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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

(52) 
 قول بعض أئمة األشاعرة في الصفات

 : وبعد الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 
 :ينقل يف هذه الفتوى عن ثالث فئات ـ رمحه اهلل ـ فكما تالحظون أن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كاألئمــة األرب ــة فالنــفياثو فالاــورع فاألفهاعــ  فئــ ه   ــن األئمــة   :الفئةةة األولةةى لةةف السةةلا راممةةف اهلل الم  ةةد و  
 . املتقد و فكال ه  يف هذا عمدة يصدق ب ضه ب ضـًا

 . والصنا الثاني بعض الم كلمين الذين واف وا السنة في شيء وربما خالفولا في شيء فين ل  نمف  ا يوافق الحق
والصةةنا الثالةة  لةةف الم صةةوفة أو المعروفةةو  عنةةد األ ةةة بةةقنمف أ ةةحا  العري ةةةي فةةال ين ةةل    عةةن  ةةالحيمف و ةةا  

ب وعمةةرو بةةن عثمةةا  المكةةي و ةةن شةةاكلمف وسةةين ل اد  عةةن عيةةد ال ةةاار ال يالنةةي ن خفيفةةكةةا  علةةى ار  ا سةة  ا ة كةةاب
فلهـ  حظــوة . كـاثوا  ــن املدرسـة الكال يـة أف  ـن املدرســة الصـوفية  ف ـااهه بـذلأ أن هــهلم  بـ  عنـوأ عنـد أتنــاعه  سـوا  .رامة  اهلل
. فهـذا  ـن حنـن عـني ه رمحـه اهلل. فحينما حيتج على األتناع بقوأ  ن ي ظموهن  فيقد وهن  يكون ذلأ أهعى لقنـوأ اقـ . ف نزلة

فَـِنن  } فـاملنهج كمـا عـاأ  عفعنـد التنـاه  .فيقنـل اقـ  فيـاه النا ـل. فيننغ  لطالب ال ل  أن يقنل اق  ممن جا  بـه كائنــًا  ـن كـان
ــان َذلنــأَ  ــو من ا   ن ْنــوَن بناللاــهن َفال يَـ ــْاِهفْه لنََّ اللاــهن َفالااْســوأن لنن  ْكن ــْت   تـْهل  ن َ  فـَ َنــْن تَــا فنياًل تـََنــاَهع ْت   يفن َشــ   ــَا َفَأح  أرهت (. 95: الننـــا ){  َ يـ 

و ةةن قةةال بطسةة اا الوسةةائل علةةى ال ملةةة ))فرهت يف كــالم ابــن  طيــب النارحــة فهــ  عولــه  التننيــه أيضـــًا علــى ال نــارة األ ــ ة الــي
فقلنـا أن الوسـائه هـ  األسـناع فن ضـه  ينـقه األسـناعخ فـال يتبـذ األسـناع الـي . فقد ذكاثا   ىن فلكن ئ ه أفَّ ((ف د كفر

ـــًا للوعــوأ للمــااهاتخ فهــذا م شــأ أثــه تواكــل فلــي  بتوكــل فلكــن . خ فهــو ع ــز فلــي  لحنــان عــن بــاهلل ت ــاَّثصــنها اهلل أسناب
فيـزع  " حـدث  علـع عـن ري"فيقوأ عائله   . ياشرة المعنى األولى  س اا الوسائط زعممف واعوالف أنمف ي ل و  عن اهلل 

ئه علـى فمـن عـاأ بِسـقال الوسـا. فهـذا كاـ  عنـد الصـوفية في ولـون عليـه فينـتندفن عليـه. أثه أب  أف حصل له كشـ  فوـو ذلـأ
أثــت  ثــدثون عــن األ ــوات عــن األ ــوات فتقولــون حــدثنا فــالن حــدثنا فــالن فوــن " ــنه   ــن يقــوأ  -اجلملــة ي ــ  م حاجــة للاســل 

فهــذا اإلســقال للوســائه . يــزع  أحــده  أثــه يــافع عــن اهلل  ناشــاة ألن علنــه  وعــوأ بــاهلل هعــ ". وــدث عــن اقــ  الــذع م  ــوت
 :ع آ ا فقاأو مث اثتقل ملوض .واسطة بو اخلل  فاق  فهو كفا فال ياذ باهللاله   فامستغنا  عن املاسلو الذين

و ةةن ))عولــه  :((«الغنيةةة»اإل ةةام أبةةو  حمةةد عيةةد ال ةةاار بةةن أبةةي  ةةال  ال يلةةيي قةةال فةةي ك ةةا  : و ةةن   ةةقخريمف)) 
يقـاأ اجليلـ  فيقـاأ اجلـيالا ل ـام   ـافش فلـه شـهاة ذائ ـة  بـن أي عـاحفأبو حممـد عنـد القـاهر . أراه  تا اع الصوفية((   قخريمف

. "الشيخ اإل ام ال امل الزاهد ال ارش القـدفة شـيخ اإلسـالم علـ  األفليـا "فعيت كن  فعد عاأ عنه الذهع رمحه اهلل كال ـًا يقوأ عنه
ـــ": فعـــاأ أيضــــًا ـــه    ـــذ يف ب ـــ  األعافي ـــد القـــاهر كنـــ  الشـــان فعلي ـــدعافى فاهلل املوعـــد فب ـــفيف اجلملـــة الشـــيخ عن ذلـــأ   ل فال

يف أئمة الصوفية أن يقع  نه   طـا فليهـام فللـاأ يف األلفـاق فيقـع  ـنه   طـا حمقـ  فيقـع شـ   كاـ   كا فهذا  . "فع عليهذ ك
 لـىحمضــًا فتنـلأ ع ألن أتناعه  يايدفن أن يتذرعوا هب  فباعواب  فيضيفون لليه  أعوامً كذبـًا عااحـًا ؛بنننة أعواأ مل يقولوها لليه 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

هــ فففاتـه 174سـنة  –ألثـه عـاأ  ـن  تـا ايه   –فعـد كـان  ولـده . فهو ل ـام  شـهور بالصـالا فالننـأ فال نـاهة رمحـه اهلل. األتناع
 .هـ رمحه اهلل ي   عاش وو تن و سنة964سنة 

مةو أ  يعةرو وي ةي ن أ  أ ةا  عرفةة الصةانا باديةات والةد  ت علةى وتة  ا خ صةار ف»: « الغنية»قال في ك ا  ))
ِ لَْيةِ  َيْصةَعد  }ولو ب مة العلوي  س و على العرشي  ح ةو علةى الملةمي  حةيط علمة  باألشةياءي : اهلل وااد أاد ة  لى أ  قال

فَّ يَةْعر ج  ِ لَْيةِ  ِفةي يَةةْوَم َكةاَ  ِ ْ ةَدار    ي َدبةِّر  اأْلَْ َر ِ َن السََّماء ِ َلى اأْلَْرِض ث  }ي [01:فاطر]{ اْلَكِلف  العَّيِّب  َواْلَعَمل  الصَّاِل   يَةْرفَةع    
 نة  فةي السةماء علةى العةرشي كمةةا : ي و  ي ةوز و ةةف  بقنة  فةي  كةل  كةا ا بةل ي ةةال[2:السة دة]{ َألْةَا َسةَنَة  ِّمَّةا عَةع ةد و َ 

 ةن ييةر  ا سة واء طةال   ةفة  وينيغةي: وذكةر ييةات وأاااية ي  لةى أ  قةال[.2:طة ]{ الرَّْاَمن  َعَلى اْلَعْرِش اْس َةَوى}: قال
. وكون  علةى العةرش  ةذكوري فةي كةل ك ةا  أنةكل علةى كةل نيةي أرسةلي بةال كيةا: قال. عقويلي وأن  اس واء الذات على العرش

  ((«وذكر كالً ا طويالً   يح مل  لذا الموضاي وذكر في سائر الصفات نحو لذا
 الـذع يتن ـه فينتحلـه كاـ   ـن الصـوفية بِثنـات عـفة ال لـو هلل  ـرمحـه اهلل ـ هـذا يف الواعـع تصـايل جلـ   ـن عنـد القـدر 

فعـد تقـدم   نـا أن لفـه اجلهـة  ـن األلفـاق . ((ولةو ب مةة العلةو))فاحد أحد فقـاأ  لثناتـًا عاحيـًا ب د أن ذكا التوحيد فأن اهلل 
 اــل هــذا الت نــ  فهــو ســنحاثه فت ــاَّ  هــة ال لــو  فنــا . لكــن ملــا أضــافها لل لــو هاأ اإلشــكاأ. اجململــة الــي مل تــاه بنفــ  فم لثنــات
يـدأ علـى فنـاه تفنـ   ـن فنـا اسـتوى   ـىن   سة و علةى العةرش  ح ةو علةى الملةمفعولـه .  نتو على ال اش حمتـو علـى امللـأ

هــذا أ ــا ف –فهــذه للــة تا ــةخ مث عــاأ حمتــو علــى امللــأ  -فاثنــت أثــه عــد اســتوى علــى ال ــاش. ألن ال طــ  يقتضــ  املغــاياة ؛اســتوَّ
مث اســتدأ . امســتوا فأ عــفة هل فــال ســنيل ألهــل التافيــل أن يزعمــوا أن عنــد القــاهر  ــاالً يــ. علــى ال ــاش امســتوا هائــد ئــ   نــالة 

بـل  ((.و  ي ةوز و ةف  بقنة  فةي كةل  كةا ))عـاأ . با يات الوارهة يف ال لو فثفى  ا تدعيه حلولية اجلهمية  ن أثـه يف كـل  كـان
فالتافيــل أن .  ــن ئــ  تافيــل علــى اهلل  امســتوا مث عــار بشــكل فاضــل فجــوع ل ــالق عــفة . علــى ال ــاش قــاأ أثــه يف النــما ي

ألن الكـالم م  ؛فال  يب أن ب   ثنخ الغنية حـذفت هـذه املواضـع. هو امستيال خ فأثه استوا  الذات على ال اش امستوا يقاأ 
لكـن هـذا  ـذكور يف كتـاع الغنيـة فثابـت عنـه رمحـه .  ـا يـافق بـ  ون شيئــًا حنـبفههلم  يندفن شيئـًا فخيفـ. ـ عياًذا باهللـ يافق ب  

 .اهلل بال ريب
.   يطـوأ ن كاثـت اإلشـارة يف ذلـأ ملنـالة ال لـو فـنل .((تةًدا[ الك ةا ]ولو ذكةرت  ةا قةال العلمةاء فةي لةذا لعةال ))

ال لـــو لل لـــ  " –اه فيـــه الـــذهع رمحـــه اهلل كتابــــًا فـــألكـــن  ـــاه  ـــا يت لـــ   نـــالة ال لـــو يطـــوأ جـــًداخ حـــ  . ف ـــن بـــاع أفَّ الصـــفات
لةو ))فلهـذا عـاأ . م ثتمـل تـافيالت املتـا اين اً فقـد ألـ  ال لمـا  يف لثنـات ال لـو  صـنفات فرففا آثـار . خ فكذلأ ابن عدا ة"الغفار

 .لكن فيما ذكا ئنية فكفاية ((ذكرت كل  ا قال  العلماء لعال الك ا  تًدا
روينةةا عةن  الةةم بةةن أنةني وسةةفيا  الثةةور ي وسةفيا  بةةن عيينةةةي »: وقةةال أبةو عمةةر بةةن عيةد اليةةر))مث اثتقـل ملقــام آ ـا 

 ةا تةاء عةن النيةي »: قةال أبةو عمةر. أِ ر ولةا كمةا تةاءت: واألوزاعيي و عمر بن راشد في أاااي  الصفات أنمف كلمف قالوا
ي فمو علف ي َدا  ب ا و ا ادث بعةدلف ولةف يكةن  لى اهلل علي  وسلف  ن ن ل الث اتي أو تاء عن الصحابة رضي اهلل عنمف

لةذا اةدي  : لما عكلف علةى اةدي  النةكول قةال: « شرح الموطق»وقال في . «ل  أ ل فيما تاء عنمفي فمو بدعة وضاللة
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ثابت  ن تمة الن ةلي  ةحي  اإلسةنااي   يف لةا ألةل الحةدي  فةي  ةح  ي ولةو  ن ةول  ةن طةر  سةوى لةذ ي  ةن أخيةار 
ي  لى اهلل علي  وسلفي وفي  اليل على أ  اهلل في السماء على العةرش  ةن فةو  سةيا سةماواتي كمةا قالةت العدول عن الني

والةدليل علةى  ةحة قةول ألةل الحةق قةول : وقةال.   اهلل في كةل  كةا : ال ماعةي ولو  ن ا  مف على المع كلة في قولمف
 ةة والفا ةة  ةن أ  يح ةاج  لةى أكثةر  ةن اكاي ة ي ألنة  ولذا أشةمر وأعةرو عنةد العا: اهلل ة وذكر بعض اديات ة  لى أ  قال

أتمةةا علمةةاء الصةةةحابة : وقةةةال أبةةو عمةةر بةةن عيةةد اليةةةر أيً ةةا . سةةلف[ علةةيمف]اضةةعرار لةةف يةةوقفمف عليةة  أاةةةدي و  أنكةةر  
لةو [ 7:الم االةة]{ َ ةا َيك ةو   ِ ةن نَّْ ةَوى َثاَلثَةَة ِ  َّ ل ةَو رَابِع م ةفْ } :وال ابعين الذين امل عةنمف ال قويةلي قةالوا فةي عقويةل قولة 

 . على العرش وعلم  في كل  كا ي و ا خالفمف في ذلم  ن يح ج ب ول 
ألةةل السةةنة   معةةو  علةةى اإلقةةرار بالصةةفات الةةواراة كلمةةا فةةي ال ةةري  والسةةنةي واإليمةةا  بمةةاي : وقةةال أبةةوعمر أيً ةةا

وأ ةا ألةل اليةد   .ي ةا   على الم ازي    أنمف   يكيفو  شيًئا  ن ذلمي و  َيح ةد و  فية   ةفة  حصةورةواملما على الح 
فكلمف ينكرلاي و  يحمل شيًئا  نمةا علةى الح ي ةةي ويةكعف أ   ةن أقةر بمةا  هةيِّ ي ولةف : ة ال ممية والمع كلة كلما والفوارج

بمةا نعةق بة  ك ةا  اهللي وسةنة رسةول   ةلى اهلل علية  وسةلف ولةف :   ال ةائلو عند  ن أقر بما نافو  للمعيواي والحةق فيمةا قالة
  .((«أئمة ال ماعة

هـــ رمحــه اهلل فلــه  صــنفات  ويلــة ســيارة 164فكاثــت ففاتــه . أثدلنــ  عــا ع.  ــا شــا  اهلل ابــن عنــد الــ  ل ــام أهــل املغــاع
. ال ـه يف هـذا ملقـام فاضـل بـو جلـ  علـى  ـا كـان عليـه النـل فك.  شهورة ي تمد عليها ال لما  مسيما املالكية ف نها شاا املو ـا

فِثــه عــد حكــى اإللــاع يف أكاــا  ــن للــة فيمــا ثقلــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهلل فثقــل . حكايــة اإللــاع فيــهف ــن أحنــن  ــا 
 ((كمةةا قالةت ال ماعةةة))عـاأ  فذكــا عـفات ب ينهـا فهـو عــوأ اجلماعـة كمـا. فرفى عـن األئمـة املتقـد و لثنــات  ـا أثنتـه اهلل لنفنـه

اإللــاع ح ــة علــى امل تزلــة يف  ي ــ  ((ولةةو  ةةن ا ةة مف علةةى المع كلةةة))عــاأ . ي ــ  ســل  هــذه األ ــة  م ــون علــى هــذا األ ــا
فذكــا ب ــ   ....((والةةدليل علةةى  ةةحة قةةول ألةةل الحةةق قةةول اهلل))عــاأ . مث ذكــا الــدليل الفطــاع. مهــ  أن اهلل يف كــل  كــانهع

مل يــوعفه   ((ولةةذا أشةةمر وأعةةرو عنةةد العا ةةة والفا ةةة  ةةن أ  يح ةةاج ألكثةةر  ةةن اكاي ةة  ألنةة  اضةةعرار))اأ ا يــات لَّ أن عــ
فال ا ة كله  م يقـع يف علـوهب  لم أثـه سـنحاثه . ي   الناس  نولون على اإلعاار ب لو اهلل ت اَّ. عليه أحد ف م أثكاه عليه   نل 

خ فم يلتفــت القلــب  نــة فم ينــاة فم األ ــام فم اخللــ  فم أســفل بــل فقــه لل لــو ى لــه ال لــو املطلــ  بذاتــهخ فأثــه يــدعى  ــن أعلــ
 ا أحد  ـن النـل  أثكـا  ـا  ـده . فهذا هليل فطاع عائ  يف علوهب  فمل ينكاه عليه  أحد  ن املنلمو. فهذا كما مساه بامضطاار

تمةةا علمةةاء أقةةد ))فأ ــا عولــه .   ــن شــائنة التافيــل فئ هــافبــاأ النــل  رمحهــ  اهلل. ال ا ــة  ــن التوجــه لل لــو عنــد  ناجــاة اهلل 
. التافيـل هنـا يايـد بـه التفنـ  كمـا يايـد بـه ابـن جايـا الطـ ع فئـ ه   ـىن التفنـ  ((الصحابة وال ابعين الذين امةل عةنمف ال قويةل

َْ ـَوى َثاَلثَـَة لنما ْهـَو رَابنْ ْهـ   َفَم َ  َنـ}فذكا ا ية  ـن   اـَـَا لنما ْهـَو َ َ ْهـ   َ ا َيْكـوْن  ن ـن  َذلـنَأ َفَم َأك  فأن { َة لنما ْهـَو َساهنْسـْه   َفَم أَه َ   ن
ملـا بـو ف . ي ـ  هـذه امل يـة لينـت   يـة الـذات فلةـا   يـة ال لـ . تافيلها ي   تفن ها أثه سنحاثه علـى ال ـاش فعلمـه يف كـل  كـان

وأ ةةا ألةةل اليةةد  ))بــو لــالفيه  فعــاأ  –لــون فم  الــون فيكيفــون فم حيــدفن حــًدا ف هل  ايقــة أهــل النــنة يف هــذا فأهنــ  يانتــون فم ي
فـِهن  . اجلهميـة فامل تزلـة فاخلـوار . هـهلم  كلهـ    طلـة ثفـاة فهـ   ـن أعـحاع النفـ  املطلـ  ((ال ممية والمع كلةة كلمةا والفةوارج
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

. فهـذا  ـن بـا له . فِثـه  نكـا لـه اعتـ فا أن  ـن أثنتهـا هلل  ا أثنت لنفنه فأبوا أن يقافا به على اققيقـةخ ف  عد ثفوا عن اهلل 
 .فميز بو سنيله  فسنيل املهل نو
وفةةةي عصةةةر  الحةةةاف  أبةةةو بكةةةر الييم ةةةي  ةةةا عوليةةة  للم كلمةةةين  ةةةن أ ةةةحا  أبةةةي الحسةةةن ))مث اثتقـــل إل ـــام آ ـــا 

فم شـــأ يف ل ا تـــه يف اقـــديو فكاـــاة رفايتـــه  هـــذا حيتـــا  لت ليـــ  علـــى هـــذه املنـــالة فهـــو أن اقـــافه أبـــا بكـــا النيهقـــ  ((األشةةةعر 
فكان يت صـب لـه رمحـه اهلل فمحلـه علـى . ف د ته ملذهب الشاف  خ ح  عيل لثه م أحد أ ن على الشاف    ن أعحابه  ن النيهق 

ه اهلل لم أثـه كـان فقد كان النيهق   نتصاًا لفتافى الشاف   فهو  ن احملدثو رمحـ. ذلأ شدة حمنته لهخ فر ا بلغ ذلأ  نلغ الت صب
هــهلم  أفائــل املدرســة . ف نــده  تــافيالت. أي ســهل الصــ لوك  فينقــل عــن اخلطــاي رمحــه اهللعــن فينقــل . يــواأ أعــحاع األشــ اع

بكةةر  الحةةاف  أبةةو))ي ــ  عصــا ابــن عنــد الــ   ((وفةةي عصةةر ))فــِن شــيخ اإلســالم عــاأ  تحفظـــًا . األشــ ايةخ فأبــو بكــا النــاعالا
 .فأ ا أبو اقنن األش اع فنيايت الكالم عنه ب د عليل ((ي  للم كلمين  ن أ حا  أبي الحسن األشعر الييم ي  ا عول

بةةا   ةةا تةةاء فةةي  ثيةةات اليةةدين  ةةف ين ة    ةةن ايةة  ال اراةةة لةةوروا « »األسةةماء والصةةفات»فةةي ك ةةا  : قةةال)) 
بَةةْل يَةةَدا   }: ي وقةةال[72:ص]{   َد ِلَمةةا َخَلْ ةةت  بِيَةةَد َّ يَةةا ِ بِْلةةين  َ ةةا َ نَةَعةةَم َأ  َعْسةة}: قةةال اهلل ععةةالى« الصةةاا  بةة [ خيةةر]

يةا »: وذكر األاااي  الصحاح في لذا اليا ي  ثل قول  في يير اةدي ي فةي اةدي  الهةفاعة[.64:المائدة]{ َ ْيس وطََ ا ِ 
نةةةت  وسةةةى أ»: و ثةةةل قولةةة  فةةةي الحةةةدي  الم فةةةق عليةةة « بيةةةد ي ونفةةةم فيةةةم  ةةةن رواةةة [ اهلل]أبةةةو اليهةةةري خل ةةةم  يام أنةةةت

ويةر   »: ي و ثةل  ةا فةي  ةحي   سةلف«وك ب لةم ال ةوراة بيةد »: وفي لف « ا عفاك اهلل بكال  ي وخّط لم األلواح بيد 
َكًة واادة ي كفالةا ال يةار »: ي و ثل قول   لى اهلل علي  وسلف«كرا ة أوليائ  في تنة عد  بيد  عكو  األرض يوم ال يا ة خ يةْ
َكع « والفيةر بيةديم»ي «بيةد  األ ةر»: وذكر أاااي   ثل قول . «  في السفري نة ك ً  أللل ال نةبيد ي كما ي كفى أادكف خ يةْ

«    اهلل ييسةط يةد  بالليةل لي ةو   سةيء النمةاري وييسةط يةد  بالنمةار لي ةو   سةيء الليةل»ي و «والذ  نفن  حمد بيةد »
يعةةو  اهلل السةةماوات يةةوم »: ي وقولةة «ن  يمةةيالم سةةعو  عنةةد اهلل علةةى  نةةابر  ةةن نةةور عةةن يمةةين الةةرامن وكل ةةا يديةة»: وقولةة 

: أنا الملمي أين ال يارو ؟ أين الم كيرو ؟ ثةف يعةو  األرضةين بهةمال ي ثةف ي ةول: ال يا ة ثف يقخذلن بيد  اليمنى ثف ي ول
اري أرأي ف  ةا أنفةق يمين اهلل  ألىي   يَِغي  ما نف ةي َسحَّاء الليل والنم»: وقول . «أنا الملمي أين ال يارو ؟ أين الم كيرو ؟

وكةل . « نذ خلق السماوات واألرضي فطن  لف يغض  ا في يمينة ي وعرشة  علةى المةاءي وبيةد  األخةرى ال ةيض يففةض ويرفةا
: قةال. اخ ةر أيممةا شةئت:    اهلل لمةا خلةق يامي قةال لة  ويةدا    يوضة ا »: وذكر أيً ا قولة . لذ  األاااي  في الصحي 

 لةى أاااية  أخةر ذكرلةا «    اهلل لمةا خلةق يام  سة  همةر »: ي واةدي «بةي يمةين  ياركةةاخ رت يمةين ربةيي وكل ةا يةد  ر 
أ ةا الم  ةد و   ةن لةذ  األ ةةي فةطنمف لةف يفسةروا  ةا ك ينةا  ةن اديةات واألخيةار فةي لةذا : « الييم ةي»ثف قال . ن لذا النو 

  .((حكي قول بعض الم قخرينعلى العرشي وسائر الصفات الفيرية  ا أن  ي ا س واءاليا ي وكذلم قال في 
فهـو فاسـع . فل ـه بـذا اقشـد  ـن األهلـة علـى لثنـات عـفة اليـدين فقـهـ رمحـه اهلل ـ  ـالع النيهقـ  اهذا يدلنا على س ة  

 ((   ةن اية  ال اراةة))فأ ـا عولـه يف أفأ كال ـه . ثنـت يـدين حقيقيتـو هلل أفعد  ضع للنص ف ـ رمحه اهلل ـ  الع فالافاية ام
فأراه  ــن عـاأ م  ــن حيــو . لـه يــدان كا تـان تليقــان  اللــه فعظمتـه هـذا القيــد م يننغـ  أن يقولــه اإلثنـان بــل يقــوأ كمـا عــاأ 
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 ةفة    عنةى  لكةن المحةذور أ  يثيةت أاةد اليةدين هلل . عـن مماثلـة أيـد املبلـوعو اجلارحة أن ومله على أثه أراه تنزيهه 
 ب ظمتـه فتضـاش لليهمـا الصـفات الـي تضـاش ل يـدع  ـن القـن  وأراه يدين حقيقيتو مئقت  فا يات تدأ على أن اهلل .لما

عـــالم تـــدأ كـــل هـــذه األلفـــاقي تـــدأ علـــى أهنمـــا يـــدان . ئـــ  ذلـــأف فالننـــه فالطـــ  فاأل ـــذ فاليمـــو فالشـــماأ فالكـــ  فاألعـــابع 
بصـفة هـ  عـفة اليـدين م ثـدرع  ـا هـ خ م بـل ثقـوأ لكن م يقاأ ثهل ن . يدع املبلوعواحقيقيتان فم يلزم  ن ذلأ أن تكون ك

مهــا يــدان حقيقيتــان يقــن  هبمــا فيننــه فيافــع فخيفــ  فيطــوع فوــو ذلــأ  ــن تصــافات ي لــ  بــامل ىن ال ــام الكلــ  املطلــ  الــذع يف 
  ـا يليـ  بـل هلل. الذهان أهنا  ن  صائص األيدع لكن م يلزم أن يكون    كطـ  فم عـن  كقـن  فم رفـع كافـع فم أ ـذ كا ـذ

بــه فكمــا تانتــون لــه مس ـــًا فبصــاًا يليــ  بــه  ــع كــون ذلــأ للمبلــوق علــى فجــه يليــ  بــه فــاثنتوا هلل يــدين مئقتــو تضــافان لليهمــا هــذه 
فهـذا م . سـوعوا الكـالم سوعــًا فاحـًدا فم تفاعـوا الصـفقة. التصافات على فجه يلي  بـه سـوا  بنـوا  فم فـاق بـو  ـا أثنـت  ف ـا ثفيـت 

 لَّذهب لكوا سـنيل امل تزلـة أ ـا املـالنـل   ـن لعـاار فلثنـات امل ـاا فل ـا أن ينـ هـافِ ا أن يلتز وا باإلثنات كما التزا .   عنهحميد ب
 ـااه يـدأ علـى فنـاه الصفات فتافيل األ اى فهذا  ن أعوى أهلة ض   هـذا املـنهج فبطالثـه فـِن التنـاع  فعـدم امب   لثنات 
فعـد  . فلهذا كان النل  م خيتل  كال هـ  بـو عـفات ذاتيـة ف  يـة فف ليـة. فالتشابه يدأ على عحتهفام ااه فالتناسب . املنهج

فثنـه الشـيخ علـى هـذا يف آ ـا  . يانتوثـه امسـتوا شاعاة  ن  نقة النيهق  ف ن عنله يانتون الصفات اخل ية بل حـ  األ اكان  تقد و 
فةطنمف لةف ))يقصـد النـل  يف القـافن الاالثـة الفاضـلة الـي تقـد ت  ((أل ةةأ ا الم  ةد و   ةن لةذ  ا))كال ه فالنيهق  ثفنه عاأ 

 :  ــاذا يقصــد بقولــه مل يفنــافاي أراه التفنــ  املــذ وم الــذع افت لتــه امل تزلــة ف ــن فافقهــ   ــن عــوب ((يفسةةروا  ةةا ك ينةةا  ةةن اديةةات
  فهذا يدأ على أن النـل  لـو ثفـوا التفنـ  م يقصـدفن هذا  ااهه بالتفن. امستيال  فاليد الن مة فالقدرة فالوجه الاواع امستوا 

فةطنمف لةف يفسةروا  ةا ك ينةا  ةن ))بـذا عـاأ النيهقـ  . ثف  امل ىن فلكن يقصدفن ثف  التفاس  النا لة احملدثة الي أحدثها املتـا افن
علةةى العةةرش وسةةائر الصةةفات  ا سةة واءوكةةذلم قةةال فةةي ))فكــذلأ عــاأ شــيخ اإلســالم  ((.اديةةات واألخيةةار فةةي لةةذا اليةةا 

ال قـل  ـن  .لي  ا   سييل إلثياعمةا    بةالفير يعنةي   اخةل للع ةل فةي  ثياعمةافالصفات اخل ية عد علنا فيما  ضى . ((الفيرية
كـن فِثـه ثنـت بـالنص ل حيو املندأ م ينتقل بِثنات الصفات لكنه عد يدأ أحياثـًا على لثنات  ا أثنته اخلـ  كِثنـات ال لـو هلل 

لكن  ن الصفات  ا لو أعمل اإلثنان عقله ل بد فأه ن التفك  م  كن أن يصل فيه لش  خ بـذا عيـل عنهـا   يـة  . ال قل يهليده
وأايانةةةًا ي ةةال فةةي عفسةةير الصةةفات الفيريةةة لةةي  ةةا ي ابلمةةا لةةدى المفلةةوقين . م اخلــ لم ســنيل بــا . ه فاليــدين فال ينــوجــكالو 

ا هــذا الت ايــ  علــى ب ــ  النفــوس لــذكا األب ــام فاألجــزا  لكــن  ــن عافهــا هبــذا الت ايــ  فالكــالم فاضــل فر ــا ثنــ .أبعةةاض وأتةةكاء
املهـ  أن . أ ـا يف حقـه ت ـاَّ فـال يقـاأ أب ـام فأجـزا . فهذه اإلضافة للمبلـوعو أب ـام فأجـزا . املبلوعو دعاأ هو  ا يقابلها عن

 .  فلن كان عد حكى ب   أعواأ املتا اين  ن التافيالت احملدثةاثتقى الشيخ  ن كالم النيهق   ا فاف  فيه اق هنا
  ي ةةوز را لةةذ  األخيةةار و  ال هةةايل ب قويلمةةاي »: «  بعةةال ال قويةةل»وقةةال ال اضةةي أبةةو يعلةةى فةةي ك ةةا  )) :عــاأ

  فيمةاي لكةن والواتب املما على هالرلاي وأنما  ةفات اهللي   عهةي  بسةائر المو ةوفين بمةا  ةن الفلةقي و  نع  ةد ال هةيي
وذكر بعض كالم الكلر  و كحول و المي والثةور  واألوزاعةي واللية  وامةاا . على  ا رو  عن اإل ام أامد وسائر األئمة

بن زيد واماا بن سلمة وابن عيينةي والف يل بن عيةاضي ووَِكيةاي وعيةد الةرامن بةن  مةد ي وأسةوا بةن سةالفي و سةحا  بةن 
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

ويةةدل »:  لةةى أ  قةةال. وفةةي اكايةةة ألفةةاهمف طةةول. العيةةر ي وييةةرلف فةةي لةةذا اليةةا رالويةة ي وأبةةي عييةةدي و حمةةد بةةن تريةةر 
أ  الصةةحابة و ةةن بعةةدلف  ةةن ال ةةابعين املولةةا علةةى هالرلةةاي ولةةف ي عرضةةوا ل قويلمةةاي و   ةةرفما عةةن : علةةى  بعةةال ال قويةةل

لــو عيــل . أبــو ي لــى القاضــ  .((«لهةةيمةهالرلةةاي فلةةو كةةا  ال قويةةل سةةائًغا لكةةانوا  ليةة  أسةةيقي لمةةا فيةة   ةةن  زالةةة ال هةةيي  ورفةةا ا
هـــ علــى  ــا ذكــاه املهلر ــون 483ي لــى الفــاا  فامســه حممــد بــن اقنــوخ فكاثــت فمهتــه ســنة  بــاالقاضــ  بــِ الق عنــد اقنابلــة أريــد أ

". فعـاأ أبـو ي لـى عاأ أبو ي لـى"هائمـًا يف كتب اقنابلة  ولههـ فله  هللفات يف الفقه اقننل  كا ة جًدا فبذا يذكا ع198فتويف سنة 
ألـ  كتابــًا يف التـافيالت فعـار حيكـ   –فهو  ن  تقـد   األشـاعاة  –فكان ابن فورك . فله كالم يف  نائل اإل ان فأعوأ اإل ان

. التــافيالت يف كــل عــفة  ــن الصــفات الــي ي ــدهنا  شــتنهاتخ فعا ــة  ــا ذكــاه ابــن فــورك  نــتقى  ــن كــالم بشــا املاينــ  فامل تزلــة
أبـو  –لم أن هـذا الكتـاع . فعد  نع حمققـًا عنل بضـع سـنو" لبطاأ التافيالت"ي لى للاه عليه فثقد كتابه فال  كتابـًا فاثتدع أبو 

فعــارت سننـــًا ألن يشــو . ي لــى يــافع باإلســناه فســاق فيــه أحاهيــو  نهــا ضــ يفة ف نهــا  وضــوعة كــان يننغــ  أن ينــزه  نهــا كتابــه
هــهلم  النفــاة  –فت ــد أحــده  . حاهيــو  وضــوعة فيهــا  ــا يــدأ علــى الت نــي  فالتشــنيهذ كــان يــافع ألاملبــالفون  ــذهب النــل  

بـو ي لـى يف كـذا  ـن أبـو ي لـى يف كـذا فهـذا اقـديو سـاعه أثظـافا  ـاذا عـاأ اأهل الننة يقـوأ   قالةفأهل التحاي  لو أراه أن يلمز 
. عـد حكـى  ـذهب النـل  فرفى أحاهيـو عـحيحة أعل الكتاع فِثه رمحه اهلل نطلأحاهيو ض يفة ف وضوعة لكن  ع هذا م ي

يةدل علةى أ  السةلا راممةف اهلل كةانوا يثي ةو   ثياعةةًا يليةق ب ةالل اهلل وعرم ة  وأنكةر علةى ابةن فةورك و ةن عل املـنهج أفهذا 
عنالةا     نما على هالرلةا و  يعلةف  "فصار يانت عفات فيقوأ . لم أثه أيضـًا ثزع للتفوي  .شايع  لذ  ال قويالت المف رعة

عتـزاأخ ذكـاه فهـو الـذع هعـى تلميـذه أبـا الوفـا  ابـن عقيـل للحيـدة عـن  ـنهج اإلثنـات فعـار لشـ    ـن ام. فهذا تناع  "اهلل 
بــن عقيــل ألن ينــلأ  ايقــة اضــطااع ليكــون ابــن اجلــوهع رمحــه اهلل فهــو تلميــذ أي الوفــا  مفأهى ذلــأ التنــاع  فا. عنــه أعــحابه

فهـذا كلـه ثـاتج عـن عـدم ضـنه عواعـد أهـل النـنة . لثنات الصفات امل نوية فتافيل الصـفات اخل يـة فالف ليـةشاعاة فاملتكلمو يف األ
  ـن لجاائهـا علـى عواهاهـا فلثنـات   اثيهـا الالئقـة هلل وفاجلماعة يف  نائل الصـفات فلم فلـو أ ـذفا  ـا كـان عليـه النـل  املتقـد 

 ثقل عن القاض  أي ي لى رمحه اهلل  ـا هـو  –ابن تيمية  –فالشيخ رمحه اهلل . اجلاهة فتاك التافيل فالتكيي  فالتمايل لنقوا على
 فنقــل كــالم الزهــاع فئــ ه  ــن األئمــة فســاه  نــاًها  ــويالً  ــنه  فحكايــة ألفــاعه  تطــوأخ لَّ أن عــاأ وحــ  عليــه النــل  املتقــد 

لوها على عاهاها لكن ينقى الكالم  ـا املـااه بالظـاهاي فالشأ أن الصحابة مح ((املولا على هالرلا ولف ي عرضا ل قويلما))...
وـن ثنـزه الكتـاع . فحاشا فكال أن يكـون هـذا هـو عـاها الكتـاع فالنـنة خب   الناس يفه   ن كلمة الظاها  ا يدأ على التشنيه

ها النصـو  يـدأ علـى الكفـا ن األ ذ بظوال"املتهوكو عومً شني ـًا فقاأ  فعد عاأ ب  . فالننة أن يكوثا عاهامها يدأ على با ل
علـى الكفـا الصـاااي هـذه كلمـة بـائاة فم  ـوه أن  هاًم  افبياثًـ هـل يكـون الكتـاع الـذع أثزلـه اهلل هـدى فشـفا ً . عياًذا بـاهلل" الصااا

 فــنحن ثقــوأ أن عــواها الكتــاع فالنــنة م تــدأ علــى التشــنيه لكــن أثــت  ســن  ألذهــاثك  هــذا امل ــىن ف ــن ثفــى. يقــاأ هــذا الكــالم
م لفـِن الظـاها م يـدأ .  طـا بظنـه أن الظـاها يـدأ علـى التشـنيهأالظاها باعتنار أهنا   ىن التشنيه فقد أعـاع بنفـ  التشـنيه لكنـه 

أ علـى اأ ا التافيل فهو عافها عـن عاهاهـا خلـالش الظـاها فهـذا م شـأ يف بطالثـه ألثـه عـ. على امل   الكل  املشرتك يف األذهان
فالقــائلون بــه يقـافن باثــه لــي  عنــده  أثـارة  ــن علــ  فم هليــل علـى ثقلهــ  للم ــىن مل ــىن خيـال   ــا فضــع لــه يف أعــل  اهلل بغـ  علــ خ

ه هـابتاله  هبـذا الشـ   لينظـا  ـن ينز  يقافن باهن  يف لون ذلأ بنوع اجتهاهخ فأهن  لينوا على يقو فلةا يزعمون أن اهلل . اللغة
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ب اإلثنــان فعــد خيطــ  فلــي  علــى كلمــة يد يصــعــ. يف  هــب الــايل الــدين بــواعلــذع هــو أهــ  أفجل ــوا هــذا النــاع ا .ف ــن م ينزهــه
فلةةو كةةا  ال قويةةل سةةائًغا ))عــاأ . ن ئــ  حمنــوم فئــ   نــوي هــذا م يكــونو كيــ  يكــنحان اهلل هــذا أفأ   اعــد الــدين فســ. ســوا 

خ لـو كـان التشـنيه عوابــًا لكـان النـل   ـن الصـحابة عـدق رمحـه اهلل ((لكانوا  لي  أسيقي لما في   ن  زالةة ال هةيي  ورفةا الهةيمة
فلمـا مل يف لـوا علمنـا أن هـذا املنـلأ  نـلأ . فالتاب و لليه أسن  فقاعوا على الـدفع بلوثـة التشـنيه بـذكا هـذه التـافيالت املزعو ـة

 . فهذا يف كتابه لبطاأ التافيالت ألي ي لى. با ل
 .وسلفو لى اهلل على نيينا  حمد وعلى يل  و حي  

 


