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.من فتاوى علماء األزھر الشریف في معتقد الحلول والجھة

مؤسس الجمعیة الشرعیة قال أبو محمد محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السبكي األزھري
ھـ في 1352المتوفى سنة ) المنھل العذب المورود شرح سنن أبي داود ( بمصر وصاحب 

: 2ص.. ] إتحاف الكائنات ببیان مذھب السلف والخلف في المتشابھات [ كتابھ

الحمد هللا رب العالمین ، المنـزه عن صفات المخلوقین ، كالجھة والجسمیة والمكان والفوقیة ، 
اهللا تعالى والصالة والسالم على سیدنا محمد ، الذي جاء بمحو الشرك واإللحاد وأمرنا بتنـزیھ 

قل ھو اهللا أحد ، اهللا الصمد ، لم یلد ولم یولد ، ولم یكن لھ ( عن صفات العباد ، وأنـزل علیھ 
وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى ) لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر : ( وقولھ ) كفوا أحد 

قد سألني  :محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبكي:فیقول ) أما بعد ( بھدیھ إلى یوم الدین 
بعض الراغبین في معرفة عقائد الدین ، والوقوف على مذھب السلف والخلف في المتشابھ من 

:اآلیات واألحادیث بما نصھ 

] :نص سؤال السائل [ 

وأنھ جالس على !! ما قول السادة العلماء حفظھم اهللا تعالى فیمن یعتقد أن اهللا عز وجل لھ جھة 
ویحمل الناس على أن یعتقدوا !! ذلك ھو عقیدة السلف :  ویقول!! العرش في مكان مخصوص 

الرحمن على : (مستدال بقولھ تعالى !! ھذا االعتقاد ویقول لھم من لم یعتقد ذلك یكون كافرا 
أھذا االعتقاد صحیح أم باطل ؟؟؟ ) ءأمنتم من في السماء: (وقولھ عز وجل ) العرش استوى

باعتقاده المذكور ویبطل كل عملھ من صالة وصیام وغیر وعلى كونھ باطال أیكفر ذلك القائل 
ذلك من األعمال الدینیة وتبین منھ زوجھ ؟؟؟ وإن مات على ھذه الحال قبل أن یتوب ال یغسل 
وال یصلى علیھ وال یدفن في مقابر المسلمین ؟؟؟ وھل َمْن َصّدَقھ في ذلك االعتقاد یكون كافرا 

الناس من أن القول بنفي الجھات الست عن اهللا تعالى باطل مثلھ ؟؟ وما قولكم فیما یقولھ بعض 
ألنھ یلزم علیھ نفي وجود اهللا تعالى ؟؟؟ أفیدونا مأجورین مع بیان مذھب السلف والخلف في 

وأحادیث الصفات ) إلیھ یصعد الكلم الطیب(ھاتین اآلیتین ونحوھما من اآلیات المتشابھات كـ
وحدیث الجاریة بیانا شافیا مع ذكر أقوال علماء التفسیر ) دنیاینـزل ربنا إلى السماء ال(كحدیث 

والحدیث والفقھ والتوحید مع اإلیضاح الكامل لتنقطع ألسنة المجازفین الذین یشبھون اهللا تعالى 
بخلقھ ویعتقدون أن ما ذھب إلیھ علماء الخلف من التأویل كفر زاعمین أنھ مذھب الجھمیة 

.جزاكم اهللا تعالى عن الدین وأھلھ أحسن الجزاء !! لعوام الكفرة ، وأشاعوا ذلك بین ا

:فأجبت بعون اهللا تعالى فقلت 

بسم اهللا الرحمن الرحیم ، الحمد هللا الھادي إلى الصواب ، والصالة والسالم على من أوتي 
الحكمة وفصل الخطاب ، وعلى آلھ وأصحابھ الذین ھداھم اهللا ورزقھم التوفیق والسداد ، أما بعد 

،
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، والدلیل من یعتد بھ من علماء المسلمینومعتقده كافر بإجماعفالحكم أن ھذا االعتقاد باطل
لیس كمثلھ شىء : (قدم اهللا تعالى ومخالفتھ للحوادث ، والنقلي قال تعالى : العقلي على ذلك 

فكل من اعتقد أنھ تعالى حل في مكان أو اتصل بھ أو بشيء من )وھو السمیع البصیر
ویبطل جمیع ،دث كالعرش أوالكرسي أو السماء أو األرض أو غیر ذلك فھو كافر قطعاالحوا

وعلیھ أن یتوب فورا ، وإذا مات عملھ من صالة وصیام وحج وغیر ذلك ، وتبین منھ زوجھ
على ھذا االعتقاد ـ والعیاذ باهللا تعالى ـ ال یغسل وال یصلى علیھ وال یدفن في مقابر المسلمین ، 

ذلك كلھ من صدقھ في اعتقاده أعاذنا اهللا تعالى من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، ومثلھ في 
وأما حملھ الناس على أن یعتقدوا ھذا االعتقاد المكفر وقولھ لھم من لم یعتقد ذلك یكون كافرا 

، واستداللھ على زعمھ الباطل بھاتین اآلیتین ونحوھما أن اهللا عز فھو كفر وبھتان عظیم!!
ل في عرشھ أو یجلس علیھ أو یحل في سماء أو نحو ذلك مما تزعمھ تلك الشرذمة ، مع وجل یح

أن كالم اهللا غیر مخلوق وھو من صفات اهللا تعالى القدیمة الموجودة قبل وجود العرش 
والسماوات ، فاهللا تعالى موصوف بأنھ استوى على العرش قبل وجود العرش ، وھل كان جالسا 

وھل جل جاللھ في السماء قبل خلق !! عرش المعدوم قبل وجوده ؟؟ـ على زعمھم ـ على ال
ھذا مما ال یتوھمھ عاقل ، وھل العقل یصدق بحلول القدیم في شيء من الحوادث !! السماء ؟؟

فإنا هللا وإنا إلیھ راجعون ، وعلى الجملة فھذا القائل المجازف وأمثالھ قد ادعوا ما ال یقبل !! ؟؟
والطامة الكبرى التي وقد كفروا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا ، ،الثبوت ال عقال وال نقال

، وھم عن سبیل الحق زائغون ، وعلى خیار ) !!!!! سلفیون ( نـزلت بھؤالء دعواھم أنھم 
المسلمین یعیبون ، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم

المتشابھة فقد اتفق الكل على أن اهللا تعالى وأما مذھب السلف والخلف بالنسبة لآلیات واألحادیث 
منـزه عن صفات الحوادث ، فلیس لھ عز وجل مكان في العرش وال في السماء وال في غیرھما 
، وال یتصف بالحلول في شيء من الحوادث ، وال باالتصال بشيء منھا ، وال بالتحول واالنتقال 

لى ما كان علیھ قبل خلق العرش ونحوھما من صفات الحوادث ، بل ھو سبحانھ وتعالى ع
.والكرسي والسماوات وغیرھا من الحوادث 

اتفق الفقھاء كلھم من المشرق إلى المغرب على اإلیمان بالقرآن ) : (( قال الحافظ في الفتح(
واألحادیث التي جاءت بھا الثقات عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم في صفة الرب 

.اھـ )) تفسیر من غیر تشبیھ وال 

وإنما اختلفوا في بیان المعنى المراد من ھذه اآلیات واألحادیث ، فالسلف رضي اهللا عنھم 
لیس كمثلھ شىء : (یؤمنون بھا كما وردت معتقدین أنھا مصروفة عن ظاھرھا لقولھ تعالى 

تأویلھ إال وما یعلم : (ویفوضون علم المراد منھا إلى اهللا تعالى لقولھ ) وھو السمیع البصیر
استوى استواء یلیق بھ ال یعلمھ إال ھو ) الرحمن على العرش استوى(فیقولون في آیة ) اهللا

نؤمن بھا على المعنى الذي أراده سبحانھ وتعالى ) ءأمنتم من في السماء(عز وجل ، وفي آیة 
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لھ ید ال ) أیدیھمید اهللا فوق (مع كمال التنـزیھ عن صفات الحوادث والحلول ویقولون في آیة 
.كأیدینا وال یعلمھا إال ھو تعالى ، وھكذا في سائر اآلیات المتشابھة 

:إلى أن قال 

ینـزل نزوال یلیق بھ ال یعلمھ إال ھو تعالى ، ) ینـزل ربنا إلى سماء الدنیا(ویقولون في حدیث 
الصالة من طریق  وأما حدیث الجاریة وھو ما أخرجھ مسلم وأبو داود في باب نسخ الكالم في

في : ( قالت ) أین اهللا ؟ : ( معاویة بن الحكم ، وفیھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال للجاریة 
قال أعتقھا فإنھا مؤمنة ، فیقولون فیھ ما ) أنت رسول اهللا : ( قالت ) من أنا ؟ : ( قال ) السماء 

الصفات المتشابھة ، واستدلوا على وھكذا سائر أحادیث ) ءأمنتم من في السماء(قالوه في آیة 
ھو الذي أنزل علیك الكتاب منھ آیات محكمات ھن أم الكتاب وأخر (ذلك بقول اهللا عز وجل 

متشابھات ، فأما الذین في قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلھ ، وما 
الراسخون في العلم إلخ فكالم مستأنف لبیان أن قالوا الوقف ھنا تام ، وأما ) یعلم تأویلھ إال اهللا

.أكابر ذوي العلم مصدقون بثبوت المتشابھ في القرآن 

وأما الخلف رحمھم اهللا تعالى فیقولون في ھذه اآلیات واألحادیث ھي معروفة المعنى ، فمعنى 
) ءأمنتم من في السماء(، ومعنى استولى بالقھر والتصرف)الرحمن على العرش استوى(

من في السماء عذابھ أو سلطانھ ومصدر أمره ، أو ھو كنایة عن تعظیم اهللا تعالى بوصفھ بالعلو 
ألن الحلول من !! والعظمة ، وتنـزیھھ عن السفل والتحت ال أنھ سبحانھ وتعالى حال فیھا 

) ینـزل ربنا إلى سماء الدنیا(صفات األجسام وأمارات الحدوث واهللا منـزه عن ذلك ، ومعنى 
ینـزل رسولھ أو رحمتھ ، وأما إقرار الرسول صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم الجاریة على إشارتھا 
نحو السماء فاكتفاء منھا بما یدل على عدم شركھا لتعتق ، ألنھ بإشارتھا إلى السماء علم أنھا 

ى لیست ممن یعبد األصنام التي في األرض ، وھكذا في سائر اآلیات واألحادیث بناء منھم عل
مستدلین على ذلك بكون ) والراسخون في العلم(كون الوقف في اآلیة الشریفة على قولھ تعالى 

.القرآن عربیا ، ولغة العرب ناطقة بتلك المعاني ، والفضل الزائد للسلف

فمن نسب إلى علماء السلف أو الخلف شیئا خالف ذلك فھو ضال مضل ، ومن قال إن مذھب 
میة فھو مفتر كذاب ، فإن الجھمیة أتباع جھم بن صفوان الذي قال علماء الخلف ھو مذھب الجھ

باإلجبار واالضطرار إلى األعمال ، وأنكر االستطاعات كلھا ، وزعم أن الجنة والنار تبیدان 
وتفنیان ، وزعم أن اإلیمان ھو المعرفة باهللا فقط ، وأن الكفر ھو الجھل بھ فقط ، وقال ال فعل 

تعالى ، وإنما تنسب األعمال إلى المخلوقین على المجاز ، كما یقال وال عمل ألحد غیر اهللا 
زالت الشمس ودارت الرحى من غیر أن یكونا فاعلین أو مستطیعین لما وصفتا بھ ، وزعم 
أیضا أن علم اهللا تعالى حادث ، وامتنع من وصف اهللا تعالى بأنھ شيء حي أوعالم أو مرید ، 

لى غیره كشيء موجود وحي وعالم ومرید ونحو ذلك ، وقال ال أصفھ بوصف یجوز إطالقھ ع
ووصفھ بأنھ قادر وموجد وفاعل وخالق ومحیي وممیت ، ألن ھذه األوصاف مختصة بھ وحده 
، وقال بحدوث كالم اهللا تعالى كما قالتھ القدریة ، ولم یسم اهللا تعالى متكلما بھ ، وأكفره أصحابنا 
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لھ بأن اهللا تعالى خالق أفعال العباد ، فاتفق أصناف في جمیع ضالالتھ وأكفرتھ القدریة في قو
لإلمام أبي منصور عبدالقاھر بن طاھر )الفرق بین الفرق ( األمة على تكفیره انتھى من 

صحیفة تسع وتسعین ومائة ، ومنھ تعلم أن علماء الخلف برآء من ھذا المذھب ومن البغدادي
.أھلھ 

فھو قول باطل بالبداھة !! ت الست عن اهللا نفي وجوده وأما ما قیل من أنھ یلزم من نفي الجھا
لما ھو معلوم من أن اهللا عز وجل كان موجودا قبل وجود الجھات الست المذكورة ، وھي فوق 
وتحت وأمام وخلف ویمین وشمال ، بل كان موجودا قبل وجود العالم كلھ بإجماع السابقین 

ل أنھ یلزم من نفي تلك الجھات عنھ سبحانھ والالحقین ، فكیف یتوھم من عنده أدنى شائبة عق
وكیف یتصور أن اهللا عز وجل القدیم یتوقف وجوده على !! وتعالى نفي وجوده جل وعال ؟؟

قال سبحانك ھذا بھتان عظیم ، كیف وقد!! وجود بعض الحوادث أو كل الحوادث التي خلقھا ؟؟
ر كما صرح بھ العراقي ، وبھ جمع من السلف والخلف إن من اعتقد أن اهللا في جھة فھو كاف

قال أبو حنیفة ومالك والشافعي وأبو الحسن األشعري والباقالني ، ذكره العالمة مال علي 
فإنھا ال تعمى : (، قال اهللا تعالى  137من الجزء الثاني صفحة ) شرح المشكاة ( في قاري

یجعل اهللا لھ نورا فما لھ  ومن لم: (وقال تعالى ) األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
نسأل اهللا تعالى أن یھدینا جمیعا إلى الطریق المستقیم ویحول بیننا وبین نزعات ) من نور

.الشیطان الرجیم ، والصالة والسالم على خاتم النبیین وعلى من كان بھدیھ من العاملین 

كتبوا علیھا ھذا وقد عرضت ھذه اإلجابة على جمع من أفاضل علماء األزھر فأقروھا و
:أصحاب الفضیلةأسماءھم وھم

الشیخ محمد النجدي شیخ السادة الشافعیة ، والشیخ محمد سبیع الذھبي شیخ السادة الحنابلة ، 
والشیخ محمد العزبي رزق المدرس بالقسم العالي ، والشیخ عبد الحمید عمار المدرس بالقسم 

ي ، والشیخ دسوقي عبداهللا العربي من ھیئة العالي ، والشیخ علي النحراوي المدرس بالقسم العال
كبار العلماء ، والشیخ علي محفوظ المدرس بقسم التخصص باألزھر ، والشیخ إبراھیم عیارة 
الدلجموني المدرس بقسم التخصص باألزھر ، والشیخ محمد علیان من كبار علماء األزھر ، 

انتھت .. مد حسین حمدان والشیخ أحمد مكي المدرس بقسم التخصص باألزھر ، والشیخ مح
.الفتوى 


