
 كالم اإلمام حسن البنا رحمه هللا 

 في مسألة الصفات

  
قال اإلمام الداعية الكبري احلسن بن أمحد بن عبدالرمحن البنا الساعايت رمحه اهلل تعاىل يف  

 ما نصه :   74هـ ص 1404كتابه ) العقائد ( ط االحتاد اإلسالمي 
 

اليت تتعلق بصفات )) .. قد علمت أن مذهب السلف يف اآليات املتشاهبات واألحاديث 
اهلل تبارك وتعاىل أن ميروها على ماجاءت عليه ، ويسكتوا عن تفسريها أو تأويلها ، وأن  

مذهب اخللف أن يؤولوها مبا يتفق مع تنـزيه اهلل تبارك وتعاىل عن مشاهبة خلقه ، وعلمت أن 
، وبيان ذلك  اخلالف شديد بني أهل الرأيني حىت أدى بينهما إىل التنابز باأللقاب العصبية 

 من عدة أوجه :  
 

  أوال :
 اتفق الفريقان على تنـزيه اهلل تبارك وتعاىل عن املشاهبة خللقه . 

 
 ثانيا :  

كل منهما يقطع بأن املراد بألفاظ هذه النصوص يف حق اهلل تبارك وتعاىل غري ظواهرها اليت 
على نفي التشبيه   وضعت هلا هذه األلفاظ يف حق املخلوقات ، وذلك مرتتب على اتفاقهما

  . 
 

 ثالثا :  
كل من الفريقني يعلم أن األلفاظ توضع للتعبري عما جيول يف النفوس ، أو يقع حتت احلواس 

مما يتعلق بأصحاب اللغة وواضعيها ، وأن اللغات مهما اتسعت ال حتيط مبا ليس ألهلها 
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يل ، فاللغة أقصر من أن حبقائقه علم ، وحقائق ما يتعلق بذات اهلل تبارك وتعاىل من هذا القب
 تواتينا باأللفاظ اليت تدل على هذه احلقائق ، فالتحكم يف حتديد املعاين هبذه األلفاظ تغرير .  

 
وإذا تقرر هذا فقد اتفق السلف واخللف على أصل التأويل ، واحنصر اخلالف بينهما يف أن  

إىل ذلك حفظا لعقائد العوام من  اخللف زادوا حتديد املعىن املراد حيثما أجلأهتم ضرورة التنـزيه
 شبهة التشبيه ، وهو خالف ال يستحق ضجة وال إعناتا .  

 
  ) ترجيح مذهب السلف(

 
وحنن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه املعاين إىل اهلل تبارك وتعاىل 

 بطمأنينة  التأويل والتعطيل ، فإن كنت ممن أسعده اهلل حسما ملادة أسلم وأوىل باالتباع ،  
أويالت اإلميان ، وأثلج صدره بربد اليقني ، فال تعدل به بديال ، ونعتقد إىل جانب هذا أن ت

اخللف ال توجب احلكم عليهم بكفر وال فسوق ، وال تستدعي هذا النـزاع الطويل بينهم  
 وبني غريهم قدميا وحديثا ، وصدر اإلسالم أوسع من هذا كله . 

 
وقد جلأ أشد الناس متسكا برأي السلف ، رضوان اهلل عليهم ، إىل التأويل يف عدة مواطن ،  

)) احلجر األسود ميني هلل عنه ، من ذلك تأويله حلديث :  وهو اإلمام أمحد بن حنبل رضي ا
)) قلب املؤمن بني إصبعني من أصابع الرمحن  وقوله صلى اهلل عليه وسلم :  اهلل يف أرضه ((

 .  )) إين ألجد نفس الرمحن من جانب اليمن (( وقوله صلى اهلل عليه وسلم :  ((
 

رب مسافة اخلالف بني الرأيني مما ال يدع  وقد رأيت لإلمام النووي رضي اهلل عنه ما يفيد ق
جماال للنـزاع واجلدال ، وال سيما وقد قيد اخللف أنفسهم يف التأويل جبوازه عقال وشرعا ،  

 حبيث ال يصطدم بأصل من أصول الدين .  
 

قال الرازي يف كتابه )) أساس التقديس (( : )) مث إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التربع  
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ك التأويالت على التفصيل ، وإن مل جنز التأويل فوضنا العلم هبا إىل اهلل تعاىل ، بذكر تل 
 فهذا هو القانون الكلي املرجوع إليه يف مجيع املتشاهبات ، وباهلل التوفيق (( .  

 
وخالصة هذا البحث أن السلف واخللف قد اتفقا على أن املراد غري الظاهر املتعارف بني  

اجلملة ، واتفقا كذلك على أن كل تأويل يصطدم باألصول الشرعية  اخللق ، وهو تأويل يف
غري جائز ، فاحنصر اخلالف يف تأويل األلفاظ مبا جيوز يف الشرع ، وهو هني كما ترى ، وأمر 

جلأ إليه بعض السلف أنفسهم ، وأهم ما جيب أن تتوجه إليه مهم املسلمني اآلن توحيد  
ىل ذلك سبيال ، واهلل حسبنا ونعم الوكيل (( اهـ .  الصفوف ، ومجع الكلمة ما استطعنا إ

 كالم اإلمام البنا رمحه اهلل تعاىل نقال عن رسالته يف العقائد . 
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