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  املقدمــة

نده وھزم األحزاب وحده ، الحمد هللا وحده نصر عبده وأعز ج
والصالة والسالم على من ال نبي بعده عبده ورسولھ محمد صلى اهللا 
علیھ وعلى آلھ وصحبھ وعلى  جمیع األنبیاء والرسل الذین بعثوا 
یردون الناس إلى حقیقة الفطرة الواحدة، حیث الكلمة الواحدة، ال إلھ 

من تبعھم من أھل إال اهللا، اللھم صل وسلم علیھم جمیعًا وعلى سائر 
  .التوحید بإحسان إلى یوم الدین

  أما بعد،،،
فإن علم العقیدة والتوحید یعد من أشرف العلوم وأعالھا، ألن 
شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم العقیدة یتناول العلم باهللا وصفاتھ 
وأفعالھ، وما یجوز لھ وما یمتنع علیھ، وھذا ھو ما بعث اهللا بھ الرسل 

إن التوحید بھذا المفھوم ھو مركز الرحى في أدیان للناس كافة، ف
السماء جمیعًا، والغایة األولى لبعثة األنبیاء والرسل فما من نبي بعث 

  في قومھ إال ودعاھم أول ما دعا إلى
  .)١( ) َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍٰھ َغْیُره:(توحید اهللا قائًال

األدیان السماویة السابقة، فقد جاء واإلسالم مثل غیره من 
مؤكدًا لھذا المبدأ وعمل على نشره بین سائر الخلق صحیحًا بریئًا 
خالصًا من شوائب الشرك واإللحاد بكل معانیھ  وأنواعھ، فجاء كتابھ 
الكریم وجاءت سنتھ المطھرة یدفعان عن حیاض التوحید بیانًا لمعانیھ 

 اهللا تعالى في ذاتھ وصفاتھ وأسمائھ وجالًء لحقیقتھ، اعتقادًا بوحدانیة
. وأفعالھ مع كمال استحقاق العبادة والتشریع لھ وحده سبحانھ وتعالى

وقد كانت العقیدة اإلسالمیة في عھدھا النبوي صافیة المأخذ، سلیمة 
من كل الشوائب التي ألمت بھا من بعد ذلك، یأخذھا المسلمون عن 

 علیھ وسلم من غیر شك أو كتاب اهللا تعالى وسنة رسولھ صلى اهللا
تردد، فآمنوا باهللا ووجوده، وبما جاءھم عن اهللا من أسمائھ وصفاتھ 
وأفعالھ، فكانوا یعتقدون بآیات الصفات اإللھیة وأحادیثھا النبویة بل 
أمروھا كما جاءت مع كامل التسلیم لمفھومھا فلم یتصرفوا في معانیھا 

  .بتأویل أو تشبیھ أو تعطیل

                                                           

 ). ٥٩(سورة األعراف، اآلیة ) ١(
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 بما جاء عن اهللا تعالى على مراد اهللا وبما جاء عن فكانوا یؤمنون
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم على مراد رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

  .وسلم
وقد كانت اآلیات تنزل بالعقیدة واضحة دون لبس أو غموض، 
ولم یكن ھناك أدنى شك أو شبھة لدى الصحابة في فھم ھذه اآلیات 

كل ما طلب منھم اإلیمان بھ مع التصدیق والتزام معانیھا، بل آمنوا ب
الجازم والتسلیم الكامل، فأمنوا باهللا تعالى وتوحیده في ربوبیتھ 
وألوھیتھ وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، وبالقضاء والقدر والبعث وبكل ما 
فیھ، وبأن القرآن كالم اهللا تعالى القدیم، دون أن تثار لدیھم أیة 

 الصفات، وال قالوا بأن القرآن تساؤالت مریبة حول آیات وأحادیث
مخلوق أو غیر مخلوق، وھكذا فقد استقامت حیاة المسلمین على عھد 
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، بعیدة عن االختالف والتنازع  ظل 

  .)١(الحال كذلك حتى وفاة الرسول علیھ الصالة والسالم
قد ساروا أما عصر الخلفاء الراشدین فإن الصحابة رضوان اهللا علیھم 

على ما سار علیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم من االھتمام بما أمر 
اهللا بھ، وترك ما نھي عنھ، وكانوا في قضایا االعتقاد على ما كانوا 
علیھ في حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، فلم یتعرضوا لھا بتأویل 

تفقین على وال تشبیھ وال تمثیل وال تعطیل وال تكییف، بل كانوا جمیعًا م
إثبات ما جاء في كتاب اهللا وسنة رسولھ الصحیحة من أوصاف هللا 
سبحانھ وتعالى بما یتفق وذاتھ المقدسة، ثم جاء التابعون فسلكوا 
مسلك الصحابة في أصول الدین وفروعھ، ولم یحدثوا بدعًة وال تأویًال، 
حتى في أواخر عصرھم أظھر الجعد بن درھم رأیھ بالقول بخلق القرآن 
ونفي الصفات بالتأویل والتعطیل وھو الذي ابتدع كذلك بدعة القول في 
القدر، وتتلمذ علیھ الجھم بن صفوان وأخذ عنھ آراءه، ثم جاء دور 
المعتزلة في أوائل الدولة العباسیة في عصر المأمون فأخذوا ھذه 

  .اآلراء وتأثروا بعلم الفلسفة
اه فكري جدید متأثرًا وھكذا یبدو أنھ قط ظھر في حیاة المسلمین اتج

بریاح الفلسفة الیونانیة وما تبعھا من ھندیة وفارسیة وما سواھا من 

                                                           

، ٨-١/٧العقائ��د ال��سلفیة بأدلتھ��ا النقلی��ة والعقلی��ة، أحم��د ب��ن حج��ر آل بوط��امي    ) ١(
أحم�د محم�د حلب�ي،    . دراسة عن الفرق في ت�اریخ الم�سلمین والخ�وارج وال�شیعة، د      

  . ٢٢ص
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فلسفات وعقائد األمم السابقة، فثار غبار الشك وعصفت ریاح الجدل 
في الوسط اإلسالمي وفي أواسط المسلمین الذین كانوا على منھاج 

  .واحد وسبیل متحد في االعتقادات واألحكام
بعض االتجاھات الشاذة تطل برأسھا على الواقع وھكذا بدأت 

اإلسالمي من الكالم في الذات أوالصفات والقدر نفیًا وإثباتًا والخوض 
في نصوص الوعد والوعید والطعن في الصحابة أو الغلو فیھم إلى غیر 

  .ذلك مما كان الناس في عافیة منھ
لكل ثم لم تلبث ھذه االتجاھات أن تطورت لتصبح فرقًا ونحًال 

منھا من المقاالت واالعتقادات ما تخالف بھ جماعة المسلمین، 
كالخوارج والشیعة والمرجئة والجھمیة وغیرھا، وعلى أثر انتشار 
الفلسفة الیونانیة وخاصة في عھد بني أمیة والذي تولد عنھ ظھور 
ھذه الفرق بصورة أكبر نشأ علم الكالم كما ھو معروف لدى المتأخرین 

األمر الذي كان لھ أثره في دفع عجلة التفكیر خاصة ومؤرخي الفرق 
فیما یتعلق بقضایا األلوھیة وما یتصل بھا من أمور خاصة مسألة 
الذات والصفات ، ومن أجل ذلك أردت أن أكشف عن جانب من جوانب 
االعتقاد عند أھل السنة والجماعة  وبیان مصادر وقواعد السلف في 

مما یتصل بذات (اصة جانب اإللھیات تلقي مسائل العقیدة وتقریرھا وخ
  ).اهللا ووجوده وأسمائھ وصفاتھ

السلف ومنھجھم : ((ومن أجل ذلك فقد جاءت الدراسة بعنوان 
وجود اهللا وصفاتھ نموذجًا (في تقریر مسائل العقیدة واالستدالل علیھا

من أجل أن یستبین أسھل المسالك وأوضح الطرق في ھذه المسألة )) 
 اهللا سبحانھ وتعالى وما یتصل بھا من قضایا، ھذا ھو التي تتعلق بذات

الھدف الرئیسي من القیام بھذا العمل موضوع الدراسة الذي أضعھ بین 
أیدیكم، وسأتناول ھذه المقدمة في نقاط متمثلة في أسباب اختیار 
الموضوع، والصعوبات التي واجھت البحث والمنھج الذي اتبعتھ في 

  :خطة البحث كما یليكتابة ھذا البحث، ومن ثم 
  :أسباب اختيار الموضوع: أوالً

إذا كانت عقیدة التوحید ھي التي حددت موقف المسلم من 
غیره بوجھ عام، فإن مفھوم ھذه العقیدة والمنھج في إثباتھا على وجھ 
التفصیل ھما اللذان حددا موقفھ داخل المجتمع المسلم، وكانا من أبرز 

فرق والمذاھب االعتقادیة في تاریخ األسباب التي أدت إلى تعدد ال
  .المسلمین
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وبذلك یمكن القول بأننا لو أمعنا النظر في تاریخ الفكر العقدي عند 
المسلمین ألدركنا في یسر أن أكثر مذاھبھم وفرقھم قد ظھرت من 
اختالف أنظارھم إلى قضیة الذات اإللھیة وما یتصل بھا، ولذلك فقد 

ھا وكیفیة إتباعھ، فھم بین منزه، تباینت مناھجھم في تحدید مفھوم
ومشبھ، أو جامع بین التنزیھ والتشبیھ في بناء عقیدتھ في اهللا، أو ھم 

  .بین معتمد على النقل أو العقل أو جامع بینھما من جھة أخرى
وإذا تقرر ذلك فإنھ یجب على المشتغلین والمھتمین بدراسة الفكر 

سالمیة، أن یضعوا العقدي اإلسالمي، ودراسة الفرق والمذاھب اإل
نصب أعینھم ذلك الدور الرئیسي واألثر الحلبي الذي كان لمفھوم 
قضیة الذات اإللھیة وما یتصل بھا من أسماء وصفات وأفعال في 
تشكیل أطر الفكر العقدي عند المسلمین ومن ھنا تتجلى أھمیة ھذه 

یام الدراسة التي أقدم لھا وتظھر أیضًا أھم البواعث والدوافع على الق
بھا، فما ھذه الدراسة إال تفصیل لما أجملتھ في الكلمات السابقة وبذلك 

  :یمكن القول بأن من أھم أسباب اختیارھا
ــــ بیان عقیدة أھل السنة والجماعة وخاصة في جانب اإللھیات مما ١

  .یتصل بذات اهللا وأسمائھ وصفاتھ
ة واالستدالل ــ بیان أھم معالم المنھج السلفي في تلقي مسائل العقید٢

  .علیھا
ـــ بیان أن قضایا الذات اإللھیة وما یتصل من أمور ھي قضایا قد ٣

أوضحھا القرآن وحدد موقف العقل البشري منھا وأن المسلك 
األعلم واألحكم واألسھل ھو إلتزام ما ورد بھ القرآن والسنة 

  .وما كان علیھ سلف األمة
  ):ت البحثصعوبا(العقبات التي واجهت الباحث : ثانياً

إن كل باحث البد أن تواجھھ بعض الصعوبات في سبیل 
الوصول إلى المعلومة بأدق تفاصیلھا وبالتالي تحقیق الغایة التي یرمي 
إلیھا إال أن ھذه اإلشكالیات قد تختلف على قدر وأھمیة المسألة 
موضوع البحث وعلى ذلك فإن الباحث قد واجھتھ بعض الصعوبات 

  : في النقاط اآلتیة على سبیل اإلجمال كما یليیمكن اإلشارة إلیھا
تشعب موضوع الدراسة ودخولھ في أبواب شتى في العقائد  -١

والفروع مما أخذ من الباحث جھدًا لیس بالیسیر في الرجوع 
إلى أكبر عدد ممكن من المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع 

  .البحث
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ل على وجھ ــ أن ما دونھ أھل العلم والباحثین في ھذا المجا٢
الخصوص غالبًا ما یقع فیھ الخلط وعدم التمییز بین ما ھو سلفي 
خالص وبین ما طابعھ الجدل الكالمي ولو في بعض القضایا 

 .والفروع
  

وتبقى أن أشیر إلى المنھج الذي سلكتھ ھذه الدراسة في جمع 
  .مادتھا العلمیة وتسجیلھا والذي تتضح معالمھ في النقاط التالیة

  .نهج البحثم: ثالثاً
لقد اتبعت في ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي الذي یقوم   -١

على الوصف والتحلیل والمقارنة بین اآلراء واستخالص وجھ 
الحق والصواب منھا مع الترجیح، وقد اعتمدت في أوجھ المقارنة 
والترجیح ما أمكن على الكتاب والسنة إذ أنھما یمثالن المنبع 

  .إلسالم واألصول الملزمة لجمیع المسلمینالصافي لعقیدة ا
عزوت اآلیات إلى سورھا وأماكنھا في المصحف مع إثباتھا   -٢

  .بالحاشیة وبیان أرقامھا
خرجت األحادیث من مظانھا المعتمدة من كتب السنة وقد تعاملت   -٣

في الغالب مع صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري وصحیح 
  .مسلم

حتاج إلى تعریف لغوي أو اصطالحي، مع كتابة قمت بتعریف ما ی  -٤
بعض التعلیقات والتوضیحات التي قد تشرح غامضًا أو تفسر 

  .مجمًال أو تخصص عامًا أو تقید مطلقًا
حرصت كل الحرص على أن أنقل األقوال من مصادرھا ومظانھا   -٥

مع عرضھا عرضًا مناسبًا في كل فقرة من فقرات البحث ما 
  .وجدت إلى ذلك سبیًال

عند ورود المصدر أو المرجع ألول مرة أوثق لھ كامًال بذكر اسم   -٦
الكتاب، ثم اسم المؤلف، ثم المجلد أو الجزء، ثم المحقق إن وحد، 

  .ثم رقم الطبعة وتاریخھا، ثم دار النشر
في حالة أن یتكرر اسم المصدر أو المرجع غالبًا ما اقتصر على   -٧

  .ذكر اسم الكتاب والمؤلف مختصرًا
  :خطة البحث: رابعاً

اشتملت خطة البحث على مقدمة ومبحثین وأربعة مطالب 
  .تحتھا عدد من البنود والفروع
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أما المقدمة فقد ذكرت فیھا أھمیة موضوع البحث وأسباب اختیاره، 
والعقبات التي واجھت الباحث، ومن ثم منھج البحث الذي سارت علیھ 

  .ھذه الدراسة وخطتھا
ریف بالسلف ومنھجھم في االستدالل على مسائل التع:المبحث األول

  .العقیدة
لما كان الغرض األساسي من الدراسة ھو بیان منھج السلف في 
االستدالل وتقریر مسائل العقیدة  ، فقد عرفت بالسلف لغًة واصطالحًا 
مع بیان المنھج السلفي في التلقي واالستدالل على قضایا العقیدة مع 

  .ي االستداللذكر أھم قواعد السلف ف
  :ویحتوي على مطلبین

  .السلف لغًة واصطالحًا:المطلب األول
  منھج السلف في االستدالل على مسائل العقیدة:المطلب الثاني
  .منھج السلف في إثبات وجود اهللا وصفاتھ: المبحث الثاني

تناولت الدراسة منھج السلف في إثبات مسألة وجود اهللا عز وجل  
  .كوصفاتھ وأدلتھم على ذل

  :ویحتوي على مطلبین
  .منھج السلف في إثبات وجود اهللا وأدلتھ:المطلب األول
  .منھج السلف في إثبات صفات اهللا عز وجل: المطلب الثاني

  .أما الخاتمة فقد تعرضت فیھا ألھم ما توصلت إلیھ من نتائج 
وأحب أن أشیر ھنا إلى أن عرضي لقضیة منھج السلف في 

كن استقصاًء لكل ما قالھ السلف، أو عبروا تقریر مسائل العقیدة لم ی
عنھ ، بقدر ما كان عرضًا لما یمكن أن یبین لنا مصادر وقواعد منھج 
السلف، أو یعیننا على إدراك المعالم والسمات التي ینبني علیھا المنھج 
السلفي، وال أدعي في ذلك كماًال فإن الكمال هللا وحده، وأن النقص من 

ذلك أنني بذلت جھدي وتحریت لمعرفة سمات البسر، وحسبي في 
الصواب ما أمكنني، فما كان من صواب فمن اهللا تعالى فضًال وإنعامًا، 
وما كان من خطأ وزلل فمن نفسي والشیطان وإني الستغفر اهللا منھ، 
واهللا أسأل أن یجعلھ خالصًا لوجھھ الكریم وأن یثبتھ في موازین 

وصحبھ األطھار، وعلى حسناتي وصلى اهللا على سیدنا محمد وآلھ 
  .جمیع التابعین لھم بإحسان

التعریف بالسلف ومنھجھم في االستدالل على مسائل : المبحث األول
  .العقیدة

  .منھج السلف في إثبات وجود اهللا وصفاتھ:المبحث الثاني
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  املبحث األول

  التعريف بالسلف ومنهجهم 

  يف االستدالل على مسائل العقيدة

  :ويحتوي على مطلبين
  .السلف لغةً واصطالحاً: لمطلب األولا

  .منهج السلف في االستدالل على مسائل العقيدة: المطلب الثاني
  

  اطب اول

ًطوا ً فا.  

 :السلف لغةً: أوالً

لبیان معنى السلف في اللغة یمكن الرجوع إلى معاجم اللغة العربیة      
:  ـ یقول ابن منظورالتي أوردت معنى ھذه الكلمة تحت مادة ـ سلف

المتقدم، والسلف : والسالف... تقدم: سلف یسلف سلفًا وسلوفًا(
َفَجَعْلَناُھْم َسَلًفا َوَمَثًلا (: ، ومنھ قولھ تعالى)١()الجماعة المتقدمون

آباؤه المتقدمون، والسلف أیضًا القوم : ، وسلف الرجل)٢)(ِلْلآِخِریَن
دمھ بالموت من آبائھ المتقدمون في السیر، وسلف اإلنسان من تق

  .)٣(وذوي قرابتھ، ولھذا سمي الصدر األول من التابعین السلف الصالح
 جمع سالف وكل من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك في :والسلف     

 ویشھد لھ حدیث فاطمة رضي اهللا عنھا أن النبي )٤(السن أو الفضل
لي وإنك أول وال أراني إال وقد حضر أج: (صلى اهللا علیھ وسلم قال لھا

  )٥()أھلي لحوقًا بي ونعم السلف أنا لك

                                                           

 .  ٩/١٥٨لسان العرب، البن منظور ) ١(
 ). ٥٦( الزخرف، اآلیة سورة) ٢(
، ٧/٢٥٨، كتاب العین، للخلیل بن أحم�د الفراھی�دي      ٩/١٥٩لسان العرب   : انظر) ٣(

 .  ٩٨٣-٩٨٢محیط المحیط، بطرس البستاني، ص
المعج��م الوس��یط، إب��راھیم م��صطفى وآخ��رون، دار ال��دعوة، اس��تانبول، تركی��ا،      ) ٤(

 . ٤٤٤-٤٤٣، الجزء األول، ص)م١٩٧٢-ھـ١٣٩٢(الطبعة الثانیة 
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي       ) ٥(

، وأخرج��ھ اإلم��ام أحم��د ف��ي   ٤/١٩٠٥، ٢٤٥٠علی��ھ ال��صالة وال��سالم، ح��دیث رق��م   
 .   ٦/٢٨٢مسنده 
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َفَمْن َجاَءُه   :(، ومنھ قولھ تعالى)١ ( أي مضى:وسلف الشيء
  .)٢) (َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھىٰ َفَلُھ َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّھ

ویبدو واضحًا من العرض السابق أن أھل اللغة متفقون على 
 كلمة سلف التقدم والسبق سواء كان بالعمل الصالح الذي أن من معاني

یقدمھ اإلنسان في حیاتھ، أو من تقدم من اآلباء وذوي القرابة وغیرھم 
  .)٣(ومن ذلك السلف الذین مضوا

وكل ما مضى وتقدم عن الزمن الذي یعیش فیھ اإلنسان ولذلك 
 أھل ُسمي الصدر األول من الصحابة والتابعین السلف الصالح ألنھم

السبق واالقتداء بالنسبة لمن جاء بعدھم من أھل اإلسالم جمیعًا 
وسیأتي مزید إیضاح لھذه المسألة عند الحدیث عن معنى  مدلول كلمة 

  .السلف في االصطالح الشرعي ألھل العلم
  :السلف اصطالحاً: ثانياً

النظر إلى التاریخ اإلسالمي یجد أن معظم الفرق اإلسالمیة إن 
م حرصًا منھم على إثبات مفاھیمھم، قد حاولوا جاھدین لم یكن كلھ

اعتبار القرآن والسنة أصًال لمذاھبھم ومصدرًا لفكرھم وآرائھم وأعلنت 
كل فرقة منھم صراحة أن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ھو إمامھم وأن 
كبار الصحابة على رأس طبقات رجالھم وأنھم متبعون ال مبتدعون 

فاء الراشدین وكبار الصحابة على رأس طبقاتھم فالمعتزلة جعلوا الخل
ولذلك سموا أنفسھم معتزلة بكسر الزاي زعمًا منھم بأنھم اعتزلوا 
لالنحرافات العقدیة التي نشأت بین الفرق اإلسالمیة، واألشاعرة 
یسمون أنفسھم بأھل السنة والجماعة، كما یسمون أنفسھم الخلف 

  .)٥)(٤(تھمباعتبار أنھم خلفوا السلف في اعتقادا

                                                           

القاموس المحیط، تألیف العالمة اللغ�وي مج�د ال�دین محم�د ب�ن یعق�وب الفیروزآب�ادي،                  ) ١(
ق مكت��ب الت��راث ف��ي مؤس��سة الرس��الة، الطبع��ة ال��سادسة،       ھ��ـ، تحقی�� ٨١٧المت��وفي س��نة 

، مختار ٤/١٣٧٦، الصحاح، للجوھري ٨٢٠م، مؤسسة الرسالة، ص١٩٩٨م، ص١٩٩٨
 .  ٣/٩٥، معجم مقاییس اللغة، ألبي الحسین احمد بن فارس ٣٠٩الصحاح، للرازي، ص

 ). ٢٧٥(سورة البقرة، اآلیة ) ٢(
 .  ٣/٩٥معجم مقاییس اللغة، ألحمد بن فارس ) ٣(
فاروق أحم�د دس�وقي، دار ال�دعوة، اإلس�كندریة،          . القضاء والقدر في اإلسالم، د    : انظر) ٤(

 . ١٥بدون ذكر الطبقة وتاریخھا، ص
األشاعرة بالرغم من أنھم من أقرب الفرق إلى أھل السنة والجماعة إال أنھ�م یخ�الفون          ) ٥(

قاد خاصة المتأخرین منھم فق�د     أھل السنة والجماعة في مسألة لالستدالل على قضایا االعت        
الم�دخل  : قدموا العقل على النقل وجعلوا حاكمًا علیھ، وھذا بخالف م�ا علی�ھ ال�سلف، انظ�ر               
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وأما القدریة فقد رفضوا ھذه التسمیة وقالوا إن اسم القدریة 
یجب أن یكون علمًا على الذین یحتجون عن معاصیھم بالقدر ال الذین 
یرفضون االحتجاج بھ وینكرونھ، ومن ثم فقد أطلق ھذا االسم أیضًا 
على أھل الجبر الذین یزعمون أیضًا بأنھم ینزھون اهللا في الخلق 

ل، وھكذا نرى أن كل فرقة تدعي أنھا على الحق وأنھا تنسب إلى والفع
السلف الصالح ولذلك نرى أن تحدیدًا واضحًا لمفھوم السلف یبدو لغیر 
الدارسین أمرًا في غایة الصعوبة، حیث حاولت كل فرقة أن تكون ھي 
صاحبة االسم، لتكون ھي الفرقة الناجیة من النار استنادًا إلى حدیث 

أال إن من قبلكم من أھل : (ى اهللا علیھ وسلم حیث قالالرسول صل
الكتاب افترقوا على ثنتین وسبعین ملة وإن ھذه الملة ستفترق على 
ثالث وسبعین، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وھي 

  .)٢)(١()الجماعة
ولذلك یضیق المجال ھنا عن تحدید المفھوم التاریخي للسلف 

ھذا المفھوم من تنازع بین الفرق اإلسالمیة وحصرھم، لما ثار حول 
ولكن إذا كان المسلم بھ من كل الفرق واالتجاھات أن منھج الرسول 
صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ في فھم حقائق القرآن وسوره وآیاتھ 
والتعامل معھ بتطبیق أحكامھ ومعرفة مفاھیمھ وحقائقھ الربانیة ھو 

الفكریة التي التزمت ھذا المنھج المنھج الصحیح، فال شك أن الفرقة 
بكل دقة وأمانة وتعاملت مع القرآن الكریم والسنة الصحیحة كتعامل 
الصحابة معھما دراسة وتطبیقًا، ال شك أن ھذه الفرقة ھي األجدر 
بالتسمیة واالنتساب إلى السلف وھي األحق بالتفرد بالنجاة دون 

  .)٣(سواھا
و أي مذھب أو أي اتجاه أو كما یمكن القول أیضًا أن أیة فرقة أ

منھج فكري، إنما یقرب من الحقیقة اإلسالمیة أو یبعد بمدى قربھ أو 
بعده عن المصدر الصحیح والمنھج الصریح، فیصیب بقدر قربھ منھ 
ویخطئ بقدر بعده عنھ، وھذا ھو المقیاس اإلسالمي الحق، ومن ثم 

كر اإلسالمي یمكن القول أن السلفیین أو أھل السنة والجماعة في الف
                                                                                                                              

ح�سن محم�ود ال�شافعي، مكتب�ة وھب�ة، الق�اھرة، الطبع�ة الثانی�ة              . إلى دراسة عل�م الك�الم، د      
 .١٥٩، ص)م١٩٩١-ھـ١٤١١(
 .  ٥/٥، ٤٥٩٧، حدیث رقمأخرجھ أبوداوؤد، كتاب السنة، باب شرح السنة) ١(
حم��د دس��وقي، مرج��ع س��ابق،   ف��اروق أ. الق��ضاء والق��در ف��ي اإلس��الم، د  : انظ��ر) ٢(

 .  ١٧-١٦ص
 .  ١٦٤القضاء والقدر في اإلسالم، مرجع سابق، ص: انظر) ٣(
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ھم الصحابة ثم التابعون ثم تابعي التابعین، ثم المحدثون الذین جعلوا 
ھمھم التحقق من صحة األحادیث النبویة، ثم الفقھاء وھؤالء جمیعًا ھم 
الذین وقفوا في وجھ سائر الفرق األخرى متھمین إیاھم باالبتداع 

  .)١(مقتصرین على اإلتباع
لماء العقیدة ففي اصطالحھم وھذا االصطالح ھو الذي أطلقھ ع

السلف ھم الصحابة رضي اهللا عنھم والتابعین لھم بإحسان وتابعیھم 
وأئمة اإلسالم العدول ممن اتفقت األمة على إمامتھم وعظم شأنھم في 
الدین وتلقى المسلمون كالمھم خلفًا عن سلف بالقبول دون من ُرمي 

صبة والقدریة ببدعة أو لقب غیر مرضي كالخوارج والرافضة والنا
والمرجئة واألشعریة والمعتزلة والجھمیة ونحوھم،فمذھب السلف بذلك 

  .ھو طریقھم في االعتقاد المنسوب غلیھم
ثم من طریقة : (وقد بّین ابن تیمیة طریقتھم ومنھجھم بقولھ

أھل السنة والجماعة، إتباع آثار رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم باطنًا 
لسابقین األولین من المھاجرین واألنصار، وظاھرًا، وإتباع سبیل ا

علیكم : (وإتباع وصیتھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حیث قال
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي تمسكوا بھا وعضوا علیھا 

  .)٢()بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة
 ھدى محمد ویعلمون أن أصدق الكالم كالم اهللا، وخیر الھدى

صلى اهللا علیھ وسلم ویؤثرون كالم اهللا على غیره من كالم أخبار 
الناس، ویقدمون ھدى محمد صلى اهللا علیھ وسلم على ھدى كل أحد، 

، وھم یزنون ...وبھذا سموا أھل الكتاب والسنة، وسموا أھل الجماعة
بھذه األصول جمیع ما علیھ الناس من أعمال وأفعال، باطنھ أو ظاھره 

  .)٣()ا لھ تعلق بالدینمم
فالسلف في نظر ابن تیمیة الذین وقفوا عند حدود الكتاب 
الكریم والسنة المطھرة، دون أن یبتدعوا في الدین شیئًا فھم خیر 

خیر الناس : (القرون تصدیقًا لقول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
حدھم قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم ثم یجئ قوم تسبق شھادة أ

                                                           

 .  ١٨القضاء والقدر في اإلسالم، مرجع سابق، ص) ١(
 .  ٥/١٣، ٤٦٠٧ رقمأخرجھ أبوداوؤد، كتاب السنة، باب لزوم السنة، حدیث) ٢(
األصول الفكریة للمناھج ال�سلفیة عن�د ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة، مرج�ع س�ابق،            ) ٣(

 .  ١٩٦ص
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، وعلى ضوء ھذا الحدیث نحي بعض العلماء إلى تحدید )١()یمینھ
مفھوم السلف بفترة زمنیة محددة ومنھم من أوسع دائرة المفھوم 
لیشمل كل من سار على درب األوائل طریقًا ومنھاجًا، فعلى الرأي األول 
یكون مفھوم السلف قد انتھى ومضى بموت رجالھ، وعلى الرأي الثاني 

وم السلف كلما بقیت ثلة من المؤمنین تسیر على خطى یتجدد مفھ
الصحابة والتابعین إلى أن یرث اهللا األرض وھو مصداق قول النبي 

ال تزال طائفة من أمتي ظاھرین على الحق، ال : (صلى اهللا علیھ وسلم
  .)٢()یضرھم من خذلھم، حتى یأتي أمر اهللا وھم كذلك

ًا یشمل العصر وبذلك یمكن القول بأن مفھوم السلف زمان
الذھبي الذي یمثل نقاء الفھم، والتطبیق للمرجعیة الفكریة والدینیة، 
قبل ظھور المذاھب والتصورات التي وفدت إلى الحیاة الفكریة، بعد 
الفتوحات التي أدخلت الفلسفات غیر اإلسالمیة على فھم السلف الصالح 

ال یكاد یطلق لإلسالم، ولقد اختص بھذا االسم الصحابة والتابعون حتى 
ھذا اللفظ إال وصرف معناه إلیھم وھم من كانوا قبل الثالثمائة وقیل من 

  .)٣(كانوا قبل الخمسمائة ویقابلھم الخلق
والسلف بھذا المفھوم یمكن أن یطلق على الجیل المؤسس، 
الذي أقام الدین، وطبق منھاج اإلسالم جیل الصحابة الذین عاشوا 

متلكوا سلیقة فھم مصطلحاتھ على وعایشوا عصر تنزل الوحي، وا
النحو الذي كانت علیھ في عصر التنزیل، وتلقوا عن المعصوم صلى 
اهللا علیھ وسلم، البیان النبوي للبالغ القرآني، وحولوا جمیع ذلك إلى 
واقع حیاتي معاش، فغدوا لذلك السلف الصالح، ثم انضم إلیھم في 

ر على طریقتھم من زمرة السلف من اھتدى یھدیھم وعمل بسنتھم وسا
، إال أن مفھوم )٤(التابعین وتابعي التابعین وتابعیھم إلى قیام الساعة

السلف وإن أطلق على كل من عاش من أھل القرون األولى إال أنھ 
یشمل فقط من ُشھد لھ بالعدالة والصالح، لیخرج من مفھوم السلف كل 

                                                           

أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب ف��ضائل ال��صحابة، ب��اب ف��ضائل ال��صحابة ث��م   ) ١(
 .  ٤/١٩٦٢، ٢٥٣٣الذین یلونھم ثم الذین یلونھم، حدیث رقم

ال : (، ب�اب قول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم        أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اإلم�ارة      ) ٢(
، ح���دیث )ت���زال طائف���ة م���ن أمت���ي ظ���اھرین عل���ى الح���ق ال ی���ضرھم م���ن خ���الفھم       

 .  ٣/١٥٢٣، ١٩٢٠رقم
 .  ٨٢-٨١تحفة المرید على جوھرة التوحید، الباجوري، ص) ٣(
محم�د عم�ارة، ش�ركة    . الوسیط في الم�ذاھب والم�صطلحات اإلس�المیة، ت�ألیف د       ) ٤(

 . ٢١-١٩نھضة مصر، ص
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ج والشیعة من ُرمي ببدعة، أو ُسمي بأسماء أو ُلقب بألقاب كالخوار
  .كما أسلفنا سابقًا)١(والقدریة والجھمیة والجبریة وغیرھم

وھذا یعني أن السلفیة في الدین تعني الرجوع في األحكام 
الشرعیة إلى منابع اإلسالم األولى، أي الكتاب والسنة مع إھدار ما 
سواھما، والسلفي بذلك ھو الذي یحذو حذو السلف الصالح أھل السبق 

أما : (، وفي ذلك یقول اإلمام الاللكائي)٢( وفعًال واعتقادًاوالخیریة قوًال
السلف فقد اتخذوا كتابھ إمامًا وآیاتھ فرقانًا، ونصبوا الحق بین أعینھم 
عیانًا، وسنن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ُجنة وسالحًا، واتخذوا 
طرقھا منھاجًا، وجعلوھا برھانًا، فلقوا الحكمة، ووقوا من شر الھوى 

البدعة، المتثالھم أمر اهللا في إتباع الرسول، وتركھم الجدال بالباطل و
  .)٣()لیدحضوا بھ الحق

ویقول حافظ بن أحمد حكمي في وصف أھل السنة والجماعة 
فآمنوا بما أخبر اهللا بھ في كتابھ وأخبر بھ عبده : (السلف الصالح

ورسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم في سنتھ، وتقلوه بالقبول 
لتسلیم، إثباتًا بال تكییف وال تمثیل، وتنزیھًا بال تحریف وال وا

  .)٤()تعطیل
ویظھر مما سبق ذكره أن من أبرز ما یختص بھ منھج السلف 
ھو الوقوف عند حدود القرآن والسنة النبویة الصحیحة والسلفي بذلك 

من یرجع في األحكام الشرعیة إلى الكتاب والسنة، ویھدر ما : ھو
مما ال شك فیھ أن الصحابة والتابعین ھم أحق الناس ، و)٥(سواھما

                                                           

العقائد السلفیة بأدلتھا النقلیة والعقلیة، لمؤلفھا وناظمھ�ا أحم�د ب�ن حج�ر          : انظر) ١(
، )م١٩٩٤-ھ���ـ١٤١٥(آل بوط���امي النبعك���ي، دار الكت���ب القطری���ة، الطبع���ة األول���ى  

 .  ٧الجزء األول، ص
محم�د عم�ارة،    . الوسیط ف�ي الم�ذاھب والم�صطلحات اإلس�المیة، ت�ألیف د           : انظر) ٢(

 .  ٢٧، ٢٢ص
شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة من الكت�اب وال�سنة وإجم�اع ال�صحابة            ) ٣(

والت���ابعین م���ن بع���دھم، ت���ألیف ال���شیخ الح���افظ أب���ي القاس���م ھب���ة اهللا الاللك���ائي،         
، )م٢٠٠٥-ھ�ـ ١٤٢٦(، دار اب�ن ح�زم، بی�روت، لبن�ان، الطبع�ة األول�ى              )ھـ٤١٨:ت(

 .  ١٥الجزء األول، ص
ل إلى علم األصول ف�ي التوحی�د، ت�ألیف ال�شیخ     معارج القبول بشرح سلم الوصو  ) ٤(

حافظ بن أحمد حكمي، تحقیق طھ عبدالرؤوف سعد، دار ابن خل�دون، الج�زء األول،        
 . ١٥ص

 .  ١/٤٤٤المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى وآخرون ) ٥(
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بذلك، فالسلف الصالح من الناحیة الزمانیة أو التاریخیة ھم الصحابة 
والتابعون من أھل القرون الثالثة األولى، فأصبح بذلك مذھب السلف 
علمًا على ما كان علیھ ھؤالء حیث كانوا یتلقون القرآن وجمیع األحكام 

 اهللا علیھ وسلم وما أشكل علیھم فھمھ سألوا عنھ عن رسول اهللا صلى
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم وھم في كل ذلك في غایة الخضوع 
واالمتثال على ھذا الصراط المستقیم والنھج القویم والجمع بین العقیدة 
الصحیحة والعمل الصالح والعلم النافع كان ھذا الزمن الذي عاش فیھ 

  .)١( وصحابتھ حتى فارق الدنیاالرسول صلى اهللا علیھ وسلم
أما في عصر الخلفاء الراشدین فإن الصحابة رضوان اهللا 
علیھم ساروا على ما سار علیھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في 
حیاتھ، فكانوا في األمور االعتقادیة على ما كانوا علیھ في حیاتھم مع 

حة، ثم جاء الرسول یھتدون بھدى القرآن الكریم والسنة النبویة الصحی
التابعون فسلكوا مسلك الصحابة في أصول الدین وفروعھ ولم یحدثوا 

  .)٢(بدعة وال تأویًال
ویتضح من ذلك أن األصل في مفھوم السلف إذًا تجرد كان وقفًا 
على الصحابة والتابعین وتابعیھم، وھذا التحدید ھو لبیان المنطلق 

مفھوم السلف في والبدایة لمذھب السلف إال أن ھذا ال یعني حصر 
ھؤالء المتقدمین وإنما یتسع المفھوم لیشمل كل من جاء بعدھم وقال 
بقولھم وأستنَّ بسنتھم وسار على طریقتھم في االعتقاد والقول والعمل 

  .)٣(إلى أن یرث اهللا األرض ومن علیھا
وبذلك فمذھب السلف ھو مذھب المتقدمین من أھل اإلسالم 

بي حنیفة وأصحابھ واألئمة األربعة جمیعًا الذین یقتدي بھم في الدین كأ
  .)٤(فإنھم سلف لمن بعدھم والصحابة سلف لھم

                                                           

العقائد السلفیة بأدلتھا النقلیة والعقلیة، لمؤلفھا وناظمھ�ا أحم�د ب�ن حج�ر          : انظر) ١(
 .  ٨-١/٧البنعكي بوطاس آل
 . ٩نفس المرجع، ص) ٢(
عب���دالرحمن ب���ن ص���الح  . موق���ف اب���ن تیمی���ة م���ن األش���اعرة، ت���ألیف د  : انظ���ر) ٣(

، اللباب في تھذیب األنساب، تألیف عز ال�دین ب�ن األثی�ر الج�زري،               ٤٠المحمود، ص 
 .  ١٢٦، الجزء الثاني، ص)بدون ذكر الطبعة وتاریخھا(مكتبة المثنى، بغداد، 

 وم��ا بع��دھا، عل��وم الح��دیث  ٩٨٢ح��یط المح��یط، بط��رس الب��ستاني، ص م: انظ��ر) ٤(
صبحي الصالح، دار العلم للمالیین، بی�روت،  . ومصطلحھ، عرض ودراسة وتألیف د 

 . ٩م، ص١٩٨١لبنان، الطبعة الثالثة عشرة،
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ونخلص من ذلك أن السلفیة بھذا المعنى ھي الطریقة التي كان 
علیھا الصحابة والتابعین وتابعیھم ومن تبعھم من أھل التمسك بالكتاب 

 علیھم والسنة وتقدیمھما على ما سواھما وأولھم الصحابة رضوان اهللا
ثم ھي منھاجًا باقیًا إلى یوم القیامة یصح االنتساب إلیھ متى ما التزمت 
شروطھ وقواعده، وعلى ذلك یدخل في مفھوم السلف كل من تأخر 

  .)١(عنھم وجاء من بعدھم ولكنھ على منھجھم في االعتقاد والعمل
ویتضح من العرض السابق أن مفھوم ومصطلح السلف لم 

لقرون األولى من الصحابة والتابعین وتابعیھم بل یقتصر على أصحاب ا
أنھ یتسع لیدخل فیھ جمیع المتأخرین من بعدھم مادام أنھم على المنھج 
الذي كان علیھ األوائل، كما أن مفھوم السلف أو أھل السنة والجماعة 
أو أھل الحدیث واألثر جمیعھا مصطلحات مترادفة معناھا واحد األصل 

ن علیھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأصحابھ في فیھ االلتزام بما كا
  .العقائد واألحكام

فمعنى السلف في االصطالح الشرعي ألھل العلم یتوافق مع 
المعنى اللغوي عند علماء اللغة العربیة حیث كالھما یدل على معنى 
السبق والتقدم، إال أن المعنى االصطالحي لم یكن مقصورًا على زمن 

إنما یتسع بحسب حدود الزمان والمكان إلى قیام بعینھ أو جیل كذلك و
  . واحد في أصولھ ومنابعھ الساعة مادام أن المنھج

                                                           

منھج االستدالل على مسائل االعتق�اد عن�د أھ�ل ال�سنة والجماع�ة، ت�ألیف                : انظر) ١(
، )م١٩٩٥-ھ�ـ ١٤١٥(مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الثالثة   عثمان بن علي حسن،     

  .٣٥المجلد األول، ص
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ب اطا  

   اف  ادل  ل ادة

  .مصادر منهج السلف في تلقي العقيدة واالستدالل عليها: أوالً
  :القرآن الكريم: المصدر األول

باعتباره المصدر األول من مصادر قبل أن نقف مع القرآن 
السلف في تلقي العقیدة واالستدالل علىیھا ینبغي أن نتعرف على معنى 

  .القرآن في اللغة وفي االصطالح الشرعي ألھل العلم كذلك
: القرآن: (فالقرآن في اللغة یتضح معناه بقول ابن منظور

نًا، فھو التنزیل العزیز، من قرأه یقرؤه ویقرءه، قرءًا وقراءة وقرآ
لفظت بھ : مقروء، والقرء في اللغة الجمع، وقرأت القرآن

ومنھ قرأ الكتاب قراءًة، وقرآنًا تتبع كلماتھ نظرًا ونطق ... )١(مجموعًا
بھا، وھو كالم اهللا المنزل على رسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم، 

  .)٢()المكتوب في المصاحف
ى نبیھ صلى اهللا وبذلك ُیسمى كالم اهللا تعالى الذي أنزلھ عل

الجمع، وُسمي قرآنًا : علیھ وسلم كتابًا وقرآنًا وفرقانًا، ومعنى القرآن
 ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُھ :(، ومنھ قولھ تعالى)٣(ألنھ یجمع السور فیضمھا

وقرأت الشيء قرآنًا جمعتھ وضممت ... ، أي جمعھ وقراءتھ)٤()َوُقْرآَنُھ
  .)٥(بعضھ إلى بعض

م اهللا تعالى الذي أنزلھ على نبیھ محمد وعلى ذلك یسمى كال
صلى اهللا علیھ وسلم كتابًا وقرآنًا وفرقانًا، فالقرآن اسم لكتاب اهللا مثل 

  .)٦(التوراة واإلنجیل
فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ثم نقل من ھذا المعنى 
المصدري وجعل اسمًا للكالم المعجز الذي أنزلھ اهللا على نبیھ محمد 

هللا علیھ وسلم، وُسمي قرآنًا ألنھ یجمع السور ویضمھا، وُسمي صلى ا

                                                           

 .  ١٢/٥٠لسان العرب، البن منظور ) ١(
 . ١٢/٥٢نفس المرجع ) ٢(
 .  ١٢/٥٠المرجع السابق ) ٣(
 ). ١٧(سورة القیامة، اآلیة ) ٤(
 ، الصحاح، ٢/١٦٨٠، محیط المحیط، بطرس البستاني      ٥٠المرجع السابق، ص  ) ٥(

 . ١/٦٥للجوھري
 .  ١٢٩-١/١٢٨لسان العرب، البن منظور ) ٦(
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فرقانًا باعتبار أنھ كالم فارق بین الحق والباطل، أو أنھ مفروق بعضھ 
  .)١(عن بعض في النزول واآلیات

:  بقولھ)٢(وأما معنى القرآن في االصطالح فقد عرفھ السبكي
  .)٣()ھو الكالم المنزل لإلعجاز بسورة منھ(

ھو الكالم المنزل على : (مام الشوكاني فعرفھ قائًالوأما اإل
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلینا نقًال 

وحد الكتاب ما نقل إلینا بین : (، وعرفھ اإلمام الغزالي قائًال)٤()متواترًا
  .)٥()دفتي المصحف على األحرف السبعة المشھورة نقًال متواترًا

ا ھو واضح من األقوال السابقة أنھ كالم اهللا المنزل فالقرآن كم
على الرسول صلى اهللا علیھ وسلم لإلعجاز بسورة منھ، المكتوب في 

، وبذلك اختص )٦(المصاحف، المنقول إلینا نقًال متواترًا، المتعبد بتالوتھ
القرآن بأنھ أنزل على النبي صلى اهللا علیھ وسلم دون سائر األنبیاء 

 بذلك الكتاب المعھود والمحتج بھ في الشرع اإلسالمي والرسل وأصبح
على األحكام الشرعیة والعقدیة، وكونھ متعبد بتالوتھ قید ُیخرج 

                                                           

إرشـاد الفحـول إلـى تحقی�ق الح�ق م�ـن عل�م األص�ـول، لإلم�ام ال�شوكاني                 : انظـر) ١(
، تحقیق شعبـان محمـد إسماعیـل، دار الكت�ب، الطبع�ة األول�ى            )ھـ١٢٥٠-ھـ١١٧٣(
م الق��رآن، ، مناھ��ل العرف��ان ف��ي عل��و  ١٤١، الج��زء األول، ص)م١٩٩٢-ھ��ـ١٤١٣(

، )م١٩٨٨-ھ�ـ ١٤٠٨(للشیخ محمد عبدالعظیم الزرقاني، دار الفك�ر، بی�روت، لبن�ان            
 . ١٤المجلد األول، ص

ھ��و أبوالح��سن عل��ي ب��ن عب��دالكافي األن��صاري الملق��ب بتق��ي ال��دین ال��سبكي،         ) ٢(
ھ�ـ، وت�وفي   ٦٨٣أصولي، فقیھ، محدث، مفسر، ل�ھ كت�اب ش�رح المنھ�اج، ول�د س�نة        

 . ٤/٣٠٢، األعالم ٢/٤٦١م المؤلفینمعج: ھـ، انظر٧٥٦سنة 
اإلبھاج في شرح المنھاج، تألیف ش�یخ اإلس�الم عل�ي ب�ن عبـدالكاف�ـي ال�سبكـي،         ) ٣(

شعبان محمد إسماعیل، مكتبة الكلیات األزھری�ة،       . ھـ، تحقیق د  ٧٥٦المتوفـي سنـة   
 .  ١٨٩، ص)م١٩٨١-ھـ١٤٠١(القاھرة، الطبعة األولى

 .  ١/١٤١إرشاد الفحول، للشوكاني ) ٤(
المستصفى في علم األصول، تألیف اإلمام أب�ي حام�د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي،               ) ٥(

، )م١٩٩٦-ھ��ـ١٤١٧(ھ��ـ، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان     ٥٠٥المت��وفي س��نة 
 . ٨١ص

، التعریف��ات، ١٩محم��د إب��راھیم الحفن��اوي، ص. دراس��ات ف��ي الق��رآن الك��ریم، د) ٦(
 .  ١٧٥للجرجاني، ص
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األحادیث القدسیة والنبویة ألن التعبد بتالوتھ معناه األمر بقراءتھ في 
  .)١(الصالة وغیرھا على وجھ العبادة واألحادیث لیست كذلك

القرآن یطلق على كالم اهللا المعجز ویالحظ أن كل من الكتاب و
  .)٢(المقروء بألسنة العباد

: وأما التعریف الذي أورده اإلمام علي بن أبي العز حیث قال
وإن القرآن كالم اهللا منھ بدأ بال كیفیة قوًال، وأنزلھ على رسولھ وحیًا، (

وصدقھ المؤمنون على ذلك حقًا وأیقنوا أنھ كالم اهللا تعالى بالحقیقة 
مخلوق ككالم البریة فمن سمعھ فزعم أنھ كالم البشر فقد لیس ب

  .)٣()كفر
یبدو أن ھذا التعریف المقصود منھ ھو إظھار معتقد أھل السنة 
والجماعة خاصة وقد ظھر الخوض في صفات اهللا تعالى وفي كالم اهللا 
من قبل أھل البدع من الجھمیة والمعتزلة وغیرھم، وھو ما علیھ 

 من أھل الفقھ والحدیث، أن القرآن كالم اهللا جمھور األمة وأئمتھا
حروفھ ومعانیھ فھو شامل للفظ والمعنى جمیعًا وھو ما أوضحھ ابن 

أصل ھذه المسألة ھو معرفة كالم اهللا تعالى ومذھب : (تیمیة بقولھ
سلف األمة وأئمتھا من الصحابة والتابعین لھم بإحسان وسائر أئمة 

 على ما دّل علیھ الكتاب والسنة، المسلمین كاألئمة األربعة وغیرھم
وھو الذي یوافق األدلة العقلیة الصریحة أن القرآن كالم اهللا منزل غیر 

  .)٤()مخلوق منھ بدأ وإلیھ یعود
ویظھر مما سبق أن القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ثم 
نقل من ھذا المعنى المصدري وجعل اسمًا للكالم المعجز الذي أنزلھ اهللا 

  .رسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلمعلى 
وأما حجیتھ فالقرآن حجة شرعیة على األحكام والعقائد ألنھ 
حقیقة علمیة ثابتة نقلھ جبریل علیھ السالم عن اهللا عّز وجل، ونقلھ 
كذلك سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم عن جبریل ونقلھ الصحابة عن 

ع جیًال بعد جیل عبر الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ثم تواتر نقلھ وتتاب

                                                           

تعری���ف االص���طالحي ومحترزات���ھ، إرش���اد الفح���ول، لل���شوكاني  ش���رح ال: انظ���ر) ١(
 .   وما بعدھا٨٠ وما بعدھا، المستصفى، للغزالي، ص١/١٤١
 .  ١/١٤١، إرشاد الفحول ٨١المستصفى، للغزالي، ص) ٢(
 .  ١٠٤شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة، البن أبي العز الحنفي، ص) ٣(
ة، مط��ابع دار العربی��ة، بی��روت، لبن��ان، مجم��وع فت��اوى ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی�� ) ٤(

 . ٣٧ھـ، المجلد الثاني عشر، ص١٣٩٨تصویر الطبعة األولى
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القرون حتى وقتنا الحاضر حیث وصل إلینا مثلما نزل قبل أربعة عشر 
قرنًا من الزمان، وسیظل الحفظة یرونھ لألجیال المقبلة إلى أن یرث اهللا 
األرض ومن علیھا، فالقرآن من حیث ثبوتھ ال شك أنھ مقطوع بھ، فكل 

حفظھا ویقوم بقراءتھا آیة من آیاتھ كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ی
وتملیتھا على كتاب الوحي من أصحابھ لیكتبھا، ویقوموا بوضعھا في 
الموقع المحدد لھا، وعلى ذلك فترتیب السور ووضع اآلیات في 
مواضعھا إنما كان بالوحي حیث كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 

ضعوا آیة كذا في موضع كذا، وقد حصل الیقین من النقل : (یقول
المتواتر بھذا الترتیب من تالوة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ومما 

  .)١()أجمع الصحابة على وضعھ في المصحف
فالقرآن ثابت بالتواتر وال یعرف أن كتابًا من الكتب قد تواتر 
تواتر القرآن الكریم في لفظھ وطریقتھ، فھو متواتر بكل صور قراءاتھ 

ملة والخاتمة وھي التي قرأھا النبي وإن كانت العرضة األخیرة ھي الكا
صلى اهللا علیھ وسلم على جبریل علیھ السالم، وفوق ھذا فالقرآن 
محفوظ في الصدور والسطور حیث كان محفوظًا في صدور الصحابة 
رضوان اهللا علیھم في حیاتھ صلى اهللا علیھ وسلم وكذلك بعد وفاتھ 

لى اهللا علیھ وسلم حفظًا وتدوینًا، فقد تم جمعھ في عھد رسول اهللا ص
وإن كانت الكتابة في عھده متفرقة غیر مجتمعة في مصحف واحد 
حیث كان الجمع جمعًا أولیًا للقرآن یضع الصحابة اآلیات في موضعھا 
من السور حسب الترتیب الذي جاء بھ الوحي، وقد قبض النبي صلى 
 اهللا علیھ وسلم فانتقل إلى الرفیق والقرآن محفوظ في صدور صحابتھ
مكتوبًا في الصحف، ثم تلت ھذه المرحلة المرحلة الثانیة والتي ُجمع 
فیھا القرآن بترتیب آیاتھ وسوره في مصحف واحد في عھد أبي بكر 
الصدیق رضي اهللا عنھ، ثم كان توحید المسلمین على مصحف واحد 
وحرف واحد في عھد عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ وبذلك تحقق 

، فھو )٢()ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن  :(حفظھ كما قال تعالى

                                                           

 وم��ا ٣٧محم��د إب��راھیم الحفن��اوي، ص . دراس��ات ف��ي الق��رآن الك��ریم، د  : انظ��ر) ١(
 .  بعدھا

 ). ٩(سورة الحجر، اآلیة ) ٢(
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معجزة اهللا الخالدة ومعجزة نبیھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم وسیظل 
  .)١(القرآن كذلك متحدیًا عوامل الفناء واإلفناء

فالقرآن بذلك حجة شرعیة مقطوع بھا في العقائد واألحكام 
ع اإلسالمي باتفاق جمیع األمة، وعلى ذلك وھو المصدر األول للتشری

فإن كل تعالیم اإلسالم ترجع إلیھ من حیث أصولھا في العقائد والعبادات 
والشعائر واألخالق واآلداب فكان ھو األصل المرجوع إلیھ في كل شيء 

، فالقرآن )٣)(٢() َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء:(مصداقًا لقولھ تعالى
یة واجب اإلتباع وااللتزام وال خالف في ذلك بین جمھور حجة شرع

المسلمین،وعلیھ یمكن القول بأن منھج السلف في االستدالل بالقرآن 
  الكریم یتمثل

  

  .تفسير القرآن بالقرآن: في

فالسلف یقوم منھجھم في االستدالل بالقرآن على تفسیر القرآن 
ا أحسن التفسیر فالجواب فإن قال قائل فم: (بالقرآن أوًال یقول ابن كثیر

أن أصح الطریق في ذلك أن یفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان 
  .)٤()فإنھ قد یبسط في موضع آخر

فالقرآن أشمل على اإلیجاز واإلطناب وعلى اإلطالق والتقیید 
وعلى العموم والخصوص وما أجمل في مكان قد یبین في موضع آخر، 

لحقھ التقیید في ناحیة أخرى، وما كان وما جاء مطلقًا في ناحیة قد ی
عامًا قد یخصص في موضع آخر كذلك، ولھذا كان البد لمن یتعرض 
لتفسیر كتاب اهللا تعالى واالستدالل بھ أن ینظر في القرآن فیجمع ما 
تكرر منھ في موضوع واحد ویقابل اآلیات بعضھا ببعض لیستعین بھا 

لمنھج الذي كان علیھ السلف في فھم وتفسیر كتاب اهللا تعالى وھذا ھو ا
الصالح من الصحابة والتابعین رضي اهللا عنھم في فھم معاني القرآن 

  .)٥(الكریم واالستدالل بھ في جمیع قضایا العقائد واألحكام

                                                           

تق��ان ف��ي  وم��ا بع��دھا، اإل١/٢٣٣البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن، للزرك��شي  : انظ��ر) ١(
 وم���ا بع���دھا، مناھ���ل العرف���ان ف���ي عل���وم الق���رآن، ١/٥٧عل��وم الق���رآن، لل���سیوطي  

 . ١/٢٥٢للزرقاني 
 ). ٣٨(سورة األنعام، اآلیة ) ٢(
 .  ٩١الحفناوي، ص. دراسات في القرآن الكریم، د: انظر) ٣(
 . ١/٤تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ٤(
 محم��د ح��سین ال��ذھبي، مكتب��ة وھب��ة،     .التف��سیر والمف��سرون، ت��ألیف د  : انظ��ر) ٥(

 .   وما بعدھا٤٢، الجزء األول، ص)م١٩٩٥-ھـ١٤١٦(القاھرة، الطبعة السادسة
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ثم إن السلف یفسرون القرآن بالسنة من بعد تفسیر القرآن 
بعد بالقرآن ألن السنة النبویة الصحیحة ھي النوع الثاني من الوحي 

القرآن الكریم وھي المصدر الثاني للتشریع بعد كتاب اهللا تعالى، 
وتفسیر النبي صلى اهللا علیھ وسلم للقرآن وبیانھ إنما ھو تفسیر من 

ِإْن ُھَو ِإلَّا  )٣( َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَھَوىٰ  :(عند اهللا تعالى بدلیل قولھ تعالى
  .)١()َوْحٌي ُیوَحىٰ

فإن ... طریق في ذلك أن یفسر القرآن بالقرآنأصح ال: (یقول ابن كثیر
أعیاك ذلك فعلیك بالسنة فإنھا شارحة للقرآن وموضحة لھ، وكل ما 

، )٢()حكم بھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فھو مما فھمھ من القرآن
 َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل:( وھو مصـداق قـولھ تعالى

  .)٣ )(ِإَلْیِھْم َوَلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن
أال إني أوتیت : (ولھذا قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

، فالسنة تأتي مؤیدة ومقررة )٥( یعني السنة)٤()الكتاب ومثلھ معھ
ألحكام القرآن وموافقة لھا تارة وذلك مثل األحادیث التي تدل على 

 َفَأِقیُموا :(لحج، حیث قال تعالىوجوب الصالة والصیام والزكاة وا
الصََّلاَة َوآُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّھ ُھَو َمْوَلاُكْم ۖ َفِنْعَم اْلَمْوَلىٰ َوِنْعَم 

، فجاءت السنة موافقة القرآن حیث قال صلى اهللا علیھ )٦()النَِّصیُر
ن محمدًا ُبني اإلسالم على خمس، شھادة أن ال إلھ إال اهللا وأ: (وسلم

، وھو )٧()رسول اهللا وأقام الصالة وإیتاء الزكاة والحج وصوم رمضان
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب   :(موافق لقولھ تعالى

 النَّاِس  َوِللَِّھ َعَلى:(، وقولھ تعالى)٨) (َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

                                                           

 ). ٤-٣(سورة النجم، اآلیتان ) ١(
 . ١/٤تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ٢(
 ). ٤٤(سورة النحل، اآلیة ) ٣(
، ٤٦٠٦نة، حدیث رقمأخرجھ أبوداود في سننھ، كتاب السنة، باب في لزوم الس       ) ٤(
 .  ٤/١٣١، وأخرجھ اإلمام أحمد في مسنده ٤/١٩٧٢
 .  ١/٤تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ٥(
 ). ٧٨(سورة الحج، اآلیة ) ٦(
، وم�سلم ف�ي     ١/٤٩،  ٨، حدیث رقم  "فتح الباري "أخرجھ البخاري في صحیحھ،     ) ٧(

، ٨، ح��دیث رق��م ص��حیحھ، كت��اب اإلیم��ان، ب��اب بی��ان اإلیم��ان واإلس��الم واإلح��سان       
١/٣٧  . 
 ). ١٨٣(سورة البقرة، اآلیة ) ٨(
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، فالسنة ھنا جاءت موافقة لما )١()ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًلا
جاء بھ القرآن من حیث اإلجمال والتفصیل، فھي بذلك مقررة مؤكدة 

  .)٢(ألحكام القرآن
وقد تأتي السنة مبینة ألحكام القرآن من تخصیص عام أو تقیید مطلق 

، فالسنة بذلك شارحة للقرآن ومفسرة )٣(أو تفصیل مجمل أو نحو ذلك
  .وموضحة لھ

وكذلك من منھج السلف في االستدالل بالقرآن الكریم أنھم یفسرونھ 
بأقوال الصحابة والتابعین ألنھم أعرف الناس بكتاب اهللا وھم الذین 
عایشوا الوحي تنزیًال وتفسیرًا، وفوق ذلك فھم أھل اللغة وأرباب 

إذا لم : (نزل القرآن بلسانھم، یقول ابن كثیرالفصاحة والبالغة الذین 
نجد التفسیر في القرآن وال في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة 
فإنھم أدرى بذلك لما شاھدوا من القرائن واألحوال التي اختصوا بھا 

، بل ھم )٤(...)ولما لھم من الفھم التام والعلم الصحیح والعمل الصالح
رون األولى الذین قال فیھم رسول اهللا صلى اهللا أھل الخیریة من الق

  .)٥(...)خیر الناس قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم: (علیھ وسلم
وكذلك یقوم منھج السلف في االستدالل بالقرآن على تفسیر 
القرآن بدالالت اللغة العربیة، خاصة وأنھا لغة القرآن الكریم قال 

، وعلى ذلك فال یمكن )٦() ُقْرآًنا َعَرِبیا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَنِإنَّا َجَعْلَناُه  :(تعالـى
أن تفھم معاني القرآن أو تفسر كلماتھ إال في ضوء معرفة دالالت اللغة 
العربیة، ولما كان السلف الصالح ھم أھل اللغة الذین تنّزل القرآن 

لى بلسانھم فھم بال شك أعلم الناس بتفسیره ومن ثم االستدالل بھ ع
  .)٧(جمیع مسائل الدین وخاصة قضایا العقیدة

                                                           

 ). ٩٧(سورة آل عمران، اآلیة ) ١(
 . ٤٤٩محمد إبراھیم الحفناوي، ص. دراسات في القرآن الكریم، د: انظر) ٢(
 وم�ا بع�دھا، دراس�ات ف�ي         ٤/٩الموافقات ف�ي أص�ول ال�شریعة، لل�شاطبي          : انظر) ٣(

 .  ٤٥٢القرآن الكریم، للحفناوي، ص
 .  ١/٤تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ٤(
أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب ف��ضائل ال��صحابة، ب��اب ف��ضل ال��صحابة، ث��م    ) ٥(

  .  ٤/١٩٦٢، ٢٥٣٣الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، حدیث رقم
 
 ). ٣(سورة الزخرف، اآلیة ) ٦(
، ١٨٩ھ�ـ، ص  ٧٥٦اإلبھاج ف�ي ش�رح المنھ�اج، لل�سبكي، المت�وفي س�نة              : انظر) ٧(

 .  ٣/٣٦٩الموافقات، للشاطبي
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فكل ما یحتاج الناس إلى معرفتھ : (ولتقریر ما سبق یقول ابن تیمیة
واعتقاده والتصدیق بھ من ھذه المسائل فقد بینھ اهللا ورسولھ بیانًا 
شافیًا قاطعًا للعذر، إذ ھذا من أعظم ما بلغھ الرسول البالغ المبین، 

أعظم ما أقام اهللا بھ الحجة على عباده، بالرسل وبینھ للناس، وھو من 
الذین بینوه وبلغوه، وكتاب اهللا الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن 

  .)١()الرسول لفظھ ومعانیھ
ویتضح مما سبق ذكره أن منھج السلف في االستدالل بالقرآن 
الكریم یدخل تحت طائلة التفسیر والذي منھ التفسیر بالمأثور الذي 

لى صحیح المنقول في تفسیر القرآن بالقرآن أو بالسنة الثابتة یعتمد ع
عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم ألنھا جاءت مبینة لكتاب اهللا، أو بما 
روي عن الصحابة ألنھم أعلم الناس بكتاب اهللا، أو التابعین ألنھم تلقوا 
ذلك عن الصحابة رضي اهللا عنھم، فالقرآن ھو المصدر األول من 

لف لتلقي قضایا العقیدة وغیرھا، وما تبقى من مصادر فھي مصادر الس
  .تبعًا لھ وترد إلیھ

  

  .السنَّة النَّبوية: المصدر الثاني
قبل أن نتعرف على السنة كمصدر ثاني من مصادر السلف في 
االستدالل على مسائل العقیدة وغیرھا یجدر بنا أن ُنعّرف أوًال بالسنة 

یتضح المعنى بصورة أوسع، فالسنة في اللغة واالصطالح كذلك حتى 
، وھو ما ذھب )٢(الطریقة والسیرة حمیدًة كانت أو ذمیمًة: في اللغة ھي

السیرة، حسنة كانت أو : والسنة: (إلیھ ابن منظور كذلك بقولھ
 َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن ُیْؤِمُنوا ِإْذ :(، وفي القرآن الكریم قال تعالى)٣()قبیحة

 َوَیْسَتْغِفُروا َربَُّھْم ِإلَّا َأْن َتْأِتَیُھْم ُسنَُّة اْلَأوَِّلیَن َأْو َیْأِتَیُھُم َجاَءُھُم اْلُھَدىٰ
من سنَّ في اإلسالم سنة حسنة فلھ : (، وفي الحدیث)٤) (اْلَعَذاُب ُقُبًلا

أجرھا وأجر من عمل بھا بعده من غیر أن ینقص من أجورھم شيء، 
 وزرھا ووزر من عمل بھا ومن سن في اإلسالم سنة سیئة كان علیھ

، وكل من ابتدأ أمرًا )٥()من بعده من غیر أن ینقص من أوزارھم شيء

                                                           

 . ١/٤٣لمعقول، البن تیمیة موافقة صحیح المنقول لصریح ا) ١(
 .  ١/٤٥٦المعجم الوسیط ) ٢(
 .  ٧/٢٨٠لسان العرب، البن منظور ) ٣(
 ). ٥٥(سورة الكھف، اآلیة ) ٤(
أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الزك��اة، ب��اب الح��ث عل��ى ال��صدقة ول��و ب��شق  ) ٥(

 .  ٢/٧٠٥، ١٠١٧ طیبة، وأنھا حجاب من النار، حدیث رقمتمرة أو كلمة
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ھو الذي سنھ، واألصل فیھا الطریقة والسیرة، : عمل بھ قوم بعده قیل
فالن من أھل السنة، : فھي الطریقة المحمود المستقیمة، ولذلك قیل

وذة من السنن معناه من أھل الطریقة المستقیمة المحمودة وھي مأخ
، وقد تكرر في الحدیث السالف ذكر السنة وما تصرف )١(وھو الطریق

، وھو ما ذھب إلیھ ابن فارس )٢(منھا واألصل فیھ الطریقة والسیرة
السین والنون أصل واحد مطرد وھو جریان الشيء : سن: (كذلك بقولھ

سننت الماء على وجھي : واضراده في سھولة، واألصل في ذلك قولھم
سنھ سنًا إذا أرسلتھ إرساًال، ومما اشتق منھ السنة وھي السیرة، أ

، وسن فالن طریقًا من )٣()وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم سیرتھ
الخیر بسنھ إذا ابتدأ أمرًا في البر لم یعرفھ قومھ فاستنوا بھ 

، والسنة من اهللا حكمھ وأمره ونھیھ في خلیقتھ، أي )٤(وسلكوه
  .)٥(شریعتھ

ة كل أحد ما عھدت منھ المحافظة علیھ واإلكثار منھ، كان وسن
، وقد یستأنس لشمولھا الطریقة )٦(ذلك في األمور الحمیدة أو غیرھا

الحسنة أو القبیحة بورودھا في القرآن والسنة بھذا المعنى حیث قال 
َف َوِإْن َیُعوُدوا ُقْل ِللَِّذیَن َكَفُروا ِإْن َیْنَتُھوا ُیْغَفْر َلُھْم َما َقْد َسَل  :(تعالى

لتتبُعن سنن : (، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم)٧)(َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اْلَأوَِّلیَن
  .)٨(...)من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع

ویظھر مما سبق ذكره أن معنى السنة في اللغة یدور على 
 معاٍن منھا الطریقة والسیرة وقد تكون في الخیر والشر، كما ھو
استعمالھا في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، وعلى ذلك فسنة 
كل أحد ھي طریقتھ التي یتبعھا ومنھجھ وسیرتھ التي یسیر علیھا عادة 
في أمر الدین أو في غیره من األمور الحمیدة أو الذمیمة وسنة رسول 

                                                           

 .  ٧/٢٨٠لسان العرب، البن منظور ) ١(
 .  ١٣/٢٢٥نفس المرجع ) ٢(
 .  ٦١-٣/٦٠معجم مقاییس اللغة، البن فارس ) ٣(
 .  ١٣/٢٢٦لسان العرب ) ٤(
، ل���سان الع���رب، الب���ن   ١٠١٣مح���یط المح���یط، بط���رس الب���ستاني، ص  : انظ���ر) ٥(

 .  ٧/٢٨٠منظور
 . ١/٤٥٦المعجم الوسیط : انظر) ٦(
 ). ٣٨(سورة األنفال، اآلیة ) ٧(
أخرجھ البخاري،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،باب قول النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ      ) ٨(

  .  ١٣/٣٦٤ ،فتح الباري٧٣٢٠وسلم لتتعن سنن من كان قبلكم،حدیث رقم
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 اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھي طریقتھ في الدین ومنھجھ الذي سار علیھ
  .في حیاتھ والذي أصبح من بعده طریق یستن بھ ومنھج یتبع من بعده

وأما السنة في االصطالح الشرعي ألھل العلم فقد اختلفت 
اطالقاتھا على حسب اختالف فنونھم وعلومھم ومقاصدھم وأغراضھم، 
وعلى ذلك فمدلول السنة عند المحدثین غیرھا عند الفقھاء أو 

 معناھا من خالل أبحاثھم، فعلماء األصولیین، ولذلك سنرى مدلول
الحدیث إنما بحثوا عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اإلمام الھادي، 
الذي أخبر اهللا عنھ انھ أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما یتصل بھ من 
سیرة وخلق، وشمائل، وأخبار، وأقوال، وأفعال سواء أثبت ذلك حكمًا 

ما بحثوا عن رسول اهللا صلى اهللا شرعیًا أم ال، وأما علماء األصول إن
علیھ وسلم المشرع الذي یضع القواعد للمجتھدین من بعده، ویبین 
للناس األحكام الشرعیة بأقوالھ وأفعالھ، وتقریراتھ التي تثبت األحكام 

، وأما علماء الفقھ إنما بحثوا عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ )١(الشرعیة
تھا على حكم شرعي، وھم یبحثون وسلم في ضوء أقوالھ وأفعالھ ودالل

عن حكم الشرع في أفعال العباد وجوبًا، أو حرمة، أو إباحة أو غیر 
  .)٢(ذلك

كل ما أثر عن النبي صلى اهللا : (فالسنة في اصطالح المحدثین ھي     
علیھ وسلم من قول، أو فعل، أو تقریر، أو صفة َخلقیة، أو ُخلقیة، أو 

 كتحنثھ في غار حراء أم بعدھا، والسنة سیرة سواء كان ذلك قبل البعثة
  .)٣()بھذا المعنى مرادفة للحدیث النبوي

كل ما صدر عن : (وأما السنة في اصطالح علماء أصول الفقھ فھي     
النبي صلى اهللا علیھ وسلم غیر القرآن الكریم من قول، أو فعل، أو 

 المعنى ، والسنة بھذا)٤()تقریر، مما یصلح أن یكون دلیًال لحكم شرعي
ھي المرادة من مقصود بحثنا لمعنى السنة كمصدر ثاني من مصادر 

  .الشریعة من حیث داللتھا على األحكام الشرعیة واالعتقادیة وغیرھا
                                                           

ك���ر الطبع���ة  ب���دون ذ(ال���سنة قب���ل الت���دوین، محم���د عج���اج الخطی���ب،      : انظ���ر) ١(
 . ١٥، ص)وتاریخھا

، ال��سنة ومكانتھ��ا ف��ي الت��شریع اإلس��المي، ت��ألیف ١٦نف��س المرج��ع، ص: انظ�ر ) ٢(
 .  ٦٥، ص)م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣(مصطفى السباعي، دار الوراق، الطبعة الثالثة .د
 ١٦،١٥المرجع السابق،ص ) ٣(
شریع ، السنة ومكانتھا في الت  ١٦السنة قبل التدوین، محمد عجاج الخطیب، ص      ) ٤(

  .  ١/١٥٦، إرشاد الفحول، للشوكاني ٦٥مصطفى السباعي، ص.اإلسالمي، تألیف د
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أما القول فھو أحادیثھ صلى اهللا علیھ وسلم التي قالھا في مختلف      
األغراض والمناسبات، فترتب على ذلك حكم شرعي، كقولھ صلى اهللا 

ال : (، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم)١()ال وصیة لوارث: (یھ وسلمعل
، وأما الفعل فھو أفعالھ التي نقلھا إلینا الصحابة )٢()ضرر وال ضرار

مثل أدائھ الصلوات الخمس بھیئاتھا وأركانھا، وأدائھ صلى اهللا علیھ 
، وھذه ھي )٣(وسلم مناسك الحج، وقضائھ بالشاھد والیمین ونحو ذلك

  .لفعلیةالسنة ا
وأما التقریر فكل ما أقره الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، مما صدر      

عن بعض أصحابھ من أقوال وأفعال، بسكوت منھ وعدم إنكار، أو 
بموافقتھ وإظھار استحسانھ وتأییده، فیعتبر ما صدر عنھم بھذا اإلقرار 

ك ، ومن ذل)٤(والموافقة علیھ صادرًا من الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
إقراره للرجلین الذین كانا في سفر ولیس معھما ماء فحضرت الصالة 
فتیمما صعیدًا طیبًا، فصلیا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدھما 
الصالة والوضوء ولم یعد اآلخر، ثم أتیا رسول اهللا صلى اهللا علیھ 

أصبت السنة وأجزأتك : (وسلم فذكرا ذلك لھ فقال للذي لم یعد الصالة
  .)٥()لك األجر مرتین(، وقال للذي توضئ وأعاد )كصالت
ومنھ أیضًا إقراره الجتھاد الصحابة في أمر صالة العصر في غزوة      

ال یصلین أحد العصر إال في بني : (بني قریظة، حیث قال لھم
  .)٦()قریظة

ففھم بعضھم ھذا النھي على حقیقتھ، فأخرھا إلى ما بعد المغرب،      
 أن المقصود حث الصحابة على اإلسراع فصالھا وفھمھ بعضھم على

                                                           

 .  ٥/٢٦٧، ٤/١٨٦أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده ) ١(
، أخرجھ اب�ن ماج�ة ف�ي س�ننھ، ب�اب م�ن              ١/٣١٣أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده      ) ٢(

ج�ھ  ، أخر ٢/٣٣٣،  ٢٣٤١بنى في حقھ ما ی�ضیر بج�اره، كت�اب األحك�ام، ح�دیث رق�م               
ابن ماجة في سننھ، كت�اب األحك�ام، ب�اب م�ن بن�ي ف�ي حق�ھ م�ا ی�ضر بج�اره، ح�دیث                     

 . ٢/٣٣٣، ٢٣٤١رقم
 . ٦٥، السنة ومكانتھا في التشریع اإلسالمي، ص١٧السنة قبل التدوین، ص) ٣(
، السنة ومكانتھا في الت�شریع اإلس�المي، ال�سباعي،          ١٧السنة قبل التدوین، ص   ) ٤(

 .  ٦٦ص
 .  ١/١٧٨في مستدركھ أخرجھ الحاكم ) ٥(
، كتاب الخوف، باب صالة الطالـب والمطل�ـوب،        "فتح الباري "أخرجھ البخاري،   ) ٦(

 .  ٢/٤٣٦، ٩٤٦حدیث رقم



 

- ٢٧٠ -

في وقتھا، وبلغ النبي علیھ الصالة والسالم ما فعل الفریقان، فأقرھما 
  .، وھذه ھي السنة التقریریة)١(ولم ینكر على أحدھما

كل ما ثبت عن النبي صلى : (وأما السنة في اصطالح الفقھاء فھي     
وال الواجب، فھي الطریقة اهللا علیھ وسلم ولم یكن من باب الفرض 

المتبعة في الدین من غیر افتراض وال وجوب، وقد تطلق السنة عند 
الفقھاء في مقابلة البدعة، وھي األمر المستحدث، ثم أطلقت في الشرع 
على كل ما أحدثھ الناس من قول وعمل في الدین وشعائره مما لم یؤثر 

  .)٢()عنھ صلى اهللا علیھ وسلم وعن أصحابھ
ذا ھو معنى السنة في االصطالح، وأعني بالسنة في بحثي ھذا ھ     

كما یبدو واضحًا ھو ما أراده علماء أصول الفقھ بوصف أن الرسول 
صلى اهللا علیھ وسلم ھو المشرع وسنتھ ھي المصدر الثاني لتلقي 
األحكام الشرعیة من بعد كتاب اهللا، خاصة وأن موضوع علم أصول 

ة التي ھي عبارة عن األقوال التي ھي الفقھ ھو الدلیل ومنھ السن
األحادیث واألفعال والتقریرات التي كانت طریقتھ في الدین التي أمرنا 

  .)٣(بإتباعھا
وبالتالي فالسنة بھذا المفھوم ھي التي ینبغي أن یبحث عن حجیتھا      

ومكانتھا في التشریع وداللتھا على األحكام الشرعیة وباألخص األحكام 
  .التي ھي موضوع دراستنا ھذهاالعتقادیة 

فسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ھي طریقتھ المتبعة في بیان      
ھذا الدین التي ترك علیھا أصحابھ قوًال وفعًال وتقریرًا، وھي الطریق 

، وھي )٤(الصحیح لمعرفة األمور الشرعیة من بعد كتاب اهللا عّز وجل
ن لھ، ثم ال تجد في السنة أمرًا إال راجعة في معناھا إلى القرآن ألنھا بیا

                                                           

 . ١٧السنة قبل التدوین، محمد عجاج الخطیب، ص) ١(
، السنة ومكانتھا في التشریع   ١٨السنة قبل التدوین، محمد عجاج الخطیب، ص      ) ٢(

 .  ٦٦اإلسالمي، للسباعي، ص
شعبان محمد . المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم اإلسالمیة، تألیف د   : انظر) ٣(

، ١٩، الج��زء الث��اني، ص )ب��دون ذك��ر الطبع��ة وتاریخھ��ا   (إس��ماعیل، دار األن��صار،  
بع�ة األول�ى    حجیة السنة، عبدالغني عبدالخالق، الدار العالمیة للكت�اب اإلس�المي، الط          

 .٦٨، ص)م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧(
ش��رح أص��ول اعتق��اد أھ��ل ال��سنة والجماع��ة، لإلم��ام الاللك��ائي، المت��وفي   : رانظ��) ٤(

 .  ٥١-٥٠ھـ، ص٤١٨سنة
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وقد دّل القرآن على معناه داللة إجمالیة أو تفصیلیة فدّل على أن قولھ 
  .)١(صلى اهللا علیھ وسلم وإقراره راجع إلى القرآن

وعلى ذلك فالسنة موافقة للقرآن وواجبة اإلتباع وھي حجة      
ا ھو ممدوح شرعیة ال یمكن مخالفتھا وھي بذلك ال تستعمل إال فیم

، وأھل )٣(، وبالتالي تتوافق مع المعنى اللغوي الذي سبق ذكره)٢(شرعًا
السنة ھم أھل ھذه الطریقة المستقیمة المحمودة وھم بذلك جمھور 
المسلمین المتمسكین بالسنة النبویة كمصدر ثاٍن بعد القرآن الكریم، 

علمًا فھم یسیرون على ھدى النبي صلى اهللا علیھ وسلم وھدى أصحابھ 
  .)٤(وعمًال، واعتقادًا، وقوًال، وأدبًا، وسلوكًا

ویظھر مما سبق ذكره مدى التوافق الوثیق بین المعنى اللغوي      
واالصطالحي لمعنى السنة، فكما استعمل أھل اللغة كلمة السنة بمعنى 
الطریقة والسیرة كذلك استعملت في الشرع بھذا المعنى حیث جاءت 

ُیِریُد اللَُّھ ِلُیَبیَِّن َلُكْم (  :ة كما في قولھ تعالىبمعنى الطریقة والعاد
، یعني )٥()َوَیْھِدَیُكْم ُسَنَن الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َوَیُتوَب َعَلْیُكْم ۗ َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیم

، ونقلت الكلمة من عمومھا إلى المعنى االصطالحي )٦(طرائقھم الحمیدة
سول صلى اهللا علیھ وسلم وشریعتھ عند المسلمین لتشمل طریقة الر

التي كان علیھا ھو وأصحابھ السالمة من الشبھات والشھوات في 
جمیع أمور الدین وخاصة قضایا االعتقاد مما یتعلق باإلیمان باهللا 

  .ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر
والسنة بھذا المفھوم ھي حجة شرعیة یعتمد علیھا في تقریر      

اد وغیرھا من بعد كتاب اهللا تعالى بجمیع أنواعھا القولیة قضایا االعتق
  .)٧(والفعلیة والتقریریة

والدلیل على حجیتھا ھو إجماع المسلمین على أن ما صدر عن      
رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من قول أو فعل أو تقریر وكان 

                                                           

 .  ١٢الموافقات في أصول الشریعة، للشاطبي، ص: انظر) ١(
البدعة وتحدیدھا وموق�ف اإلس�الم منھ�ا، ت�ألیف ع�زت عل�ي عی�د عطی�ة،                   : انظر) ٢(

 . ١٢٢، ص)ریخھابدون ذكر الطبعة وتا(دار الكتب الحدیثة، القاھرة، 
   ). ٢١(  معنى السنة في اللغة في البحث، ص: انظر) ٣(
محم�د المك�اوي وآخ�رون، األك�ادیمیون للن�شر والتوزی�ع،           . عقیدتنا اإلسالمیة، د  ) ٤(

 .  ١١، ص)م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥(المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان، الطبعة األولى 
 ). ٢٦(سورة النساء، اآلیة ) ٥(
 . ١/٤٥٣آن العظیم، البن كثیر تفسیر القر) ٦(
 .  ١٠٣المستصفى، للغزالي، ص: انظر) ٧(
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أو مقصودًا بھ التشریع واالقتداء ونقل إلینا بسند صحیح یفید القطع 
الظن الراجح بصدقھ یكون حجة على المسلمین ومصدرًا تشریعیًا 

  .)١(تستنبط منھ األحكام الشرعیة ألفعال المكلفین
وھي بذلك مصدرًا مستقًال بتشریع األحكام كالقرآن في تحلیل      

أال : (الحالل وتحریم الحرام، وقد ثبت عنھ أنھ صلى اهللا علیھ وسلم قال
، أي أوتیت القرآن وأوتیت مثلھ من )٢()ھ معھإني أوتیت الكتاب ومثل

، ال فرق في ذلك ما بین األحادیث )٣(السنة التي لم ینطق بھا القرآن
المتواتر وأحادیث اآلحاد من حیث االحتجاج بھا عند صحتھا ونسبتھا 

  .)٤(إلى النبي صلى اهللا علیھ وسلم
لیھا أو وبذلك یتضح أن مصدر التلقي في مسائل العقیدة واالستدالل ع

غیرھا ھو كتاب اهللا تعالى وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، 
فالكتاب والسنة ھما األساس المعتمد في مسائل العقیدة وغیرھا وال 
یجوز لمسلم أن یعدل عنھما إلى ما سواھما في جمیع األحكام الشرعیة 

  .)٥(وخاصة أحكام العقیدة
 حجة شرعیة في ویتقرر من العرض السابق أن السنة النبویة

تقریر األحكام وھي واجبة اإلتباع كالقرآن في ذلك وأن ھذا ھو المنھج 
الذي كان علیھ السلف الصالح من ھذه األمة، یقول ابن تیمیة متحدثًا 

وكان من أعظم ما أنعم اهللا بھ علیھم اعتصامھم : (عن السلف الصالح
حابة والتابعین بالكتاب والسنة، فكان من األصول المتفق علیھا بین الص

لھم بإحسان أنھ ال یقبل من أحد قط أن یعارض القرآن ال برأیھ وال 
، ویقول ابن أبي العز في )٦()ذوقھ وال معقولھ وال قیاسھ وال وجده

فإنھ ما سلم في دینھ إال من سلم هللا عّز وجل : (شرحھ على الطحاویة
  .)٧()عالمھولرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، ورد علم ما اشتبھ علیھ إلى 

                                                           

 .  ٣٣علم أصول الفقھ، تألیف عبدالوھاب خالف، ص: انظر) ١(
أخرج�����ھ أب�����وداود ف�����ي س�����ننھ،كتاب ال�����سنة،باب ف�����ي ل�����زوم ال�����سنة،حدیث      ) ٢(

  ٤/١٣١،وأخرجھ اإلمام أحمد في مسنده٤٦٠٦،٤/١٩٧٢رقم
 .  ١٥٧-١٥٦، صإرشاد الفحول، للشوكاني) ٣(
 .٥/٥ األحكام، البن حزم الظاھري اإلحكام في أصول: انظر) ٤(
 .  ١٨محمد الملكاوي وآخرون، ص. عقیدتنا اإلسالمیة، د) ٥(
 .  ٨٨األصول الفكریة للمناھج السلفیة، ص) ٦(
ش��رح الطحاوی��ة ف��ي العقی��دة ال��سلفیة، الب��ن أب��ي الع��ز الحنف��ي، المت��وفي س��نة      ) ٧(
 . ١٣٧، ص)ھـ٩٧٢-ھـ٧٣١(
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فمصادر الدین اإلسالمي ھي القرآن والسنة فمنھما تستنبط 
جمیع األحكام الشرعیة واالعتقادیة وما سواھما من مصادر ترد 
وترجع إلیھما، وألن أحكام العقیدة أحكام توقیفیة في الغالب فلنكتفي 

  .بھذین المصدرین في مثل ھذه القضایا
  .ستدالل على مسائل العقيدةأهم قواعد منهج السلف في اال:ثانياً 

  .ويشتمل على ثالثة قواعد
  االعتماد على منھج القرآن في عرض قضایا العقیدة: القاعدة األولى
  .موافقة صریح العقل لصحیح النقل: القاعدة الثانیة
  .اشتمال القرآن والسنة على جمیع مسائل أصول الدین: القاعدة الثالث

  .ج القرآن في عرض قضايا العقيدةاالعتماد على منه: القاعدة األولى

  .ـــ تقریر القرآن لقضایا العقیدة باألدلة الكونیة١
إن للقرآن الكریم منھجھ الخاص بھ في تقریر عقیدة التوحید، 
وذلك ألنھ كالم اهللا الذي ال یأتیھ الباطل من بین یدیھ وال من خلفھ، 

قیدة وسنتعرض ھنا للمنھج الذي سلكھ القرآن الكریم في تقریر ع
التوحید وھي محاولة لبیان الخطوط العریضة للطریقة التي سلكھا 
القرآن لتقریر قضایا االعتقاد خاصة وأن القارئ لكتاب اهللا تعالى یشعر 
بأن ھناك أسلوبًا فریدًا ومنھجًا سھًال وعرضًا میسرًا لعقیدة التوحید 

م اهللا یترك أثره العمیق في النفس اإلنسانیة وال عجب في ذلك ألنھ كال
، ولذلك فاالعتماد على منھج القرآن الكریم في عرض )١(رب العالمین

العقیدة اإلسالمیة یعتبر قاعدة من قواعد المنھج السلفي لالستدالل على 
مسائل االعتقاد وھو منھج بال شك بعید عن المراء والجدل والكالمي 
والفلسفة واألقیسة المنطقیة المعقدة فھي جمیعًا بخالف منھج 

  .)٢(القرآن
فالقرآن سلك في أسلوبھ لعرض العقیدة منھجًا تنوعت أسالیبھ فھو      

تارة یخاطب الفطرة وتارة یخاطب العقول وتارة یضرب األمثال، وتارة 
یستخدم أسلوب التعجیز لیشعر اإلنسان بالعجز أمام قدرة اهللا تعالى 

متھا ویمكننا أن نتناول ھذه األسالیب بشيء من التفصیل وفي مقد
  .تقریر القرآن لقضایا العقیدة باألدلة الكونیة

                                                           

محم�د أحم�د محم�د عب�دالقادر     . عقیدة التوحید في القرآن الكریم، ت�ألیف د    : انظر) ١(
 .  ١٣٩، ص)م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥(خلیل مكاوي، مكتبة الرشد، الریاض 

منھج القرآن في ع�رض عقی�دة اإلس�الم، ت�ألیف جمع�ة أم�ین عب�دالعزیز،                  : انظر) ٢(
 . ١٣، ص)م١٩٩١-ھـ١٤١١(دار الدعوة، اإلسكندریة، الطبعة الثانیة 
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وإنما نتناول اآلیات القرآنیة الكونیة من حیث بساطتھا ووضوحھا      
وأن النظر فیھا یؤدي حتمًا إلى معرفة اهللا ووحدانیتھ، ألن الناظر إلى 
اآلیات القرآنیة الكونیة یرى أنھا تشتمل على دلیلي الخلق واإلبداع 

  .)١(ھذا الكون وھما دلیال الشرعوالعنایة ب
أن جمیع : فأما دلیل الخلق أو اإلبداع فمبني على أصلین ھما     

الموجودات مخلوقة، وأن كل مخلوق البد لھ من خالق، وبذلك یعتمد 
ھذا الدلیل على إثارة التأمل والتفكر في خالق الموجودات جمیعًا ومن 

حانھ وتعالى، ولذلك جاءت ثم االستدالل بذلك على وحدانیة الخالق سب
َوَقاُلوا اتََّخَذ   :(اآلیات لتلفت النظر إلى مثل ھذا الدلیل حیث قال تعالـى

اللَُّھ َوَلًدا ۗ ُسْبَحاَنُھ ۖ َبْل َلُھ َما ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض ۖ ُكلٌّ َلُھ 
َأْمًرا َفِإنََّما َیُقوُل َلُھ َبِدیُع السََّماَواِت َواْلَأْرِض ۖ َوِإَذا َقَضىٰ  )١١٦( َقاِنُتوَن

ِإنَّ ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلآَیاٍت   :(، وقولھ تعالى)٢()ُكْن َفَیُكوُن
  .)٣() َوِفي َخْلِقُكْم َوَما َیُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَیاٌت ِلَقْوٍم ُیوِقُنوَن )٣( ِلْلُمْؤِمِنیَن

 والمخلوق البد لھ وملخص ھذا الدلیل أن كل ما في الكون مخلوق،     
من خالق ألنھ یستحیل أن یكون خلق من غیر خالق، ولھذا كان كل 

  .)٤()َأِفي اللَِّھ َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض ۖ  :(رسول یقـول لقومھ
وقد كان المشركون یؤمنون بھذا الدلیل من حیث داللتھ على توحید      

 :(حید األلوھیة، قال تعالى عنھمالربوبیة وال یؤمنون بداللتھ على تو
َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر 

َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َنزََّل ِمَن السََّماِء َماًء   :(، وقال تعالى)٥()َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ
  .)٦() َمْوِتَھا َلَیُقوُلنَّ اللَُّھَفَأْحَیا ِبِھ اْلَأْرَض ِمْن َبْعِد

إال أن القرآن قد أقام الحجة علیھم بھذا التوحید، توحید الربوبیة      
َیا َأیَُّھا النَّاُس   :(لیكون موصًال لھم لتوحید األلوھیة حیث یقول تعالى

                                                           

محم�د أحم�د محم�د عب�دالقادر     . عقیدة التوحید في القرآن الكریم، ت�ألیف د    : انظر) ١(
 . ١٤٢-١٤١خلیل مكاوي، مرجع سابق، ص

 ). ١١٧-١١٦(سورة البقرة، اآلیتان ) ٢(
 ). ٤-٣(سورة الجاثیة، اآلیتان ) ٣(
 ). ١٠(سورة إبراھیم، اآلیة ) ٤(
  ).٦١(سورة العنكبوت، اآلیة ) ٥(
 ). ٦٣(سورة العنكبوت، اآلیة ) ٦(
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،وقال )١() َتتَُّقوَناْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم
  .)٢() َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َلا ِإَلَٰھ ِإلَّا ُھَو َفاتَِّخْذُه َوِكیًلا( :تعالى

والمعنى كما أنھ المتفرد بربوبیة المشرق والمغرب وربوبیة السموات 
  .)٣(واألرض ولیس لذلك رب سواه فكذلك ینبغي أن ال یتخذ إلھ سواه

رآن توحید األلوھیة بتوحید الربوبیة، فیقرر كونھ وھكذا یقرر الق     
  .)٤(معبودًا واحدًا بكونھ خالقًا ورازقًا وحده

فالمتأمل لمنھج القرآن في عرض العقیدة اإلسالمیة یجد منھاجًا      
واضحًا للتفكیر ودعوة میسرة للتدبر والتأمل ألعمال العقل والسمع 

ف اإلنسان على ربھ أوًال ثم والبصر جمیعًا وغیر ذلك من الحواس لیتعر
یستقیم بعد ذلك، ولذلك جاءت دعوة القرآن للتأمل والتفكر في األنفس 

ِإنَّ ِفي َخْلِق   :(واآلفاق للوصول إلى التوحید الخالص، قال تعالى
ِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْح

ِبَما َیْنَفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اللَُّھ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَیا ِبِھ اْلَأْرَض َبْعَد 
َمْوِتَھا َوَبثَّ ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصِریِف الرَِّیاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْیَن 

، أي في ھذه األشیاء جمیعًا )٥()ِقُلوَنالسََّماِء َواْلَأْرِض َلآَیاٍت ِلَقْوٍم َیْع
، وعلى نسق )٦(دالالت بینة وواضحة على وحدانیة اهللا تعالى وقدرتھ

ھذا األسلوب الداعي إلى التدبر والتأمل في األنفس واآلفاق جاء قولھ 
 َوِفي َأْنُفِسُكْم ۚ َأَفَلا ُتْبِصُروَن )٢٠( َوِفي اْلَأْرِض آَیاٌت ِلْلُموِقِنیَن  :(تعالى

)٨)(٧(.  
، )٩( )َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلىٰ ُقُلوٍب َأْقَفاُلَھا  :(وقولھ تعالى     

فالقرآن كلھ دعوة إلى التدبر والتفكر لیتعرف اإلنسان على ذاتھ وعلى 
ھذا الكون الفسیح من حولھ لیصل إلى معرفة اهللا تعالى وتوحیده وھي 

ى للوصول إلى الحق في أبسط صوره بعیدًا دعوة من اهللا سبحانھ وتعال
عن األقیسة المنطقیة المعقدة وبذلك یثیر العقل للتفكیر ویشد االنتباه 

                                                           

 ). ٢١(سورة البقرة، اآلیة ) ١(
 ). ٩(سورة المزمل، اآلیة ) ٢(
 .  ١٤٣عقیدة التوحید في القرآن الكریم، مرجع سابق، ص) ٣(
 .  ١٤٤نفس المرجع، ص) ٤(
 ). ١٦٤(سورة البقرة، اآلیة ) ٥(
 .  ١/٢٧٤تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ٦(
 ). ٢١-٢٠(الذاریات، اآلیتان سورة ) ٧(
 . ٢٦٢-٢٦١المرجع السابق، ص: انظر) ٨(
 ). ٢٤(سورة محمد، اآلیة ) ٩(
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وھو ال یطلب إجابة عن ذلك باللسان، وإنما یترك داخل اإلنسان لینطق 
َأَلْم َنْجَعِل اْلَأْرَض   :(بالحقیقة الماثلة أمامھ كما في قولھ تعالى

َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم  )٨( َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا )٧( ِجَباَل َأْوَتاًداَواْل)٦( ِمَھاًدا
َوَبَنْیَنا  )١١( َوَجَعْلَنا النََّھاَر َمَعاًشا )١٠( َوَجَعْلَنا اللَّْیَل ِلَباًسا )٩( ُسَباًتا

 ِمَن َوَأْنَزْلَنا )١٣( َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوھَّاًجا )١٢(َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا
) َوَجنَّاٍت َأْلَفاًفا )١٥( ِلُنْخِرَج ِبِھ َحبا َوَنَباًتا )١٤( اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا

ِإنَّ َیْوَم اْلَفْصِل (، فیجعل من ھذه المقدمات العقلیة إثباتًا لیوم البعث)١(
، فال یملك اإلنسان حیال ھذه التساؤالت إال أن یقول حقًا )٢)(َكاَن ِمیَقاًتا

  .)٣(قًا صدق ربناح
َأَفَلْم َیْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُھْم َكْیَف   :(وانظر إلى قولھ تعالى     

َواْلَأْرَض َمَدْدَناَھا َوَأْلَقْیَنا ِفیَھا )٦( َبَنْیَناَھا َوَزیَّنَّاَھا َوَما َلَھا ِمْن ُفُروٍج
َتْبِصَرًة َوِذْكَرىٰ ِلُكلِّ َعْبٍد  )٧(یٍجَرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِھ

َوِإَلى  )١٧( َأَفَلا َیْنُظُروَن ِإَلى اْلِإِبِل َكْیَف ُخِلَقْت  :(، وقولھ تعالى)٤)(ُمِنیٍب
َوِإَلى اْلَأْرِض  )١٩( َوِإَلى اْلِجَباِل َكْیَف ُنِصَبْت )١٨( السََّماِء َكْیَف ُرِفَعْت

تجاوب اإلنسان مع ھذا الكون بمجرد النظر  كل ذلك لی)٥()َكْیَف ُسِطَحْت
  .)٦(والتأمل لیقوده إلى معرفة اهللا وتوحیده

وكما وجھنا المولى عّز وجل للتفكر والنظر والتأمل والتدبر في      
 :(الكون وما فیھ، كذلك وجھنا إلى النظر إلى اإلنسان وخلقھ فقال تعالى

َیْخُرُج ِمْن َبْیِن  )٦( ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق )٥( َفْلَیْنُظِر اْلِإْنَساُن ِممَّ ُخِلَق 
، إنھا دعوة من اهللا بل أمر منھ سبحانھ وتعالى )٧()الصُّْلِب َوالتََّراِئِب

بالتفكر والتدبر في خلق اإلنسان، فكما جعل نتیجة النظر والتأمل في 
خلق السموات واألرض أحد األدلة على قدرة اهللا إلعادة الخلق والبعث 

ساب، فإنھ جعل أیضًا النظر في خلق اإلنسان والتأمل في خلقھ والح
دلیًال أیضًا على ذلك وفي ذلك أكبر دلیل على وحدانیة اهللا تعالى، بل 

َأَیْحَسُب اْلِإْنَساُن َأْن ُیْتَرَك   :(ویتقرر ذلك فــي قـولھ تعالـى
 َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق ُثمَّ )٣٧( َأَلْم َیُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُیْمَنىٰ )٣٦( ُسًدى

                                                           

 ). ١٦-٦(سورة النبأ، اآلیات ) ١(
 ). ١٧(سورة النبأ، اآلیة ) ٢(
 . ١٢٣-١٢٢منھج القرآن في عرض عقیدة اإلسالم، مرجع سابق، ص) ٣(
 ). ٨-٦(، اآلیات "ق"سورة ) ٤(
 ). ٢٠-١٧(یة، اآلیات سورة الغاش) ٥(
 .  ١٢٤منھج القرآن في عرض عقیدة اإلسالم، ص: انظر) ٦(
 ). ٧-٥(سورة الطارق، اآلیات ) ٧(
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َأَلْیَس َذِٰلَك ِبَقاِدٍر  )٣٩( َفَجَعَل ِمْنُھ الزَّْوَجْیِن الذََّكَر َواْلُأْنَثىٰ )٣٨( َفَسوَّىٰ
  .)١ )(َعَلىٰ َأْن ُیْحِیَي اْلَمْوَتىٰ

بھذه السھولة یعرض القرآن عقیدتھ وبھذه البساطة یشد اإلنسان      
فھ وال تملك أن تجـادل فیھ، وصدق بفطرتھ أمام المنطق الذي تعر

َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْیِر َشْيٍء َأْم ُھُم :(سبحانھ وتعالى إذ قـال
  )٣)(٢() َأْم َخَلُقوا السََّماَواِت َواْلَأْرَض ۚ َبْل َلا ُیوِقُنوَن )٣٥( اْلَخاِلُقوَن

وھكذا نجد أن القرآن الكریم یتخذ من النظر في اآلیات الكونیة      
 وطریقًا لعرض األصول اإلیمانیة لعقیدتھ والتدلیل علیھا والدعوة منھجًا
  .إلیھا
وأما دلیل العنایة فھو أحد األدلة التي اشتملت علیھا اآلیات      

القرآنیة الكونیة ویسمى دلیل النظام أو التناسق ویشیر في مجملھ إلى 
در أن الذي نظم الكون وربط بین أجزائھ بحیث یكمل بعضھا بعضًا وق

، ولذلك وردت اإلشارة إلیھ )٤(كل شيء فیھ تقدیرًا ھو اهللا الواحد األحد
 َوَجَعْلَنا ِفي اْلَأْرِض َرَواِسَي َأْن َتِمیَد ِبِھْم :(في القرآن الكریم قال تعالى

َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا  )٣١( َوَجَعْلَنا ِفیَھا ِفَجاًجا ُسُبًلا َلَعلَُّھْم َیْھَتُدوَن
َوُھَو الَِّذي َخَلَق اللَّْیَل َوالنََّھاَر  )٣٢( ُفوًظا ۖ َوُھْم َعْن آَیاِتَھا ُمْعِرُضوَنَمْح

  )٥()َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ۖ ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َیْسَبُحوَن
 فذكر الفجاج في الجبال وھي ) َوَجَعْلَنا ِفیَھا ِفَجاًجا ُسُبًلا َلَعلَُّھْم َیْھَتُدوَن (

، ذكر ھذه الفجاج ھنا مع اإلشارة إلى ...اجزھا العالیةالفجوات بین حو
االھتداء یصور الحقیقة الواقعة أوًال، ثم یشیر من طرف خفي إلى شأن 
آخر في عالم العقیدة، فلعلھم یھتدون إلى سبیل یقودھم إلى اإلیمان، 

  كما یھتدون في فجاج الجبال
ء كل ما عال، ونحن نرى فوقنا والسما) َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا َمْحُفوًظا(

ما یشبھ السقف، والقرآن یقرر أن السماء سقف محفوظ، محفوظ من 
الخلل بالنظام الكوني الدقیق، ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزًا للعلو 

، واللیل والنھار )َوُھْم َعْن آَیاِتَھا ُمْعِرُضوَن(الذي تتنزل منھ آیات اهللا، 

                                                           

 ). ٤٠-٣٦(سورة القیامة، اآلیات ) ١(
 ). ٣٦-٣٥(سورة الطور، اآلیتان ) ٢(
 . ١٣٧-١٣١منھج القرآن في عرض عقیدة اإلسالم، جمعة أمین، ص: انظر) ٣(
محمد أحمد محمد عبدالقادر ملكاوي،    .د في القرآن الكریم، تألیف د     عقیدة التوحی ) ٤(

 . ١٤٧ص
 ). ٣٣-٣١(سورة األنبیاء، اآلیات ) ٥(
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لقمر جرمان ھائالن لھما عالقة وثیقة ظاھرتان كونیتان، والشمس وا
، والتأمل في توالي اللیل ...بحیاة اإلنسان في األرض، وبالحیاة كلھا

والنھار، وفي حركة الشمس والقمر، بھذه الدقة التي ال تختل مرة 
واحدة، جدیر بأن یھدي القلب إلى وحدة الناموس، ووحدة اإلرادة، 

  .)١(ووحدة الخالق المدبر القدیر
وھكذا یتقرر أنھ ال یوجد شيء في الكون إال في محلھ المناسب      

وبالقدر المناسب، فكل ما فیھ في غایة الحكمة والعنایة واإلتقان، 
والناظر لھذا اإلتقان العجیب والتنظیم المدھش في كل شيء في األرض 
وفي السماء وما بینھما بحیث أي تغییر فیھ یؤدي إلى الخلل والفساد ال 

  .)٢( أن یؤمن بوحدانیة اهللا تعالىیسعھ إال
وھذا اإلتقان وھذه العنایة بالكون وما فیھ ھي التي یقول عنھا ابن      
إن النظر في طبیعة الكون وما یحتوي علیھ من ظواھر یرشدنا : (رشد

إلى أن وجود كثیر من األشیاء والكائنات كأنما قصد بھ اإلنسان، وذلك 
الئم حیاتھ، ولیس یمكن أن تكون ھذه ألن ھذه الكائنات أو األشیاء ت

المالءمة ولیدة الصدفة، وحقیقة أثبت العلم الحدیث أن ھذا الخلق 
المحكم الذي یحقق غایات محددة ال یمكن أن یصدر إال عن علم وتدبیر 

  .)٣()وحكمة
وھكذا نرى أن ھذه اآلیات القرآنیة التي ذكرناھا سابقًا وآیات      

نسان لما في ھذا الكون من التنظیم الدقیق أخرى كثیرة تلفت نظر اإل
والتناسق بین أجزائھ في أقصى غایات الدقة واإلتقان لیدل داللة قاطعة 
على الدقة والعنایة التامة بھذا الكون وما فیھ، وأن إلھًا واحدًا قادرًا ھو 
الذي نظم كل ما فیھ أحسن تنظیم وھكذا یستمر القرآن في عرض 

  .ھا في أسلوب سھل ومیسر وفي غایة الوضوحعقیدتھ واالستدالل علی
  .ــــ تقریر القرآن لقضایا العقیدة بأسلوب ضرب األمثال٢

من األسالیب التي استعملھا القرآن الكریم لتقریر عقیدة التوحید      
أسلوب ضرب األمثال، فھو أحد األسالیب التي استخدمھا القرآن لعرض 

 فیضرب لھ األمثال للتفكر عقیدتھ وھو أسلوب یخاطب العقل السلیم
َلْو َأْنَزْلَنا َھَٰذا اْلُقْرآَن َعَلىٰ َجَبٍل   :(والتدبر واالعتبار كما قال تعالى

                                                           

 . ٤/٢٣٧٧المرجع السابق ) ١(
، دالئل التوحید، ١٤٨عقیدة التوحید في القرآن الكریم، مرجع سابق، ص     : انظر) ٢(

 . ٢٠٩-٢٠٨للقاسمي، ص
 . ٢٥، البن رشد، صمناھج األدلة في عقائد الملة) ٣(
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َلَرَأْیَتُھ َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَیِة اللَِّھ ۚ َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَھا ِللنَّاِس 
عقل المجرد لیتفكر ویتدبر ویعرف أن ھي دعوة إلى ال)١()َلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن

لھ خالقًا خلقھ بعیدًا عن الھوى والظن لیصل إلى الحقیقة في أبھى 
وأجمل صورھا، ولھذا كان ضرب األمثال للناس في القرآن ألن فیھ 
فوائد كثیرة كالتذكیر والوعظ والحث والزجر والتقریر وتقریب المراد 

ن النفس تأنس بالنظائر ، ذلك أل)٢(للعقل وتصویره بصورة المحسوس
واألشباه األنس التام وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظر، وكلما 
ظھرت لھا األمثال ازداد المعنى ظھورًا ووضوحًا، وقد أمتن اهللا 

َوَلَقْد   :(سبحانھ وتعالى على عباده بأن ضرب لھم األمثال فقال تعالى
، )٣()ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبىٰ َأْكَثُر النَّاِس ِإلَّا ُكُفوًراَصرَّْفَنا ِللنَّاِس ِفي َھَٰذا اْلُقْرآِن 

َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِفي َھَٰذا اْلُقْرآِن ِللنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل ۚ َوَكاَن   :(وقال تعالى
اِس َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَھا ِللنَّ  :(، وقال تعالى)٤()اْلِإْنَساُن َأْكَثَر َشْيٍء َجَدًلا

َوَضَرَب َلَنا َمَثًلا َوَنِسَي   :( وقال تعالى)٥)(ۖ َوَما َیْعِقُلَھا ِإلَّا اْلَعاِلُموَن
ُقْل ُیْحِییَھا الَِّذي َأْنَشَأَھا  )٧٨( َخْلَقُھ ۖ َقاَل َمْن ُیْحِیي اْلِعَظاَم َوِھَي َرِمیٌم

  .)٦()َأوََّل َمرٍَّة ۖ َوُھَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِلیٌم
ھذه اآلیات عامة في من أنكر البعث، أي أولم : (بن كثیریقول ا     

یستدل من أنكر البعث بالبدء على اإلعادة، فإن اهللا ابتدأ خلق اإلنسان 
من ساللة من ماء مھین فخلقھ من شيء حقیر ضعیف، فالذي خلقھ 

 :(من ھذه النطفة ألیس بقادر على إعادتھ بعد موتھ، ولذلك قال
أي )  َوَنِسَي َخْلَقُھ ۖ َقاَل َمْن ُیْحِیي اْلِعَظاَم َوِھَي َرِمیٌمَوَضَرَب َلَنا َمَثًلا 

استبعد إعادة اهللا تعالى لألجساد والعظام الرمیمة ونسى خلقھ ونفسھ 
  ُقْل  :(في حین أن اهللا خلقھ من العدم إلى الوجود، ولذلك جاء الجواب

                                                           

 ). ٢١(سورة الحشر، اآلیة ) ١(
محم�د أحم�د محم�د ملك�اوي،     .عقیدة التوحی�د ف�ي الق�رآن الك�ریم، ت�ألیف د           : انظر) ٢(

، منھج القرآن ف�ي ع�رض عقی�دة اإلس�الم، ت�ألیف جمع�ة أم�ین عب�دالعزیز،             ١٦٢ص
 . ٨٠-٧٩ص

 ). ٨٩(سورة اإلسراء، اآلیة ) ٣(
  ).٥٤(سورة الكھف، اآلیة ) ٤(
  )٤٣(سورة العنكبوت،اآلیة )٥(
 ٧٩،٧٨سورة یس،اآلیتان)٦(
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، فبھذا األسلوب )١)( ِبُكلِّ َخْلٍق َعِلیٌم ُیْحِییَھا الَِّذي َأْنَشَأَھا َأوََّل َمرٍَّة ۖ َوُھَو
  .المبسط قرر القرآن عقیدة البعث والجزاء یوم الحساب

َضَرَب اللَُّھ (:ویقرر كذلك حقیقة األلوھیة وخصائصھا فیقول تعالى     
ا َفُھَو َمَثًلا َعْبًدا َمْمُلوًكا َلا َیْقِدُر َعَلىٰ َشْيٍء َوَمْن َرَزْقَناُه ِمنَّا ِرْزًقا َحَسًن

ُیْنِفُق ِمْنُھ ِسرا َوَجْھًرا ۖ َھْل َیْسَتُووَن ۚ اْلَحْمُد ِللَِّھ ۚ َبْل َأْكَثُرُھْم َلا 
َوَضَرَب اللَُّھ َمَثًلا َرُجَلْیِن َأَحُدُھَما َأْبَكُم َلا َیْقِدُر َعَلىٰ َشْيٍء  )٧٥( َیْعَلُموَن

 َلا َیْأِت ِبَخْیٍر ۖ َھْل َیْسَتِوي ُھَو َوَمْن َوُھَو َكلٌّ َعَلىٰ َمْوَلاُه َأْیَنَما ُیَوجِّْھُھ
  .)٢( )َیْأُمُر ِباْلَعْدِل ۙ َوُھَو َعَلىٰ ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم

ثم یضرب لھم مثلین للسید المالك الرازق والمملوك العاجز الذي ال      
یملك وال یكسب، لتقریب الحقیقة الكبرى التي غفلوا عنھا، حقیقة أن 

، وما یجوز أن یسووا في العبادة بین اهللا وأحد من خلقھ لیس هللا مثال
)( َضَرَب اللَُّھ َمَثًلا َعْبًدا َمْمُلوًكا َلا َیْقِدُر َعَلىٰ َشْيٍء(وكلھم لھ عبید 

َوَضَرَب اللَُّھ َمَثًلا َرُجَلْیِن َأَحُدُھَما َأْبَكُم َلا َیْقِدُر َعَلىٰ َشْيٍء َوُھَو َكلٌّ َعَلىٰ 
المثل األول مأخوذ من واقعھم، فقد كان لھم عبید مملكون، ال و، )َمْوَلاُه

یملكون شیئًا، وال یقدرون على شيء، وھم ال یسوون بین العبد 
المملوك العاجز والسید المالك المتصرف، فكیف یسوون بین سید العباد 
ومالكھم وبین أحد أو شيء مما خلق، وكل مخلوقاتھ لھ عبید، والمثل 

ل األبكم الضعیف البلید الذي ال یدري شیئًا وال یعود الثاني یصور الرج
بخیر، والرجل القوي المتكلم اآلمر بالعدل، العامل المستقیم على طریق 
الخیر، وال یسوي عاقل بین ھذا وذاك، فكیف یمكن التسویة بین صنمًا 
أو حجرًا وبین اهللا سبحانھ وھو القادر العلیم، اآلمر بالمعروف، الھادي 

اط المستقیم، وال شك أن في مثل ھذا األسلوب تقریر لحقیقة إلى الصر
  .األلوھیة ومعناھا وما یجب أن یكون لھا وما تختص بھ دون سواھا

 َمَثُل الَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّھ َأْوِلَیاَء َكَمَثِل :(ومن ذلك قولھ تعالى     
َھَن اْلُبُیوِت َلَبْیُت اْلَعْنَكُبوِت ۖ َلْو َكاُنوا اْلَعْنَكُبوِت اتََّخَذْت َبْیًتا ۖ َوِإنَّ َأْو

  )٣)(َیْعَلُموَن
وھكذا یقرر القرآن وحدانیة اهللا تعالى وتوحیده وأن قوة اهللا وحدھا      

ھي القوة، ووالیة اهللا وحدھا ھي الوالیة وما عداھا فھو واھن ضئیل 
ن وسائل ھذیل، مھما عال واستطال، ومھما تجبر وطغى، ومھما ملك م

                                                           

 . ٣/٥٥٨تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ١(
 ). ٧٦-٧٥(سورة النحل، اآلیتان ) ٢(
 ). ٤١(سورة العنكبوت، اآلیة ) ٣(
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البطش والطغیان والتنكیل إنھ في كل ذلك أمام قدرة اهللا عّز وجل 
  .كالعنكبوت وما تملك العنكبوت من القوى لیست سوي خیوط العنكبوت

مثل الذین اتخذوا اآللھة واألوثان : (وفي ذلك یقول اإلمام الطبري     
 ال من دون اهللا أولیاء یرجون نصرتھا ونفعھا عند حاجتھم إلیھا فھي

تنفعھم، فھي في ذلك كمثل العنكبوت في ضعفھا وقلة احتیالھا لنفسھا 
اتخذت بیتًا لنفسھا كیما یكنھا ویحفظھا فلم یغني عنھا شیئًا عند 
حاجتھا إلیھ، وكذلك ھؤالء المشركون لم یغني عنھم حین نزل بھم أمر 
اهللا وحل بھم سخطھ أولیاؤھم الذین اتخذوھم من دون اهللا شیئًا ولم 

دفعوا عنھم ما أحل هللا بھم من سخطھ بعبادتھم إیاھم، فذلك مثل ضربھ ی
اهللا لمن عبد غیره، كمثل بیت العنكبوت واھن، ضعیف، ال حول وال قوة 

  .)١()وال نفع لھ لمن اتخذ إلھًا من دون اهللا
ویتقرر من ذلك وحدانیة اهللا تعالى وتفرده بالخلق والملك والنفع      

  .الجمیع تحت ملكھ وسلطانھ وقدرتھوالضر دون غیره وأن 
ویظھر مما سبق أن اهللا سبحانھ وتعالى ال یستحي أن یضرب مثًال      

ما بعوضة فما فوقھا، فھو سبحانھ ال یستحي من الحق أن یذكر شیئًا 
مما قل أو كثر وال أن یضرب مثًال ما بأي شيء كان صغیرًا أو كبیرًا 

 والعنكبوت، ألنھ سبحانھ ھو ولو كان في الصغر كالبعوضة والذبابة
الذي خلقھ ولذلك كان ھذا التحدي اإللھي للناس جمیعًا، وكان ھذا 

َیا   :(النداء الرباني الذي تسمعھ جمیع الدنیا بما فیھا حیث یقول تعالى
ْن َأیَُّھا النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُھ ۚ ِإنَّ الَِّذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َل

َیْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُھ ۖ َوِإْن َیْسُلْبُھُم الذَُّباُب َشْیًئا َلا َیْسَتْنِقُذوُه ِمْنُھ ۚ 
َما َقَدُروا اللََّھ َحقَّ َقْدِرِه ۗ ِإنَّ اللََّھ َلَقِويٌّ  )٧٣( َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب

 في اآلفاق على الناس جمیعًا، ، وھكذا یعلن المولى عّز وجل)٢()َعِزیٌز
إعالنًا مدویًا عامًا عن ضعف اآللھة التي یتخذھا الناس من دون اهللا، 
یعلن المولى عّز وجل عن ھذا الضعف في صورة مثل مضروب 
ومعروض لألسماع واألبصار في مشھد یجسد الضعف البشري المزري 

لذباب في ویمثلھ أبرع تمثیل لیلفت االنتباه إلى أن استحالة خلق ا
حقارتھ وصغره، كاستحالة خلق الجمل وغیره من مخلوقات، ذلك ألن 
الذباب یحتوي على ذلك السر المعجز سر الحیاة، فیستوي في استحالة 
خلقھ مع الجمل وغیره، إنھ تقریر وتقریع یقود أصحاب العقول إلى 

                                                           

 . ١٠/١٤٢جامع البیان، للطبري ) ١(
 ). ٧٤-٧٣(سورة الحج، اآلیتان ) ٢(
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وحدانیة اهللا سبحانھ وتعالى وتفرده بالخلق والعبادة في أسلوب قرآني 
  .)١(عجزم

وھكذا یتقرر مما سبق أن أسلوب ضرب األمثال في القرآن الكریم      
أحد األسالیب البارعة التي یتخذھا المولى عّز وجل لقریر قضایا 

  .العقیدة، فیضرب األمثال للناس لتقودھم إلى معرفة اهللا تعالى وتوحیده
  .ـ تقرير القرآن لقضايا العقيدة باألدلة والبراهين العقلية٣

جاء القرآن فسلك بالدین منھجًا لم یكن علیھ ما سبقھ من الكتب      
المقدسة، وھو منھجًا یمكن ألھل الزمن الذي أنزل فیھ ولمن یأتي 
بعدھم أن یسیروا علیھ دون اختالف وال تناقض إلى قیام الساعة، وفي 
إطار ھذا المنھج اإلسالمي الذي رسمھ القرآن نجد أن القرآن قد تعرض 

ا االعتقاد فتحدث عن مفھوم ومقام األلوھیة وما أذن اهللا لنا أو لقضای
ما أوجب علینا أن نعلمھ إال أنھ لم یطلب التسلیم بذلك دون تفكر أو 
تدبر أو نظر، وإنما خاطب العقل، واستنھض الفكر، وعرض نظام 
الكون وما فیھ من اإلحكام واإلتقان على أنظار ومدارك العقول، 

 فیھ لتصل بذلك إلى الیقین عن حجة وإقناع ثم تسلم وطالبھا باإلمعان
بعد ذلك بصحة ما ذھب إلیھ ودعا إلیھ، ووفق ھذا المسلك تآخي العقل 
والدین ألول مرة في كتاب مقدس على لسان نبي مرسل، بتصریح ال 
یقبل التأویل، وتقرر بین المسلمین كافة إن من قضایا الدین ما ال یمكن 

، وذلك كالعلم بوجود اهللا، وبقدرتھ )٢(ریق العقلاالعتقاد بھ إال من ط
على إرسال الرسل، وعلمھ بما یوحي بھ إلیھم، وإرادتھ الختصاصھم 
برسالتھ، وما یتبع ذلك مما یتوقف علیھ فھم معنى الرسالة، 
وكالتصدیق بالرسالة نفسھا، كما أجمعوا على أن الدین إن جاء بشيء 

  .)٣(تي بما یستحیل عند العقلقد یعلو على الفھم، فال یمكن أن یأ
ولذلك فقد دافع القرآن الكریم عن العقل، ورفع قدره ومكانتھ،      

وسار على ذلك علماء األمة الذین یدافعون عن العقل أوًال، وعن قیمة 
إدراكاتھ، لیتخذوا من ذلك طریقًا لالستدالل بما فیھ من مبادئ، بل 

مة اإلدراك الحسي ھو ویرون أن أي تشكیك في قیمة العقل، أو قی

                                                           

قی�دة اإلس�الم، ت�ألیف جمع�ة أم�ین عب�دالعزیز،            منھج القرآن في ع�رض ع     : انظر) ١(
 .   وما بعدھا١٧٠ ومابعدھا، عقیدة التوحید في القرآن الكریم، ص٨٠-٧٩ص

، )م١٩٠٥-ھ�ـ ١٣٢٣(رسالة التوحید، تألیف الشیخ محمد عبده، المتوفي س�نة          ) ٢(
 .  ٩تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید، دار الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، ص

 . ١٠سالة التوحید، تألیف الشیخ محمد عبده، صر) ٣(
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ذریعة للتشكیك فیما قام على أساسھ من االستدالل وھو أمر یمس 
  .)١(قضایا العقیدة

ودفاع القرآن الكریم عن العقل نابع من مسلمة واضحة ھي أن      
الشك المطلق طریق اإللحاد، والیقین بالمعرفة الناتجة عن العقل 

آن الكریم، ویكفي في تكریم وأدواتھ، أول نصیر للدین الذي جاء بھ القر
القرآن للعقل أن جعلھ مناط التكلیف، فالعقل ال یھتدي إال بالشرع، 

، وقد وردت اآلیات القرآنیة داعیة إلعمال )٢(والشرع ال یتبین إال بالعقل
ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت   :(العقل والفكر بعبارات مثل قولھ تعالى

 :(، وقولھ تعالى)٣)(ْیِل َوالنََّھاِر َلآَیاٍت ِلُأوِلي اْلَأْلَباِبَواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّ
 َكَذِٰلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكُم :(، وقولھ تعالى)٤()ِإنَّ ِفي َذِٰلَك َلآَیاٍت ِلُأوِلي النَُّھىٰ

، بل قد نھى القرآن عن إتباع الظن أو إتباع ما )٥()اْلآَیاِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّروَن
 َوَلا َتْقُف َما َلْیَس َلَك ِبِھ ِعْلٌم ۚ ِإنَّ السَّْمَع :(م یقم علیھ دلیل فقال تعالىل

، وكذلك اعتمد )٦()َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِٰئَك َكاَن َعْنُھ َمْسُئوًلا
المسلمون في نشر دعوة اإلسالم على العقل، ومیزاتھ، واالعتراف بأنھ 

الوصول إلى الحقیقة، وترسیخ أركان العقیدة وسیلة للمعرفة، وطریق 
في النفوس على أساس من الحوار والمناقشة واإلقناع، وفي نطاق 
االجتھاد والتجدید والتفاعل مع مقتضیات الحیاة ورعایة مصالح 
الناس، جعل العلماء العقل سبیًال الستنباط األحكام التشریعیة، باالعتماد 

تھا السامیة، فإذا كان العقل رشیدًا، على إدراك مقاصد الشریعة وغایا
وإعمالھ سدیدًا، كان دلیًال مقبوًال في االستدالل واالستنباط في ضوء 

  .)٧(التوجیھات والمبادئ الربانیة
وعندما نتحدث عن مكانة العقل في اإلسالم ال نعني بذلك ما عناه      

 على المعتزلة من إسناد كل شيء إلى العقل حتى جعلوا العقل حاكمًا
الشرع أو النصوص ومقدمًا علیھا وإنما نعني بذلك إبراز األدلة 
السمعیة التي نبھت وأیقظت بكل بساطة ووضوح وبعد عن الجدل 

                                                           

 .  ١٤١دالئل التوحید، للقاسمي، ص: انظر) ١(
 . ١٤٢نفس المرجع، ص) ٢(
 ). ١٩٠(سورة آل عمران، اآلیة ) ٣(
 ). ٥٤(سورة طھ، اآلیة ) ٤(
 ). ٢١٩(سورة البقرة، اآلیة ) ٥(
 ). ٣٦(سورة اإلسراء، اآلیة ) ٦(
وھب��ة الزحیل��ي، دار الفك��ر، دم��شق،  .د.ر المعاص��ر، أق��ضایا الفق��ھ والفك�� : انظ��ر) ٧(

 .  ١٨-١٦، ص)م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧(الطبعة األولى
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العظیم، ومن ثم سلكت بھ أقرب الطرق وأیسرھا لبیان حقیقة وحدانیة 
اهللا ووجوب إفراده بالعبادة ال شریك لھ، ذلك ألن أدلة القرآن لیست 

 فحسب وإنما ھي عقلیة كذلك ألنھا تخاطب العقل أوًال سمعیة خبریة
وآخرًا، كما أن كل دلیل سمعي جاء في القرآن فإنما یكون تدبره وفھمھ 

  .)١(والتفكیر فیھ بالعقل
وبھذا یتقرر أن أدلة القرآن كلھا سمعیة عقلیة، سمعیة لورودھا      

نظر واالعتبار في القرآن، وعقلیة ألن للعقل قدرة على التفكیر فیھا وال
  .)٢(منھا إذا سلك المسلك الصحیح في ذلك

َأُیْشِرُكوَن   :(ومن اآلیات التي تقرر المفھـوم السابـق قـولھ تعالـى     
ولقد كان القرآن : (، یقول سید قطب)٣()َما َلا َیْخُلُق َشْیًئا َوُھْم ُیْخَلُقوَن

یحة، یحاور أصحاب تلك الوثنیة الساذجة، وتلك الجاھلیة الصر
ویخاطب عقولھم البشریة إلیقاظھا من تكل الغفلة التي ال تلیق بالعقل 
البشري، فینبھ إلى ذلك المثل الذي ضربھ لھم وصور فیھ مدارج 

أي أن ) َأُیْشِرُكوَن َما َلا َیْخُلُق َشْیًئا َوُھْم ُیْخَلُقوَن (الشرك في النفس
 كلھا ال تخلق الذي یخلق ھو الذي یستحق أن یعبد، وآلھتھم المدعاة

شیئًا بل ھي ُتخلق، فكیف یشركون بھا؟ كیف یجعلون لھا شركًا مع اهللا 
  .)٤()في نفوسھم وفي أوالدھم

ویبدو واضحًا أن ھذا الدلیل مفاده أن كل شيء مخلوق هللا مملوك      
لھ وھذه األصنام لم تخلق شیئًا وال تملكھ، فال تصح إذن عبادتھا من 

  .)٥(لمالك ھو الذي یجب أن یفرد وحده بالعبادةدون اهللا، ألن الخالق ا
وھكذا یعرض القرآن ویقرر عقیدتھ باألدلة والبراھین العقلیة      

 .الواضحة التي ال تدع مجاًال للشك، أو الظن، أو الحیرة والتردد
  

  .ــ تقریر القرآن لقضایا العقیدة بأسلوب مخاطبة الفطرة٤
 األسالیب التي ساقھا القرآن إن أسلوب مخاطبة الفطرة ھو أحد     

الكریم لتقریر عقیدتھ وھو یتحدث عن حقیقة األلوھیة وخصائصھا 
وصفاتھا ویتحدث كذلك عن حقیقة العبودیة وخصائصھا وصفاتھا، ثم 
أوضح العالقة بین الحقیقتین، وربط بینھما بتصور واحد منطقي فطري 

                                                           

 .  ٢٥٩ملكاوي، ص. عقیدة التوحید في القرآن الكریم، د: انظر) ١(
 . ٢٦١نفس المرجع، ص) ٢(
 ). ١٩١(سورة األعراف، اآلیة ) ٣(
 . ٣/١٤١٤المرجع السابق ) ٤(
 . ٢٦٢ملكاوي، ص. الكریم، دعقیدة التوحید في القرآن ) ٥(
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ولة لیصل إلى یتعامل مع بدیھیة اإلنسان وفكره ووجدانھ في سیر وسھ
حقیقة التوحید الخالص ثم یتعلم بعد ذلك كیف یعرض عقیدتھ بأسالیب 
مختلفة، یختار منھا ما یناسب المدعو بغیة إقناعھ حتى یتأتى إیمانھ 
عن إقناع، وتسلیمھ عن یقین، وبرھان الفطرة یعتبر من أول األدلة 

د اهللا والبراھین ألن جملة قضایا االعتقاد تدور حول محور قضیة وجو
، كما قال )١(سبحانھ وتعالى وھو أمر غریزي في اإلنسان مفطور علیھ

َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّیِن َحِنیًفا ۚ ِفْطَرَت اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس   :(تعالى
  .)٢()َعَلْیَھا
والمقصود بالفطرة أن اإلنسان سواء أكان عالمًا أم جاھًال لو جرد      

راثات المختلفة، ومحا من ذھنھ كل ما یربطھ بالبیئة نفسھ من آثار الو
والمجتمع من حولھ، وكذلك المذھب الذي ینتمي إلیھ، ثم تفكر بعد ذلك 
في الكون وما فیھ، وفي نفسھ التي بین جنبیھ، الندفع بفطرتھ وطبیعتھ 
اندفاعًا اضطراریًا إلى القوة المدبرة والخالقة لكل ذلك، لیجد نفسھ 

 أمام ربھ العلي العظیم، وھذه ھي الفطرة التي فطر اهللا ساجدًا خاشعًا
الناس علیھا ولذلك نجد إن كل إنسان یشعر بفطرتھ بأن فوق الكائنات 
المحدودة المتناھیة، كائنًا غیر محدود، وال متناه، یھیمن على كل 
شيء، ویدیر أمر كل شيء، وھو شعور ینبع من أعماق النفس 

ان في نفسھ بغیر تعلم وال تلقین وال اإلنسانیة، شعور یجده اإلنس
اكتساب، وكلما كان اإلنسان أسلم فطرة، وأزكى نفسًا، شعر بأن وجود 
اهللا یمأل علیھ أقطار نفسھ، ویغمر كیانھ كلھ، ویشعر بأنھ غیر محتاج 
إلى دلیل على وجود ربھ خارج عن ذاتھ وكیانھ، بل یشعر أن وجود اهللا 

  .)٣(شيءأظھر من كل شيء بل ھو دلیل كل 
وھذا ھو ما أثبتتھ شھادة التاریخ إذ أن شعوب األرض كلھا في      

القدیم والحدیث، مدنیة وبدویة، نزل علیھا كتاب سماوي أو لم ینزل قد 
فكرت في قوة علیا، أرجعت إلیھا األمر فیما ینزل بھا من خیر أو شر، 

الفطرة ، وھذه ھي )٤(بل وتوجھت إلیھا تبعًا لذلك بالعبادة والتقدیس
                                                           

، م��نھج الق��رآن ف��ي ع��رض عقی��دة اإلس��الم، ١٩٢دالئ��ل التوحی��د، للقاس��مي، ص) ١(
 . ٥٠جمعة أمین، ص

 ). ٣٠(سورة الروم، اآلیة ) ٢(
اإلیمان حقیقتھ وأثره في النفس والمجتمع، أص�ولھ وفروع�ھ، مقت�ضیاتھ            : انظر) ٣(

 الجی��ل، بی��روت، الطبع��ة الثانی��ة  محم��د عب��داهللا ال��شرقاوي، دار .ونواق��ضھ، ت��ألیف د
 . ١١٧-١١٦، ص)م١٩٩٠-ھـ١٤١٠(
 . ١١٨محمد عبداهللا الشرقاوي، ص.اإلیمان، د) ٤(
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َأَلْسُت   :(التي أودعھا اهللا خلقھ یوم أن أشھدھم على أنفسھم قائًال
ِبَربُِّكْم ۖ َقاُلوا َبَلىٰ ۛ َشِھْدَنا ۛ َأْن َتُقوُلوا َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َھَٰذا 

، فھذه الفطرة إن لم تندس بأقذار الشرك ودنس اإللحاد )١()َغاِفِلیَن
  .)٢(وده سبحانھ وتعالى من غیر دلیل مكتسبوالكفر تقر بوج

وھذه الفطرة ھي التي تفسر الظاھرة التي الحظھا الباحثون في 
تاریخ أدیان األمم والشعوب حیث أنھ من الممكن أن نجد مدنًا بال 
أسوار وال ملوك وال ثروة وال آداب وال مسارح، ولكن أحدًا لم یر قط 

  .)٣(أھلھا عبادةمدینة بال معبد، أو مدینة ال یمارس 
ھذه العبارة القدیمة المتجددة صحیحة وھي تسجل أن الشعور 
الدیني أمر ینبع من الفطرة ویعود إلیھا، بل أن قراءة التاریخ البشري 
شاھدة على ذلك رغم اختالف األرض والبقاع، واألجناس واأللوان، 
واللغات والتصورات، لیتقرر من ذلك أن اإلیمان كان یھیمن على 

، مما یمكن )٤(فس اإلنسانیة منذ أقدم الحضارات والعصور إلى الیومالن
القول بأن اإلنسان مخلوق متدین ألن اإلیمان فطرة في نفسھ وما على 
المسلم إال أن یؤید إیمانھ الفطري باألدلة العقلیة الناطقة والبّینات 

  .)٥(الساطعة الشاھدة على ذلك
سان إنما یخاطب فیھ ولذلك نجد أن القرآن عندما یخاطب اإلن

الفطرة لتقوده إلى معرفة اهللا واإلیمان بھ والخضوع لھ ألنھ مفطور 
على ذلك، ولذلك نجد أن الناس جمیعًا في ساعات الضیق والحرج 

َوَما ِبُكْم ِمْن   :(یلجأون إلى قوة خفیة طالبین نصرتھا وصدق اهللا القائل
 :(، وقولھ تعالى)٦()ُم الضُّرُّ َفِإَلْیِھ َتْجَأُروَنِنْعَمٍة َفِمَن اللَِّھ ۖ ُثمَّ ِإَذا َمسَُّك

َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّھْم ُمِنیِبیَن ِإَلْیِھ ُثمَّ ِإَذا َأَذاَقُھْم ِمْنُھ َرْحَمًة  
  )٧()ِإَذا َفِریٌق ِمْنُھْم ِبَربِِّھْم ُیْشِرُكوَن

                                                           

 ). ١٧٢(سورة األعراف، اآلیة ) ١(
 .   مع الھامش١٩٢-١٩١دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ٢(
ة اهللا ف���ي العقی���دة اإلسالمی���ـة، أحم���ـد بھج���ـت، دار ال���شـروق، الق���اھرة، الطبع��� ) ٣(

 ". بتصرف "١٨، ص)م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٦(لىاألو
، منھج القرآن في عرض عقیدة ١٨اهللا في العقیدة اإلسالمیة، أحمد بھجت، ص    ) ٤(

 .  ٥٨اإلسالم، جمعة أمین عبدالعزیز، ص
-٦٠منھج القرآن في عرض عقیدة اإلسالم، جمعة أم�ین عب�دالعزیز، ص     : انظر) ٥(

٦١  . 
 ). ٥٣(سورة النحل، اآلیة ) ٦(
 ). ٣٣(ورة الروم، اآلیة س) ٧(
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 ألنھا ففي ساعة الضیق والحرج تتوجھ القلوب إلى اهللا
مضطرة بالفطرة إلى ذلك، وفي ساعة الفرج تتلھى بالنعمة والمتاع 
فتضعف صلتھا باهللا تعالى، وھذه الفطرة ھي التي تفسر الظاھرة التي 
الحظھا الباحثون في تاریخ أدیان األمم والشعوب، ولكن الفطرة تارة قد 

ء تكون سلیمة وتارة قد تكون سقیمة ومن أجل ذلك كانت بعثة األنبیا
  .)١(والرسل إلصالح تلك الفطرة وتذكیرھا بمیثاق ربھا علیھا

ویتقرر بذلك أن جمیع الموجودات وكل األشیاء بما فیھا 
اإلنسان تعیش في ظل ھدایة تكوینیة فطریة، ھدایة تقودھا إلى اهللا، 
ولقد منح اهللا تبارك وتعالى جمیع الكائنات ھذه الموھبة دون تفرقة، 

ماعة على فطرة اإلیمان وجماعة أخرى على فھو سبحانھ لم یخلق ج
غریزة اإللحاد أو الكفر، كال إنما ھي فطرة واحدة فطر الناس 

، وھذا )٢()ِفْطَرَت اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا ۚ َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ(علیھا
لى یعني أن فطرة اهللا ھي التوحید الخالص واإلقرار بربوبیة اهللا تعا

  .)٣(للخلق
وأما معرفة اهللا المكتسبة، فمعرفة توحیده وصفاتھ وما یجب 
أن یثبت لھ من الصفات، وما یجب أن ینفى عنھ، فھذه المعرفة ھي 
التي دعا األنبیاء والرسل علیھم الصالة والسالم إلیھا وحثوا علیھا 

لص ولھذا قالوا للناس قولوا ال إلھ إال اهللا وھي دعوة إلى التوحید الخا
  .)٤(ولیس إلى معرفة اهللا

وھكذا نجد أن القرآن الكریم وھو یقرر عقیدة التوحید الخالص 
من اإلیمان باهللا ووجوده وصفاتھ وتوحیده في ربوبیتھ وألوھیتھ، نجده 
یخاطب في اإلنسان فطرتھ السلیمة التي ھي في األصل مفطورة على 

بأدلتھ النقلیة ذلك لیقوده بكل یسر وسھولة إلى توحید اهللا الخالص 
ـــ تقریر ٥. والعقلیة الدالة على ذلك بعد داللة الحس والوجدان والفطرة

  .القرآن لقضایا العقیدة بأسلوب التحدي والتعجیز
القرآن الكریم ھو كالم اهللا سبحانھ وتعالى المعجز المنزل من عنده على 

اترًا رسولھ األمین محمد صلى اهللا علیھ وسلم، والمنقول عنھ نقًال متو

                                                           

 .  مع الھامش١٩٢دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ١(
 ). ٣٠(سورة الروم، اآلیة ) ٢(
، دالئ���ل التوحی���د،  ١٩اهللا ف���ي العقی���دة اإلس���المیة، أحم���د بھج���ت، ص    : انظ���ر) ٣(

 .  ١٩٥للقاسمي، ص
 .  ١٩٥نفس المرجع، ص) ٤(
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نظمًا ومعنى، وھو آخر الكتب السماویة نزوًال من عند اهللا وقد تعھد اهللا 
بحفظھ من التبدیل والتغییر والتحریف إلى أن یرث اهللا األرض ومن 

، وقد )١()ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن  :(علیھا حیث قال تعالى
لف اهللا وعده حیث تم حفظھ وحیًا وحفظًا تحقق وعد اهللا بحفظھ ولن یخ

وجمعًا وبیانًا ولیس للرسول صلى اهللا علیھ وسلم إال حملھ وتبلیغھ 
  .)٢(للناس

ولقد بدأ نزول القرآن بمكة، وأول ما نزل منھ في غار حراء 
َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن  )١(  اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق:(قولھ تعالى

َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم  )٤( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم )٣( اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم )٢(َعَلٍق
، ثم توالى نزولھ بعد ذلك حسب الحوادث والوقائع في ثالث )٣()َیْعَلْم

وعشرین سنة تقریبًا، حیث نزل مفرقًا بحسب الحاجة التي تكون سببًا 
 وادعى للقبول، وأبلغ في الحجة في النزول لیكون ذلك آنس للعرب،

علیھم، وأظھر لوجھ إعجازه، ولوال نزولھ متفرقًا آیة واحدة إلى آیات 
قلیلة، لما أفحمھم الدلیل في تحدیھم بأقصر صورة منھ، ألن القرآن 
تحداھم بأن یأتوا بسورة من مثلھ، فلو نزل القرآن جملة واحدة لكان 

لكن اآلیة أو اآلیات كانت لھم بعض العذر في عجزھم عن معارضتھ، و
تنزل في وقت وكان یفصل بین وقت وآخر زمن یكفي ألن تتھیأ النفوس 
لمعارضتھ، أو اإلتیان بمثلھ، ولكنھم كانوا یعجزون رغم الفرصة 
الكافیة التي كانت تمنح لھم لمعارضة القرآن وھذا من أعظم الدالئل 

 وجل عنھ على وجھ إعجاز القرآن وتحدیھ الذي أخبر المولى عّز
ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلِإْنُس َواْلِجنُّ َعَلىٰ َأْن َیْأُتوا ِبِمْثِل َھَٰذا اْلُقْرآِن َلا   :(بقولھ

َوِإْن   :(، وقولھ تعالى)٤()َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیًرا
َنا َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِھ َواْدُعوا ُكْنُتْم ِفي َرْیٍب ِممَّا َنزَّْلَنا َعَلىٰ َعْبِد

  .)٥()ُشَھَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن
وفي ھذا دلیل على أن معجزات األنبیاء والرسل قد انقرضت      

بانقراض أعصارھم فلم یشاھدھا إال من حضرھا وعاش في زمنھا، 

                                                           

 ). ٩(سورة الحجر، اآلیة ) ١(
 ".  بتصرف "٩٦-٩٥ض عقیدة اإلسالم، جمعة أمین، صمنھج القرآن في عر) ٢(
 ). ٥-١(سورة العلق، اآلیات ) ٣(
 ). ٨٨(سورة اإلسراء، اآلیة ) ٤(
 ). ٢٣(سورة البقرة، اآلیة ) ٥(
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، فھو )١(بقى كذلك إلى یوم القیامةوأما معجزة القرآن فھي مستمرة وست
معجز في بالغتھ وفصاحتھ وأسلوبھ، وفي خرقھ العادة، وإخباره 
بالغیبیات، ومعجز كذلك في نظمھ فال یمر عصر من العصور إال ویظھر 
فیھ شيء مما أخبر القرآن عنھ أنھ سیكون لیدل على صحة دعواه، ھذا 

نت حسیة ومشاھدة فوق أن المعجزات الماضیة لألنبیاء والرسل كا
كناقة صالح علیھ السالم، وعصا موسى علیھ السالم، ومعجزة القرآن 
معنویة تشاھد بالبصیرة فیكون من تبعھ ألجلھا أكثر عددًا إلى قیام 

  .)٢(الساعة
والحق أن إعجاز القرآن الكریم دلیل على صدق النبوة وصدق 

 :(ي قولھ تعالىالنبوة دلیل على وحدانیة اهللا تعالى وعدم الشرك كما ف
َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ۖ ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِھ ُمْفَتَرَیاٍت َواْدُعوا َمِن  

، فاآلیة دالة على التحدي )٣()اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن
یھ واإلعجاز وھي في نفس الوقت شاھدة على صدق النبي صلى اهللا عل

وسلم وصحة رسالتھ، وتقرر من ذلك أن نبوة النبي صلى اهللا علیھ 
وسلم معجزتھا الباقیة ھي القرآن الكریم فھو قائم مقام معجزات غیره 

  .)٤(من األنبیاء من قبلھ
بل ودلیل آخر یدل على إعجاز القرآن وتحدیھ وعلى صدق وصحة 

غاء، ومصانع النبوة ھو أن العرب كانوا من أفصح الفصحاء وأبلغ البل
الخطباء، ومع أن اللغة التي نزل بھا القرآن ھي لغتھم واللسان 
لسانھم، ومع ھذا كلھ تحداھم القرآن على أن یأتوا بمثلھ أو بآیة منھ 
وأمھلھم طوال السنین فلم یقدروا على ذلك، وقد كانوا أحرص الناس 

حجة، على معارضتھ، فلو كان في مقدرتھم معارضتھ لفعلوا ذلك قطعًا لل
إال أنھم مع ذلك عدلوا إلى العناد تارة، وإلى االستھزاء تارة أخرى، 
فتارة قالوا سحر، وتارة قالوا شعر، وتارة قالوا أساطیر األولین، كل 
ذلك دلیل على الحیرة واالنقطاع، ثم رضوا بتحكیم السیف في أعناقھم 

ى مع أن اإلقناع بالحجة كان أھون علیھم من ھذا كلھ وھذا یدل عل

                                                           

 . ٩٩منھج القرآن في عرض عقیدة اإلسالم، جمعة أمین، ص: انظر) ١(
 .  ٩٩منھج القرآن في عرض عقیدة اإلسالم، جمعة أمین، ص) ٢(
 ). ١٣(سورة ھود، اآلیة ) ٣(
 . ٩٢-٢/٩١البرھان في علوم القرآن، للزركشي : انظر) ٤(
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إعجاز القرآن وتحدیھ وعلى صدق الرسالة والُمرسل لتتقرر وحدانیة 
  .)١(اهللا وعدم الشرك بھ

ویتضح من ذلك أن أسلوب التحدي واإلعجاز أحد األسالیب 
التي استخدمھا القرآن الكریم لعرض عقیدتھ فھو یتحدى في أسلوبھ 

ن ونظمھ وبالغتھ وفصاحتھ من أولھ إلى آخره كل ذلك لیضع المخاطبی
أمام الحقیقة التي ال مفر منھا واالعتراف بقصور المخلوق أمام عظمة 

  .الخالق فیتحقق بذلك التوحید الخالص
ویبدو واضحًا من العرض السابق لألسالیب التي استخدمھا 
القرآن الكریم لتقریر عقیدة التوحید أن ھناك فرقًا واضحًا بین أخذ 

 من القرآن الكریم، وھذا العقائد من كتب الكالم أو الفلسفة وأخذھا
الفرق یتجلى في أن كتب الكالم كتب علم، فھي إن سلمت من الحشو 
والتعقید فقلما تسلم من الخطأ والتقصیر، وأما القرآن فھو كتاب علم 
وھدایة، فترى نفسك وأنت تتلو آیات اهللا التي تقرر قضیة من قضایا 

 لھ قلبك، وتخشع االعتقاد أنك أمام أسلوب معجز في كل جوانبھ یطمئن
لھ جوارحك، وتشعر بسلطانھ على النفس والقلب ال یمكن أن یوجد في 

َلْو َأْنَزْلَنا َھَٰذا اْلُقْرآَن َعَلىٰ َجَبٍل   :(أي كتاب آخر، وصدق اهللا القائل
  .)٣)(٢()َلَرَأْیَتُھ َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَیِة اللَِّھ

كون والنفس والتاریخ، فالقرآن الكریم یقیم األدلة من ال
وبضرب األمثال، وبخاطب العقول والفطرة،ویسلك مسلك التحدي 
والتعجیز وبغیرھا من األسالیب والوسائل لیستدل على ربوبیة اهللا 
وألوھیتھ وكمالھ، ویقیم األدلة على البعث كذلك، بخلق اإلنسان أول 

د مرة، وخلق السموات واألرض، وإحیاء األرض بعد موتھا، ولن تج
مسألة واحدة من مسائل العقیدة اإلسالمیة إال وھي مبرھنة وفیھا أدلة 
كافیة إلقامة الحجة وإیضاح الحق لمن أراد الحق بوضوح الدلیل وقوة 

                                                           

، ١٠١-١٠٠م�نھج الق�رآن ف�ي ع�رض عقی�دة اإلس�الم، جمع�ة أم�ین، ص              : انظر) ١(
محمد سالم عبیدات، دار عمار، األردن، عمان، الطبع�ة     .دراسات في علوم القرآن، د    

 . ٢٢٠، ص)م١٩٩٠-ھـ١٤١١(األولى 
 ). ٢١(الحشر، اآلیة سورة ) ٢(
آیات اهللا في اآلفاق، تألیف محمد أحمـد العـدوي، مطبعة المنــار بمصر، الطبعة        ) ٣(

مقدمة الكتاب، منھج الق�رآن ف�ي ع�رض عقی�دة       : ، انظر )م١٩٣٣-ھـ١٣٥٢(األولى  
 . ١٣اإلسالم، جمعة أمین، ص
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، فالقرآن ینفرد بمنھجھ الخاص وطریقتھ المتمیزة في تقریر )١(البرھان
حقائق العقیدة، وبیان مسائلھا، وشرح قضایاھا، وإزالة كل لبس قد 
یعرض حین تلقیھا، كما یتفرد بمنھجھ في االستدالل على حقائقھا، 
والحجاج عنھا، فلھذا كانت العقیدة اإلسالمیة غنیة كل الغنى بالمنھج 
الصحیح، واألسلوب السلیم، والطریقة المستقیمة، والبراھین القاطعة، 
والدالئل الساطعة، والحجج الدامغة، فھي بھذا مستغنیة كل االستغناء 

أسالیب البشر ووسائلھم في إثبات الحقائق االعتقادیة، وحق عن 
إن عقیدة اإلسالم ھي عقیدة القرآن، والنبي علیھ : (للقاسمي أن یقول

الصالة والسالم، فال یصح قطعًا عرضھا بغیر طریقتھا القرآنیة النبویة، 
فلیست الفلسفة طریقھا، ... وال التعبیر عنھا بغیر لغتھا واصطالحاتھا

لم الكالم منھاجھا، بل طریقھا القرآن، ومنھاجھا سنة رسول اهللا وال ع
  .)٢()علیھ الصالة والسالم

ویمكن أن نستخلص من ھذا العرض ومن عرضنا السابق 
ألسالیب القرآن لتقریر عقیدة التوحید بعض ممیزات طریقة القرآن 
الكریم في تقریر العقیدة والتي یختص بھا دون غیره من الطرق ومن 

السمات البارزة الطریقة القرآنیة نجد أن القرآن الكریم یضم األدلة ھذه 
لبعضھا البعض ومن ثم یستدل بھا في موضع واحد لتدل على مدلول 

َوِإَلُٰھُكْم ِإَلٌٰھ َواِحٌد ۖ َلا ِإَلَٰھ ِإلَّا ُھَو الرَّْحَمُٰن :(واحد كمافي قولھ تعالى
َواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّما )١٦٣( الرَِّحیُم

َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َیْنَفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اللَُّھ ِمَن السََّماِء 
ِف ِمْن َماٍء َفَأْحَیا ِبِھ اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَھا َوَبثَّ ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصِری

  .)٣() الرَِّیاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْیَن السََّماِء َواْلَأْرِض َلآَیاٍت ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن
فاآلیة األخیرة بعد أن قررت الوحدانیة في اآلیة التي قبلھا ذكرت عددًا 

  .)٤(من األدلة الكونیة، كل منھا یدل على وحدانیة اهللا تعالى وتوحیده
 القرآن الكریم في أنھا تناسب جمیع فئات كذلك تمتاز طریقة

الناس ومستویاتھم العقلیة والفكریة، كما أن الطریقة القرآنیة مالئمة 
للفطرة وخالیة من التعقید، ألن القرآن ھو كالم اهللا تعالى وھو یخاطب 

                                                           

ھج ، م��ن٢٩-٢٨عقی��دة التوحی��د ف��ي الق��رآن الك��ریم، مرج��ع س��ابق، ص    : انظ��ر) ١(
 . ١٤-١٣القرآن في عرض عقیدة اإلسالم، ص

 . ١٦دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ٢(
 ). ١٦٤-١٦٣(سورة البقرة، اآلیتان ) ٣(
 . ٣٢٩عقیدة التوحید في القرآن الكریم، مرجع سابق، ص: انظر) ٤(
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اإلنسان بالطریقة التي یعلم أنھا تؤثر فیھ بكل یسر ووضوح، وكذلك 
قة عملیة فالقرآن ال یكتفي بمجرد إقراره نجد أن طریقة القرآن طری

للوحدانیة ومحاربة الشرك، بل یطلب من أتباعھ أعماًال وتكالیف فھو 
یجمع ویربط بین العقیدة والعمل معًا، كما أنھا طریقة تنفي الشكوك 
والشبھات التي قد تدور حول جمیع مسائل العقیدة ألنھا تفصل فصًال 

قة العبودیة في شتى جوانبھا، ھذا فوق تامًا بین حقیقة األلوھیة وحقی
أن طریقة القرآن لعرض عقیدتھ ھي األصل لكل الطرق الصحیحة ألنھا 
من عند اهللا تعالى، فھي منھج متكامل لحقیقة التوحید بخالف ما علیھ 

  .)١(جمیع الطرق األخرى
وھذه الطریقة القرآنیة ھي التي كان علیھا النبي صلى اهللا 

  .والتابعین من بعدھم من سلف ھذه األمةعلیھ وسلم وأصحابھ 
  

  . لصحيح النقل)٢(موافقة صريح العقل: القاعدة الثانية

ھذا الموضوع وھو العالقة بین العقل والنقل في المذاھب 
اإلسالمیة، قدیم متجدد، تكلم فیھ علماء الكالم والتوحید، وأصول الفقھ، 

لوم، وتجدد البحث والفقھ، والفلسفة وغیرھا منذ بدایات نشأة ھذه الع
فیھ في العصر الحدیث الذي انبھر بتقدم الحضارة المادیة العتمادھا 
على طاقات العقل وإبداع الفكر، وتوھم البعض أن اإلسالم یعتمد فقط 
على النصوص الشرعیة في القرآن والسنة، ویھمل دور العقل ومجال 

 من الفكر اإلنساني، مع أن اإلسالم قامت حضارتھ ومجده على كل
النص المنقول والكالم المعقول، فالنص ھو الموجھ دائمًا والمصحح 
للعقل ونتاج الفكر، بل إن مساحة ما منحھ اإلسالم للعقل ھو أكبر بكثیر 
مما یتصور، فالتشریع اإللھي لم یھمل العقل الرشید بل جعلھ مناط أو 

  .)٣(أساس التكلیف بالتكالیف الشرعیة
ن العقل، ورفع قدره، واقتفى أثره ولقد دافع القرآن الكریم ع

في ذلك علماء األمة، الذین یدافعون عن العقل وعن قیمة أدراكاتھ، 
لیتخذوا من ذلك طریقًا لالستدالل بما فیھ من مبادئ، بل یرون أن أي 

                                                           

 .   وما بعدھا٣٢٧نفس المرجع، ص) ١(
لجمع عق�ول وھ�و ص�فة وس�مي العق�ل           الِحْجر والنھُّى ضد الَحْمق، وا    : اَلْعقُل لغةً ) ٢(

عقًال ألنھ یعقل صاحبھ عن التورط في المھالك وھو ما یتمیز بھ اإلنسان ع�ن س�ائر             
 .   ٢٤١-١/٢٤٠، تھذیب اللغة ١١/٤٥٨لسان العرب: الحیوانات، انظر

وھی��ة الزحیل��ي، دار الفك��ر، دم��شق،  .د.ق��ضایا الفق��ھ والفك��ر المعاص��ر، أ : انظ��ر) ٣(
 . ١٥، ص)م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧(الطبعة األولى



 

- ٢٩٣ -

تشكیك في قیمة العقل، ھو ذریعة للتشكیك فیما قام على أساسھ من 
عقل ال یھتدي إال بالشرع استدالل وھو أمر یمس قضایا العقیدة، فال

، ألن العقل ھو القوة المفكرة في اإلنسان )١(والشرع ال یتبین إال بالعقل
التي یعقل بھا حقائق األشیاء، ولذلك نجد أن اإلسالم أوجب التفكیر 
وجعلھ فریضة إسالمیة متمیزة في إثبات العقیدة وال سیما الخالق 

تى إن ما عدا النص القرآني تعالى، وفي فھم القرآن واستنباط األحكام ح
والنبوي واإلجماع من مصادر ھذا العلم یعتمد على العقل في االجتھاد 

  .)٢(من قیاس واستحسان واستصحاب وغیره
وكذلك اعتمد المسلمون في نشر دعوة اإلسالم على العقل، 
ومیزاتھ، واالعتراف بأنھ وسیلة للمعرفة، وطریق الوصول إلى 

العقیدة في النفوس على أساس من الحوار الحقیقة، وترسیخ أركان 
والمناقشة واإلقناع، وفي نطاق االجتھاد والتجدید والتفاعل مع 
مقتضیات الحیاة ورعایة مصالح الناس، جعل العلماء العقل سبیًال 
الستنباط األحكام التشریعیة، باالعتماد على إدراك مقاصد الشریعة 

 رشیدًا، وإعمالھ سدیدًا، كان وغایاتھا السامیة، وعلیھ فإذا كان العقل
دلیًال مقبوًال في االستدالل واالستنباط في ضوء التوصیات والمبادئ 

  .)٣(الربانیة
فالنقل یطلق على الوحي بشقیھ القرآن والسنة، وأما العقل 
فیطلق على ما استقر في العقول السلیمة، وثبت بالتجربة والبرھان 

ي حال من األحوال، ألن الوحي والبدیھة، وھذان ال یمكن تعارضھما بأ
من اهللا، والعقل من اهللا أیضًا، ومعطیاتھ الثابتة إنما قامت على 

، )٤(النوامیس الكونیة وما كان كذلك ال یمكن أن یعارض بعضھ بعضًا
ویتقرر من ذلك أن ما ذھب إلیھ علماء الكالم وباألخص المعتزلة منھم 

 التعارض ھو أمر ال یستقیم عند مظنة من القول بتقدیم العقل على النقل
ألنھ مبني على فرضیات ھي في األصل غیر موجودة ولذلك یقول ابن 

القول بتقدیم اإلنسان لمعقولھ على النصوص النبویة قوًال ال : (تیمیة
ینضبط وذلك ألن أھل الكالم والفلسفة الخائضین المتنازعین فیما 

                                                           

 . ١٤٢-١٤١دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ١(
 .  ١٦وھبة الزحیلي، ص.د.قضایا الفقھ والفكر المعاصر، أ: انظر) ٢(
 . ١٨نفس المرجع، ص) ٣(
محم�د الملك�اوي وآخ�رون، األك�ادیمیون للن�شر والتوزی�ع،            .عقیدتنا اإلسالمیة، د  ) ٤(

 .  ٢٩، ص)م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥(األولى المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان، الطبعة 
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قل وقد یقول اآلخر یسمونھ عقلیات كل منھم یقول إنھ یعلم بضرورة الع
بنقیضھ وقد یقول أحدھم إن العقل الصریح دّل على النھي واآلخر یقول 
العقل الصریح دّل على اإلثبات فھم متنازعون في المسائل التي دلت 

  .)١()علیھا النصوص كمسائل الصفات والقدر
فابن تیمیة یرى أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بّین ألصحابھ 

 َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّْكَر :(ى وھو الذي خصھ اهللا بقولھالقرآن لفظًا ومعن
، وال یحصل البیان )٢()ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلْیِھْم َوَلَعلَُّھْم َیَتَفكَُّروَن

والبالغ المقصود إال بذلك، فمن قال أنھ لم یبلغ معاني كالمھ وكالم ربھ 
أحالھم في فھم معانیھ إلى عقولھم، لم بالغًا مبینًا بل بلغھم األلفاظ و

یكن قد شھد لھ بالبالغ، وأما أھل العلم واإلیمان فبخالف ذلك فھم 
یشھدون لھ بما شھد بھ اهللا ومالئكتھ وخیار القرون أنھ بلغ البالغ 

  .)٣(المبین الموجب للعلم والیقین لفظًا ومعنًا
ده وھذا لیس قدحًا في العقل ولكن المطلوب إعمالھ في حدو

ومجالھ وفي ذلك راحة لھ من عناء البحث في غیبیات لیست من 
اختصاصھ، فما قرره اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم وجب اإلذعان 
لھ، ثم یأتي العقل بعد ذلك شاھدًا لما جاء بھ النقل ال حكمًا علیھ، 
فالعقول قد جعل اهللا لھا حدًا في اإلدراك ال تتعداه ولو علمت كل مطلوب 

، فالعقل مقید بعالم الحس ال )٤(وت مع الخالق تعالى وھو محالالست
عمل لھ في الحكم على عالم الغیب، وقضایا األلوھیة في أغلبھا غیبیة 
وھو بذلك ال یستطیع أن یصدر أحكامھ على غیبیات لم یدركھا، ألن 
عالم الغیب ال تستطیع عقولنا أن تحكم على شيء فیھ بإثبات أو نفي 

تیًا، إال أن یأتیھا خبر یشھد العقل بصحتھ وعند ذلك تسلم استغالًال ذا
بمضمونھ تسلیمًا تامًا دون مناقشة أو اعتراض وعلم من ذلك أن للعقل 

  .)٥(حدًا ینتھي إلیھ كما للبصر حدًا ینتھي إلیھ كذلك
  

فإذا وقف العقل عند حدوده واھتدى بالنقل فیما وراء ذلك 
وتبین من ذلك أن المشكلة قد تتأتى انتفت المعارضة بین العقل والنقل 

من الخطأ في فھم النص الدیني الثابت، وفھم النص عمل اجتھادي 

                                                           

 .  ١٥٧-١/١٥٦درء تعارض العقل والنقل، البن تیمیة ) ١(
 ). ٤٤(سورة النحل، اآلیة ) ٢(
 . ٢/٥١٠مختصر الصواعق المرسلة ) ٣(
 .  ٢/٣١٨االعتصام، للشاطبي : انظر) ٤(
 . ٢١-٢٠وأسسھا، عبدالرحمن حسن، صالعقیدة اإلسالمیة ) ٥(
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بشري، قد یصیب وقد یخطئ، ولكن المخطئ ھو اإلنسان غیر المعصوم 
الذي اجتھد في فھم النص وفي ھذه الحالة علینا أن نراجع فھمنا 

ني الذي تم الوصول للنص، ونعید تدبرنا لھ، حتى نصل إلى المعنى الیقی
إلیھ عن طریق اإلدراك الحسي أو اإلدراك العقلي، وقد تأتي المشكلة 
من أن النص الدیني، قد یكون غیر ثابت ثبوتًا قطعیًا وھذا ینطبق على 
بعض أحادیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم دون القرآن، ألن القرآن 

لتي تجعل ھذه كلھ قطعي الثبوت، وذلك لعدم توفر الروایات الصحیحة ا
األحادیث قطعیة الثبوت، وعلم من ذلك أنھ ال یمكن أن یتعارض نص 

یجب : (، وھو ما قرره القاسمي بقولھ)١(صحیح مع عقل صریح
التفریق بین وجود التعارص حقیقة بین نصوص الشرع وموازین 
العقل، وبین قیام شبھة التعارض في بعض األذھان، فكثیرًا ما تقوم 

في أذھان البعض، فیظنھ تعارضًا في نفس األمر، شبھات التعارض 
ویشتغل بضروب شتى من رّد النصوص وتأویلھا، وكان األولى أن 

  .)٢()یحرر محل التعارض أوًال، فعند تحریره ینكشف أنھ لیس بتعارض
ولذلك یستحیل على الوحي اإللھي والشرع الحق أن یرد بما 

یرد بما یعجز العقل عن ینكره العقل أو یدل على استحالتھ ولكنھ قد 
إدراكھ واإلحاطة بھ وفي مثل ھذه الحالة فالنقل ھو األصل وفي ذلك 

واألصل في الموافقة بین المعقول والمنقول أن یكون : (یقول القاسمي
االعتماد على تحكیم القرآن والسنة في جمیع األقیسة العقلیة، 

قل، بشرط أن یكون واالجتھادات النظریة، وال یكون العقل إال موافقًا للن
النقل صحیحًا، فصحة النقل شرط في االستدالل على صحة العقل، فلیس 
كل نقل یكون موافقًا للعقل إذا كان النقل غیر ثابت، كما ھو واقع 

  .)٣()نصوص أھل الكتاب، وأصحاب الفرق الضالة
ولذلك یرى ابن تیمیة رحمھ اهللا أن الواجب في المسائل 

 یخضع العقل للنص ویكون تابعًا لھ بخالف ما االعتقادیة والدینیة أن
یدعیھ أصحاب النظر العقلي من المتكلمین من إخضاع النصوص 

جماع الفرق بین الحق والباطل، والھدى : (للعقول وفي ھذا یقول
والضالل، والرشاد والغي، وطریق السعادة والنجاة، وطریق الشقاوة 

أنزل بھ كتبھ ھو الحق والھالك، أن ُیجعل ما بعث اهللا بھ رسولھ، و

                                                           

 .  ٣٠محمد الملكاوي وآخرین، مرجع سابق، ص.سالمیة، دعقیدتنا اإل: انظر) ١(
 . ١٤٧دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ٢(
 . ٣٤٣دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ٣(
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الذي یجب إتباعھ، وبھ یحصل الفرق والھدى والعلم واإلیمان، فیصدق 
بأنھ حق وصدق، وما سواه من كالم سائر الناس یعرض علیھ فإن 
وافقھ فھو حق، وإن خالفھ فھو باطل، وإن لم یعلم ھل وافقھ أو خالفھ 

راده، ولكن یكون ذلك الكالم مجمًال ال یعرف مراد صاحبھ أو قد عرف م
لم یعرف ھل جاء الرسول بتصدیقھ أو تكذیبھ، فإنھ یمسك فال یتكلم إال 
بعلم، والعلم ما قام علیھ الدلیل، والنافع منھ ما جاء بھ الرسول صلى 

  .)١()اهللا علیھ وسلم
فابن تیمیة یرى أنھ ال مخالفة بین صریح المعقول وصحیح 

لك یجعل النقل أصل المنقول مادام أن النقل قد ثبتت صحتھ وھو بذ
فكل من طلب : (والعقل فرع وتابعًا لھ وھو ما قرره ابن أبي العز بقولھ

أن یحكم في شيء من أمر الدین غیر ما جاء بھ الرسول، ویظن أن 
ذلك حسن، وأن ذلك جمع بین ما جاء بھ الرسول وبین ما یخالفھ، فلھ 

 كل حق، نصیب من ذلك، بل ما جاء بھ الرسول كاٍف كامل، یدخل فیھ
وإنما وقع التقصیر من كثیر من المنتسبین إلیھ، فلم یعلم ما جاء بھ 

إلى ) ولذلك نسبوا... (الرسول في كثیر من األمور الكالمیة االعتقادیة
شریعة الرسول بظنھم وتقلیدھم ما لیس منھا، وأخرجوا عنھا كثیرًا 

  .)٢()مما ھو منھا
ول صلى اهللا ویتضح من ذلك أن الواجب كمال التسلیم للرس

علیھ وسلم، واالنقیاد ألمره، وتلقي خبره بالقبول والتصدیق دون أن 
نعارضھ بخیال باطل نسمیھ معقوًال، أو نحملھ شبھة أو شكًا، أو نقدم 
علیھ آراء الرجال وبذلك یكون الطریق الوحید الذي یسلك للوصول إلى 

ن كتاب العلم الیقیني ھو ما جاء بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم م
وسنة، ألنھ صلى اهللا علیھ وسلم بّین الدین أصولھ وفروعھ جمیعًا فھو 
ال یؤخذ إال منھ وال یرد إال إلیھ، وھذا ھو المنھج الذي كان علیھ 
السلف الصالح من أمة اإلسالم فھم لم یعارضوا النص بعقل وال قیاس 

 لم فأما معارضة القرآن بمعقول أو قیاس فھذا: (كما یقول ابن تیمیة
یكن یستحلھ أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظھرت الجھمیة 
والمعتزلة ونحوھم، ممن بنوا أصول دینھم على ما سموه معقوًال 

إذا تعارض العقل والشرع  فالشرع إما أن : وردوا القرآن إلیھ، وقالوا

                                                           

 .  ١٥٥األصول الفكریة للمناھج السلفیة عند ابن تیمیة، ص) ١(
شرح الطحاویة في العقی�دة ال�سلفیـة، ت�ألیف عل�ـي ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أب�ي                       ) ٢(

 .  ١٦، ص)ھـ٧٩٢-٧٣١(لحنفي العز ا
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ُیفوض أو ُیتأّول، فھؤالء من أعظم المجادلین في آیات اهللا بغیر سلطان 
  .)١()مآتاھ

فبمثل ھذا المسلك جانب المتكلمون الصواب وحادوا عن منھج 
القرآن لمناھج فالسفة الیونان وغیرھم، ویستفاد من ذلك أن الدین نزل 
ھادیًا للعقل، إال أنھ أطلق لھ الحریة الكاملة فیما یتعلق بالبحث والكشف 
في مجال المادیات، في السماء واألرض، وفیما بین السماء واألرض 
شرط أن یكون ذلك في خیر اإلنسانیة، وكشف سنن اهللا في الكون، أما 
ما یتصل بأمور الناس من ناحیة العقیدة أو األخالق أو التشریع فقد قاد 
الدین فیھا العقل ورسم لھ طریق السیر، وسھل لھ سبیل االھتداء وأتى 

  .)٢(بما یفھمھ العقل ویتقبلھ وال یتعارض معھ على اإلطالق
ت ھذه ھي حال العقل مع النقل فعلى العقل أن یھتدي وإذا كان

بالوحي ویسترشد بھ في عالم ما وراء الطبیعة حتى ال تعصف بھ 
األھواء، ومتى ما عجز عن إدراك الحقیقة على وجھھا األكمل فعلیھ أن 

  .یتھم نفسھ وال یتھم الدین بالنقص على أي حال
ل أو بعدم ویتضح من ذلك أن القول بتقدیم العقل على النق

موافقة صریح العقل لصحیح النقل أو نحو ذلك مما ذھب إلیھ المتكلمین 
وخاصة المعتزلة وبعض متأخري األشاعرة ھو أمر لم یقل بھ أحد من 

وھذا : (السلف ولذلك نجد أن ابن تیمیة قد انتقد مثل ھذا المسلك قائًال
بھ من كتب اهللا الكالم قد جعلھ الرازي وأتباعھ قانونًا كلیًا فیما یستدل 

وكالم أنبیائھ وما ال یستدل بھ، ولھذا رّدوا االستدالل بما جاءت بھ 
األنبیاء والمرسلون في صفات اهللا، وغیر ذلك من األمور التي أنبأوا 
بھا، وظن ھؤالء أن العقل یعارضھا، وقد یضم بعضھم إلى ذلك أن 

ي وضعھ ھؤالء ، ومثل ھذا القانون الذ...األدلة السمعیة ال تفید الیقین
یضع كل فریق ألنفسھم قانونًا فیما جاءت بھ األنبیاء عن اهللا، فیجعلون 
األصل الذي یعتقدونھ ویعتمدونھ ھو ما ظنوا أن عقولھم عرفتھ، 

                                                           

 . ١/٢٣االستقامة، البن تیمیة ) ١(
-٢٥٣، ٢٤٧منھج القرآن ف�ي ع�رض عقی�دة اإلس�الم، جمع�ة أم�ین، ص          : انظر) ٢(

٢٥٤  . 
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ویجعلون ما جاءت بھ األنبیاء تبعًا لھ، فما وافق قانونھم قبلوه، وما 
  .)١()خالفھ لم یتبعوه

 الكالم یقدمون العقل على فابن تیمیة بعد أن أوضح أن علماء
النقل ویجعلون العقل حاكمًا على نصوص الشرع یقرر بأن ھذا المسلك 
ھو تحریف وتأویل لكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم من 
غیر دلیل، بل ھو اتھام صریح ألنبیاء اهللا ورسلھ الذین بلغوا البالغ 

التأویل فھم الذین یقولون وأما أھل التحریف و: (المبین وفي ذلك یقول
أن األنبیاء لم یقصدوا بھذه األقوال ما في نفس األمر، وإن الحق في 
نفس األمر ھو ما علمناه بعقولنا، ثم یجتھدون في تأویل ھذه األقوال 
إلى ما یوافق رأیھم بأنواع التأویالت التي یحتاجون فیھا إلى إخراج 

انة بغرائب المجازات اللغات عن طریقتھا المعروفة، وإلى االستع
  .)٢()واالستعارات

ومقصود ابن تیمیة أنھ في األصل ال یوجد وال یمكن أن یقع 
: تعارض بین النقل الصحیح والعقل الصریح وھو ما ذھب إلیھ بقولھ

إذا قبل تعارض دلیالن سواء : وبیان ذلك بتقدیم أصل، وھو أن یقال(
خر عقلیًا، فالواجب أن كانا سمعیین أو عقلیین أو أحدھما سمعیًا واآل

ال یخلو إما أن یكونا قطعیین، أو یكونا ظنیین، وإما أن یكون : یقال
أحدھما قطعیًا واآلخر ظنیًا، فأما القطعیان فال یجوز تعارضھما سواء 
كانا عقلیین أو سمعیین، أو أحدھما عقلیًا واآلخر سمعیًا، وھذا متفق 

لذي یجب ثبوت مدلولھ، وال علیھ بین العقالء، ألن الدلیل القطعي ھو ا
، وإن كان أحد الدلیلین المتعارضین ...یمكن أن تكون داللتھ باطلة

قطعیًا دون اآلخر فإنھ یجب تقدیمھ باتفاق العقالء، سواء كان ھو 
السمعي و العقلي، فإن الظن ال یدفع الیقین، وأما إن كانا جمیعًا ظنیین 

رجح كان ھو المقدم، فإنھ یذھب إلى طلب ترجیح أحدھما، فأیھما ت
  .)٣()سواء كان سمعیًا أو عقلیًا

                                                           

موافقة صحیح المنق�ول ل�صریح المعق�ول، ت�ألیف ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة، دار          ) ١(
، الج�زء األول،  )م١٩٨٥-ھ�ـ ١٤٠٥(الكتب العلمی�ة، بی�روت، لبن�ان، الطبع�ة األول�ى          

 . ٣٢ص
 . ١/٣٤نفس المرجع ) ٢(
 . ١/٧٧موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول ) ٣(
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ویتضح من ذلك أنھ ال تعارض بین النقل الصحیح والعقل الصریح،      
وإن ظھر تعارض بینھما فإنھ یزول عند النظر والتدقیق وھذا ھو 

  .المسلك السلیم في تقریر مسائل العقیدة واالستدالل علیھا
  

ن والسنَّة على جميع مسائل أصول اشتمال القرآ: القاعدة الثالثة
  .الدين

ھذه القاعدة إحدى قواعد السلف لالستدالل على قضایا العقیدة 
اإلسالمیة خاصة وقد اتضح لنا من قبل أن العقیدة من األمور التوقیفیة 
التي ال یجوز االجتھاد فیھا، فھي یجب أن تستمد من كتاب اهللا وسنة 

ھذه القاعدة على أن القرآن رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، وتنص 
والسنة قد اشتمال على كل األمور المتعلقة بالدین وخاصة قضایا 
االعتقاد من حیث البرھنة علیھا وبیانھا بأدلتھا السمعیة والعقلیة األمر 
الذي یدحض اللبس الذي وقع لدى كثیر من الناس في ھذه المسألة، 

ا الدلیل العقلي فیما دّل فظنوا أن الدلیل السمعي ال یكون عقلیًا وحصرو
علیھ العقل دون استناد إلى السمع، وھذا فھم ربما یكون مصدره الجھل 
بأدلة القرآن والسنة، أو إصرار من البعض على جعل داللة النصوص 
على مسائل العقیدة سمعیة فقط انطالقًا من إعالئھم لحجة العقل على 

  .)١(حجة السمع كما ذھب إلى ذلك المتكلمون
 القاعدة تقرر أن أصول الدین قد ُبینت في القرآن والسنة فھذه

خیر بیان وأن القرآن والسنة قد اشتمال على جمیع الدالئل السمعیة 
والعقلیة الدالة على توحید النبوة والمعاد وغیر ذلك من مسائل العقیدة 
اإلسالمیة، وذلك بما نصبھ اهللا من األدلة التي یھتدي إلیھا العقل، من 

لنظر في آیات اهللا في اآلفاق واألنفس، وفي ذلك دلیل على أن خالل ا
من أراد معرفة مسائل العقیدة أو دالئل تلك المسائل فعلیھ أن یرجع إلى 
القرآن والسنة، فقد بینا ھذه المسائل خیر بیان بحیث لم یترك ألحد أن 
یخوض في مسائل العقیدة بعقلھ، أو أن یعارضھا بمعقولھ، وذلك ألن 

 قاصر عن الخوض في عالم الغیب، وذلك الفتقاره للوسائل التي العقل
تمكنھ من الخوض في ذلك وعلى المسلم أن ینظر في أقوال الناس 
وآرائھم، ثم یعرضھا على الكتاب والسنة فیقبل منھا ما وافقھما ویرد 

                                                           

، عقی�دة التوحی�د   ٢٣محم�د الملك�اوي وآخ�رون، ص     .عقیدتنا اإلسالمیة، د  : انظر) ١(
 .  ٢١محمد أحمد عبدالقادر خلیل، ص.في القرآن الكریم، د
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، خاصة وأن قضایا االعتقاد في مجملھا بكلمة قل )١(ما سوي ذلك
َلْم َیِلْد  )٢( اللَُّھ الصََّمُد )١( ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد  :(عالىالتلقینیة مثل قولھ ت

ُقْل َیا َأیَُّھا   :(، وقولھ تعالى)٢()َوَلْم َیُكْن َلُھ ُكُفًوا َأَحٌد )٣(َوَلْم ُیوَلْد
 ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّھ :(، وقولھ تعالى)٣() َلا َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن )١( اْلَكاِفُروَن

َما ُأْنِزَل ِإَلْیَنا َوَما ُأْنِزَل ِإَلىٰ ِإْبَراِھیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب َو
َواْلَأْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسىٰ َوِعیَسىٰ َوَما ُأوِتَي النَِّبیُّوَن ِمْن َربِِّھْم َلا ُنَفرُِّق 

َوُقِل اْلَحْمُد ِللَِّھ   :(قولھ تعالى، و)٤()َبْیَن َأَحٍد ِمْنُھْم َوَنْحُن َلُھ ُمْسِلُموَن
الَِّذي َلْم َیتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َیُكْن َلُھ َشِریٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َیُكْن َلُھ َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ 

، وھكذا نجد أن مسائل العقیدة اإلسالمیة توقیفیة، )٥()ۖ َوَكبِّْرُه َتْكِبیًرا
ورود أكثرھا في القرآن بكلمة قل فھي ال تؤخذ من آراء الرجال ل

  .)٦(التلقینیة
ولذلك نجد أن شیخ اإلسالم ابن تیمیة  أثبت أن أصول الدین قد 
بینھا القرآن، وأنھ ھو مصدرھا الذي تؤخذ منھ على غیر طریقة 

إن أصول الدین الذي بعث اهللا بھ رسولھ : (المتكلمین فیقول في ذلك
 اهللا في القرآن أحسن بیان، وبین محمدًا صلى اهللا علیھ وسلم قد بینھا

دالئل الربوبیة والوحدانیة، ودالئل أسماء الرب وصفاتھ، وبین دالئل 
نبوة أنبیائھ، وبین المعاد، بین إمكانھ وقدرتھ علیھ في غیر موقع، 
وبین وقوعھ باألدلة السمعیة والعقلیة، فكان في بیان اهللا بیان ألصول 

صول ثابتة صحیحة معلومة، فتضمن الدین الحق، وھو دین اهللا، وھي أ
  .)٧()بیانھ العلم النافع، والعمل الصالح، والدین الحق

فالكتاب والسنة ھما األساس المعتمد في مسائل العقیدة 
وغیرھا، فال یجوز للمسلم أن یعدل عنھما إلى ما سواھما كما ورد 

ا َفاتَِّبُعوُه ۖ َوَلا َوَأنَّ َھَٰذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیًم  :(األمر بذلك في قولھ تعالى
، )٨()َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ ۚ َذِٰلُكْم َوصَّاُكْم ِبِھ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي   :(وقولھ تعالى
                                                           

 . ٢٤-٢٣ صعقیدتنا اإلسالمیة، مرجع سابق،: انظر) ١(
 . سورة اإلخالص) ٢(
 ). ٢-١(سورة الكافرون، اآلیتان ) ٣(
 ). ١٣٦(سورة البقرة، اآلیة ) ٤(
 ). ١١١(سورة اإلسراء، اآلیة ) ٥(
 .  ٢٣ملكاوي، ص.عقیدة التوحید في القرآن الكریم، د: انظر) ٦(
 . ١٧٢-١٧١األصول الفكریة للمناھج السلفیة، البن تیمیة، ص) ٧(
 ). ١٥٣(نعام، اآلیة سورة األ) ٨(
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ْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم اْلَأْمِر ِمْنُكْم ۖ َفِإ
، وقولھ تعالى )١()ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر ۚ َذِٰلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِویًلا

ْیَنُھْم ُثمَّ َلا َیِجُدوا َفَلا َوَربَِّك َلا ُیْؤِمُنوَن َحتَّىٰ ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َب  :(كذلك
، وقد جاءت األحادیث )٢()ِفي َأْنُفِسِھْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًما

إني : (النبویة كذلك تقرر ھذا األساس منھا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدھما كتاب اهللا وسنتي ولن یتفرقا 

من أطاعني : (، وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم)٣() الحوضحتى یردا على
  .)٤(...)فقد أطاع اهللا، ومن عصاني فقد عصى اهللا

  

: واستنادًا على ما ذكر من نصوص حق البن تیمیة أن یقول
أما االعتقاد فال یؤخذ عني، وال عمن ھو أكبر مني، بل یؤخذ عن اهللا (

علیھ سلف األمة، فما تعالى، ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، وما أجمع 
كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في األحادیث 

  .)٥()الصحیحة
وھذا ھو المنھج الذي كان علیھ السلف الصالح من أمة اإلسالم 

ثم من طریقة أھل السنة والجماعة، إتباع آثار : (كما یقول ابن تیمیة
ع سبیل السابقین رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم باطنًا وظاھرًا، وإتبا

األولین من المھاجرین واألنصار، وإتباع وصیة رسول اهللا صلى اهللا 
فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المھدیین الراشدین : (علیھ وسلم حیث قال

تمسكوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ، وإیاكم ومحدثات األمور فإن كل 
 كالم اهللا،  ویعلمون أن أصدق الكالم)٦()محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

وخیر الھدى ھدى محمد صلى اهللا علیھ وسلم، ویؤثرون كالم اهللا على 
غیره من كالم أخبار الناس ویقدمون ھدى محمد صلى اهللا علیھ وسلم 

  .)٧()على ھدى كل أحد

                                                           

 ). ٥٩(سورة النساء، اآلیة ) ١(
 ). ٦٥(سورة النساء، اآلیة ) ٢(
 .  ١/٩٣أخرجھ الحاكم في مستدركھ، كتاب العلم ) ٣(
أخرجھ مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء في غیر معصیة، ح�دیث      ) ٤(

 . ٣/١٤٦٦، ١٨٣٥رقم
 .  ٢٠٠بن تیمیة، صاألصول الفكریة للمناھج السلفیة، ال) ٥(
 .  ٥/١٣، ٤٦٠٧أخرجھ أبوداود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، حدیث رقم) ٦(
 . ١٩٦األصول الفكریة للمناھج السلفیة، البن تیمیة، ص) ٧(
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ومقصود ابن تیمیة أن القرآن والسنة فیھما البیان الشافي 
وأن ھذا ھو لجمیع قضایا ومسائل الدین وخاصة قضایا االعتقاد، 

المنھج الذي كان علیھ السلف الصالح فعلى كل مؤمن أن ال یتكلم في 
شيء من الدین إال تبعًا لما جاء بھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كما 

فكل ما یحتاج الناس إلى : (ھو مبین في القرآن والسنة وفي ذلك یقول
 ورسولھ معرفتھ واعتقاده والتصدیق بھ من ھذه المسائل فقد بینھ اهللا

بیانًا شافیًا قاطعًا للعذر، إذ ھذا من أعظم ما بلغھ الرسول البالغ المبین، 
وبینھ للناس، وھو من أعظم ما أقام اهللا بھ الحجة على عباده بالرسل 
الذین بینوه وبلغوه، وكتاب اهللا الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن 

 صلى اهللا الرسول لفظھ ومعانیة، والحكمة التي ھي سنة رسول اهللا
علیھ وسلم مشتملة من ذلك على غایة المراد وتمام الواجب 

  .)١()والمستحب
ویتضح من ذلك أن كل ما یستحق أن یطلق علیھ أنھ أصل من 
أصول الدین مما یحتاج الناس إلى معرفتھ واعتقاده والتصدیق بھ فقد 

ھ بینھ المولى عّز وجل في كتابھ والرسول صلى اهللا علیھ وسلم في سنت
ولم یكل أمر معرفتھ إلى عقول الناس القاصرة وال شك أن قضایا 

  .األلوھیة في مقدمة ھذا كلھ
ویظھر من العرض السابق لمصادر وقواعد المنھج السلفي 
لالستدالل على قضایا ومسائل العقیدة أن السلف یقوم اعتمادھم في 

قرآن المقام األول على الكتاب والسنة الصحیحة، فھم یقدمون أدلة ال
والسنة على سائر األدلة ویجعلون النص أو الوحي حاكمًا على العقل 
ومقدمًا علیھ، كما أنھم ال یردون شیئًا من نصوص الكتاب والسنة، وال 

َیا َأیَُّھا   :(یعارضونھا بعقولھم وأھوائھم ملتزمین قول المولى عّز وجل
 َوَرُسوِلِھ ۖ َواتَُّقوا اللََّھ ۚ ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع الَِّذیَن آَمُنوا َلا ُتَقدُِّموا َبْیَن َیَدِي اللَِّھ

، وبذلك أصبح منھج السلف في جمیع أمور الدین وخاصة )٢()َعِلیٌم
قضایا االعتقاد ھو المنھج األسلم واألعلم واألحكم الذي یجب إتباعھ 
ألن مرده إلى اهللا ورسولھ صلى اهللا علیھ وسلم فعلى العبد أن یجعل ما 

 بھ رسلھ، وأنزل بھ كتبھ، ھو الحق الذي یجب إتباعھ، فیصدق بعث اهللا

                                                           

 .  ٤٤-١/٤٣موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول، البن تیمیة ) ١(
 ). ١(سورة الحجرات، اآلیة ) ٢(
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بأنھ حق وصدق، وما سواه من كالم سائر الناس یعرض علیھ، فإن 
  .)١(وافقھ فھو حق، وإن خالفھ فھو باطل

ویتضح عند المقارنة بین ھذا المنھج ومنھج المتكلمین أن 
 الفلسفة قدرًا المتكلمین قد جعلوا الفلسفة وعاًء ألفكارھم، فأخذوا من

كبیرًا للرد على أصحابھا، وبذلك فقد جعلوا العقل أساسًا لفھم القرآن، 
ولم یجعلوا القرآن أساسًا إلدراك العقل، وقد أدى بھم مثل ھذا المنحى 
إلى تحكیم العقل في النص فجعلوه حاكمًا علیھ خاصة في اآلیات التي 

نتصار بالقرآن یبدو في ظاھرھا التعارض وبذلك فقد المتكلمون اال
، فحولوا عقیدة )٢(والسنة، وخاضوا في ساحة الصراع بأفكار خصومھم

اإلسالم وشریعتھ إلى مناظرات جوفاء ومجادالت وبذلك استبعدت 
العقیدة من قوة الیقین وحرارة اإلیمان إلى حالة جدلیة ومھنة كالمیة 

  .تؤول في غالب األحیان بأصحابھا إلى الحیرة والشك واالضطراب
  

                                                           

 . ١٣٩قیدة السلفیة، البن أبي العز الحنفي، صشرح الطحاویة في الع) ١(
 . ١٩شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة، البن أبي العز الحنفي، ص: انظر) ٢(
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  املبحث الثاني

  منهج السلف يف إثبات وجود اهللا وصفاته

  :ويحتوي على مطلبين
  منهج السلف في إثبات وجود اهللا وأدلته: المطلب األول
  .منهج السلف في إثبات صفات اهللا عز وجل: المطلب الثاني

  

  اطب اول

وأد ود ات وإ  فا  
  

  .)١(برهان الفطرة: أوالً
ن الفطرة یعد من أول الشواھد الدالة على وجود اهللا برھا

تعالى، فأول شعور یشرق في أعماق اإلنسان إذا تأمل في نفسھ وفي 
الكون من حولھ، شعوره بوجود قوة كبرى مھیمنة على ھذا الكون 
تمنحھ التدبیر والتنظیم، وتتصرف فیھ بالحیاة والموت، والتغیر 

 أنواع التغییرات التي تجري في والتطور، والحركة والسكون، وجمیع
  .)٢(ھذا الكون

واإلنسان وھو یشعر بھذه الحقیقة ویؤمن بھا إیمانًا عمیقًا، 
سواء استطاع ان یقیم الدلیل البرھاني على صدق ھذا الشعور، أو لم 
یستطع، إال أن دلیل الفطرة ھو أكبر شاھد على ھذه الحقیقة، فالشعور 

جود قوة كبرى مھیمنة على الكون الفطري الوجداني في اإلنسان بو
  .)٣(وخالقة لھ ھو من الدالئل الصادقة على وجود اهللا تبارك وتعالى

فإحساس اإلنسان بوجود الخالق، وشعوره دائمًا بحاجتھ إلیھ، 
وكذلك حاجة ھذا الكون الكبیر في نظامھ وإتقانھ وما فیھ من إبداع إلى 

فطري مشترك بین قدرتھ وعلمھ وحكمتھ سبحانھ، فھذا كلھ شعور 
جمیع الناس، فجمیع البشر یشعرون بشعور مشترك أن اهللا حق، وھذه 

                                                           

المقصود بالفطرة ھي تلك الجبل�ة الت�ي أودعھ�ا اهللا خلق�ھ ی�وم أن أش�ھدھم عل�ى         ) ١(
الفط��رة إذا ل��م ، فھ��ذه )١٧٢:س��ورة األع��راف، اآلی��ة ()أل��ست ب��ربكم ق��الوا بل��ي (أنف��سھم ق��ائًال 

: تدنس بالشرك واإللحاد والكفر تقر بوجود اهللا تعالى م�ن غی�ر دلی�ل مكت�سب، انظ�ر                 
 .  ١٩٢دالئل التوحید، للقاسمي، ص

 .  ٨٦-٨٥العقیدة اإلسالمیة وأسسھا، عبدالرحمن حسن المیداني، ص: انظر) ٢(
 .  ٨٦نفس المرجع، ص) ٣(
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ھي صبغة اهللا في كل مخلوق مدرك، وفطرتھ التي فطر الناس علیھا 
َقاَلْت ُرُسُلُھْم َأِفي   :(وقد أشار سبحانھ وتعالى إلى ھذه الحقیقة بقولھ

، وإعالنًا عن ھذه الفطرة )١)(اللَِّھ َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض
ِصْبَغَة اللَِّھ ۖ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن   :(الوجدانیة القائمة في النفس قال تعالى

 َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّیِن :(، وقال تعالى)٢()اللَِّھ ِصْبَغًة ۖ َوَنْحُن َلُھ َعاِبُدوَن
ا ۚ َلا َتْبِدیَل ِلَخْلِق اللَِّھ ۚ َذِٰلَك الدِّیُن َحِنیًفا ۚ ِفْطَرَت اللَِّھ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھ

، وھذا إن دّل إنما یدل على أن )٣()اْلَقیُِّم َوَلِٰكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َیْعَلُموَن
وجود اهللا فطرة في النفس اإلنسانیة ال ینكره إال من ُطمست فطرتھ 

زال بھا عن وعند ذلك تدعو الضرورة إلى إقامة األدلة النظریة، لی
طریق العقل الظاھر ما غشي على مرآة الفطرة من حجب بظلمات 

  .)٤(الشھوات والشكوك المادیة
والقرآن حافل بمثل ھذه األدلة الدالة على وجوده تعالى كما 

لیس في كتاب اهللا من أنواع اإلثبات وأسالیبھ أبلغ في : (یقول ابن تیمیة
ل ھو جمیعھ منصرف إلى شيء منھ في إثبات وجوده تبارك وتعالى، ب

تحقیق ذلك، ولیس غریبًا أن تجتمع آیات اهللا الكونیة، وآیات اهللا 
القرآنیة، على إثبات وجوده تقدست أسماؤه وتعالت صفاتھ، بل 
وجودھا دلیل على وجوده عّز وجل، ولیس في الوجود من دالئل 

  .)٥()اإلثبات أعظم وال أكبر من دالئل إثبات وجوده سبحانھ وتعالى
فوجود اهللا تعالى وإن كان فطرة في النفس إال أن القرآن جاء 
باألدلة الساطعة والبراھین الظاھرة الدالة على وجوده تعالى لیكون ذلك 
أرسخ في النفوس وأثبت في القلوب، ولقد اعتمد القرآن الكریم في 
بیانھ لھذه المسألة على اإلفادة من الرصید المعرفي المشترك بین 

ف، وخاطب في اإلنسان كل إنسانیتھ بما فیھا من عقل جمیع الطوائ
وقلب، فأثار في عقلھ مجموعة من المسلمات البدیھیة التي ال تجوز 
معھا المراوغة، وال یمكن معھا الجدل لوضوحھا، واستثار في قلبھ ذلك 
الجانب الفطري الذي یمیل نحو الخضوع لصاحب القوة المطلقة المدبرة 

                                                           

 ). ١٠(سورة إبراھیم، اآلیة ) ١(
 ). ١٣٨(قرة، اآلیة سورة الب) ٢(
 ). ٣٠(سورة الروم، اآلیة ) ٣(
 ٨٩-٨٨العقی�����دة اإلس�����المیة وأس�����سھا، عب�����دالرحمن ح�����سن المی�����داني، ص   ) ٤(
 .  ١٨٨، دالئل التوحید، للقاسمي، ص"بتصرف"
األص��ول الفكری��ة للمن��اھج ال��سلفیة عن��د ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة، ت��ألیف خال��د    ) ٥(

 .  ١٢٨عبدالرحمن العك، ص
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ال بجمیل صنعھ فیھ، وبما یعود على اإلنسان من للكون، وغرائز االنفع
آثار ذلك وھذا ھو الذي ضمن ألدلة القرآن قوتھا وشمولھا، وجعلھا 
تستوعب ما عداھا من أدلة، قدیمة كانت أو حدیثة، فھي تتضمنھا في 

وتتضمنھا في صورتھا ) (األثر یدل على الُمؤثر(صورتھا السھلة 
  .)١()ثالكالمیة كل حادث ال بد لھ من محد

ِإنَّ ِفي َخْلِق (  :ومن أسالیب القرآن في ذلك قولھ تعالى
السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر 

اْلَأْرَض َبْعَد ِبَما َیْنَفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اللَُّھ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَیا ِبِھ 
َمْوِتَھا َوَبثَّ ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصِریِف الرَِّیاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْیَن 

َوِفي اْلَأْرِض   :(، وقولھ تعالى)٢() السََّماِء َواْلَأْرِض َلآَیاٍت ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن
َوَزْرٌع َوَنِخیٌل ِصْنَواٌن َوَغْیُر ِصْنَواٍن ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب 

ُیْسَقىٰ ِبَماٍء َواِحٍد َوُنَفضُِّل َبْعَضَھا َعَلىٰ َبْعٍض ِفي اْلُأُكِل ۚ ِإنَّ ِفي َذِٰلَك َلآَیاٍت 
الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا ۖ َما َتَرىٰ ِفي   :( وقولھ)٣()ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن

وقولھ ) ٢)(ْحَمِٰن ِمْن َتَفاُوٍت ۖ َفاْرِجِع اْلَبَصَر َھْل َتَرىٰ ِمْن ُفُطوٍرَخْلِق الرَّ
  )٣)(َوِفي َأْنُفِسُكْم ۚ َأَفَلا ُتْبِصُروَن  :(تعالى

ویالحظ أنھ ال یوجد في القرآن دلیل واحد یدل على وجود اهللا 
یة استقالًال، بل الداللة على الوجود تكون مع إثبات أحد مضامین األلوھ

من الوحدة والحاكمیة، والصفات من القدرة والعلم والتدبیر وغیرھا 
  .وفي ھذا داللة على أن العلم بوجوده تعالى أمر فطري

فوجود اهللا تعالى من أكبر الحقائق وأجالھا وأظھرھا وأوالھا 
وھذا یقتضي أن تكون معرفتھ أول المعارف وأسبقھا إلى األفھام 

الحقیقة الفطرة السلیمة، والعقول وأسھلھا كذلك، یدل على ھذه 
الصحیحة، والبصائر النیرة، ویھدي إلیھ العلم، والوحي والتاریخ 
والذین جادلوا في وجوده تعالى وبصرف النظر عن قلتھم أو كثرتھم 
في كل عصر، ال دلیل معھم وال حجة وال برھان غیر الجحود 

 الغرائز والمكابرة، بل إن معظمھم ممن جرفتھم الشھوات، وغلبتھم

                                                           

 .  ٩٣-٩٢ شرح األصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار بن أحمد، ص:انظر) ١(
 ). ١٦٤(سورة البقرة، اآلیة ) ٢(
  )٤(سورة الرعد،اآلیة) ٣(
  )٣(سورة الملك، اآلیة) ٢(
  ) ٢١(سورة الذاریات، اآلیة) ٣(
 ١١٢،١١٣محمد عبد اهللا الشرقاوي،ص.اإلیمان،تألیف د)٤(
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فبرروا ھبوطھم وانحرافھم باإللحاد وإنكار وجود الخالق األعلى، كما 
  .)٤(أنھم بذلك یتحدون البداھة والحس والعقل والفطرة وأنى لھم بذلك

ولذلك نجد حتى أن علماء الطبیعة قد أثبتوا وجود اهللا فطرة 
وأشاروا إلى ھذه الفطرة التي تتوافق مع الكشوفات العلمیة التي 

لوا إلیھا من خالل أبحاثھم التي تثبت حكمة اهللا سبحانھ وتقدیره توص
وتدبیره الدال على وجوده ولذلك صرحوا بأنھ كلما تقدم ركب العلم 
وتضاءلت الخرافات ازداد تقدیر اإلنسان لمزایا الدین والدراسات 
الدینیة، وقد تتعدد األسباب التي تدفع باإلنسان إلى إعادة النظر في 

ن، ولكننا نؤمن أنھا ترجع جمیعًا إلى رغبة البشر رغبة أمور الدی
  .)١(صادقة في الوصول إلى الحقیقة لمعرفة اهللا معرفة صحیحة

ومن ثم فإن الرسل علیھم السالم لم یجعلوا أكبر ھمھم مصروفًا 
إلى إثبات وجود اهللا سبحانھ، فقد كان ھذا أمرًا مفروغًا منھ، ومسلمًا 

ن أكبر ھمھم تنقیة اإلیمان باهللا مما شابھ من بھ لدى أقوامھم، إنما كا
  .)٢(أدران الوثنیة ونجاسة الشرك، فكان أكبر ھمھم الدعوى إلى التوحید

ویتقرر مما سبق أن اإلیمان بوجود اهللا تعالى أصل األصول في 
الدین، وھذا اإلیمان أمر فطري في البشر جمیعًا، إذ كل إنسان یقر 

بشري یدرك ھذه الحقیقة ھذا فوق أن بوجود اهللا تعالى، والعقل ال
القرآن الكریم یحكي لنا وجود ھذه الفطـرة فـي قلـوب المشركین فھم 

 ُھَو الَِّذي ُیَسیُِّرُكْم ِفي :(یلوذون بھا في حال الشدة كما قال تعالى عنھم
 َطیَِّبٍة َوَفِرُحوا ِبَھا اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ۖ َحتَّىٰ ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِھْم ِبِریٍح

َجاَءْتَھا ِریٌح َعاِصٌف َوَجاَءُھُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأنَُّھْم ُأِحیَط ِبِھْم 
ۙ َدَعُوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َلِئْن َأْنَجْیَتَنا ِمْن َھِٰذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن 

  .)٣()الشَّاِكِریَن
ن ھذه القضیة وإن كانت جافة على الصعید وھكذا نجد أ

الفلسفي فھي بدیھیة على الصعید الحسي، ال تحتاج إلى برھان ألنھا 
من ضرورات الفطرة، لذا فإن القرآن الكریم یطرحھا كقضیة مسلمة ال 

َوَلِئْن   :(تحتاج إلى استدالل، وال تحتمل الجدال، انظر إلى قولھ تعالى

                                                           

ف نحب�ة م�ن العلم�اء األم�ریكیین بمناس�بة      اهللا یتجلى في عصر العلم، ت�ألی     : انظر) ١(
الدمرداش عبدالمجید سرحان، دار العل�م،  .السنة الدولیة لطبیعیات األرض، ترجمة د     

 .  ٤٥، ص)بدون ذكر الطبعة وتاریخھا(بیروت، لبنان، 
 . ١١٣محمد عبداهللا الشرقاوي، ص.اإلیمان، د) ٢(
 ). ٢٢(سورة یونس، اآلیة ) ٣(
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السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَق 
َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَقُھْم َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ (  :، وقولھ تعالى)١() ۖ َفَأنَّىٰ ُیْؤَفُكوَن
  .)٣)(٢()ۖ َفَأنَّىٰ ُیْؤَفُكوَن

ھو في األصل ال وبھذا یتبین أن وجود اهللا تعالى أمر فطري و
یحتاج إلى دلیل، والدلیل إنما یكون عند تغیر الفطرة، وما على المسلم 
بعد ھذا إال أن یؤید إیمانھ الفطري باألدلة العقلیة الناطقة والبینات 

  .الساطعة الشاھدة على ذلك
  .دليل الخلق واإليداع والعناية: ثانياً

قدرات التي إن المولى عّز وجل خلقنا لعبادتھ وأودع فینا ال
تؤھلنا إلى معرفتھ حیث منحنا أدوات المعرفة المختلفة من سمع وبصر 
وفؤاد ثم أنزل القرآن لیخاطب ھذه الفطر والعقول لتصل إلى حقیقة 
توحید اهللا في ربوبیتھ وألوھیتھ كذلك، ولقد دعانا القرآن الكریم للتفكر 

لتوحید والتدبر والتأمل وتطبیق منھجھ في ذلك لنصل إلى حقیقة ا
، ثم دعانا للتأمل )٤() َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلىٰ ُقُلوٍب َأْقَفاُلَھا  :(قائًال

والتفكر في األنفس واآلفاق لیتعرف اإلنسان على ذاتھ أوًال وعلى ھذا 
الكون من حولھ لیصل إلى حقیقة التوحید ومعرفة اهللا سبحانھ وتعالى 

ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة ۖ َأْن َتُقوُموا ِللَِّھ َمْثَنىٰ َوُفَراَدىٰ ُثمَّ َتَتَفكَُّروا ۚ   :(قائًال
، إنھا دعوة من اهللا سبحانھ وتعالى للوصول )٦)(٥) (َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة

إلى الحق في أبسط صوره، ودلیل الخلق واإلبداع أو العنایة ال یخرج 
توجیھ والنداء القرآني من أجل النظر إلى ما في ھذا الكون عن ھذا ال

من مخلوقات مع التدبر والتفكر وكذلك النظر إلى النفس اإلنسانیة في 
كافة جوانبھا وتركیب أعضائھا ووظائفھا، كل ھذه األمور وغیرھا تدل 

  .على أن لھذا الكون خالقًا أوجده وقدره
دة والنظر في اآلفاق واألنفس وبذلك یتضح أن الصلة الوثقى بین العقی

ألكبر شاھد على وجود اهللا فكما أن الفطرة السلیمة إذا تركت على 
أصلھا من غیر تأثیر ال یمكن أن تختار إال اهللا والھتدت إلى وجوده، 

                                                           

 ). ٦١(یة سورة العنكبوت، اآل) ١(
 ). ٨٧(سورة الزخرف، اآلیة ) ٢(
أحمد بن عطیة بن علي الغام�دي،  .البیھقي وموقفھ من اإللھیات، تألیف د   : انظر) ٣(

 .٩٦-٩٥، ص)م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢(الطبعة الثانیة
 ). ٢٤(سورة محمد، اآلیة ) ٤(
 ). ٤٦(سورة سبأ، اآلیة ) ٥(
 . ١٢١ أمین، صمنھج القرآن في عرض عقیدة اإلسالم، جمعة: انظر) ٦(
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فكذلك العقل السلیم بأدنى تفكر مجرد عن الھوى یصل حتمًا إلى وجود 
ذا الكون واآلفاق من حولھ اهللا تعالى، وذلك عندما یتأمل ویتفكر في ھ

، والقرآن دومًا یلفت األنظار في )١(وكذلك في النفس التي بین جنبیھ
كثیر جدًا من آیاتھ إلى ظاھرة الخلق واإلبداع والعنایة بھذا الكون، 

الطریق التي نبھ الكتاب العزیز علیھا ودعا الكل من : (یقول ابن رشد
: أحدھما: تنحصر في جنسینبابھا إذا استقرئ الكتاب العزیز وجدتھا 

طریق الوقوف على العنایة باإلنسان وخلق جمیع الموجودات من أجلھ 
 )٢(ولنسم ھذا دلیل العنایة، والطریقة الثانیة ما یظھر من اختراع

فأما : (، ثم نجده یقول)٣()ولنسم ھذا دلیل االختراع... جواھر األشیاء
میع الموجودات أحدھما أن ج: الطریقة األولى فتبنى على أصلین

موافقة لوجود اإلنسان، واألصل الثاني أن ھذه الموافقة ھي ضرورة 
من قبل فاعل قاصد لذلك مرید إذ لیس یمكن أن تكون ھذه الموافقة 

وأما داللة االختراع فیدخل فیھا وجود الحیوان كلھ ووجود ... باالتفاق
ودین النبات ووجود السموات، وھذه الطریقة تنبني على أصلیین موج

، ...بالقوة في جمیع فطر الناس أحدھما أن ھذه الموجودات مخترعة
وأما األصل الثاني فھو أن كل مخترع فلھ مخترع، فیصح من ھذین 

  .)٤()األصلیین أن للموجود فاعًال ُمختِرعًا لھ
ولقد اعتبر ابن رشد أن الدلیلین السابقین ھما دلیال الشرع 

ما دلیال الشرع، وأما أن اآلیات فھذان الدلیالن ھ:(وأكد ذلك بقولھ
المنبھة على األدلة المفضیة إلى وجود الصانع سبحانھ في الكتاب 
العزیز ھي منحصرة في ھذین الجنسین من األدلة فذلك یبین لمن تأمل 
اآلیات الواردة في الكتاب العزیز في ھذا المعنى، وذلك أن اآلیات التي 

: صفحت وجدت على ثالثة أنواعفي الكتاب العزیز في ھذا المعنى إذا ت
إما آیات تتضمن التنبیھ على داللة العنایة، وإما آیات تتضمن التنبیھ 
على داللة االختراع، وإما آیات تجمع األمرین من الداللة جمیعًا، فأما 

                                                           

، البیھق��ي وموقف��ھ ١٢٠-١١٩محم��د عب��داهللا ال��شرقاوي، ص.اإلیم��ان، د: انظ��ر) ١(
 . ١٠٠من اإللھیات، ص

لفظ االختراع لفظ اصطالحي فلسفي كالمي، وھو غیر الئف ب�اهللا تع�الى، ول�یس         ) ٢(
ف��ي أس��ماء أفعال��ھ س��بحانھ، المخت��رع وإنم��ا ورد ف��ي الق��رآن لف��ظ الخل��ق واإلن��شاء     

 م��ع ٢٠٧دالئ��ل التوحی��د، للقاس��مي، ص: ی��ستعمل اللف��ظ ال��شرعي، انظ��ر ف��أولى أن 
 .  الھامش

 .  ١٥٠مناھج األدلة في عقائد الملة، البن رشد، ص) ٣(
 .  ١٥١نفس المرجع، ص) ٤(
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َأَلْم َنْجَعِل   :(اآلیات التي تتضمن داللة العنایة فقط فمثل قولھ تعالى
َوَجَعْلَنا  )٨( َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا )٧( ْلِجَباَل َأْوَتاًداَوا)٦( اْلَأْرَض ِمَھاًدا
َوَجَعْلَنا النََّھاَر  )١٠( َوَجَعْلَنا اللَّْیَل ِلَباًسا )٩( َنْوَمُكْم ُسَباًتا

َوَجَعْلَنا ِسَراًجا  )١٢(َوَبَنْیَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا )١١( َمَعاًشا
ِلُنْخِرَج ِبِھ َحبا  )١٤( ا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجاَوَأْنَزْلَن )١٣( َوھَّاًجا
َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي   :(، ومثل قولھ)١()َوَجنَّاٍت َأْلَفاًفا )١٥( َوَنَباًتا

 :(، ومثل قولھ تعالى)٢() السََّماِء ُبُروًجا َوَجَعَل ِفیَھا ِسَراًجا َوَقَمًرا ُمِنیًرا
  .)٤()، ومثل ھذا كثیر في القرآن)٣() ِإْنَساُن ِإَلىٰ َطَعاِمِھَفْلَیْنُظِر اْل

وأما اآلیات التي تتضمن داللة االختراع فقط فمثل : (ثم یقول ابن رشد
، )٥ )(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق )٥( َفْلَیْنُظِر اْلِإْنَساُن ِممَّ ُخِلَق (: قولھ تعالى

، إلى غیر )٦( ) ِإَلى اْلِإِبِل َكْیَف ُخِلَقْتَأَفَلا َیْنُظُروَن  :(ومثـل قـولھ تعـالى
وأما اآلیات التي تجمع : (، ثم یقول)٧()ذلك من اآلیات التي ال تحصى

 َیا َأیَُّھا :(الداللتین فھي كثیرة أیضًا، بل ھي األكثر مثل قولھ تعالى
 َلَعلَُّكْم النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن  )٢١( َتتَُّقوَن
السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِھ ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم ۖ َفَلا َتْجَعُلوا ِللَِّھ َأْنَداًدا َوَأْنُتْم 

تنبیھ )  الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم(:، فإن قولھ تعالى)٨() َتْعَلُموَن
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَأْرَض ِفَراًشا :(على داللة االختراع، وقولھ تعالى

 َوآَیٌة َلُھُم :(تنبیھ على داللة العنایة، ومثل قولھ تعالى) َوالسََّماَء ِبَناًء
، وأكثر ...)٩() َنا ِمْنَھا َحبا َفِمْنُھ َیْأُكُلوَناْلَأْرُض اْلَمْیَتُة َأْحَیْیَناَھا َوَأْخَرْج

  .)١٠()اآلیات الواردة في ھذا المعنى یوجد فیھا النوعان من الداللة

                                                           

 ). ١٦-٦(سورة النبأ، اآلیات ) ١(
 ). ٦١(سورة الفرقان، اآلیة ) ٢(
 ). ٢٤(سورة عبس، اآلیة ) ٣(
، دالئ�ل التوحی�د، للقاس�مي،     ١٥٢ائد المل�ة، الب�ن رش�د، ص       مناھج األدلة في عق   ) ٤(

 . ٢٠٩-٢٠٨ص
 ). ٦-٥(سورة الطارق، اآلیتان ) ٥(
 ). ١٧(سورة الغاشیة، اآلیة ) ٦(
 .  ١٥٢مناھج األدلة، البن رشد، ص) ٧(
 ). ٢٢-٢١(سورة البقرة، اآلیتان ) ٨(
 ). ٣٣(سورة یس، اآلیة ) ٩(
م���نھج الق���رآن ف���ي ع���رض عقی���دة : ، انظ���ر١٥٣-١٥٢المرج���ع ال���سابق، ص) ١٠(

 . ١٢٤-١٢٢اإلسالم، جمعة أمین، ص
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فابن رشد یذھب إلى أن األدلة على وجود اهللا تعالى ال تخرج 
عن دلیل العنایة أو دلیل الخلق وھو بذلك قد أدمج التسویة، والتقدیر 

 واحد أطلق علیھ دلیل العنایة اإللھیة ویبدو أن ھذا والھدایة في دلیل
ھو الصواب ألن سائر األدلة ال یمكن أن تخرج عن ھذین الدلیلین وھو 

ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت   :(ما قرره البیھقي عند سوقھ لقولھ تعالى
ِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َیْنَفُع َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْج

النَّاَس َوَما َأْنَزَل اللَُّھ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَیا ِبِھ اْلَأْرَض َبْعَد َمْوِتَھا 
َوَبثَّ ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصِریِف الرَِّیاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر َبْیَن السََّماِء 

فذكر اهللا عّز وجل خلق : (، یقول)١() ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَنَواْلَأْرِض َلآَیاٍت
السموات بما فیھا الشمس والقمر والنجوم المسخرات، وذكر خلق 
األرض بما فیھا من البحار واألنھار والجبال والمعادن، وذكر اختالف 
اللیل والنھار، وأخذ أحدھما من اآلخر، وذكر الفلك التي تجري في 

اس، وذكر ما أنزل من السماء من المطر الذي فیھ البحر بما ینفع الن
حیاة البالد وبھ، وبما وضع اهللا في اللیل والنھار من الحر والبرد یتم 
رزق العباد، والبھائم والدواب، وذكر ما بث في األرض من كل دابة 
مختلفة الصور واألجساد، مختلفة األلسنة واأللوان، وذكر تصریف 

ن السماء واألرض، وما فیھما من منافع الریاح والسحاب المسخر بی
  .)٢()الحیوانات، وما في جمیع ذلك من اآلیات البینات لقوم یعقلون

فھذه أمور واضحة محسوسة، إذا تمعن فیھا اإلنسان وحّكم : (ثم یقول
عقلھ خلص من ذلك إلى أن ھذه كائنات لم یكن وجودھا ذاتیًا، ولم یكن 

متناھیة، وذلك التناسق العجیب، بل لھا أن تسیر أنفسھا بتلك الدقة ال
وجودھا وفق ھذا النظام المحكم دلیل واضح على أن لھا موجدًا خلقھا، 
وقدر فیھا وظائفھا الموكول إلیھا تأدیتھا، وسیرھا نحو أداء الغرض 

  .)٣()الذي خلقت من أجلھ بغایة الدقة واإلحكام
لخالق فالبیھقي رحمھ اهللا یرى بذلك ضرورة االستدالل إلثبات ا

باألدلة الشرعیة التي ورد بھا القرآن الكریم وھي وال ریب طریقة 
سلیمة خالیة من التعقید والغموض الذي اكتنف طرق المتكلمین، وال 
عجب في ذلك فھي طریقة القرآن الكریم التي أراد اهللا من خاللھا أن 

                                                           

 ). ١٦٤(سورة البقرة، اآلیة ) ١(
-١٠٠أحم��د ب��ن عطی��ة الغام��دي، ص .البیھق��ي وموقف��ھ م��ن اإللھی��ات، ت��ألیف د ) ٢(

١٠١ . 
 .  ١٠١البیھقي وموقفھ من اإللھیات، ص) ٣(
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تكون في متناول جمیع الطبقات وفي مستوى جمیع العقول، وال شك أن 
تدالل بمثل ھذا النوع من األدلة ھو منھج السلف الصالح إذ االس

منھجھم یقوم على قبول كل دلیل اتفقت العقول على صحتھ، وكان 
  .شرعیًا، بمعنى أن الشرع قد أتى بھ وأمر الناس أن یستدلوا بھ

ویمكن القول من خالل ما مضى من عرض لقضیة االستدالل 
عالى في الحقیقة فطریة، مركوزة على وجود اهللا تعالى أن معرفة اهللا ت

في نفس كل إنسان تتقوى بالنظر واالستدالل والتفكر في آیاتھ الكونیة 
والقرآنیة، وأن طریقھا الصحیح ھو القرآن الكریم والسنة النبویة الدالة 
على وجود اهللا بكل وضوح وبساطة بعیدًا عن الجدل العقیم وإثارة 

ند علماء الكالم وإذا ثبت ذلك الشكوك والشبھات في النفس كما ھو ع
فأولى بالمسلمین جمیعًا أن یتدبروا آیات اهللا سبحانھ وتعالى ویستنبطوا 
منھا األدلة على وجوده بدًال من أن یعمدوا إلى نظریات فلسفیة عقیمة 
تثیر الشبھ والشكوك أكثر مما تدعو إلى الحقیقة واالطمئنان، إذ أن 

د اهللا یجب أن تكون بدیھیة وغیر األدلة التي تستخدم في إثبات وجو
معقدة، أي خالیة من تفریغ المتكلمین وتقسیماتھم العقلیة، كما ینبغي 
أن ال تثیر الشبھات، وأن تكون أدلة العقل والشرع في آن واحد، إذ 
الحقیقة واحدة، وبذا تتجھ ھذه األدلة في یسر إلى الناس جمیعًا عامة 

  .)١(وخاصة
لى أن وجود اهللا تعالى من ونخلص من العرض السابق إ

البدیھیات التي یدركھا اإلنسان بفطرتھ، ویھتدي إلیھا بطبیعتھ، ولیس 
وجوده من مسائل العلوم المعقدة، وال من حقائق التفكیر العویصة، 
ولوال أن شدة الظھور قد تلد الخفاء، واقتراب المسافة جدًا قد یعطل 

دق القائل سبحانھ الرؤیة، ما اختلف على ذلك مؤمن وال ملحد وص
  .)٢()َأِفي اللَِّھ َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض  :(وتعالى

                                                           

 . ٢٤مناھج األدلة في عقائد الملة، البن رشد، ص) ١(
 ). ١٠(ورة إبراھیم، اآلیة س) ٢(
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ب اطا  

   اف  إت ت ا ز ول

  :ویشتمل على بندین
  .الصفات العقلیة: البند األول
  .الصفات الخبریة: البند الثاني
  .الصفات العقلية: البند األول

  .الذات العقليةصفات : أوالً
قبل أن نستعرض صفات الذات العقلیة وبیان منھج السلف في 
إثباتھا ینبقي أن نشیر بصورة مجملة إلى بعض معالم ومالمح المنھج 
السلفي في إثبات أسماء اهللا وصفاتھ خاصة وأن معرفة اهللا عّز وجل 
بأسمائھ وصفاتھ وبما یجب لھ أو یمتنع أو یجوز علیھ ال سبیل إلى 

اكھا بالعقل وحده، ألنھا من شؤون الغیب التي ال تدخل في نطاق إدر
قدرة العقل، وإذا كان معلومًا أن اهللا عّز وجل أعلم بنفسھ من خلقھ 
وأصدق قیًال وأھدى سبیًال، وأن رسولھ المبلغ عنھ أعلم بھ كذلك وبما 
یجب لھ ویمتنع علیھ من كل أحد وھو أقدر الناس على بیان ذلك 

 ھدایة الخلق إلیھ، فال یجوز التعویل إذًا في ھذا الباب وأحرصھم على
  .)١(على غیر الكتاب والسنة

وھذا ھو المنھج الذي كان علیھ السلف الصالح من الصحابة 
والتابعین وغیرھم من أئمة الدین رضوان اهللا علیھم والذي أوضحھ 

لى فمن سبیلھم في االعتقاد اإلیمان بصفات اهللا تعا: (ابن تیمیة بقولھ
وأسمائھ التي وصف بھا نفسھ وسمي بھا نفسھ في كتابھ وتنزیلھ أو 
على لسان رسولھ من غیر زیادة علیھا وال نقص منھا وال تجاوز لھا 
وال تفسیر لھا وال تأویل لھا بما یخالف ظاھرھا وال تشبیھ لھا بصفات 
المخلوقین وال سمات المحدثین بل أمروھا كما جاءت وردوا علمھا إلى 

، ونجده كذلك یقول في وصف الفرقة )٢()ھا ومعناھا إلى المتكلم بھاقائل
اإلیمان بما وصف بھ نفسھ في : ( وبیان معتقدھا في اهللا قائًال)٣(الناجیة

                                                           

 .  ٥٤-٥٣دالئل التوحید، للقاسمي، ص: انظر) ١(
 .  ٤/٢مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة ) ٢(
أال إن م�ن ق�بلكم م�ن    : (ھي التي أش�ار إلیھ�ا النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم بقول�ھ         ) ٣(

الث أھ��ل الكت��اب افترق��وا عل��ى ثنت��ین وس��بعین مل��ة وإن ھ��ذه المل��ة س��تتفرق عل��ى ث��  
، أخرج���ھ )وس��بعین ثنت���ان وس���بعو نف���ي الن���ار وواح��دة ف���ي الجن���ة وھ���ي الجماع���ة  

 . ٥/٥، ٤٥٩٧أبوداوؤد، كتاب السنة، باب شرح السنة، حدیث رقم
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كتابھ، وبما وصفھ بھ رسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم من غیر 
تحریف وال تعطیل، ومن غیر تكییف وال تمثیل، بل یؤمنون بأن اهللا 

لھ شيء وھو السمیع البصیر، فال ینفون عنھ ما وصف بھ لیس كمث
نفسھ، وال یحرفون الكلم عن مواضعھ، أویلحدون في أسمائھ وآیاتھ، 
وال یمثلون صفاتھ بصفات خلقھ، ألنھ سبحانھ ال سمي لھ وال كفء لھ 
وال ند لھ، وال یقاس بخلقھ سبحانھ وتعالى، فإنھ سبحانھ أعلم بنفسھ 

  .)١() وأحسن حدیثًا من خلقھوبغیره، وأصدق قیًال
فابن تیمیة إنما مقصوده أن أسماء اهللا عّز وجل وصفاتھ كلھا 
توقیفیة، ال یجوز إطالق شيء منھا على اهللا في اإلثبات أو في النفي إال 
بإذن من الشرع، فال نثبت هللا سبحانھ من األسماء والصفات إال ما أثبتھ 

 علیھ وسلم، وال ننفي عنھ ھو لنفسھ أو أثبتھ لھ رسول اهللا صلى اهللا
كذلك من األسماء والصفات إال ما نفاه ھو عن نفسھ أو نفاه عنھ 
رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، وما لم یصرح الشرع بإثباتھ وال بنفیھ 
یجب التوقف فیھ حتى یعلم ما یراد بھ، فإن أرید بھ معنى صحیح 

: قول القاسميموافق لما جاء بھ النص قبل وإال وجب رّده، وفي ذلك ی
المقصود ھنا قصور أفھام الخلق عن معرفة ذات اهللا تعالى، وإال فإن (

معرفة اهللا تعالى على إطالقھا واجبة مطلوبة بنصوص القرآن الكریم، 
ولقد تعرف اهللا تعالى إلى خلقھ بأسمائھ وصفاتھ التي أوردھا في كتابھ 

 وبّین بكل الحكیم، وعلى لسان رسولھ الكریم صلى اهللا علیھ وسلم،
 َلا ُتْدِرُكُھ :(وضوح وجالء استحالة إدراك ذاتھ قطعًا، فقال سبحانھ

، ولذلك كان البد )٢()اْلَأْبَصاُر َوُھَو ُیْدِرُك اْلَأْبَصاَر ۖ َوُھَو اللَِّطیُف اْلَخِبیُر
من التفریق بین وجوب معرفة اهللا بأسمائھ وصفاتھ، وبین استحالة 

  .)٣()إدراك ذاتھ سبحانھ
دو واضحًا مما سبق أن معرفة اهللا تعالى إنما تكون بأسمائھ ویب

وصفاتھ التي أخبر بھا في كتابھ وبینھا الرسول صلى اهللا علیھ وسلم 
في سنتھ وأن ھذا ھو المنھج الذي كان علیھ السلف، فمذھبھم یقوم 
على إثبات الصفات وإجراؤھا على ظاھرھا مع نفس الكیفیة عنھا ذلك 

صفات فرع عن الكالم في الذات وإثبات الذات إثبات ألن الكالم في ال
وجود ال إثبات كیفیة وكذلك إثبات الصفات وھو ما أشار إلیھ اإلمام 

                                                           

 . ١٤٦-١٤٥األصول الفكریة للمناھج السلفیة عند شیخ اإلسالم ابن تیمیة، ص) ١(
 ). ١٠٣(سورة األنعام، اآلیة ) ٢(
 .   مع الھامش٢٨٥ي، صدالئل التوحید، للقاسم) ٣(
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أحمد بن حنبل في معرض حدیثھ عن اآلیات واألحادیث المتعلقة 
، وفي ذلك داللة )١()ھذه األحادیث نرویھا كما جاءت: (بالصفات بقولھ

 أسماء اهللا وصفاتھ ینطلق ابتداًء من على أن منھج السلف في إثبات
كتاب اهللا تعالى وسنة رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فھم بذلك یقفون 

: عند حدود النصوص وھو ما قرره اإلمام أحمد بن حنبل كذلك بقولھ
ال یوصف اهللا إال بما وصف بھ نفسھ أو وصفھ بھ رسولھ صلى اهللا (

، و ما ذھب إلیھ البیھقي )٢()علیھ وسلم ال یتجاوز القرآن والحدیث
فال یجوز وصفھ إال بما دّل علیھ كتاب اهللا تعالى أو سنة : (كذلك بقولھ

  .)٣()رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أو أجمع علیھ سلف ھذه األمة
وإذا كان ھذا ھو المنھج الذي كان علیھ السلف الصالح في 

منھج بصورة أدق إثبات صفات اهللا تعالى فعلینا أن نتعرف على ھذا ال
من خالل التطبیق العملي لھ في صفات اهللا تعالى العقلیة منھا والخبریة 

: صفات اهللا قسمان: (وفق التقسیم الذي ذھب إلیھ البیھقي بقولھ
ثم منھ ... أحدھما صفات ذاتھ وھي ما استحقھ فیما ال یزال دون األزل

رادة والسمع ما اقترنت بھ داللة العقل كالحیاة والقدرة والعلم واإل
والبصر والكالم ونحو ذلك من صفات ذاتھ، وكالخلق والرزق واإلحیاء 
واإلماتة والعفو والعقوبة، ونحو ذلك من صفات فعلھ، ومنھ ما طریق 
إثباتھ ورود خبر الصادق بھ فقط، كالوجھ والیدین والعین من صفات 

ك من ذاتھ وكاالستواء على العرش واإلتیان والمجيء والنزول ونحو ذل
ُھَو   :(، وقد استدل البیھقي لھذا التقسیم بقولھ تعالى)٤()صفات فعلھ

اللَُّھ الَِّذي َلا ِإَلَٰھ ِإلَّا ُھَو ۖ َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة ۖ ُھَو الرَّْحَمُٰن 
ُم اْلُمْؤِمُن ُھَو اللَُّھ الَِّذي َلا ِإَلَٰھ ِإلَّا ُھَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السََّلا )٢٢(الرَِّحیُم

ُھَو  )٢٣( اْلُمَھْیِمُن اْلَعِزیُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ۚ ُسْبَحاَن اللَِّھ َعمَّا ُیْشِرُكوَن
اللَُّھ اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر ۖ َلُھ اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنىٰ ۚ ُیَسبُِّح َلُھ َما ِفي 

  .)٥()ِزیُز اْلَحِكیُمالسََّماَواِت َواْلَأْرِض ۖ َوُھَو اْلَع

                                                           

 . ١٠علي سامي النشار، ص.عقائد السلف، د) ١(
 .  ١١عقائد السلف، للنشار، ص) ٢(
كت��اب األس��ماء وال��صفات، لإلم��ام البیھق��ي، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان،  ) ٣(

 .١٣٧ص
 .  ١٣٨-١٣٧كتاب األسماء والصفات، للبیھقي، ص) ٤(
 ). ١٤-٢٢(سورة الحشر، اآلیات ) ٥(
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وقد أوضح البیھقي وجھة استداللھ بھذه اآلیات على تقسیمھ 
إن المولى عّز وجل أشار في ھذه اآلیات إلى : (السابق للصفات بقولھ

فصل أسماء الذات من أسماء الفعل، ویعني بذلك أن اهللا تبارك وتعالى 
لتي اشتقت ذكر في ھذه اآلیات أسماء الذات التي تشتمل على الصفات ا

منھا ھذه األسماء، وذكر بعد ذلك أسماء الفعل الدالة على الصفات التي 
وھذا دلیل ) ھو(اشتقت منھا أیضًا وفصل بین النوعین بضمیر الفصل 

  .)١()على صحة ھذا التقسیم
وھذا التقسیم ھو الذي ذھب إلیھ كذلك الشیخ حافظ بن أحمد 

والعلم والسمع والبصر فصفات ذاتھ تعالى من الحیاة : (حكمي بقولھ
والقدرة واإلرادة وغیرھا وكذلك صفات أفعالھ من االستواء على 
العرش والنزول إلى السماء الدنیا والمجيء لفصل القضاء بین عباده 

، وھذا التقسیم للصفات ھو الذي )٢()وغیر ذلك كلھا حق على حقیقتھا
مة إثبات والذي علیھ سلف ھذه األ: (أثبتھ السلف كما یقول القاسمي

جمیع ما ورد بھ الكتاب والسنة من الصفات ال فرق بین صفات الذات 
  .)٣()وصفات الفعل

وھكذا یبدو واضحًا من جملة ھذه األقوال أن السلف الصالح 
یقسمون صفات اهللا تعالى إلى قسمین فھي إما صفات ذات أو صفات 

ص بھ وھي فعل، ثم منھا ما دّل العقل على ثبوتھ هللا تعالى مع ورود الن
الصفات العقلیة، ومنھا ما كان طریق إثباتھ هللا تعالى األدلة النقلیة 

  .فحسب وھي الصفات الخبریة
ویبدو واضحًا أن ضابط الصفات العقلیة ھو أن یكون طریق 

:  ھما)٤(إثباتھا هللا تعالى بأدلة العقول مع ورود السمع بھا وھي قسمان
ة، وإنما كان مقصودنا أوًال أن صفات الذات العقلیة وصفات الفعل العقلی

نتناول صفات الذات العقلیة التي استحقھا اهللا سبحانھ وتعالى فیما لم 
یزل وال یزال من الحیاة والقدرة والعلم واإلرادة والسمع والبصر 

  .)٥(والكالم

                                                           

 . ١٥٢-١٥١البیھقي وموقفھ من اإللھیات، ص) ١(
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول ف�ي التوحی�د، ت�ألیف ال�شیخ       ) ٢(

 .  ١/١٢٧حافظ بن أحمد حكمي 
 .  ٥٨دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ٣(
 .  ١٣٨-١٣٧كتاب األسماء والصفات، للبیھقي، ص: انظر) ٤(
 .  ١٥١ن اإللھیات، صالبیھقي وموقفھ م: انظر) ٥(
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ومنھج السلف في إثبات ھذه الصفات واضح ال لبس فیھ وال 
 أثبتوا وجود اهللا تعالى غموض خاصة وأنھم كما قررنا من قبل قد

شرعًا وعقًال وال شك إنھم یقررون كذلك ثبوت الصفات لھ سبحانھ 
إذا ثبت كونھ موجودًا فوصف بأنھ حي، فقد : (وتعالى، یقول البیھقي

وصف بزیادة صفة على الذات وھي الحیاة، فإذا وصف بأنھ قادر فقد 
ف بزیادة وصف بزیادة صفة ھي القدرة، وإذا وصف بأنھ عالم فقد وص

  .)١()إلخ...صفة ھي العلم
وإنما كان مقصودنا إثبات ھذه الصفات مع التفصیل وبیان األدلة الدالة 

  :علیھا ولذلك قلنا أوًال

  .)٢(صفة الحياة  /١

مما یجب إثباتھ هللا تعالى صفة الحیاة، وھي صفة تستتبع العلم 
ھي صفة واإلرادة، وذلك أن الحیاة مما یعتبر كماًال للوجود بداھة، ف

كمال وجودي یمكن أن یتصف بھا الواجب سبحانھ وتعالى، وكل كمال 
وجودي یمكن أن یتصف بھ وجب أن یثبت لھ، فواجب الوجود حي وإن 
باینت حیاتھ حیاة الممكنات، فإن ما ھو كمال للوجود إنما ھو مبدأ العلم 
واإلرادة، ولو لم تثبت لھ ھذه الصفة لكان في الممكنات ما ھو أكمل 

نھ وجودًا، وقد تقدم أن وجوده تعالى من أظھر الموجودات وأعالھا م
وأكملھا وأجالھا، وصفاتھ كذلك، ثم أنھ لو كان فاقدًا للحیاة فكیف یمكن 

 :(، ولقد أخبرنا سبحانھ وتعالى أن لھ نفسًا فقال)٣(أن یھبھا إلى غیره
بنا أن لھ نفسًا كتب علیھا ، فأعلمنا ر)٤()َكَتَب َربُُّكْم َعَلىٰ َنْفِسِھ الرَّْحَمَة 

، والشاھد في ذلك أنھ تعالى لما )٥() َوُیَحذُِّرُكُم اللَُّھ َنْفَسُھ:(الرحمة، وقال
أخبرنا بأن لھ نفسًا كتب علیھا الرحمة، فصاحب النفس البد أن یكون 

  .)٦(حیًا

                                                           

 .  ١٣٧كتاب األسماء والصفات، للبیھقي، ص) ١(
، ش�رح كت�اب الفق�ھ األكب�ر،     "ھي ص�فة أزلی�ة تقت�ضي ص�حة العل�م لموص�وفھا            ) "٢(

لإلمام أبي حنیفة النعمان بن ثابت، شرح اإلمام المأل علي القارئ الحنف�ي، المت�وفي      
 . ٣٣ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص١٠١٤سنة 

رس��الة التوحی��د، ت��ألیف ال��شیخ محم��د عب��ده، تحقی��ق محم��د مح��ي ال��دین   : انظ��ر) ٣(
 ". بتصرف"٢٩عبدالحمید، ص

 ). ٥٤(سورة األنعام، اآلیة ) ٤(
 ). ٣٠(سورة آل عمران، اآلیة ) ٥(
 . ١/١١كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عّز وجل، البن خزیمة ) ٦(
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وأنھ تعالى حي، قادر، جبار، قاھر، ال یعتریھ قصور وال : (قال القاسمي
 وھو )١()أخذه سنة وال نوم، وال یعارضھ فناء وال موتعجز، وال ت

، وقولھ )٢()اللَُّھ َلا ِإَلَٰھ ِإلَّا ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم  :(مصداق قولھ تعالى
  .)٣()َوَتَوكَّْل َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َلا َیُموُت  :(تعالى

 ویظھر مما سبق أن السلف یثبتون وجود اهللا أوًال ثم یتبعون وجوده
فإذا ثبت أن :(بوجود صفاتھ سبحانھ وتعالى، وحجتھم في ذلك قولھم

اهللا موجود ووصف بأنھ حي فقد وصف بزیادة صفة ھي الحیاة وھي 
  .)٤()من صفات ذاتھ

  .فالحیاة صفة من صفات اهللا تعالى الثابتة لھ عقًال وشرعًا

  :صفة العلم  /٢

ومات العلم صفة أزلیة تنكشف المعل: (یقول اإلمام أبوحنیفة
، ومعنى ذلك أن العلم من الصفات الذاتیة، وصفة )٥()عند تعلقھا بھا

العلم صفة أزلیة تنكشف المعلومات عند تعلقھا بھا، فاهللا تعالى عالم 
بجمیع الموجودات ال یعذب عن علمھ مثقال ذرة في العلویات 
والسلفیات، فھو بكل شيء علیم، بعلم قدیم لم یزل موصوفًا بھ على 

، والعقل یشھد بذلك قبل )٦(ال ال بعلم حادث حاصل في ذاتھوجھ الكم
النقل ألننا إذا نظرنا إلى اإلتقان العجیب، واإلحكام الغریب في ھذا 
الكون الكبیر، وجدنا أن ما یجري فیھ یجري وفق تنظیم رائع من غیر 
مصادفة، وإذا الحظنا كل ذلك أدركنا إدراكًا یقینیًا جازمًا أن الخالق 

لذي أتقن خلق الكون وأحكمھ، وخلق ھذا اإلنسان القابل للعلم العظیم ا
والمعرفة، البد أن یكون ھو بذاتھ علیمًا خبیرًا، وال تخفى علیھ خافیة، 
ولذلك صدر عنھ ھذا اإلتقان البدیع واإلحكام الكامل، وقد وصف اهللا 
نفسھ في القرآن الكریم بأنھ علیم خبیر، وأنھ محیط بكل شيء علمًا، 

 :(علمھ یتناول ما كان وما ھو كائن وما سیكـون، قـال اهللا تعالىوبأن 

                                                           

دین، لإلم����ام محم����د جم����ال ال����دین  موعظ����ة الم����ؤمنین م����ن إحی����اء عل����وم ال����  ) ١(
 . ١/٤٣القاسمي

 ). ٢٥٥(سورة البقرة، اآلیة ) ٢(
 ). ٥٨(سورة الفرقان، اآلیة ) ٣(
 . ١٦٣البیھقي وموقفھ من اإللھیات، ص) ٤(
شرح كتاب الفقھ األكبر، لإلمام أبي حنیفة النعمان بن ثاب�ت، ش�رح اإلم�ام الم�أل            ) ٥(

 .  ٣٤ھـ، ص١٠١٤علي القارئ الحنفي، المتوفي سنة 
 . ١٥نفس المرجع، ص) ٦(
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 َوِسَع َربَُّنا ُكلَّ َشْيٍء :(، وقـال تعالـى)١()ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیًما
 َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب َلا َیْعَلُمَھا ِإلَّا ُھَو ۚ َوَیْعَلُم َما  :(، وقال تعالى)٢()ِعْلًما

ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ۚ َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإلَّا َیْعَلُمَھا َوَلا َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت 
، فعلم اهللا لیس كعلمنا )٣()اْلَأْرِض َوَلا َرْطٍب َوَلا َیاِبٍس ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ُمِبیٍن

ألن علمنا مكتسب من بعد جھل، وأما علم اهللا تعالى فھو علم شامل 
، یقول علي بن أبي العز في )٤(ھو غیر مكتسب وال مسبوق بجھلو

والدلیل العقلي على علمھ تعالى أنھ یستحیل : (شرحھ على الطحاویة
إیجاده لألشیاء مع الجھل، وألن إیجاده لألشیاء بإرادتھ، واإلرادة 
تستلزم تصور المراد، وتصور المراد ھو العلم بالمراد، فكان اإلیجاد 

رادة، واإلرادة مستلزمة للعلم، فاإلیجاد مستلزم للعلم، وألن مستلزمًا لإل
المخلوقات فیھا من اإلحكام واإلتقان ما یستلزم علم الفاعل لھا، ألن 
الفعل المحكم المتقن یمتنع صدوره عن غیر علم، وألن من المخلوقات 

، )٥()ما ھو عالم، والعلم صفة كمال، ویمتنع أن ال یكون الخالق عالمًا
 البداھة قاضیة بأن العلم صفة كمال في الموجودات الممكنة، ومن ثم إن

الممكنات من ھو عالم، فلو لم یكن الواجب عالمًا لكان في الموجودات 
  .)٦(الممكنة ما ھو أكمل من الموجود الواجب وھو محال

وألجل ذلك ذھب أئمة العلم من أھل السنة والجماعة إلى تقریر 
: )٧(وا صفة العلم هللا تعالى، قال الدارميتلك المعاني السابقة فأثبت

واعلموا أن اهللا عّز وجل لم یزل عالمًا بالخلق وأعمالھم قبل أن (
یخلقھم، وال یزال بھم عالمًا، لم یزد في علمھ بكینونة الخلق خردلة 
واحدة، وال أقل منھا وال أكثر، ولكن خلق الخلق على ما كان في نفسھ 

                                                           

 ). ٣٢(سورة النساء، اآلیة ) ١(
 ). ٨٩(سورة األعراف، اآلیة ) ٢(
 ). ٥٩(سورة األنعام، اآلیة ) ٣(
 . ١٤٨-١٤٧العقیدة اإلسالمیة وأسسھا، عبدالرحمن حسن المیداني، ص: انظر) ٤(
 .  ٨٠-٧٩شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة، البن أبي العز الحنفي، ص) ٥(
 . ٣٠رسالة التوحید، تألیف الشیخ محمد عبده، ص: انظر) ٦(
ھ��و عب��داهللا ب��ن عب��دالرحمن ب��ن الف��ضل التمیم��ي ال��دارمي، أبومحم��د الح��افظ،       ) ٧(

صاحب المسند، روى عنھ م�سلم والبخ�اري، ك�ان غای�ة ف�ي العق�ل والحف�ظ والدیان�ة                   
ال��سنة ودع��ا إلیھ��ا وذّب  والعب��ادة، ع��الم بالح��دیث واآلث��ار والفق��ھ والتف��سیر، أظھ��ر   

ھ�ـ، وت�وفي    ١٨١، ول�د س�نة    "س�نن ال�دارمي   "عنھا، لھ المسند في الح�دیث الم�سمى         
 .  ٤/٩٥، األعالم٥/٢٩٤ترجمتھ في تھذیب التھذیب، البن حجر : ھـ، انظر٢٥٥سنة
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 العلم، وھو علَّم الخلق ما لم یعلموا فقال قبل أن یخلقھم ومن عنده بدأ
  .)١( َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َیْعَلْم:(تعالى

 ُھَو اللَُّھ الَِّذي :( وقال)٢)( َوَكاَن اللَُّھ َعِلیًما َحِكیًما:(وقال تعالـى
ب اهللا ، وما أشبھ ھذا في كتا)٣)(َلا ِإَلَٰھ ِإلَّا ُھَو ۖ َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة

  .)٤()تعالى
  

ومما أثبتھ اهللا : (وقرر ذلك الشیخ حافظ بن أحمد حكمي بقولھ
عّز وجل لنفسھ وأثبتھ لھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم أنھ علیم بعلم 
وأن علمھ محیط بجمیع األشیاء من الكلیات والجزئیات وھو من صفاتھ 

 تعالى في الذاتیة، وعلمھ أزلي بأزلیتھ، وكذلك جمیع صفاتھ، فقد علم
، وقد عقد ابن )٥()األزل جمیع ما ھو خالق وعلم جمیع أحوال خلقھ

  .)٦()باب ذكر إثبات العلم هللا جل وعال: (خزیمة بابًا في ذلك قال فیھ
ویتقرر من ذلك أن صفة العلم صفة ذات ثابتة هللا عّز وجل وأن من 

خالف ما أنكرھا فھو راد لكتاب اهللا وجاحد بآیاتھ الدالة على ذلك وھذا ب
  .علیھ السلف وأئمة أھل العلم من أھل السنة والجماعة

  .صفة القدرة  /٣

مما ھو مدرك بداھة أن خالق ھذا الكون البد أن یكون ذا قوة 
وقدرة، وإال لما صدرت عنھ أشیاء ذات قوى وُقَدر، والقدرة ھي صفة 
من شأنھا تنفیذ ما خصصتھ اإلرادة أي أنھا صفة وجودیة من شأنھا 

ون لھا أثر، كإیجاد األشیاء الممكنة، أو إعدامھا، أو التصرف في أن یك
  .)٧(الموجودات بجمعھا، أو تفریقھا، أو تحویلھا أو نحو ذلك

واهللا سبحانھ وتعالى قادر مقتدر، وقد وصف نفسھ بھذا الوصف أوھذه 
 َلُھ ُمْلُك السََّماَواِت :(الصفة في القرآن الكریم في عدة مواقع فقال تعالى

                                                           

 ). ٥(سورة العلق، اآلیة ) ١(
 ). ١٧(سورة النساء، اآلیة ) ٢(
 ). ٢٢(سورة الحشر، اآلیة ) ٣(
 عقائ�د ال�سلف،   الرد على الجھمیة، لإلمام أبي سعید الدارمـي ضمن كتاب : رانظ) ٤(

 .٣١٢-٣١١للنشار، ص
معارج القبول بشرح سلم الوصول على علم األصول في التوحید، تألیف ال�شیخ           ) ٥(

 . ١/١٤٧حافظ بن أحمد حكمي 
كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عّز وجل، تألیف الحافظ محمد بن إس�حق ب�ن              ) ٦(

 . ٩، ص)م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣(خزیمة، مكتبة الكلیات األزھریة 
 .  ١٤١العقیدة اإلسالمیة وأسسھا، عبدالرحمن حسن المیداني، ص) ٧(
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 :(، وقال تعالى)١()اْلَأْرِض ۖ ُیْحِیي َوُیِمیُت ۖ َوُھَو َعَلىٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌرَو
ِإنَّ اللََّھ ُھَو الرَّزَّاُق ُذو   :(، وقال)٢()َوَكاَن اللَُّھ َعَلىٰ ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدًرا

، وغیرھا من )٤() ِإنَّ اللََّھ َقِويٌّ َشِدیُد اْلِعَقاِب:(، وقال)٣()اْلُقوَِّة اْلَمِتیُن
اآلیات المثبتة لقدرة اهللا وقوتھ إال أن قدرة اهللا ال تشبھ من قریب وال 
من بعید قدراتنا نحن البشر، ألن قدرتھ تعالى قدرة كاملة تتعلق بجمیع 
الكائنات، غیر مستمدة من شيء، إذ ھي من صفات األلوھیة، أما 

إذ ھي من قدراتنا فھي قدرات محدودة ناقصة، مستمدة من غیرھا، 
، وبالتالي فالذي یوجبھ علینا اإلیمان ھو أن نعلم )٥(صفات المخلوقات

أنھ تعالى موجود ال یشبھ الكائنات، أزليُّ، أبديُّ، حي، عالم، مرید، 
  .)٦(قادر، منفرد في وجوب وجوده، وفي كمال صفاتھ جمیعًا

وقد أثبت أئمة أھل العلم من أھل السنة والجماعة ھذه الصفة 
القدیر الذي لھ مطلق القدرة وكمالھا :(ول الشیخ حافظ الحكميهللا، یق

، )٧()وتمامھا، الذي ما كان لیعجزه من شيء في األرض وال في السماء
فالحیاة صفة أزلیة تقتضي صحة العلم لموصوفھا، : (ویقول ابي حنیفة

، ویقول )٨()صفة أزلیة تؤثر في المقدروات عند تعلقھا بھا... والقدرة
 یزل وال یزال بأسمائھ وصفاتھ، لم یحدث لھ اسم وال صفة لم لم: (كذلك

یزل عالمًا بعلمھ والعلم صفة في األزل، قادرًا بقدرتھ والقدرة صفة في 
  .)٩(...)األزل

وأما اإلمام البیھقي فقد أثبت صفة القدرة هللا تعالى واستدل 
ُنَسوَِّي  َبَلىٰ َقاِدِریَن َعَلىٰ َأْن :(على ذلك من القرآن بقولھ تعالى

، )١()  َوِإنَّا َعَلىٰ َأْن ُنِرَیَك َما َنِعُدُھْم َلَقاِدُروَن:( وقولھ كذلك)١٠()َبَناَنُھ
  .)٢(حیث أثبت أن هللا قدرة وھي من صفات ذاتھ تعالى

                                                           

 ). ٢(سورة الحدید، اآلیة ) ١(
 ). ٤٥(سورة الكھف، اآلیة ) ٢(
 ). ٥٨(سورة الذاریات، اآلیة ) ٣(
 ). ٥٢(سورة األنفال، اآلیة ) ٤(
 .  ١٤١وأسسھا، عبدالرحمن حسن المیداني، صالعقیدة اإلسالمیة ) ٥(
 .  ٤١رسالة التوحید، محمد عبده، ص: انظر) ٦(
معارج القبول ب�شرح س�لم الوص�ول إل�ى عل�م األص�ول، لح�افظ ب�ن أحم�د حكم�ي                   ) ٧(
١/٧٦  . 
 .  ٣٣شرح كتاب الفقھ األكبر، ألبي حنیفة، شرح اإلمام المأل علي القارئ، ص) ٨(
 . ٤٥نفس المرجع، ص) ٩(
 ). ٤(سورة القیامة، اآلیة ) ١٠(
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ویتضح من ذلك أن صفة القدرة من صفات الذات العقلیة الثابتة بالقرآن 
  .ئر الصفاتوداللة العقول فوجب إثباتھا هللا عّز وجل كسا

  .صفة اإلرادة أو المشيئة  /٤

مما یجب لواجب الوجود اإلرادة، وھي صفة تخصص فعل 
العالم بأحد وجوھھ الممكنة، أي أنھا صفة من شأنھا تخصیص الممكن 

  .)٣(ببعض ما یجوز علیھ في العقل
فبعد ما ثبت أن واھب وجود الممكنات ھو الواجب، وأنھ عالم، وأن ما 

بد أن یكون على وفق علمھ، ثبت بالضرورة أنھ یوجد من الممكن ال
مرید، ألنھ إنما یفعل على حسب علمھ، ثم إن كل موجود فھو على قدر 
مخصوص وصفة معینة، ولھ وقت ومكان محدودان، وھذه وجوه قد 
خصصت لھ دون بقیة الوجوه الممكنة، وتخصیصھا كان على وفق 

، ثم إننا نالحظ أنفسا فنرى )٤(العلم بالضرورة، وال معنى لإلرادة إال ھذا
أن لنا إرادات جزئیة محدودة، فإذا أردنا عمًال ما من األعمال إرادة 
جازمة، توجھت قدراتنا في داخلنا إلى تنفیذ ما أردنا عملھ، كما أننا إذا 
لم نرد عمًال ما، لم تتوجھ قدراتنا إلى تنفیذ ذلك العمل، واهللا الخالق ال 

ة الجزئیة المحدودة ویكون ھو غیر مرید وال یمكن أن یھبنا صفة اإلراد
مختار، ولذلك فإن صفة اإلرادة وھي من صفات الكمال عقًال البد أن 
تكون من صفات اهللا سبحانھ وتعالى الذي خلقنا ومنحنا صفة اإلرادة 
الجزئیة المحدودة وأن إرادة اهللا جّل وعال لیست مثل إرادتنا الصغیرة 

لة تتعلق بما یریده الخالق من جمیع المحدودة، بل ھي إرادة شام
األمور الممكنة عقًال، وقد وصف اهللا نفسھ في القرآن بأنھ مرید مختار 

َوَلْو   :(، وقال تعالى)٥() َوَربَُّك َیْخُلُق َما َیَشاُء َوَیْخَتاُر:(حیث قال تعالى
ِفي َأيِّ   :(، وقولھ تعالى)٦()َشاَء اللَُّھ َما اْقَتَتُلوا َوَلِٰكنَّ اللََّھ َیْفَعُل َما ُیِریُد

                                                                                                                              

 ). ٩٥(سورة المؤمنون، اآلیة ) ١(
، األس�ماء وال�صفات، للبیھق�ي،       ١٦٥البیھق�ي وموقف�ھ م�ن اإللھی�ات، ص        : انظر) ٢(

 . ١٥٥ص
، العقی���دة اإلس���المیة وأس���سھا، ٣٢رس���الة التوحی���د، محم���د عب���ده، ص : انظ���ر) ٣(

 .  ١٤٧عبدالرحمن حسن المیداني، ص
 . ٣٣ محمد عبده، صرسالة التوحید،) ٤(
 ). ٦٨(سورة القصص، اآلیة ) ٥(
 ). ٢٥٣(سورة البقرة، اآلیة ) ٦(
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 :(، وقال)٢() ُیِریُد اللَُّھ ِلُیَبیَِّن َلُكْم:(، وقال تعالى)١()ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك
  .)٣)(َفعَّاٌل ِلَما ُیِریُد

فھذه اآلیات صریحة الداللة في اإلرادة والمشیئة هللا عّز وجل من غیر 
 الصفات الذاتیة وھي ، فاإلرادة أو المشیئة من)٤(تأویل أو تحریف

تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك بالوقوع في أحد األوقات، 
فإنھ تعالى مرید بإرادتھ القدیمة ما كان وما یكون، فال یكون في الدنیا 
وال في اآلخرة صغیر أو كبیر، قلیل أو كثیر، خیر أو شر، نفع أو ضر، 

یره وقضائھ في إیمان أو كفر إال بإرادتھ ووفق حكمتھ وطبق تقد
خلیقتھ، فما شاء اهللا كان وما لم یشأ لم یكن فھو الفعال لما یرد كما 
یرید ال راد لما أراد وال معقب لما حكم في العباد، وال مھرب عن 
معصیتھ إال بإرادتھ ومعونتھ، وال مكسب لعبد في طاعتھ إال بتوفیقھ 

وأنھ : (القاسمي، وفي ذلك یقول )٥(ومشیئتھ، فال حول وال قوة إال باهللا
تعالى مرید للكائنات، مدبر للحادثات، فال یجري في الملك والملكوت 
أمر إال بقضائھ وقدره وحكمتھ ومشیئتھ، فما شاء كان وما لم یشأ لم 

  .)٦()یكن، ال راد ألمره، وال معقب لحكمھ
ویظھر مما سبق أن صفة اإلرادة ثابتة هللا تعالى عقًال وشرعًا، 

علم المنتسبین إلى مذھب أھل السنة والجماعة وأن كما أثبتھا أھل ال
اإلرادة وفق ھذا المفھوم ھي اإلرادة القدریة الكونیة التي أشار إلیھا 

، ثم )وال یكون في الكون غیر ما یرید: (الشیخ حافظ الحكمي بقولھ
والمراد باإلرادة ھنا اإلرادة القدریة الكونیة التي البد لكل شيء : (یقول

ص وال محید ألحد عنھا، وھي مشیئة اهللا الشاملة، منھا وال محی
  .)٧()وقدرتھ النافذة، فما شاء اهللا تعالى كان وما لم یشأ لم یكن

                                                           

 ). ٨(سورة االنفطار، اآلیة ) ١(
 ). ٢٦(سورة النساء، اآلیة ) ٢(
 ). ١٦(سورة البروج، اآلیة ) ٣(
، ١٤٦العقی���دة اإلس���المیة وأس���سھا، عب���دالرحمن ح���سن المی���داني، ص : انظ���ر) ٤(

 . ١٦٦لھیات، صالبیھقي وموقفھ من اإل
كتاب الفقھ األكبر، لإلمام أبوحنیفة النعمان بن ثاب�ت، ش�رحھ م�أل عل�ي الق�ارئ،          ) ٥(

 . ١٨ص
محم�د جم�ال ال�دین القاس��مي    موعظ�ة الم�ؤمنین م�ن إحی�اء عل�وم ال��دین، لإلم�ام       ) ٦(
١/٤٤  . 
 . ١/١٢٩معارج القبول، لحافظ بن أحمد حكمي ) ٧(
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ومما سبق ذكره یتضح أن الفرق بین صفتي القدرة واإلرادة أن اإلرادة 
صفة من شأنھا تخصیص الموجود ببعض ما یجوز علیھ في العقل، 

ھي صفة من شأنھا تنفیذ ما خصصتھ كالوجود والعدم، وأما القدرة ف
اإلرادة، كإخراج الممكن من العدم إلى الوجود فعًال إذا توجھت اإلرادة 
إلیجاده، أو صرفھ من الوجود إلى العدم إذا توجھت اإلرادة إلعدامھ، 

، )١()ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدَناُه َأْن َنُقوَل َلُھ ُكْن َفَیُكوُن  :(كما قال تعالى
فھذه اآلیة تدل على أن تنفیذ اإلیجاد إنما یكون بعد تخصیص اإلرادة، 

، یدل أیضًا على أن )٢() َوُھَو َعَلىٰ َجْمِعِھْم ِإَذا َیَشاُء َقِدیٌر:(وقولھ تعالى
، وإذا تبین ذلك فعلینا أن )٣(جمعھم بقدرتھ تعالى إنما یكون بعد مشیئتھ

 مشیئتھ ھي النافذة، فال قدرة ألحد ندرك أن إرادة اهللا ھي الغالبة وأن
على تحقیق مراد لم یرده اهللا، أو دفع مراد أراده اهللا في كونھ، وبذلك 
نرح أنفسنا بالرضا عن مراد اهللا تعالى لتتحقق لنا السعادة في الدنیا 

  .واآلخرة

  . صفتي السمع والبصر  /٦-٥

مما ثبت هللا عّز وجل بالنقل والعقل صفة البصر، وھي ما بھ 
تنكشف المبصرات، وصفة السمع وھي ما بھ تنكشف المسموعات، 
فھو السمیع البصیر، وھما من الصفات الثابتة بالقرآن حیث قال 

 َوَكاَن :(، وقال تعالى)٤() َفاْسَتِعْذ ِباللَِّھ ۖ ِإنَُّھ ُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر:(تعالى
ي وصف نفسھ سمیع الذ: (، یقول ابن خزیمة)٥()اللَُّھ َسِمیًعا َبِصیًرا

بصیر، ومن كان معبوده غیر سمیع بصیر فھو كافر باهللا السمیع 
، ثم استدل )٦()البصیر، یعبد غیر الخالق الباري الذي ھو سمیع بصیر

َلَقْد َسِمَع اللَُّھ َقْوَل الَِّذیَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّھ َفِقیٌر   :(من القرآن بقولھ تعالى
َقْد َسِمَع اللَُّھ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي  :( ، وقولھ تعالى)٧()َوَنْحُن َأْغِنَیاُء ۘ

 َزْوِجَھا َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَِّھ َواللَُّھ َیْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ۚ ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َبِصیٌر

                                                           

 ). ٤٠(سورة النحل، اآلیة ) ١(
 ). ٢٩(رة الشورى، اآلیة سو) ٢(
 . ١٤٧العقیدة اإلسالمیة وأسسھا، عبدالرحمن حسن المیداني، ص: انظر) ٣(
 ). ٥٦(سورة غافر، اآلیة ) ٤(
 ). ١٣٤(سورة النساء، اآلیة ) ٥(
 .  ١/١٠٦كتاب التوحید وإثبات صفات الرب، البن خزیمة ) ٦(
 ). ١٨١(سورة آل عمران، اآلیة ) ٧(
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فقد أعلمنا ربنا عّز وجل أنھ سمع قول من : (، ثم قال ابن خزیمة)١)(
 علیھم وأخبر أنھ الغني وھم الفقراء وأعلم قالوا إنھ فقیر ورد ذلك

 :(عباده المؤمنین أنھ السمیع البصیر، كما قال لموسى وأخیھ ھارون
، فأثبت لنفسھ السمع )٢()َقاَل َلا َتَخاَفا ۖ ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرىٰ 

  .والبصر
وأنھ تعالى سمیع بصیر، وال یعزب : (وحول ھذا المعنى یقول القاسمي

ن سمعھ مسموع وإن خفي، وال یغیب عن رؤیتھ مرئي وإن دق، وال ع
یحجب سمعھ بعد، وال یدفع رؤیتھ ظالم، ال یشبھ سمعھ وبصره سمع 

، ویقول الشیخ حافظ )٣()وبصر الخلق، كما ال تشبھ ذاتھ ذات الخلق
إثبات البصر هللا تعالى المحیط بجمیع المبصرات، وإثبات : (الحكمي

میع المسموعات، وھاتان الصفتان من صفات ذاتھ السمع لھ المحیط بج
  .)٤()تعالى وھما متضمن اسمیھ السمیع البصیر

فالسمع والبصر من الصفات الذاتیة الثابتة هللا تعالى، فإنھ 
تعالى سمیع باألصوات والحروف والكلمات بسمعھ القدیم الذي ھو نعت 

لذي ھو صفة لھ في األزل، وبصیر باألشكال واأللوان بإبصاره القدیم ا
لھ في األزل، فال یحدث لھ سمع بحدوث مسموع وال بصر بحدوث 

  .)٥(مبصر فھو السمیع البصیر
ویظھر مما سبق أنھ اهللا سبحانھ وتعالى قد أثبت لنفسھ صفتي السمع 
والبصر كما ھو في القرآن الكریم وھذا ھو المنھج الذي علیھ أئمة أھل 

م وسلك طریقتھم إلى أن السنة والجماعة وكذلك من سار على نھجھ
  .یرث اهللا األرض ومن علیھا

  .صفة الكالم  /٧ 

                                                           

 ). ١( اآلیة سورة المجادلة،) ١(
 ). ٤٦(سورة طھ، اآلیة ) ٢(
موعظ�ة الم�ؤمنین م�ن إحی�اء عل�وم ال��دین، لإلم�ام محم�د جم�ال ال�دین القاس��مي          ) ٣(
١/٤٤ . 
 . ١/١٤٤معارج القبول ) ٤(
، كتاب التوحید، البن خزیمة ٣٨، ١٨كتاب الفقھ األكبر، ألبي حنیفة، ص    : انظر) ٥(
١/٢٥ .  
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 تعالى وكونھ محدثًا أو قدیمًا من أكثر )١(إن مسألة كالم اهللا
، ولقد كانت ھذه )٢(الموضوعات التي دار حولھا الجدل بین الفرق

  القضیة ھي السبب في محنة اإلمام أحمد
  .)٣(بن حنبل رضي اهللا عنھ

تسمیة علم الكالم إلى ھذه المشكلة كون كالم اهللا محدث بل ربما ترجع 
أم قدیم، إال أن الذي علیھ السلف وأئمة أھل العلم من أھل السنة 
والجماعة أن القرآن كالم اهللا غیر مخلوق وال محدث وفي ذلك یقول 

ومن اإلیمان بھ وبكتبھ اإلیمان بأن القرآن كالم اهللا منزَّل : (ابن تیمیة
نھ بدأ وإلیھ یعود، وأن اهللا تكلم بھ حقیقة، وأن ھذا غیر مخلوق، م

القرآن الذي أنزلھ على محمد صلى اهللا علیھ وسلم ھو كالم اهللا حقیقًة، 
، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف، لم یخرج ...ال كالم غیره

بذلك عن أن یكون كالم اهللا حقیقة، فإن الكالم إنما یضاف حقیقة إلى 
ومذھب : (، ثم یقول كذلك)٤()تدئًا ال إلى من قالھ مبلغًا مؤدیًامن قالھ مب

سلف األمة وأئمتھا من الصحابة والتابعین لھم بإحسان وسائر أئمة 
                                                           

ت�اب وال�سنة، ول�م یق�ع ف�ي ذل�ك خالف�ًا إال ف�ي أوائ�ل                كالم اهللا صفة ثابت�ة ل�ھ بالك       ) ١(
ھ�ـ، ف�أنكر   ١٢٤القرن الثاني الھجري، حیث أظھره الجع�د ب�ن درھ�م، المت�وفي س�نة           

كون اهللا متكلمًا، فیما نفى صفات اهللا عّز وجل، وقد ترتب على قولھ ھذا بدعة خل�ق    
ص��فوان، الق��رآن، ولق��د حم��ل ل��واء ھ��ذه البدع��ة بع��د الجع��د ب��ن درھ��م، الجھ��م ب��ن        

ھـ، وفي أوائل القرن الثالث الھجري أظھرھ�ا ب�شر الم�ریس م�ن              ١٢٨المتوفي سنة   
ھ��ـ، ٢٤٠ھ��ـ، وأحم��د ب��ن أب��ي داوؤد، المت��وفي س��نة  ٢١٨المعتزل��ة، المت��وفي س��نة 

وزینھا للخلیفة المأمون حتى اعتنقھا وحمل الناس علیھ�ا، ث�م خلف�ھ أخ�وه المعت�صم       
ـ، ث�م ت�ولى الخالف�ة أخ�وه الواث�ق حت�ى       ھ� ٢٣٢فدعا الناس إلیھا إل�ى أن ت�وفي س�نة          

ھ�ـ،  ٢٤٧مات ھو كذلك، ثم تولى أمر الخالفة أخوه المتوك�ل فرف�ع ھ�ذه الفتن�ة س�نة              
ال��رد عل��ى الجھمی��ة، لإلم��ام ال��دارمي، ض��من كت��اب عقائ��د ال��سلف، للن��شار،     : انظ��ر

 .١/٣٢٩، كتاب التوحید وإثبات صفات الرب، البن خزیمة ٢٥٨ص
ھ تع�الى متكلم�ًا ولك�نھم اختلف�وا ف�ي معن�ى الك�الم، فقال�ت              اتفقت الفرق على كون�    ) ٢(

المعتزلة معنى كونھ متكلمًا أنھ خالق الكالم في غی�ره، فق�الوا بخل�ق الق�رآن، وقال�ت             
الكالبی��ة واألش��عریة إن كالم��ھ مع��اٍن قدیم��ة قامئ��ة بذات��ھ لی��ست بح��رف وال ص��وت      

لى ص�فة فع�ل ی�تكلم بھ�ا       وابتدعوا الكالم النفسي، وقال سلف ھذه األمة إن كالمھ تعا         
متى شاء وكیف شاء، وإن كالمھ حروف ال أصوات یسمعھا من یشاء من خلق�ھ، ال            

 ١/١٣٨كتاب التوحید، البن خزیم�ة  : یشبھ كالم المخلوقین وھو غیر مخلوق، انظر     
 .  مع الھامش

  . ١٣٠أحمد محمود صبحي، ص.في علم الكالم، تألیف د) ٣(
 
 .  ١٨٧سلفیة، صاألصول الفكریة للمناھج ال) ٤(
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المسلمین كاألئمة األربعة وغیرھم ما دّل علیھ الكتاب والسنة، وھو 
الذي یوافق األدلة العقلیة الصریحة أن القرآن كالم اهللا منزل غیر 

  .)٢)(١()ھ بدأ وإلیھ یعودمخلوق من
فالسلف أثبتوا أن القرآن كالم اهللا صفة لھ غیر مخلوق واستدلوا على 

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد   :(ذلك من القرآن بقولـھ تعالـى
، وقـولھ )٣()  َمَدًدااْلَبْحُر َقْبَل َأْن َتْنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِھ

َوَلْو َأنََّما ِفي اْلَأْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقَلاٌم َواْلَبْحُر َیُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه   :(تعالـى
 َأَفَتْطَمُعوَن َأْن :(، وقولھ تعالى)٤()َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكِلَماُت اللَِّھ

ْم َیْسَمُعوَن َكَلاَم اللَِّھ ُثمَّ ُیَحرُِّفوَنُھ ِمْن َبْعِد ُیْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِریٌق ِمْنُھ
ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُھْم :( ، وقولھ تعالى)٥()َما َعَقُلوُه َوُھْم َیْعَلُموَن

 :(،وقولھ تعالى)٦ )(َعَلىٰ َبْعٍض ۘ ِمْنُھْم َمْن َكلََّم اللَُّھ ۖ َوَرَفَع َبْعَضُھْم َدَرَجاٍت
َوَلمَّا َجاَء ُموَسىٰ ِلِمیَقاِتَنا   :(،وقولھ تعالى)٧()لََّم اللَُّھ ُموَسىٰ َتْكِلیًماَوَك 

  )٨()َوَكلََّمُھ َربُّھ
َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكیَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّىٰ َیْسَمَع   :(وقولھ تعالى

لَُّفوَن ِإَذا اْنَطَلْقُتْم ِإَلىٰ َمَغاِنَم َسَیُقوُل اْلُمَخ  :(، وقولھ تعالى)٩()َكَلاَم اللَِّھ
ِلَتْأُخُذوَھا َذُروَنا َنتَِّبْعُكْم ۖ ُیِریُدوَن َأْن ُیَبدُِّلوا َكَلاَم اللَِّھ ۚ ُقْل َلْن َتتَِّبُعوَنا َكَذِٰلُكْم 

                                                           

 . ١٢/٣٨مجموع فتاوى ابن تیمیة ) ١(
إن الق�رآن ك�الم اهللا مخل�وق، أم�ا     : لقد كانت الجھمیة األولى م�ن المعتزل�ة تق�ول        ) ٢(

الجھمیة الحدیثة المتمثل�ة ف�ي االست�شراق وأتباع�ھ، والتب�شیر وأذناب�ھ، فإنھ�ا تق�ول                 
م�د وھ�و م�رآه ألف�ق     ببشریة القرآن أي أن القرآن م�صنوع ومؤل�ف، ق�ام بتألیف�ھ مح             

خاص من الحیاة ھو أفق الحیاة في ش�بھ الجزی�رة العربی�ة وف�ي مك�ة بوج�ھ خ�اص،                 
ش��رح : وھ��و ق��ول م��ردود ب��القرآن وال��سنة وإجم��اع ال��سلف ق��دیمًا وح��دیثًا، انظ��ر        

 . ١/٤٢المقاصد 
 ). ١٠٩(سورة الكھف، اآلیة ) ٣(
 ). ٢٧(سورة لقمان، اآلیة ) ٤(
  ).٧٥(سورة البقرة، اآلیة ) ٥(
 ). ٢٥٣(سورة البقرة، اآلیة ) ٦(
 ). ١٦٤(سورة النساء، اآلیة ) ٧(
 ). ١٤٣(سورة األعراف، اآلیة ) ٨(
 ). ٦(سورة التوبة، اآلیة ) ٩(
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فھذه اآلیات دالة على أن القرآن : (، قال البیھقي)١()َقاَل اللَُّھ ِمْن َقْبُل
  .)٢()كالم اهللا

وھذا ھو ما قرره علي بن أبي العز في شرحھ على الطحاویة حیث 
وإن القرآن كالم اهللا منھ بدأ بال كیفیھ قوًال، وأنزلھ على رسولھ : (قال

وحیًا، وصدقھ المؤمنون على ذلك حقًا، وأیقنوا أنھ كالم اهللا تعالى 
  .)٣()بالحقیقة لیس بمخلوق ككالم البریة

لمأثور عند أھل السنة والجماعة وأئمة ثم أوضح أن ھذا ھو القول ا
لم یزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكیف شاء، وھو : (أھل العلم بقولھ

یتكلم بھ بصوت یسمع، وأن نوع الكالم قدیم وإن لم یكن الصوت 
  .)٤()المعین قدیمًا، فھذا ھو المأثور عن أئمة الحدیث والسنة

: اسمي یقولوحق البن أبي العز أن یقول بذلك فھا ھو الق
وأنھ تعالى متكلم آمر ناه، واعد متوعد، وأن القرآن والتوراة واإلنجیل (

والزبور كتبھ المنزلة على رسلھ علیھم السالم، وأنھ تعالى كلم موسى 
علیھ السالم بكالمھ الذي ھو صفة ذاتھ ال خلق من خلقھ، وأن القرآن 

  .)٥()كالم اهللا لیس بمخلوق فیبید، وال صفة لمخلوق فینفد
إنھ لم یزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكیف شاء، : (ویقول ابن تیمیة

بكالم یقوم بھ وھو یتكلم بھ بصوت یسمع، وأن نوع الكالم أزلي قدیم، 
وإن لم یجعل نفس الصوت المعین قدیمًا، وھذا ھو المأثور عن أئمة 

وبالجملة أھل السنة والجماعة، أھل : (، ثم یقول)٦()الحدیث والسنة
لحدیث ومن انتسب إلى السنة والجماعة من أھل التفسیر والحدیث ا

والفقھ والتصوف، كاألئمة األربعة وأتباعھم، والطوائف المنتسبین إلى 
إن كالم اهللا غیر مخلوق والقرآن كالم اهللا غیر : ، یقولون...الجماعة

  .)٧()مخلوق، وھذا ھو المتواتر المستفیض عن السلف
كثیرة جدًا، بل القرآن كلھ من فاتحتھ إلى خاتمتھ واآلیات في ھذا الباب 

یشھد بأنھ كالم اهللا وتنزیلھ وقصصھ وتعلیمھ وألفاظھ ومعانیھ، 
                                                           

 ). ١٥(سورة الفتح، اآلیة ) ١(
، البیھق����ي وموقف����ھ م����ن اإللھی����ات،  ٢٣٧األس����ماء وال����صفات، للبیھق����ي، ص ) ٢(

 . ١٦٧ص
 .  ١٠٤لفیة، لعلي بن أبي العز الحنفي، صشرح الطحاویة في العقیدة الس) ٣(
 .  ١٠٥نفس المرجع، ص) ٤(
 .  ١/٤٤موعظة المؤمنین من إحیاء علوم الدین، للقاسمي ) ٥(
 .  ٢/٣٦٣منھاج السنة النبویة ) ٦(
 .نفس المرجع والصفحة) ٧(
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وإیجازه وإعجازه، یرشد إلى أنھ كالم الخالق عّز وجل وصفتھ، وأنھ ال 
وھذا ھو مذھب أھل السنة . )١()یستطیع البشر اإلتیان بسورة من مثلھ

ونحن وجمیع : (الصفة هللا كما یقول ابن تیمیةوالجماعة في إثبات ھذه 
أھل السنة والجماعة نشھد اهللا الذي أنزلھ بعلمھ وشھد بھ، ونشھد 
مالئكتھ الذین شھدوا بذلك، ونشھد رسولھ الذي أنزل علیھ وبلغھ إلى 
األمة، ونشھد جمیع المؤمنین الذین صدقوه وآمنوا بھ، أنا مؤمنون 

عّز وجل وتنزیلھ وأنھ تكلم بھ قوًال مصدقون شاھدون بأنھ كالم اهللا 
  .)٢()وأنزلھ على رسولھ وحیًا

باب ما ذكر : (وأما اإلمام البخاري فقد عقد بابًا لھذه المسألة قال فیھ
، ثم نقل )٣()أھل العلم للمعطلة الذین یریدون أن یبدلوا كالم اهللا عّز وجل

حیث : (لنا إجماع السلف على أن القرآن كالم اهللا غیر مخلوق قائًال
، وكالمھ أعظم من )٤()كانوا یقولون القرآن كالم اهللا ولیس بمخلوق

، ولذلك )٥(خلقھ، ألنھ یقول للشيء كن فیكون بكالم وكالمھ ھو القرآن
وكل من لم یعرف اهللا بكالمھ أنھ غیر مخلوق، فإنھ ُیعلم ویرد : (قال

  .)٦()جھلھ إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم بھ، كان معاندًا
وكذلك : (بل نجده قد أوضح ھذه المسألة بصورة أوضح عندما یقول

جمیع القرآن ھو قولھ، والقول صفة للقائل موصوف بھ، فالقرآن قولھ 
اهللا عّز وجل، والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن ھو فعل الخلق لقولـھ 

َرُءوا َما َتَیسََّر ِمَن  َفاْق:(، وقولھ تعالى)٧)( َفاْقَرُءوا َما َتَیسََّر ِمْنُھ:(تعالى
، والقراءة فعل الخلق، وھو طاعة اهللا، والقرآن لیس ھو )٨()اْلُقْرآِن

 َوَلَقْد َیسَّْرَنا اْلُقْرآَن :(بطاعة، إنما ھو األمر بالطاعة ودلیلھ قولھ تعالى
 الزََّكاَة  َوَأِقیُموا الصََّلاَة َوآُتوا:(، ولذلك قال...)٩()ِللذِّْكِر َفَھْل ِمْن ُمدَِّكٍر
، فالصالة بجملتھا طاعة اهللا وقراءة القرآن )١٠()َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعیَن

                                                           

 . ١/١٦٦نفس المرجع ) ١(
 . ١/١٦٧نفس المرجع ) ٢(
 . ١١٧ري ضمن كتاب عقائد السلف، للنشار، صخلق أفعال العباد، لإلمام البخا) ٣(
 .  نفس المرجع والصفحة) ٤(
 . ١٢٤المرجع السابق، ص) ٥(
 .  ١٥٤المرجع السابق، ص) ٦(
 ). ٢٠(سورة المزمل، اآلیة ) ٧(
 ). ٢٠(سورة المزمل، اآلیة ) ٨(
 ). ١٧(سورة القمر، اآلیة ) ٩(
 ). ٤٣(سورة البقرة، اآلیة ) ١٠(
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من جملة الصالة، فالصالة طاعة اهللا، واألمر بالصالة قرآن وھو 
مكتوب في المصاحف، ومحفوظ في الصدور، مقروء على اللسان، 
والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق، وما قرئ وحفظ وكتب لیس 

  .)١()مخلوقب
فاهللا : (وأما اإلمام الدارمي فقد أثبت صفة الكالم هللا عّز وجل بقولھ

المتكلم أوًال وآخرًا، لم یزل لھ الكالم، إذ ال متكلم غیره، وال یزال لھ 
أنا الملك أین ملوك األرض؟ فال : الكالم إذ ال یبقى متكلم غیره، فیقول

ا أنزل اهللا عّز وجل، وكیف ینكر كالم اهللا عّز وجل إال من یرید إبطال م
فقال اهللا في ! یعجز عن الكالم من علم العباد الكالم وأنطق األنام؟

، فھذا ال یحتمل تأویًال غیر نفس )٢() َوَكلََّم اللَُّھ ُموَسىٰ َتْكِلیًما:(كتابھ
  .الكالم

باب ذكر : (وأما اإلمام ابن خزیمة فقد عقد بابًا إلثبات ھذه الصفة قائًال
 كلیمھ موسى خصوصیة خصھ اهللا بھا من بین الرسل تكلیم اهللا

القرآن كالم اهللا تعالى في المصاحف : ( ویقول اإلمام أبوحنیفة)٣()بذكر
مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى األلسن مقروء، وعلى النبي صلى 
اهللا علیھ وسلم منزَّل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا لھ مخلوقة، 

  .)٤()، والقرآن غیر مخلوقوقراءتنا لھ مخلوقة
ویبدو من العرض السابق أن اإلجماع منعقد عند أھل العلم من أھل 
السنة والجماعة على أن القرآن كالم اهللا تعالى وأن السلف یثبتون أن 
اهللا متكلم وكالمھ قدیم وھو صفة لھ سبحانھ وتعالى، وأن كالمھ غیر 

 بھ حقیقة ولذلك مخلوق وال مختلق وال حادث وال محدث وأنھ تكلم
احتج آدم : (نجدھم استدلوا كذلك من السنة بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم

: أنت آدم الذي أخرجت ذریتك من الجنة، قال آدم: وموسى فقال موسى
  .)٥()الحدیث.... أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برساالتھ وكالمھ

                                                           

اد والرد على الجھمیة وأصحاب التعطیل، لإلم�ام البخ�اري ض�من           خلق أفعال العب  ) ١(
 . ٢١٣كتاب عقائد السلف، للنشار، ص

 ). ١٦٤(سورة النساء، اآلیة ) ٢(
 . ١/١٢٥كتاب التوحید، البن خزیمة ) ٣(
 . ٤٨-٤٧شرح كتاب الفقھ األكبر، لإلمام أبي حنیفة، مرجع سابق، ص) ٤(
، كتاب التوحی�د، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي           "الباريفتح  "أخرجھ البخاري في صحیحھ،     )  ٥(

، وأخرج�ھ  ١٣/٤٧٧،  ٧٥١٥، ح�دیث رق�م    )وكل�م اهللا موس�ى تكلیم�اً      (قولھ ع�ّز وج�ل      
م��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الق��در، ب��اب حج��اج آدم وموس��ى علیھم��ا ال��سالم، ح��دیث    

 .٤/٢٠٤٢، ٥٦٥٢رقم
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 أنت موسى الذي اصطفاك اهللا: (ووجھ االستدالل في الحدیث قولھ
ما : (، وكذلك استدلوا بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم)برساالتھ وكالمھ

  .)١ ()منكم من أحد إال سیكلمھ اهللا، لیس بینھ وبینھ ترجمان
فأي كالم أفصح : (یقول الشیخ حافظ الحكمي بعد أو أورد ھذه األحادیث

من كالم اهللا تعالى وكالم رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، وأي بیان 
، وفي ھذا أعلى داللة وأبینھا وأوضحھا ... اهللا ورسولھأوضح من بیان

على ثبوت صفة الكالم لربنا عّز وجل وأنھ یتكلم إذا شاء بما یشاء 
وكیف یشاء بكالم ُیسمعھ من یساء، أسمعھ موسى علیھ السالم كیف 

  .)٢()شاء وعلى ما أراد
ویظھر مما سبق ذكره أن السلف یثبتون أن القرآن كالم اهللا غیر 

لوق وأنھ صفة من صفان ذاتھ كسائر الصفات كما دّل القرآن مخ
والسنة الصحیحة على ذلك، وأن منھجھم ھو المنھج األسلم لموافقتھ 

  .كتاب اهللا وسنة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
  .صفات الفعل العقلية: ثانياً

صفات الفعل العقلیة ھي القسم الثاني من الصفات العقلیة التي 
 مع داللة العقل علیھا كذلك، ولقد أوضحنا من قبل أن ورد بھا السمع

ھذا التقسیم للصفات ھو ما علیھ السلف وھو الذي ذھب إلیھ البیھقي 
صفات ذاتھ، وھو ما استحقھ فیما : أحدھما: صفات اهللا قسمان: (بقولھ

صفات فعلھ، وھي ما استحقھ فیما ال یزال : لم یزل وال یزال، واآلخر
ما اقترنت بھ داللة العقل كالحیاة، والقدرة، والعلم، دون األزل، ثم منھ 

واإلرادة، والسمع، والبصر، والكالم، ونحو ذلك من صفات ذاتھ، 
وكالخلق والرزق، واإلحیاء، واإلماتة، والعفو، والعقوبة، ونحو ذلك 

  .)٣()من صفات فعلھ
ویبدو واضحًا من تقسیم البیھقي السابق أن صفات الذات 

، والقدرة، والعلم، واإلرادة، والسمع، والبصر، تشمل صفة الحیاة
والكالم، ونحو ذلك وھي ما ثبت لنا على وجھ التفصیل فیما تقدم، وأما 
صفات الفعل فتشمل الخلق، والرزق، واإلحیاء، واإلماتة، والعفو، 

                                                           

أخرجھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ،، كت�اب الزك�اة، ب�اب الح�ث عل�ى ال�صدقة ول�و ب�شق             ) ١(
 . ٢/٧٠٣، ١٠١٦مرة أو كلمة طیبة، حدیث رقمت
  .١/١٥٦معارج القبول، لحفاظ بن أحمد حكمي ) ٢(
 
 .  ١٥١البیھقي وموقفھ من اإللھیات، ص) ٣(
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والعقوبة، ونحوھا من صفات فعلھ، ومنھج السلف إلثبات ھذه الصفات 
ذلك استدلوا إلثبات ھذه الصفات مـن یقوم على القرآن والسنة ول

 :(، وقولھ تعالى)١)(َذِٰلُكُم اللَُّھ َربُُّكْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء  :(القرآن بقولھ تعالى
َوُھَو الَِّذي َیْبَدُأ   :(، وقولھ تعالى)٢()َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِدیًرا 

  .)٣()َعَلْیِھ ۚاْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعیُدُه َوُھَو َأْھَوُن 
كان : (وأما من السنة فقد استدلوا بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم

اهللا ولم یكن شيء قبلھ وكان عرشھ على الماء ثم خلق السموات 
  .)٤()واألرض وكتب في الذكر كل شيء

فأثبت لنفسھ الخلق واإلحیاء واإلماتة وتقدیر كل : (قال البیھقي
  .)٥()ال لھ سبحانھ وتعالىشيء فدّل ذلك على ثبوت صفات األفع

ولقد أوضح القاسمي معنى ثبوت ھذه الصفات هللا عّز وجل بصورة 
یراد بصفة الذات ما تكون الزمة : (فیھا شيء من التفصیل حیث قال

للذات أزًال وأبدًا ال یتصور انفكاكھا عنھا، وذلك كصفة الحیاة والقدرة 
 ویراد بصفة الفعل ما إلخ،...والعلم والعزة والعظمة والكبریاء والجالل

یفعلھ سبحانھ بذاتھ بمشیئتھ وقدرتھ من أفعال على وفق علمھ وحكمتھ 
كالخلق والرزق واإلحیاء واإلماتة والحب والرضى والكراھة والمقت، 

والذي كان : (، ثم قال)إلخ...والمجيء واإلتیان... والنزول واالستواء
ب والسنة من علیھ سلف ھذه األمة إثبات جمیع ما ورد بھ الكتا

  .)٦()الصفات، ال فرق بین صفة الذات وصفة الفعل
ویبدو واضحًا مما سبق ذكره أن السلف یثبتون صفات الفعل 
للمولى عّز وجل كما أثبتھا لنفسھ في كتابھ الكریم وأثبتھا لھ رسولھ 
صلى اهللا علیھ وسلم في سنتھ الثابتة الصحیحة، والسلف بذلك خالفوا 

                                                           

 ). ٦٢(سورة غافر، اآلیة ) ١(
 ). ٢(سورة الفرقان، اآلیة ) ٢(
 ). ٢٧(سورة الروم، اآلیة ) ٣(
اب التوحید، ب�اب وك�ان عرش�ھ       ، كت "فتح الباري "أخرجھ البخاري في صحیحھ،     ) ٤(

، م��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الق��در، ب��اب  ١٣/٤٠٣، ٧٤١٨عل��ى الم��اء، ح��دیث رق��م
 .٤/٢٠٤٤، ٢٦٥٣حجاج آدم وموسى علیھما السالم، حدیث رقم

 . ١٨٤البیھقي وموقفھ من اإللھیات، ص) ٥(
 .  ٥٨-٥٧دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ٦(



 

- ٣٣٣ -

 ذھبوا إما إلى التعطیل أو التأویل في غالب ھذه علماء الكالم الذین
  .)١(الصفات

  .الصفات الخبرية: البند الثاني
ھذه الصفات ھي القسم الثاني من الصفات الثابتة للمولى عّز 
وجل وإنما سمیت بالصفات الخبریة ألن طریق إثباتھا هللا تعالى ھو 

رسول اهللا الخبر الصادق الذي جاء بھ الكتاب أو السنة الصحیحة عن 
صلى اهللا علیھ وسلم، أما العقول فلیس لھا دور في إثبات ھذه الصفات 

، وھذا ھو المنھج الذي )٢(سوي التصدیق بھا بعد ثبوتھا بطریق النقل
: صفات اهللا قسمان: (علیھ السلف والذي أوضحھ اإلمام البیھقي بقولھ

: اآلخرصفات ذاتھ، وھو ما استحقھ فیما لم یزل وال یزال، و: أحدھما
صفات فعلھ، وھي ما استحقھ فیما ال یزال دون األزل، ثم منھ ما 
اقترنت بھ داللة العقل كالحیاة، والقدرة، والعلم، واإلرادة، والسمع، 
والبصر، والكالم، ونحو ذلك من صفات ذاتھ، وكالخلق والرزق، 
واإلحیاء، واإلماتة، والعفو، والعقوبة، ونحو ذلك من صفات فعلھ، 

 كان طریقة إثباتھ ورود خبر الصادق بھ فقط، كالوجھ والیدین، ومنھ ما
والعین من صفات ذاتھ، وكاالستواء على العرش، واإلتیان، والمجيء، 

  .)٣()والنزول، ونحو ذلك من صفات فعلھ
ومنھ ما كان طریق إثباتھ ورود خبر : (... ویتضح من قولھ

اتھ، وكاالستواء الصادق بھ فقط، كالوجھ والیدین، والعین من صفات ذ
على العرش، واإلتیان والمجيء، والنزول، ونحو ذلك من صفات 

الصفات : ، أن الصفات الخبریة تنقسم كذلك إلى قسمین ھما)٤()فعلھ
الذاتیة، والصفات الفعلیة، فالذاتیة كالوجھ، والیدین، والعین، 
واألصابع، والفعلیة كاالستواء على العرش، واإلتیان، والمجيء، 

ول، ونحو ذلك، وسنبدأ أوًال بصفات الذات الخبریة وأدلة السلف والنز
  :على إثباتھا كما یلي

  .صفات الذات الخبرية: أوالً

  .صفة الوجه  /١

                                                           

، الفرق بین الِفرق، ١٩٥بدالجبار، ص شرح األصول الخمسة، للقاضي ع    : انظر) ١(
 .  ١٩٩للبغدادي، ص

 . ٢٢٥البیھقي وموقفھ من اإللھیات، ص: انظر) ٢(
 . ١٣٨-١٣٧، األسماء والصفات، للبیھقي، ص١٥١نفس المرجع، ص) ٣(
 . ١٣٧ألسماء والصفات، للبیھقي، صكتاب ا) ٤(
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لقد استدل السلف رضوان اهللا علیھم إلثبات ھذه الصفة هللا عّز 
 َوَیْبَقىٰ َوْجُھ :(وجل بالقرآن والسنة الصحیحة، فمن القرآن قـولھ تعالى

 ُكلُّ َشْيٍء َھاِلٌك ِإلَّا :(، وقولھ تعالى)١() ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِمَربَِّك
، ثم أورد )٣()باب ذكر إثبات وجھ اهللا: (، یقول ابن خزیمة)٢()َوْجَھُھ

) أي عن وجھھ(ونفي عنھ الھالك : (اآلیات السابقة مستدًال بھا ثم قال
لقھ اهللا للفناء ال البقاء، إذا أھلك اهللا ما قد قضى علیھ بالھالك مما قد خ

  .)٤()جل ربنا عن أن یھلك شيء منھ مما ھو من صفات ذاتھ
وأما اإلمام البیھقي فقد استدالل كذلك باآلیات السابقة وأثبت 
صفة الوجھ هللا تعالى إثباتًا حقیقیًا من غیر تأویل وال تحریف على وجھ 

َیْبَقىٰ َوْجُھ َربَِّك  َو( :یلیق بجالل اهللا وعظمتھ ولذلك قال في قولھ تعالى
فأضاف الوجھ إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجھ  )ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم

ولو كان ذكر الوجھ صلة ولم یكن للذات ) ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم:(فقال
علمنا ) ُذو اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم:(ذي الجالل واإلكرام، فلما قال: صفة لقال

  .)٥()ت للوجھ وھو صفة الذاتانھ نع
: وھو ما ذھب إلیھ ابن كثیر عند تفسیره لآلیة السابقة قائًال

وقد نعت تعالى وجھھ الكریم في ھذه اآلیة الكریمة بأنھ ذو الجالل (
  .)٦()واإلكرام، أي ھو أھل أن یجل فال یعصى، وأن یطاع فال یخالف
: یھ وسلموأما من السنة فقد استدل السلف بقولھ صلى اهللا عل

جنتان من فضة آنیتھما وما فیھما، وجنتان من ذھب آنیتھما وما (
فیھما، وما بین القوم وبین أن ینظروا إلى ربھم إال رداء الكبریاء على 

، وجھ االستدالل في الحدیث قولھ صلى اهللا )٧()وجھھ في جنة عدن
  .)٨()إال رداء الكبریاء على وجھھ: (علیھ وسلم

 المقصود بالصفات الخبریة أو السمعیة ما إن: (قال ابن تیمیة
كان مصدرھا ودلیلھا الخبر الصادق من آیة قرآنیة أو حدیث نبوي، من 

                                                           

 ). ٢٧(سورة الرحمن، اآلیة ) ١(
 ). ٨٨(سورة القصص، اآلیة ) ٢(
 . ١/٢٤كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عّز وجل، البن خزیمة ) ٣(
 .  ١/٢٤كتاب التوحید، البن خزیمة ) ٤(
 .  ٦٩االعتقاد على مذھب السلف، للبیھقي، ص) ٥(
 .  ٤/٢٧٤تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ٦(
وج���وه یومئ���ذ (أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ،فتح الباري،كت���اب التوحی���د،باب ) ٧(
 . ١٨٠،١/١٦٣، ومسلم، رقم٧٤٤٤،١٣/٤٢٣،حدیث رقم)ضرة إلى ربھا ناظرةنا
 .  ٢٣٣البیھقي وموقفھ من اإللھیات، ص) ٨(
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دون استناد إلى نظر عقلي، وذلك كاستواء الرحمن على العرش، 
، وكذلك اآلیات واألحادیث الواردة بذكر ...ونزولھ إلى السماء الدنیا

 ذلك من الصفات الخبریة التي جاء وجھ اهللا تعالى، والید والعین وغیر
  .)١()بھا الكتاب الكریم والسنة الثابتة

فالسلف یثبتون أن هللا وجھًا بال كیف كما ھو ثابت بالقرآن 
والسنة النبویة، ولذلك رفضوا التأویل ورأوا أن فیھ إبطال لصفات اهللا 

  .عّز وجل الثابتة بالوحي ممثًال في الكتاب والسنة

  .صفة العين  /٢

 العین من الصفات التي أثبتھا السلف للمولى عّز وجل صفة
وذلك لثبوتھا بالقرآن والسنة الصحیحة ولذلك نجد أن اإلمام ابن خزیمة 

باب ذكر إثبات العین : (عقد بابًا أثبت فیھ ھذه الصفة هللا عّز وجل فقال
هللا جل وعال على ما أثبتھ الخالق البارئ لنفسھ في محكم تنزیلھ وعلى 

: ، ثم أورد األدلة من القرآن فقال)٢()یھ صلى اهللا علیھ وسلملسان نب
 َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُیِنَنا :(قال تعالى لنبیھ نوح صلوات اهللا علیھ(

، )٤)(َتْجِري ِبَأْعُیِنَنا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر  :(، وقـال تعـالـى)٣)(َوَوْحِیَنا
َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك   :( وقال كـذلك)٥() ْیِني َوِلُتْصَنَع َعَلىٰ َع:(وقـال تعـالى
فواجب على كل مؤمن أن یثبت لخالقھ : (، ثم قال))٦()َفِإنََّك ِبَأْعُیِنَنا

  .)٧()وبارئھ ما أثبت الخالق البارئ لنفسھ من العین
باب ما جاء في إثبات العین : (وھو ما قرره البیھقي بقولھ

ي ھذا دلیل على أن السلف یثبتون ، وف)٨()صفة ال من حیث الحدقة
العین صفة هللا تعالى بال كیف وفق منھجھم الذي أوضحھ شیخ اإلسالم 

اإلیمان بما وصف بھ : (ابن تیمیة بقولھ في وصف معتقدھم في اهللا
نفسھ في كتابھ، وبما وصفھ بھ رسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم من 

بأن ... یل، بل یؤمنونغیر تحریف وال تعطیل، ومن غیر تكییف وال تمث

                                                           

 . ١٣٥األصول الفكریة للمناھج السلفیة، عند شیخ اإلسالم ابن تیمیة، ص) ١(
 . ١/٩٦كتاب التوحید وإثبات صفات الرب، البن خزیمة ) ٢(
 ). ٣٧(سورة ھود، اآلیة ) ٣(
 ). ١٤( سورة القمر، اآلیة )٤(
 ). ٣٩(سورة طھ، اآلیة ) ٥(
 ). ٤٨(سورة الطور، اآلیة ) ٦(
 . ٩٧المرجع السابق، ص) ٧(
 . ٣٩٥األسماء والصفات، للبیھقي، ص) ٨(
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اهللا لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر، فال ینفون عنھ ما وصف بھ 
نفسھ، وال یحرفون الكلم عن مواضعھ ویلحدون في أسماء اهللا وآیاتھ، 
وال یمثلون صفاتھ بصفات خلقھ، ألنھ سبحانھ ال سمي لھ، وال كفؤ لھ، 

ولذلك نجده قد أنكر ، )١()وال نّد لھ، وال یقاس بخلقھ سبحانھ وتعالى
على المتكلمین تأویل صفات اهللا تعالى بحجة عدم التشبیھ أو التمثیل 

إن الكالم في الصفات نوع من الكالم في الذات، ویحتذي في : (فقال
حذوه ومثالھ، فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانھ، إنما ھو إثبات 

مع، وبصر، وما وجود ال إثبات تحدید وتكییف، فإذا قلنا ید، وس
إن : أشبھھا، فإنما ھي صفات أثبتھا اهللا تعالى لنفسھ، ولسنا نقول

معنى الید القوة أو النعمة، وال معنى السمع والبصر العلم، وال نقول 
إنھا جوارح، وال نشبھھا باألیدي وباألسماع وباألبصار التي ھي 

  .)٢()جوارح وأدوات للفعل
دیث رسول اهللا صلى اهللا وأما من السنة فقد استدل السلف بح

إن اهللا ال یخفى علیكم، إن اهللا : (علیھ وسلم وقد ذكر الدجال عنده فقال
لیس بأعور وأشار بیده إلى عینھ، وإن المسیح الدجال أعور عین 

، وجھ االستدالل من الحدیث قولھ صلى اهللا علیھ )٣()الحدیث...الیمنى
جھ االستدالل على و: (، یقول ابن حجر)إن اهللا لیس بأعور: (وسلم

من ) إن اهللا لیس بأعور: (إثبات العین هللا من حدیث الدجال من قولھ
جھة أن العور عرفًا عدم العین وضد العور ثبوت العین، فلما نزلت ھذه 

  .)٤()النقیصة لزم ثبوت الكمال بضدھا وھو وجود العین
ویتضح من ذلك أن السلف رضوان اهللا علیھم یثبتون العین صفة هللا 

عالى إثبات بال تكییف وال تمثیل، فھم ال یمثلون صفات اهللا بصفات ت
خلقھ، كما ال یمثلون ذاتھ بذوات خلقھ، وال ینفون عنھ ما وصف بھ 
نفسھ في كتابھ، أو وصفھ بھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم في سنتھ 

  .ألن في ذلك تعطیل لصفات المولى عّز وجل

  .صفة اليدين  /٣

                                                           

 .  ١٨٥األصول الفكریة للمناھج السلفیة، عند شیخ اإلسالم ابن تیمیة، ص) ١(
 . ٢٢١-٢٢٠األصول الفكریة للمناھج السلفیة، ص) ٢(
، كت��اب التوحی��د، ب��اب ق��ول اهللا   "ف��تح الب��اري "أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ،  ) ٣(

 . ١٣/٣٨٩، ٧٤٠٧، حدیث رقم)ولتصنع على عیني(تعالى 
-ھ��ـ٧٧٣(ف��تح الب��اري ب��شرح ص��حیح البخ��اري، للح��افظ اب��ن حج��ر الع��سقالني   ) ٤(

 . ١٣/٣٩٠، )ھـ٨٥٢
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 الذات الخبریة التي أثبتھا السلف صفة الیدین إحدى صفات
رضوان اهللا علیھم هللا تعالى إثباتًا حقیقیًا من غیر كیفیة وال تشبیھ وال 
تمثیل وال تعطیل على وجھ یلیق بجالل الرب عّز وجلن كما دّل على 
ذلك القرآن والسنة النبویة ولذلك نجدھم استدلوا من القرآن بقولھ 

، وقولھ )١()ا َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ َقاَل َیا ِإْبِلیُس َم:(تعالى
َوَقاَلِت اْلَیُھوُد َیُد اللَِّھ َمْغُلوَلٌة ۚ ُغلَّْت َأْیِدیِھْم َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا ۘ َبْل   :(تعالى

نَّا َأَوَلْم َیَرْوا َأ  :(، وقولھ تعالى)٢()َیَداُه َمْبُسوَطَتاِن ُیْنِفُق َكْیَف َیَشاُء
 :(، وقولھ تعالى)٣() َخَلْقَنا َلُھْم ِممَّا َعِمَلْت َأْیِدیَنا َأْنَعاًما َفُھْم َلَھا َماِلُكوَن

، وفي ضوء )٤()ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنََّما ُیَباِیُعوَن اللََّھ َیُد اللَِّھ َفْوَق َأْیِدیِھْم 
إلثبات الید صفة هللا تعالى ھذه اآلیات نجد أن اإلمام ابن خزیمة عقد بابًا 

: ، ثم قال)٥()باب ذكر إثبات الید للخالق البارئ جل وعال: (قائًال
والبیان أن اهللا تعالى لھ یدان، كما أعلمنا في محكم تنزیلھ أنھ خلق آدم (

  )علیھ السالم بیدیھ
وأما اإلمام البیھقي فقد أثبت أن الیدین صفة هللا تعالى ال من 

باب ما جاء في إثبات الیدین : (بًا في ذلك قال فیھحیث الجارحة وعقد با
، وأنكر على )٦()صفتین ال من حیث الجارحة لورود الخبر الصادق بھ

وقد قال : (من تأول الید بمعنى القوة أو القدرة والملك والنعمة قائًال
بعض أھل النظر أن الید تكون بمعنى القوة والملك والقدرة والنعمة 

 َیا ِإْبِلیُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت :( تعالى، وقولھ...والجارحة
وال على القوة والملك ... فال یجوز أن یحمل على الجارحة) ِبَیَديَّ

والنعمة ألن االستدالل یقع حینئذ بین ولیھ آدم وعدوه إبلیس فیبطل ما 
  .)٧()ذكر من تفضیلھ علیھ لبطالن معنى التخصیص

دین صفة هللا وھما من صفات ذاتھ خالفًا فالسلف یثبتون الی
: ألھل التعطیل من الجھمیة المعطلة وغیرھم، ولذلك یقول ابن حجر

إشارة ) َیا ِإْبِلیُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَّ: (إن قولھ تعالى(
إلى المعنى الذي أوجب السجود، فلو كانت الید بمعنى القدرة لم یكن 

                                                           

 ). ٧٥(، اآلیة "ص"سورة ) ١(
 ). ٦٤(سورة المائدة، اآلیة ) ٢(
 ). ٧١(سورة یس، اآلیة ) ٣(
 ). ١٠(سورة الفتح، اآلیة ) ٤(
 . ١/٥٣كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عّز وجل ) ٥(
 . ٣٩٩األسماء والصفات، للبیھقي، ص) ٦(
 .  ٤٠٤المرجع السابق، ص) ٧(



 

- ٣٣٨ -

م وإبلیس فرق لتشاركھما في خلق كل منھما بھ وھي قدرتھ، وال بین آد
جائز أن یراد بالیدین النعمتان الستحالة خلق المخلوق بمخلوق ألن 

  .)١()النعم مخلوقة
وإذا ثبت ذلك فلم یبقى إال أن نثبت أن هللا یدین كما دّل القرآن على 

  .)٢(ذلك
: لیھ وسلموأما من السنة فقد استدل السلف بقولھ صلى اهللا ع

یا آدم أنت أبونا خیبتنا وأخرجتنا من : احتج آدم وموسى فقال موسى(
أنت موسى اصطفاك اهللا بكالمھ وخط لك بیده : الجنة، فقال لھ آدم

أتلومني على أمر قدره اهللا علّي قبل أن یخلقني بأربعین سنة؟ فقال 
 ،)٣()فحجَّ آدم موسى، فحّج آدم موسى: النبي صلى اهللا علیھ وسلم

وخط لك : (ووجھ االستدالل في الحدیث قولھ صلى اهللا علیھ وسلم
  ).بیده

ما تصدق أحد بصدقة من طیب : (وقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
وال یقبل اهللا إال الطیب، إال أخذھا الرحمن بیمینھ، وإن كانت تمرة فتربو 
في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما ُیربي أحدكم فلوه أو 

یمین اهللا مآلى، ال یفضھا : (، وقال صلى اهللا علیھ وسلم)٤()فصیلھ
: ، وقولھ)بیمینھ: (، والشاھد في الحدیثین قولھ)٥()سخاء اللیل والنھار

  ).یمین الرحمن(
فھذه األحادیث جمیعھا تدل على إثبات صفة الیدین هللا عّز وجل كما 

  . تقدم في القرآن

                                                           

 .  ١٣/٣٩٣فتح الباري بشرح صحیح البخاري، البن حجر العسقالني ) ١(
ش��رح لمع��ة االعتق��اد الھ��ادي إل��ى س��بیل الرش��اد، لإلم��ام موف��ق   اإلرش��اد : انظ��ر) ٢(

، )ھ�ـ ٦٢٠-٥٤١(الدین أبي محم�د عب�داهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي           
ش��رح ف��ضیلة ال��شیخ عب��داهللا ب��ن عب��دالرحمن الحی��رین، دار األفھ��ام، الطبع��ة الثالث��ة  

 .   وما بعدھا٦٣، ص)م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤(
تاب القدر، باب حجاج آدم وموسى علیھما ال�سالم،   أخرجھ مسلم في صحیحھ، ك    ) ٣(

 ٤/٢٠٤٢، ٢٦٥٢حدیث رقم 
أخرج��ھ م��سلم، كت��اب الزك��اة، ب��اب قب��ول ال��صدقة م��ن الك��سب الطی��ب وتربیتھ��ا،  ) ٤(

 . ٢/٧٠٢، ١٠١٤حدیث رقم
أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب الحث على النفق�ة وتب�شیر المنف�ق               ) ٥(

 . ٢/٦٩١، ٩٩٣بالخلف، حدیث رقم
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تة هللا عّز وجل ویتقرر من العرض السابق أن صفة الیدین ثاب
بالكتاب والسنة وھذا ھو ما ذھب إلیھ أئمة أھل العلم من أھل السنة 

  .والجماعة

  .صفة األصابع  /٤

ھذه الصفة من صفات الذات الخبریة الثابتة هللا عّز وجل 
بالسنة النبویة ولذلك أثبتھا السلف من غیر تأویل وال تحریف وال 

إن : ( صلى اهللا علیھ وسلمتكییف وال تمثیل واستدلوا على ذلك بقولھ
قلوب بني آدم كلھا بین أصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرفھ 

اللھم مصرف : (، ثم قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم)حیث یشاء
، وقد استدل ابن خزیمة بھذا )١()القلوب صرف قلوبنا على طاعتك

ي ذلك قال الحدیث وأثبت صفة األصابع هللا عّز وجل حیث عقد بابًا ف
باب إثبات األصابع هللا عّز وجل من سنة النبي صلى اهللا علیھ : (فیھ

جّل ربنا عن أن تكون : (، ثم قال)٢()وسلم قوًال  لھ ال حكایة عن غیره
أصابعھ كأصابع خلقھ، وعن أن یشبھ شيء من صفات ذاتھ صفات 

  .)٣()خلقھ
ویبدو واضحًا من قول ابن خزیمة  أن منھج السلف في باب 

سماء اهللا وصفاتھ یقوم على اإلثبات بال تشبیھ وال تمثیل، والتنزیھ أ
كذلك بال إنكار أو تعطیل لمدلول أو مفھوم الصفة أو االسم، كما یقول 

خصائص الرب تعالى ال : (ابن أبي العز في شرحھ على الطحاویة
یوصف بھا شيء من المخلوقات، وال یماثلھ شيء من المخلوقات في 

 َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء ۖ َوُھَو السَِّمیُع :(كقولھ تعالىشيء من صفاتھ 
رد على الممثلة المشبھة، )  َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء:(، فقولھ)٤()اْلَبِصیُر
  .)٥()رد على النفاة المعطلة) َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر: (وقولھ

: وھذا المنھج السلفي ھو الذي أوضحھ ابن تیمیة  بقولھ
لسلف في الصفات التي یوھم ظاھرھا التشبیھ، أي مشابھة اهللا وقول ا(

لمخلوقاتھ كما ھو في شأن الصفات الخبریة، قولھم أمروھا كما جاءت 

                                                           

أخرجھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ، كت�اب الق�در، ب�اب ت�صریف اهللا تع�الى للقل�وب كی�ف            ) ١(
 . ٥/٢٠٤٥، ٢٦٥٤یشاء، حدیث رقم

 . ١/٧٩كتاب التوحید وإثبات صفات الرب، البن خزیمة ) ٢(
 . ١/٧٦نفس المرجع ) ٣(
 ). ١١(سورة الشورى، اآلیة ) ٤(
 .  ٣٩ز الحنفي، صشرح الطحاویة في العقیدة السلفیة، البن أبي الع) ٥(
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بال كیف، فقولھم بال كیف لیس معناه أن المعنى غیر معقول، بل المراد 
  .)١()معناه معلوم وكیفیتھ غیر معلومة

  .صفات الفعل الخبرية: ثانياً

  .ستواء على العرشصفة اال  /١

صفة االستواء من الصفات الثابتة هللا عّز وجل بنص القرآن 
والسنة النبویة ولما كان منھج السلف في األصل یقوم على االستدالل 
بالقرآن والسنة فقد أثبتوا ھذه الصفة هللا إثباتًا حقیقیًا یلیق بجاللھ 

تأخري كما فعل المعتزلة وبعض م وكمالھ ولم یذھبوا إلى تأویلھا
الرَّْحَمُٰن   :(األشاعرة، ولذلك نجدھم استدلوا من القرآن بقولھ تعالى

، )٣()ُثمَّ اْسَتَوىٰ َعَلى اْلَعْرِش  :(، وقولھ تعالى)٢()َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوىٰ
 ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّھ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ :(وقولھ

 اللَُّھ الَِّذي َرَفَع السََّماَواِت ِبَغْیِر :(، وقولھ تعالى)٤)(اْسَتَوىٰ َعَلى اْلَعْرِش
، إلى غیر ذلك من اآلیات )٥()َعَمٍد َتَرْوَنَھا ۖ ُثمَّ اْسَتَوىٰ َعَلى اْلَعْرِش

المثبتة لمعنى االستواء على العرش والتي استدل بھا السلف إلثبات 
باب ذكر استواء خالقنا : ( قال ابن خزیمةھذه الصفة هللا عّز وجل،

، ثم أورد بعد ذلك ھذه )٦()العلي األعلى الفعال لما یشاء على عرشھ
فنحن نؤمن بخبر اهللا : (اآلیات فأثبت بھا صفة االستواء ثم أردف قائًال

جّل وعال أن خالقنا مستو على عرشھ ال نبدل كالم اهللا وال نقول قوًال 
  .)٧()غیر الذي قیل لنا

بیان ما أنكرت الجھمیة أن : (وأما اإلمام أحمد بن حنبل فقد قال
أنكرتم أن یكون اهللا على : فقلنا لھم: (، ثم قال)٨()یكون اهللا على العرش

ِإنَّ   :(، وقال)الرَّْحَمُٰن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوىٰ: (العرش، وقد قال تعالى
اْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوىٰ َعَلى َربَُّكُم اللَُّھ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َو

                                                           

 م��ع ١٣٩األص�ول الفكری�ة للمن�اھج ال�سلفیة عن��د ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة، ص        ) ١(
 .  الھامش

 ). ٥(سورة طھ، اآلیة ) ٢(
 ). ٥٩(سورة الفرقان، اآلیة ) ٣(
 ). ٣(سورة یونس، اآلیة ) ٤(
 ). ٢(سورة الرعد، اآلیة ) ٥(
 . ١/٢٣١كتاب التوحید وإثبات صفات الرب، البن خزیمة ) ٦(
 .  ٢٣٣نفس المرجع، ص) ٧(
ال��رد عل��ى الزنادق��ة والجھمی��ة، ألحم��د ب��ن حنب��ل، ض��من كت��اب عقائ��د ال��سلف،      ) ٨(

 . ٩٢للنشار، ص
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َأَأِمْنُتْم َمْن   :(وقد أخبرنا أنھ في السماء فقال: إلى أن قال... )١()اْلَعْرِش
 َأْم َأِمْنُتْم :(، وقال)٢()ِفي السََّماِء َأْن َیْخِسَف ِبُكُم اْلَأْرَض َفِإَذا ِھَي َتُموُر

 ِإَلْیِھ َیْصَعُد اْلَكِلُم :(، وقال)٣()ْرِسَل َعَلْیُكْم َحاِصًباَمْن ِفي السََّماِء َأْن ُی
ِإْذ َقاَل اللَُّھ َیا ِعیَسىٰ ِإنِّي   :(، وقال)٤()الطَّیُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح َیْرَفُعُھ

َن َما  َیَخاُفوَن َربَُّھْم ِمْن َفْوِقِھْم َوَیْفَعُلو:(، وقال)٥()ُمَتَوفِّیَك َوَراِفُعَك ِإَليَّ
، فھذا خبر اهللا أخبرنا )٧()َوُھَو اْلَقاِھُر َفْوَق ِعَباِدِه  :(،  وقال)٦)(ُیْؤَمُروَن

، وھو على العرش وقد أحاط علمھ بما دون العرش، ...أنھ في السماء
وال یخلو من علم اهللا مكان، وال یكون علم اهللا في مكان دون 

الى ربنا عن صفات تع: (وھو ما ذھب إلیھ ابن خزیمة بقولھ)٨()مكان
المحدودین وتقدس عن شبھ المخلوقین، وتنزه عن مقالة المعطلین، 
عال ربنا فكان فوق سبع سمواتھ عالیًا ثم على عرشھ استوى، یعلم 
السر وأخفى، ویسمع الكالم والنجوى، ال یخفى علیھ خافیة في األرض 

  .)٩()وال في السماء، وال في لجج البحار وال في الھواء
بن قتیبة فقد أثبت صفة االستواء للمولى تبارك وتعالى وأما ا

وأنكر على المعتزلة وغیرھم تأویـل ھـذه الصفة بمعنـى االستیـالء 
 أنھ استولى، )١٠() الرَّْحَمُٰن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوىٰ:(وقالوا في قولھ:(فقـال

ولیس یعرف في اللغة، استویت على الدار أي استولیت علیھا، وإنما 
َفِإَذا اْسَتَوْیَت َأْنَت َوَمْن   :(وى في ھذا المكان استقر، كما قال تعالىاست

  )١١)(َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك

                                                           

 ). ٥٤(سورة األعراف، اآلیة ) ١(
 ). ١٦(سورة الملك، اآلیة ) ٢(
 ). ١٧(سورة الملك، اآلیة ) ٣(
 ). ١٠(سورة فاطر، اآلیة ) ٤(
 ). ٥٥(سورة آل عمران، اآلیة ) ٥(
 ). ٥٠(سورة النحل، اآلیة ) ٦(
 ). ١٨(سورة األنعام، اآلیة ) ٧(
 .  ٩٤-٩٣الرد على الزنادقة والجھمیة، ألحمد بن حنبل، ص) ٨(
 . ١/٣كتاب التوحید، البن خزیمة ) ٩(
 ). ٥(سورة طھ، اآلیة ) ١٠(
 ). ٢٨(سورة المؤمنون، اآلیة ) ١١(
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وعدل القول في ھذه األخبار أن نؤمن بما : (، ثم قال)١()أي استقریت
صح منھا بنقل الثقات لھا فنؤمن بالرؤیة والتجلي، وأنھ یعجب وینزل 

  .)٢()ستوىإلى السماء، وأنھ على العرش ا
: وأما اإلمام الدارمي فقد عقد بابًا إلثبات ھذه الصفة قال فیھ

باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعھ إلى السماء (
استوى على عرشھ فبان من : (، إلى أن قال)٣()وبینونتھ من الخلق

خلقھ ال تخفى علیھ منھم خافیة، علمھ بھم محیط وبصره فیھم  
  .)٥())٤() َكِمْثِلِھ َشْيٌء ۖ َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُرَلْیَس(نافذ

ویبدو واضحًا من العرض السابق ألقوال األئمة أنھم یثبتون هللا 
عّز وجل صفة االستواء الذي یوافق معنى العلو والفوقیة، كما دّل على 
ذلك صریح القرآن والسنة وإجماع األمة، وھو ما أكده الشیخ حافظ 

كذا ثابت لھ العلو والفوقیة، بالكتاب والسنة وإجماع  (:الحكمي بقولھ
المالئكة واألنبیاء والمرسلین وأتباعھم على الحقیقة من أھل السنة 
والجماعة على عباده، فوقھم مستویًا على عرشھ، عالیًا على خلقھ، 
بائنًا منھم، یعلم أعمالھم، ویسمع أقوالھم، ویرى حركاتھم وسكناتھم، 

، والفطر السلیمة، والقلوب المستقیمة ...ھم خافیةال تخفى علیھ من
  .)٦()مجبولة على اإلقرار بذلك ال تنكره

ثم : (ویبدو أن ھذه الفطرة ھي التي أشار إلیھا الدارمي بقولھ
إجماع من األولین واآلخرین والعالمین منھم والجاھلین، أن كل واحد 

و سألھ یمد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث باهللا تعالى، أو دعاه أ
یدیھ وبصره إلى السماء یدعوه منھا، ولم یكونوا یدعونھ من أسفل 
منھم، من تحت األرض، وال من أمامھم، وال من خلفھم، وال عن 
أیمانھم، وال عن شمائلھم، إال من فوق السماء لمعرفتھم باهللا أنھ 

  .)٧()فوقھم

                                                           

الم��شبھة، الب��ن قتیب��ة، ض��من كت��اب االخ��تالف ف��ي اللف��ظ وال��رد عل��ى الجھمی��ة و) ١(
 . ٢٤١عقائد السلف، للنشار، ص

 .  ٢٤٣نفس المرجع، ص) ٢(
 .  ٢٦٧الرد على الجھمیة، للدارمي، ص) ٣(
 ). ١١(سورة الشورى، اآلیة ) ٤(
 . ٢٥٥المرجع السابق، ص) ٥(
 . ١/٨٣معارج القبول، لحافظ ابن أحمد حكمي ) ٦(
 .  ٢٧٠الرد على الجھمیة، للدارمي، ص) ٧(
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 لما: (وأما من السنة فقد قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
خلق اهللا الخلق كتب في كتابھ وھو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب 

، )عنده فوق العرش: (، فوجھ االستدالل في الحدیث قولھ)١()غضبي
فالسنة موافقة لما أخبر بھ القرآن من استواء اهللا على عرشھ كیفما 
شاء بال كیف كما دّل إجماع السلف على ذلك من غیر تكییف وال تشبیھ 

  . وال تعطیلوال تمثیل

  .صفة المجيء واإلتيان والنزول  /٢

الناظر إلى القرآن الكریم یجد أنھ قد صرح بذكر المجيء 
، وقولھ )٢()َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفا َصفا  :(واإلتیان حیث قال تعالى

، وقال )٣()اِم َھْل َیْنُظُروَن ِإلَّا َأْن َیْأِتَیُھُم اللَُّھ ِفي ُظَلٍل ِمَن اْلَغَم:(تعالى
َھْل َیْنُظُروَن ِإلَّا َأْن َتْأِتَیُھُم اْلَمَلاِئَكُة َأْو َیْأِتَي َربَُّك َأْو َیْأِتَي َبْعُض   :(تعالى

، وھذا إن دّل إنما یدل على ثبوت ھذه الصفة هللا عّز وجل )٤()آَیاِت َربَِّك
عّز وجل ولذلك فقد أثبت السلف صفة المجيء واإلتیان إثباتًا حقیقیًا هللا 

بال كیف، واستدلوا باآلیات السابقة على ثبوتھا، یقول ابن كثیر في 
یعني لفصل القضاء بین )( َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفا َصفا:(قولھ تعالى

، فیجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما یشاء والمالئكة ...خلقھ
  .)٥()یجیئون بین یدیھ صفوفًا صفوفًا

الشیخ حافظ حكمي أن اآلیات السابقة صریحة في وقد أبان 
بل كل ذلك حق : (إثبات صفة المجيء واإلتیان هللا تبارك وتعالى، ثم قال

على حقیقتھ وال منافاة بین قربھ عّز وجل وبین علوِّه فإنھ ھو العلي 
المتصف بجمیع معاني العلو ذاتًا وقھرًا وشأنًا، في دنوه فیدنو تعالى 

 وینزل إلى السماء الدنیا في آخر كل لیلة وعشیة من خلقھ كیف شاء،
عرفة وغیر ذلك كیف شاء، ویأتي لفصل القضاء بین عباده كیف شاء، 

                                                           

أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب التوب�ة، ب�اب ف�ي س�عة رحم�ة اهللا تع�الى وأنھ�ا                    ) ١(
 . ٤/٢١٠٧، ٢٧٥١سبقت غضبھ، حدیث رقم

 ). ٢٢(سورة الفجر، اآلیة ) ٢(
 ). ٢١٠(سورة البقرة، اآلیة ) ٣(
 ). ١٥٨(سورة األنعام، اآلیة ) ٤(
 . ٤/٥١١تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر ) ٥(
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ولیس ذلك منافیًا لفوقیتھ فوق عباده واستوائھ على عرشھ فإنھ لیس 
  .)١()كمثلھ شيء في ذاتھ وال صفاتھ وال أفعالھ

 وصف نفسھ فإذا كان اهللا قد: (وھو ما قرره القاسمي بقولھ
مثًال باالستواء على العرش، وبالمجيء یوم القیامة، وبأن لھ وجھًا 
ویدین وعینین، وبأنھ یحب ویرضى ویكره، ویسخط، ویرحم، ویغضب، 
وإذا كان قد وصفھ رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم بأنھ ینزل إلى السماء 

إلخ ما ...الدنیا، ویدنو من الحجاج عشیة عرفة، وبأنھ یضحك ویعجب
اءت بھ النصوص الصحیحة من صفات الذات وصفات الفعل، فیجب ج

أن یحمل ذلك كلھ على حقیقتھ دون أن یفھم منھ التماثل بین اهللا وبین 
خلقھ في شيء من ھذه الصفات، فإن حقائقھا بالنسبة هللا عّز وجل غیر 
حقائقھا بالنسبة للمخلوقین، فاستواؤه لیس كاستوائھم، وال مجیئھ 

یده كأیدیھم، وال حبھ ورضائھ كحبھم ورضائھم، فإن كمجیئھم، وال 
  .)٢()االشتراك في األسماء ال یقتضي تماثل المسمیات

یجمع : (وأما من السنة فقد استدلوا بقولھ صلى اهللا علیھ وسلم
من كان یعبد شیئًا فلیتبعھ، فیتبع من كان : اهللا الناس یوم القیامة فیقول

عبد القمر القمر، وتبقى ھذه یعبد الشمس الشمس، ویتبع من كان ی
األمة فیھا منافقوھا فیأتیھم اهللا تبارك وتعالى، فإذا جاء ربنا 

، )فإذا جاء ربنا... فیأتیھم اهللا: (، وجھ االستدالل في الحدیث)٣()عرفناه
  .حیث أثبت المجيء واإلتیان هللا تعالى

والحدیث بھذا یقرر ما ورد في القرآن بشأن ھذه الصفة وال شك أن 
  .قرآن والسنة ھما أعلى أدلة اإلثباتال

فالسلف یثبتون هللا ما أثبتھ لنفسھ من الصفات وما أثبتھ لھ 
: رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم في سنتھ كذلك كما یقول ابن تیمیة

وطریقة سلف األمة وأئمتھا أنھم یصفون اهللا بما وصف بھ نفسھ وبما (
كییف وال تمثیل، وصفھ بھ رسولھ، من غیر تحریف وال تعطیل، وال ت

  .)٤()إثبات بال تمثیل، وتنزیھ بال تعطیل

                                                           

لقبول ب�شرح س�لم الوص�ول إل�ى عل�م األص�ول، لح�افظ ب�ن أحم�د حكم�ي                  معارج ا ) ١(
١/١٢٣ . 
 .  ٥٦-٥٥دالئل التوحید، للقاسمي، ص) ٢(
أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب اإلیم��ان، ب��اب معرف��ة طری��ق الرؤی��ة، ح��دیث  ) ٣(

 . ١/١٦٣، ١٨٢رقم
 . ٢/٥٢٣منھاج السنة النبوة ) ٤(
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وأما صفة النزول فلم یرد ذكرھا في القرآن الكریم صراحة 
وإنما دلت علیھا السنة النبویة الصحیحة حیث قال صلى اهللا علیھ 

ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا، حین یبقى : (وسلم
من یدعوني فاستجیب لھ، ومن یسألني : ثلث اللیل اآلخر، فیقول

: ، ویقول صلى اهللا علیھ وسلم)١()فأعطیھ، ومن یستغفرني فأغفر لھ
إن اهللا یمھل حتى إذا ذھب ثلث اللیل األول نزل إلى السماء الدنیا، (

ھل من مستغفر، ھل من تائب، ھل من سائل، ھل من داٍع، حتى : فیقول
  .)٢()ینفجر الفجر

رضوان اهللا علیھم بھذه األحادیث فأثبتوا صفة ولقد استدل السلف 
فنحن قائلون مصدقون بما : (النزول هللا تبارك وتعالى، یقول ابن خزیمة

في ھذه األخبار من ذكر النزول غیر متكلفین القول بصفتھ أو بصفة 
  .)٣()الكیفیة إذ النبي صلى اهللا علیھ وسلم لم یصف لنا كیفیة النزول

ومما یجب اإلیمان بھ وإثباتھ : (يویقول حافظ بن أحمد حكم
وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عّز وجل كما ثبت في األحادیث 

ونحن نشھد شھادة مقر بلسانھ، مصدق بقلبھ، ... الصحیحة المشھورة
مستیقن بما في ھذه األخبار من ذكر نزول الرب جّل وعال من غیر أن 

یھ وسلم لم یصف كیفیة نصف الكیفیة، ألن نبینا المصطفى صلى اهللا عل
نزول خالقنا إلى السماء الدنیا، وأعلمنا أنھ ینزل، واهللا جّل وعال لم 
یترك وال نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم بیان ما بالمسلمین إلیھ الحاجة من 

  .)٤()أمر دینھم
، وھذا إن دّل )٥(وأقوال السلف في إثبات صفة النزول متكاثرة متواترة

ون على إثبات ھذه الصفة هللا كسائر الصفات إنما یدل على أنھم مجمع
  .الخبریة من صفات الذات وصفات الفعل

ویتضح مما سبق أن الكالم في الصفات نوع من الكالم في 
الذات، وُیحتذى في ذلك حذوه ومثالھ، فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري 

                                                           

 ١/٥٢١، ٧٥٨أخرجھ مسلم في صحیحھ،حدیث رقم) ١(
أخرجھ مسلم، كتاب صالة المسافرین، باب الترغیب في الدعاء والذكر ف�ي آخ�ر    ) ٢(

 . ١/٥٢٣، ٧٥٨اللیل واإلجابة فیھ، حدیث رقم
 . ١/٢٩٠كتاب التوحید، البن خزیمة ) ٣(
 . ١/١٩٢معارج القبول، لحافظ بن أحمد حكمي ) ٤(
 الب�����ن ، كت�����اب التوحی�����د،٢٨٤ال�����رد عل�����ى الجھمی�����ة، لل�����دارمي، ص: انظ����ر ) ٥(

، أص���ول العقی���دة اإلس���المیة الت���ي قررھ���ا اإلم���ام الطح���اوي،   ١٢٦-١/١٢٥خزیم���ة
 . ٣٥ص
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ن سبحانھ وتعالى إنما ھو إثبات وجود ال إثبات كیفیة وتحدید، فوجب م
ذلك إثبات الصفات كذلك ألن النص ورد بھا من غیر تشبیھ وال كیفیة، 
وھذا إن دّل إنما یدل على أن منھج السلف في األصل یقوم على اإلیمان 
بما جاء عن اهللا على مراد اهللا تعالى، وبما جاء عن رسول اهللا صلى 

  .اهللا علیھ وسلم على مراد رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ات الصفات التي وردت في القرآن والسنة إنما ھو إثبات ثم إن إثب

  .وجود وتصدیق، ال إثبات تكییف وال تشبیھ وال تأویل
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  ملخص البحث

  
منھج ( لم یتبقى إال أن نشیر في خاتمة ھذه الدراسة بعد عرض

وجود اهللا وصفاتھ (السلف في تقریر مسائل العقیدة واالستدالل علیھا
والقضایا المتصلة بالذات اإللھیة من وجود إلثبات المسائل ) نموذجًا

وصفات، وبیان طریقة السلف في ذلك من حیث المصادر والقواعد وما 
یتفرع منھما مما ال یدع مجاًال للشك بأن البحث قد حقق طائفة من 
النتائج المنھجیة والموضوعیة على مدى دراسة موضوعھ ولعل من 

  :أھمھا ما یلي
 ما یتصل بھا من وجود وأسماء وصفات أن قضیة الذات اإللھیة  -١

وأفعال تعد من أھم القضایا التي أثارت جدًال في تاریخ الفكر 
اإلسالمي، بل ھي المحور الذي تدور حولھ معظم آراء الفرق 

  .والمذاھب ومفكري اإلسالم عمومًا
إن قضیة وجود اهللا عز وجل وما یتصل بھا من قضایا لم تكن في   -٢

ظر خاصة في الصدر األول لإلسالم عند األصل محل بحث أو ن
الصحابة والتابعین وأتباعھم، وذلك لسالمة المنھج والبعد عن 

  .مواطن الخالف اعتصامًا بالكتاب والسنة النبویة
أن معرفة اهللا تعالى ھي في األصل فطریة تتقوى بالنظر في آیات   -٣

  .اهللا الكونیة والقرآنیة الظاھرة
النظر إلى األدلة الكونیة الدالة على وحدانیة إن القرآن الكریم وجھ   -٤

اهللا تعالى ووجوده كدلیل الخلق والعنایة والتقدیر والتسویة 
وغیرھا في أسلوب سھل ومیسر ال یستعصي على العامة أو 

  .الخاصة وھي في نفس الوقت أدلة الشرع والعقل معًا
أن طریقة القرآن في عرض العقیدة اإلسالمیة وخاصة قضایا   -٥

أللوھیة، أي الذات وما یتصل بھا ھي طریقة تمتاز بتركیزھا على ا
  توحید األلوھیة الذي

بعث اهللا بھ رسلھ وأنزل بھ كتبھ وفرضھ على عباده، فھي تصلح 
  .لجمیع الناس بمقتضى الفطرة اإلنسانیة

أن مصدر عقیدة التوحید عند السلف ھو القرآن والسنة فھي   -٦
  .ب بكلمة كن التلقینیةعقیدة توقیفیة وردت في الغال

أن السلف ال یصفون اهللا إال بما وصف بھ نفسھ أو وصفھ بھ   -٧
رسولھ محمد صلى اهللا علیھ وسلم في سنتھ فھم ال یقدمون بین 

  .یدي القرآن والسنة قوًال أو رأیًا أو عمًال
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أن منھج السلف في االستدالل ھو المنھج األسلم واألعلم واألحكم   -٨
 خاصة في قضایا الذات والصفات، ألنھم أھل الذي یجب إتباعھ

  .السبق والدرایة بمراد اهللا ومراد رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم
وال یسعني في الختام إال أن أوصي بالتزام منھج السلف في تقریر 
قضایا االعتقاد واالستدالل علیھا خاصة في جانب اإللھیات وذلك لصحة 

 .طب الفطرة والعقل معًامصدره وسالمھ مسلكھ ھذا فوق أنھ یخا
  .وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  
Research Summary. 
 
It is only left to point out at the conclusion of this 
study after the introduction of the approach of the 
predecessor in the report of the issues of faith and the 
reasoning (the existence of God and his attributes as a 
model) to prove the issues and issues related to the 
divine nature of the presence of prescriptions, and to 
explain the way of the predecessor in terms of sources 
and rules and what branches from them Leaves no 
doubt that the research has achieved a range of 
systematic and objective results over the study of the 
subject and perhaps the most important of which are 
١ - The issue of the divine self related to the existence 
of names and recipes and acts is one of the most 
controversial issues in the history of Islamic thought, 
but is the focus on which most of the views of the 
sects, sects and thinkers of Islam in general. 
٢ - The issue of the existence of God Almighty and 
related issues were not originally the subject of 
research or consideration, especially in the first chest 
of Islam when the companions and followers and 
followers, for the safety of the curriculum and distance 
from the differences of opinion sit in the book and 
Sunnah 
٣ - The knowledge of God is originally inherent innate 
to consider the verses of God cosmic and visible 
Koran. 
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٤ - The Holy Quran drew attention to the universal 
evidence that indicates the oneness of God and his 
existence as evidence of creation, care, appreciation, 
settlement and others in an easy and easy manner that 
is not difficult for the public or private and at the same 
time evidence of sharee'ah and reason together. 
٥ - The way the Koran in the presentation of the 
Islamic faith, especially the issues of divinity, namely 
the self and related is a way to focus on the unity of 
divinity which 
God sent him messengers and sent down his books 
and imposed on his slaves, it is suitable for all people 
according to human instinct. 
٦ - The origin of the doctrine of Tawhid at the 
forerunner is the Quran and Sunnah is a doctrine of 
arrest and often received the word of being 
indoctrinated. 
٧ - The advances do not describe God except what he 
described himself or described by His Messenger 
Muhammad peace be upon him in his year, they do not 
present in the hands of the Koran and the Sunnah 
word, opinion or work. 
٨ - The approach of the advances in reasoning is the 
safest approach, knowledge and judgments that must 
be followed, especially in the issues of self and 
attributes, because they are the first people and 
knowledge of the meaning of God and intended 
Messenger peace be upon him 
in conclusion, I would like to recommend the 
commitment of the approach of the salaf in 
determining the issues of belief and reasoning, 
especially in the aspect of the divine, for the health of 
its source and peace. 
God bless our Prophet Muhammad and his family and 
him 
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  المصادر والمراجع
 
أحمد بن عطیة بن علي الغامدي، .ـ  البیھقي وموقفھ من اإللھیات، تألیف د١

  ).م١٩٨٢-ھـ١٤٠٢(الطبعة الثانیة
مصطفى السباعي، دار .یع اإلسالمي، تألیف دـ  السنة ومكانتھا في التشر٢

  )م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣(الوراق، الطبعة الثالثة 
ــ  العقائد السلفیة بأدلتھا النقلیة والعقلیة، لمؤلفھا وناظمھا أحمد بن حجر ٣

-ھـ١٤١٥(آل بوطامي النبعكي، دار الكتب القطریة، الطبعة األولى 
  .، الجزء األول)م١٩٩٤

 عقیدة اإلسالم، تألیف جمعة أمین عبدالعزیز، ـ  منھج القرآن في عرض٤
  ).م١٩٩١-ھـ١٤١١(دار الدعوة، اإلسكندریة، الطبعة الثانیة 

ـ إرشـاد الفحـول إلـى تحقیق الحق مـن علم األصـول، لإلمام الشوكاني ٥
، تحقیق شعبـان محمـد إسماعیـل، دار الكتب، الطبعة )ھـ١٢٥٠-ھـ١١٧٣(

  .ء األول، الجز)م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(األولى 
ـ اإلبھاج في شرح المنھاج، تألیف شیخ اإلسالم علي بن عبـدالكافـي ٦

شعبان محمد إسماعیل، مكتبة . ھـ، تحقیق د٧٥٦السبكـي، المتوفـي سنـة 
  ).م١٩٨١-ھـ١٤٠١(الكلیات األزھریة، القاھرة، الطبعة األولى

فق الدین ـ اإلرشاد شرح لمعة االعتقاد الھادي إلى سبیل الرشاد، لإلمام مو٧
، )ھـ٦٢٠-٥٤١(أبي محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

شرح فضیلة الشیخ عبداهللا بن عبدالرحمن الحیرین، دار األفھام، الطبعة 
  ).م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤(الثالثة 

ـ اإلیمان حقیقتھ وأثره في النفس والمجتمع، أصولھ وفروعھ، مقتضیاتھ ٨
 الشرقاوي، دار الجیل، بیروت، الطبعة محمد عبداهللا.ونواقضھ، تألیف د

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠(الثانیة 
 ـ البدعة وتحدیدھا وموقف اإلسالم منھا، تألیف عزت علي عید عطیة، ٩

  ).بدون ذكر الطبعة وتاریخھا(دار الكتب الحدیثة، القاھرة، 
محمد حسین الذھبي، مكتبة وھبة، . ـ التفسیر والمفسرون، تألیف د١٠

  .، الجزء األول)م١٩٩٥-ھـ١٤١٦(ة السادسةالقاھرة، الطبع
 ـ القاموس المحیط، تألیف العالمة اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب ١١

ھـ، تحقیق مكتب التراث في مؤسسة ٨١٧الفیروز آبادي، المتوفي سنة
  .م، مؤسسة الرسالة١٩٩٨الرسالة، الطبعة السادسة، 

سوقي، دار الدعوة، فاروق أحمد د. ـ القضاء والقدر في اإلسالم، د١٢
  .اإلسكندریة، بدون ذكر الطبقة وتاریخھا

ـ اهللا في العقیدة اإلسالمیـة، أحمـد بھجـت، دار الشـروق، القاھرة، ١٣
  ).م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٦(الطبعة األولى
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ـ اهللا یتجلى في عصر العلم، تألیف نحبة من العلماء األمریكیین بمناسبة ١٤
الدمرداش عبدالمجید سرحان، دار .ة دالسنة الدولیة لطبیعیات األرض، ترجم

  )بدون ذكر الطبعة وتاریخھا(العلم، بیروت، لبنان، 
حسن محمود الشافعي، مكتبة وھبة، . ـ المدخل إلى دراسة علم الكالم، د١٥

  ).م١٩٩١-ھـ١٤١١(القاھرة، الطبعة الثانیة 
شعبان . ـ المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم اإلسالمیة، تألیف د١٦

، الجزء الثاني، )بدون ذكر الطبعة وتاریخھا(حمد إسماعیل، دار األنصار، م
، حجیة السنة، عبدالغني عبدالخالق، الدار العالمیة للكتاب اإلسالمي، ١٩ص

  ).م١٩٨٦-ھـ١٤٠٧(الطبعة األولى 
ـ المستدرك على معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، ١٧

  ).م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨(بیروت، الطبعة الثانیة 
ـ المستصفى في علم األصول، تألیف اإلمام أبي حامد محمد بن محمد ١٨

-ھـ١٤١٧(ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ٥٠٥الغزالي، المتوفي سنة
  ).م١٩٩٦

ـ المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، استانبول، ١٩
  .األول، الجزء )م١٩٧٢-ھـ١٣٩٢(تركیا، الطبعة الثانیة 

محمد عمارة، . ــــ الوسیط في المذاھب والمصطلحات اإلسالمیة، تألیف د٢٠
  .شركة نھضة مصر

ـ آیات اهللا في اآلفاق، تألیف محمد أحمـد العـدوي، مطبعة المنــار بمصر، ٢١
  ).م١٩٣٣-ھـ١٣٥٢(الطبعة األولى 

 محمد سالم عبیدات، دار عمار، األردن،.ـ دراسات في علوم القرآن، د٢٢
  ).م١٩٩٠-ھـ١٤١١(عمان، الطبعة األولى 

-ھـ١٣٢٣(ـ رسالة التوحید، تألیف الشیخ محمد عبده، المتوفي سنة ٢٣
، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید، دار الرشاد الحدیثة، الدار )م١٩٠٥
  .البیضاء

ـ سنن الترمذي،ألبي عیسى محمد بن عیسى ،تحقیق وتعلیق إبراھیم ٢٤
  ).م١٩٩٢ھـ ــ ١٤١٣(طبعة الثانیةعطوة عوض،دار سحنون،ال

ـ شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع ٢٥
الصحابة والتابعین من بعدھم، تألیف الشیخ الحافظ أبي القاسم ھبة اهللا 

، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، الطبعة األولى )ھـ٤١٨:ت(الاللكائي، 
  .، الجزء األول)م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦(

.  شرح األصول الخمسة،لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد،تحقیق دـ٢٦
  )م١٩٦٥ھـ ــــ ١٣٨٤(١عبد الكریم عثمان،مكتبة وھبة،القاھرة،ط

ـ شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة،تألیف علي بن علي بن محمد بن ٢٧
،تحقیق أحمد محمد شاكر،الدار )م٧٩٢ھـ ـــ ٧٣١(أبي العز الحنفي
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ـ صحیح البخاري،لإلمام البخاري ٤.،السودان ،الخرطومالسودانیة للكتب
  .مصطفى الذھبي ،دار الحدیث، القاھرة. ،تحقیق د

ـ شرح كتاب الفقھ األكبر، لإلمام أبي حنیفة النعمان بن ثابت، شرح ٢٨
ھـ، دار الكتب العلمیة، ١٠١٤اإلمام المأل علي القارئ الحنفي، المتوفي سنة 

  .بیروت، لبنان
م ،لإلمام مسلم،تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث، ـ صحیح مسل٢٩

  )م١٩٩١ھــ ـــ ١٤١٢(١القاھرة ط
محمد أحمد محمد عبدالقادر .  ـ عقیدة التوحید في القرآن الكریم، تألیف د٣٠

  ).م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥(خلیل مكاوي، مكتبة الرشد، الریاض 
دیمیون للنشر محمد المكاوي وآخرون، األكا. ـ عقیدتنا اإلسالمیة، د٣١

-ھـ١٤٢٥(والتوزیع، المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان، الطبعة األولى 
  ).م٢٠٠٤

محمد الملكاوي وآخرون، األكادیمیون للنشر .ـ عقیدتنا اإلسالمیة، د٣٢
-ھـ١٤٢٥(والتوزیع، المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان، الطبعة األولى 

  ).م٢٠٠٤
صبحي الصالح، . اسة وتألیف دـ علوم الحدیث ومصطلحھ، عرض ودر٣٣

  .م١٩٨١دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة عشرة،
وھبة الزحیلي، دار الفكر، دمشق، .د.ـ قضایا الفقھ والفكر المعاصر، أ٣٤

  ).م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧(الطبعة األولى
ـ كتاب األسماء والصفات، لإلمام البیھقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٣٥
  .نلبنا
ـ كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عّز وجل، تألیف الحافظ محمد بن ٣٦

  ).م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣(إسحق بن خزیمة، مكتبة الكلیات األزھریة 
ـ مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة، مطابع دار العربیة، بیروت، ٣٧

  .ھـ، المجلد الثاني عشر١٣٩٨لبنان، تصویر الطبعة األولى
بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحید، تألیف ـ معارج القبول ٣٨

الشیخ حافظ بن أحمد حكمي، تحقیق طھ عبدالرؤوف سعد، دار ابن خلدون، 
  .الجزء األول

ـ مناھل العرفان في علوم القرآن، للشیخ محمد عبدالعظیم الزرقاني، دار ٣٩
  .، المجلد األول)م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨(الفكر، بیروت، لبنان 

ستدالل على مسائل االعتقاد عند أھل السنة والجماعة، تألیف ـ منھج اال٤٠
-ھـ١٤١٥(عثمان بن علي حسن، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الثالثة 

  .، المجلد األول)م١٩٩٥
ـ موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول، تألیف شیخ اإلسالم ابن تیمیة، ٤١

، )م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى 
  .الجزء األول




