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       اإلیمان بأسماء اهللا الحسنى وصفاتھ العال من مذھب أھل السنة والجماعة فھم 
 یثبتون ما أثبتھ اهللا لنفسھ وما أثبتھ لھ رسولھ من غیر تحریف وال تعطیل وال تكییف
وال تمثیل، واإلیمان بأسماء اهللا وصفاتھ بالمكانة التي ال تخفى، فبأسماء اهللا وصفاتھ 
ُیعرف الرب ویعظم وبھا یتعبد العبد ویتذلل، ولعظم ھذه المسألة كان بحثنا عن ما یلزم 
فئة الصم في معتقد األسماء والصفات، حیث أن لغتھم ھي لغة اإلشارة، فبحثنا ھل 

إلشارة في الترجمة لألصم في باب األسماء والصفات، وذكرنا یجوز استخدام لغة ا
استخدام الرسول صلى اهللا علیھ وسلم اإلشارة في بعض أحادیث الصفات وتبین لنا أن 
ھذه اإلشارة ھي لتحقیق الصفة ولیست للتمثیل أو التشبیھ، وبالرجوع للمختصین في 

 في ترجمة أسماء اهللا وصفاتھ لغة الترجمة في التربیة الخاصة بینوا أنھ قد یقع لبس
للغة الصم ألنھ ال توجد إشارات في لغة اإلشارة الخاصة بالصم خاصة بالغیبیات مما 
یوقع األصم في عدة أمور منھا التشبیھ والتكییف والوسواس، فتبین أن من األسلم في 

) عتمفاتقوا اهللا ما استط(مسائل الصفات أن ال تشرح لألصم بلغة اإلشارة فالدین یسر 
فال تكلف نفسًا إال وسعھا ، وعلیھ یجب التنبیھ على معلمو لغة اإلشارة في البرامج 
التلفزیونیة بعدم ترجمة الفتاوى الخاصة باألسماء والصفات بالتفصیل حتى ال یقع لبس 

  .عند األصم 

 .الصفات األسماء، المعتقد، األصم،: المفتاحیة الكلمات
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ABSTRACT 
The doctrine of the Sunnis and the community believes in 
Allah’s Names and Attributes .They confirm what Allah has 
confirmed for himself and what his messenger has confirmed 
for Him without twist or disable or representation .They 
believe in Allah’s Names and Attributes in the unhidden 
Status .By those names Allah is known and magnified .By 
them humans worship and shudder.  As this issue is 
extremely important we have made this research about what 
“the deaf” has to believe in , concerning Allah’s Names and 
attributes.  As their language is sign language; we are 
searching ; is it permissible to use sign language in 
explaining Allah’s Names and Attributes for deaf people ? We 
have mentioned that prophet Muhammad has used signs in 
some sayings about Attributes .It has been clear to us that 
these signs were to reassure the Attribute and not for 
simulation .  After consulting specialists in deaf sign language 
they declared that there could be a confusion in interpreting 
Allah’s Names and Attributes to this language because there 
are no approved signs in that language that refer to the 
unseen which can lead the deaf to many things such as 
simulation or twist or even disorders ! So we reach that it is 
safer in such issues of Attributes that they should not be 
explained to the deaf in their sign language . Our religion is 
facilitated . Allah said : - " On no soul doth Allah Place a 
burden greater than it can bear" He also said : -“ And fear 
Allah what you can ” . As so we should inform deaf sign 
language interpreters in TV programs to refrain from 
interpreting advisory opinions about Allah’s Attributes in 
detail for the deaf so they don’t fall in misconception or 
confusion. 
Keywords: the deaf, belief, names, attributes. 
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 املقدمة

الحمد هللا رب العالمین نحمده حمد الشاكرین ونشكره شكر الحامدین وأشھد أن ال إلھ إال 
اهللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمد عبده ورسولھ أرسلھ بین یدي الساعة بشیرًا 
 ونذیرًا وداعیًا إلى اهللا بإذنھ وسراجًا منیرًا فتح بھ أعینًا عمیًا وأذانًا صمًا وقلوبًا غلفُا
وفرق بھ بین الحق والباطل والھدى والضالل فصلى اهللا وسلم تسلیمًا كثیرًا على أشرف 

  ..األنبیاء والمرسلین نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  :أما بعد

َوِللَِّھ : [           فأن هللا سبحانھ وتعالى أسماء حسنى وصفات علیا، كما قال تعالى
    )١٨٠: األعراف( ] اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَھااْلَأْسَماُء

          وأھل السنة والجماعة یثبتون ما أثبتھ اهللا لنفسھ وما أثبتھ لھ رسولھ صلى اهللا 
علیھ وسلم من األسماء والصفات من غیر تحریف وال تعطیل وال تكییف وال تمثیل، بل 

: الشورى] (ْيٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُرَلْیَس َكِمْثِلِھ َش: [ھو سبحانھ كما أخبر عن نفسھ
فاشتملت ھذه اآلیة على إثبات الصفات هللا عز وجل، ونفي المماثلة والمشابھة ). ١١

  .للخلق في صفاتھ
       وأھمیة العلم بأسماء اهللا الحسنى وصفاتھ العال في المكان الذي ال یخفى ، وفي 

اتھ العال ُیعرف الرب ویعظم، وبھا یتعبد العبد العلو األسمى ، فبأسماء اهللا الحسنى وصف
، ولما ) ١٨٠:األعراف] (َوِللَِّھ اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَھا: : [ویتذلل، قال اهللا تعالى

كان لزامًا على اإلنسان اإلیمان الكامل والتصدیق الجازم بما وصف اهللا بھ نفسھ 
 غیر تحریف وال تعطیل، ومن غیر تكییف ووصفھ بھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم من

وال تمثیل ، كان ال بد أن نبحث عن ما یلزم فئة المعاقین سمعیًا من الصم  في ھذا الباب 
العظیم ، وما ھو الواجب علیھم وما یكلفوا بھ ، حیث أن مناط التكلیف العقل واألصم 

ذه الفئة عن طریق عاقل ولكن فاقد لحاسة السمع ، وقد درج الناس على التواصل مع ھ
اإلشارة ، فأردت بھذا الموضوع أن ابحث ما یلزم األصم من المعتقد في باب األسماء 
والصفات ، وما ھي المسائل العقدیة في ھذا الباب التي یمكن أن یتعلمھا األصم بطریق 
اإلشارة ، وما ال یمكن استخدام لغة اإلشارة في شرحھ لألصم ، فكان بحثي ھذا وقد 

ي مقدمة ذكرت فیھا أھمیة البحث وسبب اختیاره والدراسات السابقة ومنھجي جعلتھ ف
  .في البحث، ثم أربعة مباحث وخاتمة 

  :أھمیة البحث وسبب اختیاره
كثرة وجود فئة المعاقین سمعیًا في مجتمعاتنا اإلسالمیة، فكان لزامًا أن نولیھم /١

  .اھتماما فیما یخصھم، لذا جعلت بحثي مختصًا بھم
ھمیة توحید اهللا بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى، فلإلیمان بأسماء اهللا وصفاتھ آثارًا أ/ ٢

عظیمة في نفس المسلم وتحقیقھ لعبادة ربھ، فرأیت أن ابحث في ھذا الموضوع فیما 
  .یتعلق بھذه الفئة التي ابتالھا اهللا جل وعال لیكونوا على بینة من أمرھم
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  : الدراسات السابقة

بحث أكادیمي تناول ما یلزم األصم من المعتقد في باب األسماء والصفات لم أقف على 
استقالًال، حیث أنھ بعد مراجعتي ألوعیة المعلومات البحثیة لم أجد دراسة مستقلة عن 

  .ھذا الموضوع
  

 :منھج البحث
  :المنھج الذي اتبعتھ في بحثي ھذا على النحو التالي

  .وأدلتھمذكرت أقوال العلماء في ھذه المسألة -١
  .عزوت آیات القرآن الكریم إلى سورھا وأرقامھا-٢
  .خرجت األحادیث النبویة من مظانھا مالم تكن في الصحیحین البخاري ومسلم-٣

  :خطة البحث
  المقدمة-
  :تعریفات المصطلحات: المبحث األول-

  تعریف األصم لغة واصطالحًا:  المطلب األول-         
  .عریف التكلیفت:  المطلب الثاني-        

  .تكلیف األصم: المبحث الثاني-
 .مسألة اإلشارة بالید أثناء الحدیث عن صفات اهللا جل وعال: المبحث الثالث-

  .مذھب أھل السنة والجماعة في باب األسماء والصفات:                       أوًال
  .ھبھممذھب الممثلة والمشبھة وبیان فساد مذ:                       ثانیًا

  .مسألة اإلشارة بالید أثناء الحدیث عن صفات اهللا جل وعال:                    ثالثًا
  .ما ثبت عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في ھذه المسألة-                          

  .ما یلزم األصم في المعتقد في باب األسماء والصفات: المبحث الرابع-
  .لدعوة إلى اهللالضابط في تبلیغ ا: أوًال
  .ما قد یؤول إلیھ استخدام اإلشارة في شرح الصفات لألصم: ثانیًا

  األصم یتعلم المعتقد عن طریق لغة اإلشارة/ أ
  ما قد یؤول إلیھ شرح صفات اهللا جل وعال لألصم عن طریق لغة اإلشارة/ ب

  .الوقوع في التشبیھ والتكییف والتعطیل- ١           
  .سواس في العقیدةالو– ٢            
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  املبحث األول

  تعريفات املصطلحات

  اطب اول

   رف ام

الصاد والمیم أصل یدل على تضام الشيء وزوال الخرق والسم ) صم( مادة:في اللغة
  )١. (من َصم یصم صممًا ویقال للذكر أصم واألنثى صماء والجمع صم وصمان

نسداد األذن وثقل السمع وأصمھ اهللا فھو أصم، ا: وجاء في القاموس المحیط مادة صمم
  .جمعھ صم وصمان

  .وھو انضمام الشيء إلى الشيء والتصاقھ بھ بحیث ال یكون فیھ مدخًال أو ثقبًا
  )٢(والصمم ھو انسداد األذن وثقل السمع 

. أي التي لیس فیھا صدع وال خرق: الصخرة الصماء: الصماء الداھیة، ویقال: ویقال
)٣(  

 شھر رجب ألنھ كان ال یسمع فیھ صوت مستغیث وال قعقعة سالح :طلق علىواألصم ی
  )٤. (ألنھ من األشھر الحرم فلم یكن یسمع وال ینادى فیھ

الصمم الغیاب الجزئي أو الكلي لحاسة السمع أو ھي الحالة التي ال :  في االصطالح
 واللغة وتكون تكون حاسة سمع فیھا ھي الوسیلة األساسیة التي یتم بھا تعلم الكالم

معھا حاسة السمع مفقودة أو قاصرة بدرجة مفرطة بحیث تعوق األداء السمعي العادي 
  )٥. (لدى الفرد

وھناك ألفاظ ذات الصلة بمصطلح الصم، وھي تستخدم أحیانًا للداللة على معنى الصم، 
البكم والخرس واعتقال واحتباس اللسان وثقل السمع أو اضطرابات : من ھذه األلفاظ

 ) ٦. (السمع
  :في اللغة: تعریف البكم

من بكم یبكم بكمًا وبكامة فھو أبكم وبكیم أي أخرس بین الخرس والجمع بكم وبكمان 
  )٧. (وأبكام
البكم أن یولد اإلنسان ال ینطق وال یسمع وال یبصر ، وھو أبكم وبكیم أي أخرس : وقیل

العرب؛ فاألخرس الذي بین األخرس واألبكم فرق في كالم : بین الخرس، قال الزھري
ُخلق وال نطق لھ واألبكم الذي للسانھ نطق وھو ال یعقل الجواب وال یحسن وجھ 

  )٨.(الكالم
  )٩. (البكم جمع األبكم وھو الذي ُخلق أخرس: قال ابن األثیر

وضرب اهللا مثال :(فالبكم أن یولد اإلنسان ال ینطق وال یسمع وال یبصر، وقال اهللا تعالى
البكم الخرس : ، قال األلوسي )٧٦:النحل) (بكم ال یقدر على شيءرجلین أحدھما أ

المقارن للخلقة ویلزمھ الصمم فصاحبھ ال یفھم لعدم السمع وال یفھم غیره لعدم النطق 
أحدھما أخرس أصم : واإلشارة ال یتعد بھا لعدم تفھیمھا حق التفھیم لكل أحد فكأنھ قیل 

  )١٠.(ال یفھم وال یفھم
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  )١١. (غة الفقھاء البكم جمع أبكم وھو األخرسوجاء في معجم ل
الخرس ذھاب الكالم عیًا أو خلقة؛ خرس خرسًا وھو أخرس، : وأما األخرس في اللغة

  )١٢. (والجمع خرس وخرسان
. والخرس انعقاد اللسان ومنع القدرة على الكالم إما أن یكون ذلك خلقھ أو لعیب طارئ

)١٣(  

  

ب اطا  

  اف

  )١٤. (كلفھ تكلیفًا أي أمره بما یشق علیھ: یقال. مصدر كّلف: في اللغةالتكلیف 

 ھو خطاب اهللا تعالى، المتعلق بأفعال المكلفین باالقتضاء أو :التكلیف في اصطالحًا
  )١٥. (التخییر أو الوضع

وللتكلیف شروطًا وھي العقل والبلوغ، فال یكلف اإلنسان رجًال كان أو امرأة إال إذا بلغ، 
أجمع العلماء على أن االحتالم في الرجال والنساء ھو الذي یلزم بھ العبادات وقد 

وشرط المكلف أن یكون «) : ١٧(ویقول اإلمام الغزالي ،) ١٦(والحدود وسائر األحكام 
عاقًال یفھم الخطاب، فال یصح خطاب الجماد والبھیمة، بل وال خطاب المجنون والصبي 

اه الطاعة واالمتثال، وال یمكن ذلك إال بقصد االمتثال، الذي ال یمیز، ألن التكلیف مقتض
وشرط القصد العلم بالمقصود، وھذا ال یتحقق في المجنون وال الممیز ألن األول ال یفھم 

» والثاني إن فھم فھمًا ما لم یصدر منھ قصد صحیح، فلم یصح تكلیفھما وال سؤالھما
)١٨ (  

 التكلیف وأساس تحمل اإلنسان للمسؤولیة،      فالعقل ھو الذي جعلھ اهللا تعالى مناط
لذلك نجد أن اإلسالم یرفع عن اإلنسان المسؤولیة إذا طرأ على العقل أي اختالل في 
قدراتھ أو نقص، فال مسؤولیة على صغیر وال مجنون أو نائم، لقول الرسول صلى اهللا 

 یستیقظ، عن الصبي حتى یبلغ، وعن النائم حتى: رفع القلم عن ثالثة«علیھ وسلم 
 ).١٩(» وعن المعتوه حتى یبرأ
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  املبحث الثاني

 تكليف األصم

  :مناط التكلیف العقل
 األصم إنسان عاقل ولكن فاقد لحاستین من حواسھ وھما السمع والنطق، فبقي من 
حواسھ حاسة البصر، والتي غالبًا یتعلم منھا ما یعرف بلغة اإلشارة، ولما كان التكلیف 

یشمل األصم الذي بلغ، حیث ذھب جمھور ) ٢٠(ى خطاب الشارع الذي ھو إلزام مقتض
الفقھاء على أنھ مكلف بأنواع التكالیف الشرعیة من عبادات ومعامالت وغیرھا وذلك 

فعلیھ یلزمھ ما یستطیع معرفتھ عن طریق حاسة البصر، وال یلزمھ ) ٢١(لعموم األدلة 
قال ) ١٦:التغابن" (للََّھ َما اْسَتَطْعُتْمَفاتَُّقوا ا:" ما ھو عاجز عنھ ، یقول اهللا جل وعال

وفي الحدیث عن الرسول صلى ) البقرة: ٢٨٦". (َال ُیَكلُِّف الّلُھ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَھا: "تعالى
سمعت رسول : اهللا علیھ وسلم في صحیح البخاري، عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال

فاجتنبوه، وما امرتكم بھ فأتوا منھ ما ما نھیتكم عنھ :" اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول
، فالشریعة السمحة ترفع الحرج عن ما یعجز عنھ اإلنسان بسبب أمر ) ٢٢" (استطعتم

فإن :" خارج عن إرادتھ وال تساویھ بالمفرط أو المعتدي، یقول ابن تیمیة رحمھ اهللا
دي، ومن أصول الشریعة تفرق في جمیع مواردھا بین القادر والعاجز والمفرط والمعت

لیس بمفرط وال معتدي، والتفریق بینھما أصل عظیم معتمد، وھو الوسط الذي علیھ 
  ).٢٣" (األمة الوسط، وبھ یظھر العدل بین القولین المتباینین

أما إذا كان األصم عاجز عن تعلم لغة اإلشارة أو لم یجد من یعلمھ لغة اإلشارة، فھنا 
ویكون معذورًا ویمتحن یوم  الحجة علیھیكون ما أصابھ من صمم قد حال دون قیام 

القیامة،  فقد روى اإلمام أحمد في  المسند عن األسود بن سریع أن نبي اهللا صلى اهللا 
یوم القیامة رجل أصم ال یسمع شیئًا ورجل أحمق ) یحتجون(أربعة : علیھ وسلم قال

 أسمع ورجل ھرم ورجل مات في فترة، فأما األصم فیقول رب لقد جاء اإلسالم وما
شیئًا، وأما األحمق فیقول رب لقد جاء اإلسالم والصبیان یحذفوني بالبعر، وأما الھرم 
فیقول رب لقد جاء اإلسالم وما أعقل شیئًا، وأما الذي مات في الفترة فیقول رب ما 

فوالذي : أتاني لك رسول فیأخذ مواثیقھم لیطیعنھ فیرسل إلیھم أن أدخلوا النار، قال
، فیكون األصم معذورًا إذا  )٢٤.(و دخلوھا لكانت علیھم بردا وسالمانفس محمد بیده ل

لم تقم علیھ الحجة، أما إذا كان ممن تعلم لغة اإلشارة وتمكن منھا وترجمة لھ التكالیف 
أنھا ھي الموافقة :" فقد قامت الحجة علیھ وال عذر لھ، یقول ابن القیم رحمھ اهللا

لما أخبر بھ القرآن أنھ ال یعذب أحد إال بعد قیام للقرآن ، وقواعد الشرع ، فھي تفصیل 
الحجة علیھ ، وھؤالء لم تقم علیھم حجة اهللا في الدنیا ، فال بد أن یقیم حجتھ علیھم ، 
وأحق المواطن أن تقام فیھ الحجة یوم یقوم األشھاد ، وتسمع الدعاوى ، وتقام البینات 

تھ ومعذرتھ ، فال تنفع الظالمین ، ویختصم الناس بین یدي الرب ، وینطق كل أحد بحج
  ).٢٥"(معذرتھم وتنفع غیرھم 
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  املبحث الثالث

  ناء احلديث عن صفات اهللا جل وعالمسألة اإلشارة باليد أث

 : مذھب أھل السنة والجماعة في باب األسماء والصفات:أوًال
 أثبتھ           إن الذي علیھ أھل السنة والجماعة في باب األسماء والصفات أثبات ما

اهللا جل وعال لنفسھ وما أثبتھ لھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم من غیر تمثیل وال تشبیھ 
وال تكییف وال تعطیل، إثبات بال تمثیل، وتنزیھ بال تعطیل، ونفي مماثلة المخلوقات، قال 

أنھم یصفون اهللا بما وصف بھ : وطریقة سلف األمة وأئمتھا: "شیخ اإلسالم ابن تیمیة
 وصفھ بھ رسولھ من غیر تحریف وال تعطیل، وال تكییف وال تمثیل، إثبات نفسھ وبما

: بال تمثیل، وتنزیھ بال تعطیل، إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات، قال تعالى
رد ) ١١:الشورى(} َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر{فھذا رد على الممثلة } َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء{

أن اهللا سبحانھ وتعالى : ي الصفات مبني على أصلین أحدھماعلى المعطلة فقولھم ف
أنھ : منزه عن صفات النقص مطلًقا كالسنة والنوم والعجز والجھل وغیر ذلك والثاني

متصف بصفات الكمال التي ال نقص فیھا على وجھ االختصاص بما لھ من الصفات، فال 
  )٢٦" (یماثلھ شيء من المخلوقات في شيء من الصفات

ومذھب السلف اإلیمان بصفات اهللا وأسمائھ التي وصف :" ابن قدامة رحمھ اهللاوقال 
". بھا نفسھ في آیاتھ وتنزیلھ، وعلى لسان رسولھ من غیر زیادة علیھا وال نقص فیھا

)٢٧(  
  :وإثبات السلف لألسماء والصفات

  :إثبات من غیر تمثیل
 فال تمثل صفات اهللا بصفات        فالسلف یثبتون األسماء والصفات هللا من غیر تمثیل،

وكل صفة من صفات الكمال ھو متصف بھا على : "خلقھ، یقول ابن تیمیة رحمھ اهللا
وجھ ال یماثل فیھ أحد، ولھذا كان مذھب سلف األمة وأئمتھا إثبات ما وصف اهللا بھ 

  )٢٨". (نفسھ من الصفات، ونفي مماثلتھ بشي من المخلوقات
مثل خلقھ في صفاتھ وال في ذاتھ، ومن مثل صفات اهللا      فاهللا سبحانھ وتعالى ال ی

مّثل ما فھمھ من : سبحانھ وتعالى بصفات مخلوقاتھ فقد وقع في أربعة محاذیر، وھي
النصوص بصفات المخلوقین، وجعل ذلك ھو مفھومھا وعطلھا، ونفى تلك الصفات 

  ) ٢٩. (بغیر علم، ووصف الرب بنقیض تلك الصفات
لھ األمثال التي فیھا مماثلھ لخلقھ، فإن اهللا ال مثیل لھ، بل لھ المثل       فاهللا ال تضرب 

األعلى، فال یجوز أن یشرك ھو والمخلوق في قیاس تمثیل وال في قیاس شمول تستوي 
أفراده، ولكن ُیستعمل في حقھ المثل األعلى، وھو أن كل ما اتصف بھ المخلوق من 

مخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزیھ كمال فالخالق أولى بھ، وكل ما تنزه عنھ ال
عنھ، فإذا كان منزه عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في االسم؛ فالخالق أولى أن ُینزه 

  )٣٠. (عن مماثلة المخلوق، وإن حصلت موافقة في االسم
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  :وإثبات من غیر تشبیھ
زم ثبوت          وكذلك فإن السلف یثبتون الصفات هللا من غیر تشبیھ، وھو ما یستل

] لیس كمثلھ شيء[شيء من خصائص المخلوقین هللا جل وعال، فاهللا سبحانھ وتعالى 
، فال شبیھ لھ وال نظیر ، وكل ما تخیل في الذھن أو خطر بالبال فإن اهللا )١١:الشورى(

التشبیھ الممتنع إنما ھو مشابھة الخالق :" ،  یقول ابن تیمیة رحمھ اهللا) ٣١(بخالفھ 
 من خصائص المخلوقین، أو أن یماثلھ في شيء من صفات للمخلوقین في شيء

الخالق، فإن الرب منزه عن أن یوصف بشيء من خصائص المخلوق، أو أن یكون لھ 
مماثل في شيء من صفات كمالھ، وكذلك یمتنع أن یشاركھ غیره في شيء من أموره 

  )٣٢". (بوجھ من الوجوه
ھ وال في صفاتھ وال في أفعالھ،        فاهللا جل وعال لیس كمثلھ شيء ال في ذات

فالعارفون بھ المصدقون لرسلھ، المقرون بكمالھ یثبتون لھ األسماء والصفات، وینفون 
عنھ مشابھة المخلوقات، فیجمعون بین اإلثبات ونفي التشبیھ، وبین التنزیھ وعدم 
التعطیل، فمذھبھم حسنة بین سیئتین، وھدى بین ضاللتین، فصراطھم صراط المنعم 

یھم، وصراط غیرھم صراط المغضوب علیھم والضالین، قال اإلمام أحمد رحمھ عل
أن : التشبیھ:" ، وقال"ال نزیل عن اهللا صفة من صفاتھ ألجل شناعة المشنعین:" اهللا

    )٣٣". (تعالى اهللا عن ذلك علوًا كبیرا“تقول ید كیدي 
  :ومن إثبات السلف لألسماء والصفات إثبات من غیر تكییف

، )٣٤(جعل الشيء على حقیقة معینة من غیر أن یقیدھا بمماثل :   التكییف ھو       
فالسلف یثبتون األسماء والصفات من غیر تكییف، فالكیف غیر معلوم لنا یقول ابن 

، فالسلف )٣٥" (فاتفق ھؤالء السلف على أن الكیف غیر معلوم لنا“: تیمیة رحمھ اهللا
یة الصفات لیس بحاصل لنا، ألن العلم بكیفیة رحمھم اهللا مجمعون على أن العلم بكیف

الصفة فرع على العلم بكیفیة الموصوف، فإذا كان الموصوف ال ُتعلم كیفیتھ امتنع أن 
  )٣٦. (تعلم كیفیة الصفة

كیف ینزل :        وقد أجمعت الفطرة السلیمة على نفي كیفیة صفتھ، فإذا قال السائل
ونحن ال : ال أعلم كیفیتھ، قیل لھ:  ھو؟ فإذا قالكیف: ربنا إلى السماء الدنیا؟ قیل لھ

نعلم كیفیة نزولھ، إذ العلم بكیفیة الصفة یستلزم العلم بكیفیة الموصوف، وھو فرع لھ 
وتابع لھ، فكیف تطالبني بكیفیة سمعھ وبصره وتكلیمھ واستوائھ ونزولھ، وأنت ال تعلم 

  )٣٧. (كیفیة ذاتھ
یئس عن تعرف كنھ الصفة وكیفیتھا، فإنھ ال یعلم والعقل قد “:       وقال ابن القیم

بال كیف یعقلھ البشر، فإن : أي" بال كیف: " كیف اهللا إال اهللا، وھذا معنى قول السلف
من ال تعلم حقیقة ذاتھ وماھیتھ، كیف تعرف كیفیة نعوتھ وصفاتھ؟ وال یقدح ذلك في 

 ال نعرف معاني ما أخبر اهللا اإلیمان بھا ومعرفة معانیھا، فالكیفیة وراء ذلك، وكما أنا
بھ من حقائق ما في الیوم اآلخر، وال نعرف حقیقة كیفیتھ، مع قرب ما بین المخلوق 

 )٣٨". (والمخلوق، فَعجُزنا عن معرفة كیفیة الخالق وصفاتھ أعظم وأعظم
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حقائق األسماء والصفات،  فقد ھدى اهللا أصحاب سواء السبیل للطریقة المثلى فأثبتوا هللا
  .مذھبھم مذھبا بین مذھبین وھدیا بین ضاللتین ا عنھ مماثلة المخلوقات، فكانونفو
اهللا علیھ وسلم، من   نصف اهللا بما وصف بھ نفسھ، وبما وصفھ بھ رسولھ صلى:فقالوا

  .تكییف غیر تحریف وال تعطیل، ومن غیر تمثیل وال
 فال نعطل وال المخلوقات، بل طریقتنا إثبات حقائق األسماء والصفات، ونفي مشابھة

  .نؤول وال نمثل وال نجھل
  

وال قدرة، وال استوى  لیس لھ یدان، وال وجھ، وال سمع، وال بصر، وال حیاة،: وال نقول
  .على عرشھ

وحیاة وقدرة  لھ یدان كأیدي المخلوقین، ووجھ كوجوھھم وسمع وبصر: وال نقول
  .واستواء، كأسماعھم وأبصارھم وقدرتھم واستوائھم

  . ذات حقیقة لیست كذوات المخلوقینلھ: بل نقول
  .ولھ صفات حقیقة لیست كصفات المخلوقین

  .وكالمھ، واستوائھ  في وجھھ تبارك وتعالى، ویدیھ، وسمعھ، وبصره،:وكذلك قولنا
لم یمنع ذلك من أثبت هللا  وال یمنعنا ذلك أن نفھم المراد من تلك، الصفات وحقائقھا، كما

الصفة وتحقیقھا، فإن من أثبت لھ سبحانھ السمع  نىشیئا من صفات الكمال من فھم مع
 حقیقة وفھم معناھما، فھكذا سائر الصفات المقدسة، یجب أن تجري والبصر أثبتھما

فإن اهللا سبحانھ لم یكلف  ھذا المجرى، وإن كان ال سبیل لنا إلى معرفة كنھھا وكیفیتھا،
  )٣٩(. لھم إلیھ سبیال العباد ذلك، وال أراده منھم، ولم یجعل

  :مذھب الممثلة والمشبھة وبیان فساد مذھبھم:  ثانیًا
الشین والباء والھاء أصل واحد یدل على تشابھ : قال ابن فارس :  التشبیھ في اللغة 

  ) .٤٠(الشيء و تشاكلھ لونًا و وصفًا 
  ) .٤١(أن یشبھ شيء بشيء في بعض صفاتھ : وقال ابن حزم رحمھ اهللا 

مثل كلمة تسویة ، وكذا قال : بن منظور في لسان العرب قال ا: والتمثیل في اللغة 
  ) .٤٢(یقال ھذا مثلھ ومثلھ كما یقال شبھھ وشبھھ بمعنًى : الجوھري وقال 

المیم والثاء والالم أصل صحیح یدل على مناظرة الشيء للشيء : وقال ابن فارس 
)٤٣. (  
تعرض لمعرفة كنھھا  ھو تشبیھ صفات الخالق بصفات المخلوقین ، أو ال: اصطالحًا -

وحقیقتھا التي ال یعلمھا غیر اهللا ، كما قال الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمھ اهللا 
)٤٤. (  

  

  : الفرق بین التشبیھ والتمثیل -
التمثیل یقتضي المماثلة من كل وجھ ، والتشبیھ یقتضي المشابھة وھي المساواة في 

  ) ٤٥(أكثر الصفات ، وقد یطلق أحدھما على اآلخر 
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صنف شبھوا ذات الباري سبحانھ بذات غیره من خلقھ، وھم الحلولیة : الممثلة صنفان
، وأھل المقاالت وأصحاب الملل والنحل یعدونھم كفارًا خارجین )٤٦(من غالة الرافضة 

  عن نطاق الشریعة اإلسالمیة،
  

بھوه أثبتوا أسماء اهللا تعالى وصفاتھ فبالغوا في اإلثبات حتى ش: والصنف الثاني
بالمخلوقات فانحرفوا عن المنھج السلیم وزاغوا عن الصراط المستقیم، وقد ُذكر عنھم 
أنھم أجازوا على ربھم المالمسة والمصافحة، وأن المسلمین المخلصین یعانقونھ في 
. الدنیا واآلخرة إذا بلغوا في الریاضة واالجتھاد إلى حد اإلخالص واالتحاد المحض

)٤٧(  
 یثبتون هللا تعالى ما وصف اهللا بھ نفسھ ووصف بھ رسولھ صلى اهللا         فالمشبھة

علیھ وسلم ولكن على أساس كونھ تعالى جسمًا مشابھًا للمخلوقین، فیقلون بصرًا 
  ) ٤٨. (كبصري وید كیدي، وقدم كقدمي، وھذا ھو التمثیل، كما ذكره كثیر من السلف

مثیل، ومذھبھم في أسماء اهللا       والسلف منزھون في اعتقادھم عن التشبیھ والت
: تعالى وصفاتھ إثبات بال تشبیھ وتنزیھ بال تعطیل، وعمدتھم في ھذا الباب قولھ تعالى

  ].لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر[
  

  .مسألة اإلشارة بالید أثناء الحدیث عن صفات اهللا جل وعال: ثالثًا
  :ةما ثبت عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في ھذه المسأل

  :ثبت عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عدة أحادیث تثبت أنھ استخدم اإلشارة، منھا
حدثنا جویریة عن نافع عن عبد اهللا قال ذكر الدجال : روى البخاري في صحیحھ قال

إن اهللا ال یخفى علیكم إن اهللا لیس بأعور وأشار :" عند النبي صلى اهللا علیھ وسلم فقال
  ) ٤٩" (یح الدجال أعور العین الیمنى كأن عینھ عنبة طافیةبیده إلى عینھ وأن المس

ما كان فتنة وال تكون حتى تقوم الساعة أكبر : وفي مسند أحمد من حدیث جابر مرفوعا
من فتنة الدجال، وال من نبي إال وقد حذر أمتھ، وال خبرتكم بشيء ما أخبره نبي أمتھ 

  ) ٥٠" ( عز وجل لیس بأعورأشھد أن اهللا: قبلي، ثم وضع یده على عینھ ثم قال
مر یھودي بالنبي صلى اهللا علیھ : وما أخرجھ الترمذي وصححھ، عن ابن عباس قال

كیف تقول یا أبا القاسم إذا وضع اهللا السموات على ذه، واألرضین على : وسلم فقال
وأشار أبو جعفر محمد بن ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، 

 ت بخنصره أوال ثم تابع حتى بلغ اإلبھام فأنزل اهللالصل
]  ٦٧: الزمر[} َوما َقَدُروا اللََّھ َحقَّ َقْدِرِه َواْلَأْرُض َجِمیعًا َقْبَضُتُھ َیْوَم اْلِقیاَمِة{: فأنزل اهللا

)٥١(  
، عن السدّي، ثنا أسباط: قال، ثنا أحمد بن المفضل: وما ذكره الطبري في تفسیره قال

كنا : قال، عن عبد اهللا بن مسعود، عن علقمة،  عن خیثمة بن عبد الرحمن،عن منصور
، فجلس إلیھ، حین جاءه حبر من أحبار الیھود، عند رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیِھ َوَسلَّم 

إن اهللا تبارك وتعالى إذا كان یوم : قال، َحدِّْثنا: " فقال لھ النبّي َصلَّى اهللا َعَلْیِھ َوَسلَّم
والماء ، والجبال على أصبع، واألرضین على أصبع، جعل السموات على أصبع، ةالقیام

: قال، أنا الملك: وجمیع الخالئق على أصبع ثم یھزھّن ثم یقول، والشجر على أصبع
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َوَما َقَدُروا اللََّھ : ( ثم قرأ ھذه اآلیة، فضحك رسول اهللا حتى بدت نواجذه تصدیقا لما قال
  )  ٥٢".(یة اآل) ... َحقَّ َقْدِرِه 

عن عبید بن مقسم، أنھ نظر إلى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما كیف یحكي رسول 
: َیْأُخُذ اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َسَماَواِتِھ َوَأَرِضیِھ ِبَیَدْیِھ ، َفَیُقوُل : ( اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال 

َحتَّى َنَظْرُت ِإَلى اْلِمْنَبِر َیَتَحرَُّك ِمْن )  اْلَمِلُك  َأَنا- َوَیْقِبُض َأَصاِبَعُھ َوَیْبُسُطَھا -َأَنا اُهللا 
َأَساِقٌط ُھَو ِبَرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ؟ : َأْسَفِل َشْيٍء ِمْنُھ ، َحتَّى ِإنِّي َلَأُقوُل 

).٥٣(  
   

َذاَت  ِذِه اْلآَیَةَقَرَأ َھ: ابن عمر رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  وعن
َواْلَأْرُض َجِمیًعا َقْبَضُتُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة  َوَما َقَدُروا اَهللا َحقَّ َقْدِرِه: ( َیْوٍم َعَلى اْلِمْنَبِر 

ْیِھ اُهللا َعَل ، َوَرُسوُل اِهللا َصلَّى) ِبَیِمیِنِھ ُسْبَحاَنُھ َوَتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُكوَن  َوالسََّمَواُت َمْطِویَّاٌت
 َأَنا اْلَجبَّاُر ، َأَنا: ُیَمجُِّد الرَّبُّ َنْفَسُھ ( ِبَھا َوُیْدِبُر  َوَسلََّم َیُقوُل َھَكَذا ِبَیِدِه، َوُیَحرُِّكَھا، ُیْقِبُل

ْیِھ َوَسلََّم َفَرَجَف ِبَرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَل )اْلُمَتَكبُِّر ، َأَنا اْلَمِلُك ، َأَنا اْلَعِزیُز ، َأَنا اْلَكِریُم 
  ) ٥٤. (َلَیِخرَّنَّ ِبِھ : ُقْلَنا  اْلِمْنَبُر َحتَّى

  

ُتَؤدُّوا اْلَأَماَناِت ِإَلى  ِإنَّ اللََّھ َیْأُمُرُكْم َأْن: ( أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قرأ َھِذِه اْلآَیَة  وعن
َكاَن   ِإنَّ اللََّھ ِنِعمَّا َیِعُظُكْم ِبِھ ِإنَّ اللََّھَتْحُكُموا ِباْلَعْدِل َأْھِلَھا َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن

اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیَضُع ِإْبَھاَمُھ  َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى: ( َقاَل  . ٥٨:النساء) َسِمیًعا َبِصیًرا
اُهللا  َرَأْیُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى( : ، َقاَل َأُبو ُھَرْیَرَة ) َعَلى َعْیِنِھ  َعَلى ُأُذِنِھ، َوالَِّتي َتِلیَھا

ِإنَّ : َیْعِني ] : أحد رواة الحدیث  [ ، َقاَل اْلُمْقِرُئ) َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْقَرُؤَھا َوَیَضُع ِإْصَبَعْیِھ
. اْلَجْھِمیَِّة  َلىَوَھَذا َردٌّ َع: ِللَِّھ َسْمًعا َوَبَصًرا َقاَل َأُبو َداُوَد  اللََّھ َسِمیٌع َبِصیٌر ، َیْعِني َأنَّ

)٥٥ (  
وما رواه الطبري عن أنس رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قرأ ھذه 

، قال ھكذا بإصبعھ، ووضع النبي صلى اهللا "فلما تجلى ربھ للجبل جعلھ دكا:" اآلیة
  ) ٥٦" (علیھ وسلم اإلبھام على المفصل األعلى من الخنصر فساخ الجبل

كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم : كري ما رواه أنس بن مالك قالوذكر ابن بطة العب
یا رسول اهللا تخشى : فنقول لھ" یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك:" یكثر أن یقول 

إن قلوب الخالئق بین أصابع الرحمن ، :"علینا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت بھ ؟ فقال 
  )  ٥٧" (إن شاء ھكذا ، وإن شاء ھكذا

  

یا مقلب :" كانت من دعوة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: عن أم المؤمنین قالت و
وما یؤمنني، : " یا رسول اهللا، ھل تخاف؟ قال: ، فقلت" القلوب ثبت قلبي على دینك

ولیس من أحد إال وقلبھ بین أصبعین من أصابع اهللا، إن شاء أن یقیمھ أقامھ، وإن شاء 
 ) ٥٨ ("أن یزیغھ أزاغھ یقلب إصبعیھ

  

اإلشارة بالید أثناء الحدیث عن صفات اهللا جل وعال علق  ومثل ھذه األحادیث التي فیھا
علیھا العلماء وبینوا أنھا لیست للتمثیل والتشبیھ ،  ولكن مثل ھذه اإلشارات إنما ھي 

على الحقیقة ، ونفي إرادة المجاز عنھا ، یقول  لتحقیق الصفة ال تشبیھًا لھا ، وإثباتھا
والمراد باإلشارة المرویة في ھذا الخبر تحقیق الوصف هللا عز وجل :" فظ البیھقيالحا
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بالسمع، فأشار إلى محلي السمع والبصر منا إلثبات صفة السمع والبصر هللا تعالى، كما 
قبض فالن على مال فالن، ویشار بالید على معنى أنھ حاز مالھ، وأفاد ھذا الخبر : یقال

بصر ال على معنى أنھ علیم،  إذ لو كان بمعنى العلم ألشار أنھ سمیع بصیر، لھ سمع و
في تحقیقھ إلى القلب؛ ألنھ محل العلوم منا، ولیس في الخبر إثبات الجارحة، تعالى اهللا 

  )٤٦ ( "عن شبھ المخلوقین علوا كبیرا
         

ى ثم یقبض اهللا سماواتھ بیده واألرض بالید األخر: (وقولھ" :وقال ابن القیم رحمھ اهللا
فھنا ھز وقبض وذكر یدین ، ولما أخبرھم رسول اهللا صلى ) الملك أنا: یھزھن ثم یقول

: ( یقبض یدیھ ویبسطھا تحقیقا للصفة ال تشبیھا لھا ؛ كما قرأ  اهللا علیھ وسلم جعل
ووضع یدیھ على عینیھ وأذنیھ ؛ تحقیقا لصفة السمع والبصر  ) وكان اهللا سمیعا بصیرا

  )  ٤٧ " (، وأنھما حقیقة ال مجازا
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  املبحث الرابع

   املعتقد يف باب األمساء والصفاتما يلزم األصم يف

  
  :الضابط في تبلیغ الدعوة إلى اهللا-أوًال 

وة إلى اهللا ، فاهللا       تبلیغ الدعوة إلى اهللا تكون بالقول، وھو األصل في تبلیغ الدع
لقد أرسلنا { :أمر رسلھ أجمعین بتبلیغ أقوامھم رسالة ربھم بالقول المبین، قال تعالى

، وقولھ ) ٥٩:األعراف(} نوحًا إلى قومھ فقال یا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إلھ غیره
، فال نغفل )١٠٤:األعراف(}وقال موسى یا فرعون إني رسول من رب العالمین{ :تعالى

كانة القول البین في الدعوة إلى اهللا، فالقول ھو الوسیلة األصیلة في إیصال الحق م
للناس، ویجب أن یكون القول واضحًا بینًا ال غموض فیھ وال إبھام، مفھومًا عند 
السامع ألن الغرض من الكالم إیصال المعاني المطلوبة إلى من یكلمھ الداعي فیجب أن 

ضوح، ولھذا أرسل اهللا رسلھ بألسنة أقوامھم حتى یفھموا یكون الكالم واضحًا غایة الو
وما ارسلنا من رسول إال بلسان { :ما یدعونھم إلیھ ویستطیعون بیانھ إلیھم، قال تعالى

} وما على الرسول إال البالغ المبین{:، وقال تعالى)٤:إبراھیم(}قومھ لیبین لھم
 یكون الكالم واضحًا ، ومقیاس الوضوح لیس نفس الداعي وفھمھ فقد)٥٤:النور(

بالنسبة لھ غامضًا بالنسبة للمدعو، وكذلك لیس المقیاس وضوح القول بذاتھ فقد یكون 
الكالم واضحًا بنفسھ ولكنھ غیر واضح بالنسبة للمدعو، فالمقیاس إذن ھو أن یكون 

وما ارسلنا من رسول إال { :واضحًا عند المدعو وھذا الذي یشیر إلیھ قول اهللا تعالى
  ) ٦١.( فالبیان لھم ال للداعي وال للكالم بذاتھ) ٤:إبراھیم(} قومھ لیبین لھمبلسان

         وكذلك یجب العلم بحال المدعو، فإن الدعوة إلى اهللا على بصیرة تشمل العلم 
إنك تأتي :" بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم الموصل إلى المقصود ، ففي الحدیث

قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذلك مرشدًا لمعاذ رضي    )٦٢" (قومًا من أھل الكتاب
فالشرع لم ُیغفل حال المدعو وأكد على ضرورة معرفتھ ، ).٦٣(اهللا عنھ بحال المدعو 

ولما كان األصم لھ حالة خاصة بسبب فقده حاستین من حواسة كان لزامًا أن یراعى 
شكل فھمھ عند األصم ، قال عند ترجمة القول لھ إلى لغة اإلشارة أن ال یؤدي إلى ما ی

حدثوا الناس بما یعرفون ، أتریدون أن یكذب اهللا ورسولھ ؟ : " عنھ  علي رضي اهللا
ما أنت محدثا قوما حدیثا ال تبلغھ عقولھم إال كان : " ومثلھ قول ابن مسعود  ) ٦٤(

وممن كره التحدیث ببعض دون بعض أحمد في األحادیث . رواه مسلم  " لبعضھم فتنة 
  )  ٦٥. (ي ظاھرھا الخروج على السلطان، ومالك في أحادیث الصفاتالت
  

  :ما قد یؤول إلیھ استخدام اإلشارة في شرح الصفات لألصم: ثانیًا 
  :األصم یتعلم المعتقد عن طریق لغة اإلشارة/ أ

       ولما كان األصم یستخدم لغة اإلشارة في تواصلھ مع األخرین، والتي تعتبر ھي 
اسیة للتواصل بین الصم والعالم الخارجي، فعن طریق لغة اإلشارة ُینقل الحلقة األس

للصم المعلومات واألفكار والمشاعر، ناھیك أن فئة الصم فئة غیر متجانسة في 
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، لذا كان لزامًا أن نبحث مسألة ما قد یؤول )٦٦(الخصائص واالحتیاجات والقدرات 
هللا وأسمائھ، وذلك لما ثبت في معتقد إلیھ استخدام لغة اإلشارة لألصم في شرح صفات ا

السلف ومیزھم عن غیرھم من المشبھة بأنھم یثبتون الصفات من غیر تمثیل وال 
ھو االعتقاد في صفات الخالق، أنھا مثل صفات المخلوقین، وھو قول : تكییف، والتمثیل

 والتشبیھ لھ ید كیدي وسمع كسمعي، تعالى اهللا عن قولھم علًوا كبیًرا، والتمثیل: الممثل
  .  ھنا بمعنى واحد، وإن كان ھناك فرق بینھما في أصل اللغة

       وعند الرجوع للمتخصصین في التربیة الخاصة لفئة الصم نجدھم یعرضون بعض 
مع :"الصعوبات التي تواجھ مترجمي لغة اإلشارة، یقول الدكتور محمد أبو شعیرة 

صوصیة للترجمة بلغة اإلشارة تفرض التشابھ في الترجمة بین اللغات إال أن ھناك خ
بعض التحدیات تصعب من عمل مترجمي لغة اإلشارة ومن ھذه التحدیات صعوبة 
ترجمة الغیبیات والمجردات التي ال یوجد لھا إشارات متفق على معناھا وصعوبة 
ترجمة بعض اإلشارات الدینیة المرتبطة بأسماء اهللا الحسنى وصفاتھ، خاصة إذا ارتبط 

، وھذا أمر یدل على قصور لغة اإلشارة في ) ٦٧" (سید تلك األسماء والصفاتذلك بتج
ترجمة الغیبیات وأحادیث األسماء والصفات فیجب التنبھ لذلك، فاألصم یتلقى العلوم 
بلغة اإلشارة وإذا كانت ال توصل المطلوب فھنا یكون األصم لم تبلغة الحجة فال یلزمھ 

 .ذلك
  
  ات اهللا لألصم عن طریق اإلشارةقد یؤول إلیھ شرح صف ما/ب

        یجب التنبھ إلى ما قد یؤول إلیھ استخدام لغة اإلشارة لترجمة أسماء اهللا وصفاتھ 
  :  لفئة الصم، ومنھا

  :الوقوع في التشبیھ والتكییف والتعطیل/ ١  
      استخدام لغة اإلشارة حسب ما أفاد بھ المختصون یؤدي إلى لبس عند األصم إذا 

م لھ نصوص الصفات فقد یتخیل األصم صفات اهللا بكیفیة معینة وقد یقع بالتشبیھ، ترج
، وكون لغة اإلشارة عبارة عن إشارات تؤدى } لیس كمثلھ شيء{ :واهللا جل وعال 

بالیدین أو بحركات قد تبلغ فكرة مفردة  أو تبلغ مجموعة معقدة من األفكار فھنا قد 
رات في لغة اإلشارة تعنى بالغیبیات، وھذا أمر شدید یلتبس على األصم ألنھ ال توجد إشا

الخطورة على معتقد األصم الذي قد یقع في قلبھ أمور في ذات اهللا لیست حق، وكل ذلك 
تفكروا في آالء :" بسبب ما ترجم لھ بلغة اإلشارة ، یقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

ا تشرح لھ صفات اهللا بلغة ، وقد یقع األصم عندم)٦٨" (اهللا، وال تفكروا في اهللا
اإلشارة بالتشبیھ فیقع في خیالھ أن صفات اهللا مثل صفات المخلوقین، قال اإلمام 

إنما یكون التشبیھ إذا : قال إسحاق بن إبراھیم یعني ابن راھویھ: الترمذي في سننھ
سمع كسمع أو مثل : ید كید، أو مثل ید، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فإذا قال: قال

ید وسمع وبصر، وال یقول كیف، :  فھذا التشبیھ، وأما إذا قال كما قال اهللا تعالىسمع،
وال یقول مثل سمع، وال كسمع، فھذا ال یكون تشبیھا، وھو كما قال اهللا تعالى في كتابھ 

 ) ٦٩. (}١١: الشورى{. َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر
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التشبیھ الممتنع إنما ھو مشابھة الخالق للمخلوق في :" میةوقال شیخ اإلسالم ابن تی
فإن الرب . شيء من خصائص المخلوق، أو أن یماثلھ في شيء من صفات الخالق

تعالى منزه عن أن یوصف بشيء من خصائص المخلوق، أو أن یكون لھ مماثل في 
 من شيء من صفات كمالھ، وكذلك یمتنع أن یشاركھ غیره في شيء من أموره بوجھ

  ).  ٧٠" (الوجوه
      وقد یقع لألصم إذا ترجمة لھ صفات اهللا أن ال یستطیع فھم المقصود فیخوض 
فكره فیھا مما قد یؤول بھ إلى إنكارھا وتعطیل صفات اهللا، قال الحسین البغوي الشافعي 

وكذلك كل ما جاء من ھذا القبیل في الكتاب أو السنة كالید واإلصبع ، والعین : (
ء ، واإلتیان، فاإلیمان بھا فرض، واالمتناع عن الخوض فیھا واجب، فالمھتدي والمجي

من سلك فیھا طریق التسلیم ، والخائض فیھا زائغ ، والمنكر معطل، والُمكیِّف مشبھ، 
) }َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر{تعالى اهللا عما یقول الظالمون علًوا كبیًرا 

)٧١.(  
  ویجب الحرص عند تعلیم األصم أمور دینھ أن نتنبھ لذلك وذلك لخطورة الوقوع في   

: التشبیھ لكونھ كفر ، فتشبیھ صفات اهللا عز وجل ُكفٌر، فھو ردٌّ للنصوص كقولھ تعالى
َوَلْم َیُكْن {: ، وقولھ سبحانھ]١١: الشورى [} َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر{
وغیرھا من نصوص التنزیھ، قال نعیم بن حماد رحمھ ] ٤: اإلخالص [} ُھ ُكُفًوا َأَحٌدَل

من شبھ اهللا بشيء من خلقھ فقد كفر، ومن أنكر ما وصف اهللا بھ نفسھ فقد كفر، «: اهللا
  )٧٢".(فلیس ما وصف اهللا بھ نفسھ ورسولھ تشبیھ

د بعض المخالفین وھي  ومما یسبب اللبس لألصم اتفاق المسمیات وھي شبة وجدت عن
االجتماع في التسمیة یوجب التشبیھ وقد رد العلماء علیھم ولكن عند األصم قد یقع في 
ذلك لقصور لغة الترجمة الخاصة باألصم ، قال أبو عمر الطلمنكي المالكي األندلسي في 

ال یجوز أن : قال قوم من المعتزلة والجھمیة" : (الوصول إلى معرفة األصول"كتاب 
فنفوا عن اهللا . ى اهللا عز وجل بھذه األسماء على الحقیقة ویسمى بھا المخلوقیسم

: الحقائق من أسمائھ، وأثبتوھا لخلقھ، فإذا ُسئلوا ما حملھم على ھذا الزیغ؟ قالوا
ھذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بھا ألن : االجتماع في التسمیة یوجب التشبیھ قلنا

في اللغة ال تحصل بالتسمیة، وإنما تشبیھ األشیاء المعقول في اللغة أن االشتباه 
بأنفسھا أو بھیئات فیھا كالبیاض بالبیاض، والسواد بالسواد، والطویل بالطویل، 
والقصیر بالقصیر، ولو كانت األسماء توجب اشتباھا الشتبھت األشیاء كلھا لشمول اسم 

:  موجود؟ فإن قالواأتقولون إن اهللا: الشيء لھا، وعموم تسمیة األشیاء بھ، فنسألھم
موجود وال : وإن قالوا. یلزمكم على دعواكم أن یكون مشبھا للموجودین: قیل لھم. نعم

فكذلك ھو حٌي، عالٌم، قادٌر، مریٌد، : قلنا. یوجب وجوده االشتباه بینھ وبین الموجودات
  )٧٣".(سمیٌع، بصیٌر، متكلٌم، یعني وال یلزم اشتباھھ بمن اتصف بھذه الصفات
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  :الوسواس في العقیدة/٢
ال یخفى علینا ما یعانیھ بعض المسلمین من وساوس وما یلقیھ الشیطان في قلبھ في 
أمور عقیدتھ، فالشیطان یحاول جر اإلنسان لیتفكر فیما ال یقدر على التفكر فیھ، وھو 
 ذات اهللا سبحانھ وتعالى، ثم یقوده بعد ذلك إلى اإلنكار، فالشیطان لھ مداخل على النفس
البشریة وطرق استدراج ال ینتبھ لھا كثیر من الناس،  فإذا كان ھذا حال من لدیة كافة 
الحواس من سمع وبصر ونطق فكیف باألصم الذي فقد حاسة السمع، وال یستطیع 

ومن ذلك : "الكالم فیوصل ما یرید لألخرین من تساؤالت، یقول ابن الجوزي رحمھ اهللا
ملھ على التفكر في ذات اهللا وصفاتھ فیتشكك، وقد أن الشیطان یأتي إلى العامي فیح

أخبر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن ذلك فیما رواه أبو ھریرة ـ رضي اهللا عنھ ـ 
تسألون حتى تقولوا ھذا اهللا خلقنا، فمن خلق : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: قال

 رجل من أھل العراق ھذا اهللا خلقنا، فو اهللا إني لجالس یومًا إذ قال: اهللا؟ قال أبو ھریرة
صدق رسول اهللا، : فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت: فمن خلق اهللا؟ قال أبو ھریرة

  )٧٤".(اهللا الواحد األحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم لھ كفوا أحد
فالشیطان عدو مبین البن آدم، ومن كیده أن یوسوس للعبد في ذات اهللا، فعلى المسلم 

ه الوسوسة أن یعرض عنھا، وأن یدفعھا باالستعاذة باهللا عز وجل، كما قال إذا وجد ھذ
من خلق كذا، من خلق : یأتي الشیطان أحدكم فیقول: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  )٧٥. (من خلق ربك؟ فإذا بلغھ فلیستعذ باهللا ولینتھ: كذا، حتى یقول
ال یزال الناس : لحدیثآمنت باهللا، كما جاء في ا: ومن سبل دفع الوسوسة قول

ھذا خلق اهللا الخلق، فمن خلق اهللا؟ فمن وجد من ذلك شیئا، : یتساءلون حتى یقال
  )٧٦.(آمنت باهللا: فلیقل

والمؤمن یبتلى بوساوس : وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمھ اهللا في كتاب اإلیمان
ول اهللا إن كما قالت الصحابة یا رس. الشیطان بوساوس الكفر التي یضیق بھا صدره

فقال . أحدنا لیجد في نفسھ ما ألن یخر من السماء إلى األرض أحب إلیھ من أن یتكلم بھ
الحمد اهللا الذي رد كیده : (قال. وفي روایة ما یتعاظم أن یتكلم بھ). ذاك صریح اإلیمان(

أي حصول ھذا الوسواس مع ھذه الكراھة العظیمة لھ، ودفعھ عن ). إلى الوسوسة
 صریح اإلیمان، كالمجاھد الذي جاءه العدو فدافعھ حتى غلبھ، فھذا القلوب ھو من

ولھذا یوجد عند طالب العلم والعباد من الوساوس : (عظیم الجھاد، إلى أن قال
لم یسلك شرع اهللا ومنھاجھ، بل ھو ) أي الغیر(والشبھات ما لیس عند غیرھم، ألنھ 

یطان بخالف المتوجھین إلى مقبل على ھواه في غفلة عن ذكر ربھ، وھذا مطلوب الش
    ).  ٧٧"(ربھم بالعلم والعبادة، فإنھ عدوھم یطلب صدھم عن اهللا تعالى
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  الخاتمة

الحمد هللا الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا نبینا محمد 
  :بن عبد اهللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، أما بعد

  : بما یأتيسبقفقد خرجت مما 

أسماء اهللا وصفاتھ باب عظیم، وعقیدة السلف إثبات ما أثبتھ اهللا لنفسھ أو أثبتھ لھ / ١
وعدم الخوض في  وتنزیھ اهللا عن مماثلة المخلوقات رسولھ   من الصفات واإلیمان بھا

  .كیفیة صفات اهللا

یتوجب على الباحثین البحث في كل ما یخص فئات المسلمین من الصم وغیره فیما / ٢
  .ق بمسائل العقیدة فھذا األمر مھم جدًا، حتى تعرف كل فئة ما یلزمھا وما ال یلزمھایتعل

ما ورد عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أنھ استخدم اإلشارة في أحادیث الصفات / ٣
بین العلماء أنھا لیست للتمثیل أو التشبیھ، ولكن مثل ھذه اإلشارات إنما لتحقیق الصفة 

  .اتھا على الحقیقة، ونفي إرادة المجاز عنھاال تشبیھًا لھا، وإثب

التحذیر مما قد یؤول إلیھ استخدام لغة اإلشارة للصم في تعلیم مسائل األسماء / ٤
  .والصفات فقد تؤدي بھم إلى الوقوع بالتشبیھ والتكییف

لغة اإلشارة المخصصة للصم ال تحتوي على إشارات خاصة بالغیبیات والمجردات / ٥
  . ترجمة مسائل الصفات لفئة الصممما یصعب عملیة

التنبیھ على معلمو لغة اإلشارة في البرامج الدینیة بالحذر عند ترجمة الفتاوى / ٦
  .الخاصة بأسماء اهللا وصفاتھ حتى ال یقع اللبس عند األصم

وختامًا نسأل اهللا تعالى أن یرزقنا السداد في النیة والقول والفعل، وأن یجعل عملنا 
لكریم، وآخر دعونا أن الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على خالصًا لوجھھ ا

 .سید المرسلین ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین
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 الحواشي السفلیة
: ؛ الفیروز آبادي)٣/٢٧٧(، )صم(معجم مقاییس اللغة، مادة: ابن فارس )١(

 ).١٤٥٩(، )صمم(القاموس المحیط، مادة 
: ؛ الفیروز آبادي)١٢/٤٠٠،٣٩٩ (،)صمم(ابن منظور، لسان العرب مادة  )٢(

 ).١٤٥٩(، )صمم(القاموس المحیط مادة
لسان : ؛ ابن منظور)٣/٢٧٧(، )صم(معجم مقاییس اللغة، مادة: ابن فارس )٣(

 ). ١٢/٤٠٠،٤٠٣(، )صمم(العرب، مادة 
تاج العروس، مادة : ؛ الزبیدي)٥/١٩٦٧(، )صمم(الصحاح، مادة : الجوھري )٤(

 ).٨/٣٦٨(، )صمم(
 .٣٦عاقة السمعیة، ص سید، معجم اإل )٥(
، والقاموس المحیط، )٦/٦٢) (١٢/٥٣(ابن منظور، لسان العرب : أنظر )٦(

 .٥٤٠ص
القاموس : ؛ الفیروز آبادي)١٢/٦١(، ) بكم(لسان العرب، مادة : ابن منظور )٧(

 ).١٣٩٧(، )بكم(المحیط، مادة 
القاموس : ؛ الفیروز آبادي)١٢/٥٣(، )بكم(لسان العرب، مادة : ابن منظور )٨(

 ).١٠٨١(، )بكم(، مادة المحیط
تاج العروس، مادة : ؛ الزبیدي)١٢/٦١(، )بكم(لسان العرب، مادة : ابن منظور )٩(

 ).٨/٢٠٤(، )بكم(
 ).١٤/١٩٦(روح المعاني : األلوسي  )١٠(
 .١٧معجم لغة الفقھاء ص: قلعجي وقنیبي )١١(
، الفیروز أبادي القاموس المحیط ص )٦/٦٢(لسان العرب : ابن منظور )١٢(

٥٤٠. 
 .٢، ط)٤/٢٤١(لطالبین وعمدة المفتین روضة ا: النووي )١٣(
 ). ١١٧٧/ ٣(الصحاح، البن حماد الجوھري  )١٤(
 .٩٩الوجیز في أصول التشریع، ص )١٥(
 .٢٧٧/ ٥فتح الباري بشرح صحیح البخاري : أنظر )١٦(
ھو محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة اإلسالم فیلسوف  )١٧(

وم الدین ولد عام إحیاء عل: متصوف ولھ حوالي مئتي كتاب ومن أشھر مؤلفاتھ
 . ٢٤٨ – ٢٤٧/ ٧ھـ انظر األعالم للزركلي ٥٠٥ھـ وتوفي بخراسان عام ٥٤٠

 .٦٧: المستصفى في علم األصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ص )١٨(
/ ٢رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون یسرق أو یصیب حدا،  )١٩(

 . ٤٤٠٢، رقم ٥٤٤
حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن  )٢٠(

 .١٤٥ص
، المنتقى شرح )١/٤٤٧(تحفة المحتاج إلى شرح المنھاج : أنظر في ذلك )٢١(

، وتبیین الحقائق )١/٢٠٧(، و بدائع الصناع للكاساني)١/١٩٤(الموطأ للباجي 
 ).١/١٠٧(للزیلعي 

م البخاري، صحیح البخاري، باب االقتداء بسنن الرسول صلى اهللا علیھ وسل )٢٢(
 .، مسلم، صحیح مسلم ، باب التیمم

 ).٢١/١٤١(كتاب الفتاوى البن تیمیة  )٢٣(
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واسناده صحیح ورواه البیھقي في ) ١٦٣٠١(رواه اإلمام أحمد في مسنده  )٢٤(
وتذكرة الحفاظ ) ٧/٢٧٩(االعتقاد وقال اسناده صحیح وفي الطبقات البن سعد 

) ١٤٣٤(وصححھ االلباني في صحیح الجامع ) ٧٢٩٩(والتقریب ) ١/١٦٤(
 ).٥٣-٥/٥٠(ولھ شواھد متعددة ذكرھا ابن كثیر في تفسیره 

 ).١١٥٠-٢/١١٤٩(كتاب أحكام أھل الذمة البن القیم  )٢٥(
 ).٢/٥٢٣(منھاج السنة البن تیمیة  )٢٦(
 .١١ذم التأویل البن قدامة ص )٢٧(
 )٣/٧٣(الرسالة التدمریة ضمن الفتاوى  )٢٨(
 .١٤٢ و٨٠-٧٩الرسالة التدمریة ص : انظر )٢٩(
 .٥٠الرسالة التدمریة ص )٣٠(
 .صالح الفوزان. د: ، ش٩٠-٨٩شرح لمعة االعتقاد البن قدامة ص )٣١(
 ).١/١٠٠(الصفدیة البن تیمیة  )٣٢(
 ).٣/٣٥٩(مدارج السالكین البن القیم  )٣٣(
 .٢٧القواعد المثلى ص  )٣٤(
 ) .١/٤١٦(مجموعة الرسائل الكبرى البن تیمیة  )٣٥(
 ).٦/٣٩٩(مجموع الفتاوى  )٣٦(
 .٤٤الرسالة التدمریة البن تیمیة ص )٣٧(
 .١٤٣ین البن قیم الجوزیة، صمدارج السالك )٣٨(
 ).٢٢٧-٢/٤٢٥(الصواعق المرسلة البن القیم  )٣٩(
  ) .٢٤٣ – ٣( معجم مقاییس اللغة  )٤٠(
  ) .٤٨ -١( اإلحكام ص  )٤١(
  ) .٢٢٣٦ – ٦( والصحاح  ) ٢١٨٩ -٤( لسان العرب  )٤٢(
  ) .٢٩٦ – ٥( معجم مقاییس اللغة  )٤٣(
  .٢٥التوضیح المبین ص  )٤٤(
  .١٧فتح رب البریة ص  )٤٥(
ن سموا علیا إلھا وشبھوه بذات اإللھ، ولما أحرق قوما منھم كالسبائیة الذی )٤٦(

اآلن علمنا أنك إلھ، ألن النار ال یعذب بھا إال اهللا، والبیانیة أتباع بیان : قالوا لھ
بن سمعان الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة اإلنسان في أعضائھ 

 العجلي الذي زعم أن وأنھ كلھ إال وجھھ، والمغیریة أتباع المغیر بن سعید
معبوده ذو أعضاء وأن أعضاءه على صورة حروف الھجاء، وكذلك المنصوریة 

 ).٧٢-٧١(الفرق بین الفرق ص : انظر للتفصیل. والخطابیة
، )٧٢-٧١(، والتبصرة في الدین ص )١/١٠٥(الملل والنحل : انظر )٤٧(

 ).٣٢١-٣٢٠(والفرق بین الفرق ص ) ١/٢٨٣(ومقاالت اإلسالمین 
 ).١/١١٥(مجموعة الرسائل الكبرى : انظر )٤٨(
 .باب قول اهللا تعالى ولتصنع على عیني) ٦٩٦٢(رواه البخاري في صحیحھ  )٤٩(
 ). ٢٢/٩(مسند أحمد ،ط الرسالة ) ١٣٨(السنة لعبد اهللا بن أحمد )٥٠(
قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن غریب صحیح ال نعرفھ من حدیث ابن عباس  )٥١(

ن المھلب قال رأیت محمد بن إسمعیل إال من ھذا الوجھ وأبو كدینة اسمھ یحیى ب
 .روى ھذا الحدیث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت

 . تفسیر قولھ تعالى وما قدروا اهللا حق قدره٤٦٥تفسیر الطبري ص  )٥٢(
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 ) .٢٧٨٨( رواه مسلم في صحیحھ ، )٥٣(
" ، وصححھ الشیخ األلباني رحمھ اهللا في ) ٥٤١٤(مسند اإلمام أحمد رقم  )٥٤(

 ) .٧/٥٩٦ ("السلسلة الصحیحة 
، ) ٤٧(، وابن خزیمة في كتاب التوحید )٤٧٢٨(رواه أبو داود في سننھ  )٥٥(

) ٦٨٨(، والاللكائي ) ١/٧٥(والحاكم في المستدرك ) ٢٦٥(وابن حبان 
، وصححھ )٤٧(والدارمي في الرد على المریسي) ٤٠١(والتوحید البن مندة 

 .األلباني وغیره
فسیر سورة األعراف  ت٩٩تفسیر الطبري ص) ١٥٠٨٧(رواه الطبري  )٥٦(

وذكره الحاكم في . فلما تجلى ربھ للجبل جعلھ دكا" القول في تأویل قولھ تعالى
 .على شرط مسلم، صححھ األلباني: المستدرك، وقال الذھبي في التلخیص

 ).٧/٢٧٤(اإلبانة الكبرى البن بطة  )٥٧(
اإلیمان بأن قلوب العباد : ، باب)١٢٦٧(اإلبانة الكبرى البن بطة حدیث رقم )٥٨(

 ..بین
  .٢٠٩األسماء والصفات للبیھقي ص )٥٩(
 ) .٣٩١ص (مختصر الصواعق المرسلة البن القیم  )٦٠(
، مؤسسة ٤، ط٤٧١-٤٧٠عبد الكریم زیدان ص . أصول الدعوة د: انظر )٦١(

 .ھـ١٤١١األردن، –الرسالة، عمان 
رواه البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الیمن  )٦٢(

 )١/٥٠(باب الدعاء إلى الشھادتین ومسلم كتاب اإلیمان ) ٣/١٦٠(
القول المفید على كتاب التوحید لفضیلة الشیخ محمد العثیمین : انظر )٦٣(

  .١٣٠ص
رواه البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراھیة أن ال  )٦٤(

 .یفھموا 
 .٢٧٢فتح الباري شرح صحیح البخاري ص )٦٥(
، ٢٠١٤رب النبي حنفي،علي عبد . كتاب لغة اإلشارة األسس التطبیقات د )٦٦(

 .دار الزھراء للنشر والتوزیع، الریاض
محمد أبو شعیرة، دراسة تشخیصیة ألخطاء الترجمة بلغة اإلشارة . د )٦٧(

 جامعة األزھر -  مجلة كلیة التربیة٢٣٣ومصادرھا من وجھة نظر المترجمین ص
 .م٢٠١٦)  الجزء الثالث١٧١(العدد

بن عمر، وحسنھ األلباني في رواه الطبراني في األوسط، وأبو الشیخ عن ا )٦٨(
 .الجامع

 ٢رواه عنھ تلمیذه أبو عیسى الترمذي في سننھ ، سنن الترمذي ،ج )٦٩(
 .٤٢،ص

 ).٦/٤٤٢(مجموع الفتاوى البن تیمیة  )٧٠(
 .٢٥٧ ص١٥شرح السنة للبغوي ج )٧١(
من طریق ابن أبي ) ٥٣٢ ص٣ج(شرح أصول اعتقاد أھل السنة لاللكائي  )٧٢(

عن عبد اهللا بن محمد بن الفضل " الرد على الجھمیة"حاتم الذي رواه في 
عن نعیم )] ) ٥/١٦٣(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم [وھو صدوق (الصیداوي 

بسنٍد آخر؛ تاریخ مدینة ) ٦١٠ ص١٠ج(سیر أعالم النبالء للذھبي . بن حماد
 .بسنده) ١٦٣ ص٦٢ج(دمشق البن عساكر 
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 ).٢٤٦ص(العلو للعلي الغفار للذھبي  )٧٣(
 .١٢١ الجوزي صكتاب تلبیس إبلیس البن )٧٤(
 ،أخرجھ البخاري ومسلم )٧٥(
 .أخرجھ مسلم في صحیحھ )٧٦(
 ).٤/١٤٧(الفتاوى البن تیمیة  )٧٧(
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 المراجع
 .القرآن الكریم -
لإلمام أبي عبد اهللا عبد اهللا بن محمد بن بطة : اإلبانة عن شریعة الفرقة الناجیة -

 .ھـ١٤٢٥ ،٢رضا بن نعسان معطي، دار الرایة، الریاض، ط: العكبري، ت
عواد عبد اهللا المعتق، . د: لإلمام ابن القیم، ت: لجیوش اإلسالمیةاجتماع ا -

 .ھـ١٤١٥ ،٢مكتبة الرشد، الریاض، ط
 الدمام، -أحكام أھل الذمة، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، رمادي للنشر -

 .ھـ١٤١٨الطبعة األولى ،
لبیھقي، لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسین ا: االعتقاد والھدایة إلى سبیل الرشاد -

، ٢بیروت، ط-عبد اهللا محمد الدویش، الیمامة للطباعة والنشر، دمشق: ت
 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣

عبد اهللا بن : لإلمام أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي، ت: األسماء والصفات -
 .ھـ١٤١٣ ،١محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، ط

 الرسالة، ، مؤسسة٤، ط٤٧١-٤٧٠عبد الكریم زیدان ص . أصول الدعوة د -
 .ھـ١٤١١األردن، –عمان 

 .ھـ١٣٩٩، ٣اإلیمان البن تیمیة، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط -
لشیخ اإلسالم ابن : بغیة المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنیة -

 .ھـ١٤١٥ ،٣موسى الدویش، مكتبة العلوم والحكم، ط. د: تیمیة، ت
بكر بن مسعود الكاساني الحنفي عالء بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أبو  -

 عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب -علي محمد معوض : الدین، تحقیق
 .م٢٠٠٣العلمیة، الطبعة الثانیة، 

علي : لمرتضى الحسیني الزبیدي، ت: تاج العروس من جواھر القاموس -
 .ھـ١٤١٤ بیروت،-شیري، دار الفكر

علي : ر بن یزید، أبو جعفر الطبري، تلمحمد بن جری: التبصیر في معالم الدین -
 .م١٩٩٦-ھـ١٤١٦ ،١بن عبد العزیز بن علي الشبل، دار العاصمة، ط

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وبھامشھ حاشیة الشلبي، عثمان بن علي  -
 أحمد الشلبي شھاب الدین، المطبعة األمیریة الكبرى -الزیلعي فخر الدین 

 ھـ١٣١٤ببوالق، الطبعة األولى، 
تحفة المنھاج بشرح المنھاج، ابن حجر الھیتمي، المكتبة التجاریة  -

 .  ھـ١٣٥٧الكبرى،
: التدمریة تحقیق اإلثبات للسماء والصفات وحقیقة الجمع بین القدر والشرع -

محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبیكان، . د: لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، ت
 .ھـ٥،١٤١٩ط

هللا الذھبي، نشر دار إحیاء التراث العربي، لإلمام أبي عبد ا: تذكرة الحفاظ -
 .بیروت

: ، إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق)تفسیر ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم  -
 .ھـ١٤٢٠سامي بن محمد السالمة، دار طیبة، الطبعة الثانیة، 
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ألبي منصور محمد بن أحمد األزھري، ت عبد السالم ھارون : تھذیب اللغة -
 .م١٩٦٤ ،١مصریة العامة للتألیف والترجمة، طوآخرون، المؤسسة ال

الثقات ویلیھ جامع فھارس الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم،  -
 .ھـ١٣٩٣دائرة المعارف العثمانیة، الطبعة األولى، 

أحمد محمد شاكر، : لمحمد بن جریر الطبري، ت: جامع البیان في تأویل القرآن -
 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط

م، دار إحیاء التراث ١٩٩٩الصحاح، البن حماد الجوھري، الطبعة األولى،  -
 .العربي، بیروت

بدر بن عبد : ذم التأویل، اإلمام موفق الدین عبد اهللا بن قدامة المقدسي، تحقیق -
 .م١٩٩٤الشارقة، الطبعة الرابعة، –اهللا البدر، دار الفتح 

مد بن حنبل، مطبوع ضمن كتاب عقائد لإلمام أح: الرد على الزنادقة والجھمیة -
 . م١٩٧١السلف، لعلي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي، منشأة المعارف،

بدر بن عبد : لإلمام أبي سعید عثمان بن سعید الدارمي، ت: الرد على الجھمیة -
 .ھـ٢،١٤١٦اهللا البدر، دار ابن األثیر، الكویت، ط

: ید الدارمي أبو سعید، تحقیقرد الدارمي على بشر المریسي، عثمان بن سع -
 . ھـ١٣٥٨محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة، 

علي عبد الباري عطیة، دار : روح المعاني، شھاب الدین األلوسي، تحقیق -
 .ھـ١٤١٥ بیروت، الطبعة األولى، -الكتب العلمیة

روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محي الدین یحیى بن شرف النووي،  -
 عمان، الطبعة -دمشق-زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت: قتحقی

 .م١٩٩١الثالثة، 
شعیب : سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني أبوداود، تحیق -

 . م٢٠٠٩األرناؤوط، دار الرسالة العالمیة، الطبعة األولى، 
 اهللا بن الحسن لإلمام أبي القاسم ھبة: شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة -

أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طیبة، : بن منصور الاللكائي، ت
 . ھـ٤،١٤١٩الریاض، ط

محمد عبد الرحمن الخمیس، مكتبة المعارف للنشر . شرح الرسالة التدمریة، د -
 .م٢٠٠٥-ھـ ١٤٣٦ ،٢والتوزیع، الریاض، ط

 . المصریةلبنان، عن المطبعة –للنووي ،دار الفكر : شرح صحیح مسلم -
صالح الفوزان، الطبعة . د: شرح لمعة االعتقاد الھادي إلى سبیل الرشاد، ش -

 .ھـ١٤٢٥األولى، دار الفرقان، القاھرة، 
مصر، –حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة : ألبي بكر اآلجري ،ت: الشریعة  -

 .ھـ١٣٦٩
 .مصر٠أحمد عطار، دار الكتاب العربي : للجوھري ،ت: الصحاح -
 . دمشق-مصطفى البغا، دار ابن كثیر والیمامة:مام البخاري، تصحیح اإل -
 -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي:صحیح اإلمام مسلم، ت -

 .لبنان، عن طبعة مصر
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صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین األلباني،  -
 . المكتب اإلسالمي

 . ه١٣٩٦ رشاد سالم، طبعة مصر، :البن تیمیة، ت: الصفدیة -
علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، : الطبقات الكبیر، محمد بن سعد، تحقیق -

 .م٢٠٠١الطبعة األولى، 
ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، طبعة : فتح الباري بشرح صحیح البخاري -

 . لبنان-دار الجیل، بیروت
حي الدین عبد الحمید، محمد م: لعبد القاھر البغدادي، ت: الفرق بین الفرق -

 .لبنان-طبعة دار المعرفة، بیروت
إلمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاھري، دار : الفصل في الملل والنحل -

 .ھـ١٣٢١ ،١الفكر، ط
القاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي، ت مكتب التراث في مؤسسة  -

 .م١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧ ،٢لبنان، ط–الرسالة، بیروت 
عد المثلى في صفات اهللا وأسمائھ الحسنى، محمد بن صالح العثیمین، القوا -

 .ھـ١٤١٤مكتبة السنة، الطبعة الثانیة، 
القول المفید على كتاب التوحید، محمد بن صالح العثیمین، دار العاصمة،  -

 .ھـ١٤١٥الطبعة األولى، 
ألبي بكر محمد بن إسحاق بن : كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل -

–عبد العزیز بن إبراھیم الشھوان، مكتبة الرشد، السعودیة : مة، تخزی
 .١٩٩٤-ه٥،١٤١٤الریاض، ط

كتاب التوحید ومعرفة أسماء اهللا عز وجل وصفاتھ على االتفاق والتفرد، محمد  -
بن إسحاق بن محمد بن یحي بن مندة أبو عبد اهللا، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة 

 .ھـ١٤٠٩ة األولى،  مكتبة العلوم والحكم، الطبع-
، دار ٢٠١٤علي عبد رب النبي حنفي،. كتاب لغة اإلشارة األسس التطبیقات د -

 .الزھراء للنشر والتوزیع، الریاض
ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، مكتبة العلوم : لسان العرب -

 . ه١٤١٢ ،٢والحكم، ط
بد الرحمن بن محمد ع: مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة، جمع وترتیب -

 .بن قاسم النجدي
 .لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، دار إحیاء التراث العربي: مجموعة الرسائل الكبرى -
البن القیم، دار الكتب : مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة -

 . بیروت-العلمیة
س لمحمد بن أبي بكر شم: مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین -

مصر، -محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة: الدین ابن القیم، ت
 .ه١٣٧٥

المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي،  -
 .الدكتور عبد اهللا التركي، الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة، بیروت: تحقیق
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: هللا محمد بن عبد اهللا الحاكم، تللحافظ أبي عبد ا: المستدرك على الصحیحین -
 .ھـ١٤١١، ١بیروت،ط–مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة 

محمد عبد : المستصفى في علم األصول، أبو حامد محمد الغزالي، تحقیق -
 .ھـ١٤١٣ بیروت، الطبعة األولى، -السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمیة

جموعة من المختصین، مؤسسة الرسالة، م: لإلمام أحمد بن حنبل، ت: المسند -
 .ھـ١٤٢٠، ٢ط

عبد السالم ھارون، طبعة مصطفى : ألحمد بن فارس ،ت: معجم مقاییس اللغة -
 .القاھرة-البابي الحلبي 

حامد صادق قنیبي، دار النفائس _ معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي -
 .ھـ ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

محمد :  اإلسالمیین واختالف المصلین، أبو الحسن األشعري، تحقیقمقاالت -
 .ھـ١٤١١محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، 

 . ه١٩٨٢لبنان، -مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب اللبناني، بیروت -
-المنتقى شرح الموطأ، أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي ، مطبعة السعادة -

 .ھـ١٣٣٢مصر ،الطبعة األولى، 
رشاد : البن تیمیة، ت: منھاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة والقدریة -

 .سالم، نشر جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة بالریاض
 .لشیخ اإلسالم ابن تیمیة، مكتبة الریاض الحدیثة عن الطبعة المصریة: النبوات -
 بیروت، الوجیز في أصول التشریع، محمد حسن ھیتو، مؤسسة الرسالة، -

 .الطبعة األولى
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