حبث مقدم ملؤمتر العدل واإلحسان
 اتصاف هللا ابلعدل وتسميه ابملُحسن -إعداد :د .مىن بنت عبد الرمحن الشنيفي.
األستاذ املساعد بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

بس ـم هللا الـ ـرمحـ ـن ال ـرحي ـ ـم
إن احلمد هلل حنمده و نستعينه  ,ونستغفره ونستهديه  ,و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا  ,ومن سيئات أعمالنا  ,من
يهده هللا فال مضل له  ,ومن يضلل فال هادي له  ,و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له  ,و أشهد أن
حممدا عبده و رسوله صلى هللا عليه و سلم أما بعد .
إ ّن دين اإلسالم هو الدين العاملي الذي كفل هللا به سعادة البشرية مجعاء  ,وهو الدين الذي ارتضاه لألولني و
اآلخرين .
ِ
ِ
ِ
الم ِدينا }
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم ُ
فقال تعاىل يف حمكم تنزيله { :الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
يت لَ ُك ُم ْاإل ْس َ

[املائدة.]3,

ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا[ }..البقرة  , ]343,أي  :عدوال.
{وَك َذل َ
و جعل أمته أوسط األمم كما أخرب تعاىل َ :
و أنزل كتابه دستورا للعاملني كما أخرب تعاىل { :تَْن ِز ِ
ِ
ني} [احلاقة .]43 ,
ب الْ َعالَم َ
يل م ْن َر ِّ
ٌ
فأصوله و شرائعه خالدة إىل قيام الساعة  ,وهدايته مشلت مجيع مناشط احلياة فقال تعاىل { :إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرآ َن يَ ْه ِدي
لِلَِِّت ِهي أَقْ وم وي ب ِشر الْمؤِمنِني الَّ ِذين ي عملُو َن َّ ِ
احل ِ
ات أ َّ
َجرا َكبِريا} [االسراء.]9 ,
َن ََلُْم أ ْ
الص َ
َ َ ُ َ َُ ّ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ودين اإلسالم دين الفطرة  ,و دين العدل والرمحة الذي فتح هللا به قلوب العباد  ,فدخل الناس يف دين هللا أفواجا ,
فآمنوا برسالته و أيقنوا بعامليته  .ولعل مؤْتر " العدل واإلحسان " حيقق أعظم رسالة يف تبليغ هذا الدين و بيان عدالته
الِت هي منشود مجيع اخللق الذين اشرأبت نفوسهم لبلوغها.
لذا عزمت مستعينة ابهلل املشاركة يف احملور الثاين من حماور املؤْتر " العدل و اإلحس ان يف ال ع ق ائ د"  ,وه و ب ع ن وان
" وصف هللا تعاىل ابلعدل و تسميه ابحملسن " .
فربنا تعاىل متصف بكمال العدل و اإلحسان  ,فال أيمر إال بعدل  ,وال يقضي إال بعدل  ,وال حيكم بني عباده يف
الدنيا و اآلخرة إال ابلعدل
و القسط  ,فال يظلم عنده مثقال ذرة  ,وال جيازي العبد أبكثر من ذنبه  ,وهو العدل يف تدبريه وتقديره كما أخرب
تعاىل { :إِ َّن رِّب علَى ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم} [هود  .]65 ,أي  :العدل الذي ال عوج فيه .
َّ َ
َ

و قد تسمى ربنا تعاىل ابحملسن  ,املتضمن وصفه بكمال اإلحسان  ,فهو حمسن خللقه يربهم بفضله وجوده .
فإذا العبد آمن أن هللا تعاىل موصوف بكمال العدل و اإلحسان  ,فاهلل تعاىل حيب من خلقه أن يتقربوا إليه مبقتضى
أمسائه و صفاته  ,فهو العدل الذي حيب املقسطني  ,واحملسن الذي حيب احملسنني  ,فيمتثلوا العدل و اإلحسان مع
خلقه برهم وفاجرهم  ,بل تعدى ذلك اإلحسان إىل احليوان فأمر النيب صلى هللا عليه و سلم إبحسان ذحبه وقتله .
وفشو األمن  ,وبناء احلضارات .لذا وقع اختياري على حبث " وصف
فإذا حتقق ذلك  ,نعم الناس بطيب العيش ّ ,
هللا تعاىل ابلعدل و تسميه ابحملسن " و يتضح ذلك مبا يلي .

أوال  :أمهية املوضوع و أسباب اختياره :
-3

إ ّن اثبات وصف هللا تعاىل بكمال العدل و اإلحسان فيه ترسيخ لعاملية الدين اإلسالمي الذي ختم به
األداين .

-2

إن اإلميان أبمساء هللا احلسىن و صفاته العلى  ,يدفع املؤمن لإلميان مبقتضاها من العدل اإلحسان مع
خلقه .

-3

بيان مساحة الدين اإلسالمي  ,و مسو تعاليمه الِت أتمر ابلعدل و اإلحسان مع خلقه كافة .

اثنيا  :هدف البحث :
-3

إثبات وصف هللا تعاىل بكمال العدل و األدلة على ذلك .

-2

إثبات اسم هللا تعاىل احملسن و داللة السنة على ذلك .

-3

بيان ضالل أهل الكالم يف تعطيل أمساء هللا وصفاته و الرد عليهم .

-4

بيان اآلاثر املرتتبة على إميان العبد أبمسائه و صفاته حىت حيققها يف حياته .

اثلثا  :خطة البحث :
تشتمل خطة البحث على مقدمة  ,ومبحثني  ,وخاْتة .

املقدمة  :وفيها أمهية املوضوع و أسباب اختياره  ,وهدف البحث  ,و خطة البحث .
املبحث األول  :إثبات أن هللا تعاىل متصف بكمال العدل  ,وفيه مطالب:
املطلب األول  :تعريف العدل يف اللغة و االصطالح .
املطلب الثاين  :هل يسمى هللا ابلعدل ؟ بيان أقوال السلف و أدلتهم .
املطلب الثالث  :موقف أهل الكالم من وصف هللا تعاىل ابلعدل  ,والرد عليهم.
املبحث الثاين  :إثبات اسم هللا "احملسن"  ,وفيه مطالب :
املطلب األول  :تعريف اإلحسان يف اللغة و االصطالح .
املطلب الثاين  :األدلة من السنة على إثبات اسم هللا احملسن .
املطلب الثالث  :موقف أهل الكالم من ثبوت ذلك و الرد عليهم .
املطلب الرابع  :أثر اإلميان بعدل هللا و إحسانه على حياة املسلم .
اخلاْتة  ,وتتضمن أهم النتائج .

رابعا  :منهج البحث :
اعتمدت يف حبثي املنهج االستقرائي التحليلي  ,فقمت جبمع األدلة من الكتاب والسنة الدالة على وصف هللا تعاىل
ابلعدل  ,وامسه " احملسن"  ,مث حللت ذلك وفق مذهب أهل السنة و اجلماعة  ,و الرد على أشهر من خالف يف
ذلك من أهل الكالم .

و يف اخلتام أشكر األكادميية األوربية للدراسات القرآنية  ,و اجلمعية العلمية السعودية ( تبيان ) الذين تفضلوا بقبول
مشاركِت يف هذا املؤْتر ,فإن أصبت فذلك فضال ومنة من هللا تعاىل  ,و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان
عصمنا هللا منه أسأل هللا تعاىل أن يعلمنا ما ينفعنا  ,و يزيدان علما وعمال إنه جواد كرمي .

متهي ـد:
إن اإلميان ابهلل تعاىل متضمن توحيد هللا يف ألوهيته  ,و ربوبيته  ,و أمسائه و صفاته  ,و هذا البحث متضمن وصف هللا
تعاىل ابلعدل و تسميه ابحملسن  ,فمن املهم معرفة معتقد أهل السنة و اجلماعة يف توحيد األمساء و الصفات و لعلنا
جنمله فيما يلي :
أوالَ  :تعريفه  :إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له رسوله – صلى هللا عليه وسلم – من صفات الكمال و نعوت
اجلالل على ما يليق جبالله و عظمته  ,من غري ْتثيل  ,وال تكييف  ,و من غري حتريف ,وال تعطيل  .ونفي ما نفاه هللا
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله – صلى هللا عليه و سلم – من العيوب و النقائص و ما ينايف كماله – عز و جل – (.)3

اثنيا :األسس و القواعد الِت بىن أهل العلم عليها توحيد األمساء و الصفات :
-3

أن أمساء هللا و صفاته توقيفية  ,فال يسمى هللا تعاىل إال مبا مسى و وصف به نفسه  ,أو على لسان رسوله
– صلى هللا عليه و سلم – ال يتجاوز القرآن و احلديث.

-2

أن ما و صف هللا تعاىل به نفسه حق مراد معلوم  ,ليس أبلغاز و ال أحاجي.

-3

إثبات ما أثبته هللا لنفسه من األمساء و الصفات دون البحث يف كيفية الذات و الصفة.

-4

إثبات ما أثبته هللا لنفسه من األمساء و الصفات إثباات بال ْتثيل  ,و تنزيها بال تعطيل.

-6

أن طريقة القرآن و السنة اإلمجال يف النفي  ,و التفصيل يف اإلثبات(.)2

ت طريق اَلدى و الرشاد  ,من أشهرها :
ضلّ ْ
اثلثا  :خالف أهل السنة و اجلماعة يف توحيد األمساء و الصفات طوائف َ
أوال  :املعطلة  :وهذا يشمل كل من عطل األمساء و الصفات  ,أو بعضها  ,أشهرهم :
___________________
( )3انظر :التدمرية ص  , 7-5الفتاوى  ,396 /6اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد ص .307
( )2انظر  :شرح السنة للربهباري ص  ,53احلجة يف بيان احملجة  ,390/3الفتاوى  ,25 /6اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد ص .336

القول األول  :قول اجلهمية  ,أتباع اجلهم بن صفوان( , )3و الغالة من القرامطة( ,)2والفالسفة(:)3
هؤالء ينفون األمساء والصفات ,وزعموا أنه إذا مسي أو وصف بشيء لزم تشبيه هللا تعاىل بغريه ,وهللا منزه عن الشبيه(.)4
القول الثاين  :قول املعتزلة( :)6يثبتون األمساء جمردة عن الصفات  ,و إمنا هي أعالم جمردة عن الصفات(.)5
القول الثالث  :قول الكالبية( ,)7واألشاعرة( ,)8واملاتريدية( ,)9ومن وافقهم .
أثبتوا األمساء مع إثبات بعض معانيها  ,وحتريف بعضها اآلخر  ,أما الصفات فقد أثبت األشاعرة سبع صفات  ,هي :
الغلم  ,احلياة  ,القدرة  ,السمع  ,البصر  ,الكالم  ,اإلرادة ,و ينكرون الصفات الفعلية هلل تعاىل كالغضب و ال رض ى
___________________
( )3يزعمون أن اإلميان هو املعرفة ,ويقولون ابجلرب ,وَلم ضالالت .انظر :امللل والنحل للشهرستاين .85/3
( ) 2تنسب إىل محدان بن األشعث املعروف بقرمط ,وهم طائفة من الباطنية ,أظهروا التشيع  .انظر الفرق بني الفرق ص  ,233فضائح
الباطنية للغزايل ص .34 -32
( )3مجع فيلس وف  ,لفظ يوانين يطلق على حمب احلكمة  ,وقد مرت أبدوار و مراحل  ,ينكرون علم هللا ابجلزئيات  ,وحشر األجساد ,
من أشهرهم ابن سينا  ,و الفارّب  .انظر  :امللل و النحل .339 /2
( )4الصفدية .89 /3
( )6يلقبون ابلقدرية  ,ومسوا بذلك ألن مؤسسهم واصل بن عطاء اعتزل حلقة احلسن البصري  .انظر  :الفرق بني الفرق ص  ,78و امللل
و النحل .43/3
( )5شرح األصول اخلمسة ص ,363مقاالت اإلسالميني ص .354
( ) 7أتباع حممد بن عبدهللا بن سعيد بن كالب ينفون الصفات الفعلية هلل تعاىل  ,وهم يف مسائل االعتقاد أقرب إىل أهل السنة  .انظر
مقاالت اإلسالميني ص .645 ,298
( )8نسبة إىل أّب احلسن األشعري املتوىف  324ه متقدموهم يثبتون الصفات سوى االختيارية  ,و قد استقر مذهبهم على إثبات سبع
صفات  .انظر  :امللل والنحل .94 /3
( )9أتباع أّب منصور حممد املاتريدي  ,وهي فرقة يف أصوَلا الكالمية من مذهب األشاعرة  .انظر  :املاتريدية للحرّب.

وحنوها  ,و يزيد املاتريدية صفة اثمنة  :التكوين  .وهؤالء يثبتون معاين األمساء الِت يثبتوهنا  ,وحيرفون داللة بقية األمساء
الِت ال يثبتون صفاهتا.
اثنياً  :املشبهة :
هؤالء يثبتون صفات هللا تعاىل و يشبهوهنا خبلقه  ,و هللا تعاىل منزه عن الشبيه و املثيل(.)3

___________________
( )3مقاالت اإلسالميني ص  , 340 ,209 ,6الفرق بني الفرق ص .38,43,383

املبحث األول  :إثبات أن هللا تعاىل متصف بكمال العدل :
املطلب األول  :تعريف العدل يف اللغة و الشرع :
قال ابن فارس – رمحه هللا  " : -العني و الدال و الالم أصالن صحيحان  ,لكنهما متقابالن كاملتضادين :
أحدمها  :يدل على استواء  ,و اآلخر يدل على اعوجاج  ...و العدل نقيض اجلور  ,تقول  :عدل يف رعيته  ,ويوم
حره و برده "(.)3
معتدل  :إذا تساوى حاال ّ
" والعدل ما قام يف النفوس أنه مستقيم  ,وهو ض ّد اجلور  ,عدل احلاكم يف احلكم يعدل عدال وهو عادل من قوم ُعدول
و ع ْدل  .....و العدل  :احلكم ابحلق "(.)2
فالعدل إذا احلكم ابحلق و وضع األمور يف مواضعها ,و االستواء يف األمور بعدا عن اجلور و الظلم فيها ,و العدل من
الناس املستوي الطريقة .
أما معىن العدل يف الشرع :
فقد ورد لفظ " العدل " يف كتاب هللا تعاىل  ,و سنة نبيه – صلى هللا عليه و سلم – يف مواطن متعددة
ال خترج عن املعىن اللغوي  ,منها :
ِ
ب ِابلْ َع ْد ِل} [البقرة.]282,
ب بَْي نَ ُك ْم َكات ٌ
قول هللا تعاىل َ { :ولْيَكْتُ ْ
جير يف كتابته على أحد  ,و ال يكتب إال ما اتفقوا عليه من غري زايدة وال نقصان"(.)3
"أي  :ابلقسط و احلق وال ْ
ان وإِيت ِ
ِ
اَّلل َأيْ ُمر ِابلْ َع ْد ِل و ِْ
اء ِذي الْ ُق ْرَب[ }...النحل.]90,
اإل ْح َس ِ َ َ
َ
قول هللا تعاىل  { :إ َّن ََّ ُ
قال ابن جرير الطربي – رمحه هللا – " :إن هللا أيمر يف هذا الكتاب الذي أنزله إليك اي حممد ابلعدل وهو اإلنص اف,
___________________
( )3معجم مقاييس اللغة ( 245 /4عدل).
( )2لسان العرب ( 430/33عدل).
( )3تفسري ابن كثري .335/3

ومن اإلنصاف اإلقرار مبن أنعم علينا بنعمته و الشكر على إفضاله و نويل احلمد أهله"(.)3
ني الن ِ
َّاس أَ ْن َْحت ُك ُموا ِابلْ َع ْد ِل} [النساء .]68 ,
وقول هللا تعاىل َ { :وإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َ
وهذا يشمل اإلنصاف و العدل يف احلكم يف الدماء و األموال و األعراض كما جاءت به الشريعة ,مع القريب و البعيد ,
و الرب و الفاجر  ,و الويل و العدو(.)2
فتبني مما سبق أن معىن العدل يف الشرع هو اإلنصاف ,واحلكم ابحلق دون حيف وال ظلم و وضع األمور يف مواضعها .

املطلب الثاين  :هل يسمى هللا ابلعدل ؟ بيان أقوال السلف و أدلتهم .
العدل مل يرد اطالقه امسا هلل تعاىل يف القرآن  ,ومل يصح به حديث عن النيب – صلى هللا عليه و سلم  -وأهل السنة و
اجلماعة يف ذلك على قولني :
القول األول  :من اطلق اسم "العدل" على هللا تعاىل و ممن ذهب إىل ذلك :
ابن منده يف كتاب "التوحيد"( ,)3و ابن خزميه – رمحه هللا -يف كتابه التوحيد قال " :وهللا احلكم العدل ...و املقسط
()4

أيضاَ اسم من أسامي هللا عز وجل" .

وقال "وهللا العدل و أمر عباده ابلعدل و اإلحسان"(.)6

___________________
( )3تفسري الطربي .352 /34
( )2انظر تفسري السعدي ص .383
( )3التوحيد.349/2 .
( )4التوحيد .57 /3
( )6التوحيد .58 /3

وابن القيم – رمحه هللا – قال ":ومن أمسائه احلسىن العدل الذي كل أفعاله و أحكامه سداد وحق .)3("..
و كذلك الشيخ عبدالرمحن السعدي – رمحه هللا " " : -احلكم العدل" الذي حيكم بني عباده يف الدنيا و اآلخرة بعدله و
قسطه فال يظلم مثقال ذرة  ,وال حيمل أحد وزر أحد  ,و ال جيازي العبد أبكثر من ذنبه  ,و يؤدي احلقوق إىل أهلها فال
يدع صاحب حق إال وصل إليه حقه"(.)2
و كذلك اخلطاّب( ,)3والبيهقي( ,)4وابن العرّب(.)6
وقد استدل ابن منده  ,و اخلطاّب  ,والبيهقي  ,و ابن العرّب حبديث ع ّد األمساء املشهور الذي رواه الرتمذي وغريه عن
أّب هريرة – رضي هللا عنه – قال  :قال رسول هللا – صلى هللا عليه و سلم  ( : -إن هلل تسعة و تسعني امسا من
أحصاها دخل اجلنة  ,هو هللا الذي ال إله الرمحن  ,الرحيم  ,امللك  ,القدوس ,السالم ,املؤمن  ,املهيمن  ,العزيز  ,اجلبار
املصور  ,الغفار  ,القهار  ,الوهاب  ,الرزاق  ,الفتاح ,العليم  ,القابض الباسط  ,اخلافض
 ,املتكرب  ,اخلالق  ,الباري ّ ,
الرافع  ,املعز املذل  ,و السميع  ,البصري  ,احلكم العدل .)5()...

القول الثاين  :ذهب مجع من أهل العلم إىل أن العدل مل يرد اطالقه امسا هلل تعاىل يف نص صحيح  ,فلم يذكره ابن حجر
– رمحه هللا – يف تلخيص احلبري(.)7
___________________
( )3الفوائد ص.26
( )2تفسري السعدي .489 /6
( )3شأن الدعاء ص .52

( )4األمساء و الصفات ص .98
( )6أحكام القرآن .343 /2
( )5أخرجه الرتمذي ,كتاب  :الدعوات  ,ابب  630 /6 )3607( ) 83(:و قال  " :هذا حديث غريب "  ,و ابن ماجه كتاب :
الدعاء  ,ابب  :أمساء هللا عز وجل ( ,3259/2 )3853صدر احلديث يف الصحيحني البخاري ( , )5967ومسلم ( ,)2577أما
ع ّد األمساء ضعفه أهل العلم انظر  :الفتاوى  ,379/5و مدارج السلكني .433/3
( )7انظر :ختليص احلبري .374/4

وكذلك الشيخ حممد بن عثيمني – رمحه هللا – يف القواعد املثلى يف ع ّد األمساء الِت مجعها من الكتاب والسنة(.)3
منزه عن الظلم .ويستدلون
وأهل السنة واجلماعة يصفون هللا تعاىل ابلعدل  ,وأنه قائم ابلقسط ال يظلم شيئا وهو ّ

ابحلديث الذي أخرجه الشيخان :أنه ملا كان يوم حنني آثر الرسول – صلى هللا عليه وسلم – انسا يف القسمة فأعطى
األقرع بن حابس مائة من اإلبل ,وأعطى عيينة مثل ذلك ,وأعطى أانسا من أشراف العرب وآثرهم ٍ
يومئذ يف القسمة,

فقال رج ٌل :وهللا إن هذه لقسمة ما عُ ِد َل فيها ,وما أُريد فيها وجه هللا .فقال النيب  -صلى هللا عليه و سلم ( : -فمن
يعدل إن مل يعدل هللا ورسوله .قال :مث قال :يرحم هللا موسى قد أُوذي أبكثر من هذا فصرب )(.)2

وقول هللا تعاىل { :وَْتَّ ِ
ك ِص ْدقا َو َع ْدال} [األنعام .]336,
ت َربِّ َ
َ ْ
ت َكل َم ُ
فوصف كلماته تعاىل ابلصدق و العدل  ,فالكالم إما إنشاء و إما إخبار  ,فاإلخبار صدق ,و اإلنشاء أمر تكوين
وتشريع عدل ال ظلم فيها(.)3
ويدل على ذلك ما جاء يف دعاء النيب – صلى هللا عليه وسلم  ( : -اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك انصيِت
بيدك ٍ
يف قضاؤك.)4() ...
يف حكمك عدل َّ
ماض ّ
قال ابن القيم – رمحه هللا " : -تضمن هذا الكالم أمرين:
أحدمها :مضاء حكمه يف عبده.
الثاين :يتضمن محده وعدله وهو سبحانه له امللك وله احلمد وهو معىن قول نبيه هودَّ { :ما ِمن دابٍَّة إَِّال هو ِ
آخ ٌذ
َ
َُ
اصيتِها} مث قال{ :إِ َّن رِّب علَى ِصر ٍ
ِ ِ
اط ُّم ْستَ ِقي ٍم} [هود  .]65,أي :مع كونه مالكا قاهرا متصرفا يف عباده نواصيهم
َّ َ
بنَ َ َ
َ
___________________
( )3القواعد املثلى يف فتاوى العقيدة .275/3
( )2أخرجه البخاري :كتاب أبواب اخلمس ,ابب ما كان النيب – صلى هللا عليه وسلم – يعطي املؤلفة قلوهبم,3348/3 ]2983[ ,
ومسلم الزكاة ,ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم.739/2 ]3052[ ,
( )3انظر :الفتاوى .246/35
( )4أخرجه اإلمام أمحد يف املسند  ,462/3وذكره اَليثمي يف جممع الزاوئد وصححه .335/30

بيده ,فهو على صراط مستقيم وهو العدل الذي يتصرف به فيهم فهو على صراط مستقيم يف قوله ,وفعله ,وقضائه,
وقدره ,وأمره وهنيه ,وثوابه وعقابه ,فخربه كله صدق ,وقضاؤه كله عدل"(.)3
فدل احلديثان على اتصاف هللا تعاىل ابلعدل يف أفعاله وأقواله.
ّ
عدل قائم ابلقسط ال
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا " : -اتفق املسلمون وسائر أهل امللل على أن هللا تعاىل ٌ
منزه عن الظلم"(.)2
يظلم شيئا ,بل هو ّ
قال ابن القيم – رمحه هللا – يف نونيَّته:
"والع

دل م ن أوص اف ه ف ي ف ع ل ه

وم ق ال ه واحل ك

م وال م ي

زان"(.)3

املطلب الثالث :موقف أهل الكالم من وصف هللا تعاىل ابلعدل والرد عليهم.
تقدم بيان موقف أهل الكالم من أمساء هللا وصفاته ومسالكهم يف ذلك ,ولعل أشهر أقواَلم ما يلي:
وحرفوا داللته أبن هللا ال لخلق فعل العبد.
القول األول :مذهب املعتزلة :جعلوا العدل أصال من أصوَلم اخلمسةّ ,
كالم يرجع إىل أفعال
قال القاضي عبد اجلبار" :وأما األصل الثاين من األصول اخلمسة وهو الكالم يف العدل ,وهو ٌ

جل وعز"(.)4
القدمي تعاىل ّ

اجب
وقال" :وحنن إذا وصفنا القدمي تعاىل أبنه ٌ
عدل حكيم فاملراد به أنه ال يفعل القبيح أو ال لختاره ,وال ُلخل مبا هو و ٌ
عليه ,وأن أفعاله كلها حسنة"(.)6
___________________
( )3الفوائد ص.23
( )2جامع الرسائل .323/3
( )3توضيح املقاصد وتصحيح القواعد .233/2
( )4شرح األصول اخلمسة ص.203
( )6شرح األصول اخلمسة ص.203

عدل ال يظلم ,ألنه مل يُرد وجود شيء من الذنوب ال الكفر وال املعاصي ,بل العباد يفعلون ذلك بغري
وهللا تعاىل عندهم ٌ

مشيئته ,وهللا مل لخلق شيئا من أفعال العباد ال خريا وال شرا ,ألنه لو كان خالقا َلا مث عاقب العاصني لكان ظاملا َلم(.)3

وصف
ويفسرون عدل هللا تعاىل مبفعوالته على قاعدهتم أن اخللق هو املخلوق  ,والفعل هو املفعول  ,وال يرون أن العدل ٌ
قائم بذاته تعاىل.
ٌ
ويعرفون الظلم الذي تنزه هللا تعاىل عنه :إضرار غري مستحق وهذا ٍ
منتف عن هللا ,وجيعلون ظلمه من جنس ظلم العباد
وعدله من جنس عدَلم فهم مشبهه يف األفعال ,ولذا قالوا ليس يف الوجود ظلم من هللا ,ألنه عندهم مل لخلق شيئا من
أفعال العباد ,وال يقدر على ذلك(.)2
القول الثاين :قول األشاعرة ومن وافقهم:
يرى مجهور األشاعرة أن هللا تعاىل مسمى ابلعدل :الذي يصدر عنه فعل العدل املضاد للجور والظلم(.)3
قال اجلويين" :العدل معناه العادل ,وهو الذي يفعل ما له فعله ...قال ابن ميمون موضحا ذلك :قد تبني أن العدل
يرجع إىل الفعل"(.)4
وقال الرازي" :العدل مبعىن املعتدل وهذا جماز ,وحقيقته كونه سبحانه وتعاىل منزها عن النقائص احلاصلة يف طريف اإلفراط
والتفريط ,وجانيب التشبيه والتعطيل"(.)6
وقال" :وأما املشايخ فقالوا :العدل الذي له أن يفعل ما يريد وحكمه ٍ
ماض يف العبيد"(.)5
___________________
( )3انظر :جامع الرسائل .323/3
( )2انظر :جامع الرسائل  ,323/3والفتاوى .328/38
( )3املقصد األسىن للغزايل ص.52
( )4شرح اإلرشاد ص.322
( )6لوامع البينات ص.238
( )5لوامع البينات .239

وبذلك يتضح أهنم مل يصفوا هللا تعاىل ابلعدل ,وإمنا فسروا عدل هللا تعاىل أبفعاله ,ومل جيعلوا العدل قسيما للظلم بل قالوا
إن الظلم ممتنع الوجود ابلنسبة هلل تعاىل ,وقالوا لو عذب أهل السماوات واألرض بال ذنب لكان عادال(.)3
بذلك يتضح أن املعتزلة و األشاعرة متفقون على أن العدل وصف ال يقوم بذات هللا تعاىل  ,و يفسرون ذلك مبفعوالته ,
ميكن جنمل اجلواب على القولني كما يلي :
أوال  :الرد على املعتزلة :يرد عليهم من وجوه:
عادل مل لخلق أفعال العباد من خري أو شر وإمنا العباد هم الذي خلقوها ,فيمكن اجلواب عن
أوالً :قوَلم أن هللا تعاىل ٌ
ذلك من وجهني:
اَّللُ َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء َوُه َو َعلَى ُك ِّل
األول :ثبت ابألدلة القاطعة أن هللا تعاىل خالق أفعال العباد منها  :قول هللا تعاىلَّ { :
َش ْي ٍء َوكِيل} [الزمر.]52,
اَّللُ َربُّ ُك ْم َخالِ ُق ُك ِّل َش ْي ٍء} [غافر.]52,
وقول هللا تعاىلَ { :ذلِ ُك ُم َّ
فدلت اآليتان على أن هللا تعاىل خالق كل شيء ,ويدخل يف هذا العموم أفعال العباد.
اَّلل حبَّب إِلَي ُكم ا ِإلميَا َن وزيَّنَه ِيف قُلُوبِ ُكم وَكَّره إِلَي ُكم الْ ُك ْفر والْ ُفس َ ِ
ِ
ك ُه ُم
صيَا َن أ ُْولَئِ َ
وق َوالْع ْ
ََ ُ
وقول هللا تعاىلَ { :ولَك َّن ََّ َ َ ْ ُ
َْ َ ْ ُ ََ ُ
الر ِاش ُدو َن} [احلجرات.]7,
َّ
فهو سبحانه الذي جعل اإلميان حمبواب وهو الذي جعل ما يُضاد اإلميان من الكفر والفسوق والعصيان مكروها عندكم.
الثاين :أن هناك فرق بني ما هو خلق هللا تعاىل وما هو خملوق له سبحانه وتعاىل ,أفعال العباد خملوقة هلل وليست هي
نفس فعل الرب وخلقه حىت ال يضاف إىل هللا ما يفعل العباد من الظلم والكذب والقبائح ,ألن هذه الصفات يتصف هبا
من كانت فعال به كما يفعلها العبد وتقوم به ,وال يتصف هبا من كانت خملوقة له ,إذا كان قد جعلها صفة لغريه ,كما أنه
سبحانه ال يتصف مبا خلقه يف غريه من الطعوم ,واأللوان ,والروائح ,واألشكال ,واملقادير ,واحلركات ,وغري ذلك(.)2
___________________
( )3انظر :جامع الرسائل .326/3
( )2انظر :الفتاوى .323/8

كما أن هللا تعاىل خالق أفعال العباد ,والعباد فاعلون ألفعاَلم ,وقد منحهم هللا القدرة على الفعل والرتك ,وَلم إرادة
ومشيئة واختيار ,وقد مكنهم هللا تعاىل وأقام احلجة عليهم ومل جيربهم(.)3
قال ابن القيم – رمحه هللا " : -وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل ,وإن كان املقضي املقدر ما هو جور وظلم ,فالقضاء
غري املقضي والقدر غري املقدر"(.)2
وقال" :فإن اخلالق غري املخلوق بل هللا تعاىل بذاته وصفاته اخلالق وكل ما عداه خملوق ...فإن الفعل غري املفعول ,وال
نقول إهنا فعل هللا ,والعبد مضطر جمبور عليها  ,وال ن ق ول إهن ا ف ع ل للعب د وهللا غري ق ادر ع لي ه ا وال ج اع ل العب د
ف اع ال َلا"(.)3
اثنياً :أهنم فسروا الظلم أنه إضرار غري مستحق وهذا ٍ
منتف عن هللا ...
يرد عليهم من وجوه:
أوال :أن الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه ,كما دلت على ذلك لغة العرب ,والقرآن إمنا نزل بلغة العرب.
قال ابن األزهري  :الظلم وضع الشيء يف غري موضعه ,يقال :ظلم الرجل سقاءه إذا سقى منه قبل أن لخرج منه زبده.
ويقال :ظلم املاء الوادي إذا وصل منه إىل مكان مل يكن إليه فيما مضى(.)4
وقال ابن القيم – رمحه هللا " :-وهذا القول هو الصواب املعروف يف لغة العرب والسنة وإمنا حتمل ألفاظه على لغة القوم
ال على االصطالحات احلادثة ,فإن هذا أصل كل ٍ
فساد وحتر ٍ
يف وبدعة .وهذا شأن أهل البدع دائما يصطلحون على
ٍ
معان يضعون َلا ألفاظا من ألفاظ العرب مث حيملون ألفاظ القرآن والسنة على تلك االصطالحات احلادثة"(.)6
___________________
( )3انظر :خمتصر الصواعق .326
( )2أعالم املوقعني .352/3
( )3شفاء العليل ص.98
( )4انظر :هتذيب اللغة  ,274/34ولسان العرب .373/32
( )6خمتصر الصواعق ص.222

اثنيا :حقيقة الظلم أن يؤخذ من حسناته ويزاد يف سيئاته وهللا تعاىل حكم عدل يضع األمور يف مواضعها ,وقد جاء يف
حديث أّب ذر – رضي هللا عنه – عن رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – فيما يروي عن ربه تبارك وتع اىل أنه ق ال:
( اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي ,وجعلته بينكم حمرما ,فال تظاملوا ...احلديث )(.)3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا " :-أن الظلم الذي حرمه هللا على نفسه مثل :أن يرتك حسنات احملسن فال
جيزيه هبا ,ويعاقب الربيء على ما مل يفعله من السيئات ,ويعاقب هذا بذنب غريه ,أو حيكم بني الناس بغري القسط ,وحنو
ذلك من األفعال الِت نزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليه ,وإمنا استحق احلمد والثناء ألنه ترك الظلم
وهو قادر عليه"(.)2
اثلثا :أهنم قاسوا ظلم هللا تعاىل بظلم العباد ,وعدله من جنس عدل العباد ,فهم مشبهة يف األفعال وقد نزه هللا تعاىل نفسه
عن الشبيه واملثل فقال تعاىل{ :لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صريُ} [الشورى .]33 ,
س َكمثْله َش ْيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
ْ َ
اَّللَ يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمو َن} [النحل .]74 ,
ض ِربُوا ََِّّللِ ْاأل َْمثَ َ
ال إِ َّن َّ
وقال{ :فَ َال تَ ْ
ويوضح ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا – بقوله :جعلوا الظلم منه تعاىل نظري الظلم من اآلدميني بعضهم
لبعض ,وشبهوه ومثلوه يف األفعال أبفعال العباد ,حىت كانوا هم ممثلة األفعال ,وضربوا هلل األمثال ليجعلوا له املثل األعلى,
بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه جيب على العباد وحيرم بقياسه على العباد ,وقالوا إذا أمر اثنني أبمر واحد وخص
أحدمها إبعانة على فعل املأمور كان ظلما إىل أمثال ذلك من األمور ,الِت هي من ابب الفضل واإلحسان جعلوا تركه َلا
ظلما(.)3
رابعا :أهنم نزهوا هللا تعاىل عن الظلم بقوَلم :أن العبد لخلق فعل نفسه ,فوقعوا يف إنكار قدرته على خلق فعل العبد.
قال ابن أّب العز احلنفي – رمحه هللا " :-زعموا أن هللا شاء اإلميان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر ,فروا إىل هذا لئال
يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه!
___________________
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرب والصلة  ,ابب حترمي الظلم [.3994/4 ]2677
( )2جامع الرسائل .323/3
( )3انظر :الفتاوى .338/38

ولكن صاروا كاملستجري من الرمضاء ابلنار! فإهنم هربوا من شيء ,فوقعوا فيما هو شر منه ,فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر
غلبت مشيئة هللا تعاىل ,فإن هللا قد شاء اإلميان منه والكافر شاء الكفر ,فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة هللا تعاىل!
وهذا من أقبح االعتقاد"( .)3ففروا من وصف هللا ابلظلم فوقعوا فيما هو شر منه من نفي قدرته.
اثنياً :الرد على األشاعرة ومن وافقهم:
املعتزلة و األشاعرة متفقون أن هللا ال يقوم به وصف العدل  ,و فسروا عدله مبفعوالته  ,على قاعدهتم أن اخللق هو
املخلوق و الفعل هو املفعول ,و جنمل اجلواب عن تلك الشبهة من وجوه :
 -3أن أفعال هللا تعاىل نوعان  :الزمة ال تتعدى إىل مفعول كاالستواء و اجمليء و النزول و غري ذلك بل هي قائمة ابهلل,
و متعدية إىل مفعول كاخللق و الرزق و اإلحياء و اإلماتة وحنو ذلك.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا " :-األفعال الالزمة املضافة إىل الرب سبحانه وتعاىل مثل :اجمليء ,واإلتيان,
واالستواء إىل السماء وعلى العرش ,بل ويف األفعال املتعدية مثل :اخللق ,واإلحسان ,والعدل ,وغري ذلك هو انشئ من
نزاعهم يف أصلني:
أحدمها :أن الرب تعاىل هل يقوم به فعل من األفعال فيكون خلقه للسماوات واألرض فعال فعله غري املخلوق ,أو أن
فعله هو املفعول ,واخللق هو املخلوق؟"(.)2
فذكر شيخ اإلسالم أن القول األول :أن الفعل غري املفعول واخللق غري املخلوق هو قول السلف قاطبة من أئمة املالكية
والشافعية وأصحاب أمحد وأهل احلديث والكالم.
فعل وال خلق وال إبداع إال
صٌ
والقول الثاين :أن الفعل نفس املفعول واخللق نفس املخلوق ,وليس هلل تعاىل ُ
نع وال ٌ
املخلوقات أنفسها ,وهذا قول اجلهمية وأكثر املعتزلة واألشاعرة(.)3

___________________
( )3شرح العقيدة الطحاوية .323/3
( )2الفتاوى .628/6
( )3انظر :الفتاوى .629-628/6

األصل الثاين :الذي تُبىن عليه أفعال الرب الالزمة واملتعدية ,وهو أنه سبحانه هل تقوم به األمور االختيارية املتعلقة بقدرته
ومشيئته أم ال ؟
فمذهب السلف وأئمة احلديث وكثري من طوائف الكالم والفالسفة جواز ذلك .وذهب نفاة الصفات من اجلهمية
واملعتزلة والفالسفة وال ُك ّالبية و األشاعرة إىل امتناع قيام ذلك به(.)3
أما اجلواب عن األصل األول وهو دعوى أن الفعل هو املفعول من وجوه:
 -3أن الفعل البد له من فاعل سواء كان متعداي إىل مفعول أو مل يكن .والفاعل البد له من فعل سواء كان فعله مقتصرا
معلوم مسعا وعقال.
عليه أو متعداي إىل غريه .والفعل املتعدي إىل غريه ال يتعدى حىت يقوم بفاعله ,وهذا ٌ
أما السمع  :فإن أهل اللغة العربية الِت نزل هبا القرآن متفقون أنه البد يف الفعل املتعدي إىل املفعول به ما يف الفعل
الالزم وزايدة .فالفعل الالزم متضمن فعل وفاعل ,وكذلك الفعل املتعدي بزايدة مفعول به.
الزم له كاجمليء ,واالستواء وحنو ذلك مل ميكنه أن مينع
 -2أما من جهة العقل فمن َّ
فعل ٌ
جوز أن يقوم بذات هللا تعاىل ٌ
قيام فعل يتعلق ابملخلوق كاخللق والبعث واإلماتة واإلحياء(.)2

فنعلم من املعقول أن الفعل املنفصل الذي يفعله الفاعل ال يكون إال ٍ
بفعل يقوم بذاته ,وأما نفس فعله القائم بذاته فال
يفتقر إىل فعل آخر ,بل حيصل بقدرته ومشيئته(.)3
أما اجلواب عن األصل الثاين :وهو امتناع قيام األفعال االختيارية املتعلقة بقدرته ومشيئته ,فيجاب عن ذلك من وجوه:
 -3أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن هللا تعاىل يفعل مىت شاء ,والنصوص الدالة على ذلك أكثر من أن ُحتصى
ول لَهُ ُكن فَيَ ُكو ُن}
كاخللق واإلرادة والكالم .كما أخرب هللا تعاىل عن نفسه { :إَِّمنَا قَ ْولُنَا لِ َش ْي ٍء إِ َذا أ ََرْد َانهُ أَن نَّ ُق َ
[النحل.]40,
___________________
( )3انظر  :الفتاوى  ,628/6و درء التعارض .3/2
( )2انظر :درء التعارض  ,6-3/2والفتاوى .632-633/6
( )3انظر :الفتاوى .633/6

كمال ال نقص فيه ,خبالف عدم اتصافه هبا.
 -2أن قيام الصفات االختيارية ابلرب تعاىل ٌ
ال ملا يشاء ,وهذا قد قاله
فع ٌ
حي قيوم مل يزل موصوفا أبنه يتكلم مبا يشاءّ ,
قال شيخ اإلسالم – رمحه هللا " :-وهللا تعاىل ٌ
العلماء األكابر من أهل السنة واحلديث ...والفعل صفة كمال ال صفة نقص كالكالم والقدرة ,وعدم الفعل صفة نقص

كعدم الكمال وعدم القدرة ,فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو املطلوب"(.)3
 -3أن شبهتهم الِت بنوا قوَلم عليها يف نفي قيام الصفات االختيارية ابلرب تعاىل هي" :حلول احلوادث به سبحانه
وتعاىل" وهذا لفظ جممل فإن أُريد ابلنفي أنه سبحانه ال حيل بذاته املقدسة شيءٌ من خملوقاته احملدثة ,أو ال حيدث له

نفي صحيح .وإن أُريد به نفس الصفات االختيارية أبن هللا ال يفعل ما يريد وال يتكلم مبا
ٌ
وصف متجدد مل يكن فهذا ٌ
نفي ابطل(.)2
شاء إذا شاء كما يليق جبالله فهذا ٌ
اثنيا  :يفسر األشاعرة الظلم أنه التصرف يف ملك الغري  ,و لذلك قالوا  :أن الظلم ممتنع لذاته يف حق هللا تعاىل كاجلمع
بني النقيضني  ,فاهلل تعاىل مل يق ّد ر الظلم  ,و أن كل أفعاله عدل  .فلو عذب أهل األرض لكان عادال  .فنجمل اجلواب
عليهم من وجوه :
يد ظُْلما لِّْلعِبَ ِاد} [غافر .]33 ,
 -3أن هللا تعاىل نزه ذاته املقدسة عن الظلم كما أخرب تعاىل بقوله َ { :وَما َّ
اَّللُ يُِر ُ
أن األمر الذي ال ميكن القدرة عليه ال يصلح أن ميدح املمدوح بعدم إرادته .و إمنا يكون املدح برتك األفعال إذا كان
قادرا عليها  ,فعلم أن هللا تعاىل قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم  ,و أنه ال يفعله لكم ال ع دل ه  ,و ل ذل ك ق ال
– صلى هللا عليه و سلم – فيما يروي عن ربه  ( :اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي  ,و جعلته بينكم حمرماَ ).
و التحرمي ال جيوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته .

___________________
( )3درء التعارض .5-6/2
( )2انظر :شرح العقيدة الطحاوية .97/3

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا  " : -جيب تنزيه هللا و رسوله عن إرادة مثل هذا املعىن الذي ال يليق اخلطاب
مبثله  ,إذ يشبه التكرير  ,و إيضاح الواضح ليس فيه مدح وال ثناء  ,فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو مقدور عليه ,
لكنه ال يفعله  ,ألنه حرمه على نفسه  ,وهو منزه عن فعله مقدس عنه "(.)3
كما أخرب هللا تعاىل { :ومن ي عمل ِمن َّ ِ
احل ِ
ضما} [طه .]332 ,
ات َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَ َال َلخَ ُ
اف ظُْلما َوَال َه ْ
الص َ
ََ َْ َ ْ َ
ال لخاف يظلم فيحمل عليه سيئات غريه  ,وال يهضم فينقص من حسناته  ,وال جيوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع
غري مقدور عليه  ,فيكون التقدير ال لخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن املمكنات و املقدورات  .فكيف يعقل وجوده ؟
()2

فضال أن يتصور خوفه حىت ينفي خوفه  .مث أي فائدة يف نفي خوف هذا ؟

 -2أهنم جوزوا على هللا تعاىل أن يعذب مجيع أهل العدل و الصالح  ,و أن ينعم أهل الكذب و الظلم  .فهم بذلك مل
ينزهوا هللا تعاىل ما نزه به نفسه من الظلم  ,وحرمه لكمال عدله .
قال شيخ اإلسالم – رمحه هللا _ " :و َلذا قال مجهور الناس عن هؤالء أهنم ال ينزهون الرب عن السفه و الظلم  ,بل
يصفون له ابألمثال الِت يوصف هبا اجملانني و السفهاء  ....,قد يعاقب من هو أهل لإلكرام و اإلحسان  ,و الرب تعاىل
أحكم احلاكمني  ,و أعدل العادلني  ,وخري الرامحني  ,و احلكمة وضع األشياء مواضعها  ,و الظلم وضع األشياء يف غري
موضعه "(.)3
وهذا التنزيه الذي نزهوا هللا تعاىل عنه من الظلم يشرتك فيه كل أحد ,فال مدح يف كون املمدوح منزها عن اجلمع بني
النقيضني  ,وهللا تعاىل ْتدح بعدم الظلم و أنه ال يريده  ,وحمال أن يتمدح بكونه ال يريد اجلمع بني النقيضني(.)4

___________________
( )3الفتاوى – بتصرف يسري – .344/38
( )2انظر  :الفتاوى  , 343/38خمتصر الصواعق ص .224
( )3النبوات ص .346
( )4انظر :خمتصر الصواعق ص .223

املبحث الثاين  :إثبات اسم هللا تعاىل احملسن  ,وفيه مطالب :
املطلب األول  :تعريف اإلحسان يف اللغة و الشرع :
اإلحسان يف اللغة :
قال ابن فارس – رمحه هللا " : -احلاء و السني و النون أصل واحد  ,فاحلُسن ض ّد ال َقبح  ,يقال  :رجل حسن  ,و امرأة

حسناء و ُح ّسانة  ...و احملاسن من اإلنسان و غريه ضد املساوي"(.)3

احلسن نعت ملا حسن  ,يقال  :حسن الشيء حسناّ ,و قال تعاىل َ { :وقُولُوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسنا} [البقرة  ,]83 ,و
"و َ
اإلحسان ضد اإلساءة"(.)2

"وأحسن إليه وبه  ,وهو حيسن الشيء أي يعلمه  ,ويستحسنه أي  :يعده حسنا "(.)3

تعريف اإلحسان يف الشرع :
ورد لفظ اإلحسان يف الكتاب و السنة بعدة تصرفات ال خترج عن املعىن اللغوي  ,منها :
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان} [النحل .]90,
قول هللا تعاىل { :إِ َّن َّ
اَّللَ َأيْ ُم ُر ابلْ َع ْدل َو ْ ْ َ
قال ابن جرير الطربي – رمحه هللا " : -إن اإلحسان الذي أمر هللا به تعاىل الذي وصفنا صفته  :الصرب هلل على طاعته
فيما أمرو هنى يف الشدة و الرخاء  ,و املكره و املنشط  ,وذلك أداء فرائضه"(.)4
وقول هللا تعاىل { :وأ ِ
ك} [القصص.]78 ,
َح َس َن َّ
اَّللُ إِلَْي َ
َحسن َك َما أ ْ
َ ْ
___________________
( )3معجم مقاييس اللغة ( 86/2حسن).
( )2هتذيب اللغة  /لألزهري (382/4حسن).
( )3خمتار الصحاح للرازي ص ( 68حسن).
( )4تفسري الطربي .353 /33

قال البغوي – رمحه هللا " : -أحسن بطاعة هللا كما أحسن هللا إليك بنعمته  ,قيل :أحسن إىل الناس كما أحسن هللا
إليك"(.)3
و قد فسر النيب – صلى هللا عليه و سلم – اإلحسان يف حديث جربيل املشهور بقوله  ( :أن تعبد هللا كأنك تراه  ,فإن
مل تكن تراه فإنه يراك )(.)2
ففي احلديث إشارة إىل كمال املشاهدة و املراقبة اجلامعة خلشيته  ,وحمبته  ,و معرفته  ,و اإلانبة إليه  ,و اإلخالص له(.)3

املطلب الثاين  :اثبات اسم هللا " احملسن "  ,و األدلة على ذلك :
ثبت اسم هللا احملسن يف حديثني صححهما أهل العلم :
األول  :عن أنس بن مالك – رضي هللا عنه – قال  :قال رسول هللا – صلى هللا عليه و سلم  ( : -إذا ح كم ت م
فاعدلوا  ,و إذا قتلتم فأحسنوا  ,فإن هللا حمسن حيب احلسنني )(.)4
الثاين  :حديث شداد بن أوس – رضي هللا عنه – قال :حفظت من رسول هللا – صلى هللا عليه و سلم – اثنتني قال :
( إن حمسن حيب اإلحسان إىل كل شيء  ,فإذا قتلتم فأحسنوا القتل .)6()...
ففي احلديثني ثبوت تسمي هللا تعاىل ابحملسن  ,واملتضمن وصفه تعاىل ابإلحسان كما يليق بعظمته و جالله .
___________________
( )3تفسري البغوي .466 /3
( )2أخرجه البخاري اإلميان  ,ابب  :سؤال جربيل النيب صلى هللا عليه و سلم ( , 27 /3 )60و مسلم كتاب  :اإلميان  ,ابب  :اإلميان
و اإلسالم و االحسان (.35/3 )8
( )3انظر  :مدارج السالكني .479 /2
( )4أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  , 40 /5و ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال  , 333/5و ذكره اَليثمي يف جممع الزوائد
و قال  :و رجاله ثقات  , 397 /6 .و صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة .753 /3
( )6أخرجه عبدالرزاق يف املصنف  ,492 /4و الطرباين يف املعجم الكبري  , 332/7و صححه األلباين يف صحيح اجلامع ص .374

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا " : -تعبيد اخللق لرهبم كما سنه رسول هللا – صلى هللا عليه و سلم – و تغيري
األمساء الشركية إىل األمساء اإلسالمية  ...و كان شيخ اإلسالم اَلروي قد مسى أهل بلده بعامة أمساء هللا احلسىن ,
وكذلك أهل بيتنا غلب أمسائهم التعبيد هلل كعبدهللا ...و احملسن"(.)3
قال ابن القيم – رمحه هللا  " : -كل اسم من أمسائه سبحانه له صفة خاصة  ,فإن أمساءه أوصاف مدح و كمال " مث
ذكر بعض أمساءه فقال  " :الرب و احملسن  ,واملعطي  ,املنان"(.)2
قال شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن ابز – رمحه هللا" : -أما عبداحملسن فال أبس به  ,ألن احملسن من أمساء هللا سبحانه
وتعاىل"(.)3
وذكره الشيخ حممد بن عثيمني – رمحه هللا – يف عده األمساء احلسىن يف كتاب "القواعد املثلى" فقال " :ومن السنة
احملسن  ...وإن كان عندان تردد يف إدخاله  ,ألننا مل نطلع على رواته يف الطربي  ,وقد ذكره شيخ اإلسالم من
األمساء"(.)4
و يوضح ابن القيم وصفه ابإلحسان بقوله :
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فتبني ثبوت تسمي هللا تعاىل ابحملسن  ,واتصافه ابإلحسان.
___________________
( )3الفتاوى .379/3
( )2مدارج السالكني .463- 460 /3
( )3جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن ابز .369 /6
( )4القواعد املثلى  -ضمن فتاوى العقيدة .278 /3 -
( )6توضيح املقاصد و تصحيح العقائد .234 /2
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م اإلح س ان(.)6

املطلب الثالث  :موقف أهل الكالم من ثبوت ذلك  ,و الرد عليهم :
خالف أهل الكالم يف ثبوت وصف هللا تعاىل ابإلحسان  ,و إن كانوا يثبتون االمساء هلل تعاىل لكنهم حيرفون ما تدل عليه
من الصفات  ,ولعل أشهر األقوال قولني :
القول األول  :قول املعتزلة :
مذهبهم يف األمساء يثبتوهنا جمردة عن الصفات ,فاهلل تعاىل ال يقوم به وصف  ,فهم يصفون أفعال هللا تعاىل أهنا
حسىن ,و أنه ال يفعل القبيح.
قال القاضي عبداجلبار  ":أفعال هللا كلها حسنة  ,و أنه ال يفعل القبيح  ,وال لخل مبا هو واجب عليه
وأنه ال يكذب يف خربه و ال جيور يف حكمه"(.)3
فقوَلم يتضمن مسألتني :
األوىل  :أن العبد لخلق فعل نفسه  ,و هللا تعاىل مل لخلق فعل العبد من خري و شر  ,ألن أفعال هللا تعاىل موصوفة ابحلسن
وال توصف ابلقبيح  ,و أفعال العباد متضمنة للكفر و الظلم و املعاصي و هللا تعاىل منزه عن ذلك .
الثانية  :أن وصفهم أفعال هللا تعاىل ابحلسن  ,مبين على قاعدهتم  :أن اخللق هو املخلوق و الفعل هو املفعول ,
فيفسرون اإلحسان مبفعوالته .
و تقدم اجلواب عن تلك الشبهتني يف وصف هللا تعاىل ابلعدل .
القول الثاين  :قول األشاعرة :
يثبت األشاعرة اسم هللا احملسن و إن كانوا حيرفون داللته .
قال الغزايل " :الرب هو احملسن"(.)2
___________________
( )3شرح األصول اخلمسة ص ,83وانظر  :املغين .84 /33
( )2املقصد األسىن ص.220

قال الرازي " :الرب و البار مبعىن واحد  ,وهو احملسن  ,إذا عرفت هذا ,فنقول بر هللا بعباده إحسانه إليهم
()3

وهو إما يف الدنيا أو الدين  ,فإما  :ابإلميان و الطاعة  ,أو إبعطاء الثواب على كل ذلك"

جند أن الرازي يفس ر إحسان هللا تعاىل و بره بعباده ابإلميان و الطاعة و الثواب  ,وذلك مبين على قوَلم  :أن اخللق هو
املخلوق و الفعل هو املفعول  ,فاهلل تعاىل ال يقوم به وصف اإلحسان .
وقد تقدم اجلواب عن تلك الشبهة  .و جنمل ما قرره السلف مبا يلي :
 -3أن وصف هللا تعاىل ابإلحسان صفة كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه  ,كما دل على ذلك الكتاب و السنة .
 -2أن كل كمال ثبت للمخلوق فاخلالق أوىل به  ,وكل نقص تنزه عنه املخلوق فاخلالق أوىل بتنزيهه عنه(.)2
 -3أن ابب األمساء و الصفات ابب واحد ال فرق بني األمساء والصفات  ,وال فرق بني صفة و أخرى فالقول يف بعض
الصفات كالقول يف بعض(.)3

___________________
( )3لوامع البينات ص.323
( )2الفتاوى .367 /35
( )3التدمرية ص .23

املبحث الثالث  :آاثر اإلميان بعدل هللا تعاىل و إحسانه على حياة املسلم :
إن اإلميان أبمساء هللا وصفاته يستلزم اإلميان مبا دلت عليه من املعاين  ,ومبا تقتضي من اآلاثر.
قال ابن القيم " :األمساء احلسىن و الصفات العلى مقتضية آلاثرها من العبودية و األمر ,فلكل صفة عبودية خاصة هي
موجبات العلم هبا و التحقيق مبعرفتها ,وهذا مطرد يف مجيع أنواع العبودية ,فعلم العبد بتفرد الرب ابلضر والنفع والعطاء
واملنع واخللق والرزق واإلحياء واإلماتة يثمر له عبودية التوكل عليه ابطنا ,ولوازم التوكل ظاهرا ,وهكذا بقية الصفات ,علم
العبد هبا يثمر من أنواع العبودية ما يناسب ذلك"(.)3
لعل أبرز آاثر اإلميان بعدل هللا و إحسانه ما يلي :
 -3العدل مع هللا تعاىل و ذلك بتحقيق العبودية هلل وحده ال شريك له  ,فإن أعظم العدل إفراد هللا ابلعبادة  ,كما أن
من أعظم الظلم صرف العبادة لغريه و اختاذ الشريك مع هللا .
ِ
يم} [لقمان .]33,
كما أخرب هللا تعاىل بقوله { :إِ َّن ِّ
الش ْرَك لَظُْل ٌم َعظ ٌ
فالتوحيد أصل صالح الناس  ,و الشرك أصل فسادهم  ,فالتوحيد و ما يتبعه من احلسنات هو صالح و عدل للعامل ,
والشرك و الذنوب و العدوان هو الظلم الذي أي ّن منه العامل(.)2
 -2اإلميان أن الشرائع و ما تضمنته من الفرائض و النواهي عدل و إحسان و رمحة للخلق .
قال ابن القيم – رمحه هللا ": -فإن الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ,ومصاحل العباد واملعاد ,وهي عدل كلها ,ورمحة
كلها ,ومصاحل كلها ,وحكمة كلها ,فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور والرمحة إىل ضدها ,وعن املصلحة إىل
املفسدة ,وعن احلكمة إىل العبث ,فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها التأويل ,فالشريعة عدل هللا بني عباده ورمحته
بني خلقه ,وظله يف أرضه ,وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله – صلى هللا عليه وسلم  -أمت داللة وأصدقه ا,

___________________
( )3مفتاح دار السعادة .90/3
( )2انظر  :الفتاوى .356 , 353 /38

وهي نوره الذي أبصره املبصرون"(.)3
 -3اإلميان أن من كمال عدل هللا و إحسانه أرسل الرسل مبشرين و منذرين  ,لئال يكون للناس على هللا حجة بعد
ِ
ث َر ُسوال} [االسراء .)2(]36 ,
ني َح َّىت نَْب َع َ
الرسل  ,كما قال تعاىل َ { :وَما ُكنَّا ُم َع ّذبِ َ
 -4اإلميان أن من كمال عدل هللا و إحسانه أنه أعطى العباد األمساع و األبصار و العقول  ,و القدرة على أفعاَلم ,
واإلرادة  ,ومكنهم من مجيع ما يريدون و مل جيربهم على أفعاَلم  ,فأفعال العبادة واقعة حتت اختيارهم و ,إرادهتم خريها و
شرها  ,وال خروج َلا عن قضاء هللا تعاىل و قدره .
 -6اإلميان بكمال عدل تعاىل يف اجلزاء و احلكم  ,فحكمه بني العباد ابلعدل فال مينع أحداَ حقه  ,وال يغفل عن
الظاملني  ,وال يضيع حقوق املظلومني  ,فعدله شامل جلميع املخلوقات حىت احليواانت غري املكلفة  ,فإنه تعاىل يقتص
للشاة اجلماء من الشاة القرانء ,كما أخرب النيب – صلى هللا عليه و سلم – بقوله ( :لتؤد ّن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة,

حىت يقاد اجللحاء( )3من الشاة القرانء بنطحها)(.)4

ولذلك تنصب املوازين فال يظلم أحد مثقال ذرة  ,كما أخرب تعاىل{ :ونَضع الْموا ِزين الْ ِقس َ ِ ِ ِ ِ
س
َ َ ُ ََ َ ْ
ط ليَ ْوم الْقيَ َامة فَ َال تُظْلَ ُم نَ ْف ٌ
ِ
ِ
َشي ئا وإِن َكا َن ِمثْ َق َ ٍ ِ
ني} [األنبياء .]47 ,
ال َحبَّة ّم ْن َخ ْرَد ٍل أَتَْي نَا هبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
ْ َ
فاهلل تعاىل ال يسوي بني األبرار و الفجار يف اجلزاء  ,فقد نزه هللا تعاىل ذاته املقدسة عن ذلك كما أخرب تعاىل { :أ َْم
ح ِس َّ ِ
ات أَن َّْجنعلَهم َكالَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
السيِئ ِ
اه ْم َوممََاتُ ُه ْم َساءَ َما َْحي ُك ُمون}
اجتَ َر ُحوا َّ َّ
َ َ ََ
الصاحلَات َس َواء َّْحميَ ُ
ين ْ
َ ُْ
ب الذ َ
َ َ

[اجلاثية .)6(]23 ,

اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ان[ }...النحل.]90,
 -5إن هللا أمر عباده ابلعدل واإلحسان ,كما قال تعاىل{ :إِ َّن َّ
اَّللَ َأيْ ُم ُر ابلْ َع ْدل َو ْ ْ َ
___________________
( )3أعالم املوقعني . 3/3

( )2انظر  :فتح الرحيم امللك العالم  /للسعدي ص.48

( )3اجللحاء :الِت ال قرن َلا .انظر :لسان العرب [ 424/2جلح].
( )4أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب  :الرب  ,ابب :حترمي الظلم (.3997 /4 )2682
( )6انظر  :مفتاح دار السعادة .353 /2

وهذا العدل يف كل أمور احلياة يشمل العدل بني املتخاصمني  ,و يف أي حكم حيكم به اإلنسان يف الدنيا .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا " : -وكل من حكم بني اثنني فهو قاض ,سواء كان صاحب حرب أو متويل
ديوان أو منتصب لالحتساب ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ,حىت الذي حيكم بني الصبيان يف اخلطوط ,فإن
الصحابة كانوا يعدونه من احلكام"(.)3
َّ ِ
ِ
ني
ين َآمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
 -7العدل و اإلحسان مع اخللق مجيعا مؤمنهم و كافرهم  ,كما أمر هللا تعاىل بقولهَ { :اي أَيُّ َها الذ َ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ب لِلتَّ ْق َوى} أي  :ال حيملنكم بغض الكفار
ََّّلل ُش َه َداءَ ِابلْق ْسط َوَال َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَ ْوم َعلَى أََّال تَ ْعدلُوا ْاعدلُوا ُه َو أَقْ َر ُ
على عدم العدل معهم.

قال شيخ اإلسالم  -رمحه هللا " :وَلذا كان العدل أمرا واجبا يف كل شيء و على كل أحد أصال  ,سواء كان مسلما أو
كافرا  ,أو كان ظاملا"(.)2
َّ ِ
ين َملْ يُ َقاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن
كما أمر هللا تعاىل ابإلحسان إىل اخللق حىت الكافر منهم يف قوله تعاىل َ{ :ال يَْن َها ُك ُم َّ
اَّللُ َع ِن الذ َ
ِ ِ
ِِ
ني} [املمتحنة.]8,
وه ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
َوَملْ ُلخْ ِر ُجوُك ْم م ْن د َاي ِرُك ْم أَ ْن تَبَ ُّر ُ
فأمر هللا تعاىل ابإلحسان للكافر غري احملارب لتصل رسالة اإلسالم و تعاليمه السمحة إىل مجيع اخللق.
 -8إن اإلميان بعدل هللا تعاىل  ,وإحسانه يدفع اإلنسان لإلميان بقضاء هللا وقدره  ,فاهلل تعاىل قسم األرزاق  ,ووضع
األمور يف مواضعها ,ال يظلم ربك أحدا ,فذلك يقضي على كثري من األمراض الِت تعصف ابجملتمعات وتزرع األحقاد.
 -9إن اإلميان إبحسان هللا تعاىل يدفع املؤمن إىل التضرع إىل هللا تعاىل ابل دعاء واالفت ق ار إل ي ه طل ب ا جل وده وإحس ان ه
وفضله.

___________________
( )3الفتاوى .370 /38
( )2الفتاوى .355 / 38

اخل ـ ـ ــامتــة

من علينا وتفضل من إْتام هذا البحث
احلمد هلل محدا طيبا مباركا فيه  ,فهو املستحق للحمد والشكر والتعظيم على ما ّ

الذي كان من أهم نتائجه:

 -3أمهية اإلميان أبمساء هللا وصفاته ؛ فالعلم هبا من أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف املعلوم وهو هللا تعاىل ,وما يثمره
اإلميان أبمسائه تعاىل وصفاته من العبودية والتعظيم هلل تعاىل.
 -2إن الطريق الصحيح ملعرفة هللا أبمسائه وصفاته كتاب هللا وسنة رسوله – صلى هللا عليه وسلم  , -وال جمال للعقل
للخوض يف ذلك ابلتعطيل أو التمثيل.
 -3إن وصف هللا ابلعدل صفة كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه  ,وال يرتتب على ثبوهتا حمذور  ,بل ثبت يف كتاب
هللا تعاىل وسنة نبيه – صلى هللا عليه وسلم .-
 -4ضالل أهل الكالم الذين عمدوا إىل كتاب هللا وسنة رسوله – صلى هللا عليه وسلم – فحرفوه أمساء هللا و صفاته
عن داللتها.
 -6آاثر اإلميان بعدل هللا تعاىل على حياة املسلم  ,بعدله مع ربه إبقامة التوحيد اخلالص  ,وعدله مع نفسه إبقامة
العبودية هلل تعاىل  ,وعدله مع اخللق مؤمنهم وكافرهم  ,برهم وفاجرهم.
 -5ثبوت اسم هللا تعاىل " احملسن " املتضمن وصفه ابإلحسان إىل خلقه وبرهم.
-7آاثر اإلميان بتسمي هللا تعاىل " احملسن " على حياة املسلم وإحسانه عبادته هلل تعاىل  ,وإحسانه إىل والديه ,
وإحسانه إىل اخللق كافة مؤمنهم و كافرهم .
 -8عظمة هذا الدين الذي أمر ابلرفق و اإلحسان جلميع املخلوقات حىت احليوان البهيم  ,فأمر إبحسان و القتل دفعا
لتعذيبه .

وآخر دعواان احلمد هلل رب العاملني  ,وصلى هللا وسلم على نبينا حممد .
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