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٨٤٩

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 

  

  

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٠

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥١

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

:   
ذ باهللا من شرور أنفسنا ، ومن إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعو

سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي 

ً                                                            له،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده 

    .ورسوله

         .)١( َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ  

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  

 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من

ٌّ ٍّ َّ )٢(. 

  

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ  

 . )٣(  َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت

  :  )٤(أما بعد

                                                           

  .١٠٢: سورة آل عمران ) ١(

  .١: سورة النساء ) ٢(

  .٧١-٧٠: سورة األحزاب ) ٣(

، والنسائي يف سننه )١١٠٥ح( هذه تسمى خطبة احلاجة رواها الرتمذي يف جامعه )٤(

-٦/٢٦٢، وأمحد يف املسند) ١٨٩٢ح(يف سننه ، وابن ماجه )١١٦٤ح/٢/٢٣٨(

وغريهم،وحسنها الرتمذي،وينظر صحيح سنن الرتمذي لأللباين ) ٣٧٢١-٣٧٢٠ح(٢٦٤

  ].خطبة احلاجة[ ، وله فيها رسالة باسم ١/٣٢٠



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٢

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

فإن أصدق احلديث كتاب اهللا ، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه 

وسلم ، وشر األمور حمدثا�ا ، وكل حمدثة يف الدين بدعة ، وكل ضاللة يف 

  .النار

  

 وسالمة املنهج ،هذه األمة بوضوح الطريق   أكرم قدانه وتعاىلإن اهللا سبحو

 مه جه ين ىن من  ُّ : فكانت كما وصفها اهللا سبحانه وتعاىل ،

 ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه

  .)١(  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 

 مث يف عهد ،األمة يف عهد نبيها صلى اهللا عليه وسلم على هذا وسارت  

   )٢(عتزالالابتة  مث نبتت ن،الصحابة والتابعني 

  

                                                           

  .١١٠سورة آل عمران ) ١(

 العصر فرقة كالمية إسالمية، ظهرت يف أول القرن الثاين اهلجري، وبلغت شأوها يف: املعتزلة)٢(

العباسي األول، يرجع امسها إىل اعتزال إمامها واصل بن عطاء، جملس احلسن البصري، لقول 

ًبأن مرتكب الكبرية ليس كافرا، وال مؤمنا، بل هو يف منزلة بني املنزلتني، وملا اعتزل واصل : واصل ً

" معتزلون"أو " معتزلة"جملس احلسن، وجلس عمرو بن عبيد إىل واصل وتبعهما أنصارمها قيل هلم 

وهذه الفرقة تعتد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل، وللمعتزلة أصول مخسة يدور عليها مذهبهم 

  العدل، والتوحيد، واملنزلة بني املنزلني، والوعد والوعيد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،: هي

: اضي عبد اجلبار املعتزيل، وانظرللق) األصول اخلمسة(وملعرفة مذهبهم بالتفصيل، يرجع إىل كتاب 

  ) .١٧١٨(، املوسوعة العربية امليسرة ص ) ١٢٠-١١٧(الفرق بني الفرق ص 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٣

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 وغريها من الطوائف املبتدعة فانتهجت لنفسها �جا ،)٢( والزندقة )١(والتعطيل

وإن مما  .سارت فيه على غري ما سار عليه السلف الصاحل فحرفت وعطلت

مت ّ  كَ       إذ ح،كثر الكالم فيه عند هذه الطوائف صفات اهللا سبحانه وتعاىل 

 ومماثلتها ،لى السلف يف كيفية الصفات لقى عُ                 فبدأت األسئلة ت، فيها َ      العقل

تأويلها حبجة أن إثبا�ا   حىت وصل اخلطب �ؤالء إىل نفي الصفات أو،

  .يقتضي التشبيه

  

وألمهية هذا املوضوع قام األئمة بالرد على املنكرين ومناظر�م ورد اشكاال�م 

 لذا كانت هذه ، مشكل احلديث مبوضوع وألن هذا املوضوع له صلة ،

  :اسة املختصرة عن الدر

دراسة (ورد من االشكاالت على أحاديث الصفات أما منهج السلف في

  ).موضوعية

  

                                                           

هو نفي الصفات اإلهلية عن اهللا وإنكار قيامها بذاته أو إنكار : تعطيل األمساء والصفات )١(

  .بعضها

 أطلقت تأرخييا ألول يعتقد إ�ا، عبارة عن مصطلح عام يطلق على حاالت عديدة: الزندقة  )٢(

مرة من قبل املسلمني لوصف أتباع الديانات املانوية او الثنوية والذين يعتقدون بوجود قوتني 

أزليتني يف العامل ومها النور و الظالم ولكن املصطلح بدأ يطلق تدرجييا على امللحدين و 

والكتاب وإستعمل أصحاب البدع وكل من حييا ما إعتربه املسلمون حياة ا�ون من الشعراء 

البعض تسمية زنديق لكل من خالف مذهب أهل السنة ويصف البعض تيارات معينة من 

  .الصوفية بالزندقة



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٤

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  .ومبحثني وخامتةومتهيد وقد جعلت هذا البحث يف مقدمة 

 اليت سار طةاخلو ، وأسباب اختياره ، وفيها أمهية املوضوع :المقدمة 

  . البحثعليها

 .غة واالصطالحوفيه بيان معنى المشكل في الل:  التمهيد 

 . بيان مذهب السلف يف الصفات:المبحث األول  

 وفيه .الصفات رد اإلشكاالت الواردة على أحاديث :المبحث الثاني  

 :أربعة مطالب 

  . رد إشكال التمثيل والتجسيم:ألول المطلب ا

  . رد إشكال التكييف:المطلب الثاني 

  .ع عن اهللا تعاىل رد حتكيم العقل فيما جيب أو ميتن:المطلب الثالث 

 رد طعنهم يف أحاديث الصفات حبجة أن أكثرها :المطلب الرابع 

  .جاءت بطريق اآلحاد

  . وفيها أهم نتائج البحث:الخاتمة 

  

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٥

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

  :مما يدل على أهمية الموضوع ما يلي  

  ىل وما ينفيه  أنه يتعلق بعقيدة املسلم حبيث يعلم ما جيب أن يثبته هللا تعا- ١

 أن أحاديث الصفات يف السنة النبوية قد احتلت حيزا كبريا منها ، - ٢

وصنف فيها العلماء تصنيفات مستقلة ككتاب التوحيد البن خزمية رمحه اهللا 

  .وغريه

 أن كتب اجلوامع قد أفردت كتبا وأبوابا فيها لذكر مجلة من األحاديث - ٣

  .يح البخاريالواردة يف ذلك ، ككتاب التوحيد يف صح

ّ                           أن بعض شراح احلديث قد أو- ٤ ً                              ل يف صفات اهللا كثريا ، وحرفها عن ّ

  .معناها الذي جاءت من أجله

 أن القارئ لبعض كتب الشروح احلديثية رمبا ظن لقلة علمه أن تأويل - ٥

  .الصفات هو املنهج الصحيح عند أهل السنة واجلماعة

    



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٦

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 .ة واالصطالحوفيه بيان معنى المشكل في اللغ: التمهيد

  :تعريف المشكل في اللغة

  .مشكل: لغة عن األمر املشتبه وغري املستبنيليقال يف ا

َ                           أشكل األمر التبسو ََْ ُ َْ ْ َ َ ْ ّ                وأشكل علي األمر،َ ََ                 إذا اختـلط :َ ْ َّ                 وأشكلت علي ، ِ ْ َ َ ْ َ

َ                                                                  األخبار وأحكلت مبعىن واحد واألشكل عند العرب اللونان املختلطان َْ َ ًَ ْ َ ْ َ.  

املختلط وامللتبس ، وكل ما ال : بأن املشكل لغة هو كن أن يقال ومما تقدم مي

    )١( .ُ    يبني

أحاديث مروية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بأسانيد : "ً       اصطالحا

  مقبولة، يوهم ظاهرها معاين مستحيلة، أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة
                                                               َ َ
ِ")٢(.  

 عليه وسلم الثابتة ال ُ مما ينبغي أن يعلم أن أحاديث النيب صلى اهللاّوإن

ً أو تعارض أحاديث أخرى ثابتة أيضا ،  ،تعارض كتاب اهللا سبحانه وتعاىل

ولكن رمبا يقصر نظر العامل ، أو طالب العلم عن معاين بعض األخبار ، أو 

ًأ�ا تعارض آية من كتاب اهللا فيعد ذلك مشكال ، فيلجأ إىل دفع هذا يظن 

يل معناه إذا كان يف جانب صفات اهللا اإلشكال إما برد احلديث أو تأو

  .سبحانه وتعاىل

  

                                                           

، وخمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني ... ،ولسان العرب ١٦٨خمتار الصحاح :  ينظر )١(

  . ٣٠الفقهاء ص

  .٣٢ خمتلف احلديث بني احملدثني واألصوليني الفقهاء ص)٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٧

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  .بيان مذهب السلف يف الصفات: املبحث األول 

 ،الكالم عن صفات اهللا عز وجل له أمهية عظمى بالنسبة للفرد املسلم 

من أركان اإلميان ال يتحقق إال لذي هو الركن األول وذلك ألن اإلميان باهللا ا

 ،ف اهللا سبحانه وتعاىل مبا يستحقه من صفات الكمال الالئقة به ِ       إذا وص

 بل ال يكون العبد موحدا هللا إال ،رف العبد بربه تعاىل ّ  عُ                  ونعوت اجلالل اليت تـ

بأمساء وأقر بذلك ، إذ اإلقرار إذا عرف اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته 

حتقيق ألحد أقسام التوحيد الثالثة اليت ال ينفك بعضها عن اهللا وصفاته 

  .بعض

وملا كانت أمساء اهللا وصفاته �ذه األمهية كثر ذكرها يف كتاب اهللا عز وجل 
 

                                                             
ّ

ولوضوح توحيد األمساء والصفات مل يقع بني  ، ويف حديث رسول اهللا 

 ومل يتنازع اثنان منهم يف ،ف صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه خال

 بل اجلميع كانوا على اتفاق تام باإلقرار به والتسليم مبا جاء ،أمر واحد منه 

  . منهةيف القرآن والسن

  يقول ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ

  وقد تـنازع الصحابة يف كثري من مسائل األحكام، وهم سادات المؤمنني"
                                                                                               َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ٍَ َ ِ ُ َّ َ َ ََ ْ َ 

       وأكمل األمة إميانا، ولكن حبمد الله مل يـتـنازعوا يف مسألة واحدة من مسائل 
      

                     
  

                                                                           ِِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ ْ َ َ ْ

ٍ َ َ َ َ ََ ََ َْ ِ ُ َ َ ََ َْ َّ ِ
ْ َ

ِ ً َُّ ْ ُ ْ

                   األمساء والصفات واألفـعال، بل كلهم على إثـبات ما نطق به الكتاب والسن ة 
          

        
    َّ                                                                 ُ َ َُّ َ َ َُ َِ ِْ ِ َ َ ََ َ َ

ِ ِْ َ ْ ُ َُّ ُ ْ
ِ َْ َْ ِّْ ِ

َْ

  كلمة واحدة، من أ
        

                 َ ْ
ِ ًِ ََ َ ًَ

                       وهلم إىل آخرهم، مل يسوموها تأويال، ومل حيرفوها عن ِ
                                                  ْ ُ ََ َ ََُُِّ ْ َْ ََ ً َِ َْ ُ ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ َّ

                                مواضعها تـبديال، ومل يـبدوا لشيء منـها إبطاال، وال ضربوا هلا أمثاال، ومل 
 

     
                                                                   ْ َْ َ ََ َ ًَ َ ً َ ًَ َْ ْ ْ َْ َ ُ ُ َََ َ َْ ِ ٍِ

ْ
ِ ُِ َ ِ

َ
   يدفـعوا يف صدورها وأعجازها، ومل يـقل أحد منـ

                                                                 ْ ٌِ
َ َ َ ََ َْ ُ َْ َ ََ َِ ِ ِْ ُ ُ ُ َ     هم جيب صرفـها عن حقائقها ْ

         
                          َ َ َ ُ

ِ َ َ ْ َ ُ ْ ُْ
َِ



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٨

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

   ومحلها على جمازها، بل تـلقوها بالقبول والتسليم، وقابـلوها باإلميان والتـعظيم، 
       

                  
 

       
                                                                                 ِ ِِ

ْ َّ ََّ َ َ َ
ِ َ ِْ ِْ َِ َ َُ ََ ُ ََ ِ ِ

ْ
ِ َ َْ ْ َ ْ

ِ ََ َ َ َْ

       وجعلوا األمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ومل
                                                                                       َْ َ َ َ َ َ
ٍ ِِ ٍِ َ َ َ َُ َ ْ َ ً َْ ْ َْ ًَ َ َ َِّ ُ َ ْ َ                    يـفعلوا كما َ َ َُْ َ

            فـعل أهل األهواء والبدع حيث جعلوها عضني، وأقـروا ببـعضها وأنكروا 
  

    
     

 
         

 
                                                                     ُ َ َْ َ ََ َ ََ َ َ

ِ ِ
ْ َ َ َ
ِ َُّ ََ

ِ
َ ُ ُ ْ ِ َْ ِْ

ِ
َ ْ َْ ُ َ

         بـعضها من غري فـرقان مبني، مع أن الالزم هلم فيما أنكروه كالالزم فيما أقـروا 
                              

 
                                                                         َُّ َ َُ َ ََ َ

ِ ِِِ َِّ ََّ ُْ ُ َ ْ َُْ َ ََّ َ َ ُ ْ ٍَ ِ ٍ ِْ َ
ِ

َ ْ
     به وأثـبت

           َََُْ
"ُ   وهِِ

)١(.  

يف ت القرون املفضلة تنهج �ج صحابة رسول صلى اهللا عليه وسلم ّ       وقد ظل

 وابتدع القول ،إثبات صفات اهللا واإلقرار �ا إىل أن جنم التهجم يف األمة 

 وجعلوها عقيدة ، فاحتضن أهل االعتزال تلك املقالة ، نفي صفات اهللاب

   .�ايدينون 

 فإ�م أثبتوا هللا تعاىل ما هذه األمةا أهل السنة والجماعة من سلف ّ    وأم

أثبته لنفسه وأثبته له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمسائه احلسىن 

  .)٢( وال متثيل ، وال تكييف ، وال تعطيل ،وصفاته العليا من غري حتريف 

ال يليق به من  صفات النقص اليت نفاها عن نفسه  كما نفوا عنه ما 

  وله  ونفاها عنه رس،سبحانه 

 جي  يه ىهمه جه ين   ُّ : إىل قوله سبحانهمستندين يف ذلك 

    .)٤( )٣(  َّ خي حي

                                                           

   .٣٠ – ٣٩خمتصر الصواعق ص : وينظر  ، ١/٤٩عالم املوقعني  إ)١(

  .سيأيت شرح هذه املفردات يف مباحث مستقلة ) ٢(

   .١١سورة الشورى اآلية  ) ٣(

   .١٧٨ – ١/١٧٦موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية  )٤(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٥٩

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

َ                        فأما األول وهو " :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ  ُ َ ُ ََّ ْ     التـوحيد يف -َََّ
              ِ ُ ِ
ْ َّ

ِ          الصفات  َ                          فاألصل يف هذا الباب أن يوصف الله مبا وصف به نـفسه -ِّ
                                                     ُ َُ ْ َ ِِ َ ََ ََ َِ َّ ُ َْ َ ِ ْ َ َ ِ
ُ ْ َ ْ ََِ       ومبا َ

     وصفته به رسله
                   ُ ُُ ُ ُ
ِِ ْ َ َ                  نـفيا وإثـباتا؛ فـيثبت لله ما أثـبته لنـفسه ويـنفي عنه ما نـفاه : َ

   
  

                                                                                ُ ََ ْ ََ َ َ َ ُ َ ًُ ُْ َْ
ِ ِ ِ

َ َ
ِ ِ ِْ َْ َ ْ َْ َّ ُ ِ َ ً ِ

ِ              عن نـفسه ِ ْ َ ْ َ.  

        وقد علم أن طريقة سلف األمة وأئمتها إثـبات ما أثـبته من الصفات من غري
                                

 
                                                                     َِْ ْ ْ َ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َِّ َُّ َ ْ َْ َ َُ َ َّ َ َُ ْ ِ َ ََ ِ َّ َ
ِ
ُ ْ َ 

     تكييف وال متثيل ومن غري حتريف وال تـعطيل
         

                                               ٍ ٍِ ِ ِ
ْ َ ََ َ ََ َ َ

ٍ ٍِ َْ ِْ َ ْ ْ ِ ْ.  

         وكذلك يـنـفون عنه ما نـفاه عن نـفسه مع إثـبات ما أثـبته من الصفات من 
                                                                                                    ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ ُِّ ُ َُ َْ َْ َ ْ ََ َُ ْ َْ ِ َ َ

 غري إحلاد
            ٍ
َْ ِْ     ال يف أمسائه وال يف آياته: َ

                             ِِ ِِ
َ ِ َِ ََ َْ َ")١(.     

  :عن سلف األئمة في هذا الشأن وإليك هذه النقول 

ُ                                    ال يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه، أو مبا « :يقول اإلمام أمحد رمحه اهللا 
   .)٢(» وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم ال يتجاوز القرآن واحلديث

 ،من شبه اهللا خبلقه كفر :"  شيخ البخاري رمحهما اهللا ويقول نعيم بن حماد

 وليس فيما وصف اهللا به نفسه أو ،به نفسه كفر ومن جحد ما وصف اهللا 

  .)٣("وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم تشبيه وال متثيل 

إن أصحاب : قلت وباهللا التوفيق : "  رمحه اهللا ويقول أبو عثمان الصابوني

احلديث املتمسكني بالكتاب والسنه ـ حفظ اهللا أحياءهم ورحم أموا�م ـ 

 وللرسول صلى اهللا عليه وسلم  بالرسالة ،دانية تعاىل بالوحيشهدون هللا 

                                                           

  ٣/٣ جمموع الفتاوى  )١(

  .٢٦٥ ص الفتوى احلموية الكربى )٢(

  .٣١ ص املهدية شرح العقيدة التدمريةالتحفة)٣(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٠

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 أو شهد ، ويعرفون ر�م عز وجل بصفاته اليت نطق �ا وحيه وتنزيله ،والنبوة 

 ونقلته ،به رسوله صلى اهللا عليه وسلم على ما وردت األخبار الصحاح به 

العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جالله منها ما أثبته لنفسه يف كتابه وعلى 

ً                                  وال يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات ،لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

 كما نص سبحانه عليه يف قوله عز من ، فيقولون أنه خلق آدم بيده ،خلقه 

 حط  مض خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ُّ : قائل 

ّ                                                 وال حيرفون الكلم عن مواضعه حبمل اليدين على النعمتني    ، )١( َّ جع مظ
ّ                    وال يكيفو�ا بكيف ، املعتزلة واجلهمية أهلكهم اهللا  حتريف،أو القوتني  أو ،ُ

 وقد أعاذ اهللا تعاىل ،يشبهو�ما بأيدي املخلوقني تشبيه املشبهة خذهلم اهللا 

ّ                               ومن عليهم بالتعريف والتفهيم ،أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه 
واتبعوا ،ل والتشبيه تركوا القول بالتعلي و، حىت سلكوا سبل التوحيد والتنزيه ،

   . )٢(َّحي جي  يه ىهمه جه ين   ُّقول اهللا عز وجل

 جف ُّ  :وقوله،)٣( َّ جضمص خص حصُّ : وكما ورد القرآن بذكر اليدين يف قوله 

   .)٤(َّ جكمق حق مف خف حف

  

                                                           

  .٧٥سورة ص اآلية ) ١(

   .١١سورة الشورى اآلية  ) ٢(

  .٧٥سورة ص اآلية ) ٣(

   . ٦٤اآلية ، سورة املائدة  )٤(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦١

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

وردت األخبار الصحاح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذكر اليد كخرب 

ُ               خلقك الله: " ّ                        حماجه موسى آدم وقوله له  َّ َ ََ                بيده وأسجد لك مالئكتهَ
                        ُ َْ ََ َِ َ َ ََ َ ََ
ِ ِ ِ")١(    

  

 ووردت �ا ،وكذلك يقولون يف مجيع الصفات اليت نزل بذكرها القرآن ... 

والقوة والقدرة والعني والوجه والعلم األخبار الصحاح من السمع والبصر 

والعزة والعظمة واإلرادة واملشيئة والقول والكالم والرضا والسخط واحلياة 

ظة والفرح والضحك وغريها من غري تشبيه لشيء من ذلك بصفات واليق

 وما قاله رسوله ، بل ينتهون فيها إىل ما قاله اهللا تعاىل ،املربوبني املخلوقني 

 وال تكييف له وال ، من غري زيادة عليه وال إضافة إليه ،صلى اهللا عليه وسلم 

ظ اخلرب عما تعرفه العرب  وال إزالة للف،تشبيه وال حتريف وال تبديل وال تغيري 

ُ                      وجيرونه على الظاهر ،ُ                        وتضعه عليه بتأويل منكر   ويكلون علمه إىل اهللا ،ُ

 ويقرون بأن تأويله ال يعلمه إال اهللا كما أخرب اهللا عن الراسخني يف ،تعاىل 

 حس جس مخ جخ مح جح ُّ :  يف قوله تعاىل هالعلم أ�م يقولون

    )٢(َّ مظ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس

 

                                                           

 ح ٣/١٢٥١باب وفاة موسى وذكره بعد ، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األنبياء  )١(

ج آدم وموسى عليهما السالم باب حجا، ومسلم يف صحيحه كتاب القدر ) . ٣٢٢٨(

   ) .٢٦٥٢(  ح٤/٢٠٤٢

   .٧اآلية ، سورة آل عمران )٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٢

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

كتاب وأخبار الرسول صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة املنرية الناطقة وآيات ال 

 وذكر اتفاق أئمة امللة ،�ذه الصفات وغريها كثرية يطول الكتاب بإحصائها 

  )١(" وعلمائها على صحة تلك األخبار الواردة �ا 

    )٢( .والنقول يف الباب كثرية ومعلومة

 اهللا الثبات على دينه والفوز هذه عقيدة السلف يف صفات اهللا تعاىل نسأل

  .برضوانه
  

     
  

  

                                                           

   .٥ -٣ص ، عقيدة السلف وأصحاب احلديث  ) ١(

 والقواعد املثلى يف صفات ، ٦٠قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ص : ينظر لالستزادة  ) ٢(

 واجلماعة وموقف األشاعرة واحلركات    وحبوث يف عقيدة أهل السنة، ٧٥اهللا وأمسائه احلسىن ص 

   .٤٦اإلسالمية املعاصرة منها ص 

 

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٣

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  

  

  

  

  

  

  

  املبحث الثاين 

  رد اإلشكاالت الواردة على أحاديث الصفات 

  

   :                      وقد جاء يف أربعة مطالب 

  .رد اشكال التمثيل والتجسيم: المطلب األول 

  .رد اشكال التكييف: المطلب الثاني 

  .نع على اهللا تعالىرد تحكيم العقل فيما يجب أو يمت: المطلب الثالث 

رد طعنهم في أحاديث الصفات بحجة أن أكثرها جاءت : المطلب الرابع 

  .بطريق اآلحاد

  

  

  

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٤

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  

  

  .رد اشكال التمثيل والتجسيم: المطلب األول 

  .الند والنظري: املثيل لغة

  .هي مساواة الشيء لغريه من كل وجه: واملماثلة

  .وجوههي مساواة الشيء لغريه من أغلب ال: واملشا�ة

  .هو االعتقاد يف صفات اخلالق أ�ا مثل صفات املخلوق: والتمثيل

ً                                             له يد كيدي، ومسع كسمعي، تعاىل اهللا عن قوهلم علوا : وهو كقول املمثل

  ً.     كبريا

  .والتمثيل والتشبيه هنا مبعىن واحد وإن كان هناك فرق بينهما يف أصل اللغة

وات أو بالصفات القائمة هو التمثيل يف نفس الذ: واملقصود بالتشبيه هنا

  .بالذوات

وهذا التشبيه منتف عن اهللا، وإمنا خالف فيه املشبهة املمثلة الذين وصفهم 

املشبه الذي يقول بصر كبصري، : "كما قال اإلمام أمحد. األئمة وذموهم

  .)٢(  )١("خبلقه ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال هذا فقد شبه اهللا

 ا�ملة احملدثة اليت أحدثها أهل الكالم، فلم من األلفاظ فهوالتجسيم أما 

ترد يف الكتاب والسنة ومل تعرف عن أحد من الصحابة والتابعني وأئمة 

                                                           

  ٣/١٤بيان تلبيس اجلهمية ) ١(

  .٦٥ صمعتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات)٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٥

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

الدين، فلذلك ال جيوز إطالقها نفيا وال إثباتا، فإن اهللا ال يوصف إال مبا 

 وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم نفيا أو إثباتا
    

 
                                                                 َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ َ.  

 إطالق نفي اجلسم عن اهللا تعاىل هو من مذهب نفاة ":قال الشيخ الرباك 

الصفات من اجلهمية واملعتزلة وكذلك األشاعرة، وأما أهل السنة واجلماعة فال 

ًيطلقون لفظ اجلسم على اهللا تعاىل ال نفيا وال إثباتا؛ وذلك أنه لفظ جممل  ً
 كاملوجود والقائم بنفسه، ما جيب إثباته هللا تعاىل: ٍألن له عدة معان منها

وهلذا كان الواجب يف مثل . ما جيب نفيه كاملركب من اجلواهر املفردة: ومنها

ًهذا هو االستفصال ممن تكلم به عن مراده؛ فإن أراد حقا قبل، وإن أراد 

ّباطال رد هذا ولفظ اجلسم مما مل يرد يف كتاب وال سنة، وعلى هذا فإطالق . ً

ت اهللا تعاىل من احملدثات يف باب األمساء نفيه أو إثباته يف صفا

  .)١("والصفات

ُ                        إذا علم هذا فليعلم أن   َ                                          من أخطر القضايا اليت خالف فيها املبتدعة أهلُ

السنة واجلماعة خوضهم يف صفات اهللا عز وجل بالتأويل الذي ينهى عنه 

 خاصة الصفات اخلربية واألفعال اليت وصف اهللا �ا نفسه أو وصفه ،السلف 

 ، والنفس ، والعني ،اليد : ا رسوله صلى اهللا عليه وسلم مثل صفات �

 ، وا�يء ، وأفعال اهللا تعاىل مثل النزول ، واالستواء على العرش ،والوجه 

 وحنوها من الصفات اخلربية اليت ، والبغض ، واحلب ، والغضب ،والرضا 

  وسلم عليه أو صحت عن رسول اهللا صلى اهللا،ذكرها اهللا تعاىل يف كتابه 

                                                           

  .٦٩ ص تعليقات الشيخ الرباك على املخالفات العقدية يف فتح الباري)١(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٦

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

لوها وصرفوا ألفاظها ّ        بل أو،فإ�م مل يؤمنوا �ا كما جاءت وكما فعل السلف 

   .)١(هروبا من شبهة التجسيم والتمثيل  ،إىل غري ظاهرها 

  :ً                                 وإليك نقوال من كالم األئمة في رده،وهذا مذهب باطل مردود 

  :يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه ـ رمحه اهللا ـ 

عارض أصر على تسمية املعاين الصحيحة اليت ينفيها ّ               وإذا قدر أن امل" 

 مثل أن يدعي أن ثبوت الصفات ومباينة ،بألفاظه االصطالحية احملدثة 

ً                        جتسيما وتركيبا وحنو ذلك املخلوقات يستحق أن يسمى يف اللغة  :  قيل له ،ً

 وإما أن يكون ،أن يكون بالشرع  فنفيك له إما ،ُ                    هب أنه مسي �ذا االسم 

 أما الشرع فليس فيه ذكر هذه األمساء يف حق اهللا ال بنفي وال إثبات ، بالعقل

ً          ال نفيا ،وأئمتها يف حق اهللا تعاىل بذلك   ومل ينطق أحد من سلف األمة ،

 أو جوهر أو ،إن اهللا جسم أو ليس جبسم : "  بل قول القائل ،ً           وال إثباتا 

 أو ،يس يف جهة  أو يف جهة أو ل، أو متحيز أو ليس متحيز ،ليس جبوهر 

  . وحنو ذلك،تقوم به األعراض واحلوادث أو ال تقوم به 

 مل يتكلم السلف واألئمة ،كل هذه األقوال حمدثة بني أهل الكالم احملدث 

 بل كانوا ينكرون على أهل ، ال بإطالق النفي وال بإطالق اإلثبات ،فيها 

ً             فيا وإثباتاالكالم الذين يتكلمون مبثل هذا النوع يف حق اهللا تعاىل ن ً.  

ّ        ويدعون  ،ّ                         وهو الذي تدعيه النفاة ،وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل 

فاألمور  : قيل له ،أن نفيهم املعلوم بالعقل عارض نصوص الكتاب والسنة 

العقلية احملضة ال عربة فيها باأللفاظ فاملعىن إذا كان معلوما إثباته بالعقل مل 

                                                           

   .٦٩ حبوث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة ص)١(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٧

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 وكذلك إذا كان معلوما ،بأي عبارة عرب �ا  لتعبري املعرب عنه ،جيز نفيه 

 وبني له العقل ثبوت ،انتفاؤه بالعقل مل جيز إثباته بأي عبارة عرب �ا املعرب 

  . )١( " ومساه بألفاظه االصطالحية،املعىن الذي نفاه 

       ومن وصف الله مبعىن من معاين :" ويقول أبو جعفر الطحاوي رمحه اهللا 
 

   
 

                              ِ َ ََ ْ ْ َ
ِ

ً َْ
ِ

َ َّ َ َ َ
َ       البش ََ                  ر، فـقد كفرَْ ََ ْ َ َ                              من أبصر هذا اعتبـر. ِ ََ ْ ََْ َ َ َ           وعن مثل قـول الكفار انـزجر. َْ

                                 َ َ َْْ ِ َّ ُ ْ ِ
ْ َ ِ ْ ِ َ  وعلم . َ

 
       َ
ِ
َ َ

         أن الله بصفاته ليس كالبشر
                                 ِ ََّ َْ َ َ َْ
ِِ َ ِ ِ َ َّ َ".  

 لما ذكر فيما : "ً                                                  قال ابن أيب العز ـ رمحه اهللا ـ شارحا قول الطحاوي هذا 
 

                  َ
ِ

َ َ ََّ َ

َ                            تـقدم أن القرآن ك َ ُْ َْ َّ َ ََّ              الم الله حقيقة، منه بدا، نـبه بـعد ذلك على أنه تـعاىل َ
                                                                     َ َ ََ َُ ُ َ ََُّ َ َ
ِ َِ َ َْ َ َ َََّ ً َْ ِ َِّ

                 بصفاته ليس كالبشر، نـفيا للتشبيه عقيب اإلثـبات، يـعين أن الله تـعاىل وإن 
     

  
 

               
                                                                        ْ َِ َ َ َ َ َّ َِّ َ ِ ْ َ َ ً َ

ِ ْ ِْ َ
ِ ِ
َ

ِ ِِِ ْ َ ََّ ْ ََ ْ َ َْ
ِ ِ

   وصف بأنه متكلم، لكن ال يوصف مبعىن
  

                                                ً َْ
ِ ِ

ُ ََ ُ ْ َُ ِ َ ٌ ِّ َ َ ََُِّ   منُ
    ْ
ُ                                معاين البشر اليت يكون  ِ ُ َ َ ََِّ ِِ َ ْ َ

 اإلنسان �ا متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصري
   
                             

   
                                                           ُ

ِ ِ ِ
َ ُْ ُ ٌَّ َ ُ َ ًْ َ ِِْ َ َْ َْ َ َّ َّ َِ ِّ َ َ َ

ِ ُ َ
َ      وما . ِْ َ

        أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غري تشبيه وال تـعطيل، باللنب
        

         
                                                                              ِ ََّ ِ ٍ ِ ٍ ِ

ْ َ َََ ُ َ َ
ِ ِْ َ ِْْ َ ْ

ِ ِّ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ 

                اخلالص السائغ للشاربني، خيرج من بـني فـرث التـعطيل ودم التشبيه
 

  
                                                                          ِ ِ ِ ِِ ْ َّْ َّ ََِّ َْ ِ ْ

ِ
َْ

ِ َ ْ ُ ُ َ َ ِِ ِ ِِ َّ ِ  والمعطل . َْ
             ُ
ِّ َ ُ َْ

ً                                                  يـعبد عدما، والمشبه يـعبد صنما ُ َََ ُ َ ُُ َ ً ُ َْ ُْ َِّ ْ َ")٢(.  

يلزم يف إثبات الصفات التخلي " :ــ رحمه اهللا ــ ويقول الشيخ ابن عثيمين 

  :ظيمنيعن حمذورين ع

  .التكييف: والثاين ، التمثيل: أحدمها

                                                           

  .١/٢٩٣ درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول)١(

   .١/٢٠٦. شرح العقيدة الطحاوية )٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٨

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

فهو اعتقاد املثبت أن ما أثبته من صفات اهللا تعاىل مماثل : فأما التمثيل

  .باطل بدليل السمع والعقلوهذا اعتقاد . لصفات املخلوقني

   . )١(  َّ ىهمه جه ين   ُّ:  فمنه قوله تعاىل:أما السمع

   .)٢( َّ ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه ُّ   : وقوله

  .)٣(َّ من خن حن جن يم ُّ  : ولهوق 

)٤( َّ جم يل ىل مل خل  ُّ : وقوله   . 

  :وأما العقل فمن وجوه 

لم بالضرورة أن بني اخلالق واملخلوق تباينا يف الذات، وهذا ُ           أنه قد ع:األول

يستلزم أن يكون بينهما تباين يف الصفات، ألن صفة كل موصوف تليق به، 

ً                             يف الذوات، فقوة البعري مثال غري كما هو ظاهر يف صفات املخلوقات املتباينة 

ّ                                                             قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بني املخلوقات مع اشرتاكها يف اإلمكان 
  .واحلدوث فظهور التباين بينها وبني اخلالق أجلى وأقوى

كيف يكون الرب اخلالق الكامل من مجيع الوجوه مشا�ا :  أن يقال:الثاني

ِّ                              ر إىل من يكمله؟، وهل اعتقاد يف صفاته للمخلوق املربوب الناقص املفتق َ ُ
   .ذلك إال تنقص حلق اخلالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص جيعله ناقصا

                                                           

   .١١سورة الشورى اآلية  ) ١(

  .١٧سورة النحل اآلية ) ٢(

  .٦٥سورة مرمي اآلية ) ٣(

  .١سورة اإلخالص اآلية ) ٤(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٦٩

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 أننا نشاهد يف املخلوقات ما يتفق يف األمساء وخيتلف يف احلقيقة :الثالث

ً                                                                  والكيفية، فنشاهد أن لإلنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة 

  فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه. سماجلمل، مع االتفاق يف اال

قوة، وبينهما تباين يف الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن االتفاق يف االسم ال 

  .يلزم منه االتفاق يف احلقيقة

  

والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية يف كل الصفات، 

لتمثيل أوىل ملوافقة والتشبيه التسوية يف أكثر الصفات، لكن التعبري بنفي ا

  .)٢(.)١(  َّ ىهمه جه ين   ُّ: القرآن

  

ّ                                                                     واملبتدعة عندما قالوا بالتمثيل والتجسيم غفلوا عما يرتتب على فعلهم هذا 
 وغري ، والقول على اهللا بغري علم ، وتعطيل ملعانيه،من حتريف لكالم اهللا 

ً           إذا كيف ، ذلك من املستلزمات اليت يقتضيها التأويل وتنايف التسليم هللا تعاىل

أو  ، بصفات ال تليق ، ويقول عنه رسوله ،يليق أن يقول اهللا عن نفسه 

 مث ال يكشف هذه املسألة إال املتكلمون بعد ،التجسيم تقتضي التشبيه و

  !..القرن الثالث اهلجري ؟

  

                                                           

   .١١سورة الشورى اآلية  ) ١(

   .٦٥-٦٤لى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن  القواعد املث)٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٠

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

أدركه املتكلمون والتابعني وسلف األمة مث فهل فات هذا الفهم على الصحابة 

ق جتاه كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم ؟ هذا مما ال يلي

 فإن ،والصحابة والتابعني وأئمة اهلدى األوائل ممن هم أعلم منهم وأتقى هللا 

 ، والنفس ، والوجه ،اهللا سبحانه حني وصف نفسه بتلك الصفات كاليدين 

 اخل من. . والعلو، واالستواء ، وا�يء ، والنزول ، والغضب ،والرضا 

  يه ىهمه جه ين   ُّالصفات فقد سد باب شبهة التمثيل بقوله سبحانه 

   . )١(  َّخي حي جي

ً             شد تنزيها هللا أفهل الذين أؤلوا تلك الصفات أعلم باهللا من اهللا ؟ وهل هم 

من رسوله صلى اهللا عليه وسلم ؟ وهل هم أعلم مبراد اهللا من صحابة رسول 

ني وتابعيهم وأئمة اهلدى اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلف األمة من التابع

وا هذه الصفات وغريها من أمور الغيب ّ            الذين أمر،والسنة يف القرون الفاضلة 

ً                                                           كما جاءت عن اهللا وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لفظا ومعىن على 

  .)٢(! مراد اهللا ورسوله من غري تشبيه وال تعطيل وال تأويل ؟

                                                           

   .١١سورة الشورى اآلية  ) ١(

   . ٧٠ – ٦٩حبوث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة ص :  ينظر )٢(

   .٢٣عقيدة السلف أصحاب احلديث ص و

   .٧/١٣٥والتمهيد ملا املوطأ من املعاين واألسانيد 

  .بعدها  وما ١/١٨٨وموقف املدرسة العقلية من السنة النبوية 

   .١٣٣ – ١٣٢وحوار هادي مع حممد الغزايل ص 

    



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧١

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

ة جيد بعض مؤلفيها يسري على والذي ينظر يف بعض كتب الشروح احلديثي

  .قاعدة التأويل ، وسأضرب بعض األمثلة على ذلك

  

  :المثال األول

ُُ                  وأما قـوله ":  قال ابن عبد الرب رمحه اهللا ْ َ  يضحك الله إليه{َََّ
                       ِ
َِْ ُ َّ ُ َ ُ                            أي يـتـلقاه الله }َْ َّ ُ ََََّ ْ َ

َّ              عز وجل - َ َ   بالرمحة والرضوان والعفو والغفران-ََّ
    

 
                                    ِ

َ ْ ِّ َ
ِ
َْ َّ ِ.  

ِ                                               هنا جمازا ألن الضحك ال يكون من الله  الضحك هاولفظ ِ ِ َِّ َ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َّ              عز وجل -َ َ َ ََّ- 

ُ                                                                                          على ما هو من البشر ألنه ليس كمثله شيء وال تشبهه األشياء ََ َ َْ َ َْ ُ ُُ ِ ْ ُْ َ ََ ٌ ْ َ ِ ِ ِِ ِ َ َ َْ َّ ِ َ ْ َ ُ َ ")١(.   

  : المثال الثاني

ْ       قـوله: " قال بدر الدين العيين رمحه اهللا    املر: قدمه قيل: َ
َ                        اد �ا المتـقدم أيَُ    ّ َ َُ ْ َ :

                  يضع اهللا فيها من قدمه هلا من أهل العذاب، أو مثة خملوق امسه القدم أو أراد 
                                                                    َ ََ َ ََ ْ ْْ َُْ َّ َ ََ ََ
ِ

                   بوضع القدم الزجر عليـها والتسكني هلا، كما تقول لشيء تريد حموه وإبطاله
                                                                   ُ َ ُِْ َْ َ َ َ ََ َ ْ ََّ ْ َ
ِ :

َ                   جعلته حتت قدمي، أو َ                 هو مفوض إىل اهللا: َ ِ َ ُ")٢( .  

  :المثال الثالث

الربهان قائم على امتناع محلها على حقائقها اللغوية :" قال الكرماين رمحه اهللا 

 ويقال هو يف قبضيت أي يف قدريت ،فأولوا اليد بالقدرة فهو من صفات الذات

. ويقال اعمل مثل هذا بأصبعي إذا أراد القدرة عليه على سبيل استحقاره، 

                                                           

  .٥/٩٧ االستذكار )١(

  .٢٥/٩٠ عمدة القاري شرح صحيح البخاري)٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٢

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

فإن قلت القدرة واحدة فما معىن بيدي قلت هذا متثيل إذ من اعتىن بشيء 

  .)١("  وا�م بإكماله باشره بيديه

هذه بعض األمثلة على تأويل الصفات وال نتهم أصحا�ا بتعمد ذلك لكنهم 

ملذهب السائد يف بعض األقاليم هو التأويل ، عاشوا يف فرتة زمنية كان ا

ونسأل اهللا لنا وهلم العفو والغفران ، وقد بذلوا يف سبيل خدمة السنة النبوية 

  .ّ                              جل أعمارهم فرمحهم اهللا رمحة واسعة

                                                           

  .٢٥/١٢٦ الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري)١(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٣

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  رد إشكال التكييف : المطلب الثاني 

 أن يعتقد املثبت أن كيفية صفات اهللا تعاىل كذا وكذا من " :التكييف هو

  . )١( "ّ                  أن يقيدها مبماثلغري

 يقال ،التكييف معناه تعيني كنة الصفة  : " - رمحه اهللا –وقال ابن مهدي 

  .وكيفية الشيء صفته وحالته ،أي جعل له كيفية معلومة : ّ           كيف الشيء 

 فاملكيفة هم الذين ،تعيني كنة الصفة وكيفيتها : ً                     ومعىن التكييف اصطالحا 

 فال سبيل إىل ، وهذا مما استأثر اهللا به ،ري يطلبون تعيني كنة صفات البا

   .)٢("الوصول إليه 

وظن املبتدعة أن إثبات الصفات يستلزم منه التكييف لذلك أكثروا من أسئلة 

  .األئمة عنها

َ       كيف )٣( َّ يف ىف يث ىث نث ُّ   :قيل لإلمام مالك رمحه اهللا ْ َ

َ         استـوى َ        استواؤه معقول : فقال  ْ
 
               ٌ ُ ْ َ ُ ُ َ

ِ
     وكيفيته جم، ْ

 
            َْ ُ َُّ

ِ
ْ ٌَ        هولة ََ ٌ                                وسؤالك عن هذا بدعة ، ُ َ َْ ِ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ،

 وأراك رجل سوء
                     ٍ
ُ َ ُ َ ََ ََ  ")٤(.  

 عن اآليات واألخبار اليت فيها صفات اهللا مد بن احلسن رمحه اهللاوسئل حم

 ، ونؤمن �ا ،ُُِّ                 منرها كما جاءت :" تعاىل ما يؤدي ظاهره إىل التشبيه فقال 

  .)٥("كيف و كيف : وال نقول 
                                                           

   .٦٥القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن  )١(

   .٣٢التحفة املهدية ص  )٢(

  .٥سورة طه اآلية ) ٣(

   .٧/١٣٨التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين و األسانيد  )٤(

   .٢٥٦. شرح العقيدة الطحاوية  )٥(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٤

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

وأما لفظ  : "  يقول ابن أيب العز رمحه اهللا،كالم األئمة ء وعلى هذا جا

األركان واألعضاء واألدوات فيتسلط �ا النفاة على نفي بعض الصفات 

 يف الفقه األكرب رمحه اهللا قال أبو حنيفة ،األدلة القطعية كاليد والوجه الثابتة ب

الوجه والنفس  كما ذكر تعاىل يف القرآن من ذكر اليد و،وجه ونفس له يد و: 

  .)١(" فهو له صفة بال كيف ،

وال نقول  ،ونسلم هذه األحاديث كما جاءت  :" وقال اإلمام وكيع رمحه اهللا

   )٢("كيف كذا ؟ وال مل كذا؟: 

 ، واألوزعي ،وقد روينا عن مالك بن أنس  :" رمحه اهللاويقول ابن عبد الرب 

يف  يف األحاديث  ومعمر بن راشد، وسفيان بن عيينة ،وسفيان بن سعيد 

   )٣("أمروها كما جاءت : الصفات أ�م كلهم قال 

  

ومن زعم أن إثبات الصفات ،  من التكييف التحذيرهذه أقوال األئمة يف 

ً                       واعتقد اعتقادا باطال،يستلزم التكييف فقد اخطأ  ً.  

وهذا إعتقاد باطل بدليل السمع  : " -  رمحه اهللا –يقول الشيخ ابن عثيمني 

  ".والعقل 

  

                                                           

  .املصدر نفسه) ١(

   .١/٢٦٧السنة لعبد اهللا بن األمام أمحد  )٢(

  .٢/٩٦. جامع بيان العلم وفضله  )٣(

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٥

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  :أما السمع 

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس  ُّ : فمنه قوله تعاىل

 . )١(  َّ مظ

 حل جل مك لك خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ُّ  : تعاىلوقوله 

 .)٢(  َّ  حم جم هل مل خل

ومن املعلوم أنه ال علم لنا بكيفية صفات ربنا ألنه تعاىل أخرب عنها ومل خيربنا  

ً                                                   عن كيفيتها فيكون تكييفنا قـفوا ملا ليس لنا به علم ً                   وقوال مبا ال ميكننا ، َْ

  .اإلحاطة به

  

  : وأما العقل 

 أو العلم ،فألن الشيء ال تعرف كيفية صفاته إال بعد العلم بكيفية ذاته 

وكل هذه الطرق منتفية يف كيفية  ، أو اخلرب الصادق عنه ،بنظريه املساوي له 

  .صفات اهللا عز وجل فوجب بطالن تكييفها

  ة تقدرها لصفات اهللا تعاىل ؟أي كيفي: فإننا نقول : ً      وأيضا

  !إن أي كيفية تقدرها يف ذهنك فاهللا أعظم وأجل من ذلك 

ً                                                                وأي كيفية تقدرها لصفات اهللا تعاىل فإنك ستكون كاذبا فيها ألنه ال علم 

  !لك بذلك 

                                                           

   .١١٠اآلية . سورة طه )١(

   .٣٦سورة اإلسراء اآلية )٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٦

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

ا  حترير أو،ً             يرا باللسان ر أو تق،ً                                        حينئذ جيب الكف عن التكييف تقديرا باجلنان 

نتفى عنه  ومل يرد به الشرع فقد ا، معقول كيف غريوإذا كان ال. ..بالبيان

  . فوجب الكف عنه} الشرعي { و } العقلي {الدليالن 

من التكييف أو حماولته فإنك إن فعلت وقعت يف مفاوز ال فاحلذر احلذر 

 وإن ألقاه الشيطان يف قلبك فاعلم أنه من نزغاته ،تستطيع اخلالص منها 

  : قال اهللا تعاىل ،أمرك به فإنه طبيبك  عل ماُ                           فاجلأ إىل ربك فإنه معاذك واف

   خت حت جت هبمب خب  حب جب هئ مئ خئ  ُّ  

 .)٢( .)١(  َّ مت

ُ                                                                 وبهذا يعلم أن اثبات الصفات ال يلزم منه تكييفها ، وبه يندفع إشكال 
  .التكييف ، واهللا أعلم

  

  تحكيم العقل فيما يجب أو يمتنع على اهللا تعالى: المطلب الثالث

 وأن العقل هو ،وا أن الصفات ال تثبت إال بالعقل وذلك أن املبتدعة زعم

  .الذي يلجأ إليه يف إثبات كل صفة هللا تعاىل

فالقاعدة عندهم كما قررها الرازي :" قال الشيخ ناصر العقل حفظه اهللا 

أن الدالئل النقلية ( و ) أن الدالئل النقلية ال تفيد اليقني ( واجلويين وغريمها 

 -سبحان اهللا -)  والظن ال يعارض القطع ،ة  وأن العقلية قطيع،ظنية 

                                                           

   .٣٦ سورة فصلت اآلية)١(

  .٦٧-٦٥القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن ص )٢(

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٧

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 وأوهام البشر ،وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم بأنه ظين فوصفوا كالم اهللا 

   .)١(" ولو عكسوا ألصابوا احلق ،وخترصا�م وخبطهم يف الغيب بأنه قطعي 

ً                             وإليك شيئا خمتصرا مما قالوا،شبهتهم هذه هذا وقد أجاب األئمة على  ً:  

من اهللا الرسالة وعلى  :" - رمحه اهللا -مام حممد بن شهاب الزهري قال اإل

  . )٢("الرسول البالغ وعلينا التسليم 

     قال الشافعي رمحه اهللا تـعاىلو
                             َ َ َ َ َ
ِ ِ َّ َ َ                                        هللا أمساء وصفات ال يسع أحدا ردها ومن :"َ َ َ َ َ

         خالف بعد ثـبوت احلجة عليه فقد كفر وأما قبل قيام احلجة فإنه
 
                                                              َُّ َِ َّ َّْ َْ

ِ
ْ َََ ْ        يعذر ُُ

َ                                                               باجلهل ألن علم ذلك ال يدرك بالعقل وال الروية والفكر ََ ِ ِْ ِ ِْ َِ َ ِ ْ َْ")٣(   

َ                                            وال تـثبت قدم اإلسالم إال على (:"  -رمحه اهللا  - ويقول اإلمام الطحاوي  َ ََ َِّ ِ ْ ِْ ُ َ َ ُ َُْ َ
     ظهر التسليم واالستسالم

 
                            ِ َ َْ ْ

ِ
ْ ْ َ ِ ِ َّ ِ ْ(.  

   هذا من باب االستعارة، إ:قال الشارح
  

  
   

                           ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ْ ْ ِ

َ ْ َ          ذ القدم احلسي ال تـثبت إال على ظهر َ
      

                                      ِ َّْ َُ َ ََ ِ
ُْ ََ ُِّّ

ِْ
ُ َ ْ ِ

 شيء
     ٍ
ْ                            أي ال يـثبت إسالم من مل يسلم لنصوص الوحيـني، ويـنـقاد إليـها، وال . َ

    
 

                                                                     َ َ ََ ََ ُ ُْ َِْ ُِ َْ َْْ َ ُ ْ َ ُ َ ِْ
َْ ِ ُ

ِ
ْ ِّ َ َْ ْ ُ َ

    يـعرتض عليـها وال يـعارضها برأيه ومعقوله وقياسه
    
 
   

                                                                 ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ
ِ
َ َ َ

ِ ُ ْ ِْ َِْ َ َ َُ ِ َ َْ َُ َِ")٤(.   

           والعاقل يـعلم أن الرسول معصوم يف خربه عن الله تـعاىل، ال :" ً      أيضا وقال 
                 

                                                        َ َ ََ ُ ََ َِّ ِ َ
َِِ َ ِ ٌ ْ َْ ََ ُ َّ َّ َ ُ ُ

ِ ْ َ
           جيوز عليه اخلطأ، فـيجب عليه التسليم له واالنقياد ألمره

   
                                                                        ِِ ْ ْ َْ َِّ ِ ِ ِ

ُ َ َ
ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُ ْ َ َ ََ َُ َ ُ َ ُْ َ ")٥( .  

                                                           

   .٧٢حبوث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة ص  )١(

   .١/٢٣١شرح العقيدة الطحاوية  )٢(

  .٣٥ ص إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل )٣(

   .١/٢٣١. شرح العقيدة الطحاوية  )٤(

  .١/٢٣٢املصدر السابق  )٥(

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٨

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

باب العقل ال مدخل له يف  :" - رمحه اهللا -ويقول الشيخ ابن عثيمني 

ألن مدار إثبات األمساء والصفات أو نفيها على السمع، :األمساء والصفات

ً                                                                 فعقولنا ال حتكم على اهللا أبدا، فاملدار إذا على السمع، خالفا لألشعرية  ً ً

واملعتزلة واجلهمية وغريهم من أهل التعطيل، الذين جعلوا املدار يف إثبات 

 العقل إثباته، أثبتناه، سواء ما اقتضى: الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا

وما ال يقتضي ! وما اقتضى نفيه، نفيناه، وإن أثبته اهللا! أثبته اهللا لنفسه أم ال

إن داللة العقل إجيابية، فإن : العقل إثباته وال نفيه، فأكثرهم نفاه، وقال

 من توقف فيه، فال مومنه! ا، وإن مل يوجبها، نفيناهاأوجب الصفة، أثبتناه

:  العقل ال يثبتها لكن ال ينكرها، ألن العقل ال ينفيها، ويقوليثبتها ألن

  !ألن داللة العقل عند هذا سلبية، إذا مل يوجب، يتوقف ومل ينف! نتوقف

واحلاصل ...مون العقل فيما جيب أو ميتنع على اهللا عز وجلّ             فصار هؤالء حيك

   .)١("أن العقل ال جمال له يف باب أمساء اهللا وصفاته

  

                                                           

  .٨١-١/٨٠العقيدة الواسطية شرح  )١(

   .٨١-٨٠ص . خمتصر الصواعق املرسلة : وينظر 

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٧٩

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  رد طعنهم في أحاديث الصفات :لرابعالمطلب ا

  بحجة أن أكثرها جاءت بطريق اآلحاد

 ألن ؛ إىل أن خرب اآلحاد ال يقبل فيما طريقة االعتقاد ملعتزلة اتذهب

 وأما ، وخرب اآلحاد إمنا يفيد الظن ،بىن على اليقني ال الظن ُ  ياالعتقاد إمنا 

   .اليقني فإمنا يؤخذ من حجج العقول

  :وخرب اآلحاد هو 

  . وهو ما يرويه شخص واحد،مجع أحد مبعىن الواحد : لغة "

  . )١( "هو احلديث الذي مل جيمع شروط املتواتر: اصطالحا 

   :الرد على من زعم أنه ال يحتج بخبر اآلحاد 

 ، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ،األدلة شاهدة من كتاب اهللا عز وجل 

 ولو ترك ،الستدالل به  وقبول ا،وأقوال السلف على االحتجاج به 

 ، واندثر احلق وغاب اهلدى ،االحتجاج به لتهاوت أركان الشريعة اإلسالمية 

ً                                     طته وإليك شيئا خمتصرا من األدلة وكالم  وللضالل سل،وأصبح للباطل صولته  ً

  .أهل العلم يف االحتجاج خبري الواحد

  :القرآن الكريم : ً     أوال 

 جف مغ جغ  معجع مظ حط مض خض حض  ُّ :قال اهللا تعاىل 

 حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف

  .)٢( َّ  هل مل خل

                                                           

  .١٣ص . نزهة النظر  )١(

  .١٢٢سورة التوبة اآلية ) ٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٠

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 هذه اآلية يف ترمجة أول باب من كتاب – رمحة اهللا –أورد اإلمام البخاري  

كتاب أخبار :أخبار اآلحاد ليدلل �ا على العمل به وأنه حجة فقال 

  .اآلحاد

          باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق يف األذ- ١
  

        
 

                                           َ َ ِ ِِ ُ َّ ِ ِ
َْ

ِ َِ َ َ َ َ َ
ِ

 ان والصالة والصوم َ
     

                    ِ
ْ َّ ََّ َ

َِ ِ

        والفرائض واألحكام
                   ِ َ ْ َ َ َِ ِ
َ َْ.  

   وقـول اهللا تـعاىل 
                    َ َ َ
ِ ُ ْ َ   حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  ُّ  :َ

ُ                   ويسمى الرجل ،  َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك ُ َُّ َّ َ َ

    طائفة لقوله تـعاىل
   
                      َ ََ َ

ِ ِِ
ْ َ ً َ                   فـلو اقـتتل   )١( َّ مح نن من زن  رن مم ُّ  :َِ ََْ ِ ََ

      رجالن دخل يف معىن اآلي
   

                     َ َ َُ ْ ِ
َ َ َ

ِ َ َ                     وقـوله تـعاىل .ِ  ةَ َ َ ُُ ْ َ  جي يه ىه مه  ُّ : َ

      وكيف بـعث الن يب صلى اهللا عليه وسلم أمراءه واحدا بـعد   ، )٢( َّ  حي
 

                                                  َّ             َ ًْ َ َ َ
ِ

َ َُ َ ُ ُّ َِ َ َ ْ ََ
                    واحد فإن سها أحد منـهم رد إىل السن ة

  َّ                                 ِ ِ ُِّ َ ِ َُِّ ْ ُ َْ ٌ َ َ َ ْ َ ٍ
َ. )٣(  

  والطائفة تـقع على الواح :" -  رمحه اهللا –وقال ابن القيم 
                                  ِ ِ
َْ ََ ُ َ ُ ََ َّ            د فما فـوقه، فأخبـر َ

                     ََ ْ ََ َ َ َُ ْ َ
ِ

          أن الطائفة تـنذر قـومهم إذا رجعوا إليهم واإلنذار
            

                                                        ُ َ َُ ْ ِْ َ ْ ْ
ِ َِْ ُِ َُ ََ ْ َ

ِ ُْ َ َِ َّ َّ        اإلعالم مبا يفيد العلم: َ
                          َ ْ ِْ ْ ُ ِ
ُ َِ ُ َ ْ ِ ")٤(.  

  :ة النبويةالسن: ثانيا 

                                                           

  .٩سورة احلجرات اآلية ) ١(

  . ٦سورة احلجرات اآلية )٢(

  .٩/١٠٧صحيح البخاري ) ٣(

  .٥٧٨ ص خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )٤(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨١

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

َ                        عن ابن عمر، قال َ َ َ ُ َِ   بـيـنما الن اس يف صالة الصبح بقباء إ: ِْ
            

                         َّ           ِ ٍ
َ َُِ ِ ْ ُّْ ِ َ َ ِ

ُ َ     ذ جاءهم آت فـقالَ
                     َ َ َ ٍ
ْ ُ َ َ ْ :

 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «
     

  
                                     َ

َّ ََّ َُ
ِ ِ
ََْ ُ َ َ َ َّ ٌقد أنزل عليه الليـلة قـرآنِ ُْ ََ َ َْ َّْ ِِ

َ َ ُْ     ، وقد أمر أن  ْ
                 ْ َ َُ
ِ ْ َ َ

     يستـقبل الكعبة فاستـقبلوها، وكانت وجوههم إىل الشام، فاستداروا إىل 
                           

                                                                      َ َ ُِ ِ
ُ َْ َ َ َْ َْ َِ َّ ْ ُ ُ َُ َ َُ ْ َ ََ ْ َْ

ِ ِْ َ ْ َ
َْ         الكعب َ   .)١(» ِ  ةْ

ٍأن المسلمني لما أخبـرهم الواحد وهم بقباء " :-رمحه اهللا  - قال ابن القيم 
َ َ
ِ ِِ

ْ ُ َُ ُُ ِ
َْ ُْ َ ْ َ ََّ َ َ

ِ
ْ َّ

َِّيف صالة الصبح أن القبـلة قد حولت إىل الكعبة قبلوا خبـره وتـركوا احلجة اليت  َِ ََّ ُ َ َ ُْ َََُ َُ َ ْ ُْ َ َ ََِ َِ
ْ َ ْ ِْ ْ َِّ ْ ِ َّ َ ِ ُّ ِ

َ
َكانوا عليـها واستد َ ْ َ َ ََْ ُ َْاروا إىل القبـلة، وملَ َ

َِ َْ
ِْ ِ

ِيـنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه  ُ ِ ِ
ْ َْ ََ َُ َّ َّ ََّ ُ ُ َ ْ ْ

ِ ُْ
َوسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبـلة األوىل،  َ ُ َ َُ ْ ٍِ ِ ِ ِ

ْ ْ
ِ ِْ َ

ِ ْ ََ ٍَ ََّ َ َُ َ َ َ ُ َُ ْ َ َ
َفـلوال حصول العلم هلم خبرب الواحد مل يـ َُْ َِ ِ ِ

َْ ََِْ
ِ

ُْ ِ ْ ُ ُ َ َْ َتـركوا المقطوع به المعلوم خلرب ال َ ُ ٍََُ
ِ

َ ْ َ َْ ِِْ َ ْ ُُ ْ

َيفيد العلم ْ
ِ ْ ُ ِ

ُ")٢(.  

  :أقوال أهل العلم في هذا : ً      ثالثا

فرأينا الداللة عن رسول اهللا صلى اهللا  :" - رمحه اهللا –يقول اإلمام الشافعي 

عليه وسلم بقبول خرب الواحد عنه ، فلزمنا واهللا أعلم أن نقبل خربه إذا كان 

من أهل الصدق كما لزمنا قبول عدد من وصفت عدده يف الشهادة ، بل 

  .)٣("  بالداللة عنهً                             قبول خرب الواحد عنه أقوى سببا

                                                           

 ) ٣٩٥( ح ١/١٥٧باب ما جاء يف القبلة ، كتاب الصالة ، رجه البخاري يف صحيحه أخ )١(

باب حتويل القبلة من القدس على الكعبة ، ومسلم يف صحيحه كتاب املساجد ومواضع الصالة ، 

   ).٥٢٦( ح ١/٣٧٥

   .٥٧٦ ص خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )٢(

  .١٣ص . اختالف احلديث  ) ٣(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٢

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

:"  وهو يتحدث عن احلديث الصحيح – رمحه اهللا –ويقول ابن صالح 

     وهذا القسم مجيعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيين الن ظري واقع به، خالفا
                            َّ                                              ً ِ ِ ِِ
ٌ ُّ ُّ ُ ُْ َّ ِ ٌ ُ ُ 

            لقول من نـفى ذلك، حمتجا بأنه ال 
                               َُّ ً ّ َ َُْ ََ ْ َ
َّ                          يفيد يف أصله إال الظنِ َّ َّ ِِ ُ ُ                     ، وإمنا تلقته األُ َّْ ُ    مةَّ َّ 

 بالقبول؛ ألنه جيب عليهم العمل بالظن، والظن قد خيطئ
         

     
                                                ُ

ِ ُْ ُّْ َِّ َّ َّ
ُ ُ ُ َُّ

ُ                وقد كنت أميل . ِ ُ ْ

ْ                                                      إىل هذا، وأحسبه قويا مث بان يل أن املذهب الذي اخ َ َّ َ َُّ ًّ ُ ُ                           تـرناه أوال هو الصحيحُ َ ً َّ ُ ْ َ 

       ؛ ألن ظن من هو معصوم من اخلطأ ال خيطئ، واألمة يف إمجاعها معصومة 
       

 
                                                              ٌ ُ َّْ َ ْ َ

ِ ِ ُِ َّْ ُ
ِ

َ ٌ َ َ َّ

 من اخلطأ 
 
         ِ

َ
ِ")١(.   

      وأما القسم الثاين من األخبار فـهو ما ال   :"- رمحه اهللا  -ويقول ابن القيم 
       

 
  

                                          َ َ ََ ُ َ
ِ ِْ َ َّْ َ

ِ
ُ ْ

ِْ َََّ
  يـرويه إال الواح

  
                    ِ ِ

َْ
َِّ ِ                د العدل وحنوه، ومل يـتـوافـر لفظه وال معناه، ولكن تـلقته األمة َْ

                                                                                     ُ َُّْ ْ ُ ََُّ َ َُ ْ َ َ
ِ َ ََ َ َ َُ ْ َُ ْْ ْ َْ َ َُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ

  بالقبول عمال به أو 
      

 
                     َْ

ِِ ًِ َ َ
ِ

    تصديقا لهَُْ
           َُ ً ِ
ْ       فـهذا يفيد العلم اليقيين عند...َ

  
  
                                     َ ُِْ ِ

َّ ِ
ِ ِ
َ ُْ َْ ْ َ َ َ  

  مجاهري أمة حممد صلى الله عليه وس
  
        

                                      َ َ
ِ ِ
ََْ َُ َّ ََّ

ٍ َِّ َُ َُّ ِ           لم من األولني واآلخرينَ
                       َ َِ َِّ ِْ َْ َ
ََِّ َ.  

 أما السلف فـلم يكن بـيـنـهم يف ذلك نزاع، وأما اخللف فـهذا مذهب الفقهاء 
                              

  
                                                                              ِ

َ َ َُ ُْ ُ َ ْ َْ َ ْ ََ َ َُ َُ َ ََ َّ ََّ ََ ٌ َ
ِ َ

َِ ِ ْ َْ ْ ُ َّ

                                  الكبار من أصحاب األئمة األربـعة، والمسألة منـقولة يف كتب احلنفي
                                                                   َََِّ َ َ َ ْ َْ ِ ُ ُ َِّ ٌَِ َُ ُْ َ َْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َْ َْ ْ ِ ِ   ة ْ

           والمالكية، والشافعية واحلنبلية
                                       ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ ِ
َ َْ ْ َ َ َ ََّ ْ")٢(.  

و�ذا تعلم أن ما  :" - رمحه اهللا –ويقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

 وال ،أطبق عليه أهل الكالم ومن تبعهم أن أخبار اآلحاد ال تقبل يف العقائد 

 وأن ،فيد اليقني يثبت �ا شيء من صفات اهللا زاعمني أن أخبار اآلحاد ال ت

                                                           

 .٢٤ص . علوم احلديث  ) ١(

  

  .٥٦١-٥٦٠ ص خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة )٢(



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٣

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

 ويكفي من ظهور بطالنه ،العقائد البد فيها من اليقني باطل ال يعول عليه 

أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبجرد 

   .)١("حتكيم العقل 

ً                                    وإمنا اقتصرت على هذا طلبا لالختصار ،وكالم أهل العلم كثري يف هذا 
)٢(.  

 وتبني أن الصحيح هو ،علم بطالن حجة من رد أحاديث اآلحاد و�ذا ي

  . واهللا أعلم،قبوهلا يف العقائد واألحكام وغريها 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٠٥ص . مذكرة يف أصول الفقه  )١(

  .وغري ذلك  ، رمحه اهللاهللا بن جربين  اخبار اآلحاد يف احلديث النبوي للشيخ عبد: ً            وينظر أيضا 

أطلت فيه ، احلديثة وموقفها من السنة النبويةدراسة موجزة عن املدرسة العقلية :يل حبث بعنوان )٢(

 .النفس عن موضوع خرب اآلحاد 
  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٤

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  

  اخلامتة

  
 وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 

  .آله وصحبه أمجعني

 اجلهد العظيم :فلقد ظهر يل من خالل هذا البحث املختصر : أما بعد 

ً                                                   علماء السلف قدميا وحديثا يف الوقوف يف وجه أهل البدع الذي بذله   ورد ،ً

  . وهذا من محاية اهللا تعاىل لكتابه وسنة نبيه فله احلمد والشكر،باطلهم 

 – كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم –وعلى املسلم أن يلزم الوحيني 

 ، وإن البدع عظيمة ، فإن األهواء كثرية ، ويكثر من سؤال اهللا الثبات عليهما

  . ولن تنقطع إىل قيام الساعة،وهي تظهر يف كل عصر مبا يناسبه 

 اسأل ،واخلري كله يف لزوم ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 

  .اهللا أن يثبتنا على دينه حىت نلقاه

  

  .وصلى اهللا على حممد وعلى آله وأصحابه وسلم

  



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٥

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

  املصادرفهرس 
 دار عامل الفوائد ، الشيخ ابن جربين ،أخبار اآلحاد يف احلديث النبوي  -١

 .هـ١٤١٦

 دار ، حتقيق حممد أمحد عبدالعزيز ، اإلمام الشافعي ،اختالف احلديث  -٢

 .هـ١/١٤٠٦الكتب العلمية ط

 دار الكتب ، حتقيق عبدالرمحن الوكيل ، ابن قيم اجلوزيه ،عالم املوقعني إ -٣

 .هـ٨٩ذ١٣٩احلديثة 

 ، دار العاصمة ،ناصر العقل .  د،حبوث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة  -٤

 . هـ١٤١٩ ، ٢ط

.  حتقيق د، فاحل بن مهدي ،التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية  -٥

 .هـ١٤١٤ ، ١ ط، دار الوطن ،عبدالرمحن احملمود 

بة  املكت، ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  -٦

 .التجارية

 . هـ١٣٩٨ ، توزيع الباز ، ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله  -٧

 . هـ١٤٠٩ ، ١ ط، سلمان العوده ،حوار هادئ مع حممد الغزايل  -٨

 ،حممد بن سعيد القحطاين .  حتقيق د، عبداهللا بن اإلمام أمحد ،السنة  -٩

 .هـ١٤١٤ ، ٢ ط،الرمادي للنشر 

 مؤسسة ،بداهللا الرتكي ع. حتقيق د، العز ابن أيب،شرح العقيدة الطحاوية  - ١٠

 . هـ١٤١٣ ،٥ط،الرسالة 

 دار ابن ،يل سعد بن فواز الصم:  عناية ، ابن عثيمني ،شرح الواسطية  - ١١

 .هـ١٤١٥ ،٢ ط،اجلوزي 



       
 
 

    

 

 
 
 

 

٨٨٦

  الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كليةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
 دراسة موضوعية منهج السلف فيام أورد من اإلشكاالت عىل أحاديث الصفات 

مصطفى . د:  حتقيق ، حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري - ١٢

 .هـ١٤١٠ ،٤ ط، دار ابن كثري،ديب البغا

 ،حممد فؤاد عبد الباقي . د:  حتقيق،م بن احلجاج  مسل،صحيح مسلم  - ١٣

 .هـ١٤١٢ ،١ ط،املكتبة التجارية 

نبيل : حتقيق ، أليب عثمان الصابوين،عقيدة السلف وأصحاب احلديث  - ١٤

 .هـ١٤١٣ ،١ ط،بن سابق السبكي 

 ، املكتبة العلمية ،نور الدين عرت :  حتقيق ،ابن صالح  ،علوم احلديث  - ١٥

 .هـ١٤٠١

 . هـ١٤٠٧ ،١ ط، دار الريان للرتاث ،ابن حجر  ،فتح الباري  - ١٦

. د:  حتقيق . صديق حسن خان،قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر  - ١٧

 . هـ١٤٠٤ ،١ ط،عاصم بن عبداهللا القريوي 

:  حتقيق ، ابن عثيمني ،القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن  - ١٨

 . هـ١٤١٦ ، أضواء السلف ،أشرف عبداملقصود 

 حتقيق ،قيم اجلوزية  ابن ،الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة خمتصر  - ١٩

 . هــ١٤١٢ ، ١ ط، دار احلديث ،سيد إبراهيم : 

 . مطابع التوحيد، حممد األمني الشنقيطي ،مذكرة يف أصول الفقه  - ٢٠

 مكتبة ، األمني الصادق األمني ،موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية  - ٢١

 .هـ١٤١٨ ،١ ط،الرشد 

 ،ابن حجر ، نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر - ٢٢

  .مطبعة الصباح، دمشق


