
  



 -تعاىل هللا حبمد- وكلها وعلمائه!! اإلسالم أئمة إىل هتج   و   مفرتايت دعاوى من كم
 والبحث. العلم بساط على وإمنا ،ابلصدر والدفع الرد ذلك وليس مقبولة، غري مردودةو  مدفوعة

 !!تعاىل هلل الضحك ةصف أتويل يف السلف بعض وقوع دعوى الدعاوى: تلك ومن
 األحاديث يف ذكرها تكرر قد سبحانه، به الالئق الوجه على تعاىل هلل اثبته الضحك صفةو 

 البخاري اناإلمام ارواه أحاديث منهاو  وسلم، عليه هللا صلى النيب عن الصرحية الصحيحة
  .ماهيصحيح يف ومسلم
 تفنيدو  مناقشة مع ،حاديثاأل تلك شهرأل بيان -تعاىل هللا حبول- العلمية الورقة هذه يفو 
 لإلمام نسب ما على ذلك وتطبيق ،الضحك صفة أتويل يف السلف بعض وقوع دعوى

  .الرب عبد وابن طايباخل اإلمامني وكالم البخاري
 تعاىل: هلل الضحك صفة إثبات يف الصحيحة الرواايت أشهر

ك  » قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن - ح   إ ىل   للا   ي ض 
ل ي    ت ل   ؛ر ج  ُه  ا ي  ق  د  ر   أ ح  خ  ُه  ا  اْل  ل   ك َل  خ  : هللا ؟ ر س ول   اي   ك ي ف    ف  ق ال وا: ،«اْل  ن ة   ي د   ق ال 

ات ل  » ا ي  ق  ذ  ب يل   يف   ه  ل   ع ز   للا   س  ، و ج  د  ه  ت ش  ل م ، ال ق ات ل   ع ل ى للا   ي  ت وب   ث    ف  ي س   ف  ي س 
ات ل   ق  ي   ب يل   يف   ف   ل   ع ز   للا   س  د   و ج  ه  ت ش   .(1)«ف  ي س 

 ن س ائ ه   إ ىل   ف  ب  ع ث   وسلم، عليه هللا صلى الن يب    أ ت ى ر ج ال   أ ن   عنه هللا رضي هريرة أيب عنو  -
 :أ و  - ي ض م   م ن  » وسلم: عليه هللا صلى اّلل    ر س ول   ف  ق ال   اء ،امل إ ّل   م ع ن ا م ا ف  ق ل ن :

يف   ا -ي ض  ذ  ، األ ن ص ار : م ن   ر ج ل   ف  ق ال   ،«؟ه  : ام ر أ ت ه ، إ ىل   ب ه   ف ان ط ل ق   أ َن   أ ك ر م ي ف  ق ال 
: ،وسلم عليه هللا صلى اّلل    ر س ول   ض ي ف   ، ق وت   إ ّل   ع ن د َن   م ا ف  ق ال ت  ب  ي اِن  : ص   ف  ق ال 
، ه ي  ئ ي ي ط ع ام ك  ، و أ ص ب ح  ر اج ك  ب  ي ان ك   و ن  و  م ي س   ط ع ام ه ا، ف  ه ي أ ت   ع ش اء ، أ ر اد وا إ ذ ا ص 

ر اج ه ا، و أ ص ب ح ت   ب  ي اَن  ا، و ن  و م ت   س  ر اج ه ا ت ص ل ح   ك أ َن  ا  ت  ق ام   ث    ص   ف ج ع ال ف أ ط ف أ ت ه ، س 
ن ه   ،َي  ك ال أ َن  م ا ي ر اي   عليه هللا صلى اّلل    ر س ول   إ ىل   غ د ا أ ص ب ح   ف  ل م ا ط او ي ني  ، ف  ب ات   ن 
: ،وسلم ك  » ف  ق ال  ل ة   اّلل    ض ح  ب   :أ و  - الل ي   ن   -ع ج  اف م  م   اّلل  : ف أ ن  ز ل  ، «ع ال ك 

                                         
 (، واللفظ ملسلم.1890(، ومسلم )2826البخاري )خرجه ( أ1)



ه م   ع ل ى }و ي  ؤ ث ر ون   ه   ش ح   ي وق   و م ن   خ ص اص ة   ِب  م   ك ان    و ل و   أ ن  ف س   ه م   ف أ ول ئ ك   ن  ف س 
  .(1)[9 ]احلشر: م ف ل ح ون {ال  

: رواية: ويف د  » ف  ق ال  ب   ل ق  ل   ع ز   اّلل    ع ج  ك   :أ و  - و ج  ن   -ض ح   ،«ن ة  و ف َل ن  ف َل م 
ه م   ع ل ى }و ي  ؤ ث ر ون   و ج ل : ع ز   اّلل    ف أ ن  ز ل    .(2)[9 ]احلشر: خ ص اص ة { ِب  م   ك ان    و ل و   أ ن  ف س 

د  » "قوله: :ه (852 )ت حجر ابن احلافظ قال ب   ل ق  ل   ع ز   اّلل    ع ج  : «و ج  ك  » أ و   «ض ح 
 بغري (3)«ب  ج  ع  » بلفظ: غ ز وان بن ف ض يل عن ج رير طريق من مسلم وذكره ابلشك، هنا كذا

 .(5)شك" بغري (4)«ك  ح  ض  » أنس: حديث يف الدنيا أيب ابن وعند شك،

 :تعاىل هلل الضحك صفة إثبات على السلف علماء اتفاق
 الالئق الوجه على تعاىل هلل الضحك صفة إثبات على واجلماعة السنة أهل علماء فقات  

 }ل ي س   تعاىل: بقوله معتصمني متثيل؛ وّل تكييف وّل ،تعطيل وّل حتريف غري من سبحانه، به
ء   ك م ث ل ه   ري { الس م يع   و ه و   ش ي   الكيفية؛ إدراك عن األطماع قطع مع ،[11 ]الشورى: ال ب ص 

  ذلك: يف الراسخة وقاعدهتم .[110 ]طه: ع ل م ا{ ب ه   حي  يط ون   }و ّل   تعاىل: بقوله متمسكني
  .(6)الذات يف كالقول  تعاىل هللا صفات يف القول أن -
  .(7)اآلخر بعضها يف كالقول  تعاىل هللا صفات بعض يف القول وأن -

                                         
 (.3798البخاري ) خرجه( أ1)
 (.4889خرجه البخاري )( أ2)
 (.2054خرجه مسلم )( أ3)
ثين جربيل أن للا تعاىل ضحك حي حد»لفظ: ب(، 20( أخرجه ابن أيب الدنيا يف قرى الضيف )ص: 4)

 «.قلت خلادمك: أطفئ السراج...
 (.632 /8فتح الباري )( 5)
بعنوان: "قاعدة: القول يف صفات هللا تعاىل كالقول  القاعدةمركز سلف ورقة علمية تشرح هذه ( يف 6)

 :يف الذات: دراسة وحتليل"، وهذا رابطها
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: "قاعدة: القول يف بعض صفات هللا تعاىل مركز سلف ورقة علمية تشرح هذه القاعدة بعنوانيف ( 7)
 كالقول يف بعضها اآلخر: شرح وحتليل"، ودونك رابطها:



  هذا: تقرر اليت واجلماعة السنة أهل أقوال بعض ذكر املقام هذا يف بنا وجيدر
 -والعمل القول من للرشاد وإايكم هللا وفقنا- "اعلموا ه (:360 )ت اآلجري بكر أبو يقول

 هللا صلى رسوله به وصفه ومبا ،وجل عز نفسه به وصف مبا وجل عز هللا يصفون احلق أهل أن
 ومل اتبع ممن العلماء مذهب وهذا ،-عنهم هللا رضي- الصحابة به وصفه ومبا وسلم، عليه

 روي كذا  ،يضحك وجل عز للا أن به واإلميان له، التسليم بل كيف؟  فيه: يقال وّل يبتدع،
 أهل عند حاله مدحي   ّل من إّل هذا ينكر وّل صحابته، وعن وسلم عليه هللا صلى النيب عن

 .(1)احلق"
 صفات أخص    من وسلم عليه هللا صلى رسوله له وأثبته لنفسه تعاىل هللا أثبته ما إثباتو 

 من أن -هللا رمحكم- اعلموا" ه (:387 )ت بطة بن هللا عبد أبو يقول ولذا اإلميان؛ أهل
 عليها اّلعرتاض وترك ابلقبول، وتلقيها الصحيحة، اآلاثر تصديق احلق أهل من املؤمنني صفات
 هللا قال ق،املصد   هو واملؤمن تصديق، اإلميان فإن واألهواء، ابآلراء القول ومواضعة ابلقياس

ه م   يف   جي  د وا ّل   ث    ب  ي  ن  ه م   ش ج ر   ف يم ا حي  ك  م وك   ح ّت   ي  ؤ م ن ون   ّل   و ر ب  ك   }ف ال   :وجل عز  ح ر ج ا أ ن  ف س 
ل يم ا{ و ي س ل  م وا ق ض ي ت   مم  ا  به وصف مبا هللا يصفوا أن املؤمنني عالمات فمن .[65 ]النساء: ت س 

 النقل، أهل من الثقات ورواه العلماء، نقلته مما وسلم عليه هللا صلى رسوله به وصفه ومبا نفسه،
 رسول عن صح فيما يقال وّل واآلاثر، والسنن واحلرام احلالل من رووه فيما احلجة هم الذين

 يعارضون، وّل ويسلمون يبتدعون، وّل يتبعون بل مل؟ :وّل كيف؟  وسلم: عليه هللا صلى هللا
 أهل رواه ،وسلم عليه هللا صلى النيب عن صح مما فكان يرتبون، وّل ونيشك   وّل نونويتيق  

 وّل ذلك، ينكر فال ،يضحك تعاىل للا أن خمالفته: وترك روايته قبول املؤمنني يلزم ومن العدالة
 املهجورة، املذاهب وأهل املذمومة الفرق يف داخل العلماء، عند احلال مذموم مبتدع إّل جيحده
 .(2)"برمحته وضاللة بدعة كل  من وإايكم هللا عصمنا

 تعاىل: هلل الضحك صفة أتويل يف لفالس   بعض وقوع دعوى
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 (.1051 /2الشريعة )( 1)
 .(91 /7( اإلابنة الكربى )2)



 البخاري، واجلماعة: السنة أهل علماء أئمة من لثالثة الضحك صفة أتويل نسب
  يها:عل التفصيلي للرد متهيد ا ؛أتويلها يف منهم كل  وقوع دعوى فردسأو  ،الرب عبد وابن واخلطايب،
:  :تعاىل هلل الضحك صفة أتويل يف البخاري وقوع دعوى أوًل 

 واستندوا ،(1)تعاىل هلل الضحك صفة أتويل يف البخاري اإلمام وقوع األشاعرة بعض عىاد  
 البخاري: عن والبيهقي اخلطايب نقله ما إىل هذا يف

 ،(الرمحة الضحك: معىن) هللا: عبد أبو قال" ه (:388 )ت اخلطايب سليمان أبو يقول
 .(2)"لعق  م   ابن عن ليس بري،ر  الف   رواية من وهذا

 البخاري إمساعيل بن حممد عن الف ر بري روى فقد" (:ه 458 )ت البيهقي بكر أبو ويقول
 .(3)"(الرمحة فيه: الضحك معىن) :قال أنه -هللا رمحه-

  :تعاىل هلل الضحك صفة أتويل إىل اخلطايب نسبة اثني ا:
 عبد أيب "قول :السابق البخاري كالم  على معقب ا اخلطايب قول إىل تلك دعواهم يف استندوا

 التمييز ذوي من الضحك أن ومعلوم وأشبه، أقرب لفعلهما الرضا معىن على وأتويله قريب، هللا
 الطلبة، إجناح ومقدمة الوسيلة، قبول على دليل منهم واّلستهالل والبشر الرضا، على يدل  

 إىل للا ضحكي» قوله: يف معىن فيكون اللقاء، وحسن شرابلب   املسألة عند يوصفون والكرام
 :ري  ه  ز   قال ،ومقتضاه الضحك موجب ألنه ؛هلما العطاء جيزل أي: (4)«رجلي

رَاه   رَاه  ت   َ ا  ِإذاِإذا  ت َ ام       َ ه    مَ ت       َ ئ     ه  ج  ِ تَ ل الا   ِجئ   ه  َ ت   َ َهلالا م    ت َ  م 
 

ائِل ه    أَن تَ أَن تَ   الَِّذيالَِّذي  ت عِطيهِ ت عِطيهِ   كأَنَّكَ كأَنَّكَ    َسائِل ه  س  َ
 :ري    ث  ك    قال ،وأجزلوا وهبوا ضحكوا وإذا 

ر   ر  َغم  مَ   إذاإذا  الر ِداءِ الر ِداءِ   َغم  مَ تَ َبس      َّ سَّ  ضاِحكااض      اِحكاا  تَ َب
 

َكِتهِ   َغِلقت  َغِلقت    َكِتهِ لض             ح  ضح   املالِ املالِ   رِقاب  رِقاب    ل
 غريه: أو تي  م  الك   وقال 

                                         
 (.240-239كتاب "أهل السنة األشاعرة شهادة علماء األمة وأدلتهم" )ص: ( ينظر:  1)
 (.1367 /2أعالم احلديث )شرح صحيح البخاري( )( 2)
 (.403 /2(، وانظر أيضا: )72 /2األمساء والصفات )( 3)
 قدم خترجيه.( ت4)



ع  أع     فَ ف       َ  ع  أع       ث َّ ث َّ   ىىطَ ط   َ أ  َنَ َنَ د  د  ع  ع           ث َّ ث َّ   ىىطَ ط   َ أ
 

 ااادَ ادَ عَ ع     َ ف َ ف َ   ه  ه  لَ ل     َ   ت  ت  د  د  ع  ع         ث َّ ث َّ   ىىطَ طَ أع  أع  فَ ف     َ  
ع  أع            مام        ا  اراااراامرَ م        رَ   لَ إل        َ   ود  ود  أ  إّلَّ إّلَّ   هِ هِ ي  ي          إ

 
سَّ تبس      َّ   َس الوس      َ   ىَن ىَن وثَ وثَ   احكاااحكااَض ض      َ   مَ مَ تب  ااادَ ادَ الو

 أن وذلك ؛صنيعهما من ويضحكهم مالئكته، هللا عجبي   أن ا:أيض   ذلك معىن يكون وقد 
 وّل اجملاز، سعة على خيرج وهذا الطباع، يف مستغرب العادات، يف َندر أمر النفس على اإليثار

 .(1)"كثرية  كالمهم  يف ونظائره الكالم، يف اّلستعارة مذهب على ميتنع
 .(2)آخر موضع يف هذا من قريب كالم  وللخطايب

  تعاىل: هلل الضحك صفة أتويل إىل الرب عبد ابن نسبة اثلث ا:
ضحك للا ي»" :حلديث شرحه أثناء يف الرب عبد ابن قول إىل الدعوى تلك يف استندوا قد

 ابلروح ويتلقاه ذاك، عند عبده هللا يرحم فمعناه: «ضحك للاي»" "قوله: :(3)«إىل رجلي
 والتابعني األولني السابقني يف وجل عز هللا قال وقد مفهوم، جماز وهذا والرأفة، والرمحة والراحة

ن ا آس ف وَن   }ف  ل م ا :اجملرمني يف وقال ،[100 ]التوبة: ع ن  ه م { اّلل    }ر ض ي   إبحسان: هلم  م ن  ه م { ان  ت  ق م 
 الرضا يف ،كله  التشبيه من وشبهه هذا مثل يف اخلوض يكرهون العلم وأهل ،[55 ]الزخرف:

 .(4)والتوفيق" العصمة وابهلل ،املخلوقني صفات من مثله كان  وما ،والغضب
 مردودة دعوى -الضحك صفة أتويل يف السلف أئمة وقوع دعوى أعين:- الدعوى وهذه

 :وتفصيلي إمجايل، طريقني: من ذلك بيانو  ،صحيحة غري
:  :الضحك صفة أتويل يف السلف وقوع دعوى على اإلمجايل الرد أوًل 
 الصفات من والسنة الكتاب يف ورد ما جبميع اإلقرار على واجلماعة السنة أهل أمجع

 يزيلون وّل ينكروَنا، وّل تعاىل هللا صفات من اثبتة صفة أي ونيرد   ّل ذاِب همو  ِبا، واإلميان
 علماء بعض بتأويل الدعاوى دفع يف قاطع ا أمر ا هذا ويعد   العرب، تعرفه الذي ظاهره عن اللفظ

، تعاىل هللا صفات لبعض واجلماعة السنة أهل  تعاىل. هلل الضحك صفة ومنها إمجاّل 
                                         

 (.1369-1367 /2أعالم احلديث )( 1)
 (.1923-1922 /3) نفسهملرجع ( ا2)
 قدم خترجيه.( ت3)
 .(345 /18( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاِن واألسانيد )4)



 السنة أهل من -الرب عبد وابن واخلطايب البخاري- الثالثة األئمة هؤّلء أن شك وّل
  املنهج. وصحة اّلعتقاد بسالمة هلم املشهود واجلماعة

 نزل اليت الصفات مجيع يف يقولون "وكذلك ه(:449 )ت: الصابوِن عثمان أبو يقول
 والعلم والوجه، والعني والبصر، السمع من ،الصحاح األخبار هبا ووردت القرآن، بذكرها

 واحلياة والسخط، والرضا والكالم، والقول واملشيئة، واإلرادة والعظمة، والعزة والقدرة، والقوة
 املخلوقني، املربوبني بصفات ذلك من لشيء تشبيه غري من وغريها، ،والضحك والفرح واليقظة،

 وّل عليه زايدة غري من وسلم، عليه هللا صلى رسوله وقاله تعاىل هللا قاله ما إىل فيها ينتهون بل
 عم ا اخلرب للفظ إزالة وّل تغيري، وّل تبديل وّل حتريف وّل تشبيه، وّل له تكييف وّل إليه، إضافة
 هللا إىل علمه ويكلون الظاهر، على وجيرونه ي ستنكر، منكر بتأويل عليه، وتضعه العرب تعرفه

 .(1)هللا" إّل يعلمه ّل أتويله أبن ويقرون تعاىل،
 الواردة ابلصفات اإلقرار على جممعون السنة أهل" ه (:463 )ت الرب عبد ابن ويقول

 فونيكي   ّل أَنم إّل ،اجملاز على ًل احلقيقة على ومحلها هبا، واإلميان والسنة، القرآن يف كلها
 واخلوارج، كلها  واملعتزلة واجلهمية البدع أهل وأما حمصورة، صفة فيه ونحيد   وّل ذلك، من شيئ ا

 من عند وهم ه،مشب   ِبا أقر من أن ويزعمون احلقيقة، على منها شيئ ا حيمل وّل ينكرها، فكلهم
 أئمة وهم ،رسوله وسنة هللا كتاب  به نطق مبا القائلون قاله فيما واحلق للمعبود، َنفون أثبتها

 .(2)اجلماعة"
 واجلماعة، السنة أهل مبنهج اّللتزام من البخاري اإلمام عليه كان  ما أحد على خيفى وّل

 سالم، بن القاسم عبيد وأيب راهويه، ابن وإسحاق أمحد، كاإلمام  مشاخيه: عليه كان  ملا وموافقته
  الصحيح. اجلامع كتابه  يف صنيعه هذا على ويدل   واجلماعة، السنة أهل أئمة من وغريهم

 هللا عبد أبو اإلمام "قال هذا: على التدليل معرض يف ه (748 )ت الذهيب احلافظ يقول
 تعاىل: قوله ابب) :اجلهمية على الرد كتاب  يف الصحيح اجلامع آخر يف إمساعيل بن حممد

 جماهد وقال .ارتفع السماء: إىل استوى العالية: أبو قال .[7 ]هود: ال م اء { ع ل ى ع ر ش ه   }و ك ان  

                                         
 (.165عقيدة السلف أصحاب احلديث )ص: ( 1)
 (.145 /7التمهيد ملا يف املوطأ من املعاِن واألسانيد ) (2)



ت  و ى{ يف  زوجين :عنها هللا رضي املؤمنني أم زينب وقالت .عرشال على عال :[29 ]البقرة: }اس 
 .(2)"(1)(مسوات سبع فوق من هللا

 والكالم العلو من اجلهمية تنكره ما أكثر على ببو   البخاري إن "ث أيض ا: الذهيب ويقول
 ال ك ل م   ي ص ع د   }إ ل ي ه   قوله: ابب قوله: ذلك فمن واألحاديث، ابآلايت حمتج ا والعينني واليدين

}  }و ل ت ص ن ع   قوله: وابب ،(4)[75 ]ص: ب ي د ي { خ ل ق ت   }ل م ا قوله: وابب ،(3)[10 ]فاطر: الط ي  ب 
{ ع ل ى  لهتعق   إذا مما ذلك وحنو ،(6)األنبياء مع وجل عز الرب كالم  اببو  ،(5)[39 ]طه: ع ي ين 

ر  ف ذلك، ترد اجلهمية أن تبويبه من عرف اللبيب  مفرد مصنف وله مواضعه، عن الكلم وحت 
 .(7)القرآن" مسألة يف العباد أفعال كتاب  :مساه

 :تعاىل هلل الضحك صفة أتويل يف السلف وقوع عوىد على التفصيلي الرد اثني ا:
 وجوه: ةثالث من الدعوى تلك على الرد وتفصيل

 البخاري. اإلمام عن النقل بصحة التسليم عدم -
 .الثالثة األئمة إىل -التأويل وليس- األقوال نسبة بصحة التسليم -
 الصفة. بالزم لتفسريل واجلماعة السنة أهل علماء بعض استعمال -

 البخاري: اإلمام عن النقل بصحة التسليم عدم :األول الوجه
 ومجع عالتتب  و  تالتثب   بعد إّل إليه قول   نسبة أو معني مذهب إىل الرجل نسبة تصح ّل

 أيدينا بني ما إىل وابلنظر أقواله، من احملكم إىل منها املشابه رد ث البحث، حمل املسألة يف أقواله

                                         
 (.124 /9صحيح البخاري )( 1)
 (.186العلو للعلي الغفار )ص: ( 2)
 (.126 /9صحيح البخاري )( 3)
 (.121 /9صحيح البخاري )( 4)
 ملرجع السابق.( ا5)
 (.146 /9صحيح البخاري )( 6)
 (.186العلو للعلي الغفار )ص: ( 7)



 َنهيك قط، تعاىل هللا صفات من صفة بتأويل قوّل   له جند مل فإننا البخاري اإلمام مصنفات من
 أمور: لعدة ؛نظر عنه يف ثبوته لبخارياملنسوب ل القول وهذا صحيحه، عن

 فإن ِبا، وخلف ا سلف ا العلماء اهتمام وشدة البخاري صحيح نسخ كثرة  مع نهأ :األول
 هذا إىل أشار وقد ؛مصنفاته من غريه يف وّل ،منها واحد يف يوجد مل البخاري عن الكالم هذا

  البخاري: صحيح شر اح أكابر
 .(1)البخاري" من لنا وقعت اليت النسخ يف ذلك أر "ومل حجر: ابن احلافظ يقول -
 ما الناس أيدي يف اليت النسخ يف "وليس ه (:855 )ت العيين الدين بدر ويقول -

 .(2)املذكور" ابللفظ البخاري إىل اخلطايب نسبه
 الفربري رواية إىل نسبه وإمنا البخاري، اإلمام عن الكالم هذا يسند مل اخلطايب نأ :الثاين

 أو ،الصحيح رواة بعض به تفرد مما الرواية تلك تكون أن فإما ذلك؛ على البيهقي وتبعه عنه،
 صحيح رواة مجهور ملخالفتها غريبة الرواية هذه تكون أن من أقل   فال بعضهم، فيه خطأأ مما

  .من طريق الفربري ومن طريق غريه البخاري
 ،(3)البخاري لصحيح السلطانية طبعةال عن صورةامل النسخة إىل ابلرجوعأنه  ثالث:ال

 (5)"البخاري صحيح شرحل الساري إرشاد" وكذا ،(4)الي ونينية النسخة عن مطبوعة هي واليت
  البخاري. اإلمام عن الكالم هذا إىل إشارة أي   أجد مل إِنف ه (،923 )ت قسطالِنلل

                                         
 (.632 /8الباري )فتح ( 1)
 (.228 /19عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 2)
 طبعة الشعب. (185 /6، 43-42 /5صحيح البخاري )( 3)
؛ حيث يقول الشيخ أمحد شاكر من صحيح البخاري ّل خيفى على أهل العلم مكانة النسخة اليونينية( 4)

، البخارييف نسخ صحيح ه ( يف وصفها وبيان جودهتا: "وهي أعظم أصل يوثق به 1377)ت 
والنسخة اليونينية هي اليت جعلها العالمة القسطالِن عمدته يف حتقيق منت الكتاب وضبطه حرف ا 

"النسخة اليونينية من صحيح البخاري" للشيخ أمحد حممد شاكر،  :حرف ا، وكلمة كلمة". ينظر: مقال
السنة األوىل )ص:  ،ه 1439ورجب  منشور يف جملة الرتاث النبوي، العددان األول والثاِن، احملرم

175-176.) 
(5( )6/ 155-156 ،7/ 377-378.) 



 البخاري؟! إلماما إىل القول هذا نسبةإىل  كله  هذا بعد ي طمأن   كيفف
 الثَلثة: ألئمةا إىل -التأويل وليس- األقوال نسبة بصحة التسليم :الثاين الوجه

 عبد وابن واخلطايب البخاري- الثالثة األئمة أقوال من املفهوم مناقشة الفقرة ِبذه واملقصود
 وقوعهم دعوى رد سبق فقد ،تعاىل هلل الضحك صفة أتويل يف وقوعهم مناقشة وليس -الرب
 اإلمجايل. الرد ضمن التأويل يف

 اإلمامني قويل نسبة صحة يف شك ّل نهفإ :عنهم األقوال صدور لصحة ابلنسبة أما
 تلك يف هعن النقل بصحة التسليم علىف البخاري اإلمام وأما إليهما، الرب عبد وابن اخلطايب
 إليهم األقوال نسبة صحت إذا السؤال: يبقى فإنه؛ الرمحة" الضحك: "معىن قوله: وهو ،املسألة

 إذن؟! منها املفهوم فما
 من بالزم الضحك لصفة تفسري ا يكون أن يعدو ّل الثالثة األئمة كالم  إن واْلواب:

 صفة مقتضى واذكر  -الرب عبد وابن واخلطايب البخاري- الثالثة األئمة هؤّلء نإ أي: ،الوازمه
 عن الضحك صفة منهم أحد ينفي أن دون ،الرضا أو الرمحة وهو لوازمها من وّلزم ا الضحك

 سيأيت كما- واجلماعة السنة أهل بعض فعله فقد يستنكر؛ مما الصنيع هذا وليس تعاىل، هللا
، هذا ىيسم   وّل -اثلث ا يف  ذلك: وتفصيل أتويال 

ل   أ ًل  » وسلم: عليه هللا صلى قوله احلديث أول يف جاء فقد البخاري: اإلمام اأم    ر ج 
ه   ي ض ي  ف ه   ذ  ل ة   ه   هذا نسبة بصحة التسليم على- البخاري اإلمام فكأن ،(1)«اّلل  ؟ ي  ر مح  ه   الل ي  
 ردي   ومل ،الضحك لصفة اللوازم أقرب وجعله احلديث، يف الوارد اللفظ استعمل -إليه القول
 .سبحانه به الالئق الوجه على الضحك بصفة تعاىل هللا صافات   إنكار

 يرد ومل ،مقتضاهاو  الصفة ّلزم ذكر هو مراده أن يف صريح فكالمه اخلطايب: اإلمام اوأم  
 يدل التمييز ذوي من الضحك أن "ومعلوم قوله: أتمل ومن تعاىل؛ هللا عن الضحك صفة نفي

 والكرام الطلبة، إجناح ومقدمة الوسيلة، قبول على دليل منهم واّلستهالل والبشر ،الرضا على

                                         
 (.4889خرجه البخاري )( أ1)



 (1)«ضحك للا إىل رجليي» قوله: يف معىن فيكون اللقاء، وحسن ابلبشر املسألة عند يوصفون
 صفة يثبت أنه جبالء له ظهر ؛"ومقتضاه الضحك موجب ألنه هلما؛ العطاء جيزل أي:

 عليها ودليال   لوازمها من ّلزم ا فذكر ،الضحك صفة تفسري أراد أنه كما  ينكرها، وّل الضحك
 عبارته: يف التالية الكلمات عليه دلت ما هو الفهم هذاو  ،هلما العطاء جيزل أن أو ،الرضا وهو

  ."ومقتضاه" "موجب"، على"، "يدل
 كالمه:  آخر يف قوله مع القرآنية اآلايت ببعض فاستدّلله الرب: عبد ابن اإلمام اوأم  

 وما والغضب، الرضا يف ،كله  التشبيه من وشبهه هذا مثل يف اخلوض يكرهون العلم وأهل"
 صفة أتويل يرد مل أنه على يدل ،والتوفيق" العصمة وابهلل ،املخلوقني صفات من مثله كان

 كل  مع وهو الرمحة، وهو لوازمها من وّلزم الصفة تلك ىمبقتض تفسريها أراد وإمنا الضحك،
  :أمور هذا يؤكدو  ،سبحانه به الالئق الوجه على تعاىل هلل الضحك صفة يثبت هذا

 احلديث: برواية أبس ا ير مل أنه القاسم: ابن عن بلغين "وقد آخر: موضعيف  قوله أوهلا:
 على ليس منه والتعجب واملاللة والت  ن  ز ل للا من الضحك ألن وذلك ؛«ضحك للاإن للا »

  .(2)"عباده من يكون ما جهة
 من نهإ :أقول الذي" فيقول: إبحسان؛ تبعهم ومن الصحابة عليه كان  امب حيهصر ت اثنيها:

 املهاجرين وسائر الرمحن، وعبد وسعد وطلحة وعلي وعثمان وعمر بكر أيب إسالم إىل نظر
 واحد يعرفه مل وجل عز هللا أن علم أفواج ا، هللا دين يف دخلوا الذين الوفود ومجيع واألنصار،

 الكل ابب من وّل حركة، ق بل من ّل الرسالة، ودّلئل النبوة أبعالم النبيني بتصديق إّل منهم
 اجلسم ويف واجب ا، عليهم والسكون احلركة يف النظر كان  ولو ويكون، كان  ابب من وّل والبعض،

 وتقدميهم، بتزكيتهم القرآن نطق ما الواجب أضاعوا ولو أضاعوه، ما ّلزم ا، ونفيه والتشبيه ونفيه،
 معروف ا أخالقهم من أو مشهور ا عملهم من ذلك كان  ولو وتعظيمهم، مدحهم يف أطنب وّل

 .(3)والرواايت" ابلقرآن شهروا كما  به ولشهروا عنهم، ّلستفاض

                                         
 قدم خترجيه.( ت1)
 (.152 /7التمهيد )( 2)
 .نفسهاملرجع ( 3)



 على جممعون السنة "أهل قوله: وهو واجلماعة؛ السنة أهل إلمجاع نقله من تقدم ما اثلثها:
 على ّل احلقيقة على ومحلها ِبا، واإلميان والسنة، القرآن يف كلها  الواردة ابلصفات اإلقرار

  .وبيانه تفسريه يف العلم أهل اختلف وما كالمه،  من املتشابه إليه يرد حمكم قول وهو ،"...اجملاز
 الصفة: بَلزم للتفسري واْلماعة السنة أهل علماء بعض استعمال :الثالث الوجه

 املسلك ذلك يستنكروا ملو  الصفة، بالزم التفسري واجلماعة السنة أهل علماء بعض استعمل
  عابوه: وّل

 قولك: وأما" :املريسي بشر على رده يف ه (280 )ت الدارمي سعيد أبو يقول -1
 إّل أحد إىل يضحك ّل ألنه ؛بعض يف صدقت فقد ورمحته، رضاه :ضحكه إن

 عدو، عن إّل الضحك[ ]يعين: يصرفه وّل ،والرضا الضحك منه فيجتمع ،رضا عن
 .(1)وحده" الرضا له وتثبت هللا، عن الضحك تنفي وأنت

 :بالزمها يفسرها ومن الصفة يتأول من بني الفرق لنا بنيي ِبذا الدارمي واإلمام
 حقيقة يثبت بالزمها يفسرها ومنها، يثبت وّل أصال   الصفةحقيقة  ينفي فاملتأول

 الصفة إثبات عن ِبذا خيرج وّل ،آاثرها من أثر أو لوازمها من بالزم يفسرهاو  الصفة
 ظاهرها. على

 أن تفسريهم يف السلف عادة من" ه (:728 )ت تيمية ابن اإلسالم شيخ ويقول -2
 ثبوت ذلك ينايف وًل أنواعه؛ بعض أو األمساء من املفس ر فاتص بعض يذكروا

 األنواع لبقية دخول   وّل ،-متالزمني يكوَنن قد بل- للمسمى الصفات بقية
 .(2)"فيه

 قدر وإذا ،وكمال مدح صفة له املناسب موضعه يف فالضحك وإّل" أيض ا: ويقول -3
 األول كان  ،قط يضحك ّل واآلخر ،منه يضحك مما يضحك أحدمها :انحي  

 ،قنطي الرب إليكم ينظر» :وسلم عليه هللا صلى النيب قال وهلذا ؛الثاِن من أكمل
 رسول اي العقيلي: رزين أبو له فقال، «قريب فرجكم أن يعلم ،يضحك فيظل

                                         
 (.301النقض على املريسي )ص: ( 1)
 (.480-479 /2(، ودقائق التفسري له )390 /6جمموع الفتاوى )( 2)



 .(1)اخري   يضحك رب من نعدم لن قال: ،«نعم» قال: !الرب؟ يضحكأو   ،هللا
 فدل ؛وإنعامه إحسانه على دليَل   ضحكه -فطرته بصحة- العاقل األعرايب فجعل

 .(2)"...الكمال صفات من وأنه ،احملمود ابإلحسان مقرون الوصف هذا أن على
 اللفظة تفسري يف أحدهم يذكر أن السلف عادة" ه (:751 )ت القيم ابن ويقول -4

 السامع ينبه مثاّل   أو ،منها املقصودة الغاية أو ،لوازمها من اوّلزم   ،معانيها بعض
 .(3)"أتمله ملن كالمهم  يف كثري  وهذا نظريه، على

 من إن قيل: فإن" :استشكل عم ا جوااب   (ه 1421 ت) عثيمني ابن الشيخ يقولو  -5
 بذلك فسره منا، مبرأى بقوله: [37 ]هود: }أب  ع ي ن ن ا{ تعاىل: قوله فسر من السلف

 اجلواب؟ فما وممتنع، حمرم التحريف إن تقولون: وأنتم معروفون، سلفيون أئمة
 .(4)"العني وهي األصل إثبات مع ابلالزم، فسروها أَنم فاجلواب:

 اللفظ فسروا هؤّلء ،منا مبرأى أب  ع ي ن ن ا{ }َت  ر ي فسروا الذين "لكن أيض ا: قالو 
 على اللفظ دًللة ألن ؛ظاهره عن ابللفظ اخروج   وليس صحيح، وذلك ،بالزمه
 الدّلّلت من وكل ،التزم دًللة أو تضمن، دًللة أو مطابقة، دًللة إما معناه:

 .(5)ظاهره" عن اللفظ خيرج ّل
 ويتالشى الضحك، صفة أتويل يف السلف وقوع دعوى بطالن جلي ا لنا يتضح سبق مما

 .العاملني رب هلل واحلمد ،بريقها زيف

                                         
( من حديث أيب رزين رضي هللا عنه، وقال البوصريي 181(، وابن ماجه )16187أمحد )ه ( أخرج1)

(: "هذا إسناد فيه مقال؛ وكيع ذكره ابن حبان يف 26 /1يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه )
وضعفه الشيخ األلباِن يف  الثقات، وذكره الذهيب يف امليزان، وابقي رجال اإلسناد احتج ِبم مسلم".

 (.347 /2تعليق على التنكيل )ال
 (.55 /1الرسالة األكلمية يف ما جيب هلل من صفات الكمال )ينظر: و (، 121 /6جمموع الفتاوى )( 2)
 (.427للبعلي )ص:  ،خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلةينظر: ( 3)
 (.314 /1شرح العقيدة الواسطية )( 4)
 (.39-38العقيدة والعمل )ص: منهاج أهل السنة واجلماعة يف ( 5)



 ءعلماالو  اإلسالم أئمة إىل ينسبه فيما الصحيحة العلمية املنهجية الباحث فليتحر   أّل
 ؛ظاهرها عن بصرفها تعاىل هللا صفات يف الفاسد التأويل مسلك من ب رآء أَنم وليعلم ،األعالم

ف ون   ع م ا ال ع ز ة   ر ب    ر ب  ك   }س ب ح ان   م   (180) ي ص   ر ب    ّلل     و احل  م د   (181) ال م ر س ل ني   ع ل ى و س ال 
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