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 الصاافا   إثبااا  لااوا م ماا   مااو فهم  يف  بالتنااا ض  السلف  ة  أئم    السلفية  العقيدة  خصوم  بعض    هم  يت  

 ذلااك ونحااو والمماسة  والقعود والتحّيز واالنتقال كالحركة وذلك ينفيها   م   ومنهم  ها يثبت    م   فمنهم

   .رهاظاه    على  الصفا   إثبا   لوا م  م   أهنا  عونيد    مما

 صاافا  يف الساالفية العقياادة  إلبطااال  هبا  لونيتوص    التي  الدعوى  هذه  منا شة  الور ة  هذه  يف  وغرضنا

 فيهمااا الطعاا  أو بالتنااا ض  واهتامهم والحديث القديم يف السلف علماء يف الطع  أو   الباري عز وجل

   حملته. ويف  المنهج يف  جميعا 

 :  فمنها  منها   ننطلق  أصول  عدة  نقرر ذلك  و بل

   نقصدهم؟ الذين  السلف من:  أوال

 لهاام وشااهد  الااوحي اهم كاا   الااذي  ة رالخياا   الثالثااة القاارون أئمااة بااذلك المقصااود أن: والجااوا 

 سااار ماا  وكااذلك بإحسااان  وتااابعيهم والتااابعي  الصااحابة  ماا    بالخيرية  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول

 جاااء مماا  كااان ولااو عليااه  أجمعااوا مااا يخااالف ولاام واالعتقاااد  االسااتدالل مناااهج يف طااريقتهم علااى

 أظهاارهم  بااي  يعاا  لاام وإن لهاام  تاااب  فهااو واالسااتدالل االعتقاااد يف  طريقتهم  على  كان  فم   هم بعد  

 كماا  أظهرهم  بي  يعي  كان  وإن  بالسلف  إطال نا  يف  مشمواًل   فليس  طريقتهم  يف  لهم  مجانًبا  كان  وم 

فااوا ر   المرحلااة بمجاارد ال بااالمنهج هنااا فااالع ة ونحااوهم  والخااوار  والقدريااة الجهميااة ماا  بالبااد  ع 

   الزمانية.

 دفاا  يف ونبحااث هم أ ااوال   نرتضااي الااذي  العلماااء هاام ماا   نبااي   أن أواًل  اإليااراد هااذا ماا  ناوغرضاا  

 اإلثبااا   أو  النفااي  غااالة  ماا   البااد   أهاال  وأمااا  ف تعساا    وال  فتكلاا    بااال   ذلااك  أمكاا   مااا  عنهااا  التعارض

   هبا.  اعتبار  ال  سا طة ة  دودرم  فأ والهم
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 بعضه مع رضيتعا ال  الحق أن: ثانيا

 ماا  الواحااد أمااا الساالف  عليااه أجم  وما والسنة الكتا  لنصوص قةمتحق    التعارض  م   فالعصمة

 فإجماااعهم عليااه  أجمعااوا فيمااا إال التنااا ض  ماا  بمعصااوم    ليس  فإنه  المتأخري   أو  مي المتقد    العلماء

   البطالن.  أمارة  هو  الذي  التنا ض  م   معصوم

 يف وال الماانهج  يف الطعاا  سااتلزمت ال بعينااه عالم إلى التنا ض نسبة   أن بيان   التقرير هذا م   وغرضنا

ّدرنا  فلو  السنة   أهل  إجما   هو  كما  الصفا   إثبا   يف  طريقتهم  وال   السنة  أهل  علماء  سائر  بعااض  نأ   اا 

 عليااه  ناارد  باال    !ماااذا كااان    ثاام:  لقلنااا  التنا ض  م   شيء  كالمه  يف  و    خري  المتأ  أو  مي المتقد    العلماء

 يف  الطعاا   عاا   فضااال  الساانة   أهاال  علماء  سائر  ع   فضال  العالم   يف  طعنًا  هذا  يستلزم  وال  التنا ض   هذا

   .الجدل  يف  لالتنز    سبيل  على  وهذا  السلف.  عليه  أجم   الذي  الصفا   إثبا  يف  ومنهجهم  طريقتهم

 إجماع السلف على وجوب إثبات الصفات الواردة يف الكتاب والسنة: ثالثا

 وعاادم ظاهرهااا  علااى والساانة الكتا  يف الواردة الصفا  إثبا  وجو  على مجمعون السلف  نإ

 تحصر.  أن  م   كثرأ  ذلك يف  ونصوصهم  تمثيل   وال  تكييف  وال  تعطيل  وال  بتحريف  لها  التعرض

 يف هاااكلّ  الااواردة بالصاافا  اإل اارار على  عونمجم    السنة  أهل":  اهلل  رحمه  ال   عبد  اب   عمر  أبو   ال

 ذلااك  ماا  اشااي ً  فونيكي   ال أهنم إال المجا   على ال الحقيقة على وحملها هبا  واإليمان  والسنة  القرآن

  ينكرهااا  هاامفكلّ   والخااوار   هاااكلّ   والمعتزلة  والجهمية  البد   أهل  وأما  محصورة   صفة  فيه  ونيحدّ   وال

 للمعبااود  نااافون أثبتهااا ماا  عند وهم ه مشب   هبا أ ر  م   أن    ويزعمون  الحقيقة   على  منها  شي ا  يحمل  وال

 الجماعااة  أئمااة وهم  وسلم  عليه  اهلل  صلى  رسوله  وسنة  اهلل  كتا   به  نطق  بما  القائلون   اله  فيما  والحق  

 .(1)"هلل  والحمد

 

 (.145/ 7التمهيد ) (1)
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 عرشااه  فااو   وجاال  عااز  اهلل  إن  :  نقااول  متااوافرون  والتااابعون  اكناا  ":  اهلل  رحمهاألو اعي    اإلمام  و ال

 .(1)"صفاته  م   السنة  به ورد   بما  ونؤم 

 كفاار  فقااد هنفساا   بااه وصااف مااا أنكاار وماا  كفاار  دفقاا   بخلقااه اهلل هشب    م ":   ال  حماد  ب   نعيم  وع 

   .(2)"اتشبيهً   رسوله  وال  نفسه  به وصف  ما  وليس

 مشااهورة الساالف أئمااة ماا  وغياارهم والثوري والشافعي ومالك حنيفة أبي  ع   ذلك  يف  والنصوص

 ةعاا  و اط    ناطقااة  وهااي   الغفااار(  للعلااي  )العلااو  المشااهور  كتابااه  يف  الااذهبي  الحاااف   جمعها  و د  معلومة 

 ا.خصوًص   والعلو  االستواءصفة  و  عموما   الصفا   إثبا  على  السلف  بإجما 

 متنااا ض  الصاافا   لااوا م  بعااض  إثبااا   ماا   السلف  أئمة  بعض    مو ف  أن    -اأيًض   التنز  -  فرضنا  فلو

 هااذه يف ابتااداءً  الكااالم يلاازمهم ال فإنااه الصاافا   إثبااا  ماا  عليااه أجمعااوا مااا بطااالن على  ذلك  دّل   ام  ل  

 ذلك.  ينا ضوا  ولم  والسنة  الكتا  به  جاء  ما  أثبتوا  طالما  االمور 

 هااذه بمثاال بي المشااغ   مجاوبااة يف الساالف ةأئم    استعمله  وطالما  عليه   التأكيد  ينبغي  مهم    أصل  فهذا

 جعاال": اهلل رحمااه أحمااد اإلمام  ال .برغوث عيسى ب  محمد م  أحمد اإلمام مناظرة يف كما  اللوا م 

 أعلاام أننااي إال هااذا  مااا أدري وال أعاار  ال: فقلاا  أفهمه  ال وكالم كذا  الجسم:  يوم ذ  يقول  برغوث

   (3)"عني  فيسك   نفسه   وصف  كما  وهو  عدل   وال  له  شبه  ال  صمد   أحد  أنه

 كياا  كااذا إثبااا  ماا  يلاازم:  متنطاا   أو  متعناا   لنااا  ااال فااإن": اهلل  رحمه  حكمي  حاف   الشيخ  و ال

 وهااو ذلااك  ائاال تلاازم وإنمااا  عيااهتدّ  فيمااا نح  تلزمنا ال أن : له  لنا  اهلل,  صفا   م   شيء  أي  يف  وكي 

 الحااق   ال م إذ بااه اإليمااان وجاا  حقيقااةً   الااه لمااا اال مااً  ذلك كان فإن  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول

 

 (.136العلو، للذهيب )ص: ينظر:  (1)
 (.172العلو )ص: ينظر:  (2)
 (.41الرد على اجلهمية والزاندقة )ص:  (3)
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 بااي  ممتقااد    عليااه كاااذ   وسلم عليه اهلل صلى النبي على معرتض    فأن   له  اال مً   ذلك  يك  لم  وإن  ,حق  

 .(1)"يديه

  ائاال تلاازم وإنمااا نحاا   لزمتنااا اماا  ل   وحااق   ثابتااة اللااوا م هااذه أن فرضنا لو: لهم  يقولون  ةالسن   فأهل

 سااواهما ما وردّ   والسنة   بالكتا   االستدالل  وهو  ثاب    أصل  م   ينطلقون  فهم  تعالى   اهلل  وهو  الكالم

 .المعارضة  عند

 إثبللات  مللن  مللوقف م  يف  السلللف  أئمة  تناقض  هل:  السؤال   عن  اإلجابة  إلى  نرجع  التقريرات  هذه  بعد

   الصفات؟  لوازم

   ومفصل.  مجمل :  وجهي   م   والجوا 

 الجواب المجمل:

 :  أ سام  لثالثة  اللوا م  هذه  تقسيم  يمكننا

 علااى الساالف فااقات   و ااد العلااو  لوا م م  فإهنا كالبينونة؛ وذلك إثباته  على اتفقوا  ما  :األول القسم  

  ااالوا الااذي  الجهميااة علااى ارد   اللفاا  لهااذا واحتاااجوا مخلو اتااه  يف اهلل حلااول وعاادم البينونااة إثبااا 

 الجهميااة  ااول إبطااال علااى واالسااتواء العلااو   بنصااوص الساالف فاسااتدل مكااان؛ كاال يف اهلل بحلااول

 الحلولية.

 أهاال مااذه  عاا  -تعااالى  اهلل  رحمهمااا-   رعة  وأبا  أبي  سأل   : ال  حاتم  أبي  ب   الرحم   عبد  ع 

 أدركنااا":  فقاااال  ذلك  م   يعتقدان  وما  األمصار   جمي   يف  العلماء  عليه  أدركا  وما  الدي    أصول  يف  السنة

 

 (.302/ 1معارج القبول ) (1)
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 وتعااالى تبااار  اهلل أن مااذهبهم م  فكان  ويمنًا   وشاًما  ومصًرا  وعراً ا  حجاً ا  األمصار  جمي   يف  العلماء

 .(1)"علًما  شيء بكل  أحاط  كيف  بال  نفسه   وصف  كما خلقه   م   بائ    عرشه  على

 عرشااه علااى وجاال عااز اهلل  بااأن  اإليمااان  بااا ":  الحنابلااة  شيخ  العك ي  بطة  اب   الكبير  اإلمام  و ال

 أهاال  وجمياا   والتااابعي   الصااحابة  ماا   المساالمون  وأجماا    خلقه  بجمي   محيط  وعلمه  خلقه   م   بائ 

 محاايط وعلمااه خلقااه  ماا  بااائ   سااماواته فااو  عرشااه  علااى وتعااالى تبااار  اهلل أن المؤمني  م   العلم

  لااوهبم    اغاا    ااوم وهاام  الحلوليااة   مااذاه  انتحاال ماا  إال ينكااره وال ذلااك يااأبى ال خلقااه  بجمياا 

 األرض  يف  إنااه:  فقااالوا  مكااان   منااه  يخلو  ال  ذاته  اهلل  إن:  و الوا  الدي    م   فمر وا   الشياطي   واستهوهتم

 ابةالصااح وأ اوياال والساانة القاارآن هبمأكااذ   و ااد األشااياء  جمياا  يف حااال   بذاتااه  وهو   السماء  يف  هو  كما

 .(2)"المسلمي   علماء  م   والتابعي 

 األئمااة هؤالء  يتلف   أن البيان ضرورة   ا تضى مكان كل   يف اهلل بأن القول   وأتباعه  الجهم  ابتد   فلما"

 .(3)"منهم  أحد  ينكره  أن دون  )بائ ( بلف   األعالم

 االسااتواء  ماا  المااراد لبيااان إطال هااا؛ علااى العلماااء أكثر فإن  )بذاته( لفظة إثبا : أيضا  ذلك  وم 

  الااذا  علااو   وأنكااروا والشااأن  القهاار علااو علااى و  العلاا  أدلااة حملااوا الااذي  لااةالمعط   النفاااة بدعااة ورد  

   اللفظة.  هذه ذكر    أيضا  البيان  فا تضى

 عليهااا   اإلجمااا   نقل  وبعضهم   )بذاته(  لفظة  إثبا   العلماء  م   جم   ع   الذهبي  الحاف   نقل  و د

 كااالثوري- وأئمتنااا":  ااال  أنااه  لااه  اإلبانااة  كتااا   يف  السااجزي  نصاار  أبااي  الحاااف   عاا   نقلااه  مااا  ذلك  فم 

 

 (.188العلو )ص: ينظر:  (1)
 (.136/ 7اإلابنة الكربى ) (2)
 (.17العلو، لأللباين )ص: خمتصر  (3)
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 فااو  اهلل أن علااى فقااونمت   -وإسااحا  وأحمااد والفضاايل المبااار  واباا  عيينااة واباا  والحماااد ومالااك

 .(1)"مكان بكل  علمه  وأن   بذاته  العرش

 األصااول( معرفة إلى )الوصول كتابه يف المالكية  أئمة  أحد  الطلمنكي  ع   اهلل  رحمه  تيمية  اب   ونقل

 ونحااو [4]الحديااد:  {م  ت  ناا  ك   اماا  ن ي  أ   م  كاا  ع  م   و  ه  و  } معنى أن على السنة أهل م  المسلمون أجم ":  ال  أنه

ل م    ذلك  أن:  القرآن  م   ذلك
 .(2)"شاء  كيف  العرش على  مستو   بذاته  السموا  فو   اهلل  وأن  ه ع 

 األسااماء  يف  الكااالم  ليسوأ  !عليها    يادة  دون  الشرعية  باأللفاظ  السلف  يكتف    لم  فلماذا  :قيل  فإن

   !ا تو يفي    والصفا 

 هااذه أن كمااا  حااق   الحااق   وال م الشاارعية  باألدلااة اإليمااان ال م ماا  هااو ذكااروه مااا أن :فللالجواب

مة  األلفاظ  م   غيرها  بخال   الوجوه   م   بوجه  فيها  اشتباه  وال  إجمال  ال  األلفاظ -ساايأي  كما-  الموه 

 ًفا.تكلّ   أو ترًفا  يستعملوها  ولم  والحلولية   الجهمية  النفاة  على الرد   لضرورة  استعملوها أهنم  كما   

 أن  المعلااوم  وماا   اإلخبار   با   م   هي  وإنما  األسماء   أو  الصفا   با   م   ليس  للبينونة  همكر  وذ  

 بخااال  الشاارعية  األدلااة صحته على  دل    ذاته يف صادً ا الخ  يكون أن  وشرطه  أوس    اإلخبار  با 

   التو يف.  فيها  األصل    فإن  تعالى   اهلل هبا  ىدع  ي    التي  والصفا   األسماء  با 

 ماا   هااي  باال  لوا م   ليس   حقيقتها  يف  وهي  هبا   القول  عدم  على  فقواات    مةمتوه    لوا م  :الثاين  القسم

   والسنة.  القرآن نصوص  عنها  صانت    التي  الكاذبة  الظنون

 أحااد  به   ال  وال  النصوص   عنه  صانت    كاذ   ظ     فهذا  الحلول   تستلزم  المعية  أن  متوه    مثل  وذلك

 إلااى -ذلااك عاا  تعااالى- اهلل  حاجااة  منااه  يلاازم  حقيقااة  االستواء  أن  متوه    وكذلك  .المعت ي   العلماء   م

 وال التمثياال يسااتلزم ال الصاافا  إثبااا  وأن التمثياال  نفااي علااى الساالف إجمااا  ذلااك وماا  العاارش 

 

 (.236العلو )ص:  (1)
 (.219/ 3جمموع الفتاوى ) (2)
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 فهمااه  وساااء عقلااه ضااا  ماا  عنااد  إال  الصفا    نصوص  م   أصال  تلزم  ال  كاذبة  ظنون  فهذه  التكييف 

   نفيها.  على  أجمعوا  ولذلك

 الجساام : لفاا  مثاال وذلااك نفيهااا  أو إثباهتااا يف العلماااء بااي  الخااال  و اا   مااا  هيو  :الثالث  القسم

 واالنتقال.   والحركة  واالستقرار   والقعود   والمماسة   والحد    والمكان  والتحيز   والجهة 

 ومعاااي  صااحيحة  معاااي  بااي   واالشاارتا   األلفاظ  بعض  يف  اإلجمال  ع ناشئ    بعضه  هنا  والخال 

 المثباا   الدليل  يف  الخال   ع ناشئ    وبعضه   مختلف  محل  على  واإلثبا   النفي  توارد  كونفي  باطلة 

   تعالى.  اهلل  شاء  إن  سنبي   كما  (والجلوس  )القعود  لفظة يف  كما

 بااه  أخاا   مااا  أن":  -اهلل  رحمااه  تيميااة  اباا   اإلسااالم  شاايخ   ررهااا  كمااا-  ذلااك  يف  اإلجماليااة  والقاعدة

 نعاار ؛ لاام أو معناااه عرفنااا سااواء  به   اإليمان  يج   فإنه  وجل  عز  ربه  ع   وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول

 يفهاام  لاام  وإن  بااه  اإليمااان  مااؤم   كاال  علااى  وجاا   والساانة  الكتا   يف  جاء  فما  المصدو    الصاد   ألنه

ا عامتااه يوجااد البا  هذا أن م  وأئمتها. األمة سلف باتفا  ثب  ما  وكذلك  معناه.  الكتااا  يف منصوصااً

ا  المتااأخرون  فيااه  تنا    وما  األمة.  سلف  بي   عليه  متفقا  والسنة  ا   نفيااً  وال باال- أحااد علااى فلاايس وإثباتااً

باال  احقاا   أراد فااإن مااراده  يعر  حتى نفيه  أو لف  إثبا  على  أحًدا  يوافق  أن  -له د   باااطال أراد وإن      ر 

ا ي قباال لاام  وباطاال  حااق  علااى  كالمه  اشتمل  وإن رد ولاام مطلقااً ر اللفاا  ي و ااف باال معناااه  جمياا  ياا   وي فسااّ

 .(1)"ذلك  وغير  والتحيز  الجهة  يف  الناس  تنا    كما  المعنى 

 فيهااا  واإلثبااا   النفااي  ألن  إثباتااا؛  وال  انفيااً   الساالف  هبا  ميتكل    لم  األلفاظ  هذه  بعض  أن  إلى  هنا  وننبه

 والجهااة  الجساام  لفظااة مثاال وذلااك الحااق  بعااض ينفااي وأ الباطاال بعااض يثباا  فقااد مشااكل  ممااوه  

 والتحيز.  والرتكي  

 

 (.66التدمرية )ص:  (1)
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 ال مااة  هااي  صااحيحة  معااان  ماا   عليااه  دلاا   مااا   اصااًدا  الساالف  بعض  هبا  متكل    األلفاظ  هذه  وبعض

 كلفاا  وذلااك البااد   أهاال هبااا  يشااغ   التااي  ذلااك  يف  الباطلااة  للمعاااي  استحضااار  دون  الصفا    لثبو 

 موهمة.  معان  على  شتمالهاال  أو  ص النصو يف  ورودها  لعدم  نفاها  م   أتى  ثم   والحدّ   الحركة

 تفسااير ذلااك وماا  الثاباا   الشاارعي اللفاا  داللااة تحاا  دخوله يف الختالفهم فيه اختلفوا  وبعضها

 شاااء إن ساانبي  كمااا- يثبتااه أكثاارهم كااان وإن ال   أم  اللغة  يف  معانيه  م   ذلك  وهل  باالستقرار   االستواء

 .-اهلل

 اآلثااار  أو  تصااحي   يف  الخااال   وهااو  هنااا  آخاار  سااب   وجااود  ماا    والجلااوس  القعااود  لفاا   وكذلك

 .وتضعيفها فيه  الواردة

   الصفا .  لوا م  بعض يف  السلف كالم  يف  إجماال  الخال   أسبا   فهذه

 الجواب المفصل:

 تشااغي  يكثاار والتااي المااراد  هبااا ضاا يت   التي مثلةاأل بعض علىفيه   فنقتصر  المفصل  الجوا   وأما

   هبا:  الخصوم

 الحركة ثباتإ يف  الخالف المثال األول:  

 نفيهااا يجاا  أم هبااا تعااالى اهلل يوصااف  هاال  )الحركااة(  لف ":  اهلل  رحمه  تيمية  اب   اإلسالم  شيخ   ال

 الكااالم وأهاال  الحااديث  أهاال  ماا   الملاال  أهاال  وغياار  الملاال  أهاال  ماا   وغيرهم  المسلمون  اختلف  عنه 

 ماا  األربعااة األئمااة أصااحا  يف موجااودة الثالثااة وهااذه أ ااوال  ثالثااة علااى وغياارهم الفلساافة وأهاال

 .(1)"وغيرهم  أحمد  اإلمام  أصحا 

 

 (.565/ 5جمموع الفتاوى ) (1)
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 بشاار علااى نقضااه كتااا  يف الحركااة لفاا  إثبااا  الاادارمي سااعيد باا  عثمااان وذكاار": أيضااا و ااال

 ذكاار  لمااا  الكرماااي  إسااماعيل  باا   حاار   وذكااره  والحااديث   الساانة  أهل   ول  أنه  على  ونصره  المريسي 

 باا  أحمااد ذلااك علااى  ماانهم  لقااي  مماا   وذكر   اطبة   والحديث  السنة  أهل  ع   واألثر  السنة  أهل  مذه 

 باا  اهلل عبااد أبااي  ااول وهااو منصور   ب   وسعيد  الحميدي  الزبير  ب   اهلل  وعبد  راهويه  ب   وإسحا   حنبل

 لعاادم؛  اللفاا   هااذا  يطلااق  ال  لكاا    صااحي   المعنى:  يقول  والسنة  الحديث  أهل  م   وكثير  وغيره.  حامد

 والقااول الناازول. حااديث علااى كالمهاام يف وغيااره الاا  عبااد باا ا عماار أبو ذلك ذكر كما به  األثر  مجيء

 يااأي أنااه ماا  والساانة الكتااا  بااه ورد  بمااا  اإل اارار  :هااو  والحااديث  الساانة  أهل  عند  السلف  ع   المشهور

 كثياار   اختيااار وهو  واإلثبا    النفي  ع   اإلمسا :  الثالث  القول  الال مة...  األفعال  م   ذلك  وغير  وينزل

 أحااد تقاادير عاا  بااهبقل يعاارض ماا  فيهم وهؤالء وغيره. بطة كاب  والصوفية والفقهاء الحديث  أهل  م 

 القطللع يجلل  والللذ  بإثبااا . وال بنفي ال يتكلم ال ولك   أحدهما إلى  بقلبه  يميل  م   ومنهم   األمري 

 شلليء يف  المخلللوقين  صللفات  بمثللل  وصللفه  فمللن  نفسه،  به  يصف  ما  جميع  يف  شيء  كمثله  ليس  اهلل  أن  به

 إلللى السللط  مللن  اإلنسللان  ينللزل   كمللا  وينتقللل  فيتحرك  ينزل   إنه  :قال   كمن  ،قطعا  مخطئ  ف و  األشياء  من

 ف للذا آلخللر  وشللغال لمكللان تفريغللا نزوللله فيكللون العللر   منلله يخلو إنه: يقول   من  كقول   ،الدار  أسفل

  .(1)"عنه الرب تنزيه  يج   باطل

 الحركااة  معنااى  صااحة  علااى  فقااونومت    هااا حقيقت  على  الواردة  الصفا   إثبا   على  متفقون  فالسلف

 خالفهاام وو اا  الجمياا   عند منتف فهذا آخر  ويشغل موض  منه فيخلو  المخلو    يف  كما  ليس   التي

 فإهنااا-  ءاألسااما  وال  الصاافا   بااا   م   وليس  اإلخبار  با   م   الصحي    المعنى  على  اللف   إطال   يف

فمنهم م  يثب  معنى الحركة ويمسك ع  إطال  اللف   ومنهم م  يثب  لف  الحركااة  وال    -تو يفية

 

 .( ابختصار يسري578/ 5وى )اجمموع الفت (1)
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منافاة بي  القولي ؛ فإن أهل الساانة متفقااون علااى إثبااا  مااا هااو ماا  جاانس الحركااة كااالمجيء والناازول 

 .(1)والدنو والصعود مما جاء يف الكتا  والسنة  واألولى الو و  عند ألفاظ النصوص

 الَحد   يف الكالم: الثاين  المثال 

 الاار ":  ااال اهلل رحمااه  المبااار   باا   اهلل  عبااد  عاا   مشهور  وهو  إثباته :  أ وال  ثالثة  ذلك  يف  للسلف

 العاارش  علااى  هااو  نعاام "  : ااال  ذلااك   بحااد  :لااه   ياال   "العرش  على  السابعة  السماء  على  وتعالى  تبار 

 عاا   الخااالل  عنااه  رواه  كما  المبار    اب   ع   المنقول  هذا  أحمد  اإلمام  أ ر  و د  .(2)"سموا   سب   فو 

 المبااار  اباا  ع  شقيق ب  الحس  ب  علي روى: له  يل لما اهلل عبد  أبا  سمع :   ال  المرو ي  بكر  أبي

 .وأعجبااه  "عنااه ذلااك بلغنااي   ااد":   ااال   بحااد    العرش  على:   ال  وجل   عز  اهلل  نعر   كيف:  له   يل  أنه

 اباا  عاا  حكااىي  : حنباال باا  ألحمااد  لاا :  ااال القيسااي إبااراهيم باا  محمااد عاا  أيضااا الخااالل وروى

 هااو  هكااذا":  أحمااد  فقااال   بحد    عرشه  على  السابعة  السماء  يف:   ال  ربنا   تعر   كيف:  له  و يل  المبار 

 إسااماعيل باا  حاار  وأخاا ي:  ااال أيضااا  الخااالل  رواه  كمااا  راهويه  ب   إسحق  ع   ذلك  وجاء  ."عندنا

  ااول وهااو .(3)"بحااد نعاام":  ااال بحااد  العاارش علااى هااو: -راهويااه اباا  يعنااي- إلسااحا   لاا :  ااال

 غايااة هلحااد   ميتااوه   أن ألحد يجو  وال غيره  أحد  يعلمه  ال  حدّ   له  تعالى  واهلل":   ال   اهلل  رحمه  الدارمي

 .(4)"اهلل  إلى  ذلك علم  ويكل   بالحدّ   يؤم   ولك   نفسه  يف

 الجهميااة ابتدعتااه مااا علااى ارد   والمخلو ؛  الخالق  بي   زيوالتمي  البينونة   إثبا :  بذلك  همومقصود  

 لونيتوصاا   فهاام الجهميااة   شاابهة  وهااذه  مكااان   كاال  يف  يكااون  له  حد  ال  ما  ألن    مكان؛  كل  يف  أنه  القائلون

 يف مااا علااى  ائاادة صاافة بااه تثباا  لاام بذلك وهو الموجودا . يف الحلول وإثبا  العلو لنفي الحدّ   بنفي

 

 (.33تعليقات الشيخ الرباك على املخالفات العقدية يف فتح الباري )ص: ينظر:  (1)
 (. 142/ 7التمهيد، البن عبد الرب ) (2)
 (.34/ 2ن عن أمحد وإسحق روامها اخلالل، نقال من درء التعارض )ااألثر  (3)
 (.224-223ص: نقض الدارمي على بشر املريسي ) (4)
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 الشاار  عنه يع  لم وإن صحي  شرعي لمعنى وبيان الجهمية  المعطلة شبهة  به  ب ي    بل  والسنة   الكتا 

 األسماء.  با   م   أوس   اإلخبار  با   أن  م    دمنا لما  اللف ؛  بنفس

 باا  وحماااد وشااعبه  الثااوري  كساافيان  األئمااة   م   طائفة   ول  وهو   لذلك  النفي  هو:  الثاي  والقول

 المخلااو  أن  أو  هبااا   المخلااو ي   علاام  نفااي  بااذلك  ومقصااودهم  .(1)أحمد  ع   ورواية  والطحاوي    يد 

 واالستواء.  والعلو  البينونة  إثبا   على  اتفا هم م   ويحويه   هيحد  

 هااذا  غياار  يف  بسااط   ااد  كمااا  األئمااة   ع   نقل  مما  مثاله  فهذا":  اهلل  رحمه  تيمية  اب   اإلسالم  شيخ   ال

 االسااتواء:  وغيرهمااا  وربيعااة  مالااك   ااال  كمااا  غيااره   يعلمااه  ال  الحااد  ماا   له  أثبتوه  ما  أن  وبينوا  الموض  

 األماار   نفااس  يف  ذلااك  ثبااو   ينفوا  فلم  للعباد   مجهولة  استوائه  كيفية  أن  فبي   مجهول   والكيف  معلوم 

 واحااد وغياار الماجشااون باا   اهلل  عبد  ب   العزير  عبد  كالم  يف  هذا  مثل  وكذلك  به   الخلق  علم  نفوا  ولك 

 .(2)"وكيفيته  بقدره  الخلق  علم  ينفون  واألئمة  السلف   م 

 صااحيًحا   معنااى  المقصااود  كااان  فااإن  المااراد   ع   لالستفصال  ذلك  يف  الو و   هو:  الثالث  القولو

 اتفقااوا  التااي  البينونااة  يف  كااالكالم  فيه  الكالم  ويكون  أ ث ب     المحايثة  ونفي  المباينة  وإثبا   الحلول  كنفي

ه  المخلو ا   أن  بالحد   صد  وإن  إثباهتا   على    باطال.  معنى  كان  تحد 

   بيانه.  سبق  كما  المجملة  األلفاظ  م   مثله ويف  فيه  تيمية  اب   اإلسالم  شيخ  اختيار  وهو

 مااورد غياار اإلثبااا   مااورد  فااإن  أيضااا؛  تنا ض  ذلك  يف  السلف  أئمة  بي   ليس  أنه  المقصود  والغرض

   القولي .  بي  جم   واالستفصال  النفي 

 

صرراخري )ص: (. والروايررة عررن أمحررد يف السررنة ل مرراة أمحررد روايررة اإل239-238ص: شرررا الاحاويررة، البررن أ  العررز ) ينظررر: (1)
24.) 

 (.35/ 2درء التعارض ) (2)
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 العباااد  أن  نفااى  أنااه  يبااي   اهلل  رحمااه  أحمااد  اهلل  عبااد  أبااي  اإلمااام  م   الكالم  فهذا":  اإلسالم  شيخ   ال

رون  أو   بحدّ   صفاته  أو  تعالى  اهلل  يحدون  ال وذلااك  ذلااك يصاافوا أن إلااى يبلغااوا أن  أو   بقاادر  ذلااك  ي قد 

 كااالم وهكذا  نفسه يصف هو أنه  أو   غيره  يعلمه  ال  هو  يعلمه  حدّ   له  نفسه  يف  أنه  إثبا   م   تقدم  ما  ينايف

 هااذا غياار يف كالمهاام ماا  ذكرنااا كمااا بكنههااا العباااد علاام وينفااون الحقااائق يثبتااون  الساالف أئمااة سااائر

 عنااه فحكااى  يتنا ضان الكالمي  هذي  أن ظ  م   منهم  أحمد  اإلمام  وأصحا    ذلك  يبي   ما  الموض 

 ذاتااه عاا  الحااد   نفااى ماا  وماانهم  والااوجهي  الااروايتي  طريقااة وهااذه  روايتااي   تعالى  هلل  الحد  إثبا   يف

 داود  وأبااو  واألثاارم  المااروذي  نقلااه  مااا  وتااأول  حنباال  نقله  ما  موج      هظن   كما  به  العباد  علم  ونفى   تعالى

 عليااه ياادّل  كمااا األماار  اارر ماا  وماانهم  للعاارش حااد إثبااا  المااراد أن علااى  له  الحدّ   إثبا   م   وغيرهم

 .(1)"آخر  بمعنى  الحد نفي  تأول  أو   الكالمان

  ااول  هااو  كمااا-  الحلااول  وإثبااا   المباينااة  نفااي  بذلك  ويقصدون  الحد  ينفون  الذي   البد   أهل  وأما

 المعتزلااة ماا  المعطلااة  ااول هااو كمااا- ذاتااه اسااتواء لنفااي بااذلك يتوصاالون أو -الحلوليااة الجهميااة

 نحااتّج  الااذي  الساالف ماا  بمقصااودنا البدايااة يف  اادمنا لمااا بااه؛ اعتبااار ال رحمطاا   فقااولهم -واألشاااعرة

 .  بكالمهم

 المجملااة األلفاظ م  ونحوها والتحيز والمكان الجهة يف الكالم يجري  المثالي   هذي   نسق  وعلى

 نفيااا  الساالف  بااه  تكلم  عما  التعارض  دف   فقط  هنا  وغرضنا  إثباتا   وال  نفيا  والسنة  الكتا   يف  ترد  لم  التي

   إثباتا.  أو

 واالستقرار  والجلوس  القعود يف الكالم: لثالمثال الثا

 وال  ايثبتهاا   ال   افيهاا   يتو ااف  ماا   وماانهم  المعاااي   هااذه  يثباا   ماا   ماانهم   ااوالن:  فيهااا  للعلماااء  وهذه

   .اينفيه

 

 (.5629-628/ 2بيان تلبيس اجلهمية ) (1)
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 يف ذلااك  ياادخل  هاال:  والثاااي  ذلااك   يف  اآلثااار  ثبااو   يف  الخااال :  األول:  أمران  هنا  الخال   ومثار

   لغة   االستواء  معنى

 أكثاارهم؛ ينكااره ولاام اللغااة  يف االسااتواء معاااي ماا  وأنه تفسيره   على  السلف  فعامة:  االستقرار  أما

 اللغوي.  بمعناها  الصفة  تفسير  م   ألنه

 مكااان بكاال إنااه :يقااول أن ألحااد يسااو  وكيااف": فقااال   تيبة   اب :  باالستقرار  االستواء  فسر  ومم 

م    }:  تعالى   وله  م   الحلول   على ح  ى  الر  لاا  ش    ع  ر  عاا  ى  ال  ت و  ا}:  ااال كمااا  اسااتقر  : أي [5]طااه:    {اساا  إ ذ   فاا 

ي     ت و  م     أ ن      اس  ك    و  ع  ل ى  م  ل ك   ع  ف   (1)"استقرر :  أي [28]المؤمنون:    {ال 

 الشاايء  علااى واالرتفااا  العلااو وهااو ومفهااوم  اللغااة يف معلااوم واالسااتواء": الاا  عبااد اباا  و ااال

: العاار  وتقااول:  ااال عااال :  ااال {ىو  ت  اساا  } :تعااالى  ولااه  يف  عبياادة  أبااو   ااال  فيااه   والتمك   واالستقرار

 يف يكاا  فلاام  واسااتقر   شاابابه انتهى :أي استوى: غيره و ال البي   فو  واستوي  الدابة   فو   استوي 

 ."مزيد  شبابه

ه  }: و ااال وجاال  عز اهلل خاطبنا وهبذا العلو  يف االستقرار:  االستواء":   ال  ثم ور  هاا  ى ظ  لاا  وا ع  ت و  ت ساا 
ل 

ه   ل ياا  ي ت م  ع  ت و  ا اساا  م  إ ذ  ب كاا  ة  ر  ماا  ع 
وا ن  ر  ك  ذ  م  تاا  ي  } :و ااال [13]الزخاار : {ثاا 

ود  ى ال جاا  لاا  ت و    ع  اساا  ]هااود:  {و 

44]"(2). 

 المبااار   باا   اهلل  عبد  و ال":  فقال  باالستقرار  االستواء  هتفسير    المبار   اب   ع   اإلسالم  شيخ  ونقل

م  "}:  البغااوي  و ااال  .(3)"اسااتقر  :  العاارش  لااىع  اسااتوى  معنااى  إن:  كثياار  وهاام  العلم  أهل  م   تابعه  وم   ثاا 

ى ت و  ل ى  اس  ش    ع  ر  ع      ال  {ال 
ّ
 .(4)"استقر  :  ومقاتل  الكلبي

 

 (.271أتويل خمتلف احلديث )ص:  (1)
 (.131/ 7التمهيد ) (2)
 (.519/ 5جمموع الفتاوى ) (3)
 (.235/ 3تفسري البغوي ) (4)
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 يفساار التي المعاي أحد وأنه   كثيرة  باالستقرار  االستواء  تفسير  يف  غةواللّ   ةالسنّ  أئمة  ع   والنصوص

 الظنااون  نفي  م   بظاهرها   للصفة  تفسير  وإنما  جديدة   لصفة  إثباتا  هذا  وليس  حقيقته   على  االستواء  هبا

 ذلااك  ونحو  عليه   يستقر  ما  إلى  الحاجة  أو  االضطرا    سبق  يعني  االستقرار  أن  مثل  الكاذبة   واألوهام

   عنها.  النصوص  تصان  التي  األوهام  م   هو بل  أصال   ال ما  ليس  مما

 وماانهم  االسااتقرار   أثباا   ماا   وتخط ااة  ذلااك   إطااال   عاا   التو ااف  إلااى  ذهاا   م   العلم  أهل  وم 

: اإلمااام مالااك  ااال كمااا أ ااول باال  اسااتقر   : ولااه يعجبنااي ال":  ااال حيااث اهلل رحمااه الااذهبي الحاااف 

 .(2)وجل  عز اهلل  إلى  ونسبته  اعتقاده  يجو  فال يرد,  لم  االستقرار؛ وذلك ألن لف  (1)"معلوم  االستواء

 االسااتواء معاااي ماا  وكونه السلف  ع  لشهرته باالستقرار؛ االستواء  فسر  م    ول  :هو  والصحي 

 فأمااا":  اهلل  رحمه  عثيمي   اب   الشيخ   ال   واستقر  وارتف   وعال  صعد:  وهي   اللغة  يف  المشهورة  األربعة

 النونيااة يف القاايم اباا  نقلااه الساالف  عاا  مشااهور فهو عليه باستقراره عرشه على تعالى  اهلل  استواء  تفسير

 .(3)"وغيره

 بااذلك األثاار ص  لو فإنه فيه  شناعة وال يضر   ال  -ضعيًفا   وله  النايف  كون  م -  الخال   هذا  ومثل

   معناه. بظاهر  له  تفسيًرا  لكونه  يتفطنوا  ولم  به   االلتزام  ع   امتنعوا  ولما به   لقالوا  عندهم

 أهناام إال االسااتقرار  القريبااة معانيااه ماا   االسااتواء  بااأن  إ اارارهم  ماا   فااإهنم  النفاة   األشاعرة  بخال 

 .والتجسيم  التشبيه  يستلزم  بزعمهم  ألنه  ظاهره؛  ونفي  تأويله  بوجو   يصرحون

 

 (.262العلو )ص:  (1)
 (.20خمتصر العلو، للشيخ األلباين )ص: ينظر:  (2)
 (.196/ 1فتاوى ابن عثيمني ) (3)
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 لالسااتواء  تفساايًرا الساالف بعااض أثبتااه لكاا   تصااّ   لم أحاديث يف  ورد  فقد  :والقعود  الجلوس  أما

 االسااتواء  تفسااير يف مشااهوًرا لاايس المعنااى هااذا ولكاا  .(1)الضاابعي مصااع  باا  خارجااة عاا  جاااء كمااا

   إطال ه.  ع   العلماء  م   كثير  تو ف  ولذلك

 إشااكال وال شااناعة ال  والقعااود  الجلااوس  لفظااي  إطااال   عاا   ي الممتنع    أن  :وهي  م مة  مسألة  وهنا

 للمبتدعااة خالفااا اللغااوي   المعنااى  ثبااو   أو  اآلثااار   ثبااو   علااى  فمتو ّ   مراأل  ولك   إثباهتا   يف  عندهم

   السنة.  وصري   القرآن  يف  جاء   ولو  المعاي هذه  ثبو   استحالة   يرون  الذي   النفاة

 فمااا البدن  عود مثل هو ليس   ه يف المي   عود كان وإذا": اهلل رحمه تيمية اب   اإلسالم  شيخ   ال

 كحااديث- تعااالى اهلل حااق يف والجلوس القعود لف  م   وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  ع   اآلثار  به  جاء 

 ال أن أولااى -وغيرهمااا عنااه اهلل رضااي الخطااا  باا  عماار وحااديث عنااه اهلل رضااي  طال   أبي  ب   جعفر

 .(2)"العباد  أجسام  صفا   يماثل

 خالفااا امحظااورً  الجلااوس وأ القعااود أو  االستقرار  إثبا   يف  أن  ريتصو    م   مسلك  فساد  أيضا   ويبي  

 إليااه  امحتاجااً   كااان  العاارش  علااى  امسااتويً   كااان  إذا  أنااه  لااه  لفيتخيااّ ":  فيقااول  االسااتواء   معنى  عليه  دل  لما

 الدابااة  عثاار   ولااو   عليهااا  المسااتوي  لسقط  السفينة  غر    فلو   واألنعام  الفلك  على  المستوي  كحاجة

 أن بزعمااه يريااد ثاام  وتعااالى ساابحانه الاار  لسقط العرش عدم لو أنه هذا  فقياس  عليها   المستوي  لخر

 مااا فيااه يقااال واالسااتقرار القعود ىمسمّ  أن يعلم وال استقرار  وال بقعود استواؤه ليس: فيقول  هذا  ينفي

  واالسااتقرار والقعااود االستواء بي  فر  فال ذلك يف داخلة الحاجة كان   فإن  االستواء؛  مسمى  يف  يقال

 يف ياادخل مااا إال ذلااك مساامى يف ياادخل لاام وإن ا اعاادً  وال  امسااتقر    وال  مسااتويا  المعنااى  هبااذا  هو  وليس

 .(3)"متحك    اآلخر ونفي  أحدهما  فإثبا    االستواء  مسمى

 

 (.105/ 1السنة، لعبد هللا بن أمحد ) ينظر: (1)
 (.528/ 5جمموع الفتاوى ) (2)
 (.50/ 3جمموع الفتاوى ) (3)
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 متسااتلز   لكوهنااا ولاايس عنااده  ثبوهتا عدم   همرد   اللفظة هذه ع  السلف  علماء  م   فتو     م   ففتو   

 :النفااي  أو  اإلثبااا   يف  يقال  فال  عدمه  م   األثر  ثبو   الخال   منشأ  كان  وإذا  تعالى.  اهلل  حّق   يف  محظوًرا

   ظاهرها.  على  الصفا   إثبا   على  فقمت    جميعهم  فإن  السلفية؛  العقيدة يف  تنا ض  هذا  نإ

 :خاتمة

 العقياادة  تنااا ض  علااى  ياادل  ال  الصفا   لوا م  بعض  إثبا   يف  الخال   م   ورد  ما  أن   دمنا  بما  ثب 

 يكااون أن التنااا ض وشاارط النفااي  مااورد غياار اإلثبا  مورد يكون أن إما ألنه  السلف؛  أئمة  وال  السلفية

 ثباا   ولااو  عدمااه   ماا   النقاال  ثبااو   يف  الخااال   أمنشاا    يكااون  أن  وإمااا  د واح    مورد  على  واإلثبا   النفي

 مسااو   دون  النصااوص  ظااواهر  ونيااردّ   الذي   النفاة  البد   ألهل  خالًفا  إثباته   يف  عندهم  شناعة    فال  النقل

 الناااس أكماال فااإهنم الساانة  ألهاال  خالفااا  تنتهااي   وال  تخفااى  ال  تنا ضا   يف  لكذ  بسب   ويقعون  لذلك 

 جدال.  وأ ومهم   استدالاًل   وأهداهم  نظًرا,  هموأصحّ   رأًيا,  وأصوهبم   ياًسا,  وأعدلهم  عقال,

 كثيًرا.  تسليما  وسلم   وصحبه  آله  وعلى   محمد  نبينا  على اهلل  وصلى


