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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد  اللطيف اخلبَت، ادلنزه عن الشبيو والنظَت، والصالة والسالـ على النيب البشَت، وعلى 
 :آلو وصحبو أمجعُت؛ وبعد

بُت احلُت واآلخر يستدلوف بكالـ اإلماـ القرطيب على أهنم السلفية، وأف  فإننا نرى احلشوية
السلف الصاحل كانوا رلسمة حشوية، وقد كتبت ىذه الكلمات القليلة، ألبُت مراد القرطيب من إثبات 

  :اجلهة، فأقوؿ، وما توفيقي إال اب

 :فيما أعلم- ستدلت احلشوية أبربعة أقواؿا

ُهْم اَل يَػُقوُلوَف بِنَػْفِي  القول األول: قاؿ اإلماـ القرطيب: "َوَقْد َكاَف السََّلُف اأْلَوَُّؿ َرِضَي اَّللَُّ َعنػْ
 َوَأْخبَػَرْت ُرُسُلُو َولَْ اجلَِْهِة َواَل يَػْنِطُقوَف ِبَذِلَك َبْل َنطَُقوا ُىْم َواْلَكافَُّة ِبِِثْػَباِِتَا َّللَِِّ تَػَعاََل َكَما َنَطَق ِكَتابُُو 

َظُم سَلُْلوقَاتِِو يُػْنِكْر َأَحٌد ِمَن السََّلِف الصَّاِلِح أَنَُّو اْستَػَوى َعَلى َعْرِشِو َحِقيَقًة َوُخصَّ اْلَعْرُش ِبَذِلَك أِلَنَُّو أَعْ 
َا َجِهُلوا َكْيِفيََّة ااِلْسِتَواِء فَِإنَُّو اَل تُػْعَلُم َحِقيَقُتُو قَاَؿ َماِلٌك َرِِحَُو اَّللَُّ  : ااِلْسِتَواُء َمْعُلوـٌ يَػْعٍِت  ي اللَغَةِة َوِإَّنَّ

 1َواْلَكْيُف رَلُْهوٌؿ َوالسَغَؤاُؿ عنو بدعة".

قالوا -مهنع هللا يضر-فإف الناظر  ي كالـ القرطيب وادلتأمل فيو، ال جيد البتة أف فيو أف السلف الصاحل
ف ادلشبهة إلوا لفظ اجلهة، إذ ِبثبات اجلهة]احلسية[، بل مراده أف السلف الصاحل]األوؿ[ ل يستعم

 َطقنَ  فَػَهل ، يهدـ كل ما بناه القـو" َتابُُو َوَأْخبَػَرْت ُرُسُلوُ َكَما َنَطَق كِ " اجملسمة ل يظهروا وقتئذ، فقولوو 
 الِكَتاب الَعِظيم، والّنيب الّكرمي ابجلِهة احِلِسية؟

بدعة، إذ قاؿ :"وادلتبعوف للسلف  قاؿ أف]إثبات[ اجلهة، ونفيها-رِحو هللا-قطعاً ال، وابن تيمية
ألف ى، وما نفى هبا فهو منف ،ال يطلقوف نفيها وال إثباِتا إال إذا تبُت أف ما أثبت هبا فهو اثبت

، صطالحيةاال ألفاظهم من ىا اصطالحهم فيو إمجاؿ وإهباـ كةَت ادلتأخرين قد صار لفظ اجلهة  ي
ويذكروف عن  النفاة ينفوف هبا حقا وابطالً  كاف وذلذا اللةويمعناىا  نفس  ي يستعملها كلهم فليس
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مثبتيها ما ال يقولوف بو وبعض ادلثبتُت ذلا يدخل فيها معٌت ابطال سلالفا لقوؿ السلف ودلا دؿ عليو 
 2الكتاب وادليزاف".

حىت ، السنة ال يطلق  ي النفي واإلثبات" واللفظ اجململ الذي ل يرد  ي الكتاب و وقاؿ أيضا:
 جهة،  ي ليس أو جهة  ي وو ىائل: الرب متحيز أو غَت متحيز أإذا قاؿ الق ؛بو كمايتبُت ادلراد 

 الصحابة من أحد ينطق ول ،إثباات وال نفيا ال ،والسنة الكتاب هبا يرد ل رلملة األلفاظ هىذ:قيل
دلا كاف والنيب الكرمي ابجلهة  ،فلو نطق الكتاب العظيم، 3".نفيها وال ِبثباِتا ِبحساف ذلم والتابعُت

{،وضلن ال وىو القاىر فوق عبادهلكن الكتاب العظيم نطق ابلفوقية، قاؿ تعاَل} ،إثباِتا بدعة أصالً 
 ننكر الفوقية، بل من أنكرىا فليس مسلماً، لكن ما معٌت ىذه الفوقية؟

، (معنوية)،وإما أف تكوف فوقية كفوقية سللوؽ على سللوؽ( حسية)إما أف تكوف فوقية  :الفوقية
شرح صحيح البخاري: كتاب التوحيد،  ،عسقالين رِحو هللا  ي فتح الباريابن حجر القاؿ 
يستعمل  ي ادلكاف والزماف ؛ قاؿ الراغب: فوؽم: "شو على ادلاء وىو رب العرش العظيوكاف عر   ابب:

بعث فاألوؿ: ابعتبار العلو ويقابلو حتت ضلو: قل ىو القادر على أف ي، واجلسم والعدد وادلنزلة والقهر
الثاين: ابعتبار الصعود واالضلدار، ضلو: إذ جاءوكم ، و عليكم عذااًب من فوقكم أو من حتت أرجلكم

والرابع:  ي الكرب ، والثالث:  ي العدد ضلو: فإف كن نساء فوؽ اثنتُت، من فوقكم ومن أسفل منكم
ة، ضلو: ورفعنا بعضهم واخلامس: يقع اترة ابعتبار الفضيلة الدنيوي، والصةر، كقولو: بعوضة فما فوقها

لسادس: ضلو قولو: وىو ، و افوؽ بعض درجات أو األخروية ضلو: والذين اتقوا فوقهم يـو القيامة
  .انتهى ملخًصا ".خيافوف رهبم من فوقهم -وؽ عباده القاىر ف

لكالـ بل قد بُت كالمو إذ قاؿ بعد ا، البتة (احلسية) ال يقصد ابلفوقيةِ -رِحو هللا-والقرطيب
َأْي  ،: فَػُعُلّو اَّللَّ تَػَعاََل َواْرتَِفاعو ِعَباَرة َعْن ُعُلّو رَلْده َوِصَفاتو َوَمَلُكوتوقُػْلت" ينقلو القـو مباشرة: الذي

نَّوُ و ; َلكِ لَْيَس فَػْوقو ِفيَما جيَِب لَُو ِمْن َمَعاين اجلَْاَلؿ َأَحد , َواَل َمَعُو َمْن َيُكوف اْلُعُلّو ُمْشتَػرًَكا بَػْينو َوبَػْين
ْطاَلِؽ ُسْبَحانو  ".اْلَعِلّي اِبإْلِ
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"يستحيل على هللا أف يكوف  ي السماء أو  ي األرض إذ لو كاف  ي شيء لكاف  وقاؿ أيضا:
زلصورا أو زلدودا ، ولو كاف ذلك لكاف زلداث ، وىذا مذىب أىل احلق والتحقيق ، وعلى ىذه 

( وقولو عليو السالـ للجارية : ) أين هللا ؟ ( قالت :  ي  أأمنتم من يف السماء: )ة قولو تعاَلالقاعد
السماء فلم ينكر عليها ، وما كاف مثلو ليس على ظاىره بل مؤوؿ أتويالت صحيحة قد أبداىا كثَت 

سٌت وصفاتو من أىل العلم  ي كتبهم ، وقد بسطنا القوؿ  ي ىذا بكتاب األسٌت  ي شرح أمساء هللا احل
 . 4("الرمحن على العرش استوى: ) العلى عند قولو تعاَل

ُتْم َمْن يف السََّماِء َأْن ََيِْسَف ِبُكُم اأْلَْرضَ وقاؿ  ي تفسَت قولو تعاَل} {:" قَاؿ ابُن عّباس أََأِمن ْ
ُتم َمْن  ي السما"وِقيل :  "،أَأَمنتم َعَذاب َمْن  ِي الّسماء إف عَّصيتموه" ِء قدرتو وسلطانو تَػْقِديره أَأَِمنػْ

وخص السماء وإف عم ملكو تنبيها على أنو اإللو الذي تنفذ قدرتو  ي السماء ال  "،وشللكتو وعرشو
  . من يعظمونو  ي األرض

  .ب" جربيل وىو ادللك ادلوكل ابلعذاإَل"وقيل :  "،ىو إشارة إَل ادلالئكة"وقيل : 

كما   أأمنتم خالق من  ي السماء أف خيسف بكم األرض": قلت: وحيتمل أف يكوف ادلعٌت
 ."خسفها بقاروف

ُتْم َمْن فَػْوؽ السََّماء ; َكَقْولِِو : َأْي فَػْوقَها اَل   {َفِسيُحوا يف اأْلَْرض}  َوقَاَؿ اْلُمَحقُِّقوَف : أَِمنػْ
ُتْم َمْن َعَلى السََّماء ; َكَقْولِِو   اِبْلُمَماسَِّة َوالتََّحيَغز َلِكْن اِبْلَقْهِر َوالتَّْدِبَت . َوِقيَل : َمْعَناُه أَِمنػْ

َها . َوَمْعَناُه أَنَُّو ُمِديرَىا َوَماِلكَها ; َكَما يُػَقاؿ : ُفاَلف  بَػنَُّكْم  ي ُجُذوع النَّْخلَوأَلَُصلِّ   تَػَعاََل: َأْي َعَليػْ
َتِشَرة , ُمِشَتَة ِإََل َعَلى اْلِعرَاؽ َواحلَِْجاز ; َأْي َوالِيَها َوأَِمَتَىا . َواأْلَْخَبار  ي َىَذا اْلَباب َكِثَتَة َصِحيَحة  ُمنػْ

ْحت . اْلُعُلّو ; اَل َيْدَفعَها ِإالَّ ُمْلِحد َأْو َجاِىل ُمَعاِند . َواْلُمرَاد هِبَا تَػْوِقَته َوتَػْنزِيهو َعْن السَغْفل َوالتَّ 
َا تُػْرَفع اأْلَْيِدي  ،اأْلَْجَساـ َوَوْصفو اِبْلُعُلوِّ َواْلَعَظَمة اَل اِبأْلََماِكِن َواجلَِْهات َواحْلُُدود أِلَنػََّها ِصَفات َوِإَّنَّ

َوَمْعِدف اْلُمَطهَّرِيَن ِمْن  ،َوزَلَّل اْلُقْدس ،َوَمْنزِؿ اْلَقْطر، اِبلدَغَعاِء ِإََل السََّماء أِلَفَّ السََّماء َمْهِبط اْلَوْحي
َلة لِلدَغَعاِء َوالصَّاَلة َوفَػْوقَها َعْرشو َوجَ  ،َها تُػْرَفع أَْعَماؿ اْلِعَبادَوإِلَيػْ  ،ِئَكةاْلَماَل  نَّتو ; َكَما َجَعَل اَّللَّ اْلَكْعَبة ِقبػْ
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َها , وََكاَف  ي أَزَلِِو قَػْبل َخْلق اْلَمَكاف َوالزََّماف َواَل َمَكاف َلُو َواَل  ،, َوأِلَنَُّو َخَلَق اأْلَْمِكَنة َوُىَو َغَْت زُلَْتاج إِلَيػْ
 5ِو َكاف".َزَماف . َوُىَو اآْلف َعَلى َما َعَليْ 

{:" اْلَقْهر اْلَةَلَبة , َواْلَقاِىر اْلَةاِلب , َوأُْقِهَر َوُىَو اْلَقاِىُر فَ ْوَق ِعَباِدهِ وقاؿ  ي تفسَت قولو تعاَل}
لِيل ; قَاَؿ الشَّاِعر : دَتٌتَّ ُحَصُْت َأْف َيُسود ِجَذاعو َفَأْمَسى ُحصَ  َ ِِبَاِؿ اْلَمْقُهور الذَّ ُْت َقْد الرَُّجل ِإَذا ُصَتِّ

مْ  ; َأْي ُىْم أََذؿَّ َوأَقػَْهرَا َوُقِهَر ُغِلَب . وَ َمْعٌَت ) فَػْوؽ ِعَباده ( فَػْوِقيَّة ااِلْسِتْعاَلء اِبْلَقْهِر َواْلَةَلَبة َعَلْيهِ 
الرِّفػَْعة . َو ي اْلَقْهر حَتْت َتْسِخَته اَل فَػْوِقيَّة َمَكاف ; َكَما تَػُقوؿ : السَغْلطَاف فَػْوؽ َرِعيَّتو َأْي اِبْلَمْنزِلَِة وَ 

 .6َمْعٌَت زَاِئد لَْيَس  ي اْلُقْدَرة , َوُىَو َمْنع َغَْته َعْن بُػُلوغ اْلُمرَاد"

َمْنزَِلة اَل ُعُلّو اْلَعِلّي " يُػرَاد ِبِو ُعُلّو اْلَقْدر َوالْ "{ َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ وقاؿ  ي تفسَت قولو تعاَل}
َعْن َخْلقو اِبْرتَِفاِع  اْلَعِليّ  ىوو َحَكى الطَّرَبِّي َعْن قَػْوـ أَنػَُّهْم قَاُلوا :  ، ُمنَػزَّه َعْن التََّحيَغز; أِلَفَّ اَّللَّ اْلَمَكاف

ِمُت َجَهَلةٍ  قَػْوؿ َذاوىَعِطيَّة : َمَكانو َعْن أََماِكن َخْلقو . قَاَؿ اِْبن   7".حُيَْكى َأالَّ  اْلَوْجو َكافَ  و ،رُلَسِّ

ة، جبه سلتّصاً  وهناية، ِبدٍّ  ياً اىبَقْدٍر، ُمصوَّراً بصوَرٍة، متن"لو كاف البارئ تعاَل مقدَّرًا  وقاؿ أيضاً 
اً بصفة حادثة  ي ذاتو لكاف زُلَداثً سُلَتّصاً، واختصاُصو مبا اختص بو من مقدار وشكل يستدعي  متةَتِّ

صًا لكاف مفتقرًا حاِداثً، وإذا بطل  صاً، ولو استدعى سلصِّ  هنايٍة، وال َحدٍّ  بال تعاَل أنو صحّ  ذاھسلصِّ
ِقلَغُو أو جسم حَيلَغو أو شيء دُيِسُكو أو غٍَت يُ  مكافٍ  عن ُمستةنٍ  أنو معٌت على بنفسو قائم سبحانو وأنو

 8يستعُُت بو، وال تتةيػَُّر أوصافُو  ي نفسو بِفْعِلو وتَػرِْكو".

كاـ القرآف  ي سورة آؿ عمراف ، "بسطنا أقواؿ العلماء  ي ذلك  ي كتاب جامع أح وقاؿ أيضاً:
مث متبعوا ادلتشابو ال خيلو أف يتبعوه وجيمعوه طلبا للتشكيك  ي القرآف وإضالؿ العواـ كما فعلتو 
الزاندقة والقرامطة والطاعنوف  ي القرآف ، أو طلبا العتقاد ظواىر ادلتشابو كما فعلتو اجملسمة الذين 

ره اجلسمية حىت اعتقدوا أف الباري تعاَل جسم رلسم وصورة مجعوا ما  ي الكتاب والسنة شلا يوىم ظاى
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مصورة وذات وجو وغَت ذلك من يد وعُت وجنب وإصبع تعاَل هللا عن ذلك علوا كبَتا، أو تتبعوه 
على جهة إبداء أتويلها أو إيضاح معانيها ، أو كما فعل صبيغ حُت أكثر على عمر فيو السؤاؿ ، 

 : فهذه أربعة أقساـ

 .شك  ي كفرىم وأف حكم هللا فيهم القتل من غَت استتابة: ال األول

: الصحيح القوؿ بتكفَتىم ، إذ ال فرؽ بينهم وبُت عباد األصناـ والصور ، ويستتابوف الثاين
 . فإف اتبوا وإال قتلوا كما يفعل مبن ارتد

ب : اختلف  ي جواز ذلك بناء على االختالؼ  ي جواز أتويالِتا ، وقد عرؼ أف مذىالثالث
السلف ترؾ التعرض لتأويالِتا مع قطعهم ابستحالة ظواىرىا فيقولوف أمروىا كما جاءت ، وذىب 
بعضهم إَل إبداء أتويالِتا ، وِحلها على ما يصح ِحلو  ي اللساف عليها من غَت قطع بتعيُت زلتمل 

 . منها

  9 بصبيغ".: احلكم فيو األدب البليغ كما فعل أمَت ادلؤمنُت عمر بن اخلطاب هنع هللا يضرالرابع

يقصد ابلفوقية ادلعنوية قطعًا ،وإنكار ذلك ليس إال مكابرة)!!(،والفوقية  -رِحو هللا-فالقرطيب
َشبَِّهُة: قَػْولُُو َتعاَل:  " قاؿ اإلماـ الرازي رِحو هللا  ي مفاتيح الةيب ادلمعنوية ال ننكرىا،

ُ
قاَلِت ادل

م ِمن فَػْوِقِهْم﴾ َىذا يَ  واْعَلْم أاّن ابَلْةنا  ي اجلَواِب ، ُدؿَغ َعلى أفَّ اإلَلَو تَعاَل فَػْوَقهم اِبلّذاتِ ﴿خَياُفوَف َرهبَّ
َهِة  ي تَػْفِسَِت قَػْولِِو َتعاَل: ﴿وُىَو القاِىُر فَػْوَؽ ِعباِدِه﴾ والَِّذي نَزِيُدُه َىُهنا أفَّ قَػْوَلوُ  : َعْن َىِذِه الشَغبػْ

م ِمن فَػْوِقِهْم﴾ َمْعناهُ  م ِمن أْف يُػْنزَِؿ َعَلْيِهُم الَعذاَب ِمن فَػْوِقِهْم، وإذا كاَف اللَّْفُظ ﴿خَياُفوَف َرهبَّ : خَياُفوَف َرهبَّ
ُب َِحُْل َىِذِه الَفْوِقيَِّة َعلى الَفْوِقيَِّة اِبلُقْدَرِة والقَ  ْعٌت َسَقَط قَػْوذُلم، وأْيًضا جيَِ

َ
ْهِر َكَقْولِِو: زُلَْتِماًل ذِلَذا ادل

م ِمن فَػْوِقِهْم﴾ وَجَب ﴿وإاّن فَػْوَقهم قاىِ  ُروَف﴾ والَِّذي يُػَقوِّي َىذا الوجو أنَُّو تَعاَل َلّما قاَؿ: ﴿خَياُفوَف َرهبَّ
رَتََّب عَ 

ُ
ْقَتضى ذِلَذا اخلَْوِؼ ىو َكْوُف َرهبِِّْم فَػْوَقهم؛ ِلما ثَػَبَت  ي ُأُصوِؿ الِفْقِو أفَّ احلكم ادل

ُ
لى أْف َيُكوَف ادل

 .ِف احلكم ُمَعلَّاًل ِبَذِلَك الَوْصفِ الَوْصِف ُيْشِعُر ِبَكوْ 

                                                           
 (ٕٕٙالتذكار)  9
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راُد اِبلَفْوِقيَِّة الَفْوِقيََّة اِبلَقْهِر والقُ 
ُ
ا َيِصحَغ َلْو كاَف ادل ا إذا ثَػَبَت َىذا فَػنَػُقوُؿ: َىذا التػَّْعِطيُل إَّنَّ ْدَرِة؛ أِلهنَّ

كاِف َفهي ال ُتوِجُب اخلَْوَؼ، ِبَدلِيِل أفَّ حاِرسَ 
َ
وِجَبُة لِْلَخْوِؼ، أّما الَفْوِقيَُّة اِبجِلَهِة وادل

ُ
البَػْيِت فَػْوَؽ  ىي ادل

َهة"ُ  كاِف واجِلَهِة َمَع أنَُّو أَخسَغ َعِبيِدِه َفَسَقَطْت َىِذِه الشَغبػْ
َ
ِلِك اِبدل

َ
  .ادل

قاؿ كما قاؿ ابن حجر العسقالين:" و ال يلـز من كوف جهيت  -رِحو هللا-فخالصة كالمو أنو 
ابلعلو من جهة ادلعٌت و ادلستحيل  ال يوصف ابلعلو . ألف وصفو   العلو و السفل زلاال على هللا أف

كوف ذلك العلو من جهة احلّس و لذلك ورد  ي صفتو العايل و العلي و ادلتعايل و ل يرد ضد ذلك و 
 10إف كاف قد أحاط بكل شيء علما جّل و عّز".

قولو :  ي السماء ، ظاىره غَت مراد إذ هللا منزه عن : "11وقاؿ ابن حجر نقال عن الكرماين
ادلكاف لكن دلا كانت جهة علو أشرؼ من غَتىا أضافها إليو إشارة إَل العلو الذات احللوؿ  ي 
))َولَْ يُػْنِكْر َأَحٌد ِمَن السََّلِف الصَّاِلِح أَنَُّو اْستَػَوى َعَلى َعْرِشِو َحِقيَقة((،فال  أما قولو:  . "والصفات

ليس ابدلعٌت احلقيقي ادلقابل لكن  فاستواء هللا على عرشو ليس ومها ،بل ىو حقيقة، إشكاؿ فيو،
 ! فا استوى على عرشو حقيقة بل ادلقابل لإلثبات، ،للمجا

َا َجِهُلوا َكْيِفيََّة ااِلْسِتَواِء فَِإنَُّو اَل تُػْعَلُم َحِقيَقُتو((،فهو يقصد ابلكيفية احلقيقة فقد ، أما قولو:))َوِإَّنَّ
 :قاؿ الشاعر وردت  ي اللةة مبعٌت احلقيقة،

 . .فكيف كيفّيُة اجلباِر يف الِقَدمِ    كيفيُة املرِء ليَس املرُء يُدركها 

 لو كانت ترجع إَل الكيفية لقاؿ، و بل لالستواء، ترجع للكيفية ال "حقيقتو"  ي و"اذلاء"
  .(!!)....""حقيقتها

 اِِلْسِتَواُء َمْعُلوٌم يَ ْعِِن يف :))أما قولو :ُ اللَُّغِة َواْلَكْيُف ََمُْهوٌل قَاَل َماِلٌك َرمِحَُو اَّللَّ
 .((َوالسَُّؤاُل عنو بدعة

 :ففيو أمراف

 :وقد أييت مبعىن يف اللغة معلوم، اِلستواءأن معىن  (1
                                                           

 (.136/  6فتح الباري )  10
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 اِلستقامة:  

 اآلية ذهھومنو قولو تعاَل  ي سورة الفتح: "فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو" أي الزرع، وادلراد ابالستواء  ي 
  .االعوجاج ضد يى اليت االستقامة

، 12: "فاستوى أي مت نباتو على سوقو مجع ساؽ كناية عن أصولو".  قاؿ ادلفسر أبو حياف
وقاؿ ، 14.وكذلك قاؿ النسفي  ي تفسَته، 13وقاؿ البيضاوي: "فاستقاـ على قصبو مجع ساؽ".

وي وقاؿ احلافظ اللة، 15القرطيب: "فاستوى على سوقو: على عوده الذي يقـو عليو فيكوف ساقًا لو".
، ويقاؿ: 16"فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقوِ " :دمحم مرتضى الزبيدي: "واستوى: اعتدؿ  ي ذاتو، ومنو قولو تعاَل

 .17اعتدؿ"استوى الشيء "

 التمكن واِلستقرار:  

 السالـ عليو نوح سفينة أف أي" اجْلُوِديِّ  َعَلى َواْستَػَوتْ : "دة ىو ومنو قولو تعاَل  ي سور 
  .اجلودي جبل على استقرت

  ىم.استقر عليها، قالو اللةويوف وغَت  ويقاؿ: استوى الرجل على ظهر دابتو أي

 التمام:  

ففي ، " أي دتت قوتو اجلسديةَوَلمَّا بَ َلَغ َأُشدَُّه َواْستَ َوىومنو قولو تعاَل  ي سورة القصص: "
 ذاى حلافظ دمحم مرتضى الزبيدي: "فعلىقاؿ ا، و .": "واستوى الرجل: بلغ أشده1673ص القاموس

سلتار الصحاح: "واستوى الرجل:  و ي، 18".َواْستَ َوى َأُشدَّهُ  بَ َلغَ  َوَلمَّا: "القصص سورة  ي تعاَل قولو
                                                           

 (8/  103البحر ايط )  12
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 (16/295تفسَت القرطيب )  15
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واء  ي كالـ العرب على وجهُت: وكذا  ي لساف العربوفيو أيًضا "قاؿ الفراء: االست، 19."انتهى شبابو
ا بَ َلَغ َأُشدَُّه َوَلمَّ وقاؿ اللةوي الفَتوز أابدي : "،  20." وقوتو شبابو وينتهي الرجل يستوى أف ادمهأح

  .ويقاؿ "استوى القمر بدرًا" أي مَتَّ  21، قوي واشتد"."َواْستَ َوى

 اِلستيالء:  

وقاؿ ، وحازىايقاؿ استوى فالف على بلدة كذا إذا احتوى على مقاليد ادللك واستوَل عليها 
 22:"واستوى على سرير ادللك كناية عن التملك وإف ل جيلس عليو".اللةوي الفيومي

 التماثل :  

: "استوى القـو  ي ادلاؿ إذا ل يفضل منهم أحد على غَته وتساووا فيو ادلصباح ادلنَت جاء  ي
 ."24و ي لساف العرب  "استوى الشيئاف وتساواي: دتاثال، 23."سواء فيو ـھو

 اإلقبال:  

وقاؿ ابن منظور: "تقوؿ: قد بلغ األمَت ، 25"واستوى إَل العراؽ: قصد"يومي: قاؿ اللةوي الف
 26كذا معناه قصد ابالستواء إليو".  من بلد كذا وكذا مث استوى إَل بلد

 العلو:  

                                                           
 (136)ص:  19
20  (14/414) 
 (.2/106بصائر ذوي التمييز )  21
 (.113ادلصباح ادلنَت .)  22
 (113ادلصباح ادلنَت )ص:  23
 (14/410لساف العرب )  24
 (ٖٔٔادلصباح ادلنَت)  25
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قاؿ ابن منظور :"قاؿ األخفش: استوى أي عال، تقوؿ: استويت فوؽ الدابة وعلى ظهر البيت 
ُثَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة رَبُِّكْم ِإَذا : "مبعٌت الركوب واالستعالء: "وقاؿ اللةوي الفَتوز أابدي، 27أي علوتو".
 28أي ركبتم واستعليتم". "اْستَ َويْ ُتمْ 

 النضج:  

 .29قاؿ اللةوي الفيومي :"استوى الطعاـ أي نضج"

 اجللوس:  

  .يقاؿ: استوى على السرير إذا جلس عليو

وليس كما تومهو  أي  ي اللةة كما قاؿ القرطيب، "معلـو االستواء" -رِحو هللا-فمعٌت قوؿ مالكٍ 
  .البعض أننا نعلم معٌت استواء هللا على العرش

 

 

وذلك ِل يصح إليو بسند  مل يقل أن الكيف َمهول،-رمحو هللا-اإلمام مالك- (2
 .صحيح

"ِإفَّ اإِلَماـ َماِلك اَل يَػُقوُؿ: "َوالَكْيُف رَلُْهوٌؿ". فَاجلَْزـ أِبَنَُّو اَل  قاؿ اْبن الُعثَػْيِمُت :"أَمَّا قَػْولُو:
ُر الَوارِد َعْنُو: َفَصِحيٌح، فَِإفَّ اْلَوارِد اِبل سََّنِد َعْنُو قَػْولُو: يَػُقوُؿ ِبَذِلَك َجْزـٌ مبَا الَ ِعْلم ِفيِو. َوأَمَّا َكْوف َىَذا َغيػْ

ُر رلَْ  ديَاُف بِِو َواِجٌب، َوالسَغَؤاُؿ َعْنُو ِبْدَعةٌ "ااِلْسِتَواُء َغيػْ ُر َمْعُقوٍؿ، َواإْلِ   ."ُهوٍؿ، َواْلَكْيُف َغيػْ

َهِقي َوأَبُو الشَّْيخ اأَلْصبَػَهاين"؟!.  30َكَما َرَواُه البَػيػْ

                                                           
 (14/410لساف العرب )  27
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فقد أخرج اْلبَػيػَْهِقيَغ ِبَسَنٍد َجيٍِّد "وال يقاؿ كيف ,وكيف عنو مرفوع"  والثابت عن مالك أنو قاؿ
الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َوْىٍب َقاَؿ: ُكنَّا ِعْنَد َماِلٍك َفَدَخَل َرُجٌل فَػَقاؿَ: اَي َأاَب َعْبِد اَّللَِّ }

َرَفَع رَْأَسُو فَػَقاَؿ: "الرَِّْحَُن َعَلى اْلَعْرِش  َكْيَف اْستَػَوى؟ َفَأْطَرَؽ َماِلٌك َفَأَخَذْتُو الرَغَحَضاُء مُثَّ { اْستَ َوى
وََكْيَف َعْنُو َمْرُفوٌع، َواَل أَرَاَؾ ِإالَّ َصاِحَب ِبْدَعٍة  اْستَػَوى َوَصَف بِِو نَػْفَسُو، َواَل يُػَقاُؿ: َكْيَف،

  ."َأْخرُِجوُه".,أو"والكيف غَت معقوؿ

 .!!وىذا نفي للكيف أصال

ـُ زلَُ  َما ـُ َماِلك  مَّد ْبن َساَلَمة اأْلَْنَصارِي:قَاَؿ اإْلِ َما لِػَمْن َسأَلَُو َعْن آيَِة  -َرِِحَُو هللاُ -"قَاَؿ اإْلِ
ُر َمْعُقوٍؿ" َأْي َما يُػؤَ  دِّي إِلَْيِو ااِلْسِتَواِء: "ااِلْسِتَواُء َمْعُلوـٌ" أْي َمْعُلوـٌ زَلَاِملُو  ي اللَِّساِف. َو"اْلَكْيُف َغيػْ

ُر َمْعُقوٍؿ؛ أِلَنَُّو ُمْسَتِحيٌل. وَ اْلظَّاِىر مِ  "اْلسَغَؤاُؿ َعْن َىَذا ِبْدَعٌة" َأْي َواْلسَغَؤاُؿ َعْن تَػْعِيُِت  َن اْلَكْيِف َغيػْ
 . 31َأَحد اْلَمَحاِمِل  ي اللَّْفِظ اْلػُمَتَشاِبِو ِبْدَعٌة، َفَمَشى  ي َذِلَك َعَلى طَرِيِق مُجُْهور اْلسََّلِف"

َمة َزرَغوؽ اْلبُػْرُنِسي :"َوَقَع ذِْكر ااِلْسِتَواء َعَلى اْلَعْرِش  ِي ِستَِّة َمَواِضع ِمْن ِكَتاِب هللا وقَاَؿ اْلَعالَّ 
َمْذَىُب اْلسََّلِف تَػَعاََل َفِقيَل ِإفَّ َذِلَك ِمَن اْلػُمَتَشاِبِو الَِّذي يُػنَػزَُّه َعِن الْػُمَحاِؿ، َواَل يُػتَػَعرَُّض لِػَمْعَناُه َوُىَو 

َل َعَلْيِو َمْذىُب َماِلك ِإْذ ُسِئَل َعْن قَػْولِِو: ﴿وَ   ﴾اْلرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوىمَجَاَعة ِمَن اأْلَِئمَِّة، َوِحُِ
دْيَاُف ِبِو َواِجٌب، َواْلسَغَؤاُؿ َعْنُو ِبْدَعةٌ  ُر َمْعُقوٍؿ، َواإْلِ   ."فَػَقاَؿ: "ااِلْسِتَواُء َمْعُلوـٌ، َواْلَكْيُف َغيػْ

ُر َمْعُقوٍؿ" نَػْفٌي لِػَما   فَػَقْولُو: "َمْعُلوـٌ" يَػْعٍِت  ي َكاَلـِ اْلَعَرِب َلُو َمَصاِرؼ، َوقَػْولُو: "َواْلَكْيُف َغيػْ
دْيَاُف بِِو  يَِّة ِإْذ اَل تُػْعَقُل  ي َحقِِّو تَػَعاََل، َوقَػْولُو: "َواإْلِ " أِلَنَُّو َوَرَد َنصًّا َواِجبٌ يُػتَػَوىَُّم ِفيِو ِمْن زُلَْتَماَلتِِو احلِْسِّ

 . ي اْلُقْرآِف، قَػْولُو: "َواْلسَغَؤاُؿ َعْنُو ِبْدَعٌة" أِلَنَُّو ِمْن تَػتَػبَغِع الْػُمْشَكِل الَِّذي َوَقَع اْلنػَّْهي َعْنوُ 

َها لِْلّرَِوايَِة الَّ  يِت ذََكْراَن أِلَفَّ "َغَْت الْػَمْعُقوِؿ"اَل َو ي بَػْعِض رَِوااَيتِِو: "َواْلَكْيِفيَُّة رَلُْهوَلٌة" َوَقْد َعَدْلَنا_َعنػْ
َف ْوََل َوِإْف َكادُيِْكُن اْلِعْلم ِبِو َوالْػَمْجُهوؿ دُيِْكُن ِعْلمُو، َوالْػَمْقُصوُد نَػْفي اْلتػََّعقَغل  ي َذِلَك، َفرَِوايَة نَػْفِيِو أَ 

 32َغَْتَىا َأْكَثر رَِوايَة".

                                                           
(، أَتْلِيف: زُلَمَّد ْبن سالمة 86اين )ص:اْلنَغَكُت الْػُمِفيَدة  ِي َشرِْح الْػُخْطَبِة َواْلَعِقيَدِة لِْلشَّْيخ َأِب زُلَمَّد َعْبد هللا بن َأِب زَْيد اْلَقيػَْروَ   31

 األنصاري(
َرَواين )  32 َماـ اْبن َأِب َزْيٍد اْلَقيػْ َمة َزرَغوؽ اْلبُػْرُنِسي َعَلى َمْْتِ رَِساَلِة اإْلِ  (32-1/31َشرُْح اْلَعالَّ
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َماـ َتِقيَغ اْلدِّْين  اْلسَغْبِكي:"َوَلِكنَُّو ]يعٍت اْبن اْلَقيِّم[ اْغتَػرَّ ُىَنا مبَا َرَواُه احلََْسُن ْبُن ِإمْسَاِعيَل وقَاَؿ اإْلِ
َرِضَي هللاُ -أبََِسانِْيِدِه ِإََل َماِلك  -َرِضَي هللُا َعْنوُ -اْلضَّرَّاُب  ي ِكَتاِبِو الَِّذي َصنػََّفُو  ي َفَضاِئِل َماِلك 

ُه َرُجٌل فَػَقاَؿ: اَي َأاَب َعْبِد هللا، اْلرَِّْحَن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى، َكْيَف اْستَػَوى؟ َفَأْمَسَك َعْنُو أَنَُّو َأاتَ  -َعْنوُ 
ُر رَلُْهوؿٍ  ُر َمْعُقوٍؿ، َوااِلْسِتَواُء ِفْيِو َغيػْ دْيَافُ َماِلك َحىتَّ َعاَلُه اْلرَغَحَضاُء ثُػمَّ قَاَؿ: "اْلَكْيُف ِمْنُو َغيػْ ِبِو  ، َواإْلِ

"، مُثَّ أََمَر بِِو َفُأْخرَِج َو ي رَِوايٍَة: "فَِإيّنِ   َأَخاُؼ َأْف َواِجٌب، َواْلسَغَؤاُؿ َعْنُو ِبْدَعٌة، َوِإيّنِ أِلَْحِسُبَك َضاالًّ
 ."َيُكوَف َشْيطَاانً 

ديَْ  اْستَ َوى َعَلى }اف يِآيَة َوَىَذا اْلَكاَلـ َصِحْيٌح ِإْف َصحَّ َعْن َماِلك، فَِإنَُّو لَْيَس ِفْيِو ِإالَّ اإْلِ
َتدٌِع َشْيطَاٌف، َو ي {اْلَعْرشِ  َها َضاؿٌّ ُمبػْ ُر َمْعُقوَلٍة، َواْلسَّاِئل َعنػْ َذِلَك  َكَما َنَطَق بِِو اْلُقْرآف، َوَأفَّ َكْيِفيَّتُو َغيػْ

فَِإفَّ َذِلَك َمْعُقوٌؿ، َولَْيَس ِفْيِو   ُو "اْلُقُعود"َقْطٌع أبَِفَّ ااِلْسِتَواَء َعَلى ظَاِىرِِه الْػَمْعُلـو ِعْنَد اْلنَّاِس ِمْن أَنَّ 
ِش" ِإالَّ بَػْعَد َتْصرِْيٌح ِبَفْوِقيَِّة اْلذَّاِت، َواَل يَػْلَزـُ ِمْن قَػْولَِنا: "اْستَػَوى َعَلى اْلَعْرِش" َأْف َيُكوَف "ُىَو َعَلى اْلَعرْ 

جْلُُلوُس َكَما  ي الْػَمْخُلوِؽ، َوَجلَّ هللُا َعْن َذِلَك، فَػَهَذا اْلرَُّجُل لَػْم َأْف نُػْثِبَت َأفَّ ااِلْسِتَواَء ُىَو اْلُقُعوُد َوا
َا يػُ  ُهم ُكّلهم. َوِإَّنَّ ـَ َغَْته ِمَن اْلُعَلَماِء اْلَكِثَْتِْيَن الَِّذْيَن َحَكى َعنػْ ـَ َماِلك، َواَل َكاَل ْؤثَػُر َعنػُْهم َكاَلـ يَػْفَهم َكاَل

 33رَاُد بِِو َمْعًٌت َصِحْيٍح َمَع اْلتػَّْنزِيِو، َوَما اَل يُوِىُم اْلتَّْشِبيَو َواَل يَػْقَتِضْيِو".ُمْقَتد اِبْلِكَتاِب يػُ 

دْيَاُف جِبَِميِع  َما وقاؿ ابن رجب:" َوأَمَّا السََّلُف َوأَِئمَُّة أَْىِل احْلَِديِث فَػَعَلى الطَّرِيَقِة اأْلُوََل َوِىَي اأْلِ
أَنَُّو أَثْػبَػَتُو لَُو، َمَع نَػْفِي  -َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلَّمَ -ِو  ي ِكَتابِِو، َأْو َصحَّ َعْن َرُسوِؿ هللِا أَثْػبَػَتُو هللُا لِنَػْفسِ 

ُرمُهَا ِمْن أَِئمَِّة اذْلَُدى  ي االْسِتَواءِ  َعْن أُّـِ َسَلَمَة  . َوُرِويَ التَّْمِثيِل َواْلَكْيِفيَِّة َعْنُو َكَما قَاَلُو رَبِيَعُة َوَماِلٌك، َوَغيػْ
َفاِت، َوهللاُ أُّـِ الْػُمؤْمِنَُت. َوقَاَؿ ِمْثَل َذِلَك َغيػْرُُىم ِمَن اْلُعَلَماِء  ي النػَغُزوِؿ. وََكَذِلَك اْلَقْوُؿ  ي َسائِِر الصِّ 

 34انَُو َوتَػَعاََل الْػُمَوفِّق".ُسْبحَ 

َهاب اْلَقَرا ي وقَاَؿ  َماـ اْلشِّ ُر رَلُْهوٍؿ": َأفَّ ُعُقولََنا َدالَّتُػَنا َعَلى اإْلِ  :"َومْعٌَت قَػْوؿ َماِلٍك: "ااِلْسِتَواُء َغيػْ
ِئِق اِبَّللَِّ َوَجاَللِِو َوَعَظَمِتِو، َوُىَو ااِلْسِتياَلءُ  ُدوَف اجْلُُلوِس َوضَلْوِِه شلَّا اَل َيُكوُف ِإالَّ  ي   ااِلْسِتَواِء الالَّ

. َوقػَ  ُر َمْعُقوٍؿ" َمْعَناُه: َأفَّ َذاَت اَّللَِّ تَػَعاََل اَل ُتوَصُف مبَا َوَضَعِت اْلَعَرب لَُو  اأْلَْجَساـِ ْولُُو: "َواْلَكْيُف َغيػْ
َئات اجلِْْسِميَّة ِمَن اْلتػََّربَغِع َوَغَْتِِه، َفاَل يُػْعَقُل َذِلَك  تَػَعاََل   ي َحقِّوِ َكْيَف، َوُىَو اأْلَْحَواؿ الْػُمتَػَنِقَلة َوالْػَهيػْ

                                                           
 (94-93اْلسَّْيُف اْلصَِّقْيل  ي اْلرَّدِّ على ابن زفيل)ص:  33
َبِلي )  34  .(241-7/240فَػْتُح اْلَبارِي َشرْح َصِحيح اْلُبَخارِي اِلْبن َرَجب احْلَنػْ
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 ي ِسَتَِة اْلسََّلِف اِلْسِتَحالَِتِو  ي ِجَهِة اْلرَغبُوبِيَِّة. َوقَػْولُُو: "َواْلسَغَؤاُؿ َعْنُو ِبْدَعٌة" َمْعَناُه: لَػْم ََتِْر اْلَعاَدُة 
 35اْلَفاِسَدِة، فَػُهَو ِبْدَعٌة" اِبْلسَغَؤاِؿ َعْن َىِذِه اأْلُُموِر اْلُمِثَتَِة ِلْْلَْىَواءِ 

 :لثالثة أمور  معىن لو سلمنا بثبو  ىذا عن مالك  فليس فيو أي دليل ملا ذىبوا إليو،ُث

َوَجَعُلوا َّلِلَِّ ُشرََكاَء ُقْل أف معٌت قولو نفي الكيف أصال )!!(,وىذا قوؿ هللا تعاَل} (1
مبَا َِل يَ ْعَلُم يف فقولو تعاَل } ، {ْولِ ََسُّوُىْم َأْم تُ نَ بُِّئونَُو مبَا َِل يَ ْعَلُم يف اأْلَْرِض َأْم ِبظَاِىر  ِمَن اْلقَ 

ختربوف  { أي:أم تنبئونو{ادلقصود بو شريك هللا كما قاؿ ادلفسروف, قاؿ البةوي  ي تفسَته: }اأْلَْرض
{ فإنو ال يعلم لنفسو شريكا وال  ي األرض إذلا غَته، }أـ بظاىر{ مبا ِل يعلم يف األرضهللا تعاَل: }

وقاؿ اإلماـ ، 36."{ مسموع، وىو  ي احلقيقة ابطل ال أصل لومن القولبظاىر، }يعٍت: أـ تتعلقوف 
" أي أعلموان هبم واكشفوا عنهم حىت يعرفوا فإهنم ال حقيقة ذلم  قل َسوىمابن كثَت  ي تفسَته:" 

ا وذلذا قاؿ " أـ تنبئونو مبا ال يعلم  ي األرض " أي ال وجود لو ألنو لو كاف ذلا وجود  ي األرض لعلمه
 ."37ألنو ال ختفى عليو خافية

" أي أفمن ىو  أفمن ىو قائم" عطف على قولو: "  أم تنبئونو" "وقيل:وقاؿ اإلماـ القرطيب: 
 قائم، أـ تنبئوف هللا مبا ال يعلم، أي أنتم تدعوف  شريكا، وهللا ال يعلم لنفسو شريكا، أفتنبئونو
بشريك لو  ي األرض وىو ال يعلمو ! وإَّنا خص األرض بنفي الشريك عنها وإف ل يكن لو شريك  ي 

 38."غَت األرض ألهنم ادعو لو شركاء  ي األرض

ا ُقْل أَتُ نَ بُِّئوَن اَّللََّ مبَا َِل يَ ْعَلُم يف السََّماَواِ  َوَِل يف اأْلَْرِض ُسْبَحانَُو َوتَ َعاََل َعمَّ وكقولو تعاَل}
قاؿ ادلقصود بو شريُك هللا هلالج لج، و "  مبَا َِل يَ ْعَلُم يف السََّماَواِ  َوَِل يف اأْلَْرضِ { فقولو تعاَل "ُيْشرُِكونَ 

{ قل أتنبئون هللا مبا ِل يعلم يف السموا  وِل يف األرضاإلماـ الطربي:" قاؿ هللا لنبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }

                                                           
 (13/243اْلذَِّخَتَة )  35

 
 (.321/ 4البةوي ) تفسَت  36
 (. 154/ 8) تفسَت ابن كثَت   37
 (77/ 12اجلامع ألحكاـ القرآف)  38
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ال يكوف  ي السماوات وال  ي األرض؛ وذلك أف اآلذلة ال تشفع ذلم عند هللا  ي  يقوؿ: أختربوف هللا مبا
 39السماوات وال  ي األرض".

مبا { أختربوف هللا، }ويقولون ىؤِلء شفعاؤان عند هللا قل أتنبئون هللاوقاؿ البةوي  ي تفسَته:}
شفيعا بةَت إذنو، وال يعلم هللا { هللا صحتو. ومعٌت اآلية: أختربوف هللا أف لو شريكا، أو عنده ِل يعلم

 40."{يف السموا  وِل يف األرض سبحانو وتعاَل عما يشركونلنفسو شريكا؟! }

 أي أنو منفي أصال!!فشريك هللا رلهوؿ، 

 .!!!..والكيف رلهوؿ أي أنو منفي، فهو ال يثبت

 فدخل أنس بن مالك عند كنا:  قاؿ بوىويؤيد ىذا ما رواه البيهقي من طريق عبد هللا بن 
: فأطرؽ مالك وأخذتو قاؿ استواؤه؟ كيف استوى العرش على الرِحن هللا عبد أاب اي:  فقاؿ رجل

الرحضاء مث رفع رأسو فقاؿ : الرِحن على العرش استوى كما وصف نفسو وال يقاؿ كيف وكيف عنو 
 41."بدعة أخرجوه ، قاؿ : فأخرج الرجلمرفوع وأنت رجل سوء صاحب 

بل ىو رلهوؿ )!!(أي منفي عنو)؟(,أـ  أف شريك هللا تعاَل ليس معلوما؛ فهل تقوؿ احلشوية
أهنم يكذبوف القرآف )!(فيقولوف أف شريكو تعاَل ليس رلهوال )؟!!(,أـ أهنم يقولوف أف شريك هللا 

 .(!!لكنهم جيهلونو )؟-أعٍت شريك هللا-بل ىو رلهوؿ )؟!(,أي ىو اثبت، تعاَل ليس معلوما

يقاؿ أف الكيف رلهوؿ  ال فعلو هللا  ي ذات غَته ,فال إشكاؿ أفإف كاف االستواء فع (2
وإذ قال كما قاؿ تعاَل }،  ستواء فعل ,وكل فعل حادث, وسللوقاتو تعاَل لو كيفيات)!(،ألف اال

ستواء واال ألنو تعاَل قدمي؛ {وديتنع أف يكوف هللا فعلو  ي ذاتو،إبراىيم رب أرين كيف حتيي املوتى
قاؿ ، ذات هللا ليست زلال للحوادث )!!(فهو حادث و ، يكن مث كاف وىو ل فعل من األفعاؿ؛
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وذلك عند اجلميع  ، "فإف زعم خلقو  ي ذاتو ,فقد أوجب أف تكوف ذاتو زلال للخلق الطربي:
 . 42كفر"

وىل ؟ وىل ىذا الفعل فعلو هللا  ي ذاتو أـ ال ؟  فهل تقوؿ احلشوية بقدـ ذات هللا أـ ِبدوثها
أف فوقية هللا  -رِحو هللا-ىل قاؿ اإلماـ مالك؟ ال  ـت بعد أف استوى هللا على العرش أذات هللا تةَت 
إف كاف قد قاؿ  ؟،وىل أثبت اجللوس واالستقرار والتحيز ؟ كفوقية سللوؽ على سللوؽ،  على العرش

 ؟"ؿوالكيف رلهو ؛ "فما معٌت ىذه العبارة، ذلك

فإما أف يكوف معٌت ىذه العبارة إنكار الكيف أما إف كاف ينكر اجللوس واالستقرار وضلو ذلك 
 النيب أف وغَته ىريرة قاؿ أبو بكر ابن العرِب:" ابب نزوؿ الرب: احلديث ادلشهور عن أِب أصال،
أان  االوؿ فيقوؿ الليل ثلث ديضي حُت الدنيا السماء إَل ليلة كل ربنا ينزؿ قاؿ وسلم عليو هللا صلى

 . ادللك من ذا الذي يدعوين فاستجب لو

 مبا ورد واحد خرب ألنو رده من فمنهم أقواؿ ثالثة على وأمثالو احلديث  ىذاواختلف الناس  ي
 مع فيو تكلم وال يتأولو ول جاء كما وأمرّه قبلو من ومنهم ادلبتدعة، وىم هللا على رهاىظ جيوز ال

، ومنهم من أتولو وفسره وبو أقوؿ، ألنو معٌت قريب عرِب فصيح، أما يءليس كمثلو ش هللا أف اعتقاده
  ي ىذا: قالوا ابلتكثَت، ابلقوؿ عليو فتعدوا ابلتفسَت العلم لأىإنو قد تعدى اليو قـو ليسوا من 

 واَّنا عظيم جهل ذاقلنا ى مسوات، سبع فوؽ من العرش على السماء  ي هللا اف على دليل احلديث
 قاؿ ةظاىر  وحجتهم قالوا ينزؿ كيف وال ينزؿ أين من احلديث ذاھينزؿ اَل السماء ول يقل  ي  قاؿ
 قاؿ كما قالوا االستواء وما العربية  ي العرش وما لو قلنا {استوى العرش على الرمحن: }تعاَل هللا
توائنا على ظهور ابس عرشو على استواؤه ديثل اف تعاَل هللا فاف قلنا ، ظهوره على ليستووا تعاَل هللا

الركاب، قالوا وكما قاؿ واستوت على اجلودى قلنا تعاَل هللا أف يكوف كالسفينة جرت حىت دلست 
فوقفت، فقالوا وكما قاؿ فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، قلنا معاذ هللا اف يكوف استواؤه  

واتصاؿ مالمسة وقد اتفقت  كافم  ي ودتكن ابرتفاع استواء سللوؽ كلو ذاھكاستواء نوح وقومو الف 
االمة من قبل مساع احلديث، ومن رده على انو ليس استواؤه على شئ من ذلك فال نضرب لو ادلثل 
بشئ من خلقو، قالوا قاؿ هللا عز وجل مث استوى على العرش مث استوى اَل السماء قلنا تناقضت اترة 
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ء لقولو ءأمنتم من  ي السماء وقلت إف معناه بقولو أنو على العرش فوؽ السماء مث تقوؿ أنو  ي السما
ولالستواء  ي كالـ العرب ، على السماء ويلزمو أف تقوؿ الرِحن على العرش استوى أي اَل العرش

ومنها ما ال جيوز  ،منها ما جيوز على هللا فيكوف معٌت اآلية ،ما بُت حقيقة ورلاز ؛مخسة عشر معٌت
 شيئاً ف إف ،و ااذاةأأو االتصاؿ  ،مبعٌت التمكن أو االستقرار االستواء كاف ذاإ وؿ، وىعلى هللا ِبا

وإما أف ال يفسر كما ، يضرب لو االمثاؿ بو  ي ادلخلوقاتوال  ،من ذلك ال جيوز على الباري تعاَل
راد هللا شلا جيوز عليو من معاين أ مورده  ي اللةة والكيفية اليت يعٍت ،قاؿ مالك وغَته أف االستواء معلـو

تبُت طلب التشابة  ف االشتةاؿ بو وقدأل ،والسؤاؿ عنو بدعة ،يعينها أففمن يقدر  ،ستواء رلهولةاال
ف ما جيوز على هللا أأف االستواء معلـو و  ؛ماـ ادلسلمُت مالكإكالـ فتحصل لك من  ، ابتةاء الفتنة
قد  ذإ ،فيو لك فائدة ال عليو جيوز ال مبا ادلراد وتعُت ،عنو منزه وو ىما يستحيل علي، و غَت متعُت

حصل لك التوحيد واالدياف بنفي التشبية وااؿ على هللا سبحانو وتعاَل فال يلزمك سواه وقد بينا 
 43ذلك  ي ادلشكلُت على التحقيق".

قاؿ اإلماـ القرطيب: "وعلى نفي اجلهة األكثروف من ادلتقدمُت وادلتأخرين فليس : القول الثاين
 على ويلـز وحّيز مكاف  ي يكوف أف جبهة اختص من مدىعن ذلك من يلـز ألنو ـھجبهة فوؽ عند

 ال عنهم هللا رضي األوؿ السلف كاف وقد.واحلدوث وادلتةَت للمتحيز والسكوف احلركة واحليز ادلكاف
 فيو للعقل رلاؿ ال خربي أمر االستواء إف:  بعضهم وقاؿ التكييف وينفوف اجلهة بنفي يقولوف

 أكثر ذلا بياف ال خربية إهنا:  اإللو فوقية  ي بعضهم قاؿ ضلو ىذاجب أف نتوقف  ي ذلك وعلى فالوا
 ."احلديث أئمة سلف بمذى ذااخلرب ى بو ورد شلا

 :ثالثة أمور-رمحو هللا-ففي كالمو

"قلت  فقد قاؿ:، كاإلماـ األعظم-رِحهم هللا-اف قوؿ السلف الصاحلأف نفي اجلهة ك (1
: يقاؿ لو كاف هللا تعاَل وال مكاف قبل أف خيلق -أي أبو حنيفة -أرأيت لو قيل أين هللا تعاَل؟ فقاؿ:
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" ولقاء وقاؿ أيضا،  44ء"يء، وىو خالق كل شيتعاَل ول يكن أين وال خلق وال شاخللق، وكاف هللا 
 اىػ.  45"نة بال كيف وال تشبيو وال جهة حقهللا تعاَل ألىل اجل

أبف هللا سبحانو وتعاَل على العرش استوى من غَت أف يكوف لو حاجة إليو وقاؿ: "ونقر 
واستقرار عليو، وىو حافظ العرش وغَت العرش من غَت احتياج، فلو كاف زلتاجا دلا قدر على إجياد 
العال وتدبَته كادلخلوقُت، ولو كاف زلتاجا إَل اجللوس والقرار فقبل خلق العرش أين كاف هللا، تعاَل 

 .46عن ذلك علوا كبَتا" هللا

َباِطُن  },فقد قاؿ:"-رِحو هللا-وكاإلماـ الطربي َاِخُر َوٱلظَّٰ ِهُر َوٱلأ   
َوَُّل َوٱلأ

ء   ُىَو ٱألأ َوُىَو ِبُكلِّ َشیأ
يقوؿ: واآلخر بعد كل  {َواآلِخر}قبل كل شيء بػػةػػيػػر حػػّد  {ُىَو األوَّلُ }يقوؿ تعاَل ذكره: { َعِليمٌ 

شيء بةَت هناية. وإَّنا قيل ذلك كذلك، ألنو كاف وال شيء موجود سواه، وىو كائن بعد فناء األشياء  
يقوؿ: وىو الظاىر ، {الظَّاِىرُ و}قولو: {، و ُكلُّ َشْيء  َىاِلٌك ِإِل َوْجَهوُ }كلها، كما قاؿ جّل ثناؤه: 

يقوؿ: وىو الباطن  {َواْلَباِطنُ } شيء أعلى منو. على كل شيء دونو، وىو العايل فوؽ كل شيء، فال
َرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ }مجيع األشياء، فػػال شػػيء أقػػرب إلػػى شػػيء مػػنػػو، كما قاؿ:  ، {َوََنُْن َأق ْ

و قاؿ رِحو هللا  ي ، "، وقاؿ بو أىل التأويلملسو هيلع هللا ىلصوبنحو الذي قلنا  ي ذلك جاء اخلرب عن رسوؿ هللا 
القوؿ  ي الداللة على أف الػػلػػو عػػز وجػػل الػػقػػديػػم األوؿ قبل كل شيء وأنو ىو (: "ٜٕ-ٕٛ/ٔرخيو)ات

 ي العال مشاىد إال  ءبقدرتو تعاَل ذكره. فمن الداللة على أف ذلك أنو ال شي شيءادث لكل 
 االئتالؼ ووىو موىـو ِفيوأنو ال مفًتؽ إال  ،وأنو ال جسم إال مفًتؽ أو رلتمع جسم أو قائم جبسم.

 اآلخر عدـ أحدىم عدـ مىت وأنو، فًتاؽاال ومع منو إال وىو موىـو ِفي رلوال ،أشكالو نمِ  غَته إَل
، يكن ل أف بعد فيما حادث جتماعهماا أف فمعلـو، اإلفًتاؽ بعد منو اجلزاءف اجتمع إذا وأنو. معو
 وإذا. يكن ل اف بعد حادث فيهما اإلفًتاؽ أف فمعلـو اإلجتماع، بعد فيهما حدث إذا فًتاؽاال وأف

كذلك ،وكاف حكم ما ل يكن. وإذا كاف األمر فيما  ي العال من   ءمر فيما  ي العال  ي شياأل كاف
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 ،او قائم جبسم جسم  وكاف حكم ما ل يشهاد وما ىو من جنس ما شاىدان  ي معٌت كذلك،  ءشي
وتفريق مفرؽ لو إف   تأليف مؤلف لو إف كاف رلتمعا،ن احلدث ال شك انو زلدث بوكاف مال خيل مِ 

وكاف معلوما  وكاف معلوما بذلك أف جامع ذلك إف كاف رلتمعا ،ومفرقو إف كاف مفرقا، كاف مفًتقا،
وىو من ال  ،(وىو هللا) ومفرقو إف كاف مفًتقا من ال يشبهو بذلك أف جامع ذلك إف كاف رلتمعا،

وىو  ؛شيءىو الواحد القادر اجلامع بُت ادلختلفات الذي ال يشبهو  واالفًتاؽ االجتماعجيوز عليو 
ي قبل الزماف أ ءفبُت ما وصفنا أف ابرئ األشياء وزلدثها كاف قبل كل شي ،قدير يءى كل شعل

وأف زلدثها الذي ، والزماف والساعات زلداثت  لنهاروأف الليل وا ن ادلخلوقات،وادلكاف وغَتمها مِ 
د قبلها ومن ضرورة العقل أف يكوف خالق الزماف وادلكاف واجلهة ال جيري عليو يدبرىا ويصرفها موجو 

 ألف التةَت من صفات ادلخلوقات فتنبو، ،بعد خلقو الزماف وادلكاف واجلهة زماف وال ينحل  ي األماكن
أفال } وأف  ي قولو تعاَل ذكره ال وزلدثو قبلو،ء إحيدث شي ءإذا كاف من ااؿ أف يكوف شي

وإَل األرض   وإَل اجلبال كيف نصبت وإَل السماء كيف رفعت إَل اإلبل كيف خلقت ينظرون
وحدوث   بلغ احلجج وأدؿ الدالئل دلن فكر بعقل واعترب بفهم على قدـ ابرئها،أل {كيف سطحت

( :"فتػػبُت إذا أف الػػقػػديػػم ابرئ األشياء ٖٓ/ٔمث قاؿ) ، وأف ذلا خالقا ال يشبهها" كل ما جانسها،
ؿ قبل كل شيء وىو الكائن بعد كل شيء ، ،واألو  ،ءوصانعها ىو الواحد الذي كاف قبل كل شي

وال ظلمة وال نور وال مساء وال  وأنو كاف وال وقت وال زماف وال ليل وال هنار، ،يءواآلخر بعد كل ش
مجيعو انفرد سبحانو خبلق ، سواه زلدث مدبر مصنوع ء،وأف كل شيأرض وال مشس وال قمر وال صلـو 
 .اىػ "قادر قاىر. نسبحانو مػِ  بةَت شريك وال معُت وال ظهَت،

  .وليس ِبثباتو وتفويضو، الصاحل قالوا بنفي التكيف أف السلف (2
ف السلف ]األوائل[ ل يستعملوا مصطلح اجلهة ألف اجملسمة ل يظهروا  ي أ (3

 .(!)  زمنهم

  .( !!!)وال شيء فليس  ي كالمو ىذا ما يدؿ على إثبات اجلهة،

تستدؿ اجملسمة أبف القرطيب قاؿ أف دمحم بن احلسن ادلرادي القَتواين قاؿ  القول الثالث:
رسالة "اإلدياء إَل مسألة االستواء": "والسادس: قوؿ الطربي وابن أِب زيد والقاضي عبد الوىاب   ي 

 وأِب احلسن، وحكاه ومجاعة من شيوخ احلديث والفقو وىو ظاىر بعض كتب القاضي أِب بكر هنع هللا يضر
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عنو أعٍت عن القاضي أِب بكر القاضي عبد الوىاب نصا وىو أنو سبحانو مستٍو على العرش بذاتو 
  ."وأطلقوا  ي بعض األماكن فوؽ عرشو

مفقودة ,وقد دس -أعٍت اإلدياء إَل مسألة االستواء-وىذا استدالؿ ابطل أصال!!,فهذه الرسالة
"قوؿ اإِلَماـ أَبُو  قاؿ الذىيب رِحو هللا: علو ليس ىو الذي نقلو القرطيب؛فالذي نقلو الذىيب  ي ال فيها،

ديَاء ِإََل َمْسأََلة االْستَواء: فساؽ  بكر زُلَمَّد بن احْلسن اْلمْصرِّي القَتواين اْلُمَتَكّلم َصاحب رَِسالَة اإْلِ
اْلَقاِضي عبد اْلَوىَّاب َومَجَاَعة من ُشُيوخ ِفيَها َقوؿ أِب َجْعَفر زُلَمَّد بن جرير َوأِب زُلَمَّد بن أِب زيد وَ 

اْلِفْقو واحْلَِديث ِإف هللا ُسْبَحانَُو مستو على اْلَعْرش ِبَذاتِِو. قَاَؿ وأطلقوا  ي بعض اأْلََماِكن أَنو َفوؽ 
َمَكاف َواَل َكوف ِفيِو َواَل َعْرشو. مثَّ قَاَؿ: "َوَىَذا ُىَو الصَِّحيح الَِّذي أَُقوؿ ِبِو من غَت حَتِْديد َواَل دتكن  ي 

 ."شلاسة

مبماسة أَو دتكن ِباَل تَػْوِقيف َواَل أثر بل  استواءهمث قاؿ الذىيب بعد ذلك:" نَػُعوذ اِبَّللَّ َأف نثبت 
 ."نعلم من َحْيُث اجْلُْمَلة أَنو َفوؽ َعْرشو َكَما ورد النَّص

وأِب احلسن، وحكاه عنو أعٍت, عن "وىو ظاىر بعض كتب القاضي أِب بكر هنع هللا يضر  فقولو:
 .وإَّنا ذكرىا القرطيب فقط، زايدة ل يذكرىا الذىيب، القاضي أِب بكر, القاضي عبد الوىاب نصا"

وقولو:" وىو الصحيح الذي أقوؿ بو من غَت حتديد و ال دتكُت  ي مكاف و ال كوف فيو و ال 
 ."شلاسة

 ي نقل الذىيب فهذه العبارة ىي من كالـ أِب من كالـ أِب بكر الباقالين  ي نقل القرطيب, أما 
 .بكر القَتواين

 .(!!!"استوى على عرشو بذاتو")؟!!(,أو من نقل عنو ذلك)؟ ومن مث أين قاؿ الطربي  ي كتبو

بل أف الذىيب قاؿ  ي العلو: "قاؿ أبو سعيد الدينوري مستملي دمحم ابن جرير قاؿ: قريء على 
ان أمسع  ي عقيدتو، فقاؿ: "وحسب امرئ أف يعلم أف ربو ىو الذي أِب جعفر دمحم بن جرير الطربي وأ

 ".على العرش استوى، فمن َتاوز ذلك فقد خاب وخسر

 !!!مث ما معٌت ىذا إف صح ؟
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"فإف الذي أيوؿ استوى يقوؿ: قهر بذاتو  بل كما قاؿ الذىيب:، ليس معناه كما فهمو احلشوية
 47".بال معُت وال مؤزار، وَل بذاتوواست

والقرطيب رِحو هللا قد بُت مذىب الطربي  ي ىذا فقاؿ  ي األسٌت:"قاؿ الشيخ أبو احلسن 
األشعري : أثبتو مستوايً على عرشو وأنفي عنو كل استواء يوجب حدوثو ولو قوؿ آخر : إنو فعل  ي 

بد العرش فعاًل مسى بو نفسو مستوايً. قاؿ علماؤان : وبقولو األوؿ قاؿ الطربي وابن أِب زيد وع
 -الوىاب ومجاعة من شيوخ الفقو واحلديث. قاؿ البيهقي : وعلى ىذه الطريقة مذىب الشافعي 

من ادلتأخرين أبو سليماف وإليو ذىب أِحد بن حنبل واحلسن بن الفضل البلخي و  -رِحو هللا 
بن  قلت : وىو قوؿ القاضي أِب بكر بن الطيب  ي كتاب "دتهيد األوائل" واألستاذ أِب بكر، اخلطاِب

  ."فورؾ  ي "شرح أوائل األدلة

"وأظهر ىذه األقواؿ ػ وإف كنت ال أقوؿ بو وال أختاره ػ ما  قاؿ اإلماـ القرطيب: القول الرابع:
 تظاىرت عليو اآلي واألخبار أف هللا سبحانو على عرشو كما أخرب  ي كتابو

احل فيما نقل وعلى لساف نبيو بال كيف ،ابئن من مجيع خلقو ىذا مجلة مذىب السلف الص
 .48عنهم الثقات حسب ماتقدـ"

 :اجلواب من وجهني-

،وليس فيو ىذه الزايدة:))وإف كنت -رِحو هللا-ابن تيمية قد نقل كالـ القرطيب الوجو األول:-
ما تظاىرت عليو اآلي واألخبار أف هللا سبحانو على عرشو كما  ال أقوؿ بو وال أختاره((،فقد قاؿ:

ابئن من مجيع خلقو ىذا مجلة مذىب السلف الصاحل فيما  ،نبيو بال كيف  ي كتابو وعلى لسافأخرب 
 49نقل عنهم الثقات".

"قاؿ القرطيب: وىو قوؿ أِب عمر  فقد قاؿ: وليس  ي ىذه الزايدة)!!(، وكذلك نقلو ابن القيم،
ر ىذه بن عبد الرب والطلمنكي وغَتمها من األندلسيُت ...مث قاؿ بعد أف حكى أربعة عشر قوالً :وأظه
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األقواؿ ما تظاىرت عليو اآلي واألخبار أف هللا سبحانو على عرشو كما أخرب  ي كتابو وعلى لساف 
 .50نبيو بال كيف ،ابئن من مجيع خلقو ىذا مجلة مذىب السلف الصاحل فيما نقل عنهم الثقات"

َوَقْد ُعِرَؼ قاؿ أبو عبد هللا القرطيب:"  التفويض كاف مذىب السلف الصاحل، الوجو الثاين:-
وَىا َكَما َأفَّ َمْذَىَب السََّلِف تَػْرُؾ التػََّعرَغِض لَِتْأِويِلَها َمَع َقْطِعِهْم اِبْسِتَحالَِة َظَواِىرَِىا ، فَػيَػُقوُلوَف أَِمرُ 

 51َجاَءْت".

ألف احلاجة دعت إَل ذلك ،قاؿ اإلماـ النووي: "اختلفوا  ي  والقرطيب كاف دييل إَل التأويل،
ات، وأخبارىا ىل خياض فيها ابلتأويل أـ ال ؛ فقاؿ قائلوف: تتأوؿ على ما يليق هبا، وىذا آايت الصف

أشهر ادلذىبُت للمتكلمُت ، وقاؿ آخروف: ال تتأوؿ بل ديسك عن الكالـ  ي معناىا ، ويوكل علمها 
 : نؤمن أبف إَل هللا تعاَل، ويعتقد مع ذلك تنزيو هللا تعاَل، وانتفاء صفات احلادث عنو ، فيقاؿ مثال

ليس  الرِحن على العرش استوى، وال نعلم حقيقة معٌت ذلك، وادلراد بو، مع أان نعتقد أف هللا تعاَل: }
قة السلف أو مجاىَتىم ، وىي {، وأنو منزه عن احللوؿ ، ومسات احلدوث ، وىذه طريكمثلو شيء

، حاجة إَل اخلوض  ي ذلكتنزيو فال إذ ال يطالب اإلنساف ابخلوض  ي ذلك ، فإذا اعتقد ال ،أسلم
ل لرد مبتدع، وضلوه أتولوا وادلخاطرة فيما ال ضرورة بل ال حاجة إليو ، فإف دعت احلاجة إَل التأوي

 52عن العلماء  ي ىذا، وهللا أعلم".، وعلى ىذا حيمل ما جاء حينئذ

يس  "ابئن من مجيع خلقو"فمعناه ل وأما قولو: فمعٌت كالمو أف السلف مفوضة كانوا مفوضة،
فادلباينة قد تطلق ويراد هبا ادلةايرة  كما تومهو البعض أنو يقصد ابلبينونة التحيز واالعتزاؿ،

تقريره ىذا ادلعٌت للمباينة:  قاؿ ابن خلدوف بعد وادلخالفة،ويقابل ىذا ادلعٌت االمتزاج واالختالط،
 ادلتكلمُت،وعلماء الشرائع و  من مجهور السلف، "وىذه ادلباينة :ىي مذىب أىل احلق كلهم،

 .53كأىل الرسالة ومن ضلا منحاىم" وادلتصوفة األقدمُت،
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 الطريقةىذه  "وحكى اأُلستاذ أبو بكر بن فورؾ :قاؿ البيهقي والقرطيب يقصد ابلبينونة ادلةايرة،
  ي والكوف والتحيز ابدلسافة علواً  بذلك يريد وال قاؿ مث عال مبعٌت استوى قاؿ أنو أصحابنا بعض عن

{ )تبارؾ(. أي من  :} أأمنتم من يف السماءيد معٌت قوؿ هللا عز وجل ير  ولكن فيو متمكناً  مكاف
 الطريقة هىذ على ووىفوقها على معٌت نفي احلد عنو. وأنو ليس شلا حيويو طبق أو حييط بو ُقطٌر قلت 

 على شهيدٌ  هللا ُث}  كقولو ووى ، ابالستواء ال عليو ابدلستَػَوى تعلقت مث وكلمة الذات صفات من
 حكاية الطريقة ذهھيعٍت مث يكوف عملو فيشهده وقد أشار أبو احلسن ابن امساعيل اَل  { يفعلون ما

 أبف العلم أف كما عرشو على مستواي يزؿ ل يقاؿ وال ذات صفة انو أصحابنا بعض وقاؿ: فقاؿ
 قاؿ بعدُ  حدثت ودلّا حدثت قد أبف عادلاً  يزؿ ل يقاؿ وال الذات صفات من حدثت قد األشياء
 حيلها وال حتلو ال أنو مبعٌت منها ابئن األشياء فوؽ وأنو عرشو على مستو هللا أف وىو األوؿ ىو وجواِب

 54".كبَتاً  علواً  وادلماسة احللوؿ عن ربنا هللا تعاَل ابلعزلة البينونة وليست يشبهها وال ديسها وال

 .وتعلقات أبوىاـ عارية واضحة،فإنكار أف القرطيب ل يقصد اجلهة احلسية مكابرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قايد الشافعي دمحم
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