احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدان حممد وعلى آله
وصحبه ومن اتبع هديه.
أما بعد :فإن من رمحة هللا تعاىل بعباده أن جعل احلق واحدا ال يتعدد؛ ليكون عالمة على
صدقه ،مدعاة التباعه ،وجعل األهواء متفرقة ومتشعبة؛ لتكون عالمة على بطالهنا ،مدعاة
الجتناهبا؛ يقول هللا تعاىل{ :أفمن كان على ب ينة من ربه كمن زين له سوء عمله وات ب عوا
أهواءهم} [حممد ،]14 :يقول مطرف بن الشخري (ت 95ه )" :لو كانت هذه األهواء كلها
هوى واحدا لقال القائل :احلق فيه ،فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن احلق ال
()1

يتفرق" .
ويف هذه الورقة العلمية نعرض حلديث لطاملا تناوله املعتزلة واجلهمية وبعض األشاعرة ابلرد،
واختذوا لذلك طرقا شىت واترات متفرقة؛ اترة ابدعاء تضعيفه ،واترة ابلتأويل وصرفه عن ظاهره،
أو بتفويض معناه إىل هللا تعاىل اترة أخرى(.)2
هذا احلديث يعرف حبديث اجلارية ،وسؤال النيب صلى هللا عليه وسلم هلا« :أََيََ َنَََهللاََ؟َ»،
وهو حديث صحيح سامل من املعارضة ،قد دل على إثبات صفة العلو هلل تعاىل على الوجه
()3

الالئق به سبحانه  ،كما أيده القرآن الكرمي يف آايت كثرية ،منها قوله تعاىل{ :أأمن تم من يف
السماء أن َيسف بكم األرض فإذا هي َتور ( )16أم أمن تم من يف السماء أن ي رسل عليكم
حاصبا فست علمون كيف نذير} [امللك.]17 ،16 :
فمن أقبح حاال وأسوأ مآال ممن ذكر له حديث النيب صلى هللا عليه وسلم مث هو يعارضه
بشبهات غوية أو يقدم عليه سخافات عقلية؟! يقول ابن قدامة املقدسي (ت  600ه )" :ومن

( )1ينظر :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي (.)169 /1
( )2ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)24 /5
( ) 3يف مركز سلف ورقة علمية بعنوان" :إثبات صفة العلو واجلواب عن الشبهات الواردة عليها" ،وهذا
رابطها يف املوقع:
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أجهل جهال وأسخف عقال وأضل سبيال ممن يقول :إنه ال جيوز أن يقال :أين هللا؟ بعد تصريح
صاحب الشريعة بقوله «أََيََ َنَََهللاََ؟َ»؟!"(.)1
وفيما يلي نص احلديث ،وبيان درجته ،وأقوال العلماء يف تصحيحه ،مث التعريج على ما
يستفاد منه ،مع الرد على ما يصلح أن يكون شبهة ترد على احلديث.
َ-1نصَاحلديثَ :
عن معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا عنه -يف حديث طويل -أنه قال :وكانت ِل
()2

جارية ت رعى غنما ِل قبل أحد واجلوانية  ،فاطلعت ذات ي وم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من
()3

()4

غنمها ،وأان رجل من بِن آدم ،آسف كما َيسفون ،لكِن صككت ها صكة ،فأت يت رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ف عظم ذلك علي ،ق لت :اي رسول هللا أفال أعتقها؟ قال«َ:ائَََتَََِنََََِبََاَ»َ،

فأت ي ته هبا ،ف قال هلا«َ:أََيََ َنَََهللاََ؟» ،قالت :يف السماء ،قالَ« :مَ َنََأََ َََنَ؟َ» ،قالت :أنت رسول
()5
ََََؤََمَنََةَ» َ .
اَم
هللا ،قال« :أَعَتََقَ َهَاَ،ف
ََََََإ ََّنَ َ
َ-2درجةَاحلديثَ :
هذا احلديث صحيح اثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وال معارض له حبال ،وبيان
ذلك من وجوه:
األولَ:رواية اإلمام مسلم له يف صحيحه ،ومل يتعقبه أحد من نقاد احلديث بتضعيفه ،وهو
وإن كان مما انفرد به مسلم دون البخاري يف صحيحه ،إال أنه مقطوع بصحته ،كما تلقته األمة

( )1االقتصاد يف االعتقاد (ص.)89 :
( )2اجلوانية بقرب أحد ،موضع يف مشاِل املدينة .ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم (.)23 /5
( )3أسف الرجل َيسف أسفا فهو آسف :إذا غضب .ينظر :جامع األصول (.)230 /1
( )4الصك :الضرب ،أراد أنه لطمها ،وقد جاء يف بعض الرواايت( :ف لطمتها) .ينظر :جامع األصول
(.)231 /1
( )5أخرجه مسلم (.)537

ابلقبول()1؛ ويف هذا املعىن يقول احلافظ ابن الصالح (ت 643ه )" :ما انفرد به البخاري أو
مسلم مندرج يف قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي األمة كل واحد من كتابيهما ابلقبول على الوجه
الذي فصلناه من حاهلما فيما سبق ،سوى أحرف يسرية ،تكلم عليها بعض أهل النقد من
()2

احلفاظ كالدارقطِن وغريه ،وهي معروفة عند أهل هذا الشأن" .
الثاينَ:أنه ابلرغم من تفرد اإلمام مسلم بتخرجيه دون البخاري؛ فإنه مع ذلك على شرط
اإلمام البخاري؛ يقول أبو عبد هللا احلميدي (ت 488ه )" :قد أخرجه البخاري يف كتابه يف
"القراءة خلف اإلمام"( )3عن مسدد بن حيىي عن احلجاج الصواف ،وهوَمنَشرطه ،ومل يتفق
()4

له إخراجه يف اجلامع الصحيح" .
الثالثَ :إثبات األئمة له يف كتبهم؛ استدالال به على بعض املسائل الفقهية؛ كما فعل
()5

اإلمام الشافعي (ت 204ه )  ،أو استدالال به على إثبات صفة العلو هلل تعاىل وأنه سبحانه
()6

يف السماء ،كما فعل اإلمام أبو حنيفة (ت 150ه )  ،وأبو عبيد القاسم بن سالم (ت
()7

()8

()9

224ه )  ،وأبو سعيد الدارمي (ت 280ه )  ،وعبد هللا ابن اإلمام أمحد (ت 290ه ) ،

( )1صرح بذلك مرعي الكرمي احلنبلي يف كتابه :أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآلايت
احملكمات واملشتبهات (ص.)88 :
( )2مقدمة ابن الصالح (ص.)97 :
(( )3ص.)21 -20 :
( )4اجلمع بني الصحيحني (.)554 /3
( )5األم ( )298 /5استدالال على أنه ال جيزئ يف الكفارة إال عتق رقبة مؤمنة.
( )6الفقه األكرب (ص.)135 :
( )7اإلميان (ص.)18 :
( )8نقض املريسي (.)510 ،508 ،491 ،489 ،445 ،226 /1
( )9السنة (.)306 /1

()2

()1

وأبو احلسن األشعري (ت 324ه )  ،وابن أيب زمنني املالكي (ت 399ه )  ،وأبو نصر
()4

()3

السجزي (ت 444ه )  ،وأبو احلسني العمراين الشافعي (ت 558ه )  ،وعبد الغِن
()6

()5

املقدسي احلنبلي (ت 600ه )  ،وابن قدامة املقدسي احلنبلي (ت 620ه )  .ولو ذهبنا
نستقصي من استدل به من العلماء لطال بنا املقام.
َ-3أقوالَالعلماءَيفَتصحيحهَ :
هذا احلديث مما اتفق العلماء على تصحيحه( ،)7وفيما يلي أقوال بعضهم:
()8

يقول أبو بكر البيهقي الشافعي (ت 458ه )" :هذا صحيح" .

()9

ويقول أبو حممد البغوي الشافعي (ت 516ه )" :هذا حديث صحيح"  ،كما جعله من
()10

قسم الصحاح يف "مصابيح السنة" .

()11

ويقول شهاب الدين التوربشت (ت 661ه )" :فإن احلديث حديث صحيح" .

( )1اإلابنة (ص.)119 :
( )2أصول السنة (ص.)114 :
( )3رسالة السجزي إىل أهل زبيد (ص.)194 :
( )4االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار (.)611 /2
( )5االقتصاد يف االعتقاد (ص.)88 :
( )6ملعة االعتقاد (ص.)12 :
( )7ينظر :خمتصر العلو للعلي الغفار لأللباين (ص.)82 :
( )8األمساء والصفات (.)326 /2
( )9شرح السنة (.)239 /3
(.)460 /2( )10
( )11امليسر يف شرح مصابيح السنة (.)777 /3

ويقول ابن شيخ احلزامني الشافعي (ت  711ه )" :مث قوله صلى هللا عليه وسلم يفَاحلديثَ
الصحيحَللجارية«َ :أََيََ َنَ ََهللاََ؟َ» َفقالت :يف السماء .فلم ينكر عليها حبضرة أصحابه؛ كيال

يتومهوا أن األمر على خالف ما هو عليه ،بل أقرها وقال« :أعتقها؛َفإَّناَمؤمنة»"(.)1
وصححه شيخ اإلسالم ابن تيمية احلنبلي (ت 728ه ) كما يف "الفتوى احلموية
الكربى"( ،)2و"جمموع الفتاوى"( ،)3وغريمها.
()4

ويقول الذهيب الشافعي (ت 748ه )" :فمن األحاديث املتواترة الواردة يف العلو حديث
()6

()5

معاوية بن احلكم السلمي"  ،وقال أيضا" :هذا حديث صحيح" .

()7

ويقول احلافظ ابن حجر الشافعي (ت 852ه )" :وهو حديث صحيح أخرجه مسلم" .
ويقول مرعي الكرمي احلنبلي (ت 1033ه )" :يفَاحلديثَالصحيحَاملشهور ،الذي رواه
()8

األئمة يف كتبهم أبسانيدهم ،وتلقتهَاألمةَابلقبول أن معاوية بن احلكم. "...
ويقول الشيخ األلباين (ت 1420ه )" :هذا احلديث صحيح بال ريب ...الرواية الثابتة
()9

املتفقَعلىَصحتهاَبنيَاحملدثني" .

ويبقى السؤال :أال يكفي هذا يف التدليل على صحة احلديث ،وابلتاِل صحة اعتقاد ما
دل عليه؟!
( )1النصيحة يف صفات الرب جل وعال (ص ،)12 :كما جاء يف رسالة يف إثبات االستواء والفوقية
ومسألة احلرف والصوت يف القرآن اجمليد املنسوبة خطأ أليب حممد اجلويِن (ت 438ه ) (ص،)33 :
وهذه الرسالة بنصها هي كتاب النصيحة البن شيخ احلزامني ،فليعلم.
(( )2ص.)211 :
(.)14 /5( )3
( )4قال الشيخ األلباين يف خمتصر العلو للعلي الغفار (ص )81 :تعقيبا على أنه من املتواتر" :وفيه نظر".
( )5العلو للعلي الغفار (ص.)14 :
( )6العرش ( ،)25 /2والعلو (ص.)14 :
( )7فتح الباري (.)359 /13
( )8أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآلايت احملكمات واملشتبهات (ص.)88 :
( )9خمتصر العلو للعلي الغفار (ص.)82 :

َ-4ماَيستفادَمنَاحلديثَ :
َ َأوَلَماَيستفادَمنَهذاَاحلديث :جواز السؤال عن هللا تعاىل أبين هو؟ وهذا صريح ،مث
جواز اإلخبار أبنه سبحانه يف السماء ،وهو إقرار ،واثلثا :احلكم على من قال ذلك ابإلميان.
يقول أبو يعلى الفراء احلنبلي (ت 458ه )" :اعلم أن الكالم يف هذا اخلرب يف فصلني:
أحدمها :يف جواز السؤال عنه سبحانه أبين هو؟ وجواز اإلخبار عنه أبنه يف السماء.
والثاين :قوله« :أعتقها؛َفإَّناَمؤمنة».
أما الفصل األول فظاهر اخلرب يقتضي جواز السؤال عنه ،وجواز اإلخبار عنه أبنه يف
السماء؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا« :أََيََ َنَََهللاََ؟َ» ،فلوالَأنَالسؤالَعنهَجائزَملَ
يسأل ،وأجابته أبنه يف السماء وأقرها على ذلك ،فلوالَأنهَجيوزَاإلخبارَعنهَسبحانهَبذلكَ
()1

ملَيقرهاَعليه ،فأجاز السؤال ،وأجاب عنه" .
ومع جواز السؤال عن هللا تعاىل أبين ،فإن اجلواب َييت ابلفطرة املركوزة يف نفس كل أحد،
أبنه تعاىل يف السماء؛ يقول الذهيب" :وهكذا رأينا كل من يسأل :أين هللا؟ يبادر بفطرته ويقول:
يف السماء ،ففي اخلرب مسألتان :إحدامها :شرعية قول املسلم :أين هللا؟ واثنيهما :قول املسؤول:
()2

يف السماء ،فمن أنكر هاتني املسألتني فإمنا ينكر على املصطفى صلى هللا عليه وسلم" .
ومماَيستفادَمنَاحلديثَكذلك :أن من مل يعلم أبن هللا تعاىل يف السماء فليس مبؤمن.
يقول الشافعي" :وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر ،أو وجبت بغري نذر؛ مل جيزئه فيها
إال مؤمنة ،أال ترى أنه يقول :علي رقبة ،ال يذكر مؤمنة ،فسألَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَ
وسلمَاجلاريةَعنَصفةَاإلميان ،ولو كانت جتزئه غري مؤمنة قال :أعتق أي رقبة شئت ،وهللا
()3

أعلم" .
( )1إبطال التأويالت (ص.)233-232 :
( )2العلو للعلي الغفار (ص.)28 :
( )3ينظر :معرفة السنن واآلاثر للبيهقي (.)119-118 /11

ويقول أبو سعيد الدارمي (ت 280ه )" :ففي حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا
دليلَعلىَأنَالرجلَإذاَملَيعلمَأنَهللاَعزَوجلَيفَالسماءَدونَاألرضَفليسَمبؤمن ،ولو
كان عبدا فأعتق مل جيز يف رقبة مؤمنة؛ إذ ال يعلم أن هللا يف السماء؛ أال ترى أن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم جعل أمارة إمياهنا معرفتها أن هللا يف السماء؟!"(.)1
ََ إثبات صفة العلو للعلي الغفار ،وقد سبق ذكر طائفة ممن
أيضَا:
ومماَيستفادَمنَاحلديثَََ َ
استدل ابحلديث على هذا؛ يقول أبو سعيد الدارمي" :فاهلل تبارك وتعاىل فوق عرشه ،فوق
مسواته ،ابئن من خلقه ،فمن مل يعرفه بذلك مل يعرف إهله الذي يعبد ،وعلمه من فوق العرش
أبقصى خلقه وأدانهم واحد ،ال يبعد عنه شيء{ ،ال ي عزب عنه مث قال ذرة يف السماوات وال
يف األرض} [سبأ ،]3 :سبحانه وتعاىل عما يصفه املعطلون علوا كبريا"(.)2
وال يلزم من إثبات صفة العلو هلل تعاىل لوازم ابطلة ،يقول ابن تيمية" :ولكن ليس معىن
ذلك أن هللا يف جوف السماء ،وأن السموات حتصره وحتويه؛ فإن هذا مل يقله أحد من سلف
األمة وأئمتها؛ بل هم متفقون على أن هللا فوق مسواته على عرشه ،ابئن من خلقه؛ ليس يف
خملوقاته شيء من ذاته ،وال يف ذاته شيء من خملوقاته .وقد قال مالك بن أنس :إن هللا فوق
السماء وعلمه يف كل مكان- ...إىل أن قال -:فمن اعتقد أن هللا يف جوف السماء حمصور
حماط به ،وأنه مفتقر إىل العرش أو غري العرش من املخلوقات ،أو أن استواءه على عرشه
كاستواء املخلوق على كرسيه :فهو ضال مبتدع جاهل ،ومن اعتقد أنه ليس فوق السموات
إله يعبد ،وال على العرش رب يصلى له ويسجد ،وأن حممدا مل يعرج به إىل ربه ،وال نزل القرآن
()3

من عنده :فهو معطل فرعوين ضال مبتدع" .
ََََ َردَعلىَاحلديثَ :
يكونَشبهةَت
َ-5الردَعلىَماَيصلحَأنََ َ َ ََ ََ

( )1الرد على اجلهمية للدارمي (ص.)47-46 :
( )2الرد على اجلهمية للدارمي (ص.)47 -46 :
( )3جمموع الفتاوى (.)258 /5

ردَاحلديثَأبنهَخربَآحادَ :
الشبهةَاألوىلَ:شبهةَ َََََ
ابلرغم من توافر الدالئل على صحة احلديث ،وتنصيص العلماء على ذلك ،واستدالهلم
به ،فقد وجد من حتدى كل هذا ،وخالفه معرضا عنه ،بدعوى أنه خرب آحاد ،وال يصلح أن
يستدل به يف العقائد.
َواجلوابَعنَهذهَالشبهةَ :
أن هذا الكالم ابطل؛ فإن القول أبن خرب اآلحاد يستدل به يف العقائد مما اتفق عليه أهل
السنة واجلماعة قاطبة ،حىت صار شعارا هلم ،ومقابله -وهو عدم االستدالل به يف العقائد-
شعار أهل البدع ،وقد دل على حجية خرب اآلحاد يف العقائد :الكتاب والسنة واإلمجاع
()1

واملعقول ،ولوال خشية اإلطالة لبسطنا ذلك .
الشبهةَالثانيةَ:شبهةَإعاللَاحلديثَابالضطرابَ :
اختذ بعض املتكلمني مسالك متنوعة لرفض هذا احلديث وترك االستدالل به ،وكلها
مسالك واهية ،وأشبه ما يقال عنها قوله تعاىل{ :إن ي تبعون إال الظن وإن الظن ال ي غِن من
احلق شي ئا} [النجم ،]28 :ولعل ما يستأهل الرد عليه منها هو االدعاء أبن احلديث مضطرب؛
وقد استند من زعم ذلك على رواية أخرى ،يقول الكوثري" :إن حديث الرسول صلى هللا عليه
وسلم مع اجلارية مل يكن إال ابإلشارة ،وسبك الراوي ما فهم من اإلشارة يف لفظ اختاره...
()2

وقد فعلت الرواية ابملعىن يف احلديث ما نراه من االضطراب" .
َواجلوابَعنَهذهَالشبهةَ :

( )1يف مركز سلف ورقة علمية بعنوان" :حجية خرب اآلحاد يف العقائد" ،وهذا رابطها يف املوقع:

https://salafcenter.org//623

( )2تعليق الكوثري على األمساء والصفات للبيهقي (ص .)442-441 :وينظر أيضا :تعليقه على
السيف الصقيل البن السبكي (ص.)94 :

أن هذه الرواية الت استند عليها الكوثري رواية ضعيفة من طريق عطاء ،وقد أوردها الذهيب
يف "العلو"( ،)1قال الشيخ األلباين عنها" :وإذا علمت أن حديث عطاء عن صاحب اجلارية
نفسه ال يصح من قبل إسناده؛ ألنه من رواية سعيد بن زيد ،فهو وإن كان يف نفسه صدوقا،
فليس قوي احلفظ ،ولذلك ضعفه مجع ،بل كان حيىي بن سعيد يضعفه جدا ،وقد أشار احلافظ
()2

يف التقريب إىل هذا فقال :صدوق له أوهام  .زد على هذا أن ما جاء يف روايته من ذكر اليد
واالستفهام هو مما تفرد به دون كل من روى هذا احلديث من الرواة احلفاظ ومن دوهنم ،فتفرده
()3

بذلك يعده أهل العلم ابحلديث منكرا بال ريب" .
مستندَآخرَيفَتضعيفَاحلديثَابالضطرابَ َ:
ومما استندوا إليه يف ادعائهم تضعيف احلديث ابالضطراب :ما قاله البزار (ت 292ه ):
()4

"وهذا قد روي حنوه أبلفاظ خمتلفة"  ،وما قاله البيهقي (ت 458ه )" :وهذاَصحيح؛ قد
أخرجه مسلم مقطعا من حديث األوزاعي وحجاج الصواف عن حيىي بن أيب كثري دون قصة
اجلارية ،وأظنه [يعِن :مسلما] إمنا تركها من احلديث الختالف الرواة يف لفظه،)5("...
َواجلوابَعنَهذاَاملستندَ :
أوال :أن النسخة الت بني أيدينا من صحيح مسلم قد ذكر فيها احلديث مطوال غري مقطع،
َ َََ
()6

وهذا مما يرجح أن البيهقي اعتمد على نسخة انقصة ،فقال هذا الكالم .

(( )1ص.)15 :
( )2تقريب التهذيب (ص.)236 :
( )3خمتصر العلو للعلي الغفار (ص.)82 :
( )4ينظر :كشف األستار عن زوائد البزار للهيثمي (.)14 /1
( )5األمساء والصفات (.)326 /2
( )6وهذا املرجح هو أحد احتمالني ذكرمها الكوثري يف تعليقه على األمساء والصفات للبيهقي (ص:
 ،)422فقال" :وقصة اجلارية مذكورة فيما أبيدينا من نسخ مسلم ،لعلها زيدت فيما بعد إَتاما
للحديث ،أو كانت نسخة املصنف انقصة".

ََ قول البزار السابق وقول البيهقي" :إمنا تركها [يعِن :قصة اجلارية] من احلديث
ََََا:
اثني
الختالف الرواة يف لفظه" كالمها ال يدل على االضطراب؛ فإن البيهقي قد نص يف أول كالمه
على صحة احلديث ،والبزار يتكلم عن رواية أخرى للقصة ،وهي عن ابن عباس ،وليس كالمه
عن رواية معاوية بن احلكم الت معنا.
اثَََلثَا :اختالف الرواة يف اللفظ ال يدل على االضطراب مبفرده؛ فإن احلديث إمنا حيكم
عليه أبنه مضطرب إذا اجتمعت فيه عدة أمور :ومن أمهها :وجود االختالف مع عدم املرجح
بني تلك الرواايت املختلفة ،وهذه األمور غري متحققة يف حديث اجلارية الذي معنا؛َألنَروايةَ
معاويةَبنَاحلكمَالسلميَروايةَراجحةَعلىَغريهاَ،وقدَاتفقَالعلماءَعلىَتصحيحهاَ،
كماَسبقَبيانه.

يقول احلافظ ابن حجر يف معرض بيان املضطرب" :أو كانت املخالفة إببداله -أي:

الراوي -وال مرجح إلحدى الروايتني على األخرى ،فهذاَهوَاملضطرب ،وهو يقع يف اإلسناد
غالبا ،وقد يقع يف املنت ،لكن قل أن حيكم احملدث على احلديث ابضطراب ابلنسبة إىل اختالف
()1

يف املنت دون اإلسناد"  ،فأين هذا مما ادعوه من االضطراب؟!
يؤكد ذلك قول ابن الوزير (ت 840ه )" :رواه مسلم واللفظ له ،ورواه أبو داود والنسائي
()2

()3

ومالك يف املوطأ  ،وألفاظهم خمتلفة ،واملعىن متقارب"  .مع العلم أبهنم مجيعا اتفقوا على

حمل الشاهد من احلديث ،وهو سؤال النيب صلى هللا عليه وسلم للجارية« :أََيََ َنَََهللاََ؟َ» ،وقوهلا:
يف السماء.
الشبهةَالثالثةَ:شبهةَالتأويلَوصرفَاللفظَعنَظاهرهَ :

( )1نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر (ص.)114 :
( )2سنن أيب داود ( ،)930سنن النسائي ( ،)1218موطأ مالك ( -776 /2رواية حيىي بن حيىي).
( )3العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم (.)275 /9

قال القاضي عياض (ت 544ه )" :ال خالف بني املسلمني قاطبة -حمدثهم وفقيههم
ومتكلمهم ومقلدهم ونظارهم -أن الظواهر الواردة بذكر هللا يف السماء كقوله{ :أأمن تم من يف
()1

السماء} [امللك ،]16 :أهنا ليست على ظاهرها ،وأهنا متأولة عند مجيعهم" .
َواجلوابَعنَهذهَالشبهةَ :
أن هذا الكالم ابطل؛ فقد حكى غري واحد من أهل العلم اإلمجاع على محل آايت
()2

الصفات هلل تعاىل على ظاهرها ؛ يقول أبو يعلى الفراء" :دليل آخر على إبطال التأويل :أنَ
الصحابةَومنَبعدهمَمنَالتابعنيَمحلوهاَ[يعِنَ:آايتَالصفاتَهللَتعاىل]َعلىَظاهرهاَ

وملَيتعرضواَلتأويلهاَ،والَصرفهاَعنَظاهرها ،فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه؛ ملا
فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة ،بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله"(.)3

أضف إىل ذلك أن هذا احلديث موافق ملا جاء يف الكتاب العزيز؛ يقول احلافظ ابن عبد
الرب املالكي (ت 463ه )" :وأما قوله يف هذا احلديث للجارية« :أََيََ َنَََهللاََ؟َ» فعلىَذلكَمجاعةَ
أهلَالسنةَوهمَأهلَاحلديثَورواتهَاملتفقهونَفيهَوسائرَنقلته ،كلهم يقول ما قال هللا تعاىل

يف كتابه{ :الرمحن على العرش است وى} [طه ،]5 :وأن هللا عز وجل يف السماء وعلمه يف كل
مكان ،وهو ظاهر القرآن يف قوله عز وجل{ :أأمن تم من يف السماء أن َيسف بكم األرض
فإذا هي َتور} [امللك ،]16 :وبقوله عز وجل{ :إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح
ي رف عه} [فاطر ،]10 :وقوله{ :ت عرج المالئكة والروح إليه} [املعارج ،]4 :ومثل هذا كثري يف
القرآن ...وليس يف هذا احلديث معىن يشكل غري ما وصفنا ،ومل يزل املسلمون إذا دمههم أمر

( )1إكمال املعلم بفوائد مسلم (.)465 /2
( )2يف مركز سلف ورقة علمية بعنوان" :دفع توهم التالزم بني اعتقاد ظواهر نصوص الصفات والتشبيه"،
وهذا رابطها يف املوقع:
https://salafcenter.org/2485/

( )3إبطال التأويالت (ص.)71 :

يقلقهم فزعوا إىل رهبم ،فرفعوا أيديهم وأوجههم حنو السماء يدعونه ،وخمالفوَنَينسبوَنَيفَذلكَ
إىلَالتشبيه وهللا املستعان ،ومن قال مبا نطق به القرآن فال عيب عليه عند ذوي األلباب"(.)1
الشبهةَالرابعةَ:شبهةَأنَاملرادَأبينَهناَالسؤالَعنَاملكانةَوليسَاملكانَ :
ادعى بعضهم أن املراد بسؤال النيب صلى هللا عليه وسلم اجلارية« :أََيََ َنَََهللاََ؟َ» هو السؤال
()2

عن املكانة ،وليس السؤال عن املكان .
َواجلوابَعنَهذهَالشبهةَ :

أن هذا الكالم غلط؛ ألن احلقيقة يف هذه اللفظة أهنا استفهام عن املكان دون املنزلة
()3

والرتبة  ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :قد وصف هللا نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله
ابلعلو واالستواء على العرش والفوقية يف كتابه يف آايت كثرية ،حىت قال بعض كبار أصحاب
()4

الشافعي :يف القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن هللا عال على اخللق وأنه فوق عباده" ،
ويقول ابن القيم (ت 751ه )" :وإذا كان العلو والفوقية صفة كمال ال نقص فيه ،وال يستلزم
()5

نقصا ،وال يوجب حمذورا ،وال َيالف كتااب وال سنة وال إمجاعا ،فنفي حقيقتها عني الباطل" .
فويل ملن عارض ما جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم بعقله وهواه ،وأحدث لذلك وتشدق
مبا وسوس له به شيطانه ،وترك الفطرة الت فطره هللا عليها؛ يقول ابن تيمية" :واجلارية الت قال
هلا النيب صلى هللا عليه وسلم« :أََيََ َنَ ََهللاََ؟َ» قالت :يف السماء ،قال« :أعتقها؛َفإَّناَمؤمنة»
جارية أعجمية ،أرأيت من فقهها وأخربها مبا ذكرته؟! وإمنا أخربت عن الفطرة الت فطرها هللا
تعاىل عليها ،وأقرها النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك ،وشهد هلا ابإلميان .فليتأملَالعاقلَ

( )1االستذكار ( ،)337 /7وبنحوه يف التمهيد (.)80-81 /22
( )2ينظر :املعلم للمازري ( ،)412 /1وعارضة األحوذي البن العريب (.)273 /11
( )3ينظر :إبطال التأويالت (ص.)234 :
( )4جمموع الفتاوى (.)226 /5
( )5ينظر :خمتصر الصواعق املرسلة البن املوصلي (ص.)439 :

َهادايَ َله َعلى َمعرفة َربهَ ،واإلقرار َبهَكما َينبغيَ ،ال َما َأحدثه َاملتعمقونَ
َجيده
ذلكَ َ َ
ََ
ََ َ ََ َ َ
()1
قونَممنَسوَلَهلمَالشيطانَوأملىَهلم" .
واملت
ََََشَ ََدَ َ ََ َ ََ ََ

نسأل هللا تعاىل لنا وجلميع إخواننا اهلداية والتوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليما كثريا.

( )1جمموع الفتاوى (.)62 /4

