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  ه 

  



  و 

  
  

  

ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ ِ َِّ َِّ
َ ْ ّْ  

  
  

حدون في ـلْـوه بِها وذَرواْ الَّذين يـادعوللّه األَسماء الْحسنى فَ{ :قال تعالى *
مـأَسا كَانُـآئم نوزجيس ـهـواْ يـعـلُـم180: األعراف ( }ون(.  

  
هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه إِلَّا هو عالم الْغَيبِ والشهادة هو الرحمن {  :قال تعالىو* 

يمح22{الر {ه زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه و
رِكُونشا يمع اللَّه انحبس رتَكَبالْم ارب23{الْج { لَه روصالْم ارِئالْب قالْخَال اللَّه وه

 يسبح لَه ما في السماوات والْأَرضِ وهو الْعزِيز الْأَسماء الْحسنى
يمك24-22: الحشر(}24{الْح.(  

  
  
  



  ز 



  أ 

  بسم ا الرمحن الرحيم

  :المقدمة

الحمد هللا العظيم الكبير، الحميد المجيد، الذي له األلوهية وصفاً كما 
، المدعو باألسماء العبودية وصفا للعبد، الموصوف باألوصاف الكاملة العليا

 وأشهد أن ال إله إال اهللا وحد ، الذي له كل كمال وجالل وجمال،الحميدة الحسنى
 بيده الخير وهو ،ال شريك له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي ال يموت

 ،على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبداهللا ورسوله المؤيد بآياته وبرهانه
. صلى اهللا عليه وعلى آله وأزواجه وسلم تسليماًالهادي إلى جنته ورضوانه، 

  ...وبعد

ومعرفة معناها أصل عظيم من وصفاته، فإن العلم بأسماء اهللا الحسنى 
 :أصول الدين، ومن أشرف العلوم هذا المطلب العظيم معرفة أسماء اهللا الحسنى

 بل ، وال يشبع من معرفته أحد منهم،وهو باب المحبين حقاً ال يدخل منه غيرهم"
 وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم في ،كلما بدا له منه علم ازداد شوقاً ومحبة وظمًأ

 محبته على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته والعلم به، فأعرفهم هللا أشدهم حباً
  .)1("له

وقد أمر سبحانه وتعالى عباده أن يسألوه ويدعوه بأسمائه الحسنى فقال   
ا {:بحانهسماألَس لّهلا كَانُواْ وم نوزجيس هآئمي أَسف وندلْحي ينواْ الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنسء الْح

 لُونمع180: األعراف(}ي.(  

                                                
 الدمام - عمر بن محمود أبو عمر  :  تحقيق –ابن القيم    - طريق الهجرتين وباب السعادتين   ) 1(

  .471 / 1 –م 1994 - هـ1414 -الطبعة الثانية  -



  ب 

من أحصى أسماء اهللا الحسنى بجنة عرضها السماوات  وقد بشر النبي   
من .  واحداًسماً مائة إالاإن هللا تسعة وتسعين " :واألرض، كما قال الرسول 

  .)1("أحصاها دخل الجنة
وإحصاء أسماء اهللا يعني إحصاء ألفاظها وعدها، وفهم معانيها ودعاء اهللا   

ولذا فإن من أحصى أسماء اهللا الحسنى وتدبرها وعمل . بها والتعبد هللا بمقتضاها
بمقتضاها زكت نفسه، وصلحت أعماله، فأكثر من طاعة مواله، وازداد من 

ية هللا وتعظيماً، ومراقبة له ومحبة وحياء منه، وشوقاً إلى شكره، وازداد خش
 في ميادين الفسق إذا فتشت عنه لم تجد له أثراًو، وابتعد عن معصية اهللا هئلقا

والفجور، وبالجملة فالعلم بأسماء اهللا الحسنى له أثر عظيم في صالح الفرد 
ن اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشيطَانِ إِن الَّذي{:  قال اهللا سبحانه وتعالى.والمجتمعواألسرة 

 ونرصبم مواْ فَإِذَا ه201: األعراف(}تَذَكَّر .(  
 لك دراسات في األسماء والصفات اإللهيةكتاب وبين يديك أخي القارئ 

 هذا  وأن يجعلا،هأقرمن  كلسأل اهللا تعالى أن ينفع به ، نغُنمه وعلينا غُرمة
  .لصاً لوجهه الكريم خاالعمل

 ألحقنا به نظرية وتحتاج إلى دراسة نصيةولما كانت الدراسة دراسة 
من كتاب المنحة اإللهية في تهذيب شرح العقيدة مبحث توحيد األسماء والصفات 

جزءاً من مفردات  ليكون عبد اآلخر حماد الغنيمي/ من إعداد الشيخالطحاوية 
  .والحمد هللا رب العالمين هذا المساق

  المؤلفان
  هـ1432/شوال/10

م8/9/2011
                                                

 -دار ابـن كثيـر    -مصطفى ديب البغا . د: تحقيق -حيح الجامع الصرواه البخاري في  ) 1(
 .2585 رقم الحديث – 981 / 2 -م 1987 - هـ1407 – 3 ط  بيروت–اليمامة 



1  

  تمهيد
  ف التوحيد لغة واصطالحاًيتعر

  :التوحيد لغة -أ

مصدر وحد يوحد،  مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو التوحيد
  .واحدا جعل الشيء: أي

والحاء والدال أصل واحد يدل  الواو: وحد " :جاء في معجم مقاييس اللغة        
والواحد .. واحد قبيلته، إذا لم يكن فيهم مثله نفراد من ذلك الوحدة، وهوالعلى ا
  )1(."المنفرد

حده و" و )2("وحده وأحده كما يقال ثَنَّاه وثلّثَه ":والتوحيد تفعيل وحد يقال
 .)3("توحيداً  أي جعله واحداً 

  .)4(والتوحيد اإليمان باهللا وحده ال شريك له

يشبهه في ذاته وصفاته،  علته منفرداً عما يشاركه، أو ج:ومعنى وحدته
واحد وحد : وتقول العرب... والتشديد فيه للمبالغة أي بالغت في وصفه بذلك

                                                
 -عبدالسالم محمـد هــارون   :  تحقيق-أحمد بن فارس بن زكريا      : معجم مقاييس اللغة  ) 1(

  .91- 6/90 -هـ 1366 - الطبعة األولى - القاهـرة -دار إحياء الكتب العربية 
أحمـد  :  تحقيـق  -إسماعيل بن حماد الجـوهري      : تاج اللغة وصحاح العربية   : الصحاح) 2(

  .2/548 -م 1982-هـ 1402- الطبعة الثانية -عبدالغفور عطار
مكتب تحقيق التـراث فـي      :  تحقيق – محمد بن يعقوب الفيروز أبادي    : القاموس المحيط ) 3(

  -م  1987 -هــ   1417 – 2 ط   –بنان   بيروت ل  – مؤسسة الرسالة    –مؤسسة الرسالة   
   .414ص 

  .414ص : المصدر السابق )4(



2  

منفرد، فاهللا تعالى واحد أي منفرد عن األنداد واألشكال في جميع : ووحيد أي
يماً، من باب عظمت اهللا وكبرته، أي علمته عظ: وحدت اهللا: األحوال فقولهم

  .وكبيراً
 أي علمته واحداً، منزهاً عن المثل في الذات، والصفات: فكذلك وحدتُّه
: جعله واحداً، أي فرداً، ومعنى وحدت اهللا: يوحده توحيداً والتوحيد مصدر وحده

 .)1(له، وال شبيه اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته ال نظير

ن الشيء واحد، وذلك بنسبة عتقاد أاويفهم من هذا أن التوحيد في اللغة 
  .الشيء إلى الوحدانية، وجعله واحداً يكون بالحكم عليه، والعلم بأنه واحد

  :التوحيد اصطالحاً -ب
 بما يختص به من الربوبية  إفراد اهللا :االصطالح التوحيد في
   .والصفات واأللوهية واألسماء

 ي ربوبيته اعتقاد أن اهللا واحد ال شريك له ف:ويمكن أن يعرف بأنه
  .)2(وألوهيته وأسمائه وصفاته

ن من عقيدة أهل السنة والجماعة اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله إ
ال يتم إيمان أحد و ،فهذه أركان اإليمان الستة .واليوم اآلخر والقدر خيره وشره

 على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، فمن إال إذا آمن بها جميعاً
آمن بها على غير الوجه الذي دل عليه الكتاب والسنة فقد   منها أوكناًجحد ر

 .كفر

                                                
 بيروت،  -دار المعرفة    -  ابن حجر العقالني   -فتح الباري شرح صحيح البخاري      : انظر) 1(

  .13/357 -هـ 1379
 ودار  – بيـروت    – المكتب اإلسالمي    – محمد بن أحمد السفاريني      – لوامع األنوار البهية  ) 2(

  .57 / 1 -م 1991هـ 1411– 3 ط –رياض  ال–الخاني 



3  

وأركان اإليمان الستة ذكرت في حديث جبريل المشهور حين جاء إلى 
 في صورة أعرابي يسأله عن اإلسالم واإليمان واإلحسان، فقال النبي النبي 
اآلخر، ونؤمن ؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليومتأن :  عن اإليمان 

 .)1(بالقدر خيره وشره

أي : اإليمان باهللا، ومعنى اإليمان باهللا فأول ركن من هذه األركان هو
، وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه  بوجود اهللا االعتقاد الجازم

المتصف بصفات الكمال،  وحده المستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة، وهو
  .جالل، المنزه عن كل نقص وعيبوالمسمى بأسماء ال

  : يتضمن أربعة أمور، وهيومن هنا فإن اإليمان باهللا 

توحيد اهللا في  :اإليمان بوجود اهللا تعالى، إلى جانب أنواع التوحيد الثالثة
ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، فهذه أمور أربعة 

 .)2(ى باهللا تعالالبد منها حتى يكون اإلنسان مؤمناً

التوحيد الذي دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه سلف األمة ثالثة ف
 :أقسام

 .ن اهللا رب كل شيء وال رب غيرهأاالعتقاد الجازم ب هو: فتوحيد الربوبية -1

اإلله الحق وال اله غيره  ن اهللا هوأاالعتقاد الجازم ب هو: وتوحيد األلوهية -2
 .العبادات الظاهرة والباطنةأنواع   بجميعوإفراده 

                                                
  .8 حديث رقم – 36 / 1 –، ومسلم 50 حديث رقم – 27 / 1 –رواه البخاري )  1(
 – مطبعة التقـوى للطباعـة والنـشر    –نسيم ياسين   .  د –شرح أصول العقيدة اإلسالمية     ) 2(

  .38 ص – 2 ط – غزة –فلسطين 



4  

اإليمان بكل ما وصف اهللا به نفسه وبما  هو: وتوحيد األسماء والصفات هو -3
 من األسماء والصفات على الوجه الالئق به من غير وصفه به رسوله 

 .تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل

 هذه أقسام التوحيد الثالثة من آمن بها على الوجه الصحيح كان من
ن توحيد األسماء  ع فيهاالموحدين، وفيما يلي من صفحات سيكون الحديث

   .والصفات



5  

  
  
  

  الفصل األول
  مدخل لفھم توحید األسماء والصفات

  

  :ويشتمل على المباحث التالية

  .امنهيق برالففة والصواالسم  عنىم: المبحث األول

 أهميته  اصطالحاً وبيانتعريف توحيد األسماء والصفات: المبحث الثاني
  .وثمراته

  .أدلة توحيد األسماء والصفات: المبحث الثالث

  .عدد أسماء اهللا : المبحث الرابع
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  المبحث األول
  امنهيق برالففة والصواالسم  عنىم

  : مالسا -أ

لفاظ الدالة ألي اه ءايشألا ءسماأ "و، )1(" نفسه يى فنمعى علل  داو مه" 
، ة المسمىك حرنل ما أنبأ ععالفو، سمى المعنأنبأ   ماسماال: قيلو "، )2("عليها 

  .)3("م وال فعلسا بى ليسنععن مف ما أنبأ رالحو

  : ةلصفا -ب
ت، وهي األمارة الالزمة بذات اذلض أحوال ابعلى عل الدم اساال هي"

  .الموصوف الذي يعرف
: عتنال" : قالو، )4( "ءلشيلرة الالزمة األما: الصفة" : ابن فارسل قاو

  .)5("ن حسنم يهء بما فالشي صفكو

  : ةفصلاو م بين االسقلفرا -ج
ن يب  بالسعودية عن الفرقءفتاإلالعلمية واوث بحلل ئمةالجنة الدل اتئلس

  : االسم والصفة ؟ فأجابت بما يلي

                                                
 العراق – دار الشؤون الثقافية العامة –الجرجاني أبو الحسن علي بن محمد بن علي       : التعريفات )1(

  .24 ص  هـ1406 – م 1986 – بغداد –
عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم    : جمع وترتيب: ابن تيمية  شيخ اإلسالم    مجموع فتاوى  )2(

  .195 / 6 - هـ 1398 – ط األولى – السعودية –العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد 
  .83 ص -وي فالك ءابقلابي أل :ياتلالك) 3(
  .448 / 5 –ة غ مقاييس اللمعجم) 4(
  .115 / 6سابق لدر اصلما) 5(
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: ثلم؛ هبمة  على ذات اهللا مع صفات الكمال القائدلا  م كل اهللااءأسم" 
،  ذات اهللاىلت ع دلَّاءذه األسمهإن ف ؛ريبصلا، عيلسما، ميلحكا، ميلعلا، ردلقاا
عوت نهي ف؛ صفات الماأ، لبصرا ومعسل واةلم والحكمالعن ا م بهم قاام ىلعو

، ينرم دل على أمساالف؛  والبصرعلسمام والحكمة ولالعك؛ ئمة بالذاتاالق الكمال
ة مستلزمة فالصو، ة متضمن للصفمالسا: ليقاو، حدار وأملى عة دلت فالصو
  .)1( "…سمالل

  : نهام ،رمو أسمال اعن ةلصفاة، وفالص سم عناالز يمي مافة معرلو

، اءمشتق منها أسيال ف؛ لصفاتاما أ، اتفصا منه تقش يسماءألا أن ":والًأ
، ةممة والقدرة والعظحالر صفاتظيم، والقادر والعحيم لرا هللا من أسماء اقنشتف
ائي جلوالمريد ام ساء والمكر ة والمجيإلراداات ف نشتق من صالكن ل

  .)2("والماكر

  :  "ةنونيال" ي  فمن القيبال اقما ك؛ فصاأو الىعتو نه سبحاؤهاأسمف

شْمتَقَّةٌ قَد حعانملَتْ ِلم  

ِ  *
  حٍ كُلُّها مده أوصافُُؤأسما

ه ويكر  يحبشتق من كونهنال ف؛  اهللالفعاأ نق متشيال م سالاأن " :اًانيث  
 له تنثبف لهعاأف من قتشتف؛ هما صفاتأ، ه والغاضبراكللمحب وا امسويغضب ا
لصفات ااب ب: قيل ذلك لل،اتلك األفع  مناهوالغضب ونحوالكره وبة حصفة الم

  .)3(" سماء األبان بمأوسع 

                                                
  .8942 م رقى فتو-116 / 3 - ةائمد الةى اللجنوفتا) 1(
  .ةامنث القاعدة ال:رانظ) 2(
  .415 / 3 –كين ل مدارج السا:رانظ) 3(
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، )1(وصفاته تشترك في االستعاذة بها والحلف بها ماء اهللا سن أأ :ثاًالث
، معبدالكري: فنقول، أسمائهد اهللا ببيتعء، ف والدعادعبتختلف في التكن ل
 عبد، ومرلكابدع :قولنال ؛ فهاتصفد بعبت يالن ، لكعبدالعزيز، وعبدالرحمنو

 ويا ،ارحمنا! يم حا ري: لقو، فنمائهس بأنه يدعى اُهللاأما  كالعزة؛ عبد، والرحمة
! يا رحمة اهللا: ال ندعو صفاته فنقول الطف بنا، لكن! أكرمنا، ويا لطيف! كريم

؛  الموصوفيهت ليسصفة ال ذلك أن!   اهللافا لطي: أو! م اهللارا كي: وأ ارحمينا،
 صفات هذهف؛ اهيرغو،  العزةككذلو،  صفةٌ هللايل هب، اهللاي هست ية لحمالرف

 هقولل ؛ اهللاجوز دعاء إاليال ، وهللاال إجوز التعبد يال ، و هي اهللاتليسو، هللا
ي نوادع {: ه تعالىلوقو ،)55: روالن(} ئًارِكُون بِي شيش يالدونَني بيع {: تعالى

تَأَسجِب 2( من اآلياتاهروغي )60:رفاغ(}لَكُم(.  

                                                
   عشرةةانيث القاعدة ال:رانظ) 1(
هذا ب س ند وق- 26 / 1 –صود  قالمب أشرف عبد  رتي ت - نثيميع نيخ اب شتاوى ال ف :رانظ) 2(

ن بيما سبق و  كفة  ص ال ءدعا  بين قنفر نبغي هنا أن   ي كن ل - خ اإلسالم ابن تيمية   ي لش لولقا
ـ   بـأس  ا ال هذ ف -  اللهم ارحمنا برحمتك   : كأن تقول  ؛اء اهللا بصفة من صفاته    دع  هللاو. هب

  .أعلم
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  المبحث الثاني
   اصطالحاً وبيان أهميته وثمراتهتعريف توحيد األسماء والصفات

  : اصطالحاًتعريف توحيد األسماء والصفات: أوالً

ى ه الحسنى وصفاته العلاعتقاد انفراد اهللا سبحانه وتعالى بأسمائ :هو -1
أثبته له  التي وردت في الكتاب والسنة، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو

الواردة في الكتاب والسنة  وأحكامها  من األسماء والصفات ومعانيهارسوله 
لَيس  {: إثباتاً من غير تمثيل، وتنزيهاً من غير تعطيل، على حد قوله تعالى

ءيش هثْلوكَمهو  ريصالْب يعم11:الشورى(} الس(.   
    وهذا يعني أنه يجب على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن اهللا تعالى وحده 

 على الوجه المستحق ألن يسمى بأسماء الجالل وأن يوصف بصفات الكمال،
ي ما ، ونف، وما أثبته له رسوله وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه، الالئق به تعالى

 تحريف وال تعطيل  تشبيه والمن غير، نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله 
  . وال تكييف

 بتعريف جامع - رحمه اهللا - وعرفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي -2
بالكمال  وهو اعتقاد انفراد الرب : توحيد األسماء والصفات: " حيث قال

 والجمال التي ال يشاركه فيها المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة، والجالل،
  . مشارك بوجه من الوجوه

 من جميع األسماء، وذلك بإثبات ما أثبته اهللا لنفسه، أو أثبته له رسوله 
والصفات، ومعانيها، وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه الالئق 

  . مثيلبعظمته وجالله، من غير نفي لشيء منها، وال تعطيل، وال تحريف، وال ت
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 من النقائص والعيوب ونفي ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله 
  ". ومن كل ما ينافي كماله 

رتكز على ثالثة ي أن توحيد األسماء والصفات ات التعريفهويفهم من هذ
أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب، وكان على االعتقاد الذي كان عليه 

، وهذه األسس )1( من تلك األسس فقد ضلاًأنكر شيئ وأصحابه، ومن النبي 
  :هي

:  عن مشابهة الخلق، وهذا األصل يدل عليه قوله تعالىتنزيه اهللا    -أ
}ءيش هثْلكَم س11: الشورى(} لَي(. 

اإليمان باألسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وعدم التعرض    -ب
بعد قوله  } السميع الْبصري وهو {: لنفيها، ويدل على هذا األصل قوله تعالى

 .)11: الشورى(} لَيس كَمثْله شيء { :تعالى

هللا كيفية هذه الصفات، ألن ادراك حقيقة الكيفية  قطع الطمع عن إدراك   -ج
وال يحيطُون بِه   {:وهذا األصل يدل عليه قوله تعالى مستحيل، - تعالى - 

  .)110 :طه( } علْماً

  : أهمية توحيد األسماء والصفات:ياًثان

للعلم بتوحيد األسماء والصفات واإليمان به أهمية عظيمة، ومما يدل على 
  : يلي أهميته ما

 إذ ال يستقيم اإليمان باهللا حتى يؤمن  أن اإليمان به داخل في اإليمان باهللا -1
  . العبد بأسماء اهللا وصفاته

                                                
 الجامعـة   -محمد األمين الـشنقيطي     : اتمنهج ودراسات آليات األسماء والصف    :  انظر ) 1(

  . وما بعدها5:  ص-هـ 1401-اإلسالمية بالمدينة المنورة 
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اإليمان به كما آمن السلف الصالح  أن معرفة توحيد األسماء والصفات و-2
  .  فاهللا أمرنا بذلك، وطاعته واجبةعبادة هللا 

سالمة من االنحراف والزلل ال اإليمان به كما آمن السلف الصالح طريق -3
  . الذي وقع فيه أهل التعطيل، والتمثيل، وغيرهم ممن انحرف في هذا الباب

وذَروا  {: د اهللا، قال تعالى اإليمان به على الوجه الحقيقي سالمة من وعي-4
لُونمعما كَانُوا ي نوزجيس هائمي أَسف وندلْحي ين180: األعراف(} الَّذ( .  

 أن هذا العلم أشرف العلوم، وأجلها على اإلطالق؛ فاالشتغال بفهمه، والبحث -5
  . فيه اشتغال بأعلى المطالب، وأشرف المواهب

قرآن هي آية الكرسي، وإنما كانت أعظم آية الشتمالها  أن أعظم آية في ال-6
  . على هذا النوع من أنواع التوحيد

  .  أن سورة اإلخالص تعدل ثلث القرآن؛ ألنها أخلصت في وصف اهللا -7

 أن اإليمان به يثمر ثمرات عظيمة، وعبوديات متنوعةً، ويتبين لنا شيء من -8
  .د األسماء والصفاتذلك عند الحديث عن ثمرات اإليمان بتوحي

  :ثمرات اإليمان بتوحيد األسماء والصفات: ثالثاً

العلم بأسماء اهللا وصفاته، وتدبرها، وفهمها على مراد اهللا أهم العلوم 
  . وأشرفها كما مر؛ لما يثمره من الثمرات العظيمة النافعة المفيدة

 وصفاته،  في بيان أسماء اهللا- قديماً وحديثاً -ولقد اعتنى علماء اإلسالم 
وشرحها، وإيضاحها، وبيان ثمرات اإليمان بها، فمن الثمرات التي تحصل من 

  : جراء اإليمان بها ما يلي

  



13  

  : العلم بأسماء اهللا وصفاته هو الطريق إلى معرفة اهللا   -1

فاهللا خلق الخلق ليعرفوه، ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم؛ 
له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما فاالشتغال بذلك اشتغال بما خُلق 

خُلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم اهللا عليه متواترة أن يكون جاهالً بربه، 
  . معرضاً عن معرفته

وإذا شاء العباد أن يعرفوا ربهم فليس لهم سبيل إلى ذلك إال التعرف عليه       
 كما في آية من خالل النصوص الواصفة له، المصرحة بأفعاله وأسمائه،

  . الكرسي، وآخر سورة الحشر، وسورة الصمد، وغيرها

: أن معرفة اهللا تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخالص العمل له   -2
وهذا هو عين سعادة العبد، وال سبيل إلى معرفة اهللا إال بمعرفة أسمائه 

  . وصفاته والتفقه بمعانيها، وأحكامها، ومقتضياتها

وهذه الثمرة من : نفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد األحدتزكية ال   -3
أجل الثمرات التي تحصل بمعرفة أسماء اهللا وصفاته، فالشريعة المنزلة من 
عند اهللا تهدف إلى إصالح اإلنسان، وطريقُ الصالح هو إقامة العباد على 

 -ه، يعصم منهج العبودية هللا وحده ال شريك له، والعلم بأسماء اهللا وصفات
 من الزلل، ويفتح للعباد أبواب األمل، ويثبت اإليمان، ويعين -بإذن اهللا 

على الصبر، فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، واستحضر معانيها أثّر 
  :فمثالً .ذلك فيه أيما تأثير، وامتأل قلبه بأجل المعارف واأللطاف

  . أسماء العظمة تمأل القلب تعظيماً وإجالالً هللا - 

وأسماء الجمال والبر واإلحسان والرحمة والجود تمأل القلب محبة  - 
  . له، وشوقاً إليه، ورغبة بما عنده، وحمداً وشكراً له
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تمأل القلب خضوعاً ، وأسماء العزة، والحكمة، والعلم، والقدرة - 
  . وخشوعاً وانكساراً بين يديه 

والمشاهدة، تمأل القلب وأسماء العلم، والخبرة، واإلحاطة، والمراقبة،  -
مراقبةً هللا في الحركات والسكنات في الجلوات والخلوات، وحراسةً 

  . للخواطر عن األفكار الرديئة، واإلرادات الفاسدة

وأسماء الغنى، واللطف، تمأل القلب افتقاراً، واضطراراً، والتفاتاً إليه  -
  . في كل وقت وحال

 قد تهفو إلى مقارفة المعاصي، ذلك أن النفوس:  االنزجار عن المعاصي-4
فتذكر أن اهللا يبصرها، فتستحضر هذا المقام وتذكر وقوفها بين يديه، 

  . فتنزجر وترعوي، وتجانب المعصية

 أن النفوس طُلعة، تتطلع وتتشوق إلى ما في أيدي اآلخرين، وربما وقع فيها -5
، " الحكيم "شيء من االعتراض أو الحسد، فعندما تتذكر أن اهللا من أسمائه 

 عندئذ تكف عن حسدها، -والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه 
  . وتنقدع عن شهواتها، وتنفطم عن غيها

 أن العبد يقع في المعصية، فتضيق عليه األرض بما رحبت، ويأتيه -6
الرحيم، " الشيطان؛ ليجعله يسيء ظنه بربه، فيتذكر أن من أسماء اهللا 

يتمادى في خطيئته، بل ينزع عنها، ويتوب إلى ربه، فال " التواب، الغفور 
  . ويستغفره فيجده غفوراً تواباً رحيماً

 ومنها أن العبد تتناوشه المصائب، والمكاره، فيلجأ إلى الركن الركين، -7
  . والحصن الحصين، فيذهب عنه الجزع والهلع، وتنفتح له أبواب األمل



15  

لكفار والفجار، فيجدون في عداوته،  ويقارع األشرار، وأعداء دين اهللا من ا-8
وأذيته، ومنع الرزق عنه، وقصم عمره، فيعلم أن األرزاق واألعمار بيد 
اهللا وحده، وذلك يثمر له الشجاعة، وعبودية التوكل على اهللا ظاهراً 

  . وباطناً
 وتصيبه األمراض، وربما استعصت وعز عالجها، وربما استبد به األلم، -9

 قلبه، وذهب به كل مذهب، حينئذ يتذكر أن اهللا هو الشافي، ودب اليأس إلى
فيرفع يديه إليه ويسأله الشفاء، فتنفتح له أبواب األمل، وربما شفاه اهللا من 
مرضه، أو صرف عنه ما هو أعظم، أو عوضه عن ذلك صبراً وثباتاً 

  . ويقيناً هو عند العبد أفضل من الشفاء
حتى إن العارف به حقيقة المعرفة : اء كلها أن العلم به تعالى أصل األشي-10

يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله ويشرعه من األحكام؛ ألنه 
ال يفعل إال ما هو مقتضى أسمائه وصفاته؛ فأفعاله دائرة بين العدل، 

  . والفضل، والرحمة، والحكمة
ح له باب  انفت- باب األسماء والصفات - أن من انفتح له هذا الباب -11

  . التوحيد الخالص، الذي ال يحصل إال للكُمل من الموحدين
فالعلم بأسماء اهللا وصفاته من أعظم أسباب زيادة اإليمان، :  زيادة اإليمان-12

وذلك لما يورثه في قلوب العابدين من المحبة، واإلنابة، واإلخبات، 
وا زَادهم هدى وآتَاهم  والَّذين اهتَد{ والتقديس، والتعظيم للباري جل وعال

 م17: محمد(}تَقْواه(.  

إن : "  أن من أحصى تسعة وتسعين اسماً من أسماء اهللا دخل الجنة، قال -13
  ". هللا تسعة وتسعين اسماً مائة إال واحداً من أحصاها دخل الجنة 

  . هذا وسيأتي معنى إحصائها عند الحديث عن قواعد في األسماء    
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  لثالثالمبحث ا
  )1(أدلة توحيد األسماء والصفات

تكاثرت األدلَّةُ من الكتاب والسنة والعقل على إثبات األسماء والصفات هللا 
  .تعالى

  : فمن أدلة الكتاب: أوالً

 وللّه األَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَرواْ الَّذين يلْحدون في أَسمآئه {:  قوله تعالى-1 
يسلُونمعا كَانُواْ يم نوز180: األعراف(} ج.(  

وأمر . أثبت اهللا سبحانه في هذه اآلية لنفسه األسماء، وأخبر أنَّها حسنى
يا اهللا، يا رحمن، يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا رب : بدعائه؛ بأن يقال

لحق؛ وتوعد الذين يلحدون في أسمائه؛ بمعنى أنهم يميلون بها عن ا. العالمين
إما بنفيها عن اهللا، أو تأويلها بغير معناها الصحيح، أو غير ذلك من أنواع 

  .توعدهم بأنه سيجازيهم بعملهم السيىء. اِإللحاد

لَا إِلَه  هو اللَّه الَّذي {، )8: طه(}اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْأَسماء الْحسنى  { : وقال تعالى-2
 وإِلَّا هيمحالر نمحالر وه ةادهالشبِ والْغَي مال22{ع { كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه

رِكُونشا يمع اللَّه انحبس رتَكَبالْم اربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وساللَّ} 23{الْقُد وه ه
زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم لَه حبسى ينساء الْحمالْأَس لَه روصالْم ارِئالْب قالْخَال 

يمك24 - 22: الحشر(}24{الْح.(  

  .     فدلّت هذه اآليات وغيرها على إثبات األسماء هللا

                                                
  .62 - 59 ص –صالح الفوزان .  د:عقيدة التوحيد) 1(
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  :  من سنة الرسول ومن األدلة على ثبوت أسماء اهللا: ثانياً

إن هللا تسعةً وتسعين اسما، : "  قال أن رسول اهللا  ما رواه أبو هريرةَ -1
  . )1("مائة إال واحداً، من أحصاها دخل الجنة 

كان رجٌل من األنصار يؤمهم في مسجد قُباء، فكان كلما :  قال عن أنس -2
قُلْ هو اللَّه {تتح بـ افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصالة مما يقرأ به؛ اف

دحتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، )1: اإلخالص(}أَح ،
إنك تفتتح بهذه : وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلَّمه أصحابه فقالوا

فإما أن تقرأ بها، وإما ! السورة، ثم ال ترى أنها تجزئك حتَّى تقرأ باُألخرى 
ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك : لأن تدعها وتقرأ بأخرى، فقا

يا : " فقاَل.  أخبروه الخبرفعلتُ، وإن كرهتم تركتكم، فلما أتاهم النبي 
فُالن، ما يمنعك َأن تفعَل ما يأمرك به أصحابك ؟ وما حملَك على لُزوم هذه 

  . )2("خَلَك الجنَّةحبك إياها أد: " إنِّي ُأحبها، قال: قال" السورة في كل ركعة ؟ 

 بعثَ رجلًا على سرية وكان يقرأ  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي -3
، فلما )1: اإلخالص(}قُلْ هو اللَّه أَحد  {ألصحابه في صالتهم، فيختم بـ 

فسألوه، " ألي شيء يفعُل ذلك ؟ : سلوه: "  فقالرجعوا ذكروا ذلك للني 
أخبروه : " ، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي )3(ألنها صفةُ الرحمن: فقال

  . )4("أن اهللا تعالى يحبه 

  .      إلى غير ذلك مما وصف اهللا به نفسه، أو وصفه به رسوله 
                                                

  .2585 حديث رقم 981 / 2 –رواه البخاري )  2(
  .741 حديث رقم 268 / 1 –رواه البخاري ) 2(
)3 (الر حمنيعني أنها اشتملتْ على صفات.  
  .6940 حديث رقم 2686 / 6 –رواه البخاري ) 4(
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وأما األدلة العقلية على ثبوت األسماء والصفات التي دلَّ عليها الشرع : ثالثاً
  :فهو أن يقال

نوعها، واختالفها، وانتظامها في أداء  هذه المخلوقات العظيمة على ت-1
مصالحها، وسيرها في خططها المرسومة لها، تدل على عظمة اهللا وقُدرته، 

  .وعلمه وحكمته، وإرادته ومشيئته

 اإلنعام واإلحسان، وكشف الضر، وتفريج الكربات؛ هذه األشياء تدل على -2
  .الرحمة والكرم والجود

  .دالن على غضب اهللا عليهم وكراهيته لهم والعقاب واالنتقام من العصاة؛ ي-3

  . وإكرام الطائعين وإثابتهم؛ يدالن على رضا اهللا عنهم ومحبته لهم-4
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  المبحث الرابع
  عدد أسماء اهللا 

 أنها تسعة وتسعون اسماً كما في صحيح الوارد في عدد أسماء اهللا 
إن هللا : " قال رسول اهللا  : قالالبخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة 

تسعة وتسعين اسماً، مائة إال واحداً، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب 
  .)1("الوتر

  :)2(والحديث يتضمن مسألتين

  :في الحديث " تسعة وتسعين" المقصود من العدد : المسألة األولى

يرى جمهور العلماء أن أسماء اهللا تعالى غير محصورة في تسعة 
إن هللا "   :لنووي رحمه اهللا تعليقاً على قول النبي، قال اإلمام اوتسعين اسماً

تسعة وتسعين اسماً مائة إال واحداً، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب 
  ."الوتر

اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر : " قال رحمه اهللا
ألسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 

سعين، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل والت
  .)3("الجنة، فالمراد اإلخبار بإحصائها ال اإلخبار بحصر األسماء

  
                                                

  .2585 حديث رقم 981 / 2 –رواه البخاري ) 1(
  .243 ص – عثمان جمعة ضميرة –مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية ) 2(
 – 2 ط   –  بيـروت  –دار إحيـاء التـراث العربـي         :صحيح مـسلم  النووي على   شرح  ) 3(

  .5 / 17 -هـ 1392
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  :ويدل على صحة هذا الفهم لمعنى الحديث األمور التالية

ما  " :في دعاء الحزن قال رسول اهللا : حديث عبداهللا بن مسعود، قال  -أ 
اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن  :م وال حزن فقالأصاب مسلماً قط ه

في قضاؤك، أسألك بكل  ماضٍ في حكمك، عدٌل ناصيتي بيدك، أمتك،
سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علَّمته أحداً من  اسم هو لك،

خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي 
همي وغمي، إال أذهب اهللا عنه همه وأبدله مكان وجالء حزني، وذهاب 

بلى، ينبغي  :؟ قال رسول اهللا أال نتعلم هذه الكلمات يا: همه فرجاً، قالوا
  .)1("لمن سمعهن أن يتعلمهن

  : فجعل أسماء اهللا تعالى ثالثة أقسام

  . قسم سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من مالئكته أو غيرهم-     

  . كتابه فعرفه عباده وقسم أنزل به-     

  . وقسم استأثر به في علم غيبه، فلم يطلع عليه أحد من خلقه-     

   واهللا ،فهذا الحديث يدل على أن هللا أسماء أكثر من تسعة وتسعين
  .تعالى

أن الروايات التي جاء فيها إحصاء األسماء التسعة والتسعين متعددة، وفي  -ب 
ة وتسعون، فإذا ضمت بعضها أسماء ليست في األخرى، وعدتها تسع

                                                
 حديث رقـم    253 / 3 –وابن حبان في صحيحه      - 1/391أحمد في المسند     اإلمام   رواه) 1(

 1 – المستدرك على الصحيحين  والحاكم في   ، صحيح إسناده: األرنؤوط شعيب قالو، 972
 إرسـال  مـن  سلم إن مسلم شرط على صحيح حديث هذا:  وقال 1877 حديث رقم    690/ 

  .أبيه عن سماعه في مختلف فإنه أبيه عن عبداهللا بن عبدالرحمن
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األسماء في كل رواية إلى مازاد عليها في الروايات األخرى، فإنها تزيد 
  .عن تسعة وتسعين اسماً

أن أكثر هذه األسماء التي وردت في الروايات صفات هللا تعالى، وصفات  -ج 
  .اهللا تعالى ال تتناهى

   :معنى إحصاء أسماء اهللا تعالى: والمسألة الثانية

  :اء الوارد في الحديث، فالمراد به أربعة وجوهأما معنى اإلحص

  أنه بمعنى العد، أي أنه يعدها ليستوفيها حفظاً فيدعو بها ربه،:الوجه األول
  ).28: الجن(} وأَحصى كُلَّ شيء عدداً{  :كقوله تعالى

علم أَن { أن يكون اإلحصاء بمعنى الطاقة أو القدرة، كقوله تعالى :الوجه الثاني
  ).20: المزمل(}ن تُحصوهلَّ

أن من :  أن يكون اإلحصاء بمعنى العقل والمعرفة، فيكون معناه:الوجه الثالث
  .عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة

أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفى :  أن يكون معنى الحديث:الوجه الرابعو
رأ القرآن من ق :هذه األسماء كلها في أثناء التالوة، فكأنه قال

  .وحفظه فقد استحق دخول الجنة

  :فكأنها مراتب ولعل هذه الوجوه مجتمعة هي المرادة باإلحصاء،

  . إحصاء ألفاظها وعددها:المرتبة األولى

  . فهم معانيها ومدلولها:المرتبة الثانية
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عوه بِها وللَّه األَسمآء احلُسنى فَاد{ : بها، كما قال تعالى دعاؤه  :المرتبة الثالثة
هائمي أَسف وندلحي ينذَروا الَّذ180: األعراف(}..و.(  

  . دعاء ثناء وعبادة:ألولىا :وهي مرتبتان    

  .   دعاء طلب ومسألة:والثانية                 

فال يثنى عليه سبحانه إال بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك ال يسأل 
باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب، فيكون السائل طلوب يسأل في كل مف إال بها،

  .)1(متوسالً إليه سبحانه بذلك االسم ومتعبداً له به

  

  

  

  

  

                                                
 .246 – 245 ص – عثمان جمعة ضميرة –مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية ) 1(
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  الفصل الثاني
أقسامھا : األسماء والصفات اإللھیة

  ومذاھب الناس فیھا
  

  .الصفات أقسام: األولالمبحث 

  .مذهب السلف في أسماء اهللا وصفاته: المبحث الثاني

  .وصفاتهقواعد في أسماء اهللا : الثالثث المبح

  .الصفات الخبرية: الرابعالمبحث 
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  األولالمبحث 
   اإللهيةالصفات أقسام

 ذكر ن السلفتقسيم خاصاً بهم، وقبل بيان تقسيماً  اإللهيةالصفات) 1(السلفقسم 
  :كالتاليتبعه بذكر تقسيم السلف  نُتقسيم المتكلمين، ثم

                                                
على أهل السنة والجماعة التباعهم مـنهج الـسلف   " السلف " يطلق اسم : بالسلف   التعريف )1(

  .والتابعون وأتباعهم على الخير والهدى  الصالح الذين هم الصحابة 
سين والالم والفاء أصل يدل على تقدم وسبق، من         ال" سلف : " جاء في معجم مقاييس اللغة    

:  ابن فـارس     -معجم مقاييس اللغة    " ذلك السلف الذين مضوا، والقوم السالف المتقدمون      
   ) .مادة سلف  ( 3/95

.. السالف المتقدم، والسلَفُ، والسليفُ والسلْفَة الجماعة المتقـدمون          ... :"وقال ابن منظور    
:  لـسان العـرب      )56: الزخـرف   (} ِللْآخرِين ومثَالً سلَفاً فَجعلْنَاهم{: ومنه قوله تعالى    

9/158.   
: كل عمل صالح قدمته، فهو لك سلف، والثـاني  : أحدهما :  للسلف معنيان :وقال الزبيدي  

.... كل من تقدمك من أبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل واحدهم سلف                
 .23/455:  الزبيدي -تاج العروس " لصدر األول من التابعين السلف الصالحولهذا سمي ا

ويتبين من هذه التعريفات أن معاني السلف التقدم والسبق، سواء كان بالعمل الصالح، أومن               
تقدم من اآلباء وذوي القرابة وغيرهم، ومن هذا المعنى سمي الصدر األول مـن التـابعين                

:  الزبيـدي    - ، تـاج العـروس       2/390:  ابن األثيـر     -ية  انظر النها   .السلف الصالح 
23/455.  

وقد ظهر مصطلح السلف حين دار النـزاع حول أصول  الـدين بـين الفـرق الكالميـة                   
ومحاولة الجميع االنتساب للسلف، فأصبح مدلول السلفية اصطالحاً خاصاً يطلق على طريقة            

ماً كالشيعة والخوارج والقدرية، والمعتزلة   السلف في فهم اإلسالم وتطبيقه دون المبتدعين قدي       
                                                     =.والمرجئة وغيرهم قديماً وحديثاً 
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  :والسلفية تطلق ويراد بها أحد معنيين = 

 خيـر   : "حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثالثة المتقدمة، كما في حـديث             : األول  
حديث  - 3/335 -رواه البخاري    ...." ني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم      الناس قر 

       .                                                2533حديث رقم  - 4/1962  - ومسلم، 345رقم 
وهذا المعنى  فيه تحديد زمني يشمل عصر الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان وهـو               

  .ية والمنطلق لمذهب السلف يبين البدا
وفائدة هذا التحديد الرجوع إلى أقوال رجال هذا الزمن، وإلى فهمهم عند االختالف الذي قد               
ينشأ فيمن بعدهم، وهذه مسألة هامة جداً إذ الخالف الحاصل بعد القرون المفضلة بين مـن                

 باالتفاق على   يتمسك بمذهب السلف ومن عداهم من أهل األهواء والبدع ال يمكن حسمه إال            
  .مثل هذا التحديد التاريخي، ليحتكم إلى إجماعهم إذ أجمعوا أو أقوالهم في فهم النصوص 

وال يعني هذا حصر مذهب السلف في هؤالء، ألن كل من قال بقولهم فهو من الـسلف وإن            
  . تأخر

ـ              : الثاني سك الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون، ومن تبعهم بإحـسان، مـن التم
  . بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما، والعمل بهما على مقتضى فهم الصحابة والسلف

وهذا المعنى يبين أن الفهم والمنطلق يجب أن يكون بما يوافق الكتاب والسنة، فمن ابتدع في            
ولو كان هـذا فـي   . أمر من األمور واتخذ لبدعته منهاجاً خاصاً ال يكون قوله قوالً للسلف    

  قرون األولي، ألن وجوده في هذا الزمن ال يكفي للحكم عليه بأنه سائر على مذهب السلف ال
فالسلفية باإلطالق األول تكون مرحلة تاريخية، قد انتهت بموت رجالها، وباإلطالق الثـاني             

 ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين  على الحـق ال   : "تكون منهاجاً باقياً لقوله رسول اهللا       
حديث رقم  - 6/2667 - رواه البخاري"  خذلهم، حتى يأتي أمر اهللا وهم كذلك يضرهم من 

  .2072 ، 2071 حديث رقم 6/2714، 6881
وعليه فكل متأخر عن زمن السلف، ولكن على مذهبهم في االعتقاد والعمل يكـون سـلفياً                

منهج : انظر   .  مثالً سلفي باإلطالق الثاني ال األول      -باإلطالق الثاني ال األول، فابن تيمية       
                        =.1/36:  عثمان بن علي حسن -االستدالل على مسائل االعتقاد 
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  : المتكلميند أقسام الصفات عن:أوالً
  :قسم األشاعرة الصفات على النحو اآلتي : )1( األشاعرة أقسام الصفات عند-أ

والمراد بها صفة نفسية ثبوتية يدل الوصف بها على الذات :  النفسيةالصفات -1
أن : ، ومعناها"صفة الوجود " نفسها دون معنى زائد، وهي صفة واحدة وهي 

المطلق الكامل وكل وجود أو موجود يستند اهللا له صفة الوجود األزلي األبدي 
  .إلى وجوده 

                                                                                                                    
" مما تقدم يتبين أن مدلول مصطلح السلف يصبح منطبقاً على مـن حـافظ علـى            = 

 قواعـد   ،"العقيدة والمنهج اإلسالمي، طبقاً لفهم األوائل الذين تلقفوه جيالً بعد جيـل             
فمن سار على طريقة الصدر األول        .23:  ص - مصطفى حلمي    - المنهج السلفي 

 ولم يبتدعوا فهو سائر على مـذهب         =من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، الذين اتبعوا      
والخالصة أن مصطلح السلف صـار لـه        السلف، وهو أيضاً بالنسبة لمن بعده من السلف         

  :مدلوالن 
التابعين لهم بإحسان ممن لـم يبتـدعوا،    وهو ينطبق على مذهب الصحابة و   :مدلول خاص   

        .وهذا فيه حصر تاريخي 
 يشمل ما بعد هذه القرون المفضلة، وهذا شامل لكل من سار علـى طريقـة          :ومدلول أعم   

:  ص-المصدر السابق :  انظر   .ومنهج خير القرون، والتزم النصوص والفهم الذي فهموه         
    .1/41 : موقف ابن تيمية من األشاعرة: انظر  . 23

امتاز عن مناهج غيرهم من أهل البدع واألهواء        فقد  منهاج السلف في إثبات العقائد      أما عن   
بميزة الرجوع إلى الكتاب والسنة واالعتصام بهما، وبذلك سلموا من االنحـراف، و كـانوا            

ـ                  ان أكثر موافقة للحق وإصابة له، أما من عداهم فالبد أن تجد في انحرافهم أو بدعهم ما ك
  .سببه و قوعهم في مخالفة أمر اهللا و أمر رسوله 

  

 فرقة كالمية إسالمية تنتسب إلى أبي الحسن األشعري، الذي رجع في آخر : األشاعرة  )1(
حياته إلى منهج السلف، ومصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم 

  ) .الصفات السبع ( ات إثبات جميع األسماء وبعض الصف: الكالم، ومن عقائدهم
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وهي الصفات التي تنفي أو تسلب عن الذات اإللهية ما ال يليق،  : السلبيةالصفات -2
وسميت سلبية ألن السلب جزء من معناها، فكل صفة منها تنفي أو تسلب أمراً 

دوث، والمخالفة عدم ال يليق باهللا تعالى، فالوحدانية عدم التعدد، والقدم عدم الح
  . المماثلة

       وهي أكثر من أن تحصى، إذ كل ما خطر ببالك من أمر في عالم المخلوق فاهللا 
سبحانه بخالف ذلك، فإن المخلوق متصف بالحدوث والفناء والعجز 
والمحدودية والنسبية والجسمية وغير ذلك، واهللا سبحانه منزه عن كل ما 

  . يتصف به المخلوق

  : صرها العلماء في خمسة صفات رئيسةوقد اخت  

 ومعناها نفي التعدد عن اهللا سبحانه، ينفي الشريك والند :صفة الوحدانية: إحداها
والضد والمثل والكفؤ له سبحانه، ونفي التركب والتبعض عنه سبحانه، وكما 

نفي الكم المنفصل ونفي الكم المتصل، وهي كما ترى معناها : يسميها العلماء
  .تسلب عن ذات اهللا التعدد: يسلبية، أ

 ومعناها عدم وجود بداية في الزمان لوجوده سبحانه، فهو األول :صفة القدم: ثانيهما
  .الذي ليس قبله شيء

 ومعناها امتناع لحوق الفناء بذاته سبحانه، فهو اآلخر الذي ال :صفة البقاء: ثالثها
  .شيء بعده

مماثلته سبحانه للمخلوقات، فهو ليس  ومعناها عدم :صفة المخالفة للحوادث: رابعها
  .كمثله شيء

 ومعناها أن ذاته سبحانه ال تقوم بغيره، وال تستند إلى :صفة القيام بالذات: وخامسها
  .ذات أخرى، فهو سبحانه الغني الصمد القيوم
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وهي صفات قائمة بذاته سبحانه يستلزم اتصافه بها حكماً معيناً،  : المعانيصفات -3
  :ثالً تستلزم أن يكون المتصف بها عليماً، وهي سبع صفاتكصفة العلم م

 وصفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها انكشاف األمور واإلحاطة :صفة العلم: األولى
  .بها على ما هي عليه في الواقع وفي األمر نفسه

ات  وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد المخلوق:صفة القدرة: الثانية
  .وإعدامها، فهي صفة تأثيرية في األشياء كما ترى

 ويتأتى بها تخصيص المخلوقات مما يجوز عليها من األحوال :صفة اإلرادة: الثالثة
  .واأللوان والهيئات والصفات، وهي صفة تأثيرية أيضاً

ويتأتى بها ثبوت جميع الصفات، ألن الحياة شرط اتصاف : صفة الحياة: الرابعة
  . صفاتهالموصوف بكل

 ويتأتى بهما اإلدراك التام على نحو يليق :صفتا السمع والبصر: الخامسة والسادسة
  .به 

  . وهي صفة قائمة بذاته تعالى هو بها آمر وناه ومخبر:صفة الكالم: السابعة

 وهي مالزمة للسبع األولى، وقد عرفت بأنها الحال الواجبة : المعنويةالصفات -4
 االسم بهذاي قائمة بالذات، وعللوا تسمية هذه الصفات  ما دامت المعان،للذات

 األولى، فإن اتصاف محل من بالسبعبأن االتصاف بها فرع عن االتصاف 
 إذا قام به العلم أو القدرة، وقس إالالمحال بكونه عالماً، أو قادراً مثالً، ال يصح 

  . على هذا
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 ملزومة لها،  األولى وهي صفات المعاني علالً لهذه أيالسبع فصارت
صفات معنوية، وهذه الصفات المعنوية هي : ، فقيل فيهاتلكفلهذا نسبت هذه إلى 

  .)1(، ومتكلماًوبصيراً، وحياً وسميعاً، وعالماً ومريداًكونه تعالى قادراً، 

 زائدةسبع صفات  يثبتون هللا  ، أتباع أبي الحسن األشعري:فاألشاعرة
اني، بمعنى وجود معنى لها زائد على على الذات، ويطلقون عليها صفات المع

 ،العلم، والقدرة، واإلرادة، والحياة، والسمع، والبصر:  وهذه الصفات هي،الذات
  .)2(والكالم

   :من الصفات اإللهية) 3( موقف المعتزلة-ب

 منهجاً معارضاً ومخالفاً لنصوص  تعالىسلكت المعتزلة في صفات اهللا
 ،لباري سبحانه عن جميع صفات الكمالالكتاب والسنة أدى بهم إلى تعطيل ا

حيث  حيث توهموا وتصوروا بعقولهم أن إثباتها يؤدي إلى مشابهة اهللا بخلقه،
 أدت بهم )4(وألفاظ فلسفية مجملة عارضوا نصوص الصفات بشبهات ابتدعوها

                                                
 .150، 149: ص – الغامدي  بن عطيةأحمد.د:  اإللهياتمن وموقفه البيهقي: انظر) 1(

 البن  الواسطيةرح العقيدة   ـوش، 95، 94:  ص -  عبدالكريم الشهرستاني  محمد:  والنحل الملل) 2(
 .107:  ص-  محمد خليل هراس:تيمية

 تنتسب إلى واصل بن عطاء الغزال، العصر األموي،  فرقة إسالمية نشأت في أواخر    : المعتزلة  ) 3(
وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة، مما أدى إلى       

وسبب تسميتهم بالمعتزلة نسبة العتزال واصل بن عطـاء لحلقـة           . انحرافها عند عقيدة السلف   
ات، والقول بأن مرتكب الكبيرة ال مـؤمن وال  إنكار جميع الصف  : الحسن البصري، من عقائدهم   

تميزت بتقديم العقل على النقل، وباألصول الخمسة التـي         . كافر، والقول بخلق القرآن، وغيرها    
  .. بين جميع فرقها، من أسمائها القدرية مشتركاًتعتبر قاسماً

  .خال...الجسم والعرض والجهة والحيز: مثل) 4(
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ثباتها إال بعد ورودها في إمجال للعقل في  إلى نفي الصفات الخبرية التي ال
   .بهم إلى نفي صفات اهللا الفعليةالشرع، كما أدت 

إثبات صفات المعاني أما موقفهم من صفات المعاني السبع فهو النفي، ف
هللا تعالى شركاً منافياً لوحدانية اهللا تعالى وبيان ذلك، كما قال مؤسسهم واصل بن 

فهم ال يقولون بثبوت . )1( "ومن أثبت هللا معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين ":عطاء
  .صفات حفاظاً على الوحدانية من كل وجه في نظرهمهذه ال

لذاته،  ذهب جمهور المعتزلة إلى القول بأن اهللا عالم بذاته، أوولذلك فقد 
  "بنفسه" :  "ذاته" لذاته، وأحياناً يضعون بدل  لذاته حي بذاته أو قادر بذاته أو

 سائر وهكذا في. الخ…لنفسه  عالم بنفسه، أو: والمؤدى واحد، فتصير هكذا
  .)2(المعاني

وبذلك تكون المعتزلة قد خالفت جمهور المسلمين، حيث أنكرت وجود 
صفات المعاني، فذهبوا إلى أن اهللا تعالى عالم بالذات بال علم، وقادر بالذات بال 

إن القديم ذات واحدة قديمة، وال يجوز : فهم قالوا...قدرة وسميع بالذات بال سمع
  .)3(إثبات ذوات قديمة

عم المعتزلة بأن كونه تعالى عالماً قادراً واجب لذاته، فال يحتاج كما ز
إلى صفة العلم والقدرة ألننا إن قلنا أنه يحتاج إلى صفة العلم والقدرة كان ناقصاً 

  .بذاته مستكمالً بغيره، وهذا باطل باالتفاق
 - إن المعتزلة، وإن تباينت طرقهم في إثبات الصفات :وخالصة القول

 إال أنهم يلتقون، ويجمعون على غاية واحدة في النهاية، وهي نفي – كما يزعمون

                                                
  . 46 / 1هرستاني لش ا-الملل والنحل :  انظر) 1(
  .151 ص-هـ 1384 - سنة 1ط - عبدالجبار - شرح األصول الخمسة :  انظر) 2(
 دار الفكر للطباعة    –رشدي محمد عليان    . قحطان الدوري ود  . د: أصول الدين اإلسالمي  ) 3(

  .127 ص –م 1996 –هـ 1416 – 1 ط – عمان –والنشر والتوزيع 
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 ويسمون ذلك الصفات كلها وتعطيل الباري عن صفاته التي تليق بجالله 
  !!. توحيداً

  :دوافع المعتزلة في نفيهم لصفات اإللهية
اإلله الواحد : أي" واحد أفلوطين "  تسرب الفكر الفلسفي إليهم من ذلك مفهوم -1

مجرد البسيط الحقيقي الذي ال يتكثر بوجه من الوجوه، فكما ال يتعدد في الخارج ال
فهو أيضاً ال يتعدد في الذهن فال . بنفي المثيل أو الشبيه، وال يتركب من أجزاء

 يخل – في نظرهم –ولذا فإن ثبوت صفات المعاني يصح تعدد المعاني عنه، 
ددة ومتكثرة ومتخالفة في معانيها بوحدانية اهللا تعالى، ألن هذه المعاني متع
 واحد ال يوصف – في نظرهم –وهذا تكثر أو تعدد ذهني أو عقلي، واهللا 

  .)1( فال الواقع يعدده وال الذهن يصفهومجرد من الصفات،

 إن الذي حمل المعتزلة على إنكار الصفات الذاتية هللا تعالى هو اعتقادهم بأن ذلك -2
 الذات –د هذه الصفات، وأن القول بتعدد القدماء يستلزم تعدد القدماء بقدر تعد

الذات اإللهية أقانيم :  كفر باإلجماع، وبه كفرت النصارى حين قالوا–والصفات 
  . ثالثة قديمة

  .  نفي المماثلة والجسمية والتبعيض واألعضاء عن الذات اإللهية-3
  . الذي دفع المعتزلة إلى قول ذلك تحميلهم العقل أكثر من طاقته-4

  :الرد على المعتزلة

، ثم إن نفي ةمي إن الكفر هو إثبات ذوات قديمة، ال إثبات ذات واحدة وصفات قد-1
  .هي أشبه بالعدموالصفات يجعل األلوهية فكرة مجردة ال مضمون فيها 

 بصير سميع قدير عليم حي ثباتإ نإ: "       وقد رد عليهم اإلمام ابن تيمية بقوله
 للعقل مكابرة بصر وال سمع وال حكمة وال قدرة وال علم وال حياة بال

                                                
  .88 ص -ردي راجح الك: عالقة صفات اهللا بذاته) 1(
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  .)1( "ذلك ونحو قيام بال وقائم صيام بال وصائم صالة بال مصل كإثبات

ذهب إليه المعتزلة من نفي الصفات بدعة ليس لديهم دليل يستندون  إن ما -2
  .)2(.مر حادث مبتدع في دين اهللا أإليه في هذا النفي، بل هو

فات اهللا تعالى مخالف لظاهر النصوص التي تدل على فنفي المعتزلة لص      
  .)3(إثباتها، ومخالف لطريقة سلف األمة ومنهجهم

الئق بالمخلوقات،  هو وهؤالء النفاة لصفات اهللا تعالى لم يفهموا منها إال ما -3
ولم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، لذا نفوها عن اهللا بحجة 

ين هما التمثيل والتعطيل، حيث تصوروا إثبات التنزيه، فجمعوا بين شر
  )4(. إلى نفيها عن اهللا فوقعوا في التعطيلفلجأواالصفات يقتضي التمثيل 

كما أن القول بنفي الصفات، بحجة نفي المماثلة، هذا يعتبر طعن في إخبار  -4
، وذلك ألن اهللا تعالى قد اهللا تعالى بصفاته في كتابه، وعلى لسان نبيه 

  وهوفسه بصفات الكمال التي تليق بجالله الموجودة في كتابه وصف ن
دعى تنزيه ا فمن ،)140: البقرة(}قُلْ أَأَنتُم أَعلَم أَمِ اللّه { : علم بها من غيرهأ

ي صفاته، فقد طعن في أخبار اهللا وفي علمه وطعن في أخبار فاهللا تعالى بن
علم الخلق  ألبيان، فهو قد بين صفات ربه غاية ا ألنه ،رسول اهللا 

                                                
  .46 ص -هـ 1386 – القاهرة -المطبعة السلفية  -بن تيمية ا: النبوات) 1(
  . 190 – 189 / 1 - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول البن تيمية :  انظر) 2(
شرح لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل اإلرشاد لموفق الدين عبداهللا بن أحمـد بـن               :  انظر ) 3(

  . 13 ص  - قلم الشيخ محمد صالح العثيمين ب-قدامة المقدسي 
 محـب الـدين     : تحقيـق  -بن قيم الجوزية    ا  -طريق الهجرتين وباب السعادتين     :  انظر ) 4(

  . 236 – 235 / هـ  ص1407 - 3  ط– القاهرة –دار المطبعة السلفية  -الخطيب 
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طعن  بربه، وأنصح الناس ألمته، فالقول بنفي الصفات بدعوى نفي المماثلة،
  )1(.في كتاب اهللا وسنة رسوله أيضاً

أما ادعاء المعتزلة إن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، وأن ذلك كفعل  -5
  . إدعاء باطلالنصارى الذين كفروا باهللا، نتيجة إثبات إلهين مع اهللا فهذا 

أن تتعدد الذوات القديمة ال أن تتعدد صفات لذات :     فالمحال في تعدد القدماء هو
واحدة، كما أن العالمية ليست أكثر من إسناد صفة العلم نفسه إلى اهللا تعالى، 
فليس هناك محتاج ومحتاج إليه، فإسناد صفة العلم إلى اهللا تعالى ال يعني 

  .استكماله بغيره

رجاع بعض المعتزلة صفات اهللا تعالى إلى كونه تعالى عالماً وقادراً ن إإ -6
لذاته، فهذا تعطيل صريح إذ ال يجوز شرعاً وال عقالً تفسير صفة بصفة 
أخرى، فمن فسر العلم بالقدرة،والسمع والبصر بالكالم، والحياة بالسمع فقد 

فسر في كتابه خالف الصحيح من المنقول وكابر المعقول، ألن اهللا تعالى لم ي
يستحقه من   صفة بأخرى، بل ذكر جميع ماوال على لسان رسوله 

   .األسماء والصفات على الوجه الالئق بجالله 

ومما يدل على بطالن منهجهم أيضاً أن الصفات كلما كثرت وتنوعت دلّت  -7
صفتين، كما  حصرنا صفات اهللا في صفة أو على كمال الموصوف بها، فلو

بل يدل هذا الصنيع على  يدل على كماله تعالى، ة، فإن ذلك اليفعل المعتزل
يجوز شرعاً وال عقالً أن يكون معنى  يعقل وال نفي الصفات، حيث ال

القدرة على السمع، ومعنى السمع البصر، ومعنى الكالم البصر، فال يقول 
  !!. بهذا عاقل في الدنيا كلها

  
                                                

  . 12 – 6 / 5 مجموع الفتاوى البن تيمية  :  انظر) 1(
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  :)1( أقسام الصفات عند السلف:ثانياً

 بحسب )2(ثالثة أقسامإلى  فقد ذهبوا إلى تقسيم الصفات سلفال أما
   :اعتبارات مختلفة، على النحو التالي

  .فيهانث إثباتها وين حم :والًأ

  .لها وأفعهللات ااها بذقلعث تين حم :ياًانث

  .التهدأوها تث ثبوين حم :اًالثث

  : وعينم الثالثة ينقسم إلى ناقسأل من هذه اسمقكل و

  : افيهون هاثباتإ ثن حيم: والًأ

  :هيت ثبوتاف ص- أ

، النُّزولو، تواءساالك؛  هبته له رسولثو أأ،  لنفسه ا أثبته اهللامهي و
غلب الصفات أهي و، لاموك صفات مدح اكلهو، ذلك وحنو، داليو، هجالوو
  .إثباتها يجبو، وص عليها في الكتاب والسنةصلمنا

  

                                                
 ودقائق التفسير - 233 و217 / 6- شيخ اإلسالم ابن تيمية     :موع الفتاوى مج:  راجع لذلك  )1(

 - 109 / 2- وشرح الهـراس للقـصيدة النونيـة         - 237 – 225 / 5  - ابن تيمية    -
 –  مكتبة الـسنة      –صالح العثيمين   بن   محمد :القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى      و

      . 34 – 31ص -م 1994 -هـ 1414 –الطبعة الثانية 
، اهللا  تا في صـف ونلمك خاض المتمال كنل ،ائلوالسلف األ رفها  ع ي مل ،دثةاالتقسيمات ح  هذه) 2(

 النفـسية   كالـصفات  ،أنزل اهللا بها من سـلطان       ما مها إلى أقسا  وقسمو - اوهطَّلُوع -ها  وأولُو
  . عليهحوالاصط و- تقسيملا اذماء أهل السنة لهلر عط اض؛لكذوالمعنوية وغير 
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  :سلبية تا صف-ب

 تافصها -كلو،  هاه عنه رسولفو نأ، هفسنعن  ا نفاه اهللامهي و
 ةقوسنة مسبلب أو االكتااً تأتي في بغالوم، لالظو، موالنو، نةالسو، توالمك؛ صقن

ت ضدها من بيثو،  تُنفى عن اهللا هذهو، )يسل(و) ما(و) ال(ثل م؛  نفيةبأدا
  .كماللا

  : هالعوأف هللات ااث تعلقها بذين حم: اًانيث

  :ت ذاتيةا صف- أ

  .لتي تكون مالزمة لذات الخالق أي انه متصف بها أزالً وأبداً هي ا 

 بها فإنها كل صفة لم يزل اهللا وال يزال متصفاً :وضابط الصفة الخبرية
، عمالسو، اةيالح ورة،دالقو، ملالعك  لمالزمتها للذات،،من الصفات الذاتية

  .ذلك نحوو، ناليديو، جهالوو، رصالبو

ك عن الذات، بل هي الزمة لها أزالً وأبداً وال تتعلق بها ال تنف         وهذه الصفات
، فالحياة صفة ذاتية ال تتعلق بها المشيئة ،.بمعنى أنها غير متجددة،  وقدرتهمشيئته

أو عليم أو يعلم ، هذا ال يجوز، نه حي إذا شاءإفال تقول ، وال تنفك عنها ذات الرب
بل هذه صفات الزمة لذاته ال تتعلق بها ، فهذا ال يستقيم، أو ذو عزة إذا شاء، إذا شاء
  .)1(المشيئة

قال و هذه صفة ذاتية خبرية، )10: الفتح(} يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم { : اهللا تعالىهل     مثال قو

  ذاتية خبرية: العين، ونوعها:  الصفة هنا)14: القمر(} تَجرِي بِأَعيننا{ :اهللا تعالى
                                                

   - ابن عثيمين –انظر القواعد المثلى  )1(
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  . منها ما هو عقلي، ومنها ما هو خبري، :سمين على قالذاتية الصفاتو

 أي أن االستدالل عليها يحصل بالعقل فيقترن في : ذاتية عقليةصفات  
  … كصفة الحياة والعلم والقدرة واإلرادة والسمع والعقلمعرفتها السمع 

 أي أن االستدالل عليها وإثباتها ال يمكن إال عن طريق : ذاتية خبريةصفات  -أ 
  . يناليدالنص كصفة 

   :ات فعليةفص -ب

 لم شاءإن و، ء فعلهاان شإ، مشيئة اهللا وقدرتهبقة للصفات المتعاهي و
: ىتسمو، ك، ونحو ذلكحالضو، حرالفو، بضالغو ،النُّزولو، يءجالمك؛ اهعليف
  ".يةرتياخالصفات اال"

تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته  وهذه الصفات       
  .فهي صفات متجددة، أصلها ثابت لكنها متجددة وقدرته،

بمعنى ) إن شاء: ( أنه يصح لك قبل الصفة أن تقول : وضابط الصفات الفعلية       
إن شاء جاء .. إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وإن شاء استوى، وإن شاء لم يستو

م إن شاء رحم وإن شاء ل.. إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك.. وإن شاء لم يجئ
يرحم، فكل هذه الصفات من الرحمة والمجيء واالستواء هي صفات فعلية؛ ألنه 

  .إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل: يصح أن نقول

 يقْتُُل رجلَينِ، ِإلَى اُهللا يضحك" : ومثال ذلك قول النبي صلى اهللا عليه وسلم       
 في هذَا يقَاتُل": قَاَل اِهللا؟ رسوَل يا كَيفَ: فَقَالُوا ، "الْجنَّةَ يدخُُل كلَاهما الْآخَر َأحدهما
 اِهللا سبِيِل في فَيقَاتُل فَيسلم، الْقَاتِل، علَى اُهللا يتُوب ثُم فَيستَشْهد، وجلَّ عز اِهللا سبِيِل
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زلَّ عجو دتَشْهسفهو إن شاء ضحك فعلية: الضحك، ونوعها: الصفة هنا ،)1("فَي ،
  .وإن شاء لم يضحك

فكل الصفات الفعلية أزلية األصل متجددة اآلحاد، فهي قديمة النوع حادثة       
أصلها ذاتي لكن أفرادها متجددة؛ ألن اهللا جل وعال متكلم من األزل : األفراد، يعني

  .ألفرادلكن ما تكلم إال وقتما شاء أن يتكلم، وهذا معنى أنها قديمة النوع حادثة ا

  . هو عقلي، ومنها ما هو خبريمامنها  : على قسمين أيضاًالفعلية والصفات

  . السمع والعقلمعرفتهافيشترك في …  كصفة الخلق والرزق :عقلية  -أ 

  … كاالستواء والنزول واإلتيان والمجيء :خبرية -ب 

  : انوع ن لهاأفعو

  .كيان، ونحو ذلتاإلو، النُّزولو، تواءساالك :ةمالز -1

  . ذلكوونح طاء،عاإلو، قلالخك: يةدمتع -2

 الي صفات اهللاتبالو،  }اءش ياعلُ اُ مفْ وي{،  لهاىهتمن ال ه لعاأفو
   .فعلية ال حصر لهالا

   :ومن الصفات ماتكون ذاتية فعلية

مثل الكالم ، من الصفات ما يصدق عليها أنها ذاتية فعلية باعتبارين        
 ً بها فتقول اهللا لم يزل فعاال باعتبار ان اهللا لم يزل موصوفاًفهذه، والخلق والرزق

فهذه صفات ذاتية ، ًولم يزل رحيما، ولم يزل غفورا، ولم يزل خالقاً، لما يريد
فهو يرحم من شاء إذا ، آحاد هذه األفعال هي تابعة للمشيئة وباعتبار أفراد أو

، م قديم النوع حادث اآلحادفالكال، ويتكلم إذا شاء، ويرزق من شاء إذا شاء، شاء
                                                

  .1890رقم  حديث – 3/1504:  ومسلم- 2826 حديث رقم – 24 / 4 :البخاري رواه )1(
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والمغفرة وكونه تعالى غفور ، والخلق صفة ذاتية فعلية،  فعليةفالكالم صفة ذاتية
  .)1(صفة ذاتية فعلية وما أشبه ذلك

يث حمن و،  ذاتاتصفى سم تاتلذث قيامها باحين  مات الفعليةصفال     ف
مثلة ذلك أمن و، ل صفات أفعاىتسمال عفال واألو األقنم ا ينشأ عنهامتعلقها ب

م الكلااد حبار آتباعو، ذاتة ف صهعونوه صلأر بااعتب  اهللا مكالف؛ المك الةصف
  .لده صفة فعفراوأ

  : التهدث ثبوتها وأين حم: اًالثث

  :ت خبريةا صف-أ

 أو عن ن اهللاع رع والخبميل إلى إثباتها إال السب ساللصفات التي اهي و
، هجالوك؛ كون ذاتيةتقد ، و"ية قلنأو  صفات سمعية"  ىتسمو،  هلورس
  .كحالض وح،رالفك؛ كون فعليةتقد و، ينداليو

  :ةيت سمعية عقلا صف-ب

يل دلال و"لي نقال " ي في إثباتها الدليل السمعكشتريلصفات التي اهي و
، قلالخ؛ ككون فعليةتقد ، وةدرلق، وااة والعلمحيل؛ كاكون ذاتيةتقد ، والعقلي

  .طاءعاإلو

، وال ريب أن هذا التقسيم أشمل من )2( تقسيم السلف للصفاتوه هذا
 ألنه شامل لجميع أنواع صفات اهللا تبارك وتعالى فال السابقتقسيم المتكلمين 

                                                
   - ابن عثيمين –انظر القواعد المثلى  )1(
اإلله بن سليمان عبد: تحقيق –المسائل والرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في العقيدة  )    2(

 - م   1995 - هــ    1416 – الطبعة الثانية    - الرياض   – السعودية   –دار طيبة   : األحمدي
1/280.  



40  

 جميع نصوص الصفات من آيات وألن منها، نوعيخرج عن هذين القسمين 
ات  التقسيم إذ ورد بعضها بإثبات صفهذاقرآنية وأحاديث نبوية تدل على صحة 

 صفات تتعلق بها مشيئته بإثباتالزمة للذات العلية، وبعضها اآلخر ورد 
  .واختياره سبحانه

 المتكلمين فقاصر ألنه مبنى على اعتقادهم إثبات بعض الصفات تقسيم أما
التفويض في بعضها اآلخر، أو إرجاعه إلى معانٍ فيها تنزيه هللا وإثباتاً حقيقياً، 

  1( المخلوقاتمشابهةعن(. 

 إلى تقسيم الصفات - وهو من األشاعرة - )2( اإلمام البيهقيذهب قدو
  : اهللا قسمانصفات: "  فيه تقسيم السلف، يقول رحمة اهللايوافقتقسيماً 

  .وهي ما استحقه فيما لم يزل وال يزال  صفات ذاته،:أحدهما

  .وهي ما استحقه فيما ال يزال دون األزل.  صفات فعله:واألخر

ة، دار به داللة العقل كالحياة، والقدرة، والعلم، واإل ما اقترنتمنه ثم
 والكالم، ونحو ذلك من صفات ذاته، وكالخلق، والرزق، والبصروالسمع، 
  .، والعفو، والعقوبة، ونحو ذلك من صفات فعلهواإلماتةواإلحياء، 

                                                
 المدينة – مكتبة العلوم والحكم    – الغامدي    بن عطية  أحمد.د:  اإللهيات من وموقفه   البيهقي: انظر) 1(

  .152 - 150:  ص-  م1992 -هـ 1412 - الطبعة الثالثة–المنورة 
 بيهـق  من قـرى   "دولد في خسرو جر، من أئمة الحديث: أبو بكر، علي بن الحسين بن أحمد )2(

فلم ، نيسابور إلىوطلب  ،  ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرها            "بنيسابور
األسـماء  ، السنن الكبرى : منهاله تصانيف كثيرة     ،ونقل جثمانه إلى بلده   ، يزل فيها إلى أن مات    

ومعجـم  ، 1/116: األعالم -وغيرها كثير   ،  الشافعي ومناقب، ترهيبوالترغيب وال ، والصفات
  .1/129: المؤلفين
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 كان طريق إثباته ورود الخبر الصادق به فقط كالوجه، واليدين، ما ومنه
، وكاالستواء على العرش، واإلتيان، والمجيء، والنزول ذاتهت والعين في صفا

 .)1( "فعلهونحو ذلك من صفات 

 قسم كال هذين النوعين إلى عقلي وخبري، استناداً إلى نوع أنه ويالحظ
مع  ، إذ أن منها ما دل العقل على ثبوته هللا سبحانه وتعالى،بهااألدلة التي تثبت 
  .يق إثباته األدلة النقلية فحسب ما كان طرمنهاورود النص به و

 وضع نهو أول م )3(أن اإلمام أبا حنيفة النعمان )2( العلماءبعض ويرى
 المنسوب " األكبر الفقه"   بين صفات اهللا تعالى، ففي كتابالدقيقةهذه الفروق 

  :والفعلية لم يزل وال يزال بأسمائه وصفاته الذاتية … " :ألبي حنيفة يقول

  .حياة والقدرة والعلم والكالم والسمع والبصر واإلرادة فال:الذاتية أما

 فالتخليق والترزيق واإلنشاء واإلبداع والصنع وغير ذلك :الفعلية وأما
  ".الفعلمن صفات 

  :شارحه قال

  . كالعلم والحياة والكالم وهي قديمة باالتفاق:الذاتية وصفاته"

                                                
 – لبنان   – بيروت   – دار الكتب العلمية     – البيهقي    أحمد بن الحسين بن علي     :األسماء الصفات  )1(

  .138، 137:  ص- م 1984 - هـ 1405 –الطبعة األولى 
  .1/236":  اإلسالم فيالفكر الفلسفي  نشأة" الدكتور على سامي النشار في كتابه ) 2(
 المذهبمؤسس ،  الحنفيةإمام، مجتهد، فقيه"  حنيفة أبو" التيمي بالوالء  ،  بن ثابت الكوفيالنعمان) 3(

،  وتفقه على حماد بن سليمان،بهاونشأ    ، هـ80ولد بالكوفة سنة    ، أصله من أبناء فارس   ، الحنفي
والمسند ، الكالمالفقه األكبر في :  آثارهمن  - لخيزرانا هـ ودفن بمقابر 150وتوفي ببغداد سنة 

:  ومعجم المؤلفين،8/36: األعالم.  والرد على القدرية،في الحديث رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي
4/32.  
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  .)1("نحوهما أي موصوفاً بصفاته الفعلية كالخلق والرزق و:والفعلية

  . يكون اإلمام أبو حنيفة هو أول من قسم الصفات هذا التقسيمفقد وعليه

إثبات :  السلف رضوان اهللا عليهمفمذهب" إثبات هذه الصفات طريقة أما
، ألن الكالم في الصفات فرع عن عنها على ظاهرها، ونفي الكيفية وإجراؤهاالصفات 

د، ال إثبات كيفية، فكذلك إثبات  الذات إثبات وجووإثباتالكالم في الذات، 
  .)2("…الصفات

                                                
 الطبعـة   – لبنـان   – بيـروت   – دار الكتب العلمية     –اري  ـ مال علي الق   :ر شرح الفقه األكب   ) 1(

  .25:  ص- م 1984- هـ 1404 –األولى 
 –محمد بن عبدالرزاق حمزة وسليمان بن عبدالرحمن الضبع :  تحقيق– ابن تيمية : المنطقنقض) 2(

  .6:  ص- مصر – القاهرة – مكتبة السنة المحمدية –محمد حامد الفقي : صححه



43  

  الثانيالمبحث 
  مذهب السلف في أسماء اهللا وصفاته

  : والجماعة في أسماء اهللا وصفاتهنةطريقة أهل الس: أوالً

  : وطريقتهم في أسماء اهللا وصفاته كما يأتي

  :  في اإلثبات-1

 من غير يثبتون ما أثبته اهللا لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
  . تحريف، وال تعطيل، ومن غير تكييف، وال تمثيل

  : في النفي -2

 مع ينفون ما نفاه اهللا عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
 إذ إن كل ما نفاه اهللا عن نفسه فهو - تعالى -اعتقادهم ثبوت كمال ضده هللا 

م والموت صفات نقص تنافي كماله الواجب؛ فجميع صفات النقص كالعجز والنو
 لوجوب كماله، وما نفاه عن نفسه فالمراد به انتفاء - تعالى -ممتنعة على اهللا 

تلك الصفة المنفية، وإثبات كمال ضدها؛ وذلك أن النفي المحض ال يدل على 
ال {: الكمال حتى يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها كما في قوله تعالى

مال نَوةٌ ونس ذُهلُغُوبٍ {: ، وقوله)255: قرةالب(}تَأْخ نا منسا مم38: ق(} و( .  

 لكمال حياته " السنة والنوم "في آية الكرسي نفي عن نفسه  فاهللا 
 وهو التعب؛ لكمال قوته " اللغوب "وقيوميته، وفي اآلية الثانية نفى نفسه 

  .وقدرته، فالنفي هنا متضمن لصفة كمال
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وقد يكون سببه العجز أو الضعف كما أما النفي المحض فليس بكمال، 
  :قول الشاعر النجاشي يهجو بني العجالن

  قُبيلَةٌ ال يغدرون بذمة         وال يظلمون الناس حبة خردل
  . فنفى عنهم الظلم ال لمدحهم، ولكن لذمهم؛ ألنهم عاجزون عنه أصالً

  : وكذلك قول اآلخر
  ر في شيء وإن هانالكن قومي وإن كانوا ذوي عدد     ليسوا من الش

فهو ال يمدحهم لقلة شرهم، ولكنه يذمهم لعجزهم، ولهذا قال في البيت 
  :الذي بعده

     شنوا اإلغارة فرسانا وركبانا فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا    
 ": وقد يكون سبب النفي عدم القابلية فال يقتضي مدحاً، كما لو قلت

  . "الجدار ال يظلم 
أن النفي المحض ال يدل على الكمال إال إذا تضمن ومن هنا يتبين لنا 

  . إثبات كمال الضد
وينبغي أن يعلم أن النفي  " :- رحمه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ليس فيه مدح وال كمال إال إذا تضمن إثباتاً، وإال فمجرد النفي ليس فيه مدح وال 
شيء، وما ليس كمال؛ ألن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس ب

  . ليس بشيء، فضالً عن أن يكون مدحاً أو كماالً: بشيء فهو كما قيل
وألن النفي المحض يوصف به المعدوم، والممتنع، والمعدوم والممتنع ال 

  . )1("يوصف بمدح وال كمال 

                                                
هلية  المطابع األ  – جامعة اإلمام محمد بن سعود       – كلية الشريعة    –ابن تيمية   : الرسالة التدمرية ) 1(

  .39 ص - هـ 1396 – الرياض –لألوفست 
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  :  التوقف-3

وذلك فيما لم يرد إثباته أو نفيه مما تنازع الناس فيه كالجسم مثالً، 
فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فال يثبتونه وال  جهة ونحو ذلك،والحيز، وال

  . ينفونه، لعدم ورود النص بذلك

أما معناه فيستفصلون عنه، فإن ُأريد به معنى باطل ينَزه اهللا عنه ردوه، 
  . وإن ُأريد به معنى حقٌّ ال يمتنع على اهللا قبلوه

ا المعنى فيستفصلون، فإن مثالً يتوقفون في اللفظ، أم" الجسم " فلفظة 
 فهذا ممتنع -ُأريد به الشيء المحدث المركب المفتقر كل جزء منه إلى اآلخر 

  . على الرب الحي القيوم

وإن ُأريد بالجسم ما يقوم بنفسه، ويتصف به بما يليق به فهذا غير ممتنع 
  . ه قائم بنفسه، متصف بالصفات الكاملة التي تليق ب- سبحانه -على اهللا؛ فإنه 

يتوقفون في اللفظة، أما المعنى فإن ُأريد " للجهة " وكذلك الحال بالنسبة 
بها جهة سفل فإن اهللا منزه عن ذلك، وإن ُأريد جهة علو تُحيط به فهذا ممتنع 

 فهذا ثابت -أيضاً، وإن ُأريد بها أن اهللا في جهة أي في جهة علو ال تُحيط به 
  .هللا، وهكذا شأنهم في األلفاظ المجملة

  :األدلة على صحة مذهب السلف: ثانياً

 هي الطريقة الواجبة في - أهل السنة والجماعة -طريقة السلف الصالح 
أسماء اهللا وصفاته، وهي األسلم واألعلم واألحكم، وليس هناك طريقة أخرى 

ات حقيقة  إال طريقتهم في إثب- باب األسماء والصفات -صحيحة في هذا الباب 
  : ، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة منها مع بيان المرادكما جاء اللفظ وإمرارالصفة
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:  فمن أدلة الكتاب قوله تعالى:أن طريقة السلف دل عليها الكتاب والسنة -1
وا ـوللَّه األَسماء الْحسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين يلْحدون في أَسمائه سيجزون ما كَان {
معي{: ، وقوله)180: األعراف(} لُون  وهو ءيش هثْلكَم سلَي  

ريصالب يعمال تَقْ {: ، وقوله)11: الشورى(}  السو بِه لَك سا لَيم ف
لْم36: اإلسراء(}ع( .  

فاآلية األولى دلت على وجوب اإلثبات من غير تحريف، وال تعطيل؛ 
   .ألنهما من اإللحاد في أسمائه 

واآلية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، واآلية الثالثة دلت على         
  . وجوب نفي الكيفية، وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته وال نفيه

اللهم أنت األول فليس قبلك : " أما من السنة فاألدلة كثيرة منها قوله          
هر فليس فوقك شيء، شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظا

   .)1("وأنت الباطن فليس دونك شيء 
 فالعقل يدل على صحة مذهب السلف، ووجه داللته أن تفصيل :العقل -2

 الكتاب -القول فيما يجب، ويجوز، ويمتنع على اهللا ال يدرك إال بالسمع 
 فوجب اتباع السمع في ذلك، وذلك بإثبات ما أثبته، ونفي ما -والسنة 

  . ت عما سكت عنهنفاه، والسكو

 أما داللة الفطرة على صحة مذهب السلف فألن النفوس السليمة :الفطرة -3
مجبولة ومفطورة على محبة اهللا وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم 
وتعبد إال من عرفت أنه متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات 

  النقص؟ 
                                                

 حـديث   705 / 1 –والحاكم في المستدرك    .2713 حديث رقم    2084 / 4 –رواه مسلم   ) 1(
   ".يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا: "  وقال1922رقم 
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دل وجدها  فمن تتبع طريقة السلف بعلم وع:مطابقتها للكتاب والسنة -4
مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيالً؛ ذلك ألن اهللا أنزل الكتاب 
ليدبر الناس آياته، ويعملوا بها إن كانت أحكاماً، ويصدقوا بها إن كانت 

  . أخباراً

 :أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم ورثة األنبياء والمرسلين -5
إللهية؛ فالقرآن نزل بلغة الصحابة، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة ا

وفي عصرهم، وهم أقرب الناس إلى معين النبوة الصافي، وهم أصفاهم 
قريحةً، وأقلهم تكلفاً، كيف وقد زكاهم اهللا في محكم تنزيله، وأثنى عليهم، 

 والسابِقُون األَولُون من الْمهاجِرِين{ : وعلى التابعين لهم بإحسان كما قال تعالى
واألَنصارِ والَّذين اتَّبعوهم بِإِحسانٍ رضي اللَّه عنهم ورضُوا عنه وأَعد لَهم جنات تَجرِي 

يمظزُ الْعالْفَو كداً ذَلا أَبيهف يندالخ ارا األَنْهتَه100: التوبة(} تَح( .  

 :عون غير سبيلهم بالعذاب األليم فقال وقد تهدد رب العزة الذين يتب         
ومن يشاقق الرسولَ من بعد ما تَبين لَه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنني نُولِّه ما تَولَّى { 

  . )115: النساء(} ونُصله جهنم وساءت مصرياً

مؤمنين هو سبيل الصحابة من المهاجرين واألنصار وال ريب أن سبيل ال        
  . ومن اتبعهم بإحسان

فإذا كان األمر كذلك فمن المحال أن يكون خير الناس، وأفضل القرون         
  . قد قصروا في هذا الباب بزيادة أو نقصان

 الذين لهم لسان صدق من سلف األمة - تعالى -أن صفوة أولياء اهللا  -6
هب أهل السنة والجماعة، أهل اإلثبات لألسماء  هم على مذ-وخلفها 

  . والصفات، وهم أبعد الناس عن مذاهب أهل اإللحاد
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فهذا مما يدل على صحة : تناقض علماء الكالم وحيرتهم واضطرابهم -7
مذهب السلف؛ فلو كان مذهب الخلف حقّاً لما تناقضوا، ولما اضطربوا، 

  . ولما تحيروا وحيروا

 فهناك من :م إلى الحق وإلى مذهب السلفرجوع كثير من أئمة الكال -8
أرباب علم الكالم الذين بلغوا الغاية فيه رجعوا إلى مذهب السلف، وتبرؤا 
من علم الكالم، وأعلنوا توبتهم منه، فهذا الرازي أحد أئمة أكابر علم 

  : الكالم ينوح على نفسه، ويبكي عليها، ويقول

  وأكثر سعي العالمين ضالُل      اُل       ـنهايةُ إقدامِ العقوِل عق

  اُلــا أذى ووبـوأرواحنا في وحشة من جسومنا       وغاية دنيان

  اُلـولم نَستَفد من بحثنا طول عمرنا       سوى أن جمعنا فيه قيل وق

  ين وزالواـة       فبادوا جميعاً مسرعـوكم قد رأينا من رجال ودول

  اُلـبـاٌل فزالوا والجبال جرج  وكم من جبال قد عال شرفاتها      
أخبرني القطب الطوغائي مرتين أنه سمع فخر  " :وقال ابن الصالح

  ". يا ليتني لم اشتغل بعلم الكالم، وبكى : الدين الرازي يقول

وقد اعترف أكثر المتكلمين بالوقوع بالحيرة، واألمور، المشكلة 
بعد عظيم توغله في المتعارضة فقال ابن أبي الحديد وهو من كبراء المعتزلة 

  : علم الكالم

  م المحنـ       جاني علي عظائـفإذا الذي استكثرت منه هو ال
  م      وغرقت في بحر بال سفنــلَـال عـه بـفظللت في تي

ومن الذين خاضوا في علم الكالم ورجعوا إلى منهج السلف أبو المعالي 
  . الجويني، والخسروشاهي، وأبو حامد الغزالي
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متأخرين الذين خاضوا في علم الكالم ولم يرجعوا منه بفائدة، بل ومن ال
: "  فإنه حدث عن نفسه فقال- رحمه اهللا - اإلمام الشوكاني -وقعوا في الحيرة 

ها أنا أخبرك عن نفسي، وأوضح لك ما وقعت فيه أمس؛ فإني في أيام الطلب 
الم، وتارة علم وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الك

التوحيد، وتارة علم أصول الدين، وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم، 
ورمت الرجوع بفائدة، والعود بعائدة، فلم أظفر بغير الخيبة والحيرة، وكان ذلك 
من األسباب التي حببت إلي مذهب السلف على أني كنت قبل ذلك عليه، ولكن 

  :  وبه شغفاً، وقلت عند ذلك في تلك المذاهبأردت أن أزداد منه بصيرة
  ثي    ومن نظري من بعد طول التدبرـوغاية ما حصلته من مباح

  هو الوقف ما بين الطريقين حيرة    فما علم من لم يلق غير التحير
  "حر ـاره    وما قنعت نفسي بغير التبـعلى أنني قد خضت منه غم

  . ب األسماء والصفاتوبهذا يتبين لنا صحة مذهب السلف في با

 :)1(الرد على من َأنْكَر األسماء والصفات، أو أنكر بعضها: ثالثاً

  :الذين ينكرون األسماء والصفات ثالثة أصناف
 وهم أتباع الجهمِ بن صفوان، وهؤالء ينكرون األسماء والصفات : الجهمية-1

  .جميعا
زل مجلس الحسن البصري،  وهم أتباع واصل بن عطاء؛ الذي اعت: المعتزلة-2

وهؤالء يثبتون األسماء على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني، وينفون 
  .الصفات كلها

 هي الفرار من تشبيه اهللا بخلقه :والشُّبهة التي بنوا عليها جميعا مذاهبهم
بزعمهم؛ ألن المخلوقين يسمون ببعضِ تلك األسماء، ويوصفون بتلك الصفات، 

                                                
  . وما بعدها64 ص –صالح الفوزان . د: عقيدة التوحيد) 1(
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االشتراك في حقيقتهما، : ن االشتراك في لفظ االسم والصفة ومعناهمافيلزم م
والتزموا حيال ذلك أحد وهذا يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظرهم، 

  :أمرين
 إما تأويُل نصوص األسماء والصفات عن ظاهرها، كتأويل الوجه بالذات، -أ

  .واليد بالنعمة
اهللا أعلم بمراده منها؛ :  اهللا، فيقولون وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى-ب

  .مع اعتقادهم أنها ليست على ظاهرها
بعض مشركي العرب، : وأول من عرفَ عنه إنكار األسماء والصفات

كَذَلك أَرسلْناكَ في أُمة قَد خلَت من قَبلها أُمم لِّتَتْلُو  {: الذين أنزل اهللا فيهم قوله تعالى
هِملَيـنِعمحبِالر ونكْفُري مهو كا إِلَينيحأَو ي30: الرعد(}  الَّذ.(  

 يذكر أن قريشًا لما سمعت رسوَل اهللا : وسبب نزول هذه اآلية
  .}  وهم يكْفُرون بِالرحمـنِ{: الرحمن؛ أنكروا ذلك، فأنزل اهللا فيهم

يبية؛ حين كتب الكاتب في  أن ذلك كان في صلح الحد)1(وذكر ابن جرير
" بسم اهللا الرحمن الرحيم : " قضية الصلح الذي جرى بينهم وبين رسول اهللا 

  .)2(أما الرحمن فال نَعرفه: فقالت قريش
 يدعو ساجدا كان رسول اهللا : وروى ابن جرير أيضا عن ابن عباس

و واحدا، وهو هذا يزعم أنه يدع: فقال المشركون" يا رحمن يا رحيم : " يقول
                                                

 - مـؤرخ   -هـ  224 ولد في طبرستان سنة      -و جعفر    أب - بن جرير بن يزيد الطبري       محمد) 1(
 جـامع " من تصانيفه _  هـ 310 بها سنة توفي استوطن بغداد و   - فقيه   - محدث   -مفسر  
انظـر لـسان    . وغيرها"  الفقهاء   واختالف"  الرسل والملوك  أخبار"و"  عن آي القرآن     البيان

 – لبنـان    – بيـروت    – مؤسسة األعلمي للمطبوعات     - أحمد بن حجر العسقالني      :الميزان
  . 6/69:  األعالم،5/100 - هـ 1390 – م 1971 –الطبعة الثانية 

 دار المعرفة للطباعـة     – أبو جعفر محمد بن جرير الطبري        : البيان عن تأويل آي القرآن     جامع) 2(
  .385 / 7 –  هـ1327 – الطبعة األولى – لبنان – بيروت -والنشر 
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قُلِ ادعواْ اللّه أَوِ ادعواْ الرحمـن أَياً ما تَدعواْ فَلَه األَسماء  {: فأنزل اهللا. يدعو مثنى
  .)1()110: اإلسراء(} الْحسنى

 وإِذَا قيلَ لَهم اسجدوا للرحمنِ قَالُوا وما الرحمن {: وقال تعالى في سورة الفرقان
  ).60: الفرقان(}أَنَسجد لما تَأْمرنَا وزَادهم نُفُوراً 

، وكل من نفى عن اهللا ما كون هم سلف الجهمية، والمعتزلةفهؤالء المشر
وبئس السلف ِلبئس .  من أسماء اهللا وصفاتهأثبتَه لنفسه، أو أثبته له رسوله 

  .الخلف

  :والرد عليهم من وجوه

 أثبتَ لنفسه األسماء والصفات، وأثبتها له رسوله  أن اهللا: الوجه األول
هاها عن اهللا أو نفي بعضلما أثبته اهللا ورسوله، وهذا محادة هللا : ، فنفي نفي

  .ورسوله

أنه ال يلزم من وجود هذه الصفات في المخلوقين، أو من : الوجه الثاني
هللا وخلقه، فإن هللا تسمي بعض المخلوقين بشيء من تلك األسماء المشابهة بين ا

سبحانه أسماء وصفات تخصه، وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهمم، فكما أن هللا 
 المخلوقين ذاتاً ال تشبه ذوات المخلوقين، فله أسماء وصفات ال تشبه أسماء 

وصفاتهم، واالشتراك في االسم والمعنى العام ال يوجب االشتراك في الحقيقة، 
هى اُهللا نفسما، فقالفقد سعباده عليم ى بعضا، وسما، حليمبِغُلَامٍ { :  عليم وهرشبو

فَبشرنَاه بِغُلَامٍ  {: ، يعني إسحاق، وسمى آخر حليماً، فقال)28: الذاريات(}  عليمٍ
، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم، وال الحليم )101: الصافات(} حليمٍ

، وسمى )58: النساء(} إِن اللّه كَان سميعاً بصرياً{ : الكالحليم، وسمى نفسه فق

                                                
  .165 / 8: المصدر السابق) 1(
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إِنَّا خلَقْنا الْإِنسان من نُّطْفَة أَمشاجٍ نَّبتَليه فَجعلْناه سميعاً  {: بعض عباده سميعا بصيرا، فقال
  .، وليس السميع كالسميع وال البصير كالبصير)2: اإلنسان(}بصرياً 

: الحج (} إِن اللَّه بِالناسِ لَرؤوف رحيم{ : سمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقالو
لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيز  {: ، وسمى بعض عباده رؤوفًا رحيما، فقاَل)65

حر وفؤر نينمؤكُم بِالْملَيع رِيصح تُّمنا عم هلَيع وليس الرؤوف )128: التوبة(}يم ،
  .كالرؤوف، وال الرحيم كالرحيم

والَ {: وكذلك وصف نفسه بصفات، ووصفَ عباده بنظير ذلك، مثل قوله
، فوصف نفسه بالعلم، ووصف )255: البقرة(} يحيطُون بِشيء من علْمه إِالَّ بِما شاء

وفَوقَ {: ، وقال)85: اإلسراء( } يتُم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالوما أُوت{ : عباده بالعلم، فقال
يمللْمٍ عي ع{: ، وقال)76: يوسف(}كُلِّ ذلْمأُوتُوا الْع ينقَالَ الَّذ80: القصص(} و( ،
  .إلى غير ذلك

ومعلوم أن أسماء اهللا وصفاته تخصه وتليق به، وأسماء المخلوقين 
ال يلزم من االشتراك في االسم والمعنى االشتراك في تخصهم وتليق بهم، و

  .الحقيقة؛ وذلك لعدم التماثل بين المسميين والموصوفين، وهذا ظاهر، والحمد هللا

أن الذي ليس له صفات كمال، ال يصلح أن يكون إلها؛ : الوجه الثالث
  ).42: مريم(} ا يبصرلم تَعبد ما لَا يسمع ولَ{ : ولهذا قال إبراهيم ألبيه

واتَّخَذَ قَوم موسى من بعده  {: وقال تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل
من حليهِم عجال جسداً لَّه خوار أَلَم يرواْ أَنَّه الَ يكَلِّمهم والَ يهديهِم سبِيال اتَّخَذُوه وكَانُواْ 

نيم148: األعراف(}  ظَال.(  

أن إثبات الصفات كماٌل، ونفيها نقص، فالذي ليس له : الوجه الرابع
  .صفات، إما معدوم وإما ناقص، واهللا تعالى منزه عن ذلك
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 أن تأويَل الصفات عن ظاهرها ال دليَل عليه، فهو :الوجه الخامس
بما ال نفهم معناه، مع باطٌل، وتفويض معناها يلزم منه أن اهللا خاطبنا في القُرآنِ 

أنه َأمرنا أن ندعوه بأسمائه، فكيفَ ندعوه بما ال نفهم معناه ؟ وأمرنا بتدبر 
  القرآن كله، فكيفَ يأمرنا بتدبر ما ال يفهم معناه ؟

فتبين من هذا أنه ال بد من إثبات أسماء اهللا وصفاته على الوجه الالئق 
لَيس كَمثْله شيء وهو السميع { : عالىباهللا، مع نفي مشابهة المخلوقين، كما قال ت

ريص11: الشورى(} الب.(  

فنفى عن نفسه مماثلة األشياء، وأثبت له السمع والبصر، فدل على أن 
إثبات الصفات ال يلزم منه التشبيه، وعلى وجوب إثبات الصفات مع نفي 

واإلثبات في األسماء المشابهة، وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة في النفي 
  .إثبات بال تمثيل وتنزيه بال تعطيل: والصفات
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  الثالثالمبحث 
  وصفاتهقواعد في أسماء اهللا 

  :قواعد في أسماء اهللا : أوالً
  : كلها حسنى  أسماء اهللا تعالى: القاعدة األولى-

وللَّه األَسماء { : - تعالى -أي بالغة في الحسن غايته، قال اهللا 
ىالْحن180: األعراف(} س( .  

وذلك ألنها متضمنة لصفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه، ال 
احتماالً وال تقديراً، ذلك ألن األلفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصاً مطلقاً 
فهذه ينزه اهللا عنها، وإما أن تدل على غاية الكمال فهذه هي الدالة على أسماء اهللا 

تدل على كمال لكنه يحتمل النقص فهذا ال يسمى اهللا به لكن وصفاته، وإما أن 
  . المتكلم، الشائي: يخبر به عنه، مثل

كذلك ما يدل على نقص من وجه وكمال من وجه ال يسمى اهللا به، لكن 
  . الماكر: يخبر به عن اهللا مثل

وهو اسم من أسماء اهللا متضمن للحياة " الحي " ومثال األسماء الحسنى 
املة التي لم تُسبق بعدم، وال يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من الك

  . العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها
من أسماء اهللا متضمن للعلم الكامل، الذي لم يسبق " العليم " ومثال آخر 

  . بجهل، وال يلحقه نسيان
: طه(}تَابٍ ال يضلُّ ربي وال ينسى علْمها عند ربي في ك {: - تعالى -قال اهللا 

 العلم الواسع بكل شيء جملة وتفصيالً، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال )52
  . العباد
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وقل مثل ذلك في السميع، والبصير، والرحمن، والعزيز، والحكيم 
  . وغيرها من األسماء الحسنى

  :  أسماء اهللا تعالى أعالم وأوصاف: القاعدة الثانية-

أعالم باعتبار داللتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من 
  . المعاني

  . وهي باالعتبار األول مترادفة؛ لداللتها على مسمى واحد وهو اهللا 

وباالعتبار الثاني متباينة؛ لداللة كل واحد منها على معناه الخاص؛ فمثالً 
كلها أسماء لمسمى " يز، الحكيم الحي، القدير، السميع، البصير، الرحيم، العز" 

، "العليم " غير معنى " الحي "  لكن معنى - سبحانه وتعالى -واحد وهو اهللا 
  ... وهكذا" القدير " غير معنى " العليم " ومعنى 

 أسماء اهللا تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثالثة : القاعدة الثالثة-
  : أمور

  . ثبوت ذلك االسم: أحدها

  . ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك االسم هللا : الثاني

  . - أي األسماء -ثبوت حكمها ومقتضاها : الثالث

 - تعالى -اسماً هللا " السميع " فهو يتضمن إثبات " السميع " مثال ذلك 
صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر " السمع " وإثبات 

  . )1: المجادلة(}  يسمع تَحاوركُما إِن اللَّه سميع بصريواللَّه {: والنجوى، كما قال تعالى

  . وقل مثل ذلك في العليم والرحيم، وغيرها من األسماء المتعدية

 غير متعد تضمن أمرين- الزم -وإن دلت على وصف  :  
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  . ثبوت ذلك االسم: أحدها

  . ثبوت الصفة التي تضمنها هللا : الثاني

الحياة "  وإثبات هللا " الحي " فهو يتضمن إثبات اسم " لحي ا" مثل اسم 
  ". العظيم والجليل " صفة له، ومثل ذلك اسم " 

 داللة أسماء اهللا تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، : القاعدة الرابعة-
   :وبالتضمن، وبااللتزام

على جميع تفسير االسم بجميع مدلوله، أو داللته : فمعنى داللة المطابقة
  . معناه

  . تفسير االسم ببعض مدلوله، أو بجزء معناه: ومعنى داللة التضمن

االستدالل باالسم على غيره من األسماء التي : ومعنى داللة االلتزام
  . يتوقف هذا االسم عليها، أو على الزم خارج عنها

" الخلق " يدل على ذات اهللا، وعلى صفة " الخالق : " مثال ذلك
" العلم والقدرة " ، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي بالمطابقة
  . بااللتزام

وذلك ألن الخالق ال يمكن أن يخلق إال وهو قادر، وكذلك ال يمكن أن 
  . يخلق إال وهو عالم

  :  أسماء اهللا توقيفية ال مجال للعقل فيها: القاعدة الخامسة-

 -ب والسنّة، فال نسمي اهللا ومعنى ذلك أن نتوقف على ما جاء في الكتا
 ألن العقل ال يمكنه إدراك  إال بما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله -تعالى 

  .  من األسماء- تعالى -ما يستحقه اهللا 
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 ى به نفسه جناية - تعالى -وتسميتهبه نفسه، أو إنكار ما سم بما لم يسم 
  . النصفي حقه تعالى فوجب سلوك األدب، والوقوف مع 

  :  أسماء اهللا غير محصورة بعدد معين: القاعدة السادسة-

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، : "  في الحديث المشهورلقوله 
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب 

  ". عندك 
حصره، وال وما استأثر اهللا تعالى به في علم الغيب ال يمكن أحداً 

  . اإلحاطة به

أي انفردت ": " استأثرت به : "  في قوله - رحمه اهللا -قال ابن القيم 
بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ ألن هذا االنفراد ثابت في األسماء التي 

  ". أنزل بها كتابه 

إن هللا تسعة : "  في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأما قوله
فال يدل على حصر "  اسماً مائة إال واحداً من أحصاها دخل الجنة وتسعين

إن أسماء اهللا تسعة " األسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة 
  ". وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة 

 في بيان مراتب إحصاء أسماء اهللا التي من - رحمه اهللا -قال ابن القيم 
  : ةأحصاها دخل الجن

  . إحصاء ألفاظها وعددها: المرتبة األولى" 
  . فهم معانيها ومدلولها: المرتبة الثانية

للَّه األَسماء الْحسنى فَادعوه  {: دعاؤه بها كما قال تعالى: المرتبة الثالثة و
  . )180: األعراف(}  بِها



58  

  . سألةدعاء طلب وم: دعاء ثناء وعبادة، والثاني: وهو مرتبتان، إحداها

 أن من أسماء اهللا تعالى ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً : القاعدة السابعة-
  : بغيره، ومنها ما ال يطلق إال مقترناً بمقابله

فغالب األسماء يطلق مفرداً ومقترناً بغيره من األسماء، كالقدير، 
  . والسميع، والبصير، والعزيز، والحليم

 أن يدعى بها مفردة، ومقترنة فهذه األسماء وما جرى مجراها يسوغ
  . يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم: بغيرها، فنقول

يا حليم، أو يا غفور، أو يا عزيز : أو أن يفرد كل اسم على حدة فنقول
  ... وهكذا

ومن األسماء ما ال يطلق عليه بمفرده، بل مقروناً بمقابله، كالمانع، 
  . والضار، والمنتقم، والمذل

وز أن يفرد هذا عن مقابله؛ فإنه مقرون بالمعطي، والنافع والعفُو فال يج
والمعز؛ فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل؛ ألن 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ ألنه يراد به أن المنفرد بالربوبية، 

نفعاً وضراً، وعفواً وانتقاماً، وعزاً وتدبير الخلق، والتصرف فيهم عطاء ومنعاً، و
  . وذالً

  .  فال يسوغ-وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع، واالنتقام، واإلضرار 

فهذه األسماء المزدوجة تجرى األسماء منها مجرى االسم الواحد الذي 
 جارية مجرى االسم - وإن تعددت -يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض؛ فهي 

يا مذل، يا : جىء مفردة، ولم تُطلق عليه إال مقترنة؛ فلو قلتالواحد، ولذلك لم ت
  .ضار، يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه وال حامداً له حتى تذكر مقابلها
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  :قواعد في صفات اهللا تعالى: ثانياً

 :هوصفات اهللا كلها صفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوج :القاعدة األولى
لقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة، والعلو، والعظمة، وغير كالحياة، والعلم، وا

  . السمع والعقُل، والفطرة: ذلك، وقد دل على هذا

للَّذين ال يؤمنون بِاآلخرة مثَلُ السوء وللَّه الْمثَلُ  {:  فمنه قوله تعالى:أما السمع
  ).60: النحل(}  األَعلَى

  . ى الكاملالوصف األعل: والمثل األعلى

إما :  أن كل موجود حقيقةً البد أن تكون له صفة:وأما العقل فوجهه
صفة كمال، وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق 

  . للعبادة، فتعين األول

 والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، ومعطي حسثم إنه قد ثبت بال
  . الكمال أولى به

ألن النفوس السليمة مجبولة على محبة اهللا، وتعظيمه،  ف:وأما الفطرة
  . وعبادته

وهل تحب، وتعظم، وتعبد إال من علمت أنه متصف بصفات الكمال 
  . الالئقة بربوبيته وألوهيته ؟

ثم إن الصفات منها ما هو كمال على اإلطالق كالصفات السابقة، فهذه 
  . ثابتة هللا تعالى

هذه منفية عن اهللا، كالجهل، والعمى، ومنها ما هو نقص على اإلطالق ف
  . والصمم
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ومنها ما هو كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه يوصف اهللا بها في 
حال كمالها، ويمتنع وصفه بها في حال نقصها، بحيث يوصف اهللا بها وصفاً 

  . مقيداً مثل المكر، والكيد والمخادعة

  : باب الصفات أوسع من باب األسماء: القاعدة الثانية

وذلك ألن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد 
  .  ال منتهى لهااألسماء، وألن من الصفات ما يتعلق بأفعال اهللا، وأفعاله 

لَو أَنَّما في األَرضِ من شجرة أَقْالم والْبحر يمده من بعده سبعةُ أَبحرٍ م {: قال تعالى ا و
يمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه اتمكَل تد27: لقمان(} نَف( .  

ومن أمثلة ذلك أن من صفات اهللا المجيء واألخذَ، واإلتيان، واإلمساك، 
: والبطش، فنصف اهللا بهذه الصفات على الوجه الوارد، وال نسميه بها، فال نقول

والممسك، والنازل، والمريد،  خذ،إن من أسمائه الجائي، واآلتي، والباطش، واآل
  . ونحو ذلك، وإن كنا نُخبر بذلك عنه، ونصفه به

  : ثبوتية وسلبية: صفات اهللا تنقسم إلى قسمين: القاعدة الثالثة

 وكلها هي ما أثبته اهللا لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله : فالثبوتية
لم، والقدرة، صفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة، والع

واالستواء، واليدين، والوجه، فيجب إثباتها هللا على الوجه الالئق به، وقد تقدم 
  . ذلك في الحديث عن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء اهللا وصفاته

 فهي ما نفاه اهللا عن نفسه في كتابه، أو على :وأما السلبية أو المنفية
 ذلك من صفات النقص، فيجب نفيها  مثل الصمم، والنوم، وغيرلسان رسوله 

  . عن اهللا كما مر
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  :الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال: القاعدة الرابعة

: فكلما كثرت وتنوعت داللتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر
ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر اهللا بها عن نفسه أكثر من الصفات 

ثبات المفصل، والنفي المجمل؛ فاإلثبات مقصود السلبية؛ فالقاعدة في ذلك اإل
  : لذاته، أما النفي فلم يذكر غالباً إال على األحوال التالية

) 11: الشورى(} لَيس كَمثْله شيء{ :  بيان عموم كماله كما في قوله تعالى-أ

  ). 4: اإلخالص(}ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد  { :وقوله

أَن دعوا للرحمنِ ولَداً وما ينبغي  {:  في حقه الكاذبون كما في قوله نفي ما ادعاه-ب
  ). 92- 91: مريم(}للرحمنِ أَن يتَّخذَ ولَداً 

وما خلَقْنا  {:  دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا األمر كما في قوله-ج
ولَقَد خلَقْنا السموات  {: ، وقوله)38: الدخان(}العبِني السموات واألَرض وما بينهما 

  ). 38: ق(} واألَرض وما بينهما في ستَّة أَيامٍ وما مسنا من لُغُوبٍ

ثم إن النفي مع أنه مجمل بالنسبة لإلثبات إال أن فيه تفصيالً وإجماالً 
  . بالنسبة لنفسه

 أن ينفى عن اهللا عز وجل كل ما يضاد كماله من فاإلجمال في النفي
  ). 11:الشورى(}لَيس كَمثْله شيء {: أنواع العيوب والنقائص، كما في قوله تعالى

  ). 65: مريم(} هلْ تَعلَم لَه سمياً {: وقوله     

  ). 180: تالصافا(} سبحان ربك رب الْعزة عما يصفُون {: وقوله     
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وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه عن كل واحد من العيوب والنقائض 
بخصوصه، فينزه عن الولد، والصاحبة، والسنة، والنوم، وغير ذلك مما ينزه اهللا 

  . عنه

  : ذاتية وفعلية: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: القاعدة الخامسة

ل متصفاً بها، وهي التي ال تنفك عنه   هي التي لم يزل اهللا وال يزا:الذاتية  -أ 
سبحانه وتعالى كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة، والحكمة، 

  . والوجه، واليدين

 وتسمى الصفات االختيارية، وهي التي تتعلق بمشيئة اهللا، إن :الفعلية -ب 
شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها، وتتجدد حسب المشيئة كاالستواء على 

  . نزول إلى السماء الدنياالعرش، وال

وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كالكالم؛ فإنه باعتبار أصله 
صفة ذاتية؛ ألن اهللا لم يزل وال يزال متكلماً، وباعتبار آحاد الكالم صفة 
فعلية؛ ألن الكالم يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، وكل صفة 

 لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة
وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه ال يشاء إال وهو 

وما تَشاءون إِالَّ أَن يشاء اللَّه إِن  {: موافق لحكمته، كما يشير إليه قوله تعالى
  ). 30: اإلنسان(}اللَّه كَان عليماً حكيماً 

   :عقلية، وخبرية: الصفات الذاتية والفعلية تنقسم إلى قسمين:  السادسةالقاعدة

 وهي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي، والدليل :عقلية  -أ 
وهي أغلب صفات اهللا تعالى مثل صفة السمع، . العقلي، والفطرة السليمة

  . والبصر، والقوة، والقدرة، وغيرها
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عية، وهي التي ال تعرف إال عن طريق  وتسمى النقلية، والسم:خبرية -ب 
النص، فطريق معرفتها النص فقط، مع أن العقل السليم ال ينافيها، مثل 

  . صفة اليدين، والنزول إلى السماء الدنيا
  : صفات اهللا توقيفية: القاعدة السابعة

  . فسه في كتابه، أو على لسان رسولهفال نَصفُ اهللا إال بما وصف به ن
  : ب والسنة على ثبوت الصفة ثالثة أوجهولداللة الكتا

فَإِن {:  كالعزة، والقوة، والرحمة، كما في قوله تعالى:التصريح بالصفة  -أ 
إِن اللَّه هو الرزَّاقُ ذُو الْقُوة  {: ، وقوله)139: النساء(} الْعزة للَّه جميعاً

نيتالْغَ{: ، وقوله)58: الذاريات(} الْم كبروةمحذُو الر ي133: األنعام(} ن .(  
الَّذي خلَق الْموت والْحياة  {: كالعزيز والغفور، قال تعالى:تضمن االسم لها -ب 

 الْغَفُور زِيزالْع وهو المع نسأَح كُمأَي كُملُوبي؛ فالعزيز متضمن لصفة )2: الملك(}ل
  . فرةالعزة، والغفور متضمن لصفة المغ

 كاالستواء على العرش، والمجيء :التصريح بفعل أو وصف دال عليها -ج 
وجاء ربك {:  وقال،)5: طه( } الرحمن علَى الْعرشِ استَوى {:قال تعالى

  ). 22: الفجر(}والْملَك صفّاً صفّاً 
خلوقات، المضافات إلى اهللا إن كانت أعياناً فهي من جملة الم: القاعدة الثامنة

  : وإن كانت أوصافاً فهي من صفات اهللا
  : وبيان ذلك أن المضافات إلى اهللا على نوعين

 عبداهللا، ناقة اهللا، فهذه من جملة المخلوقات، : أعيان قائمة بذاتها مثل-أ 
: وإضافتها إلى اهللا من باب إضافة المخلوق لخالقه، وقد تقتضي تشريفاً مثل

  . أرض اهللا، سماء اهللا:  تقتضي تشريفاً مثلبيت اهللا، وناقة اهللا، وقد ال
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 سمع اهللا، قدرة اهللا، : أن يكون المضاف أوصافاً غير قائمة بذاتها مثل-ب 
بصر اهللا، فهذه اإلضافة تقتضي أن هذه الصفة قائمة باهللا، وأن اهللا متصف 

  . بها، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف

  :  الصفات كالقول في بعضالقول في بعض: القاعدة التاسعة

وهي قاعدة يرد بها على من فرق بين الصفات فأثبت بعضها، ونفى 
  . أثبت الجميع، أو انف الجميع: بعضها، فيقال لمن فعل ذلك

ومن أثبت بعض الصفات، ونفى بعضها، فهو مضطرب متناقض، 
  . وتناقض القول دليل على فساده وبطالنه

  : ي الصفات كالقول في الذاتالقول ف: القاعدة العاشرة

وذلك أن اهللا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ال في ذاته وال في صفاته، 
وال في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية ال تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات 

  . حقيقية ال تماثل الصفات

ولة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، ومجه: القاعدة الحادية عشرة
  : لنا باعتبار

فباعتبار المعنى معلومة، وباعتبار الكيفية مجهولة؛ كاالستواء مثالً، 
  . فمعناه معلوم لنا فهو بمعنى العلو، واالرتفاع، والصعود، واالستقرار

أما كيفيته فمجهولة؛ ألن اهللا أخبرنا بأنه استوى، ولم يخبرنا عن كيفية 
  . استوائه، وهكذا يقال في باقي الصفات

  : في العالقة بين الصفات والذات: القاعدة الثانية عشرة

وخالصة القول في هذه المسألة أن العالقة بين الصفات والذات عالقة 
تالزم؛ فاإليمان بالذات يستلزم اإليمان بالصفات، وكذلك العكس؛ فال يتصور 
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وجود ذات مجردة عن الصفات في الخارج، كما ال يتحقق وجود صفة من 
  .  الخارج إال وهي قائمة بالذاتالصفات في

في عالقة الصفات بعضها ببعض من حيث اآلثار : القاعدة الثالثة عشرة
  : والمعاني

 :مثل، أما بالنسبة لبعضها فقد تكون مترادفة من حيث المعنى أو متقاربة  -أ 
  . المحبة، والرحمة، والفرح، والتعجب، والضحك

ية والباطنية، والنفع وهناك صفات متقابلة كالرفع والخفض، والظاهر -ب 
  . والضر، والقبض والبسط

وهناك صفات متضادة من حيث معانيها، مثل الغضب والسخط مع  -ج 
  ... الرضا، ومثل الكراهية مع الحب، وهكذا

فاتصافه عز وجل بهذه الصفات المزدوجة المأخوذة من أسمائه المتقابلة، 
باعتبار الذات، والمتباينة وبالصفات المتضادة في معناها على ما تقدم، والمترادفة 

 دليل على الكمال الذي ال يشاركه فيه أحد؛ لداللته ،باعتبار ما بينها في الغالب
  . على شمول القدرة الباهرة، الحكمة البالغة، والتفرد بشؤون الكون كله

خبار عنه تعالي أوسع مما يدخل في باب أسمائه باب اإل: عشرةالرابعة القاعدة 
   :وصفاته

 هذا يخبر به عنه وال يدخل في  والموجود والقائم بنفسه، ألنشيءكال
  .)1(أسمائه الحسنى وصفاته العال

بين باب اإلخبار عن اهللا تعالي وباب التسمية، ) 1(وحينما لم يفرق الماتريدية
أدخلوا في أسمائه تعالي ما ليس من أسمائه كالصانع والقديم والذات والشيء 

                                                
  .1/124لوامع األنوار : انظر) 1(
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هو اللَّه الَّذي ال إِلَه إِلَّا هو   : ذكر في تفسيره لقوله تعاليونحو ذلك حتى إن الماتريدي
ُ ةادهالشبِ والْغَي مالع  )2(من أسماء اهللا تعالى) هو( أن لفظ ،)22:الحشر(.  

أنه يجب التفريق بين باب التسمية وباب اإلخبار، إذا أن ما : والصواب
ع مما يدخل في باب أسمائه الحسنى يدخل في باب اإلخبار عنه تعالي أوس

وصفاته العليا، فما يطلق عليه تعالى في باب األسماء والصفات توقيفي، وما 
ويفرق بين : " يطلق عليه في باب اإلخبار ال يجب أن يكون توقيفياً قال ابن تيميه

 إال باألسماء الحسنى، وأما اإلخبار عنه، فال يكون ىدعائه واإلخبار عنه فال يدع
سم سيئ، ولكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيئ، وإن لم يحكم بحسنه با

مثل اسم شيء وذات وموجود، وكذلك المريد والمتكلم فإن اإلرادة والكالم تنقسم 
حكيم والرحيم إلي محمود ومذموم، فليس ذلك من األسماء الحسنى بخالف ال

  .)3("ن ذلك ال يكون إال محموداً والصادق ونحو ذلك فإ

  

                                                                                                                    
فرقة كالمية تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي، نشأت بسمرقند في القرن : الماتريدية  )1(

الرابع الهجري، مستخدمة األدلة والبراهين العقلية في مواجهة المعتزلة والجهمية 
قل مقابل وغيرهما، محاولين التوسط بينهم وبين أهل السنة في العقيدة؛ فأعلوا شأن الع

وكان النتساب .. وقالوا بالتأويل والتفويض، والمجاز في القرآن، وخلق القرآن.. النقل
  .أصحابها إلى المذهب الحنفي أثره البالغ في انتشار المذهب الماتريدي إلى اليوم 

 - والتأويالت للماتريـدي     - 22 ص   - دراسة وتقويماً ألحمد العربي    –الماتريدية  : انظر) 2(
  .562ص 

  .6/142مجموع الفتاوى ) 3(
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  الربعالمبحث 
  الصفات الخبرية

  :الصفات الخبريةتعريف ب

ما كان السبيل :  الخبرية وتسمى النقلية والسمعية وهيبالصفات المقصود
 فقط، وهو الخبر الصادق عن اهللا تعالى، أو عن رسوله السمعإلى إثباتها طريق 

، إثباتها ى، أما العقول بمفردها فليس لها سبيل إلوالتسليماألمين عليه الصالة 
 يعارض الخبر الودورها التصديق بها بعد ثبوتها بطريق الوحي، فالعقل السليم 

  .الصحيح كما هو معروف

 نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تثبت هذه الصفات هللا تعالى وردت وقد
 اليد، الرضا، ، العين،الوجه: ، وأمثلة هذه الصفاتوعظمتهكما يليق بجالله 

  .إلخ… الغضب، الفرح  ستواء، العلو، المجيء، الضحك، اال،القَدم، النزول

  :قسمين  تنقسم إلىالصفات وهذه

نفكاكها إ وهي التي تكون الزمة للذات أزالً وأبداً، ال يتصور : ذاتيةصفات  -أ 
الوجه، واليد، :  أنها قائمة بذاته العلية، وهي قديمة قدم الذات، مثلبمعنىعنها، 
  .دم، والساق وغيرها، واألصابع، والنفس، والقَوالعين

النزول، االستواء : مثل  وهي التي تتعلق بمشيئته تعالى وقدرته: فعليةصفات -ب 
  .على العرش المجيء، الضحك، الفرح، الغضب

، له رسوله   نثبتها هللا تعالى كما أثبتها لنفسه، أو أثبتهاالصفات وهذه
ل نفوض كنهها  فيها بأهوائنا وآرائنا، بنخوضوكما يليق بعظمته وجالله، وال 

  الذات، ولوال ورود الخبر بها،لحقيقةوحقيقتها إلى اهللا تعالى لعدم معرفتنا 
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  الصفات وغيرها من األسماءهذهوصحته، لوال ذلك ألمسكنا عن الكالم في 
 الذات، وذلك ألن حقيقةوالصفات ألن معرفة حقيقة الصفة متوقفة على معرفة 

 فهذه الصفات وعليهلذات يحذو حذوه، الكالم في الصفات فرع عن الكالم في ا
، تشبيهنثبتها ونؤمن بها دون تحريف أو تعطيل، ودون تكييف أو تجسيم أو 

  .)1(وهكذا يقال في سائر صفات اهللا تبارك وتعالى

   : آيات الصفاتمن نماذج

 اهللا جل جالله، في مثل قوله تعالى إلى في القرآن الكريم ذكر الوجه مضافاً ورد -1
ويبقَى وجه ربـك ذُو  {:وقوله تعالى )88 :القصص(} شيء هالك إِلَّا وجههكُلُّ  {

  ).27 :الرحمن(}الْجلَالِ والْإِكْرامِ

  . إلى الحق تبارك وتعالىمضافاُ ذلك كل آية ورد فيها لفظ الوجه ومثل

 اللَّه فَوقَ يد {: قوله تعالىمثل اليد مضافة إلى ذات اهللا تعالى في وذكرت -2
يهِمد10:الفتح(} أَي(  

ولتُصنع علَى   {: قوله تعالىمثل العين مضافة إلى الذات العلية في وذكرت -3
 مضافاً إلى اهللا العين كل آية ورد فيها لفظ ومثلها) 39: اآلية: طه(} عيني

  . تبارك وتعالى

: العرش مثل قوله تعالى على - سبحانه – في نصوص القرآن الكريم أنه وذكر -4
  .)5: اآلية: طه(} الرحمان علَى الْعرشِ استَوى {

                                                
 بنمحمد أمان . د:  في ضوء اإلثبات والتنـزيهالصفات اإللهية في الكتاب والسنة النبوية     : انظر) 1(

 المجلـس األعلـى إلحيـاء التـراث         – الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة      –علي الجامي   
  .208 - 207:  ص- هـ 1408 – الطبعة األولى–اإلسالمي 



69  

أَأَمنتُم من في السماء أَن يخْسف  {: تعالى أنه سبحانه وتعالى في السماء، قال وذكر -5
ضاألَر {: تعالىوقوله )5: اآلية: طه(} بِكُم  اءمي السف نم نتُمأَم أَم كُملَيلَ عسري أَن

  . )17: اآلية: الملك(}حاصبـاً

ه {:  تعالىوقوله -6 ادبقَ عفَو رالْقَاه وهوقوله تعالى في شأن ،)61: األنعام(} و

 مما، )157،158: النساء(}وما قَتَلُوه يقينا بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه { السالمعيسى عليه 
  .الجهة هللا تبارك وتعالىيؤخذ منه نسبة 

  : أحاديث الصفاتمن نماذج

 اآليات السابقة، ومضافة في في السنة الصحيحة ألفاظ كالتي وردت ورد
 أيضا صفات أخرى لم ووردتإلى الباري جلَّتْ عظمته، كالوجه واليد، والعين، 

 نذكر بعضها، تعالىيتعرض القرآن الكريم لها، إال أن الكل وحي من عند اهللا 
  : من ذلكف

 ربنا كل ينزل: " قال  النبي عن البخاري عن أبي هريرة رضي اهللا عنه روي -1
 يدعوني فاستجب من: " األخير فيقولالليلليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلث 
  .)1(" له فأغفرله، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني 

 صلَّى اِهللا رسوَل َأن :قالي اهللا عنه  عن أبي هريرة رض ومسلم البخاريروى -2
 يدخُُل كلَاهما الْآخَر َأحدهما يقْتُُل رجلَينِ، ِإلَى اُهللا يضحك" : قَاَل وسلَّم علَيه اُهللا

 وجلَّ عز اِهللا سبِيِل في هذَا يقَاتُل": قَاَل اِهللا؟ رسوَل يا كَيفَ: فَقَالُوا ، "الْجنَّةَ

                                                
   .758رقم  حديث – 1/521:  ومسلم- 1094 حديث رقم – 384 / 1 :خاريالبرواه ) 1(
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سفَي،دتَشْه ثُم تُوبلَى اُهللا يِل، عالْقَات ،ملسُل فَيقَاتي فَيبِيِل فاِهللا س زلَّ عجو 
دتَشْهس1("فَي(.  

 تزال جهنم يلقي ال: "  قالأن  أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النبي وعن -3
ضها إلى هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بع:  وتقولفيها

قط قط بعزتك وكرمك، وال يزال في الجنة فضل حتى ينشئ اهللا : تقولو بعض،
  .)2("  فضل الجنةفيسكنهملها خلقاً 

صبعين من أصابع إ قلوب بني آدم بين إن: "  قوله عليه الصالة السالمومنه -4
  .)3("الرحمن يقلبها كيف يشاء

أنا :  اهللا تعالىيقول: "   اهللارسولقال :  أبي هريرة رضي اهللا عنه قالوعن -5
 وإن  ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي،فإن عند ظن عبدي، وأنا معه إذا ذكرني،

قتربت منه اذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منه، وإذا اقترب مني شبراً 
  .)4("، وإن أتاني يمشي أتيته هرولةباعاًذراعاً، وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت منه 

 اُهللا صلَّى اِهللا رسوُل قَاَل: قَاَل عمه، وهو ماِلك بن أَنَسعن مسلم ه  أخرجوما -6
هلَيع لَّمسو " :لَلَّه ا َأشَدحفَر ةببِتَو هدبع ينح تُوبي ،هِإلَي نم كُمدَأح لَى كَانع 

هلَتاحضِ ربَِأر ،فَانْفَلَتَتْ فَلَاة نْهم اوهلَيع هامطَع ،هابشَرو سا، فََأينْهةً، فََأتَى مرشَج 
عطَجي فَاضا، فلِّهظ قَد سَأي نم ،هلَتاحنَا ريفَب وه ِإذَا كَذَِلك وا، هةً بِهقَاِئم ،هنْدع 

                                                
  .1890رقم  حديث – 3/1504:  ومسلم- 2826 حديث رقم – 24 / 4 :البخاري رواه )1(
   .2848رقم  حديث - 4/2187 :ومسلم  - 6284 حديث رقم - 3453 / 6 :البخاريرواه ) 2(
    .2654  الحديث رقم– 4/2045 -  سلم مرواه) 3(
 رقـم حـديث   -2067 - 2061 /4مسلم   و- 6970 رقم  حديث- 6/2694: البخاريرواه  ) 4(

2675.  
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 شدة من َأخْطََأ ربك، وَأنَا عبدي َأنْتَ اللهم: الْفَرحِ شدة من قَاَل ثُم بِخطَامها، فََأخَذَ
 )1( "الْفَرحِ

 ظاهر هذه اآليات واألحاديث  المعنى المتبادر منأن أهل التعطيل ويعتقد      
ذلك أنكروا ما  معنى ال يليق باهللا تعالى وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل وما شابهها

ً في دلت عليه من المعنى الالئق باهللا، وأه ل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما
 أحدهما فهؤالء صرفوا النصوص عن األسماء والصفات أم خاصاً فيهما أو في

ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطراباً كثيراً وسموا 
  .)2(ذلك تأويالً وهو في الحقيقة تحريف

تشبيه والتجسيم نجد  توهم الالتي  ورود هذه اآليات واألحاديثومع
لَيس كَمثْله شيء { :  عن الذات اإللهية المشابهة كقوله تعالىتنفينصوصاً أخرى 
ريصالب يعمالس وه{: وقوله تعالى. )11:الشورى( }و دأَح اللَّه و1{قُلْ ه{ اللَّه 

دم2{الص{ولَدي لَم و دلي 3{ لَم{كُن لَّهي لَمو دكُفُواً أَح }4-1: اإلخالص( }4(  

 ينفى أن يكون الخالق مشابهاً لمخلوقاته، ومن -  أيضاً– السوي والعقل
 النصوص التي تذكر الوجه هر الواقع بين ظواالتعارضهنا البد من دفع هذا 

  .التنزيهالخ وبين نصوص .. واليدين

ردت في قد و  أن كلمة متشابههو في هذا الموضوع األساس"  أن ويبدو
هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه  {: القرآن الكريم في مقابل آيات محكمات، فقال تعالى

 هنم هابا تَشم ونتَّبِعغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهتَشم رأُختَابِ والْك أُم نه اتكَمحم اتآي

                                                
  .2747 حديث رقم -2104 / 4 –رواه مسسلم  )1(
، وقد رد ابن    47  ص  –محمد بن صالح العثيمين     : القواعد المثلى في صفات اهللا الحسنى     : انظر) 2(

   53-47ص : انظر. هعثيمين عليهم، وأبان بطالن مذهبهم من ستة وجو
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بنـا ابتغَ ر دنـع نكُلٌّ م ها بـنآم قُولُونمِ يلـي الْعف خُوناسالرو إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يمو هتَأْوِيل غَاءتابو ةتْنالْف اء
  .)7: آل عمران(} وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُوا الْأَلـبـابِ

 جاء في القرآن الذيي موضوع المتشابه  فال بد من الخوض فوعليه
  ذلكمن أهل التأويل وأهل التفويض ألن في الكريم، وتفنيد آراء وأدلة كل

تتعلق بتنزيه الذات و في باب العقيدة، تتحدث الىمن كتاب اهللا تع )1( آليةتوضيحاً
 بين علماء الكالم من كالميةرك ااآلية الكريمة التي تدور حولها معهي العلية، و

 ومن اتبعه، ولذلك تيمية من عهد المعتزلة إلى عهد ابن ،المتقدمين والمتأخرين
 لنزيل الريب، أو معانيهاكله فمن الواجب علينا أن نتعرض لدراستها، واستجالء 

  .على األقل نحاول إزالته

 ال بد من بيان المقصود والتفويض بيان آراء وأدلة أهل التأويل وقبل
  :بالمطالب التالية ذلك ويتضحرد في القرآن الكريم، بالمحكم والمتشابه الوا

   في القرآن الكريم والتأويلاإلحكام والتشابه: األولالمطلب 
  :معنى اإلحكام والتشابه في القرآن الكريم

 كله، ووردت آيات محكم آيات في كتاب اهللا تصف القرآن بأنه وردت
 وبعضه محكم بعضه ُأخَر تصفه بأنه متشابه كله، وفي موضع ثالث وصفته أن

  .متشابه

الر كتَاب  {:  قوله تعالىباإلحكام اآليات التي تصف القران كله فمثال
الر تلْك {:ه تعالىـ وقول،)1: هود(} أُحكمت آياتـه ثُم فُصلـت من لـدن حكيمٍ خبِيـرٍ

  ).1: يونس(} آيات الْكتَابِ الْحكيمِ

                                                
  . ل عمران اآلنفة الذكرآالمقصود آية ) 1(
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 متقن، مصون من الباطل والفساد في ألفاظه أنه : هنا من اإلحكاموالمراد
 صحيح ووعيده، وعده  صدق في أخباره وحق في أحكامه، عدل فيومعانيه

 وال ، اختالف فيهال فائق في البالغة والفصاحة، ،المعاني األلفاظ، قوي
  .  يهدي إلى صراط مستقيم،اضطراب، يصدق بعضه بعضاً

 الشيء إتقانه بتمييز إحكام: " مه اهللا شيخ اإلسالم ابن تيمية رحقال
 من أوامره، والقرآن كله الغيالصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من 

  .)1("محكم بمعنى اإلتقان 

اللَّه  {: قوله تعالىفي ، فقد وردبالتشابه اآليات التي تصف القران كله وأما
  . )23 :الزمر(}  مثَاني تَقْشعر منـه جلُود الَّذين يخْشون ربـهمنـزلَ أَحسن الْحديث كتَابا متَشابِها

 في الحسن والفصاحة، بعضاً أنه يشبه بعضه : تشابه القرآنومعنى
 يأمر بنقيضه في لموالصدق والسالمة من التناقض واالختالف، فإذا أمر بأمر 

 يأمر به لم وإذا نهى عن شيء ،تهموضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوما
  .في موضع آخر، بل ينهي عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته

، بل يخبر بثبوته أو ذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض وكذلك
  . ينفي لوازمهأوبثبوت ملزوماته وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته، بل ينفيه 

ف المنفي عنه في قوله  الذي يعم القرآن هو ضد االختالالتشابه فهذا
 ولهذا كان ،)82: النساء( }ولَو كَان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثريا{ : تعالى

 باالختالف واالضطراب كما قال تعالى في وصف موصوفاً للقرآنالقول المضاد 
  .)9-8 :الذاريات(}فَك عنه من أُفك إِنَّكُم لَفي قَولٍ مخْتَلف يؤ{ قول المشركين 

                                                
  .3/60: ابن تيميةى فتاو المجموع) 1(
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 بل هو مصدق له فالكالم المتفق العام التشابه العام ال ينافي اإلحكام وهذا
  .)1( والعدلوالصدقيصدق بعضه بعضاً، ويشبه بعضه بعضاً في الحق 

 وبعضه متشابه فقد ورد في محكم وصف القرآن بما يدل على أن بعضه وأما
 الــذي أَنْزلَ علَـيـك الـكتــاب منـه آيـات محـكَمـات هـن أُم الـكتــابِ وأُخر هـو{: قوله تعالى
 ـاتهـابـتَش7: آل عمران(}م(.  

نه  م غير متشابهات، وأنمحكماتفدلت هذه اآلية أن من القران آيات 
  .آيات متشابهات غير محكمات

 غير الذي تقدم، فما اآليةلتشابه في هذه  يعني أن اإلحكام واوهذا
  . في هذه اآليةوالتشابهالمقصود باإلحكام 

 في بيان معنى هذه السلف على ذلك البد من الرجوع ألقوال ولإلجابة
 بعضهانورد   كثيرة ذكرها ابن جرير الطبريأقوال اآلية، فقد ورد عنهم

  :باختصار

 بهن وهن الناسخات، المعمول :المحكمات من آي القرآن : بعضهمقال
  ...المتروك العمل بهن، المنسوخات:  من آيوالمتشابهات أو المثبتات األحكام

 اهللا فيه بيان حالله أحكم ما :المحكمات من آي الكتاب:  آخرونوقال
  ..أن اختلفت ألفاظهوما أشبه بعضه بعضاً في المعاني : وحرامه، والمتشابه منها

 يحتمل من التأويل غير لمما : كتاب المحكمات من آي ال: آخرونوقال
  ...ما احتمل من التأويل أوجهاً:  منهوالمتشابه وجه واحد

                                                
  .61- 3/60: المصدر السابق) 1(
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 من آي القرآن، وقصص فيه ما أحكم اهللا :معنى المحكم:  آخرونوقال
هو : المتشابه..  وأمتهلمحمداألنبياء ورسلهم الذين أرسلوا إليهم، ففصله بيان ذلك 

، فقصة باتفاق األلفاظ السورعند التكرير في ما اشتبهت األلفاظ به من قصصهم 
  ..المعانيواختالف المعاني، وقصة باختالف األلفاظ واتفاق 

 عرف العلماء تأويله، ما :بل المحكم من آي القرآن:  آخرونوقال
 سبيل مما استأثر اهللا علمهما لم يكن ألحد إلى : وفهموا معناه وتفسيره والمتشابه

، ووقت مريمحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن بعلمه دون خلقه، وذلك ن
 ذلك ال فإنوفناء الدنيا وما أشبه ذلك،  طلوع الشمس من مغربها، وقيام الساعة،

  .)1(يعلمه أحد

  :)2( بالقرآن أربعة أنواعالمتعلقين " التشابه" و " اإلحكام"  تقدم يتبين أن مما

  . بمعنى اإلتقان في أخباره وأحكامه: العاماإلحكام -1

  .وهو تماثله وتناسبه وتصديق بعضه بعضاً:  العامبهاالتش -2

 الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه، المختلفين من وجه : الخاصاإلحكام -3
  .آخر

 أن يكون معنى اآلية واضحاً جلياً ال خفاء فيه، مثل قوله : ومعنى هذا اإلحكام       
ناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتَعارفُوا إِن يا أَيها الناس إِنَّا خلَقْ{: تعالى

 بِريخ يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُمم{:  وقوِله)13 :الحجرات(}أَكْر اسا النها أَيي
:  وقوِله)21 :البقرة(} قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون اعبدواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من

                                                
 175 -3/170 - أبو جعفر محمد بـن جريـر الطبـري           : البيان عن تأويل آي القرآن     جامع) 1(

  .باختصار
   .ابع متضادان والثاني متفقان، والثالث والرألول يالحظ أن ا)2(
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حرمت علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم {:  وقوِله)275 :البقرة(}وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا {
 بِه رِ اللّهغَيلَّ لا أُهمزِيرِ ونلك كثيرة، وأمثال ذ)3 :المائدة( }...الْخ.  

من وجه  له وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه، ومخالفته:  الخاصالتشابه -4
   .)1(.آخر

 أن يكون معنى اآلية مشتبهاً خفياً بحيث يتوهم منه الواهم  :ومعنى هذا التشابه       
ما ال يليق باهللا تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خالفَ 

  . ذلك

بلْ يداه { : ه تعالىـم من قولـوهم واهـأن يت :مثاله فيما يتعلق باهللا تعالى  -
  . أن هللا يدين مماثلتين أليدي المخلوقين )64 :المائدة(}مبسوطَتَانِ 

 أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه  :ومثاله فيما يتعلق بكتاب اهللا تعالى -
 )79:النساء(}ك من حسنة فَمن اللّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نَّفْسك ما أَصاب{: بعضاً حين يقول

ويقول في موضع آخر : } هذ قُولُواْ هـئَةٌ ييس مهبإِن تُصو اللّه ندع نم هذ قُولُواْ هـةٌ ينسح مهبإِن تُصو
ندع نم كَ قُلْ كُلندع نم 78 :النساء(} اللّه( .  

فَإِن كُنت في {:  أن يتوهم واهم من قوله تعالى : ومثاله فيما يتعلق برسول اهللا -
              فَـال ـكبـن رم ـقـاءكَ الْحج لَقَد كلن قَبم تَابالْك ونؤقْري ينأَلِ الَّذفَاس كا إِلَيلْنا أَنزمكٍّ مش   ـنم تَكُـونَن 

                                                
 دار – القاضـي   بن عبدالرحمن بن عثمـان      أحمد :صفاتمذهب أهل التفويض في نصوص ال     ) 1(

 .302: ص - م 1996 - هـ 1416 – الطبعة األولى – الرياض – السعودية –العاصمة 
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 ظاهره أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان شاكاً فيمـا أنـزل              )94 :يونس(}ممتَـرِين الْ
  .)1(إليه

 الخاص، فإنه ضد التشابه اإلحكام " : شيخ اإلسالم ابن تيميةقال
 مع مخالفته له من وجهالخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من 

  .مثله وليس كذلكوجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو 

وهذا التشابه .  باآلخرأحدهما هو الفصل بينهما بحيث ال يشتبه واإلحكام
  .بينهماإنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل 

 مشتبهاً عليه، ومنهم من فيكون من الناس من ال يهتدي للفصل بينهما، ثم
من األمور النسبية  يكونال تمييز معه قد  يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي

 منه أهل يعرفاإلضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا 
 به وعدواالعلم ما يزيل عنهم هذا االشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس مما 

، مثلهفي اآلخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو 
  .)2("عض الوجوه وإن كان مشبهاً له من ب

 عام ومنه ما هو خاص، هو يظهر أن اإلحكام والتشابه منه ما وبهذا
 ألنها جميعاً تعارضويالحظ أن أقوال السلف في المحكم والمتشابه ليس بينهما 

  .ترجع لما تقدم بيانه من معنى اإلحكام والتشابه الخاص

كريم  في القرآن الالمتشابه سلف يمكن تعريف كل من المحكم وومما
  :والسنة النبوية بما يلي

"  الصريحالواضح المعنى القاطع في داللته بحيث ال يحتمل إال هو " :المحكم
                                                

   –محمد بن صالح العثيمين  -المحكم والمتشابه : راجع ) 1(
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=7523 

  .62 - 3/61: مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر) 2(
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: وقوله تعالى، )11: الشورى(}لَيس كَمثْله شيء وهو السميع البصري{:  قوله تعالىمثل

}  دلي ملـ ،دمالص اللَّه ،دأَح اللَّه وقُلْ ه دا أَحكُفُو لَـه كُني ملـو ،دولـي لَـماإلخالص(}و :
1-4(.  

 نص كل تشبيه اهللا عز وجل بخلقه، أي هو ه ما أوهم ظاهرهو " :المتشابه
 علىتجاذبته االحتماالت حول المعنى المراد منه، وأوهم ظاهرة ما قامت األدلة 

  .)1("نفيه

  :معنى التأويل: المطلب الثاني

 الحوادث من إثبات مشابهةمسلمون على تنزيه اهللا تعالى عن  الاتفق
 من بالمحكمالمكان، والجوارح واألعضاء، وطروء الحوادث عليه تمسكاً 

 المتشابهوتنفيذاً ألمر اهللا، ولتحذيره من اتباع  النصوص الدالة على ذلك
  .والخوض في تأويله مع ترك المحكم الواضح

السلف والخلف متفقون على صرف وقد ذهب كثير من المتكلمين أن 
في ) السلف والخلف(وبذلك يصبح الجميع . نصوص الصفات عن ظواهرها

نظرهم من المؤولين، غير أن السلف كان تأويلهم إجمالياً بمعنى أنهم ال يعينون 
المراد من النصوص مع القطع أن ظاهر النصوص غير مراد والخلف عينوا 

  .المراد فكان تأويلهم تفصيلياً

                                                
 – القاهرة   – مطبعة االستقالل الكبرى     – دار الجيل    – محمود حجازي    محمد : الواضح التفسير) 1(

ـ - 3/38  - م   1969 - هـ   1389 –الطبعة السادسة    ـ  ألفــاظ  رداتـ ومف : رآنـ الق
 دار – العمادي محمد بن محمد    :عود وتفسير أبي الس   - 251: ص –هاني  ـ األصف الراغـب

  .2/7 - لبنان – بيروت –إحياء التراث العربي 
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 –إن أهل السنة وأهل الحديث على اإليمان بها : " قول اإلمام السيوطيي
 وتفويض معناها إلى اهللا، وال نفسرها مع تنزيهنا له عن –أي آيات الصفات 

  .)1(حقيقتها

على  - السلف والخلف – أن اتفقوا بعديصرح بعض المتأخرين أنهم و
  :لمتشابهة إلى مذهبين من تلك النصوص اموقفهم اختلفوا في تنزيه اهللا تعالى

 عدم الخوض في تأويل أو تفسير تفصيلي وهو :مذهب السلف: أولهما
 عن كل نقص ومشابهة الحوادث، تعالى بتنزيه اهللا واالكتفاء النصوص لهذه

 العلم التفصيلي بالمقصود وتحويلوسبيل ذلك التأويل اإلجمالي لهذه النصوص 
  .منها إلى اهللا عز وجل

 النصوصمن بعدهم هو تأويل هذه   جاءواالذين :لفمذهب الخ: ثانيهما
بما يضعها على صراط واحد من الوفاق مع النصوص المحكمة األخرى التي 

 اهللا تعالى عن الجهة والمكان، والجارحة، ففسروا االستواء في قوله بتنزيهتقطع 
 في، والعين نطابتسلط القوة والسل) 5: طه(} الرحمان علَى الْعرشِ استَوى{: تعالى

 والرعاية، وهكذا أولوا باقي بالعناية) 39: طه(} ولتُصنع علَى عيني {:قوله تعالى
  .)2( اللغةمقتضىالنصوص المتشابه بمعانٍ قالوا أنها على 

ومن هنا قيل أن السلف ال يعلمون معنى الصفات، وإنما يفوضون معناها 
  .تأويل اإلجماليإلى اهللا تعالى، وأن هذا التفويض هو ال

ومن هنا قيل أن الفرق بين السلف والخلف أن السلف يؤولون تأويالً 
  .إجمالياً والخلف يؤولون تأويالً تفصيلياً

  . ومن هنا قيل أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم
                                                

  . القاهرة- ط حجازي - 2/6: اإلتقان في علوم القرآن) 1(
  .140 -138 ص - محمد سعيد رمضان البوطي :كبرى اليقينيات الكونية) 2(
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 أن هذا مذهب السلف، ولكن السلف – خطأ –وظن كثير من الناس 
عن أنفسهم أنهم مفوضون إال إذا قصد بالتفويض يدافعون عن مذهبهم وينفون 

  .)1(هنا التفويض في الكيف والكنه أما المعنى فهم يعرفونه

وأما التفويض بمعنى عدم معرفة المعنى فال يقولون به بل يقولون 
  .)2(المعنى معلوم والكيف مجهول

 كان معروفاً عند السلف من التأويلهل :  ينبغي بحثه وتوضيحه هوومما
صرف اللفظ من االحتمال : وهوابة والتابعين وتابعيهم بمعناه عند الخلف الصح

   ال ؟أم" الراجح إلى االحتمال المرجوح

وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه { عمران معنى التأويل الوارد في آية سورة آل وهل
 ثم ومنذي أحدثوه، يطابق هذا المصطلح ال) 7: آل عمران(}والراسخُون في الْعلْمِ

  أضفوا الشرعية على تأويالتهم لنصوص الصفات أو بعضها ؟

  . ما يدعونا لبحث وبيان معنى التأويلوهذا

  :معنى التأويل لغة: أوالً

تفسير ما يؤول إليه الشيء، : التأويل "  ":َأولَّ"  في الصحاح في مادة قال
  .)3(" تأوالً بمعنى وتََأولتُه وقد أولته

                                                
 – دار الكتب القطريـة      –ي البنعلي   أحمد بن حجر آل طام    :العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية    ) 1(

  .199 ص - م 1994 - هـ 1415 – الطبعة األولى –قطر 
 – السيلي  عبدالعزيزيد.ـس. د:  بين اإلمـام أحمد بن حنبل واإلمـام ابن تيميةقيدة السلفيةـالع )2(

  .89 ص- هـ 1413 – م 1993 – الطبعة األولى – القاهرة – مصر –دار المنار 
  .4/1627 - الجوهري إسماعيل بن حماد: اج اللغة وصحاح العربيةت: الصحاح )3(
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 هذهتأويل : ، كقولكالتفسير يكون بمعنى التأويل " :)1(قرطبي الوقال
  .الكلمة على كذا ويكون بمعنى ما يؤول األمر إليه

 آل األمر إلى كذا يؤول إليه، أي صار، وأولته تأويالً، أي من واشتقاقه
  .)2("صيرته 

التأويل من اَألول أي الرجوع إلى : َأولَّ " : األصفهانيالراغب وقال
 الغاية إلى  الموئل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيءومنه األصل،

وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في { نحوالعلم المرادة منه علماً كان أو فعالً، ففي
  ". قبل يوم البين تأويلوللنوى: " الفعل كقول الشاعروفي )7:  عمرانآل(}الْعلْمِ 

أي بيانه ) 53 :األعراف(}هلْ ينظُرون إِلَّا تَأْوِيلَه يوم يأْتي تَأْوِيلُه {: تعالى وقوله

) 59: النساء(} ذَلك خير وأَحسن تَأْوِيلًاً{: ، وقوله تعالىمنه المقصودة غايته والذي ه
  .)3( "اآلخرة أحسن ثواباً في وقيلقيل أحسن معنى وترجمة، 

                                                
 ي القرطب - األندلسي   - الخزرجي   - بن أحمد بن عبداهللا بن أبى بكر بن فرح األنصاري            محمد )1(

هـ 671 توفي بمنية بني خصيب بمصر في شوال من سنة       -مفسر  ) اهللاأبو عبد (  المالكي –
.  وغيرها - اهللا الحسنى    أسماء في شرح    واألسنى  - ألحكام القرآن    الجامع:  من تصانيفه  -

 دار النـشر فرانـز      – الصفدي خليل بن أيبك      صالح الدين  :الوافي بالوفيات : انظر ترجمته 
 : المؤلفين ومعجم  - 2/122 - م   1974 - هـ   1394 – الطبعة الثانية    –شتايز بنيسبادن   

  3/52 -كحالة 
 بيروت  –  مؤسسة مناهل العرفان   –ألنصاري القرطبي    محمد بن أحمد ا    :الجامع ألحكام القرآن   )2(

  . 4/15 - لبنـان –
  المعرفة دار - محمد سيد الكيالني  :  تحقيق – الراغب األصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن الكريم    )3(

  31:  ص- لبنان – بيروت –للطباعة والنشر 
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 معنى التأويل في وأما " :- رحمة اهللا -سرين الطبري  إمام المفوقال
  .)1("فإنه التفسير والمرجع والمصير : العربكالم 

  :معنى التأويل في االصطالح: ثانياً

 لفظ التأويل يراد به ثالث إن " : شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللاقال
  :معانٍ

عن  صرف اللفظ هو : في اصطالح كثير من المتأخرينفالتأويل
 معنى اللفظ يكوناالحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فال 

 تعالى اهللا تأويالً على اصطالح هؤالء، وظنوا أن مراد هالموافق لداللة ظاهر
ال يعلمه وبلفظ التأويل ذلك وإن للنصوص تأويالً يخالف مدلولها ال يعلمه إال اهللا 

  .المتأولون

، فظاهرها مراد مع ظاهرهاتجري على : ؤالء يقولون إن كثيراً من هثم
 وقع فيه كثير من تناقض وهذاإن لها تأويالً بهذا المعنى ال يعلمه إال اهللا، : قولهم

  .وغيرهم"  األربعة األئمة" من أصحاب :  إلى السنةالمنتسبينهؤالء 

 سواء وافق ظاهره أم لم - التأويل هو تفسير الكالم إن : الثانيوالمعنى
 اصطالح جمهور المفسرين، وغيرهم، وهذا في" التأويل"  وهذا هو -يوافقه 

 العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على فيالتأويل يعلمه الراسخون 
كما نقل عن ابن ) 7: آل عمران(} وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ{قوله

 بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن إسحاق، وابن قتيبة، محمدوعباس، ومجاهد، 
ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا، ...  حق باعتبارالقولين، وكال وغيرهم

  .وكالهما حق

                                                
  .3/123 -ي  الطبر:جامع البيان )1(
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 وإن - التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكالم إليها أن : الثالثوالمعنى
الشرب واللباس  من األكل و- اهللا به في الجنة أخبر فتأويل ما -وافقت ظاهره 

 يتصور، ال ما أنفسها  هي الحقائق الموجودة-ذلكوالنكاح وقيام الساعة وغير 
، القرآنمن معانيها في األذهان، ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة 

ي يا أَبت هذَا تَأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها رب {:كما قال تعالى عن يوسف أنه قال
هلْ ينظُرون إِلَّا تَأْوِيلَه يوم يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نَسوه من  {: وقال تعالى، )100: وسفي(}حقاً

قا بِالْحنبلُ رسر تاءج لُ قَد{:  تعالىوقال) 53: األعراف(}قَب ءيي شف تُمازَعتَن فَإِن 
: النساء(} اللَّه والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمنون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خيـر وأَحسن تـأْوِيلًاًفَردوه إِلَى 

  .)1(" اهللا إال وهذا التأويل هو الذي ال يعلمه ،)59

 التأويل في اللغة لمعاني يرشح لدنيا من خالل هذا العرض والذي
  :تأويل المستعملة هيواالصطالح أن معاني ال

 اللفظ عن االحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به، وهو اصطالح صرف -1
  . المتأخرين

  .، وهو اصطالح المفسرينالتفسير -2

 ما يوجد في الخارج، وهو المعنى المراد عين الكالم، وهو إليها  التي يؤولالحقيقة -3
  .في النصوص الشرعية

 ظهر في فقد"  عن ظاهره اللفظ صرف" صطالحي  التأويل بمعناه االأما
 يعرف عند الصحابة أو يكنعصور متأخرة، بعد عهد السلف المتقدمين، فلم 

 المتقدمين، بل اللغةالتابعين التأويل بهذا االصطالح المتأخر، وكذلك عند أهل 

                                                
  .36 - 5/35: مجموع فتاوى ابن تيمية )1(
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، وذلك والفالسفةكان ظهوره بعد عصر القرون المفضلة، وفي بيئة المتكلمين 
  .هور الخالف والتفرق في المسلمينبعد ظ

 الداللة عليه، في حين من أدل على ذلك من خلو القرآن الكريم وليس
  : الكريم بمعنيينالقرآنورود التأويل بالمعنيين اآلخرين، فقد جاء التأويل في 

 هـلْ ينـظُرون إِلَّا { : ومنه قوله تعالى: الشيء وما يؤول إليهحقيقة: األول
 أخبروا به من أمر المعاد، فمن قال بالوقف ما أي حقيقة )53: األعراف(}لَـهتَـأْوِيــ

  .، كان المراد بالتأويل عنده هذا المعنىالجاللةعلى لفظ 

: يوسف( } نَبئْنا بِتَأْوِيله{: ورد فيه قوله تعالى: والبيانالتفسير: الثاني

 والراسخُون {لوقف على إليه من قال باهب تفسيره، وهذا المعنى هو ما ذأي) 36
 أن الراسخين في العلم يعلمون معنى وتفسير أي) 7: آل عمران(}في الْعلْمِ
 الذين يعلمون الراسخينن مأنا:  قال ابن عباس رضي اهللا عنهمافلذا المتشابه،

 تأويله ويقولون يعلمون والراسخون في العلم "– رحمه اهللا -تأويله، وقال مجاهد 
  .)1( "أمنا به

على مصطلح حادث، النصوص على ما تقدم فإنه ال يجوز حمل وبناء 
 أوالً إلى االستعماالت الواردة لهذا اللفظ وقت النزول، ولفظ الرجوع بل ال بد من

                                                
:  القـرآن العظـيم     تفسير : وانظر - 407- 17/390-56 - 3/55:  فتاوى ابن تيمية   مجموع )1(

 1408 – الطبعة األولـى     – القاهرة   – الدار المصرية اللبنانية     –بن كثير   إسماعيل بن عمر    
حمـد  م: التأويل وموقفه من قضية تيمية ابن  واإلمام - 238 - 1/327 - م 1988 -هـ  

:  ص - م   1973 - هــ    1393 – الهيئة العامة لشؤون المطابع      – القاهرة   –ند  السيد الجلي 
35.  
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 فحمل لفظ - السابقين - لم يرد في الكتاب والسنة إال بهذين المعنيين التأويل
  .ل على غيرهما باط- آية سورة آل عمران فيالتأويل 

  :  بصفات اهللا تعالى- القرآن فين يه الواردي بمعني- عن عالقة التأويل أما
فتأويل ما أخبر اهللا به : إليه  يؤول التأويل بمعنى حقيقة الشيء ومافمثال

 من الحقائق والصفاتعن أسمائه وصفاته هو نفس ما عليه من األسماء 
  .تعالىوالكيفيات، وهذا من التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا 

  المآكل والمشارب والمالبسمن تأويل ما أخبر اهللا عما في الجنة :ومثله
، قال تعالى في الحديث القيامةوالمناكح هو حقيقة ما عليه هذه األشياء يوم 

 وال أذن سمعت وال خطر رأت لعبادي الصالحين ما ال عين أعددت: "القدسي
  .)1("على قلب بشر

 ما أخبر اهللا عن نفسه المقدسة تأويل  ": شيخ اإلسالم ابن تيميةقال
 نفسه المقدسة المتصفة بما حقيقةالغنية بما لها من حقائق األسماء والصفات هو 

 والوعيد هو نفسه ما الوعدلها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر اهللا به من 
  .)2("يكون من الوعد والوعيد

ادهم، فكل من قال  ومرالسلف التأويل بمعنى التفسير، وهو مقصود وأما
 وفهم المعنى، التفسير: " فقصدهإنه يعلم التأويل، أو أن العلماء يعلمون التأويل 

القول في تأويل قوله كذا : اآلياتولهذا يقول أبو جعفر الطبري في تفسيره 
  …وكذا

  

                                                
 حـديث رقـم     – 2174 / 4 – ومسلم   - 3072 حديث رقم    – 1185 / 3 –اري  ـرواه البخ  )1(

2174.  
  .96:  ص-ابن تيمية : الرسالة التدمرية )2(
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  :خبر اآلحاد وحجيته في العقائد: المطلب الثالث

  : التعريف بخبر الواحد

 وينقسم إلي مقبول ومردود، وأعلي )1( المتواتروهو ما لم يجمع شروط
ما رواه عدل، تام الضبط، عن مثله، بسند : أقسام المقبول الصحيح لذاته، وهو

 فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، )2(متصل، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة
وإن تعددت طرق الحسن لذاته صار صحيحاً لغيرة، وحديث المستور وسئ 

  .)3(تعددت طرقه صار حسناً لغيرهالحفظ إذا 

وأنواع خبر الواحد وتقسيماته كثيرة، وهي مذكورة في موضعها من 
كتب علوم الحديث، والذي ينفعنا هنا هو الصحيح من اآلحاد، إذ إن غير 

  .الصحيح الشك في عدم إفادته للعلم

  : الخالف في إفادة خبر الواحد العلم

الواحد العلم، مع اتفاقهم علي إفادة اختلف أهل العلم في مدي إفادة خبر 
  .العمل، وجملة ما ذكر في ذلك، ثالثة أقوال

  . خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً:القول األول

                                                
 وأن يتوفر هـذا  -ذب أن يرويه عدد كثير يستحيل أن يتواطؤوا على الك   : شروط المتواتر ) 1(

 -سمعنا أو رأينـا     :  وأن ينتهي خبرهم إلى حس كقولهم      -الشرط في جميع طبقات السند      
 دار  -نظم الدرر في مصطلح علم األثر ألحمد فريـد          :  انظر -وال ينتهي إلى أمر ظني      

  .196 ص -هـ 1422 سنة 1 ط-العقيـدة للتـراث 
 - 6/1422 - دار ابن الجـوزي      -سقالني  النكت على نزهة النظر البن حجر الع      : انظر) 2(

  .83ص 
 طبعـة   - دار الثريا للنـشر      -مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث البن الصالح         : انظر) 3(

  .30 ص -جديدة 
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  . العلم مطلقاًد خبر الواحد يفيد الظن وال يفي:القول الثاني
  :خبر الواحد يفيد العلم بقرينة: القول الثالث
  :القول األول

كما نسب إلي اإلمام أحمد في إحدى الروايتين وينسب إلى أهل الظاهر، 
 ويبدو أن في هذه النسبة نظر، إذ ليس من المعقول إفادة خبر كل واحد )1(عنه

إن : فإن أحداً من العقالء لم يقل" العلم ال عقالً  وال شرعاً، يقول شيخ اإلسالم 
  .)2("لخبر كل واحد يفيد العلم، وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القو

 فكالمه في جرح الرواة )3(ونسبة هذا القول إلي اإلمام أحمد بعيدة
وتعديلهم ورده األخبار الضعيفة كثير مشهود وقد دافع ابن القيم عن أحمد ورد 

فذهب : كذب بعض األصوليين كذبا صريحاً لم يقله أحد، فقال:" هذه النسبة بقولة
أن خبر الواحد يفيد العلم من غير اإلمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه 

 العجب كيف ال يستحي العاقل  وهو مطرد عنده في خبر كل واحد، فيا هللاقرينة
  .)4("من المجاهرة بالكذب علي أئمة اإلسالم

  : القول الثاني

خبر الواحد ال يفيد العلم مطلقاًَ، وإنما يفيد الظن فحسب، سواء احتفت به 
الباقالني والبغدادي وابن فورك والجويني، القرائن أم ال، وإلي هذا ذهب 

                                                
- واإلحكام لآلمـدي     - 2/566 ألبي الحسين البصري     -المعتمد في أصول الفقه     : انظر) 1(

2/32.  
 5/1384 - مطبعة القاهرة    - وعبدالحليم   -بدالسالم  المسودة في أصول الفقه آلل تيمية ع      ) 2(

  .244 ص -
- بيـروت    - لنظام الدين    -فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه         : انظر) 3(

2/121.  
  .2/445 - الرياض - البن القيم -مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) 4(
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والغزالي وهؤالء جميعاً من األشاعرة والقاضي عبدالجبار وهو من المعتزلة، 
ونسبه ابن حزم إلي الحنفية والشافعية، وجمهور المالكية وإلى جميع المعتزلة 

 واحتج أرباب هذا القول بما ظنوه حججاً، وهي في الحقيقة شبه )1(والخوارج
ت عقلية ال تثبت عند التمحيص والمناقشة، وفيما يلي ذكر ألبرز تلك وخياال

  .الشبه مع الجواب عنها

  : الشبهة األولي

أن خبر الواحد يجوز عليه الكذب، ويمكن فيه السهو، وإن لم يتعمد 
الكذب، وما دام األمر كذلك فالواجب عدم القطع بصدق المخبر، وال كذبه، بل 

  .)2(يبقي خبره مظنوناً

 ال نقول باستحالة الخطأ علي جميع النقلة وال بعصمتهم :لجواب عنهاا
من تعمد الكذب، وفي المقابل ال نمنع من الجزم بصدق بعضهم إذا وجدت 

  .)3(أمارات تدل علي ذلك

وهذا " ويرد لما يترتب عليه من فساد الدين ورد ألحكامه الشرعية 
بإكماله الدين لنا وفيه أيضاً تكذيب هللا تعالي في إخباره بحفظ الذكر المنزل و
  .)4("إفساد الدين، واختالطه بما لم يأمر اهللا تعالي قط به 

                                                
 - 1/145 للغزالـي    - والمستـصفى    – 599ص   - لإلمام الجـويني     -البرهان  : انظر) 1(

  .1/117واإلحكام البن حزم 
 - إلبراهيم الـشيرازي  - التبصرة في أصول الفقه - 1/119 البن حزم -اإلحكام  : انظر) 2(

  .299 ص -هـ 1400 سنة -دار الفكر 
  .1/119 البن حزم -اإلحكام : انظر) 3(
  .1/135السابق ) 4(
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  :الشبهة الثانية

لو أوجب خبر الواحد العلم ألوجبه خبر كل واحد، ولما احتاج إلي 
اشتراط العدالة واإلسالم، كما لم يحتج إلي ذلك في المتواتر، ولوجب أن يقع العلم 

وة، وكمن يدعي ماالً علي غيره،ولما لم يقل هذا أحد دل علي بخبر من يدعي النب
  .)1(أنه ليس فيه ما يوجب العلم

 ال نصدق كل خبر، ولكن ال يلزم منه تكذيب كل خبر، :الجواب عليها
وال التوقف في جميع األخبار، فنحن نصدق البعض يقيناً ونجزم بكذب البعض، 

وقد نتوقف في البعض وقد يحصل وقد يترجح لنا أحد االحتمالين من غير جزم 
التوقف للبعض منا دون البعض أما حصول العلم بكل متواتر فإنما ذلك نظراً 
لتوفير شروطه التي صدق عليه ألجلها اسم التواتر، وحصل به العلم الضروري، 
بخالف اآلحاد فإن أفراده تختلف فال يحصل العلم بكل آحاد، وإما عدم اشتراط 

ي رواة المتواتر فإنما كان ذلك لحصول العلم بالكثرة التي العدالة واإلسالم ف
  .)2(يؤمن معها التواطؤ على الكذب وهي مفقودة في اآلحاد

وأما خبر اإلنسان عن نبوة نفسه بال معجزة فهي دعوي بشيء غير 
 -مألوف في سنة اهللا مع خلقه، فال تقبل حتي تؤيد بما يجعلها جارية علي سنته 

البشر في إرسال رسالة بخالف إخبار إنسان عدل عن  وما عهده -سبحانه
  .)3(مثله

  
                                                

  .2/32 لآلمدي - اإلحكام – 299 ص -فقه التبصرة في أصول ال: انظر) 1(
  .88 ص - للشيخ ابن جبرين - وأخبار اآلحاد - 2/359مختصر الصواعق : انظر) 2(
  .2/35تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على اإلحكام لآلمدي : انظر) 3(
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  . وهو القول الراجح :القول الثالث

 خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن وهو مذهب عامة الفقهاء 
، )4(، والقاضي أبو يعلى)3( وابن حزم)2( وبه قال اآلمدي)1(وأكثر المتكلمين

  .وغيرهم

وجمهور : " القول في عدة مواطن من كتبه قالوقد نصر ابن تيمية هذا 
أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته األمة بالقبول تصديقاً 
له، أو عمالً به، أنه يوجب العلم، هذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه 

 نخريمن أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي وأحمد، إال فرقة قليلة من المتأ
اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكالم أنكروا ذلك، ولكن كثيراً من أهل الكالم أو 
أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف علي ذلك، وهو قول أكثر 

، وأما الباقالني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه على ذلك أبي .....األشعرية و
  .)5("المعالي، وأبي حامد وابن عقيل

 -فادة خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلم هو قول عامة السلف فالقول بإ
إن الخبر إذا صح عن رسول : "  يقول اإلمام أبو المظفر السمعاني–رحمهم اهللا 

  ورواه الثقاة واألئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلي رسول اهللا صلي اهللا اهللا 
ا سبيله العلم هذا قول عامة عليه وسلم وتلقته األمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيم

  .)6("أهل الحديث والمتقنين من القائمين علي السنة

                                                
  .20/257 -ابن تيمية  - شيخ اإلسالم مجموع فتاوى: انظر) 1(
  .2/32 لآلمدي -اإلحكام : انظر) 2(
  .1/108 البن حزم -اإلحكام : انظر) 3(
  . 3/900 ألبي يعلى -العدة في أصول الفقه : انظر) 4(
  .13/351 مقدمة في التفسير -مجموع الفتاوى ) 5(
  .160 ص - للسيوطي -صون المنطق ) 6(
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: " وينسب قول الذين رفضوا هذا القول إلي القدرية والمعتزلة فيقول
وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد ال يفيد العلم بحال وال بد من نقله 

درية والمعتزلة وكان قصدهم بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته الق
منه رد األخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء، الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، 

  .)1("ولم يقفوا علي مقصودهم من هذا القول
رائن وذهب ابن حجر إلي القول بحجية اآلحاد فى العقيدة إذا أيدته الق

  : ف بالقرائن أنواعتحوالخبر الم: " يقول ابن حجر
نها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه م

جال لتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح : احتفت به قرائن ؟ منها
على غيرهما وتلقى العلماء كتابيهما بالقبول، هذا التلقي وحده أقوي في إفادة 

 .)2("العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر

 وغيرهم إلي اختيار هذا )4( والشوكاني)3(وقد ذهب كل من السيوطي
  .القول واالحتجاج به،و نبذ ما سواه وإنكاره

  : أدلة إفادة خبر الواحد العلم

هناك أدلة كثيرة تدل علي أن خبر الواحد يفيد العلم وينهض إلقامة 
  .الحجة منها

                                                
  .161ص : المصدر السابق) 1(
  .74ص : النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) 2(
  .1/134تدريب الراوي : انظر) 3(
  . 50 - 49 ص - للشوكاني -إرشاد الفحول : انظر) 4(
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ذين آمنوا إِن جاءكُم فَاسق بِنبأ فَتَبينوا يا أَيها الَّ :  يؤخذ ذلك من قوله تعالي:أوالً
نيمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهماً بِجوا قَويبتُص أَن ) وفي القراءة ) 6:الحجرات

 وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد الثقة وأنه اليحتاج )1()فتثبتوا:(األخرى
ن خبرالواحد الثقة اليفيد العلم ألمر بالتثبت فى قبوله حتى إلى تثبت ولو كا

يحصل العلم، ولو كان األمر كذلك لم يكن بين الفاسق والثقة فرق في وجوب 
التثبيت في كل ولكن اآلية خصت الفاسق فدل علي أن خبرا الثقة ال يحتاج إلي 

  .)2(تثبيت في قبوله، بل إنه يوجب العلم

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت  :  قوله تعالي:ثانياً
رِينالْكَاف مي الْقَودهال ي اللَّه اسِ إِنالن نم كمصعي اللَّهو الَتَهرِس )وقال النبي ) 67:المائدة " 

وأنتم مسئولون : " في الجمع األعظم يوم عرفهوقال ألصحابه. )3("بلغوا عني
 ومعلوم أن )4("نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت: عني، فما أنتم قائلون ؟ قالوا

البالغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد 
 فإن الحجة ال يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة اهللا علي العيد

 إنما تقوم بما يحصل به العلم ال بما يعلم صدقه من كذبه، وقد كان رسول اهللا 
يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم به الحجة علي من بلغه، وكذلك قامت 

                                                
 -هــ  1394 دمـشق سـنة   -الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن طالب  : انظر) 1(

1/394.  
  .1/111 واإلحكام البن حزم - 2/394مختصر الصواعق : انظر) 2(
  .3274 حديث رقم – 1275 /3: رواه البخاري) 3(
  .130-1/128 واإلحكام البن حزم - 2/396مختصر الصواعق : رانظ) 4(
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علي األمة الحجة يما بلغهم العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه، ولو لم يفد 
  .)1(جة، وهذا أبطل الباطلالعلم لم تقم علينا بذلك ح

  .)2(وهناك أدلة كثيرة بإمكان الطالب لها والباحث عنها أن يصل إليها

  : أخذ أهل السنة بأحاديث اآلحاد في العقائد

 في يري أهل السنة والجماعة األخذ بكل حديث صح عن النبي 
: " البرالعقائد، واعتقاد موجبه، سواء كان متواترا أم آحادا يقول اإلمام ابن عبد

ليس في االعتقاد كله في صفات اهللا وأسمائه، إال ما جاء منصوصاً في كتاب 
اهللا، أو صح عن رسول اهللا أو أجمعت عليه األمة، وما جاء من أخبار اآلحاد في 

وكلهم يدين بخير : "  ويقول أيضاً)3("ذلك كله أو نحوه يسلم له، وال يناظر فيه 
ادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً ودينا في الواحد العدل في االعتقادات، ويع
  . وبمثله قال كثير من العلماء)4("معتقده علي ذلك جماعة أهل السنة 

  :اآلثار المترتبة علي عدم األخذ بأخبار اآلحاد في العقيدة

ال شك أن رد أخبار اآلحاد وعدم األخذ بها في العقيدة له آثار سيئة 
  :كثيرة،يمكن إيجازها فيما يلي

أن رد أخبار اآلحاد الصحيحة في مجال العقيدة وقبولها في مجال    :الًأو
الشريعة، تناقض في المنهج، فإما أن تكون مشكوكاًَ فيها وباطلة فتطرح 

  .في الكل، وإما أن تكون صحيحة مقبولة فيؤخذ بها في المجالين كليهما
                                                

  .المصادر السابقة: انظر) 1(
  .3/898 للقاضي أبي يعلى -العدة :  وانظر-المصادر السابقة : انظر) 2(
  .2/96 البن عبدالبر -جامع بيان العلم وفضله ) 3(
  .1/8 البن عبدالبر -التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) 4(
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م بها في العمل أن تقرير الرافضين لحجية خبر اآلحاد في العقائد وأخذه   :ثانياً
جعلهم يردون أخبارا متواترة نخالف مذهبهم، زاعمين أنها أخبار آحاد، 
وما كان كذلك فال يؤخذ به، وال يحتج به في العقائد كما ردت المعتزلة 
األخبار المتواترة في الشفاعة والرؤية وعذاب القبر، وغيرها بهذه 

  .)1(الحجة

لتشكيك في صحتها وضبط رواتها فيه أن رد أخبار اآلحاد الصحيحة وا   :ثالثاً
مخالفة لحكم الحفاظ عليها بالصحة، وعلي رواتها باالتقان والعدالة، وما 

  .)2(كان مخالفاً ألقوال أئمة الحديث فيجب طرحه وعدم التعريج عليه

أن الطعن في رواة األخبار ورواياتهم يلزم عليه الطعن في الشريعة،و    :رابعاً
 هذه األخبار هم رواة األحكام، وعليهم االعتماد ذهاب الدين، ألن رواة

  .)3(في بيان الحالل والحرام في الدين

وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكالم ومن تبعهم من : "يقول الشنقيطي
أن إخبار اآلحاد ال تقبل في العقائد، وال يثبت بها شيء من صفات اهللا زاعمين 

 العقائد ال بد فيها من اليقين، باطل ال يعول أن أخبار اآلحاد ال تفيد اليقين وأن
عليه، ويكفي من ظهور بطالنه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن 

  .)4("بمجرد تحكيم العقل: النبي 
وكل ذلك يملي على المسلم الحذر من ترك االستدالل علي عقيدته 

لصنيع له آثار مدمرة باألحاديث الصحيحة وردها علي أنها أخبار آحاد وإن هذا ا
                                                

  .672-269 ص - للقاضي عبدالجبار -شرح األصول الخمسة : انظر) 1(
  .38 ص - 1962 ط سنة -تحريم النظر في كتب أهل الكالم البن قدامة المقدسي : انظر) 2(
  .39 ص -المصدر السابق : انظر) 3(
ـ - محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي        -مذكرة في أصول الفقه     ) 4( ورة  ط المدينة المن

  .105 ص -
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 للطعن في صحيح األخبار ورواتها ونزع هعلي الدين ويفتح الباب علي مصراعي
  .الثقة مما رووه

  : الرد علي أهل الكالم في عدم أخذهم باآلحاد في العقائد
قرر كثير من أهل الكالم في كتبهم عدم األخذ بأحاديث اآلحاد في 

ندهم، ومسائل التوحيد يحب فيها القطع فمن العقيدة؛ ألنها ظنية الداللة والثبوت ع
وأما :" المعتزلة القاضي عبدالجبار أجمل موقف المعتزلة من أخبار اآلحاد بقوله

ما ال يعلم كونه صدقاً وال كذباً فهو كأخبار اآلحاد، وما هذه سبيله يجوز العمل 
 على هذا ، وبناء)1("به إذا ورد بشرائطه، فأما قبوله فيما طريقه االعتقاد فال 

الفهم رد المعتزلة كثيراً من األحاديث الصحيحة بزعم أنها آحاد وهي بذلك ال 
تقتضي العلم، ومسائل االعتقاد طريقها القطع والثبات فردوا أحاديث الرؤية 

  .)2(والشفاعة وعذاب القبر وغيرها
وأما األحاديث التي يتمسكون بها فآحاد ال :" ومن األشاعرة الجوينى، قال

  .)3("إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً تفضى 
ومنهم الرازي، الذي حكم بعدم جواز التمسك بخبر الواحد في معرفة اهللا 

وقد ذكر الرازي خمسة وجوه في تعليل رد أخبار اآلحاد، وعدم األخذ . )4(تعالي
بها في العقيدة، أري من الضروري ذكر بعضها مع الرد عليها بما يسمح به 

  . لمقام واهللا المستعانا

                                                
  .769ص : شرح األصول الخمسة) 1(
  .690 – 672 ص -السابق : انظر) 2(
  .161 ص - للجويني -اإلرشاد إلى قواطع األدلة ) 3(
  .215 ص -أساس التقديس للرازي : انظر) 4(
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إن إخبار اآلحاد مظنونة؛ ألن رواتها غير معصومين من : الوجه األول
الخطأ والكذب، وحينئذ ال يكون صدقهم معلوماً بل مظنوناً، وخبر الواحد 

وإِن الظَّن ال يغْني من : المظنون ال يجوز التمسك به في مسائل األصول، لقوله تعالي
يش قئاًالْح)ويعمل به في فروع الشريعة ألن المطلوب فيها الظن، ،)28:لنجما 

  .)1(بخالف مسائل األصول

 أن خبر الواحد المحتف به القرائن يوجب العلم علي الصحيح، :والجواب
، والظن )2(وعلي فرض أنه يفيد غلبة الظن، فإن ذلك يعمل به ويعتقد موجبة

لمبني علي التخرص والوهم وعدم المذموم في هذه اآلية وغيرها هو الظن ا
االعتماد علي دليل، وأما ما كان عمدته النصوص الشرعية الصحيحة فهذا غير 
مذموم، بل هو مأمور به ثم إن التفريق بين األصول والفروع مسألة محدثة في 
اإلسالم لم يدل عليها كتاب وال سنة وال إجماع بل وال قالها أحد من السلف 

 ثم إنهم لم يذكروا على )4( وتلميذه ابن القيم)3(ه ابن تيميةواألئمة على ما قال
تفريقهم هذا دليالً وال ضابطاً صحيحاُ بل كل ما ذكروه من الفروق باطل غير 

  :صحيح، ومن الفروق التي ذكروها ما يلي

 قاد أن مسائل األصول هي العلمية االعتقادية، والتي تطلب فيها العلم واالعت-1
 وهذا الفرق باطل، )5(ع هي العلمية التي يطلب فيها العملفقط ومسائل الفرو

وهو من بدع الكالم، فما من حكم عملي إال وهو مرتبط بأصل عقدي، وهو 
اإليمان باهللا، وأنه أرسل رسوالً ليبلغ ثم عنه هذا الحكم واأليمان بصدق 

                                                
  .215 ص -أساس التقديس : انظر) 1(
  .2/412مختصر الصواعق : انظر) 2(
  .19/207مجموع الفتاوى : انظر) 3(
  .2/413مختصر الصواعق : انظر) 4(
  .19/208مجموع الفتاوى : انظر) 5(
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ن الرسول وأمانته في التبليغ ثم األيمان بما يترتب علي هذا الحكم العملي م
  .)1(ثواب أو عقاب

 يقول ابن ،إنها علميه فإنها يتبعها عمل والبد: وكذلك المسائل التي يقولون     
 بْل عمٌل وذَِلك وحبه وتَصديقُه الْقَلْبِ ِإيمان يتْبعها هـَفَِإنّ علْمية مسَألَة فَكُلُّ": القيم
وِل، ُلـَْأص همذَا الْعهو مغَفََل ام نْهع يركَث نم ينتَكَلِّمي الْماِئِل فسانِ، مالِْإيم 
يـَأنَّ ظَنُّوا ثُـحه درجم يقدالتَّص وناِل، دمالَْأع هذَاـو نم حِـَأقْب الْغَلَط 

،هظَمَأعاِئُل... وسةُ فَالْميلْمةٌ الْعيلماِئُل عسالْمو ةُالْعيلةٌ ميلْمع فَِإن الشَّارِع لَم كْتَفي 
نم ينكَلَّفي الْمف اتيلمالْع درجِل بِممالْع ونلْمِ، دلَا الْعي وف اتيلْمالْع درجلْمِ بِمالْع 

ونِل دم2("الْع(.  

ئل الفروع ال يكفر  إن مسائل األصول التي يكفر جاحدها كالتوحيد ن ومسا-2
  .)3(جاحدها، كوجوب قراءة الفاتحة في الصالة

الفرق هذا باطل، ذلك أن المسائل العلمية فيها ما يكفر جاحده مثل :      الجواب
وجوب الصالة وتحريم الزنا، وفي المسائل العلمية مما ال يأثم المتنازعون 

  .)4( ربهفيه كتنازع الصحابة في رؤية محمد 
ل األصول ما كان عليها دليل قطعي، ومسائل الفروع ما ليس عليها  أن مسائ-3

  .)5(دليل قطعي

                                                
  .السابق: انظر) 1(
  .421-2/420مختصر الصواعق ) 2(
  .السابق: انظر) 3(
  .19/208مجموع الفتاوى : انظر) 4(
  .2/418 ومختصر الصواعق - 19/209السابق ) 5(
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الفرق هذا باطل، فإن كثيراً من المسائل العلمية أدلتها قطعية :     الجواب
كوجوب الطهارة والصالة، وكثير من المسائل التي هي عندهم أصول أدلتها 

  .)1(ظنية

ضافي بحسب حال المعتقدين، إ مرم إن كون المسألة قطعية أو ظنية أث
  .)2(ليس هو وصفاً للقول في نفسه

وأما تشكيك الرازي في ضبط الرواة الثقاة بحجة أنهم غير معصومين 
كذب، فيقال فيه إن علماء الحديث قد عرفوا الكذابين وردوا والمن الخطأ 

 ووهم في بعض األحاديث، ومن هو كثير الخطأ هم، كما عرفوا من أخطأروايات
 للحديث الصحيح يبعد معها احتمال وميزوا أحاديثهم وقد وضعوا شروطاًوهم، وال

 الكذب على الرواة، وقبوله ههذا التشكيك الذي طرحه الرازي ثم إن تجويز
لعمل بما يظن كذبه، سمية بالعمليات تناقص ظاهر، فال يجوز ارواياتهم فيما ي

د موجبه، إذ الحال في  األخذ به في العقائد، واعتقاولو جاز العمل به لجاز
  . اآلمرين واحدة

ن هؤالء المحدثين يجرحون الرواة بأقل إ: "  قال الرازي:الوجه الثاني
: فكان رافضياُ، فال تقبل روايته، مثل" علي " إنه كان مائالً إلي حب : العلل، مثل

إنه : كان معبد الجهني قائالً بالقدر فال تقبل روايته، ما كان فيهم عاقل يقول
  .)3("ف اهللا تعالي بما يبطل ألهيته فال تقبل روايته وص

  

  
                                                

  .المصدر السابق) 1(
  .19/211مجموع الفتاوى : انظر) 2(
  .218 ص -أساس التقديس ) 3(
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  : الجواب علي هذا من وجوه

 علماء الحديث ال يجرحون الرواة بأقل العلل، وإن كان يوجد من قد يجرح -1
بما ليس بجارح، ولهذا اشترط العلماء في الجرح أن يكون مفسراً ليعرف ما 

  .)1( ترد به الترد به الرواية وما

رضي اهللا علية " علي "  من أنهم ردوا رواية من يميل إلي حب ادعوه  إن ما-2
ليس بصحيح، فقد ذكر الحافظ ابن حجر إن التشيع في عرف المتقدمين هو 

"  ثم قال  الخلق بعد رسول اهللا  تفضيل علي على عثمان، أو علىداعتقا
 سيما إن صادقاً مجتهداَ فال ترد روايته بهذا، الرعاً وإذا كان معتقد ذلك و

 فهو الرفض المحض، فال نكان غير داعية، وإما التشيع في عرف المتأخري
  .)2("تقبل رواية الرافض الغالي وال كرامة 

كثير في " وقد قرر الحافظ الذهبي إن التشيع بال غلو وال تحريف 
التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤالء لذهب جملة 

  .)3("لنبوية من اآلثار ا

والمقصود أن البدع الغليظة كالتجهم ترد بها الرواية مطلقاً والمتوسط 
عي إليها والخفيفة تقبل مطلقاً، وقيل إذا لم يكن داعية اكالقدر إنما ترد رواية الد

  . وأنصفوههومع ذلك فإنهم قد أعطوا كل راو حق. )4(إليها

                                                
  .51 ص -مقدمة ابن خلدون : انظر) 1(
  .1/94 -تهذيب التهذيب البن حجر ) 2(
  .1/5 -ميزان االعتدال للذهبي ) 3(
  .54 ص - مقدمة ابن الصالح - 1/56شرح علل الترمذي : انظر) 4(
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  الفصل الثالث
 شبھات وأحكام متعلقة باألسماء

  والصفات اإللھیة
  

  شبهات حول مذهب السلف في الصفات ومناقشتها: المبحث األول

  ..أحكام متعلقة بتوحيد األسماء والصفاتأحكام متعلقة بتوحيد األسماء والصفات: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ..تقدم العقل علي النقل عند المتكلمين وبيان خطورة هذا المسلكتقدم العقل علي النقل عند المتكلمين وبيان خطورة هذا المسلك: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  ..يينييندراسة بعض الصفات وبيان مناهج مدارس اإلسالمدراسة بعض الصفات وبيان مناهج مدارس اإلسالم: : المبحث الرابعالمبحث الرابع
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  المبحث األول
  شبهات حول مذهب السلف في الصفات ومناقشتها

  :مذهب السلف التفويض  دعوى أن:ى األولشبهةال

من األخطاء الفادحة في تاريخ العقيدة اإلسالمية نسبة القول بالتفويض 
إلى مذهب السلف الصالح، وتوارث هذه الفكرة الخاطئة جيالً بعد جيل، إلى وقتنا 

حتى صارت لدى كثير من الناس من المسلمات التي ال يتطرق إليها الحاضر 
  .الجدل والمقدمات التي ترتب عليها النتائج

وقد تواترت . فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى
النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجماالً أحياناً، وتفصيالً أحياناً، فمن 

، ومن التفصيل ما جاء عن مالك "وها كما جاءت بال كيف أمر: " اإلجمال قولهم
  .)1(في االستواء

  :التفويض في اللغة: أوالً

 الفاء والواو والضاد، أصل صحيح يدل على اتكال على :قال ابن فارس
  .)3("أي رده إليه : فوض إليه األمر: ، وقال الجوهري)2("آخر ورده إليه 

                                                
  . من هذا البحث24ص : انظر) 1(
 دار إحياء –عبدالسالم محمد هارون :  تحقيق– أحمد بن فارس بن زكريا:  معجم مقايس اللغة)2(

  .  مادة فوض4/460 - هـ 1366 – الطبعة األولى – القاهرة –الكتب العربية 
  .3/1099 -  الجوهريإسماعيل بن حماد:  الصحاح)3(
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 في شأن – تعالى –نى، كما قال وقد ورد في الكتاب والسنة بهذا المع
: ، قال الراغب في المفردات)44: غافر(  وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّه: مؤمن آل فرعون

  .)1("أرده إليه : وأفوض أمري إلى اهللا" 
  :التفويض اصطالحاً: ثانياً

إما : التفويض هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى اهللا تعالى
  : أو كيفية فقط، وعليه فالتفويض قسمانمعنى وكيفية، 
  .  تفويض المعنى والكيفية، وهو ما عليه بعض الخلف:األول
 تفويض الكيفية دون المعنى، وهو مذهب السلف، وإن لم يجر على :الثاني

  .)2(اصطالحهم تسميته تفويضاً، بل المعروف عنهم اإلثبات
صرف اللفظ عن : " أما التفويض على وجه التحديد عند القائلين به

ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى 
وذلك في نصوص الصفات التي " اهللا أعلم بمراده :  بأن يقول- تعالى –اهللا 

  .)3(توهم تشبيهاً بصفات المخلوقين
 القول بأن التأويل ال يعلمه على أن مفهوم القول بالتفويض نشأ بناء ويبدو

 ألنفسهم التأويل ليجيزواال اهللا فالمتكلمون رجحوا القراءة األخرى بالوصل إ
 الراجح إلى المعنى المعنى اللفظ عن إخراج: " باصطالحهم المتعارف عليه وهو

  .)4("المرجوح لدليل يقترن به 
                                                

 – بيـروت    – الدار الشامية    – دمشق   – دار القلم    –الراغب األصفهاني   :  مفردات ألفاظ القرآن   )1(
  .401 ص - م 1992 - هـ 1412 –لى الطبعة األو

  580-2/579 – عثمان بن علي حسن – منهج االستدالل على مسائل االعتقاد )2(
  .152 ص– أحمد بن عبدالرحمن القاضي –مذهب التفويض في نصوص الصفات :  انظر)3(
 - السيلي ز عبدالعزييد.ـس. د:  بين اإلمـام أحمد بن حنبل واإلمـام ابن تيمية    قيدة السلفية ـالع )4(

 – مكتبة الرشد    – الحمود    صالح عبدالرحمن. د:  من األشاعرة  تيميةوموقف ابن   ،  88: ص
   3/1183 - م 1995 - هـ 1415 – الطبعة األولى –الرياض 
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أنه ال سبيل :  بهيعنون يقولون بأن مذهب السلف هو التفويض والذين
 اهللا وحده، مع إلىصفات ألحد من الخلق، ألن علم ذلك إلى معرفة معاني آيات ال

 إلى معناهاالقطع بأن ظواهر النصوص غير مراده، أي يؤمنون بها ويفوضون 
 يفوضونوإنما  اهللا تعالى، من هنا قيل إن السلف ال يعلمون معنى الصفات،

  .معناها إلى اهللا تعالى
  : في معناه يحتمل معنيينوالتفويض

عنى والحقيقة معاً بحيث يكون حظ التالي لكتاب اهللا مجرد  المتفويض :األول
 لمعانيها بالنسبة لنصوص الصفات، وهذا ما يمكن تسميته فهمسرد النصوص دون 

  .بالتفويض المطلق
  .)1(وتعقلها الحقيقة والكيفية مع فهم معاني النصوص وتدبرها تفويض :الثاني
  : التفويض على ركنينوينبني
واهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه، حيث ال  أن ظاعتقاد :األول

 ما هو معهود في األذهان من صفات المخلوقين، وبالتالي إاليعقل لها معنى معلوم 
  .فإنه يتعبن نفيه ومنعه

  .والتأويل مقدمة مشتركة بين مذهب التفويض وهذه
لم  هذه النصوص مجهولة للخلق، ال سبيل للعمن  المعاني المرادةأن :الثاني

 المراد بها لعدم ورود النص ، وال يمكن تعيينبعلمهبها، بل هي مما استأثر اهللا 
  .ي بذلكفيقالتو

 الذي يجوز االجتهاد في التأويل يفترق مذهب التفويض مع مذهب وهنا
   .)2(عيةمتعيين معانٍ مجازية للصفات الس
                                                

  .9:  ص- محمد الجامي : والسنةالكتاب فيالصفات اإللهية   )1(
  .155: ص-أحمد القاضي :  الصفاتنصوص في التفويضمذهب أهل   )2(
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  :مذهب السلف التفويض الرد على دعوى أن: ثالثاً

 خطأ جسيم، فكيف السلففويض بالمعنى األول إلى  أن نسبة التوالشك
 ال حظَّ لهم أنهمينسب إلى سلف هذه األمة أنهم مفوضون أو أميون ثم يظن بهم 

 وحده ال شريك اهللافهم، وأن  من الكتاب الحكيم إال األلفاظ يرددونها بال علم وال
  .له هو الذي استأثر بعلم معانيها

: "  فقالالمفوضين إلى صنفين من  أشار شيخ اإلسالم ابن تيميةوقد
 وأتباع  األنبياءإن:  أهل التضليل والتجهيل الذين يجهلون حقيقة قولهموهؤالء

، ال يعرفون ما أراد اهللا بما وصف به نفسه من اآليات ضالوناألنبياء جاهلون 
 المراد بها خالف مدلولها الظاهر : منهم من يقولهؤالءثم ... وأقوال األنبياء

 والمالئكة والصحابة والعلماء ما أراد اهللا األنبياءم، وال يعرف أحد من والمفهو
   .الساعةمون وقت لبها، كما ال يع
 على ظاهرها، ومع وتحملبلُ تجرى على ظاهرها، :  من يقولومنهم

  يخالف ظاهرها،تأويالًهذا فال يعلم تأويلها إال اهللا، فيناقضون حيث أثبتوا لها 
  .)1(" تحمل على ظاهرها أنها-مع هذا -وقالوا

 الصالح تعد من السلف أن نسبة القول بالتفويض إلى مذهب والواقع
 توارث هذه هذااألخطاء الفاحشة في تاريخ العقيدة اإلسالمية، واألفحش من 

 منالفكرة جيالً بعد جيل إلى وقتنا الحاضر حتى صارت لدى كثير من الناس 
  .، والمقدمات التي ترتب عليها النتائجالمسلَّمات التي ال يتطرق إليها الجدل

 آيات الصفات، وفي جميع تكلموا في - رضوان اهللا عليهم - فالسلف
 بما يوافق معناها، ولم يسكتوا عن بيان معنى آية ما وفسروها نصوص القرآن
  .والمتشابه المحكمسواء في ذلك 

                                                
 – الطبعـة الثانيـة   – القاهرة   – مكتبة ابن تيمية     –ابن تيمية   : لـقل والنق ـارض الع ـدرء تع  )1(

  .16 - 1/15 - م 1989 - هـ 1409
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 مني تبلغه  أعلم أحداً أعلم بكتاب اهللالو: "  يقولكان"  سعود ابن " فهذا
  ." أباط اإلبل ألتيته

 القرآن كان من أكثر الصحابة ترجمان األمة وحبر"  عباس وابن" 
 يعلم يقيناً أن السلف لم بالمأثورتفسيراً آليات الصفات ومن يقرأ كتب التفسير 

  .)1(يتركوا آية من كتاب اهللا بال تفسير لمعناها
 عندهم اإليمان فمعناه" ت  كما جاءَأمروها"  قول السلف في الصفات أما

 وحقيقتها فهذا التأويل المحجوب عنا، ألن ذلك كيفيتهابها وإثباتها، أما البحث في 
"  السلف هذا فقول بعلمها حيث ال يعلم تأويلها إال اهللا، اهللا من الغيوب التي استأثر

  على معانٍ، فلودالة إبقاء داللتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ يقتضي
 اعتقاد أن المفهوم معكانت داللتها منتفية لكان الواجب أن يقال َأمروا لفظها، 

 دلت حقيقة، بما  لفظها مع اعتقاد أن اهللا ال يوصفَأمروا أو منها غير مراد،
 نفي الكيف إذ، كيفبال : وال يقال حينئذ وحينئذ فال تكون قد ُأمرت كما جاءت،

  .)2("عما ليس بثابت لغو من القول
 والكيفية مع فهم معاني الحقيقة التفويض بالمعنى الثاني وهو تفويض أما

، فهم ليسوا مفوضين تعالىالنصوص وتدبرها وتعقلها فهذا ما دان السلف به اهللا 
 بينهم عن الخوض فيه فيماإال في الحقيقة والكيف فقد كَفُّوا أنفسهم عنه، وتناهوا 

  .ألن هذا مما استأثر اهللا بعلمه وحده
 عنه ولم يجهلوه، ويشهد بذلك تفاسيرهم المملوءة يتوقفواأما المعنى فلم 

مرار الصفات إ يدل بشكل قاطع أن ما يقصدونه بممابمعاني صفات اهللا تعالى 
  .)3( أما المعاني فإنهم كانوا يفهمونها، تعالىاهللاتفويض الكيفية التي ال يعلمها إال 

                                                
  .65:  ص- محمد السيد الجليند : من قضية التأويلقفةابن تيمية ومو )1(
  .42 - 5/41: الفتوى الحموية ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية )2(
 من وموقفهابن تيمية :  وانظر- 3/1182:  عبدالرحمن الحمود-وموقفه من األشاعرة  تيمية ابن )3(

  .61 ص - محمد السيد الجلنيد -قضية التأويل 
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 يحاولون الخوض ممنهم  هذا المنهج عند السلف في مواقفويتجلى
 بذكر ما ُأثر عن نكتفي والبحث في مثل هذه األمور، واآلثار في ذلك كثيرة

 استوى ؟ غضب كيف) 5: طه(  الرحمان علَى الْعرشِ استَوى  اإلمام مالك حين سئل
 معقول، واإليمان به غيراالستواء غير مجهول، والكيف : في وجه السائل وقال

 به فُأخرج من وأمر عنه بدعة، وما أراك إال رجل سوء، ؤالسواجب، وال
  .)1(مجلسه

 وهو يبين - مالك أستاذ - )2( األثر وارد أيضاً عن ربيعة الرأيوهذا
 الذي رسمه المنهجأن االستواء معلوم وأن الكيف مجهول، وهذا هو نفس : أمرين
، السلف هبمذ نفس وهوثبات كيفية، إإثبات وجود االستواء، وليس : القرآن

دلت عليه من المعاني الالئقة باهللا تعالى،   ماويفهمونيؤمنون بالصفات الواردة، 
  .)3( سبحانه وتعالىلعالمهاأما الكيفية فيفوضونها 

 أنهم فسروا معاني السلف ذلك أيضاً ما ثبت عن غير واحد من ويؤيد
عدم التفويض  وللمعنىكثير من الصفات كاالستواء مثالً تفسيراً يدل على فهمهم 

 العرش، عال على العرش، وقال بعضهم عبارات على ارتفع: فيه، قال بعضهم
  .)4( السلف وذكرها اإلمام البخاري في صحيحهعندأخرى، وهذه المعاني ثابتة 

                                                
  .516 - 515:  ص- البيهقي - والصفات األسماء )1(
 بربيعـة   المشهور"  عبدالرحمن   أبو"   بن أبي عبدالرحمن فروخ القرشي التيمي موالهم         ربيعة )2(

 ذا فطنة وسنة من أئمة اإلجتهـاد        كان  - مفتي المدينة وعالم وقته      - الفقيه   اإلمام -الرأي  
 وسـير أعـالم     - 52 - 2/50:  األعيان وفيات:  في ترجمته انظر   -هـ  136توفي سنة   

  .259 - 3/258:  وتهذيب التهذيب- 96 - 6/89: النبالء
 تيمية وابن ،80 - 79:  ص-الجليند  محمد السيد  -ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل       : انظر )3(

  .1181 - 3/1180: وموقفه من األشاعرة
 دار إحيـاء التراث العربي     – ابن تيمية    : ضمن مجموعة الرسائل الكبرى    ليلرسالة اإلك : انظر )4(

 باب وكان عرشه على     -كتاب التوحيد   :  وصحيح البخاري  - 2/34 - لبنـان   – بيروت   –
  ).6/2698( الماء
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 عندهم، فكيف يقال أنهم آمنوا معناه كان االستواء معلوماً ومفهوماً وإذا
  باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه ؟

 عن جمع المروية"  كما جاءت بال كيف َأمروها: " العبارة المحكمة فهذه
فقد تضمنت الرد   لهم،ال " المفوضة " التجهيلمن األئمة األعالم حجة على أهل 

"  كما جاءت َأمروها: "  اهللا وصفاته فقولهمأسماءعلى طرفي الضالل في باب 
ى الممثلة كما أنها دالة على  علرد"  كيف بال: "وقولهم. النفاة على المعطلة رد

 غير مجهول، والكيف غير االستواء: " اإلقرار، فقول ربيعة ومالكواإلثبات 
َأمروها كما جاءت بال كيف، :  لقول الباقينموافق"  به واجب واإليمانمعقول، 

  .)1(فوا حقيقة الصفةني علم الكيفية ولم نفوافإنما 

 السلف ليس التفويض مذهبيقة  ضوء ما تقدم يمكن أن يقال أن حقوعلى
 التي - اإللهيةإثبات جميع الصفات : كما يشاع عنهم بل مذهبهم كما يقررونه

 وتفسيرها على ما دلت عليه -  -وصف اهللا بها نفسه أو وصفه بها رسوله 
  . الكيفية إلى اهللا تعالىوتفويض ،التشبيهمن المعاني الظاهرة لأللفاظ مع نفي 

 وهو المذهب - السلف مذهب تيمية في سائر كتبه أن  ما يقرره ابنوهذا
أن نصوص الصفات تجري على ظواهرها وتفسر : - اهللا به ويدينالذي يعتقده 

 عليه ألفاظها من غير تأويل وال تحريف، وأما كيفيتها فيجب تدلبمعناها الذي 
اء  الذي يقرره علموهذا ألنه ال يعلمها إال هو، - سبحانه -تفويضها إلى اهللا 

 يروي عنهم باألسانيد الصحيحة وأن المعنى معلوم فيماالسلف في كتبهم و
  .الصفاتوالكيف مجهول في كل 

 معلومة مفسرة ال تفويض فهي إنما هو للكيفية وأما المعاني فالتفويض
  .فيها وال غموض

                                                
  .42 - 5/41: فتاوى ابن تيميةمجموع  )1(
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 أ يضاً –مما سبق يتبين الفرق الواضح بين التفويض واإلثبات، ويظهر 
ن ما ذهب إليه السلف وما ذهب إليه أصحاب التفويض في  البون الشاسع بي–

  : مسائل أهمها

 أن السلف أثبتوا اللفظ وما دل عليه من المعاني، مع فهم المعنى :األولى
المراد من حيث الوضع اللغوي، ومن حيث معرفة مراد المتكلم، فيعلمون معنى 

  .كالسمع والبصر، والوجه واليدين، والصراط والميزان، ونحو ذل

أما أصحاب التفويض، فهم وإن كانوا قد أثبتوا اللفظ، وفهموه من حيث 
أن وضع اللغة، لكنهم توقفوا في تعيين المراد به في حق اهللا تعالى بل يمنعون 

  .يكون ظاهره مراداً

 السلف فوضوا العلم بالكيفية دون العلم بالمعنى، فيعلمون معنى :الثانية
ويعلمون معاني ما أخبر اهللا به من مسائل اليوم السمع والبصر والوجه واليدين، 

اآلخر من أنواع النعيم وصنوف العذاب، ولكنهم يجهلون كيفية ذلك وحقيقته التي 
  . هو عليها

أما أصحاب التفويض فقد فوضوا العلم بالكيفية والمعنى جميعاً فال 
ال : يعلمون معاني نصوص الصفات، وال معاني نصوص المعاد، بل يقولون

  . ري ما أراد اهللا بهاند

 في الوقف – أو كثيراً منهم –أصحاب التفويض وافقوا السلف : الثالثة
على لفظ الجاللة، لكنهم خالفوهم في جعلهم التأويل المنفي في اآلية هو تفسير 

. )1(اللفظ ومعرفة معناه، أو هو التأويل باالصطالح الحادث عند المتأخرين
ي هو الحقيقة التي يؤول إليها األمر وهو غالب التأويل المنف: والسلف يقولون

  .استعمال القرآن كما مر
                                                

  17/35 –مجموع فتاوى ابن تيمية :  انظر (1(
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  :الحقيقة والمجاز في صفات اهللا تعالى: ةالثاني شبهةال

 اللفظ عن االحتمال الراجح إلى صرف"  عند المتكلمين أويل كان التلماَّ
  اللفظ على معنى غير معناهحمل أي )1("االحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك 

  .الحقيقي ذهب هؤالء إلى تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز

  . وضع لهفيماأنها اللفظ المستعمل :  بالحقيقةويقصدون

  . لهوضعهو اللفظ المستعمل في غير ما : والمجاز

  .)2( الشيء المقابل للحقيقةبمعنىهو قسيم الحقيقة أي :  عندهموالمجاز

 وسلوك سبيل لمجازبا أن دعوى وصف السلف الصالح باألخذ والواقع
 أطبق فقدالتأويل وصف غريب ودعوى ال دليل عليها، وخاصة الصحابة منهم، 

  .الجميع على مجانبة السلف للتأويل

 هللا تعالى على حقيقتها الصفات يثبت - مقرر مذهب السلف – تيمية فابن
 األسماء حمل بوجوب: "  كان يقول- رحمه اهللا -دون تأويل للنصوص، بل إنه 

ات على ظاهرها وأنها أسماء وصفات حقيقية وليس مجازية، والتأويل والصف
 ، الذي ادعاهمعنىبيان احتمال اللفظ لل:  إلى الدليل، والمتأول عليه وظيفتانيحتاج
  .)3(" الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهروبيان

  

                                                
علي بـن محمـد     : التعريفات و ،13/288 - 5/35 - 3/55: مجموع فتاوى ابن تيمية   : انظر )1(

  .34: ص –الجرجاني 
 1414 – الطبعة األولى    – دار الكتاب العـربي     –محمد الزبيدي   :  تحقيق – ابن تيمية    :اإليمان )2(

  .103:  ص- م 1993 -ـ ه
  .23: تيميةابن : اإلكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموعة الرسائل الكبرى )3(
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 يجوز صرف الكالم عن المعنى الظاهر إلى المجاز إال بشروط ال وإنه
  : )1(ربعةأ

 اللفظ المستعمل بالمعنى المجازي، ألن الكتاب والسنة وكالم السلف يكون أن -1
  . وال يجوز أن يراد بشيء منه خالف لسان العربالعربيباللسان 

 يكون معه دليل يبين أن المراد المعنى المجازي، وكل لفظ يحمل على ظاهره أن -2
  . ما لم يكن هناك دليل صارفحقيقتهوعلى 

 يسلم الدليل من المعارضة، فإذا قام دليل إيماني أو قرآني يبين أن الحقيقة أن -3
  . امتنع تركهامرادة

 ظاهره، وضد حقيقته، فال بد أن خالف تكلم بكالم وأراد به إذا  الرسول أن -4
  .مجازهيبين لألمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد 

، اللغةاز في القرآن والسنة و ال يوجد مجأنه  ابن تيمية هذا معتقداًويقرر
 فتقسيم مجازحقيقة فقط، وأما تقسيمها إلى حقيقة و .فاللغة في نظر ابن تيمية

  .مبتدع محدث

 اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع تقسيم " : اإلسالم ابن تيميةشيخ قال
ى  اللغة إلتقسيم: "  يتابع ابن تيمية إنكاره للمجاز فيقولثم"  السلف بهلم ينطق 

تكلم به أحد من الصحابة ي ومجاز اصطالح حادث بعد القرون الثالثة، لم حقيقة
 لهم بإحسان، وال أحد من األئمة المشهورين في العلم كمالك، التابعينوال 

  .)2("والشافعي يفةنوأبي ح ،واألوزاعيوالثوري، 

                                                
  .361 - 6/360: مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر )1(
  .101 - 100:  ص- ابن تيمية -اإليمان  )2(
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 كتاب اهللا ورسوله، فإنه مقيد في لفظ موجود كل"  ابن تيمية أن ويعتقد
  .)1(" حقيقة يبين معناه ليس في ذلك مجاز، بل كله بما

 فإنه يعد امتداداً ،)2( ابن القيمتلميذه تابع ابن تيمية رأيه في المجاز وقد
  .لرأي شيخه

 إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيماً األلفاظ علم أن تقسيم إذا " : ابن القيمقال
ح حدث بعد ، وهو اصطالمحضشرعياً وال عقلياً وال لغوياً، فهو اصطالح 

 والجهمية، ومن ة من جهة المعتزلمنشؤهالقرون الثالثة المفضلة بالنص وكان 
  .)3("… من المتكلمين طريقهمسلك 

 القائلين به أن كل مجاز إجماع"  يدل على فساد القول بالمجاز ومما
رأيت أسداً :  قاللمنويكون نافيه صادقاً في نفس األمر، فتقول  يجوز نفيه

 في القرآن بأن فيلزم على القول ، بأسد، وإنما هو رجل شجاعيرمي، ليس هو
  . نفيهيجوز في القرآن ما أن مجازاً

هذا اللزوم اليقيني الواقع و شك أنه ال يجوز نفي شيء من القرآن، وال
 في الخارج شوهدتبين القول بالمجاز في القرآن وبين نفي بعض القرآن قد 

                                                
  .116: ص: المصدر السابق )1(
 ولـد   - شمس الدين    - اهللا أبو عبد  -دمشقي   ال -محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي           )2(

 صـار   حتى  - رحمه اهللا    - اإلسالم ابن تيمية الحراني      لشيخ وتتلمذهـ    691بدمشق سنة   
"   المرسلةالصواعق:  ومن تصانيفه- صنف كثيراً - وأوذي - سجن معه -أخص الناس به 

:  ترجمته انظرهـ    751 وتوفي بدمشق سنة     - وغيرها"  الصيب الوابل"و" الموقعين إعالم"و
   6/56:  واألعالم6/168 شذرات الذهب - 3/400: الدرر الكامنة

 –سيد إبراهيم   :  تحقيق – ابن قيم الجوزية     :مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة      )3(
  .2/273 -م 1992 -هـ 1412 – الطبعة األولى – القاهرة –دار الحديث 
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 هللا في ةالثابتمن صفات الكمال والجالل صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير 
  .القرآن العظيم

ال يد وال :  ذلك فقالوالنفي طريق القول بالمجاز توصل المعطلون وعن
 هذه الصفات لم الصفات،ألن ونحو ذلك في كثير من آيات ،وال نزول، استواء

،  النعمة أو القدرةفيترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات فاليد مستعملة عندهم 
 هذه الصفات الثابتة فنفوا ،في االستيالء والنزول نزول أمره ونحو ذلك واالستواء

  .)1("عن طريق القول بالمجاز بالوحي

 الحقيقة ال على على هنا يمكن القول بأن آيات الصفات تحمل ومن
 في آيات المجازإذا منع : المجاز طالما أن القرآن ليس فيه نوع مجاز، فإن قيل

  عنى الحقيقة فيها ؟الصفات فما م

 الصفات تختلف حقائقها باختالف موصوفاتها فللخالق جل أن :فالجواب
وعال صفات حقيقية تليق به، وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتالئمه وكل من 

   .)2("ذلك حقيقته في محله
 يكون حقيقة في المعنى المراد تعالى عليه إذا ُأضيف اللفظ إلى اهللا وبناءاً

  .  غيره لخصوصيتها بهفيها وهذه الحقيقة ال يشركه ،به ال مجازاًوصف اهللا 
  . ال مجازاً لخصوصيته بهفيه إذا أضيف إلى اإلنسان يكون حقيقة وكذلك
 يعلم أن الحقيقتين مختلفتان الختالف الذاتين الموصوفتين هنا ومن

  .)1("بهما

                                                
 مكتبة –محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي : تعبد واإلعجاز للالمنزلمنع جواز المجاز في  )1(

  .9 - 8:  ص-ابن تيمية القاهرة 
  .53: ص: المصدر السابق )2(
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لقائلين ، ويتبين أن االناس يزول اإلشكال الذي وقع فيه كثير من وبذلك
 النصوص عما لتأويالتهمبالمجاز من المتكلمين إنما قالوا بذلك ليتخذوه مطية 

  .دلت عليه من المعاني
 والحديث واللغة حقيقة القرآن أدرك القائلون بوقوع المجاز في ولو

، ولكن وقد قالوا فهم بذلكا قالوا م وأصل نشأتها، وبعدها العقدي، لَ،المسألة
 موافقون لمنهج المتكلمين من المعتزلة والجماعة لسنةمخالفون لمنهج أهل ا

  .وغيرهم

  :لها ظاهر وباطنالنصوص دعوى أن : ةالثالث شبهةال
، دون تعرض ظاهرها في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على األصل

 بها، المتكلملها بتحريف أو تعطيل ونحوهما، واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد 
  .)2("فيهابأصول الدين واإليمان إذ ال مجال للرأي وال سيما ما يتعلق منها 

 تأويل وال صرف غير تمسك السلف بظاهر ما ورد به السمع من وقد
 على تبقى النصوص إن: " عن الظاهر وخاصة في آيات الصفات، وقالوا

 ذلك الظاهر إال ظاهرها، الظاهر الذي يليق باهللا تعالى، وال يفهم من النصوص
، باهللا ما ال يليق على  النصوص قد تدل بظاهرهاأنز أن يعتقد الالئق، بل ال يجو

 وأوحيلما في ذلك من إساءة أدب، بل إساءة ظن باهللا الذي أنزل تلك النصوص، 
   .)3("بها إلى رسوله األمين عليه الصالة والسالم

 األخذ بظواهر النصوص يؤدي هل : البحث هوه الذي يفرضوالسؤال
   أم ال ؟البعضا يدعي إلى التشبيه والتجسيم كم

                                                                                                                    
العقيـدة  :  وانظـر  - 371:  ص - محمد الجليند    - التأويل من قضية    موقفهاإلمام ابن تيمية و    )1(

  .81:  ص- السيلي سيد - والسلفية
  .75:  ص-صالح العثيمين بن  محمد : في صفات اهللا وأسمائه الحسنى القواعد المثلى:انظر )2(
  .218:  ص- محمد الجامي :الصفات اإللهية )3(
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 إلى ثالث نقاط ينبغي أن اإلشارة اإلجابة على هذا السؤال البد من وقبل
  :وهي.  والتجسيمالتشبيهتعتبر أسساً لمن قصد تنزيه اهللا تبارك وتعالى عن 

 : ألنه ال يصف اهللا أعلم باهللا من اهللا، له رسوله  ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبتهإثبات -أ
 أَأَنْتُماللَّه أَم لَمأَع  )من رسول باهللاكما ال يصف اهللا بعد اهللا أعلم ) 140: البقرة 

  )4، 3: النجم( وما ينطق عن الْهوى، إِن هو إِلَّا وحي يوحى :  فيهتعالى  قال اهللالذي  اهللا

لَيس   :لى اهللا عز وجل عن مشابهة الحوادث في صفاته في ضوء قوله تعاتنزيه -ب
 ريصالب يعمالس وهو ءيش هثْلكَم) اآلية تشتمل على التنزيه هللا تعالىو) 11: الشوري 

  .واإلثبات معاً كما ترى

 حقيقة ذاته سبحانه وتعالى إيماناً تدرك محاولة إدراك حقيقة صفاته كما لم عدم -ج
  هلْ تَعلَم لَه سميا: وقوله تعالى) 110: هط (ولَا يحيطُون بِه علْما بقوله تعالى 

  .)1()65 :مريم(
 يالحظ أنهم قد والصفات المتتبع لمنهج السلف في قضية األسماء إن

 وصفه به وبماأثبتوا أن األصل فيها هو أن يوصف اهللا بما وصف به نفسه، 
  . رسوله نفياً وإثباتاً

 يجب نفى ما وكذلك رسولهته له  أثبته اهللا لنفسه وما أثبما إثبات فيجب
  . وما نفاه عنه رسوله نفسهنفاه اهللا عن 

 الثابت الصحيح فال ينفى عن بالنص النفي واإلثبات البد من االلتزام ففي
، وإنما يدور النفي الهوىاهللا تعالى شيء أو يثبت له شيء بمجرد الرأي و

  .واإلثبات على ما وردت به النصوص

                                                
  .65:  ص- الجامي محمد - والصفات اإللهية - 2/304:  الشنقيطي:أضواء البيان: انظر )1(
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 إثبات األسماء والصفات مع تتضمن فطريقتهم " :ة اإلمام ابن تيمييقول
  .)1(" تعطيلبالنفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بال تشبيه وتنزيهاً 

 أثبته لنفسه وما أثبته له ما الوقت الذي يثبت فيه السلف هللا تعالى وفي
 اهللا تعالى شيء من مماثلة أسماء وصفات، في الوقت ذاته ينفون من رسوله 

، وال يشبهه شيء، شيئاًه وصفاته وأفعاله فهو سبحانه وتعالى ال يشبه خلقه في ذات
  .سواهله من صفات الكمال فهو مختص به ال يشرك فيه  وكل ما ثبت

 إن: "  مراراً وتكراراً فقالالمعنى هذا - رحمه اهللا - أكد ابن تيمية وقد
 محدث  واجب بنفسه، وما هوقديممن المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو 

 موجود، وال يلزم من وهذافمعلوم أن هذا موجود، ، ممكن يقبل الوجود والعدم
 وجود هذا بلاتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، 

 مسمىيخصه، ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام ال يقتضي تماثلهما في 
 في غيره، فال يقول عاقل إذا وال، والتقييد اإلضافة والتخصيص عند ذلك االسم

 أن هذا مثل هذا، موجودقيل إن العرش شيء موجود، وإن البعوض شيء 
 والوجود، ألنه ليس في الخارج شئ موجود غيرهما الشيء التفاقهما في مسمى

، وإذا المطلق  االسممسمى هو -بل الذهن يأخذ معنى مشتركاً كلياً ، يشتركان فيه
، مع غيره، فوجود كل منهما يخصه وال يشركه فيه قيل هذا موجود وهذا موجود
  .)2("أن االسم حقيقةً في كل منها

 ظواهرها ال يؤدي على يظهر أن إجراء نصوص القرآن والسنة وبهذا
، وإن كان للحوادثإلى التشبيه ألن ما يثبت عن طريقهما ليس من جنس ما يثب 

                                                
 – 250:  ص -سيلي   ال سيد : السلفيةالعقيدة  :  وانظر - 8:  ص -ابن تيمية   : الرسالة التدمرية  )1(
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 فهو صفات خلقه هناك من األسماء ما يطلق على صفات اهللا كما يطلق على
  .اشتراك في االسم فحسب ال يقتضي المماثلة في الحقيقة

 عالم واإلنسان عالم، فليس اهللا:  هنا فاإلثبات ليس تشبيهاً فإذا قيلومن
 ألن اهللا يوصف بالعلم الذي يليق به واإلنسان يوصف بالعلم الذي كالعلمالعلم 

  .)1(يليق به

                                                
  .255 - 254:  ص- سيد السيلي :العقيدة السلفية )1(
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  المبحث الثاني
  ألسماء والصفاتأحكام متعلقة بتوحيد ا

  : توحيد األسماء والصفاتنواقض: األولالمطلب 

 توحيد األسماء والصفات اإللحاد فيها، ويدخل في اإللحاد التعطيُل، ينقض
  . والتمثيُل، والتكييف، والتفويض، والتحريف، والتأويل

  : اإللحاد:أوالً
  . الميل، ومنه اللحد في القبر:اإللحاد في اللغة هو

  : و بن معدي كرب الزبيديومنه قول عمر

     الثرى  كم من أخ كان لي ماجد ألحدته في يدي  

  : وقول جرير

       جماحاً هل شفيت من الجماح  دعوت الملحدين أبا خبيب 

  . المائلين عن الحق: ويقصد بالملحدين
  .  فهو العدول عما يجب اعتقاده أو عمله:أما في االصطالح

العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق : وواإللحاد في أسماء اهللا ه
  . الثابت لها

  :أنواع اإللحاد في أسماء اهللا وصفاته

  . أن ينكر شيئاً مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة -1

  . أن يجعلها دالة على تشبيه اهللا بخلقه، كفعل أهل التمثيل -2
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ة، كتسمية أن يسمي اهللا بما لم يسم به نفسه؛ ألن أسماء اهللا توقيفي -3
" أو تسميته بـ " علة فاعلة " وتسمية الفالسفة إياه " أباً " النصارى له 

  . أو غير ذلك" العقل المدبر " أو " مهندس الكون 

" اإلله " من " الالت " أن يشتق من أسمائه أسماء لألصنام، كاشتقاق  -4
  ". العزيز " من " والعزى 

بأن اهللا تَعب : عنه، كقول اليهودوصفه تعالى بما ال يليق به، وبما ينزه  -5
إن اهللا : من خلق السماوات واألرض، واستراح يوم السبت، أو قولهم

  . فقير

  : التعطيل:ثانياً

 مأخوذ من العطل، الذي هو الخلو والفراغ والترك، :التعطيل في اللغة
  . ركوا وردهاأهملها أهلها، وت: ، أي)45: الحج(}وبِئْرٍ معطَّلَة {  :ومنه قوله تعالى

 هو إنكار ما يجب هللا تعالى من األسماء والصفات، أو :وفي االصطالح
  : إنكار بعضه، وهو نوعان

 كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات، وغالتهم ينكرون : تعطيل كلي-أ 
  . األسماء أيضاً

 الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض، المعتزلة كتعطيل : تعطيل جزئي-ب 
  . رف ذلك من هذه األمة الجعد بن درهموأول من ع

  :  التمثيل:ثالثاً
اعتقاد أن صفات اهللا مثل : إثبات مثيل للشيء، وفي االصطالح: هو

  . هللا يد كيدي: صفات المخلوقين، كأن يقول الشخص
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  :  التكييف:رابعاً
يد اهللا أو نزوله إلى الدنيا كذا وكذا، أو : حكاية كيفية الصفة كقول القائل

  . ويلة، أو غير ذلك، أو أن يسأل عن صفات اهللا بكيفيده ط
  :  التفويض:خامساً

  هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة ال يعلمها 
  . إال اهللا

  . أو هو إثبات الصفات وتفويض معناها وكيفيتها إلى اهللا 
  والحق أن الصفات معلومة معانيها، أما كيفيتها فيفوض علمها إلى 

  .  اهللا
  : التحريف:سادساً

  .  تغيير النص لفظاً أو معنى:وفي االصطالح التغيير، :التحريف لغة
   :فهذه ثالثة أقساموالتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى، وقد ال يتغير، 

وكَلَّم  { : كتحريف بعضهم قوله تعالى: تحريف لفظي يتغير معه المعنى-أ 
 إلى نصب لفظ الجاللة؛ ليكون التكليم من ،)164: لنساءا(}اللَّه موسى تَكْليماً 

  . موسى 
الْحمد للَّه {: تعالى  كفتح الدال من قوله: تحريف لفظي ال يتغير معه المعنى-ب 

 نيالَمالْع بوذلك بأن يقول)2: الفاتحة(}ر ، " :لَّهل دموهذا في الغالب ال .. " الْح
  .  فيه غرض مقصود لفاعله غالباًيقع إال من جاهل؛ إذ ليس

"  وهو صرف اللفظ عن ظاهره بال دليل كتحريف معنى : تحريف معنوي-ج 
  . المضافتين إلى اهللا إلى القوة والنعمة ونحو ذلك" اليدين 
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  : التأويل:سابعاً

 يدور حول عدة معانٍ، منها الرجوع، والعاقبة، :التأويل في اللغة
  والمصير، والتفسير

 فيطلق على ثالثة معانٍ، اثنان منهما صحيحان :الصطالحأما في ا
  . مقبوالن معلومان عند السلف، والثالث مبتدع باطل

  : وإليك بيان هذه المعاني

   :التفسير، وهو إيضاح المعنى، وبيانه: المعنى األول

: وهذا اصطالح جمهور المفسرين كابن جرير وغيره، فتراهم يقولون
  . ا، أي تفسيرهاتأويل هذه اآلية كذا وكذ

   :الحقيقة التي يؤول إليها الشيء: الثانيالمعنى 

: وهذا هو المعروف من معنى التأويل في الكتاب والسنة، كما قال تعالى
 } إِالَّ تَأْوِيلَه وننظُرلْ ي{ : ، وقوله)53: األعراف(}ه تَأْوِيال نسأَحو ريخ كذَل{   

ذَا تَأْوِيلُ رؤياي :}ف ، وقوله عن يوس)35: اإلسراء( 100: يوسف(}هـ( .  

   :صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر: الثالثالمعنى 

كتأويلهم االستواء ، وهذا ما اصطلح عليه المتأخرون من أهل الكالم وغيرهم
  . وهذا هو الذي ذمه السلف، باالستيالء، واليد بالنعمة

  :من الصفات الثابتة بالكتاب والسنةحكم من نفى صفة : نيالمطلب الثا

  . هذا األمر يحتاج إلى تأن وتريث، ثم تفصيل
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إن الذي ينفي صفة من الصفات الثابتة بالنصوص القطعية ال : فيقال
  :يخلو من أحد ثالثة أحوال

أن يكون النافي عالماً بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتاباً كان أو  : أحدها
ديه شبهات قد تغير مفهومه للنص وإنما نفى لعناده، سنة، وال توجد ل

  . وفساد قصده، ومرض قلبه، ومشاقته للرسول من بعد ما تبين له الحق
  . فهذا كافر؛ لتكذيبه كالم اهللا أو كالم رسوله 

أن يكون النافي مجتهداً في طلب الحق، معروفاً بالنصيحة والصدق ولكنه : الثاني
فحكمه أنه .  أو لعدم علمه بالمفهوم الصحيحلجهله بالنص،: أخطأ وتأول

معذور، وخطؤه مغفور؛ ألن نفيه ناتج عن تأويل، ال عن عناد وفساد 
  . قصد

عاً لهواه، مقصراً في طلب الحق، متكلماً بال علم، بأن يكون النافي مت: الثالث
ولكنه ال يقصد مشاقة الرسول، ولم يتبين له الحق تماماً فحكمه أنه 

  . وقد يكون فاسقاًعاصٍ مذنب، 
وأما التكفير فالصواب  " :-رحمه اهللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     

 وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطؤه أنه من اجتهد من أمة محمد 
ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاقَّ الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع 

ومن اتبع هواه، وقصر في طلب الحق، وتكلم .  فهو كافر-غير سبيل المؤمنين 
 فهو عاصٍ مذنب، وقد يكون فاسقاً، وقد تكون حسناته ترجح على -بال علم 

سيئاته؛ فالتكفير يختلف باختالف حال الشخص؛ فليس كل مخطىء، وال مبتدع 
  . )1("وال جاهل، وال ضال يكون كافراً، بل وال فاسقاً، بل وال عاصياً 

هذا مع أنني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني  " :-  رحمه اهللا-وقال 
أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير، وتفسيق ومعصية إال إذا 

                                                
  .180 / 12 –بن تيمية ا :جموع الفتاوىم) 1(
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علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً 
ة خطأها، وذلك يعم وإني أقرر أن اهللا قد غفر لهذه األم. أخرى، وعاصياً أخرى

  . الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية

وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم 
  . على أحد ال بكفر، وال بفسق، وال بمعصية

وكنت أبين أن ما نقل عن السلف، واألئمة من إطالق  " :إلى أن قال
لكن يجب التفريق بين اإلطالق، . فهو أيضاً حق كذا وكذا: ولالقول بتكفير من يق

  . )1("والتعيين 

  :"الكلمات المجملة " : مسائل أحدثها المتكلمون: الثالثالمطلب 

  ). الكلمات المجملة( يرِد في كتب العقائد مصطلح

فما المقصود بها ؟ وما معنى كونها مجملة ؟ وما المراد من إطالقها ؟ 
 دعى إلى إطالقها ؟ وهل وردت في الكتاب والسنة ؟ وما طريقة أهل وما الذي

  السنة في التعامل مع هذه األلفاظ ؟ 

  : واإلجابة عن هذه األسئلة تكون على النحو التالي

  .  أنها ألفاظ يطلقها أهل التعطيل: المقصود بالكلمات المجملة-أ 

  . ها أهل الكالمث هي مصطلحات أحد:أو
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  .  ألنها تحتمل حقاً وباطالً:ا مجملة ومعنى كونه-ب

أو يقال .  ألنها ألفاظ مشتركة بين معانٍ صحيحة، ومعانٍ باطلة:أو يقال
لخفاء المراد منها؛ بحيث ال يدرك بنفس اللفظ إال بعد االستفصال 

  . واالستفسار
 تعالى - التوصل إلى نفي الصفات عن اهللا : ومراد أهل التعطيل من إطالقها-ج

  . تنزيهه عن النقائص بحجة -
 عجزهم عن مقارعة أهل السنة بالحجة؛ فلجؤوا إلى : والذي دعاهم إلى ذلك-د

  . هذه الطريقة؛ ليخفوا عوارهم، وزيفهم
 وهذه األلفاظ لم ترد ال في الكتاب، وال في السنة؛ بل هي من إطالقات -هـ

  . أهل الكالم
نهم يتوقفون في هذه  أ: وطريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الكلمات-و

األلفاظ؛ ألنه لم يرد نفيها وال إثباتها في الكتاب والسنة؛ فال يثبتونها، وال 
  . ينفونها

أما المعنى الذي تحت هذه األلفاظ فإنهم يستفصلون عنه، فإن كان معنى 
باطالً ينَزه اهللا عنه ردوه، وإن كان معنى حقاً ال يمتنع على اهللا قبلوه، واستعملوا 

  . اللفظ الشرعي المناسب للمقام
  
  
  
  
  



124  

، وما يراد بها،  المجملةهذه األلفاظبعض وإليك فيما يلي تفصيالً ل
   :وجواب أهل السنة المفصل على ذلك

  :دراسة موجزة لبعض الكلمات المجملة
  :  الجهة:أوالً

هذه اللفظة من الكلمات المجملة التي يطلقها أهل التعطيل، فما معناها في 
 هي ثابتة ل ؟ وما مرادهم من إطالقها ؟ وما التحقيق في تلك اللفظة ؟ وهاللغة

  هللا، أو منفية عنه ؟ 
وضع الذي تتوجه إليه، وتقصده، م تطلق على ال:معنى الجهة في اللغة  -أ 

  . وتطلق على الطريق، وعلى كل شيء استقبلته، وأخذت فيه

ن اهللا عز  نفي صفة العلو ع:ومراد أهل التعطيل من إطالق لفظ الجهة -ب 
   .وجل

 - إن إطالق لفظ الجهة في حق اهللا :أن يقال :والتحقيق في هذه اللفظة -ج 
 أمر مبتدع لم يرد في الكتاب وال السنة، وال عن أحد -سبحانه وتعالى 

  . من سلف هذه األمة

وبناء على هذا ال يصح إطالق الجهة على اهللا عز وجل ال نفياً وال     
  . يل؛ ألن هذا المعنى يحتمل حقاً ويحتمل باطالًإثباتاً، بل البد من التفص

؛ فإن اهللا فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن اهللا، وممتنعة عليه أيضاً
أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السموات 

  واألرض ؟ 

بذاته ، وأنه حالٌّ في خلقه، وأنه توإن أريد بالجهة أنه في جميع الجها
  .  ممتنع على اهللا، منتف في حقهول فإن ذلك الحل،في كل مكان
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:  حيث يقولون- كما يقول أهل التعطيل -وإن أريد نفي الجهة عن اهللا 
إن اهللا ليس في جهة، أي ليس في مكان، فهو ال داخل العالم، وال خارجة، وال 

 اهللا منتف في متصل، وال منفصل، وال فوق، وال تحت فإن ذلك أيضاً ممتنع على
  . حقه؛ إذ إن ذلك وصف له بالعدم المحض

وإن أريد بالجهة أنه في جهة علو تليق بجالله، وعظمته من غير إحاطة 
 فإن ذلك حق ثابت له، ومعنى -به، ومن غير أن يكون محتاجاً ألحد من خلقه 

  . صحيح دلت عليه النصوص، والعقول، والفطر السليمة

بمعنى على، " في "  أي في جهة العلو، أو أن ومعنى كونه في السماء،
 أي على )71: طه(وألصلِّبنكُم في جذُوعِ النخْلِ : أي على السماء، كما قال تعالى

  . جذوع النخل
  . وبهذا التفصيل يتبين الحق من الباطل في هذا اإلطالق

 بدالً أما بالنسبة للفظ فكما سبق ال يثبت وال ينفي، بل يجب أن يستعمل
  . عنه اللفظ الشرعي، وهو العلو، والفوقية

  : الحد: ثانياً
  .  من األلفاظ المجملة التي يطلقها أهل التعطيل- أيضاً -وهذا 

فما معنى الحد في اللغة؟ وماذا يريد أهل التعطيل من إطالقه؟ وما 
  شبهتهم في ذلك؟ وما جواب أهل السنة ؟ 

ل، والمنع، والحاجز بين الشيئين  يطلق على الفَص:معنى الحد في اللغة  -أ 
  . الذي يمنع اختالط أحدهما باآلخر

  . حددت كذا، جعلت له حداً يميزه: يقال
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الوصف المحيط بمعناه، : د الدار ما تتميز به عن غيرها، وحد الشيءحو
  . المميز له عن غيره

نفي استواء اهللا على ) الحد( وأهل التعطيل يريدون من إطالق لفظ -ب 
  . عرشه

 لو أثبتنا استواء اهللا على عرشه للزم أن :أنهم يقولون: تهم في ذلكوشبه -ج 
 مثالً -يكون محدوداً؛ ألن المستوى على الشيء يكون محدوداً؛ فاإلنسان 

 . إذا استوى على البعير صار محدوداً بمنطقة معينة، محصوراً بها-

وبناء على ذلك فهم ينفون استواء اهللا على عرشه ويرون أنهم      
  . زهون اهللا عز وجل عن الحد أو الحدودين

لم يرد في الكتاب، ) الحد( إن لفظ: أهل السنة يقولون: جواب أهل السنة  -د 
  . وال في السنة، وال في كالم سلف األمة؛ فهو إذاً لفظ مبتدع حادث

 يصف به نفسه، وال وصفه به وليس لنا أن نصف اهللا بما لم     
  . نما نحن متبعون ال مبتدعون ال نفياً، وال إثباتاً، وإرسوله

  . هذا بالنسبة للفظ

  أما بالنسبة للمعنى فإننا نستفصل كعادتنا ونقول ماذا تريدون بالحد ؟ 

 متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين إن أردتم بالحد أن اهللا عز وجل
  .  فهذا حق ليس فيه شيء من النقص، وهو ثابت هللا بهذا المعنى-لهم 

وإن أردتم بكونه محدوداً أن العرش محيط به وأنتم تريدون نفي ذلك عنه 
بنفي استوائه عليه فهذا باطل وليس بالزم صحيح؛ فإن اهللا تعالى مستوٍ على 

  . عز وجل أكبر من العرش ومن غير العرش عرشه، وإن كان
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وال يلزم من كونه مستوياً على العرش أن يكون العرش محيطاً به؛ ألن 
عز وجل أعظم من كل شيء، وأكبر من كل شيء، واألرض جميعاً قبضته اهللا 

  . يوم القيامة، والسموات مطويات بيمينه

  :  األعراض:ثالثاً

هذا اللفظ من األلفاظ المجملة التي يطلقها أهل الكالم ومن أقوالهم في 
نحن نُنَزه اهللا تعالى من األعراض واألغراض، واألبعاض، والحدود، : " ذلك
  ". لجهات وا

  ". سبحان من تنزه عن األعراض واألغراض واألبعاض : " ويقولون

أما بقية ). األعراض( والحديث في األسطر التالية سيكون حول لفظ
  . األلفاظ فسيأتي ذكرها فيما بعد

 األعراض جمع عرض، والعرض هو ما ال :تعريف األعراض في اللغة   -أ 
  . ثبات له

  . لشيء ما ليس بالزم ل:أو هو

  .  ما ال يمتنع انفكاكه عن الشيء:أو هو

 الفرح بالنسبة لإلنسان فهو عرض؛ ألنه ال ثبات :ومن األمثلة على ذلك
   ،بل هو عارض يعرض ويزول

  . وكذلك الغضب، والرضا

العرض عند المتكلمين ما : " قال الفيومي: العرض في اصطالح المتكلمين   -ب
  ". ال في محل يقوم به ال يقوم بنفسه، وال يوجد إ
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والعرض ما ال يكون له ثبات، ومنه استعار  " :وقال الراغب األصفهاني
  . المتكلمون العرض لما ال ثبات له إال بالجوهر كاللون والمطعم

مرادهم ": إن اهللا منزه عن األعراض ؟  " :ما مراد المتكلمين من قولهم   -ج
  . عراض عندهم هي الصفاتتعالى ألن األ من ذلك نفي الصفات عن اهللا

 ألن األعراض ال تقوم إال باألجسام، واألجسام :يقولون: ما شبهتهم ؟   -د 
وبناء  ،متماثلة؛ فإثبات الصفات يعني أن اهللا جسم، واهللا منزه عن ذلك

 بنفي الصفات؛ ألنه يترتب على إثباتها التجسيم، وهو وصف :عليه نقول
ذا كفر وضالل، هذه هي شبهة اهللا بأنه جسم، والتجسيم تمثيل، وه

  . المتكلمين

  : الرد عليهم من وجوه:  الرد على أهل الكالم في هذه المسألة-هـ

لم ترد في الكتاب وال في السنة ال نفياً وال إثباتاً، " األعراض " أن لفظة  -1
  . ولم ترد كذلك عن سلف األمة

لفظ، فال وطريقة أهل السنة المعهودة في مثل هذه األلفاظ التوقف في ال
  . نثبت األعراض، وال ننفيها

إن أردتم : أما معناها فيستَفْصل عن مرادهم في ذلك ويقال لهم
باألعراض ما يقتضي نقصاً في حق اهللا تعالى كالحزن، والندم، 
والمرض، والخوف، فإن المعنى صحيح، واهللا منزه عن ذلك؛ ألنه 

  . نقص، ال ألنها أعراض

 من  هللا لنفسه في كتابه أو على لسان رسولهوإن أردتم نفي ما أثبته ا
الصفات كالغضب، والفرح، والرضا، ونحوها بحجة أنها أعراض فإن 

  . ذلك باطل مردود، وال يلزم من إثباتها أي الزم
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أن الصفات الربانية ليست كلها أعراض، بل إن بعضها أعراض كالفرح،  -2
 كاليد، وبعضها ليست أعراضاً، كبعض الصفات الذاتية. والغضب

والوجه، والقدم، والساق؛ فهذه ليست أعراضاً، بل الزمة للذات ال تنفك 
  . عنها

قول باطل؛ فاألعراض قد " إن األعراض ال تقوم إال بجسم : " أن قولكم -3
ليل، : طويل، وصف لـ: ليل طويل، فقولنا: تقوم بغير الجسم كما يقال

  . برد قارسحر شديد، ومرض مؤلم، و: والليل ليس بجسم، ومثل ذلك

أن القول بتماثل األجسام قول باطل؛ فاألجسام غير متماثلة ال بالذوات وال  -4
بالصفات، وال بالحدوث؛ ففي الحجم تختلف الذرة عن الجمل، وفي الوزن 
يختلف جسم القيراط عن جسم القنطار، وفي الملمس يختلف الخشن عن 

  . الناعم، واللين عن القاسي، وهكذا

 إحداث المتكلمين، وهذا اللفظ كقاعدة األلفاظ المجملة؛ أن لفظ الجسم من -5
فإن كان إثبات الصفات بلزم منه أن يكون جسماً في مفهومك فليس ذلك 

  . يضيرنا

لكن إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به فهذا    
  . حق ألننا نؤمن بأن هللا ذاتاً موصوفة بالصفات الالئقة بها

  . بالجسم هذا المعنى فيصحفإن أردت 

وإن أردت بالجسم الشيء المكون من أعضاء، ولحم ودم المفتقر بعضه 
إلى بعض وما أشبه ذلك فباطل غير صحيح؛ ألنه يلزم أن يكون اهللا حادثاً أو 

وهذا أمر مستحيل، على أننا ال نوافق على إثبات الجسم، وال نفيه؛ ألنه . محدثاً
  .يحتمل حقاً وباطالً
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  : أو األعضاء، أو األركان، أو الجوارح: األبعاض: رابعاً

وهذه أيضاً من الكلمات المجملة التي تطلق وتحتمل حقاً وباطالً؛ فإليك 
نبذة في معانيها، ومقصود أهل التعطيل من إطالقها وجواب أهل السنة على تلك 

  . الدعوى

  . ض معاني هذه الكلمات متقاربة من بع: معاني هذه الكلمات-أ 

بعض الشيء أي جزؤه، وبعضتُ كذا :  جمع لكلمة بعض، يقال:فاألبعاض• 
  . أي جعلته أبعاضاً

 جمع ركن، وركن الشيء قوامه، وجانبه القوي الذي يتم به، :واألركان• 
  . ويسكن إليه

 جمع جزء، والجزء ما يتركب الشيء عنه وعن غيره، وجزء :واألجزاء• 
  . زاء السفينة، وأجزاء البيتكأج الشيء ما يتقوم به جملتُه

 مفردها الجارحة، وتسمى الصائدة من الكالب والفهود والطيور :والجوارح• 
  . جارحة؛ إما ألنها تجرح، وإما ألنها تكسب

  . وسميت األعضاء الكاسبة جوارح تشبيهاً بها ألحد هذين  

  . األعضاء، واألدوات، ونحوها: ويشبه هذه األلفاظ لفظ• 

 مقصودهم نفي بعض الصفات الذاتية : التعطيل من إطالقها مقصود أهل-ب
  . الثابتة باألدلة القطعية، كاليد، والوجه، والساق، والقدم والعين

 الذي دعاهم إلى نفي تلك الصفات هو اعتقادهم : ما الذي دعاهم إلى نفيها ؟-ج
أنها بالنسبة للمخلوق أبعاض، وأعضاء، وأركان، وأجزاء، وجوارح وأدوات 

 أن إثبات تلك الصفات هللا يقتضي التمثيل، - بزعمهم -حو ذلك، فيرون ون
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وا إلى تلك األلفاظ أوقد لج. راراً من ذلكفوالتجسيم؛ فوجب عندهم نفيها 
  . المجملة ألجل أن يروج كالمهم ويلقى القبول

 إن هذه الصفات وإن كانت تعد في :أهل السنة يقولون:  جواب أهل السنة-د 
عاضاً، أو أعضاء، وجوارح ونحو ذلك لكنها تعد في حق اهللا حق المخلوق أب

 فال نخوض فيها بآرائنا وأهوائنا، صفات أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله 
بل نؤمن بها ونُمرها كما جاءت ونفوض كنهها وحقيقتها إلى اهللا عز وجل 

 معرفة لعدم معرفتنا لحقيقة الذات؛ ألن حقيقة معرفة الصفة متوقفة على
 أعني اليد، والساق ونحوها وكثير -حقيقة الذات كما ال يخفى وهذه الصفات 

 قد تشترك مع صفات خلقه في اللفظ، وفي المعنى العام -من صفات اهللا 
  . المطلق قبل أن تضاف

وصفات المخلوق  ، بالخالقوبمجرد إضافتها تختص صفات الخالق
  . تهيه وربوبيته، وقيومبالمخلوق؛ فصفات الخالق تليق بجالله وعظمت

  . وصفات المخلوق تليق بحدوثه، وضعفه، ومخلوقيته
إن أردت أن : وبناء على ذلك يقال لمن يطلق تلك األلفاظ المجملة السالفة

فكالمك  تنفي عن اهللا عز وجل أن يكون جسماً، وجثة وأعضاء، ونحو ذلك
  . صحيح، ونفيك في محله

له والتي ظننت أن إثباتها يقتضي وإن أردت بذلك نفي الصفات الثابتة 
 فإن قولك باطل، ونفيك في غير -التجسيم، ونحو ذلك من اللوازم الباطلة 

  . محله،هذا بالنسبة للمعنى
أما بالنسبة للفظ فيجب أال تعدل عن األلفاظ الشرعية في النفي أو 

  . اإلثبات؛ لسالمتها من االحتماالت الفاسدة
ولكن ال يقال لهذه الصفات إنها أعضاء،  " :-اهللا رحمه -يقول شارح الطحاوية 

أو جوارح، أو أدوات، أو أركان؛ ألن الركن جزء الماهية، واهللا تعالى هو األحد، 
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، )1(الصمد، ال يتجزأ سبحانه وتعالى واألعضاء فيها معنى التفريق والتعضية
: الحجر(   الْقُرآن عضنيالَّذين جعلُوا :تعالى اهللا عن ذلك، ومن هذا المعنى قوله تعالى

91(.  

والجوارح فيها معنى االكتساب واالنتفاع؛ وكذلك األدوات هي اآلالت 
  . التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة

وكل هذه المعاني منتفية عن اهللا تعالى؛ ولهذا لم يرد ذكرها في صفات 
ن االحتماالت الفاسدة، اهللا تعالى فاأللفاظ الشرعية صحيحة المعاني، سالمة م

فكذلك يجب أن ال يعدل عن األلفاظ الشرعية نفياً وال إثباتاً لئال يثبت معنى فاسد، 
  .  ينفى معنى صحيحأو

  ". وكل هذه األلفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل 
  : األغراض: خامساً

 من إطالقات المتكلمين، وإليك بعض التفصيل في هذا - أيضاً -وهذا 
  . اللفظ

 جمع غرض، والغرض هو الهدف الذي يرمي فيه، أو : األغراض في اللغة-أ
  . هو الهدف الذي ينصب فيرى فيه

  .  على الحاجة، والبغية، والقصد- أيضاً -والغرض يطلق في اللغة     

 قيل هو ما ألجله يصدر الفعل من : الغرض في اصطالح علماء الكالم-ب
  . الفاعل

                                                
  .أعضاء الشيء وجعل التقطيع، : التعضية )1(
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الغرض هو األمر الباعث للفاعل على الفعل، وهو  " :ينوقال الجال الدوا     
  ". المحرك األول، وبه يصير الفاعل فاعالً 

وبذلك نرى توافق المعنى اللغوي واالصطالحي للغرض، وأنه غاية الفاعل 
  . من فعله، وهو الباعث له على فعله

اهللا  يريدون إبطال الحكمة في أفعال : ماذا يريد أهل الكالم بهذه اللفظة ؟-ج 
  . عز وجل وشرعه

 إننا - وعلى وجه الخصوص األشاعرة - يقول المتكلمون : حجتهم في ذلك-د 
ننزه اهللا عن األغراض فال يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه؛ فأبطلوا 
الحكمة من ذلك، وقرروا أن اهللا لم يشرع إال لمجرد مشيئته فحسب؛ فإذا 

  . بهشاء تحريم شيء حرمه، أو شاء إيجابه أوج

  : لو قررنا أن له حكمة فيما شرعه لوقعنا في محذورين: وقالوا     

 أنه إذا كان هللا غرض فإنه محتاج إلى ذلك الغرض؛ ليعود عليه من :األول
  . ذلك منفعة، واهللا منزه عن ذلك

 لزم أن نوجب - أي أثبتنا الحكمة والعلة - أننا إذا عللنا األحكام :والثاني
ع فيما وقع فيه ق الحكمة؛ ألن الحكم يدور مع علته، فنعلى اهللا ما تقتضيه

المعتزلة من إيجاب الصالح واألصلح على اهللا؛ ألن الغرض عند المعتزلة 
  . بمعنى الغاية التي فعل لها وهم يوجبون أن يكون فعله معلالً باألغراض

  :  الرد عليهم-هـ 

تاب وال في السنة،  لم يرد ال في الك- األغراض أو الغرض - أن هذا اللفظ -1
وال أطلقه أحد من علماء اإلسالم؛ ألن هذه الكلمة قد توهم النقض، ونفيها قد 
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:  من التفصيل واألولى أن يعبر بلفظ- إذاً -يفهم منه نفي الحكمة؛ فالبد 
  . الحكمة، والرحمة، واإلرادة، ونحو ذلك مما ورد به النص

ضرر، أو جلب مصلحة له، فاهللا  أن الغرض الذي ينزه اهللا عنه ما كان لدفع -2
سبحانه لم يخلق، ولم يشرع ألن مصلحة الخلق واألمر تعود إليه، وإنما ذلك 

  . لمصلحة الخلق

    إِنَّهم لَن يضُروا اللَّه شيئاً  :وال ريب أن ذلك كمال محض، قال تعالى      
، وفي الحديث )7: الزمر( ي عنكُمن تَكْفُروا فَإِن اللَّه غَن ِإ   )176: آل عمران(

يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني : " القدسي
  . وهذا أمر مستقر في الفطر. )1("

لكنه .  حق صحيح- أن إيجاب حصول األشياء على اهللا متى وجدت الحكمة -3
لذي أوجب هذا على مخالف لما يراه المعتزلة من جهة أن اهللا عز وجل هو ا

كَتَب ربكُم علَى نَفْسه  : نفسه ولم يوجبه عليه أحد، كما قال عز وجل
  ). 47: الروم( وكَان حقّاً علَينا نَصر الْمؤمنني : وكما قال) 54: األنعام( الرحمةَ

 ي  لما كان رديف النب- رضي اهللا عنه -وكما في حديث معاذ بن جبل     
" أتدري ما حق اهللا على العباد، وما حق العباد على اهللا؟ : " على حمار فقال

  . اهللا ورسوله أعلم: قال معاذ

حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، وحق العباد على : " قال     
  . الحديث" اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به 

                                                
  .2577 حديث رقم – 1994 / 4 –واه مسلم ر )1(
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ثم إن .  أن يوجب على نفسه ما يشاءفهذا حق أوجبه اهللا على نفسه، وهللا
مقياس الصالح واألصلح ليس راجعاً إلى عقول البشر، ومقاييسهم بل إن ذلك 
راجع إلى ما تقتضيه حكمة اهللا تعالى فقد تكون على خالف ما يراه الخلق بادئ 
الرأي في عقولهم القاصرة؛ فانقطاع المطر قد يبدو لكثير من الناس أنه ليس 

ظَهر الْفَساد في : قد يكون هو األصلح لكنه مراد لغيره لقوله تعالىاألصلح بينما 
 ونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عالَّذ ضعب ميقَهذياسِ لي الندأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو رالْب)41: الروم .(  

ل ذلك يحمل وكذلك استدراج الكفار بالنعم، وابتالء المسلمين بالمصائب ك
  . في طياته ضروباً من الحكم التي ال تحيط عقول البشر إال بأقل القليل منها

بل إن خلق إبليس، وتقدير المعاصي، وتقدير اآلالم يتضمن حكماً تبهر 
  . العقول وتُبين عن عظيم حكمة أحكم الحاكمين

  :  حلول الحوادث باهللا تعالى:سادساً

، وإليك بعض التفصيل في معناه، هذا اللفظ من إطالقات أهل الكالم
  . ومقصود أهل الكالم منه، والرد على ذلك

 الحلول هو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً لآلخر، :" حلول " معنى كلمة -أ
  . كحلول الماء في الكوز

 الحوادث جمع حادث، وهو الشيء المخلوق :" الحوادث " معنى كلمة -ب
  . انياًالمسبوق بالعدم، ويسمى حدوثاً زم

  . وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير، ويسمى حدوثاً ذاتياً      

  .  هو كون الشيء مفتقراً في وجوده إلى الغير:والحدوث الذاتي      

  .  هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانياً:والحدوث الزماني      
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  . ، ووجودها فيه تعالى أي قيامها باهللا:" حلول الحوادث باهللا تعالى " معنى -ج

 مقصودهم نفي اتصاف اهللا : ما مقصود أهل التعطيل من هذا اإلطالق ؟-د
بالصفات االختيارية الفعلية، وهي التي يفعلها متى شاء، كيف شاء، مثل 

الصفات اإلتيان لفصل القضاء، والضحك، والعجب، والفرح؛ فينفون جميع 
  . االختيارية

تهم في ذلك أن قيام تلك الصفات باهللا يعني قيام  وحج: ما حجتهم في ذلك-هـ
  .  باهللا- أي األشياء المخلوقة الموجودة -الحوادث 

وإذا قامت به أصبح هو حادثاً بعد أن لم يكن، كما أن تكون المخلوقات       
  . حالَّة فيه، وهذا ممتنع

كتاب  إن هذا اإلطالق لم يرد في :أهل السنة يقولون : جواب أهل السنة-و 
  . وال سنة، ال نفياً وال إثباتاً، كما أنه ليس معروفاً عند سلف األمة

أما المعنى فيستفصل عنه؛ فإن أريد بنفي حلول الحوادث باهللا أن ال     
يحلَّ بذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو ال يحدث له وصف متجدد لم 

جل ليس محالً لمخلوقاته وليست  فهذا النفي صحيح؛ فاهللا عز و-يكن له من قبل 
  . موجودة فيه، وال يحدث له وصف متجدد لم يكن له من قبل

أفعاله االختيارية التي يفعلها متى شاء كيف شاء : وإن أريد بالحوادث
 -كالنزول، واالستواء، والرضا، والغضب، والمجيء لفصل القضاء ونحو ذلك 

  . فهذا النفي باطل مردود
فسه في كتابه، أو على لسان ثبتٌ ما أثبته اهللا لنن اإن: بل يقال له

  .رسوله
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  :  التسلسل:سابعاً
  . وهو أحد األلفاظ المجملة التي يطلقها المتكلمون

وألجل أن يتضح مفهوم هذه اللفظة، ومدلولها، ووجه الصواب والخطأ 
  . في إطالقها إليك هذا العرض الموجز

  ". سلسل هو ترتيب أمور غير متناهية الت: "  قال الجرجاني: تعريف التسلسل-أ
 سمي بذلك أخذاً من السلسلة؛ فهي قابلة لزيادة الحلَق : سبب تسميته بذلك-ب

إلى ما ال نهاية؛ فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين طرفيهما؛ ففي السلسلة 
  . مبدؤها ومنتهاها، وأما التسلسل فطرفاه الزمن الماضي والمستقبل

 مرادهم يختلف باختالف سياق :م من إطالق هذه اللفظة مراد أهل الكال-ج
الكالم، وباختالف المتكلمين؛ فقد يكون مرادهم نفي قدم اتصاف اهللا ببعض 
صفاته، وقد يكون مرادهم نفي دوام أفعال اهللا ومفعوالته وقد يكون مرادهم 

  . نفي أبدية الجنة والنار، وقد يكون غير ذلك
لكتاب أو السنة، أو أطلقها أحد من أئمة السلف ؟  هل وردت هذه اللفظة في ا-د

  . ال: الجواب
 طريقتهم كطريقتهم في : ما طريقة أهل السنة في التعامل مع هذا اللفظ ؟-هـ

فال يثبتونه، " التسلسل " سائر األلفاظ المجملة، حيث إنهم يتوقفون في لفظ 
  . اباً وخطأوال ينفونه، ألنه لفظ مبتدع، مجمل يحتمل حقاً وباطالً، وصو

 فإنهم يستفصلون، فإن أريد به حق أما بالنسبة للمعنى، هذا بالنسبة للفظ    
  . قبلوه، وإن أريد به باطل ردوه
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فيقال : ذه القاعدة وبناء على ذلك فإنه ينظر في هذا اللفظ، وتطبق عليه ه-و
  :  اللفظالمن أطلقوا هذ

 وأبداً فذلك معنى صحيح دل  أزالً- دوام أفعال الرب : إذا أردتم بالتسلسل-1
 فَعالٌ لما  :عليه العقل والشرع؛ فإثباته واجب، ونفيه ممتنع، قال اهللا تعالى

رِيدي)107: هود .(  

والفعال هو من يفعل على الدوام، ولو خال من الفعل في أحد الزمانين لم      
  . يكن فعاالً، فوجب دوام الفعل أزالً وأبداً

 منه لخال -ل ممن ال يتصف به، ولو خال الرب متصف بالفعل أكثم إن الم     
  . من كمال يجب له وهذا ممتنع

وألن الفعل الزم من لوازم الحـياة، وكل حي فهو فعال، واهللا تعالى حي،      
  . فهو فعال وحياته ال تنفك عنه أبداً وأزالً

ه وكون فاعالً وخلوألن الفرق بين الحي والميت الفعل، واهللا حي فالبد أن ي    
الماضي والمستقبل ممتنع، فوجب دوام فعله أزالً : من الفعل في أحد الزمانين

  . وأبداً

فخالصة هذه المسألة أنه إذا أريد بالتسلسل دوام أفعال الرب فذلك معنى      
  . صحيح واجب في حق اهللا، ونفيه ممتنع

ل ثم فعل، أو أنه اتصف  أنه تعالى كان معطالً عن الفع: وإذا أريد بالتسلسل-2
بصفة من الصفات بعد أن لم يكن متصفاً بها، أو أنه حصل له الكمال بعد أن 

  .  فذلك معنى باطل ال يجوز-لم يكن 

 صفات الذات، وصفات الفعل -فاهللا عز وجل لم يزل متصفاً بصفات الكمال 
ن وال يجوز أن يعتقد أن اهللا اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها؛ أل
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صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص؛ فال يجوز أن يكون قد 
  . حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده

ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه لم : " - رحمه اهللا -قال اإلمام الطحاوي      
  . يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته

  .  عليها أبدياًوكما كان بصفاته أزلياً كذلك ال يزال     

  . مثال ذلك صفة الكالم؛ فاهللا عز وجل لم يزل متكلماً إذا شاء     

ولم تحدث له صفة الكالم في وقت، ولم يكن معطالً عنها في وقت، بل هو      
  . متصف بها أزالً وأبداً

  ". وكذلك صفة الخلق، فلم تحدث له هذه الصفة بعد أن كان معطالً عنها     

 التسلسل في مفعوالت اهللا عز وجل وأنه ما :المقصود بالتسلسل وإذا كان -3
 فذلك معنى صحيح، -زال وال يزال يخلق خلْقاً بعد خلق إلى ما ال نهاية 

  . وتسلسل ممكن، وهو جائز في الشرع والعقل

  ). 15: ق(دأَفَعيِينا بِالْخَلْقِ األَولِ بلْ هم في لَبسٍ من خلْقٍ جدي : قال اهللا تعالى 

ثم إنه عز وجل ما زال يخلق خلقاً ويرتب الثاني على األول وهكذا؛ فما زال 
  . اإلنسان والحيوان منذ خلَقَه اهللا يترتب خلقه على خلق أبيه وأمه

 التسلسل بالمؤثِّرين، أي بأن يؤثِّر الشيء بالشيء إلى ما : وإن أريد بالتسلسل-4
واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله ال إلى ال نهاية، وأن يكون مؤثرون كلُّ 

 فذلك تسلسل ممتنع شرعاً وعقالً؛ الستحاله وقوعه؛ فاهللا عز وجل -غاية 
خالق كل شيء، وإليه المنتهى؛ فهو األول فليس قبله شيء، وهو اآلخر فليس 
بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، 



140  

المؤثرين يؤدي إلى خلو المحدث والمخلوق من محدث، والقول بالتسلسل في 
  . وخالق وينتهي بإنكار الخالق جل وعال

  : خالصة القول في مسألة التسلسل عموماً"

  . أن التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية، وأنه سمي بذلك أخذاً من السلسلة* 

  . - كما مر -تفصال وأن التسلسل من األلفاظ المجملة التي البد فيها من االس* 

 دوام أفعال الرب ومفعوالته، وأنه متصف بصفات :وأنه إن أريد بالتسلسل* 
  . الكمال أزالً وأبداً فذلك حق صحيح، يدل عليه الشرع والعقل

 أنه عز وجل كان معطالً عن أفعاله وصفاته، ثم :وأنه إن أريد بالتسلسل* 
: فاً به، أو أريد بالتسلسلفعل، واتصف فحصل له الكمال بعد أن لم يكن متص

  ".  فذلك معنى باطل مردود بالشرع والعقل-التسلسل في المؤثرين " 
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  المبحث الثالث
  تقدم العقل علي النقل عند المتكلمين وبيان خطورة هذا المسلك

  تعريف العقل لغة واصطالحاً: أوالً

  : العقل في اللغة

ه المنع وأطلق العقل عقل، يعقل فهو عاقل ومعقول، وعقالً، معنا: يقال
بل إلي فناء المقتول والنهي والدية؛ ألن القاتل يسوق االعلي معان كثيرة كالحجر 

ثم يعقلها هناك، ويطلق علي الملجأ والحصن وما تقدم من معاني كلها يدور حول 
  .)1(المنع

  : العقل في االصطالح

ابتداء م الضروري الذي يقع لالع: " عرفه سليمان بن خلف الباجي بقوله
 وشرح هذا التعريف، بأن العلم الضروري هو ما يلزم نفس )2("ويعم العقالء

أي " يقع ابتداء :" المحلوق بحيث ال يمكنه االنفكاك منه وال الخروج عنه وقوله
ل، وال كسب له عن طريق أحد الحواس الخمس، كالعلم بأن يحصتمن غير 

أي " ويعم العقالء : " وقوله. االثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين ال يجتمعان
كل عاقل من بني آدم، وأراد بذلك إخراج المجانين ومن في حكمهم وكذا 

  . الحيوانات

                                                
  . وما بعدها4/18 والقاموس المحيط - مادة عقل - 11/458لسان العرب : انظر) 1(
 سـنة  1 ط- بيـروت  -كتاب الحدود في األصول ألبي الوليد سليمان بن خلف البـاجي            ) 2(

  .31 ص -هـ 1392
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  : موقع العقل من المطالب االعتقادية

فالعقل دليل من أدلة المعرفة عامة، والدينية منها خاصة، والوحي جاء 
دت بها النصوص، باألدلة العقلية صافية من كل كدر، ومسائل االعتقاد ور

  . وبأدلتها العقلية، وما علي العقل إال فهمها وهضمها

فاهللا سبحانه أسس دينه وبناه علي اإلتباع للنص، وجعل العقل في ذلك 
تابعاً له، والدين بأصوله وفروعه ال يتعارض والمدركات العقلية، فالعقل الصريح 

: ييد يقول ابن تيميهال يمكن بحال أن يعارضه نص صحيح، بل بينهما تعاضد وتأ
ليس في الكتاب والسنة وإجماع األمة شيء يخالف العقل الصريح، ألن ما " 

خالف العقل الصريح باطل، وليس في الكتاب واإلجماع باطل، ولكن فيه ألفاظ قد 
 منهم ال من الكتاب فاآلفةال يفهمها بعض الناس، أو يفهمون منها معني باطالً، 

  .)1("والسنة

الم والفلسفة فالظاهر أنهم أسسوا دينهم ومفاهيمهم علي أما أهل الك
 وسموها قطعيات، – مع اختالفهم وتنازعهم فيها –معقوالت من عند أنفسهم 

وجعلوا النصوص تبعاً لها، فإن أفصحت النصوص بموافقتها أخذوا بها 
معضدين، وإن خالفت ردت ألفاظها بالطعن والتكذيب حتي ثقل عليهم التصديق 

األسماء والصفات، ونصوص البرزخ والبعث الجسماني، والحساب بحقائق 
والجزاء، والميزان والصراط لعدم إدراكهم له بعقولهم، وما دروا أن عدم 
اإلدراك صورة من صور عجز اإلنسان وضعفه، وافتقاره إلي خالقه، وال يعني 

) 103: األنعام( الْأَبصار  ال تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِكُ: عدم المدرك، قال تعالي
 اإلدراك الذي هو بمعني رؤية العظمة – أي اآلية –فالذي نفته : "قال ابن كثير

                                                
  .11/490مجموع الفتاوى ) 1(
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والجالل علي ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر، وال للمالئكة، وال 
  .)1("شيء

والمقصود هنا بيان أن العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية، لكنه 
قالً، بل يحتاج إلي تنبيه الشرع، وإرشاده إلي األدلة، الن ليس مصدراً مست

 ناالعتماد علي محض العقل سبيل التفرق والتنازع، وهو حال كثير من المتكلمي
  .والفالسفة

 إال وقد اشتد –قطعيات :  حتى التي يسمونها–إذ ال تكاد تجد مسألة 
ة، فمسائل الحساب بينهم النزاع فيها، وعظمت الخصومة، ال ألنها في غاية الدق

والهندسة أدق منها، ومع ذلك فغالب ما فيها متفق عليه، ولكن لسوء طريقتهم 
وفساد مناهجهم فإنهم قد اعتقدوا في طرقهم ومناهجهم القطع وفي نصوص 

 في العقل وال االشرع الظن فقدموا العقل علي النقل وجعلوا وظيفة النقل مؤكداً لم
أن سائر ما : "  يقول القاضي عبدالجبار المعتزلييجوز أن يستقل النقل بالداللة

 فأما أن يكون دليالً ،ورد به القرآن في التوحيد والعدل مؤكداً لما في العقول
 وعلي هذا المنهج صار المعتزلة في )2("بنفسه يمكن االستدالل به ابتداء فمحال

هجهم هذا إلي فهم العقيدة والقضايا الغيبية ولم يصلوا إلي االتفاق بل أسلمهم من
االختالف والتنافر والتكفير لبعضهم البعض ومن أطلع علي حال فرق المعتزلة 
علم يقيناً لماذا اتفق السلف الصالح وتنازع غيرهم وليس هناك جواب إال اختالف 

  .)3(المنهج
                                                

  .3/304شعب  مطبعة ال-تفسير ابن كثير ) 1(
 بدون طبعة أو سـنة      - القاهرة   – القاضي عبدالجبار    -المغني في أبواب العدل والتوحيد      ) 2(

4/174.  
 سـنة   1 ط -جـابر الـسميري     : قضية الثواب والعقاب بين مدارس اإلسـالميين      : انظر) 3(

  .225 ص -هـ 1416
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  : منزلة األدلة العقلية من االستدالل علي العقيدة

 كما مر بنا –ي مسائل العقيدة ذهب المعتزلة إلي تقديم العقل علي النقل ف
 علي التوحيد يأتي في – كتاباً وسنة – وزعموا أن االستدالل بالنقل –قريباً 

المرتبة المتأخرة؛ ألنه فرع وليس من حق الفرع أن يتقدم علي األصل، 
ومن حق الفرع أال يدل على األصل ألن ذلك (ويقصدون باألصل األدلة العقلية

 )2()اظ معرضه لالحتمال، ودليل العقل بعيد عن االحتمالاأللف( وألن )1()يتناقض
حتملة ولهذا  ال تفيد اليقين فهي م التيفكل ألفاظ اللغة بما فيها اآليات واألحاديث

  !!  الداللة ال يوجد فيها قوة على

 عدم يهما سواء ففحتى محكم القرآن ومتشابهه ال تقوم بهما داللة 
 المكلف  في أنها ال يدالن وأن الواجب علىألن محكمه ومتشابه سواء(الداللة 

داللة السنة  ولذلك العقل مقدم علي السنة وال تقبل )3()عرضهما علي دليل العقول
 العقل فإن شهد لها قبلت وإال رفضت وردت، قال علي شيء حتى تعرض على

فإن كان : (القاضي عبدالجبار في معرض تقريره لحجية العقل وأنه األصل المقدم
اً الحجج العقول قبل واعتقد موجبه، ال لمكانه بل للحجة العقلية وإن لم يكن موافق

 وإن قاله فإنما قاله  لم يقله،-  بأن النبي اًموافقاً لها، فأن الواجب أن يرد حكم
، هذا إذا لم يحتمل التأويل إال بتعسف، فأما إذا على طريف الحكاية عن غيره

  .)4()احتمله فالواجب أن يتأول

                                                
  .1/50 للقاضي عبدالجبار - ومتشابه القرآن - 16/354المغني ) 1(
  .200 ص - للقاضي عبدالجبار -لمحيط بالتكليف ا) 2(
  .16/395:  للقاضي عبدالجبار-المغني ) 3(
  .700ص : شرح األصول الخمسة) 4(
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 النقل في ن من األشاعرة إلي تقديم العقل علىمثل ذهب المتكلمووبال
كثير من مسائل العقيدة خاصة إذا ظهر بين العقل والنقل تعارض يقول إمام 

وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل، " الحرمين الجويني 
لقسم بثبوت سمع فهو مردود قطعاً بأن الشرع ال يخالف العقل، وال يقود في هذا ا

 لماذا ال يكون الخطأ في توهم العقل ال في مضمون )1("قاطع، وال خفاء به 
ن فاالشرع فيرد وهم العقل غلي مضمون الشرع وهو األصوب وأكثر من ذلك 

 يفهم من كالم أمام الحرمين أن العقل أقدر علي إدراك قضايا العقيدة من كالم ام
فأما ما ال يدرك إال عقالُ فكل قاعدة في الدين " : اهللا تعالي وكالم رسوله إذ يقول

تتقدم علي العلم بكالم اهللا تعالي ووجوب اتصافه بكونه صدقاً؛ إذ السمعيات تستند 
 الكالم وجوباً فيستحيل ت وما يسبق ثبوته في الترتيب بثبو–إلى كالم اهللا تعالى 

يني في تقديم  وسلك أبو حامد الغزالي مسلك الجو)2("أن يكون مدركه السمع 
كل ما دل العقل فيه علي أحد الجانبين فليس للتعارض فيه " األدلة العقلية فقال 

بها، فإن ورد دليل سمعي علي ذيف األدلة العقلية يستحيل نسخها وتكالمجال إذا خ
خالف العقل، فإما أن ال يكون متواتراً فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون 

 يكون متعارضاً، وإما نص متواتر ال يحتمل الخطأ متواتراً فيكون مؤوالً وال
والتأويل وهو علي خالف دليل العقل فذلك محال ألن دليل العقل ال يقبل الفسخ 

 ويلخص الفخر الرازي قانون المتكلمين ففي تقديم العقل علي النقل )3("والبطالن
علي ثبوت واعلم أن الدالئل القطعية العقلية إذا قمت : " في أبهي صورة فيقول

شيء تم وجدنا أدلة نقليه يشعر ظاهرها بخالف ذلك، فهناك ال يخلو الحال من 
                                                

  .360ص : اإلرشاد) 1(
  .358 ص -اإلرشاد ) 2(
  .235 ص -قانون التأويل :  وانظر- 2/138المستصفى في أصول الفقه ) 3(
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أحد أمور أربعه إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، فيلزم تصديق النقيضين 
وهو محال، وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال، وإما أن تكذب 

وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، 
الظواهر العقلية وذلك باطل؛ ألنه ال يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إال 
إذا عرفنا بالدالئل العقلية إثبات الصانع وصفاته، وكيفية داللة المعجزة عل 

 ولو جاز القدح في  وظهور المعجزات علي يد محمد يصدق الرسول 
 القطعية جار العقل منهما غير مقبول القول في هذه األصول فثبت الدالئل العقلية

أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلي القدح في العقل والنقل، أنه باطل 
ولما بطل األقسام األربعة لم يبق إال أن يقطع بمقتضى الدالئل العقلية والقاطعة 

إنها صحيحة، أال : حة أو يقالبأن هذه الدالئل النقلية إما أن يقال إنها غير صحي
 وقد ذكر الرازي نحو هذا القانون في كثير من )1("أن المراد منها غير ظواهرها 

  .)5( وغيرهما)4( والسيالكوتي)3( كما ذكره غيره من األشاعرة كاإليجي)2(كتبه
  : الرد علي المتكلمين في تقديمهم العقل على النقل

لرأي بأي حال كان علي الدين، أقوالهم  لقد ذم السلف الصالح تقديم ا:أوالً
 عن الفقيه ابن –في ذلك أكثر مما تحصي وقد نقل السيوطي رحمه اهللا تعالي 

واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم : " السمعاني قوله

                                                
  .221– 220 ص -أساس التقديس ) 1(
 والتفـسير   - 71 ص   - ومحصل أفكار المتقـدم      - 24 ص   -معالم أصول الدين    : رانظ) 2(

  .22/6الكبير 
  .40 ص - بدون طبعة - القاهرة -المواقف في علم الكالم : انظر) 3(
  .2/310حاشية السالكوتي على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية : انظر) 4(
  .1/162ي العقائد النسفية  حواش- 197 ص - للجويني -لمع األدلة ) 5(
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  وجعل هذا)1("أسسوا دينهم علي المعقول، وجعلوا األتباع والمأثور تبعاً للمعقول 
  .)2(كثير عندهم

 تصدي كثير من علماء أهل السنة والجماعة للرد على هذا المنهج، :ثانياً
إن كون الدليل العقلي قاطعاً من المواضع : "... ومن هؤالء ابن الوزير اليماني

فإن كثيراً من أهل ... التي اختلف فيها أهل الدعوى للذكاء، والكمال في التدقيق
وع؛ فيظن في بعض العقليات أن دليله قاطع وليس العقول يقصر في هذا الموض

وال يدري أن قطعه بأنه قاطع بغير تقدير، وال هدى وال ... بقاطع في نفس األمر
ولذا ال تجدهم يجزمون بالتأويالت التي : " ثم قال في ذم تأويالتهم)3("كتاب منير

  .)4("يذهبون إليها

ازع الناس فيه، فوجدت وقد تأملت ذلك في عامة ما تن: " وقال ابن تيمية
ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالنها، بل 
يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع، وهذا تأملته في مسائل األصول الكبار، 
كمسائل التوحيد، والصفات، ومسائل القدر، والنبوات والمعاد وغير ذلك، 

  .)5("م يخالفه سمع قطووجدت ما يعلم بصريح العقل ل

شبهات وقد أفرد كل من ابن القيم وابن تيمية عدة مؤلفات في الرد على 
  .المتكلمين وتفنيدها

                                                
  .182 ص -صون المنطق ) 1(
 وجامع بيـان العلـم   - 54 ص  - الشريعة لآلجري    - 2/332االعتصام للشاطبي   : انظر) 2(

  .2/162البن عبدالبر 
  ).بتصرف(119 - 118: إيثار الحق) 3(
  .121ص : السابق) 4(
  .1/147درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ) 5(
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، يفند ما قاله الفخر  والنقلفهذا ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل
الرازي واحتج له من تقديم العقل على النقل، فينقض ابن تيمية في وجوه كثيرة 

لرازي، ويبين أنها شبهات لو تم األخذ بها لبطل االلتفات إلى حجية حجج الفخر ا
الكتاب والسنة في االعتقاد، وننقل بعض وجوه رد ابن تيمية على ما ذكره الفخر 

  .الرازي

  :)1(يقول ابن تيمية في الوجه األول

ذكر أن قانون الرازي يتضمن سائر ما ذكره المتكلمون قبله وهو مبني 
  : فاسدة، وهيعلى ثالث مقدمات

  . ثبوت التعارض بين النقل والعقل:األولى

  . انحصار التقسيم في األقسام األربعة التي ذكرت فيه:الثانية
  . بطالن األقسام الثالثة؛ ليتعين ثبوت الرابع:الثالثة

  :والتقسيم الصحيح أن يقال
إذا تعارض دليالن سمعيان أو عقليان، أو سمعي وعقلي، فإما أن يكونا 

  .ن، وإما أن يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعياً، واآلخر ظنياًقطعيي
فأما القطعيان فال يمكن تعارضهما في األقسام الثالثة؛ ألن الدليل القطعي 
هو الذي يستلزم مدلوله قطعاً، فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين وهذا ال يشك 

  .في امتناعه أحد من العقالء
ياً واآلخر ظنياً تعين تقديم القطعي، سواء كان عقلياً وإن كان أحدهما قطع

  .أو سمعياً

                                                
  .798 - 3/796 والصواعق المرسلة البن القيم - 87-1/78ابق الس: انظر) 1(
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وإن كانا جميعاً ظنيين صرنا إلى الترجيح، ووجب تقديم الراجح منهما، 
  .سمعياً كان أو عقلياً

فهذا هو التقسيم الصحيح، أما إثبات التعارض بين العقلي والسمعي 
يقدم العقلي : نه يمكن أن يقالوالجزم بتقديم العقلي مطلقاً، فهذا خطأ واضح؛ أل

تارة، والسمعي أخرى، فأيهما كان قطعياً قدم، وإن كانا جميعاً قطعيين فيمتنع 
  .التعارض في نفس األمر، وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم

  :فيمن زعم أن العقل أصل للنقل: )1(مسألة
 عليه القول بأن العقل أصل النقل، وأن الطعن في األصل وإبطاله يلزم

إما أن يراد بكونه أهالً له أنه أصل في ثبوته : الطعن في النقل وإبطاله، يقال فيه
  .في نفس األمر أو أنه أصل في علمنا بصحته

واألول ال يقوله عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس األمر بالسمع أو بغيره 
ال بالعقل وال هو ثابت، سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته، أو لم نعلم ثبوته 

بغيره، إذ عدم العلم ليس علماً بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق ال ينفي ثبوتها في 
وأما إن أريد به أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع، ودليل لنا على . أنفسها

ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصالً للسمع : صحته، وهذا هو المراد، فيقال
 العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة ودليالً على صحته فإن المعارف

السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات، وليس كل 
العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول بل ذلك يعلم باآليات والبراهين الدالة على 

  .صدقه

                                                
 - 68 ص - والنبـوات لـه    - 7/43 - 5/377 - 191-1/87درء التعـارض    : انظر) 1(

  .3/799والصواعق المرسلة 
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وبهذا نعلم أنه ليس كل المعقوالت أصالً للنقل، وحينئذ فإذا كان 
 للسمع من المعقوالت مما ال يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم يكن المعارض

القدح فيه قدحاً في أصل السمع، وليس القدح في بعض العقليات قدحاً في جميعها 
كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعها، وال يلزم من صحة 

ات صحة بعض العقليات صحة جميعها، كما ال يلزم من صحة بعض السمعي
جميعها، فالعقليات ليست شيئاً واحداً، بل فيما يسمى عقليات ما هو حق وفيها ما 

  .هو باطل

  :مدى إدراك العقل لمسائل العقيدة

باالستقراء تبين أن العقل ليس بمعزل عن إدراك معاني ومفاهيم كثير من 
ا قضايا العقيدة، بل يشارك النقل في تفهمها جملة، وإن عجز عن اإلحاطة به

وبتفاصيلها، وعلى ذلك يمكن أن نقسم هذا اإلدراك العقلي لمسائل العقيدة إلى ما 
  .يمكن إدراكه وإلى ما ال يمكن إدراكه

  :ما يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة: أوالً

وجود اهللا سبحانه وتعالى، فإن : فمن األشياء التي يدركها اإلنسان بعقله
طع به، وهو من المسلمات عند العقالء، وليس هذا وجوده مما يعلم به العقل، ويق

  .مجال بسط تلك األدلة العقلية على الوجود اإللهي

 بالكمال – سبحانه –اتصاف اهللا : وكذلك مما يعلم ويقطع به عقالً
إن ثبوت الكمال له ونفي : " المطلق وتنزهه عن جميع النقائص، قال ابن تيمية

  .)1("النقائص عنه، مما يعلم بالعقل

                                                
  .6/73مجموع الفتاوى ) 1(
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 –فاتصاف اهللا تعالى بصفات الكمال مما يعلم بالعقل، حتى قال ابن القيم 
إنه قد ثبت بالعقل الصريح، والنقل الصريح ثبوت صفات الكمال : " -رحمه اهللا 

لكن قد يأتي في األخبار ما . )1("للرب سبحانه وأنه أحق بالكمال من كل ما سواه
، أي )2( العقولتالاحالعقول ال بمات العقول عن معرفته، فهي تأتي بمحارتعجز 

أنها تأتي بما تحار فيه العقول لضعفها وضيق مداركها، وال يمكن أن يكون في 
 التي نؤمن بها – مثالً –العقيدة اإلسالمية ما يحكم العقل باستحالته فمن األشياء 

وقد تستغربها العقول وتتعجب منها النفوس لعدم رؤيتها في الشاهد ما ورد في 
إنا لم نخلق لهذا، :  رجل يسوق بقرة، إذ ركبها فضربها، فقالتبينما: "يثالحد

فإني أؤمن بهذا أنا : فقال! بقرة تكلم ! سبحان اهللا : إنما خلقنا للحرث، فقال الناس
  .وفيه كالم الذئب أيضاَ...  الحديث)3("وأبوبكر وعمر

هم معاني فإن اهللا سبحانه خاطبنا بما نعقل ونفهم، وأمرنا أن نتعقل ونف
، وقال )2:يوسف(   إِنَّا أَنْزلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تَعقلُون: تلك النصوص كما قال تعالى

  ).29:ص)  كتَاب أَنْزلْناه إِلَيك مباركٌ ليدبروا آياته وليتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ : تعاىل

تستقل لمعرفة بعض قضايا العقيدة على وجه اإلجمال، فالعقول يمكن أن 
أما على وجه التفصيل ال سيما فيما يتعلق بأسماء اهللا وصفاته وأفعاله، فهذا ال 
يمكن أن تستقل العقول بمعرفته وإدراكه على التفصيل، ويوضح ذلك رد اإلمام 

ين العلم مالك على سؤال السائل عن االستواء، وتفريق اإلمام مالك في جوابه ب
االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإليمان : " بالمعنى والعلم بالكيفية وهو قوله

                                                
  .3/1080الصواعق المرسلة ) 1(
  .3/296 - 1/147درء التعارض : انظر) 2(
  .2388 حديث رقم – 4/1857: ومسلم- 3284 حديث رقم – 3/1280: رواه البخاري) 3(



152  

 فكيفية الذات والصفات ال يعلمها إال اهللا سبحانه )1("به واجب، والسؤال عنه بدعة
فهي مجهولة لعقولنا، أما معانيها ومعاني أسمائه الحسنى فهي معلومة لعقولنا من 

  .ي لغة العربخالل التدبر والنظر ف

  :ما ال يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة: ثانياً

أفسح اإلسالم للعقل أن يتفكر في هذا الكون، وما يمكن أن يصل إليه 
عقله ولكن في المقابل منعه، وحصر عليه االشتغال في التفكير فيما ال يدركه 

  .عقله، وجعل االشتغال بذلك ذريعة الخذالن، وسلم الطغيان

 أعين عقل: نَوعانِ الْعقل ":  قولهم– رحمهم اهللا –جاء عن السلف وقد 
 ِإلَى صاحبه يدعو بالتوفيق أعين الَّذي فالعقل. بالخذالن كيد وعقل بالتوفيق،

... عنه جاء لما والتَّسليم لحكمه، واالنقياد الطَّاعة المفترض الَْأمر َأمر موافقَة
 وحجب بِعلْمه اهللا استَْأثر ما علم ِإلَى الْوصول بتعمقه يطْلب: كيد الَّذي والْعقل
 ويسلموا غيبه درك عن عجزهم ليعرفوا باِلغَة منْه حكْمة فهمه، عن الْخلق أسرار
فللعقول حد، إن وقفت عنده نجت وسلمت وإن تعدته ضلت . )2("طائعين َألمره

  .وعطبت

ى خلق العقول وأعطاها قوة الفكر وجعل إن اهللا تعال: " يقول السفاريني
لها حداً تقف عنده من حيث ما هي مفكرة، ال من حيث ما هي قابلة للوهب 
اإللهي، فإذا استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدها، ووفت النظر 

                                                
  .3/91 والدر المنثور في التفسير بالمأثور - 7/138التمهيد البن عبدالبر : انظر) 1(
مواقف المتكلمين مـن    :  وانظر - 187/ ق -نقله قوام السنة عن ابن السمعاني في الحجة         ) 2(

هـ 1416 سنة   1 ط - دار العاصم    -ين  االستدالل بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغص     
- 1/277.  
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حقه أصابت بإذن اهللا تعالى، وإذا سلطت األفكار على ما هو خارج عن طورها 
  .)1("ي حده اهللا لها، ركبت متن عمياء وخبطت خبط عشواءووراء حدها الذ

  :وسأذكر هنا مثالين اثنين فيما ال يحيط به الفكر، وال يدركه العقل

  :التفكر في ذات اهللا سبحانه: األول

فمهما حاول العقل أن ينفذ من حدوده لالطالع على حقيقة كنه ذات 
: طه ( وال يحيطُون بِه علْماً  :الباري فإنه محجوب عن ذلك ممنوع منه، قال تعالى

: ، فذاته سبحانه ال يحيط بها عقل، وال يدركها فكر، وقد روي في الحديث)110
  .)2("تفكروا في آالء اهللا وال تفكروا في اهللا، فإنكم لن تقدروا قدره"

أما : " وجاء عن ابن الماجشون لما سئل عما جحدت به الجهمية قوله
 الجهمية في صفة الرب العظيم، الذي )3(ألت عنه فيما تتابعتبعد، فقد فهمت ما س

فاقت عظمته الوصف، والتقدير، وكلت األلسن عن تفسير صفته وانحسرت 
العقول دون معرفة قدره، فلم تجد العقول مساغاً فرجعت خاسئة حسيرة، وإنما 

ن، أما كيف لمن لم يكن مرة ثم كا: أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق، وإنما يقال
 –من ال يحول وال يزول، ولم يزل، وليس له مثل، فإنه ال يعلم كيف هو إال هو 

فالدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صغة : إلى أن قال
أصغر خلقه ال تراه صغراً، يحول ويزول وال يرى له بصر وال سمع، فاعزف 

                                                
  .1/105لوامع األنوار البهية للسفاريني ) 1(
.  لكن اجتماعها يكسبه قوة ومعناها صـحيح       -هذه األخبار أسانيد ضعيفة     : قال السخاوي ) 2(

 1/311 كشف الخفاء ومزيل اإللباس     - 6/2457تخريج أحاديث إحياء علوم الدين      : انظر
:  انظر -" وسنده جيد : "ر نحو هذا اللفظ موقوفاً على ابن عباس وقال         وقد ذكر ابن حج    -

  .39 - 2/38ضعيف الجامع لأللباني :  وانظر- 13/383فتح الباري 
  .أي يرمي بنفسه:  والسكران يتتابع-التهافت في الشر واللجاج : التتابع) 3(
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جزك عن معرفة قدر ما غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه، بع
  .)1("وصف منها

فالتفكر في كنه ذات اهللا تعالى وما اختص به من صفات تكلف مذموم، 
  .الذي تعجز العقول عن دركه، وتضل األفهام في قصده

  :التعمق في البحث لطلب سر القدر: الثاني

فمن الخلل تحصيل العلم من البحث في خفايا القدر، فالعقل ليس له سبيل 
، فإن أقحم في درك المغيبات فالنتيجة محسومة وهي البطالن وعدم إلى ذلك

: " الجدوى وال يحصد إال التعب والعجز والخذالن، ولهذا قال اإلمام الطحاوي
وأصل القدر سر اهللا تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، وال نبي 

ودرجة مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذالن، وسلم الحرمان، 
  .)2("الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةً

فدور العقل في مثل هذه المغيبات ليس االكتشاف، وإنما االسترشاد 
والفهم والمتابعة لنور الوحي، فإن علم ما هنالك عن طريق ما جاء من هناك 

ى أن الذين فنعم ما علم وإال فليس له سبيل لدرك ما أخفاه اهللا عنه، فضالً عل
خاضوا في البحث عن حقيقة الذات والصفات وكنهها نفياً وإثباتاً أخطأوا السبيل، 
وأهانوا العقل يوم أوردوه الموارد الخافية، وكان بإمكانهم التسليم واالنقياد كما 

بنا: قال اهللا تعالى ر دنع نكُلٌّ م ا بِهنآم  ) 7: آل عمران.(  

                                                
  .145 ص - لأللباني -مختصر العلو ) 1(
  .1/320شرح العقيدة الطحاوية ) 2(
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  المبحث الرابع
  اسة بعض الصفات وبيان مناهج مدارس اإلسالمييندر

  :مدرسة السلف الصالح: أوالً
  :موقف هذه المدرسة من صفات اهللا الذاتية والفعلية

التزمت بإثبات جميع الصفات الذاتية والفعلية الثابتة هللا تعالى في القرآن 
  .والسنة وإمرارها على ما جاءت دون تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه

) هـ449( عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني يقول اإلمام أبو
 بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز يشهدون هللا تعالى بالوحدانية، وللرسول (

 على ما وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله 
 له جل جالله ما وردت األخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون

 وال يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 
: إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: خلقه؛ فيقولون

 يدبِي لَقْتا خمل دجتَس أَن كعنا مم يسلب ن الكلم عن ، وال يحرفو)75: ص)  قَالَ يا إِ
  .)1("...مواضعه

فطريقة سلف األمة وأئمتها إثبات األسماء والصفات : " وقال السفاريني
: مع نفي مماثلة المخلوقات، إثبات بال تمثيل وتنزيه بال تعطيل كما قال تعالى

  ريصالْب يعمالس وهو ءيش هثْلكَم سلَي) ه ، واهللا سبحانه بعث رسل)11: الشورى
بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما 

  .)2("ال يصلح له من التشبيه والتعطيل

                                                
 2 ط - دار العاصمة    - ألبي عثمان إسماعيل الصابوني      -عقيدة السلف وأصحاب الحديث     ) 1(

  .161 ص -هـ 1419
  .1/129لوامع األنوار البهية ) 2(
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وأدلتهم على هذه الصفات ال تخرج عن آيات من الكتاب، وأحاديث من 
السنة، فمنهجهم قوامه منطوق اآلية والحديث، والعقل عندهم تابع منقاد ال يستقل 

ات، فهو منعزل عن ذلك، ولذلك جاء قولهم في جميع صفات الذات بنفي وال إثب
وكذلك (... كالوجه واليدين والعينين وغيرها واحداً، يثبتونه على طريقة واحدة 

يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت به األخبار 
، والعزة الصحاح؛ من السمع والبصر والعين، والوجه، والعلم، والقوة والقدرة

والعظمة، واإلرادة والمشيئة، والقول والكالم، والرضى والسخط، والحب 
والبغض، والفرح والضحك، وغيرها؛ من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات 

 من المربوبين المخلوقين؛ بل ينتهون فيها إلى ما قاله اهللا تعالى، وقاله رسوله 
ه وال تشبيه، وال تحريف وال غير زيادة عليه، وال إضافة إليه، وال تكييف ل

تبديل، وال تغيير، وال إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه؛ بتأويل 
منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر، ويكلون علمه إلى اهللا تعالى، ويقرون بأن 
تأويله ال يعلمه إال اهللا كما أخبر اهللا عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله 

   والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ : لىتعا
  .)1()7: عمران آل(

  :قولهم في صفة الوجه واليدين والعينين وأدلتهم

السنة، أثبت السلف كل صفات الذات هللا تعالى واستدلوا عليها بالكتاب و
فصفة الوجه ثابتة بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ولم يعرف عنهم 
صرفها عن ظاهرها، أو القول بأن ظاهرها غير مراد، بل اطرد البحث 

أمروها كما جاءت، وثبت عنهم رد تأويل المتأولين : وباالستقراء أنهم يقولون
أنهم تعاملوا مع عقولهم لها، ونقف مع أدلتهم وشيء من النقول عنهم لندرك كيف 

على قدرها ولم يزجوا بها في ميدان ليست هي له بأهل، فحصلوا الجمع بين 
                                                

  .165-164 ص -عقيدة السلف وأصحاب الحديث ) 1(
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العقل والنقل، واجتمع لهم األدب الجم كقدوة لمن يأتي بعدهم، فرضي اهللا عنهم 
  .وأرضاهم

  :أدلتهم على صفة الوجه من القرآن
يبقَى وجه ربك:  قال تعالى:الدليل األول امِ  واإلِكْراللِ وذُو الْج  

فأضاف الوجه إلى الذات وأضاف :" قال البيهقي في تفسيرها). 27:الرحمن(
 ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن  ذُو الْجاللِ واإلِكْرامِ : النعت إلى الوجه فقال

 ذو الجالل واإلكرام، علمنا أنه: للذات صفة لقال ذي الجالل واإلكرام، فلما قال
  .)1("نعت للوجه، وهو صفة للذات

 كُلُّ شيء هالك إِلَّا وجهه لَه الْحكْم وإِلَيه تُرجعون :  قال تعالى:الدليل الثاني
  ). 88 : القصص(

  .إضافة الوجه إلى الرب: الشاهد فيه
يخبر تعالى أن جميع أهل األرض سيذهبون : " قال ابن كثير في تفسيرها

وال يبقى أحد سوى وجهه ... أجمعين وكذلك أهل السماوات واألرضويموتون 
كما ذكر أن ... الكريم فإن الرب تعالى ال يموت بل هو الحي الذي ال يموت أبداً

 إنما هو دليل على ثبوته صفة – تعالى –جميع اآليات الوارد فيها ذكر الوجه هللا 
  .)2("له، كاآلية السابقة 

قد نعت وجه الكريم : " في تفسيره لآلية السابقةونقل ابن كثير عن قتادة   
  .)3("في هذه اآلية بأنه ذو الجالل واإلكرام، أي هو أهل أن يجل فال يعصى

                                                
  .40 ص -االعتقاد على مذهب السلف للبيهقي ) 1(
إبطال التأويالت إلخبار الـصفات ألبـي يعلـى         :  وانظر - 8/153تفسير القرآن العظيم    ) 2(

4/285.  
  .8/153تفسير القرآن العظيم ) 3(
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نحن نقول وعلماؤنا جميعاً في األقطار أن :" وقال اإلمام ابن خزيمة  
لمعبودنا عز وجل وجهاً كما أعلمنا اهللا في محكم تنزيله، نعته بالجالل واإلكرام 

 من ا – عز وجل –إن لوجه ربنا : كم له بالبقاء، ونفي عنه الهالك، ونقولوح
لنور والضياء والبهاء، ما لو كشف حجابه ألحرقت سبحات وجهه كل شيء 

إن وجه ربنا القديم لم يزل بالباقي في الذي ال يزل، فنفى عنه ... أدركه بصره
  .)1("الهالك والفناء

  :- عز وجل –وجه هللا األدلة من السنة على إثبات صفة ال

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، : "  قال رسول اهللا :الدليل األول
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 

  .)2("وجل إال رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن

العائد على حيث أضاف الوجه إلى الضمير ) على وجهه (:الشاهد فيه
قال البيهقي في شرحه ما يفيد اتصاف اهللا سبحانه بصفتي الوجه : رب العزة
  .)3(والكبرياء

 رضي اهللا – قوله عليه الصالة والسالم في حديث جابر :الدليل الثاني
 أَو يلْبِسكُم شيعاً ويذيق بعضَكُم بأْس  :أعوذ بوجهك، فلما قال تعالى: "... -عنه 

عضب ) 65: األنعام( قال ،) :4()هاتان أهون وأيسر(.  

                                                
  .23 - 22 ص - البن خزيمة -التوحيد وإثبات صفات الرب ) 1(
  .180 حديث رقم – 1/163 ومسلم - 4597 حديث رقم– 4/1848: رواه البخاري) 2(
  .4/285التأويالت  وإبطال - 303 ص -األسماء والصفات للبيهقي : انظر) 3(
كُـلُّ شـيء     {:  باب قوله تعـالى    - كتاب التوحيد    - 13/388رواه البخاري في صحيحه     ) 4(

 ههجلَّا و   ).88: القصص(}هالك إِ
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واالستعاذة ال تجوز ...) أعوذ بوجهك: (...  قوله:وجه االستدالل
بالمخلوقات، فلزم أنه استعاذ بوجه اهللا الذي هو نعته وصفته، ولهذا قال البيهقي 

  .)1()باب ما جاء في إثبات الوجه صفة هللا تعالى(مبوباً على هذا الحديث 

  .)3(، وكذلك ابن القيم)2(ستشهد اإلمام الدارمي بهوا

األدلة في هذا الموضوع كثيرة ال تنتهي كلها تدل على اتصاف الباري 
بصفة الوجه صفة ذاتية تليق به ليس كمثلها شيء، ال تكيف وال تمثل، وال يعلم 

  .حقيقة كنهها إال اهللا سبحانه، تمر كما جاءت دون تأويل أو تشبيه

 –واآلثار في معنى هذا عن الصحابة والتابعين : " لبيهقيولهذا قال ا
  .)4(" كثيرة–رضي اهللا عنهم 

  :صفة اليدين: ثانياً

 فأثبتها السلف ثبتت هذه الصفة الذاتية بكالم الرب وكالم رسوله 
كسواها من الصفات دون تردد، وأمروها على ظاهرها دون تأويل لظاهرها أو 

يف، وكان نص القرآن والسنة هو دليلهم مع موافقة تعطيل مع نفي التشبيه والتكي
العقل لهذا الخبر الغيبي واالنقياد له، ولم يقل أحد منهم هناك تصادم بين النص 
المحكم وهذا العقل البشري، فنقدم العقل على النص، سلمت عقولهم لما أنزله اهللا 

، يصفها وتدبرت المراد بهذه النصوص فعلمت منها أنها إخبار الرب عن نفسه
لعباده المؤمنين، وأدركوا أن الرب ما أخبرهم عن نفسه إال وقد أحكم إخباره، 
حتى ال تفهم صفاته وأفعاله إال كما يريد هو، والثقة في كالمه الذي ال يأتيه 

                                                
  .302 ص -األسماء والصفات ) 1(
  . ضمن عقائد السلف518 ص -رد الدارمي على بشر المريس : انظر) 2(
  .2/176 دار الفكر - البن القيم -ة مختصر الصواعق المرسل: انظر) 3(
  .41 - 40 ص - واالعتقاد على مذهب السلف - 306 ص -األسماء والصفات ) 4(
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الباطل من بين يديه وال من خلفه، من هنا قنع الصحابة والتابعون لهم بأدلة 
ووافية في بيان ما يجب أن يتصف به الرحمن، القرآن والسنة أدلة حقيقية كافية 

  .وال يجوز الميل بها عما وضعت له

  :األدلة من القرآن

بليس ما منعك أَن تَسجد لما خلَقْت بِيدي :  قوله تعالى:الدليل األول     يا إِ
)الشاهد)75: ص ،" :بيدي."  

 تك من السجود لما خلقأي شيء منع: " قال اإلمام الطبري في تفسيره
  .)1("بيدي ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه

 آلدم دليل – تعالى –والتثنية في اليد في خلق اهللا : " وقال اإلمام القرطبي
على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة، وإنما هما صفتان من صفات 

  .)2("ذاتية

  .)3(" تعلقتا بخلق آدمفلم يبق إال أن يحمال على صفتين: "... وقال البيهقي

  أَولَم يروا أَنَّا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنْعاماً :  قوله تعالى:الدليل الثاني
  ).71: يس(

  .، في إضافة اليد إلى الضمير العائد على الرب"أيدينا: "الشاهد

 الصحابة والتابعين ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكالم: " قال ابن القيم  
في أكثر من مائة موضع، وورد متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بما يدل على أنها يد 

                                                
  .44/122 محاسن التأويل للقاسمي - 22/119تفسير الطبري ) 1(
  .53 ص - كتاب التوحيد - 15/228تفسير القرطبي ) 2(
  .33 ص -نيفة  والفقه األكبر ألبي ح- 319 ص -األسماء والصفات ) 3(
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، )1("حقيقية من اإلمساك، والطي، والقبض، والبسط، والمصافحة، والخلق باليدين
قوله  ومما عملَت أَيدينا أَنْعاماًوفرق السلف بين لفظ الجمع لأليدي الوارد في اآلية 

  : من وجهينّلما خلَقْت بِيديفي اآلية
 أضاف الفعل إليه، فبين أنه خلقه بيديه، خلَقْت بِيدي : في قوله:األول

يدينا :وفي قوله مبا كسبت :( أضاف الفعل إلى األيدي، فكان هذا كقولهمما عملَت أَ
  ).أيديهم

 اسم الجمع موضع التثنية إذا  أن لغة العرب ال تمنع من وضع:الثاني
 :، وقوله)38: المائدة ( والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما : أمن اللبس كقوله تعالى

  اكُمقُلُوب غَتص فَقَد) 4: التحريم(أي قلباكما، فكذلك قوله ،: ايندأَي لَتما عمم) 2(.  
وإسناد العمل إلى األيدي مبالغة في : "لك بقولهوفسر اإلمام الشوكاني ذ

االختصاص والتفرد بالخلق، كما يقول الواحد منا، عملته بيدي للداللة على تفرده 
  .)3("بعمله

: فلفظ الجمع يؤتى به للتعظيم، ومن هذا القبيل جمعت اليد في قوله
ايندي ص الكثيرة في ، أما لفظ التثنية فيفيد الحصر، ولهذا لما جاءت النصوأَ

، ولهذا كانوا يستدلون الكتاب والسنة بلفظ التثنية في اليد أثبت السلف له يدين
 على أن هللا مما عملَت أَيدينا: ع في األيدي الوارد في اآلية من قولهبلفظ الجم

  .)4(يدين

                                                
  .1/171مختصر الصواعق ) 1(
 ومختصر الـصواعق  - 29 ص - والتدمرية البن تيمية   - 3/45مجموع الفتاوى   : انظر) 2(

1/39.  
  .4/381فتح القدير للشوكاني ) 3(
  .53 ص -كتاب التوحيد البن خزيمة : انظر) 4(
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األدلة من السنة على ثبوت صفة اليدين له تعالى من غير تشبيه وال تكييف وال 
  :عطيلت
َأنْفقْ ُأنْفقْ عليك، : قال اهللا تعالى: "  قالروى أبو هريرة أن رسول اهللا   -1

  . الحديث)1("...يد اهللا مألى، ال تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار: وقال
في إضافة اليد إلى اهللا، إضافة صفة إلى ) يد اهللا مألى: (قوله:      الشاهد

  .موصوف
  .)2(بهذا الحديث في إثبات صفة اليد هللا تعالى    وقد استشهد البيهقي 

  .)3(   وكذلك ابن قيم الجوزية
وذكر الحديث :  قال أن رسول اهللا – رضي اهللا عنه – روى أبو هريرة -2

يا موسى اصطفاك اهللا بكالمه، وخط لك بيده : قال له آدم: "... وجاء فيه
4("...أتلومني على أمر قدره اهللا علي(.  

  ).وخط لك بيده: (لوجه االستدال
من السلف الذين استدلوا بهذا الحديث في إثبات صفة اليد هللا تبارك 

اإليمان بأن اهللا غز وجل خلق آدم بيده، وخط : " وتعالى اإلمام اآلجري حيث قال
  .)5("التوراة لموسى عليه السالم

واستدل البيهقي بهذا الحديث على إثبات صفة اليد هللا تعالى وقال محتجاً 
  .)6()لورود خبر الصادق(هذه الصفة ل

                                                
  .993-م  حديث رق– 2/690 ومسلم - 4407 حديث رقم – 4/1724:رواه البخاري) 1(
  .323 ص -األسماء والصفات : انظر) 2(
  .2/157مختصر الصواعق : انظر) 3(
  .6240 حديث رقم – 6/2439:رواه البخاري) 4(
  .324 ص -الشريعة لآلجري ) 5(
  .41 ص - واالعتقاد على مذهب السلف - 314 ص -األسماء والصفات ) 6(
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 وأثبت الصفة، ولم يردها أو يحرفها أو فاكتفى البيهقي بخبر النبي 
لم يقل شيء ... هي متشابهة ومحتاجة إلى تأويل، أو هناك معارض عقلي: يقول

من ذلك، بل سلم وانقاد واعتبر أن الدليل كاف في إثبات هذه الصفات، وعلى هذا 
الصالح، ولم ير في منهجهم اعوجاج وال جدل، بل طمأنينة المنهج سار السلف 

  .وسالمة غامرة، وثقة مطلقة
وما قالوه في هاتين الصفتين، الوجه، واليد، قالوه في سائر الصفات، لم 
يختلف قولهم، ولم يتغير منهجهم، فأدلتهم هي أدلة الكتاب، وشرحهم، هو للنظر 

هم تدبروا به اآليات واألحاديث دون  المفسرة للقرآن، وعقلفي أحاديث النبي 
  .تجاوز لحدوده المسموح بها، فرحمهم اهللا

   :صفات األفعال وموقف السلف من إثباتها ومنهجهم
االستواء والنزول والمجيء واإلتيان وغيرها مما أضيف إلى الرب من 
أفعاله، فاإلضافة تصرف على أنها إضافة صفة فعل هللا تعالى من أفعاله التي 

بها، ويجب أن يعلم أن قول السلف في صفة واحدة من هذه الصفات يسير يقوم 
على هيئة واحدة ومنهج ال يختلف من ناحية االستدالل عليها بالكتاب والسنة 

  .واإلجماع وآثار التابعين

  :صفة االستواء واألدلة عليها: أوالً
  :األدلة من الكتاب

  : من كتابه العزيزوردت هذه الصفة هللا تبارك وتعالى في سبعة مواضع
  ).5:طه( الرحمن علَى الْعرشِ استَوى :  قوله تعالى-1
  ).59: الفرقان ( ثُم استَوى علَى الْعرشِ الرحمن :  قوله تعالى-2
   علَى الْعرشِ هو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى:  قوله تعالى-3

  ).4: الحديد(
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: " ونقل عن السلف تفسير االستواء في هذه اآليات، قال اإلمام البغوي
، وقال مجاهد وأبو )1("قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف، أي ارتفع إلى السماء

، وقال محمد بن جرير )2("استوى إلى السماء، ارتفع وعال على العرش: " العالية
  .)3(" وارتفععال: " الطبري

للناس في هذا المقام : "... قال ابن كثير في تفسير االستواء على العرش
مقاالت كثيرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب 

وغيرهم من ... والشافعي، وأحمد بن حنبل... السلف الصالح مالك واألوزاعي
ها كما جاءت من غير تكييف، وال أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو إمرار

تشبيه، وال تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن اهللا، فإن اهللا 
  .)4("ال يشبهه شيء من خلقه

ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه : "... وقال القرطبي في تفسيره
  .)5("حقيقتهاستوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية االستواء فإنه ال تعلم 

  :األدلة من السنة على ثبوت صفة االستواء

واألدلة من السنة أكثر من أن تحصى جاءت بلفظ االستواء أو أحد 
  .معانيه كإتيان صفة الفوقية والعلو والعروج إليه

                                                
  .412 ص -لصفات األسماء وا:  وانظر- 1/122معالم التنزيل للبغوي ) 1(
  .150 ص - للذهبي -العلو للعلي الغفار :  وانظر- 6/2698البخاري في صحيحه ) 2(
  .150 والعلو ص - 7/219 وتفسير القرطبي - 1/429تفسير الطبري ) 3(
  .2/220تفسير ابن كثير ) 4(
  .7/116 وانظر تفسير األلوسي - 7/219تفسير القرطبي ) 5(
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ثم : "  حديث اإلسراء والمعراج وهو متواتر، وجاء فيه:الدليل األول
 األقالم، ففرض اهللا على أمتي عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف

  . الحديث)1("...خمسين صالة
فهو يفيد سفر النبي من األرض إلى ) عرج بي: (الشاهد في الحديث

السماء، وقد استدل بهذا الحديث كثير من علماء السلف في إثبات علو اهللا على 
  .)3(، وابن تيمية)2(عرشه واستوائه عليه ومن هؤالء ابن خزيمة

 قد رأى  يقرر أن رسول اهللا – رضي اهللا عنهما –س وكان ابن عبا
  .)4(ربه في هذه الرحلة المباركة

أين : " أنه سأل جارية بقوله لها ما ثبت عن رسول اهللا :الدليل الثاني
  .)5(..."أنت رسول اهللا: من أنا ؟ قالت: في السماء، قال: اهللا ؟ قالت

 على – عز وجل – ومن الحجة أيضاً أنه: "قال اإلمام ابن عبدالبر
  .)6(" حديث الجارية–العرش فوق السماوات السبع 
باب ذكر أن المقر بالتوحيد إشارة إلى السماء بأن : "وقال اإلمام ابن منده
  .)7("يسمى مؤمناً... اهللا في السماء دون األرض

ويعتمد السلف على هذه األحاديث الصحيحة في إثبات عقيدتهم في اهللا 
  .سبحانه دون توقف

                                                
  .102 اللؤلؤ والمرجان برقم - 1/99 مسلم - 4/40البخاري في صحيحه ) 1(
  .116  ص-انظر كتاب التوحيد ) 2(
  .1/130 البن تيمية -انظر مجموعة الرسائل الكبرى ) 3(
  .153 ص-انظر شرح قصيدة الطحاوية ) 4(
  .2/71مسلم في صحيحه ) 5(
  .182 ص- والعلو للعلي الغفار - 7/134التمهيد البن تميد البر ) 6(
  .1/230 البن مندة اإليمان) 7(
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تتابع أقوال السلف من الصحابة والتابعين على إثبات صفة الفوقية واالستواء 
  :هللا تعالى

أنها كانت تفخر على  "– رضي اهللا عنها – ثبت عن أم المؤمنين زينب -1
زوجكن أهاليكن وزوجني اهللا تعالى من فوق سبع :  وتقولأزواج النبي 

  .)1("سماوات

أيها الناس إن كان إلهكم محمد : " -عنه  رضي اهللا – قال أبو بكر الصديق -2
الذي تعبدونه، فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم اهللا الذي في السماء فإن 

 أَأَمنتُم من : ، تصريح بأن اهللا في السماء، موافقاً لقوله تعالى)2("إلهكم لم يمت
 اءمي السف) 16: الملك.(  

ما بين السماء الدنيا والتي تليها : "- عنه  رضي اهللا– قال عبداهللا بن مسعود -3
والعرش على الماء، ... خمسمائة عام، وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام

  .)3("واهللا تعالى فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه
أجمع المسلمون من أهل السنة على أن اهللا استوى : " قال أبو عمر الطلمنكي-4

ال على المجاز وأن اهللا فوق السماوات بذاته على عرشه بذاته على الحقيقة 
  .)4("مستو على عرشه كيف شاء

ينبغي إطالق صفة االستواء من غير : " وقال الشيخ عبدالقادر الجيالني-5
  .)5("تأويل، وأنه استواء الذات على العرش

                                                
  . كتاب التوحيد- 17/186البخاري في صحيحه ) 1(
  .274 ص -الدارمي في كتاب الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف ) 2(
  .40 ص -وله طرق العلو :  قال الذهبي- 7/139التمهيد البن عبدالبر : انظر) 3(
  .1/159 القبول  ومعارج- 259 ص - لعبدالرحمن بن يحيى -قرة عيون الموحدين ) 4(
  .1/294 وإبطال التأويالت - 1/50كتاب الغنية ) 5(
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وقد أخبرنا بأنه في السماء وهو على العرش : " وقال اإلمام أحمد بن حنبل-6
  .)1("لمه بما دون العرش، وال يخلو من علم اهللا مكانوقد أحاط ع

  :موقف السلف من الجهة

ال شك أن السلف الذين يثبتون استواء الرب على عرشه وأن عرشه على 
الماء فوق السماوات السبع، ويرون أن اآليات واألحاديث تشير مجتمعة إلى 

هللا تبارك وتعالى، فوقيته وعلوه على عرشه، كل ذلك يلزم منه إثبات جهة العلو 
وأن الزم الحق حق، وقد شهد القرطبي أن السلف يثبتون جهة العلو هللا تبارك 

 ال يقولون – رضي اهللا عنهم –وقد كان السلف األول : " وتعالى وال ينفونها قال
بنفي الجهة وال ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها هللا تعالى كما نطق 

ه، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على كتابه وأخبرت به رسل
  .)2("العرش حقيقة

ويؤكد ابن رشد أن أهل الشريعة ما زالوا يثبتون الجهة هللا تعالى وأول 
  .)3(من نفاها هم المعتزلة

إال أن من منهج السلف عدم الخوض في النفي واإلثبات في األلفاظ 
راد والمقصود أثبتوا المعاني الحقة، المبتدعة حتى يسألوا عنها، فإذا بان لهم الم

ونفوها إن كانت باطلة، مع بيان أن اللفظ مبتدع ال يصح استخدامه، ولفظ الجهة 
لم يكن قد استخدموه بينهم، إال أنه الزم من لوازم إثبات العلو هللا تعالى على 
عرشه واستوائه، وقد أثبتوا االستواء والعلو، إذا يلزمهم إثبات الجهة وإن لم 

  .سموها جهة هكذا وإنما سموه علواً وفوقيةي

                                                
  .93 ص - ألحمد بن حنبل -الرد على الزنادقة ) 1(
  .7/319تفسير القرطبي ) 2(
  .177 ص - البن رشد -مناهج األدلة : انظر) 3(
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نعرف ربنا فوق سبع سماوات على : "ولهذا كان عبداهللا بن المبارك يقول
العرش استوى، بائن من خلقه، وال نقول كما قال الجهمية أنه ههنا، وأشار إلى 

، أما الجهة المخلوقة كالجهات التي يشير إليها الناس ويعدونها، فاهللا )1("األرض
ق لها ومبدع، وهو سبحانه متنزه عن الحلول فيها فهو أعظم وأجل أن يحل خال
  .فيها

  :صفة النزول والمجيء واإلتيان: ثانياً

صفات فعل اتصف اهللا سبحانه بها دل عليها القرآن والسنة وهي صفات 
كمال تليق باهللا، وهي ال تشبه وال تماثل صفات المخلوقين فهم العقل منها ما يليق 

 ويختص، إال أن معنى المجيء والنزول في لغة العرب معلوم، واهللا بجناب اهللا
خاطب العرب بلغتهم، أما فهم حقيقة النزول وكيفيته فهذا غيب لم يطلع عليه ملك 

  .مقرب وال رسول

فأدرك العقل من معاني هذه الصفات ما نصت عليه اللغة وعرفه 
ب والمنع فهذا يجب تفويض الراسخون في العلم، أما كنهها وحقيقتها فدونه الحج

  .علمه إلى اهللا تعالى

  :أدلة السلف على هذه الصفات من الكتاب

  ).22:الفجر ( وجاء ربك والْملَك صفّاً صفّاً :  قال تعالى-1

  تي بعض آيات ربك هلْ ينظُرون إِلَّا أَن تَأْتيهم الْمالئكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْ:  قال تعالى-2
  ).158: األنعام(

                                                
 ص  - والرد على الجهميـة      - 427 ص   - واألسماء والصفات    - 1/145معارج القبول   ) 1(

271.  
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 من  واستدلوا على صفة النزول بما ثبت في الصحيح عن رسول اهللا -3
: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول: "قوله

  .)1("من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له

:  اآلية أَو يأْتي ربك  :دالرحمن السعدي في تفسيره لقوله تعالىقال عب
ويوم تشقق ...(يخبر تعالى عن عظمته يوم القيامة، وما فيه من الشدة والكروب

وذلك الغمام الذي ينزل فيه من فوق السماوات فتتفطر له ) السماء بالغمام
، وقال )2(فون صفاً صفاًالسماوات، وتشقق، وتنزل المالئكة من كل سماء فيق

يأتيهم اهللا، وتأتيهم : هو الغمام الذي يأتي اهللا فيه يوم القيامة، وعن قتادة: "مجاهد
  .)3("المالئكة عند الموت

وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه، وذلك بعد ما : "وقال ابن كثير
ى فيشفعه أنا لها، فيذهب فيشفع عند اهللا تعال: يستشفعون إليه بسيد ولد آدم فيقول

  .)4("فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء

  :أقوال أئمة الهدى في هذه الصفات

إنه من نظر إلى إسالم أبي بكر، وعمر، وعثمان، : "...  قال ابن عبدالبر-1
وعلى، وطلحة، وسعد، وعبدالرحمن، وسائر المهاجرين واألنصار وجميع 

لم أن اهللا عز وجل لم يعرفه واحد الوفود الذين دخلوا في دين اهللا أفواجاً، ع
منهم إال بتصديق النبيين بأعالم النبوة ودالئل الرسل، ال من قبل حركة وال 

ينزل ويتجلى ويجيء بال كيف وال : كلهم يقول... من باب الكل والبعض
                                                

  .758 حديث رقم – 1/521 ومسلم - 1094 حديث رقم – 1/384 -رواه البخاري ) 1(
  .5/473تفسير السعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ) 2(
  .3/25 وتفسير القرطبي - 2/327تفسير الطبري ) 3(
  .56 ص - واالعتقاد على مذهب السلف - 4/510تفسير ابن كثير ) 4(
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ومن أين جاء ؟ وال من أين ... وكيف ينزل ؟... يقولون كيف يجيء ؟
  .)1(" وتعالى عن األشياء، وال شريك له؟ ألنه ليس كشيء من خلقه، ينزل

والواجب في حديث النزول وفي أمثاله اإليمان بما جاء : " قال اإلمام البغوي-2
  .)2("في الحديث، والتسليم، وترك التصرف فيه بالعقل

 في نزوله بأعجب من قول اهللا وليس قول رسول اهللا : " قال اإلمام الدارمي-3
   رون إِلَّا أَن يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغَمامِ والْمالئكَةُ  هلْ ينظُتبارك وتعالى 

فكما يقدر ) 22:الفجر( وجاء ربك والْملَك صفّاً صفّاً : ، ومن قوله)210: البقرة(
على هذا يقدر على ذاك، فهذا الناطق من قول اهللا عز وجل وذلك المحفوظ 

فأما مجيئه يوم القيامة ...  بأخبار ليس عليها غبارهللا من قول رسول ا
وإتيانه في ظلل من الغمام والمالئكة، فال خالف بين األمة أنه إنما يأتيهم 

  .)3("يومئذ كذلك لمحاسبتهم

  : الذاتية والفعلية- عز وجل -موقف المتكلمين من صفات اهللا : ثانياً
رة إلى تأويل صفات ذهب المتكلمون من مدرستي المعتزلة واألشاع

الذات والفعل، وصرف اآليات عن ظاهرها، بحجة أنها متشابهة، وبذلك ال يعتمد 
عليها في إثبات أي نوع من الصفات، وأيضاً أدلة العقول تحيل وتمنع اتصاف 

 بمثل هذه الصفات واحتجوا على تأييد مذهبهم هذا بمجموعة من – سبحانه –اهللا 
اتصاف اهللا سبحانه بأي صفة ذاتية أو فعلية مما الحجج يؤول جميعها إلى عدم 

جاء في الكتاب والسنة وقد سبق أن بينا أن الحجة العقلية هي المعتمدة وغيرها 
  .تحصيل حاصل وال أثر لها في اإلثبات والنفي عند هؤالء

                                                
  .3/3 للبيهقي - السنن الكبرى - 7/153هيد التم) 1(
  .1/177 للبغوي -شرح السنة ) 2(
  .11 ص -لمعة االعتقاد :  وانظر- 292 ص -رد اإلمام الدارمي على بشر المريسي ) 3(
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وباالستقراء تبين أن فرقة المعتزلة واألشاعرة والشيعة والماتريدية اتفقوا 
 –إثبات هذه الصفات هللا، وصرف ظاهر القرآن والسنة؛ ألنه جميعاً على عدم 
 ال يليق باهللا وال يفيد إال التشبيه، ولبيان حقيقة مذهب كل فرقة –على حد زعمهم 

من هؤالء في هذه الصفات، ال بد أن نجرد البحث في مجموعة من هذه الصفات 
  .اوزهم الصواببنوعيها الذاتي والفعلي، لنطلع على حقيقة ما ذهبوا إليه وتج

  ...قولهم في صفات الذات، الوجه، واليدين، و: أوالً

  : المعتزلة-

ذهب المعتزلة إلى تأويل صفة الوجه، ومنعوا أن يتصف اهللا عز وجل 
وجه : والوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة يقال: "يقول القاضي عبدالجبار. بها

  .)1("هذا الثوب جيد أي ذاته جيدة

ظ الوجه ال يعود إلى صفة ذات معنى، بل يعود إلى فهو يصرح بأن لف
  .معنى ذات اهللا تبارك وتعالى

: والمقصود بالوجه في قوله تعالى: " وقال الزمخشري من المعتزلة
  ِامكْرالْأاللِ وذُو الْج كبر هجقَى وبي و)ذاته، والوجه يعبر به عن ). 27:الرحمن

  . )3(ق جميع المعتزلة على عدم إثبات حقيقة الوجه، ويكاد يتف)2("الجملة والذات

ويمكن تلخيص حجج المعتزلة في صرف هذه الصفة عن ظاهرها، 
  :وجعل معناها الذات

                                                
  .227 ص -شرح األصول الخمسة ) 1(
  .4/46الكشاف ) 2(
 ومتشابه القـرآن    - 599 ص - البن رشيد المعتزلي     -ديوان األصول في التوحيد     : انظر) 3(

  .1/105 لعبدالجبار -
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  . العقل يمنع هذا الظاهر، ويحيل اتصاف اهللا بهذه الصفة-1
  . أن الباري سبحانه منزه عن الجسمية واألعضاء واألجزاء-2
  .قة الذات وهذا ظاهر في اللغة تحديد معنى الوجه وهو حقي-3

  .وسنرد على هذه الحجج بعد سماع موقف األشاعرة من صفة الوجه
  :موقف األشاعرة: ثانياً

لم يتفق األشاعرة على تأويل واحد، فمنهم من أثبت هذه الصفات كالسلف 
تماماً وهم المتقدمون منهم كأبي الحسن األشعري، والباقالني، وهؤالء هم الذين 

ذهب بعض أئمتنا إلى أن اليدين والعينين : "... هم إمام الحرمين في قولهأشار إلي
: " نهمع، أما المتأخرون منهم فقال الجويني )1("والوجه صفات ثابتة للرب تعالى

والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة، وحمل العينين على البصر، وحمل 
  .)2("الوجه على الوجود

ي غلب على األشاعرة، وغدا لهم مذهباً متبعاً وهذا الرأي األخير هو الذ
يدافعون عنه ويحتجون له وهو كما ترى ال يختلف عن مذهب المعتزلة ال من 
قريب وال بعيد، ومن يطلع على كتبهم ومؤلفاتهم ال يكاد يميز بينها وبين كتب 

  .المعتزلة
  :صفة الوجه عند المؤولين األشاعرة

 الوارد في اآلية –فال وجه لحمل الوجه : "... قال الجويني إمام الحرمين
 بل هو – تعالى – على صفة، إذ ال تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفة هللا –

  .)3("الباقي بصفاته الواجبة، فاألظهر حمل الوجه على الوجود
                                                

  .155 ص - للجويني -اإلرشاد إلى قواطع األدلة ) 1(
  .المصدر السابق) 2(
  .157ص : المصدر السابق) 3(
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وهذا صرف واضح لظاهر القرآن إلى شيء آخر، وليس هناك من قرينة   
لك وهذه الحجة تابع فيها األشاعرة المعتزلة، أو حجة له إال كون العقل يمنع من ذ

فالمراد من الوجه الذات والمقصود من ذكره التأكيد : "... ويقول الفخر الرازي
لفظ الوجه قد يجعل كناية عن الذات تارة وعن الرضى : " ، ويقول)1("والمبالغة

جه وقد تناول الفخر الرازي اآليات واألحاديث الواردة في صفة الو. )2("أخرى
 وليس له من دليل إال التخيالت العقلية بأنه لو ثبت له وجه يليق بجالله )3(وتأولها

   لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصري: ألصبح مشابهاً لخلقه وهذا منفي بقوله تعالى
، وهي كما ترى نفس حجة المعتزلة، وأيضاً أن داللة العقول )11: الشورى(

 وداللة النصوص السمعية ظنية، فيقدم القطعي على السمعي، ولهذا حمل قطعية،
فتعين : " بعضهم اللفظ على المجاز ال الحقيقة فقال اإليجي من متأخري األشعرية

  .)4("المجاز، والتجوز بالوجه به عما يعقل، وثبت بالدليل متعين
  :صفة اليدين

اليد ههنا : " عبدالجبارذهب المعتزلة إلى تأويل هذه الصفة وقال القاضي   
– مالي على هذا األمر يد، أي :  بمعنى القوة وذلك ظاهر في اللغة، يقال– بيدي

إذا كانت الداللة قد قامت على أنه تعالى ال : " ، وقال أبو رشيد المعتزلي)5("قوة
" بيدي"بأن المراد ... يجوز أن يكون جسماً، فإن من الواجب تأويل هذه اآلية

  .)6("بقدرتي

                                                
  .156للرازي ص : أساس التقديس) 1(
  .155ص : المصدر السابق)2(
  .153 - 152 - 151 ص -أساس التقديس : انظر) 3(
 - بدون سنة أو طبعة - القاهرة   - عبدالرحمن بن أحمد اإليجي      -م  المواقف في علم الكال   ) 4(

  .298ص 
  .228 ص -شرح األصول الخمسة ) 5(
  .599 ص -ديوان التوحيد ) 6(
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: وقال القاضي في رده على من يثبت هذه الصفة وهو ينعتهم بالمشبهة
ولم يرد تعالى بذكر اليدين الجارحة وال صفة مجهولة كما يذهب إليه "... 

  .)1("المشبهة بل أراد النعمة

وحجج المعتزلة ال تكاد تختلف عما ذكره من أن السمع ال يفيد إال الظن   
  .لسمعودليل العقل مقدم على دليل ا

: وقال األكثر: " وذهب األشاعرة إلى تأويل صفة اليدين فقال اإليجي  
أنهما مجاز عن القدرة، فإنه شائع، وخلقته بيدي، أي بقدرة كاملة، وتخصيص 

، وأول إمام الحرمين صفة )2("خلق آدم بذلك تشريف كما أضاف الكعبة إلى نفسه
، وبين الدليل على هذا )3("لقدرةوالذي يصح عندنا حمل اليدين على ا: " اليد وقال

فالظاهر متروك إذا والعقل حاكم بأن الذي يقع الخلق به : " التأويل فقال
  .)4("القدرة

  :الرد على المعتزلة واألشاعرة في تأويلهم صفات الذات الخبرية

 إن هذا التأويل القائم على صرف األلفاظ عن ظاهرها إلى معنى :أوالً
و قرينة تشفع له وإال كان تحريفاً للكلم عن مواضعه، مرجوح يحتاج إلى دليل أ

  .فأين األدلة والقرائن التي اعتمد عليها تأويل المعتزلة واألشاعرة

وخير ما يقال فيه إنه تأويل غير صحيح وال منضبط بدليل ما يقول أبو 
ألن القرآن على ظاهره وال يزول عن ظاهره إال بحجة : "... الحسن األشعري

 أزلنا بها ذكر األيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر ووجب أن يكون فوجدنا حجة

                                                
  .120 ص -تنزيه القرآن عن المطاعن ) 1(
  .298 ص -المواقف ) 2(
  .18 ص - ابن الهمام - والمسايرة في علم الكالم - 155 ص -اإلرشاد ) 3(
  .395 ص -شرح التفتازاني على العقائد النسقية :  وانظر- 156 ص -رشاد اإل) 4(
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، فاللفظ يحمل على حقيقته )1("الظاهر اآلخر على حقيقته ال يزول عنها إال بحجة
وال يزول عنها إلى المجاز بأي حال حتى ترتسم حجة قوية من قرينة أو دليل 

والغرض أن األصل (ماً تحريفاً للنص وتقوالً عليه تحكد ذلك وإال عزيجوقوي 
في اللغة الحقيقة والمجاز على خالف األصل فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز 

    .)2()واحتمال الحقيقة، فاحتمال الحقيقة أرجح

وهكذا فإن الميل إلى التأويل يكون صحيحاً إذا كان هناك حجة قوية 
الى فاسد، ولهذا شهد تسوغه وإال فالتأويل فاسد، فتأويل المتكلمين لصفات اهللا تع

: " اإلمام الجويني في آخر حياته وبعد أن كان يقول بعدم اشتغال السلف به فقال
ولو كان تأويل هذه اآلي والظواهر مسوغاً ومحتوماً، وال شك أن يكون اهتمامهم 
بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم، وعصر التابعين على 

: ان ذلك قاطعاً بأنه الوجه المتبع، فحق على كل ذي ديناإلضراب عن التأويل، ك
  .)3("أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين وال يخوض في تأويل المشكالت

 عدم قبول األشاعرة لخبر اآلحاد وكذلك المعتزلة في ثبوت قضايا :ثانياً
ابقاً أن العقيدة حجة ضعيفة مخالف لما احتج به السلف على ما اعتقدوه وقد بينا س

خبر اآلحاد إذا حف بالقرائن ولم يعارض ما هو أقوى منه فيما نص عليه فإنه 
  .حجة في العمل والعلم

 إن في تقديم داللة المعقول على المنقول، وجعل داللة المنقول ظنية :ثالثاً
ال تثبت بها عقيدة، كالم ليس له ما يدعمه بعد أن بينا فساد هذه الحجة، وهذا 

 داللة القرآن والسنة ال منفعة فيها، بل تحصيل حاصل، كيف ذلك يؤدي إلى جعل

                                                
  .138 ص -اإلبانة عن أصول الديانة ) 1(
  .1/314االبتهاج في شرح المنهاج للسبكي ) 2(
  .33 ص -العقيدة النظامية للجويني ) 3(
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وقد خاطبنا اهللا باآليات وضرب األمثال ثم يجعل من ذلك كله تحصيل حاصل، 
فاألصل أن يتبع العقل القرآن والسنة ويفهم عنهما ال أن يتبع القرآن والسنة 

  !!العقل

  :والنزولموقف المتكلمين من صفات الفعل كاالستواء، : ثالثاً

  : المعتزلة-1

لم يختلف منهج المعتزلة تجاه صفات الرب الفعلية، فقد أولوا جميع 
صفات أفعال الرب واحتجوا على تأويلهم بالمعقول وأيدوه بالمنقول وزينوه بنظم 

، )1("إن المراد باالستواء هو االستيالء واالقتدار: " اللغة، يقول القاضي عبدالجبار
  ...".قد استوى بشر على العراق: ت من الشعرواستشهد على ذلك ببي

إنما أراد أن بشر بن مروان استولى على العراق واقتدر عليها : "وقال
  .)2("وعال وظهر

وزعموا أن في إثبات االستواء على حقيقته تشبيه باستواء المخلوقين، 
 يجب ، ولهذا)3(وال يعقل استواء الرب إال بمعنى االستيالء واللغة تؤيدنا على ذلك

  .تأويله إلى معنى االستيالء والقهر

  :صفة المجيء واإلتيان والنزول

هذه صفات ثبتت بالنص الصحيح المتواتر من قرآن وسنة وكان حقها أن 
تثبت هللا تعالى إال أن المعتزلة أولوها وصرفوها عن ظاهرها بحجة أن السمع ال 

 كما يراه العقل، يحتج به في العقيدة، وأن ظاهر هذه النصوص ال يليق بالرب
                                                

  .226 وشرح األصول الخمسة ص - 1/351متشابه القرآن ) 1(
  .1/270كشاف  وال- 1/73السابق ) 2(
  .226شرح األصول الخمسة ص : انظر) 3(
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يقول القاضي عبدالجبار في معرض تقريره لعقيدة المعتزلة في هذه الصفات 
 وجاء ربك والْملَك صفّاً : وقد تعلق المجسمة بقوله تعالى(... والرد على أهل السنة

فاهللا تعالى وصف نفسه بالمجيء، والمجيء ال يتصور :" ، قالوا)22:الفجر (صفّاً 
 لم يكن جسماً فيما لم يزل، وال يكون كذلك – تعالى –وأنه ... ن األجسامإال م

  .)1("فيما ال يزال وال يجوز أن يكون على هذه الصفة

ما معنى إسناد المجيء : فإن قلت: " وكذلك قال الزمخشري في تفسيره
، والزمخشري )2("إلى اهللا، والحركة واالنتقال إنما يجوز على من كان في جهة

مجيء بالحركة واالنتقال وقصره على هذا المعنى الذي ال يعرف هو سواه فسر ال
ثم أراد أن يتوصل بنفيه إلى نفي ما أثبته اهللا لنفسه علماً بأن لكل شيء مجيء 
وإتيان يناسبه إذا أضيف إليه، فمجيء البشر ال كمجيء اإلرادة، وهكذا المضاف 

اهللا فهي بخالف ما أضيفت إلى إليه يبين حقيقة المضاف، فإذا أضيفت الصفة إلى 
المخلوق، ولهذا تستشعر وأنت تقرأ تأويالت المعتزلة أنهم حملوها ابتداء على 

ويتعالى اهللا عن جواز : "صفات البشر ثم بحثوا لهم عن تأويل يقول القاضي
، وهكذا فسر )3("أن المراد إتيان المالئكة أو محتملي أمره: اإلتيان عليه، وجوابنا

لمجيء واإلتيان والمجيء وأنه عبارة عن تمثيل لظهور آيات اقتداره الزمخشري ا
وآثار قهره وسلطانه مثلت حاله في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه، ظهر 

  .)4(بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما ال يظهر بحضور عساكره

                                                
  .2/689 وانظر متشابه القرآن - 229 ص -شرح األصول الخمسة ) 1(
  .5/189المغني :  وانظر- 4/253الكشاف ) 2(
  .1/271 والكشاف - 16/38 والمغني - 48 ص -تنزيه القرآن عن المطاعن) 3(
  .4/253الكشاف : انظر) 4(
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 وقد ثبتت بالحديث – سبحانه –أما حديث النزول وصفة النزول للرب 
إن مثل هذا الدليل : فكان للمعتزلة مجال أوسع لرده أو تأويله فقالواالصحيح، 

قاصر؛ ألنه خبر آحاد وال يجوز أن يثبت بمثله عقيدة، وطعنوا في أبي هريرة 
  .راوي الحديث

وقالوا على تقدير صحته، فإنه يجب تأويله كما تأولنا االستواء والمجيء 
صفات األجسام من استواء وانتقال واإلتيان ألنه ال يجوز على الباري اتصافه ب

  .)1(وحركة إلى غير ذلك

  :موقف األشاعرة من االستواء والمجيء واإلتيان والنزول

لقد سلك األشاعرة المتأخرون كالغزالي والرازي واإليجي وغيرهم إلى 
ما ذهبت إليه المعتزلة منهجاً وتطبيقاً، فهم ال يرون أن في السمع قدرة على 

 هللا، وإنها متعارضة مع أدلة العقول، وهذه األلفاظ الواردة في إثبات هذه الصفات
اآليات واألحاديث ظاهرها متشابه ال يجوز أن تقوم منه داللة على إثبات عقيدة 

  .الصفات هللا تعالى

بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر : "... قال أبو حامد الغزالي
ى ما تراه العقول ولهذا أوجب مل الظواهر عل، وينبغي ح)2("وظاهر الفكر

  .الغزالي التأويل، وصرف األلفاظ عن ظاهرها

وحمل االستواء الوارد في لفظ اآليات على االستيالء والقهر واستدل 
وليس ذلك إال بطريق القهر ... استوى بشر على العراق: بقول الشاعر

                                                
 - 229 ص   - شرح األصول الخمـسة      - 48 ص   -رآن على المطاعن    تنزيه الق : انظر) 1(

230 .  
  .6 ص -قانون التأويل للغزالي ) 2(
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واء إال ما يليق ، وسبب هذا التأويل أن األشاعرة لم يفهموا من االست)1(واالستيالء
بالمخلوق وهو ال يشبه المخلوق إذاً يجب تأويله مع أنهم حملوا االستواء على 

  !!االستيالء علماً بأن االستيالء من صفات المخلوقين 
وأما "... وقال الرازي وهو يقرر عقيدة األشاعرة في صفات اهللا الخبرية 

، فالكالم فيه أيضاً على )22:الفجر(صفّاً  وجاء ربك والْملَك صفّاً : قوله تعالى
  : وجهين

 أن تحمل هذه اآلية على باب حذف المضاف، وعلى هذا الوجه، :األول
 وجاء :وثانيهما وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة، :أحدهاففي اآلية وجوه 

  .)2("...قهر ربك
 ألن خبر أما صفة النزول، فهي ثابتة بخبر اآلحاد، ولهذا تصرفوا بردها؛

: " اآلحاد عندهم ال يستقل بإثبات الصفات، وأحياناً مالوا إلى تأويله، يقول الغزالي
: أحدهما:  ينزل اهللا إلى السماء الدنيا فللتأويل فيه مجال من وجهينوأما قوله 

في إضافة النزول إليه، وأنه مجاز وبالحقيقة هو مضاف إلى ملك من المالئكة، 
أن : والثاني...  والمسئول بالحقيقة هو أهل القريةأل القرية  واس: كما قال تعالى

  .)3("لفظ النزول قد يستعمل للتلطف والتواضع
وهكذا كل صفة فعل أضيفت هللا تعالى كان من حقه أن يتصف بها؛ ألنها 
أسندت له في جميع اآليات كلفظ االستواء واطرد ذلك في أكثر من سبعة مواطن، 

ة ال المجاز إال أن أدلة العقول عند األشاعرة هي وهذا من عالمات الحقيق
  .المعتبرة والمقدمة على سواها، وهذا النظام قد سار عليه المعتزلة من قبل

                                                
  .95 ص - وقواعد االعتقاد - 23 - 22 ص -االقتصاد في االعتقاد : انظر) 1(
 - وشرح البيجوري على الجوهرة   - 272 ص   - والمواقف   – 107 ص   -أساس التقديس ) 2(

  .83ص 
  .29 - 28 ص -االعتقاداالقتصاد في ) 3(
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  :)1(الشيعة واألحباش

قالوا بما قالت به المعتزلة واألشاعرة واعتبروا أن إثبات هذه الصفات 
جوب تأويل هذه اآليات، تجسيماً وتشبيهاً وأنه منكر ينبغي أال يقال ونصوا على و

ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن : "... يقول العالمة الشيعي محمد رضا المظفر
فإنه بمنزلة الكافر ... صور له وجهاً، ويداً، وعيناً، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا

فإن أمثال هؤالء المدعين جحدوا ... به، جاهل بحقيقة الخالق، المنزه عن النقص
  .)2("أللفاظ في القرآن الكريم والحديثعلى ظواهر ا

فالشيعة نهجوا نهج المعتزلة واألشاعرة والماتريدية في تأويل جميع 
أما الماتريدية واألحباش، فليسوا بأحسن حال من غيرهم، فقد . الصفات الخبرية

  .ذهبوا إلى تأويل جميع ما اتصف اهللا به من صفات خبرية سواء ذاتية أو فعلية
إن هذه األلفاظ الواردة في الكتاب والسنة : " عين النسفييقول أبو الم

المروية التي يوهم ظاهرها التشبيه، وكون الباري تعالى جسماً متبعضاً متجزئاً 
كانت كلها متحملة لمعان وراء الظاهر والحجج المعقولة خلقه غير محتملة 

ات على والعقول من أسباب المعارف وهي حجة اهللا تعالى، وفي حمل هذه اآلي
وفي الحمل على ... إثبات المناقضة بين الكتاب والدالئل المعقولة... ظواهرها

، وهذا بعينه منهج المعتزلة )3("بعض الوجوه المحتملة دفع للتناقض واالختالف
  .واألشاعرة، فال حجة للقرآن والسنة إذا قُدر أن هناك معارض عقلي لها

                                                
فرقة معاصرة تنسب إلى مؤسسها عبداهللا بن محمد الهرري المعروف بالحبشي           : األحباش) 1(

م جاء بعقيدة تتضمن خليط من    1920 موافق   -هـ  1339نسبة إلى الحبشة الذي ولد سنة       
 انتشرت في الشام ولها وجـود       -المسائل المخالفة للقرآن والسنة وعقيدة السلف الصالح        

  .11 ص - إظهار لعقيدة السنية - دمشقية -الحبشي شذوذه وأخطاؤه :  انظر-ي غزة ف
  .131 ص - الشيعة وأصولها لمحمد الحسين الكاشف - 13 ص -عقائد اإلمامية ) 2(
 وإشـارات   - 36 ص   - وشرح الفقه األكبر للقـاري       - 78 - 77 ص   -تبصرة األدلة   ) 3(

  .192-186 ص -المرام 
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 واألشاعرة في تأويل هذه فقد ساروا على نهج المعتزلة: أما األحباش
الصفات، بل تشددوا في الحكم على من أثبت علو اهللا على خلقه وحكموا عليه 

، وأن شهادته وعبادته ال تنفعه متجاوزين ما ثبت من آيات وأحاديث )1(بالكفر
تنص بمنظومها صراحة أن اهللا جل وعال في السماء على عرشه استوى وأنه 

  .أحاط بكل شيء علماً

د يختلف منهج هؤالء عمن سبقهم؛ إال أنهم يخلطون المذاهب وال يكا
ويحاولون االنتقاء حسب ما تقتضيه األمور، وعندهم من التعصب على اآلخرين 

  .)2(بحيث يصل بهم إلى إخراج الناس من دينهم ومعتقدهم ألدق األمور

  :الرد على المؤولين للصفات الفعلية من متكلمي المعتزلة واألشاعرة واألحباش

 ال حجة لهم في تأويل األلفاظ المحتملة؛ ألنهم أقاموها على أن أدلة :أوالً
العقول رأت ذلك، ونحن نعلم أن العقل مع السمع كالعامي مع العالم ينبغي أن 

  .يتابع وينقاد ليس له إال ذلك، وقد سبق أن تكلمنا على هذه الحجة فارجع إليها

فاألصل !! ز يتقدم على الحقيقة  من قال من أهل اللغة أن المجا:ثانياً
تقديم الحقيقة في معاني اآليات وكما يليق بالرب وال تصرف إال إذا كان هناك 
حجة مجمع عليها، وإال ال فرق بين من يتالعب بمعاني النصوص ويسميها ذلك 

وقد سبق أن تكلمنا على مثل هذه الحجة وبينا أقوال أهل العلم في الحقيقة . تأويالً
  .والمجاز

                                                
 ص  -شـذوذه وأخطـاؤه     :  الحبشي - 324 ص   -العقيدة السنية للحبشي    إظهار  : انظر)  1(

  .431 ص - والفرق القديمة لمحمد بخيت - 120
  .1/1180 وموسوعة أهل السنة -المصادر السابقة : انظر) 2(
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 رفض أئمة كبار من أهل اللغة أن يأتي معنى االستواء بمعنى :ثالثاً
إنه مستو على عرشه : " حيث قال)1(االستيالء والقهر ومن هؤالء ابن األعرابي

ما : استولى فقال ابن األعرابي) استوى: (معنى قوله: كما أخبر، فقال الرجل
له فيه مضاد فأيهما يدريك العرب ال تقول استولى على العرش فالن حتى يكون 

غلب، قيل له قد استولى عليه، واهللا تعالى ال مضاد له، فهو على عرشه كما 
  :أخبر، واستدل بقول الشاعر

  )2( سبق الجواد إذا استولى على األمد  إال لمثلك أو من أنت سابقه  

فما استدل به المتكلمون من أن االستواء هو االستيالء من بيت شعر لو 
وجدوه ينطبق على ما قاله ابن األعرابي ال كما حملوه هم؛ ألنه تأملوه جيداً ل

  .متضمن لمضاد، واهللا ال مضاد له

وأما ادعاؤهم المجاز في االستواء، وقولهم في : "... وقال ابن عبدالبر
تأويل استوى استولى ال معنى له؛ ألنه غير ظاهر في اللغة ومع االستيالء في 

 حتى إن جميع معاجم اللغة )3("ه وال يعلوه أحداللغة المغالبة واهللا ال يغالب
  !!هذا من مبتكرات عقول المتكلمين :  لم تذكره، ولم يبق إال أن يقال)4(القديمة

 يلزم النافون والمؤولون لهذه الصفات أن ال يثبتون هللا أي اسم وال :رابعاً
صفة وإال تناقضوا؛ ألن علة النفي عندهم الخوف من الوقوع في التشبيه 

                                                
 ولـد   - نـسابة    - راوية ألشعار العرب     -هو أبو عبداهللا الكوفي النحوي      : ابن األعرابي ) 1(

 معجـم  -كان يضرب به المثل في العلم والخبـرة واالطـالع    و-هـ 150بالكوفة سنة  
  .10/11 معجم المؤلفين - 19/140 شذرات الذهب - 189 ص - 18 ج-األدباء 

  .415 ص - واألسماء والصفات- 19/140لسان العرب ) 2(
  .132 - 7/131التمهيد ) 3(
  .3/112 ومقاييس اللغة البن زكريا - 13/124تهذيب اللغة لألزهري : انظر) 4(
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التجسيم وما أثبتوه هو موجود في األجسام ويقوم بها فعليهم أن يطردوا هذا و
ومن هنا يتبين ... النفي والتأويل حتى في إثبات ذات للباري خوفاً من التجسيم

وإن كان المخاطب ممن :"... لهم خطأ ما ذهبوا إليه وفي هذا يقول ابن تيمية
قول أنه حي عليم قدير، وينكر أن ينكر الصفات ويقر باألسماء، كالمعتزلي الذي ي

ال فرق بين إثبات األسماء وإثبات : يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له
إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً؛ : الصفات، فإنك إن قلت

ألنا ال نجد في الشاهد متصفاً بالصفات إال ما هو جسم قيل لك، وال نجد في 
و جسمي حي عليم قدير إال ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم الشاهد ما ه

تجده في الشاهد إال للجسم خالف األسماء بل كل شيء؛ ألنك ال تجده في الشاهد 
  .)1("إال للجسم

 صرف األلفاظ فيه خطورة تحريف الكلم وتغييره، وقد وقعت :خامساً
دهم بالنار، وهذا غير خافي األمم السابقة في هذا الشرك فذمهم اهللا تعالى وتوع

على من أجرى معقوله على صفات اهللا تعالى الثابتة بكتابه وسنة نبيه، وهما من 
البيان والفصاحة ما تقوم به الحجة، وقد فهم السلف الصالح عنها كل ما ينبغي، 
فكيف حدث بعدهم هذا التأويل الصارف لأللفاظ عن حقيقتها بأدلة مرجوحة أو 

 ال يتأول شيئاً من القرآن إال فإذا كان النبي : "...  ابن حزمبدون أدلة، يقول
بوحي فيخرجه عن ظاهره إلى التأويل، فمن فعل خالف ذلك فقد خالف اهللا تعالى 

، وقد نهى اهللا تعالى وحرم أن يقال عليه ما لم يعلمه القائل، وإذا كنا ورسوله 
ديه إلى تأويل لم يأت به ظاهر ال نعلم إال ما علمنا فترك الظاهر الذي علمناه وتع

  .)2(" حرام وفسق ومعصية هللا تعالى–آخر 

                                                
  .15 ص -التدمرية البن تيمية) 1(
  .170 ص - ومناهج األدلة- 3/44اإلحكام في أصول األحكام ) 2(
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 زعموا أن إسناد األفعال هللا تعالى مجازية، فالمجيء واإلتيان :سادساً
هذا : والنزول كلها مسندة لغير اهللا، واستدلوا من اللغة على جواز ذلك، والجواب

 حجة، وعلى تقدير صحة باطل ألنه تقدير مضمر ال يدل عليه دليل وبرهان وال
ال أسأل : " ذلك في النزول فأي ملك يجوز لنفسه أن يقول كما جاء في الحديث

  .فيجعل نفسه إلهاً ورباً" ومن يسألني فأعطيه... عن عبادي غيري

واهللا سبحانه أخبر أنه يجيء ويأتي وهو قادر على ذلك وال يترتب عليه 
 تقوم حجة بأن يكون على خالف وألن القرآن عل ظاهره، إال أن(إال كل كمال

  .)1()الظاهر

  :مسألة االسم والمسمى، والصفة والموصوف

الكالم في مسألة هل االسم هو المسمى أم غيره من البدع التي حدثت بعد 
القرون المفضلة، والتي ال أصل لها ال في الكتاب، وال في السنة، بل ال يعرف 

  .كلم في هذه المسألة بشيءعن أحد من السلف وال أئمة المسلمين أنه ت

  :موقف السلف من هذه المسألة: أوالً

وأما القول : " - رحمه اهللا تعالى –قال اإلمام محمد بن جرير الطبري 
في االسم أهو المسمى أم غير المسمى؛ فإنه من الحماقات الحادثة التي ال أثر 

 زين، فيها فيتبع وال قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه
وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول اهللا عز وجل ثناؤه 

   قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَياً ما تَدعوا فَلَه الْأَسماء الْحسنى: الصادق، وهو قوله
، )180: األعراف (ى فَادعوه بِها  وللَّه الْأَسماء الْحسن: ، وقوله تعالى)110: اإلسراء(

                                                
  .36 ص - والنبذة الكافية- 138 ص -اإلبانة) 1(
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ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في األرض 
  .)1("وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك

 يشق الكالم عليه في االسم والمسمى – رحمه اهللا –وكان اإلمام أحمد 
إن االسم غير المسمى، وال هو هو، ولكن : حدث، وال يقولهذا كالم م: "ويقول
   وللَّه الْأَسماء الْحسنى فَادعوه بِها: إن االسم للمسمى، اتباعاً لقوله تعالى: يقول

  .)2()180: األعراف(

إذا : " ويروى عن الشافعي واألصمعي وغيرهما أنهم كانوا يقولون
 المسمى، فاشهد عليه بالزندقة، ولم يعرف أيضاً االسم غير: سمعت الرجل يقول

  .)3("االسم هو المسمى: عن أحد من السلف أنه قال

  :الصواب في المسألة

ترك الحديث في المسألة جملة وتفصيالً كما كان عليه السلف الصالح، 
وإن رام الحديث أحد في هذه المسألة ألمر من األمور، فينبغي عليه أن يعلم أن 

من في إطالق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين أو أكثر منها الصحيح ومنها الخطأ يك
  .فال ينفصل النزاع إال بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها: الباطل

فاالسم : " ولهذا فصل ابن القيم الحديث عن مسألة االسم والمسمى فقال
قال اهللا كذا، : ذا قلتيراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإ

واستوى اهللا على عرشه، وسمع اهللا، ورأى وخلق فهذا المراد به المسمى نفسه، 
                                                

  .27 - 26 ص - الكويت-هـ 1405 سنة 1 ط- تحقيق بدر المعتوق -صريح السنة ) 1(
إلمام رزق اهللا التميمـي مطبوعـة مـع         ل -مقدمة في عقيدة اإلمام أحمد وأصول مذهبه        ) 2(

  .2/299:  وانظر- 2/270طبقات الحنابلة ألبي يعلى 
  .187 - 6/86مجموع الفتاوى ) 3(
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وزنه فعالن، " والرحمن"من أسماء اهللا، " والرحمن"اسم عربي " اهللا: "وإذا قلت
مشتق من الرحمة ونحو ذلك، فاالسم ههنا للمسمى وال يقال غيره لما " والرحمن"

اإلجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن في لفظ الغير من 
أريد أن اهللا سبحانه كان وال اسم له حتى خلق لنفسه اسماً، أو حتى سماه خلقه 

  .)1("بأسماء من وضعهم فهذا من أعظم الضالل واإللحاد

فإطالق القول بأن االسم غير المسمى، أو أنه هو غير صحيح، بل هو 
... معاني باطلة، والصواب هو التفصيل في المسألة كما تقدم بيانهباطل الحتماله 
  .واهللا تعالى أعلم

  :موقف الماتريدية من االسم والمسمى

بتجويز الخوض : خالف الماتريدية السلف الصالح في هذه المسألة أوالً
بإطالق الكالم بالجملة نفياً وإثباتاً، إذ ذهبت الماتريدية في هذه : فيها وثانياً

 تبارك اسم : بأن االسم هو المسمى، واحتجوا بقوله تعالى: المسألة إلى القول
 فَاعبد اللَّه : ، وقوله)1: األعلى( سبح اسم ربك : وقوله) 78: الرحمن(ربك 

ينالد صاً لَهخْلم )ونحو ذلك من النصوص، وغاية شبهتهم في هذه )2: الزمر ،
و الخالق وما سواه مخلوق، فلو كانت أسماؤه غيره لكانت القضية أن اهللا ه

  .)2(مخلوقة وللزم أن ال يكون له اسم في األزل وال صفة

إن الدليل يضطرنا وكل عاقل إلى القول بأن االسم نفس : " قال البزدوي
ولو ..  ويوحدوا اهللا ويعظموه– تعالى –المسمى، فإن الناس أمروا بأن يعبدوا اهللا 

                                                
  .80 ص -شرح العقيدة الطحاوية:  وانظر- 277 ص -شفاء العليل البن القيم) 1(
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 واعبدوا اللَّه وال تُشرِكُوا بِه : غير المسمى لكان هذا خطأ، قال اهللا تعالىأن االسم 
  .)1() "36: النساء( شيئاً 

واهللا تعالى ... اعلم بأن االسم والمسمى واحد: " وقال أبو المعين النسفي
فلو كان ... فاعبدوا ا خملصاً له الدين: " بجميع أسمائه واحد، دليلنا قول اهللا عز وجل

، وقد مأل )2("اسم اهللا تعالى غير اهللا لكان حصول التوحيد لالسم ال هللا تعالى
  .علماء الماتريدية مؤلفاتهم بذكر هذه المسألة، واستدلوا عليها بكثير من اآليات

  :الرد على أدلة الماتريدية

والمتأمل في أدلة الماتريدية يجد أن أدلتهم حجة عليهم ال لهم، وذلك لو 
استقام لهم الدليل فيما استدلوا به لوجب طرده في كل اآليات، ولكن جاء كثير من 

 امتثل هذا ألن النبي : " - رحمه اهللا –اآليات بغير ذكر االسم، يقول ابن القيم 
األمر وقال سبحان ربي األعلى، وسبحان ربي العظيم، ولو كان األمر كما 

ن األمة كلهم ال يجوز أحد منهم أن سبحان اسم ربي العظيم، ثم إ: زعموا لقال
عبدت اسم ربي، وال سجدت السم ربي، وال ركعت السم ربي، وال يا اسم : يقول

  .)3("ربي ارحمني، وهذا يدل على أن األشياء متعلقة بالمسمى ال باالسم

  :موقف األشاعرة من مسألة االسم والمسمى

أقوال غيرهم اختلف األشاعرة في هذه القضية حتى اجتمع مع قولهم 
 –قسم شيخنا : " كالماتريدية والمعتزلة، وذكر هذا الخالف اإلمام الجويني فقال

                                                
ص -هـ1383 سنة   1 ط -هانز بيترلينس   .  تحقيق د  -أصول الدين ألبي اليسر البزدوي      ) 1(
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 ثالثة أقسام وقال من – سبحانه وتعالى – أسماء الرب –أي أبو الحسن األشعري 
إنه هو هو، وهو كل ما دلت عليه التسمية به على وجوده، ومن : أسمائه ما نقول

هو كل ما دلت التسمية به على فعل كالخالق أسمائه ما نقول إنه غيره، و
إنه غيره وهو كل ما دلت : إنه هو وال يقال: والرازق؛ ومن أسمائه ما ال يقال

التسمية به على صفة قديمة كالعالم والقادر، وذكر بعض أئمتنا أن كل اسم هو 
، ثم اختار إمام الحرمين الجويني لنفسه تقسيم شيخه السابق )1("المسمى بعينه

 فإن األسماء تتنزل – رضي اهللا عنه –والمرتضى عندنا طريقة شيخنا : " فقال
  .)2("منزلة الصفات

قد يكون االسم عين : " وضرب اإلمام اإليجي مثالً لما قاله األشعري
  .)3("المسمى نحو اهللا، فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه

ين التسمية والمسمى وذهب اتفق العقالء على المغايرة ب: "قال اآلمدي
أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس األقوال الدالة، وأن االسم هو نفس 
المدلول، ثم اختلف هؤالء فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم هو المسمى 

  .)4("المشهور عن أصحابنا أن االسم هو المسمى: وقال اإلمام الرازي... بعينه
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والناس قد :(هم أنها فضولف المسألة مع اعترافاألشاعرة خاضوا في هذه
، وكان األولى ترك الخوض فيها )1()طولوا في هذه المسألة، وهو عندي فضول

  .واالقتداء بالسلف الصالح

  :موقف المعتزلة والشيعة

، بمعنى أن االسم )2()أن االسم هو التسمية(اتفقت المعتزلة والشيعة على
 هو نفس لمسمىس األقوال الدالة، وأن اغير المسمى، وألن التسمية هي نف

  .المدلول

والمشكلة أن لفظ الغير مجمل يحتمل صواباً وباطالً، وللخروج من ذلك 
  .االسم للمسمى ألنه يدل عليه: أن يقال

اعلم أن االسم إنما يصير اسماً للمسمى : " يقول القاضي عبدالجبار
  .)3(..."ى من غيرهبالقصد، ولوال ذلك لم يكن بأن يكون اسماً له أول

  :وفي هذا النص يحاول القاضي عبدالجبار أن يصل إلى النتائج التالية

  . المسمي هو الذي يعطي االسم للمسمى-1

  . ليست هناك أية عالقة بين االسم وبين موضوعه المسمى به-2

وهذا معناه تجريد األسماء الحسنى من حسنها المعنوي التي وصفت به، 
ية من المعاني؛ وهذا هو مذهب االعتزال في الصفات، وهو ما فهي أسماء خال

: وقالت المعتزلة والخوارج" قرره األشعري في وصفه للمعتزلة والخوارج 
                                                

  .1/373أبكار األفكار :  وانظر- 231 ص -السابق ) 1(
  .8/230شرح المواقف ) 2(
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، )1("اهللا عالم، اهللا قادر وما أشبه ذلك: األسماء والصفات هي األقوال وهي قولنا
تسمية هي كان يزعم أن الوصف هو الصفة وأن ال" كما نقل عن الجبائي أنه 

  .)2("اهللا عالم قادر: االسم وهو قولنا

: وقد رد الباقالني على المعتزلة مذهبهم هذا بعد أن ذكره بالتفصيل قال
  .)3("وهذا القول خروج عما عليه كافة األمة قبل خلق المعتزلة ووجودهم"

وقد وافق الشيعة المعتزلة في هذه المسألة إذ صرح أئمتهم أن اسم اهللا 
األسماء غير المسمى وليس هللا في األزل أسماء وال صفات، فهذا ابن غير اهللا و

بابويه القمي ينص في أكثر من موضع على أن االسم غير المسمى وأن الوصف 
يسمى بأسمائه فهو غير أسمائه واألسماء غيره، (غير الموصوف وأن اهللا تعالى 

  .)4()والموصوف غير الواصف

  : وف أو غيره هي نفس الموص الصفةهل: مسألة

  :موقف السلف من هذه المسألة

نأى السلف بأنفسهم عن الخوض في مثل هذه المشكالت ولم يحفظ عنهم 
شيء من الكالم في هذا، إال أنه قد علم من منهجهم عدم إطالق النفي واإلثبات 

  .إال بعد االستفصال عن المراد

                                                
  .1/172يين مقاالت اإلسالم) 1(
  .2/529السابق ) 2(
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أئمتها إذا قيل والذي عليه سلف األمة و: " يوضح لنا ابن تيمية ذلك فيقول
لهم علم اهللا وكالمه، هل هو غير اهللا أم ال ؟ لم يطلقوا النفي وال اإلثبات، فإنه إذا 

وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هو، بل يستفصل . قيل لهم غيره أوهم أنه مباين له
غيره أنه مباين له منفصل عنه، فصفات الموصوف ال : السائل، فإن أراد بقوله

منفصلة عنه وإن كان مخلوقاً، فكيف بصفات الخالق ؟ وإن أراد  له ةتكون متباين
بالغير أنها ليست هي هو فليست الصفة هي الموصوف، فهي غيره بهذا 

  .)1("االعتبار

  : موقف الماتريدية

لو كانت وذهب الماتريدية إلي أن صفات اهللا ال هي هو وال غيره، 
 نزم تعدد القدماء ألن الغيرييالصفات عين الذات لكانت ذاتاً، ولو كانت غيراً ل

  . هما اللذان يجوز انفكاك أحدهما عن اآلخر

ألن الصفات ليست بأغيار اهللا تعالي، بل كل : " يقول أبو المعين النسفي
 موجودان، يتصور وجود أحدهما مع انعدام نصفة ال هو وال غيره، ألن الغيريي

 ذاته أزلي، وكذا صفاته صاحبه، وذلك في حق ذات اهللا تعالى وصفاته ممتنع، إذ
  .)2(" المغايرةتوالعدم على األزلي محال، فانعدم حد المغايرة، وانعدم

  :موقف األشاعرة

إن " مع أن األشاعرة أثبتت الصفات زائدة علي الذات كما يقول الغزالي 
 إال )3("الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات بل هما زائدة علي الذات

                                                
  .2/157الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح البن تيمية ) 1(
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هذا : إن صفات اهللا تعالي غير اهللا تعالي ؟ قلنا: أفتقولون: فإن قيل: " أنهم قالوا
خطأ، فإنا إذا قلنا، اهللا تعالي، فقد دللنا به علي الذات مع الصفات ال علي الذات 
بمجردها، إذا اسم اهللا تعالي ال يصدق علي ذات قد أخلوها عن صفات 

 الداخل في االسم فال جرم ؛ ألن بعض الداخل في االسم ال يكون عين...اإللهية
أن ال : إحداهما: يجوز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم بها الصفة بشرطين

أن ال تفهم من الغير ما : يمنع الشرع من إطالقه وهذا يختص باهللا تعالي والثاني
، وهذا تفصيل محمود من )1("يجوز وجوده دون الذي هو غيره باإلضافات إليه

: " فظ الغير من اإلجمال، وقد فصل اآلمدي كالم األشاعرة فقالالغزالي لما في ل
فالذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن األشعري وعامة األصحاب إن من الصفات ما 
هي عين الموصوف كالوجود، ومنها ما هي غيره، وهي كل صفة أمكن مفارقتها 

 ما ال يقال من كونه خالقاً، ورازقاً، ونحوه، ومنها: كصفات األفعال: بالموصوف
إنها عين الموصوف، وال غيره وهي كل صفة امتنع القول بمفارقتها للموصوف 

، )2("بوجه ما كالعلم والقدرة واإلرادة، وعير ذلك من الصفات النفسية هللا تعالي 
ومرجع هذا التحديد للصفات بأنها ال هي هو وال هي غيره باعتبار معنى فإذا 

" بأنها ليست غيره : ك واالنفصال جوزوا القولكان المقصود بالغير عدم االنفكا
أما أنها ليست هي، فألن المفهوم منها غير متحد قطعاً، وأما أنها ليست غيرها، 
فلعدم االنفكاك، وحاصل النزاع في هذا ال يرجع إال إلي اصطالح لفظي ال حظ 

  .)3("له في المعني
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ي واإلثبات سير ما ذهبوا إليه من تفصيل المجمل من لفظ الغير قبل النف
علي طريق السلف الصالح وهي مقاربة يحمدوا عليها وهو الصواب في تحقيق 

  . المعنى الحق ونزعه وفصله عن المعني الباطل

  :موقف المعتزلة

أما المعتزلة الذين لم يثبتوا صفات هللا قديمة قائمة بذاته، وحكموا على 
: ا يقول أبو الحسين الخياطمن أثبت هللا صفات ومعاني بأنه يلزمه تعدد اآللهة كم

أن اهللا تعالي لو كان عالماً بعلم، فإما أن يكون ذلك العلم قديماً أو يكون محدثاً، " 
وال يمكن أن يكون قديماً؛ ألن هذا يوجب وجود اثنين قديمين وهو تعدد وهو قول 
ا فاسد، وال يمكن أن يكون علماً محدثاً؛ ألنه لو كان كذلك يكون قد أحدثه اهللا إم

في نفسه أو في غيره أو ال في محل فإن كان أحدثه اهللا في نفسه أصبح محالً 
وما كان محالً للحوادث فهو حادث، وهذا مجال وإذا أحدثه في غيره، كان ذلك 

 أن يكون أحدثه ال في محل؛ ألن العلم لالغير عالماً بما حله منه دونه وال يعق
  .)1("واحد، وهو أن اهللا عالم بذاتهعرض ال يقوم إال في جسم فال يبقي إال حال 

  :المناقشة

أما قولكم إن اهللا تعالى لو كان عالماً بعلم فإما أن يكون ذلك : يقال لهم
العلم قديماًً أو يكون حادثاً فهذا نوافقكم عليه، فإنه ال ثالث لهذين القسمين وأما 

إن الصفة ليست وال يمكن أن يكون علماً محدثاُ فهذا نوافقكم عليه أيضاً ف: قولكم
وال يمكن أم يكون علماً قديماُ؛ : حادثة بل هي قديمة بقدم موصوفها وأما قولكم

ألنه يوجب تعدد القدماء فهذا ال نوافقكم عليه؛ ألن قولكم هذا فيه مجال ال نجيبكم 

                                                
  .83 - 82 ص -االنتصار) 1(
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بمعني القائم بنفسه ) علما قديماً(عليه حتى نعرف مرادكم منه؛ إن أردتم بقولكم 
فة؛ فصفه العلم ليست قديمة بهذا االعتبار، بل صفة القديم المستقل عن موصو

بمعني انه ال ابتداء له، ولم يسبقه عدم مطلق فصفه ) قديماً: (وأن أرتم بقولكم
العلم قديمة بقدم موصوفها وإذا كان قدمها تابعاً لقدم موصوفها فليس هناك تعدد 

ن الصفة قديمة لقدم  من كومقدماء كما تزعمون، بل هناك قديم وصفته، وال يلز
موصفوها أن يكون هناك تعدد، وإال للزم أن تكون صفة اإلله إلهاً وصفة اإلنسان 

  . )1(إنساناً وبطالن هذا ال شك فيه عند من له شيء من عقل

 بمعني أن الصفة عين الذات )اهللا عالم بذاته: (مناقشة حول قولهم
ه، وقدرته ذاته، حي بحياة إن اهللا عالم بعلم وعلمه ذاته قادر بقدر" وقولهم 

اهللا عالم بعلم هو هو، قادر بقدرة هي هو، وحي الحياة : "  وقولهم)2("وحياته ذاته
أن أبا الهذيل كان يقول أن ( وبعبارة أخرى )3("هي هو، كذلك في سائر الصفات

إن رأي المعتزلة : نستطيع أن نقول: في هذه األقوال جميعاً. )4()علم اهللا هو اهللا
  : مينعلي قس

 ذاته، اهللا عالم بذاته ال بعلم زائد علىجمهور المعتزلة يرون أن : األول
  .وهكذا في سائر الصفات

أن الصفات بعينها الذات :  رأي أبي الهديل العالف:والرأي الثاني
إن الذين : " والفرق بين هذا الرأي ورأي جمهور المعتزلة بينه الشهرستاني بقوله
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ته ال يعلم قد نفوا الصفة، أمام أبو الهذيل فإنه أثبت صفة إن اهللا عالم بذا: قالوا
  . )1("هي بعينها ذات

والذي يظهر أن هذا الفرق إنما هو فرق في الطريقة إلثبات غاية واحدة 
وهي نفي الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها، وهو ما يتفق فيه أبو الهذيل 

فق أبا الهذيل علي ما ذهب إليه  إال أن القاضي عبدالجبار لم يوا)2(مع الجمهور
أن في قول أبي الهذيل تناقضاً كيف يكون : " واعتبر كالمه متناقضاً فهو يقول

  .)3("تعالي عالماً بعلم ثم يكون علمه هو ذاته

إن قولكم الصفة عين الذات، كالعلم يقال فيه : والصواب أن يقال أوالً
  :  يليعين العالم فأنه يوجب الكثرة في الذات؛ ذلك لما

ذاته علمه، فإن هذا يوجب : ذاته ذاته، وبين قولنا: هناك فرق بين قولنا -1
  .التغاير، ومن ثم يوجب الكثرة في الذات

أن حقيقة العلم مغاير لحقيقة القدرة، ولحقيقة الحياة واإلرادة، فلو كان  -2
الكل عبارة عن حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الثالثة حقيقة واحدة، 

وأيضا فإنه يوجب الكثرة في الذات وهو باطل فما يؤدي إليه . طلوذلك با
 . )4(قبلة

                                                
  . بتصرف1/53الملل والنحل ) 1(
 46 ص -م1950 مطبعة دار نشر الثقافة سـنة  - للبيرنصري نادر فلسفة المعتزلة : انظر) 2(

- 47.  
  . بتصرف183 ص -شرح األصول الخمسة : انظر) 3(
  . بتصرف135 ص -األربعين في أصول الدين للرازي ) 4(
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لفظ الغير مجمل إن أريد : أي الذات يقول) أو غيرها( أما قولكم :الثاني
وإذا : به ما هو مباين له تعالي، فال يدخل علمه وسائر صفاته في لفظ الغير نقول

وعلي ذلك فال . )1(ليس هو العالم فال ريب أن العلم هأريد بالغير أنه ليس هو إيا
نقول الصفة عين الذات كما تزعمون لم فيه من اللوازم الفاسدة التي سبق عرض 

 لها، بل هي صفة الذات بمعنى ةبعضها، وليس الصفة غير الذات بمعني متباين
أنها ليس هي الذات، ال يلزم من كون الصفة ليست هي الموصوف ال يلزم من 

 سواه، ألن الصفة تابعه للموصوف غير مستقلة عنه، كما ذلك أن يكون مع اهللا
  .)2(أنها تتبعه قدماً وحدوثاً

                                                
  . بتصرف2/433منهاج السنة : انظر) 1(
 - مكتبة الرشد    - المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها لعواد المعتق        : انظر) 2(

  .88 - 87 ص -هـ 1416 سنة - 2 ط-الرياض 
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  قائمة المصادر والمراجع
 ط سنة - بيروت –سيف الدين اآلمدي : أبكار األفكار في أصول الدين 

  .هـ1424

 ابن : ، وانظر3/1182:  عبدالرحمن الحمود- تيمية وموقفه من األشاعرة ابن
  . محمد السيد الجلنيد- من قضية التأويل وموقفهتيمية 

 سنة - 1 ط- القاهرة - علي بن حزم :اإلحكام في أصول اإلحكام 
  .هـ1398

 دار الكتب العلمية – البيهقي أحمد بن الحسين بن علي: األسماء الصفات – 
  . م1984 - هـ 1405 – الطبعة األولى – لبنان –بيروت 

 سنة - 1 ط-هانز بيترلينس . حقيق د ت- ألبي اليسر البزدوي :أصول الدين 
  .هـ1383

 بدون طبعة- مطبعة السعادة - إبراهيم بن موسى الشاطبي :االعتصام .  

 القاهرة –حمد السيد الجليند  م:التأويل وموقفه من قضية تيمية  ابناإلمام – 
  . م1973 - هـ 1393 –الهيئة العامة لشؤون المطابع 

 الطبعة – دار الكتاب العـربي – الزبيدي محمد:  تحقيق–ابن تيمية  :اإليمان 
  . م1993 - هـ 1414 –األولى 

 سنة - القاهرة - مطبعة الكردي -ألبي المعين النسفي : بحر الكالم 
  .م1911

 مكتبة -وآخرون هشام عبدالعزيز عطا :  تحقيق- ابن القيم :بدائع الفوائد 
  .م1996 - هـ1416 – 1 ط –  مكة المكرمة-نزار مصطفى الباز 
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 مكتبة العلوم والحكم – الغامدي  بن عطيةأحمد. د: اإللهياتمن وموقفه البيهقي 
  . م1992 -هـ 1412 - الطبعة الثالثة– المدينة المنورة –

 هـ1400 سنة - دار الفكر - إبراهيم الشيرازي :التبصرة في أصول الفقه .  

 1962 ط سنة - البن قدامة المقدسي:تحريم النظر في كتب أهل الكالم.  

 دار الشؤون الثقافية –الجرجاني أبو الحسن علي بن محمد بن علي : التعريفات 
  . هـ1406 – م 1986 – بغداد – العراق –العامة 

 دار إحياء التراث العربي – العمادي محمد بن محمد :تفسير أبي السعود – 
  . لبنان–بيروت 

 ية اللبنانية  الدار المصر–بن كثير  إسماعيل بن عمر : القرآن العظيمتفسير– 
  . م1988 - هـ 1408 – الطبعة األولى –القاهرة 

 مطبعة االستقالل – دار الجيل – محمود حجازي محمد : الواضحالتفسير 
  . م1969 - هـ 1389 – الطبعة السادسة – القاهرة –الكبرى 

 هـ1407 سنة - القاهرة - ألبي المعين النسفي :التمهيد في أصول الدين.  

 بدون - بيروت – دار المعرفة -بن علي بن بابويه الصمي محمد : التوحيد 
  .طبعة وتاريخ

 دار – أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : البيان عن تأويل آي القرآنجامع 
  . هـ1327 – الطبعة األولى – لبنان – بيروت -المعرفة للطباعة والنشر 

 ة مناهل  مؤسس– محمد بن أحمد األنصاري القرطبي :الجامع ألحكام القرآن
  . لبنـان– بيروت – العرفان

 سنة - 1 ط- بيروت – إبراهيم اللقاني :جوهرة التوحيد مع تحفة المريد 
  .هـ1403



200  

 بدون تاريخ–طبع مؤسسة الحلبي وشركاه : الخطط واآلثار للمقريزي .  

 الطبعة – القاهرة – مكتبة ابن تيمية –ابن تيمية  :درء تعارض العقل والنقل 
  . م1989 -  هـ1409 –اثانية 

 دار إحياء التراث – ابن تيمية : ضمن مجموعة الرسائل الكبرىليلرسالة اإلك 
  . لبنان– بيروت –العربي 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود – كلية الشريعة –ابن تيمية  :الرسالة التدمرية – 
  . هـ1396 – الرياض –المطابع األهلية لألوفست 

 سنة - 1 ط-طبعة مصطفى الحلبي  م-محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة 
  .هـ1358

  مؤسسة – تحقيق شعيب األرنؤوط –شمس الدين الذهبي :  النبالءعالمأسير 
 .م1990 - هـ 1410 – الطبعة السابعة – بيروت –الرسالة 

 مطبعة التقوى للطباعة –نسيم ياسين . د: شرح أصول العقيدة اإلسالمية 
  .2 ط – غزة – فلسطين –والنشر 

 هـ1384 سنة - 1 ط- للقاضي عبدالجبار :صول الخمسةشرح األ.  

  دار الفكر-  محمد خليل هراس: البن تيميةالواسطيةشرح العقيدة .  

 لبنان – بيروت – دار الكتب العلمية – مال علي القاري :رشرح الفقه األكب – 
  . م1984 - هـ 1404 –الطبعة األولى 

 لبنان – بيروت –تب العلمية  دار الك– مال علي القاري :رشرح الفقه األكب – 
  . م1984- هـ 1404 –الطبعة األولى 

 بيروت – دار الكتب العلمية :شرح المواقف للسيد الشريف على الجرجاني 
  .هـ1419 سنة - 1 ط-
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  ط –  بيروت–دار إحياء التراث العربي : صحيح مسلمالنووي على شرح 
  .هـ1392 – 2

 اعيل بن حماد الجوهري  إسم:تاج اللغة وصحاح العربية: الصحاح- 
 .م1982-هـ 1402- الطبعة الثانية -أحمد عبدالغفور عطار: تحقيق

 في ضوء اإلثبات والتنـزيهالصفات اإللهية في الكتاب والسنة النبوية : 
 المجلس – الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة – علي الجامي بنمحمد أمان  .د

  . هـ1408 –بعة األولى الط–األعلى إلحياء التراث اإلسالمي 
 محمد .  د: في ضوء اإلثبات والتنزيهالصفات اإللهية في الكتاب والسنة النبوية

 المجلس األعلى – الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة – علي الجامي بنأمان 
  . هـ1408 – الطبعة األولى–إلحياء التراث اإلسالمي 

 لبنان– بيروت – دار المعرفة –  السبكيتاج الدين: طبقات الشافعية الكبرى - 
 .الطبعة الثانية

 عمر بن محمود أبو :  تحقيق–ابن القيم : طريق الهجرتين وباب السعادتين
  .م1994 - هـ1414الطبعة الثانية،  - الدمام - عمر

 دار –أحمد بن حجر آل طامي البنعلي : العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية 
  . م1994 - هـ 1415 – الطبعة األولى – قطر –الكتب القطرية 

 صالح الفوزان. د: عقيدة التوحيد.  

 دار - ألبي عثمان إسماعيل الصابوني :عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
  .هـ1419 - 2 ط-العاصمة 

 يد.ـس.  د: بين اإلمـام أحمد بن حنبل واإلمـام ابن تيميةقيدة السلفيةـالع 
 م 1993 – الطبعة األولى – القاهرة –ر  مص– دار المنار – السيلي عبدالعزيز

  . هـ1413 –
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 عبدالقاهر بن طاهر البغدادي : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم– 
 –لجنة إحياء التراث العربي في دار اآلفاق الجديدة، دار اآلفاق الجديدة : تحقيق

  . م1987 - هـ 1408 – لبنان – بيروت –دار الجيل 

 م1950 سنة - مطبعة دار نشر الثقافة : للبيرنصري نادرفلسفة المعتزلة.  

 لنظام الدين : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه- 
  .بيروت

 مكتب تحقيق :  تحقيق–  محمد بن يعقوب الفيروز أبادي:القاموس المحيط
 – 2 ط – بيروت لبنان – مؤسسة الرسالة –التراث في مؤسسة الرسالة 

   .م1987 -هـ 1417

 سنة - 1 ط-جابر السميري : قضية الثواب والعقاب بين مدارس اإلسالميين
 .هـ1416

 صالح العثيمين بن  محمد :القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى– 
  .م1994 -هـ 1414 – الطبعة الثانية –مكتبة السنة 

 ت  بيرو–ألبي الوليد سليمان بن خلف الباجي : كتاب الحدود في األصول- 
  .هـ1392 سنة - 1ط

 سنة - دمشق – لمكي بن طالب :الكشف عن وجوه القراءات السبع 
  .هـ1394

 مؤسسة األعلمي للمطبوعات -أحمد بن حجر العسقالني  :لسان الميزان – 
  . هـ1390 – م 1971 – الطبعة الثانية – لبنان –بيروت 

 سالمي  المكتب اإل– محمد بن أحمد السفاريني :لوامع األنوار البهية– 
  م1991هـ 1411– 3 ط – الرياض – ودار الخاني –بيروت 
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 تحقيق– ابن قيم الجوزية :مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  :
  .م1992 -هـ 1412 – الطبعة األولى – القاهرة – دار الحديث –سيد إبراهيم 

 ط  - محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي :مذكرة في أصول الفقه
  .المدينة المنورة

 بن عبدالرحمن بن عثمان أحمد:صفاتمذهب أهل التفويض في نصوص ال  
 هـ 1416 – الطبعة األولى – الرياض – السعودية – دار العاصمة –القاضي 

  . م1996 -

 عبد: تحقيق :المسائل والرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في العقيدة 
 – الطبعة الثانية - الرياض – السعودية –طيبة دار : اإلله بن سليمان األحمدي

  . م1995 - هـ 1416

 مكتبة - عواد المعتق :المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها 
  .هـ1416 سنة - 2 ط- الرياض -الرشد 

 بيروت – لبنان – مؤسسة الرسالة – عمر رضا كحالة : المؤلفينمعجم – 
  . م1984 - هـ1414 -الطبعة األولى 

 الدار – دمشق – دار القلم – الراغب األصفهاني :معجم مفردات ألفاظ القرآن 
  . م1992 - هـ 1412 – الطبعة األولى – بيروت –الشامية 

 عبدالسالم محمد :  تحقيق- أحمد بن فارس بن زكريا :معجم مقاييس اللغة
 - الطبعة األولى - القاهرة - دار إحياء الكتب العربية -هارون 

 .هـ1366

 القاهرة - القاضي عبدالجبار بن أحمد :المغني في أبواب العدل والتوحيد - 
  .بدون طبعة أو سنة
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 القاهرة - ترجمة محمود الخضيري - لرينيه ديكارت :مقال عن المنهج - 
  .هـ1348سنة 

 أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن  :مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث
  . طبعة جديدة- دار الثريا للنشر - الشهرزوري

 لإلمام رزق اهللا التميمي :مقدمة في عقيدة اإلمام أحمد وأصول مذهبه - 
  .مطبوعة مع طبقات الحنابلة ألبي يعلى

 عبدالعزيز محمد الوكيل : تحقيق –  عبدالكريم الشهرستانيمحمد : والنحلالملل– 
  . بيروت– لبنان –دار الفكر 

  محمد األمين بن محمد المختار  : للتعبد واإلعجازالمنزلمنع جواز المجاز في
  . مكتبة ابن تيمية القاهرة–الشنقيطي 

 محمد األمين الشنقيطي : منهج ودراسات آليات األسماء والصفات- 
  .هـ1401-الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

 سليمان الغصين : مواقف المتكلمين من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة
  .هـ1416  سنة- 1 ط- دار العاصم -

 بدون - القاهرة – عبدالرحمن بن أحمد اإليجي :المواقف في علم الكالم 
  .سنة أو طبعة

  مكتبة الرشد – الحمود  صالحعبدالرحمن.  د: من األشاعرةتيميةموقف ابن – 
   . م1995 - هـ 1415 – الطبعة األولى –الرياض 

 هـ1386 – القاهرة -المطبعة السلفية  -بن تيمية  ا:النبوات.  

 دار العقيـدة للتراث - ألحمد فريد :نظم الدرر في مصطلح علم األثر - 
  .هـ1422 سنة - 1ط
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 محمد بن عبدالرزاق حمزة وسليمان بن :  تحقيق–ابن تيمية  : المنطقنقض
 – مكتبة السنة المحمدية –محمد حامد الفقي :  صححه–عبدالرحمن الضبع 

  . مصر–القاهرة 
 دار ابن الجوزي-جر العسقالني  البن ح:النكت على نزهة النظر .  

 دار النشر فرانز شتايز – الصفدي خليل بن أيبك  صالح الدين:الوافي بالوفيات 
  . م1974 - هـ 1394 – الطبعة الثانية –بنيسبادن 

 بن خلكان أحمد بن محمد بن أبي بكر : وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان: 
  . هـ1413 – األولى الطبعة –  بيروت– دار الثقافة –إحسان حقي : تحقيق
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  قائمة المحتويات

  أ --------------------------------------:المقدمة
  

  1-----------------------تعرف التوحيد لغة واصطالحاً: تمهيد
  1-----------------------------------: التوحيد لغة-أ

  2------------------------------:الحاً التوحيد اصط-ب
  

  5---------------مدخل لفهم توحيد األسماء والصفات: الفصل األول
  

  7---------------معنى االسم والصفة والفرق بينهما: المبحث األول
  7---------------------------------------: االسم-أ

  7-------------------------------------: الصفة-ب
  7---------------------------: الفرق بين االسم والصفة-ج

تعريف توحيد األسماء والصفات اصطالحاً وبيان أهميته : المبحث الثاني
  10--------------------------------------وثمراته
  10--------------:تعريف توحيد األسماء والصفات اصطالحاً: أوالً
  11---------------------:أهمية توحيد األسماء والصفات: ثانياً
  12----------------:ثمرات اإليمان بتوحيد األسماء والصفات: ثالثاً

  16-----------------أدلة توحيد األسماء والصفات: المبحث الثالث
  16---------------------------------:أدلة الكتاب: أوالً
  :-----------17األدلة على ثبوت أسماء اهللا من سنة الرسول : ثانياً
  18--------------:األدلة العقلية على ثبوت األسماء والصفات: ثالثاً
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  -----------------------19عدد أسماء اهللا : المبحث الرابع
  19-----:في الحديث" تسعة وتسعين " المقصود من العدد : المسألة األولى
  21---------------:معنى إحصاء أسماء اهللا تعالى: والمسألة الثانية

  
  23---أقسامها ومذاهب الناس فيها: األسماء والصفات اإللهية: الفصل الثاني

  

  

  25----------------------أقسام الصفات اإللهية: األولالمبحث 
  27-----------------------:أقسام الصفات عند المتكلمين: أوالً
  27----------------------: أقسام الصفات عند األشاعرة-أ

  30------------------:لهية موقف المعتزلة من الصفات اإل-ب
  32------------------:دوافع المعتزلة في نفيهم لصفات اإللهية

  32------------------------------:الرد على المعتزلة
  35------------------------:أقسام الصفات عند السلف: ثانياً

  
  43-------------ي أسماء اهللا وصفاتهمذهب السلف ف: نيالمبحث الثا

  43----------:طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء اهللا وصفاته: أوالً
  43--------------------------------: في اإلثبات-1
  43----------------------------------: في النفي-2
  45-----------------------------------: التوقف-3
  45---------------------:األدلة على صحة مذهب السلف: ثانياً
  49--------:الرد على من َأنْكَر األسماء والصفات، أو أنكر بعضها: ثالثاً

  54-----------------قواعد في أسماء اهللا وصفاته: الثالثالمبحث 
  :-------------------------54قواعد في أسماء اهللا : أوالً
  59-----------------------:قواعد في صفات اهللا تعالى: ثانياً
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  67------------------------الصفات الخبرية: الرابعالمبحث 
  67----------------------------:تعريف بالصفات الخبرية
  68-----------------------------:نماذج من آيات الصفات

  69---------------------------:نماذج من أحاديث الصفات
  72---------اإلحكام والتشابه والتأويل في القرآن الكريم: المطلب األول

  72-----------------:معنى اإلحكام والتشابه في القرآن الكريم
  78--------------------------:معنى التأويل: المطلب الثاني

  80----------------------------:معنى التأويل لغة: أوالً
  82---------------------:معنى التأويل في االصطالح: ثانياً

  86----------------:خبر اآلحاد وحجيته في العقائد: المطلب الثالث
  86-----------------------------:التعريف بخبر الواحد

  86---------------------:الخالف في إفادة خبر الواحد العلم
  87----------------:خبر الواحد يفيد العلم بقرينة: القول الثالث

  88---------------------------------:الشبهة األولي
  89----------------------------------:الشبهة الثانية

  91---------------------------:أدلة إفادة خبر الواحد العلم
  93-------------------:أخذ أهل السنة بأحاديث اآلحاد في العقائد

  93----------:ةاآلثار المترتبة علي عدم األخذ بأخبار اآلحاد في العقيد
  95-----------:الرد علي أهل الكالم في عدم أخذهم باآلحاد في العقائد

  
  100-----شبهات وأحكام متعلقة باألسماء والصفات اإللهية: الفصل الثالث

  

  

  101-----الصفات ومناقشتهاشبهات حول مذهب السلف في : المبحث األول
  101-------------:دعوى أن التفويض مذهب السلف: الشبهة األولى



209  

  101--------------------------:التفويض في اللغة: أوالً
  102-------------------------:التفويض اصطالحاً: ثانياً
  104-----------:لرد على دعوى أن التفويض مذهب السلفا: ثالثاً

  109-----------:الحقيقة والمجاز في صفات اهللا تعالى: الشبهة الثانية
  113-----------:دعوى أن النصوص لها ظاهر وباطن: الشبهة الثالثة
  117-----------م متعلقة بتوحيد األسماء والصفاتأحكا: المبحث الثاني

  117--------------:نواقض توحيد األسماء والصفات: األولالمطلب 
  117---------------------------------:اإللحاد: أوالً
  118--------------------------------:التعطيل: ثانياً
  118---------------------------------:ثيلالتم: ثالثاً

  119--------------------------------:التكييف: رابعاً
  119------------------------------:التفويض: خامساً
  119------------------------------:التحريف: سادساً
  120--------------------------------:التأويل: سابعاً

  120--:حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة: الثانيالمطلب 
  122------":الكلمات المجملة : " مسائل أحدثها المتكلمون: ثالثالمطلب ال

  124-------------------:دراسة موجزة لبعض الكلمات المجملة
  124----------------------------------:الجهة: أوالً
  125----------------------------------:الحد: ثانياً
  127-------------------------------:األعراض: ثالثاً

  130-------:أو األعضاء، أو األركان، أو الجوارح: األبعاض: رابعاً
  132------------------------------:األغراض: خامساً
  135--------------------:حلول الحوادث باهللا تعالى: سادساً
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  137-------------------------------:التسلسل: سابعاً
  تقدم العقل علي النقل عند المتكلمين وبيان خطورة هذا : الرابعلمبحث 
  141--------------------------------------المسلك
  141----------------------تعريف العقل لغة واصطالحاً: أوالً

  141--------------------------------:العقل في اللغة
  141----------------------------:العقل في االصطالح

  142--------------------:موقع العقل من المطالب االعتقادية
  144-------------: االستدالل علي العقيدةمنزلة األدلة العقلية من

  146------------:الرد علي المتكلمين في تقديمهم العقل على النقل
  150-----------------------:مدى إدراك العقل لمسائل العقيدة

  150-------------:ما يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة: أوالً
  152-----------:ما ال يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة: ثانياً

  153-----------:مثالين اثنين فيما ال يحيط به الفكر، وال يدركه العقل
  153--------------------:التفكر في ذات اهللا سبحانه: األول
  154----------------:التعمق في البحث لطلب سر القدر: الثاني

  155دراسة بعض الصفات وبيان مناهج مدارس اإلسالميين: الخامسالمبحث 
  155-------------------------:مدرسة السلف الصالح: أوالً

  155-----------:رسة من صفات اهللا الذاتية والفعليةموقف هذه المد
  156-------------:قولهم في صفة الوجه واليدين والعينين وأدلتهم

  157----------------------:أدلتهم على صفة الوجه من القرآن
  158--------:-عز وجل  –األدلة من السنة على إثبات صفة الوجه هللا 

  159------------------------------:صفة اليدين: ثانياً
  160--------------------------------:األدلة من القرآن
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األدلة من السنة على ثبوت صفة اليدين له تعالى من غير تشبيه وال تكييف 
  162------------------------------------:وال تعطيل

  163----------------------:صفة االستواء واألدلة عليها: أوالً
  163------------------------------:األدلة من الكتاب

  164----------------:األدلة من السنة على ثبوت صفة االستواء
فوقية تتابع أقوال السلف من الصحابة والتابعين على إثبات صفة ال

  166-----------------------------:واالستواء هللا تعالى
  167--------------------------:موقف السلف من الجهة

  168--------------------:صفة النزول والمجيء واإلتيان: ثانياً
  168------------------:أدلة السلف على هذه الصفات من الكتاب

  169--------------------:أقوال أئمة الهدى في هذه الصفات
  170--: الذاتية والفعلية- عز وجل -موقف المتكلمين من صفات اهللا : ثانياً
  171------------...قولهم في صفات الذات، الوجه، واليدين، و: أوالً
  171----------------------------------:تزلة المع-

  172---------------------------:موقف األشاعرة: ثانياً
  172-------------------:صفة الوجه عند المؤولين األشاعرة

  173---------------------------------:صفة اليدين
  174---:ذات الخبريةالرد على المعتزلة واألشاعرة في تأويلهم صفات ال

  176------:موقف المتكلمين من صفات الفعل كاالستواء، والنزول: ثالثاً
  176-----------------------------------:المعتزلة

  176----------------------:صفة المجيء واإلتيان والنزول
  178-------:رة من االستواء والمجيء واإلتيان والنزولموقف األشاع

  180------------------------------:الشيعة واألحباش



212  

الرد على المؤولين للصفات الفعلية من متكلمي المعتزلة واألشاعرة 
  181-----------------------------------:واألحباش

  184----------------:صفة والموصوفمسألة االسم والمسمى، وال
  184-------------------:موقف السلف من هذه المسألة: أوالً

  185----------------------------:الصواب في المسألة
  186-------------------:موقف الماتريدية من االسم والمسمى

  187--------------------------:تريديةالرد على أدلة الما
  187---------------:موقف األشاعرة من مسألة االسم والمسمى

  189--------------------------:موقف المعتزلة والشيعة
  190--------------:الصفة هل هي نفس الموصوف أو غيره: مسألة

  190-----------------------: من هذه المسألةموقف السلف
  191------------------------------:موقف الماتريدية
  191-------------------------------:موقف األشاعرة
  193-------------------------------:موقف المعتزلة

  193------------------------------------:المناقشة
  198----------------------------ر والمراجعقائمة المصاد

  206--------------------------------قائمة المحتويات

  


