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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المقدمة
  

 ،يقة توحيده  حمدا يوصلنا إلى حق    ،الحمد هللا الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله      
  له الحمـد  ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،والشكر على آالئه وفضله   
 أحمده أبلغ حمد هو كمـا أثنـى         ، ومقامنا في بالد الشام    ،بمنه علينا نعمة اإلسالم     

  .على نفسه
 ونصح  ، أشهد أنه بلغ الرسالة    ،وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين     

 وتركنا على البيضاء ليلها     ، وجاهد في اهللا حق جهاده     ، الغمة ه ب   وكشف اهللا   ،األمة
  . وال يحيد عنها إال مضل سفيه،كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك

  فـي الـدنيا  العظمىال شك أن رسوخ العقيدة في قلب المؤمن هي السعادة      
واآلخرة ألنها مبنية على توحيد الخالق واإليمان برسله الـذين جـاءوا منقـذين               

 والذين أراحوا العقول من أمور فوق إدراكه فكان         لبشرية من أهوائهم وضالالتهم   ل
كرامة عظيمة للعقل ورفعة لإلنسان لكي يسمو نحو خالقه بفطرة سـليمة وإيمـان        

  .قوي 
 ومن الناس   ،وال ريب أن هناك من يضل عن الطريق الذي ألجله خلقنا اهللا           

 األمة بنفع ، بل استقوا األفكار مـن         من يريد إنهاك نفسه ووقته فيما ال يعود على        
العقل والفطرة السليمة في    ف ؛ وعليه ساروا ووقعوا في ضالالت ومتاهات      ،غيرهم

  .غنى عنها 
وقد مرت بالمسلمين حقبة ترجمت الفلسفة فيها فأعجب بعضهم باستخدامهم          

ات يستطيعه، وانطلقوا في أعظم الذو للعقل فأخذوا ذلك عنهم وأفحموا العقل فيما ال 
وآلوا إلى نفي الصفات عنها أو إلى تأويلها الذي يفضي بال شك إلى تعطيلها فـي                

 موضـوع األسـماء     ولذا كان هذا البحيث المتواضع الذي سنتناول فيـه        ،الحقيقة  
بإذن المولى عدة مباحث وفي كل مبحث عـدة   والصفات بين السلف والخلف،وفيه     

  :مطالب ، وهو على ما يلى
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   وفيه عدة مطالب.مة في األسماء والصفاتمقد: المبحث األول   
  .تعريف توحيد األسماء والصفات:  المطلب األول
  . الفرق بين األسماء والصفات: المطلب الثاني
  . أهمية العلم باألسماء والصفات : المطلب الثالث
  .  وعدد وعظم من أحصى أسماء اهللا : المطلب الرابع

  . اهللا وحكمهثم اإللحاد في أسماء :  المطلب الخامس
  

 وفيـه   .السلف والخلف ومعتقدهم في األسماء والـصفات      : المبحث الثاني 
  مطالب

  . من هم السلف: المطلب األول
  . األسس التي اعتمدوا عليها في إثبات األسماء والصفات: المطلب الثاني
  . من هم الخلف: المطلب الثالث
  . الشبه التي اعتمدوا عليها: المطلب الرابع

  
أمثلة لبعض الـصفات اإللهيـة بـين الـسلف والخلـف            : الثالثالمبحث  

   :وفيه عدة مطالب. ومناقشتها
  . الوجه: المطلب األول
  . اليد : المطلب الثاني
  . العين: المطلب الثالث
  ستواء اال: المطلب الرابع

   و المجيء اإلتيان: المطلب الخامس
  

هللا وحده وأسأله    فإن أصيب فمن ا     قاصر  ما هذا إال عمل بشري     وفي الختام 
  .التوفيق، وإن تكن األخرى فمن نفسي والشيطان واهللا منه برئ

 بـه نفـسي و   وأن ينفـع    ،واهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكـريم           
  .المسلمين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  فاتمقدمة في األسماء والص: المبحث األول
  . تعريف توحيد األسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة:  المطلب األول

 أنهم يعتبـرون مـا      : وصفاته  أهل السنة والجماعة في أسماء اهللا       اعتقاد إن
ثبت من أسماء اهللا وصفاته في كتاب اهللا أو فيما صح عن رسـول اهللا صـلى اهللا        

  عليه وسلم هو الحق على حقيقته يراد به ظاهره 
ومن وصف اهللا بمعنى من معاني البشر فقـد كفـر    : ول اإلمام الطحاوي  يق

  ١ومن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر
سمعت سفيان بـن    :قال البيهقي بسنده إلى إسحاق بن موسى األنصاري قال        

 تفسيره لـيس  ما وصف اهللا تبارك وتعالى بت نفسه في كتابه فقراءته    : عيينة يقول 
  .٢ألحد أن يفسره بالعربية وال بالفارسية

 نفسه فـي  همن اإليمان باهللا اإليمان بما وصف بو: ه اهللامقال ابن تيمية رح   
رسوله من غير تحريف وال تعطيل ومن غيـر تكييـف وال            ه  كتابه وبما وصفه ب   

 فـال  ٣)ليس كمثله شيء وهو السميع البصير     ( تمثيل بل يؤمنون بأن اهللا سبحانه     
 نفسه وال يحرفون الكلم عن مواضعه وال يلحـدون فـي            هينفون عنه ما وصف ب    

  ٤أسماء اهللا وآياته وال يكيفون وال يمثلون صفاته بصفات خلقه
 االعتقاد الجازم بأن اله عز وجـل متـصف           :توحيد األسماء والصفات  ف

بجميع صفات الكمال ، ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه متفرد عـن جميـع            
أو أثبته له رسوله صلى اهللا عليـه         لنفسه    سبحانه ذلك بإثبات ما أثبته   ئنات ، و  الكا

وسلم من األسماء والصفات الواردة في الكتاب و السنة من غير تحريف ألفاظهـا              

                                                
الطبع ة الثامن ة   . شرح العقیدة الطحاویة البن أبي الع ز الحنف ي، حقق ھ جماع ة م ن العلم اء، تخ ریج محم د األلب اني المكت ب اإلس المي                ١

 ١٨٨:  ،صم١٩٨٤ھـ ١٤٠٤
  ٣١٤:  المركز اإلسالمي،للبيهقي، األسماء والصفات ٢
 ١١: الشورى ٣
محم  د خلی  ل ھ  راس، راجع  ھ عب  د ال  رازق عفیف  ي، مكتب  ة الت  راث       : العقی  دة الواس  طیة ل  شیخ اإلس  الم أحم  د ب  ن تیمی  ة، ت  ألیف      ش  رح٤

 .٨: اإلسالمي،ص
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 وال تكييفهـا    أو معانيها، وال تعطيلها بنفيها، أو نفي بعضها عن اهللا عـز وجـل،             
  ٥ال تشبيهها بصفات المخلوقينبتحديد كنهها، وإثبات كيفية معينة لها، و

يقوم توحيد األسماء والصفات على ثالثة أسس مـن حـاد           : أسس التوحيد 
  : عنها لم يكن موحدا لربه في األسماء والصفات وهي

فهو .  تنزيه اهللا جل وعال عن مشابهة الخلق وعن أي نقص          :األساس األول 
 شـيء مـن   سبحانه وتعالى ليس كذاته ذات وال كصفاته صـفات، فـال يـشبهه         

  .المخلوقين
 اإليمان باألسماء والصفات الثابتة في الكتاب والـسنة دون     :األساس الثاني 

  .تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها
 قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات فيجب على العبد :األساس الثالث

ص عليها في الكتاب والسنة دون      المكلف أن يؤمن بتلك الصفات واألسماء المنصو      
  .٦السؤال عن كيفيتها؛ ألن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات

  : الفرق بين األسماء والصفات: المطلب الثاني
وفي إثبـات   ؛  وجل    عز جماع أبواب إثبات صفات اهللا    : قال اإلمام البيهقي  

 وصف دنه حي فقأ ب نفسهوصف ف دابت كونه موجو  ثألنه إذا   :أسمائه إثبات صفاته    
، فإذا وصف بأنه قادر فقد وصف بزيادة صفة         ةالحيا: يهبزيادة صفة على الذات     

العلم، كما إذا وصف ي الم فقد وصف بزيادة صفة ه     عهي القدرة وإذا وصف بأنه      
 الخلق، وإذا وصف بأنه رازق فقد وصـف   هيبأنه خالق فقد وصف بزيادة صفة     

  ....بزيادة صفة هي الرزق
وهي ما استحقه : صفات ذاته:  أحدهما: قسمان  ثم إن صفات اهللا عز وجل

  .فيما لم يزل وال يزال
 صفات فعله وهي ما استحقه فيما ال يزال دون األزل، فال يجـوز              واآلخر

لى اهللا عليه وسلم أو     صوصفه إال بما دل عليه كتاب اهللا تعالى أو سنة رسول اهللا             
 داللة العقل كالحياة والقـدرة      هم منه ما اقترنت ب    ث ....أجمع عليه سلف هذه األمة    

                                                
 .١٥:ص١٩٩١ھـ١٤١٢،  محمد نعیم یاسین مكتبة السنة، القاھرة الطبعة األولى. اإلیمان،أركانھ، حقیقتھ، نواقضھ، د ٥
  .  بتصرف٥٠-٤٨: آفاق، غزة، ص: ولید العامودي. منھج القرآن الكریم في عرض قضایا العقیدة، د ٦
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منـه مـا    و ،والعلم واإلرادة والسمع والبصر والكالم ونحو ذلك من صفات فعله         
 في صفات ذاتـه    نيع كالوجه واليدين وال   ، فقط هق ب د خبر الصا  دطريق إثباته ورو  

ستواء على العرش واإلتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك من صفات فعلـه            كاالو
  .نثبت هذه الصفات لورود الخبر بها على وجه ال يوجب التشبيهف

ونعتقد في صفات ذاته أنها لم تزل موجودة بذاته وال تزال موجودة بـه ،               
  . وال نقول فيها إنها هو وال غيره وال هو هي وال غيرها

وهللا أسماء وصفات يستحقها بذاته إال أنها زيادة صفة على الذات كوصـفنا       
ونعتقد في صفات فعله أنها بائنة عنـه سـبحانه وال           ...  مجيد جليل  بأنه إله عزيز  

  ٨ ٧) إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (يحتاج في فعله إلى مباشرة
فباب الصفات أوسع من باب األسماء ألن كل اسم متضمن لصفة وألن من             

أن أقواله ال منتهى لها الصفات ما يتعلق بأفعال اهللا تعالى وأفعاله ال منتهي لها كما          
ولو أنما في األرض من شجرة أقالم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر             ( قال اهللا   

   ٩)ما نفدت كلمات اهللا إن اهللا عزيز حكيم
ـ     : ومن أمثلة ذلك   المجـيء واإلتيـان واألخـذ    : لى اأن من صفات اهللا تع

وجاء (  تعالىواإلمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي ال تحصى كما قال 
ينزل ربنا إلى السماء    ( :وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم      ١٠)ربك والملك صفا صفا   

فيوصف اهللا تعلى بهذه الصفات على الوجه الوارد وال يسمى بها فـال        ١١)...الدنيا
  .١٢الجائي واآلتي واآلخذ والممسك والباطش: يقال إن من أسمائه

  
  
  
  

                                                
 ٨٢: یس ٧
 ٣١٤:األسماء والصفات  ٨
 ٢٧: لقمان ٩

 ٢٢: الفجر ١٠
ألبي ، مسلم ٢٢٦: ،ص١١٤٥:  رقم.م١٩٩٨ھـ  ١٤١٩ماعیل البخاري، بیت األفكار الدولیة، الریاض  إسمحمد بنل صحیح البخاري ١١

 .٣٦٢: ، ص٧٥٨:  ،رقمم٢٠٠٢ھـ١٤٢٢ بن رجب، مصر،الطبعة األولى، االحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري، دار
م، ١٩٩٤ھ ـ  ١٤١٤الحسنى لمحمد بن عثیمین، تحقیق أشرف بن عب د ال رحمن، مكتب ة ال سنة،     القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائھ    ١٢

  ٣٠: ص
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   اهللا وصفاتهاءمأهمية العلم بأس: المطلب الثالث
  ء اهللا وصفاته هو الطريق إلى معرفة اهللاماالعلم بأس: أوال

إذا شاء العباد أن يعرفوا ربهم ويزدادوا به علما فليس أمامهم من طريق إال    
التعرف إليه عبر النصوص الواصفة له والمصرحة بأفعاله وأسمائه ألن اهللا غيب            

  ال يرى في الحياة الدنيا
  ١٣)وهو العلي العظيم.....   الذي ال إله إال هو الحي القيوم: (فاهللا عز وجل يقول

..... هو اهللا الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الـرحيم             ( وقوله
  ١٤)وهو العزيز الحكيم

م عن ربه الذي أرسـله عرفـه بأسـمائه          السى عليه الس  وما سأل فرعون م   دوعن
قال رب السماوات األرض    ،  العالمينرب   قال فرعون وما  ( وصفاته وأفعاله فقال  

والنصوص الواردة في هذا كثير بل القرآن كله حديث عن اهللا            ١٥)تعقلون........
تبارك وتعالى وقد أوجز القرآن خالصة الرساالت السماوية في آية واحـدة مـن              

وما أرسلنا من قبلكم من رسول إال نوحي إليـه أنـه ال إلـه إال أنـا              ( كتابه وهو 
   ١٦)فاعبدون

وال يستطيع العباد أن يدركوا حقيق العبودية ويحققوها قوال وعمال إذا لـم             
رك عظم جناية الذين ينفون عـن اهللا        ديعرفوا صفات الباري جل وعال ومن هنا ن       

صفاته وأسماءه وأفعاله أو شيئا منها ألنهم يغلقون باب المعرفة باهللا تبارك وتعالى             
ه أصبح فكرة مجردة ال يكاد صـاحبها        فالموجود إذا جهلت صفاته وأسماؤه وأفعال     

  . ينتفع بها
 العلم باألسماء والصفات أحد ركني التوحيد:  ثانيا

ه لتقرره، فالتوحيد الذي جاءت ب     التوحيد هو األمر األعظم الذي جاءت بت الرسل       
: نوع في العلم واالعتقاد ونوع في اإلرادة والقصد ويـسمى األول          الرسل نوعان   
  التوحيد القصدي: ثاني، والالتوحيد العلمي

                                                
 ٢٥٥: البقرة ١٣
 ٢٣: شرالح ١٤
 ٢٨-٢٣: الشعراء ١٥
 ٢٥:األنبیاء ١٦
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ومدار النوع األول من التوحيد على إثبات صفات الكمال هللا رب العالمين وعلـى              
  ١٧.نفي التشبيه والمثال عنه وتنزيهه عن العيوب والنقائص

  العلم بأسماء اهللا وصفاته أشرف العلوم: ثالثا
إن شرف العلم بشرف المعلوم لذا فإن العلوم التي تعرفنا بربنـا أشـرف              

  علوم، فالعلم باهللا أفضل من العالم بالحيتان وطبقات األرض واإلنسانال
شرف العلـم بـشرف المعلـوم والبـاري أشـرف           : يقول ابن العربي رحمه اهللا    

  . المعلومات فالعلم بأسمائه أشرف العلوم
وإذا كانت علوم الدين أفضل العلوم ، فإن العلم الذي يعرفنا باهللا أفضل من غيـره       

ذلك كانت النصوص المعرفة باهللا وأسمائه وصفاته أفضل نصوص         من العلوم، ول  
 وقل هو اهللا    ١٨القرآن فآية الكرسي كما صح في األحاديث أفضل آية في كتاب اهللا           

 وما عظمت هذه النصوص إال بحديثها عن اإلله الواحـد           ١٩أحد تعدل ثلث القرآن   
  ٢٠المعبود

  .عظم من أحصى أسماء اهللا تعالىعدد و: المطلب الرابع
قال : روى اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال           

إن هللا تسعا وتسعين اسما مائة إال واحدا من أحصاها          :( النبي صلى اهللا عليه وسلم    
  ٢١)دخل الجنة

اإلحصاء العد والحفظ وأحـصى  : قال ابن منظوراللغة  معنى اإلحصاء في    
أي :  قـال األزهـري    ٢٢)ددا ع ءوأحصى كل شي  ( الشيء أحاط به وفي التنزيل      

وأحصيت الشيء عددته وقال الفراء في ء أحاط علمه سبحانه باستيفاء عدد كل شي  
أي علم أن لن تحفظوا مواقيـت        ٢٣) علم أن لن تحصوه فتاب عليكم     : (قوله تعالى 

  ٢٤.الليل

                                                
: م، ص١٩٩٩ھ ـ   ١٤١٩عمر األشقر، دار النف ائس، األردن، الطبع ة الرابع ة   / د: أسماء اهللا وصفاتھ في معتقد أھل السنة والجماعة     ١٧

 .بتصرف١٨-١٦
 .٣٨٥: ص . ٨١٠: رقم. صحیح مسلم ١٨
 .٤٠٥: ص. ٧٣٧٤: صحیح البخاري ١٩
 .٢٤: د أھل السنة والجماعةأسماء اهللا وصفاتھ في معتق ٢٠
 ١٣٩٥:ص ٢٦٧٧: ، مسلم١٤٠٩: ، ص٧٣٩٢: البخاري رقم  ٢١
  ٢٨:الجن ٢٢
  ٢٠: المزمل ٢٣
  ٢١١/ ٣م، ١٩٩٩ھـ، ١٤١٩ابن منظور اإلفریقي، الطبعة الثالثة، دار إحیاء التراث، بیروت، : لسان العرب ٢٤
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 ٩

 فسر اإلمام البخاري اإلحصاء بالحفظ فقال بعد روايته         :معناها في الحديث  
  ٢٥.فظناهأحصيناه ح: للحديث

في لفظ حصا في أسماء اهللا تعالى المحصي الذي أحـصى           : قال ابن األثير  
 بعلمه وأحاط به فال يفوته دقيق منه وال جليل واإلحصاء العد والحفـظ              ءكل شي 

أي من أحصاها علما بها وإيمانا وقيـل        ) إن هللا تسعا وتسعين اسما    ( ومنه الحديث 
 تخرجها مـن كتـاب اهللا أحاديـث   أحصاها أي حفظها على قلبه وقيل أراد من اس        

من يعلم أنه سميع بصير فيكف : سوله وقيل أراد من أطاق العمل بمقتضاها مثل         ر
  ٢٦.لسانه وسمعه عما ال يجوز له

 هقال البخاري وغير  : وقال النووي : قال اإلمام الحافظ ابن حجر العسقالني     
ر وقال  خبالصا في   ن حفظها وهذا هو األظهر لثبوته        أحصاها معنى: من المحققين 

ث ديلما ثبت في بعض طرق الح     : في األذكار هو قول األكثرين وقال ابن الجوزي       
 وفيه نظر ألنه ال يلزم من مجيئه بلفظ         :" ثم يقول الحافظ   .صاهاحمن حفظها بدل أ   

٢٧"ن السرد عن ظهر قلب بل يحتمل الحفظ المعنويحفظها تعي  
  . هل العدد مقصور على ما في الحديث أم ال

وفي القرآن من أسماء اهللا تعالى مـا لـم          : غدادي بعد ذكره للحديث   قال الب 
يذكر في هذا الخبر كرفيع الدرجات ونحو ذلك، وكل ما نطق به القرآن من أسماء               
اهللا تعالى أو وردت بت السنة الصحيحة أو أجمعت عليه األمة من أسمائه تعـالى               

 عز وجل له ومـن      فجائز إطالقه وما خرج من هذه األقسام فال يجوز وصف اهللا          
  ٢٨سماه بالقياس صار من القياس في إياس 

) إن هللا تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنـة : ( قوله :يقول ابن القيم  
صـفة ال خبـراً مـستقال       ) من أحصاها دخل الجنة   : ( الكالم جملة واحدة وقوله   

 أن له   له أسماء متعددة من شأنها من أحصاها دخل الجنة وهذا ال ينفي           : ،والمعنى

                                                
  .١٤٠٩:  ص٧٣٩٢: رقم: صحیح البخاري ٢٥
 \١. جد الدین بن محمد الج زري اب ن األثی ر، تحقی ق ط اھر ال زاوي، محم ود الطن احي، دار إحی اء الكت ب          النھایة في غریب األثر، م    ٢٦

٣٩٧ . 
فتح الباري، شرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني، تحقیق عبد العزیز بن باز محمد عبد الباقي، دار الحدیث، القاھرة الطبعة   ٢٧

 .٦٤١٠:  شرح حدیث٢٦٣/  ١١م ،١٩٩٨ھـ١٤١٩األولى 
  .١١٩: ص.١٩٨١ -١٤٠١: الطبعة الثالثة : أصول الدین ، أبو منصور البغدادي، دار الكتب العلمیة، بیروت ٢٨
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 ١٠

 هـذا أن    أسماء غيرها ، كما تقول لفالن مائة مملوك قد أعدهم للجهاد، فال ينفـي             
  ٢٩يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا ال خالف فيه بين العلماء

ـ    : قال ابن حجر  ى ال سنذهب جمهور أهل العلـم إلـى أن أسـماء اهللا الح
 ليس فـي  :وي اتفاق عليه فقالتنحصر في هذه العدة وأنها أكثر من ذلك ونقل النو  

الحديث حصر أسماء اهللا تعالى وليس معناه أنه ليس له اسم غيـر هـذه التـسعة                 
ويؤيده قوله صلى اهللا عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي أخرجـه             .. والتسعين

 نفسك أو أنزلته فـي      هأسألك بكل اسم هو لك سميت ب      ( أحمد وصححه ابن حبان     
  ) في علم الغيب عندك هن خلقك أو استأثرت با مدكتابك أو علمته أح

وأسألك بأسـمائك الحـسنى مـا       ( وعند مالك عن كعب األحبار في دعاء        
في هذا الحديث إثبـات هـذه األسـماء         : وقال الخطابي ) علمت منها وما لم أعلم    

المخصوصة بهذا العدد وليس فيه منع ما عداها من الزيادة وإنما التخصص لكونها         
  ٣٠.وأبينها معانيأكثر األسماء 

  اإللحاد في أسماء اهللا تعالى وحكمه : المطلب الخامس
وقد حـذر اهللا مـن الـذين        . ال يجوز اإللحاد في أسماء اهللا تعالى وصفاته       

وهللا األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحـدون         : ( يلحدون في أسمائه فقال   
ن يلحدون فـي آياتنـا ال       إن الذي : ( وقال٣١)في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون     

  ٣٢....)يخفون علينا
حاد في أسـمائه هـو العـدول بهـا          لواإل: حادلقال ابن القيم في معنى اإل     

ل ( وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، مأخوذ من الميل كما يدل عليه مـادة      
فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط ومنه الملحد             ) ح  د    

  ٣٣)المائل عن الحق، المدخل فيه ما ليس منه( ن ي الدفي
  
  

                                                
: م مكتب ة الب از، ص  ١٩٩٦ھ ـ  ١٤١٦: ھشام عطار، عادل العدوي، الطبعة األولى: بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر الزرعي، تحقیق    ٢٩

١٧٧ 
 .٢٥٧ -٢٥٦ \١١: فتح الباري ٣٠
 ١٨٠: فاألعرا ٣١
 ٤٠: فصلت ٣٢
 ١٧٩:بدائع الفوائد ٣٣
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 ١١

  .أنواع اإللحاد في أسماء اهللا وصفاته
وال يلحدون في أسماء اهللا وآياته وال يكيفـون         : يقول ابن تيمية رحمه اهللا      

وال يمثلون صفاته بصفات خلقه ألنه سبحانه ال سمي له وال كفء وال ند لـه وال                 
نه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيال وأحسن حديثا من         يقاس بخلقه سبحانه وتعلى فإ    

على المرسلين والحمد  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم ( خلقه ولهذا قال  
فسبح نفسه عما وصفه بت المخالفون للرسل وسلم على المرسلين ) هللا رب العالمين

ـ     ه لسالمة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسـمى ب
نفسه بين النفي واإلثبات فال عدول ألهل السنة والجماعة عما جاء به المرسـلون              
فإنه الصراط المستقيم صراط الدين أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء     

  ٣٤والصالحين
  : ومن هنا تقسم أنواع اإللحاد إلى ثالثة أنواع

كتكذيب المشركين باسـم     ،التكذيب بأسماء اهللا أو ببعض هذه األسماء      : أوال
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لمـا           : ( الرحمن قال تعالى  

أي ال نعـرف الـرحمن      (  قال ابن كثير في تفسير اآلية        ٣٥)تأمرنا وزادهم نفورا  
وكانوا ينكرون أن يسمى اهللا باسم الرحمن كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قـال        

اكتب بسم اهللا الرحمن الرحيم فقالوا ال نعـرف         : ليه وسلم لكاتبه  النبي صلى اهللا ع   
 اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، ولهذا أنزل اهللا تعالى           نالرحمن وال الرحيم ولك   

  ٣٧ ٣٦...)قل ادعوا اهللا أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله األسماء الحسنى( 
ن جحـد شـيئا مـن األسـماء     باب م: ( قال اإلمام عبد الوهاب في كتابه التوحيد    

: قال علـي  : وفي صحيح البخاري  ) وهم يكفرون بالرحمن  (  وقول اهللا    )والصفات
 وروى عبد الرازق عن     ،ن أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله     وحدثوا الناس بما يعرف   

معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجال انتفض لمـا سـمع     

                                                
  ٨:شرح العقیدة الواسطیة ٣٤
 ٦٠:الفرقان ٣٥
 ١١٠: اإلسراء ٣٦
   ٦/١٩ ، م٢٠٠٢هـ١٤٢٣القرآن العظيم، إسماعيل الدمشقي، تحقيق محمد األلباني، مكتبة الصفا، القاهرة الطبعة األولى،  تفسیر  ٣٧
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 ١٢

ما فَـرق   : فقال  ! لم في الصفات استنكارا لذلك    حديثا عن النبي صلى اله عليه وس      
  .٣٨هؤالء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه

وقريب من هؤالء الجهميـة     (  ... يقول سعيد الجندول أحد شراح كتاب التوحيد        
وبعض المعتزلة القائلين أن الرحمة ال تدل على صفة قائمة باهللا ونظـرتهم هـذه               

ت اهللا يستلزم إثبات أن له جسما وهذا فيه تشبيه للخـالق          قائمة على أن إثبات صفا    
بالمخلوقين ونتيجة لهذه النظرية الخاطئة عطلوا اهللا من صفاته مخالفين بذلك أهل            
السنة والجماعة الذين يصفون اهللا بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله       

ـ   ( من غير تشبيه وال تعطيل كما قال تعالى          هـو الـسميع    ويءلـيس كمثلـه ش
  .٣٩)البصير

وفي آخر هذا الباب ترد رواية عبد الرزاق عن ابن عبـاس            :.... ثم يقول 
وفيها أن ابن عباس رضي اهللا عنه لما استغرب من رجل ينكر صفات اهللا ينزعج               
عندما سمع حديثا عن الرسول في صفات اهللا مع أن صفات اهللا ثابتة في القـرآن                

مسلم أن يؤمن بها ويسلم بأن لكـل منهـا          ل ا والسنة وهي صفات كمال يجب على     
   . يليق بجالل اهللا وعظمتهامدلوال خاص

والخالصة أن صفات اهللا التي وردت في القرآن الكريم أو سنة رسول اهللا             
  .٤٠ هللا كما يعتقد ذلك أهل السنة والجماعةإثباتهاصفات حقيقة يجب 

  . وصف الخلق بصفات الخلقثانيا    
إن اهللا  ( ه ويتقدس من النقائص كقول خبثاء اليهود      وصف اهللا بما يتعالى عن     -١

  ٤٢)يد اهللا مغلولة(  و٤١)فقير ونحن أغنياء
تسمية اهللا تبارك وتعالى بأسماء الخلق كتسمية النصارى لـه أب وتـسمية              -٢

 .الفالسفة له موجبا بذاته، أو العلة الفاعلة أو العقل الفعال
 .هللا وجها كوجهناتشبيه صفات اهللا بصفات خلقه فالمشبهة يزعمون أن  -٣

                                                
  ١٣٩: كتاب التوحید لمحمد بن عبد الوھاب ٣٨
  ١١: ى الشور ٣٩

 . م١٩٧٩ھـ١٣٩٩الدر النضید على كتاب التوحید لإلمام المجدد محمد عبد الوھاب، شرح وتعلیق سعید الجندول، الطبعة الرابعة،   ٤٠
  .٢٢٣ -٢٢٢: ص

 ١٨١آل عمران ٤١
 ٦٤: المائدة ٤٢
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 ١٣

ـ           : ثالثا  همنازعة الباري في أسمائه وصفاته ووصف المخلوقات بما يختص ب
ماعلمت ( الخلق فمن ذلك دعوى األلوهية والربوبية كقول فرعون طاغية مصر

 وتسمية المشركين أصنامهم    ٤٤)أنا ربكم األعلى  : ( وقوله٤٣) لكم من إله غيري   
ن جريج ومجاهد أن المشركين عـدلوا       هللا تعلى فقد ذكر ابن عباس واب      ابأسماء  

بأسماء اهللا تعالى عما هي عليه فسموا أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا الـالت        
  ٤٥. من اهللا والعزى من العزيز

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٣٨: القصص ٤٣
 ٢٤: النازعات ٤٤
 .بتصرف١٣٩ -١٣٨: األسماء والصفات في معتقد أھل السنة والجماعة ٤٥
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 ١٤

  :ث الثانيالمبح
   ومعتقدهم في األسماء والصفات والخلفالسلف

  : من هم السلف:المطلب األول
سلُفَ يسلُفُ سلْفًا وسـلُوفًا أي مـضى        :ن منظور   قال اب : اللغةالسلف في   

  وتقدم 
ومنه قولـه   ، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون        

  ٤٧ ٤٦"فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين: " تعالى
  فهو لك سلف..كل عمل صالح قمته: أحدهما: للسلف معنيان: ال الزبيدي ق

 آبائك وذوي قرابتك الذين هم فـوقكم فـي الـسن            كل من تقدمك من   : والثاني
  ٤٨ولهذا سمى الصدر األول من التابعين السلف الصالح... والفضل

القرن األول وهم صحابيه الحواريون     : قال ابن عبد البر   : اصطالحاالسلف  
الذين وعوها وأدوها ناصحين محسنين حتى كمل بما نقلوه من الدين، وثبـت             

لمسلمين ، فهم خير القرون، وخيـر أمـة أخرجـت    بهم حجة اهللا تعالى على ا 
للناس، بهم ثبتت عدالة جميعهم ،وال أعدل من ارتضاه عز وجل عليهم، وثناء             
رسوله صلى اهللا عليه وسلم وال أعدل من ارتضاه صحبته في ونـصرته، وال              

  ٤٩.تزكيه أفضل من ذلك وال تعديل أكمل منه
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم       العلماء العدول الوارثون عن رسول     :والسلف هم 

هم السادة األخيار إلـى نهايـة       : ويمكن أن يقال  . الحقائق والمعارف والعقائد    
، وانتهى إليـه دور تـدوين الحـديث      المائة الثالثة من الهجرة النبوية المباركة     

كبار األئمة الفقهاء   : الشريف والكالم على رجاله وأعني بأولئك السادة األخيار       
صوليين والمفسرين وأمثالهم من علماء اإلسـالم وتالمـذتهم         والمحدثين، واأل 

                                                
 ٥٦:الزخرف ٤٦
  ٦/٣٣١: لسان العرب ٤٧

 ٦/١٤٣:. جواهر القاموس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتتاج العروس ٤٨
ألبي عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق على البجاوي، دار الجيل، بيـروت، الطبعـة األولـى،       االستیعاب في معرفة األصحاب    ٤٩

 ٢-١/١، م١٩٩٢هـ١٤١٢
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 ١٥

وأتباعهم في عصرهم وبعدهم، وعليه الكثير من العلماء وأتباعهم إلى يومنا هذا  
  ٥٠ تعالىوإلى ما شاء اهللا

فنفهم من التعريف السابق أن السلف هم من اتبع منهج رسـول اهللا صـلى اهللا      
 من ليس من الـسلف فـي قـرن        عليه وسلم دون تحديد زمن معين ألن هناك       

  ٥١السلف 
  معتقد السلف في إثبات األسماء والصفات: المطلب الثاني

  إثبات ما أثبته اهللا لنفسه وما أثبته له رسوله جملة وتفصيال:أوال
والصواب ما عليه أئمة الهدى وهـو أن يوصـف اهللا بمـا        : قال ابن تيمية  

ال يتجاوز القـرآن    : وسلم    عليه هللالى ا صل اهللا   و رس ه نفسه أو وصفه ب    هوصف ب 
والحديث ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين وأهل العلم واإليمـان، والمعـاني             

 بالشبهات فيكون من باب تحريف الكلم       ةب والسنة وال ترد الصف    االمفهومة من الكت  
الذين إذا ذكروا بآيات ربهـم لـم        " عن مواضعه وال نعرض عنها فيكون من باب       

ال "  وال يترك تدبر القرآن فيكون من بـاب الـذين            ٥٢"اناميعيها صما و  ليخروا ع 
  ٥٤ ٥٣"اب إال أمانيتن الكويعلم
   وال تعطيل وال تكييفتمثيلإجراء النصوص على ظاهرها دون : ثانيا

: واجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف لقولـه تعـالى           
تكون من المنذرين،  وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح األمين ، على قلبك ل           "

  ٥٥"بلسان عربي مبين
فإذا كان اهللا تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقلـه وفهمـه، وأمرنـا          

 أن  علـى باتباعه ، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي،            
 نصوص الصفات وغيرها ، بل قـد يكـون           بين تمنع منه حقيقة شرعية وال فرق     

                                                
  م١٩٩٠هـ ١٤١٠وهبي األلباني دار السالم، الطبقة األولى :  لبدر الدين بن جماعة، تحقيقطیلإیضاح الدلیل في قطع حجج التع ٥٠

  .٤٠:ص
م، الدار السودانية، ١٩٩٦هـ ١٤١٦جابر السميري، الطبعة األولى، .  بين المثبتين والمؤولين بياناً وتفصيالً دالصفات الخبریة ٥١

  ٧٦: الخرطوم
 ٧٣: الفرقان ٥٢
 ٧٨:البقرة ٥٣
  .٣٠/ ٢ الرسائل الكبرى، أحمد بن تیمیة، مجموعة ٥٤
  ١٩٥-١٩٢: الشعراء ٥٥
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 ١٦

ظهر، ألن مـدلولها تـوقيفي      أ في نصوص الصفات أولى و     التزام الظاهر  وجوب
            ٥٦.محض ال مجال للعقول في تفاصيله

اعتقاد المثبـت أن  :  هو والتمثيل: وال بد من االبتعاد عن التمثيل والتكييف         
ما أثبته من صفات اهللا تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطـل بـدليل         

  ٥٧."ه شيء وهو السميع البصيرليس كمثل:" قوله تعالى
هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات اهللا تعالى كذا وكذا غير أن يقيدها              : والتكييف

ونحن ال علم لنا بكيفية صـفات       " وال يحيطون به علما   :" بمماثل، وهو باطل بدليل   
  ٥٨.ربنا تعالى ألنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها

   عن اهللا عز وجلوالتعطيل هو نفي الصفة
  :أن اهللا موصوف بالنفي واإلثبات: ثالثا

 :أن اهللا تعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي واإلثبات، كما قال تعالى             
وإنما جمع اهللا تعالى لنفـسه بـين النفـي          " وهو السميع البصير  يء  ليس كمثله ش  

ـ  واإلثبات؛ ألنه ال يتم كمال الموصوف إال بنفي صفات النقص ، وإثبا            ات فت ص
الكمال، وكل الصفات التي نفاها اهللا عن نفسه صفات نقص كاإلعيـاء واللغـوب              

  .والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين
وهللا : وكل ما أثبته اهللا تعالى لنفسه فهو صفات كمال كما قـال اهللا تعـالى              

المثل األعلى سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزال وأبـدا أم مـن            
 الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمتـه، وإن كـان أصـل هـذه              الصفات

  ٥٩.الصفات الفعلية ثابتا له أزال وأبدا فإن اهللا تعالى لم يزل وال يزال فعاال 
وفي اإلثبات يكون مفصال وأما النفي فيكون مجمال ألن النفي المحض الذي       

بـه المـدح والثنـاء      ال يستلزم إثباتا ليس بمدح وال ثناء ألنه عدم، والذي يكون            
والتمجيد والتعظيم هو صفات إلثبات، فال يثبت صفة سلب لنفـسه إال إذا كانـت               

  ٦٠متضمنة لثبوت 

                                                
  ٢١.: تقریب التدمریة ابن تیمیة، شرح ابن عثیمین ٥٦
 ١١: الشورى ٥٧
 ٣٦-٣٥:القواعد المثلى في صفا ت اهللا وأسمائھ الحسنى ٥٨
 ١٧: تقریب التدمریة ٥٩
 .بتصرف یسیر١٥٢:أسماء اهللا وصفاتھ في معتقد أھل السنة والجماعة ٦٠
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 ١٧

  : أسماء اهللا وصفاته توقيفية: رابعا
  ٦١ما يطلق على اهللا في باب األسماء والصفات توقيفي: قال ابن القيم 

  :  والتوقيف معناه
 به نفسه أو وصفه به رسوله،       أن يقتصر في هذا الباب على ما وصف اهللا         -

وكذلك في باب األسماء، وينفى عنه كل ما نفاه عن نفـسه أو نفـاه عنـه                 
  . رسوله صلى اهللا عليه وسلم

إن من أسماء   : ال نشتق لربنا أسماء مما أخبرنا اهللا بت عن نفسه، فال يقال            -
 المفتي والزارع والماكر والماهر: اهللا

صفاته الثابتة بالكتـاب والـسنة يقـول        عدم جواز دعاء اهللا بغير أسمائه و       -
ال يجوز دعاء اهللا بما لـم يـصف بـه           : الزجاج فيما نقله عن ابن العربي     

  ٦٢.نفسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١/١٧٠: بدائع الفوائد ٦١
 . بتصرف١٣١-١٣٠:أسماء اهللا وصفاتھ في معتقد أھل السنة والجماعة ٦٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨

  
  من هم الخلف: المطلب الثالث

هم الطائفة الكثيرة الكبيرة من األئمة والعلماء الثقاة من الفقهاء والمحدثين             
ءوا بعد المائة الثالثة فقالوا في آيـات        وعلماء أصول الدين وغيرهم، الذين جا     

الصفات وأحاديثها بما يسمى تأويال تفصيليا ، يعنون تفصيل ما أجمل الـسلف             
لعل المعنى  : مع تنزيه اهللا تعالى عن مشابهة الخلق، فقالوا       : القول في من مثل     

  ٦٣المقصود هو كذا وكذا
الفون لما   والخلف أوسع من أن يكون في زمن معين كما سبق بل هم المخ            

  . عليه سلف األمة
  .شبه المخالفين للسلف: المطلب الرابع

أنهم يريدون تنزيه الباري بنفـيهم      : شبهة من نفى الصفات      و نفي الصفة   
صفاته، وادعوا أن إثبات هذه الصفات يعني تشبيه الباري بخلقه، ورموا أهـل            

زعمـوا أن   ، بهةالسنة الذين يثبتون ما أثبته اهللا ورسوله في هذا الباب بالمـش           
إثبات الصفات يؤدي إلى خلع الصفات البشرية على الذات اإللهية، فهو يؤدي            
عندهم إلى التجسيم والتركيب والتحيز وغير ذلك من األلفاظ التي أطلقوها في            

  .هذا الباب 
إن إثبات الصفات القديمة للباري يعني أننا جعلنا هللا ندا ومثيال وهللا            : وقالوا  

وبالتالي نفى هؤالء كالم اهللا كما نفوا للرؤية في         .عد هذا شركا  نهانا عن ذلك و   
  اآلخرة

وقالوا إن إثبات الصفات االختيارية  كالخلق والتصوير واإلماتة، واإلحياء          
  ٦٤يقتضي ذلك حلول الحوادث باهللا تبارك وتعالى...والنزول 

  
  
  

                                                
 . في مقدمة المحقق٤٩: إیضاح الدلیل ٦٣
  ١٧٤-١٧٣: أسماء اهللا وصفاتھ  ٦٤
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 ١٩

  :تأويل الصفة
ة النـصوص    لقد أول المؤولون لنصوص الصفات تأويال أضعف من هيب        

ذا ليس بتأويل بل هو تحريف للنـصوص        وصارت لعبة في أيدي المؤولين وه     
ألعناقها ولي   

 هذا التأويل في كثيـر مـن المواضـع أو           :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، من جـنس تـأويالت        

ف األمة وأئمتها علـى     القرامطة والباطنية، وهذا هو التأويل الذي اتفق سل       
وقـد   ذمة ، وصاحوا بأهله من أقطار األرض ورموا  في أثرهم بالـشهب   

الرد علـى الجهميـة    : صنف اإلمام أحمد كتابا على الرد على هؤالء سماه        
  ٦٥والزنادقة

األول الرجـوع ، آل  : يقول ابن منظـور : في لغة العرب  : ومفهوم التأويل 
  ٦٦ يؤول  أوال ومآال رجعءالشي

التأويل في  كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صـلى          :  أبي العز الحنفي   يقول ابن 
اهللا عليه وسلم هو الحقيقة التي يؤول إليها الكالم، فتأويل الخبر هو عين المخبـر               

كـان  :" نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة رضي اهللا عنها         : به، وتأويل األمر  
يتـأول  " حمدك اللهم اغفر لي   سبحانك اللهم ربنا وب   : رسول اهللا يقول في ركوعه      

  ٦٧القرآن
احتمال يعـضده دليـل     : الغزاليأما التأويل عند المتكلمين فهو كما يعرفه        

يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل               
  ٦٨تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز

 تجعل كل واحد منهم     والتأويل الذي سار عليه المتكلمون شر مستطير فهي       
يؤول الشرع تأويال غير ما أوله غيره ، زاعما أن تأويله هـو الـذي قـصده            

  .فنسأل اهللا العفو والعافية.الشرع حتى تمزق الشرع واختلط على الناس دينهم
  

                                                
  .، مؤسسة الرسالة، بیروت١٩٩٧ -١٤١٨ ،ترتیب عبد الرحمن النجدي، ٤/٦٩: مجموع الفتاوى ٦٥
 ١/٢٤٦: لسان العرب ٦٦
  ٢١٣: رح العقیدة الطحاویةش ٦٧
  ٥٤٥:مكتبة رشد، الریاض،ص منھج االستدالل على مسائل االعتقاد لعثمان بن علي حسن ، ٦٨
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 ٢٠

  
  

  .أمثلة للصفات اإللهية بين السلف والخلف: المبحث الثالث
    الوجه: المطلب األول  

  األدلة من القرآن
   ٧١"ويبقى وجه ربك   " ٧٠"يريدون وجهه  " ٦٩"يريدون وجه اهللا  :"  تعالى    قال

   ٧٢"كل شيء هالك إال وجهه" 
  األدلة من السنة النبوية
جنتان من  : "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       بيه عن أبي موسى عن أ    

فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما ، وما فيهما وما بـين القـوم                
ن ينظروا إلى ربهم عز وجل إال رداء الكبرياء على وجهه فـي جنـة               وبين أ 
  ٧٣"عدن

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام يرفع          " وحديث عن أبي موسى األشعري    
وعمـل  ، يخفض القسط ،يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار           إليه عمل الليل  

وجهه ما انتهـى    النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات           
  ٧٤"إليه بصره من خلقه

  :كالم السلف
  .أثبت السلف الوجه هللا بال تعطيل وال تكييف وال تحريف وال تأويل   
ويبقـى وجـه ربـك ذو الجـالل         "  قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى        

وقد نعت تعالى  " كل شيء هالك إال وجهه    " وهذه اآلية كقوله تعالى     " : واإلكرام
  ٧٥" ذو الجالل واإلكرام"  في هذه اآلية الكريمة بأنه وجهه الكريم

                                                
  ٣٨:الروم ٦٩
 ٥٢:األنعام ٧٠
  ٢٧:الرحمن ٧١
  ٨٨:  القصص٧٢
 ١١١:ص١٨٠: ، ومسلم ١٤٢٠:ص٧٤٤٤:رواه البخاري.٧٣
 . ١١٠: ص١٧٩:رواه مسلم  ٧٤
 .٣٢٧\٧: تفسیر ابن كثیر ٧٥
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 ٢١

باب إثبات وجـه اهللا الـذي وصـفه         : قال ابن خزيمة في كتابه التوحيد         
ونفى عنه  " ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام       " بالجالل واإلكرام في قوله     

 للبقاء  الك مما قد خلقه اهللا للفناء ال      هالك إذا أهالك اهللا ما قد قضى  عليه ال         هال
"  يهلك شيء منه ما هو من صفات ذاته قال اهللا جـل وعـال            نجل ربنا عن أ   

يه محمد صلى   بنلوقال  " الك إال وجهه  هكل شيء   :" وقال..." ى وجه ربك    قويب
ن يدعون ربهم بالغداة والعشي يريـدون     يواصبر نفسك مع الذ   :" اهللا عليه وسلم  

بـت اهللا   ثفأ"  فثم وجـه اهللا      ا والمغرب فأينما تولو   قرشوهللا الم :" وقال" وجهه
الك عنـه ،    هفسه وجها وصفه بالجالل واإلكرام وحكم لوجهه بالبقاء ونفى ال         نل

فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومـصر            
هبنا أنا نثبت هللا ما أثبته اهللا لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من               مذ

 وجه خالقنا بوجه أحد من المخلـوقين وعـز ربنـا أن نـشبهه               غير أن نشبه  
بالمخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين وعز أن يكـون عـدما كمـا قالـه                

  .٧٦المبطلون
يريد به صفة الكبريـاء فهـو       " رداء الكبرياء   " في الحديث   : قال البيهقي   

مة حتى يأذن بكبريائه وعظمته ال يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيا     
  ٧٧لهم بدخول الجنة فإذا دخلوها أراد أن يروه في جنة عدن

أي إعطـاء   " للذين يريدون وجه اهللا     : " قال القرطبي في تفسير قوله تعالى     
  ٧٨الحق أفضل من اإلمساك إذا أريد بذلك وجه اهللا والتقرب إليه

.. " ويبقى وجـه ربـك    " وأن له وجها كما قال      : قال أبو الحسن األشعري   
فهم أن السلف يثبتون الوجه هللا عز وجل بال تكييف وال تعطيل وال تأويل وال          فن

  ٧٩. تحريف
  

                                                
  ١٠: التوحید ٧٦
 .٣٠٣-٣٠٢:األسماء والصفات  ٧٧
محمود عثمان، دار الحديث، القاهرة ، الطبعة الثانية، . محمد الحنفاوي، د. الجامع ألحكام القرآن لمحمد القرطبي تحقيق د٧٨

  ١٤/٣٨، م١٩٩٦هـ ١٤١٦
بة العلمية، بيروت، الطبعة  عن أصول الديانة  لإلمام أبي الحسن على األشعري، علق عليه عبد اهللا عمر، دار المكتاإلبانة ٧٩

 ١٥ :، صم١٩٩٨هـ١٤١٨األولى،  
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  : الخلفكالم 

  .أول الخلف الوجه بالذات وذلك رفعا للتشبيه بين الخالق والمخلوق 
إال إياه والوجه   " كل شيء هالك إال وجهه    :" قال الزمخشري في قوله تعالى    

   ٨٠ يعبر به عن الذات
يحتمل أن يراد بوجهـه     " يريدون وجه اهللا    :" ير لقوله تعالى    وقال في تفس  

  .٨١ذاته أو جهته أو جانبه
األصل في تأويل الوجه والعـين      : قال ابن طاهر البغدادي في أصول الدين      

من صفاته اختلفوا في هذه المسألة فزعمت المشبهة أن هللا وجها وعينا كوجـه              
وزعم بعض الصفاتية أن    ،همااإلنسان وعينه بل هما خالف الوجه والعين سوا       

الوجه والعين المضافتين إلى اهللا تعالى صفات له، والصحيح عندنا أن وجهـه             
معناه ويبقى ربك ولذلك قال ذو الجـالل        " ويبقى وجه ربك  :" وقوله  .... ذاته  

واإلكرام بالرفع ألنه نعت الوجه ولو أراد اإلضافة لقال ذي الجالل واإلكـرام             
  ٨٢بالخفض

اعلم أنه أطلق الوجه في هذه اآليات والمراد بـت الـذات   : ةقال ابن جماع 
ثم يقول  . المقدسة وعبر عنا بالوجه على عادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم          

المراد صفة ال يعقل معناها مردود بما قدمنا أن القرآن كتاب           : وقول من قال  : 
غة العربيـة   مبين وبيان للناس وهدى وأن ه بلسان عربي مبيني والوجه في الل           

إما العضو وقدمنا أنه محال، أو الذات، أو الرضا كما ذكرنا فمن ادعى مرادا              
  ٨٣ال يعقل لغة وال عرفا فال دليل عليه ال عقال وال نقال

بعد ذكره ألدلة الوجه؛ واعلم أنه ال يمكن أن يكـون الوجـه              يقول الرازي 
و والجارحـة   المذكور في هذه اآليات وهذه  األخبار هو الوجه بمعنى العـض           

وذلك ألنه لو " كل شيء هالك إال وجهه" قوله تعالى : األول : ويدل عليه وجوه  

                                                
.: م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، لمحمود الزمخشري، دار الفكر، الطبعة األولى،   ٨٠
٣/١٩٤ 

  ٣/٢٢٣: الكشاف ٨١
  ١١٠-١٠٩: أصول الدین ٨٢
  ١٢٢ -١٢٠: إیضاح الدلیل في قطع حجج التعطیل  ٨٣
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 تفنى   أنكان الوجه هو العضو المخصوص لزم أن يفنى جميع الجسد والبدن و           
زم بعـض حمقـى    تن ال يبقى إال مجرد الوجه وقد ال       أالعين التي على الوجه و    

ويبقى وجـه ربـك ذو   " له تعالى إن قو: بهة ذلك وهو جهل عظيم  الثاني  شالم
قتضي وصف الوجه بالجالل واإلكرام ومعلـوم أن         ي ظاهر" الجالل واإلكرام   

 وذلك يقتضي أن يكون الوجه كناية  ،ىالالموصوف بالجالل واإلكرام هو اهللا تع     
   ٨٤عن الذات

  
  : المناقشة

قد بين اهللا عز وجل في محكم تنزيله الـذي هـو            : قال ابن خزيمة  
ويبقى " دفتين أنه له وجها وصفه بالجالل واإلكرام والبقاء فقال        مثبت بين ال  

الك في  هونفى ربنا جل وعال عن وجهه ال      " وجه ربك ذو الجالل واإلكرام    
وجل  مية أن اهللا عزهوزعم بعض جهلة الج"  هالك إال وجهه ءكل شي " قوله

 تبارك اسم " إنما وصف في هذه اآلية نفسه التي أضاف إليها الجالل بقوله            
وزعمت أن الرب هو ذو الجالل واإلكـرام ال         " ربك ذي الجالل واإلكرام   

        ة العرب ألن اهللا جـل وعـال       غهذه دعوى يدعيها جاهل بل    : الوجه، ثم قال  
فذكر الوجه مضموما في هـذا      " ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام     " قال

" قولـه  الموضع مرفوعا وذر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه ، ولو كان   
لكان القراءة ذي   _أي الذات _ كر الرب  ذ مردودا إلى " ذو الجالل واإلكرام    

الجالل واإلكرام مخفوضا فلما كان الجالل واإلكرام في هذه اآليـة صـفة             
ولما كان الوجـه    ) ربك( للرب خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله          

اإلكـرام  في تلك اآلية التي كانت صفة الوجه مرفوعة فقال ذو الجـالل و            
فتفهموا يا ذوي الحجا هذا البيان الذي هو داللة أن وجه اهللا صفة من صفا               
تاهللا صفات الذات ال أن وجه اهللا هو اللهم أو أن وجهه غيره كما زعمـت                

                                                
-١٣٢::ص.م١٩٩٣ھ ـ  ١٤١٣أحم د ال سقا، دار الجی ل، بی روت، الطبع ة األول ى       . أساس التقدیس لإلمام فخر الدین الرازي تحقیق د  ٨٤

١٣٣  
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 ٢٤

ويبقى وجه ربك ذي الجالل   "المعطلة الجهمية ألن وجهه لو كان اهللا لقرئ           
  ٨٥.ةفما لمن ال يفهم هذا القدر من العربي "واإلكرام

ويبطل مذهب أهل التأويل ما قاله البيهقي والخطابي في قوله تعالى           
فأضاف الوجه إلى الذات وأصاف النعـت       " ويبقى وجه ربك ذو الجالل      " 

ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات " ذو الجالل" إلى الوجه فقال 
وأن الوجـه  علمنا أنه نعت للوجه   " ذو الجالل " فلما قال   " ذي الجالل " لقال  

 ٨٦صفة للذات

ويتعارض هذا االستدالل بأنه لو لم يكن هللا وجه على الحقيقة لمـا              
جاء استعمال اللفظ في معنى الذات فإن اللفظ الموضوع لمعنى ال يمكن أن             
يستعمل في معنى آخر إلى إذا كان المعنى األصلي ثابتا للموصوف حتـى             

يدفع مجازهم بطريق آخر    يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى الزمه ، ف         
: أنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات بدال من أن يقـال               : وهو  

 ٨٧أطلق الوجه وأراد الذات

وهل : ينفي ابن خزيمة رحمه اهللا تشبيه وجه اهللا بوجه اإلنسان قائال          
وبينا صفته  هنا أيها العقالء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا             

كتاب والسنة بتشبيه وجوه بين آدم التي ذكرناها ووصفناها غير اتفاق           من ال 
اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على وجه لبين آدم كما سمى اهللا وجهه وجها،              
ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجهـا وللخنـازير               

قـل  وجها والقردة وجوها قد شبه وجوه بني آدم بها ولست أحـسب أن أع             
وجهك يشبه وجـه    : الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه         

 ٨٨.....الخنزير إال غضب

 معنى الوجه الذي ذكر اهللا فـي اآلي واألخبـار   أنزعمت المعطلة   
التي وردت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما تقول العـرب وجـه               

                                                
التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بھا نفسھ في تنزیلھ الذي أنزلھ على نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم وعلى لسانھ، محمد  ٨٥

 .٢٢ -٢١ : ص.م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣ ،بة العلمیة، لبنانبن خزیمة، دار المكت
أقاوی ل الثق ات ف ي تأوی ل األس ماء واآلی ات المحكم ات والم شبھات ل زین ال دین مرع ي الكرم ي، تحقی ق ش عیب األرن ؤوط، مؤس  سة                 ٨٦

  ١٤٣:ص.م١٩٨٥ھـ ١٤٠٦الرسالة، بیروت،الطبعة األولى،  
 ٥٦:شرح العقیدة الواسطیة  ٨٧
 ٢٣: التوحید ٨٨
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" وجه اهللا   " عنى قوله   الكالم ووجه الثوب ووجه الدار فزعمت لجهلها أن م        
كقول العرب وجه الكالم وجه الدار ووجه الثوب وزعمت أن الوجوه مـن             
صفات المخلوقين وهذه فضيحة في الدعوى ووقوعهم في أقبح ما زعمـوا            

 ٨٩أنهم يهربون منه وهو التشبيه الذي ألصقوه بأهل السنة والجماعة
صولهم من أ وزعمت المعتزلة بأن ذكر الوجه محمول على المجاز         

أن المجاز ال يطرد في ذكره لكن الوجه قد اطرد ذكره في كتاب اهللا وسنة               
رسوله وقد قالت أن عالمة المجاز أن ال يطرد وهذا هو الفاصل عندهم بين 
المجاز والحقيقة فبالتالي حكمت المعتزلة أن الوجه حقيقة في معناه ثابـت            

 ٩٠هللا

ثل قوله عليه السالم كيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في م         
 أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم        ":في حديث دخول المسجد   

  ٩١"من الشيطان الرجيم
أجمع السلف على إثبات الوجه هللا تعالى ، فيجب إثباتـه بـدون             : الخالصة

  ٩٢تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل وهو وجه حقيقي يليق باهللا
    

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   بتصرف٢٤ :التوحید ٨٩
  .١٦٦-١٦٥: الصفات الخبریة بین المثبتین المؤولین بیانا وتفصیال ٩٠
 صحيح سنن أبي داوود للحافظ سليمان السجستاني، تأليف محمد األلباني، مكتبة المعارف للنشر األلبانيرواه أبو داود وصححھ  ٩١

  .١/١٣٦، ٤٦٦:رقم: م٢٠٠٠هـ ١٤٢١والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية 
 ٤٨: ص.عة اإلعتقاد الھادي إلى سبیل الرشاد لمعرفة الدین عبد اهللا المقدسي، مكتبة أضواء السلف، شرحھ ابن عثیمینلم ٩٢
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  ثاني اليدالمطلب ال

  األدلة من القرآن 
وقالت اليهود يـد اهللا      " ٩٣"ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي      : " قال تعالى        

  ٩٥" يد اهللا فوق أيديهم"  ٩٤"مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان
  نة الس األدلة من      

 صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا  :  حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه قال             
احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قال   :" 

يا موسى اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك بيده أتلومني على أمـر قـدره اهللا   : له آدم 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى ، فحج آدم موسـى فحـج آدم                 

  ٩٦"موسى
    :قول السلف

استدل كثير من أئمة السلف بهذا الحديث إلثبات اليد هللا عز وجـل مـنهم                      
اإليمان بأن اهللا عز وجل خلق آدم بيده وخـط التـوراة            : اإلمام اآلجري حيث قال   

واستشهد اإلمام البيهقي بالحديث    ٩٧لموسى عليه السالم وهي حجة آدم على موسى       
ات الدين صفتين ال من الجارحة لورود       باب ما جاء في إثب    : السابق وقال قبل ذلك     

  ٩٨خبر الصادق 
هللا يد كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد فهو له   : قال اإلمام أبو حنيفة             

  ٩٩.صفة بال كيف وال يقال أن يده قدرته ونعمته ألن فيه إبطال الصفة
 ، والبيـان    باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعال       : قال ابن خزيمة            

أن اهللا تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم نزيله أنه خلق آدم عليه السالم بيديه قال          
وقال جل وعال تكـذيبا  " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي   " اهللا عز وجل إلبليس     

                                                
 ٧٥ : ص٩٣
  ٦٤ : المائدة٩٤
 ١٠:  الفتح  ٩٥
         ١٣٨١:، ص٢٦٥٢: رقم:  مسلم١٢٦٤: ، ص٦٦١٤: رقم: البخاري ٩٦
  ٣٢٣: ص. م١٩٨٣هـ١٤٠٣ار المكتبة العلمية،الطبعة األولى،  لإلمام أبي بكر اآلجري، تحقيق محمد العفي، دالشریعة  ٩٧
 ٣١٤: األسماء والصفات ٩٨
  نقال عن الفقھ األكبر٩٨: الصفات الخبریة ٩٩
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بل يداه مبسوطتان ينفق كيف     " فكذبهم في مقالتهم  " يد اهللا مغلولة    " لليهود حين قالوا  
" نا أن األرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه و          وأعلم" يشاء

  ١٠٠"...يد اهللا فوق أيديهم
خلقت " وأن له يدين بال كيف كما قال: قال اإلمام أبو الحسن األشعري         

   ١٠١"بل يداه مبسوطتان: وكما قال" بيدي
منعك أن تسجد لما    يا إبليس ما    " قال اإلمام الطبري في تفسير قوله تعالى                

أي شيء منعك من السجود لما خلق بيدي ذكره بذلك أنـه خلـق آدم   " خلقت بيدي 
  ١٠٢.بيديه

قال علماؤنـا   : قال القاضي أبو بكر بين العربي في العواصم من القواصم                
إن اليدين صفة ثابتة في القرآن والـسنة لـيس لهـا كيفيـة وحملـه                : المتقدمون

  ١٠٣.ى القدرةالمتأخرون من أصحابنا عل
إن : " قال اإلمام الذهبي بعد ذكره لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                     

المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين ، الذين               
 وفي الباب أحاديث كثيرة جدا ال تحتمـل         ١٠٤"يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا     

  .انية عشر حديثا في إثبات اليد واليمين والقبضتين وذكر ما يقارب ثم١٠٥.التأويل
  :كالم الخلف

متـه وال يجـوز     عرة اهللا ون  دإن المراد بهما ق   : أول المعتزلة اليدين وقالوا          
يا إبليس ما منعك أن تسجد      :" إثبات  يدين هللا صفة وذلك في تفسيرهم لقوله تعالى         

ا بمعنى القوة وذلك ظـاهر فـي        اليد هن : قال القاضي عبد الجبار   " لما خلقت بيدي  
: ، قلنا   ذاًتثنية إ لفما وجه ا  : مالي على هذا األمر يد أي قوة ، فإن قالوا         : اللغة يقال 

  ١٠٦" تهم من وضع المثنى مكان المفرددإن ذلك مستعمل في اللغة على عا
                                                

  ٥٣: التوجید ١٠٠
  ١٦: اإلبانة عن أصول الدیانة ١٠١
 ٢٢/١١٩. :م١٩٨١ ھـ١٤٠٠جامع البیان في تفسیر القرآن، محمد بن جریر الطبري، دار المعرفة، بیروت،الطبعة الرابعة، ١٠٢
 .في الحاشیة١٢٤:إیضاح الدلیل ١٠٣
   ٩٨٢: ، ص١٨٢٧: رقم:مسلم ١٠٤
 لإلمام محمد الذهبي، تحقيق عبد القادر صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة طبعة أولى العالمیناألربعین في صفات رب  ١٠٥

 .٧٥: ، صهـ١٤١٣
يق عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة الطبعة الثالثة،   لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، تحقالخمسةشرح األصول  ١٠٦

 ٢٢٨:  ،صم١٩٩٦هـ١٤١٦
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زعمت المشبهة أن يدي اهللا تعالى جارحتان وعضوان        : قال طاهر البغدادي        
أصابع وزعم بعض القدرية أن اليد المضافة إليه بمعنى القدرة وهـذا      فيهما كفان و  

التأويل ال يصح على مذهبه مع قوله أن اهللا تعالى قادر بنفسه بـال قـدرة ألن اهللا           
خص آدم بهذه الخاصية وال يجوز عند الجبائي تخصيص بعض المتكلمين بنعمـة             

عم بعض أصـحابنا أن اليـدين       وز. دون بعضهم فبطل تأويله من هذين الوجهين      
وتأولهما بعض أصحابنا على معنى القـدرة وهـذا         ... صفتان هللا سبحانه وتعالى     

  ١٠٧التأويل صحيح على  المذهب إذا أثبتنا هللا القدرة وبها خلق كل شيء
اعلم أن اليد لغة حقيقة في الجارح المعروفـة وتـستعمل           : قال ابن جماعة         

 ثبت بالدليل العقلي تنزيه اهللا تعالى عن الجوارح لمـا       مجازا في معان متعددة وإذا    
 المؤدي إلى التركيب وجب حمل اللفظ على ما يليق بجالله تعالى          يءفيه من التجز  

، ثـم   النعمة ، القدرة واإلحـسان    : من المعاني المستعمل بين أهل اللسان ، وهي         
  : بثالثة أجوبة" لما خلقت بيدي " أجاب عن قوله تعالى

  .عناية بنعمة عليه في خلقه وإيجاده وتكريمهمزيد ال_
المراد بيدي القدرة وثنيت مبالغة في عظم القدرة فإنهـا باليـدين أكثـر منهـا                _

  . بالواحدة
لما خلقت أنـا    : أن يكون ذكر اليدين صلة لقصد التخصيص به تعالى والمعنى           _

  ١٠٨دون غيري
ذه الجارحة المخصوصة،   واعلم أن لفظ اليد حقيقة في ه      : قال اإلمام الرازي        

إنه يستعمل لفظ اليد    : إال أنه يستعمل على سبيل المجاز في أمور غيرها، فاألول           
  ....إن اليد قد يراد بها النعمة: والثاني... في القدرة

" يد اهللا فوق أيـديهم    : "أما قوله تعالى  : إذا عرفت هذه المقدمة فنقول    : ثم يقول      
بـل يـداه    :" وأما قوله تعـالى     ... ة على قدرة الخلق   فالمعنى قدرة اهللا تعالى غالب    

  ١٠٩.فالمراد منه أيضا النعمة" مبسوطتان 
  

                                                
 ١١١-١١٠: أصول الدین  ١٠٧
  . بتصرف ١٢٥-١٢٤: إیضاح الدلیل ١٠٨
 ١٤٢-١٤١: أساس التقدیس ١٠٩
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   :المناقشة
 بين شيخ اإلسالم في هذه الصفة التي أولها الجهمية ومن سار سيرهم ليبـين          

: " أن العرب قد تستعمل الواحد في الجمع كقوله تعالى        : فساد هذا التأويل فبين أوال    
الذين :"  كما تستعمل صيغة الجمع في الواحد لقوله تعالى        ١١٠"ان لفي خسر  إن اإلنس 

إن " وتستعمل الجمع في االثنين كقولـه      ١١١"قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم       
ولكن العرب ال تستعمل لفظ الواحد في االثنـين         " تتوبا إلى اهللا فقد صغت قلوبكما     

" صفة مثناة فيما وصف اهللا بت نفسه وال االثنين في الواحد مطلقا وقد جاءت هذه ال        
فال يجوز أن يقال عندي رجل، ويعني رجلين، وعندي رجالن          " بل يداه مبسوطتان  

 الجنس ألن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع، وكذلك اسم             هويعني ب 
لما خلقـت   " فقوله تعالى . الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد       

 أن يراد بها القدرة ألن القدرة صفة واحـدة وال يجـوز أن يعبـر     ال يجوز " بيدي
باالثنين عن الواحد وال يجوز أن يراد النعمة ألن نعم اهللا ال تحصى فال يجوز أن                

لما خلقت  " وال يجوز أن يراد بقوله      .يعبر عن النعم التي ال تحصى بصيغة التثنية       
لمعنى فإنهم يضيفون هذا المعنى     إذا أرادت هذا ا    ،ألن العرب    ابما خلقته أن  " بيدي  

بمـا  " " بما قدمت يداك  " إلى ، فيكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفاعل كقوله          
أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل،    " بما عملت أيدينا أنعاما   : ومنه قوله   " قدمت أيديكم 

"  يلما خلقت بيـد   " وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كما هو الحال في هذه اآلية           
 آدم على غيره مـن      ما فضل به  : واستدل أيضا . لفعل بيده فإنه نص في أنه فعل ا     

المخلوقات فقد خلقه تبارك وتعالى بيديه فلو كان الخالق تبارك وتعالى خلقه بقدرته          
أو بنعمته أو بمجرد إضافة خلقه إليه، لشاركه في ذلك إبليس وكل المخلوقات من              

  ١١٢. الجماد والنبات والحيوان
قال صاحب أقاويل الثقات رحمه اهللا فإن قيل أضيف ذلك إلى آدم ليوجب لـه                   

تشريفا وتعظيما على إبليس ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف كناقـة اهللا              
ما قالوه أن التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلـى           : فالجواب  ... وبيت اهللا 

                                                
  ١: العصر ١١٠
 ١٧٣: آل عمران ١١١
، نق  ال ع  ن الرس  الة المدنی  ة    ١١-٩: ھ  ـ، ص١٤١٢الطبع  ة األول  ى،  : عم  ر س  لیما ن األش  قر  . ت  ألیف د: التأوی  ل خطورت  ھ وآث  ره    ١١٢

 .٤٤-٤٢/باختصار
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 ٣٠

ت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات      صفة اقتضى مجرد التشريف فأما النسبة إذا اقترن       
خلق اهللا الخلق بقرته لما نسب الفعل       : الصفة التي لوالها ما تمت النسبة فإن قولنا         

إلى تعلقه بصفة اهللا اقتضى ذلك إثبات الصفة وكذا أحاط بالخلق بعلمـه يقتـضي               
إحاطة بصفة هي العلم فكذلك هنا لما كان ذكر التخصيص مضافا إلى صفة وجب              

صفة على وجه يليق به سبحانه بهـا ال معنـى العـضو والجارحـة               إثبات تلك ال  
ة، ولو أراد باليد النعمة لقال لما خلقت ليدي، ألنه خلق لنعمة ال بنعمـة ،            والجسمي

  .١١٣وأيضا فقدرة اله واحدة ال تدخلها التثنية والجمع
وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف واألصابع               

  ١١٤اليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما ال يكون إال لليد الحقيقيةو
ولو كانت معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة أو منبسطة              

  ١١٥ألن نعم اهللا أكثر من أن تحصى ومحال أن تكون نعمتين ال أكثر
أي بقوته فـزعم  " ديه  خلق اهللا آدم بي   " وزعم بعض الجهمية أن معنى قوله              

  ١١٦وجهل بلغة العرب والقوة إنما تسمى األيدي ال اليدقوة وهذا تبديل لأن اليد هي ا
وبذلك فإن تأويل المعتزلة وغيرهم صفة اليدين إلى النعمتين أو القدرتين يلـزمهم             

  : عدة أمور
  . تعطيل حقيقة الصفة _١
  .لوقاتتعطيل خصوصية آدم أنه خلقه بيده وجعله كسائر المخ _٢
صرف األلفاظ عن حقائقها إلى المجاز دون حجة متفق عليها مما يفتح البـاب      _٣

  .١١٧لكل عابث يقول في اهللا وفي كتاب اهللا بغير علم
  
  
  
  

                                                
  . بتصرف یسیر١٥١-١٥٠:أقاویل الثقات ١١٣
 ٥٩: شرح العقیدة الواسطیة ١١٤
 ٨٦: التوحید ١١٥
 ٨٧: المصدر السابق ١١٦
 ١٧٧: الصفا ت الخبریة  ١١٧
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 ٣١

  العين: المطلب الثالث
  األدلة على العين من القرآن      

واصـنع الفلـك بأعيننـا       "١١٩"تجري بأعيننا " ١١٨"ولتصنع على عيني  :" قال تعالى 
  ١٢٠"ووحينا
  األدلة على العين من السنة النبوية     
إن اهللا ال يخفى علـيكم  "_ في صفة الدجال  _ :  قال النبي صلى اهللا عليه وسلم         

  ١٢١"إن اهللا ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه
      :كالم السلف

وفي هذا نفي نقص العور عن اهللا تعالى ، وإثبات العـين لـه              : بيهقيالقال        
  ١٢٢ةدقأنها ليست بح" ليس كمثله شيء" فنا بقوله تعالى صفة ، وعر

باب ذكر إثبات العين هللا جل وعال على مـا ثبتـه الخـالق              : ال ابن خزيمة       ق
 اهللا عليه وسلم    واتفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبينه المصطفى صل        نالباري ل 

وقـال  "  ووحيناواصنع الفلك بأعيننا"  صلوات اهللا عليه   حقال اهللا عز وجل لنبيه نو     
فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئـه مـا           " ...تجري بأعيننا " جل وعال 

أثبت الخالق لنفسه من العين وغير مؤمن من ينفي عن اهللا تبارك وتعالى مـا قـد        
  ١٢٣...ثبته في محكم تنزيله وذكر بعد ذلك أحاديث الدجال 

  : كالم الخلف
 القرآن ال يمكن اجراؤها على ظاهرها       واعلم أن النصوص من   : قال الرازي       
يقتضي أن يكون موسى عليـه      " ولتصنع على عيني  " إن ظاهر قوله تعالى   : لوجوه

. السالم مستقرا على تلك العين ، ملتصقا بها ، مستعليا عليها وذلك ال يقوله عاقل              
ويقول إن إثبات األعين في الوجه الواحد قبيح فنثبت أنه ال بد من المصير إلى               ...

  ١٢٤التأويل وذلك هو أن تحمل هذه األلفاظ على شدة العناية والحراسة

                                                
  ٣٩:طھ١١٨ 

 ١٤:القمر ١١٩
  ٣٧:ھود١٢٠
    ٦٦٣: ، ص٣٤٣٩: رقم: البخاري ١٢١
 ٣١٣:األسماء والصفات ١٢٢
  ٤٢ :التوحید ١٢٣
 ١٣٧: أساس التقدیس ١٢٤
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 ٣٢

في البخاري ألنه خبـر واحـد وأتـى بخطـأ     " وإن اهللا ليس بأعور" ثم رد حيث   
للصحابي وهو ابن عمر في حديث آخر وحمل خطأه السابق في كل ما روى ومنه           

   ١٢٥هذا الحديث
 تعالى عن الجهـة والجـوارح       م أنه إذا ثبت تنزيه اهللا     اعل: قال ابن جماعة         

وجب تأويل هذه اآليات بما يليق بجالله تعالى، فالمراد واهللا أعلم مزيد االعتنـاء              
  ١٢٦والحراسة وأن ذلك بمرأى منا

صنعة لتقع ال " أن المراد بقوله ولتصنع على عيني     : جبارلقال القاضي عبد ا   
 أي جرى بعلمي،    على علمي والعين قد تورد بمعنى العلم ، يقال جرى هذا بعيني           

ولوال ما ذكرناه وإال لزم أن يكون هللا تعالى عيون كثيـرة ، ألنـه قـال بأعيننـا              
  ١٢٧والمعلوم خالف ذلك

ولتصنع علـى   :" وقوله  ...إن وجهه ذاته وعينه رؤيته لألشياء     :      قال البغدادي 
وقوله فـي سـفينة     " إنني معكما أسمع وأرى   :" أي على رؤية مني كما قال     " عيني
  : أراد بها العيون التي جرت بها السفينة من الماء ألنه قـال           " تجري بأعيننا :" نوح

ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وجرنا األرض عينا فالتقى الماء على أمـر قـد          "
  ١٢٨فجر السفينة بتلك العيون المفجرة" قدر

  : المناقشة
ة التركيب قولهم أن السفينة تجري في عين اهللا هو فاسد، ودعواهم مردودة من جه            

  اللفظي ومن جهة المعنى،
فالن يسير في عيني، لم يفهم أحد من هـذا  :  فالتركيب اللفظي إذا قال قائل         

التركيب أنه يسير داخل عينه، ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر لفظه لـضحك منـه                
السفهاء فضال عن العقالء وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية والباء             

  .صاحبة وليست للظرفية للم
فمن المعلوم أن نوحا عليه الصالة والسالم كـان فـي األرض       :أما المعنى          

" وأنه صنع السفينة في األرض وجرت على الماء في األرض كمـا قـال تعـالى         
                                                

 . بتصرف١٣٩-١٣٧: أساس التقدیس ١٢٥
  .١٣٠: إیضاح الدلیل ١٢٦
 .٢٢٧: شرح األصول الخمسة ١٢٧
 .١١٠:أصول الدین ١٢٨

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٣

وال يمكن ألحد أن يدعي أن " ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل ن قومه سخروا منه       
وجل ألن ذلك ممتنع غاية االمتناع   ني اهللا عز  يري في ع  ظاهر اللفظ أن السفينة تج    

في حق اهللا تعالى ، وال يمكن لمن عرف اهللا وقدره حق قدره ، وعلم أنه مـستو                  
ـ  يش على عرشه بائن من خلقه ليس حاال في        ، وال شـيء مـن      ن مخلوقاتـه  ء م

ية اآلمخلوقاته حاال فيه أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد وعلى هذا فمعنى               
  ١٢٩أن السفينة تجري واهللا تعالى يكلؤها بعينه: الذي هو ظاهر اللفظ

لـم  "      إن سيدنا إبراهيم دعا أباه بأن ال يعبد األصنام ووصفها بأنها ناقصة ب            
أليس من المحال أن يقول خليـل       " تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغني عنك شيئا         

ويعيبه بعبادة مـاال يـسمع وال   "  يبصرلم تعبد ما ال يسمع وال  " الرحمن ألبيه آزر  
  يبصر ثم يدعوه إلى عبادة من ال يسمع وال يبصر كاألصنام

أفأنت تكون عليهم وكيال ، أم تحسب أن أكثـرهم  "      وأعلمنا اهللا في آية أخرى    
  ١٣٠فوصف من ال يسمع وال يعقل كاألنعام" يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام

مفردة وجمع في مواطن فإن لغة العرب تتسع لذلك ، فقـد                 إن حجة أنها أتت     
  ١٣١يعبر فيها عن االثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام االثنين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٢٣: تقریب التدمریة ١٢٩
 . بتصرف٤٧-٤٦: التوحید ١٣٠
 ٦١: شرح العقیدة الواسطیة ١٣١
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 ٣٤

  
  االستواء: المطلب الرابع

  : األدلة من القرآن     
ثم " ١٣٣"ثم استوى على العرش    "١٣٢"الرحمن على العرش استوى   : "قال تعالى        

  ١٣٤"اءاستوى إلى السم
عال : قال اإلمام البخاري في صحيحه قال مجاهد في استوى          : كالم السلف        

  ١٣٥على العرش
أي عـال   " ثم استوى علـى العـرش     "         قال ابن جرير الطبري في التفسير     

  ١٣٦وارتفع
الرحمن علـى الـرش     " كنا عند مالك فدخل رجل فقال       :   وقال ابن وهب         

" اله الرحضاء ثم رفـع رأسـه وقـال          عالك و كيف استوى؟ فأطرق م   " استوى  
قال كيف، وكيف عنه مرفوع     كما وصف نفسه فال ي    " الرحمن على العرش استوى     

  .١٣٧نت صاحب بدعة أخرجوهوأ
وكونه تعالى فوق العرش رواه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  :         قال الذهبي 

 بن أبـي وقـاص      جبير بن مطعم والعباس بن عبد المطلب وأبو هريرة  وسعد          : 
وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك وابن عباس وقتادة بن النعمـان وعبـادة بـن                 
الصامت وابن مسعود وجابر بن سليم وهو مروى من غير واحد مـن الـصحابة               

  .١٣٨والتابعين
مثيـل  نت بال تشبيه وصدقت بال ت     آم: والشافعي لما سئل عن االستواء قال            

  .سكت عن الخوض غاية اإلمساكواتهمت نفسي عن اإلدراك وأم
  ١٣٩.استوى كما ذكر ال كما يخطر للبشر: وعن اإلمام أحمد        

                                                
  ٥:طھ ١٣٢
 ٤:الحدید ١٣٣
 ٢٩:البقرة ١٣٤
  ٧٤١٨: ، مقدمة لحدیث١٤١٣: البخاري ص ١٣٥
  ٢٧/١٢٥: جامع البیان في تأویل آي القرآن ١٣٦
 . نقال عن األسماء والصفات٥١٦ -٥١٥: األربعین في صفات رب العالمین١٣٧
  ٤٣٠: األربعین في صفات رب العالمین ١٣٨
 ١٢١: أقاویل الثقات ١٣٩
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 ٣٥

ما يشاء على   لالفعال  : باب ذكر استواء خالقنا العلي األعلى     :       قال ابن خزيمة  
" عاليا كما أخبرنا اهللا جل وعـال فـي قولـه            ء  عرشه فكان فوقه وفوق كل شي     

خلـق   إن ربكـم اهللا الـذي  " ال ربنا عز وجـل   وق" ىالرحمن على العرش استو   
فنحن نؤمن بخبـر    " .....السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش        

اهللا جل وعال أن خالقنا مستو على عرشه ال نبدل كالم اهللا وال نقول قـوال غيـر                  
الذي قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية أنه استولى على عرشه ال استوى فبـدلوا               

ال غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولـوا حطـة فقـالوا حنطـة          قو
  ١٤٠مخالفين ألمر اهللا جل وعال كذلك الجهمية

  : كالم الخلف     
ئل العقلية القاطعة التي قدمنا ذكرها تبطل كونه تعـالى       إن الدال :      قال الرازي   

: مراد من االسـتواء   مختصا بشيء من الجهات ، وإذا ثبت هذا ، ظهر أنه ليس ال            
هو االستيالء والقهر ونفاذ القـدر، وجريـان        : االستقرار فوجب أن يكون المراد    

  : األحكام اإللهية وهذا يستقيم على قانون اللغة فقد قال الشاعر
  ١٤١.           قد استوى بشر على العراق         من غير سيف وال دم مهراق

  ١٤٢د باالستواء هو االستيالء واالقتدارإن المرا: ال القاضي عبد الجبار  ق    
لمـا  " الرحمن على العرش اسـتوى :" قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى          

 مما يردف الملك جعلوه كنايـة عـن     كان االستواء على العرش وهو سرير الملك      
استوى فالن على العرش يريدون ملك وإن لم يقعد علـى الـسرير             : الملك فقالوا 

  ١٤٣.البتة
الصحيح عندنا تأويل العرش في هذه اآلية على معنـى          : .....قال البغدادي       

  ١٤٤الملك
  

      

                                                
  ١٠١: التوحید ١٤٠
 ١٧٨: أساس التقدیس ١٤١
 .٢٢٦: شرح األصول الخمسة ١٤٢
 ٢/٥٣٠: الكشاف ١٤٣
  ١١٣ :أصول الدین ١٤٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٦

  : المناقشة
     إن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مـستو        
على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هن خجل شأنه كمـا قـال مالـك                 

كيف مجهول أما ما يشغب به أهل التعطيل من إيـراد           االستواء معلوم وال  : وغيره
اللوازم الفاسدة وعلى تقرير االستواء فهي ال تلزمنا ألننا ال نقول بأن فوقيته على              

  ١٤٥فوقية المخلوق على المخلوقكالعرش 
د فيلزم أن يكون اهللا     و     قالوا ظاهر اآلية أن اهللا عال على العرش والعرش محد         

إن علو اهللا تعالى على      :نى فاسد فيكون غير مراد،  فالرد      سبحانه محدودا وهذا مع   
 ال يستلزم معنى فاسدا فإن اهللا تعالى قـد عـال            ، وإن كان العرش محدودا    ؛عرشه

على عرشه علوا يليق بجالله وعظمته وال يماثل علو المخلوق على المخلوق وال             
لـى   والعـرش أع   ،يلزم منه أن يكون اهللا محدودا وهو علو يخـتص  بـالعرش            

ليا على كل شييء وهذا من كماله وكمـال صـفاته   اهللا تعالى ع  اخلوقات فيكون   مال
  ١٤٦فكيف يكون المعنى فاسدا

إنه لم يرد في كل معاجم اللغة أن استوى بمعنى استولى فقد سئل الخليل بـن                    
: للغة استوى بمعنى استولى؟ فقـال       ات في   دل وج ه: مام أهل اللغة والنحو   إأحمد  

  ١٤٧رفه العرب وال هو جار في لغتهاهذا مما ال تع
ونقل عن ابن األعرابي أن أحد المعتزلة طلب منه أن يجد له في لغة العـرب                    

  ١٤٨واهللا ما يكون هذا وال وجدته: استوى بمعنى استولى فقال له 
تحتم أن يكون هناك نزاع ويكون اهللا هو الغالـب         يولو كان بمعنى االستيالء           

هـو علـى    : عرابي عن معنى استوى فقـال       األد سئل ابن    واهللا منزه عن ذلك فق    
: ، اسكت ال يقـال :استولى فقال:يا أبا عبد اهللا ، معناه : عرشه كما أخبر، فقيل له   

  ١٤٩استولى: استولى على الشيء إال إذا كان له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل

                                                
 ٧٩: شرح العقیدة الواسطیة ١٤٥
  ٢٣: تقریب التدمریة ١٤٦
  ١٢٤:أقاویل الثقات١٤٧
  ١٦٨: ھـ، دار الكتب العلمیة،بیروت، ص١٤٠٤الصواعق المرسلة، محمد بن أبي بكر الزرعي، الطبعة األولى،  ١٤٨
  ١٢٥-١٢٤:أقاویل الثقات  ١٤٩
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 ٣٧

 ويحمـل  :"وأما من جعل االستواء عبارة عن الملك فكيف يصنع بقوله تعالى       
أيقـول ويحمـل    " وكان عرشه على الماء   " وقوله  " عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية    

  ١٥٠ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٢٧٩: شرح العقیدة الطحاویة ١٥٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٨

  اإلتيان والمجيء: المطلب الخامس
  : األدلة من القرآن

هل ينظرون إال أن يـأتيهم   "١٥١"ا صفا وجاء ربك والملك صف:" قوله تعالى        
هل ينظرون إال أن تأتيهم المالئكـة أو         " ١٥٢"اهللا في ظلل من الغمام وقضي األمر      
  ١٥٣"  يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك

  : األدلة من السنة النبوية
م القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع      ويحشر الناس ي   ...       "

هم من يتبع القمر ، ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه األمـة فيهـا         الشمس ومن 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جـاء        : منافقوها فيأتيهم اهللا فيقول أنا ربكم فيقولون      

  ١٥٤"ربنا عرفناه ، فيأتيهم اهللا فيقول أنا ربكم
  : كالم السلف

ن يـأتيهم اهللا فـي      هل ينظـرون إال أ    :" قال الطبري في تفسير قوله تعالى           
عن مجاهد هو الغمام الذي يأتي اهللا فيه يوم القيامة وعن قتادة يأتيهم المالئكة              "ظلل

 المالئكة يجيئون  في ظلل من الغمام واهللا عـز         : عند الموت وعن أبي العالية قال     
  ١٥٥وجل يجيء فيما شاء

طوات هل ينتظر الساعون في الفساد في األرض المتبعون لخ        : يقول السعدي       
وذلك أن اهللا تعالى يطـوي      ...الشيطان النابذون ألمر اهللا إال يوم الجزاء باألعمال       

السماوات واألرض وتنزل المالئكة الكرام فتحيط بالخالئق وينزل الباري تبـارك           
  ١٥٦وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء والعدل

وجـاء ربـك    " لملك صفا صفا  وجاء ربك وا  " قال ابن كثير في تفسيره لقوله          
أنا لهـا   :  ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم فيقل         دلقه وذلك بع  خقضاء بين   اللفصل  

                                                
 ٢٢: الفجر ١٥١
  ٢١٠:البقرة ١٥٢
 ١٥٨: نعاماأل ١٥٣
 .١٦٥:ص/ ٦٠٨ : رقم: البخاري١٥٤
 ٢/٣٢٧: الطبري ١٥٥
 ١/١٢٢تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، عبد الرحمن السعدي، مؤسسة مكة ،  ١٥٦
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 ٣٩

فيذهب فيشفع عند اهللا تعالى فيشفعه فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما        
  ١٥٧يشاء والمالئكة يجيئون بين يديه صفوفا 

تيان الوارد في الكتاب والـسنة       فهذا باب واسع في المجيء واإل      :ال الذهبي       ق
 وبما ورد   هوأقوال السلف في حق الحي القيوم الذي ال يحول وال يزول ، نؤمن ب             

من نعوته ، ونقف حيث وقف القوم ونسأل اهللا تعالى أن يثبت في قلوبنا اإليمان به                
  ١٥٨وبأسمائه وصفاته

  : كالم الخلف     
وجاء ربك والملـك  " ة بقوله تعالىوقد تعلق المجسم : قال القاضي عبد الجبار        

وصف نفسه بالمجيء والمجيء ال يتصور إال مـن         : فاهللا تعالى : قالوا  " صفا صفا 
األجسام وأنه تعالى لم يكن جسما فيما لم يزل ، وال يكون كذلك فيما ال يـزال وال           

  ١٥٩يجوز أن يكون على هذه الصفة
لـى اهللا ، والحركـة   فإن قلت ما معنى إسـناد المجـيء إ     : قال الزمخشري       

  ١٦٠واالنتقال إنما يجوز على من كان في جهة
هل ينظرون إال أن يـأتيهم اهللا فـي         " واعلم أن الكالم في قوله      : قال الرازي      
  من نوعين ..." ظلل

  .أن نبين بالدالئل القاهرة أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء والذهاب: األول 
هذه اآليات ثم ذكر التأويل في هل ينظرون إال أن          أن نذكر التأويالت في     :  الثاني 

هل ينظرون إال أن يأتيهم آيات اهللا فجعل مجيء آيات اهللا           : المراد: يأتيهم اهللا فقال  
 وهو على سبيل المجـاز      - وذكر تأويال آخر   -مجيئا له على التفخيم لشأن اآليات،     

يأتيهم أمر اهللا " يهم اهللا يأت" والمراد أهل القرية وكذا قوله تعالى    " واسأل القرية "مثل  
  .١٦١ضرب األمير فالنا وأعطاه والمراد أنه أمر بذلك: وذلك مجاز مشهور ، يقال

فالكالم عنـد الـرازي فيهـا       " وجاء ربك والملك صفا صفا      " وأما في قوله         
  ١٦٢.بالتأويل على وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة

                                                
 ٨/٢٥٠: تفسیر ابن كثیر ١٥٧
 ١٦٤: األربعین في صفات رب العالمین ١٥٨
  ٢٣٠-٢٢٩: شرح األصول الخمسة١٥٩
  ٤/٢٥٣: الكشاف ١٦٠
  بتصرف١٢٠-١١٨ :أساس التقدیس ١٦١
  بتصرف١٢٣: المصدر السابق ١٦٢
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 ٤٠

  المناقشة
 الفعل له سبحانه وهما صفة اإلتيان ن من صفاتفي هذه اآليات إثبات صفتي          

والمجيء والذي عليه أصل السنة والجماعة اإليمان بذلك على حقيقته االبتعاد عن            
  التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل

هل ينظرون إال أن تأتيهم المالئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيـات   "وآية         
مكن تأويل اإلتيان فيها بأنه إتيان األمر أو العـذاب ،       هي أشد صراحة إذ ال ي     "ربك

  .ألنه ردد فيها بيان إتيان المالئكة وإتيان بعض آيات الرب سبحانه
ال يمكن حملها على مجيء العـذاب،       " وجاء ربك والملك صفا صفا    " وقوله        

 ألن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والمالئكة صـفوفا إجـالال            
وتعظيما له ، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام ، كما أفادته اآلية األخيـرة وهـو                
سبحانه يجيء وينزل ويأتي ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه فهذه كلها أفعال              
له سبحانه على الحقيقة وعوى المجاز تعطيل له عن فعلـه ، واعتقـاد أن ذلـك                 

تيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى      المجيء واإلتيان من جنس مجيء المخلوقين وإ      
  ١٦٣اإلنكار والتعطيل

وأن الفاعل في اآلية األولـى      " واسأل القرية " مثل  " وجاء ربك   " وأما في          
محذوف تقديره أمر ربك أو مالئكة ربك كما أنه في اآلية الثانية أهل القرية فهنـا                

 سؤال الجماد والموات    فرق كبير بين اآليتين فال خالف بين المسلمين أنه ال يجوز          
وهي القرية ففهم أنه المقصود أهلها ، فالضرورة العقلية تحيـل أن يكـون إرادة               
خطاب من القرية وهي جماد فكان أهلها المقصودون وبين إرادة اهللا عـز وجـل               
بالمجيء فاهللا حي قادر قوي فال يحيل العقل مجيئه ألنه تعالى اهللا ليس بجماد ومن               

  ١٦٤ التراب ورب األربابسوى بينهما سوى بين
  
  
  

                                                
  ٥٥ -٥٤:شرح العقیدة الواسطیة ١٦٣
   بتصرف١٩٠-١٨٩:الصفات الخبریة ١٦٤
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  لخاتمةا
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى من وااله واقتفى أثره إلى يوم أن    

  . نلقاه
بعد االنتهاء من البحيث المتواضع أسأل اهللا القبول فإني استعرضت فيـه ثالثـة              

عرفة ما   السلف والخلف م   مباحث  األول منها مقدمة في األسماء والصفات والثاني        
استطعت إلى ذلك سبيال بكليهما وبعض قواعد السلف فـي األسـماء والـصفات              

وهو لب البحث وهو أمثلة لبعض الصفات       : وبعض شبه الخلف  ثم المبحث الثالث      
بين السلف والخلف معتمدة معنى السلف الذي يساوي اإلثبات والخلف الذي يساوي 

م من منظور السلف،  وودت لو كان        التهيالنفي أو التأويل ومناقشة الخلف في تأو      
  صفات أكثر هناك وقتا أكثر  الستفضت فيه مع  

  : نتائج البحث
  االهتمام بأسماء اهللا وصفاته دراسة وعمال -
  بيان أن السلف هم المثبتين للصفات والخلف هم المؤولين  أو النفاة -
  .قوة الحجج لدى السلف في الرد على المؤولة -

ث فإني وكما استمتعت في البحث لكن الوقت لم يسعفني فـإني           وفي نهاية هذا البح   
فإني أسأل اهللا بأسمائه    ! أعرف أني مقصرة  في أداء البحث كما يجب لكنه الوقت          

  .أستاذنا بكل خير وأن يستعملنا في خدمة دينهالحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا و
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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  راجعالمصادر والم
  أقاويل الثقات في تأويل األسماء واآليات المحكمات والمشبهات لـزين الـدين              -

مرعي الكرمي، تحقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،الطبعة األولى،          
  .م١٩٨٥هـ ١٤٠٦

أحمد الـسقا، دار الجيـل،      . لإلمام فخر الدين الرازي تحقيق د     س   أساس التقدي  -
  .م١٩٩٣هـ ١٤١٣بيروت، الطبعة األولى 

عمر سليمان األشقر، دار    .  أسماء اهللا وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة د         -
  م١٩٩٩هـ ١٤١٩النفائس، األردن، الطبعة الرابعة، 

: الطبعة الثالثة   :  أصول الدين، أبو منصور البغدادي دار الكتب العلمية، بيروت         -
١٩٨١ -١٤٠١.  

ي الحسن على األشعري، علق عليه عبد اهللا         اإلبانة عن أصول الديانة  لإلمام أب       -
  .م١٩٩٨هـ١٤١٨عمر، دار المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة األولى،  

 األربعين في صفات رب العالمين لإلمام محمد الذهبي، تحقيـق عبـد القـادر               -
  .هـ١٤١٣صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة طبعة أولى 

 عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق علـى          االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي     -
  .م١٩٩٢هـ١٤١٢البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولى،  

  . األسماء والصفات للبيهقي المركز اإلسالمي-
عمر األشقر، شبكة الـدفاع عـن الـسنة،الطبعة         .  التأويل خطورته وآثاره، د    -

  .هـ١٤١٢األولى،  
وصف بها نفسه في تنزيله الـذي        التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي         -

أنزله على نبيه صلى اهللا عليه وسلم وعلى لسانه، محمد بن خزيمة، دار المكتبـة               
   .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣العلمية، لبنان 

جابر السميري، الطبعة . الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين بياناً وتفصيالً د      -
  م، الدار السودانية، الخرطوم١٩٩٦هـ ١٤١٦األولى، 

وهبي :  إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة، تحقيق     - 
  م١٩٩٠هـ ١٤١٠األلباني دار السالم، الطبقة األولى 
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اإليمان أركانه، حقيقته، نواقضه، مكتبـة الـسنة، القـاهرة الطبعـة األولـى،               -
  .١٩٩١هـ١٤١٢

طار، عادل العـدوي،   هشام ع :  بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر الزرعي، تحقيق        -
  م مكتبة الباز١٩٩٦هـ ١٤١٦: الطبعة األولى

  . تاج العروس، جواهر القاموس، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت-
 تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم، إسماعيل الدمشقي، تحقيق محمد األلباني،            -

  .م٢٠٠٢هـ١٤٢٣مكتبة الصفا، القاهرة الطبعة األولى،  
  .تدمرية، ابن تيمية، شرح ابن عثيمين تقريب ال-
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ، عبد الرحمن السعدي، مؤسـسة              -

  .مكة 
محمـود  . محمد الحنفـاوي، د   .  الجامع ألحكام القرآن لمحمد القرطبي تحقيق د       -

   .م١٩٩٦هـ ١٤١٦عثمان، دار الحديث، القاهرة ، الطبعة الثانية، 
ي تفسير القرآن، محمد بـن جريـر الطبـري، دار المعرفـة،              جامع البيان ف   -

  .م١٩٨١هـ ١٤٠٠بيروت،الطبعة الرابعة،
 الدر النضيد على كتاب التوحيد لإلمام المجدد محمد عبد الوهاب، شرح وتعليق             -

  .م ١٩٧٩هـ١٣٩٩سعيد الجندول، الطبعة الرابعة،  
ر المكتبـة   الشريعة لإلمام أبـي بكـر اآلجـري، تحقيـق محمـد العفـي، دا         -

  . م١٩٨٣هـ١٤٠٣العلمية،الطبعة األولى،  
 شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز الحنفي، حققه جماعة من العلماء، تخريج             -

  .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الطبعة الثامنة . محمد األلباني المكتب اإلسالمي
س راجعه  را شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم بن تيمية تأليف محمد خليل ه           -
  .د الرازق عفيفي، مكتبة التراث اإلسالميعب
شرح األصول الخمسة لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، تحقيق عبد الكريم             -

  .م١٩٩٦هـ١٤١٦عثمان، مكتبة وهبة الطبعة الثالثة،  
 صحيح البخاري محمد بن اسماعيل البخاري، بيت األفكار الدوليـة، الريـاض             -

  .م١٩٩٨هـ  ١٤١٩

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٤

اوود للحافظ سليمان السحباني، تأليف محمد األلباني، مكتبـة          صحيح سنة أبي د    -
  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ الطبعة الثانية ،المعارف للنشر والتوزيع، الرياض

 صحيح مسلم ألبي الحسن مسلم الحجاج دار بن رجب، مصر،الطبعة األولـى،             -
  .م٢٠٠٢هـ١٤٢٢

   الطبعة، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية،الفتاويمجموع  - 
باري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني، تحقيق عبد العزيز بن            فتح ال  -

  م ١٩٩٨هـ١٤١٩باز محمد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة الطبعة األولى 
   القرآن الكريم-
 القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى لمحمد بن عثيمين، تحقيق أشرف         -

  .م١٩٩٤هـ ١٤١٤بن عبد الرحمن، مكتبة السنة،
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فـي وجـوه التأويـل، لمحمـود               -

  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الزمخشري، دار الفكر، الطبعة األولى، 
 النهاية في غريب األثر، مجد الدين بن محمد الجزري ابن األثير، تحقيق طاهر              -

  .الزاوي، محمود الطناحي، دار إحياء الكتب
اإلفريقي، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث، بيروت،        لسان العرب، ابن منظور      -

١٩٩٩ -١٤١٩  
 لمعة اإلعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لمعرفة الدين عبد اهللا المقدسي، مكتبـة              -

  .أضواء السلف، شرحه ابن عثيمين
ھـ، دار ١٤٠٤، محمد بن أبي بكر الزرعي، الطبعة األولى،  الصواعق المرسلة-

  . وتبیر الكتب العلمیة،
  . لمحمد بن علي حسن،  منهج االستدالل على مسائل االعتقاد-
وليد العامودي ، مكتبة آفاق،     .  منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة، د        -

  .غزة
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