هذا الكتاب
يتناول هذا الكتاب ـ عرب الوثائق واألدلة الكثرية ـ الصورة
التي ترسمها املدارس السلفية هلل سبحانه وتعاىل ،وهي صورة
موغلة يف التجسيم والتشبيه ،ومتناقضة متاما مع الرؤية التنزهييه
التي نزل هبا القرآن الكريم ،ودل عليها قبل ذلك العقل
والفطرة السليمة.
وال يكتفي الكتاب بوصف تلك الصورة من خالل الروايات
التي يعتمد عليها السلفية أو أهل احلديث يف كتبهم ،بل يضم
إليها حماولة البحث عن العلل والدوافع ونحوها ،والتي يتضح
من خالهلا منهج التفكري السلفي يف التصورات العقدية،
والرؤية الكونية ،والذي رسى تأثريه بعد ذلك يف التصورات
واملواقف املختلفة.
باإلضافة إىل ذلك كله حياول الكتاب أن يعرض التأثريات
اليهودية عىل العقيدة السلفية ،والتي نبه القرآن الكريم إىل
خطورهتا ،وحذر األمة من أن تقع فيام وقع فيه سلفها من بني
إرسائيل وغريهم من التجسيم والتشبيه.

الدين والدجل
()7

السلفية والوثنية المقدسة
د .نور الدين أبو لحية
الطبعة األولى

 1437هـ 2016-

دار األنوار للنشر والتوزيع

إهداء
هذا الكتاب هدية إىل الذين ال يزالون يفكرون بعقوهلم من أبناء املدرسة
السلفية ،بتوجهاهتا املختلفة ،وهو يدعوهم إىل إعامل عقوهلم يف هذه املسائل
اخلطرية التي يرتبط هبا مصريهم األبدي.
وأنا ال أقول هلم من خالله :اتركوا عقائدكم اململوءة باخلرافة والتجسيم
والتشبيه..
وال أقول هلم :اتركوا كتبكم ومراجعكم التي تتلوهنا أكثر من تالوتكم لكالم
ربكم..
وال أقول هلم :اتركوا أئمتكم الذين تقدسوهنم أكثر مما تقدسون رسولكم ..
ولكني أقول هلم :راجعوا جيدا موقفكم من ربكم ..وتصوركم له ..
وتعاملكم معه ..وانظروا إىل احلقائق العلمية التي تظهر كل يوم لتكشف زيف
أئمتكم ودجلهم.
وهذا الكتاب مل يفعل سوى أن نقل لكم بضاعتكم كام هي يف مصادركم التي
تتعبدون بتالوهتا ،واخلضوع املطلق هلا ،ومل يفعل سوى أن وضع بجانبها ما يذكره
القرآن الكريم ،وما يقوله العقل السليم ،وما تقوله الفطرة التي تعبد اهلل وحده،
وال ترشك معه سلفا وال خلفا ..لتختاروا ألنفسكم أي املذهبني أقوم :مذهب
التنزيه والتعظيم ،أم مذهب التجسيم والوثنية؟
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املقدمة
ال شك أن االهتامم بالبحث عن معرفة اهلل ،وبذل كل الوسائل واجلهود ألجل حتصيلها
وتصحيحها ،بل إفناء العمر يف ذلك قليل جدا أمام عظمتها وأمهيتها.
ذلك أننا إذا اعتربنا اجلهد املبذول يف ذلك بقدر قيمة املعرفة ..فليس هناك قيمة يف الوجود
أعظم أو أهم من اهلل ..فاهلل هو مصدر كل قيمة يف الوجود ..بل هو مصدر كل حقيقة من
حقائقه ..فاهلل هو مصدر الفيزياء والكيمياء والرياضيات ..وهو مصدر علم النفس وعلم
االجتامع والفلسفة  ..وكل علم من علم من علوم الدنيا ،وكل فن من فنوهنا ..ولذلك من
الغريب أن هنتم بتلك العلوم واملعارف ،ونعطيها كل جهودنا ،ونستعمل كل األدوات للتحقيق
فيها ،ثم ال هنتم بمعرفة مصدرها ومنبعها وبارئها.
وهكذا إذا اعتربنا اجلهد املبذول بقدر املصلحة ..فليس هناك مصلحة أعظم لإلنسان من
مصلحة تعرفه عىل ربه ،وارتباطه به ..فمن عرف اهلل عرف مواضع رضاه ..ومن عرف مواضع
رضاه نال مبتغاه ..بل إن معرفة اهلل نفسها إكسري أمحر حيول اإلنسان إىل جوهر نفيس من جواهر
الوجود ..وهو من دوهنا هباء ورساب ال قيمة له.
وقد أشار إىل هاتني الناحيتني يف املعرفة اإلهلية اإلمام جعفر الصادق عندما رأى بعض
الزهد يف هذا النوع من املعرفة ،فقال ( :لو يعلم الناس ما يف فضل معرفة اهلل عز وجل ما مدوا
أعينهم إىل ما متع اهلل به األعداء من زهرة احلياة الدنيا ونعيمها ،وكانت دنياهم َّ
أقل عندهم مما
يطوونه بأرجلهم ،ولن َِع ُموا بمعرفة اهلل عز وجل وتلذذوا هبا تلذذ من مل يزل يف روضات اجلنان
مع أولياء اهلل)

()1

وصاحب
ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله( :إن معرفة اهلل عز وجل أن ٌْس من كل وحشة،
ٌ
()1

الكايف.247/8:

8

ونور من كل ظلمة ،وقو ُة من كل ضعف ،وشفا ٌء من كل سقم)
من كل وحدةٌ ،

()1

وأشار إلى ذلك أيضا اإلمام احلسني يف بعض مواعظه ،فقال( :أهيا الناس إن اهلل جل ذكره
ما خلق العباد إال ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه ،فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه)

()2

وأشار إىل ذلك قبلهام اإلمام عيل ،حني اعترب أول الدين وأساسه معرفة اهلل ،فقالُ :
(أول
ُ
ُ
ُ
وكامل توحيده
وكامل التصديق به توحيدُ ه،
وكامل معرفته التصديق به،
الدين معرفته،
نفي الصفات عنه ،لشهادة ِّ
ُ
كل صفة أهنا غري املوصوف،
اإلخالص له،
ُ
وكامل اإلخالص له ُ
وشهادة كل موصوف أنه غري الصفة)

()3

وهكذا وردت الروايات الكثرية عن أولياء هذه األمة تدعو إىل االهتامم بالبحث اجلاد عن
املعرفة اإلهلية من سبلها الصحيحة املعصومة ،حتى ال حييق هبذه األمة ما حاق بغريها من
األمم.
ذلك أن من عادة الشيطان ـ كام خيرب القرآن الكريم ـ أن يبدأ بالسعي يف تشويه هذه املعرفة،
فإن متكن من ذلك ال يبايل بعدها بيشء.
وقد أخرب القرآن الكريم عن نموذج من نامذج ذلك ،وهو ما حصل لبني إرسائيل بمجرد
خروجهم من مرص ..فقد كان أول ما طلبوه ـ بغواية من الشيطان ووسوته ـ أن جيعل هلم موسى
عليه السالم إهلا كاآلهلة التي تعبدها األمم من حوهلم ..ألنه عز عليهم أن يعبدوا إهلا ال
يتمكنون من رؤيته.
وسى َل ْن ُنؤْ ِم َن َل َك َحتَّى ن ََرى اهللََّ َج ْه َر ًة َف َأ َخ َذ ْت ُك ُم
قال تعاىل مشريا إىل ذلكَ ﴿ :وإِ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َ
الص ِ
اع َق ُة َو َأ ْن ُت ْم َتنْ ُظ ُر َ
ون﴾ [البقرة]55 :
َّ

()1

الكايف.247/8:

( )2علل الرشائع.9/1:
( )3هنج البالغة.14/1:
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وهكذا ذكر القرآن الكريم حرصهم عىل الرؤية اجلهرية احلسية هلل ،حتى عوقبوا عىل
ذلك  ،ومع ذلك مل تثنهم تلك العقوبة عن البحث عن إله حيس يمكنهم أن يروه ويلمسوه.
()1

ولذلك بمجرد أن غاب موسى عليه السالم صنعوا إهلا من ذهب  ..وصاروا يعبدونه غري
مراعني لتلك التوجيهات التي كان هارون عليه السالم يقوم هبا مع الثلة القليلة الذين معه،
ِ
ِ
الس ِام ِر ُّي (َ )85ف َر َج َع
قال تعاىل يصور ذلك بدقةَ ﴿ :ق َال َفإِنَّا َقدْ َف َتنَّا َق ْو َم َك م ْن َب ْعد َك َو َأ َض َّل ُه ُم َّ
وسى إِ َىل َق ْو ِم ِه غ َْض َب َ
ان َأ ِس ًفا َق َال َيا َق ْو ِم َأ َمل ْ َي ِعدْ ُك ْم َر ُّب ُك ْم َوعْدً ا َح َسنًا َأ َف َط َال َع َل ْي ُك ُم ا ْل َع ْهدُ َأ ْم
ُم َ
ِ
ب ِم ْن َر ِّب ُك ْم َف َأ ْخ َل ْف ُت ْم َم ْو ِع ِدي (َ )86قا ُلوا َما َأ ْخ َل ْفنَا َم ْو ِعدَ َك ِب َم ْلكِنَا
َأ َر ْد ُت ْم َأ ْن َحي َّل َع َل ْي ُك ْم غ ََض ٌ

ِ
الس ِام ِر ُّي (َ ﴾ )87ف َأ ْخ َر َج َهل ُ ْم ِع ْج ًال
َو َلكِنَّا ُ ِّ
مح ْلنَا َأ ْوزَ ًارا ِم ْن ِزين َِة ا ْل َق ْو ِم َف َق َذ ْفن َ
َاها َفك ََذل َك َأ ْل َقى َّ
ِ
َيس (َ )88أ َف َال َي َر ْو َن َأ َّال َي ْر ِج ُع إِ َل ْي ِه ْم َق ْو ًال َو َال
َج َسدً ا َل ُه ُخ َو ٌار َف َقا ُلوا َه َذا إِ َهل ُ ُك ْم َوإِ َل ُه ُم َ
وسى َفن َ
ِ
ِ
يملِ ُك َهلم ََضا و َال َن ْفعا ( )89و َل َقدْ َق َال َهلم َهار ُ ِ
مح ُن
الر ْ َ
َ
ً
ُ ْ ًّ َ
ون م ْن َق ْب ُل َيا َق ْو ِم إِن ََّام ُفتنْ ُت ْم بِه َوإِ َّن َر َّب ُك ُم َّ
ُْ ُ
َْ
ِ ِِ
ِ
ِ
َفاتَّبِ ُع ِ
وسى (﴾)91
َرب َح َع َل ْيه عَاكفنيَ َحتَّى َي ْرج َع إِ َل ْينَا ُم َ
وِن َو َأطي ُعوا َأ ْم ِري (َ )90قا ُلوا َل ْن ن ْ َ
[طه]91 - 85 :

وما حصل يف بني إرسائيل حصل مثله ـ لألسف ـ يف هذه األمة ،حني ضيعت وصية نبيها
يف البعد عن كل ما يمكن أن حيرف هذا الدين ،ويشوه مجال عقائده ،وقد ورد يف احلديث
الصحيح ـ الذي يمثل وصية من أعظم وصايا رسول اهلل  ـ  :أن عمر أتى رسول اهلل 
بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ،فغضب ،وقال( :أمتهوكون فيها يا ابن اخلطاب؟!

( )1وقد ورد يف الكتاب املقدس ما يشري إىل هذه النزعة التجسيمية ،ففي سفر اخلروج [اإلصحاح ( :]1 ،32وملا رأى الشعب
أن موسى أبطأ يف النزول من اجلبل اجتمع الشعب عىل هارون وقالوا له قم اصنع لنا آهلة تسري أمامنا) ،وفيه [:].1 ،20/13
(وارحتلوا من سكوت ونزلوا يف طرف الربية وكان الرب يسري أمامهم هنارا يف عمود سحاب ليهدهيم الطريق وليالً يف عمود نار
لييضء هلم ،)..ويف [سفر اخلروج ( :] 11-9/24صعد موسى وهارون ..وسبعون من شيوخ إرسائيل ورأوا إله إرسائيل وحتت
رجليه شبه صنعة من العقيق األزرق الشفاف ..لكنه مل يمد يده إىل أرشاف بني إرسائيل فرأوا اهلل وأكلوا ورشبوا) ،إىل غري ذلك من
النصوص الكثرية.
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والذي نفيس بيده ،لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ،ال تسألوهم عن يشء فيخربوكم بحق فتكذبوا
به أو بباطل فتصدقوا به ،والذي نفيس بيده لو أن موسى  -  -كان حيا ما وسعه إال أن
يتبعني)()1

لكن األمة لألسف ،وخصوصا السلفية منهم ،عرفوا كيف حيتالون عىل هذا احلديث،
ويضعوا بدله حديثا يقول( :ال تكتبوا عني شيئا غري القرآن ،فمن كتب عني شيئا غري القرآن
فليمحه ..وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج)()2

ومن العجائب يف هذا احلديث أنه ينهى عن كتابة حديث رسول اهلل  ،يف نفس الوقت
الذي جييز احلديث عن بني إرسائيل..
وقد صار ـ لألسف ـ العمل باحلديث األخري ،بدل احلديث األول عىل الرغم من غضب
رسول اهلل  الشديد من رؤية صحيفة التوراة بيد مسلم.
ولكن مع ذلك راحت األمة تنهل عقائدها يف اهلل تعاىل ويف الرسل عليهم الصالة والسالم
ويف عوامل الغيب من أهل الكتاب بدل أن تأخذها من مصادرها املعصومة ..خاصة وأن أولئك
اليهود الذين سلم هلم أمر الدين كانوا من أقرب املقربني للملوك واألمراء ..فكثر أتباعهم
لذلك ..وكثرت طرق األحاديث التي يرووهنا ،واختلطت مع أحاديث رسول اهلل .. 
وأصبحت السنة هي الوعاء الذي حيمل أمثال تلك العقائد اليهودية التي ترسبت لإلسالم.
ومن هنا تسلل الشيطان هلذه األمة ليصنع هلا إهلا يتوافق مع الرؤية املادية احلسية..
وقد توىل من يسمون أنفسهم [السلفيني] ،و[أهل احلديث] ،و[أهل السنة واجلامعة]
الدعوة إىل هذه املعرفة احلسية التجسيمية هلل ،فألفوا يف ذلك الكتب ووضعوا األحاديث
وحرفوا معاِن القرآن الكريم لتنسجم انسجاما تاما مع تلك الرؤية املادية احلسية.
()1

مسند اإلمام أمحد بن حنبل 387/3 :ح(.)15195

()2

البخاري ( 496 / 6رقم  )3461والرتمذي ( 432 - 431 / 7رقم )2806
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وكان أول ما فعلوه هو رميهم بالبدعة والضاللة كل تلك الدعوات الصادقة التي كان
ينادي هبا أولياء اهلل من أهل بيت النبوة ،حمذرين من أن تقع هذه األمة يف التجسيم الذي وقع
فيه بنو إرسائيل..
وقد روي أن اإلمام جعفر الصادق ذكرت له بعض الروايات التجسيمية التي كانت تنترش
يف عرصه انتشار النار يف اهلشيم ،وخاصة بني املحدثني ،فقال( :سبحان من ال يعلم أحد كيف
ِ
ِ ِِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ [الشورى، ]11 :ال حيد وال حيس وال
السم ُ
يش ٌء َو ُه َو َّ
هو إال هوَ ﴿ ،ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
جيس وال تدركه األبصار وال احلواس وال حييط به شئ وال جسم وال صورة وال ختطيط وال
حتديد)

()1

فحش أو خنى أعظم من ٍ
ٍ
قول من
وقال يف حمل آخر( :إن اهلل تعاىل ال يشبهه يشء ،أي
ُ
يصف خالق األشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا
كبري ًا)

()2

وقال( :من زعم أن اهلل يف شىء ،أو من شىء ،أو عىل شىء فقد أرشك .إذ لو كان عىل
شىء لكان حمموال ،ولو كان يف شىء لكان حمصورا ،ولو كان من شىء لكان حمدثا -أي
خملوقا)

()3

ومثله قال اإلمام الكاظم ملا ذكر له بعض املجسمة ممن يزعمون صحبته( :قاتله اهلل أما
علم أن اجلسم حمدود والكالم غري املتكلم ،معاذ اهلل وأبرأ إىل اهلل من هذا القول ،ال جسم وال
صورة وال حتديد وكل يشء سواه خملوق ،إنام تكون األشياء بإرادته ومشيئته من غري كالم وال
تردد يف نفس وال نطق بلسان)

()4

( )1الكايف للكليني.104/1
( )2الكايف.105/1
( )3الرسالة القشريية (ص.)6 /
( )4الكايف  106 /1وهو يف التوحيد للشيخ الصدوق ص  99واالحتجاج للشيخ الطربيس 155/2
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وهكذا قال اإلمام الرضا( :إنه ليس منا من زعم أن اهلل عزوجل جسم ،ونحن منه برآء يف
الدنيا واآلخرة ،يا ابن أيب دلف إن اجلسم حمدث ،واهلل حمدثه وجمسمه)

()1

وهكذا وردت الروايات الكثرية عن اإلمام عيل يف املصادر السنية والشيعية تبني حقيقة
املعرفة اإلهلية ،وأهنا معرفة تنزهيية تعظيمية ،ال حسية جتسيمية ،ومنها قوله املشهور( :كان اهلل
وال مكان ،وهو اآلن عىل ما عليه كان)

()2

لكن األمة لألسف ،وأهل احلديث منهم خصوصا ،وألسباب كثرية أعرضت عن هؤالء،
وعن تلك التحذيرات اخلطرية التي مل تكن ختتلف عن تلك التحذيرات التي كان يصيح هبا
هارون عليه السالم يف بني إرسائيل.
وكان أول االنحراف هو قبوهلا للتفسري اليهودي للقرآن الكريم..
وكان أول سامري تقربه األمة ،وتثق فيه ،وتسلمه كتاهبا ليفرسه هلا ـ بعد إعراضها عن
هاروهنا ـ هو كعب األحبار ..ومن هنا بدأت صناعة الوثن املقدس ،والذي ال خيتلف كثريا
()3

عن الوثن اإلرسائييل.
فقد كان لكعب األحبار  ..ولتالميذه البارزين من الصحابة والتابعني  ..تأثريه العظيم يف
تأسيس رصح الوثنية يف هذه األمة.
ومن األمثلة عىل ذلك هذه الرواية التي تطفح بالتجسيم ،والتي يقول فيها كعب األحبار
ـ متحدثا عن اهلل بكل جرأة ـ( :قال اهلل عز وجل :أنا اهلل فوق عبادي وعريش فوق مجيع خلقي،
وأنا عىل العرش أدبر أمر عبادي ،ال خيفى عيل يشء من أمر عبادي يف سامئي وأريض ،وإن
ُحجبوا عني فال يغيب عنهم علمي ،وإيل مرجع كل خلقي فأنبئهم بام خفي عليهم من علمي،
( )1التوحيد للصدوق  104وانظر نور الرباهني لنعمة اهلل اجلزائري  265وبحار األنوار للمجليس 197/84
( )2الفرق بني الفرق أليب منصور البغدادي [ ص .] 333 /
()3

أشري به إىل قوله  لعيل يف احلديث الصحيح( :أال ترىض ْ
أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إالّ أنّه ال نبي بعدي)

[صحيح البخاري  ،24 / 5صحيح مسلم ]1870 / 4
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أغفر ملن شئت منهم بمغفريت ،وأعذب من شئت منهم بعقايب)

()1

ولألسف فإن هذه الرواية ،ومع كوهنا حديثا عن اهلل تعاىل ،أو ما يسمى حديثا قدسيا،
واألصل فيه أن ال يؤخذ إال عن معصوم ،لكن أهل احلديث غضوا الطرف عن ذلك ،بل
تلقوها ،وكأهنا قرآن منزل  ...ألن كعب األحبار هيودي ،وما دام كذلك ،فكل ما يقوله إنام
()2

ينقله من الكتب الساموية التي أوحاها اهلل ألنبيائه.
وهلذا نرى حمدثا كبريا يعترب من أئمة املدرسة السلفية يتلقى هذه الرواية باحرتام عظيم،
ِ
ويقول ـ بنربة جتسيمية ال ختتلف عن جتسيم اليهود ـ (:وإنام يعرف ُ
ظم القدرة
فضل الربوبية وع ُ
بأن اهلل تعاىل من فوق عرشه ،وبعد مسافة السموات واألرض يعلم ما يف األرض وما حتت
ِ
َامل ا ْل َغ ْي ِ
ب َو َّ
الش َها َد ِة ﴾ [األنعام ،]73 :ولو
الثرى وهو مع كل ذي نجوى ،ولذلك قال﴿ :ع ُ
ٍ
بعجب أن ينبئهم بام عملوا يوم القيامة
كان يف األرض كام ادعيتم بجنب كل ذي نجوى ما كان
فلو كنا نحن بتلك املنزلة منهم لنبأنا كل عامل منهم بام عمل)

()3

بل إن كعب األحبار ـ ونتيجة لالحرتام الكبري الذي لقيه من التجسيميني يف هذه األمة،
وبرعاية من السلطة السياسية ـ يقول ـ جوابا ملن سأله :أين ربنا؟ ـ (:سألت أين ربنا ،وهو عىل
العرش العظيم متكئ ،واضع إحدى رجليه عىل األخرى ،ومسافة هذه األرض التي أنت عليها
تم
مخسامئة سنة ومن األرض إىل األرض مسرية مخس مئة سنة ،وكثافتها مخس مئة سنة ،حتى ّ
سبع أرضني ،ثم من األرض إىل السامء مسرية مخس مئة سنة ،وكثافتها مخس مئة سنة ،واهلل عىل
ات َي َت َف َّط ْر َن ِم ْن
الس َام َو ُ
العرم متكئ ،ثم تفطر السموات ..ثم قال :إقرؤوا إن شئتمَ ﴿ :تكَا ُد َّ
َف ْو ِق ِه َّن ﴾ [الشورى)]5 :
()4

( )1العظمة .626/2
( )2العرش للذهبي .148/2
( )3نقض عثامن بن سعيد .443
( )4تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر (.)501 /21
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واخلطورة يف هذه الرواية ـ والتي تلقاها التيار السلفي بالقبول واإلذعان التام ـ هو حتريفها
للمعاِن القرآنية ،وتغيريها عن سياقها ومدلوالهتا املقدسة لتتحول إىل معان جتسيمية وثنية.
ومن األمثلة عىل ذلك هذه الرواية التي رواها السيوطي يف (الدر املنثور يف التفسري
باملأثور) عن كثري من املحدثني ،ومما ورد فيها :فقال عمر بن اخلطاب عند ذلك :أال تسمع يا
كعب ما حيدثنا به ابن أم عبد عن أدنى أهل اجلنة ما له فكيف بأعالهم؟ قال( :يا أمري املؤمنني
ما ال عني رأت وال أذن سمعت ،إن اهلل كان فوق العرش واملاء ،فخلق لنفسه دارا بيده ،فزينها
بام شاء وجعل فيها ما شاء من الثمرات والرشاب ،ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه منذ خلقها
جربيل وال غريه من املالئكة ثم قرأ كعبَ ﴿ :ف َال َت ْع َل ُم َن ْف ٌس َما ُأ ْخ ِف َي َهل ُ ْم ِم ْن ُق َّر ِة َأع ُ ٍ
ْني َجزَ ا ًء بِ َام
كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [السجدة]17 :

()1

وهكذا نجد املدرسة السلفية تتلقى كل ما يذكره كعب األحبار ،وكأنه قرآن منزل ،وقد
دافع ابن تيمية كثريا عن أمثال هذه الروايات ،بل إنه ذكر ما يدل عىل أن مرجع كعب فيها فيام
يذكره من إرسائيليات هي التوراة الصحيحة ،فقد قال يف دقائق التفسري( :وعمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه ملا رأى بيد كعب األحبار نسخة من التوراة قال يا كعب إن كنت تعلم أن هذه
هي التوراة التي أنزهلا اهلل عىل موسى بن عمران فاقرأها ،فعلق األمر عىل ما يمتنع العلم به ،ومل
جيزم عمر ريض اهلل عنه بأن ألفاظ تلك مبدلة ملا مل يتأمل كل ما فيها ،والقرآن والسنة املتواترة
يدالن عىل أن التوراة واإلنجيل املوجودين يف زمن النبي  فيهام ما أنزله اهلل عز وجل ،واجلزم
بتبديل ذلك يف مجيع النسخ التي يف العامل متعذر ،وال حاجة بنا إىل ذكره ،وال علم لنا بذلك،
وال يمكن أحدا من أهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة يف العامل بجميع األلسنة من الكتب
متفقة عىل لفظ واحد ،فإن هذا مما ال يمكن أحدا من البرش أن يعرفه باختياره)

()2

( )1الدر املنثور يف التفسري باملأثور.)259 /8( :
( )2دقائق التفسري ()58 /2
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ومل تكتف املدرسة السلفية بإمامة كعب األحبار ،بل بحثت عن أي هيودي ليعرفها برهبا،
وكأن القرآن الكريم مل يف هلم بالغرض ،فراحوا يبحثون يف األمم األخرى من يفرسه.
ومن هؤالء الذين نجد رواياهتم الكثرية يف كتب عقائد السنة وهب بن منبه  ..ومن رواياته
قوله( :إن السموات السبع والبحار لفي اهليكل وإن اهليكل لفي الكريس ،وإن قدميه لعىل
()1

الكريس وهو حيمل الكريس وقد عاد الكريس كالنعل يف قدميه)

()2

وقد علقه عليه الذهبي بقوله( :كان وهب من أوعية العلوم ،لكن ُج َّل علمه عن أخبار
األمم السالفة ،كان عنده كتب كثرية إرسائيليات ،كان ينقل منها لعله أوسع دائرة من كعب
األخبار ،وهذا الذي وصفه من اهليكل وأن األرضني السبع يتخللها البحر وغري ذلك فيه نظر
واهلل أعلم ،فال نرده وال نتخذه دليالً)

()3

والعجب من هذه املقولة التي ال تسمن وال تغني من جوع ..فهم يروون هذه الرواية
وغريها يف كتب التفسري واحلديث والعقيدة ..ويستخلصون ما فيها من فوائد عقدية ..ثم بعد
ذلك ـ ومن باب التقية ـ يقولون( :ال نرده وال نتخذه دليالً)
وهكذا نجد إماما من أئمة اليهود مثل حممد بن كعب القرظي يعقد املجالس ليفرس القرآن
عىل الطريقة اليهودية ،كقوله(:كأن الناس إذا سمعوا القرآن من يف الرمحن يوم القيامة فكأهنم
مل يسمعوه قبل ذلك)

(.)4

ومثله عبد اهلل بن سالم الذي رووا عنه قوله( :والذي نفيس بيده إن أقرب الناس يوم
القيامة حممد  جالس عن يمينه عىل كريس)

()5

( )1اهليكل البناء املرشف ،خمتار الصحاح ،الرزاي .290/1
( )2السنة .477/2
( )3العلو .130/1
( )4السنة .148/1
( )5السنة  .256/1وأخرجه اآلجري يف الرشيعة  1609/4والذهبي يف العلو .720/1
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وهذه النصوص وغريها كثري تدل عىل تفريط األمة يف تلك الوصايا الكثرية التي حذر
فيها رسول اهلل  من أن ترغب األمة عن كتاب اهلل إىل غريه من الكتب.
ومن هذه البوابة دخلت املعرفة التجسيمية اليهودية كتب املسلمني ..بل ألفت فيها
املؤلفات الكثرية بأسامء خطرية ..كعقيدة السلف ،وعقيدة أهل األثر ،وعقيدة أهل السنة
واجلامعة ،مثل( :عقيدة أهل السنة أصحاب احلديث) لإلمام إسامعيل الصابوِن ،و(رشح
أصول اعتقاد أهل السنة) لاللكائي ..
أو باسم التوحيد ،مثل (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب) لإلمام ابن خزيمة،
و(اعتقاد التوحيد) أليب عبد اهلل حممد بن خفيف ،و(كتاب التوحيد) البن منده.
أو باسم السنة ،وهذه ظاهرة خطرية شملت كثريا من املؤلفات يف القرون األوىل ،ككتاب
(السنة) لإلمام أمحد بن حنبل ،وكذلك السنة البنه عبد اهلل ،و(السنة) للخالل ،و(السنة)
للعسال( ،السنة) لألثرم ،و(السنة) لـأيب داود ..وخطورة هذه التسمية هي ما توحيه بأن
العقائد التجسيمية الواردة فيها عقائد سنية ،أي ليست عقائد مبتدعة ..وهكذا حتول التنزيه
بفعل تلك الكتب بدعة ..وحتول التجسيم سنة.
وهلذا نجد ابن تيمية  -مع حتذيراته الكثرية من كتب املنزهة يف العقائد ككتب األشاعرة
واملعتزلة واإلباضية واإلمامية وتشنيعه عليها – يدعو إىل مطالعة الكتب املشحونة بالتجسيم
والتشبيه ،ويعتربها وحدها كتب التوحيد والسنة ..وقد قال يف (جمموع الفتاوى) عند حديثه
عن مذهب السلف يف األسامء والصفات( :وكالم السلف يف هذا الباب موجود يف كتب كثرية
ال يمكن أن نذكر هاهنا إال قلي ً
ال منه مثل كتاب (السنن) لاللكائي ،و(اإلبانة) البن بطة،
و(السنة) أليب ذر اهلروي ،و(األصول) أليب عمرو الطلمنكي ،وكالم أيب عمر بن عبدالرب،
و(األسامء والصفات) للبيهقي ،وقبل ذلك (السنة) للطرباِن ،وأليب الشيخ األصبهاِن وأليب
العسال األصبهانيني ،وقبل ذلك (السنة) للخالّل ،و(التوحيد)
عبداهلل بن منده وأليب أمحد ّ
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البن خزيمة ،وكالم أيب العباس بن رسيج ،و(الرد عىل اجلهمية) جلامعة مثل :البخاري،
وشيخه عبداهلل بن حممد بن عبداهلل اجلعفي ،وقبل ذلك (السنة) لعبداهلل بن أمحد ،و(السنة)
أليب بكر بن األثرم ،و(السنة) حلنبل ،وللمروزي وأليب داود السجستاِن ،والبن أيب شيبة،
و (السنة) أليب بكر بن أيب عاصم ،وكتاب (خلق أفعال العباد) للبخاري ،وكتاب (الرد عىل
اجلهمية) لعثامن بن سعيد الدارمي وغريهم)

()1

وما ذكرناه هنا عن التشابه بني العقائد السلفية والعقائد اليهودية ليس هتمة نتهمهم هبا،
بل هي احلقيقة التي تدل عليها املقارنات التي سنذكرها بتفصيل يف هذا الكتاب.
بل تدل عليها ترصحيات أئمتهم الذين مل يكتفوا بالنصيحة بالعودة إىل كتب السنة
والسلف لينهل منها أتباعهم كل صنوف التجسيم والتشبيه ،بل راحوا يرشدهم إىل كتب
اليهود ،ليتعرفوا أكثر عىل صورة إهلهم ،وأنواع ترصفاته.
وكمثال عىل ذلك ما ذكره ابن تيمية من أن الرسول  أقر اليهود عىل ما وصفوا به رهبم
يف كتبهم ،فقال( :ومما يوضح األمر يف ذلك أن النبي  قد ظهر وانترش ما أخرب به من تبديل
أهل الكتاب وحتريفهم وما أظهر من عيوهبم وذنوهبم وتنزهيه هلل عام وصفوه به من النقائص
والعيوب كقوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َس ِم َع اهللَُّ َق ْو َل ا َّل ِذي َن َقا ُلوا إِ َّن اهللََّ َف ِق ٌري َون َْح ُن َأغْنِ َيا ُء﴾ [آل عمران:
 ]181وقوله﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللَِّ َم ْغ ُلو َل ٌة ﴾ [املائدة ،]64 :فلو كان ما يف التوراة من
َ
الصفات التي تقول النفاة إهنا تشبيه وجتسيم  -فإن فيها من ذلك ما تنكره النفاة وتسميه تشبيه ًا
وجتسي ًام بل فيها إثبات اجلهة وتكلم اهلل بالصوت وخلق آدم عىل صورته وأمثال هذه األمور-
فإن كان هذا مما كذبته اليهود وبدلته كان إنكار النبي  لذلك وبيان ذلك أوىل من ذكر ما هو
دون ذلك ،فكيف واملنصوص عنه موافق للمنصوص يف التوراة ،فإنك جتد عامة ما جاء به
الكتاب واألحاديث يف الصفات موافق ًا مطابق ًا ملا ذكر يف التوراة ..والنصارى يشبهون املخلوق
(( )1جمموع الفتاوى) (.)24 /5
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باخلالق يف صفات الكامل واليهود تشبه اخلالق باملخلوق يف صفات النقص وهلذا أنكر القرآن
عىل كل من الطائفتني ما وقعت فيه من ذلك .فلو كان ما يف التوراة من هذا الباب لكان إنكار
ِ
والصحابة والتابعني لذلك من أعظم
ذلك للهدى من أعظم األسباب ،وكان فعل النبي 
الصواب ،ولكان النبي  ينكر ذلك من جنس إنكار النفاة ،فيقول إثبات هذه الصفات
يقتيض التجسيم والتجسيد والتشبيه والتكييف واهلل منزه عن ذلك .فإن عامة النفاة إنام يردون
هذه الصفات بأهنا تستلزم التجسيم  -ومن املسلمني وأهل الكتاب من يقول بالتجسيد  -فلو
كان هذا جتسي ًام وجتسيد ًا جيب إنكاره لكان الرسول إىل إنكار ذلك أسبق وهو به أحق .وإن كان
الطريق إىل نفي العيوب والنقائص ومماثلة اخلالق خللقه هو ما يف ذلك من التجسيد والتجسيم
كان إنكار ذلك هبذا الطريق املستقيم كام فعله من أنكر ذلك هبذا الطريق هو الرصاط
املستقيم)

()1

ومن هنا نجد ذلك التشابه العجيب بني العقائد السلفية والعقائد اليهودية ..فكام أن
اليهود يعتقدون أن هلل صورة حسية جسمية ،كام ورد يف سفر التكوين (االصحاح األول-26 :
( :) 28وقال اهلل نعمل اإلنسان عىل صورتنا عىل شبهنا ...فخلق اهلل اإلنسان عىل صورته عىل
ذكرا وأنثى خلقهم) ،ويف سفر (التثنية االصحاح ( :)16-15 :4فإنكم إن مل
صورة اهلل خلقه ً
تروا صورة ما يف يوم ك َّلمكم الرب يف حوريب من وسط النار لئال تفسدوا وتعملوا ألنفسكم
متثاال منحوت ًا صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثى) نجد السلفية وأهل احلديث يذكرون ذلك،
وبألفاظ قريبة من النص املوجود يف التوراة.
ففي كتاب (عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن) للتوجيري ،يقول( :قال
برشا بصورتنا  ..ويف
ابن قتيبة :فرأيت يف التوراة :إن اهلل ملا خلق السامء واألرض قال :نخلق ً
حديث ابن عباس :إن موسى ملا َضب احلجر لبني إرسائيل فتف َّجر وقال :ارشبوا يا محري
( )1درء التعارض .90 -86/7
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فأوحى اهلل إليه :عمدت إىل خلق ٍ من خلقي خلقتهم عىل صوريت فتشبههم باحلمري ،فام برح
حتى عوتب)

()1

بل إهنم مل يأخذوا الصورة بشكلها العام فقط ،بل ربطوا معها كل التفاصيل كام هي
موجودة يف كتب اليهود.
فكام أن اليهود يعتربون الوجه عضوا هلل تعاىل كام هو وجه ابن آدم ،كام جاء يف سفر
التكوين (اإلصحاح( :)30 :32فدعا يعقوب اسم املكان فنيئيل قائ ً
وجها
ال ألِن نظرت اهلل ً
لوجه) ،نجد السلفية يقولون ـ بلسان الدارمي ـ( :كل شئ هالك إال وجه نفسه الذي هو أحسن
الوجوه وأمجل وأنور الوجوه وإن الوجه منه غري اليدين ،واليدين منه غري الوجه) ،ويقول:
()2

حي ِّي هبن وجه الرمحن)  ،ويقول:
(فصعد  -أي جربيل  -هبن  -أي بكلامت الذكر  -حتى ُ َ
()3

(والنور ال خيلو من أن يكون له إضاءة واستناره ومنظر ورواء ،وإنه يدرك يومئذ بحاسة النظر
إذا كشف عنه احلجاب كام يدرك الشمس والقمر يف الدنيا)

()4

ويقولون ـ بلسان عبد الرمحن بن حسني بن حممد بن عبد الوهاب ـ( :روى ابن جرير
عن وهب بن منبه :فيأتون إىل الرمحن الرحيم فيسفر هلم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه ثم
يقولون فأذن لنا بالسجود قدامك)

()5

وكام أن اليهود تنسب الفم واللسان اىل اهلل ،كام يف سفر أيوب (( :)6-2/37اسمعوا
سامعًا رعد صوته والرمذمة اخلارجة من فيه حتت كل السموات) ،وهم يريدون ب (من فيه):
(من فمه)،نجد السلفية يقولون ـ بلسان ابن تيمية يف معرض الرد عىل اجلهمية ـ( :وحديث
( )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ،ص.16
( )2رد الدارمي عىل برش املرييس :ص.159
( )3رد الدارمي عىل برش املرييس :ص.151
( )4رد الدارمي عىل برش املرييس :ص.190
( )5قرة عيون املوحدين) ص.187
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الزهري قال :ملا سمع موسى كالم ربه قال :يا رب هذا الذي سمعته هو كالمك؟ قال :نعم يا
موسى هو كالمي وإنام كلمتك بقوة عرشة آالف لسان)

()1

ويقولون ـ بلسان الدارمي ـ( :قال كعب األحبار :ملا كلم اهلل موسى باأللسنة كلها قبل
لسانه طفق موسى يقول :أي رب ما أفقه هذا حتى ك ّلمه آخر األلسنة بلسانه بمثل صوته يعني
بمثل لسان موسى وبمثل صوت موسى) ،ثم علق عىل هذا بقوله( :فهذه األحاديث قد رويت
وأكثر منها ما يشبهها كلها موافقة لكتاب اهلل يف اإليامن بكالم اهلل)

()2

وكام أن اليهود ينسبون التغري واحلدوث واحلركة واالرتفاع والنزول احليس اىل اهلل
تعاىل ،كام يف سفر التكوين (( :)5/11فنـزل الرب لينظر املدينة والربج اللذين كان بنو آدم
يبنومها) ،ويف نفس السفر (( :)4-3/46فقال أنا اهلل إله أبيك ...أنا أنزل معك إىل مرص) ،ويف
سفر اخلروج (( :)21/19ألنه يف اليوم الثالث ينـزل الرب أمام عيون مجيع الشعب عىل جبل
سيناء) نجد السلفية ـ بلسان ابن تيمية ـ يقولون( :فثبت بالسنة واإلمجاع أن اهلل يوصف
بالسكوت ،لكن السكوت تارة يكون عن التكلم وتارة عن إظهار الكالم وإعالمه)

()3

ويقولون ـ بلسان حافظ حكمي ـ( :إن اهلل ينـزل إىل السامء الدنيا وله يف كل سامء كريس،
فإذا نـزل إىل السامء الدنيا جلس عىل كرسيه ثم مد ساعديه ،فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس
عىل كرسيه) ،ثم يقول( :يعلو ربنا إىل السامء إىل كرسيه) ،ويف الصفحة التالية يقول( :قال النبي:
إن اهلل يفتح أبواب السامء ثم هيبط إىل السامء الدنيا ثم يبسط يده)

()4

وكام أن اليهود تنسب اليد والساعد والذراع والكف واالصابع جوارح حقيقية اىل اهلل،
كام يف سفر اخلروج (( :)16/15بعظمة ذراعك يصمتون كاحلجر) ،ويف سفر املزامري
( )1األسامء والصفات) البن تيمية (.)73/1
( )2الرد عىل اجلهمية) أليب سعيد الدارمي (ص.)81
( )3األسامء والصفات) البن تيمية (ص.)91
(( )4معارج القبول) حلافظ حكمي (.)235/1
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((:)3-2/44أنت بيدك استأصلت األمم وغرستهم لكن يمينك وذراعك) ،نجد السلفية ـ
ورشفه هبا وآثره عىل مجيع عباده إذ
بلسان الدارمي ـ يقولون(:فأكد اهلل آلدم الفضيلة التي ّ
كرمه ّ
كل عباده خلقهم بغري مسيس بيد وخلق آدم بمسيس)

()1

وكام أن اليهود تنسب الرجل اجلارحة والعني عىل معنى اجلارحة اىل اهلل تعاىل ،كام يف سفر
اخلروج (( :)20/13وكان الرب يسري أمامهم) ،ويف سفر املزامري (( :)2/53اهلل من السامء
أرشف عىل بني البرش لينظر) ،ويف سفر التكوين ((:)10-8/3وسمعا صوت اإلله ماشيا يف
اجلنة) ،نجد السلفية ـ بلسان أيب يعىل ـ يقولون( :والسموات واألرض يوم القيامة يف كفه ويضع
قدمه يف النار فـتـنـزوي وخيرج قو ًما من النار بيده) ،ويقول ابن عثيمني(:ونؤمن بأن هلل عينني
()2

اثنتني حقيقيتني)

()3

وكام أن اليهود تنسب اجلهة واحليز واملكان واحلد اىل اهلل ،كام يف سفر املزامري
((:)4/2الساكن يف السموات يضحك الرب) ،ويف سفر التكوين ((:)16/28ح ّق ًا إن الرب
يف هذا املكان وأنا مل أعلم) ،ويف نفس السفر (( :)1/18وظهر له الرب عند بلوطات) ،ويف
سفر زكريا ((:)13/2اسكتوا يا كل البرش قدام الرب ألنه قد استيقظ من مسكن قدسه) نجد
السلفية ـ بلسان الدارمي ـ يقولون(:بل هو عىل عرشه فوق مجيع اخلالئق يف أعىل مكان وأطهر
مكان)

()4

وهكذا لو تأملنا كل العقائد التي يسموهنا عقائد السلف ،أو عقائد أهل احلديث لوجدنا
بسهولة مصدرها اليهودي.
وبام أن كتابنا هذا حياول أن يرسم صورة للوثنية املقدسة كام يعتقدها [السلفيون وأهل
( )1رد الدارمي عىل برش املرييس) (ص.)26
( )2طبقات احلنابلة) (.)32/1
( )3عقيدة أهل السنة واجلامعة) (ص .)15-14
( )4رد الدارمي عىل برش املرييس ،ص .82
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احلديث] ،وخوفا من اهتامنا بأننا نقوهلم ما مل يقولوا ،أو ندعي عليهم شيئا ال يعتقدونه ،فإنا
سنورد هنا مصادرنا الكربى التي اعتمدنا عليها يف فصول هذا الكتاب ،وكلها مما أثنى عليه
شيخهم الكبري ،وعمدهتم العظيم ،ومرجعهم املقدس (ابن تيمية)
كتاب (السنة) املنسوب لعبد اهلل بن أمحد ،والذي قال حمققه مشريا إىل
ومن هذه الكتب
ُ
مدى وثاقته عند املدرسة السلفية(:إن هذا الكتاب من أوائل املصادر التي كتبت يف عقيدة
السلف ،فإخراجه للناس يف هذا العرص من األمهية بمكان)

()1

وقال(:هذا الكتاب من أمهات مصادر العقيدة يف كتب السلف …لذا فهو من املصادر
األوىل إذ مل يتقدمه إال بعض الكتب الصغرية..فهو من هذا اجلانب ذو مكانة كبرية حيث
اعتمدت عليه كثري من الكتب التي صنفت يف عقيدة السلف …فهو بحق مصدر رائد برزت
قيمته يف من نقل عنه وعزا إليه …فهذا الكتاب صنو هلذه املصنفات التي هي اليوم حتتل مكان
الصدارة بعد كتاب اهلل يف املكتبة اإلسالمية)

()2

وهلذا الكتاب أمهية كربى عند ابن تيمية وتالميذه حتى أهنم بذلوا كل جهودهم يف نسبة
الكتاب إىل مؤلفه ،ويف الرد عىل من ينزه اإلمام أمحد وولده عن أن خيوض يف مثل هذه املسائل.
ومنها (كتاب السنة) أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد البغدادي اخلالل ،والذي
قرر فيه قعود النبي  مع الباري سبحانه عىل الفضلة التي تفضل من العرش .وحرش مع ذلك
نقوالً عن بعض املحدثني يف تكفري منكره ورميه بالبدعة والتجهم وغري ذلك  ..وفيه أن اهلل عز
وجل ينادي :يا داود ُادن مني فال يزال يدنيه حتى يمس بعضه ويقول :كن أمامي فيقول رب
ذنبي ذنبي ،فيقول اهلل له كن خلفي خذ بقدمي.
ومنها (كتاب التوحيد) أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة النيسابورى ..والذي روى
( )1مقدمة كتاب السنة 15/1
( )2املصدر السابق66-65/1
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فيه الروايات الكثرية املثبتة بأن هلل أصابع ،وأن له قدما ،وأن الكريس موضع قدميه ،وأن العرش
يئط به ،وأنه جتىل منه مثل طرف اخلنرص ،وأنه هيبط ثم يرتفع ،وأنه ينزل إىل سامء الدنيا بروحه
ومالئكته فينتفض تعاىل عن ذلك علو ًا كبري ًا ،وأن جنة عدن مسكنه ،وأن حممد ًا  رآه يف
روضة خرضاء دونه فراش من ذهب حيمله أربعة من املالئكة ،وغري ذلك.
ومنها (كتاب العرش وماروي فيه) ملحمد بن عثامن بن أيب شيبة  ..وقد ذكر يف هذا
الكتاب أن أقرب اخللق إىل اهلل جربيل وميكائيل وإرسافيل ،بينهم وبني رهبم مسرية مخسامئة
عام ،وأن السامء منفطرة من ثقل اهلل ،وأن حممد ًا  رأى ربه يف روضة خرضاء وغري ذلك.
وهو من الكتب التي حظيت بعناية كبرية من املدرسة السلفية قديمها وحديثها ،وقد قال
حمققه املعارص يف مقدمته تعظيام لشأنه( :ولقد صنف كثري من السلف وبخاصة يف القرنني
الثالث والرابع اهلجريني مؤلفات ورسائل كثرية يف مسائل أسامء اهلل وصفاته ،فبينوا فيها ما
جيب عىل املسلم جتاه هذا األمر العظيم ،وقد اعتمدوا يف تصانيفهم تلك عىل نصوص القرآن
والسنة ،وقد كان من ضمن تلك املؤلفات كتاب (العرش) للحافظ حممد بن عثامن بن أيب شيبة،
وقد عالج املصنف -رمحه اهلل -يف هذا الكتاب مسألة تعد من أهم مسائل األسامء والصفات،
بل ومن أهم مسائل العقيدة وأخطرها ،أال وهي :مسألة علو اهلل عز وجل عىل خلقه ،واستوائه
عىل عرشه)

()1

ومنها كتاب (األربعني يف دالئل التوحيد) أليب إسامعيل عبد اهلل بن حممد اهلروي ..وفيه
من أمثلة التجسيم أن حممد ًا رأى ربه يف صورة شاب أمرد يف قدميه خرضة ..وفيه باب ذكر
فيه أن اهلل عز وجل وضع قدمه عىل الكريس ،وباب يف إثبات اجلهات هلل عز وجل ،وباب يف
إثبات احلد ،وباب يف إثبات اخلط ،وباب يف إثبات الصورة ،وباب يف إثبات العينني ،وباب يف
إثبات اهلرولة..
( )1العرش وما ُر ِوي فيه ،أبو جعفر حممد بن عثامن بن أيب شيبة العبيس( ،ص.)6 :
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ومنها كتاب (اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية) أليب عبد اهلل بن بطة العكربي ،وهو من
أهم مراجع التجسيم لدى املدرسة السلفية ،وقد قال حمققه عنه( :كتاب اإلبانة البن بطة يعد
أكرب موسوعة يف العقيدة السلفية ..هذا الكتاب يمثل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل)..

()1

ومنها كتابا (الرد عىل اجلهمية) وكتاب (نقض عثامن بن سعيد عىل املرييس العنيد) ..وقد
قال ابن القيم خيرب عن اهتامم ابن تيمية هبام( :وكتاباه من أجل الكتب املصنفة يف السنة وأنفعها،
وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف عىل ما كان عليه الصحابة والتابعون واألئمة أن يقرأ
كتابيه .وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يويص هبذين الكتابني أشد الوصية ويعظمهام
جد ًا .وفيهام من تقرير التوحيد واألسامء والصفات بالعقل والنقل ما ليس يف غريمها)

()2

ويعترب هذان الكتابان من أهم كتب التجسيم ..فقد أورد فيهام الكثري من الروايات
التجسيمية التي سنتحدث عنها يف فصول الكتاب مثل كون العرش يئط من ثقل اجلبار فوقه،
وأنه ينزل يف الليل إىل جنة عدن ،وأهنا مسكنه الذي يسكن فيه مع النبيني والصديقني
إثبات احلركة
والشهداء ،وأنه هيبط من عرشه إىل كرسيه ،ثم يرتفع عن كرسيه إىل عرشه ،وفيهام
َ
وإثبات احلد ،وأنه مس آدم مسيس ًا بيده ،وأنه يقعد عىل العرش فام يفضل منه إال
هلل عز وجل،
ُ
قدر أربعة أصابع ،وأنه قادر عىل االستقرار عىل ظهر بعوضة ،وأنه إذا غضب ثقل عىل محلة
العرش ،وأن رأس املنارة أقرب إليه من أسفلها ..
ومنها كتاب (إبطال التأويالت) الذي ألفه أبو يعىل الفراء يف أوائل القرن اخلامس
اهلجري ،لكن الكتاب بحكم ما فيه من جتسيامت وتشبيهات بقي مغمورا إىل أن ذاع خربه سنة
( 429هـ ) حينها ضج العلامء لظهور هذا الكتاب والفتتان بعض العوام بام فيه  ..وقد حصلت
بسبب ذلك فتنة اقتضت تدخل اخلليفة القائم بأمر اهلل العبايس لتسكينها بمساعدة أيب احلسن
( )1انظر مقدمة الكتاب بتحقيقه .7-6/1
( )2اجتامع اجليوش .143
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القزويني الزاهد الشافعي املقبول من مجيع الطوائف ،وقد أخرج القائم بأمر اهلل عقيدة والده
وو َّق َع عليها العلامء وسكنت الفتنة .
اخلليفة القادر باهللَ ،
()1

لكن مع ذلك نجد ابن تيمية يرجع إليه ،ويدافع عن صاحبه  ،بل نجد اهتامم املدرسة
()2

السلفية املعارصة بتحقيقة وإخراجه وطبعه يف أحسن حلة ونرشة عىل النت للتحميل جمانا
وبكل الصيغ.
وقد قال حمقق الكتاب يف خطبته مشيدا به( :وبعد ،فإن كتاب ( إبطال التأويالت ألخبار
الصفات ) للقايض أيب يعىل الفراء كان يعد إىل زمن قريب من الكتب املفقودة ،وهو كتاب فريد
يف بابه ،إذ تضمن الرد عىل تأويالت األشاعرة واملعتزلة واجلهمية ألخبار الصفات اإلهلية،
الواردة عىل لسان رسوله  وأعلم اخللق به ،وبيان مذهب السلف فيها وهو إثباهتا واإليامن
هبا ،ونفي التكييف عنها والتمثيل هلا ،فهذا هو التوحيد الذي بينه اهلل تعاىل)..

()3

( )1انظر:طبقات احلنابلة ، 197/2 :وقد قال ابن األثري يف ( الكامل يف التاريخ ) عنه( :ويف شهر رمضان منها تويف أبو يعىل حممد
بن احلسني بن الفراء احلنبيل .ومولده سنة ثامنني وثالثامئة .وعنه انترش مذهب أمحد ريض اهلل عنه .وكان إليه قضاء احلريم ببغداد بدار
اخلالفة .وهو مصنف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة .وترتيب أبوابه يدل عىل التجسيم املحض .تعاىل اهلل عن ذلك  ) ..انظر:
دفع شبه التشبيه ،البن اجلوزي ص.10
( )2ذكر ابن تيمية الفتنة التي حصلت بسبب الكتاب ،فقال( :وصنف القايض أبو يعىل كتابه يف (إبطال التأويل) رد فيه عىل ابن
فورك شيخ القشريي وكان اخلليفة وغريه مائلني إليه؛ فلام صار للقشريية دولة بسبب السالجقة جرت تلك الفتنة وأكثر احلق فيها
كان مع الفرائية مع نوع من الباطل ،وكان مع القشريية فيها نوع من احلق مع كثري من الباطل)( جمموع الفتاوى ())54 /6
والباطل الذي يقصده ابن تيمية ليس التجسيم ،وإنام اهتامه أليب يعىل بالتفويض أي أنه مل يكن رصحيا بالقدر الكايف يف موقفه من
التجسيم ..فهو – عنده  -من الذين (سمعوا األحاديث واآلثار ،وعظموا مذهب السلف ،وشاركوا املتكلمني اجلهمية يف بعض
أصوهلم الباقية ،ومل يكن هلم من اخلربة بالقرآن واحلديث واآلثار ما ألئمة السنة واحلديث ،ال من جهة املعرفة والتمييز بني صحيحها
وضعيفها ،وال من جهة الفهم ملعانيها ،وقد ظنوا صحة بعض األصول العقلية للنفاة اجلهمية ،ورأوا ما بينهام من التعارض) (درء
تعارض العقل والنقل )34/7
( )3إبطال التأويالت ،ص.4
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ومن أمثلة ما ورد فيه ( :شاب ،أمرد ،أجعد ،يف حلة محراء ،عليه تاج ،ونعالن من ذهب،
()1

وعىل وجهه َف َراش من ذهب)
وقد شحنه بالروايات السلفية الكثرية ،وينص عىل أن من مل يؤمن هبذه الصفات العظيمة
فهو ( زنديق) ( ،معتزيل) ( ،جهمي) ( ،ال تقبل شهادته) ( ،ال يسلم عليه) ( ،ال يعاد) ،ثم
يقول (:وليس يف قوله :شاب وأمرد وجعد وقطط وموفور إثبات تشبيه ،ألننا نثبت ذلك تسمية
كام جاء اخلرب ال نعقل معناها ،كام أثبتنا ذاتا ونفسا ،وألنه ليس يف إثبات ال َف َراش والنعلني
والتاج وأخرض أكثر من تقريب املحدث من القديم ،وهذا غري ممتنع كام مل يمتنع وصفه
باجللوس عىل العرش)..

()2

وهو ينطلق من قوله  (:إن اهلل خلق آدم عىل صورته) ،يصف اهلل تعاىل كام يصف أي
برش من البرش.
ويرجع إىل أهل الكتاب يف ذلك ،فينقل عن كعب األحبار أنه قال (:إن اهلل تعاىل نظر إىل
األرض فقال :إِن واط عىل بعضك ،فانتسفت إليه اجلبال فتضعضعت الصخرة فشكر اهلل هلا
ذلك فوضع عليها قدمه)  ،ثم يعترب هذا إلفك حقيقة عقدية ،يدلل هلا بالرواية الواهية التالية(:
()3

آخر وطأة وطئها رب العاملني َبو ّج) ،ثم يذكر قول كعب األحبارَ (:و ّج مقدس ،منه ع ََر َج
الرب إىل السامء يوم قىض خلق األرض)
ويعلق عىل هذه الرتهات بقوله (:اعلم أنه غري ممتنع عىل أصولنا محل هذا اخلرب عىل
ظاهره ،وأن ذلك عىل معنى يليق بالذات دون الفعل)
وينقل عنه هذه أنه قال ملن سأله أين ربنا (:هو عىل العرش العظيم متكئ واضع إحدى

( )1إبطال التأويالت.133/1 :
( )2إبطال التأويالت.146/1 :
( )3إبطال التأويالت.202/1 :
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رجليه عىل األخرى) ،ثم يعلق عليها بقوله (:اعلم أن هذا اخلرب يفيد أشياء :منها جواز إطالق
االستلقاء عليه ،ال عىل وجه االسرتاحة بل عىل صفة ال نعقل معناها ،وأن له رجلني كام له
يدان ،وأنه يضع إحدامها عىل األخرى عىل صفة ال نعقلها) ،ويدلل عىل هذا هبذه الرواية
املوضوعة (:إن اهلل ملا فرغ من خلقه استوى عىل عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه عىل
األخرى وقال :إهنا ال تصلح لبرش)
باإلضافة إىل هذه املصادر الكربى رجعنا لكتب ابن تيمية وابن القيم وغريمها من العلامء
الذين يعتربون من كبار املنظرين للمدرسة السلفية.
وباإلضافة إليهم رجعنا للمدرسة السلفية احلديثة والتي أحيت كل الرتاث السلفي القديم
حتى ما كان مستهجنا منه مثل [إبطال التأويالت]
ونحب أن نبني هنا أننا مل نكتب هذا الكتاب ملجرد التحذير من أمثال هذه العقائد اخلطرية
فقط ،ولكن مرادنا أيضا هو التحذير من أصحاهبا الذين مل يكتفوا بان حيملوا يف عقوهلم تلك
الصورة املشوهة عن اهلل ،بل راحوا يزعمون أهنم أصحاب احلقيقة املطلقة ،وأن من عداهم
مبتدعة وضالني وكفار.
ومل يكتفوا بذلك ،بل راحوا يبيحون دماءهم ،ويستحلون أعراضهم ..ولذلك كانت هذه
املدرسة هي منبع كل إرهاب وعنف وتشويه لإلسالم.
وهلذا نجد كتبهم العقدية مشحونة بالعنف واإلرهاب..
ومن أمثلة ذلك ما فعله الدارمي حني عقد باب ًا يف تكفري اجلهمية ،وباب ًا يف قتلهم
واستتابتهم من الكفر ..واجلهمية مصطلح تشنيع ال يراد به الفرقة التي تنتسب إىل اجلهم بن
صفوان فقط ألن اجلهم مات ،وماتت معه أفكاره  ..وإنا يقصد هبا السلفيون من خالفهم يف
صفات اهلل عز وجل ،فيدخل يف هذا الوصف املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية واإلمامية والزيدية
واإلباضية وغريهم من فرق املسلمني.
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يقول الدارمي ـ حيرض عىل قت املنزهة بكل صنوف القتل ـ( :ولو مل يكن عندنا حجة يف
قتلهم وإكفارهم إال قول محاد بن زيد ،وسالم بن أيب مطيع ،وابن املبارك ،ووكيع ،ويزيد بن
هارون ،وأيب توبة ،وحييى بن حييى ،وأمحد بن حنبل ،ونظرائهم ،رمحة اهلل عليهم أمجعني ،جلبنا
عن قتلهم وإكفارهم بقول هؤالء ،حتى نستربئ ذلك عمن هو أعلم منه وأقدم ،ولكنا نكفرهم
بام تأولنا فيهم من كتاب اهلل عز وجل ،وروينا فيهم من السنة ،وبام حكينا عنهم من الكفر
الواضح املشهور ،الذي يعقله أكثر العوام ،وبام ضاهوا مرشكي األمم قبلهم بقوهلم يف القرآن،
فضال عىل ما ردوا عىل اهلل ورسوله من تعطيل صفاته ،وإنكار وحدانيته ،ومعرفة مكانه،
واستوائه عىل عرشه بتأويل ضالل ،به هتك اهلل سرتهم ،وأبد سوءهتم ،وعرب عن ضامئرهم،
كلام أرادوا به احتجاجا ازدادت مذاهبهم اعوجاجا ،وازداد أهل السنة بمخالفتهم ابتهاجا ،وملا
خيفون من خفايا زندقتهم استخراجا)

()1

ونفس اليشء نجده يف كتاب السنة لعبد اهلل بن أمحد ،ومن أمثلة ذلك أنه اشتمل عىل
جمموعة كبرية من االهتامات والشتائم التي وجهها السلف أليب حنيفة من أمثال( :كافر،
زنديق ،مات جهمي ًا ،ينقض اإلسالم عروة عروة ،ما ولد يف اإلسالم أشأم وال أَض عىل األمة
منه ،وأنه أبو اخلطايا ،وأنه يكيد الدين ،وأن اخلامرين خري من أتباع أيب حنيفة ،وأن احلنفية أشد
عىل املسلمني من اللصوص ،وأن أصحاب أيب حنيفة مثل الذين يكشفون عوراهتم يف املساجد،
وأن أباحنيفة سيكبه اهلل يف النار ،وأنه أبو جيفة ،وأن املسلم يؤجر عىل بغض أيب حنيفة
وأصحابه ،وأنه ال يسكن البلد الذي يذكر فيه أبو حنيفة ،وأن استقضاء احلنفية عىل بلد أشد
عىل األمة من ظهور الدجال ،وأنه من املرجئة)

()2

ومن أمثلة ذلك ما ورد يف (كتاب السنة) أليب بكر اخلالل ،الذي قال يف آخر كتابه بعد
( )1الرد عىل اجلهمية للدارمي (ص.)213 :
( )2السنة ،أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد من ص - 180ص.120
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إطنابه يف التكفري والتبديع للمخالفني( :وبعد هذا أسعدكم اهلل فلو ذهبنا نكتب حكايات
الشيوخ واألسانيد والروايات لطال الكتاب غري أنا نؤمل من اهلل عز وجل أن يكون يف بعض
ما كتبنا بلغ ٌة ملن أراد اهلل به فثقوا باهلل وبالنرص من عنده عىل خمالفيكم فإنكم بعني اهلل بقربه
وحتت كنفه)

()1

أما املعارصون  ..فحدث عن تكفريهم وتبديعهم وتضليلهم ملخالفيهم وال حرج.
بناء عىل هذا كله فإننا يف هذا الكتاب سنحاول أن نثبت ـ من خالل املصادر السلفية
املعتمدة ـ مدى الوثنية التي ترسبت هلذه العقائد ،ونقارهنا بام ورد يف القرآن الكريم ،وما دل
عليه العقل من تنزيه اهلل تعاىل.
واحلمد هلل فإن كل مذاهب األمة وطوائفها ـ من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وإمامية
وإباضية وزيدية وصوفية ـ عىل القول بتنزيه اهلل ،واجلهة الوحيدة التي رضيت لنفسها أن
تنغمس يف أوحال الوثنية هي السلفية ..فهي وحدها من يقول بالتجسيم واجلهة واملكان
واحلدود واملقادير واألعضاء والصورة  ..وكل ما سنراه يف هذا الكتاب ..وهي وحدها كذلك
التي تكفر األمة مجيعا بسبب ذلك..
وقد متنيت لو أن العلامء الذين اهتموا بذكر طوائف األمة وفرقها قسموا األمة إىل هذين
القسمني الكبريين :املنزهة ،واملجسمة ..ال التقسيم الذي اختاروه ،والذي كانت له آثاره
السلبية.
ذلك أن التقسيم عادة ينطلق من أهم القضايا ،وهل هناك قضية أكرب من القضايا املرتبطة
بمعرفة اهلل ..وهلذا نجد التقسيم يف املسيحية مؤسسا عىل املوقف من طبيعة املسيح ،ال املوقف
من أصحاب املسيح.

( )1السنة 265/1
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التعقل  ..والتصور
من أهم اإلشكاالت التي حالت بني العقل والتحقق باملعرفة اإلهلية ـ كام ينص القرآن
الكريم ،وكام يدل عليه الواقع ـ هو إدخال اخليال والوهم والتصور يف هذا النوع من املعرفة
املقدسة.
كام أشار القرآن الكريم إىل ذلك يف مواضع كثرية كذكره ملطالبة بني إرسائيل موسى عليه
السالم بالرؤية احلسية هلل حتى عوقبوا عىل ذلك ،وكقول فرعونَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
أل َما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم
ِ
ِ
ان ع ََىل ال ِّط ِ
ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
اها َم ُ
وسى َوإِ ِِّن َألَ ُظنُّ ُه
َريي َف َأ ْو ِقدْ ِيل َي َ
ني َف ْ
رص ًحا َل َع ِّيل َأ َّطل ُع إِ َىل إِ َله ُم َ
اج َع ْل ِيل َ ْ
ِمن ا ْلك ِ
َاذبِنيَ ﴾ [القصص ،]38 :وغريها من النصوص.
َ
والواقع اإلحلادي يدل عىل ذلك أيضا ،فهو يريد أن يقيس اهلل بمثل املقاييس التي
يستعملها يف دراسة الظواهر الكونية املختلفة ..وعندما ال ختضع معرفة اهلل ملقاييسه يذهب
لإلحلاد.
وهلذا فإن القرآن الكريم ينطلق يف التعريف باهلل من وضع القواعد التي تؤسس العقيدة
عىل األسس الصحيحة املنبنية عىل املعرفة التنزهيية هلل ،كام قال تعاىل  -عىل لسان املالئكة عليهم
السالمَ ﴿ :-ون َْح ُن ُن َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك﴾ [البقرة]30 :
وقد أشار الغزايل إىل ذلك عندما قال يف جواهر القرآن عند بيانه لعزة ما ورد يف القرآن
الكريم من احلديث عن الذات اإلهلية يف نفس الوقت الذي أفاض فيه يف ذكر أسامء اهلل وآثارها
يف الوجود ( :كام أن أنفس اليواقيت أجل وأعز وجودا ،وال تظفر منه امللوك لعزته إال باليسري،
وقد تظفر مما دونه بالكثري ،فكذلك معرفة الذات أضيقها جماال وأعرسها مناال وأعصاها عىل
الفكر ،وأبعدها عن قبول الذكر؛ ولذلك ال يشتمل القرآن منها إال عىل تلوحيات وإشارات،
ِ ِِ
يش ٌء ﴾ [الشورى]11 :
ويرجع ذكرها إىل ذكر التقديس املطلق كقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
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وسورة اإلخالص ،وإىل التعظيم املطلق كقوله تعاىل﴿ :سبحا َنه و َتع َاىل عَام ي ِص ُف َ ِ
يع
ون َبد ُ
َّ َ
ُ ْ َ ُ َ َ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض ﴾ [األنعام ]100 :وأما الصفات :فاملجال فيها أفسح ،ونطاق النطق فيها
َّ َ َ
أوسع ،ولذلك كثرت اآليات املشتملة عىل ذكر العلم والقدرة واحلياة ،والكالم واحلكمة،
والسمع والبرص وغريها ..وأما األفعال :فبحر متسعة أكنافه ،وال تنال باالستقصاء أطرافه ،بل
ليس يف الوجود إال اهلل وأفعاله ،وكل ما سواه فعله ،لكن القرآن يشتمل عىل اجليل منها الواقع
يف عامل الشهادة ،كذكر الساموات والكواكب ،واألرض واجلبال ،والشجر واحليوان ،والبحار
والنبات ،وإنزال املاء الفرات ،وسائر أسباب النبات واحلياة ،وهي التي ظهرت للحس.
وأرشف أفعاله وأعجبها وأدهلا عىل جاللة صانعها)

()1

هذه هي املعرفة القرآنية التي دلت عليها اآليات الكثرية ..والتي ال يرى العقل فيها أي
تناقض مع ما تقتضيه الفطرة السليمة..
لكن املعرفة السلفية هلل تتناقض مع هذه املعرفة متاما ،حيث أهنا تستند يف التعرف عىل اهلل
عىل التصور بدل التعقل ،ولذلك تتصور أن معرفة اهلل ال يمكن أن تتم بمعزل عن جتسيمه
وحتديده وتقييده وتكييفه ..وهلذا فإن أكرب جمال عندها يف املعرفة اإلهلية ـ خالف ما ورد يف
القرآن الكريم ـ جمال الذات ..فهي تقبل فيه كل يشء حتى الروايات اإلرسائيلية.
وقد قال الشيخ ابن العثيمني ،وهو من علامئهم املعارصين الكبار  -مبينا استحالة معرفة
اهلل من دون كيفية ( :-السلف ال ينفون الكيف مطلق ًا ،ألن نفي الكيف مطلق ًا نفي للوجود،
وما من موجود إال وله كيفية لكنها قد تكون معلومة وقد تكون جمهولة ،وكيفية ذات اهلل تعاىل
وصفاته جمهولة لنا ..وعىل هذا فنثبت له كيفية ال نعلمها ..ونفي الكيفية عن االستواء مطلق ًا
هو تعطيل حمض هلذه الصفة ألنا إذا أثبتنا االستواء حقيقة لزم أن يكون له كيفية وهكذا يف بقية

( )1جواهر القرآن (ص.)26 :
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الصفات)

()1

وما ذكره الشيخ من أن الكيفية غري معلومة لنا نوع من االحتيال ألن كتب السنة والعقائد
الكثرية صورت ذلك تصويرا ال حيتاج اخليال إىل غريه لريسم صورة االستواء أو غريه مما
يعتربونه من صفات اهلل تعاىل.
ومثل الشيخ ابن عثيمني أبو عمر ابن عبدالرب الذي اعترب األمة كلها – ما عدا أهل احلديث
– نافني للمعبود ،فقال( :وأ َّما أهل البدع واجلهمية واملعتزلة ك ُّلها واخلوارج ،فك ُّلهم ُينكرها،
وال حيمل شيئ ًا منها عىل احلقيقة ،ويزعمون َّ
أقر هبا مش ِّبه ،وهم عند من أثبتها نافون
أن من َّ
للمعبود)

()2

وقد علق عليه الذهبي بقوله( :صدق واهلل! َّ
تأول سائر الصفات ومحل ما ورد
فإن من َّ
الرب ،وأن يشابه املعدوم ،كام ُنقل عن محاد
السلب إىل تعطيل ِّ
منها عىل جماز الكالم ،أ َّداه ذلك َّ
بن زيد أنَّه قالَ :مثل اجلهمية كقوم قالوا :يف دارنا نخلة ،قيل :هلا َس َعف؟ قالوا :ال ،قيل :فلها
كَرب؟ قالوا :ال ،قيل :هلا ر َطب ِ
وقنو؟ قالوا :ال ،قيل :فلها ساق؟ قالوا :ال ،قيل :فام يف داركم
ُ
َ
نخلة!)

()3

وهكذا أصبح اهلل ـ بعظمته وقدسيته وجالله ـ عند السلفيني مثل النخلة ال يمكن معرفتها
إال بعد معرفة سعفها وكرهبا ورطبها ..وهلذا فإن أعرف العارفني عندهم من مجع أكرب قدر من
روايات التجسيم والتشبيه لريسم صورة أكثر دقة عن ربه سبحانه وتعاىل.
وهلذا فإن ما ينترص به املعارصون منهم ألنفسهم من نفي هتمة التجسيم عنهم نوع من
االحتيال واملصادرة عىل املطلوب ،ذلك أهنم – من خالل النصوص التي يوردوهنا عن سلفهم

( )1جمموع فتاوى ابن عثيمني  194/1وانظر املحاَضات السنية البن عثيمني 232/1
( )2التمهيد (.)145/7
( )3العلو (ص.)1326 :
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ـ ال ينفون حقيقة التجسيم ومعناه ،وإنام ينفون فقط إطالق اسم اجلسم عىل اهلل ،أو اعتبار
اجلسم صفة من صفات اهلل ،لكون التسمية والوصف توقيفية  ..أما حقيقة التجسيم التي تعني
احليز واحلدود واملكان واجلهة والرتكيب والوزن واحلجم وغري ذلك ..فهم ال ينكرون اتصاف
اهلل بذلك.
وكمثال عىل ذلك ما أورد ابن تيمية يف كتبه العقدية املختلفة من النصوص الدالة عىل عدم
احلرج يف وصف اهلل بكونه جسام من األجسام ،بناء عىل املعنى ،ال عىل اللفظ..
فعندما راح يبني سبب عدم إطالق السلف لفظ اجلسم ال نفي ًا وال إثبات ًا هلل تعاىل مل يذكر
أن ذلك لتناقضه مع العقل أو مع القرآن ،وإنام ذكر لذلك وجهني( :أحدمها :أنه ليس مأثور ًا
ال يف كتاب وال سنة ،وال أثر عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان ،وال غريهم من أئمة
املسلمني ،فصار من البدع املذمومة ..الثاِن :أن معناه يدخل فيه حق وباطل ،فالذين أثبتوه
أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل ،والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف
ما هو باطل)

()1

ومراد ابن تيمية من التعطيل والتحريف – يف هذا النص – هو تنزيه اهلل عن لوازم اجلسمية
كاحليز واحلدود ونحوها ..أو كام أشار إىل ذلك يف قوله يف كتابه (منهاج السنّة)( :وقد يراد
باجلسم ما يشار إليه ،أو ما يرى ،أو ما تقوم به الصفات ،واهلل تعاىل ُيرى يف اآلخرة وتقوم به
الصفات ويشري إليه الناس عند الدعاء بأيدهيم وقلوهبم ووجوههم وأعينهم ..فإن أراد بقوله:
(ليس بجسم) هذا املعنى قيل له :هذا املعنى ـ الذي قصدت نفيه هبذا اللفظ ـ معنى ثابت
بصحيح املنقول ورصيح املعقول وأنت مل تقم دلي ً
ال عىل نفيه ..وأ ّما اللفظ فبدعة نفي ًا وإثبات ًا،
فليس يف الكتاب وال السنّة ،وال قول أحد من سلف األُ ّمة وأئمتها إطالق لفظ (اجلسم) يف

( )1منهاج السنة النبوية .225/2
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صفات اهلل تعاىل ،ال نفي ًا وال إثبات ًا)

()1

عرف اهلل يف هذا النص بأنه ُيشار إليه ..وأنّه ُيرى كام ترى األجسام ..وأنّه تقوم به
فقد ّ
الصفات فيكون مركّب ًاّ ..
وأن له مكان ًا وجهة ،بدليل رفع الناس أيدهيم عند الدعاء إىل األعىل..
فاإلله هبذا املعنى عنده ثابت بصحيح املنقول ورصيح املعقول..
بل إن ابن تيمية حياول بكل ما أويت من قوة املنطق أن يربهن عىل َضورة أن يكون اهلل
جسام حتى يكون موجودا ..فالوجود عنده يقتيض اجلسمية ،يقول يف ذلك (:فاملثبتة يعلمون
برصيح العقل امتناع أن يكون موجود ًا معين ًا خمصوص ًا قائ ًام بنفسه ويكون مع ذلك ال داخل
العامل وال خارجه ،وأنه يف اصطالحهم ال جسم وال عرض وال جسم وال متحيز ،كام يعلمون
أنه يمتنع أن يقال إنه ال قائم بنفسه وال قائم بغريه ..فإنك إذا استفرسهتم عن معنى التحيز
ومعنى اجلسم فرسوه بام يعلم أنه املوصوف بأنه القائم بنفسه .وهلذا ال يعقل أحد ما هو قائم
بنفسه إال ما يقولون هو متحيز وجسم  ..فدعوى املدعني وجود موجود ليس بمتحيز وال
جسم وال قائم بمتحيز أو جسم مثل دعواهم وجود موجود ليس قائام بنفسه وال قائام بغريه..
ومن قيل له هل تعقل شيئ ًا قائ ًام بنفسه ليس يف حمل وهو مع هذا ليس بجسم وال جوهر وال
متحيز ومع هذا إنه ال جيوز أن يكون فوق غريه وال حتته وال عن يمينه وال عن يساره وال أمامه
وال وراءه وأنه ال يكون جمامعا له وال مفارقا له وال قريبا منه وال بعيدا عنه وال متصال به وال
منفصال عنه وال مماسا له وال حمايثا له وأنه ال يشار إليه بأنه هنا أو هناك وال يشار إىل يشء منه
دون يشء وال يرى منه يشء دون يشء ونحو ذلك من األوصاف السلبية التي جيب أن يوصف
هبا ما يقال إنه ليس بجسم وال متحيز لقال حاك ًام برصيح عقله هذه صفة املعدوم ال املوجود)

()2

وهكذا يضعنا ابن تيمية وأصحابه من أعالم املدرسة السلفية بني أمرين :إما أن نجسم
( )1منهاج السنّة.180 / 1 :
( )2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()364 /2

35

اهلل ،أو نقول بعدمه ..فالوجود عندهم قارص عىل األجسام ..وهو نفس ما قاله فرعون
واملالحدة واليهود.
بل إن ابن تيمية يطبق مجيع أوصاف األجسام عىل كل املوجودات ،ال يفرق يف ذلك بني
اهلل سبحانه وتعاىل واجب الوجوب ،وبني املمكنات التي خلقها ،فيقول( :الوجه السادس أن
يقال ما ُعلم به أن املوجود املمكن واملحدث ال يكون إال جسام أو عرضا أو ال يكون إال جوهرا
أو جسام أو عرضا أو ال يكون إال متحيز ًا أو قائام بمتحيز أو ال يكون إال موصوفا أو ال يكون
إال قائام بنفسه أو بغريه ُيعلم به أن املوجود ال يكون إال كذلك ..فإن الفطرة العقلية التي
حكمت بذلك مل تفرق فيه بني موجود وموجود ولكن ملا اعتقدت أن املوجود الواجب القديم
يمتنع فيه هذا أخرجته من التقسيم ال ألن الفطرة السليمة والعقل الرصيح مما خيرج ذلك ونحن
مل نتكلم فيام دل عىل نفي ذلك عن الباري فإن هذا من باب املعارض وسنتكلم عليه وإنام
املقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم يف املمكن واملحدث هو بعينه يعلم به التقسيم يف
املوجود مطلقا)

()1

وهو ال يكتفي هبذه الترصحيات فقط ،بل إنه يف كتابه (بيان تلبيس اجلهمية) يكاد يدافع
عن لفظ (اجلسم) بعينه ،فيقول( :وليس يف كتاب اهلل ،وال سنّة رسوله ،وال قول أحد من سلف
األُ ّمة وأئمتها أنّه ليس بجسمّ ،
وأن صفاته ليست أجسام ًا وأعراض ًا)

()2

بل إن ابن تيمية وأعالم املدرسة السلفية عند حديثهم عن كامل اهلل تعاىل ينطلقون من
النظرة التجسيمية احلسية املادية  ..فهم يرون أن اهلل سبحانه وتعاىل ما دام قد أعطى لعباده
بعض الكامالت احلسية ،فهو أوىل أن يتصف هبا ،قال ابن تيمية يوضح ذلك( :كل ما ثبت
للمخلوق من صفات الكامل فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به منه ألنه أكمل منه وألنه هو
( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()370 /2
( )2بيان تلبيس اجلهمية.101/1:
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الذي أعطاه ذلك الكامل ،فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به منه...وعىل هذا فجميع األمور
الوجودية املحضة يكون الرب أحق هبا ألن وجوده أكمل وألنه هو الواهب هلا فهو أحق
باتصافه هبا)

()1

وإىل هنا فإن املعنى مقبول عند مجيع املسلمني ،فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل بصفات الكامل
من عباده ،ولكن ابن تيمية ال يقصد ذلك فقط ،بل يقصد التجسيم وما يقتضيه التجسيم ،فقد
قال بعد ذلك الكالم املقبول بانيا عليه( :وإذا كان كذلك فمن املعلوم أن كون املوجود قائ ًام
ِ
بحيث غريه وأن
بنفسه أو موصوف ًا أو أن له من احلقيقة والصفة والقدر ما استحق به إال يكون
ال يكون معدوم ًا بل ما أوجب أن يكون قائ ًام بنفسه مبايب ًا لغريه وأمثال ذلك هو من األمور
الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد صار عىل هذا الرصاط املستقيم ،فكل ما كان أقرب إىل
الوجود كان إليه أقرب وكلام كان أقرب إىل املعدوم فهو عنه أبعد)

()2

وبذلك فإن ابن تيمية يقع يف التشبيه املحض ،ألنه يتصور أن الكامل يف احتياج الذات إىل
حيز ومقدار وأعضاء وغري ذلك مع أن الكامل احلقيقي ال يقتيض ذلك..
وبناء عىل هذه النظرة السطحية املادية املحدودة هلل ،والتي تدل عىل عدم قدرة العقل عىل
التجريد والتنزيه نرى تعظيم املدرسة السلفية للعوام ،واعتبار وقوعهم يف التجسيم والتشبيه
كامال ،وهذا خالف ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة للرجوع إىل الراسخني يف العلم يف
التفريق بني املتشابه واملحكم إال أن هؤالء يرون العوام  -أصحاب الفهوم السطحية واملحدودة
 أقدر عىل فهم القرآن الكريم والعقيدة من غريهم ،وقد روى أبو داود عن يزيد بن هارونقوله( :من زعم أن الرمحن عىل العرش استوى عىل خالف ما يقر يف قلوب العامة فهو

( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()350 /2
( )2املصدر السابق 328-327
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جهمي)  ،وهو يقصد بذلك أن يفهم من االستواء معنى القعود واجللوس ..فكامل املعرفة
()1

عندهم هو يف هذا االعتقاد.
وهكذا نجد تعظيمهم ملقولة فرعون التي سبق ذكرها ،فقد قال أبو أمحد الكرجي ( :قوله
ان ع ََىل ال ِّط ِ
أل َما عَلِ ْم ُت َل ُك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ ْ ِ
إخبارا عن فرعون ﴿ َيا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
َريي َف َأ ْو ِقدْ ِيل َيا َها َم ُ
ني
ً
ِ
ِ
وسى﴾ ،حجة عىل من يزعم أن اهلل بنفسه يف األرض؛
رص ًحا َل َع ِّيل َأ َّطل ُع إِ َىل إِ َله ُم َ
َفا ْج َع ْل ِيل َ ْ
حال يف كل مكان ،وينكر كينونته بنفسه يف السامء وعلمه يف األرض .إذ حمال أن يقول فرعون
هذا القول إال وقد د ّلـه موسى -صىل اهلل عليه -أن إهله يف السامء دون األرض .فإن كان فرعون
أنكر كينونته يف السامء وثبته يف األرض فقد وافق القوم فرعون يف قوله .وإن كان أنكره يف
السامء واألرض م ًعا فقد خالفوا موسى -صىل اهلل عليه  -مع خالفهم جلميع األنبياء والناس،
وأهل امللل كافة سواهم .وال أعلم يف األرض باطال إال وهذا أوحش منه ،نعوذ باهلل من
الضاللة)

()2

و قال سعد بن عيل الزنجاِن يف رشح قصيدته يف السنة( :وأخرب عن فرعون أنه قالَ ﴿ :يا
ِ
ِ
ِ
َها َم ُ
وسى َوإِ ِِّن َألَ ُظنُّ ُه
اب َأ ْس َب َ
رص ًحا َل َع ِّيل َأ ْب ُلغُ ْاألَ ْس َب َ
الس َام َوات َف َأ َّطل َع إِ َىل إِ َله ُم َ
اب َّ
ان ا ْب ِن ِيل َ ْ
ك ِ
َاذ ًبا﴾ وكان فرعون قد ِ
فهم عن موسى أنه ُيثبت إهلًا فوق السامء حتى رام برصحه أن يطلع
فهام
إليه ،واهتم موسى بالكذب يف ذلك ،وخمُ الفنا ليس يعلم أن اهلل فوقه بوجود ذاته فهو أعجز ً
من فرعون)

()3

وهذا يوضح لنا منهج االستنباط الذي تعتمده املدرسة السلفية يف التعرف عىل اهلل ،فهي
تعرض عن اآليات الكثرية التي ذكر فيها تعريف موسى عليه السالم لربه سبحانه وتعاىل،

( )1مسائل اإلمام أمحد ص15ـ واحتج به البخاري يف خلق أفعال العباد.
( )2نكت القرآن أليب أمحد الكرجي القصاب (ج 3ص.)568-567
( )3اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة واجلهمية البن القيم اجلوزية (ص.)198-197
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واملمتلئة بالتنزيه ،لتأخذ عقيدهتا من مقولة فرعون التي حكاها اهلل عنه ليدل عىل سخافة عقله.
وهكذا نجد ابن القيم يذكر القصص واألساطري واخلرافات التي تؤيد التجسيم لريمى هبا
املنزهة ،وقد سمى كتابه الذي شحن فيه كل ذلك [اجتامع اجليوش اإلسالمية عىل غزو املعطلة
واجلهمية]
ومن تلك االستدالالت العجيبة قوله( :ويف هذا الباب قصة محر الوحش املشهورة التي
ذكرها غري واحد ،إهنا انتهت إىل املاء لرتده فوجدت الناس حوله فتأخرت عنه فلام جهدها
العطش رفعت رأسها إىل السامء وجأرت إىل اهلل سبحانه بصوت واحد ،فأرسل اهلل سبحانه
عليها السامء باملطر حتى رشبت وانرصفت)

()1

وهكذا نرى تعظيم أعالم املدرسة السلفية لعقيدة فرعون عندما طلب من هامان أن يبني
له رصحا ليطلع إىل إله موسى ،حيث نجد االستدالل هبا يف أكثر كتبهم العقدية.
بل إننا نجد علام كبريا كالشيخ محود بن عبد اهلل التوجيري يعترب فرعون وغريه من الكفار
الذي واجهوا األنبياء عليهم الصالة والسالم أفضل حاال من املؤمنني املنزهني هلل ،وقد قال يف
كتابه [الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة] يف تفضيل فرعون وغريه عىل املؤمنني من
الذين يؤمنون بام يقول به علم الفلك احلديث( :وقد اعرتف فرعون بوجود السموات مع شدة
كفره باهلل ،واعرتف بذلك قوم شعيب ومرشكو قريش فهم إذ ًا أخف كفر ًا من أهل اهليئة
اجلديدة)

()2

وبعد كل هذا التعظيم للعوام وغريهم ،نجد عداء السلفية للعلامء والفالسفة واملتكلمني
والصوفية ولكل طوائف املنزهة ،يف نفس الوقت الذي يقدسون فيه كل املشبهة واملجسمة.
وسنذكر هنا – باختصار – الشدة التي تعامل هبا أعالم املدرسة السلفية مع املنزهة الذين
( )1اجتامع اجليوش اإلسالمية ص.297-296
( )2الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة (ص.)143 :
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يعتقدون بأن اهلل تعاىل أعظم وأجل من أن يتصور ،وذلك من خالل بيان مواقفهم من علامء
الكالم والصوفية وعلامء الفلك:
علامء الكالم:
يعترب علم الكالم من العلوم التي حاولت أن متزج بني العقل والنقل ،أو حاولت أن تفهم
النقل عىل ما تقتضيه العقول السليمة ..وهو وإن جرى بني أهله بعض االختالف يف بعض
املسائل الفرعية إال أن أصحابه مجيعا سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو معتزلة أو إمامية أو
زيدية متفقون عىل تنزيه اهلل عن التصور ،وعن مقتضياته من احلدود واجلسمية ونحوها.
وقد بذلوا جهودا كبرية يف ذلك ،وخاصة بعد انتشار مذاهب املجسمة واملشبهة ،ومن
تلك اجلهود تصحيحهم للفهوم الواردة حول النصوص املقدسة ،وتبيني املراد منها وفق
أساليب اللغة العربية من املجاز والكناية وغريها ،أو ما أطلق عليه [التأويل] ،استنادا إىل قوله
ِ
ِ
ت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات َف َأ َّما
اهب ٌ
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش ِ َ
ا َّل ِذي َن ِيف ُق ُل ِ ِ
وهب ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه ا ْبتِغَا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِغَا َء َت ْأ ِويلِ ِه َو َما َي ْع َل ُم َت ْأ ِوي َل ُه إِ َّال اهللَُّ
والر ِ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِ َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اس ُخ َ
اب﴾ [آل عمران:
َ َّ
]7
وكل ذلك حرصا عىل عقائد األمة وتنزهيها لرهبا ،وعدم غرقها يف أوحال التشبيه
والتجسيم التي وقعت فيها األمم من قبلها.
لكن كل تلك اجلهود جعلتهم يف مرمى سهام املجسمة الذين استعملوا كل وسائلهم
املعتادة من التكفري والتضليل لكل منزه ،أو داعية للتنزيه ،بل وصل هبم األمر يف كثري من
األحيان إىل حتريض العوام عىل هؤالء العلامء املتكلمني ،وقد ثارت فتن كثرية يف التاريخ
اإلسالمي بسبب ذلك.
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وقد ذكر احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن إسحاق بن منده ( 395هـ) املعاناة التي كانت حتصل
للمنزهة من طرف املجسمة فقال( :ليتق اهلل امرؤ وليعترب عن تقدم ممن كان القول باللفظ
مذهبه ومقالته ،كيف خرج من الدنيا مهجور ًا مذموم ًا مطرود ًا من املجالس والبلدان العتقاده
القبيح؟! وقوله الشنيع املخالف لدين اهلل مثل :الكرابييس ،والشواط ،وابن كالب ،وابن
األشعري ،وأمثاهلم ممن كان اجلدال والكالم طريقه يف دين اهلل عز وجل)

()1

ومن تلك احلوادث ما حصل للمتكلم املعروف الفخر الرازي الذي كان له أثر كبري يف
مواجهة النزعة التجسيمية واالنتصار للتنزيه ..وهذا ما جعل املجسمة يثورون عليه،
وحيرضون عليه العوام..
وال بأس أن نورد هنا باختصار بعض ما حدث ،لنسقطه عىل واقع السلفية املعارص،
ولنعرف مدى الصلة بني املجسمة والعنف..
فقد ذكر املؤرخون أن الفخر الرازي دعي ملناظرة بعض الكرامية املجسمة الذين انترص
ابن تيمية ملقوالهتم التجسيمية ،وبعد املناظرة ،ويف اليوم التايل ،قام أحدهم باجلامع ،وصعد
املنرب ،وقال( :ال إله إال اهلل ،ربنا آمنا بام أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ،أهيا الناس
إنا النقول إال ما صح عندنا عن رسول اهلل  وأما علم أرسطاليس وكفريات ابن سينا وفلسفة
الفارايب فالنعلمها ،فألي يشء ُيشتم باألمس شيخ من شيوخ اإلسالم يذب عن دين اهلل وعن
سنة رسول نبيه) ،ثم بكى وضج الناس وبكى العوام واستغاثوا ،وثار الناس من كل جانب،
وامتأل البلد فتنة ،وكادوا يقتتلون وجيري ما هيلك فيه خلق كثري ،فبلغ ذلك احلاكم ،فأرسل
مجاعة من عنده إىل الناس وسكَّنهم ووعدهم بإخراج الفخر من عندهم وتقدم إليه بالعودة إىل
هراة فعاد إليها .
()2

( )1طبقات احلنابلة (.)424/4
( )2الكامل  262/10وانظر البداية والنهاية البن األثري .19/13
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وقد حصلت أحداث كثرية يف التاريخ اإلسالمي ال تقل عن هذه احلادثة ..ومنها تلك
احلادثة التي حصلت بني القشريي وأصحابه وبني املجسمة الذين كانوا حيرضون العوام،
ويستعملوهنم يف مواجهة علامء األمة.
وال بأس أن نورد هنا وثيقة مهمة كتبها أبو نرص القشريي ،ووقع عليه مجاعة من علامء
األشاعرة ،وهي تصور لنا بعض تلك املشاغبات التي كان يقوم هبا املجسمة كل حني
للتحريض عىل العلامء ،وإثارة الفتن يف األمة ،ألجل محلها عىل التجسيم.
فمام جاء فيها( :يشهد من ثبت اسمه ونسبه وصح هنجه ومذهبه واخترب دينه وأمانته من
الفقهاء وأهل القرآن واملعدلني من األعيان ،وكتبوا خطوطهم املعروفة ّ ..
أن مجاعة من احلشوية
واألوباش املتوسمني باحلنبلية أظهروا ببغداد من البدع الفظيعة واملخازي الشنيعة ما مل يتسمح
به ملحد فض ً
ال عن موحد ،وال جتوز به ،قادح يف أصل الرشيعة وال معطل ،ونسبوا كل ما ينزه
الباري تعاىل وجـل عن النقائص واآلفات ،وينفي عنه احلدوث والتشبيهات ،ويقدسه عن
احللول والزوال  ..وتناهوا يف قذف األئمة املاضني ،وثلب أهل احلق وعصابة الدين ،ولعنهم
يف اجلوامع واملشاهد واملحافل واملساجد واألسواق والطرقات واخللوة واجلامعات ،ثم غرهم
الطمع واإلمهال ومدهم يف طغياهنم الغي والضالل إىل الطعن فيمن يعتضد به أئمة اهلدى وهو
للرشيعة العروة الوثقى ،وجعلوا أفعاله الدينية معايص دنية..ومتادت احلشوية يف ضاللتها
واإلرصار عىل جهالتها وأبوا إال الترصيح ّ
بأن املعبود ذو قدم وأَضاس وهلوات وأنامل ،وأنه
ينزل بذاته ،ويرتدد عىل محار يف صورة شاب أمرد بشعر قطط ،وعليه تاج يلمع ،ويف رجليه
نعالن من ذهب ،وحفظ ذلك عنهم ،وعللوه ودونوه يف كتبهم ،وإىل العوام ألقوهّ ،
وأن هذه
األخبار ال تأويل هلا ،وأهنا جتري عىل ظواهرها وتعتقد كام ورد لفظها ،وأنه تعاىل يتكلم بصـوت
كالرعـد ،وكصهيـل اخليل)

()1

( )1تبيني كذب املفرتي ص .. 311
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فهذه الوثيقة تدل عىل املنهج التحرييض الذي كان يستعمله املجسمة ،وال زالوا
يستعملونه.
وقد جعلت تلك الفتن بعض العلامء يتخوفون من أن حيصل هلم ما حصل للمنزهة من
القتل والنفي واألذى ،فلذلك كانوا حيرصون عىل إظهار التجسيم واإلعالن به أمام الناس
خمافة عىل أنفسهم أو سمعتهم ،يقول الشيخ أبو احلسن حممد بن عبد امللك الكرجي الشافعي:
(ومل يزل األئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إىل األشعري ،ويتربؤن مما بنى
األشعري مذهبه عليه ،وينهون أصحاهبم وأحباهبم عن احلوم حواليه عىل ما سمعت عدة من
املشايخ واألئمة ،منهم احلافظ املؤمتن بن أمحد بن عىل الساجي يقولون :سمعنا مجاعة من
املشايخ الثقات قالوا :كان الشيخ أبو حامد أمحد بن أيب طاهر اإلسفرائيني إمام األئمة الذي
علام وأصحاب ًا إذا سعى إىل اجلمعة من قطعية الكرج إىل جامع املنصور يدخل
طبق األرض ً
عيل بأن
الرباط املعروف بالزوزي املحاذي للجامع ،ويقبل عىل من حرض ،ويقول :اشهدوا ّ
القرآن كالم اهلل غري خملوق ،كام قاله اإلمام ابن حنبل ،ال كام يقوله الباقالِن ،وتكرر ذلك منه
مجعات .فقيل له يف ذلك ،فقال :حتى ينترش يف الناس ويف أهل الصالح ،ويشيع اخلرب يف أهل
البالد أِن بريء مما هم عليه -يعني األشعرية ،-وبريء من مذهب أيب بكر بن الباقالِن ،فإن
مجاعة من املتفقهة الغرباء يدخلون عىل الباقالِن خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه ،فإذا
رجعوا إىل بالدهم أظهروا بدعتهم ال حمالة فيظن ظان أهنم منى تعلموه قبله وأنا ما قلته وأنا
بريء من مذهب البالقالِن وعقيدته)

()1

وكل تلك الفتن التي كانت حتصل بني الفينة واألخرى ،والتي سجلتها كتب التاريخ ،كان
سببها تلك التحريضات املتشددة الذي يقوم هبا أعالم املدرسة السلفية جتاه خمالفيهم.
ومن أمثلتها ما رواه ابن عبد الرب عن ابن خواز منداد أنه قال يف كتاب (الشهادات) يف
( )1نقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية يف درء التعارض (.)98-95/2
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تأويل قول مالك( :ال جتوز شهادة أهل البدع وأهل األهواء)( :أهل األهواء عند مالك وسائر
أصحابنا هم أهل الكالم ،فكل متكلم فهو من أهل األهواء والبدع أشعري ًا كان أو غري أشعري،
وال تقبل له شهادة يف اإلسالم ،وهيجر ويؤدب عىل بدعته ،فإن متادى عليها استتيب منها)

()1

ومنها ما ذكره أبو إسامعيل اهلروي األنصاري ،قال( :رأيت حيي بن عامر ما ال أحيص
من مرة عىل منربه يكفرهم –أي األشعرية -ويلعنهم ،ويشهد عىل أيب احلسن األشعري
بالزندقة ،وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشائخنا)

()2

وروى عن عمر بن إبراهيم قوله( :ال حتل ذبائح األشعرية ،ألهنم ليسوا بمسلمني ،وال
بأهل كتاب ،وال يثبتون يف األرض كتاب اهلل)

()3

وقال( :وينبغي أن يتأمل قول الكالبية واألشعرية يف الصفات ،ليعلم أهنم غري مثبتني
إهل ًا يف احلقيقة ،وأهنم يتخريون من النصوص ما أرادوه ،ويرتكون سائرها وخيالفونه)

()4

وقال ابن قدامة املقديس يف (ملعة االعتقاد)( :ومن السنة :هجران أهل البدع ومباينتهم،
وترك اجلدال واخلصومات يف الدين ،وترك النظر يف كتب املبتدعة ،واإلصغاء إىل كالمهم،
وكل حمدثة يف الدين بدعة ،وكل متسم بغري اإلسالم والسنة مبتدع :كالرافضة ،واجلهمية،
واخلوارج ،والقدرية ،واملرجئة ،واملعتزلة ،والكرامية ،والكالبية ،ونظائرهم ،فهذه فرق
الضالل ،وطوائف البدع ،أعاذنا اهلل منها)

()5

ومل يكتف هؤالء بالتشنيع عىل املتكلمني الذين راحوا يستعملوا كل األدوات العقلية
واللغوية لصيانة عقول املسلمني من أن يترسب إليها وحل التجسيم والتشبيه ،بل ذهبوا إىل
( )1نقله عنه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله (.)943/2
( )2ذم الكالم وأهله (.)411/4
( )3ذم الكالم وأهله (.)413/4
( )4رسالة السجزي إىل أهل زبيد (ص.)173
( )5ملعة االعتقاد (ص.)200
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أولئك املفوضة الورعني الذين دعوا إىل الكف عن البحث يف أمثال هذه املسائل.
فهذا ابن تيمية يقول عنهم..( :فتبني أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أهنم متبعون
للسنة والسلف من رش أقوال أهل البدع واإلحلاد)

()1

بل إنه – كعادته يف التنابز باأللقاب – يغري اسمهم من [أهل التفويض] إىل [أهل
التجهيل] ،فيقول..( :أما أهل التجهيل فهم كثري من املنتسبني إىل السنة واتباع السلف يقولون
معاِن ما أنزل اهلل إليه من آيات الصفات..وال السابقون األولون عرفوا
إن الرسول مل يعرف
َ
ذلك)...

()2

وهذا قول عامة املدرسة السلفية من املعارصين الذين نجدهم يف كتبهم ومواقعهم
يشنعون عىل املتوقفني يف أمثال هذه املسائل ،وقد قال ابن عثيمني عنهم( :التفويض من رش
أقوال أهل البدع ..وإذا تأملته وجدته تكذيب ًا للقرآن وجتهي ً
ال للرسول)

()3

الصوفية:
يعترب الصوفية من منزهة هذه األمة الذين مل يتقبلوا تلك التشوهيات التي تلقاها أهل
احلديث من اليهود وغريهم ،وربام يعود ذلك لصلة مشاخيهم األوائل باألئمة الكبار من أهل
البيت عليهم السالم ..فقد كانوا تالميذ نجباء هلم ..وهلذا نجد يف الرتاث الصويف
االستدالالت الكثرية بكلامت اإلمام عيل أو غريه من األئمة  ..باإلضافة إىل ذلك فإنه ال تكاد
ختلو سلسلة من سالسل الصوفية من الرجوع يف هنايتها لإلمام عيل ..باإلضافة إىل ذلك كله
تلك املحبة العظيمة التي متتلئ هبا قلوب الصوفية نحو العرتة الطاهرة ..ولعل ذلك ما حفظهم
من الوقوع يف براثن التشبيه التي وقع فيها املمتلئون بالنصب والعداوة آلل البيت الكرام،
( )1درء التعارض 205/1
( )2جمموع الفتاوى 34/5
( )3املحاَضات السنية 67/1
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والذين آثروا أن يتولوا كعب األحبار ووهب بن املنبه وغريهم من أئمة التجسيم.
وهذا ال يعني أن الصوفية معصومون من اخلطأ ،أو أنه مل يترسب هلم بعض التحريفات
والتشوهيات ..ولكن ذلك كله ال يساوي شيئا أمام ما وقع فيه املجسمة واملشبهة.
واملنهج الذي اعتمده الصوفية هو نفس ما ذكره قبلهم أئمة أهل البيت عليهم السالم من
تطهري القلب ليصبح حمال للمعرفة التنزهيية ..ألن سبب التجسيم والتشبيه تلك الكدورة التي
متأل القلب بالكثافة ،وذلك الران الذي حيول بني القلب وبني جتيل احلق فيه.
وبناء عىل هذا مل هيتم الصوفية كثريا باجلدل للوصول إىل احلقائق كام فعل املتكلمون ،ومل
هيتموا بجمع األحاديث كام فعل أهل احلديث ..بل اهتموا بتنقية القلب ليصبح أهال ملعرفة
عدمي ال حقيقة له ،وهو
ومهي
الرب ،العتقادهم أن احلجاب احلائل بني الروح واملعرفة أمر
ّ
ّ
مرض القلب بأوصاف البرشية ،فلو صحت لعرفت ،كام عرب عن ذلك ابن عطاء اهلل بقوله:
(اخرج من أوصاف برش ّيتك عن ّ
احلق جميبا ،ومن
كل وصف مناقض لعبود ّيتك ،لتكون لنداء ّ
حرضته قريبا)
وقد علق عىل هذه احلكمة اجلليلة ابن عجيبة بقوله( :أوصاف البرشية :هي األخالق التي
تناقض خلوص العبودية ،ومرجعها إىل أمرين :األول :تعلق القلب بأخالق البهائم وهي
شهوة البطن والفرج وما يتبعهام من حب الدنيا وشهواهتا الفانية  ..الثاِن :خت ّلقه بأخالق
الشياطني كالكرب واحلسد واحلقد والغضب واحلدة وهي القلق ،والبطر وهو خفة العقل،
واألرش وهو التكرب ،وحب اجلاه والرياسة واملدح والقسوة والعطاء والفظاظة والغلظة،
وتعظيم األغنياء ،واحتقار الفقراء ،وكخوف الفقر وهم الرزق والبخل والشح والرياء
والعجب ،وغري ذلك مما ال حيىص حتى قال بعضهم :للنفس من النقائص ما هللّ من الكامالت..
فإذا خت ّلق العبد هبذه األخالق وحتقق هبا ذوقا بعد أن ختلص من أضدادها ،كان عبدا خالصا
حرا مما سواه ،وكان لندائه جميبا ،ومن حرضته قريبا فإذا قال له ربه :يا عبدي قال له :يا
ملواله ّ
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رب ،فكان صادقا يف إجابته لصدق عبوديته ،بخالف ما إذا كان منهمكا يف شهواته الظاهرة
والباطنة ،كان عبدا لنفسه وشهواته ،فإذا قال :يا رب كان كاذبا إذ من أحب شيئا ،فهو عبد له
وهو ال حيب أن تكون عبدا لغريه ،وإذا ختلص من رق الشهوات واحلظوظ ،كان أيضا قريبا
حب هذه اخلياالت الومهية فإذا
من حرضة احلق ،بل عاكفا فيها ،إذ ما أخرجنا عن احلرضة إال ّ
حتررنا منها وحتققنا بالعبودية وجدنا أنفسنا يف احلرضة)

()1

وهذا الذي ذكره ابن عجيبة هو نفس ما يذكره القرآن الكريم عندما يربط اإليامن
باألخالق والتقوى ،كام يربط اجلحود بمرض القلب وقساوته.
وبذلك فإن املنهج الصويف من هذه الناحية منهج قرآِن نبوي ال جدال فيه  ..فبقدر صفاء
القلب تزول أوهام اإلحلاد والتشبيه والتجسيم ..
وبناء عىل هذا كان الصوفية حيذرون األمة من بضاعة املحدثني املمتلئة باحلشو والتجسيم،
ألنه ال يمكن أن يعرف اهلل حشوي جمسم ..وقد قال جعفر اخللدي( :لو تركني الصوفية
جلئتكم بأسارير الدنيا وطلبت احلديث ،لقد مضيت إىل عباس الدوري من علامء احلديث
جملسا واحدً ا ،ثم خرجت من عنده فلقيني بعض الصوفية ،فقالوا يل :إيش هذا
فكتبت عنه ً
ِ
خرق األوراق
معك؟ فأعطيته إياه ،فقال :وحيك! تدع علم اخل َرق وتأخذ علم َ
الو َرق؟! ثم َ
ومنعني أن أتابع)
وقال أبو سعيد الكندي( :كنت أنزل رباط الصوفية وأطلب احلديث يف خفية ،ويف يوم
سقطت مني حمربة من كمي ،فرآها صويف ،فقال :وحيك! اسرت عورتك)
وكان أبو يزيد البسطامي يقولون للمحدثني الذين انشغلوا بالرواية :أنتم أين ِعلمكم؟)
فيقولونِ :من فالن عن فالن عن فالن عن النبي ،فيقول :أين هم؟ ماتوا ك ّلهم ،فيقول :ما هذا
العلم الذي يؤخذ من أموات؟! نحن علمنا أخذناه من احلي الذي ال يموت.
( )1إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم ،ص.114 :
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وطبعا فإن مراد الصوفية من كل هذا ليس النهي عن احلديث املجرد ،فقد كانوا من أكثر
الناس رواية للحديث النبوي ..وكتبهم مشحونة به ..ولكن حتذيرهم كان عن ذلك احلشو
الذي مال إليه املحدثون ،ومألوا به ما يسمونه كتب التوحيد والسنة وأصول الدين.
ومثلام حذر الصوفية من علم احلديث الذي امتأل باحلشو ،حذروا من علم الكالم الذي
امتأل باجلدل ،وقد ذكر الشيخ حممود أبو دقيقة كالما طيبا يف الفرق بني املنهج الكالمي واملنهج
الصويف يف املعرفة ،فقال( :مقصود الصوفية بمعرفة اهلل تعاىل غري مقصود املتكلمني بمعرفته،
والصوفية ال ينكرون معرفة املتكلمني بل يزيدون عليها ،ومعرفة الصوفية من مرتبة ،ومعرفة
املتكلمني من مرتبة أخرى ،فمعرفة الصوفية إحسانية ،ومعرفة املتكلمني إيامنية ،فاخلتفا
مرتبة ..ومعرفة الصوفية قلبية ،ومعرفة املتكلمني عقلية فاختلفا وسيلة ..ومعرفة الصوفية
عمل ،ومعرفة املتكلمني علم ..ومعرفة الصوفية شهود ،ومعرفة املتكلمني اعتقاد ..ومعرفة
الصوفية تبدأ من القلب وتنتهى إىل اجلوارح الظاهرة والباطنة فأثرها عمىل ،ومعرفة املتكلمني
تبدأ من العقل وتنتهى إىل القلب فأثرها علمى ..ومعرفة الصوفية هلل ،غري معرفة املتكلمني بل
وبعدها .فالصوفية بعد أن يقرون بمعرفة املتكلمني ليتحققوا بمرتبة اإليامن ،يزيدون عليها
بمعرفته من جهة اإلحسان ،فمعرفة الصوفية بعد معرفة املتكلمني ،واملتكلمون يعرفونه واجب
الوجود ،خالقا ،،صانعا ،واحدا ،حيا ،سميعا ،بصريا ،عليام ،مريدا ،قادرا ،قديام ،باقيا ،خمالفا
للحوادث  ..والصوفية بعد أن يعرفونه كذلك يشهدون كذلك ،فالفرق بينهام كالفرق بني
معرفة اهلل بالنظر ىف آثاره ،ومعرفته (كأنك تراه) ،وطريق معرفة الصوفية خاصة عند حمققى
أهل احلق)

()1

بناء عىل هذا ،فإن املعرفة الصوفية معرفة تنزهيية متوافقة مع الرؤية الكونية القرآنية ،وليس
من فرق بينها وبني تنزيه املتكلمني إال أن تنزيه املتكلمني تنزيه علمي معريف ،وتنزيه الصوفية
( )1القول السديد ىف علم التوحيد ،الشيخ حممود أبو دقيقة.60 /1 :
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تنزيه ذوقي عرفاِن.
وقد اتفق الصوفية عىل هذا التنزيه الذي أشار إليه الشيخ أبو احلسن الشاذيل يف قوله( :إنا
لننظر إىل اهللّ ببرص اإليامن و اإليقان فأغنانا عن الدليل و الربهان ،و إنا ال نري أحدا من اخللق،
فهل يف الوجود أحد سوي امللك احلق؟ و إن كان و ال بد فكاهلباء يف اهلواء إن فتشتهم مل جتدهم
شيئا)
وأشار إليه ابن عطاء اهلل يف (لطائف املنن) ،فقال( :و من أعجب العجب أن تكون
الكائنات موصلة إىل اهللّ! فليت شعري ،هل هلا وجود معه حتى توصل إليه؟ أو هل هلا من
الوضوح ما ليس له حتى تكون هي املظهرة له؟ و إن كانت الكائنات موصلة له فليس ذلك هلا
من حيث ذاهتا ،لكن هو الذي والها رتبة التوصيل ،فوصلت ،فام وصل إليه غري إهليته ،و لكن
احلكيم هو واضع األسباب ،و هي ملن وقف معها و ال ينفذ إىل قدرته عني احلجاب فظهور
احلق أجىل من كل ما ظهر ،إذ هو السبب يف ظهور كل ما ظهر و ما اختفى إال من شدة ما ظهر،
و من شدة الظهور اخلفاء)

()1

يتصور أن حيجبه يشء و هو أقرب إليك من ّ
كل
وأشار إليه ابن عطاء اهلل ،فقال( :كيف
ّ
يشء؟)
وهم يروون يف هذا عن اإلمام عيل قوله( :احلق تعاىل ليس من يشء و ال يف يشء و ال فوق
يشء و ال حتت يشء ،إذ لو كان من يشء لكان خملوقا ،و لو كان فوق يشء لكان حمموال ،و لو
كان يف يشء لكان حمصورا ،و لو كان حتت يشء لكان مقهورا)

()2

ويروون أنه قيل له :يا ابن عم رسول اهللّ  أين كان ربنا أو هل له مكان؟ فتغري وجهه
و سكت ساعة ثم قال( :قولكم أين اهللّ سؤال عن مكان ،و كان اهللّ و ال مكان ،ثم خلق الزمان
( )1نقال عن :إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم ،ص.81 :
( )2نقال عن :إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم ،ص.82 :
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و املكان ،و هو اآلن كام كان دون مكان و ال زمان)
وهكذا نجد كتب الصوفية مملوءة بتنزيه اهلل وتعظيمه إىل الدرجة التي يعتربون فيها
الشعور بمثلية وجودهم لوجود اهلل رشكا ،وقد قال يف ذلك الشيخ أبو مدين:
اهلل قــل وذر الــوجــود ومــا حــوى

ان كـــنـــت مـــرتـــادا بـــلـــوغ كـــامل

فـــالـــكـــل دون اهلل ان حـــقـــقـــتـــه

عــدم عــىل الــتــفصـــــيــل واالمجــال

واعـــلـــم بـــأنـــك والـــعـــوامل كـــلـــهـــا

لــواله يف حمــو ويف اضـــــمــحــالل

مـــن ال وجـــود لـــذاتـــه مـــن ذاتـــه

فــــوجــــوده لــــواله عــــني حمــــال

فــالـعــارفـون فـنـوا بــأن مل يشــــهــدوا

شـــــيــئــا ســـــوى املــتــكــرب املــتــعــال

ورأوا ســــواه عـىل احلـقـيـقــة هــالـكــا

يف احلــال واملــايض واالســـــتــقــبــال

فــاملـح بـعـقـلــك او بـطـرفــك هــل تـرى

شــــيـئــا ســــوى فـعــل مـن االفـعــال

وانــظــر اىل عــلــو الــوجــود وســـــفــلــه

نـــظـــرا تـــؤيـــده بـــاالســــــتـــدالل

جتــد اجلــمــيــع يشـــــري نــحــو جــاللــه

بــلســـــان حــال او لســـــان مــقــال

هـو ممســـــك االشــــيــاء مـن عـلـو اىل

ســـــفــل ومــبــدعــهــا بــغــري مــثــال

وقال:
فــإذا نــظــرت بــعــني عــقــلــك مل جتــد

شـــيئا ســـواه عىل الذوات مصـــورا

واذا طــلــبــت حــقــيــقــة مــن غــريه

فـبــذيــل جـهـلــك التـزال مـعـثـرا

بعد هذا التوضيح الذي اضطررنا إليه لبيان الدور الذي قام به الصوفية يف حفظ عقيدة
التنزيه القرآنية يتبني لنا الرس الذي ألب عليهم التيار التجسيمي الذي مل يرتك سبيال لتضليلهم
وتبديعهم وتكفريهم والتحريض عليهم إال فعله.
ومع أن ذلك واضح من خالل الكتب الكثرية املؤلفة يف تكفري الصوفية والتحذير منهم،
إال أنني سأذكر هنا نامذج من أقوال املحدثني التي ال تتعلق فقط بالشخصيات املثرية للجدل
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كابن عريب واجلييل وغريمها ،بل تتعلق بشخصية معتدلة ال نجد يف كتبها أي لون من ألوان
الشطحات.
من تلك النصوص التي ينرشها التيار السلفي أثناء حتذيره من الصوفية قول احلافظ سعيد
بن عمرو الربدعى( :شهدت أبا زرعة  -وقد سئل عن احلارث املحاسبى وكتبه  -فقال للسائل:
إياك وهذه الكتب ،هذه كتب بدع وضالالت ،عليك باألثر (احلديث) ،فإنك جتد فيه ما
يغنيك ،فقيل له :يف هذه الكتب عربة ،فقال( :من مل يكن له يف كتاب اهلل عربة ،فليس له يف هذه
الكتب عربة ،بلغكم أن سفيان ومالكا واألوزاعي صنفوا هذه الكتب يف اخلطرات
والوساوس ،ما أرسع الناس إىل البدع!)
وقد علق عليه الذهبي بقوله( :وأين مثل احلارث ؟! فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف
املتأخرين كالقوت أليب طالب؟ وأين مثل القوت؟  ..كيف لو رأى هبجة األرسار البن
جهضم ،وحقائق التفسري للسلمى؟ لطار ل ُّبه  ..كيف لو رأى تصانيف أيب حامد الطوسى يف
ذلك ،عىل كثرة ما يف اإلحياء من املوضوعات؟ كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر؟)

()1

علامء الفلك:
وهم مع عدم كوهنم من علامء التوحيد وال العقيدة ،وال عالقة هلم باجلهمية وال األشاعرة
وال الصوفية ..بل ال عالقة هلم باإلسالم وال بأي دين من األديان ..ولكنهم مع ذلك لقوا
حربا شعواء من املدرسة السلفية ،ألن الصورة التي أعطاها هؤالء ـ بحسب ما دلت عليها
بحوثهم ـ ختتلف متاما عن الصورة التي تقوم عليها املعرفة التجسيمية هلل التي يعتقدها السلفية.
وكمثال عىل ذلك تلك اهلجمة الرشسة التي ووجه هبا من يقول بأن األرض تدور حول
الشمس ،والذي وصل إىل حد التكفري ،ذلك أن هذه املقولة ـ باإلضافة ملخالفتها لذلك

( )1ميزان االعتدال..431 /1 :
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املوروث الروائي الذي استلموه من املجسمة ومن أهل الكتاب ـ ختالف ما يسمونه بأهم مسألة
عقدية يف تصورهم ،وهي [علو اهلل تعاىل عىل خلقه] ،والذي يقتيض أن تكون األرض ثابتة،
والسموات السبع فوقها كالقبة عليها ،ثم يكون العرش ،ثم يكون اهلل تعاىل بحسب تصورهم..
ودروان األرض يقيض عىل ذلك كله.
ولألسف فإن هذه اهلجمة مل تكن من لدن أناس عاديني بسطاء ،بل كانت من أعىل اهليئات
الدينية ،ففي الفتوى رقم ( )15255املوجهة هليئة العلامء برئاسة الشيخ ابن باز ورده هذا
السؤال( :أنا مدرس ملادة اجلغرافيا ،وحيث إنه قد ورد إيل موضوع يتعلق بدوران األرض حول
نفسها وحول الشمس ،وحيث إنه قد سبق وأن قرأت كتا ًبا لسامحتكم بعنوان( :األدلة النقلية
واحلسية عىل إمكان الصعود إىل الكواكب ،وعىل جريان الشمس والقمر وسكون األرض)
حيث كان هنالك تعارض بني ما ذكرمتوه سامحتكم وبني الكتاب املدريس؛ لذا أرجو من
سامحتكم إفاديت عن هذا املوضوع)
فأجابه هبذا اجلواب اخلطري( :جيب عىل مدرس اجلغرافيا إذا عرض عىل الطالب نظرية
اجلغرافيني حول ثبوت الشمس ودوران األرض عليها  -أن يبني أن هذه النظرية تتعارض مـع
اآليـات القرآنية واألحاديث النبوية ،وأن الواجب األخذ بام دل عليه القرآن والسنة ،ورفض
ما خـالف ذلك ،وال بأس بعرض نظرية اجلغرافيني من أجل معرفتها والرد عليها كسائر
املذاهب املخالفة ،ال من أجل تصديقها واألخذ هبا)

()1

وهكذا نجد الكتب الكثرية التي ألفت يف هذا املجال ،ومنها كتاب (دوران األرض حقيقة
أم خرافة) لعادل العرشي ،وكتاب (هداية احلريان يف مسألة الدوران) لعبد الكريم بن صالح
احلميد ،وكتاب (الصواعق الشديدة عىل أتباع اهليئة اجلديدة) للشيخ التوجيري ،وغريها من
الكتب.
( )1فتاوى اللجنة الدائمة ،جلزء رقم ،26 :الصفحة رقم.415 :
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واإلشكال األكرب هو وقوع هؤالء يف نفس ما وقع فيه رجال الدين املسيحي حينام تبنوا
بعض النظريات العلمية ،وربطوها بالدين ،ثم حاربوا كل من يقول بخالفها واعتبار القول به
هرطقة.
ونفس اليشء وقع فيه هؤالء حني أخضعوا احلقائق العلمية القطعية للموازين الروائية
املمتلئة باألساطري واخلرافات..
وكمثال عىل ذلك ما قاله التوجيري يف كتابه (الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة)
عند رده ملا يقوله الفلكيون من أن (األرض سابحة يف اجلو معلقة بسالسل اجلاذبية وقائمة هبا)،
فقد قال ردا عليهم( :ونقول أما قوهلم إن األرض سابحة يف اجلو فهذا باطل ترده اآليات
واألحاديث الدالة عىل سكون األرض وثباهتا .ويرده أيض ًا إمجاع املسلمني عىل ثبات األرض
وسكوهنا .وقد تقدم كل ذلك فلرياجع وأما قوهلم إهنا معلقة بسالسل اجلاذبية فهذا باطل يرده
قول اهلل تعاىل (إن اهلل يمسك السموات واألرض أن تزوال) وقوله تعاىل (ومن آياته أن تقوم
السامء واألرض بأمره) فالسامء قائمة بأمر اهلل تعاىل وإمساكه هلا من غري عمد واألرض قائمة
بأمر اهلل تعاىل وإمساكه هلا من غري سالسل)

()1

ليس هذا فقط ،بل إهنم ينكرون كل احلقائق العلمية الفلكية ،وسنذكر نموذجا هنا لعلم
من أعالم املدرسة السلفية املعارصة ،وهو يناقش بعض احلقائق العلمية الفلكية وفق الرؤية
السلفية..
وهو العامل الذي زكاه كل رجال املدرسة السلفية الكبار ،وزكوا كتابته هو حيي احلجوري
الذي ألف كتابا سامه [الصبح الشارق عىل ضالالت عبد املجيد الزندِن يف كتابه توحيد
اخلالق] ،وهو يف الرد عىل كتاب يف العقيدة اإلسالمية يضم بعض احلقائق العلمية كأدلة عىل
قدرة اهلل تعاىل.
( )1الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة (ص.)58 :
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ومن تلك الردود رده عىل ما ذكره صاحب الكتاب من صعود البرش إىل القمر ،وقد قال
يف رده باللهجة السلفية القاسية( :هذه كذبة بلغت اآلفاق يستحق صاحبها أن يرشرش شدقه
عىل قفاه ومنخره إىل قفاه وعينه إىل قفاه وال يزال يفعل به ذلك كام يف حديث سمرة بن جندب
ريض اهلل عنه عند البخاري رقم ( ،)7047،1386وهذه الكذبة صنعها أعداء اإلسالم
الحتقار من سواهم من املسلمني حيث مل يستطيعوا صعود القمر ولغري ذلك من املقاصد
اخلبيثة ،ونرشها الببغاوات كصاحبنا وأمثاله ،وقد أنكرها ذلك السيف الصارم عىل البدع
واملحدثات الشيخ محود التوجيري رمحه اهلل يف كتابه [الصواعق الشديدة عىل أهل اهليئة اجلديدة]
وعالمة اليمن شيخنا مقبل الوادعي حفظه اهلل برعايته ،وجعله حتت بالغ لطفه وعنايته)

()1

وقال يف الرد عىل تسمية األرض كوكبا( :وقد رد هذا اإلدعاء ودحض هذا االفرتاء الشيخ
حممد بن يوسف الكايف فقال را ًدا عىل بعض أشياع حممد عبده املرصي :قوله( :هي كوكب)
أرضا ،والكوكب
كذب وافرتاء عىل اهلل تعاىل من سامها كوك ًبا ألن اهلل تعاىل الذي خلقها سامها ً
هو النجم وحمله العلو ومن صفاته اإلضاءة واإلرشاق واألفول والطلوع واألرض بخالف
ذلك .ونقله عنه الشيخ محود التوجيري رمحه اهلل بواسع رمحته وأسكنه فسيح جنته يف كتابه
(الصواعق الشديدة عىل أتباع اهليئة اجلديدة) ،وقد نقل احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه
(ج 1ص :)69عدم اخلالف أن األرض خلقت قبل السامء بام يف السامء من نجوم وغريها)

()2

وقال يف الرد عىل ما يذكره الفلكيون من املجرات وكثرهتا( :هذا كله مبني عىل اهلوس
والوساوس اإلبليسية والتقليد والثقة بأعداء رب الربية من ذوي امللل والنحل اليهودية
والنرصانية ليزامحوا ِهبذه التخرصات علوم الكتاب والسنة النبوية فشغلوا بذلك السذج من
أبناء املسلمني والذين ال هيمهم أمر هذا الدين فيبقون عىل هذه الرتاهات عاكفني ِ
وهبا معجبني
( )1الصبح الشارق عىل ضالالت عبد املجيد الزندِن يف كتابه توحيد اخلالق.97
( )2الصبح الشارق.192 :
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ومفتخرين ،فيقتلون فيها األوقات ويضلون ِهبا العامة وأشباههم من ذوي اجلهاالت
فيغضبون بذلك رب األرض والسموات)

()1

وقال يف الرد عىل ما يذكره الفلكيون من دوران األرض( :ومسائل السامء واألرض
والعرش والكريس واللوح والقلم وامليزان والرصاط و ...الكالم فيها يعترب من باب االعتقاد
فالذي يعتقد أن األرض تدور وتتحرك جيب عليه أن يلتمس هلذا القول دلي ً
ال من القرآن والسنة
وإال كان صاحب معتقد فاسد ال يعتمد عىل دليل عن اهلل ورسوله وأنى لصاحب هذا القول
الدليل فدون ذلك خرط القتاد وإنام هي ُّ
الشبه)

()2

وهلذا فإن هذه املدرسة كانت من أكرب من وقف يف وجه احلضارة اإلسالمية ،ووجه
علامئها الكبار ،حني حجروا العلم عىل ما كانوا يامرسونه مما يسمونه علام.
يقول ابن تيمية( :مجاع اخلري أن يستعني باهلل سبحانه يف تلقي العلم املوروث عن النبي
 ،فإنه هو الذي يستحق أن يسمى عل ًام ،وما سواه إما أن يكون علام فال يكون نافع ًا ،وإما أن
ال يكون عل ًام وإن سمي به ،ولئن كان عل ًام نافع ًا فال بد أن يكون يف مرياث حممد  ما يغني
عنه مما هو مثله وخري منه )

()3

وقال ابن رجب ( :فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم
معانيها ،والتقيد باملأثور عن الصحابة والتابعني وتابعيهم يف معاِن القرآن واحلديث  ..يف ذلك
غاية ملن عقل ،وشغل ملن بالعلم النافع اشتغل)

()4

وقال ابن القيم( :كام هي عادته سبحانه وسنته يف عباده إذا أعرضوا عن الوحي ،وتعوضوا
عنه بكالم البرش ،فاملغرب ملا ظهرت فيهم الفلسفة واملنطق واشتغلوا هبا استولت النصارى
( )1الصبح الشارق.196 :
( )2الصبح.210 :
( )3جمموع الفتاوى ()664 /10
( )4بيان فضل علم السلف عىل اخللف» (.)6
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عىل أكثر بالدهم وأصاروهم رعية هلم ،وكذلك ملا ظهر ذلك ببالد املرشق ،سلط اهلل عليهم
التتار فأبادوا أكثر البالد الرشقية واستولوا عليها ،وكذلك يف أواخر املائة الثالثة وأول الرابعة
ملا اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل اإلحلاد سلط اهلل عليهم القرامطة الباطنية ،فكرسوا
عسكر اخلليفة عدة مرات واستولوا عىل احلاج واستعرضوهم قت ً
ال وأرس ًا)

()1

وهكذا نجد املعارصين من هذه املدرسة يرددون نفس تلك الكلامت ،ويتربؤون من كل
األعالم الذين أنجبتهم احلضارة اإلسالمية ،بل يكفروهنم..
ومن األمثلة عىل ذلك رسالة تنترش بكثرة عىل مواقع النت كتبها الشيخ نارص بن محد
عمن جعل
الفهد ،وسامها [حقيقة احلضارة اإلسالمية] ،وعرفها بقوله( :هذه املذكرة جواب َّ
حضارة اإلسالم هي النبوغ يف علوم الفالسفة واملالحدة وجعلها هي تشييد املباِن وزخرفة
املساجد ،وجعل علامء اإلسالم هم املالحدة كابن سينا والفارايب ونحوهم)
وقد جاء يف مقدمتها قوله( :إن احلضارة ٍ
اإلسالمية الصحيحة هي التي وجدت يف القرون
املفضلة ،يف وقت الصحابة والتابعني ،وأئمة الدين ،فريق اهلدى ،وأشياع احلق ،وكتائب اهلل يف
أرضه ،الذين بلغوا من الدين والعلم والقوة غاية ليس وراءها مطلع لناظر ،وال زيادة ملستزيد،
ففتحوا البلدان ،وشيدوا األركان ،ودانت هلم األمم ،وتداعت هلم الشعوب َ ..فمن كان
ِ
فليكاثر هبم ،فدينهم هو الدين ،وعلمهم هو العلم .
فليفاخ ْر هبم ،ومن كان مكاثر ًا
مفاخر ًا
ْ
مكّن اهلل هلم يف األرض ففتحوا الدنيا وحكموا العامل يف ٍ
مدة ال يبلغ فيها الرضيع أن يفطم ،قال
الذهبي رمحه اهلل تعاىل ( :واستوىل املسلمون يف ثالثة أعوام عىل كريس مملكة كرسى وعىل كريس
مملكة قيرص ،وعىل أ َّمي بالدمها ،وغنم املسلمون غنائم مل يسمع بمثلها قط من الذهب واحلرير
والرقيق فسبحان اهلل العظيم الفتاح )  ..لذلك فاعلم أن الدين ما انتهجه السلف ،والعلم ما
()2

( )1إغاثة اللهفان.602/2 :
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طلبوه ،وما سوى ذلك فال خري فيه)

()1

ثم راح بعدها يعد أسامء العلامء الكبار الذين أسسوا للحضارة اإلسالمية ،بل أمدوا
البرشية باملعارف الكثرية التي سامهت يف احلضارة احلديثة ،ويرميهم مجيعا بالكفر والزندقة.
فينقل عن ابن تيمية عند ذكره جلابر بن حيان قوله( :وأما جابر بن حيان صاحب
املصنفات املشهورة عند الكياموية فمجهول ال يعرف وليس له ذكر بني أهل العلم والدين) ،
()2

ويعقب عليه بقوله( :ولو أثبتنا وجوده ،فإنام نثبت ساحر ًا من كبار السحرة يف هذه امللة ،اشتغل
بالكيمياء والسيمياء والسحر والطلسامت ،وهو أول من نقل كتب السحر والطلسامت)

()3

وينقل عن (حممد بن موسى اخلوارزمي)( :وهو املشهور باخرتاع ( اجلرب واملقابلة ) ،وكان
سبب ذلك كام قاله هو املساعدة يف حل مسائل اإلرث ،وقد ر ّد عليه شيخ اإلسالم ذلك العلم
بأنه وإن كان صحيح ًا إال أن العلوم الرشعية مستغنية عنه وعن غريه  ..واملقصود هنا :إن
()4

املنجمني يف عرص املأمون واملعتصم الواثق ،وكان باإلضافة إىل
اخلوارزمي هذا كان من كبار ّ
ذلك من كبار َم ْن ترجم كتب اليونان وغريهم إىل العربية)

()5

وهكذا ال يرتك عاملا من العلامء إال وكفره أو بدعه وفسقه..
ولألسف فإن هذه الرسالة تنترش بقوة عىل النت ،وبالصيغ املختلفة ،ولعلها ترمجت
للغات أجنبية لتمحو كل ما بقي هلذه األمة من أجماد تباهي هبا سائر األمم.

( )1حقيقة احلضارة اإلسالمية ص.3
( )2جمموع الفتاوى .374 / 29
( )3حقيقة احلضارة اإلسالمية ص.11
( )4انظر ( جمموع الفتاوى ) .215 – 214 / 9
( )5حقيقة احلضارة اإلسالمية ص.11
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اجلهة ..واملكان
يرى أصحاب الرؤية التنزهيية هلل ـ بتوجهاهتم املختلفة العقلية والذوقية ـ أن اهلل تعاىل أعظم
من أن يشار إليه ،أو أن تكون له جهة حترصه ،أو مكان حيده ..فاهلل أعظم وأجل وأقدس من
ذلك كله.
ذلك أن جمرد اعتباره يف جهة حد لعظمته ،وتقييد إلطالقه ،وحبس له يف عامل احلدود
والقيود واجلسمية.
وجمرد اعتباره يف مكان حرص له ،بل قول بإمكانية تعدده ..فمن حدد فقد عدد.
والعقل السليم يقول هبذا ،كام تقول به النصوص املقدسة ،وكام يقول به أرباب األرواح
الطاهرة الذين جتلت عىل صفحات قلوهبم الصافية حقائق العرفان يف أهبى صورها.
وأوهلم أهل بيت النبوة والطهارة الذين وردت عنهم النصوص الكثرية يف تنزيه اهلل عن
(إن اهللّ ّ
اجلهة واملكان ،ومنها ما روي عن اإلمام عيل من قولهّ :
جل وعزّ أ ّين األين فال أين له،
ّ
وجل عن أن حيويه مكان ، )...وقال( :كان اهلل وال مكان)
()1

()2

ّ
وجل ] بكيف وال أين،...
وروي عن اإلمام جعفر الصادق قوله( :وال يوصف [ عزّ
كيف أصفه بأين وهو الذي أ ّين األين حتّى صار أين ًا ،فعرفت األين بام أ ّينه لنا من األين)

()3

و ُسئل :أين كان ر ّبنا قبل أن خيلق سام ًء أو أرض ًا؟ فقال( :أين سؤال عن مكان ،وكان اهلل
وال مكان)

()4

وجل ] يف ّ
ّ
كل مكان؟ أليس إذا كان يف السامء كيف يكون يف األرض؟!
وسئل :فهو [ عزّ
( )1بحار األنوار ،ج  ،57باب  ،1ح  ،63ص .83
( )2اإلرشاد ،الشيخ املفيد :ج  ،1ص .201
( )3الكايف ،ج  ، ،1ح  ،12ص  103ـ  .104التوحيد ،الشيخ الصدوق :باب  ، 8ح  ،14ص  111ـ .112
( )4الكايف ،ج  ،1ح  ،5ص  89ـ  .90التوحيد ،الشيخ الصدوق :باب  ،28ح  ،4ص .170
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وإذا كان يف األرض كيف يكون يف السامء؟! فأجاب( :إنّام وصفت املخلوق الذي إذا انتقل عن
مكان ،واشتغل به مكان ،وخال منه مكان ،فال يدري يف املكان الذي صار إليه ما حدث يف
املكان الذي كان فيه .فأ ّما اهلل العظيم الشأن املَلِك الد ّيان فال خيلو منه مكان ،وال يشتغل به
مكان ،وال يكون إىل مكان أقرب منه إىل مكان)

()1

ِ
درة املنتهى،
وسئل اإلمام الكاظمّ :
ألي ع ّلة عرج اهلل بنبيه  إىل السامء ،ومنها إىل س َ
ومنها إىل حجب النور ،وخاطبه وناجاه هناك ،واهلل ال يوصف بمكان؟ فقالّ :
(إن اهلل تبارك
ّ
يرشف به مالئكته
وتعاىل ال يوصف بمكان ،وال جيري عليه زمان ،ولكنّه عزّ
وجل أراد أن ّ
وسكّان سامواته ويكرمهم بمشاهدته ،ويريه من عجائب عظمته ما خيرب به بعد هبوطه ،وليس
ذلك عىل ما يقول املش ّبهون ،سبحان اهلل وتعاىل عام يرشكون)

()2

وهكذا قال كل منزهة األمة ..وسنقتبس هنا للداللة العقلية عىل هذا كالم رجل مجع بني
علوم احلديث والكالم والتصوف ،لنرى أن اعتقاد اجلهة مطلب للخيال للعقل ،وأن النصوص
املقدسة تقدس اهلل من أن حتده اجلهات ،أو حيل يف األماكن.
وهذا العلم هو الشيخ يوسف النبهاِن الذي كتب رسالة يف الرد عىل املجسمة يف هذا
املجال سامها (رفع االشتباه يف استحالة اجلهة عىل اهلل) يقول فيها( :فكام أنه تعاىل ليس لذاته
املقدسة جهات ليس هو يف جهة أحد من املخلوقات ،قد تنزه عن مجيع السفليات والعلويات
من األمكنة واألزمنة واألرضني والسموات ،كلها نسبتها إليه تعاىل نسبة واحدة ،وهي أهنا
خملوقاته وهو خالقها أوجدها بعد أن مل تكن من العدم املحض ،وهو تعاىل كان موجود ًا قدي ًام
وال سامء وال أرض ،وهو عز وجل قبل خلقها وبعد خلقها هو اهلل القديم العظيم املتصف بكل
الكامالت املنزه عن مجيع أوصاف احلادثات مل تتجدد له تعاىل بعد خلقها أوصاف مل تكن له من
( )1التوحيد ،الشيخ الصدوق :باب  ،36ح  ،3ص..248
( )2التوحيد ،الشيخ الصدوق :باب  ،28ح  ،5ص .170
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قبل خلقها ..وإذا كان األمر كذلك فكيف ختتص به تعاىل جهة دون جهة؟ ويقال إنه يف جهة
العلو والفوق ،وهذه اجلهات إنام حدثت بعد خلق املخلوقات؟)

()1

ثم ذكر أن حرص اهلل يف اجلهات مقولة جتسيمية مل يقل هبا أحد من املنزهة من هذه األمة،
قال( :إذا علمت ذلك فقد تبني وظهر ظهور ًا جلي ًا أن هذه العقيدة ،وهي تنزيه اهلل تعاىل عن أن
حترصه جهة من اجلهات العلويات والسفليات هي العقيدة اإلسالمية الصحيحة التي تليق
بكامل اهلل تعاىل ،وهي عقيدة معظم األمة املحمدية من أهل املذاهب الثالثة وبعض احلنابلة
وسادتنا الصوفية وهي التي تقتضيها الكامالت اإلهلية وتؤيدها اإلدراكات العقلية والنقلية،
وملن خالفهم وإن قلوا مستند وهو متسكهم بظواهر النصوص بدون تدقيق وال حتقيق ،وال
تفكر بام يليق بالكامالت اإلهلية وما ال يليق ،فحكموا عليه تعاىل بأنه يف جهة العلو ويف جهة
الفوق ،ومل يبالوا بأن اجلهات إنام هي من أوصاف احلادثات وقبل أن خيلقها تعاىل مل يكن هنالك
جهات إذ ال علويات وال سفليات وال يشء وقتئذ من املخلوقات حتى حتيط به تعاىل
اجلهات)

()2

ومن األدلة العقلية املنطقية التي أوردها قوله( :وأيض ًا اجلهات هي أمور نسبيات ،فقد
تكون جهة العلو ملخلوق هي جهة السفل ملخلوق آخر ،إذ من املعلوم أن األرض كروية ويف
سائر جهاهتا يوجد خملوقات ،فجهة العلو لقوم منهم هي جهة السفل لقوم آخرين ،وكذا أجرام
السموات املحيطة باألرض)

()3

هذا مثال عن األدلة التي يعتمدها املنزهة يف مواجهة املجسمة ..وإال فإن القضية من
البداهة بحيث ال حتتاج إىل دليل يدل عليها.

( )1رفع االشتباه يف استحالة اجلهة عىل اهلل.
( )2رفع االشتباه يف استحالة اجلهة عىل اهلل.
( )3رفع االشتباه يف استحالة اجلهة عىل اهلل.
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وكيف حتتاج إىل الدليل والقرآن الكريم واضح يف الداللة عليها ،فاهلل تعاىل يقولَ ﴿ :وهللَِّ
ِ
ِ
املَْ ْ ِ
يم ﴾ [البقرة]115 :
رش ُق َواملَْغ ِْر ُب َف َأ ْين ََام ُت َو ُّلوا َف َث َّم َو ْج ُه اهللَِّ إِ َّن اهللََّ َواس ٌع عَل ٌ
فهذه اآلية الكريمة كافية يف الداللة عىل استحالة اجلهة عىل اهلل ،وهي حتصن األمة من
الوقوع فيام وقعت فيه األمم قبلها من التجسيم ،وقد نقل الفخر الرازي عن بعضهم قوله يف
مناسبة نزوهلا لتغيري القبلة ..( :ألن اليهود والنصارى كل واحد منهم قال :إن اجلنة له ال لغريه،
فرد اهلل عليهم هبذه اآلية ألن اليهود إنام استقبلوا بيت املقدس ألهنم اعتقدوا أن اهلل تعاىل صعد
السامء من الصخرة ،والنصارى استقبلوا املرشق ألن عيسى عليه السالم إنام ولد هناك عىل ما
حكى اهلل ذلك ..فكل واحد من هذين الفريقني وصف معبوده باحللول يف األماكن ومن كان
هكذا فهو خملوق ال خالق ،فكيف ختلص هلم اجلنة وهم ال يفرقون بني املخلوق واخلالق)

()1

واهلل تعاىل يذكر يف آيات كثرية أن له معية وحضورا مع كل يشء ،وهو ما يكفي لنفي اجلهة
عن اهلل ،ومن أمثلتها قوله تعاىلَ ﴿ :ما َي ُك ُ
ون ِم ْن ن َْج َوى َث َال َث ٍة إِ َّال ُه َو َرابِ ُع ُه ْم َو َال َمخ َْس ٍة إِ َّال ُه َو
س ِ
اد ُس ُه ْم َو َال َأ ْدنَى ِم ْن َذلِ َك َو َال َأ ْك َث َر ِإ َّال ُه َو َم َع ُه ْم َأ ْي َن َما كَا ُنوا ُث َّم ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َام ع َِم ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
َ

إِ َّن اهللََّ بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
ون ِم َن الن ِ
َخ ُف َ
َخ ُف َ
َّاس َوالَ َي ْست ْ
يم﴾ [املجادلة ،]7 :وقوله تعاىلَ ﴿ :ي ْست ْ
ون ِم َن
يشء عَل ٌ
ْ
اهللِّ و ُهو معهم﴾ [النساء  ،]108وقوله تعاىلُ ﴿ :هو ا َّل ِذي َخ َل َق السامو ِ
ات َواألَ ْر َض ِيف ِست َِّة َأ َّيا ٍم
َّ َ َ
َ
َ َ ََُ

ِ
ِ
ش َي ْع َل ُم َما َيلِ ُج ِيف األَ ْر ِ
است ََوى ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
الس َامء َو َما َي ْع ُر ُج
ض َو َما َخي ُْر ُج من َْها َو َما َي ِنز ُل م َن َّ
ُث َّم ْ
ِ
ون َب ِص ٌري﴾[احلديد  ،]4وقوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َي ُق ُ
يها َو ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكن ُت ْم َواهللَُّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ول
ف َ
لِص ِ
احبِ ِه الَ َحتْزَ ْن إِ َّن اهللَّ َم َعنَا﴾ [التوبة  ،]40وقوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ِ
نس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما
َ
اإل َ
ُتوس ِوس بِ ِه َن ْفسه ونَحن َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد﴾ [ق  ،]16وقوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ا َّل ِذي ِيف
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
َ ْ ُ
ض إِ َله﴾ [الزخرف  ،]84وقوله تعاىل﴿ :و ُهو اهللُّ ِيف السامو ِ
ات َو ِيف
َّ َ َ
َ َ
الس َامء إِ َل ٌه َو ِيف األَ ْر ِ ٌ
َّ

األَ ْر ِ
ض﴾ [األنعام.]3
( )1مفاتيح الغيب ()19 /4
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وقد كانت هذه اآليات وأمثاهلا من اآليات التي يستعملها املتكلمون املنزهة إليقاع
املجسمة يف احلرج ،ألهنم إما أن يقولوا بمقتضياهتا ،فينفوا اجلهة عن اهلل ،وينفوا معها اجلسمية
ومقتضياهتا ،وإما أن يرصفوها عن ظاهرها ،وحينها يتخلون عن اعتبارهم التأويل تعطيال.
يقول إمام احلرمني اجلويني( :ومما جيب االعتناء به معارضة احلشوية بآيات يوافقون عىل
يعارضون
تأويلها حتى إذا سلكوا مسلك التأويل عورضوا بذلك السبيل فيام فيه التنازع .فمام َ
به قوله تعاىلَ ﴿ :و ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكنْ ُت ْم ﴾ [احلديد ]4 :فإن راموا إجراء ذلك عىل الظاهر حلوا
عقدة إرصارهم يف محل االستواء عىل العرش عىل الكون عليه ،والتزموا فضائح ال يبوء هبا
عاقل ،وإن محلوا قولهَ ﴿ :و ُه َو َم َع ُك ْم َأ ْي َن َما ُكنْ ُت ْم ﴾عىل اإلحاطة باخلفيات فقد تسوغوا
التأويل)

()1

وهكذا نجد األحاديث الصحيحة املوافقة للمعقول واملنقول ،والتي مل تتلطخ بتشوهيات
املجسمة واملحرفة تنص عىل هذا ،ففي احلديث الصحيح أن رسول اهلل  قال للصحابة ملا
رأى رفعهم ألصواهتم بالذكر( :أهيا الناس! أربعوا عىل أنفسكم ،فإنكم ال تدعون أصم وال
غائب ًا ،إنام تدعون سميع ًا بصري ًا قريب ًا ،إن الذي تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته)

()2

لكن مع كل هذا ،فإن ألصحاب الرؤية التجسيمية موقفا خمتلفا متاما ،وهو موقف ينطلق
من تغليب التصور عىل التعقل أوال ..ثم من َضب بعض النصوص ببعض ..باإلضافة إىل
عدم استطاعتهم رمي كل الثروة احلديثية الكربى التي جاءهم هبا كعب األحبار وأصحابه..
باإلضافة ألبعاد أخرى سبق ذكرها.
وسنحاول هنا ،ومن خالل املصادر املعتمدة لدى هذا الفريق أن نبني التصورات العقدية
هلذه املسألة اخلطرية ،وعالقتها باملصادر املقدسة ..وعالقتها بعد ذلك بالعقل ،وبام يقوله
( )1اإلرشاد .161
( )2البخاري  372/13ح .7386
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العلم.
اجلهة:
يعترب السلفية حتديد [جهة اهلل] من أعظم املسائل العقدية ،وهلذا يقومون بامتحان الناس
عىل أساسها ،فمن أثبت اجلهة اعتربوه مؤمنا وموحدا وسنيا ،ومن خالفهم فيها اعتربوه جهميا
ومعطال وكافرا.
بل قد نقلوا إمجاع األمة عىل ذلك ،وهو يدل عىل أهنم ال يعتربون األمة غريهم ..فمن
عداهم من األمة من املتكلمني والصوفية وغريهم من املنزهة ال يعتربوهنم ـ بسبب عدم قوهلم
باجلهة ـ من هذه األمة ،فضال عن اعتبارهم من أهل السنة.
يقول أحد متقدميهم ،وهو قتيبة بن سعيد ( 240-150هـ)( :هذا قول االئمة يف اإلسالم
والسنة واجلامعة :نعرف ربنا يف السامء السابعة عىل عرشه ،كام قال جل جالله:الرمحن عىل
العرش استوى) ،وقد علق عليه الذهبي بقوله( :فهذا قتيبة يف إمامته وصدقه قد نقل اإلمجاع
عىل املسألة ،وقد لقي مالكا والليث ومحاد بن زيد ،والكبار وعمر دهرا وازدحم احلفاظ عىل
بابه)

()1

وقال ابن بطة العكربي (  387-304هـ ) يف كتابه املشهور [اإلبانة عن رشيعة الفرقة
والناجية]( :باب اإليامن بأن اهلل عىل عرشه بائن من خلقه وعلمه حميط بخلقه :أمجع املسلمون
من الصحابة والتابعني ومجيع أهل العلم من املؤمنني أن اهلل تبارك وتعاىل عىل عرشه فوق
سمواته بائن من خلقه وعلمه حميط بجميع خلقه ،وال يأبى ذلك وال ينكره إال من انتحل
مذاهب احللولية وهم قوم زاغت قلوهبم واستهوهتم الشياطني فمرقوا من الدين وقالوا :إن
اهلل ذاته ال خيلو منه مكان)

()2

( )1خمترص العلو  ،187درء تعارض العقل والنقل  ،260/6بيان تلبيس اجلهمية .37/2
( )2اإلبانة .136 /3
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وقال أبو عمر الطلمنكي األندليس ( 429-339هـ) يف كتابه (الوصول إىل معرفة
األصول)( :أمجع املسلمون من أهل السنة عىل أن معنى قوله :وهو معكم أينام كنتم .ونحو
ذلك من القرآن :أنه علمه ،وأن اهلل تعاىل فوق السموات بذاتـه مستو عىل عرشه كيف شاء)

()1

وقال أبو نرص السجزي (ت  444هـ) يف كتابه اإلبانة( :فأئمتنا كسفيان الثوري ومالك
وسفيان بن عيينة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وعبد اهلل بن املبارك وفضيل بن عياض وامحد
بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم احلنظيل متفقـون عىل أن اهلل سبحانه بذاته فوق العرش وأن علمه
بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة باألبصار فوق العرش ،وأنه ينزل إىل سامء الدنيا وأنه يغضب
ويرىض ويتكلم بام شاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء)

()2

وقال ابن عبد الرب (ت  463هـ) يف التمهيد بعد ذكر حديث النزول( :وفيه دليل عىل أن
اهلل عز وجل يف السامء عىل عرشه من فوق سبع سموات كام قالت اجلامعة وهو من حجتهم
عىل املعتزلة واجلهمية يف قوهلم إن اهلل عز وجل يف كل مكان وليس عىل العرش)

()3

وقال( :أهل السنة جممعون عىل اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة ،واإليامن
هبا ومحلها عىل احلقيقة ال عىل املجاز ،إال اهنم ال يكيفون شيئا من ذلك وال حيدون فيه صفة
حمصورة وأما أهل البدع واجلهمية واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم ينكرها وال حيمل شيئا منها
عىل احلقيقة ،ويزعمون أن من أقر هبا مشبه ،وهم عند من أثبتها نافون للمعبود ،واحلق فيام قاله
القائلون بام نطق به كتاب اهلل وسنة رسوله وهم أئمة اجلامعة واحلمد هلل)

()4

وغريها من النصوص التي يواجهون هبا املنزهة ،بل يواجهون هبا النصوص املقدسة التي
تنزه اهلل عن اجلهة ومجيع مقتضياهتا.
( )1درء التعارض  ،250/6الفتاوى  ،189/5بيان تلبيس اجلهمية  ،38/2خمترص العلو .264
( )2درء التعارض  250/6ونقل الذهبي كالمه هذا يف السري .656 /17
( )3فتح الرب برتتيب التمهيد .48– 7 /2
( )4فتح الرب برتتيب التمهيد .48– 7 /2
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وهم ال يكتفون بنقل اإلمجاع عىل املسألة ،وعدم اعتبار من ورد عنه خالفها ،وهم أكثر
األمة ،بل يضيفون إىل ذلك ما تعودوا عليه من تكفري املنكر هلا ،والتحريض عليه.
يقول ابن خزيمة (ت  311هـ)( :من مل يقل بأن اهلل فوق سمواته ،وأنه عىل عرشه ،بائن
من خلقه ،وجب أن يستتاب ،فإن تاب وإال َضبت عنقه ،ثم ألقي عىل مزبلة لئال يتأذى بنتن
رحيه أهل القبلة وال أهل الذمة) ،وقال( :من مل يقر بأن اهلل عىل عرشه قد استوى ،فوق سبع
سمواته فهو كافر حالل الدم ،وكان ماله فيئا)

()1

وقد نقل ابن تيمية اإلمجاع عىل ما قاله ابن خزيمة ،حيث قال يف (درء تعارض العقل
والنقل)( :وجواب هذا أن يقال القول بأن اهلل تعاىل فوق العامل معلوم باالضطرار من الكتاب
والسنة وإمجاع سلف األمة ..وهلذا كان السلف مطبقني عىل تكفري من أنكر ذلك ،ألنه عندهم
معلوم باالضطرار من الدين)

()2

وقال يف (جمموع الفتاوى) كعادته يف نقل إمجاع أهل امللل والنحل( :وقد اجتمع أهل
األديان مع املسلمني عىل أن اهلل تعاىل عىل العرش ،وقالوا هم ليس عىل العرش شىء وقال
حممد بن اسحاق بن خزيمة امام األئمة من مل يقل :إن اهلل فوق سمواته عىل عرشه بائن من
خلقه وجب أن يستتاب فان تاب واال َضبت عنقه ثم ألقى عىل مزبلة لئال يتأذى به اهل القبلة
وال أهل الذمة)...

()3

وقال الشيخ سليامن بن سحامن يف (كشف الشبهتني)( :وإذا كان أعداء اهلل اجلهمية ،وعباد
القبور قد قامت عليهم احلجة ،وبلغتهم الدعوة ،منذ أعصار متطاولة ،ال ينكر هذا إال مكابر،
فكيف يزعم هؤالء اجلهلة أنه ال يقال ألحدهم :يا كافر ،ويا مرشك ،ويا فاسق ،ويا متعور ،ويا

( )1انظر درء التعارض .264 /6
( )2درء تعارض العقل والنقل ()27/7
( )3جمموع الفتاوى (.)138/5
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جهمي ،ويا مبتدع وقد قام به الوصف الذي صار به كافر ًا ،أو مرشك ًا ،أو فاسق ًا ،أو مبتدع ًا
وقد بلغته احلجة ،وقامت عليه ،مع أن الذي صدر من القبورية اجلهمية هؤالء مل يكن من
املسائل اخلفية التي قد خيفى دليلها عىل اإلنسان َف ُيتَو َّقف يف حال أحدهم ،لكن قد علم
بالرضورة من دين اإلسالم أن من جحد علوا اهلل عىل خلقه ،وأنكر صفاته ونعوت جالله أنه
كافر معطل ال يشك يف ذلك مسلم ،فكيف يظن باإلخوان أهنم يقولون للمسلم يا سني :يا
جهمي ،وليس كذلك ،أو يا كافر أو يا مبتدع)

()1

وقال( :وإذا أنكر هذا الصنف علو اهلل عىل خلقه فهم كفار ألن اهلل تعاىل يف أعىل عليني
وأنه يدعى من أعىل ال من أسفل ومن زعم أن االستواء بمعنى االستيالء أو القدرة عىل األشياء
كام تقوله اجلهمية فقد جحد علو اهلل عىل خلقه ألن اهلل مستول عىل األشياء كلها وقادر عليها
فلو كان مستويا عىل العرش بمعنى االستيالء وهو عز وجل مستول عىل األشياء كلها لكان
مستويا عىل العرش وعىل األرض وعىل السامء وعىل احلشوش واألقذار ألنه قادر عىل األشياء
مستول عليه وإذا كان قادرا عىل األشياء كلها ومل جيز عند أحد من املسلمني أن يقولوا إن اهلل
مستو عىل احلشوش واألخلية مل جيز أن يكون االستواء عىل العرش االستيالء الذي هو عام يف
األشياء كلها ووجب أن يكون معنى االستواء خيتص العرش دون األشياء كلها وقد كان من
املعلوم بالرضورة أن االستواء هو العلو واالرتفاع عىل العرش وعىل مجيع املخلوقات فمن زعم
أن االستواء بمعنى االستيالء أو غري ذلك من تفاسري اجلهمية فقد جحد علو اهلل عىل خلقه
واستواءه عىل عرشه وال ينفعه اإلقرار بلفظ االستواء عىل العرش مع جحود معناه ورصفه عن
ظاهره وما يليق به إىل ما ال يليق به ،فإذا تبني لك هذا علمت أن هذا الصنف هم جهال املقلدين
للجهمية وأنه ال خالف يف تكفريهم)

()2

( )1كشف الشبهتني (ص)31 :
( )2متييز احلق واملني ص 139وما بعدها.
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وقال( :إذا عرفت هذا فمسألة علو اهلل عىل خلقه من املسائل اجللية الظاهرة ومما علم
بالرضورة فإن اهلل قد وضحها يف كتابه وعىل لسان رسوله وهي مما فطر اهلل عليها مجيع خلقه
إال من اجتالته الشياطني عن فطرته واتبع هواه وأخلد إىل األرض وكالم شيخ اإلسالم إنام
يعرفه ويدريه من مارس كالمه وعرف أصوله فإنه قد رصح يف غري موضع أن اخلطأ واجلهل
قد يغفرا ملن مل يبلغه الرشع ومل تقم عليه احلجة يف مسائل خمصوصة إذ اتقى اهلل ما استطاع
واجتهد بحسب طاقته وأين التقوى وأين االجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى
والغائبني واملعطلون للصانع عن علوه عىل خلقه واستواءه عىل عرشه ونفى أسامءه وصفات
كامله ونعوت جالله والقرآن يتىل يف املساجد واملدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية
جمموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت)

()1

وهذه النصوص وحدها كافية يف الداللة عىل تكفري السلفية ملخالفيهم من مجيع األمة
اإلسالمية من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة فضال عن الشيعة واإلباضية وغريهم ..ألن هؤالء
مجيعا يقولون بنفي اجلهة عن اهلل تعاىل.
والعجيب أننا لو طبقنا هذه األحكام عىل املدرسة السلفية لوجدنا أهنا تكفر نفسها بذلك،
ألن اهلل بحسب الروايات التي يتبنوهنا ليس دائام يف حال علو ..فهو ينزل إىل السامء الدنيا ،بل
ينزل إىل األرض ..وبذلك تصري الشمس والقمر وغريها من الكواكب فوقه كام سنرى يف
الفصل اخلاص بالتنقل واحلركة.
بل إهنم يروون حديثا ورد فيه( :والذي نفس حممد بيده لو أنكم دليتم بحبل إىل األرض
السفىل هلبط عىل اهلل)  ،وقد استعمل أعالم املدرسة السلفية كل ألوان التأويل واالحتيال
()2

لتوجيه هذا احلديث لينسجم مع العلو ،ولعل آخرها ما ذكره الشيخ حممد بن صالح العثيمني
( )1متييز احلق واملني ص.144
( )2رواه الرتمذي يف كتاب التفسري (.) 3298
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عند ذكره للحديث ،فقد قال( :هذا احلديث اختلف العلامء يف تصحيحه ،والذين قالوا :إنه
صحيح يقولون :إن معنى احلديث لو أدليتم بحبل لوقع عىل اهلل عز وجل ألن اهلل تعاىل حميط
بكل يشء ،فكل يشء هو يف قبضة اهلل سبحانه وتعاىل وكل يشء فإنه ال يغيب عن اهلل تعاىل،
حتى إن الساموات السبع واألرضني السبع يف كف الرمحن عز وجل كخردلة يف يد أحدنا ..وال
يمكن بأي حال من األحوال أن يكون داالً عىل أن اهلل سبحانه وتعاىل يف كل مكان ،أو عىل أن
اهلل تعاىل يف أسفل األرض السابعة فإن هذا ممتنع رشع ًا ،وعقالً ،وفطرة ،ألن علو اهلل سبحانه
وتعاىل قد دل عليه كتاب اهلل ،وسنة رسوله  واإلمجاع ،والعقل ،والفطرة)

()1

وقبله قال ابن تيمية( :حديث اإلدالء الذي روي من حديث أيب هريرة وأيب ذر ريض اهلل
عنهام قد رواه الرتمذي وغريه من حديث احلسن البرصي عن أيب هريرة وهو منقطع فإن احلسن
مل يسمع من أيب هريرة ولكن يقويه حديث أيب ذر املرفوع ؛ فإن كان ثابتا فمعناه موافق هلذا ؛
فإن قوله ( :لو أديل أحدكم بحبل هلبط عىل اهلل) إنام هو تقدير مفروض ؛ أي لو وقع اإلدالء
لوقع عليه لكنه ال يمكن أن يديل أحد عىل اهلل شيئا ؛ ألنه عال بالذات وإذا أهبط يشء إىل جهة
األرض وقف يف املركز ومل يصعد إىل اجلهة األخرى لكن بتقدير فرض اإلدالء يكون ما ذكر
من اجلزاء .فهكذا ما ذكره السائل :إذا قدر أن العبد يقصده من تلك اجلهة كان هو سبحانه
يسمع كالمه وكان متوجها إليه بقلبه لكن هذا مما متنع منه الفطرة ؛ ألن قصد اليشء القصد
التام ينايف قصد ضده ؛ فكام أن اجلهة العليا بالذات تنايف اجلهة السفىل فكذلك قصد األعىل
بالذات ينايف قصده من أسفل وكام أن ما هيبط إىل جوف األرض يمتنع صعوده إىل تلك الناحية
 ألهنا عالية  -فرتد اهلابط بعلوها كام أن اجلهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيلفال يصعد الثقيل إال برافع يرفعه يدافع به ما يف قوته من اهلبوط فكذلك ما هيبط من أعىل
األرض إىل أسفلها  -وهو املركز  -ال يصعد من هناك إىل ذلك الوجه إال برافع يرفعه يدافع به
( )1جمموع فتاوى ورسائل حممد بن صالح العثيمني ( .)89 /1
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ما يف قوته من اهلبوط إىل املركز)

()1

إىل آخر كالمه ،وهو يدل عىل الصورة املشوهة التي حيملوهنا عىل الكون وعن موقع
األرض فيه ،والتي عرب عنها ابن تيمية بقوله( :ومن علم أن األفالك مستديرة وأن املحيط الذي
هو السقف هو أعىل عليني وأن املركز الذي هو باطن ذلك وجوفه ـ وهو قعر األرض ـ هو
سجني واسفل سافلني علم من مقابلة اهلل بني أعىل عليني وبني سجني)

()2

فاألرض وفق هذه الرؤية هي املركز ..وفوقها السموات السبع ،وفوقها العرش ،وفوقها
اهلل سبحانه وتعاىل..
يقول التوجيري شارحا التصور الفلكي للكون وفق الرؤية السلفية( :وقد جعل اهلل تبارك
وتعاىل األرض مركز ًا ومستقر ًا لألثقال من مجيع جهاهتا .فلو سقط من السامء يشء ثقيل من
أي جهة كانت ملا استقر إال يف األرض .وكذلك ما يسقط من األثقال مما بني السامء واألرض
فمقره األرض .وقانون اجلاذبية لألثقال ينتهي إىل املركز يف جوف األرض وهو وسط األرض
السابعة السفىل)

()3

ثم نقل عن ابن كثري قوله ـ بعد أن ساق عدة أحاديث يف إثبات سبع أرضني ـ( :فهذه
األحاديث كاملتواترة يف إثبات سبع أرضني واملراد بذلك أن كل واحدة فوق األخرى والتي
حت تها يف وسطها عند أهل اهليئة حتى ينتهي األمر إىل السابعة وهي صامء ال جوف هلا ويف وسطها
املركز وهي نقطة مقدرة متومهة وهو حمط األثقال إليه ينتهي ما هيبط من كل جانب إذا مل يعاوقه
مانع)

()4

ونقل عن ابن تيمية قوله( :إذا أهبط يشء إىل جهة األرض وقف يف املركز ومل يصعد إىل
( )1الرسالة العرشية (ص)27 :
( )2جمموع الفتاوى [ 196 /25ـ .]197
( )3الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة (ص.)59 :
( )4الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة (ص.)59 :
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اجلهة األخرى)  ،وقوله( :ما هيبط من أعىل األرض إىل أسفلها وهو املركز ال يصعد من هناك
()1

إىل ذلك الوجه إال برافع يرفعه يدافع به ما يف قوته من اهلبوط إىل املركز)  ،وقوله( :أهل اهليئة
()2

يقولون لو أن األرض خمروقة إىل ناحية أرجلنا وألقي يف اخلرق يشء ثقيل كاحلجر ونحوه لكان
ينتهي إىل املركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر اللتقيا مجيع ًا يف املركز ولو قدر أن
إنسانني التقيا يف املركز بدل احلجرين اللتقت رجالمها ومل يكن أحدمها حتت صاحبه بل كالمها
فوق املركز)

()3

وهلذا جتد املدرسة السلفية تشتد عىل من خيالف هذه الرؤية ،بل تقول بتكفريه.
يقول التوجيري بعد نقله النقول الكثرية عن ابن تيمية وغريه( :وملا ظهر أهل اهليئة اجلديدة
يف آخر القرن العارش من اهلجرة وما بعده وهم كوبرنيك البولوِن وهرشل اإلنكليزي وأتباعهام
من فالسفة اإلفرنج أصحاب الرصد والزيج اجلديد أظهروا خالف ما كان عليه املسلمون
فقالوا إن الشمس ساكنة ال تتحرك أصال وإهنا مركز العامل وأن األرض والنجوم تدور عليها
وقد قلدهم يف ذلك كثري من ضعفاء البصرية من العرصيني فخالفوا ما كان عليه مجاعة املسلمني
منذ زمن النبي  إىل زماننا ،وهؤالء ينبغي أن يوضح هلم احلق الذي جاء به القرآن والسنة
فمن أرص منهم بعد ذلك عىل املخالفة فهو كافر حالل الدم واملال ألنه قد عاند احلق عىل بصرية
وأرص عىل تكذيب اهلل تعاىل وتكذيب رسوله )

()4

بعد هذا الكم الكبري من التبديع والتكفري والتحريض عىل املخالفني للسلفية يف هذه
املسألة نبحث عن مصادرهم النقلية التي استدعت منهم كل هذا الكم من الشدة.
وعند البحث عنها نجدها ال تعدو نصوصا يمكنهم لو طبقوا عليها مقاييسهم لفهموها
( )1الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة (ص.)59 :
( )2الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة (ص.)59 :
( )3الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة (ص.)59 :
( )4الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة (ص.)98 :
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الفهم الصحيح..
فلو أهنم طبقوا مع اآليات الكريمة التي يستدلون هبا كثريا ،وهي قوله تعاىل عن املالئكة
ون َما ُيؤْ َم ُر َ
ون َر َّ ُهب ْم ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم َو َي ْف َع ُل َ
عليهم السالمَ ﴿ :خيَا ُف َ
ون﴾ [النحل ]50 :ما طبقوه يف
قولهِ ﴿ :إ َّن اهللَّ َم َع ا َّل ِذي َن ا َّت َقو ْا َّوا َّل ِذي َن ُهم حمُّ ِْسنُ َ
ون﴾ [النحل  ]128النتفت املشكلة يف
أذهاهنم ،فقد فرسوا املعية هنا بمعية النرص والتأييد .
()1

وقال ابن تيمية يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُس بِ ِه َن ْف ُس ُه َون َْح ُن
َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد﴾ [ق( :]16 :إن هذه اآلية ال ختلو من أن يراد هبا قربه سبحانه أو
َ ُ ْ ْ َْ َ
قرب مالئكته كام قد اختلف الناس يف ذلك ،فإن أريد هبا قرب املالئكة :فدليل ذلك من اآلية
يد .إِ ْذ ي َت َل َّقى املُْ َت َل ِّقي ِ
قوله﴿ :ونَحن َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
َن ا ْل َي ِم ِ
ني َوع ِ
ان ع ِ
َن ِّ
الش َام ِل َق ِعيدٌ ﴾
َ
َ
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
ففرس ذلك القرب الذي هو حني يتلقى املتلقيان ،فيكون اهلل سبحانه قد أخرب بعلمه هو سبحانه
بام يف نفس اإلنسانَ ﴿ ،و َن ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُس بِ ِه َن ْف ُس ُه﴾ وأخرب بقرب املالئكة الكرام الكاتبني منه،
﴿ونَحن َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد﴾ وعىل هذا التفسري تكون هذه اآلية مثل قوله تعاىلَ ﴿ :أ ْم
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
ِ
رس ُه ْم َون َْج َو ُاهم َب َىل َو ُر ُس ُلنَا َلدَ ْهيِ ْم َي ْك ُت ُب َ
حي َس ُب َ
ون﴾ [الزخرف  ،]80أما إذا كان
َْ
ون َأنَّا ال ن َْس َم ُع َّ
املراد بالقرب يف اآلية قربه سبحانه ،فإن ظاهر السياق يف اآلية دل عىل أن املراد بقربه هنا قربه
بعلمه ،وذلك لورود لفظ العلم يف سياق اآلية ﴿ َو َن ْع َل ُم َما ُت َو ْس ِو ُس بِ ِه َن ْف ُس ُه﴾)
()2

وهكذا يقال يف الفوقية ،فقد قال من هو أعلم منهم باللغة العالمة الكبري [الزخمرشي) يف
قوله تعاىلَ ﴿ :خيَا ُف َ
ون َر َّ ُهب ْم ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم ﴾ [النحل( :]50 :إن علقته بيخافون ،فمعناه :خيافونه
أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم ،وإن علقته برهبم حاال منه فمعناه :خيافون رهبم عاليا هلم

( )1جمموع الفتاوى ( ،)250/11و(.)104/5
( )2الفتاوى (.)20-19/6
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قاهر َفو َق ِع ِ
باد ِه ،وإِنَّا َفو َقهم ِ
ِ
قاه ُر َ
ون)
َ
قاهرا ،كقوله َو ُه َو ا ْل ُ ْ
ْ ُ ْ

()1

باإلضافة إىل هذا فهم يؤولون الفوقية نفسها ،وفيام يعتربونه من صفات اهلل تعاىل ،وقد
سئل الشيخ ابن العثيمني حول قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُي َبايِ ُعون ََك إِن ََّام ُي َبايِ ُع َ
ون اهللََّ َيدُ اهللَِّ َف ْو َق
َأ ْي ِدهيِ ْم ﴾ [الفتح ،]10 :فأجاب بقوله( :ينبغي أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مذموم ًا
كله ،بل املذموم منه ما مل يدل عليه دليل ،وما دل عليه الدليل يسمي تفسري ًا ،سواء كان الدليل
ال بالنص ،أو منفص ً
متص ً
ال عنه ،فرصف الدليل عن ظاهره ليس مذموم ًا عىل اإلطالق ..فإذا
فهمنا هذا القاعدة وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس مذموم ًا عرفنا اجلواب عن اآلية
التي ساقها السائل ..فهل الصحابة يف صلح احلديبية كانوا يبايعون اهلل؟ هم يف احلقيقة كانوا
يبايعون النبي  مبارشة ،وذلك يف قوله سبحانه﴿ :يبايعونك﴾ ،لكن ملا كان الرسول مبلغ ًا
عن اهلل سبحانه صارت مبايعة الرسول كمبايعة اهلل ،وصار الذي يبايعه كأنام يبايع اهلل ،وقوله
تعاىلَ ﴿ :يدُ اهللَِّ َف ْو َق َأ ْي ِدهيِ ْم ﴾ املعلوم أن يد اهلل حقيقة ليست فوق أيدهيم ،وأن التي فوق
أيدهيم عند املبايعة هي يد الرسول  لكن الرسول كان مبلغ ًا عن اهلل)

()2

وهكذا يقال يف مجيع اآليات ..والتي َضب السلفية بعضها ببعض ..فأولوا ما يشتهون،
وأثبتوا ما يشتهون ،والعجيب أهنم حيلون ألنفسم التأويل ،ويسمونه  -احتياال  -تفسريا ،أما
غريهم ،فال حيلون له ذلك ،بل يكفرونه إن فعل ذلك ،ولست أدري من الذي أعطاهم وحرم
غريهم ،أو من الذي أحل هلم ،وحرم عىل غريهم.
هذا من القرآن الكريم ..أما من السنة املطهرة ..فباإلضافة لتلك األحاديث الكثرية التي
تلقوها من كعب األحبار ووهبه بن املنبه وغريهم من مسلمة أهل الكتاب نراهم يستدلون بام
يسمونه [حديث اجلارية] ..وهو احلديث الذي صار ـ بسبب كثرة ترديدهم له ـ وكأن رسول
( )1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ()610 /2
( )2جمموع فتاوى و رسائل الشيخ حممد صالح العثيمني املجلد األول  -باب األسامء والصفات.
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اهلل  مل يقل غريه ،أو كأنه آية من القرآن الكريم.
وقد جعل ذلك من فريق التنزيه يف هذه األمة يؤلف الكتب والرسائل يف رد الشبه املرتبطة
به ،ومنها [رسالة تنقيح الفهوم العالية بام ثبت وما مل يثبت يف حديث اجلارية] للشيخ حسن بن
عىل السقاف ،ومنها [رسالة القوافل اجلارية برشح حديث اجلارية] للشيخ حممود منصور
الداِن ،ومنها [رسالة دراسة حديث اجلارية سندا ومتنا] للدكتور صهيب السقار ،وغريها من
الرسائل والكتب.
ونص احلديث ـ كام يستدلون به ـ هو ما رواه مسلم عن معاوية بن احلكم السلمي قال:
( ..وكانت يل جارية ترعى غن ًام يل ِقبل أحد واجلوانية ،فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب
بشاة من غنمها ،وأنا رجل من بنى آدم آسف كام يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت رسول
اهلل  فعظم ذلك عيل ،قلت :يا رسول اهلل أفال أعتقها؟ قال :ائتني هبا فأتيته هبا فقال هلا :أين
اهلل؟ قالت :يف السامء .قال :من أنا ؟ قالت :أنت رسول اهلل قال أعتقها فإهنا مؤمنة)

()1

هذا هو نص احلديث كام يروونه ،وهم حيرصون عىل أال يرووا احلديث بغري هذه الرواية
مع أنه قد ورد بروايات أخرى تتفق مع التنزيه ومع املنهج العام الذي كان رسول اهلل  يتعامل
به لتبليغ دين اهلل.
ولتوضيح ذلك سأسوق هنا روايتني أخريني للحديث ،لنجعل ذلك نموذجا عن املنهج
االنتقائي الذي يستعمله السلفية لنرصة آرائهم مهام شذت ،فقد ورد احلديث بروايتني أخريني
غري الرواية التي هيتم هبا السلفية.
أما الرواية األوىل :فقد وردت بلفظ ( أتشهدين ان ال إله إال اهلل ) ،وقد رواها مالك وأمحد
وغريمها ،ونصها :أن رج ً
ال من األنصار جاء إىل رسول اهلل  بجارية له سوداء فقال :يا رسول
اهلل إن عيل رقبة مؤمنة ،فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها .فقال هلا رسول اهلل  ( :أتشهدين أن ال
( )1مسلم.537( 381/1 :
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إله إال اهلل ؟ قالت نعم ،قال أتشهدين أن حممدا رسول اهلل ؟ قالت نعم ،قال أتوقنني بالبعث
بعد املوت ؟ قالت نعم ،فقال رسول اهلل  أعتقها)

()1

وهذا احلديث يتوافق متاما مع غريه من األحاديث التي تبني أن اهلدف األكرب لألنبياء
عليهم الصالة والسالم هو الدعوة للتوحيد ،فلم يرد يف أي من النصوص ال القرآن وال
احلديث أن من أهداف دعوة األنبياء الدعوة إىل أن اهلل يف السامء.
وأما الرواية الثانية ،فقد وردت بلفظ (من ربك ) ،وقد رواها أبو داود والنسائي والدارمي
واإلمام أمحد وابن حبان ،ونصها :قلت( :يا رسول اهلل إن أمي أوصت أن نعتق عنها رقبة
وعندي جارية سوداء قال ادع هبا فجاءت ،فقال ( :من ربك ؟ قالت اهلل ،قال :من أنا ؟ قالت:
رسول اهلل ،قال :أعتقها فإهنا مؤمنة )

()2

وهذه الرواية كذلك تتفق مع غريها من النصوص التي تبني أغراض الرسالة وهي
التعريف باهلل وبنبوة رسول اهلل  ..وليس فيها أبدا أن من أغراض الرسالة التعريف بجهة
اهلل وال مكانه.
ومن األدلة عىل ذلك ما رواه البخاري :أن رسول اهلل  قال( :أمرت أن أقاتل الناس
حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهلم إال بحق اإلسالم وحساهبم عىل اهلل)

()3

ومنها ما رواه عن ابن عباس :أن النبي  بعث معاذ ًا إىل اليمن فقال( :ادعهم إىل شهادة
مخس
أن ال إله إال اهلل وأِن رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم َ
()1

املوطأ ] 777/2 [ :أمحد يف مسنده [مسند أمحد  ] 451/3و مصنف عبد الرزاق [  ] 175/9واملنتقى البن اجلارود

[.] )931(234/1
()2

ابن حبان يف صحيحه ،)189(418/1 :واإلمام أمحد يف مسنده 222/4 :و 388و ،389وأبو داود يف سننه :ص 477

( ،)3283وصححه األلباِن يف صحيح أيب داود) 3283 ( 322\2 :
( )3صحيح البخاري)25(17/1
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صلوات يف كل يوم وليلةْ ،
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة يف
أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم)

()1

ومنها ما رواه يف [باب كيف يعرض اإلسالم عىل الصبي] من حديث ابن عمر أن النبي
 قال البن صياد( :أتشهد أِن رسول اهلل ؟)

()2

باإلضافة إىل ذلك كله ،فإن إثبات أن قول اجلارية ـ كام يف الرواية التي يعتمدها السلفية ـ
(يف السامء) ال يدل عىل اإليامن ،ذلك ألن بعض املرشكني يعرتفون بوجود اهلل وكذا النصارى
واليهود ومع ذلك يرشكون معه يف األلوهية غريه كام ورد يف احلديث عن عمران بن حصني
قال :قال النبي  أليب يا حصني :كم تعبد اليوم إهل ًا ؟ قال أيب :سبعة ،ست ًة يف األرض وواحد ًا
يف السامء .قال :فأهيم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي يف السامء)

()3

هذا نموذج عن االنتقائية التي يامرسها السلفية يف التعامل مع النصوص املقدسة ،فهم
يستعملون كل الوسائل واحليل لتطويع النصوص لتصري وفق مقتضيات أهوائهم.
والعجيب أهنم يف مثل هذه األحاديث ،والتي ترد هبا الروايات املختلفة يعتربوهنا
مضطربة  ،واضطراهبا يسبب ضعف االستدالل هبا يف الفروع فض ً
ال عن أصول العقيدة.
()4

يقول املحدث الكبري عبد اهلل بن الصديق( :وقد ترصف الرواة يف ألفاظه ،فروي هبذا
اللفظ كام هنا وبلفظ (من ربك ؟) قالت :اهلل ريب .وبلفظ (أتشهدين أن ال إله إال اهلل ؟ ) قالت:
( )1صحيح البخاري .)1331(505/2
( )2صحيح البخاري ( .) 171 / 6
( )3سنن الرتمذي.)3483(519/5
( )4قال احلافظ النووي يف التقريب معرفا احلديث املضطرب ( :املضطرب :هو الذي يروى عىل أوجه خمتلفة متقاربة ،فإن رجحت
إحدى الروايتني بحفظ راوهيا أو كثرة صحبته املروي عنه أو غري ذلك فاحلكم للراجحة ،وال يكون مضطربا واالضطراب يوجب
ضعف احلديث إلشعاره بعدم الضبط ويقع يف االسناد تارة ويف املتن أخرى ،وفيهام من راو أو مجاعة)
وقال احلافظ ابن دقيق العيد يف االقرتاح( :املضطرب :هو ما روي من وجوه خمتلفة .وهو أحد أسباب التعليل عندهم ،وموجبات
الضعف للحديث)
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نعم ،وقد أستوعب تلك األلفاظ بأسانيدها احلافظ البيهقي يف السنن الكربى بحيث جيزم
الواقف عليها أن اللفظ املذكور هنا مروي باملعنى حسب فهم الراوي ..وهبذا ثبت ثبوتا ال
شك فيه عندنا حسب قواعد املصطلح وترصحيات أهل احلديث يف القديم واحلديث اضطراب
متن حديث اجلارية بحيث ال يمكن التعويل عىل لفظ من ألفاظه ،وأصح أسانيده كام رأيت
بلفظ (أتشهدين أن ال إله إال اهلل) ،فإن كان هناك جمال للرتجيح بني هذه الروايات فالرواية
الراجحة بال شك وال ريب هي رواية (أتشهدين) ألهنا األصح إسنادا ،وألن املعهود من حال
النبي  الثابت عنه بالتواتر أنه كان يأمر الناس وخيترب إيامهنم بالشهادتني فتكون رواية (أين
اهلل ) شاذة)

()1

هذا هو أقوى دليل يستدل به السلفيون عىل هذه املسألة اخلطرية ،وقد رأينا مدى ضعفه،
وخمالفته لألصول والقواعد العامة ..ولكنهم كام ذكرنا ال يبالون بضعف الدليل أو قوته..
فالدليل عندهم هو ما ذكره سلفهم،ال ما ذكره رسول اهلل  ،وال ما ذكره القرآن الكريم..
وال ما دل عليه قبل ذلك العقل والفطرة السليمة.
املكان:
مل يكتف السلفيون بإثبات اجلهة هلل غري مراعني ملا يؤديه ذلك من حماالت عقلية وخمالفات
نصية ..بل راحوا يثبتون هلل تعاىل املكان املحدد املضبوط ..ثم راحوا يعتربون ذلك من أصول
العقائد ..ثم راحوا يكفرون كل جاحد لذلك.
وقد ألفوا يف مكان اهلل كام ألفوا يف جهته الكثري من الكتب والرسائل ،ومنها كتاب
[العرش وما ورد فيه] أليب جعفر حممد بن عثامن بن أيب شيبة (ت297هـ) ،ومنها ـ وهو أشهرها
ـ [كتاب العرش] للذهبي (748هـ) ،باإلضافة للرسالة العرشية البن تيمية.

( )1التمهيد.) 135 / 7 ( :
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واملستند الوحيد الذي يستندون إليه يف ذلك ـ باإلضافة لألحاديث التي تلقوها من كعب
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى ﴾ [طه ،]5 :وما هو
األحبار وغريه من املجسمة ـ قوله تعاىلَّ ﴿ :لر ْ َ
ش ْ
نظري هلا.
وهم لذلك يرصحون بأن العرش هو مكان اهلل ،وأنه ما خلقه إال ليجلس عليه ،وقد رووا
يف ذلك عن أيب رزين العقييل قوله :قلت :يا رسول اهلل أين كان ربنا قبل أن خيلق خلقه ،قال:
(كان يف عامء ،ما حتته هواء ،وما فوقه هواء ،ثم خلق عرشه عىل املاء)

()1

ورووا عن سلفهم سليامن التيمي أنه قال( :لو سألت أين اهلل ،لقلت :يف السامء ،فإن قال:
فأين كان عرشه قبل السامء ،لقلت :عىل املاء ،فإن قال :فأين كان عرشه قبل املاء ،لقلت :ال
أعلم ،قال أبو عبد اهلل وذلك لقوله تعاىلَ ﴿ :و َال ُحيِي ُط َ
يش ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِ َام َشا َء ﴾ [البقرة:
ون بِ َ ْ
)]255

()2

وهم يفرسون االستواء بالقعود واجللوس والتمكن ،كام ألف يف ذلك أحد أعالمهم
ِ
احلدِّ هللِ
الكبار أبو حممد حممود بن أيب القاسم بن بدران اآلنمي الدشتي كتابه املعنون بـ [إِ ْث َبات ْ َ
عَزَّ وج َّل وبِ َأ َّنه َق ِ
اعدٌ َو َجالِ ٌس ع ََىل ع َْر ِش ِه] ،وقد أورد ـ للربهنة عىل ذلك ـ الروايات الكثرية عن
َ َ َ ُ
رسول اهلل  والسلف ،ومنها ما رواه عنه  أنه قال( :يقول اهلل عز وجل للعلامء يوم القيامة
إذا قعد عىل كرسيه لقضاء عباده :إِن مل أجعل علمي وحكمي فيكم إال وأنا أريد أن أغفر لكم
عىل ما كان فيكم وال أبايل)

()3

ومنها ما رواه أن رسول اهلل  قال( :يأتوِن حتى أميش بني أيدهيم ،حتى نأيت باب اجلنة،
( )1رواه الرتمذي يف سننه ،288/5( ،حديث  ،)3109وابن ماجه يف سننه ،)64 /1( :واإلمام أمحد يف مسنده،)12 ،11 /4( :
وابن أيب عاصم يف السنة ( ،)271 /1وابن جرير الطربي يف تفسريه ،)4 /12( :قال الرتمذي :حديث حسن ،واحلديث أورده
الذهبي يف العلو ،وحسن إسناده..
( )2خلق أفعال العباد :ص .127
( )3رواه الطرباِن يف املعجم الكبري(.)84/2
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فأستفتح ،فيؤذن يل ،فأدخل عىل ريب فأجده قاعد ًا عىل كريس العزة ،فأخر له ساجد ًا)

()1

ويف رواية( :إذا كان يوم القيامة حرش الناس عراة حفاة غرال ،ثم جيلس اهلل عىل كرسيه،
ثم ينادهيم بصوت يسمعه من بعد كام يسمعه من قرب)..

()2

وقد ورد من الروايات أن اهلل تعاىل ـ بحسب معتقد السلف ـ ال يظل جالسا فقط عىل
عرشه ،بل يستلقي أحيانا ..وهذا ما يدل عىل خصائص للعرش الذي يؤمن به السلفية ،وهو
إمكانية حتوله إىل رسير ،وليس جمرد كريس ،كام ورد يف الروايات التي حيدثون هبا تسميته رسيرا.
والرواية هي ما حدثوا به عن عبداهلل بن ُحن ْ ٍ
َني قال :بينا أنا جالس إذ جاءِن قتادة بن
النعامن ،فقال يل :انطلق بنا يا ابن حنني إىل أيب سعيد اخلدري ،فإِن قد أخربت أنه قد اشتكى.
فانطلقنا حتى دخلنا عىل أيب سعيد ،فوجدناه مستلقي ًا رافع ًا رجله اليمنى عىل اليرسى ،فسلمنا،
وجلسنا .فرفع قتادة بن النعامن يده إىل ِر ْج ِل أيب سعيد َف َق َر َص َها َق ْر َص ًة شديد ًة فقال أبو سعيد:
سبحان اهلل يا بن آدم! لقد أوجعني! فقال له :ذلك أردت .فقال :إن رسول اهلل  قال( :إن
اهلل عز وجل ملا قىض خلقه استلقى فوضع إحدى رجليه عىل األخرى ،وقال :ال ينبغي ألحد
من خلقي أن يفعل هذا) ،فقال أبو سعيد :ال جرم ،واهلل ال أفعله أبد ًا .
()3

وبناء عىل هذا ،فقد عرفوا العرش بكونه رسيرا ،قال ابن كثري يف تعريفه للعرش( :هو
رسير ذو قوائم حتمله املالئكة ،وهو كالقبة عىل العامل ،وهو سقف املخلوقات)

()4

( )1رواه احلافظ خشيش بن أرصم يف كتاب االستقامة والرد عىل أهل األهواء ،وعنه :امللطي يف التنبيه والرد عىل أهل األهواء
والبدع (ص ،)104/ورواه أمحد يف املسند( ،)116/3وحممد بن نرص يف تعظيم قدر الصالة( ،)274/1وأبو أمحد العسال يف كتاب
املعرفة -كام يف العلو للذهبي(ص )88-87/ـ قال الذهبي :إسناده قوي.
( )2اإلمام أمحد يف مسنده( ،)495/3والبخاري يف خلق أفعال العباد(ص ،)59/ويف األدب املفرد( ،)970وابن أيب عاصم يف
اآلحاد واملثاِن( ،)79/4والروياِن يف مسنده( ،)471/2واحلاكم( )574/4وغريهم ،وفيه-واللفظ للروياِن-
()3

التكملة من املعجم الكبري( ،)13/19ورواه عنه أبو نعيم يف معرفة الصحابة (رقم ،)5320وابن أيب عاصم يف

السنة(رقم ،)458والبيهقي يف األسامء والصفات(رقم ،)766وأبو نرص الغازي يف جزء من األمايل ()1/77
()4

البداية والنهاية.12/1 :
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وقال الذهبي -بعد أن ذكر رسر أهل اجلنة( :-فام الظن بالعرش العظيم الذي اختذه العيل
العظيم لنفسه يف ارتفاعه وسعته ،وقوائمه وماهيته ومحلته ،والكروبيني احلافني من حوله،
وحسنه ورونقه وقيمته :فقد ورد أنه من ياقوته محراء)

()1

وقال ابن قتيبة ـ عند انتقاده للمنزهة ـ( :وطلبوا للعرش معنى غري الرسير ،والعلامء يف
اللغة ال يعرفون للعرش معنى إال الرسير ،وما عرش من السقوف وأشباهها قال أمية بن أيب
الصلت :
()2

جمــدوا اهلل وهــو لــلــمــجــد أهــل

ربــنــا يف الســـــامء أمســـــى كــبــريا

بــالـبـنــاء األعـىل الــذي ســــبـق الـن

اس وســـوى فوق الســـامء رسيرا

رشجــعــا ال يــنــالــه برصــ ـ الــعــي

ن تــرى دونــه املــالئــك صـــــورا

وهم ال يكتفون بأمثال تلك الروايات لتفسري االستواء بالقعود واجللوس ،بل يضيفون
إليها أقوال املتأخرين من سلفهم الصالح ،ومن ذلك ما رواه اخلالل عن أيب بكر املروذي قال:
سمعت عبدالوهاب يقول﴿ :الرمحن عىل العرش استوى﴾ قال( :قعد)

()3

ثم ساق النصوص التي تزكي عبد الوهاب ،وتبني أهليته للكالم يف العقائد الكربى ،فذكر
أنه قيل لإلمام أمحد بن حنبل :من نسأل بعدك؟ فقال :سل عبد الوهاب ..وذكر أن اإلمام أمحد
ِ
موضع
الوهاب إما ٌم ،وهو
نفسه قال :عبدالوهاب أهل ُي ْقتَدَ ى به ،عافا اهلل عبدَ الوهاب ،عبدُ
ٌ
للفتيا ..وأنه قيل له :كلام أجاب عبدُ الوهاب يف يشء تقبله؟ قال( :سبحان اهلل! الناس خيتلفون
يف الفقه ،هو موضع) ..وأنه قال( :عبدالوهاب إمام ،وهو رجل صالح ،مث ُل ُه ُي َو َّف ُق إلصابة
احلق)

()4

( )1العلو ،ص.57
( )2االختالف يف اللفظ :ص.24 .
( )3انظر :بيان تلبيس اجلهمية(.)435/1
( )4انظر :طبقات احلنابلة()211/1
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وهم يعتربون كل تفسري لالستواء بغري هذا املعنى بدعة وجتهام وكفرا ..وقد رووا عن
خارجة قوله( :اجلهمية كفار ،بلغوا نساءهم أهنن طوالق ،وأهنن ال حيللن ألزواجهن ،ال
مح ُن ع ََىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى ﴾ [طه،]5 :
الر ْ َ
ش ْ
تعودوا مرضاهم ،وال تشهدوا جنائزهم ،ثم تالَّ ﴿ :
ٍ
بجلوس)
وهل يكون االستواء إال

()1

ومع أنه ورد من النصوص عن السلف ما ينفي ما رووه إال أن السلفية ال يعتربون السلف
سلفا إال أذا أذعنوا ملا يقوله سلفهم األول كعب األحبار وإخوانه الذين هم أعلم الناس
بالعقائد ..فهم ال يعرفون القرآن فقط ،بل يضمون إليه معرفتهم بالكتب السابقة أيضا.
يقول ابن تيمية يف رفض ما ورد عن السلف مما خيالف هذا املعتقد( :وهذا القول عىل
اإلطالق كذب رصيح عىل السلف ،أما يف كثري من الصفات فقطع ًا مثل أن اهلل فوق العرش
فإن من تأمل كالم السلف املنقول عنهم علم باالضطرار أن القوم كانوا مرصحني بأن اهلل فوق
العرش حقيقة ،وأهنم ما قصدوا خالف هذا قط ،وكثري منهم رصح يف كثري من الصفات بمثل
ذلك)

()2

وقال يف موضع آخر( :وقد فرس اإلمام أمحد النصوص التي نسميها متشاهبات فبني
معانيها آية آية ،وحديث ًا حديث ًا ومل يتوقف فيها هو واألئمة قبله مما يدل عىل أن التوقف عن بيان
معاِن آيات الصفات ورصف األلفاظ عن ظواهرها مل يكن مذهب ًا ألهل السنة وهم أعرف
بمذهب السلف ،وإنام مذهب السلف إجراء معاِن آيات الصفات عىل ظاهرها بإثبات
الصفات له حقيقة ،وعندهم قراءة اآلية واحلديث تفسريها ومتر كام جاءت دالة عىل املعاِن ال
حترف وال يلحد فيها)

()3

( )1رواه عبداهلل بن اإلمام أمحد يف السنة (رقم ،)10ومن طريقه اخلالل يف السنة (رقم ،)1704وابن بطة يف اإلبانة(ص)1224
( )2الفتوى احلموية (ص)64
( )3جمموع الفتاوى ()414/17
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وهكذا كان موقفهم من الذين محلوا لفظ االستواء عىل معناه اللغوي املعروف ،والذي
يدل عليه السياق ،كام قال الشاعر:
قد استوى برش عىل العراق من غري سيف وال دم مهراق
وقال آخر:
مها استويا بفضلهام مجيع ًا عىل عرش امللوك بغري زور
بل كام قال تعاىلُ ﴿ :هو ا َّل ِذي َخ َل َق َل ُكم ما ِيف ْاألَر ِ ِ
الس َام ِء َف َس َّو ُاه َّن
َ
است ََوى إِ َىل َّ
ض َمجي ًعا ُث َّم ْ
ْ
ْ َ
سبع سامو ٍ
ات َو ُه َو بِ ُك ِّل َ ٍ ِ
الس َام ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
ان
َ َْ ََ َ
است ََوى إِ َىل َّ
يم ﴾ [البقرة ،]29 :وقالُ ﴿ :ث َّم ْ
يشء عَل ٌ
ْ
أل ْر ِ
َف َق َال َهلَا َولِ ْ َ
ض ائْتِ َيا َط ْوعًا َأ ْو ك َْر ًها َقا َلتَا َأ َت ْينَا َطائِ ِعنيَ ﴾ [فصلت]11 :
واالستواء هنا ـ كام يذكر الفخر الرازي ـ( :ثم استوى إىل السامء من قوهلم استوى إىل مكان
كذا إذا توجه إليه توجها ال يلتفت معه إىل عمل آخر ،وهو من االستواء الذي هو ضد
االعوجاج ،ونظريه قوهلم استقام إليه وامتد إليه ،ومنه قوله تعاىل :فاستقيموا إليه [فصلت]6 :
واملعنى ثم دعاه داعي احلكمة إىل خلق السامء بعد خلق األرض وما فيها ،من غري رصف يرصفه
ذلك)

()1

لكن هذا التفسري ال يعجب السلفية ،ألن اللغة عندهم هي اللغة الظاهرية فقط التي
يفهمها العامي املشبه واملجسم ..ال اللغة التي يفهمها فصحاء العرب وبلغاؤها.
قال ابن عبد الرب ـ دفاعا عن الرؤية التجسيمية السلفية ـ( :وأما ادعائهم املجاز يف االستواء
وقوهلم يف تأويل استوى :استوىل ،فال معنى له ألنه غري ظاهر يف اللغة ،ومعنى االستيالء يف
اللغة املغالبة ،واهلل ال يغالبه أحد وال يعلوه أحد ،وهو الواحد الصمد ،ومن حق الكالم أن
حيمل عىل حقيقته حتى تتفق األمة أنه أريد به املجاز ،إذ ال سبيل إىل اتباع ما أنزل إلينا من ربنا
إال عىل ذلك ،وإنام يوجه كالم اهلل إىل األشهر واألظهر من وجوهه ما مل يمنع من ذلك ما جيب
( )1مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (.)546 /27
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له التسليم .ولو ساغ ادعاء املجاز لكل مدع ما ثبت يشء من العبارات ،وجل اهلل عز وجل أن
خياطب إال بام تفهمه العرب يف معهود خماطبتها ،مما يصح معناه عند السامعني ،واالستواء
معلوم يف اللغة ومفهوم ،وهو العلو واالرتفاع عىل اليشء واالستقرار والتمكن فيه .قال أبو
است ََوى﴾ قال :وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت،
عبيدة يف قوله تعاىل ﴿ ْ
وقال غريه :استوى :أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن يف شبابه مزيد" .
()1

بعد هذا ،فقد اجتهد حمققو السلفية يف توضيح كل ما يرتبط باملكان الذي يوجد فيه
العرش ،وبناء عىل ذلك وضعوا خارطة كونية عجيبة ،يمكن إرساهلا للوكاالت الفضائية
العاملية لتؤسس من خالهلا لعلم فلك أكثر تطورا.
وسأسوق هنا كالم ابن تيمية يف تفصيل هذه اخلارطة ،وذلك يف رسالته التي خصصها
هلذا الغرض ،والتي أجاب فيها عىل هذه التساؤالت( :ما تقول يف العرش هل هو كرى أم ال؟
وإذا كان كري ًا واهلل من ورائه حميط به بائن عنه ،فام فائدة أن العبد يتوجه إىل اهلل تعاىل حني دعائه
وعبادته ،فيقصد العلو دون غريه ،وال فرق حينئذ وقت الدعاء بني قصد جهة العلو ،وغريها
من اجلهات التي حتيط بالداعي؟ ومع هذا نجد يف قلوبنا قصد ًا يطلب العلو ال يلتفت يمنة وال
يرسة ،فأخربنا عن هذه الرضورة التي نجدها يف قلوبنا ،وقد فطرنا عليها)

()2

وقد أجاب ابن تيمية جوابا مفصال طويال نقترص منه عىل هذا التحقيق البديع ،قال( :ال
خيلو إما أن يكون العرش كريا كاألفالك ،ويكون حميط ًا هبا ،وإما أن يكون فوقها وليس هو
كريا ،فإن كان األول ،فمن املعلوم باتفاق من يعلم هذا أن األفالك مستديرة كرية الشكل ،وأن
اجلهة العليا هي جهة املحيط ،وهي املحدب ،وأن اجلهة السفىل هو املركز ،وليس لألفالك
إالجهتان :العلو والسفل فقط ،وأما اجلهات الست فهي للحيوان ،فإن له ست جوانب ..لكن
( )1التمهيد ()131/7
( )2الرسالة العرشية (ص)3 :
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جهة العلو والسفل لألفالك ال تتغري ،فاملحيط هو العلو واملركز هو السفل ،مع أن وجه األرض
التي وضعها اهلل لألنام ،وأرساها باجلبال ،هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات،
واجلبال واألهنار اجلارية ،فأما الناحية األخرى من األرض فالبحر حميط هبا ،وليس هناك يشء
من اآلدميني وما يتبعهم ،ولو قدر أن هناك أحد ًا لكان عىل ظهر األرض ومل يكن من يف هذه
اجلهة حتت من يف هذه اجلهة ،وال من يف هذه حتت من يف هذه ،كام أن األفالك حميطة باملركز،
وليس أحد جانبي الفلك حتت اآلخر ،وال القطب الشاميل حتت اجلنوبى ،وال بالعكس .وإن
كان الشاميل هو الظاهر لنا فوق األرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط االستواء ،فام
كان بعده عن خط االستواء ثالثني درجة مث ً
ال كان ارتفاع القطب عنده ثالثني درجة ،وهو
الذي يسمى عرض البلد ،فكام أن جوانب األرض املحيطة هبا وجوانب الفلك املستديرة ليس
بعضها فوق بعض وال حتته ،فكذلك من يكون عىل األرض من احليوان والنبات واألثقال ال
يقال :إنه حتت أولئك ،وإنام هذا خيال يتخيله اإلنسان ،وهو حتت إضايف؛ كام لو كانت نملة
متيش حتت سقف فالسقف فوقها ،وإن كانت رجالها حتاذيه ،وكذلك من علق منكوسا فإنه
حتت السامء ،وإن كانت رجاله تيل السامء ،وكذلك يتوهم اإلنسان إذا كان يف أحد جانبي
األرض ،أو الفلك أن اجلانب اآلخر حتته ،وهذا أمر ال يتنازع فيه اثنان ،ممن يقول :إن األفالك
مستديرة ..وإذا كان األمر كذلك ،فإذا قدر أن العرش مستدير حميط باملخلوقات كان هو
أعالها ،وسقفها وهو فوقها مطلقا ،فال يتوجه إليه ،وإىل ما فوقه اإلنسان إال من العلو ،ال من
جهاته الباقية أصال ،ومن توجه إىل الفلك التاسع أو الثامن أو غريه من األفالك من غري جهة
العلو ،كان جاه ً
ال باتفاق العقالء ،فكيف بالتوجه إىل العرش أو إىل ما فوقه وغاية ما يقدر أن
يكون كرى الشكل ،واهلل تعاىل حميط باملخلوقات كلها إحاطة تليق بجالله ،فإن السموات
السبع واألرض يف يده أصغر من احلمصة يف يد أحدنا)

()1

( )1الرسالة العرشية (ص )21 :بترصف.
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إىل آخر أمثال هذه التفاصيل التي حياول فيها ابن تيمية أن جيمع بني جهة اهلل ومكانه ،ولو
عىل حساب كل ما توصلت إليه املعارف البرشية يف كل العلوم ..ألن عقيدة اجلهة واملكان هي
األصل الذي يضحى ألجله بكل يشء.
باإلضافة إىل ذلك يتفق السلفية عىل أن العرش ينتهي عىل شكل قبة ،كام قال ابن تيمية:
(وأما العرش فإنه مقبب ،ملا روي يف السنن أليب داود عن جبري بن مطعم قال :أتى رسول اهلل
 أعرايب فقال :يا رسول اهلل ،جهدت األنفس ،وجاع العيال -،وذكر احلديث -إىل أن قال
رسول اهلل ( :إن اهلل عىل عرشه ،وإن عرشه عىل سمواته وأرضه ،كهكذا) ،وقال بأصابعه
مثل القبة  ..ويف علوه قوله ( :إذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس ،فإنه وسط اجلنة وأعالها،
()1

وفوقه عرش الرمحن ،ومنه تفجر أهنار اجلنة)  ..فقد تبني هبذه األحاديث أنه أعىل املخلوقات
()2

وسقفها ،وأنه مقبب)

()3

هذا بالنسبة لوصفهم للعرش وسقفه أما أسفل العرش ،فهم يتفقون عىل أنه موضوع فوق
بحر من املاء ،وأنه حيمله مالئكة عىل أشكال حيوانية عجيبة.
ومن تلك األحاديث التي رووها يف الداللة عىل ذلك ما رووه عن العباس بن عبد املطلب
قال :كنا بالبطحاء يف عصابة فيهم رسول اهلل  ،فمرت سحابة ،فقال :تدرون ما هذه ،قالوا:
سحاب ،قال :واملزن ،قا لوا :واملزن ،قال :والعنان ،ثم قال :تدرون كم بعد ما بني السامء
واألراضني ،قالوا :ال ،قال :إما واحدة أو اثنتني أو ثالث وسبعني سنة ،ثم السامء فوق ذلك،
حتى عد سبع سموات ،ثم فوق السابعة بحر بني أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء ،ثم
فوق ذلك كله ثامنية أمالك أوعال ،ما بني أظالفهم إىل ركبهم مثل ما بني سامء إىل سامء ،،ثم

( )1أبوداود ()4726
( )2البخاري ()19/4
( )3الفتاوى)151 /5( :
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فوق ظهورهم العرش بني أعاله وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء ،واهلل تعاىل فوق ذلك)

()1

وعىل الرغم من الغرابة الشديدة هلذا احلديث إال أن ابن تيمية انترص له انتصارا شديدا،
ومما قاله يف االنتصار له( :إن هذا احلديث قد رواه إمام األئمة ابن خزيمة يف كتاب التوحيد
الذي اشرتط فيه أنه ال حيتج فيه إال بام نقله العدل عن العدل موصوال إىل النبي  ،واإلثبات
مقدم عىل النفي ،والبخاري إنام نفى معرفة سامعه من األحنف ،ومل ينف معرفة الناس هبذا،
فإذا عرف غريه كإمام األئمة ابن خزيمة ما ثبت به اإلسناد ،كانت معرفته وإثباته مقدما عىل
نفي غريه وعدم معرفته)

()2

بل انترص له كل املعارصين يقول ابن جربين( :فهذا وما أشبهه مما أمجع السلف عىل نفله
وقبوله ومل يتعرضوا لرده وال تأوله وال تشبيهه وال متثيله)

()3

ومع هذا ،فقد نقلوا يف روايات أخرى أن محلة العرش كانو بصور أخرى ..وهي (ملك
يف صورة رجل ،وملك يف صورة ثور ،وملك يف صورة أسد ،وملك يف صورة نرس)  ،ورووا
()4

عن ابن الكواء أنه قال لعيل بن أيب طالب :يا أمري املؤمنني إن يف كتاب اهلل آلية قد أفسدت عيل
قلبي ،وشككتني يف ديني ،فقال له أمري املؤمنني( :وحيك يابن الكواء ،وما هذه اآلية التي
أفسدت عليك قلبك وشككتك يف دينك؟ فقال له ابن الكواء :قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وال َّط ْ ُري
ٍ
ِ
يم ِب َام َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [النور ،]41 :ما هذه الصالة؟
َصا َّفات ُك ٌّل َقدْ عَلِ َم َص َال َت ُه َوت َْسبِ َ
يح ُه َواهللَُّ عَل ٌ
وما هذا الصف؟ وما هذا التسبيح؟ فقال له أمري املؤمنني :يابن الكواء إن اهلل تعاىل خلق املالئكة
يف صور شتى ،وإن هلل ملكا يف صورة ديك أشهب ،براثنه يف األرض السفىل السابعة ،وعرفه
مثنى حتت عرش الرمحن ،له جناح باملرشق من نار ،وجناح باملغرب من ثلج ،فإذا حرض وقت
( )1رواه وأبو داود يف سننه ،كتاب السنة ،باب يف اجلهمية ،)93 /5( :والدارمي يف الرد عىل برش املرييس :ص ..448
( )2الفتاوى ( ،)192/3ومثله مال تلميذه ابن القيم إىل تصحيحه ،انظر :هتذيب التهذيب.)93 ،92 /7( :
( )3وهو عبد اهلل اجلربين يف التعليقات عىل متن ملعة االعتقاد 84
( )4رواه ابن خزيمة يف كتاب التوحيد :ص  ،198واآلجري يف الرشيعة :ص .. 494
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كل صالة قام عىل براثنه ،وأقام عرفه حتت العرش ،ثم صفق بجناحيه كام تصفق الديكة يف
منازلكم ،فال الذي من النار يذيب الثلج ،وال الذي من الثلج يطفئ الذي من النار ،ثم نادى
بأعىل صوته :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،سبوح قدوس
رب املالئكة والروح ،وأشهد أن حممدا خري النبيني ،فتسمعه الديكة يف منازلكم فتصفق
بأجنحتها فتقول كنحو من قوله ،فهو قول اهلل عز وجل يف كتابه﴿ :وال َّطري صا َّف ٍ
ات ُك ٌّل َقدْ عَلِ َم
َ ُْ َ
ِ
يم بِ َام َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [النور)]41 :
َص َال َت ُه َوت َْسبِ َ
يح ُه َواهللَُّ عَل ٌ
()1

ورووا عن رسول اهلل قوله( :العرش عىل ملك من لؤلؤة يف صورة ديك رجاله يف التخوم
السفىل وعنقه مثنية حتت العرش ،وجناحاه يف املرشق واملغرب فإذا سبح اهلل ذلك امللك مل يبق
يشء إال سبح)

()2

ومل تكتف املدرسة السلفية بتلك اجلرأة عىل احلديث عن العوامل التي خلقها اهلل من خالل
أمثال تلك الروايات الغريبة املمتلئة بالتجسيم والتشبيه واخلرافة ،بل راحت تضيف إىل العقائد
اإلسالمية عقيدة خطرية ،ال يوجد عليها دليل ال من كتاب وال سنة وال عقل ..وهي ما يسمونه
[املكان العدمي]
وهو من األلفاظ العجيبة التي اخرتعها ابن تيمية ،وتبعه عليها أتباعه من غري وعي منهم
للمحاالت العقلية التي ترتبط هبا ..فكيف يكون مكانا ،ثم يكون معدوما ..أو كيف تكون
جهة ،ثم تكون معدومة؟
قال ابن تيمية( :وإن أريد بام يتوجه منه أو يتوجه إليه ما يراد باحليز الذي هو تقدير املكان
فال ريب أن هذا عدم حمض)  ،وقال( :بل جيب يف سائر الذوات املتحيزة أن يكون لكل منها
()3

( )1العرش وما روي فيه البن أيب شبية (ص)448 :
( )2أورده السيوطي يف احلبائك :ص  ،59و  ،68وعزاه إىل ابن مردويه والديلمي يف مسند الفردوس.
( )3تلبس اجلهمية.119/2 :
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حتيز خيصه وهو قدره وهنايته التي حتيط به ،ويلزمه احليز الذي هو تقدير املكان وهو عدمي)

()1

وقد تبعه عىل هذا القول كل أتباعه من السلفية غري مدركني ملعنى املقولة ،يقول العثيمني:
(كذلك أيضا :اجلهة :هل اهلل يف جهة؟ نقول :أما اللفظ فإننا نتوقف فيه ومالنا وله ،ولكن
املعنى نستفصل :ماذا تريد يف جهة؟ إن أردت اهلل تعاىل يف جهة حتيط به إحاطة الظرف
باملظروف فهذا ممتنع وباطل ،وإن أردت بذلك سفل وخمالطة للمخلوقات فهذا أيضا باطل
ممتنع عىل اهلل ،فليس اهلل تعاىل يف جهة السفل ،وليس يف جهة حتيط به إحاطة الظرف باملظروف،
وإن أردت أنه يف جهة عليا عدمية ال حتيط به ،ما ثم إال هو عزو وجل فهذا حق)

()2

ومثله قال حممد صديق خان القنوجي( :فإن قال القائل :إن اهلل يف جهة قيل له :ما تريد
بذلك؟ أتريد أنه سبحانه يف جهة موجودة حترصه وحتيط به مثل أن يكون يف جوف السموات،
أم تريد باجلهة أمرا عدميا وهو ما فوق العلم فإنه ليس فوق العامل يشء من املخلوقات ،فإن
أردت اجلهة الوجودية ،وجعلت اهلل حمصورا يف املخلوقات ،فهذا باطل ،وإن أردت اجلهة
العدمية وأردت أن اهلل وحده فوق املخلوقات بائن عنها فهذا حق)

()3

ويقول ابن أيب العز( :وإن أريد باجلهة أمر عدمي ،وهو ما فوق العامل ،فليس هناك إال اهلل
وحده ،فإذا قيل إنه يف جهة هبذا االعتبار فهو صحيح)

()4

هذه هي الرؤية العقدية للمدرسة السلفية املرتبطة باجلهة واملكان ..وقد سقنا أشهر أدلتهم
عليها ،وهي ـ كام رأينا ـ ال تستحق منهم كل تلك األحكام املتشددة حول املخالفني هلم فيها.

( )1تلبس اجلهمية.203/2 :
( )2رشح العقيدة السفارينية ،ص .101
( )3قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر ،ص .52
( )4رشح العقيدة الطحاوية ،ص.221
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احلدود  ..واملقادير
يرى أصحاب الرؤية التنزهيية ـ سواء كانوا من أهل الربهان أو من أهل العرفان ـ أن اهلل
تعاىل أعظم من أن حتد عظمته بأي لون من ألوان احلدود أو املقادير ..ولذلك ال جيد العقل أمام
املعارف اإلهلية سوى االنبهار والتحري والعجز ..فهو دائام يردد ـ وهو يف تلك احلالة من الشده
واالنبهار ـ (اهلل أكرب)
فاهلل أكرب من تصوراتنا وتعقالتنا وتومهاتنا وأفكارنا وتأمالتنا..
واهلل أكرب من أن ينحرص يف حيز حمدود ،أو أمد معدود ،أو مكان أو زمان.
واهلل أكرب من أن جتري عليه القوانني التي جتري علينا ،أو حتكمه السنن التي تقيدنا.
واهلل أكرب يف ذاته وصفاته وكل ما يرتبط به.
وليس لنا ـ نحن العبيد املشتاقني للتعرف عىل موالهم ـ سوى أن نوسع قابلياتنا لتنهل من
كامالت اهلل بقدر ما استطاعت ..وبام أن كامالت اهلل ال تنتهي  ..فلذلك نظل يف رحلة أبدية
نتمتع فيها برؤية اجلامل الذي يكشف لنا منه كل حني معنى جديدا.
ويف تلك الرحلة يظل املؤمن يصيح بام قال الشاعر العارف:
يفنى الزمان وفيه ما مل يوصف

ومع تفنن واصفيه بحسنه

وهلذا كان سيد العارفني رسول اهلل  يقول يف دعائه( :اللهم إِن أسألك بكل اسم هو
لك ،سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم
الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزِن وذهاب مهي وغمي)

()1

فأسامء اهلل احلسنى فيض من فيوضات كامل اهلل ..وبام أن كامل اهلل ال حد له ..فأسامؤه ال
هناية هلا.
( )1رواه أمحد ()4318( )452/1( ،)3712( )391/1
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ويف دعاء آخر يقول  بشوق روحي عظيم( :اللهم اعوذ برضاك من سخطك،
وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ال أحيص ثناء عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك )

()1

وقد حكى الغزايل من باب اإلشارة ما فهمه بعض العارفني من هذا الدعاء ،فقال( :ومثاله
فهم بعض أرباب القلوب من قوله  يف سجوده( :أعوذ برضاك من سخطك ،وأعوذ
بمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ،ال أحيص ثناء عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك)،
أنه قيل له  اسجد واقرتب فوجد القرب يف السجود فنظر إىل الصفات فاستعاذ ببعضها من
بعض فإن الرضا والسخط وصفان ثم زاد قربه فاندرج القرب األول فيه فرقي إىل الذات ،فقال
أعوذ بك منك ثم زاد قربه بام استحيا به من االستعاذة عىل بساط القرب فالتجأ إىل الثناء فأثنى
بقوله ال أحيص ثناء عليك ثم علم أن ذلك قصور فقال أنت كام أثنيت عىل نفسك)

()2

وهذه اإلشارة العرفانية تدل عىل احلقيقة التي ذكرها القرآن الكريم بصيغ خمتلفة ،ومنها
قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َّن إِ َىل َر ِّب َك املُْنْت ََهى﴾ [النجم ،]42 :وقولهَ ﴿ :ف ِف ُّروا إِ َىل اهللَِّ إِ ِِّن َل ُك ْم ِمنْ ُه ن َِذ ٌير
ُم ِبنيٌ ﴾ [الذاريات]50 :
فالغاية من اخللق هي الرحلة إىل اهلل  ..وهي رحلة ال تنتهي  ..واحلادي هلا أشواق ال
تنتهي ،وحرية ال تنتهي ،كام عرب عن ذلك الشاعر العاشق ،فقال:
حتريا وارحم حشى بلظى هواك تس َّع َرا
زدِن بفرط احلب فيك ُّ
وقد عرب العارفون عىل هذه احلقيقة الذوقية العظيمة ،واعتربوها النهاية التي ال تنتهي،
يقول أحدهم ،وهو أبو نرص الرساج الطويس يف كتابه (اللمع)( :واحلرية بدهية ترد عىل قلوب
العارفني عند تأملهم ،وحضورهم ،وتفكرهم ،حتجبهم عن التأمل والفكرة)

()3

( )1رواه َأمحد ( 96 /1و  18أو  ،)150وأبو داود ( ،)1427والنسائي ( ،)249 - 248 /3وابن ماجه ()1179
( )2إحياء علوم الدين ()293 /1
( )3اللمع ،ص .421
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وقد سئل بعضهم عن املعرفة :ما هي؟ فأجاب( :الت ََح َّري ،ثم االتصال ،ثم االفتقار ،ثم
حل َري ُة)
ا َ
وقال قائلهم:
ت فيك خذ بيدي يا دلي ً ِ
حتري فيك
حتري ُ
ال َمل ْن َّ
قد َّ
وهذا ليس كالم العارفني فقط ..بل هو كالم العقالء والفالسفة واملتكلمني ،والذي عرب
الغزايل يف (املقصد األسنى) عن رؤيتهم وفلسفتهم يف هذا ،فقال جوابا عىل التساؤل حول
منهج التعرف عىل اهلل( :ملعرفة اهلل سبحانه وتعاىل سبيالن :أحدمها قارص ،واآلخر مسدود ،أما
القارص فهو ذكر األسامء والصفات وطريقة التشبيه بام عرفناه من أنفسنا ،فإنا ملا عرفنا أنفسنا
قادرين عاملني أحياء متكلمني ،ثم سمعنا ذلك يف أوصاف اهلل عز وجل أو عرفناه بالدليل
فهمناه فهام قارصا ..ألن حياتنا وقدرتنا وعلمنا أبعد من حياة اهلل عز وجل وقدرته وعلمه ،بل
ال مناسبة بني البعيدين ،وفائدة تعريف اهلل عز وجل هبذه األوصاف أيضا إهيام وتشبيه
ِ ِِ
يش ٌء ﴾ [الشورى ،]11 :فهو
ومشاركة يف االسم لكن يقطع التشبيه بأن يقال ﴿ َل ْي َس كَم ْثله َ ْ
حي ال كاألحياء ،وقادر ال كالقادرين ..وكأنا إذا عرفنا أن اهلل تعاىل حي قادر عامل فلم نعرف
ِ
يع ﴾ وال
إال أنفسنا ومل نعرفه إال بأنفسنا إذ األصم ال يتصور أن يفهم معنى قولنا ﴿إِ َّن اهللََّ َسم ٌ
األكمه يفهم معنى قولنا إنه بصري ،ولذلك إذا قال القائل كيف يكون اهلل عز وجل عاملا
باألشياء؟ فنقول :كام تعلم أنت األشياء ،فإذا قال :فكيف يكون قادرا؟ فنقول :كام تقدر أنت،
فال يمكنه أن يفهم شيئا إال إذا كان فيه ما يناسبه ،فيعلم أوال ما هو متصف به ،ثم يعلم غريه
باملقايسة إليه ،فإن كان هلل عز وجل وصف وخاصية ليس فينا ما يناسبه ويشاركه يف االسم مل
يتصور فهمه البتة ،فام عرف أحد إال نفسه ،ثم قايس بني صفات اهلل تعاىل وصفات نفسه،
وتتعاىل صفاته عن أن تشبه صفاتنا ،فتكون هذه معرفة قارصة يغلب عليها اإلهيام والتشبيه،
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فينبغي أن تقرتن هبا املعرفة بنفي املشاهبة وينفي أصل املناسبة مع املشاركة يف االسم)

()1

هذا هو السبيل األول ،وهو السبيل الوحيد املتاح ..والذي يرتبط بمدى قابلية العبد لتلقي
املعارف اإلهلية ..وأما (السبيل الثاِن املسدود) ،فقد عرب عنه الغزايل بقوله( :هو أن ينتظر العبد
أن حتصل له الصفات الربوبية كلها حتى يصري ربا كام ينتظر الصبي أن يبلغ فيدرك تلك اللذة،
وهذا السبيل مسدود ممتنع إذ يستحيل أن حتصل تلك احلقيقة لغري اهلل تعاىل ،وهذا هو سبيل
املعرفة املحققة ال غري وهو مسدود قطعا إال عىل اهلل تعاىل)

()2

وبناء عىل هذا الكالم املنطقي ذكر الغزايل استحالة احلد عىل اهلل ،فقال( :فإذا يستحيل أن
يعرف اهلل تعاىل باحلقيقة غري اهلل ،بل أقول يستحيل أن يعرف النبي غري النبي ،وأما من ال نبوة
له فال يعرف من النبوة إال اسمها ،وأهنا خاصية موجودة إلنسان هبا يفارق من ليس نبيا ،ولكن
ال يعرف ماهية تلك اخلاصية إال بالتشبيه بصفات نفسه ..بل أزيد وأقول ال يعرف أحد حقيقة
املوت وحقيقة اجلنة والنار إال بعد املوت ودخول اجلنة أو النار ألن اجلنة عبارة عن أسباب
ملذة ولو فرضنا شخصا مل يدرك قط لذة مل يمكننا أصال أن نفهمه اجلنة تفهيام يرغبه يف طلبها،
والنار عبارة عن أسباب مؤملة ولو فرضنا شخصا مل يقاس قط أملا مل يمكننا قط أن نفهمه النار
فإذا قاساه فهمناه إياه بالتشبيه بأشد ما قاساه وهو أمل النار ،وكذلك إذا أدرك شيئا من اللذات
فغايتنا أن نفهمه اجلنة بالتشبيه بأعظم ما ناله من اللذات وهي املطعم واملنكح واملنظر فإن كان
يف اجلنة لذة خمالفة هلذه اللذات فال سبيل إىل تفهيمه أصال إال بالتشبيه هبذه اللذات  ..ولذات
اجلنة أبعد من كل لذة أدركناها يف الدنيا  ..بل العبارة الصحيحة عنها أهنا ما ال عني رأت وال
أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش ..فكيف يتعجب املتعجبون من قولنا :مل حيصل أهل
األرض والسامء معرفة من اهلل تعاىل إال عىل الصفات واألسامء ونحن نقول مل حيصلوا من اجلنة
( )1املقصد األسنى (ص)53 :
( )2املقصد األسنى (ص)53 :
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إال عىل الصفات واألسامء وكذلك يف كل ما سمع اإلنسان اسمه وصفته وما ذاقه وما أدركه
وال انتهى إليه وال اتصف به)

()1

وبناء عىل هذا كانت هناية املعرفة ـ كام يذكر أهل الربهان والعرفان ـ هو العجز عن املعرفة،
كام قال أبو حامد ـ مستنتجا ذلك مما سبق ـ( :فإن قلت فامذا هناية معرفة العارفني باهلل تعاىل؟
فنقول :هناية معرفة العارفني عجزهم عن املعرفة ،ومعرفتهم باحلقيقة أهنم ال يعرفونه ،وأنه ال
يمكنهم البتة معرفته ،وأنه يستحيل أن يعرف اهلل املعرفة احلقيقية املحيطة بكنه صفات الربوبية
إال اهلل عز وجل ،فإذا انكشف هلم ذلك انكشافا برهانيا كام ذكرناه فقد عرفوه أي بلغوا املنتهى
الذي يمكن يف حق اخللق من معرفته)

()2

فهذه النهاية التي انتهى إليها العقالء هي نفسها التي انتهى إليها العرفاء ..كام قال الشيخ
عبد الكريم اجلييل ـ معربا عنهم ـ( :العجز :هو هناية أهل النهايات ،وغاية الرتقي إىل الغايات،
ليس وراءه لكامل مرمى ،وال بعده ألكمل مرقى فيه ،يقول سيد أهل هذا املقام :ال أحيص ثناء
عليك … فإن الكامل إذا حتقق باحلقائق اإلهلية ،وترقى يف مقام االستقراء باحلرضة العلمية تتجىل
له الذات األقدسية بام هي عليه من الكامالت ال تتجىل إال يف تلك احلرضة الكنهية ،وال سبيل
إىل بروزها من تلك احلرضة الغيبية إىل هذا العامل الوجودي العيني ،ألن تلك احلرضة تسمى:
بحرضة احلرضات وبمقام أو أدنى … فال سبيل إىل درك هذا العجز عن هذا اإلدراك إال هبذا
اإلدراك اإلهلي يف حرضة احلرضات ،فألجل هذا كان إدراك العجز إدراك ًا حمقق ًا)
وقال ابن عريب( :ثم تتواىل عليه [عىل الفرد من طائفة أهل اهلل] التجليات باختالف
أحكامها فيه  ..فيزيد حرية لكن فيها لذة  ..فكانت حريهتم باختالف التجليات أشد من حرية
النظار يف معارضات الدالالت ،فقوله :زدِن فيك حتري ًا طلب لتوايل التجليات عليه ،فمن
( )1املقصد األسنى (ص.)54 :
( )2املقصد األسنى (ص.)54 :

92

وصل إىل احلرية  ...فقد وصل)

()1

ورد عىل من اعترب احلرية ضالال ،فقال( :اهلدى هو أن هيتدي اإلنسان إىل احلرية ،فيعلم
أن األمر حرية ،واحلرية قلق وحركة ،واحلركة حياة ،فال سكون ،فال موت ،ووجود فال عدم)

()2

هذه خالصة النظرة العقالنية والعرفانية للمعرفة التنزهيية  ..فلذلك تقوم عىل التعظيم
والتنزيه  ..أو عىل التسبيح والثناء  ..فهي دائام يف ارتقاء وسفر هبذين اجلناحني يف العوامل التي
ال تنتهي..
وقد أشار األئمة من أهل البيت إىل هذا املعنى يف روايات كثرية ،ومنها ما روي عن اإلمام
عيل من قوله( :ليس له [ سبحانه وتعاىل ] حدّ ينتهي إىل حدّ ه)  ،وقال( :من زعم ّ
أن إله اخللق
()3

حمدود فقد جهل اخلالق املعبود)  ،وقال( :من حدّ ه [ تعاىل ] فقد عدّ ه ،ومن عدّ ه فقد أبطل
()4

أزله)

()5

وروي أن بعض الناس طلب من اإلمام عيل بن موسى الرضا أن حيدّ اهلل تعاىل له ،فقال له
ألن ّ
اإلمام :ال حدّ له .قال الرجل :ومل؟ قال اإلمامّ :
كل حمدود متناه إىل حدّ  .وإذا احتمل
التحديد احتمل الزيادة .وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان .فهو غري حمدود وال متزايد وال
متناقص وال متجزّ ء)

()6

وهذه النظرة التي اتفق عليها مجيع املنزهة بمختلف مناهجهم ،هي النظرة التي يؤيدها
العلم يف كل أزمانه وجماالته ..وخاصة العلم احلديث ..فهو يعيش يف كل حلظة يف حالة انبهار

( )1الفتوحات املكية ()305 /1
( )2الفتوحات املكية ()305 /1
( )3التوحيد ،الشيخ الصدوق :باب  ،2ح  ،1ص .35
( )4املصدر السابق ،ح  ،34ص .77
( )5هنج البالغة ،الرشيف الريض :قسم اخلطب ،خطبة  ،152ص  278ـ 279
( )6التوحيد ،الشيخ الصدوق :باب  ،36ح  ،3ص 246
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وحرية من تلك العجائب التي يكتشفها كل حني  ..والتي تربهن له عىل أن صانع هذا العامل
ومهندسه أكرب من أن حيد يف حيز ،أو يكون يف مكان ،أو جيري عليه زمان ..ألن من أمهات
احلقائق يف الفيزياء احلديثة أن املكان والزمان كالمها خملوقان  ..ويستحيل عىل املخلوق أن
يتحكم يف اخلالق.
أما النظرة التجسيمية التي تبنتها املدرسة السلفية ـ وحدها من دون األمة مجيعا ـ فتسري يف
اجتاه خمتلف متاما ..ولذلك نظرت بعني الريبة جلميع العقالء والعرفاء والعلامء ..واهتمت الكل
باجلنون والكفر واهلرطقة والزندقة.
وهذه النظرة التجسيمية تنطلق من حتديد اهلل ،وتنتهي بوضع املقادير املرتبطة بطوله
وحجمه وكتلته ..وكل ما يتعلق به ..ثم تضع له خارطة كونية ختالف كل خرائط الدنيا
لتتناسب مع املقادير التي رواها هلم كعب األحبار ووهب بن املنبه ومن تتلمذ عليهم.
وحتى ال نكون متجنني عليهم ،فإننا سننقل كلامهتم ،ومن خالل مصادرهم ،بل من خالل
مصادر من يعتربوهنم ،ويثقون فيهم ،وأوهلم من يعتربونه الشيخ الوحيد لإلسالم :ابن تيمية.
فقد نقل ابن تيمية الكثري من النصوص يف كتابه [بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم
الكالمية ] التي تدل عىل أن إثباب احلد هلل من العقائد األساسية التي يقتضيها اإليامن ،ومن
تلك النقول ما نقله عن الدارمي ـ مقرا له ـ يف كتابه (نقض عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي
العنيد فيام افرتى عىل اهلل تعاىل يف التوحيد) قال فيه( :باب احلد والعرش :وادعى املعارض
أيضا أنه ليس له حد وال غاية وال هناية ،قال :وهذا األصل الذي بنى عليه جهم مجيع ضالالته
ً
جهام إليها أحدٌ من العاملني ،فقال له قائل
واشتق منه أغلوطاته ،وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق ً
ممن حياوره :قد علمت مرادك أهيا األعجمي ،تعني أن اهلل تعاىل اليشء ،ألن اخللق كلهم علموا
أنه ليس يشء يقع عليه اسم اليشء إال وله حد وغاية وصفة ،وأن اليشء ليس له حد وال غاية
وال صفة ،فاليشء أبدً ا موصوف الحمالة ،وال يشء يوصف بال حد وال غاية ،وقولك ال حد له
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تعني أنه ال يشء)

()1

وهكذا نقل عن اخلالل وعن أيب يعىل وغريهم ممن يسميهم أهل السنة النقول الكثرية
()2

التي تنص عىل أن من َضوريات املعرفة اإلهلية إثبات احلد هلل ،ومن تلك الروايات ما رواه
اخلالل عن حممد بن إبراهيم القييس ،قال :قلت ألمحد بن حنبل :حيكى عن ابن املبارك -وقيل
له :كيف نعرف ربنا؟ -قال :يف السامء السابعة عىل عرشه بحد .فقال أمحد :هكذا هو عندنا .
()3

ومنها ما رروه عن حرب بن إسامعيل قال :قلت إلسحاق بن راهويه :هو عىل العرش
بحد؟ قال :نعم بحد.
ومنها ما رووه عن ابن املبارك أنه قال( :هو عىل عرشه بائن من خلقه بحد)

()4

وقد علق ابن تيمية عىل هذه الروايات بقوله( :وملا كان اجلهمية يقولون ما مضمونه إن
اخلالق ال يتميز عن اخللق فيجحدون صفاته التي متيز هبا ،وجيحدون َقدْ َر ُه؛ حتى يقول املعتزلة
إذا عرفوا أنه حي ،عامل ،قدير :قد عرفنا حقيقته وماهيته ،ويقولون إنه ال يباين غريه .بل إما أن
يصفوه بصفة املعدوم؛ فيقولوا :ال داخل العامل وال خارجه ،وال كذا وال كذا .أو جيعلوه حاالً
يف املخلوقات أو وجوده وجود املخلوقات ،فبني ابن املبارك أن الرب سبحانه وتعاىل عىل عرشه
مباين خللقه منفصل عنه ،وذكر احلد .ألن اجلهمية كانوا يقولون ليس له حد ،وما ال حد له ال
يباين املخلوقات وال يكون فوق العامل ألن ذلك مستلزم للحد)

()5

وبناء عىل هذا الذي ذكره ابن تيمية وغريه من السلف ،فإن البناء املعريف عند السلفية يف
هذا اجلانب ينطلق من اعتقاد حتديد اهلل ..وهلذا أولوا هذا األمر أمهية كربى ،واعتربوه من
( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()605 /2
( )2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية (.)612 /2
( )3القايض أبو يعىل يف إبطال التأويالت (ق/151ب) ،وأورده ابن تيمية يف نقض تأسيس اجلهمية ()428/1
( )4نقض تأسيس اجلهمية (.)34/2
( )5نقض تأسيس اجلهمية (.)443-442/1
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أصول العقائد التي تفرق بني السني والبدعي ،بل بني املؤمن والكافر ..فاملؤمن عندهم
والسني هو الذي يقول بمحدودية اهلل  ..والكافر والبدعي هو من يقول بعدم حمدوديته.
ومن الكتب املؤلفة يف هذا ما كتبه احلافظ حممود الدشتي بعنوان [إثبات احلد هلل عز وجل
وبأنه قاعد وجالس عىل عرشه] ،والذي لقي العناية الكبرية من السلفية احلديثة حتقيقا وطبعا
ونرشا.
بعد هذا ،فإن القول بالتحديد يقتيض البحث عن املقادير املرتبطة بالطول واحلجم والكتلة
ونحو ذلك ..ومع صعوبة هذا األمر سنحاول هنا أن نذكر ما قالوه يف أمثال هذه املسائل ،وما
رووه من روايات حوهلا.
وقد رأينا ـ من خالل استقراء ما ذكروه وما رووه ـ أن جلسم إهلهم تقديرين خمتلفني ،بل
متناقضني متاما :أحدمها كبري جدا ..واآلخر صغري جدا ..وبينهام تقديرات أخرى..
وهذا مع غرابته إال أنه الواقع  ..فالتناقض الذي تعاملوا به مع النصوص املقدسة أو رثهم
التناقض يف كل املعارف التي اعتربوها حكرا هلم.
وسريى القارئ الكريم ـ من خالل ما سنذكره من مقوالهتم ورواياهتم ـ أن كل احلسابات
الرياضية واهلندسية تتوقف ،إال إذا قال أصحاب هذه املدرسة بجواز التشكل عىل اهلل تعاىل،
وحينئذ سيلتزمون بالتزامات خطرية تتناقض مع كل يشء ،ألهنم حينها سيقولون بتعدد اآلهلة،
أو بتعدد األقانيم ..أو باألشكال املختلفة لإلله ..وحينها ستسقط كل تلك الصيحات التي
يصيحون هبا يف احلكم عىل األمة بالرشك ،ألهنم سيكتشفون أهنم ال خيتلفون عن مرشكي قريش
وغريهم إال يف يشء واحد ،وهو أن آهلة قريش كانت يف األرض ،وإهلهم يف السامء.

املقادير الكربى:
ومشكلة هذا النوع من املقادير أنه يلغي كل ما أورده أعالم املدرسة السلفية من معارف
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تتعلق بالرؤية وبسكن اهلل مع املؤمنني يف اجلنة ،وبالدنو واملامسة وغريها ،ألن احلسابات
الرياضية متنع كل ذلك.
وسنذكر هنا بعض مقوالهتم يف هذا اجلانب ونقارهنا بام يقوله العلم احلديث لنرى حقيقة
عظمة اهلل يف تصوراهتم ..ونرى قبل ذلك وبعده رس نفورهم من العلم ،وخاصة علم الفلك
الذي فضح كل منظومتهم الفكرية والعقدية.
وقد رأينا من خالل استقراء ما ذكروه من مقادير يف هذا اجلانب أهنا تشمل ناحيتني:
احلجم ،والكتلة.

احلجم:

جتتهد املدرسة السلفية عند بياهنا لعظمة اهلل تعاىل يف أن تصور عظمة اهلل تعاىل احلسية ،أو
عظمة ذاته اجلسمية من خالل تفسريها اخلاطئ لبعض النصوص املقدسة ،وتورد ألجل ذلك
معاِن تتصورها عظيمة ،بينام هي ال تساوي شيئا وفق ما دل عليه العلم احلديث.
لذلك فإن العظمة التي يطرحوهنا قد يصلح ذكرها لبدوي مل يعرف ما يقوله العلم ،وليس
له القدرة عىل التأمل العقيل  ..أما أن يصلح مع أصحاب العقول السليمة ،وخاصة من غذي
منها باملعارف والعلوم فإنه يستحيل عليه أن يقبل ذلك ..وهلذا نرى املدرسة السلفية متيل إىل
العوام أكثر من ميلها للعلامء ،ومتيل إىل أصحاب العقول املنغلقة أكثر من ميلها ألصحاب
العقول املنفتحة.
وكمثال عىل ذلك هذا احلديث الذي يوردونه يف كل حمل لبيان عظمة اهلل ،وهو ما يروونه
ِ ِ
ِ
ِ
ات
الس َام َو ُ
يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ِره َو ْاألَ ْر ُض َمجي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو َّ
ات بِ َي ِمينِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر]67 :
َم ْط ِو َّي ٌ
فمع أن اآلية واضحة يف أن قدر اهلل ال يمكن أن حياط هبا ..ولذلك َضب اهلل مثال لذلك
بأن كل يشء يف قبضته ،وأنه ال يعجزة يشء يف األرض وال يف السامء ،وهو تعبري نستعمله يف
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حياتنا العادية عندما نقول :األمور يف قبضتنا ،أو حتت سيطرتنا ..ونحو ذلك.
لكن املدرسة السلفية تفهم من النص غري ذلك متاما ،فتورد لذلك حادثة قد تكون
صحيحة ثابتة ،ولكنها تيسء فهمها إساءة بليغة ..وسنورد احلادثة ،ثم نبني كيف فهمتها
املدرسة السلفية ،وكيف فهمها املنزهة من املتكلمني وغريهم ..ثم نعرضها بعد ذلك عىل العلم
احلديث ليحكم بينهام.
واحلادثة رواها عبد اهلل بن مسعود قال :جاء حرب من األحبار إىل رسول اهلل  ،فقال :يا
حممد :إنا نجد أن اهلل عز وجل جيعل السموات عىل إصبع ،واألرضني عىل إصبع ،والشجر عىل
إصبع ،واملاء والثرى عىل إصبع ،وسائر اخلالئق عىل إصبع .فيقول( :أنا امللك) ،فضحك
رسول اهلل  حتى بدت نواجذه ،تصديقا لقول احلرب ،ثم قرأ رسول اهلل َ ﴿ :و َما َقدَ ُروا
ِ ِ
ِ
ِ
ات بِ َي ِمينِ ِه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام
ات َم ْط ِو َّي ٌ
الس َام َو ُ
اهللََّ َح َّق َقدْ ِره َو ْاألَ ْر ُض َمجي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو َّ
ُي ْ ِ
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر]67 :

()1

واحلادثة ال حرج يف قبوهلا ،ألن الكالم الوارد فيها كالم هيودي ،وهو ممتلئ ـ كعادة اليهود
ـ بالتجسيم ،لكن اخلالف بني املنزهة واملجسمة يف تفسري ضحك رسول اهلل  ،وتفسري قراءة
رسول اهلل  لآلية ..فاملنزهة يرون أن ضحك رسول اهلل  كان خلفة عقول اليهود ،ولعدم
تقديرهم هلل حق قدره ..ولذلك ورد يف أول اآلية قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ِر ِه﴾
يقول الفخر الرازي تعليقا عىل الرواية ـ نقال عن الزخمرشي صاحب (الكشاف) ـ( :وإنام
ضحك أفصح العرب ألنه مل يفهم منه إال ما يفهمه علامء البيان من غري تصور إمساك وال إصبع
وال هز وال يشء من ذلك ،ولكن فهمه وقع أول كل يشء وآخره عىل الزبدة واخلالصة ،التي
هي الداللة عىل القدرة الباهرة ،وأن األفعال العظام التي تتحري فيها األوهام وال تكتنهها
( )1صحيح البخاري برقم ( )7451 ،7415 ،7414واملسند ( )429/1و2صحيح مسلم برقم ( )2786وسنن الرتمذي برقم
( )3238والنسائي يف السنن الكربى برقم (.)11451
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األذهان هينة عليه)

()1

لكن املدرسة السلفية مل تفهم ضحك رسول اهلل  هبذا املعنى ،بل فهمت منه أن رسول
اهلل  أقر اليهودي ،وأعجب بكلامته ،وربام يصورون أنه  استفاد منها معرفة جديدة باهلل..
ولذلك نراهم يرددون هذا احلديث يف كل حمل.
وعند عرض هذا احلديث عىل العلم احلديث يتبني لنا مدى ضحالة ما طرحه اليهودي من
معان جتسيمية ..فقد ذكر أن اهلل تعاىل (وضع السموات عىل إصبع ،واألرضني عىل إصبع،
والشجر عىل إصبع ،واملاء والثرى عىل إصبع ،وسائر اخلالئق عىل إصبع) ،انطالقا من أن
السموات يف حجمها ـ يف تصوره ـ تساوي األرض ،ولذلك وضعت السموات مجيعا بنجومها
وجمراهتا يف أصبع ،واألرض يف أصبع أخرى ..وكأهنا تساوهيا يف احلجم أو الكتلة ..
وهذا خالف احلقائق العلمية التي تنص عىل أن األرض ال تساوي شيئا أمام هذا الكون
الواسع ..وسننقل هنا بعض ما ذكره العلم احلديث يف هذا اجلانب ،لنرى سقم تلك التصورات
التي ترسبت إىل العقيدة اإلسالمية..
فقد نص العلم احلديث يف حقائقه القطعية عىل أنه يدور حول الشمس ثامنية كواكب،
()2

بعضها ما هو أصغر من أرضنا وبعضه ما يفوق حجم أرضنا بأضعاف مضاعفة ،فإذا علمنا أن
قطر كوكب األرض هو  12742كم ،فإن قطر كوكب املشرتي أكرب كواكب املجموعة
الشمسية هو  139822كم ..أي أن كوكب املشرتي يتسع إىل  1300أرض مثل أرضنا .أما
الشمس ،فإن قطرها هو  1.39مليون كم ،وهي تتسع إىل مليون و 300ألف أرض من أرضنا.
أما شمسنا العمالقة هذه ،فهي مقارنة بغريها من النجوم فهي ليست عمالقة ،بل هي قزم

()1
()2

مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (.)473 /27
الكون الواسع ..ح قائق فلكية ،املهندس حممد شوكت عوده ،جملة البالغ ،بتاريخ 13/01/2012 :عىل الرابط:

[.]http://www.balagh.com/pages/tex.php?tid=274
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مقارنة بالعديد من النجوم األخرى ،فنجمة الشعرى اليامنية مثالً ،وهي أملع نجوم السامء وقد
عبدها البعض يف الزمن الغابر بسبب شدة ملعاهنا وأقسم هبا سبحانه وتعاىل ،حيث قال تعاىل
عنهاَ ﴿ :و َأ َّن ُه ُه َو َر ُّب ِّ
الش ْع َرى ﴾ [النجم ،]49 :فإن حجمها أكرب من شمسنا بخمس مرات.
أما نجم قلب العقرب ،وهو من أملع نجوم السامء ويمكن رؤيته بالعني املجردة بسهولة فإن
قطره يبلغ حوايل  1000مليون كم ،أ ّما من حيث احلجم ،فهو أكرب من الشمس بحوايل 512
مرة .ولو وضع نجم قلب العقرب مكان شمسنا البتلع مدار عطارد والزهرة واألرض
مليون ّ
واملريخ ولوصل سطحه اخلارجي إىل ما بني مدار املريخ واملشرتي.
وانطالقا مما سبق يتبني أن نجمنا الشمس عبارة عن نجم متواضع مقارنة بغريه من
النجوم ،وما سبب ملعانه الشديد هذا إال ألنّه أقرب النجوم إىل األرض .ومجيع النجوم التي
نراها يف السامء ليال تقع يف جمرتنا درب التبانة ،ويقدر العلامء أن جمرتنا حتتوي ما بني 200
و 500مليار نجم ،أحدها هو الشمس .أي أن هناك عدد ًا هائ ً
ال من الشموس يف جمرتنا درب
التبانة .وجمرتنا درب التبانة عبارة عن يشء عظيم وواسع .حيث يبلغ قطرها حوايل  100ألف
سنة ضوئية .أي ّ
أن الضوء برسعته اهلائلة التي تبلغ  300ألف كيلومرت يف الثانية حيتاج إىل 100
ألف سنة حتى يقطع جمرتنا من طرف إىل طرف مقابل .وبلغة األرقام التي نعرفها ّ
فإن هذا يعني
أن قطر جمرتنا يساوي حوايل  950ألف مليوم مليون كم ،أي قرابة مليوم مليون مليون كم.
لكن ...جمرتنا ليست الوحيدة يف هذا الكون .فيقدر العلامء وجود ما بني  100و200
مليار جمرة أخرى يف الكون .ومما يثري الدهشة أن عدد النجوم يف جمرات أخرى أكرب من عدد
النجوم يف جمرتنا ،فمجرة املرأة املسلسلة التي يمكن إعتبارها أقرب جمرة إىل جمرتنا حتتوي نحو
مليون مليون نجم .أي مخسة أضعاف جمرتنا عىل أقل تقدير .أ ّما أكرب جمرة مكتشفة حتى اآلن
فيقدر عدد نجومها بـ 100مليون مليون نجم .ومعدل هذه األرقام يعني أن عدد النجوم يف
كوننا املرئي يساوي واحد ًا بجانبه  24صفر ًا .أي 1000000000000000000000000
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نجم.
فأين هذه األعداد مجيعا أمام ذلك التصور الذي نطق به اليهودي ،وضحك عليه رسول
اهلل  ..وبني القرآن الكريم أنه تصور تافه وحقري..
لكن السلفيني ـ ولغرامهم باليهود ـ آثروا ما ذكره اليهودي ،واعتربوه عقيدة ،وخالفوا
بذلك العقل والنقل ..وكل حقائق الوجود.
بل أضافوا إىل تلك الرواية روايات أخرى رفعوها إىل النبي  ،وفرسوا هبا القرآن
الكريم ..وراحوا من خالهلا يتباهون عىل خصومهم من املنزهة ،بأهنم أكثر تعظيام هلل.
فمن الروايات التي أوردوها ما رواه أبو الشيخ يف العظمة يرفعه إىل رسول اهلل :
(يطوي اهلل عز وجل السموات السبع بام فيهن من اخلالئق واألرضني بام فيهن من اخلالئق
يطوي كل ذلك بيمينه فال ُيرى من عند اإلهبام يشء وال يرى من عند اخلنرص يشء فيكون ذلك
كله يف كفه بمنزلة خردلة)

()1

ومنها ما ذكره ابن تيمية يف (الرسالة العرشية) ،حيث قال( :واحلديث مروي ىف الصحيح
واملسان يد وغريها بألفاظ يصدق بعضها بعضا وىف بعض ألفاظه قال :قرأ  عىل املنرب:
﴿ َو ْاألَ ْر ُض َمجِي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ﴾ [الزمر ،]67 :ثم قال( :مطوية ىف كفه يرمى هبا كام يرمى
الغالم بالكرة) ..وىف لفظ (يأخذ اجلبار سمواته وأرضه بيده فيجعلها ىف كفه ثم يقول هبام هكذا
كام تقول الصبيان بالكرة :أنا اهلل الواحد) ،وقال ابن عباس :يقبض اهلل عليهام ،فام ترى طرفامها
بيده)

()2

وقال( :ويف لفظ قال :رأيت رسول اهلل  عىل املنرب وهو يقول( :يأخذ اجلبار سمواته
وأرضه ،وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول :أنا الرمحن ،أنا امللك ،أنا القدوس ،أنا
( )1العظمة )136(445/2
( )2الرسالة العرشية (ص)18 :
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السالم ،أنا املؤمن ،أنا املهيمن ،أنا العزيز ،أنا اجلبار ،أنا املتكرب ،أنا الذي بدأت الدنيا ومل تكن
شيئا ،أنا الذي أعدهتا ،أين املتكربون؟ أين اجلبارون؟)

()1

والعجب أهنم – بام يروونه من خرافات وأساطري – صاروا يعتقدون أن األرض تساوي
الساموات يف ضخامتها ،وهلذا جتدهم يصححون الروايات التي تصور أن اهلل يضع األرض يف
يد والسموات بام فيها من نجوم وكواكب وغريها يف يد أخرى ،لقد قال ابن القيم يرشح ذلك،
أو يصوره( :إذا كانت السموات السبع يف يده كاخلردلة يف يد أحدنا ،واألرضون السبع يف يده
األخرى كذلك فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فض ً
ال عن أن يقبض هبام
شيئ ًا ،فال يد عند املعطلة وال قبض يف احلقيقة وإنام ذلك جماز ال حقيقة له ،وللجهمية واملعطلة
من هذا الذم أوفر نصيب)

()2

هذا مثال عن تصور السلفيني لعظمة اهلل  ..واملثال الثاِن ،وهم أيضا يكثرون من ذكره
عند حديثهم عن العظمة احلسية اجلسمية هلل ،وهي حديثهم عن عظمة العرش ..وهو ـ وإن
كان قد يكون صحيحا يف بعض دالالته ـ لكن مشكلتهم هو أهنم يربطونه باهلل ،ال من زاوية
قدرته عىل اخللق واإلبداع ،وإنام من زاوية عظمة ذات اهلل ،أو جسم اهلل تعاىل اهلل عام يقولون
علوا عظيام.
ذلك أهنم يتحدثون عن عظمة العرش ،باعتباره حمال للجلوس ،وبقدر اجلالس يكون
الكريس ،وبقدر الراكب يكون املركب ..وهلا نراهم يبالغون يف وصف عظمة العرش ..ليبينوا
من خالله عظمة حجم الذي يقعد عليه ،ولكنهم ال يعلمون أن تلك األرقام التي يوردوهنا ال
تساوي شيئا أمام ما اكتشفه العلم احلديث من عظمة الكون.
وسنورد هنا رواياهتم يف ذلك ،واحلسابات التي ذكروها ،واعتمدوها ،ثم نقارهنا بام يقوله
( )1الرسالة العرشية (ص)17 :
( )2الصواعق املرسلة 1364/4
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العلم الذي يبغضونه بشدة [علم الفلك احلديث]
وأول رواية يرفعوهنا للنبي  هي ما رووه عن أيب ذر الغفاري قال :دخلت املسجد
احلرام فرأيت رسول اهلل  وحده فجلست إليه ،فقلت :يا رسول اهلل أيام آية أنزلت عليك
أفضل؟ قال( :آية الكريس ،ما السموات السبع يف الكريس إال كحلقة ملقاة بأرض فالة،
وفضل العرش عىل الكريس كفضل تلك الفالة عىل تلك احللقة)

()1

وهم يؤكدون ـ كعادهتم ـ ما يروونه عن النبي  بام يروونه عن سلفهم إما من باب
التأكيد املجرد ،أو لزياد الفائدة:
ومن باب التأكيد املجرد ،ما رووه عن جماهد من قوله( :ما السموات واألرض يف العرش
إال مثل حلقة يف أرض فالة) .
()2

ومن من باب زيادة الفائدة ما رووه عن وهب بن منبه من قوله( :العرش مسرية مخسني
ألف سنة)

()3

ورووا عن ابن مسعود حتديدا أكثر دقة للمسافة يمكن للفلكيني املعارصين االستفادة منه
للوصول إىل حمل العرش ،فقد رووا عنه قوله( :بني السامء الدنيا والتي تليها مخسامئة عام ،وبني
كل سامء مخسامئة عام ،وبني السامء السابعة والكريس مخسامئة عام ،وبني الكريس واملاء مخسامئة
عام ،والعرش فوق املاء ،واهلل فوق العرش ال خيفى عليه يشء من أعاملكم)

()4

وقد فرحت املدرسة السلفية سلفها وخلفها هبذه الرواية ،حيث صححها ابن القيم يف

( )1رواه نعيم يف احللية ،)166 /1( :والبيهقي يف األسامء والصفات :ص  ،511قال األلباِن يف (الصحيحة) :رقم ( :109ومجلة
القول أن احلديث هبذه الطرق صحيح)
( )2عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف السنة :ص  ،71الدارمي يف الرد عىل برش املرييس :ص .74
( )3أورده الذهبي يف العلو :ص  ،61وأورده ابن كثري يف البداية)11 /1( :
( )4رواه ابن خزيمة يف التوحيد ( ص  ،) 105والبيهقي يف األسامء والصفات ( ص .) 401
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(اجتامع اجليوش اإلسالمية)  ،ومثله الذهبي ـ مع تشدده يف التصحيح ـ يف (العلو)

()2

()1

أما موقف املعارصين ،فقد قال الشيخ ابن عثيمني( :هذا احلديث موقوف عىل ابن
مسعود ،لكنه من األشياء التي ال جمال للرأي فيها ،فيكون هلا حكم الرفع ،ألن ابن مسعود مل
ُيعرف باألخذ من اإلرسائيليات)

()3

وقد اعتنى هبا كذلك الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي استنبط منها فوائد كثرية منها (..
التاسعةِ :ع َظم الكريس بالنسبة إىل السامء  ..العارشة :عظم العرش بالنسبة إىل الكريس ..
احلادية عرشة :أن العرش غري الكريس واملاء)

()4

ولكن املشكلة هي أن هؤالء الذين اعتنوا برواية مسعود يف حتديد املسافات هم أنفسهم
الذين صححوا حديثا مرفوعا للنبي  يعطي مسافات أخرى ،فقد رووا أن رسول اهلل 
قال ( :تدرون كم بعد ما بني السامء واألراضني ،قالوا :ال ،قال :إما واحدة أو اثنتني أو ثالث
وسبعني سنة ،ثم السامء فوق ذلك ،حتى عد سبع سموات ،ثم فوق السابعة بحر بني أعاله
وأسفله مثل ما بني سامء إىل سامء ،ثم فوق ذلك كله ثامنية أمالك أوعال ،ما بني أظالفهم إىل
ركبهم مثل ما بني سامء إىل سامء ،،ثم فوق ظهورهم العرش بني أعاله وأسفله مثل ما بني سامء
إىل سامء ،واهلل تعاىل فوق ذلك)

()5

وقد صحح ابن تيمية هذا احلديث ،وقال( :إن هذا احلديث قد رواه إمام األئمة ابن خزيمة

( )1اجتامع اجليوش اإلسالمية ( ص .) 100
( )2العلو ( ص .) 64
( )3القول املفيد رشح كتاب التوحيد ( .) 379 / 3
( )4رشح كتاب التوحيد ( ص .. ) 668 ،667
()5

رواه ابن ماجه يف سننه ،املقدمة ،باب فيام أنكرت اجلهمية ،)69 /1( :واإلمام أمحد يف مسنده ،)257 /1( :وأبو داود يف

سننه ،كتاب السنة ،باب يف اجلهمية ،)93 /5( :والدارمي يف الرد عىل برش املرييس :ص  ،448واآلجري يف الرشيعة :ص ،292
والاللكائي يف السنة)390 /3( :
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يف كتاب التوحيد الذي اشرتط فيه أنه ال حيتج فيه إال بام نقله العدل عن العدل موصوال إىل
النبي  ،واإلثبات مقدم عىل النفي)

()1

ومثله ابن جربين الذي قال( :فهذا وما أشبهه مما أمجع السلف عىل نفله وقبوله ومل
يتعرضوا لرده وال تأوله وال تشبيهه وال متثيله)

()2

ولكن اإلشكال الذي يعرض لنا من ناحية االختالف يف احلساب بني الروايتني ،حله ابن
القيم بطريقة مبسطة تنفي اإلشكاالت والتناقضات بني الروايات فقال..( :فإن املسافة خيتلف
تقديرها بحسب اختالف السري الواقع فيها ،فسري الربيد مث ً
ال يقطع بقدر سري ركاب اإلبل سبع
مرات ،وهذا معلوم بالواقع فام تسريه اإلبل سري ًا قاصد ًا يف عرشين يوم ًا يقطعه الربيد يف ثالثة
فحيث قدر النبي  بالسبعني أراد به السري الرسيع سري الربيد وحيث قدر باخلمسامئة أراد به
السري الذي يعرفونه سري اإلبل والركاب ،فكل منهام يصدق اآلخر ويشهد بصحته)

()3

وبناء عىل هذا يمكن للرياضيني أن يعتمدوا املسافة األبعد ،ليصلوا إىل التحديد الدقيق
وفق الوحدات التي نستعملها يف عرصنا احلاَض ،وخاصة يف علم الفلك الذي استغنى عن
مسرية اإلنسان ومسرية الراحلة بمسرية الضوء..
واحلسابات الفلكية الدقيقة تذكر أن املسافة بيننا وبني جارنا القريب القمر تبعد  384ألف
كم ،وحيتاج الضوء إىل ثانية وثلث الثانية فقط ليقطع كل هذه املسافة من القمر إىل األرض.
أ ّما الشمس التي تبعد عنا حوايل  150مليون كم تقريب ًاّ ،
فإن الضوء حيتاج إىل  8.3دقيقة
ليصل منها إىل األرض.
فإهنا تبعد عنا  4.22سنة
أ ّما أقرب النجوم إلينا بعد الشمس وهي نجمة ألفا قنطورس ّ

( )1الفتاوى ( ،)192/3ومثله مال تلميذه ابن القيم إىل تصحيحه ،انظر :هتذيب التهذيب.)93 ،92 /7( :
( )2وهو عبد اهلل اجلربين يف التعليقات عىل متن ملعة االعتقاد 84
( )3حاشية ابن القيم.8/13
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ضوئية ،وحيث ّ
إن السنة الضوئية (املسافة التي يقطعها الضوء يف سنة) تساوي  9.46مليوم
مليون كم .فهذا يعني أن أقرب النجوم إلينا بعد الشمس تبعد عنا نحو  40مليون مليون كم.
أ ّما النجم القطبي الذي لطاملا استخدمه الناس لإلهتداء عن اجلهات ،فإنّه يبعد عنا 433
سنة ضوئية ،أي ّ
أن الضوء حيتاج إىل  433سنة حتى يصل إلينا منه ،وهذا يساوي نحو  4آالف
مليوم مليون كم.
أ ّما أقرب جمرة إلينا وهي املرأة املسلسلة والتي يمكن رؤيتها بالعني املجردة من مكان
فإهنا تبعد عنا  2.5مليون سنة ضوئية ،أي
مظلم كبقعة غبشاء بحجم أي نجمة أخرى تقريب ًا ّ
نحو  24مليون مليون مليون كم..
أما أبعد جرم ساموي يمكن رؤيته بالعني املجردة ـ يف الوقت الذي أكتب فيه هذه الكلامت
ـ فهي جمرة املثلث فإهنا تبعد عنا  3ماليني سنة ضوئية ،وما زال يف كوننا ما هو أبعد من ذلك
بكثري.
وحتى ندرك جيدا مدى ضحالة العقل السلفي وبدائيته نذكر نموذجا مصغرا ذكره
الفلكيون لنظامنا الشميس وجريانه يف حديقة ما ،فإذا كان حجم األرض بحجم كرة السلة،
ّ
فإن القمر سيكون بحجم كرة التنس األريض تقريب ًا ،وسنضع القمر (كرة التنس) عىل بعد
 7.4مرت من األرض (كرة السلة) .أ ّما الشمس فسيكون قطرها  26مرت ًا (حجم منزل) وستقع
عىل بعد  2.8كم من األرض (كرة السلة) .أ ّما نجم ألفا قنطورس (أقرب النجوم إلينا) فإنّه
سيقع عىل بعد  177ألف كم من األرض (كرة السلة) .أما جمرتنا درب التبانة وهي احلديثة
التي سنضع فيها نظامنا الشميس فسيكون طوهلا  17.6مليون مليون كم.
ولست أدري أين أضع األرقام اهلزيلة التي وضعوها  ..والتي جتعل الكون مجيعا بعرشه
وبفرشه ال يتجاوز املجموعة الشمسية يف أحسن األحوال.

الكتلة:
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مثلام أعطى السلفيون األمهية الكربى لبيان عظم حجم إهلهم ،فقد أولوا أمهية كربى لبيان
ثقله العظيم ..وقد اعتمدوا يف ذلك عىل مقدمتني صحيحتني من الناحية املنطقية:
األوىل :بيان عظمة محلة العرش وقدراهتم اهلائلة.
الثانية :هي بيان عجز وضعف هؤالء احلملة أمام العرش ،وثقله عليهم.
والنتيجة الرضورية هلذا هي أن اهلل عظيم جدا..
ولكنا مع ذلك  ..وبمعطيات العلم احلديث سنجد كل ما ذكروه من عرش ومحلة عرش
بل ما فوق ذلك كله ال يساوي جرما من األجرام الساموية  ..بل قد ال يساوي ثقبا من الثقوب
السوداء التي متأل السامء.
وسنورد هنا بعض رواياهتم يف ذلك ،ومن شاء أن ينظر ما يقوله العلم احلديث يف ذلك،
فإنه يمكنه أن يزور املواقع الفلكية ليتأكد بنفسه ..ويستحسن للمرتدد أو املتذبذب بني التنزيه
والتجسيم أن يزور املواقع الفلكية اإلسالمية ألن املواقع الفلكية الكافرة ال ثقة فيها ـ كام يقول
السلفيون ـ
ولو كان هذا املرتدد يعرف القرآن الكريم ،ويعظمه ،ومل يتلطخ بتحريفات التفاسري له،
فيمكنه فقط أن جيلس ويتأمل يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َال ُأ ْق ِس ُم بِ َم َو ِاق ِع الن ُُّجو ِم (َ )75وإِ َّن ُه َل َق َس ٌم َل ْو
َتع َلم َ ِ
يم﴾ [الواقعة ]76 ،75 :ليجد احلقيقة ناصعة واضحة ال حتتاج ال إىل ابن خزيمة
ون عَظ ٌ
ْ ُ
وال إىل ابن تيمية وال إىل غريمها.
وأول الروايات وأشهرها وأكثرها تداوال يف املصادر السلفية هي ما يروونه عن رسول
اهلل  من قوله( :أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهلل من محلة العرش :إن ما بني شحمة
أذنه إىل عاتقه مسرية سبعامئة عام)

()1

( )1رواه أبو داود يف كتاب السنة باب يف اجلهمية رقم 3701احلديث :سكت عنه املنذري وقال املناوي :إسناده صحيح كام رمز
السيوطي لذلك .راجع عون املعبود  36/13وفيض القدير )458/1
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ويروون عن ابن عباس قوله( :محلة العرش ما بني كعب أحدهم إىل أسفل قدميه مسرية
مخسامئة عام ،وزعموا أن خطوة ملك املوت ما بني املرشق واملغرب)

()1

وقد سبق أن أرشنا إىل عظم خلق هؤالء املالئكة ،وإىل أنواعهم وأشكاهلم أيضا ـ كام
توردها املصادر السلفية ـ وغرضنا هنا هو أن نبني أن هؤالء املالئكة مع قوهتم العظيمة ال
يطيقون هذا احلمل العظيم الذي ذكره أحد أعالمهم املتقدمني ،وهو خالد بن معدان بكل
جرأة ،فقالَّ ( :
إن الرمحن جل وعز سبحانه ليثقل عىل محلة العرش من أول النهار إذا قام
املرشكون ،حتى إذا قام املُ َس ِّب ُح َ
ف عن محلة العرش)
ون ُخ ِّف َ

()2

وهذه الرواية قد تفيد الباحثني يف معرفة اخلصائص العجيبة التي يتصف هبا العرش الذي
يؤمن به السلفية ،وهو أنه خيف ويثقل بحسب التسبيح ..فيخف عند التسبيح ،ويثقل عند
عدمه ..ولعل هذا أيضا ما جيعل السلفي يمن عىل محلة العرش عند قيامه بالتسبيح ملا يؤدي
ذلك من ختفيف احلمل عليهم.
وقد رويت روايات كثرية تذكر أطيط العرش  ،وتربطه بثقل اهلل عليه ..ومنها ما رووه
عن عمر أنه قال( :إذا جلس عز وجل عىل الكريس ُس ِم َع له أطيط كأطيط الرحل اجلديد) ،وقد
()3

وكيع وقال :أدركنا األعمش وسفيان
ذكر يف الرواية (فاقشعر رجل َس َّام ُه أيب عند وكي ٍع فغضب
ٌ
حيدِّ ُث َ
ون هبذه األحاديث الينكروهنا)
َُ

()4

وقد علق البغوي عىل هذه الرواية بقوله( :هذا حديث أورده أبو داود سليامن بن األشعث

( )1البيهقي يف األسامء والصفادت :ص ،505
()2

رواه عبداهلل بن اإلمام أمحد يف السنة(رقم ،)1026والدينوري يف املجالسة(رقم )2812 ،23انظر :اجتامع اجليوش

اإلسالمية(ص.)252/
( )3األطيط :نقيض صوت املحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان ،وأط الرحل والنسع يئط أطا وأطيطا :صوت ،وكذلك كل
يشء أشبه صوت الرحل اجلديد .لسان العرب)92 /1( :
( )4رواه عبداهلل يف السنة(رقم ،)587واخلطيب يف تاريخ بغداد( ،)52/8وابن أيب يعىل يف طبقات احلنابلة(.)67/2
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يف الرد عىل اجلهمية واملعتزلة .قال أبو سليامن اخلطايب :وقوله( :إنه ليئط به) معناه :إنه ليعجز
جالله وعظمته حتى يئط به ،إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنام يكون لقوة ما فوقه
ولعجزه عن احتامله)

()1

وقد رووا أنه لشدة قرب أهل اجلنة من اهلل تعاىل يسمعون صوت األطيط ،فقد رووا عن
رسول اهلل  أنه قال( :سلوا اهلل جنة الفردوس ،فإهنا رصة اجلنة ،وإن أهل الفردوس
ليسمعون أطيط العرش)

()2

وقد اعترب ابن القيم اإليامن باألطيط من العقائد اإلسالمية الكربى ،فقال يف نونيته :
()3

واذكر حـديثـا البن اســـحـاق الرىض

ذاك الصـــــدوق احلــافــظ الــربــاِن

يف قصــة اســتســقائهم يســتشــفعون

إىل الـــرســــــول بـــربـــه املـــنـــان

فـاســـتعظم املختـار ذاك وقـال شــــأن

اهلل رب الــعــرش أعــظــم شـــــان

اهلل فــوق الــعــرش فــوق ســـــامئــه

ســـبحـان ذي امللكوت والســـلطـان

ولــعــرشـــــه مــنــه أطــيــط مــثــل مــا

قــد أط رحــل الــراكــب الــعــجــالن

هلل مــا لــقــي ابــن اســـــحــاق مــن

اجلــهــمــي إذ يــرمــيــه بــالــعــدوان

ويــظــل يــمــدحــه إذا كــان الــذي

يــروي يــوافــق مــذهــب الــطـ َّـع ـان

ويبدو من خالل الروايات التي يرووهنا وينترصون لصحتها أن املالئكة محلة العرش
يعانون كثريا بسبب الثقل الكبري ،وقد أوردوا من الروايات ما يوضح مواقيت ذلك بدقة ،فقد
رووا عن ابن مسعود أنه قال( :إن ربكم ليس عنده ليل وال هنار .نور السموات من نور وجهه
وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتا عرشة ساعة ،فتعرض عليه أعاملكم باألمس أول
النهار ،اليوم فينظر فيها ثالث ساعات فيطلع فيها عىل ما يكره ،فيغيظه ذلك ،فأول من يعلم
السن َِّة(.)176-175/1
رش ُح ُّ
(ْ َ )1
( )2ابن بطة يف اإلبانة :ق (  /195ب) ،واحلاكم يف املستدرك ،)371 /2( :والطرباِن يف املعجم الكبري :ص .7966
( )3رشح قصيدة ابن القيم  522/1وانظر اجتامع اجليوش . 50
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بغضبه الذين حيملون العرش جيدونه يثقل عليهم ،فيسبحه الذين حيملون العرش ورسادقات
العرش واملالئكة املقربون وسائر املالئكة)

()1

باإلضافة إىل ذلك ،فهم ال يعانون فقط ـ بحسب رواياهتم ـ من غضب اهلل ،بل يعانون
أيضا من رضاه ،ألن رضاه أيضا حيدث اهتزازا يف العرش ،فقد رووا عن النبي  أنه قال:
(اهتز العرش حلب لقاء اهلل سعدا)

()2

ورووا عن عن امرأة من األنصار يقال هلا أسامء بنت قيس بن السكن قالت :ملا تويف سعد
بن معاذ صاحت أمه ،فقال هلا رسول اهلل ( :ال يرقأ دمعك ويذهب حزنك ،فإن ابنك أول
من ضحك اهلل له واهتز له عرش الرمحن)

()3

باإلضافة إىل ذلك ،فهم يروون أن محلة العرش ال يستطيعون رفع أبصارهم من شدة
النور ،وقد قال بعض سلفهم يف ذلك ـ( :أرجلهم يف التخوم ،ال يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم
من شعاع النور)

()4

وال يكتفي السلفيون بأمثال هذه الروايات ،بل إهنم يؤولون القرآن الكريم لينسجم مع
ات
الس َام َو ُ
هذه املعاِن التجسيمية ،فهم يروون عن ابن عباس قوله يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :تكَا ُد َّ
َي َت َف َّط ْر َن ِم ْن َف ْو ِق ِه ّن﴾( :ممن فوقهن من الثقل) ،ويف رواية (يعين من ثقل الرمحن وعظمته -تبارك

( )1الطرباِن يف الكبري ،حديث  ،200 /9 ،8886ونقض اإلمام أيب سعيد عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمي العنيد فيام افرتى
عىل اهلل عز وجل من التوحيد ()476 /1
( )2ابن أيب شيبة يف املصنف ،)12366( :وابن سعد يف الطبقات ،)433/3( :واحلاكم يف املستدرك ،)206 /3( :وأورده الذهبي
يف العلو :ص.71
( )3ابن خزيمة يف التوحيد :ص  ،237واإلمام أمحد يف املسند ،)456 /6( :ويف فضائل الصحابة ،)1500( :وابن سعد/3( :
 ،)434وابن أيب شيبة يف املصنف ،)12368( :واحلاكم يف املستدرك ،)306/3( :والطرباِن يف الكبري ،)14/6( :وابن أيب عاصم
يف السنة)246/2( :
( )4ابن جرير يف تفسريه)59/29( :
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وتعاىل)-

()1

وهكذا صارت عظمة اهلل باملفهوم السلفي تعني ثقله الشديد ،وحجمه الكبري.

املقادير الصغرى:
ومشكلة هذا النوع من املقادير أنه مع وفائه مع الروايات التي حيملها السلفيون عىل
ظاهرها ،والتي تتعلق بالرؤية وبسكن اهلل مع املؤمنني يف اجلنة ،وبالدنو واملامسة وغريها ،كام
سنراه يف حمله إال أهنا ال تتفق مع العظمة التي ذكروها يف املقادير السابقة.
وهنا حتصل رجة كبرية للعقل السلفي ،فيقرر حينها االنتحار ..ألن اجلمع بني احلجم
الكبري جدا ،والصغري جدا ال يمكن إال يف حالة واحدة هي االنكامش ،أو التشكل ..وكالمها
حيمالن من املستحيالت العقلية ما ال يمكن حرصه.
وهلذا يفر العقيل السلفي إىل حتريم استعامل العقل ..والعجب يف ذلك أنه يذكر ألفاظا ليس
هلا إال داللة واحدة ،ثم يقول بعدها بال كيف.
ومن أمثلة ذلك أنه يذكر األعداد كام رأينا ذلك سابقا ..وهل يمكن لألعداد أن تكون هلا
كيفيات ..ومثل ذلك ـ كام سنرى ـ يذكر األلوان ،واللون األخرض خصوصا ..ثم يقول :بال
كيف ..وهل يمكن أن يكون األخرض غري األخرض؟
ومن أمثلة احلجم الصغري للجسم الذي يعتقدونه لإلله ما رووه عن عن عبد اهلل بن سلمة
أنه قال :أرسل ابن عمر إىل ابن عباس يسأله ،هل رأى حممد ربه ،فأرسل إليه ابن عباس :أن
نعم ،قال :فرد عليه ابن عمر رسوله :أن كيف رآه ،قال :رآه يف روضة خرضاء روضة من
الفردوس دونه فراش من ذهب ،عىل رسير من ذهب ،حيمله أربعة من املالئكة ،ملك يف صورة

( )1احلاكم يف مستدركه ،)442 / 2( :وابن جرير يف تفسريه)7/25( :
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رجل ،وملك يف صورة ثور ،وملك يف صورة أسد ،وملك يف صورة نرس .
()1

فهذا احلديث ،وهبذه الصورة ال يمكن محله إال عىل جسم صغري ،أو هو أقل بكثري من
حجم الكواكب والنجوم واملجرات  ..بل إن رؤيته يف روضة خرضاء يدل عىل أن الروضة أكرب
منه ..والرسير الذي حيمله أكرب منه.

ومن الروايات القريبة من هذا ما رووه عن أنس بن مالك قال :سمعت رسول اهلل 
يقول( :أتاِن جربيل فقال :إن الرب اختذ يف اجلنة واديا من مسك أفيح ،فإذا كان يوم اجلمعة
فينزل عن كرسيه من عليني ،وحف الكريس بمنابر من ذهب مكللة باجلواهر ،وجييء النبيون
فيجلسون عىل تلك املنابر ،ثم ينزل أهل الغرف فيجلسون عىل ذلك الكثيب ،ويتجىل هلم رهبم،
فيقول :أنا الذي صدقتكم وعدي ،وأمتمت عليكم نعمتي ،وهذا حمل كرامتي فاسألوِن قال:
فيسألونه الرضا ،قال :فليسوا إىل يشء أحوج منهم إىل يوم اجلمعة ليزدادوا النظر إىل وجه رهبم
 -عز وجل)-

()2

فصورة هذا احلديث كذلك تدل عىل أن احلجم واملقادير حمدودة جدا ،بل كأن اهلل عز
وجل يف هذا احلديث ال خيتلف عن أولئك امللوك الذين جيمعون حاشيتهم ،ويصلوهنم بأنواع
الصالت.
ومن الروايات الواردة يف هذا عن أيب النرضة قال :خطبنا ابن عباس بالبرصة عىل هذا
املنرب فقال :قال رسول اهلل ( :آيت باب اجلنة فآخذ بحلقة الباب ،فأقرع الباب ،فيقال يل :من
أنت؟ فأقول :أنا حممد؟ فيفتح يل ،فيتجىل يل ريب عز وجل فأخر له ساجدا وهو عىل رسيره أو

( )1رواه ابن خزيمة يف كتاب التوحيد :ص  ،198واآلجري يف الرشيعة :ص  ،494وعبد اهلل بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة :ص
 ،35والبيهقي يف األسامء والصفات :ص .558 -557
( )2أخرجه الدارمي يف الرد عىل اجلهمية :ص  ،45وعبد اهلل بن اإلمام أمحد يف كتاب السنة :ص  ،49 ،48والذهبي يف العلو :ص
 .28قال الذهبي :هذا حديث مشهور وافر الطرق.
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عىل كرسيه -شك محاد)-

()1

ويف رواية أخرى( :حتى آيت اجلنة فأخذ بحلقة الباب ،فأستفتح ،فيفتح يل ،وأحيا ويرحب
يب؟ فإذا دخلت اجلنة نظرت إىل ريب -عز وجل -عىل عرشه فخررت ساجدا)
وقد ورد يف الرواية يف صحيح البخاري أن النبي  يستأذن عىل اهلل يف داره ،فقد ورد
فيها احلديث هبذه الصيغة ،قال ابن القيم( :ويف بعض ألفاظ البخاري يف صحيحه (فاستأذن
عىل ريب يف داره فيؤذن يل عليه) ،قال عبد احلق يف اجلمع بني الصحيحني هكذا قال يف داره يف
املواضع الثالث يريد مواضع الشفاعات التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه)

()2

وقال الشيخ ابن عثيمني يف رشحه عىل كتاب التوحيد من صحيح البخاري عىل هذا
احلديث( :هذا احلديث ليس فيه إشكال إال قوله( :أستأذن عىل ريب يف داره ) ،فيقال :إن دار
اهلل عزوجل التي جاءت يف هذا احلديث ال تشبه دور البرش ،تكنه من احلر ومن الربد ومن
املطر ،ومن الرياح ،لكن هي دار اهلل أعلم هبا)
وهذا أيضا يدل عىل احلجم الصغري إلهلهم مقارنة بحجم داره ،ألن الدار يف العادة أكرب
من صاحبها ..وهذا احلديث ـ وهو يف صحيح البخاري كام ذكرنا ـ جيعل السلفيني يف حرية من
أمرهم:فهل إهلهم فوق العرش؟ أم أنه يف داره يف اجلنة؟ ..أم أنه يف السامء الدنيا..؟
بل ورد يف بعض األحاديث التي اهتم هبا مجيع السلفيني بمن فيهم ابن تيمية وابن القيم
ما يدل عىل أن إهلهم ينزل إىل األرض ..وهو يف هذه احلالة أصغر منها بكثري..
وقد ذكر ابن تيمية يف غرائب حديث النزول هذه الرواية التي تطفح بالتجسيم والتشبيه:
تدع عىل ظهرها من يشء إال مات واملالئكة الذين مع ربك
(ثم تبعث الصيحة ف َل َع ْمر إهلك ما ُ
عز وجل فأصبح ربك يطوف يف األرض وخلت عليه البالد فأرسل ربك عز وجل السامء..
( )1الدارمي يف الرد عىل برش املرييس :ص  ،347أمحد يف مسنده)296 -295 ،282 -281 /1( :
( )2اجتامع اجليوش اإلسالمية (.)53
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قلت يا رسول اهلل فام يعمل بنا ربنا جل وعز إذا لقيناه ؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم
ال ختفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من املاء فينضح ِق َبلكم هبا فلعمر
إهلك ما خيطىء وجه أحدكم منها قطرة)

()1

فهذه الرواية تصور اهلل العيل العظيم وهو يطوف يف األرض ،وتصوره وهو يأخذ بيده
غرفة من املاء فينضح هبا ..وقد قال ابن القيم تلميذ ابن تيمية النجيب بعد إيراده الرواية( :هذا
حديث كبري جليل تنادي جاللته وفخامته وعظمته عىل أنه قد خرج من مشكاة النبوة ال يعرف
إال من حديث عبد الرمحن بن املغرية بن عبد الرمحن املدِن رواه عنه إبراهيم بن محزة الزبريي،
ومها من كبار علامء املدينة ثقتان حمتج هبام يف الصحيح ،احتج هبام إمام أهل احلديث حممد بن
إسامعيل البخاري .ورواه أئمة أهل السنة يف كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم واالنقياد
ومل يطعن أحد منهم فيه وال يف أحد من رواته .فممن رواه اإلمام ابن اإلمام أبو عبد الرمحن
عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف مسند أبيه ويف كتاب السنة ..ومنهم احلافظ اجلليل أبو بكر أمحد
بن عمرو بن أيب عاصم النبيل يف كتاب السنة له ،ومنهم احلافظ أبو أمحد حممد بن أمحد بن
إبراهيم بن سليامن العسال يف كتاب املعرفة ،ومنهم احلافظ أبو حممد عبداهلل بن حممد بن حيان
أبو الشيخ األصبهاِن يف كتاب السنة ،ومنهم احلافظ أبو عبداهلل حممد بن إسحاق بن حممد بن
حييى بن مندة حافظ أصبهان.. ،ومجاعة من احلفاظ سواهم يطول ذكرهم)

()2

بل إنه يرتب عىل منكر هذا حكام خطريا ،فينقل عن سلفه أيب عبد اهلل بن مندة مقرا له:
(وال ينكر هذا احلديث إال جاحد أو جاهل أو خمالف للكتاب والسنة)

()3

ثم ال يكتفي بذلك ..بل يذهب يفرس احلديث حرفا حرفا يستنبط منه كل صنوف

( )1جمموع الفتاوى ()184 /4
( )2زاد املعاد . 682-677/3
( )3زاد املعاد . 682-677/3
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التجسيم والتشبيه ،فيقول( :وقوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعاىل التي ال
يشبهه فيها يشء من خملوقاته كصفات ذاته ،وقد وردت هذه الصفة يف أحاديث كثرية ال سبيل
إىل ردها كام ال سبيل إىل تشبيهها وحتريفها ..وكذلك فأصبح ربك يطوف يف األرض هو من
صفات فعله..والكالم يف اجلميع رصاط واحد مستقيم إثبات بال متثيل بال حتريف وال تعطيل..
وقوله :فيأخذ ربك بيده غرفة من املاء فينضح هبا قبلكم فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله
وإثبات الفعل الذي هو النضح)

()1

وقد علم ابن تيمية اإلشكاالت التي قد تطرح من وراء هذه الرواية ،وأهنا تقيض عىل كل
ما صوروه عند ذكر العرش من عظمة اهلل ،فقال ـ ردا عليهم بغلظته املعهودة ـ( :يقال هلذا
ال َب ْق َباق النفاخ إن اهلل أعظم من كل يشء وأكرب من كل خلق ومل حيمله العرش ِع َظ ًام والقوة وال
محلة العرش محلوه بقوهتم وال استقلوا بعرشه ولكنهم محلوه بقدرته وقد بلغنا أهنم حني محلوا
وج َثوا عىل ُركَبِهم حتى ُل ّقنوا
العرش وفوقه اجلبار يف عزته وهبائه َضعفوا عن محله واستكانوا َ
ّ
استقل به العرش وال
ال حول وال قوة إال باهلل فاستقلوا به بقدرة اهلل وإرادته ولوال ذلك ما
احلملة وال السموات واألرض وال من فيهن ولو قد شاء الستقر عىل ظهر بعوضة فاستقلت
به)

()2

وهكذا تنتهي حدود عظمة اهلل عند السلفية إىل هذه احلكمة التيمية العظيمة( :ولو قد شاء
الستقر عىل ظهر بعوضة فاستقلت به)

( )1زاد املعاد . 682-677/3
( )2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()242 /3
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أعضاء  ..ووظائف
يرى أصحاب الرؤية التنزهيية ـ سواء كانوا من أهل الربهان أو من أهل العرفان ـ أن من
مقتضيات تقديس اهلل تعاىل عن احلدود واملقادير وما يلزم عنهام ،ويرتبط هبام ،كونه تعاىل مقدسا
أيضا عن الرتكيب واألعضاء وما شاكلهام ،ألن الرتكيب تعدد ،والتعدد رشك ..واملركب فقري،
واهلل غني..
فاجلزء يف الرتكيب مقدّ م عىل الكل ّ ..
وكل جزء من املركّب مغاير لغريه ..وبذلك يكون
املركّب مفتقر ًا إىل أجزائه ..وغنى اهلل تعاىل املطلق حييل عليه كل أنواع االفتقار.
ثم إنه لو افتقرت الذات اإلهلية إىل الرتكيبّ ،
فإن األجزاء التي سرتكب منها ال ختلو من
أن تكون أجزاء قديمة ،فيلزم تعدّ د القدماء ،وهذا باطل ..أو أن تكون أجزاء حادثة ،فيلزم
تركيب الواجب من أجزاء غري واجبة ،وهذا باطل.
وباإلضافة إىل ذلك كله ،فإن املركّب بحاجة إىل من يركّبه ،وهو منفي عن الذات اإلهلية،
ألهنا بذلك لن تبقى ذاتا إهلية..
ثم إن الكل املركب من أجزاء البد أن يكون كل جزء من أجزائه عاملا خاص ،ويكون
خمتلفا عن سائر األجزاء اختالفا كليا  ..وهو بذلك يكون منعدما عن األجزاء األخرى ،ويكون
بجوانبه األخرى منعدما عن هذا اجلانب ..فيلزم هذا األمر النقص يف مجيع اجلوانب ،وبالتايل
يستوجب هذا األمر النقص والقصور يف الذات اإلهلية ،وهذا باطل.
ثم إنه لو كان اهلل تعاىل مركّب ًا من األجزاء لكان علمه وقدرته ثابتة ّ
لكل واحدة من أجزائه
املتغايرة ،فيكون ّ
كل جزء من اهلل عامل ًا قادر ًا ،فتتعدّ د اآلهلة ،وهذا باطل .
()1

()1

انظر يف الردود عىل الرتكيب معظم كتب الكالم ،ومنها :كشف املراد ،العالّمة ّ
احليل :ص  ،405قواعد العقائدص ،68

وغريها من كتب العقائد.
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هذه بعض الوجوه العقلية البدهيية التي يستند إليها أصحاب الرؤية التنزهيية يف القول
بالوحدة املطلقة هلل :الوحدة املتصلة  ..والوحدة املنفصلة.
وهلذا اعترب مجيع منزهة األمة من أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وإمامية وزيدية وإباضية
وصوفية أن من مقتضيات التوحيد نفي الرتكيب عن اهلل تعاىل ،ألنه يدخل ضمن األركان
الكربى للوحدة اإلهلية ،والتي تشمل نفي كل أنواع الكميات (الكم املتصل يف الذات وهو
تركبها من أجزاء ..والكم املنفصل فيها وهو تعددها بحيث يكون هناك إله ثان فأكثر)

()1

ويشري إىل هذا النوع من التوحيد كل النصوص التي خترب عن تنزيه اهلل وغناه املطلق ،كقوله
ِ
َّاس َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َق َرا ُء إِ َىل اهللَِّ
تعاىلَ ﴿ :واهللَُّ ا ْلغَن ُّي َو َأ ْن ُت ُم ا ْل ُف َق َرا ُء ﴾ [حممد ،]38 :وقولهَ ﴿ :يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َواهللَُّ ُه َو ا ْلغَنِ ُّي ْ
احلَ ِميدُ ﴾ [فاطر]15 :
ِ ِِ
يش ٌء﴾ [الشورى ،]11 :وقد قال الفخر الرازي يف
ويدل عليه قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
وجه داللتها عىل هذا النوع من التوحيد( :احتج علامء التوحيد قديام وحديثا هبذه اآلية يف نفي
كونه تعاىل جسام مركبا من األعضاء واألجزاء وحاصال يف املكان واجلهة ،وقالوا لو كان جسام
لكان مثال لسائر األجسام ،فيلزم حصول األمثال واألشباه له ،وذلك باطل برصيح قوله تعاىل:
ليس كمثله يشء ويمكن إيراد هذه احلجة عىل وجه آخر ،فيقال إما أن يكون املراد ليس كمثله
يشء يف ماهيات الذات ،أو أن يكون املراد ليس كمثله يف الصفات يشء ،والثاِن باطل ،ألن
العباد يوصفون بكوهنم عاملني قادرين ،كام أن اهلل تعاىل يوصف بذلك ،وكذلك يوصفون
بكوهنم معلومني مذكورين ،مع أن اهلل تعاىل يوصف بذلك ،فثبت أن املراد باملامثلة املساواة يف
حقيقة الذات ،فيكون املعنى أن شيئا من الذوات ال يساوي اهلل تعاىل يف الذاتية ،فلو كان اهلل
تعاىل جسام ،لكان كونه جسام ذاتا ال صفة ،فإذا كان سائر األجسام مساوية له يف اجلسمية،
أعني يف كوهنا متحيزة طويلة عريضة عميقة ،فحينئذ تكون سائر األجسام مماثلة لذات اهلل تعاىل
( )1انظر تفاصيل ذلك يف رشح اجلوهرة ،152،153وحاشية ابن األمري ،140واالعتقاد واهلداية للبيهقي .52
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يف كونه ذاتا ،والنص ينفي ذلك فوجب أن ال يكون جسام)

()1

ويدل عليه داللة خاصة قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل ُه َو اهللَُّ َأ َحدٌ ([ ﴾ )1اإلخالص ،]2 ،1 :فاسم
اهلل األحد يشري إىل الوحدانية املطلقة هلل يف مجيع جوانبها.
باإلضافة إىل هذا ،فإن الرؤية التنزهيية هلل تنزه اهلل تعاىل عن احلاجة إىل اجلارحة أو أي آلة،
فهو يسمع من غري حاجة إىل أذن ،ويبرص من غري حاجة إىل عني ،وهكذا يفعل كل يشء من
غري حاجة ألي يشء ،ألنه الغني بذاته عن كل يشء ،فال حيتاج إىل يشء.
وهذا أيضا من املقتضيات العقلية التي تنزه اهلل عن األعضاء ..فام حاجة اهلل العظيم
ألعضاء ال يستعملها؟
هذه هي الرؤية التنزهيية هلل تعاىل ..وهي ـ كام رأينا ـ متوافقة مع القرآن والربهان
والعرفان ..ويشهد هلا كل يشء ..وهي لبساطتها يسهل تقبلها والتسليم هلا  ..وهي ال تثري من
الشبهات ما يثريه اعتقاد الرتكيب..
أما الرؤية السلفية هلذه املسألة العقدية اخلطرية ،فهي خمتلفة متاما  ..ولذلك تعترب ـ من
وجهة نظر الرؤية التنزهيية ـ رؤية رشكية ،ألهنا ال تنفي الكم املتصل ..وبذلك تقول بتعدد
القدماء..
وهلذا أطلق الفخر الرازي عىل كتاب التوحيد البن خزيمة وصف (كتاب الرشك) ،ألنه
اعتمد عىل ذكر ما يمكن اعتباره أبعاضا هلل ..يقول يف ذلك( :اعلم أن حممد بن إسحاق بن
خزيمة أورد استدالل أصحابنا هبذه اآلية يف الكتاب الذي سامه «بالتوحيد» ،وهو يف احلقيقة
كتاب الرشك ،واعرتض عليها ،وأنا أذكر حاصل كالمه بعد حذف التطويالت ،ألنه كان رجال
مضطرب الكالم ،قليل الفهم ،ناقص العقل ،فقال« :نحن نثبت هلل وجها ونقول :إن لوجه ربنا
من النور والضياء والبهاء ،ما لو كشف حجابه ألحرقت سبحات وجهه كل يشء أدركه برصه،
( )1مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()582 /27
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ووجه ربنا منفي عنه اهلالك والفناء ،ونقول إن لبني آدم وجوها كتب اهلل عليها اهلالك
والفناء)..

()1

وبعد أن حكى كالمه ،والذي سنذكر أمثاله يف هذا الفصل ،رد عليه بقوله( :وأقول :هذا
املسكني اجلاهل إنام وقع يف أمثال هذه اخلرافات ألنه مل يعرف حقيقة املثلني وعلامء التوحيد
حققوا الكالم يف املثلني ،ثم فرعوا عليه االستدالل هبذه اآلية [أي بقوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ك َِم ْثلِ ِه
يش ٌء﴾ [الشورى ،]11 :فنقول املثالن مها اللذان يقوم كل واحد منهام مقام اآلخر يف حقيقته
َ ْ
وماهيته ،وحتقيق الكالم فيه مسبوق بمقدمة أخرى فنقول :املعترب يف كل يشء ،إما متام ماهيته
وإما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن ماهيته ،ولكنه من لوازم تلك املاهية ،وإما أمر
خارج عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم تلك املاهية وهذا التقسيم مبني عىل الفرق بني ذات
اليشء وبني الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبدهية ،فإنا نرى احلبة من احلرصم كانت يف غاية
اخلرضة واحلموضة ثم صارت يف غاية السواد واحلالوة ،فالذات باقية والصفات خمتلفة
والذات الباقية مغايرة للصفات املختلفة ،وأيضا نرى الشعر قد كان يف غاية السواد ثم صار يف
غاية البياض ،فالذات باقية والصفات متبدلة والباقي غري املتبدل ،فظهر بام ذكرنا أن الذوات
مغايرة للصفات .إذا عرفت هذا فنقول :اختالف الصفات ال يوجب اختالف الذوات البتة،
ألنا نرى اجلسم الواحد كان ساكنا ثم يصري متحركا ،ثم يسكن بعد ذلك ،فالذوات باقية يف
األحوال كلها عىل هنج واحد ونسق واحد ،والصفات متعاقبة متزايلة ،فثبت هبذا أن اختالف
الصفات واألعراض ال يوجب اختالف الذوات ،إذا عرفت هذا فنقول :األجسام منها تألف
وجه الكلب والقرد مساوية لألجسام التي تألف منها وجه اإلنسان والفرس وإنام حصل
االختالف بسبب األعراض القائمة وهي األلوان واألشكال واخلشونة واملالسة وحصول
الشعور فيه وعدم حصوهلا ،فاالختالف إنام وقع بسبب االختالف يف الصفات واألعراض،
( )1مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()582 /27
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فأما ذوات األجسام فهي متامثلة إال أن العوام ال يعرفون الفرق بني الذوات وبني الصفات،
فال جرم يقولون إن وجه اإلنسان خمالف لوجه احلامر ،ولقد صدقوا فإنه حصلت تلك بسبب
الشكل واللون وسائر الصفات ،فأما األجسام من حيث إهنا أجسام فهي متامثلة متساوية،
فثبت أن الكالم الذي أورده إنام ذكره ألجل أنه كان من العوام وما كان يعرف أن املعترب يف
التامثل واالختالف حقائق األشياء وماهياهتا ال األعراض والصفات القائمة هبا)

()1

إىل آخر رده املفصل ،وهو يرينا مدى املعاناة التي يعانيها املنزهة يف إثبات أغراضهم
للمجسمة ..وخاصة مع بغضهم الشديد للتحليل العقيل ..فهم ال يريدون من حماورهم إال أن
يورد اآلثار واحلكايات التي يتيرس عىل عقوهلم هضمها.
وهلذا نراهم يواجهون املتكلمني أمثال الفخر الرازي وغريه بام سمعوه من سلفهم من
روايات تلقفوها كام يتلقفوا القرآن  ..وألغوا هبا عقوهلم وفطرهتم وإنسانيتهم.
ومن تلك الروايات التي يكثرون من االستدالل هبا يف هذا املقام خصوصا للداللة عىل
عدم انتفاء الرتكيب عن اهلل ما أوردوه يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ِّب َأ ِر ِِن َأن ُظ ْر إِ َل ْي َك َق َال َل ْن
ِ
جت َّىل َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل َج َع َل ُه َد ّك ًا َو َخ َّر
اس َت َق َّر َمكَا َن ُه َف َس ْو َ
ف ت ََر ِاِن َف َل َّام َ َ
اجل َب ِل َفإِ ْن ْ
ت ََر ِاِن َو َلك ْن ان ُظ ْر إِ َىل ْ َ

وسى َص ِعق ًا ﴾[األعراف] 143 :
ُم َ

جت َّىل َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل ﴾ قال :هكذا،
فقد رووا عن أنس عن النبي  يف قولـه تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َ َ

يعني أنه أخرج طرف اخلنرص ،قال أمحد أرانا معاذ قال :فقال له محيد الطويل :ما تريد إىل هذا
يا أبا حممد ،قال :فرضب صدره َضبة شديدة ،وقال من أنت يا محيد؟ وما أنت يا محيد؟ حيدثني
به أنس بن مالك عن النبي  فتقول أنت ما تريد إليه)

()2

ويف رواية أخرى عن أنسَّ :
جت َّىل َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل َج َع َل ُه َد ّك ًا﴾
أن النبي  قرأ هذه اآلية ﴿ َف َل َّام َ َ
( )1مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()583 /27
( )2أمحد يف املسند.)125/3( :
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قال محاد هكذا وأمسك سليامن بطرف إهبامه عىل أنملة إصبعه اليمنى ،قال :فساخ اجلبل َ
وخ َّر
موسى صعق ًا)

()1

ومن تلك الروايات ما يذكرونه عند وصف اهلل بام يطلقون عليهام صفتي [ ْ
احلُ ْجزَ ُة
احل ْق ُو] ،واللذان يعنيان يف ظاهرمها [موضع عقد اإلزار وشده] ،ويذكرون أهنام (صفتان
َو ْ َ
ذاتيان خرب َّيتان ثابتتان بالسنة الصحيحة) ،ويستدلون هلام بام رووه عن ابن عباسَّ :
(إن الرحم
بحجزة الرمحن ؛ يصل من وصلها ،ويقطع من قطعها)
َش ْجنَ ٌة آخذ ٌة ُ

()2

وبام رووه عن أيب هريرة قال( :خلق اهلل اخللق ،فلام فرغ منه ؛ قامت الرحم ،فأخذت بحقو
الرمحن ،فقال :مه!قالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة)..

()3

وهم يستدلون هبذا ،ويأخذون بظاهره ،معتربين احلقو بعضا من اهلل ،وهلذا متسكت به
الرحم ،كام يتمسك أحدنا بآخر عند التوسل إليه ،وقد قال الشيخ عبد اهلل الغنيامن يف (رشح
كتاب التوحيد من صحيح البخاري) ناق ً
ال من (نقض التأسيس) لشيخ اإلسالم ،ومن (إبطال
التأويالت) أليب يعىل الفراء ،ومعلق ًا( :قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف رده عىل الرازي يف زعمه
َّ
أن هذا احلديث( :يعني :حديث أيب هريرة املتقدم) جيب تأويله :قــال :فيـقال له :بل هذا من
األخبار التي يقرها من يقر نظريه ،والنِّزاع فيه كالنِّزاع يف نظريه ؛ فدعواك أنه ال بدَّ فيه من
التأويل بال حجة ختصه ؛ ال تصح .وقال :وهذا احلديث يف اجلملة من أحاديث الصفات ،التي
نص األئمة عىل أنه يمر كام جاء ،وردوا عىل من نفى موجبه ،وما ذكره اخلطايب وغريه َّ
أن هذا
احلديث مما يتأول باالتفاق ؛ فهذا بحسب علمه ،حيث مل يبلغه فيه عن أحد من العلامء أنه جعله
من أحاديث الصفات التي متر كام جاءت .قال ابن حامد :ومما جيب التصديق بهَّ :
أن هلل َح ْقو ًا.

( )1سنن الرتمذي)115 /5( :
( )2رواه اإلمام أمحد (-2956شاكر) .وابن أيب عاصم يف السنة ( )538؛ بإسناد حسن  .وانظر :السلسلة الصحيحة (.)1602
( )3رواه البخاري ( )4830وغريه.
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قال املروزي :قرأت عىل أيب عبد اهلل كتاب ًاَ ،ف َم َّر فيه ذكر حديث أيب هريرة عن النبي َّ :
(إن
اهلل خلق الرحم ،حتى إذا فرغ منها ؛ أخذت بحقو الرمحن) ،فرفع املحدث رأسه ،وقال :أخاف
َّ
أن تكون كفرت .قال أبو عبد اهلل :هذا جهمي .وقال أبو طالب :سمعت أبا عبد اهلل يسأل عن
حديث هشام بن عامر ؛ أنه قريء عليه حديث الرحم( :جتيء يوم القيامة فتعلق بالرمحن
تعاىل ،)..فقال :أخاف َّ
أن تكون قد كفرت.فقال :هذا شامي ؛ ما له وهلذا ؟ قلت :فام تقول ؟
قال :يميض كل حديث عىل ماجاء .وقال القايض أبو يعىل :اعلم أنه غري ممتنع محل هذا اخلرب
وأن (احلقو) و(احلجزة) صفة ذات ،ال عىل وجه اجلارحة والبعضَّ ،
عىل ظاهرهَّ ،
وأن الرحم
آخذة هبا ،ال عىل وجه االتصال واملامسة ،بل نطلق ذلك تسمية كام أطلقها الرشع ،وقد ذكر
شيخنا أبو عبد اهلل  -رمحه اهلل  -هذا احلديث يف كتابه ،وأخذ بظاهره ،وهو ظاهر كالم أمحد.
قلت :قولـه( :ال عىل وجه اجلارحة والبعض) ،وقولـه( :ال عىل وجه االتصال واملامسة) ؛ قول
َ
عقول كثري من الناس ؛ فمثل هذا الكالم
غري سديد ،وهو من أقوال أهل البدع التي أفسدت
املجمل ال جيوز نفيه مطلق ًا ،وال إثباته مطلق ًا ؛ ألنه حيتمل حق ًا وباط ً
ال ،فال بدَّ من التفصيل يف
ذلك ،واإلعراض عنه أوىل ؛ َّ
ألن كالم رسول اهلل  خال منه ،وليس هو بحاجة إليه ؛ فهو
واضح ،وليس ظاهر هذا احلديث َّ
أن هلل إزار ًا وردا ًء من جنس األزر واألردية التي يلبسها
الناس ،مما يصنع من اجللود والكتان والقطن وغريه ،بل هذا احلديث نص يف نفي هذا املعنى
الفاسد ؛ فإنه لو قيل عن بعض العبادَّ :
إن العظمة إزاره والكربياء رداؤه؛ لكان إخباره بذلك
عن العظمة والكربياء اللذين ليسا من جنس ما يلبس من الثياب .فإذا كان هذا املعنى الفاسد
ال يظهر من وصف املخلوق ؛ َّ
ألن تركيب اللفظ يمنع ذلك ،وبني املعنى املراد ؛ فكيف يدعى
فإن كل من يفهم اخلطاب ويعرف اللغة ؛ يعلم َّ
أن هذا املعنى ظاهر اللفظ يف حق اهلل تعاىلَّ ،
َّ
أن
الرسول  مل خيرب عن ربه بلبس األكسية والثياب)

()1

( )1رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (.)383/2
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هذا نموذج من طروحاهتم املتعلقة بام يسمونه (صفات ذات) ،وهي يف احلقيقة ليست
سوى أعضاء وتراكيب هلل ..وإنام ذكرنا النص بطوله لنتبني املنطلقات الفكرية التي يصدرون
منها يف أمثال هذه العقائد اخلطرية  ..فهم ال يصدرون من براهني عقلية وال قرآنية  ..وإنام من
كالم أسالفهم الذين مألوهم خوفا من التجهم  ..فصاروا يفضلون التشبيه والتجسيم عىل أن
يرموا بالتجهم والتعطيل.
ومن الروايات الرصحية التي يستندون إليها يف القول بجواز الرتكيب عىل اهلل ما رووه عن
عكرمة قال( :إن اهلل عز وجل إذا أراد أن خيوف عباده أبدى عن بعضه إىل األرض فعند ذلك
تزلزل ،وإذا أراد أن تدمدم عىل قوم جتىل هلا)

()1

و قد رصح ابن القيم بصحة هذه الرواية ،بل اعترب ما ورد فيها من العقائد التي أثبتها يف
نونيته املشهورة التي ال يزال السلفيون حيفظوهنا ،وحيرصون عليها ،فقد جاء فيها:
وزعمت أن اهلل أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان
ملا جتىل يوم تكليم الرىض موسى الكليم مك َّلم الرمحن

()2

وقد استشهد ابن تيمية هبذه الرواية عىل صحة إطالق القول بأن الصفة بعض املوصوف
ـ وهو يريد يف احلقيقة بأن العضو بعض اجلسم ـ فيقول( :وأما إطالق القول بأن الصفة بعض
وفرساهنم .وإذا ُحقق
املوصوف وأهنا ليست غريه ،فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكالم
ُ
األمر يف كثري من هذه املنازعات مل جيد العاقل السليم العقل ما خيالف َضورة العقل لغري
غرض ،بل كثري من املنازعات يكون لفظي ًا أو اعتباري ًا ،فمن قال إن األعراض بعض اجلسم أو
ِ
أهنا ليست غريه ،ومن قال إهنا غريه يعود النزاع بني حمققيهم إىل ٍ
واختالف
لفظ واعتبار

( )1السنة  )1069(470/2الفردوس بمأثور اخلطاب للديلمي  )961(248/1وعزاه ابن تيمية يف الفتاوى الكربى  87/5إىل
الطرباِن يف كتاب السنة.
( )2انظر رشح قصيدة ابن القيم ألمحد بن إبراهيم 230/1
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اصطالحٍ يف مسمى (بعض) و(غري) كام قد أوضحنا ذلك يف بيان تلبيس اجلهمية الذي وضعه
أبو عبد اهلل الرازي يف نفي الصفات اخلربية وبنى ذلك عىل أن ثبوهتا يستلزم افتقار الرب تعاىل
إىل غريه وتركيبه من األبعاض وبينا ما يف ذلك من األلفاظ املشرتكة املجملة ..فهذا إن كان
أحد أطلق البعض عىل الذات وغريه من الصفات وقال إنه بعض اهلل وأنكر ذلك عليه ألن
الصفة ليست غري املوصوف مطلقا .وإن كان اإلنكار ألنه ال يقال يف صفات اهلل لفظ البعض
فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعني وتابعيهم ذاكرين وآثرين)

()1

ثم نقل الرواية التي ذكرناها ،ثم قال( :وقد جاء يف األحاديث املرفوعة يف جتليه سبحانه
للجبل والتي فيها أنه ما جتىل منه إال مثل اخلنرص ،ويف قصة داود :قال :يدنيه حتى يمس بعضه.
وهذا متواتر عن هؤالء ..وال ريب أن لفظ البعض واجلزء والغري ألفاظ جمملة فيها إهيام وإهبام.
فإنه قد يقال ذلك عىل ما جيوز أن يوجد منه يشء دون يشء بحيث جيوز أن يفارق بعضه بعض ًا
وينفصل بعضه عن بعض ،أو يمك ُن ذلك فيه كام يقال حدُّ الغريين ما جاز مفارقة أحدمها
لآلخر كصفات األجسام املخلوقة من أجزائها وأعراضها فإنه جيوز أن تتفرق وتنفصل واهلل
سبحانه منزه عن ذلك كله مقدس عن النقائص واآلفات .وقد يراد بذلك ما يعلم منه يشء
دون يشء فيكون املعلوم ليس هو غري املعلوم وإن كان الزما له ال يفارقه والتغاير هبذا املعنى
ثابت لكل موجود فإن العبد قد يعلم وجود احلق ثم يعلم أنه قادر ثم أنه عامل..فمن نفى عنه
وعن صفاته التغاير والتبعيص هبذا املعنى فهو معطل جاحد للرب فإن هذا التغاير ال ينتفي إال
عن املعدوم..فقول السلف واألئمة ما وصف به اهلل من اهلل وصفاته منه ِ
وعلم اهلل من اهلل ونحو
ذلك مما استعملوا فيه لفظ (من) وإن قال قائل معناها التبعيض فهو تبعيض هبذا االعتبار كام
يقال إنه تغاير هبذا االعتبار)

()2

( )1الفتاوى الكربى  92-85/5وانظر كالم الفراء يف إبطال التأويالت .340/2
( )2الفتاوى الكربى . 92-85/5
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ومن الروايات التي استدلوها هبا كذلك ما أوردوه عند تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن َل ُه ِعنْدَ نَا
َلزُ ْل َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب ﴾ [ص ،]25 :فقد رووا عن جماهد عن عبيد بن عمري قال( :حتى يضع
بعضه عليه)  ،ويف رواية( :ذكر الدنو منه حتى ذكر أنه يمس بعضه)  ،ويف رواية(:ما يأمن
()2

()1

داود عليه السالم يوم القيامة حتى يقال له ُادنه فيقول ذنبي ذنبي حتى بلغ فيقال ُادنه فيقول
ذنبي ذنبي فيقال له ُادنه فيقول ذنبي ذنبي حتى بلغ مكان ًا اهلل أعلم به قال سفيان كأنه يمسك
شيئا)  ،ويف رواية عن جماهد( :حتى يأخذ بقدمه)  ،ويف رواية عن جماهد( :إذا كان يوم القيامة
()4

()3

ذكر داود ذنبه فيقول اهلل عز وجل له كن أمامي فيقول رب ذنبي ذنبي فيقول اهلل له كن خلفي
فيقول رب ذنبي ذنبي فيقول اهلل عز وجل خذ بقدمي) ويف رواية( :حتى يضع يده يف يده)

()6

()5

وغريها من الروايات ،والتي ال يستفاد منها غري تركيب اهلل تعاىل من أجزاء وأبعاض
وأعضاء ..وهلذا قال القايض أبو يعىل تعليقا عليها(:اعلم أنه غري ممتنع محل هذا اخلرب عىل
ظاهره إذ ليس فيه ما حييل صفاته وال خيرجها عام تستحقه ألنا ال نثبت قدم ًا وفخذ ًا وجارحة
وال أبعاض ًا بل نثبت ذلك صفة كام أثبتنا الذات والوجه واليدي)

()7

وقال ابن القيم مشريا إىل أمثال هذه الروايات معتربا املنكر هلا جهميا معطال( :وقد قال
غري واحد من السلف كان داود بعد التوبة خري ًا منه قبل اخلطيئة ،قالوا وهلذا قال سبحانه:
﴿ َف َغ َف ْرنَا َل ُه َذلِ َك َوإِ َّن َل ُه ِعنْدَ نَا َلزُ ْل َفى َو ُح ْس َن َم ٍ
آب ﴾ [ص ،]25 :فزاده عىل املغفرة أمرين

( )1السنة  )1086(475/2و )1180( 507/2اخلالل يف السنة )319(262/1
( )2السنة )1165(503/2
( )3السنة )1161( 502/2
( )4السنة )1182( 507/2
( )5السنة  )322(262/1ابن أيب شيبة يف املصنف)31888( 342/6
( )6السنة )1163(502/2
( )7انظر حاشية املرجع السابق 210-207/1

125

الزل فى وهي درجة القرب منه وقد قال فيها سلف األمة وأئمتها ما ال حتتمله عقول اجلهمية
وفراخهم ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسري السلف)

()1

بعد بيان قول السلفية بجواز الرتكيب عىل اهلل تعاىل ،نحاول يف هذا الفصل أن نذكر بعض
األعضاء التي حيرص السلفية عىل التعريف باهلل من خالهلا ،مع ذكر وظائف كل عضو منها،
وسنكتفي بذكر الروايات التي اعتمدوها ،واستنباطاهتم منها ،فخري ما يربهن عىل فساد أقواهلم
فيها هو حكايتها ..وسنبدأ بالطريقة التي يرتبون هبا أمثال هذه الصفات من األعىل إىل
األسفل ..أو من الوجه إىل القدم.
وكنا نود لو قسمنا هذه األعضاء كام نقسم جسم اإلنسان إىل رأس وجذع وأطراف ،ولكن
منعنا من ذلك أهنم ال يقولون هبذه التسميات ،بل حيرمون أن نسمي اهلل بام مل يسم به نفسه ،مع
أهنم يف قرارة نفوسهم ،بل يف كتبهم يرصحون بمعاِن هذه األمور مجيعا.
فهم يثبتون هلل شعرا ووجها وفام وأَضاسا وعينني  ..وكل يشء يرتبط بالرأس.
وهم يثبتون اهلل صدرا وحقوا ..وهذا يرتبط باجلذع.
وهم يثبتون هلل يدين وذراعني وأصابع وأنامل ،ورجلني وقدمني ..وكل هذه ترتبط
باألطراف.
وبناء عىل هذا سنقترص عىل األعضاء الكربى التي ذكروها ،وندخل ضمنها التفاصيل
املرتبطة هبا ،وهذه األعضاء الكربى هي :الوجه ،والفم ،والعني ،واليد ،واألصابع ،والقدم
والساق ..وضمنها سنذكر باقي األعضاء كالفم واألَضاس والذراع واألنامل وغريها..

الوجه:
وهو من الصفات التي أعطاها السلفية مساحة كبرية من اهتاممهم ،وسنرى كالمهم عليها

( )1طريق اهلجرتني 357/1
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بتفصيل عند احلديث عن الصورة ..ألن كامل الوجه يف صورته  ..وهلذا يذكرون عند حديثهم
عن مجال اهلل مجال وجهه ،وأن املؤمنني يف اجلنة عند النظر إليه ينسون كل أنواع اللذات
األخرى.
وهم يعتربون الوجه كغريه من الصفات الذاتية التي جيب اإليامن هبا ،ومن مل يؤمن هبا عىل
اهليئة التي يذكروهنا يكون جهميا ومعطال وكافرا..بل أكفر من اليهود والنصارى ،ألن اليهود
والنصارى يثبتون الوجه هلل ،واملنزه ينفيه.
الو ْجه هلل تعاىل( :فنحن
يقول ابن خزيمة بعد إيراده للنصوص التي يرى أهنا تثبت صفة َ
ومجيع علامئنا من أهل احلجاز وهتامة واليمن والعراق والشام ومرص ؛ مذهبنا :أنا نثبت هلل ما
أثبته اهلل لنفسه ،نقر بذلك بألسنتنا ،ونصدق ذلك بقلوبنا ؛ من غري أن نشبه َو ْجه خالقنا َبو ْجه
أحد من املخلوقني ،عز ربنا أن يشبه املخلوقني ،وجل ربنا عن مقالة املعطلني)
ومن األدلة التي يستدلون هبا عىل ذلك قولـه تعاىلَ ﴿ :و َما ُت ِنف ُق َ
ون إِالَّ ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه اهللِ﴾
ِ
ربوا ا ْبتِغَا َء َو ْج ِه َر ِّ ِهب ْم﴾ [الرعد ،]22 :وهذا استدالل
[البقرة ،]272 :وقولـهَ ﴿ :وا َّلذي َن َص َ ُ
()1

عجيب جدا ..فهل عمل املؤمن ابتغاء هلل مجيعا ،أم ابتغاء لوجهه فقط؟
يش ٍء َهالِ ٌك إِ َّال َو ْج َه ُه ﴾
وهذا اإلشكال يرد عليهم يف خصوص قوله تعاىلُ ﴿ :ك ُّل َ ْ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم﴾ [الرمحن]27 :
[القصص ،]88 :وقوله تعاىلَ ﴿ :و َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ْ َ
والذي يدل داللة واضحة عىل أن املراد بوجه اهلل ذاته ،وليس عضوا منه ،كام نص عىل
يش ٍء َهالِ ٌك إِ َّال َو ْج َه ُه ﴾ [القصص]88 :
ذلك املنزهة ،قال الرشيف الريض :وقوله تعاىل﴿ ُك ُّل َ ْ
وهذه استعارة ،والوجه هنا عبارة عن ذات اليشء ونفسه ،وعىل هذا قوله تعاىل يف السورة التي
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم﴾ [الرمحن ]27 :أي :ويبقى
يذكر فيها الرمحن سبحانه ﴿ َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ْ َ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم﴾ [الرمحن ،]27:ألنه
ذات ربك ،ومن الدليل عىل ذلك :الرفع يف قولهُ ﴿ :ذو ْ َ
( )1كتاب التوحيد (.)25/1
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صفة للوجه الذي هو الذات ،ولو كان الوجه هنا بمعنى العضو املخصوص عىل ما ظنه اجلهال،
لكان وجه الكالم أن يكون :ويبقى وجه ربك ذي اجلالل واإلكرام ،فيكون ( ذي ) صفة
للجملة ال صفة للوجه الذي هو التخطيط املخصوص كام يقول القائل :رأيت وجه األمري ذي
الطول واإلنعام ،وال يقول :ذا ؛ ألن الطول واإلنعام من صفات مجلته ال من صفات وجهه،
ِ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم ﴾ [الرمحن]78 :
اس ُم َر ِّب َك ذي ْ َ
ويوضح ذلك قوله يف هذه السورةَ ﴿ :ت َب َار َك ْ
ملا كان االسم غري املسمى وصف ـ سبحانه ـ املضاف إليه ،وملا كان الوجه يف اآلية املتقدمة هو
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم﴾ومل يقل :ذي اجلالل واإلكرام)
النفس والذات ،قال تعاىلُ ﴿ :ذو ْ َ

()1

ويقول( :ولو كان الكالم حمموال عىل ظاهره لكان فاسدا مستحيال عىل قولنا وقول
املخالفني ؛ ألنه ال أحد يقول من املشبهة واملجسمة الذين يثبتون هلل ـ سبحانه ـ أبعاضا مؤلفة
وأعضاء مرصفة أن وجه اهلل ـ تعاىل ـ يبقى وسائره يبطل ويفنى ،تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا)

()2

ومثله قال الفخر الرازي( :لو كان الوجه هو العضو املخصوص ،لزم أن يفنى مجيع اجلسد
والبدن ،وأن تفنى العني التي عىل الوجه ،وأن ال يبقى إال جمرد الوجه)

()3

لكن املجسمة يعتربون القول هبذا ،وخاصة من علم كبري من أعالم اللغة مثل الرشيف
الريض جتهام وتعطيال ،وهلذا ،فإن أول ما يبادرون به من يعرضه عليهم مثل هذا اهتامه بالتجهم
والتعطيل ،وقد حدث حييى بن شبل قال :كنت جالسا مع مقاتل بن سليامن وعباد بن كثري ،إذ
يش ٍء َهالِ ٌك إِ ًّال َو ْج َه ُه﴾ ،فقال مقاتل :هذا
جاء شاب فقال :ما تقول يف قوله عز وجل﴿ :كل َ ْ
جهمي ثم قال( :وحيك إن جهام واهلل ما حج البيت وال جالس العلامء ،وإنام كان رجال أعطي
لسانا)

()4

( )1تلخيص البيان يف جمازات القرآن للرشيف الريض ( ص. ) 204
( )2تلخيص البيان يف جمازات القرآن ( ص  .) 275وانظر :دفع شبه التشبيه ( ص. ) 113
( )3أساس التقديس (ص. )155
( )4اإلبانة ( )319 /91 - 90/13 /2والسنة للخالل (.)85 - 84 /5
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باإلضافة إىل ذلك ،فقد حاولوا أن يتنصلوا منه بوجوه من احليل ختلوا هبا عن نفيهم املطلق
للتأويل ،ومن تلك الردود هذا الرد العجيب الذي ذكره ابن تيمية حيكي فيه جملسا من جمالس
املناظرة التي مجعته مع املنزهة ،وفيها نرى ابن تيمية ،وكيف حيتال عىل خصومه بأنواع احليل،
وبام أن النص طويل ،فقد اقترصت منه عىل القدر الذي نحتاج إليه ،قال ابن تيمية( :ملا كان
إثبات هذه الصفة [صفة الوجه] مذهب أهل احلديث واملتكلمة الصفاتية  ..وكان نفيها مذهب
اجلهمية :من املعتزلة وغريهم  ..صار بعض الناس من الطائفتني كلام قرأ آية فيها ذكر الوجه
جعلها من موارد النزاع ،فاملثبت جيعلها من الصفات التي ال تتأول بالرصف ،والنايف يرى أنه
إذا قام الدليل عىل أهنا ليست صفة فكذلك غريها  ..وهلذا ملا اجتمعنا يف املجلس املعقود وكنت
قد قلت :أمهلت كل من خالفني ثالث سنني إن جاء بحرف واحد عن السلف خيالف شيئا مما
ذكرته كانت له احلجة وفعلت وفعلت وجعل املعارضون يفتشون الكتب فظفروا بام ذكره
البيهقي يف كتاب (األسامء والصفات) يف قوله تعاىلَ ﴿ :وهللَِّ املَْ ْ ِ
رش ُق َواملَْغ ِْر ُب َف َأ ْين ََام ُت َو ُّلوا َف َث َّم
َو ْج ُه اهللَِّ﴾ [البقرة ]،115 :فإنه ذكر عن جماهد والشافعي أن املراد قبلة اهلل فقال أحد كربائهم
 يف املجلس الثاِن  -قد أحرضت نقال عن السلف بالتأويل فوقع يف قلبي ما أعد فقلت :لعلكقد ذكرت ما روي يف اآلية ..قال :نعم  .قلت :املراد هبا قبلة اهلل فقال :قد تأوهلا جماهد والشافعي
ومها من السلف ،ومل يكن هذا السؤال يرد عيل ؛ فإنه مل يكن يشء مما ناظروِن فيه صفة الوجه
وال أثبتها لكن طلبوها من حيث اجلملة وكالمي كان مقيدا كام يف األجوبة فلم أر إحقاقهم يف
هذا املقام بل قلت هذه اآلية ليست من آيات الصفات أصال ،وال تندرج يف عموم قول من
يقول( :ال تؤول آيات الصفات) ،قال :أليس فيها ذكر الوجه؟ فلام قلت :املراد هبا قبلة اهلل .
قال :أليست هذه من آيات الصفات ؟ قلت :ال  .ليست من موارد النزاع فإِن إنام أسلم أن
املراد بالوجه  -هنا  -القبلة فإن (الوجه) هو اجلهة يف لغة العرب يقال :قصدت هذا الوجه
وسافرت إىل هذا (الوجه) أي :إىل هذه اجلهة وهذا كثري مشهور فالوجه هو اجلهة ..فاملعنى:
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أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه اهلل فقد جعل وجه اهلل يف املكان الذي يستقبله هذا  ..فأخرب
أن اجلهات له فدل عىل أن اإلضافة إضافة ختصيص وترشيف؛ كأنه قال جهة اهلل وقبلة اهلل)

()1

وهكذا حيتالون عىل النصوص بوجوه احليل التي ال يمكن أن نرسدها هنا..
ومثلام علقوا كل عضو من األعضاء بأدوار يامرسها ،فقد نصوا عىل بعض أدوار الوجه يف
الرواية التالية ،والتي فهموها بمعناها احلريف ،وهي ما رووه عن ابن عمر قال( :إن اهلل عز وجل
مقبل عىل عبده بوجهه ما أقبل إليه ،فإذا التفت انرصف عنه )

()2

ويف رواية عن حذيفة( :ال تتفل بني يديك وال عن يمينك ،فإن عن يمينك كاتب
احلسنات ،فإن الرجل إذا توضأ ،فأحسن الوضوء ،ثم قام فصىل ،أقبل اهلل تعاىل إليه بوجهه
يناجيه ،فال يرصفه عنه حتى ينرصف أو حيدث حدث سوء)

()3

ومن أدوار الوجهة أو أوصافه ـ كام ذكروا ـ (ا ْل َب ْش َب َش ُة أو ا ْل َب َش َ
اش ُة) ،وقد استدلوا هلا بالكثري
من املرويات ،منها ما رووه عن أيب هريرة َّ
أن النبي  قال( :ما توطن رجل مسلم املساجد
للصالة والذكر ؛ إال تبشبش اهلل له كام يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم)

()4

وقد علق أبو يعىل عىل هذا احلديث وأمثاله بقوله .. ( :وكذلك القول يف البشبشة ؛ ألن
معناه يقارب معنى الفرح ،والعرب تقول :رأيت لفالن بشاشة وهشاشة وفرح ًا ،ويقولون:
فالن هش بش فرح ،إذا كان منطلق ًا ،فيجوز إطالق ذلك كام جاز إطالق الفرح)

()5

وقال الدارمي( :وبلغنا َّ
أن بعض أصحاب املرييس قال له :كيف تصنع هبذه األسانيد

( )1الفتاوى .17-14/6
( )2أخرجه البيهقي يف األسامء والصفات ( )89/2رقم ()656
( )3أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ( 432/1ـ  .)433وابن خزيمة يف التوحيد ( 35/1ـ  ) 36رقم ( )9
()4

رواه ابن ماجه واللفظ له (صحيح سنن ابن ماجه .)652/وأمحد يف املسند ( .)8332والطياليس ( .)2334واحلاكم

()213/1
( )5إبطال التأويالت (.)243/1
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اجلياد التي حيتجون هبا علينا يف رد مذاهبنا مما ال يمكن التكذيب هبا ؛ مثل :سفيان عن منصور
عن الزهري ،والزهري عن سامل ،وأيوب بن عوف عن ابن سريين ،وعمرو بن دينار عن جابر
عن النبي  .. وما أشبهها؟) قال(( :فقال املرييس :ال تردوه تفتضحوا ،ولكن ؛ غالطوهم
بالتأويل ؛ فتكونوا قد رددمتوها بلطف ؛ إذ مل يمكنكم ردها بعنف ؛ كام فعل هذا املعارض
سواء ..وسننقل بعض ما روي يف هذه األبواب من احلب والبغض والسخط والكراهية وما
أشبهه [ ..ثم ذكر أحاديث يف صفة احلب ثم البغض ثم السخط ثم الكره ثم العجب ثم الفرح،
ثم حديث أيب هريرة السابق يف البشاشة ،ثم قال] ويف هذه األبواب روايات كثرية أكثر مما ذكر،
مل نأت هبا خمافة التطويل)

()1

الفم:
وقد اعتربوه أيضا من صفات اهلل الذاتية ،قال أبو يعىل( :اعلم أنه غري ممتنع إطالق الفي
عليه سبحانه ،كام مل يمتنع إطالق اليد والوجه والعني ،وقد نص أمحد عىل ذلك يف رسالة أيب
العباس أمحد بن جعفر الفاريس :فقال :كلم اهلل موسى تكليام من فيه)

()2

ومن الوظائف املرتبطة به الكالم والضحك :أما الكالم ،فسنتحدث عنه بتفصيل يف
الفصل األخري من هذا الكتاب ،ألهنم يعنون به احلديث بالشفتني  ..وقد رووا عن بعض
سلفهم يف ذلك أنه سئل( :كيف كلم اهلل عز وجل موسى عليه السالم؟ قال :مشافهة) ورووا
(،)3

عن رسول اهلل  أنه قال( :كأن اخللق مل يسمعوا القرآن حني سمعوه من فيه يوم القيامة)

()4

وأما الضحك ،وهو عندهم من الصفات املرتبطة بالفم ،فقد أوردوا فيه نصوصا كثرية،

( )1يف رده عىل برش املرييس (ص .)200
( )2إبطال التأويالت (ص.)387 :
( .)547( 286/1 )3وأخرجه الطربي يف التفسري 29/6
( )4إبطال التأويالت (ص.)387 :
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منها ما رووه عن أيب رزين ،،أن رسول اهلل  قال( :وضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده،
وقرب غريه) ،وقال :قلت :أو يضحك الرب عز وجل؟ قال :نعم ،قلت :لن نعدم من رب
خريا .
يضحك ً
()1

ورووا عن أيب هريرة عن النبي  قال( :ضحك اهلل عز وجل من رجلني قتل أحدمها
صاحبه ثم دخال اجلنة)  ،ورووا عن أيب موسى ،عن النبي  قوله« :يتجىل لنا ربنا ضاحكًا»
()2

()3

ورووا عن طلحة بن الرباء ،أن رسول اهلل  ملا أخرب بموت طلحة رفع رأسه إىل السامء،
ثم قال( :اللهم القه وهو يضحك وأنت تضحك إليه)

()4

بل ذكروا ـ فوق ذلك ـ أن هلل تعاىل يف فمه أَضاسا ،وقد رووا يف ذلك عن جابر أنه سئل
عن الورود ،وذكر احلديث ،وقال فيه( :فيقول اهلل ،عز وجل :أنا ربكم ،فيقولون :حتى ننظر
إليك فيتجىل هلم يضحك) قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :حتى تبدو هلاته وأَضاسه)

()5

وقد علق أبو يعىل عىل هذه األحاديث وغريها بقوله( :اعلم أنه غري ممتنع محل هذه
األحاديث عىل ظاهرها من غري تأويل ،وقد نص أمحد عىل ذلك يف رواية اجلامعة ،قال يف رواية
حنبل :يضحك اهلل ،وال نعلم كيف ذلك إال بتصديقها الرسول  القرآن ،وقال املروذي:
سألت أبا عبد اهلل عن عبد اهلل التيمي فقال :صدوق ،وقد كتبت عنه من الرقايق ،ولكن حكي
عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال :مثل الزرع الضحك ،وهذا كالم اجلهمية ،قلت :ما تقول
يف حديث ابن جريج ،عن أيب الزبري ،عن جابر (فضحك حتى بدت) ،قال :هذا يشنع به ،قلت:
فقد حدثت به ،قال :ما أعلم أِن حدثت به إال حممد بن داود يعني املصييص ،وذلك أنه طلب
( )1رواه اإلمام أمحد يف املسند  11/4ورواه ابن ماجه يف السنن  64/1رقم ()181؛ ورواه ابن أيب عاصم يف السنة .244/1
( )2رواه مسلم يف صحيحه .1505 ،1504/3
( )3رواه الدارمي يف الرد عىل اجلهمية ص. 288
( )4إبطال التأويالت (ص)216 :
( )5إبطال التأويالت (ص ،)214 :وعزاه إىل الدارقطني يف الصفات.
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إيل فيه ،قلت :أفليس العلامء تلقته بالقبول؟ قال :بىل ،قال أبو بكر اخلالل :رأيت يف كتاب
هلرون املستميل أنه قال أليب عبد اهلل :حديث جابر بن عبد اهلل (ضحك ربنا حتى بدت هلواته
أو قال أَضاسه) ممن سمعته؟ قال :حدثنا روح ،قال رسول اهلل (:يضحك حتى بدت هلواته
أو قال أَضاسه) ،فقد نص عىل صحة هذه األحاديث واألخذ بظاهرها واإلنكار عىل من
فرسها ،وذلك أنه ليس يف محله عىل ظاهره ما حييل صفاته وال خيرجها عام نستحقه)

()1

العني:
وقد اعتربوها أيضا من صفات اهلل الذاتية ،بل اعتربوها آلة اإلبصار هلل ..بل ـ وللمزيد
من التجسيم ـ أثبتوا هلل عينني ،وأولوا ما ورد يف القرآن الكريم مما يدل عىل أكثر من ذلك ،قال
ابن تيمية ردا عىل من أود عليه هذا االعرتاض( :دعواه أن ظاهر القرآن أن هلل أعين ًا كثرية وأيدي ًا
ِ
كثرية ٌ
اصنَ ِع ا ْل ُف ْل َك
باطل وذلك أنه وإن كان قد قالْ َ ﴿ :
جت ِري بِ َأ ْع ُيننَا ﴾ [القمر  ]14وقالَ ﴿ :و ْ
ِ
رب ِحلُ ْك ِم َر ِّب َك َفإِن ََّك بِ َأ ْع ُينِنَا ﴾ [الطور  ]48وقال﴿ :
بِ َأ ْع ُيننَا َو َو ْحيِنَا﴾[هود  ]37وقالَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
َأ َو َمل ْ َي َر ْوا َأنَّا َخ َل ْقنَا َهل ُ ْم ِممَّا ع َِم َل ْت َأ ْي ِدينَا ﴾ [يس  ]71فقد قال يف قصة موسىَ ﴿ :ولِ ُت ْصن ََع ع ََىل
َع ْينِي ( )39إِ ْذ َمت ْ ِيش ُأ ْخ ُت َك َف َت ُق ُ
ول َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم ع ََىل َم ْن َي ْك ُف ُل ُه﴾ [طه  ]40-39فقد جاء هذا
بلفظ املفرد يف موضعني فلم يكن دعواه الظهور يف معنى الكثرة لكونه جاء بلفظ اجلمع بأوىل
من دعوى غريه الظهور يف معنى اإلفراد لكونه قد جاء بلفظ املفرد يف موضعني )

()2

وقد عقد ابن خزيمة مقارنات عجيبة بني عني اهلل وعني البرش ،وسنذكر النص مع طوله
الشديد ،لنبني من خالله أن اعتبارهم للعني صفة دجل وخرافة ،ألهنم يف قرارة نفوسهم ال
يريدون هبا إال العضو الذي ال خيتلف عن عضو اإلنسان إال يف كيفيته وشكله.

( )1إبطال التأويالت (ص)217 :
( )2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية (.)474 /5

133

يقول ابن خزيمة يف معرض دفاعه عن تنزيه املجسمة( :نحن نقول :لربنا اخلالق عينان
يبرص هبام ما حتت الثرى ،وحتت األرض السابعة السفىل ،وما يف الساموات العىل ،وما بينهام من
صغري وكبري ،ال خيفى عىل خالقنا خافية يف الساموات السبع واألرضني السبع ،وال مما بينهم
وال فوقهم ،وال أسفل منهن ال يغيب عن برصه من ذلك يشء ،يرى ما يف جوف البحار
وجلجها كام يرى عرشه الذي هو مستو عليه)

()1

هذا بالنسبة لعني اهلل ،وهو كام نرى يذكر وظائفها وقدراهتا ،ويبني أن اهلل يرى هبا ،أي أنه
يفتقر إليها لتحصل له الرؤية..
ثم يذكر وجوه الفرق بني عني اهلل وعني البرش ،فيقول( :وبنو آدم وإن كانت هلم عيون
يبرصون هبا فإهنم إنام يرون ما قرب من أبصارهم ،مما ال حجاب وال سرت بني املرئي وبني
أبصارهم ،وما يبعد منهم ،إن كان يقع اسم القرب عليه يف بعض األحوال ،ألن العرب التي
خوطبنا بلغتها قد تقول :قرية كذا منا قريبة ،وبلدة كذا قريبة منا ،ومن بلدنا ،ومنزل فالن قريب
منا ،وإن كان بني البلدين وبني القريتني وبني املنزلني فراسخ ،والبصري من بني آدم ال يدرك
ببرصه شخصا آخر ،من بني آدم ،وبينهام فرسخان فأكثر ،وكذلك ال يرى أحد من اآلدميني ما
حتت األرض إذا كان فوق املرئي من األرض والرتاب قدر أنملة ،أو أقل منها بقدر ما يغطى
ويوارى اليشء ،وكذلك ال يدرك برصه إذا كان بينهام حجاب من حائط ،أو ثوب صفيق ،أو
غريمها مما يسرت اليشء عن عني الناظر ،فكيف يكون يا ذوي احلجا مشبها من يصف عني اهلل
بام ذكرنا ،وأعني بني آدم بام وصفنا)

()2

ثم يذكر فروقا أخرى ،فيقول( :ونزيد رشحا وبيانا نقول :عني اهلل عز وجل قديمة ،مل
تزل باقية ،وال يزال حمكوم هلا بالبقاء ،منفي عنها اهلالك ،والفناء ،وعيون بني آدم حمدثة خملوقة،
( )1التوحيد البن خزيمة ()116 /1
( )2التوحيد البن خزيمة ()116 /1
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كانت عدما غري مكونة ،فكوهنا اهلل ،وخلقها بكالمه الذي هو :صفة من صفات ذاته ،وقد
قىض اهلل وقدر أن عيون بنى آدم تصري إىل بالء ،عن قليل ،واهلل نسأل خري ذلك املصري ،وقد
يعمي اهلل عيون كثري من اآلدميني فيذهب بأبصارها قبل نزول املنايا هبم ،ولعل كثريا من أبصار
اآلدميني فيذهب بأبصارها قبل نزول املنايا هبم ..فام الذي يشبه  -يا ذوي احلجا  -عني اهلل التي
هي موصوفة بام ذكرنا عيون بني آدم التي وصفناها بعد؟)
ثم ذكر أمرا خطريا يدل عىل مبلغ التنزيه السلفي ،فقال( :ولست أحسب :لو قيل لبصري
ال آفة ببرصه ،وال علة بعينه ،وال نقص ،بل هو أعني ،أكحل ،أسود احلدق ،شديد بياض
العينني ،أهدب األشفار :عينك كعني فالن الذي هو صغري العني ،أزرق ،أمحر بياض العينني،
قد تناثرت أشفاره ،وسقطت ،أو كان أخفش العني ،أزرق ،أمحر بياض العينني ،قد تناثرت
أشفاره ،وسقطت ،أو كان أخفش العني ،أزرق ،أمحر بياض شحمها ،يرى املوصوف األول:
الشخص من بعيد ،وال يرى الثاِن مثل ذلك الشخص من قدر عرش ما يرى األول ،لعلة يف
برصه ،أو نقص يف عينه ،إال غضب من هذا وأنف منه ،فلعله خيرج إىل القائل له ذلك إىل
املكروه من الشتم واألذى ولست أحسب عاقال يسمع هذا املشبه عيني أحدمها بعيني اآلخر،
إال هو يكذب هذا املشبه عني أحدمها بعني اآلخر ،ويرميه بالعته ،واخلبل واجلنون ،ويقول له:
لو كنت عاقال جيري عليك القلم :مل تشبه عيني أحدمها بعيني اآلخر ،وإن كانا مجيعا يسميان
بصريين ،إذ ليسا بأعميني ،ويقال :لكل واحد منهام عينان يبرص هبام ،فكيف لو قيل له :عينك
كعني اخلنزير ،والقرد ،والدب ،والكلب ،أو غريها من السباع ،أو هوام األرض ،والبهائم،
فتدبروا يا ذوي األلباب أبني عيني خالقنا األزيل الدائم الباقي ،الذي مل يزل وال يزال ،وبني
عيني اإلنسان من الفرقان أكثر ،أو مما بني أعني بني آدم وبني عيون ما ذكرنا؟)

()1

وانطالقا من هذا يرد عىل من رماهم بالتشبيه بقوله( :تعلموا وتستيقنوا أن من سمى
( )1التوحيد البن خزيمة ()117 /1
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علامءنا مشبهة غري عامل بلغة العرب ،وال يفهم العلم ،إذ مل جيز تشبيه أعني بني آدم بعيون
املخلوقني ،من السباع والبهائم ،واهلوام ،وكلها هلا عيون يبرصون هبا ،وعيون مجيعهم حمدثة
خملوقة ،خلقها اهلل بعد أن كانت عدما ،وكلها تصري إىل فناء وبىل ،وغري جائز إسقاط اسم
العيون واألبصار عن يشء منها ،فكيف حيل ملسلم  -لو كانت اجلهمية من املسلمني  -أن يرموا
من يثبت هلل عينا بالتشبيه ،فلو كان كل ما وقع عليه االسم كان مشبها ملا يقع عليه ذلك االسم،
مل جيز قراءة كتاب اهلل ،ووجب حمو كل آية بني الدفتني فيها ذكر نفس اهلل ،أو عينه ،أو يده،
ولوجب الكفر بكل ما يف كتاب اهلل عز وجل من ذكر صفات الرب ،كام جيب الكفر بتشبيه
اخلالق باملخلوق ،إال أن القوم جهلة ،ال يفهمون العلم ،وال حيسنون لغة العرب ،فيضلون
ويضلون)

()1

اليد:
يركز السلفية كثريا عىل وصف اهلل تعاىل باليد ،باعتبارها من الصفات الذاتية الكربى هلل
تعاىل ،وهم يضعون هلا الكثري من الصفات التابعة هلا ،وهي يف احلقيقة عبارة عن وظائفها،
ولكنهم يعربون عن اجلميع تعبريا واحدا ،وهو (الصفة) ،لكن يفرقون بينهام يف نوع الصفة،
فاليد واألصابع التي ترتبط هبا يسموهنا (صفة ذات) ،والوظائف التي تقوم هبا اليد يسموهنا
(صفة فعل) ،وقد يقع اخلالف الشديد بينهم يف التمييز بني صفات الذات وصفات الفعل.
وهم ينطلقون يف إثباهتم هلذه الصفة من النصوص القرآنية أو األحاديث النبوية التي
ذكرت اليد كام يذكر العرب اليد يف كالمهم ،وقد يريدون ظاهره ،وقد ال يريدونه ..ولكن
السلفية ال يفهمون من اليد إال اليد حتى لو أولوا كل ما يف النص ،لكن اليد تبقى دائام عندهم
صفة ذاتية هلل ،ويعترب جهميا ومعطال من مل يعتربها كذلك.

( )1التوحيد البن خزيمة ()117 /1
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ومن النصوص التي يستدلون هبا عىل ذلك قولـه تعاىل﴿ :و َقا َل ِ
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللِ َم ْغ ُلو َل ٌة
َ
ُغ َّل ْت َأي ِدهيِم و ُل ِعنُوا بِام َقا ُلوا ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
ف َي َشا ُء﴾[املائدة ]64 :مع أن اآلية
َان ُي ِنف ُق َك ْي َ
ْ ْ َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
واضحة يف أن املراد منها هو نفي البخل عن اهلل ال إثبات اليد له ،وهي مثل قوله تعاىلَ ﴿ :ال
ِ
ِ
ورا ﴾ [اإلرساء،]29 :
َْ
جت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َىل ُعنُق َك َو َال َت ْب ُس ْط َها ُك َّل ا ْل َب ْسط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما حمَ ُْس ً
فال أحد من الفقهاء ـ حتى السلفية أنفسهم ـ حيرم قبض اليد أو بسطها.
ومثلها قوله تعاىلَ ﴿ :ما َمنَ َع َك َأ ْن ت َْس ُجدَ ملَِا َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي﴾[ص ]75 :مع أن اآلية الكريمة
واضحة كذلك يف الداللة عل القدرة والفعل اإلهلي ،وليس عىل قصد اليد ،كام قال تعاىل:
﴿ َذلِ َك بِ َام َقدَّ َم ْت َأ ْي ِدي ُك ْم ﴾ [آل عمران ،]182 :فاجلرائم التي يعاقب عليها الكفار ليس ما
يفعلونه بأيدهيم فقط.
أما األحاديث النبوية التي يستدلون هبا فهي كثرية جدا ،وال يمكن مناقشتها هنا ،وال حتى
االستدالل هبا ألن الكثري منها روي باملعنى ،وقد يترصف الراوي يف ألفاظ احلديث ،ومن
الصعوبة حينذاك استنباط قضية عقدية خطرية كهذه من أمثال تلك الروايات.
ولكن املنهج السلفي ـ كام ذكرنا ـ يقبل كل ما روي حتى لو كان من آحاد الناس ما دام
موافقا هلم يف التجسيم ..وهلذا كثرت عندهم الروايات واألخبار التي يستدلون هبا عىل إثبات
اليد هلل.
يقول ابن القيم( :ورد لفظ اليد يف القرآن والسنة وكالم الصحابة والتابعني يف أكثر من مئة
موضع ورود ًا متنوع ًا مترصف ًا فيه مقرون ًا بام يدل عىل أهنا يد حقيقة من اإلمساك والطي والقبض
والبسط واملصافحة واحلثيات)..

()1

وقال أبو بكر اإلسامعييل( :وخلق آدم عليه السالم بيده ،ويداه مبسوطتان ينفق كيف

( )1خمترص الصواعق املرسلة (.)171/2
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يشاء ،بال اعتقاد كيف يداه ،إذ مل ينطق كتاب اهلل تعاىل فيه بكيف)

()1

وقال ابن تيميةَّ ( :
إن هلل تعاىل يدين خمتصتان به ذاتيتان له كام يليق بجالله)

()2

وقال الشيخ عبد اهلل الغنيامن( :هذا ؛ وقد تنوعت النصوص من كتاب اهلل تعاىل وسنة
رسوله  عىل إثبات اليدين هلل تعاىل وإثبات األصابع هلام ،وإثبات القبض وتثنيتهامَّ ،
وأن
إحدامها َي ِمني ،ويف نصوص كثرية ،واألخرى شامل ؛ كام يف (صحيح مسلم) ،وأنه تعاىل يبسط
يده بالليل ليتوب ميسء النهار ،وبالنهار ليتوب ميسء الليل ،وأنه تعاىل يتقبل الصدقة من
الكسب الطيب ب َي ِمينه ،فريبيها لصاحبهاَّ ،
وأن املقسطني عىل منابر من نور عن َي ِمني الرمحن،
وكلتا يديه َي ِمني ،وغري ذلك مما هو ثابت عن اهلل ورسوله  ..وقد أتانا  بذكر األصابع،
وبذكر الكف ،وذكر ال َي ِمنيِّ ،
والشامل ،واليدين مرة مثناة ،ومرة منصوص عىل واحدة أنه يفعل
هبا كذا وكذاَّ ،
وأن األخرى فيها كذا ؛ كام تقدمت النصوص بذلك)

()3

ومما يدل عىل أن مرادهم من اليد هو اجلارحة ،وليس الصفة كام يزعمون هو تأويلهم ملا
ورد يف القرآن من ذكر األيدي بصيغة اجلمع ،ألهنم يذكرون أن هلل يدين فقط ،وليس أكثر من
ذلك ،ألن صورته ـ كام سنرى ـ مثل صورة اإلنسان.
يقول ابن تيمية يف تأويل ما ورد من األيدي بصيغة اجلمع( :فاهلل  -سبحانه وتعاىل  -يذكر
نفسه تارة بصيغة املفرد ،مظهرا أو مضمرا ،وتارة بصيغة اجلمع ،كقوله﴿ :إنا فتحنا لك فتحا
مبينا﴾ وأمثال ذلك .وال يذكر نفسه بصيغة التثنية قط ،ألن صيغة اجلمع تقتيض التعظيم الذي
يستحقه ،وربام تدل عىل معاِن أسامئه ،وأما صيغة التثنية فتدل عىل العدد املحصور ،وهو مقدس
عن ذلك ،فلو قال :ما منعك أن تسجد ملا خلقت يدي .كان كقوله﴿ :مما عملت أيدينا﴾ ،وهو

( )1يف اعتقاد أئمة احلديث (ص .: )51
( )2جمموع الفتاوى (.)263/6
( )3انظر :رشحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري (.)311/1
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نظري قوله﴿ :بيده امللك﴾ و﴿بيدك اخلري﴾ ،ولو قال:خلقت بيدي .بصيغة اإلفراد ،لكان
مفارقا له ،فكيف إذا قال﴿ :خلقت بيدي﴾ بصيغة التثنية)

()1

ويقول الدارمي يف (النقض عىل املرييس)( :وروى املعارض أيضا عن ابن عباس« :الركن
يمني اهلل يف األرض ،يصافح به خلقه»  ،فروى عن هذا الثلجي من غري سامع منه أنه قال:يمني
()2

اهلل :نعمته وبركته وكرامته ،ال يمني األيدي .فيقال هلذا الثلجي -الذي يريد أن ينفي عن اهلل
هبذه الضالالت يديه اللتني خلق هبام آدم ويلك أهيا الثلجي! إن تفسريه عىل خالف ما ذهبت
إليه ،وقد علمنا يقينا أن احلجر األسود ليس بيد اهلل نفسه ،وأن يمني اهلل معه عىل العرش غري
بائن منه ،ولكن تأويله عند أهل العلم :كأن الذي يصافح احلجر األسود ويستلمه كأنام يصافح
اهلل ،كقوله تعاىل ﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ُي َبايِ ُعون ََك إِن ََّام ُي َبايِ ُع َ
ون اهللََّ َيدُ اهللَِّ َف ْو َق َأ ْي ِدهيِ ْم ﴾ [الفتح]10 :
فثبت له اليد التي هي اليد عند ذكر املبايعة ،إذ سمى اليد مع اليد ،واليد معه عىل العرش،
وكقول النبي « :إن الصدقة تقع يف يد الرمحن قبل يد السائل» .فثبت هبذا اليد التي هي اليد،
وإن مل يضعها املتصدق يف نفس يد اهلل)

()3

ومل يكتف السلفية هبذا ،بل راحوا خيتلفون يف جواز إطالق لفظ الشامل عىل يد اهلل الثانية..
مع اتفاقهم عىل أن إحدى يديه شامل ،واألخرى يمني..
وقد قال بإثبات الشامل من أئمتهم الكبار املعتمدين :عثامن بن سعيد الدارمي ،وأبو يعىل
اهلراس ،وعبداهلل الغنيامن،
الفراء ،وحممد بن عبد الوهاب ،وصديق حسن خان ،وحممد خليل َّ

وغريهم مستدلني لذلك بأحاديث كثرية منها ما رووه عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل 
وج َّل الساموات يوم القيامة ،ثم يأخذهن بيده اليمنى ،ثم يقول :أنا امللك!
قال( :يطوي اهلل عَزَّ َ

( )1التدمرية :حتقيق اإلثبات لألسامء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والرشع (ص.)75 :
( )2عبد الرزاق ( ،)8919واألزرقي يف أخبار مكة ()326 ،324 ،323 /1
( )3النقض عىل املرييس (ص.)266 :
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أين اجلبارون؟أين املتكربون؟ثم يطوي األرضني بشامله ثم يقول :أين اجلبارون؟أين
املتكربون؟)

()1

ومنها ما رووه عن أيب الدرداء مرفوع ًا إىل النبي ( :خلق اهلل آدم حني خلقه ،فرضب
كتفه ال َي ِمني فأخرج ذرية بيضاء كأهنم الذر ،وَضب كتفه اليرسى فأخرج ذرية سوداء كأهنم
احلُمم ،فقال للتي يف َي ِمينه :إىل اجلنة وال أبايل ،وقال للتي يف يساره :إىل النار وال أبايل)
ومن أدلتهم العقلية عىل هذا أن وصف إحدى اليدين بال َي ِمني ؛ كام يف األحاديث السابقة،
يقتيض َّ
أن األخرى ليست َي ِمين ًا ،فتكون شامالً ،ويف بعض األحاديث تذكر ال َي ِمني ،ويذكر
مقابلها( :بيده األخرى)) ،وهذا يعني َّ
أن األخرى ليست ال َي ِمني ،فتكون ِّ
الشامل.
()2

يقول أبو سعيد الدارمي( :وأعجب من هذا قول الثلجي اجلاهل فيام ادعى تأويل حديث
رسول اهلل ( :املقسطون يوم القيامة عىل منابر من نور عن َي ِمني الرمحن وكلتا يديه َي ِمني))،
فادعى الثلجي َّ
أن النبي  تأول كلتا يديه َي ِمني ؛ أنه خرج من تأويل الغلوليني أهنا َي ِمني
األيدي ،وخرج من معنى اليدين إىل النعم ؛ يعني بالغلوليني :أهل السنة ؛ يعني أنه ال يكون
ألحد َي ِمينان ،فال يوصف أحد ب َي ِمينني ،ولكن َي ِمني وشامل بزعمه ..ويلك أهيا املعارض! إنام
عنى رسول اهلل  ما قد أطلق عىل التي يف مقابلة ال َي ِمني ِّ
الشامل ،ولكن تأويله( :وكلتا يديه
َي ِمني)؛ أيُ :منَزَّ ه عىل النقص والضعف ؛ كام يف أيدينا ِّ
الشامل من النقص وعدم البطش ،فقال:
بالشامل ،وقد وصفت يداه ِّ
(كِلتا يدي الرمحن َي ِمني) ؛ إجالالً هلل ،وتعظي ًام أن يوصف ِّ
بالشامل
واليسار ،وكذلك لو مل جيز إطالق ِّ
الشامل واليسار ؛ ملا أطلق رسول اهلل  ،ولو مل جيز أن ُيقال:
كلتا يدي الرمحن َي ِمني ؛ مل يقله رسول اهلل  ،وهذا قد جوزه الناس يف اخللق ؛ فكيف ال جيوز
ابن الثلجي يف يدي اهلل أهنام مجيع ًا َي ِمينان ،وقد ُس ِّمي من الناس ذا ِّ
الشاملني ،فجاز نفي دعوى
( )1مسلم يف صحيحه (.)2788
( )2عبد اهلل ابن اإلمام أمحد يف السنة ( .)1059والبزار يف مسنده (-2144كشف) .وقال :إسناده حسن..
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ابن الثلجي أيض ًا ،وخيرج ذو ال ِّشاملني من معنى أصحاب األيدي)

()1

وقال صديق حسن خان( :ومن صفاته سبحانه :اليد ،وال َي ِمني ،والكف ،واإلصبع،
ِّ
والشامل)..

()2

وقد ذهب إىل خالف هذاَّ ،
وأن كلتا يدي اهلل َي ِمني ال شامل وال يسار فيهام ابن خزيمة،

واإلمام أمحد ،والبيهقي ،واأللباِن ،مستدلني عىل ذلك بام رووه عن رسول اهلل  أنه قالَّ ( :
إن
ِ
وج َّل ،وكلتا يديه َي ِمني)..
املقسطني عند اهلل عىل منابر من نور عن َيمني الرمحن عَزَّ َ
()3

وبام رووه عن أيب هريرة مرفوع ًا إىل النبي ( :ملا خلق اهلل آدم ،ونفخ فيه من روحه ؛ قال
بيده ومها مقبوضتان :خذ أهيا شئت يا آدم ،فقال :اخرتت َي ِمني ريب ،وكلتا يداه َي ِمني مباركة،
ثم بسطها)..

()4

أن خلالقنا َّ
وقد قال ابن خزيمة يف هذا( :باب :ذكر سنة ثامنة تبني وتوضح َّ
جل وعال يدين،
ِ
وج َّل ؛ إذ اليسار من صفة املخلوقنيَ ،ف َج َّل ربنا عن أن يكون
كلتامها َيمينان ،ال يسار خلالقنا عَزَّ َ
له يسار)

()5

وقال ..( :بل األرض مجيع ًا قبض ُة ربنا َج َّل وعال ،بإحدى يديه يوم القيامة ،والساموات
مطويات ب َي ِمينه ،وهي اليد األخرى ،وكلتا يدي ربنا َي ِمني ،ال شامل فيهام ،جل ربنا وعز عن أن
يكون له يسار ؛ إذ كون إحدى اليدين يسار ًا إنام يكون من عالمات املخلوقني ،جل ربنا وعز

( )1أبو سعيد الدارمي يف رده عىل برش املرييس ،ص .155
( )2قطف الثامر (ص .)66
( )3مسلم يف (صحيحه (.)1827
()4

وصح َحه .وعنه البيهقي يف (األسامء والصفات
ابن أيب عاصم يف السنة ( .)206وابن حبان ( .)6167واحلاكم ()64/1
َّ

حسنه األلباِن يف خترجيه لـ (السنة)
( . )56/2واحلديث َّ
( )5كتاب التوحيد (.)159/1
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عن شبه خلقه)

()1

وقال اإلمام أمحد( :وكام صح اخلرب عن رسول اهلل  ؛ أنه قال( :وكلتا يديه َي ِمني) ،اإليامن
بذلك ،فمن مل يؤمن بذلك ،ويعلم َّ
أن ذلك حق كام قال رسول اهلل  ؛ فهو ُمك َِّذ ٌب برسول
اهلل )

()2

ومن الوظائف التي ذكرها السلفية لليدين (ال َب ْس ُط وال َق ْب ُض) ،ومها مصطلحان قرآنيان،
ورد هبام اسمي الباسط والقابض ،كام قال تعاىلَ ﴿ :واهللُ َي ْقبِ ُض َو َي ْب ُس ُط َوإِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾
الرزْ َق ملِ ْن َي َشا ُء َو َي ْق ِد ُر﴾[اإلرساء ،]30 :ومع أن
[البقرة ،]245 :وقال﴿ :إِ َّن َر َّب َك َي ْب ُس ُط ِّ
داللتهام يف القرآن الكريم عميقة جدا إال أن السلفية يربطوهنام باليد..
ومن األحاديث التي رووها للداللة عىل هذا ما رووه يف بعض صيغ حديث النزول وهي
صيغة خطرية جدا ،ألهنا تصور اهلل تعاىل بصورة الشحاذ املستجدي ،فقد رووا عن أيب هريرة
قوله ..( :ثم يبسط يديه تبارك وتعاىل ؛ يقول :من يقرض غري عَدُ و ٍم وال َظ ُلوم)

()3

قال ابن تيمية يف تقرير هذه الوظيفة( :ووصف نفسه (يعني :اهلل) ببسط اليدين،
فقال﴿..بل يدَ اه مبسو َطت ِ
جت َعل َيدَ َك
َان﴾ ،ووصف بعض خلقه ببسط اليد يف قولـه تعاىلَ ﴿ :وال َ ْ
َ َ ُ َْ ُ
م ْغ ُلو َل ًة إِ َىل ُعنُ ِق َك وال َتبس ْطها ُكل البس ِ
ط﴾ ،وليس اليد كاليد ،وال البسط كالبسط ، )..أي أن
َ ُْ َ
َْ
َ
()4

كيفية بسط هلل ليده ختتلف عن الكيفية التي يبسط هبا اخللق أيدهيم.
احل ْث ُو) ،وقد رووا للداللة عىل هذه الوظيفة
ومن الوظائف التي ذكرها السلفية لليدين ( ْ َ
أن رسول اهلل  قال( :وعدِن ريب َّ
أن يدخل اجلنة من أمتي سبعني ألف ًا ال حساب عليهم وال

( )1كتاب التوحيد (.)197/1
( )2طبقات احلنابلة أليب يعىل.)313/1( :
( )3مسلم(.)758
( )4التدمرية (ص .)29
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عذاب ،مع كل ألف سبعون ألف ًا ،وثالث حثيات من حثيات ريب)

()1

إن ريب وعدِن َّ
ويف روايةَّ ( :
أن يدخل من أمتي اجلنة سبعني ألف ًا بغري حساب ،ثم يتبع كل
فكرب عمر) ..
ألف سبعني ألف ًا ،ثم حيثي بكفه ثالث حثياتَّ ،

()2

وخطورة هذا احلديث ـ بحسب الرؤية السلفية ـ هو أن القول به يعني إلغاء كل ما ورد يف
النصوص املقدسة من عقاب ..ذلك أن حثية واحدة من حثيات اهلل بحسب اجلرم الذي
()3

يصفونه هلل كافية يف شموهلا اخللق مجيعا ..فهم يف هذا بني أمرين :بني أن جيعلوا يد اهلل صغرية
ال تطيق محل خلقه ..وإما أن ينفوا العذاب نفيا هنائيا.
ومن الوظائف التي ذكرها السلفية لليدين (األَ ْخ ُذ بِا ْل َي ِد) ،وقد سبق ذكر بعض األحاديث
وج َّل سامواته
التي استدلوا هبا عليها ،ومنها ما رفعوه إىل النبي  من قوله( :يأخذ اهلل عَزَّ َ
وأراضيه بيديه ،فيقول :أنا اهلل (ويقبض أصابعه ويبسطها ؛ أي :النبي  ،)أنا امللك)

()4

ومنها ما رووه عن أيب هريرة مرفوع ًا( :وما تصدق أحد بصدقة من ط ِّيب ،وال يقبل اهلل
إال ال َّط ِّيب ؛ إال أخذها الرمحن بيمينه)

()5

ومنها ما رووه عن رسول اهلل  يف الدعاء املعروف ( :اللهم أعوذ بك من رش نفيس
ومن رش كل دابة أنت آخذ بناصيتها)

()6

( )1رواه أمحد ( .)268/5وابن أيب عاصم يف السنة ( .)589و الرتمذي (صحيح سنن الرتمذي  .)1984وابن ماجه (.)4286
وغريهم.
( )2رواه عثامن بن سعيد الدارمي يف (رده عىل برش املرييس (ص  .)37وابن حبان يف (صحيحه ( .)7247والفسوي يف (املعرفة
والتاريخ ( .)341/2والطرباِن يف (الكبري ( .)126/17و (األوسط (.)404
( )3قال املباركفوري يف (حتفة األحوذي (( ( :)129/7ثالث حثيات) ؛ بفتح احلاء واملثلثة .مجع حثية .واحلثية واحلثوة يستعمل
فيام يعطيه اإلنسان بكفيه دفعة واحدة من غري وزن وتقدير)
( )4رواه مسلم ( 25-2788و .)26
( )5رواه مسلم (.)1014
( )6رواه مسلم رقم ( )2713والرتمذي رقم ( )3397وأبو داود رقم ()5051
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وقد علق عليه الشيخ عبد العزيز السلامن بقوله( :مما يستفاد من احلديث( :صفة األخذ)

()1

وقال الشيخ ابن عثيمني( :من صفات اهلل تعاىل املجيء واإلتيان واألخذ واإلمساك
والبطش إىل غري ذلك من الصفات  ..فنصف اهلل تعاىل هبذه الصفات عىل الوجه الوارد)

()2

األصابع:
وهي من األعضاء املرتبطة باليد ،كام ينص السلفيون ،ويستدلون هلا بام رووه عن رسول
اهلل  أنه قال( :إن قلوب بني آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن)

()3

وباحلديث الذي رووه عن عبد اهلل بن مسعود؛ قال :جاء رجل إىل النبي  من أهل
الكتاب ،فقال( :يا أبا القاسم!إن اهلل يمسك الساموات عىل إصبع ،واألرضني عىل إصبع  ..إىل
أن قال :فرأيت النبي  ضحك حتى بدت نواجذه ،ثم قرأ ﴿ َو َما َقدَ ُروا اهللَ َح َّق َقدْ ِر ِه﴾)
()4

وقد ذكر هذه األحاديث وغريها أبو بكر بن خزيمة يف كتاب (التوحيد) حتت عنوان:
وج َّل)  ،وذكرها أبو بكر اآلجري يف (الرشيعة) حتت عنوان:
(باب إثبات األصابع هلل عَزَّ َ
()5

وج َّل ،بال كيف)
(باب اإليامن بأن قلوب اخلالئق بني إصبعني من أصابع الرب عَزَّ َ
واإلص َبع املذكورة يف احلديث صف ٌة من صفات
وقال البغوي تعليقا عىل احلديث السابق( :
ْ
وج َّل ،وكذلك ُّ
كل ما جاء به الكتاب أو السنَّة من هذا القبيل من صفات اهلل تعاىل ؛
اهلل عَزَّ َ
كالنَّفس ،والوجه ،والعني ،واليد ،وال ِّرجل ،واإلتيان ،واملجيء ،والنُّزُ ول إىل السـامء الدنيا،
واالستواء عىل العرش ،والضحك ،والفرح)

()6

( )1الكواشف اجللية (ص .)487
( )2القواعد املثىل يف صفات اهلل وأسامئه احلسنى (ص.)30
( )3رواه مسلم (.)2654
( )4رواه :البخاري ( )7415ومسلم (.)2786
( )5التوحيد (.)187/1
( )6رشح السنة (.)168/1
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ومن غرائب املجادالت مع املنزهة التي يوردها السلفية يف هذا املجال ما ينقلونه عن ابن
قتيبة يف حل اإلشكاالت الكثرية التي ينشئها احلديث السابق( :ونحن نقولَّ :
إن هذا احلديث
صحيح ،وإن الذي ذهبوا إليه يف تأويل اإلصبع ال يشبه احلديث ؛ ألنه عليه السالم قال يف
دعائه( :يا مقلب القلوب!ثبت قلبي عىل دينك) ،فقالت له إحدى أزواجه :أ َو ختاف يا رسول
اهلل عىل نفسك؟ فقالَّ ( :
وج َّل) ،فإن كان القلب
إن قلب املؤمن بني أصبعني من أصابع اهلل عَزَّ َ
ِ
بالتثبيت؟ومل
عندهم بني نعمتني من نعم اهلل تعاىل ؛ فهو حمفوظ بتينك النعمتني ؛ فألي يشء دعا
احتج عىل املرأة التي قالت له :أختاف عىل نفسك؟ بام يؤكد قوهلا؟ وكان ينبغي أن ال خياف إذا
كان القلب حمروس ًا بنعمتني .فإن قال لنا :ما اإلصبع عندك ها هنا؟ قلنا :هو مثل قولـه يف
احلديث اآلخر( :حيمل األرض عىل إصبع) ،وكذا عىل إصبعني ،وال جيوز أن تكون اإلصبع ها
هنا نعمة ،وكقولـه تعاىل﴿ :وما َقدَ روا اهللَ ح َّق َقدْ ِر ِه واألَر ُض َمجِيع ًا َقب َض ُته يوم ِ
الق َيا َم ِة
َ
ْ ُ َْ َ
َ ْ
ُ
َ َ
ات م ْط ِوي ٌ ِ ِ ِ
صبع كأصابعنا ،وال يدٌ كأيدينا ،وال
ات بِ َيمينه﴾ ،ومل جيز ذلك .وال نقول :إ ٌ
امو ُ َ َّ
الس َ
َو َّ
وج َّل ال يشبه شيئ ًا منا)
قبض ٌة كقبضاتنا ؛ ألن كل يشء منه عَزَّ َ
ومن الصفات التي يربطوهنا باألصابع [األَن ِ
َام ُل] ،ويعتربوهنا من الصفات الذاتية هلل
()1

وج َّل (يعني :يف املنام،
تعاىل ،ويستدلون هلا بام رووه عن معاذ بن جبل قال .. ( :فإذا أنا بريب عَزَّ َ
حق ) يف أحسن صورة ،فقال :يا حممد!فيم خيتصم املأل األعىل؟ قلت :ال أدري
ورؤى األنبياء ٌ
رب! قال :يا حممد!فيم خيتصم املأل األعىل؟ قلت :ال أدري رب! قال :يا حممد! فيم خيتصم
املأل األعىل؟ قلت :ال أدري رب! فرأيته وضع كفه بني كتفي ،حتى وجدت برد أنامله يف
صدري)..

()2

( )1تأويل خمتلف احلديث) (ص .)245
( )2رواه الرتمذي ( ،)3235وأمحد ( .)22162( )243 /5قال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح؛ سألت حممد بن إسامعيل
 -البخاري  -عن هذا احلديث فقال :هذا حديث حسن صحيح..
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َ

وقد رد ابن تيمية عىل تأويل الفخر الرازي هلذا احلديث ،فقال( :فقولـه (أي :الرازي):
وجدت برد أنامله ؛ أي :معناه وجدت أثر تلك العناية .يقال له :أثر تلك العناية كان حاص ً
ال
عىل ظهره ويف فؤاده وصدره ؛ فتخصيص أثر العناية ال جيوز ؛ إذ عنده مل يوضع بني الكتفني
يشء قط ،وإنام املعنى أنه رصف الرب عنايته إليه ،فكان جيب أن يبني َّ
أن أثر تلك العناية متعلق
بام يعم ،أو بأرشف األعضاء ،وما بني الثديني كذلك ؛ بخالف ما إذا قرأ احلديث عىل وجهه؛
فإنه إذا وضعت الكف عىل ظهره ؛ ثقل بردها إىل الناحية األخرى ،وهو الصدر ،ومثل هذا
يعلمه الناس باإلحساس وأيض ًا فقول القائل :وضع يده بني كتفي حتى وجدت برد أنامله بني
نص ال حيتمل التأويل والتعبري بمثل هذا اللفظ عن جمرد االعتناء[ ،وهذا] أمر يعلم
ثديي ٌ
بطالنه بالرضورة من اللغة العربية ،وهو من غث كالم القرامطة والسوفسطائية)..

()1

ثم بني الوجه الصحيح الذي يفهمه السلفية ،فقال( :الوجه السادس :أنه  ذكر ثالثة
أشياء ؛ حيث قال( :فوضع يده بني كتفي حتى وجدت بردها) ،ويف رواية( :برد أنامله عىل
صدري ،فعلمت ما بني املرشق واملغرب) ،فذكر وضع يده بني كتفيه ،وذكر غاية ذلك أنه وجد
برد أنامله بني ثدييه ،وهذا معنى ثان ،وهو وجود هذا الربد عن يشء خمصوص يف حمل
خمصوص ،وعقب ذلك بقولـه :الوضع املوجود [كذا] ،وكل هذا يبني َّ
أن أحد هذه املعاِن ليس
هو اآلخر)

()2

القدم:
وهي من الصفات التي يفرق هبا السلفية بني السني والبدعي ،ويسموهنا صفة [الرجل]
أيضا ،ويقصدون هبا ما نعرفه من القدم ..لكن الفرق بني قدمنا وقدم اهلل ال يمكن تصوره ،ألن

( )1نقض أساس التقديس (ق .)526-524
( )2نقض أساس التقديس (ق .)526-524
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أقدامنا حترتق بالنار ،بينام قدم اهلل ال تؤثر فيها النار..
وقد أوردوا يف ذلك حديثا ،حيرصون عىل الفهم الظاهري احلريف له ،بل يبدعون
املخالف لذلك الفهم ،وهو ما رووه عن أنس عن رسول اهلل  أنه قال( :يلقى يف النار
وتقول :هل من مزيد؟ حتى يضع رجله فيها ،أو قدمه ،فتقول :قط قط )
()1

()2

وقد أشار علم من أعالم السلفية املعارصين ،وهو الشيخ أبو أمحد حممد أمان جامي إىل
الرصاع الذي حصل بني التنزهييني واملجسمة يف تفسري احلديث ،فقال( :هذه الصفة كالتي
قبلها من الصفات اخلربية والفعلية حمل رصاع حا ّد بني السلف واخللف ،أما السلف  -فهم
كعادهتم -يرون أن املقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسان ،وإنام هو مقام تسليم هلل
ولرسوله ،وأنه ال قول ألحد مع قول اهلل وقول رسوله املعصوم  ،الذي أمره ربه أن
بعض أوصاف اجلنة والنار ،وذلك من األمور
يبلغ ما أنزل إليه .فمام بلغه الرسول عن اهلل ألمته ُ
الغيبية التي أطلع اهلل عليها نبيه  ،وال سبيل لإلنسان العادي أن يقول فيها قوالً اجتهاد ًا أو
استحسان ًا ..ففي مثل هذا املقام التوقيفي ال ينبغي للمرء الناصح لنفسه أن حياول استخدام قوة
عقله أو سلطان فلسفته أو ما ورثه من مشاخيه ليقول يف هذا النص النبوي قوالً خيالف قول
املعصوم ،فيفرس احلديث كام يريد ويستحسن ..ويف هذه الصفة (ال َقدَ م) قد صح عنه احلديث
السابق آنف ًا الذي رواه اإلمام مسلم يف صحيحه ،فام علينا إال التسليم لرسوله ) 

()3

ثم قال( :وموقف السلف من معنى احلديث هو أن احلديث من أحاديث الصفات ،وأن
القدم صفة من الصفات اخلربية التي متر كام جاءت دون تأويل أو حتريف يف النص ،ودون
تشبيه أو متثيل لصفات اهلل بصفات خلقه ،فال تقاس قدمه بأقدام خلقه ،وال رجله بأرجل
()1

(قط) فيها ثالث لغات :سكون الطاء ،وكرس الطاء بتنوين ،وكرسها بال تنوين ،وقد ترد (قد) بالدال بدل الطاء ومعناها:

حسبي حسبي ،وكفاِن وامتألت .رشح مسلم ..162/17
( )2أخرجه البخاري يف التفسري رقم ( )4848ويف التوحيد رقم ()7384 ،6661؛ ومسلم يف صفة اجلنة والنار رقم ()2848
( )3الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه (ص.)320 :
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خملوقاته ،بل يكتفى باملعنى الوضعي للكلمة دون حماولة إلدراك حقيقة قدمه ،وقد عجزنا عن
إدراك حقيقة ذاته سبحانه فآمنا وسلمنا هلل ولرسوله ،هذا موقف ال يتغري وال يتبدل بالنسبة
ألتباع السلف ،بل موقف ثابت وهو اتباع النصوص يف مجيع الصفات خربية أو غريها)

()1

ثم ذكر موقف املنزهة من احلديث منتقدا له ،فقال( :وأما اخللف فقد تكلفوا يف تأويل هذا
احلديث أكثر من تكلفهم يف تأويل أي نص آخر من نصوص الصفات ،فتكلفهم هنا يشبه
تكلف القرامطة يف نصوص املعاد ،بل جلميع نصوص الرشيعة ،فزعم املتكلمون اخللف هنا
أن احلديث -كغريه من نصوص الصفات  -يؤول بام يليق باهلل  -يا سبحان اهلل  -فمتى دلت
النصوص بظاهرها عىل ما ال يليق باهلل لو فهمت ..فقال بعضهم :املراد بالقدم هنا املتقدم
ومعناه حتى يضع اهلل تعاىل فيها ما قدمه هلا من أهل العذاب ..وأنت تالحظ أن هذا التأويل
التقليدي مل يمكنهم من االنتباه للضمري (قدمه) أو (رجله) وأن الذي ال خيتلف فيه أهل العلم
أن اإلضافة ختصص الصفة للموصوف ،بمعنى إذا قلنا :علم اهلل وقدرة اهلل مثالً ،فال يشرتك
علم املخلوق أو قدرته يف علم اهلل املختص باإلضافة بأي نوع من أنواع املشاركة وكذلك
قدرته ،ألن االشرتاك ال يقع إال يف املطلق الكيل غري املختص ال باملخلوق وال باخلالق .وكذلك
يقال هنا ألن القدم مل ترد إال مضافة خمتصة وال يشرتك معها يشء من أقدام خلقه ،وال مشاهبة
بينهام  -وهذا التأويل الذي تورط فيه أتباع الفالسفة مل يفطن هلذا املعنى ،وعدم التفطن هلذا
املعنى هو رس ختبطهم يف مجيع الصفات اخلربية والفعلية ..وأما الرواية التي فيها (حتى يضع
اهلل فيها رجله) ،فقد حاولوا فيها أوالً تضعيف احلديث لريحيوا أنفسهم من ذلك التأويل
املستكره واملستنكر ولكنهم مل يفلحوا ،ألن احلديث صحيح رواه مسلم يف صحيحه ،قال اإلمام
النووي( :فقد زعم ابن فورك أن هذه الرواية غري ثابتة عند أهل النقل ،ولكن قد رواها مسلم
بالرجل
وغريه يف صحيحه ،فلجأوا أخري ًا إىل نوع غريب من التأويل حيث قالوا :جيوز أن يراد ّ
( )1الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه (ص.)320 :
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اجلامعة من الناس ،كام يقال :رجل من (جراد) أي قطعة منه ،وهو تكلف غني عن اإلعالن
برجل اجلراد أشد غرابة كام ترى ،وهو استشهاد
عنه ،بل هو يعلن عن نفسه ،واالستشهاد ْ
يضحك (احلزين)  ..وقال بعضهم :املراد بالقدم قوم استحقوها ُ
وخلِ ُقوا هلا ،وقالوا :ال بد من
رصف لفظة (ال َقدَ ِم) عن ظاهرها لقيام الدليل القطعي العقيل عىل استحالة اجلارحة عىل اهلل
تعاىل ،فمن ذا الذي قال :إن َقدَ َم اهلل جارحة من اجلوارح حتى تضطروا إىل مثل هذه املناقشة
واستعامل هذا األسلوب ،بل الذي عليه سلف هذه األمة  -وهم أعلم وأدق وأقدم -أن َقدَ َم
اهلل ووجه اهلل ويده وعينه وأصابعه ،وما يف معناها من هذه الصفات اخلربية صفات هلل عىل ما
يليق به سبحانه ،وليست بجوارح له ،وال نعلم عن ُكنهها شيئ ًا ،بل آمنا هبا عىل مراد اهلل ومراد
رسوله من حيث احلقيقة وال ُكنه .ومعنى الكلمة معلوم من الوضع والكيف جمهول والبحث
عن الكيفية بدعة ،أحدثها علامء الكالم ،واإليامن هبا عىل أهنا صفات ذاتية هلل واجب من
واجبات الدين اإلسالمي ،وال ينقيض عجبي عندما أقرأ هذه العبارة التقليدية املتوارثة( :إن
الدليل العقيل القطعي يقتيض استحالة قيام اجلوارح باهلل) أو عبارة قريبة من هذه ،فكيف يعتقد
مسلم أن اآليات القرآنية التي أنزهلا اهلل العليم احلكيم ،واألحاديث النبوية التي أوحاها إىل
رسوله  تدل بظواهرها عىل ما ال يليق باهلل أو عىل ما هو مستحيل عىل اهلل ،ثم ال يبني
الرسول األمني  ما يليق باهلل وما ال يليق من كالمه وكالم ربه سبحانه)

()1

إىل آخر كالمه ،وقد ذكرناه بطوله لنرى تلك االزدواجية يف التعامل مع النصوص ،حيث
يتيحون ألنفسهم أن يؤولوا ما شاءوا ،وأن يردوا من احلديث ما شاءوا ،لكن إن انربى علم
من أعالم اإلسالم لتنزيه اهلل تعاىل عام ال يقبله العقل وال يرتضيه النقل ،تثور ثائرهتم.
والذي يدل عىل خالف ما ذكره من أن املقصود بالقدم ليس اجلارحة نسوق ما قاله من
يطلقون عليه إمام األئمة ابن خزيمة يف كتابه التوحيد ،فقد وضع فصال خاصا بالقدم ،مأله
( )1الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه (ص.)320 :
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باألحاديث الغريبة املجسمة ،وقال يف مقدمته( :باب ذكر إثبات الرجل هلل عز وجل وإن
رغمت أنوف املعطلة اجلهمية ،الذين يكفرون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه يف
حمكم تنزيله ،وعىل لسان نبيه املصطفى  قال اهلل عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من
ون ِهبا َأم َهلم َأع ٌ ِ
ٍ ِ
ون ِ َهبا َأ ْم َهل ُ ْم آ َذ ٌ
رص َ
دون اهللَ ﴿ :أ َهل ُ ْم َأ ْر ُج ٌل َي ْم ُش َ
ان
ون ِ َهبا َأ ْم َهل ُ ْم َأ ْيد َي ْبط ُش َ َ ْ ُ ْ ُ
ْني ُي ْب ُ
ون َف َال ُتنْظِر ِ
ون ِهبا ُق ِل اد ُعوا ُرشكَاء ُكم ُثم كِيدُ ِ
ون﴾ [األعراف ،]195 :فأعلمنا ربنا جل
ْ
ُ
َ َ ْ َّ
َي ْس َم ُع َ َ
وعال أن من ال رجل له ،وال يد ،وال عني ،وال سمع فهو كاألنعام بل هو أضل ،فاملعطلة
اجلهمية :الذين هم رش من اليهود والنصارى واملجوس :كاألنعام بل أضل؛ فاملعطلة اجلهمية
عندهم كاألنعام بل هم أضل)

()1

ونحن ندعو كل عاقل ليعيد قراءة ما ذكره ابن خزيمة الذي يعتربه ابن تيمية وكل السلفية
(إمام األئمة) ،وهل يفيد شيئا غري كون القدم والرجل هي نفسها اجلارحة؟

الساق:
وهي من الصفات أو اجلوارح التي حيرص عليها السلفية من أوهلم إىل آخرهم ،بل
يعتربون إنكارها ،أو تأويلها جتهام وتعطيال.
وهم يستخدمون القرآن الكريم لتسويق هذه اجلارحة ،واآلية التي يستخدموهنا لذلك

ود َف َال يست ِ
اق ويدْ َعو َن ِإ َىل السج ِ
َطي ُع َ
ون﴾
هي قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُيك َْش ُ
ُّ ُ
ف َع ْن َس ٍ َ ُ ْ
َْ
[القلم]42 :
ومع كوهنا واضحة يف الداللة عىل شدة أهوال يوم القيامة ..كام قال الشاعر:
ك ََش َف ْت هلـم عن س ِ
ــاقها وبـَدَ ا من َّ
اح
الش ِّـر ُرص ُ
َ
ْ

( )1التوحيد البن خزيمة (.)202 /1
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ٍ
ومع أن ابن عباس فرسها بذلك ،فقال( :هو يوم ٍ
وشدة )
كرب

()1

الزخمرشي( :يوم يكشف عن ساق يف معنى
ومع أن أعالم العربية قالوا بذلك ،كام قال
ّ
يوم يشتدُ األمر ويتفاقم ،وال كشف َث َم وال ساق ،كام تقول لألقطع الشحيح يده مغلولة وال
يد وال غل وإنام هو البخل ،وأما من ّشبه فلضيق عطنه وقلة نظره يف علم البيان)

()2

فمع هذا وغريه إال أن السلفية أوهلم وآخرهم حيرصون عىل أن يفرسوا الساق يف اآلية
باجلارحة ،ويعتربوهنا من الصفات أو األعضاء التي يرتكب منها اهلل تعاىل.
وقد عرب عن هذا الفهم السلفي التجسيمي ابن القيم ،فقال ..( :ومن محل اآلية عىل ذلك
ف َع ْن س ٍ
اق﴾ [القلم ]42 :مطابق لقوله
ـ أي أهنا صفة الرمحن ـ قال :قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُيك َْش ُ
َ
 يكشف عن ساقه  ..وتنكريه للتعظيم والتفخيم كأنه قال( :يكشف عن ساق عظيمة)،
قالوا ومحل اآلية عىل الشدة ال يصح بوجه ،فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم ،ال
اب﴾ [الزخرف ]50 :العذاب هو
كشفت عنها ،كقوله تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام ك ََش ْفنَا َعن ُْه ُم ا ْل َع َذ َ
املكشوف ،ال املكشوف عنه ،وأيضا فهناك حتدث شدة ال تزول إال بدخول اجلنة ،وهنا ال
يدعون لسجود وإنام يدعون اهلل أشد ما كانت الشدة )

()3

وهكذا نرى ابن القيم يعلم ابن عباس والزخمرشي اللغة العربية ..وهكذا أيضا يتنازل
السلفية عن كل مقوالهتم يف تعظيم الصحابة ..ألن الصحابة يف تصورهم هم املجسمة ،ال
املنزهة ..فكل من سار خالف منهجهم رفضوه ،ورفضوا قوله حتى لو كان ذلك الذي
يعتربونه ترمجان القرآن.
وعىل خطى ابن القيم وغريه من السلف سار السلفية املعارصة ،وقد سئل الشيخ

( )1جامع البيان ( ) 38 /29
( )2الكشاف ( .. ) 147 / 4
( )3الصواعق املرسلة يف الرد عىل اجلهمية واملعطلة ()253 /1
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فرسها بأن املراد يوم جييء الرب يوم
عبدالعزيز بن باز عن معنى اآلية ،فقال ( :الرسول ّ 
القيامة ،ويكشف لعباده املؤمنني عن ساقه وهي العالمة التي بينه تعاىل وبني عباده ،فإذا كشف
عن ساقه ،عرفوه وتبعوه ،وإن كانت احلرب يقال هلا كشفت عن ساق إذا اشتدت وهذا معنى
معروف لغوي ًا قاله أئمة اللغة ،ولكن يف اآلية الكريمة جيب أن يفرس بام جاء يف احلديث وهو
كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعاىل)

()1

ولست أدري ما هي العالمة املوجودة عىل الساق ..وهل هناك من السلفية من خيربنا
عنها ..أم أهنم يريدون إبقاءها ألنفسهم حتى تكون هلم وحدهم القدرة عىل السجود يوم
القيامة؟
ويقول حممد اجلامي ـ بعد إيراده حلديث الساق الذي سنذكره مفصال عند احلديث عن
الصورة ـ ..( :فانطالق ًا من هذا احلديث الصحيح الذي يثبت هلل ساق ًا نرى أن اآلية من آيات
الصفات املفرسة بالسنة ،ألن اآلية جاءت حمتملة املعنى حيث جاء الساق جمرد ًا عن اإلضافة
املخصصة ،فجاءت السنة مبينة بأن املراد بالساق هو ساق الرمحنَ ،فس ُل ْك يف إثبات الساق
مسلك السلف الصالح وهو إثبات بال متثيل وال تشبيه وتنزيه بال تعطيل ،فالكالم يف صفة
الساق كالكالم يف صفة اليد والوجه ،وأما اخلالف والنزاع الذي جرى بـني الصحابة والتابعني
فينبغي أن نعتربه منتهي ًا بعد ثبوت حديث أيب سعيد اخلدري ـ ريض اهلل عنه ـ الذي نعده تفسري ًا
لآلية املجملة ثم نعده فيص ً
ال يف هذه القضية)

()2

ف َع ْن س ٍ
اق﴾ [القلم:
وقال الدكتور عبد اهلل الغنيامن ( :الضمري يف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم ُيك َْش ُ
َ
 ]42يعود إىل اهلل تعاىل ففي ذلك إثبات صفة الساق هلل تعاىل ،ويكون هذا احلديث ونحوه
ف َع ْن س ٍ
اق﴾ [القلم ]42 :وهذا احلديث متفق عىل صحته وفيه
تفسري لقوله تعاىل ﴿ َي ْو َم ُي ْك َش ُ
َ
( )1جمموع فتاوى و تنبيهات ـ ابن باز ـ مكتبة السنة ـ األوىل 1409هـ.
( )2الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه (ص)316 :

152

الترصيح يف أن اهلل تعاىل يكشف عن ساقه وعند ذلك يسجد له املؤمنون ومن تأوله التأويالت
ف َع ْن س ٍ
اق﴾
املستكرهة فقد استدرك عىل الرسول  ،ومعلوم أن قوله تعاىل ﴿ َي ْو َم ُيك َْش ُ
َ
معرف فيكون قاب ً
ال
[القلم ]42 :ليس نص ًا يف أن الساق صفة هلل تعاىل ؛ ألنه جاء منكرا غري ّ
كونه صفة وكونه غري صفة وتعيينه لواحد من ذلك يتوقف عىل الدليل وقد دل الدليل الصحيح
عىل ذلك فال جيوز تأوله بعد ذلك ،أما ما جاء عن ابن عباس ريض اهلل عنهام وغريه أن ذلك
الشدة والكرب يوم القيامة فهذا بالنظر إىل لفظ اآلية ألهنا كام قلنا مل تدل عىل الصفة بلفظها
وإنام الدليل هو احلديث املذكور)

()1

وعىل منهجهم يف االنتقائية يف تصحيح األحاديث وتضعيفها ،فقد راحوا جيمعون
الروايات الواردة عن ابن عباس ،ويضعفوهنا ..وما أسهل أن تضعف الرواية وفق منهج
املحدثني ،ألنه ال يوجد راو يف الدنيا إال وهناك من جرحه..
وقد قام هبذا العمل اجلليل الشيخ سليم اهلاليل الذي استحيا أن يرد عىل ابن عباس،
فاكتفى بتكذيب قوله ،ليكون رده عىل الكذاب ال عىل ابن عباس ،وقد وضع عمله هذا يف
رسالة سامها (املنهل الرقراق يف ختريج ما روى عن الصحابة و التابعني يف تفسري يوم يكشف
عن ساق)

()2

هذه ـ باختصار ـ الرؤية السلفية هلل تعاىل من هذه الزاوية ..وهي ـ كام رأينا ـ رؤية مستغرقة
يف التجسيم والتشبيه والوثنية ..ولو أوردنا كل رواياهتم يف تفاصيل هذه األعضاء ووظائفها
لرأينا من ذلك العجب العجاب..

( )1رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ـ د .عبد اهلل الغنيامن ـ مكتبة لينةـ ( .. ) 121 /2
()2

املنهل الرقراق يف ختريج ما روى عن الصحابة و التابعني يف تفسري يوم يكشف عن ساق .سليم بن عيد اهلاليل ،دار ابن

اجلوزي ـ األوىل 1412هـ.
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التنقل  ..واحلركة
يرى أصحاب الرؤية التنزهيية ـ سواء كانوا من أهل الربهان أو من أهل العرفان ـ أن اهلل
تعاىل أعظم من أن حيتاج إىل التنقل أو احلركة ..ألنه ال حيتاجهام إال القارص الضعيف البعيد
الذي ال تتحقق مطالبه إال باالنتقال واحلركة ..أما القوي القادر القريب ،فإنه حيقق مطالبه من
غري حركة وال انتقال.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن احلركة تستدعي املحدودية واحليز ..واهلل أعظم من أن حيد أو
يتحيز.
واحلركة واالنتقال تقتضيان أن حييط به املكان والزمان ..واهلل أعظم من أن حيتاج للمكان،
أو جيري عليه الزمان.
والعقل والقرآن كالمها يدالن عىل هذه احلقيقة العظيمة التي من مل يعرفها مل يعرف اهلل،
وإنام عرف ومها كبريا سامه إهلا.
أما داللة العقل عىل ذلك ،فقد أشار إليها الرازي يف قوله( :اعلم أنه ثبت بالدليل العقيل
أن احلركة عىل اهلل تعاىل حمال ،ألن كل ما كان كذلك كان جسام واجلسم يستحيل أن يكون
أزليا)

()1

وأما داللة القرآن الكريم عىل ذلك ،فأعظم من أن حترص ،ألن كل القرآن الكريم يدل
عليها ملن تدبر ذلك..
ون (َ )63أ َأ ْن ُت ْم تَزْ َر ُعو َن ُه َأ ْم ن َْح ُن الزَّ ِار ُع َ
فاهلل تعاىل عندما يقولَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ْم َما َحت ُْر ُث َ
ون ()64
ون (َ )66ب ْل ن َْح ُن حمَ ُْرو ُم َ
ون ( )65إِنَّا ملَُغ َْر ُم َ
جل َع ْلنَا ُه ُح َطا ًما َف َظ ْل ُت ْم َت َفك َُّه َ
ون ()67
َل ْو ن ََشا ُء َ َ
ِ
ون (َ )68أ َأ ْن ُت ْم َأنْزَ ْل ُت ُمو ُه ِم َن املُْزْ ِن َأ ْم ن َْح ُن املُْن ِْز ُل َ
َرش ُب َ
ون (َ )69ل ْو ن ََشا ُء َج َع ْلنَا ُه
َأ َف َر َأ ْي ُت ُم املَْا َء ا َّلذي ت ْ َ
( )1مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()159 /31
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ِ
ور َ
اجا َف َل ْو َال ت َْش ُك ُر َ
ون (َ )71أ َأ ْن ُت ْم َأن َْش ْأ ُت ْم َش َج َر َ َهتا َأ ْم ن َْح ُن
ُأ َج ً
ون (َ )70أ َف َر َأ ْي ُت ُم الن ََّار ا َّلتي ُت ُ
املُْن ِْش ُئ َ
َاها ت َْذكِ َر ًة َو َمتَاعًا لِ ْل ُم ْق ِوي َن ([ ﴾ )73الواقعة ]74 - 63 :خيرب عن
ون ( )72ن َْح ُن َج َع ْلن َ
حضورة املطلق مع كل يشء ،بل عن ترصيفه لكل يشء ..بل عن كونه هو الفاعل الوحيد لكل
حركة أو سكنة يف الوجود.
وه ْم َو َلكِ َّن اهللََّ َق َت َل ُه ْم َو َما َر َم ْي َت إِ ْذ َر َم ْي َت َو َلكِ َّن اهللََّ َر َمى﴾
وهكذا عندما يقولَ ﴿ :ف َل ْم َت ْق ُت ُل ُ
[األنفال ،]17 :فاهلل هو الذي قتل من قتل من الكفار ..وهو الذي رماهم بام رماهم من سهام.
بل إن اهلل تعاىل يشري عندما حيكي قصة سليامن عليه السالم مع أصحابه إىل بيان أن احلركة
واالنتقال شأن املستضعفني ،أما القادر فهو الذي يقيض مصاحله يف طرفة عني من غري معاناة
أل َأ ُّي ُك ْم َي ْأتِينِي بِ َع ْر ِش َها َق ْب َل َأ ْن َي ْأ ُت ِ
حركة وال محل وال أي يشء ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َيا َأ ُّ َهيا املَْ َ ُ
وِن
يت ِم َن ِْ
اجل ِّن َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َت ُقو َم ِم ْن َم َق ِام َك َوإِ ِِّن َع َل ْي ِه َل َق ِو ٌّي َأ ِمنيٌ
ُم ْسلِ ِمنيَ (َ )38ق َال ِع ْف ِر ٌ
(َ )39ق َال ا َّل ِذي ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم ِم َن ا ْلكِت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْرتَدَّ إِ َل ْي َك َط ْر ُف َك َف َل َّام َرآ ُه ُم ْست َِق ًّرا

ِعنْدَ ُه َق َال َه َذا ِم ْن َف ْض ِل َر ِّيب لِ َي ْب ُل َو ِِن َأ َأ ْش ُك ُر َأ ْم َأ ْك ُف ُر َو َم ْن َشك ََر َفإِن ََّام َي ْش ُك ُر لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َك َف َر َفإِ َّن
ِ
يم ([ ﴾)40النمل ،]40 - 38 :فإذا كان هذا شأن العبد  ..فكيف بشأن الرب
َر ِّيب غَن ٌّي ك َِر ٌ
سبحانه وتعاىل؟
باإلضافة إىل ذلك فإن القرآن الكريم يقرر قربه املطلق من خلقه ،والذي أرشنا إليه عند
حديثنا عن اجلهة واملكان  ..فاهلل تعاىل أقرب إىل خلقه من أنفسهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ون َْح ُن
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ون﴾ [الواقعة ،]85 :وقالَ ﴿ :و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
رص َ
ان َو َن ْع َل ُم َما
َأ ْق َر ُب إ َل ْيه منْ ُك ْم َو َلك ْن َال ُت ْب ُ
ُتوس ِوس بِ ِه َن ْفسه ونَحن َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد ﴾ [ق]16 :
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
َ ْ ُ
ولذلك فإن القرب يف املصطلح القرآِن ال يدل عىل قرب احلس أو املكان ،بل هو يدل عىل
اجا َث َال َث ًة
قرب السلوك والعرفان ..كام قال تعاىل يف تصنيف عباده يوم القيامةَ ﴿ :و ُكنْ ُت ْم َأزْ َو ً
ِ
ِ
ِ
اب املَْ ْش َأ َم ِة ()9
اب املَْ ْش َأ َمة َما َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة (َ )8و َأ ْص َح ُ
اب املَْ ْي َمنَة َما َأ ْص َح ُ
(َ )7ف َأ ْص َح ُ
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ون (ُ )10أو َلئِ َك املُْ َق َّر ُب َ
السابِ ُق َ
َوال َّسابِ ُق َ
ون ([ ﴾)11الواقعة]11 - 7 :
ون َّ
رش ُب ِ َهبا املُْ َق َّر ُب َ
ون﴾ [املطففني:
وذكر من نعيم اجلنة نعيام خاصا باملقربني ،فقالَ ﴿ :ع ْينًا َي ْ َ
]28
اس ُجدْ َوا ْق َ ِرت ْب﴾
وقد أشار القرآن الكريم إىل منهج التحقيق هبذا القرب ،فقالَ ﴿ :و ْ
[العلق ،]19 :فالسجود بكل الكيان هلل هو أقرب طريق للقرب اإلهلي ،كام قال ( :أقرب
ما يكون العبد من ربه يف سجوده)

()1

ونفى القرآن الكريم ذلك القرب الومهي الذي خيطر عىل املستغرقني يف الدنيا ،فقال﴿ :
ِ
ِ
ِ
ِ
احلا َف ُأو َلئِ َك َهل ُ ْم
َو َما َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َال َأ ْو َال ُد ُك ْم بِا َّلتي ُت َق ِّر ُب ُك ْم عنْدَ نَا زُ ْل َفى إِ َّال َم ْن آ َم َن َوعَم َل َص ً
ف بِام ع َِم ُلوا و ُهم ِيف ا ْل ُغر َف ِ
جزَ اء ِّ ِ
ات ِآمنُ َ
ون﴾ [سبأ]37 :
ُ
َ ْ
الض ْع َ
َ ُ
وهكذا نرى اتفاق الرؤية العقلية مع الرؤية القرآنية يف إثبات غنى اهلل تعاىل عن احلركة
واالنتقال لقدرته املطلقة أوال ،ولقربه من كل يشء ثانيا قربا ال يمكن تصوره ،وال ختيله ألن
اهلل أعظم من أن حييط به اخليال أو الوهم أو التصور.
وبناء عىل هذه الرؤية القرآنية والعقالنية اهتم العارفون من هذه األمة بالقرب اإلهلي،
وجعلوه غايتهم الكربى ..متبنني يف ذلك الرؤية القرآنية ،ال الرؤية احلسية التجسيمية التي
تبناها أهل احلديث والسلفية ..وبذلك يتفق عىل هذه العقيدة التنزهية كال املدرستني الكبريتني
من مدارس اإلسالم :مدرسة الربهان ،ومدرسة العرفان.
ونحب هنا من باب التأكيد ،وباب بيان أثر العقيدة التنزهيية يف الرتقي والتحقق العرفاِن
واألخالقي أن نذكر مقوالت العارفني الذين اختصوا بتحويل املعاِن العقدية إىل معان ذوقية
تترشهبا الروح ،وينفعل هلا اجلسد.
ونبدأ ذلك ببيان اتفاق العرفان مع الربهان عىل معنى القرب اإلهلي ..وقد ذكر ذلك كل
( )1رواه الرتمذي رقم ( )3574يف الدعوات رقم ()129
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العرفاء ،ومنهم الشيخ عبد الغني النابليس الذي وضح معنى القرب اإلهلي ،فقال( :إن قرب
الكائنات منه تعاىل قرب أثر من مؤثر ،وقرب معلوم من عامل به ال يعزب عن علمه يشء ،وبعد
الكائنات منه تعاىل عدم مناسبتها له وعدم مشاهبتها له وال بوجه من الوجوه)

()1

وقال الشيخ أمحد زروق ( :قرب املسافات والنسب واملداناة :وهو قرب األجسام ،وسائر
املحدثات ،فال يليق باحلق سبحانه ،وال جيوز عليه)

()2

وقال الغزايل ( :القرب منه ليس باملكان ،وإنام هو باكتساب الكامل عىل حسب اإلمكان .
وأن كامل النفس بالعلم والعمل ،واالطالع عىل حقائق األمور ،مع حسن األخالق ) .
()3

وقد ذكر الشيخ العارف أبو العباس التجاِن ناحية مهمة لو تأملها السلفيون النتفت عنهم
كل الشبهات املرتبطة بالتجسيم وما يلزم منه ،فقال( :معية احلق بذاته لكل ذرة من املوجودات
وقربه لكل ذرة من املوجودات صفتان نفسيتان يتوقف تعلقهام عىل تعقل ماهية الذات ،وحيث
كان تعقل ماهية الذات ممنوعا ال سبيل إليه للعقل والفكر ،كذلك تعقل هاتني الصفتني معية
وقرب ًا لكل يشء من املوجودات تعقلهام من وراء طور العقل واحلس ،فال اتصال وال انفصال
وال مسافة للقرب والبعد وال أينية وال حلول وال مكان وال دخول وال خروج وال تتعدد
الذات بتعددها باملعية )

()4

وهكذا نرى العرفاء خيربون عن شهودهم لقرب اهلل املطلق من كل ذرة من ذرات الوجود،
تصديقا ملا ورد يف القرآن الكريم من ذلك.
يقول ابن عطاء اهلل ( :ما احتجب احلق عن العباد إال بعظيم ظهوره ،وال منع األبصار أن

( - )1الشيخان حسن البوريني والشيخ عبد الغني النابليس – رشح ديوان ابن الفارض – ج  1ص . 228
( - )2الشيخ أمحد زروق – رشح احلكم العطائية – ص 0 319
( - )3اإلمام الغزايل – ميزان العمل – ص 0 293
( - )4الشيخ عيل حرازم ابن العريب – جواهر املعاِن وبلوغ األماِن يف فيض سيدي أيب العباس التجاِن – ج  1ص . 235
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تشهده إال قهارية نوره فعظيم القرب هو الذي غيب عنك شهود القرب ) .
()1

ويقول ( :قربك منه أن تكون شاهد ًا لقربه ،وإال فمن أين أنت ووجود قربه ؟ ) .
()2

ويذكر الشيخ عز الدين بن عبد السالم كيفية قطع العقبات احلائلة بني القلب والقرب،
فقال ( :ال تصل إىل منازل القربات حتى تقطع عنك ست عقبات :العقبة األوىل :فطم اجلوارح
عن املخالفات الرشعية  ..العقبة الثانية :فطم النفس عن املألوفات العادية  ..العقبة الثالثة:
فطم القلب عن املرغوبات البرشية  . .العقبة الرابعة :فطم الرس عن الكدورات الطبيعية ..
العقبة اخلامسة :فطم الروح عن البخارات احلسية  ..العقبة السادسة :فطم العقل عن اخلياالت
الومهية  ..فترشف من العقبة األوىل عىل ينابيع احلكم القلبية ..وتطلع من العقبة الثانية عىل
أرسار العلوم اللدنية ..وتلوح لك يف العقبة الثالثة أعالم املناجاة امللكوتية  ..وتلمع لك يف
العقبة الرابعة أنوار أعالم املنازل القريبة  ..وتطلع لك يف العقبة اخلامسة أقامر املشاهدات احلبية
 ..وهتبط من العقبة السادسة إىل رياض احلرضة القدسية ،فهناك تغيب من ما تشاهد من
اللطائف اإلنسية عن الكثائف احلسية ) .
()3

ويذكر الشيخ نجم الدين الكربى عقبات أخرى حتول بني القلب والتحقق بالقرب،
فيقول ( :القلب إذا جترد عن املعلومات ،والرس تقدس عن املرقومات ،والروح تنـزه عن
املوهومات :كانوا أقرب إىل الفطرة ،ومل يشتغلوا بقبول النفوس السفلية من احلسيات
واخلياالت والومهيات ) .
()4

وكل هذه املعاِن التي اتفق عليها أهل العرفان والربهان نص عليهم قبلهم أئمة أهل البيت
( )1الشيخ ابن عطاء اهلل السكندري – لطائف املنن يف مناقب أيب العباس املريس وشيخه أيب احلسن (هامش كتاب لطائف املنن
للشعراِن ) – ج  1ص . 44
( )2بولس نويا – ابن عطاء اهلل ونشأة الطريقة الشاذلية – ص . 169
( )3الشيخ عز الدين بن عبد السالم املقديس – خمطوطة حل الرموز ومفاتيح الكنوز – ص . 34 – 32
( )4الشيخ اسامعيل حقي الربوسوي – تفسري روح البيان – ج  6ص . 481
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الذين تركوا لنا ثورة ضخمة من الروايات املمتلئة بتنزيه اهلل وتعظيمه ،ومن الروايات املرتبطة
هبذا ما روي عن اإلمام عيل أنه قال( :ال جتري عليه [ تعاىل ] احلركة والسكون ،وكيف جيرى
عليه ما هو أجراه ،أو يعود إليه ما هو ابتدأه ،إذ ًا لتفاوتت ذاته ،ولتجزّ أ كنهه ،والمتنع من األزل
معناه)...

()1

متحرك ًا؟ فقال :تعاىل اهلل عن ذلكّ ،
إن احلركة صفة
وسئل اإلمام الصادق :مل يزل اهلل
ّ
حمدثة بالفعل)

()2

وقالّ ( :
إن اهلل تبارك وتعاىل ال يوصف بزمان وال مكان ،وال حركة وال انتقال وال سكون،
علو ًا كبري ًا)
عام يقول الظاملون ّ
بل هو خالق الزمان واملكان واحلركة والسكون ،تعاىل اهلل ّ

()3

وقال اإلمام الكاظمّ ( :
يتحرك به ،فمن ظ ّن باهلل الظنون
كل
حيركه أو ّ
متحرك حمتاج إىل من ّ
ّ
هلك)

()4

هذا هو موقف املدرسة التنزهيية من هذه املسألة اخلطرية ،وما يرتتب عليها ،لكن املدرسة
التجسيمية التي يمثلها السلفية ختالف هذه الرؤية متاما ،ألهنا تنطلق يف كل هذه املسائل من
تغليب التصور عىل التعقل  ..وهلذا تنطلق يف هذه املسألة ـ كام تنطلق يف غريها ـ من إثبات
احلدود واحليز واملكان  ..وكل ذلك يقتيض بعدا حسيا ،وحركة حسية.
بل هي تتصور أن نفي احلركة واالنتقال عن اهلل حكم عليه باإلعدام ،كام قال ابن القيم:
( وقد دل القرآن والسنة واإلمجاع عىل أنه سبحانه جييء يوم القيامة ،وينزل لفصل القضاء بني
عباده ،ويأيت يف ظلل من الغامم واملالئكة ،وينزل كل ليلة إىل سامء الدنيا ،وينزل عشية عرفة،
وينزل إىل األرض قبل يوم القيامة ،وينزل إىل أهل اجلنة .وهذه أفعال يفعلها بنفسه يف هذه
( )1التوحيد ،الصدوق :باب  ،2ح  ،1ص . 41
( )2الكايف ،الكليني :ج  ،1كتاب التوحيد ،باب صفات الذات ،ح  ،1ص .107
( )3بحار األنوار ،املجليس :ج  ،3كتاب التوحيد ،باب  ،14ح  ،33ص .330
( )4الكايف ،الكليني :باب احلركة واالنتقال ،ح  ،1ص .125
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األمكنة فال جيوز نفيها عنه بنفي احلركة والنقلة املختصة باملخلوقني ،فإهنا ليست من لوازم
أفعاله املختصة به ،فام كان من لوازم أفعاله مل جيز نفيه عنه ،وما كان من خصائص اخللق مل جيز
إثباته له ،وحركة احلي من لوازم ذاته ،وال فرق بني احلي وامليت إال باحلركة والشعور ،فكل
حي متحرك باإلرادة وله شعور فنفي احلركة عنه كنفي الشعور ،وذلك يستلزم نفي احلياة)

()1

أو هو عىل األقل نفي للكامل عنه ..ألن الكامل يف تصورهم هو القدرة عىل احلركة
والتنقل ،كام أشار ابن تيمية إىل ذلك يف قوله( :وهكذا يقال هلم ىف أنواع الفعل القائم به كاإلتيان
واملجيء والنزول وجنس احلركة :إما أن يقبل ذلك وإما أن اليقبله:فإن مل يقبله كانت األجسام
التى تقبل احلركة و مل تتحرك أكمل منه .وإن قبل ذلك ومل يفعله كان ما يتحرك أكمل منه فإن
احلركة كامل للمتحرك .ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن ال يمكنه التحرك وما
يقبل احلركة أكمل ممن اليقبلها)

()2

وقال يف رشح حديث النُّزول( :لفظ (احلركة؛ هل يوصف اهلل هبا أم جيب نفيه عنه؟
اختلف فيه املسلمون وغريهم من أهل امللل وغري أهل امللل من أهل احلديث وأهل الكالم
وأهل الفلسفة وغريهم عىل ثالثة أقوال ،وهذه الثالثة موجودة يف أصحاب اآلئمة األربعة من
أصحاب اإلمام أمحد وغريهم)

()3

ثم ذكر معنى احلركة عند املتكلمني والفالسفة وأصحاب أرسطو وأنواع احلركة  ..إىل ْ
أن
قال( :واملقصود هنا َّ
أن الناس متنازعون يف جنس احلركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات
املوصوف من األمور االختيارية ؛ كالغضب والرىض والفرح ،وكالدنو والقرب واالستواء
والنُّزول ،بل واألفعال املتعدية كاخللق واإلحسان وغري ذلك عىل ثالثة أقوال :أحدها :قول

( )1خمترص الصواعق (.)258-257/2
( )2جمموع الفتاوى 23/8
( )3جمموع الفتاوى 565/5
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من ينفي ذلك مطلق ًا وبكل معنى ..وهذا أول من عرف به هم اجلهمية واملعتزلة ..والقول
الثاِن :إثبات ذلك ،وهو قول اهلشامية والكرامية وغريهم من طوائف أهل الكالم الذين
رصحوا بلفظ احلركة  ..وذكر عثامن بن سعيد الدارمي إثبات لفظ احلركة يف كتاب نقضه عىل
برش املرييس ،ونرصه عىل أنه قول أهل السنة واحلديث ،وذكره حرب بن إسامعيل الكرماِن -
ملا ذكر مذهب أهل السنة واألثر  -عن أهل السنة واحلديث قاطبة ،وذكر ممن لقي منهم عىل
ذلك :أمحد بن حنبل ،وإسحاق بن راهويه ،وعبد اهلل بن الزبري احلميدي ،وسعيد بن منصور،
وكثري من أهل احلديث والسنة يقول :املعنى صحيح،
وهو قول أيب عبد اهلل بن حامد وغريه.
ٌ
لكن ؛ ال يطلق هذا اللفظ ؛ لعدم جميء األثر به ؛ كام ذكر ذلك أبو عمر بن عبد الرب وغريه يف
كالمهم عىل حديث النُّزول .والقول املشهور عن السلف عند أهل السنة واحلديث :هو اإلقرار
بام ورد به الكتاب والسنة ؛ من أنه يأيت وينْزل وغري ذلك من األفعال الالزمة .قال أبو عمرو
ال َّط ْل َمنْكِ ُّي :أمجعوا (يعني :أهل السنة واجلامعة) عىل َّ
أن اهلل يأيت يوم القيامة واملالئكة ص َّف ًا ص َّف ًا
حلساب األمم وعرضها كام يشاء وكيف يشاء ؛ قال تعاىلَ ﴿ :ه ْل َين ُظ ُرو َن ِإال َأ ْن َي ْأتِ َي ُه ْم اهللُ ِيف
ِ
ِ
ِ
يض األ ْم ُر ﴾ ،وقال تعاىلَ ﴿ :و َجا َء َر ُّب َك َواملَْ َل ُك َص َّف ًا َص َّف ًا﴾ .قال:
ُظ َل ٍل م ْن ا ْلغ ََام ِم َواملَْالئ َك ُة َو ُق َ
وأمجعوا عىل َّ
أن اهلل َينْزل كل ليلة إىل سامء الدنيا عىل ما أتت به اآلثار كيف شاء ،ال حيدون يف
ذلك شيئا .ثم روى بإسناده عن حممد بن وضاح ؛ قال :وسألت حييى بن معني عن النُّزول؟
فقال :نعم ؛ أقر به ،وال ِ
أحدُّ فيه َحدَّ ًا ..والقول الثالث :اإلمساك عن النفي واإلثبات ،وهو
كثري من أهل احلديث والفقهاء والصوفية ؛ كابن بطة وغريه ،وهؤالء فيهم من يعرض
اختيار ٌ
بقلبه عن تقدير أحد األمرين ،ومنهم من يميل بقلبه إىل أحدمها ،ولكن ؛ ال يتكلم ال بنفي وال
بإثبات).

()1

وقال الشيخ ابن عثيمني .. ( :النصوص يف إثبات الفعل واملجيء واالستواء والنُّزول إىل
( )1جمموع الفتاوى ( ،)577/5وانظر :االستقامة ()78-70/1
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السامء الدنيا إن كانت تستلزم احلركة هلل ؛ فاحلركة له حق ثابت بمقتىض هذه النصوص
والزمها ،وإن كنا ال نعقل كيفية هذه احلركة)

()1

واملشكلة الكربى أن املدرسة السلفية تزعم استمدادها هلذه العقائد التجسيمية اخلطرية
من الكتاب والسنة ..مع أهنا ختالف القطعيات الرصحية من الكتاب والسنة وتقدم عليها
النصوص املتشاهبة ..فتحول املحكم متشاهبا واملتشابه حمكام.
ولوصف عقائدهم يف هذه الناحية ،وأدلتهم عليها ،سنتحدث عن مواقفهم التفصيلية من
خالل العنرصين التاليني:

الدنو واملماسة:
كام رأينا من خالل القرآن الكريم والسنة املطهرة ،فإن القرب والبعد عن اهلل اعتباريان،
وليس حقيقيان ،فاهلل قريب من كل يشء قربا واحدا ..فليس هناك يشء أقرب إليه من يشء..
احلق
ألنه ال مسافة بني اهلل وعباده ..وال حجاب بينه وبينهم ،كام قال ابن عطاء اهلل يف ذلكّ ( :
ليس بمحجوب عنك إنام املحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبه يشء لسرته ما حجبه و لو
اهر َفو َق ِعب ِ
ِ
اد ِه ﴾
َ
كان له ساتر لكان لوجوده حارص و كل حارص ليشء فهو له قاهر ﴿ َو ُه َو ا ْل َق ُ ْ
[األنعام) ]18 :
ولذلك فإن القرب والبعد ـ كام تدل عىل ذلك النصوص املقدسة ـ مرتبط بالتخلق ..فبقدر
التخلق باخللق احلسن يكون القرب ،وبقدر التخلق باخللق اليسء يكون البعد ،كام أشار ابن
عطاء اهلل إىل ذلك يف قوله( :اخرج من أوصاف برش ّيتك عن ّ
كل وصف مناقض لعبود ّيتك،
احلق جميبا ،و من حرضته قريبا)
لتكون لنداء ّ
وقال ابن عجيبة معلقا عليه( :إذا ختلص من رق الشهوات و احلظوظ ،كان قريبا من

( )1إزالة الستار عن اجلواب املختار (ص )32
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حب هذه اخلياالت الومهية فإذا
حرضة احلق ،بل عاكفا فيها ،إذ ما أخرجنا عن احلرضة إال ّ
حتررنا منها و حتققنا بالعبودية وجدنا أنفسنا يف احلرضة)

()1

وهذا الذي ذكره العارفون إنام استمدوه من القرآن الكريم ،ومما يقتضيه العقل السليم..
فالعقل يصنف األشياء بحسب أنواعها ال بحسب قرهبا وبعدها عن بعضها  ..فالذهب يبقى
شقيقا للذهب حتى لو باعدت بينهام املسافة ..وهكذا وهلل املثل األعىل يكون القرب من الكامل
بحسب الكامل املطاق.
وبناء عىل هذه النظرة التنزهيية فإن أقرب اخللق إىل اهلل رسول اهلل  ،ألنه أكملهم،
وأكثرهم معرفة به ،وهو سيد املقربني من األنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني كام دلت عىل
ذلك النصوص الكثرية.
وهكذا ،وبناء عليه يكون القرب من اهلل تعاىل ..فأقرب اخللق إىل اهلل أقرهبم رسول اهلل
 .. وقد أشار  إىل أن ميزان القرب منه هو األخالق ،وليس الزمان وال املكان ،كام قال
( :إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ،وإن من أبغضكم
إيل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون)

()2

فهذا احلديث حيدد حسن اخللق مقياسا ملكانة املؤمن من رسول اهلل  ،وهو مما ال عالقة
له ال باملكان ،وال بالزمان.
هذه هي النظرة التنزهيية للقرب والبعد يف جماالته املختلفة  ..لكن النظرة التجسيمية
ختالف ذلك متاما ..وهلذا يرى السلفية الذين تبنوا هذه النظرة أن القرب من اهلل قرب مكاِن
خمالفني بذلك كل ما ورد يف النصوص من القرب االعتباري.
قال الدارمي موضحا هذه الرؤية بأرصح عبارة..( :فيقال هلذا املعارض املدعي ما ال
( )1إيقاظ اهلمم ىف رشح احلكم ،ص.115 :
( )2البيهقى ىف شعب اإليامن ( ،250/4رقم  )4969أمحد ( ،194/4رقم )17778
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علم له من أنبأك أن رأس اجلبل ليس بأقرب إىل اهلل تعاىل من أسفله؟ ألنه من آمن بأن اهلل فوق
عرشه فوق سمواته علم يقين ًا أن رأس اجلبل أقرب إىل اهلل من أسفله ،وأن السامء السابعة أقرب
إىل عرش اهلل تعاىل من السادسة والسادسة أقرب إليه من اخلامسة ثم كذلك إىل األرض)

()1

وقد دعاهم إىل هذه الرؤية التجسيمية اعتبارهم للحيز واحلدود واملكان وغري ذلك..
وهي مجيعا تقتيض أن تكون األشياء بالنسبة هلل متفاوتة يف قرهبا وبعدها بحسب موضعها.
باإلضافة إىل ما أوردوه من روايات تلقفوها من أهل الكتاب أو من تالميذهم ،ثم
صاغوها أو صاغوا بعضها عىل شكل روايات مرفوعة إىل رسول اهلل  ليحصنوا جتسيمهم
وتشبيههم هلل بحصن السنة املقدس.
وبناء عىل تلك الرؤية التجسيمية فإن أقرب اخللق إىل اهلل هو العرش ،ثم املالئكة احلاملني
للعرش ..وهكذا..
وقد رووا يف ذلك الروايات الكثرية التي تدل عىل أن أوامر اهلل تنزل بسلم تنازيل يبدأ من
محلة العرش ،ثم من بعدهم إىل أن يصل األمر إىل حمله الذي أراده اهلل.
ومن تلك الروايات التي استدلوا هبا عىل هذا ما رفعوه إىل النبي  من قوله( :ولكن
ربنا -تبارك وتعاىل اسمه -إذا قىض أمرا سبح محلة العرش ،ثم سبح أهل السامء الذين يلوهنم،
حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السامء الدنيا ،ثم قال الذين يلون محلة العرش حلملة العرش ماذا
قال ربكم ،فيخربوهنم ماذا قال)

()2

وقد استدلوا هبذا احلديث عىل أن (محلة العرش هم أول من يتلقى أمر اهلل ،ثم يبلغونه
للذين يلوهنم من أهل السموات ،فكوهنم أقرب اخللق إىل اهلل دليل عىل أن العرش أقرب منهم

( )1نقض عثامن بن سعيد .504/1وانظر الفواكه العذاب حلمد بن نارص  157وإثبات علواهلل حلمود التوجيري 84
( )2رواه مسلم رقم (.)2229
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إليه – سبحانه  -ألهنم إنام حيملونه)

()1

وقد حددوا يف بعض الروايات املسافة التي تفصل اهلل تعاىل عن أقرب اخللق إليه ،فرووا
عن النبي  أنه قال( :إن أقرب اخللق إىل اهلل تعاىل جربائيل وإرسافيل وميكائيل وإهنم من
اهلل تعاىل بمسرية مخسني ألف سنة)

()2

ورووا عن سلفهم الكثري من الروايات التي تصور ذلك تصويرا حسيا واضحا حتى ال
يتعب عقل السلفي يف وضع االحتامالت املرتبطة بذلك ،ومن تلك الروايات ما حدث به
وهيب بن الورد قال( :بلغني أن أقرب اخللق من اهلل عز وجل إرسافيل العرش عىل كاهله..
فإذا نزل الوحي ديل لوح من حتت العرش ،فيقرع جبهة إرسافيل ،فينظر فيه فيدعو جربيل
فريسله ،فإذا كان يوم القيامة أتى بإرسافيل ترعد فرائصه ،فيقال :ما صنعت فيام أدى إليك
اللوح؟ فيقول :بلغت جربيل .فيدعى جربيل ترعد فرائصه فيقال :ما صنعت فيام بلغك
إرسافيل؟ فيقول :بلغت الرسل .فيؤتى بالرسل ترعد فرائصهم فيقال :ما صنعتم فيام أدى
إليكم جربيل؟ فيقولون :بلغنا الناس)

()3

وبناء عىل هذا احلديث التجسيمي فرسوا قوله تعاىلَ ﴿ :ف َلن َْس َأ َل َّن ا َّل ِذي َن ُأ ْر ِس َل إِ َل ْي ِه ْم
َو َلن َْس َأ َل َّن املُْ ْر َسلِنيَ (َ )6ف َلنَ ُق َّص َّن َع َل ْي ِه ْم بِ ِع ْل ٍم َو َما ُكنَّا غَائِبِنيَ ([ ﴾)7األعراف ،]7 ،6 :ورووا
عن وهب بن منبه ما هو أكثر تفصيال وجتسيام ،حيث قال( :إذا كان يوم القيامة يقول اهلل عز
وجل :يا إرسافيل ،هات ما وكلتك به فيقول :نعم يا رب يف الصور كذا وكذا ثقبة ،وكذا وكذا
روحا ،لإلنس منها كذا وكذا ،وللجن منها كذا وكذا ،وللشياطني منها كذا وكذا ،وللوحوش
منها كذا وكذا ،وللطري كذا ،ومنها كذا وكذا للحيتان ،وللبهائم منها كذا وكذا وللهوام منها

( )1حممد بن عثامن بن أيب شيبة وكتابه العرش 81
( )2العلو للعيل الغفار  .90/1أبو الشيخ يف العظمة )276( 684/2
( )3العظمة أليب الشيخ األصبهاِن (.)846 /3
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كذا وكذا .فيقول اهلل عز وجل :خذه من اللوح فإذا هو مثال بمثل ال يزيد وال ينقص ،ثم يقول
اهلل عز وجل :هات ما وكلتك به يا ميكائيل فيقول :نعم يا رب أنزلت من السامء كذا وكذا كيلة
كذا وكذا مثقاال وزنة كذا وكذا مثقاال وزنة كذا وكذا قرياطا وزنة كذا وكذا خردلة وزنة كذا
وكذا ذرة ،أنزلت يف سنة كذا وكذا ،ويف شهر كذا وكذا كذا وكذا ،ويف مجعة كذا وكذا ،ويف يوم
كذا وكذا للزرع كذا وكذا وأنزلت منه للشياطني كذا وكذا يف يوم كذا وكذا ،وأنزلت لإلنس
منه كذا وكذا يف يوم كذا وكذا كذا وكذا ،وأنزلت للبهائم كذا وكذا وزنة كذا وكذا ،وأنزلت
للوحوش كذا وكذا وزنة كذا ،وكذا ،وللطري منه كذا وكذا ،وللباد منه كذا وكذا ،وللحيتان
منه كذا وكذا وللهوام منه كذا وكذا فذلك كذا وكذا فيقول :خذه من اللوح ،فإذا هو مثال بمثل
ال يزيد وال ينقص ،ثم يقول :يا جربيل هات ما وكلتك به ،فيقول :نعم يا رب أنزلت عىل نبيك
فالن كذا وكذا آية يف شهر كذا وكذا يف مجعة كذا وكذا يف يوم كذا وكذا ،وأنزلت عىل نبيك
فالن كذا وكذا آية وعىل نبيك فالن كذا وكذا سورة فيها كذا وكذا آية ،فذلك كذا وكذا أحرفا،
وأهلكت كذا وكذا مدينة ،وخسفت بكذا وكذا .فيقول :خذه من اللوح فإذا هو مثال بمثل ال
يزيد وال ينقص ،ثم يقول عز وجل :هات ما وكلتك به يا عزرائيل .فيقول :نعم يا رب قبضت
روح كذا وكذا إنيس وكذا وكذا جني ،وكذا وكذا شيطان وكذا وكذا غريق ،وكذا وكذا حريق،
وكذا وكذا كافر ،وكذا وكذا شهيد وكذا وكذا هديم وكذا وكذا لديغ وكذا وكذا يف سهل،
وكذا وكذا يف جبل ،وكذا وكذا طري ،وكذا وكذا هوام ،وكذا وكذا وحش فذلك كذا ،وكذا
مجلته كذا وكذا فيقول :خذه من اللوح فإذا هو مثال بمثل ال يزيد وال ينقص فاهلل تبارك وتعاىل
علم قبل أن يكتب وأحكم)

()1

وقد فرسوا هبذا احلديث قوله تعاىلُ ﴿ :هو ْاألَو ُل و ْاآل ِخر وال َّظ ِ
اه ُر َوا ْل َباطِ ُن َو ُه َو بِ ُك ِّل
ُ َ
َ َّ َ

َ ٍ ِ
يم ﴾ [احلديد]3 :
يشء عَل ٌ
ْ

( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاِن (.)847 /3
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بل ذكروا أن جربيل عليه السالم كان إذا احتاج إىل سؤال اهلل رحل إليه ،ودنا منه ،ليسأله،
ِ ِ
يب﴾ [البقرة:
وكأنه مل ينزل عىل رسول اهلل  قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنِّي َفإِ ِِّن َق ِر ٌ
]186
ومن تلك الروايات التي أوردوها يف هذا أن رسول اهلل  سأل جربيل عليه السالم :أي
بقاع األرض أرش؟ ،قال :اهلل أعلم ،قال :أال تسأل ربك عز وجل؟ قال :ما أجرأكم يا بني آدم
إن اهلل ال يسئل عام يفعل ،ثم عاد إىل رسول اهلل  ،فقال( :إِن دنوت من ريب حتى كنت منه
بمكان مل أكن قط أقرب منه ،كنت بمكان بيني وبينه سبعون حجابا من نور ،فأوحى اهلل تبارك
وتعاىل إيل أن رش بقاع األرض السوق)

()1

ويف رواية أخرى أن جربيل عليه السالم قال لرسول اهلل  بعد رحلته الطويلة( :يا حممد،
لقد وقفت اليوم موقفا مل يقفه ملك قبيل وال يقفه ملك بعدي ،كان بيني وبني اجلبار تبارك
وتعاىل سبعون ألف حجاب من نور ،احلجاب يعدل العرش والكريس والساموات واألرض
بكذا وكذا ألف عام ،فقال :أخرب حممدا  أن خري البقاع املساجد ،وخري أهلها أوهلم دخوال،
وآخرهم خروجا ،ورش البقاع األسواق ،ورش أهلها أوهلم دخوال ،وآخرهم خروجا)

()2

بل إهنم يفرسون قوله تعاىل عن موسى عليه السالمَ ﴿ :و َقر ْبنَا ُه ن ِ
َج ًّيا﴾ [مريم ]52 :تفسريا
َّ
حسيا موغال يف التجسيم ،فريوون عن جماهد قوله( :بني السامء السابعة ،وبني العرش سبعون
ألف حجاب :حجاب نور ،وحجاب ظلمة ،وحجاب نور ،وحجاب ظلمة ،فام زال موسى
عليه السالم يقرب حتى كان بينه وبينه حجاب ،فلام رأى مكانه وسمع رصيف القلم ،قال﴿ :
َر ِّب َأ ِر ِِن َأ ْن ُظ ْر إِ َل ْي َك﴾ [األعراف)]143 :

()3

( )1العظمة أليب الشيخ األصبهاِن ()672 /2
( )2العظمة أليب الشيخ األصبهاِن (.)675 /2
( )3العظمة أليب الشيخ األصبهاِن ( ،)690 /2وأخرجه الطربي يف تفسريه  95/16والبيهقي يف األسامء والصفات .508
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ِ
ِ
س َن َمآب﴾ [ص ]25 :فقد رووا
وهكذا فرسوا قوله تعاىلَ ﴿ :وإ َّن لَهُ عنْ َد ََن لَُزلْ َفى َو ُح ْ
عن جماهد قوله( :إن داود عليه السالم جييء يوم القيامة خطيئته مكتوبة يف كفه ،فيقول :يا رب
خطيئتي مهلكتي ،فيقول له :كن بني يدي ،فينظر إىل كفه فرياها ،فيقول :يا رب خطيئتي

ِ ِ
س َن َمآب ﴾
مهلكتي ،فيقول :خذ بحقوي ،فذلك قوله ،عز وجلَ ﴿ :وإ َّن لَهُ عْن َد ََن لَُزلْ َفى َو ُح ْ

[ص)]25 :

()1

اب َق ْو َس ْ ِ
وهكذا فرسوا قوله تعاىل عن املعراجُ ﴿ :ث َّم َدنَا َفتَدَ َّىل (َ )8فك َ
ني َأ ْو َأ ْدنَى ()9
َان َق َ
﴾ [النجم ،]10 - 8 :فقد فرسوها تفسريا حسيا فقد رووا عن أنس بن مالك ..( :ثم عرج به
إىل السامء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سامء فيها أنبياء قد سامهم فوعيت منهم إدريس يف
الثانية وهارون يف الرابعة وآخر يف اخلامسة مل أحفظ اسمه وإبراهيم يف السادسة وموسى يف
السابعة بتفضيل كالم اهلل ،فقال موسى :رب مل أظن أن ترفع عيل أحد ًا ،ثم عال به فوق ذلك
بام ال يعلمه إال اهلل حتى جاء سدرة املنتهى ،ودنا اجلبار رب العزة فتدىل حتى كان منه قاب
قوسني أو أدنى ،فأوحى اهلل فيام أوحى إليه مخسني صالة عىل أمتك كل يوم وليلة ،ثم هبط
حتى بلغ موسى ،فاحتبسه موسى فقال :يا حممد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إيل مخسني
صالة كل يوم وليلة .قال إن أمتك ال تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم .فالتفت
النبي إىل جربيل كأنه يستشريه يف ذلك فأشار إليه جربيل أن نعم إن شئت فعال به إىل اجلبار
فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي ال تستطيع هذا فوضع عنه عرش صلوات…)

()2

وهكذا يفرسون الكثري من آيات القرآن الكريم تفسريا حسيا ال خيتلف عن هذا ،بل إن
ابن تيمية أقر قصة عجيبة ذكرها البغوي يف تفسريه عن أيوب عليه السالم ،رواها عن وهب
ان بِنُ ْص ٍ
الش ْي َط ُ
وب إِ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َأ ِِّن َم َّسنِ َي َّ
ب
بن منبه ،كتفسري لقوله تعاىلَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َع ْبدَ نَا َأ ُّي َ
( )1السنة لعبد اهلل بن أمحد (.)503 /2
( )2صحيح البخاري)7079( 370/6
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َوع ََذ ٍ
اب﴾ [ص ،]41 :فقد ذكر أن أيوب مل يقل تلك الكلمة التي ذكرها القرآن الكريم عنه،
وإنام قال بدهلا( :لو أن ريب نزع اهليبة التي يف صدري وأطلق لساِن حتى أتكلم بملء فمي بام
كان ينبغي للعبد أن حياج عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما يب ،ولكنه ألقاِن وتعاىل
عني ،فهو يراِن وال أراه ،ويسمعني وال أسمعه ،فال نظر إيل فريمحني ،وال دنا مني ،وال أدناِن
فأديل بعذري ،وأتكلم برباءيت ،وأخاصم عن نفيس)
ويروي أن اهلل تعاىل أجابه بخالف ما ذكره القرآن الكريمْ ﴿ :ار ُك ْض بِ ِر ْجلِ َك َه َذا ُم ْغت ََس ٌل
ِ
اب﴾ [ص ،]42 :وإنام أجابه بنزوله عىل الغامم وخطابه له ،قال وهبه بن منبه( :فلام
رش ٌ
َبار ٌد َو َ َ
قال ذلك أيوب وأصحابه عنده أظله غامم حتى ظن أصحابه أنه عذاب أليم ،ثم نودي يا أيوب
إن اهلل عز وجل يقول :ها أنا قد دنوت منك ومل أزل منك قريبا ثم فأدل بعذرك وتكلم برباءتك
وخاصم عن نفسك واشدد إزارك ،وقم مقام جبار خياصم جبار إن استطعت ،فإنه ال ينبغي أن
خياصمني إال جبار مثيل وال شبه يل لقد منتك نفسك يا أيوب أمرا ما تبلغه بمثل قوتك أين أنت
مني يوم خلقت األرض فوضعتها عىل أساسها هل كنت معي متد بأطرافها وهل علمت بأي
مقدار قدرهتا أم عىل أي يشء وضعت أكنافها أبطاعتك محل املاء األرض أم بحكمتك كانت
األرض للامء غطاء أين كنت مني يوم رفعت السامء سقفا حمفوظايف اهلواء  )..إىل آخر ما ذكره.
()1

والعجيب أن ابن تيمية استدل هبذه القصة عىل دنو اهلل من خلقه ،فقال..( :وقد جاء أيض ًا
من حديث وهب بن منبه وغريه من االرسائيليات قربه من أيوب عليه السالم وغريه من
األنبياء عليهم السالم .ولفظه الذي ساقه البغوى أنه أظله غامم ثم نودى يا أيوب أنا اهلل ،يقول
أنا قد دنوت منك أنزل منك قريبا ،لكن االرسائيليات إنام تذكر عىل وجه املتابعة ال عىل وجه
االعتامد عليها وحدها)

()2

( )1تفسري البغوي (.)303 /3
( )2كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة .464/5
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ثم يعطي ابن تيمية القاعدة التي بنى عليها السلف هذه املسألة ،فقال..( :والذين يثبتون
تقريبه العباد إىل ذاته هو القول املعروف للسلف واألئمة وهو قول األشعرى وغريه من
وتقر ُبه من بعض عباده فهذا يثبته
نفسه ُّ
الكالبية فإهنم يثبتون قرب العباد إىل ذاته ...وأما دنوه ُ
من يثبت قيام األفعال االختيارية بنفسه وجميئه يوم القيامة ونزوله واستوائه عىل العرش وهذا
مذهب أئمة السلف وأئمة االسالم املشهورين وأهل احلديث والنقل عنهم بذلك متواتر)

()1

وبناء عىل هذا املفهوم للقرب ذكروا أن معنى قرب أهل اجلنة من اهلل هو القرب احليس..
ومما رووه يف ذلك عن عبد اهلل بن مسعود قوله( :سارعوا إىل اجلمع يف الدنيا فإن اهلل تعاىل ينزل
ألهل اجلنة كل مجعة يف كثيب من كافور أبيض فيكونون يف القرب منه عىل قدر تسارعهم إىل
اجلمع يف الدنيا)

()2

وبناء عليه أيضا فرسوا املقام املحمود الذي وعد اهلل تعاىل به رسوله  يف قوله﴿ :ع ََسى
َر ُّب َك َأ ْن َي ْب َع َث َك َم َقا ًما حمَ ُْم ْو ًدا﴾[اإلرساء ،]79:تفسريا حسيا ،فذكروا أن معناه إقعاد اهلل تعاىل
لنبيه  عىل العرش ،وقد بالغوا يف هذا املعنى كثريا حتى اعتربوا خمالفته تعطيال وجتهام
وضاللة.
بل إن بعضهم مل يكتف بحديث جماهد ،بل أضاف إليه روايات رفعوها إىل النبي  منها
ما رواه أبو إسحاق الشريجي احلنبيل عن أيب هريرة قال :سئل رسول اهلل  عن قول اهلل:
﴿ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َقا ًما حمَ ُْمو ًدا ﴾ [اإلرساء ]79 :قال ( :نعم ،إذا كان يوم القيامة نادى
مناد :أين حبيب اهلل ؟ فأختطى صفوف املالئكة حتى أصري إىل جانب العرش ،ثم يمد يده فيأخذ
بيدي فيقعدِن عىل العرش)

()3

( )1كتب ورسائل ابن تيمية يف العقيدة 466/5
( )2العلو .60/1
()3

انظر :الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.15
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ومثله ما رواه أبو بكر النجاد عن ابن عمر ،عن النيب  يف اآلية
يقعدِن عىل العرش)

السابقة ،قال( :

()1

ومثله ما رواه عمرو بن دينار ( :أن اهلل عز وجل يغضب يوم القيامة غضبا مل يغضب مثله،
فيقوم نبينا حممد  فيثني عىل اهلل بام هو أهله ،فيقول اهلل عز وجل له :ادنه ،ثم يغضب فيقوم
نبينا ،فيثني عىل اهلل بام هو له أهل ،فيقول له :ادنه ،فال يزال يقول له :ادنه ،حتى يقعده عىل
العرش ،وجربيل عليه السالم قائم ،فيقول النبي ( :إن هذا يعني جربيل جاءِن برساالتك،
فيقول اهلل تبارك وتعاىل :صدق)

()2

بل إهنم مل يكتفوا هبذه األحاديث املرفوعة ،بل راحوا يضيفون االستدالل بالرؤى عىل
صحة هذه الفضيلة ،ومن تلك الرؤى ما حدث به حممد بن عيل الرساج ،قال ( :رأيت النبي

 وأبو بكر عن يمينه ،وعمر عن يساره ،رمحة اهلل عليهام ورضوانه ،فتقدمت إىل النبي 
فقمت عن يسار عمر ،فقلت :يا رسول اهلل ،إِن أريد أن أقول شيئا فأقبل عيل ،فقال :قل،
فقلت :إن الرتمذي يقول :إن اهلل عز وجل ال يقعدك معه عىل العرش ،فكيف تقول يا رسول
اهلل ،فأقبل عيل شبه املغضب وهو يشري بيده اليمنى عاقدا هبا أربعني ،وهو يقول( :بىل واهلل ،بىل
واهلل ،بىل واهلل ،يقعدِن معه عىل العرش ،بىل واهلل يقعدِن معه عىل العرش ،بىل واهلل يقعدِن معه
عىل العرش ) ،ثم انتبهت)

()3

ومما ذكره ابن القيم يف نونيته عن هذا األصل من أصول العقائد قوله:
واذكـــر كـــالم جمـــاهـــد يف قـــولـــه

أقـم الصــــالة وتـلــك يف ســ ـبـحــان

يف ذكـــر تـــفســــــري املـــقـــام ألمحـــد

مــا قــيــل ذا بــالــرأي واحلســـــبــان

()1

انظر :الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.15

()2

انظر :الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.15

()3

انظر :الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.15
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إن كـــان جتســــــيــ ًـام فـــإن جمـــاهـــدً ا

هو شـــيخهم بـل شـــيخـه الفوقـاِن

وقــد أتــى ذكــر اجلــلــوس بــه ويف

أثــــر رواه جــــعــــفــــر الــــربــــاِن

أعــنــي ابــن عــم نــبــيــنــا وبــغــريه

الـــتـــبـــيـــان
واحلـــق ذو
ُّ
أيضــــ ـا
ِّ
ً

والــدارقــطــنــي اإلمــام يــثــبــت اآلثــار

يف ذا الــــبــــاب غــــري جــــبــــان

ولـــه قصــــــيـــد ضــــــمـــنـــت هـــذا

وفـيـهــا لســـــت لـلـمـروي ذا نـكـران

وجـــرت لـــذلـــك فـــتـــنـــة يف وقـــتــه

مــن فــرقــة الــتــعــطــيــل والــعــدوان

واهلل نــــارص ديــــنــــه وكــــتــــابــــه

ورســـــولــه يف ســـــائــر األزمــان

لــكــن بــمــحــنــة حــزبــه مــن حــربــه

ذا حــكــمــة مــذ كــانــت الــفــئــتــان

وقبله قال أبو احلسن الدارقطني:
حــديــث الشـــــفــاعــة عــن أمحــد

إىل أمحــد املصـــــطــفــى مســـــنــده

وجــــاء حــــديــــث بــــاقــــعــــاده

أيضـــ ـا فـال نـجـحــده
عـىل الـعـرش ً

أمــ ُّـروا احلـــديـــث عـــىل وجـــهـــه
وال ُتــ ـنــــكــــروا َأ َّنــ ـه قــــاعــــد

وال ُتــدخــلــوا فــيــه مــا يــفســـــده
وال ُتـــنـــكـــروا أنـــه يـــقـــعـــده

وقد نص عىل ثبوت هذا النوع من القرب لرسول اهلل  كل متقدمي السلفية الذين
حيتجون هبم يف العادة عىل خمالفيهم ومنهم أمحد بن حنبل ،وهارون بن معروف ،وإسحاق بن
()1

راهويه ،و أبو عبيد القاسم بن سالم وعبد الوهاب الوراق ،وأبو داود السجستاِن ،وعبد اهلل
بن أمحد بن حنبل ،وإبراهيم احلريب ،و أبو بكر املروذي وأبو بكر اخلالل ،،و أبو القاسم
الطرباِن ،و أبو بكر اآلجري ،وأبو عبد اهلل ابن بطة ،وغريهم كثري.
بل قال إبراهيم األصبهاِن يف احلديث ( :هذا احلديث صحيح ثبت ،حدث به العلامء منذ

()1

انظر :السنة أليب بكر بن اخلالل ( ،)187 /1فام بعدها ،والرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص ،10فام

بعدها ،فقد ذكر فيه األقوال الكثرية ألعالم السلف يف هذا ،ومنه أخذنا هذه األقوال.
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ستني ومائة سنة )
وقال أبو بكر املروذي :قال أبو بكر بن محاد املقرئ( :من ذكرت عنده هذه األحاديث
فسكت فهو متهم عىل اإلسالم ! فكيف من طعن فيها ؟! )
و قال أبو بكر بن صدقة ( :ما حكمه عندي إال القتل)
وقال أبو بكر بن أيب طالب ( :من رده فقد رد عىل اهلل عز وجل ،ومن كذب بفضيلة النبي
 فقد كفر باهلل العظيم ) .
وقال حممد بن إسامعيل السلمي ( :من توهم أن حممدا  مل يستوجب من اهلل عز وجل
ما قال جماهد فهو كافر باهلل العظيم)
وقال أبو بكر حييى بن أيب طالب ( :ال علمت أحدا رد حديث جماهد يقعد حممدا  عىل
العرش )
وقال أبو قالبة ( :ال يرد هذا إال أهل البدع واجلهمية )
وقال احلسن بن الفضل( :من رد هذه األحاديث فهو مبتدع ضال ما أدركنا أحدا يرده إال
من يف قلبه بلية ،هيجر وال يكلم )
وقال ابن بطة :سمعت أخي القاسم  -نرض اهلل وجهه  -يقول ( :مل يكن الربهباري جيلس
جملسا إال ويذكر فيه أن اهلل عز وجل يقعد حممدا  معه عىل العرش ) .
و قال حممد بن إسامعيل السلمي ( :كل من ظن أو توهم أن رسول اهلل  مل يستوجب
من اهلل عز وجل هذه املنزلة يف حديث جماهد فهو عندنا جهمي ،وإن هذه املصيبة عىل أهل
اإلسالم أن يذكر أحد النبي  ، وال يقدموا عليه بأمجعهم ! )
بل إن املتأخرين أيضا ممن ال يامرسون التقية قالوا بذلك ،من أمثال الشيخ ابن فوزان فقد
قال يف رشحه عىل النونية عن أثر جماهد( :هذا حديث صحيح وإن كان يشوش عىل ضعاف
اإلدراك فال عربة هبم ألنه ال يمكن أن يقال هذا الكالم من جهة االجتهاد أو الرأي بل له حكم
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الرفع )

()1

بل إن بعضهم ألف يف ذلك رسالة سامها (الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف
اإلقعاد)  ،وقد قدم هلا بقول حممد بن إسامعيل السلمي ( :لوال أن أبا بكر املروذي رمحه اهلل
()2

اجتهد يف هذا –أي يف الرد عىل من أنكر أثر جماهد -خلفت أن ينزل بنا وبمن يقرص عن هذا
الضال املضل عقوبة ،فإنه من رش اجلهمية ما يبايل ما تكلم به)

()3

ثم قال( :ومما أعطى اهلل نبيه  املقام املحمود يزيده بذلك رشفا وفضال ،مجع اهلل الكريم
له فيه كل حظ مجيل من الشفاعة للخلق واجللوس عىل العرش ،خص اهلل الكريم به نبينا ،
وأقر له به عينه يغبطه به األولون واآلخرون ،رس اهلل الكريم به املؤمنني مما خص به نبيهم من
الكرامة العظيمة والفضيلة اجلميلة تلقاها العلامء بأحسن القبول ،فاحلمد هلل عىل ذلك ،وقد
حدث املشايخ املشهورون واألولياء املقبولون باآلثار الواردة يف هذا الباب منذ قرون ،ورأوا
أن الفضيلة املنقولة فيها أعظم فضائل نبينا )

()4

ثم نقل قول املروذي :سألت أبا عبد اهلل بن عبد النور عن فضيلة النبي  ،يف حديث
جماهد ،فقال( :واهلل ما للنبي  فضيلة مثلها ،أدركت شيوخنا عىل ذلك يتلقونه بالقبول،
ويرسون هبا وال يردها إال رجل سوء جهمي )

()5

ثم ذكر التقية التي صار يامرسها املتأخرون من السلفية منتقدا هلا ،فقال( :ومل يزل األمر
كذلك عند أهل العلم والدين ،يف تلقى هذه الفضيلة بالقبول ،وكلام نبغت نابغة فتنة ترد هذه
الفضيلة وتنكرها قمعوها ،وبينوا ضالل أصحاهبا ،حتى اشتدت الغربة يف هذا الزمان،
( )1رشحه عىل النونية ( .) 453-2
( )2ألفها إبراهيم بن رجا بن شقاحي الشمري ،وهي يف موقعه عىل النت.
( )3الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.3
( )4الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.4
( )5الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.4
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وعظمت املحنة ،فصار املثبتون هلذه الفضيلة ،املتبعون للسلف األكارم ،يرمون بالشذوذ
والسفه واالبتداع ،وذلك حني انتسب إىل السنة والسلف أقوام ليسوا منها بسبيل ،فردوا اآلثار
املنقولة ،وجحدوا الفضلية املذكورة ،ونرشوا الشبه املدحوضة ،يف دعم مقالتهم املخذولة ،ومل
يكتفوا بذلك حتى طعنوا يف أهل احلديث النجباء ،وملزوا يف السلف الكرماء)

()1

اإلتيان والنزول:
من املنطلقات املهمة التي ينطلق منها السلفية يف إثبات التنقل واحلركة هلل اعتبارهم أن
الفرق بني احلي واجلامد هو احلركة  ..وأن كل ساكن ميت أو معدوم ..ولذلك ،فهم يستدلون
استدالال عقليا عىل وجوب احلركة هلل من هذه الناحية.
وهذا يدل عىل اخللفية التشبيهية التي يمتلئ هبا العقل السلفي ،ذلك أن إجراء أحكام
اخللق عىل اخلالق ،أو تطبيق قوانني اخللق عىل اخلالق أكرب أنواع التشبيه ،كام أنه أكرب أسبابه.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد غفل هؤالء عام أشار إليه قوله تعاىلَ ﴿ :و ُك ٌّل ِيف َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون﴾
[يس ،]40 :فمن بدهييات العلوم احلديثة أن احلركة الفلكية ثابتة لكل جسم حتى أهنم شبهوا
حركة االلكرتونات حول نفسها وحول النواة بحركة كل كوكب حول نفسه وحول الشمس،
والشمس أيض ًا تتحرك حول نفسها وتتحرك مع جمموعتها الشمسية من الكواكب حول مركز
جمرة درب التبانة واملجرة يف حركة مثلها أيض ًا ،وكل ذرة يف اجلسم ماهي إال صورة مصغرة من
هذا الكون .
()2

بناء عىل هذا املعتقد ،والذي ينطلقون منه ـ مثلام ذكرنا سابقا ـ من الفهم احلريف لبعض ما
ورد يف القرآن الكريم أو السنة املطهرة من تعابري كاإلتيان واملجيء ونحوها ،فيفرسوهنا

( )1الرد بالعدة والعتاد عىل من أنكر أثر جماهد يف اإلقعاد ،ص.4
( )2شهادة الكون لعبد الودود رشيد حممد  31و43
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بمعناها الظاهري الذي يلزم منه تشبيه اخلالق باملخلوق.
ولو أهنم فعلوا هذا مع مجيع النصوص املقدسة لكان يف ذلك بعض العذر هلم ..ولكنهم ـ
لألسف ـ ينتقون ما يشاءون تأويله ،فيجيزون ألنفسهم ذلك ..وينتقون ما يشاءون محله عىل
ظاهره ،فيعتربون تأويال جتهام وتعطيال.
وكمثال عىل ذلك أهنم يؤلون قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َر َم ْي َت إِ ْذ َر َم ْي َت َو َلكِ َّن اهللََّ َر َمى﴾
[األنفال ،]17 :بينام يقولون بظاهر قوله تعاىلَ ﴿ :ه ْل َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َّال َأ ْن َي ْأتِ َي ُه ُم اهللَُّ ِيف ُظ َل ٍل ِم َن
ِ
ِ
ور﴾ [البقرة ،]210 :مع أن اآلية الكريمة
يض ْاألَ ْم ُر َوإِ َىل اهللَِّ ُت ْر َج ُع ْاألُ ُم ُ
ا ْلغ ََام ِم َواملَْ َالئ َك ُة َو ُق َ
حتتمل من وجوه التأويل وفق كالم العرب ما حتتمله اآلية التي أوهلا السلفية ،وقد ذكر املنزهة
الكثري من الوجوه التي تفرس هبا اآلية الكريمة :
()1

آيات اهلل ،فجعل جميء اآليات جميئ ًا له عىل التفخيم لشأن
ومنها :هل ينظرون إال أن تأتيهم ُ
اآليات ،كام يقال :جاء امللك إذا جاء جيش عظيم من جهته ،والذي يدل عىل صحة هذا التأويل
َات َفا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ
أنه تعاىل قال يف اآلية املتقدمةَ ﴿ :فإِ ْن زَ َل ْل ُت ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َجا َء ْت ُك ُم ا ْل َب ِّين ُ
ِ
يم﴾ [البقرة ،]209 :فذكر ذلك يف معرض الزجر والتهديد ،ثم إنه تعاىل أكد ذلك بقوله:
َحك ٌ
﴿ َه ْل َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َّال َأ ْن َي ْأتِ َي ُه ُم اهللَُّ﴾ [البقرة ]210 :ومعلوم أنه عىل تقدير أن يصح املجيء عىل
اهلل مل يكن جمرد حضوره سبب ًا للتهديد والزجر ،ألنه عند احلضور كام يزجر الكفار ويعاقبهم،
فهو يثيب املؤمنني وخيصهم بالتقريب ،فثبت أن جمرد احلضور ال يكون سبب ًا للتهديد والوعيد،
فلام كان املقصود من اآلية إنام هو الوعيد والتهديد ،وجب أن يضمر يف اآلية جميء اهليبة والقهر
والتهديد ،ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية ،وهذا تأويل حسن موافق لنظم اآلية.
ومنها :هل ينظرون إال أن يأتيهم أمر اهلل ،ومدار الكالم يف هذا الباب أنه تعاىل إذا ذكر
فع ً
ال وأضافه إىل يشء ،فإن كان ذلك حماالً فالواجب رصفه إىل التأويل ،كام قال السلفية أنفسهم
( )1انظر هذه الوجوه يف :تفسري الرازي ()358 /5
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ِ
حي ِار ُب َ
ون اهللََّ ﴾ [املائدة ،]33 :فقد نصوا عىل أن املراد منها (حياربون أولياءه)،
يف قوله﴿ :ا َّلذي َن ُ َ
اس َأ ِل ا ْل َق ْر َي َة﴾ [يوسف ،]82 :فقد نصوا عىل أن املراد منها( :واسأل
ومثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
أهل القرية) ،فكذا قوله( :يأتيهم اهلل) املراد به يأتيهم أمر اهلل ،وقولهَ ﴿ :و َجا َء َر ُّب َك﴾ [الفجر:
 ،]22فاملراد منها( :جاء أمر ربك) ،وليس فيه إال حذف املضاف ،وإقامة املضاف إليه مقامه،
وهو جماز مشهور ،يقالَ :ضب األمري فالن ًا ،وصلبه ،وأعطاه ،واملراد أنه أمر بذلك ،ال أنه توىل
ذلك العمل بنفسه.
والذي يؤكد هذا املعنى أن قوله تعاىل ههنا ( :يأتيهم اهلل ) وقوله ( :وجاء ربك ) إخبار
عن حال القيامة ،ثم ذكر هذه الواقعة بعينها يف سورة النحل فقالَ ﴿( :ه ْل َينْ ُظ ُر َ
ون إِ َّال َأ ْن َت ْأتِ َي ُه ُم
ِ
يت َأ ْم ُر َر ِّب َك﴾ [النحل ،]33 :فصار هذا املحكم مفرس ًا لذلك املتشابه ،ألن كل
املَْ َالئ َك ُة َأ ْو َي ْأ ِ َ
هذه اآليات ملا وردت يف واقعة واحدة مل يبعد محل بعضها عىل البعض.
لكن املدرسة السلفية ،وحلنينها للتجسيم والتشبيه ،أو حنينها إلله جسامِن متحرك اعتربوا
تلك التأويالت تعطيال ،مع أهنم يتبنون أمثاهلا يف مواضع كثرية من القرآن الكريم والسنة
املطهرة.
وهلذا فقد فرسوا تلك اآلية الكريمة هبذا التفسري التشبيهي التجسيمي اخلطري ،فقد رووا
عن رسول اهلل  أنه قال( :جيمع اهلل األولني واآلخرين مليقات يوم معلوم أربعني سنة،
شاخصة أبصارهم إىل السامء ،ينظرون إىل فصل القضاء ،فينزل اهلل من العرش إىل الكريس يف
ظلل من الغامم)

()1

ورووا عن أيب هريرة قوله( :حيرش الناس حفاة ،عراة ،مشاة ،قياما ،أربعني سنة ،شاخصة
أبصارهم إىل السامء ينظرون فصل القضاء ،وقد أجلمهم العرق من شدة الكرب ،وينزل اهلل يف

( )1العرش للذهبي (.)116 /2
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ظلل من الغامم من العرش إىل الكريس)

()1

ومل يكتفوا بذلك يف تفسري اآلية ،بل جعلوا الغامم مركبا هلل تعاىل يأيت به كل حني ،ومن
ذلك ما رووه عن عمر بن عبد العزيز قال( :فإذا فرغ اهلل  -عز وجل  -من أهل اجلنة والنار؛
أقبل اهلل  -عز وجل  -يف ظلل من الغامم واملالئكة ،فسلم عىل أهل اجلنة يف أول درجة فريدون
عليه السالم ،قال القرظي :وهذا يف القرآن ﴿ َس َال ٌم َق ْو ًال ِم ْن َر ٍّب َر ِحي ٍم ﴾ [يس ،]58 :فيقول:
سلوِن ،قال :ففعل ذلك هبم يف درجهم حتى يستوي يف جملسه ،ثم يأتيهم التحف من اهلل حتمله
املالئكة إليهم)

()2

وهكذا ال يفوت السلفيون آية من آيات القرآن الكريم إال ربطوها بمشهد جتسيمي
أسطوري خرايف.
وقد ساق هذه النصوص وأمثاهلا الدارمي يف كتابه [الرد عىل اجلهمية] ،ثم قال بنربة
غامضة خماطبا املدرسة التنزهيية بالشدة السلفية املعهودة( :فهذا الناطق من قول اهلل  -عز وجل
 ،وذاك املحفوظ من قول رسول اهلل  بأخبار ليس عليها غبار ،فإن كنتم من عباد اهللاملؤمنني؛ لزمكم اإليامن هبا كام آمن هبا املؤمنون ،وإال فرصحوا بام تضمرون ،ودعوا هذه
األغلوطات التي تلوون هبا ألسنتكم ،فلئن كان أهل اجلهل يف شك من أمركم ،إن أهل العلم
من أمركم لعىل يقني ،فإن قال قائل منهم :معنى إتيانه يف ظلل من الغامم ،وجميئه وامللك صفا
صفا ،كمعنى كذا وكذا ،قلت :هذا التكذيب باآلية رصاحا ،تلك معناها بني لألمة ال اختالف
بيننا وبينكم وبني املسلمني يف معناها املفهوم املعقول عند مجيع املسلمني ،فأما جميئه يوم القيامة
وإتيانه يف ظلل من الغامم واملالئكة ،فال اختالف بني األمة أنه إنام يأتيهم يومئذ كذلك
ملحاسبتهم ،وليصدع بني خلقه ،ويقررهم بأعامهلم ،وجيزهيم هبا ،ولينصف املظلوم منهم من
( )1أورده الذهبي يف العلو (ص )65وعزاه للعسال يف كتاب املعرفة .وأورده ابن كثري يف النهاية ()205/2
( )2الطربي يف التفسري ( )540 /20الرد عىل اجلهمية (ص.)89 :
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الظامل ،ال يتوىل ذلك أحد غريه ،تبارك اسمه وتعاىل جده ،فمن مل يؤمن بذلك؛ مل يؤمن بيوم
احلساب)

()1

وهكذا يعطي السلفية هلذا املوقف التجسيمي هذا احلكم اخلطري ،وهو أنه من مل يؤمن
بنزول اهلل عىل الغامم ،ال يؤمن أصال بيوم احلساب..
ومل يكتف السلفية باستخدام القرآن الكريم وسيلة لبث األفكار التجسيمية ،بل عمدوا
إىل رواية األحاديث الكثرية ،وحتريف ألفاظها أو معانيها بحيث تتناسب مع رؤيتهم
التجسيمية.
وكمثال عىل ذلك ما يسمونه حديث النزول ،والذي ألف ابن تيمية رسالة يف رشحه ،بل
جعلوه مع حديث اجلارية ،وكأن رسول اهلل  مل يقل غريمها.
مع أن احلديث روي بروايات أخرى ،قال احلافظ أبو بكر بن فورك شيخ البيهقي يف كتابه
(مشكل احلديث وبيانه)( :وقد روى لنا بعض أهل النقل هذا اخلرب عن النبي  بام يؤيد هذا
الباب وهو بضم الياء من ينـزل وذكر أنه ضبطه عمـن سمعه من الثقات الضابطني وإذا كان
ذلك حمفوظا مضبوطا كام قال فوجهه ظاهر)

()2

ويف رواية للنسائي ( :إن هلل عز وجل يمهل حتى يميض شطر الليل األول ،ثم يأمر مناديا
ينادي يقول :هل من داع يستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ،هل من سائل يعطى)

()3

ونظري هذا ما جاء يف القرءان من قوله تعاىل لنبيه َ ﴿ :فإِ َذا َق َر ْأنَا ُه َفاتَّبِ ْع ُق ْرآ َن ُه ﴾ [القيامة:
 ،]18فإن معناه( :فإذا قرأه جربيل عليك بأمرنا)ألنه من املعلوم أنه ليس املعنى أن اهلل يقـرأ
القرءان عىل رسول اهلل  كام يقرأ املعلم عىل التلميذ.

( )1الرد عىل اجلهمية (ص.)91 :
( )2مشكل احلديث وبيانه (ص)205 :
( )3النسائي يف اليوم والليلة (رقم.)482
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لكن السلفية ـ حلنينهم للتجسيم ـ يأبون هذا التفسري ،ويعتربونه تعطيال ،وإن كانوا
يعملون أمثاله حني يرغبون يف ذلك.
وبالرغم من أن ما فهموه من احلديث يقيض عىل كل ما بنوه من فهمهم الستواء اهلل عىل
عرشه إال أهنم يرصون عىل اجلمع بني املتناقضات ،يقول ابن باز يف رشحه للحديث( :قد
تواترت األحاديث عن رسول اهلل  بإثبات النزول  ..وقد أمجع أهل السنة واجلامعة عىل
إثبات صفة النزول عىل الوجه الذي يليق باهلل سبحانه ال يشابه خلقه يف يشء من صفاته ..
والنزول يف كل بالد بحسبها ألن نزول اهلل سبحانه ال يشبه نزول خلقه وهو سبحانه يوصف
بالنزول يف الثلث األخري من الليل يف مجيع أنحاء العامل عىل الوجه الذي يليق بجالله سبحانه
 ..وأول الثلث وآخره يعرف يف كل زمان بحسبه فإذا كان الليل تسع ساعات كان أول وقت
النزول أول الساعة السابعة إىل طلوع الفجر ،وإذا كان الليل اثنتي عرشة ساعة كان أول الثلث
األخري أول الساعة التاسعة إىل طلوع الفجر وهكذا بحسب طول الليل وقرصه يف كل مكان)

()1

وما ذكره ابن باز وغريه من السلفية يف هذا الباب يتسلزم تناقضات كثرية تقيض عىل كل
مذهبهم التجسيمي ،فمن تلك االستلزامات التي تلزمهم :
()2

أوال ـ أن الليل والنهار وأجزاءمها كالنصف والثلث خيتلف باختالف البلدان ،فإن قالوا:
إن اهلل ينـزل بالنسبة لبلد واحدة كمكة فقط ،فمن أين هذا التخصيص ليس عندهم دليل ..وإن
قالوا :إنه بالنسبة لكل الدنيا فليل بلد هنار بلد آخر ونصف الليل يف بلد يكون نصف النهار يف
بلد آخر ،فيلزم عىل معتقدهم أن يكون اهلل نازال وطالعا كل ساعة من ساعات الليل والنهار،
وهذا ينايف قوهلم إنه (خمتص بالعرش)

( )1جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .م .4/ص.420/
()2

انظر مقاال يف هذا بعنوان :ابن باز ومعبوده املتحرك الذي يطلع وينزل ،يف موقع أهل السنة واجلامعة ،وانظر :ما ساقه ابـن

مجاعة عىل هذا يف كتابه (إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل)
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ثانيا ـ أنه بناء عىل قوهلم أن العرش أكرب العوامل بحيث أن الكريس بالنسبة إليه كحلقة ملقاة
يف فالة ،وأن السموات بالنسبة إىل الكريس كحلقة ملقاة يف فالة من األرض ،وعىل هذا تكون
السامء الدنيا بالنسبة للعرش أقل من خردلة ملقاة يف فالة ،فكيف تسع اهلل الذي هو يف معتقدهم
بقدر العرش أو أوسع من العرش ،فإن قالوا هو ينزل إىل السامء الدنيا وهي عىل حاهلا وهو عىل
حاله فهذا حمال ،وإن قالوا :إن اهلل يصري أقل من قدر خردلة حتى تسعه السامء الدنيا فهذا أيضا
حمال ،وإن قالوا:إن الكريس والسموات تكون بقدر العرش أو أوسع منه ،فمن أين الدليل عىل
ذلك من الكتاب والسنة؟
ثالثا ـ أنه بناء عىل الروايات الكثرية التي يصححوهنا فإن السموات السبعة ممتلئة باملالئكة
بحيث أنه ال يوجد فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد ،كام قال :
(أطت السامء ،وحق هلا أن تئط ،ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته هلل
ساجدا) فمن أين يكون يف السامء الدنيا متسع لذات اهلل الذي هو عىل زعمهم بقدر العرش
()1

أو أوسع منه ،فعىل كل تقدير يلزمهم أن جيعلوا ،اهلل متغريا والتغري عىل اهلل حمال.
ومل يكتف السلفية بإنزال اهلل يف الثلث األخري من الليل إلبالغ عباده بتلك الرسالة ،وإنام
جعلوه ينزل يف كل حني ،فمن املواطن التي ينص فيها السلفية عىل نزول اهلل تعاىل نزوله ليلة
النصف من شعبان ،فقد رووا عن رسول اهلل  قوله( :ينزل اهلل ،عز وجل ،ليلة النصف من
شعبان إىل سامء الدنيا فيغفر لكل نفس إال إنسان يف قلبه شحناء أو مرشك باهلل جل اسمه) ،
()2

ويف رواية ( :إن اهلل جل اسمه يطلع ليلة النصف من شعبان إىل سامء الدنيا فيغفر ألكثر من عدد
شعر غنم كلب )

()3

( )1رواه الرتمذي ،رقم ( )2313وابن ماجة رقم ( )4190وأمحد يف املسند  ،173 / 5وإسناده حسن ،وقد حسنه الرتمذي.
( )2إبطال التأويالت (ص.)255 :
( )3إبطال التأويالت (ص.)255 :
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ومن املواطن ما رووه أن رسول اهلل  قال ( :ما من أيام أفضل عند اهلل من يوم عرفة
ينزل اهلل إىل السامء الدنيا فيباهي بأهل األرض)

()1

الس َام ُء بِا ْلغ ََام ِم َو ُنزِّ َل
ومن املواطن ما رووه عن ابن عباس أنه قرأ هذه اآليةَ ﴿ :و َي ْو َم ت ََش َّق ُق َّ

املَْ َالئِ َك ُة َتن ِْز ًيال ﴾ [الفرقان ،]25 :ثم قال( :ينزل أهل السامء الدنيا وهم أكثر من أهل األرض
من اجلن واإلنس فيقول أهل األرض :أفيكم ربنا؟ فيقولون ال  -وذكر احلديث  -ثم يأيت الرب
يف الكروبيني وهم أكثر أهل السموات السبع واألرضني )

()2

وقد علق عليه الشيخ أبو يعىل عىل هذه الرواية بقوله( :اعلم أن هذا حديث صحيح جيب
األخذ بظاهره من غري تأويل ،وال جيب أن يستوحش من إطالق مثل ذلك ،وقد نص أمحد عليه
يف رواية ابن منصور وقد سأله ( :ينزل ربنا ،تبارك وتعاىل ،كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر
إىل السامء الدنيا ) أليس تقول هبذا احلديث؟ قال أمحد :صحيح ،وقال أمحد بن احلسني بن
حسان :قيل أليب عبد اهلل ( :إن اهلل ،تبارك وتعاىل ،ينزل إىل السامء الدنيا كل ليلة ) ،قال :نعم،
قيل له :ويف شعبان كام جاء األثر؟ قال :نعم ،وقال يوسف بن موسى :قيل أليب عبد اهلل :إن اهلل
ينزل إىل السامء الدنيا كيف شاء من غري وصف؟ قال :نعم)

()3

ومن مواطن النزول هذه الرواية اخلطرية املرفوعة للنبي  ،وهي( :إن اهلل ،عز وجل،
ينزل يف ثالث ساعات يبقني من الليل فيفتح الذكر يف الساعة األوىل ،الذي مل تره عني فيمحوا
اهلل ما يشاء ويثبت ،ثم ينزل يف الساعة الثانية إىل جنة عدن ،وهي داره وهي مسكنه التي مل ترها
عني ومل خيطر عىل قلب برش ،وهي مسكنه ال يسكنها معه من بني آدم إال ثالث :النبيون
والصديقون والشهداء ،ثم ينزل يف الساعة الثالثة إىل السامء الدنيا ومالئكته ،فتنتفض فيقول:

( )1إبطال التأويالت (ص.)258 :
( )2إبطال التأويالت (ص.)259 :
( )3إبطال التأويالت (ص.)259 :
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قومي بعزيت ،ثم يطلع إىل عباده فيقول :هل من مستغفر فأغفر له؟ أال من يسألني فأعطيه؟ أال
آن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َ
من داع فأجيبه؟ حتى تكون صالة الفجر ،ولذلك يقول اهللَ ﴿ :و ُق ْر َ
آن ا ْل َف ْج ِر
ك َ
َان َم ْش ُهو ًدا ﴾ [اإلرساء)]78 :

()1

وقد علق عليها أبو يعىل بقوله( :وهذا يسقط التأويل ،ألنه قال ( :ينزل يف الساعة الثالثة
إىل سامء الدنيا ومالئكته ) ،فأثبت نزول ذاته ونزول مالئكته فإن قيل :حيتمل قوله ( :ينزل
ومالئكته ) معناه ينزل بمالئكته قيل :هذا غلط ألن حقيقة الواو للعطف واجلمع ،وألنه قال
يف اخلرب ( :أال من يسألني فأعطيه؟ أال من داع فأجيبه؟ ) وهذا القول ال يكون مللك الثالث:
أنه إن جاز تأويل هذا عىل نزول مالئكته ،جاز تأويل قوله ( :ترون ربكم عىل رؤية مالئكته )

()2

وذكر جوابا آخر لذلك ،فقال( :وجواب آخر جيد وهو ما رواه إبراهيم بن اجلنيد اخلتيل
يف كتاب العظمة بإسناده ،عن أنس ،أن النبي  قال ( :إن اهلل جل اسمه إذا أراد أن ينزل نزل
بذاته ) فإن قيل :فقد روي بضم الياء (ينزل اهلل ) وإذا كان كذلك ،صح التأويل بأنه ينزل من
أفعاله التي هي ترغيب ألهل اخلري واستعطاف ألهل العطف قيل :هذا غلط ألنه ال حيفظ هذا
عن أحد من أصحاب احلديث أنه روى ذلك بالضم فال جيوز دعوى ذلك ،والذي يبني بطالن
ذلك قوله ( :أال من يسألني فأعطيه؟ أال من داع فأجيبه؟ ) وهذه صفة ختتص هبا الذات دون
األفعال ،وما هذه الزيادة أال حتريف املبطلني ألخبار الصفات فإن قيل :حيمل قوله ( :ثم يعلوا)
املراد به مالئكته قيل :هذا غلط ألنه قال يف اخلرب ( :ثم يعلوا عىل كرسيه ) وليس هذه صفة
للمالئكة ألن الكريس مضاف إليه ،وكذلك قوله ( :ثم يرتفع ) ال يصح محله عىل املالئكة ألن
هاء الكناية ترجع إىل املذكور)

()3

( )1إبطال التأويالت (ص.)264 :
( )2إبطال التأويالت (ص.)264 :
( )3إبطال التأويالت (ص.)265 :
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وبناء عىل كثرة املواطن التي ذكروا فيها نزول اهلل تعاىل من عىل عرشه ،فقد خشوا أن خيلو
العرش منه خلوا مطلقا ،وهلذا اختلفوا اختالفا شديدا يف حل هذه املشكلة ،وكالمهم فيها يدل
عىل التناقضات الكبرية التي يعيشها العقل السلفي.
والذي يعنينا منها أشهر األقوال فيها ،وهو ما تتبناه السلفية احلديثة وهو :أنه ينزل وال
خيلو منه العرش ،وقد انترص هلذا القول ابن تيمية ،وذكر أنه قول مجهور أهل احلديث  ،قال:
()1

(ونقل ذلك عن اإلمام أمحد بن حنبل يف رسالته إىل مسدد ،وعن إسحاق بن راهويه ،ومحاد بن
زيد ،وعثامن بن سعيد الدارمي وغريهم) .
()2

و قال القايض أبو يعىل( :وقد قال أمحد يف رسالته إىل مسدد :إن اهلل عز وجل ينزل يف كل
ليلة إىل السامء الدنيا وال خيلو من العرش .فقد رصح أمحد بالقول إن العرش ال خيلو منه) .
()3

وسأل برش بن الرسي محاد بن زيد ،فقال( :يا أبا إسامعيل ،احلديث الذي جاء )ينزل ربنا
إىل السامء الدنيا) يتحول من مكان إىل مكان؟ فسكت محاد بن زيد ،ثم قال :هو يف مكانه يقرب
من خلقه كيف يشاء) .
()4

وقال إسحاق بن راهويه( :دخلت عىل عبد اهلل بن طاهر ،فقال :ما هذه األحاديث التي
ترووهنا؟ قلت :أي يشء أصلح اهلل األمري؟ قال :تروون أن اهلل ينزل إىل السامء الدنيا .قلت:
نعم ،رواه الثقات الذين يروون األحكام .قال :أينزل ويدع عرشه؟ قال :فقلت :يقدر أن ينزل
من غري أن خيلو العرش منه؟ قال :نعم .قلت :ومل تتكلم يف هذا؟) .
()5

( )1رشح حديث النـزول (ص ،)201ومنهاج السنة (.)638/2
( )2املصدر السابق (ص.)149
( )3إبطال التأويالت (.)261/1
( )4ابن بطة يف اإلبانة ،كام يف املختار من اإلبانة (ص ،204-203برقم)15
( )5الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة (.)452/3وأورده ابن تيمية يف رشح حديث النـزول (ص)152
وصحح إسناده.

184

وقد قال ابن تيمية تعليقا عىل هذا( :وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواهتام ثقات،
فحامد بن زيد يقول :هو يف مكانه ،يقرب من خلقه كيف يشاء ،فأثبت قربه مع كونه فوق عرشه،
وعبد اهلل بن طاهر وهو من خيار من ويل األمر بخراسان كان يعرف أن اهلل فوق العرش،
وأشكل عليه أنه ينزل ،لتومهه أن ذلك يقتيض أن خيلو منه العرش ،فأقره اإلمام إسحاق عىل
أنه فوق العرش ،وقال له :يقدر أن ينزل من غري أن خيلو منه العرش؟ فقال له األمري :نعم.
فقال له إسحاق :مل تتكلم يف هذا؟ يقول :فإذا كان قادر ًا عىل ذلك مل يلزم من نزوله خلو العرش
منه ،فال جيوز أن يعرتض عىل النزول بأنه يلزم منه خلو العرش ،وكان هذا أهون من اعرتاض
من يقول :ليس فوق العرش يشء ،فينكر هذا وهذا)

()1

واملشكلة التي تنجر عن هذا القول أخطر من املشكلة التي يريدون حلها ..ذلك أنه بناء
عىل قوهلم باحليز واحلدود واجلسمية هلل ،فإن ذلك يقتيض أمرين :إما أن ينزل اهلل وهو عىل
عرشه إىل السامء الدنيا أو غريها من املحال ،وذلك حمال  ..ألن العرش أكرب بكثري من السامء
الدنيا.
وإما أن تصعد السامء الدنيا إليه ،وذلك أيضا حمال ،وال يتناسب مع احلديث الذي خيرب
بأن اهلل ينزل بذاته..
وعىل العموم ،فلو طبقنا أي قول من تلك األقوال ،فإهنا ستنسف كل ما أوردوه يف املسألة
من جتسيم وتشبيه ..وال يبقى هلم من حل إال اخلضوع للتنزيه الذي ذكره القرآن الكريم،
والذي دل عليه الربهان والعرفان.
وهلذا نرى السلفية خيشون من طرح أمثال هذه األسئلة ،فقد سئل الشيخ حممد العثيمني
هذا السؤال( :النزول عند أهل السنة معناه :أنه ينزل سبحانه بنفسه إىل السامء الدنيا نزوالً
حقيقيا يليق بجالله وال يعلم كيفيته إال هو ،ولكن هل يستلزم نزول اهلل عز وجل خلو العرش
( )1رشح حديث النـزول (ص.)153
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منه أو ال ؟)
فأجاب الشيخ ابن عثيمن( :نقول أصل هذا السؤال تن ُّط ٌع وإيراده غري مشكور عليه
مورده ،ألننا نسأل هل أنت أحرص من الصحابة عىل فهم صفات اهلل ؟ إن قال :نعم  .فقد
كذب  .وإن قال :ال  .قلنا ف ْل َي َس ْع َك ما وسعهم ،فهم ما سألوا رسول اهلل  ،وقالوا :يارسول
اهلل إذا نزل هل خيلو منه العرش ؟ وما لك وهلذا السؤال ،قل ينزل واسكت خيلو منه العرش أو
ما خيلو ،هذا ليس إليك ،أنت مأمور بأن تصدِّ ق اخلرب ،ال سيام ما يتعلق بذات اهلل وصفاته ألنه
أمر فوق العقول)

()1

ولو أن ابن عثيمني أجاب نفسه هبذا قبل أن خيوض هو وسلفه يف أمثال هذه املسائل ،ملا
أوقع نفسه وأوقع األمة يف أمثال هذه احلرية التي ال مربر هلا.

( )1جمموع فتاوى الشيخ حممد العثيمني .205 -204/1
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الصورة  ..والرؤية
يرى أصحاب الرؤية التنزهيية هلل ـ سواء كانوا من أهل الربهان أو من أهل العرفان ـ أن
اهلل تعاىل لعدم انحصاره يف عوامل احلدود والقيود واأللوان واألشكال واجلواهر واألعراض ال
يمكن أن تكون له صورة من الصور ..ألن الصورة سجن وقيد وحدود ..فهي حترص املسجون
فيها وتقيده بقيود األلوان واألشكال واألجرام.
وهلذا فإن الرؤية التي يتحدث عنها أهل اهلل وأولياؤه ،والتي أشارت إليها بعض
النصوص املقدسة رؤية متناسبة مع جالل اهلل وكامله وعدم انحصاره ..وهي لذلك يستحيل
أن تكون رؤية حسية ،ألن احلس ال يدرك إال احلس ،والعني ال ترى إال ما يمكن أن حتتويه..
واهلل أعظم من أن حتتويه حدقة ،أو حييط بحدوده برص ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َص ُار َو ُه َو
اخلبِ ُري ﴾ [األنعام ،]103 :فهي آية تقرر احلقيقة العظيمة ،وهي
ُيدْ ِر ُك ْاألَ ْب َص َار َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يف ْ َ
أن اهلل تعاىل أعظم من أن يدرك بأي مدرك من املدارك احلسية واملعنوية ،ألن اإلدراك ـ كام قال
علامء اللغة ـ (هو حلوق الشئ بالشئ ووصوله إليه) ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ب ِل ا َّد َار َك ِع ْل ُم ُه ْم ِيف
ْاآل ِخ َر ِة﴾ [النمل ]66 :أي أن علمهم أدركهم يف اآلخرة حني مل ينفعهم.
وهلذا قال تعاىل قبل اآلية الكريمة التي قررت استحالة إدراك اهلل تعاىلَ ﴿ :ذلِ ُك ُم اهللَُّ َر ُّب ُك ْم
َال إِ َله إِ َّال هو َخالِ ُق ُك ِّل َ ٍ
يش ٍء َوكِ ٌيل﴾ [األنعام ،]102 :فكام أنه ال
ُ َ
َ
يشء َفا ْع ُبدُ و ُه َو ُه َو ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ْ
()1

يمكن إدراك كل يشء ..وهو خملوق حمصور حمدود ..فكيف يمكن إدراك غري املحدود
واملحصور.
وهلذا أخرب اهلل تعاىل موسى عليه السالم أنه يستحيل أن يراه ..وقد ذكر ذلك بصيغة النفي
املؤبد ،وعلق إمكانية الرؤية عىل يشء مستحيل مل يتحقق ،فدل عىل أن رؤية اهلل التي حتيط به

( )1ابن فارس .مقاييس اللغة .366 :2
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وسى ملِي َقاتِنَا َو َك َّل َم ُه َر ُّب ُه َق َال َر ِّب َأ ِر ِِن َأ ْن ُظ ْر
مستحيلة استحالة مطلقة ،قال تعاىلَ ﴿ :وملََّا َجا َء ُم َ
ِ
ِ
جت َّىل َر ُّب ُه لِ ْل َج َب ِل
اس َت َق َّر َمكَا َن ُه َف َس ْو َ
ف ت ََر ِاِن َف َل َّام َ َ
اجل َب ِل َفإِن ْ
إِ َل ْي َك َق َال َل ْن ت ََر ِاِن َو َلك ِن ا ْن ُظ ْر إِ َىل ْ َ

وسى َص ِع ًقا َف َل َّام َأ َف َ
اق َق َال ُس ْب َحان ََك ُت ْب ُت إِ َل ْي َك َو َأنَا َأ َّو ُل املُْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األعراف:
َج َع َل ُه َدكًّا َو َخ َّر ُم َ
]143
واإلشارة القرآنية يف مسارعة موسى عليه السالم إىل التسبيح والتنزيه بعد اإلفاقة هو
()1

علمه أن الرؤية ال تنفك عن اجلهة واجلسمية وغريمها من النقائص،وهلذا نزه اهلل سبحانه وتعاىل
عنها.
بل إن اهلل تعاىل يذكر يف القرآن الكريم غضبه الشديد عىل من طلب الرؤية احلسية ،فقال:
﴿وإِ ْذ ُق ْل ُتم ياموسى َلن ُنؤْ ِمن َل َك حتَّى نَرى اهللََّ جهر ًة َف َأ َخ َذ ْت ُكم الص ِ
اع َق ُة َو َأ ْن ُت ْم َتنْ ُظ ُر َ
ون ﴾
ُ َّ
َ
َ
ْ
َ
َ َْ
َ
ْ َ ُ َ
[البقرة]55 :
وهكذا نرى القرآن الكريم يعيب طلب الرؤية مطلقا ،سواء كان ذلك من أنبيائه أو من
ِ
ِ ِ
أعدائه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ي ْس َأ ُل َك َأ ْه ُل ا ْلكِت ِ
وسى
الس َامء َف َقدْ َس َأ ُلوا ُم َ
َاب َأ ْن ُتنَزِّ َل َع َل ْي ِه ْم كتَا ًبا م َن َّ
َأكْرب ِمن َذلِ َك َف َقا ُلوا َأ ِرنَا اهللََّ جهر ًة َف َأ َخ َذ ْهتم الص ِ
اع َق ُة بِ ُظ ْل ِم ِه ْم﴾ [النساء ،]153 :وقال:
ُ ُ َّ
ََ ْ
َ َْ
ِ
ِ
﴿و َق َال ا َّل ِذين َال يرج َ ِ
ْربوا ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم
َ َْ ُ
َ
اس َتك َ ُ
ون ل َقا َءنَا َل ْو َال ُأن ِْز َل َع َل ْينَا املَْ َالئ َك ُة َأ ْو ن ََرى َر َّبنَا َل َقد ْ
َو َعت َْوا ُع ُت ًّوا كَبِ ًريا﴾ [الفرقان]21 :
وبذلك تصبح هذه اآليات حمكمة يرد إليه كل ما تشابه من النصوص ،وخاصة ذلك
النص القرآِن الذي يستدل به السلفية ،مع أهنم يقولون بتأويله ،وهو قوله تعاىلُ ﴿ :و ُجو ٌه َي ْو َمئِ ٍذ
()1

بناء عىل القول بتنزيه األنبياء عليهم السالم وعصمتهم املطلقة ،فإِن أميل يف هذه املسألة إىل ما ذكره الزخمرشي يف قوله عن

موسى عليه السالم( :ما كان طلب الرؤية إال ليبكت هؤالء الذين دعاهم سفهاء وضالال .وتربأ من فعلهم ،وليلقمهم احلجر،
وذلك أهنم حني طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم اخلطأ ونبههم عىل احلق ،فلجوا ومتادوا يف جلاجهم وقالوا :ال بدَّ  ،ولن نؤمن لك
حتى نرى اهلل جهرة ،فأراد أن يسمعوا النص من عند اهلل باستحالة ذلك ،وهو قوله ( َل ْن ت ِ
َراِن) ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم من
الشبهة) ،تفسري الزخمرشي ()153 /2
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ِ
َاَض ٌة ( )22إِ َىل َر ِّ َهبا نَاظِ َر ٌة﴾ [القيامة ،]23 ،22 :فالنظر هنا ال يعني الرؤية احلسية ،بدليل أنه
ن َ
ذكر الوجوه ،واإلنسان يرى بعينه ال بوجهه ..وبدليل أن اآلية تذكر موقف االنتظار يف اآلخرة
قبل دخول اجلنة ..وبأدلة أخرى كثرية ذكرها أهل اللغة الذين هم أعرف الناس بألفاظ القرآن
الكريم.
وقد ذكر الزخمرشي الوجه الصحيح لذلك وهو أن يكون من قول الناس :أنا إىل فالن
ناظر ما يصنع بى ،يريد معنى التوقع والرجاء .كا روي أن امرأة سمعت مستجدية بمكة تقول:
(عيينتى نويظرة إىل اهلل وإليكم) ،واملعنى :أهنم ال يتوقعون النعمة والكرامة إال من رهبم ،كام
كانوا يف الدنيا ال خيشون وال يرجون إال إياه .
()1

زيادة عىل ما يف الرؤية احلسية من مستلزمات كثرية خطرية ذكرها املنزهة منها أن الرؤية
()2

يف منطق العلم والعقل ال تتحقق إال إذا كان اليشء مقابال أو حاال يف املقابل من غري فرق بني
تفسريها حسب رأي القدماء أو حسب العلم احلديث ،فإن القدماء كانوا يفرسون الرؤية عىل
اعتبار خروج الشعاع من العني وسقوطه عىل األشياء ،ثم انعكاسه عن األشياء ورجوعه إىل
العني لكي تتحقق الرؤية .
لكن العلم احلديث كشف بطالن هذا التفسري وقال :إهنا صدور األشعة من األشياء
ودخوهلا إىل العني عن طريق عدستها وسقوطها عىل شبكية العني فتحقق الرؤية .
وعىل كل تقدير فالرضورة قاضية عىل أن اإلبصار بالعني متوقف عىل حصول املقابلة بني
العني واملرئي أو حكم املقابلة،كام يف رؤية الصور يف املرآة ،وهذا أمر حتكم به الرضورة وإنكاره
مكابرة واضحة،فإذا كانت ماهية الرؤية هي ما ذكرناه فال يمكن حتققها فيام إذا تنزه اليشء عن
املقابلة أو احللول يف املقابل .
( )1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ()662 /4
( )2انظر :رؤية اهلل يف ضوء الكتاب والسنة والعقل  -الشيخ جعفر السبحاِن ص .34
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وبعبارة واضحة :أن العقل والنقل اتفقا عىل كونه سبحانه ليس بجسم وال جسامِن وال يف
جهة،والرؤية فرع كون اليشء يف جهة خاصة،وما شأنه هذا ال يتعلق إال باملحسوس ال باملجرد.
وهكذا نرى اتفاق العقل مع القرآن الكريم يف حتقيق استحالة الرؤية احلسية ،وهلذا حيمل
كل نص ورد بالرؤية عىل الرؤية القلبية التي اتفق املنزهة من هذه األمة بمذاهبهم املختلفة عىل
أهنا الرؤية الوحيدة املمكنة ،ألهنا رؤية تتوجه إىل املعاِن ال إىل احلس ،وإىل اللطائف ال إىل
الكثافات.
وهلذا أجاب اإلمام عيل احلرب الذي سأله :هل رأيت ربك حني عبدته؟ فقال( :ويلك ما
كنت أعبد ر ّبا مل أره) ،قال :وكيف رأيته؟ فقال( :ويلك ال تدركه العيون يف مشاهدة األبصار
ولكن رأته القلوب بحقائق اإليامن)

()1

علوا ً كبريا ًََ ،إن
وسئل الصادق :هل يرى اهلل يف املعاد؟ فقال( :سبحانه وتعاىل عن ذلك ّ
األبصار ال تدرك ّإال ما له لون وكيف ّية ،واهلل خالق األلوان والكيف ّية)

()2

عام اختلف فيه الناس من الرؤية ،فقال (:من
وسئل اإلمام الرضا :جعلت فداك ،أخربِن ّ
وصف اهلل بخالف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية عىل هلل ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ال ُتدْ ِر ُك ُه
يف ْ
اخلَبِ ُري ﴾ [األنعام]103 :
ْاألَ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك ْاألَ ْب َص َار َو ُه َو ال َّلطِ ُ
()3

ونحب أن نبني هنا أن ما اشتهر يف الواقع من أن نفي الرؤية احلسية مرتبط باملعتزلة
واإلمامية والزيدية واإلباضية فقط ..وأن األشاعرة وغريهم يثبتون هذا النوع من الرؤية كالم
غري دقيق ،وال صحيح.
والصحيح يف ذلك أن كل من يقول بتنزيه اهلل عن احلدود يقول بنفي الرؤية احلسية ..وبام

( )1أصول الكايف.98 ،1 ،
( )2بحار األنوار 31 ،4 ،ح ..5
( )3بحار األنوار 53 ،4 ،ح .31
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أن القول باحلد هلل خاص بالسلفية وحدهم دون سائر طوائف املسلمني ،فإن الرؤية احلسية
أيضا قوهلم خاص هبم مل يشاركهم فيه أحد.
ولنؤكد هذا املعنى سنذكر كالما مفصال لرجل يعترب من أعالم املتكلمني األشاعرة
باإلضافة لتصوفه وفلسفته حتى نؤكد هذه احلقيقة العقالنية القرآنية العرفانية.
والرجل الذي أرشنا إليه ،والذي هو حمل قبول من كثري من الناس هو الشيخ أبو حامد
الغزايل ،فقد عقد فصال يف اإلحياء حتت عنوان [بيان السبب يف زيادة النظر يف لذة اآلخرة عىل
املعرفة يف الدنيا] ،قال فيه( :ألن فيه [أي يوم القيامة] يتجىل احلق سبحانه وتعاىل فيتجىل له جتليا
يكون انكشاف جتليه باإلضافة إىل ما علمه كانكشاف جتىل املرآة باإلضافة إىل ما ختيله ،وهذه
املشاهدة والتجىل هى التى تسمى رؤية ،فإذن الرؤية حق برشط أن ال يفهم من الرؤية استكامل
اخليال يف متخيل متصور خمصوص بجهة ومكان ،فإن ذلك مما يتعاىل عنه رب األرباب علوا
كبريا ،بل كام عرفته يف الدنيا معرفة حقيقية تامة من غري ختيل وتصور وتقدير شكل وصورة،
فرتاه يف اآلخرة كذلك ،بل أقول املعرفة احلاصلة يف الدنيا بعينها هى التى تستكمل ،فتبلغ كامل
الكشف والوضوح ،وتنقلب مشاهدة ،وال يكون بني املشاهدة يف اآلخرة واملعلوم يف الدنيا
اختالف إال من حيث زيادة الكشف والوضوح كام َضبناه من املثال يف استكامل اخليال
بالرؤية ،فإذا مل يكن يف معرفة اهلل تعاىل إثبات صورة وجهة فال يكون يف استكامل تلك املعرفة
بعينها وترقيها يف الوضوح إىل غاية الكشف أيضا جهة وصورة ،ألهنا هى بعينها ال تفرتق منها
إال يف زيادة الكشف كام أن الصورة املرئية هى املتخيلة بعينها إال يف زيادة الكشف ،وإليه
ِ
َات يسعى ُنور ُهم ب َ ِ
ِ ِ
ِِ
رشا ُك ُم
اإلشارة بقوله تعاىل ﴿ َي ْو َم ت ََرى املُْؤْ مننيَ َواملُْؤْ من َ ْ َ
ُ ْ َْ
ني َأ ْيدهيِ ْم َوبِ َأ ْي َام ِهن ْم ُب ْ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
يم ﴾ [احلديد ،]12 :إذ
ا ْل َي ْو َم َجن ٌ
َّات َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
يها َذل َك ُه َو ا ْل َف ْوزُ ا ْل َعظ ُ
متام النور ال يؤثر إال يف زيادة الكشف ،وهلذا ال يفوز بدرجة النطر والرؤية إال العارفون يف
الدنيا ،ألن املعرفة هى البذر الذى ينقلب يف اآلخرة مشاهدة كام تنقلب النواة شجرة واحلب
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زرعا ،ومن ال نواة يف أرضه كيف حيصل له نخل ،ومن مل يزرع احلب فكيف حيصد الزرع؟
فكذلك من مل يعرف اهلل تعاىل يف الدنيا فكيف يراه يف اآلخرة)

()1

هذا هو قول الغزايل ،وهو قول كل منزهة األمة بمذاهبهم املختلفة ،فال أحد منهم إال
ويقول باستمرار رحلة اإلنسان إىل اهلل يف اآلخرة ،ألن احلياة مجيعا دنياها وأخراها رحلة إىل
اهلل.
وحتى يزيل الغزايل تلك الشبه التي يعرضها املجسمة ،والذين يبحثون دائام عن
املحسوس وامللموس ،فقد أشار إىل أن تلك الرؤية القلبية التي يتحقق املؤمنون بمبادهيا يف
الدنيا ،ثم تزداد يف اآلخرة إىل ما ال هناية هي اللذة احلقيقية التي ال تعدهلا لذة ،يقول مربهنا عىل
ذلك( :وكام أنك ترى يف الدنيا من يؤثر لذة الرياسة عىل املطعوم واملنكوح ،وترى من يؤثر لذة
العلم وانكشاف مشكالت ملكوت السموات واألرض وسائر األمور اإلهلية عىل الرياسة
وعىل املنكوح واملطعوم واملرشوب مجيعا ،فكذلك يكون يف اآلخرة قوم يؤثرون لذة النظر إىل
وجه اهلل تعاىل عىل نعيم اجلنة إذ يرجع نعيمها إىل املطعوم واملنكوح ،وهؤالء بعينهم هم الذين
حاهلم يف الدنيا ما وصفنا من إيثار لذة العلم واملعرفة واالطالع عىل أرسار الربوبية عىل لذة
املنكوح واملطعوم واملرشوب ،وسائر اخللق مشغولون به ولذلك ملا قيل لرابعة ما تقولني يف
اجلنة فقال اجلار ثم الدار فبينت أنه ليس يف قلبها التفات إىل اجلنة ،بل إىل رب اجلنة ،وكل من
مل يعرف اهلل يف الدنيا فال يراه يف اآلخرة ،وكل من مل جيد لذة املعرفة يف الدنيا فال جيد لذة النظر
يف اآلخرة ،إذ ليس يستأنف ألحد يف اآلخرة ما مل يصحبه من الدنيا ،وال حيصد أحد إال ما زرع،
وال حيرش املرء إال عىل ما مات عليه ،وال يموت إال عىل ما عاش عليه ،فام صحبه من املعرفة
هو الذى يتنعم به بعينه فقط إال أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف اللذة به كام
تتضاعف لذة العاشق إذا استبدل بخيال صورة املعشوق رؤية صورته فإن ذلك منتهى لذته
( )1إحياء علوم الدين ()313 /4
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وإنام طيبة اجلنة أن لكل أحد فيها ما يشتهى ،فمن ال يشتهي إال لقاء اهلل تعاىل فال لذة له يف غريه
بل ربام يتأذى به ،فإذن نعيم اجلنة بقدر حب اهلل تعاىل ،وحب اهلل تعاىل بقدر معرفته ،فأصل
السعادات هى املعرفة التى عرب الرشع عنها باإليامن)

()1

هذه هي مواقف املنزهة من الصورة والرؤية ،وهي مواقف ممتلئة بالشفافية والطهر
والصفاء ،ألن الذي حيبونه ويتعلقون به يف غاية القداسة والكامل ،وهلذا كانت مطالبهم مشاهبة
حلقيقة حمبوهبم:
والهو ًا،
صفا ٌء ،وال ما ٌء ،و ُل ْط ٌ
فَ ،

جسم
وروح وال
نار
ٌ
ُ
ونور وال ٌ
ٌ

وقد تبنى هذا النوع من الرؤية كل املنزهني من هذه األمة عىل اختالف مذاهبهم من
أشاعرة وماتريدية ومعتزلة وإمامية وزيدية وإباضية وصوفية  ..وغريهم ،بل حتى الفالسفة
اإلسالميون كابن سينا وابن طفيل وغريمها أشاروا إىل مجال هذه الرؤية القلبية.
وهلذا فإن أشواق العارفني للرؤية أشواق تنطلق من هذا املنبع املقدس ،وهي تصيح كام
صاح ذلك العاشق الوهلان:
ِ
احلب َ
حتري ًا
دِن بفرط ِّ
فيك ُّ

َ
هواك تس َّعر ًا
وارحم حشى ً بلظي
ْ

أن َ
فاسم ْح ،وال ْ
سألتك ْ
َ
جتعل جوايب:لن ت ََرى
أراك حقيقة ً
وإذا
َ
فحاذر ْ
تضيق وتضجرا
َ
أن
هم صرب ًا
قلب َ
يا ُ
ْ
!أنت وعدتَني يف ُح ّب ْ
ت ،و ُت َ
ّ
عذ َرا
حلياةَ ،ف ُم ْت بِ ِه َص ّب ًا فح ّق َك أن َمتو َ
إن الغَرا َم َ
هو ا َ
ِ
احلبيب وبيننا ِ
ِ
رسى
مع
ولقدْ
ُ
خلوت َ
رس َأر ّق م َن النّسي ِم ،إذا َ
ٌّ

وأباح طريف نظرة ً أ َّملتهـــا
َ
ِ
ِ
وجـالله
مجاله
فدهشت بنيَ
ُ

وكنت منكَّر ًا
فغدوت معروف ًا
ُ
ُ

ِ
ُ
احلال عني خمرب ًا
لسان
وغدا
اسن وج ِه ِهَ ،ت ْل َقى َمجيع احلس ِنِ ،
فأدر ِحلا َظ َك يف حمَ ِ
ِ
فيهُ ،م َص َّورا
َ ْ
َ ُْ
ْ
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ورة ً ،ورآ ُه َ
لو ّ
كان مه َّل ً
ومكرب ًا
ال
ْ
َّ
يكم ُل ُص َ
أن ُك ّل احلُ ْس ِن ُ
وما قاله الشاعر هنا خري دليل عىل سمو املعرفة التنزهيية وآثارها العظيمة يف شفافية
صاحبها وطهره وسمو روحه.
أما ما يذكره بعض أدعياء التنزيه من أنه يمكن أن خيلق اهلل لإلنسان يف اآلخرة برصا يتيح
له أن يراه به ،فإن مثله كمثل من يذكر أنه يمكن أن خيرتع أحد من الناس جهازا يستطيع
التوصل من خالله إىل العدد الذي ليس بعده عدد ،أو أن يكون للرسمدية بداية وهناية  ..وكل
ذلك مستحيل ..واإلحاطة باهلل التي تقتضيها رؤيته أوىل أن تكون مستحيلة.
هذا هو تصور الرؤية التنزهيية للصورة والرؤية ،وتنزيه اهلل عنهام مجيعا  ..أما الرؤية
التجسيمية ،والتي متثلها املدرسة السلفية ،فلها وجهة نظر خمتلفة متاما عن هذه املعاِن املقدسة..
فهي مستغرقة يف احلس استغراقا كليا  ..حتى رؤية هلل عندهم ـ والتي يبالغون يف شأهنا ـ إنام هي
رؤية لصورة وجهه احليس اجلميل الذي ال خيتلف يف شكله العام عن وجه اإلنسان إال يف أن
اهلل أمجل من اإلنسان بكثري..
أما احلضور مع اهلل ،والشوق إليه ،فهو عندهم جلوس حيس معه يف اجلنة كام جيلسون يف
الدنيا مع امللوك واألمراء ..وهلذا فإنه عند جلوسه معهم ـ كام يصورون ـ يطلب منهم ما
حيتاجون من الصالت ،ويصلهم بام يشاء منها.
وعىل العموم فإن حديثهم عن اهلل ورؤيته ومجاله ال يكاد خيتلف عن حديثهم عن احلور
العني أو الولدان املخلدين  ..أو قصور اجلنة وأهنارها.
وسنذكر األدلة عىل هاتني الناحيتني من خالل الرؤية التجسيمية التي تبنتها املدرسة
السلفية ،ونبدأ ذلك بذكر تصورهم لصورة اهلل ،ومجاله ،ثم نتحدث بعدها عن إمكانية رؤيته
وكيفيتها ،وما يرتبط هبا ،لنخلص يف األخري إىل النتيجة التي يرمي إليها كل الرتاث السلفي يف
العقيدة ،وهي حتديد الصورة الدقيقة هلل.
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الصورة:
يعترب السلفية إثبات الصورة هلل من العقائد األساسية الكربى التي ال خيالفها إال جهمي
معطل ،أو كافر زنديق.
وقد انترص ابن تيمية هلذا ،وأورد الوجوه الكثرية التي حاول من خالهلا أن يثبت صحته،
ومنها ما ذكره يف هذا الوجه ،قال( :والوجه اخلامس :أن األحاديث مع آيات القرآن أخربت
بأنه يأيت عباده يوم القيامة عىل الوجه الذي وصف،وعند هؤالء هو كل ٍ
آت،وما يف الدنيا
واآلخرة،وأما أهل اإلحلاد واحللول اخلاص،كالذين يقولون باالحتاد أو احللول يف املسيح أو
عيل أو بعض املشايخ أو بعض امللوك أو غري ذلك مما قد بسطنا القول عليهم يف غري هذا
املوضع؛ فقد يتأولون أيض ًا هذا احلديث كام تأوله أهل االحتاد واحللول املطلق ؛ لكونه قال:
(الصورة) يف احلديث كسائر ما ورد من األسامء
فيأتيهم اهلل يف صورة،لكن يقال هلم :لفظ ُّ
والصفات التي قد يسمى املخلوق هبا عىل وجه التقييد،وإذا أطلقت عىل اهلل خمتصة به؛ مثل
العليم والقدير والرحيم والسميع والبصـري،ومثل خلقـه بيديه واستوائـه عىل العرش ونحو
ذلك)

()1

وما ذكره ابن تيمية هو نفس ما ذكره من قبله من السلفية وأهل احلديث ،يقول ابن قتيبة:
الصورة ليست بأعجب من اليدين واألصابع
(والذي عندي – واهلل تعاىل أعلم – أن ُّ
والعني،وإنام وقع اإللف لتلك ملجيئها يف القرآن،ووقعت الوحشة من هذه ألهنا مل تأت يف
القرآن،ونحن نؤمن باجلميع،وال نقول يف يشء منه بكيفية وال حدٍّ )

()2

وقد استندوا يف هذا حلديث طويل ،يوردونه عند ذكرهم لرؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة،
فمام ورد فيه :أنا ناس ًا قالوا لرسول اهلل  :يا رسول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال :
( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()131 /7
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(هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟) قالوا :ال يا رسول اهللَ ،ق َالَ :فك ََذلِ َك ت ََر ْونَه ،جيمع اهلل
الناس يوم القيامة ،فيقول :من كان يعبد شيئ ًا فليتبعه،فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس،
ويتبع من كان يعبد القمر القمر ،ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ،وتبقى هذه األمة
فيها منافقوها فيأتيهم اهلل تبارك وتعاىل يف صورة غري صورته التي يعرفون ،فيقول :أنا ربكم،
فيقولون :نعوذ باهلل منك ،هذا مكاننا يأتينا ربنا ،فإذا جاء ربنا عرفناه ،فيأتيهم اهلل تعاىل يف
صورته التي يعرفون ،فيقول :أنا ربكم ،فيقولون :أنت ربنا ،فيتبعونه)..

()1

فهذا احلديث العجيب الذي جيعلونه أصال يف هذه املسألة حيوي الكثري من الغرائب
التجسيمية اخلطرية  ..فهم يذكرون أن رسول اهلل  شبه رؤيتهم هلل برؤيتهم القمر ..أي أنه
كام أن القمر له حيز وحدود وجسم وهو مقابل هلم  ..فرؤيتهم هلل تكون مثل ذلك.
ومنها أن اهلل ـ تعاىل اهلل عام رووا ـ له صورة ..بل له صور متعددة ..وأن له بذلك القدرة
عىل التشكل ،والعجيب أهنم أوردوا أن اهلل نزل عند رغبة عباده املؤمنني ،فاختار هلم الصورة
التي تتناسب مع مطالبهم.
بل فوق ذلك كله نرى املؤمنني يف هذا احلديث ـ وهم الذين مل يعطوا هذا اللقب العظيم
إال بعد معرفتهم هلل وتسليمهم له ـ ال يعرفون اهلل عندما خياطبهم ..بل يظلون ينتظرون إهلهم
احلقيقي.
وغريها من الغرائب الكثرية التي لو أعمل السلفيون عقوهلم لرموا احلديث عرض
اجلدار ،ألنه حيطم كل األسس العقدية التي يدل عليها القرآن والربهان والعرفان.
لكنهم ال يفعلون ذلك  ..فاحلديث يف البخاري ومسلم ..وفوق ذلك رواه أبو هريرة..
وهم مستعدون بأن يضحوا بالقرآن وبعقوهلم وبكل يشء يف سبيل البخاري ومسلم وأيب
هريرة.
( )1رواه :البخاري ( .)7439ومسلم ()183
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والسلفيون بعد ذلك التجسيم وتلك الغرائب املرتبطة به ،ال يكتفون بإثبات الصورة
فقط ،وإنام يضمون إليها حتديدها بدقة ،حيث يرون أن اهلل خلق اإلنسان عىل صورته ،وبالضبط
عىل صورة آدم.
والخيلو كتاب من كتبهم العقدية من ذكر هذا ،بل قد خصوا ذلك بالتأليف ،فقد ألف
الشيخ محود بن عبداهلل بن محود التوجيري كتابا سامه [عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة
الرمحن] ،وهو منترش كثريا ،واعتنى به السلفية املعارصون ،بل قدم له شيخهم الكبري عبدالعزيز
بن عبداهلل بن باز ،وقال يف تقديمه له( :اطلعت عىل ما كتبه صاحب الفضيلة الشيخ محود بن
عبداهلل التوجيري وفقه اهلل وبارك يف أعامله فيام ورد من األحاديث يف خلق آدم عىل صورة
الرمحن  ..فألفيته كتاب ًا قي ًام كثري الفائدة قد ذكر فيه األحاديث الصحيحة الواردة يف خلق آدم
عىل صورة الرمحن ،وفيام يتعلق بمجيء الرمحن يوم القيامة عىل صورته ،وقد أجاد وأفاد،
وأوضح ما هو احلق يف هذه املسألة ،وهو أن الضمري يف احلديث الصحيح يف خلق آدم عىل
صورته يعود إىل اهلل عز وجل ،وهو موافق ملا جاء يف حديث ابن عمر أن اهلل خلق آدم عىل
صورة الرمحن ،وقد صححه اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه واآلجري وشيخ اإلسالم ابن
تيمية وآخرون من األئمة رمحة اهلل عليهم مجيع ًا ،وقد بني كثري من األئمة خطأ اإلمام ابن خزيمة
رمحه اهلل يف إنكار عود الضمري إىل اهلل سبحانه يف حديث ابن عمر والصواب ما قاله األئمة
املذكورون وغريهم يف عود الضمري إىل اهلل عز وجل بال كيف وال متثيل ،بل صورة اهلل سبحانه
تليق به وتناسبه كسائر صفاته وال يشاهبه فيها يشء من خلقه سبحانه وتعاىل)

()1

وقد أوردت هذه الشهادة من ابن باز حتى يتبني لنا أن ما سنذكره من كالم السلفية
واملنقول يف كتبهم هو بإقرار مشاخيهم الكبار املعتمدين ..ألننا ـ ومن خالل مناقشاتنا هلم ـ
يتقنون فن الفرار ،فكلام احتج عليهم بحجة ذكروا أهنم مل يقولوا هذا ،أو أن هذا قول ضعيف،
( )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن (مقدمة)7 /
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ونحو ذلك ،وهلذا حاولنا يف هذا الكتاب كام يف غريه من الكتب أن نقترص عىل األقوال املعتمدة
عليهم ،وعىل الشخصيات التي يزكوهنا.
وقد ذكر التوجيري الدوافع لتأليفه ،وهي دوافع ال ختتلف كثريا عن تلك الدوافع التي
كان ينطلق منها الدارمي وابن خزيمة وابن تيمية ،فقال( :وال يزال القول بمذهب اجلهمية
مستمرا إىل زماننا .وقد رأيت ذلك يف بعض مؤلفات املعارصين وتعليقاهتم اخلاطئة .وذكر يل
عن بعض املنتسبني إىل العلم أنه ألقى ذلك عىل الطلبة يف بعض املعاهد الكبار يف مدينة
الرياض .وملا ذكر له بعض الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأرص عىل قول اجلهمية .عافانا
اهلل وسائر املسلمني مما ابتاله به)

()1

وهو يقصد باجلهمة هنا كل منزهة األمة ،ألهنم مجيعا ،حتى مع تصحيح احلديث ال
يقولون بمقتضاه الظاهر ،بل يؤولونه بمختلف صنوف التأويالت.
وبذلك فإن منكر كون اهلل له صورة كصورة اإلنسان ـ عند السلفية ـ جهمي ..واجلهمي
عندهم معطل وكافر ..ومن شاء أن يعرف حكم اجلهمي عندهم ،فليقرأ ما كتبه ابن تيمية
وغريه عنه.
بعد هذا التقرير املثبت ملوقفهم حول ما يسمونه [صورة اهلل تعاىل] نحاول أن نذكر ـ
باختصار ـ األدلة التي يعتمدون عليها.
وهي ـ طبعا ـ ليست أدلة العقلية ،فهم يكفرون بالعقل ،ويعزلونه ،ويعتربون الرجوع إليه
ضالال وبدعة وكفرا.
وهي ـ كذلك ـ ليست من القرآن الكريم  ..فالقرآن الكريم خيرب أن اهلل تعاىل ليس كمثله
يشء ،وأنه مل يكن له كفوا أحد ..وأنه ال تدركه األبصار.
وهي ـ كذلك ـ ليست من السنة النبوية املطهرة الصحيحة املتوافقة مع القرآن الكريم ـ فهي
( )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن (.)6 /1
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كلها تدل عىل اهلل الذي يدل عليه الربهان والقرآن والعرفان.
هي ليست من نوع تلك األدلة ،وإنام تعود مجيعا إىل نص واحد من رواة متعددين أخذوه
من أساتذهتم من أهل الكتاب ،وراحوا ينسبونه زورا وهبتانا إىل رسول اهلل .
ثم هي بعد ذلك تعود إىل عقل واحد ممتلئ بالغرور يتصور أن اهلل العظيم الذي خلق هذا
الكون مجيعا ،والذي ال يشكل ما نراه منه شيئا أمام ما ال نراه ،اختار صورته ليخلق عليها
واحدا من خلقه ..ثم يدلـله عىل حساب خملوقاته مجيعا ،وهذا العقل هو العقل اليهودي.
ولذلك فسنرى كيف يقبل السلفية عىل النصوص اليهودية املتعلقة هبذا ،وحيرتموهنا،
ويستدلون هبا.
وقبل أن نذكرها نذكر احلديث الذي اعتمدوا عليه ،والذي ال يقل عندهم قيمة عن
حديث اجلارية وحديث الساق ،وهو ما رووه عن مهام بن منبه،عن أيب هريرة بلفظ (خلق اهلل
عز وجل آدم عىل صورته،طوله ستون ذراع ًا،فلام خلقه قال :اذهب فسلم عىل أولئك النفر –
وهم نفر من املالئكة جلوس – فاستمع ما حي ُّيونك،فإهنا حتيتك وحتية من بعدك)

()1

ومن روايات احلديث ما رووه عن أيب هريرة ( إذا َضب أحدكم فليجتنب الوجه ،فإن
اهلل خلق آدم عىل صورته)

()2

ومن رواياته عن ابن عمر ( :ال تقبحوا الوجه ،فإن اهلل خلق آدم عىل صورة الرمحن)

()3

( )1البخاري (  .) 6227 .3326ومسلم (  .) 2841وابن خزيمة يف التوحيد (  ) 94 – 93 / 1وابن حبان (  ) 6162وابن
منده يف الرد عىل اجلهمية ص (  ) 42 – 41و الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة (  ) 712 .711و البيهقي يف
األسامء والصفات (  ) 636 .635و البغوي يف رشح السنة ( .) 3298
( )2مسلم (  .) 2612وأمحد (  .) 244 / 2وابنه عبداهلل يف السنة (  ) 496وابن حبان (  .) 5605و اآلجري يف الرشيعة ( 721
) .و البيهقي يف األسامء والصفات (  .) 638ويف السنن ( .) 327 / 8
( )3عبداهلل بن أمحد يف السنة (  .) 498وابن أيب عاصم يف السنة (  .) 529وابن خزيمة يف التوحيد (  .) 85 / 1و اآلجري يف
الرشيعة (  ) 725و الدارقطني يف الصفات (  .) 48 .45و البيهقي يف األسامء والصفات ( .) 640
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وقد وقف املنزهة من هذا احلديث مواقف متعددة حماولني أن يردوه إىل معنى صحيح
متناسب مع التنزيه ..ومن ذلك ما ذكره ابن حجر عند ما قال ( :واختلف يف الضمري عىل من
يعود ؟ فاألكثر عىل أنه يعود عىل املرضوب ملا تقدم من األمر بإكرام وجهه،ولوال أن املراد
التعليل بذلك مل يكن هلذه اجلملة ارتباط بام قبلها)

()1

وقد رد السلفية عىل هذا التأويل بشدة عىل الرغم أن بعض متقدميهم ـ وهو ابن خزيمة ـ
ذكره ،ومن تلك الردود ،ما قاله ابن قتيبة يف (تأويل خمتلف احلديث) – يف رسد ألقوال األئمة
يف تأويل هذا احلديث – ومنها ( أن املراد أن اهلل خلق آدم عىل صورة الوجه،قال :وهذا ال فائدة
فيه ،والناس يعلمون أن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم عىل خلق ولده ،وجهه عىل وجوههم ،وزاد
قوم يف احلديث أنه عليه الصالة والسالم مر برجل يرضب وجه رجل آخر ،فقال ( ال
ترضبه،فإن اهلل تعاىل خلق آدم عليه الصالة والسالم عىل صورته ) أي صورة املرضوب،ويف
()2

هذا القول من اخللل ما يف األول ) .
()3

أما الطرباِن فقد اعترب هذا التأويل جتهام ،فقال يف كتاب السنة( :حدثنا عبداهلل بن أمحد بن
حنبل قال ( قال رجل أليب :إن رج ً
ال قال :خلق اهلل آدم عىل صورته،أي صورة الرجل،فقال:
كذب،هذا قول اجلهمية،وأي فائدة يف هذا )

()4

وهلذا ،فقد أنكر السلفية عىل ابن خزيمة ـ عىل الرغم من موافقته هلم يف كل يشء ـ إنكارا
شديدا ،قال الذهبي – معاتبا من يشتدون عىل ابن خزيمة بسبب ذلك – ( وكتابه يف التوحيد

( ) )1فتح الباري ( . ) 183/5
( )2وقد كذب ابن تيمية هذا املورد للحديث ،فقال يف [بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية (( :])424 /6وما ذكر
بعضهم من أن النبي  رأى رجالً يرضب رج ً
ال ويقول قبح اهلل وجهك ووجه من أشبه وجهك فقال خلق اهلل آدم عىل صورته أي
عىل صورة هذا املرضوب فهذا يشء ال أصل له وال يعرف يف يشء من كتب احلديث)
( ) )3تأويل خمتلف احلديث ص ( . ) 319
( ) )4ميزان االعتدال ( . ) 603/1
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جملد كبري،وقد تأول يف ذلك حديث الصورة،فليعذر من تأول بعض الصفات،وأما السلف فام
خاضوا يف التأويل بل آمنوا وكفوا،وفوضوا علم ذلك إىل اهلل ورسوله،ولو أن كل من أخطأ يف
اجتهاده – مع صحة إيامنه وتوخيه التباع احلق – أهدرناه،وبدعناه،لقل من يسلم من األئمة
معنا،رحم اهلل اجلميع بمنه وكرمه )

()1

أما ابن تيمية فكعادته يف التنظر واإلطناب فيه ،فقد ذكر ثالثة عرش وجه ًا للرد عىل هذا
التأويل ،ألن املسألة عندهم مسألة كفر وإيامن ،وهلذا حتتاج منهم كل هذه اجلهود الفكرية
املضنية.
ومن تلك الوجوه ـ والتي يستخدم فيها ابن تيمية احليل اللغوية ،متناسيا أن
()2

أكثراألحاديث يف حال صحتها مروية باملعنى ـ ما ذكره من أنه يف مثل هذا (ال يصلح إفراد
الضمري،فإن اهلل خلق آدم عىل صورة بنيه كلهم ،فتخصيص واحد مل يتقدم له ذكر بأن اهلل خلق
آدم عىل صورته يف غاية البعد،ال سيام وقوله (وإذا قاتل أحدكم  ..وإذا َضب أحدكم) عام يف
كل مرضوب،واهلل خلق آدم عىل صورهم مجيعهم،فال معنى إلفراد الضمري،وكذلك قوله (ال
يقولن أحدكم قبح اهلل وجهك ووجه من أشبه وجهك ) عام يف كل خماطب،واهلل قد خلقهم
كلهم عىل صورة آدم)
ومنها :أن ذرية آدم خلقوا عىل صورة آدم ،مل خيلق آدم عىل صورهم ،فإن مثل هذا اخلطاب
إنام يقال فيه :خلق الثاِن املتأخر يف الوجود عىل صورة األول املتقدم وجوده ،ال يقال :إنه خلق
األول عىل صورة الثاِن املتأخر يف الوجود ،كام يقال :خلق اخللق عىل غري مثال أو نسيج هذا
عىل منوال هذا .
ومنها :أنه إذا أريد جمرد املشاهبة آلدم وذريته مل حيتج إىل لفظ خلق عىل كذا ،فإذ هذه العبارة
( ) )1سري أعالم النبالء ( . ) 374/14
( )2انظر هذه الوجوه يف :بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()426 /6
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إنام تستعمل فيام فطر عىل مثال غريه ،بل يقال إن وجهه يشبه وجه آدم ،أو فإن صورته تشبه
صورة آدم .
ومنها :أنه لو كانت علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهى أيض ًا عن
الشتم والتقبيح وسائر األعضاء ،ال يقولن أحدكم قطع اهلل يدك ويد من أشبه يدك  ...إلخ ما
ذكره .
()1

ومل ييأس املنزهة من توجيه هذا احلديث بعد هذا الرفض الشديد الذي واجههم به
املجسمة ،فراحوا يقولون هلم :ال بأس  ..فليكن األمر كام تذكرون  ..ولكن أال يمكن أن يعود
الضمري يعود إىل آدم ،أي (أن اهلل خلق آدم عىل صورته) أي عىل صورة آدم )

()2

لكن السلفية رفضوا هذا أيضا رفضا شديدا ،بل اهتموا القائل بذلك التجهم والتعطيل،
وقد رووا عن اإلمام أمحد أنه ملا ذكر له قول أيب ثور يف تأويل (أن اهلل خلق آدم عىل صورته)
وأي صورة
أي عىل صورة آدم ،قال ( :من قال :إن اهلل خلق آدم عىل صورة آدم فهو جهميُّ ،
كانت آلدم قبل أن خيلقه ؟ ) .
()3

وقال ابن قتيبة – بعد ذكره هلذا القول – ( ولو كان املراد هذا ،ما كان يف الكالم فائدة،
ومن يشك يف أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان عىل صورته ،والسباع عىل صورها ،األنعام عىل
صورها )

()4

أما ابن تيمية ـ فعادته يف اإلطناب والتنظر ـ وخلطورة املسألة وأمهيتها ،وحلرصه الشديد
عىل حفظ عقائد املؤمنني التي وكلت إليه ـ باعتباره شيخ اإلسالم ـ من أن يصيبها فريوس

( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()426 /6
( )2انظر من قال بذلك يف :طبقات احلنابلة ( . ) 309/1
( )3طبقات احلنابلة ( . ) 309/1
( )4تأويل خمتلف احلديث ص ( . ) 318
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التجهم والتعطيل ،فقد ساق لفساد هذا القول تسعة أوجه ،منها  :أنه إذا قيل :إذا قاتل أحدكم
()1

فليجتنب الوجه فإن اهلل خلق آدم عىل صورة آدم ،أو ال تقبحوا الوجه ،وال يقل أحدكم قبح
اهلل وجهك ووجه من أشبه وجهك ،فإن اهلل خلق آدم عىل صورة آدم ،كان هذا من أفسد
الكالم ،فإنه ال يكون بني العلة واحلكم مناسبة أص ً
ال ،فإن كون آدم خملوق ًا عىل صورة آدم ،فأي
تفسري فرس به فليس يف ذلك مناسبة للنهي عن َضب وجوه بنية ،وال عن تقبيحها وتقبيح ما
يشبهها.
ومنها :أن اهلل خلق سائر أعضاء آدم عىل صورة آدم ،فلو كان مانع ًا من َضب الوجه أو
تقبيحه لوجب أن يكون مانع ًا من َضب سائر الوجوه وتقبيح سائر الصور ،وهذا معلوم
الفساد يف العقل والدين ،وتعليل احلكم اخلاص بالعلة املشرتكة من أقبح الكالم ،وإضافة ذلك
إىل النبي  ال يصدر إال عن جهل عظيم أو نفاق شديد،إذ ال خالف يف علمه وحكمته
وحسن كالمه وبيانه .
وبناء عىل فساد التأويلني السابقني فقد ذهب السلفية أو أكثرهم إىل أن الضمري يف احلديث
يعود عىل اهلل عز وجل ..وبذلك يصبح معنى احلديث( :إن اهلل خلق آدم عىل صورته هو) أي
عىل صورة اهلل  ..أي أن آدم يشبه اهلل.
والسلفية جيتهدون يف أن ينسبوا القول هبذا إلمامهم الكبري اإلمام أمحد ،ويعتربون تلك
النسبة كافية يف الربهنة عىل ما ذهبوا إليه ،وقد نقلوا عن بعضهم أنه قال ( :نقلت من خط أمحد
عيل أمحد بن حنبل – فذكر مجلة من
الشنجي بإسناده قال :سمعت حممد بن عوف يقول :أمىل َّ
املسائل التي أمالها عليه مما يعتقده أهل السنة واجلامعة،ومنها – وأن آدم صىل اهلل عليه وسلم
خلق عىل صورة الرمحن كام جاء اخلرب عن رسول اهلل )

()2

( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية ()428 /6
( )2طبقات احلنابلة ( . ) 313/1
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وقال ابن قتيبة ( :والذي عندي – واهلل تعاىل أعلم – أن الصورة ليست بأعجب من
اليدين،واألصابع،والعني،وإنام وقع اإللف لتلك ملجيئها يف القرآن،ووقعت الوحشة من هذه
ألهنا مل تأت يف القرآن،ونحن نؤمن باجلميع،وال نقول يف يشء منه بكيفية وال حد )

()1

وقد انترص التوجيري يف كتابه الذي خصصه هلذا احلديث ،والذي أقره عليه ابن باز،
بوجوه كثرية نقترص منها عىل هذا الوجه ،حيث قال( :الوجه الثاِن :أن يقال إن خلق آدم عىل
صورة الرمحن ثابت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أربعة أحاديث  ..أوهلا :حديث أيب هريرة
أن رسول اهلل  قال( :خلق اهلل آدم عىل صورته) ،وقد روي هذا احلديث من طرق كثرية عن
أيب هريرة والضمري يف قوله (عىل صورته) عائد إىل اهلل تعاىل كام هو مقرر عند أهل السنة
واجلامعة ..وثانيها :حديث ابن عمر أن رسول اهلل  قال(:ال تقبحوا الوجه فإن اهلل خلق آدم
عىل صورة الرمحن) وهذا نص رصيح يف أن اهلل تعاىل خلق آدم عىل صورته .وهذا النص ال
حيتمل التأويل ،ومن تأوله فقد أبعد النجعة وتكلف غاية التكلف ..وثالثها :حديث أيب يونس
الدويس عن أيب هريرة أن رسول اهلل  قال(:إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإنام صورة
اإلنسان عىل صورة وجه الرمحن) وهذا نص رصيح يف أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان عىل صورة
وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته .وهذا النص ال حيتمل التأويل ،وفيه أبلغ رد عىل ابن
خزيمة وعىل كل من تأول احلديث بتأويالت اجلهمية املعطلة ..ورابعها :حديث أيب رافع
الصائغ عن أيب هريرة أن رسول اهلل  قال(:إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن اهلل تعاىل
خلق آدم عىل صورة وجهه) وهذا نص رصيح يف خلق آدم عىل صورة وجه اهلل تعاىل ،وهذا
النص ال حيتمل التأويل ،ويف هذه األحاديث األربعة أبلغ رد عىل من تأول حديث ابن عمر
عىل غري تأويله ونفى إضافة الصورة إىل الرمحن وزعم أهنا من إضافة اخللق والتصوير إىل اهلل

( ) )1تأويل خملف احلديث ص ( . ) 318
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تعاىل)

()1

هذا ما ذكره التوجيري وهو تلخيص ملا ذكره ابن تيمية وغريه من أعالم السلفية الذين
أعطوا املسألة ما تستحقه من العناية ،باعتبارها تبحث عن صورة اهلل ،وهل هناك عاقل يرغب
عن البحث عن هذه الصورة؟
ويتبني لنا من خالل ما ذكره من روايات احلديث املعتمدة كون أيب هريرة يشكل قطب
رحاه ،وهذا يكشف لنا عن مصدر احلديث ،فمن املعلوم عند املحدثني أنفسهم ،بل عند
السلفية مجيعهم أن أبا هريرة كان تلميذا نجيبا لكعب األحبار وغريه من اليهود ،وكانت ختتلط
رواياته عن كعب برواياته عن النبي .
وهلذا كان من السهولة عىل املنزهة أن يرفضوا احلديث ويردوه بمجرد روايته عن أيب
هريرة ،خاصة وأهنم يعللون رواية ابن عمر بالعلل الكثرية ..ولكن اخلشية لألسف من اهتامهم
بالطعن يف الصحابة جعلهم يرضون بالطعن يف تنزيه اهلل نفسه ،بل جعلهم يتكلفون من التأويل
ما غلبهم فيه املجسمة ،ألن النص واضح يف الداللة عىل التشبيه ،وكل تأويل له تكلف.
وهلذا كان يمكنهم التعامل مع حديث الصورة كام تعاملوا مع قوله يف احلديث املشهور:
(أخذ رسول اهلل  بيدي،فقال :خلق اهلل الرتبة يوم السبت وخلق اجلبال فيها يوم األحد
وخلق الشجر فيها يوم االثنني وخلق املكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث فيها
الدواب يوم اخلميس،وخلق آدم بعد العرص يوم اجلمعة آخر اخللق يف آخر ساعة من ساعات
اجلمعة فيام بني العرص إىل الليل)

()2

فمع كون احلديث مرويا يف صحيح مسلم إال أن ابن كثري جترأ فقال بكذبه ،فقد قال يف
تفسريه تعليقا عليه( :فقد رواه مسلم بن احلجاج يف صحيحه ،والنسائي من غري وجه عن
( )1عقيدة أهل اإليامن يف خلق آدم عىل صورة الرمحن ()40 /1
( )2صحيح مسلم ()2149 /4
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حجاج وهو ابن حممد األعور عن ابن جريج به وفيه استيعاب األيام السبعة واهلل تعاىل قد قال
يف ستة أيام ،وهلذا تكلم البخاري وغري واحد من احلفاظ يف هذا احلديث ،وجعلوه من رواية
أيب هريرة عن كعب األحبار ليس مرفوعا)

()1

بل إن ابن تيمية نفسه رد احلديث ،فقال يف (جمموع الفتاوى) ..( :خلق الدواب يوم
اخلميس وخلق آدم يوم اجلمعة فإن هذا طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل حييى بن معني
ومثل البخارى وغريمها وذكر البخارى أن هذا من كالم كعب األحبار)

()2

ِ ِِ
يش ٌء َو ُه َو
وليتهم أعرضوا عن حديث الصورة أيضا ،ألن اهلل تعاىل قالَ ﴿ :ل ْي َس كَم ْثله َ ْ
ِ
يع ا ْل َب ِص ُري﴾ [الشورى ،]11 :لكن العقل السلفي يتعامل بانتقائية فريفض ما يشاء ،ويقبل
السم ُ
َّ
ما يشاء.
فمع اعرتافهم بأن أحاديث أيب هريرة خمتلطة مع أحاديث كعب األحبار إال أهنم ال يبالون
يف أخذ أكثر عقائد الدين منه ،وقد روى ابن كثري عن عروة بن الزبري بن العوام،قال :قال ىل أيب
الزبري :أدننى من هذا اليامنى ( يعني أبا هريرة ) فانه يكثر احلديث عن رسول اهلل  قال:
فأدنيته منه فجعل أبو هريرة حيدث ،وجعل الزبري يقول صدق كذب صدق كذب،قال :قلت

يا أبة ما قولك صدق كذب،قال :يا بني أما أن يكون سمع هذه األحاديث من رسول اهلل 
فال أشك ،ولكن منها ما يضعه عىل مواضعه ومنها ما وضعه عىل غري مواضعه)

()3

وروى ابن كثري أيضا عن مسلم صاحب الصحيح بسنده عن بكري بن األشج،قال :قال
لنا برش بن سعيد( :اتقوا اهلل وحتفظوا من احلديث ،فواهلل لقد رأيتنا جتالس أبا هريرة فيحدث
عن رسول اهلل  ،وحيدثنا عن كعب األحبار ثم يقوم فأسمع بعض ما كان معنا جيعل حديث

( )1تفسري ابن كثري ج 2ص.294
( )2جمموع فتاوى ابن تيمية ج18ص.18
( )3البدابة والنهاية ج 8ص.109
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رسول اهلل  عن كعب وحديث كعب عن رسول اهلل )

()1

الرؤية:
بناء عىل الرؤية التجسيمية هلل ،فإن املطلب األكرب يف املعرفة الكاملة هلل هو البحث عن
رؤيته رؤية حسية كام يرى القمر وكام ترى الشمس ،وكام ترى األجسام ،لتتمتع العني برؤيته
كام تتمتع برؤية األزهار اجلميلة واحلدائق الغناء وغريها.
وهلذا نرى السلفية حيرشون رؤية اهلل تعاىل يف اجلنة يف املواضع التي يتحدثون فيها عن مجال
صور أهل اجلنة ،ومجال قصورهم ،ونحو ذلك.
ومن أراد أن يرى تفاصيل ذلك يمكنه الرجوع إىل كتاب [حادي األرواح إىل بالد
األفراح] البن القيم ،فقد عقد فيه فصال بعنوان [ذكر زيارة أهل اجلنة رهبم تبارك وتعاىل] ،
()2

وذكر قبله بابا بعنوان[ :يف ذكر سوق اجلنة وما أعد اهلل تعاىل فيه ألهلها] ويف كليهام ذكر
()3

مشاهد للقاء احليس الذي جيري بني املؤمنني ورهبم يف اجلنة ،كام جيري بني أعالم السلفية
وامللوك واألمراء يف الدنيا.
وسنسوق هنا بعض الروايات الواردة يف ذلك لنرى مبلغ تعظيم السلفية هلل تعاىل ،وتنزيه
هلم ،فمن تلك الروايات ما رواه عن سعيد بن املسيب ،أنه لقي أبا هريرة ،فقال أبو هريرة:
أسأل اهلل أن جيمع بيني وبينك يف سوق اجلنة .فقال سعيد :أو فيها سوق؟ قال :نعم .أخربِن
رسول اهلل  :أن أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعامهلم ،فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة
من أيام الدنيا ،فيزورون اهلل يف روضة من رياض اجلنة ،فتوضع هلم منابر من نور ،ومنابر من
لؤلؤ ،ومنابر من زبرجد ،ومنابر من ياقوت ،ومنابر من ذهب ،ومنابر من فضة ،وجيلس
( )1البداية والنهاية ج 8ص.109
( )2حادي األرواح إىل بالد األفراح (ص.)267 :
( )3حادي األرواح إىل بالد األفراح (ص.)264 :
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أدناهم ،وما فيهم دِن ،عىل كثبان املسك والكافور ،وما يرون أن أصحاب الكرايس بأفضل
منهم جملسا) ،قال أبو هريرة :فقلت :يا رسول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال( :نعم ،هل
متارون يف رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟) قلنا :ال .قال :فكذلك ال متارون يف رؤية ربكم
تبارك وتعاىل ،وال يبقى يف ذلك املجلس أحد إال حاَضه اهلل حماَضة ،حتى يقول :يا فالن بن
فالن بن فالن أتذكر يوم فعلت كذا وكذا ،فيذكره بعض غدراته يف الدنيا ،فيقول :بىل .فيقول:
يا رب أفلم تغفر يل؟ فيقول :بىل ،فبمغفريت بلغت منزلتك هذه .قال :فبينام هم عىل ذلك
غشيتهم سحابة من فوقهم ،فأمطرت عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط ،ثم يقول ربنا
تبارك وتعاىل :قوموا إىل ما أعددت لكم من الكرامة ،فخذوا ما اشتهيتم ،قال :فيأتون سوقا قد
حفت هبا املالئكة ،فيه ما مل تنظر العيون إىل مثله ،ومل تسمع اآلذان ،ومل ختطر عىل القلوب .قال:
فيحمل لنا ما اشتهيناه ،ليس يباع فيه يشء وال يشرتى ،يف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة بعضهم
بعضا .قال :فيقبل ذو البزة املرتفعة ،فيلقى من هو دونه ،وما فيهم دِن ،فريوعه ما يرى عليه
من اللباس واهليئة ،فام ينقيض آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه ،وذلك أنه ال ينبغي ألحد
أن حيزن فيها .قال :ثم ننرصف إىل منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقلن :مرحبا وأهال بحبنا ،لقد جئت
وإن بك من اجلامل والطيب أفضل مما فارقتنا عليه ،فيقول( :إنا جالسنا اليوم ربنا اجلبار تبارك
وتعاىل ،وحيقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا)

()1

ومن الروايات التي يوردوهنا يف هذا ما يروونه أن رسول اهلل  قال ( :بينا أهل اجلنة
الرب قد أرشف عليهم من فوقهم فقال:
نور فرفعوا رؤوسهم ،فإذا
ُّ
هلم ٌ
يف نعيمهم إ ْذ سطع ْ
السالم عليكم يا أهل اجلنة،قال :وذلك قول اهلل تعاىلَ ﴿ :س َال ٌم َق ْو ًال ِم ْن َر ٍّب َر ِحي ٍم﴾ [يس:
، ]58قال :فينظر إليهم وينظرون إليه،فال يلتفتون إىل يشء من النعيم ما داموا ينظرون إليه

( )1السنة البن أيب عاصم (.)258 /1
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نوره وبركته عليهم يف ديارهم )
حتى حيتجب عنهم ويبقى ُ

()1

هذه بعض املشاهد التي حيرص السلفية عىل ذكرها يف كل حمل ،وهي ال ختتلف كثريا عن
املشاهد التي نقرؤها يف كتب التاريخ واألساطري عن جمالس امللوك واألمراء ..حيث يقربون
ندماهنم ،ثم يصلوهنم بأنواع الصالت ..وهي عالقة مادية رصفة ال جمال فيها للمشاعر
السامية ،وال للعواطف اجلياشة التي رأيناها عند أهل العرفان.
ومن العجب الذي نراه يف أمثال هذه الرويات هو إسكاهنم هلل سبحانه وتعاىل خالق هذا
الكون مجيعا يف دار من دور اجلنة ليجاورهم ،ويصلهم ،وتزداد صورهم حسنا بذلك ،وكأن
اهلل تعاىل مل خيلق سواهم ،وال له تدبري لغريهم.
ومن العجب األكرب هو أحاديثهم عن مجال اهلل تعاىل ..وهي أحاديث عن اجلامل احليس،
اهلراس ،فقد قال( :أما
ال عن اجلامل العظيم الذي ال يمكن اإلحاطة به ،ومن أمثلة ذلك ما قاله َّ
أن يعرب عن يشء منه أو يبلغ بعض كنهه ،وحسبك َّ
مجال الذات ؛ فهو ما ال يمكن ملخلوق َّ
أن
أهل اجلنة مع ما هم فيه من النعيم املقيم وأفانني اللذات والرسور التي ال يقدر قدرها ،إذا رأوا
رهبم ،ومتتعوا بجامله ؛ نسوا كل ما هم فيه،واضمحل عندهم هذا النعيم ،وودوا لو تدوم هلم
هذه احلال ،ومل يكن يشء أحب إليهم من االستغراق يف شهود هذا اجلامل،واكتسبوا من مجاله
ونوره سبحانه مجاالً إىل مجاهلم،وبقوا يف شوق دائم إىل رؤيته،حتى إهنم يفرحون بيوم املزيد
فرح ًا تكاد تطري له القلوب)

()2

وهو يف هذا الكالم الذي يشبه كالم العارفني يف ألفاظه ،إال أنه ال يرقى إىل مقاصدهم..
فاجلامل عنده هو مجال صورة اهلل احلسية التي مل يتصوروا أن يعرف اهلل من دوهنا.
والعجيب أن السلفية يف ذكرهم هلذا يتناقضون مع ما يوردونه من روايات حول ما
( )1رواه ابن ماجه برقم ( ) 184
( )2رشح النونية.64/2 :
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يطلقون عليه صفة [السبحات] ،والتي رووا يف شأهنا قوله ( :لو كشفه ألحرقت سبحات
وجهه ما انتهى إليه برصه من خلقه)

()1

وقد رفضوا كل التأويالت التي أوردها املنزهة ،مثلام فرسها الزخمرشي بأهنا ( األنوار التي
إذا رآها الراءون من املالئكة سبحوا وهللوا ملا يروعهم من جالل اهلل وعظمته)

()2

أو كام فرسها ابن فورك حني قال ( :فقد تأول أهل العلم ذلك ،منهم أبو عبيد ،ذكر أن
معنى لو كشفها ،فقال :أي لو كشف رمحته عن النار ألحرقت سبحات وجهه ،أي ألحرقت
وجه املحجوب عنه بالنار ،واهلاء عائد يف سبحات وجهه إىل املحجوب،ال إىل اهلل عز وجل)

()3

وقد رفض السلفية كل ذلك ،ومتسكوا باملعنى احليس ،وهو أن هذه السبحات نور وجهه
جل جالله ،يقول ابن القيم ( :فإذا كانت سبحات وجهه األعىل ال يقوم هلا يشء من خلقه،
ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات ألحرق العامل العلوي والسفيل ،فام الظن بجالل
ذلك الوجه الكريم وعظمته وكربيائه وكامله وجالله ومجالـه )

()3

ومل يكتف السلفية بكل ذلك التجسيم املستند ألمثال تلك الروايات واألساطري التي
ينفسون هبا عن نفوسهم املمتلئة بالضيق والكدر ..وإنام راحوا يضيفون إليها جرعة أكرب من
اجلرأة حني يضعون هلل صورة تتناسب مع شذوذهم وفطرهم املدنسة بدنس احلس.
وقد قدموا لتلك الصورة ـ لصعوبة تقبلها ـ بمقدمات كثرية حتى يسهل عليهم التملص
والفرار إذا ما اهتموا بالتشبيه املطلق.
وقد انطلقوا يف ذلك من ذكر ما يطلقون عليه [رؤية رسول اهلل  لربه] ،وهي مسألة
( )1رواه مسلم ،وقد قدح بعض املتأخرين من املنزهة يف سند هذا احلديث الذي رواه مسلم .وذكر أن هذا احلديث رواية شاذة
انظر تعليق حسن السقاف عىل شبه التشبيه (ص 200ـ. ) 202
( )2الفائق يف غريب احلديث (. )148/2
( )3مشكل احلديث وبيانه (ص. )231
) (3الصواعق املرسلة عىل اجلهمية واملعطلة. 234 / 1 .
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حظيت باهتامم كبري من السلفية ..وأكثرهم يميل إىل أهنا وقعت  ..وحتى الذي ال يميل إىل
ذلك يذكر بأن رسول اهلل  رأى ربه يف الرؤيا ..ثم يعقب عىل ذلك بأن رؤيا األنبياء حق..
وبذلك فإن ما وصف رسول اهلل  ربه من الصفات احلسية مقبول عندهم سواء قالوا برؤية
اليقظة أم بالرؤيا املنامية.
وألن النتيجة يف كليهام واحدة ،فقد تعامل السلفية هبدوء مع هذه املسألة عىل الرغم من
وجود آثار كثرية تثبت الرؤية ،واملثبت عندهم مقدم عىل النايف ،قال الذهبي( :وال نعنف من
أثبت الرؤية لنبينا يف الدنيا ،وال من نفاها ،بل نقول اهلل ورسوله أعلم ،بل نعنف ونبدع من
أنكر الرؤية يف اآلخرة ،إذ رؤية اهلل يف اآلخرة ثبتت بنصوص متوافرة)

()1

أما الفريق الذي يرى أهنا قد وقعت ،ويصف بالضبط صورة اهلل بدقة ،فهم أكثر
السلفية ،كام قال ابن تيمية( :وأكثر علامء أهل السنة يقولون :إن حممدً ا  رأى ربه ليلة
املعراج)

()2

ويستند هذا الفريق إىل بعض اآلثار عن الصحابة والتابعني ،والتي جيزمون فيها ،وحيلفون
برؤية رسول اهلل  لربه.
وأهم تلك الروايات ما رووه عن عكرمة عن ابن عباس قال( :أتعجبون أن تكون اخللة
إلبراهيم والكالم ملوسى ،والرؤية ملحمد )

()3

أنسا قال( :رأى حممدٌ ر َّبه)
ومنها ما رووه عن قتادة أن ً

()4

( )1سري أعالم النبالء 114/10
( )2جمموع الفتاوى .386/3
( )3ابن أيب عاصم يف السنة ( ،) 192/1وقال األلباِن :إسناده صحيح عىل رشط البخاري ،وعبد اهلل بن اإلمام أمحد يف السنة
( ،)299/1والنسائي يف الكربى (حتفة األرشاف  ،)165/5وابن خزيمة يف التوحيد ( ،479/1ح ،)272واآلجري يف الرشيعة
( ،1541/3ح ،1048/2( ،)1031ح)627
( - )4أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة  188/1رقم  .432وابن خزيمة يف كتاب التوحيد  ،487/2رقم .280
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ومنها ما رووه أن مروان سأل أبا هريرة :هل رأى حممدٌ  ر َّبه عز وجل؟ فقال( :نعم،
قد رآه)

()1

ورووا عن التابعني أن عكرمة سئل عن قوله تعاىلَ ﴿:ما ك ََذ َب ا ْل ُفؤَ ا ُد َما َر َأى﴾ [النجم
 ،]11قال( :أتريد أن أقول لك :قد رآه .نعم قد رآه ،ثم قد رآه ،ثم قد رآه ،حتى ينقطع النفس)

()2

ورووا عن املبارك بن فضالة قال( :كان احلسن حيلف ثالثة لقد رأى حممد  ربه)

()3

وقد يكون ما ذكره هؤالء مجيعا يف هذا صحيحا ،ويكون قصدهم كام ذكرنا سابقا (الرؤية
القلبية) ،ألن اهلل تعاىل مل يكن يغيب أبدا عن قلب رسول اهلل  ..بل كان يراه يف كل أحواله.
ويؤيد هذا ما رووه عن عن عطاء عن ابن عباس يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َرآ ُه نَزْ َل ًة ُأ ْخ َرى﴾
[النجم  ]13قال( :إن النبي  رأى ربه بقلبه)  ،ومنها ما رووه عن أيب ذر أنه قال( :رأى
()4

رسول اهلل ر َّبه بقلبه ومل يره ببرصه)

()5

لكن مشكلة السلفية أهنم ال يكتفون بالروايات التي حتتمل التنزيه ،بل يضيفون إليها
الروايات التي ال يفهم منها إال التجسيم ..ومن تلك الروايات ما رووه عن عبد اهلل بن عمر
أنه َب َع َث إىل عبد اهلل بن عباس يسأله :هل رأى حممدٌ  ر َّبه؟ فبعث إليه( :أن نعم قد رآه)،
فرد رسوله إليه وقال :كيف رآه؟ فقال( :رآه عىل كريس من ذهب ،حتمله أربعة من املالئكة،
ملك يف صورة رجل ،وملك يف صورة أسد ،وملك يف صورة ثور ،وملك يف صورة نرس ،يف
( - )1أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف السنة  ،176/1رقم  .218والاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة  ،571/3رقم .908
( - )2أخرجه ابن جرير يف تفسريه  .48/27وعبد اهلل بن أمحد يف السنة  178/1رقم  .221والاللكائي يف رشح أصول االعتقاد
 571/3رقم 907
( - )3أخرجه ابن خزيمة يف التوحيد  488/2رقم  .281وانظر تفسري احلسن البرصي  85/5رقم  .1572وتفسري عبد الرزاق
 .204/2والشفا للقايض عياض .258/1
( - )4أخرجه مسلم ( .)8/3وأمحد يف املسند 223/1
( - )5أخرجه النسائي يف تفسريه  ،345/2رقم  ، 556قال املحقق :صحيح ،تفرد به املصنف ،وابن خزيمة يف كتاب التوحيد
 ،516/2رقم .310

212

روضة خرضاء ،دونه فراش من ذهب)

()1

ومع أن السمة اليهودية واضحة عىل هذا احلديث املمتلئ بالذهب واجلواهر الكريمة إال
أننا نجد السلفية تردده يف مصادرها العقدية الكربى التي تتيح قراءهتا لعوام الناس ،بل حتثهم
عليها ،لتمتلئ قلوهبم بدرن التجسيم املختلط بالذهب.
هذا هو الفريق األول الذي مال إليه أكثر السلفية ..أما الفريق الثاِن ،فتمثله عائشة ،فقد
ردت ما روي عن ابن عباس ردا شديدا ،واستدلت بالقرآن الكريم يف ردها ،مما أثار بعض
السلفية املتقدمني عليها.
وسنذكر قول عائشة ،ثم نذكر موقف علم من أعالم السلفية الكبار منها نتيجة لرفضها
الرؤية ،والرواية هي ما حدث به مرسوق قال :كنت متكئا عند عائشة  فقالت( :يا أبا
عائشة :ثالث من تكلم بواحدة منهن ،فقد أعظم عىل اهلل الفرية ،من زعم أن حممدً ا رأى ربه
فقد أعظم الفرية عىل اهلل ،قال :وكنت متكئا فجلست فقلت :يا أم املؤمنني :أنظريني وال
تعجليني :أمل يقل اهلل عز وجل ﴿ َو َل َقدْ َرآ ُه بِاألُ ُف ِق املُْبِ ِ
ني﴾ ﴿ َو َل َقدْ َرآ ُه نَزْ َل ًة ُأ ْخ َرى﴾ ،فقالت :أنا
أول هذه األمة سأل رسول اهلل  ،فقال :إنام هو جربيل ،مل أره عىل صورته التي خلق عليها
غري هاتني املرتني رأيته منهب ًطا من السامء سا ًدا عظم خلقه ما بني السامء إىل األرض .فقالت :أمل
تسمع أن اهلل يقول﴿ :ال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك األَ ْب َصار﴾ [األنعام  .]103أو مل تسمع أن
اب َأو ير ِس َل رسوالً َفي ِ
ِ ِ
ِ
َان لِ َب َ ٍ
اهلل يقولَ ﴿ :و َما ك َ
وح َي
ُ
َ ُ
رش َأ ْن ُي َك ِّل َم ُه اهللَُّ إِالَّ َو ْحي ًا َأ ْو م ْن َو َراء ح َج ٍ ْ ُ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
يم﴾ [الشورى )]51
َيل َحك ٌ
بِإ ْذنه َما َي َشا ُء إ َّن ُه ع ٌّ
()2

ومع أن هذا احلديث حيمل الرؤية التنزهيية بأمجل صورها ،ويستند إىل القرآن يف ذلك إال

( - )1رواه ابن أيب شيبة يف كتاب العرش ص  391رقم  ،38وابن خزيمة يف التوحيد  483/2برقم  ،275وعبد اهلل بن أمحد يف
السنة  .175/1واآلجري يف الرشيعة .1543/3
( - )2أخرجه مسلم  ،13-9/3والبخاري .472/8
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أننا نجد علام كبريا من أعالم السلفية يلقبونه [إمام األئمة] هو ابن خزيمة يقول ردا عليها:
(هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت هبا يف وقت غضب،ولو كانت لفظة أحسن منها يكون فيها
درك لبغيتها كان أمجل هبا،ليس حيسن يف اللفظ أن يقول قائل أو قائلة :قد أعظم ابن عباس
الفرية وأبو ذر وأنس بن مالك ومجاعات من الناس الفرية عىل رهبم ! ولكن قد يتكلم املرء عند
الغض ب باللفظة التي يكون غريها أحسن وأمجل منها  .أكثر ما يف هذا أن عائشة وأبا ذر وابن

عباس وأنس بن مالك،قد اختلفوا هل رأى النبي  ربه فقالت عائشة :مل ير النبي 
ربه،وقال أبو ذر وابن عباس  قد رأى النبي  ربه،وقد أعلمت يف مواضع من كتبنا أن
النفي ال يوجب عل ًام واإلثبات هو الذي يوجب العلم،مل ِ
حتك عائشة عن النبي  أنه أخربها
أنه مل ير ربه عز وجل ،وإنام تلت قوله عز وجل ﴿ال ُتدْ ِر ُك ُه ْاألَ ْب َص ُار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك األَ ْب َصار﴾
َان لِ َب َ ٍ
[األنعام  ،]103وقولهَ ﴿ :و َما ك َ
رش َأ ْن ُي َك ِّل َم ُه اهللَُّ إِالَّ َو ْحي ًا [ ﴾..الشورى  ،)]51ومن
تدبر هاتني اآليتني ووفق إلدراك الصواب علم أنه ليس يف واحدة من اآليتني ما يستحق الرمي
بالفرية عىل اهلل،كيف بأن يقول قد أعظم الفرية عىل اهلل!)

()1

وبعد أن فند ـ حسب تصوره ـ ما استدلت به من اآليتني الكريمتني قال( :نقول كام قال
معمر بن راشد ملا ذكر اختالف عائشة وابن عباس يف هذه املسألة :ما عائشة عندنا أعلم من ابن
عباس،نقول :عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب اهلل عاملة فقيهة،كذلك ابن عباس ابن
عم النبي  قد دعا النبي  له أن يرزق احلكمة والعلم وهذا املعنى من الدعاء،وهو املسمى
ترمجان القرآن،وقد كان الفاروق يسأله عن بعض معاِن القرآن فيقبل منه وإن خالفه غريه ممن
هو أكرب سن ًّا منه وأقدم صحبة للنبي  وإذا اختلفا فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية
عىل اهلل،ألنه قد أثبت شيئ ًا نفته عائشة،والعلامء ال يطلقون هذه اللفظة،وإن غلط بعض العلامء
يف معنى آية من كتاب اهلل أو خالف سن ًة أو سنن ًا من سنن النبي مل تبلغ املرء تلك
( )1التوحيد البن خزيمة ()556 /2
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السنن،فكيف جيوز أن يقال أعظم الفرية عىل اهلل من أثبت شيئ ًا مل يبينه كتاب وال سنة،فتفهموا
هذا ال تغالطوا)

()1

بعد هذا اخلالف ،والذي مال فيه أكثر السلفية إىل طرف التجسيم والتشبيه ،اخرتع
الشيطان وأتباعه للطرف املنزه اخرتاعا ذكيا حوهلم إىل صف إخواهنم بلباقة وذكاء وفطنة.
وهذا االخرتاع هو حتويل الرؤية من الرؤية احلسية إىل الرؤيا املنامية ،باعتبار أن رؤيا
األنبياء حق ،كام ورد يف النصوص املقدسة الكثرية ،وكام هو حمل اتفاق من األمة.
قال ابن القيم ،نقال عن شيخه ابن تيمية( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -قدس اهلل
روحه :-وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا هلذا وال قوله رآه بفؤاده وقد صح عنه أنه قال:
(رأيت ريب تبارك وتعاىل) ،ولكن مل يكن هذا يف اإلرساء ،ولكن كان يف املدينة ملا احتبس عنهم
يف صالة الصبح ،ثم أخربهم عن رؤية ربه -تبارك وتعاىل -تلك الليلة يف منامه ،وعىل هذا بنى
اإلمام أمحد -رمحه اهلل تعاىل -وقال :نعم رآه حقا فإن رؤيا األنبياء حق والبد ،ولكن مل يقل
أمحد -رمحه اهلل تعاىل -إنه رآه بعيني رأسه يقظة ،ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه ،ولكن
قال :مرة رآه ،ومرة قال :رآه بفؤاده ،فحكيت عنه روايتان ،وحكيت عنه الثالثة من ترصف
بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه ،وهذه نصوص أمحد موجودة ليس فيها ذلك)

()2

بعد تثبيت السلفية هذه املقدمات بمختلف أنواعها ،يذكرون أهم نتيجة تصل إليها
عقائدهم التجسيمية ،وهي حتديد صورة اهلل تعاىل بدقة ،حتى إذا ظهر هلم يوم القيامة مل خيطئوا
فيه ،كام يروون الروايات الدالة عىل ذلك.
واحلديث الذي يسوقونه هلذا هو ما رووه عن أم الطفيل امرأة أيب بن كعب أهنا قالت:
(سمعت رسول اهلل  يذكر أنه رأى ربه  -عز وجل  -يف املنام يف صورة شاب موفر يف خرض
( )1التوحيد البن خزيمة ()559 /2
( - )2زاد املعاد .37/3
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(ر َأ ْي ُت َر ِّيب ِيف املنام يف صورة
عىل فراش من ذهب ،يف رجليه نعالن من ذهب) ،ويف رواية َ
رض ،عليه َنع ِ
شاب ُم َو َّق ٍر ِيف َخ ِ ٍ
الن من ذهبَ ،وع ََىل وجهه فراش ِم ْن ذهب) ،ويف رواية( :أنه
ْ
رأى ربه عز وجل يف النوم يف صورة شاب ذي وفرة ،قدماه يف اخلرضة ،عليه نعالن من
ذهب،عىل وجهه فراش من ذهب)

()1

ويف رواية عن ابن عباس يرفعها لرسول اهلل ( :رأيت ريب ،عز وجل ،يف حلة خرضاء
يف صورة شاب عليه تاج يلمع منه البرص) ،ويف وراية( :أن حممد ًا  رأى ربه يف صورة شاب
أمرد من دونه سرت من لؤلؤ ،قدميه ،أو قال :رجليه يف خرضة) ،ويف رواية (رأيت ريب جعد ًا
أمرد عليه حلة خرضاء)

()2

وقد دافع ابن تيمية عن هذا احلديث والروايات الواردة فيه أيام دفاع ،فقال( :قال اخلالل
أبوبكر املروذي قال قرئ عىل أيب عبد اهلل شاذان حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن
ابن عباس أن حممدً ا رأى ربه ،فذكر احلديث ،قلت إهنم يطعنون يف شاذان يقولون ما رواه غري
شاذان ،قال بىل قد كتبته عن عفان عن رجل عن محاد عن سلمة عن قتادة عن ابن عباس قال
قال رسول اهلل  :رأيت ريب ،وقال املروذي يف موضع آخر قلت أليب عبد اهلل :فشاذان كيف
هو؟ قال :ثقة ،وجعل يثبته ،وقال :يف هذا يشنع به علينا ،قلت :أفليس العلامء تلقته بالقبول،
قال بىل قلت إهنم يقولون إن قتادة مل يسمع من عكرمة قال هذا اليدري الذي قال وغضب

( )1أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة  205/1رقم  .471والطرباِن يف املعجم الكبري  143/25رقم  .346والبيهقي يف األسامء
والصفات  369-367/2رقم  .942والدارقطني يف الرؤية ص  190رقم  .316والقايض أبو يعىل يف إبطال التأويالت .141/1
واخلطيب يف تاريخ بغداد  ،311/13وهذا احلديث صححه احلسن بن بشار وأبو يعىل كام يف (طبقات احلنابلة أليب يعىل)59/2 :
( )2هذا احلديث من هذا الطريق صححه مج ٌع من أعالم السلفية الكبار منهم :اإلمام أمحد (املنتخب من علل اخلالل :ص،282
وإبطال التأويالت أليب يعىل  ،)139/1وأبو زرعة الرازي (إبطال التأويالت أليب يعىل  ،)144/1والطرباِن (إبطال التأويالت أليب
يعىل  ،)143/1وأبو احلسن بن بشار (إبطال التأويالت  ،)222 ،143 ،142 /1وأبو يعىل يف (إبطال التأويالت ،142 ،141 /1
 ،)143وابن صدقة (إبطال التأويالت ( )144/1تلبيس اجلهمية  ،) 225/ 7وابن تيمية يف (بيان تلبيس اجلهمية )356 ،290/7
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وأخرج إ َّيل كتابه فيه أحاديث بام سمع قتادة من عكرمة ،فإذا ستة أحاديث سمعت عكرمة
حدثنا هبذا املروذي عن أيب عبد اهلل قال أبو عبد اهلل :قد ذهب من حيسن هذا وعجب من قول
من قال مل يسمع وقال سبحان اهلل هو قدم البرصة فاجتمع عليه اخللق)

()1

وقال يف موضع آخر( :شاذان يقول أرسلت إىل أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل أستأذنه يف أن
أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت ريب ،قال حدث به فقد حدث به
العلامء ،قال اخلالل أبنا احلسن بن ناصح قال حدثنا األسود بن عامر شاذان ثنا محاد بن سلمة
عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي  رأى ربه جعدً ا قططا أمرد يف حلة محراء
والصواب حلة خرضاء)

()2

ثم يروي أحاديث الرؤية املنامية ،ويبني انطباقها عىل األحاديث الدالة عىل الرؤية يف
اليقظة ،فقد روى عن امرأة أيب بن كعب أهنا سمعت رسول اهلل  يقول رأيت ريب يف املنام يف
خرض من الفردوس إىل أنصاف ساقيه يف رجليه نعالن من ذهب)

()3

ثم علق عليه بقوله( :وهذا احلديث الذي أمر أمحد بتحديثه قد رصح فيه بأنه رأى ذلك يف
املنام ،وهذه األلفاظ نظري األلفاظ التي يف حديث ابن عباس)

()4

بل إنه فوق ذلك ،وحتى يبني إمكانية االستدالل بحديث الرؤية املنامية عىل صفة اهلل،
قال ( :وإذا كان كذلك فاإلنسان قد يرى ربه يف املنام وخياطبه فهذا حق يف الرؤيا ،وال جيوز أن
يعتقد أن اهلل يف نفسه مثل ما رأى يف املنام فإن سائر ما يرى يف املنام ال جيب أن يكون مماثال،
ولكن ال بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشاهبة العتقاده يف ربه ،فإن كان إيامنه
واعتقاده مطابقا أيت من الصور وسمع من الكالم ما يناسب ذلك ،وإال كان بالعكس  ..وليس
( )1بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية (.)194 /7
( )2بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية (.)196 /7
( )3بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية (.)194 /7
( )4بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية (.)194 /7
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يف رؤية اهلل يف املنام نقص وال عيب يتعلق به سبحانه وتعاىل وإنام ذلك بحسب حال الرائي
وصحة إيامنه وفساده واستقامة حاله وانحرافه)

()1

وما يريده ابن تيمية من هذا الكالم واضح ،ذلك أنه يعرف أن املسلمني مجيعا يعرفون أن
حممدا  أعرف اخللق بربه ،ولذلك رؤيته مقاربة أو مطابقة هلل نفسه ..خاصة إذا انضم إليها
ما صححه من األحاديث املتعلقة بالرؤية احلسية.
وهبذا خيتم السلفية حديثهم عن الرؤية والصورة ليصلوا إىل النتيجة الكربى ،وهي أن اهلل
عندهم يف صورة برش ،بل يف صورة شاب أمرد مجيل ..وليس فيه من العيوب سوى أن شعره
جعد قطط .
()2

(( )1بيان تلبيس اجلهمية ) 73/1
()2

معنى اجلعد :ضد السبط ،ومعنى القطط :اجلعد القصري من الشعر ،هكذا عرفه شعيب االرناوؤط يف حتقيقه ملسند امحد

.414/5
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أقوال  ..وأفعال
يرى أصحاب الرؤية التنزهيية هلل ـ سواء كانوا من أهل الربهان أو من أهل العرفان ـ أن
من مقتضيات تقديس اهلل تعاىل تقديس كل ما يتصف به من صفات الكامل كالعلم والقدرة
واإلرادة والرمحة واللطف ،وكل ما ورد يف النصوص املقدسة احلديث عنه أو اإلشارة إليه من
صفات الكامل اإلهلي الذي ال حيد وال يعد.
وهذا ما يدل عليه الشق الثاِن مما ورد يف القرآن الكريم من املعرفة اإلهلية ،وهو شق
التعظيم ..فاملعرفة اإلهلية تنزيه وتعظيم ..فال تنزيه من دون تعظيم ،وال تعظيم من دون تنزيه،
وهلذا أمر اهلل تعاىل باجلمع بينهام ،فقالَ ﴿ :فس ِّب ْح بِ َحم ِد ر ِّب َك َو ُك ْن ِم َن الس ِ
اج ِدي َن﴾ [احلجر:
َّ
ْ َ
َ
]98
وأخرب أن املالئكة عليهم السالم املعصومني يف سلوكهم ومعارفهم يعرفون اهلل هباتني
املعرفتني العظيمتني ،فقال حاكيا عنهمَ ﴿ :ون َْح ُن ُن َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك﴾ [البقرة]30 :
ِ ِ
يش ٍء إِ َّال ُي َس ِّب ُح
بل أخرب أن كل يشء يعرف اهلل هبذا النوع من املعرفة ،فقالَ ﴿ :وإ ْن م ْن َ ْ
يح ُهم إِ َّن ُه ك َ ِ
بِ َح ْم ِد ِه َو َلكِ ْن َال َت ْف َق ُه َ
ورا﴾ [اإلرساء]44 :
َان َحل ًيام َغ ُف ً
ون ت َْسبِ َ ْ
وهذا يعني أن التنزيه هلل ال يشمل تنزيه ذاته فقط ،بل يشمل أيضا تنزيه صفاته وأسامئه
احلسنى من أن يترسب إليها أي لون من ألوان التجسيم أو التشبيه أو القصور أو الضعف أو
االفتقار.
وهلذا نجد التحذيرات الكثرية من أولياء اهلل من أن نرتك للشيطان فرصة ليخلط الكامل
بالنقص ،أو يمزج التنزيه بالتشبيه.
ومن أمثلة تلك التحذيرات التي تعترب أصال لغريها ما قاله اإلمام عيل عند حديثه عن
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الرمحة اإلهلية ،فقد عرف اهلل الرحيم بقوله( :رحيم ال يوصف بالرقة)

()1

ووضح ذلك اإلمام الصادق بتفصيل أكثر ،فقال( :إن الرمحة وما حيدث لنا منها شفقة
ومنها جود ،وإن رمحة اهلل ثوابه خللقه ،وللرمحة من العباد شيئان ،أحدمها حيدث يف القلب:
الرأفة ،والرقة ملا يرى باملرحوم من الرض واحلاجة وضورب البالء ،واآلخر ما حيدث منا بعد
الرأفة واللطف عىل املرحوم واملعرفة منا بام نزل به ،وقد يقول القائل( :انظر إىل رمحة فالن)،
وإنام يريد الفعل الذي حدث عن الرقة التي يف قلب فالن ،وإنام يضاف إىل اهلل عز وجل من
فعل ما حدث عنا من هذه األشياء ،وأما املعنى الذي يف القلب فهو منفي عن اهلل كام وصف
عن نفسه ،فهو رحيم ال رمحة رقة)

()2

وهذه الكلامت العظيمة ،والتي هي قاعدة هذا الباب ،تدلنا عىل املنهج الذي نتعامل به مع
أسامء اهلل احلسنى ..فهي حسنى بكل اعتبار ،وكامل بكل املقاييس.
ولو أننا حللنا مفهوم الرمحة لوجدنا أن كامهلا ليس يف تلك الرقة التي تعرتينا ،وإنام يف
حصول العناية منا بمن نقوم برمحته ..ولذلك تتفق رمحته تعاىل مع ما نفهمه من الرمحة يف بعض
األمور ،وختتلف يف بعضها.
فالرمحة يف منطقنا تستدعي مرحوما ،وتشرتط يف املرحوم أن يكون حمتاجا ،وتشرتط يف
الراحم أن يفيض عنايته عىل املرحوم بام يسد حاجاته ،قاصدا بذلك العناية باملرحوم ،فإن قرص
ـ مع القدرة ـ مل تعتربه رحيام ،فإن عجز اكتفت منه بام يظهر عليه من أمارات الرقة وعالماهتا،
فتكون رمحة قارصة ال يصيب املرحوم منها إال امتنانه ملن رمحه.
وتتفق الرمحة اإلهلية مع هذه املعاِن مجيعا إال يف املعنى األخري ،والذي ال يعترب رشطا يف
الرمحة ،بل هو دليل العجز والنقص.
( )1نور الثقلني.13/1 :
( )2نور الثقلني.14/1 :
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وعدم احتواء الرمحة اإلهلية عىل هذا املعنى مظهر من مظاهر كامهلا ،ألن الرحيم الذي
يفيض عنايته بسبب ما اعرتاه من الرقة ،هو يف حقيقته يعالج رقته ،ويعتني بالضعف الذي
أصابه ،ال باملرحوم ،ولذلك جتده يضطر املرحوم للتوسل إليه بفاقته وعجزه لريمحه.
وقد أشار الغزايل ـ املتكلم العارف ـ إىل هذا املعنى ،فقال (:الرمحة ال ختلو عن رقة مؤملة
تعرتي الرحيم فتحركه إىل قضاء حاجة املرحوم والرب سبحانه وتعاىل منزة عنها ،فلعلك تظن
أن ذلك نقصان يف معنى الرمحة ،فاعلم أن ذلك كامل وليس بنقصان يف معنى الرمحة ،أما أنه
ليس بنقصان فمن حيث أن كامل الرمحة بكامل ثمرهتا ومهام قضيت حاجة املحتاج بكامهلا مل
يكن للمرحوم حظ يف تأمل الراحم وتفجعه ،وإنام تأمل الراحم لضعف نفسه ونقصاهنا وال يزيد
ضعفها يف غرض املحتاج شيئا بعد أن قضيت كامل حاجته ،وأما أنه كامل يف معنى الرمحة فهو
أن الرحيم عن رقة وتأمل يكاد يقصد بفعله دفع أمل الرقة عن نفسه فيكون قد نظر لنفسه وسعى
يف غرض نفسه ،وذلك ينقص عن كامل معنى الرمحة بل كامل الرمحة أن يكون نظره إىل املرحوم
ألجل املرحوم ال ألجل االسرتاحة من أمل الرقة)

()1

هذا مثال عن منهج تعامل املنزهة مع الكامالت اإلهلية ..فهم ينزهوهنا من كل النقائص
التي تعرتهيا ،والتي جتعل منها نقصا ال كامال ،ومن هنا قال املتكلمون( :خذ الغايات ،واترك
املبادئ) ،فالرمحة هلا مبدأ ،وهو الوصف االنفعايل اخلاص الذي يعرض عىل القلب ،وهلا منتهى
وهو العطاء واإلفاضة ،فإذا أطلق هذا الوصف عىل اهلل سبحانه أريد به غايته ،ال مبدؤه.
وهلذا نبه اإلمام الصادق إىل عدم صحة جريان االنفعاالت عىل اهلل تعاىل مطلقا ،ضاربا
املثل عىل ذلك بالغضب ،فقال( :وأما الغضب فهو منا إذا غضبنا تغريت طبايعنا ،وترتعد
مفاصلنا ،وحالت ألواننا ،ثم نجيء من بعد ذلك بالعقوبات ،فسمي غضب ًا ،فهذا كالم الناس
املعروف ،والغضب شيئان أحدمها يف القلب ،وأما املعنى الذي هو يف القلب فهو منفي عن اهلل
( )1املقصد األسنى (ص)63 :
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جل جالله ،وكذلك رضاه وسخطه ورمحته عىل هذه الصفة)

()1

انطالقا من هذا فرس مجيع املنزهة باختالف مدارسهم أسامء اهلل احلسنى  ..فهي كلها
حسنى ،وكلها يف منتهى الكامل ،وكلها يف منتهى اجلامل.
يقول الغزايل يف بيان معنى اسم اهلل الودود( :الودود :هو الذي حيب اخلري جلميع اخللق،
فيحسن إليهم ،ويثني عليهم ،وهو قريب من معنى الرحيم ،لكن الرمحة إضافة إىل مرحوم،
واملرحوم هو املحتاج واملضطر ،وأفعال الرحيم تستدعي مرحوما ضعيفا ،وأفعال الودود ال
تستدعي ذلك ،بل اإلنعام عىل سبيل االبتداء من نتائج الود ،وكام أن معنى رمحته سبحانه وتعاىل
إرادته اخلري للمرحوم وكفايته له ،وهو منزه عن رقة الرمحة ،فكذلك وده إرادته الكرامة
والنعمة وإحسانه وإنعامه ،وهو منزه عن ميل املودة والرمحة ،لكن املودة والرمحة ال تراد يف حق
املرحوم واملودود إال لثمرهتام وفائدهتام ،ال للرقة وامليل ،فالفائدة هي لباب الرمحة واملودة
وروحهام ،وذلك هو املتصور يف حق اهلل سبحانه وتعاىل دون ما هو مقارن هلام وغري مرشوط يف
اإلفادة)

()2

لكن املدرسة السلفية خالفت األمة مجيعا يف ذلك ،ألن التجسيم والتشبيه الذي صورت
به اهلل كان له تأثريه الكبري يف جتسيمهم وتشبيههم ألفعال اهلل ..وبذلك صار اهلل عندهم جسام
بذاته وأفعاله.
وهلذا مألوا كتبهم العقدية اخلطرية بإثبات الصفات الدالة عىل عجز اهلل وافتقاره وحاجته،
فهم عند حديثهم عن كالم اهلل تعاىل ـ مثال ـ ال ينزهون اهلل عن احلاجة إىل احلرف والصوت..
ألن احلرف والصوت حادث ،وهو ـ علميا ـ عبارة عن ذبذبات وموجات ..وهو فوق ذلك
ضعف وقصور ..ألن من استطاع أن يوصل إليك ما يريده من غري حاجة إىل حرف وصوت
( )1نور الثقلني.13/1 :
( )2املقصد األسنى (ص)122 :
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يكون أكمل من الذي حيتاج إليهام.
لكن السلفية شبهوا كالم اهلل بكالم خلقه ،فذكروا من أركانه احلرف والصوت ،بل
والنطق والسكوت ،بل ذكروا الفم ،وكل ما يقتضيه الكالم من آالت ..وأضافوا إىل ذلك كله
أن كفروا كل من ينكر ذلك ،ورموه بالتجهم والتعطيل ،وأنه أكفر من اليهود والنصارى.
وقد ألفوا يف ذلك الكتب الكثرية ،بل جعلوا هذه القضية [قضية كالم اهلل] من أمهات
القضايا العقدية التي يصنف املؤمنون عىل أساسها حتى أن املتوقف اعتربوه ضاال منحرفا.
ومن خالل البحث عن مصادرهم يف ذلك نجد أهنا كتب اليهود التي تتملذ سلفهم عليها،
فكام أن اليهود تنسب الصوت إىل اهلل تعاىل ،وتشبهه يف ذلك بخلقه ،كام جاء يف سفر التثنية
(( :)26/5من مجيع البرش الذي سمع صوت اهلل) ،نجد السلفية ـ بلسان ابن تيمية ـ يقولون:
(ومجهور املسلمني يقولون إن القرآن العريب كالم اهلل ،وقد تكلم به بحرف وصوت)  ،ويقول
()1

ـ مفرت ًيا عىل موسى عليه السالم ـ( :إن موسى ملا نودي من الشجرةَ ( :ف ْ
اخ َل ْع َن ْع َل ْي َك) (طه)12:
استئناسا منه بالصوت وسكون ًا إليه وقال :إِن
أرسع اإلجابة وتابع التلبية وما كان ذلك منه إال
ً
حسك)
أسمع صوتك
ّ
وأحس ّ

()2

ويقول حممد خليل هراس املعلق عىل هذا الكتاب إن معنى ِ
(:م ْن َو َر ِاء ِح َج ٍ
اب)

(الشورى( )51 :يعني تكليام بال واسطة لكن من وراء حجاب فيسمع كالمه وال يرى
شخصه)

()3

و يقول( :يسمعون صوته عز وجل بالوحي قويا له رنني وصلصلة ولكنهم ال يميزونه،
فإذا سمعوه صعقوا من عظمة الصوت وشدته)

()4

( )1جمموع الفتاوى.556/5 :
( )2رشح حديث النـزول ،ص.220
( )3حاشية كتاب التوحيد ،البن خزيمة ،ص .137
( )4حاشية (كتاب التوحيد) ،ص  ،137ص.146
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ويف كتاب (األسامء والصفات) يقول ابن تيمية ـ يف معرض ر ّده عىل اجلهمية ـ( :وحديث
الزهري قال :فلام رجع موسى إىل قومه قالوا له صف لنا كالم ربك ،قال :سمعتم أصوات
الصواعق التي تقبل يف أحىل حالوة سمعتموها؟ فكأنه مثله)

()1

ويقول حممد بن صالح العثيمني( :يف هذا إثبات القول هلل وأنه بحرف وصوت ،ألن أصل
القول ال بد أن يكون بصوت فإذا أطلق القول فال بد أن يكون بصوت)

()2

بل إهنم ال يكتفون بوصف اهلل باحلاجة واالفتقار إىل احلرف والصوت عند الكالم ،بل
يذكرون أنه حيتاج كذلك إىل الفم واللسان ،فقد قال ابن تيمية يف معرض الرد عىل اجلهمية:
(وحديث الزهري قال :ملا سمع موسى كالم ربه قال :يا رب هذا الذي سمعته هو كالمك؟
قال :نعم يا موسى هو كالمي ،وإنام كلمتك بقوة عرشة آالف لسان)

()3

ويقول الدارمي يف رده عىل برش املرييس عن اهلل تعاىل( :إن الكالم ال يقوم بنفسه شيئا يرى
وحيس إال بلسان متكلم به)

()4

وقال يف نفس الكتاب( :وهو يعلم األلسنة كلها ،ويتكلم بام شاء منها ،إن شاء تكلم
بالعربية وإن شاء بالعربية وإن شاء بالرسيانية)

()5

وقال يف كتابه يف (الرد عىل اجلهمية)( :قال كعب األحبار :ملا كلم اهلل موسى باأللسنة كلها
قبل لسانه طفق موسى يقول :أي رب ما أفقه هذا حتى ك ّلمه آخر األلسنة بلسانه بمثل صوته
يعني بمثل لسان موسى وبمثل صوت موسى) ،ثم يقول( :فهذه األحاديث قد رويت وأكثر

( )1األسامء والصفات ،ص.73
( )2فتاوى العقيدة ،ص.72
( )3األسامء والصفات.)73/1( ،
( )4رد الدارمي عىل برش املرييس( ،ص.)112
( )5رد الدارمي عىل املرييس ،ص.123
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منها ما يشبهها كلها موافقة لكتاب اهلل يف اإليامن بكالم اهلل)

()1

تكليام من فيه – يعني من فمه – وناوله التوراة من يده
وقال أبو يعىل( :وك َّل َم اهلل موسى
ً
إىل يده)

()2

وهكذا قال كل أئمتهم هبذا ،وهو نفس ما نجده يف كتب اليهود ،فقد ورد يف سفر أيوب
(( :)6-2/37اسمعوا سامعًا رعد صوته والرمذمة اخلارجة من فيه حتت كل السموات)
وليت السلفية اكتفوا هبذا ،بل راحوا يعتربون كل منكر هلذا جهميا معطال كافرا ..وهم
يستدلون لذلك بام رواه عبد اهلل بن اإلمام أمحد عن أبيه حيث قال :سألت أيب رمحه اهلل قلت:
ما تقول يف رجل قال :التالوة خملوقة وألفاظنا بالقرآن خملوقة والقرآن كالم اهلل عز وجل وليس
بمخلوق؟ وما ترى يف جمانبته؟ وهل يسمى مبتدعا؟ فقال( :هذا جيانب وهو قول املبتدع ،وهذا
كالم اجلهمية ليس القرآن بمخلوق ،قالت عائشة :تال رسول اهلل ُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك
ِ
ت ُه َّن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
َاب﴾ [آل عمران ،]7 :فالقرآن ليس بمخلوق)
ات حمُ ْك ََام ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
ا ْلكت َ
()3

وقال( :حدثني ابن شبويه ،سمعت أيب يقول( :من قال يشء من اهلل عز وجل خملوق علمه
أو كالمه فهو زنديق كافر ال يصىل عليه ،وال يصىل خلفه وجيعل ماله كامل املرتد ويذهب يف
مال املرتد إىل مذهب أهل املدينة أنه يف بيت املال) ،سألت أيب رمحه اهلل قلت :إن قوما يقولون:
لفظنا بالقرآن خملوق ،فقال( :هم جهمية وهم أرش ممن يقف ،هذا قول جهم ،وعظم األمر
عنده يف هذا ،وقال :هذا كالم جهم)

()4

هذا نموذج عن موقفهم من املنزهة ،والذين يعتربوهنم هبذا كفارا ،وهم يطبقون هذا عىل
كل األمة بمذاهبها املختلفة ..وحتى أعالمها الكبار مل ينجوا منهم ..بل إهنم يعتربون جمرد
( )1الرد عىل اجلهمية( ،ص)81
( )2طبقات احلنابلة) أليب يعىل ()32/1
( )3السنة لعبد اهلل بن أمحد ()164 /1
( )4السنة لعبد اهلل بن أمحد ()164 /1
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السكوت أو التوقف عن التكفري كفرا.
وقد ذكر ابن سحامن يف كشف األوهام مواقف أعالم السلفية من تكفري من مل يكفر
الكافر ،فقال ـ ذاكرا سؤاال طويال وجه لبعض مشاخيهم وجواهبم عليه ـ( :ما يقول الشيخ ابن
الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن يف أناس تنازعوا فقال بعضهم اجلهمية كفار والذي
ما يكفرهم كافر واستدلوا عىل ذلك بقول بعض العلامء من مل يكفر املرشكني أو شك يف كفرهم
فهو كافر ،وقال اآلخرون أما قولكم اجلهمية كفار فهذا حق إن شاء اهلل ونحن نقول بذلك وهو
قول مجهور العلامء من أهل السنة واجلامعة كام ذكر ذلك الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهلل
يف كتابه فتح املجيد رشح كتاب التوحيد يف الكالم عىل أول باب من جحد شيئا من األسامء
والصفات وكام ذكره الشيخ عبد الرمحن بن حسن أيضا يف جوابه عىل شبهة اجلهمي ابن كامل
املذكور يف جمموعة التوحيد وكام ذكره ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه الكافية الشافية بقوله
(ولقد تقلد كفرهم مخسون يف  ...عرش من العلامء يف البلدان)
وأما قولكم :والذي ما يكفرهم كافر فهذا باطل مردود)

()1

وكان جوابه أن قال( :اجلواب أن يقال :أوال هذه دعوى كاذبة خاطئة فإنه مل ينقل عن أحد
من العلامء املذكورين أو غريهم عدم تكفري اجلهمية البتة ،وال أصل له يف كالم أحد من العلامء
إال ما حيكى عن طائفة من أهل البدع أهنم مل حيكموا بكفر املقلدين من جهال الكفار الذين هم
أتباعهم ومحريهم الذين معهم تبع ومل حيكموا هلم بالنار وجعلوهم بمنزلة من مل تبلغه الدعوة،
وهذا مذهب مل يقل به أحد من أئمة املسلمني ال الصحابة وال التابعون وال من بعدهم ،وقد
اتفقت األمة عىل أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم ،ويقال نعم
قد قال اإلمام أمحد يف عقيدته ملا ذكر أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي كافر قال :ومن مل
يكفر هؤالء القوم فهو مثلهم ،وقال أبو زرعة :من زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهلل العظيم
( )1كشف األوهام واإللتباس عن تشبيه بعض األغبياء من الناس (ص)24 :
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كفرا ينقل عن امللة ومن شك يف كفره ممن يفهم وال جيهل فهو كافر  ..ومل ينقل اخلالف إال يف
نوع من اجلهال املقلدين وهم الذين متكنوا من اهلدى والعلم باألسباب التي يقدرون هبا عىل
طلبه ومعرفته لكن أعرضوا وأخلدوا إىل أرض اجلهالة وأحسنوا الظن بمن قلدوه واستسهلوا
التقليد وهؤالء توقف ابن القيم عن وصفهم بالكفر وعن وصفهم باإلسالم يف الكافية الشافية
وجزم يف الطبقات أنه ال عذر هلم عند اهلل ثم إن مجيع من صنف يف السنة من أهل السنة واجلامعة
يردون فيها عىل هؤالء املالحدة الزنادقة الضالل ويبينون ضالهلم وكفرهم وابتداعهم ومل
نسمع أن أحدا منهم اعتذر عن هؤالء اجلهمية وقال إهنم مسلمون الن بعض أهل العلم مل
يكفروهم وال اعتذر عن أحد من أهل األهواء والبدع)

()1

وهكذا لو طبقنا هذه الفتوى الوهابية السلفية حلكمنا عىل األمة مجيعا بالكفر ،سواء كانوا
منزهة أو متوقفة أو معتدلني أو متطرفني ..فيستحيل أن يوجد سلفي منزه ،أو سلفي معتدل
إال إذا كان يف منصب حساس حيتاج فيه إىل ممارسة التقية.
بناء عىل هذا ،سنحاول هنا أن نذكر نامذج عن بعض صفات أفعال اهلل كام ينص عليها
السلفية ،أو كام يمكن قراءهتا من كتبهم ،مع ذكر مروياهتم ،ومدى خطورهتا عىل العقيدة
التنزهيية.

الضحك والعجب:
ال يعترب السلفية االنفعاالت من العجب والضحك ونحوها نقصا ،بل يعتربوهنا كامال،
ولذلك نراهم يتنافسون يف إثبات خمتلف أنواع االنفعاالت هلل ،بل نراهم يصوروهنا تصويرا
تشبيهيا جتسيميا حمضا.
ومن ذلك ما ورد يف (الرسالة األكملية) البن تيمية ،حيث قال( :وقول القائل :إن

( )1كشف األوهام واإللتباس عن تشبيه بعض األغبياء من الناس (ص.)66 :
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الضحك خفة روح ،ليس بصحيح ،وإن كان ذلك قد يقارنه ..ثم قول القائل( :خفة الروح)
إن أراد به وص ًفا مذمو ًما فهذا يكون ملا ال ينبغي أن يضحك منه ،وإال فالضحك يف موضعه
يض َحك مما ُي ْض َحك منه ،واآلخر :ال
املناسب له صفة مدح وكامل ،وإذا قدر حيان؛ أحدمهاْ :
يضحك قط ،كان األول أكمل من الثاِن)

()1

وهبذا املنطق حاول ابن تيمية أن يثبت ضحك اهلل ،بل ومجيع االنفعاالت التي جتري عىل
اإلنسان.
ومن الروايات التي أوردها يف ذلك( :ينظر إليكم الرب َقنِطِني ،فيظل يضحك ،يعلم أن
َف َر َج ُكم قريب) ،فقال له أبو َر ِزين ال ُع َق ْي ِيل :يا رسول اهلل ،أو يضحك الرب؟ ! قال :نعم ،قال:
خريا)
(لن نعدم من رب يضحك ً
وقد علق ابن تيمية عىل الرواية بقوله( :فجعل األعرايب العاقل بصحة فطرته ضحكه دلي ً
ال
عىل إحسانه وإنعامه؛ فدل عىل أن هذا الوصف مقرون باإلحسان املحمود ،وأنه من صفات
الكامل ،والشخص ال َع ُبوس الذي ال يضحك فط هو مذموم بذلك ،وقد قيل يف اليوم الشديد
وسا َق ْم َط ِر ًيرا﴾ [اإلنسان)]10 :
العذاب إنه ﴿ َي ْو ًما َع ُب ً

()2

ولنتصور مبلغ ذلك التشويه لرمحة اهلل تعاىل التي شملت كل يشء ،وكيف حوهلا السلفية
إىل نوع من السخرية ،فالرواية التي أعجب هبا ابن تيمية ،تصور اهلل ،وهو يضحك عىل معاناة
خلقه واكتئاهبم؟ ..وهي صورة تدل عىل تأثر من صورها بصورة أولئك امللوك اجلبارين
الظلمة الذين ركن هلم السلفية وأحبوهم ،وباعوا كل يشء من أجلهم.
ومما أورده ابن تيمية من األدلة عىل ما يسميه صفة الضحك هلل تعاىل قوله( :واإلنسان
حيوان ناطق ضاحك ،وما يميز اإلنسان عن البهيمة صفة كامل ،فكام أن النطق صفة كامل،
( )1الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل (ص)55 :
( )2الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل (ص)55 :
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فكذلك الضحك صفة كامل ،فمن يتكلم أكمل ممن ال يتكلم ،ومن يضحك أكمل ممن ال
يضحك ،وإذا كان الضحك فينا مستلز ًما لشىء من النقص فاهلل منزه عن ذلك ،وذلك األكثر
خمتص ال عام ،فليس حقيقة الضحك مطل ًقا مقرونة بالنقص ،كام أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة
بالنقص ،ووجودنا مقرون بالنقص ،وال يلزم أن يكون الرب موجدً ا وأال تكون له ذات)

()1

ولو طبقنا هذا املقياس الذي ذكره ابن تيمية عىل اهلل ،لسوينا اهلل بعباده ،وجلعلنا كامالتنا
الومهية كامالت له.
وما ذكره ابن تيمية هو نفس ما ذكره املتقدمون واملتأخرون من السلفية الذين اعتربوا
َّ
وجل :بال
ضحك اهلل صفة من صفاته ،يقول ابن خزيمة( :باب :ذكر إثبات ضحك ربنا عَزَّ
ٍ
تصف ضحكه َّ
جل ثناؤه ،ال وال يش َّبه َض ِح ُكه بضحك املخلوقني ،وضحكهم كذلك،
ُ
صفة
بل نؤمن بأنه يضحك ؛ كام أعلم النبي  ،ونسكت عن صفة ضحكه َّ
جل وعال ،إذ اهلل عَزَّ
َّ
مصدِّ قون
وجل استأثر بصفة ضحكه ،مل يطلعنا عىل ذلك ؛ فنحن قائلون بام قال النبي َ ،
عام مل يبني لنا مما استأثر اهلل بعلمه) ) .
بذلك ،بقلوبنا منصتون َّ
()2

وقال أبو بكر اآلجري( :باب اإليامن بأن اهلل عَزَّ َّ
وجل يضحك :اعلموا  -وفقنا اهلل وإياكم
َّ
َّ
للرشاد من القول والعمل َّ -
وجل،
وجل بام وصف به نفسه عَزَّ
أن أهل احلق يصفون اهلل عَزَّ
وبام وصفه به رسوله  ،وبام وصفه به الصحابة ريض اهلل عنهم  .وهذا مذهب العلامء ِممَّن
َّ
اتّبع ومل يبتدع ،وال يقال فيه :كيف؟ بل التسليم له ،واإليامن به ؛ َّ
وجل يضحك ،كذا
أن اهلل عَزَّ
روي عن النبي  وعن صحابته ؛ فال ينكر هذا إال من ال حيمد حاله عند أهل احلق)

()3

السنَّة األصبهاِن:
وهكذا قالوا يف الصفة التي نسبوها هلل [صفة العجب] ،فقد قال َّ
قوام ُّ

( )1الرسالة األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكامل (ص.)56 :
( )2التوحيد.)563/2( ،
( )3الرشيعة( ،ص )277
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ب ؛ ألن ال َع َجب
ب( :وقال قوم :ال يوصف اهلل بأنه َي ْع َج ُ
(وقال قوم :ال يوصف اهلل بأنه َي ْع َج ُ
ممَّن يعلم ما مل يكن يعلم ،واحتج مثبت هذه الصفة باحلديث ،وبقراءة أهل الكوفةَ  :ب ْل
ع ِ
َّ
َج ْب ُت َو َي ْس َخ ُر َ
وجل عن نفسه)
ون ؛ عىل أنه إخبار من اهلل عَزَّ

()1

وقــال ابن أيب عـاصم( :باب :يف َت َع ُّج ِ
ب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه..
ألن ال َع َجب ممَّن يعلم ما مل يكن يعلم ،واحتج مثبت هذه الصفة باحلديث ،وبقراءة أهل الكوفة:
﴿ َب ْل ع ِ
َّ
َج ْب ُت َو َي ْس َخ ُر َ
وجل عن نفسه)
ون﴾ ؛ عىل أنه إخبار من اهلل عَزَّ

()2

وهكذا قالوا يف الصفة التي سموها صفة [البشبشة] ،فقد رووا فيها حديثا عن أيب هريرة؛
َّ
أن النبي  قال( :ما توطن رجل مسلم املساجد للصالة والذكر ؛ إال تبشبش اهلل له كام
يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم)

()3

قال أبو يعىل الفراء عند ذكره إلثبات صفة الفرح هلل تعاىل( :وكذلك القول يف البشبشة؛
ألن معناه يقارب معنى الفرح ،والعرب تقول :رأيت لفالن بشاشة وهشاشة وفرح ًا ،ويقولون:
فالن هش بش فرح ،إذا كان منطلق ًا ،فيجوز إطالق ذلك كام جاز إطالق الفرح)

()4

وقال الدارمي( :وبلغنا َّ
أن بعض أصحاب املرييس قال له :كيف تصنع هبذه األسانيد
اجلياد التي حيتجون هبا علينا يف رد مذاهبنا مما ال يمكن التكذيب هبا ؛ مثل :سفيان عن منصور
عن الزهري ،والزهري عن سامل ،وأيوب بن عوف عن ابن سريين ،وعمرو بن دينار عن جابر
عن النبي  .. وما أشبهها؟)) .قال(( :فقال املرييس :ال تردوه تفتضحوا ،ولكن ؛ غالطوهم
بالتأويل ؛ فتكونوا قد رددمتوها بلطف ؛ إذ مل يمكنكم ردها بعنف ؛ كام فعل هذا املعارض
( )1احلجة.457/2 :
( )2احلجة.457/2 :
()3

ابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه .)652/وأمحد ( .)8332والطياليس ( .)2334واحلاكم ( .)213/1ابن خزيمة

( .)1503وابن قتيبة يف (غريب احلديث) ()160/1
( )4إبطال التأويالت.243/1 :
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سواء ..وسننقل بعض ما روي يف هذه األبواب من احلب والبغض والسخط والكراهية وما
أشبهه ( ..ثم ذكر أحاديث يف صفة احلب ثم البغض ثم السخط ثم الكره ثم العجب ثم الفرح،
ثم حديث أيب هريرة السابق يف البشاشة ،ثم قال) ويف هذه األبواب روايات كثرية أكثر مما ذكر،
مل نأت هبا خمافة التطويل)

()1

وهكذا قالوا فيام يسموهنا صفة [الفرح] ،والتي رووا فيها حديثا عن أيب هريرة وغريه
يرفعه إىل رسول اهلل ،جاء فيه( :هلل أفرح بتوبة عبـده) ،ويف رواية( :أشد فرحـ ًا)

()2

وقد قال ابن القيم ساخرا من الذي أولوا هذا احلديث من باب تنزيه اهلل تعاىل عن
االنفعاالت الدالة عىل القصور والعجز( :وأيض ًا فقد ثبت عن النبى  أنه قال( :هللُ َأشدُّ فرح ًا
بتوبة عبده من أحدكم ضل راحلته) ،قالوا :وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله ،فإن
صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والرشاب ،وهى مركبه الذى يقطع به
مسافة سفره ،فلو عدمه النقطع ىف طريقه فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه ورشابه ..ف َأى فرحة
تعدل فرحة هذا؟ ولو كان ىف الوجود فرح أعظم من هذا ملثل به النبى  ،ومع هذا ففرح اهلل
بتوبة عبده إذ تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته ،وحتت هذا رس عظيم خيتص اهلل بفهمه من
يشا ُء ،فإِن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه ،فعليك بوادى اخلفا ،وهو وادى
املحرفني للكلم عن مواضعه ،الواضعني له عىل غري املراد منه ،فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا
ّ
ىف شعابه وطرقه ومتاهاته ومل تستقر هلم فيه قدم وال جلؤوا منه إىل ركن وثيق ،بل هم كحاطب
الليل وحاطم السيل)

()3

وهكذا أصبح منزه اهلل ـ يف معيار السلفيني ـ حمرفا ،وأصبح املجسم معظام ومنزها.

( )1الرد عىل برش املرييس ،ص .200
( )2البخاري ( 6308و  ،)6309ومسلم (.)4933 -4927
( )3طريق اهلجرتني وباب السعادتني (ص.)234 :
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اهلراس عند رشحه للحديث السابق ،فقد قال( :ويف هذا
ومثله قال الشيخ حممد خليل َّ
َّ
وجل ،والكالم فيه كالكالم يف غريه من الصفات ؛ أنه صفة
احلديث إثبات صفة الفرح هلل عَزَّ
َّ
وجل ،عىل ما يليق به ،وهو من صفات الفعل التابعة ملشيئته تعاىل وقدرته،
حقيقية هلل عَزَّ
املعرب عنه بالفرح عندما ُحي ِد ُ
ث عبدُ ُه التوب َة واإلنا َب َة إليه ،وهو مستلز ٌم
ْ
فيحدُ ث له هذا املعنى َّ
لرضاه عن عبده التائب ،وقبوله توبته ،وإذا كان الفرح يف املخلوق عىل أنواع ؛ فقد يكون فرح
ٍ
َّ
وجل ُمنَزَّ ه عن ذلك كله ،ففرح ُه ال
خفة ورسور وطرب وقد يكون فرح أرش
وبطر ؛ فاهلل عَزَّ
يشبه فرح أحد من خلقه ؛ ال يف ذاته ،وال يف أسبابه ،وال يف غاياته ؛ فسببه كامل رمحته وإحسانه
يتعرضوا هلا ،وغايته إمتام نعمته عىل التائبني املنيبني ،وأما تفسري الفرح
التي حيب من عباده أن َّ
ٌ
وتعطيل لفرحه ورضاه
نفي
بالزمه ،وهو الرىض ،وتفسري الرىض بإرادة الثواب ؛ فكل ذلك ُ
سبحانه ،أوجبه سو ُء ظ ِّن هؤالء املع ِّطلة برهبم ،حيث َّ
تومهوا أن هذه املعاِن تكون فيه كام هي
يف املخلوق ،تعاىل اهلل عن تشبيههم وتعطيلهم)

()1

اللهو واللعب:
عندما مطالعة الكثري من الروايات التي حيكيها السلفية عن سلفهم ،أو يرفعوهنا إىل رسول
اهلل  نجد العبثية يف أكمل صورها ،فهم يصورون اهلل البديع الذي أتقن كل يشء خلقه،
واحلكيم الذي ال منتهى حلكمته ،بصورة الالهي الالعب الذي يترصف ترصفات ال داللة هلا،
وال حاجة إليها.
ومن األمثلة عىل ذلك ما فرسوا به قوله تعاىلَ ﴿ :و ْاألَ ْر ُض َمجِي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ﴾
[الزمر ،]67 :فقد أوردوا يف تفسريها من ترصفات اهلل  -بحسبهم  -ما يمأل بالعجب..
فقد حتولت اآلية الكريمة ـ بسبب حتريفاهتم ـ من آية تبني عظمة اهلل وقدوسيته ،إىل مشاهد

( )1رشح العقيدة الواسطية (ص .)166
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ساخرة عابثة إلله متجرب متسلط ،وكأهنم ال يتحدثون عن إله ،وإنام عن ملك من ملوك زماهنم.
فمن أقوال ابن تيمية يف تفسري اآلية الكريمة( :واحلديث مروي ىف الصحيح واملسانيد
وغريها بألفاظ يصدق بعضها بعضا وىف بعض ألفاظه قال :قرأ  عىل املنربَ ﴿ :و ْاألَ ْر ُض َمجِي ًعا
َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ﴾ [الزمر ،]67 :ثم قال( :مطوية ىف كفه يرمى هبا كام يرمى الغالم بالكرة)..
وىف لفظ (يأخذ اجلبار سمواته وأرضه بيده فيجعلها ىف كفه ثم يقول هبام هكذا كام تقول الصبيان
بالكرة :أنا اهلل الواحد) ،وقال ابن عباس :يقبض اهلل عليهام ،فام ترى طرفامها بيده)

()1

و من األمثلة اخلطرية التي ذكرها ،وهو ال يقصد هبا إال التشبيه املحض ،قوله( :ويف لفظ
قال :رأيت رسول اهلل  عىل املنرب وهو يقول( :يأخذ اجلبار سمواته وأرضه ،وقبض بيده
وجعل يقبضها ويبسطها ويقول :أنا الرمحن ،أنا امللك ،أنا القدوس ،أنا السالم ،أنا املؤمن ،أنا
املهيمن ،أنا العزيز ،أنا اجلبار ،أنا املتكرب ،أنا الذي بدأت الدنيا ومل تكن شيئا ،أنا الذي أعدهتا،
أين املتكربون؟ أين اجلبارون؟)

()2

وروى أبو الشيخ يف العظمة هذه الرواية( :يطوي اهلل عز وجل السموات السبع بام فيهن
من اخلالئق واألرضني بام فيهن من اخلالئق يطوي كل ذلك بيمينه فال ُيرى من عند اإلهبام
يشء وال يرى من عند اخلنرص يشء فيكون ذلك كله يف كفه بمنزلة خردلة)

()3

وقد علق ابن القيم عىل أمثال هذه الروايات بقوله( :إذا كانت السموات السبع يف يده
كاخلردلة يف يد أحدنا ،واألرضون السبع يف يده األخرى كذلك فكيف يقدره حق قدره من
أنكر أن يكون له يدان فض ً
ال عن أن يقبض هبام شيئ ًا ،فال يد عند املعطلة وال قبض يف احلقيقة
وإنام ذلك جماز ال حقيقة له ،وللجهمية واملعطلة من هذا الذم أوفر نصيب)

()4

( )1الرسالة العرشية (ص)18 :
( )2الرسالة العرشية (ص)17 :
( )3العظمة )136(445/2
( )4الصواعق املرسلة 1364/4
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احلاجة واالفتقار:
وهي من الصفات التي خيرج هبا من قرأ العقائد السلفية من مصادرها ،فاهلل عندهم يفتقر
إىل الوسائل واألدوات ليحقق حاجاته ومطالبه ،بل يفتقر إىل الدار التي يسكن فيها ،والعرش
الذي يقعد عليه ..وقد رأينا يف هذا الفصل ما ذكروه من احتياج اهلل إىل الفم واللسان ليتكلم..
وذكرنا يف فصل سابق ما ذكروه من احتياج اهلل للعينني لريى ،والدار ليسكن ،والعرش ليقعد.
وهكذا نرى ذكرهم حلاجته إىل الرجلني ليتنقل ،فمن صفات اهلل عندهم صفة [امليش
واهلرولة] ،وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حول هذه الصفة ،فأجابت:
(نعم صفة اهلرولة عىل نحو ما جاء يف احلديث القديس الرشيف عىل ما يليق به قال تعاىل( :إذا
تقرب إيل العبد شرب ًا تقربت إليه ذراع ًا وإذا تقرب إيل ذراع ًا تقربت منه باع ًا وإذا أتاِن ماشي ًا
أتيته هرولة ) رواه :البخاري ومسلم)

()1

وقد أثبتها كل السلفية املعارصين من أمثال عبدالرزاق عفيفي وابن عثيمني وابن غديان
وابن قعود وغريه.
فقد سئل ابن عثيمني عن عن صفة اهلرولة ،فأجاب بقوله( :صفة اهلرولة ثابتة هلل تعاىل كام
يف احلديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم ،فذكر احلديث وفيه( :وإن أتاِن يميش أتيته
هرولة) ،وهذه اهلرولة صفة من صفات أفعاله التي جيب علينا اإليامن هبا من غري تكييف وال
متثيل ،ألنه أخرب هبا عن نفسه وهو أعلم بنفسه فوجب علينا قبوهلا بدون تكييف)

()2

وقال حممد نارص الدين األلباِن( :لكن اهلرولة ،اهلرولة كاملجيء والنزول صفات ليس
يوجد عندنا ما ينفيها إذا خصصناها باهلل عز وجل؛ ألن هذه الصفات ليست صفة نقص حتى

( )1فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (.)142/3
( )2فتاوى ابن عثيمني -العقيدة.380/1-
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نبادر رأس ًا إىل نفيها)....

()1

وهكذا نرى حاجة اهلل يف مثل هذه الرواية الغريبة التي يشحنون هبا كتب عقائدهم،
ويعتربون املنكر أو املؤول هلا جهميا معطال ،فقد رووا عن أيب هريرة قال( :ملا أراد اهلل أن خيلق
آدم ،بعث ملكا من املالئكة من محلة العرش إىل األرض ،فلام أهوى ليأخذ منها ،قالت له
األرض :أسألك بالذي أرسلك أال تأخذ مني اليوم شيئا يكون للنار فيه نصيب غدا ،قال:
فرتكها ،فلام رجع إىل ربه قال :ما منعك أن تأتيني بام أمرتك به ،فقال :يا رب سألتني بك أال
آخذ منها شيئا يكون للنار غدا منه نصيب ،فأعظمت أن أرد شيئا سألني بك ،قال :ثم أرسل
آخر من محلة العرش ،فلام أهوى ليأخذ منها قالت له األرض :أسألت بالذي أرسلك أال تأخذ
مني اليوم شيئا يكون للنار فيه نصيب ،قال :فرتكها ،فلام رجع إىل ربه قال :ما منعك أن تأتيني
بام أمرتك به ،قال :يا رب سألتني بك أال آخذ منها شيئا يكون للنار فيه نصيب غدا ،فأعظمت
أن أرد شيئا سألني بك ،قال :ثم أرسل آخر من محلة العرش فلام أهوى ليأخذ منها ،قالت له
مثل ما قالت لألول فرتكها ،ثم رجع إىل ربه ،فقال مثل ما قال األول ،حتى أرسل محلة العرش
كلهم ،كل ذلك تقول هلم مثل ذلك ،فريجعون إىل رهبم فيقولون مثل ذلك ،حتى أرسل ملك
املوت ،فلام أهوى ليأخذ منها قالت له األرض أسألك بالذي أرسلك أن ال تأخذ مني اليوم
شيئا يكون للنار فيه نصيب غدا ،فقال ملك املوت :إن الذي أرسلني إليك أحق بالطاعة
منك)

()2

وهذه الرواية ال تبني فقط افتقار اهلل وحاجته إىل أن خيربه املالك بحقيقة ما حصل ،وإنام
تتناقض مع ما أخرب اهلل تعاىل عنه من طاعة املالئكة املطلقة هلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ع َل ْي َها َم َالئِ َك ٌة
ون َما ُيؤْ َم ُر َ
ون اهللََّ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ِغ َال ٌظ ِشدَ ا ٌد َال َي ْع ُص َ
ون﴾ [التحريم]6 :
( )1سلسلة اهلدى والنور رشيط رقم (.)1/756
( )2أورده الذهبي يف العلو :ص .86
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وهي تذكرنا بتلك الرواية املشهورة التي أقام السلفية الدنيا ألجلها ،ومل يقعدوها ،وهي
ما رووه عن أيب هريرة موقوفا ومرفوعا إىل النبي  ،أنه قال ( :أرسل ملك املوت إىل موسى
عليه السالم ،فلام جاءه صكَّه ففقأ عينه ،فرجع إىل ربه فقال :أرسلتني إىل عبد ال يريد املوت،
قال :فرد اهلل إليه عينه وقال :ارجع إليه ،فقل له :يضع يده عىل متن ثور ،فله بام غطت يده بكل
رب ثم مه ؟ قال :ثم املوت ،قال :فاآلن ،فسأل اهلل أن يدنيه من األرض
شعرة سنة ،قال :أي ِّ
املقدسة رمية بحجر ،فقال رسول اهلل  فلو كنت َث َّم ألريتكم قربه إىل جانب الطريق ،حتت
الكثيب األمحر)

()1

ومن الروايات التي يرووهنا يف كتبهم العقائدية ،والتي يبينون من خالهلا حاجة اهلل
وافتقاره للمالئكة ليخربوه بأخبار ما حيصل يف كونه ،ما رووه عن ابن مسعود أنه قال( :إن
ربكم ليس عنده ليل وال هنار .نور السموات من نور وجهه وإن مقدار كل يوم من أيامكم
عنده ثنتا عرشة ساعة ،فتعرض عليه أعاملكم باألمس أول النهار ،اليوم فينظر فيها ثالث
ساعات فيطلع فيها عىل ما يكره ،فيغيظه ذلك ،فأول من يعلم بغضبه الذين حيملون العرش
جيدونه يثقل عليهم ،فيسبحه الذين حيملون العرش ورسادقات العرش واملالئكة املقربون
وسائر املالئكة)

()2

فهذا احلديث يبني افتقار اهلل إىل ثالث ساعات كاملة لرياجع فيها ترصفات عباده ،وبعد
أن حيصل له الغضب الشديد يفتقر إىل تسبيح املالئكة ليهدأ.
بربكم ـ أهيا السلفيون ـ هل هذه صفات إله أم صفات ملك من ملوككم ،أو أمري من
أمرائكم الذين تسبحون بحمدهم؟
ومن الروايات القريبة من هذا ما رووه عن خيثمة ،قال( :كان ملك املوت صديقا لسليامن
( )1البخاري ( ،)1339ومسلم ( .)157( )2372وابن أيب عاصم يف السنة ( )599عن سلمة بن شبيب ،والنسائي .118/4
( )2الطرباِن يف الكبري ،حديث  ،200 /9 ،8886ونقض اإلمام أيب سعيد عىل املرييس ()476 /1
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بن داود ،قال :فأتاه ذات يوم ،فقال :يا ملك املوت مالك ،تأيت أهل الدار فتأخذ أهلها كلهم،
وتدع الدار إىل جنبهم ال تأخذ منهم أحدا؟ قال :ما أنا بأعلم بذلك منك ،إنام أكون حتت العرش
فيلقى إيل صكاكا فيها أسامء)

()1

ومع أن اهلل تعاىل يقول﴿ :وما َأمرنَا إِ َّال و ِ
احدَ ٌة َك َل ْمحٍ بِا ْل َب َ ِ
رص﴾ [القمر ]50 :إال أن
َ
َ َ ُْ
السلفية يذكرون خالف ذلك ،فقد رووا عن عبد اهلل بن عباس عن رجال من األنصار أهنم
كانوا عند رسول اهلل  إذ رمي بنجم فاستنار ،فقال رسول اهلل ( :ما كنتم تقولون ملثل هذا
يف اجلاهلية؟) قال :كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ،أو مات رجل عظيم ،فقال رسول اهلل :
(إنه ال يرمى هبا ملوت أحد وال حلياته ،ولكن ربنا -تبارك وتعاىل -إذا قىض يف السامء أمرا،
سبحته محلة العرش ،ثم سبحته مالئكة السامء الذين يلون محلة العرش ،ثم سبحته أهل السامء
الثانية ،حتى ينتهي التسبيح إىل السامء الدنيا ،ثم يقول الذين يلون محلة العرش حلملة العرش:
ماذا قال ربكم ،فيخربوهنم ،ثم يستخرب أهل السامء أهل السموات بعضهم بعضا حتى ينتهي
اخلرب إىل السامء ،وختطف اجلن السمع ،فام جاؤا به عىل وجهه فهو حق ،ولكنهم يفرقون فيه
ويزيدون) .
()2

ومن الروايات القريبة من هذا ما رووه عن ابن عباس قال( :ملا أهبط اهلل آدم كان رأسه يف
السامء ورجاله يف األرض ،فوضع اهلل يده عىل رأسه فطأطأه سبعني باعا ،قال :يا رب ما يل ال
أسمع صوت مالئكتك وال أوجسهم ،فقال اهلل :خطيئتك يا آدم ،ولكن اذهب فابن يل بيتا
وطف به واذكرِن حوله كام رأيت املالئكة يصنعون حول عريش ،قال ابن عباس فأقبل آدم
يتخطى األرض ،فموضع كل قدم قرية وما بينهام مفازة ،حتى وضع البيت)

()3

( )1أبو بكر بن أيب شيبة يف املصنف ،)205/13( :وأمحد يف الزهد :ص  .41وأبو نعيم يف احللية)119/4( :
( )2مسلم ( ،)225 /14والرتمذي ( ،362 /5حديث  ،)2324واإلمام أمحد ( ،)218/1والدارمي يف الرد عىل اجلهمية :ص
.78
( )3أورده الذهبي يف العلو :ص  .90والطربي يف تفسريه ،)546 /1( :ابن إسحاق يف املغازي :ص .72
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ومن الروايات املرتبطة هبذا ،ما رووه يف تفسري آية الدين عن ابن عن ابن عباس قال :ملا
نزلت آية الدين قال رسول اهلل ( :إن أول من جحد آدم ،ان اهلل ملا خلق آدم ومسح ظهره،
فأخرج منه ما هو ذاري إىل يوم القيامة ،فجعل يعرض ذريته عليه ،فرأى فيهم رجال يزهر،
قال :أي رب من هذا؟ قال :هذا ابنك داود ،قال :أي رب كم عمره؟ قال :ستون عاما ،قال:
أي رب زد يف عمره ،قال :ال إال أن أزيده من عمرك ،وكان عمر آدم ألف عامن فزاده أربعني
عاما .فكتب اهلل عليه بذلك كتابا ،وأشهد عليه املالئكة ،فلام احترض آدم اتته املالئكة لقبضه
قال إنه قد بقي من عمري أربعون عاما .فقيل له :إنك قد وهبتها البنك داود.
قال :ما فعلت ،وأبرز اهلل عليه الكتاب وشهدت عليه املالئكة)

()1

وخطورة هذه القصة ال تقف عن هذا الشويه اخلطري آلدم النبي اخلليفة ،والذي تصوره
القصة ،وكأن مدة ألف سنة كاملة صحبة اهلل ووحيه مل تكف لرتبيته وتعليمه الوفاء.
وإنام خطورهتا بعد ذلك يف تلك املحاورات بني آدم عليه السالم واهلل تعاىل ،والتي يظهر
فيها افتقار اهلل إىل الكتاب واإلشهاد ليقيم احلجة عىل نبي من أنبيائه الكرام الذين أسجد هلم
مالئكته.

اجلور والظلم:
مع ورود النصوص القطعية الكثرية املخربة عن عدل اهلل ،ومثلها النصوص التي تنفي
الظلم عن اهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿:ذلِ َك بِام َقدَّ م ْت َأي ِدي ُكم و َأ َّن اهللََّ َليس بِ َظ َّال ٍم لِ ْلعبِ ِ
يد﴾ (آل
َ
ْ َ
ْ َ
ْ
َ
َ
اد﴾ (غافر ،)31 :وقال ﴿:من ع َِم َل ص ِ
عمران ،)182:وقال ﴿:وما اهللَُّ ي ِريدُ ُظ ْل ًام لِ ْل ِعب ِ
احل ًا
َ
َ ْ
َ
ُ
َ َ

َفلِنَ ْف ِس ِه ومن َأساء َفع َليها وما رب َك بِ َظ َّال ٍم لِ ْلعبِ ِ
يد﴾ (فصلت ،)46:وقال ﴿:إِ َّن اهللََّ ال َي ْظلِ ُم
َ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ

( )1الطياليس ( .)2692وابن سعد  ،29-28/1وابن أيب شيبة  60/13و ،118/14وابن أيب عاصم يف "السنة" ( .)204وأبو
يعىل ( .)2710والطرباِن ()12928
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ِ
َّاس َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
ون﴾ (يونس ،)44:وقال ﴿:إِ َّن اهللََّ ال َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة
َّاس َش ْيئ ًا َو َلك َّن الن َ
الن َ
اع ْفها ويؤْ ِ
ِ
َوإِ ْن ت ُ
ت ِم ْن َلدُ ْن ُه َأ ْجر ًا عَظِي ًام﴾ (النساء ،)40:وقالَ ﴿:و َم ْن َي ْع َم ْل ِم َن
َك َح َسنَ ًة ُي َض َ َ ُ
احل ِ
ِ
َاف ُظ ْل ًام َوال َه ْض ًام﴾ (طـه ،)112:واهلضم أن ينقص من جزاء
ات َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن َفال َخي ُ
َّ
الص َ
حسناته ،والظلم أن يعاقب بذنوب غريه ،وكالمها مما يتناىف مع العدل.
إال أننا نجد كتب العقيدة السلفية تتناقض مع هذه العقائد متاما ،فهم حيشون كتبهم
بروايات كثرية تصور اهلل بصور ال تليق بمن بنى هذا الكون العظيم بمنتهى الدقة والعدالة
والتنظيم.
وإلثبات ذلك سنسوق بعض رواياهتم يف هذا املجال ،والتي نجدها عادة يف كل الكتب
التي يسموهنا كتب سنة ،ويعتربون املعارض هلا جهميا معطال كافرا ،وسنرتك التعليق عليها
لعقل القارئ ،ليكتشف احلقيقة من دون تدخل من أي طرف خارجي.
ولتيسري األمر عىل القارئ ،فقد اخرتنا كتابا مشهورا لدهيم ،يسمى [كتاب القدر] ،أليب
بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن املُستَفاض ِ
الف ْر ِ
يايب (املتوىف301 :هـ) ،وهو من سلفهم
ْ
املتقدمني الذين ال يزالون هلم كل الوالء واالحرتام ،وقد قال فيه بعضهم ،وهو أبو الفضل
الزهري( :ملا سمعت من الفريايب كان يف جملسه من أصحاب املحابر ،من يكتب حدود عرشة
آالف إنسان ،ما بقي منهم غريي ،هذا سوى من ال يكتب)

()1

وطبعا ما ذكر الزهري هو جزء بسيط ممن تتملذوا عليه بعد ذلك ..فكتاب الرجل حمقق
ومطبوع ،ومنشور عىل النت ،ويتتلمذ عىل يديه اآلن مئات اآلالف من أصحاب احلواسيب
واهلواتف الذكية ..باإلضافة إىل األجيال الورقية الكثرية التي سبقت هذا اجليل اإللكرتوِن.
ومن تلك األحاديث التي أوردها يف الكتاب بطرق متعددة ،ونجد أمثاهلا يف كل كتب
السلفية ،ما رواه عن هشام بن حكيم ،أن رجال أتى رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،أنبتدأ
( )1القدر للفريايب (ص.)7 :
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األعامل أم قيض القضاء؟ ،فقال رسول اهلل ( :إن اهلل عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهره،
وأشهدهم عىل أنفسهم ،ثم أفاض هبم يف كفيه ،فقال :هؤالء للجنة وهؤالء للنار ،فأهل اجلنة
ميرسون لعمل أهل اجلنة ،وأهل النار ميرسون لعمل أهل النار)

()1

ومن الروايات الواردة فيه أن أن عمر سئل عن هذه اآليةَ ﴿ :وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي آ َد َم
ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم ع ََىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َب َىل َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم

ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا غَافِلِنيَ ﴾ [األعراف ،]172 :فقال :سمعت رسول اهلل  يسأل عنها،

فقال رسول اهلل ( :إن اهلل تعاىل خلق آدم ،فمسح ظهره بيمينه ،فاستخرج ذرية ،فقال:
خلقت هؤالء للجنة ،وبعمل أهل اجلنة يعملون ،ثم مسح ظهره ،فاستخرج منه ذرية ،فقال:
خلقت هؤالء للنار ،وبعمل أهل النار يعملون) ،فقال رجل :يا رسول اهلل ،ففيم العمل؟ ،فقال
رسول اهلل ( :إن اهلل عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حتى يموت
عىل عمل أهل اجلنة ،فيدخله به اجلنة ،وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى
يموت ،وهو عىل عمل أهل النار فيدخله يف النار)

()2

وروى عن أيب الدرداء عن النبي  أنه قال( :خلق اهلل تعاىل آدم حني خلقه ،فرضب كفه
اليمنى ،فأخرج منه ذرية بيضاء ،كأهنم الذر ،وَضب كفه اليرسى ،فأخرج ذرية سوداء ،كأهنم
احلمم ،فقال للذين يف يمينه :للجنة وال أبايل ،وقال للذين يف يساره :إىل النار وال أبايل)

()3

وروى عن عبد اهلل بن عمرو قال :خرج علينا رسول اهلل  ،ويف يده كتابان ،فقال:
(أتدرون ما هذان الكتابان؟) ،فقالوا :ال يا رسول اهلل ،إال أن ختربنا ،فقال للذي يف يده اليمنى:
(هذا كتاب من رب العاملني ،فيه أسامء أهل اجلنة ،وأسامء آبائهم ،وقبائلهم ،ثم أمجل عىل

( )1تفسري الطربي :جـ .13/244والقدر للفريايب (ص)44 :
( )2القدر للفريايب (ص)47 :
( )3القدر للفريايب (ص)52 :
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آخرهم ،فال يزاد فيهم ،وال ينقص منهم) ،وقال للذي يف شامله( :هذا كتاب من أهل النار
بأسامئهم ،وأسامء آبائهم ،وقبائلهم ،ثم أمجل عىل آخرهم فال يزاد فيهم ،وال ينقص منهم أبدا)،
فقال أصحابه :ففيم العمل يا رسول اهلل إن كان أمر قد فرغ منه؟ ،فقال( :سددوا وقاربوا ،فإن
صاحب اجلنة خيتم له بعمل أهل اجلنة ،وإن عمل أي عمل ،وإن صاحب النار خيتم له بعمل
أهل النار ،وإن عمل أي عمل) ،ثم قال بيديه فنبذمها ،ثم قال( :فرغ ربكم من العباد)َ ﴿ ،ف ِر ٌيق
ِيف ْ ِ
الس ِع ِري﴾ [الشورى)]7 :
اجلَنَّة َو َف ِر ٌيق ِيف َّ
()1

وروى عن عائشة أهنا قالت :دعي رسول اهلل  إىل جنازة صبي ،يصيل عليه ،فقلت :يا
رسول اهلل ،طوبى هلذا ،عصفور من عصافري اجلنة مل يعمل السوء ،ومل يدر به ،فقال( :أو غري
ذلك يا عائشة؟ إن اهلل عز وجل خلق للجنة أهال ،،وخلقهم هلا ،وهم يف أصالب آبائهم ،وخلق
للنار أهال ،وخلقهم هلا ،وهم يف أصالب آبائهم)

()2

ورووا عن عن عبد اهلل بن احلارث قال :خطبنا عمر بن اخلطاب باجلابية ،واجلاثليق ماثل
()3

بني يديه ،والرتمجان يرتجم ،فقال عمر :من هيد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له،
فقال اجلاثليق :إن اهلل تعاىل ال يضل أحدا ،ومن يضلل فال هادي له ،فقال عمر :ما تقول؟ فقال
الرتمجان :ال يشء ،ثم عاد يف خطبته ،فلام بلغ من هيد اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي
له ،قال اجلاثليق :إن اهلل تعاىل ال يضل أحدا ،فقال عمر :ما تقول؟ فأخربه ،فقال :كذبت يا
عدو اهلل ،ولوال ولت عهد لك لرضبت عنقك ،بل اهلل خلقك ،واهلل أضلك ،ثم يميتك ،ثم
()4

يدخلك النار إن شاء اهلل ،ثم قال :إن اهلل عز وجل ملا خلق آدم عليه الصالة والسالم ،نثر ذريته،
فكتب أهل اجلنة ،وما هم عاملون ،وأهل النار ،وما هم عاملون ،ثم قال :هؤالء هلذه ،وهؤالء
( )1القدر للفريايب (ص)57 :
( )2القدر للفريايب (ص)58 :
( )3لقب عظيم عظامء النصارى ،كام عند ابن وهب يف كتاب :القدر.23 :
( )4ولت معناها النقصان ،فاملعنى لوال نقصان عهد لك ،انظر :النهاية البن األثري :جـ .5/223
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هلذه .وقد كان الناس تذاكروا القدر ،فافرتق الناس ،وما ينكره أحد)

()1

وروى عن عبد اهلل بن عمرو قال :قال رسول اهلل ( :إن اهلل عز وجل خلق خلقه يف
ظلمة ،فألقى عليهم من نوره ،فمن أصابه اهتدى ،ومن أخطأه ضل)

()2

وروى عن ابن عباس قال( :إن اهلل عز وجل َضب منكبه األيمن -أي آدم -فخرجت
كل نفس خملوقة للجنة بيضاء نقية ،فقال :هؤالء أهل اجلنة ،ثم َضب منكبه األيرس فخرجت
كل نفس خملوقة للنار سوداء ،فقال :هؤالء أهل النار ،ثم أخذ عهدهم عىل اإليامن به ،واملعرفة
له ،وألمره ،والتصديق به ،وبأمره ،بني آدم كلهم ،وأشهدهم عىل أنفسهم :آمنوا وصدقوا
وعرفوا وأقروا)

()3

وقد أقر كل السلفية هذه األحاديث ومن ذلك ما قاله ابن تيمية يف حديث النور ،فقد قال
فيه_ :النص يف كتاب اهلل وسنة رسوله قد سمى اهلل نور الساموات واألرض ،وقد أخرب النص
َّ
أن اهلل نور ،وأخرب أيض ًا أنه حيتجب بالنور ؛ فهذه ثالثة أنوار يف النص ،وقد تقدم ذكر األول،
وأما الثاِن ؛ فهو يف قولـه﴿ :و َأ ْ ِ
ور َر ِّ َهبا﴾ ويف قولـهَ ﴿ :م َث ُل ُن ِ
األر ُض بِنُ ِ
ور ِه﴾ ،وفيام رواه
رش َقت ْ
َّ
َ َ
مسلم يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمرو ؛ قال :قال رسول اهلل َّ :
(إن اهلل خلق خلقه يف
ظلمة ،وألقى عليهم من نوره ،فمن أصابه من ذلك النور ؛ اهتدى ،ومن أخطأه ؛ َّ
ضل)

()4

املكر واخلداع:
وهي من الصفات التي يعتربها السلفية ،وال يكاد خيلو كتاب من كتبها من ذكرها،
ويعتربون املؤول هلا جهميا معطال.

( )1القدر للفريايب (ص)65 :
( )2القدر للفريايب (ص)68 :
( )3القدر للفريايب (ص)68 :
( )4جمموع الفتاوى)386/6( :
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أن ذكر آيات يف صفة (الكيد) و(املكر)( :قيلَّ :
قال ابن القيم بعد َّ
إن تسمية ذلك مكر ًا
وكيد ًا واستهزا ًء وخداع ًا من باب االستعارة وجماز املقابلة؛ نحوَ ﴿ :و َجزَ ا ُء َس ِّيئ ٍَة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُل َها﴾
[الشورى ،]40 :ونحو قولـهَ ﴿ :ف َم ِن ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ ى َع َل ْي ُك ْم﴾
[البقرة ،]194 :وقيل -وهو أصوب :-بل تسميته بذلك حقيقة عىل بابه ؛ َّ
فإن املكر إيصال
اليشء إىل الغري بطريق خفي ،وكذلك الكيد واملخادعة ) ..

()1

وقد علق بعضهم عىل قوهلم (وهو أصوب) ،فقال( :قد يوهم َّ
أن األول صواب ،واحلق
َّ
أن القول األول باطل خمالف لطريقة السلف يف الصفات ،وانظر كالمه رمحه اهلل يف (خمترص
الصواعق املرسلة)

()2

تأول صف ًة من صفات اهلل:
وقال الشيخ عبد العزيز بن بار معقب ًا عىل احلافظ ابن حجر ملََّا َّ
(هذا خطأ ال يليق من الشارح ،والصواب إثبات وصف اهلل بذلك حقيقة عىل الوجه الالئق به
سبحانه كسائر الصفات ،وهو سبحانه جيازي العامل بمثل عمله ،فمن مكر ؛ مكر اهلل به ،ومن
خادع ؛ خادعه ،وهكذا من أوعى ؛ أوعى اهلل عليه ،وهذا قول أهل السنة واجلامعة ؛ فالزمه ؛
تفز بالنجاة والسالمة ،واهلل املوفق)

()3

وسئل الشيخ العثيمني :هل يوصف اهلل باخليانة واخلداع كام قال اهلل تعاىلُ ﴿ :خي ِ
َاد ُع َ
ون اهللَ
و ُهو َخ ِ
اد ُع ُه ْم﴾ فأجاب بقولـه( :أما اخليانة ؛ فال يوصف اهلل هبا أبد ًا ؛ ألهنا ذم بكل حال ؛ إذ
َ َ
إهنا مكر يف موضع اإلئتامن ،وهو مذموم ؛ قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ُي ِريدُ وا ِخ َيا َنت ََك َف َقدْ َخا ُنوا اهللَ
ِم ْن َق ْب ُل َف َأ ْم َك َن ِمن ُْه ْم﴾ [األنفال ،]71 :ومل يقل :فخاهنم  .وأما اخلداع ؛ فهو كاملكر ،يوصف
اهلل تعاىل به حني يكون مدح ًا ،وال يوصف به عىل سبيل اإلطــالق ؛ قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن املُْنَافِ ِقنيَ

( )1إعالم املوقعني.)229/3( :
( )2خمترص الصواعق املرسلة.34-33/2 :
( )3الفتح.)300/3( :
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ِ
ُخي ِ
َاد ُع َ
ـم﴾ [النساء)]142 :
ون اهللَ َو ُه َو َخاد ُع ُه ْ

()1

ومن الصفات املرتبطة هبذا ما يسموهنا صفة [ا ُْمل َام َح َل ُة َو ا ْملِ َحا ُل] ،ويستدلون هلا بقوله
تعاىل﴿ :و ُهم ُجي ِ
ون ِيف اهللَِّ َو ُه َو َش ِديدُ املِْ َح ِ
اد ُل َ
ال﴾ [الرعد  ،]13:والتي تعني كام فرسها علامء
َ ْ َ

اللغة :شديد الكيد واملَكْر .
()2

قال الشيخ زيد بن فياض( :ويف هذه اآليات إثبات وصف اهلل باملَكْر والكيد واملُ َامحلة،
وهذه صفات فعلية تثبت هلل كام يليق بجالله وعظمته ،قولـهَ ﴿ :و ُه َو َش ِديدُ املِْ َح ِ
ال﴾؛ أي:
األخذ بشدة وقوة ،واملِ َحال واملُ َامحلة املامكرة واملغالبة)
()3

السخرية واالستهزاء:
وهي من الصفات التي يعتربها السلفية ،وال يكاد خيلو كتاب من كتبها من ذكرها،
ويعتربون املؤول هلا جهميا معطال.
ومن أقواهلم يف إثباهتا ما ذكره ابن جرير الطربي يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َل ُقوا ا َّل ِذي َن
آ َمنُوا َقا ُلوا آ َمنَّا َوإِ َذا َخ َل ْوا إِ َىل َش َياطِينِ ِه ْم َقا ُلوا إِنَّا َم َع ُك ْم إِن ََّام ن َْح ُن ُم ْست َْه ِز ُئ َ
ون ( )14اهللَُّ َي ْست َْه ِزئُ
ِ ِهب ْم َو َي ُمدُّ ُه ْم ِيف ُط ْغ َي ِ ِ
اهن ْم َي ْع َم ُه َ
ون ﴾ [البقرة ]15 ،14 :بعد أن ذكر االختالف يف كوهنا صفة
أم ال( :والصواب يف ذلك من القول والتأويل عندناَّ :
أن معنى االستهزاء يف كالم العرب:
ِ
املستهزيء للمست َْهزَ أ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهر ًا ،وهو بذلك من ِقيِله وفعلِه
إظهار
به مورثه مساءة باطن ًا ،وكذلك معنى اخلداع والسخرية واملكر  ..وأما الذين زعمـوا َّ
أن قول
اهلل تعاىل ذكره (اهللُ َي ْست َْه ِزئُ ِهبِ ْم) إنام هو عىل وجه اجلواب ،وأنه مل يكن من اهلل استهزاء وال
وج َّل لنفسه وأوجبه هلا ،وسوا ٌء
وج َّل ما قد أثبته اهلل عَزَّ َ
مكر وال خديعة ؛ فنافون عن اهلل عَزَّ َ
( )1املجموع الثمني.66/2 :
( )2هتذيب اللغة..95/5 :
( )3الروضة الندية رشح العقيدة الواسطية ،ص .114
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قال قائل :مل يكن من اهلل جل ذكره استهزاء وال مكر وال خديعة وال سخرية بمن أخرب أنه
يستهزئ ويسخر ويمكر به ،أو قال :مل خيسف اهلل بمن أخرب أنه خسف به من األمم ومل يغرق
من أخرب أنه أغرقه منهم ،ويقال لقائل ذلكَّ :
إن اهلل جل ثناؤه أخربنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا
مل نرهم ،وأخربنا عن آخرين أنه خسف هبم ،وعن آخرين أنه أغرقهم ،فصدقنا اهلل تعاىل فيام
ذكره فيام أخربنا به من ذلك ،ومل نفرق بني يشء منه؛ فام برهانك عىل تفريقك ما فرقت بينه
بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن أخرب أنه أغرقه وخسف به ،ومل يمكر بمن أخرب أنه قد مكر
به؟!)

()1

وقال ابن تيمية :يف رده عىل املنزهة الذين يؤولون هذه املعاِن بحسب أساليب اللغة العربية
من الكناية واملجاز ونحومها( :وكذلك ما ادعوا أنه جماز يف القرآن كلفظ (املكر) و(االستهزاء)
و (السخرية) املضاف إىل اهلل ،وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله عىل طريق املجاز ،وليس
كذلك ،بل مسميات هذه األسامء إذا فعلت بمن ال يستحق العقوبة ؛ كانت ظل ًام له ،وأما إذا
فعلت بمن فعلها باملجني عليه عقوبة له بمثل فعله ؛ كانت عدالً  ..وهلذا كان االستهزاء هبم
فع ً
ال يستحق هذا االسم ؛ كام روى عن ابن عباس ؛ أنه يفتح هلم باب من اجلنة وهم يف النار،
فيرسعون إليه ،فيغلق ،ثم يفتح هلم باب آخر ،فيرسعون إليه ،فيغلق ،فيضحك منهم
املؤمنون)

()2

امللل والسآمة:
ومها صفتان يرصح أعالم السلفية بكوهنام من صفات اهلل تعاىل ،فاهلل عندهم يمل ،ويسأم،
لورود النص هبام.

( )1تفسري الطربي ()304 /1
( )2الفتاوى (.)111/7
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وهم مع إقرارهم بكون امللل يعني الضجر إال أهنم ال ينفونه عن اهلل ،فقد قالوا يف تفسري
قوله ( :عليكم بام تطيقون ،فواهلل ؛ ال يمل اهلل حتى متلوا)  ،ويف رواية ملسلم( :فواهلل ؛ ال
()1

َّ
(فإن اهلل ال َي َم ُّل حتى مت ُّلوا) :من
يسأم اهلل حتى تسأموا) ـ بلسان الشيخ حممد بن إبراهيم ـ:
نصوص الصفات ،وهذا عىل وجه يليق بالباري ،ال نقص فيه ؛ كنصوص االستهزاء واخلداع
فيام يتبادر)

()2

وسئل الشيخ ابن عثيمني( :هل نستطيع أن نثبت صفة امللل واهلرولة هلل تعاىل؟ فأجاب
بقوله( :جاء يف احلديث عن النبي  قولـهَّ :
(فإن اهلل ال َي َم ُّل حتى متلوا) ،فمن العلامء من قال:
إن هذا دليل عىل إثبات امللل هلل ،لكن ؛ ملل اهلل ليس كملل املخلوق ؛ إذ َّ
َّ
إن ملل املخلوق نقص
؛ ألنه يدل عىل سأمه وضجره من هذا اليشء ،أما ملل اهلل ؛ فهو كامل وليس فيه نقص ،وجيري
هذا كسائر الصفات التي نثبتها هلل عىل وجه الكامل وإن كانت يف حق املخلوق ليست كامالً)

()3

ولست أدري كيف يكون امللل والسآمة والضجر كامال؟

( )1رواه البخاري ( .)43ومسلم (.)785
( )2الفتاوى والرسائل (.)209/1
( )3جمموعة دروس وفتاوى احلرم (.)152/1
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