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الدين  وأصول  الدعوة  بكلية  العقيدة  قسم  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •

بالجامعة ا�سالمية، بأطروحته (عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين 
والرد على الطوائف المنحرفة في ذلك).

الدين  وأصول  الدعوة  بكلية  العقيدة  قسم  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
بالجامعة ا�سالمية، بأطروحته (تحقيق ودراسة جزء من كتاب "الجواب الفسيح 

لما لفقه عبد المسيح" للعالمة ا¡لوسي).

E : Aljaser26@hotmail.com

ا¦ستاذ المشارك   بقسم العقيدة -كليةالدعوة
وأصول الدين - الجامعة ا�سالمية بالمدينة المنورة

د. فهد بن عيسى الدهمشي العنـزي

إثبات صفة الَعَجب ª تعالى
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 صامللخ

 إثبات صفة الَعَجب هلل تعاىل والرد عىل من أنكرها. موضوع البحث:

وبيان التأويالت  ،بجَ تقرير عقيدة أهل السنة يف صفة العَ  أهداف البحث:

 الباطلة والرد عليها.

 سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحلييل النقدي. منهــــــج البحث:
 لنا أن أهل السنة مجع األدلة وأقوال السلف ودراستها تبَّي  بعد أهــــــم النتــــــائج:

ومن غري تكييف  ،ب هلل تعاىل من غري حتريف وال تعطيلجَ ثبتون صفة العَ واجلامعة ي  

 وأن مجيع التأويالت التي قاهلا أهل البدع باطلة خمالفة لألدلة. ،وال متثيل

فراد كل صفة يف بحث االعتناء بدراسة صفات اهلل تعاىل وإ أهم التوصيـات:

مع بيان التأويالت الباطلة  ،مستقل يتم من خالله تقرير معتقد أهل السنة يف الصفة

 والرد عليها.

الصفات  -الصفات الفعلية -ـات اهللصف - بجَ صفة العَ  الكلمات املفتاحية:

 .االختيارية
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 املقدمة 
ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن  ،إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد أن ال إله  ،سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
 عبده ورسوله. اإال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممد  

 .[102 :]آل عمران  ﴾ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ﴿
ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ          ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿

 .[1 :]النساء   ﴾ ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ      ﴿

 .[71-70 :]األحزاب   ﴾ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭڭ
ور ورش األم ،×أما بعد: فإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد 

 وكل ضاللة يف النار. ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،حمدثاهتا
 وبعد:

وعليه تقوم  ،وأجلها عىل اإلطالق ،وأصلها ،فإن علم التوحيد هو أساس العلوم
نتفع به مع فقد التوحيد وضياعه ،وت بنى مجيع العلوم ومهام بلغت مرتبة  ،فال علم ي 

ا له ا هلل تعاىل خملص  اعتبار إن مل يكن موحد  ت منزلته فال قيمة له وال لَ املرء وعَ 
فبهم  ،العبودية دون من سواه؛ وألجل ذلك أرسل اهلل الرسل وأنزل معهم الكتب

بينوا للناس باألدلة الواضحة والرباهّي الساطعة تفّرد  ،قامت احلجة عىل العاملّي
الذي ال  وهو املعبود ،فهو الرب الذي ال رب سواه ،املوىل واختصاصه بالعبودية

 عمن هو دوهنم من يشاركه يف عبادته ال ملك مقرب وال نبي مرسل فضال  
 فالكل خلقه وعبيده وحتت قهره وملكه وسلطانه. ،املخلوقات واجلامدات

ا وحرصوا عىل تعليمه للناس ا بالغ  وألمهية علم التوحيد اعتنى به العلامء اهتامم  
ه أهل العلم يف باب التوحيد هو علم ونرشه فيام بينهم. ومن أنفع وأهم ما تكلم في
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فهذا العلم يبحث  ،وال شك أن رشف العلم تابع لرشف املعلوم ،األسامء والصفات
وكلام  ،يف معرفة ما يستحقه اهلل تعاىل من األسامء والصفات وما جيوز عليه ويمتنع
ا إليه تبّّص طالب العلم يف هذا العلم وفهم معاين أسامء اهلل تعاىل كلام ازدادا قرب  

 منه سبحانه وتعاىل. وخشية  

فاخرتت صفة من الصفات  وألجل ذلك أحببت الكتابة يف صفات اهلل 
إثبات صفة الَعَجب )الفعلية املتعلقة بمشيئة اهلل واختياره وجعلت البحث بعنوان 

نت من خالل البحث معتقد أهل السنة وبيَ  ،(هلل تعاىل والرد على من أنكرها
وأهنم يثبتوهنا كبقية الصفات الفعلية الثابتة هلل تعاىل من غري  ،الصفة واجلامعة يف هذه

وهذا هو مسلكهم يف مجيع  ،ومن غري تكييف وال متثيل ،حتريف وال تعطيل
ثم ذكرت  ،وبينت ثبوهتا باألدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة ،الصفات

 عليهم بإجياز. التأويالت التي أول هبا أهل البدع هذه الصفة مع الرد

ة عن التساؤالت التي قد ختفى ـــى اإلجابـة علـذه الدراسـوم هـقـتمشكلة البحث: 
 ومن ذلك:  ،عىل البعض

 هلل تعاىل؟  بجَ العَ ما معتقد أهل السنة واجلامعة يف صفة 

 وهل يلزم من إثباهتا تشبيه اهلل تعاىل بخلقه؟ 

السنة دل عليها الدليل؟ ما رها املخالفون ألهل ـالت التي ذكـأويـل التـوه

 اجلواب عنه؟ 

 أمهية املوضوع: 
ومعرفة صفات اهلل وتعلمها من  ،أن املوضوع متعلق بصفة من صفات اهلل    (1

 فرشف العلم تابع لرشف املعلوم. ،أهم العلوم التي ينبغي أن يشتغل هبا طالب العلم

الف ما عليه أهل  ختا وأقواال  ه  بَ أن ألهل األهواء والبدع يف هذه الصفة ش    (2
 فال بد من الرد عليهم وبيان عقيدة السلف الصحيحة يف هذه الصفة.  ،السنة
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مما رغبني يف الكتابة  الَعَجبكثرة األحاديث النبوية الواردة يف إثبات صفة  (3
 يف هذه الصفة ومجع األحاديث ومن ثم دراستها.

 رغبتي اإلفادة يف هذا املوضوع الذي مل ي فرد يف بحث مستقل. (4

 أهداف البحث: 
 تقرير عقيدة أهل السنة واجلامعة يف صفة العجب هلل تعاىل. (1
إثراء املكتبة العلمية بأبحاث علمية مفيدة يتم من خالل إبراز عقيدة أهل  (2

 السنة وبيان ما يضاّدها من أقوال خمالفة.
 بيان التأويالت الباطلة لصفة العجب هلل تعاىل والرد عليها. (3

  منهج البحث:

 وقد ،لوم أن مناهج البحث ختتلف باختالف طبيعة البحث املراد دراستهمن املع
تتعدد املناهج يف البحث الواحد؛ لذلك يركز هذا البحث الذي بّي أيدينا عىل املنهج 

الذي يقوم عىل مجع اجلزئيات املتعلقة بصفة العجب هلل  ،االستقرائي التحلييل النقدي
كتاب والسنة ومن ثم دراسة اإلشكاالت تعاىل من خالل مجع األدلة من نصوص ال

ومع وجود املخالفّي ألهل السنة يف هذه الصفة فإنه وبطبيعة  ،العلمية يف املوضوع
 احلال ال بد من سلوك املنهج النقدي لتأويالهتم الباطلة واجلواب عنها.  

بعدد من اإلجراءات خالل كتابة  -بإذن اهلل تعاىل -سوف أقوم  إجراءات البحث:
 وهي عىل النحو التايل: ،ثالبح

 ها عىل املباحث.توزيعمجع املادة العلمية املتعلقة بالبحث و (1
 عزو اآليات القرآنية التي وردت يف البحث بذكر اسم السورة ورقم اآلية. (2
ختريج األحاديث النبوية من مظاهنا، فإن كان احلديث يف الصحيحّي أو يف  (3

احلديث يف أحد الصحيحّي خرجته من أحدمها اكتفيت بتخرجيه منهام، وإن مل يكن 
 ا.وضعف   مع بيان حكم أهل العلم عىل احلديث صحة   ،السنن وغريها
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 ختريج اآلثار الواردة يف البحث من مصادرها من كتب السنن واآلثار.  (4
 عزو األقوال إىل قائليها مع التوثيق من املصادر األصلية. (5
 عتمدة عندهم.ذكر أقوال املخالفّي وذلك بالرجوع إىل كتبهم امل (6
تذييل البحث بفهارس علمية تعّي الباحث عىل نيل مراده بسهولة ويرس،  (7

 فهرس املوضوعات.و ،وهي: فهرس املصادر واملراجع
 خطة البحث: 

 انتظم احلديث عن هذه الصفة هلل تعاىل يف املباحث التالية: 
 تعريف الَعَجب. :الـمبحــث األول

 املطلب األول: تعريف الَعَجب لغة.
 املطلب الثاين: معنى الَعَجب يف حق اهلل تعاىل.

 نوع صفة الَعَجب هلل تعاىل. الـمبحث الـــثاين:
 األدلة من الكتاب العزيز عىل إثبات صفة العجب هلل تعاىل. الـمبحث الـــثالث:
 األدلة من السنة النبوية عىل إثبات صفة الَعَجب هلل تعاىل. الـمبحث الــرابع:
 هلل تعاىل. الَعَجبأقوال السلف يف إثبات صفة  :الـمبحث اخلامس

 موقف املخالفّي من صفة الَعَجب هلل تعاىل والرد عليهم. الـمبحث السادس:
 هرس املوضوعات.، وففهرس املصادر واملراجع.ثـم الـفـهـارس: 

 الدراسات السابقة: 
كتابة قبل البدء بكتابة املوضوع اجتهدت يف البحث عن دراسات علمية أفردت ال

فبحثت يف مراكز األبحاث واملكتبات واجلهات  ،هلل تعاىل الَعَجبيف موضوع صفة 
العلمية التي تعتني بجمع املؤلفات مثل مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 

واجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة  ،ومكتبة امللك فهد الوطنية ،اإلسالمية
ثم سألت  ،أجد من أفرد هذا املوضوع بالكتابةفلم  ،واألديان والفرق واملذاهب
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بعض املشايخ والزمالء املتخصصّي فأفادوا بعدم االطالع عىل مؤَلف مفرد يف هذا 
إال أنني وجدت بعض الرسائل العلمية التي حتدثت عن الصفات الفعلية  ،املوضوع

 ومن ذلك:  ،اعموم  

تأليف: سعاد بنت  ،الصفات الفعلية االختيارية عند أهل السنة واجلامعة (1
قسم الدراسات  ،وهي رسالة ماجستري يف كلية الرتبية للبنات بجدة ،عبد اهلل العبيس

 اإلسالمية.
 –دراسة عقدية  –صفات اهلل تعاىل الفعلية عند السلف وعند خمالفيهم  (2

وهي رسالة دكتوراه يف جامعة اإلمام حممد بن  ،تأليف: عبد اهلل بن عايض القحطاين
 مية قسم العقيدة.سعود اإلسال

اإلسالم ابن تيمية عن الشبهات التفصيلية للمعطلة يف  خأجوبة شي (3
وهي رسالة ماجستري يف اجلامعة  ،تأليف: بشري بن مفتاح احلامدي ،الصفات الفعلية

 اإلسالمية قسم العقيدة. 

وهذه الرسائل أرى أهنا عامة يف موضوع الصفات الفعلية ومل تتناول صفة 
 ع اجلوانب:من مجي الَعَجب

فقد  الصفات الفعلية االختيارية عند أهل السنة واجلماعة"" وهي: الرسالة األوىلأما 
 يف ثالثة مطالب:  الَعَجباطلعت عليها ووجدت أن الباحثة تكلمت عن صفة 

 املطلب األول: العجب يف اللغة واالصطالح.
 املطلب الثاين: األدلة املثبتة لصفة العجب.

 ثار اإليامنية املستفادة من اإليامن هبذه الصفة.الطلب الثالث: اآل
 ويل عىل هذه الرسالة عدة مالحظات: 

مل تستوعب األدلة الدالة عىل إثبات صفة العجب وإنام اكتفت بذكر آيتّي  (1
 وثالثة أحاديث فقط.
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فقد  ،تداخل املعلومات وتكرارها حتت مطلب األدلة املثبتة لصفة العجب (2
التأويالت ثم بينت منهج أهل السنة ثم عادت ذكرت األدلة ثم ذكرت بعض 

ا لذكر التأويالت ا خاص  وكان األوىل هبا أن تعقد مطلب   ،للحديث عن التأويالت
 والرد عليها.

ا وركزت فيه عىل أمهية اتباع أهل عندما ردت عىل املخالفّي كان ردها عام   (3
 م. ا لتأويالهتا قوي  ا علمي  ومل يكن رد   ،فتهملالسنة وعدم خما

 كان كالمها بأسلوب إنشائي خطايب وكأهنا تلقي حمارضة يف فصل. (4
 مل تستوعب اآلثار الواردة عن السلف يف إثبات الصفة وإنام اكتفت بنقل (5

 بعضها.
" صفات هللا تعاىل الفعلية عند السلف وعند خمالفيهم"وهي:  الرسالة الثانيةوأما 

وقد تواصلت مع الكاتب وأفاد بأنه  ا من عنواهنا أنه مل يستوعب املوضوعفظاهر أيض  
 أشار إشارات يسرية.

أجوبة شيح اإلسالم ابن تيمية عن الشبهات " وهي: الرسالة الثالثةوأما 
"أجوبة شيخ ا بعنوان: فقد ذكر مبحث   التفصيلية للمعطلة يف الصفات الفعلية "

رضا اإلسالم عن أتويالت املعطلة لصفات احملبة والرمحة والغرية والغضب وال
وملا تكلم عن صفة العجب استدل بآية واحدة وحديث واحد  والضحك والعجب"

 ا وال يتجاوز ما كتبه صفحة واحدة.   واحد  ثم نقل تأويال  
 ا لوجهه الكريم.وأن جيعله خالص   ،أن ييرس يل إمتام هذا البحث أسأل اهلل 

   وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعّي.
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 املبحث األول
 تعريف الَعَجب 

  تعريف الَعَجب لغة :املطلب األول
قال: ي   ،مأخوذ من َعِجَب عىل وزن َفِعَل بفتح العّي واجليم الَعَجب يف اللغة 

وذلك إذا است ْكرِب  ،وأمر عجيب ،وَتَعَجَب واْسَتْعَجَب  اَعِجَب منه َيْعَجب  َعَجب  
  واست ْعظِم.

 تعاىل عن حال خلقه َوَوَصفهم بالَعَجب من احلَقِّ يف عدةسبحانه هلذا َأخرب اهللّ و
 ﴾پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ﴿ مواضع من كتابه فقال:

  ﴾پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ : وقال [2 :]يونس
 .[2 :]ق

 :الشاعر أوس بن حجرقال 
ْسَتْعجِ   (1)َرمِ ـَرمْ ـتَ ـم يَ ـْرب  لـَه  احلـتْ ــَو َزَبنـول                اـنـاتِ ـن َأنـى مرَ ــا يَ ـمـٍب مـوم 

ب  و ْعِجب َك َتظ نُّ َأنك مل َتَر ِمثَله. : الَتَعجُّ  َأن َتَرى اليشَء ي 
َأن اإِلنسان إِذا رَأى ما ينكره وَيِقلُّ ِمْثل ه  ،قال الزجاج: َأصل  الَعَجِب يف اللغة

 بْت  من كذا.قال: قد َعجِ 
عتاٍد.  وقال ابن األَعرايب: الَعَجب  النََظر  إىِل يشٍء غري مْألوف وال م 

 أي: ََحََله  عىل الَعَجِب منه.  ،ويقال: َأْعَجَبه األَْمر  
ِب منه.  َنَبَهه  عىل ،اوأ ْعِجَب به َعِجَب وَعَجَبه باليشِء َتْعِجيب    الَتَعج 

ْعِجٌب، إذا كان حَسن  ويقال: أعجَبني هذا اليَشء،   .اِجد   اوقد أ ِعجْبت به. ويشء م 
قال الراغب: الَعَجب والتعجب حالة تعرض لإلنسان عند اجلهل بسبب و
فيتعجب َخِفَي عليه السبب، حينئٍذ يعرتيه حالة يف  ،األسباب يعني خفاء ،اليشء

                                       
 .(121صانظر: ديوان أوس بن حجر )( 1)
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 .(1)نفسه يتعجب من هذا اليشء
عجب هي حالة استغراب تعرض ومن خالل ما سبق عرضه يتبّي لنا أن الت
وقد يورث هذا االستغراب  ،ها عليهئلإلنسان مما ظهر له من األسباب بعد خفا

 استحسانه لليشء أو إنكاره.

 املطلب الثاين: معىن الَعَجب يف حق هللا تعاىل.
يعتقد أهل السنة واجلامعة أن اهلل تبارك وتعاىل موصوف بصفات الكامل التي ال 

 يف كتابه كام قال  ،وال يشاهبه فيه أحد من خلقه ،الوجوه نقص فيها بوجه من
 :وقال [27 :]الروم ﴾ڇ   ڇ     ڇ   چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ ﴿ :العزيز

 [11 :]الشورى ﴾ ٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿ ﴿

وظهر لنا من  ،وهو وصف يليق به ،وقد تقدم معنا أن املخلوق يوصف بالَعَجب

لغة أن َعَجب املخلوق عبارة عن حالة نفسية تدل عىل خالل تعريف الَعَجب يف ال

أما ربنا تبارك  ،ت لتعجبهوجهله باألسباب التي أدَ  ،استنكاره واستغرابه ملا حيدث له

ت األدلة عىل أنه موصوف بصفة الَعَجب التي فقد دلَ  ،عن ذلك كله هٌ زَ نَ وتعاىل فهو م  

فعجبه سبحانه وتعاىل مل يكن جلهل  ،تليق به من غري نقص يف حقه وال مشاهبة بخلقه

وعلمه وسع  ،ال ختفى عليه خافية فاهلل  ،دثـا حـمـكار لـاب وال استنـبـباألس

 كل يشء.

ا :بن تيميةقال شيخ اإلسالم ا تبارك وتعاىل  عىل من أّول صفة التعجب هلل راد 

 وأما قوله: التعجب: استعظام للمتعجب» :ومبينا ما جيب أن يوصف به ربنا 

ا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون ملا خرج عن : منه، فيقال نعم. وقد يكون مقرون 

 يعلم سبب ما تعجب منه، بل ء عليم، فال جيوز عليه أاّل نظائره، واهلل تعاىل بكل يش

 يتعجب خلروجه عن نظائره تعظيام  له.

                                       
 (.2/65مفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين ) (1)
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 فإنه وصف بعض ،م ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمتهعظِّ واهلل تعاىل ي  
 ﴾ڍ ڌ ڌ ﴿ :اخلري بأنه عظيم، ووصف بعض الرش بأنه عظيم، فقال تعاىل

 ، [87 :]احلجر ﴾ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ﴿ :لا، وق[26:]النمل

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ﴿  :وقال
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ   ﴿ :وقال ،[67-66 :]النساء ﴾ڄ  ڄ  

ڦ  ڄ    ڄ  ڦ ڤ  ڦ  ڦ ﴿ :، وقال[16 :]النور ﴾ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 
 .[13 :]لقامن ﴾ڄ 

عىل قراءة الضم، فهنا هو    [12الصافات: ] ﴾ زن  رن مم   ﴿ :وهلذا قال تعاىل

 .(1)«عجب من كفرهم مع وضوح األدلة

وإذا كان التعجب يف حق اإلنسان منشأه » حممد أمان اجلامي: الشيخوقال 

شكل يثري العجب والغرابة؛ ألن اإلنسان فوجئ بالفعل  غرابة الفعل وأنه َحَدَث عىل

الذي هو حمل التعجب، إذا كان هذا هو مثار التعجب عند املخلوق، فإن اهلل تعاىل 

عن هذه املعاين؛ ألنه سبحانه هو الذي قدر ذلك الفعل الذي هو حمل التعجب  هٌ زَ نَ م  

فال  ،زم لتعجب اإلنساند يف حقه سبحانه هذه املعاين وتلك اللواوقدره، فال ترِ 

يسعنا إال أن نقول فيه ما قلناه يف صفات األفعال التي تقدمت، وهو ما قاله اإلمام 

نه، ولكن اإليامن » مالك من قبل: التعجب معلوم املعنى جمهول الكيفية والك 

 .(2)«والتسليم واجب والتعمق والتشكك بدعة ومهلكة، واهلل املستعان

  :والَعَجب نوعان» :العثيمني حممد بن صاحل الشيخوقال 
 عن خفاء األسباب عىل املتعجب فيندهش له اأن يكون صادر   أحدمها:

 ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل عىل اهلل؛ ألن اهلل ال خيفى عليه يشء.
                                       

 (6/123جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية )( 1)
 (  295الصفات اإلهلية، للجامي )ص (2)
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أن يكون سببه خروج اليشء عن نظائره، أو عام ينبغي أن يكون عليه مع  الثاين:
 .(1)«هو الثابت هلل تعاىل علم املتعجب، وهذا

إىل بعض معاين التعجب التي يوصف هبا ربنا  :وقد أشار العالمة ابن القيم
التعجب كام يدل عىل حمبة اهلل لفعل » :تبارك وتعاىل والتي يصح أن تطلق عليه فقال

ربك من رجل اثر من  ويعجب» ،«عجب ربك من شاب ليست له صبوة» نحو
  ونحو ذلك.. (2) «فراشه ووطائه إىل الصالة

 [5 :]الرعد ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ﴿ :نحو قوله ،ض الفعلغوقد يدل عىل ب

  ﴾ ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿ :وقوله [12 :]الصافات﴾  ڳ  ڱ   ڱ ﴿ :وقوله
 .[101 :]آل عمران ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿وقوله:  [28 :]البقرة

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ :وقد يدل عىل امتناع احلكم وعدم حسنه نحو
 .[7 :]التوبة ﴾ ٻ

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ وقد يدل عىل حسن املنع منه وأنه ال يليق به فعله نحو:
 .(3)[86 :]آل عمران ﴾ ڇ  ڍ  ڍ 

وهبذا يظهر لنا من خالل أقوال هؤالء العلامء وما استدلوا به من نصوص 
وأنه ال تشابه بّي اهلل تعاىل  ،الكتاب والسنة معنى صفة الَعَجب يف حق اهلل تعاىل

ووصف اخلالق هبذه الصفة كامل  ،املخلوق بالعجب وصف يليق به فوصف ،وخلقه
 فله سبحانه من الوصف أكمله ومن الكامل أعاله. ،له

 
 

                                       
 .(15رشح ملعة االعتقاد، للعثيمّي )ص (1)
  تعاىل.مبحث مستقل بإذن اهللسيأيت ختريج هذين احلديثّي يف  (2)
 .(5/10وائد، البن القيم )بدائع الف( 3)
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 املبحث الثاني 
 نوع صفة الَعَجب هلل تعاىل 

إىل عدة تقسيامت باعتبارات متنوعة ومن تلك تنقسم صفات اهلل تعاىل 
ويندرج حتت هذا االعتبار  ،ار لزومها لذاته وعدم لزومهاباعتباالعتبارات تقسيمها 

 ثالثة أقسام:
 صفات ذاتية: وهي التي ال تنفك عن الذات. القسم األول:

 ومثال ذلك: السمع والبّص والوجه واليدين.
إن شاء فعلها وإن شاء  ،صفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئة اهلل القسم الثاين:

 مل يفعلها.
 ستواء عىل العرش واملجيء.مثال ذلك: اال

فهي ذاتية باعتبار نوعها وفعلية ذاتية فعلية باعتبارين: صفات  القسم الثالث:
إذا نظرت إىل نوعها وجدت أن اهلل تعاىل مل يزل ف ،باعتبار أفرادها املتعلقة بمشيئته

وإذا نظرت إىل آحادها وجدت أهنا تتعلق  ،وهي الزمة لذاته ،ا هباوال يزال متصف  
 وذلك مثل صفة الكالم. ،شيئته وليست الزمة لذاتهبم

  بذاته.ا قائام  يتكلم بمشيئته وقدرته كالم  فاهلل 
 .فباعتبار أصل الكالم يكون صفة ذاتية؛ ألنه سبحانه مل يزل وال يزال متكلام  

اء ـى شـلم متـكـتـه يـانـحـبـه سـة؛ ألنـليـة فعـون صفـكـاد الكالم يـار آحـبـاعتـوب
 .(1)اءــش اـوبم

وصفة العجب التي نتحدث عنها هي من صفات األفعال التي اّتصف اهلل تعاىل 
الكثرية  هفعل من أفعال فتعجب اهللتعاىل وإرادته، ة اهلل مشيئتتعلق بالتي وهي  ،هبا

 .إال هو سبحانه وتعاىلالتي تصدر عن حكمة خفية ال يعلمها 
                                       

ة للشيخ عبد العزيز الكواشف اجللية عن معاين الواسطي ،(6/219انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) (1)
 .(25ا )صرشح ملعة االعتقاد للعثيمّي أيض   ،(63القواعد املثىل للعثيمّي )ص ،(429السلامن )ص
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بحث السابق من كالم اإلمام ابن التي ورد ذكرها يف املأنواعه جميع والتعجب ب
والتأويل غري وارد خشية  ،اصفة فعل تقوم باهلل تعاىل عىل ما تقدم تفصيله آنف  القيم 

ألن  ؛مبني عىل الظن والتخمّي ألن التأويل دائام  ؛ الوقوع يف القول عىل اهلل بغري علم
السليم، وال  وهذا ما جعل السلف يلتزمون منهجهم ،ال إليه ظني قطع  املعنى املؤوَ 

حييدون عنه، وهو عدم القول عىل اهلل بغري علم، بل التسليم هلل يف حقائق ذاته 
 .(1)هلل حق قدره امعها بل وتقدير   امع النصوص وتأدب   اوصفاته، وأفعاله، وقوف  

ۇئ   ۇئ  ۆئ   ﴿ :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني عند تفسري قوله تعاىل
إثبات العجب هلل سبحانه وتعاىل؛ لقوله  :د اآليةومن فوائ» :[175 :]البقرة ﴾ۆئ 
؛ وهو من الصفات -عىل أحد االحتاملّي-  ﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴿ :تعاىل

الفعلية؛ ألنه يتعلق بمشيئته؛ وكل صفة من صفات اهلل تتعلق بمشيئته فهي من 
 .الصفات الفعلية
 ما دليلكم عىل أن العجب يتعلق بمشيئته؟: فإذا قال قائل

له سبب فإنه متعلق باملشيئة؛ ألن وقوع السبب  ؛ وكل مااله سبب  أن : فاجلواب
 .(2)«بمشيئة اهلل؛ فيكون ما يتفرع عنه كذلك بمشيئة اهلل

 
 
 

 
 

                                       
 ( بتّصف يسري.259ت اإلهلية، للجامي )صالصفا( 1)
 .(2/270تفسري القرآن الكريم، سورة البقرة، للعثيمّي )( 2)
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 املبحث الثالث 
 األدلة من الكتاب العزيز على إثبات صفة الَعَجب هلل تعاىل

جلامعة هلل تعاىل مستدلّي عىل من الصفات التي أثبتها أهل السنة وا الَعَجبصفة 
  :ومن تلك النصوص ما ييل ،ذلك بنصوص من كتاب اهلل العزيز

 .[12 :]الصافات ﴾   ڱ   ڱ ڳ  ﴿ :قوله تعاىل :أواًل 
 ااستدل أهل السنة واجلامعة عىل إثبات صفة الَعَجب هلل تعاىل هبذه اآلية أخذ  

عتربوها من آيات الصفات التي وا ،( بضم التاء)عجبت   :بالقراءة املتواترة وهي قوله
 ي ستدل هبا عىل إثبات هذه الصفة هلل تعاىل.

بضم   ﴾ ويسخرون بل عجبت  ﴿قرأ َحزة والكسائي » :ة بن زجنلةقال أبو زرع
 بل عجبت يا حممد من نزول الوحي عليك :أي ،وقرأ الباقون بفتح التاء ،التاء

ٴۇ  ﴿: وحجتهم قوله ،من إنكارهم البعث وجيوز أن يكون بل عجبَت  ،ويسخرون
إن تعجب يا حممد من قوهلم فعجب قوهلم عند من  :أي ﴾ۋ  ۋ  ۅ 

 . د فإنه عجب عنديرِ ومل ي   ،سمعه
بل عجبت يا حممد من جهلهم  بالنصب.  ﴾ ڳ  ڱ ﴿ قوله :قال أبو عبيد

 وتكذيبهم وهم يسخرون منك.
 :حلديثوي يف اوحجتهم ما ر   فهو إخبار عن اهلل جل وعز.( عجبت  )ومن قرأ 

كم عجب ربكم من إل  » :×وقال  ،«إن هللا قد عجب من فىت ال صبوة له»
 .(1)«وقنوطكم وسرعة إجابته إايكم

                                       
( وشيخ اإلسالم ابن 7/36بغوي يف معامل التنزيل )وأورده ال "عجب ربكم"هكذا ذكره أبو عبيد بلفظ ( 1)

 .( 101وزان )صتيميه يف العقيدة الواسطية، وقال: حديث حسن. ينظر الواسطية مع رشحها للف
ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب "ندة فلم أجده هبذا اللفظ وإنام بلفظ وقد بحثت يف كتب احلديث املس

( وابن ماجه يف 16232رقم  4/11اإلمام أَحد يف مسنده ) ، وقد أخرجهمن حديث أيب رزين  "غريه 
 .(2810( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )181رقم  1/64املقدمة )
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ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴿ :والشاهد هلا مع هذه األخبار قوله تعاىل: قال أبو عبيد
عجب هللا »ا احلديث املرفوع ومما يزيده تصديق   ،أنه عجيب فأخرب  ،﴾ۅ

 .(1)«البارحة من فالن وفالنة

قرأها الناس بنصب التاء وَرْفعها والرفع » قال أبو زكراي الفراء يف تفسري اآلية:

عن األعمش قال: .... بن عّباسٍ وعبد اهلل ألهنا قراءة َعىلٍّ وابن مسعوٍد  أحّب إىَل؛

َون( فقال: إن اهلل ال َيْعجب مْن  ْيٍح )َبْل عجبت  وَيْسَخر  َ قال شقيق: قرأت عند رش 

 َيعجب َمن ال يعلم.  امٍء، إنيش

حي  ّي م النََخعـراهيـرت ذلَك إلبـذكـال: فـق به  ِعلمه،  ا فقال: إن رش  شاعر يعج 

وَن(. وعبد  اهلل أعلم بذلَك منه. قرَأَها )بل عجبت  وَيْسَخر 

قال أبو زكرّيا: والعجب وإن أ سند إىل اهلل فليَس َمْعنَاه من اهلل كمعنَاه ِمَن العباد، 

ْخرِ  [79 :]التوبة ﴾ېئ   ېئ  ېئ   ۈئۆئ  ۈئ  ﴿: الأال ترى َأنه ق  من اهلل ّي وليَس الس 

ليَس ذلك ِمَن اهلل  [15 :]البقرة ﴾ەئ  ەئ  وئ﴿ :وكذلك قوله ،كمعناه مَن العَباد

يح، وإن كان َجاِئز   َذا يكمعنَاه من العباد فف َ ألّن املفرسيَن  ؛ابيان لكرس قول رش 

 .(2)«فهذا وجه  النصببل عجبَت يا حممد وَيسخروَن هم.  :قالوا

قراءة ذلك،  اختلفت القّراء يف» قال اإلمام الطربي عند تفسريه هلذه اآلية:

وَن( بضم التاء من عجبت، بمعنى بل  :فقرأته عامة قراء الكوفة:) بْل َعِجْبت  َوَيْسَخر 

  .وتكذيبهم تنزييل وهم يسخرون ،اعندي وكرب اختاذهم يل رشيك   عظم

 ﴾ڳ ڱ﴿ :ء املدينة والبّصة وبعض قراء الكوفةوقرأ ذلك عامة قرا  
  أنت يا حممد ويسخرون من هذا القرآن. بفتح التاء بمعنى: بل عجبَت 

 ،قال: إهنام قراءتان مشهورتان يف قراء األمصاروالصواب من القول يف ذلك أن ي  

                                       
 .(606لة )صحجة القراءات، أليب زرعة بن زنج (1)
 .(4/82معاين القرآن، للفراء )( 2)
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 فبأيتهام قرأ القارئ فمصيب.

 ف معنييهام؟ا القارئ هبام مع اختالفإن قال قائل: وكيف يكون مصيب  

قد عجب حممد مما  ،قيل: إهنام وإن اختلف معنيامها فكل واحد من معنييه صحيح

وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله  ،وسخر منه أهل الرشك باهلل ،أعطاه اهلل من الفضل

 املرشكون يف اهلل، وَسِخر املرشكون بام قالوه.

 فإن قال: أكان التنزيل بإحدامها أو بكلتيهام؟

 تنزيل بكلتيهام.قيل: ال

 فإن قال: وكيف يكون تنزيل حرف مرتّي؟

أن يقرَأ بالقراءتّي  × ولكنه أمر ،قيل: إنه مل ينزل مرتّي، إنام أنزل مرة

 .(1)«كلتيهام

َقَرَأ ََحَْزة  َواْلِكَساِئيُّ بِضمِّ الَتاِء، وِهي ِقَراَءة » وقال اإلمام البغوي يف تفسري اآلية:

ب من اآلَدميِّّي، والعجب من اهللَِ  ،اسابن مسعوٍد، وابن عبَ  كام  ليس كالَتعجُّ

 ﴾ڭڭ  ڭ  ڭ ﴿ :َوَقاَل  ،[79 :]التوبة ﴾ۆئ  ۈئۈئ  ېئ ېئ  ېئ ﴿ :َقاَل 
والعجب من اهللَ َتَعاىَل قد  إِْنكاره وتعظيمه، :فالعجب من اآلدمِيّي ،[67:]التوبة

ْنكار والّذّم، وقد يكون بمعنى ضا كام جاء يف ااِلْست يكون بِمعنى اإْلِ حسان والرِّ

َوة  » :احلديث َعِجَب » :َوجاء يِف احلديث ،(2)«َعِجَب رب كم من شاب ٍّ ليست له َصبـْ
كم  .(3)«رب كم من سَؤالكم وقنوطكم وسرعة ِإجابته ِإاي 

قرأ هذا احلرف عامة القراء » وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي عند هذه اآلية:

بالتاء املفتوحة وهي تاء اخلطاب،  ﴾ڳڱ﴿ :السبعة غري َحزة والكسائي
                                       

 .(22/ 21جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي )  (1)
 سيأيت خترجيه.( 2)
 .(7/36معامل التنزيل، للبغوي )( 3)
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بضم التاء وهي تاء ، ﴾ َبْل َعِجْبت   ﴿ :وقرأ َحزة والكسائي ،×املخاطب هبا النبّي 

 .املتكلم، وهو اهللَ 
ة هذا الكتاب املبارك أن القراءتّي املختلفتّي حيكم هلام ـمـرجـي تـا فـنـّدمـد قـوق

 بحكم اآليتّي.

ة الكريمة عىل قراءة َحزة والكسائي فيها إثبات الَعَجب وبذلك تعلم أن هذه اآلي

ا من آيات الصفات عىل هذه القراءة  .(1)«هللَ تعاىل، فهي إذ 

ا أن نزول القرآن على سبعة أحرف ال يعين نً مبي ِ  :يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه
 التناقض بني القراءات: 

ل القرآن عليها ال تتضمن وال نزاع بّي املسلمّي أن احلروف السبعة التي أنز»

ا أو متقارب ا، كام قال عبد اهللّ بن  تناقض املعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفق 

 أقبِل، َوَهل َم، َوَتَعال. :إنام هو كقول أحدكم :مسعود

وقد يكون معنى أحدمها ليس هو معنى اآلخر، لكن كال املعنيّي حق، وهذا 

اد وتناقض، وهذا كام جاء يف احلديث املرفوع اختالف تنوع وتغاير ال اختالف تض

 أنزل القرآن على سبعة أحرف إن قلت: غفورًا»يف هذا حديث:  ×عن النبي 
رحيًما، أو قلت: عزيًزا حكيًما فاّلل  كذلك، ما مل ختتم آية رمحة آبية عذاب، أو آية 

 . (2)«عذاب آبية رمحة

 ﴾ِإالَّ َأن ََيَافَا َأالَّ ي ِقيَما﴿،﴾ ََبِعدْ    ﴿و ﴾دربنا ََبعَ ﴿ وهذا كام يف القراءات املشهورة      
 ،﴾ليزول   ﴿و ﴾َوِإن َكاَن َمْكر ه ْم لِتَـز وَل ِمْنه  اْْلَِبال  ﴿، ﴾اـمـقيـافا أال يــخـإال أن ي   ﴿ و
 .(3)«ونحو ذلك ﴾بل عجبت  ﴿ و ﴾َبْل َعِجْبتَ ﴿و

                                       
 .(6/308أضواء البيان، ملحمد األمّي الشنقيطي )( 1)
( وصححه 1477رقم  1/466بو داود يف سننه )( وأ21187رقم  5/124اإلمام أَحد يف مسنده )رواه  (2)

 .(843األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم )
  .( 13/391يخ اإلسالم ابن تيمية )جمموع الفتاوى، لش( 3)

 

 

 َعِجْبت  َبلْ  ﴿ : وقرأ ابن مسعود» : وقال الشيخ حممد خليل هراس
وليس عجبه سبحانه ناشئ ا  ،بضم التاء عىل أهَنا ضمرٌي للَربِّ جّل شأنه؛ ﴾َوَيْسَخر ونَ 

 ،كام هو احلال يف عجب املخلوقّي ،عن خفاء يف األسباب أو جهل بحقائق األمور

بل هو معنى حيدث له سبحانه عىل مقتىض مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، 

الرسول   وهذا الَعَجب الذي وصف به ،ّق أن يتعجب منهوهو اليشء الذي يستح

 .(1)«رَبه هنا من آثار رَحته، وهو من كامله تعاىل

يف هذه اآلية قراءتان »: وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني عند تفسري اآلية

هذا  ،وبالضم عىل اهلل سبحانه وتعاىل ×فيعود الضمري عىل رسول اهلل  ،بفتح التاء

فهل هو عجب حقيقي أو جمازي؟  وإذا كان عائدا إىل اهلل  ،الصحيحهو القول 

 .(2)«الصحيح أنه حقيقي وأنه كسائر الصفات

 .[5 :]الرعد ﴾  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴿ :قوله تعاىل :ااثنيً 
من هؤالء  يا حممد، ﴾ٴۇ ۋ﴿ :يقول تعاىل ذكره»قال اإلمام الطربي: 

ۅ    ﴿  :ة  يعبدوهنا من دوين فعجب قوهلماملرشكّي املتَخذين ما ال يرضُّ وال ينفع آهل
ِدمنا ﴾  ۉ     ۉ ا  ﴾ې  ې  ې   ې ﴿  وَبِلينا فع  إنا ملجَدٌد إنشاؤنا وإعادتنا خلق 

ا كام كنا قبل وفاتنا ا للثواب والعقاب  ،جديد  تكذيب ا منهم بقدرة اهلل، وجحود 

 والبعث بعد املامت.

ٴۇ   ﴿ :سعيد، عن قتادة، قولهحدثنا : حدثنا يزيد قال: كام حدثنا برش قال
 ،﴾ ى ې           ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ﴿ إن عجبت يا حممد، ﴾ ۋ  ۋ

 .(3)«عجب الرَحن تبارك وتعاىل من تكذيبهم بالبعث بعد املوت
                                       

 .(216رشح العقيدة الواسطية، للعثيمّي ) ص( 1)
 .(41للعثيمّي )ص تفسري القرآن الكريم، سورة الصافات،( 2)
 .(16/346القرآن، البن جرير الطربي ) جامع البيان يف تأويل (3)
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 َعِجْبت  َبلْ  ﴿ : وقرأ ابن مسعود» : وقال الشيخ حممد خليل هراس
وليس عجبه سبحانه ناشئ ا  ،بضم التاء عىل أهَنا ضمرٌي للَربِّ جّل شأنه؛ ﴾َوَيْسَخر ونَ 

 ،كام هو احلال يف عجب املخلوقّي ،عن خفاء يف األسباب أو جهل بحقائق األمور

بل هو معنى حيدث له سبحانه عىل مقتىض مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، 

الرسول   وهذا الَعَجب الذي وصف به ،ّق أن يتعجب منهوهو اليشء الذي يستح

 .(1)«رَبه هنا من آثار رَحته، وهو من كامله تعاىل

يف هذه اآلية قراءتان »: وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني عند تفسري اآلية

هذا  ،وبالضم عىل اهلل سبحانه وتعاىل ×فيعود الضمري عىل رسول اهلل  ،بفتح التاء

فهل هو عجب حقيقي أو جمازي؟  وإذا كان عائدا إىل اهلل  ،الصحيحهو القول 

 .(2)«الصحيح أنه حقيقي وأنه كسائر الصفات

 .[5 :]الرعد ﴾  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴿ :قوله تعاىل :ااثنيً 
من هؤالء  يا حممد، ﴾ٴۇ ۋ﴿ :يقول تعاىل ذكره»قال اإلمام الطربي: 

ۅ    ﴿  :ة  يعبدوهنا من دوين فعجب قوهلماملرشكّي املتَخذين ما ال يرضُّ وال ينفع آهل
ِدمنا ﴾  ۉ     ۉ ا  ﴾ې  ې  ې   ې ﴿  وَبِلينا فع  إنا ملجَدٌد إنشاؤنا وإعادتنا خلق 

ا كام كنا قبل وفاتنا ا للثواب والعقاب  ،جديد  تكذيب ا منهم بقدرة اهلل، وجحود 

 والبعث بعد املامت.

ٴۇ   ﴿ :سعيد، عن قتادة، قولهحدثنا : حدثنا يزيد قال: كام حدثنا برش قال
 ،﴾ ى ې           ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ﴿ إن عجبت يا حممد، ﴾ ۋ  ۋ

 .(3)«عجب الرَحن تبارك وتعاىل من تكذيبهم بالبعث بعد املوت
                                       

 .(216رشح العقيدة الواسطية، للعثيمّي ) ص( 1)
 .(41للعثيمّي )ص تفسري القرآن الكريم، سورة الصافات،( 2)
 .(16/346القرآن، البن جرير الطربي ) جامع البيان يف تأويل (3)
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إِن َتْعَجْب أنت من عدم » وقال الشيخ صاحل آل الشيخ يف تفسري هذه اآلية:

فاملتعجب هو اهلل  ،َفَعَجٌب َقْوهل  مْ  ،آخر ما قالوه أو إنكارهم البعث... إىل ،إيامهنم

فإذا صفة العجب هلل سبحانه  ،ففي هذه اآلية أيضا إثبات صفة الَعَجْب هلل  ،

 .(1)«وتعاىل دل عليها القرآن والسنة يف نصوص متعددة

 .[175 :]البقرة ﴾ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    ﴿ :: قوله تعاىلالثً اث

  :(2)ري هذه اآلية عىل قولّياختلف علامء التفسري يف تفس

ۇئ    ﴿ فقوله ،أن هذه اآلية تدل عىل إثبات صفة العجب هلل تعاىل القول األول:
 ،أّي يشء أصربهم عىل عمل النار :ما استفهامية ومعناها التوبيخ: أي ﴾ۇئ  

وال  ،نسب إىل من تكلم به؛ ألن املتكلم به هو اهلل؛ والكالم ي  وهو تعجب من اهلل 

 أن اهلل يعجب من صربهم.مانع من 

فإذا قال قائل: العجب يدل عىل أن » :حممد بن صاحل العثيمني شيخقال ال

وهو -باألمر من قبل  ااملتعجب مباَغت بام تعجب منه؛ وهذا يستلزم أن ال يكون عامل  

 ؟-حمال عىل اهلل 

فاجلواب: أن سبب العجب ال خيتص بام ذكر؛ بل ربام يكون سببه اإلنكار عىل 

عجبت من قوم جحدوا بآيات اهلل مع »اعل، حيث خرج عن نظائره، كام تقول: الف

 .(3)«؛ وهو هبذا املعنى قريب من معنى التوبيخ، واللوم «بياهنا، وظهورها

 وهبذا القول قال ابن عباس والسدي وعطاء وأبو عبيدة.   

                                       
 .(2/53الآللئ البهية يف رشح العقيدة الواسطية، آلل الشيخ )( 1)
( فتح 1/185( معامل التنزيل، للبغوي )3/331انظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي ) (2)

 .( 1/163القدير للشوكاين )
 .(2/266ة، للعثيمّي )تفسري القرآن العظيم، سورة البقر (3)
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ء أن املراد تعجيب املخلوقّي وإرشادهم للتعجب من حال هؤال القول الثاين:

فكأهنم هبذه املبارشة لألسباب صربوا عىل  ،الذين بارشوا األسباب لعذاب النار

 العقوبة يف نار جهنم. وهبذا قال احلسن وقتادة وجماهد.

وهذا وإن كان له وجه » عن هذا القول: :قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني
 .(1)«لكنه خالف ظاهر اآلية

 
 
 
 

 
 

                                       
 .( 2/266)تفسري القرآن العظيم، سورة البقرة، للعثيمّي  (1)
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  لرابعاملبحث ا
 األدلة من السنة النبوية على إثبات صفة الَعَجب هلل تعاىل

لقد استدل أهل السنة واجلامعة بجملة من األحاديث النبوية الصحيحة الّصحية 
  :ومن تلك األحاديث ما ييل ،عىل إثبات صفة العجب هلل تعاىل

ب هللا من قوم جِ عَ » :قال × عن النبي عن أيب هريرةاحلديث األول: 
 .(1)«السلة يف الس  ون اجلن  ل  خ  يد

َرْيَرَة  احلديث الثاين: وَل اهللَِ  :َقاَل  َعْن َأيِب ه  ٌل َرس  َفَقاَل: َيا × َأَتى َرج 
ول اهللَِ َأَصاَبنِي اجْلَْهد   َن َشْيئ ا ،َرس  ول  اهللَِ  ،َفَأْرَسَل إىَِل نَِساِئِه َفَلْم جَيِْد ِعنَْده  َفَقاَل َرس 

َلَة يـَْرمَح ه  اّلل   ي   رَج ل  َأاَل » :× ٌل ِمْن اأْلَْنَصاِر َفَقاَل  «َضيِ ف ه  َهِذِه الل يـْ َأَنا َيا  :َفَقاَم َرج 
وَل اهللَِ وِل اهللَِ  :َفَذَهَب إِىَل َأْهِلِه َفَقاَل اِلْمَرَأتِهِ  ،َرس   ،اَل َتَدِخِريِه َشْيئ ا ×َضْيف  َرس 

ْبَيةِ إاَِل ق  َواهللَِ َما ِعنِْدي  :َقاَلْت  ِميِهْم َوَتَعايَلْ  :َقاَل  ،وت  الصِّ ْبَية  اْلَعَشاَء َفنَوِّ َفإَِذا َأَراَد الصِّ
اَج َوَنْطِوي َ وِل اهللَِ  ،ب ط وَننَا الَلْيَلَة  َفَفَعَلْت  َفَأْطِفِئي الرسِّ ل  َعىَل َرس  َم َغَدا الَرج   ×ث 

  هللَفَأْنَزَل ا .«ف اَلنٍّ َوف اَلنَةَ  َك ِمنْ َأْو َضحِ  َلَقْد َعِجَب اّلل   » َفَقاَل:
 .(2) ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی﴿

أ يت بدابة  ا رأيت علي  : عن عيل بن ربيعة األسدي قال احلديث الثالث:
ر فلام استوى عليها قال: احلمد هلل الذي سخَ  ،فوضع رجله يف الركاب قال: بسم اهلل

ثم قال:  ،اوَحد اهلل ثالث   ،ا ثالث  ثم كرَب  ،نقلبونا إىل ربنا ملوإنّي قرنِ لنا هذا وما كنا له م  
 ،ال إله إال أنت سبحانك إين ظلمت نفيس فاغفر يل ذنبي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت

                                       
   .(2848ي يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري: باب األسارى يف السالسل، رقم )رواه اإلمام البخار( 1)
وضع آخر ( ويف م4607: باب تفسري سورة احلرش، رقم )رواه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري (2)

رقم   ،﴾یېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ   ی    ی  ﴿من صحيحه، كتاب فضائل الصحابة: باب قول اهلل: 
له، ورواه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب األرشبة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره،  ( واللفظ3587)

 .(  2054رقم )
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 مَ : بِ ثم استضحك. فقلت   ،لت  ا مثل ما ق  قال يوم   ×إن رسول اهلل  :فقال
بده: سبحانك إين ظلمت ن قول عربنا م ب  يعجَ » :يا رسول اهلل ؟ قال استضحكَت 

 يغفر م عبدي أن له رّبً لِ قال: عَ  ،فسي فاغفر ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال أنتن
 .(1) «الذنوب

 :يقول ×قال سمعت رسول اهلل  عن عقبة بن عامر  احلديث الرابع:
اجلبل يؤذن ّبلصالة ويصلي فيقول  (2)ربك من راعي غنم يف رأس شظية ب  جَ عْ يَـ »

الة خياف مين قد غفرت لعبدي انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم الص: هللا 
 .(3)«وأدخلته اجلنة

                                       
اب اجلهاد: باب ما يقول الرجل إذا كت ( وأبو داود يف سننه،753رقم  1/97سنده )رواه اإلمام أَحد يف م( 1)

( 3446ب الناقة، رقم )( والرتمذي يف جامعه، كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا رك2602ركب، رقم )
وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي يف السنن الكربى، كتاب السري: باب التكبري والتحميد عند االستواء 

 59وعبد بن َحيد يف مسنده )ص ، (134رقم  1/120)( والطياليس يف مسنده 8800ىل الدابة، رقم )ع
 ، (586رقم  1/439ىل يف مسنده )وأبو يع ، (2698رقم  6/415وابن حبان يف صحيحه ) ، (89رقم 

( وقال: 2482رقم  2/108واحلاكم يف مستدركه ) ، (644رقم  2/1061واآلجري يف الرشيعة )
كلهم من طرق عن  .(676رقم  1/358املختارة )لم ومل خيرجاه. ورواه الضياء يف صحيح عىل رشط مس

لباين، انظر: صحيح أيب داود عيل بن ربيعة األسدي عن عيل بن أيب طالب به. واحلديث صححه األ
صحيح وضعيف سنن الرتمذي  ، (1653رقم  4/210السلسلة الصحيحة ) ، (2342رقم  7/355)
       .(3446رقم  7/446)

 .( 2/1165. النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري )قطعة مرتفعة يف رأس اجلبل (2)
( وأبو داود يف سننه، كتاب الصالة: باب األذان يف 81747رقم 4/157رواه اإلمام أَحد يف مسنده ) (3)

وابن  ، (666( والنسائي يف السنن، كتاب األذان: باب األذان ملن يصيل وحده، رقم )1203السفر، رقم )
والروياين يف  ، (572رقم  1/250وابن أيب عاصم يف السنة ) ، (1660رقم  4/545)حبان يف صحيحه 

والبيهقي يف السنن  ، (14520رقم  17/301طرباين يف املعجم الكبري )وال ، (232رقم  1/178مسنده )
ّشانة املعافري ، (1980رقم  1/405الكربى ) عن عقبة  كلهم من طرق عن عمرو بن احلارث عن أيب ع 
  مر به. بن عا

( 17350رقم  4/145وتابعه ابن هليعة فرواه عن املعافري عن عقبه. رواه اإلمام أَحد يف مسنده )
وهذا اإلسناد وإن كان فيه ابن هليعة وهو متكلم فيه إال أنه  ،(14542رقم  17/309طرباين يف الكبري )وال

  =عن ابن هليعة فإنه روايته تكون صحيحةن إذا رووا من رواية عبد اهلل بن وهب عنه وهو أحد العبادلة الذي
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 إن هللا » :قال ×أن النبي  :عن عقبة بن عامر  احلديث اخلامس:
 .(1) «ةوَ بْـ من الشاب ليست له صَ  ب  يعجَ 

ب ج  يتعَ  إن هللا » :قال ×عن النبي  عن أيب هريرة  احلديث السادس:
 . (2) «مها صاحبهأحد   يقتل   من رجلني

                                       
فهو صحيح: ابن املبارك وابن وهب قال عبد الغني بن سعيد األزدي: )إذا روى العبادلة عن ابن هليعة =

صححه األلباين يف صحيح أيب داود  واحلديث. (2/413واملقري( هتذيب التهذيب، البن حجر )
 .(41م رق 1/102) والسلسلة الصحيحة ،(1086رقم  4/363)

قال حمققه شعيب األرناؤوط: حسن لغريه. ورواه  ،(17409رقم  4/151رواه اإلمام أَحد يف مسنده ) (1)
والروياين يف  ،(1749رقم  3/288وأبو يعىل يف مسنده ) ،(571رقم  1/250بن أيب عاصم يف السنة )ا

اين يف املعجم الكبري والطرب ،(866رقم  2/367وابن األعرايب يف معجمه ) ،(227رقم  1/175مسنده )
 ،(231رقم  1/258وابن شاهّي يف كتاب الرتغيب يف فضائل األعامل ) ،(14540رقم  17/309)

واهليثمي يف  ،(993رقم 2/417والبيهقي يف األسامء والصفات ) ،(1300رقم  2/116ومتام يف فوائده )
كلهم من طرق  ،(576م رق 1/336والقضاعي يف مسند الشهاب ) ،(1099رقم  2/986بغية الباحث )

 عن عبد اهلل بن هليعة عن أيب عشانة عن عقبة به. 
يعة إال أن طريق الروياين إليه من رواية عبد اهلل بن وهب عنه وهو من واحلديث وإن كان فيه إسناده ابن هل

هو عند أَحد »(: 206العبادلة، وروايته عن ابن هليعة صحيحة. قال السخاوي يف املقاصد احلسنة )ص
رواه أَحد وأبو يعىل والطرباين »(: 11/173وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ) ،«يب يعىل وسنده حسنأو

وتابعه عمرو بن احلارث عن املعافري عن عقبه به. رواه ابن املبارك يف كتاب الزهد  ،«سنوإسناده ح
 .(349رقم  118)ص

أقول: هذا فيه نظر، فإن »للحديث:  اينقال العالمة عبد اهلل الدويش بعد أن ذكر تضعيف العالمة األلب
أخربنا رشدين بن سعد  :قال ،يف الزهد رجاله ثقات إال ابن هليعة، ولكنه مل ينفرد به فقد رواه ابن املبارك

تنبيه القاري عىل تقوية ما  ،«حدثني عمرو بن احلارث عن أيب عشانة املعافري أنه سمع عقبة بن عامر :قال
 .( 159ش )ص الدويضعفه األلباين، لعبد اهلل

تراجع  ( إال أنه571رقم  1/307قلت: العالمة األلباين وإن كان ضعف احلديث كام يف ظالل اجلنة )
عن تضعيفه وتبّي له صحة احلديث بعد أن وقف عليه يف مسند الروياين من رواية عبد اهلل بن وهب عن 

لك حكم عليه بالصحة. انظر: سلسلة لذابن هليعة، إضافة إىل متابعة عمرو بن احلارث البن هليعة؛ 
 .(2843رقم  6/342األحاديث الصحيحة، لأللباين )

رقم  يف الكربى، كتاب اجلهاد: باب اجتامع القاتل واملقتول يف سبيل اهلل يف اجلنة، رواه اإلمام النسائي (2)
 =                                 .              (2/394( وقد صححه العالمة األلباين يف صحيح سنن النسائي )3165)
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ب جِ عَ » :قال ×أن رسول اهلل  عبد اهلل بن مسعود عن  احلديث السابع:
فيما  ني: رجل اثر عن وطائه وحلافه من بني حبه وأهله إىل صالته رغبةً نا من رجلَ رب  

ورجل غزا يف سبيل هللا فاهنزم فعلم ما عليه يف االهنزام  ،مما عندي عندي وشفقةً 
نظروا إىل عبدي ا :ملالئكته يف الرجوع فرجع حىت أهريق دمه فيقول هللا  وما له

 .(1) «مما عندي حىت أهريق دمه فيما عندي وشفقةً  رجع رغبةً 
 يقول: ×سمعت رسول اهلل : قال عبد اهلل بن عمر عن احلديث الثامن: 

 .(2)«من الصالة يف اجلميع ب  جَ إن هللا ليعْ »
                                       

 .   بن مالك  ( من حديث أنس336رقم  1/346ورواه اإلمام ابن خزيمة يف كتاب التوحيد )=
( وابن 19402رقم  4/212( وابن أيب شيبة يف مصنفه )3949رقم  1/416رواه اإلمام أَحد يف مسنده )( 1)

ألرناؤوط: حديث صحيح. ورواه أبو يعىل ا ( قال املحقق شعيب2558رقم  6/297حبان يف صحيحه )
 ( قال املحقق: إسناده صحيح.5272رقم  9/179يف مسنده )

( 605رقم  1/576وابن خزيمة يف كتاب التوحيد ) (569رقم  1/249ابن أيب عاصم يف السنة )ورواه        
( ويف 984قم ر 2/408والبيهقي يف األسامء والصفات ) (10405رقم  10/179والطرباين يف الكبري )

 (. 18305رقم  9/164السنن الكربى )
 مداين عنه به. كلهم من طرق عن َحاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة اهل

وقد . «رواه أَحد وأبو يعىل والطرباين يف الكبري، وإسناده حسن »(: 2/301قال اهليثمي يف جممع الزوائد )
 .(630رقم  1/153حسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

، من الرجل الذي غزا يف سبيل اهلل واحلديث قد ورد بلفظ اقتّص فيه من خرجه عىل ذكر تعجب اهلل 
ٍل َغَزا ِِف َسبِيِل اهللَِ َفاهْنََزَم » ولفظه:  نَا ِمْن َرج  : « َعِجَب َربُّ َفَعلَِم َما َعَليِْه َفَرَجَع َحتَى أ ْهِريَق » َيْعنِى َأْصَحاَبه 

وا إىَِل َعبِْدى َرَجَع َرْغبَة  فِياَم ِعنْدِ َدم   ول  اهللَ  َتَعاىَل ملاَِلَئَِكتِِه: اْنظ ر  ه  ه  َفيَق  «  ي َوَشَفَقة  مِمَا ِعنِْدي َحتَى أ َهِريَق َدم 
( واحلاكم يف مستدركه 2536أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب اجلهاد: باب الرجل يرشي نفسه، رقم )

ووافقه الذهبي. ومن طريق احلاكم . «حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه »( وقال: 1253رقم  2/123)
( وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ويف 17709رقم  9/46ى )رواه البيهقي يف السنن الكرب

 (.3981صحيح اجلامع، رقم )
 .( من حديث ابن عمر 5112رقم  2/50رواه اإلمام أَحد يف مسنده )( 2)

رواه أَحد بإسناد حسن وكذلك رواه الطرباين »وقال:  املنذري من حديث عمر بن اخلطاب  وأورده
( هكذا عزاه املنذري للطرباين 589رقم  1/159الرتغيب والرتهيب ) «اد حسنمن حديث ابن عمر بإسن

                   =                                                                                                              وقد بحثت يف كتب الطرباين فلم أجده.
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عة املسلمّي؛ لذلك أورد ىل يعجب من الصالة مع مجاومعنى احلديث أن اهلل تعا
 . (1)يث حتت باب الصالة يف اجلامعةاملنذري احلد

وقد اقتّصت يف  ،ب هلل تعاىلجَ هذه بعض األحاديث الواردة يف إثبات صفة العَ 
 ؛هذا البحث عىل إيراد ما ثبت منها مما يصح االستدالل به إلثبات الصفة هلل تعاىل

ب هلل لكنها ال تثبت عن النبي جَ يف صفة العَ دت بعض األحاديث وإال فإنه قد ور
وجيب علينا رده وبيان بطالنه  ،×ن بعضها موضوع مكذوب عىل نبينا بل إ ،×

 عن االحتجاج به إلثبات صفة العجب لربنا سبحانه وكذب من اختلقه فضال  
 .(2)وتعاىل
 
 
 

 
 

                                       
وحسنه األلباين يف صحيح ، «رواه أَحد وإسناده حسن»(: 2/51زوائد )وقال اهليثمي يف جممع ال=

 .(406رقم  1/97الرتغيب والرتهيب )
 .(2/50الرتغيب والرتهيب، للمنذري )( 1)
 من ذلك:  (2)

( وقال 5/482رواه البيهقي يف شعب اإليامن ) .«الضأن يف يوم عيدكم هذا من ذبحكمعجب ربكم » •
 .(5/287حاديث الضعيفة واملوضوعة )األلباين: موضوع. سلسلة األ

رواه  .«اا وجيعل هلام بذلك رزق  ليعجب من مداعبة املرء زوجته فيكتب هلام بذلك أجر   إن اهلل » •
ديث منكر. انظر سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وهو ح ،(1/472األصبهاين يف كتاب احلجة )

 .( 7/104لأللباين )
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 املبحث اخلامس
 عجب هلل تعاىل إثبات صفة الأقوال السلف يف 

 ،اكثرية جد   إثبات صفة العجب هلل يف الصالح اآلثار الواردة عن السلف      
هذه الصفة هلل تعاىل ومل يتنازعوا يف ذلك، ومل يتطرق إىل أذهاهنم تشبيه اهلل وا قد أثبتف

بحث ويف هذا امل ،بخلقه؛ ولذلك أمجعوا عىل إثبات هذه الصفة هلل سبحانه وتعاىل
  فمن ذلك: ،مجلة من اآلثار واألقوال سأورد
 :ه(32)ت: عبد هللا بن مسعود  -1

 . (1)ويسخرون( بالرفع كان ريض اهلل تعاىل عنه يقرأ )بل عجبت  
 :ه(96)ت: :إبراهيم النخعي -2

يح   : إن اهلل ال يعجب من يشء، إنام يعجب من ال يعلم. القايضقال رش 
بن كان يعجبه رأيه، إن عبد اهلل  اإن رشحي   :قال األعمش: فذكرت إلبراهيم، فقال

 .(2)()بل عجبت   ، وكان عبد اهلل يقرؤهاكان أعلم من رشيحمسعود 
 : ه(198)ت::سفيان بن عيينة -3
فجعلت  ،منزله بعد العتمة سمعت سفيان بن عيينة وأنا يف: أَحد بن نّصقال   
أريد أن أسألك  حممد إينيا أبا : فقلت له أتنفس. يدعن :فقال املسألة. عليه يف ألّح 

 إذا مل أسألك فمن أسأل. ،ألكال بد من أن أس: فقلت ال تسأل.: فقال ء.عن يش
  إن هللا»: × يكيف حديث عبيدة عن عبد اهلل عن النب: فقلت هات سل.: فقال

 .(3)«حيمل السماوات على أصبع واألرضني على أصبع
                                       

 .(12/81تفسري )رواه ابن أيب حاتم يف ال (1)
( وقال: حديث 3608رقم 2/466( واحلاكم يف مستدركه )12/81رواه ابن أيب حاتم يف التفسري ) (2)

 صحيح عىل رشط الشيخّي ومل خيرجاه. ووافقه الذهبي.
( واإلمام مسلم يف 4533البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري: باب تفسري سورة الزمر، رقم ) ماماإلاه رو (3)

 .(2786اب صفات املنافقّي وأحكامهم: باب صفة القيامة واجلنة والنار، رقم )صحيحه، كت
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 .(1) «لرمحنآدم بني أصبعني من أصابع ا إن قلوب بين» :وحديث 

 :فقال سفيان (2) «اآلفاق ك ممن يذكره يفحيعجب ويض إن هللا »: وحديث 

 .(3)ث هبا بال كيفدِّ حَ هبا ون   رُّ قِ كام جاءت ن   يه

  :هـ(287)ت:الشيباين بن أيب عاصم عمرو  -4
ِب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه(، ثم أورد  :قال )باب: يف َتَعجُّ

 .(4)   ة من األحاديث الصحيحة يف إثبات صفة العجب هلل بإسناده مجل

 :هـ(873)ت:ابن بطة العكربي  -5
 .(5)(وقالت اجلهمية إن اهلل ال يعجب ،باب اإليامن بالتعجب) :قال 

  :هـ(458 :ت) أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفراء -6
 تعاىل ذكر يف كتابه إبطال التأويالت ثالثة أحاديث يف إثبات صفة العجب هلل

ه ثم قال بعد ذكر (إثبات صفة العجب لربنا تبارك وتعاىل)وجعلها بعنوان 

اعلم أَن الكالم يف هذا احلديث كالكالم يف الذي قبله، وأنه ال يمتنع »لألحاديث: 

إطالق ذلك عليه وَحله عىل ظاهره؛ إذ ليس يف ذلك ما حييل صفاته، وال خيرجها عام 

ه استعظمه مل يكن عامل   اتستحقه؛ ألنا ال نثبت َعَجب   به؛ ألنه مما ال  اهو تعظيم ألمر َدمَهَ

 .(6) «ه، بل نثبت ذلك صفة كام أثبتنا غريها من صفاتهيليق بصفات

                                       
 (.2654رواه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب القدر: باب تّصف اهلل تعاىل القلوب كيف يشاء، رقم ) (1)
 ابن "اآلفاق"بدال من  "األسواق "( ورواه بلفظ 42رواه هبذا اللفظ الدارقطني يف كتاب الصفات )ص (2)

( والذهبي يف خمتّص 2/793( والدارمي يف الرد عىل برش املرييس )81-80رقم  3/111بطة يف اإلبانة )
 .« عرف احلديث يذكر األسواق مل أكذا يف األصول كلها ولعل فيها شيئا فإين» :قال األلباين (165العلو)ص

 .(2/2310( والذهبي يف كتاب العلو )41رواه الدارقطني يف كتاب الصفات )ص (3)
 .(1/249كتاب السنة، البن أيب عاصم ) (4)
 .(3/131) بن بطة العكربياإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية، ال (5)
 .(291 )صإبطال التأويالت ألخبار الصفات، للقايض أيب يعىل (6)

 

 

 :ه(532)ت: :حممد بن عبد امللك الكرجي -7
الفصول يف " نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية قول الكرجي من كتاب له سامه:

 ."لذوي البدع والفضول ااألصول عن األئمة الفحول إلزام  

خملوقة، جاء هبا كتابه،  غري (1)فلنعتقد أن هلل أسامء وصفات قديمة»قال الكرجي: 

وأخرب هبا الرسول أصحابه، فيام رواه الثقات، وصححه النقاد األثبات ودل القرآن 

 واحلديث الصحيح املتّي عىل ثبوهتا. املبّي

وصمد كريم، عليم  (2)، أحد قديموهي أن اهلل تعاىل أول مل يزل، وآخر ال يزال

 يبدئ ويعيد، فعال ملا يريد، قوي حليم عيلٌّ عظيم، رفيع جميد وله بطش شديد، وهو
إىل سائر أسامئه وصفاته  ﴾ٿٹ  ٹ  ٿٺ  ٿ ٿ  ﴿ قدير، منيع نصري،

من النفس، والوجه، والعّي، والقدم، واليدين، والعلم، والنظر، والسمع، والبّص، 

 .(3)«..بجَ والغضب، واملحبة، والضحك، والعَ  ،ئة، والرىضواإلرادة، واملشي

 : هـ( 535)ت: األصبهاينقاسم إمساعيل بن حممد أبو القو ام الس ن ة  -8
؛ ألن الَعَجب ممَن يعلم ما مل يكن»قال:   وقال قوم: ال يوصف اهلل بأنه َيْعَجب 

َعِجْبت   لْ بَ ﴿ يعلم، واحتج مثبت هذه الصفة باحلديث، وبقراءة أهل الكوفة:
 .(4)«عن نفسه عىل أنه إخبار من اهلل ؛ ﴾َوَيْسَخر ونَ 

                                       
ته ويصح بأن ول بأن صفات اهلل قديمة ليس عىل إطالقه، فإن صفاته تعاىل منها الذاتية، وهذه الزمة لذاالق (1)

نقول أهنا قديمة، ومنها الصفات الفعلية املتعلقة بمشيئته تعاىل فهذه قديمة النوع حادثة اآلحاد مثل 
إنه حادث ومتجدد، وهبذا التفصيل  يتكلم متى شاء فالكالم، فإنه قديم لكن آحاد الكالم، وكون اهلل تعاىل
  ا قديمة وقد أرادوا من ذلك إنكارها.نرد عىل من ينكر الصفات الفعلية هلل تعاىل ويصفها بأهن

قال اإلمام القديم ليس من أسامء اهلل تعاىل فال يصح أن يطلق عىل اهلل تعاىل لعدم ثبوته يف الكتاب والسنة. ( 2)
وما يطلق عليه من األخبار ال جيب أن يكون  ،األسامء والصفات توقيفي يطلق عليه يف باب ما» :ابن القيم

 .(1/285بدائع الفوائد )« ليشء واملوجود والقائم بنفسها كالقديم واتوقيف  
 .(4/181جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (3)
 .(2/049احلجة يف بيان املحجة، لقوام السنة األصبهاين ) (4)
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 :ه(532)ت: :حممد بن عبد امللك الكرجي -7
الفصول يف " نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية قول الكرجي من كتاب له سامه:

 ."لذوي البدع والفضول ااألصول عن األئمة الفحول إلزام  

خملوقة، جاء هبا كتابه،  غري (1)فلنعتقد أن هلل أسامء وصفات قديمة»قال الكرجي: 

وأخرب هبا الرسول أصحابه، فيام رواه الثقات، وصححه النقاد األثبات ودل القرآن 

 واحلديث الصحيح املتّي عىل ثبوهتا. املبّي

وصمد كريم، عليم  (2)، أحد قديموهي أن اهلل تعاىل أول مل يزل، وآخر ال يزال

 يبدئ ويعيد، فعال ملا يريد، قوي حليم عيلٌّ عظيم، رفيع جميد وله بطش شديد، وهو
إىل سائر أسامئه وصفاته  ﴾ٿٹ  ٹ  ٿٺ  ٿ ٿ  ﴿ قدير، منيع نصري،

من النفس، والوجه، والعّي، والقدم، واليدين، والعلم، والنظر، والسمع، والبّص، 

 .(3)«..بجَ والغضب، واملحبة، والضحك، والعَ  ،ئة، والرىضواإلرادة، واملشي

 : هـ( 535)ت: األصبهاينقاسم إمساعيل بن حممد أبو القو ام الس ن ة  -8
؛ ألن الَعَجب ممَن يعلم ما مل يكن»قال:   وقال قوم: ال يوصف اهلل بأنه َيْعَجب 

َعِجْبت   لْ بَ ﴿ يعلم، واحتج مثبت هذه الصفة باحلديث، وبقراءة أهل الكوفة:
 .(4)«عن نفسه عىل أنه إخبار من اهلل ؛ ﴾َوَيْسَخر ونَ 

                                       
ته ويصح بأن ول بأن صفات اهلل قديمة ليس عىل إطالقه، فإن صفاته تعاىل منها الذاتية، وهذه الزمة لذاالق (1)

نقول أهنا قديمة، ومنها الصفات الفعلية املتعلقة بمشيئته تعاىل فهذه قديمة النوع حادثة اآلحاد مثل 
إنه حادث ومتجدد، وهبذا التفصيل  يتكلم متى شاء فالكالم، فإنه قديم لكن آحاد الكالم، وكون اهلل تعاىل
  ا قديمة وقد أرادوا من ذلك إنكارها.نرد عىل من ينكر الصفات الفعلية هلل تعاىل ويصفها بأهن

قال اإلمام القديم ليس من أسامء اهلل تعاىل فال يصح أن يطلق عىل اهلل تعاىل لعدم ثبوته يف الكتاب والسنة. ( 2)
وما يطلق عليه من األخبار ال جيب أن يكون  ،األسامء والصفات توقيفي يطلق عليه يف باب ما» :ابن القيم

 .(1/285بدائع الفوائد )« ليشء واملوجود والقائم بنفسها كالقديم واتوقيف  
 .(4/181جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (3)
 .(2/049احلجة يف بيان املحجة، لقوام السنة األصبهاين ) (4)
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 :هـ(728)ت: :ابن تيمية شيخ اإلسالم -9
فالسنة تفرس القرآن وتبينه، وتدل عليه،  :×يف سنة رسول اهلل  َفصل» :قال

من األحاديث الصحاح التي تلقاها  به ربه  ×وتعرب عنه، وما وصف الرسول 
عجب ربنا من قنوط » :وقوله ..مثل. وجب اإليامن هبا كذلك.أهل املعرفة بالقبول 

يعلم أن فرجكم  ،فيظل يضحك ،إليكم أزلني قنطنيعباده وقرب غريه، ينظر 
 .(1)«قريب

 :ه(1376:)ت :الشيخ عبد الرمحن بن انصر السعدي -10
وهذا العجب الذي » :«عجب ربنا من قنوط عباده»ا عىل حديث قال معلق  

كمثله  ، واهلل تعاىل ليسن آثار رَحة اهلل، وهو من كامله تعاىلوصف الرسول به ربه م
تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استوىل  فإذا ،يشء يف مجيع نعوته

ا عىل األسباب الظاهرة، وحسبوا أن  ال عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قارص 
 .(2) «وهذا حمل عجب يكون وراءها فرج من القريب املجيب، فيعجب اهلل منهم،

 :ه(1421:)ت :الشيخ حممد بن صاحل العثيمني -11
عىل ثبوت العجب هلل فيجب إثباته له من غري حتريف وال  وأمجع السلف» :قال

 .(3) «وهو عجب حقيقي يليق باهلل ،تعطيل، وال تكييف، وال متثيل
واال وقد تقدم معنا يف ثنايا البحث أق ،هذه بعض النقوالت عن األئمة األعالم

املوطن  ومل أذكرها يف هذا ،أثبتوا صفة العجب هلل تعاىللبعض العلامء واملفرسين ممن 
 عن التكرار وخشية اإلطالة. ابعد  

واملقصود من إيراد هذه األقوال هو بيان املسلك الذي سار عليه علامء أهل السنة 
صفاته وأن طريقتهم واحدة يف تقرير  ،ات الصفات هلل ــبـي إثـاعة فـواجلم

 سبحانه وتعاىل. 
                                       

 .(3/138وى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية )جمموع الفتا (1)
 .(56 /1ة من املباحث املنيفة )التنبيهات اللطيفة فيام احتوت عليه الواسطي( 2)
 .(15رشح ملعة االعتقاد، للعثيمّي )ص (3)
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عىل املنهج احلق الذي ا أهنم ساروا ومن نظر يف أقوال علامء أهل السنة يدرك متام  
وأصحابه األخيار يف إثبات ما أثبته اهلل لنفسه وأثبته له رسوله  ×سار عليه نبينا 

وأهنم تلقوا أحاديث الصفات بالقبول واإلذعان  ،من الصفات الالئقة باهلل ×
بل يمّروها  ،تأويلمن غري أن يتعرضوا هلا بالرد والتعطيل أو التحريف وال والتسليم
 ه صفاِت وال تشبه صفات   ،تليق بربنا تبارك وتعاىل معتقدين أن هلا معانٍ  ،كام جاءت

 ون علم ذلك إىل اهلل تعاىل.ل  وال يتعرضون لكيفيتها بل يكِ  ،خلقه
جدنا أهنم يف عصور متفاوتة ولو تأملنا أقوال السلف الذين سبق النقل عنهم لو

ك ألهنم جتردوا خيتلف قوهلم ومعتقدهم يف هذا الباب؛ ذلومتباعدة ومع ذلك مل 
فمنذ عّص الصحابة إىل يومنا هذا  ،للحق وقدموا الكتاب والسنة عىل قول كل أحد

فكان منهجهم هو املنهج احلق  ،وكالمهم متفق يف باب الصفات وغريه من األبواب
تبع.    املستقيم الذي  جيب أن ي 
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 املبحث السادس 
 الَعَجب هلل تعاىل والرد عليهم موقف املخالفني من صفة

 : هلل تعاىل: موقف املخالفني من صفة العجب أواًل 
لقد ظهر لنا من خالل استعراض مجلة من النصوص الرشعية من الكتاب والسنة 

فموقفهم من هذه الصفة  ،صفة العجب هلل تعاىلموقف أهل السنة واجلامعة من 
ومل يتعرضوا هلا  ،هلل إثباتا يليق بجالله موافق ملوقفهم من بقية الصفات التي أثبتوها

 بالتأويل أو الرد.
أما أهل الباطل من أهل البدع فلم يرتضوا هذه الطريقة التي سار عليها سلفنا 

ملون مع نصوص الصفات ا يتعافكانو ،الصالح من الصحابة ومن سار عىل هدهيم
والذي  ،كام يزعمون اأو بالرد إن كان ظني   ،ا عندهمإما بالتأويل إن كان النص قطعي  

أوقعهم يف هذا هو أهنم يعتقدون ثم يستدلون؛ لذلك وحتى ال ينقضوا القواعد التي 
 نكروهنا.  يلون النصوص أو وِّ أي  جتدهم دوها قعّ 

ا أهل البدع  من مجلة الصفات التي تناوهلولقد كانت صفة العجب هلل تعاىل
منهم أن إثباهتا هلل يلزم منه  زعام   ،بالتأويل وحرفوها عن معناها الالئق باهلل تعاىل

فكلام عطلوا صفة هلل تعاىل زعموا  ،وهذا ديدهنم مع صفات اهلل تعاىل ،مشاهبته بخلقه
بل وصل احلال  ،وال شك أن هذا تنّقص يف حق اهلل  ،أن ذلك من باب التنزيه
 فمن ،وهذا يلزم منه إنكار وجود اخلالق سبحانه ،هللاصفات  ببعضهم إىل إنكار مجيع

  .ال صفة له فال حقيقة لوجوده

ْوا عليها معتقدهم يف باب األسامء نَ  بَ ومن املعلوم أن أهل البدع جعلوا هلم أصوال  

وا فيام ذهبوا استدلوقد  ،والصفات؛ لذلك وقعوا فيام وقعوا فيه من تعطيل الصفات

عن أسامئه وصفاته التي يستحقها  إليه من إنكار الصفات وتعطيل الرب 

سة عقلية عارضوا هبا أدلة الكتاب العزيز واألحاديث النبوية طقية، وأقيِ بمقدمات من
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ثبت هلل تعاىل األسامء والصفات، وقد أطلق هؤالء املبتدعة العنان الصحيحة التي ت  

وآرائهم الفاسدة كي تعارض األدلة السمعية وتردها بحجة أن لعقوهلم وأهوائهم 

وا ما جاء عن اهلل تعاىل وعن رسوله رضت عقوهلم، فألقتلك األدلة السمعية قد عا

وجعلوا العقول القارصة واألفهام السقيمة هي األصل  ،خلف ظهورهم ×

 وقدموها عىل األدلة النقلية.

سمى عندهم بـ )دليل األعراض ية ت  ومن تلك األدلة استدالهلم بمقدمة كالم 

ت يف حقه من وهبذا الدليل أخذوا ينفون عن اهلل تعاىل كل ما ثب ،وحدوث األجسام(

 األسامء احلسنى والصفات العىل.

 ودليل األعراض وحدوث األجسام يقصدون به: 

 أن إثبات الصانع يلزم منه إثبات حدوث العامل.

 سام.وحدوث العامل ال يكون إال بحدوث األج

وحدوث األجسام يعلم بلزومها لألعراض التي هي صفات األجسام القائمة 

 ها.إما األكوان، وإما غري ،هبا

 وهذا الدليل حيتاج إىل مقدمات:
 إثبات األعراض التي هي الصفات. األوىل:

 أو إثبات بعضها، كاألكوان التي هي احلركة والسكون واالجتامع واالفرتاق.           

إثبات حدوث األعراض، بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقاهلا  الثانية:

 من حمل إىل حمل.

 ناع خلو اجلسم.إثبات امت الثالثة:

وأن القابل  ،إما عن كل جنس من أجناس األعراض، بإثبات أن اجلسم قابل هلا

 وإما عن األكوان. لليشء ال خيلو عنه وعن ضده.

 ل هلا.إثبات امتناع حوادث ال أو الرابعة:
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 وهذه املقدمة مبنية على مقدمتني: 
 أن اجلسم ال خيلو عن األعراض التي هي الصفات. إحدامها:

ث؛ ألن الصفات أن ما ال خيلو عن الصفات التي هي األعراض فهو حمد لثانية:وا

 .(1)ثةالتي هي األعراض ال تكون إال حمد

 هذا هو معنى دليل األعراض عند هؤالء.

حتى أظهرها  ،عروفة يف العصور املتقدمة اإلسالم مل تكن موهي طريقة مبتدعة يف

 اجلعد وصاحبه اجلهم بن صفوان.

ومل يكن يف الصحابة والتابعّي أحد يستدل »: ابن تيميةسالم قال شيخ اإل

ويثبت حدوث األجسام بدليل األعراض  ،عىل حدوث العامل بحدوث األجسام

وما ال يسبق احلوادث  ، تنفك عنهواألجسام مستلزمة لذلك ال ،واحلركة والسكون

الم يف بل أول ما ظهر هذا الك ،فهو حادث ويبنى ذلك عىل حوادث ال أول هلا

 .(2)«اإلسالم بعد املائة األوىل من جهة اجلعد بن درهم واجلهم بن صفوان

هنم أرادوا من هذا الدليل أووجه استدالهلم به عىل نفي الصفات عن اهلل تعاىل 

وما كان هبذا الوصف  ،ام ال ختلو من األعراض التي هي الصفاتإثبات أن األجس

منه حدوث العامل الذي ال بد وأن فهو حادث عندهم، وحدوث األجسام يلزم 

 يكون له حمدثا وهو اهلل تعاىل.

ا أبدا؛ ألن حدوث وما كان حمدثا فإنه ال يكون حادث   ،فهنا حمدث وحادث

بذلك احلادث، وألجل ذلك نفوا  ث فيشابه للحواداملحدث يلزم منه أن يكون حمال  

األجسام حادثة، و ،الصفات عن اهلل تعاىل؛ ألن إثباهتا يلزم منه أن يكون جسام  
                                       

م ابن تيمية ( منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسال3/303انظر: جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (1)
فات، ( األصول التي بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف الص1/226الصواعق املرسلة، البن القيم ) (1/38)

 .(1/322لعبد القادر عطا )
 .(8/5منهاج السنة النبوية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (2)
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  للحوادث، وما كان حمال  إذا أثبتنا صفة من الصفات هلل تعاىل كان حمال   :فقالوا

 ا.للحوادث فإنه يكون حادث  
 يف ر كون الرب تعاىل فاعال  لزمهم من سلوك هذه الطريق إنكا»فأهل البدع 

 ،فإنه ال يقوم به عندهم فعل وفاعل بال فعل ، بألسنتهموإن سموه فاعال   ،احلقيقة
وضم اجلهمية إىل ذلك أنه لو قام  ،كقائم بال قيام وضارب بال رضب وعامل بال علم

 ،فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته ،ا لكان حادث  ولو كان جسام   ،به صفة لكان جسام  
فكانت أبلغ الطرق يف  ،فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق الذي أثبتوا هبا وجوده

 تعطيل صفاته وأفعاله.
يق أنكروا علوه عىل عرشه، وتكلمه بالقرآن، وتكليمه ملوسى، وعن هذه الطر

ورؤيته باألبصار يف اآلخرة، ونزوله إىل سامء الدنيا كل ليلة، وجميئه لفصل القضاء 
ا مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، به ذلك اليوم غضب  بّي اخلالئق، وغض

فأنكروا وجهه األعىل،  ،ومجيع ما وصف به نفسه من وصف ذايت أو معنوي أو فعيل
وإن  ،اة، وأنه يفعل ما شاء حقيقةا وحي  ا وبّص  وأنكروا أن له يدين، وأن له سمع  

 .(1)« هو عّي مفعوله فلم يستحق ذلك الفعل الذي قام به بل فعله سمي فاعال  
صفة وفهؤالء القوم استدلوا هبذه الشبهة عىل إنكار الصفات عن اهلل تعاىل، 

 ،امت األعراض التي هي الصفات لكان الرب جسام  العجب عندهم عرض ولو ق
وبذلك حتصل املشاهبة، لذلك نفوا عنه صفة العجب  ،اوهذا يلزم منه أن يكون حادث  

 وغريها من الصفات.
فة العجب عىل وجه اخلصوص فقد أولوها عن معناها املراد فهم من صوأما موق
و تعظيم اليشء وقالوا: إن املراد بالعجب الوارد يف النصوص ه ،يف حقه 

وال يصح أن  ،املتعَجب منه أو الرضا وزيادة اإلكرام واإلقبال وحسن املعاملة
 يه قبل وقوعها.يوصف اهلل تعاىل بالعجب؛ ألنه يلزم من ذلك خفاء األسباب عل

                                       
 .(3/984الصواعق املرسلة، البن القيم ) (1)
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وأن  ... ،اعلم أنا قد بينا معنى العجب املضاف إىل اهلل تعاىل»يقول ابن فورك: 

يعجب  يعظم من أخرب عنه بأنه وأن اهلل  ،والتعظيمذلك يرجع إىل معنى الرضا 

 . (1)«منه ويرىض عنه

التعجب فينا هو استعظام بعض الناس ما دمهه من » :وقال بدر الدين بن مجاعة

فوجب تأويله عىل ما يليق  ،المور النادرة مما ال يعلمه وذلك عىل اهلل تعاىل حماأل

 اليشء؛ ألن املتعجب من اليشء مستعظم له.تعظيم ذلك  :وهو ،بجالل اهلل تعاىل

الرضا وزيادة اإلكرام؛ ألن اليشء املتعجب منه لو وقع  :وقيل املراد بالتعجب هنا

 ا.يف النفس فيقتيض أثر  

وهذا حمال عىل اهلل تعاىل؛ لعلمه بام  ،تغراب وقوع ما مل يعلمجب اسالتع :وقيل

 .(2)«ن املعاملةفوجب تأويله بالرضا واإلقبال وحس ،كان وما يكون

وأّولوها  ،عىل قراءة الضم ﴾ڱ     ت  بْ جِ عَ  ڳ﴿ :واعرتضوا عىل قوله تعاىل

 .(3)عىل عجبهم وقالوا: إن هذا خرج عىل طريق املجازاة ،وحرفوها عن معناها املراد

وذلك يدل  ،بضم التاء ﴾ڱ    ت  بْ جِ عَ ڳ ﴿» :ويقول فخر الدين الرازي

 واعلم أن التأويل هو أن التعجب حالة ،عىل ثبوت هذا املعنى يف حق اهلل تعاىل
 إما يف كثرة ثوابه أو يف كثرة فإذا عّظم اهلل تعاىل فعال   ،حتصل عند استعظام األمر

 .(4) «واهلل أعلم ،ب عليهعقابه جاز إطالق لفظ التعج

 ى استدالهلم بدليل األعراض وحدوث األجسام:اثنيا: الرد عل
 عراض وحدوث األجسام عىل إثبات اخلالق استدل أهل البدع بدليل األ

قد أثبتوا حدوث فأدى هبم هذا االستدالل إىل نفي الصفات عن اهلل تعاىل، فهم 
                                       

 .( 328رك )صمشكل احلديث وبيانه البن فو( 1)
 .(221اح الدليل يف قطع حجج أهل التأويل، لبدر الدين ابن مجاعة )صإيض( 2)
 .(291ت، للقايض أيب يعىل ) صإبطال التأويال (3)
 .(190تأسيس التقديس، لفخر الدين الرازي ) ص( 4)
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ن األجسام ال بد وأن إومن ثم قالوا  ،األعراض التي هي الصفات املالزمة لألجسام

زه ـرب منـوال ة،ــادثـحـام الـسـاألجـاه بـهنـات شبـا الصفـنـبتـفإذا أث ،ةـادثـون حـتك

 عن احلدوث.

 هذه شبهتهم التي استدلوا هبا، والرد عليهم يتمثل يف النقاط التالية: 

؛ لذلك باطال   ا وحتتمللفظ العرض من األلفاظ املجملة التي حتتمل حق   :أواًل 

ـ ينهون عن استخدام مثل هذه األلفاظ؛ ألن  فإن السلف الصالح ـ رَحهم اهلل تعاىل

فإن  ،ق والباطل، فهم يقتّصون عىل ما ورد يف الكتاب والسنةبّي احل التباسفيها 

 اظ. فيهام غنية عن استعامل مثل تلك األلف

طالق األلفاظ األئمة الكبار كانوا يمنعون من إ» : قال شيخ اإلسالم

ملا فيها من لبس احلق بالباطل مع ما توقعه من االشتباه  ،املبتدعة املجملة املشتبهة

فإن ما  ،بخالف األلفاظ املأثورة واأللفاظ التي بينت معانيها ،ةواالختالف والفتن

 .(1)«ا حصلت به املعرفةكان معروف   وما ،كان مأثورا حصلت به األلفة

 .(2)عوا عليه ونسبوه إىل البدعة ملحدثة شنَ فمن أتى هبذه األلفاظ ا

فهم ثم إن السلف الصالح هلم موقف من األلفاظ املجملة التي أحدثها املبتدعة، 

ال ينفوهنا وال يثبتوهنا، ألهنا حتتمل احلق وحتتمل الباطل، بل إهنم يستفصلون من 

وعربوا عنه باأللفاظ ا املعنى قبلو اى حق  فإن أراد معن   -مع استنكارهم للفظ  -قائلها 

 روا منه.وه وحذّ وإن أراد خالف ذلك ردّ  ،الرشعية

من تلك  ،سابقأخذه الالحق عن الو ،لفظ العرض الذي توارثه أهل البدعو

 األلفاظ التي حذر السلف منها.

 فأهل السنة يستفصلون ممن أطلق لفظ العرض.
                                       

 .(1/271درء تعارض العقل والنقل، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (1)
 .( 46وانظر: قطف الثمر، لصديق حسن خان )ص، (1/254) قابساملرجع ال  (2)
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سان من مرض ونحوه بأنه ما يعرض لإلن :ه به علامء اللغةفإن أراد نفي ما فرَس 
لو جاز أن تقوم به هذه لكان  فاهلل  ،فهو معنى صحيح جيب نفيه عن اهلل تعاىل

 س عن ذلك إذ هو السالم القدوس. بحانه مقدّ وهو س ،اا ناقص  س معيب  تعاىل وتقدَ 
لكالم ممن ينفون الصفات ويسموهنا وإن أراد بالعرض ما اصطلح عليه أهل ا

 ما قام بغريه كاحلياة والقدرة والعلم فهذا غري صحيح.ويقصدون بالعرض  ،اأعراض  
 ا.لو قام به العلم والقدرة لكان عرض   :مواملقصود هنا أن قوهل
 قامت به اآلفات، كالم فيه تلبيس.وما قام به العرض 

ن فرس بالصفة فاملقدمة الثانية فإن لفظ العرض إ ،فان إحدى املقدمتّي باطلة
 . (1)نسان من املرض ونحوه فاملقدمة األوىل باطلةوإن فرس بام يعرض لإل ،باطلة

بمعنى العرض، فإن املعنى األول الذي  أهل البدع واملعنى الثاين هو الذي يقصده
وهو أن العرض ما يعرض لإلنسان من مرض ونحوه ال خالف بّي الطوائف  ،ذ كر

ملعنى اآلخر الذي وإنام أرادوا ا ،اهلل تعاىل، لكن أهل البدع ما أرادوا ذلك يف نفيه عن
 توصلوا من خالله إىل نفي الصفات عن اهلل تعاىل.

 .إن إثبات الصفات يلزم منه أن يكون الرب جسام   :قوهلم :ااثنيً 
 ا من األلفاظ املجملة التي مل ترد يف الكتاب والسنة واللفظ اجلسم أيض   :هلم يقال

 قول أحد من األئمة.
ون هذا اللفظ طريقة معروفة، فهم يردّ وطريقة أهل السنة مع األلفاظ املجملة 

ا فإن كان املعنى حق   ،ويستفصلون عن املعنى الذي يريده املتكلم ،ألنه لفظ بدعي
رّب عنه باألل بِ ق    وه عىل صاحبه.  ردّ وإن كان باطال   ،لفاظ الرشعيةوع 

ظهرت اجلهمية نفاة الصفات تكلم الناس يف اجلسم ويف  ملا»قال شيخ اإلسالم: 
وكان هذا من الكالم املذموم عند  ،لفظ اجلسم يف أصول الدين ويف التوحيدإدخال 

 فصار الناس يف لفظ اجلسم عىل ثالثة أقوال: ،السلف واألئمة
                                       

 .( 6/90(، )5/215جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (1)
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 إنه جسم. طائفة تقول -

 وطائفة تقول ليس بجسم. -

وهذا؛ لكونه بدعة يف الرشع، أو لكونه  وطائفة متتنع عن إطالق القول هبذا   -

ومنهم من  ،عن التكلم يف ذلك ، فمنهم من يكّف ا وباطال  يف العقل يتناول حق  

ا قبله وعرب عنه بعبارة فإن ذكر يف النفي أو اإلثبات معنى صحيح   ،يستفصل املتكلم

لك أن وذ  رده،وإن ذكر معنى باطال   ،يعرب عنها بعبارة مكروهة يف الرشعرشعية ال 

ويف املعنى  ،صطلح عليهالفظ اجلسم فيه اشرتاك بّي معناه يف اللغة ومعانيه امل

 .(1)«منازعات عقلية فيطلقه كل قوم بحسب اصطالحهم وحسب اعتقادهم

ون له حرمة ا فتكفلفظ اجلسم مل ينطق به الوحي إثبات  » :قال ابن القيم

 ،ئل عام أراد بها س  ا أو إثبات  لقه نفي  فمن أط ،ا فيكون له إلغاء النفيوال نفي   ،اإلثبات

سم معناه يف لغة العرب وهو: البدن الكثيف الذي ال يسمى يف فإن قال: أردت اجل

قال للهواء جسم لغة وال للنار وال للامء فهذه اللغة وكتبها وال ي   ،اللغة جسم سواه

 ا. وسمع  فهذا املعنى منفي عن اهلل عقال   ،بّي أظهرنا

ذا فه ،أو املركب من اجلواهر الفردة ،ملركب من املادة والصورةوإن أردتم به ا

ا فليس اجلسم املخلوق مركب   ،اا، والصواب نفيه عن املمكنات أيض  منفي عن اهلل قطع  

 من هذا وال من هذا.

 ،مكلَ كلم وي  ويت ،رى باألبصاروي   ،وصف بالصفاتوإن أردتم باجلسم ما ي  

 ،ملعاين ثابتة للرب تعاىل وهو موصوف هبافهذه ا ،ويرىض ويغضب ،ويسمع ويبّص

 .(2) «سميتكم للموصوف هبا جسام  فال ننفيها عنه بت
                                       

 .(2/198منهاج السنة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) (1)

درء  ،(2/198وانظر: منهاج السنة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) ،(3/939الصواعق املرسلة، البن القيم ) (2)
 .(46قطف الثمر، لصديق حسن خان )ص ،(6/131لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) ض العقل والنقل،تعار
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ا أو غري ، سواء كان مرئي  واجلهمية اصطلحوا عىل تسمية كل قائم بنفسه جسام  

 ات جسام  فسموا املوصوف بالصف ،مرئي، وأرادوا من ذلك التلبيس عن الناس

ا من تى يتوصلوا إىل نفي اجلسم عن الصانع حذر  ح ،وسموا من له وجه ويدان جسام  

وقصدهم نفي معناه  لغة  فأومهوا أهنم ينفون معنى اجلسم  ،تشبيهالوقوع يف ال

ه يف اللغة ونفوا به ما أثبته الرب لنفسه من ـالف اسمـخـوه بـفسم ،اـ الحـطـاص

  .(1)صفات الكامل

ا من عن اهلل تعاىل خوف  ذي هرب منه أهل البدع فنفوا الصفات وهذا املحذور ال

فال يلزم من اتصاف اهلل بالصفات أن  ،ق اهلل تعاىليف ح نتٍف تشبيه اخلالق باألجسام م  

فاهلل تعاىل قد بّي يف كتابه أنه ال مثل له وال كفو له وال  »يكون يف ذلك مشاهبة خللقه 

فالقرآن يدل عىل  ،[17 :]النحل ﴾ ٹ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ﴿ :ند له وقال

فإن كنت تريد بلفظ  ،لهن اهلل ال يامثله يشء ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاأ

ه عن ذلك وجوابك يف اجلسم ما يتضمن مماثلة اهلل ليشء من املخلوقات فاهلل منزَ 

ا وال وإذا كان اهلل ليس من جنس املاء واهلواء وال الروح املنفوخة فين ،القرآن والسنة

فألن ال يكون من جنس بدن اإلنسان وحلمه  ،ألفالكمن جنس املالئكة وال ا

 ،مه ويده ورجله ووجهه وغري ذلك من أعضائه وأبعاضه أوىل وأحرىوعصبه وعظا

وليس يف  ،يف كتاب اهلل منتٍف   كلها وجتسيام  فهذا الرضب ونحوه مما قد يسمى تشبيه  

فإن اهلل إنام  ،ك هللا عىل إثبات يشء من ذلا وال ظاهر  كتاب اهلل آية واحدة تدل ال نص  

 :]البقرة ﴾ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ  ﴿ :أثبت له صفات مضافة إليه  كقوله

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ﴿ و [58 :]الذاريات ﴾ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ﴿ و[ 255
ۇئ   ۇئ   ﴿  [27:]الرَحن ﴾ڌ   ڌ  ڎ﴿  و [75 :]ص ﴾ ۉ  ې

[ 116 :]املائدة﴾  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ ﴿  :كام قال [67 :]الزمر ﴾ۆئ

                                       
 .( 2/672رسلة، البن القيم )انظر: الصواعق امل (1)
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ذاته املقدسة املوصوفة بصفات الكامل ليست مثل  ومعلوم أن نفس اهلل التي هي

 .(1)«نفس أحد من املخلوقّي

وهبذا العرض املختّص هلذا الدليل املبتدع والرد عليه يتبّي لنا أن هذه الشبهة 

عن  تعطيل اهلل وقد ترتب عليها  ،سنةشبهة واهية خمالفة لنصوص الكتاب وال

وث األجسام خري لسبقنا إليه سلفنا ولو كان يف دليل األعراض وحد ،مجيع الصفات

 الصالح الذين هم أحرص الناس عىل سلوك السبل السوية والطرق املهدية.

 ب على وجه اخلصوص: جَ : الرد على أتويلهم لصفة العَ ااثلثً 
لرضا أو نحوها من ارد يف النصوص هو اقوهلم: إن املراد بالعجب الو *

ىل بالعجب؛ ألنه يلزم من ذلك خفاء وأنه ال يصح أن يوصف اهلل تعا ،التأويالت

قول باطل ويتبّي بطالنه  ،األسباب عليه قبل وقوعها واستغراب وقوع ما مل يعلم

 من عدة أوجه: 

 ،ل بذلكف للمعنى عن ظاهره املراد وال يصح التأويأن هذا القول منهم رص   -1

 رار النصوص كام جاءت.واألصل إم

تمل أن يكون املراد به الرضا له والقبول؛ وحي  ... :فإن قيل » قال أبو يعلى الفراء:

 وال يصح أن يعجب مما يسخطه ويكرهه....  ،ألن من أعجبه اليشء فقد رضيه

وهو األشبه بأصول أَحد يف  ،قيل: الطريق الصحيح ما ذكرنا من َحله عىل ظاهره

ن وما ذكروه م ،وهو أنه ليس يف ذلك ما حييل صفاته ،ملا بينا ظائره من األخبارن

ومعظم  ،بذلك قبل وجود هذه األفعال منهم التأويل ال يصح؛ ألن اهلل تعاىل راضٍ 

فلم يصح َحلها  ،فرضاه وتعظيمه ال خيتص ما ذكر يف األخبار ،هلا قبل وجودها

 .(2)« عليه؛ ألنه َحل عىل ما ال يفيد

                                       
 .(10/307درء تعارض العقل والنقل، لشيخ اإلسالم ابن تيمية )  (1)
 .(291إبطال التأويالت ألخبار الصفات، للقايض أيب يعىل )ص (2)
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قد وصف نفسه بصفة الرضا يف  طالن هذا التأويل أن اهلل ومما يدل عىل ب -2

فلو أنه أراد  ،ووصفه بذلك رسوله يف أحاديث كثرية ،ة من املواطن يف كتابهمجل

 بتعجبه رضاه لّصح به ومل ينتقل للفظ آخر مع إمكانية التعبري بوصف الرضا.

ب سببه وأن التعج ،عاىلتقدم معنا بيان معنى صفة العجب يف حق اهلل ت -3

وأما كون  ،ه وتعاىلوهذا هو الالئق يف حقه سبحان ،خروج اليشء عن نظائره

ويلزم منه  ،التعجب يصدر من املتعجب خلفاء األسباب فهذا مستحيل عىل اهلل تعاىل

 وصف ربنا تعاىل باجلهل والعياذ باهلل.  

يوصف هبا ربنا  جاء يف مجلة من النصوص ما يدل عىل معاين العجب التي -4

 لفعلليدل عىل حمبة اهلل ومن تلك املعاين ما  ،والتي يصح أن تطلق عليهتبارك وتعاىل 

وعىل  ،وقد تقدم معنا نقل كالم اإلمام ابن القيم الذي يبّي تلك املعاين ،أو بغضه له

هذا نقول ملن أول هذه الصفة يلزم من تأويلكم لصفة العجب أن نقول أن اهلل تعاىل 

 يكون املراد أنه ريض عنه وهذا حمال ولن يلتزموا بذلك. ن فعل أبغضه أن عجب م

نفيكم لصفة العجب بحجة أن إثباهتا يلزم منه وصف اهلل باجلهل وخفاء  -5

ة غري مستقيمة؛ ألن ذلك ـل وحجـاطـول بـى قـالـه وتعـانـحـه سبـاب عليـاألسب

 عجب املخلوق.

ي قلتم هبا مستقيمة كانت احلجة الت ولو ،ونقول إن هذا وصف يليق باملخلوق

وقلتم أن ما ورد يف  -فة العجب ألمكن نفي صفة الرضا التي أولتهم هبا ص

فمن  ،بمثل احلجة التي استدللتم هبا -النصوص من ذكر العجب فاملراد به الرضا 

املمكن أن نقول إن الرضا قد يكون فيه خوف وخضوع وتسليم ملن رضيت بقوله أو 

 تم منه من عدم إثباتكم لصفة العجب هلل. تقعون فيام فرر وبذلك ،فعله

إثبات العجب هلل تعاىل من غري مشاهبة كام أن الرضا وغريه فالواجب أن نقول ب

 من الصفات ي ثبت هلل تعاىل من غري مشاهبة. 

 

 

 : (1)منها ،يلزم من إنكار صفة العجب هلل تعاىل لوازم باطلة -6
عن ظاهرها إال حيث ثبتت صفة العجب أنكم مل تّصفوا النصوص التي أ -

وال شك أن تشبيه اهلل تعاىل  ،نه موهم للتشبيهاعتقدتم أن إثباهتا يستلزم التشبيه أو أ
ا ا وكفر  ومن أبطل الباطل أن جيعل ظاهر كالم اهلل وكالمه رسوله تشبيه   ،بخلقه كفر

 ا لذلك.أو مومه  
امئه وصفاته بل عتقاده يف أسأن كتاب اهلل مل يبّي فيه ربنا ما جيب عىل العباد ا  -

فيكون  ،تموه وما خالفه أنكرمتوه للعقول فام وافق العقل أثبجعل ذلك موكوال  
 العقل هو املصدر األول يف الترشيع.

وأصحابه كانوا قارصين أو مقّصين يف معرفة وتبيّي ما جيب هلل  ×أن النبي  -
صفة العجب تأويالت يف فلم يرد عنهم ما ذكرمتوه من هذه ال ،تعاىل وما يمتنع عليه

أو أهنم قّّصوا يف بيان العلم  ،عرفةوعليه إما أن تصفوهم باجلهل وعدم امل ،هلل تعاىل
 وأصحابه. ×وكال األمرين ال يصح أن يوصف به النبي  ،وكتموه عن هذه األمة

 فربنا  ،من صفة العجب ×جواز نفي ما أثبته اهلل لنفسه وأثبته له رسوله  -
 وأنتم تقولون إنه ال يعجب. ﴾ ت  ويسخرونبل عجب   ﴿يقول: 

التعجب حالة حتصل عند استعظام األمر فقد أجاب وأما اعرتاض الرازي وقوله أن 
 ،استعظام للمتعجب منه :التعجب :وأما قوله»  فقال: :عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية

نعم. وقد يكون مقرون ا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون ملا خرج عن : فيقال
منه، بل  يعلم سبب ما تعجب ء عليم، فال جيوز عليه أاّل تعاىل بكل يشئره، واهلل نظا

 يتعجب خلروجه عن نظائره تعظيام  له.
فإنه وصف بعض  ،م ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمتهعظِّ واهلل تعاىل ي  

 ﴾ڌ   ڍ  ڌ﴿  اخلري بأنه عظيم، ووصف بعض الرش بأنه عظيم، فقال تعاىل:
 [87]احلجر:  ﴾ ۉ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿ وقال: ،[26 :]النمل

                                       
 ( بتّصف.86ظر هذه اللوازم يف القواعد املثىل يف صفات اهلل وأسامئه احلسنى، للعثيمّي )صان  (1)
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 : (1)منها ،يلزم من إنكار صفة العجب هلل تعاىل لوازم باطلة -6
عن ظاهرها إال حيث ثبتت صفة العجب أنكم مل تّصفوا النصوص التي أ -

وال شك أن تشبيه اهلل تعاىل  ،نه موهم للتشبيهاعتقدتم أن إثباهتا يستلزم التشبيه أو أ
ا ا وكفر  ومن أبطل الباطل أن جيعل ظاهر كالم اهلل وكالمه رسوله تشبيه   ،بخلقه كفر

 ا لذلك.أو مومه  
امئه وصفاته بل عتقاده يف أسأن كتاب اهلل مل يبّي فيه ربنا ما جيب عىل العباد ا  -

فيكون  ،تموه وما خالفه أنكرمتوه للعقول فام وافق العقل أثبجعل ذلك موكوال  
 العقل هو املصدر األول يف الترشيع.

وأصحابه كانوا قارصين أو مقّصين يف معرفة وتبيّي ما جيب هلل  ×أن النبي  -
صفة العجب تأويالت يف فلم يرد عنهم ما ذكرمتوه من هذه ال ،تعاىل وما يمتنع عليه

أو أهنم قّّصوا يف بيان العلم  ،عرفةوعليه إما أن تصفوهم باجلهل وعدم امل ،هلل تعاىل
 وأصحابه. ×وكال األمرين ال يصح أن يوصف به النبي  ،وكتموه عن هذه األمة

 فربنا  ،من صفة العجب ×جواز نفي ما أثبته اهلل لنفسه وأثبته له رسوله  -
 وأنتم تقولون إنه ال يعجب. ﴾ ت  ويسخرونبل عجب   ﴿يقول: 

التعجب حالة حتصل عند استعظام األمر فقد أجاب وأما اعرتاض الرازي وقوله أن 
 ،استعظام للمتعجب منه :التعجب :وأما قوله»  فقال: :عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية

نعم. وقد يكون مقرون ا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون ملا خرج عن : فيقال
منه، بل  يعلم سبب ما تعجب ء عليم، فال جيوز عليه أاّل تعاىل بكل يشئره، واهلل نظا

 يتعجب خلروجه عن نظائره تعظيام  له.
فإنه وصف بعض  ،م ما هو عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمتهعظِّ واهلل تعاىل ي  

 ﴾ڌ   ڍ  ڌ﴿  اخلري بأنه عظيم، ووصف بعض الرش بأنه عظيم، فقال تعاىل:
 [87]احلجر:  ﴾ ۉ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴿ وقال: ،[26 :]النمل

                                       
 ( بتّصف.86ظر هذه اللوازم يف القواعد املثىل يف صفات اهلل وأسامئه احلسنى، للعثيمّي )صان  (1)
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ﴿وقال:
ۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ     ۓ﴿  :وقال ،[67  -66]النساء:  ﴾ڦ   ڄ  ڄ

 ڦ ڄ  ڦڦ ڦ ڤ  ﴿ :وقال ،[16]النور:  ﴾   ٴۇ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
عىل قراءة  ﴾ويسخرون بل عجبت  ﴿ وهلذا قال تعاىل:، [13]لقامن: ﴾ڄ  ڄ

 .(1)«ألدلةالضم، فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح ا

وإنكارهم أن  ﴾ ڳ ڱ ڱ﴿ وأما اعرتاضهم عىل قوله تعاىل: *

 فمن جهتّي:  ،يكون املراد باآلية إثبات صفة العجب هلل تعاىل

 زعمهم أن هذا خرج عىل طريق املجازاة عىل عجبهم. األوىل:
ا ا اعرتاض أهل البدع على هذه اآلية ورادً اء مبينً و يعلى الفر قال القاضي أب

ملا أخرب عنهم أهنم  ،فإن قيل: هذا خرج عىل طريق املجازاة عىل عجبهم» عليهم:

 وهذا يشء عجيب...كام قال ،وقالوا: هذا يشء عجاب ،عجبوا من احلق ملا جاءهم
ھ  ے  ھ  ﴿ وقال: ،[194]البقرة:  ﴾ڳک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ﴿ تعاىل:

  .سمى الثاين باسمهاف [40]الشورى:  ﴾ۓے
له ذكر يف  رِ ومل جيْ  ،عىل طريق املجازاة إذا تقدم العجب منهمإنام يكون هذا  قيل:

أال ترى  ،فال خيرج هذا خمرج املجازاة (ص)وإنام جرى ذكره يف سورة  ،هذه السورة

اهلل  من أن املواضع التي استشهدوا هبا تقدم ذكر ذلك من جهتهم فخرج اإلنكار

 .(2)«تعاىل عىل طريق املجازاة

كام قال: × فأخرب عن نفسه واملراد به النبي × النبي  أن املراد به الثانية:

 معناه: أولياءه. [ 57 :]األحزاب ﴾ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ﴿ :وكام قال (3)«مرضت فلم تعدين»

                                       
 .(6/123ى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية )جمموع الفتاو (1)
 .(294إبطال التأويالت ألخبار الصفات، للقايض أيب يعىل )ص (2)
 .( 2569ضل عيادة املريض، رقم )اب: باب فرواه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلد( 3)
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 ا وليس ها هنا ما دل عىلا حمذوف  هناك قد دل الدليل عىل أن هناك مضمر   قيل:
أن يف اآلية ما وعىل  ،فوجب التمسك بحقيقة اللفظ وهو اإلضافة إىل نفسه ،لكذ

ژ  ڑ   ﴿ :يدل عىل أن ذلك راجع إليه سبحانه؛ ألنه عطفه عىل نفسه بقوله
وهذا كله راجع إليه [ 11]الصافات:  ﴾گ    گ  گ  ڳ  ڳ  گڑ  ک   ک  ک  ک

 .(1)هليا إفكان ذلك راجع   ﴾ڳ  ڱ   ڱ﴿:ثم عطفه فقال ،سبحانه
وأن ما  ،إنكار صفة العجب لنا بطالن ما استدل به أهل البدع عىل وهبذا يتبَّي 

استدلوا به إنام هي أدلة عقلية ال تقوى عىل معارضة نصوص الكتاب والسنة النبوية 
ا يليق بجالله من غري حتريف وال ب هلل تعاىل إثبات  جَ الصحيحة التي أثبتت صفة العَ 

 ييف.  تكتعطيل ومن غري متثيل وال
 
 
 
 

 
 

                                       
 .(294إبطال التأويالت ألخبار الصفات، للقايض أيب يعىل )ص( 1)
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 اخلامتة

فله احلمد والشكر فهو  ،الذي يرس يل إمتامه  ذا البحث أَحد املوىليف ختام ه   

أهل الثناء واملجد، وأود أن أختم بحثي بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها وهي 

 كالتايل: 

أن تّصف األوقات  أن باب األسامء والصفات من أعظم األبواب التي ينبغي  (1

 تابع لرشف معلومة وهو اهلل تعاىل. فإن رشف هذا العلم ،يف سبيل تعلمه وتعليمه

 ،يف سنته × ووصفه به رسوله ،جيب اإليامن بام وصف اهلل به نفسه يف كتابه  (2

 وعدم التعرض لنفي تلك الصفات.

 لفعلية الثابتة هللب من الصفات اجَ أهل السنة واجلامعة يرون أن صفة العَ   (3

من  ،ا يليق بكاملهفيثبتوهنا إثبات   ،ت األدلة من الكتاب والسنة عىل إثباهتاتعاىل، وقد دلّ 

 ومن غري تكييف وال متثيل.  ،غري حتريف وال تعطيل

مما يدل أن  ،اأن اآلثار الواردة عن السلف يف إثبات صفة العجب كثرية جد    (4

 عندهم.هذا األمر مما ال خالف فيه وهو مستقر 

مثل: دليل هل األهواء والبدع تتابعوا عىل االستدالل باألدلة العقلية أن أ  (5

 األعراض وحدوث األجسام مما يدل عىل أهنم متفقون عىل تقديم العقل عىل النقل.

أهل األهواء والبدع يستدلون فيام ذهبوا إليه من إنكار صفة العجب وغريها   (6

دوث األجسام، وهذه ل األعراض وحمن الصفات بحجج عقلية فلسفية مثل دلي

 . ين يستمد من قوم مل يعرفوا اهلل األدلة مصدرها من الفالسفة وال خري يف د

ا يف هذه هي أبرز النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث الذي استفدت منه كثري  

أعظم أبواب  دّ عَ معرفة منهج أهل السنة واجلامعة يف باب األسامء والصفات الذي ي  

 . بذات اهلل  لتوحيد لتعلقها
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  :التوصيات
وإفراد  ،رة االعتناء بدراسة صفات اهلل تعاىلأويص طالب العلم والباحثّي برضو

كل صفة يف بحث مستقل يتم من خالله تقرير معتقد أهل السنة يف الصفة مع بيان 

 وقد قام بعض الباحثّي ،وهذا مرشوع علمي عظيم ،التأويالت الباطلة والرد عليها

جلامعات بإفراد بعض الصفات بالكتابة لكن ال زالت هناك بعض يف عدد من ا

ت إحدى اجلامعات إكامل هذا املرشوع ألصبح عندنا ولو تبنَ  ،كتب فيهاالصفات مل ي  

 مكتبة علمية متكاملة خمتصة بدراسة صفات اهلل تعاىل.

م الله لِّ صوَ  ،ا لوجهه الكريمأن يتقبل هذا العمل وأن جيعله خالص   أسأل اهلل 

 وم الدين.وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن اتبع سنته إىل ي
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 فهرس املصادر واملراجع
أبو عبداهلل عبيد اهلل بن حممد  ،العكــربي ،ةماإلّبنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمو «

 هـ. 1415 ،لرياض: دار الرايةا ،2ط . حتقيق: رضا نعسان معطي، وآخرين.بن بطة

حممد بن احلسّي بن الفراء. حتقيق:  ،القايض أبو يعىل ،تإبطال التأويالت ألخبار الصفا •

 .ـه1434 ،الكويت: دار غراس ،1حممد احلمود النجدي. ط

 اهللأبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد. حتقيق: عبد امللك بن عبد ،املقديس ،ةاألحاديث املختار  •

 هـ.1410 ،مكة املكرمة: مكتبة النهضة احلديثة ،1ط ،بن دهيش

 ،1أبو بكر أَحد بن احلسّي. حتقيق: عامد الدين أَحد حيدر. ط ،البيهقي ،والصفاتاألمساء  •

 هـ.  1405 ،بريوت: دار الكتاب العريب

 ابن األصول اليت بىن عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات والرد عليها من كالم شيخ اإلسالم •
 هـ.1418 ،بة الغرباء األثريةاملدينة املنورة: مكت ،1عبد القادر بن حممد عطا. ط ،صويف ،تيمية

 ،2حممد األمّي بن حممد املختار. ط ،الشنقيطي ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ّبلقرآن •

 هـ.1415 ،بريوت

قيق: بن سعد اهلل. حتحممد بن إبراهيم  ،بن مجاعة ،إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل •

 .ـه1425 ،دار اقرأ ،1وهبي سليامن األلباين. ط

حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي. حتقيق: هشام عبد العزيز عطا  ،ابن القيم ،الفوائد دائعب •

 هـ.1416 ،مكة املكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز ،1وآخرين. ط

 أسامة احلافظ احلارث بن أيب ،مياهليث ،بغية الباحث بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث •

املدينة املنورة: مركز خدمة السنة  ،1كري. طنور الدين. حتقيق: د. حسّي أَحد صالح البا

 . ـه1413والسرية النبوية، 

فخر الدين حممد بن عمر بن احلسن. اعتناء: أنس الرشفاوي  ،الرازي ،أتسيس التقديس •

 ت(. ،)د ،احدار أنوار الصب ،)د. م( ،1وأَحد اخلطيب. ط
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عثامن. حتقيق: حممد أبو حفص عمر بن أَحد بن  ،ابن شاهّي ،يب يف فضائل األعماللرتغا •

 . ـه1424 ،بريوت: دار الكتب العلمية ،1حسن إسامعيل. ط

أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي. حتقيق: إبراهيم شمس  ،املنذري ،بلرتغيب والرتهيا •

 هـ. 1417 ،لميةبريوت: دار الكتب الع ،1الدين. ط

ن أيب حاتم. حتقيق: أسعد عبد الرَحن بن حممد بن إدريس اب ،الرازي ، القرآن العظيمفسريت •

 )د. ت(. ،مكة املكرمة: مكتبة نزار الباز ،حممد الطيب. )د.ط(

حممد بن صالح. إرشاف مؤسسة الشيخ  ،العثيمّي ،تسورة الصافا ،تفسري القرآن الكرمي •

 .  ـه1424 ،ر الثريادا ،1حممد العثيمّي. ط

  بن حممد بن أَحد. ارشاف: عبد اهلل ،الدويش ،القاري على تقوية ما ضعفه األلباين نبيهت •

 . ـه1411 ،بريدة: دار العليان ،1. طعبد العزيز بن أَحد املشيقح

شهاب الدين أَحد بن عيل بن حجر. حتقيق: إبراهيم الزيبق،  ،العسقالين ،هتذيب التهذيب •

 هـ. 1416 ،لةبريوت: مؤسسة الرسا ،1ط عادل مرشد.

د. حتقيق: عيل حممد البجاوي وآخرين. أبو منصور حممد بن أَح ،األزهري ،هتذيب اللغة •

 م.  2001 ،بريوت: الدار املّصية ،1ط

حممد بن إسحاق. تعليق: حممد خليل اهلراسـ  ،ابن خزيمة ، التوحيد وإثبات صفات الرب •

 هـ.1398 ،العلميةبريوت: دار الكتب  ،)د. ط(

 ،ق: أَحد حممد شاكرحممد بن جرير بن يزيد. املحق ،الطربي ،ان يف أتويل القرآنجامع البي •

 هـ.1420بريوت: مؤسسة الرسالة،  ،1ط

بريوت: دار الكتب  ،حممد بن عيسى. حتقيق: أَحد حممد شاكر ،الرتمذي ،حــع الصحيـامـجـال •

 العلمية.

. 2فغاين. طقيق: سعيد األحتو زرعة عبد الرَحن بن حممد. أب ،ابن زنجلة ،تحجة القراءا •

 .ـه1402 ،بريوت: مؤسسة الرسالة
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أبو القاسم إسامعيل  ،، األصبهاين قوام السنةحلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنةا •

الرياض: دار  ،2بن حممد التيمي. حتقيق: حممد بن ربيع املدخيل، حممد بن حممود أبو رحيم. ط

 هـ.1419 ،رايةال

 ،2سامل. طأَحد بن عبد احلليم. حتقيق: حممد رشاد  ،ابن تيمية ،لالنقرء تعارض العقل و د •

 هـ.1399 ،الرياض: طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

حتقيق: حممد يوسف نجم. )د. ط(، بريوت: دار  ،أوس بن حجر ،ديوان أوس بن حجر •

 .ـه1400 ،بريوت

ب الرَحن األعظمي. )د. ط( بريوت: دار عبد اهلل بن املبارك. حتقيق: حبي ،ياملروز ،لزهدا •

 (.)د.ت ،الكتب العلمية

 ،2حممد نارص الدين. ط ،األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها •

 هـ.1415 ،الرياض: مكتبة املعارف

عادل السيد.  ،زت عبيد دعاسأبو داود سليامن بن األشعث. حتقيق: ع ،السجستاين ،لسننا •

 هـ.1388 ،دار احلديث سوريا: ،1ط

َحن أَحد بن شعيب. حتقيق: عبد الغفار البنداري، سيد أبو عبد الر ،النسائي ،السنن الكربى •

 .هـ1411،بريوت: دار الكتب العلمية ،1حسن. ط

 ،ملعرفةبريوت: دار ا ،2حممد بن يزيد. حتقيق: خليل مأمون شيحا. ط ،ابن ماجة ،لسننا •

 هـ.1418

عطا. أبو بكر أَحد بن احلسّي بن عيل. حتقيق: حممد عبد القادر  ،البيهقي ،ن الكربىــالسن •

 .ـه1414مكة املكرمة: مكتبة دار الباز،  ،)د. ط(

الرياض: دار  ،2أبو بكر أَحد بن عمرو. حتقيق: باسم اجلوابرة. ط ،ابن أيب عاصم ،السنة •

 هـ. 1423 ،الصميعي

 ،1رشحها: حممد خليل هراس. ط ،مأَحد بن عبد احللي ،ابن تيمية ،ة الواسطيةشرح العقيد •

 .هـ1413 ،ارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادالرياض: الرئاسة العامة إلد
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ــقــتـة االعــعـمـرح لــش • مكتبة  ،ق أرشف عبد املقصودـحقيـالح. تـد بن صـحمـم ،نــالعثيمي ،ادــ

 البخاري.

 ،2اهلل بن عمر الدميجي. ط حتقيق: عبد أبو بكر حممد بن احلسّي. ،اآلجري ،الشريعة •

 . ـه0142 ،الرياض: دار الوطن

بريوت:  ،1ط ،أَحد بن احلسّي. حتقيق: حممد السيد بسيوين زغلول ،البيهقي ،شعب اإلميان •

 .ـه1410 ،دار الكتب العلمية

بريوت:  ،3يق: شعيب األرناؤوط. طحممد بن حبان. حتق ،البستي ،صحيح ابن حبان •

 هـ.1418 ،الةمؤسسة الرس

 ،الرياض: مكتبة املعارف ،1حممد نارص الدين. ط ،األلباين ،صحيح سنن أيب داود •

 هـ.1419

 ،الرياض: دار السالم ،2أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل. ط ،البخاري ،صحيح البخاري •

  هـ.1419

 ،رفالرياض: مكتبة املعا ،1حممد نارص الدين. ط ،األلباين ،صحيح الرتغيب والرتهيب •

 هـ. 1421

 ،رياض: مكتبة املعارفال ،1حممد نارص الدين. ط ،األلباين ،صحيح سنن النسائي •

 .ـه1419

 ،مسلم بن احلجاج. حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي. )د. ط( ،النيسابوري ،صحيح مسلم •

 )د. ت(. ،بريوت: دار إحياء الرتاث العريب

 ،الرياض: مكتبة املعارف ،1الدين. طحممد نارص  ،األلباين ،ح وضعيف سنن الرتمذيصحي •

 هـ.1420

حممد أمان بن  ،اجلامي ،والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيهالصفات اإلهلية يف الكتاب  •

 هـ. 1423 ،مكتبة الفرقان ،عجامن ،3عيل. ط
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مكتبة  ،املدينة املنورة ،1 الغنيامن. طالدارقطني، عيل بن عمر. حتقيق: عبد اهلل ،لصفاتا •

 هـ.1402 ،دارال

أيب بكر أيوب الزرعي. حتقيق:  حممد بن ،ابن القيم ،الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة •

 هـ.1418 ،الرياض: دار العاصمة ،3عيل بن حممد الدخيل اهلل. ط

ا: الشيخ صالح الفوزان. رشحه ،أَحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية ،شرح العقيدة الواسطية •

 .ـه1419املعارف، الرياض: مكتبة  ،7ط

بريوت:  ،3ط ،د نارص الدينحمم ،األلباين ،ظالل اجلنة يف ختريج السنة البن أيب عاصم •

 .ـه1413 ،املكتب اإلسالمي

 ،1ط ،حممد بن أَحد بن عثامن. حتقيق: عبد اهلل الرباك ،الذهبي ،العلو للعلي العظيم •

 .ـه1420 ،لوطنالرياض: دار ا

الرياض: مكتبة  ،مد. حتقيق: َحدي عبد املجيد السلفي. )د. ط(متام بن حم ،الرازي ،الفوائد •

 .ـه1412 ،الرشد

حممد صديق حسن خان. حتقيق: عاصم  ،القنوجي ،طف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثرق •

 هـ. 1404بريوت: عامل الكتب  ،1القريويت. ط

ح. خرج أحاديثه وعلق حممد بن صال ،العثيمّي ، وأمسائه احلسىنالقواعد املثلى يف صفات هللا •

 هـ. 1416 ،الرياض: مكتبة أضواء السلف ،2عليه: أرشف بن عبد املقصود. ط

صالح بن عبد العزيز. حتقيق: عادل بن  ،آل الشيخ ،الآللئ البهية يف شرح العقيدة الواسطية •

 .ـه1431 ،الرياض: دار العاصمة ،1حممد رفاعي. ط

 )د. ت(.  ،بريوت: دار صادر ،1ابن منظور: حممد بن مكرم. ط ،لسان العرب •

 ،القاهرة: دار الريان للرتات ،كر. )د. ط(اهليثمي: عيل بن أيب ب ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد •

 هـ.1407

أَحد بن عبد احلليم. مجع وترتيب: الشيخ عبد الرَحن بن حممد  ،ابن تيمية ،جمموع الفتاوى •

 هـ.4181 ،)د. ن( ،)د. م( ،اسم وابنه حممد. )د. ط(بن ق
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الدين  الذهبي. حممد بن أَحد بن عثامن. حتقيق: حممد نارص ،خمتصر العلو للعلي الغفار •

 .ـه1413 ،بريوت: املكتب اإلسالمي ،2األلباين. ط

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم. حتقيق:  ،النيسابوري ،املستدرك على الصحيحني •

 هـ.1411 ،ب العلميةبريوت: دار الكت ،1مصطفى عبد القادر عطا. ط

، مّص: دار 4كر. طأَحد بن حممد. تعليق أَحد شا ،ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل •

 هـ.1373 ،املعارف

 ،بريوت: دار املعرفة ،الطياليس، سليامن بن داود بن اجلارود. )د. ط( ،مسند الطيالسي •

 )د.ت(.

 ،1وصيل. حتقيق: حسّي سليم أسد. طأيب يعىل، أَحد بن عيل بن املثنى امل ،يعلىمسند أيب  •

 .ـه1404 ،دمشق: دار املأمون للرتاث

القاهرة:  ،حممد بن هارون. حتقيق: أيمن عيل أبو يامين. )د. ط( ،ياينالرو ،مسند الروايين •

 .ـه1416 ،مؤسسة قرطبة

الرياض: مؤسسة  ،2: َحدي السلفي.طحممد بن سالمة. حتقيق ،القضاعي ،مسند الشهاب •

 هـ.1407 ،الرسالة

بريوت: عامل  ،2أبو بكر. حتقيق: موسى حممد عيل. ط ،ابن فورك ،مشكل احلديث وبيانه •

 . ـه1405 ،كتبال

عبد بن َحيد بن نّص. حتقيق: صبحي السامرائي،  ،الكيس ،املنتخب من مسند عبد بن محيد •

 هـ.1408 ،بة السنةالقاهرة: مكت ،1حممود الصعيدي. ط

أبو بكر عبد اهلل بن حممد. حتقيق: كامل يوسف  ،ابن أيب شيبة ،اثراملصنف يف األحاديث واآل •

 .ـه1409 ،دالرياض: مكتبة الرش ،1احلوت. ط

 ،4احلسّي بن مسعود. حتقيق حممد عبد اهلل النمر وآخرين. ط ،البغوي ،معامل التنزيل •

 .ـه1417 ،الرياض: دار طيبة
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د اهلل الديلمي. حتقيق: أَحد يوسف النجايت حييى بن زياد بن عب ،الفراء ،القرآن للفراءمعاين  •

 )د. ت(. ،مّص: دار املّصية ،1وآخرين. ط

أَحد بن حممد بن زياد. حتقيق: عبد املحسن احلسيني.  ،ابن األعرايب ،يبمعجم ابن األعرا •

 .ـه1418 ،الرياض: دار ابن اجلوزي ،1ط

املوصل: مكتبة  ،2في. طسليامن بن أَحد. حتقيق: َحدي السل ،لطرباينا ،املعجم الكبري •

 . ـه1404 ،العلوم واحلكم

رس بن زكريا. حتقيق: عبد السالم ابن فارس: أبو احلسّي أَحد بن فا ،معجم مقاييس اللغة •

 .ـه1399 ،دار الفكر ،)د. م( ،هارون. )د. ط(

حلسّي بن حممد الراغب. حتقيق: صفوان أبو القاسم ا ،األصفهاين ،مفردات ألفاظ القرآن •

 هـ.1412 ،بريوت: دار القلم ،1ي. طالداود

أبو اخلري حممد  ،خاويالَس  ،املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة •

 ،. بريوت: دار الكتاب العريب1بن عبد الرَحن بن حممد. حتقيق: حممد عثامن اخلشت. ط

 .ـه1405

أَحد بن عبد احلليم. حتقيق:  ،ابن تيمية ،يعة القدريةمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الش •

 .ـه1406 ،يةالرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ،1حممد رشاد سامل. ط

عثامن بن  ،الدارمي ،نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد •

 .ـه1418 ،الرياض: مكتبة الرشد ،1ط ،: رشيد األملعيسعيد. حتقيق

حتقيق: طاهر  ،أبو السعادات املبارك بن حممد ،ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر •

 .ـه1399 ،بريوت: املكتبة العلمية ،مد الطناحي. )د. ط(حممود حم ،أَحد الزاوي
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