الحمد هلل ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه.
أما بعد ..فمن المعلوم أن إثبات المذاهب عموما -يف قضية ما ،أو مسأللة معينأة -ال يكأون
بتتبع األقوال الشاذة والغريبة  -على فرض ثبوهتا -وإنما يكون بتأوارد األقأوال و تابعهأا يف
طريق مهيع ،وسبيل واضح ،وهنج مستقيم.
ومأأع وضأأو هأأذا المسأأليف يف إثبأأات مأأذاهب العلمأأا ف أ ن بعأأم المنتسأأبين إلأأى
المأأذهب األرأأعرا يحأأاولون قويأأة طأأريقتهم يف لويأأل صأأتات اهلل عأأالى وصأأرفها عأأن
ظاهرها وحقيقتها بادعا وقوع بعم علما السلف فيما يطلقون عليه لويال.
وسنعرض يف هذه الورقة العلمية -بعون اهلل عأالى -تنيأدا لهأذه الأدعوى ،بوضأعها
على بساط العلم والبحث ،والحكم عليها بالقسط والعدل امتثأاال لقولأه عأالى {يأا أ هيهأا
ا َّلأ نأذين آمناأأوا اُاو انأأوا قأأوامنين ل ن َّلأ نأه ارأأهدا بنال نقسأ ن
أط وال يرأ نأرمنَّ اكم رأأن ا
ون قأأو أم علأأى أ َّال عأ نأد الوا
َّ
اع ند الوا اهو أقر اب ل نل َّتَّقوى وا َّ اقوا اهلل إن َّن اهلل خبن ٌير بنما عم الون} [المائدة .]8
منهج السلف يف صفات اهلل تعالى:
َّأول ما ايستهل به هو إثبات منهج السلف يف صتات اهلل عالى ،وهو إثبات صأتات اهلل
عأأالى علأأى حقيقتهأأا وظاهرهأأا مأأن ريأأر حريأأف وال عطيأأل وال كييأأف وال مثيأأل
ن
ن نن
ن
أير} [الشأورى  ،]11وقطأع
السأم ا
يع البص ا
معتصمين بقوله عالى {ليس ُمثله ري ٌ و اهأو َّ
أم مأا بأين
الطمع عن إدراك العقأول لكيتيأة صأتا ه سأبحانه متمسأكين بقولأه عأالى {يعل ا
يهم وما خلتهم وال ي ن
أي ند ن
حي اطون بن نه نعلما} [طه .]111
ا
ا
ويف هذا المعنى يقول اإلمام أبو جعتأر ابأن جريأر الطأيا ت  011هأأ رحمأه اهلل
"ف ن قأال لنأا ٌ
قائأل فمأا الصأواب مأن القأول يف معأاص هأذه الصأتات التأي ذُأرت ،وجأا
ببعضها ُتاب اهلل -عز وجل -ووحيه ،وجا ببعضها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟

قيل الصواب من هذا القول عندنا ،أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة اإلثبات
ن
ن ن ن
يع
السأم ا
ونفي التشبيهُ ،ما نتى ذليف عن نتسه جأل ثنأا،ه ،فقأال {لأيس ُمثلأه رأي ٌ و اهأو َّ
الب نص اير}" . 1
إجماع السلف على هذا المنهج:
هذا المنهج الذا حكاه الطيا وريره من حمل صتات اهلل عالى الواردة يف الكتأاب
العزيز والسنة النبوية المطهرة على حقيقتها ،وعدم اللرو لتلويلها وصأرفها عأن ظاهرهأا،
ليس منهرا مختلتا فيه عن السلف ،وإنما هو قول السلف الكرام -من الصأحابة والتأابعين
ومن بعهم ب حسانُ -افة ،ال خالف بينهم يف ذليف البتة ،وهاُم بعم األقوال الدالة علأى
إجماعهم
 يقول أبو يعلى الترا ت 858هأ "دليل آخر على إبطال التلويأل أن الصحاابةومححن بعححده مححن التححابعين حملظهححا علححى تاهرهححا ول ح تعر ححظا لت و لهححا ،وال
صرفها عن ظاهرها ،فلو ُان التلويل سائغا لكانوا أسبق لما فيه من إزالة التشأبيه،
ورفع الشبهة ،بل قد روا عنهم ما دل على إبطاله" . 2
 ويقول حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد الي ت  860هأ "أهل السنة مرمعونعلى اإلقرار بالصتات الواردة ُلها يف القرآن والسنة ،واإليمان هبا ،وحملها على
الاقيقة ال على المراز ،إال أهنم ال يكيتون ريئا من ذليف ،وال يحدون فيأه صأتة
محصورة ،وأما أهل البدع والرهمية والمعتزلة ُلها والخأوار فكلهأم ينكرهأا،
أقر هبا مشأبه ،وهأم عنأد مأن
وال يحمل ريئا منها على الحقيقة ،ويزعمون أن من َّ
أثبتهأأا نأأافون للمعبأأود ،والاححف ميمححا الححه القححائلظن بمححا ن ححف بححه تححا اهلل و ححنة
ر ظله ،وه أئمة الجماعة ،والحمد هلل" . 0
( )1التبصير في معالم الدين للطبري (ص.)140 :
( )2إبطال التأويالت (ص.)71 :
( )3التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)145 /7

 ويقول اإلمام ابن القأيم ت  151هأأ "قأد نأازع الصأحابة يف ُثيأر مأن مسأائلاألحكام ،وهم سادات المأممنين وأُمأل األمأة إيمانأا ،ولكأن  -بحمأد اهلل  -لح
تنازعظا يف مس لة واحدة من مسائل األ ماء والصفات واألمعال ،بل ُلهأم علأى
إثبات ما نطق به الكتاب والسنة ُلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم ،لم يسأوموها
لويال ،ولم يحرفوهأا عأن مواضأعها بأديال ،ولأم يبأدوا لشأي منهأا إبطأاال ،وال
ضربوا لها أمثاال ،ولم يدفعوا يف صدورها وأعرازها ،ول قل أححد محنه جح
صححرمها عححن حقائقهححا وحملهححا علححى مجازهححا ،بححل تلقظهححا بححالقبظل والتسححلي ،
أمرا واحدًً ا ،وأجروها علأى
وقابلوها باإليمان والتعظيم ،وجعلظا األمر ميها لها ً
سنن واحد ،ولم يتعلأوا ُمأا فعأل أهأل األهأوا والبأدع حيأث جعلوهأا نعضأين،
وأقأأروا ببعضأأها وأنكأأروا بعضأأها مأأن ريأأر فرقأأان مبأأين ،مأأع أن الأأالزم لهأأم فيمأأا
أنكروه ُالالزم فيما أقروا به وأثبتوه" . 1
 ويقول أيضا "ولح تنحازعظا [يعنأي الصأحابة رضأي اهلل عأنهم] يف ت و حل آ حاتالصفات وأخبارها يف مظ ع واحد ،بأل ا تقأك ُلمأتهم وُلمأة التأابعين بعأدهم
على إقرارها وإمرارها مع مه معانيها وإثبات حقائقها" . 2
ح ًّقأأا لقأأد سأ نعد السأألف ومأأن أأبعهم ب حسأأان هبأأذا المعتقأأد المبنأأي علأأى مأأا جأأا يف
الكتاب والسنة ،ووقع بعم من جا بعأدهم يف مخالتأات أبعأدهتم عأن سأبيلهم ،نسألل اهلل
عالى لنا ولهم الهداية والسداد ،وفيما يليت بمرة الشبهة التي أوقعأتهم يف لأيف المخالتأات،
وأودت ببعضهم فادعى وقوع بعم السلف يف التلويل التاسد لصتات اهلل عالى.
الشبهة الدامعة لمن ادعى على السلف و ظعه يف الت و ل:

( )1إعالم الموقعين عن رب العالمين (.)39 /1
( )2الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (.)210 /1

يعتقد ُثير من المنتسبين إلأى المأذهب األرأعرا أن ظأاهر نصأو

الصأتات لأيس

بمراد ألن ظاهرها التمثيل بصتات المخلوقين ،أو مأن خصائصأهم ،هأذا محصأل الشأبهة
التي وقعوا يف نرراُها ،فلخذوا يلتمسون المخار بالتلويل وحملها على خأالف ظاهرهأا،
بل وصل األمر ببعضأهم إلأى االدعأا بألن األخأذ بظأواهر الكتأاب والسأنة مأن الكتأر . 1
نسلل اهلل عالى العصمة من الزلل.
واندر حك هذا قيأا

األمأر يف صأتات اهلل عأالى بمأا يشأاهده العبأد مأن صأتات

المخلوقين يقول أبو سليمان الخطابي الشافعي ت  088ه "وإنما ينكر هذا ومأا أرأبهه
من الحديث [يعني األحاديث التي ذُر فيها صتات البارا من النزول ونحوه] من قحي
األمظر يف ذلك بما شاهده من النزول الذا هو نزلة من أعلى إلى أستل ،وانتقأال مأن فأو
إلى حك ،وهذا صتة األجسام واألربا  ،فلما نزول من ال يستولي عليه صأتات األجسأام
ف ن هذه المعاص رير متوهمة فيه. 2 "...
وقد دفع هذا بعضهم إلى البحث عن أقوال عن السلف ميد مأا ا َّدعأاه ،فلخأذ يرمأع
الغث والسمين ،وسيليت مناقشتهم تصيال.
إجمال : 0
والجظا عن هذه الشبهة
ً
إن هذا المعنى الذا اعتقدوه باطل بال ريأب إذ السألف الكأرام -رضأي اهلل عأنهم-
واألئمة ال يسمون الظاهر مثأيال بصأتات المخلأوقينُ ،مأا أهنأم ينكأرون أن يكأون ظأاهر
القرآن والسنة باطال يقول ريخ اإلسالم ابن يميأة ت  128هأأ "لكأن السألف واألئمأة
لأأم يكونأأوا يسأأمون هأأذا ظاهرهأأا ،وال ير ضأأون أن يكأأون ظأأاهر القأأرآن والحأأديث ُتأأرا

( )1قاله الصاوي في حاشيته على تفسير الجاللين عند تفسير قوله تعالى{ :فأما الذين في
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} [آل عمران.]7 :
( )2ينظر :األسماء والصفات للبيهقي (.)378 /2
( )3ولجواب مفصل عن هذه الشبهة ينظر :مقال بعنوان" :دفع التالزم بين اعتقاد ظواهر
نصوص الصفات والتشبيه" في موقع مركز سلف للبحوث والدراسات.

وباطال ،واهلل سبحانه و عالى أعلأم وأحكأم مأن أن يكأون ُالمأه الأذا وصأف بأه نتسأه ال
يظهر منه إال ما هو ُتر أو ضالل ،والذين يرعلون ظاهرها ذليف يغلطون من وجهين
ارة يرعلون المعنى التاسد ظاهر اللتظ ،حتى يرعلوه محتاجا إلأى لويأل يخأالف
الظاهر ،وال يكون ُذليف.
و ارة يردون المعنى الحق الذا هو ظاهر اللتظ العتقادهم أنه باطل" . 1
وبالمثال تضح المقال:
أول :جعلهم المعنى التاسد ظاهر اللتظ ،وبالتالي يلرمون إلأى لويأ أل يخأالف هأذا
ً
الظاهر ،ومن األمثلة على هذا
ما رواه عبد اهلل بن عمرو بن العا رضأي اهلل عنهمأا أنأه سأمع رسأول اهلل صألى اهلل
عليه وسلم يقول «إِ َّن ُ ُلظ بن ِي آدم ُ َّلها بين إِصبعي ِن ِمن َأصابِ ِع الحرحم ِنَ َ ،ق ْلح و و ِ
اح وحد،
َ
َ َ َ َ َ َْ َ ْ َ َْ ْ َ
َّ ْ َ
ُ َص ِّر ُم ُه َح ْي ُ
ث َ َشا ُء»  . 2فقالوا ومعلوم أن ليس يف قلوبنأا أصأابع الحأق سأبحانه ،فرعلأوا
المعنى التاسد ظاهر اللتظ ،ثم ذهبوا يتلولونه.
والجظا عن هذه الشبهة:
لو أننا أنعمنا النظر يف الحديث ،وأعطيناه حقه من التهم لتبين لنأا جل ًّيأا أن ظأاهره ال
يدل على ما ادعوه يقول ريخ اإلسالم ابأن يميأة "مإنحه لحي

يف تحاهره أن القلح متصحل

باألصابع ،وال مما لها ،وال أهنا يف جوفه ،وال يف قول القائل "هذا بين يدا" مأا يقتضأي
السأما ن واألر ن
السح ن
ض} [البقأرة  ،]168لأم
اب ال امس َّخ نر بأين َّ
مبارر ه ليديه ،وإذا قيل {و َّ
يقتم أن يكون مماسا للسما واألرض ،ونظائر هذا ُثيرة" . 0
ثان ًيا :ردهم المعنى الحق الذا هأو ظأاهر اللتأظ العتقأادهم أن هأذا الظأاهر باطأل،
ومن األمثلة على هذا
( )1مجموع الفتاوى (.)43 /3
( )2أخرجه مسلم (.)2654
( )3التدمرية (ص.)73 :

أيس مأا منعأيف أن
إثبات السلف لصأتة اليأدين هلل عأالى بقولأه سأبحانه {قأال يأا إنبلن ا
 ،]15فلم يقبل بعم المتكلمين ذليف وجعلوا لأيف اييأة
س ارد ل نما خلق اك بنيد َّا} [
مثل قوله عالى {أولم يروا أ َّنَّا خلقنا ل اهم من َّما ع نملك أي ندينا أنعاما} [يأس  ،]11واعتقأدوا
أن ظاهر ايية الكريمة باطل  ، 1فردوا المعنى الحق العتقادهم بطالن ظاهره.
والجظا عن تلك الشبهة(:)2
إن ظاهر ايية األولى يدل على إثبات صتة اليدين هلل عالى ،وهأو الحأق الأذا دلأك
عليه نصو ُثيرة من اييات القرآنية ،واألحاديث المتوا رة وإجماع السلف قال عأالى
{بأأأل يأأأداه مبسأأأوطت ن
ان} [المائأأأدة  ،]68وقأأأال رسأأأول اهلل صأأألى اهلل عليأأأه وسأأألم «إِ َّن
ا ا
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين ِعنْْدََ اهلل ِ َع َلى َمنََابِ َر ِم ْن ُن و
ُظرَ ،ع ْن َ ِم ِ
ين ،ا َّل ِحذ َن
الر ْح َم ِن َع َّز َو َج َّلَ ،و ْل َتَا َدََ ْ ه َم ٌ
ا ْل ُم ْقس َ
ين َّ
ظن مِي ُح ْك ِْم ِه ْ َو َأ ْه ِل ِ
يه ْ َو َما َو ُلظا» . 0
َ ْع ِد ُل َ
وبين ايية األولى {ل نما خلق اك بنيد َّا} ،وايية الثانية {خلقنا ل اهم من َّما ع نملك أي نأدينا
أنعاما} فرو ُثيرة نرملها فيما يلي
 يف ايية الثانية أضاف التعل إلى األيدا ،فصار ربيها بقوله عالى {فبنما ُسأبكأيأ نأدي اكم} [الشأأورى  ،]01ويف اييأأة األولأأى أضأأاف التعأأل إليأأه سأأبحانه فقأأال
{ل نما خلق اك} ،ثم قال عالى {بنيد َّا}.
أك} ،ويف اليأدين ذُأر
 يف ايية األولى ذُأر نتسأه المقدسأة بصأيغة المتأرد {خلق التظ التثنية{بنيدا}ُ ،ما يف قوله عأالى {بأل يأداه مبسأوطت ن
ان} [المائأدة ،]68
َّ
ا ا
بخالف ايية الثانية ،حيث أضاف األيدا إلى صيغة الرمع{ ،من َّما ع نملأك أي نأدينا
أنعاما} ،فصار ُقوله عالى { ر نرا بنلع اين ننا} [القمر .]18

( )1ينظر :مفاتيح الغيب للرازي (.)410 /26
( )2ينظر :مجموع الفتاوى (.)46 -45 /3
( )3أخرجه مسلم ( )1827من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.

 الرمع يف ايية الثانية نظير المترد يف قولأه عأالى {بني نأد نه ال املأيف} [الملأيف ،]1وقوله عالى {بني ندك الخي اأر} [آل عمأران  ،]26فأ ن اهلل عأالى يأذُر نتسأه أارة
بصيغة المترد ،و ارة بصيغة الرمع للتعظيم الذا يستحقه سبحانه.
عن ذليف.

وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور ،وهو سبحانه مقد
أك بنيأأد َّا}،
أرد ل نمأأا خلقأ ا
 فأدل مأأا قأأدم علأأى أن قولأأه عأأالى {مأأا منعأأيف أن سأ ابخالف قوله سبحانه {من َّما ع نملك أي ندينا}.
قدم معنا خالصة مأا عليأه السألف الكأرام يف صأتات اهلل عأالى ،و ابعأدهم التأام عأن
التلويأأل التاسأأد  -الأأذا هأأو صأأرف اللتأأظ عأأن ظأأاهره المأأراد  -وفيمأأا يأأليت الأأرد
التتصيلي على من ا َّدعى وقوع التلويل التاسد من بعم السلف.
الرد التفصيلي على دعظى و ظع السلف يف الت و ل:
لما أيس األراعرة من لصيل مذهبهم بأالنقول عأن السألف وأدرُأوا ابعأد الصأحابة
و ابعيهم عن مسليف التلويل والتتويم ،حتى راعك عنهم مقولة "مذهب السألف
أسأألم ،ومأأذهب الخلأأف أعلأأم وأحكأأم" ،وهأأي مقولأأة فاسأأدة ،ريأأر صأأحيحة مبنأأى
ومعنى إذ الوصف بالسالمة يقتضي العلم والحكمة ،فمذهب السلف أسألم وأعلأم
وأحكم.
عمأا يقأوا مأذهبهم بالتلويأل ،ولأو ُأان
أقول لما أيسوا من ذليف ،أخذوا يف البحث َّ
باطال ،وبطالنه من وجهين إما ضعف يف النقل ،أو خطل يف التهم.

أول :رد شبهاته من جهة الضعف يف النقل:
ً
زعم بعم األرأاعرة أن التلويأل ثابأك عأن بعأم السألف ،معتمأدين يف ذلأيف علأى
روايات ضعيتة رير ثابتة ،وقديما قالوا "ثبك العرش ثم أدر النَّقش" ،والمعنى أ َّنَّأى

لحكم أن يصح ومستنده ودليله ضعيف ال يثبك؟! وفيما يلي ربهاهتم التأي اعتمأدوا
عليها ،متبوعة بالرد عليها بما يناسب المقام

1

شبهة :ت و ل ابن عباس للكر ي:
ادعأأوا أن عبأأد اهلل بأأن عبأأا

ألول قولأأه عأأالى { َو ِ ح َحع ُ ُْر ِ ححي ُه}
رضأأي اهلل عنهمأأا أ َّ

[البقرة  ،]255فقال "ُرسيه علمه" . 2
الجظا عن هذه الشبهة من وجظه:
الظجه األول :إن هذا األثر ضأعيف ،ال يثبأك عأن ابأن عبأا

رضأي اهلل عنهمأا ،وقأد

ضعته جمع رتير من أهل العلم ،وإلييف بعم أقواله
 يقأأول أبأأو سأأعيد الأأدارمي ت  281هأأأ يف "نقأأم المريسأأي" "إنأأه مأأن روايأأةجعتر األحمر ،وليس جعتر ممن يعتمد على روايته إذ قد خالتته الأرواة الثقأات
المتقنون" . 0
 ويقول ابن منده ت  095هأ يف "الرد علأى الرهميأة" "لأم يتأابع عليأه جعتأر،وليس هو بالقوا يف سعيد بن جبير"  . 8ثم أورد رواية أخرى مأن طريأق هنشأل
عن الضحاك عن ابن عبا

بمثلها ،وقال "وهذا خي ال يثبك ألن الضحاك لأم

يسمع من ابن عبا  ،هنشل مرتوك" . 5
 ويقول أبو منصور األزهرا ت  011هأ يف "هتذيب اللغة" "والأذا روا عأنابن عبا

يف الكرسي أنه العلم ،فليس مما يثبته أهل المعرفة باألخبار" . 6

( )1ينظر شبهات القوم في :كتاب "أهل السنة األشاعرة شهادة علماء األمة وأدلتهم" من (ص:
.)247 -232
( )2أخرجه الطبري في تفسيره (.)397 /5
( )3نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (.)411 /1
( )4الرد على الجهمية (ص.)21 :
( )5الرد على الجهمية (ص.)22 -21 :
( )6تهذيب اللغة (.)33 /10

 ويقول الأذهبي ت  188هأأ يف "العلأو للعلأي الغتأار" "فهأذا جأا مأن طريأقجعتر األحمر لين ،وقال ابن األنبارا إنما يروى هذا ب سناد مطعون فيه" . 1
 ويقول ابن أبي العز الحنتي ت  192هأ "وقيأل ُرسأيه علمأه ،وينسأب إلأىابأأن عبأأا  ،والمحتأأوم عنأأه مأأا رواه ابأأن أبأأي رأأيبةُ ،مأأا قأأدم [يعنأأي قولأأه
الكرسي موضع القدمين ،وسيليت خريره] ،ومن قأال ريأر ذلأيف فلأيس لأه دليأل
إال مرأأأرد الظأأأن ،والظأأأاهر أنأأأه مأأأن جأأأراب الكأأأالم المأأأذمومُ ،مأأأا قيأأأل يف
العرش" . 2
الظجه الثاين :على فرض التسليم  -جدال  -بقبوله ف ن مأن المقأرر عنأد المحأدثين
"أن الباب إذا لم رمع طرقأه لأم يتبأين عللأه" ،وبرمأع أقأوال ابأن عبأا

يف تسأير

الكرسأأي فأأ ن هأأذا األثأأر يعأأارض الروايأأة الصأأحيحة عأأن ابأأن عبأأا

أنأأه قأأال

"الكرسي موضع القدمين ،وأمأا العأرش ف نأه ال يقأدر قأدره"  . 0قأال أبأو منصأور
األزهرا "وهذه رواية ا تق أهل العلم على صحتها" . 8
الظجه الثالث :إن هذا األثر معارض -علأى فأرض صأحته -بمأا صأح مرفوعأا فعأن
ات
الس َحم َاو ُ
أبي ذر رضي اهلل عنه أن النبأي صألى اهلل عليأه وسألم قأال " َ حا َأ َبحا َذرَ ،محا َّ
ض َم ََل وةَ ،و َم ْض ُل ا ْل َع ْر ِ
الس ْب ُع َم َع ا ْل ُك ُْر ِ ِّي إِ َّل َ ََا ْل َق وة ُم ْل َق واة بِ َ ْر و
ش َع َلى ا ْل ُك ُْر ِ ِّي َ َف ْض ِل
َّ
ا ْل َفح َحَل ِة َع َلححى ا ْل َا ْل َقح ِحة"  . 5والعأأية بمأأا صأأح مسأأندا عأأن رسأأول اهلل صأألى اهلل عليأأه
وسلم.

( )1العلو (ص.)117 :
( )2شرح الطحاوية (.)371 /2
( )3أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ( ،)248 /1والطبراني في المعجم الكبير (،)39 /12
وأبو الشيخ في العظمة ( ،)582 /2وابن بطة في اإلبانة (.)269
( )4تهذيب اللغة (.)33 /10
( )5أخرجه ابن حبان في صحيحه ( -361إحسان) ،وابن بطة في اإلبانة الكبرى (،)136
وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة (.)226 /1

شبهة ت و ل اإلمام مالك لاد ث النزول:
ادعوا أن التلويل ثابك عن اإلمام ماليف رحمه اهلل يف حديث النزول  1وذلأيف فيمأا
رواه حبيب بن أبي حبيب قأال حأدثني مالأيف قأال "يتنأزل ربنأا  -بأارك و عأالى -
أمره ،فلما هو فدائم ال يزول" . 2
جا عن هذه الشبهة من وجهين:
هذه ربهة واهيأة ال عمأاد لهأا ،و ضأعيتها مأن وجهأين مأن جهأة السأند ،ومأن جهأة
المتن.
أول :عف الشبهة من جهة السند:
ً
هأذا األثأأر منكأر ال يثبأأك وقأد جأأا مأن طأأريقين ضأعيتين عأأن مالأيف أحأأدهما فيأأه
ُذاب ،وايخر مرهول.
وقد أجمل ريخ اإلسالم اإلمام ابن يميأة هأذا بقولأه "هأذا مأن روايأة حبيأب ُا بأه
وهو ُذاب با تاقهم ،وقد رويك من وجه آخر لكن اإلسناد مرهول"  . 0وإليأيف بيأان
القول يف الطريقين تصيال
م ما ال ر ف األول :حبي بن أبي حبي عن مالك به
هذا الطريق رير صحيح ألهنا من رواية حبيب بين أبي حبيب ُ -ا ب ماليف  -وهأو
ُذاب مرتوك الحديث ،وفيما يليت أقوال أهل العلم فيه
 يقول عبد اهلل بن اإلمام أحمد "سمعك أبي وذُأر حبيأب الأذا قأرأ علأى مالأيفبن أنس ،فقال ليس بثقة ،ان حبي

رأرا
ايل الاد ث و كحذ  ،وأثنأى عليأه ًّ

وسو ا" . 8
( )1أخرجه البخاري ( ،)1145ومسلم ( ،)758من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه
مرفوعا.
( )2ينظر :سير أعالم النبالء (.)105 /8
( )3مجموع الفتاوى (.)405 /16
( )4الكامل في ضعفاء الرجال (.)324 /3

 ويقول أبو داود  -يف حبيب هذا  " -ان من أ ذ الناس" . 1 -ويقول النسائي "حبي

ات مالك متروك الاد ث ،وحبي هذا أحاد ثه لهحا

مظ ظعة عن مالك وعن غيره" . 2
 وقال أبو حا م الرازا وأبو التتح األزدا فيه "متروك الاد ث" . 0 وقأأال ابأأن حبأأان فيأأه "ُأأان يأأور بالمدينأأة علأأى الشأأيو  ،و ححروع عححن الثقححاتالمظ ظعات ،ان دخل عليه ما لي

من حد ثه …" . 8

 -وقال ابن عدا فيه " ات مالحك بحن أنح

ضحع الاحد ث"  . 5وقأال فيأه أيضأا

"وعامة حديث حبيأب موضأوع المأتن ،مقلأوب اإلسأناد ،وال يحتشأم حبيأب يف
وضع الحدث على الثقات ،وأمره ب ِّي ٌن يف الكذابين" . 6
فهل من هذه حاله ا قبل روايته؟! ثأم إن الظأاهر أن هأذا القأول لحبيأب نتسأه ،ولأيس
لإلمام ماليف لذا نسبه الحافظ ابن عبد الي إلى حبيب ولأم ينسأبه إلأى مالأيف فقأال
"وروى ذليف عن حبيب ُ -ا ب ماليف – وريره ،وأنكره منهم آخرون" . 1
وأما ال ر ف الثاين :جامع بن ظادة عن مالك به:
هأذا الطريأق أيضأا ال يصأأح ألنأه مأن روايأأة جأامع بأن سأأوادة ،وهأو مرهأول ،ا ه نهأم
بالوضع ،وفيما يلي أقوال العلما فيه
 -روى له الدارقطني حديثا يف "ررائب ماليف" ،وقال عقبه "جامع عيف" . 8

( )1ميزان االعتدال للذهبي (.)452 /1
( )2الكامل في ضعفاء الرجال (.)324 /3
( )3تهذيب الكمال للمزي (.)369 /5
( )4ميزان االعتدال (.)452 /1
( )5الكامل في ضعفاء الرجال (.)324 /3
( )6الكامل في ضعفاء الرجال (.)329 /3
( )7التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)143 /7
( )8ينظر :لسان الميزان (.)415 /2

 -وا َّهمه الذهبي بالوضأع ،فقأال "جأامع بأن سأوادة عأن آدم بأن أبأي إيأا

بخأي

ُذب يف الرمع بين الزوجين ،نه و عه" . 1
 وقال ابن الروزا  -عقب حديث له " -هأذا حأديث موضأوع علأى رسأول اهللصلى اهلل عليه وسلم ،وجامع بن ظادة مجهظل" . 2
ثان ًيا :عف الشبهة من جهة المتن:
هأأذه الروايأأة  -مأأن طريقيهأأا  -عأأن مالأأيف منكأأرة ،خأأالف المحتأأوم عأأن مالأأيف
وجمهور أئمة أهل السنة يقول ابن عبد الي "والذا عليه جمهأور أئمأة أهأل السأنة
أهنأأم يقولأأون نححزل مححا ححال ر ححظل اهلل صححلى اهلل عليححه و ححل  ،و صححد ظن بهححذا
الاحححد ث ،ول كيفحححظن ،والقحححظل يف يفيحححة النحححزول حححالقظل يف يفيحححة ال حححتظاء
والمجيء( ،)3والحرة يف ذليف واحدة.
وقد قال قوم مأن أهأل األثأر أيضأا إنأه ينأزل أمأره ،و نأزل رحمتأه ،وروى ذلأيف عأن
حبيب ُا ب مليف وريره.
وأنكره منه آخرون ،و الظا :هحذا لحي

بشحيء ألن أمأره ورحمتأه ال يأزاالن ينأزالن

أبدا يف الليل والنهار ،و عالى المليف الربار الذا إذا أراد أمرا قأال لأه ُأن فيكأون يف
أا وقك را  ،ويختص برحمته من يشا متى را  ،ال إله إال هو الكبير المتعال" . 8

شبهة ت و ل اإلمام أحمد لصفة المجيء هلل تعالى:

( )1المغني في الضعفاء (.)127 /1
( )2الموضوعات (.)279 /2
( ) 3ألن القاعدة المضطردة عند أهل السنة والجماعة" :القول في بعض الصفات كالقول في
بعض"؛ وفي مركزنا  -مركز سلف  -ورقة علمية تناولت هذه القاعدة بالشرح والتحليل ،بعنوان:
"قاعدة :القول في بعض صفات هللا تعالى كالقول في بعضها اآلخر  -شرح وتحليل " ،وهذا رابطها:
. /2492https://salafcenter.org/
( )4التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)143 /7

ألول قولأه عأالى {وجأا ر هبأيف} [الترأر  ]22فقأال
ادعوا على اإلمام أحمد أنه َّ
"إنه جا ثوابه" . 1
جا عن هذه الشبهة من وجظه:
األول :إن هذه الروا ة غلط على اإلمام أحمد:
هذه الكالم جا يف رواية حنبل بن إسحا عن اإلمأام أحمأد ،ومعلأوم عنأد الحنابلأة
أن حنبال له روايات راذة ،ينترد هبا عن اإلمام أحمد
 يقول ابن يمية " يل :إن هذا غلحط محن حنبحل ،انتأرد بأه دون الأذين ذُأروا عنأهوالمروذا وريرهم ف هنم لم يأذُروا هأذا،
المناظرة  ، 2مثل صالح ،وعبد اهلل،
ه
وحنبل نفرد بروا ات غل ه ميها طائفة الخَلل وصاحبه ،قال أبأو إسأحا ابأن
راقال هذا رلط من حنبل ،ال ريف فيه…" . 0
 ويقول الذهبي  -عن حنبل " -له مسائل ُثيرة عن أحمد ،و تفرد ،و غر " . 8 ويقول ابن القيم "ف ن حنبال ترد به عنه ،وهظ ثير المفار د المخالفة للمشهظرمن مذهبه ،وإذا ترد بما خالف المشهور عنه ،فأالخالل وصأاحبه عبأد العزيأز ال
يثبتون ذليف رواية ،وأبو عبد اهلل بأن حامأد وريأره يثبتأون ذلأيف روايأة ،والتاقيحف
أنهححا روا ححة شححاذة مخالفححة لجححادة مذهبححه ،هأأذا إذا ُأأان ذلأأيف مأأن مسأأائل التأأروع،
فكيف يف هذه المسللة؟!" . 5
الثاين :إن هذه الروا ة الها اإلمام يف حال المناترة إللزام الخص :

( )1ينظر :دفع شبه التشبيه البن الجوزي (ص ،)141 :والبداية والنهاية البن كثير (/14
.)386
( )2يعني :في المحنة التي تعرض لها اإلمام أحمد في القول بخلق القرآن.
( )3مجموع الفتاوى (.)405 /16
( )4سير أعالم النبالء (.)52 /13
( )5ينظر :مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للبعلي (ص.)474 :

مأأن المقأأرر يف علأأم المنأأاظرة أن المنأأاظنر بأأالحق قأأد يقأأول ُالمأأا ال يعتقأأده إلزامأأا
للخصم ،وهذه الرواية من هذا القبيأل ُمأا قالأه طائتأة مأن أصأحاب اإلمأام أحمأد
يقول ابن يمية "قال طائتة من أصحاب أحمد هذا اله إلزاما للخص على مذهبحه
ألهنم يف يوم المحنة لما احتروا عليه بقوله " أليت البقأرة وآل عمأران" ،أجأاهبم بألن
ن
اهلل} [البقأرة  ،]211أا
معناه يأليت ثأواب البقأرة وآل عمأرانُ ،قولأه {أن يأل ي اه ام ا
أمره وقدر ه ،على ت و له ل أنه قظل بذلك ف ن مذهبه رك التلويل" . 1
معار ة بما هظ أ ظى منها:
الثالث :إن هذه الروا ة َ
هذه الرواية قد عارضها ريرها من الروايات المتوا رة عن اإلمام أحمد يف رد التلويأل
والمنع منه ،وإذا لم يمكن الرمع بين الروايات عن اإلمام أحمد ،ف نه يصار إلأى الرتجأيح،
والذا عليه العمل هو رجيح القول المتأوا ر المشأهور  -وهأو المنأع مأن التلويأل  -علأى
القول الغريب الترد يقول ابن يمية "وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل مإنحه ل
ر

أنه خحَلف النصحظا المتحظاترة عحن أحمحد يف منعأه مأن لويأل هأذا ،و لويأل النأزول

واالستوا  ،ونحو ذليف من األفعال"  ، 2وقال أيضا "أهنم جعلظا هذا روا ة عن أحمد ،وقأد
يختلف ُالم األئمة يف مسائل مثل هذه ،لكن الصايح المشهظر عنه رد الت و حل ،وقأد ذُأر
الروايتين ابن الزاروص وريره ،وذُر أن ترك الت و ل هي الروا ة المشحهظرة المعمحظل عليهحا
عند عامة المشحا

محن أصحاابنا ،وروايأة التلويأل فسأر ذلأيف بالعمأد والقصأد ،لأم يتسأره

السأما } [البقأرة  ،]29فعلأى هأذا يف لويأل
أم اسأتوى إنلأى َّ
باألمر والقدرةُ ،ما فسروا { اث َّ
ذليف  -إذا قيل به  -وجهان" . 0

شبهة ت و ل اإلمام البخارع لصفة الضاك:

( )1مجموع الفتاوى (.)406 -405 /16
( )2المرجع السابق (.)405 /16
( )3مجموع الفتاوى (.)406 /16

ادعأأوا أن اإلمأأام البخأأارا قأأال  -يف صأأتة ضأأحيف اهلل عأأالى " -معنأأى الضأأحيف
الرحمة" . 1
جا عنها من وجظه:
األول :إن هذا األثر ضعيف منقطع ف ن البيهقي نقله عن التربرا عن البخارا ،ولم
يذُر سنده إلى التربرا ،واالنقطاع من أسباب الضعفُ ،ما ال يختى.
الثححاين :إنأأه مأأع ُثأأرة نسأأخ صأأحيح اإلمأأام البخأأارا ،ف نأأه ال يعأأرف هأأذا القأأول عأأن
البخارا يف نسخة منها يقول الحافظ ابن حرر "ولم أر ذليف يف النسخ التي وقعأك
لنا من البخارا" . 2
ثان ًيا :شبهاته من جهة الخ يف الفه :
فهم بعم األراعرة ُالما لبعم السلف على ريأر وجهأه الصأحيح ،وظنأوا أنأه مأن
قبيل التلويل التاسد الذا هو صرف اللتظ عن ظاهره ،فرعلوا ُالم السألف فاسأدا معيبأا
من حيث ال يدرون ،وحقيقة األمر أن ُالم السلف صحيح وال يمدا إلأى مأا فهمأوه منأه،
ويف ذليف
ن
ن
أ
الس نق ن
يم
وُم منن
عائب قوال صحيحا  ...وآف اتاه من الته نم َّ
وال يخر ما ذُروه عن السلف عن أمرين إما أنه تسير بالالزم ،وإمأا أنأه لأيس مأن
آيات الصتات أصال.
وفيما يلي بيان ذليف

تفسير ابن عباس وال برع لقظله تعالى{ :بِ َ ْع ُين ِنََا}:

( )1األسماء والصفات للبيهقي (.)402 ،72/2
( )2فتح الباري (.)632 /8

ادعأأوا أن ابأأن عبأأا

ألول قولأأه عأأالى {واصأأن نع ال اتلأأيف بنلع اين ننأأا}
رضأأي اهلل عنهمأأا أ َّ

[هأأود  ،]01فقأأال "بمأأرأى منأأا"  . 1وأن الطأأيا قأأال "بمأأرأى منأأي ومحبأأة
وإرادة" . 2
جا عن هذه الدعظى من وجهين:
األول :بالررم من أن هذا األثر لم يرو مسندا عن ابن عبأا
والثابك عن ابن عبا

-إال أن معنأاه صأحيح-

قوله -يف تسير ايية" -بعين اهلل"  . 0قال البيهقي "والذا يأدل

عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين له صتة ،ال من حيث الحدقة أولى" . 8
الثحاين :إن هأأذا المعنأى صأأحيح ،قأد قأأال بأأه ريأر واحأأد مأن السأألف ،وهأو مأأن قبيأأل
التتسير بالالزم ،وال يعارض ذليف إثباهتم لألصل ،وهو صتة العين هلل عالى يقأول الشأيخ
ابن عثيمين ت  1821هأ "ف ذا قال قائل قد ورد يف تسير بعأم السألف لقولأه عأالى
{ ر نرا بنلع اين ننا} قال ررا بمرأى منا ،فهل يعتي هذا حريتا أم ماذا؟
مالجظا  :ليس هذا حريتا ألهنم يقولون رأرا بمأرأى منأا مأع إقأرارهم بأالعين،
ولو أن هذا القول ُان من رخص ينكر العين لقلنا هذا حريف.
والأأذين قأأالوا إن المعنأأى بمأأرأى منأأا ،فأ ن معنأأى ُالمهأأم أهنأأا رأأرا ونحأأن نراهأأا
بلعيننا ،وُلهنم يريدون بذليف الرد على من زعم أن ظأاهر اييأة أن السأتينة رأرا يف نتأس
العين ،وحارا هلل" . 5

تفسير ابن عباس لقظله تعالى{ :بِ َ ْ ود}:

( )1ينظر :تفسير السمعاني ( ،)427 /2وتفسير البغوي (.)173 /4
( )2تفسير الطبري (.)304 /18
( )3أخرجه الطبري في تفسيره ( ،)309 /15وابن أبي حاتم في تفسيره (،)2026 /6
والبيهقي في األسماء والصفات (.)116 /2
( )4األسماء والصفات (.)117 -116 /2
( )5شرح العقيدة السفارينية البن عثيمين (.)271 /1

زعموا أن قول ابن عبا

السأما بنيناهأا بنلي أأد} [الأذاريات
يف تسير قوله عالى {و َّ

" ]81بقوة"  ، 1من قبيل التلويل.
جا عن مهمه من وجهين:
األول :هذا المعنى المنقأول عأن ابأن عبأا

صأحيح ثابأك ،ولأيس هأو مأن التلويأل

التاسد.
الثاين :إن قولأه عأالى {بنلي أأد} لأيس جمأع "يأد" ،وإنمأا األيأد القأوة .يقأول الشأيخ
محمد األمين الشنقيطي ت  1090هأ "فمن ظأن أهنأا جمأع يأد يف هأذه اييأة فقأد رلأط
رلطا فاحشا ،والمعنى والسما بنيناها بقوة" . 2

تفسير ابن عباس ظله تعالى{ :اهلل ُنُظر السماو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض}:
ُ ُ َّ َ َ

قال عالى {اهلل اناور السماو ن
ات واألر ن
ض} [النور  ،]05قال ابأن عبأا
ا ا َّ

يف تسأيره

"اهلل سبحانه هادا أهل السموات واألرض"  ، 0فزعموا أن قول ابأن عبأا

مأن التلويأل

التاسد.
جا عن مهمه :
بغم النظر عأن ثبأوت هأذا األثأر عأن ابأن عبأا  ،فأ ن معنأاه صأحيح وال يمنأع أن
يكون اهلل عالى يف نتسه نورا يقول ريخ اإلسالم ابن يمية "ثم قول مأن قأال مأن السألف
نحظرا
[يعني يف تسير ايية] "هادع أهل السمظات واألرض" ل منع أن كحظن يف نفسحه ً
المتسر" من األسأما أو بعأم
ف ن من عادة السلف يف تسيرهم أن يذُروا بعم "صتات
َّ

( )1أخرجه الضياء في األحاديث المختارة ( ،)131وهو في تفسير القرطبي ( )52 /17بلفظ:
"بقوة وقدرة".
( )2أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (.)442 /7
( )3أخرجه الطبري في تفسيره (.)177 /19

أنواعه وال ينايف ذليف ثبوت بقية الصتات للمسمى ،بل حد كظنحان متَلزمحين ،وال دخأول
لبقية األنواع فيه…ومن تدبره عل أن أ ثر أ ظال السلف يف التفسير متفقة غير مختلفة" . 1

تفسير ابن عباس لقظله تعالىَ { :و َ ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك}:
قأأال عأأالى {ويبقأأى وجأ اه ربأأيف اذو الرأأال نل و ن
اإلُأأرا نم} [الأأرحمن  ،]21فقأأال ابأأن
عبا

"الوجه عبارة عنه" . 2
جا عن مهمه :
بالررم من أن هذا األثر لم يسند عن ابن عبا  ،إال أنه ليس فيه مأا يأدل علأى أن ابأن

عبا ينتي الوجه هلل عالى ،بل الصحيح المسأند عنأه هأو إثبأات الوجأه هلل عأالى ُمأا يف
قوله عالى {ل ن َّل نذين أحسنااوا ال احسأنى و نزيأاد ٌة} [يأونس  ،]26قأال "الزيأادة فأالنظر إلأى
وجه اهلل" . 0
ولأأذا يقأأول ابأأن يميأأة "المعنأأى الصأأحيح ل يأأة إن بقأأا وجهأأه المأأذوى بأأالرالل
واإلُرام هو بقا ذا ه" . 8

ف َع ْن َ و
تفسير ابن عباس والضااك و تادة و عيد لقظله تعالىْ ُ { :ك َْش ُ
اق}:
ا َّدعوا أن تسير ابن عبا

ف عن سا أ } [القلم " ]82هأو يأوم
لقوله عالى { ايكش ا

حرب وردّّ ة"  . 5وعن الضحاك وقتادة وسأعيد بأن جبيأر بنحأوه ،فظنأوا أن هأذه األقأوال
ُلها من التلويل التاسد.
جا عن مهمه من وجهين:

( )1مجموع الفتاوى (.)390 /6
( )2تفسير القرطبي (.)165 /17
( )3أخرجه الاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (.)509 /3
( )4مجموع الفتاوى (.)434 /2
( )5أخرجه الطبري في تفسيره (.)554 /23

يعده هذا من التتسير ،ولأيس ألويال -بأالمعنى الأذا يأذهب إليأه األرأاعرة-
األول :ه
وظاهر ايية أهنا ليسأك مأن آيأات الصأتات يقأول رأيخ اإلسأالم ابأن يميأة "ل ر ح أن
أف عأن سأا أ } نكأرة يف
تاهر القحرآن ل حدل علحى أن هحذه محن الصحفات ف نأه قأال { ايكش ا
اإلثبات ،لم يضتها إلى اهلل ،ولم يقل عن ساقه ،فمأع عأدم التعريأف باإلضأافة ال يظهأر أنأه
من الصتات إال بدليل آخر ،ومثل هذا لي

بت و ل ،إنما الت و ل صحرف اي حة عحن محدلظلها

ومفهظمها ومعناها المعروف ولكن ُثير من همال يرعلأون اللتأظ علأى مأا لأيس مأدلوال
له ،ثم يريدون صرفه عنه ،ويرعلون هذا لويال ،وهذا خطل…" . 1
الثاين :بالررم من هذا فليس يف األثر مأا يأدل علأى نتأي صأتة السأا هلل عأالى علأى
الوجه الالئق به سبحانه وقد ثبأك عأن النبأي صألى اهلل عليأه وسألم -فيمأا رواه أبأو سأعيد
الخدرا رضي اهلل عنه مرفوعا -أنأه صألى اهلل عليأه وسألم قأال « َ ْك ِْش ُ
حن َ حا ِ ِه،
حف َربنََحا َع ْ
ِ
ِ و
ِ
حن َ َ
حج ُدُ محي الحد ْن َيا ِر َ حا ًء َو ُ ْحم َع ًةًَ ،م َي ْحذ َه ُ
َحان َ ْس ُ
َم َي ْس ُج ُدُ َل ُه ُُل ُم ْؤم ون َو ُم ْؤم َنَةَ ،م َي ْب َقى ُُحل َم ْ
لِيسجدََ َ ،ميعظد َتهره َطب ًقا و ِ
احدًً ا» . 2
َُ ُ ُُْ َ َ
َْ ُ

تفسير ابن عباس ومجاهد والسدع لقظله تعالىَ { :جنْ ِ اهللِ}:

يف قوله عالى {أن اقول نت ٌس ياحسر ا على ما ف َّرط اك فني جن ن
أب اهللن} [الزمأر ،]56
قال ابن عبا

"يريد على ما ضيعك مأن ثأواب اهلل"  . 0وعأن مراهأد والسأدا بنحأوه،

فزعموا أن هذا من التلويل التاسد.
جا عن مهمه :
إن هذه ايية ليسك من آيات الصتات يقأول األلوسأي ت  1211هأأ "ولح أ حف
على عد أحد من السلف إ اه من الصفات السمعية ،وال أعول على مأا يف المواقأف ،وعلأى

( )1مجموع الفتاوى (.)395 -394 /6
( )2أخرجه البخاري ( ،)4919ومسلم (.)183
( )3روح المعاني لأللوسي (.)272 /12

فرض العد ُالمهم فيها رأهير ،وُلهأم مرمعأون علأى التنزيأه ،وسأبحان مأن لأيس ُمثلأه
ري وهو السميع البصير" . 1

تفسير الثظرع وال برع لصفة ال تظاء:
السما ن } [البقأرة " ]29قصأد إليهأا" . 2
قال الثورا يف قوله عالى { اث َّم استوى إنلى َّ
وعن الطيا "أقبل عليها"  ، 0فزعموا أن هذا لويال فاسدا.
جا عن مهمه من وجظه:
األول :لم يرو هذا األثر عن الثورا مسندا ،والصأحيح الثابأك عنأه قولأه يف أحاديأث
الصتات "أمروها ُما جا ت بال ُيف" . 8
الثححاين :إن هأأذا المعنأأى صأأحيح ،وبتمأأام النقأأل عأأن الطأأيا يتضأأح المأأراد و أأزول
الشأأبهة يقأأول الطأأيا "وأولأأى المعأأاص بقأأول اهلل جأأل ثنأأا،ه { اثأأم اسأأتوى إنلأأى السأأما ن
َّ
َّ
فس َّو ااه َّن} عال عليهن وار تع ،فدبره ّن بقدر ه ،وخلقه ّن سبع سموات.
5
أم
ا
والعرب ممن أنكأر المعنأى المتهأوم مأن ُأالم العأرب يف لويأل قأول اهلل { اث َّ
السما ن } الذا هو بمعنى العلو واالر تاع ،هربا عند نتسه من أن يلزمأه بزعمأه
استوى إنلى َّ
لوله بمعناه المتهأم ُأذليف -أن يكأون إنمأا عأال وار تأع بعأد أن ُأان حتهأا ،إلأى أن
إذا َّلوله بالمرهول من لويله المستنكر.
ثم لم ين اج مما هرب منه! فيقال له زعمك أن لويل قولأه {اسأتوى} أقبأل ،أفكأان
امدبنرا عن السما فلقبل إليها؟!
ف ن زعم ّ
أن ذليف ليس ب قبال فعل ،ولكنه إقبال دبير.

( )1روح المعاني (.)273 /12
( )2ينظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمال علي القاري (.)924 /3
( )3تفسير الطبري (.)428 /1
( )4أخرجه أبو بكر الخالل في السنة ( ،)259 /1واآلجري في الشريعة (،)1146 /3
والدارقطني في الصفات (ص.)44 :
( )5التأويل عند المتقدمين بمعنى التفسير ،بخالفه عند األشاعرة.

علو انتقال وزوال" . 1
وسلطان ،ال ّ
قيل له فكذليف ف اقل عال عليها ّ
علو امليف ا
الثالث إنه ليس فيما نقل عن الثأورا والطأيا لويأل لقولأه عأالى {اسأتوى علأى
العر ن
ش} [األعراف ُ ،]58ما زعموا يقول الطيا "يعني عال عليه" . 2

تفسير مجاهد والضااك والشامعي وأبحي عبيحدة والبخحارع لقظلحه تعحالىَ { :مح َث َّ
َو ْج ُه اهللِ}:

ألولوا قولأأه عأأالى {فلينمأأا او هلأأوا فأأث َّم وج أ اه اهللن} [البقأأرة
ا َّدعأأوا أن هأأمال األئمأأة أ َّ
.]115
جا عن مهمه :

هذه ايية ليسك من آيات الصتات ،على ما ذهب إليأه جمهأور السألف يقأول رأيخ
اإلسالم ابن يمية -يف معرض بيان معناها " -أعِ :بلة اهلل ووجهة اهلل ،هكذا قأال جمهأور
السلف ،وإن عدََّّ ها بعضهم يف الصتات ،وقد يدل على الصتة بوجه فيه نظر" . 0
خَلصة ما بف :إنه يتعين على المممن ح ًّقا أن يسلل اهلل عأالى العصأمة مأن الوقأوع
يف الزلل باهتام علما السلف بما هم منه برا ف ن األصل الراسأخ عنأد علمأا أهأل السأنة
والرماعة يف إثبأات صأتات اهلل عأالى إنمأا هأو إثبأات وجأود ال إثبأات حديأد و كييأف،
والكالم يف الصتات فرع على الكالم يف الذات . 8

( )1تفسير الطبري (.)430 /1
( )2تفسير الطبري ( )325 /16تفسير الطبري ()325 /16
( )3مجموع الفتاوى (.)429 /2
( )4في مركز سلف ورقة علمية تناولت هذه القاعدة بالبحث والمناقشة ،بعنوان" :قاعدة :القول
في صفات هللا تعالى كالقول في الذات  -دراسة وتحليل" ،وهذا رابطها:
/2356https://salafcenter.org/

