
 

  



 بسم هللا الرمحن الرحيم

 متهيد : 
 وعلى آله ،حممد النيب األمني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،احلمد هلل رب العاملني

 .أمجعنيوصحبه 
 فإن احلديث عن صفات هللا تعاىل حديث عن أحد نقاط االشتباك بني أهل السنة: وبعد

ا بني اإلفراط            ا ومتأرجح                                           فقد كان موقف الفرق من هذه القضية متباين   ،األخرىوالفرق  واجلماعة
وكثر املنحرفون  ،ثر النزاع يف هذه القضية، فقد ك                      من خالف الكتاب والسن ة؛ كما هي عادة والتفريط

فعال قضية إثبات صفات األ :هذه القضااي املتعلقة ابلصفات وإحدى ،عن منهج أهل السنة فيها
ونبني  ،يف صفات األفعال واجلماعة مذهب أهل السنة       نقر  ر  العلمية قةر و وحنن يف هذه ال ،هلل تعاىل

ر إبذن هللا تعاىل وحوله وذلك ابختصاوآاثر قوهلم، مقالة املخالفني ملنهج السلف والرد عليهم 
 .وقوته

   
 صفات األفعالب بيان املراد: 

 : تنقسم إىل نوعني  تعاىل عند أهل السنة من السلفصفات هللا
 .فعالاألصفات : والنوع الثاين ،ذاتالصفات : النوع األول

وهذه  ،مل يزل وال يزال متصفا هبا هي الصفات القائمة بذات هللا اليت :فصفات الذات
إن هللا حي  :فال يقال ،، وصفة القدرةوصفة العلم ،مثل صفة احلياة ،ابملشيئة ق      تتعل   الالصفات 
 .أو إنه عليم مىت شاء ،مىت شاء

ال ابعتبار نوعها وال ابعتبار  ،الزمة لذاته تليسهي الصفات اليت  :وصفات األفعال
 ،مثل ما ثبت من أن هللا ينزل إىل السماء الدنيا كل ليلة ،تتعلق ابملشيئةوهذه الصفات  ،آحادها

 ،ا      ا صف                          يت يوم القيامة وامللك صف  وأنه سبحانه أي ،ا مل يغضب مثله قط                           وأنه يغضب يوم القيامة غضب  
 .وهكذا مما وردت به األدلة من الكتاب والسنة



 .ى ذاتية فعليةفتسم ،فعلية ابعتبار ،وقد تكون الصفة ذاتية ابعتبار
ا هبا ابعتبار                                         ي الصفات اليت مل يزل وال يزال سبحانه متصف  ه :الصفات الذاتية الفعليةف

 ،فهي قدمية النوع ،وذلك مثل صفة الكالم ،وأما ابعتبار آحادها فهي متعلقة ابملشيئة ،نوعها فقط
ومعىن حداثن اآلحاد أهنا تكون موجودة بعد  ،وحادثة اآلحاد ،ا                             فهو سبحانه تعاىل مل يزل متكلم  

فهو يتكلم سبحانه  ،وهذا هو معىن تعلقها ابإلرادة واملشيئة -ةوليس معناه أهنا خملوق-أن مل تكن 
 .مىت شاء

 ،ا                                   فلم يزل وال يزال سبحانه وتعاىل خالق   ،فهي ابعتبار النوع صفة ذات ،وكذلك صفة اخللق
 .(1)مىت شاءوابعتبار اآلحاد فهو سبحانه خيلق 

   

 ذهب أهل السنةحتقيق م : 

مذهب أهل ف ،الذي قدمناه من إثبات صفات األفعال هلل تعاىل هو مذهب أهل السنة
هو التسليم هلل تعاىل بكل ما أخرب به عن نفسه وأخرب به عنه نبيه صلى هللا  كل الصفاتالسنة يف  

 .(2)ومن غري تكييف وال متثيل ، تعطيلوذلك من غري حتريف وال ،عليه وسلم
 ،وهي عندهم متعلقة ابملشيئة ،ومعىن هذا أن أهل السنة يثبتون هلل تعاىل صفات األفعال

ويتكلم مىت شاء،  ،ويضحك مىت شاء ،ويغضب مىت شاء ،ب مىت شاء      ويعذ   ،فريحم مىت شاء
 ،لون هذه الصفات   و  ؤ وهم ال ي ،فيثبتون كل ما ورد يف كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم

فاهلل تعاىل استحق  ،فهي عندهم قدمية النوع حادثة اآلحاد ،إهنا حدثت بعد أن مل تكن :نو وال يقول
 ،وحداثن اآلحاد ال يعين كوهنا خملوقة ،وهو قادر على اخللق مىت شاء ،اسم اخلالق قبل خلق اخللق

ومل يزل سبحانه  ،وهو معىن تعلقها ابملشيئة ،ة بعد أن كانت غري موجودةدإمنا يعين كوهنا موجو 
وخياطب عباده املؤمنني يوم القيامة  ،ا                 فكلم موسى تكليم   ،وهو يتكلم مىت شاء ،ا من األزل       متكلم  

                                                           

 شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد، (62-60: شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني )ص: انظر (1)
 (.56: الرمحن الرباك )ص

 (.162 /3مبجموع الفتاوى ) ،تيميةالعقيدة الواسطية البن : انظر (2)



 .معرفة كيفية الصفة إىل هللا تعاىلويف كل هذا نكل  ،ليس بينهم وبينه حجاب
 ،ال يعلم عنهم يف ذلك اختالف بفضل هللا تعاىل ،هذا الذي ذكرانه هو مذهب السلف

 .يف إثبات هذه الصفاتوقد تواترت أقوال العلماء 
   

 
 الصفات الفعلية اليت وردت يف الكتاب والسنة بعض : 

 :صفة النزول
ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء »: صلى هللا عليه وسلموهي الواردة يف قول النيب 

من  ،من يسألين فأعطيه ،من يدعوين فأستجيب له: حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقولالدنيا 
 .(1)«يستغفرين فأغفر له

 :صفة اجمليء
 .[22: ]الفجر                                        و ج اء  ر ب ك  و ال م ل ك  ص ف ا ص ف ا{ }: وهي الصفة الواردة يف قوله تعاىل

 :صفة الكالم
ل يم ا: }قال تعاىل ،مىت شاء ا               وال يزال متكلم  سبحانه مل يزل  : النساء{ ]                               و ك ل م  اَّلل   م وس ى ت ك 

صلى هللا وقال النيب  ،[143: األعراف{ ]                                                     و ل م ا ج اء  م وس ى ل م يق ات ن ا و ك ل م ه  ر ب ه  : }وقال ،[164
 .(2)«ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترمجان، وال حجاب حيجبه»: عليه وسلم
  :الضحكصفة 

يضحك هللا لرجلني يقتل أحدمها »: صلى هللا عليه وسلم وردت هذه الصفة يف قول النيب
مث يتوب  ،يقتل هذا فيلج اجلنة»: قال ؟!كيف اي رسول هللا:  قالوا ،«اآلخر كالمها يدخل اجلنة

 .(3)«مث جياهد يف سبيل فيستشهد، هللا على اآلخر فيهديه إىل اإلسالم

                                                           

 من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. ،(758(، ومسلم )1145رواه البخاري ) (1)
 من حديث عدي بن حامت رضي هللا عنه. ،(1016(، ومسلم )7443رواه البخاري ) (2)
 من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. ،(1890(، ومسلم )2826رواه البخاري ) (3)



 : صفة الفرح
هلل أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزال وبه مهلكة، »: صلى هللا عليه وسلموردت يف قوله 

ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حىت 
أرجع إىل مكاين، فرجع فنام نومة، مث رفع : قال عليه احلر والعطش أو ما شاء هللاإذا اشتد 

 .(1)«فإذا راحلته عندهرأسه، 
 : الغضبصفة  

: الفتح{ ]                                                                                و غ ض ب  اَّلل   ع ل ي ه م  و ل ع ن  ه م  و أ ع د  هل  م  ج ه ن م  و س اء ت  م ص ري ا: }وردت يف قوله تعاىل
إن ريب غضب اليوم غضبا »: كذلك يف حديث الشفاعة الطويل وفيه قول األنبياءوردت  و  ،[6

 .(2)«يغضب بعده مثلهمل يغضب قبله مثله، ولن 
   

 أقوال السلف يف إثبات هذه الصفات : 

مسألة إثبات صفة يف                 بشكل قوي   وابرزعند السلف      جتل ى احلديث عن الصفات الفعلية 
وكذلك  ،ومن لوازم هذه املسألة مسألة القرآن وأنه غري خملوق ،وأنه سبحانه يتكلم مىت شاء ،الكالم

، ونصوص أئمة وغري ذلكيف إثبات الصفات اليت وردت هبا األدلة كالضحك والغضب والرضا 
 : ، منها(3)السلف يف إثبات هذه الصفات كثرية

مجل أ بصفاته كما وصف به نفسه، قد نعبد هللا»: ابن بطة عن اإلمام أمحد أنه قال ما ذكره
الصفة لنفسه، وال نتعدى القرآن واحلديث، فنقول كما قال، ونصفه كما وصف نفسه، وال نتعدى 

                                                           

 ( من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه.6308لبخاري )رواه ا (1)
 من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. ،(194(، ومسلم )4712رواه البخاري ) (2)
 ؛ه                   ا، وخيرج به عند حد              ل البحث جد                                                           نقل أقوال املتقدمني يف الداللة على إثبات هذه الصفات مما يطو    (3)

بقدر يسري يدل إال بذكر أقوال السلف يف كل صفة مبفردها، ولذا فسوف نكتفي هنا  يكونلن  ذلكألن 
 على غريه.



 (1)شناعةبصفة من صفاته  -تعاىل ذكره-عنه  نؤمن ابلقرآن كله، حمكمه ومتشاهبه، وال نزيل .ذلك
ده يوم القيامة ووضع كنفه عليه، ما وصف به نفسه من كالم ونزول وخلوة بعب        ال ن زيل شنعت، و 

 .(2)«بدعة ى يف اآلخرة، والتحديد يف هذاهذا كله يدل على أن هللا سبحانه ير 
 (وجل يضحك ابب اإلميان أبن هللا عزيف )يف كتابه الشريعة اإلمام أبو بكر اآلجري  وما ذكره

ومبا وصف  ،وجلوجل مبا وصف به نفسه عز  علموا أن أهل احلق يصفون هللا عزا»: قال حيث
وهذا مذهب العلماء ممن ا وصفه به الصحابة رضي هللا عنهم، ومب ،صلى هللا عليه وسلمبه رسوله 

بل التسليم له واإلميان به أن هللا عز وجل يضحك كما روي  ؟كيف  :وال يقال فيه ،اتبع ومل يبتدع
من ال حيمد حاله  وال ينكر هذا إال ،وعن صحابته رضي هللا عنهم صلى هللا عليه وسلمعن النيب 

 يضحك. تعاىل مث ساق األحاديث الدالة على أن هللا. (3)«عند أهل احلق
ذكر السنن اليت دلت العقالء على أن هللا عز وجل فوق عرشه فوق سبع ) يف       ا اباب           ذكر أيض  و 

مث ساق األدلة ، (4)(عليه شيء يف األرض وال يف السماءال خيفى  ،وعلمه حميط بكل شيء ،مساواته
 .على ذلك

 .(5)(التصديق أبن هللا عز وجل كلم موسى) يف          وذكر اباب  
اإلميان » :فقال، (ابب اإلميان والتصديق أبن هللا عز وجل ينزل إىل مساء الدنيا كل ليلة) مث

وأما أهل ، (6)؟ وال يرد هذا إال املعتزلةكيف ينزل  :املسلم العاقل أن يقول وال يسع ،هبذا واجب
 .(7)«اإلميان به واجب بال كيف :فيقولوناحلق 

                                                           

 .الباب)شناعة( حبذف : يف األصل (1)
 (.326 /3اإلابنة البن بطة، الكتاب الثالث ) (2)
 (.268: الشريعة )ص (3)
 (.279: الشريعة )ص (4)
 (.287: الشريعة )ص (5)
)إثبات : ي كانوا يقولون ابلعلو، ومل يكن قد ظهر فيهم القول بتأويل العلو، انظراألشاعرة يف زمن اآلجر  (6)

 وهي ورقة علمية من إصدار مركز سلف. ،صفة العلو واجلواب على الشبهات الواردة عليها(
 (.294: الشريعة )ص (7)



ا مل يكن                   مل يزدد بكوهنم شيئ   ،ا قبل خلقه                   ما زال بصفاته قدمي  » :الطحاوي هقالا ما            ومنها أيض  
ليس بعد خلق اخللق استفاد  ،                          ا كذلك ال يزال عليها أبداي                        وكما كان بصفاته أزلي   ،قبلهم من صفاته

، ومعىن اخلالقية وال له معىن الربوبية وال مربوب ،وال إبحداث الربية استفاد اسم الباري ،اسم اخلالق
كذلك استحق اسم   ،كما أنه حميي املوتى بعدما أحياهم استحق هذا االسم قبل إحيائهمخملوق، و 

 .(1)«اخلالق قبل إنشائهم
وال يزال  ،مل يزل كذلك ،سواءأمسائه كل   -امسه وتقدس تعاىل-وهللا »: الدارمي هقالومنها ما 

        وعال ما  ،                   ورازق ا قبل املرزوقني ،                      كان خالق ا قبل املخلوقني  ،مل حتدث له صفة وال اسم مل يكن كذلك
 .(2)«                              وبصري ا قبل أن يرى أعياهنم خملوقة ،                                ومسيع ا قبل أن يسمع أصوات املخلوقني ،قبل املعلومني

اإلقرار ابلصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة، أهل السنة جممعون على »: قال ابن عبد الرب و 
 .(3)«واإلميان هبا

وصفه تعاىل ابلصفات الفعلية مثل اخلالق والرازق والباعث والوارث واحمليي »: قال ابن تيمية
من املالكية والشافعية والصوفية، ذكره حممد بن  قدمي عند أصحابنا وعامة أهل السنة: واملميت

 .(4)«حىت احلنفية والساملية والكرامية، واخلالف فيه مع املعتزلة واألشعرية ،إسحاق الكالابذي
نني وأكمل قد تنازع الصحابة يف كثري من مسائل األحكام، وهم سادات املؤم»: ابن القيم قالو 

، ولكن  يف مسألة واحدة من مسائل األمساء والصفات واألفعال،  مل يتنازعوا -حبمد هللا-                 األمة إمياان 
بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أوهلم إىل آخرهم، مل يسوموها 
، ومل  ، وال ضربوا هلا أمثاال  ، ومل يبدوا لشيء منها إبطاال  ، ومل حيرفوها عن مواضعها تبديال                                                                                        أتويال 

جيب صرفها عن حقائقها ومحلها على جمازها،  :ا، ومل يقل أحد منهميدفعوا يف صدورها وأعجازه
                                                                                                بل تلقوها ابلقبول والتسليم، وقابلوها ابإلميان والتعظيم، وجعلوا األمر فيها كلها أمر ا واحد ا، وأجروها 
                                                                                  على س نن واحد، ومل يفعلوا كما فعل أهل األهواء والبدع حيث جعلوها ع ضني، وأقروا ببعضها 

                                                           

 (.16-13منت العقيدة الطحاوية، الفقرات ) (1)
 (.9: ص)املريسي رد الدارمي على بشر  (2)
 (.145 /7لتمهيد )ا (3)
 .(286 /6) جمموع الفتاوى (4)



 .(1)«عضها من غري فرقان مبني، مع أن الالزم هلم فيما أنكروه كالالزم فيما أقروا به وأثبتوهوأنكروا ب
   

 مقالة املخالفني ملذهب السلف 

وتعطيل  ،املعتزلة واألشاعرة يعطلون صفات هللا تعاىل على اختالف بينهم يف درجة التعطيل
أن األفعال حادثة فال  :وكالمها دليلهما واحد وهو ،صفات هللا اقتضى منهم نفي الصفات الفعلية

 .ألن احلوادث ال تقوم إال حبادث ؛تقوم بذات الباري
ق بينهما يف لكن الفر  ،رجع الصفات املنفية إىل الصفات اليت أثبتها ابلتأويل     ا ي             وكالمها أيض  

 :واجلواب عنه ،مث بيان الدليل الذي استدلوا به ،وفيما يلي بيان ذلك ،الصفات اليت أثبتوها
 :مقالة املعتزلة

ال  ا    حي   ا   م       عال         قادر   ا     قدمي                                  فهم ال يثبتون سوى أن للعامل حمداث   ،املعتزلة ينفون صفات هللا تعاىل
يرون أن  ألهنموذلك  ، مع أهنم يثبتون األمساء،فهم ال يثبتون سوى العلم والقدرة فقط، (2)      ملعان  

فإذا ، (3)ا        أو عرض   ا       هللا جسم   يكون وهم ينفون أن ،إثبات الصفات فرع على إثبات أن هللا جسم
 :يقولونو  ،كانوا ينفون الصفات الذاتية فهم من ابب أوىل ينفون صفات األفعال كلها بال استثناء

فإثبات تعلق احلوادث ابهلل تعاىل يستلزم  ،واحلوادث ال تقوم إال حبادث ،حادثة إن األفعال كلها
  .(4)ولذا مينعون اتصافه هبذه الصفات ،عندهم وصف هللا تعاىل أبنه حادث

 :مقالة األشاعرة
                                                           

 (.91 /2)عالم املوقعني إ (1)
 (.6: )ص ابب ذكر املعتزلة من كتاب املنية واألمل البن املرتضى املعتزيل ]مطبوع مبفرده[: انظر (2)
 (.230 ،216: شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار )ص: انظر (3)
هو مذهب اجلهمية األوائل أتباع اجلعد بن درهم واجلهم بن صفوان الذين ينفون  املعتزلة حقيقة مذهب (4)

أما املعتزلة فأثبتوا ، عن هللا األمساء والصفات، ويصرحون برد الكتاب والسنة، ولذا فقد كفرهم السلف
املعتزلة وأصوهلم : ر. انظولذا مل يكفروا مبقالتهم تلك ؛األمساء ونفوا الصفات وأتولوا اآلايت واألحاديث
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 : وصفات املعاين ،وصفات سلبية ،نفسية يقسمون الصفات إىل صفة األشاعرة
 .النفسية هي صفة الوجود فالصفة

 .والوحدانية ،والقيام ابلنفس ،وخمالفة احلوادث ،والبقاء ،دم     الق  : السلبية هيالصفات و 
 .والبصر ،والسمع ،والكالم ،واحلياة ،والعلم ،واإلرادة ،القدرة: املعاين هيصفات و 

 .ا       ا بصري         ا مسيع     م          ا متكل      حي   ا   م         ا عال          ا مريد             كونه قادر  :  وبعضهم يزيد الصفات املعنوية وهي
وما سواها يؤولونه أبنه أثر أحد هذه  ،يثبتون غريهاهذه هي الصفات اليت يثبتها األشاعرة وال 

إن  :فهم يقولون ،تعطيلهو يف حقيقته الصفات، وهم يف إثبات هذه الصفات يثبتوهنا على وجه 
 فصفة الكالم عندهم هي جمرد الكالم النفسي ،الصفات أزلية وينفون أن يكون هلا آحاد متجددة

 .للفظ الصفة لكنه تعطيل حلقيقتهافهو يف حقيقته إثبات ، (1)القدمي فقط
ها فهي إرادة وجود الفعل أما حقيقت ،اخللق والرزق هي أفعال ابعتبار األثر ال ابعتبار احلقيقةو 

، ، والضحك هو إرادة الرضاهو إرادة الثواب، والغضب هو إرادة العقاب ا، والرضبعد عدم
 . (2)وهكذا

واحلادث  ،أهنم يرون أن األفعال حادثةوالسبب يف ذلك  ،الصفات الفعلية        يؤو لونفاألشاعرة 
ولذلك نفوها عن هللا  ،فنسبة األفعال إىل هللا يلزم منها عندهم أنه حادث ،ال يقوم إال حبادث

 .(3)تعاىل
لكنهم  ،أثبتوا قدم النوع فقط فقد -علية الوحيدة اليت أثبتوهاوهي الصفة الف- صفة الكالم أما

معىن بل جعلوا الكالم القائم به تعاىل  ،فلم يثبتوا آحاد الصفة ،مل يثبتوا أن هللا يتكلم مىت شاء
 .فعال هلل تعاىلاأل صفات ا من إثبات      فرار                واحد ا نفسي ا
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 شبهاهتم واجلواب عنها 

وكوهنا حادثة مينع من قيامها  ،أن األفعال حادثة األشاعرة يبنون مقالتهم تلك علىاملعتزلة و 
 .ألن كل ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث ؛بذات هللا تعاىل

 : ألمور وذلك عندهم
فحدوث  ،                                                          أن وصف هللا بفعل حادث يستلزم أنه مل يكن متصف ا ابلفعل قبل حدوثه: األول

 الفعل عندهم مالزم للوصف بعدم إمكانه قبل فعله.
وجعلوا  ،واألفعال فنفوا الكالم ،األفعال حادثة فال تقوم به: وقالواطردوا هذا فأما املعتزلة ف

 .وأفعاله خملوقة كالم هللا
لكنهم نفوا أن يكون من هللا فعل  ،ا من مصادمة صريح القرآن                 بتوا الكالم فرار  ثوأما األشاعرة فأ

ال يوصف ابلقدم أثبتوا الكالم النفسي  عندهم وألن الفعل ،ا                  فجعلوا الكالم قدمي   ،التكلم مىت شاء
 على معىن أنه وصف قائم ابلذات فقط.

هم منو )هذه الشبهة عند اجلهمية ومن يقول بقوهلم يف بيان  ابن تيمية قال شيخ اإلسالم
فإذا كان  :واملقصود هنا أن الذين أثبتوا حدوث العامل حبدوث اجلسم كما تقدم قالوا»: (املعتزلة

 ،الدليل على حدوث احملداثت إمنا هو قيام الصفات واألفعال هبا فكل ما قامت به فهو حادث
 بعد                         فيجب أن يكون كالمه حاداث  : قالوا ل على حدوث العامل وإثبات الصانع.وإال انتقض الدلي

 .وفعله حادث                    بعد أن مل يكن فاعال                     كما أنه صار فاعال    ،ما بعد أن مل يكن           ويصري متكل   ،أن مل يكن
فيلزم أن ال يقوم به كالم وال فعل وال  ،وكل ما قامت به احلوادث فهو حادث كما تقدم: قالوا

 ؛وال يقوم به علم وال قدرة وال حياة وال غري ذلك من الصفات ،كالمه خملوق يف غريه  :فقالوا ،صفة
وليس هو فوق العامل وال  :قالوا .واجلسم حمدث ،ا ابجلسم        ا قائم                              ألنه لو قام به ذلك لكان عرض  

ألنه لو كان كذلك لكان  ؛مباين للعامل وال يصعد إليه شيء وال ينزل من عنده شيء وال يرى
 .(1)«ا واجلسم حمدث     جسم  

الكالم : قالوا»: وقال عن األشاعرة بعدما ذكر الدليل السابق وأنه يلزم منه القول خبلق القرآن
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وال إنه يتكلم مبشيئته  ،إنه يقدر على الكالم :فال يقال ،واختيارهكاحلياة ال يتعلق مبشيئته وقدرته 
هذا هو الدليل الذي  :وقالوا ،                                           وأنكر هؤالء وجود أفعال تقوم به شيئ ا بعد شيء ،واختياره وقدرته

فإنه إذا قامت به  ،كونه ال خيلو من احلوادث  :وهو ،احتججنا به على حدوث العامل وأجسامه
 .(1)«وما مل خيل من احلوادث فهو حادث ،احلوادث مل خيل منها

وهذا يلزم منه  ،أن إثبات قيام األفعال بذات هللا يلزم منه إثبات حوادث ال أول هلا: الثاين
 ولذا قالوا ابمتناع حوادث ال أول هلا. ،تعدد القدماء
 إذ إثباهتا يف زعمهم يلزم منه مشاهبة هللا ملخلوقاته. ؛أن هذا الزم نفي التشبيه الثالث:

 : هذه األمور فيما يلياجلواب عن و 
متعلقة  :بل معناها أهنا متجددة أي ،أان ننكر أن معىن أن أفعال هللا حادثة أهنا خملوقة:      أوال  
فخلق  ،وأثر فعل هللا يف العباد هو الذي يوصف أبنه خملوق ،فهو سبحانه يفعل ما يشاء ،ابملشيئة

والفعل هو اخللق منه سبحانه  ،فالفاعل هو هللا تعاىل ،هللا للعبد معناه وجود فاعل وفعل ومفعول
  .واملفعول هو العبد املخلوق ،مىت شاء وهو غري خملوق

ل، أو أهنا جمرد نسبة وإضافة فيجعلون الفعل هو املفعو  ،أما األشاعرة واملعتزلة فيخالفون هذا
 .(2)فقط

 : القول أبن هللا منزه عن حلول احلوادث لفظ جممل: ا     اثني  
  .عىن صحيحاملل فيه شيء من خملوقاته فهذا حيفإن كان املراد أبنه منزه عن أن 

، وال يلزم من دل الدليل على خالفه ،عىن ابطلاململا يريد فهذا                               وإن كان املراد نفي كونه فعاال  
 .(3)إثبات جتدد أفعاله أن تكون خملوقة، فإن الفعل غري املفعول

فقد ال يكون الفعل  ، وبني عدم إمكانه قبل فعله                             أنه ال تالزم بني كون الفعل حمداث  : ا     اثلث  
 يف العقل وال يف الشرع. ا               فليس هذا ممتنع   ،ا على إيقاعه مىت أراد                     ، ويكون الفاعل قادر  ا       موجود  
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 ،إن هللا قادر على إحداث احلوادث :ناقض قوهلميل هلا                    ابمتناع حوادث ال أو  أن القول : ا      رابع  
وليس هناك فرق بني  ،احلوادثإحداثه دوام جواز يقتضي إذ معىن قدرته على إحداث احلوادث 

 فالقول إبمكانه يف املستقبل دليل على إمكانه ،يف املستقبل إثباتهيف املاضي وبني  هذا اجلوازإثبات 
 .يف املاضي

وذلك ألن املراد أن  ،وال يلزم من القول جبواز حوادث ال أول هلا أن يوصف غري هللا ابلقدم
فلم  ،كما هو قادر يف املستقبل على أن يفعل ما يشاء  ،على أن خيلق ما يشاء                هللا يف األزل قادر  

 يف املاضي عن فعل من األفعال.                        يكن سبحانه وتعاىل معطال  
ا مل يكن              وما كان ممكن   ،ومعىن اإلمكان هو الدخول حتت القدرة ،إمكان التسلسلفاملراد هو 

 .(1)وعدمهبل كان جائز الوقوع  ،ا      واجب  
إذ إن غاية هذه  ؛للمخلوقات        ني أول  يتع وال يعارض هذا ما ورد من النصوص الدالة على

قبله عن              مل يكن معطال  ، و وجود هذه املخلوقات  تعاىلشاء فيه هللا         عن وقت   كاشفة  النصوص أهنا
ألنه  ؛أخرس :فإنه حينئذ فاعل ابلقوة كما أن املتكلم من البشر حني يسكت ال يقال عنه ،الفعل

- فكذلك الرب تبارك وتعاىل ،متكلم ابلفعل :فإذا تكلم يقال عنه ،متكلم ابلقوة يف هذا الوقت
فإذا امتنع عن الفعل فإلرادته ومشيئته ال  ،عندما يفعل الفعل فإنه فاعل ابلفعل -وهلل املثل األعلى

 ،وهو من كمال ذاته ،ا                           وفعله مل يزل وال يزال موجود   ،             ابلقوة حينئذ             وهو فاعل   ،         وال لعجز         لضعف  
 .        ا وأزال       أبد   الفعل بل هو دائم ،ولن يكون ،عنه يف وقت من األوقات    ال      عط             فلم يكن م  
ا على الفعل مث                              اضي يلزم منه أنه مل يكن قادر  القول ابمتناع تسلسل احلوادث يف امل: ا      خامس  
واليت هي من  ،لوازم ذاتهمن                                               وهذا يقتضي أنه كان انقص ا عن صفة القدرة اليت هي  ،قدر عليه

  .(2)أظهر صفات الكمال
واالشرتاك يف  ،ا ملخلوقاته                                               ال يلزم من إثبات ما وصف هللا به نفسه أن يكون مشاهب  ا:       سادس  
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فال يلزم من االشرتاك يف وصف هللا بصفة الكالم  ،االشرتاك يف الذاتاألوصاف ال يقتضي 
مث إن هذا الدليل يلزمهم فيما  ،ا هلل خبلقه                                          ووصف املخلوق بصفة الكالم أن يكون ذلك تشبيه  

 ،أثبتناها على وجه يليق بذات هللا :فإن قالوا ،فما من صفة إال يقال فيها هذا ،أثبتوه من الصفات
 .(1)وهذا االستدالل ال خمرج هلم منه ،ا نثبتها على وجه يليق بذات هللا          وهذه أيض  : قلنا

هم من أهنم طلبوا تعريف كلمني إمنا دخلمما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن اخللل يف مقالة املت: ا      سابع  
مث ظنوا أن هذه هي املعاين  ،املخلوقات لكيفية حصوهلا يفوفسروها مبا هو موافق              األفعال أوال  

        ومتثيال   ،ال جيوز عليه ا                                             مث رأوا يف إثبات هذه الكيفيات يف حق هللا تعاىل نقص   ،املتبادرة من إطالقها
ملا ذهبوا  ولو أهنم أثبتوها على ما تقتضيه اللغة دون حبث يف كيفيتها ،فراموا نفيها ،له مبخلوقاته

 .(2)إىل هذا الذي ذهبوا إليه
   

 أثر هذه املسألة : 

 ،أسوأ األثر يف مقاالت املخالفني ألهل السنة وأتويلها قول بتعطيل صفات األفعالللكان 
للخالف بني أهل السنة وخمالفيهم من  ا       ا كبري                                                فقد أداهم هذا القول إىل القول مبسائل شكلت مثار  

 : أهم هذه املسائل اليت ترتبت على هذا القول اإلشارة إىلوفيما يلي  ،األشاعرة واملعتزلة
 :قول املعتزلة خبلق القرآن -1

 العلماء بهو  الناس وامتحن ،(3)بناء على قوهلا يف الكالم أبنه حادث قالت املعتزلة خبلق القرآن
هذه األمة بثبات اإلمام أمحد يف الغمة عن هللا  رفعإىل أن  ،مث املعتصم مث الواثق يف زمن املأمون

                                                           

، ومع ذلك فقد                                            ( مثل هذا الدليل، وأقر أبنه ليس مبستبعد عقال  112: ذكر اآلمدي يف غاية املرام )ص (1)
 (.22: رد الدارمي على بشر املريسي )ص: رده أبنه ال دليل يقطع بذلك! وانظر

، وانظر على                                                                                هذا األمر واضح يف كتبهم فيما يتعلق ابلعديد من املسائل اليت تكلموا فيها كالرؤية مثال   (2)
 (.112-110(، غاية املرام لآلمدي )7 /6املغين للقاضي عبد اجلبار ): سبيل املثال
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 . (1)هذه احملنة
 :قول األشاعرة ابلكالم النفسي -2

وهذه  وأنه معىن قائم ابلذات، ،ومعناه عندهم أنه قدمي ،عرف األشاعرة مبسألة الكالم النفسي
إذ حتول علم أصول الفقه إىل ساحة خلفية لتصفية  ؛صوليةكان هلا أثر كبري يف املسائل األ  املسألة

اجملال األوسع لظهور  هيوكانت مسائل األمر والنهي  ،واملعتزلةعقدية بني األشاعرة النزاعات ال
ومسألة األمر ابلشيء هني عن ضده،  ،مثل مسألة األمر هل يتعلق ابملعدوم أم ال ،هذه النزاعات

 . (2)وغري ذلكوحقيقة النسخ 
 :قول املعتزلة خبلق العباد ألفعاهلم -3

ونفوا نسبة خلق  ،وأهنم هم احملدثون هلا ،ألفعاهلمن و أن العباد هم خالق إىلذهبت املعتزلة 
 .(3)األفعال إىل هللا تعاىل

األفاعيل كلها : واختلف الناس يف الفاعل واملفعول والفعل، فقالت القدرية»: قال البخاري 
الفعل واملفعول : األفاعيل كلها من هللا، وقالت اجلهمية: من البشر ليست من هللا، وقالت اجلربية

: التخليق فعل هللا، وأفاعيلنا خملوقة لقوله تعاىل: لكن خملوق، وقال أهل العلم: لذلك قالوا ؛واحد
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 .(4)«املفعول غريه من اخللقواجلهر من القول، ففعل هللا صفة هللا، و 
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