
 

 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 التنزيـــــه اإللـــــهى 

 وفــــيه : 

 أوال : رأى األشاعرة والسلف فى التنزيه اإللهى .

 ثانيا : التشبيه والتجسيم .
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 تمهيد: 
أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان ، فأعظم الناس فرقانًا بين المتشابهات أعظم 

أكثر أهل العلم  ُأتيل واألحوال ، وإنما الناس بصيرة ، والتشابه يقع في األقوال واألعما
من المتشابهات في ذلك كله وال يحصل الفرقان إال بنور يقذفه هللا في قلب من يشاء من 
عباده ،يرى في ضوئه حقائق األمور ،ويميز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها ، قال 

  ⧫◆  ➔⬧  ⬧تعالي 
❑ ⬧☺ ⬧  ❑  (1)  

ومسار هذا الفصل هو الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين والفرق بين تنزيه 
التعطيل ، والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكلم والتكليم حقيقة أهل الرسل وتنزيه 

،وبين التشبيه والتمثيل ، والفرق بين تجريد التوحيد العملي وبين هضم أرباب المراتب 
اتبهم التي أنزلهم هللا إياها ،والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء مر 

وإلغائها ، وعدم االلتفات إليها ، والفرق بين الحكم المنزل الواجب االتباع علي كل أحد ، 
  (2)والحكم المؤول الذي نهايته أن يكون جائز االتباع عند الضرورة.

لفرق ب ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة. أن الرسل نزهوه سبحانه إن ٍا
عن النقائص والعيوب التي نزه نفسه عنها ، وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته 
، كالسنة والنوم والغفلة والموت واللغوب والظلم ، وإرادته والتسمي به والشريك والصاحبة 

يترك عباده سدي همال، وأن يكون خلق  والظهير والولد والشفيع ، بدون إذنه وأن
واألرض وما بينهما باطاًل ال لثواب وال عقاب، وال أمر وال نهي ، وأن يسوي  تالسماوا

 ملكهبين أوليائه وأعدائه ، وبين األبرار والفجار وبين الكفار والمؤمنين ، وأن يكون في 
يره معه من األمر شئ ، ماال يشاء ، وأن يحتاج إلي غيره بوجه من الوجوه، أو يكون لغ

يخلف وعده أو تبدل كلماته أو يضاف إليه  وأنوان يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان . 

                                                
 40. سورة النور : آية 1
بدون رقم الطبعة وتاريخها ,  . ابن القيم : الروح, مكتبة المدني للطباعة والنشر, جدة ,المملكة العربية السعودية ,2
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كلها حسني وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها  أسماؤهالشر اسمًا أو وصفًا أو فعاًل ، بل 
 خير وحكمة ومصلحة ، فهذا تنزيه الرسل لربهم .

ه نفسه من الكمال ، فنزهوه عن أن يتكلم أو : فنزهوه عما وصف ب وأما المعطلون 
وأن يصعد إليه الكلم  (1)يكلم أحدًا ونزهوه عن استوائه علي عرشه ، وأن ترفع إليه األيدي 

الطيب , وأن ينزل من عنده شئ أو تعرج إليه المالئكة والروح , وأن يكون فوق عباده 
بيده واألرض باليد  تماواالسوفوق جميع مخلوقاته عاليًا عليها , ونزهوه أن يقبض 

على إصبع , واألرض على إصبع , والجبال على إصبع ,  تالسماوااألخرى وأن يسمك 
يراه المؤمنون بأبصارهم فى الجنة ,  وأنوالشجر على إصبع , ونزهوه أن يكون له وجه , 

 وان يكلمهم ويسلم عليهم ويتجلى لهم ضاحكًا , وان ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ,
 ونزهوهفيقول من يستغفرني فأغفر له , من يسألني فأعطيه , فال نزول عندهم وال قول . 

أن يفعل شيئا لشئ , بل أفعاله ال لحكمة وال لغرض مقصود , نزهوه أن يكون تام المشيئة 
الرب  شاءنافذ اإلرادة , بل يشاء الشئ ويشاء عباده خالفه , فيكون ما يشاء العبد دون ما 

الشئ فيكون ماال يشاء , ويشاء ماال يكون . وسموا هذا عدال كما سموا ذلك  , وال يشاء
عن الرأفة والرحمة والغضب  ونزهوه,  ُيحب  أو  يحبالتنزيه توحيدًا , ونزهوه عن أن 

آخرون عن الوجود  ونزههوالرضا , نزهه آخرون عن السمع والبصر وآخرون عن العلم . 
منزهون من التشبيه والتمثيل , يلزمنا فى الوجود فيجب , فقالوا : الذى فر إليه هؤالء ال

 (2)عنه , فهذا تنزيه الملحدين واألول تنزيه المرسلين.  ننزههعلينا أن 

والبحث فى األمور سالفة الذكر , واإللمام بجميع جوانبها , أمر صعب المنال , 
هد . لذا رأيت وغاية ال تدرك ألن ذلك يحتاج إلى مؤلفات عدة , فضاًل عن الوقت والج

حتى ال أضل الطريق وتضيع منى معالمه فى هذا الدرب الوعر أن أحاول قدر جهدى 
محورين. األول : رأى األشاعرة والسلف فى التنزيه اإللهى  فىتحديد مسار هذا الفصل 

 وهى كاآلتى :  مباحثوفيه ثالثة 

                                                
  353, ص ابن القيم : الروح .  1
  354. المصدر السابق : ص  2
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 نفى الجهة أو إثباتها لدى األشاعرة والسلف  .1
 عن الحلول واالتحاد . تنزيه البارى عز وجل .2
 قيام هللا سبحانه وتعالى بنفسه .  .3

 أما المحور الثانى وفيه : 
 تعريف وعرض آراء المشبهة والمجسمة . .1
 آراء األشاعرة والسلف فى التشبيه والتجسيم .  .2

 وتفنيد هذه اآلراء وتنزيه هللا عز وجل عن هذه األقوال الباطلة .
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 لتنزيه اإللهى .أواًل : رأى األشاعرة والسلف فى ا

بعد أن أثبتنا التوحيد هلل سبحانه وتعالى نأتى إلى تنزيهه جل جالله , وفى السطور 
 المباحث التالية :  خاللالتالية نعرض آراء األشاعرة والسلف فى هذه المسألة من 

 . نفى الجهة أو إثباتها لدى األشاعرة والسلف .1

لوقات دل ثبوتها على مخصص يؤثرها يقول اإلمام الجوينى :" أن كل صفة فى المخ
وال يعقل ثبوتها دون ذلك فهى مستحيلة على اإلله , فإنها لو ثبت له لدلت على  ويريدها

افتقاره إلى مخصص داللتها فى حق الحادث المخلوق . وضبط القول فى الصفات 
إن القدم المفتقرة : أن كل صفة فارفها حكم الجواز, فهى مستحيلة فى نعت اإلله تعالى . ف

بالجواز . فتقدس اإلله عنه ,  منعوت فيناوالجواز متناقضان وتفصيل ذلك , أن الحدوث 
عنه والتعدد فى صفاتنا مرسومة الجواز , فا القد , وال قدر , وال حد ,  والتصوروالتركيب 

وال طول وال عرض إال والعقل يجوز أمثالها وخالفها وهذه الصفات لجوازها افتقرت إلى 
 (1) بارئها , فتعالى الصانع عنها " تخصيص

 0والجوينى هنا يسلك نفس الطريق الذى أدى به إلى تأويل الصفات الخبرية .
ويوصف بالحد والمقدار والطول  يتحيزفيصف الحادث بأنه الذى يفتقر إلى غيره والذى 

نا والعرض وهذه صفات المخلوق . وبالتالى ال يجوز وصف هللا تبارك وتعالى بها ومن ه
جاء نفيه للجهة عن هللا تبارك وتعالى ودفعه ذلك أيضا إلى تأويل معنى االستواء على 

 العرش , وباالستيالء والقهر .
أن قياس الخالق جل وعال بالمخلوق أمر ال يجيزه العقل والشرع ويتعارض مع  وأرى 

 كما سنين ذلك الحقًا . اآليات واألحاديث المروية عن النبى  صريح
مام الجوينى أن من عرف نفسه بصفات االفتقار , عرف استغناء الرب ويذكر اإل

عن صفاته فانه تقدست أسماؤه منتهى الحاجة , وهو برئ عنها وعلى هذا األصل يجب 
الجهات فإن العقل قاض بجواز الكون فى  ببعضتقدس صانع العالم عن االختصاص 

لزم انتفاء االختصاص باألقدار  جهة دون أمثالها كما يقضى بجواز التصور والتقدر , ثم

                                                
 مصدر سابق  21م فيما يستحيل على هللا عز وجل ( ص , )الكال العقيدة النظامية. اإلمام الجوينى :  1
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فى قضية الجواز  واألقطارعن ذاته من حيث كانت جائزة والتخصص بالجهات 
األقدام , ومثار ضالل األنام وعندها افترق جماهير  مزلةوهذا   (1)كاالختصاص باألقدار

, . والبد من التنبيه على سبب االفتراق  الناجيةالفرقة المحققة  وثبتتالخلق مرتين . 
طوائف إلى وصف  فذهبتأهل الحق على النبات واجتناب الشتات .  استحثوإيضاح ما 

الرب بما تقدس فى جالله عنه عن التميز بالجهة حتى انتهى غالة إلى التشكيك أو 
 التمثيل , تعالى هللا عن قول الزائفين .

اهم إلى عز وجل , بأن الذى دع للبارى ويفند الجوينى آراء من قالوا بإثبات الجهة 
ذلك طلبهم ربهم من المحسوسات , وما يتشكل فى األوهام ويتقدر فى مجارى الوساوس , 

وأى فرق بين  –فى رأيه  –بالكلية عن صفات اإللهية  حيدوخواطر الهواجس , وهذا 
 هؤالء, وبين من يعبد بعض األجرام العلوية .

, أنه لو اجتمع  ويضرب مثااًل ليقرب به المعنى الذى يقصده إلى األذهان وهو
بهذا المسلك : الروح . وهو خلق هللا تعالى لم يجدوا  يدركوااألولون واآلخرون على أن 

إليه سبيال فإنه معقول غير محسوس . وقد قال تبارك فى محكم كتابة , الذى ال يأتيه 
  ⧫❑➔⧫◆ ⧫الباطل من يديه وال من خلفه 

  ➔   
 ◼◆ ⧫◆  

 ➔  ⬧  (2) 

وذهبت طائفة إلى التعطيل من حيث تقاعدت عقولهم عن درك حقيقة اإلله , فظنوا 
عن  العجزمعرفة موجود مع  تبعدأن ماال يحويه الفكر منتف , ولو وقفوا لعلموا أنه ال 

 يعارض به هؤالء , فليس لوجود الروح خفاء درك حقيقته . والذى ضربناه من الروح مثال
وليس إلى درك حقيقته سبيل وال طريق إلى جحد وجوده للعجز عن درك حقيقته , واألكمة 

واالستفاضة : األلوان , وال يدرك حقيقتها , فهذا سبب زيع المعطلة , وهم  بالتسامعيعلم 
 (3). على مناقضة المشبهة 

                                                
  22, ص العقيدة النظامية. اإلمام الجوينى :  1
  85. سورة اإلسراء : آية  2
  23. الجوينى : العقيدة النظامية , ص  3
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عرف فيها معنى التعطيل والتشبيه فقال :" من  وختم كالمه فى النظامية بعبارة
فكرة فهو مشبه , وإن اطمأن إلى  إليهانتهض لطلب مدبره , فإن اطمأن إلى موجود انتهى 

, واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو  بموجودالنفى المحض فهو معطل , وأن قطع 
إدراك , فإن قيل  إذ قال : والعجز عن درك اإلدراك . موحد , وهو معنى قول الصديق 

قاطعة بالوجود  (1)حيرة ودهشة : قلنا العقول جائزة فى درك الحقيقة ,  إذن م: فغايتيك
 (2)المنزه عن صفات االفتقار" 

ويدلل اإلمام الجوينى في اللمع علي نفي الجهة عن هللا عز وجل فيقول : " والدليل 
ل لمالقاة الجواهر و قابوكل متحيز  متحيزعلي ذلك أن كل مختص بجهة شاغل لها 

واالفتراق ال يخلو عنها وماال يخلو عن االجتماع  االجتماعمفارقتها وكل ما يقبل 
 واالفتراق حادث كالجواهر .

فإذا ثبت تقدس الباري عن التحيز واالختصاص بالجهات فيرتب علي ذلك تعاليه 
 أجرام وأجسام. مالقاةعن االختصاص بمكان و 

   ❑▪ ◼⧫فإن سئلنا عن قوله تعالي

➔ ◆❑⧫  
علي  استوى فالنقلنا المراد باالستواء القهر  والغلبة والعلو ، ومنه قول العرب 

 المملكة أي استعلي عليها و أطرت له ومنه قول الشاعر .
  (3) قد استوى بشر علي العراق            من غير سيف ودم مهراق

لى ظاهرها، من غير تعرض للتأويل ، ألنها من المتشابهات ألنه لو أجريت اآلية ع
التي ال يعلم تأويلها إال هللا ، فإن ذلك معناه االستقرار وهو التزام بالتجسيم، وإن قطع 
باستحالة االستقرار فقد تأول الظاهر, والذي دعا إليه من إجراء اآلية علي ظاهرها لم 

 يستقم له .  

                                                
 .  23. الجوينى : العقيدة النظامية , ص  1
 . المصدر السابق : نفس الصفحة . 2
 مصدر سابق . 108 - 107لة , ص. الجوينى : لمع األد  3
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في االعتقاد يجر إلي اللبس واإلبهام  محذورمن مواقعة واألعراض عن التأويل حذرا ً 
العوام ، وتطريق الشبهات إلي أصول الدين , وتعريض آيات من كتاب هللا  واستزالل، 

 (1)لرجم الظنون.

أن اإلمام أبو المعالي رد علي من أبي التأويل في هذه  ميمون قال أبو بكر بن 
وجهين : أما أن يحمل اآلية على ظاهرها المشكالت ، بأن المنكر ال يخلو من أحد ال

وذلك قضاء منه بالتجسيم ، وأما أن ال يحملها علي ظاهرها . فإن لم يحملها علي 
ظاهرها فقد أزال الظاهر ، وإذا زال الظاهر ، لم تحمل اآلية علي مقتضاها ، فقد اتفقنا 

مًا في اللغة ،  جائزًا مع هؤالء علي إزالة الظاهر ، وفضلناهم بأن جعلنا لآلية محماًل قوي
ألنهم شاركونا في إزالة الظاهر ،  –علي حد قوله  –في الشرع . فنحن أسعد بالحق منهم 

 (2).وزدنا عليهم بحمل اآلية علي تأويل يستقيم حمله عليه

ويؤيد اإلمام الغزالي أستاذه في نفي الجهة عن هللا تبارك وتعالي فيقول :" ندعي أنه 
ن الجهات الست ، ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعني لفظ م مخصوصةليس في جهة 

االختصاص فهم قطعًا استحالة الجهات علي غير الجواهر واألعراض إذ الحيز معقول وهو 
                                                

  , ذكر األلوسيي: فيي روح المعياني فيى تفسيير قوليه تعيالي:  118 – 117: شرح اإلرشاد , ص ميمون .أبو بكر بن   1
❑▪ ◼⧫ ➔ ◆❑⧫   ( , 5) طييييييييه: آيييييييييه

، يقيال اسيتولي فيالن عليي كيذا إذا كيان ليه القول باالستيالء معناه حصول الغلبة بعد العجز وذليك محيال فيي حقيه تعيالي 
منازع ينازعه وهو في حقه تعالي محال أيضًا , وأن لو فتحنا هذا البياب النفتحيت تيأويالت الباطنيية فيانهم يقوليون: الميراد 

الميراد من قوله تعالي اخلع نعلييك ، االسيتغراق فيي خدمية هللا ، وقوليه تعيالي : ييا نيار كيوني بيردًا وسيالمًا عليي إبيرا يم ، 
وخطاب البته وكذا القول فيي كيل منه  ٍٍ ٍٍ ٍٍ تخصيص إبرا يم عليه السالم عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نارٍ 

ما ورد في كتاب هللا تعالي ، بيل القيانون أنيه يجيب حميل كيل لفيظ ورد فيي القيرآن عليي حقيقتيه إال إذا قاميت داللية عقليية 
 رف شيئًا لم يخض فيه .قاطعة توجب االنصراف عنه وليت من ال يع

وأنت تعلم أن طريقة كثير من العلماء واألعالم وأساطين اإلسالم اإلمساك عن التأويل مطلقًا مع نفي التشيبيه و التجسييم 
منهم اإلمام أبو حنيفه واإلمام مالك واإلمام أحمد واإلمام الشيافعي ممحميد بين الحسين وسيعد بين معياذ الميروزى وعبيد هللا 

وقيال : إن كيالم  السجستانيفيان الثورى وإسحاق بن راهويه ممحمد إسماعيل البخارى والترمذى وأبو داود بن المبارك وس
إمييام الحييرمين فييي اإلرشيياد يميييل إلييي طريقيية التأويييل ، وكالمييه فييي الرسييالة النظامييية مصييرح باختييياره طريقيية التفييويض . 

: روح المعياني فيي تفسيير القيرآن العظييم والسيبع المثياني ,  للمزيد في تفسير اآلية يرجع إلى محمود األلوسيى أبيو الفضيل 
 -156 - 155 /16, بييدون ذكيير رقييم الطبعيية وتاريخهييا , ) 30الناشيير إحييياء التييراث العربييى , بيييروت , عييدد األجييزاء 
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.  متحيزالذي يختص الجوهر به ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا  أضيف إلي شئ آخر 
الشئ فوقنا هو أنه في  فالجهات ست فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال . فمعني كون 

حيز يلي جانب الرأس ، ومعني كونه تحت أنه في حيز يلي جانب الرجل ، وكذا سائر 
 (1) إضافةجهة فقد قيل إنه في حيز مع  زيادة  فيهإنه  هالجهات، فكل ما قيل في

لم يكن هللا  إن:  سألويتضح رأي اإلمام الغزالي أكثر في معرض رده علي من 
فما بال الوجوه واأليدي ترفع إلي السماء في األدعية شرعًا وطبعًا  مخصوصًا بجهة فوق 

وما باله صلي هللا عليه وسلم قال للجارية التي قصد إعتاقها فأراد أن يستيقن إيمانها : 
 أين هللا ؟ فأشارت إلي السماء فقال إنها مؤمنة .

ئل إن لم الشق األول من السؤال ، أن هذا يضاهي قول القا علىفذكر في جوابه 
يكن هللا تعالي في الكعبة وهو بيته فما بالنا نحجه ونزوره وما بالنا نستقبله في الصالة ؟ 
وإن لم يكن في األرض فما بالنا نتذلل بوضع وجوهنا علي األرض في السجود وهذا 
هذيان بل يقال قصد الشرع من تعبد الخلق بالكعبة في الصالة مالزمة الثبوت في جهة 

أقرب إلي الخشوع وحضور القلب من التردد علي الجهات . ثم  محالةلك ال واحدة فإن ذ
لما كانت الجهات متساوية من حيث إمكان االستقبال  خصص هللا بقعة مخصوصة 

علي  ليثيببالتشريف والتعظيم وشرفها باإلضافة إلى نفسه واستمال القلوب إليها بتشريفه 
أن البيت قبلة الصالة والمعبود بالصالة استقبالها فكذلك السماء قبلة الدعاء كما 

والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول في البيت والسماء ، ثم في اإلشارة بالدعاء إلي 
السماء سر لطيف يعز من ينتبه ألمثاله . وهو أن نجاة العبد وفوزه في اآلخرة بأن 

ب وآلته العقل ، يتواضع هلل تعالي ويعتقد التعظيم لربه ، والتواضع والتعظيم عمل القل
خلق خلقة يتأثر بالمواظبة علي  القلبوالجوارح إنما استعملت لتطهير القلب وتزكيته فإن 

 أعمال الجوارح كما خلقت الجوارح متأثرة لمعتقدات القلوب.
ولما كان المقصود أن يتواضع في نفسه بعقله وقلبه بأن يعرف قدره ليعرف بخسة 

ي وعلوه وكان من أعظم األدلة علي خسته الموجبة رتبته في الوجود لجالل هللا تعال
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أنه مخلوق من تراب كلف أن يضع علي التراب الذي هو أذل األشياء وجهه  (1)لتواضعه
األرض فيكون  مماستهاالذي هو أعز األعضاء ليستشعر قلبه التواضع بفعل الجبهة في 

عانقة التراب البدن متواضعًا في جسمه وشخصه وصورته بالوجه الممكن فيه وهو م
الوضيع الخسيس ويكون العقل متواضعاً لربه بما يليق به وهو معرفة الضعة وسقوط 
الرتبة وخسة المنزلة عند االلتفات إلي ما خلق منه . فكذلك التعظيم هلل تعالي وضيعة 

وبالقدر الذي يمكنه أن  فيه الجوارحالقلب فيها نجاته وذلك أيضا ينبغي أن تشترك  علي
باإلشارة إلي علو الرتبة عن طريق المعرفة واالعتقاد ، وتعظيم  القلب وتعظيم  (2)تحمل. 

الذي هو أعلي الجهات وأرفعها في االعتقادات فإن غاية  العلوالجوارح باإلشارة إلي جهة 
تعظيم الجارحة استعمالها في الجهات حتى أن من المعتاد المفهوم في المحاورات أن 

وهو إنما  السابعةغيره وعظيم واليته فيقول أمره في السماء  يفصح اإلنسان عن علو رتبة
ولكن يستعير له علو المكان وقد يشير برأسه إلى السماء في تعظيم  المرتبةينبه علي علو 

 من يريد تعظيم أمره أي أمره في السماء أي في العلو وتكون السماء عبارة عن العلو .
لي ظواهر الجوارح واألجسام وغفل عن وكيف جهل من قلت بصيرته ولم يلتفت إال إ

أسرار القلوب واستغنائها في التعظيم عن تقدير الجهات وظن أن األصل ما يشار إليه 
بالجوارح ولم يعرف أن المظنة األولي لتعظيم القلب وأن تعظيمه باعتقاد علو الرتبة ال 

ي الموافقة في وأتباع يخدمون القلب عل خدمعلو المكان وأن الجوارح في ذلك  باعتقاد
التعظيم بقدر الممكن فيها . فهذا هو السر في رفع الوجوه إلى السماء عند قصد التعظيم 
ويضاف عند الدعاء أمر آخر وهو أن الدعاء ال ينفك عن سؤال نعمه من نعم هللا تعالي 

وهم موكلون   تالسماواالمالئكة ومقرهم ملكوت  أرزاقهوخزان  تالسماوا، خزائن نعمة 
  ◆ ◆زاق وقد قال تعاليباألر 
➔ ◆⧫ ➔❑⧫⧫   (3)  والطبع يتقاضى

اإلقبال بالوجه على الخزانة التى هى مقر الرزق المطلوب , فطالب األرزاق من الملوك 
إذا أخبروا بتفرقة األرزاق على باب الخزانة مالت وجوههم وقلوبهم إلى جهة الخزانة وإن لم 

                                                
 26الغزالي : االقتصاد في االعتقاد, ص. اإلمام  1
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أرباب الدين إلى جهة السماء طبعًا وجوه ا أن الملك فى الخزانة فهذا هو محرك يعتقدو 
 (1)وشرعًا. 

 –فى السماء فيكون ذلك أحد أسباب إشاراتهم  معبودهمو أما العوام فقد يعتقدون أن 
 تعالى رب األرباب عما اعتقد الزائغون علوًا كبيرًا .
لميا أشيارت إليى السيماء فقيد انكشيف بيه وأما حكمة صلوات هللا عليه باإليمان للجارية 

 فقيدأيضا إذ ظهر أن ال سبيل لألخرس إلى تفهم علو المرتبة إال باإلشيارة إليى جهية العليو 
كانت خرساء كما حكيى , وقيد كيان يظين بهيا أنهيا مين عبيادة األوثيان ومين يعتقيد اإلليه فيى 

ء أن معبودهيا لييس السيما إليى (2)بيت األصنام فاستنطقت عن معتقيدها فعرفيت , فاإلشيارة 
  (3)فى بيوت األصنام كما يعتقده أولئك . 

واإلمام الجوينى والغزالى بهذه اآلراء فد خالفا األشعرى فقد اثبت أن هللا عز وجل فى 
 السماء وأنه مستو على عرشه فذكر آيات كثيرة تؤكد ذلك منها قوله تعالى 

⬧ ➔⧫ ⬧ 

  (4)  له وقو ◼ 

⧫  ☺ ◼ 

 ➔ ⧫➔⚫ ⬧  (5) 
  ◆  وقوله تعالى 

                                                
   27االقتصاد فى االعتقاد : ص  -   1
  27. اإلمام الغزالى : االقتصاد فى االعتقاد , ص  2
ن روايية تؤكيد أنهيا قاليت ولييس أشيارت . القول بان هذه الجارية كانت خرساء لم أجده إال عند الغزالى , فهنياك أكثير مي3 

 , قييول رسييول هللا  سييماوات. قيال اإلمييام عثمييان ابيين سييعيد اليدارمى وفيمييا تحقييق قييول ابيين المبيارك أن هللا فييوق سييبع 
مؤمنة , واآلثيار فيى ذليك عين رسيول هللا  فإنهاللجارية أين هللا يمتحن بذلك إيمانها فلما قالت فى السماء . قال أعتقها , 

, مصيدر سيابق,  71والحجج فى ذلك ظاهرة , يرجع : فى ذلك إلى ابن القيم : اجتماع الجييوش اإلسيالمية , ص كثيرة
( مصييدر 537وصييحيح مسييلم , ) بيياب تحييريم الكييالم فييى الصييالة ونسييت مييا كييان ميين إباحتييه , حييديث رقييم          )

 سابق 
  10. سورة فاطر  : آية  4
  5. سورة السجدة : آية  5
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☺  ⬧  

◆  (1) . وغير ذلك من اآليات 
       ورد على أقوال المعتزلة والجهمية والحرورية فى تأويلهم قول هللا عز وجل  

❑▪ ◼⧫ ➔ 

⧫❑◆  (2)  بالقهر والغلبة وأنه عز وجل فى كل مكان فقال
أن يكون هللا عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق , وذهبوا فى االستواء إلى  وجحدوا

القدرة , ولو كان هذا كما ذكروه كان ال فرق بين العرش واألرض , فاهلل سبحانه قادر 
ليها وعلى الحشوش وعلى كل ما فى العالم , فلو كان هللا مستويًا على العرش بمعنى ع

لكان مستويًا على العرش وعلى  –وهو سبحانه مستول على األشياء كلها  –االستيالء 
األرض وعلى السماء وعلى الحشوش واألفراد , ألنه قادر على األشياء مستول عليها , 

ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول : إن هللا عز  –كلها  وإذا كان قادرا على األشياء
لم يجز أن يكون االستواء على العرش االستيالء  –وجل مستو على الحشوش واألخلية 
ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دونه  –الذى هو عام فى األشياء كلها 

  (3)األشياء كلها " 
الحسن األشعرى اثبت أن هللا مستٍو على عرشه وأنه وقد ذكر ابن القيم أن اإلمام أبو 

  (4)فوق كل شئ . 
أما إذا بحثنا هذه المسألة عند السلف فإننا نجد ابن القيم اعتمد فى إثباته الجهة هلل 

 تبارك وتعالى وأنه فى السماء على أربعة أقسام نلخصها فى اآلتي : 
 وصحابته الكرام . . فيما حفظ عن رسول هللا 1

دة ابن القيم حينما يتحدث عن العقائد يستدل بالنصوص من الكتاب والسنة , كعا
 . بكر الصديق  أبىفيذكر هنا قول 

                                                
  16الملك : آية . سورة  1
  5. سورة طه : آية  2
 مصدر سابق  37 - 36. األشعرى : اإلبانة , ص  3
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قال أبو بكر بن أبى شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر 
: إن كان محمد إلهكم الذى تعبدونه  , قال أبو بكر الصديق  قال لما قبض رسول هللا 

 إلهكم قد مات وإن كان إلهكم هللا الذى فى السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تال فإن 
⧫◆ ☺⧫➔  ❑◆ ⬧ ◼ 

 ⬧    (1) . (2)حتى ختم اآلية  
ذهب  أن رسول هللا  وفى صحيح البخارى من حديث سهل بن سعد الساعدى 

ينهم فجاءت الصالة فجاء المؤذن إلى أبى بكر رضى إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح ب
هللا عنه . فذكر الحديث ومنه أن رسول هللا أشار إلى أبى بكر أن امكث مكانك فرفع أبو 

  (3)بكر يديه فحمد هللا على ما أمره به رسول هللا . 
الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا  وقال إسماعيل عن قيس لما قدم عمر 

أال أراكم  أمير المؤمنين لو ركبت برذونا ليلقاك عظماء الناس ووجوهم فقال عمر يا 
  (4)ههنا إن األمر من ههنا وأشار إلى السماء .

وقال عثمان بن سعيد الدارمى حدثنا موسى بن إسماعيل , قال حدثنا جرير بن حازم 
 بنتقال لها خوله , ي قال سمعُت أبا يزيد المازنى قال لقيت امرأة عمر بن الخطاب 

ثعلبه رضى هللا عنها وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها 
رجٌل يا أمير المؤمنين حسبت رجااًل من قريش  لهحتى قضت حاجتها وانصرفت فقال 

على هذه العجوز قال ويلك تدرى من هذه قال ال قال هذه امرأة سمع هللا شكواها من فوق 
ثعلبة مهللا لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت حتى  بنتهذه خوله  واتسماسبع 

  (5)فأصليها ثم ارجع إليها حتى تقضى حاجتها . صالةتقضى حاجتها إال أن تحضرنى 
حينما توجه إلى  والشاهد هنا فى هذه األحاديث التى ساقها ابن القيم أن أبا بكر 

عمر رضى هللا عنه أشار إلى السماء يقصد أن األمر هللا بالدعاء رفع يديه إلى أسماء , و 
                                                

 . 144. آل عمران: آية  1
 مصدر سابق  62. ابن القيم : اجتماع الجيوش اإلسالمية , ص  2
  63. المصدر السابق : ص  3
  63جتماع الجيوش اإلسالمية , ص . ابن القيم : ا 4
 ( مصدر سابق 1314 /4, والصواعق المرسلة , ) 64. اجتماع الجيوش : ص  5
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,  سماواتهلل , مهللا عز وجل فى سورة المجادلة سمع لخوله بنت ثعلبة من فوق سبع 
 وكل هذه النصوص من السنة والقرآن براهين وأدلة على أن هللا تبارك وتعالى فى السماء.

 . قول التابعين 2
بأصيح إسيناد إليى عليى بين الحسين ابين شيقيق  روى الدارمى والحاكم والبيهقى وغيرهم

عليى العيرش اسيتوى  سيماواتقال سيمعت عبيد هللا بين المبيارك يقيول نعيرف ربنيا فيوق سيبع 
بائن من خلقيه وال نقيول كميا قاليت الجهميية وفيى لفيظ آخير قليت كييف نعيرف ربنيا قيال فيى 

  (1)السماء السابعة على عرشه وال نقول كما قالت الجهمية .
عن ابن المبارك أنيه قيال ليه رجيل ييا أبيا عبيد اليرحمن قيد خفيت   (2)يمة وذكر ابن خر 

ميين كثييرة مييا أدعييو علييى الجهمييية قييال ال تخييف فييإنهم يزعمييون أن إلهييك الييذى فييى السييماء 
كالم اليهود والنصارى وال  نحكىنستطيع أن  أناليس بشئ وصح عن ابن المبارك أنه قال 

   (3)نستطيع أن نحكى كالم الجهمية .
هييي( كنييا والتييابعون متييوافرون نقييول إن هللا تعييالى ذكييره فييوق  157ل األوزاعييى )ت وقييا

عرشه ونؤمن بما وردت به السينة , وقيال حمياد بين زييد . الجهميية إنميا يحياولون أن يقوليوا 
ليس فى السماء شئ , قال شيت اإلسالم ابن تيمية وهذا اليذى كانيت الجهميية يحاولونيه قيد 

وكيان ظهيور السينة وكثيرة األئمية فيى عصير أولئيك يحيول بيينهم صرح بيه المتيأخرون مينهم 
وبين التصيريح بيه فلميا بعيد العهيد وخفتيت السينة وانقرضيت األئمية صيرحت الجهميية النفياة 
بما كان سلفهم يحاولونه وال يتمكنون من إظهاره وذكر ابن القييم الكثيير مين أقيوال التيابعين 

األئمية األربعية , يثبيت بهيذه األقيوال أن هللا  كسفيان الثورى ووهب بن جرير , وكذلك أقوال
   (4)عز وجل فى السماء . 

                                                
  71. ابن القيم : اجتماع الجيوش اإلسالمية , ص 1
هيي واشيتهر بقيوة الحفيظ وكيان  223. محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغييرة بين صيالح السيلمى النيسيايورى : وليد سينة 2

هيي , انظير :جيالل اليدين السييوطى : طبقيات الحفيا  , دار  311بتًا معدوم النظير , صنف الكثيير , تيوفى سينة إمامًا ث
 (, وطبقيييييييييييات الشييييييييييافعية الكيييييييييييرى  313/  1هييييييييييي , ) 1403الكتييييييييييب العلمييييييييييية , بييييييييييييروت , الطبعيييييييييية: األوليييييييييييى , 

(3/ 109) 
  71, ص ابن القيم : اجتماع الجيوش اإلسالمية .  3
  73:  72: ص ق المصدر الساب.  4
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 . فى بيان أن العرش فوق السموات وأن هللا سبحانه وتعالى فوق العرش 3
الذى فى البخارى . لما قضى هللا الخليق كتيب فيى  هريرة  أبىذكر ابن القيم حديث 

  (1)كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضبى . 
هللا عيز وجيل عليى  إنأن علمياء السينة قيالوا  فذكروبسط االستدالل على ذلك بالسنة 

عرشيه بييائن ميين خلقييه . قاليت المعتزليية هييو بذاتييه فييى كيل مكييان وقالييت األشييعرية االسييتواء 
 عائد إلى العرش .

ولو كان كما قالوا لكانت القراءة برفع العرش , فلما كانت بخفض العرش دل على 
إلى هللا سبحانه وتعالى . وقال بعضهم استوى بمعنى استولى , واالستيالء ال أنه عائد 

قدر على الشئ بعد العجز عنه مهللا تعالى لم يزل قادرًا على األشياء  منيوصف به إال 
  ⧫ومستوليا عليها . روى عن ابن عباس رضى هللا عنهما فى تفسير قوله تعالى 

❑→⧫  ◆❑ ⬧◼  

➔❑◆ ◆➔  (2)  قال هو على عرشه وعلمه فى كل
مكان ثم ساق االحتجاج باآلثار إلى أن قال وزعم هؤالء أن معنى الرحمن على العرش 
استوى أى ملكه وأنه ال اختصاص له بالعرش اكثر مما له باألمكنة وهذا إلغاء لتخصيص 

والتفسير واللغة العربية والزهاد  العرش وتشريفه وقد ذكر ابن القيم أن أئمة الحديث
  (3)والصوفية والشارحين ألسماء هللا الحسنى شهدوا بأن هللا تبارك وتعالى فى السماء .

 . أئمة الكالم أهل اإلثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة .4
 استدل ابن القيم بكالم شيخه فذكر أن شيت اإلسالم ابن تيمية قال : 

ألشعرى عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كيالب وميال فيى أهيل السينة " لما رجع ا
والحديث وانتسب إلى اإلمام أحمد كما ذكر ذلك فى كتبه كلها كاإلبانة والموجز والمقياالت 
وغيرها وكان القدماء من أصحاب أحميد كيأبى بكير بين عبيد العزييز وأبيى الحسيين التميميى 

                                                
  106. المصدر نفسه : ص 1
 7. سورة المجادلة : آية 2
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ة الموافييق للسيينة فييى الجمليية ويييذكرون رده علييى وأمثالهمييا يذكرونييه فييى كتييبهم علييى طريقيي
أبدى تناقضهم , ثم ذكر ما بين األشعرى وأصحابه وبين الحنابلة من التيللف  وأنهالمعتزلة 

السيما بين القاضى أبى بكر الباقالنى وبين أبيى الفضيل التميميى حتيى كيان ابين البياقالنى 
لييى , ويكتييب أيضييا األشييعرى يكتييب فييى أجوبتييه فييى المسيياءل كتبييه محمييد بيين الطيييب الحنب

وعلى العقيدة التى صنفها أبيو الفضيل التميميى اعتميد البيهقيى فيى الكتياب اليذى صينفه فيى 
مناقب احمد لما ذكر عقيدة أحمد , قال وأما ابين حاميد وابين بطيه وغيرهميا فيإنهم مخيالفون 
 ألصيل قيول ابين كيالب . قيال األشيعرى وأئمية أصيحابه كيابن الحسين الطبيرى أبيى عبيد هللا
بن المجاهد والقاضى أبى بكر متفقون على إثبات الصفات الخبرية التى ذكرت فيى القيرآن 

ثم اسيتدل ابين القييم بقيول الحسيين ابين أحميد  (1).تأويلهماكاالستواء والوجه واليدين وإبطال 
األشييعرى المييتكلم , وهييو ميين متكلمييى الحييديث صيياحب جييامع الكبييير والصييغير فييى أصييول 

عيه الصيغير فيإن قييل ميا اليدليل عليى أن هللا تعيالى عليى العيرش بذاتيه : الدين قال فى جام
قلنا قوله ثم اسيتوى عليى العيرش اليرحمن , فيإن قيالوا العيرب يقوليون اسيتوى فيالن عليى بليد 

 كذا وكذا استوى عليه وقهر قلنا ألصحابنا عن هذا أجوبه . 
ش باالسيييتواء أحييدها : أنييه لييو كييان اسييتوى بمعنيييى اسييتولى لييم يكيين لتخصيصييه العيير  .1

معنييى ألنيييه مسيييتول عليييى كيييل شيييئ غيييره فكيييان يجيييوز أن يقيييال اليييرحمن عليييى الجبيييل 
 استوى وهذا باطل .

الثانى : أن العيرب ال تيدخل ثيم إال لمسيتقبل سييكون مهللا تعيالى ليم ييزل قياهرًا قيادرًا  .2
 مستوليا على األشياء فلم يكن بزعمهم بقوله ثم استوى على العرش معنى.

سييتواء بمعنييى االسييتيالء ال يكييون عنييد العييرب إال بعييد أن يكييون ثييم الثالييث : أن اال .3
فلميا ليم يكين ميع هللا مغاليب ليم  علييهغلبيه وقهيره قييل قيد اسيتولى  فإذامغالب يغالبه 

اسييتوائه علييى عرشييه اسييتيالء وغلبييه وصييح أن اسييتواءه عليييه هييو علييوه  معنييىيكيين 
      (2)وال كيف وال تشبيه.  حدوارتفاعه عليه بال 
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أن االسيتواء فيى  (2) يوابين األعرابي (1)ذكر اإلمام ابن القيم قيول الخلييل بين أحميد  ثم
اللغة هو العلو والرفعة ألنهم يقولون اسيتوت الشيمس إذا تعاليت واسيتوى الرجيل عليى ظهير 
دابته إذا عالها وقوله تعالى استوت على الجودى أى ارتفعيت علييه وقوليه تعيالى ولميا بلي  

  (3)عن حال النقصان إلى حال الكمال . واستوى ارتفع  أشده
 وفيما سبق عرضه يتضح لنا اآلتى : 

بييال  اإلمييام الجييوينى فييى اسييتخدام العقييل , منمييا أدى بييه إلييى نفييى الجهيية عيين هللا  .1
تبييارك وتعييالى موافقييًا بييذلك آراء المعتزليية , كييذلك أدى بييه إلييى تأويييل اآليييات علييى 

ل الخليل بن أحمد كما بينا آنفا , ومخالفيًا غير المعنى اللغوى لها عند أهل اللغة مث
 فيييييييييى تفسييييييييييرها أهيييييييييل التفسيييييييييير كميييييييييا وضيييييييييح مييييييييين تفسيييييييييير األلوسيييييييييى آليييييييييية 

❑▪ ◼⧫ ➔ 

◆❑⧫   
وافق اإلمام الغزالى أستاذه فى نفى الجهة عن هللا عز وجل وساق أدلة كلهيا عقليية  .2

فيى القيرآن الكيريم أو السينة المباركية وبيرر  , مع أن األدلة النقليه كثيرة أماميه سيواء
التوجيييه إليييى السيييماء باليييدعاء بأنيييه تعظييييم هلل تبيييارك وتعيييالى , وأن السيييماء موضيييع 
خزائنيييه واإلنسيييان يتجيييه دائميييًا إليييى مكيييان الييينعم . وهيييذا صيييحيح ولكييين النصيييوص 
واضيحة وضيوح الشيمس فيى رابعية النهييار , تقيرر أن هللا تبيارك وتعيالى فيى السييماء 

ع علييى ذلييك الصييحابة فييى أقييوالهم وكييذلك التييابعين وعلميياء أهييل السيينة . أمييا واجتميي
أين هللا  –للجارية يمتحن إيمانها  النص الذى دلل به الغزالى , وهو قول الرسول 

 , أثبتنا أن قوله بأن الجارية كانت خرساء غير صحيح . السماءقالت فى  -؟ 

                                                

الخليل بن أحمد الفراهيدى أبو عبد الرحمن البصرى : اإلميام صياحب العربيية ومنشيئ عليم العيروض , كيان رأسيًا فيى  .1 
(, ووفيييات 7/429هييي, انظر:سييير أعييالم النييبالء ) 170لسييان العييرب , دينييًا ورعييًا قانعييًا متواضييعًا ذكيييًا تييوفى سيينة 

 ( 2/244األعيان )
هللا : صيالح ورع صيدوق حفيظ ميا ليم يحفظيه غييره وصيحب الكسيائى فيى النحيو , . محميد بين زيياد األعرابيى أبيو عبيد  2

 ( 10/687هي , انظر: سير أعالم النبالء , ) 231وكان صاحب سنة وإتباع توفى سنة 
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عرى حييييث اثبيييت الجهييية هلل تبيييارك جييياء رأى الجيييوينى والغزاليييى مخالفيييًا ليييرأى األشييي .3
 وتعالى , وأثبت كذلك االستواء بدون تأويل وال تعطيل . 

 أما اإلمام ابن القيم فإن تناوله لهذه المسألة فى التنزيه اإللهى قد اتصف باألتي :   .4
اعتمييد ابيين القيييم فييى إثباتييه الجهيية هلل تبييارك وتعييالى علييى األدليية النقلييية ميين القييرآن و  •

 كة .السنة المبار 
تميز استدالل ابن القيم بتنيوع المصيادر مثيل أقيوال الصيحابة والتيابعين وأئمية التفسيير  •

 والحديث واللغة العربية .

ظهيير ميين اسيييتدالل ابيين القييييم أنييه ييييدور مييع الحيييق حيييث دار , فنجيييده يسييتدل بيييلراء  •
 الحسن األشعرى وهذه أمانة علمية تحسب له . كأبىالمثبتين للجهة من أهل الكالم 
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 .  تنزيه البارى عز وجل عن الحلول واالتحاد .2
تعييالى الحييق وتعيياظم أن يحييل فييى غيييره ال حلييول ذات فييى ذات وال حلييول صييفة فييى 
الموصييوف , أمييا نفييى حلييول الييذات فييى الييذات فلتنزهييه عيين المكييان والحيييز لكييون المكييان 

انييية والحيييز ميين خييواص األجسييام والجسييمانيات والحييق منييزه عيين الجسييمية وخواصييها المك
 تقتضيييىوالزمانيييية , وأميييا نفيييى حليييول صيييفة الحيييق فيييى موصيييوف غييييره فيييألن هيييذا الحليييول 

واإلحتياج ينافى الوجوب الذاتى , ألن الوجيوب اليذاتى هيو المسيتقل بنفسيه الغنيى  اإلحتياج
عن غيره فقد كفير النصيارى بيزعمهم أن هللا حيل فيى عيسيى سيواء قصيدوا حليول اليذات أو 

  (1)الة الشيعة الذين اعتقدوا حلوله سبحانه فى على وأوالده . حلول الصفات , كما كفر غ
وأيضا فالحق سبحانه ال يتحد بغيره بمعنى أن يصير الشئ بعينه شيئًا آخر مين غيير 

أن تفنيى صيورتهما  إمياأن يزول عنه شئ أو ينضم إليه شئ , وهو محال , ألن المتحيدين 
فنيى أحيدهما وبقيى اآلخير  وإنمعيدومان , فال اتحاد , وإما أن تفنى صورة كيل منهميا فهميا 

 فال اتحاد بل بقاء واحد وفناء آخر . 
وال يتحييد بغيييره علييى معنييى أن ينضييم إليييه شييئ فيحصييل منهمييا حقيقيية واحييدة بحيييث 
يكييون المجمييوع شخصييًا واحييدًا آخيير كمييا يقييال صييار التييراب طينييًا , وهييذا باطييل كييذلك ألنييه 

إلييى ذلييك الغييير ليحييل فيييه ,  محتاجيياً فيكييون  يترتييب عليييه أن يكييون الحييق حيياال  فييى غيييره
واالحتييياج يتنييافى مييع اسييتغنائه سييبحانه , وأن حييل فيييه غيييره كييان الحييق محييال لحلييول ذلييك 
الغير فيكون محال لغيره , وذلك الغير عرض , فيكون الحق قاباًل ألعيراض متغييرة فيكيون 

, فيليييزم أن  (2)ى مييين يغييييره قييياباًل للتغييييير , والقابيييل للمتغيييير متغيييير , والمتغيييير محتييياج إلييي
يحتيياج الحييق إلييى ميين يغيييره وهييذا باطييل ألن هللا عييز وجييل مسييتغن وكييذلك ال يتحييد بغيييره 
بمعنييى أن يسييتحيل أن يتحييول إلييى شييئ آخيير عيين طريييق االنقييالب والتبييدل , وهييو باطييل 

 المتناع التبدل فى صفاته الحقيقة . 

                                                
م , تحقييق : 1997بيروت , الطبعة: األوليى . عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجى : كتاب المواقف , دار الجبل 1

 ( 40 /3, ) 3د. عبد الرحمن عميرة : عدد األجزاء 
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 إنأن يقييوم بييه حييادث , ألنييه وإذا بطييل أن يحييل فييى غيييره أو يتحييد بغيييره بطييل كييذلك 
كيان الحييادث صييفة كميال لييزم أن يكييون الحييق خالييًا عيين هييذا الكميال فييى األزل قبييل وجييود 
ذليك الحييادث , ثييم أن قيييام الحييادث بييه سيبحانه يلييزم منييه االحتييياج واالحتييياج إلييى الحييادث 

      (1)يتنافى مع كمال القديم جل جالله . 
تبيارك وتعيالى عين الحليول واالتحياد , أن النصيارى  ذكر اإلمام الجوينى فيى تنزييه هللا

وأنيييه ثاليييث ,  –تعيييالى هللا عييين قيييولهم  –ذهبيييوا إليييى القيييول بيييأن البيييارى عيييز وجيييل جيييوهر 
وقصدوا بكونه جوهر أنه أصل األقانيم , واألقانيم عنيدهم ثالثية : الوجيود , الحيياة , والعليم 

قييد يسييمونه ابنييًا , ويعبييرون عيين وهييم يعبييرون عيين والوجييود بيياألب وعيين العلييم بالكلميية , و 
 الحياة بروح القدس .

ميذاهبهم فيى  واختلفيتمنيه , (2)وزعموا أن الكلمة اتحيدت بالمسييح وتيدرعت بالناسيوت 
تدرع الالهوت بالناسوت , فزعم بعضيهم أن المقصيود بيه حليول الكلمية جسيد المسييح, كميا 

المسييييح وخالطتيييه أن الكلمييية مازجيييت جسيييم  إليييىيحيييل العيييرض محليييه , وذهبيييت اليييروم : 
    (3)مخالطة الخمر باللبن . 

 وقد فند اإلمام الجوينى أقوالهم وطعن فيها على ثالثة أوجه : 
عندنا المتحيز هو أن أول ما ينازع فيه النصارى هو تسميتهم اإلله جوهر . والجوهر  .1

وهييم وإن لييم يحكمييوا بييأن اإللييه متحيييز , فييإنهم قييد أطلقييوا فييى حقييه عييز وجييل لفظييًا  –
همييًا . وكييذلك تسييميتهم ذاتييه التييى هييى وجييوده وصييفتيه اللييذين همييا علمييه وحياتييه : مو 

. تعبييير ميينهم بمييا ال يفهييم منهييا ثنيياء , وال يعقييل منهييا مييدح , وكييذلك تسييميتهم  أقييانيم

                                                
 ( 48/  3. اإليجى : كتاب المواقف , )1
ن . الناسوت : وهيو الجسيد : ال يدخليه التصيريف ألنيه مين اللغية اليونانيية , أى أن اللفيظ أعجميي غيير عربيى , وأول مي2

الالهوت والناسوت فى شأن المسيح هو بولس الشمشاطى وقد كان النصيارى قبليه كلميتهم واحيدة أنيه عبيد رسيول  إبتدع
منيا  كواحيدمخلوق مصنوع مربوب ال يختلف فيه اثنان منهم , فقال بيولس أن سييدنا المسييح خليق مين الالهيوت إنسيانًا 

مخلصًا للجيوهر اإلنسيى , صيحبته النعمية اإللهيية فحليت فييه  فى جوهره وأن ابتداء االبن من مريم وأنه اصطفى ليكون 
بالمحبة والمشيئة ولذلك سيمى ابين هللا فكيان بيولس بهيذا أول مين افسيد ديين النصيارى , راجيع : فيى ذليك : ابين القييم : 

  171, ص  1 هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى , الناشر الجامعة اإلسالمية , المدينة المنورة , عدد األجزاء
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بالزميان متقيدم  األبتسمية منافية لما يعتقدون . ألنا نعلم أن  ابناً الوجود أب , والعلم 
لييون : أن أقنييوم الوجييود متقييدم علييى أقنييوم العلييم, فقييد عبييروا يقو  وهييم العلييى االبيين . 

    (1)عبارة تنافى فى الحكم مقصدهم . وهذا من العى فى المنطق. 
بييالحلول . قييل لكييم فييالعلم  وفسيرتموهبالمسيييح  تتيدرعنقيول لهييم : إذا زعميتم أن الكلميية  .2

لييزمهم منييه أن زعمييوا : أنييه فارقييه ,  فييإنالمسييمى كلميية . هييل فييارق الجييوهر أم ال ؟ 
يقوليييوا : ليييم يكييين للجيييوهر أقنيييوم العليييم , لميييا كيييان العليييم متيييدرعًا بالمسييييح وهيييذا مميييا 

 حلولييهيرفضيونه . فييإن زعمييوا : أن أقنييوم العليم لييم يفييارق الجييوهر , اسيتحال مييع ذلييك 
مع اختصاصه بالجوهر األول , بأنه يمتنع حليول عيرض فيى  -  فى جسد عيسى 

 ى جسم آخر . جسم , مع بقاء ذلك العرض ف

وهو أقنوم الحياة  –يقال لهم : إذا اتحدت الكلمة بالمسيح . فهال اتحد به روح القدس  .3
 (2)النصيارى        خيبط. فإن من حكم العلم أن ال يفارق الحياة ؟ وكل ذلك يوضح 

, فيإذا  حىغير  عالماً , ألنا علمنا أن العلم مشروط بالحياة , حتى ال يصح أن يوجد 
رى : أن أقنوم العلم اتحد بعيسى , ولم يتحيد بيه أقنيوم الحيياة , فيقيال لهيم قالت النصا

: ال يكون العالم إال حيًا , فإن قالوا عند ذلك . إن ناسوت عيسى حى , فيقيال لهيم : 
حياة عيسيى حيياة حادثية , فكييف تكيون الحيياة الحادثية شيرطًا للكلمية , وهيى قديمية ؟ 

حيدث شيرطا فيى قيديم , ألن المشيروط ال يصيح وال شئ أبعيد فيى العقيول مين تقيدير م
الشرط . والقديم ال أول له , والحيادث ميا ليه أول . فكييف نجعيل وجوده إال مع وجود 

  (3)ماله أول شرطا فيما ال أول له ؟ 

ويفنييد اإلميييام الجيييوينى رأيهيييم عيين الحليييول , فييييذكر أنهيييم لمييا سيييئلوا عييين التعبيييير عييين 
مازجييه , كمييا يخييالط الخميير اللييبن , فمثلييوا بجسييمين . الحلييول . قييالوا : أنييه خييالط جسييمه و 

وهذا باطل مين حييث مثليوا ميا لييس بجسيم , وال صيفة قائمية بجسيم , بيل هيو صيفة نفيس , 
 باألجسام .
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ولمييا أليييزم النصيييارى هيييذه الشييينائع , ووقفيييوا علييى فسييياد رأيهيييم فيييى قيييولهم : إن الكلمييية 
. مثلوه بصورة أخرى . فقيالوا: إنميا اتحدت بعيسى , ولم تفارق الجوهر . وشنع عليهم هذا 

مثل االتحاد ظهور نقش الطابع فيى الشيمع , والينقش ليم يفيارق الخياتم , وإن كيان قيد ظهير 
فييى الطييابع . وهييذا الييذى قييالوه , تمثيييل غييير صييحيح , فييإن الخيياتم إنمييا يفعييل فييى الشييمع 

 بمماسة على جرى العادة , وذلك محال فى صفة النفس .
مثييال االتحيياد مييا يظهيير فييى المييرآة ميين الشييخوص . وهييذا الييذى  وميينهم ميين قييال : إن

قالوا أيضا مرود عليهم . فيقيال لهيم . إن النياس اختلفيوا فيميا يتصيور فيى الميرآة . هيل هيو 
شئ زائيد عليهيا , وعليى النياظر فيهيا . أم لييس بزائيد ؟ فمين النياس مين قيال: أنيه زائيد, وأن 

هم مين قيال : أن تليك الصيورة هيى صيورة الرائيى المرآة يحدث فيها صورة مثل الرائى . ومين
نفسيها . ثيم اختلفيوا بعيد ذلييك . فمينهم مين قيال : أنهيا صييورة الرائيى باألشيعة المنعكسية ميين 

  (1)ناظره فى المرآة , فتنعكس فيرى نفسه . وهذا رأى المعتزلة .
وقول أهل الحق : أن الرائيى ييرى صيورته مين غيير انعكياس أشيعة . فنقيول للنصيارى 

أحيدث فيى جسيم المسييح أميرا زائيدًا عليى ميا كيان  –تعيالى  –د ذلك : أفتقولون : أن هللا بع
فيى جسيد فهيذا ال ننكيره. فيإن هللا خليق النبيوة والصيديقية. وإن زعميتم: أنيه ليم يحيدث  عليه؟

الرائييى فيهييا , فيقييال لهييم , فمييا هييذا  المسيييح شييئ كمييا لييم يحييدث فييى المييرآة شييئ عنييد ترائييى
. وقيد مثلتميوه بيالمرآة والميرآة ليم يوجيد  (2)ق عيسيى عنيدكم أن يكيون إلهيا األثر ؟ ولم استح

فيهيييا شيييئ ؟ وإنميييا رأى النييياظر فيهيييا نفسيييه وشخصيييه , فشخصيييه عنيييد النظييير فيييى الميييرآة , 
كشخصييه قبييل نظييره فيهييا . فلييتكن الكلميية عنييد اتحادهييا بالمسيييح , كحالهييا قبييل ذلييك . وال 

 يكون فى عيسى أثر منها . 
وليذلك   ام الجوينى لم تنكرون على مين ييزعم أن الكلمية إتحيدت بموسيى ويسألهم اإلم

.   كييان يقلييب العصييى ثعبانييا مبينييا, ويفلييق البحيير فلقييا كيياألطواد إلييى غييير ذلييك ميين آياتييه
مين إبيراء األكميه واألبيرص وإحيياء الميوتى بيإذن هللا , فيإذا  فالذى ظهير عليى ييد عيسيى 

اضيطربت ميذاهبهم , وليم يرجعيوا إليى  –ليهم السيالم ع –عورضوا بليات غيره من األنبياء 
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قصيد بهييا إفهيام الخلييق : أنيه مصييدق  –عيز وجييل  –نتيجية , ثيم أن المعجييزة هيى خلييق هلل 
صيوات  –كحقها فى جنب سيائر األنبيياء  -  -لنبيه , فحق المعجزات فى جنب عيسى 

  (1)هللا عليهم . 
تنزيييه هللا عييز وجييل عيين االتحيياد  أمييا السييلف فييإن اإلمييام ابيين القيييم أفيياض وأبييدع فييى

والحليول , فيذكر فيى معيرض رده ومحاورتييه وتفنييده آلراء المعطلية ونفياة الجهميية , أنييه إذا 
أن يكون هو العالم المشهود أو صفة من صفاته  فإماثبت له سبحانه وجود خارج األذهان 

المالحيدة اليذين  وعرضا من أعراضه أو غيره , فإن قلتم بياألول فهيو حقيقية قيول االتحاديية
ال يثبتون خلقًا ومخلوقًا وصانعًا ومصنوعًا , بل حقيقة الرب عندهم هى هيذا الوجيود بعينيه 
وأن قلتم هو عرض من أعراض العالم وصفه من صفاته فهو من أمحل المحال , ال يقوله 
أحييد ميين بنييى آدم . فتعييين أن يكييون غييير هييذا العييالم وحينئييذ يلييزم مباينتييه لييه ضييرورة , إذ 

اللذان ال يكون أحيدهما صيفة لآلخير وال أحيدهما قائميا بياآلخر البيد أن يتباينيا , إذا  الغيران
ليو ليم يتباينيا ليزم اتحادهميا بياآلخر أو حلوليه فييه حليول الصيفة فيى الموصيوف , أو حلييول 

  (2)الحال  فى المحل . 
ول واالتحياد ويقيول ابين القييم : أن ميا أثبتيه هيؤالء المعطلية مين المباينية ال يبطيل الحلي

فإنهم اثبتوا مباينة فى المفهوم كمباينية طعيم التفاحية للونهيا وريحهيا وشيكلها ومعليوم أن هيذا 
المباينييية ال تقضيييى انفصيييال كيييل مييين المتيييابينين مييين اآلخييير بيييل هيييى ثابتييية ميييع قييييام هيييذه 

 هأن هيذا غيير هيذا , وهيذا القيدر اليذى أثبتي معناهياالصفات كلها بمحل واحد وهيذه المباينية 
وال تقضييى قيامييه  (3)نفيياة ميين المباينيية ال ينييافى كونييه حييا اًل فييى غيييره وال حلييول غيييره فيييه ال

بنفسييه وال انفصييال ذاتييه عيين ذات خلقييه بييل وال يقضييى تنزيهييه عيين التشييبيه والتمثيييل وأمييا 
تسيتلزم تفيرده  –المباينة التى دل عليهيا العقيل والنقيل والفطيرة فيأعظم مين ذليك فإنهيا مباينية 

من كل شئ وفوق كل شئ وعاليًا على كل شيئ  أعظمه ونعوت جالله وكونه بصفات كمال
وأن يكون هو األول الذى ليس قبله شئ واآلخر الذى لييس بعيده شيئ والظياهر اليذى لييس 
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فوقه شئ والباطن الذى ليس دونيه شيئ فبياين خلقيه بذاتيه وصيفاته وأفعاليه وأوليتيه وآخريتيه 
ه التييى لييس كمثلييه فيهيا شييئ فهيو العليييم الييذى ووجيوب وجييوده وامتنياع عدمييه وكثيرة أوصيياف

ليس كمثله شئ فى علمه البصير الذى ليس كمثله شئ فى بصره القدير الذى لييس كمثليه 
شئ فيى قدرتيه الحيى القييوم اليذى لييس كمثليه شيئ فيى حياتيه وقيوميتيه , العليى اليذى لييس 

ليه اعظيم المباينيية كمثليه شيئ فيى عليوه بييل هيو منفيرد بذاتيه وصيفاته عيين مماثلية مخلوقاتيه ف
وأجلها وأكملها كما له من كل صفة كمال أعظمها وأكملهيا فهيذه هيى المباينية التيى ال يلييق 
بييه غيرهييا . فأثبييت لييه النفيياة المعطليية مباينيية ال حقيقيية لهييا وال ترجييع إلييى أميير وجييودى بييل 

ه مباينية فيوق المباينة التى أثبتوها من جنس مباينة العدم للوجود و المباينة التى أثبتها لنفس
  (1)كل مباينة . 

 وقسم اإلمام ابن القيم القائلين باالتحاد والحلول إلى ثالثة طوائف .
 : أن يكون هللا هو هذا العالم , وهذا قول وحدة الوجود .  األول
 : قول من قال بل هو حال  فى العالم , وهو قول الحلوليه . الثانى
هيييو حيييال  فييييه وال بيييائن عنيييه وال متصيييل بيييه وال : قيييول مييين قيييال ال هيييو العيييالم وال  الثالثثث 

 منفصل عنه وهو قول الجهمية . 
إذا عرضيينا هييذه األمييور الثالثية علييى العقييول الصييحيحة. ُعلييم أن الصييواب  أن يياويقيول 

 وأن ما عداه باطل . (2)هو القول بأن هللا تبارك وتعالى بائن من خلقه 
 وجهين . وذكر شيت اإلسالم ابن تيمية أن أهل الحلول على

: أهيييل الحليييول الخييياص كالنصيييارى والغالييييُة مييين هيييذه األمييية اليييذين يقوليييون  أحثثثدهما
 فى غيره . وإمابالحلول إما فى على  

: القييائلون بييالحلول العييام الييذين يقولييون فييى جميييع المخلوقييات نحييوا مييا قالتييه  والثثثانى
كفيييروا ألنهيييم أو ميييا هيييو شييير منيييه ويقوليييون : النصيييارى إنميييا  فيييى المسييييح  (3)النصيييارى 
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ابيين  الفصييوصخصصييوا الحلييول فييى عيسييى كمييا يقييول ذلييك االتحادييية أصييحاب صيياحب 
وعاميية الييذين  وفقهييائهمعربييى وأمثالييه وهييم كثيييرون فييى الجهمييية , بييل عاميية عبيياد الجهمييية 

ينتسييبون إلييى التحقيييق ميين الجهمييية هييم ميين هييؤالء كييابن الفييارض وابيين السييبعين وأمثييالهم , 
ه فى كل مكان ويقول مع ذلك بيان وجيوده غيير وجيود المخلوقيات أو فإذا قال الجهمى : أن

يقول باالتحاد من وجه والمباينة من وجه كما هو قول ابن عربيى وأمثاليه كميا حكيى اإلميام 
هللا فيى كيل مكيان ال ممياس لألمكنية وال مبياين لهيا وأنيه  أنأحمد عنهم وقال : إنهم يقولون 

األعراض واألجسام فى األجسام         وأشباه ذلك  حال  فى العالم أو متحد به ال كحلول
.(1)  

مشيييكاة  وصييياحبوليييم يكتفيييى ابييين تيميييية بهيييذا بيييل انتقيييد اإلميييام الغزاليييى بشيييده فقيييال : 
األنييوار إنمييا بنييى كالمييه علييى أصييول هييؤالء المالحييدة وجعييل مييا يفيييض علييى النفييوس ميين 

ب هللا عييز وجييل المعييارف ميين جيينس كالمييه علييى أصييول هييؤالء المالحييدة ميين جيينس خطييا
كما تقول القرامطة الباطنية ونحوهم من المتفلسفة وجعل خلع النعلين  لموسى بن عمران 

الذى خوطب بيه موسيى صيلوات هللا علييه وسيالمه إشيارة إليى تيرك اليدنيا واآلخيرة وإن كيان 
قد يقرر خلع النعلين حقيقة لكنه جعل هذا إشارة إلى أن من خلع الدنيا واآلخرة فقد حصل 

وهيو مين جينس قيول مين يقيول إن النبيوة مكتسيبة ولهيذا كيان  (2)ه ذليك الخطياب اإللهيى . ل
وتييوفى  –هييي  539أكييابر هييؤالء يطمعييون فييى النبييوة فكييان السييهروردى المقتييول ) ولييد عييام 

 هي ( يقول ال أموت حتى يقال فى  قم فأنذر . 632عام 

                                                
 ( 180/  3. المصدر السابق : ) 1
( , وقييد رجعييت لهييذا الكييالم فييى مجموعيية القصييور العييوالى ميين رسييائل اإلمييام الغزالييى 185/  1المصييدر نفسييه : ). 2 

ضيرب األمثيال رخصية  وطرييقفوجدت أن الغزالى قد ذيل هذا الحيديث باعتيذار قيال فييه " ال تظينن مين هيذا األنميوذج 
 ليم يكين ميع موسيى نعيالن وليم يسيمع الخطياب بقوليه اخليع منى فى رفيع الظيواهر واعتقيادًا فيى إبطالهيا حتيى أقيول ميثالً 

نعليك حاشا هلل فإن إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين , وجهليوا جهياًل بالموازنية 
د البيياطن والييذى يجيير  –بينهمييا فلييم يفهمييوا وجهييه كمييا أن إبطييال األسييرار مييذهب الحشييوية فالييذى يجييرد الظيياهر حشييوى 

بيل أقيول موسيى فهييم مين األمير بخليع النعليين اطييرح الكيونين فامتثيل األمير ظيياهرًا  –بياطنى واليذى يجميع بينهميا كامييل 
بخلع نعليه وباطنًا بخلع العيالمين فهيذا هيو االعتبيار أي العبيور مين شيئ إليى غييره ومين ظياهر إليى سير " انتهيى كيالم 

ى بما يفسير سيبب نقيد اإلميام ابين تيميية ليه , أنظير: الغزاليى : رسيالة مشيكاة الغزالى , والمالحظ انه فى نهاية حديثه أت
 مصدر سابق  210األنوار من ضمن مجموعة القصور العوالى , ص 
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د حتيى آل األمير بهيم إليى ومن هنا دخل أهل اإللحاد من أهل الحلول والوحدة واالتحا
 الفصيوصأن جعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق سبحانه وتعالى كما فعل صاحب 

ابن عربيى وابين سيبعين وأمثالهميا مين المالحيدة المنسيبتين إليى التصيرف والتحقيق وهيم مين 
جينس المالحييدة المنتسييبين إلييى التشيييع لكيين تظياهر هييؤالء ميين أقييوال شيييو  الصييوفية وأهييل 

رفة بما التبس به حالهم على كثيير مين أهيل العليم المنتسيبين إليى العليم واليدين بخيالف المع
فيييإن نفيييور الجمهيييور عييين ميييذهب الرافضييية يختليييف  التشييييعأولئيييك اليييذين تظييياهروا بميييذهب 

بخييالف جيينس أهييل الفقيير والزهييد وميين يييدخل فييى ذلييك ميين مييتكلم ومتصييوف وفقييير وناسييك 
فى االنتساب إلى السينة والجماعية يخفيى مين إلحياد وغير هؤالء فإنهم لمشاركتهم الجمهور 

مينهم الملحيد الملحد الداخل فيهم مياال يخفيى مين إلحياد مالحيدة الشييعة وإن كيان إلحياد  (1)
  (2)أحيانًا قد يكون أعظم .

 :  وقد لخص ابن تيمية مقصده فى رد هذه اآلراء على ثالثة أوجه
ه ميين مثييل هييذه العقليييات المحدثيية أن المقصييود هنييا بيييان تقييديم الشييرع علييى مييا عارضيي .1

وبطالن من يزعم تقديم العقل على الشيرع المعيارض ليه وأن الواجيب تقيديم ميا قيام اليدليل 
 على صحته مطلقًا .  

أن نقول الشرع قول المعصوم الذى قام الدليل على صحته . وهذه الطيرق ليم يقيم دلييل  .2
 ته .صحته بما لم تعلم صح علمتعلى ما  يعارضعلى صحتها فال 

أن نقول : بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلهيا باطلية فيى العقيل وصيحة الشيرع مبنيية  .3
وبالشييرع والقائييل بهييا مخييالف للعقييل  بالعقييلعلييى إبطالهييا ال علييى صييحتها . فهييى باطليية 

والشرع . وهذا شيأن جمييع البيدع المخالفية لنصيوص األنبيياء فإنهيا مخالفية للسيمع والعقيل 
  (3)عطلة التى هى األصل من كالم المكذبين للرسل. فكيف ببدع الجهمية الم

 وفيما سبق عرضه فى تنزيه هللا عز وجل عن الحلول واإلتحاد يتضح لنا اآلتى: 

                                                
 ( 187 – 185/  3. ابن تيمية : درء التعارض , ) 1
 (187 – 185/  3. المصدر السابق : ) 2
 ( 187 – 185/  3. ابن تيمية : درء التعارض , ) 3
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دافييع اإلمييام الجييوينى عيين أهييم أصييل ميين أصييول العقيييدة اإلسييالمية , بييل ركيييزة كييل  .1
واإلتحياد سيواء  الشرائع السماوية وهيو التوحييد . وتنزييه هللا تبيارك وتعيالى عين الحليول

بالييذات أو الصييفات , والمالحييظ براعيية الجييوينى فييى سييوق األدليية والبييراهين فييى تفنيييد 
أقوال النصارى التى تنافى التوحيد وكذلك التى تقول بحليول الكلمية فيى جسيد نبيي هللا 

 . عيسى 
اء يتفق ابن القيم والجوينى . فى الدفاع عن العقيدة اإلسالمية فنجيد ابين القييم يفنيد آر  .2

ميين عطلييوا الصييفات ونفوهييا كالجهمييية  بتبيييان المعنييى الشييرعى لمباينيية هللا عييز وجييل 
للعالم ولكل المخلوقات ويبرهن على فساد أقوالهم التى تشير إلى االتحاد والحلول بان 

 هللا هو العالم نفسه كما قال أصحاب وحدة الوجود أمثال ابن عربى . 

سييبعين وابييين الفيييارض التيييى تشيييير إليييى القيييول فنييد ابييين تيميييية آراء ابييين عربيييى وابييين ال .3
بييالحلول واالتحيياد كمييا بينييا آنفييًا وبييين فسيياد مييذهبهم وعييدم مطابقيية هييذه اآلراء للشييرع 

 وانتقد الغزالى كذلك فى بعض آرائه .
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 . قيام هللا سبحانه وتعالى بنفسه :3
لييق , وذكيير القيييوم : قيييل هييو اسييم هللا األعظييم , وهييو ميين قييام أى القييائم بتييدبير مييا خ

على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها من حيث هو عالم بهيا  القائمقتادة أن معناه 
 ال يخفى عليه شئ منها .

 وقال ابن عباس معناه الذى ال يحول وال يزول . قال أمية بن أبى الصلت 
 ليييييييييييييم تخليييييييييييييق السيييييييييييييماء والنجيييييييييييييوم 

 مهيييييييييييييييييييييييييييييمن قيييييييييييييييييييييييييييييوم قييييييييييييييييييييييييييييدره 
 

 والشييييييييييمس معهييييييييييا قميييييييييير يقييييييييييوم  
 والحشييييييييييييييير والجنييييييييييييييية والنعييييييييييييييييم 

 

   (1)إال ألميييييييييير شيييييييييييأنه عظييييييييييييم 
 

القيام المعروف وقال هللا تعالى  بمعنىومن معانى القيوم . قام يقوم بمعنى دام ال 
   ◆  ⧫ ⧫ذكره 

 ⧫⬧ ⬧ 
◼⬧ ⬧ ◆ 

  ⧫⬧   
◼⬧ ⬧  ⧫  

⧫◼ ⬧☺   (2)   أى دائما , فالقيوم بمعنى الدائم
 وفى ذلك يقول هللا عز وجل      (3)" الحى القيام "  وكان من قراءة عمر بن الخطاب 

  ⧫⬧  ◆❑➔  

❑⬧   ◼➔⬧ ◆ ◆ 

❑⧫   ⧫  ◆❑☺ 

⧫◆    ⧫ ⬧  

 ◼    

◼➔⧫ ⧫ ✓⧫  ⧫◆ 

  ◆ ⧫❑⬧  

 ☺  ☺ ◆  

◆  ◆❑☺ 

◆◆  ◆ ◼❑⧫ 

                                                
. محمييد بيين أحمييد بيين أبييى بكيير بيين فييرح القرطبييى أبييو عبييد هللا : الجييامع ألحكييام القييرآن , دار الكتييب العلمييية , بيييروت 1

 (  256/  3م , بدون رقم الطبعة , )1993 -هي  1413
  75. سورة آل عمران : آية 2
م , تحقيق أحمد يوسيف 1974, دمشق  . أبو إسحاق إبرا يم بن محمد : تفسير أسماء هللا الحسنى , دار الثقافة العربية3

 ( 56/  1, ) 1الدقاق , عدد األجزاء 
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◆→  ◆❑➔◆ ➔ 

➔→  (1)  
  والحياة التى يصف بها هللا عز وجل نفسه فى قوله 

❑⬧    هى الحياة الذاتية التى لم تأت من مصدر آخر كحياة
بالحياة على  –سبحانه  –الخالئق المكسوبة الموهوبة لها من الخالئق. ومن ثم يتفرد هللا 

ال تبدأ من مبدأ وال تنتهى إلى نهاية  هذا المعنى . كما أنها هى الحياة األولية األبدية التى
, فهى متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخالئق المكتسبة المحددة البدء والنهاية 

كذلك بالحياة على هذا المعنى , ثم إنها هى الحياة  -سبحانه –. ومن ثم يتفرد هللا 
صفة الحياة مطلقة من المطلقة من الخصائص التى تتميز بها حياة األشياء , وتثبت هلل 

كل خصيصة تحدد معنى الحياة فى مفهوم البشر , وتنتفى بهذا جميع المفهومات 
 فى خيال البشر !  جالتاألسطورية التى 

على كل موجود . كما تعنى قيام  –سبحانه  –أما صفة " القيوم " ... فتعنى قيامه 
. ال كما كان أكبر فالسفة  (2) كل موجود به فال قيام لشئ إال مرتكنًا إلى وجوده وتدبيره

أرسطو . يتصور أن هللا ال يفكر فى شئ من مخلوقاته , ألنه تعالى أن يفكر  –اإلغريق 
فى غير ذاته ! ويحسب أن فى هذا التصور تنزيهًا هلل وتعظيمًا , وهو يقطع الصلة بينه 

ى ال سلبى . وبين هذا الوجود الذى خلقه ... وتركه ... فالتصور اإلسالمى تصور إيجاب
قائم على كل شئ , وأن كل شئ قائم فى وجوده  –سبحانه  –يقوم على أساس أن هللا 

على إرادة هللا وتدبيره . ومن ثم يظل ضمير المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شئ من 
 حوله مرتبطًا باهلل الواحد , الذى يصر ف أمره وأمر كل شئ حوله , وفق حكمة وتدبير . 

  ◼➔⬧ ◆ ◆ ❑⧫   وهذا توكيد
على كل شئ , وقيام كل شئ به . ولكنه توكيد فى صورة تعبيرية  –سبحانه  –لقيامه 

تقرب لإلدراك البشرى صورة القيام الدائم , فى الوقت الذى تعبر فيه هذه الصورة عن 
  ▪⬧لكل شئ ..  –سبحانه  –الحقيقة الواقعة من مخالفة هللا 

                                                
  255. سورة البقرة : آية  1
 ( 1/287, )6م , عدد األجزاء  1998 -هي 1419. سيد قطب : فى ظالل القرآن, دار الشروق, بيروت,  2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 238 الفصل الثالث 

 

☺     وهى تتضمن نفى السنة ...
 عنها إطالقًا . –الخفيفة أو النوم المستغرق , وتنزهه سبحانه 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته فى كل وقت وفى كل حالة حقيقة 
هائلة حين يحاول اإلنسان تصورها , وحين يسبح بخياله المحدود مع ماال يحصيه عد من 

بقدر ما  –ت والخاليا والخالئق واألشياء واألحداث فى هذا الكون الهائل , ويتصور الذرا
سبحانه عليها , وتعلقها فى قيامها باهلل وتدبيره إنه أمر .. ال يتصوره  –قيام هللا  –يملك 

هائل يدير الرؤوس ويحير العقول ,  –وهو يسير  –اإلدراك اإلنسانى , وما يتصوره منه 
   (1)لوب . وتطمئن به الق

قائم  –سبحانه وتعالى  –وقال اإلمام الجوينى فى قيام هللا تعالى بنفسه : " البارى 
بنفسه , متعال عن االفتقار إلى محل يحله , أو مكان يقله . واختلفت عبارات األئمة فى 

والجوهر على  –معنى القائم بالنفس. فمنهم من قال: هو الموجود المستغنى عن المحل 
وقال األستاذ اإلمام أبو إسحق رحمه هللا . القائم بالنفس هو الموجود  –م بنفسه ذلك قائ

لم المستغنى عن المحل والمخصص. وذلك يختص عنده بالبارى تعالى إذ الجوهر وإن 
   (2)يفتقر إلى محل يحله , فقد افتقر وجوده ابتداء إلى مخصص قادر " 

لنفس يحصره فى معنى واحد ال يفى واإلمام الجوينى فى تعريفه لمعنى القيام با
بالغرض وال يوضح معنى القيومية , فليس معنى قيام هللا تبارك وتعالى بنفسه , التعالى 
عن االفتقار إلى محل أو مكان فقط بل المعنى أوسع واشمل من ذلك بكثير كما وضح 

 قيومية. من تفسير آية الكرسى وكما سنوضحه الحقًا فى عرض كالم ابن القيم لمعانى ال
أن الناس اختلفوا فى القائم  –ذكر أبو بكر بن ميمون فى تفسيره للنص السابق 

هل يصح إطالقه على هللا عز وجل أم ال يصح إطالقه ؟ ذهب الشيت أبو  –بالنفس 
الحسن األشعرى فى بعض مناظراته مع النصارى : إلى أن القائم بالنفس : لفظ غير 

ائم يدل على قيام حال فى قائم , ثم ذلك الحلول مقيد واضح وال يفهم معناه , ألن الق
مفهوم ألنه يخرج من حد  –يجب طرحه  –بالنفس , وإذا كان اللفظ ال يفهم منه معنى 

                                                
 ( 287/  1. سيد قطب : الظالل , ) 1
  97ص . أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد ,  2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 239 الفصل الثالث 

 

اللغة إلى حد األلقاب التى تطلق بمواضع ما ، غير مشهورة ثم إن هذا اللفظ وإن أطلق 
إذا  –ى حق البارى تعالى على إغماض وإغضاء , فال يصح إطالقه ففى حق المخلوقين 

نحن منهيون عن أن نسميه أو نطلق عليه ما لم يسم به نفسه , مما ليس فيه إيهام وال 
  (1)أشكال , فأحرى أال نطلق عليه من األسماء ماال يصرح لفظه عن معناه .

وأما معظم األئمة , فإنهم رأوه لفظًا يعطى معناه نفيًا , ألنهم إذا قالوا فى الجوهر: 
عنوا القائم بنفسه  إنقائم بنفسه , فقد عنوا به أنه ليس فى محل . فعلى هذا يقال :  أنه

القائمة بذاته , وإلى  –عز وجل  –وهى صفات البارى  –فإنه ينقسم إلى صفات قديمة 
البصريون من  إدعىصفات حادثة . وهى جميع األعراض التى البد لها من محال . وإن 

إرادة حادثة فى غير محل , وأنه يفنى الحوادث بفناء يخلقه فى المعتزلة : أن هللا مريد ب
غير محل . فقد قالوا ما ال يعقل , وجاءوا بما ال يتصور . فلما فسر األئمة القائم بالنفس 

يجب له ذلك , لتنزهه عن المحل .  –عز وجل  –عن المحل , كان البارى  بالمستغنى
أيضا . ولما فسر األستاذ أبو إسحاق بأنه وكان الجوهر أيضا يجب له ذلك لتنزهه عنه 

كما  –جل وعال  –عن المحل والمخصص , كان هذا االسم مختصًا باهلل ألنه  مستغن
كان غير مفتقر إلى  وإنتنزه عن المكان والمحل , كذلك تنزه عن المخصص , والجوهر 

   (2)المحل , فإنه مفتقر إلى المخصص . 
بنفسه عند السلف فيتصف بالوضوح والشمول , فقد أما الحديث عن قيام هللا تعالى 

ذكر ابن القيم انه قد دل بالبرهان الضرورى والعقل الصريح على استغناءه سبحانه وتعالى 
بنفسه وأنه الغنى بذاته عن كل ما سواه فغناه من لوازم ذاته وال يكون غنيًا على اإلطالق 

زم فقر القائم إلى ما قام به , وعدم القيام إال إذا كان قائمًا بنفسه إذ القيام بالغير يستل
بالنفس وبالغير يستلزم العدم فصح ضرورة وجوب قيامه بنفسه وهذا حقيقة المباينة , ونفى 

حقيقة القيام بالنفس وبالغير , وال تتصور العقول قط قائمًا بنفسه  كنفىالمباينة والمداخلة 

                                                
  98. شرح اإلرشاد : ص  1
 . المصدر السابق : نفس الصفحة  2
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ذا الوجه وبين االستدالل بقيامه بنفسه , أن إال إذا كان مباينًا له أو محاثيا والفرق بين ه
  (1)ذاك االستدالل بالقيام بالنفس , وهذا االستدالل بغناه المستلزم لألمرين . 

القيام بالنفس صفة كمال فالقائم بنفسه أكمل ممن ال يقوم بنفسه ومن  إنويقول : 
 وهىقيوميته سبحانه  –حقيقة  وهذهكان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه من لوازم ذاته 

الحى القيوم , فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره فمن أنكر قيامه بنفسه بالمعنى المعقول فقد 
أنكر قيوميته واثبت له قيامًا بالنفس يشاركه فيه العدم المحض بل جعل قيوميته أمرا 

  (2)عدميًا ال وصفًا ثبوتيًا . 
م بالنفس على عدم الحاجة إلى المحل ويفند ابن القيم رأى من يقصر معنى القيا

إن كان يعنى األمر المعقول من القيام بالنفس مفارقة العرض القائم بغيره فهذا أمر  فيقول
 معقول ومقبول والدليل قائم عليه واإللزام صحيح .

وإن عنى به أمر آخر فإما أن يكون وجوديًا أو عدميًا فإن كان عدميًا فالعدم ال شئ 
قيوميته تعالى إلى ال شئ , وإن عنى به أمرًا وجوديًا غير المعنى المعقول  كاسمه , فتعود

الذى يعقله الخاصة والعامة فالبد من بيانه لينظر فيه هل يستلزم المباينة       أم ال . 
(3)  

 وفيما سبق عرضه يتضح لنا اآلتى : 
والمكان حصر اإلمام الجوينى معنى القيومية فى تعالى هللا عز وجل عن المحل  .1

ال يفى بالغرض فى تنزيه هللا عن كل نقص واستغنائه سبحانه وتعالى  التصوروهذا 
والمخلوقات , وحاجة وفقر هذه المخلوقات له عز وجل ألنه  العالمعمن سواه من 

 المدبر أمرها وحياتها .
وبين ذات هللا تبارك  –المفارقة بين الجوهر الذى من صفاته عدم االفتقار إلى محل  .2

عالى أمر ال يقره العقل وال يقره الشرع. فال يقارن هللا عز وجل بأٍى من مخلوقته أو وت
 بمصطلحات من نتاج عقل الفالسفة , مهللا عز وجل يصف نفسه بقوله 

                                                
 ( 1331/  3. ابن القيم , الصواعق المرسلة , ) 1
 ( 1328/  4. ابن القيم : الصواعق المرسلة , ) 2
 (1329/  4. المصدر السابق : ) 3
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▪⬧ ☺   ◆❑➔◆ 

☺ ⧫  (1)  

فهوم , كما ذكر أبو بكر بن أو القيام بالنفس لفظ غير م –القول بأن لفظ القيوم  .3
 ميمون عن األشعرى , وأن إطالقه على هللا عز وجل فيه إبهام وإشكال . 

 قول قد جانبه الصواب لالعتبارات اآلتية : 
اللفيظ جياء بيه القييرآن الكيريم وقيال بييه علمياء السيلف كقتيادة وابيين القييم كميا وضييح  -

 من تفسير القرطبى .
    ⧫⬧يييات وإطالقييه علييى هللا عييز وجييل بيينص اآل -

 ◆❑➔  ❑⬧   
 وقرأها عمر بن الخطاب القيام أي الدائم على حاجات الخلق .

جاء كالم ابن القيم عن القيومية مفصاًل وواضحًا فى تنزيه هللا عز وجل باستغنائه  .4
ل عن كل المخلوقات , وحاجة كل المخلوقات له وتقديسه سبحانه وتعالى عن ك

 بما يحقق مباينته عز وجل لكل المخلوقات . نقص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  11. سورة الشورى : آية  1
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 ثانياً : التشبيـه والتجسـيم :

 . تعريف وعرض آلراء المشبهة والمجسمة : 1
يحسيين بنييا فييى هييذا المقييام أن نبيييدأ بتعريييف وعييرض آلراء المشييبهة والمجسييمة حتيييى 

ويحسين بنيا أيضيًا فيى  يتسنى لنا عرض ردود األشاعرة السيلف عليى هيذه اآلراء وتفنييدها .
 بداية الحديث عن التشبيه والتجسيم تعريفهما تعريفًا لغويًا .

: حقيقتييه فييى المماثليية ميين جهيية الكيفييية كيياللون والطعييم والشييبهه أن ال  والشييبيهالشييبه 
  (1)يتميز أحد الشيئين من األخر لما بينهما من التشابه عينا كان أو معنى .

مقامييية لصيييفة جامعييية بينهميييا وتكيييون الصيييفة ذاتيييية وقييييل شيييبهت الشيييئ بالشيييئ أقمتيييه 
ومعنوية , فالذاتية نحو هذا اليدرهم كهيذا اليدرهم وهيذا السيواد كهيذا السيواد , والمعنويية نحيو 

وقيد يكيون مجيازًا نحيو الغائيب  –زيد كاألسد فى شدته وزيد كعمرو فى قوته وكرمه وشيبهه 
رهم فى قدره وأشبه الولد أباه , شابهه كالدرهم أى قيمة الثوب تعادل الد والثوب –والمعدوم 

إذا شييياركه فيييى صيييفة مييين صيييفاته , وتشيييابهت اآلييييات تسييياوت , والمشيييابهة المشييياركة فيييى 
   (2)معنى من المعانى . 

وقيل أن الجسد كالجسم لكنه أخص , ألن الجسد ال يقال لغير اإلنسان وألنه يقال 
 قل وهو اإلنسان قال تعالى لما له لون , وقيل ال يقال الجسد إال للحيوان العا

⬧⧫⚫ ⬧    (3)  ذا أى
على التشبيه بالعاقل أو الجسم , والجسد البدن تقول منه تجسد كما تقول من الجسم  جثة

  (4)تجسم . 
هي( أن  537الحديث عن التشبيه والتجسيم يذكر الشهرستانى )ت  معرضوفى 

رأوا توغل المعتزلة فى علم الكالم ومخالفة السنة التى السلف من أصحاب الحديث لما 
                                                

ت التعياريف , دار الفكير , بييروت , الطبعية: األوليى , تحقيييق: د. . محميد عبيد اليرؤوف المنياوى : التوقييف عليى مهميا1
 . 423ص  1محمد رضوان الداية : عدد 

. أحمييد بيين محمييد بيين علييى المقييرى الفيييومى : المصييباح المنييير فييى غريييب الشييرح الكبييير للرافعييى , الناشيير , المكتبيية 2
 ( .303/  1, ), بدون رقم الطبعة وتاريخها  2العلمية , بيروت , عدد األجزاء 

  88. سورة طه : آية  3
 مصدر سابق  244. المناوى : التوقيف على مهمات التعاريف , ص  4
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عهدوها من األئمة الراشدين ونصرهم جماعة من أمراء بنى أمية على قولهم بالقدر 
فى تقرير  تحيرواوجماعة من خلفاء بنى العباس على قولهم بنفى الصفات وخلق القرآن 

 . م وأخبار النبى األمين مذهب أهل السنة والجماعة فى متشابهات آيات الكتاب الحكي
فأما أحمد بن حنبل وداود بن على األصفهانى وجماعة أئمة السلف فجروا على 

هي(  179السلف المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث مثل مالك بن أنس)ت (1)منهاج 
هي( وسلكوا طريق السالمة : فقالوا : نؤمن بما ورد به 150ومقاتل ابن سليمان ) ت 

ة وال نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعًا أن هللا عز وجل ال يشبه شيئًا من الكتاب والسن
المخلوقات وأن كل ما تمثل فى الوهم فإنه خالقه ومقدرة وكانوا يحترسون عن التشبيه إلى 

  →◼غاية أن قالوا من حرك يده عند قراءته قوله تعالى 

◆   (2)  : المؤمن بين  "قلبأو أشار بإصبعية عند روايته
وقالوا : إنما توقفنا فى  -إصبعين من أصابع الرحمن " وجب قطع يده وقلع إصبعيه 

 تفسير اآليات وتأويلها ألمرين : 
  ⬧: للمنع الوارد فى التنزيل فى قوله تعالى  أحدهما

⧫  ❑➔➔  
⧫❑➔◆⬧ ⧫ ⧫⧫⧫⬧  

◆⧫ ◆ 
◆⧫◆ ⬧  ⧫◆ 

◼➔⧫ ⬧⬧    
⧫❑▪◆  ➔ 

⧫❑❑→⧫ ⧫◆    
 ◆◼◆  ⧫◆ ⧫  

❑          ⧫  (3)  فنحن نحترز عن
 الزي  . 
: أن التأويل أمر مظنون باالتفاق والقول فى صفات البارى بالظن غير جائز  لثانىوا

فربما أولنا اآلية على غير مراد البارى تعالى فوقعنا فى الزي  بل نقول كما قال الراسخون 

                                                
 ( مصدر سابق 100/  1الملل والنحل , ) :. الشهرستانى  1
 .  75. سورة ص: آية  2
  7. سورة آل عمران : آية  3
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آمنا      ◆◼◆  فى العلم 
سنا مكلفين بمعرفة ذلك إذ ليس ذلك بظاهرة وصدقنا بباطنه ووكلنا علمه إلى هللا تعالى ول

 من شرائط اإليمان وأركانه .
واحتاط بعضهم اكثر احتياط حتى لم يفسر اليد بالفارسية وال الوجه وال االستواء وال 

احتاج فى ذكره إلى عبارة عبر عنها بما ورد لفظًا بلفظ فهذا  إنما ورد من جنس ذلك بل 
    (1)ى شئ . هو طريق السالمة وليس هو من التشبيه ف

الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية  (2)غير أن جماعة من الشيعة 
 (4)من الشيعة ومثل مضر وكهمس وأحمد الهجيمى  (3)صرحوا بالتشبيه مثل الهشاميين 

روحانية وإما  إماوغيرهم من الحشوية قالوا : معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض 
 تقال والنزول والصعود واالستقرار والتمكن .جسمانية ويجوز عليه االن

وأما مشبهة الحشوية فحكى األشعرى عن محمد بن عيسى أنه حكى عن مضر 
وأن المسلمين  (5)وأحمد الهجيمى : أنهم أجازوا على ربهم المالمسة والمصافحة  وكهمس

د اإلخالص المخلصين يعانقونه فى الدنيا واآلخرة إذا بلغوا فى الرياضة واالجتهاد إلى ح
 واالتحاد المحض .

                                                
  102 – 101. الشهرستانى : الملل والنحل , ص 1
الذين غلوا فى حق أئميتهم حتيى أخرجيوهم مين حيدود الخليقيية وحكميوا فييهم بأحكيام اإللهيية  هملية : هؤالء . الشيعة الغا2

فربما شبهوا واحدا من األئمة باإلله وربما شبهوا اإلله بالخلق وهيم عليى طرفيى الغليو والتقصيير , أنظير  الشهرسيتانى : 
 (  172/ ص  1)ج

صحاب هشام ابن الحكم الرافضيى وأصيحاب هشيام بين سيالم الجيواليقى والفريقيان . الهشاميين من الشيعة : وهم فريقان أ3
جميعيًا يييدينون بالتشيبيه والتجسيييم وإثبييات الحيد والنهاييية حتيى قييال هشييام بين الحكييم أنيه نييور يييتألأل كقطعية ميين السييبيكة 

األنييف واألذن والعييين وإثبييات الصييافية أو كلؤلييؤة بيضيياء والجييواليقى يقييول بالصييورة وإثبييات اللحييم والييدم واليييد والرجييل و 
أن ميين كانييت هييذه مقالتييه لييم يكيين لييه فييى اإلسييالم حييظ , انظيير : طيياهر بيين محمييد  يعلييمالقلييب , والعقييل بييأول وهليية 

اإلسيفرايينى : التبصيير فييى اليدين وتميييز الفرقية الناجيية عيين الفيرق الهييالكين , عيالم الكتيب , بيييروت , الطبعية األولييى , 
  40, ص  1ال يوسف الحوت : عدد األجزاء , تحقيق: كم 1983بيروت 

. فى مقدمة مشبهة حشوية الحديث : مضر بن محمد , وأبو محمد الضيبى األسيدى الكيوفى , وكهميس بين الحسين أبيو 4
هييييي ( , وأحمييييد بيييين عطيييياء الهجيمييييى البصييييرى, أنظيييير: األشييييعرى:مقاالت  141عبييييد هللا البصييييرى المتييييوفى عييييام )

 ( 263/ ص  1اإلسالميين , )ج
 ( 103/ ص  1. الشهرستانى : الملل والنحل , )ج 5

This file was downloaded from QuranicThought.com



 246 الفصل الثالث 

 

وحكى الكعبى عن بعضهم انه كان  يجوز الرؤية فى دار الدنيا وأن يزوره ويزورهم 
وحكى داود الخوارزمى أنه قال أعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما دون ذلك وقال : 
ك أن معبودة جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ودم ال كالدماء وكذل

سائر الصفات وهو ال يشبه شيئًا من المخلوقات وال يشبهه شئ وحكى عنه أنه قال : هو 
ما سوى ذلك وأن له وفره سوداء وله شعر قطط .  مصمتأجوف من أعاله إلى صدره 

(1)  
وأما ما ورد فى التنزيل من االستواء والوجه واليدين والجنب والمجيء واإلتيان 

على ظاهرها أعنى ما يفهم عند اإلطالق على األجسام والفوقية وغير ذلك فأجروها 
" خلق آدم على صورة الرحمن  وكذلك ما ورد فى األخبار من الصورة وغيرها فى قوله 

" وقوله " حتى يضع الجبار قدمه فى النار " وقوله " خمر طينه آدم بيده أربعين صباحًا " 
ك أجروها على ما يتعارف فى وقوله " حتى وجدت برد أنامله فى صدرى " إلى غير ذل

وأكثرها مقتبسه  صفات األجسام وزادوا فى األخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى 
من اليهود فإن التشبيه فيهم طباع حتى قالوا : اشتكت عيناه فعادته المالئكة وبكى على 

ه ليفضل طوفان نوح حتى رمدت عيناه وأن العرش يئط من تحته كأطيط الرحل الحديد وإن
  (2)من كل جانب أربع أصابع " 

هي( فقد  255أما الكرامية وهم أصحاب أبى عبد هللا محمد بن كرم السجستانى )ت 
عدهم الشهرستانى من الصفاتية وعلل ذلك بأنهم كانوا يثبتون الصفات إال أنهم ينتهوا فيها 

 إلى التجسيم والتشبيه .
نتي عشر فرقة . وأصولها ستة : وذكر الشهرستانى أنهم طوائف بل  عددهم اث

العابدية والتونية والزرينية واالسحاقية والواحدية وأقربهم الهيصمية ولكل واحدة منهم رأى 
علماء معتبرين بل عن سفهاء جاهلين لم نفردها مذ بًا ,  عنإال لما لم يصدر ذلك 

 منه . (3)وأوردنا مذهب صاحب المقالة وأشرنا إلى ما يتفرع 

                                                
  104. الملل والنحل : ص  1
  105. المصدر السابق : ص  2
 . المصدر نفسه : نفس الصفحة  3
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هللا على أن معبودة على العرش استقرارًا وعلى أنه بجهة فوق ذاتًا  نص أبو عبد
دى الذات أ ح دى  وأطلق عليه اسم الجوهر فقال فى كتابة المسمى )عذاب القبر( : إنه أ ح 
الجوهر وإنه مماس للعرش من الصفحة العليا وجوز االنتقال والتحول والنزول ومنهم من 

 قال : انه على بعض أجزاء العرش .
وقال بعضهم : امتأل العرش به وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق 

 وأنه محاذ للعرش ثم اختلفوا .
والمسافة ما لو قدر مشغواًل بالجواهر  البعدفقالت العابدية : إن بينه وبين العرش من 

  (1)ال تصلت به . 
وأنه مباين للعالم  وقال محمد بن الهيصم : إن بينه وبين العرش بعدًا ال يتناهى

بينونة أزلية ونفى التحيز والمحاذاة واثبت الفوقية والمباينة . وأطلق أكثرهم لفظ الجسم 
بكونه جسمًا أنه قائم بذاته وهذا هو حد الجسم عندهم  نعنىعليه والمقاربون منهم قالوا 

وحكم وبنوا على هذا أن من حكم القائمين بأنفسهما أن يكون متجاورين أو متباينين 
 بعضهم بالتباين . 

وربما قالوا : كل موجودين . فإما أن يكون أحدهما بحيث اآلخر كالعرض مع 
الجوهر وإما أن يكون بجهة منه والبارى تعالى ليس بعرض إذ هو قائم بنفسه فيجب أن 
 يكون بجهة من العالم ثم أعلى الجهات وأشرفها جهة فوق , ثم لهم اختالفات فى النهاية .

 مجسمة من أثبت النهاية له من ست جهات . فمن ال
 ومنهم من اثبت النهاية له من جهة تحت .

 ومنهم من أنكر النهاية له فقال : هو عظيم .
 ولهم فى معنى العظمة خالف أيضا .

فقال بعضهم : معنى عظمته أنه مع وحدته على جميع أجزاء العرش والعرش تحته 
 زء منه .وهو فوق كله على الوجه الذى هو فوق ج

                                                
  106. الشهرستانى : الملل والنحل , ص  1
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 (1)وقال بعضهم : معنى عظمته أن يالقى مع وحدته من جهة واحدة أكثر واحد 
 وهو يالقى جميع أجزاء العرش وهو العلى العظيم .

ومن مذهبهم جميعًا , جواز قيام كثير من الحوادث بذات البارى تعالى , وزعموا أن 
واآلتية والكتب المنزلة  فى ذاته سبحانه حوادث كثيرة مثل األخبار عن األمور الماضية

على الرسل عليهم السالم والقصص والوعد والوعيد ومن ذلك المسمعات والمبصرات فيما 
  (2)يجوز أن يسمع ويبصر .

وبهذا أكون قد عرضت آراء من قالوا بالتشبيه والتجسيم حتى يتبين قيمة ردود 
ك األقوال التى ال والسلف على هذه اآلراء الباطلة وتنزيهه عز وجل عن تل االشاعرة

 يجيزيها العقل والشرع فى حقه تعالى .
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 رأى األشاعرة والسلف فى التشبيه والتجسيم : . 2
الحيديث عين التنزيييه اإللهيى ليدى األشيياعرة خاصية فيى مسييألة التشيبيه والتجسييم يعييود 

نقسيم إليى عين الصيفات سيواء الفعليية أو الخبريية , فياألمر هنيا بطبيعية الحيال ي للحديثبنا 
 قسمين كما أسلفنا من قبل . 

األول : متقدمى األشاعرة بداية من مؤسس الميذهب أبيو الحسين األشيعرى وخلفيه أبيو 
بكر الباقالنى وابن فيورك والبيهقيى يثبتيون بعيض الصيفات الخبريية خاصية التيى وردت فيى 

ها ميا بيين التأوييل القرآن الكريم . وأما ما لم يرد إال فى الحديث فأكثر األشاعرة يترددون في
 والتفويض فى معناها.

ونجمييل ذلييك فنقيييول أن األشييعرى أفيييرد لييذلك بابيييًا فييى كتابييية اإلبانيية اثبيييت فيييه الوجيييه 
واليييدين والبصيير والعينييين واالسييتواء علييى العييرش والنييزول والمجيييء والرضييا والغضييب ورد 

 على الجهمية فى نفيهم صفات عز وجل وفند آراء المعتزلة فى اإلرادة .
أما القسم الثانى فعلى رأسه وفى مقدمته بال منيازع اإلميام الجيوينى بمنهجيه فيى تأوييل 
الصييفات الفعلييية والخبرييية وحتييى الصييفات الذاتييية ليييم تسييلم ميين تأويلييه . وسييبقه فييى ذليييك 

 البغدادى وتبعه تلميذه الغزالى .
 عيز وجيل وللحقيقة البيد أن أذكير أن اإلميام الجيوينى قصيد مين هيذا التأوييل تنزييه هللا

عيين التشييبيه والتجسيييم كمييا ذكيير فييى قولييه :" إن رام السييائل إجييراء االسييتواء علييى مييا ينبييئ 
عنه ظاهر اللسان , وهو االستقرار , فهو التزام للتجسيم وإن تشكك فى ذلك كان فيى حكيم 

وفيى الحقيقية أن اإلميام الجيوينى فيى تأويالتيه تليك وقيع  (1)المصمم على اعتقياد التجسييم " 
بقياسه صفات البارى عز وجيل عليى صيفات المخليوقين , وظين أن فيى  –تشبيه أواًل فى ال

تأويلييه لآلييية وصييرفه معناهييا عيين الظيياهر تنزيهييًا عيين التجسيييم فوقييع فييى التعطيييل , وفعييل 
الجييوينى كييذلك فييى معظييم الصييفات الخبرييية كييالمجيء والنييزول وأدى بييه نفييس الميينهج إلييى 

مييا وضيييحنا آنفييًا , إال أنييه مييع ذليييك وقييف لميين يقيييول نفييى الجهيية عيين هللا تبيييارك وتعييالى ك
بالتجسيم وفند هذه اآلراء , فنجده ينتقد أقوال الكرامية بتسيمية اليرب تبيارك وتعيالى جسيمًا , 

                                                
 , وقد سبق ذكر ذلك بالتفصيل فى الفصل الثانى . 60رشاد , ص . اإلمام الجوينى : اإل 1
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الجسم فى اللغية أواًل  فع رف,  آرائهماإلمام الحجج العقلية وهو بها خبير فى تفنيد  واستخدم
غيية , فيييالعرب يقوليييون هييذا أجسيييم مييين هيييذا إذا فقييال :" الجسيييم هيييو المؤتلييف فيييى حقيقييية الل

قصدوا له تفضياًل بكثرة األجزاء , فإذا ثبت أن الجسم هو المؤتليف , فيإن أقيل األجسيام ميا 
   (1)جسمًا ألن الجسمية مشروطة بالتأليف "  كانتألف من جوهرين , وإذا تألف جوهران 

أثبيتم ليه حقيائق األجسيام , سيميتم البيارى تعيالى جسيما . و  إنثم يفند آراءهم فيقيول :" 
نقييض دالليية حييدث الجييواهر , فييإن مبناهييا علييى قبولهييا للتييأليف  إمييا:  ألمييرينفقييد تعرضييتم 

    (2)بقيام الحوادث بالصانع "  وتقضواوالمماسة والمباينة , وأما أن تطردوها 
هيذا القيول قيد يكيرر ميرارًا .وقاعدتيه : أن  إنيقول شارح اإلرشياد أبيو بكير بين ميميون 

لييدليل العقلييى يجييب اطييراده , وال يكييون الييدليل العقلييى دليييال , مييا لييم يطييرد , وأمييا األدلييية ا
الوضعية فال يفسدها انكسارها . فإذا ثبت ذلك , وقد تبين حدث العالم : ما انبنى إال على 
ثبييوت األعييراض , وعليييى حييدثها , وعلييى اسيييتحالة تعييرى الجييواهر عنهيييا , وعلييى اسيييتحالة 

. فييإذا كييان ميين أصييولها قبييول الجييواهر للتييأليف والمماسيية , فميين حكييم  حييوادث ال أول لهييا
تعالى جسمًا متللفا , فقد قضى بحدوثه , إذ لو لم يقضى بحدوثه ال انكسر  –بكون البارى 

عليه دليل حدث الجواهر بقبولها للتأليف والمماسة والمباينية . والقضياء بحيدث القيديم حكيم 
ى القييديم بالحييدوث . والثييانى : أن ميين قييدر حدوثييه يجييب بإسييتحالتين إحييداهما : الحكييم عليي

علييه أن يحكييم بنفييى العييالم . ألن موجيده )هييو( القييديم الييذى ال أول ليه . فميين نفييى قدمييه , 
لزمه أن ينفى وجود العيالم , إذ ال يصيح أن يعليق وجيوده , بإيجياد محيدث لميا يفضيى إلييه 

ينسييد عليييهم , إذا فرضييوا قدمييه العلييم قولييه ميين التسلسييل , وأمييا أن يقضييوا بقييدم العييالم , و 
ال يتوصيييل إليييى العليييم بيييه , إال بمحدثاتيييه , فيييإذا ليييم تكييين ليييه  إذبوجيييود البيييارى عيييز وجيييل 

    (3)محدثات , لم يتوصل إلى أن يعلمه علما كسبيا . 

                                                
  119. أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص  1
  120. المصدر السابق : ص  2
  121. نفس المصدر : ص  3
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وذكر اإلمام الجوينى أن من زعم من دعاة التجسيم أنيه ال يثبيت للبيارى تعيالى أحكيام 
ى بتسييميته جسييمًا للدالليية علييى وجييوده , فقييد أطلييق علييى هللا عييز وجييل األجسييام وإنمييا يعنيي

 اسمًا لم يرد فى الشرع .
  ◆بقوله تعالى  أسماؤهوعلق ابن ميمون على ذلك بأن هللا عز وجل عرف 

 ⧫ 

⬧❑◼    (1)  أن أسماءه ,  –جل وعال  –فبين
والجسم ليس من أسماء المدح , وكيف يكون من أسماء المدح كلها أسماء ثناء ومدح 

 –وهو واقع حقيقة على ما يفتقر إلى مقتض , ويحتاج إلى مخصص . ثم أن أسماء هللا 
  (2)تعالى موقوفة على إذن الشرع . 

ويرد الجوينى على شبهات الكرامية فى قولهم : إذا لم يمتنع تسمية اإلله نفسًا , كما 
  ◼➔⬧ ⧫  ⧫ ◆تعالى دل عليه قوله 

◼ ⧫  ⧫   (3)  فال يبعد تسميته :– 
 إذ  -جسمًا " فكان رده عليهم . أنه ال يجوز القياس فى إثبات أسماء الرب تبارك وتعالى 

لو ساغ ذلك , لساغ مثله فى الجسد , ويقول الجوينى أن النفس هنا يراد بها الوجود . 

                                                
 180. سورة األعراف : آية  1
  122 – 121. شرح اإلرشاد : ص  2
  ⬧➔◼ ⧫ هلل عز وجل  سى فى قول عيسى , جاء فى تفسير اآللو 116. سورة المائدة : آية  3

⧫ ◆ ◼ ⧫  ⧫    كالم كثير . منه : أن النفس تطلق
على ذات الشئ وحقيقته, وعلى الروح , وعلى القلب, وعلى الدم , وعلى اإلرادة . ويفهم من كالم البعض : أنها 

مجاز فيما عداه , وفسر غير واحد النفس هنا بالقلب والمراد : تعلم معلومى على ذات الشئ , و  اإلطالقحقيقة فى 
الذى أخفيه فى قلبى , فكيف بما أعلنه ؟ وال أعلم معلومك الذى تخفيه , وسلك مسلك المشاكلة , كما فى قوله : قالوا 

يكون القصد إلى نفى النفس لى جبة وقميصا وقال الراغب : يجوز أن  اطبخوا: قلت :  طبخهشيئا , نجد لك  اقترح: 
عنه تعالى , فكأنه قال : تعلم ما فى نفسى, وال نفس لك , فأعلم ما فيها . وفسرها بعضهم بالذات وادعى أن نسبتها 

ل ى ن ْفِسِه الرَّْحم ة    بهذا المعنى إلى هللا تعالى ال يحتاج إلى القول بالمشاكلة ومن ذلك قوله تعالى  بُُّكْم ع  ت ب  ر   -ك 
ُه   -اْصط ن ْعُتك  ِلن ْفِسي و   ُ ن ْفس  ذِ ُرُكُم َّللاَّ ُيح  وقوله  –ليس أحب إليه المدح من هللا وألجل ذلك مدح نفسه  - وقوله  و 
 - هللا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه إلى غير ذلك من األخبار , للمزيد فى تفسير اآلية يرجع إلى :  سبحان

 ( مصدر سابق  68– 67 – 64/  7األلوسى : روح المعانى , )
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ذلك يحسن قول القائل : نفس العرض , والعرض نفسه , وال يحسن أن يقال . جسم ول
  (1)العرض . واألصل اتباع الشرع . 

ذكر ابن ميمون أن هذه اآلية وأن كانت من متشابهات القرآن . فال ينبغى أن ينقل 
فى األمر عن موضوعه , وال يعبر عن ذلك بعبارة أخرى تقارب األولى. أال ترى إذا وقع 

فال   ⧫❑◆ ⧫◼   (2)الشرع 
  ◆❑⧫ يحل لقائل أن يعبر عن استوى بلفظه يكون معناها معنى 

فى رأى الكرامية والمجسمة والحشوية , كذلك ال ينبغى أن يجعل بدل النفس الجسم , على 
نفس العرض وال أن النفس تطلق على الموجود فعال . كما تقول : هذا نفس الجوهر , و 

  (3)يوضع الجسم موضعه . 
ويفند اإلمام الغزالى هذه اآلراء أيضا بقوله : " العلم بأنه تعالى ليس بجسم مؤلف من 

 يحيزالجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر وإذا بطل كونه جوهرًا مخصوصًا  إذجواهر . 
ستحيل خلوه بطل كونه جسمًا ألن كل جسم مختص بحيز ومركب من جوهر فالجوهر ي

 عن االفتراق .
واالجتماع والحركة والسكون والهيئة والمقدار وهذه سمات الحدوث ولو جاز أن يعتقد 

أو لشئ آخر من أقسام  (4)أن صانع العالم جسم لجاز أن يعتقد اإللهية للشمس والقمر 
األجسام فإن تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جسما من غير إرادة التأليف من 

 .  (5)هر كان ذلك غلطا فى االسم مع اإلصابة فى نفى معنى الجسم الجوا 
وآراء السلف فى دحض وتفنيد آراء القائلين بالتشبيه والتجسيم فهى كثيرة,  أقوالأما 

ويكاد حتى أن ابن تيمية أفرد لها أبوابًا فى كتابيه درء التعارض ومنهاج السنة النبوية 
منصب على تفنيد هذه اآلراء  يم الصواعق المرسلةيكون الجزء الرابع من كتاب ابن الق

                                                
  123ص  :. شرح اإلرشاد  1
  54. سورة األعراف : آية  2
  124ص  :. شرح اإلرشاد  3
 مصدر سابق  23االقتصاد فى االعتقاد , ص  :. اإلمام الغزالى  4
  24 – 23ص  :. المصدر السابق  5
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والرد عليها , وغير ذلك الكثير من أقوال أعالم السلف نحاول جمع أشهرها فى هذا  الزائغة
 المقام .

األسماء مأخوذة  إنأنكر اإلمام أحمد بن حنبل على من يقول بالجسم وقال: 
ذى طول وعرض وسمك  على كل االسمبالشريعة واللغة . وأهل اللغة وضعوا هذا 

وتركيب وصورة وتأليف مهللا تعالى خارج عن هذا كله , وذهب إلى أن هلل تعالى نفسًا 
   ◆→  ⧫ وقرأ 

  ⧫ ◆ ⧫◼وقوله عز وجل  (1)

⧫ ▪☺⬧   (2)  وقوله 
◆⬧◆➔ ◆  (3) ذه وليست ه

النفس كنفس العباد التى هى متحركة متصعدة مترددة فى أبدانهم بل هى صفة له فى 
ذاته تعالى خالف بها النفوس المنفوسة المجعولة ففارق األموات وحكى فى تفسيره عن 

  ◼➔⬧ ⧫  ⧫ ◆ابن عباس فى قوله     

◼ ⧫  ⧫     ىنفسقال تعلم ما فى 
  (4)المخلوقة وال أعلم ما فى نفسك الملكويتة إنك أنت عالم الغيوب " 

وقال نعيم بن حماد أحد شيو  البخارى وهو صدوق, يخطئ كثيرًا من شبه هللا تعالى 
  (5)بخلقه كفر , ومن جحد ما وصف هللا به نفسه فقد كفر . 

لرؤية " اعلم أن واإلمام النووى رحمه هللا فى شرحه لصحيح مسلم يقول عن حديث ا
ألهل العلم فى أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو مذهب معظم السلف 
أو كلهم أنه ال يتكلم فى معناه بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق 
بجالل هللا تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن هللا تعالى ليس كمثله شئ وأنه منزه عن 

                                                
  28. سورة آل عمران : آية  1
  54. سورة األنعام : آية  2
 41طه : آية . سورة  3
العقيييدة , رواييية أبييو بكيير الخييالل , دار قتيبيية , دمشييق , الطبعيية:  :. أحمييد بيين محمييد بيين حنبييل الشيييبانى أبييو عبييد هللا 4 

 ( 111/  1هي , تحقيق :عبد العزيز عز الدين السيروان : ) 1408األولى 
 مصدر سابق  34ص . محمد بن إبرا يم بن جماعة : إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل ,  5
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التجسيم واالنتقال والتحيز فى جهة وعن سائر صفات المخلوق وهذا القول هو مذهب 
ويؤيد هذا الكالم قول  (1)جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محقيقيهم وهو أسلم 

اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا تعالى فى الفقه األكبر . له يد ووجه ونفس كما ذكره هللا تعالى 
  (2)فى القرآن . 

أما ابن حزم فقد ذكر فى تفنيده لهذه اآلراء والرد عليها أن هناك طائفة ذهبت إلى 
القول بأن هللا تعالى جسم وحجتهم فى ذلك أنه ال يقوم فى المعقول إال جسم أو عرض 
فلما بطل أن يكون تعالى عرضًا ثبت انه جسم وقالوا أن الفعل ال يصح إال من جسم 

ه جسم واحتجوا بليات من القرآن فيها ذكر اليد واليدين والبارى تعالى فاعل فوجب أن
 → ◆◆ ◆ واأليدى والعين والوجه والجنب وبقوله 

(3)   ⧫→⧫   

◆⧫   ◼→  

⧫☺ ◆☺◼➔  
(4)  

ظاهرة بنيه خارجة على خالف  ورد عليهم ابن حزم بأن لجميع هذه النصوص وجوه
  (5)ما ظنوه وتأولوه . 

وقال . وهذان االستدالالن فاسدان . أما قولهم أنه ال يقوم فى المعقول إال جسم او 
عرض فإنها قسمة ناقصة وإنما الصواب أنه ال يوجد فى العالم إال جسم أو عرض 

كان محدثها جسمًا أو وكالهما يقتضى بطبيعته وجود محدث له فبالضرورة نعلم أنه لو 
عرضًا لكان يقتضى فاعاًل فعله والبد نوجب بالضرورة أن فاعل الجسم والعرض ليس 
جسمًا وال عرضا وهذا البرهان يضطر إليه كل ذى حس بضرورة العقل فلو كان البارى 
تعالى عن إلحادهم جسمًا القتضى ذلك ضرورة أن يكون له زمان ومكان هما غيره وهذا 

                                                
  47. محمد بن إبرا يم بن جماعة : إيضاح الدليل فى قطع حجج أهل التعطيل , ص  1
  42. إيضاح الدليل : ص  2
 22. سورة الفجر : آية  3
 210. سورة البقرة : آية  4
 (92/  2. ابن حزم : الفصل فى الملل , ) 5
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يد وإيجاب الشرك معه تعالى , وكذلك لو كان جسمًا القتضى أن يكون طوياًل إبطال التوح
عميقًا عريضًا , وهذا يقتضى أنه مؤلف , والمؤلف له مؤلف أى من يشكله وهذا باطل , 

  (1)فبطل بعد هذا أن هللا جسم .
  ▪⬧هي( فى تفسير قوله تعالى  671ويقول القرطبى )ت عام 

☺   ◆❑➔◆ 

☺ ⧫  (2)  والذى يعتقد فى هذا
الباب أن هللا جل اسمه فى عظمته وكبريائه وملكوته وحسنى أسمائه وعلىُّ صفاته , ال 
يشبه شيئًا من مخلوقاته , وال يشبه به , وإنما جاء ما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق 

, إذا صفات القديم جل وعز بخالف صفات , فال تشابه بينهما فى المعنى الحقيقى 
  (3)هو تعالى منزه عن ذلك "  واألعراضالمخلوق , إذ صفاتهم ال تنفك عن األعراض 

ويعقد ابن تيمية مقارنة على هيئة حوار بين من اثبتوا الصفات هلل عز وجل وبين 
غاية ما يدل  من نفوها بدعوى تنزيه هللا عز وجل عن التشبيه والتجسيم فيقول : " أن يقال

على أن هللا ليس بجسم وهذا النفى يسلمه كثير ممن يثبت  –أن دل  –عليه السمع 
الصفات أو أكثرهم وينفيه بعضهم ويتوقف فيه بعضهم ويفصل القول فيه بعضهم , ونحن 
نتكلم على تقدير تسليم النفى فنقول : ليس فى هذا النفى ما يدل على صحة مذهب أحد 

األسماء بل وال يدل ذلك على تنزيهه سبحانه عن شئ من النقائض  من نفاة الصفات أو
فإن من نفى شيئًا من الصفات لكونه إثباته تجسيمًا وتشبيهًا يقول له المثبت: قولى فيما 
أثبته من الصفات واألسماء كقولك فيما أثبته من ذلك فإن تنازعا فى الصفات الخبرية أو 

ه النافى هذا يستلزم التشبيه والتجسيم ألنه ال يعقل ما العلو أو الرؤية أو نحو ذلك وقال ل
قال له المثبت : ال يعقل ماله حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكالم  للجسمهو كذلك إال 

وإرادة إال ما هو جسم فإذا جاز لك أن تثبت هذه الصفات وتقول : الموصوف بها ليس 
أن الموصوف بها ليس بجسم  بجسم جاز لى مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع

جاز أن يثبت مسمى لهذه األسماء ليس بجسم , فإن قيل له هذه معان وتلك  فإذا, 
                                                

 ( 92/  2. ابن حزم : الفصل فى الملل , ) 1
  11الشورى : آية . سورة  2
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أبعاض قال له الرضا والغضب والحب والبغض معان واليد والوجه وإن كان بعضا فالسمع 
والبصر والكالم أعراض ال تقوم إال بجسم فإن جاز لك إثباتها مع إنها ليست أعراضا 

  (1)ها ليس بجسم جاز لى إثبات هذه مع أنها ليست أبعاضًا  " ومحل
وبهيييذا الحيييوار العقليييى يبيييين ابييين تيميييية ضيييعف حجيييج مييين يعطيييل الصيييفات أو ينفيهيييا 
بدعوى أن ذلك يؤدى إلى التشبيه والتجسيم , ويثبت الصفات هلل عز وجل وهيذا مين كميال 

 تنزيه هللا تبارك وتعالى .
ل المعطلة والنفياه فييذكر أن تنزييه المعطلية ليه سيبحانه وتعيالى ويفند اإلمام ابن القيم أقو 

عرشيه تنزييه  عليىله عن اسيتوائه  وتنزيهمعن كونه مبانيًا لخلقه تنزيه له عن غناه ووجوده , 
لكيان مين أثبيت  –له عن كماله والمثبت لو شيبهه بيافترائكم وكيذبكم علييه,تعالى هللا عين ذليك 

خلقييه لييه الكمييال المطلييق مييع نييوع تشييبيه وهييذا خييير ميين تنييزيهكم موجييودًا قائمييًا بنفسييه مباينييًا ل
والفطر فكيف وهو ميع ذليك يثبيت أنيه ال يماثيل خلقيه وال يشيابههم وأنيه  (2)واقرب إلى العقول 

 ال يلزم من علوه على خلقه واستوائه على عرشه أن يكون من جنسهم .
لييم يلييزم ميين ذلييك هللا سييبحانه وتعييالى جعييل بعييض مخلوقاتييه عاليييًا علييى بعييض و  إن

فهيذا المياء فيوق األرض والهيواء فيوق المياء والنيار فيوق ليه مماثلة العالى للسافل ومشيابهته 
الهواء واألفالك فوق ذلك وليس عاليها مماثاًل لسافلها والتفاوت الذى بين الخالق والمخلوق 

   (3)أعظم من التفاوت الذى بين المخلوقات فكيف يلزم من علوه تشبيه بخلقه .
ويقييول ابيين القيييم :" أن ميين أعجييب العجييب أن هييؤالء الييذين فييروا ميين القييول بعلييو هللا 

 يمكيينهمفيوق المخلوقيات واسيتوائه عليى عرشيه خشييية التشيبيه والتجسييم قيد اعترفيوا بيأنهم ال 
تييدل علييى ذلييك  (5)" وأورد أقييوال لآلمييدى  (4)إثبييات الصييانع إال بنييوع ميين التشييبيه والتمثيييل 

 بما يثبت هلل عز وجل كمال صفاته بدون نفى أو تعطيل . وفندها ورد عليها 
                                                

 ( 73/  2. ابن تيمية : درء التعارض , )1
 ( 1314/  4. ابن القيم : الصواعق المرسلة , )2
 (1314/  4. المصدر السابق : )3
 (1320/  4. المصدر نفسه : )4
هيي , تيولى التيدريس فيى المدرسية العزيزيية, ثيم  551ى محمد سيف الدين اآلمدى : ولد عام . أبو الحسن بن على بن أب5

للمزيييد راجييع :  سييير أعييالم النييبالء ,  -هييي  631عيزل عنهييا , ميين مؤلفاتييه : غاييية المييرام فييى علييم الكييالم , تييوفى عييام 
 ( مصدر سابق  364/  22)
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وميييين خييييالل مييييا عرضييييته للتعريييييف بييييلراء القييييائلين بالتشييييبيه والتجسيييييم ورد األشيييياعرة 
 والسلف على هذه اآلراء . يتضح اآلتى : 

أن هييذا العصييير كيييان يمييوج بيييالفتن الفكريييية واآلراء الدخيلييية علييى اإلسيييالم مييين عقائيييد  .1
ات األخيييرى كيييالفرس وغيييرهم وذليييك كنفيييى القيييدر أو القيييول اليهييود وأصيييحاب الحضيييار 

بالجبر ونفى الصفات وقيض هللا عز وجل مين ييرد أقيوال هيؤالء وهياهي محنية اإلميام 
 أحمد بن حنبل شاهدة على ذلك .

فند اإلمام الجوينى والغزالى آراء الكرامية فى قولهم بالجسيمية هلل عيز وجيل , وجياءت  .2
الجسييمية , لكيين اإلمييام الجييوينى بتوسييعه الشييديد فييى واضييحة وقوييية فييى نفييى  آراؤهييم

تأويالتييه وقييع فييى التشييبيه والتعطيييل كمييا ذكييرت آنفييًا وخييالف بييذلك والغزالييى معييه آراء 
 متقدمى األشاعرة كاألشعرى والباقالنى .

السلف وعلى رأسهم اإلمام مالك واإلمام أحمد ومن هم على منوالهم باإليمان  التزم .3
السنة من آيات الصفات ومتشابهات القرآن الكريم بدون تأويل , بما ورد فى الكتاب و 

وذلك ألن التأويل أمر مظنون فيه والقول فى الصفات غير جائز وقالوا نقول كما 
     قال الراسخون فى العلم 

◆◼◆   (1)  نؤمن بظاهرة ونصدق بباطنه ونوكل علمه إلى هللا
 ف وليس من شرائط اإليمان .ألن هذا ليس من التكلي

اتصفت أقوال السلف فى هذه المسألة بوضوح المنهج ووحدته فجاءت كلها متفقة مع  .4
استخدام العقل فى  ةبعضها البعض ألن المقياس واحد وهو الكتاب والسنة وكرا ي

فهم بواطن النصوص خاصة المتشابه منها , بعكس األشاعرة فاألقوال اختلفت بينهم 
 . 

ال ابن تيمية وابن القيم بنقد قوى مبنى على حجج نقلية وعقلية وكان جاءت أقو  .5
معظمها موجه للقائلين بنفى الصفات وبمن عطلوها فوقعوا فى التشبيه مثل اآلمدى 

 كما ذكر ابن القيم .
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وبعد نقول . لقد أنزل هللا تعالى القرآن الكريم بلسان عربى مبين على سنن العرب فى 
لعرب الحقيقة المجاز واالستعارة والتشبيه والكناية والبد أن ذلك جار البيان ومن أساليب ا
خالف بعضهم فى بعض التسميات فنفى المجاز فى القرآن الكريم  وإنفى كتاب هللا فعاًل 

  ◆بمعنى التسمية بذلك فالكل متفقون فى مثل قوله تعالى 

☺⬧ ◆   

▪☺  (1)  أن الحقيقة غير مراده بل المراد الخضوع والطاعة
للوالدين فكيف نفرق بين هذه النصوص التى يبدو على ظاهرها خالف مهللا تعالى    

  ❑⬧◆ ⧫   يقول 

 ◆❑⬧  

◼   (2)  وبين ما عرف من األدلة
يات والقواعد العقلية من استحالة كون هللا تعالى جسمًا و القطعية ومرده النصوص واآل

حينا  وحيزأبعاضًا  أو تحل فيه الحوادث أو يحتاج إلى شئ من خلقه أو يكون فى مكان 
 وفى مكان وحيز حينًا آخر مهللا تعالى خلق كل شئ .

 والجواب أن هذه النصوص القرآنية هى من المتشابه الذى ذكر هللا تعالى فى كتابه
الكريم آيات منه والمقصود بالمتشابه كل نص تجاذبته االحتماالت حول المعنى المراد 
منه وأوهم بظاهرة ما قام من األدلة على نفيه غير أن هنالك آيات أخرى تتعلق بصفات 
هللا تعالى ولكنها محكمات أى قاطعات فى دالالتها ال تحتمل إال معناها الواضح الصريح 

  ▪⬧ ☺  كقوله تعالى 

◆➔❑◆ ☺ ⧫  (3)  وقوله
    ➔ ◆❑➔   عز وجل 

 ☺    ⬧ ⧫ 

⬧◆ ⬧❑    ⬧◆ ⧫  

→→❑   (4)  
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نصوص المحكمة فى وقد أوضح هللا تعالى فى القرآن الكريم ضرورة إتباع المؤمن لل
كتابة وبناء عقيدته فى هللا بموجبها ووضع النصوص المتشابهة من ورائها من حيث 

النكير على من يتجاهل النصوص المحكمة  وشددفهمها والوقوف على المعنى المراد بها 
النيرة القاطعة ليلحق بالعبارة المتشابهة الغامضة ويفسرها كما يشاء وذلك فى قوله تعالى 

 ◆❑➔ ✓ ⧫⧫ ◼⧫ 

⧫  ⧫◆ 

☺⬧⧫ ➔  ⧫ 

◆ ⧫⧫  ⬧ 

⧫  ❑➔➔  

⧫❑➔◆⬧ ⧫ ⧫⧫⧫⬧  

◆⧫ ◆ 

◆⧫◆ ⬧  

⧫◆ ◼➔⧫ ⬧⬧   

 ⧫❑▪◆  ➔ 

⧫❑❑→⧫ ⧫◆   

  ◆◼◆  ⧫◆ 

⧫  ❑ ⧫ 

 (1)     

وبناء على ذلك اتفق المسلمون كلهم على تنزيه هللا تعالى عما يقتضيه ظاهر تلك 
النصوص القرآنية من إثبات الجوارح واألعضاء وطروء الحوادث عليه تمسكًا بالمحكم من 
النصوص الدالة على ذلك وتنفيذًا ألمر هللا عز وجل ولتحذيره من إتباع المتشابه 

 كم الواضح .والخوض فى تأويله مع ترك المح
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