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 :المستخلص
تناول البحث عقيدة السلف في األسماء والصفات والذي تكمن أهميته في بيان فضل توحيد األسماء والصفات  وبيان أفضلية السلف 
وحجية قولهم في صفات هللا تعالى وبيان خطر االعتداد بالعقل وإعماله في الغيبيات سيما في أسماء هللا وصفاته. وقد جاءت خطة 

باحث ؛ اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع و أهدافه ومنهج البحث وخطته. أما المبحث األول فقد البحث في مقدمة و ثالثة م
تناولت فيه منزلة توحيد األسماء والصفات في اإلسالم ، وفي الفصل الثاني وضحت فضل السلف الصالح على غيرهم وحجية فهمهم 

السلف الصالح في اإليمان بأسماء هللا تعالى وصفاته .وكان  للنصوص سيما نصوص الصفات، وفي المبحث الثالث أبرزت عقيدة
منهج البحث اسقرائيا تحليليا نقديا. وقد خلص البحث إلى نتائج جمة منها: أهمية توحيد األسماء والصفات في استقامة العقيدة ، و 

سليم ، وقد أوصى البحث بضرورة الت حجية فهم السلف لنصوص الصفات وأن العقل ال يكفي وحده لسالمة الدين واستقامة العقيدة
 للنصوص سيما في مسائل التوحيد، و ضرورة اتباع منهج السلف في تقرير صفات هللا تعالى. 

 
 :المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير الخلق أجمعين، وعلى َمن سار على هديه واقتفى إلى يوم الدين أما بعد، فإن 
د اصطفى من كل خلف عدوله ليقيموا دينه، ويعلوا كلمته، ويبينوا للناس الحق الذي خلقوا ألجله، وهو توحيد رب هللا عز وجل ق

العالمين، وإقامة الشرع الحكيم، وفارس هذا الميدان هم الصادقون األتقياء في كل زمان، وغرة جبينهم صحابة رسول هللا صلى هللا عليه 
ان، جمعوا بين حسن اإلتباع وتمام التسليم، عّظموا النصوص وآمنوا بقدسيتها وأنزلوها منزلها وعقلوا وسلم ثم التابعون وتابعوهم بإحس

خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىن ينجه مه ىه يه جي حي خي مي العقل بزمام الشريعة الغراء مستهدين بقوله تعالى:}
جف  }مخ جس حس خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغوقوله سبحانه و تعالى :    1ىي يي{

 3}ين جه مهىه يه جي حي خي{فسلمت لهم العقيدة صافية نقية، لم يكدر صفوها شوائب الشرك والبدع، قد مألت قلوبهم عظمة 2حف{

ومن أعظم أصول العقيدة التي اتفق عليها السلف ولم يختلفوا فيها أسماء هللا عز وجل وصفاته،  فما غيروا و ما بّدلوا، على ذلك 
قال 4خل مل ىل يل جم حم خم ممىم يم جن حن خن من ىن ينجه مه ىه يه جي{قول الحق تعالى:}عاشوا وعليه ماتوا، وصدق فيهم 

وثناء هللا عز وجل على المتبعين داٌل بداللة اللزوم على ذم 5الطبري رحمه هللا في تفسيرها :" لم يغيروا دينهم كما غيره المنافقون" 
 المحرفين المبدلين، وبأضدادها ُتعرف األشياء. 

عقيدًة وعماًل واعتقادا وعليه أن يحرص على فهم  كوٌم بشرعه ملزٌم بطاعته وإتباع رسوله أبي القاسم والمسلم عبٌد هلل تعالى مح
ال بفهمه هو و ال بهواه ؛ ألن إتباع الهوى سبب للضالل والزيغ عن الطريق  والصحابة  النصوص على مراد هللا كما فهمها النبي 

                                                           
 (36سورة األحزاب :آية رقم )- 1
 (65سورة النســــــاء :آية رقم ) - 2
 (11سورة الشورى: آية رقم ) - 3
 (23سورة األحزاب:آية رقم )- 4
 (20/239تفســـــــــير الطبري ) - 5
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ولذا تؤكد في 6جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه جي حيخي مي ىي يي{ }خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم المستقيم ، قال تعالى:
 كتب العقائد على ضرورة فهم النصوص على مراد هللا ورسوله بفهم سلف األمة . 

 مشكلة البحث
مع ابتعاد الناس عن عهد النبوة و طغيان سلطان العقل زهد الكثير من الناس في الوحي و تجرأ أصحاب الهوى على النصوص؛ 

مق  }جغ مغ جف حفخف مف حق-تنزيها هلل زعموا–بميزان الشهادة، وقاسوا الخالق على المخلوق، وقالوا على هللا بالعلم فوزنوا الغيب 
فظهرت البدع والمحدثات في باب الصفات،ومن أخطر ما خّلفته تلك البدع نفي صفات هللا تعالى وتحريفها عن حقيقتها إلى 7جك{

ل تطويع النصوص لتتماشى مع القواعد الكالمية العقيمة من غير اعتبار من أج معاٍن غير مرادة ؛ هذا يؤول وذاك ُيعطل،
 لظواهرالنصوص وال لفهم السلف الصالح الذين ّخصهم هللا تعالى بالخيرية على األمة كلها بعد نبيها عليه أفضل والسالم .

لنصوص بذلك عاقل، فالعقول متفاوتة ، والتسليم لو لو ترك األمر لكل أحد ليفهم الدين بعقله  لجاء كٌل منهم بدين مختلف، وال يقول   
عزيز على بعض النفوس سيما إذا خالطه الهوى ؛ إذ البد أن يتعصب كٌل لفهمه وما أماله عليه عقله وعندها تكون الفتنة واالختالف 

الكتاب والسنة ولذا أمرنا الشارع الحكيم باالجتماع على  8}زب مب نبىب يب رت زت مت نت ىت يت رث زث مث نث{في الدين، وصدق هللا: 
-وأمر سبحانه باتباع النبي صلى هللا عليه وسلم والصحابة رضي هللا عنهم وتابعيهم بإحسان  9{ُّ ِّ ّٰ رئ زئ مئ} فقال تبارك و تعالى:

فهما للنصوص وعمال بها ، كونهم أفضل جيل َفهَم نصوص الكتاب والسنة على مراد هللا تعالى و مراد رسوله  -وهم سلفنا الصالح
 فيهم من ترك سبيلهم و مجانبة منهجهم ، وذلك ليجتمع الناس على دينصلى هللا عليه وسلم، وأثنى هللا على متبعيهم ،كما حذر مخال

 لُيعبد هللُا بالمنهج الذي شرعه وارتضاه دينًا.  واحد هو الحق الذي جاء به النبي 
 أهمية البحث وأسباب اختياره 

 يمكن إجمال أهمية البحث وأسباب اختياره في النقاط اآلتية: 
عز وجل؛ فإن أفضل العلم ما تعلق باهلل تعالى وتوحيده وأسمائه وصفاته واستحقاقه العبادة دون سواه، صلة البحث الوثيقة باهلل  -1

 وهو أفضل ما ُبذلت فيه الجهود واألعمار.

 لما يترتب على اإلخالل بهذا األصل العظيم من فساد العقيدة والعبادة.  -2

 عالى وأسمائه وصفاته على الوجه الالئق بعظمته وجالله لبيان منهج السلف الصالح في تقرير العقيدة في هللا ت -3
 
 
 
 

                                                           
 ( .   23ســــورة الجاثية  :  اآلية رقم :  )  - 6
 (18سورة المجادلة : آية رقم ) - 7
 ( . 82سورة النــساء : اآليـــــة رقم  :  )  - 8
 ( 103)    سورة آل عمران  :  اآلية رقم  : - 9
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 أهداف البحث 
 بيان أن توحيد األسماء والصفات  أس الدين كله ، وبصحته يصح اإليمان وبفساِدِه فساُدُه . -1
ن الوحيين؛ بدليل سبحانه مالتأكيد على اعتبار فهم السلف الصالح للنصوص وأنه الوسيلة الشرعية لفهم المعاني التي أرادها الحق  -2

}خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىن ين جه مه ىه يه جي أن هللا عز وجل رتب رضاه لى إتباعهم فقال تعالى :   
  10حيخي مي ىي يي ٰذ{

لبيان أن إتباع السلف الصالح في اإليمان باهلل ورسوله وفهم دينه سبب لرضى الحق سبحانه ومخالفتهم سبب لالنحراف عن  -3
 م المنهج القوي

لبيان خطر االعتداد بالعقل وإعماله في الغيبيات سيما في نصوص الصفات المتعلقة بذات الحق سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته،  -4
 وأنه سبب للزيغ عن الطريق المستقيم.

 منهج البحث
 تتطلب طبيعة البحث تناول المناهج العلمية التالية   

 :النقدي( -التحليلي -)االستقرائي  العلمية التالية:تتطلب طبيعة البحث إتباع المناهج 

 نصوص الكتاب والسنة الحاثة على اتباع السلف الصالح الستقراء -أ

 لتحليل النصوص المؤصلة لعقيدة األسماء والصفات وبيان أوجه الداللة فيها  -ب

 لنقد بعض دعوى المخالفين في باب األسماء والصفات  -ج

 خطة البحث
 بحث في ثالثة مباحث وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات  كالتالي:جاءت خطة ال
 : منزلة توحيد األسماء والصفات في اإلسالمالمبحث األول
 : حجية فهم السلف الصالح للنصوصالمبحث الثاني
 : عقيدة السلف الصالح في توحيد األسماء والصفاتالمبحث الثالث

 النتائج والتوصيات 
 توحيد األسماء والصفات في اإلسالم: منزلة المبحث األول

إن العلم بأسماء هللا وصفاته هو أجل العلوم وأشرفها على اإلطالق ، وكُل علم  فهو تابٌع للعلم به، مفتقر إليه. ومن جهل ربه 
واالشتغال بمعرفة أسماء هللا عز وجل وصفاته أسمى األعمال وأجل المطالب؛ فما ُأرسلت الرسل، وما أُنزلت فهو لما سواه أجهل، 

 الكتب، وما ُخلقت الجنة والنار، وما ُخلق اإلنس والجن إال ليعبدوا الحق سبحانه،  وكيف يعبدونه إذا لم يعرفوه ؟ لذا نجد أسماء هللا
قرآن الكريم وفي دواوين السنة النبوية، ذلك أن الدين كله مبنٌي على اإليمان باهلل وأسمائه تعالى وصفاته في مواضع جّمة من ال

وصفاته، يقول ابن قيم الجوزية رحمه هللا : "مفتاح دعوة الرسل و زبدة رساالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ 

                                                           
 (100سورة التوبة : آية رقم )- 10
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وصدق  رحمه هللا؛ فإن توحيد الصفات متضمٌن لتوحيدي الربوبية وتوحيد 11آخرها"  على هذه المعرفة تبنى الرسالة كلها من أولها إلى
 تاأللوهية، ولذا كان أس التوحيد كله وركنه الركين ، وبصحته يصح اإليمان وبفساِدِه فساُدُه؛ فإذا فسد اعتقاد العبد في صفات هللا فسد

فبدأ بالعلم قبل  12}ٰه جي حي خي مي هي مئ هئ مب هبمت هت مث هث مس هس{الى:  عبادته؛ ولذا أمر  سبحانه بالعلم أوال قبل العمل، فقال تع
وحيد هللا تعالى وآيات ت العبادة والعمل؛ إذ ال صحة للعبادة مع فساد االعتقاد باهلل وأسمائه وصفاته، والجهل بحقه تعالى على العباد .

را عن  ك حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم  مخببذاته وبأسمائه وصفاته أعظم من غيرها؛ وذلك لتعلقها بالحق سبحانه، دل على ذل
 بقوله صلى هللا عليه وسلم : 13ٱ   }خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىن ين جه مه ىه{فضل سورة اإلخالص :

 14((.د ٌ َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآنِ ُقْل ُهَو هللُا َأحَ (( َقاُلوا: َوَكْيَف َيْقَرْأ ُثُلَث اْلُقْرآِن؟ َقاَل: ))َأَحُدُكْم َأْن َيْقَرَأ ِفي َلْيَلٍة ُثُلَث اْلُقْرآِن؟َأَيْعِجُز ))
تقد ا هو  إال ترجمة لما تعوما سطره لنا تاريخ سلفنا الصالح من سير عطرة، ومواقف مشرفة، وتفاٍن صادق في خدمة اإلسالم م

تلك القلوب النقية من إيمان ويقين، وفهم سليم ألسماء هللا تعالى وصفاته، قلوٌب ُأشربت محبة هللا ومعرفته، فٌملئت حياء وخشية منه، 
 أسماء هللاحتى إن منهم من كان يغشى عليه، ومنهم من  يمرض وًيعاد إذا سمع نص وعيد من الكتاب أو السنة ولذا كان لإليمان ب

أعظم األثر في استقامة سلوكهم، ودوام مراقبتــــهم هلل عز وجل ، عرفوا ربهم سبحانه بأسمائه وصفاته  -على مراد هللا ورسوله-وصفاته 
فكيف إذا عبد    15ٱ } مخ جس حس خس مس حص خصمص جض حض خض مض حط{فخــــــافوه وخشعت قلوبهم لذكره، قال تعالى :

ة هللا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل إال إن سلعالمسلُم ربه تعالى بمقتضى تلك المعرفة  ؟!!  قال النبي صلى هللا عليه وسلم: ))
 وتلك إحدى ثمار المعرفة الصحيحة بصفات هللا تعالى.  16ة إال إن سلعة هللا الجنة ((غالي

نعيمها وسرورها، وال أمان وال طمأنينة إال بمحبة هللا وتعلق القلب به والشوق إليه حتى  والعلم بأسماء هللا وصفاته حياة القلوب و
: أن  نثالث من كن فيه وجد حالوة اإليماالنبي صلى هللا عليه وسلم: ))تكون محبة هللا تعالى أعظم المحبوبات، ففي الحديث عن 

 17((ريكون هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء ال يحبــــــه إال هلل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النا
يزيد ف وكلما امتأل القلب بمعرفة هللا وأسمائه وصفاته ظهر على محيا اإلنسان البشر والسعادة وانشغلت جوارحه بالذكر والطاعة والنوافل

وكلما زاد حظ العبد من معرفة معاني أسماء هللا تعالى وصفاته وكماله و جماله ترقى في درجات إيمانه و يرسخ يقينه ويستبشر قلبه.
و يه دالعبودية حتى يكون هللُا تعالى وحده همه، فيخلص قلبه وجوارحه هلل، وال يزال مفتقرا هلل تعالى في جميع أموره  منكســــــــرا بين ي

حياء لذلك هو لب العبادة ؛ فيقين العبد مثال بأن هللا سبحانه وتعالى عليٌم سميٌع ال تخفى عنه خافيه يورثه مراقبة هللا في السر والعلن وا
منه وحفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما ال ُيرضي هللا عز وجل،  فال تراه إال حيث يحب هللا رؤيته ال تغلبه شهوته ودنياه 

 شيطانه ونفسه ولو اجتمعوا، ومعرفة العبد بأن الحق سبحانه جواٌد كريٌم رحيٌم تبعث في قلبه سعة الرجاء في جوده وكرمه و وال

                                                           
 (1/150الصواعق المرسلة ) - 11
 (19سورة محمد :اآلية رقم)  - 12
 (4-1سورة اإلخالص: آية رقم ) - 13
 (811ح) 1/556رواه  مسلم في صحيحه : باب  فضل قراءة )قل هو هللا أحد() - 14
 (28سورة فاطر: آية رقم ) - 15
 ( ورواه الترمذي في سننه : 7851( ح )343/ 4رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين: كتاب الرقاق )  - 16
 (6222( وصححه األلباني في صحيح الجامع )2450(ح)4/214) 
 (16(ح)1/12رواه البخاري في صحيحه: باب حالوة اإليمان ) - 17
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الخضوع واالستكانة له والطمع في واسع فضله وعظيم جوده و إحسان الظن به والرغبة فيما عنده، حتى إن العبد ليستغني  باهلل عز 
 أخذه بأسباب الحياة الكريمة. وجل عن الدنيا وأهلها مع

واعتقاد القلب بأن هللا تعالى حٌي قيوٌم قديٌر عظيٌم جباٌر منتقٌم ال ُيعجزه شئ، يورث العبد صدق التوكل على هللا واليقين بوعده  
والرضى بقدره والشكر له على نعمه وفضله، كما أن معرفة هللا بأسمائه وصفاته حصن حصين للعبد من الزيغ والضالل، وحماية له 

والزندقة، وهي سياج منيع من الكفر بعد الهدى، ومن الضالل بعد االستقامة، فانظر ثمار اإليمان الصحيح بأسماء  من تيارات اإللحاد
 رهللا تعالى وصفاته كما يليق بعظمته وجالله، كيف وّرث أهله االستقامة والهدى!! األمر الذي وفق هللا إليه أهل السنة والجماعة، واعتب

 في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وفهمهم النصوص وتسليمهم لها حجة على من جاء بعدهم. إيمانهم بتوحيد هللا تعالى
} زن من نن ٱوانظر أتباع العقل وأرباب الفلسفة كيف يتخبط بهم الهوى في كل واد بين ظلمات التأويل ومتاهات التفويض قال تعالى: 

مة القلوب وحياتها باإليمان والتقوى والخشية متعلقٌة والخالصة أن سال 18ىن ين ٰى ري زي مي نيىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب{
بقدر معرفة العبد بربه وتدبره ألسمائه وصفاته على مراد الحق سبحانه وبفهم سلف األمة، ويخفت ذلك النور كلما اتبعد العبد عن نور 

 الوحي وجانب سبيل النبوة، وجافى منهج السلف الصالح ، وانساق وراء دعوى العقل والهوى. 
 المبحث الثاني : حجية فهم السلف الصالح للنصوص

الوسطية هي سمة سلفنا الصالح ؛ فال غلو فيه وال جفاء بل توسط واعتدال ، وقليل العبادة بإخالص وإتباع أحب إلى هللا من    
الوسطية منهجًا في جميع مناحي حياتهم عبادًة  ولقد تمثل الصحابة الكرام  19: ))القصد القصد تبلغوا((  النبي تكلف ومشقة يقول 

ودعوًة وفهما للنصوص وتسليما لها وعمال بمقتضاها سيما نصوص التوحيد باعتبارها أصوال متينة في بناء العقيدة اإلسالمية 
فهما  ه هللا ذي أرادالصحيحة المنزلة على خير البرية صلى هللا عليه وسلم ، فكان السلف بهذه الوسطية أفضل أنموذجا لإلسالم ال

 لنصوصه وعمال بها .
ومعلوٌم أن هللا تعالى خص أمة االستجابة بالخيرية على سائر الناس، وغرُة جبينهم وأكمُلهم استقامة واتباعا صفوُة خلقه بعد 

، سبقوا بها األمة اصةرضي هللا عنهم وأرضاهم، شرفهم هللا تعالى بالصحبة؛ فهي سمة لهم خ -أعني الصحابة -األنبياء عليهم السالم
كلها فال يدركهم في فضلها أحد، فكانت هذه األفضلية تهيئة لهم لحمل الدين وتبليغه لألمة كما تلقوه من خير البرية صلى هللا عليه 

ن ُيغمى اوسلم، حيث رأوا بأعينهم النبي صلى هللا عليه وسلم  يتنزل عليه الوحي وعرفوا شدته وثقله عليه صلى هللا عليه وسلم حتى ك
عليه صلى هللا عليه وسلم من ِعظم الوحي، ثم يفيق فيخبرهم  بما ُأوحي إليه، ويرتله عليهم ترتيال ، فسمعوا كالم هللا غضا طريا كما 

لما جاءهم يعلمهم اإلسالم واإليمان واإلحسان، فوعت قلوبهم عظمة  20ُأنزل، بل لقد رأوا جبريل عليه السالم في صورة دحية الكلبي
 العقيدة وهيبة جنابها، فزاد ذلك إيمانهم ورسخ اليقين في قلوبهم.

كانوا ذوي ألباب ال يتركون من أقوال النبي صلى هللا عليه وسلم وأفعاله شاردة وال واردة إال تلقوها بالتصديق والعمل والتسليم، 
اوبون على مالزمة النبي صلى هللا عليه وسلم بل أوقَف بعضهم حياته على تلقي العلم من النبي صلى هللا عليه وسلم  ومنهم المتن

يقول أبو هريرة رضي هللا عنه :))إني أجزئ الليل ثالثة أجزاء، فجزء لقراءة القرآن، وجزء أنام فيه، وجزء أتذكر فيه مباشرة بال واسطة ، 

                                                           
 ( 40سورة النور: آية رقم )- 18

  - رواه البخاري : كتاب اإليمان - باب الدين يسر )117 (  ح ) 537 ( .19
 (4991(ح)8/101رواه النسائي في سننه: باب صفة اإليمان واإلسالم )- 20
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نزلت، نزلت وفيما أُ ما ُأنزلت سورة من كتاب هللا إال وأنا أعلم أين وقال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه: ))21 ـــول هللا((حديـــــــث رســـــــ
  22ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب هللا تبلغه اإلبل لركبت إليه((
ه على حياته في حله وترحاله، وفي يسره وعسره، وعند قدوم الوفود علي عاشوا مع النبي صلى هللا عليه وسلم فكانوا خير شاهد

 بي صلى هللا عليه وسلم مالم يعرفه غيرهم ؛ فميزوا الحالل من الحراموحال الجهاد ومالقاة العدو،  وعند تبليغه الدعوة ، فعرفوا عن الن
،والواجب من المستحب والمحرم من المكروه ، وعرفوا طرائق التعامل مع الناس وأساليب دعوتهم وعرفوا مواطن غضب النبي صلى هللا 

وص من حسن الخلق والنفاق، ففهموا مراد هللا من النص عليه وسلم ومواضع عفوه وتغاضيه، وباينوا بين المداراة والمداهنة، وفرقوا بين
 خالل أحوال النبي صلى هللا عليه وسلم وعبادته وأقواله وأفعاله وتقريراته، وتلك ميزة تفرد بها الصحابة رضي هللا عنهم فلن يسبقهم في

يبين لهم و  ليه وسلم بينهم يعلم ويربي ويوجهمضمار االتباع والتسليم والعمل أحٌد،  وليس من سمع كمن رأى . وكان النبي صلى هللا ع
ما أشكل عليهم ويفسر لهم القرآن الكريم ويجيب على استفساراتهم فُأشربت نفوسهم النصوص، ووعتها قلوبهم، وذاقوا حالوة العلم والفهم 

سالمة التوحيد، على صفاء العقيدة، و يكـدر صفو أفهامهم بدعٌة وال شبهٌة، فقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم حريصا  والعمل معا، فلم
 .وصحة العبادة، ُيقّوم ما يراه معوجا وينأ بهم عن مواطن الفتن و الضالل

ثم حمل الراية بعد الصحابة رضي هللا عنهم التابعون، خير الناس بعد الصحابة رضي هللا عنهم ، زكاهم النبي صلى هللا عليه 
عاصروا من بقي من الصحابة رضي هللا عنهم  فلزموا مجالسهم  23خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم((وسلم فقال: ))

وسلم فكان منهم   عليهوتأسوا بسمتهم وأمضوا سني حياتهم يرشفون من صافي علمهم، وتعلموا منهم كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا
العلماء الربانيون الذين سخروا أعمارهم وأموالهم في طلب العلم من مضانه، فجمعوا بين صدق النية و الهمة في الحق، ثم كان من 

ه، ل فعرفوا معنى صدق اإلتباع والتسليم للوحي واالنقياد -أعني التابعين–بعدهم تابعو التابعين وهؤالء عاصروا َمن رأى الصحابة 
ة مفلزموا غرز النبي صلى هللا عليه وسلم جمعوا بين اإليمان والتقوى والعقل والفطنة والعلم والخشية فكانوا أهال لحمل الراية وإكمال مه

ه و بالبالغ ، فاشتغلوا بالكتاب والسنة وألفوا في علومها مصنفاٍت وكتبًا ال يزال نفعها يعم األمة كلها، ميزوا فيها المحكم من  المتشا
الناسخ  من  المنسوخ  والعام من  الخاص ، وأتقنوا فنون اللغة العربية، وألموا بأوجه اإلعراب وتعدد القراءات في الكلمة الواحدة، 

ورحلوا في طلب الحديث، فعرفوا صحيحه، من سقيمه ، وميزوا رجاله من الدخالء عليه، وأخذوا على أنفسهم  الميثاق أن يبينوا للناس 
 وال يكتمونه. دين هللا
وبهذا الفضل  كان سلفنا الصالح هداة مهتدين، عارفين مراد هللا عز وجل ومراد رسوله صلى هللا عليه وسلم من النصوص،  

}خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ففهُمهم للنصوص معتبٌر دّل  على ذلك ثناء  الحق  سبحانه وتعالى عليهم بقوله:  
وفي اآلية الكريمة ثناء ومدح للصحابة رضي هللا عنهم ومن تبعهم بإحسان وأفضــــــلهم  24ٱىن ين جه مه ىه يه جي حيخي مي ىي يي ٰذ{

 ،التابعــــــون وتابعوهم، حتى أن الحق سبــــــحانه رتب رضاه على اتباعهم، فدل ذلك على خيرية القرون الثالثة، وفضلهم على من بعدهم
 تعالى وجالله، كما يليق بعظمة هللالتي تلقاها السلف بالتصديق والتسليم ووجوب اتباعهم في فهم النصوص ومنها نصوص الصفات ا

                                                           
 (1/692البداية والنهاية: )  - 21
 (101أخرجه البخاري في صحيحه: باب العلم ) - 22

  - رواه البخاري في صحيحه: باب ال يشهد على شهادة جور )171/3(ح)2651(23
 (100سورة التوبة : آية رقم )- 24
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}خل مل ىليل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن منىن ين جه مهىه   بال تحريف وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل  ليقينهم أن هللا تعالى:
  25يه جي حي خي{

حق سبحانه غيٌب لم ُير وليس له شبيه، فهموا معاني األسماء والصفات على مراد هللا، وأجروا نصوصها بال كيف، ألن ال 
 مفالعقول قاصرة عن إدراك كنهه سبحانه وكيفية صفاته، وال سبيل لهذه العقيدة الصافية والتوحيد األبلج إال باتباع الكتاب والسنة و لزو 

 غرز سلف األمة فهما للنصوص وعمال بها.
خوض في الغيب فهداهم هللا للحق وأيقنوا أن هللا تعالى وحده ساروا خلف راية الوحي ُمسّلمين للنصوص منّحين عقولهم عن ال

الخالق وما سواه مخلوق ، وأدركوا أن ذاته سبحانه ليست كذوات خلقه وصفاته عز وجل ليست كصفات خلقه ،قد فهموا عن هللا مراده 
ا تمثيل ، لم يشبها تأويل ولم يعكر صفوهفأثمر اتباعهم للكتاب والسنة عقيدة في هللا صافية نقية  26}ين جه مهىه{وأدركوا أنه سبحانه 

فيقول السائل مستبشرا بالجواب 27( نعم ولذا كانوا يسألون النبي صلى هللا وعليه وسلم : أويضحك ربنا ؟ ويجيب عليه الصالة وسلم : )
ما صلح ذه األمة إال بولن يصلح أمر ه: "لن نعدم من رب يضحك خيرا " فأثبت الصفة مع اعتقاده ضحكا يليق بعظمة ربنا وجالله ، 

فهؤالء هم سلفنا -والتابعين وتابعيهم  بإحسان أعني الصحابة الكرام  -به أولها ؛ وهو إتباع الكتاب والسنة و التأسي بسلف األمة
الصالح في التسليم للنصوص وفي المنهج واالتباع ، وهو قيد يخرج به كل سلف لم يسلِّم للنصوص ولم يتبع منهج النبوة، ولم يلزم 

 سبيل السلف الصالح اعتقادا وقوال وعمال .
ل هللا  النبي صلى هللا عليه وسلم عليهم وأمره باتباعهم كما في قو وحسب السلف شرفا ثناء هللا تعالى عليهم في كتابه وثناء  

واآلية ثناء على  28مي ىي يي ٰذ َّ   خيُّٱ خل مل ىل يل جم حم  خم مم ىم يم جن حن خن من  ىن ين جه مه ىه يه جي حيتعالى : 
عالى متحقُق ت المهاجرين واألنصار ومتبعيهم بإحسان، وفيها رّتب الحق سبحانه رضاه على اتباعهم ، فيكون معنى اآلية أن رضى هللا

لمن اتبع السلف الصالح ، وأما مخالفوهم فال ، وبالمقابل فقد توعد هللا عز وجل َمن خالف سبيلهم وحاد عن منهجهم ،كما في قوله 

وسبحانه هللا كيف نّصت اآليتان الكريمتان على الفعل) 29 زت  مت نت َّ رت:ٱُّٱ  ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ  يئ رب زب مب نب ىب يبتعالى 
( فجاءت اآلية األولى ثناء على المتبعين وجاءت الثانية وعيدا لمن لم يتبع ، و المقصود باالتباع في اآليتين الكريمتين هم اتبع ويتبع 

 السلف الصالح الذين يتقدمهم النبي صلى هللا عليه وسلم والمهاجرون واألنصار ،ثم التابعون وتابعوهم بإحسان.
 واألنموذج المرئي بالعيون والمسموع باآلذان الذين ، العالمين بعد الرسل عليهم السالموعليه فالسلف الصالح هم حجة هللا على  -

ترجموا النصوص عقيدة وعمال واعتقادا ليكونوا أسوة حسنة في دين اإلسالم عموما وفي أصول العقيدة على وجه الخصوص، وهم 
 ل قائل : عقلي كاٍف في فهم العقيدة وتعّبد هللا تعالى بها .خلفاء الرسل عليهم السالم في تبليغ اإلسالم والدعوة إليه لئال يقو 

 
 
 

                                                           
 (11: آية رقم ) شورىسورة ال - 25

  -سورة الشورى)11(26
  - رواه أحمد في مسنده: أول مسند المدنين ح )  15754 (27

 (100سورة التوبة : آية رقم)- 28
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 المبحث الثالث عقيدة السلف الصالح في توحيد األسماء والصفات
لعل أبرز ما يميز سلفنا الصالح في  العقيدة عامة وفي باب الصفات على وجه الخصوص التسليم للنصوص، وتنحية العقل عن 

فجمع لهم الحق سبحانه سالمة العقيدة وصحة االتباع  30 }ين جه مهىه{الخوض في كيفية الصفات ،الدراكهم مضمون قوله تعالى: 
صفاته نقية صافية غضة كما أردها الحق سبحانه  فأثمر ذلك فقها وعلما بنصوص الصفات ،فسلمت عقيدتهم في هللا تعالى وأسمائه و 

قواعَد وأصوال في باب الصفات لتبقى إلى ما شاء هللا قناديل وّهاجة تنير لألجيال عقيدتهم في أسماء ربهم صاغها السلف الصالح في 
 وصفاته، وتصون فهمهم لنصوص الصفات عن لوثات التأويل 

ونتن التعطيل، في زمن عّمت فيه الفتن وطّمت، وقال أصحاب الهوى في صفات هللا بعقولهم دون بينة وال برهان ، ويمكن  إجمال 
 أصول عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات هللا تعالى فيما يلي :

 أهل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات:أوال: أصول 
ه ؛ فأهل السنة والجماعة ال ُيسّمون هللا تعالى إال  بما سمى ب إثبات أسماء هللا تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فقط-1

ليس ألحد من الجن لى النص  و نفسه، وال يصفونه إال بما وصف به نفسه في النصوص،  ذلك أن أسماء هللا تعالى وصفاته توقيفيٌة ع
واإلنس غير النبي صلى هللا عليه وسلم أن يسمي هللا أو يصفه، ألن النبي صلى هللا عليه وسلم وحده معصوٌم من الخطأ في اإلبالغ 

ما ال يجوز كوعليه فال يجوز لنا أن نسمي هللا بما لم يسمِّ به نفسه عن الحق سبحانه ، فال  ينطق عليه الصالة والسالم عن الهوى، 
 أن نصفه عز وجل إال بما وصف به نفسه في الوحيين المعصوَمين 

باقية دائمه بدوامه تعالى، لم يسبقها عدم، وال يلحقها فناء، فهو هللا الرحمن الرحيم   ؛ أسماء هللا تعالى وصفاته أزلية أبدية-2
ال يحيط ،القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز القوي الغـــــــفار الوهاب، واليزال ســــبحانه متسميا بأسمائه موصوفا بصفاته أبدا اآلبدين 

وقال هللا  31}جن حن خن من هن جه مهٰه جي حي خي مي هي مئ{   نه محيٌط بكل شئ قال تعالى :به سبحــــانه زمان وال مكان، بل هو سبحا
فاهلل تعالى حٌي ال يموت، وأسماؤه وصفاته باقيٌة ببقائه، دائمٌة بدوامه، ال تفنى وال  32}حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰىٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ{   تعالى :

 تزول .   
تاب والسنة تتضمن ثالثة أمور وهي :االسم هلل عز وجل، وهو ما دل اإليمان الجازم بأن أسماء هللا تعالى الواردة في الك-3

ا  معلى ذاته سبحانه، والمعنى الذي دل عليه االسُم، وهو الصـــــــفة القائـــمة بذات الحق سبحانه، و مقتضـــــى ذلك االســــــــم  و 
يعلم كل  وصفة العلم، ومقتضى اسم هللا تعالى العليم أن هللا تعالى؛ فاسم العليم مثال يتضمن العليم اسما هلل تعالى، يتعلق به من آثار

 شئ، ال تخفــــى عليه خافية، وأثر ذلك المقتــــــــضى مراقبة هللا في السر والعلن .
و الملك  الرحمن؛ فاهلل  و ومن حيث اخـــــــتالف معانيها متباينة ٌ  أسماء هللا وصفاته من حيــــــث داللتـها على الذات مترادفة؛ -4

 فة ؛، أما من حيث المعاني فهي مختلوالرحيم والعليم والحكيم كلها أسماء لمــــــــسمى واحد هو هللا عز وجل، فهي بهذا االعتبار مترادفة
ـــــها مه هللا: "فأسماؤه كلألن معنى الرحمــــــة غير معنى العلم غير معنى القدرة غير معنى الحكمة، قال شيخ اإلســــــــــــــالم ابن تيمية رح

 مـــتفقة في الداللة على نفسه المقدسة، ثم كل اسم يدل على معنى من صـــفاته، ليــــس هو المعنى الذي دل عليه االسم اآلخر؛ فالعزيز

                                                           
 ( 11سورة الشورى : آية رقم : )  - 30
 (54سورة فصلت:آية رقم ) - 31
 (58سورة الفرقان: آية رقم ) - 32
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   : ــــــسير قول هللا تعالىقال مجاهد رحمه هللا في تف  33يدل على نفــــسه سبحانه مع عزته، والخالق يدل على نفسه سبــــحانه مع خلقه "
 35:"بأي أسمائه تدعو فله األســــماء الحسنى"  34}يف ىق يق اك لك مكىك يك مل ىل يل ام ممرن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي{

صـــــــــــــفاته تعدد ذات و إذ ال يلزم من تعدد أسماء هللا تعالى وبذلك تبطل دعوى الفالســـــــفة والمتكلمين القائلين بتعـــــــــــدد ذوات هللا تعالى؛ 
  هللا ؛ فالحق سبحانه واحد ال شريك له، ولو تعددت أسماؤه، وتباينت صفاته.

؛ فقد استأثر الحق سبـــــحانه بحصـــرها وعدها ؛ فال يعلمـــــها كلها َمَلٌك مقرب وال نبٌي مرســل دل أسماء هللا تعالى ال ُتحّد بعدد-5
اصيتي نما قال عبد قط إذا أصابه َهمُّ وَحَزٌن: اللهِم إني عــــبُدك وابُن عبدك وابُن َأَمتك لى هللا عليه وسلم: ))قول النـــبي صعلــى ذلك 

ْيِت به نفســــــــَك، أو أنزلَته فِي كتــــــــابك أو َعلّ  ته أحِدًا من مبيدِك، ماٍض فيَّ ُحْكُمك، عْدٌل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمَّ
ذهب هللا ـالَء حزني وَذَهاب َهمِّي، إالَّ أَخْلقك، أو استأثرت به في علم الغيِب عندك أن تجــــــــــعل القرآَن ربيـــــع قلبي ونور صــــــــدري، وجـــــــ

ى لمن سمعهنَّ "أَجْل، ينبغ عز وجل َهمَّه، وأبدله مكــــــــان ُحْزنه َفَرحًا"، قالوا: يا رسول هللا، ينبــــــــغي لنا أن نتـــــعلم هؤالء الكلمات؟، قال:
ـون رياال وال يمنع ذلك أن يكون عنده غيرها،  قال اإلمام النـــــــووي رحمه هللا: "اتفق واإلنســـــــــــان يقول : عندي خمســـــــــ 36((أن يتعلمهّن".

عة ير هذه التسالعلـــــماء على أن هــــــذا الحديث ليــــــــــــــــــس فيه حصـــــــر ألسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أن ليس له أسماء غ
ث أن هذه التسعة والتسعين من أحصــــــاها دخل الجنة، فالمراد اإلخـــــــــبار عن دخول الجنة بإحصــــــــائها، والتسعين، وإنما مقصــــود الحدي

 37ال اإلخبار بحصر األسماء"
فال يجوز أن نسمي هللا تعالى بغير أسمائه  ؛باب األسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضـيق من باب اإلخبار -6

نفسه؛ وليس لنا أن نشتق من صفته أو من فعله اسما له سبحانه، فال نشتق اسم الغاضب من صفة  الغضب ؛ حيث  التي سمى بها
ومن  38ٱ }ىك يك مل ىل يل ام مم رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي مي{ أثبت الحق سبحانه الغضب صفة له ال اسما ، فقال تعالى :

ٱ  }خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن منىن ين  أفعاله تعالى اإلتيــــــان يوم القيامة للفصــــل بين النــــــــاس كما في قوله تعالى:
فال يجوز أن نشتق من فعل اإليتـــــــــــان اسما له تعالى ، فنسميه  39جه مه ىه يه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ{

سبحانه بما سّمى به نفسه وال نتجاوزه ذلك،  قال ابن القيم رحمه هللا: "ولهذا أطلق هللا على نفسه أفعااًل لم يتسم منها  اآلتي، بل نسميه
بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث ،ولم ُيسم في نص صحيح بالمريد والـــشائي والمحدث كما لم ُيسِم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن، 

  40ء"وغير ذلك من األسما

                                                           
 (107/ 10اإليمان الكبير ) - 33
 (110سورة اإلسراء: آية رقم ) - 34
 (443تفسير مجاهد ) -35

  - رواه  أحمد في المسند: مسند عبدهللا بن مسعودرضي هللا عنه )246/6( ) 391/1 ( صححه ابن القيم في بدائع الفوائد )183/1(36
 واأللباني في السلسلة الصحيحة ح  )199(

 ( 9/5شرح مسلم للنووي ) - 37

 (93سورة النساء :آية رقم ) -38
 (158سورة األنعام : آية رقم )  39
 (3/415مدارج السالكين ) -40

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالوالواحد  العدد

 م 2021 – آيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

880 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 أما اإلخبار عن هللا تعالى بمعنى صحيح لم يرد في النصوص فجائٌز بشرط أال ُيخبر عنه سبـــــــــحانه إال بخبر يتضــــــــمن الكمال
جيب م ويخلو من أي نقص أو عيب؛ فمثال قول اإلنسان مذكرا  الناس : "اتقوا هللا، العالم بخفيـــــــات الصـــــــــــدور ، ناصر المظلوم ،

ن هللا فأخبر عدعوة المضطر" ، قوٌل صحيح ؛ ألنه إخباٌر عن هللا تعالى بعبارات صحيـــــــحة متضمنٍة للكمـــــــــــــال خاليٍة من النقص، 
سماء اب األ، وهذا معـــــــــنى كون باب اإلخــــــبار عن هللا تعالى  أوسع من بتعالى بأخبار صحيحة، ولم يســــمه بها، ولم يصفه بها

أحدها: أن ما يدخل في باب اإلخبار عنه تعالى أوسع مما :ويجب أن تعلم هنـــــــــا أمور قال ابن القيم رحمه هللا : "وباب الصفات، 
 41يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجــــــــــود والقائم بنفسه فإنه يخبر به عنه وال يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا" 

ٱ }نن ى :، و من ذلك قوله تعالالمنفية التفصيل في اإلثبات وهو األصل، ذلك أن صفات هللا تعالى الثابتة أكثُر من الصفات-7
ىن ين ٰى ري زي ميني ىي يي جئحئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخمخ جس حس خس مس حص خص 

ومما ثبـــــــت في النصــــــوص من أســـماء هللا  42مص جض حض خضمض حط مظ جعمع جغ مغ جف حف خف مفحق مق جك حك خك{
تعالى وصفاته: الرحمن ،الرحيم، الحليم، الكبير، الغني ،الحميد، القوي، الحكيم، العليم، الودود، البر و اللطيف  وثبتت صفة العجب، 

وال تمثيل  له بال تأويل وال تحريف وال تكييفالنزول، الضحك، الوجه العينين، اليدين، الساق والقدم ،كل ذلك كما يليق بعظمة ربنا وجال
 وال تعطيل.

ماعة ؛ فأهل السنة والجإثبات  أسماء  هللا تعالى وصفاته دون تمثيل، وتنزيهه سبحانه عن مشابهة خلقه بال تعطيل -8
يؤمنون أن الصفة إذا ُأضيفت إلى هللا تعالى فإنها تليق بعظمته وجالله كخالق، ال تماثل صفات المخلوقين، مستدلين على ذلك بقوله 

واآلية تثبت أسماء هللا تعالى وصفاته كما يليق بعظمة ربنا وجالله؛ فالجزء األول من اآلية  43ٱ}ين جه مهىه يه جي حي{تعالى : 
كريمة ينفي المماثلة، والجزء الثاني يثبت الصفات، وهو القيد الذي وفق هللا تعالى له أهل السنة و الجماعة في باب الصفات، وضل ال

عنه كثير من الناس، واآلية الكريمة نٌص في إبطال عقيدتي التمثيل والتعطيل معا، وهي وحدها كافية للرد على الممثلة والمعطلة في 
 هذا الباب.

وأهل السنة والجماعة ُيبُقون معاني نصوص  وال تعطيل؛ عاني صفات هللا تعالى معلومة المعنى على ظاهرها دون تأويلم -9
الصفات على ظاهرها دون تأويل وال تعطيل وال تكييف وال تمثيل،  وال يفوضون معاني صفات هللا كما تفــــعل ) المفوضة( ويعلمون 

في مسمى الصفة دون الكيفية؛ فصفات الحق سبحانه الئقة بجالله وعظمته، وصفات العبد تناسب إمكان اشتراك المخلوق مع الخالق 
 طبيعته وضعفه وحتمية زواله وفنائه.

تفويض كيفيـة  صـفات هللا تعالى؛ألن هللا سبحانه وتعالى لم ُير وليس له شبيه، فال يعلم كيف هو إال هو ســـبحانه مع -10
}نث ىث يث  ٱولذا لما سئل اإلمام مالك  رحمه هللا  تليق بعظمة هللا وجالله، ال تشــــــابه صفات المخلوقين،اعتقاد جازم  أنها كيفية 

كيف استوى ؟؟ فأطرق اإلمام برهة ثم رفع رأسه وقال : "المعنى معلوم،  والكيف مجهول واإليمان به واجب، والسؤال عنه  44ىف يف{

                                                           
 (1/161. البدائع، )-41
 (24-22سورة الحشـــر : رقم اآلية )  - 42
 (11سورة الشورى : آية رقم ) - 43
 (5سورة طه : آية رقم )- 44
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الح هو تفويض كيفية صفات هللا عز وجل، وليس تفويض معاني الصفات كما يدعي وعليه فالتفويض المنسوب للسلف الص 45بدعة " 
 بعض الجهلة من المفوضة .

ّٰ } ؛  فال عيب فيها وال نقص  بوجه  من الوجوه  لقوله تعالى: إثبات صفات هللا تعالى على وجه الكمال والجمال المطلق -11 
وكل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه فاهلل تعالى أولى به، وكل نقص  46رئ زئ مئ نئىئ يئ رب زب مب نبىب يب رت زت مت نت{

تنزه عنه المخلوق فاهلل أولى بالتنزيه عنه ؛ فاألكل والشرب  مثال في حق المخلوق كمال، لكنه في حق هللا تعالى نقص من حيث 
 ني عن كل شئ ، وكل شئ مفتقٌر إليه سبحانه .االفتقار إلى الطعام،  َفُينزه هللُا تعالى عنه ألن هللا تعالى  وحده هو الغ

؛ فأهل السنة والجماعة وّقافـــــُــــــــون عند النصوص، ُمَسلِّمون لها ال التسليم للنصوص دون إعمال العقل في الغيبيات-12
بيضاء نقية  فال  في الصفاتيتجاوزونها وال ُيقحمون عقولهم فيما ال تستطيع إدراكه، سيما في باب الصفات، ولذا سلمت لهم عقيدتهم 

 تشبيه، وال تحريف، وال تعطيل، وال تمثيل ، وال إلحاد ، إنما هو محُض اإليمان والتسليم بال إفراط وال تفريط ، ولذا كان  مذهب السلف
 الصالح أصح المذاهب، وأحكمها تأصيال واستدالال.

 صفاته:أصول أهل السنة والجماعة في نفي أسماء هللا  تعالى و  -ثانيا:
ضمنا ؛ وأهل السنة ينفون عن هللا تعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه نبيه  أو أن النفي مستمد من الوحي تصريحا-1

نُة  في  الكتاب والُسنة ؛ السِ  فمن الصفات المصرح بنفيها محمد صلى هللا عليه وسلم تصريحا أوضمنا كما جاء في النصوص؛
}مي ني ىي يي جئ حئ خئمئ هئ جب حب خب مبهب جت حت خت     والنوم  والموت  والعجز والظلم  والند والشريك والولد والزوجة ، قال تعالى  :

مت هت مث حجمج جح مح جخ مخ جس حس خسمس حص خص مص جض حض خضمض حط مظ جع مع جغ مغ جف حفخف مف حق مق 
}خي مي هي مئهئ مب هب متهت مث     وقوله تعالى: 48ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ{ٱ  }حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰىٌّ وقوله تعالى:  47جكحك خك لك مكجل حل خل مل هل{

ومن النفي  50}يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج مججح مح جخ مخ{   وقول هللا تعالى: 49هث مس هس مش{
 51ٱ }لك مك جلحل خل مل هل جم حم خم مم جنحن خن من هنجه مه ٰه جي حي خي{ :الضمنى الذي يفهمه العربي من سياق الكالم قوله تعالى

وقد خرج االستفهام في اآلية الكريمة عن مجرد االســـــــتفهام إلى من  52جم حم خم ممىم يم جن حن خن من{ ٱ}خل مل ىل يل وقوله تعالى:
 معنى اإلنكــــــار والتعجب الذي ُيفهم منه نفي الولد والسّمي عن الحق سبحانه،  وهو أسلوٌب من أساليب البالغة في اللغة العربية.

}لك مك جلحل خل مل هل جم حم خم مم جنحن خن من هنجه مه ٰه م ؛ ففي اآلية الكريمة وهللا يخاطب اإلنسان بما يستسيغه العقل السلي
إنكاٌر على من يدعي هلل الولد مع أن الحق سبحانه لم يتخذ زوجة ، فكيف إذن تّدعون له الولد !! يؤكد هذا المعـــــــــنى  53جي حي خي{

                                                           
 (1/289العــــقديــــــة الصـــــفدية ) - 45
 
 (255سورة البقرة :  آية رقم ) - 47
 (58سورة الفــــرقان : آية رقـــم ) - 48
 (46سورة فصلت : آية رقــــم )  - 49
 (111سورة  اإلسراء : آية رقم ) - 50
 (101سورة  األنعام : آية رقم ) - 51
 (65ــــــــم )ســــــورة مــــــــريم : آيــــــة رق - 52
 (101سورة  األنعام : آية رقم ) -- 53

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالوالواحد  العدد

 م 2021 – آيار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

882 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

خب مب هب جت حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ }   اآليات األخرى التي تنفي الولد صراحة عن الحق سبحانه ، ومنها قوله تعالى :
وهذه اآليات نٌص صريحٌ  في نفي الولد عن  54مخ جس حس خس مس حص خص مص جض حض خض مض حط مظ جع مع جغ مغ{

 الحق سبحانه وتعالى.
؛ فليس المقصود من نفي الصفات مجرد النفي، بل المقصود  تقرير كمال الضد؛  فقوله أن نفي الصفات متضمن ٌ لكمال ضدها-2

  مث هث مس هس مش  َّ هتمب هب مت هئهي  مئٱُّٱ خي مي  تعالى مثال :
نفي الموت  56}حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰىٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ{ ينفي الظلم عن هللا تعالى ، ويثبت له كمال العدل، و في قوله تعالى :   55

 والفناء عن الحق سبحانه،  وإثبات كمال  الحياة  له سبحانه وحده،  وقس على ذلك بقية صفات هللا عز وجل المنفية .
ومن استقرأ نصوص الصفات في الكتاب والسنة يجد أن الصفات المثبتة للحق اإلجمال في النفي ألنه أبلغ في التعظيم، -3

سبحانه أكثر بكثير من الصفات المنفية، ألن نفي الصفة عن هللا تعالى في حد ذاته ليس مدحا، ولذا فالغالب في النصوص هو 
 ،  وإنما قد يأتي النفي مفصال ألسباب منها:التفصيل في اإلثبات واإلجمال في النفي

  أ( نفي دعوى اتخاذ هللا عز وجل الولد ، ولذا جاء الرد بتفصــــــيل النفي ؛ ألن المقام هنا مقام تفصيل، وليس في الشريعة اإلسالمية
 ينجه مه ىه يه جي ٱ}خم مم ىم يم جن حن خن من ىنأهم من تقرير التوحيد ونفي الشرك عن هللا تعالى بكل صوره،  قال تعالى: 

قال الطبري رحمه هللا في تفسيرها :"ما هلل من ولد، وال كان معه في القديم، وال حين ابتدع األشياء  57حي خي مي ىي يي ٰذٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ{
له منهم إ من تصلح عبادته، ولو كان معه في القــــــديم أو عنــــــد خلــــقه األشياء من تصلح عبادته )ِإًذا َلَذَهَب( يقول: إذن العتزل كل

)ِبَما َخَلَق( من شيء، فانفرد به، ولتغالبوا، فلعال بعضهم على بعض، وغلب القوّي منهم الضعيف؛ ألن القوّي ال يرضى أن يعلوه 
 58ضعيف، والضعيف اليصلح أن يكون إلها، فسبحان هللا ما أبلغها من حجة وأوجزها، لمن عقل وتدبر"

حيث توهم الجهلة أن هللا  59ُّٱ ٍّ َّ  ُّ ِّ ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ  رب زب مب َّب( لدفع توهم نقص كماله سبــــحانه، كما في قوله تعالى : 
تعالى لحقه التعب واإلعياء ألنه خلق الســــــموات واألرض في ستة أيام،  ففّصل الحق سبحانه النفي لبيان بطالن هذا التوهم؛ 

ُ السموات َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْستَ  60هللا  ساق ابن كثــــــير رحمه َراَح في تفسيرها َقول َقَتاَدُة رحمه هللا " َقاَلِت اْلَيُهوُد: َخَلَق َّللاَّ
ْبِت، َوُهْم ُيَسمُّوَنُه يوم الراحة، فأنزل هللا تعالى َتْكِذيَبُهْم ِفيمَ  اِبِع َوُهَو َيْوُم السَّ نا ِمْن ُلُغوٍب( أي ا قَ ِفي اْلَيْوِم السَّ ُلوُه )َوما َمسَّ اُلوُه َوَتَأوَّ

من نن ىن ين ٰى ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئجب حب خب من إعياء وال تعب وال نصــــــب، كما قال تعالى في اآلية األخرى:}
 61مب هب جت حت خت {

                                                           
 (92-88سورة مريم : آية رقم )  - 54
 (46سورة فصلت : آية رقــــم )  - 55
 (58ســــورة الفرقان : آية رقــــــم ) - 56
 ( 91سورة المؤمنون : رقم اآلية) - 57
 (19/66جامع البيان في تفسير القرآن ) - 58
 (38: رقم اآلية  : ) ســــــــــــورة ق - 59

 (7/382تفسير القرآن العظيم ) - 60

 (33سورة األحقاف : آية رقم ) 61
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صفات الكمال في العبد أنه يلد كون الصفة كماال في حق المخلوق، فيتوهم اإلنسان أنها كمال في حق هللا عز وجل، فمن  ج(
ويولد له، والولد في حق المخلوق كماٌل ، ويقابله العقم فــــــهو عيب في اإلنســــان، أما الولد في حق هللا تعالى فهو نقص، ولذا 

  62ٱ}خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن{ فّصل سبحانه في نفي هذا التوهم ، فقال :
 ، فأهل السنة ينفون عن الحق سبحانه ما نفاه عن نفسه من غيرعالى تنزيها بال تعطيلتتضمن الصفات المنفية عن هللا ت -4

، كما يليق بعظمة هللا وجالله، دون تأويل وال تعطيلتعطيل لمعنى الصفة؛ إذ معاني صفات هللا تعالى معلومة المعنى على ظاهرها، 
  كيف هو إال هو سبحانه. وإنما يفوض أهل السنة كيفية صفاته سبحانه؛ ألنها غيٌب ال يعلم

قال اإلمام اآلجري رحمه هللا : "أهل الحق ؛  وعقيدة السلف في هذا الباب نقية صافية، وأقوالهم فيها متفقة على قلب رجل واحد-
 بيصفون هللا تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي هللا عنهم وهذا مذه

والمتتبع ألقوال السلف في هذا الباب يلحظ تسلميهم  63العلماء ممن اتبع ولم يبتدع  وال يقال : كيف ؟ بل التسليم له واإليمان"
بفضل -لذي كان ، واعن الخوض في كيفية الصفات، إنما هو محض اإليمان والتصديق والتسليم واالتباعللنصوص، وتنحيتهم للعقول 

 استقامة منهجهم، وسالمة عقيدتهم في أصول اإلسالم العقدية عامة وفي باب الصفات على وجه الخصوص .سببا في  -هللا تعالى

ومن آثار السلف في الصفات ما ذكره ابن بطة عن اإلمام أحمد أنه قال: "نعبد هللا بصفاته كما وصف به نفسه، قد أجمل  
نصفه كما وصف نفسه، وال نتعدى ذلك، نؤمن بالقرآن كله، محكمه الصفة لنفسه، وال نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، و 

شنعت وال ُنزيل ما وصف به نفسه من كالٍم ونزوٍل وخلوٍة بعبده يوم  صفة من صفاته بشناعة -تعالى ذكره-ومتشابهه، وال نزيل عنه 
    "64في هذا بدعة القيامة ووضع كنفه عليه، هذا كله يدل على أن هللا سبحانه ُيرى في اآلخرة، والتحديد

 أثمر البحث عددا من  النتائج والتوصيات الخاتمة : 
 النتائج أوال : 

 . أهمية توحيد األسماء والصفات في استقامة العقيدة -1
 وأنه الوسيلة الشرعية لفهم المعاني التي أرادها الحق سبحانه من نصوص الصفاتحجية قولهم في  اعتبار فهم السلف الصالح  و-2

 الوحيين

 وأن العقل ال يكفي وحده لسالمة الدين واستقامة العقيدة -3

 أن تقديم العقل وآراء الرجال على قول هللا عز وجل وقول رسوله صلى هللا عله وسلم سبب للضالل والخذالن-4

 التوصياتثانيا : 
 تربية الجيل على تعظيم نصوص الكتاب والسنة . -1

 التأكيد على ضرورة اتباع منهج السلف في تقرير صفات هللا تعالى. -2

                                                           
 (3 -1سورة اإلخالص : رقم اآلية  ) - 62
 (52/ 2الشــــــريعـــــة  : ) - 63
 .)326/ 3إلبانة البن بطة )ا - 64
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 ربط الخلف بالسلف من خالل المناهج الدراسية؛ بعرض سيرهم وانتاجهم الفكري في خدمة اإلسالم  -3

 فهرس المراجع والمصادر 
ُله -القرآن الكريم   .-وَعاَل َجلَّ ُمَنزِّ

هـ(، الشريعة، المحقق: الدكتور عبد هللا بن عمر بن سليمان 1420اآلجري، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا البغدادي، )
 الدميجي، الناشر: دار الوطن، الرياض / السعودية، الطبعة: الثانية. 

هـ(، سلسلة األحاديث الصحيحة 1415آدم األشقودري )األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
 الرياض ، الطبعة: األولى. -وشيء من فقهها وفوائدها، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 

 طبعة: األولى.بيروت، ال –هـ(، صحيح البخاري، الناشر: دار طوق النجاة 1422البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا )
ابن بطة، أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن محمد بن حمدان الُعْكَبري )ن، ت(، اإلبانة الكبرى، المحقق: رضا معطي، وعثمان 

 األثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض 
هـ(، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 1395بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى ) الترمذي، محمد بن عيسى

( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ 3( ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1)جـ 
 مصر الطبعة: الثانية.  -مصطفى البابي الحلبي 

هـ(، الصفدية، المحقق : محمد رشاد سالم، الناشر : 1406تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني الحنبلي، )ابن 
 مكتية ابن تيمية، مصر، الطبعة : الثانية. 

ي الناشر: اصر الدين األلبانابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ، اإليمان الكبير : المحقق: محمد ن
 م1996هـ/1416المكتب اإلسالمي، عمان، األردن الطبعة: الخامسة، 

هـ(، صحيح سنن أبو داود، الناشر: 1419األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري )
 الرياض. –العربية السعودية  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، المملكة

األلباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودري )ن، ت(، صحيح الجامع الصغير وزياداته، 
 الناشر: المكتب اإلسالمي.  

إلمام أحمد، المحقق: شعيب األرنؤوط هـ(، مسند ا1421ابن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )
 عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى. -

هـ(،  تفسير الطبري= جامع البيان عن تأويل آي 1422الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر )
يق: الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد القرآن، تحق

 السند حسن يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األولى. 

هـ(، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، المحقق: 1408ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )

 العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى.علي بن محمد الدخيل هللا، الناشر: دار 
شمس الدين  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المحقق: محمد ابن القيم  ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 

 م1996 -هـ  1416بيروت الطبعة: الثالثة،  -المعتصم باهلل البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي 
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 يروت، لبنانالقيم ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين  ، بدائع الفوائد الناشر: دار الكتاب العربي، ب

هـ(، تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد 1420ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )
 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

هـ( البداية والنهاية المحقق:  عبدهللا بن عبد المحسن ، 1820قي )ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمش
 م.2003 -هـ 4١٤٢الناشر: دارهجرة للطباعة والنشر ، الطبعة: األولى 
 هـ(، سنن ابن ماجه، الناشر : دار الرسالة العالمية، الطبعة: األولى.1430ابن ماجه، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، )

أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي ، تفسير مجاهد المحقق: الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل الناشر: مجاهد ،    
 م 1989 -هـ  1410دار الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر الطبعة: األولى، 

 لبنان –بيروت  -فة النيسابوري، أبو عبد هللا الحاكم، )ن، ت(، المستدرك على الصحيحين،  الناشر: دار المعر 
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