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مة:   مقدِّ

   رالتصو    فساد    :فحواه  اعنوان    رىت    أن  ثيحد    والحزن  قالقل    عصر    يف
 
  لقضايا   السلفي

  أن  الغريب  من   يكون   ال  قد  إثارته   من   واستغراب    العنوان   من   عجب    يف   أنت  وبينا   المعتقد،

  ، شد الر    مستوى  عن   به   ينزل  ة الخف    من  بقدر    ظهري    العنوان   هذا  تحت  ثالمتحد    ترى

  يدري   ال  من  استهالل  بالكالم  يستهل    ألنه  فتعذره؛  التكليف  مرحلة    دون  هعقل    ويجعل

  يراه   نم    د  العد    وهذا  ،رمل عالج  دبعد    هم  األنوار  عصر  يف  السلفية    فمنتقدو  يقول،  ما  حقيقة  

  يجد   منها  اقرتب  إذا  نهإ  حين  يف  ،هر  وتغ    هتبهر    فةمختل    ألوانا  يرى  قد  عهتنو    ويرى  بعيد    من

عن    دهاوتعد    كثرهتا  على   األلوان  هذه  ترجع  إليه  اواحد    لونا بعيدا  الخصومة  لون  هو 

من هؤالء ال ينقم على    الشرف ومنطق العلم، وإن تسأل عن دوافع النقد فهي قريبة، فكثير  

إال تسهيل   المتخصص    تسهيال  الناس   على  العقيدة السلفية  المؤمن شريك  العامي  يجعل 

أح منهبل  السلفية  ؛ سن    موضوعات   من  اموضوع    تكون    أن  العقيدة  من  يريدون  وخصوم 

  منه   غيرهم   وحظ    ،يريدون   بالذي  فيه  ويتكلمون  ، فيه  االختصاص   أهل   على   ا ر  محتك    العلم 

  ، واحدة   قوس  عن   فرموها  ، لهؤالء  اق  مقل    للعقيدة  السلفية   تسهيل  فبات   االستهالك،   هو

  هيشب    هؤالء  د  أح  ترى  وقد  .المعتقد   بقضايا  جهال    ه إنكار    أو  بكالمهم   الجهل    وجعلوا

  ،السؤال   هذا  على   ب  وا الج  ون السلفي    يستطيع   ال  :ل وويق  لنفسه   ال اسؤ   يسأل   ثم   ،ف ويكي  

  من  ذهنك  يف  عن    وإذا   .السلفي   التصور  فساد    لي   فكش    السؤال   هذا  على  الجواب    :أو

 ! السائل من  بأعلم سؤولمال ما :فجوابك الحقيقة هذه كشف الذي  السؤال عن   المجيب

   مجهول    عن  له  درس    يف  همأحد    يحكيها  ،المقامات   من   ة  مقام  أو  ةمسرحي    هي
 
  سلفي

  األسفل   يف  الذي  هذا  :فسأله  ،األسفل  إلى   هابعض    فروعا  منها  وأخرج  ،ورقة    هأمام    وضع

  القدر   هذا   ا إذ    :قال  ،ذراع   :قال   ؟بها جوان    يف  الذي   فهذا  : فقال  ، جلر    : فقال  ؟يهتسم    ماذا

  ته  ب  ف  ،اهلل عن أنفيه  المشرتك
 
 . السلفي

  هعصر    سلمان  على خير   فاتحة   السؤال  هذا فكان
 
 المعتقد.  يف زمانه وغزالي
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  على   نيب    ألنه   ؛ العنكبوت  بيت   من  أوهى  عليه   نيب    وما  ،اعلمي    هزيل    السؤال  أن   ومع

:  اهلل  بقول  الجاهلية  أهل  قتعل    كما  ،سؤاله  على  فرتاضياال  بالجواب  صاحبها  قتعل    مةمسل  

م  } ا   إ ن ك  م  ون    و  ب د     د ون    م ن  ت ع 
 
ب    اهلل ص  ن م    ح  ه  ا  أ نت م    ج  ه  د ون   ل  ار  فادعوا أن    ،[98:  ]األنبياء  {و 

 عيسى تتناوله اآلية ألنه عبد من دون اهلل. 

  عن   مسبقة  ةذهني    من  أصحاهبا  قينطل    التي  الباطلة  ماتالمسل    خطورة    تكمن  وهنا

 . ددوالل   ةبالمحاجج   فيسارعون  ، الحق  

  م وعد  المحاور  انقطاع  أن    إلى  هننب    أن  بأس  ال  مالمتكل    هذا  سؤال   على  الجواب  وقبل

  ا ناسي    أو   جاهال    ر المحاو    يكون  قد  إذ  ؛ بكامله  المذهب    يبطل  ال  عرتاضاال  عن   جوابه

 . الكبار   فيها متكل  و ،ة  مستقر   أمور يف  اخصوص   ،هذا   بمثل رالتند   المجازفة   ن  فم   ،للدليل

  مة مقد    على  ني ب    السؤال   أن  ن نبي    أن  ينبغي   الباب   هذا  يف   السائل  سؤال   على  وللجواب 

 :  باطل هماوكال ،ثال وم  

  من   بعض    أهنا  وهي  ،معناها  من  هعرف  ن    ما  إال  اليد  صفة  من  عقلي    ال  نهإ  :تقول  فالمقدمة

 الصفات.  من   وغيرها القدم وهكذا  ،منه  وجزء الشيء

  قام   شيء   كل   أن    عليه  وبنى  بغيره  لمث    وسواء   ،المتكلم   به  لمث    الذي   بالورقة  والمثال 

  عن   متكل    ثم  ،يد   فهو   جانبا  كان   اوإذ  ، قدم  فهو   سفال  الجزء   هذا   وكان  منه   جزء   على

  قال   وقد  ،تعطيل    إلى   جر    تشبيه   وهو  ،السوء   يف  غاية    المثال  فهذا  ،النحو   هذا  لى ع  الصفات 

ب وا    ف ال  }:  سبحانه  اهلل ر  ث ال    ل ل ه    ت ض  ل م    الل ه    إ ن    األ م  أ نت م    ي ع  ون    ال    و  ل م    فقد"  [.74:  ]النحل  {ت ع 

ث ال  }  :فقال  ،البيان   غاية    تعالى  اهلل  نبي   األ م   
ل ل ه  ب وا   ر  ت ض    له  بأن  تعالى  اهلل  أخرب  وقد،  {ف ال  

  أن  يحل    وال  ، فقط  تعالى  به   أخرب   ما   إال  مثل   له  يضرب   ال   أنه   ضرورة    فصح    ، األعلى  المثل 

 . (1)"أصال  شيء ذلك  على يزاد  

 

 (. 132/ 2)حزم  الفصل بني أهل امللل والنحل البن  (1) 
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:  سبحانه   فقال  ،الشرع  نفاه  ما  وهو  ، تفصيال    باهلل   العلم   وجوب  على  عمفر    والسؤال 

ل م  } ا  ي ع  يه م    ب ي ن    م 
ا  أ ي د  م  م    و  ه  ل ف  ال    خ  يط ون    و  ا  ب ه    ي ح  ل م 

  صفات   نعلم  فنحن  [.110:  ]طه  {ع 

  الواقع  يف  عليه هو  وما  ذلك حقيقة  لكن ، هبا خاطبنا  التي   المعاين ل ونعق   ، جملة وجل  عز  اهلل

 :  أمرين بأحد إال  علمه  ىيتأت   ال  ألنه ؛ نعلمه ال

 أصال.  عيق    لم  ما  وذلك عال، و جل  الباري رؤية : األول مراأل

 رى.ي    ال فيمن  يصح   ال  هفالشب  ا، وشرع   عقال   ممتنع  وذلك ،شبيه    رؤية  : الثاين األمر

 :  التالية  المباحث  يف القضية هذه  يف االعرتاض صاحب    نناقش  فإننا هذا  ن تبي   فإذا

 الصفات؟  وأحاديث  الصفات  آيات  ظاهر  وما الظاهر؟ ما : األول  المبحث

  ، به   متكل    الذي   الشرع  لسان  إلى   غيرنا   مع  م نتحاك  المسألة    هذه   تحرير    يف   أننا   شك    ال

  ا وتلق    ممن  السليقة   أهل  الصحابة  وهم  ابتداء   به  المخاطبين  فهم  ثم   ، العربي  اللسان   وهو

  ، به   أخرب  كما  غوهوبل    ،وسلم   عليه   اهلل   صلى  اهلل  رسول  عن  ووعوه  ،السليمة   بسليقتهم   الدين

  يف   والعربة  ،بعدهم  جاء   من   على  ةحج    فهم   باعهموات    همت  موافق    عند   إال   ذكري    ال   وغيرهم 

  ومحاولة  الوهم  عن  ابعيد    ،بمذاهبهم   العارفين  من  العدول  رهيقر    بما  ومذهبهم   كالمهم

 الحادث.   االصطالح على  مالمتقد   االصطالح حمل

 : واصطالحا لغة الظاهر معنى

 .(1)واالنكشاف الوضوح إلى اللغة  يف الظاهر عنى م يرجع

 . (2) اآلخر من أرجح  أحدهما معنيين  لاحتم   ما  : فهو االصطالح يف  أما

 

 (. 105/ 4)العرب  لسان  (1) 
 (. 52/ 3)لآلمدي  اإلحكام  (2) 
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  منه   الفهم  بجهة   البصير  فهم   إلى   يبتدر  معقول  لفظ  :الظاهر":  إسحاق   أبو  األستاذ  قال

  يظهر   ما  هذا  على  ويخرج  ،والفهم  الظن  يبتدره  ال  مسوغ  التأويل  يف  وجه  عنده  وله  ،معنى

 .(1) "منه الضد  على  يجري وما ،المجاز  جهة  يف  ويؤول الحقيقة   جهة يف

 :  جهتين  من  للكالم  يعرض  عنه تكلمنا الذي بالمعنى  والظاهر

 المفرتس.  الحيوان يف  كاألسد  اللفظ  جهة: األولى  الجهة

  لقوة   يمحى  الظاهر  هذا   لكن  ،ظاهر  للفظة   يكون   فقد   ،السياق  جهة  : الثانية  والجهة 

  بظاهر   التمسك  أمثلة  ومن  .اللفظ  ظاهرب  ال  السياق  بظاهر  العربة  تكون  وهنا  ،السياق

  يا   :القيامة  يوم  يقول   وجل   عز   الل   إن» :  القدسي   الحديث   يف   ورد  ما  اللفظ  ظاهر  بدل  السياق 

  أما  :قال   ؟!العالمين  رب  وأنت  أعودك  كيف  ،رب  يا  :قال   !تعدين  فلم  مرضت    ،آدم  بنا

  بن ا  يا   ؟!عنده  لوجدتني  هعدت    لو  أنك   علمت  أما   ؟!تعده  فلم   مرض  ا فالن    عبدي  أن  علمت  

  أما   :قال   ؟!العالمين  رب  وأنت  أطعمك  وكيف  ،رب  يا  :قال   !تطعمني  فلم  استطعمتك  ،آدم

  ذلك  لوجدت    هأطعمت    لو  أنك  علمت    أما  ؟!تطعمه  فلم  فالن  عبدي  استطعمك  أنه  علمت  

  رب   وأنت  أسقيك   كيف  ،رب  يا  :قال  !تسقني  فلم  كاستسقيت    ،آدم  بنا  يا  ؟!عندي

. (2) «عندي  ذلك  وجدت   سقيته  لو  إنك  أما   ،تسقه  فلم  فالن  عبدي  استسقاك   :قال   ؟!العالمين

  إن   :نقول   أن  نحتاج  وال  ،السياق   بظاهر  العربة    وإنما  ،هبا  عربة    ال  السياق  هذا  يف  اللفظة    فإن

د  }:  سبحانه  قوله   مثل   تأويال    العدد   من  االستثناء   لكان  وإال   ، تأويل    الحديث   يف   الوارد ق  ل    و 

ن ا ل  س  ا  أ ر  م ه    إ ل ى   ن وح  ب ث    ق و  ل  يه م    ف 
ن ة    أ ل ف    ف  ين    إ ال    س 

س  م  ا  خ  ام  م    ع  ه  ذ  أ خ  م    الط وف ان    ف  ه    و 

ون  م 
ال     [.14: ]العنكبوت  {ظ 

  على   االعرتاض  وأن  بظاهره  المتكلم  كالم  يف  العربة  أن  العربي  اللسان  أهل  أجمع  وقد

  تبين  قرينة  دون  المتكلم  من   الظاهر   غير  قصد   أن   كما   مسموع   غير  االحتمال  بمجرد  الظاهر

 

 (. 152/ 1)الفقه الربهان يف أصول  (1) 
 (. 2599)أخرجه مسلم   (2) 
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  على   الوارد  االحتمال   اعترب   ولو  وتضليال  المخاطب  على  تعمية  يعد   إليه  ترشد  أو  ذلك

  على   مبنية   األمور  هذه   كل   إذ  عادة  وال  شرع  يستقر  أال  ذلك   من   للزم  ضعيفا  كان   ولو  الظاهر 

  ألن   ؛ والصناعات  واألغذية  األدوية   يف  التوقف  لزم  وال  التجربة  أو  االستعمال  يف  إما   الغلبة

 (1)به مقطوع  ال  غالب الجميع نفع

 نبحث   أن   لنا  بقي  السياق  وظاهر  اللفظة  ظاهر  بين  والفرق  الظاهر  معنى  ضحات    افإذ

  والمقصود   ،المحال    يوهم  الصفات   ظاهر  أن   المتكلمين   يف   شاع  وقد  الصفات،   يف  الظاهر 

  وهذا   ،اللغوي  بمعناه  الوهم   مرادهم  وليس   ، المحال  منه   م فه  ي    أنه   هنا  عرفهم   يف   بالوهم

  هو   عندهم  والمحال.  (2) العقلية  والقواطع  السمعية  الظواهر  تعارض  يف  عندهم  لمفص  

  تأويله   لزم  ثم   ومن  ،سبحانه  الباري  تشبيه  هو  الصفات  باب  يف  القرآين  اللفظ  فظاهر  التشبيه،

  منه   يفهم  ال  أو  التشبيه  يوهم  الظاهر  أن  دعوى   يف  هو  النزاع  فإن  ذلك  على  وبناء  ،تفويضه   أو

 :  مسلكان   هنا وها ،ذلك إال

  فإنه   ،ينفيه  ثم  ،التشبيه   هو  النصوص  ظاهر    أن  الشخص  يع  يد    أن:  األول  المسلك

آيات    على   الظاهر   يطلقون   يكونوا  لم  السلف    فإن   ؛ االعتقاد  يف  مخطئ   ، فيالن   يف   مصيب

 الباطل.   المعنى ويريدون الصفات 

  اهلل   صلى  رسوله   له  أثبته  أو  لنفسه   اهلل  أثبت  ما  نفي  الظاهر  بنفي  يريد  أن:  الثاين  المسلك

  وهو   ،وزور  القول  من  ومنكر    شنيع  خطأ   فهذا  ،زيه  نالت  هو  هذا  أن  اعي  مد    ؛وسلم   عليه

 .(3) وتعالى  سبحانه اهلل  على استدراك

  قال   إذا":  اهلل   رحمه   اإلسالم   شيخ   قال  كما   االستفسار   هو   األمور  هذه  مثل  يف   واألولى

  إجمال   فيه   الظاهر  لفظ:  يقال   فإنه بمراد؛    ليس  ظاهرها  أو  مراد،  النصوص   ظاهر:  القائل 

 

 (. 150/  2واملوافقات للشاطيب )  ،(158:  )ص  املستصفى للغزايل :ينظر  (1) 
 (. 104: )ص  أساس التقديس   :ينظر  (2) 
مطبوع هبامش تنبيه    ، (145:  أيب العالية احملسي )ص لفخر الدين  خالصة الوحيني يف نقض منصة احلسني    : ينظر  (3) 

 اخللف احلاضر على أن تفويض السلف ال ينايف اإلجراء على الظواهر. 
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  من  هو   ما   أو  المخلوقين،  بصفات  التمثيل  ظاهرها   أن  يعتقد   القائل   كان  فإن   واشرتاك، 

 مراد.   غير  هذا  أن ريب  فال خصائصهم،

ون   يكونوا   لم   واألئمة   السلف   ولكن    ظاهر  يكون  أن   يرتضون  وال   ظاهرا،  هذا   يسم 

ا  والحديث  القرآن    الذي  كالمه   يكون  أن من  وأحكم  أعلم   وتعالى  سبحانه  واهلل  وباطال،  كفر 

 وضالل.  كفر هو  ما  إال  منه يظهر ال  نفسه به وصف

 :  وجهين من   يغلطون ذلك ظاهرها يجعلون  والذين

ا  يجعلوه  حتى   اللفظ،  ظاهر   الفاسد  المعنى   يجعلون   تارة   يخالف   تأويل  إلى  محتاج 

 كذلك.   يكون  وال الظاهر،

 .(1) "باطل أنه  العتقادهم  اللفظ، ظاهر  هو الذي  الحق   المعنى يردون وتارة

  من   ليس  الظاهر  لفظ  يف  اإلسالم  شيخ   عنه  متكل    الذي  اإلجمال    أن  عليك  يخفى  وال

  المعاين   بالظاهر  قصد  إن  أنه  مراأل  فحاصل  ،االستعمال  جهة  من  وإنما  ،اللغة   ناحية

  يليق   الذي  التشبيه  النصوص   بظاهر  قصد   وإن  مراد،   النصوص  ظاهر   فإن  الصحيحة 

  إنه :  يقول   أن  ألحد  يجوز  ال  لكن  ،امراد    ليس  المعنى  هذا  فإن  ذلك  إلى  وما  بالمخلوقات

:  أي  النصوص,  بظاهر  وهسم    الذين  المخالفين  على  الرد  طرق  من  وهذا   النصوص,   ظاهر  هو

  إن :  يقال  أن  ذلك  على  يلزم  إنه :  ونقول  النصوص،  ظاهر:  وسموه  التشبيه  منا  فهم    فهموا

 .(2)كفر  فقد اهلل  نقص ومن  النقص،   عن  منزه  واهلل نقص,  التشبيه  ألن  كفر؛  القرآن ظاهر

  تشنيع   محض    تكون  نفيه  يف  االستدالل  بقية  فإن    التشبيه  منه  يفهم  ال  الظاهر  أن  تبين  وإذا

 . مستقيم  صحيح فهم على ال  فهمهم على بناء   هبا قالوا مألهن  ؛هبا  القائلين من

 

 (. 69: )ص  التدمرية  (1) 
 (. 16/ 2)الغفيص  شرح القواعد السبع ليوسف  :ينظر  (2) 



7 
 

  نصوص   من  هؤالء   هيرد    ما  جميع  أن  المحال  منه  يفهم  ال  الظاهر  أن  على  يدل  مامو

  يراد   ثم   والسياق  المقام  هذا   يف  يرد  أن  فمحال  ، والتنزيه  المدح  مقام   يف  ورد  إنما  الصفات 

اف ون  }:  سبحانه   قوله  ذلك  ومن   ،ظاهره  خالف   منه  م  ي خ  ب ه  ن  ر  م    م  ه 
ق  و  ل ون    ف  ع  ي ف  ا   و    م 

ون  ر  م  ا}وقوله:    ،[ 50:  ]النحل   {ي ؤ  م  وا  و  ر  ق    اهلل    ق د  ه    ح  ر  ض    ق د  األ ر  ا  و  يع 
م  ت ه    ج  ب ض  م    ق    ي و 

ة   ي ام 
ق  ات    ال  ماو  الس  ي ات    و  ط و  ين ه    م  ان ه    ب ي م  ب ح  ال ى   س  ت ع  ا  و  م  ون  ع  ك  ر    وقوله ،  [ 67:  ]الزمر  {ي ش 

  ما  أرأيتم  ،والنهار  الليل   سحاء  ،نفقة    يغيضها  ال  ، مألى  الل  يمين  إن » :  والسالم  الصالة   عليه

 وبيده  ،الماء  على  وعرشه  ،يمينه  يف  ما  ينقص   لم  فإنه  ؟!واألرض  السماوات  خلق  منذ  أنفق

وقوله  (1) «ويخفض   يرفع  -القبض  :أو-  الفيض  األخرى   الل   قال»:  وسالم  الصالة  عليه، 

 يغيضها  ال   ،سحاء  ىمأل  الل   يمين »  :وقال   ، « عليك  ق  نف  أ    ق  أنف    ، آدم  بن ا  يا  :وتعالى  تبارك

 .  (2) «والنهار الليل شيء

  النصوص  بأن  القول  فإن   ا ترهوتوا  توافرها   مع  األحاديث  وهذه   اآليات   هذه   فكل

  فإن   ؛إليه  فصر  ت    اصحيح    معنى  لها  الشارع  نيعي    وال  التشبيه  بحجم  باطل  معنى  على  تتوارد

  يختلف   لما  ا بيان    كونه  نفيو  ،القرآن  عن  الهداية   نفي  هوالزم    ه،وأشد    الباطل  أشنع   من  هذا

 .غيره قبل هبا القائل  دينت   هاكل    اللوازم وهذه ؛الخلق فيه

 فلم  االعتقاد،  يف  قدم  له  تثبت  لم  به  القائل  أن  على  دليل  منها  مخارج  عن  البحث  ويف

  ما  هلل   أثبتوا   بل   ،ين دمي  اآل  نعوت   من   المعهود  هو   الصفات   ظاهر   ن  إ   : السلف  من  أحد   يقل

ال    ،لنفسه  أثبت اد  بن  نعيم  ق  م  ي    شيخ  ح  ار  من  كفر،  فقد  بخلقه  اهلل  هشب    من ":  الب خ  ا  أنكر  و    م 

ي س   كفر،  فقد ن فسه ب ه   وصف ل  ا  و  ال   ن فسه  ب ه   اهلل وصف  م  وله و  س  ب يها ر   .(3) "ت ش 

 

 (. 6983)أخرجه البخاري   (1) 
 (. 993)مسلم    أخرجه (2) 
 (. 122: )ص  العلو للذهيب ينظر:  (3) 
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  باب   يف  ليهاع  ع مجم  قاعدة    هو  بل  ، فحسب  اعقدي    قوال  ليس  حماد  بن   نعيم  من  وهذا

 يعطلون.  ثم  لون يمث    ثم  فونيكي   ومن األهواء أهل  إال  فيها ينازع  ال ، السلف  عند الصفات 

 : السلفيون عليه يتلكم ما  ينع هو  السلف عند اإلثبات: الثاين المبحث

   حجمه  من  أكرب   بمصطلحات    ضهم عب  ثيتحد    ما  اكثير  
 
  مذهب "  :فيقول  ؛العلمي

  قد   وهذا   ، "آخر   شيء   السلف   ومذهب   شيء  والسلفيون   ، ون السلفي    رهيقر    ما   غير   السلف

  يشرتك   ةالغيري    هذه  لكن  ،رسوخ    دون  يتكلمون  الذين  ينالسلفي    بعض  حق    يف  احق    يكون

  عن    نفي ي    حين  فهو   السلف،   مذهب  معرفة   ة محاول    بعدم   ويفوقهم   مكل  المت   فيها  معهم

  المذهب   تحرير  ةبحج    والتعطيل  التأويل  هلأ  للسلف  ينسب   هفإن    السلف   باعات    ينالسلفي  

  عن   يزكيهم  من   فيه  يختلف  فيه  ميتكل    الذي   الباب  يف  العقدي    المصطلح  أن    مع  ،العقدي  

  وال   الطلبة  صغار  من  ذيؤخ    ال   السلف  مذهب    أن   والحقيقة   باعرتافهم،   اكلي    ا اختالف    السلف

 :  نوعان النقل وهذا ،السلف  بمذاهب  العارفين نقل   أخذه يف العمدة   وإنما ؛مينالمتكل    أتباع

 ه. وأوثق   ه أحسن  وهذا  ،عليها وتنصيصهم المسألة يف  كالمهم  نقل: األول  النوع

  كالمهم  من   همف    ما  على  بناء  المذهب  ونسبة  ،واستقراؤه  كالمهم  يف  النظر  :  الثاين  النقل

  أحد   ذلك  يف  يخالفه   ولم   عليه  لع  مط    بكالمهم   عالم   من   كان   إن   وهذا  ؛ قواعدهم  تقتضيه  وما

 خالله.  من السلف مذهب معرفة يمكن النقل من  النوع فهذا  عنهم  لنق   ممن

  أن   قبل   فإنه  ؛ به  آخرين   واتصال   السلف  مذهب  من   قوم    تانبتا   عى يد    من   فإن  عليهو

  من   أولى   مظانه  يف  واتباعه  عنهم  النقل  عليه أن يعلم أن    واد  بكل    ويهيم  األمثال  هلل  يضرب

  معنى   على  يتواترون  يجدهم   السلف  بكالم   معتنين ال  نقل  يف  نظر  ومن  ، والظن    ص التخر  

   ،أخرب   كما  وجل  عز  هلل  الصفات   إثبات   وهو  نمعي  
 
  القائم   التفسير  ونفي  ه، عن   التشبيه   ونفي

  نقل   ، فقداهلل  رحمه  الرب  د عب  ابن   اإلمام  السلف   بمذهب   العارفين   ومن   .التشبيه   اعتقاد  على

  يف   كلها  الواردة  بالصفات  اإلقرار  على  مجمعون  السنة  أهل":  فقال  الصفات  يف  اعتقادهم



9 
 

  ال  أهنم  إال   المجاز،   على  ال   الحقيقة   على   وحملها   هبا،   واإليمان   والسنة،   الكريم   القرآن 

 .(1)"محصورة  صفة  فيه يحدون  وال  ذلك، منا  شيئ    فونيكي  

:  وسلم  عليه  اهلل  صلى اهلل رسول قال:  قال  هريرة  أبي  لحديث روايته  بعد  الرتمذي وقال

الحديث:    مهره«  أحدكم  يربى  كما  ألحدكم  فيربيها  بيمينه،  ويأخذها  الصدقة  يقبل  الل  إن»

  من   الروايات  من   هذا  يشبه  وما  الحديث  هذا  يف  العلم   أهل  من   واحد  غير  قال  وقد"

  يف  الروايات  ثبتت  قد:  قالوا  الدنيا،  السماء  إلى  ليلة  كل  وتعالى  تبارك  الرب  ونزول  الصفات

  بن   وسفيان  أنس  بن   مالك   عن   روي  هكذاكيف؟    :يقال   وال  ،ميتوه    وال   هبا،   ويؤمن   هذا، 

  أهل   قول  وهكذا  كيف،  بال  وهاأمر  :  الحديث  هذا  يف  قالوا  أهنم  المبارك،  بن  اهلل  وعبد  عيينة

 ... والجماعة السنة   أهل من  العلم 

  سمع   :أو  يد،   مثل  :أو  كيد،   يد   :قال  إذا  التشبيه  يكون  إنما:  (2) إبراهيم  بن  إسحاق  وقال

  كما  قال   إذا   وأما   تشبيه،   فهذا   سمع   مثل  :أو   كسمع   سمع:  قال   فإذا  سمع.  مثل   : أو  كسمع،

  ال   فهذا   كسمع،  وال   سمع   مثل:  يقول  وال   ، كيف:  يقول  وال   وبصر،  وسمع،   يد،  : اهلل  قال

ي س  }:  كتابه  يف  تبارك  اهلل  قال  كما  وهو  ،اتشبيه    يكون ث ل ه    ل  م  ء    ك   
ي و    ش  ه  يع    و 

م  ير    الس 
  {الب ص 

 .(3) "[11]الشورى: 

  الشرق    من  هم كل    الفقهاء  فق ات  ":  حنيفة   أبي   صاحب   الشيباين  الحسن   بن   محمد   وقال

  صلى   اهلل  رسول  عن  الثقات  هبا  جاءت  التي  واألحاديث  بالقرآن  اإليمان  على  الغرب  إلى

  من ا  شيئ    اليوم  رفس    فمن  ،تشبيه    وال   تفسير  غير  من   وجل،   عز  الرب    صفة   يف   وسلم   عليه   اهلل

  ولكن روا،يفس    لم  فإهنم وأصحابه، وسلم عليه  اهلل  صلى النبي  عليه كان مما  خرج فقد  ذلك

 

 (. 198، 87/ 5، 264، 221/ 3ينظر: جمموع الفتاوى ) (1) 
 . وهو اإلمام ابن راهويه  (2) 
 (. 50/ 3)الرتمذي سنن  (3) 
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  وصفه   ألنه  ؛ الجماعة    فارق  فقد  جهم    بقول   قال  فمن  توا، سك    ثم   والسنة   الكتاب  يف  بما   واأفت  

 . (1) "يءش  ال بصفة

  هذه   ينكرونا  قوم    إن  :  فقلنا  اهلل  عبد   بن  شريك  علينا  قدم:  العوام  بن  عباد  وقال

  إنما ":  فقال  !األحاديث  هذه  أشبه  وما  والرؤية  «الدنيا  سماء  إلى  ينزل   الل  إن»:  األحاديث

  هبذه   اهلل  عرفنا  وإنما  والحج،  والزكاة  الصالة  يف  بالسنن  جاء  من   األحاديث   هبذه  جاء

 . (2) "األحاديث

  يتعاملون   وكيف  ، الصفات  يفهمون   وكيف  ،مذهبهم  نتبي    ،عنهم  النقل  من   جملة    فهذه

  يف  أن   وال   ،سبحانه   هلل  التشبيه    اعتقاد  أو   ،ا هظاهر  عن  ها صرف    كالمهم  يف  تجد    ولن   ،معها

  واألخبار   الصفات  عموم  يف  إجماال  العتقادهم  بالنسبة  وهذا  ،بخلقه  هلل  اتشبيه    إثباهتا

  ويف   .المعرتض  دعوى  يرد    ما  وفيها  ،وسلم  عليه  اهلل  صلى  ورسوله  تعالى  اهلل  عن  الواردة

  هو   الكيف  عن  الجواب  عدم  وأن  ،بالتفصيل  فيها  كالمهم  -اهلل  بإذن-  نبين  اآليت  المبحث

 المعرتض.  عييد   كما  جهال  وليس  ،علمل ا حد   عند  وقوف عنه والسكوت ،السلف مسلك

 :  الصفات يف السلف  كالم من  جملة: الثالث المبحث

  سؤاال   حدهمأ  فيسأل   ، هواءاأل  أهل  به   حتبج    طالما   تقرير    على   نرد    المبحث  هذا   يف

  همذهب    بأن   هعقيرت    رفع   جوابه   يف  ي السن   فتوق    فإذا  ،معقول  غير  هو  الذي  الكيف   على  مبناه

  ليست   األسئلة    هذه  أن  نبين   ونحن  ،السلف  مذهب  ريقر    سؤاله  أن  عييد    اوأحيان    ،انتصر  قد

  أن    افرتضنا  فلو  ، ةموضوعي    غير  اأيض    وهي  ،طريقهم   على   جارية    وال   ، السلف  منهج   من

  : سائل  فسأله  ،شبيها  له  ير  ولم   ، يره  لم  لكنه   ، عنه  وأخرب   ،األسد  وجود    بالقطع   علم  إنسانا 

  علمه   ألن  فتوقف  ؟الزرافة   أم  الفيل  يشبه  أم  الحمار   يشبه  هل  عنه  متتكل    الذي  األسد  هذا

  ألن   ؛امطلق    األسد  وجود  كارإن  سؤاله  على  يبني  أن  يريد  واآلخر  ،نظري    علم  باألسد

 

 (. 219: )ص  االقتصاد يف االعتقاد للمقدسيينظر:  (1) 
 (. 185/ 8)للذهيب سري أعالم النبالء  ينظر:  (2) 
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  المثل   وهلل  ! ؟اموضوعي    هذا  ترون  فهل  ،النظرية   ه أوصاف    إال  حاله  من   يعرف   ال   المخرب 

 . األعلى 

  وقد   ،األهواء  أهل  من  بالمعنى   وربطه  الكيف  أسئلة   طرح    يريدون  من   حال   هو   هذا 

  أن   اورأو  ،به  الالئق  الوجه  على  وعال  جل  للباري  الصفات    اهلل   رحمهم  السلف  أثبت

  بدعة،   عنها  والسؤال   البحث  يف  ق التعم    وأن   ،تحريف    اللغة  مقتضى  يخالف  ا تفسير    تفسيرها

  ومنهم  ،التكاثر  هبم  المتكلمين  ألهى  ممن  ثيرك   السلف  عن  اإلثبات  على  اإلجماع  نقل  وقد

  عز   أنه   على  وأجمعوا":  الثغر  أهل   إلى  رسالة  يف  قال   فقد   ،األشعري    الحسن   أبو   اإلمام 

  ، القيامة   يوم  قبضته  جميعا  األرض  وأن  ،مبسوطتين  يدين  تعالى  له   وأن  ويرى،   عيسم    وجل

 .(1) "نعمته غير تعالى   يديه وأن ،اجوارح   يكون  أن غير من ،بيمينه مطويات   والسماوات

ق ال   ي خ  و  ء   الش  ال  ين  ع  د  بن  الد  م  ح  احب-  عابدين   بن   م  ي ة  ص 
اش  ر    على  عابدين  اب ن  ح    الد 

ت ار خ  م  ا  ال  ال ى  اهلل  رحمهم    بحقائق   اإليمان  القبيل  هذا  ومن":  المتشاهبات  بحث  ف ي  -ت ع 

ن  }  : تعالى  كقوله  ؛ المتشاهبات  واألحاديث  اآليات   من   ورد  ما  معاين م  ح  ش    ىل  ع    الر  ر  ع    ال 

ى ت و     ي د  }و  [5]طه:  {اس 
 
  ينزل» : والسالم الصالة عليه   وقوله  [،10]الفتح:  {م  يه  أ ي د   ق  ف و   اهلل

  فإن   ،وجارحة   مكان  له  تعالى  اهلل  أن  يفهم  ظاهره  ما  ،الحديث   «الدنيا  سماء  إلى  ليلة  كل  ربنا

  اهلل   صلى  رسوله  وأراد  تعالى  اهلل  أراد  الذي  المعنى  على  ذلك  بجميع  يؤمنون  كانوا  السلف

  اهلل   يطلعهم  حتى  ،ذلك   من  شيء  حقيقة  بفهم  أنفسهم  تطالبهم  أن  غير  من  ،وسلم   عليه

 . (2) "عليه  تعالى

  وأصول   خزيمة   البن  والتوحيد  لآلجري  كالشريعة  اآلثار  كتب   يف  عما  ناهيك  ،هذا

 : بالتفصيل الصفات يف األئمة  أقوال دونكو ،لاللكائي  السنة   أهل اعتقاد

 

 (. 128: )ص   رسالة إىل أهل الثغر (1) 
 (. 41: )ص  إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل  (2) 
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 ذكره  فما  ،القرآن   يف  تعالى  اهلل  ذكره  كما  ونفس  ووجه  يد  وله":  اهلل  رحمه  حنيفة  أبو  قال

  إن  : يقال  وال  ، كيف   بال   ، صفات  له   فهو   والنفس   واليد  الوجه   ذكر  من   القرآن  يف   تعالى   اهلل

  يده   ولكن  ،واالعتزال   القدر  أهل  قول  وهو  ،الصفة   إبطال  فيه  ألن  ؛نعمته  وأ  قدرته  يده

 .(1) "كيف  بال تعالى  اهلل صفات من  صفتان  ورضاه وغضبه ،كيف  بال  صفته

  الخالق   ثبتأ   ما   وبارئه  لخالقه   يثبت  أن   مؤمن  كل   على   فواجب":  خزيمة  ابن   قالو

  محكم   يف  اهلل  ثبته  قد  ما  وتعالى   تبارك   اهلل   عن  ينفي  من  مؤمن  وغير  العين،   من   لنفسه  البارئ

:  ق وله   يف  وجل،  عز  عنه   مبينا  اهلل  جعله  الذي   وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  ببيان  تنزيله، 

لن ا} أ نز  ا  للناس  لت ب ين    الذكر    إل يك    و  يهم   ن زل    م    عليه   اهلل  صلى  النبي  فبين  [،44:  ]النحل  {إل 

  الدفتين،  بين  مسطور   هو  الذي   التنزيل  محكم  لبيان  موافقا  بيانه  فكان   عينين،  هلل  أن   وسلم

 .(2) "والكتاتيب المحاريب  يف مقروء

  ضحكه   تصف  صفة  بال  وجل  عز  ربنا   ضحك  إثبات  ذكر  باب":  اهلل  رحمه  أيضا   وقال

  بأنه   نؤمن  بل  كذلك،  وضحكهم  المخلوقين،  بضحك  ضحكه  يشبه  وال  ال  ثناؤه،  جل

  اهلل   إذ   وعال؛   جل  ضحكه   صفة  عن  ونسكت  ، وسلم  عليه  اهلل   صلى  النبي  أعلم  كما   يضحك

  اهلل   صلى  النبي   قال  بما  قائلون   فنحن  ذلك،  على  يطلعنا  لم   ضحكه،  بصفة  استأثر  وجل  عز

 .(3)"بعلمه اهلل  استأثر مما  لنا يبين  لم  عما  منصتون ،بقلوبنا  بذلك مصدقون  ،وسلم عليه

  : يقول  الجهمية   من  رجال  فسمع  ،اهلل  رحمه  القعنبي  عند  كنا   :أحمد   بن  بنان  قالو

ن  الر  } ل ى  حم  رش    ع  ىاس    الع    على  الرحمن  أن  يوقن  ال  من"  : القعنبي  فقال [!  5]طه:    {ت و 

 العلم.  أهل عامة  :بالعامة  والمراد. (4) "جهمي فهو  العامة  قلوب  يف يقر  كما  استوى العرش 

 

 (. 24: )ص  الفقه األكرب  (1) 
 (. 29/ 1التوحيد ) (2) 
 (. 563/ 1)السابق املرجع  (3) 
 (. 166:  )ص  العلو للعلي الغفارينظر:  (4) 
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  حدثنا  : "الجهمية  على  الرد"  كتاب  يف  الحافظ  الرازي  حاتم  أبي  بن  الرحمن  عبد  قالو

  :يقولوا   أن  على  يدورون   إنما   : يقول  زيد  بن   حماد  سمعت  ،حرب  بن  سليمان   حدثنا   ، أبي

  واهلل   والصحابة  بل  السنة  وأئمة   السلف  مقالة  : قلت  ،-الجهمية  يعني -  إله   السماء   يف   ليس 

  فوق   اهلل  وأن  ، العرش   على   اهلل   وأن  ،السماء   يف  وجل   عز   اهلل  أن   والمؤمنون   ورسوله

  ومقالة .  واآلثار  النصوص  ذلك  على  وحجتهم،  الدنيا   السماء  إلى  ينزل  وأنه  ،سماواته 

  كنا   أينما  معنا  هو  بل  ،قولهم  عن  اهلل  تعالى  ،األمكنة   جميع  يف  وتعالى  تبارك  اهلل  أن  :الجهمية

  وال   ،العرش   على  وال  ،السماء   يف   ليس  تعالى   اهلل  أن  :المتكلمين   متأخري  ةومقال   ،بعلمه

  عن  بائن  هو  وال   ،العالم   خارج  وال  ،العالم   داخل  وال  ، األرض  يف   وال  ،السماوات   على

  عن   همنز    تعالى  واهلل  ، األجسام  صفات  األشياء  هذه  جميع  :وقالوا .  هبم   متصل  وال   ،خلقه

  باعا ت  ا  ذكرناه  ما  ونقول   ،ذلك   يف  نخوض  ال   نحن  :واألثر  السنة   أهل  لهم  قال   ، الجسم

  اهلل  تعالى  ،المعدوم  نعوت    السلوب  هذه  فإن  ،بقولكم   نقول   وال  .. زعمتم   وإن  ، للنصوص

  أنه   من  نفسه  به  وصف  بما  موصوف  ،خلقه  عن  زمتمي    موجود  هو  بل  ،العدم  عن  جالله  جل

 . (1) "كيف بال  العرش فوق

  السلف   عند   التكييف   نفي  ة  قضي    -السلف   بمذهب  ارفعال  وهو-  الرب  عبد   ابن   يويجل  

  األزل؛   يف  التكييف    لزم  هذا  لزم  ولو  ، االستواء   رفع    يوجب  التكييف  رفع  وليس":  فيقول

  لنا   أن   بحواسنا   وأدركنا   عقلنا   وقد   بالتكييف،   مقرونا   إال   مكان   ال   يف  كائن   يكون   ال  ألنه

  لنا   ليس  أن  يوجب  األرواح  بكيفية    جهلنا  وليس  ،ذلك   كيفية  نعلم  وال  أبداننا،  يف  اأرواح  

 .(2) "عرشه  على  ليس  أنه يوجب  عرشه  على بكيفية  جهلنا ليس  وكذلك ،أرواح
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  أشبهها   وما  المسألة  هذه  يف  واألثر  الفقه  وأئمة  السنة  أهل  عليه  الذي":  أيضا   وقال

  التحديد   وترك  بذلك،  والتصديق  فيها،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  جاء  بما  اإليمان

 . (1) "منه   شيء يف والكيفية 

  عندهم   « الدنيا  السماء   إلى   ربنا  ينزل »:  وسلم  عليه   اهلل   صلى   اهلل   رسول  وقول ":  ويقول

ا}:  وجل  عز  اهلل  قول   مثل ل م  ل ى  ف  ب ه    ت ج  ب ل    ر  ل ج 
ه    ل  ل  ع  ا  ج  ك  ر    د  خ  ى  و  ا  موس  ع ق  ا  ص  ل م    ق ال    أ ف اق    ف 

ان ك   ب ح  ي ك    ت ب ت    س  أ ن ا    إ ل  ل    و  م ن ين   أ و  ؤ  م    ،ويتجلى   ،ينزل  :يقول   كلهم  ،[143:  ]األعراف   {ال 

  أين   من  وال  ؟ ينزل  وكيف  ؟يتجلى  وكيف  ؟يجيء  كيف  :يقولون  ال   كيف،  بال  ،ويجيء

  عن   وتعالى  خلقه،   من  كشيء  ليس  ألنه  ؟ينزل  أين  من  وال  ؟تجلى   أين  من  وال  ؟جاء

ا}:  وجل  عز  اهلل   قول  ويف  له،  شريك  وال  األشياء،  ل م  ل ى  ف  ب ه    ت ج  ب ل    ر  ل ج 
ل ه    ل  ع  ا  ج  ك  ر    د  خ    و 

ى ا  موس  ع ق  ا  ص  ل م  ال    أ ف اق    ف  ان ك    ق  ب ح  ي ك    ت ب ت    س  أ ن ا    إ ل  ل    و  م ن ين   أ و  ؤ  م    لم   أنه  واضحة  داللة  {ال 

 .(2) "التنزيل  حديث معنى   يفسر  ما  ذلك ويف ،للجبل ا متجلي   ذلك قبل  يكن

  على   واعتماد    ،تعطيل  بال  وتنزيه  ،تشبيه   بال  إثبات  :السلف  مذهب  حاصل  فهذا

  عند   الضالل  نشأ   وقد   ، األمثال  له   يضربون  وال   ، بعقولهم   اهلل  ونحد  ي  فال   ، الوحي  نصوص

  ، الوحي  على  األخير  حاكمية  واعتقاد  ، بالعقل  الوحي  معارضة  جهة  من  الطوائف  من  كثير

  ، بالوحي   جهل  :عظيمين   جهلين  نتيجة":  اهلل  رحمه  القيم   ابن   قال   كما   المعارضة   وهذه

 بالعقل.  وجهل

  خالف   منه  فهم  بل  ،عليه  دل  وما  مضمونه  يفهم  لم  المعارض  فإن  بالوحي  الجهل  أما

  معه   ننزل   ونحن  ،والمعقول   بالرأي   عليه  دل  ما   عارض   ثم   ،به   وأريد  عليه  دل   الذي  الحق 

  من   فهمه   الذي  الباطل  المعنى  لمعارضة   يصلح   ال   ذكره  الذي  المعقول   أن   ونبين  ، درجة

  يعارض   أن  يستحيل  فإنه  ،الوحي  عليه  دل  الذي  الصحيح  المعنى  عن  فضال   ،الوحي
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  ،الحق   هو  تعالى  واهلل  ،الضالل   إال  بعده  ليس   الذي   الحق   هو   بل  ، البتة  صحيحة  معارضة

  المحض   الباطل  فهو  ذلك   خالف  وما  ،حق  ووحيه  ،حق   ودينه  ،حق   ورسوله  ،حق  وكالمه

  الضروريات   إلى  مقدماهتا  تنتهي  التي  الصحيحة   األدلة  بل  ،دليل  صحته  على  يقوم  ال  الذي

 بطالنه.  على تدل

  ولكن   ،أبدا   الوحي  الصحيح   العقل  يعارض  أن  ر يتصو    ال  فإنه  بالعقل  الجهل  وأما 

  ،السوفسطائية   شبه  جنس  من  خيالية  جهلية   وهي  ،عقلية  الشبهة  تلك  أن  يظن  الجاهل

  ، ومدلوله  بالوحي  جاهال  كان  الباطل  هو   بما  النص  من  فهمه  ما  عارض  إن  أنه  فالحاصل

  لهذا   يجتمع   أن   يتصور  فال   ، بالعقل  جاهل  فهو   عليها  دل  التي   وحقيقته  مدلوله  عارض  وإن

  على   األغلب  وهو  ،هبما  جاهال  يكون  أن  إما  بل  ،أصال  والعقل  بالوحي  علم  المعارض

  المسلمين   بين  المشرتكة  العقليات  ببعض  معرفتهم   ندفع  ولسنا   ،بأحدهما  أو  ،هؤالء 

  ، هبا  وحذقهم  فيها   تربيزهم  ندفع  وال  بل  ،األصنام  وعباد  والمجوس  والنصارى  واليهود

  الرب   بأسماء  المتعلقة  بالعقليات   الناس  أجهل  من   أهنم  الواضحة  بالرباهين   نبين   وإنما

  السمع   سبحانه  اهلل  نفى  وقد  ،رسله  به  جاءت  وبما   بوحيه  جهال  هم  كما  ،وأفعاله  وصفاته

  بد   ال  أنه  سبحانه  وأخرب  ،به  واجاؤ  ما  عارض   بمن  فكيف  ،رسله  عن  أعرض  عمن  والعقل

 . (1) "العقل أهل  من وال السمع  أهل من يكونوا  لم أهنم  معادهم يف  لهم يظهر أن

  يمكن   وال   ،المحال   إلى  يحيل  ال  والظاهر  ،التشبيه   منه  يلزم  ال  اإلثبات    أن   األمر  فغاية 

  لما   يهديه  اهلل  فإن  ، الشبهة  عن   وابتعد  قريحته  ت وصح    ذوقه  سلم  من   عند  ذلك   منه  يفهم   أن

:  سبحانه  قال  ،إليه  ويطمئن  بالوحي  يفرح  من  الحق    والمؤمن  ،بإذنه  الحق  من  فيه  لفاخت  

الذين  } م    و  ون    الكت اب    آت ين اه  ح  ا  ي فر  من    إل يك    أ نزل    بم  اب  و  ن  األ حز  ه    ي نكر    م  ا  ق ل  ب عض    إنم 

ال  اهلل    أ عب د    أ ن  أ مرت   يه  به أ شرك   و  و إل  يه أ دع  إل  آب  و     [.36:  ]الرعد {م 
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  ، بذلك  كمتمس    لقريش  لكان  المحال  يوهم  هؤالء  عييد    كما   القرآن  ظاهر  نا ك  لوو

  ولم   اآليات  هذه  عن  صمتوا  فحين  ،به  ويتكلمون  يعرفونه  الذين  العربي  اللسان  أهل  وهم

  الن  أ   بجالء  يبين   ذلك   فإن   ؛تعظيما  وال  تنزيها   ليس   ظاهرها   أن  عوا اد    وال  عليها  يعرتضوا

  من   يعقل  ال  أنه  عييد    والذي  هؤالء،  عييد    الذي  النحو  على  الظاهر  فهم  يف  للسان   مدخل

  هو   بل  ،الخربية  بالصفات  يختص    ال  الحد    هذا  بأن  يجاب  فإنه  ،التشبيه  إال  الخربية  الصفات

  والعلم   والبصر  السمع   من  تعقل   وماذا  ؟ الحياة  من  تعقل  فماذا  ،الصفات   جميع   يف

  ألن   ؛تنكر  ما   باب   من   غيرك  به  يخرج  الصفات   هذه  من   به  تخرج  جواب   وكل  ؟والقدرة

  اختالل    ال ، واحد   هنج  على سار إذا  إال ينضبط   ال  فيه فالكالم ،الباري ه ق  ومتعل   ،واحد  الباب

  عند   والوقوف   ، تمثيل  وال   تعطيل   وال   تحريف  غير  من  ، لنفسه  اهلل  أثبته   ما  إثبات  وهو   ، فيه

  ، وقوفوا  لمع   عن  فإهنم  ،وسلم   عليه   اهلل   صلى  اهلل   رسول   صحابة  هعند  وقف  الذي  الحد 

 عنه.  ورضوا عنهم  اهلل رضي ،وا كف   نافذ وببصر


