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 دقمة امل

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، دّيان لفلك، مسخر الرياح، فالق اإلصباحالحمد هلل رب العاملين، مالك امللك، مجري ا

رجف األرض الدين، رب العاملين. الحمد هلل الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وت

 وعّمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها 

 .ويغرق من تركها، املتقدم لهم مارق، واملتأخر عنهم زاهق، والالزم لهم الحق

 وكيف اختلف اإللهية، فاتية في الصسالمعقائد الفرق اإل  ي هذا البحث تعرضنا لبعضف

 ه!لتشويه سالمى اإل عل ببدعة أتواوكيف  األمر،في هذا ون بيمعهم الوها

 :عدة مباحث البحث وفي

 عامالصفات بشكل  أمر في  ية،سالماإل رق الفبعض عتقد به ما ت هنا فيولاتن املبحث األول؛

وترجع  ،يةسالماإل  األمةق في كبر الفر أباعتبارهم يشكلون  ،واملعتزلة ،واالشاعرة ،وهم: األمامية

  .باقي الفرق في العقائد إليها

  ذكرنا فيه ؛بحث الااي وامل
ا
وهي انهم  -بالصفات بشكل عامون ما يعتقد به الوهابي أوال

 .من غير تمايل وال تعطيل وال تحريف وال تكييف ،يأخذون الصفات على نحو الحقيقة

 
ا
نقلي وال  يوجد عليها دليل التي ال و  ةعقيدتهم بالصفات الخبريسوف يستعرض  ؛وثانيا

 .(1)عقلي

 نقد كان ؛واملبحث الاالث
ا
من ألنه  ؛ةخاص الصفات الخبرية أمر في ون ه الوهابيملا يعتقد ب ا

يتصف بصفات  اإلله جعلوا و ، التوحيدفي   أفرطواوكيف  ،عرف املجسمةهذه الصفات 

  .البشر

 ؛عليه السالم حمد الحسنأالسيد كالم ب وسنختم ،في هذا املبحث األمور  أهموقد ناقشنا 

 إ ان ال يعرفهآالصفات والقر  معرفة حقيقة ّن أل 
ّ
هل البيت أكما ورد عن  ،القرآنمن خوطب ب ال

  .عليهم السالم

ة األم وجعل ،ر كالم هللا على ما يراهفّس و خير دليل على من تبرع   السالفة األممرى في جوما 

 طرائق قدد االسالمية
ا
  .ا

                                                           
ل أن تسأ... والتي ال يقبلون  في الثلث األخير من الليل والذي ال ينتهي في الكرة األرضيةلة النزول أمثل مس -1

واألمثلة  .ويتهمونك بأبشع التهم وتوجد قصص عدة في هذا األمر ومبتدعا   بها وبمجرد السؤال تكون محرفا  
 كثيرة وتلتمسها من كتبهم العقائدية مثل الواسطية وشرح السفارينية وغيرها.
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حمد الحسن عليه أب السيد من كت ةالحق لى العقيدةإفيه تعرضنا  ؛ث الرابعوفي املبح

من كان من هللا يسمع ) الحق يطلع يعرف أنمجرد الذي يحترم عقله ب والعاقل املتزن السالم 

 .ى عليه السالمكما ورد عن عيس  (كلمات هللا
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 ولاألاملبحث 

 عدقيمة املسلمني بالصفات

عقيدتهم بحث وسنذكر ملسلمون باألسماء والصفات كما سنرى في هذا املاختلف ا

غلب الشيعة في أالذين يمالون  ؛اإلماميةالشيعة  :وهم ؛فرق  ثالثتصر على قون .بالصفات

 ،حد فرق السنةأوهم  ؛واملعتزلة ،السنة أهل أكثرالون يمباعتبارهم  ؛واالشاعرة ،العالم

 ،كر عقيدتهم بالصفات وما يعتقدون به من الصفاتوالوهابية سيكون لهم مبحث خاص لذ

 وسنرى كيف هم يختلفون في هذه العقيدة عن باقي فرق املسلمين. 

 .بالصفات اإلماميةالشيعة  في عقيدة نبدأو 

 .بالصفاتاإلمامية  عقيدة :أواًل

 ويعتقد أن من صفاته تعالى الابوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى] الشيخ املظفر:يقول 

هي كلها عين ذاته ليست  -بصفات )الجمال والكمال(، كالعلم والقدرة والغنى واإلرادة والحياة 

 هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إال وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود حياته.

وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، ال اثنينية في صفاته 

 .                                     ة ا الحال في سائر صفاته الكماليكذووجودها وه

يعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، ال في حقائقها ووجوداتها، ألنه لو كانت مختلفة في 

نالمت الوجود وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات للزم تعدد واجب الوجود وأل 

 .ي عقيدة التوحيدالوحدة الحقيقية، وهذا ما يناف

والتقدم والعلية فهي ترجع في حقيقتها  ةوالرازقية صفات الابوتية اإلضافية كالخالقيا الوأّم 

إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية ملخلوقاته وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات 

 .باعتبار اختالف اآلثار واملالحظات

جالل(، فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد هو ا الصفات السلبية التي تسمى بصفات )الوأّم 

سلب اإلمكان عنه، فإن سلب اإلمكان الزمة بل معناه سلب الجسمية والصورة والحركة 

 .والسكون والاقل والخفة وما إلى ذلك، بل سلب كل نقص

مرجع سلب اإلمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات  ثم إّن 

لية )السلبية( آخر األمر إلى صفات الكمالية الة، فترجع الصفات الجالابوتية الكمالي

 .()الابوتية

وهللا تعالى واحد من جميع الجهات ال تكثر في ذاته املقدسة وال تركيب في حقيقة الواحد 

الصمد. وال ينقض ي العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الابوتية إلى الصفات 
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هم كيف أن صفاته عين ذاته فتخيل أن الصفات الابوتية ترجع إلى بية ملا عز عليه أن يفلالس

السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي 

هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقدة لكل نقص وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض 

 .زالت األقالم السلب أعاذنا هللا من شطحات األوهام و

كما ال ينقض ي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الابوتية زائدة على ذاته فقال 

بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود، أو قال بتركيبه تعالى عن ذلك، قال موالنا أمير 

 املؤمنين وسيد املوحدين عليه السالم: )وكمال اإلخالص له نف  الصفات عنه، بشهادة كل

صفة أنها غير املوصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، 

 .(2) [ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه جزأه، ومن جزأه فقد جهله

 على كالم املظفر الدكتور يقول 
ا
  :عالء السالم تعقيبا

ة"، وسلبية تنقسم الصفات إلى ثبوتية "كمالية جمالي) :خالصة ما قاله الشيخ املظفر ]

 ."جالليه"

)التي تحتاج  الرازقية و هناك نوع من الصفات الابوتية يسمى بالابوتية اإلضافية كالخالقية

إلى متعلق أي مخلوق ومرزوق ثم يتصف هللا بتلك الصفات، فبعد أن خلق يوصف بأنه خالق 

 .(وبعد أن رزق يوصف بأنه رازق 
ا
ة واحدة كما إلى صف وأما الصفات السلبية فإنها ترجع أيضا

 .(يقولون وهي )سلب اإلمكان عنه

ثم هناك خالف بينهم في أن الصفات الابوتية هل ترجع إلى السلبية أو العكس، والشيخ 

 . املظفر يختار رجوع السلبية إلى الابوتية

املركب محتاج ألجزائه  ّن تركب )أل  حد في ذاته وليس في ذاته كثرة أوإن هللا سبحانه وا

وهللا منزه عن النقص(. ومن قال برجوع الصفات الابوتية إلى سلبية ربما لم واالحتياج نقص 

 . يستطع أن يابت نف  الكثرة عن الذات املقدسة إال بهذه الطريقة كما يقول املظفر

 : يقسم علماء العقائد صفاته سبحانه إلى تقسيمات متعددة

وتسمى بالصفات الكمالية أو  -:  ومعنى الابوتية؛ : تقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية منها

 
ا
هي الصفات التي يكون فيها إثبات اتصاف الذات املقدسة بكمال كالعلم  - الجمالية أيضا

 .والحياة والقدرة وما شابه

 
ا
 :وهي على قسمين أيضا

                                                           
 .26 -25ص  عقائد اإلمامية للشيخ المظفر: –2
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الصفات الذاتية: وهي الصفات التي يكف  في انتزاعها مالحظة نفس الذات املقدسة،  - أ

لمه وحياته سبحانه تنتزع من نفس الذات بال أن نفترض وجود ش يء ع ّن إكالعلم والحياة، ف

 آخر

الصفات الفعلية )اإلضافية(: وهي الصفات التي تنتزع بعد مالحظة ش يء آخر غير الذات  - ب

فأنها تحصل بعد وجود تلك  وهو فعله سبحانه، كاتصافه بالخلق والرزق والغفران وما شابه

 .لاألفعا

 .(3)[وصفات الفعل كما يقول علماء العقائد يتلخص في أمرين والفرق بين صفات الذات

ن اتصافه بالعلم والقدرة إكف  مالحظة الذات في انتزاعها، فصفات الذات ت إّن  :ول األ 

والحياة يكون بمالحظة نفس الذات املقدسة، بخالف صفات الفعل فإنها تنتزع بعد مالحظة 

خالق وبعد غفرانه لذنوب عباده يوصف  فعله سبحانه، فبعد صور الخلق منه يوصف بأنه

 .بأنه غافر وهكذا

ألنها عين ذاته سبحانه وال تنفك عنه،  ؛صفات الذات ال يصح الوصف بضدها إّن  :والااي 

فتقول: )هللا عالم وقادر( وال يصح أن تنسب له الجهل والعجز )ضد العلم والقدرة( تعالى هللا 

 
ا
فعل يصح الوصف بها وبضدها، فاهلل سبحانه يغفر ، في حين أن صفات العن ذلك علوا كبيرا

 .هذا ما يتعلق بالصفات الابوتية .لبعض خلقه وال يغفر آلخرين، وهكذا في باقي صفات الفعل

ا الصفات السلبية )الجاللية(، فهي سلب كل صفة ال تليق به تعالى وفيها سلب نقص وأّم 

وال ساكن وال محدود وال جوهر وال عنه مال أنه ليس بجسم وال مرئ  وال جاهل وال متحرك 

  .ال يصدر منه القبيحوال هو ظالم و  عرض وال محتاج وال مركب وال شريك له وال كفؤ 

ودليل تنزيه هللا تعالى عن مال تلك الصفات هو أنها صفات تستلزم الحاجة والنقص 

تالي فهي منفية واملحدودية والتركيب وما شابه، والكمال املطلق منزه عن كل نقص وحاجة. وبال

 .(4) ([عنه سبحانه وتعالى

 ملم نذكره في هذا املبحث لعدبعض علماء الشيعة  يذكره تللصفا آخر وهناك تقسيم 

 . شهرته بين علماء الشيعة اليوم

ألنه يدرس في الحوزات  ،)رحمه هللا( اليوم هو ما طرحه الشيخ املظفر  في هذا واملشهور 

 .اإلمامية عقيدة الشيعة وأصبح

                                                           
 دروس في كتاب عقائد اإلمامية للدكتور عالء السالم للمرحلة األولى  - 3

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=13150 

 .الدروس المكتوبة السالم،للدكتور عالء  ،عقائد االمامية للمظفردروس في  -4



 ....................... احلوزة العلمية املهدوية........................................................................................................ 10 

 

 ت:: عقيدة االشاعرة بالصفااًًًثاني 

في هذه النقطة سنذكر عقيدة االشاعرة بالصفات بشكل عام وعقيدتهم بالصفات الخبرية 

 .سالملل الفرق بينهم وبين الوهابية الذين يدعون االنتساب  احتى يتبين لن ،بشكل خاص

 .عقيدتهم بالصفات بشكل عام -1
 ) :البراهين الصغرى للسنوس ي أمكتاب  جاء في

ا
ة

َ
ُروَن ِصف

ْ
ا َجلَّ َوَعزَّ ِعش

َ
ْواِلن

َ
ا َيِجُب مِل ،  ِفَممَّ

الواجبة له ال تنحصر في هذه العشرين  (جل وعز)صفات موالنا  أنالتبعيضية  (من) ـأشار ب

كماالته تعالى ال نهاية لها لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي وال  إذ ؛صفة

 .(4)(تعالى قلي ال نأخذ به بفضل هللان

 على عبارة السنوس ي الدكتور يقول 
ا
ذكر املؤلف عشرين صفة كمالية ] :عالء السالم تعقيبا

ليست منحصرة بالعشرين  أنهايدرك العقل وجوب اتصاف الحق سبحانه بها، ولكن الحقيقة 

 النقلي أو هو قيام الدليل العقلي  إنماوأنها ال نهاية لها وال حصر، وسبب ذكر العشرين صفة 

 عليها، وعدم ذكر غيرها سببه الجهل وفقدان الدليل بقسميه على حد زعم املؤلف. 

 الصفات الكمالية ال نهاية لها صحيح. ّن أفما قاله املؤلف من 

اتصاف الذات املقدسة  إثباتالصفات الكمالية )الابوتية(: هي الصفات التي يتم فيها 

السلبية: التي يتم فيها سلب نقص عن  بكمال مال العلم والحياة والقدرة. بخالف الصفات

 الذات املقدسة مال سلب الجسمية والحركة والتركب.

الذات  إنّن عقيدة االشاعرة بالصفات تتلخص بالقول بزيادتها على الذات، بمعنى إ

ولها حقيقة مغايرة  آخر املقدسة ش يء ولها حقيقة معينة، وكل صفة من الصفات ش يء 

 .(5) [لذات بهاللذات، تعرض عليها فتتصف ا

 .اخلربية بالصفات عقيدتهم .2
مجموع الصفات السمعية التي مصدرها السمع فقط، أي  ؛الصفات الخبرية بنظر االشاعرة

ما كان طريق إثباتها الكتاب والسنة فقط دون استناد إلى نظر عقلي كصفة الوجه واليدين 

النصوص املتشابهة، في مقابل وهي تتضمنها نصوص دينية اصطلح على تسميتها ب  ...والعينين

 .إلى تأويل تحتاجالنصوص املحكمة الواضحة التي ال 

                                                           
 . 20ي: ص ام البراهين الصغرى السنوس - 4
 رد عقائد السنة. للدكتور عالء السالم . - 5

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=21411 
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 تنقسم الصفات الخبرية بنظرهم إلى قسمين:

 : صفات ذاتية
ا
  وهي التي تكون الزمة للذات أزال

ا
  وأبدا

ا
 .(6)بها لم يزل تعالى وال يزال موصوفا

 .(7)ء والنزول واإلتيان واملجيءصفات فعلية: ترجع إلى مشيئته تعالى وقدرته كصفة االستوا

فيحملون ماال لفظ اليدين  ،فهم ال يأخذونها على الظاهر وال ينسبونها هلل على نحو الحقيقة

 .(8)على القدرة، والوجه على الوجود، والعينين على البصر

  ،التي اهتموا بتأويلها هي مسألة االستواء األمور ومن 
ا
عن الوهابيين في  فهم يختلفون جذريا

يستوي على العرش على تعالى هللا من كونه  الوهابيون  إليهوال يقولون بما ذهب  ،هذه املسألة

 .نحو الحقيقة

 بمعنى أنه املعتزلة ... فزعمت ]:  - االشاعرة متكلمي من وهو - البغدادي منصور  أبوقال 

  يكن لم أنه يوجب ألنه باطل، وهو استولى،
ا
 املشبهة متوزع عليه، استوائه قبل عليه مستوليا

  كونه بمعنى العرش، على استواءه أن
ا
 املماسة لفظ الكرامية وبدلت فوقه، من لعرشه مماسا

 ال الذي املتشابه من االستواء آية قال: إن من فمنهم هذا، في أصحابنا ... واختلف باملالقاة

  أن كاألصمعي. وروي  املدينة وفقهاء أيس بن مالك قول  هللا. وهذا إال  يعلمه
ا
 عن سئل مالكا

واجب.  به واإليمان بدعة، عنه والسؤال مجهولة، وكيفيته معقول، فقال: االستواء االستواء

 أب  قول  وهذا ... استواء سماه العرش في أحدثه فعل العرش على استواءه قال: إّن  من ومنهم

 امللك أراد: أّن  كأنه امللك، على اآلية هذه في العرش تأويل عندنا األشعري ... والصحيح الحسن

 .(9) [غيره... ألحد استوى  ما

 .ليه الوهابيون إال يذهبون الى ما ذهب االشاعرة يؤولون في هذه املسألة و  ّن أوهنا تبين 

 

 

 

                                                           
 .298. التمهيد للباقالني: ص  61االعتقاد و الهداية  السبيل الرشاد للبيهقي : ص - 6
:  رد عقائد السنة. للدكتور عالء السالم - 7

http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=21411 
 .15: ص اإلرشاد للجويني  - 8
 .121كتاب أصول الدين : ص  - 9
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 .عقيدة املعتزلة بالصفات :ًاثالث 

 غير الذات، و هي: عقيدة املعتزلة في الصفات
ا
إال  نف  الصفات، وأن الصفات ليست شيئا

 أن القرآن تعدد القدماء في نظرهم، ل
َ
ذلك يعدون من نفاة الصفات وبنوا على ذلك أيضا

 ، (10) مخلوق هلل سبحانه وتعالى لنفيهم عنه سبحانه صفة الكالم
ا
وا الصفات بما أولوأيضا

يالئم عقولهم الكلية، كصفات االستواء واليد والعين وكذلك صفات املحبة والرض ى والغضب 

 .(11) الصفات ال أكثرها والسخط ومن املعلوم أن املعتزلة تنف  كل

ولذا سموا  ،الذات تنوب عنها ينفون الصفات ويرون أّن  املعتزلة ّن أتبين مما تقدم 

 بـاملعطلة.

  .الصفاتفي وهذا ملخص ما يعتقد به املعتزلة 
ا
خوف  املبحثفي هذا  أكثر  ولم نذكر تفصيال

 .اإلطالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 http://shamela.ws/index.php/book/9582 الندوة العالمية للشباب االسالمي :  - 10
 . المصدر السابق .- 11
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 ث الثانيبحامل

 يف الصفات لوهابينيعدقيمة ا

 

 اإلمامية عندمن عرض عقائد املسلمين بالصفات  ول املبحث األ  من انتهينا أنبعد 

 ،بالصفات بشكل عامسنعرض عقائد الوهابيين  ،في هذا املبحث زلةواالشاعرة واملعت

 وعقيدتهم بالصفات الخبرية بشكل خاص.

 :عقيدتهم بالصفات عمومًا :أواًل

  ،ها تختلف عن باقي اعتقادات املسلمينعقيدة الوهابية بالصفات سنجد
ا
 وخصوصا

 األمور وينسبون له  ،ربهم بصفات املخلوقين يصفون  هموسنجد .هم في الصفات الخبريةتعقيد

 الذي يعتقدون به وتعال (12) ة يصفون هبلقلحقياهم في يعم  .للخلق ن التي تكو 
ا
ى هللا علوا

  .كبيرا عما يشركون 

  سنستعرض كالم شيوخهم وكبرائهمو 
ا
رون كل من لم يكّف نهم إحيث  ،بالصفات عموما

الفوا الكل في خ بل هم ،الصالح فلو السأ (ص)هم يرون ال كما قال رسول هللا د بها كما قيعت

 .بصلة سالمعقيدة التجسيم التي ال تمت لل 

وال تمايل، وال  ،بال تعطيل :والجماعة يابتون صفات هللا تعالىأهل السنة ] :ابن عايمين قال

 .(13) [اإليمان بمعانيها وما تدل عليه كما جاءت مع نها ويمررو   ريف، وال تكييف،تح

 عليه ن على ما هيآتي ذكرت بالقر لصفات الايؤمنون ب إنهم ؛ما يقول ابن عايمين فحوى 

اآليات التي ذكرت هذه  اهر ظيؤمنون بها على  إنهم :أي ؛بدون تعطيل وال تمايل وال تكييف

 .الصفات

 :هو لغة :التعطيل] سطية:ان عايمين بالتعطيل هو كما جاء في كتاب الو وما يقصده اب

 .امها بذاته تعالى أو إنكار بعضهاواملراد به نف  الصفات اإللهية عن هللا تعالى وإنكار قي .الترك

                                                           
 معركة عبادة )هبل( او)هللا( بين السفياني واليماني للدكتور عالء السالم . انظر كتاب - 12
 . 11شرح العقيدة الواسطية ابن تيمية : ص  - 13
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عليه الكتاب  فيكون الفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التعطيل نف  للمعنى الحق الذي دل

 .(14) [هو تفسير النصوص باملعاي  الباطلة :فالتحريو  ،والسنة

 :أنواع التعطيل

تعطيل هللا عن كماله املقدس، وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته أو تعطيل ش يء من ذلك ) -1

 كما فعلت الجهمية واملعتزلة.

 تعطيل هللا بترك معاملته، وذلك بترك عبادته أو بعضها، أو عبادة غيره معه. -2

خالقه، وذلك مال قول القائلين: إن الطبيعة هي التي أوجدت  تعطيل املخلوق عن -3

. فمن أثبت املعنى 
ا
األشياء، وإنها تتصرف بطبيعتها. وكل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا

ل. أّم  ِ
ّ
ا من نفى الصفات فهو معطل وليس الباطل، ونفى املعنى الحق، فهو محّرِف ومعط

      .(15) (بمحرف

ن يرد على كل من يصرف الصفات عن أيريد  وهو  ؛التعطيل ا قول ابن عايمين فيهذ

، ال للله الذي يعتقد به املسلمون  (لهبلهمت )هذه الصفا يابت أنيريد نه إفهو  اأّم  ،ظاهرها

 .الجسمية ( املنّزهع)ل محمد آمحمد و  ربهو و 

 ابن عايمين:قول حيث ي وما يقصده في التحريف

. تغيير ألفاظ األسماء  هو لغة التغيير والتبديل. :التحريف]
ا
الحسنى والصفات واصطالحا

 ينقسم إلى قسمين: هو  و .العال أو معانيها

شكل وذلك كقول الجهمية ومن تغيير ، أو : تحريف اللفظ بزيادة، أو نقصول القسم األ 

ّما قيل لهم: قولوا حطة، وكقول 
َ
تبعهم في استوى: استولى. بزيادة الالم. وكقول اليهود: حنطة لـ

ا﴿ض املبتدعة بنصب لفظ الجاللة في قوله تعالى: بع ِليما
ْ
ك

َ
ى ت َم هللا ُموس َ

َّ
ل
َ
 .(16) ﴾َوك

والقسم الااي : تحريف املعنى وهو إبقاء اللفظ على حاله وتغيير معناه وذلك كتفسير بعض 

 .(17) [ة بإرادة اإليعام، واليد بالنعمةاملبتدعة: الغضب بإرادة االنتقام، والرحم

 

 .على ظاهرهايريدون أن يابتوا هلل الصفات  -تقدم كما  - وهنا

  التي منها: نآالقر العديد من آيات اهر ظب هذا مردودو 

                                                           
 نفس المصدر . - 14
 . 12-11شرح العقيدة الواسطية ابن تيمية : ص  -15
 . 164سورة النساء :  - 16
 . 11شرح العقيدة الواسطية ابن تيمية : ص  - 17
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 ﴿ :وىاآلية األ
ا
َضلُّ َسِبيال

َ
ْعَمى َوأ

َ
ُهَو ِفي اآلِخَرِة أ

َ
ْعَمى ف

َ
اَن ِفي َهـِذِه أ

َ
 .(18)﴾َوَمن ك

 

يكون في  أعمى )أي الدنيا(من كان في هذه كل سيكون  املباركةاآلية اهر هذه بظ خذأذا إ

 ! أعمى اآلخرة

 ؟!هل يكون هذا في عدل هللا سبحانه

 ؟ العمى هنا وما هو  ؟ ود منهاصل هذه اآلية ويعرف ما هو املقو ن نؤ أفهنا ال بد من 

َما﴿ : اآلية الثانية َك ِإنَّ
َ
ِذيَن ُيَباِيُعون

َّ
ْيِديِهم ِإنَّ ال

َ
ْوَق أ

َ
ِه ف

َّ
َه َيُد الل

َّ
 .(19) ﴾ُيَباِيُعوَن الل

 ، في هذه الحادثةهللوجود يد  إثباتى ظاهرها البد لنا من نأخذ هذه اآلية عل أن أردنا إذا

بل كانت يد  ،أيديهمفوق  يد هللا كانت أن (ول هللا )صالتي لم تذكر في حديث ورد عن رس

 ،يمال هللا ألنههذا الوصف بهللا الذي وصف  عبد لىع اللفظهذا  أطلقو  ( )صرسول هللا

 هللا وعين هللا ووجه هللا. يأيد)عليهم السالم( هم  وخلفاء هللا

بد من تأويلها ومعرفة  البل  ،على ظاهرها اآليةهذه  نأخذن أفال يمكن  ؛واضحاألمر وهذا 

 .د من هذه اآليةاملعنى املرا

ِذي ِفي ا﴿ :اآلية الثالثة
َّ
َعِليُم َوُهَو ال

ْ
َحِكيُم ال

ْ
ٌه َوُهَو ال

َ
ْرِض ِإل

َ ْ
ٌه َوِفي األ

َ
َماء ِإل  .(20) ﴾لسَّ

لى تأويل إم يذهبون أ ،اهر اآليةكما هو ظ األرضد على و هللا موج ّن أ هل يقول الوهابيون 

 ؟هذه اآلية

 في املبحث الاالث.عقيدتهم وسنناقش  ،هذابكتف  أو 

 :التمثيل

وال تمايل،  بال تعطيل، ة والجماعة يابتون صفات هللا تعالى:أهل السن] تقدمت عبارة ابن عايمين؛

 .(21) [كما جاءت مع اإليمان بمعانيها وما تدل عليه ويمررونها   وال تحريف، وال تكييف،

التمايل: ] :الواسطية ه شرحجاء في كتاببالتعطيل، أّما التمايل فقد ما يقصده وقد تقدم 

 ٌه في صفاته الذاتية أو الفعلية، وهو قسمان:هو بمعنى التشبيه بحيث ُيجعل هلل شبي

                                                           
 . 72سورة اإلسراء :  - 18
 . 10سورة الفتح:  - 19
 . 84سورة الزخرف :  - 20
 . 11الواسطية ابن تيمية : ص  شرح العقيدة - 21
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تشبيه املخلوق بالخالق، كما شبهت النصارى املسيح بن مريم باهلل تعالى، وكما شبهت  -أ 

 
ا
 كبيرا

ا
 باهلل. تعالى هللا عن ذلك علوا

ا
 . اليهود عزيرا

، ويد ن: له وجه كوجه املخلوق تشبيه الخالق باملخلوق، كما فعلت املشبهة الذين يقولو  -ب 

  كيد
ا
املخلوق، وسمع كسمع املخلوق، ونحو ذلك من التشبيه الباطل تعالى هللا عن قولهم علوا

 
ا
 .(22) [كبيرا

 :التكييف 

 عليه في تسويق عقيدته ديف الذي يستنيمر التكأابن عايمين في  نذكر كالم أنبق  

هذا  ّن أمع  ،التجسيم نب مللهر  (ييفمن غير تك) :حيث يابت الصفات هلل ويقول  ،الباطلة

 وأ نانهلل عيتوجد  هل إنما ،كالمنا ليس في الكيفية ّن أل  ؛عقيدته إثبات ال يسعفه في األمر 

 ؟؟!!وغيرها من الصفات على نحو الحقيقة ،نايد

التكييف: هو السؤال بكيف. واملراد به تعيين وتحديد كنه الصفة بحيث ] ن:ابن عايميقال 

د بنف  الكيفية تفويض املعنى املراد من الصفات؛ بل يجعل لها كيفية معلومة، وليس املرا

املعنى معلوم من لغة العرب، وهذا مذهب السلف كما قال اإلمام مالك رحمه هللا تعالى حينما 

)االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإليمان : سئل عن كيفية االستواء فقال رحمه هللا تعالى

. فكل صفة من صفات هللا تعالى تدل على معنى حقيق  (23)(به واجب، والسؤال عنه بدعة

ثابت نؤمن به ونابته هلل، ولكننا ال يعرف كيفيتها، وهيئتها وصورتها. فالواجب إثبات الصفات 

 .(24) [ضون معانيهاحقيقة ومعنى، وتفويض الكيفية بخالف الواقفة الذين يفو 

عن الصفات والكالم بها  سألوهفي الصفات عندما  في عقيدته  البن باز آخروهذا قول 

...وقد بين أهل السنة والجماعة في كتبهم أن الواجب على املسلمين وال سيما أهل ] أجاب:

ز العلم إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، وعدم تأويلها وعدم تكييف صفات هللا ع

وجل بل يجب أن تمر كما جاءت، مع اإليمان بأنها حق وأنها صفات هلل وأسماء له سبحانه 

وأن معانيها حق موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه الالئق به كالرحمن والرحيم والعزيز 

فيجب أن تمر كما جاءت مع اإليمان بها  ير والسميع والبصير إلى غير ذلك.والحكيم والقد

له سبحانه وتعالى ولكن ال نكيفها؛ ألنه  ءسبحانه ال مايل له وال شبيه له وال كفوواعتقاد أنه 

                                                           
 . 13-12شرح العقيدة الواسطية ابن تيمية : ص  - 22
 .144ص  5مجوعة فتاوي احمد بن تيمية : ج - 23
 . 12شرح العقيدة الواسطية ابن تيمية : ص  - 24
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ّ
هو، فكما أنه سبحانه له ذات ال تشبه الذوات وال يجوز تكييفها  ال يعلم كيفية صفاته إال

فالقول في الصفات كالقول في . .  .(25) [فكذلك له صفات ال تشبه الصفات وال يجوز تكييفها

 من أصحاب الرسول صلى  يحتذيالذات 
ا
حذوه ويقاس عليه، هكذا قال أهل السنة جميعا

، قال سبحانه
ا
ُه  هللا عليه وسلم ومن بعدهم رض ي هللا عنهم جميعا

َّ
َحٌد * الل

َ
ُه أ

َّ
ْل ُهَو الل

ُ
: ﴿ق

َحٌد﴾
َ
ا أ ُفوا

ُ
ُه ك

َ
ْن ل

ُ
ْم َيك

َ
ْد * َول

َ
ْم ُيول

َ
ْم َيِلْد َول

َ
َمُد * ل يْ (26)الصَّ

َ
ْيٌء ، وقال سبحانه: ﴿ل

َ
ِلِه ش 

ْ
ِما

َ
َس ك

َبِصيُر﴾
ْ
ِميُع ال  (27)َوُهَو السَّ

َ
ُتْم ال

ْ
ن
َ
ُم َوأ

َ
َه َيْعل

َّ
اَل ِإنَّ الل

َ
ْما

َ ْ
ِه األ

َّ
ْضِرُبوا ِلل

َ
 ت

َ
ال

َ
، وقال عز وجل: ﴿ف

ُموَن﴾
َ
ْعل

َ
اْدُعوُه ِبَها﴾وقال  ،(28)ت

َ
ُحْسَنى ف

ْ
ْسَماُء ال

َ ْ
ِه األ

َّ
اآلية، واآليات في هذا  (29)سبحانه: ﴿َوِلل

 .(30) [عنى كايرةامل

  وهنا كالم ابن باز 
ا
 وهو ،اتقيدتهم في الصفابن عايمين في عكالم عن  ال يختلف كايرا

 بها كما جاءت يؤمنون  ؛أي ،و تعطيلأو تمايل أيف دون تكي ،قيقةها على نحو الحب اإليمان

  .ن الكريمآالقر  على ظاهرها في

وال يعتقد به  ، من الكتاب وال من السنةلى دليل ال إتند ال يسو  (31) وهذا القول مردود عليهم

 حد من املسلمين غير السلفية )الوهابية(.أ

 .بالصفات اخلربية عقيدة الوهابيني :ثانيًا

 

 بعاضألنا  تكون بالنسبة التي هي ؛الخبريةوالصفات 
ا
 .أجزاءو  ا

 ، دل على مسمى هو أبعاض لنا وأجزاءالصفات الخبرية : وهي التي ت] ابن عايمين: قال

 .(32) [، والعينيد، والقدم، واألصابع، والمال: الوجه

 بصفات أي لم ي :[ال ينفك عن صفاته] ويضيف ابن عايمين في قوله:)
ا
زل وال يزال متصفا

 بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث املعنى ال من الكمال
ا
، وإذا كان متصفا

                                                           
 . 154ص  5مجوع فتاوى ومقاالت متنوعة  : ج  - 25
 . 4 -1سورة اإلخالص :  - 26
 . 11سورة الشورى :  - 27
 . 74سورة النحل :  - 28
 . 180سورة االعراف :  - 29
 . 5مجوع فتاوى و مقاالت متنوعة  : ج  - 30
 انظر  المبحث الثاني من البحث . - 31
 . 90شرح العقيدة السفارينية محمد بن صالح العثيمين : ص  - 32
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ْنْه التي هي عليه حيث
ُ
 لكن من  ، ألن هذا غير الكيفية والك

ا
حيث املعنى لنا أن مدرك أيضا

 .عزة ؟  ما معنى الحكمة ؟ وهكذا؟ ما معنى الما معنى الرحمة ،نبحث عن الصفة

 وذلك أّن  ،ش يء من اإلجمال يحتاج إلى تفصيل فيه :[صفاته كذاك ال ينفك عن]قوله: 

 : صفات هللا تعالى تنقسم إلى قسمين

 قس -
ا
هذا ما يعرف عند العلماء: بالصفات الذاتية، فهذا ال و  ،م الزم لذاته ال ينفك عنه أبدا

 ال ينفك ينفك هللا عنه، مال: العلم، القدرة، والحكمة، والعزة، وما أشبه ذلك
ا
، كذلك أيضا

مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، مال: اليد، فاليد صفة ثبتت عن الصفات الخبرية التي 

  خبر لم يهتد العقل إليها، ولوال البالخبر
ا
ثبتت بالنص وثبتت  ، فالقدرةبخالف القدرة ،إطالقا

 
ا
 ، فالعقل يهتدي إبالعقل أيضا

ا
يكون له ا اليد فاهلل ال بد أن ، أّم لى أن هللا ال بد أن يكون قادرا

 يد ال ما يابت ذلك العقل
ّ
يعني أن مدارها  ،، فهذه تسمى صفات خبريةبعد ورود الشرع به ، إال

  على الخبر املحض، فليس للعقل
ا
 .(33) (فيها مجال إطالقا

 اآلياتتؤخذ من ظواهر  التي  لة الصفات الخبريةأمس هفي مين يبينيقول ابن عا اوهذ

 .والتي ال يكون للعقل مدخل بها األحاديثو 

صفات الذاتية فإنه يعتبر في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في ال) ويقول:

 
ا
، فمن قال ماال

ا
املراد بالوجه الاواب  : إّن ومن قال، باليدين النعمة فهو مؤّولراد امل : إّن متعديا

ل فهو   من باب . د باالستواء االستيالء فهو مؤّول: إن املراومن قال ،مؤّوِ
ا
وتسميتنا إياه تأويال

 
ّ
سميه فكل تأويل ليس له أصل فإنه ينبغي أن ي ،في الحقيقة أن هذا تحريف التسامح وإال

 كما نطق به القرآن
ا
 أول فكل من  .(46: النساء ) ﴾الكلم عن مواضعه ُيَحّرِفوَن ﴿ ؛تحريفا

في  أول من  : يعني : كما أّن قوله: ) كذاته( ،عه وحمله على معنىا آخر فقد حّرفالكلم عن موض

  .(34) (في الصفات أول ذات هللا من غير إثبات فهو متعدي فكذلك من 

على نحو الصفات ويعتقدون بهذه  ،ليالتأو ال يقبلون  الوهابيين ّن إوهذا الكالم واضح 

 . ةقالحقي

التي هي واضحة في  تصر على بعض الصفاتقلكن سأ ،وسأورد كالمهم في هذه الصفات

 .القارئ حتى ال نطيل على  ،مسألة التجسيم

 

                                                           
 . 210 -209 شرح العقيدة السفارينية محمد بن صالح العثيمين : ص - 33
 . 210ص در : نفس المص - 33
 . 210: ص  نفس المصدر - 34
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 وإتيانه: جميء اهلل -1

َن  قال هللا تعالى:   ٍل ّمِ
َ
ل
ُ
ُه ِفي ظ

ّ
ِتَيُهُم الل

ْ
ن َيأ

َ
 أ

َّ
ُروَن ِإال

ُ
ْمُر َهْل َينظ

َ
َي األ ض ِ

ُ
 َوق

ُ
ة

َ
آلِئك

َ ْ
َماِم َوامل

َ
غ

ْ
ال

ْرَجُع األُمور 
ُ
ِه ت

ّ
ى الل

َ
ُك  وقال تعالى:، (35) َوِإل

َ
َمل

ْ
َك َوالـ ا * َوَجاَء َربُّ

ًّ
ا َدك

ًّ
ْرُض َدك

َ
ِت األ

َّ
ا ُدك

َ
 ِإذ

َّ
ال

َ
ك

ا ا َصفًّ َصفًّ
. في هذه اآليات التي ذكر املؤلف وفي غيرها إثبات صفة املجيء، وصفة (36)

 اإلتيان، والنزول على ما يليق باهلل تعالى. وهذه األفعال االختيارية املتعلقة باملشيئة والقدرة.

 . الوجهصفة  -2

و اتعالى:  قال
ُ
َك ذ ى َوْجُه َرّبِ

َ
َراِم َوَيْبق

ْ
َجالِل َواإِلك

ْ
لـ

(37). 

 :اليدين -2
ْقُت ِبَيَديَّ :  قال تعالى

َ
ل
َ
ا خ

َ
ْسُجَد مِل

َ
ن ت

َ
َما َمَنَعَك أ

(38). 

 .العينني -4
ْعُيِنَناال تعالى: ق

َ
َك ِبأ ِإنَّ

َ
َك ف ِم َرّبِ

ْ
َواْصِبْر لـُِحك

(39). 

 في هذه اآليات إثبات صفة الوجه، واليدين، والعينين هلل تعالى على ما يليق به. 

 .(40)(ربكم ليس بأعور  إن): ()ص قولهويدل على صفة العينين من السنة 

 .صفة املكر -5
َماِكِريَن تعالى:  قال   

ْ
ْيُر الـ

َ
َر هللا َوهللا خ

َ
 َوَمك

ْ
ُروا

َ
َوَمك

(41). 

 الكيد: صفة  -6 
ُهْم َيِكيُد قال تعالى:  ا*ِإنَّ ْيدا

َ
ِكيُد وَن ك

َ
ا  َوأ ْيدا

َ
ك

(42). 

وهي: املكر، والكيد، وهذه صفات فعلية  ؛أثبت هللا لنفسه هذه الصفات املذكورة في اآليات
فعلية اسم، فال تابت هلل كما يليق بجالله وعظمته، وال يجوز أن يشتق له من هذه الصفات ال

                                                           
 . 210سورة البقرة :  - 35
 . 22- 21سورة  الفجر :  - 36
 . 27سورة الرحمن :  - 37
 . 45سورة ص :  - 38
 . 48سورة الطور :  - 39
، ومسلم 3057أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب كيف يعرض اإلسالم على الصبي، برقم  - 40

 .169/274ن، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، برقم في كتاب اإليما
 . 54سورة آل عمران :  - 41
 . 16-15سورة الطارق :  - 42
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ورد من أنه سبحانه خير ُيقال: من أسمائه املاكر، وال الكائد؛ ألن ذلك لم يرد، بل نقف عندما 
وأنه يكيد ألعدائه الكافرين. فوصف هللا نفسه باملكر، والكيد على وجه الجزاء  املاكرين،

َها واملقابلة، نحو:
ُ
ل
ْ
ا  ّمِ

ٌ
ة

َ
ئ ٍة َسّيِ

َ
ئ َوَجَزاُء َسّيِ

و إيصال املكر والكيد ملن وه ، وقيل على بابه:(43)
ْيَدُهْم ِفي عقوبة له:  يستحقه

َ
ْم َيْجَعْل ك

َ
ل
َ
ِفيل* أ

ْ
ْصَحاِب ال

َ
َك ِبأ َعَل َربُّ

َ
 ف

َ
ْيف

َ
َر ك

َ
ْم ت

َ
ل
َ
أ

ْضِليل
َ
ت

 لم يتسمَّ (44)
ا
فيها بأسماء الفاعل: كأراد، وشاء، ، وهللا تعالى أطلق على نفسه أفعاال

حدث، كما لم ُيسّمِ نفَسه بالصايع، والفاعل، واملتقن، 
ُ
وأحدث، ولم ُيسمَّ باملريد، والشائ ، وامل

  وغير ذلك من األسماء التي أطلق أفعالها على نفسه، فباب األفعال أوسع من باب األسماء.
َِما ُيِريُد   ولكن ما أثبته هللا لنفسه أثبتناه، كقوله تعالى:

ّ
اٌل لـ عَّ

َ
ف

ِذي ، وكقوله: (45)
َّ
ُصْنَع هللا ال

ْيٍء 
َ

لَّ ش 
ُ
َن ك

َ
ق

ْ
ت
َ
أ

  ) (46).     

 .رؤية املؤمنني لربهم يوم القيامة -7
 ُوُجو قال هللا تعالى:  

ٌ
اِظَرة

َ
َها ن ى َرّبِ

َ
 * ِإل

ٌ
اِضَرة ٌه َيْوَمِئٍذ نَّ

(47). 

  :ذكر املؤلف 
ا
تحت هذا الباب آيات تدل على رؤية املؤمنين لربهم يوم القيامة ِعيانا

ال يشبه في ذلك ش يء من خلقه، وقد وردت السنة بأبصارهم على الوجه الالئق باهلل تعالى، 

 قال 
ا
 : بذلك أيضا

ا
 قال يقول هللا تبارك وتعالى: تريدون شيئا

َ
)إذا دخل أهُل الجنِة الجنة

، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟، قال: فيكشف أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبّيض وجوهنا

 أحّب إليهم من النظر إلى ربهم 
ا
عطوا شيئا

ُ
ِذيَن (، ثم تال هذه اآلية: الحجاب، فما أ

َّ
ل ِ
ّ
ل

 
ٌ
ُحْسَنى َوِزَياَدة

ْ
 الـ

ْ
ْحَسُنوا

َ
أ

، وقد اتفق على رؤية املؤمنين لربهم يوم القيامة: األنبياء، (49()48)

على تتابع القرون. واملخالفون في ذلك:  سالمواملرسلون، وجميع الصحابة، والتابعون، وأئمة اإل 

: ص() ، وقال النبي(50)الجهمية، واملعتزلة، ومن تبعهم، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة

بوا على  ا ترون هذا القمر ال تضاّمون في رؤيته،)إنكم سترون ربكم كم
َ
غل

ُ
فإن استطعتم أن ال ت

  .(51)(س وصالٍة قبل غروب الشمس فافعلواقبل طلوع الشم صالةٍ 

                                                           
 . 40سورة الشورى :  - 43
 . 2-1سورة الفيل :  - 44
 . 16سورة البروج :  - 45
 . 88سورة النمل :  - 46
 . 23-22سورة القيامة :  - 47
 . 26سورة يونس :  - 48
 .181، برقم مسلم في كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم  أخرجه - 49
 . 401الكواشف الجلية : ص - 50
، مسلم في المساجد  554أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصالة، باب فضل صالة العصر، برقم  - 51

 .633م ومواضع الصالة ، باب فضل صالتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، برق
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 .ا كل ليلةاهلل إىل السماء الدني نزول -8
)ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل : ص((قال النبي  

     .(52)(، من يستغفري  فأغفر لهني فأعطيه، من يسألاآلخر، يقول من يدعوي  فأستجيب له

وهذا الحديث املتفق على صحته دليل صحيح صريح في إثبات نزول هللا تعالى إلى السماء )

الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل اآلخر، ونزوله تعالى يليق بجالله، وعظمته، والنزول من 

مجهول، واإليمان به واجب، الصفات الفعلية ينزل إذا شاء متى شاء فالنزول معلوم، والكيف 

والسؤال عنه بدعة. وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول 

  .(53)(أجسام بني آدم من السطح إلى األرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل هللا منزه عن ذلك

 .صفة الضحك هلل تعاىل -9
، فقالوا: (ا اآلخر: كالهما يدخل الجنة)يضحك هللا إلى رجلين يقتل أحدهم: (ص)قال النبي 

َهد ثم يتوب هللا على القاتل  )يقاتل هذا في سبيل هللا : كيف يا رسول هللا؟ قال
ْ

ش
َ
ُيْست

َ
ف

 .(54)(فيستشهد فيسلم فيقاتل في سبيل هللا 

بجالله صفة الضحك هلل على الوجه الالئق صريح على إثبات  في هذا الحديث دليل صحيح

 من خلقه، وهذه الصفة من الصفات الفعلية التي يفعلها هللا إذا شاء 
ا
تعالى، ال يشبه أحدا

 .(55)متى شاء كيف شاء على الوجه الالئق به سبحانه

 .صفة َقَدم الرمحن - 10
ل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها )ال تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول ه: (ص)قال النبي 

 .(56)(ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قطف -]وفي رواية[ عليها قدمه  - قدمه

 .وفي هذا إثبات صفة قدم الرحمن على ما يليق بجالله

 

                                                           
، ومسلم في 1145أخرجه البخاري في كتاب أبواب التهجد، باب الدعاء والصالة من آخر الليل، برقم  - 52

 .758كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل واإلجابة فيه، برقم 
 . 172، الروضة الندية : ص 33شرح حديث النـزول البن تيمية : ص - 53
، 2826أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل، برقم  - 54

 .1890ومسلم في كتاب اإلمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما اآلخر يدخالن الجنة، برقم 
 . 457، الكواشف الجلية : ص 175انظر الروضة الندية : ص -  55
، ومسلم 6661ري في كتاب األيمان والنذور، باب الحلف بعزة هللا وصفاته وكالمه، برقم أخرجه البخا - 56

 . 2848في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، برقم 
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 .صفة االستواء، والعلو -11
َعْرِش اْسَتَوى قال هللا تعالى: )

ْ
ى ال

َ
ْحَمُن َعل الرَّ

(57). 

ذكر هللا ذلك في سبعة مواضع من كتابه، فنحن نابت ما أثبته هللا لنفسه فنقول: إنه 

اإليمان به واجٌب، استوى حقيقة استواء يليق بجالله، فاالستواء معلوٌم، والكيف مجهوٌل، و 

، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة
ٌ
ِلُم . وقال تعالى: (58)والسؤال عنه بدعة

َ
ك

ْ
ْيِه َيْصَعُد ال

َ
ِإل

ُعهُ 
َ
اِلُح َيْرف َعَمُل الصَّ

ْ
ُب َوال ّيِ

َّ
الط

 ذات ٌّ هلل تعالى: فله العلوُّ املطلق: علوُّ الذاِت ، وال(59)
ٌ

علوُّ وصف

والعرش فوق املاء، وهللا فوق العرش، وهو يعلم ما [: ، وفي الحديث(60)وعلوُّ القدر، وعلوُّ القهر

 . (62)(  (61)]أنتم عليه

ن وساقين يدين وعيني الوهابية لرب ّن إ ؛ وهوا نريد اثباتهمل بالغرضف  هذا يواعتقد 

  .ن شاء هللاإوسنناقشها في املبحث القادم  ،كما يقولون ة قعلى نحو الحقي غيرها،و 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 50سورة طه :  - 57
 . 144ص  5فتاوى ابن تيمية : ج  - 58
 . 10سورة فاطر :  - 59
 . 131وضة الندية : صالر - 60
َوُهَو الَِّذي َيْبَدأُ الـَْخلَْق  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول هللا تعالى:  - 61

( قال: )كان هللا ولم يكن شيء غيره، وكان  عن عمران بن حصين أن رسول هللا ) 3191، برقم ُثمَّ ُيِعيُدهُ 
أبي داود :  )إن هللا فوق عرشه، وعرشه فوق سمواته( . أخرجه في كتاب السنة،  عرشه على الماء( ، وعند

، وعند الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة هود من حديث  4726باب في الجهمية والمعتزلة ، برقم 
ال أبو : )كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء( . وق 3109أبي رزين ، برقم 

 . 103. وصححه األلباني في مختصر العلو للعلي الغفار: ص( هذا حديث حسن)عيسى : 
 . 33-28شرح العقيدة الواسطية : ص  - 62
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 املبحث الثالث

 بالصفات اخلربي  عدقيمة الوهابينيةناقش  

 

وقد عرفنا مما  ،بالصفات الخبرية ش عقيدة الوهابييننناقكما وعدناكم  في هذا املبحث

هم يعتقدون ف ،يختلفون عن جميع فرق املسلمين في عقيدتهم بالصفات الوهابيين ّن أتقدم 

وينسبون هذه العقيدة  ،()صاملنسوبة لرسول هللا  األحاديثن وفي آبها كما جاءت في القر 

ها انن يمتطياللذيالسلف واالجماع  ّن إحيث  ،ةهذه العقيدفي  بالحقيقة همويخالفون للسلف

فخير  ،ليهما من قبل السلفيةإ بريئان مما ينسب هما ،ةكدليل لتمرير هذه العقيد الوهابيون 

 .()ع هل بيتهأهم  ()صالسلف بعد رسول هللا 

 .يقولون في صفات هللا سبحانه وتعالى اوماذ ،الصفات لةأفي مس سنعرض كالمهمو 

 
ا
 .الوجهصفة هي  هابيون رية التي يعتقد بها الو الصفات الخب ىحدأ ؛ماال

بت هللا لنفسه الوجه في عدة آيات: منها: وقد أث صفات هللا )الوجه( من] :ابن عايمين قال

سه فأثبت هللا لنف (63)( يبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام، و كل من عليها فان): قوله تعالى

،
ا
 :. ففيها قوالن للسلف . . وجها

 .(64)[بوجه هللا وجه هللا الحقيق  ،...ن املراد أ: ول القول األ 

ه التي يذهب اليها و وجوال يشبهه في وجه من ال،ذا الرأي السلف يقول بما يخالف ه وخير

 .الوهابيون 

 دينه والوجه ]محّمد بن علي الباقر)ع( حول هذه اآلية:  قال اإلمام
ّ
... كّل ش يء هالك إال

 .(65)[الذي يؤتى منه

 من أخذ  كّل ]( حول هذه اآلية: ع) ر بن محّمد الصادقوقال اإلمام جعف
ّ
ش يء هالك إال

 .(66)[طريق الحق

وجه هللا أنبياؤه ورسله وحججه ] :حول هذه اآلية (ع) قال اإلمام علي بن موس ى الرضا

 .(67) [هم الذين بهم يتوّجه إلى هللا وإلى دينه ومعرفته ، صلوات هللا عليهم

                                                           
 . 27 – 26سورة الرحمن :  - 63
 . 220شرح العقيدة السفارينية محمد بن صالح العثيمين : ص  - 64
 . 1ح 84التوحيد ابي جعفر محمد بن علي القمي : ص  - 65
 . 2ح 24نفس المصدر : ص  - 66



 ....................... احلوزة العلمية املهدوية........................................................................................................ 24 

 

و للذات كما أهلل  ال ينسب اآليةالوجه املقصود في  أنعلى وهذه الروايات واضحة الداللة 

ال و  ،في هذا الباب كايرة األمالةو  ،أرضهليفة هللا في خ منها بل املقصود ،يعتقد الوهابيون 

 خذ اآليات على الظاهر. أوهي  ،عقيدة الوهابيين السلف يتبنى يوجد احد من

في قضية  ل الوهابيينفي استدال األمور م هأمن  وهو  ؛الذي استدل به الوهابيون  اآلخر  األمر

 ولكن نابت هلل وجه الكيفية فال يعر  :يأ (،يفيتك ر من غي) م:هقول ثبات الصفات الخبريةإ
ا
 ا

 .اوال يعرف كيفيته ،و و ويدين وعينين و

 تبنوهش يء في نف  التجسيم عنهم الذي في  ينفعهم وال  نيوهذا بالحقيقة ال يسعف الوهابي

 على نحو الحقيقة؟؟  نانهل هلل وجه وعيفي: بل كالمنا  يفيةكالم ليس في الكوال ،فهم مجسمة

  .عن باقي الصفات الخبرية يكون الجواب نفسه سألناذا إو  ،يعم :فيكون الجواب منهم

 !!؟؟أخرى قيقة ح اوله ،خرآي ش يء و هأن عين الساقين اسؤال هل اليدال هذا لأونحن يس

ذا كان إو  ،أجزاءا  ون فيك األخرى ة عين الصفة صفاللم تكن ذا إو  ،اآلخروكل جزء مفتقر الى 

 يكون مركب أجزاءا 
ا
وبهذا يابت النقص والحاجة واالفتقار وهو  ،جزائهألى إ وكل مركب مفتقر ،ا

ذا ثبت إيقة لوحدها و قحبل لكل صفة  ،ينقض االلوهية املطلقة التي يتصف بها سبحانه

وهذا  ،فيقولهم من غير تكيبمنه  ان يخرجو أال يمكن  من خالل هذا التركيبلهم التجسيم 

  الكالم
ا
 يابت بطالن هذه العقيدة ،ذا ثبت هذاإو ، ينطبق على جميع الصفات الخبرية أيضا

 املبتدعة الفاسدة. 

حمد أيوجد كالم للسيد  وبهذا الخصوص ،كاير والرد على هذه العقيدة ال يحتاج الى عناء

وكيف فرطوا في التوحيد قال  ،ناقشة الوهابيينم وهو ،سأختم به هذا املبحث )ع(الحسن 

 :(ليه السالم)ع

 :يفرِّطون حبدود التوحيدأيضًا  الوهابيون)

 ممن يفّرِطون بحدود التوحيد في جانب آخر من 
ا
الوهابيون يشاركون النصارى فهم أيضا

قه تعالى اعتقاداتهم التي أقل ما يقال فيها إنهم يحدون هللا ويجزئونه، وبالتالي يجعلونه كخل

 وهو عيس ى )ع( حتى جعلوه هو هللا سبحانه 
ا
، فإذا كان النصارى قد رفعوا إيسانا

ا
 كبيرا

ا
هللا علوا

، فالوهابية تابعوهم بنفس املنهج، ولكنهم جعلوا هللا سبحانه وتعـالى في 
ا
 كبيرا

ا
وتعالى علوا
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 بحدود عوالم الخلق تعالى
ا
 بصفات األجسام، ومحدودا

ا
  مصاف الخلق، وموصوفا

ا
هللا علوا

 
ا
 .كبيرا

إذن، في الحقيقة إن النصارى قالوا عن إيسان إنه هللا، والوهابية قالوا عن هللا إنه إيسان 

عندما وصفوه بصفات اإليسان، إنه املنهج الصنمي القديم الذي ال يكاد يفارق املجتمع 

 .(68) اإليساي  ولألسف

وت يلزم منها التجسيم، فقد جعلوا عقيدتهم بالاله فالوهابية مجسمة، أو أقل ما يقال إّن 

 ويجلس على العرش و 
ا
 وأصابع وساقا

ا
 .(69) [الخ… هلل يدا

اُه ِمَن ]: وإمامهم ابن تيمية قال في كتاب )العقيدة الواسطية(
َ
ْرن

َ
ك

َ
ا ِفيَما ذ ْيضا

َ
َل أ

َ
ْد َدخ

َ
َوق

يَماُن بِ  ِ
ْ

ِتِه َوِبُرُسِلِه اإل
َ
ِئك

َ
ُتِبِه َوِبَمال

ُ
يَماِن ِبِه َوِبك ِ

ْ
ْبَصاِرِهْم اإل

َ
ا ِبأ ِقَياَمِة ِعَيانا

ْ
ُه َيْوَم ال

َ
ِمِنيَن َيَرْون

ْ
ؤ
ُ ْ
نَّ امل

َ
أ

يَ 
ْ
 ُيَضاُموَن ِفي ُرؤ

َ
َبْدِر ال

ْ
 ال

َ
ة

َ
ْيل

َ
َمَر ل

َ
ق

ْ
َما َيَرْوَن ال

َ
ْيَس ِبَها َسَحاٌب، َوك

َ
ا ل ْمَس َصْحوا

َّ
َما َيَرْوَن الش

َ
ِتِه ك

قِ 
ْ
ُه َوُهْم ِفي َعَرَصاِت ال

َ
ُه ُسْبَحان

َ
مَّ َيَرْو َيَرْون

ُ
ِة َياَمِة، ث َجنَّ

ْ
وِل ال

ُ
ُه َبْعَد ُدخ

َ
 .(70) [ن

                                                           

فإذ لم يتمكنوا من صناعة أصنام من حجارة والقول إنها صور الالهوت المطلق صنعوا صنما  من البشر  -68
كما فعل النصارى، وإن لم يتمكنوا َصنَّموا هللا سبحانه وتعالى كما فعل الوهابيون وحتى اليهود، ورغم بعث عدد 

ير من األنبياء واألوصياء فيهم فقد تمكن في النهاية علماء الضالل من حرفهم عن المنهج اإللهي ، فجعلوهم كب
يصنمون علماء الضالل ابتداء  من خالل بدعة عقيدة التقليد أو بدعة وراثة علماء الضالل لألنبياء واألوصياء 

باعا  أعمى ، حتى وضعوا لهم عقائد فاسدة وأحلوا )ع(، وبالنتيجة التجئوا إلى صنمية علماء الدين واتباعهم ات
 .لهم ما حرم هللا وحرموا ما أحل هللا فعبدوهم من دون هللا

والشيعة بسبب األئمة ومحاربتهم التحريف لم يتمكن بعض العلماء غير العاملين من جرف الدين إلى صنمية 
الصنمية بصورة أخرى من خالل صنمية  صريحة، ولكنهم تمكنوا بعد األئمة )ع( من االلتفاف، حتى أعادوا

علماء الضالل الذين أمسوا اليوم ولألسف صنما  يعبد من دون هللا بواسطة بدعة عقيدة التقليد، ليجعلوا الناس 
تنقاد لهم كالبهائم دون تفكر أو بحث عن حقيقة ما يدعون ويفتون ويشرعون ويحرفون الكتاب ويضعون عقائد 

ن سلطان. وقد نهى األئمة )ع( عن تقليد غير المعصوم كما نهى األنبياء واألوصياء صنمية ما أنزل هللا بها م
)ع( من قبلهم، وبينوا أن تقليد غير المعصوم منهج صنمي سلكه علماء الضالل في األمة اليهودية سابقا بعد 

قال الصادق )ع( األنبياء )ع(، ونهوا شيعتهم من اتباع من سيسلكون هذا المنهج اليهودي الصنمي المنحرف، 
َخُذوا أَْحباَرُهْم َوُرْهباَنُهْم أَْربابا  ِمْن ُدوِن هللاَِّ   فال و )إياكم والتقليد فإنه من قلد في دينه هلك، إن هللا تعالى يقول اتَّ

هللا ما صلوا لهم وال صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراما  وحرموا عليهم حالال ، فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم ال 
 .73للشيخ المفيد : ص  –االعتقاد  ن( تصحيح يشعرو

( في كتاب التوحيد للسيد احمد الحسن بعض األمثلة وراجع فتاوى األلباني وفتاوى 3إقرأ في الملحق رقم ) -69
ابن باز وابن جبرين وابن عثيمين وغيرهم من علماء الوهابية، وانظر ما كتبه أئمة الوهابية فتجد تصريحهم بأن 

ويدا  شماال  وأصابع ، تعالى هللا علوا  كبيرا  عما يقولون ، ولتجد التجسيم الصريح وأن هللا في السماء  هلل يدا  يمنى
ويصح السؤال عنه بأين وأنه فوق العرش ، ولقد حدوه بحدود المخلوق تعالى سبحانه عما يقولون )لََقْد ِجْئُتْم َشْيئا  

ْرَن  َماَواُت َيَتَفطَّ . راجع فتاوى األلباني  90 – 89ِمْنُه َوَتْنَشقُّ اأْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهّدا ( مريم : إِّدا  * َتَكاُد السَّ
 .وفتاوى ابن باز وابن جبرين وابن عثيمين وغيرهم من علماء الوهابية 

ِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَمَواِضِع باب )ُوُجوُب اإْلِيَماِن ِبُرْؤَيِة اْلُمْؤِمِنيَن لَِرب   -كتاب العقيدة الواسطية  -ابن تيمية  -70
ْؤَيِة(  الرُّ
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 بأبصارهم(، وانتبه إّن 
ا
  الحظ كالم ابن تيمية )عيانا

ّ
إلى  النظر بالعين ال يمكن أن يكون إال

إليه في  هللا ينظر  جهة، لهذا بين وصرح بوضوح تام أحد كبار علمائهم وهو ابن جبرين بأّن 

 .(71) جهة

رهم الخاطئ لبعض الكلمات املتشابهة في الكتب السماوية انحطوا إلى فهؤالء بسبب تفسي

 .هذا الضالل العقائدي

فابن تيمية وأشباهه ال يفهمون القرآن وال كالم األنبياء )ع( ومنهم الرسول محمد )ص( 

 كا الذين يتكلمون بالرمز وبحسب الحقائق امللكوتية
ا
رة، كما يكلم هللا عباده بالوحي يأحيانا

والكشف وهللا سبحانه وتعالى ليس كماله ش يء وكالمه ليس ككالم  (72)وي في الرؤى السما

 كـالم البشر كما فعل هؤالء الجهلة الذين يدعون  البشر ليقاس على كالمهم ويفسر كما يفسر

، فإنه (73)اإلمام علي )ع(: )... إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء  العلم قال

به كالم البشر وهو كالم هللا، وتأويله ال يشبه كالم البشر، كما ليس ش يء من رب تنزيل يش

 
ا
من أفعال البشر، وال يشبه ش يء من  خلقه يشبهه، كذلك ال يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا

كالمه كالم البشر، فكالم هللا تبارك وتعالى صفته وكالم البشر أفعالهم، فال تشبه كالم هللا 

 . (74) ك وتضل(بكالم البشر فتهل

؛ وألنهم رجعوا إلى فهمهم وإلى إلى التجسيم بسبب عدم وجود عاصم فالوهابيون انحرفوا

علماء غير عاملين في فهم الروايات والقرآن، وعارضوا أهل بيت النبوة آل محمد )ع( الذين 

وَ  بإتباعهمأمروا 
َ ْ
 امل

َّ
 ِإال

ا
ْجرا

َ
ْيِه أ

َ
ْم َعل

ُ
ك

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

َّ
ل ال

ُ
 واألخذ عنهم ﴿ق

ا
 َحَسَنة

ْ
ِرف

َ
ُقْرَبى َوَمن َيْقت

ْ
 ِفي ال

َ
ة دَّ

                                                           
قال ابن جبرين في تعليقه على كتاب لمعة االعتقاد البن قدامة : )وأما الرؤية في اآلخرة فأثبتها أهل السنة  - 71

 ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه .... عرفنا بذلك مذهب -تعالى -رؤية صريحة ، أن المؤمنين في الجنة يرون هللا 
أهل السنة، وهل نقول: إنهم يرونه في جهة ؟ ال شك أنهم يرونه من فوقهم، وأنهم يرونه رؤية حقيقية، ورؤية 
مقابلة كما يشاءون، وأن األدلة واضحة، ومن أصحها حديث جرير لقوله: )كما ترون القمر ليلة البدر( أو: )كما 

 ترون هذا القمر(

ي أََرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُبالٍَت ُخْضٍر َوأَُخَر قال تعالى : )َوَقاَل اْلَملُِك إِن   - 72
ْؤَيا َتْعُبُروَن( يوسف:  َها اْلَمألُ أَْفُتوِني ِفي ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ ، وفسر يوسف البقرات بأنها سنين  43َياِبَساٍت َيا أَيُّ

لجدب والخصب فهذه هي كلمات هللا وأوليائه لها أهلها وهم يعلمون ما يراد منها. ، وفسر الضعف والسمن با
فكالم هللا ليس ككالم المخلوقين، فاهلل سبحانه وتعالى في أخطر أمر وهو تعيين وصي يعقوب )ع( استعمل 

إِن ي َرأَْيُت أََحَد َعَشَر َكْوَكبا  الرمز في كالمه مع يوسف ويعقوب )ع(، قال تعالى: )إِْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَِبيِه َيا أَبِت 
، فهل بعد هذا يتجرأ ابن تيمية وغيره ويدعون أنهم قادرون  4َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَْيُتُهْم لِي َساِجِديَن( يوسف: 

 !على فهم كلمات هللا سبحانه وما يراد منها ؟

 .كما في روايات كثيرة العلماء هم محمد وآل محمد )ع( واألنبياء واألوصياء )ع(  - 73
 .46ص 1، البرهان : ج 264التوحيد الشيخ الصدوق : ص  - 74
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وٌر﴾
ُ
ك

َ
ُفوٌر ش

َ
َه غ

َّ
 ِإنَّ الل

ا
ُه ِفيَها ُحْسنا

َ
ِزْد ل فلم يأخذوا من آل محمد  -واملودة حب وطاعة  -(75) نَّ

 .وأخذوا ممن خالفهم

وهكذا انحرفوا وحرفهم هؤالء العلماء غير العاملين وأضلوهم وأوقعوهم في التجسيم، 

 على فهمهم والقول 
ا
 وأيدي وينظر له بالعين وهو في جهة .. الخ اعتمادا

ا
 ووجها

ا
إن هلل ساقا

 َعْن َساٍق﴾
ُ

ف
َ

ش
ْ
 .(76)لبعض اآليات في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿َيْوَم ُيك

﴾ وقوله تعالى:
ٌ
اِظَرة

َ
َها ن ى َرّبِ

َ
 * ِإل

ٌ
اِضَرة

َ
طالن ، وهذه عقائد باطلة واضحة الب(77)﴿ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ن

 .(78) وإثبات بطالنها ال يحتاج إلى عناء

الوجوه الكريمة الطيبة الناضـرة ناظـرة إلى مربيها وهو محمد  واملراد من هذه اآليات هو أّن 

)ص(، وكذا يكشف عن حقيقة محمد )ص( وآل محمد )ع( فال يستطيع الظاملون السجود 

 َعْن َساٍق والخضوع؛ ألنهم اتبعوا إبليس لعنه هللا في امتناعه عن ا
ُ

ف
َ

ش
ْ
لسجود ﴿َيْوَم ُيك

ال َيْسَتِطيُعوَن﴾
َ
ُجوِد ف ى السُّ

َ
ْيِديِهْم﴾(79) َوُيْدَعْوَن ِإل

َ
ْوَق أ

َ
ِه ف

َّ
، املراد عبد (80)، وقوله تعالى: ﴿َيُد الل

 .هللا محمد )ص( فهو هللا في الخلق وهو املبايع ويده فوق أيدي املبايعين

 وقوله تعالى:
َّ

ُروَن ِإال
ُ
ى ﴿َهْل َيْنظ

َ
ْمُر َوِإل

َ ْ
َي األ ض ِ

ُ
 َوق

ُ
ة

َ
الِئك

َ ْ
َماِم َوامل

َ
غ

ْ
ٍل ِمَن ال

َ
ل
ُ
ُه ِفي ظ

َّ
ِتَيُهُم الل

ْ
ْن َيأ

َ
 أ

ْرَجُع 
ُ
ِه ت

َّ
محمد )ص( في عالم الرجعة ومعه  ، فالذي يأت  في ظل من الغمام هو(81)﴾األمور الل

                                                           
 . 23سورة الشورى :  - 75
 . 42سورة القلم :  - 76
 . 23 – 22سورة القيامة :  - 77
حيث أن النظر يكون إلى محدود وتعالى سبحانه عن الحد ، وكذا اليد والساق واإلتيان والذهاب المترتب  - 78

ها دالة على التركيب والنقص واالحتياج ، والمحيط بها أكمل وأغنى فالبد أن تكون اليد والساق عليه جميع
لمخلوق ، والمنظور له مخلوق والذي يأتي في الغمام مخلوق ، وهو محمد )ص( وأيضا  القائم كما تقدم ، و 

المطلق سبحانه ، إذن فأين هم الوهابيون إذا كانوا يعتبرون كل كلمة رب المراد منها الالهوت المطلق والرب 
عن القرآن وما ورد فيه بوضوح عن كلمة الرب و قد بينته سابقا في موضوع )اإللوهية( : )نجد يوسف )ع( 
ْنُهَما  ُه َناٍج م  وهو نبي وفي القرآن الكريم يعبر عن فرعون نسبة إلى ساقي الخمر بأنه ربه )َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَّ

ْجِن ِبْضَع ِسِنيَن( يوسف :  اْذُكْرِني ِعندَ  ِه َفلَِبَث ِفي الس  ْيَطاُن ِذْكَر َرب  ، وأيضاُ يعبر يوسف عن  42َرب َك َفأَنَساهُ الشَّ
ْفِسِه َوَغلََّقِت  عزيز مصر الذي تكفل معيشة يوسف والعناية به بأنه ربي ) َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعن نَّ

الُِموَن( يوسف : األَْبَواَب َوَقا ُه الَ ُيْفلُِح الظَّ ُه َرب ي أَْحَسَن َمْثَواَي إِنَّ ، والذي أحسن  23لَْت َهْيَت لََك َقاَل َمَعاَذ هللّاِ إِنَّ
ْصَر الِْمَرأَِتِه أَْكِرِمي  مثواه بحسب الظاهر وفي هذا العالم الجسماني هو عزيز مصر )َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراهُ ِمن م 

ا لُِيوُسَف ِفي األَْرِض َولُِنَعل َمُه ِمن َتأِْويِل األَمْثَوا ن  ِخَذهُ َولَدا  َوَكَذلَِك َمكَّ حاديث َوهللّاُ َغالٌِب َعلَى هُ َعَسى أَن َينَفَعَنا أَْو َنتَّ
 . 21أَْمِرِه َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس الَ َيْعلَُموَن( يوسف : 

 .42سورة القلم :  - 79
 . 10ح : سورة الفت - 80

 . 210سورة البقرة :  - 81
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 )ص( هو املظلل بالغمام وق أهل بيته وبعض األنبياء )ع(، ومعروف أّن 
ا
د بشر بالرسول محمدا

 .(82) محمد والقائم من آل محمد بهذه الصفة في التوراة واإلنجيل

 -ين )أو من يسمون أنفسهم السلفية(ا ما يقوله فقهاء وعلماء الوهابيين غير العاملأّم 

 وأصابع -التجسيم ولوازمه من الكفر والشركللخروج من حد 
ا
تليق  (83) من أن هلل سبحانه يدا

الله أو كما يقولون إنه يجيء كما يشاء .. الخ، فهو باطل والظاهر إنهم ال بجماله وكماله أو ج

يفقهون معنى قولهم وإال ملا قالوه ألن قولهم )باليد والساق واملجيء والنظر إليه بالبصر و ....( 

 
ا
 أو روحانيا

ا
 جسمانيا

ا
يقولون،  أو بال كيف كما (84)باطل وكفر وشرك مهما كان مرادهم ماديا

ا وقعوا فيه من الكفر والشرك ليس فقط بسبب أن اليد التي أثبتوها موصوفة حيث إن م

الساق  فيخرجون من حد الكفر والشرك بنف  الوصف عنها بقولهم )بال كيف(، وال لعلة أّن 

التي أثبتوها ناقصة فيخرجون من كفرهم وشركهم بأن يابتوا لها صفات الالهوت املطلق 

بل إن ما وقعوا فيه من الشرك والكفر سببه نفس إثباتهم اليد بقولهم )تليق بكماله وجماله(، 

والساق مهما تكن الصفات والحيثيات التي يضفونها عليها، وذلك ألنهم عندما جعلوا له 

 وكل مركب معدود، وتعالى هللا األحد عن التركيب 
ا
سبحانه اليد والساق فقد جعلوه مركبا

 
َ
ُه أ

َّ
ْل ُهَو الل

ُ
َحٌد﴾، أي أن ذاته أحدية وليست مركبة من أجزاء فيكون والعدد ،قال تعالى: ﴿ق

له يد وساق تعالى هللا عما يشركون، والعدد مالزم للتركيب وهو واضح وظاهر الداللة على 

  .(85) ( شرك من يابته ألنه يعني تعدد الالهوت املطلق تعالى هللا عما يقول الظاملون 

و أن آلة القر أمس ّن أل ؛ (ع)واب السيد واقتصرت على ج وهذا يكف  للرد على الوهابيين

وهذا واضح  ،العقائدية األمور بيفهم مراد هللا  أن ألحدبصورة عامة ال يمكن  اإللهيةالكتب 

 أتواكل من حافلة بمال هذه االعتقادات  و  لبشريةفا ،منذ فجر التكليف والى يومنا هذا

 ال )ألنه وتفريط  إفراطليتبرعوا في فهم النصوص تجدهم بين 
ّ
  .(من خوطب به يفهم الكتاب اال

                                                           
في كتاب التوحيد للسيد احمد الحسن  .(4ويمكن قراءة النصوص من التوراة واإلنجيل في الملحق رقم ) - 82

 عليه السالم .

قال ابن جبرين : ).... األصابع في اليد، ولكن مع ذلك ال يلزم أن تكون مثل أصابع المخلوقين في أناملها  - 83
ي كذا وكذا ، بل إنما فيه إثبات اليد وفيه إثبات األصابع فيها(، انتهى قول ابن جبرين ، وترى وفي طولها وف

أنهم ال يتوقفون عند إثبات اليد اليمنى و اليسرى ، بل أيضا  يعتقدون أن هلل أصابع في يد تعالى هللا علوا  كبيرا  
في كتاب التوحيد للسيد احمد  .( 3)عما يعتقد الظالمون ، ويمكن مراجعة نصوص أخرى في الملحق رقم 

 الحسن عليه السالم .

مع أن قولهم إن النظر إليه سبحانه بالبصر و بالعينين التي في وجه اإلنسان ال يمكن تصوره غير أنه  - 84
 نفس المصدر السابقفي  .( 3تجسيم صريح ويمكن مراجعة بعض أقوال علماء الوهابية في الملحق رقم )

 . 104 -100د احمد الحسن : ص التوحيد السي - 85
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"أنت فقيه أهل العراق؟ قال: يعم.  هللا )عليه السالم( أنه قال ألب  حنيفة: عن أب  عبد]

قال)عليه السالم(: فبأي ش يء تفتيهم؟ قال: بكتاب هللا وسنة نبيه. قال )عليه السالم(: يا أبا 

؟ قال: يعم. قال)عليه املنسوخ من هللا حق معرفته، وتعرف الناسخ حنيفة تعرف كتاب

ذلك إال عند أهل الكتاب الذين  هللا ما جعل –ويلك –السالم(: يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما 

ورثك هللا أنزل عليهم، ويلك ما هو إال عند الخاص من ذرية نبينا )صلى هللا عليه وآله( وما 

 
ا
 .(86)[تعالى من كتابه حرفا

دخل قتادة بن دعامة على أب  جعفر )عليه ام قال: عن زيد الشّح ] :أخرى وفي رواية 

السالم(.. فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: هكذا يزعمون.. فقال أبو جعفر )عليه 

: بلغني أنك تفسر القرآن؟ فقال له قتادة: يعم فقال له أبو جعفر )عليه السالم( بعلم  السالم(

فر )عليه السالم(: فإن كنت تفسره بعلم : ال.. بعلم فقال له أبو جع تفسره أم بجهل؟ قال

: أخبري  عن قول هللا عّز وجّل في سبأ: "وقّدرنا  فأنت أنت.. وأنا أسألك؟ قال قتادة: سّل.. قال

: ذلك من خرج من بيته بزاد حالل  فقال قتادةروا فيها ليالي وأياما آمنين"؟؟ فيها السير سي

فقال أبو جعفر )عليه  حتى يرجع إلى أهله..يت كان آمنا وراحلة وكراء حالل يريد هذا الب

: يشدتك هللا يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حالل وراحلة وكراء  السالم(

حالل يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها 

هم يعم.. فقال أبو جعفر )عل
ّ
يه السالم(: ويحك يا قتادة.. إن كنت اجتياحه؟ قال قتادة: الل

إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال 

فقد هلكت وأهلكت.. ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حالل يروم 

دة من الناس تهوي هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال هللا عّز وجّل: "واجعل أفئ

إليهم" ولم يعِن البيت فيقول: إليه.. فنحن وهللا دعوة إبراهيم )عليه السالم( التي من هوانا 

قلبه قبلت حجته وإال فال.. يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة.. 

لسالم(: ويحك يا قتادة قال قتادة: ال جرم وهللا ال فسرتها إال هكذا..فقال أبو جعفر )عليه ا

 .(87) [إنما يعرف القرآن من خوطب به

 

                                                           
 .  33177ح  6باب   47ص  27وسائل الشيعة : ج  - 86
 .  33556ح 13باب  185ص  27وسائل الشيعة : ج  - 87
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 املبحث الرابع

 يف الصفات  العدقيمة احلدق

 

تصر على ما بينه وسأق ،في صفات هللا سبحانه وتعالى ةفي هذا املبحث سنذكر العقيدة الحق

 . في عقيدتنا في الصفاتاحمد الحسن)عليه السالم( يماي  ال محمد السيد 

 

 :العقيدة بالصفات بشكل عام

 

ِحيِم﴾]:  حمد الحسن عليه السالمأالسيد  قال ْحمِن الرَّ  .(88)﴿ِبْسِم هللِا الرَّ

. أّما معنى )االبتداء( فهو حاصل من موقع  : الجار واملجرور متعلقان بفعل )اقرأ(﴾ِبْسِم ﴿

 تعانة( فمتحقق؛ ألّن في القراءةسالبسملة، التي ابتدأ بها الكالم. وأّما معنى: )اال 

 بحول وقّوة منه سبحانه -أي القراءة  -معنى)االستعانة(؛ ألّنها 
ّ
فاملعنى: اقرأ باهلل .ال تكون إال

 .(89)[أسماؤه وصفاته الكمالية عين ذات الرحمن الرحيم؛ ألّن 

السيد يبين  ،عقيدتنا بالصفات بشكل عام وهذه هي ،(90) الوهابيون ليه إهبت ي ال كما ذأ 

تجلي  ن الصفات عين الذات وكيف هيأكيف في غير موضع  )عليه السالم( حمد الحسنأ

 في كتابه عقائد االسالم. .للحقيقة

 : االعتقاد يف صفاته سبحانهالسيد أحمد الحسن )ع(: ] قال

هي الالهوت املطلق، فبما أّن  -أي لكنهه وحقيقته )هو(  -ى له سبحانه وتعالى ولالصفة األ 

لخلق هي املعرفة، وبما أّن املعرفة بالنسبة للناقص منحصرة بتحصيل الكمال؛ كان علة ا

 أْن يتجلى لهم سبحانه بالكمال املطلق أو الالهوت املطلق ليتحقق املطلوب وهو املعرفة، 
ا
حتما

                                                           
 . 1سورة الفاتحة السيد احمد الحسن : ص كتاب شيء من تفسير  - 88
 .  7كتاب شيء من تفسير سورة الفاتحة السيد احمد الحسن : ص  - 89
 تقدم في المبحث الثاني . انظر كما  - 90
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واسم "هللا" الذي يطلق على الالهوت املطلق مشتق، ووجه اختصاصه بالذات اإللهية هو 

 .(91)االستعمال

ولهذه الصفة أو هذا االسم صفات هي في الحقيقة الكماالت التي  اله مال اسم "الرحمن".م

 منها لتجليها فينا ولتجليها لنا بمن هم أعلى منا، وألنها كمال وغنى مطلق في مقابل 
ا
ندرك شيئا

نقصنا وفقرنا، وهذه الصفات تتجلى في اإليسان؛ ألنه مخلوق على صورة هللا، أي أّن اإليسان 

خلق، قال )صلى هللا و تجلي الالهوت في الخلق، وفطرة اإليسان تؤهله ألْن يكون هللا في اله

 عليه وآله( :

 .(92)«هللا خلق آدم على صورته»

 وفي العهد القديم:

على صورته.  فخلق هللا اإليسان»،(93) «وقال هللا يعمل اإليسان على صورتنا كشبهنا 26»

 .(94)«على صورة هللا خلقه

ورة هي صورة مخلوقة واملقصود بها محمد )صلى هللا عليه وآله( تجلي الالهوت وهذه الص

 البرزخ بين الالهوت والخلق. ول في الخلق واإليسان األ 

ى »
َ
َق آَدَم َعل

َ
ل
َ
ه خ

َّ
نَّ الل

َ
ا َيْرُووَن أ ٍر )عليه السالم( َعمَّ

َ
َبا َجْعف

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
اَل َسأ

َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم ق َعْن ُمَحمَّ

 
َ
ِة ُصوَرِته ف

َ
َتِلف

ْ
خ

ُ ْ
َوِر امل ى َساِئِر الصُّ

َ
َتاَرَها َعل

ْ
ه واخ

َّ
اَها الل

َ
ف

َ
 واْصط

ٌ
ة

َ
وق

ُ
ل
ْ
 َمخ

ٌ
ة

َ
 ُمْحَدث

ٌ
اَل: ِهَي ُصوَرة

َ
ق

ُت ِفيه
ْ
خ

َ
ف

َ
اَل "َبْيِتَي" "ون

َ
ق

َ
ْفِسه ف

َ
ى ن

َ
وَح ِإل ْفِسه والرُّ

َ
ى ن

َ
 ِإل

َ
ْعَبة

َ
ك

ْ
 ال

َ
َضاف

َ
َما أ

َ
ْفِسه ك

َ
ى ن

َ
َها ِإل

َ
َضاف

َ
أ
َ
 ف

.فصفات الالهوت: الرحمة، العلم، القدرة، الحياة، القيومية .... الخ، عندما (95)«ِمْن ُروِحي"

ننسبها له سبحانه فمرادنا أنها مطلقة، أي رحمة مطلقة وعلم مطلق وقدرة مطلقة ... الخ، فال 

توجد قيود أو حدود ذاتية أو خارجية لهذه الصفات، ومعرفتنا لها بقدر توجهنا له سبحانه 

 وتجليها فينا.

                                                           
يعني كلمة "هللا" مجردة من أي قيد أصبحت تستعمل للذات اإللهية فقط ، ولكن لو جاءت في سياق كالم ال  - 91

يمكن معه صرفها للذات اإللهية فهي تعود ألصلها باعتبارها اسما  مشتقا  وصفة، فال يمكن مثال  أن نفهم من 
هنا هللا سبحانه وتعالى، كما ال يمكن قبول أن المراد من قوله تعالى : "َهْل جملة "رأيت هللا يمشي" أن المراد 

َن اْلَغَماِم" )البقرة:  ( بأن المراد هنا هو هللا سبحانه وتعالى ؛ ألنه مقيد 210َينُظُروَن إاِلَّ أَن َيأِْتَيُهُم هللّاُ ِفي ُظلٍَل م 
 .ذه األوصاف التجسيمية ، بل هو سبحانه منزه عن أي حد هنا باإلتيان وفي ظلل من الغمام ، وتعالى هللا عن ه

 . 103، التوحيد الشيخ الصدوق : ص 134ص  1الكافي الشيخ الكليني : ج  - 92
 .التوراة : سفر التكوين : األصحاح األول  - 93
 .التوراة : سفر التكوين : األصحاح األول  - 94
 . 103الشيخ الصدوق : ص ، التوحيد  134ص  1الكافي الشيخ الكليني : ج  - 95
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وهي فينا ال يمكن أْن تكون مطلقة، بل مقيدة بنقصنا وحاجتنا وفقرنا )بظلمتنا(، فحياتنا 

منه سبحانه وقائمة به، ورحمتنا مهما بلغت فهي غير تامة ومقيدة بنقصنا، وعلمنا وقدرتنا 

 مقيد بفقرنا وبالحاجة إليه سبحانه.

عالى حي ال يحمل املوت فاإليسان حي يحمل املوت والفناء )الظلمة(، وهللا سبحانه وت

)الظلمة(، فهو حي ال يموت؛ ألنه نور ال ظلمة فيه. واإليسان يعلم ويجهل؛ ألنه مشوب 

بالظلمة، وهللا يعلم وال يجهل؛ ألنه نور ال ظلمة فيه. واإليسان قادر على أمور ويعجز عن 

 أخرى، وهللا قادر ال يعجز؛ ألنه نور ال ظلمة فيه.

 يد ما يمكن أْن يعرفه من هذه الصفات:وقد بّينت في كتاب التوح

، أي أّن التوحيد الحقيق  يكون (96)]التوحيد مما مض ى تبين أنه في التسبيح ال في الوصف 

بتنـزيهه سبحانه عن املعرفة بكنهه وحقيقته، وإنما تكون غاية معرفته هي في معرفة العجز عن 

اء الذاتية الكمالية هو الوصول إلى املعرفة، فغاية ما يصل إليه اإليسان من الوصف أو األسم

ى لليسان من خاللها بوضوح أّن  -أي معرفة العجز عن املعرفة  -هذه املعرفة 
ّ
التي يتجل

ِه 
َّ
 ِعَباَد الل

َّ
ا َيِصُفوَن * ِإال ِه َعمَّ

َّ
التوحيد الحقـيق  في التسبيح، قال تعالى: ﴿ُسْبَحاَن الل

ِصيَن﴾]الصافات: 
َ
ل
ْ
خ

ُ ْ
 لك ألّن املخلصين يعرفون أن الصفات ترجع في[، وذ160 - 159امل

حقيقتها إلى التنـزيه عن النقص أو التسبيح والتقديس، أي أّن ساحته سبحانه وتعالى خالية 

 من النقص، أي أنه سبحانه وتعالى نور ال ظلمة فيه.

ال  إن هللا علم ال جهل فيه، حياة ال موت فيه، نور »فعن أب  عبد هللا )عليه السالم(، قال: 

 .(97).«ظلمة فيه

روينا أن هللا »وعن يويس بن عبد الرحمن، قال: قلت ألبى الحسن الرضا )عليه السالم( : 

 .(98)«.علم ال جهل فيه، حياة ال موت فيه، نور ال ظلمة فيه، قال )عليه السالم( : كذلك هو

زنا عن والحقيقة، إّن معرفة عجزنا عن معرفة الالهوت هي املمكنة لنا، ومنها يعرف عج

معرفة الحقيقة؛ ألننا ال يمكن أْن يعرف عجزنا عن معرفة حقيقته سبحانه إال من خالل 

                                                           
 .في "الصمد" وإنه تنزيه وتسبيح للذات وبيان لكمالها المطلق من خالل نفي النقص عنها  كالميتقدم  - 96
 . 137التوحيد الشيخ الصدوق : ص - 97
 . 38نفس المصدر ص  - 98
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معرفتنا لعجزنا عن معرفة الالهوت املطلق؛ ألّن الالهوت املطلق هو املواجه لنا وهو يناسب 

؛ ألّن الالهوت (99)حالنا ويمكن أْن نبحر في ساحة معرفته من خالل نقصنا الذي يعرفه 

 معرفة العجز عن  هو الكمال املطلق الذي نألهُ  املطلق
ا
إليه ليسد نقصنا، ولكن هل يمكن ماال

 ؟ أكيد أن الجواب سيكون: ال. معرفة الرحمة املطلقة دون أن يعرف رحمة ما

وبالتالي فلك  يعرف عجزنا عن معرفة الرحمة املطلقة أو )الرحمن الرحيم سبحانه( البد أن 

هذه الرحمة التي عرفناها أعظم وكلما كانت معرفتنا بها أعظم  يعرف رحمة ما، وكلما كانت

كانت النتيجة هي إن معرفة عجزنا عن معرفة الرحمة املطلقة أعظم، وبالتالي ستكون معرفة 

عجزنا عن معرفة الحقيقة التي واجهتنا بالرحمة املطلقة أعظم، فمعرفة الرحمة املطلقة 

الالهوت املطلق تكون بمعرفة تجليه في الخلق، كما أن تكون بمعرفة تجليها في الخلق، ومعرفة 

 معرفة الحقيقة تكون بمعرفة الالهوت املطلق.

؛ ألنهم تجلي هللا في الخلق، وبمعرفتهم يعرف أرضهإذن، فالبد لنا من معرفة خلفاء هللا في 

حيد هللا أي يعرف العجز عن معرفته، وبالتالي يعرف العجز عن معرفة الحقيقة وهذا هو التو 

املطلوب من ابن آدم، وهذا هو سر وعلة بعث األنبياء واألوصياء )عليهم السالم( الحقيقية أي 

 أن بعثهم ضرورٌي؛ ألن املعرفة تتم بهم ومن خاللهم.

فهنا تكمن حقيقة التوحيد وهي: أنه هو سبحانه وتعالى إنما تجلى لخلقه بالالهوت املطلق 

يألهون إلى الغني املطلق ليسد نقصهم، أي  هم فقراء وليعرفوه وبما يناسب حالهم باعتبار أن

أن الالهوت ليس هو الحقيقة بل هو وجه الحقيقة املناسب للخلق، فهو ظهوره سبحانه 

وتعالى لنا لنعرفه، فالالهوت ليس الحقيقة بل هو الطريق املوصل لها ولكن هذا ال يعني أن 

الحقيقة ال يوجد ش يء اسمه الهوت لوال الالهوت املطلق غيره هو سبحانه وتعالى؛ ألنه في 

وجود الخلق، فهو سبحانه وتعالى الهوت بالنسبة لنا؛ ألننا فقراء ونحتاج أن يسد نقصنا 

إليه سبحانه وتعالى، أي أن تجليه هو سبحانه بالالهوت املطلق للخلق ليس إال ظهوره  فنألهُ 

الحقيق  والتام عن الحقيقة؛ سبحانه لهم بما يالئم حالهم هم ال أن الالهوت هو الكاشف 

ف بالحقيقة بما يالئم حال وفقر الخلق.  إنما هو ُمَعِرّ

                                                           
لرزاق كيالني : قال الصادق )عليه السالم( : العبودية جوهر كنهها الربوبية . مصباح الشريعة عبد ا - 99

 .، وفيه "جوهرة" وغير ذلك من المصادر  348ص  6، التفسير الصافي  الفيض الكاشاني : ج  7ص



 35..................................................................................................  نقد العقيدة الوهابية يف الصفات اخلربية

 
 

 »عن ابن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا )عليه السالم( : 
ا
هل كان هللا عز وجل عارفا

 إلى ذلك؛ 
ا
بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: يعم، قلت: يراها ويسمعها؟ قال: ما كان محتاجا

يسألها وال يطلب منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي  ألنه لم يكن

ما  أول نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها؛ ألنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف، ف

 أول اختـار لنفسه: العلي العظيم ألنه أعلى األشياء كلها، فمعناه هللا واسمه العلي العظيم، هو 

 .(100)«عال على كل ش يءأسمائه، 

اِقَها 
َ
ِتق

ْ
ِه َواش

َّ
ْسَماِء الل

َ
ِه )عليه السالم( َعْن أ

َّ
َبا َعْبِد الل

َ
َل أ

َ
ُه َسأ نَّ

َ
ِم أ

َ
َحك

ْ
اِم ْبِن ال

َ
وتقدم َعْن ِهش

اَل )عليه السالم( : 
َ
ق

َ
، ف َتقٌّ

ْ
ا ُهَو ُمش ُه ِممَّ

َّ
ٌه َيْقتَ »الل

َ
ٍه َوِإل

َ
َتقٌّ ِمْن ِإل

ْ
ُه ُمش

َّ
اُم، الل

َ
، َيا ِهش

ا
وها

ُ
ل
ْ
ي َمأ ض ِ

، َوَمْن َعَبَد ااِل 
ا
ْيئا

َ
ْم َيْعُبْد ش

َ
َر َول

َ
ف

َ
ْد ك

َ
ق

َ
ْعَنى ف

َ ْ
َمْن َعَبَد ااِلْسَم ُدوَن امل

َ
ى ف َسمَّ

ُ ْ
ْيُر امل

َ
ْسَم َوااِلْسُم غ

ْعَنى ُدوَن 
َ ْ
َنْيِن، َوَمْن َعَبَد امل

ْ
َرَك َوَعَبَد اث

ْ
ش

َ
ْد أ

َ
ق

َ
ْعَنى ف

َ ْ
ْوِحي َوامل اَك التَّ

َ
ذ

َ
 .(101)«ُد ااِلْسِم ف

وكالم األئمة )عليهم السالم( واضح في الروايات فقط يحتاج اإليسان لتدبر قول اإلمام 

قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء »الرضا )عليه السالم( : 

َيا »، وقول اإلمام الصادق )عليه السالم( : «لغيره يدعوه بها؛ ألنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف

 
ا
وها

ُ
ل
ْ
ي َمأ ٌه َيْقَتض ِ

َ
ٍه َوِإل

َ
َتقٌّ ِمْن ِإل

ْ
ُه ُمش

َّ
اُم، الل

َ
لتتوضح الصورة أكثر البد أن يعرف أن  و «.ِهش

 : معرفته سبحانه وتعالى بصفاته معرفة حقيقية وتامة غير ممكنة ألمرين

 بل وجامعها وهو الالهوت ول األ 
ا
واجهنا به  ما هو إال وجه -هللا  -: إن الصفات اإللهية جميعا

هو سبحانه وتعالى بما يناسب حالنا، فالالهوت ليس الحقيقة بل هو طريق ملعرفة الحقيقة، 

 كالوقوف في منتصف الطريق 
ا
فالوقوف عنده واعتبار معرفته هي املعرفة الحقيقية هو تماما

 املؤدي إلى الهدف وادعاء الوصول إلى الهدف.

: إن الصفات عندما تنسب له سبحانه 
ا
وتعالى تكون مطلقة، فكيف يمكن لغير املطلق ثانيا

أن َيعِرف املطلق معرفة تامة في حين أن املعرفة التامة تعني أن العارف بالش يء محيط به، وال 

يحيط بالش يء إال من هو فوقه أو مساٍو له على أقل تقدير، وبالتالي فادعاء إمكان معرفة 

 -عدد الالهوت املطلق وبماابة جعل العارف الصفات اإللهية معرفة تامة تكون بماابة ادعاء ت

                                                           
 . 113ص  1الكافي الشيخ الكليني : ج  - 100
 . 2ح  78ص  1نفس المصدر : ج  - 101
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 وهذا باطل. إذن، فما يمكن أن يعرفه من الصفات هو تجلياتها في  -وهو مخلوق 
ا
 مطلقا

ا
الهوتا

 .(102) أرضهالخلق، ومن املؤكد أن أقرب تجلياتها لها هم حجج هللا على خلقه وخلفاؤه في 

 وأردنا أن يعرف كل ما يمكن 
ا
معرفته عن الرحمة فيمكننا معرفتها فلو أخذنا الرحمة ماال

، وكل  ( باملئة99 - 80من عالقة األنبياء واألوصياء مع بقية الخلق، ولنفرضها تتراوح بين )

 ال تكون في أحدهم مئة باملئة
ا
؛ ألن من يتصف بها  منهم )عليهم السالم( بحسبه، ولكنها أبدا

نور ال ظلمة فيه وهذا هو سبحانه  حينها سيكون كمال ال نقص فيه وغنى ال فقر معه، أي أنه

وليس خلقه، وبالتالي تبقى معرفتنا بالرحمة مهما بلغت غير تامة وغاية ما توصلنا إليه هو 

 معرفة العجز عن معرفة الرحمة املطلقة.

، أي أنها معرفة تعتمد على (103)وهذا يعني باختصار أنها معرفة تعتمد على نف  النقص 

 قلت وقدمت بأن التوحيد في التسبيح ال في الوصف. التنزيه أو التسبيح، ولهذا

 هي معرفة بالنسبة لعامة الخلق مرتبطة بخلفاء هللا في 
ا
، فبهم يعرف هللا وبهم أرضهوأيضا

 يكون التوحيد، فبرحمتهم تعرف رحمته املطلقة، وبربوبيتهم في الخلق تعرف ربوبيته املطلقة، 

بحانه، ومن دونهم ال معرفة وال توحيد عند وبالهوتهم في الخلق يعرف الهوته املطلق س

 بقية الخلق.

، بل لو دققنا في األمر لعلمنا مما تقدم أن 
ا
 وثيقا

ا
فالتوحيد إذن مرتبط بخلفاء هللا ارتباطا

أو محمد )صلى  ول أو العقل األ  ول املعرفة والتوحيد غير ممكنة لبقية الخلق لوال املخلوق األ 

ف ال  خلق به سبحانه وتعالى.هللا عليه وآله( الذي َعرَّ

عن عبد السالم بن صالح الهروي، عن علي بن موس ى الرضا، عن أبيه موس ى بن جعفر عن 

أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين 

ه رسول هللا )صلى هللا علي بن علي، عن أبيه علي بن أب  طالب )عليهم السالم(، قال: قال

                                                           
 . تقدم القول : أي أن بعثهم ضرورٌي ، ألن المعرفة تتم بهم ومن خاللهم - 102
 99أن العدل يقابله الظلم ، وفرضنا أن أحد خلفاء هللا في أرضه مثال  تجلي العدل فيه بنسبة فلو فرضنا  - 103

بالمائة ويبقى الواحد بالمائة هي نسبة الظلم في صفحة وجوده ، وأننا تمكنا من معرفة هذا الخليفة من خلفاء هللا 
ا الظلم المتضمن في صفحة وجوده ، بالمائة وعرفن 99في أرضه معرفة تامة، فنكون قد عرفنا العدل بنسبة 

فاآلن إذا أردنا أن نصف العدل المطلق اعتمادا  على معرفتنا هذه فال يسعنا أن نقول عن العدل المطلق غير أنه 
عدل ال ظلم فيه ، أي أننا اعتمدنا في معرفتنا العدل المطلق على نفي الظلم عن ساحة العدل المطلق ، وهذا 

 .ضوح تام عجزنا عن معرفة العدل المطلق النفي للظلم بين لنا بو
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 أفضل مني وال أكرم عليه مني، قال علي )عليه السالم( فقلت: يا : »وآله(
ا
ما خلق هللا خلقا

رسول هللا فأنت أفضل أم جبرئيل ؟ فقال: يا علي، إن هللا تبارك وتعالى فضل أنبياءه املرسلين 

على مالئكته املقربين، وفضلني على جميع النبيين واملرسلين، والفضل بعدي لك يا علي 

 ألئمة من بعدك، وإن املالئكة لخدامنا وخدام محبينا.ول

يا علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا 

بواليتنا، يا علي لوال نحن ما خلق هللا آدم وال حواء وال الجنة وال النار، وال السماء وال األرض، 

قناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه، فكيف ال نكون أفضل من املالئكة، وقد سب

 ما خلق هللا عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده. أول ألن 

 استعظموا أمرنا، فسبحنا لتعلم املالئكة 
ا
 واحدا

ا
ثم خلق املالئكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا

نا ونزهته عن صفاتنا، إنا خلق مخلوقون، وأنه منزه عن صفاتنا، فسبحت املالئكة بتسبيح

فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا، لتعلم املالئكة أن ال إله إال هللا وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن 

يعبد معه أو دونه، فقالوا: ال إله إال هللا، فلما شاهدوا كبر محلنا كّبرنا لتعلم املالئكة أن هللا 

جعله هللا لنا من العز والقوة قلنا: ال  أكبر من أن ينال عظم املحل إال به، فلما شاهدوا ما

حول وال قوة إال باهلل لتعلم املالئكة أن ال حول لنا وال قوة إال باهلل، فلما شاهدوا ما أيعم هللا 

به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة قلنا: الحمد هلل لتعلم املالئكة ما يحق هلل تعالى ذكره 

الئكة: الحمد هلل، فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد هللا علينا من الحمد على يعمته، فقالت امل

 وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده.

 لنا 
ا
ثم إن هللا تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر املالئكة بالسجود له تعظيما

 وطاعة لكوننا في صلبه، فكيف ال 
ا
، وكان سجودهم هلل عز وجل عبودية وآلدم إكراما

ا
وإكراما

ن نكون أ
ّ
فضل من املالئكة وقد سجدوا آلدم كلهم أجمعون، وإنه ملا عرج ب  إلى السماء أذ

جبرئيل مانى مانى، وأقام مانى مانى، ثم قال لي: تقدم يا محمد، فقلت له: يا جبرئيل أتقدم 

عليك؟ فقال: يعم؛ ألن هللا تبارك وتعالى فّضل أنبياءه على مالئكته أجمعين، وفّضلك خاصة، 

يت بهم وال فخر، فلما انتهيت إلى حجب النور قال لي جبرئيل: تقدم يا محمد، فتقدمت فصل

وتخلف عني، فقلت: يا جبرئيل في مال هذا املوضع تفارقني؟ فقال: يا محمد، إن انتهاء حدي 

الذي وضعني هللا عز وجل فيه إلى هذا املكان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدي حدود رب  

ي النور زجة حتى انتهيت إلى حيث ما شاء هللا من علو ملكه، فنوديت: يا جل جالله. فزج ب  ف
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محمد، فقلت: لبيك رب  وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت: يا محمد أنت عبدي وأنا ربك 

فإياي فاعبد وعلي فتوكل، فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلق  وحجتي على بريتي، لك وملن 

ت كرامتي، ولشيعتهم أوجبت خلقت ناري، وألوصيائك أوجب اتبعك خلقت جنتي، وملن خالفك

 ثواب .

فقلت: يا رب، ومن أوصيائ ؟ فنوديت: يا محمد، أوصياؤك املكتوبون على ساق عرش ي، 

، في كل نور سطر 
ا
فنظرت وأنا بين يدي رب  جل جالله إلى ساق العرش فرأيت اثنى عشر نورا

بن أب  طالب، وآخرهم مهدي أمتي، فقلت: يا هم: علي أولأخضر عليه اسم وص ي من أوصيائ ، 

يائ  وأوصيائ  وحججي بعدك على أولرب هؤالء أوصيائ  من بعدي؟ فنوديت: يا محمد، هؤالء 

بريتي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلق  بعدك، وعزت  وجاللي، ألظهرن بهم ديني وألعلين 

ألسخرن  شارق األرض ومغاربها، وألمكننه م ألطهرن األرض بآخرهم من أعدائ ، و بهم كلمتي و

له الرياح، وألذللن له السحاب الصعاب، وألرقينه في األسباب، وألنصرنه بجندي، وألمدنه 

ن األيام بين ولاألد بمالئكتي حتى تعلو دعوت  ويجتمع الخلق على توحيدي، ثم ألديمن ملكه، و

    .(105) [(104) يائ  إلى يوم القيامةأول

    الهوت في كتابه عقائد االسالم:ثم يقسم االمام صفات ال

      :تقسيم صفات الالهوت

هو سبحانه تجلى للخلق بالالهوت املطلق أو الكمال املطلق )هللا( ليعرفه الخلق، وال نقص 

في ساحة الالهوت املطلق )هللا( سبحانه، ومن هنا فهو موصوف بكل كمال مطلق ومنزه عن 

ال بالابوتية، وتسمية تنزيهه عن النقص كل نقص، فال إشكال في تسمية صفات الكم

بالصفات السلبية، فهي مجرد مصطلحات لفظية تشير إلى معنى معين، واملهم هو املعنى املراد، 

ولكن فقط اإلشكال في حصر بعضهم صفات الكمال باالث هي: العلم والقدرة والحياة أو بعدد 

بعدد معين، فالحق إن هللا  معين، وكذا حصر التنزيه أو الصفات السلبية كما يسمونها

 موصوف بكل كمال مطلق ومنزه عن كل نقص.

 أما الصفات الفعلية فهم يضعون لضبط تقسيم الصفات إلى فعلية وذاتية أمرين:

                                                           
 . 255، كمال الدين وتمام النعمة الشيخ  الصدوق : ص  5ص  1علل الشرائع الشيخ الصدوق : ج - 104
 حمد الحسن .أكتاب التوحيد السيد  - 105
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: إن الصفة التي يوصف بها وبضدها هي صفة فعلية؛ ألن الصفة الذاتية هي عين ول األ 

ا اإلرادة فهو يوصف بأنه مريد ويوصف ذاته، فال تنفك عنه ليمكن أن يوصف بضدها، ومااله

بأنه كاره أو غير مريد، أما الصفة التي يوصف بها وال يوصف بضدها فهي صفة ذاتية كالعلم، 

 فهو يوصف بأنه عالم وال يوصف بأنه جاهل.

الااي : إن كل صفة تحتاج النتزاعها فرض غير الذات فهي صفة فعلية، مال صفة الخالق 

ق قبل أن يخلق، وكل صفة تنتزع من فرض الذات فقط فهي صفة فهو ال يوصف بأنه خال

 ذاتية مال صفة الحياة.

هذا هو مجمل ما يعتمدونه لهذا التقسيم، والحقيقة إّن تسمية بعض الصفات بالفعلية 

عندهم باعتبار فهم معين ملعناها يجعلها مرتبطة بالفعل ووجودها مرتبط بوجود الفعل، 

بحدوث الفعل فال يصح أْن تكون ذاتية، فيقال إنها إضافية  وبالتالي تكون صفات حادثة

 بالنسبة للذات وإنها صفات فعلية، وهذا ال إشكال فيه بناء على هذا الفهم ملعنى الصفات.

ولكن هناك معنى آخر وفهم آخر لهذه الصفات يمكن أْن نقدمه، ويجعلها صفات غير حادثة 

، وبالتالي تعود للصفات الذاتية وتتفرع عنها، وليست صفات فعل وال إضافية بالنسبة للذات

 يمكن أْن نفهم منها فعل خلق املخلوقات فتكون حادثة؛ ألنها مرتبطة 
ا
فصفة الخالق ماال

بالحادث، ويوصف بضدها فنقول إنه غير خالق ونقصد قبل أْن يخلق الخلق، وبهذا نجعلها 

 يمكن أْن نفهمها على أ
ا
نها القدرة على الخلق فتكون صفة صفة فعلية إضافية للذات. وأيضا

وليست حادثة وال يمكن أْن يوصف بضدها، فنقول إنه عاجز عن الخلق، أي أّن صفة  ذاتية

الخالق يمكن أْن نقول عنها إنها صفة فعلية إذا يسبناها إلى الفعل، ويمكن أْن نقول عنها إنها 

رة صفة ذاتية في فة فعلية ومصفة ذاتية إذا يسبناها إلى الذات، وال إشكال في كونها مرة ص

 .مقامين مختلفين

 وبعد بيان التقسيم الصحيح للصفات شرع في بيان عينية الصفات حيث قال:

    :عينية صفات الالهوت الذاتية]

 يجعلها 
ا
األسماء أو الصفات الذاتية متحدة وفانية في الذات اإللهية أو هللا فناء أحديا

 ال تركيب فيه
ا
 أحدا

ا
، فجميع األسماء والصفات الذاتية متحدة في الذات اإللهية والذات واحدا

أو "هللا" وحدة حقيقية، أي أّن هللا واحد أحد وجميع األسماء والصفات عين ذاته؛ وليست 
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 تتصف بها الذات، وال جواهر تتركب منها، فهذه األسماء والصفات الذاتية القديمة 
ا
أعراضا

ألوهيتها مطلقة في الجهات التي تمالها بل هي غير ليست آلهة منفصلة عن هللا باعتبار أن 

منفكة عن الذات اإللهية، وبالتالي فهي عين الذات، فهو سبحانه قادر والقدرة ذاته وعالم 

 …… .والعلم ذاته و 

ى يكون بمعرفة انطواء جميع هذه األسماء في الذات اإللهية، أي أّن ولوالتوحيد باملرتبة األ 

 ة ذاته، وقادر والقدرة ذاته.هللا رحمن رحيم والرحم

تفصيل الكالم في الذات الالهوت والصفات الذاتية وكونها عين  (106) وفي كتاب التوحيد

املوضوع الذات، وكذا الكالم في مراتب التوحيد، وأرى من املناسب ملن أراد التفصيل في هذا 

 .(107)[الرجوع إلى كتاب التوحيد

 و وه ،السالم( هالسيد )عليكالم  دتنا بالصفات منتم طرح ما نتبناه في عقيفي هذا املبحث 

 أطيلن أ أريدوال  ،وكيف نؤمن بها حقيقتهاية تقسيمها وما هي الصفات وكيف مسألةفي واضح 

في  الوهابيين ةن بطالن وخواء عقيداوقد ب،ليه إنرم   حتى ال يتشعب البحث عمائ لى القار ع

هبل الذي كان في  مبل هو ربهم القدي ،ن الصفات وكيف هم يؤمنون باله ال يعرفه املسلمو 

 .يصفه الوهابيون  اعم السماء وتعالى هللا علوا كبيرااليوم  في  يعتقدون و  ،الكعبة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 للسيد احمد الحسن )عليه السالم( . - 106
 عقائد االسالم السيد احمد الحسن )ع( . - 107
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 امت اخل

 ،وكيف يعتقد بها املسلمون  ،اإللهيةرحلة الستعراض عقائد املسلمين في الصفات  كنا في

بشكل والوهابيون بشكل عام ن في صفات هللا املسلمي وقد عرضنا ما يعتقد به بعض فرق 

وقد  ،فات الخبرية التي هي محور اختالفهم مع املسلمينوقد ركزت في البحث على الص ،خاص

 بل هم فرقة خارجة ،األشكالل من بشك سالمجسمة( ال ينتمون الى اإل )امل وجدنا ان الوهابيين

ويكفرون  ،نةسالو الكتاب ال عن مع جميع فرق املسلمين فض فون فهم مختل سالمعن طور اإل 

 بعقائدهم.كل من لم يعتقد 

)عليه السالم( حمد الحسنأمن كالم السيد وقد بينا االعتقاد الحقيق  بالصفات االلهية 

 
ا
 .بما يزيل الشك والريب عن كل طالب حق يريد ان يتخذ مع هللا سبيال

داية انه يعم املولى ويعم بصدق ويطلب الهه قرأن ينفع كل من يأهللا العلي القدير ن يائلس 

 النصير.
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