األسامء والصفات عند اإلمام الذهبي
اإلمام الذهبي هو أبو عبداهلل شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي ،ولد
سنة  673هـ بدمشق ،وطلب علم القراءات ،ثم شغف باحلديث حتى ملك عليه
قلبه ،فرحل يف طلبه ،واجتهد -بذل وحصل -وتبوأ مكانة قلام يصل إليها أحد ،ألف
يف كثري من الفنون ،وأشهر كتبه (تاريخ اإلسالم) ،و(سري أعالم النبالء) ،تويف سنة
748هـ .
واإلمام الذهبي رأس يف احلديث والرواية ،قال عنه ابن السبكي« :هو إمام
الوجود حفظا ،وذهب العرص معنى ولفظا ،وشيخ اجلرح والتعديل ،ورجل الرجال
يف كل سبيل ،كأنام ُجعت األمة يف صعيد واحد فنظرها ،ثم أخذ خيرب عنها إخبار من
حرضها» [طبقات الشافعية الكربى (])101/9

واملشهور املعلوم عن اإلمام الذهبي أنه عىل مذهب أهل احلديث يف العقيدة،
ويف باب األسامء والصفات خاصة ال خيتلف قوله عنهم يف ذلك.
ومن العجب أن أحد مشاركي مؤمتر جروزين -اليسء الذكر -قد اهتم الذهبي
وغريه من أئمة احلديث بأهنم كانوا يفوضون معاين اآليات واألحاديث الواردة يف
بعض الصفات ،وأن مآل األمر عندهم يف االعتقاد يؤول إىل منهج األشاعرة
واملاتريدية ،وأهنم يسلكون مسلك التفويض والتأويل.
وقد ذكر هذا الباحث أن الذهبي من أكثر الناس تأكيدا عىل أن املذهب
الصواب الذي مشى عليه سلف األمة هو تفويض معاين آيات الصفات.

وذكر قوله يف السري« :فقولنا يف ذلك -يعني آيات الصفات -بابه اإلقرار
واإلمرار ،وتفويض معناه إىل قائله الصادق املعصوم[ .السري (])105/8

وذكر هذا الباحث رد الذهبي عىل ابن خزيمة يف تكفري من تأول الصفات
[راجع مقال األشاعرة وكتاب التوحيد البن خزيمة وهو من إصدار مركز سلف] ثم
قال« :فهذا موقف الذهبي يأمر بتفويض املعنى ،ويعذر من تأول الصفات ،وقد
علمت أنه ما تأول من تأول إال صيانة ألفهام العوام وحفظا هلا من الوقوع يف درن
التشبيه ،فالتأويل رضورة تقدر بقدرها».
وعليه فالتفويض الذي يقول به مآله إىل التأويل ألنه يعذر من قال بالتأويل.
وهذا تلبيس عجيب!
فالذهبي ال يرى كفر من تأول الصفات فقط ،ال أنه يرى أهنم مصيبون فيام
ذهبوا إليه من تأويل الصفات وكيف يكون هذا وهو نفسه قد نص عىل إنكار التأويل
حيث يقول « :قد فرس علامء السلف املهم من األلفاظ وغري املهم ،وما أبقوا ممكنا،
وآيات الصفات وأحاديثها مل يتعرضوا لتأويلها أصال ،وهي أهم الدين ،ولو كان
تأويلها سائغا لبادروا إليه ،فعلم قطعا أن قرائتها وإمرارها عىل ما جائت به هو احلق،
ال تفسري هلا غري ذلك ،فنؤمن بذلك ،ونسكت اقتداء بالسلف ،معتقدين أهنا صفات
اهلل تعاىل ،استأثر اهلل بعلم حقائقها ،وأهنا ال تشبه صفات املخلوقني ،كام أن ذاته
املقدسة ال متاثل ذوات املخلوقني » [ السري (])505-506/10

وقال« :قول أهل السنة قاطبة أن كيفية االستواء ال نعقلها ،بل نجهلها ،وأن
استواءه معلوم كام أخرب يف كتابه ،وأنه كام يليق به ،ال نتعمق ،وال نتحذلق ،وال

نخوض يف لوازم ذلك نفيا وإثباتا ،بل نسكت ونقف كام وقف السلف»[ .خمترص العلو

(ص.])141 :
ألجل ذلك سنبني يف هذا املقال عقيدة الذهبي يف باب األسامء والصفات ،وما
هو مذهبه فيها ،وهل كان مفوض ًا يف ذلك أم كان سلفي املعتقد؟
ال بد من اإلشارة إىل أن الذهبي يرى أن مذهب السلف هو إمرار نصوص
الصفات كام جاءت دون تكلف معرفة حقيقتها ،وينقل إجاع السلف عىل ذلك
[خمترص العلو (])141-142
ويثبت الصفات اخلربية التي ال يثبتها األشاعرة ،كصفة الوجه واليدين
واألصابع ،والقدم والساق ،واملجيء واإلتيان ،بل إنه ألف كتاب األربعني يف
صفات رب العاملني وذكر يف اجلزء األول منه هذه الصفات مع االستدالل عىل
وجوب إجرائها عىل الظاهر بام رسده من اآليات واألحاديث وأقوال السلف.
كام نجد الذهبي يثبت االستواء عىل العرش وأنه تعاىل يف السامء ،بل ألف كتابا
مستقال يف هذا وهو الكتاب املعروف بـ "العلو للعيل الغفار" ،وقد ذكر فيه أقوال
السلف ،التي تدل عىل أن املعتقد الصحيح هو :اإليامن بأن اهلل فوق العامل بذاته وأنه
جل جالله مستو عىل العرش.
ونجده رمحه اهلل يستدل عىل صحة املنهج السلفي بالقاعدة املشهورة :القول يف
الصفات كالقول يف الذات ،فكام أنه سبحانه وتعاىل ليس كمثله يشء يف ذاته ،فكذلك
ليس كمثله يشء يف صفاته [السري (.])300/13
ومل يقف اإلمام الذهبي يف نرصته للمنهج السلفي عند إثبات الصفات عىل ما
هو ظاهر منها بل أكد عىل أن هناك مقامان مذمومان ،مقام التأويل ورصفها عن

موضوع اخلطاب ،واملقام الثاين مقام التشبيه بصفات املخلوقني[ .السري
(])611-610/10
بل إنه ذهب إىل أبعد من هذا عندما ذكر أن إثبات صفات اهلل وعدم تأويلها،
وإمرارها بال تكييف هو ما كان عليه أبو احلسن األشعري وأصحابه ،إىل أن وقع
االختالف بعد ذلك يف زمن أيب حامد [السري (])558-559/17
فكيف يصح بعد هذا أن يقال :إن الذهبي ُ
يؤول قوله إىل مذهب األشاعرة؟
وهل يصح أن حيكم عىل شخص بأنه يؤول مذه ُبه إىل ما يقول به األشاعرة إال
إذا جرى عىل أصوهلم ،والذهبي ما وافق األشاعرة يف أصوهلم ،بل أنكر عليهم
قوهلم.
ومما يؤكد ما ذكرنا من أن اإلمام الذهبي كان عىل املنهج السلفي را ًّدا لبدع
األشاعرة :أنه قد حيل بينه وبني تويل مشيخة دار احلديث األرشفية مع كونه إمام أهل
احلديث يف زمانه وما ذاك إال ألنه مل يكن عىل مذهب األشاعرة[ ،انظر :طبقات
الشافعية الكربى البن السبكي (.])74/3
بل قال ابن السبكي عنه :إنه «كان شديد امليل إىل آراء احلنابلة ،شديد االزدراء
بأهل السنة الذين إذا حرضوا كان أبو احلسن األشعري فيهم مقدم القافلة» [طبقات
الشافعية الكربى (.])103/9
ومراده بأهل السنة :األشاعرة كام فرسه هو بنفسه ،فهل كان ينكر عليهم أهنم
يقولون بمثل قوله أو بام يؤول قوله إليه أو بام يعذرهم فيه؟!

