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 املقدمة

         ، أما بعد:احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وآله وصحبني أمجعني

يف  فهذه رسالة خمتصرة يف بيان وصف هللا جل جالله كما وصف به نفسه وكما وصفه به رسوله       

النصوص الثابتة على طريقة السلف الصاحل أهل احلديث والباعث على الكتابة أن بعض املسلمني اليوم جيهلون 

البدع فوقع يف التحريف تأثر بطريقة أهل لبعض صفات رهبم أو جلها ومنهم من تصوره مشوش يف هذا الباب 

 ومعرفة أوصاف الرب جل ،أوساط املسلمنيبعض ت عقيدة احللول والتعطيل شائعة يف حىت صار  والتعطيل

أتثري عظيم يف حصول اهلداية وزايدة اليقني وكثرة التأله واالجتهاد يف  اوعال وأمسائه من أشرف العلوم وهل

ومل استقص كل ما ورد حىت ال تطول الرسالة ومن أتمل  وقد ذكرت مجلة من صفات هللا عز وجل االستقامة.

فاقرأ هذه الرسالة  ةفإذا أردت أن تعرف ربك معرفة صحيح يف كتاب هللا وسنة رسوله علم مجيع صفات ربه.

 وتفهمها واتبع ما فيها.

 

 

 وكتبه
 عفا هللا عنه
 احلنبلي ابن بليهد النجدي

7/4/1435 
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 البدعة جتهل رهباتعرف رهبا وأهل  أهل السنة

ابلصحابة رضي  ألهنم متبعون للنصوص مقتدوناألمر  محق املعرفة ال يشتبه عليه يعرفون رهبم واألثر أهل السنة

م ألهن همصفات رهب جيهلونوأهل البدعة العقل يف هذا الباب  يعملونال العارفني بدالالت النصوص هللا عنهم 

 م من أهل الكالمآاثر الصحابة بفهوم رؤسائه وعارضوا يف وحل الكالم فتاهوا العقل على النصوص يقدمون

كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: )على   عبد هللا بن املبارك)سألت  قال علي بن احلسن بن شقيق:

مثل )وقال محاد بن زيد:  السماء السابعة على عرشه وال نقول كما تقول اجلهمية إنه هاهنا يف األرض(.

اجلهمية مثل رجل قيل له: أيف دارك خنلة؟ قال: نعم. قيل: فلها خوص؟ قال: ال. قيل: فلها سعف. قال: ال. 

ال. قيل: فلها جذع؟ قال: ال. قيل: فلها أصل؟ قال: ال. قيل: فال خنلة يف دارك. هؤالء  قيل: فلها كرب؟ قال:

قيل هلم: لكم رب؟ قالوا: نعم. قيل: يتكلم؟ قالوا: ال. قيل: فله يد؟ قالوا: ال. قيل: فله قدم؟ قالوا:  اجلهمية

 وقال أبو عثمان الصابوين:(. ب لكمال. قيل: فله إصبع؟ قالوا: ال. قيل: فريضى ويغضب؟ قالوا: ال. قيل: فال ر 

 ابلرسالة والنبوة ملسو هيلع هللا ىلصوللرسول  يشهدون هلل تعاىل ابلوحدانية حفظ هللا أحياءهم ورحم أمواهتم أصحاب احلديث)

على ما وردت األخبار أو شهد له هبا رسوله  فاته اليت نطق هبا وحيه وتنزيلهيعرفون رهبم عز وجل بصو 

  وعلى لسان رسوله نفسه يف كتابهويثبتون له جل جالله ما أثبته ل العدول الثقات عنه ونقلت به الصحاح

 (.لصفاته بصفات خلقه وال يعتقدون تشبيها
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 بعقله عز وجلال يستطيع أحد أن يصف هللا 

ألنه ال  برأيه وخيوض يف هذا الباب ال يستطيع أحد مهما كثر علمه وكرب عقله أن يعرف صفات ربه عز وجل

يطحوَن ِبِه ِعْلًما): تعاىلأحد حييط ابهلل علما كما قال  وألن صفات الرب من علم الغيب الذي ال يطلع  (.َواَل حيِح

يطحوَن ِبَشْيٍء مِ ْن ِعْلِمِه ِإالا مبَا ): تعاىلعن نفسه كما قال  أحد عليه إال مبا أخرب هللا به وألن العقل  (.َشاءَ َواَل حيِح

لَْيَس ): تعاىليستحيل عليه معرفة هذا األمر ألنه مل يشاهد هللا عز وجل ومل يشاهد مثيال له يقيسه عليه قال 

فأغلق عليه هذا الباب وفتح له ابب واحد وهو السمع الصحيح ما أخرب هللا عز وجل عن  (.َكِمْثِلِه َشْيء  

 ال يوصف هللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ) قال اإلمام أمحد: نفسه وأخرب عنه رسوله 

أان ال أعرف من أنباء كيف استوى على عرشه فقال: )  وسئل احلسني البجلي .(ال يتجاوز القرآن واحلديث

وقد حرم (. عرشه ومل خيربان كيف استوىنه استوى على أوقد أعلمنا جل ذكره  شف لناك  الغيب إال مقدار ما

َواَل تَ ْقفح َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  ِإنا الساْمَع َواْلَبَصَر ): تعاىلكما قال   على املسلم اخلوض فيما ال علم له به هللا

 (.واْلفحَؤاَد كحلُّ أحولَِئَك كاَن َعْنهح َمْسؤحواًل 
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 صفات رهبم  كيف يثبت أهل السنة

عمال بقوله تعاىل:  والنفي تجيمعون يف ابب الصفات بني اإلثبا املتبعون للسلف الصاحل واألثر السنةأهل 

ي اً )وقال تعاىل:  (.لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  ۖ َوهحَو الساِميعح اْلَبِصريح ) َوملَْ َيكحْن َلهح كحفحواً )وقال تعاىل:  (.َهْل تَ ْعَلمح َلهح مسَِ

فيثبتون الصفات على حقيقتها على الوجه الالئق ابهلل وينفون عنه التشبيه والتعطيل إثباات من غري تشبيه  (.َأَحد  

 (.االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة) قال اإلمام مالك:ونفيا من غري تعطيل 

الواردة كلها يف القرآن والسنة واإلميان هباومحلها أهل السنة جممعون على اإلقرار ابلصفات ) :عبد الرب قال ابنو 

فكل صفة وردت يف القرآن والسنة الصحيحة (. على احلقيقة ال على اجملاز إال أهنم ال يكيفون شيئا من ذلك

يؤمنون هبا على حقيقتها على ما يليق جبالل هللا وال يشبهوهنا بصفة املخلوق وال حيرفون معناها فال يؤولوهنا 

وسط يف هذا الباب بني املشبهة الذين غلوا يف اإلثبات وبني املعطلة  واألثر لوهنا ابلكلية. فأهل السنةوال يعط

ومن جحد ما وصف هللا به نفسه  من شبه هللا خبلقه كفر: )قال نعيم بن محاد اخلزاعي الذين غلوا يف النفي

 ومذهب السلف بني مذهبني) ابن تيمية:وقال  (.وليس فيما وصف هللا به نفسه وال رسوله تشبيه فقد كفر

رد على أهل  (.لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  ) فقوله تعاىل: ونفي مماثلة املخلوقات إثبات الصفات وهدى بني ضاللتني

واملعطل أعمى  فاملمثل أعشى رد على أهل النفي والتعطيل .(َوهحَو الساِميعح اْلَبِصريح ) وقوله: .التشبيه والتمثيل

 (.واملعطل يعبد عدما املمثل يعبد صنما
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 هللا هو اإلله احلق وما سواه ابطل

علم على ذات هللا وهو رئيس األمساء احلقة. وهللا  موصوف ابإلهليةأن هللا على  نصوص القرآن والسنة تدل

َبْل )ۚقال تعاىل:  هو املعبوداتبعة له وهللا  احلسىن وصفاته العلى قد كثر ذكره يف الكتاب والسنة وابقي أمساء هللا

ِإالا هحَو اْلَمِلكح  هحَو اَّللاح الاِذي اَل ِإلَ ٰهَ )وقال تعاىل:  (.هحَو اَّللاح اْلَواِحدح اْلَقهاارح ) وقال تعاىل:(. هحَو اَّللاح اْلَعزِيزح احلَِْكيمح 

كحْنتح رِْدَف ): قال رضي هللا عنه معاذ بن جبلوعن  (.اْلقحدُّوسح السااَلمح اْلمحْؤِمنح اْلمحَهْيِمنح اْلَعزِيزح اجْلَباارح اْلمحَتَكربِ ح 

َباِد َعَلى َعَلى مِحَاٍر ي حَقالح َلهح عحَفرْي ، فَ َقاَل: اَي محَعاذح، َهْل َتْدرِي َما َحقُّ اَّللاِ َعَلى اْلِعَباِد، َوَما َحقُّ اْلعِ      الناِب ِ 

: هللا َوَرسحولحهح َأْعَلمح. قَاَل: فَِإنا َحقا اَّللاِ َعَلى اْلِعَباِد، َأْن يَ ْعبحدحوهح َوالَ يحشْ  ًئا. َوَحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اَّللاِ؟. ق حْلتح رِكحوا بِِه َشي ْ

ًئا َعزا َوَجلا  هللا َب َمْن اَل يحْشرِكح ِبِه َشي ْ ْرهحْم،  َأْن اَل ي حَعذِ  رح به الن اَس؟ قاَل: ال ت حَبشِ  : اي َرسوَل اَّللاِ أَفال أحَبشِ  فَ قحلتح

ملا اتصف  والعبودية على خلقه أمجعني ذو األلوهية املعبودهو املألوه  هللا) قال السعدي: متفق عليه. (.فَ يَ تاِكلحوا

وأنه هو املألوه  وأخرب أنه هللا الذي له مجيع معاين األلوهية به من صفات األلوهية اليت هي صفات الكمال

 املعظم املقدس احملمود وحده املشكور وحده اليت توجب أن يكون املعبود وحده املستحق ملعاين األلوهية كلها

هللا هو املألوه و(. وهللا أعلم والصفات العلى واسم هللا هو اجلامع جلميع األمساء احلسىن اجلالل واإلكرام. ذو

ِلكَ ) املعبود حبق وما سواه من اآلهلة واألنداد ابطلة ال تستحق العبادة قال تعاىل: ِِبَنا اَّللاَ هحَو احلَْقُّ َوَأنا َما  ذَٰ

ْن ِإَلٍه َغرْيحهح )وقال تعاىل:  (.َيْدعحوَن ِمن دحونِِه هحَو اْلَباِطلح  َ َما َلكحم مِ   (.َوِإىَل َعاٍد َأَخاهحْم هحوًدا قَاَل اَي قَ ْوِم اْعبحدحوا اَّللا

هحَو احلَْيُّ )وقال تعاىل:  (. نحوِحي ِإلَْيِه أَناهح اَل إَِلَه ِإالا َأاَن فَاْعبحدحونِ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمْن َرسحوٍل ِإالا )وقال تعاىل: 

ينَ  وتصلح األلوهة له  يقول: ال معبود حبق جتوز عبادته) قال ابن جرير: (.ال ِإَلَه ِإال هحَو فَاْدعحوهح خمحِْلِصنَي َلهح الدِ 

 مفردين له األلوهة خملصني له الطاعة خملصني له الدين أيها الناس فادعوه إال هللا الذي هذه الصفات صفاته
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ال معبود  :أي(. فمعىن ال إله إال هللا وال جتعلوا له ندا وال عدال من وثن وصنم ال تشركوا يف عبادته شيئا سواه

وهو معىن كلمة السنة واألثر وهذا هو توحيد األلوهية عند أهل وهذا هو التفسري احلق املعتمد  إال هللاحبق 

إال هللا وهذا تفسري أو ال خالق ال موجود : فيفسروهنا مبعىن الربوبية فيقولوناملعطلة . أما (ال إله إال هللا)لشهادة ا

 يوم القيامة ألنه مل يتربأ من الشرك وأهله. مل ينجوإذا مات العبد مقتصرا عليه و  ابطل خمالف للكتاب والسنة

يف اآلخرة ومن أكثر من ذكره يف الدنيا طاب  لقدر من تعلق به وعمل مبقتضاه جناوهللا اسم عظيم جليل ا

عيشه وصلحت حاله ومن استغاث به فرج كربه ومن توكل عليه كفاه من الشرور ومن التجأ إليه زال مهه وذهب 

  حزنه.
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 الرب املتفرد ابخللق والرزق والتدبريهو  هللا

 وعن العباس (.احْلَْمدح َّللِاِ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ )قال تعاىل: دلت نصوص القرآن والسنة على أن هللا موصوف ابلربوبية 

ٍد َذاَق َطْعَم اإِلميَاِن، َمْن َرِضَي اِبهلل )يقول:  مسع رسول هللا  أنه رضي هللا عنه ، َواِبإِلْسالَم ِديناً، َومبحَحما َرابا

 (.قحْل َأَغرْيَ اَّللاِ أَْبِغي َرابا َوهحَو َربُّ كحلِ  َشْيءٍ )رواه مسلم. وهللا سبحانه رب مجيع اخللق قال تعاىل:  (.َرسحوالً 

ال خيرج ف فكل خملوق عبد عاجز مدبر حتت قهر هللا وسلطانه ال ميلك من أمره شيئا يصرفه هللا كيف يشاء

مر واملصلح يف أ فربنا جل ثناؤه السيد الذي ال شبه له وال مثل يف سؤدده) قال ابن جرير: مملوك عن ربوبيته

الرب هو املريب مجيع عباده ) وقال السعدي:(. واملالك الذي له اخللق واألمر خلقه مبا أسبغ عليهم من نعمه

ألصفيائه إبصالح قلوهبم وأرواحهم وأخالقهم وهلذا كثر دعاؤهم تربيته  وأخص من هذا ابلتدبري وأصناف النعم.

(. فالرب هو املتفرد ابخللق واملتفرد ابلرزق واملتفرد ألهنم يطلبون منه هذه الرتبية اخلاصة له هبذا االسم اجلليل

ه ويكلؤهم ابهلداية واملتفرد بتدبري شؤون اخلالئق فهو خيلقهم ويرزقهم ويهديهم ويصلح معاشهم فريبيهم بنعم

ِإنا َرباكحمح اَّللاح الاِذي َخَلَق )حبفظه ويغمرهم بفضله وإحسانه وحيلم على عاصيهم ويرمحهم رمحة واسعة قال تعاىل: 

ٍم ُثحا اْستَ َوٰى َعَلى اْلَعْرِش ي حْغِشي اللاْيَل الن اَهاَر َيْطلحبحهح َحِثيثً  لشاْمَس َواْلَقَمَر َوالنُّجحوَم ا َواالساَماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستاِة َأايا

اَّللاح َخاِلقح كحلِ  َشْيٍء َوهحَو َعَلى كحلِ  )وقال تعاىل:  (.محَسخارَاٍت ِِبَْمرِِه ۗ َأاَل َلهح اخْلَْلقح َواأْلَْمرح ۗ تَ َباَرَك اَّللاح َربُّ اْلَعاَلِمنيَ 

وملا  (.قَاَل َرب َُّنا الاِذي َأْعَطى كحلا َشْيٍء َخْلَقهح ُثحا َهَدى َربُّكحَما اَي محوَسىقَاَل َفَمْن ) وقال تعاىل: (.َشْيٍء وَِكيل  

املريب انسب دعاؤه هبذا االسم )الرب( يف مقام الطلب والدعاء قال  املالك املعطي الواهب للنعم كان الرب هو

نْ َيا)تعاىل:  األنبياء وقد كان  (.َحَسَنًة َويف اآْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الناارِ  َوِمن ْهحم مان يَ قحولح َرب اَنا آتَِنا يف الدُّ

يبني هلم أنه ليلزمهم و الربوبية وأكد هذا املعىن توحيد  هللا للمشركني وقد قرر. ابسم الربيستفتحون دعائهم 



 هل تعرف ربك |                                                                                                |  10
 

 

قال وال يكونوا متناقضني ينفون ما أثبتوه  ليفردوه يف عبادهتم وخيلصوا دينهم له وحده هو املستحق للعبادة

 َلكحمح اأَلْرَض ِفرَاًشا اَي أَي َُّها النااسح اْعبحدحوا َرباكحمح الاِذي َخَلَقكحْم َوالاِذيَن ِمْن قَ ْبِلكحْم َلَعلاكحْم تَ ت اقحوَن الاِذي َجَعلَ )تعاىل: 

فتوحيد (. أَْنَداًدا َوأَنْ تحْم تَ ْعَلمحونَ َوالساَماءَ بَِناًء َوأَنْ َزَل ِمَن الساَماِء َماًء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثاَمرَاِت رِْزقًا َلكحْم َفاَل جَتَْعلحوا هلِل 

ن فيه اخلصومة لتوحيد األلوهية وليس هو غاية خللق اخللق وإرسال الرسل وإنزال الكتب ومل تك مستلزم الربوبية

نَس ِإالا لِيَ ْعبحدحونِ )قال تعاىل: إمنا الغاية هو توحيد األلوهية بني األنبياء وأقوامهم  قال  (.َوَما َخَلْقتح اجلِْنا َواإْلِ

هو  (اإلله)فجمع بني االمسني اسم اإلله واسم الرب. فإن (. احْلَْمدح َّللِاِ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ )ويف قوله: ) ابن تيمية:

هو الذي يريب عبده فيدبره. وهلذا كانت العبادة متعلقة ابمسه هللا  (الرب) املعبود الذي يستحق أن يعبد. و

لق والربوبية تتضمن خ واإلهلية هي الغاية فإن العبادة هي الغاية اليت هلا خلق اخللق والسؤال متعلقا ابمسه الرب

ولذلك كان عامة الكفار يقرون ابلربوبية ومل ينفعهم ذلك ألهنم (. اخللق وإنشاءهم فهو متضمن ابتداء حاهلم

قال (. َوَما ي حْؤِمنح َأْكثَ رحهحم اِبَّللاِ ِإالا َوهحم مُّْشرِكحونَ )قال تعاىل:  يشركون ابهللكانوا معرضني عن توحيد األلوهية 

أما املوحدون فقد مجعوا بني معرفة هللا وعبادته فأفردوا  (.وهم يشركون به خالقهم ورازقهميعلمون أن هللا ) عطاء:

  هللا ِبفعاله وأمسائه وصفاته وأفردوا هللا بعبادته.
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  سبحانه صفات تليق بهأمساء و هللا له ذات و 

رحكحمح اَّلل ح نَ ْفَسهح )دلت نصوص القرآن والسنة على أن هللا جل جالله له ذات قال تعاىل:  سول ر  وقال   (.َوحيحَذِ 

َنكحْم ُمحَراًما َفاَل ): يف احلديث القدسي هللا  رواه (. َتظَاَلمحوااَي ِعَباِدي ِإين  َحراْمتح الظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسي َوَجَعْلتحهح بَ ي ْ

أمساء  ودلت النصوص أيضا على أن هلل(. سةونفسه هي ذاته املقد) قال ابن تيمية:مسلم. ونفس هللا هي ذاته 

 (.َكانحوا يَ ْعَملحونَ َوهلِل اأْلَمْسَاءح احْلحْسىَن فَاْدعحوهح هِبَا وَذرحوا الاِذيَن ي حْلِحدحوَن يف َأمْسَائِِه َسيحْجَزْوَن َما  ): تعاىلحسىن قال 

مل يصح و  متفق عليه. (.إنا َّللِاِ ِتْسَعةً وِتْسِعنَي امْسًا ِمَئةً إالا واِحًدا، َمن أْحَصاَها َدَخَل اجلَناةَ ): وقال رسول هللا 

وقد اتفق أهل ) :ماجهيف رواية الرتمذي وابن ابن تيمية  قال يف تعيني هذه األمساء عند أهل احلديث حديث

(. وإمنا كل منهما من كالم بعض السلف املعرفة ابحلديث على أن هاتني الروايتني ليستا من كالم النب 

 سحْبَحاَن َربِ َك َربِ  اْلِعزاِة َعماا َيِصفحونَ ): تعاىلقال  عليا ودلت النصوص أيضا على أن هللا عز وجل له صفات

كان يدعو يف سجوده:   وثبت يف صحيح مسلم أن النب (. َواحْلَْمدح َّللِاِ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ  َوَسالم  َعَلى اْلمحْرَسِلنيَ 

َعَلْيَك أَْنَت َكَما  اللهحما َأعحوذح ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َومبحَعافَاِتَك ِمْن عحقحوبَِتَك، َوَأعحوذح ِبَك ِمْنَك اَل أحْحِصي ثَ َناءً )

كما يف   على ذلك وأقره النب  وكان الصحايب رضي هللا عنه حيب صفة الرمحن (.أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ 

بَ َعَث َرجحاًل عَلى َسرِياٍة، وكاَن يَ ْقَرأح ألْصَحاِبِه يف َصاَلهِتِْم فَ َيْخِتمح بقحْل هو اَّللاح أَحد ،  أنا النبا )الصحيحني: 

َا ِصَفةح الرامحَْ فَ َلماا َرَجعحوا ذََكرحوا ذلَك للنبِ   ِن، ، َفقاَل: َسلحوهح أليِ  شيٍء َيْصَنعح ذلَك؟، َفَسأَلحوهح، َفقاَل: ألهنا

بُّهح وَأاَن أحِحبُّ أْن أقْ رَأَ هبَا، َفقاَل النبُّ  َ حيِح صفاته  أو أنكر أمسائه أو أنكر هللا فمن أنكر ذات (.: أْخربحوهح أنا اَّللا

ومن خالف بعد  هلل أمساء وصفات ال يسع أحدا ردها) قال اإلمام الشافعي:كفر ألنه مكذب هلل ورسوله 

  (.وأما قبل قيام احلجة فإنه يعذر ابجلهل جة عليه فقد كفرثبوت احل
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 فوق خلقه بذاته هللا عال

تحْم َمْن يف ): تعاىلقال  مساواته مباين خللقه فوق بذاته على أن هللا جل جالله عال احملكمة دلت النصوص أَأَِمن ْ

 وقال تعاىل:(. ِإلَْيِه َيْصَعدح اْلَكِلمح الطايِ بح َواْلَعَملح الصااِلحح يَ ْرفَ عحهح ) :تعاىلوقال  (.الساَماِء َأْن خَيِْسَف ِبكحمح اأْلَْرضَ 

وقال (. َبْل َرفَ َعهح اَّللاح ِإلَْيهِ )وقال تعاىل: (. َسبِ ِح اْسَم َربِ َك اأْلَْعَلى) وقال تعاىل:(. تَ ْعرحجح اْلَماَلِئَكةح َوالرُّوحح ِإلَْيهِ )

 متفق عليه. (.أاَل أَتَْمنحوين وَأاَن أِمنيح َمن يف الساَماءِ ) :وقال رسول هللا (. خَيَافحوَن َرهباحم مِ ن فَ ْوِقِهمْ ) تعاىل:

، َفما )بيده إىل علو هللا كما يف صحيح مسلم:  وأشار النب  أَنْ تحْم قَائِلحوَن؟ قالوا: َنْشَهدح َوأَنْ تحْم تحْسأَلحوَن َعّنِ 

نااِس: اللاهحما اْشَهْد، أناَك قْد بَ لاْغَت َوأَداْيَت َوَنَصْحَت، َفقاَل إبْصَبِعِه الساباابَِة، يَ ْرفَ عحَها إىل الساَماِء َويَ ْنكحت حَها إىل ال

َفقاَل هَلَا: أْيَن اَّللاح؟ قاَلْت: يف الساَماِء، قاَل: َمن ) هللا:وأقر اجلارية على إثبات علو  (.اللاهحما اْشَهْد، َثاَلَث َمرااتٍ 

َا محْؤِمَنة   على إمياهنا إبثبات علو  فاستدل النب  رواه مسلم.(. أاَن؟ قاَلْت: أْنَت َرسولح هللِا، قاَل: أْعِتْقَها، فإهنا

وقال سليمان  من أعظم ما مييز هللا عز وجل عن خلقه. هللا وإثبات رسالته فدل ذلك على أن صفة العلو هلل

 (.هللا يف السماء وعلمه يف كل مكان) وقال اإلمام مالك: (.يف السماء :لقلت ؟لو سئلت أين هللا) التيمي:

فأهل السنة واألثر جممعون  يعّن اجلهمية(. إمنا يدورون على أن يقولوا ليس يف السماء إله) :محاد بن زيدوقال 

أمجع املسلمون من الصحابة والتابعني ومجيع أهل العلم من املؤمنني أن ) قال ابن بطة: على علو هللا فوق خلقه

  (.هللا تبارك وتعاىل على عرشه فوق مسواته ابئن من خلقه وعلمه ُميط جبميع خلقه
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 كما يليق جبالله  هللا مستو على عرشه

يليق جبالله وعلمه يف  حقيقيا مستو على عرشه استواءبذاته على أن هللا  نةالسأئمة لكتاب والسنة وإمجاع دل ا

 الصحيحة وثبت يف السنة )الرامْحَنح َعَلى الَعْرِش اْستَ َوى(.: يف سبعة مواضع من كتابه كما قال تعاىل  كل مكان

وقال عبد  متفق عليه.)َلماا َقَضى اَّللاح اخلَْلَق، َكَتَب ِعْنَدهح فَ ْوَق َعْرِشِه: ِإنا َرمْحَيِت َسبَ َقْت َغَضِب(. : قول النب 

رواه ابن  (.وما خيفى عليه من أمركم شيء وهللا فوق العرش والعرش فوق املاء) هللا بن مسعود رضي هللا عنه:

 (.جلس -استقر  -صعد  -عال  -ارتفع ) مسة معاين:وقد فسر السلف االستواء على العرش خب خزمية.

كنا والتابعون متوافرون نقول: إن ) :وزاعيألا مامإلقال او . ابلقبول أئمة السنةوكلها وردت يف آاثر اثبتة تلقاها 

قيل أليب وقال يوسف بن موسى بن القطان: ) (.صفاتهونؤمن مبا وردت به السنة من  هللا تعاىل فوق عرشه

هللا عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه ابئن من خلقه وقدرته وعلمه يف كل : عبد هللا أمحد بن حنبل

فهو فوق السماوات ): أبو جعفر بن أيب شيبة وقال مكان ؟ قال: نعم على العرش وعلمه ال خيلو منه مكان(.

قتيبة بن سعيد:  قالو  (.علمه يف خلقه ال خيرجون من علمه بذاته متخلصا من خلقه ابئنا منهموفوق العرش 

)الرامْحَنح َعَلى  كما قال جل جالله: نعرف ربنا يف السماء السابعة على عرشه سالمإليف ا ئمةألهذا قول ا)

 والفضيل وابن املبارك وابن عيينة واحلمادين ومالك كالثوري  وأئمتنا) وقال أبو نصر السجزي:. (الَعْرِش اْستَ َوى(

فأهل السنة واألثر جممعون على  (.وأن علمه بكل مكان متفقون على أن هللا فوق العرش بذاته وإسحاق وأمحد

قال أهل ) قال أبو عمر الطلمنكي:أن هللا مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظمته من غري متثيل خبلقه 

 (.:إن االستواء من هللا على عرشه على احلقيقة ال على اجملاز )الرامْحَنح َعَلى الَعْرِش اْستَ َوى( السنة يف قوله :

   القرآن والسنة وسار على طريقة اجلهمية.وحرف ابالستيالء فقد عطل الصفة  ومن فسر االستواء
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 هللا مع خلقه بعلمه وأتييده

َوهحَو َمَعكحْم أَْيَن َما ) قال تعاىل: دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله معنا ال خيفى عليه شيء من حالنا

تحمْ  )قَاَل اَل ََتَافَا ِإناِّن تعاىل:  وقال (.َذِلَك َوال َأْكثَ َر ِإالا هحَو َمَعهحْم أَْيَن َما َكانحواَوال أَْدََن ِمْن )وقال تعاىل:  (.كحن ْ

َ َمَعَنا)وقال تعاىل:  (.وأان معكما حبفظي ونصري وأتييدي) قال ابن كثري:(. َمَعكحَما َأمْسَعح َوأََرى  (.اَل حَتَْزْن ِإنا اَّللا

قال  :ويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال(. ألن هللا معنا وهللا انصران حتزنال ) قال ابن جرير:

وقد اتفق السلف على تفسري (. ا ذََكَرين ذَ هح إِ عَ  مَ انَ أَ ، وَ  ِعْنَد َظنِ  َعْبِدي يب انَ : أَ اىَل ولح اَّللاح تَ عَ قح ي َ ): رسول هللا 

قال نصوص معية هللا خللقه الواردة يف القرآن والسنة مبعية العلم ومعية التأييد والنصرة أما ذاته ففوق العرش 

تحْم( :عن قوله عز وجلسفيان الثوري سألت )معدان:  ْم أَْيَن َما كحن ْ  قال أبو طالب:و  ه(.قال: علم ؟)َوهحَو َمَعكح

 ؟(َما َيكحونح ِمْن جَنَْوى َثاَلثٍَة ِإالا هحَو رَاِبعحهحمْ )وتال هذه اآلية:  عن رجل قال: إن هللا معنا حنبلأمحد بن سألت )

َ يَ ْعَلمح َما يف الساَماَواِت َوَما يف )أيخذون آبخر اآلية ويدعون أوهلا:  قال أبو عبد هللا: قد جتهم هذا أملَْ تَ َر أَنا اَّللا

)َونَ ْعَلمح َما ت حَوْسِوسح ِبِه نَ ْفسحهحۖ  وقال يف )ق(:  .: العلم معهم(ونح ِمْن جَنَْوى َثاَلثٍَة ِإالا هحَو رَاِبعحهحمْ اأْلَْرِض َما َيكح 

)أمجع املسلمون من أهل السنة على  :قال أبو عمر الطلمنكيو (. فعلمه معهم َوََنْنح أَقْ َربح ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد(

تحمْ )أن معىن قوله:   وأن هللا تعاىل فوق السموات بذاته أنه علمه وَنو ذلك من القرآن (َوهحَو َمَعكحْم أَْيَن َما كحن ْ

أمجع علماء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل ) وقال ابن عبد الرب: .مستو على عرشه كيف شاء(

وما  وعلمه يف كل مكان هو على العرش (.َما َيكحونح ِمْن جَنَْوى َثالثٍَة ِإالا هحَو رَاِبعحهحمْ )قالوا يف أتويل قوله: 

معنا بعلمه يعتقدون أن املراد يف هذه النصوص أن هللا  واألثر (. فأهل السنةخالفهم يف ذلك من حيتج بقوله

وال يقتضي إثبات املعية هلل أن  وقد يدل السياق على أن املراد من املعية التأييد والنصرة لداللة ظاهر السياق
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لداللة  هللا علىهذا املعىن الفاسد ممتنع  ألن علوا كبريا تعاىل هللا عن ذلك يكون هللا خمالطا أو ممازجا خللقه

وهللا منزه عن النقائص. أما من  مستو على عرشه ابئن عن خلقه عز وجل بذاته النصوص احملكمة على أن هللا

فقوله ابطل وكفر ظاهر ألنه مكذب هلل يف كل مكان  خمتلط هبمزعم أن املراد ابلنصوص أن هللا حال يف خلقه 

الزاندقة الذين كفرهم  وهذا هو مذهب احللولية وخمالف للفطرة السليمة ورسوله وخمالف إلمجاع أهل السنة

وأما احللول املطلق وهو أن هللا تعاىل بذاته حال يف كل شيء فهذا ) قال ابن تيمية: علماء اإلسالم وتربأوا منهم

(. وأشد كفرا وإحلادا منهم أصحاب وحدة وكانوا يكفروهنم بذلك حيكيه أهل السنة والسلف عن قدماء اجلهمية

فليس يف  عني املخلوقات هو عني هللا تعاىلوأن ق هو عني وجود اخللق أن عني وجود احلالوجود الذين يرون 

حقيقة مذهبهم و والتلمساين  وابن سبعنيابن عريب وابن الفارض الزاندقة الكون إال حقيقة واحدة وهذا مذهب 

فليس هناك خالق وال هللا حقيقة هو تصف به املأن كل ما يوصف به املخلوقات من قبح وحسن ومدح وذم 

وفرعون عندهم  إال هللا ألنه ليس يف الوجود حقيقة ا يعبدون هللاوكل ما يعبده الكفار من األصنام إمنخملوق 

ة من دوهذه العقيدة مستور  يقولون علوا كبريا.تعاىل هللا عما بريئا من الكفر  كان من العارفني ومات مؤمنا

قال  ومضطربة وغامضة فكرة متناقضة االفكر األفالطوين اليوانين والفكر اهلندوسي ومن أتمل فيها تبني له أهن

(. والدين ال يقوم إال على عقيدة وأكثر من ينظر يف كالمهم ال يفهم حقيقة أمرهم ألنه أمر مبهم) ابن تيمية:

يِن َحِنيًفاۚ  )قال تعاىل:  يتميز فيها احلق عن الباطلموافقة للفطرة  متناسقة واضحة صحيحة فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِ 

ينح اْلَقيِ مح َولَِٰكنا  ِلَك الدِ  َها ۚ اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اَّللاِۚ  ذَٰ  .(َأْكثَ َر النااِس اَل يَ ْعَلمحونَ  ِفْطَرَت اَّللاِ الايِت َفَطَر النااَس َعَلي ْ
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  حبرف وصوتيتكلم هللا 

: تعاىلقال  حرف وصوتأن هللا جل جالله يتكلم حقيقة بكالم له على دلت النصوص من الكتاب والسنة 

وعن أيب  (.اَنَدى َربَُّك محوَسىَوِإْذ )وقال تعاىل:  (.فَاْسَتِمْع لَِما يحوَحى)وقال تعاىل: َتْكِليًما(.  محوَسى اَّلل ح  )وََكلامَ 

: لَب اْيَك َوَسْعَدْيَك، فَ ي حَناَدى ِبَصْوٍت  :قال عن النب  رضي هللا عنه سعيد اخلدري )يَ قحولح اَّللاح: اَي آَدمح، فَ يَ قحولح

: رضي هللا عنها وقالت أم املؤمنني عائشة. أخرجه البخاري .النااِر(ِإنا اَّللاَ أَيْمحرحَك َأْن َتحْرَِج ِمْن ذحر ِياِتَك بَ ْعثًا ِإىَل 

َلى، وأَنْ َزَل اَّللاح عزا وجلا: ) إنا الاِذيَن َجاؤحوا ابإِلْفِك )وَلَشْأين يف نَ ْفِسي كاَن أْحَقَر ِمن أْن يَ َتَكلاَم اَّللاح يفا ِبَْمٍر ي حت ْ

إذا تكلم ) قال ابن مسعود رضي هللا عنه:ويف صحيح البخاري  متفق عليه. (.َهاالَعْشَر اآلاَيِت كحلا  (عحْصَبة  ِمنكحمْ 

هللا ابلوحي مسع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوهبم وسكن الصوت عرفوا أنه احلق واندوا ماذا قال ربكم 

 هذا قرب فليس من يسمعه كما  بعد من يسمعه بصوت ينادي وجل عز هللا )وإنالبخاري: وقال (. قالوا احلق

؟ : إن هللا ال يتكلم بصوتقلت أليب: إن قوما يقولون) أمحد:اإلمام قال عبد هللا بن و  ذكره(. جل هللا لغري

 واستفاضت اآلاثر عن النب ) ابن تيمية:قال و  (.فقال: اي بّن هؤالء جهمية إمنا يدورون على التعطيل

وينادي عباده يوم  اندى موسى أنه سبحانه ينادي بصوتنة بعدهم من أئمة السوالصحابة والتابعني ومن 

ومل ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن هللا يتكلم بال صوت أو بال  ويتكلم ابلوحي بصوت القيامة بصوت

نفسي قدمي ليس معىن زعمه املعطلة أن كالم هللا هو وما ي (.وال أنه أنكر أن يتكلم هللا بصوت أو حبرف حرف

فاعتقاد فاسد خمالف لصريح القرآن وصحيح السنة وال يستسيغه عاقل سليم  ال يسمع من هللا حبرف وال صوت

عن أيب  الشيخانروى ملا  ال يعد متكلما فهمه للمعاين واألخرس مع الفطرة وال يسمى كالما يف الشرع واللغة

َثْت بِ أحمايت مَ  نْ نا اَّللاَ جَتاَوَز عَ إِ )نه قال: أ هريرة رضي هللا عنه عن النب  ْو ا ملَْ تَ ْعَمْل أَ ا، مَ نْ فحَسهَ ه أَ ا َحدا
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وصعوبة  الكالمصفة تعطيل هللا عن  (. وحقيقة مذهبهمإذا طلق يف نفسه فليس بشيء قال قتادة: (.تَ َتَكلامْ 

وصفة  فلسفية غامضة تنايف وضوح عقيدة اإلسالم.يدل على بطالنه فهذه عقيدة يف الواقع وتناقضه تصوره 

َواَتاََذ قَ ْومح )يعبد قال تعاىل: يكون إهلا أن  ال يصلحال يتكلم النقص ومن من  االكالم من الكمال وعدمه

اَل يَ ْهِديِهْم َسِبياًل اَتاَذحوهح وََكانحواْ محوَسى ِمن بَ ْعِدِه ِمْن ححِليِ ِهْم ِعْجاًل َجَسًدا لاهح خحَوار  َأملَْ يَ َرْوْا أَناهح اَل يحَكلِ محهحْم وَ 

الكالم نزاع بني  ومل يكن يف مسمى) قال ابن تيمية:وهذا القول ُمدث ال يعرف عن السلف  (.ظَالِِمنيَ 

الصحابة والتابعني هلم إبحسان واتبعيهم ال من أهل السنة وال من أهل البدعة. بل أول من عرف يف اإلسالم 

 يف زمن ُمنة أمحد بن حنبل مسمى الكالم املعىن فقط هو عبد هللا بن سعيد بن كالب وهو متأخرأنه جعل 

 (.وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة وعلماء البدعة
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  تكلم ابلقرآن حقيقةهللا 

َأَحد  ِمَن َوِإْن )قال تعاىل: قرآن حقيقة حبرف وصوت دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله تكلم ابل

لحوا َكاَلَم اَّللاِ )وقال تعاىل:  (.اْلمحْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرهح َحىتا َيْسَمَع َكاَلَم اَّللاِ   ُث نزل به جربيل (.يحرِيدحوَن َأْن ي حَبدِ 

َعَلٰى قَ ْلِبَك لَِتكحوَن ِمَن اْلمحنِذرِيَن  نَ َزَل ِبِه الرُّوحح اأْلَِمنيح )قال تعاىل:  على رسوله  األمني كما تكلم هللا به

َذا اْلقحْرآنح أِلحنِذرَكحم ِبِه َوَمن )أمته كما أنزل عليه قال تعاىل:    ُث بلغه النب (.بِِلَساٍن َعَريبٍ  مُِّبنيٍ  َوأحوِحَي ِإََلا هَٰ

من غري زايدة وال نقصان كما   على رسوله  أنزله هللاوهذا القرآن الذي ِبيدينا هو عني القرآن الذي  (.بَ َلغَ 

لحِّن حَيْمِ ل  جح  رَ َأاَل ): وقال رسول هللا  (.ِإانا ََنْنح نَ زاْلَنا الذ ِْكَر َوِإانا َلهح حَلَاِفظحونَ )تكفل هللا حبفظه بقوله تعاىل: 

ويف دعاء النوم املخرج يف الصحيحني قال:  رواه أبو داود. (.ْن أحبَ لِ َغ َكالَم ريبِ  َمنَ عحوين أَ  دْ نا ق حَرْيًشا قَ إِ ، فَ إىل قَ ْوِمهِ 

إلَْيَك، ال َمْلَجأَ وال َمْنجا  اللاهحما أْسَلْمتح وْجِهي إلَْيَك، وفَ واْضتح أْمرِي إلَْيَك، وَأجْلَْأتح َظْهرِي إلَْيَك، َرْغَبةً وَرْهَبةً )

َلِتَك، فأنْ  َت على ِمْنَك إال  إلَْيَك، اللاهحما آَمْنتح بِكتاِبَك الذي أنْ زَْلَت، وبَِنِبيِ َك الذي أْرَسْلَت، فإْن محتا ِمن لَي ْ

)َمْن نَ َزَل َمْنزاًِل ُثحا قَاَل : يقول   مسعت رسول هللاقالت:  رضي هللا عنها خولة بنت حكيمعن و  (.الِفْطرَةِ 

 م. وأخرجرواه مسل .(َأعحوذح ِبَكِلَماِت اَّللاِ التاامااِت ِمْن َشرِ  َما َخَلَق ملَْ َيضحراهح َشْيء  َحىتا يَ ْرحتََِل ِمْن َمْنزِلِِه َذِلكَ 

)َمْن قَ َرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب هللِا فَ َلهح بِِه  :قال: قال رضي هللا عنه  من حديث عبد هللا بن مسعود الرتمذي

، َوَلِكْن أَِلف  َحْرف  َواَلم  َحْرف  َوِميم  َحْرف   وقد أمجع أئمة  (.َحَسَنة ، َواحَلَسَنةح ِبَعْشِر أَْمثَاهِلَا، اَل أَقحولح امْل َحْرف 

حيكي مذهب الصحابة: عمرو بن دينار املكي  اجلليل التابعيقال  السنة على أن القرآن كالم هللا ليس مبخلوق

 )أدركت الناس منذ سبعني سنة يقولون: هللا اخلالق وما سواه خملوق إال القرآن فإنه كالم هللا منه بدأ وإليه يعود(.

و كالم هللا فأما القرآن املتلو املبني املثبت يف املصحف املسطور املكتوب املوعى يف القلوب فه)وقال البخاري: 
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القرآن كالم ) وقال اإلمام أمحد:(. (َبْل هحَو آاَيت  بَ يِ َنات  يف صحدحوِر الاِذيَن أحوتحوا اْلِعْلمَ ) تعاىل:ليس خبلق قال هللا 

وقد اشتهر عن أئمة السلف تكفري  ر(.ومن زعم أن القرآن خملوق فهو جهمي كاف ليس مبخلوق م بهتكل هللا

وإمنا  ومن زعم أن القرآن مل يتكلم هللا ِبلفاظه وحروفه ألهنم مكذبون لكالم هللا ورسوله. القرآنالقائلني خبلق 

 فحقيقة قوله أن القرآن خملوق مل ينزل به جربيل من عند هللاعن املعىن النفسي   عرب به جربيل أو الرسول 

 .من كالم النب هو  وإمنا
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 يراه املؤمنون يف اآلخرةهللا 

غبش فيها وال حجاب دوهنا  ن والسنة على أن املؤمنني يرون هللا يوم القيامة ِببصارهم رؤية واضحة الدل القرآ

َا اَنِظرَة  إِ  وحجحوه  يَ ْوَمِئٍذ اَنِضَرة  )قال تعاىل:  : تعاىلقال و وأهل الدنيا ُمرومون من هذه النعمة العظيمة. (. ىَل َرهبِ 

ملا حجب أعداءه فلم يروه جتلى ألوليائه حىت ) قال اإلمام مالك: (.َكالا ِإهناحْم َعْن َرهبِ ِْم يَ ْوَمِئٍذ َلَمْحجحوبحونَ )

 (.لِلاِذيَن َأْحَسنحوا احْلحْسىَن َوزاَِيَدة  )وقال تعاىل:  (.اأْلَرَاِئِك يَ ْنظحرحونَ َعَلى  ِإنا اأْلَبْ رَاَر َلِفي نَِعيمٍ )وقال تعاىل: (. رأوه

إذا )قال:   عن النب  رضي هللا عنه الزايدة ابلنظر إىل هللا فعن صهيب بن سنان الرومي  وقد فسر النب 

اجلَناَة، قاَل: يقولح اَّللاح َتباَرَك وَتعاىَل: تحرِيدحوَن شيًئا أزِيدحكحْم؟ فَيقولوَن: أملَْ ت حبَ يِ ْض وحجحوَهنا؟ أملَْ َدَخَل أْهلح اجلَناِة 

نا ِمَن النااِر؟ قاَل: فَ َيْكِشفح احِلجاَب، َفما أحْعطحوا شيًئا أَحبا إليِهم ِمَن الناَظِر إ ْم عزا ىل َرهب ِِ تحْدِخْلنا اجلَناَة، وت حَنجِ 

هَلحم ماا )وقال تعاىل:  رواه مسلم. (.(لِلاِذيَن أْحَسنحوا احلحْسىَن وزايَدة  ) وجلا. ويف رواية: وزاَد ُثحا َتال هِذه اآليََة:

رضي  وعن جرير (.هو النظر إىل وجه هللا الكرمي) قال جابر وأنس رضي هللا عنهما: (.َيَشاءحوَن ِفيَها َوَلَديْ َنا َمزِيد  

َلَة الَبْدِر، قَاَل: ِإناكحْم َسرَتَْوَن َرباكحْم َكَما تَ َرْوَن َهَذا   كحناا جحلحوًسا ِعْنَد الناِبِ  )ل: اق هللا عنه ِإْذ َنَظَر ِإىَل الَقَمِر لَي ْ

َأنا النااَس قَالحوا: اَي َرسحوَل اَّللاِ، َهْل ) ه:رضي هللا عنوعن أيب هريرة متفق عليه.  (.الَقَمَر، اَل تحَضامحوَن يف رحْؤيَِتهِ 

َلَة الَبْدِر؟، قَالحوا: اَل اَي َرسحوَل اَّللاِ، قَاَل:  :نَ َرى َرب اَنا يَ ْوَم الِقَياَمِة؟ فَ َقاَل َرسحولح اَّللا  َهْل تحَضارُّوَن يف الَقَمِر لَي ْ

؟، قَالحوا: الَ اَي َرسحوَل اَّللاِ، قَاَل:فَ َهْل تحَضارُّوَن يف   متفق عليه. (.فَِإناكحْم تَ َرْونَهح َكَذِلكَ  الشاْمِس، لَْيَس دحوهَنَا َسَحاب 

ثبتت رؤية املؤمنني هلل عز وجل يف الدار اآلخرة يف األحاديث الصحاح من طرق متواترة )قد وقال ابن كثري: 

 على أن املؤمنني يرون رهبم يف اآلخرة واألثر وأمجع أهل السنة (.منعهاال ميكن دفعها وال  عند أئمة احلديث

فأهل السنة واألثر  (.العلماء مل خيتلفوا أن مجيع املؤمنني يرون خالقهم يف اآلخرة ال يف الدنيا) قال ابن خزمية:
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 عبدالغّن املقدسي:قال  يؤمنون ِبن املؤمنني يرون رهبم ِببصارهم يف اآلخرة بال حجاب نسأل هللا من فضله

  (.أن هللا تعاىل يرى يف اآلخرة كما جاء يف كتابه وصح عن رسوله فق أهل التوحيد والصدق)وأمجع أهل احلق وات
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 هللا ينزل كل ليلة إىل السماء الدنيا

بال  جباللهدلت السنة الصحيحة على أن هللا جل جالله ينزل كل ليلة يف ثلث الليل اآلخر نزوال حقيقا يليق 

)يَ ْنزِلح َرب َُّنا تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل قال:   اَّللا  سولعن أيب هريرة رضي هللا عنه َأن ر فقد أخرج الشيخان  وال مثل كيف

: َمْن َيْدعحوين فَ  ، يَ قحولح َقى ث حلحثح اللاْيِل اآلِخرح نْ َيا ِحنَي يَ ب ْ َلٍة ِإىَل الساَماِء الدُّ َأْسَتِجيَب َلهح؟ َمْن َيْسأَلحِّن فَأحْعِطَيهح؟ كحلا لَي ْ

وقد أمجع أئمة السنة على أن هللا عز وجل ينزل كل ليلة على ما يليق به وأن اخلرب  (.َمْن َيْستَ ْغِفرحين فََأْغِفَر َلهح؟

وفضيل  وسفيان الثوري مالك من أدركت من املشايخ) زهري بن عباد:قال الوارد به حق جيب اعتقاده واجلزم به 

قال حنبل بن إسحاق: )سألت أاب عبد هللا و  .(كانوا يقولون: النزول حق  ووكيع وابن املبارك وعيسى بن عياض

 فقال أبو عبد هللا: ؟)إن هللا ينزل إىل السماء الدنيا):  عن األحاديث اليت تروى عن النب )اإلمام أمحد(

جاء ونعلم أن ما  وال نرد على رسول هللا قوله نؤمن هبا ونصدق هبا وال نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح

على ما أتت به  وأمجعوا على أن هللا ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا) :الطلمنكي عمرأبو  قالو  .(به الرسول حق

وتواترت األخبار وصحت اآلاثر ِبن )وقال عبد الغّن املقدسي:  (.ال حيدون يف ذلك شيئا كيف شاء  اآلاثر

وإمراره من غري تكييف  وترك االعرتاض عليه اإلميان والتسليم لهفيجب  دنياهللا عز وجل ينزل كل ليلة إىل مساء ال

)يَ ْنزِلح : )    )وقول رسول هللا  :ابن عبد الربوقال  (.وال تنزيه ينفي عنه حقيقة النزول وال أتويل وال متثيل

نْ َيا َوَجاءَ َربَُّك َواْلَمَلكح )، ومثل قوله: (فَ َلماا جَتَلاى َربُّهح لِْلَجَبلِ )وجل:  عندهم مثل قول هللا عز (َرب َُّنا ِإىَل الساَماِء الدُّ

كلهم يقول: ينزل ويتجلى وجييء بال كيف ال يقولون: كيف جييء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟   (.َصفاا َصفاا

نه ليس كشيء من خلقه وتعاىل عن األشياء وال وال من أين جاء؟ وال من أين جتلى؟ وال من أين ينزل؟ أل

 شريك له(.
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 يليق جبالله  كماويدنو  وأييت هللا جييء 

كما يشاء على ما يليق به سبحانه من غري كيف   سبحانهوأييت  دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله جييء

َهْل يَنظحرحوَن ِإالا )وقال تعاىل:  (.َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلكح َصف اً َصف اً  َكالا ِإَذا دحكاْت اأَلْرضح دَك اً دَك اً )كما قال تعاىل: 

إال  أان ال ندري كيف الغمام  مام معروف يف كالم العربفالغ) قال األزهري:(. َأْن أَيْتِيَ هحمح اَّللاح يف ظحَلٍل ِمَن اْلَغَمامِ 

وال نكيف صفته وكذلك سائر صفات هللا جل  الذي أييت هللا عز وجل يوم القيامة يف ظحَلل منه فنحن نؤمن به

 قال السعدي: (.أَيْيتَ بَ ْعضح آاَيِت َربِ كَ َهْل يَنظحرحوَن ِإالا َأن أَتْتِيَ هحمح اْلَماَلِئَكةح أَْو أَيْيتَ َربَُّك أَْو )وقال تعاىل:  (.وعز

 كاالستواء والنزول  ت األفعال االختيارية هلل تعاىلويف هذه اآلية دليل ملذهب أهل السنة واجلماعة يف إثبا)

وعن  (.من غري تشبيه له بصفات املخلوقني. ويف الكتاب والسنة من هذا شيء كثري واإلتيان هلل تبارك وتعاىل

ًئا فَ ْليَ تاِبْع، ) قال:  هريرة رضي هللا عنه عن النب أيب  : َمْن َكاَن يَ ْعبحدح َشي ْ حيحَْشرح النااسح يَ ْوَم الِقَياَمِة، فَ يَ قحولح

َقى َهِذِه األحماةح ِفيَها محَناِفقحوَها، َفِمن ْهحْم َمْن يَ تاِبعح الشاْمَس، َوِمن ْهحْم َمْن يَ تاِبعح الَقَمَر، َوِمن ْهحْم َمْن يَ تاِبعح الطاَواِغيتَ  ، َوتَ ب ْ

: َأاَن َربُّكحْم، فَ يَ قحولحوَن َهَذا َمَكان حَنا َحىتا أَيْتِيَ َنا َرب َُّنا، فَِإَذا َجاَء رَ  : فَ َيْأتِيِهمح اَّللاح فَ يَ قحولح ب َُّنا َعَرفْ َناهح، فَ َيْأتِيِهمح اَّللاح فَ يَ قحولح

 ففي هذا احلديث: أن هللا أيتيهم أول مرة فال) قال ابن رجب:و  متفق عليه.(. وَن: أَْنَت َرب َُّناَأاَن َربُّكحْم، فَ يَ قحولح 

وقد . وقد ساقه يف مواضع أخر بتمامه ويف احلديث السابق اختصار ُث أيتيهم يف املرة الثانية فيعرفونه يعرفونه

)َهْل يَنظحرحوَن ِإالا َأن أَيْتِيَ هحمح اَّللاح يف ظحَلٍل مِ َن الَغَماِم دل القرآن على ما دل عليه هذا احلديث يف مواضع ، كقوله: 

الِئَكةح أَْو أَيْيتَ َربَُّك أَْو أَيْيتَ بَ ْعضح آوقال:  (.َواْلَمالِئَكةح 
َ
)َوَجاَء وقال:  (.اَيِت َربِ كَ )َهْل يَنظحرحوَن ِإالا َأن أَتْتِيَ هحمح امل

 بل روي عنهم وال أخرجوه عن مدلوله ومل يتأول الصحابة وال التابعون شيئاً من ذلك (.َربَُّك َواْلَمَلكح َصفاا َصفاا 

أن هللا أييت يوم على  أمجعوا) وقال أبو عمر الطلمنكي:(. يدل على تقريره واإلميان به وإمراره كما جاءما 



 هل تعرف ربك |                                                                                                |  24
 

 

ودلت السنة الصحيحة على  (.القيامة، واملالئكة صفًا صفاً؛ حلساب األمم وعرضها، كما يشاء وكيف يشاء

 :قال  رضي هللا عنها عن رسول هللا  عائشةفعن  يوم عرفةحقيقة كما يليق حبالله أن هللا يدنو من اخللق 

َة فَ يَ قحولح َما َأْن ي حْعِتَق اَّللاح ِفيِه َعْبًدا ِمْن النااِر ِمْن يَ ْوِم َعَرَفَة َوِإناهح لََيْدنحو ُثحا ي حَباِهي هِبِْم اْلَماَلِئكَ َما ِمْن يَ ْوٍم َأْكثَ َر ِمْن )

فهذا يثبته من يثبت قيام  وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده) وقال ابن تيمية: رواه مسلم. .(أَرَاَد َهؤحاَلءِ 

وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة  األفعال االختيارية بنفسه وجميئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش.

ومن  اجلهمية والنقل عنهم بذلك متواتر. وأول من أنكر هذا يف اإلسالم اإلسالم املشهورين وأهل احلديث

 (.وافقهم من املعتزلة
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 هللا أحد

يف ذاته وأفعاله وأمسائه وصفاته ال يشبهه أحد يف  هللا جل جالله أحد وتر متفردة على أن دل القرآن والسن

 قال ابن(. قحْل هحَو اَّللاح َأَحد  اَّللاح الصاَمدح ملَْ يَِلْد َوملَْ يحوَلْد َوملَْ َيكحْن َلهح كحفحًوا َأَحد  )خصائصه وما تفرد به قال تعاىل: 

وال يطلق هذا اللفظ  وال نديد وال شبيه وال عديل الذي ال نظري له وال وزير يعّن: هو الواحد األحد) كثري:

(. وعن أيب هريرة رضي هللا عنه ألنه الكامل يف مجيع صفاته وأفعاله على أحد يف اإلثبات إال على هللا عز وجل

َي، فَقولحه: اَتاََذ هللاح وَلًدا، وأان هللاح األَحدح الصاَمدح، مل أِلْد )فيما يرويه عن ربه:   عن رسول هللا  وأماا َشْتمحه إايا

فإنه ال يوصف  هللا جل ثناؤه أحد)وأما اسم  قال األزهري: .رواه البخاري (.ومل أحوَلْد، ومل يكحْن َل كحفحًوا أَحد  

ألن أحدا صفة من  أي: فرد كما يقال: رجل وحد  وال درهم أحد ال يقال: رجل أحد شيء ابألحدية غريه

 )إن األحد هو الذي ال كفو له وال نظري وقال ابن رجب:فال يشركه فيها شيء(.  صفات هللا اليت استأثر هبا

يستلزم أنه مل يلد  وكونه تعاىل أحدا ليس أحد كفوا له يكون بني شيئني فيمتنع أن يكون له صاحبة. والتولد إمنا

وهي  وأيضا فالتولد حيتاج إىل زوجة وهو تعاىل أحد ال كفو له ألن الوالد والولد متماثالن متكافئان ومل يولد

 وذلك أيضا ممتنع(. مكافئة لزوجها من وجه
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  حي قيومهللا 

حي قيوم له احلياة الكاملة الدائمة والقيومية الكاملة على كل شيء  هللا جل جاللهدل القرآن والسنة على أن 

َوتَ وَكاْل )وقال تعاىل: (. َوَعَنِت اْلوحجحوهح لِْلَحيِ  اْلَقيُّومِ )وقال تعاىل: (. اَّللاح اَل ِإَلَه ِإالا هحَو احلَْيُّ اْلَقيُّومح ) قال تعاىل:

وال آخر له  والبقاء الذي ال أول له حيد الذي له احلياة الدائمة) قال ابن جرير: (.وتح َعَلى احلَْيِ  الاِذي اَل مَيح 

وينقضي  ينقطع ابنقطاع أمدها وآخر ممدود إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول ُمدود يؤمد

وتصريفه فيما شاء وأحب؛ من  ورزقه وتدبريه القيم حبفظ كل شيء القيوم) وقال ابن جرير:. (ابنقضاء غايتها

: اللاهحما لَك  نا َرسوَل هللِا أَ ) بن عباس رضي هللا عنهما:اوعن (. تغيري وتبديل، وزايدة ونقص ، كاَن يقولح

، َوِبَك  ، وإلَْيَك أَنَ ْبتح ، َوَعَلْيَك تَ وَكاْلتح ، َوِبَك آَمْنتح ، اللاهحما إين ِ َأعحوذح بِعزاِتَك، ال إَلَه إالا أَْنَت، َأْسَلْمتح َخاَصْمتح

، َواجلِْنُّ َواإِلْنسح مَيحوتحونَ  وعن ابن عباس رضي هللا عنهما  رواه مسلم. (.َأْن تحِضلاِّن، أَْنَت احَليُّ الذي ال مَيحوتح

ْمدح، أْنَت َربُّ الساَمواِت واألْرِض، لَك احلَْمدح أْنَت قَ يِ مح َيْدعحو ِمَن اللاْيِل: اللاهحما لَك احلَ  ملسو هيلع هللا ىلصكاَن النبُّ ) قال:

(. كعلمه وقدرته  كالمه وحياته من صفات هللا) :ابن تيميةقال و  متفق عليه. (.الساَمواِت واألْرِض وَمن ِفيِهنا 

سىن داللة مطابقة سائر األمساء احلهذان االمسان الكرميان يدالن على (. احلَْيُّ اْلَقيُّومح ))وقوله:  وقال السعدي:

وَنو  املة املستلزمة جلميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرةفاحلي من له احلياة الك. وتضمنا ولزوما

وذلك مستلزم جلميع األفعال اليت اتصف هبا رب العاملني من  نفسه وقام بغريههو الذي قام ب والقيوم .ذلك

كل ذلك   وسائر أنواع التدبري اخللق والرزق واإلماتة واإلحياءفعله ما يشاء من االستواء والنزول والكالم والقول و 

إذا سئل و  عظم الذي إذا دعي هللا به أجابوهلذا قال بعض احملققني: إهنما االسم األ. داخل يف قيومية الباري

 وليس املوجود من أمساء هللا احلسىن. (.به أعطى
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  هللا عامل بكل شيء

وال وعلمه يشمل املاضي واحلاضر واملستقبل كمال العلم دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله موصوف ب

َعاملح اْلَغْيِب )خيفى عليه سبحانه شيء يف الكون وعلمه اتم دائم أزَل ومتجدد ال ينقطع أبدا قال تعاىل: 

وقال تعاىل:  (.َفال يحْظِهرح َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا) وقال تعاىل: (.َوَأنا اَّللاَ ِبكحلِ  َشْيٍء َعِليم  )وقال تعاىل: (. َوالشاَهاَدةِ 

ِ َوَما َتحِْفي الصُّدحورح ) َها ِإالا لِنَ ْعَلَم َمْن يَ تاِبعح )وقال تعاىل: (. يَ ْعَلمح َخائَِنَة اأْلَْعنيح َلَة الايِت كحْنَت َعَلي ْ َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ

َقِلبح َعَلى َعِقبَ ْيهِ  َوِعنَدهح َمَفاِتحح اْلَغْيِب )وعلمه سبحانه شامل لكل ذرات الكون قال تعاىل:  (.الراسحوَل مماْن يَ ن ْ

َحباٍة يف ظحلحَماِت اأْلَْرِض َواَل اَل يَ ْعَلمحَها ِإالا هحَو ۚ َويَ ْعَلمح َما يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِرۚ  َوَما َتْسقحطح ِمن َوَرَقٍة ِإالا يَ ْعَلمحَها َواَل 

ي حَعلِ محنا  ملسو هيلع هللا ىلصكاَن النبُّ ) رضي هللا عنه قال: بن عبد هللا وعن جابر (.ٍس ِإالا يف ِكَتاٍب مُِّبنيٍ َرْطٍب َواَل اَيبِ 

: ال لاهحما إين ِ أْسَتِخريحَك ااِلْسِتخارََة يف األحمحوِر كحلِ ها، كالسُّوَرِة ِمَن القحْرآِن: إذا َهما ابألْمِر فَ ْلرَيَْكْع رَْكَعَتنْيِ ُثحا يقولح

اَم ِمَن اللاْيِل افْ تَ َتَح ا قَ ذَ  إِ انَ كَ ): توعن عائشة رضي هللا عنها قال رواه البخاري. (.بِعْلِمَك، وَأْستَ ْقِدرحَك بقحْدَرِتكَ 

 رواه مسلم. (.املَ الَغْيِب والشاهاَدةِ ْرِض، عَ اِطَر الساَمواِت واألَ اِفيَل، فَ ْسرَ َصالَتهح: اللاهحما َربا ِجرْبائِيَل، َوِميكائِيَل، وإِ 

ويثبتون هلل عز وجل العلم املتجدد  حدوثهاابلكائنات قبل يثبتون هلل عز وجل العلم األزَل  واألثر فأهل السنة

)َحىتاٰ و )ِإالا لِنَ ْعَلَم( كقوله   ل اآلايت الواردة يف هذا املعىنوعامة من يستشك) قال ابن تيمية:حدوثها بعد 

فإن القرآن قد أخرب ِبنه يعلم ما سيكون يف  وهذا جهل يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق ِبن سيكون نَ ْعَلَم(

وكتب ذلك قبل أن خيلقها وقد علم ما سيخلفه  بل أبلغ من ذلك أنه قدر مقادير اخلالئق كلها غري موضع

ُث ملا خلقه  تقدم على وجوهوأخرب بعلمه امل وأخرب مبا أخرب به من ذلك قبل أن يكون وكتب ذلك علما مفصال

وقال اإلمام (. وبذلك جاء القرآن يف غري موضع علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون فهذا هو الكمال
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ودلت النصوص على (. إذا قال الرجل: العلم خملوق فهو كافر ألنه يزعم أنه مل يكن له علم حىت خلقه) أمحد:

َأاَل يَ ْعَلمح َمْن َخَلَق َوهحَو )قال تعاىل:  الدقيقة األمور وتفاصيلها ائقحقأن هللا خبري بكل شيء يعلم سبحانه 

؟ َحْشيا ): قال هلا  النب أن ئشة رضي هللا عنها ويف صحيح مسلم عن عا (.اللاِطيفح اخْلَِبريح  ما َلِك اي عاِئشح

: ال َشيَء، قاَل:  )اخلبري ابألمور املطلع قال ابن تيمية:  (.لَتحْخربِيِّن، أَْو لَيحْخربين ِ اللاِطيفح اخلَِبريح رابَِيًة؟ قاَلْت: قحلتح

الذي انتهى علمه إىل اإلحاطة ببواطن األشياء وخفاايها كما أحاط  اخلبري) :وقال ابن القيم على بواطنها(.

 (.بظواهرها
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 هللا قادر على كل شيء

له القدرة التامة الشاملة على  سبحانه فاهلل هللا جل جالله موصوف بكمال القدرةدل القرآن والسنة على أن 

َلهح محْلكح )قال تعاىل: وال يفر منه أحد  يف السماوات وال يف األرضال يعجزه شيء و  ليس هلا حدود كل شيء

ِيتح ۖ َوهحَو َعَلٰى كحلِ  َشْيٍء َقِدير   َعَث )وقال تعاىل:  (.الساَماَواِت َواأْلَْرِض ۖ حيحِْيي َوميح قحْل هحَو اْلَقاِدرح َعَلى َأْن يَ ب ْ

أيب أيوب  وعن (.ِليٍك محْقَتِدرٍ يف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد مَ  ِإنا اْلمحتاِقنَي يف َجنااٍت َوهَنَرٍ )وقال تعاىل: (. َعَلْيكحْم َعَذاابً 

)َمْن قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالا هللاح َوْحَدهح اَل َشرِيَك َلهح، َلهح اْلمحْلكح َوَلهح قال:   األنصاري رضي هللا عنه عن رسول هللا 

، َعْشَر ِمرَاٍر َكاَن َكَمْن  متفق عليه. وعن  (.َأْعَتَق أَْربَ َعَة أَنْ فحٍس ِمْن َوَلِد ِإمْسَاِعيلَ احْلَْمدح َوهحَو َعَلى كحلِ  َشْيٍء َقِدير 

دحهح يف  ملسو هيلع هللا ىلصأناهح َشكا إىل َرسوِل هللِا ): قال رسول هللا  :عثمان بن أيب العاص رضي هللا عنه قال َوَجًعا جيَِ

على الذي أَتملَا ِمن َجَسِدَك، َوقحْل ابْسِم هللِا َثالاًث، َوقحْل  َضْع َيَدكَ : ملسو هيلع هللا ىلصَجَسِدِه محْنذح َأْسَلَم َفقاَل له َرسولح هللِا 

وعن أيب مسعود البدري رضي هللا عنه أنه  رواه مسلم. (.رح َسْبَع َمر اٍت َأعحوذح ابَّللاِ َوقحْدَرتِِه ِمن َشرِ  ما َأِجدح َوأححاذِ 

اَل: اب َمْسعحوٍد، أنا اَّللاَ أَْقَدرح َعَلْيَك ِمْنَك على هذا الغحالِم، قَ اْعَلْم، أَ )بقوله:   ضرب غالمه فنهاه النب 

: ال َأْضِربح مَمْلحوًكا بَ ْعَدهح أََبًدا تتضمن أنه خالق  إثبات القدرة املطلقة هلل) قال ابن تيمية: رواه مسلم. (.فَ قحلتح

وبقدرته سواها  وبقدرته دبرها أوجد املوجوداترته بقد كامل القدرة  القدير) وقال السعدي: (.كل شيء بقدرته

الذي إذا أراد  اءتهواملسيء إبس وجيازي احملسن إبحسانه ويبعث العباد للجزاء وبقدرته حييي ومييت وأحكمها

(. وقدرة هللا تتعلق ابملمكنات وال ويصرفها على ما يشاء ويريد وبقدرته يقلب القلوب كن فيكون:  شيئا قال له

املمتنع  أن وهو ذي عليه عامة النظارال والصواب وهو القول الثالث) قال ابن تيمية:يالت أبدا تتعلق ابملستح

ره وال يتصو  ال ميكن حتققه يف اخلارج املمتنع لذاته فإن يف املعدومكانوا متنازعني   وإن ألبتة ليس شيئا لذاته
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يقولون: هللا على  واألثر (. وأهل السنة(كحلِ  َشْيٍء َقِدير  )َوهحَو َعَلى  فلم يدخل يف قوله: ...الذهن اثبتا يف اخلارج

 كل شيء قدير وهذا اللفظ موافق للقرآن والسنة. أما قول بعض الناس هللا على ما يشاء قدير فقول ُمدث

 خمالف للكتاب والسنة.
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  كما يليق جبالله  ويشاء هللا يريد

َفَمْن يحرِِد اَّللاح َأْن يَهِديَهح َيْشرَْح َصْدَرهح )دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله موصوف ابإلرادة قال تعاىل: 

ْساَلِم َوَمْن يحرِْد َأْن يحِضلاهح جَيَْعْل َصْدرَهح َضيِ ًقا َحَرًجا َ حَيْكحمح َما يحرِيدح )وقال تعاىل:  (.ِلْْلِ فَ عاال  ) عاىل:وقال ت(. ِإنا اَّللا

اَب صَ َقْوٍم َعذااًب، أَ راَد اَّللاح بِ ا أَ ذَ إِ )يقول:   قال: مسعت رسول هللا  ماعمر رضي هللا عنه ابنوعن  (.لَِما يحرِيدح 

كاَل )وَ  قال:  النب وعن أنس رضي هللا عنه عن  رواه مسلم.(. ى أْعماهلِِمْ لَ م، ُثحا بحِعثحوا عَ يهِ اَن فِ كَ   الَعذابح َمنْ 

: أَ اَّللاح ابِ  متفق  (.اْن يَ ْقِضَي َخْلَقهَ اَد اَّللاح أَ رَ ا أَ ذَ إِ ْي َربِ  محْضَغة ، فَ ْي َربِ  َعَلَقة ، أَ ْي َربِ  نحْطَفة ، أَ لراِحِم َمَلًكا، فَيقولح

قحِل اللاهحما )وقال تعاىل:  (.َوَما َتَشاءحوَن ِإالا َأْن َيَشاَء اَّللاح )شيئة قال تعاىل: موصوف ابمل وهللا جل جاللهعليه. 

وعن أيب هريرة  (.َشاءح َماِلَك اْلمحْلِك ت حْؤيت اْلمحْلَك َمْن َتَشاءح َوتَ ْنزِعح اْلمحْلَك مماْن َتَشاءح َوتحِعزُّ َمْن َتَشاءح َوتحِذلُّ َمْن تَ 

إناِك اجلناةح َرمْحيت، أرَحمح بِك َمن أشاءح، وإناِك الناارح عذايب، )قال هللا عز وجل:   ن النب رضي هللا عنه ع

 يِه َمنْ تِ لح هللِا ي حؤْ ضْ فَ  كَ لِ ذَ )قال:   وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النب  رواه مسلم. (.أحعذِ بح بِك َمن أشاءح 

يف هذا الكون إال إبرادة هللا له ألنه اخلالق  واألثر أنه ال حيصل شيئ رواه مسلم. وقد أمجع أهل السنة (.اءح شَ يَ 

إىل قسمني: األوىل: إرادة  واألثر رادة عند أهل السنةاملالك املتصرف وال يكون يف ملكه ماال يريد. وتنقسم اإل

اإلرادة يف كتاب هللا نوعان: ) :قال ابن تيمية .والرضا . الثانية: إرادة شرعية مبعىن احملبةواخللق كونية مبعىن املشيئة

مجعوا  واألثر السنة(. فأهل وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. إرادة شرعية دينية تتضمن ُمبته ورضاه

خبالف أهل البدعة الذين أشكلت عليهم  بني النصوص يف هذا الباب فاتضح هلم احلق ومل يشكل عليهم

بل يكرهه  فقد يريد ما ال حيبه وال يرضاه اإلرادة غري احملبة والرضا) قال أبو القاسم األصبهاين:النصوص فضلوا 

وقال  .)َواَل يَ ْرَضى لِِعَباِدِه اْلكحْفرَ ) ه:ويسخطه ويبغضه قال بعض السلف: إن هللا يقدر ما ال يرضاه بدليل قول
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ورضيه وإن هللا تعاىل رضي املعصية والكفر. ودليلنا: أنه قد ثبت ه قوم من املتكلمني: من أراد شيئا فقد أحب

ْساَلمِ ): تعاىلفقال  ضاه بهإرادته للكفر ونفي ر  َواَل يَ ْرَضى ) :لوقا .)َفَمْن يحرِِد اَّللاح َأْن يَ ْهِديَهح َيْشرَْح َصْدرَهح ِلْْلِ

بل يقولون مبا اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ) وقال ابن تيمية: (.ضافأثبت اإلرادة ونفى الر  (.لِِعَباِدِه اْلكحْفر

إن الكفر والفسوق  :وبني ُمبته ورضاه فيقولون الفرق بني مشيئتهويثبتون  وما مل يشأ مل يكن ما شاء كان

نوع  :إرادة هللا يف كتابه نوعان :ويقولون .بل يسخطه ويبغضه ه فهو ال حيبه وال يرضاهتوالعصيان وإن وقع مبشيئ

ْساَلِم َوَمْن يحرِْد َأْن يحِضلاهح جَيَْعْل َصْدَرهح َضيِ قاً َفَمْن يحرِْد اَّللاح َأْن يَهِدَيهح َيْشرَْح َصْدرَ ) :كقوله  مبعىن املشيئة ملا خلق هح ِلْْلِ

َا َيصاعادح يف الساَماءِ  يحرِيدح اَّللاح ِبكحْم اْليحْسَر َواَل ) :كقوله  وإن مل خيلقه ونوع مبعىن ُمبته ورضاه ملا أمر به (.َحَرجاً َكَأمنا

 (.(يحرِيدح ِبكحْم اْلعحْسرَ 
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 هللا يسمع مجيع األصوات

وقات ابختالف اللغات ومسعه األ صوات يف سائرسمع مجيع األدل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله ي

قال على خلقه  وإحاطته خبلقهو خفي وهذا يدل على كمال علمه أو دقيق ظاهر أشامل لكل صوت جليل 

َ َفِقري  َوََنْنح َأْغِنَياء) تعاىل:وقال  (.َوهحَو الساِميعح اْلَعِليم)تعاىل:  َع اَّلل ح قَ ْوَل الاِذيَن قَالحواْ ِإنا اَّلل  والسر عنده  (.لاَقْد مسَِ

َع اَّللاح قَ ْوَل الايِت ) وقال تعاىل: (.َسَواء  ِمْنكحْم َمْن َأَسرا اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبهِ )عالنية قال تعاىل:  جتحَاِدلحَك يف َقْد مسَِ

عحهح ِسَع مسَْ ي وَ دح َّللاِ الاذِ مْ احلَْ : )قالت عائشة رضي هللا عنها (.َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اَّللاِ َواَّللاح َيْسَمعح حَتَاوحرَكحَما

 لا:جَ زا وَ زَل اَّللاح عَ نْ أَ ا فَ محهَ اَل يا كَ لَ ى عَ فَ خيَْ اَن ا، َفكَ َجهَ وْ و زَ كح شْ تَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوِل اَّللاِ سح  رَ ىَل ةح إِ لَ َخوْ  اَءتْ جَ  دْ قَ اَت، لَ وَ صْ األَ 

اِدلحَك يف َزْوِجها َوَتْشَتِكي ِإىل اَّللاِ واَّللاح َيْسَمعح حَتاوح ) َع اَّللاح قَ ْوَل الايِت جتح وعن أيب  رواه النسائي. (.(رَكحماَقْد مسَِ

اَْن اْرتَ َفَعْت  كحناا َمَع َرسحوِل اَّللاِ )شعري رضي هللا عنه قال: موسى األ ، َفكحناا ِإَذا َأْشَرفْ َنا َعَلى َواٍد، َهلاْلَنا وََكربا

َتْدعحوَن َأَصما َواَل َغائًِبا، ِإناهح َمَعكحْم ِإناهح اَي أَي َُّها النااسح اْربَ عحوا َعَلى أَنْ فحِسكحْم، فَِإناكحْم اَل  :َأْصَوات حَنا، فَ َقاَل الناِبُّ 

، تَ َباَرَك امْسحهح َوتَ َعاىَل َجدُّهح  يع  َقرِيب  : قال النب  :وعن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال متفق عليه. (.مسَِ

َدهح. فَ قحولوا: اللاهح ) َع اَّللاح لَِمن محَِ  واألثر فأهل السنة رواه مسلم. (.ما َرب اَنا لَك احلَْمدح َيْسَمعح اَّللاح َلكحمْ وإَذا قاَل: مسَِ

متصف  صوت فاهلل يؤمنون أن هللا عز وجل يسمع حقيقة على ما يليق جبالله مجيع األصوات ال خيفى عليه

وقد دل الكتاب ) قال ابن تيمية:ابلسمع منذ األزل وكلما حدث صوت مسعه كما دلت النصوص على ذلك 

م فإذا خلق والسنة واتفاق سلف األمة ودالئل العقل على أنه مسيع بصري والسمع والبصر ال يتعلق ابملعدو 

فقد عطل صفة  فسر السمع ابلعلمومن  (.وإذا دعاه عباده مسع دعاءهم ومسع جنواهم األشياء رآها سبحانه

 .وسار على طريقة اجلهمية والسنةوحرف القرآن السمع 
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 املوجوداتمجيع  يبصرهللا 

سواء كان ظاهرا  دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله يرى مجيع املبصرات ال خيفى عليه شيء يف الكون

ال حيول دون رؤيته فبصره سبحانه انفذ لكل شيء ويف جلج البحار األرض أو حتتها السماوات و أو خفيا فوق 

وقال  (.لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  َوهحَو الساِميعح اْلَبِصريح )قال تعاىل:  وهذا يدل على كمال علمه وإحاطته خبلقهشيء 

َ َكاَن ) تعاىل: َ نِِعماا َيِعظحكحم ِبِه ۗ ِإنا اَّللا يًعا َبِصريًاِإنا اَّللا  (.قَاَل الَ ََتَافَا ِإناِّن َمَعكحَما َأمْسَعح َوأََرى) قال تعاىل:و  (.مسَِ

ْع( يف قوله تعاىل:وقال قتادة  (.َوقحِل اْعَملحوا َفَسرَيَى اَّللاح َعَمَلكحْم َوَرسحولحهح َواْلمحْؤِمنحونَ )وقال تعاىل:   .)أَْبِصْر ِبِه َوَأمسِْ

 قال:  رضي هللا عنه عن النب أيب موسى األشعري وعن  (.تبارك وتعاىل هللا وال أمسعفال أحد أبصر من 

ا إِ ائًِبا،  غَ َصما واَل ناكحْم ال َتْدعحوَن أَ إِ اْربَ عحوا على أنْ فحِسكحْم، فَ ) يًعا َبِصريًامنا وعن أيب موسى متفق عليه.  (.َتْدعحوَن مسَِ

، ويف رِواَيِة أَ ِحجَ ) قال:  عنه عن النب األشعري رضي هللا  ، لو َكَشَفهح أَلْحَرَقْت ابحهح النُّورح يب َبْكٍر: الن ارح

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قرأ هذه  وروى أبو داود رواه مسلم. (.سحبححاتح وْجِهِه ما انْ َتهى إلَْيِه َبَصرحهح ِمن َخْلِقهِ 

ِل ِإنا اَّللاَ نِِعماا اَّللاَ أَيْمحرحكحْم َأْن ت حَؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمتحْم َبنْيَ النااِس َأْن حَتْكحمحوا اِبْلَعدْ )ِإنا  اآلية:

يًعا َبِصريًا( َ َكاَن مسَِ َيَضعح ِإهْبَاَمهح َعَلى أحذحنِِه، َوالايِت تَِليَها َعَلى       )َرأَْيتح َرسحوَل اَّللاِ قَاَل:  .يَِعظحكحْم ِبِه ِإنا اَّللا

بصري يعّن: إن هللا مسيع  قال املقرئ: .يَ ْقَرؤحَها َوَيَضعح ِإْصبَ َعْيِه(  قَاَل أَبحو هحَريْ رََة: )َرأَْيتح َرسحوَل اَّللاِ  .َعْيِنِه(

وال ريب أن مقصوده بذلك ) قال ابن تيمية: .(وهذا رد على اجلهمية قال أبو داود:يعّن أن هلل مسعا وبصرا. 

يؤمنون  واألثر السنة فأهل (.فلو كان السمع والبصر العلم مل يصح ذلك ال متثيل اخلالق ابملخلوق حتقيق الصفة

فاهلل متصف ابلبصر منذ األزل وكلما حدث شيء  على ما يليق جبالله حقيقة كل املبصراتِبن هللا يبصر 

لئن هللا أشهدين قتال املشركني لريين )قال أنس بن النضر رضي هللا عنه: أبصره كما دلت النصوص على ذلك 
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الق ال فرؤية اخلالق ال تكون كرؤية املخلوق ومسع اخل)قال أبو القاسم األصبهاين: و (. متفق عليه. هللا ما أصنع

وليس رؤية هللا تعاىل أعمال بّن  (.َفَسرَيَى هللاح َعَمَلكحْم َوَرسحولحهح َواْلمحْؤِمنحونَ )قال هللا تعاىل:  يكون كسمع املخلوق

اَي أََبِت ملَ تَ ْعبحدح َما ال )وقال تعاىل:  وإن كان اسم الرؤية يقع على اجلميع واملؤمنني  آدم كرؤية رسول هللا 

 وقد...هأو فعل أحد من خلقه فعل جل وتعاىل عن أن يشبه صفة شيء من خلقه صفته (.َيْسَمعح َوال ي حْبِصرح 

قد تقرر عقال ونقال أن هلل تعاىل صفة البصر اثبتة له كصفة ) ابن القيم: قالو (. تتفق األسامي وَتتلف املعاين

فيبصر دبيب النملة السوداء يف الليلة  الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر البصري) :السعديوقال  (.السمع

ومن فسر  .(كما يبصر ما فوق السموات السبع  ويبصر ما حتت األرضني السبع الظلماء على الصخرة الصماء

 .  وسار على طريقة اجلهمية والسنةوحرف القرآن البصر ابلعلم فقد عطل صفة البصر 
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 جباللهيليق كما   كرمي  هللا له وجه

 ابلبهاء والنورابجلالل واإلكرام وموصوف وجه يليق بعظمته موصوف  عز وجل أن هللعلى دل القرآن والسنة 

َها فَانٍ )قال تعاىل:  والعظمة َقى َوْجهح َربِ َك ذحو اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ  كحلُّ َمْن َعَلي ْ وقد نعت ) :قال ابن كثري (.َويَ ب ْ

وأن يطاع  أي: هو أهل أن جيل فال يعصى (.ذحو اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ )تعاىل وجهه الكرمي يف هذه اآلية الكرمية ِبنه 

َوَما )قال تعاىل: و  (.)َواْصربْ نَ ْفَسَك َمَع الاِذيَن َيْدعحوَن َرهباحْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  يحرِيدحوَن َوْجَههح(كقوله:   فال خيالف

رضي هللا  وعن أيب موسى األشعري (.كحلُّ َشْيٍء َهاِلك  ِإالا َوْجَههح )(. وقال تعاىل: ت حْنِفقحوَن ِإالا اْبِتَغاَء َوْجِه اَّللاِ 

ت حهحَما، َوَما ِفيِهَما، َوَما َجن اَتاِن ِمْن ِفضاٍة آنِيَ ت حهحَما، َوَما ِفيِهَما، َوَجن اَتاِن ِمْن َذَهٍب آنِي َ ) قال:  ن النب ع عنه

وعن جابر بن عبد  متفق عليه. (.َبنْيَ اْلَقْوِم َوَبنْيَ َأْن يَ ْنظحرحوا ِإىَل َرهبِ ِْم ِإالا رَِداءح اْلِكرْبِاَيِء َعَلى َوْجِهِه يف َجناِة َعْدنٍ 

َعَث َعَلْيكحْم َعَذااًب ِمْن فَ ْوِقكحمْ )َلماا نَ َزَلْت هِذه اآليَةح: ) هللا رضي هللا عنه قال: اَل ، قَ (قحْل هحَو اْلَقاِدرح َعَلى َأْن يَ ب ْ

أَْو يَ ْلِبَسكحْم ِشيَ ًعا َويحِذيَق )اَل: أعحوذح بَوْجِهَك، ، قَ (أَْو ِمْن حَتِْت أَْرجحِلكحمْ ): أعحوذح بَوْجِهَك، قاَل: ولح اَّللاِ َرسح 

لسعد   رواه البخاري. وقال رسول هللا  (.ذا أْيَسرح ْو هَ ْهَونح أَ ذا أَ : هَ ولح اَّللاِ اَل َرسح قَ  ،(بَ ْعَضكحْم َِبَْس بَ ْعضٍ 

َهاناَك َلْن إِ )بن أيب وقاص:  َتِغي هبَا وْجَه اَّللاِ إالا أحِجْرَت َعَلي ْ  واألثر فأهل السنة متفق عليه. (.ت حْنِفَق نَ َفَقًة تَ ب ْ

يؤمنون ِبن هلل وجها حقيقة يليق جبالله وال خيوضون يف كيفيته وال يشبهونه خبلقه وال حيرفون معناه كما يفعل 

وأن له ) قال الشافعي:ق الذي أخرب به هللا ورسوله عقوهلم ومالت قلوهبم عن قبول احل املعطلة الذين ضاقت

َقى َوْجهح َربِ َك ذحو اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ ) ه:وقول (.كحلُّ َشْيٍء َهاِلك  ِإالا َوْجَههح ) وجها بقوله:  وقال ابن خزمية:(. (َويَ ب ْ

فنحن ومجيع علمائنا من أهل احلجاز وهتامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا: أان نثبت هلل ما أثبته هللا )

لنفسه نقر بذلك ِبلسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غري أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من املخلوقني عز ربنا 
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كحلُّ َشْيٍء َهاِلك  ) ابب قول هللا جل وعز:)وقال ابن منده:  (.أن يشبه املخلوقني وجل ربنا عن مقالة املعطلني

َقى َوْجهح َربِ َك ذحو اجلَْاَللِ ) وقال هللا عز وجل: (.ِإالا َوْجَههح َلهح احْلحْكمح َوِإلَْيِه ت حْرَجعحونَ  وذكر ما ثبت عن النب  (.َويَ ب ْ

  وصحت هبا  من الصفات اليت نطق هبا القرآن) الغّن املقدسي:وقال عبد  (.مما يدل على حقيقة ذلك

َقٰى َوْجهح َربِ َك ذحو اجلَْاَلِل  وقال عز وجل:)كحلُّ َشْيٍء َهاِلك  ِإالا َوْجَههح(. الوجه قال هللا عز وجل:  األخبار )َويَ ب ْ

كسائر الصفات   هبا والتسليمفيجب اإلقرار  فهذه صفة اثبتة بنص الكتاب وخرب الصادق األمني َواإْلِْكرَاِم(.

واقتدى  القرآن والسنة وحرف فقد عطل صفة الوجه لذاتابمعىن الوجه  ومن فسر (.الثابتة بواضح الدالالت

  .ابجلهمية

 

  



 هل تعرف ربك |                                                                                                |  38
 

 

 جبالله كما يليقهللا له عينان  

 قال تعاىل:ف وال تشبيه بصفة خلقه يكيتمن غري جبالله  انتليق عينني عز وجل ل القرآن والسنة على أن هللد

بعني ) :قتادةقال  (.)َواْصَنِع اْلفحْلَك ِِبَْعيحِنَنا َوَوْحِيَنا: قال تعاىلو  .)َوأَْلَقْيتح َعَلْيَك َُمَباًة ِمّنِ  َولِتحْصَنَع َعَلى َعْيِّن(

 ماابن عباس رضي هللا عنهوعن عطاء عن  (.فَِإناَك ِِبَْعيحِنَناَواْصربْ حِلحْكِم َربِ َك )(. وقال تعاىل: هللا تعاىل ووحيه

ذحِكَر الداج الح ) :قال رضي هللا عنهما بن عمراعن و قال: )أشار بيده إىل عينيه(.  (.جَتْرِي ِِبَْعيحِنَنا)يف قوله تعاىل: 

ِسيَح الداج اَل  وَأشاَر بَيِدِه إىل َعْيِنهِ  نا اَّللاَ ليَس ِبَْعَورَ َفقاَل: إنا اَّللاَ ال خَيْفى عَلْيكحم، إِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصِعْنَد النبِ  
َ
وإنا امل

َنهح ِعنَ َبة  طاِفَية   َما ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا لقال: قال رسو رضي هللا عنه  وعن أنس متفق عليه. (.أْعَورح الَعنْيِ اليحْمىن، َكأنا َعي ْ

، وإنا رباكحْم َعزا وجلا لَْيَس ِبْعورَ  نَ ْيِه ِمْن َنِبٍ إالا َوَقْد أْنَذَر أماَتهح األْعَوَر اْلَكذااب، أاَل إناهح أْعَورح ، مْكتحوب  َبنْيَ َعي ْ

كما يليق جبالله من غري تشبيه   حقيقةهبما  يبصر يثبتون هلل عينني واألثر فأهل السنة .عليه متفق (.ك ف ر

)إناه فقال:  إذ ذكر الدجال  بقول النب  وأنه ليس ِبعور)قال الشافعي: هلا  أو تعطيل أو تكييف أو حتريف

، وإنا َرباكم ليس ِبعَورَ  َ ليَس ِبَْعَوَر()إِ : ففي أتويل قول رسول هللا )وقال الدارمي:  (.(أعَورح : بيان أنه نا اَّللا

 تمن أن يثبت خلالقه وابرئه ما ثبفواجب على كل مؤ ) قال ابن خزمية:و  (.خالف األعور بصري ذو عينني

عن هللا تبارك وتعاىل ما قد ثبته هللا يف ُمكم تنزيله ببيان  وغري مؤمن من ينفي. اخلالق البارئ لنفسه من العني

َ لِلنا )يف قوله:  بينا عنه عز وجلصلى هللا عليه الذي جعله هللا م النب  (.اِس َما ن حز َِل ِإلَْيِهمْ َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذ ِْكَر لِت حَبنيِ 

مقروء يف  الذي هو مسطور بني الدفتني زيلموافقا لبيان ُمكم التن بيانهفكان  أن هلل عينني  النب  بنيف

فالسنة الصحيحة  )ابب إثبات العينني له تعاىل وتقدس(. وقال أبو إمساعيل اهلروي: (.احملاريب والكتاتيب

وتدفع اإلشكال يف وهي تبني اإلمجال يف كتاب هللا هلل عز وجل على ما يليق جبالله  صرحية يف إثبات العينني
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 على ما يليق جبالله أئمة السلف الذين أمجعوا على إثبات العينني هلل عز وجل أفهام املعطلة واحلجة يف فهم

ا للدجال فإنه أعور العني وأنه ليس ِبعور خالف هللا سبحانه موصوف ِبن له عينني) قال شيخنا ابن ابز:

ِإْن تَ تحواَب ِإىَل اَّللاِ فَ َقْد )كما قال سبحانه يف سورة التحرمي:   ابللغة العربيةاليمىن. واملثىن قد يطلق عليه اجلمع 

َوالساارِقح َوالساارَِقةح فَاْقَطعحوا )وهكذا قوله سبحانه:  فعرب عن املثىن ابجلمع واملراد: قلبكما. (.َصَغْت ق حلحوبحكحَما

ويف (. َواْصربْ حِلحْكِم َربِ َك فَِإناَك ِِبَْعيحِنَنا)قول هللا سبحانه:  وبذلك يزول اإلشكال يف واملراد يدامها (.أَْيِديَ هحَما

وال يعرف عن السلف إثبات عني واحدة هلل أو أعني ومن زعم ذلك  .(وهللا وَل التوفيق(. جَتْرِي ِِبَْعيحِنَنا)ه: قول

فسر العني ابلرعاية فقد . ومن واحلديث وال يف مذهب أهل السنة قد أحدث قوال ليس له أصل يف الشرعف

   حرف الكتاب والسنة وسار على طريقة اجلهمية.عطل هذه الصفة و 
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 جباللهليق كما يوكف وأصابع  هللا له يدان 

من غري تكييف وال متثيل جبالله يق كما يل  حقيقة وأصابع اوكف يدين جل جالله دل القرآن والسنة على أن هلل

. )قح َكْيَف َيَشاءَوقَاَلِت اْليَ هحودح َيدح اَّللاِ َمْغلحوَلة  غحلاْت أَْيِديِهْم َولحِعنحوا مبَا قَالحوا َبْل َيَداهح َمْبسحوطََتاِن ي حْنفِ ) قال تعاىل:

وقال تعاىل: (. َأْسَتْكرَبَْت أَْم كحْنَت ِمَن اْلَعاِلنيَ قَاَل اَي ِإْبِليسح َما َمنَ َعَك َأْن َتْسجحَد لَِما َخَلْقتح بَِيَديا ) وقال تعاىل:

(. تَ َباَرَك الاِذي بَِيِدِه اْلمحْلكح َوهحَو َعَلى كحلِ  َشْيٍء َقدِ ) ميَِنيح )قال:   وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النب ير 

  عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النب متفق عليه. و (. هارَ َسح اءح ال يَِغيضحها شيء  اللاْيَل والنا  هللِا َمألى،

َق أَحد  بَصَدَقٍة ِمن طَيِ ٍب، وال يَ ْقَبلح اَّللاح إالا الطايِ َب، إالا أَخَذها الرامْحَنح بَيِميِنِه وإْن كانَ مَ ) قال: ْت مَتْرًَة ا َتَصدا

وعن أيب  متفق عليه. (.الرامْحَِن حىت  َتكحوَن أْعَظَم ِمَن اجلََبِل كما ي حَريبِ  أَحدحكحْم فَ لحواهح، أْو َفِصيَلهح َفرَتْبحو يف َكفِ  

زًَة َواِحَدًة يَ َتَكفاؤحَها اجْلَباا)قال:   سعيد اخلدري رضي هللا عنه عن النب  رح بَِيِدِه َتكحونح اأْلَْرضح يَ ْوَم اْلِقَياَمِة خحب ْ

َزَتهح يف الساَفِر ن حزحاًل أِلَْهِل اجْلَناةِ  اَء جَ )بن مسعود رضي هللا عنه قال: امتفق عليه. وعن  (.َكَما َيْكَفأح َأَحدحكحْم خحب ْ

دح: أنا اَّللاَ جَيَْعلح الساَمواِت على إْصَبٍع، واألَرِضنَي  ملسو هيلع هللا ىلصَحرْب  ِمَن األْحباِر إىل َرسوِل اَّللاِ  َفقاَل: اي ُمحَمادح، إان  جنَِ

 
َ
: أان امل ،على إْصَبٍع، والشاَجَر على إْصَبٍع، واملاَء والثارى على إْصَبٍع، وسائَِر اخَلالِئِق على إْصَبٍع، فَيقولح  ِلكح

َوما َقَدرحوا اَّللاَ َحقا َقْدرِِه ) :ملسو هيلع هللا ىلصذحهح َتْصِديًقا لَِقْوِل احَلرْبِ، ُثحا قَ رََأ َرسولح اَّللاِ حىت  َبَدْت نَواجِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَضِحَك النابُّ 

ت  ِبَيِميِنِه سحْبحانَهح َوَتعاىل يًعا قَ ْبَضتحهح يَ ْوَم اْلِقياَمِة والساَمواتح َمْطِواي  وعن  (. متفق عليه.(َعم ا يحْشرِكحونَ  واأْلَْرضح مجَِ

ِإنا اْلمحْقِسِطنَي ِعْنَد هللِا َعَلى َمَناِبَر ِمْن نحوٍر، )قال:   عن النب  ماعبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه

رواه مسلم. وعن عبد  (.ِهْم َوَما َولحواَعْن ميَِنِي الرامْحَِن َعزا َوَجلا، وَِكْلَتا َيَدْيِه ميَِني ، الاِذيَن يَ ْعِدلحوَن يف ححْكِمِهْم َوَأْهِلي

ِإنا ق حلحوَب َبِّن آَدَم كحلاَها َبنْيَ ِإْصبَ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع )قال:   عن النب  ماهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه
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: اللاهحما محَصرِ َف اْلقحلحوِب َصرِ ْف ق حلحوبَ َنا َعَلى اَّللاِ  الرامْحَِن َكَقْلٍب َواِحٍد يحَصر ِفحهح َحْيثح َيَشاءح، ُثحا قَاَل َرسحولح 

يثبتون هلل عز وجل يدين وكف وأصابع حقيقة كسائر الصفات الذاتية  واألثر فأهل السنةرواه مسلم. (. طَاَعِتكَ 

، (َبْل َيَداهح َمْبسحوطََتانِ ) وأن له يدين بقوله:)قال الشافعي: وال خيوضون يف كيفيتها وال يشبهوهنا بصفة خلقه 

ت  بَِيِميِنهِ )ا بقوله: وأن له ميين وقال (. ابب إثبات األصابع هلل عز وجل)وقال ابن خزمية:  (.(َوالساماَواتح َمْطِوايا

إذ  بال اعتقاد كيف يداه ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء )وخلق آدم عليه السالم بيده أبو بكر اإلمساعيلي:

)واإلصبع املذكورة يف احلديث صفة من صفات هللا عز  قال البغوي:و  فيه بكيف(. مل ينطق كتاب هللا تعاىل

وجل وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل من صفات هللا تعاىل كالنفس والوجه والعني واليد 

وقال أبو القاسم  (.والرجل واإلتيان واجمليء والنزول إىل السماء الدنيا واالستواء على العرش والضحك والفرح

وقول ه: )إن أحدكم أييت بصدقته فيضعها يف كف الرمحن(. وقول ه: )يضع السماوات على إصبع ) اين:األصبه

واألرضني على إصبع(.. وأمثال هذه األحاديث. فإذا تدبره متدبر ومل يتعصب ابن له صحة ذلك وأن اإلميان 

د عطل صفة اليد وحرف ومن فسر اليد ابلنعمة أو القدرة فق (.به واجب وأن البحث عن كيفية ذلك ابطل

يقن أن اجلهمية وافهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتست) قال ابن خزمية:القرآن والسنة وسلك سبيل اجلهمية 

لقرئت:  كما ادعت اجلهمية  النعمة لو كان معىن اليد (.َبْل َيَداهح َمْبسحوطََتانِ )ال متأولة قوله:  مبدلة لكتاب هللا

فلما  ال أن تكون نعمة نعمتني ال أكثروُم ألن نعم هللا أكثر من أن حتصى منبسطةأو  .)بل يداه مبسوطة(

وأعلم أهنما  ت لنفسه يدين ال أكثر منهماا أنه ثبكان العلم ُميط  (.َبْل َيَداهح َمْبسحوطََتانِ )قال عز وجل: 

 (.مبسوطتان ينفق كيف يشاء
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 جبالله كما يليق  وقدمان هللا له ساق

جبالله بال تكييف وال متثيل خبلقه قال تعاىل:  على ما يليق ساقا وقدمني عز وجل والسنة على أن هللدل القرآن 

ابن ر الساق ابآلية بساق هللا تعاىل وقد فس (.يَ ْوَم يحْكَشفح َعْن َساٍق َويحْدَعْوَن ِإىَل السُّجحوِد َفال َيْسَتِطيعحونَ )

يف صحيحه وساق احلديث تفسريا  البخاريواختار هذا الوجه  رضي هللا عنهما مسعود وأبو سعيد اخلدري

يَ ْوَم يحْكَشفح َعْن َساٍق َويحْدَعْوَن ِإىَل )ومن محل اآلية على ذلك قال: قوله تعاىل: ) قال ابن القيم:و  لآلية

يم كأنه قال: وتنكريه للتعظيم والتفخ. (افيكشف عن ساقة فيخرون له سجد): مطابق لقوله  (.السُّجحودِ 

ل اآلية قالوا: ومح. ن يكون هلا نظري أو مثل أو شبيهجلت عظمتها وتعاىل شأهنا أ يكشف عن ساق عظيمة

فإن لغة القوم يف مثل ذلك أن يقال: كشف الشدة عن القوم ال كشف عنها كما  على الشدة ال يصح بوجه

فالعذاب  (.َوَلْو َرمِحَْناهحْم وََكَشْفَنا َما هِبِم مِ ن ضحرٍ  ) :وقال (.ِإَذا هحْم يَنكحثحونَ  ْلَعَذابَ ٱمح فَ َلماا َكَشْفَنا َعن ْهح )قال تعاىل: 

 اقه الكرمية اليت ال يشبهها شيءفكشف عن س) وقال السعدي: (.والشدة هو املكشوف ال املكشوف عنه

ملؤمنون الذين كانوا فيسجد ا فحينئذ يدعون إىل السجود هلل ما ال ميكن التعبري عنه ورأى اخلالئق من جالل هللا

يف أهوال  رضي هللا عنه حديث أيب سعيد اخلدريكما يف   والسنة تفسر القرآن (.اطوعا واختيار  يسجدون هلل

: هَ فيَ قح )يوم القيامة:  َنهح آيَة  ْل ب َ ولح َنكحْم وبي ْ ، فَ َيْكِشفح عَ ولح يَ قح تَ ْعرِفحونَهح؟ ف َ ي ْ كحلُّ   هح َساِقِه، فَ َيْسجحدح لَ  نْ وَن: السااقح

: هَ هَ ي ْ ى فِ  َتزالح َجَهنامح ي حْلقَ اَل )قال:   عن النب  وعن أنس رضي هللا عنه متفق عليه. (.محْؤِمنٍ  ْل ِمن ا وتَ قحولح

َزِوي بَ ْعضحهَ هَ ي ْ الِعزاِة فِ ىت  َيَضَع َربُّ َمزِيٍد، حَ  : َقْط َقْط، بِعزاِتَك وَكَرِمكَ  بَ ْعٍض وَ ىَل ا إِ ا َقَدَمهح، فَ يَ ن ْ متفق  (.تَ قحولح

، اىَل  مَتَْتِلئح حىت  َيَضَع اَّللاح، تَباَرَك وتَ عَ اَل ارح فَ ا النا ما أَ فَ ): قال رسول هللا  :قال رضي هللا عنه عليه. وعن أيب هريرة

: َقْط َقْط َقْط، فَ هحنَ  واختالف الصحابة رضي  رواه مسلم.(.  بَ ْعضٍ ىَل ا إِ ى بَ ْعضحهَ اِلَك مَتَْتِلئح، وي حْزوَ رِْجَلهح، تَ قحولح
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االختالف ابب املعطلة وإمنا هو من  ليس من ابب أتويل الصفة كما يشغب بههللا عنهم يف تفسري هذه اآلية 

فاختلف نظرهم يف تعيني  لفظ الساق الوارد يف اآلية ورد منكرا من غري إضافة هللظاهر ألن يف تفسري اللفظ ال

ألخبار الصحيحة الواردة اب وكذب عز وجل ومن فسر الساق ابلشدة مل ينقل عنه أنه أنكر صفة الساق هلل املراد

 (يحْكَشفح َعْن َساقٍ )فإنه قال:  ال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل على أن هذه من الصفات) قال ابن تيمية:فيه 

فمع عدم التعريف ابإلضافة ال يظهر أنه من الصفات  ومل يقل: عن ساقه مل يضفها إىل هللا نكرة يف اإلثبات

إمنا التأويل صرف اآلية عن مدلوهلا ومفهومها ومعناها املعروف ولكن  ومثل هذا ليس بتأويل إال بدليل آخر

(. وهذا خطأ ُث يريدون صرفه عنه وجيعلون هذا أتويال لى ما ليس مدلوال لهكثري من هؤالء جيعلون اللفظ ع

رواه عبد هللا بن أمحد (. والعرش ال يقدر أحد قدره الكرسي موضع القدمني) وقال ابن عباس رضي هللا عنهما:

وقال أبو موسى  .)فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشهورا( واحتج به الدارمي وقال: السنة يف

. السنة رواه عبد هللا بن أمحد يف (.الكرسي موضع القدمني وله أطيط كأطيط الرحل) األشعري رضي هللا عنه:

الوجه  عز وجل كما يثبتون له  حقيقة على ما يليق جبالله نييثبتون هلل عز وجل الساق والقدم واألثر فأهل السنة

بقول النب  وأن له قدما) قال الشافعي: والعينني واليدين وال يسلتزم ذلك تكييفها أو تشبيهها بصفات املخلوق

هذه األحاديث اليت يقول ) قال أبو عبيد القاسم بن سالم:و (. : )حىت يضع الرب فيها قدمه( يعّن جهنم

والكرسي موضع  وأن جهنم ال متتلئ حىت يضع ربك قدمه فيها هغري ب نا من قنوط عباده وقر فيها: ضحك رب

غري أان إذا سئلنا عن  محلها الثقات بعضهم عن بعض حق وهذه األحاديث يف الرواية هي عندان القدمني

)هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن النب  وقال الرتمذي: (.تفسريها ال نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها

  رواايت كثرية مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون رهبم وذكر القدم وما أشبه هذه األشياء. 
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واملذهب يف هذا عند أهل العلم من األئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن املبارك وابن عيينة ووكيع 

تروى هذه األحاديث ونؤمن هبا وال يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل  :م أهنم رووا هذه األشياء ُث قالواوغريه

احلديث أن تروى هذه األشياء كما جاءت ويؤمن هبا وال تفسر وال تتوهم وال يقال كيف وهذا أمر أهل العلم 

ابب ) قال ابن خزمية:و  يعّن يتجلى هلم(. .)فيعرفهم نفسه(ومعىن قوله يف احلديث  الذي اختاروه وذهبوا إليه.

الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل اليت  وإن رغمت أنوف املعطلة اجلهمية ذكر إثبات الرجل هلل عز وجل

ومن قول أهل السنة أن الكرسي بني ) ابن أيب زمنني: وقال(. أثبتها لنفسه يف ُمكم تنزيله وعلى لسان نبيه 

فقد جتاسر وخالف  عز وجل ومن ترك أثر ابن عباس ومل يثبت القدمني هلل (.يدي العرش وأنه موضع القدمني

االعتقاد ابلقبول إذا صحت ومل َتالف النص ومل يعلم هلا ابب طريقة أئمة السلف يف تلقي آاثر الصحابة يف 

أصحاب رسول هللا  عندان التمسك مبا كان عليهأصول السنة ) :بن حنبل قال اإلمام أمحدخمالف من الصحابة 

 اعلموا وفقنا هللا وإايكم للرشاد من القول والعمل أن أهل احلق يصفون هللا ) وقال اآلجري:(. واالقتداء هبم

مذهب العلماء ممن اتبع ومبا وصفه به الصحابة وهذا    وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله عز وجل مبا

  الظن بربه عز وجل وأزرى ابلنب   ومن هتيب الرواية يف هذه الصفة ومل يثبتها وحرفها فقد أساء(. ومل يبتدع

 قواعد أهل الكالم. ألنه مل يسلم خلربه الصحيح الصريح وحاكمه إىل
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 يليق جبالله كما  هللا يرحم

قال  (.الرامْحَِٰن الراِحيمِ )قال تعاىل: دل القرآن والسنة على أن هللا عز وجل متصف ابلرمحة على ما يليق جبالله 

(. َوَربَُّك اْلَغفحورح ذحو الرامْحَةِ )قال تعاىل: و (. أحدمها أرق من اآلخر مها امسان رقيقان) ابن عباس رضي هللا عنهما:

 وقال تعاىل:(. يَ ْرجحوَن َرمْحََة اَّللاِ َواَّللاح َغفحور  َرِحيم  ) وقال تعاىل: (.َربُّكحْم َعَلى نَ ْفِسِه الرامْحَةَ َكَتَب ) وقال تعاىل:

قال احلسن  (.ي حْؤِمنحونَ َوَرمْحَيِت َوِسَعْت كحلا َشْيٍء ۚ َفَسَأْكت حب حَها لِلاِذيَن يَ ت اقحوَن َوي حْؤتحوَن الزاَكاَة َوالاِذيَن هحم آِباَيتَِنا )

قحْل أََرأَيْ تحْم ِإْن ) وقال تعاىل:(. وهي يوم القيامة للمتقني خاصة وسعت رمحته يف الدنيا الرب والفاجر) وقتادة:

ريح اْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب أَلِيمٍ  )َلماا َقَضى اَّللاح اخلَْلَق،  :قال رسول هللا و  (.َأْهَلَكِّنَ اَّللاح َوَمْن َمِعَي أَْو َرمِحََنا َفَمْن جيِح

خلق  ودلت النصوص أيضا على أن الرمحن متفق عليه.َكَتَب ِعْنَدهح فَ ْوَق َعْرِشِه: ِإنا َرمْحَيِت َسبَ َقْت َغَضِب(. 

قال رسول  يف الدنيا يرتامحون هبا رمحة واحدة اخللقوأنزل على  ليوم القيامة مائة رمحة ادخر تسعة وتسعني رمحة

تَ َعاَطفحوَن، َوهِبَا نا َّللِاِ ِمَئَة َرمْحٍَة أَنْ َزَل منها َرمْحًَة َواِحَدًة بنْيَ اجِلنِ  َواإِلْنِس َواْلبَ َهاِئِم َواهْلََوامِ ، فَِبَها ي َ إِ ): هللا 

متفق  (.َوَلِدَها، َوَأخاَر اَّللاح ِتْسًعا َوِتْسِعنَي َرمْحًَة، يَ ْرَحمح هِبَا ِعَباَدهح يَوَم الِقَياَمةِ َيرَتَامَححوَن، َوهِبَا تَ ْعِطفح الَوْحشح عَلى 

اىَل اَرَك وتَ عَ اَل اَّللاح تَ بَ قَ ): ففي الصحيحن قال رسول هللا يرحم هبا عباده املؤمنني رمحة خلق هللا اجلنة و  عليه.

وأوسع كل  وسع كل شيء رمحة وعلما) قال ابن القيم:و (. اِديِعبَ  اءح ِمنْ شَ أَ  ِك َمنْ ْرَحمح بِ ، أَ ْنِت َرمْحَيِت لِْلَجناِة: أَ 

فاستوى  كل حي فبلغت رمحته حيث بلغ علمهخملوق نعمة وفضال فوسعت رمحته كل شيء ووسعت نعمته  

رسله برمحته وشرع شرائعه برمحته وخلق اجلنة على عرشه برمحته وخلق خلقه برمحته وأنزل كتبه برمحته وأرسل 

ا أدران املوحدين من برمحته والنار أيضا برمحته فإهنا سوطه الذي يسوق به عباده املؤمنني إىل جنته ويطهر هب

من الرمحة البالغة  فتأمل ما يف أمره وهنيه ووصاايه ومواعيظه وسجنه الذي يسجن فيه من خليقته. أهل معصيته
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والنعمة السابغة وما يف حشوها من الرمحة والنعمة فالرمحة هي السبب املتصل منه بعباده كما أن العبودية هي 

واعلم أن من القواعد املتفق ) وقال السعدي:(. السبب املتصل منهم به فمنهم إليه العبودية ومنه إليهم الرمحة

وأحكام الصفات. فيؤمنون مثال ِبنه رمحن رحيم ذو  ن ِبمساء هللا وصفاتهاإلميا هاعليها بني سلف األمة وأئمت

فأهل السنة  (.املتعلقة ابملرحوم فالنعم كلها أثر من آاثر رمحته وهكذا يف سائر األمساء الرمحة اليت اتصف هبا

هلا آاثر حسنة يف البالد مجيع عباده يف الدنيا ورمحته ألثر يعتقدون أن هللا رمحن رحيم ذو رمحة واسعة يرحم وا

ومؤاخذهتم ليوم  ويرزقهم جبميع النعم ويؤخر عقوبتهمواحليوان يسرت عيوهبم ويغفر ذنوهبم ويهدي ضاهلم  والعباد

وعطائه خالفا  وهذا يدل على كمال إحسانه وكرمهويف اآلخرة خيص املؤمنني واملتقني برمحته تشيب فيه الولدان 

ويزعمون بعقوهلم الفاسدة  ويفسروهنا ابإلرادة عن معناها احلقيقية وحيرفوهنا للمعطلة الذين ينفون هذه الصف

 .هلل النقص والعيب أن إثباهتا يستلزم
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 جباللهيليق  كماهللا يضحك  

ق بعظمته وجالله من غري تكييف شاء على ما يليكيف مىت شاء  يضحك  السنة على أن هللا عز وجلدلت 

َا )قال:   عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا فأو متثيل خبلقه  ؛ يَ ْقتحلح َأَحدحمهح َيْضَحكح هللاح ِإىَل َرجحَلنْيِ

َا َيْدخحلح اجْلَناةَ   َهَذا يف َسِبيِل هللِا َعزا َوَجلا فَ يحْسَتْشَهدح، ُثحا فَ َقالحوا: َكْيَف اَي َرسحوَل هللِا؟ قَاَل: ي حَقاِتلح  .اآْلَخَر ِكاَلمهح

ويف حديث آخر رجل  متفق عليه.(. يَ تحوبح هللاح َعَلى اْلَقاِتِل فَ يحْسِلمح، فَ ي حَقاِتلح يف َسِبيِل هللِا َعزا َوَجلا فَ يحْسَتْشَهدح 

، اَل أَ )خيرج من النار ويدخل اجلنة وفيه:  ىتا َيْضَحَك اَّللاح  يَزالح َيْدعحو اَّللاَ حَ اَل ْشَقى َخْلِقَك، فَ كحونح أَ  أَ ْي َربِ 

وال نعلم  ضحك هللا)قال اإلمام أمحد: متفق عليه.  (.اَل: اْدخحِل اجلَناةَ قَ  هح نْ ا َضِحَك اَّللاح مِ ذَ إِ ، فَ هح نْ تَباَرَك وَتعاىَل مِ 

(. فأثبت أمحد الصفة ونفى الكيفية جراي على قاعدة السلف يف ابب كيف ذلك إال بتصديق الرسول 

ال وال  بال صفة تصف ضحكه جل ثناؤه ذكر إثبات ضحك ربنا عز وجل )ابب وقال ابن خزمية:الصفات. 

ونسكت عن   كما أعلم النب   بل نؤمن ِبنه يضحك وضحكهم كذلك يشبه ضحكه بضحك املخلوقني

اعلموا ) قال اآلجري:و  مل يطلعنا على ذلك(. إذ هللا عز وجل استأثر بصفة ضحكه جل وعالصفة ضحكه 

ومبا وصفه به الصحابة   أن أهل احلق يصفون هللا عز وجل مبا وصف به نفسه عز وجل ومبا وصف به رسوله 

فيه: كيف؟ بل التسليم له واإلميان به أن هللا وال يقال  وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ومل يبتدع رضي هللا عنهم

وال ينكر هذا إال من ال حيمد حاله  وعن صحابته رضي هللا عنهم  عز وجل يضحك كما روي عن النب 

بول روايته ؤمنني قرواه أهل العدالة ومن يلزم امل  فكان مما صح عن النب ) وقال ابن بطة: (.عند أهل احلق

داخل يف  وال جيحده إال مبتدع مذموم احلال عند العلماء فال ينكر ذلك أن هللا تعاىل يضحك وترك خمالفته

 واألثر فأهل السنة (.عصمنا هللا وإايكم من كل بدعة وضاللة برمحته وأهل املذاهب املهجورة الفرق املذمومة



 هل تعرف ربك |                                                                                                |  48
 

 

صفة فعلية اختيارية متعلقة مبشيئة هللا على الوجه الالئق به ليس وهي يثبتون هلل سبحانه صفة الضحك حقيقة 

الذين يتحاكمون أما املعطلة (. لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  ۖ َوهحَو الساِميعح اْلَبِصريح )كضحك املخلوق عمال بقوله تعاىل: 

وهذا القول خمالف  أو الثواب الرمحةأو  الرضاإرادة ا مبعىن فيحرفون صفة الضحك ويفسروهن اليوانين إىل العقل

 إن ضحكهوأما قولك: يف رده على املريسي: ) قال الدارمي وخارج عن جادة السلف الصاحل الصحيحة للسنة

وال  الضحك والرضاتمع منه فيج نه ال يضحك إىل أحد إال عن رضاأل فقد صدقت يف بعض ورمحته رضاه

 والضحك ملوجب (.وتثبت له الرضا وحده وأنت تنفي الضحك عن هللا إال عن عدو )يعّن الضحك( يصرفه

فيقال ملن نفى ذلك: مل نفيته؟ ومل ) قال ابن تيمية:صفة كمال ال نقص فيه ال ينفيه عن هللا إال انقص العقل 

 يتصف به أكمل ممن ال يتصف به؟(.ومن  وهو وصف كمال ال نقص فيه نفيت هذا املعىن
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 جباللهيليق  كما  وميقت يغضب ويسخطيرضى و هللا 

َلَقْد َرِضَي )دل القرآن والسنة على أن هللا عز وجل يرضى مىت شاء كيف شاء على ما يليق جبالله قال تعاىل: 

عحوذح اللاهحما أَ )قال:   وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا (. هللاح عِن اْلمحْؤِمِننَي ِإْذ ي حَباِيعحوَنَك حَتَْت الشاَجرَةِ 

َلى ثْ نَ ْيَت عَ ا أَ مَ ْنَت كَ  أحْحِصي ثَ َناًء َعَلْيَك أَ ِرَضاَك ِمن َسَخِطَك، ومبحَعافَاِتَك ِمن عحقحوبَِتَك، وَأعحوذح بَك ِمْنَك اَل بِ 

ودلت النصوص على أن هللا عز وجل يغضب مىت شاء كيف شاء على ما يليق جبالله  رواه مسلم. (.نَ ْفِسكَ 

يف  رضي هللا عنه هريرةأيب حديث  ويف(. اَي أَي َُّها الاِذيَن َآَمنحوا اَل تَ تَ َولاْوا قَ ْوًما َغِضَب اَّللاح َعَلْيِهمْ )قال تعاىل: 

َلهح ِمثْ َلهح، وَ يَ َغِضَب الْ ْد نا َريبِ  قَ ولح آَدمح: إِ قح ي َ ف َ )الشفاعة قال:  (. َلْن يَ ْغَضَب بَ ْعَدهح ِمثْ َلهح وَم َغَضًبا ملَْ يَ ْغَضْب قَ ب ْ

ودلت النصوص على أن هللا عز وجل يسخط مىت شاء كيف شاء على ما يليق جبالله قال تعاىل:  متفق عليه.

َمْت هَلحْم أَنْ فحسحهحْم َأْن َسِخَط اَّللاح ) قال رسول  :قال رضي هللا عنه اخلدري عيدأيب سوعن  (.َعَلْيِهمْ لَِبْئَس َما َقدا

: ): هللا  هْل إنا اَّللاَ تَباَرَك وَتعاىل يقولح ألْهِل اجلَناِة: اي أْهَل اجلَناِة، فَيقولوَن: لَب اْيَك َربانا وَسْعَدْيَك، فَيقولح

: أان أحْعِطيكحْم أْفَضَل ِمن َرِضيتحْم؟ فَيقولوَن: وما لنا ال  َتنا ما ملَْ ت حْعِط أَحًدا ِمن َخْلِقَك؟ فَيقولح نَ ْرضى وقْد أْعطَي ْ

: أحِحلُّ عَلْيكحم ِرْضواين، فال أْسَخطح عَلْيكحم بَ ْعَدهح أَبدً  ، وَأيُّ َشيٍء أْفَضلح ِمن ذلَك؟ فَيقولح (. اذلَك، قالوا: اي َربِ 

هللا عز وجل ميقت مىت شاء كيف شاء على ما يليق جبالله قال تعاىل:  ودلت النصوص على أن متفق عليه.

َ َنَظَر إىل َأْهِل األْرِض، َفَمَقتَ هحْم َعَرهَبحْم )ويف صحيح مسلم:  (.َكربحَ َمْقًتا ِعْنَد اَّللاِ أَْن تَ قحولحوا َما اَل تَ ْفَعلحونَ ) وإنا اَّللا

وقد نطق القرآن  وغري ذلك والرضا )ومن ذلك الغضبوقال السجزي:  (.َأْهِل الِكَتابِ َوَعَجَمهحْم، إالا بَ َقااَي ِمن 

بل منر هذه  أو الصحايب  ال يفسر منها إال ما فسره النب  وعند أهل األثر أهنا صفات ذاته ِبكثرها

)إن ما وصف وقال ابن القيم:  كيفية(.بال   بعد قبوهلا واإلميان هبا واالعتقاد مبا فيها األحاديث على ما جاءت
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فأهل  هللا سبحانه به نفسه من احملبة والرضا والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال(.

على الوجه حقيقة يثبتون هلل عز وجل صفة الرضا وصفة الغضب وصفة السخط وصفة املقت السنة واألثر 

بل يثبتون معناها احلقيقي وال حيرفون معناها هذه الصفات شبهونه بصفة املخلوق وال يكيفون الالئق به وال ي

 سلف على ذلك.مع نفي التشبيه ابملخلوق ويسكتون عن كيفيتها وال خيوضون يف تفسريها كما نص أئمة ال

داللة النصوص وسار على  فقد عطلها وحرف أو إرادة االنتقام اإلحسانومن حرف هذه الصفات مبعىن إرادة 

  أهل احلديث.طريقة اجلهمية املخالفني ملذهب 
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 جباللهيليق  كماويكره  هللا حيب 

كما يليق جبالله من غري تكييف ليس   مىت شاء كيف شاء دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله حيب

بُّونَهح )قال تعاىل:  وحيبونه كمحبة املخلوق فاهلل حيب املؤمنني ب ُّهحْم َوحيِح وهللا حيب أهل  (.َفَسْوَف أَيْيت هللاح ِبَقْوٍم حيِح

بُّ الْ )األعمال الصاحلة قال تعاىل:  بُّ الت اوااِبنَي َوحيِح َ حيِح رِينَ ِإنا اَّللا بُّ اْلمحْقِسِطنيَ ) :تعاىل وقال(. محَتَطهِ   (.ِإنا هللاَ حيِح

بُّ اْلمحْحِسِننيَ ) :تعاىل وقال َ حيِح بُّ اْلَكاِفرِينَ ): تعاىل كما قال  الكافرينوهللا ال حيب  (.َوَأْحِسنحوا ِإنا اَّللا  (.ِإناهح اَل حيِح

بُّ اْلمحْفِسِدينَ ): تعاىل وهللا ال حيب املفسدين كما قال ه وهللا قد حيب عبدا لصدقه وإخالص (.ِإنا اَّللاَ اَل حيِح

َ َحبا اَّللاح الَعْبَد اَنَدى ِجرْبِيَل: إِ ِإَذا أَ )قال:    عن النب رضي هللا عنه وصالحه فعن أيب هريرة بُّ فحاَلاًن نا اَّللا حيِح

بُّ فحاَلاًن فَ ْهِل الساَماِء: إِ  أَ ي حَناِدي ِجرْبِيلح يف يحِحبُّهح ِجرْبِيلح، ف َ ْحِبْبهح، ف َ أَ فَ  ْهلح الساَماِء، ُثحا يحِحبُّهح أَ ِحبُّوهح، ف َ أَ نا اَّللاَ حيِح

سعد رضي هللا عنه قال النب  ويف الصحيحني من حديث سهل بن متفق عليه. (.ْرضِ  األَ الَقبحولح يف  هح يحوَضعح لَ 

 :( ْبُّ هللَا وَ َديهِ ى يَ لَ َتحح هللاح عَ فْ جحاًل ي َ ًدا رَ َة غَ ِطنَيا الراايَ أَلحع بُّهح ، وَ وَلهح سح رَ ، حيِح وُمبة هللا من أجل  (.ولحهح سح رَ هللاح وَ  حيِح

ا وإذ وأفضل فضيلة تفضل هللا هبا عليه هبا عليهفإن ُمبة هللا للعبد هي أجل نعمة أنعم ) قال السعدي:النعم 

وأقبل بقلوب عباده  فقه لفعل اخلريات وترك املنكراتوو  وهون عليه كل عسري أحب هللا عبدا يسر له األسباب

ودلت النصوص على أن هللا جل جالله يكره مىت شاء كيف شاء كما يليق جبالله من غري  .)إليه ابحملبة والوداد

وقال املغرية بن شعبة رضي هللا عنه:  (.َوَلِكْن َكرَِه اَّللاح اْنِبَعاثَ هحْم فَ ثَ باَطهحمْ )تكييف ليس ككره املخلوق قال تعاىل: 

اِل، وَكثْ رََة السَُّؤالِ     مسَِْعتح النبا )
َ
َ َكرَِه َلكحْم َثاَلاًث: قيَل وقاَل، وإَضاَعَة امل : إنا اَّللا وروى  متفق عليه. (.يقولح

اَء َكرَِه لِقَ   َمنْ اَءهح، وَ َحبا اَّللاح ِلقَ اَء اَّللاِ أَ َحبا لِقَ أَ  َمنْ )قال:   الشيخان عن عائشة رضي هللا عنها عن النب 

 بة هللا تعاىل لعباده املؤمننيوقد أمجع سلف األمة وأئمتها على إثبات ُم) وقال ابن تيمية: (.اَءهح اَّللاِ َكرَِه اَّللاح لِقَ 
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فأهل السنة واألثر يثبتون هلل جل جالله صفة (. وهذا أصل دين اخلليل إمام احلنفاء عليه السالم وُمبتهم له

وال يكيفوهنا وال يشبهوهنا بصفة املخلوق وال يعطلوهنا وال يلزم من إثباهتما ما يليق جبالله احملبة وصفة الكره ك

ما يلزم من صفة املخلوق لوجود الفرق العظيم بني اخلالق واملخلوق. وال شك أن اتصاف احلي ابحملبة والكراهة 

وأول  وإرادة الثواب كاإلكراماحملبة بلوازمها  صفة ومن أول . يعد من صفات الكمال وال يعد من صفات النقص

الكتاب  حرفالصفتني واقتفى أثر اجلهمية و  فقد عطل هاتني كاإلهانة وإرادة العقاببلوازمها   الكرهصفة 

  .مذهب سلف األمةخالف و  والسنة
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 يليق جبالله كماهللا يستحي  

دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله يستحيي مىت شاء كيف شاء كما يليق جبالله من غري تكييف وال 

َ اَل َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثاًل َما بَ عحوَضًة َفَما فَ ْوقَ َها)متثيل وال حتريف وال تعطيل كما قال تعاىل:  وقال (. ِإنا اَّللا

اَل أحْخرِبحكحْم أَ ) قال:  أن رسول هللا واقد الليثي رضي هللا عنه  وعن أيب(. ي ِمَن احلَْق ِ َواَّللاح اَل َيْسَتْحيِ ) تعاىل:

ْعَرَض أَ ، وأَماا اآلَخرح فَ نهح ىل اَّللاِ َفآَواهح اَّللاح، وأَماا اآلَخرح فَاْسَتْحَيا فَاْسَتْحَيا اَّللاح مِ َوى إِ أَ َحدحهحْم فَ ماا أَ َعِن الن اَفِر الثااَلثَِة؟ أَ 

وجل ولكنه ليس  زيف هذا احلديث إثبات احلياء هلل ع) قال شيخنا ابن عثيمني: متفق عليه. (.ْنهح ْعَرَض اَّللاح عَ أَ فَ 

 وقال هللا .نا هللَا َحِييٌّ كرمي ()إِ :  النبوقد قال  يليق ابهلل عز وجل بل هو حياء الكمال كحياء املخلوقني

وعن  (.لكن ليس مثل املخلوقني وهللا سبحانه وتعاىل يوصف هبذه الصفة (.َواَّللاح اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْق ِ )تعاىل: 

ِإنا َرباكحْم تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َحِيٌّ َكِرمي  َيْسَتْحِي ِمْن َعْبِدِه ِإَذا رََفَع ) :رضي هللا عنه قال: ق ال رسول هللا  سل مان

َا ِصْفرًا حديث حسن غريب قال بو داود وابن ماجه والرتمذي وقال أرواه )قال ابن تيمية:  (.َيَدْيِه ِإلَْيِه َأْن يَ رحدامهح

 (.ورواه بعضهم ومل يرفعه وهذا ال يضر ألنه إذا كان موقوفا على سلمان فمثل هذا الكالم ال يقال إال توقيفا

وَل اَّللاِ  َرسح فَ َقاَلْت: ايَ   وِل اَّللاِ َجاَءْت أحمُّ سحَلْيٍم إىل َرسح ) قالت:  زوج النب  رضي هللا عنها وعن أم سلمة

َ اَل إِ  ْرأَِة نا اَّللا
َ
، َفهْل عَلى امل اءَ نَ َعْم : فَ َقالَ إَذا اْحتَ َلَمْت؟  غحْسل   َيْسَتْحِيي ِمَن احَلقِ 

َ
وقال  متفق عليه. (.إَذا َرَأِت امل

فإنه حياء كرم  العقولوال تكتنفه  ال تدركه األفهام من عبده فذاك نوع آخر وأما حياء الرب تعاىل) ابن القيم:

ستحي وي اإذا رفع إليه يديه أن يردمها صفر يستحيي من عبده  حيي كرمي تبارك وتعاىل فإنه وجود وجالل وبر

فأهل السنة واألثر يثبتون هلل جل جالله صفة احلياء على ما يليق  (.ب ذا شيبة شابت يف اإلسالمأن يعذ

ه كحياء املخلوق وال يلزم من ثبوت صفته سبحانه ما يلزم من جبالله من غري كيف وينزهون هللا أن يكون حياؤ 
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لرمحة أو الرتك أو القبول فقد عطل وأما من فسر احلياء اب صفة املخلوق إال عند من ضل عقله وفسدت فطرته.

 .اجلهميةالكتاب والسنة وسلك طريقة  وحرفصفة احلياء 
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  يليق جبالله كمايفرح  هللا 

فقد  يليق جبالله بال كيف وال مثل ل جالله يفرح مىت شاء كيف شاء كماعلى أن هللا ج املتواترةدلت السنة 

َّللَاح َأَشدُّ فَ َرًحا بِتَ ْوبَِة َعْبِدِه ِحنَي يَ تحوبح ): قال رسول هللا  :روى البخاري ومسلم عن أنس رضي هللا عنه قال

َها، فَأََتى َشَجَرةً ِإلَْيِه، ِمْن َأَحدِكحْم َكاَن  َها َطَعامحهح َوَشرَابحهح، فَأَِيَس ِمن ْ ، َعَلى رَاِحَلِتِه ِِبَْرِض َفاَلٍة، فَانْ َفَلَتْت ِمْنهح َوَعَلي ْ

َنا هحَو َكَذِلَك ِإَذا هحَو هِبَا، قَائَِمًة ِعْنَدهح، فََأخَ  خِبِطَاِمَها، ُثحا قَاَل َذ فَاْضَطَجَع يف ِظلِ َها، وَقْد أَِيَس ِمْن رَاِحَلِتِه، فَ بَ ي ْ

ِة اْلَفرَح ِة اْلَفرَِح: اللهحما أَْنَت َعْبِدي َوَأاَن َربَُّك! َأْخطََأ ِمْن ِشدا ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي  (.ِمْن ِشدا

)وكذلك قوله  وقال ابن القيم: (.اَجَدهَ ا وَ ذَ الاِتِه، إِ ضَ أَحدِكحْم بِ  َّللَاح أَشدُّ فَ َرًحا بتَ ْوبَِة أَحدِكحْم، ِمنْ ): هللا عنه مرفوعا

...)فهذا الكشف والبيان واإليضاح ال مزيد عليه لتقرير ثبوت هذه : )هلل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم

كما تقدم أن   )وهذا الفرح تبع لغريه من الصفات وقال السعدي:ونفي اإلمجال واالحتمال عنها(.  الصفة

فهذا فرح ال يشبه فرح أحد من خلقه ال يف ذاته وال يف أسبابه  ى الصفات يتبع الكالم على الذاتالكالم عل

فأهل السنة واألثر يثبتون هلل  وغايته إمتام نعمته على التائبني املنيبني(. فسببه الرمحة واإلحسان يف غاايتهوال 

فرحه أو يشبهونه بفرح املخلوق ويربأون من حتريف معناه  صفة الفرح حقيقة من غري أن يكيفواله جل جال

 ما من فسر الفرح ابلرضاحسانه. وأوتعطيله ويعتقدون أن فرح هللا بطاعة العبد وتوبته يدل على كمال رمحته وإ

السلف الصاحل وسار وراء  مذهبالسنة الصحيحة وتنكب  فقد عطل هذه الصفة وحرف أو قبول التوبة

فكل ذلك  وتفسري الرضا إبرادة الثواب وهو الرضا وأما تفسري الفرح بالزمه) قال ُممد خليل هراس:اجلهمية 

حيث تومهوا أن هذه املعاين تكون فيه  أوجبه سوء ظن هؤالء املعطلة برهبم نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه

 (.تعاىل هللا عن تشبيههم وتعطيلهم ملخلوقكما هي يف ا
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 هللا يعجب كما يليق جبالله

 دل القرآن والسنة على أن هللا عز وجل يعجب سبحانه كما يليق جبالله بال كيف من غري متثيل بصفة خلقه

قال  واالستحسانمن فعل خرج عن نظريه إما على سبيل الذم واإلنكار أو على سبيل الرضا سبحانه فيتعجب 

)قوله: بل عجبت ويسخرون اختلفت القراء قال شيخ املفسرين ابن جرير:  (.َبْل َعِجْبتح َوَيْسَخرحونَ )تعاىل: 

بل عظم عندي وكرب  يف قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة: بل عجبت ويسخرون بضم التاء من عجبت مبعىن

يسخرون. وقرأ ذلك عامة قراء املدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة: اَتاذهم َل شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم 

بل عجبت أنت اي ُممد ويسخرون من هذا القرآن. والصواب من القول يف ذلك أن  عجبت بفتح التاء مبعىن

 رضي هللا عنه وعن أيب هريرة يقال: إهنما قراءاتن مشهوراتن يف قراء األمصار فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب(.

رواه البخاري. وعن أيب هريرة رضي هللا عنه  (.ِسلِ  السااَل قَ ْوٍم َيْدخحلحوَن اجلَناَة يف  َعِجَب اَّللاح ِمنْ ): قال   :قال

َلةَ َضْيِفكحمَ ا بِ َصِنيِعكحمَ  ْد َعِجَب اَّللاح ِمنْ قَ ) :قال النب  :قال يثبتون هلل  واألثر فأهل السنة متفق عليه.(. ا اللاي ْ

ألهنم يفرقون بني  صفة العجب على ما يليق بعظمته كباقي الصفات الواردة وال يفسروهنا بصفات املخلوقني

)العجب من هللا عز وجل ليس كالتعجب من اآلدميني كما  :غويقال الب اخلالق واملخلوق يف الذات والصفات

إنكاره  والعجب من اآلدميني (.َنسحوا اَّللاَ فَ َنِسيَ هحمْ ): وقال عز وجل (.َسِخَر اَّللاح ِمن ْهحمْ فَ َيْسَخرحوَن ِمن ْهحْم ) قال:

وإمنا  وقد يكون مبعىن االستحسان والرضا(. وتعظيمه والعجب من هللا تعاىل قد يكون مبعىن اإلنكار والذم

والعجب والبغض والسخط )قال عبد الغّن املقدسي: اجلهمية املعطلة  يستوحش من إثبات هذه الصفة ونظائرها

والكره والرضا وسائر ما صح عن هللا ورسوله وإن نبت عنها أمساع بعض اجلاهلني واستوحشت منها نفوس 

استعظام للمتعجب منه(. فيقال: نعم. وأما قوله: )التعجب يف رد شبهة املعطلة: ) وقال ابن تيمية (.املعطلني



 هل تعرف ربك |                                                                                                |  57
 

 

وقد يكون مقروان جبهل بسبب التعجب وقد يكون ملا خرج عن نظائره وهللا تعاىل بكل شيء عليم فال جيوز 

عليه أن ال يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب خلروجه عن نظائره تعظيما له. وهللا تعاىل يعظم ما هو عظيم 

 وصف بعض اخلري ِبنه عظيم. ووصف بعض الشر ِبنه عظيم فقال تعاىل:إما لعظمة سببه أو لعظمته. فإنه 

ًعا ِمَن اْلَمثَاين َواْلقحْرآَن اْلَعِظيمَ ): وقال (.َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ ) َناَك َسب ْ َوَلْو َأهناحْم فَ َعلحوا َما يحوَعظحوَن ) َوقَاَل: (.َوَلَقْد آتَ ي ْ

َناهحْم ِمْن َلدحانا َأْجرًا َعِظيًما َوَأَشدا تَ ْثِبيًتاِبِه َلَكاَن َخرْيًا هَلحْم  ْعتحمحوهح ق حْلتحْم َما َيكحونح لََنا ) :وقال (.َوِإًذا آَلتَ ي ْ َوَلْواَل إْذ مسَِ

َْتان  َعِظيم   ْرَك َلظحْلم  َعِظيم  ) :وقال (.َأْن نَ َتَكلاَم هِبََذا سحْبَحاَنَك َهَذا هبح َبْل َعِجْبَت ) ىل:وهلذا قال تعا (.إنا الشِ 

 على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح األدلة(. (.َوَيْسَخرحونَ 
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 يليق جبالله كماهللا يشكر  

كما يليق جبالله من غري تكييف وال متثيل   مىت شاء كيف شاء دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله يشكر

َ َشاِكر  َعِليم  )وال حتريف وال تعطيل كما قال تعاىل:  َ َشاِكر  )) البغوي:وقال (. َوَمْن َتَطواَع َخرْيًا فَِإنا اَّللا  (فَِإنا اَّللا

وقال  اليسري ويعطي الكثري(.يشكر  والشكر من هللا تعاىل أن يعطي لعبده فوق ما يستحقبعمله.  لعبدهجماز 

(. ِإنا اَّللاَ َغفحور  َشكحور  ) وقال تعاىل:(. ماا يَ ْفَعلح اَّلل ح ِبَعَذاِبكحْم ِإن َشَكْرُتحْ َوآَمنتحْم وََكاَن اَّلل ح َشاِكراً َعِليماً ) تعاىل:

ويضاعف األجور ابلثواب الكثري القليل العمل فاهلل عز وجل يشكر على  (.َواَّللاح َشكحور  َحِليم  ) وقال تعاىل:

 :ث أيب هريرة رضي هللا عنه قالوقد روى الشيخان من حدي لكمال كرمه ورمحته وإحسانه أضعاف مضاعفه

، َفوجد بِئراً فَنَزَل ِفيَها َفَشربَ ): قال رسول هللا  ، ُثحا َخرََج فِإذا بَ ْينَما َرجحل  مَيِْشي بَطريٍق اْشَتدا عَلْيِه اْلَعطشح

 َقْد بَ َلَغ كْلب  يلهثح أَيْكحلح الث اَرى ِمَن اْلَعَطِش، فَ َقاَل الراجحلح: َلَقْد بَلَغ َهَذا اْلَكْلبح ِمَن العطِش ِمْثَل الاِذي َكانَ 

َر َفمأَل خحفاه َماًء ُثحا أَْمَسَكه ِبفيِه، حىتا رِقَي َفَسَقى اْلكَ  ، فَ نَ َزَل اْلِبئ ْ وقال ابن  (.ْلَب، َفَشَكَر اَّللاح َله فَ َغَفَر َلهح ِمّنِ 

بل هو الشكور  فهو أوىل بصفة الشكر من كل شكور )وأما شكر الرب تعاىل فله شأن آخر كشأن صربه القيم:

فال يستقله أن يشكره  ويشكر القليل من العمل والعطاء فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه على احلقيقة

ويشكر عبده بقوله ِبن يثّن عليه بني مالئكته ويف ملئه  احلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفةويشكر 

ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه وإذا بذل له شيئا رده عليه  األعلى ويلقي له الشكر بني عباده

)الذي يقبل من عباده  ال السعدي:وق وهو الذي وفقه للرتك والبذل وشكره على هذا وذاك(. أضعافا مضاعفة

الذي إذا قام عبده ِبوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك  العظيم من األجر وجيازيهم عليه اليسري من العمل

ويف  ويف مجيع أحواله زايدة بركة ومناء اويف بدنه قوة ونشاط ه يف قلبه نورا وإمياان وسعةوأثىن عليه ومدحه وجازا
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على ما يليق جبالله انفني  فأهل السنة واألثر يثبتون هلل جل جالله صفة الشكر حقيقة توفيق(.أعماله زايدة 

فيعتقدون أن هللا شاكر وشكور وال خيوضون يف كيفية شكره  عنه مماثلة املخلوق يف صفته ساملني من التعطيل

فقد عطل هذه الصفة  من املغفرة وغريه بالزمه وفسرهحقيقة  الشكر على هللا صفةمنع إطالق  ومنسبحانه. 

     .الذين حيرفون معاين الصفات وال يثبتوهنا لكتاب والسنة واتبع طريقة اجلهميةا حرفو 
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 بر وهاب كرمي  هللا رحيم رؤوف

 واهبامل كثرةو  والكرم ابلرمحة والرأفة والرب حقيقة دلت نصوص الكتاب والسنة على أن هللا عز وجل موصوف

الرامْحَِن  احْلَْمدح َّللِاِ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ )قال تعاىل:  حتريف وال تعطيل وال متثيل وال تكييفعلى ما يليق جبالله من غري 

ِكتاِبِه، َفهو ِعْنَدهح َلم ا َخَلَق اَّللاح اخلَْلَق، َكَتَب يف  ): قال النب  :وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال (.الراِحيمِ 

َ َرءحوف  )قال تعاىل: و  متفق عليه. (.فَ ْوَق الَعْرِش: إنا َرمْحَيت تَ ْغِلبح َغَضِب  َوَلْواَل َفْضلح اَّللاِ َعَلْيكحْم َوَرمْحَتحهح َوَأنا اَّللا

قال رسول هللا  :وعن أنس رضي هللا عنه قال (.اْلرَبُّ الراِحيمح ِإانا كحناا ِمْن قَ ْبلح َنْدعحوهح ِإناهح هحَو )قال تعاىل: و  (.َرِحيم  

 :( َراهح ب َ ى هللِا أَلَ لَ َم عَ سَ قْ أَ  وْ اِس لَ واِب النا بْ أَ  نْ ح  عَ فَ صْ مح  ينِ رَ ي ِطمْ رَب ذِ غْ عَث أَ شْ رحبا أ.) .قال تعاىل: و  متفق عليه

ْنَسانح َما ) ويف صحيح البخاري من حديث طلحة رضي هللا عنه قال األعرايب  (.َغراَك ِبَربِ َك اْلَكِرميِ اَي أَي َُّها اإْلِ

، ال أتطواعح شيًئا): للنب  َرب اَنا اَل تحزِْغ ق حلحوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لَنَا )قال تعاىل: و  (.والذي َأْكَرَمك ابحلقِ 

يعّن: إنك أنت املعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات )قال ابن جرير:  (.مْحًَة ِإناَك أَْنَت اْلَوهاابح ِمْن َلدحْنَك رَ 

هذه  الرؤوف الوهاب اجلواد الكرمي الرب الرحيم الرمحن) :السعديوقال  (.وتصديق كتابك ورسلك على دينك

وعلى سعة رمحته ومواهبه اليت  واجلود والكرم ابلرمحة والربوتدل كلها على اتصاف الرب  األمساء تتقارب معانيها

قال تعاىل:  واحلظ األكمل وخص املؤمنني منها ابلنصيب األوفر حبسب ما تقتضيه حكمته عم هبا مجيع الوجود

وجوده وكرمه.  ر رمحتهوالنعم واإلحسان كله من آاث )َوَرمْحَيِت َوِسَعْت كحلا َشْيٍء ۚ َفَسَأْكت حب حَها لِلاِذيَن يَ ت اقحوَن(.

واملعطلة ال يثبتون  وال يثبت اسم اجلواد هلل واخلرب فيه ال يصح. (.كلها من آاثر رمحته  وخريات الدنيا واآلخرة

أعرضوا عن النصوص واآلاثر ومذهب السلف فقد هلل هذه الصفات ألهنم ينفون عن هللا الصفات الفعلية 

حاداث هبذه الصفات يستلزم أن يكون  أن اتصاف الرب وظنوهنم الفاسدة فزعمواوحتاكموا إىل زابالت عقوهلم 
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أما أهل السنة و  الصاحل ألنه مصادم للنصوص ومذهب ُمدث مل يكن عليه السلف كاملخلوق وهذا ابطل

 ابلقبول والتسليمبل تلقوها ) قال ابن القيم: جبميع األخبار وال يتناقضون مجيع الصفات ويسلمونواألثر فيثبتون 

ومل يفعلوا كما فعل أهل  وأجروها على سنن واحد وجعلوا األمر فيها كلها أمرا واحدا وقابلوها ابإلميان والتعظيم

مع أن الالزم هلم فيما  وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غري فرقان مبني األهواء والبدع حيث جعلوها عضني

 (.هأنكروه كالالزم فيما أقروا به وأثبتو 
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 الوكيل واحلفيظ واللطيفهو هللا 

 (.َحْسب حَنا اَّللاح َونِْعَم اْلوَِكيلح )دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله الوكيل الكايف خللقه املتكفل هبم قال تعاىل: 

يقول: ونعم املوىل ملن وليه  (اْلوَِكيلح َونِْعَم ) كفاان هللا يعّن: يكفينا هللا.  (َحْسب حَنا اَّللاح )يعّن بقوله: ) قال ابن جرير:

املسند إليه القيام ِبمر من أسند إليه  ألن الوكيل يف كالم العرب هو وإمنا وصف هللا تعاىل نفسه بذلك وكفله

فلما كان القوم الذين وصفهم هللا مبا وصفهم به يف هذه اآلايت قد كانوا فوضوا أمرهم إىل هللا ووثقوا  القيام ِبمره

فقال: ونعم الوكيل هللا تعاىل  وتفويضهم أمرهم إليه ابلوكالة وصف نفسه بقيامه هلم بذلك ندوا ذلك إليهوأس به

 النااِر، أحْلِقَي يف  نيَ حِ   يمح اهِ رَ ب ْ ا إِ اهلََ َم الوَِكيلح، قَ نِعْ )َحْسبحنا هللاح وَ  عنهما قال: رضي هللا باسع ابنعن و  هلم(.

(. (ِإنا النااَس َقْد مَجَعحوا َلكحْم فَاْخَشْوهحْم فَ زَاَدهحْم ِإميَااًن َوقَالحوا َحْسب حَنا اَّللاح َونِْعَم اْلوَِكيلح ) وا:الح ِحنَي قَ   اهَلَا ُمحَماد  قَ وَ 

قال  حيفظ أعمال العباد وحيفظهم من السوء ودل القرآن على أن هللا عز وجل حفيظ وحافظ رواه البخاري.

. يقول: إن ريب على مجيع خلقه ذو حفظ وعلم) قال ابن جرير: (.ِإنا َريبِ  َعَلى كحلِ  َشْيٍء َحِفيظ  )تعاىل: 

ابن وعن  .(فَاَّللاح َخرْي  َحاِفظًا َوهحَو أَْرَحمح الراامِحِنيَ )وقال تعاىل:  .(يقول: هو الذي حيفظّن من أن تنالوين بسوء

اَي غحاَلمح ِإين ِ أحَعلِ محَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اَّللاَ  يَ ْوًما فَ َقاَل:  كحْنتح َخْلَف َرسحوِل اَّللاِ ): قال عنهمارضي هللا عباس 

قال و رواه الرتمذي.  (.اْستَ َعْنَت فَاْسَتِعْن اِبَّللاِ حَيَْفْظَك اْحَفْظ اَّللاَ جتَِْدهح جتحَاَهَك ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اَّللاَ َوِإَذا 

ال يعزب عن حفظه األشياء كلها مثقال ذرة يف السموات وال يف  )احلفيظ من صفات هللا جل وعز :األزهري

وال يؤوده  وقد حفظ السموات واألرض بقدرته وقد حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خري أو شر األرض

اَّللاح َلِطيف  )ودل القرآن والسنة على أن هللا عز وجل لطيف بعباده قال تعاىل:  العلي العظيم(.حفظهما وهو 

: ال َشيَء، ): وعن عائشة رضي هللا عنها قال هلا النب  (.ِبِعَباِدهِ  ؟ َحْشيا رابَِيًة؟ قاَلْت: قحلتح ما َلِك اي عاِئشح



 هل تعرف ربك |                                                                                                |  63
 

 

)اللطيف: اسم من أمساء هللا العظيم  :وقال األزهري رواه مسلم. (.لَتحْخربِيِّن، أَْو لَيحْخربين ِ اللاِطيفح اخلَِبريح قاَل: 

وأدرك اخلبااي  الذي أحاط علمه ابلسرائر واخلفااي اللطيف) :السعديوقال  ومعناه وهللا أعلم: الرفيق بعباده(.

املوصل إليهم مصاحلهم بلطفه وإحسانه من طرق ال يشعرون  اللطيف بعباده املؤمنني والبواطن واألمور الدقيقة

فأهل السنة واألثر يثبتون هذه الصفات هلل كسائر الصفات ال حيرفون  .(ومبعىن الرؤوف فهو مبعىن اخلبري هبا

 خلوقني.معناها وال يكيفوهنا وال ميثلوهنا بصفات املخلوقني كما أهنم ال ميثلون ذاته بذوات امل
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 حيلم على من عصاههللا 

قَ ْول  َمْعرحوف  َوَمْغِفَرة  )على ما يليق جبالله قال تعاىل:  موصوف ابحللم دل القرآن والسنة على أن هللا جل جالله

بَ عحَها أًَذى َوهللاح َغِّنٌّ َحِليم   الذي قد كمل  واحلليم )الغّن الذي كمل يف غناه ابن عباس: قال(. َخرْي  ِمْن َصَدَقٍة يَ ت ْ

يعّن أنه ذو أانة ال يعجل على عباده ) قال ابن جرير: (.َواْعَلمحوا َأنا اَّللاَ َغفحور  َحِليم  ) وقال تعاىل: .(يف حلمه

وثبت يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا  (.َوِإنا اَّللاَ َلَعِليم  َحِليم  )وفال تعاىل:  (.بعقوبتهم على ذنوهبم

كاَن يقولح ِعْنَد الَكْرِب: ال إلََه إال  اَّللاح الَعِظيمح احلَِليمح، ال إَلَه إال  اَّللاح َربُّ الَعْرِش  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اَّللاِ نا َرسح أَ )عنهما قال: 

 حليم ومع هذا فهو) وقال السعدي: (.الَعِظيِم، ال إَلَه إال  اَّللاح َربُّ الساَمواِت وَربُّ األْرِض، وَربُّ الَعْرِش الَكِرميِ 

بل  ولكن رمحته وإحسانه وحلمه مينعه من معاجلته للعاصني بعقوبة مع قدرته عليه ال يعاجلهعلى من عصاه 

فإذا علم تعاىل أنه ال خري فيهم وال تغّن عنهم  .ف هلم اآلايت لعلهم يرجعون إليه وينيبون إليهميهلهم ويصر 

واألثر يعتقدون اعتقادا جازما فأهل السنة  (.اآلايت وال تفيد هبم املثالت أنزل هبم عقابه وحرمهم جزيل ثوابه

 الكامل كما يليق جبالله من غري تشبيه حبلم املخلوق قد وسع حلمه  حقيقة ِبن هللا جل جالله موصوف ابحللم

وهذا يدل على كمال رمحته ولطفه  حلكمة ابلغةمينعهم رزقه وإحسانه  وملالكفار والفساق فلم يعجل عقوبته هبم 

رحهحْم ِإىَل )كما قال تعاىل: هدايتهم   وُمبة َوَلْو ي حَؤاِخذح اَّللاح النااَس مبَا َكَسبحوا َما تَ َرَك َعَلى َظْهرَِها ِمن َداباٍة َوَلِكن ي حَؤخِ 

ول هللا عن أيب موسى رضي هللا عنه قال: قال رسو  .)َأَجٍل مَُّسماى فَِإَذا َجاء َأَجلحهحْم فَِإنا اَّللاَ َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصريًا

 : ََعهح ِمَن اَّللاِ، َيداعحوَن لَ ى أَ لَ ْصرَبح عَ َحد  أَ ا أَ )م ومن أول صفة  متفق عليه. .ويَ ْرزحق حهحْم( مْ يهِ الَوَلَد، ُثحا يحعافِ  هح ًذى مسَِ

 .لى طريقة اجلهميةوسار ع نصوص القرآن والسنة حرفهذه الصفة و فقد عطل احللم 
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 ابجلالل واجلمالهللا موصوف 

تَ َباَرَك اْسمح )قال تعاىل:  ني: األول: اجلالليرئيس من أتمل يف صفات هللا عز وجل وجد أهنا ترجع إىل معنيني

وقهره وجربوته وإجالله وقوته كل صفة تدل على تعظيم هللا   ويدخل يف هذا املعىن (.َربِ َك ِذي اجلَْاَلِل َواإْلِْكرَامِ 

بُّ إِ ): قال رسول هللا  الثاين: اجلمالو . ومراقبته املؤمن اخلوف واخلشية من هللاوتثمر يف قلب  َ مجَِيل  حيِح نا اَّللا

وتثمر  ومجالهولطفه وإحسانه ومغفرته كل صفة تدل على رمحة هللا   ويدخل يف هذا املعىن رواه مسلم. (.الَ اجلَمَ 

)القرآن كالم هللا وقد جتلى  قال ابن القيم: .وحسن الظن به واألنس مبناجاتهوُمبته يف قلب املؤمن رجاء هللا 

وَتشع  هللا فيه لعباده بصفاته فتارة يتجلى يف جلباب اهليبة والعظمة واجلالل فتخضع األعناق وتنكسر النفوس

 املاء. واترة يتجلى يف صفات اجلمال والكمال وهو كمال األمساءاألصوات ويذوب الكرب كما يذوب امللح يف 

ومجال الصفات ومجال األفعال الدال على كمال الذات فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة احلب كلها حبسب 

ما عرفه من صفات مجاله ونعوت كماله فيصبح فؤاد عبده فارغا إال من ُمبته فإذا أراد منه الغري أن يعلق تلك 

من جالله واخلوف املؤمن مع هللا عز وجل بني الرهبة حال فيكون  بة به أىب قلبه وأحشاؤه ذلك كل اإلابء(.احمل

فإذا استشعر  (.ِإهناحْم َكانحوا يحَسارِعحوَن يف اخلَْرْيَاِت َوَيْدعحونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا)من مجاله كما قال تعاىل: واحملبة والرغبة 

وعقوبته استعاذ من النار وفر من أسباب سخط هللا وهرب من عذابه وإذا استشعر  العبد غضب هللا وجربوته

 العبد رمحة هللا ورأفته وجوده سأل هللا اجلنة وأقبل على أسباب رمحة هللا وتعرض لرجائه.  
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 هللا كامل األوصاف 

وتنزهت صفاته عن صفات دل القرآن والسنة وإمجاع أهل السنة على أن هللا جل جالله وتقدست أمساؤه 

سحْبَحاَن )قال تعاىل:  ذاته وصفاته وأفعاله املخلوقني كامل األوصاف ال ينسب إليه صفة نقص أو عيب لكمال

ِإالا هحَو اْلَمِلكح اْلقحدُّوسح السااَلمح اْلمحْؤِمنح اْلمحَهْيِمنح  هحَو اَّللاح الاِذي اَل إِلَٰهَ )وقال تعاىل:  (.َربِ َك َربِ  اْلِعزاِة َعماا َيِصفحونَ 

قال تعاىل: واخللق ميوتون وهللا سبحانه حي ال ميوت أبدا  (.اْلَعزِيزح اجْلَباارح اْلمحَتَكربِ ح ۚ سحْبَحاَن اَّللاِ َعماا يحْشرِكحونَ 

اَي أَي َُّها النااسح أَنْ تحمح اْلفحَقرَاءح ِإىَل اَّللاِ َواَّللاح )غّن عن كل أحد قال تعاىل: الهللا و (.َوتَ وَكاْل َعَلى احلَْيِ  الاِذي اَل مَيحوتح )

َ هحَو الرازااقح ذحو اْلقحواِة اْلَمِتنيح )وهللا الرزاق جلميع اخلالئق قال تعاىل:  (.هحَو اْلَغِّنُّ احْلَِميدح  قاهر لكل الوهللا  (.ِإنا اَّللا

َوهحَو )قال تعاىل: قهره وقدره علي يف ذاته و الوهللا  (.َوهحَو اْلَقاِهرح فَ ْوَق ِعَباِدِه َوهحَو احلَِْكيمح اخْلَِبريح )أحد قال تعاىل: 

وهللا أكرب  (.اْلَعزِيزح َوهحَو اْلَقِويُّ )قال تعاىل:  ال يعجزه شيء قد خضع لقوته كل أحدقوي الوهللا  (.اْلَعِليُّ اْلَعِظيمح 

اخلالئق يف  يقصدهالذي السيد  صمدال وهللا .(َعاملح اْلَغْيِب َوالشاَهاَدِة اْلَكِبريح اْلمحتَ َعالِ )من كل شيء قال تعاىل: 

 أحد منهم ال ميتنع عليه يتصرف جبميع اخلالئق وهللا القادر على كل شيء(. اَّللاح الصاَمدح )قال تعاىل: حوائجهم 

اَّللاح )وهللا اخلالق لكل شيء وليس يف الوجود خالق سواه قال تعاىل:  (.َواَّللاح َعَلٰى كحلِ  َشْيٍء َقِدير  )قال تعاىل: 

َوِإانا لََنْحنح ) قال تعاىل: هالكونوهللا هو الباقي الدائم ومجيع اخللق (. َخاِلقح كحلِ  َشْيٍء َوهحَو َعَلى كحلِ  َشْيٍء وَِكيل  

ِيتح َوََنْنح اْلَوارِثحونَ  قال ابن  (.اَل أَتْخحذحهح ِسَنة  َواَل نَ ْوم  )ال ينام وال ينعس قال تعاىل:  سبحانه وهللا (.َنحِْيي َومنح

انفيا األلوهية  وهللا عز وجل منزه عن الطعام والشراب قال تعاىل )ال حتله اآلفات وال تناله العاهات(. جرير:

يَقة  َكااَن أَيْكحالِن الطا ): عن املسيح وأمه  (.َعامَ َما اْلَمِسيحح اْبنح َمْرمَيَ ِإالا َرسحول  َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُّسحلح َوأحمُّهح ِصدِ 

كما قال تعاىل:   يصيبه إعياء وال نصب وال تعبخيلق أعظم املخلوقات وال  لكمال قدرته وهللا جل جالله
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َنا ِمن لُّغحوبٍ ) ٍم َوَما َمسا نَ هحَما يف ِستاِة َأايا يداه كرمي وهللا سبحانه   (.َوَلَقْد َخَلْقَنا الساَماَواِت َواأَلْرَض َوَما بَ ي ْ

وهللا سبحانه عدل ال يظلم  (.َبْل َيَداهح َمْبسحوطََتاِن يحنِفقح َكْيَف َيَشاءح )قال تعاىل:  مبسوطتان ينفق ابلليل والنهار

اً ) أحدا وإمنا يعامل اخللق بعدله أو فضله قال تعاىل: وهللا رحيم غفور ودود يقبل توبة  (.َواَل َيْظِلمح َربَُّك َأَحد 

يَ ْعفحو َوهحَو الاِذي يَ ْقَبلح الت اْوبََة َعْن ِعَباِدِه وَ )العاصي إذا أانب إليه ويهديه ويدخله يف رمحته الواسعة قال تعاىل: 

ِإانا ِمَن )رسله قال تعاىل:  وعاندوالكفار الذين جحدوا آايته ويبطش اب ينتقمالعزيز وهللا  (.َعِن السايِ َئاتِ 

واملنتقم ليس من أمساء هللا احلسىن واخلرب فيه ال يصح عند أهل احلديث وإمنا ورد يف  (.اْلمحْجرِِمنَي محنَتِقمحونَ 

َوِإْذ مَيْكحرح ِبَك الاِذيَن َكَفرحواْ لِي حْثِبتحوَك )قال تعاىل:  من اجملرمنيوهللا جل جالله ميكر مبن ميكر برسله  القرآن مقيدا.

ومكر هللا ُممود ألن حقيقته إيصال العقوبة  (.أَْو يَ ْقت حلحوَك أَْو خيحْرِجحوَك َومَيْكحرحوَن َومَيْكحرح اَّللاح َواَّللاح َخرْيح اْلَماِكرِينَ 

على  وهذا هو مقتضى العدل واجملازاةالدائرة عليهم  إبطال سعيهم وجعلكيدهم يف َنورهم و   وردملن يستحقه 

وهللا جل جالله  (.َوَأِكيدح َكْيداً  ِإهناحْم َيِكيدحوَن َكْيداً )وهللا جل جالله يكيد ِبعدائه كما قال تعاىل:  .مكرهم

َاِدعحوَن هللاَ َوهحَو َخاِدعحهحمْ )ادع من خيادعه من املنافقني قال تعاىل: خي وال يوصف هللا عز وجل (. ِإنا اْلمحَناِفِقنَي خيح

خبيانة اخلائنني ألنه مل يرد يف النصوص وألن اخليانة من صفات النقص اليت تدل على اخلسة والدانءة مطلقا 

وهللا منزه عن مجيع صفات  (.يحرِيدحوا ِخَيانَ َتَك فَ َقْد َخانحوا هللَا ِمْن قَ ْبلح فََأْمَكَن ِمن ْهحمْ َوِإْن )وهلذا قال تعاىل: 

ل ما وك ء من الصفات املختصة ابملخلوقنيوهللا سبحانه منزه عن أن يوصف بشي) قال ابن تيمية:املخلوق 

وليس له مثل يف شيء  غاية الكمالومستحق لوهللا تعاىل منزه عن كل نقص  اختص ابملخلوق فهو صفة نقص

أما طريقة املعطلة يف تنزيه  (.ومنزه يف الكمال أن يكون له مثل فهو منزه عن النقص مطلقا لكمالمن صفات ا



 هل تعرف ربك |                                                                                                |  68
 

 

أهنم بذلك ينزهون هللا  ق متومهنيمشاهبة للمخلو  ت الثابتة يف النصوص العتقادهم أهناالرب يف نفي الصفا

  .فطريقة ُمدثة مل ترد يف الكتاب والسنة وآاثر السلف وإمنا ورثوها عن الفالسفة تعاىل عن مشاهبة خلقه
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 ضوابط يف إثبات األمساء والصفات

 ابلتسليم والقبول: واألثر أهل السنة مثة ضوابط مهمة يف إثبات األمساء والصفات الواردة يف النصوص اليت تلقاها

عمال  وال متثيل وال تكييف وال تعطيل من غري حتريفنثبت معىن الصفة الواردة يف القرآن والسنة حقيقة  أوال:

ومنسك عن اخلوض يف كيفيتها مطلقا ألن هللا مل يفسر  (.لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  ۖ َوهحَو الساِميعح اْلَبِصريح )بقوله تعاىل: 

يطحوَن ِبِه ِعْلًما)لنا كيفيتها وعقولنا ال حتيط هبا علما قال تعاىل:  َفاَل َتْضرِبحوا َّللِاِ )ونعمل بقوله تعاىل:  (.َواَل حيِح

َ يَ ْعَلمح َوأَنتحْم اَل تَ ْعَلمحونَ  اأْلَْمثَالَ  عن  اإلمام مالك بن أنسسئل حقا وننفي كيفيتها  عىن الصفةفنثبت م(. ِإنا اَّللا

االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به : )قالفكيف استوى؟   (.الرامْحَنح َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى)قوله تعاىل: 

نعلم  قال ابن املاجشون واإلمام أمحد وغريمها من السلف إان ال) قال ابن القيم:و  (.واجب والسؤال عنه بدعة

  (.كيفية ما أخرب هللا به عن نفسه وإن كنا نعلم تفسريه ومعناه

نها بل م وال ننقصعليها فال نزيد  الصحيحة نقف عند نصوص الصفات الواردة يف الكتاب والسنة: اثنيا

بن د قال اإلمام أمح فال نثبت فيها إال ما أثبته هللا ورسولهنكون وقافون على النصوص ألن الصفات توقيفية 

يف . فال نثبت (ال يوصف هللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ال يتجاوز القرآن واحلديث) :حنبل

والشفتان وإمنا نقف مع النص فال نزيد  اللسانيف صفة الكالم هلل تعاىل تعاىل األذن وال نثبت صفة السمع هلل 

(. وكل وال لسان وال شفتني وال فم ول: جبوفمن غري أن نق وكذلك هللا يتكلم كيف شاء) قال اإلمام أمحد:

ألنه سلك مسلك  السلف رددان قوله وخطأانه يعرفهوأحدث قوال مل  يف النصوص من زاد صفة على ماثبت

 املشبهة.
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)ال نزيل عن ربنا  قال اإلمام أمحد: وذوقنا نتمسك ابلنصوص ونثبت الصفات الواردة وال نردها بعاطفتنا :اثلثا

 أنه رأى رجال انتفض رضي هللا عنهما ابن عباسعن و  صفاته لشناعة شنعت وإن نبت عن األمساع(.صفة من 

 )ما فرق هؤالء؟ جيدون رقة عند ُمكمهفقال:  استنكارا لذلك يف الصفات  ملا مسع حديثا عن النب 

املعطلني  املتأخرين تلوثت فطرته بشبه املتكلمني واعرتاضاتوكثري من (. رواه عبد الرزاق. ويهلكون عند متشاهبه

 .وطبعه فاملؤمن احلق يتبع النص ويسلم به وال يلتفت إىل ذوقه وخياله عياذا ابهلل.

فات وال نرد ما ثبت عنهم نقر كل ما جاء عن أئمة السنة وأمجع عليه السلف الصاحل يف إثباهتم للص :رابعا

قال اإلمام  ألهنم أعلم منا بتفسري القرآن وفهم السنة وقد تلقوا ذلك عن الصحابة رضي هللا عنهم ورأينابعقولنا 

ولست بصاحب كالم وال أرى الكالم يف شيء )يف رسالته إىل املتوكل اليت رواها ابنه عبد هللا يف السنة:  أمحد

  .(أو عن التابعني أو عن أصحابه  هللا عز وجل أو يف حديث عن النب من هذا إال ما كان يف كتاب 

ها إىل قواعد ومصطلحات املتكلمني نسلم ونصدق ابلصفات الثابتة يف النصوص وال نفسرها وَناكم :خامسا

)الذي أقول: إنه من نظر إىل إسالم أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد  قال ابن عبد الرب:

الرمحن وسائر املهاجرين واألنصار ومجيع الوفود الذين دخلوا يف دين هللا أفواجا علم أن هللا عز وجل مل يعرفه 

ن ابب الكل والبعض وال واحد منهم إال بتصديق النبيني ِبعالم النبوة ودالئل الرسالة ال من قبل حركة وال م

من ابب كان ويكون ولو كان النظر يف احلركة والسكون عليهم واجبا ويف اجلسم ونفيه والتشبيه ونفيه الزما ما 

أضاعوه ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقدميهم وال أطنب يف مدحهم وتعظيمهم ولو كان ذلك 

 .الستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا ابلقرآن والرواايت(من عملهم مشهورا أو من أخالقهم معروفا 
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 وال نعرب عنها ِبلفاظ ُمدثة مل تردواآلاثر نلتزم ابلتعبري عن الصفات ابأللفاظ الواردة يف القرآن والسنة  سادسا:

 يقصدهتشتمل على معىن حق ومعىن ابطل ويستعملها كل متكلم لغرض اجململة اليت  أما األلفاظ. عن السلف

ُمدثة أما معناها فنستفصل ألفاظ فنمنع استعماهلا يف حق هللا ألهنا  (وَنوهواحليز واملكان )كلفظ اجلسم واجلهة 

وإن كان يريد  على ذلك املعىن الصحيح موافقا للشرع قبلناه اد معىن حقإن كان يريفيها  قصده املتكلميعما 

وأما األلفاظ اليت ليست يف الكتاب والسنة وال اتفق ) قال ابن تيمية:ومل نقبله  رددانهمعىن ابطال خمالف للشرع 

فإن  فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حىت يستفسر عن مراده السلف على نفيها أو إثباهتا

 (.وإن أراد هبا معىن خيالف خرب الرسول أنكره قر بهأا معىن يوافق خرب الرسول أراد هب
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 مشبهني أصحابهمل يكن رسول هللا مشبها وال 

الذين يزعمون كذاب أن من أخذ ومتسك بنصوص  املعطلة شبهات اجلهميةإايك أن تستمع لرتهات املتكلمني و 

جمسما حشواي كان مشبها   والتمثيلالتكييف مع نفي  الصاحل الصفات واعتقد بظاهرها على منهج السلف

من ) قال اإلمام عبد هللا بن املبارك: والسنة ومذهب أئمة السنةفاسد ابطل خمالف للكتاب  فهذا الزعم كافرا

وسوء  وإمنا تسلل هلم هذا الفهم املنحرف لسوء ظنهم ابهلل وجهلهم ابهلل (.فاعلم أنه جهمي قال لك: اي مشبه

والصدق وحسن االعتقاد وسالمة واألمانة أئمة السنة املشهود هلم ابلعلم  وجسارهتم على خمالفة فهمهم للوحي

 ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلوال أو احتادا) :قال ابن رجباملنهج واإلمامة يف الدين 

فسبحان من ليس كمثله  وهللا ورسوله بريئان من ذلك كله  وسوء فهمه عن هللا ورسوله  فإمنا أيت من جهله

إمنا التشبيه أن بقوله: )حقيقة التشبيه وأزال الشبهة  أمحد بن حنبلاإلمام وقد بني  (.وهو السميع البصري شيء

فهو كإثبات ذات ليست  ووجه ليس كالوجوه يقول: يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد ليست كاأليدي

 إسحاق بن راهويه:اإلمام وقال (. ومسع وبصر ليس كاألمساع واألبصار وحياة ليست كغريها من احلياة كالذوات

فإذا قال: مسع كسمع أو مثل مسع فهذا  أو مسع كسمع أو مثل مسع أو مثل يد إمنا التشبيه إذا قال: يد كيد)

فهذا ال  وال يقول مثل مسع وال كسمع ول كيفوال يق ا قال هللا تعاىل: يد ومسع وبصركم  وأما إذا قال .التشبيه

وإذا طبقنا هذه (. (لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء  َوهحَو الساِميعح الَبِصريح ) وهو كما قال هللا تعاىل يف كتابه: يكون تشبيها

ات هلل عز وجل كما وردت يف نصوص القاعدة إبنصاف على تصرف أئمة السنة وجدان أهنم يثبتون الصف

عن اخلوض يف كيفيتها وميتنعون عن تشبيهها بصفات املخلوق كما أهنم ال يشبهون  ميسكونو  القرآن والسنة

ورمي املعطلة ذات هللا بذات املخلوق فالباب عندهم مطرد يف اجلميع وال يتناقضون كما يتناقض اجلهمية. 
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حلجا ما نقول يف )فامسعوا ايذوي ا قال ابن خزمية:ألتباع السلف الصاحل ِبهنم مشبهة فرية قدمية ليس هلا أصل 

هذا الباب ونذكر هبت اجلهمية وزورهم وكذهبم على علماء اآلاثر ورميهم خيار اخللق بعد األنبياء مبا هللا قد 

حني وصف ربه   ووهللا مل يكن رسول هللا جلهمية على علمائنا أهنم مشبهة(. ير او بتز  وبرأهم منهنزههم عنه 

َنا ِإلَْيَك َأِن اتاِبْع ِملاَة ِإبْ رَاِهيَم )ُمقق للتوحيد جمانب للشرك قال تعاىل:  وهو مشبها ربه ابخللق حاشاه ُثحا أَْوَحي ْ

هلل الصفات على ما يليق أثبتوا ومل يكن صحابته رضي هللا عنهم مشبهني حني  .(َحِنيًفا ۖ َوَما َكاَن ِمَن اْلمحْشرِِكنيَ 

ومل  .ومل يكن أعيان التابعني مشبهني حني أثبتوا هلل الصفات على الوجه الالئق به .وفسروها مبعناها الظاهربه 

ووضعوا رووا أخبار الصفات وبينوها للناس يكن أئمة اهلدى أعيان أهل السنة من أهل احلديث مشبهني حني 

األحاديث قد جاءت كلها وأكثر فهذه )قال الدارمي:  وأنكروا على من نفاها أو حرفها املصنفات يف إثباهتا

وعلى تصديقها واإلميان هبا أدركنا أهل الفقه والبصر من  منها يف نزول الرب تبارك وتعاىل يف هذه املواطن

 برد حىت ظهرت هذه العصابة فعارضت آاثر رسول هللا ال ينكرها منهم أحد وال ميتنع من روايتها مشاخينا

يف جامعه على أن اجلهمية تزعم أن أحاديث الصفات تشبيه فقال: ي الرتمذوقد نص  .(وتشمروا لدفعها جبد

فإذا  (.وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلماعة وأما اجلهمية فأنكرت هذه الروايت وقالوا هذا تشبيه)

نفسه؟ أأنت أعلم أم  وصفأأنت أعلم أم هللا جل جالله حني  له: همي ورماك ابلتشبيه فقلاجلأنكر عليك 

ربه؟ أأنت أعلم أم الصحابة رضي هللا عنهم حني وصفوا رهبم مبا ورد يف القرآن  وصفحني   رسول هللا 

الذي  دث؟ أنتبع رأيك احملواآلاثر حني وصفوا رهبم مبا دلت عليه النصوص والسنة؟ أأنت أعلم أم أئمة السنة

منه دل  اأم نتبع أمرا أمجع عليه السلف الصاحل؟ أيهما أبرأ للذمة وأحوط للدين أنتبع أمرا متيقن ليس له سلف

ما تطرحه من حتريف مل يتكلم به الشرع؟  متومها فيه امشكوك  عنهعليه النص ونطق به أم نتبع أمرا مسكوات
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؟ إن كانوا تكلموا به فدلنا عليه؟ وإن كانوا الصاحل السلفلنصوص الصفات وتعطيلها عن معانيها هل تكلم به 

 الدين.فهم وأورع وأعلم منا يف  وأنصح مل يتكلموا به وسكتوا عنه فليسعنا سكوهتم ألهنم أصدق
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 أتويل الصفات الصاحل عن السلفال يثبت 

ما يدعيه املعطلة يف أن أتويل الصفات أمر مطروق قد استعمله السلف من الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني 

كذب وتدليس ليس له أساس من الصحة وال يثبت أبدا يف تفاسري السلف وال يف دواوين السنة وال يف أصول 

األخبار  إن)قال ابن مندة: التعرض لتأويلها العقائد وإمنا احملفوظ عنهم هو إثبات معاين الصفات حقيقة وعدم 

نقلها اخللف عن السلف  موافقة لكتاب هللا عز وجل  يف صفات هللا عز وجل جاءت متواترة عن النب 

سبيل إثبات الصفات هلل عز وجل واملعرفة واإلميان  قران بعد قرن من لدن الصحابة والتابعني إىل عصران هذا على

عن كتابه مع اجتناب التأويل واجلحود وترك   نه الرسول ييف تنزيله وب التسليم ملا أخرب هللا عز وجل بهبه و 

يف أتويل آايت الصفات وأخبارها يف موضع  )أي الصحابة( ومل يتنازعوا)وقال ابن القيم:  (.والتكييف التمثيل

قال و  (.بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعني بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها واحد

غري تفسري  والصواب ما عليه السلف الصاحل من إمرار آايت الصفات وأحاديثها كما جاءت من) ابن رجب:

يف  ااإلمام أمحد وال خوض خصوصا ثيل. وال يصح عن أحد منهم خالف ذلك ألبتةهلا وال تكييف وال مت

ومن أساليب املعطلة يف التدليس حكاية رواايت منكرة أو ضعيفة ال  (.نيها وال ضرب مثل من األمثال هلامعا

وأعرضوا ارهتا وبينوا نكقد نقدها ُمققو أهل السنة أو البخاري تثبت عن اإلمام مالك أو اإلمام أمحد بن حنبل 

من أساليبهم املكشوفة وليس هذا موضع بسط الكالم عنها. و ألهنا خمالفة جلادة السلف عنها ومل يعملوا هبا 

اجلهال أهنم أتولوها على هتم على نصوص الصفات ما يوهم االستدالل ببعض كالم السلف وآاثرهم يف تعليقا

السلف زاعمني أهنم مؤولة أو مفوضة أما علماء أهل السنة غري حقيقتها ويلبسوا على العوام حقيقة مذهب 

بعض أفراد املعىن  أحياان يذكرونأهنم  الصاحل السلفعلماء قة فال يشكل هذا عندهم ألهنم يقررون أن من طري
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ون يثبتالصفة وال وال يعّن هذا حبال أهنم ينكرون يدل على معناها  أو مثاالأو الزم الصفة أو آاثرها احلسنة 

وهذا ظاهر واحلمد هلل . ألنه استفاض عنهم إثبات الصفات ومل ينقل عنهم إنكار صفة معينة ناها احلقيقيمع

من عادة السلف يف ) قال ابن تيمية:ملن طلب احلق واتبع سبيل أئمة السنة وعمل ابإلنصاف وجترد عن اهلوى 

وال ينايف ذلك ثبوت بقية الصفات  ر من األمساء أو بعض أنواعهفستفسريهم أن يذكروا بعض صفات امل

هم عادة السلف أن يذكر أحد) وقال ابن القيم: (.لبقية األنواع فيه وال دخول بل قد يكوانن متالزمنيللمسمى 

وهذا   ينبه السامع على نظريهأو مثاال أو الغاية املقصودة منها ازمهاا من لو والزم يف تفسري اللفظة بعض معانيها

 يف هذا الباب وال تدخل واترة تكون اآلية اليت يفسروهنا ليست من آايت الصفات (.كالمهم ملن أتملهكثري يف  

َناَها ِِبَْيدٍ )مثل قوله تعاىل:  ويلبس هبا املعطلة على العامة  َأْن تَ قحوَل نَ ْفس  اَيَحْسَراتَ ) وقوله تعاىل:(. َوالساَماَء بَ نَ ي ْ

يرشد طالب احلق ومن أعظم ما  (.فَأَيْ َنَما ت حَولُّوا فَ َثما َوْجهح اَّللاِ )وقوله تعاىل:  (.َعَلى َما فَ راْطتح يف َجْنِب اَّللاِ 

يف هذا الباب وغريه أن يعمل بقاعدة أهل السنة املقررة يف الكتاب والسنة أن املتشابه  للوصول إىل الصواب

مشتبه  ن عامة النصوص احملكمة ويعملون بنصخالفا ألهل البدعة الذين يعرضون ع يعرض عنه ويعمل ابحملكم

ِِف  لاِذينَ ٱفََأماا ) كما قال تعاىل:  وفساد املذهب عند أئمة السلف وهذا من مظاهر اتباع اهلوىمهجور مشكل 

َبَه ِمْنهح  َنةِ ٱ ْبِتَغٓاءَ ٱق حلحوهِبِْم َزْيغ  فَ يَ تاِبعحوَن َما َتشَٰ  (. أَتِْويِلهِ  ْبِتَغآءَ ٱوَ  ْلِفت ْ
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 خامتة

َأماا بَ ْعدح؛ ) :يقول يف خطبته كان رسول هللا   وال تبتدع فاتبع نصوص الكتاب والسنة جاة يوم القيامةإذا أردت الن

َا، وَكحلُّ بْدَعٍة َضاَل  وسلم رواه مسلم.  (.َلة  فإنا َخرْيَ احلَديِث ِكَتابح هللِا، َوَخرْيح اهلحَدى هحَدى ُمحَماٍد، َوَشرُّ األحمحوِر ُمحَْداَثهتح

قال اإلمام أمحد بن آباثر السلف الصاحل واقتد مبنهج أئمة السنة أهل احلديث والزم عقيدهتم وأصوهلم الصحيحة كما 

واالقتداء هبم وترك البدع وكل بدعة فهي  ملسو هيلع هللا ىلصأصول السنة عندان التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول هللا ) حنبل:

 وآراء الناس وإايك رفضك وإن سلف من آباثر )عليكوزاعي: األاإلمام وقال (. ضاللة وترك اخلصومات يف الدين

والبدع  إايكم) :وقال اإلمام مالك مستقيم(. طريق منه على ينجلي وأنت األمر ابلقول فإن لك زخرفوها وإن الرجال

 يسكتون وقدرته والوصفاته وكالمه وعلمه  هللا أمساء يف يتكلمون الذين البدع أهل: قال البدع. ما عبدهللا أاب اي: قيل

أما َنن فأخذان ديننا عن أبناء التابعني عن أصحاب ) :بن عبد هللا وقال شريك. (واتبعيهم الصحابة سكت عنه عما

ال تلتفت إىل أقوال أهل البدع ومنهج أهل الكالم الذين تلوثت عقوهلم وفسدت ف (.فهم عمن أخذوا  رسول هللا

وا أمام العامة وحرفوها إىل ابطلهم ُث تظاهر  املعاين املتناقضة فحاكموا النصوص إىل عقوهلمابألقيسة الفاسدة و فطرهتم 

خماطبا  قال الدارميأهنم محاة الشريعة وهم يف حقيقة األمر منكرون ملضموهنا وال ينطلي حاهلم على أهل السنة 

ودعوا  وإال فصرحوا مبا تضمرون ؤمنونكما آمن هبا امل  لزمكم اإلميان هبا فإن كنتم من عباد هللا املؤمنني: )للجهمية

 (.إن أهل العلم من أمركم لعلى يقني ن كان أهل اجلهل يف شك من أمركمفلئ تكمهذه األغلوطات اليت تلوون هبا ألسن

وعز ) :قال ابن خزمية صفاتوال جترد هللا عز وجل عن صفاته الثابتة يف القرآن والسنة فتشبهه ابملعدوم اخلاَل من ال

تعاىل هللا عما يقول اجلهميون الذين ينكرون صفات خالقنا  ألن ما ال صفة له عدم أن يكون عدما كما قاله املبطلون

 (.وعلى لسان نبيه الذي وصف هبا نفسه يف ُمكم تنزيله
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