جبالل وعظمته ،أهل التحريف قالوا :هذا ان أثبتناه لزم من ذكل
أيض ًا التشبيه ،ونقول :ل يلزم من ذكل التشبيه ،وقولوا يف هذا كام تقولون يف غْيه،
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اذلين يثبتون بعض الصفاتَ -كلشاعرة مث ًال -يُثبتون س بع صفات مهنا :السمع والبرص
والالكم والرادة والقدرة ،هؤلء نقول هلم :ملاذا أثبمت البعض ونفيمت البعض الآخر؟ ما
قلمتوه يف الس بع هذه قولوه يف البايق ،فل ّما أثبمت ل مسع ًا وبرصاً يليق جبالل وعظمته
احلب والبغض
وأثبمت للمخلوق مسع ًا وبرصاً يليق به؛ كذكل افعلوا يف بقية الصفات من ّ
و ّالرىض والكراهية وأيض ًا التيان ،افعلوا يف هذا كام فعلمت يف ذاك؛ ذلكل قال أهل
العمل :أش ّد الناس تناقض ًا من النُّفاة مه الشاعرة ،مع أهنّ م أقرب الناس اىل الس نة من
هذه الناحية ،كوهنم يثبتون بعض الصفات ،لكن مه أش ّد الناس تناقض ًا؛ لهنّ م أ ّصلوا
أصول املتلكمني ومل يَبقوا علهيا ،خالفوها ابثبات بعض الصفات.
اَّلل ِيف ُظلَ ٍل} الآن احملرفة ماذا قالوا؟ قالوا :هل ينظرون
ون ا هل أَ ْن يَأْتِهيَ ُ ُم ه ُ
{ه َْل ي َ ْن ُظ ُر َ
ِ
ال أن يأتهيم أمر هللا ،ولكن أمر هللا تبارك وتعاىل يزنل ويأيت يف أوقات كثْية وليس
يف هذا دون غْيه ،مث اذا جاز لُك هذا هنا فف موطن التفصيل والتقس ي ل جيوز؛ كام
يف الآية اليت بعدها.
ون ا هل َأ ْن تَأْ ِتهيَ ُ ُم الْ َم َالئِ َك ُة َأ ْو يَأْ ِ َيت َرب ُّ َك َأ ْو يَأْ ِ َيت ب َ ْع ُض أ آ َاي ِت
قال( :وقول{ :ه َْل ي َ ْن ُظ ُر َ
ِ
َرب ّ َِك})
ماذا تفعلون يف هذه؟ فاتيان الآايت يشء ،واتيان املالئكة يشء ،واتيان هللا تبارك
وفصل يف هذا ،وفارق بني أن تأيت
وتعاىل يشء أآخر ،فقد ّقسم هللا تبارك وتعاىل ّ
يصح اذاً التفسْي اذلي ذهبوا اليه.
أآايته أو أن يأيت هو؛ فال ّ
لكن عليك أن تعرف قاعدة عامة :مه يعرفون ضعف تفسْياهتم؛ يعرفون هذا ويوقنون
به ،لكن يقول كل هذا الضعف ل ب ّد منه ،هذا التحريف ل ب ّد منه ،ملاذا؟ يك ينسجم
مع أدلهتم العقلية ،خفالفوا كتاب هللا وس نة رسول ﷺ ،من أجل أن ُيرضوا عقوهلم ،مع
أهنّ م لو جتردوا حقيقة عن ش هبات الفالسفة اليت دفعهتم اىل مثل هذا؛ لوجدوا أ ّن
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عقوهلم هذه انّام دخلها ما دخلها بسبب تكل الفلسفة فقط.
مث قال َ {( :هالك ا َذا ُدكه ِت ْ َال ْر ُض د اََك د اََك (َ )21و َج َاء َرب ُّ َك َوالْ َم َ ُ
كل َصفاا َصفاا})
ِ
وهذا فيه اثبات صفة اجمل ء هلل تبارك وتعاىل.
الس َما ُء ِابلْ َغ َما ِم َونُ ّ ِز َل الْ َم َالئِ َك ُة ت ْ َِزن ًيال})
قالَ {( :وي َ ْو َم تَشَ قه ُق ه
الس َما ُء ِابلْغَ َما ِم
هذه الآية ظاهرها ليس فيه ذكر صفة هلل تبارك وتعاىلَ {،وي َ ْو َم تَشَ قه ُق ه
َو ُن ّ ِز َل الْ َم َالئِكَ ُة ت ْ َِزن ًيال} اذن ملاذا ذكرها املؤلف رمحه هللا هنا وهو يف س ياق رسد أآايت
الصفات؟
ل ّن فهيا اشارة اىل جم ء هللا تبارك وتعاىل؛ فتشقق السامء ابلغامم سببه هو جم ء هللا
تبارك وتعاىل ،بدليل الآايت السابقة اليت تقدمت معنا ،فل ّما ُوجد ذكر تشقق السامء
ابلغامم؛ أىت ابلآية ها هنا ل ّن هذا التشقق حيصل جمل ء هللا تبارك وتعاىل ،ففيه اشارة
لثبات صفة اجمل ء هلل تبارك وتعاىل.
قال املؤلف رمحه هللا( :وقولَ { :وي َ ْب َقى َو ْج ُه َرب ّ َِك ُذو الْ َج َال ِل َو ْال ْك َرا ِم})
ِ
هذا اثبات صفة الوجه هلل تبارك وتعاىل { َوي َ ْبقَى َو ْج ُه َرب ّ َِك} ،فصفة الوجه اثبتة هبذه
الآية ،فنثبت هلل وَج ًا حقيقي ًا يليق جبالل وعظمته تبارك وتعاىل ،ول شك أ ّن البايق
يه اذلات ،وأ ّن املراد بقاء اذلات ،لكن أيض ًا الوجه اثبت؛ فوصف الوجه ابجلالل
والكرام يد ّل عىل ثبوت صفة الوجه هلل تبارك وتعاىلُ { ،ذو الْ َج َاللِ َو ْال ْك َرا ِم} عائدة اىل
ِ
وجه هللا س بحانه وتعاىل ،واجلالل :مبعىن العظمة والسلطان ،والكرام :تصح عىل
معنيني :عىل معىن ُمك ِرم و ُم َكرم:
فامل ُ َكرم :اكرام هللا تبارك وتعاىل يكون ابلقيام بعبادته وطاعته.
و ُمك ِر ٌم ملن يس تحق الكرام من خلقه.
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يش ٍء ه ِ ٌ
ُك َ
مث قالُّ ُ {( :
َاكل ا هل َو ْ ََج ُه})
ْ
ِ
ه
ه
َ
َ
َ
ِ
ٍ
يشء ه ِ ٌ
ُك َ
َاكل ال َو ْ ََجه}ُّ ُ { ،
أول الآيةَ { :و َل تَدْ ُع َم َع هاَّلل الهًا أآخ ََر ل ا َل ال ه َُو ُ ُّ
ُك
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
يش ٍء ه ِ ٌ
َاكل} أي :مما كتب عليه الفناء ،ي ُس تثىن من ذكل اجلنّة والنّار -هذه ل تفىن.
َْ
يش ٍء ه ِ ٌ
ُك َ
{ ُ ُّ
َاكل ا هل َو ْ ََجهُ} اختلف السلف يف املراد من وَجه هنا ،وهل يه من
ْ
ِ
أآايت الصفات أم ل؟
فبعضهم قالّ :
ُك يشء هاكل ا ّل هو ،أي :ا ّل هللا س بحانه وتعاىل.
وقال بعضهم :ا ّل ما أُريد به وَجه.
وقال البعض :ا ّل ملكه.
من اذلين قالوا :ا ّل ما أُريد به وَجه :أبو العالية وجماهد والثوري.
وقول( :ا ّل هو) قال أبو عبيدة َم ْعمر بن مثىن.
(وا ّل ملكه) مل تُذكر عن خشص معني؛ يه مذكورة :أ ّن بعضهم قال هذا ،وأخرَجا هنا
من أآايت الصفات؛ لكن هذا التفسْي ل يُذكر عن خشص معني ،وتفسْي السلف دائر
عىل اثبات صفة الوجه يف هذه الآية ،سواء قلت معناها( :ا ّل هو) أو (ا ّل ما أُريد به
وَجه)؛ ففهيا اثبات صفة الوجه هلل تبارك وتعاىل ،لكن ملّا تقول (ا ّل ُملكه) هنا تكون
قد نفيت اثبات صفة الوجه هبذه الآية؛ لكن كام ذكران هذا التفسْي ل يُذكر عن خشص
معني؛ هذا أولً ،اثني ًا :هو تفسْي خطأ ل يصح؛ ذكل ل ّن الش ياء لكّها مكل هلل تبارك
ُك يشء هاكل ا ّل ّ
يصح أن يُقالّ :
ُك يشء ،فالش ياء لكّها يه مكل هلل
وتعاىل ،فال ّ
ُك يشء هاكل ا ّل ملكه؛ معىن ذكل :أ ّن ّ
س بحانه وتعاىل ،فاذا قُلتّ :
ُك ما هو مالكه
هاكل ا ّل ما هو مالكه ،مفا اس تفدان شيئ ًا من هذا الاس تثناء؛ فهذا التفسْي يُعترب
تفسْياً خاطئ ًا.
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عىل ُكٍ الآية اليت قبلها رصحية يف اثبات صفة الوجه هلل تبارك وتعاىل ،وقد وردت
أحاديث أكْث رصاحة يف اثبات صفة وجه هللا تبارك وتعاىل مهنا قول النيب ﷺ:
رص ُه ِم ْن َخلْ ِق ِه".
" ِح َجابُ ُه النُّ ُور لَ ْو كَشَ فَ ُه َ َل ْح َرقَ ْت ُس ُب َح ُ
ات َو ْ َِج ِه َما ا ْنهتَ َيى الَ ْي ِه ب َ َ ُ
ِ
قال املؤلف رمحه هللا( :وقولَ { :ما َمنَ َع َك َأ ْن ت َ ْس ُجدَ ِل َما َخلَ ْق ُت ِب َيدَ هي}َ { ،وقَال َ ِت الْهيَ ُو ُد
يَدُ ه ِ
اَّلل َم ْغلُ َ ٌ
وَل غُل ه ْت َأيْ ِد ِهي ْم َولُ ِع ُنوا ِب َما قَالُوا ب َ ْل يَدَ ا ُه َمبْ ُس َ
وط َت ِان ي ُ ْن ِف ُق َك ْي َف يَشَ ا ُء}
هااتن الآيتان فهيام اثبات صفة اليدين هلل تبارك وتعاىل.
قولَ { :ما َمنَ َع َك أَ ْن ت َ ْس ُجدَ ِل َما َخلَ ْق ُت ِب َيدَ هي} ُمثىن ،وقالَ { :وقَالَ ِت الْهيَ ُو ُد يَدُ ه ِ
اَّلل
َم ْغلُ َ ٌ
وَل غُل ه ْت أَيْ ِد ِهي ْم َولُ ِع ُنوا ِب َما قَالُوا ب َ ْل يَدَ ا ُه َم ْب ُس َ
وط َت ِان} أيض ًا مثىن ،فأثبت هللا تبارك
وتعاىل لنفسه يدين اثنتني؛ فنحن نثبت ما أثبت هللا لنفسه.
جاء يف بعض الآايت ذكر اليد الواحدة ،ويف بعضها ذكر اليدي بصيغة امجلع ،وامجلع
بني هذه الآايت أن يُقال :بأ ّن امجلع ل ينايف التثنية؛ لن بعضهم قال :أقل امجلع اثنني؛
فيكون داخ ًال يف ذكل ،واذا قلنا أقل امجلع ثالثة؛ فيكون عندئذ امجلع للتعظي ل
التكثْي ،وليس للعدد ،والثنان هو العمدة ،وأ ّما ذكر اليد الواحدة فال ينف وجود يد
أخرى؛ فهبذا يمت امجلع بني الدَل اليت وردت بصيغة امجلع ووردت بصيغة التثنية
ووردت بصيغة الفراد؛ فيكون امجلع املراد به التعظي ل التكثْي ،فا ّن التكثْي معناه
أكْث من يدين وهذا خطأ ،فان املراد التعظي؛ ل ّن الثابت عندان يه اليدان فقط.
وأما أهل التعطيل فعندما جاءت أآية {ب َ ْل يَدَ ا ُه َمبْ ُس َ
وطتَ ِان}؛ فرسوا ذكل ابلنعام،
أي :أن ّه يُنعم عىل خلقه ،فاليد اما يفرسوهنا ابلنعمة أو ابلقدرة؛ يك يرصفوها عن
حقيقهتا ول يثبتوا هلل تبارك وتعاىل يداً حقيقية ،والالكم فهيا َكلالكم يف بقية الصفات،
لكن هذه من الصفات اذلاتية اخلربية ،اليد والوجه من الصفات اذلاتية اخلربية ،وكذكل
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القول فهيا َكلقول يف غْيها ،وأ ّن اثبات مثل هذه الصفات ل يلزم منه المتثيل؛ فصفات
هللا تبارك وتعاىل تليق جبالل وعظمته ،وصفات اخمللوق تليق به.
نكتف هبذا القدر ان شاء هللا.
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