التوحيد هو احلق الذي أمجعت كل الدالئل على صحته ،والشرك هو الباطل الذي مل يقم
دليل على أحقيته ،ومع ذلك كان اإلعراض عن املعبود احلق والصد عن عبادته هو الداء
العضال الذي توالت الكتب اإلهلية على مقاومته ومنافحته ،وهو الوابء القتال الذي تتابعت
معارضا كل املعارضة للغاية النبيلة اليت
الرسل على حماربته ومكافحته ،وملا كان هذا األمر
ً
كرم من أجلها بين آدم ،ومحلهم يف الرب والبحر ،وسخر هلم ما يف
خلق هللا من أجلها اخللق ،و َّ
السماوات وما يف األرض= كان لز ًاما على أهل احلق يف كل حني على اختالف البلدان
واألزمان أن يدعوا الناس إليه ،ويرشدوا اخللق إىل احلق الذي ال مرية فيه ،وينذروا الناس من
ِ
ك ِم ْن َر ُسول إَِّال
{وَما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبل َ
الشرك الباطل الذي ال حجة عليه؛ يقول هللا تعاىلَ :
ِ ِ
اعب ُد ِ
ون} [األنبياء.]25 :
نُوحي إِلَْيه أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال أ ََن فَ ْ ُ

ولكن هذا التوحيد الذي يتفق املسلمون على أمهيته جند من ِ
ويز ْخرف
يشوه حقيقتهَ ،
القول يف ماهيَّته ،ويبعد الناس عن طريقتهِ ،
ويوعر على أولياء هللا طريق فهمه وحتقيقه .ويف
هذه الورقة ِ
سنبني ما جاء يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم يف
معىن التوحيد ،مع اإلشارة إىل مزالق من احنرف عن هذا األصل األصيل.
متهيد:

املباين وعاء املعاين ،واملعاين االصطالحية هي يف احلقيقة مأخوذة من املعاين اللغوية،
وانتخاب املصطلحني لِلَفظ من األلفاظ غالبًا ما يكون اباللتفات إىل بعض ما فيه من املعاين
يرجح أحد املعاين االصطالحية على معىن آخر
اللغوية الدالة على معناه االصطالحي؛ ولذا َّ
بناء على قربه من املعىن اللغوي .واملعىن االصطالحي للتوحيد عند أهل السنة موافق للمعىن
اللغوي ،وإذا تصفحنا املعاجم اللغوية أتكد لنا ذلك:
املعىن اللغوي للتوحيد:
التوحيد يف اللغة تفعيل منَ :و َّحد ،وهذه املفردة جند أهل اللغة ينصون على أن معناها
االنفراد ،يقول اخلليل (ت170 :ه ) " :الوحد :املنفرد ...والتوحيد :اإلميان ابهلل وحده ال
شريك له ،وهللا الواحد األحد ذو التوحد والوحدانية"(.)1
( )1العني ( ،)280 /3وينظر :الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية (.)547 /2
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وعرب الزجاج (ت311 :ه ) بعبارة ِ
أيضا عند غريه من أئمة
َّ
توضح املقصود ابالنفراد ً
اللغة حيث قال" :الواحد :وضع الكلمة يف اللغة إمنا هو للشيء الذي ليس ابثنني وال أكثر
منهما"(.)1
أيضا ينص على ذلك حيث يقول" :وحد أحد :قال
وجند األزهري (ت370 :ه ) ً
الليث :الوحد املنفرد ...والوحدة االنفراد ...قال :والتوحيد اإلميان ابهلل وحده ال شريك له،
وهللا الواحد األحد ذو الوحدانية والتوحد"(.)2
ويقول الزجاجي (ت337 :ه ) "والوحدة والوحدانية من التوحد ،يقال :توحد الرجل
إذا انفرد فهو متوحد"(.)3
نص ابن فارس (ت395 :ه ) يف مادة هذه الكلمة حيث قال" :الواو واحلاء
وعلى هذا َّ
والدال :أصل واحد يدل على االنفراد .من ذلك :الوحدة .وهو واحد قبيلته :إذا مل يكن
فيهم مثله"(.)4
املادة اشتق اسم هللا تعاىل (الواحد) ،ويف معاين هذا االسم واشتقاقه يقول
ومن هذه َّ
الزجاجي " :الواحد على ضروب :الواحد :الفرد الذي ال اثين له من العدد ...فاهلل عز وجل
الواحد األول األحد الذي ال اثين له وال شريك وال مثل وال نظري ،مل يسبقه يف أوليته شيء
أيضا :الذي ال نظري له وال مثل ،كقوهلم :فالن واحد قومه يف الشرف
عز وجل ...والواحد ً
أو الكرم أو الشجاعة وما أشبه ذلك ،أي :ال نظري له يف ذلك وال مساجل ،ويقول القائل:
من واحد بين متيم اليوم اي فالن؟ فيقال له :واحدهم اليوم فالن ،أي :هو رئيسهم وعمدهتم.
فاهلل عز وجل الواحد الذي ال نظري له ،وهللا عز وجل الواحد الذي يعتمده عباده ويقصدونه
وال يتكلون إال عليه عز وجل .ويقال :رجل وحد للمنفرد"(.)5
( )1تفسري أمساء هللا احلسىن للزجاج (ص.)57 :
( )2هتذيب اللغة (.)124 /5
( )3اشتقاق أمساء هللا (ص.)93 :
( )4مقاييس اللغة (.)90 /6
( )5اشتقاق أمساء هللا (ص 90 :وما بعدها).
2

ويقول الزجاج " :وفائدة هذه اللفظة يف هللا -عز امسه -إمنا هي تفرده بصفاته اليت ال
يشركه فيها أحد ،وهللا تعاىل هو الواحد يف احلقيقة ،ومن سواه من اخللق آحاد تركبت"(.)1
اشتق اسم هللا سبحانه وتعاىل (األحد) ،وهو ما نبَّه إليه األزهري بعد
ومن َّ
مادة وحد َّ
مادة وحد حيث قال" :وأما اسم هللا -جل ثناؤه -أحد فإنه ال يوصف شيء
الكالم على َّ
ابألحدية غريه ،ال يقال :رجل أحد ،وال درهم أحد ،كما يقال رجل وحد أي :فرد؛ ألن
أحدا صفة من صفات هللا اليت استأثر هبا ،فال يشركه فيها شيء ،وليس كقولك :هللا واحد،
وهذا شيء واحد؛ ألنه ال يقال :شيء أحد ،وإن كان بعض اللغويني قال :إن األصل يف
األحد وحد"(.)2
ومن املالحظ هنا أن أهل اللغة اجتمعوا على أن املراد مبادة التوحيد هو االنفراد ،وهبذا
املعىن املعروف يف لغة العرب جاءت نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وهو املوافق لتعريف
أهل السنة كما سيأيت؛ ولذلك جند فطاحلة اللغة كاخلليل واألزهري والزجاجي وغريهم يقرنون
ذكر االنفراد بذكر توحيد هلل سبحانه وتعاىل.
املعىن الشرعي للتوحيد:
أيضا هذا النهج ،وهو االنطالق من اللغة لبيان
جند املتقدمني من أهل العلم يسلكون ً
معىن التوحيد ،فيؤكدون على أن معىن التوحيد لغة هو اإلفراد ،وهو ما عرفه به أهل العلم،
فالتوحيد هو :إفراد هللا سبحانه وتعاىل مبا خيتص به ،أي :يف الربوبية واأللوهية واألمساء
والصفات ،وممن أشار إىل ذلك اإلمام السمعاين (ت489 :ه )  ،حني وقف على تفسري
قوله تعاىل{ :وإِ َهل ُكم إِلَه و ِ
الرِح ُيم} [البقرة ]163 :أرجع معىن التوحيد
الر ْمحَ ُن َّ
احد َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َّ
َ ُ ْ َ
إىل املعىن اللغوي وإىل أقوال أهل اللغة ،مث ذكر انفراده تعاىل يف ربوبيته وألوهيته؛ حيث قال
يف تفسريه" :قال األزهري :الواحد :الذي ال نظري له ،يقال :فالن واحد العامل أي :ال نظري
له يف العامل .وحقيقة الواحد هو :املنفرد الذي ال نظري له وال شريك"(.)3
( )1تفسري أمساء هللا احلسىن (ص.)57 :
( )2هتذيب اللغة (.)127 /5
( )3تفسري السمعاين (.)161 /1
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فصال بعنوان:
وإىل مثل ذلك املعىن يشري إبراهيم التيمي (ت535 :ه )  ،فقد عقد ً
(فصل يف بيان التوحيد والتشبيه) وقال فيه" :التوحيد على وزن التفعيل ،وهو مصدر :وحدته
توحيدا ،كما تقول :كلمته تكليما ...وهلذا الفعل معنيان :أحدمها :تكثري الفعل وتكريره
كسرت اإلنء وغلَّقت األبواب وفتَّحتها ،والوجه الثاين :وقوعه مرة
واملبالغة فيه ،كقوهلمَّ :
واحدة ،كقوهلمَّ :
وعشيته ،وكلَّمته.
غديت فالنَّ ،
منفردا عما يشاركه أو يشبهه يف ذاته وصفاته ،والتشديد فيه
ومعىن َّ
وحدته :جعلته ً
للمبالغة ،أي :ابلغت يف وصفه بذلك ...وتقول العرب :واحد وأحد ووحد ووحيد أي:
منفرد ،فاهلل تعاىل واحد ،أي :منفرد عن األنداد واألشكال يف مجيع األحوال .فقوهلم:
وحدته ،أي:
وحدت هللا :من ابب عظَّمت هللا ،و َّ
كربته ،أي :علمته عظيما وكبريا ،فكذلك َّ
َّ
منزها عن املثل يف الذات والصفات.
علمته واحداَّ ،
قال بعض العلماء :التوحيد :نفي التشبيه عن هللا الواحد ،وقيل :التوحيد نفي التشبيه
احدا ال نظري له ،فإذا ثبت هذا
عن ذات َّ
املوحد وصفاته ،وقيل :التوحيد العلم ابملوحد و ً
فكل من مل يعرف هللا هكذا فإنه غري موحد له"(.)1
وهذا املعىن للتوحيد هو ما جند علماء السلف يقررونه يف كتبهم ،فيؤكدون على ما َّ
أكد
مثال يف تفسري اإلمام الطربي (ت310 :ه ) عن
ونفح من أجله األنبياء ،فال خيطئ الناظر ً
اّلل إِلَه و ِ
ِ
احد}
هذا املعىن اجلليل حني يتكلم عن الوحدانية ،فحني فسر قوله تعاىل{ :إَّمنَا َُّ َ
[النساء ]171 :قال عن الوحدانية" :ما هللا -أيها القائلون :هللا اثلث ثالثة -كما تقولون؛ ألن
من كان له ولد فليس إبله ،وكذلك من كان له صاحبة ،فغري جائز أن يكون إهلا معبودا.
ولكن هللا الذي له األلوهة والعبادة إله واحد ،معبود ،ال ولد له ،وال والد ،وال صاحبة ،وال
شريك"(.)2

( )1احلجة يف بيان احملجة (.)331 /1
( )2جامع البيان (.)423 /9
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ويف معىن الوحدانية يف قوله تعاىل{ :وما ِمن إِلَه إَِّال إِلَه و ِ
احد} [املائدة ]73 :قال" :يقول:
ََ ْ
َ
ما لكم معبود -أيها الناس -إال معبود واحد ،وهو الذي ليس بوالد لشيء وال مولود ،بل
هو خالق كل والد ومولود"(.)1
كثريا يف كتابه(.)2
وهذا املعىن للتوحيد والوحدانية تكرر ً

فسر الوحدانية يف القرآن
ومل خيتلف األمر عند اإلمام ابن كثري (ت774 :ه )  ،فقد َّ
فسر به السلف رضوان هللا عليهم ،ففي تفسري قوله تعاىل{ :وإِ َهل ُكم إِلَه و ِ
احد َال
الكرمي مبا َّ
َ ُ ْ َ
الرِح ُيم} [البقرة ]163 :قال رمحه هللا" :خيرب تعاىل عن تفرده ابإلهلية ،وأنه ال
الر ْمحَ ُن َّ
إِلَهَ إَِّال ُه َو َّ
شريك له وال عديل له ،بل هو هللا الواحد األحد الفرد الصمد ،الذي ال إله إال هو"(.)3
ويف قصة وصية يعقوب عليه السالم لبنيه ابلتوحيد يقول ابن كثري " :يقول تعاىل حمتجا
على املشركني من العرب أبناء إمساعيل ،وعلى الكفار من بين إسرائيل -وهو يعقوب بن
إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم -أبن يعقوب ملا حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة هللا وحده
ال شريك له ،فقال هلم{ :ما تَ ْعبُ ُدو َن ِمن ب ْع ِدي قَالُوا نَ ْعبُ ُد إِ َهلَ َ ِ
ك إِبْ َر ِاه َيم
آابئِ َ
ك َوإلَهَ َ
َ
َ
اق} ...وقوله{ :إِ َهلا و ِ
ِ ِ
اح ًدا} أي :نوحده ابأللوهية ،وال نشرك به شيئا
يل َوإِ ْس َح َ
ً َ
َوإ ْمسَاع َ
{وَْحن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن} أي :مطيعون خاضعون"(.)4
غريهَ ،

بصريا بنحلهم يف هذه
وقد كان اإلمام الطربي
خبريا أبقاويل أصحاب املذاهبً ،
ً
املسألة؛ ولذا استعرض هذه األقوال وأعرض عنها ،وإمنا اكتفى بتصديرها ابملعىن احلق للتوحيد
دون ما يقرره املتكلمون ،ففي معىن الوحدانية عند تفسري قوله تعاىل{ :وإِ َهل ُكم إِلَه و ِ
احد َال
َ ُ ْ َ
الرِح ُيم} [البقرة ]163 :قال" :قد بينا فيما مضى معىن األلوهية ،وأهنا اعتباد
الر ْمحَ ُن َّ
إِلَهَ إَِّال ُه َو َّ
اخللق ،فمعىن قوله{ :وإِ َهل ُكم إِلَه و ِ
الرِح ُيم} والذي يستحق عليكم
الر ْمحَ ُن َّ
احد َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َّ
َ ُ ْ َ
أيها الناس -الطاعة له ويستوجب منكم العبادة معبود واحد ورب واحد ،فال تعبدوا غريه،( )1جامع البيان (.)482 /10
( )2ينظر :جامع البيان (.)188 /17 ،104 /16 ،213 /14 ،98 /3
( )3تفسري ابن كثري (.)474 /1
( )4تفسري ابن كثري (.)447 /1
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وال تشركوا معه سواه ،فإن من تشركونه معه يف عبادتكم إايه هو خلق من خلق إهلكم
مثلكم ،وإهلكم إله واحد ال مثل له وال نظري .واختلف يف معىن وحدانيته تعاىل ذكره ،فقال
بعضهم :معىن وحدانية هللا معىن نفي األشباه واألمثال عنه كما يقال :فالن واحد الناس وهو
واحد قومه ،يعين بذلك أنه ليس له يف الناس مثل ،وال له يف قومه شبيه وال نظري؛ فكذلك
معىن قول هللا {و ِ
احد} يعين به :هللا ال مثل له وال نظري .فزعموا أن الذي دهلم على صحة
َ
أتويلهم ذلك أن قول القائل( :واحد) يفهم ملعان أربعة ،أحدها :أن يكون واحدا من جنس
كاإلنسان الواحد من اإلنس ،واآلخر :أن يكون غري متفرق كاجلزء الذي ال ينقسم،
والثالث :أن يكون معنيا به املثل واالتفاق كقول القائل :هذان الشيئان واحد ،يراد بذلك
أهنما متشاهبان حىت صارا الشتباههما يف املعاين كالشيء الواحد ،والرابع :أن يكون مرادا به
نفي النظري عنه والشبيه .قالوا :فلما كانت املعاين الثالثة من معاين الواحد منتفية عنه صح
املعىن الرابع الذي وصفناه.
وقال آخرون :معىن وحدانيته -تعاىل ذكره -معىن انفراده من األشياء وانفراد األشياء
منفردا وحده؛ ألنه غري داخل يف شيء وال داخل فيه شيء .قالوا :وال
منه .قالوا :وإمنا كان ً
صحة لقول القائل واحد من مجيع األشياء إال ذلك .وأنكر قائلو هذه املقالة املعاين األربعة
اليت قاهلا اآلخرون".
{ال إِلَهَ إَِّال ُه َو} فإنه خرب منه -
مث شرح رمحه هللا تعاىل كلمة التوحيد فقال" :وأما قولهَ :
تعاىل ذكره -أنه ال رب للعاملني غريه ،وال يستوجب على العباد العبادة سواه ،وأن كل ما
سواه فهم خلقه ،والواجب على مجيعهم طاعته ،واالنقياد ألمره وترك عبادة ما سواه من
األنداد واآلهلة وهجر األواثن واألصنام؛ ألن مجيع ذلك خلقه ،وعلى مجيعهم الدينونة له
ابلوحدانية واأللوهية ،وال تنبغي األلوهية إال له ،إذ كان ما هبم من نعمة يف الدنيا فمنه دون
ما يعبدونه من األواثن ،ويشركون معه من األشراك ،وما يصريون إليه من نعمة يف اآلخرة
فمنه ،وأن ما أشركوا معه من األشراك ال يضر وال ينفع يف عاجل وال يف آجل ،وال يف دنيا
وال يف آخرة .وهذا تنبيه من هللا -تعاىل ذكره -أهل الشرك به على ضالهلم ،ودعاء منه هلم
إىل األوبة من كفرهم ،واإلنبة من شركهم .مث عرفهم -تعاىل ذكره -ابآلية اليت تتلوها موضع
استدالل ذوي األلباب منهم على حقيقة ما نبههم عليه من توحيده وحججه الواضحة
6

القاطعة عذرهم ،فقال تعاىل ذكره :أيها املشركون ،إن جهلتم أو شككتم يف حقيقة ما
أخربتكم من اخلرب من أن إهلكم إله واحد دون ما تدعون ألوهيته من األنداد واألواثن،
فتدبروا حججي وفكروا فيها ،فإن من حججي :خلق السموات واألرض ،واختالف الليل
والنهار ،والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس ،وما أنزلت من السماء من ماء فأحييت
به األرض بعد موهتا ،وما بثثت فيها من كل دابة ،والسحاب الذي سخرته بني السماء
واألرض"(.)1
التوحيد عند املتكلمني:
وجدن أهل السنة حني تكلموا عن وحدانية هللا سبحانه وتعاىل استفتحوا وختموا
ابلكالم عن توحيد األلوهية؛ إذ هو الغرض من إرسال الرسل وإنزال الكتب كما ذكرن،
ولكن األمر عند املتكلمني مل يكن كذلك ،فرغم وجود من أشار إىل أمهية إفراد هللا سبحانه
وتعاىل ابلعبادة منهم ،إال أهنم يف أتصيالهتم إمنا يعرفونه ابلتعريف املشهور عنهم وهو قوهلم:
"إنه سبحانه وتعاىل واحد يف ذاته ال قسيم له ،وواحد يف صفاته ال شبيه له ،وواحد يف أفعاله
ال شريك له"(.)2
أما املعتزلة فيقول القاضي عبد اجلبار يف تعريف التوحيد" :واألصل فيه أن التوحيد يف
أصل اللغة عبارة عما يصري به الشيء واحدا ،كما أن التحريك عبارة عما به يصري الشيء
متحركا ،والتسويد عبارة عما به يصري الشيء أسود ،مث يستعمل يف اخلرب عن كون الشيء
واحدا ملا مل يكن اخلرب صادقا إال وهو واحد ،فصار ذلك كاإلثبات فإنه يف أصل اللغة عبارة
عن اإلجياب"(.)3
وقد أورد صاحب األصول اخلمسة السؤال التايل" :فإن قيل :فما التوحيد؟" ،مث أجاب:
"قيل له :أن تعلم أن هللا عز وجل واحد ال اثين له يف األزل وتفرد بذلك.

( )1تفسري الطربي ( 745 /2وما بعدها).
( )2ينظر :مفاتيح الغيب للرازي ( 144 /4وما بعدها).
( )3شرح األصول اخلمسة (.)128
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فإن قيل :فما علم التوحيد؟ قيل له :هو العلم مبا تفرد هللا عز وجل به من الصفات اليت
صانعا ،وأنه موجود
ال يشاركه فيها أحد من املخلوقني ،وتفسري ذلك أن تعلم أن هلذا العامل ً
فيما مل يزل ،قدميًا فيما ال يزال ،ال جيوز عليه الفناء ،والواحد منا يوجد بعد العدم وجيوز عليه
الفناء .وتعلم أنه قادر فيما مل يزل وال يزال ،وال جيوز عليه العجز .وتعلم أنه عامل مل يزل وال
يزال وال جتوز عليه اجلهالة."...
مث ذكر مجلة من الصفات كاحلياة والسمع والبصر والرؤية والغىن مث قال" :وتعلم أنه ال
يشبه األجسام ،وال جيوز عليه ما جيوز عليها من الصعود واهلبوط والتنقل والتغري والرتكيب
والتصوير واجلارحة واألعضاء.)1("...
أيضا" :فأما يف اصطالح املتكلمني فهو :العلم أبن هللا تعاىل
ويقول القاضي عبد اجلبار ً
واحد ال يشاركه غريه فيما يستحق من الصفات نفيا وإثباات على احلد الذي يستحقه،
واإلقرار به .وال بد من اعتبار هذين الشرطني :العلم واإلقرار مجيعا؛ ألنه لو علم ومل يقر أو
أقر ومل يعلم مل يكن موحدا"(.)2
ويقول القاضي الباقالين (ت403 :ه )" :اإلميان ابهلل هو التصديق ابلقلب ...واإلميان
ابهلل تعاىل يتضمن التوحيد له سبحانه ،والوصف له بصفاته ونفي النقائص عنه الدالة على
حدوث من جازت عليه .والتوحيد له هو اإلقرار أبنه اثبت موجود ،وإله واحد فرد معبود
ليس كمثله شيء على ما قرر به قوله تعاىل{ :وإِ َهل ُكم إِلَه و ِ
الرِح ُيم}
الر ْمحَ ُن َّ
احد َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َّ
َ ُ ْ َ
[البقرة ،]163 :وقوله{ :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صريُ} [الشورى .]11 :وأنه األول قبل
س َكمثْله َش ْيء َوُه َو َّ ُ َ
ْ َ
مجيع احملداثت ،الباقي بعد املخلوقات على ما أخرب به تعاىل من قولهُ { :ه َو ْاأل ََّو ُل َو ْاآل ِخ ُر
ِ
اهر والْب ِ
اط ُن َوُه َو بِ ُك ِل َش ْيء َعلِيم} [احلديد ،]3 :والعامل الذي ال خيفى عليه شيء،
َوالظَّ ُ َ َ
والقادر على اخرتاع كل مصنوع وإبداع كل جنس مفعول.)3("...

( )1شرح األصول اخلمسة (.)67
( )2شرح األصول اخلمسة (.)128
( )3اإلنصاف (ص.)22 :
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ويقول ابن فورك" :والواحد واألحد مبعىن التوحد الذي هو التفرد النايف لالشرتاك
واالزدواج يف النفس والفعل واحلكم والصفة؛ ألنه يف نفسه غري منقسم ،ويف نعته ال مثل له،
ويف تدبريه ال شريك له ،فهو واحد من هذه الوجوه"(.)1
وقال أبو املعايل اجلويين (ت478 :ه ) عند الكالم على صفة الوحدانية" :الباري
سبحانه وتعاىل واحد ،والواحد يف اصطالح األصوليني الشيء الذي ال ينقسم ،ولو قيل:
الواحد هو الشيء لوقع االكتفاء بذلك .والرب سبحانه وتعاىل موجود فرد متقدس عن قبول
احدا أنه ال مثل له وال نظري"(.)2
التبعيض واالنقسام ،وقد يراد بتسميته و ً
ويقول فخر الدين الرازي (ت606 :ه ) يف أحد كتبه التأصيلية للعقيدة وهو كتاب
(املطالب العالية من العلم اإلهلي) وهو املسمى يف لسان اليوننيني( :ابثولوجيا) ويف لسان
املسلمني علم الكالم أو الفلسفة اإلسالمية ،قال فيه وهو يتكلم عن معىن اسم هللا الواحد:
"واعلم أن الواحد قد يراد به نفي الكثرة يف ذاته ،وقد يراد به :نفي الضد والند" ،مث ذكر
معاين الواحد وذكر منها" :أنه ال ينقسم ...الواحد احلقيقي هو الذي ال يصح فيه الوضع
عددا".
والرفع ...الواحد ما ال يكون ً
مث َّفرع مجلة من املسائل على ذلك ،فقال" :ويتفرع على ما ذكرن فروع:
الفرع األوىل :اعلم أنه تعاىل واحد يف ذاته وواحد يف صفاته وواحد يف أفعاله...

وهاهنا حبث آخر على ما تقدم :أن صفات هللا تعاىل إما أن تكون إضافية أو سلبية...
فقولنا( :هللا) يدل على مجيع الصفات اإلضافية املعتربة يف اإلهلية ،وقولنا( :أحد) يدل على
مجيع الصفات السلبية؛ وذلك ألن قولنا( :هللا) معناه أنه الذي يستحق العبادة ،واستحقاق
ً
مستقال ابإلجياد واإلبداع ،وذلك ال حيصل إال ملن كان
العبادة ال يكون إال ملن يكون
منزها عن
موصوفًا ابلقدرة التامة واحلكمة التامة ،وأما األحدية فهي دالة على كونه ً
الرتكيبات احلسية والعقلية ،وهذا يدل على أنه ليس جبسم وال متحيز".

( )1جمرد مقاالت األشعري (ص.)55 :
( )2اإلرشاد للجويين (ص.)52 :
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عرف ابلتوحيد صراحة فقال" :الفرع اخلامس :الكالم يف التوحيد :وهو عبارة عن
مث َّ
احلكم أبن الشيء واحد ،وعن العلم أبن الشيء واحد ،يقال :وحدته إذا وصفته
ابلوحدانية"(.)1
وقال اجلرجاين (ت816 :ه ) يف تعريف التوحيد" :التوحيد ثالثة أشياء :معرفة هللا تعاىل
ابلربوبية ،واإلقرار له ابلوحدانية ،ونفي األنداد عنه مجلة"(.)2
كثريا ما يندرج الكالم عن التوحيد يف كتب أصول الدين الكالمية حتت موضوع
و ً
وحتديدا صفة الوحدانية ،واليت تعترب إحدى الصفات السلبية عند املتكلمني ،وعليه
الصفات
ً
ذكرا لتوحيد األلوهية يف كتب أصول الدين غالبًا؛ فكتاب أصول الدين للغزنوي (ت:
ال جند ً
قائال" :فصل :صانع العامل ليس حبادث ،فلو كان
593ه ) استفتحه ابحلديث عن الصفات ً
حاد ًاث فال بد له من صانع أحدثه ومبدع أنشأه"( ،)3وتتواىل املباحث عن الصفات من وجود
وقدم ووحدة وغريها.
واقتصر الكالم عن الوحدة بقوله" :فصل :صانع العامل واحد ال شريك له؛ ألنه لو كان
له صانعان أو أكثر لوقع بينهما متانع وتدافع ،وذلك خفض إىل الفساد ويؤدي إىل عجز
احدا ضرورة"(،)4
أحدمها ،والعاجز ال يصلح أن يكون إهلا .فإذا تعذر إثبات صانعني كان و ً
ذكرا لتوحيد األلوهية ،مث توالت املباحث يف الصفات واألمساء والقدر
وانتهى املبحث وال جند ً
وغريها دون ذكر لتوحيد األلوهية.
وقد ذكر من ذكر من املتكلمني األلوهية ،ولكنهم بعيدون كل البعد عن التوحيد العملي
أصال يف التوحيد ،وإمنا يردون األلوهية إىل الربوبية ،فيفسرونه أبنه القادر على
واعتبار العمل ً
االخرتاع ،يقول البغدادي (ت429 :ه ) " :واختلف أصحابنا يف معىن اإلله :فمنهم من

( )1املطالب العالية (.)262 /3
( )2التعريفات (ص.)73 :
( )3أصول الدين للغزنوي (ص.)59 :
( )4أصول الدين (ص.)64 :
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قال :إنه مشتق من اإلهلية ،وهي قدرته على اخرتاع األعيان ،وهو اختيار أيب احلسن
األشعري ،وعلى هذا القول يكون اإلله مشتقًا من صفة"(.)1
"قال أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري :إذا كان اخلالق على احلقيقة هو الباري
تعاىل ال يشاركه يف اخللق غريه ،فأخص وصفه تعاىل هو :القدرة على االخرتاع .قال :وهذا
هو تفسري امسه تعاىل هللا"(.)2
وقال أبو بكر البيهقي (ت" : )458 :هللا :معناه من له اإلهلية ،وهي القدرة على
اخرتاع األعيان ،وهذه صفة يستحقها بذاته"(.)3
كثريا يف كتب التفسري واحلديث وغريها ،فهذا الرازي الذي سبق إيراد
وال خيتلف األمر ً
تعريفه للتوحيد من كتابه (املطالب العالية) مل يتطرق إىل توحيد األلوهية عند تفسري قول هللا
الرِحيم} [البقرة ]163 :كما فعل ِ
تعاىل{ :وإِ َهل ُكم إِلَه و ِ
مفسرو أهل
احد َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َّ
َ ُ ْ َ
الر ْمحَ ُن َّ ُ
السنة كالطربي وغريه ،بل أطال القول يف تفصيالت يف معىن الوحدانية ،بدءًا ابلكالم على
الواحد هل هو اسم أم صفة؟ وهل هو صفة زائدة على الذات أم ال؟ ومعىن كون الواحد هو
الشيء الذي ال ينقسم ،وأطال القول يف تفصيل هذه املسائل كعادة املتكلمني ،فمن نصوصه
على سبيل املثال" :املسألة الثانية :الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم ال؟ اختلفوا
فيها فقال قوم :إهنا صفة زائدة على الذات ،واحتجوا عليه أبن إذا قلنا :هذا اجلوهر واحد،
فاملفهوم من كونه جوهرا غري املفهوم من كونه واحدا ،بدليل أن اجلوهر يشاركه العرض يف
كونه واحدا ،وال يشاركه يف كونه جوهرا ،وألنه يصح أن يعقل كونه جوهرا حال الذهول عن
كونه واحدا واملعلوم مغايرا لغري املعلوم ،وألنه لو كان كونه واحدا نفس كونه جوهرا ،لكان
قولنا :اجلوهر واحد جاراي جمرى قولنا :اجلوهر جوهر ،وألن مقابل اجلوهر هو العرض ،ومقابل
الواحد هو الكثري ،فثبت أن املفهوم من كونه واحدا إما أن يكون سلبيا أو ثبوتيا ،ال جائز
أن يكون سلبيا؛ ألنه لو كان سلبيا لكان سلبا للكثرة ،والكثرة إما أن تكون سلبية أو ثبوتية،
فإن كانت الكثرة سلبية ،والوحدة سلب الكثرة ،كانت الوحدة سلبا للسلب وسلب السلب
( )1أصول الدين (ص.)123 :
( )2امللل والنحل للشهرستاين (.)100 /1
( )3االعتقاد (ص.)59 :
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ثبوت ،فالوحدة ثبوتية وهو املطلوب ،وإن كانت الكثرة ثبوتية وال معىن للكثرة إال جمموع
الوحدات ،فلو كانت الوحدة سلبية مع الكثرة كان جمموع املعدومات أمرا موجودا وهو حمال،
فثبت أن الوحدة صفة زائدة ثبوتية ،مث هذه الصفة الزائدة إما أن يقال :إنه ال حتقق هلا إال يف
الذهن أو هلا حتقق خارج الذهن"(.)1
مث انتقل بعد ذلك إىل معىن الوحدانية يف حق هللا سبحانه وتعاىل ،هل هو عدم الرتكيب
من أجزاء أم هو انفراده بوجوب الوجود ومبدأ املمكنات؟ وأطال يف تلك التفصيالت
الكالمية كذلك ،ومما قال" :املسألة الرابعة :احلق سبحانه وتعاىل واحد ابعتبارين :أحدمها:
أنه ليست ذاته مركبة من اجتماع أمور كثرية ،والثاين :أنه ليس يف الوجود ما يشاركه يف كونه
واجب الوجود ويف كونه مبدأ لوجود مجيع املمكنات ،فاجلوهر الفرد عند من يثبته واحد
ابلتفسري األول ،وليس واحد ابلتفسري الثاين .والربهان على ثبوت الوحدة ابلتفسري األول أنه
لو كان مركبا الفتقر حتققه إىل حتقق كل واحد من أجزائه ،وكل واحد من أجزائه غريه ،فكل
مركب فهو مفتقر إىل غريه ،وكل مفتقر إىل غريه ممكن لذاته واجب لغريه ،فهو مركب مفتقر
إىل غريه ممكن لذاته ،فما ال يكون كذلك استحال أن يكون مركبا ،فإذن حقيقته سبحانه
حقيقة أحدية فردية ،ال كثرة فيها بوجه من الوجوه ،ال كثرة مقدارية كما تكون لألجسام ،وال
كثرة معنوية كما تكون للنوع املرتكب من الفصل واجلنس ،أو الشخص املرتكب من املاهية
والتشخص ،إال أنه قد صعب ذلك على أقوام؛ وذلك ألنه سبحانه عامل قادر حي مريد،
فاملفهوم من هذه الصفات إما هو نفس املفهوم من ذاته أو ليس كذلك"( ،)2مث أورد أربعة
من اإلشكاالت حول هذه املسائل وأجاب عنها ،فقال وهو يستعرض تلك اإلشكاالت:
"وإشكال آخر :وهو أن قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة ابلذات ،فإذا
كانت حقيقة احلق واحدة ،فهناك أمور ثالثة :تلك احلقيقة ،وتلك الواحدية ،وموصوفية
تلك احلقيقة بتلك الواحدية ،فذلك اثلث ثالثة ،فأين التوحيد؟

( )1مفاتيح الغيب (.)144 /4
( )2مفاتيح الغيب (.)146 /4
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وإشكال اثلث :وهو أن تلك احلقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم ال؟ فإن كانت
موجودة فهي بوجودها تشارك سائر املوجودات ومباهياهتا متتاز عن سائر املوجودات ،فهناك
كثرة حاصلة بسبب الوجود واملاهية...
وإشكال رابع :وهو أن هذه احلقيقة البسيطة هل ميكن اإلخبار عنها؟ وهل ميكن التعبري
عنها أم ال؟ واألول حمال ألن اإلخبار إمنا يكون بشيء عن شيء ،فاملخرب عنه غري املخرب به،
فهما أمران ال واحد ،وإن مل ميكن التعبري عنه فهو غري معلوم البتة ال ابلنفي وال ابإلثبات
فهو مغفول عنه ،)1("...إىل غري ذلك من التفصيالت والتعقيدات الكالمية اليت مل يرد شيء
منها يف الكتاب والسنة ،وال نطق هبا الصحابة والسلف رضوان هللا عليهم.
ففصل وشرح تعريف املتكلمني
وبعد ذلك كله انتقل إىل معىن التوحيد وأقوال الناس فيهَّ ،
اآلنف الذكر ،ومما قال" :املسألة اخلامسة :قال اجلبائي :يوصف هللا تعاىل أبنه واحد من
وجوه أربعة :ألنه ليس بذي أبعاض ،وال بذي أجزاء ،وألنه منفرد ابلقدم ،وألنه منفرد
ابإلهلية ،وألنه منفرد بصفات ذاته حنو كونه عاملا بنفسه ،وقادرا بنفسه ،وأبو هاشم يقتصر
على ثالثة أوجه :فجعل تفرده ابلقدم ،وبصفات الذات وجها واحدا ،قال القاضي :ويف هذه
اآلية املراد تفرده ابإلهلية فقط؛ ألنه أضاف التوحيد إىل ذلك ،ولذلك عقبه بقوله :ال إله إال
هو ،وقال أصحابنا :إنه سبحانه وتعاىل واحد يف ذاته ال قسيم له ،وواحد يف صفاته ال شبيه
له ،وواحد يف أفعاله ال شريك له ،أما أنه واحد يف ذاته فألن تلك الذات املخصوصة اليت
هي املشار إليها بقولنا :هو احلق سبحانه وتعاىل إما أن تكون حاصلة يف شخص آخر سواه،
أو ال تكون ،فإن كان األول كان امتياز ذاته املعينة عن املعىن اآلخر ال بد وأن يكون بقيد
زائد ،فيكون هو يف نفسه مركبا مبا به االشرتاك وما به االمتياز ،فيكون ممكنا معلوال مفتقرا
وذلك حمال ،وإن مل يكن فقد ثبت أنه سبحانه واحد يف ذاته ال قسيم له ،وأما أنه واحد يف
صفاته فألن موصوفيته سبحانه بصفات متميزة عن موصوفية غريه بصفات من وجوه:
أحدها :أن كل ما عداه فان؛ ألن حصول صفاته له ال تكون من نفسه بل من غريه،
وهو سبحانه يستحق حصول صفاته لنفسه ال لغريه.
( )1مفاتيح الغيب ( 145 /4وما بعدها).
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واثنيها :أن صفات غريه خمتصة بزمان دون زمان ألهنا حادثة ،وصفات احلق ليست
كذلك.
واثلثها :أن صفات احلق غري متناهية حبسب املتعلقات ،فإن علمه متعلق جبميع
املعلومات وقدرته متعلقة جبميع املقدورات ،بل له يف كل واحد من املعلومات الغري املتناهية
معلومات غري متناهية؛ ألنه يعلم يف ذلك اجلوهر الفرد أنه كيف كان ويكون حاله حبسب
كل واحد من األحياز املتناهية ،وحبسب كل واحد من الصفات املتناهية فهو سبحانه واحد
يف صفاته من هذه اجلهة.
ورابعها :أنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات مبعىن كوهنا حالة يف ذاته وكون
ذاته حمال هلا ،وال أيضا حبسب كون ذاته مستكملة هبا؛ ألن بينا أن الذات كاملبدأ لتلك
الصفات ،فلو كانت الذات مستكملة ابلصفات لكان املبدأ نقصا لذاته مستكمال ابملمكن
لذاته وهو حمال ،بل ذاته مستكملة لذاته ،ومن لوازم ذلك االستكمال الذايت حتقق صفات
الكمال معه ،إال أن التقسيم يعود يف نفس االستكمال فينتهي إىل حيث تقصر العبارة عن
الوفاء به.
خامسها :أنه ال خرب عند العقول من كنه صفاته كما ال خرب عندها من كنه ذاته ،وذلك
ألن ال نعرف من علمه إال أنه األمر الذي ألجله ظهر اإلحكام واإلتقان يف عامل املخلوقات،
فاملعلوم من علمه أنه أمر ما ال ندري أنه ما هو ،ولكن نعلم منه أنه يلزمه هذا األثر
احملسوس ،وكذا القول يف كونه قادرا وحيا ،فسبحان من ردع بنور عزته أنوار العقول واألفهام.
وأما أنه سبحانه وتعاىل واحد يف أفعاله فاألمر ظاهر؛ ألن املوجود إما واجب وإما
ممكن ،فالواجب هو هو ،واملمكن ما عداه ،وكل ما كان ممكنا فإنه جيوز أن ال يوجد ما مل
يتصل ابلواجب ،وال خيتلف هذا احلكم ابختالف أقسام املمكنات سواء كان ملكا أو ملكا
أو كان فعال للعباد أو كان غري ذلك ،فثبت أن كل ما عداه فهو ملكه وملكه وحتت تصرفه
وقهره وقدرته واستيالئه ،وعند هذا تدرك مشة من روائح أسرار قضائه وقدره ،ويلوح لك شيء
من حقائق قوله{ :إِ َّن ُك َّل َش ْيء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َدر} [القمر ]49 :وتعرف أن املوجود ليس البتة إال
ما هو هو ،وما هو له ،وإذا وقعت سفينة الفكرة يف هذه اللجة ،فلو سارت إىل األبد مل
تقف؛ ألن السري إمنا يكون من شيء إىل شيء ،فالشيء األول مرتوك ،والشيء الثاين
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مطلوب ،ومها متغايران ،فأنت بعد خارج عن عامل الفردانية والوحدانية ،فأما إذا وصلت إىل
برزخ عامل احلدوث والقدم ،فهناك تنقطع احلركات ،وتضمحل العالمات واألمارات ،ومل يبق
يف العقول واأللباب إال جمرد أنه هو ،فيا هو واي من ال هو إال هو أحسن إىل عبدك
الضعيف ،فإن عبدك ِبفنائك ومسكينك ببابك"(.)1
نقد تعريف املتكلمني:
لقد نبَّه كثري من أهل السنة إىل احنراف املتكلمني عن املعىن الصحيح للتوحيد؛ حيث
التزموا يف التوحيد بلوازم ما أنزل هللا هبا من سلطان؛ كان من أمهها نفي صفات هللا احلسىن
عنه سبحانه وتعاىل ،ومنها إمهاهلم وإعراضهم عن توحيد األلوهية الذي هو مقصود الرسل،
لقد فطن السلف رضوان هللا عليهم لإلشكاالت املتبادرة إىل الذهن عند إدراك الفروقات بني
تعريف أهل السنة وبني املتكلمني؛ ولذا عقَّب اإلمام إبراهيم التيمي بفصل عنون له ب ( :فصل
يف بيان األمور اليت يكون هبا الرجل إماما يف الدين وأن أهل الكالم ليسوا من العلماء)
فقال" :قال بعض العلماء عقيب مثل هذا الكالم :وإذا ثبت هذا نظرن يف أمر مجاعة ادعوا
أهنم أصحاب مذاهب واخرتعوا مذاهبهم على عقوهلم؛ كاجلبائي وأيب هاشم والكعيب والنجار
والنظام وابن كالب ومن حنا حنوهم ،وسألنا اخلاص والعام عن هؤالء ،فقلنا :أهؤالء أهل
العلم كالصحابة رضوان هللا عليهم والتابعني رمحة هللا عليهم؟ قالوا :ال ،وليسوا مبعروفني من
أهل العلم" ،مث أخرب أهنم ليسوا من أهل الفقه وال من أهل اللغة واألدب والنحو وال القراءات
وال علوم القرآن وال احلديث واآلاثر ،إىل أن قال" :قلنا :فمن أي الناس هم؟ قالوا :من أهل
القول ابلعقل ،فمن نظر بعني اإلنصاف علم أنه ال يكون أحد أسوأ مذهبا ممن يدع قول هللا
وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقول الصحابة رضوان هللا عليهم ،وقول العلماء
والفقهاء بعدهم ممن يبين مذهبه ودينه على كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه
وسلم ،وتبع من ليس بعامل بكتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم كيف ال أيمن
أن يكون متبعا للشيطان؟! أعاذن هللا من متابعة الشيطان"(.)2

( )1مفاتيح الغيب (.)149 /4
( )2احلجة يف بيان احملجة ( 333 /1وما بعدها).
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وقد كان السلف يُسألون عن معىن التوحيد بعد ظهور خالف املختلفني وأقوال
املتكلمني ،فكان علماء السلف ينكرون أقوال املتكلمني ،فقد سئل أبو العباس بن سريج :ما
التوحيد؟ قال" :توحيد أهل العلم ومجاعة املسلمني :أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا
رسول هللا ،وتوحيد أهل الباطل من املسلمني اخلوض يف األعراض واألجسام ،وإمنا بعث النيب
صلى هللا عليه وسلم إبنكار ذلك"(.)1
وقال أبو يوسف القاضي" :ليس التوحيد ابلقياس ،أمل تسمع إىل قول هللا عز وجل يف
اآلايت اليت يصف هبا نفسه أنه عامل قادر قوي مالك ،ومل يقل :إين قادر عامل لعلة كذا أقدر،
ولسبب كذا أعلم ،وهلذا املعىن أملك؟! فلذلك ال جيوز القياس يف التوحيد ،وال يعرف إال
اس ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم
أبمسائه وال يوصف إال بصفاته ،وقد قال هللا عز وجل يف كتابهَ :
{اي أَي َها النَّ ُ
الَّ ِذي خلَ َق ُكم والَّ ِذين ِمن قَبلِ ُكم لَعلَّ ُكم تَتَّ ُق ِ
ون} اآلايت ...فقد أمرن هللا أن نوحده ،وليس
ْ ْ َ ْ
َ َْ َ
التوحيد ابلقياس؛ ألن القياس يكون يف شيء له شبه ومثل ،وهللا ال شبه له وال مثل {تَبَ َارَك
ِِ
ني} ...وكيف يدرك التوحيد ابلقياس وهو خالق اخللق خبالف اخللق؟!
هللاُ أَ ْح َس ُن اخلَالق َ
ليس كمثله شيء تبارك وتعاىل"(.)2
ويف إنكار املنهج الكالمي يف التعريف ابلتوحيد وتناول القضااي العقدية وتقليدهم
تقليدا أعمى يقول إبراهيم التيمي " :ال ننكر أدلة العقول والتوصل هبا إىل املعارف،
للفالسفة ً
ولكنا ال نذهب يف استعماهلا إىل الطريقة اليت سلكتموها يف االستدالل ابألعراض ،وتعلقها
ابجلواهر وانقالهبا فيها على حدوث العامل وإثبات الصانع ،ونرغب عنها إىل ما هو أوضح
بيان وأصح برهان ،وإمنا هو شيء أخذمتوه عن الفالسفة ،وإمنا سلكت الفالسفة هذه
الطريقة؛ ألهنم ال يثبتون النبوات ،وال يرون هلا حقيقة ،فكان أقوى شيء عندهم يف الداللة
على إثبات هذه األمور ما تعلقوا به من االستدالل هبذه األشياء"(.)3
وحنن نورد مكامن اخلطأ يف التفسري الكالمي للتوحيد يف النقاط التالية:
( )1احلجة يف بيان احملجة (.)107 /1
( )2احلجة يف بيان احملجة (.)122 /1
( )3احلجة يف بيان احملجة (.)406 /1
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 -1مل يقل أحد من أهل اللغة أبن معىن الواحد ما ذكروه أبنه الذي ال ينقسم أو الذي
ليس جبسم (واحد يف ذاته ال قسيم له)؛ وفهم النصوص إمنا يكون إبدراك لساهنا
العريب املبني وإدراك مواقع التنزيل ،وإال كان فهمه إىل السقم أقرب وإدراكه إىل
اخلطل أدىن؛ يقول الشاطيب (ت790 :ه ) " :إن هذه الشريعة املباركة عربية ،ال
مدخل فيها لأللسن العجمية ،وهذا وإن كان مبينا يف أصول الفقه ،وأن القرآن
ليس فيه كلمة أعجمية عند مجاعة من األصوليني ،أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت
املعرب الذي ليس من أصل
هبا العرب ،وجاء القرآن على وفق ذلك ،فوقع فيه َّ
كالمها ،فإن هذا البحث على هذا الوجه غري مقصود هنا ،وإمنا البحث املقصود
هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على اجلملة ،فطلب فهمه إمنا يكون من هذا
آن َعَربِيًا} [يوسف ،]2 :وقال:
الطريق خاصة؛ ألن هللا تعاىل يقول{ :إِ َّن أَ َنزلْنَاهُ قُ ْر ً
{بِلِ َسان َعَرِيب ُمبِني} [الشعراء ،]195 :وقال{ :لِ َسا ُن الَّ ِذي يُْل ِح ُدو َن إِلَْي ِه أَ ْع َج ِمي
َوَه َذا لِ َسا ُن َعَرِيب ُمبِني} [النحل ...]103 :إىل غري ذلك مما يدل على أنه عريب
وبلسان العرب ،ال أنه أعجمي وال بلسان العجم ،فمن أراد تفهمه ِ
فمن جهة
َ
لسان العرب يفهم ،وال سبيل إىل تطلب فهمه من غري هذه اجلهة ،هذا هو
املقصود من املسألة.)1("...
 -2على عكس ما ذكروه؛ فإن املعهود يف لغة العرب إطالق الواحد على ما نفوه
عنه ،فليس الواحد يف اللغة ما ليس جبسم؛ بل ال يكاد يطلق الواحد إال على ما
جسما حبسب تفسريهم هم ،والنصوص يف القرآن على ذلك كثرية كقوله
كان ً
ِ
ِ
السجن فَتَ ي ِ
ِِ ِ
صر خَْرا} [يوسف:
ان قَ َ
{وَد َخ َل َم َعهُ ْ َ َ
تعاىلَ :
ال أَ َح ُد ُمهَا إين أَُراين أَ ْع ُ ً
ِ
ت
 ،]36إىل قوله{ :أََّما أَ َح ُد ُك َما فَيَ ْسقي َربَّهُ خًَْرا} [يوسف ،]41 :وقوله{ :قَالَ ْ
ِ
استَأْ ِج ْرهُ} [القصص .]26 :وتقول العرب :رجل واحد وامرأة
إِ ْح َد ُ
امهَا َاي أَبَت ْ
واحدة ،وأحد الرجال وهكذا(.)2
( )1املوافقات (.)101 /2
( )2ينظر :درء تعارض العقل والنقل ( ،)116 /7بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس ب دعهم الكالمي ة (/3
.)193
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مل يرد يف كالم هللا وال كالم رسوله املعىن الذي ذكروه للواحد ،ومل يقل به أحد من
الصحابة والتابعني والسلف واألئمة ،فلم يقل أحد منهم أبن معىن الواحد هو
الذي ال يتميز جانب منه عن جانب ،وال يرى منه شيء دون شيء ،أو الذي ال
ينقسم أو ما ليس جبسم ،فأىن هلم ذلك الفهم؟! ومن أين هلم ذلك املعىن؟!(.)1
ما ذكروه من معىن للواحد غري مقبول يف بدائه العقول؛ ألنه أمر ذهين ال ميكن
وجوده يف العامل الواقعي؛ فليس يف العامل الواقعي شيء غري متصف ابلصفات وال
يتميز منه شيء عن شيء وال ميكن أن يرى وال يدرك وال حياط به ،وهذا صفة
العدم ال الوجود(.)2
قوهلم( :الواحد هو الذي ال قسيم له) أو (ال ينقسم ،وال يتجزأ ،وال يتبعض ،وال
يتعدد ،وال يرتكب) هذه األلفاظ كلها جمملة؛ فإن قصد قائلها أن هللا تعاىل أحد
فرد صمد ،مل يلد ومل يولد ،وأنه ميتنع أن يتفرق أو يتجزأ ،أو يكون قد ركب من
أجزاء ،فهذا أمر وارد يف النصوص وهو املعىن احلق ،ولكن إن قصد القائل أنه
ميتنع عليه اتصافه ابلصفات كالعلو والنزول واالستواء وغريها ،وهم يقصدون هذا
إذ كل متحيز منقسم ،وكل منقسم فليس أبحد كما يقولون( ،)3فهذا مناقض
للنصوص الصرحية احملكمة الواردة يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل وسنة رسوله صلى
هللا عليه وسلم ،وهو ابطل مردود ،وهذا من أكرب األبواب الذي وجل منه نفاة
الصفات(.)4
قوهلم( :واحد يف صفاته ال شبيه له) فهذا أيضا فيه إمجال؛ ومل يرد نفي التشبيه يف
الكتاب وال يف السنة وال على ألسنة الصحابة والسلف رضوان هللا عليهم ،وإمنا
الوارد نفي التمثيل ،قال تعاىل{ :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صريُ} [الشورى:
س َكمثْله َش ْيء َوُه َو َّ ُ َ
ْ َ

( )1ينظر :اين تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية (.)146 /3
( )2ينظر :درء تعارض العقل والنقل (.)125 /7
( )3أساس التقديس للرازي (ص.)17 :
( )4ينظر :التدمرية (ص.)185 :
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 ،]11ونفي التشبيه من كل وجه يؤول إىل وصف هللا ابلعدم( .)1وأما إن قصدوا
أبنه متصف بصفات الكمال وال مياثله يف صفاته خملوق فهذا حق ،ولكن ال
يصح إطالق نفي التشبيه؛ ألن التماثل غري التشبيه.
أيضا كسابقه (نفي التجسيم) اختذ مشَّاعةً لنفي الصفات؛ فهو كذلك
 -7نفي التشبيه ً
ط للتشبيه الذي
من أكرب األبواب الذي وجل منه نفاة الصفات ،ولكن ال ضاب َ
ينفى بسببه الصفات؛ فما يزعم بعضهم أنه تشبيه ينفي بسببه الصفات يزعم غريه
أنه ليس بتشبيه وميكن معه إثبات الصفات ،فكل طائفة جتعل ما تنفيه من األمساء
أو الصفات من التشبيه الذي جيب تنزيه هللا عنه ،فاألشاعرة نفوا ما عدا الصفات
السبع -على خالف بينهم -بدعوى التشبيه ،واملعتزلة نفوا مجيع الصفات بدعوى
التشبيه ،واجلهمية نفوا األمساء والصفات مجيعا بدعوى التشبيه ،وغال القرامطة
والباطنية فقالوا :ال يوصف ال ابلنفي وال ابإلثبات بدعوى التشبيه ،فبقول من
أنخذ؟!(.)2
 -8نفي الصفات بدعوى حتقيق التوحيد فكرة قدمية سبق إليها اجلهمية واملعتزلة ،فمن
أثبت الصفات عندهم شبه هللا ابملخلوقات ونسبه إىل التعدد ونفى عنه التوحيد؛
فهذا التوحيد أحد أصول املعتزلة اخلمسة!( ،)3وهي إحدى املطارحات اليت دارت
يف فتنة اإلمام أمحد مع املعتزلة.
 -9جاء يف الرد على اجلهمية والزندقة لإلمام أمحد" :فقالت اجلهمية لنا ملا وصفنا
هذه الصفات :إن زعمتم أن هللا ونوره ،وهللا وقدرته ،وهللا وعظمته ،فقد قلتم
بقول النصارى حني زعمتم أن هللا مل يزل ونوره ,ومل يزل وقدرته .قلنا :ال نقول :إن
هللا مل يزل وقدرته ،وال نقول :ومل يزل ونوره ،ولكن نقول :مل يزل بقدرته ،ونوره ،ال
أبدا حىت تقولوا :قد كان هللا
مىت قدر ،وال كيف قدر .فقالوا :ال تكونون موحدين ً
( )1ينظر :التسعينية (.)204
( )2ينظر :التدمرية (ص.)182 :
( )3ينظ ر :ش رح األص ول اخلمس ة ( ،)128بي ان تلب يس اجلهمي ة ( ،)95 /3درء تع ارض العق ل والنق ل
(.)377 /9
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وال شيء ،قلنا :حنن نقول :قد كان هللا وال شيء ,ولكن إذا قلنا :إن هللا مل يزل
احدا جبميع صفاته؟!"(.)1
بصفاته كلها أليس إمنا نصف إهلًا و ً
 -10قوهلم( :واحد يف أفعاله ال شريك له) ،فهذا حق ال مرية فيه ،وتوحيد هللا سبحانه
وتعاىل يف أفعاله هو توحيد الربوبية ،ولكنهم ضلوا حني ظنوا أن هذا التوحيد هو
مقصود الرسل األعظم ودعوة الكتب األوىل ،واألمر ليس كذلك؛ فتوحيد هللا
سبحانه وتعاىل ابأللوهية وإفراده سبحانه وتعاىل ابلعبادة هو املقصود األعظم من
اجلِ َّن
ت ْ
{وَما َخلَ ْق ُ
إرسال الرسل ،وهي الغاية الكربى من خلق اخللق؛ قال تعاىلَ :
اإلنْس إَِّال لِي عب ُد ِ
ون} [الذارايت.)2(]56 :
َو ِْ َ َ ْ ُ
وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

( )1الرد على اجلهمية والزندقة (ص.)140 :
( )2ينظر :التدمرية (ص ،)180 :التسعينية (.)207
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