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 القرون الثالثة األولىأقوال السلف في صفات اهلل تعالى المحتملة للتأويل في 

 إعداد

 انتصار مرعي مسعود الورفلي

 إشراف

 أ.د. عبد الكريم الخلف

 الخالصة

في للتأويل المحتملة السلففيصفاتاهللتعالى أقوال بعنوان البحثالذيهو هذا أهمية إن

يخص فيما وأتباعهم والتابعين الصحابة أقوال جمع في تكمن األولى, الثالثة آياتالقرون بتأويل

وكذلك ليكونحجةعلىمنكريالتأويلبعملالسلفبه, أثرعنهمفيذلك؛ وأحاديثالصفاتوما

توضيحمذهبالسلفالحقأالوهوالتفويضالمطلق,أواإلمرارأوالتسليم,كماعبرعنهالعلماء,

ثباتأنالتأ ويلهومذهبثاناتخذهوهوالراجحمنعملالسلففيالصفاتكماتبينفيالدراسة,وا 

السلففيتنزيهاهللتعالىعنمايستحيلعليهمنصفاتالذموالنقصوالعيب,ومااليليقبهتعالى

اهللعنذلكعلواكبيرا.

ومنأهميةهذاالبحثعرضمذهبالمعاصرينالذينخالفواالسلففيمذهبالصفات,فأثبتوا

منالمسمياتدونتفريقبينمايجوزعلىاهللتعالىوبينماالكلماأضافهاهللتعالىإلىنفسه

وبيانما تليقبجالله, حقيقية بقولهم:صفة مذهباإلثباتإلىإثباتالكيفية وتجاوزوا يجوزعليه,

ثباتبعضالصفاتالتيتدلعلىالذم المذهبمنانحرافعنمذهبالجمهور,بلوا  يعتريهذا



 ل



واالستهزاءوالسخرية,وكلذلكلميثبتهالسلفقبلهمولميتكلموافيهولميؤثروالنقصكالمللوالحياء

عنهمشيءفيذلك,واليكونهذاإالمنباباالبتداعإذاماثبتأنالصحابةومناتبعهملميفعلوا

ذلك.

 علمية بطريقة شبهاتهم ورددنا للتأويل المنكرين احتجاجات عرضنا أيضا البحث هذا ولكيوفي

ننصفعلماءاألمةالذيناتُِّهُمواباالبتداعوالتعطيلللصفاتمنِقَبلالمخالفينلهمفيذلك.
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 المقدمة

الحمدهللالذيهدانالإلسالموماكنالنهتديلوالأنهدانااهلل,والصالةوالسالمعلىخيراألنام,

للعالمين,وهدايةللحائرين,صالةالانقطاعلهاإلىيومالدينثمأمابعد.المبعوثرحمة  

شكللقدكانسلفناالصالحالقدوةفيكلماُكلفنامنأموردينناودنيانا,وعليهمالمعولفيفهمماأُ

فيهمماكانمنعلومهمومعارفهم, فَإن تَنَازَعْتُم فِي }وقدقالاهللعزوجل:عليناوماتنازعنا

[,85]النساء{ء فَردُّوهُ إلَى اهلل ِوَالرَّسُول ِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاهللِ وَالْيَومِ الْآخِرِ ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيالًٍ  شَي

لناففيكتاباهلل,ومانردهإلىالرسول,ففيسنتهالتيحفظهاعنهصحابته,فأدوهافمانردهإلىاهلل,

نقية بيضاء هي كما لهم, التابعين اهللمن شاء ما إلى النبوة علم فورثوا مبدلين, وال محرفين غير

شأنهمبإحسان, فعلَّىاإلسالم فكنا , الفتنوالباليابهم خيرأمةرغم والزلنا أخرجتللناس, خيرأمة

ليسبهين,أنيجعلالمسلمونوالمحن,وكلهفيذاتاهلليهون,فقدجبلتالدنياعلىكدر,ولكنالذي

بأسهمبينهم,ويصرفونعداوتهمألنفسهم,ويتنكرونللمعروفبينهم,وهمخيراألمموأكثرأهلالجنة,

وأتباعمحمدصلىاهللعليهوسلم,إناألمرلشديدإنأصبحنااليهمناسوىاتهامعلماءالمسلمين

خراجهممنوصفالسنةثممنأهلالجماعة, بسببالحكمعليهمبالضالل,ثمباستحقاقالنار,ثموا 

واألشدأنيدعيالبعضأنمنهجالسلفالتيأساسهاالخالفاتالفرعية,,التفرقةوالمسمياتالمذهبية

لميصلإالإليهمواليعملبهسواهم,واليزكونإالمنكانعلىمذهبهم,الصحيحومذهبهمالسليم,

ومنخالفهميدعونلهجرهبحجة[,23]النجم{ِاتَّقَى بِمَن أَعْلَمُ هُوَ أَنْفُسَكُمْ زَكُّواتُ فاَل}واهللتعالىيقول:

السنة وصف الناسمن إخراج في بالواهيات احتجوا أنهم حتى السلف, ومخالفة واإلحداث البدعة

الذيضمتدائرتهكلمنقال:الإلهإالوالجماعة, اهلل,بلوفيبعضاألحيانمنديناإلسالم
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ناألمرعلىماهوعليهمنالشدة, نفعلمافعلمنكبارالذنوبوالمحرمات,وا  محمدرسولاهلل,وا 

وجل: عز الباري قال وقد والفشل, األمر وتشتت للتفرق  َتنَازَعُوا فَتفْشلُوا وال}مدعاة

الدين,ولميثبتعنالمسلمونليختلفواعلىأصولالعقيدةفيوما كان  [,74]األنفال{َرحيُكُم وتَذهب

والقدرخيرهوشره,أهلالسنةوالجماعةاختالفهمفياإليمانباهللومالئكتهوكتبهورسلهواليوماآلخر

فكلماكانمناالعتقادالمبنيعلىالدليلالقاطع,منالنصوصالقرآنيةوالنبوية,لميختلفوافيه,ولم

داللةفيهماكانمنالفروع,وماثبتبالظنأودلعليهيتنازعوافيأمره؛ولكنالذيثبتاختالفهم

,وعلىهذاتوسعالعلماءفياالختالففيالفروعدوناألصول,ولكلحجتهفيإثباتمذهبه.ظنية
 

نأصتولالعقيتدة,وعتدتولقدتمادتطائفةمنأهلالعلمبأنجعلتاالختتالففتيبتابالصتفاتمت

ضتاالعتنمتذهبالستلف,وفتتيبدايتةطلبتيلعلتومالتدينعجبتتتمبتتتدعاالمختالفبالتأويتلفتيالصتفات

نمتا لنصوصاحتملتالمتشابه,تدلعلىالمجازالذيكتانظتاهرافتيستياقها,ومتاكتانعجبتيفيهتا؛وا 

اليكتونفتيكتتاباهلل,ولقتدثبتتتفيإنكاربعضأهلالعلتمالمجتازالظتاهرفيهتا,وزعمهتمأنالمجتاز

نصوصعنالسلفبعملهمبالتأويل,فيبعضنصوصالمتشابهالتيتدلداللتةظنيتةعلتىالصتفات,

والتياليمكنألحدأنيتحاشاهاأويغضالطرفعنهاكمايفعلالبعضمنأهلالعلتموالمعرفتة,ممتا

كتابوبعضنصتوصالستنة,لعلتيبتذلكأجتددعانيأنأتتبعأقوالالسلففينصوصالمتشابهمنال

المتتذهبالتتذييفصتتلالمستتألةبرمتهتتا,ويجمتتعالمتختتالفينعلتتىعمتتلالستتلف,وأرجتتوأنأوفتتقفتتيهتتذا

القصد,والحولوالقوةإالباهلل.
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 أسباب اختيار موضوع البحث:

ظننتفيأولاألمرأنمسألةالصفاتاليجوزفيهاإالاإلثبات,وبماأننيكنتعلىمذهبلقد

المعاصرينفيإثباتالصفات,فلمأتعلمسوىأنالتأويلبدعةوتعطيللصفاتاهللتعالى,وفيذات

م بعضالصفات يؤولون والمحدثين, والمفسرين اللغويين من العلم أهل من كثيرا وجدت نالوقت,

نصوصالكتابوالسنةالنبوية,ممادعانيللبحثفيهذاالموضوعبأسلوبعلمي,لعليأجدالمخرج

منهذاالخالف,فقدقامتالحربعلىأهلالسنةوالجماعةمنالمؤولين,ومنالعدلأننبينالحق

والتابعين الصحابة السلفمن البحثعنعمل منخالل الصفات, رضيفيمسألة اهللوأتباعهم

 عنهم,فيهذاالباب.

:أهمية الدراسة       

البحثعنعملالسلففيالصفاتاإللهية,ومعرفةمذهبهمفيالمتشابهمنالنصوص. -1

  فيالعملبه.الكشفعنحقيقةالتأويلوبيانمذاهبأهلالعلمالمتقدمينوالمتأخرين -3

جمعأقوالالسلففيتأويلبعضنصوصالكتابواألحاديثالنبوية,التياحتملتالمتشابهمن -2

 الصفات.

بيانمذهبالمعاصرينفيالصفات,ومقارنتهبمذهبالسلف. -7

 مشكالت البحث:                                                                 

إنالمشكالتالتياعتنيتبمعالجتهايمكنتلخيصهافيمايلي:    

الذ–1 بينالفصلفيالخالفالقديم وترجيحالمذهبياليزالقائما والجماعة, أهلالسنة علماء

فإن الصفات, السلففي علىعمل باالعتماد الصفاتاإللهية, في بالعمل يتعلق ما في الصحيح
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السهلالفصلفيه الخالفليسباألمر أنخصمهذا له, والمنكر للتأويل المخالُف اعتَبر ما إذا ,

 للصفات, معطل البعضمنمبتدعضال يراه باالبتداع, المتأول على اإلجحاففيالحكم أن كما

اإلنصافوالعملبسنةالسلف,والتيحصروهافياإلثبات.  

إقناعالمتعنتالمنكرللتأويلوبعملالسلفبه,رغمتوافرأدلةاإلقناعمنأقوالالسلففيتأويل–3

ملتالصفات,إالأنالخصوماليعتدونبهافيغالباألحيان,ليسلضعفهاواللنكارتها,نصوصاحت

به, وااللتزام بالدليل, العلم ناحية متكافئمن النقاشغير يجعل مما لمذهبهم, وانحيازا تعصبا نما وا 

.واإلنصافوالتجردللحق  

 الدراسات السابقة: 

 قدصنفوا أنأهلالعلم نجد وحديثا-بالنظرفيكتبالعقيدة عشراتالمؤلفاتفيأبواب-قديما

الصفات,والتياعتمدتعلىبعضهافيإنجازهذاالبحث,ولكنلميسبقأنصنفأحدالباحثينفي

القرون في للمجاز المحتملة الصفات تأويل في السلف أقوال الدراساتجمع وأكثر األولى, الثالثة

الحديثةماكانفيإثباتالصفاتوذمالتأويلوأهله,والقائمةتطولبذكرهذهالبحوث,وسأكتفيبذكر

الدراسة, وعنوانها:فهيمشابهةهذه آخر, منوجه عنه ومختلفة البحثمنوجه, أقاويللموضوع

يأببنيوسفبنمرعي:تأليف,والمشتبهاتكماتالمحواآلياتوالصفاتاألسماءتأويلفيالثقات

مؤسسة:نشرتها,األرناؤوطشعيب:تحقيق(هت1133المتوفى)يالحنبلالمقدسييالكرمأحمدبنبكر

الخائضينِئمَّةاألمَكالبعضأذكرَأنَأْحَبْبتَوقد,يقولصاحبالكتابفيمقدمته:"بيروتبالرسالة

َفاتاأَلْسَماءَمَعانيِفي نواآليات,اأَلَحاِديثِفياْلَواِرَدةَوالصِّ ِفياْلُوُقوعخوفَذِلكتركاألولىَكانََواِ 

قصدَمعبذلكَبْأسَلِكنالالذميم؛الزلل ُمَصنف,علىاْلَفنَّهَذاِفيَأقفَولمَهَذاوالتعليم,اإِلْرَشادََ

نََّمابمؤلف,ِفيهِأظفرَولم َوُهوالطَّاِلبِإَلْيهِيْحتَاجُمَلفًقا,ُهَناممتهضومفرقا,اأَلِئمَّةكالممنجمعتهَواِ 
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من َفات)اأَلْسَماءتَْأِويلِفيالثَِّقاتأقاويلوسميته:المطالب,أجلََ ويبدوواضحًاالتشابهفي"(.1َوالصِّ

من والغاية واألسلوب, الطرح المحتوىيختلففي ولكن ودراسته, دراستي بين العنوان ألفاظ معاني

 فهي دراستي من الغاية وأما وأهله, التأويل ذم هي بالتأويل.توضيحدراسته عملوا السلف أن

  

 منهجية البحث:

تجمع دراسة في للصفات, النصوصالمحتملة في السلف أقوال أتتبع أن جهدي بكل حاولت

المحفوظعنهم,والذييبينمنهجهمفيالمتشابهمناأللفاظفياآلياتالقرآنية,فيماُدوِّنخاللالقرون

المتأخرو نقله وما خاص, بشكل األولى استقرائيالثالثة منهج في المتنوعة, فيمصنفاتهم عنهم ن

يبين اإللهيةوتحليلي للصفات المحتملة النصوص تأويل على الكالم في المرجوح, من .الراجح
  

                                              خطة البحث:                        

ولقدتعمدتاإليجازفيقسمالبحثإلىأربعةفصول,ولقدكانالبدءفيالفصلاألولبالسلف,

وكذلكخشيةالتكرارمقالي؛وذلكألنأمرهممعلوم,واالختالفعليهممعدومبينأهلالسنةوالجماعة,

للحشوغيروالسآمة, وبعضفضائلهذهومجانبة معنىالقروناألولى, جمعتمعه وقد المرغوب,

القرونبإيجاز,وأخذتمنكلمايلزمألبدأفيالبحثبماهوشرففيالكالمعنأشرفاألنامبعد

وسلم,فكانالفصلاألول:ماهيةالسلف,وفيهأربعةمباحث:صلىاهللعليهالنبي

 

  

                                                
(44()ص(1
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تعريفالسلف.المبحثاألول:  

 المبحثالثاني:فضائلالسلف.

 المبحثالثالث:تعريفالقرونالثالثةاألولى.

 المبحثالرابع:أفضليةالقرونالثالثةاألولى.

مجمال,معبيانثمجعلتالفصلالذييليهفيالكالمعنصفاتربالعالمينتعريفاوتفصيال

الصفات,مس في العلماء الك أهل وآراء االتفاقالعلم ومواضع اختالفهم, ومبدأ إثباتالصفات, في

بفصه أستدلبقولعالم وقد بينهم, الخالفالواقع فيثمرة فيكلذلكأبيننتائجمهمة ثم بينهم,

الثاني: الفصل فكان يحتاجذلك, الموضع فألن إطالة, وفيقوله ما فيموضع اهللصفاتونصه

تعالى,وفيهثالثةمباحث:  

 المبحثاألول:تعريفالصفات.

 المبحثالثاني:آراءأهلالسنةوالجماعةفيصفاتاهللتعالى.

 المبحثالثالث:مواطناالتفاقواالختالفبينالعلماءفيالصفات.

واختالفالعلماءفيمعناهالشرعي,ثمثمالذييليهمنالفصولجعلتهعنالتأويل,فيالتعريفبه,

السلف جعلت التي والدواعي المختلفين, أدلة وبيان االختالف, ذلك ومدار به العمل في اختالفهم

الصفات,والذيوبيانالمذهبالسلفيفيبابيعملونبهفيالصفاتالتيتستحيلعلىاهللتعالى,

فيه,فكانالفصلالثالث:أحكامالتأويل,ليتبينللقارئمبدأالسلفأخرتهإلىمابعدالتعريفبالتأويل

 وفيهأربعةمباحث:
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 المبحثاألول:تعريفالتأويل.

التأويلوالتفسيرشرعًا.المبحثالثاني:الفرقبين  

 المبحثالثالث:مداراالختالفبينالعلماءفيالعملبالتأويل.

بالتأويل.المبحثالرابع:دواعياألخذ  

ولقدكانترتيبهذهالفصولبهذهالكيفية,باعتبارعنوانالبحثوتفسيرالمصطلحاته,ومنثمآخر

جمعأقوالالسلففيتأويلصفاتاهللتعالى,مماُأثرالفصولوفيهلبالبحثوخالصةالرسالة,ففيه

عنالصحابةوالتابعينوتابعيهمإلىالمائةالثالثة,علىنطاقماوردفيكتاباهللمنآياتاحتملت

هذهالصفات, دراسة في ثم السلف, فيه قال وما الخبر ذكرت األحاديث, من يعاضدها كان وما

إمالشرحوتبيين,أولتأكيدمعنىمعين,والغنىعنعلمائناالمتأخرين,التأويالتقداستعنتبأقوال

وعلىمرالدهور,وقدأنقلقوالمطواللبعضالعلماءوذلكلنفاستهوأهميته,معانتقاءفيكلالعصور,

ة,فهيالحجةالتييقومعليهاالبحث,معاجتنابماكانهلالحديثمناألسانيدالمتصلمايرضاهأ

ألنهليسفيالبابكانمناآلثارمنقطعاعنسنده,ُذكراستئناسا,أوماماأالضعيفالمتروك,ومن

رواتها,غيره وترجمة الكتبالستة فيغير المذكورة األسانيد بياندرجة مع أهل, عند وبيانحالهم

ذاقلتجمهورالسلفدونتقييد,فأعنيبهمالمتقدمينمنهموالجرحوالتعديل تالمتأخرين,فإذاقصد,وا 

الرابعبعضحججعلىمنكريالتأويلتدحضاألولينأوالمتأخرينقيدتذلك,ولقدُذكرفيالفصل

إنكارالمنكرينله,فكانالفصلالرابع:أقوالالسلففيالصفاتواالحتجاجعلىمنكريالتأويل,وفيه

ثالثةمباحث:  

 األول:أقوالالسلففيصفاتالذات.



2 



أقوالالسلففيصفاتاألفعال.الثاني:  

 الثالث:االحتجاجعلىمنكريالتأويل.

ثمالخاتمةوفيهاأبرزماتوصلإليهالبحث,وثمارنتائجه,نسألاهللتعالىأنيستعملنافيإحقاق

فيهصالحأمتهم,مسلمينعلىماهوحق,والعملبه,وأنيجمعأمرالوفيقولالحقالحق, وما

.ونصرةدينهم,هووليذلكوالقادرعليه  

ة:انتصارمرعيالورفليالباحث  
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وفضائلهم السلفماهية  الفصل األول                 

السلفتعريف : المبحث األول                      

لففضائل الس :الثاني لمبحثا                   

تعريف القرون الثالثة األولى  المبحث الثالث:                   

أفضلية القرون الثالثة األولىالمبحث الرابع:                    
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لمبحث األول                                      ا  

 تعريف السلف    

بالسلفما يهذا؟المراد ذهن,سؤال أي في نظرناولنرد إذا إال تاما الجواب تراثنايأتي في

لسؤالاإلسالمي, يدعجوابا بالمعنىاللغويالذيلم الباحثينفالبداية هيعادة وكما المعنىف, يتلوه

:االصطالحي  

                                                                            السلف لغة:

إذاأرادواا,والقوموفًلُسلفسُيُفَلَسَوالفعلالسلف:كلشيءقدمتهفهوسلف,":وردفيكتابالعين

والسلفأيضامنتقدمك"وفيتهذيباللغة:".(1)قدممننفيرهمفسبقفهوسلفلهمأنينفروافمنت

واحدهمسالف,ومنهقولطفيلالغنوييرثيفيالسنوالفضل,همفوقكقرابتكالذينوذويمنآبائك

قومه:  

وصرفالمنايابالرجالتقلَّبُمضواسلفاقصدالسبيلعليهم  

سلفافنكونسلفالمنبعدناكماكانوا,أي:نموتكماماتوا,وقصدسبيلناعليهمأرادأنهمتقدمونا,

سبقوناهمالقومالذين:فظالسلفيتضحلناجلياأنالسلفللالمذكورسالفامنالمعنىاللغويف".(2)لنا

,والذييخصصالمرادبالسلفعليهالسالممنآبائناعلىالوجهالعام,وهذايشملمنلدنأبيناآدم

                                                

 (.4/852,بابالسينوالالموالفاء,)البصريالفراهيديتميمبنعمروبنأحمدبنخليللكتابالعينل((1
مادة)س,ل,ف(الهروياألزهريأحمدبنمحمدتهذيباللغةل(8) قال(,10/099,)أبوابالسينوالالم, والبيتكما

أبياتفيالكبيرالمعانيفيالدينوريمسلمبناهللعبدمحمدأبواألزهريهوللطفيلالغنوي,واستشهدبهابنقتيبة
.(3/1013ونسبهللطفيل)له,معانيال
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ك من العلماء الذياستنبطه االصطالحي المعنى البحثهو اهللعليهفيموضوع النبيصلى الم

وسلم.  

                                                              معنى السلف اصطالحا: 

فهؤالء,لىالقرونالثالثةاألولىومنبعدهم,إ(1)المقصودبالسلففيمنظورالشرعهم:الصحابة

قال وقددلحديثالنبيصلىاهللعليهوسلمعليهمعندما فيالديناإلسالمي, خيركم:"همأصولنا

صحابةوهمالصلىاهللعليهوسلم,همالنبيفالسلفعين(."2)ثمالذينيلونهم,ثمالذينيلونهم,قرني

القتداءبهملفضلهمهوالواجبالذيواهمخيرةالقرونالثالثةاألولى,تابعيهم,وهؤالءوتابعوهموتابعو

فيالحديثيثاب وكما بها,":عليه, الراشدينمنبعديتمسكوا الخلفاء بسنتيوسنة وعضوافعليكم

بالنواجذ, األمورعليها ومحدثات ياكم ,وا  بدعة وكل بدعة محدثة كل (."3)ضاللةفإن

  

المحافظةعلى"وفي"شرحرسالةبنأبيزيدالقيرواني:فيف,مرباتباعالسلفمناتباعالسنةفاأل

"فيالمأي"القدوة"أيالسلف"وهم"والفوزبكلكمالمنكلسوء,"اتباعالسلفالنجاة" قتدىبهم

نماكانواقدوةفيماذكر؛واستخراجمااستنبطوه"والمراد,تأويلماأولوه ألنهمبالسلفالقرونالثالثةوا 

                                                
َعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاللَّهَِرُسولََرَأىَمنُْكلُّعنابنعمرقال:",جاءفيالكفايةفيعلمالروايةللخطيبالبغدادي((1

ِمنَْساَعةًَوَلوَْوَسلَّمََّعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيََّصِحبَِممَّنِْعْنَدَناَفُهوَ,َوَرِضَيهُالدِّينَِأْمرََوَعِقلَفَأْسَلمَاْلُحُلمََأْدَركََوَقدَْوَسلَّمَّ
دَُقالَو."َنَهار  ِمنَْفُهوَاْلُمْسِلِمينَِمنََرآهَُأوَْوَسلَّمََّعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيََّصِحبََوَمنْ":اْلُبَخاِريُِّإْسَماِعيلَْبنُُمَحمَّ

51)ص".َأْصَحاِبهِ أو51, سنة معه واإلقامة وسلم, معهصلىاهللعليه بالغزو الصحبة منقيد العلم ومنأهل ,)
(.51سنتين.انظرالكفاية)ص

علىشهاد8) باباليشهد كتابالشهادات, البخاريفيصحيحهعنعمرانبنحصين, أخرجه شهد( إذا جور ة
[8650.]
 [.4614رواهأبوداودفيسننهعنالعرباضبنسارية,كتابالسنة,بابلزومالسنة](3)
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الكامل العلم أشياء: ثالثة السديدوالورعالحاصل,,جمعوا نالحظ(."1)والنظر التعريفأنومنهنا

دا في اللغوي المعني يحصر االصطالحي زمن خيرةئرة هي القرون وهذه الثالث, القرن إلى النبوة

 .القرونعلىاإلطالق,وسيأتيالكالمعليهافيمبحثمستقل

ماكانعليهالسلفمنالصحابة":والمراد-مذهبالسلف–ظالسلفقديأتيمضافاعلىتركيبولف

ُشِهدِممَّنالدينَِوَأِئمةُ,بإحسانوأتباعهموأعيانالتابعينلهم,رضواناهللعليهم َلهَْ َوُعِرفََماَمِة ِباإلََِ

ِفيِنهأشَِعَظمُ ََْكالالنَّاسَوَتَلقىالدِّيِن َِ (رحمهاهلل3)وقدرتبابنالقيم(."2)َسَلفَعنَْخَلفمَمُه

فقال النبيصلىاهللعليهوسلم النبياألعظم":تعالىالسلفعلىاألفضليةمنبعد وفيمقدمتهم

واألمر(."4)ثمالمكثرونمنالصحابة,ثمالمتوسطونفيالفتيامنهم,ثمالمقلونمصلىاهللعليهوسل

منهمثمالمتوسطونالمكثرون,بالقياسعلىترتيبالصحابةفيترتيبالتابعينعلىاألفضليةنفسه

وهكذا. المقلون, ثم منهم, المعنىالمرادمنالسلف,العلماءوكلفيالفتيا وفيواألخياريقرونهذا

اإلسالمي علىمدىالتاريخ والمؤرخينوالعلماء الكتابواألدباء جادتقرائح فضلهم فهم, العلماء":

ويمكنأنيقالهمصلىاهللعليهوسلمالعدولالوارثونعنرسولاهلل الحقائقوالمعارفوالعقائد,

إليهتقريبادورتدويننهايةالمائةالثالثةمنالهجرةالنبويةالشريفةالمباركة,وانتهىىإلالسادةاألخيار,

 األخيار السادة بأولئك وأعني رجاله, على والكالم الشريف, والمحدثينالحديث الفقهاء أئمة كبار
                                                

أل4) القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه المالكياألزهريالنفراويمهنابنسالمبنغانمبنحمد(
(8/356.) 

سالمبنأحمدبنمحمدلاألسراراألثريةلشرحالدرةالمضيةفيعقدالفرقةالمرضيةلوامعاألنوارالبهيةوسواطع(0)
(.0/81لي)الحنبالسفاريني

ْرعيسعدبنأيوببكربنأبيبنمحمد(8) (,هت151–291)دمشقفيووفاتهمولده,العلماءكبارأحدالدمشقّي الزُّ
والتفسيرهورةبينالناسفيالسيرةوالفقهلهكثيرمنالمؤلفاتالمشوناصرأقواله,تيميةابناإلسالمشيخلميذتوكان

وكذلكمعجمأصحابشيخاإلسالمابنتيميةلوليد,(6/56فياألعالمللزركلي)وتهذيبالنفسوالعقيدة.انظرترجمته
 (.036بنحسنياألموي)ص

 (.0/01إعالمالموقعينعنربالعالمينالبنالقيم)(3)
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,واألصوليينوالمفسرين اإلسالموأمثالهم وب,منعلماء فيعصرهم وأتباعهم وعوتالمذتهم ليهعدهم,

لىماشاءاهللتعالىالكثيرمنالعلماءوأتباعهم وا  الصالحالقدوةالحسنةف(."1)إلىيومناهذا, سلفنا

إالامتدادللسلفمنذبعثةالنبياليوم,فماالمسلمونيهممنناحيةالدينلكلمسلم,وكلمسلمينتميإل

منأمورديينتهجهالمسلموما,هللعليهوسلمصلىا ماكانتعلىعلىطريقةالسلفالكرام,نهفماض 

سابإليهمثابتعملهواستطاعتهونيته,واالنتقدرعلى,فالكلمنينبوعالسلفيغرفالسنةالصحيحة

بلنحنجميعاننتسبللسلفماكناحتكرعلىفئةمعينةمنالمسلمين؛واليُ,معروفعندالجميع

انتسابأحدناللسلفلمعاييروضعتمنأفرادادعواأنهمدينهموسنتهم,واليحقألحدأنيبطلعلى

,التاريخيفيالترتيبهمالخلفمنجاءبعدهم,وفالسلفمنقدعلمنا,همالسلفدونمنسواهم

واالقتداءبهمقواًلاءوتركاألهو,بةالبدعكسبيال,معمجانإلىذلاالتباعمااستطاعوالواجبعلىكل 

 .وعمالً



 

 

 

 

 

                                                

والمذكورالحمويالكنانيجماعةبناهللسعدبنإبراهيمبنمحمدإيضاحالدليلفيقطعحججأهلالتعطيلل(4)
 (.41)صياأللبانغاوجيسليمانوهبيأعالهمنكالمالمحقق
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                                             المبحث الثاني

                                             فضائل السلف       

الدين في سلفنا النبيإن بفضلصحبة امتازوا العدول, الصحابة فلمصلىوهم وسلم اهللعليه

ومنتحملوااألذىوالبأس,والنبيصلىاهللعليهوسلمرُ,فهمناصُِينازعوافيهذاالفضلممنسواهم

فاستحقواعلىذلكالتمكينفيوسلم,صلىاهللعليهوالمحنفيسبيلإعالءكلمةالحق,ونصرةنبيه

محفوظفياألوالرضوانفياآلخرة,الدنيا والفضللهم منالعلماءإال,ذهانوالعقول, منإمام وما

وفيصلىاهللعليهوسلم,لنامنأخبارالنبي,وماحفظوهفضائلهموعلومهمركتبهبأخبارهمووعطَّ

المبحثالموجزنبينبعض وردمنمنفضائلاًهذا العلماءفيالسنةالكتابوهمعلىما دونه وما ,

 .مصنفاتهمفيالكالمعنخيرالكرام

  :                                                   في فضلهم الكريم أوال ما ورد من القرآن

ألنذلكمعلومبتعديل؛(1),أوللنظرفيأحوالهملصحباألجالءاليحتاجونللتعديلإنهؤالءا

فيكتابهحيثالذيأوحاهاهللإلىنبيهصلىاهللعليهوسلمأفضلفضائلهم,و,وهذامنلهماهللتعالى

وقال,[043البقرة ]   {هيداًشَ مْعليكُ رسولُالَّ اس ويكونَعلى النَّ داءَهَنوا  شُكوُطًا لتَةً وسَم أمَّناكُلْجعَ كذلكَوَ}قال:

 منَ لونَوَّاألَ  ابقونَوالسَّ}جل :, وقال عز و[001عمران]آل { اسللنَّ رجتْخْة أُمَّأُ ريَم خَنتُكُ} :تعالى

كرماهلللقدو, [011]التوبةُ{هوا عنْرضُوَ مْعنهُ اهللُ ضيَرَ انٍسَم بإحْوهُبعُاتَّ ذينَار والَّنصَواألَ اجرينَهَاملُ

فوصفهاباألمةالوسطكمافياآليةالسابقة,,محمدصلىاهللعليهوسلمبأنهاخيراألممتعالىأمة

                                                

(.46)ص(انظرالكفايةفيعلمالروايةللخطيبالبغدادي0)
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والوسطالعدلوالخيارمنالناس,فإذاكانتاألمةكذلك,فألجلسلفهذهاألمةالذينأشارإليهماهلل

(.1سارالمفسرون)وعلىهذاالمعنى,تعالىفيكتابهبعدالتهمعلىالناسكافة

 :                                              في فضلهم النبوية السنةما ورد من ثانيا 

فيغزوافئاممن,الناسزمانعلىيأتي":صلىاهللعليهوسلمقالالنبيعنأبيسعيدالخدريقال:-أ

ثميأتيهوسلم؟فيقولونالناسفيقولون:فيكممنصاحبرسولاهللصلىاهللعلي فيفتحلهم, :نعم,

فئاممنالناس, لفيكممنصاحبأصحابرسولاهللصلىاهللفيقال:هعلىالناسزمان,فيغزوا

هلفيكمفيقال:فيغزوافئاممنالناسنعم,فيفتحلهم,ثميأتيعلىالناسزمان,:عليهوسلم؟فيقولون

فيف(."2)فيفتحلهم؟فيقولون:نعم,لموسمنصاحبمنصاحبأصحابرسولاهللصلىاهللعليه

,وكماأشارالذيتمثلفيفتحاهلللهملفضلالصحابةوهذاالحديثأشارالنبيصلىاهللعليهوسلم

 .بهمفنالهمالفتحبحسناتباعهمإلىالتابعينوتابعيهمالذيناقتدوا

ثم,قرنيثمالذينيلونهمركمخي":سولاهللصلىاهللعليهوسلمقالر:عنعمرانبنحصينقالو-ب

 (."3)يلونهمالذين

نهىرسولاهلل-ج بلإنهمنالنفاقوالكفر,وجعلهمحرما,سبهمعنصلىاهللعليهوسلموقد

 فعنوالعياذباهلل, قالرسولاهللقالأبيهريرة أصحابي":صلىاهللعليهوسلم: التسبوا,التسبوا

 (."4)ماأدركمدأحدهموالنصيفه,أنأحدكمأنفقمثلأحدذهباًالذينفسيبيدهلوأصحابي,فو

                                                

(8 مجاهد( تفسير انظر (805)صالمكيجبربنمجاهدل, , ابنأبيحاتم بنمحمدبنالرحمنعبدلوكذلكتفسير
(.3/040بنجريرالطبري)نلمحمدالقرآآي(,وجامعالبيانفيتأويل0/849)التميميالمنذربنإدريس

 [3649أخرجهالبخاريفيصحيحه,كتابالمناقب,بابفضائلأصحابالنبيصلىاهللعليهوسلم](0)

 سبقتخريجه.(8)

[.8541(أخرجهمسلمفيصحيحه,كتابفضائلالصحابة,بابتحريمسبالصحابة]3)
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و-د الرحمنبنمغفلقال: وسلمقالعنعبد "رسولاهللصلىاهللعليه الأصحابياهللاهللفي: ,

بعدي, غرضا أحبهم,تتخذوهم فبحبي أحبهم فمن فببغضي أبغضهم فقدومن آذاهم ومن أبغضهم,

 (."1)اهللفيوشكأنيأخذهومنآذىآذاني,ومنآذانيفقدآذىاهلل,

مؤمناليحبهمإال"نصار:فياألقالالنبيصلىاهللعليهوسلمعنالبراءبنعازبأنهسمعو-ه

 (."2),ومنأبغضهمفأبغضهاهللإالمنافق,منأحبهمفأحبهاهللواليبغضهم

علىاختالفدرجاتهمإن-و وجهادهموعلالصحابة وفضلهم للدينمهم, حرمةفيمستوون,وبذلهم

,وقدثبت,وهمالخلفاءالراشدونالمهديونباأَلْولى,واالقتداءغضهم,وموجبةحبهمواالقتداءبهمسبهموب

نعبدًاحوالسمعوالطاعةليكمبتقوىاهلل,ع"أنهقال:صلىاهللعليهوسلمعنالنبي بشيًا,وسترون,وا 

ياكمعليها,عضواءالراشدينالمهديينبسنتيوسنةالخلفاشديدًا,فعليكممنبعدياختالفاً بالنواجذ,وا 

ومحدثاتاأل مور ضاللةفإنكل أيضا"(.3)بدعة :وقال فيكم"إنيال بقائي قدر فاقتدواأدريما ,

 (."4مر)وأشارإلىأبيبكروعباللذينمنبعدي

,,فماظنكبالذياستوعبتهكتبالعلماءعلىمداراألزمانيثواحدلكفىدولووردفيفضلهمح

,,ثمأفضلالناسبعدهؤالءأصحابرسولاهللصلىاهللعليهوسلمإناألفضليةألهلبدر"وقدقيل:

                                                

 [.3268(أخرجهالترمذيفيسننه,أبوابالمناقب,بابفيمنسبأصحابالنبيصلىاهللعليهوسلم]4)

[.3911(أخرجهالترمذيفيسننه,أبوابالمناقب,بابفضلاألنصاروقريش]5)
(0 ) كتاباإليمانوفضائلالصحابةوالعلم, ابنماجةفيسننه, الخلفاءالراشدينرواه نعنالمهدييباباتباعسنة

 [.48باضبنسارية]العر

فيسننه,كتاباإليمانوفضائلالصحابةوالعلم,بابفضائلأصحابالنبيصلىاهللعليهوسلم(رواهابنماجة8)
[.94عنحذيفةبناليمان]
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منأصحابه,ولهمنهوفساعةأورآهكلمنصحبهسنةأوشهراأويوماأوالقرنالذيبعثفيهم,

 (."1)منهونظرإليهسمعوكانتسابقتهمعهوماصحبه,الصحبةعلىقدر

                                                                      :على فضلهمثالثًا اإلجماع 

ولقد      علىتعديل العلماء القطأجمع الدليل لقيام بالضرورةالصحابة علم كما عيعلىعصمتهم,

]آل {اسللنَّ تْرجَخْأُ ةمَّأُ خَريَ مْنتُكُ} استحالةاجتماعهمعلىالضاللة,وهممنقالاهللعزوجلفيهم:

قا2صلىاهللعليهوسلم)لنبيتفسيرهمفيحكمالمرفوععناماءوجعلالعل,[001عمران  لابن(,

وسلمولهصلىاهللعليهقولرسولاهلل,هذاالقول:قلناالالصحابيفياآليةقواًل,قإذاألنه":القيم

(."3)آخروجه  

فيكتابهالنافعإمتاعاألسماعبماللنبيمناألحوال(طيباهللثراه4)بقولالمقريزيولنختمالمبحث

الحواريونالذينوعواهمرضياهللتباركوتعالىعنهماعلمأنالصحابة"واألموالوالحفدةوالمتاع:

وثبتلهمأدوهاناصحينمحتسبين,حتىكملبمانقلوهالدين,وصلىاهللعليهوسلم,سنةرسولاهلل

ثبتتعدالةجميعهموخيرأمةوهمخيرالقرون,حجةاهللعلىالمسلمين, اهللبثناءأخرجتللناس,

لكناإنمانفهممقامهمعلىقدرناوذلكونصرته...ضاهاهلللصحبةنبيهارتوثناءرسوله,والأعدلممن

يحتاجونفيهال,لصحابةبأصلالخلقةفإنهحاصلعنداانبحثعنهمنالعلوموندأبفيه,أنأكثرم
                                                

 (.50(انظرالكفايةفيعلمالروايةللخطيبالبغدادي)ص3)

(:"ليعلمطالبهذاالعلمأنتفسير8/823فيمستدركهعلىالصحيحين)النيسابوريمحمداهللعبدأبو(قالالحاكم4)
الصحابيالذيشهدالوحيوالتنزيل,عندالشيخينحديثمسند."

 (.4/004القيم)(إعالمالموقعينعنربالعالمينالبن5)

ونشأولد,المصريةالديارمؤرخ,المقريزيالدينتقيالعبيدي الحسينيالعباسأبوالقادر عبدبنعليبنأحمد(1)
)القاهرةفيومات هت245سنة كتابتآليفهمن( دولمعرفةفيوالسلوكواآلثار الخططبذكرواالعتبارالمواعظ,

األقباطوتاريخالملوك  حسن,األعرابمنمصرأرضفيعماواإلعرابوالبيان, في ترجمته انظر ذلك. وغير
 (.1/155(,واألعالمللزركلي)1/555المحاضرةفيتاريخمصروالقاهرةلجاللالدينالسيوطي)
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والنحوإلىتكلفط كاللغة لبوالمشقةدرس, وأصولالفقهوأصولالمعانيوالبيانوالصرفوعلم

ال,الدين من عليه فطروا ما وكذلك اهلل منَّ ما الرصينة عليهمعقول به (."1)تعالى

  

انتهجف قد بإحسان تبعهم فيالسنةمنمن اكت,هجهم وقد الصحابة؛ علىفضل بالتنبيه ألنهمفينا

وقدجعلتأقوالالسلف,بحسناتباعهوفضلاالتباعالدين,ومنتبعهمنالشرفالقدوةأصولنافي

حجة,ومذهبهمفيالصفاتالمحتملةللصفاتبحثيفيتأويلاآلياتوهمخيرالقرونالثالثةمناط

منمصلىاهللعليهوسلأعرفبمرادرسولاهللو,والبيان,فهمأهلاللغةونهجلمنانتهج,لمناحتج

وماحوتهالسنةالمطهرة,وهمأعلمبمعانينصوصالكتاباهللعنهم,وأوالهمالصحابةرضوانغيرهم,

و تلكالقرونالمباركة, أنالتيتناقلتها بهداهم,يجعلناأسألاهللتعالىبمنهوكرمه منالذيناهتدوا

 ويرزقنااجتنابه.,الالباطلباطاتباعهويريناويرزقنا,نيريناالحقحقاأو,واقتدوابسنتهم











                                                

(8()9/880.)
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 المبحث الثالث

 تعريف القرن                                  



 المبحث هذا وسلميتصل عليه اهلل صلى النبي فيها عاش التي الحقبة ذكر ففيه قبله, بالذي

,,وماسيأتيبيانلمعنىالقرنفياللغةواالصطالحرضياهللعنهموالصحابةومناتبعهمبإحسان

والبدايةبالمعنىاللغوي.

 : معنى القرن لغة

بعدوَقرن,األمة":القرنمنمعانيه والشاهدمنكل(."1)سنةستونَقرن كلعمر:ويقالَقرن  َ 

أماألمةالتيعاشتتلكالفترة؟هذهالمعانيهو:هلالمرادبالقرنالفترةالزمنيةالمعينة؟

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ }:وعزَّجلّاهللَقالَ,النَّاسمنوالَقْرنكالالمعنيينيحتملذلك,كمافيتهذيباللغة:"

وهناكمنجعلالمعنىعلىالسنين,وعلىمعنى(."2)[2:اأْلَْنَعام]{أَهْلَكْنَا من قَبْلهم مّن قَرْن

.(3أوطبقةمنأهلالعلم),فيهانبيأهلكلمدةكان







                                                

(.040-5/041),بابالقافوالراءوالنون,مادة)ق,ر,ن(العينللفراهيديالخليلبنأحمد (0)
 (.9/24تهذيباللغةلألزهري) (8)

لسابق,الموضعنفسه.اانظرالمصدر(3)
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 :ن اصطالحاً معنى القر

كمخيربقوله:"صلىاهللعليهوسلم:فنجدأنالمرادبالقرونهناماعينهالنبيأمافياالصطالح

فالقرناألول:صحابةيثأرادبالقرنأهلكلمدةزمنية,ح(."1)ثمالذينيلونهم,الذينيلونهمقرنيثم

والثالث:منيليالتابعينرضواناهلل,عنهموالثاني:همالتابعونرضياهللصلىاهللعليهوسلم,النبي

عنهمأجمعين.

ِفيَوَسلَّمَعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيِِّبَقْرنَِواْلُمَرادُ"فيفتحالباري:(2)والبنحجر َحاَبةُاْلَحِديثَِهَذاََ ,الصَّ

َقْوُلهَُوَسلَّمَعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيِِّصَفةِِفيَسَبقََوَقد ُبَرْيَدةَِرَواَيةَِوِفي,آَدمََبِنيُقُرونَِخْيرِِفيَوُبِعْثتُ:ََ

ِمنََماتََمنَْوآِخرِاْلَبْعَثةَِبْينَالَِّذيَأنََّظَهرََوَقدْ,ِفيِهمُْبِعْثتُالَِّذينَاْلَقْرنُاأُلمَّةَِهِذهَِخْيرُ:َأْحَمدَِعْندَ

َحاَبةِ (."3)ِبَقِليل َفْوَقَهاَأوُدوَنَهاوأَ,َسَنةًَوِعْشُرونَ,َسَنة ِماَئةُ,الصَّ

و الزمنية المدة الحافظ عين التقريبهنا السنين,على ونيفمن بمائة األول القرن عينفي كما

حيثقال,ماتمنالصحابةباعتبارآخرمنالقرنينالثانيوالثالث, وآخرمنماتمنالتابعين,

َبْعَدُهمالَِّذينََوَأمَّا,َثَماِنينََأوَْسْبِعينََنْحوََكانَِماَئة َسَنةِِمنْاْعتُِبرََفِإنِ,التَّاِبِعينََقْرنَُوَأمَّا:"رحمهاهلل

َفِإنِ َفَظَهرَ,َخْمِسينِمنَْنْحًواَكانَِمْنَهااْعتُِبرََْ َأنِّبَذِلكََ ُمدَّةَََ ِباْخِتالفَِتْخَتِلفاْلَقْرنََِ َأْهلَِأْعَمارَُِ

ُحُدودِِإَلىَعاَشَمنَْقْوُلهُُيْقَبلُِممَّنْ,التَّاِبِعينََأْتَباعِِمنَْكانََمنْآِخرََأنََّواتََّفُقوا,َأْعَلمَُواللَّهَُزَمان ُكلِّ

اْلَفالِسَفةَُوَرَفَعتِ,َأْلِسَنَتَهااْلُمْعَتِزَلةَُوَأْطَلَقتَِفاِشًياُظُهوًرااْلِبَدعَُظَهَرتِاْلَوْقتَِهَذاَوِفي,َوِماَئتَْينِاْلِعْشِرينَ

                                                

 سبقتخريجه.(4)

عسقالنمنأصلهر,َحجَابنبالمعروفالدينشهابالفضلأبوالعسقالنيالكنانيمحمدبنعليبنأحمد(5)
العلمفيالحديثوأصولهوالتاريخوتراجمالرجال,ارتحللطلب(,منكبارأهلھ250)بالقاهرةووفاتهومولدهبفلسطين
أحمدبنمحمدلواألسانيدالسننرواةفيالتقييدذيلوصنفالكثير,وعلتشهرتهبينالناس.انظرترجمتهفيالحديث,

(.0/042),واألعالمللزركلي(1/323حسنالمحاضرةفيتاريخمصروالقاهرة)و(,1/350)الفاسييعلبن
 (.4/6فتحالباريالبنحجرالعسقالني)(0)
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ِلَيُقوُلوااْلِعْلمَأْهلَُواْمُتِحنَ,وَسَهاؤرُ َتَغيًُّرااأَلْحَوالَوَتَغيََّرتِ,اْلُقْرآنِِبَخْلقَِِ ِفياأَلْمرَُيَزلَِوَلمْيًداَشدَُِ

(."1)اآلنِإَلىَنْقص 































                                                

 المصدرالسابق,الموضعنفسه.(8)
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 المبحث الرابع                                  

 أفضلية القرون الثالثة األولى                         

 

إلطالقمماعلىاوهمخيرالقرون,الصحابةقدتشرفنافيالمبحثالثانيبالحديثعنفضائل

علىماسنبينباختصاروعلىالوجهالعامفضائلالقرونالثالثةاألولى,و,أغنىعنإعادتههاهنا

,فلهافضلمخصوصلميعطلغيرهم,كيفوهممنفتحاهلللهم؟فكانمنهممنقالهبعضأهلالعلم

ثمأتىمنتشرفبمتابعةصحابته,ثممنيليهم,حتىإذا,تشرفبصحبةنبيهصلىاهللعليهوسلم

ابنحجر:قال,إالمنرحماهللتعالىانتهتهذهالقرونالمباركةلميكنفيالفضللمنبعدهاشرف

َأوَْوَسلَّمَعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيَِّمعََقاَتلََمنَْأنََّيْظَهرَُوالَِّذي" َماِلهِِمنَْشْيًئاَأْنَفقََأوْْمِرهِِبأََزَماِنهِِفيََ

أَلْصلُاو,اْلَبْحثَِمَحلَُّفُهوََذِلكََلهَُيَقعَْلمَْمنَْوَأمَّا,َكانََمنَْكاِئًناَبْعَدهَُأَحد اْلَفْضلِِفيَيْعِدُلهُال,ِبَسَبِبهِ

قَبْل الْفَتْح وَقَاتَلَ أُولَئكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً منَ الَّذينَ أَنفَقُوا لَا يَسْتوي منكُم من أَنفَقَ من } :َتَعاَلىَقْوُلهَُذِلكَِفي

".(1)[11]الحديد{من بَعْدُ وَقَاتَلُوا

بطالقالو اهلل:(2)ابن رحمه لفضلهم, للصحابة لفضلهم,"يفتح للتابعين لفضلهم,ثم لتابعيهم ثم

(."3)فالنصرفيهمأقلولميذكرفضال,,ولميذكرالرابعوأوجبالفضللثالثةالقرون,

                                                

 (.4/6(فتحالباريشرحصحيحالبخاريالبنحجر)0)

(0 ِمنَْكان الَبَلْنِسيُّثُمَّالُقْرُطِبيُّالَبْكِريَُّبطَّال بنَِخَلفِبنَُعِليُّالَحَسنَِأُبوالُبَخاِريَِّصِحْيحَِشاِرحُ( الِعْلمَِأْهلََِ
انظرترجمتهفيسيرأعالم.(ھ449)ُوفِّيوأخذالروايةعنكثيرمنالمحدثينتُالتَّاَمةالعَناَيةِبالَحِدْيثُِعِنيَوالَمْعِرَفة 

(.4/025واألعالمللزركلي),(12/41النبالءللذهبي)
(.5/90(شرحالبخاريالبنبطال)3)
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,وأولمنابتلواوا,وأولمننصرواألنهمأولمنآمنولقداستحقالقرناألولكلالفضلوالشرف؛

إيمانهم, على البرفصبروا عبد ابن بوصف(1)ولندع لنا الهيبين هذه عخيرة معنىدنقرون شرح ما

َقْولِِفيِقيلََوَقدْ,اْلُخُصوُصَوَمْعَناهُ,اْلُعُمومَِعَلىَخَرجََلْفظ َأنَّهَُقْرِنيالنَّاسَِخْيرُ:َقْوَلهُ"الحديثفقال:

َيْعِنيَوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىُمَحمَّد ُأمَّةَُأنَُّهمْ[111]آلعمران{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} :اللَّهِ

اِلِحينَ ُشَهَداءُُهم,اْلَفْضلَِوَأْهلُ,ُهمِْمنْالصَّ نََّماَقاُلوا,اْلِقَياَمةَِيْومَالنَّاسَِعَلىَْ لَُصارََواِ  َخْيرَاأُلمَّةَِهِذهَِأوَّ

ُروهُ,النَّاُسَكذََّبهُِحينََوَصدَُّقوهُ,النَّاُسَكَفرَِحينَآَمُنواأَلنَُّهمْ؛اْلُقُرونِ ِبَأْمَواِلِهمْوواسوهَوآَوْوهَُوَنَصُروهَُوَعزَّ

ِفيِقيلَوَقدْ,اإِلْسالمِِفيَأْدَخُلوُهمَْحتَّى؛ُكْفِرِهمَْعَلىَغْيَرُهمَْوَقاَتُلوا,َوَأْنُفِسِهمْ َمعَاْلَبابَِأَحاِديثَِتْوِجيهََِ

لَِإنََّماَقْرَنهُِإنََّقْرِنيالنَّاسَِخْيرَُقْوِلهِ َعَلىَوَصْبِرِهمْ,اْلُكفَّارِِلَكْثَرةِِإيَماِنِهمِْفيُغَرَباءََكاُنواأَلنَُّهمْ؛ُفضِّ

نَّ,ِبِديِنِهمَْوَتَمسُِّكِهمَْأَذاُهمْ ِفي,َربِِّهمَْطاَعةَِعَلىَوَصَبُرواِبهَِوَتَمسَُّكواالدِّينََأَقاُمواِإَذااأُلمَّةَِهِذهِآِخرََواِ 

ِفيَأْعَماُلُهمَْوَزَكتْ,ُغَرَباءََأْيًضاَذِلكَِعْندََكاُنواَواْلَكَباِئرَِواْلَمَعاِصيَواْلَهْرجِ,َواْلِفْسقِالشَّرُِّظُهورِِحينِ

ويجنبنا(."2)َأَواِئِلِهمَْأْعَمالَُزَكتَْكَماالزََّمنَِذِلكَ الكرام, ألوائلنا باتباعنا أعمالنا يزكي اهللأن نسأل

.األهواءواآلثام







                                                

بنِاهللَعْبدِبنُُيْوُسفُُعَمرََأُبومغربوحافظها(عالَّمةال4) دَِِ ,الُقْرُطِبيُّاأَلْنَدُلِسيُّالنََّمِريُّ َعاِصم بنِالَبرَِّعْبدِبنُِمَحمَّ
لهالعديدمنالمصنفاتوالشروحفيالفقهوالحديثوالقراءاتوالتاريخ,,َوَضعَّفَووثَّقَوَصنََّف الحديثَجَمعَ,َالَماِلِكيُّ

انظرترجمتهفيبغيةالملتمسفيتاريخرجالأهلاألندلسألحمدبنيحيالضبي.(ھ423)توفيعليهرحمةاهلل
 .(12/153(,وسيرأعالمالنبالء)1/22وفياتاألعيانالبنخلكان)(,و429)ص

(.858-81/850الموطأمنالمعانيواألسانيد)التمهيدلمافي(0)
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 صفات اهلل تعالى يلثاناالفصل                      

 الصفات تعريف :األوللمبحث ا  

                                     صفات اهلل تعالىأهل السنة والجماعة في آراء الثاني:  بحثالم 

 في الصفات واالختالف بين العلماءاالتفاق  مواطن المبحث الثالث:
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 المبحث األول                                 

 لصفاتاتعريف                                

 :لغةً الصفات 

فيمعنىالصفات أهلاللغة ,منكالم فيكتابالعينوكما وصف" :جاء الوصف: وصُفكَ,

هذاإللُمْهرويقال,وَنْعتهبِحْليتهالشيءَ َوَصفَقدَأّنه:معناهَوَصَف قد:السِّيرةُحْسنِمنلشيء َتَوجَّ

."(1)َوَصفَحينُمْهر هذا:ويقالمنه ُيريدِلمنَْوَصَفه:أي,الَمْشيَ

اْلَواِو ِمنَِعَوض َواْلَهاءُه َحال:وِصَفةًَوْصفاًَوَعَلْيهَِلهُالشيءََوَصفَ:وصف :وفيلسانالعرب

َوِقيلَ َفةُاْلَمْصَدرُالَوْصف: الِحْليةوالصِّ َوَجلََّعزََّوَقْوُلهُ,اْلَوْصفِِمنَالشيءَوَتَواَصُفوا, ا نَربُّوَ}:

واْسَتْوَصَفهُ,اْلَكِذبِِمنََتِصُفوَنهَُماَأراد,[111]األنبياء{ونَصفُا تَى مَلَعَ انُتعَسْاملُ نُمَحْالرَّ

(."2)هوْصفَُأمكن:الشيءُواتََّصفَ,َلهَُيصفهَأنسَأله:الشيءَ

بعضعلىالدالاالسم":ومنجملةكتباللغةنجدأنفيكتابالتعريفاتمايحددالصفةوهي

الموصوفبذاتالالزمةاألمارةوهي,وغيرهاوأحمق وعاقل,وقصيرطويلنحووذلكالذات أحوال

(."3)بهايعرفالذي

                                                

 (.4/068),بابالصادوالفاء,مادة)و,ص,ف((العينللفراهيدي0)

 .(9/356,)(لسانالعربلمحمدبنمكرمبنعليأبوالفضلجمالالدينابنمنظوراألنصاري,مادة)وصف(8)

 (.033(التعريفاتلعليبنمحمدالجرجاني)ص3)
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أنالذلكمن نفهم الموصوفوالتفارقه,الكالم تلزم بالنسبةفهيمنالعصفةما الماتالظاهرة

والعزةالقدرةنحوبضدها يوصفوالبها اهلليوصفما":هيةفهيأمابالنسبةللذاتاإلل,للمخلوقين

معنىالقدرةوهكذا.فإذاوصفاهللنفسهبالقدرةفالينبغيأننصفهبضد(."1)وغيرهاوالعظمة 

 :الصفات اصطالحاً 

فياالصطالح جلوعالنه,منكونهصفةالزمةلذاتاهلل:فاليكادالمعنىاللغويينفكعأما

والثانيةنحو,لعظمةوافاألولىنحوالقدرةوالعزة,إماذاتية,أوفعلية,أوجماليةأوجاللية"فهذهالصفة

والرحمة الرضا والغضب, والسخط والعزة, القهر نحو واألخيرة والرحمة, اللطف نحو والثالثة

(."2)والعظمة

األكبر: الفقه الفعليةَوأما,رادةإلواَواْلَبَصروالسمعمَواْلَكالَواْلعلمَواْلُقْدَرةفالحياةالذاتيةما"أوفي

بصفاتهيَزالَواليزللماْلِفْعلِصَفاتمنَذِلكَوغير,والصنعواإلبداعواإلنشاءوالترزيقفالتخليق

ومنكالمأبي3)اْسمَوالصفةَلهُيحدثلموأسمائه السابقنجدأنهقسمالصفاتإلى:4حنيفة)(." )

ذاتيةوفعلية,وعدالذاتيةسبعًا:الحياةوالقدرةوالعلموالكالموالسمعوالبصرواإلرادة,وبينأنالصفات

,وبينأنصفاتهجلوعالللهابالتخليقوالترزيقوغيرهاعنفعلهسبحانهوتعالى,ومثَّالفعليةماكان

الحدوث علىصفاته يجوز وال حادثة, غير األزل بصفاته(5)منذ يزال وال يزل لم فيقوله: وهذا ,

                                                

 المصدرالسابق,الموضعنفسه.(4)

 .المصدرالسابق,الموضعنفسه(0)

 (.06(الفقهاألكبرالمنسوبألبيحنيفةالنعمانبنثابت)ص8)

مامالرأي(3) سنةولد,ثعلبةابناهلللتيممولىماه بنزوطابنثابتبنلنعمانا,هوصاحبالمذهبالمشهوروا 
,وأخذإبراهيمراويةسليمانأبيبنحمادعنالفقهأخذ,سنةسبعينابنوهو,ومائةخمسينسنةببغدادومات,ثمانين

(,وتاريخبغداد22وحدثعنهخلقكثير.انظرترجمتهفيطبقاتالفقهاءللشيرازي)ص,الروايةعنكثيرمنالتابعين
(.2/391(,وسيرأعالمالنبالءللذهبي)15/444للخطيبالبغدادي)

(.21(,واالقتصادفياالعتقادلمحمدبنمحمدالغزالي)ص02لفقهاألكبر)صانظرا(4)
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نأهلالعلملهمآراءفيتحديدالصفاتاإللهيةوأسمائهلميحدث اسنبينه,وهذاملهصفةوالاسم,وا 

فيالمبحثالقادمبإذنهتعالى.
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 المبحث الثاني                                 

 ت اهلل تعالىآراء أهل السنة والجماعة في صفا                 

 

وهيمايسمىبمسالكثالثةآراء,علىفيكالمهمعلىصفاتاهللسبحانهوتعالىالعلمأهلإن

:أهلالعلمفيالصفات,وهي

إليه),التفويض-1 إلىاهللوجعله األمر ورد التسليم اللغة: في 1وهو ,) وهو بابذاتالمعنى في

مرارأيتصييراألمرهللتعالىو,الصفات تركيُف,دونتفسيرأوتأويلأوإثباتنصوصالصفاتا 

الثَّْوِريَُّوُسْفَيانَُوَماِلك اأَلْوَزاِعيُُّسِئلَ(:"2عنالسلففقدروىالبيهقي)تعالى,وقدثبتذلكالعلمبهاهلل

وَها:َفَقاُلواالتَّْشِبيهِِفيَجاَءتْالَِّتياأَلَحاِديثَِهِذهَِعنَْسْعد ْبنَُواللَّْيثُ أي".(3)َكْيِفيَّة ِبالَجاَءتَْكَماَأِمرُّ

,ودليلهمفيذلكماُرويفيخلقأفعال,وهذامايسمونهاإلمرارمعناهاكييفوتحديدللصفةفيبالت

اهللكتابضربوابهذاقبلكمكانمنهلك:فقالونؤيتدارقوماًوسلمعليهاهللصلىالنبيسمعالعباد:"

نماببعض بعضه ,فقولوامنهعلمتممابعضًا بعضهتضربوافالبعضاًبعضهيصدقاهللكتابنزلوا 

هذ(."4)عالمهإلىفكلوهالوما التفويضمن أن نستنتج الكالم اإلمرارا فييستلزمأو التوقف

                                                

(0 للفراهيدي( العين ض(انظر و, )ف, مادة والفاء, الضاد باب و4/64), العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاح(,
.(3/1199,),بابالضادفصلالفاءالجوهريحمادبنسماعيلإل
كانفقيهاحافظاللحديثوالرواية,وأكثرمنو(,ھ324)ولدسنة,الُخَراَساِنيُُّمْوَسىبنَِعِليِّبنِالُحَسْينِبنَُأْحَمدُ(0)

وبرعنصرالمذهبالشافع وفيالتصنيفوالي, فصنففيالحديثوالسيرة تأليف, والزهد, روىعنالكثيرينوالعقيدة
(,وسير4/2(,وطبقاتالشافعيةالكبرىللسبكي)1/12.انظرترجمتهفيوفياتاألعيان)ھ(452ويعنه,توفى)ورُ

(.12/123أعالمالنبالء)
(.8/344األسماءوالصفاتللبيهقي)(3)
(4 بنإسماعيلالبخاري)ص( ُرِويو (23لمحمد اهللبنعمر]أحمدمسندفيقد عبد مسند ,2141( ]11/353,)

 (.3/884)[0995للطبراني]األوسطوالمعجم
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النصوصالمحتملةللصفات,وردالعلمبهاإلىاهللتعالى,واإليمانبهاعلىمراداهللتعالى,وعلىمراد

رسولهصلىاهللعليهوسلم.

 .فيهمفصالفيالمبحثالقادمبإذنهتعالى,وسيأتيالكالمالتأويل بما صح عن اللغة-0

:,اختلففيهأهلالعلمعلىرأيينوهذااألخير,اإلثبات-3

 :الرأي األول

منتعالى,وماوردعلىلسانرسولهصلىاهللعليهوسلمإثباتماوردفيكتاباهللتهوخالص

يشملهذااإلثباتكلالقطعيوالظني,والنصمنغيرتفريقبينالمسمياتالمضافةإلىاهللتعالى,

منذلك,بينالعلماءفيهذاالمذهبعلىتفاوت,علىاإلطالقماأضافهاهللإلىنفسهمناأللفاظ

{يَّدَبيَ تُقْلَا خَملَ} تعالى:بقولهمستدلين,اًوبصراًلهسمعوأن,وعيناإثباتأنهلليداووجهاونفسا

و ذُ كَبّرَ هُجْى وَقَبْيَوَ} :وقولهتعالى,[24]المائدة{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ}:,وقولهتعالى[14]سورةص

ين إنَّ}:وقولهتعالى,[41]طه{سيفْلنَ كَتُعْنَطَواصْ}تعالى:وقوله,[01]سورةالرحمن{امرَإكْوالْالل جَالْ

تعالى[42]طه{ىرَوأَ عُمَسْا أَمَكُمعَ وقوله ]{ينيْى عَلَعَ عَنَصْلتُوَ}:, ,[35طه عزوقوله

َ سبفهو.[4]طه{ىوَتَش  اسْرْعّى الْلّعّ منُحْالرَّ}:وجل قداستوى,علىخلقهحانهوتعالىعاِل

 ميعُالسَّ وَهْوَ ءٌيْله شَمثْكَ سَيْلَ}:قالعزوجل,والتعطيلوالتمثيل,بالكيفوالتشبيه,علىعرشه

.[9]الشورى{صريُبَالْ

و المذهبأصحابمعتقد والجماعةهذا السنة أهل يوصفاهلل":من أن فيه بمااألصل تعالى

نفاهعن,وبماوصفتهبهرسله,وصفبهنفسه أثبتهلنفسه,وينفىعنهما فيثبتهللما ثباتا, نفياوا 
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فيكتاباهلل1)سهنف سواءورد منصفاتالذاتوصفاتاألفعال, فياألحاديثالى,تع(." ورد أم

ثباتهاعندأصحابهذاالرأييالنبوية .عنيأنهماليقبلونالتأويلفيها,وا 

,تفاوتهمفيذكرماأجملوهمع,فيكتبهمومؤلفاتهممنأهلالعلمهذهالصفاتطائفةقدأثبتتو

من فصلوه الصفاتوما المحفوظعنهم, في أحصوه وما بعض, يعتقده ما على تنبيه هنا ولذكرهم

:العلماءومنهؤالءالصفات,إثباتالمعاصرينفي

(3)واإلمامأحمدبنحنبلالذيلميقررالتأويلفيالصفاتالخبرية,(2)أبوحنيفةالنعمان

العبدي(,4)كتابهاعتقادأئمةالحديثاإلمامالجرجانيفيو فيكتابهالرد,وأبوعبداهللابنمنده

الجهمية و5)على زمنين(, أبي السنة,المالكيابن أصول كتابه كتابهو(,1)في في يعلى أبي ابن

                                                

 (6التدمريةلتقيالدينأبوالعباسابنتيميةالحراني)ص(0)

ورغمأنهأثبتالصفاتالذاتيةالسبع,إالأنهلميجوزالتأويلفيالوجه.(84و06فيكتابهالفقهاألكبر)ص(8)
ذكرمناْلُقْرآنِفيَتَعاَلىاهللذكرهَفَما,اْلُقْرآنِفيَتَعاَلىاهللذكرهَكَماَوَنفسَووجهَيدَوله" (:01والنفسواليدفقال)ص

َطالِفيهنألَنْعَمتهوأقدرتهَيدهِإنُيَقالَوالَكيفَالبِِصَفاتَلهَُفُهوََوالنَّفسَواْلَيداْلَوْجه َْ إِب َقولَوُهو,الّصفةَِ أهلََ
."فجعللفظاليدصفةَكيفَِبالَتَعاَلىاهللِصَفاتمنصفتانَورَضاهُوغضبهَكيفَِبالصفتهَيدهَوَلِكن,واالعتزالاْلقدر

 هللتعالىكيفماوردفيكتاباهللتعالى,ولميجوِّزتأويله.
المحدثالشيبانيهاللبنحنبلبنمحمدبنأحمد(وهو14-0ص(فيكتابهالعقيدةروايةأبيبكرالخالل)3)

أدركلو:سعيدبنقتيبةقال(,ھ041)الجمعةيومرجبفيومات(,ھ124)ولدوالفقيهصاحبالمذهبالمنسوبإليه,
التابعين؟إلىأحمدتضم:لقتيبةفقيلالمقدم هولكانسعدبنوالليثواألوزاعيومالكالثوريعصرحنبلبنأحمد
(,وطبقاتالفقهاء5/051انظرترجمتهفيتاريخدمشقللحافظعليبنالحسنابنعساكر).التابعينكبارإلى:قال

 (.11/119(,وسيرأعالمالنبالء)91للشيرازي)ص
(0 68-49)ص( وهو ,الشَّاِفِعيّسَماِعيِليُّإلاالُجْرَجاِنيُّالَعبَّاسِبنلَْسَماِعيإِبنِمَِإْبَراِهيْبنَُأْحَمدَُبْكر َأُبواإِلَمامُ(,

ومصنفالتصانيف, ھ011)َسَنةِِفيَمْوِلُدهُالمحدثوالفقيه صبي, كتبالحديثوهو منو(, كثير عن الرواية أخذ

(,312(.انظرترجمتهفيطبقاتالشافعيينإلسماعيلبنكثير)صھ311توفىفي)الحفاظ,وروىعنهخلقكثير,
 (.10/314وسيرأعالمالنبالءللذهبي)

خرجمنبيتعلماءثقات,وكانمنالحفاظالمحدثين,َمْنَدَة بنَِيْحَيىبنُمَحمداهللَِعْبدَِأُبووهو(,51-05()ص8)
 تصانيفكثيرة, وله واسعة, رواية وھ001)ُحُدْودِِفيُوِلدَذو ,)( األعيان.(ھ395توفى وفيات في ترجمته انظر

 (.11/115(,وسيرأعالمالنبالءللذهبي)0/022ربنأحمد)(,وفواتالوفياتلمحمدبنشاك4/029)
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(2)االعتقاد فياالعتقادوعبد, االقتصاد المقدسيفيكتابه العقيدة(3)الغني فيكتابه تيمية وابن ,

وهذاالطريقالذيسلكتههذهالثلة(,5)اهللالذهبيفيكتابهالعرشوشمسالدينأبوعبد,(4)الواسطية

لذهبيفيقالا,(6)مذهبهمفيهاإلقرارواإلثباتعزوجلاألجالءفيإثباتصفاتاهللمنالعلماء

نصوصبهوردتمابكلاإليمانأساسعلىيقوموصفاته اهللأسماءفيالسنةأهلمعتقد"العرش:

لسانعلىأوكتابه فينفسهبهسمىبمااهلليسمون:بذلكفهمونفيًا إثباتاًالصحيحةوالسنةالقرآن

,الصفاتوجلعزهللويثبتون,منهينقصونوالذلكعلىيزيدونالوسلمعليهاهللصلىرسوله

                                                                                                                                                

كاناإِللبيِري ي دلسِاأَلنالُمرِّيُّ ُمَحمَّد بنِعْيَسىبنِاهللَِعْبدِبنُُمَحمَّدُاهلِل َعْبدَِأُبووهو(,081-61انظر)ص(3)
أهلرجالتاريخفيالملتمسبغيةفقيهامحدثاوزاهًداورعًا,روىعنالكثيرينولهتصانيفنافعة.انظرترجمتهفي

 (.13/11سيرأعالمالنبالءللذهبي)(,و21للضبي)صاألندلس
,كانفقيهاحنبلياالفراءابنالحسينأبومحمد بنالحسينبنيعلىأبيمحمدبنمحمد(,هو31-84(انظر)ص4)
لهمصنفات,بمالهطمعايخدمه كانمنبعضاغتاله,قتيالفيهاومات(,ھ451)ببغدادولدمؤرخا,عالمابالحديثوو

بنالغنيعبدبنمحمدلوالمسانيدالسننرواةلمعرفةالتقييدعدةفيالفقهوأصولهوالتاريخوالعقيدة.انظرترجمتهفي
(.5/03األعالمللزركلي)(,و00/353(,وسيرأعالمالنبالء)101)صشجاعبنبكرأبي
أبوالحنبلي الدمشقيّالجماعيليالمقدسيسروربنعليبنالواحدعبدبنالغنيعبدوهو(,049-21(انظر)ص5)

َوَبْيتيََّة رِدََواإِلسَكنِبدَمشق يرثِالكَسِمعَطلبالحديثوارتحلفيه,فكانمنالحفاظالثقاتوأحدعلماءالرجال,محمد 
.ھ(211توفى)تصانيفقيمةفيعلمالرجالوالسيرةوالفقه,لهو,الَكِثْيرََكَتبَوغيرها,ََوَحرَّاَن َوَبْغَداَد ْصر موَالَمْقِدِس 

األعالمللزركلي(,و01/444)سيرأعالمالنبالء(,و1/354يتاريخمصروالقاهرة)حسنالمحاضرةففيانظرترجمته
(4/34.) 
(6 )( (,0/66انظر الحرانيالنميريالخضرالقاسمأبيبناهللعبدبنالسالمعبدبنالحليمعبدبنأحمدوهو

فنبغدمشقإلىأبوهبهوتحولحرانفيولد,المشهوربشيخاإلسالمتيميةابنالدينتقيأبوالعباس الحنبلي الدمشقيّ
انظرترجمته.ھ(102توفىمسجونا),لهالكثيرمنالتصانيفالنافعةفيالفتياوالفقهوالعقيدةوالسياسةوالتفسير,واشتهر

رجببنأحمدبنالرحمنعبدالدينزينل,الحنابلةطبقاتذيلو(,1/305فيذيلالتقييدفيرواةالسننوالمسانيدللفاسي)
 (.1/111)األعالمللزركلي(,و4/491)البغدادي

(4 ( انظر )0/31 وهو قايمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد(, محقالمؤرخالحافظالالذهبي  دمشقفيمولدهق,
وھ213) الفن, وتميزبينالمتأخرينفيهذا بالجرحوالتعديل, كانعالما فيطبقاتھ142توفى)(, انظرترجمته ,)

( للسبكي الكبرى )9/111الشافعية للفاسي والمسانيد السنن رواة في التقييد وذيل للسبكي1/53(, الشيوخ ومعجم ,)
(.5/302(,واألعالمللزركلي)350)ص

 (.2-4(انظرلمعةاالعتقادالبنقدامةالمقدسيالحنبلي)ص0)
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والتحريفغيرمنوسلمعليهاهللصلىرسولهلسانعلىأوكتابه فينفسهبهوصفبماويصفونه

رسولهلسانعلىأوكتابه فينفسهعننفاهمااهللعنوينفونل,تمثيوالفتكييغيرومنتعطيل 

وقدنقل(."1)المنفياألمرذلكضدبكمالموصوفاهللأناعتقادمع,وسلمعليهاهللصلىمحمد

كماأنتلميذهابنالقيمقدم(,2)فيالفتوىالحمويةالكبرىرحمهاهللاإلجماععلىذلككلهابنتيمية

(.3)توحيدالصفاتعلىتوحيدالربوبيةفيالترتيبوضرورةاإليمان

 : اآلخر الرأي

هللتعالىإثباتسبعصفاتمنأهلالسنةوالجماعةوهو:ثمنأتيللطريقاآلخرالذيسلكهالكثير

مايكونقداحتملويؤولونمناأللفاظ,والكالم,والحياة,والسمعوالبصر,والعلم,القدرةواإلرادة:هي

سواءفيصفاتالذاتأواألفعالأساليباللغةمنالمجاز جاءعلى,فينصوصالكتاب, أوما

ومنهؤالء:,لسانالنبيصلىاهللعليهوسلم

تعالىماالحسنحيثأناإلمامأثبتهلل(,ولنقفقليالعنداإلمامأبي4اإلمامأبوالحسناألشعري)

أثبتهلنفسه,ونفىعنهمانفاهعننفسه,الكماينسبإليهمناالنحرافوالتعطيل,وفيكتابهاإلبانة

عنأصولالديانةمايدلعلىذلك,منبدايةالكتابإلىآخرهعلىهذاالمبدأ,منإثباتلصفاتاهلل

                                                

 (.0/31(انظر)8)

 (.530(انظر)ص3)

(.55(انظراجتماعالجيوشاإلسالميةالبنالقيم)ص4)
بردةأبيبنباللبنموسىبناهللعبدبنإسماعيلبنسالمبنإسحاقبشرأبيبنإسماعيلبنعليالحسنأبو(5)

وسلمعليهاهللصلىاهللرسولصاحباألشعريموسىأبيبنعامر إمامااألشعرية الطائفةتنسبإليه, وكان
للحق اهلل رده حتى سنة ألربعين ,للمعتزلة وغيرهم, المعتزلة على الرد في السنة مذهب نصرة على وتوفيفقام

(,وطبقاتالشافعيةالكبرىلتاجالدينبنتقي03/861.انظرترجمتهفيتاريخبغدادللخطيبالبغدادي)(ھ304)سنة
 (.812وطبقاتالشافعيينالبنكثير)ص(,3/824وفياتاألعيانالبنخلكان)(,و3/349السبكي)
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(الذيننفواعلماهلل1علىالمعطلةوالجهمية)تعالىبالكيفوالتشبيه,والتمثيلوالتعطيل,بلإنهرد

وردعلىالمعتزلة) تعالىاهللعن2تعالىوقدرته, اهللتعالىمخلوقةفيزعمهم بأنإرادة (الذينقالوا

ذلك,وردعلىالقدريةالذيننفواعناهللعزوجلالقدرة,تعالىاهللعنقولهم,وكماأفحمبالردعلى

ثالثةماذكرهالعلماءلهرأيهاألخيرالذيماتعليه,فمفيكتابهاإلبانةأثبتقدمنقالبخلقالقرآن,و

:أحوال

.محالةالعنهارجعالتياالعتزالحال:أولها

والبصر والسمع واإلرادة والقدرة والعلم الحياة :وهيالسبعة العقليةالصفاتإثبات:ةالثاني والحال

.ذلكونحووالساقوالقدم واليدين كالوجه بريةخالوتأويلوالكالم 

فيطريقتهوهيالسلف منوالعلىجرياتشبيه والتكييف غيرمنكلهذلكإثبات:الثالثة والحال 

.(3)آخراصنفهاالتياإلبانة

 المسلك هذا في أيضا العلم أهل ومن أبو )منصور التوحيد كتابه في (,1الماتريدي بكروأبو

الباقالنيفيكتابهتمهيداألوائلفيتلخيص(,و2)التعرفلمذهبأهلالتصوففيكتابهالكالباذي

                                                

إلى1) نسبة بالجهمية سموا ذكاءصاحبكانالجهمية رأسالمتكلمالكاتبالسمرقنديموالهمَصْفَوانبنالجهم(
وأنالجنةوالناركلها األمكنةفياهللإنقالوالقرآنبخلققالفبزعمه هانعالباريوينزهالصفاتينكروكان,وجدال
للذهبياالعتدالميزانو (1/01)النبالءأعالمسير.انظر(هت101)سنةتلقُوأنكرأناهللتعالىكلمموسى, تفنيان

 (.099والفرقبينالفرقلعبدالقاهراإلسفراييني)ص(1/11للشهرستاني)والنحلالمللو (1/101)
والجماعةفيبعضاالعتقاداتمنذلك:ينفونرؤيةاهلل(همطائفةمنالمسلمينلديهماختالفمعأهلالسنة0)

تعالىباألبصارفياآلخرة,ويوجبونالتأويلفيالمتشابهمنالنصوص,ويزعمونأنالعبدخالقألفعالهخيرهاوشرها,
بصريفقالويرونخلودمرتكبالكبيرةفيالنار,وسببتسميتهمبالمعتزلة,ذلكأنواصلبنعطاءكانتلميذالحسنال

منزلةبينالمنزلتين,فطردهالحسنمنمجلسهفاعتزلعنه,وجلس,عطاء:بأنالفاسقمنهذهاألمةالمؤمنوالكافر
(,ولوامعاألنوارالبهيةوسواطعاألسراراألثريةلشرحالدرة1/45إليهآخرونفقيللهممعتزلون.انظرالمللوالنحل)

(.10\1لشمسالدينالسفارييني)المضيةفيعقدالفرقةالمرضية
(.801طبقاتالشافعيينالبنكثير)ص(3)
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والبيهق3)الدالئل والصفاتفيي(, األسماء االعتقا,كتابه في (4د)وكذلك المعاليوعبد, أبو الملك

أهلالسنةوالجماعةالجويني فيقواعد لمعاألدلة الغزاليفيكتابه(,5)فيكتابه قواعدوأبوحامد

(6)العقائد الغزنويوجمال, بنمحمد الدينالدينأحمد أصول فخرالدينالرازيفيو(,7)فيكتابه

.(1)كتابهأساسالتقديسفيعلمالكالم

                                                                                                                                                

44انظر)ص(4) وهو  برعفيالفقهالكالمعلماءأئمةمنالماتريديمنصورأبومحمود بنمحمدبنمحمد(, ,
.انظرھ(333)بسمرقندمات,اْلُقْرآنتأويالتَوكتاباْلُمْعَتزَلةَأْوَهامَبَيانكتابو,التوحيدوالتفسيروالعقيدةولهكتاب

 (.1/19(,واألعالمللزركلي)0/131ترجمتهفيالجواهرالمضيةفيتراجمالحنفية)
انظر5) 51-35)ص( أهلمن,الحديثحفاظمنبكرأبوالبخاري الكالباذييعقوببنإبراهيمبنمحمدوهو(,

.مناألعالمھ(321توفى),وغيرذلك,التصوفأهللمذهبالتعرفواألخبار بمعانيويعرفالفوائدبحرله,بخارى
(.5/095للزركلي)

,ناصرالمذهبالكالمعلماءكبارمنقاض,بكرأبوجعفر بنمحمدبنالطيببنمحمد(,وهو42)ص(انظر0)
فيالردعلىالمعتزلةوالجهميةوالخوارج, توفىالعقيدةوعلومالقرآن,لهتصانيفقيمةفياألشعري,وكانثقةبارعا

(,واألعالم4/029(,ووفياتاألعيانالبنخلكان)3/324انظرترجمتهفيتاريخبغدادللخطيبالبغدادي).ھ(413)
 .(2/112)للزركلي

 (.40(,وانظراالعتقاد)ص490-0/846(انظراألسماءوالصفات)8)
مامشيخالشافعيةوالمعالي أبوالُجَوْينيمحمدبنيوسفبناهللعبدبنالملكعبدوهو(,015-93(انظر)ص3) ا 

,فقيهأصوليمتكلممناظرفصيحأديب,اشتهربعلمهشرقاوغربا,أخذالعلمعنوالدهأبيمحمد,وكانإماماالحرمين
(.انظرھ412)سابوربنيتوفيفيالردعلىالمناظرين,درَّسفيالمدرسةالنظاميةبنيسابورثالثونسنةدونمنافسة,و

(,والمنتخبمنكتابالسياقلتاريخنيسابورإلبراهيم12/422(,وسيرأعالمالنبالء)5/125طبقاتالشافعيةللسبكي)
(.4/21,واألعالمللزركلي)(422قاتالشافعيينالبنكثير)ص(,وطب321بنمحمدالعراقي)ص

انظر)ص4) )54-52 الفقهاء,حجةحامد أبوالطوسي الَغَزاليمحمدبنمحمدبنمحمدوهو(, مام اإلسالموا 
ارتحلإلىنيسابوروبغدادوالشامومصر,والزمالجوينيأبوالمعاليزماناحتىبرعفيالمذهب,لهمصنفاتكثيرةفي

توفى) انظرتاريخدمشقالبنعساكر)ھ(515أصولالفقهوالعقيدةوتهذيبالنفسوغيرذلك, ووفيات(,55/011.
النبالء)2/191(,وطبقاتالشافعيةالكبرى)4/012األعيان) قاتالشافعيينالبنكثير(,وطب19/300(,وسيرأعالم

(.533)ص
حنفيالمذهب,انتفعبعلمهفقيهأصوليالغزنويسعيدبنمحمودبنمحمدبنأحمدوهو(,010-43(انظر)ص5)

وروضة(,الغزنويةالمقدمة)ويسمى,المقدمةوالعلماءاختالففيالروضةتصانيفه:من الكثيرمنالفقهاءفيزمانه
)الدينأصولفيالمتكلمين العقيليھ(593توفى أحمد بن لعمر حلب تاريخ في الطلب بغية انظر حلب. في



35 





جماعةوأبوعبداهللمحمدبنإبراهيمابن,(2كتابهغايةالمرامفيعلمالكالم)فيوسيفالديناآلمدي

.(3)التعطيلالكنانيفيكتابهإيضاحالدليلفيقطعحججأهل

التأويلموهؤالء واألحاديثالمنأجازوا لصفاتاهللتعالى,فيالنصوصالقرآنية المحتملة نبوية

عليهومعتقدهمفيذلككماينص,ألنهمأولواماسبيلهالمجازالفيهمأنهمنفاة؛والمشهورعنهمعندمخ

,َيَزالَُوالَيَزلَْلمَْماِفياْسَتَحقَّهَُماَوِهيََذاِتهِِصَفات:َأَحُدُهَما:ِقْسَمانِاْسُمهُزَّعَاللَّهِِصَفاتُ"البيهقي:

َخرَُواآل َزلِاألَُدونََيَزالُالَماِفياْسَتَحقَّهَُماَوِهيَِفْعِلهِِصَفاتُ: َعَلْيهَِدلَِّبَماِإالَوْصُفهَُيُجوزَُفال,

َماِمْنهُثُمَّ,مَّةِاألَُهِذهَِسَلفَُعَلْيهَِأْجَمعََأوَْوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىاللَّهَِرُسولُِسنَّةَُأوَْتَعاَلىاللَّهِِكَتابُ

,َذاِتهِِصَفاتِِمنَْذِلكََوَنْحوِمَِواْلَكالَواْلَبَصرَِوالسَّْمعَِراَدةَِواإلَِواْلِعْلمَِواْلُقْدَرةَِكاْلَحَياةِاْلَعْقلِةُلََدالِبهِاْقَتَرَنتْ

ْزقَِوَكاْلَخْلقِ َواْلُعُقوَبةَِواْلَعْفوَِماَتةَِواإلِْحَياءِإلَِواَوالرِّ ِإْثَباِتهَِطِريقَُماَوِمْنهُ,ِفْعِلهِِصَفاتِِمنَْذِلكََوَنْحوِ,

اِدقَِخَبرُِوُرودُ َذاِتهِِصَفاتِِفيَواْلَعْينَِواْلَيَدْينَِكاْلَوْجهِ:َفَقطِْبهِالصَّ ْتَيانَِواإلِاْلَعْرشَِعَلىْسِتَواءَِوَكاال,

                                                                                                                                                

)ص3/1109) التميمي القادر عبد بن الدين لتقي الحنفية تراجم في السنية والطبقات وا142(, للزركلي(, ألعالم
(1/011.) 
الرازيّالدينفخراهلل عبدأبوالبكري التيميالحسينبنالحسنبنعمربنمحمدوهو(,003-64(انظر)ص6)

البيناتولوامعالغيب مفاتيحتصانيفهمن,األوائلوعلوموالمنقولالمعقولفيزمانهأوحدوالفقيهالمتكلم,المفسراإلمام
.ھ(212توفى)نوغيرها,والمتأخريالمتقدمينأفكارومحصل,الدينأصولمعالم,ووالصفاتتعالىاهللأسماءشرحفي

(.1/313(,واألعالمللزركلي)1/012(,ووفياتاألعيان)1/11انظرالطبقاتالشافعيةالكبرى)
فيالمتكلمينشيخ,اآلمديالدينسيفالثعلبيسالمبنمحمدبنعليأبيبنعلي(,وهو036-84(انظر)ص0)

م,برعفياألصولوعلمالكالم,ارتحلفطلبالمذهبالحنبلي,ثمتحولللمذهبالشافعي,لهاألحكاومصنفزمانه 
(,واألعالم233(,وطبقاتالشافعيين)ص2/312(.انظرطبقاتالشافعيةالكبرى)ھ231نحوعشرونمصنفا,توفي)

(.4/330للزركلي)
فقيهقاض,اهللعبدأبوالشافعّي الحمويالكنانيجماعةبناهللسعدبنإبراهيمبنمحمد,وهو(111-29)انظر(8)

فيالتخريجتصانيفهل,ھ(133)بمصرتوفي,وأرجحهمعقالالقضاةخيارمنكانو,محدثأكثرمنالسماعوالشيوخ
(,9/139(,وطبقاتالشافعيةالكبرى)1/359انظرحسنالمحاضرةفيتاريخمصروالقاهرة).والسيرةوالفقهوالتفسير

 (.5/091(,واألعالمللزركلي)334ومعجمشيوخالسبكي)ص
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َفاتَُهِذهَِفثَُبَتتْ,ِفْعِلهِِصَفاتِِمنَْذِلكََوَنْحوِ,َوالنُُّزولَِواْلَمِجيءِ ُيوِجبُالَوْجه َعَلىِبَهااْلَخَبرِِلُوُرودِالصِّ

َأنََّهاَذاِتهاتِِصفَِفيَوَنْعَتِقدُ,التَّْشِبيهُ َتَزلَْلمَِ ُهوَِإنََّهاِفيَهاَنُقولُوال,ِبهَِمْوُجوَدةًَتَزالُالوَِبَذاِتهَِمْوُجوَدةًَْ

َغْيُرهَُوال ِبَذاِتهَِيْسَتِحقَُّهاَوِصَفات َأْسَماء َتَعاَلىَوِللَّهِ,َغْيُرَهاَوالِهيَُهوَوال, َعَلىِصَفة ةُدَِزَياَأنََّهاال,

ِفيَهاَواْلُمَسمَّىْسمَُواال,َقِديم َشْيء ُمَتَكبِّر َجبَّار َمِلك َعِظيم َجِليل َمِجيد َعِزيز ِإَله ِبَأنَّهُِإيَّاهَُكَوْصِفَنا,الذَّاتِ

ِفْعِلهِِصَفاتِفيَوَنْعَتِقدُ,َواِحد  د ارَا أإذَ  هُرُمْا أمَإنَّ}:ُمَباَشَرة ِإَلىِفْعِلهِِفيَيْحتَاجُوالُسْبَحاَنهَُعْنهَُباِئَنة َأنََّهاَِ

".(1)[20:يس]{ونكُيَن فَكُ هُلَ ولَقُيَّ نْا أَئًيْشَ

ذكرمنهاالعلمو,العقلبداللةتعالىثبتتهلل,التيالثانيفيالصفاتفريقنالبيهقيمعتقدالفبيَّ

وذكرصلىاهللعليهوسلم,ماثبتبداللةالسمعمنالكتابأوأحاديثالنبيكذلكووالقدرةوغيرها,

رجينعنمذهبأهلغيرخاأصحابهذاالرأي,مبيناأنهوالعينوالنزولوغيرهامنهااليدينوالوج

أثبتوهمنالصفاتلصفاتاهلل,وغيرمعطلينوالمشبهينوالممثلينالسنةوالجماعة فما لمتعالى,

إجماعسلفاألمة,وبذلكيتبينللقارئمبدأأصحابهذاالرأي.يخالف

إنالصفاتالسبعةالتيدللناعليهاليست:الحكماألول":الغزاليالحجةوفيأحكامالصفاتيقول

قادربقدرة,هكذاعالمبعلم,وحيبحياة,وعندنافصانعالعالمتعالىهيالذاتبلزائدةعلىالذات,

 .فيجميعالصفات
سواءيقومشيءمنهابغيرذاتهندعيأنهذهالصفاتكلهاقائمةبذاتهاليجوزأنالحكمالثاني:

.فيمحلأولميكنفيمحلنكا

للحوادثوهومحالسبحانهكانالقديم,فإنهاإنكانتحادثة,إنالصفاتكلهاقديمة:الحكمالثالث

محال.

                                                

 (.844-0/846(األسماءوالصفات)3)
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فهوفي,تالسبعة,صادقةعليهأزالوأبدامنهذهالصفاتعالىالحكمالرابع:إناألساميالمشتقةهلل

قادرا, حيا كان سميعاالقدم متكلما,عالما, يشتبصيرا, ما وأما والخالق, كالرازق األفعال من له ,ق

فقدا إذاكشفالغ,الختلففيأنهيصدقفياألزلأموالمعزوالمذل, طاءعنهتبيناستحالةوهذا

(."1)الخالففيه

دمهاونفيالحدوثوهوالحكمبقِ,منجملةأحكامالصفاتعندالغزاليوغيره,القولبأزليةالصفاتف

ذااعتقدنا,وهذامقبولعقالوالينبغيلعاقلردهذاالحكم,ألنالخالقسبحانهوتعالىقديمعنها, وا 

القِ,غيرذلك صفة أورددنا فيالكتابأو ورودها لعدم بينأمريناألحاديثفيدم فسنقع النبوية,

بالح نقول أن فإما اآلخر: من أسوأ القِأحدهما ضد هو الذي بصفةدمدوث تعالى اهلل فنصف ,

نجدبعض,ولذلكبهمسلمدموالحدوث,وهذانفيوجوداهللتعالى,واليقول,أوأنناننفيالقِالمخلوقين

ذاتأملالقارئيثبتونهللتعالىصفةالقِ,أهلالعلمكالغزاليوغيره ذلكفإنعقلهدمعنطريقالعقل,وا 

يقررذلكويحكيإجماعأهليكتابهالتعرفلمذهبأهلالتصوفالكالباذيفو,علىالصوابسيدله

,والعز,َواْلُقوَّة,َواْلُقْدَرة,اْلعلممنَمْوُصوفبَهاُهوَاْلَحِقيَقةعلىِصَفاتهللَأنعلىَأجمُعوا:"العلمفقال

والبأجسامَليستَوَأنََّها,مَواْلَكال,والمشيئة,واإلرادة,والحياة,والقدم,والجبروتءوالكبرياَواْلحكَمة,والحلم

على,ويداووجهاوبصراسمعاَلهَُوَأن,َجْوَهرَوالعرضوالبجسمَلْيَسَذاتهَأنَكَما,َجَواِهرالوََأْعَراض

ََبجوارحَوَلْيَسهللِصَفاتَأنََّهاَوَأْجمُعوا,َواْلُوُجوهْيِديَواألَ,واألبصاركاألسماعَلْيَس,اْلَحِقيَقة َأْعَضاءالَو

ْشَياءاألَيفعلنها و,ِإَلْيَهاُمْحَتاجَأنهِإْثَباتَهامعنىَوَلْيَس,َغيرهوالُهوَِهيََليستَأنََّهاَوَأْجمُعوا,َأجَزاءَوال

ثباتها,أضدادهاينفَمْعَناَهاولكن,بَها ,َفَقطاْلَجْهلينفاْلعلممعنىْيَسل,ِبهِقائماتَوَأنََّهاَأْنفسَهاِفيوا 

                                                

(.42-45تقادللغزالي)ص(انظراالقتصادفياالع0)
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َقاِدًرااْلَعجزوبنفيَعالمااْلَجْهلِبَنْفيَكانََوَلو,َواْلُقْدَرةاْلعلمِإْثَباتَوَلِكن؛اْلَعجزِبَنْفياْلُقْدَرةمعنىَوال

َفاتَجِميعَوَكَذِلكَ,وقادراَعالماَعنهَُواْلعجزاْلَجْهلنفيالُمَرادَلَكانَ (."1)الصِّ

أنفيقولالكالباذيالسابقعنالصفاتالتيف نفيأضدادها"قالوهادعدبعد "ولكنمعناها :,

الحدوث,فكلصفةثبتتهللتعالىعقالأوسمعا,يجباإليمانبنفيضدها,دمونفيإثباتالقِتقرري

أنوكذلكنجد,واستحالةذلكعليهتعالى,أوالجواهرمعنفيكونتلكالصفاتكاألجسامأوالجوارح

زيادةوالوجهوالعينأثبتاليد,بلإنالبيهقيأكثرمنالصفاتالسبعةاأثبتومعهالبيهقيقدالكالباذي

غيرههماوليس,علىذلك نما وا  والوجهواالستواءيمررمافقطمنفعلهذا, اليد اكم,ويثبتصفة

]ص {يَّدَيَبِ تُقْلَا خَمَلِ}وقولهتعالىالستواءوالمجيء,فليجرآيةا":يقولفيهيذلكللجوينينصفو

] القمر {انَنِيُعْأَي بِرِجْتَ:},وقوله[01]الرحمن { امِرَكْإِالْوَ الِلَجَو الْذُ كَبّرَ هُجْى وَقَويبْ},وقوله:[15

نما(."2)[14 مخالفيهممنفوانصَدونأنيُ,منالصفاتالسبعلميثبتواإالأكثرالمتأوليناشتهربأنوا 

.دونتأويلاألفعالوالذاتصفاتمن,األخرىبعضالصفاتومرروابأنهمأثبتوافيالمذهب

 المعاصرين في إثبات الصفات: رأي

يدقولهم:منذلك,الحقيقيظاهرهاللصفةعلىاإلثباتفيهإلىمذهب(3)نيالمعاصربعضخالف

منمذهبالسلف,وليسوجعلواذلك,فيقولهموزعمهمالكيفيةحقيقيةمجهولةيدبإثباتزلواف,حقيقية

,ولكنلمنقالبهالسلففينصوصالصفاتواإليماالتصديق,فمعلومأناإلمرارواإلجراءمعهو

                                                

 (.36-35()ص0)

(.504الكبرىالبنتيمية)ص(نقالعنالفتوىالحموية8)
(,ومحمدبنأمانبنعليجاميفي002,065(منهممحمدبنخليلالهراسفيشرحالعقيدةالواسطيةله)ص3)

)ص النبوية والسنة الكتاب في اإللهية 08الصفات الواسطية309, العقيدة شرح في العثيمين صالح بن ومحمد ,)
 (.32محسنالبدرفيشرحمنظومةابنأبيداودالحائية)ص(,وعبدالرزاقبنعبدال94,388)ص
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وهذامفضإلىالحركة,(1)كمافيالنزولبأنهنزولحقيقيعنهممانصهبعضالمعاصرين,يثبت

المنزهون عنه التينفاها ,والنقلة في فهذاأو حقيقية, أنها الذيالعين والتجسيم التشبيه إلى يفضي

الظواهربعضإثباتفيأواإلمراروالسكوت,فليسوجهاللغةهيصحفبماتحاشاهالسلفبالتأويل

الواجبإثباتهذهيقولأحدالمعاصرين:"نفاهعننفسهأوال,واهللتعالى,إالالتشبيهالموهمالحقيقية

دونتمثيلأوتشبيه؛ألنهتعالىلهيدحقيقيةيأخذبهاعزوجلالصفاتعلىالوجهالذييليقباهلل

(."2),كمايليقبهسبحانهويقبض,ويعطيويطويبهاالسموات

,بلإنبقولهيدحقيقيةبهزلفياإليهامثم,أوالعنالتشبيهاهللتعالىينزهأنالمؤلفأرادلقد

إنالتفويضالمطلقنسبتهإلىالسلف:بقولهرحمهاهللينتقدمذهبالسلفالسليممنالتشبيهالمؤلف

 مذهب إلى به يدين ما ونسب (3)السلفخطأ, والسكوت اإلمرار السلف عن ومحفوظ هذه, عن

إلىاهللتعالى وقدروىفيبعضالمسمياتالمضافة مذهبالسلففيالصفاتالبيهقيالمواضع,

التَّْشِبيهِِفيَجاَءتْالَِّتيَحاِديثِاألََهِذهَِعنَْسْعد ْبنَُواللَّْيثُالثَّْوِريَُّوُسْفَيانَُوَماِلك ْوَزاِعيُّاألَُسِئلَ":قالف

َفَقاُلوا وَها: 4)َكْيِفيَّة ِبالَجاَءتَْكَماَأِمرُّ يُلىفيالصفاتوْفاألَ(." إلىاهللفَأن وكيفيتها وضمعناها

ولكنأندونالتعرضلهابالكالم,وهواإلمرارالتفويضأسلم,مذهبالسلف,وعلىمقتضى,تعالى

الذيدعاالمخالفألنضالكيفيةثمتَُفو,لصفةعلىماهيمنالظاهربقولهمحقيقيةتابَثْتُ ,فهذا

أصحمنوجهمخالفيهم,والتأويلفيهاالمشبهةكمااشتهرعنهمعندوأيصفمنقالبذلكبالمجسمة

ولذلكأكثرمنزلبهذااالعتقادالمعاصرون,ولو,لوصفبالتجسيمغةالصحيحةاالستعمالمناالل

                                                

)صالعثيمينمحمدبنصالحبنمحمد,لالمرضيةالفرقةأهلعقدفيالمضيةالدرة,السفارينيةالعقيدةشرحانظر(4)
319.) 

-11)صعليجاميعليبنأمانمحمده,لوالتنزياإلثباتضوءفيالنبويةوالسنةالكتابفياإللهيةالصفات(1)
10). 
 .(10)ص(المصدرالسابق8)

 (.1/141)للذهبيالغفارللعليالعلو(,و8/344(األسماءوالصفاتللبيهقي)3)
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,كماتقدوهللسلف,والسلفمنذلكبراءجدهمينسبونمااعمذهبالسلفماعدلواعنه,ونتمعنوافي

ولىيدحقيقية,فاألُ:-أيالمعاصرين-قولهمهمبخالف,يدعلىالحقيقةقولأهلالعلم:يفهمواأنهملم

نعمةوالقدرةضد الحقيالمجازفليستبيد اليد والثانية فيمعانيالمجازلليد, وما المركبةمن, قية

بلأعظممنذلك,ولذلكلم,,وهذافيهخطرعلىالعوامليسبمجردوهمالتشبيهاألبعاضواألجزاء

يدأو:قولهمقإثباتالصفاتعلىاإلطالفياألولعلىالرأييثبتعنأهلالعلمالذينذكرناهم

المعاصرينفيبعضاألحيانوكذلكفإن(,1)عينأوأصابعحقيقيةكماثبتعنبعضالمعاصرين

صفةيمثلمن,معطلممثلوكل":(2)وهممنيوهمبهكقولبعضهم,ينتقدونمذهبالتمثيلوالتعطيل

:تعالىقولهيقرأفالذيمرات ثالثمعطلبلواحدةمرةمعطالًوليس,معطلفهوخلقهبصفةاهلل

ثالثالتعطيلفيوقعكأيدينايدمنهايفهمثم [15ص]{بِيَدَيَّ خَلَقْتُ لِمَا تَسْجُدَ أَنْ مَنَعَكَ مَا}

:مرات

.المخلوقينيدتشبهالالتيبهالالئقةالحقيقيةاليدصفةعناهللعطلكونه-1

عن,[15ص]{بِيَدَيَّ خَلَقْتُ لِمَا تَسْجُدَ أَنْ مَنَعَكَ مَا}:تعالىقولهوهوالنصهذاعطلكونه-0

.المخلوقينيدتشبهيدإثباتإلىوصرفهباهلل تليقحقيقيةيدإثباتومدلولهمدلوله 

 السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ}:تعالىكقولهللتشبيهالنافيةالقرآنفيالكثيرةالنصوصعطلكونه-3

والجماعة السنةأهلغيربرمتهاالطوائفمنأحدوالتمثيلالتعطيلمنيسلمولم,[11لشورى]ا{بَصِريُال

ننفسه الوقتفيممثلةمعطلةسواهمومن معطلغيرأنهقولهظاهرفيمنهمواحدكليزعمكانوا 

                                                

(.002(,وكذلكشرحالعقيدةالواسطيةله)ص014(انظرشرحالعقيدةالسفارينيةللشيخالعثيمين)ص4)
 (.32عبدالرزاقبنعبدالمحسنالبدرفيالتحفةالسنيةشرحمنظومةابنأبيداودالحائيةله)ص(5)
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والجماعةإالمنلميقل:هلالسنةبللميسلممنالتشبيهوالتمثيلمنأ:والحقيقة".(1)ممثلغيرأو

أوبحملهاعلى,تعالىهللإلىالتفويضولفالحقفيذلكباإلمراروالتوقف,واتبعمنهجالسيدحقيقية

العرب منلسان جزء منه يتبق لم فالتمثيل توهمإثبات, التي الحقيقية باليد صرحنا ما إذا الكيفية

يميلإلىالسالمةمنالزللفيحجاكلذيإن,فكبيرااهللعنذلكعلواتعالى,والتركيبالتبعيض

ه.علىاإلثباتالمفضيللتشبيويؤثرالتفويض,بمايصفهبهالمعاصرونعزوجلوصفاهلل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

.مصدرالسابقالموضعنفسهال(0)
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 المبحث الثالث                                  

  في الصفات االختالف بين العلماءمواطن االتفاق و                 

 

فقدفيكالمأهلالعلمعلىالصفات,االعتبارعيننقاطمهمةتوضعفيمماالشكفيهأنثمة

,وقدتبينمنخاللالدراسةمايليمناالتفاقات:أمور,واختلفوافيأخرىبالنزاعفياتفقوا

,عنكلنقصو,عنمشابهةمخلوقيهجلوعزتنزيهاهللوجوبنعلىأحدها:كالالطرفينيجتمعا

مانفاهعننفسه.تعالىوينفونعناهللوعنالحوادث,

ولكنلماأثبتهلنفسه,ويؤمنونبها؛تالكمالوالجالمنصفايثبتونهللعزوجلوهمكذلكا:ثاني

فأصبحموجباللعلمالقطعي.(1)أيبنصقرآنيأوماتواترماثبتبالدليلالقطعيعندالفريقالثاني,

نكانبطريقاآلحادالفريقاألولأما فهوعندهميفيدالعلمواليقين,(2)فكلماوردمنالصفاتوا 

أحكامهاباألدلةوالجماعةوجمهورالسلفماانبنتفالعقيدةعندأهلالسنةارالخالفبينهم,وهنامد

يلإناعتمدتالتأوفكلصفةجاءتبطريقاآلحاديجوزفيها,القطعية,وأخباراآلحادظنيةالثبوت

,والفيصلفيذلكعندجهابذةهأصحابالقولالثانيمنعلمائناهذامايعتقد,علىأساليبالعربية

وهذهأقوالبعضالعلماءفيذلك:,الحديثواألصول

                                                

الهنقلالقرآن,وأعدادالركعات,,اليتصورتوافقهمعلىالكذب؛لكثرتهم,أمث:مانقلهجماعةعنجماعة(المتواتر0)
علييأبإسحاقبنمحمدبنحمدألالمتواتريوجبالعلمالقطعي,ويكونردهكفرا.أصولالشاشيومقاديرالزكاة,ثم

 (.864(,وانظرمقدمةابنالصالح)ص848)صيالشاش

حدتبلغلمِإذاللعددِعْبَرةَوال,َواِحدَعنجَماَعةَأو,جَماَعةَعنَواِحدَأو,َواِحدَعنَواِحدَنقلهَماُهواْلَواِحدخبر(0)
ِفيِبهاْلَعَملُيوجبَوُهوَاْلَمْشُهور َرُسولمنَذِلكواتصلوعقلهَوَضبطهوعدالتهالرَّاِويِإْسالمَشْرط,بِالشَّْرِعيَّةاأَلْحَكامَِ

المنهل(.ويقولالحافظابنجماعةالكنانيفي010.انظرأصولالشاشي)صالشَّْرطِبَهَذاَوسلمَعَلْيهِاهللصلىاهلل
ُهوَثمَّ,الظَّنُيِفيدَماُهوََوقيل,التََّواُترِإَلىيْنَتهلمَماكلاْلَواِحدخبر:"(30)صالرويفيمختصرعلومالحديثالنبوي

ْثَنْينِاالَأواْلَواِحدخبرُهوَالمستفيضَوغير,َذِلكغيرَوقيلَثاَلَثةعلىنقلتهَزادَمافالمستفيض,َوَغيرهمستفيضِقْسَمانِ
 ."الثَّالَثةَأو
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عزأجمعالمسلمونعلىمنعتقديرصفةمجتهدفيهاهلل":رحمهاهللتعالىيقولإمامالحرمينالجويني

,أوققونعلىأنالظواهريصحتخصيصهاأجمعالمحو,يتوصلفيهاإلىقطعبعقلأوسمعالجل,و

فهذا(."1)ومايتركبمااليقطعبهكيفيقطعبه,بمااليقطعبهمنأخباراآلحادواألقيسةتركها

وينبغي باالجتهاد, تقدر ال الصفة المحققينعلىأن إجماع لنا قطعيالجوينيينقل دليل من فيها

عقلي النصوصكم,سمعيأو علىتخصيصظواهر أجمعوا بأسلوبمنوالتخصيص,ا يكون قد

نكانذلككذلكفهذاهوالتأويلوبقولصحابي,أ,أوبآية,أوبحديثأساليبالعرب وسنخصص,وا 

ومايتركمنالظواهر:لرحمهاهللتعالىعندماقاوهنااستفهاممنهوقدرته,تعالىبعوناهللفصالله

؟منغيرقطعصفةيستدلبهفيإثباتكيفيقطعبه؟أيكيفظنيا,ماكانأي,بمااليقطعبه

علىمثبتيالصفاتبطريقالظن,ولهذايرىإثباتهمللصفاتباآلحادهذااالستفهاممنهيفيداإلنكارف

ونجدفيالمقابلأنقونفيهذهالمسألة,أوالطرقغيرالمقطوعبهاخرقالإلجماعالذيعقدهالمحق

,ولولملالحديثبأنهيفيدالعلموالقطع,وهوقولجمهورأهقاألولاحتجبخبرالواحدإذاصحالفري

ذلكنقلوقد,نعإثباتبعضالصفاتواألفعالبهواليمتيفداليقينفأقلدرجاتهأنهيفيدالظنالراجح,

أماعنداألصوليينفخبرالواحدحجةفيأربعةمواضع(.2)عنأهلالحديثالىرحمهاهللتعابنالقيم

:فيأصوله(3)كمايقولالشاشي

ومثللهبشهادةاألعرابيفيهاللرمضان.,خالصحقاهللتعالىماليسبعقوبة:أولها

                                                

 (.45(نقالعنإيضاحالدليلفيقطعحججأهلالتأويلالبنجماعةالكناني)ص3)

,الرحمنعبدبنعثمان(.وهوقولابنالصالح0/531(انظرمختصرالصواعقالمرسلةعلىالجهميةوالمعطلة)0)
الحديث)ص أنواععلوم معرفة حيثقا013فيمقدمته التساهلفياألسانيد,( الحديثوغيرهم أهل "يجوزعند ل:

فيماسوىصفاتاهللتعالى, وروايةماسوىالموضوعمنأنواعاألحاديثالضعيفة,ومنغيراهتمامببيانضعفها,
 (.42وأحكامالشريعةمنالحاللوالحراموغيرها".وذكرهالنوويفيالتقريب)ص

جعلالحسنأبووكان,الجماعةشيخوكانا,بهودرسبغداد سكن,الشاشيعليأبوإسحاقبنمحمدبنأحمد(0)
وأربعينأربعسنةتوفي,عليأبيمنأحفظجاءناما:يقولوكان,الدامغانيبكرأبيإلىوالفتوىفلج حينلهالتدريس
(.2/21(.وتاريخبغداد)1/134انظرالطبقاتالسنيةفيتراجمالحنفية).وثالثمائة
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.نظيرهالمنازعات:وقال:خالصحقالعبدمافيهإلزاممحض,اثاني

.امالتعليسفيإلزام,ونظيرهالما:خالصحقهماثالث

(.1)ا:خالصحقهمافيهإلزاممنوجه,ونظيرهالعزلوالحجررابع

الصفاتومعرفة,أبوابالفقهبيبدوأنمواضعاالحتجاجبخبرالواحدالتيحددهاالشاشيخاصةو

 واعتقادا, علما الشاشيفإذامنالفروضالالزمة منطرقإثباتالصفاتألخبرنا الواحد كانخبر

باالحتجاجبهفيها.

اْلِعْلَم ُيِفيدُالاْلَواِحدَِخَبرُ":يقولفيذلكحيثالغزالييحكمعلىاآلحادبأنهاالتفيدالعلمالحجةو

ُروَرةَِمْعُلوم َوُهوَ َماِبُكلُّنَصدِّقُالَفِإنَّاِبالضَّ ُنَصدِّقَُفَكْيفََخَبَرْينَِتَعاُرَضَوَقدَّْرَناَصدَّْقَناَوَلوَْنْسَمُع َِ

دَّْينِ ,اْلَعَملِِبُوُجوبِاْلِعْلمَُيِفيدَُأنَّهَُأَراُدواَفَلَعلَُّهمْ,اْلِعْلمَُيوِجبَُذِلكََأنَِّمنْاْلُمَحدِِّثينََعنُحِكيََوَما,ِبالضِّ

َلهَُلْيسَواْلِعْلمُالظَّاِهرَاْلِعْلمَُيوِرثُ:َبْعُضُهمَْقالََوِلَهَذاِعْلًما الظَّنُُّيَسمَّىإذْ نََّماَوَباِطن َظاِهر ََ ُهوََواِ 

,التعارضوسلممن,إنصحالعملالعلمبوجوبولكنيفيد؛إذافخبرالواحداليفيدالعلم"(.2)الظَّنُّ

ِحيحُ":أنيكونالدليلسمعي,يقولالغزاليعليهرحمةاهللفأمافيمسائلالتعبدينبغي َذَهبَالَِّذيالصَّ

َحاَبةِِمنمَّةِاألَُسَلفِِمنْاْلَجَماِهيرُإَلْيهِ ِبَخَبرِالتََّعبُّدَُيْسَتِحيلُالَأنَّهُ,َواْلُمَتَكلِِّمينََواْلُفَقَهاءَِوالتَّاِبِعينَالصَّ

َواِقع ِبهالتََّعبُّدََوَأنَّ,َعْقالِبهِالتََّعبُّدَُيِجبَُوال,َعْقالاْلَواِحدِ (.3)َسْمًعاَِ

التصديقمععقدالقلبمنغير,ويجبفيهااراآلحاديكونبحسبدرجةثبوتهاجبأخبواالحتجا

يتبين,جزم وانتفىواليقين,األخبارإذاثبتتبالقطعأنمنهجالسلفإثباتالعقائدبالراجحمنوبهذا

                                                

(.824(انظرأصولالشاشي)ص3)
 .(006(المستصفىللغزالي)ص4)

 .(002)ص(المصدرالسابق0)
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(ِعْلًماِزم الَفاْلَفْرُض):َقْوُلهُ":بقولهيبينلنااألمر(1)احتمالالكذبعنمخبريها,وهذااإلمامالتفتازاني

,َكاِفًراَكانَاْعِتَقاًداَأوْ الَقوَْأْنَكَرهَُلوَْحتَّى,َقْطِعي ِبَدِليل ِلثُُبوِتهِ,ِبُموَجِبهَِواْلَعَملَُحقِّيَِّتهِاْعِتَقادَُيْلَزمَُأيْ

اْلَيِقينَِعَلىْعِتَقادِاالَوَمْبَنىَظنِّي ِبَدِليل ِلثُُبوِتهَِحقِّيَِّتهِاْعِتَقادَُيْلَزمُالَواْلَواِجبُ ِبُموَجِبهِاْلَعَملَُيْلَزمَُلِكنْ؛

ِبهاْلَعَملَوتَاِركُُيَكفَّرُالَفَجاِحُدهُ,الظَّنِّاتَِّباعُِوُجوبَِعَلىالدَّالَّةِِئلِِللدَّال إنَِْ الوَُيَفسَُّق الُمَؤوِّالَكانََِ

ِفيالتَّْأِويلنَّألَُيَضلَُّل؛ اْلَواِحدَخَبرَِردَّنَّألُيَضلَُّل؛ُمْسَتِخفًّاَكانََفِإنْالَّوا ِالسََّلفِِسيَرةِِمنَْمَظانِّهََِ

َواْلِقَياسِ نِْبْدَعة  َِ (."2)ُمْسَتِخفًّاالوَ ُمَؤوِّالَيُكنَْلمَْواِ 

فهذافيهأمور:باتالصفاتبطريقالقطعدونالظن,وهذاماعليهالجمهورفإذاترجحإث

ومعذلكيلزمالتصديقبهمععقدالقلبمنغير,زماعتقادحقيةماثبتبطريقظنيأحدها:اليل

جزم.

منأهلالسنةوالجماعةمنالسلف,وهذافيعندكثير,ثبتبالظنالتأويلعلىما:جريانثانياً

التأويلفيمظانهمنسيرةالسلف".ألن"قوله:

كفر.ضلل,فضالعلىأنهاليُفسق,واليُتاركإثباتالصفاتبطريقاآلحاداليُ:وهواألهم,ثالثاً

فيوفصلالتفتازانيالخالفبتضمينإجماع ثبتبدليل":قولهأهلالعلم النزاعفيتفاوتما

دونالواحدفيالشرع,فإنجاحداألولكافروماثبتبدليلظنيكمحكمخبرقطعيكمحكمالكتاب,

                                                

ولدوعلمالكالموالمنطقوالعربيةوالبيان,,إمامفيالفقهوأصولهالدينسعدالتفتازاني اهللعبدبنعمربنمسعود(8)
فيالطالبينومقاصدالبالغة فيوالمطول,المنطقتهذيبكتبهمن,لكنةلسانهفيكانتخراسان بالدمنبتفتازان
رشادللزمخشري النوابغالكلمشرحفيالسوابغلنعموا,الطالبينمقاصدوشرحالكالم   يةالنسفالعقائدوشرحالهادي وا 
(.1/019األعالمللزركلي)انظر.(ھ193وغيرها,توفي),التنقيحغوامضكشفإلىوالتلويح

 (.8/844(انظرشرحالتلويحعلىالتوضيحللتفتازاني)3)
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اإلجماععلىتفاوتمافيهداللةعلىوهذا(."1)دونالثانيفاسقمؤوالالثاني,وتاركالعملباألول

.فسقالعملبماثبتبدليلظنياليُتاركأنوبالظن,ثبتبالقطعوماثبت

















 

 

 

 

 

 

                                                

(8/842)المصدرالسابق(4)
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 لتأويلأحكام ا لثالثاالفصل                      

 التأويلتعريف  األول: المبحث 

 شرعاً  الفرق بين التفسير والتأويلالمبحث الثاني:    

 تأويلالخالف في العمل بال مدار :الثالثالمبحث    

التأويلاألخذ ب: دواعي الرابعالمبحث    
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 المبحث األول                                   

 التأويل لغة واصطالحا تعريف                           

 

 التأويل لغة:

:قاللفظه غيرببيانإالّيصحّوالمعانيه تختلفالذيالكالمتفسير:والتَّْأويلالتََّأوُّل:ففيالعين

 "(1)تأويِلهِعلىَنْضِربُكمْفاليومَتَْنزيِلهِعلىَضَرْبناكمنحن

لَ,َرَجع:وَمآالَأْوالَيُؤولُالشيءُآلَيقال:,الرُُّجوعُ:اأَلْولُ"الكلمةمنوأصل ,هعََرج:الشيءَِإليهوَأوَّ

الشَّْيءَِعنِوُأْلتُ خير ِإلىَرَجعَال:َأي,آلَوالَصامَالفَالدَّْهرََصامََمنْ:اْلَحِديثَِوِفي,اْرَتَدْدتُ:

ِإَلىآلََحتَّىالنبيذََطَبْخت:َوُيَقالُ,الُمخِإليهَرَجعَ:يأَ,السُّالِميُآلََحتَّى:َحِديثالفيو,الرجوعواأَلْولُ

َلهُالكالمَوَأوَّلَ,َرَجعَأيالرُّبعَأوالثُُّلث َلهُوقدَّره َدبَّره:وتََأوَّ لهُوَأوَّ  يَأْتِهِمْ لَمَّاوَ}:َوَجلََّعزََّوَقْوُلهُ,َفسَّره:وتََأوَّ

{تَأْوِيلُهُ ُيْنَظرََأنَيْنَبِغيالتَّْأِويلِعْلمََأنَعَلىَدِليل َوَهَذاتْأويله ِعْلمَُمَعُهمَْيُكنَْلمْ:يأ,[39يونس]

(."2)ِفيهِ

                                                

(0 )أول(العين( مادة باباللفيفمنالالم ,(2/369 بهالخليلوالبيتال(. البرمنقولذياستشهد ابنعبد ذكره
(,وأما3/0039االستيعابفيمعرفةاألصحاب)انظرفيمعركةصفينضدالخوارج,,عماربنياسررضياهللعنه

وهذاأرجحمننسبتهلعمار؛ألنابنعساكرفقدروىواقعةتدلعلىأنهمنقولعبداهللبنرواحةرضياهللعنه,
لهفيحضرةالنبيصلىاهللعليهوسلموعمررضياهللعنه,أماواقعةصفينفبعدمقتلابنرواحةرضياهللعنهقا
(.82/94تاريخدمشق)عثمانرضياهللعنه.انظر

َأْسَماءََعنْفيمسندهوالحديثالمذكوررواهإسحاقبنراهويه(.00/38مادة)أول()لسانالعربالبنمنظور(8)
ِفيهِِبِإَناءَفُأِتيَ,َيْوم َذاتََوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىاللَّهَِرُسولِِعْندَُكنَّا:َقاَلتَْيِزيدَِبْنتِ َفَمرََّفَشِرُبوا َأَمَرُهمْثُمََّفَشِرَب ,َماء َ 

َصلَّىاللَّهَِرُسولَُفَقالَُيْفِطُر َوالَيْوم لكَُيُصومُِإنَّهُ:اْلَقْومِِمنََرُجل َفَقالََصاِئم  ِإنِّي:ِمْنُهمَْرُجل َفَقالََقْوم  َعَلىاإِلَناءُ
َوَسلَّمََعَلْيهِاهللُ ِإْسَحاقَُقالَ"َبدَألَاَصامََمنْآلَوالَصامَال": َجِرير َقالَ: َيْعِنيآلََوال: إسحاقبن".َرَجعَوال: مسند

مجدكرفيالنهايةفيغريبالحديثواألثرلالسلمي"حتىآلالسالمى",ذُ(.وحديثخزيمة5/124[)0022راهويه]
 (.1/21)ابناألثيرالدين
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 :حاصطالالتأويل ا

,َدِليل ِإلىَيحتاجَماِإلىاأَلصليَوْضِعهَِعنْاللَّْفظَِظاِهرَِنْقلُبالتَّْأِويلَواْلُمَرادُ":(1)لابناألثيرقا

ُيْكِثرَُوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيَُّكانَ:َعْنَهااللَّهَُرِضيََعاِئَشةَحِديثَُوِمْنهُ,اللَّْفظِظاهرُُتِركَماهَُلْوال

َوُسُجوِدهُِرُكوِعهِِفيَيُقولََأن لَوِبَحْمِدكَاللَُّهمَُّسْبَحاَنكَ: :َتَعاَلىَقْوِلهِِمنْمْأخوذَأنهَتْعِني,القرآنََيتََأوَّ

(."2)[3]النصر{وَاسْتَغْفِرْهُ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ}

المعنىاال يسميهبعضالعلماءوهذا يقولابنتيمية,اصطالحالمتأخرينصطالحيهوما :كما

" اللفظ صرف هو: المتأخرين من كثير اصطالح في االحتمالفالتأويل إلى الراجح االحتمال عن

بذلك يقترن لدليل (."3)المرجوح تيمية ابن الشيخ لكالم اهللوالقارئ المعنىرحمه هذا يذم أنه يجد

يقول:حيثمنقبلالمتأولينلهاوهويرىفيهتناقضاعندتطبيقهعلىظواهرالنصوص,,للتأويل

يعلمهأواهلل إاليعلمهاللمدلولهاامخالفتأويالًللنصوصوأنذلك التأويلبلفظاهللمرادأنظنوا"

بهذاتأويالًلهاإن:قولهممع,مرادفظاهرهاظاهرها علىتجرى:يقولونهؤالءمنكثيرثم,المتأولون

األئمةأصحابمنالسنةإلىالمنتسبينهؤالءمنكثيرفيهوقعتناقضوهذا اهللإاليعلمهالالمعنى

(."4)وغيرهماألربعة

                                                

األثيربابنالمعروفالشيباني الواحدعبدبنالكريمعبدبنمحمدبنمحمدالكرمأبيبنالمباركالسعاداتأبو(3)
الموصلألمراءكتب,الشرعيةالعلوميفحسنونظرباألدب تامةمعرفةلهوفاضلكاتب,الدينمجدالملقبالجزري 

النحوبهاوقرأ لهتصانيففيالحديث,واألدبواللغة,وتفسيرالقرآنالكريم, .انظروفياتھ(616توفيرحمهاهلل),
(,3/051القفطي)النحاةلعليبنيوسف(,إنباهالرواةعلىأنباء2/322),طبقاتالشافعيةالكبرى(4/040األعيان)

 (.01/429سيرأعالمالنبالء)
(0( األثير البن واألثر الحديث غريب في النهاية كتاب0/21-20( في صحيحه في البخاري أخرجه والحديث ,)

 [.204الصالة,بابالتسبيحوالدعاءفيالسجود]

 (.824ص)البنتيمية(الفتوىالحمويالكبرى8)

 نفسه.(المصدرالسابقالموضع3)
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ليسهناكتناقضإنكاناللفظيحتملالظاهروغيرالظاهر,ولكنإنسلمناجدأنهوعندالنظرن

بكيفيةمجهولة,هذاماالحقيقية:إثباتالصفاتعلىظواهرهاقولهمبوجودالتناقضفليسأسوأمن

.مظانهمنسيرةالسلفالذيهوفيبخالفالتأويل,ليسلهأصلعنالسلف

,والتلفوافيمعنىالتأويلاالصطالحياخ,كمااختلفوافيإثباتالصفاتالعلمأنأهلنجدوهنا

المعنىاالصطالحيفيالتأويل,يخفىعلىمنيتتبعاصطالحالتأويل أنأكثرالسلفيجدونهذا

عليهرحمةاهلل(1ابنحزم)ويقررونهومنبينهم: ظاهره": يقولعندما اقتضاه التأويلنقلاللفظعما

وكانناقلهواجبالطاعةفهوفإنكاننقلهقدصحببرهانآخر,إلىمعنىلهفياللغة,وعماوضع

نكاننقلهبخالفذلكأطرحولميلتفتإليه,وحكم,حق (."2)لذلكالنقلبأنهباطلوا 

الباجي أبوالوليد إلىوجهيحتمله":يقولرحمهاهلل(3)وهذا (."4)التأويلصرفالكالمعنظاهره

تعاريفِفيَظاهرهمناْلَفهمِإَلىالسَّاِبقَوَأصلهَوضعهَعنمالاْلكَنقلالتَّْأِويل":(5)وقالابنالزغواني

منمنعلعائق؛َعَلْيهِتدلقريَنةِإَلىِبهِبالمرادَواْلعلمفهمهِفييْحَتاجَماِإَلى,اْلَعادةَأووالشريعةاللَُّغة

                                                

حافظاًأديباوكان,يزيدبنسفيانبنمعدانبنصالحبنغالببنحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو(4)
أهلمذهبإلىفانتقلالمذهب شافعيكانأنبعدوالسنةالكتابمنلألحكاممستنبطاًوفقهه الحديثبعلومعالماً

(,3/305.وفياتاألعيان)ھ(452المنطق,وتوفيعليهرحمةاهلل),لهتصانيفقيمةفيالفقهوأصوله,وفيالظاهر
)ص األندلس رجال تاريخ في الملتمس )115بغية الحموي لياقوت األدباء معجم للزركلي1/1150(, واألعالم ,)

(1/051.) 
 .(0/48(اإلحكامفيأصولاألحكام)5)

,كانمتكلماأديباشاعرا,برعفيالقرطبياألندلسيالباجيالوليدأبووارث بنأيوببنسعدبنخلفبنسليمان(0)
انظر.ھ(414)سنةوتوفيووليالقضاءبقرطبةفياألندلس,أقرانه علىوبرز الفقهوالخالفوالحديث,وصنففيهن

 (.0/24(,وفواتالوفيات)12/535(,وسيرأعالمالنبالء)3/1321(,ومعجماألدباء)00/004تاريخدمشق)
.(42ص)ألبيالوليدالباجي(الحدود8)
كانفقيهامحدثاواعظا,وأحدالَبْغَداِدّي ِنياالزَّغوبنَِسْهلِبناهللُعبيدبنَنْصربناهللُعَبْيدِبنَُعِليُّالَحَسنَِأُبو(3)

 الحنبلي, المذهب تَصاِنيفَصاِحبأعيان وَِمْنُه َوَسِمْعتَُزَمانًا َصِحبُته:الَجْوِزيِّاْبنَُقالَنافعة, الِفْقهَعْنهُأخذت
(,وسير1/411انظرذيلطبقاتالحنابلةلعبدالرحمنبنأحمدالبغدادي).(ھ501توفيرحمهاهللتعالى)و,َوالوعظ

(.19/212أعالمالنبالءللذهبي)
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,اْلمَجازَسِبيلعلىِفيهِاْلخطابَوقعَماَذِلكَومناْلَمآل منَمْأُخوذَوُهوَ,َلفظهُمْقَتضىعلىاستمراره

 [93البقرة]{ رهمْفْبكُ لَعجْالْ وهبمُلُوا يف قربُشْأُوَ}:َتَعاَلىَقْولهَوِمْنهاْلَحِقيَقة ِفياأَلْصلِبهُِيَراديكنَولم

نألَ؛ُقُلوبهمِفيالبطونهمِفييكوناْلعجلَلَكانََحِقيَقتهعلىماْلَكالحملَلونَّهُألَ؛اْلعجلحبَأَرادَ

َأرَادَ [ 34 يممر]{  قّحَالْ لُوْم قَيَرْمَ نُى ابْعيسَ لكَذَ} :َومثله,اْلقلبِإَلىالاْلَبطنِإَلىتْنتَقلِإنََّماْعَياناألَ

اْلحقَقولَصاحب لَماباسمِفيهِالشَّْيءسميَماَذِلكَومن, ِمْنهُيَتَحصَّ َتَعاَلىَقْولهَوِمْنه, ا نَلْنزَأَوَ}:

غافر]{ رهمْأّ منْ وحَقي الرُّلْيُ}:َومثلهاْلُقُلوب ِفينورَثَمَرتهَماَأَرادَ [114النساء]{ابينًا مُّورًنُ مْكُيْإلَ

اْلُقْرآنَأَراد,[15 ,صيغتهِبَغْيرَوذكر,َلفظهمنِفيهِاْلَمْعنىفهمَماَفَأما,اْلُقُلوبِفيَحَياةكالروحنَّهُألَ؛ََ

أتىالشيخالزغواني(."1)التَّْفِسيرُهوََفَذِلك,السَّامعِإَلىفهمهليصل ببيانتفصيلفيرحمهاهللفقد

التأويل, معنى الظاهر,وكيفيكون المعنى تمنع قرينة المنالدليل ابنوعلىهذا يصفتلميذه وال

بعدو(."3)إلىمعنىاليقتضيهلدليلعليه,التأويلالعدولعنظاهراللفظ":التأويلقائال(2)الجوزي

القرنتقريبامنميالدوالتيقيلتقبلقرنينونصف,األقوالالمتفقةفيمعنىالتأويلالنظرفيهذه

أن,ابنتيمية لدىالسلفمنذ الوصفمعروفا جاءتبعملوايكونالمعنىعلىهذا وربما التأويل,

ذالميقبلابنو,دالتصنيففيمايتعلقبالتأويلالصيغةبهذاالحرفخاللالقرونالثالثةاألولىعن ا 

تيميةالتأويلبهذاالمعنىفماهوالمعنىالذييقررهفيالتأويل؟

                                                

(.804ص)(نقالعننزهةاألعينالنواظرفيعلمالوجوهوالنظائرالبنالجوزي4)
بكرالصديقرضياهلل,منساللةأبيالَحْنَبِليُّاهللُِعَبْيدِبنَِعِليِّبنُِمَحمَّدِبنَِعِليِّبنُالرَّْحَمنَِعْبدُالَفَرجَِأُبو(5)

 وروىعنهوالتاريخوالحديثوالفقهالتفسيرالبارعفيالوعظوتعالىعنه, شيوخ, سمعمنعدة ,وصاحبالتصانيف,
ليهانتهتالرياسةفيالحديثال .انظرھ(591,ولدببغدادوتوفيفيها)وفقههوسقيمهصحيحهومعرفةوعلومهكثيرينوا 

(.3/312(,األعالمللزركلي)01/325(,سيرأعالمالنبالءللذهبي)343التقييدلمعرفةرواةالسننوالمسانيد)ص
(806البنالجوزي)ص(نزهةاألعينالنواظرفيعلمالوجوهوالنظائر0)
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مسواءوافقظاهرهأملمهو:تفسيرالكالوالمعنىالثانيأنالتأويل":ابنتيميةشيخاإلسالمقال

,التأويليعلمهالراسخونفيالعلموهذاوهذاهوالتأويلفياصطالحجمهورالمفسرينوغيرهم,,يوافقه

يف  ونَاسخُالرَّ وَ اهللُ  إالَّ هُويلَأْتَ مُلَعْيَ امَوَ} علىقولهتعالى:وهوموافقلوقفمنوقفمنالسلف

ومجاهدومحمدبنجعفربنرضياهللعنهما,كمانقلذلكعنابنعباس,[4آلعمران{]معلْالْ

(.1)وغيرهم,لزبيرومحمدبنإسحاقوابنقتيبةا

المعنىالثالثعندشيخاإلسالمرحمهاهللللتأوي هو":حيثقال,بمعنىحقيقةالشيءلفهوأما

نإليها الكالميؤولالتيالحقيقة والشرباألكلمنالجنةفيبهأخبرمافتأويلظاهره وافقتوا 

فيمعانيهامنيتصورماالأنفسها الموجودةالحقائقهوذلك وغيرالساعةوقياموالنكاحواللباس

السالمعليهيوسفعنتعالىقالكماالقرآنلغةفيالتأويلهووهذاباللسان عنهويعبراألذهان 

 لْهَ}:تعالىولهوق,[111:يوسف]{اقَّي حَبّا رَهَلَعَجَ دْقَ لُبْمن قَ ايَيَؤْرُ ويلُأْا تَذَهَيَا أَبَت }:قالأنه

ولهوق [53:األعراف]{قّحَا بالْنَبّرَ لُسُرُ تْاءَجَ دْقَ لُبْمن قَ وهُسُنَ ذينَالَّ لُوقُيَ  هُويلُأْتي تَأْيَ مَوْيَ هُويلَأْتَ  إالَّ ونَرُظُنْيَ

 رٌيْخَ  لكَآخر ذَالْ  وميَالْباهلل وَ ونَمنُؤْم تُنتُإن كُ  ولسُوالرَّ اهلل  ىإلَ  وهُدُّرُفَيءِِ  يف شَم تُعْازَنَإن تَفَ}:تعالى

(."2)اهللإاليعلمهالالذيهوالتأويلوهذا,[59:النساء]{ويالًأْتَ نُسَحْأَوَ

المعنيينالثانيوالثالثاللذينفجعل,فيبيانمعنىالتأويلوعلىهذااألساساتبعهتلميذهابنالقيم

 التأويلالصحيحقررهما بلوصفهبتأويلالمعتزلةوالجهمية,شيخههما باطل, ومن.(3)وماعداهما

فيلعلمفيبياناالختالفالحاصلبينأهلامنهذاالفصلالمعلومأنماتقررفيالمبحثاألول

                                                

 (.822(الفتوىالحمويةالكبرىالبنتيمية)ص8)

 (.822(الفتوىالحمويةالكبرى)ص3)

(.0/044(انظرالصواعقالمرسلةفيالردعلىالجهميةوالمعطلة)4)
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التأويلفيماسواهامنوأجازوا,أثبتواسبعصفات,أنأصحابالفريقالثانيالذينإثباتالصفات

الين قرينة, أو بدليل والفعلية والمعطلةالصفاتالذاتية وصفالجهمية نكانمعنىطبقعليهم وا  ,

ةأنهنفىصفعلمفلميردعنمنأجازالتأويلمنأهلالن,يِّناالختالفبَأالتأويلمشتركابينهم,إال

كماوردعنهمالتأويل؛ولذلكنجدالجويني,,بلوردعنهماإلثباتسمعاوداللةثبتتهللبطريقالقطع

 يقول: اهلل آية"رحمه والمجيءفليجر ,االستواء ,[45]ص{يَّدَبيَ تُقْلَا خملَ}وقوله:

(."1)[ 04] القمر {اننَيُعْري بأَجْتَ}:,وقوله[84]الرحمن{امرَإكْالْال وَلَجَو الْذُ كَبّرَ هُجْقى وَبْيّوّ}:وقوله

فالبدمنالتفريقبينأهلالسنةفهذايبعدشبهةالنفيوالتعطيلعنأصحابمذهبالصفاتالسبع,

فيكالمهومعذلكلميستحسنرحمهاهللعنمنسواهممنالمعطلة,وهمالذينقصدهمابنالقيم

بالتأويلمذ قالوا الذين إثهب مع , بالسبعبات ووصفهم قالبعضالصفات, حيث ية فالناسكانوا":

اتبعوا,والمعفالللسلف,واشتقتقوالبينالقولين,فحدثتالطائفةالسبعية,سلفيةوجهمية:طائفتين

(."2الجهميةبقوا)

يكوننسبةااللتحاقبالسنةوالجماعة,وال-عيةالسب-,واليزيلهذاالوصفبينالسلفوهذااختالف

التأويلفيبعضالمنباباالبتداعإالمنباباختالفالتنوع, أنالسلفثبتعنهم السيما ,

قالنصوصالصفات َبْينََمْذَهب ِإَلىاْلُعَلَماءِْعُضببََوَذهَ":(رحمهاهلل3ا)الشيخمحمدرشيدرض,

َوَبْينَاْلَمَجازِِمنََواِحد َمْعًنىِفيهَِيَتَعيَّنُ,َظاِهِرهَِعنُْصِرفَِإَذاالَِّذياْلُمَتَشاِبهِالنَّصَِّبْينََفَفرَّقَاْلَمْذَهَبْيِن 

                                                

 (.504(الفتوىالحمويةالكبرى)ص0)

 (.0/886(الصواعقالمرسلةفيالردعلىالجهميةوالمعطلة)8)

مجلةصاحبالقلموني خليفةعليمنالبن(محمدرشيدبنعليبنمحمدبنشمسالدينبنمحمدبهاءالدين3)
والتفسيروالتاريخواألدببالحديثالعلماءوالكّتابمن,اإلسالمياإلصالحرجالوأحد,المنار ولد بالشام,وتعلم,

هت1315)سنةمصرإلىرحلثمالصحف بعضفيوكتبوتنسك  توفيلهوتتلمذعبدهمحمدالشيخفالزم( ,
(.2/102,مناألعالمللزركلي)ھ(1354)
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تَْأِويلََفَأْوَجبَمْعًنى ِمنَْأْكَثرََيْحَتِملَُما لِاألَََ ِقْسَمانِالنَّاَسَأنََّواْلَمْشُهورُ,الثَّاِنيُدونَوَّ ُمْثِبُتونَ:

َفاتِ ُضوَن ُمْثِبُتونََثرِاألََوَأْهلُاْلُمَحدِِّثينََوَأْكَثرَُلَها َوَناُفونَِللصِّ ُلونَُنَفاة اْلُمَتَكلِِّمينََوَأْكَثرُُمَفوِّ (."1)ُمَؤوِّ

اإلثباتف وجعل للصفات, النافين من جعلهم بل التأويل, أهل اهلل رحمه رشيد ينصفمحمد لم

هذا من الثاني الفصل في تبين وقد واألثر, الحديث أهل بمذهب ووصفه واحدا, والتفويضمسلكا

نكانأهلاإلثباتيقولونبتفويضالكيفيةبعدإثباتالص فة,البحث,أناإلثباتليسهوالتفويض,وا 

 كما باإلمرارثبتعنبعضالسلفالذينوإالأنالتفويضاليدلعلىاإلثبات, وقدجهلصفوه ,

فيمايستحيلعلىاهللالتأويلرهوالشيخأنمذهبالجمهورمنالمحدثينوالمفسرينمنأهلاألث

إالمابينافيتفسيرهرشيداستدلبهمحمدالتفتازانيالذيواليعنيكالموسيتبينذلكفيمابعد,,تعالى

ِبهَِوَردَماَوِمْنَها":التفتازانيقالف ِفيْسِتَواءِالاِمْثلُاْلَحِقيِقيَّةَِمَعاِنيَهاَعَلىَحْمُلَهاَواْمتََنعَالشَّْرعَِظاِهرََُ

]{ديهميْأَ قَوْاهلل فَ دُيَ}:َتَعاَلىَقْوِلهِِفيَواْلَيدِ,[5]طه{ىوَتَش اسْرْعَى الْلَعَ نُمَحْالرَّ}:َتَعاَلىَقْوِلهِ

 هُجْى وَقَبْيَوَ}:تََعاَلىَقْوِلهِِفيَواْلَوْجه,[15]ص{يَّبيدَ تُقْلا خَملَ دَجُسْن تَأَ كَعَنَا مَمَ}  [11الفتح

{كَبّرَ الرحمن [01] َقْوِلهِِفيَواْلَعْين, ]{ينى عيْلَعَ عَنَصْولتُ}: و [39طه ري جْتَ}قوله:

َقْوَليَِأَحدَوُهوَاْلُجْمُهورَِوَعنَِزاِئَدة  ِصَفة ِمْنَهاُكالًَّأنَّالشَّْيخَِفَعنِ[,14القمر]{اننَعيُبأَ َأنََّهاالشَّْيخَُِ

اْلُقْدَرِة َعنَِمَجاز َواْلَيدَُتَعاَلىاهللِِلَعَظَمةَِوَتْصِوير َتْمِثيل َأوْءِاالْسِتيالَعنَِمَجاز ْسِتَواءَُفاالَمَجاَزات  

َناتُِجْمَلةُ:ِقيلََفِإنْ,اْلَبَصرَِعنَِواْلَعْينُاْلُوُجوِد َعنَِواْلَوْجهُ َوْجهَُفَما,َتَعاَلىاهللِِبُقْدَرةَِمْخُلوَقة اْلُمَكوِّ

ُأِريدَِبَأنَّهُُأِجيبَِبَأْعُيِنَنا؟:َقْوِلهِِفياْلَجْمعَِوْجهَُوَمااْلُمثَنَّى؟ِبَلْفظِِسيََّماعليهالسالمآَدمََخْلقَِتْخِصيصِ

َءةِِباْلِكالاْلُمِحيطِِباْلَمَكانَِتْجِريَأنََّهاِبَأْعُيِنَناَتْجِريَوَمْعَنى,َوَتْكِريم َلهَُتْشِريف آَدمََوَتْخِصيُصاْلُقْدَرةَِكَمالُ

ُيَقالَُوالرَِّعاَيِة َواْلِحْفظِ ِرَعاَيُتُه َوَتْكتَِنُفهُِعَناَيُتهَُتُحوُطهُِبَحْيثَُكانَِإَذاَوَمْسَمع اْلَمِلكِِمنَِبَمْرًأىن ُفال:
                                                

 (.3/063(تفسيرالمنارلمحمدرشيدرضا)4)
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َقْوَلَناَأنَّاْلَبَيانُِعَلَماءِمنْاْلُمَحقِِّقينَمَِكالَوِفي,َبِعيد َوُهوَْرضِاألَِمنَاْنَفَجَرتْالَِّتيْعُينُاألَاْلُمَرادُ:َوِقيلَ

ِلَنْفيُهوَِإنََّماَذِلَك َوَنْحوُاْلَبَصرَِعنَِواْلَعْينُاْلُقْدَرِة َعنَِواْلَيِمينَُواْلَيدُِء االْسِتيالَعنَِمَجاز ْسِتَواءُاال

َوْهمِ ِبُسْرَعة َوالتَّْجِسيمالتَّْشِبيهَِِ ال,َِ ِبِإْبَراِزَهااْلَعْقِليَّةِلْلَمَعاِنييَرات َوَتْصوِت َتْمِثيالَفِهيََواِ  وَِفيَِ رالصُّ

(."1)اْلِحسِّيَّةِ

 ونَاسخُوالرَّ إال اهللُ هُويلَأْتَ مُلَعْا يَمَوَ}لقدأوردالشيخمحمدرشيدكالمالتفتازانيفيتفسيرقولهتعالى:ف

ِفيَنُظنَُّوُكنَّا"منتقدامذهبالتأويلقائال:بعدأنبينمذهبهفيالصفات[,4]آلعمران{معلْيف الْ

ُلواَلمَْوَأنَُّهمْ,َضِعيف السََّلفَِمْذَهبََأنَّالطََّلبَِأَواِئلِ لََكَماُيَأوِّ اْلِعْلمِِمنََمْبَلَغُهمَْيْبُلُغواَلمْنَُّهمْألَ؛اْلَخَلفَُأوَّ

النََّظرَِبْعدَوَظِفْرَنا,مِاْلَكالِعْلمِِفيَتَغْلَغْلَناَوَلمَّا,َبْعُضُهمَْأوُْكلُُّهمْاْلَحَناِبَلةُِسيََّماال,َواْلَفْهمِ الَِّتياْلُكُتبِِفيََ

اْبنُِكُتبُِسيََّماال,اْلَبَيانَِحقَّالسََّلفَِمْذَهبَتَُبيِّنُالَِّتيِباْلُكُتبِمِالاْلكَِفيَشاِعَرةِاألََفْلَسَفةُِمْنَتَهىِهيَ

َخاَلَفهَُماُكلََّوَأنَّ,َمْطَلب َوالَغاَية َوَراَءهَُلْيَسالَِّذياْلَحقُُّهوَالسََّلفَِمْذَهبََأنَّاْلَيِقينِِعْلمََعِلْمَناَتْيِمَيةَ

(."2)َشْيًئااْلَحقِِّمنَُتْغِنيال,َوَأْوَهام ُظُنون َفُهوَ

النظرفيمقالةو انتقدمذهبالتأويلالتباعهابنتيميةفيمحمدرشيدرحمهاهلل,بعد يتبينأنه

التفتازانيذلك,ودونماتحقيقفيعملالسلف,ولميكناستداللهفيمحلهبنقلهلكالمالتفتازاني؛ألن

يرادهفيهذاالموطنداعم,وهوالتأويلبالمجاز,كماقالوهومذهبالجمهور,يبينمذهبشيخه وا 

لمذهبالتأويل , اكما الذيثبتعن يستحيلعلىاهللوالتفويضلسلفأن الصحيحفيما التأويل

نمنأنكرالتأويلكتعالى, ىالتأويلفيبعضعلبليجتمعون,الحنابلةيؤولونفيمواضعبعضوا 

فيمابعدفيالفصلوسيأتيالكالمعلىذلكفيمحله,وماهذاإالتناقضظاهر,النصوصاضطرارا

الرابع.
                                                

 (8/001(شرحالمقاصدفيعلمالكالمللتفتازاني)0)

(.0/063(تفسيرالمنار)8)
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فمذهبيقول:فيتعيينمعنىالتتأويلظاهر,وعلىهذايكوناالختالفبينالفريقينمنأهلالسنة

لدليل,وكاللفظعنظاهرهإلىوجهيحتملهلالمعنى,وآخريقول:أنهصرفةنمعناهالتفسير,وحقيقأ

ومدلول,نجدلفظالتأويلوردفيغيرماموضعتعالىهذهالمعانيمشتركةفيالتأويل,وفيكتاباهلل

ابنو,المذكورفيهااللفظبحسبسياقاآلية تتبعشيخاإلسالم لفظالتأويلفيكتاباهللقد ,تيمية

ففين.وسنعرضأقوالهمقارنةمعأقوالبعضالمفسري,التأويلالمذكورفيهالآيةمعنىويبينفيك

]آل{إال اهللُ هُويلَأْتَ ما يعلمُويله وَتأْ اءَتغَة وابْنَالفتْ اءَتغَابْ هُمنْ هَابَشَا تَمَ ونَبعُتَّيَفَ غٌيْزَ وهبمْلُيف قُ ذينَالَّا مَّأَفَ}:تعالىقوله

 تيميةابقال,[4عمران فيه:ن بمعنىالتفسيروالتعيين,فهو اآلية تعالىفيوذه قوله إن فَ}:

{ويالًأْتَ نُسَحْوأَ رٌيْخَ وم اآلخر ذلكَيَالْباهلل وَ ونَمنُؤْم تُنتُول إن كُسُاهلل والرَّ ىإلَ  وهُدُّرُيء فَيف شَ مْتُعْازَنَتَ

[59]النساء بعضأهلكذلكقالو(."1)العاقبةوالمصير"فهوفيهذهاآليةبمعنى:لابنتيميةقا,

(."4)ومغبةعاقبةوثواباوأحمدموئال":(3)والطبري(2)الرزاقدعبالتفسيرك





                                                

 (.89(اإلكليلفيالمتشابهوالتأويلالبنتيمية)ص0)

ْنَعاِنيَُّمْواَلُهْم الِحْمَيِريَُّبْكرَأُبو(8) ,ھ(102)ُوِلدَأحدرواةالصحيحينوالسنناألربعة,مفسرمشهورومحدثثقة,الصَّ

ثمانسنين,توفيفيشوالسنة) .انظررجالھ(011ويعدمنصغارأتباعالتابعين,روىعنهالكثيرين,ولزممعمرًا
وطبقاتالحنابلةالبنأبييعلى)0/492صحيحالبخاريللكالباذي) وتاريخدمشق)1/019(, وميزان32/121(, ,)

(.9/523(,وسيرأعالمالنبالء)0/219االعتدالللذهبي)
بقوله يحكمالعلماءأئمةأحدكاني,األخبارالحافظياللغويّالنحوئالمقرالفقيهمحمدبنجرير,الطََّبِريَّجْعَفر َأُبو(3)

.انظرھ(311ورحلوحدث,وصنفالتصانيفالكبار,توفيفي)َسِمعَ,ھ(004)َمْوِلُدهوفضلهلمعرفتهرأيهإلىويرجع
(,إنباه000(,طبقاتالشافعيين)ص3/101(,طبقاتالشافعيةالكبرى)0/542(,تاريخبغداد)50/122تاريخدمشق)
 (.14/021ء)(,سيرأعالمالنبال3/29النحاة)الرواةعلىأنباء

(.2/516القرآنللطبري)آي(,وجامعالبيانفيتأويل8/899(انظرتفسيرعبدالرزاق)4)
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ا نَربّ لُسُرُ اءتْجَ دْقَ لُبْمن قَ هُوسُنَ الذينَ يقولُ هُويلُأْتي تَأْيَ مَوْيَ هُويلَأْإال تَ ونَرُظُنيَ لْهَ}:قولهتعالىفيو

 لْبَ}:تعالى,وهوكذلكفيقوله"وهومعنىوقوعالمخبربه"لابنتيمية:[,قا53]األعراف{قّحَبالْ

العاقبةوماوعداهللفيالقرآن":(2)مقاتلوهوقول"(.1)[39يونس  ]{ هويلُأْتَ هتمْأْا يَمَّلَمه وَوا بعلْحيطُيُ مْا لَمبَ وابُذَّكَ

.(4)وكذاقالعبدالرزاقوالطبري,"(3)والخيروالشرمنالوعدوالوعيد

 كَمُلّعَيُوَ كَبُّرَ بيكَتَجْيَ لكَذَكَوَ}:يقولتعالىففيسورةيوسف,لفظالتأويلفيسياقالرؤىردوولقد

[, 34] {امَكُتيَيأْ نْأَ لَبْا بتأويله قَمَأتكُبَّانه إال نَقَزَرْتُ امٌعَا طَمَتيكُأْال يَ الَقَ}: تعالىوقال  ,[6]{اديثويل األحَأْمن تَ

,[45]ون{سلُرْأَويله فَأْم بتَكُبئُنَا أُأنَ}:وقال تعالى[, 44]{ املنيَام بعَلَويل األحْأْبتَ نُحْا نَومَ}: تعالىوقال 

التأويلفيكلمماسبق:ل ابن تيمية في معنى قا [,011]{لُبْمن قَ ايَيَؤْرُ ويلُأْ}هذا تَ :تعالىوقوله

(."5)هونفسمدلولالرؤيا"

                                                

(.89(اإلكليلفيالمتشابهوالتأويل)ص0)
(8 روىالَبْلِخيُُّسَلْيَمانَبنُُمَقاِتلُ( المفسرين, وكبير أتباعالتابعين, منكبار اِك ُمَجاِهد َعنْ, حَّ ُبَرْيَدَة َواْبنَوالضَّ َِ

الشافعيقالوعدة,َوَعَطاِء  مقاتلعلىالتفسيرفيعيالالناس: حتىالتشبيه ينففيجهمأفرط:حنيفةأبووقال,
,ورغماستحسانتفسيرهإالأنعلماءخلقهمثلجعلهحتى,ثباتاإلفيييعن,مقاتلوأفرط,يءبشليستعالىإنه:قال

فقد لوكانثقة,الحديثلميوثقوه, أحسنتفسيره وُسئلعنهعبداهللبنالمباركفقال:ما توفيسكتعنهالبخاري,
 (.1/011(,وسيرأعالمالنبالء)4/113(,وميزاناالعتدال)15/011(.انظرتاريخبغداد)ھ151)

(.8/41(تفسيرمقاتل)3)
 (.08/442القرآنللطبري)آي(,جامعالبيانفيتأويل8/20(تفسيرعبدالرزاق)4)

 (.31(اإلكليلفيالمتشابهوالتأويلالبنتيمية)ص5)
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القرطبيو (1)قال الرؤيا": تأويل في ذلك أن ."(2)أجمعوا سورةوقال في  :[42الكهف]تعالى

[,فمرادهكمايقول28]{اربًه صْيْلَطع عَسْتَ مْا لَمَ ويلُأْتَ لكَذَ}:وقالتعالى,{ ارًبْه صيْطع علَتَسْتَ مْا لَويل مَأْبتَ كَنبئُأُسَ}

وبيان,سفينة,وقتلالغالمإقامةالجدارهوتأويلاألعمالالتيأتىبهاالخضرمنخرقال"ابنتيمية:

 .(4)وكذاقالالقرطبيفيتفسيره(."3)عليهاالسببالحامل

إذختلففيالحكمعلىمعنىالتأويل,؛ولكنسياقالرؤىييكونالتأويلبمعنىحقيقةالشيءقدو

 الَقَ إذْ} فيقولهتعالى:أنتأويلالرؤياقداليكونهوظاهرها,فلوأخذنارؤيايوسفعليهالسالم

فاليقولنأحد,[4]يوسف{اجدينَيل سَ مْهُتُيْأَر رَمَقَوالْ سَمْا والشَّبًكَوْكَ رَشَعَ دَحَأَ تُيْأَي رَإنّت بَا أَبيه يَألَ وسفُيُ

هوصرفاللفظإلىسجودكبلهعليهالسالم؛ولكنالمعنىأنالمعنىالحقيقيهوسجودتلكالكوا

فيالصحيحقالفيغيرهامنالرؤى,فحققترؤيتهعلىذلك,وهكذاالعمل,كماتلهإخوتهوأبيهوأمه

ِفيَأوْ,ُظُفِريِفيَيْجِريالرِّيِِّإَلىَأْنُظرََحتَّى-اللََّبنََيْعِني-َشِرْبتَُناِئم  َأَناَبْيَنا":صلىاهللعليهوسلم

ْلَتُه؟َفَما:َفَقاُلواُعَمرََناَوْلتُثُمََّأْظَفاِري  ,فالمعنىعلىأنالنبيأخذنابالظاهرفإذا(."5)الِعْلمَ:َقالََأوَّ

فالوالمرادهو:توريثالعلم,ولكناالحتمالالراجحمراللبنصلىاهللعليهوسلميسقيع تأويلفي,

                                                

القرطبي,اشتهربالمعرفةوالتفسيروالورعوالزهد,األندلسيالخزرجياألنصاريَفر حبنبكرأبيبنأحمدبنمحمد(6)
و الفقه, ووالقناعةبالزهدالحرصوقمع,القرآنألحكامالجامعكتبهمنوصنففيالتفسيروأحكام شرحفياألسنى,

والحسنىاهللأسماء واألذكارأفضلفيالتذكار, واآلخرةموروأالموتىبأحوالالتذكرة, التمهيدلكتابالتقريب, توفي,
(,واألعالمللزركلي315,انظرالديباجالمذهبفيمعرفةأعيانالمذهبإلبراهيمبنمحمدبنفرحون)صھ(151)
(5/300.)
 (.9/089(الجامعألحكامالقرآنللقرطبي)4)

 (.31(اإلكليلفيالمتشابهوالتأويل)ص0)

(.02/90)الجامعألحكامالقرآن(8)
اللَّهَُرِضيَالَعَدِويِّالُقَرِشيَِّحْفص َأِبيالَخطَّابِْبنُِعَمرََمَناِقبَِبابُ(أخرجهالبخاريفيصحيحه,كتابالمناقب,3)

[.3221]َعْنه
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وقول,فغالبالرؤىمااليوافقظاهرهامعناهاالمرادالذيهوحقيقةالشيء,سياقالرؤىغيرالتفسير

باعتبارالقرائنوالمجازاتولو,يعنيإالمادلتعليهالرؤيا:نفسمدلولالرؤيا,اليةابنتيم وهو,

.إطالقابهابنتيميةيعترفالتأويلالذيال
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 المبحث الثاني                              

 شرعاً  الفرق بين التفسير والتأويل                   

 

باعتبارأوحقيقةاألمرلىمعنىالتفسيرابنتيميةإنماجعلمعنىالتأويلعماسبقأنمتبين

وهوالتفسير:الَفْسرُ:فسرفيالعين:"جاءلغةكماالفيالتفسيرو,للفظالتأويلفيالقرآنالكريممدلو

 بِالْحَقِّ جِئْنَاكَ إِلَّا بِمَثَلٍ يَأْتُونَكَ وَال} تعالى:قال,(1)".تفسيراوفسرهفسرا يفِسرهوَفَسرهللِكتاب وتفصيلبيان

)أي أحسن بيانا وتفصيال[,33]الفرقان{تَفْسِريًا وَأَحْسَنَ
الذييرىفرقابينالتأويلوالتفسير,لكن,(2

لفظ أن يجد التفسير معنى غير يحتمل الكشفوالبيانالتأويل معناه يقولوالتفصيل,الذي ولذلك

عدةصاحب فروقا أنجمع بعد الفرقبينهما ,التفسيروالمفسرونفيمسألة منها علىوجهنختار

راجعاًكانماالتفسيرأنهو:األقوالهذهمنالنفسإليهتميليلذاو: "فمارجحهالمؤلاالختصار

عنوالكشف,والبيانالكشفمعناهالتفسيرألنوذلك الدرايةإلىراجعاًكانماوالتأويلالرواية إلى

الذينأصحابهبعضعنأو,وسلمعليهاهللصلىاهللرسولعنوردإذاإالبهنجزمالتعالىاهللمراد

,وسلمعليهاهللصلىاهللرسولوخالطواووقائع حوادثمنبهأحاطماوعلموا,يالوحنزولشهدوا

التاحتماأحدترجيحفيهالمالحظالتأويلوأما,الكريمالقرآنمعانيمنعليهمأشكلفيماإليهورجعوا

لغةيفومدلوالتهااأللفاظمفرداتبمعرفةإليهوُيتوصلاالجتهاد علىيعتمدوالترجيح,بالدليلاللفظ

(."3)ذلككلمنيالمعانواستنباطالعربية األساليبومعرفةالسياق بحسبواستعمالهاالعرب 

                                                

 (.4/844بابالسينوالراءوالفاءمادة)ف,س,ر(,)(0)

(.09/864انظرجامعالبيانفيتأويلآيالقرآنللطبري)(8)
 (.0/02لتفسيروالمفسرونلمحمدالسيدحسينالذهبي)(ا3)
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القولما يقولرحمهاهللفيسببالت(1)بينهالزركشيوسببميلهلهذا فرقةبينالتفسيروالتأويل,

المنقولبينالتمييزوالتأويلالتفسيربينالتفرقةعلىكثيراصطالحيفالسببنأوك":تعالى

لهواالمستنبطيفالنظروعلىالمنقول يفاالعتمادعلىلمليحوالمستنبط  وهذامن,زدياداتجويزا

(."2)الفروعفيالدين

,فاألساليبالعربيةجليةفييلمايجعلهمعموالبهبينالسلفففيالكالمالسابقمنضوابطالتأو

,أساليبهمخالفمايكونمنعلىكفارالعربأنهمانتقدوهألنهولذلكلميثبتعنتعالى,كتاباهلل

ة,وتمسكهمبعبادةآلهالستكبارهمأوعارضوهألنهملميفهموامعانيه,بلكانوامعرضينعناإلسالم

 آثَارِهِم عَلَى وَإِنَّا أُمَّةٍ عَلَى آبَاءَنَا وَجَدْنَا إِنَّا قَالُوا بَلْ} :آبائهموأجدادهم,كماقالاهللعزوجلعلىلسانهم

دلفيهفائدةعظيمةتففيالدين"وهذامنالفروعالزركشي:"وتأملقول[,  00]الزخرف{مُهْتَدُونَ

والذيأدىإلىاختالفهمفيإثبات,أهلالعلمفيتعيينمعنىالتأويلأناالختالفالحاصلبينعلى

ومايكونالصفاتمنتأويلها,ماهوإالاختالففرعيفيبابه,ينزلناإلىمادوناألصولالعقدية,

الألخرجنا,خرجمندائرةأهلالسنةوالجماعةوالي,هالفروعفاليقدحفيالعقيدةمناختالففيهذ وا 

والجماعة والمفسرينوالفقهاءمنأهلالسنة والبيانمنالثقات, كانالتأويلكماجلأهلاللغة لو ,

 البعضبأنهبدعةووصفه حداث, العربيةحوألنألفاظا  فالمناصمنالتأاللغة بأيويلمالةأوجه,

م األحوالحال قوله,ن معنى يتدبر كيف بالتأويل العمل أنكر فمن الصفات, باب غير في ن وا 

فالمجاز؟[10]اإلسراء{ سَبِيلًا وَأَضَلُّ ِأَعْمَى الْآخِرَة فِي فَهُوَ أَعْمَى هَذِهِ فِي كَانَ وَمَنْ}تعالى:
                                                

,وأحداألعالمالبارزينفيمصرواألصولالشافعيةبفقهعالم,اهللعبدأبوالزركشي اهللعبدبنبهادربنمحمد(4)
 الثامن, القرن منهافنون عدةفيكثيرةتصانيفلهفي الصحابةعلىعائشةاستدركتهماإليراداإلجابة: ولقطة,

والمحيوالبحرالعجالن  عالمط, المساجدبأحكامالساجدا  والمنهاجتوضيحفيوالديباج, توفيعليهالمنثور, ,وغيرها,
(.2/21(,واألعالمللزركلي)1/431انظرحسنالمحاضرةفيتاريخمصروالقاهرة).ھ(194اهلل)رحمة

 (.8/048البرهانفيعلومالقرآنللزركشي) (0)
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,علىمعناهالذيهوصرفاللفظمنهذهاآليةبهفيتفسيرومنأنكرالتأويلالبدأنيعمل,نهنابيّ

الفلنيتدبرالمعنىالمراد.االحتمالالراجحإلىاالحتمالالمرجوحلدليل,  وا 

 

 :التأويل فرع عن التفسير

قسمتعرفهل:"أنهقسمالتفسيرإلىأربعةأقساميقو(رضياهللعنهما1)لقدوردأثرعنابنعباس

وقسميعلمهالعلماءخاصة,وقسممنالحاللوالحرام,وقسماليعذرأحدبجهالته,العربفيكالمها

َوَهَذا":الزركشيتعقيباعلىتقسيمابنعباسقال(."2)ومنادعىعلمهفهوكاذباليعلمهإالاهلل,

.ْعَرابَواإلِاللَُّغةَِشْأنَُوَذِلكَِلَساِنِهمِْإَلىِفيهُِيْرَجعُالَِّذيَفُهوَاْلَعَربَُتْعِرُفهُالَِّذيَأمَّافَ,َصِحيح َتْقِسيم 

اْلُمَتَضمَِّنةِالنُُّصوصِِمنََمْعَناهَُمْعِرَفةِِإَلىْفَهامُاألَتَتََباَدرَُماَوُهوَ,ِبَجْهِلهَِواِحد ُيْعَذرُالَما:الثَّاِنيو

ى.َتَعالَاللَّهُِمَرادَُأنَّهُُيْعَلمُِسَواهُالَجِليًّاَواِحًداَمْعًنىَأَفادََلْفظ َوُكلَّ,التَّْوِحيدِِئلََوَدالْحَكامِاألََشَراِئعَ

,السَّاَعةِِقَيامَاْلُمَتَضمَِّنةِيِاآلَنْحوُ,اْلُغُيوبَِمْجَرىَيْجِريَماَفُهوَ,َتَعاَلىاللَّهُِإالَيْعَلُمهُالَما:الثَّاِلثُو

وحَِوتَْفِسيرَ,ْرَحامِألَاِفيَوَما,اْلَغْيثَِوُنُزولَ َأْهلِِعْندَاْلُقْرآنِِفيُمَتَشاِبه َوُكلُّ,اْلُمَقطََّعةَِواْلُحُروفَ,الرُّ

.اْلَحقِّ

ماإلىاللَّْفظَِصْرفَُوُهوَ,التَّْأِويلِقُِإْطالَعَلْيهَِيْغِلبُالَِّذيَوُهوَ,اْلُعَلَماءِاْجِتَهادِِإَلىَيْرِجعَُما:َوالرَّاِبعُ

لَُناِقل َفاْلُمَفسِّرُ,ِإَلْيهِلؤوي َوَبَيانُْحَكاماألَاْسِتْنَباطَُوَذِلكَ,ُمْستَْنِبط َواْلُمَؤوِّ َوَتْخِصيُصاْلُمْجَملَِ ,اْلُعُمومَِِ

                                                

صلىاللَّهرسولعمابنالعباس أبوالهاشمي القرشيمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبنالعباسبنعبداللَّه (8)
أحدوهو,بثالثالهجرةقبلبالّشعبهاشموبنولدوُ,الهالليةالحارثبنتلبابةالفضلأمأمه,وسّلموآلهعليهاللَّه

بترجمانالقرآنلمعرفتهبتفسيروتأويلكتاباهللتعالى,منفقهاءالصحابة,اشتهرو,المكثرينفيروايةالحديث
أنعمربنالخطابرضياهللعنهكانيقدمهعلىأشياخالصحابة لعلمهوفقههكما فيمجالسهويدنيهمنه,

ومعرفته,فقددعالهالنبيصلىاهللعليهوسلمبقوله:اللهمفقههفيالدينوعلمهالتأويل,يقولابنعباسرضي
الصحابةالبناهللعنهما:توفيرسولاهللصلىاهللعليهوسلموأناابنثالثةعشرسنة.انظراإلصابةفيتمييز

 (.3/330(,وسيرأعالمالنبالء)319,وتقريبالتهذيبالبنحجر)ص(4/101حجر)
(.0/853[)4رواهعبدالرزاقفيتفسيره,حديثرقم] (0)
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اْعِتَمادُاْلُعَلَماءَِوَعَلى,ِفيهِْجِتَهادُاالاْلُعَلَماءِِلَغْيرَِيُجوزُالالَِّذيَفُهوََفَصاِعًداَمْعَنَيْينِاْحَتَملََلْفظ َوُكلُّ

َعَلىِفيهَرْأِيِهمُْمَجرَّدََيْعَتِمُدواَأنَْلُهمَْوَلْيَس,ِئلَِوالدَّالالشََّواِهدِ (."1)َبَياُنهَُتَقدَّمََماَِ

يتبينلنا,فيكالمهرضياهللعنهماعينهابنعباسوشرحما,ةاألربعبعدبيانالزركشيلألقسام

وهوماطريقهاجتهادالعلماءببيان,وأنالتأويلمعمولبهبينالسلفجلياالفرقبينالتفسيروالتأويل,

ييستبعدهابنتيميةمنومفهومهعندهمهونفسهالمفهومالذأدلتهموشواهدهمعلىمقتضىالعربية,

أشاوهوويل,أمعنىالت التفسيرالذييعلمهالعلماء,وبينهبأنهرضياهللعنهمارإليهابنعباسما

وماإلىذلكمناستعمالالمخصصات,واعتماد,لألحكامراجعإلىاستنباطالمجتهدينالزركشيبأنه

.منأساليبالعربالقرائنواألدلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 (.066-8/064انظرالبرهانفيعلومالقرآنللزركشي) (8)
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 الثالثالمبحث                                   

في العمل بالتأويلبين العلماء مدار الخالف                    



عرابالواوومعنى(1),هوالوقفنالمانعينللتأويلوالعاملينبهمدارالخالفبي المتشابهوالمحكموا 

 الَّذِينَ فَأَمَّا مُتَشَابِهَاتٌ وَأُخَرُ الْكِتَابِ أُمُّ نَّه حْكَمَاتٌمُ آيَاتٌ مِنْهُ الْكِتَابَ عَلَيْكَ أَنْزَلَ الَّذِي هُوَ}:فيقولهتعالى(2)

                                                

".بابالقافَوْقفاًالكلمةوَوَقْفتُالدابةَوَقْفتُ:قولكك,مصدر:الَوْقفُ" العين:كتابفيجاءلوقففياللغةكما(ا0)
(.والوقففياصطالحالقراءهو:انقطاعالقراءةعندتالوةآياتكتاباهلل,وهوأقسام,5/003والفاءمادة)وقف()
تامأقسام أربعةعلىالوقف:بعضهمفقال,ذلكفياختلفواعلماءناأنبتوفيقه اهللأيدكاعلم يقولأبوعمروالداني:"

قسمانأقسام ثالثةعلىالوقف:وقالواالتمييزهذاآخرونوأنكر,متروكوقبيحمفهوم وصالحجائز وكافمختار
بتمامليسالذيالكافيوهوجائزواآلخرالتمام وهومختارأحدهما .كافوالبتامليسالذيالقبيحالثالثوالقسم.
."المكتفىفيالوقفواالبتداأقولبهوعنديأعدلاألولوالقول.غيرالوقبيحتامقسمينعلىالوقف:آخرونوقال

 (1ألبيعمروالداني)ص

فياللغةمناإلحكاموهوالتوثيق,يقال:أحكماألمرأيوثقه.انظرالعينبابالحاءوالكافوالميم,مادةالمحكم(8)
تشبيهالشيءبالشيءشبيهه.انظرالعينبابالهاءوالمتشابهفيعرفاللغويينمنالشبهوهو(,3/64)ح,ك,م(,)

هومااستقلبنفسه,والمتشابهماافتقرإلىالمحكم:عنداألصوليين:"(,و3/414والشينوالباء,مادة)ش,ب,ه(,)
وقدحرمابنحزمطلبمعاني(.26غيرهممافيهشبهةمنه,أومنسواهإلىالمحكم."المحصولالبنالعربي)ص

المتشابه,والتيحصرمعناهافيالحروفالمقطعةالتيفيأوائلالسور,وكذلكاألقسامالتيفيأوائلالسور,مستدال
}هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه بقولهتعالى:

,واستدلبالحديثالذيرواهالنعمانبنبشيررضياهلل[4]آلعمرانء تأويله وما يعلم تأويله إال اهلل{منه ابتغاء الفتنة وابتغا
الشبهاتفقداستبرألدينهعنه:"الحاللبينوالحرامبين,وبينهماأمورمشتبهاتاليعلمهنكثيرمنالناس,فمناتقى

لكذلكبعملعمررضياهللعنه,قا[,واستدل58استبرألدينه]أخرجهالبخاريفيكتاباإليمان,بابمنوعرضه".
(,وانظر04/89ابنحزم:وجدناعمرقدأوجعصبياعلىسؤالهعنتفسير"والذاريات".واألثررواهالقرطبيفيتفسيره)

والذاريات"منالصحابةكعليابنأبيطالبرضياهللعنهفسر"و(,4/084اإلحكامفيأصولاألحكامالبنحزم)
يقولالقرطبي:حدثناهنادبنالسريقالحدثناأبواألحوصعنسماكعنخالدبنعرعرةقال:"قامرجلإلىعلي

(.وقدخالفابُنالعربيابَن88/326رضياهللعنهفقال:ماالذارياتذروا؟فقال:هيالريح".الجامعألحكامالقرآن)
ريدأنيتبعالمتشابهبنفسهطلبالفهمه,حتىلوردهإلىاألم,وهوالمحكم,لوجدمعناهحزمفيذلكفقال:"وقدماهللمني

عند آخرا ويعرفونه سماعه, أوالعند الذينيؤمنونبه الراسخينفيالعلم, وبذلكيكونفيجملة وكانمحمودا, فيه
كانمحمودا,أيإذالمينوبذلكالفتنةإنما(.ولعلقوله:26التذكرةبردهإلىأمالكتاب".المحصولالبنالعربي)ص



65 



 يَقُولُونَ الْعِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا تَأْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ تَشَابَهَ مَا فَيَتَّبِعُونَ زَيْغٌ قُلُوبِهِمْ فِي

فمنيقفعلىلفظالجاللةيقولبالتفويض,,[5آلعمران]{ لْأَلْبَابِ أُولُوا إِلَّا يَذَّكَّرُ وَمَا رَبِّنَا عِنْدِ مِنْ كُلٌّ بِهِ اآمَنَّ

يقتضيأن{مِلْي العِفِ ونَاسخُوالرَّ},ووقفعندقولهتعالى:ومنقرأبالعطفعلىلفظالجاللة

العلم في الراسخون المتشابهيعلم االختالف,تأويل هذا والقراء التفسير بينعلماء ونوقشبين,وقد

العلماءمننحاةومفسرينومتكلمينوسنبينأقوالهمفيمايلي:

 :القول األول

الوقففيقولهتعالىإن الواوفيقد,وعندالقراءوقفتام{وما يعلم تأويله إال اهلل}: جعلالنحاة

.(1)المفسرينوالقراءوالنحويينوهوقولأكثر,لالستئناف{العلم والراسخون يف}قوله:

النفسانقطعحيثنقفنحن:يقول(1)القواسمحمدبنأحمدعنالوقفواالبتداءجاءفيالمكتفىفي

 نبتدئثم {وما يعلم تأويله إال اهلل}:عمرانآلفيتعمداًعليهاالوقفنتعمدمواضعثالثةفيإال

                                                                                                                                                

لبغيةالفهموالعلم؛ألنهمنبابالتدبرفيكتاباهللتعالىأننعلممقاصداأللفاظوالمعاني.وعندالبخاريفيكتاب
كقوله بعضا, متشابهاتيصدقبعضه وأخر والحرام الحالل وقالمجاهد: يقول: آياتمحكمات( باب)منه التفسير

[,وكقوله:011]يونس{لونَقِعْا يَلَ ذينَى الَّلَعَ سَجْالرِّ لُعَجْيَ}وَ[وكقولهجلذكره:86]البقرة{قنيَاسِفَالْ الَّإِ هِبِ ضلُّ}وما يُالى:تع
[,)زيغ(:شك,)ابتغاءالفتنة(:المشتبهات,و)الراسخونفيالعلم(04]محمدم{اهُوَقْتَ مْهُآتاَى وَدًهَ مْهُادَا زَوْدَتَاهْ ينَذِ}والَّ

يعلمون)يقولونآمنابهكلمنعندربناومايذكرإالأولوااأللباب(.وفيتفسيرمجاهد:الراسخونفيالعلميعلمون
(.6/33تأويلالمشتبهات,والذينيطلبونالفتنةهمالذينذمهماهللعزوجل)


(,والتمهيدفيعلم4/12(,والجامعألحكامالقرآنللقرطبي)2/010انظرجامعالبيانفيتأويلآيالقرآنللطبري)(1)

لى(حيثقالابنالجزري:"111-111التجويدلمحمدبنمحمدبنالجزري)ص والكسائي نافع ذهبالوقفهذاوا 
القاسمعبيدوأبواللؤلؤي موسىبنوأحمدوالطبري سحاق إوابن كيسانابنوحاتم وأبوواألخفش والفراء ويعقوب 

الفضلبنعباسالقاسموأبونباري األوابناألصفهاني عيسىبنومحمدعبيدة وأبوسالم بن ماظاهروهذا,
لىمقاتل تفسيريقتضيه يسلمونأي {به آمنا يقولون العلم يف الراسخونو} :ومعنى,وغيرهأنسبنمالكذهبمعناهوا 

."مسعودوابنوعائشةعباسابنقولفيبه ويصدقون
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,الهمزةبكسر{تْاءَا جَذَها إِنَّأَ} نبتدئثم{مكُرُعِشْوما يُ}[119]ألنعاماوفي,{مِلْي العِفِ ونَخُاسِوالرَّ}

(.2){يذِالَّ انُسَلِ} نبتدئثم {رشَبَ} نقف[113]النحلوفي

 القول الثاني:

بعضالصحابةوهذااختيار,معطوفعليه}والراسخون{,وقوله:}إال اهلل{اليوقفعلىوفيه

وعلىقولهؤالءالمتشابهيحتملين,المتكلمبعضوالمفسرينووالنحاةالقراءوتبعهمبعض,والتابعين

(.3)التأويل



 استدالالت الفريق األول:: ت الفريقينستدالالأوجه ا

,لالستئنافالواوف,باإلعرابالمتشابهنفيالعلماليعلمونينالراسخالذينقالواإاستدلالفريقاألول

عندهفيمتشابهعندهمهومااستأثرهاهللتعالىالمعنىو"يقولونآمنابه"خبره,و,و"الراسخون"مبتدأ

الغيب, البعثوأمرالروحعلم و(,4)كيوم اهللابنمسعوداستدلوا عبد ويقول":رضياهللعنهبقراءة

وهي:الطبري,فيذلكومنهاماذكرهارالواردةواستدلواكذلكباآلث,(5)الراسخونفيالعلم

                                                                                                                                                

مكةإمامبالقواسالمعروفالمكيالنبالالحسنأبوعونبنصبحبنعمربننافعبنعلقمةبنمحمدبنأحمد(8)
ووالبزيالحلوانييزيدبنأحمدوالهاشميجبيربناهللوعبدقنبلعليهقرأوواضح بنوهبعلىقرأالقراءة في

.غايةالنهايةفيطبقات(ه845(وقيل)ه841,توفيسنة)الجديكثيربنوسعدانبشربنومحمدشريحبنمحمد
 (.0/083القراء)

(.41)ص(3)
(,وتفسيرمشكلالقرآنالبن040(,والتمهيدفيعلمالتجويدالبنالجزري)ص6/813ينظرجامعالبيانللطبري)(0)
وتفسيرابنأبيحاتم46)صالبلديمحمدبكرأبوجمعهتفسيرالتستريالذيو(,64يبة)صقت بنالرحمنعبدل(,

عرابالقرآن8/599)إدريسبنمحمد وا  اسل(, وأحكامالقرآنأل0/044)إسماعيلبنمحمدبنأحمدلنَّحَّ بنحمد(,
(.8/444(,واالنتصارللقرآنللباقالني)8/824الجصاص)الرازيبكرأبوعلي

 (.6/049القرآنللطبري)آيويل(انظرجامعالبيانفيتأ8)

 (.34المكتفىفيالوقفواالبتداءألبيعمروالداني)صانظر(3)
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أنالعلمفيرسوخهممنكان:قالت {هِبِا نَّآمَ ونَولُقُيَ مِلْعِي الْفِ ونَخُاسَوالرَّ}:قولهعائشةعن"

يعلموما":ارضياهللعنهموفيأحدقولينعنابنعباس,"تأويلهيعلمواولمومتشابهه بمحكمهآمنوا

بهآمناالعلمفيالراسخونويقولاهللإالتأويله  اآليةهذهفييقولأبيكان:عروةبنهشاموعن",

:يقولونولكنهمتأويله يعلمونالالعلمفيالراسخينأنّ {الْعِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا}

 {الْعِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا} :قولهاألسدينهيكأبيعنو".ربناعندمنكلبهآمنا"

نهااآلية هذهَتصلونإنكم:فيقول  بِهِ آمَنَّا يَقُولُونَ الْعِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا} :مقطوعةوا 

,قالواالذيقولهمإلىعلمهمفانتهى {رَبِّنَا عِنْدِ مِنْ كُلٌّ قال:العزيزعبدبنعمروعن

 من كلٌّ به آمنا} قالواأنإلىالقرآنبتأويلالعلمفيالراسخينعلمانتهى {والراسخون يف العلم}

يعلمونوليس {ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم يف والراسخون} :قالمالكعنو,{ربنا عند

(.1)تأويله

 

 الفريق الثاني:استدالالت 

الث الفريق واستدل قالوا الذين إاني االراسخن بأن المتشابه, يعلمون العلم في فيين لواو

المتشابهالذييعلمهالراسخونماكانمعنى,وحال{منا بهآيقولون }وللعطف,{والراسخون}

,واستدلواباآلثارواعتماداألدلةحتاجإلىاستنباطومااأيماأقسماهللبه,(,2)منالمنسوخواألقسام

فيذلكومنها:

                                                

 (.6/818جامعالبيانللطبري)(0)

 (.6/045)(جامعالبيانفيتأويلالقرآن8)
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 يف والراسخون} :مجاهدعنو,تأويلهيعلمممنأنا:قالرضياهللعنهماعباسابنعن"

تأويلهيعلمون {العلم يف والراسخون} :الربيععنو ,{به آمنا} :ويقولونتأويله يعلمون {العلم

 اهلل إال}أراد ماأرادالذي {تأويله يعلم وما} :الزبيربنجعفربنمحمدعنو,{به آمنا} :ويقولون

واحد؟ربّمنواحد قول وهويختلففكيف {ربنا عند من كلّ به آمنا يقولون العلم يف والراسخون

واحد تأويلإالفيهاألحدتأويلالالتيالمحكمةتأويلمنعرفواماعلىالمتشابهتأويلرّدواثم

وُدمغ,الباطلبهوزاحَالعذر بهوظهرالحجة بهفنفَذتبعًضا بعضهوصدق,الكتاببقولهمفاتَّسق

."(1)رالكفبه

إال }:قولهعلىبالوقفنقولُوالوقدبينالباقالنيمايراهالمتكلمونفيهذهالمسألةعندماقال:"

عنويَرُامجميعَوأنوعطف نسق واو{مِلْعِي الْفِ ونَخُاسِوالرَّ}:قولهفيعندناالواوبل ,{اهلل

قدومماغيره عندوالتأويلالمعنىمعروفُفإّنهتأوياًل لهعرفُيُالأنهاللغةوأهلالمفسرينبعض

ذابراهينه نيِّوبَأدلته بواضحالمرادعنسبحانهاهللُكشفَ اهللأنّتوهُّمهمبطلَ,كذلكذلككانوا 

:قالوافإن,بهالمرادمعرفةإلىجميعاللخلقِطريقَوالاللغةأهلُيعرُفهالماكتابهفيأنزلَقدسبحانه

بهوُعرفبهالمرادعلىالدليلأوضحَقدماألنّ {اتٌهَابِشَتَمُ رُخَوأُ}:لقولهالتأويلهذاعلىمعنىفال

محتمالًظاهُرهكانإذابالدليلُِعرفَماألن؛ظننتمماعلىاألمرُليس:لهمقيل,بمتشابهفليسمعناه

واجتهدَنظرمنوعلىالنظر صحيحعنبنفسهوصدفَأهملمنعلىمشتبه فهومختلفة لتأويالت 

(.2)قلبهعنوالريبُالشبهةُوتزولبه المرادويعرفيعلمأنإلى

                                                

(.814-6/813بق)(المصدرالسا3)
 (.442-8/444(االنتصارللقرآنللباقالني)0)



69 



 الجمع بين القولين:  

الترجيحوأحكم,مأدلتهللفريقينألن أولىمن األولبالرغ,فالجمع القول الطبرييرجح منأن ؛م

وفسراالتفاق,المرادباآليةرحمه هللا جمع الخالف الواقع بين العلماء في الكالم على (1)ولكن ابن عطية

ا,واستدلفيالجمعبينالخالفبأنابنعباسرضياهللعنهماليردفيمعناهومغزاهتفسيراقيما

,وأنماأحكمهاهللمناآلياتفهومتضحالمعنى,والُيحتاجفيهإلىنظر,ويستويقالبالقولينمعا

كأمرالروحوآمادفيعلمهالراسخوغيره,وماتشابهمنالكتابفمتنوع,فمنهمااليعلمهإالاهللتعالى

العرب اللغةوكالم يحملعلىوجوه ما ومنه السالم:المغيبات, تعالىفيشأنعيسىعليه كقوله ,

التأويلالمستقيم,واليسمىأحدراسخاإالإذاهذااللفظوأمثالهفيتأول,[151]النساء{هُنْمِوح رُوَ}

علممنهذاالنوعكثيرامماقدِّرله,ومنلميعلمإالالمحكمفاليسمىراسخا,فإعرابالراسخونيحتمل

.(2)الوجهين

 

 

 

 

 

 

                                                

,وله,اشتهربالحفظوالروايةفيالحديث,والنحووكتابةالشعرالُمَحاِرِبيَُّعِطيَّةَبنَغاِلببنَُبْكر َأِبيبنالَحقَّعْبد(8)
(.انظرھ541وغيرهم,وتوفيرحمهاهللتعالى)ُيعدمنأكبرالكتبفيهذاالفن,حدثعنهأوالدهكتابفيالتفسير

(.3/020(,واألعالمللزركلي)522-19/521(,وسيرأعالمالنبالء)329بغيةالملتمسفيتاريخرجالاألندلس)ص
(.414-0/413(انظرالمحررالوجيزفيتفسيرالكتابالعزيزالبنعطية)3)
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                                      المبحث الرابع       

 التأويلباألخذ دواعي                           

 

نكانفيباباآليات,إنالتأويل جلعزوالمحتملةللصفات,سببهالتنزيهللمولىأواألحاديثوا 

النق عن ال ائصواآلفات, سببا دون كل,للصفاتوالتعطيل,اإلثباتللنفي في مطردا هذا وليس

التأويالت؛ بعض في نقصاصفالولكن أو تشبيها توهم التي ات العربيقا, ابن القاضي (:1)ل

ِحيَحةَحاِديثَواألَ" َفاتَبابِفيَيْعِنياْلَبابَهَذاِفيالصَّ :َمَراِتبثَثالعلىالصِّ

.اْعِتَقادهيجبَفَهَذاَحظِّفيهِواآلفاتللنقائصَلْيَسَمْحضَكَمالَوُهوَْلَفاظاألَمنوردَما:األولى

ة ََ َمْحُجوبَوُهوَِإالِإَلْيهُِيَضافالفَنصيبِفيهَِتَعاَلىهللَلْيَسَفَهَذاَمْحضنقصَوُهوَوردَما:َوالثَّانِي

.أشبههَوَماتعدنيَفلمَمرضتَعبِدي:َكَقْوِله,َضُروَرةاْلَمْعنىِفيَعنهُ

واإلرادةَواْلُقْدَرةَواْلعلمكالوحدانيةَمْحضاكماالوردالَِّذيَفَأما,َتْشِبيهاُيوهمَولكنهكمااليكونَما:الثَّاِلَثةو

َوأما,توقفَوال,ِفيهِمَكالَفال,والنظيراْلمثلَوعدمَوالتَّْدِبيرَوالتَّْقِديرواإلحاطةَواْلَبَصروالسمعوالحياة

]البقرة{ًً ناسَا حَضًرْقَ اهللَ رضُقْذي يُا الَّن ذَمَ}:َتَعاَلىَكَقْوِلهوالنقائصاْلَمْحَضةباآلفاتوردالَِّذي

َهِذهِبهِتَتَعلَّقَعمَّنِكَناَيةَذِلكَأنَواْلَجاِهلالعالمعلمفقد,وعطشت,تطعمنيَفلمجعت:َوَقوله[045
                                                

دَُبْكر َأُبو(1) ,ختامعلماءاألندلس,وآخرأئمتهاوحفاظها,رحلإلىالَعَرِبيِّاْبنُاهلِل َعْبدِبنُمَحمَّدبنِاهللَِعْبدِبنُُمَحمَّ
باأَلِديَوالَعالََّمةالشَّاِشّي َبْكر َأِبيَوالَفِقْيهالَغزَّاِلّي َحاِمدَأِبيِباإِلَمامالمشرقوبرعفياألدب,وتولىقضاءإشبيلية,تفقه

اهلل)َوَجَماَعةالتبِريِزي َكِريَّازََأِبي توفيرحمه والتاريخ, الفقه فيالتفسيروأصول مؤلفاتعديدة وله انظرھ(453, .
(.2/031(,واألعالمللزركلي)01/191(,وسيرأعالمالنبالء)4/092وفياتاألعيان)
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ذا,وتلييناللقلوبواستلطافاوتشريفا,لَوِليِّهتكرمة؛المقدسةاْلَكِريَمةَنفسهِإَلىأضافهاَولكنه؛النقائض َواِ 

َأنحصيفُمؤمنكلعلىَوجب,ِبَوْجهوللنقصان,ِبَوْجهللكمالتكونالَِّتيالمحتملةْلَفاظاألََجاَءت

(."1)َعَلْيهِيجوزالَماوينفي,َعَلْيهِتجوزالَِّتياْلمَعاِنيَعنِكَناَيةَيْجَعلَها

عزكالمابنالعربيفيشأنالتأويللتنزيهاهللتباركوتعالىكالمنفيس,فمنالواجبتنزيهاهلل

إنهلل:الملل,واليكونتنزيهالوقلناكذلككالمرضوالعطشو,عنكلمااليليقبهمنالنقصجلو

كبيرا,تليقبجالله,وهيالعطشأوصفةه,تليقبجالل,صفةوهيالملل ,تعالىاهللعنذلكعلوا

والمثبتينلهكلكمال,فمنالمعلومأنهلم,قصوغفراهلللناولكلالمؤمنينالقاصدينتنزيههعنكلن

أثبتهللصفةالعطش ,وذاتالحكمفينفيواالحتياج؛ألنالعطشغايةفيالنقصيثبتأنأحدا

فيماوردالتأويلعليلوتزإثباتههللتعالى,كلمايكوننقصااليجووتعالى,عناهللوالحياءالملل

ال  اهللَ إنَّ}:َتَعاَلىاهللَقالَ":حيثقالرحمهاهللمنالحياءومايقاسعليهمابينهالفخرالرازي

حييّاهللنإ "قال:َوسلمَعَلْيهِاهللصلىاهللَرُسولَعنو,[02]البقرة{ امَّ الًثَمَ  ربَضْيَ نْيي أَحْتَسْيَ

تغيراْلحَياءنأَواْعَلم(."2(اخيرفيهَمايضعَحتَّىصفرايردهماَأنِإَلْيهَِيَدْيهِالَعْبدرفعِإذايستحيكريم

:ُيَقالَكَما,الرجلحييّ:ُيَقال,اْلَحَياةمنواشتقاقه,ِبهِويذمُيَعاتبَماخوفِفيْنَساناإلِيعتريوانكسار

,َحَياءوذاب,اْلحَياءشدَّةمنَوجههِفيلاْلهالَوَرَأْيت,َكَذامنَحَياءهلكنفال:ُيَقالَوِلَهَذا,الرجلنسي

(."3)تَْأِويلهمنُبدالَفَنُقولَهَذاثَبتذاإ

                                                

الموضوع(63)صقطعحججأهلالتعطيلالبنجماعةإيضاحالدليلفي(نقالمن8) ,وقدتناولابنالعربيهذا
 (.8/521()8/90()0/314مفرقافيشرحهلبعضاآلياتالقرآنيةفيكتابهأحكامالقرآن)

ِإنَّ":َقالََوَسلََّم َعَلْيهاللَّهَُصلَّىالنَِّبيَِّعنِالَفاِرِسيِّ َسْلَمانََعنْ[3552أخرجهالترمذيفيسننه,أبوابالدعوات] (1)
َحِيي لَّهال  (.5/515)"َخاِئَبَتْينِِصْفًراَيُردَُّهَماَأنَْيَدْيهِِإَلْيهِالرَُّجلَُرَفعَِإَذاَيْسَتْحِييَكِريم ََ

(.003-008انظرأساسالتقديسفيعلمالكالم)ص (8)
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لالسلفبعضالصفاتمنلوازمالتوحيد,ومنهذاالمنظورأوَّتعالىالشكأنإثباتالكمالهلل

للتنزيه نجدأناألمرومنبيانالرازيالسابقفيدواعيتأويلالصفات,,الللنفيوالتعطيل,تحقيقا

:وكيفتثبتونهللصفةالملل؟نقول؟صفةالحياءغايةفياألهمية,فإنقالقائل:كيفتنفونعناهلل

 ولميردأنالمفسرونفيا,ولميأتالحياءفيكتاباهللإالمن,دالةعلىالنقصانمعانولكلمنهما

اهلللوتليقبجالصفاتثابتةفكيفتكون,(1)وكذلكلميأتالمللإالبالنفيتعالى,صفةهللأثبتوه

ولقدسبقأنالمحفوظعنالسلفإمضاءمثلهذهاأللفاظكماجاءتدونكالموهيبسياقالنفي؟

ثباتصفاتالتدلإالعلىالنقص,,هافيمعنا كانكذلكفاليجوزالتعديبأكثرمنذلكوا  ذا وا 

وصفالخالقتعالىبهأوبمايدلعلىمثله,تنزيهاهللاليجوزفكالمللالذيهونقصفيالمخلوق,

تعالىعنمااليليقبه.



 البد من التأويل لتحقيق التدبر: 

أنالقرآنا نزلللتدبروللعملبهومنالمعلوم إنما واليكونلإليمانبهمعنىدونالتدبرلكريم ,

جميعآي[,وهذاالتدبريعم02]ص}كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته{:عزوجلوالعمل؛ولذلكيقول

آلخرهاالقرآن لمتشابههامنأولها ومنمحكمها , والاستثناءفيذلك, المعنى, لالحسنقاوفيهذا

:"ماأنزلاهللآيةإالوهويحبأنُيعلمفيماذاأنزلت,وماذاعنىبها,رحمهاهللتعالى(2)بصريال

(."1)ومااستثنىمنذلكالمتشابهاوالغيره

                                                

ُفاَلَنُة :َقاَلتَْهِذِه؟َمنْ:َقالَاْمَرَأة  َوِعْنَدَهاَعَلْيَهاَدَخلََوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىالنَِّبيََّأنَّ":َعاِئَشةََعنْأخرجالبخاري (3)
ِإَلْيهِالدِّينَحبَّنأََوَكا,َتَملُّواىََحتّاللَّهَُيَملُّالَاللَّهَِفوَُتِطيُقوَن ِبَماَعَلْيُكمَْمْه :َقالََصاَلِتَها ِمنَْتْذُكرُ َعَلْيهَِدامََماَِ

 [.13]َأْدَوُمهَُوَجلََّعزَّاللَّهِِإَلىالدِّينَِأَحبَُّباب".كتاباإليمان,َصاِحُبهُ

ِبَهاَوَتَزوَّجََوُأْعِتَق الَمِدْيَنَة َسَكنَ,أبوهيساراأَلْنَصاِريُّالَحَسُنبُنَأِبيالَحَسِنَيَسار  َأُبوَسِعْيد  َمْوَلىَزْيِدبِنثَاِبت  (0)
ودعالهعمرفقال:"اللهمفقهفي,ُعَمرَِخاَلَفةِِمنَْبِقَيَتاِلَسَنَتْينِِ,َعَلْيهاهللَِرْحَمةُالَحَسنُِبَهاَلهَُفُوِلدَُعَمَر ِخاَلَفةِفي
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لماأمرنااهلليآيالقرآنشيءاليعقللهمعنى,ولوكانفتدبرإنمايكونفيمايعقلمعناهوال

ذاكانكذلتفكيفيُ,بتدبرهعزوجل فآياتالصفاتتدخلفيعمومآية,كدبرمااليعقللهمعنى؟وا 

منالمتشابه, أم سواءكانتمنالمحكم لكلإالأنابنتيميةيستثنيالتدبر, منذلكالتدبرالعام

تدبرآياتفهوبموافقتهعلىالعملب(,2)اليجّوزتأويلهاولوبدليلأوقرينةف,آياتالصفات,القرآن

 يعترفبالتأويلضمنا؛ معانيها, ومعرفة القرآن آيكتاباهلل كشفلمعاني التأويل ألن والتعالى,

نلميكناألمرمتعلقبالصفات,ففيآيالقرآنمايدلعلىأساليبالعرب, مناصمنهبأيحال,وا 

الذيهلمينزلبلغتهمأوَ يحتملهوبلسانهم؟فالمعنىمننفيالتأويلبمعناه وصرفاللفظإلىما

رضياهللعنهمافهذاابنعباسرضواناهللعليهملدليل,والعملبهجليواضحفيعهدالصحابة

عناولناأبناءلهذامخْفكأنبعضهموجدفينفسهفقال:لَميَ,كانعمريدخلنيمعأشياخبدريقول:"

,فمارؤيتأنهدعانيفيهميومئذفأدخلنيمعهمفدعاهمذاتيومنهممنقدعلمتم,مثله؟فقالعمر:إ

؟فقالبعضهم:أمرناأن{إذَا جَاءَ نَصْرُ اهلل والْفَتْحُ} عزوجل:إالليريهم,فقال:ماتقولونفيقولاهلل

ذلكتقوليابنأكفقاللي:وسكتبعضهمفلميقلشيئا,نحمداهللونستغفرهإذانصرناوفتحعلينا,

إذَا }أعلمهله,قال:صلىاهللعليهوسلمفقال:ماتقول؟فقلت:هوأجلرسولاهلل,ال:عباس؟فقلت

                                                                                                                                                

نكثيرمنالدينوحببهإلىالناس",وكانسيدزمانهعلما,ومنأكبرعلماءالتابعينبالقرآنوالفقهواألدب,وروىع
انظرترجمتهفيمشاهيرعلماءاألمصاروأعالمفقهاءاألقطارألبيحاتمالبستي(.ھ111توفيفي)الصحابة,

 (.4/523(,وسيرأعالمالنبالء)1/114(,والطبقاتالكبرىالبنسعد)140)ص
والتأويل)ص (8) اهلل88نقالمناإلكليلفيالمتشابه عبيد حدثنا يقولفيه: أثرمشابه ولمقاتلبنسليمان قال:(,

كتاباإالأحبأنيعلمحدثنيأبي,قال:حدثناالهذيلعنأبيقالبةعنابنعباسقال:"ماأنزلاهللعزوجل
(.0/86تفسيرمقاتل)تأويله".

 (.45انظراإلكليلفيالمتشابهوالتأويل)ص (3)
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, [3]النصر  {فَسَبّحْ حبَمْد ربّك وَاستَغْفرْهُ  إنّهُ كانَ تَوَّاباً}فذلك عالمة أجلك, ,[1]النصر{ جَاءَ نَصْرُ اهلل والْفَتْحُ

(."1)فقال عمر بن الخطاب: ال أعلم منها إال ما تقول

رضياهللفالذيفسربهبعضالصحابةمنجلساءعمر":(رحمهاهلل2)يقولالحافظابنكثير

يعني-منأنهقدأمرناإذافتحاهللعليناالمدائنوالحصون,أننحمداهللونشكرهونسبحهعنهمأجمعين,

اجحأنهنعيهعليهواالحتمالالر,ماظهرلهممنمعنىوهذا(."3)معنىمليحصحيح-نصليونستغفره

.الصالةوالسالم

َأْهلُِفيهَِرخََّصَوَقدِْبالتَّْفِسيرِاْلُعَلَماءَِعَلىَمْحُظور َغْيرُ"والتأويلغيرمحظورهكذايقولالزركشي:

ِفيَيْحِملُالرَُّجلُُهوَ:ِقيلَ,[195]البقرة{تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا}:تعالىَقْوِلهِِمْثلَُوَذِلكَ,اْلِعْلم

الَِّذي:وقيل,النََّفَقةَِعنُِيْمِسكُالَِّذي:َوِقيلَ,اللَّهَِرْحَمةِِمنَْيْقَنطُالَِّذيُهوَ:َوِقيلَ,َرُجل ِماَئةَِعَلىاْلَحْربِ

(."4)َوَمْعًنىَمْخَرج ِمْنهَُوِلُكل ,النَّاَسَيَتَكفَّفُثُمَّ,ُكلِّهِِبَماِلهَِيَتَصدَّقُالَِّذي:َوِقيلَ,َماِلهِِمنْاْلَخِبيثَُيْنِفقُ

إلىأن آيةواحدة, تحتملها منتأويالتعديدة, َمْحُظوًراَلْيَسَوَأْمثَاُلهَُفَهَذا"قال:وذكرأمثلةكثيرة

َلهَُأنََّوَلْوال,[1]آلعمران{ وابتغاء تأويله}:تعالىقالولهذا,واجبةمعرفةبل؛اْسِتْخَراُجهُاْلُعَلَماءَِعَلى

قولهعلىوالوقف,سبحانهيبينهلم,اللَُّغةِِفيَساِئًغاتَْأِويال اْلَقاِضيالقَ{ والراسخون}: َأُبوََ

                                                

 [.4941][3النصر]{تَوَّابًا كَانَ إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرْهُ رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ}:َقْوِلهَِبابُتفردبهالبخاريفيصحيحه,كتابالتفسير, (4)

(1 احافظكانالدينعمادالفداء أبوالدمشقّي ثمالبصرويالقرشيدرعبنضوّبنكثيربنعمربنإسماعيل(
فقيهاومؤرخو البدايةكتبهمن,حياتهفيتصانيفهالناستناقل,والعلمطلبفيرحلا,منالعلماءبالتفسيروالحديث,

والنهاية البخاريصحيحوشرح, الشافعيينالفقهاءوطبقات, الكريمالقرآنوتفسير, الجهادطلبفيواالجتهاد, وجامع,
.انظرترجمتهفيذيلالتقييدفيرواةھ(114ثوغيرها,توفيرحمهاهللتعالىبدمشق)الحديعلومواختصار,المسانيد

 (.1/411السننوالمسانيدللفاسي)
 (.2/500تفسيرالقرآنالعظيمالبنكثير)(8)

(.8/050البرهانفيعلومالقرآنللزركشي)(3)
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النَّاسَِبْعُضَنَقَلهَُوَما,َعبَّاس َواْبنَِكْعب بنَِوُأَبيَِّمْسُعود اْبنَِمْذَهبَُوُهوَاْلُجْمُهورَِقْولُِإنَّهُ:اْلَمَعاِلي

(."1)َفَغَلط َذِلكَِبِخالفَِعْنُهمْ

إذا ترجح الوقف عليه عند { إال اهلل}الوقفعلىمماسبقمنأقوالأهلالعلمفيالتأويليتبينأن

 خصوا بمعرفته لرسوخهم فيه, بعض أهل العلم,ال يمنع من أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه الذي

الزيادة منه لهم,تعالى فاستحقوا ثناء هللا  يواالحتمال ذي هو راجحا الجويني علىراه الوقف

أن,{الراسخون}و وهووليسهوالتفسير,,نعملالسلف,وهوفرععنالتفسيرالتأويلمكما

ألنهقلدوينكرالعملبه؛,ولذلكينبغيلطالبالعلمالشرعيأناليتجنبمفهومالتأويل,غيرمحظور

بعضالمشايخ أن أو الباطل, التأويل وبين الصحيح التتأويل بين خلط ألنه أو ذلك, في مشايخه

بابالتأويلعامة؛حتىاليقعطالبالعلمفيتأويل فقدعوالعلماءالمعاصرينسدوا ملالصفات,

,ومنينكرذلكفالأعلمكيفيتدبرمعانيآيالكتاب؟السلفبالتأويل,واليخلكتاباهللتعالىمنه

لبيانالمعنىتعالى,أوفيسنةالنبيصلىاهللعليهوسلم,فالبدمنالتأويلسواءكانفيكتاباهلل

دراكالمقص بيه.عنالنقصوالتشود,وتحقيقالتدبر,وتنزيهاهللتعالىوا 



 الحق في الصفات:المذهب السلفي 

لقدأخرناالترجيحبينالمذاهبفيالكالمعلىالصفاتهاهنالغايةمتعلقةبالتأويل,أالوهيإثبات

التأويلأوالتفويض,كمايجبأنننبهبأنمنهجالتفويضالذيعليهالسلف,وهوالتنزيهالذياقتضاه

أرجحالمذاهبفيالعملفيالمتشابه,ماكانعلىاإلمرارأوالسكوت,أمااإلثباتلظاهرالنصكما

علمهوبوصفهمحقيقي,ثمتفويضالكيفيةفاليعتبرمناإلمراروالسكوت,ولذلكأثبتكثيرمنأهلال

                                                

 المصدرالسابقالموضعنفسه. (4)
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تعالىعن هلل تنزيها فيها اإلمرار السلفإال يثبتعن ولم تعالى, اهلل المحاالتعلى صفاتمن

ثباتذلككصفةهللتعالىاهللعنذلكعلواكبيرا,يقولابن1التبعيض,كماجاءفيذكرالقدم) (,وا 

َأنعلمهمَْمعَيفسرونهاَوالَياءاأَلشَْهِذهَسماعِعْنديسكتونالّسلفمنتقدممنَكانَ:"الجوزيالحنبلي

َنفسهَعنصرفَومن,القنتباالَوال,بالتغيرُتوَصفوالَمَكان يحويهاَوالتتبعض الَتَعاَلىاهللَذات

َطِريقسلكفقد,اأَلْشَياءَهِذهمنَوجلعزاهللِإَلىُيَضافَماَتْفِسيرَعنَوسكت,التَّْشِبيهُيوجبَما

الحالّسلف ,ذاتيةصفةاْلقَدمَأنالَحِديثَهَذامنفهمثمَّ,الّسلفَطِريقسلوكاّدعىمنَفَأماَوسلم الصَّ

السُُّكوت ِفيالّسلفمنهاجسلكوالَعَلْيِه َيْسَتِحيلَماوالهلليجبَماعرفَفَماَجَهنَّم ِفيُتوَضعَوَأنََّها

اْلبدعمنغضبمنابتدعهثَاِلثَمْذَهبمنِبهِوأخسسالمتأولين َمْذَهبَوال بناْلَوَفاءَأُبوَقالَ,

أمرهالنَّارِفييْعملالِإنَّهثمَّالتجسيم عينَهَذااأَلْمِكَنة تشغلصفةَلهُيكونَأناهللَتَعاَلى(:2)عقيل

َأمرَفمن,[29:اأْلَْنِبَياء]{وَسلَامًا ادًرْبَ ونيكُ}:للناراْلَقاِئلَوُهوََذاته منِبَشْيءَيْسَتِعينَحتَّىوتكوينه

يعالجهاَحتَّىنزواءبااليأمرهاِبَأنأججهاَنارِفييضعالاإلحراق َعنطبعهابانقالبَغيرهأججهاَنارا

اْلُقْرآننطقَوقدواألمالك لألفالكالمكونَعنوأبعدهعتقاداالَهَذاأسخفَماِصَفاته منِبصفة

                                                

ْبنَِأَنسَِعنْ[,6660وصفاتهوكلماته]فيكتاباأليمانوالنذوربابالحلفبعزةاهللفيصحيحهروىالبخاري (0)
َتَزالُال:"َوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىالنَِّبيَُّقالَ:رضياهللعنهَماِلك  الِعزَّةَِربَُّيَضعََحتَّىَمِزيد  ِمنَْهلْ:َتُقولَُجَهنَّمََُ
ِتَك َقطَْقطْ:َفَتُقولَُقَدَمُه ِفيَها  ."َبْعض ِإَلىَبْعُضَهاَوُيْزَوىَوِعزَّ

كانأديبامتكلمامناظراشديدالَبْغَداِدّي اهللَِعْبدِبنِعقيلةبنُِمَحمَّدِبنعقيلةبنَُعِليُّالَوَفاءَأُبوالحَنابَلة َشْيخُ (8)
الذكاء,متوقدالذهن,حافظاثبتا,صنففيكثيرمنالفنون,وجالسالمعتزلةزمانا,حتىمنعهالحنابلةمنذلك,

ْبرالِمنَِمْنهَُفَظَهرَاْبَناِن َلهُُتُوفِّيَِلْلُحُدْوِد َحاِفظاًنًا ديّعقيلةاْبنَُكانَ:الَجْوِزيِّاْبنَُقالَ َوَكانَِمْنُه ُيَتَعجَّبَماصَّ
/09(.انظرسيرأعالمالنبالء)ھ503,توفيرحمهاهللفي)بدنهَوِثَيابِكتِبهِسَوىخلَّفَوَماَيجد َماُينِفقَكِرْيماً
(.4/303(,واألعالمللزركلي)443
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اأَلْنِبَياء]{وردوها مَا آلِهَة هَؤُلَاءِ كَانَ لَو}:َتَعاَلىَفَقالَبتكذيبهم  َأنهَتَعاَلىِباللَّهيظنَّفكيف,[99:

(."1ا)وردهَ

 لمتشابه السلفتفويضهم ثبتعن نماهكذا وا  ينكرونه, وال وثبت, صح ما يردون فال األخبار,

ويمرونه, يؤمنونبه قيل-لعلمهم ورد-كما ما فالسكوتفيالمتشابه سبحانه, ذلكعليه باستحالة

الت فعلىسبيل منالتأويلمنبعضهم ورد ما وأما سبحانه,عنهم, عنه والتجسيم ونفيالتشبيه نزيه,

السلف وسيتبينعملهمبهفيمباحثأخرىتدلعلى,ولكونالمجازظاهر,وهومذهبثاناتخذه

رََتَأخِفيَماَنتَقدمَالِبَأنَْأْحَرىَوَنْحن"(:2)الخطابيُسَلْيَمانََأُبوَقالَصالصفات,أقوالالسلففينصو

ِلَماُمْنِكر :ِحْزَبْينَِأْهُلهَُصارََقدِْفيهَِنْحنُالَِّذيالزَمانََوَلِكن اَوِسنَزَماًناَوَأْقَدمُِعْلًماَأْكَثرُُهوََمنَْعْنهُ

َهِذهَِرَوْواالَِّذينَاْلُعَلَماءَِتْكِذيبَُذِلكََوِفي أصالِبهَِوُمَكذِّب َرْأًسا اأَلَحاِديثَِهِذهَِنْوعِِمنُْيْرَوى

َوالطَّاِئَفةُ,لمََوسََعَلْيهِاهللَُصلىاللَّهَِرُسولَِوَبْينََبْيَنَناَواْلَواِسَطةُالسَُّنِن َوَنَقَلةُالدِّينَِأِئمَّةَُوُهمْ,اأَلَحاِديثَ

,ِبالتَّْشِبيهِاْلَقْولِِإَلىِبِهمُْيْفِضيَيَكادَُمْذَهًباِمْنَهاالظَّاِهرَِتْحِقيقِِفيَذاِهَبة ,ِفيَهاِللرَواَيةِة ُمَسلِّمَاأُلخَرى

َهِذهِِمنَْيِردُِلَماَنْطُلبََأنَْعَلْيَناَفَيِحقَُّمْذَهًبا ِمْنُهَماِبَواِحد َنْرَضىالوََمًعا اأَلْمَرْينَِعنَِنْرَغبَُوَنْحنُ

تأويالَوالسََّنِد النَّْقلَِطِريقِِمنَْصحَّتِْإَذااأَلَحاِديثِ َوَمَذاِهبِالدِّيِن ُأُصولَِمَعاِنيَعَلىَيْخُرجُال

                                                

(.3/844كشفالمشكلمنحديثالصحيحينالبنالجوزي) (0)
هو0) الَخطَّاِبيُِّإْبَراِهْيمَبنُِمَحمَّدِنبَحْمد( السنة, منأئمة المحدث, اللغويالحافظالفقيه بنَِسِعْيد َأِبيِمنَْسِمعَ,

فَّارُمَحمَّد بنِِإْسَماِعْيلَومنِبَمكََّة اأَلْعَراِبيّ اهللَِعْبدَِأُبوَعْنهَُحدَّثَو,َوَغْيِرهَِداَسةبنَِبْكر َأِبيَومنِبَبْغَداَد َوطبقِتهالصَّ
سَننشرحَوُهوَالّسَننمعالمتصانيفهمن,وغيرهم,اإِلْسَفَراِيْيِنيَحاِمد َأُبوَواإِلَمامَُوالسََّند السِّنِِّفيَأْقَراِنهِِمنُْهوَوَالَحاِكمُ

َأب َداُودي الَحِديثَغِريبَوله, اْلحسنىاأْلَْسَماءوشرح, ,َوغيرَذِلكَوَأهلهاْلَكاَلمَعنالغنيةَوكتاباْلُعْزَلةَوكتاب,
الكبرى)ھ322توفي) فيطبقاتالشافعية انظرترجمته السننوالمسانيد)ص3/020(. رواة لمعرفة والتقييد ,)054,)

نباهالرواةعلىأنباءالنحاة)  (.11/03(,وسيرأعالمالنبالء)1/121وا 
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َواَيةَُنْبِطلَُوالاْلُعَلَماِء  َيْحَتِملُُهَنااهَاْلَقَدمَِوِذْكرُ,ُعُدوالَوَنَقَلُتَهاُمْرِضيَّةًُطُرُقَهاَكاَنتِْإَذا أصالِفيَهاالرِّ

(."1)النَّارَِأْهلَِعَددِاْسِتيَفاءُِبِهمَُفَيَقعَُأْهِلَها ِمنِْللنَّارِاللَّهَُقدََّمُهمَُمنْ:ِبهِاْلُمَرادَُيُكونََأنْ

,هكذافهمالعلماءالعدولالربانيونماسيقمنالظاهرفيمثلهذهالنصوصالمحتملةللمتشابه

وبينوامايجوزعلىاهللتعالىومااليجوزعليه,بلوانتقدوامذهبمنيغضبمنالبدعثميثبتهلل

بيَّن المعنى ذات وفي السلفقبله, يثبته لم ما العيدتعالى دقيق بقولهمال(2)ابن "سألة : ِفيتقول

َفاتِ َلَهاَوَمنْ,اللَّهَُأَراَدهُالَِّذياْلَمْعَنىَعَلىَوِصْدق َحق ِإنََّهااْلُمْشِكَلةِالصِّ َقِريًباتَْأِويُلهَُكانََفِإنْ,َنَظْرَناتََأوَّ

نْ,َعَلْيهُِنْنِكْرَلمْاْلَعَربِِلَسانُِمْقَتَضىَعَلى ,التَّْنِزيهَِمعَالتَّْصِديقِِإَلىَوَرَجْعَنا,َعْنهَُتَوقَّْفَناَبِعيًداَكانََواِ 

 جنب فِي فَرَّطْتُ مَا عَلَى} :ِلَقْوِلهِ؛َعَلْيهَِحَمْلَناهُاْلَعَربَِتَخاُطبِِمنَْمْفُهوًماَظاِهًراَمْعَناهُِمْنَهاَكانََوَما

َقْولهَوَكَذا,َعَلْيهِحْمِلهِِفيَيَتَوقَّفَُفال,اللَّهَِحقُّالشَّاِئعِاْسِتْعَماِلِهمُِفيِبهِاْلُمَرادََفِإنَّ, [52] الزمر { اهلل

َوَمااللَّهِِبُقْدَرةُِمَصرََّفة آَدمَبنقلبِإَراَدةِبهِالُمَرادَفِإنَّ,الرَّْحَمنَِأَصاِبعِِمنِْإْصَبَعْينَِبْينَآَدمَبناقلبنإ

ُبْنَياَنُهمْاللَّهَُخرَّبََمْعَناهُ,[02]النحل{الْقَوَاعِد مِنَ بُنْيَانَهُمْ اللَّهُ فَأَتَى}:َتَعاَلىَقْوُلهَُوَكَذا,ِفيهُِيوِقُعهُ

َمنَْقلََّباِلغ تَْفِصيل َوُهوَ,َذِلكََعَلىَوِقْس,اللَّهِأَلْجلَِمْعَناهُ [9]اإلنسان {اهلل لوجه نُطْعِمُكُمْ إِنَّمَا} :َوَقْوُلهُ

(."3)َلهَُتَيقَّظَ

                                                

(.8/091ي)األسماءوالصفاتللبيهق(3)
أكابرمنوقاضالعيددقيقبابنوجدهكأبيهالمعروفالقشيري الدينتقيّمطيع بنوهببنعليبنمحمد(4)

الكثيرةعلومفيوبرعاهلل رحمهللشافعيتمذهبثممالك اإلمامبمذهبأوالاشتغلا, مجتهدكانباألصول العلماء
إحكاممنهاتصانيفله, اآلفاقمنالطلبةإليهورحلزمانه أهلعلىوبرزأقرانه فيهفاقالحديث علمفيسيما

األحكامبأحاديثواإللماماألحكام اإللمامشرحفيواإلمام, االصطالحبيانفياالقتراحوله, شرحفياللبيبوتحفة,
التقريب للنوويحديثااألربعينوشرح, اهلل)و, توفيرحمه الكبرى.(هت110غيرها, فيطبقاتالشافعية انظرترجمته

(.2/023(,واألعالمللزركلي)1/191(,وذيلالتقييدفيرواةالسنوالمسانيد)950(,وطبقاتالشافعيين)ص9/011)
(.03/323انظرفتحالباريالبنحجر) (0)
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,فلميتعدىفهمهملمذهبالسلفلهمالقاصيوالدانيباإلمامةفيههكذافهمأهلالعلمالذينشهد

,معالتنزيهفيكالالحالين,والجمهورمنأهلالعلمأوالتأويلالصحيح,يضمعالتصديقإالللتفو

المذهب,وليسمنهمإالحجةفيزمانهأوإمامفذأوعالموقتهوفخرالعلماء,علىمثلهذاالمبدأفي

هوخيرعظيموخدمةللعلماليجدإالما,منالذينتأولواالمتشابهمنالصفاتومنقرأفيسيرةأيّ

منالمتخصصينفيمعرفةالرجال,وتقوىظاهرةللباحثين,بشهادةالمخالفينلهمفيالمذهبوالدين

أهلاو التفويضأوتراجم أنمناتخذ كما أواللعلم, فقدسلم الترددمنالتناقضوالتأويلالصحيح,

سلكمسلك قد وثانيا له, ذمهم بعد يضطرونإليه السلفالذييعتريمذهبمنكريالتأويلعندما

,(1)فأحكمالصالحفيالعمل,ولذلكاشتهرتبينأهلالعلمعبارة:مذهبالسلفأسلم,ومذهبالخل

,وقدالتأويلالتينسبتللمتأخرينففيالتنزيهالذياقتضاهفالسالمةقددلعليهاالتفويض,والحكمة

بعضأهلالعلمالتفويضإلىالتأويلحيثقالالهروي) (:"والحاصلأنالسلفوالخلفمؤولون2ردَّ

 ولكنتأويلالسلفإجمالي؛علىإلجماعهم إلىاهللعزوجل,صرفاللفظعنظاهره, لتفويضهم

(."وبقولاإلمامالهروييكونالخلفخارجين3وتأويلالخلفتفصيليالضطرارهمإليهلكثرةالمبتدعين)

السلفوالخلفالعلم,فبقوله:"علماءوطالبالعنإطاراالبتداعالذيطالماوصفوابهمنقبلبعض

تأويلمعروفعندالسلف,ولوكانمناالبتداعوالزيغأالوهيأنالعملبال,مؤولون"فيهفائدةعظيمة

بعوناهللتعالى.العملبهلدىالسلففيالفصلالرابعلعرفعنهمإنكارهمله,وسيتبين

 
                                                

 (.0/406انظرالعرفالشذيشرحسننالترمذيلمحمدأنورشاهالكشميري) (8)

وسكنهراةفيولد,عصرهفيالعلمصدورمنحنفي فقيه,القاريالهرويالماّلالديننورمحمد سلطانبنعلي (3)
والفصول,الحنفيةأسماءفيالجنيةواألثمارالقرآنتفسيرمنهاكثيرة كتباوصنف(,هت1114)بهاوتوفيمكة

المصابيحمشكاةوشرح,السالكوبداية,المهمة الموطأمشكالتوشرح, للزركليو, األعالم انظر الكثير, غيرها
(5/10.)
 

(.0/068لعليالقاريالهروي)المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرقاة(0)
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 المبحث األول                          

 صفات الذاتفي  أقوال السلف                      

,علىاإلطالقبينإثباتهاوجدناأنالعلماء,الفصلالثانيالصفاتفيماسبقمنمنخاللدراسة

 تفويضهاأو أو التأويلتأو, يقبل العربيلما كان,فيلغة علىوتبينأنمذهبالسلفالحقما

عندمخالفيهموالذياشتهرعلىالمؤولينالتأويلبدليلمعالتنزيه,اإلمراروالتوقفمعالتصديق,أو

مجازومالميكنلل,هاعنطريقالقطعفهميثبتون,نالحقغيرذلكأنهمنافونلصفاتاهللتعالى,ولك

المبحثسبيالإلىفهمه, ,نصوصالمحتملةللصفاتالذاتيةالنأقوالالسلففيسنبيولذلكفيهذا

ألفاظاليدباإلفرادوالتثنيةوالجمع,ولفظالعينكوسنتتبعالمتشابهمنهذهاأللفاظفينصوصالكتاب,

,والنفسوالوجه منتأويلللسلفمنخاللالرجوعإلىولفظالساقوالجنب, قيلفيها معدراسةما

أنأقوالالسلفحجتناعلىمنكريالتأويل,فسنعتنيمختلفالمصنفاتفيعلومالدينواللغة, وبما

صينفيالعلمالمتخصأهلفيالحواشي,باالعتمادعلىأقوالسةاألسانيدالتيستذكرفيمابعدبدرا

.ناس,أوألنهليسفيالبابغيره,وماسيذكرمنقطعافمنباباالستئمعرفةالرواة

 لفظ اليد المضاف إلى اهلل تعالى:

[15]ص{يَّدَبيَ تُقْلَا خَملَ دَجُسْتَ نأَ عكَنَا مَمَ ليسُا إبْيَ}:قوله تعالى أوالً 

ذاماأثبتهلنفسهمناليدين,لتعالىعلىإثباتهمهللوابالنفيوالتعطيلحجةلمنُرمُففيهذهاآلية وا 

اليد؟نقولبسكوتهمعنإيمانهمبصفةقيل:كيفتقومالحجةولميردعنهمإجماعفيماتدعونهمن

,فلمنظفربأثرعنأحدمنالسلفوالمنالخلففيتأويلاليدينفياآليةالمذكورةجرائهاتأويلهاوا 

 الخصوص, كانذلككذلك,علىوجه ذا ليسووا  بالتأويل اآلخذين العلماء المعطلينافإن النفاة من
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ملا }تعالى:وقوله,ستواءوالمجيء"فليجرآيةاالرحمهاهلل:وحسبنافيذلكقولالجوينيأبوالمعالي

جتري }: وقوله,[01]الرحمن { ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام}وقوله:[,15]ص{خلقت بيدي

".(1)[14القمر]{عيننابأ

 اإلمام مبدأ وهذا الجويني, وغيره ممن من شاكلته على ميعمل والجماعة, السنة أخذأهل وامن

قلنُوقدردذلكفيماسبقمنالفصلالثاني,,وقدويرهماغالكالباذيوبالتأويل,كماهوعملالبيهقيو

الجويني أنهعن والوجه,من والعينين اليدين أن إلى "ذهببعضأئمتنا للرب,قال: ثابتة صفات

والذييصحعندناحملاليدينعلىالقدرة,والعينينعلى,لىإثباتهاالسمعدونقضيةالعقلوالسبيلإ

 تُقْلَا خَمَلِ}:الحرمينهذااليعنياطرادهعلىقولهتعالىكالمإمامف(."2)والوجهعلىالوجودالبصر,

تناقضهمعماواليدلكالمهعلىكمااستثنىغيرهامعها,,ألنهاستثنىهذهاآليةمنالتأويل؛{يَّدَيَبِ

لتأويلغيرتلكالتيأجراها.فلعلهيقصدنصوصاتحتملا,رويعنهمناإلجراء

                                                

 (.504نقالمنالفتوىالحمويةالكبرى)ص (0)

(.05/114)الغيتابىحسينبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمودمحمديبألعمدةالقاريشرحصحيحالبخاري(0)
(3 ُقَتْيَبةَاْبنُ( روىعنالدِّْيَنَوِريُمْسِلم بنُاهللَِعْبدُهو فقيها, عالما فاضالأديبا كانثقة المكثرين, منالمصنفين ,

,السِِّجْسَتاِنيَحاِتم َوَأِبي,الَحسَّاِنيَيْحَيىبنَِوِزَيادِاِدي يالزِّاهللُِعَبْيدِبنِِزَيادِبنَِوُمَحمَّدَِراْهَوْيه بنِِإْسَحاقَالعلماءأمثال:
,الَكاِتبَِأَدبِوالَحِدْيِث ُمْشِكلِوالُقْرآِن ُمْشِكلِوالمَعاِرِف ,والَحِدْيثَِغِرْيبُوالُقْرآِن َغِرْيبُ:َتَصاِنْيِفهِ,منأشهرَوَطاِئَفة

َلِفيََّسِمعََأنَّهُالَحرَّاِنيَحمَّاد َعنَْساَلَمَة بنَُأْحَمدَُأْنَبَأِنيَقدْ,وغيرها,قالالذهبي:واأَلْخَبارُِعُيْونِو الَحاِكمَِعَلىُيْنِكرُالسِّ
َتُجْوزُال:َقْوِلهِِفي َواَيةََُ (.ھ012توفيابنقتيبةفي).السُّنَّةَِوَأْهلِالثَِّقاِت ِمنَُقَتْيَبةَاْبنُ:.وقالالسلفيُقَتْيَبةَاْبنَِعنِالرِّ

نباهالرواةعلىأنباءالنحاة)11/411ترجمتهفيتاريخبغداد)انظر (,0/513(,وميزاناالعتدالللذهبي)0/144(,وا 
 (.4/131(,واألعالمللزركلي)13/092وسيرأعالمالنبالء)
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جاءاإلثباتمنابنقتيبة 1)وكما نعمةأوجعلاليدينفهليجوزألحدأني":حيثقال(, هاهنا

صلىاهللعليهوسلم,وكماقالرسولهفنحننقولكماقالاهللتعالى,{يَّدَيَبِ تُقْلَا خَمَلِ}وقال:,نعمتين

نقولالولكناعلىأنننكرماوصفبهنفسه,والنتجاهلواليحملنامانحنفيهمننفيالتشبيه,

نسئلنانقتصرعلىجملةماقالكيفاليدان, (."2)ونمسكعمالميقلوا 

]ص{يَّدَيَبِ تُقْلَا خَمَ}لِ:"بقولهالبيهقيفيكتابهاالعتقادوالمانعمنتأويلاليدينفيهذاالنصمابينه

؛النعمةأوالقدرةوفيذلكمنعمنحملهاعلى,وذلكتحقيقفيالتثنية,ناإلضافة,بتشديدالياءم[15

؛ألننعماهللأكثرمنأنتحصىاهللوالفيقدرتهمعنىيصح,ألنهليسلتخصيصالتثنيةفينعم

النِّْعَمةَِعَلىَأوْاْلُقْدَرةَِعَلىَوَحْمُلَهاِإْبِليَس َعَلىمُالالسََّعَلْيهِوألنهخرجمخرجالتخصيصوتفضيلآدم

ِلَما:َلَقالََذِلكََأَرادََلوْنهُألََوالطِّيِن؛اْلَماءَِعَلىَحْمُلَهاَيُجوزَُوالِفيَها ْشِتَراِكِهَماالالتَّْفِضيِل؛َمْعَنىُيِزيلُ

َأنََّعِلْمَنا{بِيَدَيَّ}:َقالََفَلمَّااِس حَالنِمنََأوْةِاْلِفضِمنَاْلكوزََهَذاُصْغتُُيَقالَكَماَيِدي ِمنْتقَخلَ

(.3)َذِلكََغْيرُِبِهَمااْلُمَرادَ

َوَتَعاَلىُسْبَحاَنهَُمَدحََوِلَذِلكَ,ِلَمْوُصوف ِصَفة َعنِْعَباَرة َكاْلَمْصَدرِْصلِاألَِفياْلَيدُ":البرهانوفي

؛ِباْلَجَواِرحَِيْمَدْحُهمَْوَلمْ,[45]ص{ارِصَاألبْوَ ياأليدِ أُولِي}:َقْوِلهِِفيْبَصارِاألََمعََمْقُروَنةًْيِديِباألَ

َفاتَِيَتَعلَّقُِإنََّمااْلَمْدحَنَّألَ ِباْلَجَواِهرِالِبالصِّ َذا:َقالَ, ِفياْلَيَدْينِِإنَّ:ْشَعِريِّاألََقْولَُفَصحََّهَذاثََبتََواِ 

ُرونََقالََكَمااْلُقْدَرةَِمْعَنىِفيِإنََّهاَيُقلَْوَلمْ,الشَّْرعُِبَهاَوَردَِصَفة {يَّدَيَبِ تُقْلَخَ امَلِ}:تعالىَقْوِلهِ اْلُمتََأخِّ

                                                


(.40االختالففياللفظوالردعلىالجهمية)ص(4)
 (.22)ص(0)
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ًزاتِالتَّْأِويالِمنَِبَشْيء َقَطعََوال,النِّْعَمةِِبَمْعَنىَوال,َأْصَحاِبهِِمنْ ِبَأنََّهاَوَقَطعَ,السََّلفُِمَخاَلَفةَِعنِْمْنهَُتَحرُّ

ًزاِصَفة  (."1)اْلُمَشبَِّهةَِمَذاِهبَِعنَْتَحرُّ

,حقيقةهذاتنبيهمنهملغيرهمعلىالنعمةوالقدرة,وفيالسبقأنكرالعلماءتأويلاليدفياآليةلماو

(."3)لماخلقتبيديأيبقوتي"ل:(قا2)فيبعضالتفاسيرعنعليبنعاصمفقدورد

صلىاهللعليهفقدصحعنالنبيعزوجل,وفيالسنةمايعاضداآليةعلىاإلثباتللصفةهلل

ِمنُْيِريَحَناَحتَّىَربَِّناِإَلىاْسَتْشَفْعَناَلوِ:َفَيُقوُلونََكَذِلَك الِقَياَمةَِيْومَالُمْؤِمِنينَاللَّهُيجمع"أنهقال:وسلم

َوَعلََّمكََماَلِئَكَتُه َلكََوَأْسَجدَِبَيِدِه اللَّهَُخَلَقكَالنَّاَسَتَرىَأَماآَدُم َيا:َفَيُقوُلونَآَدَم َفَيْأُتونََهَذا َمَكاِنَنا

الحديثفيالباب(."4)َهَذاَمَكاِنَناِمنُْيِريَحَناَحتَّىَربَِّناِإَلىَلَنااْشَفعَْشْيء  ُكلَِّأْسَماءَ فقدُأخرجهذا

ففيهذينالنصينأثبتوهوممايعضداآليةالكريمة,الى,سبحانهوتعبإثباتصفةاليدينهللاستدالاًل

ولمنعلممنعلمائناالذينأولواماكانمن,تعالىأهلالعلممنأهلالسنةوالجماعةصفةاليدينهلل

المجازغيرمابينا.

يؤمنونبهاكماسكتواعنمثلهذهاآلياتفهمعلىماسيقمنالظاهرومنعملالسلفأنهمإذا

دونتكييفوالتمثيلجاءت وال, , اآلياتالتيلم ومنهذه المتقدمونفيوالتعطيل, نقولهيتأولها

 ءيشَ لّى كُلَعَ كَإنَّ رُيْخَالْ بيدكَ}وقولهتعالى:,[13عمران]آل{اءُشَيَ نْتيه مَؤْد اهلل يُبيَ لَضْفَالْ إنَّ لْقُ}تعالى:

                                                

ينقلهالزركشيمناإلبانةفيأصولالديانةألبيالحسناألشعري)ص(.وكالماألشعر8/25البرهانللزركشي)(8)
041.) 

(3 االعتدال)( ميزان في الذهبي عنه قال عاصم بن العلم3/035علي بعضأهل واتهمه معتزلي, لكنه صدوق :)
الذهبيفي(,وترجمله886بالكذب,وكذلكقالالكنانيابنجماعةفيإيضاحالدليلفيكشفحججأهلالتعطيل)

 (.9/849سيرأعالمالنبالء)

 (.5/000)البغداديالبصريحبيببنمحمدبنمحمدبنعليلماورديالنكتوالعيونلانظرتفسير(4)

 [.4401]}ملا خلقت بيدي{كتابالتوحيد,بابقولاهللتعالى:خرجهالبخاريفيصحيحه,(أ0)
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,وقولهتعالى:[22]المؤمنون{يءل شَوت كُكُلَده مَن بيَمَ لْقُ}:وقولهتعالى,[02]آلعمران{ديرٌقَ

[,09]الحديد{اءُشَن يَتيه مَؤْبيد اهلل يُ لَضْفَالْ نَّوأَ}[,وقوله:23]يس{يءل شَكُ وتُكُلَذي بيده مَالَّ انَحَبْسُفَ}

عنوقدأولهاالمتأخرونمنالمفسرينواللغويينككناية,[1]الملك{كُلْمُذي بيده الْالَّ كَارَبَتَ}وقوله:

والمُ والقهر, عليه,,لكوالخزائناإلحاطة البعثوالقدرة بيده أبووأن وذلكفيحقه":(1)حيانيقول

والملكهاهناعلىاإلطالقاليبيدوالاستعارةلتحقيقالملكإذكانتفيعرفاآلدميينآلةللتملك,

(."2)يختل

أيهوالمتصرففيجميع"[1الملك]{كُلْمُالْذي بيده الَّ كَارَبَتَ}وكماقالابنكثيرفيقولهتعالى:

(."3),واليسألعمايفعللقهرهوحكمتهوعدله,المعقبلحكمهالمخلوقاتبمايشاء

ومنأنيوصفبغيرالقدرة,الذيبيدهملكوت,منالسوءتعالىتنزيهعامله":(4)الزجاجوكماقال

(."5)أيالقدرةعلىكلشيء,كلشيء

                                                

(0 الدينأثيربالمعروف,األندلسيالغرناطيَحيَّانابنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمد( حيان, كبارمنأبو
تصانيفهواشتهرت,غرناطةيفولدفاقأقرانهعلماوعطاء,,واللغاتوالتراجموالحديثالتفسيرالنحوووبالعربيةالعلماء

(.انظرهت145وغيرذلك,توفيرحمهاهللفي)العصرومجانيالنهروالمحيطالبحركتبهمن,عليهوقرئتحياتهفي
(,وذيلالتقييدفي9/846(,وطبقاتالشافعيةالكبرى)0/534ترجمتهفيحسنالمحاضرةفيتاريخمصروالقاهرة)

 (.4/058(,واألعالمللزركلي)443(,ومعجمالشيوخللسبكي)ص0/823رواةالسننوالمسانيد)

(.881\01)البحرالمحيطألبيحيان(3)
(.2/094تفسيرالقرآنالكريم)(4)
اجُالسَِّريِّبنُِمَحمَّدِبنُِإْبَراِهْيمُهو(1) ,أبوإسحاق,منالعلماءالثقاتبالدينواللغةوالنحو,ولهالمصنَّفالَبْغَداِديُّالزَّجَّ

َد لزمَ,وغيرهمنالمصنفاتالحسان,الُقْرآنَمَعاِنيالشهير َفَنَصَحه,ِدْرَهماَيْوم ُكلَّالزَُّجاجَِعملِِمنُْيْعِطيهَفَكانَالُمَبرِّ
(,وسيرأعالمالنبالء1/49(,ووفياتاألعيان)2/213(.انظرترجمتهفيتاريخبغداد)ھ311توفيرحمهاهلل)َوعلََّمه 

(14/321) 
عرابهللزجاج) (8)  (.4/896معانيالقرآنوا 
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ثابتفيالقرونالثالثةاألولى؟ماذالميردلهاتأويلل:يقولقائلوقد

علىمعنىلوازمتعالىعلمواالمرادمنمسمىاليدالمضافهلليكونالسلفاألولونقد:والجواب

معانومنومعلومعندالعربأناليدتحتملعدةولميجدواإشكاالوالإيهامافيمعناها,,(1)الصفة

القوةوالقدرةوالقهروالفضل وقدنزل,فهمأرباباللغة,والنعمةوغيرذلك,واألمرواضحلهملوازمها

ولميعترضالكفارعلىماهذهالكناياتواالستعاراتباليد,وحتىفيالجاهليةعهدواالقرآنبلسانهم,

الباإلفرادوالتثنيةوالجمع,جاءبهالكتابمنذكراليد ,وانتقدوادعوةالنبييهثرعنهماحتجاجهمعلأُوا 

وقدبينالعلماءمثلهذهفياإليمانبمثلهذهالمتشابهات,فيتحقيقالتوحيدعليهوسلمهللصلىا

,َيْعَلُمونَالِبَماُخوِطُبواَوَكْيف:ِقيلَِإنْفَ"رحمهاهلل:لبالزركشيفيالبرهانعنذلك,قاالمسائلوأجا

َفةِِبَمْعَنىاْلَيدِإذِ َتَوهُّمََنْفِسهَِعَلىَخافَوال,َمْعَناَهاَعنِْمْنُهمَْأَحد َيْسَألَْلمَْوِلَذِلكَ,َيْعِرُفوَنهُالالصِّ

ِفيِبَهاَلَتَعلَُّقوااْلَجاِرَحةِِفيِإالِعْنَدُهمُْيْعَقلُالَكانََلوْاْلُكفَّارَُوَكَذِلك,َوتَْنِبيه َشْرح ِإَلىاْحَتاجََوال,التَّْشِبيهِ

واالتََّناُقضَِدْعَوى وسلمالرَُّسولَِعَلىِبَهاَواْحَتجُّ َوَلَقاُلوا,صلىاهللعليه َكِمْثِلهَِلْيَساللَّهََأنََّزَعْمتَ:

الَجِليًّاَكانَِعْنَدُهمْْمرَاألََأنَُّعِلمَ,َكاِفر َوالُمْؤِمن َعنَْذِلكَُيْنَقلَْلمَْوَلمَّا,َيًداَلهَُأنَُّتْخِبرُُثمَّ,َشْيء 

ُمَجاز َوُربَّ,اْلَحِقيَقةُُنِسَيتَِحتَّىِفيَهااْلَمَجازُاْسَتَمرَُّثمَّ,َمَجاًزاِبَهااْلَجاِرَحةُُسمَِّيتِِصَفة نََّهاألَ,ِبهَِخَفاءَ

َفةَِهِذهَِمْعَنىِمنَْيُلوحَُوالَِّذي,ِصَفُتهَُوُتِرَكتَْأْصُلهُُنِسيََحتَّىاْسُتْعِملََكِثير  َمْعَنىِمنَْقِريَبة َأنََّهاالصِّ

َكانََوِلَذا,اْلُقْدَرةَِمْعَنىِمنَْأَخصَُّفاْلَيدُ,َواْلَمِشيَئةَِراَدةِاإلَمعََكاْلَمَحبَّةِ,َأَعمَُّواْلُقْدَرةُ,َأَخصَُّأنََّهاِإال,اْلُقْدَرةِ

)ِزم الَتْشِريف ِفيَها
2".)



                                                

(3)  يلزم كلما  الصفة "لوازم فيتاجالعروس: جاء فقد منمعانتحتملها, والالَِّزمُالصفة َعنانِفَكاُكهَُيْمَتِنعَُما:
(.33/401").ِبهَِمْلُزوم ُهوَ,وََلَواِزمُ:والَجْمعُالشَّيء 



 (.8/26البرهانفيعلومالقرآن) (4)



24 





[11]الفتح{ديهمْيْأَ قَوْاهلل فَ دُيَ}:قوله تعالى ثانياً 

 باستعماللوازم المذكورة ووردتبعضتأويالتلليدفياآلية والعهد, والقوة قالالصفةمنالقدرة

عندالبيعة"والمعنىأنهم(.1)وعدهممنالخيرفوقأيديهممقاتلبنسليمان:"يداهللبالوفاءلهمبما

,والنصرةهعلىالطاعةفيالمنشطوالمكرهوعاهدوعليهوسلم,وضعواأيديهمعلىيديالنبيصلىاهلل

له, فوقعهدهم اهللبالوفاءلهم بذلكفوعد إنوفوا اليد,وهم تأويلبلوازمصفة قالوفيذلكوهذا

عندقوتهموحركتهم,وهوقولهمللرسولصلىاهللعليهوسلمحولاهللوقوتهفوق:(:"أي2)التستري

بايعناكعلىأن البيعة: آخر: وجه وفيها لبيعتهمأيمنالنفرونقاتللك, اهللعليهمفيالهداية ,ة

وفاءلمايداهللبالرضياهللعنهما:"وقدأثرعنابنعباس(."3)وثوابهلهمفوقبيعتهموطاعتهملك

بالوفاء أيديهم فوق الخير من كيسان(."4)وعدهم ابن قوتهم":(5)وعن فوق ونصرته اهلل قوة

(."6)ونصرتهم

                                                

 (.4/41تفسيرمقاتل) (0)

,نسبةإلىتستر,بلدةفيخوزستان,ُعرفبالزهدوالورعوالتكلم,وكانالتُّْسَتِريُُّمَحمَّد َأُبوُنَسُيوبنِاهللَِعْبدِبنَُسْهلُ (0)
 صاحبكرامات, وروىعنهَوَصِحَبهُالِمْصِريَّالنُّْونَِذاالَحجِِّفيَوَلِقيََسوَّار  بنَُمَحمَّدََخاَلهَُصِحبَمتصوفا

سيرأعالمالنبالء(,و0/409(.انظروفياتاألعيان)ھ023حمهاهلل)الحكايات,لهكتابالتفسيروغيره,توفير
 (.3/143(,واألعالمللزركلي)13/331)

 .(044)صتفسيرالتستري(3)

 (.9/45لثعلبي)اإبراهيمبنمحمدبنحمدالكشفوالبيانعنتفسيرالقرآنأل(4)

التابعين,كانفقيهاحافظازاهداقدوة,أدركخمسينمنالصحابةمنهمأبوأحدساداتالَفاِرِسيَُّكْيَسانَبنُساُووط(5)
( سنة بيوم التروية يوم قبل توفيحاّجًا أجمعين, رضياهللعنهم وابنعباسوعائشة الطبقات(.ھ112هريرة انظر

 (.5/32عالمالنبالء)(,وسيرأ4/325(,والتاريخالكبيرلمحمدبنإسماعيلالبخاري)2/11الكبرىلمحمدبنسعد)
(.9/45للثعلبي)(الكشفوالبيانعنتفسيرالقرآن6)
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وعندأحمدفي,(2)التأويلبالوفاءوالعهدفيمصنفهمعانيالقرآن(1)وفيذاتالمعنىيقررالفراء

حدثنايحيىبنيمانعنسفيانعنخالد,القواريريحدثناعبيداهللبنعمر,اهللحدثناعبد":مسنده

,عنالعهدوهذافيهتعريضبالكناية"(.3)قال:أناليفروا {مْيهِدِيْأَ قَوْفَ اهللِ دُيَ} :عنالحكمبناألعرج

نولليدفيهذهاآلية,تأويالتجليةذكرهماسبقف إالألنالصفةظنيةالداللةا  أولوا فيالسلفما

التيناسبأنتكونكلتلكالتأويالتقامعهدومبايعةووفاءفنالمقامموألوالمجازفيهاظاهر,اآلية

.قيلتفياآليةمنالتأويلبلوازمالصفة



 كَيْفَ  يُنْفِقُ  مَبْسُوطَتَانِ  يَدَاهُ  بَلْ  قَالُوا بِمَا وَلُعِنُوا أَيْدِيهِمْ  غُلَّتْ  مَغْلُولَةٌ  اهللِ يَدُ الْيَهُودُ قَالَتِو}قوله تعالى: ثالثا

[64]المائدة{يَشَاءُ

لكنأهلالتأويلعلىالمجازمنطريقهذهاآلية,وهللتعالىاليدينصفةأهلالعلمبعضلقدأثبت

(4)إلىابنعباسوقتادةمنذلكالطبريوقدأسند,والنعمفيهاباعتبارأسلوبالكنايةعنالبخلوالكرم

                                                

ماماللغةواألدبوالنحو,كانحافظابارعافيالتََّصاِنْيفَِصاِحبُالَعالََّمُة اأَلَسِديُِّزَياد بنَُيْحَيىَزَكِريَّاَأُبولَفرَّاءُ(ا4) وا 
كانتماالفّراءلوال:مّرةغيرثعلبعنهقال,الِكَساِئيَّبََصاحَوشتىالعلوم,روىعنالكثيرين,وعاصرأتباعالتابعين,

(.انظرتاريخھ011توفيرحمهاهللتعالىفيطريقهللحج)العربية لسقطتالفّراءولوالوضّبطها خّلصهاألنهعربّية 
نباهالرواةعلىأنباء21/004بغداد)  (.11/112(,وسيرأعلمالنبالء)4/1النحاة)(,وا 

 (.3/65(معانيالقرآنللفراء)2)

رتراجمهمفي(.وظاهرالسنداالتصال,ورجالهعندابنحجرثقات,وانظ33/403[)81894مسندأحمدحديث](0)
القواريري) صدوق)4/40تهذيبالتهذيب: الحافظ: قال يمان وابن ,)00 الثوري)314/ وسفيان ,)4/004 وخالد(,

 (.8/489(,والحكمبناألعرج)3/080الحذاء)

كانمنمالكرضياهللعنه,صاحبأنسبن,تابعيمنالبصرة,السَُّدْوِسيَُّعِزيز بنَِقَتاَدةَبنِِدَعاَمةَبنَُدةُاَقتَ(0)
,وروىعنبعضالصحابةوكبارالتابعين,الحفاظالثقاتوحجةفيالحديث,لهمعرفةواسعةبالعربيةوأنسابالعرب

(,والتاريخالكبير1/111(.انظرللطبقاتالكبرىالبنسعد)ھ112توفيرحمهاهللفيسنالسادسةوالخمسينعام)
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معاويةحدثني:قالصالحبناهللعبدحدثنا:قالالمثنىحدثني":قالرضياهللعنهمف(1)والضحاك

وَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ اهلل مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهم وَلُعنُوا مبَا }:قولهعباسابنعنطلحة أبيبنعليعنصالح بن

عمااهللتعالىعنده ماأمسكبخيلإنه:يقولونولكنهمموثقة  اهلليدأنبذلكيعنونليس:قال{ قَالُوا

وَقَالَت الْيَهُودُ }:قولهقتادةعنسعيد حدثنا:قاليزيدحدثنا:قالبشرحدثنا:وقال(.2)كبًيراعلوًّايقولون

اهلل:قالوا {مغلولة اهلل يد} :قولهأما {سدينَفْمُالْ حبُّيُ الَ واهللُ}إلى{يَدُ اهلل مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهم وَلُعنُوا مبَا قَالُوا

حدثنا:قالالقاسمحدثنا:وقال .(3){يشاء كيف ينفق مبسوطتان يداه بل} :اهللقال,جوادغيربخيل

 {ةٌولَلُغْمَ اهلل دُيَ} :قولهمزاحمبنالضحاكعنسليمان بنعبيدعنتميلة أبوحدثنا:قالالحسين

يعنيقالثم.والخيرالنفقةعنأيديهمأمسكت {أيديهم غلت}:اهللقال,بجوادليسبخيلإنه:يقولون

ال:يقول,[09اإلسراء]{قكَنُى عُإلَ ةًولَلُغْمَ كَدَيَ لْعَجْتَ الَ}وَ:وقال.{يشاء كيف ينفق مبسوطتان يداه بل} :نفسه

                                                                                                                                                

ورجال1/125للبخاري) )0/201صحيحالبخاريللكالباذي)(, الرواةعلىأنباءالنحاة نباه وا  و3/35(, سيرأعالم(,
(.5/029النبالء)

اكُ(3) حَّ َواْبنِمنالتابعينالعالمينبالتفسير,روىعنابنعباسوأبيسعيدالخدريُمَحمَّد  َأُبوالِهاَلِليُُّمَزاِحم بنُالضَّ
ِلك َمابنَِوَأَنسُِعَمَر  وأبومعينوابنأحمدووثقه,سعيدبنيحيىوعنطائفةمنالتابعينرضياهللعنهم,ضعفه
)زرعة اهللسنة توفيرحمه الطبقاتالكبرى)ھ105, انظر الكبير)1/300(. والتاريخ وميزاناالعتدال1/330(, ,)

(.1/521(,وسيرأعالمالنبالء)0/305)
رجال (1) السندهذا لهم فالمالحافظابنحجرفيتهذيبالتهذيبترجم :( بنالمثنىثقة وابن(,9/484ثنىمحمد

وقالالمزي4/341,وعلي)(01/800(,وكذلكمعاوية)5/861)صالحصدوق بنالرحمنعبدبنيوسف(,
(.81/491)مرسلبينهمامجاهد"تهذيبالكمالللمزيابنعباسعنروايةابنأبيطلحة:"يوسف

رجال (0) ابنحجرفيالتهذيبالسندمنالثقهذا لهم العقدي)اتوترجم بشربنمعاذ :0/452 بنزريع(, ويزيد
(.2/355(,وقتادةبندعامة)4/64,وسعيدبنأبيعروبة)(00/384)
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فياآليةالكريمة,مماسبقنجدأناآلثارعنالسلفتثبتتأويلاليدين"(.1)النفقةعنيدكتمسك

واَلَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى }:تعالىوهوقوله,وقدذكرالضحاكمسوغاوشاهداعلىالتأويلمنالكتاب

فالكنايةفيآيةاإلسراءهيذاتهافيآيةالمائدة,وهذاظاهرللجميع,والضحاك,[02 ]اإلسراء{ عُنُقكَ

يدلعلىلغةالعربولسانهافياستعمالالكنايةعنالتفسيرات,ومنأقوىوهذافسرالقرآنبالقرآن,

.والكرملليدالمبسوطة,مغلولةالبخللليدال

إنيده:بخالفماقالتاليهودقوتاهبالثوابوالعقاب,:معنىقولهيداه":(قوله2)وقدأثرعنالسدي

(."3)مقبوضةعنعذابهم

 بِمَا وَلُعِنُوا أَيْدِيهِمْ غُلَّتْ  مَغْلُولَةٌ اهللِ يَدُ الْيَهُودُ قَالَتِو}ل:ملليدفيالمجازفقابواستعمالهغةالعر(ل4)األخفشيبينو

بل يداه } وكذلك,والنِّْعَمةالَعِطيَّةأنَّهافذكروا,[24]المائدة{يَشَاءُ كَيْفَ يُنْفِقُ مَبْسُوطَتَانِ يَدَاهُ بَلْ  قَالُوا

                                                

سبهم(.ورواةهذاالسنداألخيرالبأ454-01/458انظرجامعالبيانفيتأويلالقرآنلمحمدبنجريرالطبري)(3)
الذهبيفيميزاناالعتدال) له الطبرانيالحافظالثبتترجم القاسم صدوقانظر8/095فأبو والحسينبنمحمد ,)

( التهذيب )8/366تهذيب التهذيب انظر ثقة تميلة وأبو التهذيب00/894(, انظر بأسبه ال سليمان بن وعبيد ,)
العجليوالدارقطنيانظ4/64) والضحاكصدوقووثقه من4/454رالتهذيب)(, فيتفسيره ابنأبيحاتم وعند  .)

بسندهعنابنعباس[.وعندالطبرانيفيالمعجمالكبير2512(]4/0064طريقهإلىابنعباسبمثلسندالطبري)
"َقالَرضياهللعنهما َقْيس ْبنُالنَّبَّاُشَلهُُيَقالاْلَيُهودِِمنََرُجل َقالَ: :َوَجلََّعزَّاهللَُفَأْنَزلَ "ُيْنِفقُالِخيل بََربَّكَِإنَّ:

 [.10491(]10/21")[24:المائدة]{يَشَاءُ  كَيْفَ  يُنْفِقُ  مَبْسُوطَتَانِ  يَدَاهُ  بَلْ  قَالُوا بِمَا  وَلُعِنُوا  أَيْدِيهِمْ  غُلَّتْ  مَغْلُولَةٌ اهللِ يَدُ  الْيَهُودُ قَالَتِو}

َعبَّاس َواْبنَماِلك بنَِأَنسنْعََحدَّثَأحدالتابعينالمفسرينَكِرْيَمةََأِبياْبنِالرَّْحَمنَِعْبدِبنُلُِإْسَماِعيلسُّدِّيُّا(1) رضيَِ
رأيتَوآَخُرْونَالثَّْوِريَُّوُسْفَيانُُشْعَبةُ,وروىعنهَكِثْير َوَعَدد اهللعنهم قالفيهيحيىبنسعيدالقطان:ما يذكر, أحدا

فيالحديث, ابنسعدفيطبقاتهھ101توفيرحمهاهللتعالى)السديإالبخير.ووثقهبعضأهلالعلم له ترجم .)
وانظرتهذيبالكمالللمزي)2/303) وتاريخأصبهانألبينعيماألصبهاني1/032(,وميزاناالعتدال)3/133(, ,)
(.5/024(,وسيرأعالمالنبالء)1/041)
(.6/839انظرالجامعألحكامالقرآنللقرطبي)(8)
(3) أبو اتخذهالَبْصِريُّ الَبْلِخيَُّمْسَعَدةَبنَُسِعْيدُالَحَسنِهو سيبويه, أصحاب أحذق وكان وسيبويه, الخليل صحب

أحد علىسيبويهيقرأهولمأحد سيبويهعلىالكتابيقرألمفإنهسيبويهكتابإلىالطريقهوالكسائيمعلمالولده,و
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,[45]ص{ارصَبْدي واألَيْويل األَأُ}:وقال,ِنْعَمةً:أي,َيداًِعْنِديِلُفالن إنَّ:تقولكما{مبسوطتان

(."1)يدانللدارِوليستُْقداَمها :َتْعني,الدارَِيَديَبْينَتقولوجوه فيالَيدتكونوقد,النَِّعميُأول:أي

الغلفضرب,العطاءعنممسكةأي,مغلولةاهلليد:قالتاليهودأن:اآليةتأويلووقالابنقتيبة:"

 تْلَّغُ}:تعالىاهللفقالالبخيل يدتقبضكما,وتنبسطتمتدأنعناليديقبضألنه؛مثالًاليدفي

بالعطاء{انتَوطَسُبْمَ اهُدَيَ لْبَ واالُقَ امبَ والعنُوَ}والبرالخيرفيواإلنفاقالعطاءعنقبضتأي{مْيهِدِيْأَ

]{ونَحُمَقْمُّ مهُفَ انقَذْاألَ ىإلَ يهْفَ الالًغْأَ اقهمْنَعْأَ يف الْنَعَجَ اإنَّ}:قولهومثله {اءُشَيَ فَيْكَ نفقُيُ}

(."2)األغاللبموانعاهللسبيلفياإلنفاقعنأيديهمقبضناأي,[2يس



الرازي مقاتل بن محمد قاله بالنعمتين, اآلية في اليدين قيد من السلف "3)ومن نعمتانأراد(:

اآلخرة في ونعمة الدنيا في نعمة "يعنيحكم(."4)مبسوطتان التستري: فيهوقال نافذ ونهيه وأمره

وهو,عليناواإلسباغاإلنفاقَعنممسكة:أرادوا {ةٌولَلُغْمَ اهللِ دُيَ ودُهُيَالْ تِالَقَوَ}:وقولهوقالالفراء:"(."5)ملكه

والعربُ...َمْبُسوَطتانَِيداهَُبلْ,اإلنفاقيفاْلَبْسطُِكلَّتَْبُسْطهاَوالُعُنِقكَِإلىَمْغُلوَلةًَيَدكََتْجَعلْوالكقوله

                                                                                                                                                

نما ,لهكتبفيالنحووالعروضومعانيالقرآن,توفيرحمهاهللسنةنيفعشرةسيبويهموتبعداألخفشعلىئقروا 
نباهالرواةعلىأنباء25ي)صومائتين.انظرتاريخالعلماءالنحويينللتنوخ (,ومعجماألدباءلياقوت8/36النحاة)(,وا 

 (.01/816المالنبالء)(,وسيرأع3/0344الحموي)
 (.0/824معانيالقرآنلألخفش)(4)

 (.40البنقتيبة)صوالمشبهةالجهميةعلىوالرداللفظفياالختالف(5)
ُيترك,وحدثعنوكيعمروزالاليرازالمقاتلبنمحمد(1) ُتكلمفيهولم قالفيهالذهبي: منالفقهاءالمفسرين, ي,

 البخاري منه وسمع )وطبقته, اهلل رحمه توفي عنه, يحدث )ھ011ولم التهذيب تهذيب انظر وميزان2/112(. ,)
(.1/15االعتدال)

(.4/29منالكشفوالبيانعنتفسيرالقرآنللثعلبي)(8)
 (.52)صتفسيرالتستري (3)
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تفقالمفسرونمنالسلفالمتقدمينكماتبينا(."وبذلك1)ُبْسط وبوجهمبسوط بوجهأخاكَالق:تَُقولُ

فياآلية,ولمنجدمنقالبأنلفظاليدينفياآليةمنالصفاتعلىتأويلاليدين,وأهلاللغةمنهم

فيالقرونالمتقدمة,وذلكألنالمجازفيهشائعبينالعرب.



[11]يس{ونَالكُا مَهَلَ مْهُا  فَامًعَنْا أَدينَيْأَ تْملَا عَم ممَّهُا لَنَقْلَا خَنَّا أَوْرَيَ مْلَأَ}:قوله تعالى رابعاً 

علىمعنى,البصريوالحسن(2)يبنسالميالذينأولوالفظاأليديفيهذهاآليةيحمنالسلف

أي:منفعلهوعنالسدي:",(3)القوة ,وهوقولمقاتل:("5),وعنه:منصنعتنا(4)مماعملتأيدينا,

تنابقدرِتناعملناهممايكونأنيجوز":(."وعنابنقتيبة6)مماعملتأيديناأي:منفعلنا" وفي,وقوَّ

واهللالحرفُهذايحتمُلهللعربمجاز هذا,موضعهافُتوَضعُاليدُفُتستعارُ,العملعلىوالقدرةُالقوةُاليد

صفةاليدينفيموضعسابقمنقولهأثبتواهللتعالىومعلومأنابنقتيبةمنالذين(.7)أرادبماأعلم

األيديأالوهوالمجازالظاهر,ف,والسببجلي,وهنايؤولاأليدي,[15]ص{يَّدَيَبِ تُقْلَا خَمَلِ}:تعالى

الاستوىابنحجر:"وليسالمرادهناالصفةالذاتيةبغيرإشكال,(,قال8):مماعملنانحنصلةأي وا 

                                                

 (.0/305معانيالقرآنللفراء) (4)

اإلفريقيثمالبصريثعلبة أبيبنسالمبنيحيى (5) الثبت الثقة والتفسير, والعربية باللغة عالما كان الحافظ,
,أدركالتابعينوروىعنهم,ورحلمنالبصرةإلىالعلمفنونفيكثيرةمصنفات,ووالقراءات,ولهكتابفيالتفسير

(,31(.انظرطبقاتعلماءإفريقيةلمحمدبنأحمدالتميمي)صھ011)بمصرالحجمنعودتهفيفتوفيمصر,
 (.2/142األعالمللزركلي)(,و9/329النبالء)وسيرأعالم

(.8/209تفسيريحيىبنسالم) (2)
.السابقالموضعنفسهالمصدر (1)
(.01/3810تفسيرابنأبيحاتم) (2)
(.3/524تفسيرمقاتل) (9)
(.362غريبالقرآنالبنقتيبة)ص(01)
 (.8/086األسماءوالصفاتللبيهقي) (0)
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بغيرإشكال(."وقولالحافظابنحجر:1)خلقاألنعاموخلقآدمعليهالسالم هوحكايةعنانعدام,

اآلية.تأويلفيهذاالمذهبالمخالففي



[15]الذاريات{ ونَوسعُمُا لَإنَّد وَيْا بأَاهَنَيْنَبَ  اءَمَالسَّوَ}قوله تعالى: خامساً 

أنالمرادباأليديهوإلىوكذلكالمنكرونللتأويل,ذهبجمهورالمفسرينمنالمتقدمينوالمتأخرين

يل,وقدأسندالطبريعنابنعباسرضياهللوماأثرعنهمفيذلكدالعلىالتأو,القوةفياآلية

:قولهعباس ابنعنعلّي عنمعاوية ثنيحد:قالصالح أبوثناحد:قالعلّي حدثني"قال:عنهما

قال(,5ي)وسفيانالثور(4)ورومنص,وقتادة(3)ومثلهعنمجاهد(."2)بقوة:يقول ,{بأَيْدوَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا }

:قالالحارث وحدثنيعيسىثناحد:قالعاصم أبوثناحد:قالعمرو بنمحمدحدثني"ابنجرير:
                                                

 (.0/4حجر)انظرفتحالباريشرحصحيحالبخاريالبن (8)

عليبنعبدالرحمن,و(.اإلسنادجيدوسبقالكالمعليرواته88/432القرآن)آيانظرجامعالبيانفيتأويل (3)
 (.4/360ترجملهابنحجرفيالتهذيب),المصريثقة

اجَِأُبو,ويقالابنجبير,َجْبر بنُُمَجاِهدُ (4) ,التابعيالثقةالعالمبالقراءةوالتفسير,سمعابنعباسوابنالَمكِّيالَحجَّ
َبْيرَوَأُبو,ِدْيَنار بنَُوَعْمُروَوَعَطاء َوَطاُوْوس  ِعْكِرَمةَُعْنهَُوَحدَّثَعمروأبوهريرةوعائشةوعدة,رضياهللعنهم, الزُّ

(.ھ114يقولمجاهد:عرضتالقرآنعلىابنعباسرضياهللعنهماثالثينمرة,وتوفيرحمهاهلل),وغيرهمَِ
( الكبرى الطبقات )2/19انظر الكبير والتاريخ ,)1/411( دمشق وتاريخ االعتدال51/11(, وميزان ,)

(.4/449(,وسيرأعالمالنبالء)3/439)
َلِميَّعتَّاب َأُبوالُمْعَتِمرِبنَُمْنُصْورُ (5) السُّ الَحاِفظُ, الثَّْبتُ, العابد, الثقة, لميكنبالكوفةأحدأحفظمنه,روىالُقْدَوُة ,

ْبَراِهيِحَراش بنَِوِرْبِعيَِّواِئل َأِبيعنهخلقكثير,وروىعن ِيَساف بنَِوِهاَللِْحَمنِالرََّعْبدِبنَِوَخْيَثَمةَالنََّخِعيِّمَواِ 
َوَطَبَقِتهمَ َوْهببنَِوَزْيدِ انظرالطبقاتالكبرى)ھ130توفيرحمهاهلل), والتاريخالكبير)2/302(. ,)1/342,)

(.5/410(,وسيرأعالمالنبالء)0/112ورجالصحيحالبخاري)
منأنُيزكىالثَّْوِريَُّمْسُرْوق بنِدَِسِعيبنُُسْفَيانُ (2) ,إمامالعلماءفيزمانه,,منأتباعالتابعين,وكانعابداثبتاأجلُّ

اِج بنَُوُشْعَبةَُوُمَباَرك  َوُعَمرُاإِلَمامُُسْفَيانَُأْواَلُدهَُعْنهَُوَحدَّثَ,كتبهمِفيالسِّتَّةُالَجَماَعةُهُلَوى(,رَھ91)ُوِلدَ الَحجَّ

َوآَخُرْونَاأَلْحَوصَِوَأُبوَوَزاِئَدُة  تهذيبالتهذيب2/351(.انظرالطبقاتالكبرى)ھ121توفيرحمهاهللتعالى), ,)
 (.1/009رأعالمالنبالء)سي(,و0/129(,وميزاناالعتدال)11/019(,وتاريخبغداد)4/114)
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ِبَأْيد ):قولهمجاهد عننجيح أبيابنعنجميعا ورقاءثناحد:قاللحسن اثناحد قال( (,1)بقوة:

حدثناو(.2)بقّوةأي:{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْد}قتادةعنسعيد ثناحد:قاليزيد ثناحد:قالبشر حدثناو

قالالمثنى ابن قالجعفر بنمحمدثناحد: اآليةهذهفيقالأنهمنصورعنشعبة ثناحد:

قال{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْد} 3)بقوة: قاليونس حدثنيو(. فيزيد ابنقال:قالوهب ابنأخبرنا:

وَالسَّمَاءَ }سفيانعن مهرانثناحدل:قاُحَميد ابنحدثناو(.4)بقوة:قال {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْد}قوله

(.5)بقوة:قال{بَنَيْنَاهَا بأَيْد

السلفعلى,وبذلكأجمعالمفسرونوأهلاللغةمن(2)وابنقتيبة(,1),وأبيعبيدة(6)وهوقولمقاتل

ذينأنكرواالتأويلفيكتاباهلل.حتىمنالعارضاعلىذلك,,ولمنجدمالتأويلفيهذهاآلية

                                                

فمحمدبن,وكالهماجيد,(.هناأوردالطبريطريقينعنمجاهد88/432القرآن)آيانظرجامعالبيانفيتأويل (0)
/03انظرتهذيبالكمال),(,وأبوعاصمالضحاكبنمخلدثقة86/812ال)عمروصدوقانظرتهذيبالكم

ع820 ثقة وعيسى ,)( التهذيب في حجر ابن 83ند االعتدال(836/ ميزان في محمد بن الحارث وكذلك ,
موسى0/448) بن الحسن وكذلك ,),( التهذيب التهذيب8/383انظر في ترجمته انظر صدوق وورقاء ,)
,ومجاهدسماعوروايتهعنمجاهدمنغير,(6/54نأبينجيحوثقهابنحجرفيالتهذيب)(,واب00/005)

(.01/43ثقةانظرالتهذيب)
هذاالمبحث.,من}وقالت اليهود يد اهلل مغلولة{:رجالهذاالسندثقاتوسبقذكرهمفيتأويلقولهتعالى (8)
ندرمحمدبنجعفروثقهابنحجرفيالتهذيبابنالمثنىسبقاإلشارةإليه,وأماغُ,السندمنالثقاتهذارواة (3)

(,ومنصوربنالمعتمروثقهالمزيفيتهذيبالكمال4/345(,وكذلكشعبةبنالحجاجانظرالتهذيب)9/92)
(82/546.)

(,وعبداهللبنوهب00/440ى)السندمنالثقاتترجملهمابنحجرفيالتهذيب:يونسبنعبداألعلهذارجال (4)
(.0/819(وأسامةبنزيدالليثيقالفيهالحافظ:صدوقووثقهالعجلي)6/43)

,رواةالسندثقاتإالمحمدبنحميدضعيفالحفظعندابنحجرو(.88/432القرآن)آيجامعالبيانفيتأويل (5)
,أمامهرانبن(00/515المالنبالءللذهبي)رأع,انظرسيابنمعينوغيره(,وثقةعند9/030انظرالتهذيب)

صدوق عمر حاتمأبي أبي عند وثقة حجر, ابن )عند التهذيب التهذيب01/382,انظر انظر ثقة والثوري ,)
(4/004.)

 (.14/038تفسيرمقاتل)(6)
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[15]الزمر{مينهبيَ اتٌويَّطْمَ  اتُاوَمَالسَّوَ  ةامَقيَالْ مَوْيَ  هُتُضَبْا قَميعًجَ ضُرْاألَوَ}قوله تعالى: سادساً 

قدوردعناألخفشقولهفلقوةبمسوغمنالكتابولغةالعرب,أولبعضالسلفلفظاليمينبالقدرةوا

ا مَوَ}:فيقدرته,نحوقوله",قال:{وَاألَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقيَامَة وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَّاتٌ بيَمينه}فيقولهتعالى:

ر,وليسالملكلليميندونالشمال,وسائوماكانتلكمعليهقدرة:أي,[31]النساء{مْكُانَمَيْأَ تْكَلَمَ

(."3ن)البد

و َأِبيْبنَُسِعيدَِأُبوَأْخَبَرَنا"وروىالبيهقيعنالفراءفقال: ثََناحدَصمُّ األَاْلَعبَّاسَِأُبوثََناحدَعْمر 

:الشَّاِعرَُقالََواْلُقْدَرُة اْلُقوَّةُ:اْلَيِمينُ:اْلَفرَّاءَُقالَ:َقالَاْلَجْهمِْبنُُمَحمَّدُ

(4)ِباْلَيِمينَِعَراَبةَُتَلقَّاَهاِلَمْجد ُرِفَعتَْراَية َماَذاإِ

 تَأْتُونَنَا كنتم}:َقْوِلهِِفيَوَقالَ ةَِواْلُقوِباْلُقْدَرةِ,[45:الحاقة]{بِالْيَمِنيِ مِنْهُ لَأَخَذْنَا}:َقْوِلهِِفيَقالَوَ

ي02َالصافات]{الْيَمِنيِ عَنِ ُقولُ[, ِبَأْقَوىَتْخَدُعوَنَناتَْأُتوَنَناَأي,الدِّينِِقَبلِِمنَْتْأُتوَنَناُكْنُتمْ:

(."5)اْلُوُجوهِ

                                                                                                                                                

منأتباعالتابعين,وأثبتالناسالَبْصِريُُّهمَْمْوالَالتَّْيِميُّالُمثَنَّىبنَُمْعَمرُ(.وهو8/453مجازالقرآنألبيعبيدة)(4)
اجِبنَِوُرؤَبةَُعْرَوةَبنَِشامِهَعنَْحدَّثَووأعلمهمبالنحوواللغةواألنسابوالتفسيروغريبالحديث,تصانيفهمشهورة, الَعجَّ

وَوَأِبي انظر.(ھ011وروىلهأبوداودفيسننه,توفي),ذكرهالبخاريفيصحيحهوكناهتعليقا,َوَطاِئَفة الَعاَلءِبنَِعْمر 
(,وميزاناالعتدال5/035(,وتاريخبغداد)15/332(,ووفياتاألعيان)59/403(,وتاريخدمشق)11/041التهذيب)

نباهالرواةعلىأنباء4/155)  (.2/150(,وسيرأعالمالنبالء)2/0114(,ومعجماألدباء)3/012النحاة)(,وا 
(.488القرآنالبنقتيبة)صغريب(2)
 (.8/496معانيالقرآنلألخفش)(0)

في,ذكرذلكابنسعداْلَحاِرثْبنحارثةْبنجشمْبنَزْيدْبنَعْمروْبنقيظيْبنَأْوسِْبنُ(البيتللصحابيعرابة8)
(.4/013الطبقاتالكبرى)

(.8/052األسماءوالصفات) (3)
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بينالعرب كانذلكسائغا وفإذا والقدرةيستعيرونحيث, عزمنوشرفالمحلاليمينللقوة وما

التأويلابنقتيبةبقولهفإنهتأويلغيرمحظور,وليسمن,األمور اعلمأن":التعطيل,وقدأقرهذا

قدر السماءواألرضبيدهيرجعإلىتعريفنا أنابنقتيبة,وجريانسلطانهفيهما."ماتهعليهأخذه كما

(.1)ينكرأنيكونمعنىالقبضةواليمينواإلصبعبمعنىالنعمة

أن محتجينجمهورالمفسرينعلىذلكالتأويلكما المسمياتفيتلكبأنالعربتستعمل, هذه

ويريدونالمعاني فالنإالفيقبضتي, ما فالنإالفيقدرتيوهوقولهم: ما أن(,2): والذينأنكروا

نجائز,احتجوابماصحعنالنبيصلىاهللعليهوسلمالتأويلفيهذهالمسمياتمنالقبضةواليمي

(."3)أناالملكأينملوكاألرض؟:اواتبيمينه,ثميقولويطويالسم,"يقبضاهللاألرض:أنهقال

اْلَحِديثَُهَذاِعَياض َقال"ماقالهالحافظابنحجرفيفتحالباري:وفيوعندالنظرإلىشرحالحديث,

ِحيحِِفيَجاءَ ,َمْبُسوَطة السََّماَواتَِفِإنَّ,اْلَجْمعِِبَمْعَنىَوُكلَُّها,ْخذَُواألَوالطَّيُّاْلَقْبُض:َأْلَفاظ ةِثََثالَعَلىالصَّ

ِإَلىَبْعِضَهاَضمِِّإَلىَذِلكََفَعادَ,َوالتَّْبِديلَِزاَلةَِواإلالرَّْفعَِمْعَنىِإَلىَذِلكََرَجعَثُمَّ,َمْمُدوَدة َمْدُحوَّة ْرَضألََوا

َباَدِتَها,َبْعض  ِقَهاَبْسِطَهاَبْعدََوَجْمِعَهااْلَمْخُلوَقاتَِهِذهَِقْبضِِلِصَفةَِتْمِثيل َفُهوَ,َواِ  َعَلىَلة الدَ,َوَتَفرُّ

(."4)ْسِتيَعابِاالِإَلىِإَشاَرةًَيُكونََأنَْيْحَتِملَُوقد,َواْلَقْبضاْلبسطعلىال,والمبسوطاْلَمْقُبوضِ

قدرةالمولىعزوجلعلىيمثلأنفيالقبضوالبسطماعلىداللة(5)فيكالمالقاضيعياضو

المخلوقات قاهذه فهو واحدة, ضمة إلىبعضها ودرعلىضمها فيمعنىوم,"تمثيل":فيقوله, ا

                                                

 (.843,313مختلفالحديثالبنقتيبة)صتأويل(4)

 (.05/842ينظرالجامعألحكامالقرآنللقرطبي)(5)

(6 القيامة,أخرجهالبخ( بابيقبضاهللاألرضيوم كتابالرقاق, اريفيالصحيح, رضياهللعنهعنأبيهريرة
[6509.] 

(0)(00/348.) 
لفضل,القاضيالمحدثالفقيهالمالكي,العالمباللغةوأنسابالعرب,اَأُبويُّالَيْحَصبِِعَياض بنُِمْوَسىبنَُياض عِ(0)

 بالمغرب, سبته في ولد المغرب, علماء أجّل منها:لهمن نافعة ْرِتيبتَوَ,الُمْصَطَفىبتعريفحقوقالشَفامصنفات
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االستيعاب إلى تأويلاإلشارة , لفظ, من ورد إثباتما إلى اآلحاد الصفاتبطريق ذهبمثبتو وقد

,ولكناألمراللمسمياتفيصفواحدذكرمثلهذهاكرهبعضأهلالعلمعزوجل,وقداألصابعهلل

تقدسعنو,وتنزهعنالتجسيم,تعالىاهللعنالتشبيه-اليد-لجارحةليكونماصفهبمثليعنيأننان

ِمنََحْبر َجاءَرضياهللعنهقال:"بنمسعوداهللفقدصحالخبرعنعبدأننقولفيهماالنعلم,

َفَقالََوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىاللَّهَِرُسولِِإَلىاأَلْحَبارِ َنِجدُِإنَّاُمَحمَّدَُيا: َعَلىالسََّمَواتَِيْجَعلُاللَّهََأنَّ:

َعَلىالَخاَلِئقَِوَساِئرَِإْصَبع  َعَلىَوالثََّرىَوالَماءَِإْصَبع  َعَلىَوالشََّجرَِإْصَبع  َعَلىَواأَلَرِضينَ,ِإْصَبع 

ثُمَّالَحْبِر ِلَقْولَِتْصِديًقاَنَواِجُذهَُبَدتَْحتَّىَوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىالنَِّبيَُّفَضِحكَالَمِلُك َأَناَفَيُقولُِإْصَبع  

  مَطْوِيَّاتٌ وَالسَّمَوَاتُ القِيَامَةِ يَوْمَ قَبْضَتُهُ جَمِيعًا وَاألَرْضُ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا وَمَا}:َوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىاللَّهَِرُسولَُقَرأَ

"(.1){يُشْرِكُونَ  عَمَّا وَتَعَالَى سُبْحَانَهُ بِيَمِينِهِ

و البحثالذييترجح بعد الحديثشرحفي السلفهذا من العلم أهل أن المتشابه, الذييحمل

َعَلْيهِالَِّذيالمتقدمينلميخوضوافيمعانيهذهاأللفاظ,وقدروىابنعبدالبرذلكعنهمعندماقال:"

َعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيَّعنَِجاءَِبَمايَمانُاإلِ,َأْشَبَهَهاَوَمااْلَمْسَأَلةَِهِذهِِفيَواألََثرِاْلِفْقهَِوَأِئمَّةُالسُّنَّةَِأْهلُ

وقداحتجابنعبدالبربماأسندعن."منهَشْيء ِفيَواْلَكْيِفيَّةِالتَّْحِديدَِوَتْركُ,ِبَذِلكََوالتَّْصِديقُ,ِفيَهاَوَسلَّمَ

اللَّهَِإنَّاللَّهَِعْبدَِحِديثَُقالَُعَيْيَنةَْبنَُسْفَيانَُسئل"فقال:عندماسئلواعنمثلهذهاألحاديثبعضهم

                                                                                                                                                

توفيرحمهاهللمسموماوغيرذلك,زرع ُأمَِّحِدْيثَوشرحَوالعقيَدة َماِلك َمْذَهبُفَقَهاءذكرِِفيالمَسالكَوَتْقِريبالمَدارك
نباهالرواةعلىأنباء135)ص.انظربغيةالملتمسفيتاريخرجالاألندلس(ھ544سنة) (,وسير0/313النحاة)(,وا 

(.5/22(,واألعالمللزركلي)00/010أعالمالنبالء)

[.4200]}وما قدروا اهلل حق قدره{(صحيحالبخاري,كتابتفسيرالقرآن,بابقولهتعالى:3)
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بينأصبعينمنأصابعالرحمنبنيقلوبِإنََّوَحِديثُُأْصُبع َعَلىالسََّماءََيْجَعلَُوَجلََّعزَّ (,1)آدم

أخرىروايات.وذكر"َكْيف ِبالَجاَءتَْكَماِبَهاَوُنِقرَُّنْرِويَهااأَلَحاِديثُِذهِونحوهذهاألحاديث,فقال:ه

وكذلكروىومعنىنرويهاونقربها,أي:نؤمنبصحةهذهاألخباروالنكذبها,(.2مسندةبمثلذلك)

مثلَعنالسُُّكوتالّسلفُعَلَماءَومذهبابنالجوزيفيشرحهللحديثالمذكورمذهبالسلففقال:

وقولهمنغيرتشبيه,أيمنغيرأن. (3)تَْأِويلوالَتْشِبيهغيرمنَجاءََماعلىيمرَوَأنالَحِديث َهَذا

 نثبتهللتعالىمايكونللمخلوقين,واليعنيبهإالإثباتماأضيفهللتعالىمناألصابع.
,ولقدتأولهماسيقألجلهمنإظهارقدرةاهللتعالىوعظمشأنهفهمواوقديكونكماقيلإنالسلف

يحتملهمنالقدرةالمتأخرون دليلمنالكتابعلىوسببتأويلهمأنالخبرغيرمقطوعبه,وال,بما

نماكانفي,قولالحبرومعلومأناللفظمنسبحانه,,كماأنذلكممايستحيلعليهمسمىاألصابع وا 

ررويمنغيرمعنىقولهمايتوافقوالقدرةالتياستدلبهافياآلية,كمااحتجأهلالتأويلبأنالخب

(,وقد4تصديقالقولالحبر)الراويعنه,ولميذكرفيهقوله:عبداهللمنغيرطريقواحدمنأصحاب

يكونضِحُكالنبيصلىاهللعليهوسلمعلىسبيلاإلنكارعلىاليهوديوالتعجبمنقوله,التصديقا

 له, الخطابيكما سليمان أبو أيضا:قال وقال َواَيةالصحتَلوثمَّ", َأناْلَمْعنىَكانَ,َذِلكِبِإْثَباترِّ

َأَقلهلكنهَعَلْيِه َكفهِبَجِميعِيْشَتملَفلمحمله فاستخفَكفهِفيَشْيئاجمعكمن,َعَلْيهِاأَلمرسهولة

 ".(5)ِبِخْنصِرهَِكَذاليفعلفالناِإن:ُيَقال,َأَصاِبعهِبَبْعض

                                                

(0 بابتصريفاهللتعالىالقلوبكيفشاء( فيكتابالقدر, فيصحيحه, مسلم بن,الحديثأخرجه عنعمرو
ِمنِْإْصَبَعْينَِبْينَُكلََّهاآَدمََبِنيوبَُقلُِإنَّ"عنهقال:سمعترسولاهللصلىاهللعليهوسلميقول:اهللالعاصرضي

ُفهَُواِحد  َكَقْلب الرَّْحَمِن َأَصاِبعِ  .[8654]"َيَشاءَُحْيثُُيَصرِّ

(.4/042(التمهيدلمافيالموطأمنالمعانيواألسانيد)8)
(.0/841(كشفالمشكلمنحديثالصحيحين)3)
 (.840(,ومشكلالحديثوبيانهالبنفورك)ص8/064)والصفاتنظراألسماء(ا4)

(.0/840كشفالمشكلمنحديثالصحيحين)(5)
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َفاتَِأَحاِديثِِمنَْهَذا"قال:الرأيحيثهذاعلىمثل(1)والنووي التَّْأِويلُاْلَمْذَهَبانِِفيَهاَسَبقََوَقدْ,الصِّ

ِلينََقْولَِفَعَلى,ُمَراد َغْيرَِمْنَهاالظَّاِهرََأنَّاْعِتَقادَِمعَِبَهايَمانِاإلَِمعَ,َعْنهُْمَساكَُواإلِ ُلونَاْلُمَتَأوِّ َيتََأوَّ

ِمْثلِِفيْصَبعَاإلَِيْذُكُرونََوالنَّاُس,َمَلل َوالَتَعب ِبالِعَظِمَهاَمعََخَلَقَهاَأيْ,ْقِتَدارِاالَعَلىُهَناَصاِبعَألَا

أ,زيداَأْقُتلُِبُأْصُبِعي:َأَحُدُهمَفَيُقولُ,ْحِتَقارَِواالِلْلُمَباَلَغةَِهَذا َقْتِلهِِفيَعَليَُّكْلَفةَالي قال. أن إلى

ُبهَُوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىَضِحُكهَُلْيَسناْلُمَتَكلِِّميَبْعُضَوَقالَ:النووي ,ِلْلَحْبرَِتْصِديًقالآليةوتالوتهَوَتَعجُّ

ْنَكار ِلَقْوِلهَِرد ُهوََبلْ لى"(.2)َذِلكَِمْنهَُفُفِهمَالتَّْجِسيمُاْلَيُهودَِمْذَهبََفِإنَّ,اْعِتَقاِدهُِسوءِِمنَْوَتَعجُّب َواِ  وا 

للحديث ذهبابنبطالفيشرحه وكذلكالحافظابنحجر(3)هذا اهلل(4), بينالنوويرحمه وهنا ,

تعالىأنالمذهبالسلفيفيهذاالحديثالمحتملللمتشابهإمااإلمساكواإلمرار,أوالتأويلباالقتدار,

ال والعلماءعلىمثلفهموانتقدمنيعتقداعتقاد يهودالمجسمينفيتشبيهاهللتعالىبمثلمخلوقاته,

النوويلضحكالنبيصلىاهللعليهوسلملليهودي,ولميرواأنالضحكهاهناتصديقلكالماليهودي,

بلإنكاروتعجب.









                                                

حورانقرىمنوانفيووفاتهمولدهزكريا أبوالنوويالحورانيالحزاميحسنبنمريبنشرفبنيحيى(هو2)
منذصغرهوحتىبرعفيعلوم,نسبتهليهاا و,بسورية كانإمامالمتأخرينمنأهلالسنةوالجماعة,وكانعابدازاهدا

 المصنفات, أنفع من ومصنفاته ورتبه, وهذبه الشافعي المذهب فحرر منالدين, واللغاتاألسماءتهذيبها ومنهاج,
الطالبين ووالدقائق, التنبيهتصحيح, ومسلمصحيحشرحفيوالمنهاج, وغيرذلكوالتيسيرالتقريب, اهلل, توفيرحمه ,

 (.2/149(,واألعالمللزركلي)919(,وطبقاتالشافعيين)ص2/395(,انظرطبقاتالشافعيةالكبرى)هت212)

(.031-04/089شرحالنوويعلىمسلم) (1)
 (.444-01/443شرحصحيحالبخاريالبنبطال) (0)

 (.02/550)البنحجرفتحالباريشرحصحيحالبخاري (3)
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 لفظ العين المضاف إلى اهلل تعالى:

[32طه]  {ينيْى عَلَعَ عَنَصْلتُ وَ}قوله تعالى: أوال

أنوجمهورالمفسرينعلىتعالى,باإلفرادفيهذاالموضعمنكتاباهللحيثجاءمسمىالعين

ىمقتضىأقوالالسلففيعلىمرأىمنه,وهومعروفلدىالعرب,وسيأتيبيانهعلبعيناهلل:معنى

قال:هوغذاؤه,{ينيْى عَلَعَ عَنَصْلتُوَ}أخبرنامعمرعنقتادةفيقوله::"قالعبدالرزاقمواضعه,

ولتغذىعلىعينييقول وقا1): مقات(." البحرل التابوتفي قذففي "حين وحين,ل: التقط, وحين

عليهالسالم,أشارمقاتلإلىترتيباألحداثالتيكابدهاموسى(."2),كلذلكبعيناهللعزوجلغذي

الحسين ثناحد:قالالقاسم حدثناقال:"(3)جريجابنوعندالطبريآثارعن.ىمناهللتعالىأفكلهابمر

قال قال{وَلتُصْنَعَ عَلَى عَيْين} ُجَريجابنعنحجاجثنيحد: فيأمكجعلتكإذبعينيأنت:

.(4علىمرأىمني):تأويلجحالطبريور".البحرفيثمالتابوت 

                                                

وقتادة,(01/845[.ومعمربنراشدثقةانظرالتهذيبالبنحجر)0208(]8/340تفسيرعبدالرزاقالصنعاني) (4)
منهذاالمبحث.وقالت اليهود يد اهلل مغلولة{},وسبقاإلشارةإليهفيتأويلقولهتعالى:ثقة

(.3/84تفسيرمقاتل) (5)
منأتباعالتابعين,وفقيهأهلمكة,روىلهالجماعة,الَمكِّيُّ القرشيالَوِلْيدَِأُبوُجَرْيج بنِالَعِزْيزَِعْبدِبنُالَمِلكِْبدُ(ع2َ)
دََفَأْكَثرََرَباح َأِبيبنَِعَطاءَِعنَْحدَّثَو هَعنَْحدَّثَووغيرهم,,َوَطاُوْوس ُعَمَر اْبنَِمْوَلىَوَناِفع ُمَلْيَكَة َأِبياْبنَِوَعنِ,َوَجوَّ

اَدانَِوالسُّْفَياَناِن َواللَّْيُث َواأَلْوَزاِعيُّ َيِزْيَد بنَُثْورُ )َوالَحمَّ اهلل رحمه توفي الكبرىھ151وغيرهم, الطبقات انظر .)
ء(,وسيرأعالمالنبال0/259(,وميزاناالعتدال)0/419(,ورجالصحيحالبخاري)5/400(,والتاريخالكبير)2/31)
(2/334.)
فيالتهذيب:رواتهالحافظابنحجر(.ورواةاإلسنادمنالثقات,وترجم02/314ويلآيالقرآن)جامعالبيانفيتأ (0)

( وحج6/330الحسينبنبشرالحمصيالبأسبه ,)( المصيصيثقة وابنجريجعبد(8/816اجبنمحمد ,
 (.6/415الملكبنعبدالعزيزثقةفقيه)
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َقاالاْلَهَرِوي َسِعيد ْبنُدَوُسَويْاْلُمَقدَِّمي َعِليْبنَِبْكرَِأِبيْبنُُمَحمَّدُعن:وفيكتابالسنة َحدَّثََنا:

ُيَربَّى":َقال,[39طه]{وَلتُصْنَعَ عَلَى عَيْين}اْلَجْوِنيِعْمَرانَأِبيَعنْيه بِأَعنْْيَماَن لَسُْبنَُتِمرُعْمُ

(."1)اللَّهِِبَعْينِ

,وأحبولتربىعلىماأريدمجازهولتغذى{عَلَى عَيْينوَلتُصْنَعَ }:"وعندأبيعبيدةفيالمجاز

لييقال أيعلى:اتخذه أردتوهويتعيني, بيانأهلاللغةفيالتفسيربلوازم(."2):علىما وهذا

ومن(."3)لابنقتيبة:"أيلتربىبمرأىمنيعلىمحبتيفيكوفيذلكقا,تأويلبالمجازوالصفة,وه

باآلي استدل من البخاريالعلماء كاإلمام ذات, صفة أنها على حيثصاحبالصحيح(4)ة استشهد,

,وقوله"تغذى"{وَلتُصْنَعَ عَلَى عَييْن}:فقال:بابقولاهللتعالىتعالى,علىإثباتالعينهللباآلية

                                                

[.ورجالالسندترجملهمابنحجرفيتهذيبالتهذيب:محمدبنأبي0161(]8/464هللبنأحمد)السنةلعبدا (8)
( ثقة المقدمي نفسه9/49بكر في صدوق والهرويسويد ,) العجلي) ووثقه ثقة4/845, سليمان بن ومعتمر ,)

/6ونيالبصريثقة)نالج,وعبدالملكبنحبيبأبوعمرا(4/818)وأبوهسليمانالتيميثقةعابد,(01/882)
329.)

 (.8/09المجازألبيعبيدة) (3)

 (.842غريبالقرآنالبنقتيبة)ص (4)

دُ (5) الجعفيمَِإْبَراِهيبنِِإْسَماِعْيلَبنُُمَحمَّ المغيرة البخاريبن اهلل عبد أبو من, وغيره الجامع الصحيح صاحب ,
طلبالعلممنذصغره,ورحلفيطلبالحديثإلىمختلفاألمصار,كالعراقوالشامومصر,وصنفالمصنفات,

 ابنثمانيةعشرسنة, التاريخوهو ْبَراِهيَوَأُبوَحاِتم  التِّْرِمِذيُّ ِعْيَسىَأُبوِمْنُهمَكِثْير  خلق َعْنهَُرَوىكتابه بنُمَُواِ 
المعولفيأحاديثالنبي,وغيرهمالدُّْنَياَأِبيبنُْكر بََوَأُبوالَحْرِبيُّ ِإْسَحاقَ وعليه كانجبالفيالحفظواإلتقان,

توفي) وسلم, )ھ052صلىاهللعليه بغداد تاريخ انظر .)0/300( وطبقاتالحنابلة دمشق1/011(, وتاريخ ,)
(.10/391رأعالمالنبالء)سي(,و0/010(,وطبقاتالشافعيةالكبرى)50/51)
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كماأن(."2)ووجهالداللةأناهللليسبأعور.قالالحافظابنحجر:"(1){اننَيُعْري بأَجْتَ} :جلذكره

(.3)تعالىلبيهقيرجحأنتكونصفةذاتهللا

[31]هود{وَوَحْيِنَا بِأَعْيُنِنَا  الْفُلْكَ وَاصْنَعِ}قوله تعالى: ثانيا

آثارعنابنعباسوردتوقد,نصهذهاآليةوآياتأخرالجمعفيصيغةلقدوردمسمىالعينب

عزمفادهاالتأويلعلىمعنىالمرأىمناهللوالطبري,(4)عندابنأبيحاتمرضياهللعنهما,وقتادة

فيمعناه وجلوما , حيثقال: البنأبيحاتم ثناحداْلُمَباَرِك ْبنِاللَّهَِعْبدِْبنُدُُمَحمَحدثََناوالسند

اجُ َواْصَنعِرضياهللعنهما,َعبَّاس اْبنَِعنِاْلُخَراَساِنيُّ َعَطاء َعنَْنِجيح  َأِبياْبنَِعنُِمَحمَّد  ْبنَُحجَّ

بنمحمدحدثنا:قالاألعلىعبدبنمحمدحدثنا:للطبريو(.5)َوَوْحِيهِاللَّهِِبَعْينِ:َقالَِبَأْعُيِنَنااْلُفْلكَ

فيقولهقتادةعنمعمر عنثور  قال{وَوَحْيِنَا بِأَعْيُنِنَا}: 6)ووحيهاهللبعين: القرطبيبأثر(. وعند

                                                

(.9/080صحيحالبخاري)(6)
(.03/329)لباريشرحصحيحالبخاريفتحا(4)
 (.8/006)(األسماءوالصفات2)

الحافظابنالحافظ,محمدأبوالرازّي الحنظليّالتميميالمنذربنإدريسابنحاتمأبيمحمدبنالرحمنعبد (1)
الجرحارتحلمعأبيهلطلبالعلم,وسمعمنكبارأئمةالحديثكأبيه,وأبيزرعةوغيرهما,لهتصانيفقيمةمنها

,وغيرذلكفيوالمراسيل,الكبرىوالفوائد,نىد,والكالمسنو,الحديثوعلل,الجهميةعلىوالرد,والتفسير,والتعديل
(هت301في)رحمهاهللتوفي,ورجالهفنونالفقهوالحديثوعلله طبقاتالحنابلة35/354انظرتاريخدمشق). ,)

(8/55( الكبرى الشافعية طبقات ,)3/384( االعتدال ميزان )ص8/522(, الشافعيين طبقات فوات854(, ,)
 (.3/384األعالمللزركلي)(,8/824الوفيات)

:محمدبنعبداهللندابنحجرفيالتهذيبمنالثقاتسندع[.ورجالال01241(]6/8186تفسيرابنأبيحاتم) (0)
قاإلشارةإلىرتبتهمعندالحافظ,فيهذاالمبحث,فيتأويلقولهتعالى:(وباقيالرواةسب9/843بنالمباركثقة)

 .{ولتصنع على عيين},وقولهتعالى:{والسماء بنيناها بأيد}

لهمالحافظابنحجرفيالتهذيب:(.ورجالالسندمنالثقاتوترجم05/319القرآن)آيجامعالبيانفيتأويل (3)
( األعلىثقة بنعبد و9/829محمد بنثورالصنعانيثقة)(, 9/24محمد ,(01/845ومعمربنراشدثقة)(,
وقتادةثقةوسبقاإلشارةإليه.
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بحفظناإياكحفظ":(1)وعنالربيعبنأنس,قال:"بحراستنا"رضياهللعنهماعنابنعباسمقطوع

(."2)منيراك

 انَن كَملَ اءًزَا جَننَيُعْري بأَجْتَ}قولهتعالى:لىمابينأهلالعلمأنهعلىمرأىمناهللتعامو

{فركُ علىف,[14]القمر التيسبقت,العلماء ابنعباسرضياهللذاتالتأويلمناآلية وُأثرعن

.(3)بعيناهللأنهقال:"عنهما

(."5)بأمرناوعنسفيانالثوري:"(."4)تعالىوفيذلكيقولمقاتل:"تجريالسفينةفيالماءبعيناهلل

ذاتو بأنه الطبري الضحاكتعقبه قال ما وهو ومنظر, منا بمرأى (6)معنى بن, مقاتل عن وأثر

(."9):"علىمرأىمناوحفظىهذاالتأويلابنقتيبةفقالوقدنحاعل(."8)بحفظنا(:"7)حيان

                                                

َماِلك بنََأَنَسلقي,بصريالالمروزيالخراسانيالبكريزيادبنأنسبنربيعال (4) َياِحيَّالَعاِلَيةَِوَأَبا, الرِّ َوالَحَسنَ,
الَبْصِريَّ التَّْيِميُُّسَلْيَمانُوروىعنه, َواأَلْعَمُش, َواِقد بنَُوالُحَسْينُ, الرَّاِزيَُّجْعَفر َوَأُبو, ُمْسِلم بنُزِالَعِزيَوَعْبدُ, َواْبنُ,
الُمَباَركِ َوآَخُرْونَ, توفيرحمهاهلل), العجليوأبوحاتم:هوصدوق, (ھ139قاالفيه انظرترجمتهفيالطبقات.
 (.2/129(,وسيرأعالمالنبالء)9/21(,تهذيبالكمال)1/021الكبرى)

(.9/31)الجامعألحكامالقرآن (5)
 [.628(]8/006أوردهالبيهقيفياألسماءوالصفات)(6(

 (.049\4تفسيرمقاتل) (0)

(.88/086)آيالقرآنجامعالبيانفيتأويل (8)
 (.9/31الجامعألحكامالقرآنللقرطبي) (3)
َوُمَجاِهد  الشَّْعِبيِّ ,كانثقةحافظامحدثا,روىعنالعراقنسبةإلىالنبطب, النَّْبِطيُِّبْسَطامََأُبوَحيَّانَبنُُمَقاِتلُ (4)

اِك  حَّ َوِعدَّة اهللَِعْبدِبنَِوَساِلمَحْوَشب  بنَِوَشْهرُِبَرْيَدَة َواْبنَِوِعْكِرَمَة َوالضَّ َشْيُخهَُعْنهَُرَوىو, َمْرَثد  بنَُعْلَقَمةُ,
ْبَراِهيَمْعُرْوف  بنَُوُبَكْيرُ اهللتعالى),َكِثْير َوَعَدد الُمَباَرِك بنُاهللَِوَعْبدَُأْدَهَم بنُمَُواِ  انظر.(ھ151توفيرحمه

( دمشق )21/111تاريخ الكبير التاريخ ,)2/13( تهذيبالكمال ,)02/431( االعتدال ميزان و4/111(, سير(,
 (.2/341أعالمالنبالء)

(.9/065الكشفوالبيانعنتفسيرالقرآنللثعلبي) (5)
(.438غريبالقرآنالبنقتيبة)ص (6)
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اآليةإثباتاعلىصفةالذاتهللجعلإالأنالبيهقيسارالسلفمنالمتأخرين,وعلىهذاالتأويل

أتعالى "أنهاصفةفعلإذا أي:1)ولتوهيالعين,وأتىبقوللبعضالعلماء: لأناهللعلىتأوي(."

,يرىويحفظويحرس,وفيكالمهداللةعلىإثباتصفةالذات,وصفةالفعلمنطريقالتأويلتعالى

العينهلل اآليةصفة أثبتالبخاريبهذه  عَنَصْلتُوَ}:تعالىفيبابقولاهللاستدالالبذلكتعالى,وقد

 (.2)[14]القمر { ناَعْيُنري  بأَجْتَ}:"تغذى",وقولهجلذكره,[39]طه{ينيْى عَلَعَ

ردَّو جماعةقد ابن دليللاستدالعلىالكناني سبيل على الصفة بإثبات اآلية على البخاري

:مايسمىدليلالخطابليسبحجةعندأكثر(فيحديثالباب:"إنربكمليسبأعور"فقال3)الخطاب

(4)؟تجبهفيصفاتاهللتعالىالفروع,فكيفيحعلماءاألصولفي



ري جْتَ}وقولهتعالى:,[42]الطور{اننَيُعْبأَ كَإنَّفَ كَبّم رَكْحلُ ربْاصْوَ}:قوله تعالى ثالثاً 

[14]القمر{فركُ انَن كَملَ اءًزَا جَننَيُعْبأَ

اآل تأويل في يذهبون المفسرين من الجمهور أن يبدو نفسما على سابقاتهاية ولذلكأولتبه ,

البعضيستدلون,لمتشابهمنالمعانيفيموضعواحدتجدهميجمعونا ديدن,بهعلىبعضه وهذا

همفيخصوصهذهاآلية:مقاتلحيثالمفسرين,ومذهبهمفيالتفسيروالتأويل,ومنالذينظفرنابأقوال

                                                

(.8/006والصفات)انظراألسماء (4)
 (.9/080صحيحالبخاري) (2)

و9) ِعْندَوُهوَالنُّْطِق َمَحلِِّفيِلَمْدُلوِلهُِمَخاِلًفاالسُُّكوتَِمَحلِِّفياللَّْفظَِمْدُلولَُيُكونَُماُهوَواْلُمَخاَلَفةَِمْفُهومُيسمى(
ْعفِاْلُقوَّةِِفيُمَتَفاِوَتة َأْصَناف َعَشَرةِِإَلىُمْنَقِسم ِبهِاْلَقاِئِلينَ بيان.َوالضَّ يبألاألحكامأصولفياإلحكامانظرولمزيد
(.3/29)اآلمديالدينفسيالحسن

 (.024إيضاحالدليلفيقطعحججأهلالتعطيل)ص(01)
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وقدرة,يتولىجملتكبالرعاية:"يعنيماظهرمنصفاتكمنفعلوللتستري(."1)إنكبعيناهللقال:"

األعداءو من والحراسة والمحبة والرضا 2)الكالية ".) اهلل من الرعاية على فالتأويل تبين تعالىوكما

الحفظوالمنظرمنه.و



 : لفظ الوجه المضاف إلى اهلل تعالى

[115]البقرة{ اهلل هُجْوَ مَّثَوا فَلُّوَا تُمَنَيْأَفَ}:تعالى ولهق أوال

بظاهرلقد الوجه صفة العلم اآليةأثبتبعضأهل المفسرينمنالسلف,هذه جمهور فعلىأما

و اهلل, قبلة بمعنى: الذيوجهتأويلها اهللالوجه فثم منقال: ومنهم إليه, نا أيذاته, لغة, وفيالوجه

فيتأويلاآلية:تعرفهاالعرب,وقبلبيانذلكنبينأقوالالسلف

,حدثناعبدةبنسليمانالكالبيعننظربنالعربي,قال:"حدثناأبوسعيداألشج(3)عنالثعلبيف

قبلةاهللأينماتوجهتشرقاأو,{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اهلل}: عنابنعباسرضياهللعنهما,عنعكرمة

(."4)غربا

                                                

 (.4/051تفسيرمقاتل)(0)

(.055)صتفسيرالتستري(8)
لهنيسابورأهلمن األديبالواعظوالعالمبوجوهالقراءاتمفسرال,إسحاقأبوالثعلبي إبراهيمبنمحمدبنأحمد(3)

وبالتاريخاشتغال بتفسيريعرفالقرآنتفسيرفيوالبيانوالكشفاألنبياء قصصفيالمجالسعرائسكتبهمن,
توفي)الثعلبي الكبرھ401, انظرطبقاتالشافعية  علىأنباء4/52ى)(. الرواة إنباه ,)( أعالمسير(,1/154النحاة

 (.1/010)للزركلياألعالم(,11/432النبالء)
:وقدترجملهمابنحجرفيالتهذيبورجالالسندمنالثقات(.0/863الكشفوالبيانعنتفسيرالقرآنللثعلبي)(4)

( ثقة األشج سعيد 5/834أبو ( ثبت ثقة الكالبي سليمان بن وعبدة به6/459(, بأس ال العربي بن ونظر , )
(.4/840(,وعكرمةمولىابنعباسرضياهللعنهماثقة)01/443)
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 أولوا الذين صلةالوجهومن بأنه الذات حيثمقاتلعلى , فثم "أي ابن(."1)هللاقال: قول وهو

كان":(رضياهللعنهماقال3)ماصحعنابنعمرييرجحعلىأنالمعنىقبلةاهللوالذ(.2)قتيبة

ةعلىراحلته,حيثكانوجهه,وهومقبلمنمكةإلىالمدين,يصليصلىاهللعليهوسلمرسولاهلل

"وهوتأويل:ابنعبدالبرفياالستذكارقال,("4)[115البقرة]{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اهلل}:نزلت:وفيهقال

إذارجعصلىاهللعليهوسلمسولاهللروكانالترمذيمثلهوزاد:"فيسننو(."5)حسنتعضدهالسنة

المدينة نحو برأسه يومئ تطوعا, يصليعلىراحلته والضحاك(."6)مكة ومجاهد قولعكرمة وهو

(.7)والحسنالبصري

عربي بنوالنضرالضحاك عنسنان أبيعنوكيع حدثنا:قالكريبأبوحدثناوعندالطبري:"

أوشرقمنكنتفأينمااهلل قبلة:قال {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اهلل}:وجلعزاهللقولفيمجاهدعن

                                                

 (.0/033تفسيرمقاتل)(0)

(.059البنقتيبة)ص(تأويلمشكلالقرآن8)
,أحدالصحابةالمكثرينفيالحديث,أسلممعوالدهوهاجرالعدويالقرشينفيلبنبالخطابنعمربناللَّهعبد(3)

شديد,َوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاللَّهَِرُسولآلثارتباعالاَكِثيرَوَكانَوالعلم الورعأهلمنَعْنهُاللَّهَُرِضيَكان,إلىالمدينة
ُعَمراْبنَِعنَِناِفع َعنُْعَمرَْبنِاللَّهُِعَبْيدَُوىرَوكانتمعركةالخندقأولمشاهده,,فتواهِفيوالتوقيواالحتياطالتحري
َقالَ انظر.اْلَخْنَدقَِيْومََوَأَجاَزِنيَيْقَبْلِني َفَلمَْعْشَرةََأْرَبعَاْبنَُوَأَناُأُحد َيْومََوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاللَّهَِرُسولَِعَلىُعِرْضتُ:ََ

(,اإلصابة1/120(,تاريخبغداد)3/951(,االستيعابفيمعرفةاألصحابالبنعبدالبر)4/140الطبقاتالكبرى)
(.4/155فيتمييزالصحابةالبنحجرالعسقالني)

[.411لنافلةعلىالدابة]بابجوازصالةا,كتابصالةالمسافرينوقصرها,صحيحمسلم(4)
 (.8/856)(االستذكار5)

(.5/029)حديثحسنصحيح:,وقال[8952,كتابالتفسير](سننالترمذي6)
(.0/808(انظرتفسيرابنأبيحاتم)4)
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:قال,جريجابنعنحجاج حدثنا:قال,الحسينحدثنا:قال,القاسمحدثناوقال:,فاستقبلهاغرب

(."1)الكعبة:قال,تستقبلونهاقبلةفلكمكنتمحيثما:قال,مجاهدعنبكر أبيابنإبراهيم عنأخبرني

ولذلكينبغيوهوبالشكالقبلة,(."3)يهأنهقال:"فثمالوجهالذيوجهكماهللإل(2)وأثرعنالشافعي

ملتالوجه,فالعرباستعوماالذييمتنعمنمعانيه,منمعانيحتملهمعرفةداللةالوجهلغة,وماالذي

:وفيذلكقيل,علىالتوجهواالستقبال,والجهةوالمواجهة

(4)ربالعبادإليهالوجهوالعملأستغفراهللذنبالستمحصيه

هلوقداختلفأ,(5تعالى)ومعنىالكالمعلىأنالتوجهفيالدعاءوالطلبوالمسألةواألعمالهلل

فمنالعلمفيأنيكونالوجهللذات الوجه, وقالوا يوجدفياللغةبمعنىالذاتالعذلكالمعنىقوم,

                                                

(2 لهمالحافظابنحجرفيالتهذيب(.ورجالالسندترج8/534القرآنللطبري)آيجامعالبيانفيتأويل( أبوم :
)كري ثقة بنالعالء )9/326بمحمد ووكيعبنالجراحثقة بنسنانأبوسنانصدوق(,00/031(, ووثقه,وسعيد

,واآليةالحالية,أما{ولتصنع على عيين}(,وباقيالرواةسبقذكرأحوالهمفيتأويلقولهتعالى:4/46الدارقطني)
نجريج,وفيكلمنذلكالإبراهيمفهوابنأبيبكر,وقداستوعبالمزيفيتهذيبالكمالتالميذمجاهد,وشيوخاب

براهيمثقة,انظرتهذيبالكمال نجدإالإبراهيمبنأبيبكر,فلعل)عن(جاءتفيغيرمحلهاخطأفيروايةالطبري,وا 
 .{والسماء بنيناها بأيد}(,ومجاهدثقةترجمنالهفيقولهتعالى:0/000(,وتهذيبالتهذيب)8/63)

وكتببمكة ونشأالشام بالدمنبغزةولد,إمامالمذهبالشافعي,المطلبيالقرشيالعباسبندريسإبنمحمد(1)
,وفاتهحينإلىفنزلهامصرإلىوخرجبها وحدثمرتينبغدادوقدم,َوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالرسولوبمدينةبها العلم

أق فاق حتى صغره منذ والعربية والحديث وأصوله الفقه في )برع اهلل رحمه توفي بغدادھ014رانه, تاريخ انظر .)
تاريخدمشق)0/390) النبالء1/11(,طبقاتالفقهاءللشيرازي)1/021(,طبقاتالحنابلة)51/021(, (,سيرأعالم
(11/5.)
 (.8/016)عنالمزنيصاحبالشافعيوناصرمذهبه,أوردهالبيهقيفياألسماءوالصفات(8)

يعرفالالَِّتياْلخمسينِسيَبَوْيه َأْبَياتمناْلَبْيتَوَهَذا,(,ولمنهتدلقائلالبيت4/66العينللفراهيدي)ينظركتاب(3)
وقدذكرهابنقتيبةفيأدب,(3/000فيخزانةاألدبولبلبابلسانالعرب),ذكرذلكعبدالقاهرالبغدادي,َقاِئلَها

(.584الكاتب)ص
 (.3/000)سانالعربلعبدالقاهرالبغداديلبابلخزانةاألدبولب(4)
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نقالوابأنالوجهفياآليةهوأنهمإ(,وسببالمنع1)فثمأمراهللالذيلهالوجه:أصال,وأنالمعنى

,فيجوزأنيدعىبهفيقال:ياوجهوجهعزوجل:بأناهللمعنىالذاتفإنهيؤديإلىالقولاهللعلى

.(2),وهذاممااليليقواليجوزومنعتهاألمةاغفرلنا

]{وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَالْعَشِيِّ بِالْغَدَاة رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ تَطْرُدِ وَلَا}:ثانيا: قوله تعالى

[50األنعام

 زَكَاةٍ مِن آتَيْتُم وَمَا}:وقولهتعالى,[00]الرعد{رَبِّهِمْ وَجْهِ ابْتِغَاءَ صَبَرُوا وَالَّذِينَ} :وقولهتعالى

اإلنسان]{اهللِ ٍ  هجْلوَ مْكُعمُطْا نُمَإنَّ}:,وقولهتعالى[39]الروم{الْمُضْعِفُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهِ وَجْهَ تُرِيدُونَ

.[01]األعلى{ى علَأَالْ بهِرَ هِجْوَ اءَتغَابْ إالَّ}:وقولهتعالى,[9

المتشابهة؛تأويلهذهاآلياتفيرضياهللعنهمالمنوفقفيالظفربسندمتصلعنابنعباسف

لالتستري:"أيقا(,و3)مرضاتاهللتعالىيطلبونثواباهللويعملونابتغاء":لكنهمأثورعنهقوله

في,وهبالدعاء"فيآيةاألنعام:"يريدون(."والبنقتيبة4)عنهساعةورضاهواليغيبونيريدونوجهاهلل

أيتريدونِ{اهلل هَجْوَ ونَريدُتُ}:قولالسديويحيبنسالمفيقولهوهو(."5):"أيهللآيةاإلنسان

(.6)بهاهلل

                                                

 (.0/431فيمشكلالحديثوبيانه)األصبهاني األنصاريحذلكمحمدبنالحسنبنفوركرجّ(5)

(.0/356(المصدرالسابق)6)
 (.8/845)الواحديعليبنمحمدبنأحمدبنعليالحسنألبيالمجيدالقرآنتفسيرفيالوسيط (0)

 (.0/60)التستريتفسير (8)

(.059,863كلالقرآنالبنقتيبة)صتأويلمش (3)
 (.8/668تفسيريحيىبنسالم) (4)
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المعانيفيوتطَّ ولهرد ومنأجله, يُباقياآلياتعلىمعنىمرضاتاهلل, ولم ذكرعنالسلف,

رضياهللعنهعنأنسطني,ففيسننالدارقغيرها,والسنةعاضدتالتأويلعلى:ماأريدبهوجهاهلل

اللَّهَِيَديَِبْينََفتُْنَصبُ,ُمْخَتَمة ُبُصُحف َياَمةِاْلقَِيْومَُيَجاءُ":َوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىاللَّهَِرُسولَُقالَ:قال

,َخْيًراالإَِرَأْيَناَماَوِعزَِّتكَ:ِئَكةُاْلَمالَفتَُقولُ,َهَذاَواْقَبُلوا,َذاهَاَأْلُقو:ِئَكِتهِِلَمالَوَجلََّعزَّاللَّهَُيُقولُفَ,َوَجلََّعزَّ

(."فالمراد1ي)َوْجهِِبهِاْبُتِغيََكانََماالإِاْلَعَملِِمنَاْلَيْومََأْقَبلَُوالِلَغْيِري َكانََهَذاِإنَّ":َأْعَلمَُوُهوََفَيُقول

,أماعداتعالى,وماكانألجلهخالصا:ماأريدبهوجهاهللأنالعملالمقبولهو,تبينمنهذاالحديث

نكانظاهرهفليسبمقبولبنصالحديثذلك خيرا,وهذامااستنبطهالسلفمنمعنىفيتأويل,وا 

ات.اآلي

وقوله,[22]القصص{تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ لَهُ وَجْهَهُ إِلَّا هَالِكٌ شَيْءٍ كُلُّ}:ثالثا: قوله تعالى

.[01نالرحم]  {وَالْإِكْرَامِ  الْجَلَالِ ذُو رَبِّكَ وَجْهُ وَيَبْقَى}:تعالى

لجمهورمنالمفسرينواصفةالوجههللتعالى,إثباتلقداستدلبهاتيناآليتينمثبتوالصفاتفيف

,مقاتل:"إالهوماقاله,ومنأقوالهمفيذلكوجودهوذاته,منأنالبقاءهللوحده,والوجه:علىالتأويل

(3)السديوهوقول.(2):إالهوههيعنيكلشيءمنالحيوانفيالسماواتواألرضيموتإالوج

وهو,ماأريدبهوجهه:وذهبقومإلىأنالتأويل.(3)وابنقتيبة(2(وأبوعبيدة)1(والفراء)4)والضحاك

                                                

(0/46)الدارقطنيالبغداديديناربنالنعمانبنمسعودبنمهديبنأحمدبنعمربنعليالحسنألبي (5)
[038 ,]( األوسط المعجم في الطبراني أخرجه ]3/94وكذلك )8613],(  مسنده في البزار (04/9وأخرجه
[4322.]

 (.3/361تفسيرمقاتل) (0)

(.8/604تفسيريحيىبنسالم) (8)
(.4/843لنكتوالعيونللماوردي)اتفسير (3)
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حدثناأبوبكربنأبي,حدثناأحمدبنإسحاق":(,وفيحليةاألولياء4)قولمجاهدوسفيانوأبوالعالية

 ءِِيشَ لُّكُ}قال:سمعتالثورييقول:,الحسنحدثنامحمدبن,حدثناأبوبكربنأبيشيبة,عاصم

يَناوقالالبيهقي:"(."5):ماأريدبهوجههقال{هُهَجْا وَإلَّ الكٌهَ َتْفِسيرِِفيَقالََأنَّهُالثَّْوِريُِّسْفَيانََعنَْوُروِّ

"اآلَيةَِهِذهِ َوْجَههُِبهُِأِريدََماِإالَهاِلك َشْيء ُكلُّ: "ِرَواَية َوِفي" اأَلْعَمالِِمنََوْجَههُِبهِاْبُتِغيََماِإال:

اِلَحةِ (."6)الصَّ

هَالكٌ إلَّا  كُلُّ شَيءِِ}:ةالذاتفيقولهتعالىبأنالوجههوجمل(7)قدأوردالنووياحتجاجالزهريو

إالهو,(,8)[22]القصص{وَجْهَهُ عنالنبيصلىاهللعليهوسلموثبتوالمعنى: قال: أصدق"أنه

سبحانهوتعالىهالك كلشيءماعدااهللف(."9):أالكلشيءماخالاهللباطلكلمةقالهاالشاعرلبيد

                                                                                                                                                

 (.8/304معانيالقرآنللفراء) (4)

 (.8/008)مجازالقرآن (5)

(.863)صتأويلمشكلالقرآن (6)
 (.0/863انظرالكشفوالبيانعنتفسيرالقرآنللثعلبي) (4)

ياألصبهانمهرانبنموسىبنإسحاقبنأحمدبناهللعبدبنأحمدنعيمألبياألصفياءوطبقاتاألولياءحلية (2)
بكر(,وأبو0/04انظرتهذيبالتهذيب),فأحمدبنإسحاقبنزيدالبصريثقة,.ورجالالسندمنالثقات(4/46)

بنعمرو أحمد هو انظرطبقاتالمحدثينبأصبهانوالواردين,محدثابنمحدثابنمحدث,بنأبيعاصم
يبألعليها األصبهاني شيبة3/321)الشيخ أبي بن بكر وأبو اهلل,(, عبد صاحبهو حافظ ثقة محمد بن

وقالالعجليالبأسبهانظر,نالحسناألسديصدوقعندابنحجر(,ومحمداب6/4,انظرالتهذيب)تصانيف
 .{والسماء بنيناها بأيد}فيتأويلقولهتعالى:سبقاإلشارةإليه,ونبنسعيدثقة(,والثوريسفيا9/004التهذيب)

 (.0/536شعباإليمانللبيهقي) (0)

التابعينواألئمةالحفاظقريشمنكالببنزهرةبنيمنالزهري ِشَهاببناهللديعببنمسلمبنمحمد (8) أحد ,
.ھ(084توفي),الحديثدونمنأولالمحدثينالفقهاء,روىعنبعضالصحابة,وأخذعنهخلقكثير,وقيلهو

(,5/386(,سيرأعالمالنبالء)55/894(,تاريخدمشق)0/881(,التاريخالكبير)8/322انظرالطبقاتالكبرى)
 (.4/94األعالمللزركلي)

(.6/61المنهاجشرحصحيحمسلمللنووي)(3)
 [3241]رضياهللعنهعنأبيهريرة,بابأيامالجاهلية,كتابالمناقب,صحيحالبخاري(4)
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َِ كُلُّ },وذهبالبخاريفيصحيحهأنالوجههوالملكقال:معنىاآليةوهوفينفس,زائل ووفاِن

وأثرعنطاووسبن.(1)ويقالإالماأريدبهوجهاهلل,[إالملكه22]القصص{هَالكٌ إلَّا وَجْهَهُ شَيءِِ

(.2)إالملكهكيسانمثله:

روىذلككما,بهوجههإالماأريد:جهعلىتأويليرىأنالو(رحمهاهللتعالى,3)وكاناإلماممالك

حتىعملت,اتقاهللإذاخلوتباهلل,يامحمدرحمهاهللتعالىقالليمالكعنهالشافعيحيثقال:"

عزوجل,اليقبلإالماكانلوجههخالصا,فإنه,فإناهللفاحذربأنيعلمبهاأحدمنالناسحسنة,

,العلمفإنهامتصلةبدرجةالنبوةيعنيماأريدبهوجهه,عليكبدرجة{هَالكٌ إلَّا وَجْهَهُ كُلُّ شَيءِِ}:قال

,قالمحمدبنإدريس:فعلمتأناهلللمىأبكانين,ثمبكىمالكحترحمهكذاحدثنيربيعةبنعبدال

(."4)يرفعمقدارمالكإاللسريرةكانتبينهوبيناهللعزوجل

أوّ ,فكيفقولبالتأويلنفياوبدعةوتعطيال,وكاناللاإلمامالوجهعلىماقال,والسلفمثلهفإذا

إذا ما قاله؟وكيفرفعاهللمقداره الزيغوالضالل؟يقولمالكما كماوصفالتأويلكانعلىمبدأ

ففهموا,نالهوىوهذااليدلإالعلىأنالسلفخلتقلوبهمم,هبذلكبعضأهلالعلمالذينينكرون

تعالىبأنيجعلنامنالرياءوالكذاب,نسألاهلل,,بإيمانخالصنصوصالكتاب,وعملوابالصواب
                                                

 (.6/008صحيحالبخاري)(5)

(.0/863)والبيانعنتفسيرالقرآنالكشف(6)
(4 وصاحبالمذهبالمنسوبإليه,,األصبحيمالكبنمالكبنأنس( دارالهجرة, مام وا  منكبارأتباعالتابعين,

على األسانيد أصح البخاريبأن قال بذلك, الشافعي تلميذه وصفه كما خلقه, اهللعلى وحجة القدوة المحدثالفقيه
المشهورالذيجمعفيهبينالحديثو الفقه,توفيرحمهاهللاإلطالق:مالكعننافععنابنعمر,لهكتابالموطأ

البخاري)ھ119تعالى) انظررجالصحيح .)0/293 للشيرازي)(, تهذيبالتهذيب)(1/22طبقاتالفقهاء ,11/2,)
.(2/42سيرأعالمالنبالء)

(01)ورقةالَبْصِريُّاأَلْزِديَُّصْخر بنُِمَحمَّدِبنَِعِليّبنُُمَحمَّدُالَحَسنِيبألَمخطوط,أنسبنمالكحديثمن(1)
[.92عنالشافعي]الخوالنيسابقبنيحيىايةحك
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اأتباعهم شمل لم في ويستعملنا اللعانوالس, كثر بعدما يبقىعتابألمة الحقفال علىأهل ,باب,

.{ونَعُجَرْه تُيْإلَوَ مُكْحُالْ هُلَ هُهَجْا وَإلَّ الكٌهَ ءِِ يشَ لُّكُ}ف

 لفظ النفس المضاف إلى اهلل تعالى:

[41]طه{ سيفْلنَ كَتُعْنَطَاصْوَ}:أوال قوله تعالى

 فقد اللغة وأهل المفسرين إواذهبجمهور النفسلمحدثون, أن لى على زائدة قالف,الذاتصفة

أي":التستري,وقال"(2)لرسالتيلنفسيواخترتك":وليحيىبنسالم".(1)واخترتكلنفسيرسوالمقاتل:"

عندالقرطبي:"أيرضياهللعنهماوأثرعنابنعباس",(3)اليشغلكعنيشيء,تفردإليبالتجريد

(."4)اصطفيتكلوحييورسالتي

اهللذي:بمعنى,النفسعلىالذاتاليستقيمالقولبأنوبدراسةأقوالأهلالعلمعنالنفسقيل:

فيقال:يانفس,ويجوزأنيدعىبهاناهللنفسأألنهيؤديإلىجوازالقولب,,ومنعذلكالعلماءالنفس

اآليةوماسواهامنآياتفيهذهكقيل:إنهاصفةزائدةعلىالذات,,وهذااليجوز,ولذلاغفرلنا

(.5):اهللالذيلهالنفستحتملها,ويكونالمعنى





                                                

 (.3/82تفسيرمقاتل)(8)

 (.0/861تفسيريحيىبنسالم)(3)

(.0189تفسيرالتستري)ص(4)
 (.00/092الجامعألحكامالقرآنللقرطبي)(5)

(0/446)خلفبنمحمدبنالحسينبنمحمديعلىأبوالقاضيإبطالالتأويالتالبنالفراء(0)
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[02]آلعمران{ هُسَفْنَ اهللُ مُركُذّحَيُوَ}:قوله تعالىثانيا 

المفسريمرلم علىظاهرهاينجمهور ألناآلية ظاهر, التأويلفيها قال, وَيُحَذّركُمُ اهللُ }مقاتل:

"عقوبتهفيالسوء{نَفْسَهُ "أي1)يعني: وقالالتستري: والجنةعدله؛ألنالنارعدلهلمنخالفه:(", ,

أطاعه لمن عباسوأُ(",2)فضله ابن عن عنهماثر اهلل البصري:(",3)بطشه":رضي الحسن وعن

(."4)ويحذركماهللعقابه"

علىمايبدوأنالسلفلمويل؟,ولكنهلكلاآلياتمطردةعلىالتأوالمعنىعلىحذفمضاف

فلم,[54األنعام]{ ةَمَحْسه الرَّفْى نَلَعَ مْكُبُّرَ بَتَكَ}كلماجاءفيالنفس,فقدأجرواقولهتعالى:يؤولوا

مسمىالنفسكماصحذلكعنالنبيوقدجاءتالسنةبنصوصفيبتأويللهاعندالمتقدمين,ظفرن

ذكرني,فإنذكرنيإذاأناعندظنعبديبيوأنامعهسلمأنهقال:"يقولاهللتعالى:صلىاهللعليهو

فينفسي ذكرته ابنحجرفيقولهفيالحديثومعنىالنفس(."5)فينفسه بينه "إنذكرنيكما :

 والتقديسسرا, سرابالتنزيه بالثوابوالرحمة العرب"(.6)ذكرته كالم في  عنها,وللنفسمعان يقول

فساألمر,وليسلألمركمايقولون:فين,أوجهمنها:الحقيقةعلىالحافظ:"والنفسفيكالمالعرب

الذات ومنها: تعالى,نفسمنفوسة, قوله في قيل وقد ا يف مَ مُلَعْا أَلَسي وَفْا يف نَمَ مُلَعْتَ}:

                                                

(.0/841تفسيرمقاتل)(8)
(.42تفسيرالتستري)ص(3)
 (.3/96البحرالمحيطألبيحياناألندلسي)(4)

 نفسه.,الموضعالمصدرالسابق(5)

(أخرجهالبخاريفيالصحيح,كتابالدعوات,بابفضلذكراهللعزوجل,عنأبيهريرةرضياهللعنه6)
[4415.] 

 (.03/326)(فتحالباريشرحصحيحالبخاري4)
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:ذكرالنفسهناتعلمماأكنهوماأسره,والأعلمماتسرهعني,وقيل[,إنمعناه:112]المائدة{سكَفْنَ

فيكون(."1)للمقابلة يعلىالنفستأويلففيآيةالمائدةمعنىيوافقتأويلالنفسفيالحديث, دلما

.علىالخفاءواإلسرارفيالغيب

 لفظ الساق كما ورد في كتاب اهلل تعالى:

[40]القلم{ اقن سَعَ فُشَكْيُ  مَوْيَ}تعالى:قال

 بينالتأويل{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ} :فيمعنىقولهتعالىاختلفالصحابةرضواناهللعنهم

:الساقواإلثباتلمسمى

 :الرأي األولف

ومجاهدوقتادة,أنهمرضياهللعنهما,عباسقدروىالطبريبأسانيدعنابنعلىالتأويلفيها,ف

يعنيقالوا فقالوم,يكشفعنأهوالوشدة: منأمراآلخرة, فيمعناها عبيدبنمحمدحدثني":ا

رضياهللعباسابنعنعكرمة عنزيد بنُأسامةعنالمبارك بناهللعبدثناحد:قال المحاربيّ

(.2)وشّدةحربيومهو:قال {سَاقٍ عَن يُكْشَفُ  يَوْمَ} عنهما

مجاهد عنجريج ابنعنالمبارك ابنثناحد:قاالحميد وابنالمحاربيعبيدبنمحمدحدثنيو

,القيامةيومفيساعةأشدهي:عباسابنقال,وجّدهاألمرشدة:قال {سَاقٍ عَن يُكْشَفُ يَوْمَ}:قوله

                                                

(.03/324(المصدرالسابق)0)
انظر,:محمدبنعبيدالمحاربيالبأسبه(.ورجالالسندمنالثقات83/554)القرآنآيجامعالبيانفيتأويل(8)

وقدروىباقيالرواةسبقاإلشارةإليهم,و(,5/326انظرالتهذيب),بداهللبنالمباركالثقةالعابد(,وع9/338التهذيب)
(.025-8/024مثله)رضياهللعنهماالبيهقيفياألسماءوالصفاتبطرقهعنابنعباس
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قالعمرو بنمحمدحدثنيو قالعاصم أبوثناحد: قالالحارث وحدثني,عيسىثناحد: ثناحد:

:قال {سَاقٍ عَن يُكْشَفُ يَوْمَ}:قولهمجاهد عننجيح أبيابنعنجميعاورقاء ثناحد:قالالحسن 

:قاليزيد ثناحد:قالبشر حدثناو,القيامةيومفيتكونساعةأّولهي:عباسابنقالاألمر شّدة

عبدابنحدثناو,جليلفظيعأمرعن:قال{سَاقٍ عَن يُكْشَفُ يَوْمَ}:قولهفيقتادة عنسعيد ثناحد

يوم:قال{سَاقٍ عَن يُكْشَفُ يَوْمَ}:قولهفيقتادة عنمعمر عنثور ابنثناحد:قالاألعلى 

(."1)األمرشدةعنيكشف

 الرأي الثاني: 

:َقالَحيثرضياهللعنهعبداهللبنمسعودفقداستدلبحديثذاتيةصفةأمامنأثبتالساق

نشركالاهللنعبد:فيقولونتعبدون؟من:فيقول:قالالمسلمون يمرّحتىالقيامةيومللخلقاهلليتمثل"

عرفناه إلينااعترفإذاسبحانه:فيقولونربكم؟تعرفونهل:فيقولثالثا أومّرتينفينتهرهمشيئا به

قال َطَبق ظهورهمالمنافقونويبقىساجدا هللخرّإالمؤمنيبقىفالساق عنيكشفذلكفعند:

فيقولون (2)السفافيدفيهاكأنماواحد  فيقولربنا : (."3ن)سالمووأنتمالسجودإلىتدعونكنتمقد:

َعنَْربَُّناَيْكِشفُ":لقاَوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىالنَِّبيرضياهللعنه,عنعنأبيسعيدكذلكمارويو

                                                

منالثقاتوسبقاإلشارةإليهم.ورجالاألسانيد.(المصدرالسابقالموضعنفسه3)
(,فتحالباري1/031.انظرالعين)ُتْشَوىَأنُْأِريدَِإَذاالشَّاةِِفيُيْدَخلُالَِّذيَوُهوَ,اْلَفاءِِبَتْشِديدِ,َسفُّود (السفافيدجمع1)
(11/451.) 

[,31231]واآلثاراألحاديثفيالمصنففيعثمانبنإبراهيمبنمحمدبناهللعبدشيبةأبيبنبكرأخرجهأبو(0)
ثباتالتوحيدفيالنيسابوريالسلميإسحاقبنمحمدبكرأبووابنخزيمة (,والطبراني0/525)وجلعزالربصفاتوا 

[.2110[,]2519[,والحاكمأبوعبداهللفيالمستدركعلىالصحيحين]9121فيالمعجمالكبير]القاسمأبو
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ِلَيْسُجَد َفَيْذَهبَُوُسْمَعًة ِرَياءًالدُّْنَياِفيَيْسُجدَُكانََمنُْكلَُّفَيْبَقىَوُمْؤِمَنة  ُمْؤِمن ُكلَُّلهَُفَيْسُجدَُساِقِه 

(.1)َواِحًداَطَبًقاَظْهُرهَُفَيُعودُ

إذاخفي":لمارويعنهأنقا,فعلىمقتضىالعربية,لاآليةرضياهللعنهماابنعباسلماتأول

:شيءمنالقرآنفابتغوهفيالشعر,فإنهديوانالعرب,أماسمعتمقولالشاعرعليكم

اصبرعناقإنهشرباققدسنليقومكضرباألعناق

."(2)وقامتالحرببناعلىساق

,وألبيعبيدةفيالمجاز:"إذااشتدلشدةالساقفياالستعارةللحربعلىمعنىاوالعربتستعمل

,واألصلفيه:أنمنوقعفيشيءيحتاجفيهإلىالجدالحربواألمرقيل:كشفاألمرعنساقه

فمن(."وكذاالقولعندابنقتيبة:"3)فاستعيرالساقوالكشفعنهافيموضعالشدةشمرعنساقه,

وتكلمبنفس(."4),أيعنشدةاألمر{اقن سَعَ فُشَكْيُ مَوْيَ}:,قولهعزوجلارةفيكتاباهللاالستع

قبله, الذيذكرناه أبيعبيدة عنابنعنعمروبندينار,عنسفيانبنعيينةروىالفراءوكالم ,

أنشدني"قال:يريدالقيامةوالساعةلشدتها,و,}يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاق{:عباسرضياهللعنهماأنهقرأ

:طرفةبعضالعربلجدأبي

                                                

[.4909]{اقٍن سَعَ فُشَكْيُ مَوْ} يَأخرجهالبخاريفيالصحيح,كتابالتفسير,بابقوله:(3)
[,وأخرجهالحاكمفيالمستدركعلىالصحيحين02953]رقمالحديث(,01/3366رواهابنأبيحاتمفيتفسيره)(4)
بأسانيدجيادمنطريقأسامةبنزيدعنعكرمةعنابنعباس,(8/023[,والبيهقيفياألسماءوالصفات)3245]

الرحمنعبدلألحدبعينه,انظرالمزهرفيعلوماللغةمثله.والبيتمنالنقلالمتواترعنالعربفيالمجازولمينسب
 .(1/029)السيوطيالدينجاللبكرأبيبن
 (.8/866مجازالقرآن)(5)

(.29تأويلمشكلالقرآنالبنقتيبة)ص(6)
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."(1)وبدامنالشرالبراحكشفتلهمعنساقها

رضياهللمؤيدينتأويلابنعباسوأهوالاآلخرة,,فأهلاللغةيجتمعونعلىالتأويلبشدةاألمر

,وألناالستعارة,عدانصالبخاريفيالنصوصكلهاعزوجلهللاألناللفظغيرمضافإلىعنهما؛

لسان على واإلسالمجارية الجاهلية الصفاتالعربفي في التأويل ينكرون بعضمن فإن ولذلك ,

.آليةعلىمااحتجبهالمتأولونيقولونبهفيهذها



 :لفظ الجنب المضاف إلى اهلل تعالى

  لَمِنَ  تُكُن نوَإِ  اللَّهِ  جَنْبِ  فِي  فَرَّطْتُ ما عَلَى حَسْرَتَا يَا نَفْسٌ  تَقُولَ  أَن}:تعالىقال

[52]الزمر{السَّاخِرِينَ

وقدعمل,هذهاآليةهللعزوجلمؤولفياإلىعلىأنلفظالجنبالمضافوالخلفأجمعالسلف

"يعنيظاهر,وفيتأويلذلكقالمقاتل:وذلكألنالمجازفيهفيالصفات,التأويلمنأنكركلبهذا

ف ندامتاعلىما (."2),يعنيمنذكراهللرطت,يعنيماضيعتفيجنباهلل,يعنيفيذاتاهلليا

,يعنيفي,وضيعتفيجنباهلللدنياولذةالهوىومتابعةالنفسيعنياشتغلتبعاجلا:"التستريوقال

 القصد عليهإليهذاتاهلل, واالعتماد حقوقه,, خدمته,بتركمراعاة 3)ومالزمة الطبريعن(." وعند

الحارث وحدثني,عيسىثناحد:قالعاصم أبوثناحد:قالعمرو بنمحمدحدثني":وقتادةمجاهد

ا تَرَسْا حَيَ}:اهللقولفيمجاهد عننجيح أبيبناعنجميعا ورقاءثناحد:قالالحسن ثناحد:قال

                                                

(0 )( للفراء القرآن )3/044معاني والصفات األسماء في مثله الفراء عن البيهقي روى .)8/023[ وبيت442( ,]
 انظر طرفة, أبي جد ضبيعة بن مالك بن لسعد أشعارمنوالنظائراألشباهبالمعروفنالخالدييْحماسةالحماسة

 (.49)صالخالديهاشمبنسعيدعثمانيوأبالخالدي هاشمبنمحمدبكريبألوالمخضرمينوالجاهليينالمتقدمين
 (.3/624تفسيرمقاتل)(8)

 (.0/035تفسيرالتستري)(3)
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سعيد ثناحد:قاليزيد ثناحد:قالبشر حدثناو(.1)اهللأمرفي:قال ِ{اهلل نبِي جَفِ طتُّرَّا فَى مَلَعَ

فلم:قال{السَّاخِرِينَ لَمِنَ كُنْتُ وَإِن اللَّهِ جَنْبِ فِي فَرَّطْتُ مَا عَلَى حَسْرَتَا يَا}:قولهفيقتادةعن

(."2)اهللطاعةبأهليسخرجعلحتىاهللطاعةضيعأنيكفه

وفيذاتاهلل,"فيجنباهلل:(."وألبيعبيدة3)فيماتركتوضيعت":وقالالفراءفيتأويلاآلية

لغةالعربمنومسوغالتأويل(."5)فيطاعةاهللوذكرهوالضحاك:"وكذلكأثرعنالحسن(."4)واحد

يقال:فالنيعيشفيجنبفالنأيفيجواره "الجنبالقربوالجوار, الفراءفيقوله: ,ومنه:حكاه

(."6)أيعلىمافرطتفيطلبجوارهوقربهوهوالجنة,[32]النساء{ِ نبجَبالْ بُاحِوالصَّ}





 

 

 

 

 
                                                

وروىالبيهقيمن,وسبقاإلشارةإليهم,(.رجالالسندينمنالثقات80/304القرآن)آيجامعالبيانفيتأويل(4)
(.8/819طريقهعنمجاهدمثلهفياألسماءوالصفات)

 (.ورجالالسندمنالثقاتوسبقاإلشارةإليهم.80/305القرآن)آيجامعالبيانفيتأويل(0)

 (.8/012)(معانيالقرآن8)

 (.8/091)مجازالقرآن (3)

 (.05/840الجامعألحكامالقرآنللقرطبي) (4)

 المصدرالسابق,الموضعنفسه. (5)
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 المبحث الثاني                               

 صفات األفعالفي أقوال السلف                      



 :استوىالفعل  أوال

 اسْتَوَى ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ}:وردهذاالفعلفيآياتعدة,وهيقولهتعالى

 اللَّهُ رَبَّكُمُ إِنَّ} :وقولهتعالى,[09]البقرة{عَلِيمٌ ءٍشَي بِكُلِّ وَهُوَ سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ السَّمَاءِ إِلَى

هلوقو,[3,يونس54]األعراف{الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي

:هتعالىلوقو,[0]الرعد{الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ تَرَوْنَهَا عَمَدٍ بِغَيْرِ السَّمَاوَاتِ رَفَعَ الَّذِي اللَّهُ}تعالى:

 بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي} :تعالى,وقوله[5]طه{اسْتَوَى الْعَرْشِ عَلَى الرَّحْمَنُ}

 الَّذِي اللَّهُ}:وقولهتعالى,[59]الفرقان{خَبرِيًا بِهِ فَاسْأَلْ الرَّحْمَنُ الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي

 ثُمَّ},وقولهتعالى:[4السجدة{ ] الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ

,[11]فصلت{طَائِعنِيَ أَتَيْنَا قَالَتَا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا ائْتِيَا  وَلِلْأَرْضِ لَهَا  فَقَالَ  دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى

.[4الحديد]   {الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى  ثُمَّ أَيَّامٍ  سِتَّةِ فِي  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي هُوَ}تعالى:وقوله



وغير,مقرونابالعرشومتعدياب)على(فيمواضععزوجلالفعلمناهللصيغةلقدورداالستواءب

نىالقصدواإلقبالواالرتفاع,,وهذااألخيرفسرهالسلفعلىمعمتعدياب)إلى(و,فيأخرىبهمقرون
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نأبيهعنالربيعبنقال:حدثناعبداهللبنأبيجعفرع,ُحدثتعنعماربنالحسن":قالالطبري

(."1)ل:ارتفعقا{اءمَالسَّى إلَ ى وَتَاسْ  مَّثُ}:أنس

نلمعنأبيالعباسثعلبقاأصولاعتقادأهلالسنةوالجماعةوفيشرح ل:"استوى:أقبلعليهوا 

(."2[,أقبل)09]البقرة{اء مَى السَّإلَ  ىوَتَاسْ  مَّثُ},يكنمعوجا

,قصدإليهابخلقه{السَّمَاءثُمَّ اسْتَوَى إلَى }:"بيقوالعنابنعيينةوابنكيسانوذكرالقرط

(."4)استوىبمعنىارتفع(."وعنأبيالعالية:"3)واختراعه

معتغيرواحد:سعتقادأهلالسنةوالجماعةمانصه:"عنبشربنعمرقالوفيشرحأصولا

:وقالهوعندالذهبيبزيادة(.5)أيارتفع,{ىوَتَش اسْرْعَى الْلَعَ نُمَحْالرَّ}:منالمفسرينيقولون

(.6)أبوالعالية

                                                

(0 البيانفيتأويل( ورجالالسند0/489القرآن)آيجامع فعماربنالبأسبهم(. الحافظفي: الحسنقالعنه
روايتهغيرمنحديثهيعتبروقالوذكرهابنحبانفيالثقات,(,وعبداهللبنأبيجعفرصدوق4/399ثقة):التهذيب

التهذيب),أبيهعن التهذيب)5/044انظر انظر صدوق وأبوه التهذيب08/54(, انظر أنسصدوق بن والربيع ,)
(3/839).
(0 هو3/443)الاللكائيالرازيالطبريمنصوربنالحسنبناهللهبةالقاسميبأل( العباسالمرويعنه وأبو ,)

المشهوربثعلب,ابتدأطلبالعلموالنظرفيه,الشَّْيَباِنيَُّيِزْيدَبنَِيْحَيىْبنَُأْحَمدُالَعبَّاسَِأُبوالنَّْحوَِمامُوا ِالُمَحدِّثُالَعالََّمُة 
(.14/5سيرأعالمالنبالء).(ھ091منذصغره,وألفوصنففيالنحووالقراءاتومعانيالقرآن,توفي)

 (.0/855للقرطبي)(الجامعألحكامالقرآن8)

(.9/084)}وَكَانَ عرْشُهُ عَلَى الْمَاء{ يحه,كتابالتوحيد,بابذكرهالبخاريفيصح(3)
بنَِعْكِرَمةََسِمعَ,ْبتثَحاِفظإمامالزَّْهَراِنيُُّمَحمَّد َأُبو[.والراويبشربنعمر668(]3/441)الاللكائيالقاسمبي(أل4)

اِج بنََوُشْعَبةََعمَّار   امَالُعَمِريَّ ُمَحمَّد بنََوَعاِصمَالَحجَّ بنُِإْسَحاقَُعْنهَُحدَّثَ,َوَجَماَعةًَيِزْيَد بنََوَأَبانََيْحَيى بنََوَهمَّ
ْسَحاقُآَدَم بنَُوِبْشرَُراَهَوْيه  َوآَخُرْونَالَكْوَسُج َواِ  التاريخ311م1(.الطبقاتالكبرى)ھ011توفي)َسْعد  اْبنَُوثََّقهُ, ,)
 (.9/411(,سيرأعالمالنبالء)0/21الكبير)

 (.36العالمينللذهبي)صاألربعينفيصفاترب(5)
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قيلفيمعنىاالستواءإلىالسماءبأنهالعلووالقصد,و لمينكرأهلالعلممنالسلفوالخلفما

,فاللغةتحتملكلتلكالمعانيللفعلاستوى,ولكنالخالفالذيرتفاعواإلقبال,ولمُيختلفعليهواال

 في هو أشده العرشباالستأويبلغ على االستواء التأويلل من البعضبالرغم وقبول معنىلتيالء,

والحاصلأناالستواءبكلمعانيهفياللغة,واليخفىعلىأحدمافيهمناإليهامبالتجسيم,االستقرار

أهل معنىاالاإلثباتمقبولعند عدا والغلبة,قاطبة, والقهر أستيالء غيروواحتجوا فيلغةنه ارد

ذلك:كل,وهذاتفصيلماقيلفيبأنفيهلغةالعرب,ومنقالبهيحتج

ثُمَّ اسْتَوَى }:رضياهللعنهفيقولهتعالىعنابنمسعودوردالبخاريفيخلقأفعالالعباد:"أ

(."1,قال:العرشعلىالماء,واهللفوقالعرش,وهويعلمماأنتمعليه)[54]األعراف{ عَلَى الْعَرْش

.(2)فيذلكاالرتفاع,ومابالفوقيةالتيتلزمالعلو,والقهرمعنىش,وفيقوله:اهللفوقالعر

ةََخاِرجََسِمْعتُ:َيُقولَُأِبيَسِمْعتُ:َقالَالدَّاِرِميُّ َجْعَفر َأُبوَسِعيد ْبنَُأْحَمدَُحدَّثَِني":قالنةوفيالسُّ

"َيُقولُ والَمْرَضاُهمَْتُعوُدواالْزَواِجِهنَّألَيْحِلْلنَالَوَأنَُّهنََّطَواِلُق َأنَُّهنَِّنَساَءُهمَْبلُِّغواُكفَّار اْلَجْهِميَّةُ:

َتالثُمََّجَناِئَزُهْم َتْشَهُدوا 1هط]{ىقَشْلتَ آنَرْقُالْ كَيْلَا عَنَلْا أنزَمَ هَطَ}: ,0 :َوَجلََّعزََّقْوِلهِِإَلى[

خارجةأتىو(."3)ِبُجُلوس الإِْسِتَواءُاالَيُكونَُوَهلْ,[5طه]{ىوَتَش اسْرْعَى الْلَعَ نُمَحْالرَّ} هنا

                                                

 (.43)ص(0)

(.5/884انظركتابالعين)(8)
َبِعيُّ َخاِرَجةَبنُِمْصَعبِبنَُخاِرَجةُ[.والمرويعنههو01(]0/015لسنةلعبداهللبنأحمد)(ا3) َشْيخُالُمَحدِّثُالضُّ

السِّْخِتَياِنيِّ َوَأيُّْوبَُعَمْير  بنِالَمِلكَِوَعْبدِ اأَلَشجِّبنَِوُبَكْيرَِأْسَلَم بنَِوَزْيدِِدْيَنار  بنَِعْمِروَعنَْوَأَخذَاْرَتَحلَ,ُخَراَسانَ
وَوَطَبَقِتِهم النَّْيَساُبْوِريُّ اهللَِعْبدِبنَُوَحْفُصَوَوِكْيع  ُغْنَجار  ُمْوَسىبنَُوِعْيَسىَمْهِدي  بنُالرَّْحَمنَِعْبدَُعْنهَُحدَّثَ,
َوَجَماَعة َعنُْيَدلُِّسَكانََماِإالََّحِدْيِثهِِمنُْنْنِكْرَوَلمِْعْنَدَنا الَحِدْيثُِمْستِقْيمُُهوَ:َقالََيْحَيىبنَِيْحَيىَعنُْمْسِلم َرَوى,
اأَلَحاِدْيثَِتْلكََنعِرفُُكنَّاَفِإنَّاِغَياث   تركهجماعة وقد الترمذيوابنماجه,, وروىله كالبخاريوالنسائيوابنمعين,
تهذيبالكمال)15/399(.انظرتاريخدمشق)هت111توفي) النبالء)2/12(, (.وباقيالرواة1/302(,سيرأعالم

(.1/30حفاظوثقاتانظرالتهذيب)
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يربتأويللالستواءمنلوازماالستقرار,ولعلهأخذذلكمناستخدامالفعلاستوىفيآياتأخرفيغ

كقولهتعالى  مْتُيْوَتَا اسْإذَ مكُبّرَ ةَمَوا نعْرُكُذْتَ مَّثُ ورههُى ظُلَوا عَوُتَسْلتَ}:سياقالعرشواستواءالربعليه,

,ولكنالمعنىاللغويليسكاستواءالمخلوقين[,ولكنينبغيأننعلمأناستواءاهلل13]الزخرف{هيْلَعَ

,فاليجوزالتأويلبه.تعالىاهللعنذلكقديوهمالتجسيملجلوسلهاهنا

كأبيعبيدةومنأهلاللغة(",1)يعنياستقرعلىالعرش",مقاتلفيقوله:الباالستقرارمنقمو

يتعلىظهرالفرسوعلىومنهاستو,الظهورعليه,والعلوعليهمنجعلاالستواءعلىالعرشبمعنى

الدابة فوق استويت ويقال: البيت, البعيرظهر وعلى الجبل, وعلى عليه,, علوت أي البيت وفوق

ابن(,2)وفوقه قال:وحكاه استقرقتيبةكالمقررلهعندما استوى, وقالغيره: ,"قالأبوعبيدة:عال,

[,أياستقررتفي09]المؤمنون{كِلْفُى الْلَعَ كَعَن مَمَوَ نتَأَ تَيْوَتَا اسْذَإِفَ}عزوجل:واحتجبقولاهلل

 وقولهالفلك, نباته[,14]القصص{ىوَتَاسْوَ هُدَّشُأَ غَا بَلَمَّلَوَ}: في يكن فلم واستقر شبابه انتهى أي

 (."3)مزيد

 ومنه مجاهد عن ثبت البخاريما ُمَجاِهد َوَقالَ":عند البقرة]{ىاستو}: ى لَعَ}الَعَ[09:

نجدأنالبخارييقررمعنىالعلولالستواءمنخاللتبويبهللتفسيرمنو"(.4)[54:األعراف]{شِرْعَالْ

االستواء.قولمجاهدفي

                                                

(.8/848تفسيرمقاتل)(4)
 (.8/05()0/843ينظرالمجازفيالقرآنألبيعبيدة)(5)

 (.844غريبالقرآنالبنقتيبة)ص(6)

(.9/084)} وَكَانَ عَرْشُهُ علَى الْمَاءِ{باب,كتابالتوحيد,صحيحالبخاري(0)
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ألمرمنالعلوالذيمعناهالقدرة,يقولاألخفش:"عال,ومعنىعال:قدر,ومنأهلاللغةمنجعلا

.الذييلزمالقدرةوالقهرفعلىهذايدخلفيهمعنىاالستيالء(",1),ولكنأخبربقدرتهولميزلقادرا

سيقفي منجعلالمعنىعلىاإلقبالفيجميعما وهومنهم رويفيالتفسيراالستواء, ما و

" قال: أبوأخبرناالوسيط أنبأنا األزهري, منصور أبو أنبأنا العروضي, بنمحمد أحمد الفضل أبو

 شِرْعَى الْلَعَ نُمَحْالرَّ}:أحمدبنيحيىعنقولاهللتعالى,قال:سئلأبوالعباسالفضلالمنذري

(."2)اإلقبالعلىالشيءفقال:االستواء,[4طه]  { ىوَتَاسْ

أ الفعلاستوىالتأويالتهيمعانلغويةتلكنكلالجرم يحتملها و, يعين, لم منالسلفمن

,معناه على جعله العربولكن لسان من اللغة أهل يقره ما في, َعبَّاسَحدثَني":نةالسُّكتابجاء

َلهَُوِقيلََهاُروَن ْبنَِيِزيدََسِمْعتَُيْحَيى ْبنَُشاذَُّناثََحداْلَعْنَبِري  َفَقالَاْلَجْهِمية؟َمنِ: َأنََّزَعمََمنْ:

يقرفيقلوب(."3)َجْهِميَُّفُهوَاْلَعامَّةُِقُلوبِِفيَيِقرَُّمافِالخَِعَلىاْسَتَوىاْلَعْرشَِعَلىالرَّْحَمنَ فما

(أنهسئلعنقول4)ويعنمحمدبنجعفررُقد,وومجازهمالعامةفهوماثبتعنالعربمنلسانهم

                                                

 (.8/443)(معانيالقرآنلألخفش8)

(3 (,3/811)الواحديأحمدبنعليالحسنألبيالمجيدالقرآنتفسيرفيالوسيط( أبو العباسهووالمرويعنه
المبحث ھ.(340)ِفيتوفيالعروضيالحسنأبومحمدبنأحمدو,المعروفبثعلب,وقدسبقتترجمتهفيبدايةهذا

ياللغويالهروَطْلَحةبنْزَهراألبنَأْحمدبنُمَحمَّد(,وأبومنصورهو2/345للخطيبالبغدادي)بغدادتاريخانظر
اللَُّغةَتْهِذيبَصاحب انظر للسبكي), الكبرى هو(,3/23طبقاتالشافعية الفضل أببنمحمدوأبو يالمنذرجعفري
 (.3/11)النحاةءأنباعلىالرواةإنباهانظر ,العدلياللغويالخراسان

[.ورجالالسندقالفيهمالحافظابنحجرفيالتهذيب:يزيدبنهارونثقة54(]0/083السنةلعبداهللبنأحمد)(4)
(.5/08,وعباسالعنبريثقة)(4/311(,وشاذبنيحيذكربخير)00/362)
(5 َحافظثقةثبت,َمْواَلُهمْالُهَذِليَُّجْعَفر بنُُمَحمَّدُغْنَدر ( ِهْند  َأِبيبنِدَِسِعيبناهللَِوَعْبدِالُمَعلِِّم ُحَسْين َعنَْرَوى,

بنَُعِليَُّعْنهَُرَوى,وَوُشْعَبةَعُرْوَبَة َأِبيبنَِوَسِعْيدَِوَمْعَمر  اأَلْنَماِطيِّ َمْيُمْون بنَِوَجْعَفرُِجَرْيج  نَوابْاأَلْعَراِبيِّ َوَعْوف 
َبشَّار  بنَُوُمَحمَّدَُعِلي  بنَُوَعْمُروَشْيَبَة َأِبيبنَُبْكر َوَأُبوَراَهَوْيه َواْبنَُمِعْين  بنَُوَيْحَيىَحْنَبل  بنَُوَأْحَمدُالَمِدْيِنيِّ 
الُمثَنَّىبنَُوُمَحمَّدُ )َكِثيَْوَخْلق , توفي )هت121ر, الكبرى الطبقات .)1/012( الكبير التاريخ الكمال1/51(, تهذيب ,)

(.9/92(,سيرأعالمالنبالء)3/510(,ميزاناالعتدال)05/5)



084 



استوىعلىتعالىمنزعمأناهلل,قال:"[5]طه{ ىوَتَاسْ شِرْعَى الْعلَ نُمَحْالرَّ}:اهللتعالى

,ومناعتقدأناهللاستوىعلىالعرشاستواءخالقعلىاستواءمخلوقعلىمخلوقفقدكفرالعرش

(."1)مخلوقفهومؤمن

ف هذه باالستواءالمقافي االعتقاد في تنبيه لة تشبيهو, أو تكييف دون به اإليمان علينا الواجب

ا منمع,لمخلوقينباستواء فيه قيل له,انوما يوهمفهيتفسيراتلمعنىالفعلدونتخييل ما عدا

ِمْنهُْسِتَواءَُواال,َمْعُقول َغْيرُاْلَكْيفُرحمهاهلل"ثبتعنمالكلقد,وكالجلوسواالستقرارالتجسيممنها

كماقالمالكرحمه,وألناالستواءمعلوملغة(."2)ِبْدَعة َعْنهَُوالسَُّؤالُ,َواِجب ِبهِيَمانَُواإل,َمْجُهَول َغْيرُ

:أنشدبعضهمحيث,ةالعربفيشعرهاستواءباالستيالءفإنهيحتجبلغفإنمنأولاال,اهلل

.(3)منغيرسيفوالدممهراققداستوىبشرعلىالعراق

عزوجلالذينيروناالستواءعلىاالستيالء,إنماقالواذلكتنزيهاهللمنأهلالعلمنالمتأخرينإف

الج باعن والتشبيه فلمخلوقينسمية األسمى الغاية هي وهذه ال, يقول كما وهم التأويل, "غزاليي قد:

وسيأتيالكالمعن(."4),كمااضطرمنكروالتأويلللتأويلفينصوصالمعيةاضطرواإليهاضطرارا

 اهلل شاء النصوصإن يليهتعالىهذه الذي المبحث في ليستأويال,قريبا اختراعفاالستيالء من

                                                

[.646]رقمالحديث(3/446شرحأصولاعتقادأهلالسنةوالجماعةلالكائي)(0)
 [.664]رقمالحديث(3/440)(المصدرالسابق8)

اللغةفيالشعربعضالعلماءمنالسلفالمتأخرينكاإلمامأبوالمعاليالجوينيفيلمعاألدلةفي(3) استدلبهذه
(,وفخرالدينالرازيفي064ذلكأبوحامدالغزاليفيقواعدالعقائد)ص(,وك012قواعدأهلالسنةوالجماعة)ص

(,والقرطبي040(,واآلمديعليبنعليفيغايةالمرامفيعلمالكالم)ص009أساسالتقديسفيعلمالكالم)ص
ليلفيقطعحجج(,وابنجماعةالكنانيفيإيضاحالد038فياإلعالمبمافيدينالنصارىمنالفسادواألوهام)ص

وبيتالشعر52أهلالتعطيل)ص انظرترجمتهفيالصلتبنغوثبنغياثواسمهالتغلبيألخطلل(, المؤتلف,
,(04)صاآلمديبشربنالحسنالقاسميبأل,شعرهموبعضوأنسابهموألقابهموكناهمالشعراءأسماءفيوالمختلف

وانظر,(2/0325)العربيةوصحاحاللغةتاجفيالصحاحالجوهريحمادبنإسماعيلنصرأبوواستشهدبهالجوهري
 (.32/331)المرتضىالزبيديالحسينيالرّزاقعبدبنمحّمدبنمحّمدلالقاموسجواهرمنالعروستاج
 (.064دالعقائدللغزالي)صينظرقواع(4)
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نخفيتعنالبعضالمعتزلة رفةوالعلومفعنأهلالمع,,إنماهولغةعليهامحملفيلسانالعرب,وا 

:إنخفيمدابنعباسرضياهللعنهعلىالشعرفيتفسيره,وقال,ولذلكاعتالدقيقةليستبخافية

 شيء الشعرعليكم في فابتغوه كتاباهلل في(.1)في همتهم وعلو استنباطهم في يتفاوتون والعلماء

بنفيصريحوهو,مالكاإلمامعنمحفوظُالسبقوقد,دللحق,وربحاملفقهغيرفقيهرالبحثوالتج

مالكقولمعنى":صاحبالذخيرةقولذلكمنالمالكية بعضعليهنبهكما,وصفاتهاهللعنالكيف

دوناالستيالءوهو,وعظمتهوجاللهباهللالالئقاالستواءعلىدلتناعقولناأن(مجهولغيراالستواء)

الَتَعاَلىاهللَِذاتََأنَمْعَناهُ(معقولغيروالكيف)وقوله,األجسامفيإاليكونالمماونحوهالجلوس

ُيْعَقلَفال,َوَغْيِرهِالتََّربُّعِِمنَةُمياْلَجسِوالهيآتالمتنقلةْحَوالاألَوُهوَ,َكيفََلهُاْلَعَربَوَضَعتِِبَماُتوَصفُ

ِفياْلَعاَدةَُتْجرَِلمَْمْعَناهُ,(ِبْدَعة َعْنهَُوالسَُّؤالُ)َوَقْوُلهُ,الرُُّبوِبيةِجَهةِِفيْسِتَحاَلِتهِال,َتَعاَلىَحقِّهِِفيَذِلكَ

(."2)ُموراألَهِذهَِعنِْبالسَُّؤالِالسََّلفِِسيَرةِ

اختالفمعنىالفعلاستوىعلىحسبالسياقالذيسيقإليهفقال:(3)وقدوضحالفيروزآبادي

:َأوجهستَّةعلىالنَّصيفوردقدو"

.َخْلقهاِإلىقصديأَ,[09]البقرة{مآءالسَّ إِلَى ىوَتَاسْ  ثُمَّ}:يءالشِإلىالَقْصدبمعنىاأَلّول

.استقّرتيأَ,[44]هود{يِّودِاجلُ  عَلَى  تْوَتَواسْ}:واالستقرارالتمكُّنبمعنىيالثان

.واستعليتمرِكبتميَأ,[13]الزخرف{استويتم  إِذَا  رَبِّكُمْ  عْمَةَنا ِتَذْكُرُو  ثُمَّ}:واالستعالءالّركوب بمعنىالثالث

                                                

(.8/032األسماءوالصفات)[,والبيهقيفي3245أخرجهالحاكمفيالمستدركعلىالصحيحين](5)
 (.13/043القرافي)الرحمنعبدبنإدريسبنأحمد(1)
(0 آباديالفيروزالشيرازيالدينمجدطاهر أبوعمر بنإبراهيمبنمحمدبنيعقوببنمحمد( اللغةأئمةمن,

أشهرمن(هت211)زبيدفيوتوفيوالتفسير والحديثاللغةفيعصرهمرجعكانحتىاآلفاق انتشراسمهفي,واألدب
فيالتمييزذويبصائرو,عباسابنتفسيرفيالمقباستنوير,وطابةمعالمفيالمطابةوالمغانم,المحيطالقاموسكتبه

(.4/046(,األعالمللزركلي)0/846انظرذيلالتقييدفيرواةالسننوالمسانيد)وغيرها.العزيزالكتابلطائف



086 



.واشتدّيقويأَ,[14]القصص{واستوى  أَشُدَّهُ  بَلَغَ وَلَمَّا}:والقّوةالشّدةبمعنىالّرابع

 ىمَاألعْ يَسْتَوِي وَمَا} ,[10]فاطر{البحران يَسْتَوِي وَمَا}:والمقابلةالمعارضةبمعنىالخامس

.ذاكهذايقابليأَ,[19]فاطر{ريُبصِالْوَ

 العرشِ عَلَى نُالرمح} ,[54]األعراف {العرش عَلَى استوى}:والقدرةالقهربمعنىالّسادس

َأعظموهو,والغلبةبالقهرعليهوقدرلكه معلىواستولىَأمره علىَأقبليأَ[,4]طه{ىوَتَاسْ

:"استوىمتىعديثمقال.لديهدونهمافكيفعليه وقدرقهرهفِإذا,الموجوداتوَأكبرالمخلوقات 

(."1)بعلىاقتضىمعنىاالستيالء

نيالءلهحجتهكماسبقمنالتفصيلولذلكنجدأنمنقالباالست خطأ,ماتتأولوهسلمناأن,وا 

فيهإالمنتكلمالي,واألمراختالفلغويبحت,االجتهادعندالخطأرهممنالمجتهدينلهمأجنفإ

نكانذلككذلك,وهوأهللها,وينزلنامناالختالففياألصول,إلىالفروع ,الينبغيأنيوصفا 

باهلل والعياذ والكفر بالضالل توحي بأوصاف الحق أهل من العلم في,أهل باالستيالء قالوا ألنهم

.,فهمأرباباللغةوعلماءالدينجسميةتعالىعنالتنزيهاهللاالستواء

ما,[5]طه{ىوَتَاسْ شِرْعَى الْلَعَ نُمَحْالرَّ}أفهممنقولهعناالستواءفقال:"قدسئلسفيانالثوريف

سفيانبينلفظاستوىفيولذلكلميفرق.("2)[09]البقرة{اءِمَى السَّى إلَوَتَاسْ مَّثُ}:أفهممنقوله

ولكنأهلاللغةلهمأحكامفيالتعديبالحرفالجارعلىمابينهالفيروزقبلذلك.,اآليتين

                                                

(.8/014)ائفالكتابالعزيزللفيروزآباديالتمييزفيلطبصائرذوي(3)
 (.8/42البرهانفيعلومالقرآنللزركشي)(0)
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أن:",فإنهيقروهذاعنداألشعريصاحبالمذهب,أماإنمنالسلفمنأنكراالستقرارلالستواء

سةالمماعنمنزهااستواءأراده الذيوبالمعنىقاله الذيالوجهعلىالعرشعلىاستوىتعالىاهلل

قدرته بلطفمحمولونوحملتهالعرشبلالعرش يحملهالواالنتقال والحلولوالتمكنواالستقرار

إلىقرباتزيدهالفوقيةالثرى تخومإلىشيء كلوفوقالعرش فوقوهوقبضته فيومقهورون

ذلكمعوهوالثرى عنالدرجاترفيعأنهكماالعرش عنالدرجاترفيعهوبلوالسماء العرش

وبعدالنظر(."1)شهيدشيءكلعلىوهوالوريد حبلمنالعبدإلىأقربوهوموجود كلمنقريب

" فقال: التيحينوصفها استدلبالقدرة ما إذا يميلإلىمعنىاالستيالء األشعرينجده الفيكالم

"فمعنىالقهروالغلبةقبضتهفيومقهورونقدرته بلطفمحمولونوحملتهالعرشبلالعرش يحمله

والقدرةفيكالمهفيوصفاهللتعالى,يبينمذهبهفياالستواءعلىالتأويلفيه.

"قتيبةفيقولهثممنأنكراالستيالءمنأهلاللغةوالتأويلابنُ تويتليسيعرففياللغةاس:

نمااستوىفيهذاالمكاناستعلىالدارأياستوليتعليها (."2)قر,وا 

السال أراد إلىومن االستواء الخالففوضأمر من وذلكعملجمهورذيالعرشالمجيدمة ,

تعكسمذه نفيسة مقالة والبنقتيبة عقيدتهمبالمتقدمينمنالسلفوتبينالسلف, حيثقالفيها:,

األخبارأننؤمن نه,والتجليبالرؤيةفنؤمن,لهاالثقاتبنقلمنهاصحبما"وعدلالقولفيهذه وا 

ذلكفينقولأنغيرمن,واليدينوبالنفس,استوىالعرشعلىوأنه,الدنياالسماءإلىوينزليعجب

سبيلعلىوالعقدالقولذلكفينكونأنفنرجو,يأتلمماجاءماعلىنقيسأنأو,بحدأوبكيفية

منهجهممقالةعنالسلفالذهبيونقل(."3ى)تعالاهللشاءإنغداًالنجاة قال":جاءفيهايبينفيها

                                                

 (.80اإلبانةعنأصولالديانةألبيالحسناألشعري)ص(8)

 (.51االختالففياللفظوالردعلىالجهميةالبنقتيبة)ص(3)

(.53)ص(المصدرالسابق4)
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فيهاالتياألحاديثعنسعدبنوالليثَالثوريوسفيانَأنسبنومالكَاألوزاعيسألتمسلمبنالوليد

(."1ر)تفسيبالجاءتكماأمروهاليقالوافكلهم,الصفاتُ

اهللصلىالنبيقولفيفقال,والمعنىالكيفنفىأنهحنبلبنِأحمدَاإلمامعنصحماذلكومن

كيفالبهاونصدقبهانؤمن,األحاديثمنأشبههوما(2ا)الدنيسماءإلىينزلاهللإن":وسلمعليه

عليهاهللصلىاهللرسولعلىنردوال,حقالرسولبهجاءأنماونعلم,منهاشيئاًنردوالمعنى وال

]{ريُصِبَالْ يعُمِالسّ وَهْوَ ءٌيْشَ هِلِثْمِكَ سَيْلَ}غايةوالحد بالنفسهبهوصفممابأكثرَاهللَنصفوال,وسلم

,الواصفينوصفيبلغهوال,ذلكنتعدىال,نفسهبهوصفبماونصفه,قالكماونقول[,11الشورى

القرآنَنتعدىوال,ُشنِّعتلشناعةصفاتهمنصفةعنهنزيلوال,ومتشاَبِههمحكِمهكلهبالقرآننؤمن

(."3)والحديث



 ثانيا الفعل تجلى: 

فيكالمالسلفإنف,[143األعراف]{اقًعِصَى وسَمُ رَّخَوَ اكًّدَ هُلَعَجَ لِبَجَلْلِ  هُبُّى رَلَّجَا تَمَّلَفَ}:تعالىقال

اللغوي لمعناه تفسير اآلية, في الظاهر التجلي والبيان,عن الظهور معناه في والفعل وفي قوله,

فيهمعنىالكشف[0]الليل{ىلَّجَا تَذَإِ ارِهَوالنَّ}تعالى: فيبروزالنهار, وأثرعن,(4)والظهورلما

                                                

.(1/141)للذهبيفارالغللعليالعلو(1)
أخرجهمسلمفيصحيحه,كتابصالةالمسافرينوقصرها,بابالترغيبفيالدعاءوالذكرفيآخرالليلواإلجابة(8)

كلليلة069فيه] جاءفينزولالربتباركوتعالىإلىالسماءالدنيا بابما أبوابالصالة, والترمذيفيسننه, ,]
[446.] 

(.9)صقدامةالبناالعتقادلمعةانظر(3)
 (.84/465يلآيالقرآنللطبري)انظرجامعالبيانفيتأو(4)
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وقد(."1فاضطربالجبلمنهيبته,يعني:منرهبةاهللتعالى)ألقىعليهمننوره,الضحاكأنهقال:"

نمابرزجندهبرزفالنلفالنتجلىأمره,نحومايقولالناس:ية:"اآلوردعناألخفشقولهفي (."2),وا 

فيتأويلاألخفشتقديرعلىحذفمضاف,وهذايستعملهالعربفيكالمهم,كماأشارإليه,وعنو

,والسيفإذاأبرزتهأمرهماشاء,يقال:جلوتالمرأةأيظهروأظهرمن,تجلىربهللجبل"ابنقتيبة:

 وكشفعنه,وجلوتالعروسإذا (."3)أبرزتهامنالصدأ يفسرالتجليروقد حديثا ,وىبعضالرواة

 تعالى اهلل من ظهر ما أن معنى الخنصرعلى قدر ضعيف,على كوهو وراويه بعض, وصفه ما

(.4),لذلكلمنذكرهالعلماءمنالزنادقة

َيْنِزلَُوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاللَّهَِرُسولَِوَقْولُرمنهجالسلففيالتجليبقوله:"وقدنقلابنعبدالب

 رَبُّكَ وَجَاءَ}:َقْوِلهَِوِمْثلُ,ِلْلَجَبلَِربُّهَُتَجلَّىَفَلمَّاَوَجلََّعزَّاللَّهَِقْولِِمْثلُِعْنَدُهمْ,الدُّْنَياالسََّماءِِإَلىَربَُّنا

َوَكْيفَ,َيِجيءَُكْيفََيُقوُلونَال,َكْيف ِبالَوَيِجيءَُوَيَتَجلَّىَيْنِزلَُيُقولُُكلُُّهمْ,[00]الفجر{صَفًّاا صَفًّ وَالْمَلَكُ

,َخْلِقهِِمنَْكَشْيء َلْيَسنَّهُألَ,َيْنِزلَأْينَِمنَْوال,َتَجلَّىَأْينَِمنَْوال,َجاءََأْينَِمنَْوال,َيْنِزلَُوَكْيفَ,َيَتَجلَّى

,[143األعراف]{لِلْجَبَلِ  رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا}:َوَجلََّعزَّاللَّهَِقْولَِوِفي,َلهَُشِريكَوالْشَياءِاألََعنَِوَتَعاَلى

(."5)ِلْلَجَبلُِمَتَجلًِّياَذِلكََقْبلََيُكنَْلمَْأنَّهَُواِضَحة ة لََدال






                                                

 (.0/524)إبراهيمبنأحمدبنمحمدبننصرالليثأبوقنديتفسيربحرالعلومللسمر(5)

(.0/336معانيالقرآنلألخفش)(6)
 (.048غريبالقرآنالبنقتيبة)ص(4)

 (.801فيكشفحججأهلالتعطيلالبنجماعةالكناني)ينظرإيضاحالدليل(0)

 (.4/053المسانيد)مهيدلمافيالموطأمنالمعانيوالت(8)



031 



 :المجيء واإلتيان فعال ثالثاً 

ن ا أَلَّإِ ونَرُنظُيَ لْهَ}وقولهتعالى:,[00]الفجر{صَفًّا صَفًّا وَالْمَلَكُ رَبُّكَ وَجَاءَ}:فيقولهتعالى

مذهبالسلفالذيعليهالجمهورهوتقديرالكالمعلىو,[011]البقرة{ امِمَغَالْ نَمِ لٍلَي ظُفِ اهللُ مُهُيَتِأْيَ

 اللغويين رأي وهو مضاف, وبعضالحنابلةحذف اللغة أهل ومن بعضالمتأخرين, يقولوكذلك

َعنْاْلَحاِكمَعنِاْلَبْيَهِقيَُّوَرَوى(."1)يعنيأمره"ألخفش:ا ْبنََأْحَمدََأنََّحْنَبل َعنْالسَّمَّاكِْبنَِعْمِروَأِبيَِ

الِإْسَناد َهَذاوَ:اْلَبْيَهِقيَُّقالَثُمَّ,"َثَواُبهَُجاءََأنَّهُ",[00:الفجر]{رَبُّكَ وَجَاءَ}:َتَعاَلىاللَّهَِقْولَتََأوَّلََحْنَبل 

البيهقيمشقة(.2)َعَلْيهُِغَبارَ البحثعنصحةاإلسنادالذيُرويعنإمامالحنابلةأحمد,فقدكفانا

أمر,إنمامعناهوجاء[00الفجر]{رَبُّكَ وَجَاءَ}:ابنحزمعنأحمدبنحنبلأنهقالروىكذلكو

".(4)وجاءعذابربك,أيوجاءأمرربكوقضاءربك"ويعنالحسنمثله:ورُ(.3)ربك

هلفاستدلوابقو,عندماردوامتشابههإلىمحكمه,لعلمهذهالتأويالتمنكتاباهللوقداستنبطأهلا

,,وهذامسوغالتأويللديهم[33]النحل{كَبِّرَ رُمْأَ يَتِأْيَ وْأَ ةُكَائِلَمَالْ مُهُيَتِأْن تَا أَلَّإِ ونَرُنظُيَ لْهَ}تعالى:

اللَّهُُيْحِدثسكون,يقولأبوالحسناألشعري:"وكذلكيحتجالمتأولونبأناهللمنزهعنالنقلةوالحركةوال

ْسِتْقَرارََواالَوالسُُّكونَاْلَحَرَكةَفِإنََّيْنَتِقَل َأوَْيَتَحرَّكَِبَأنْالَوَمِجيًئا ِإْتَياًناهِيُيَسمِفْعالًاْلِقَياَمةَيْومََتَعاَلى

                                                

 (.0/023معانيالقرآنلألخفش)(3)

الحافظوالحاكمهوصاحبالمستدرك,(.11/321)كثيربنعمربنإسماعيلالفداءيبألانظرالبدايةوالنهاية(4)
المحدثينإمامالكبير ,النيسابوريالطهمانيالضبينعيمبنحمدويهبنمحمدبناهللعبدبنمحمداهللعبدأبو,

مسندالصادقالمكثرالمحدثاإلمامالشيخوأبوعمروهو:(.3/120للذهبي)الحفاظتذكرةانظر.التصانيفصاحب
وحنبلبنإسحاقهوابن(.15/444للذهبي)النبالءأعالمسير.انظرالسماكبنأحمدبنعثمانعمروأبوالعراق

(.13/51(,وسيرأعالمالنبالء)9/011عماإلمامأحمدبنحنبلوتلميذه,وهوثقةحافظمصنف.انظرتاريخبغداد)
 (.8/64الفصلفيالمللواألهواءوالنحلالبنحزم)(0)

(.3/802)فوركبن(تفسيرا0)
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 بُنْيَانَهُم اللَّهُ فَأَتَى}:َوَجلََّعزََّكَقْوِلهَِوَهَذا,َشْيء َكِمْثِلهَِلْيَسَصَمد َأَحد َتَعاَلىَواللَّهُْجَساِم األِصَفاتِِمنْ

ِبهُِيِردَْوَلمْ,[02:النحل]{يَشْعُرُونَ ال حَيْثُ مِنْ الْعَذَابُ وَأَتَاهُمُ فَوْقِهِمْ نم السقْفُ عَلَيْهِمُ فَخَرَّ الْقَوَاعِدِ مِنَ

َفْوَقُهْم ِمنْفُقْالسَّعَلْيِهمَُوَخرَّ,ُبْنَياُنُهمَخِربَِبهِالَِّذياْلِفْعلِِإْحَداثََأَرادَِإنََّماالنُّْقَلِة َحْيثُِمنِْإْتَياًنا

َسَماءِِفيَوَجلََّعزَّاللَّهُُيْحِدثُهُِفْعل هِبِاْلُمَرادَِإنَّالنُُّزولَِأْخَبارِِفيَقالََوَهَكَذاِإْتَياًنا اْلِفْعلََذِلكََفَسمَّى

(."1)اْلَمْخُلوِقينَِصَفاتَِعنْاللَّهَُتَعاَلىُنْقَلة  َوالَحَرَكة ِبالُزوالنُُيَسمِّيهَِلْيَلة ُكلَّْنَياالد

األشعريتفوو وتأويلفيآخرهفيأولهيضفيكالم قالفي,, النحلعندما استدلبآية ما إذا

,كمافيآياتأخرايكونبأمرمالئكتهبخرالسقفوالفعلربم,بنيانهمبهاإلتيان:الفعلالذيخرب

ذاكان2)والذيفعلالفعلمالئكةاهلل,[31]القمر{مْهُنَيُعْا أَنَسْمَطَفَ}قولهتعالى:هافيحكمهامن (,وا 

لوجودالقرينة,فليسمنالتعطيل,والمرادجيشه,أتىاألميرالبلد:فيقولهمهذامتعارفبينالعرب

ضربَقْولهمِفياللَُّغةأهلَبينتدافعال":لعلمفقالستدلبهذهاللغةبعضأهلااوقدالدالةعلىذلك,

نََّما,ِبَكَذااْلَبَلدِفيِميرألاونادى,اللصِميرألَا ,حكمهَوَعنبَأْمرهَوقعاْلِفْعلَذِلكَأنبذلكُيَرادَواِ 

ةِفيَوجلعزَقْولهَذِلكَوَنِظير,وتوالهفعلهمنِإَلىُيَضافالَِّذيِباللَّْفظِِإَلْيهِاْلِفْعلفيضاف قومقصَّ

ذا,َوجلعزاهللِبَأْمرِئَكةاْلَمالمنلألعينالطمسَوَكان, [31]القمر{مهنيُأَعْ ناطمسْفَ}لوط َكانََواِ 

نََّما,اللَُّغةِفيُمَتَعاَرف همثلَ ,َأهلَهاَبينِفيَماوالمعهوداللَُّغةِفياْلُمَتَعارفعلىاْلُقْرآنِفياْلخطابوردَواِ 

(."3){كَبُّر وَجَاء}َتَعاَلىَقْولهَذِلكعلىيحملَأنُينكرلم

                                                

 (.8/342األسماءوالصفاتللبيهقي)(3)

(.88/594جامعالبيانفيتأويلالقرآنللطبري)(4)
 (.0/812محمدبنالحسنبنفوركفيمشكلالحديثوبيانه)(5)
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َ{اهلل ونَبُارِحَيُ ينَلذِا اءُزَجَا مإنَِّ},قولهتعالى:يهالقرآنفيهذاالبابمناللغةوممايدلعل

,ومعناهإلىكتاباهلل,[59]النساءِ{هى اللَّلَإِ وهُدُّرُفَ},ومعناهيحاربونأولياءاهلل,وقوله:[33]المائدة

 .أي:أهلها,[20]يوسفَ{قريةالْ ألِواسْ}وكذلكقوله:

صحوردفيالسنةدونالكتاب,وهوخبروالذي,لالنزولفعالمجيءواإلتيانوممايقاسعليهمن

َيْبَقىِحينَالدُّْنَيا السََّماءِِإَلىَلْيَلة ُكلََّوَتَعاَلىتََباَركََربَُّناَيْنِزلُ":قالفيهصلىاهللعليهوسلمعنالنبي

(."1)َلهَُفَأْغِفرََيْسَتْغِفُرِنيَوَمنَْفُأْعِطَيُه َيْسَأُلِنيَوَمنَْلُه َفَأْسَتِجيبََيْدُعوِنيَمنْ:َفَيُقولُِخُر اآلاللَّْيلُِثُلثُ

 بالتأويلفقد فيه الكالم دون للنزول, إمرارهم المتقدمين عن عرف او, بسندهروى "لبيهقي ُسِئلَ:

:َفَقاُلوا,التَّْشِبيهِِفيَجاَءتْالَِّتيَحاِديثِاألَهِذهَِعنَْسْعد ْبنَُواللَّْيثُالثَّْوِريَُّوُسْفَيانَُوَماِلك ْوَزاِعيُّألا

وَها عنحمادبنزيدأوردكنالبيهقينفسهلو(."2)َكْيِفيَّة ِبالَجاَءتَْكَماَأِمرُّ :(جاءفيه:"نزوله3)أثرا

الغزالي(."4إقباله) كالحجة منتنزيهههلل,ومنتمسكبالتأويلمنالمتأخرين, مستنبطة حجته فإنما

,(5محملفيالعربية,ومّثللهبقولهم:نزلاألمير,والمرادجيشه)عنالحركةوالنقلة,وأنللنزولتعالى

,النزولمنالتعطيلوالنفيتأويلكانفيهمسوغعندالغزاليوغيره,فمخالفوهمجعلوااألمرفيوهذاإن

َأنعلينايجب":,يقولابنالجوزيذلكمنالخالففيالفروعالفمنيرىمنجمهورالعلماءأنبخ

َماَفيبقىوالتغير والنقلةاْلَحَرَكةَعَلْيهِالمستحيلَومن,َيْسَتِحيلَوَما,ُسْبَحاَنهُاهللعلىيجوزَماَنْعِرف

                                                

[069خرالليلواإلجابةفيه]بابالترغيبفيالدعاءوالذكرفيآ,كتابصالةالمسافرينوقصرها,أخرجهمسلم(0)
 (.8/344)والصفات(األسماء8)

,كانثقةثبتا,روىلهالجماعةوقالعنهإسماعيلأبوالبصرّي موالهم الجهضميّاألزديدرهمبنزيدبنحماد(3)
ادِِمنَْأْعَلمََرَأيتَُماعبدالرحمنبنمهدي: َأْفَقهََأَحداًِبالَبْصَرةَِرَأيتَُوَماالثَّْوِريِّ َوُسْفَيانََأَنس  بنَِوَماِلكَِزْيد  بنَِحمَّ

ِمْنهُ ادََيْعِني, َزْيد بنََحمَّ التاريخالكبير)1/022(.انظرالطبقاتالكبرى)ھ119فقدبصرهوتوفي), (,تهذيب3/05(,
(.8/840األعالمللزركلي),(1/452(,سيرأعالمالنبالء)1/039الكمال)

 (.8/342)(األسماءوالصفات4)

 (.41قتصادفياالعتقاد)صينظراال(5)
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َعنالتِّْرِمِذيِّعيَسىَأُبوىحكَوقدِفيِه ماْلَكالَعنالسَّاِكت:َأحدهَما:قائالنِفيهَِفالنَّاس,َهَذاِفيورد

َكيَف ِبالأمروها:َحاِديثاألََهِذهِفيَقاُلواَأنهماْلُمَباركبناهللَوعبدُعَيْيَنةبنوُسْفَيانأنسبنَمالك

َماِبَأنلعلمهاللَُّغة َسَعةتوجبهَماعلىيحملَهاَفُهوَالمتأول :َوالثَّاِني,الّسلفَعامَّةَطريَقةَكاَنتَفَهِذهِ

َأْحمداإِلَمامَقالََوقد,َوَتَعاَلىُسْبَحاَنهُاهللعلىُمْسَتِحيلاْلَحَرَكةمنالنُُّزوليتضمنه {رَبك وَجَاء}:

(."1)أمرهَجاءََأي,[00:اْلفْجر]

,وماتأويلابنتعالىعنالنقلةوالحركةفيحقاهللأهلالعلمبأنالتنزيهواجبكبارهكذافهمو

لنفسهمنصفاتالذاتهللماأضافهفيهمنهجهالذييثبتعرفناوهوالذي,حنبلإالدليلعلىذلك

للباري تنزيها فيه, بالتأويل المجيء إثبات عن عدل ولكنه وعالواألفعال, وجل النقلة الحركةعن

.والحدوث



 :رابعًا الفعل استحى

وقوله[,02]البقرة{فَوْقَهَا فَمَا بَعُوضَةً مَا مَثَلًا يَضْرِبَ أَنْ يَسْتَحْيِي لَا اللَّهَ إِنَّ}:تعالىقولهفي

تأويلاالستحياءثبتعنبعضأهلالعلم,لقد[53األحزاب]{الْحَقِّ مِنَ يَسْتَحْيِي لَا وَاللَّهُ}:تعالى

,أماالمتقدمونفسكتواعنهاتيناآليتينفيبالتركفيجميعنصوصاالستحياءفيأخباراآلحاد,و

نقباضالنفسوتغيرالمعنىففيهعليهسبحانهوتعالى,اليجوز,وذلكألنالحياءالكالمفيالحياء

ُهوَالَِّذياْلحَياءمناْلَمْخُلوقُيوصفَمامعنىعلىِباْلَحَياءِاهللوصفَأنعلم"ا,ولذلكقيل:األعراض

ُيوصفَأنَوأما,اْلَحَواِدثتحله,متغيراجسماَكونهستحالةال؛يجوزال,َوتجمعَوتَغيرانقباضِمْنهُ

                                                

 (.3/349)منأحاديثالصحيحينكشفالمشكل(0)
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وقدقالمقاتلفي(."1)سمهابالشَّْيءَسَببَعناْلَعَربعبرتَوقد,َفَصِحيحالّتْركمعنىعلىِباْلَحَياءِ

(."2)أنيصفللخلقمثالمابعوضةفمافوقها,اآلية:"إناهللاليمنعهالحياء

,لذلكسكتواعنها,واآلية,وهوماقالهمقاتلمنالتفسيرلسلفماسيقألجلهمنظاهرفقدفهما

أنالسياقبا (,ورجحالطبريأن3ف)لنفي,وتأويلهأظهرعلىمعنىالتركوالمنعواالستنكاالسيما

يخشى) ال أي: يستحيي, ال األسماء(,4معنى في البيهقي ذكرها قد الحياء في أخبار وردت وقد

َكِريم َحِيي اللَّهَِإنَّ":َقالََوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيَِّعنِنختارمنهاماجاءفيالسنن:,(5)والصفات

السلفمنالمتأخرينولقدتأولهاجمهور,"(6)َخاِئَبتَْينِِصْفًراَيُردَُّهَماَأنَْيَدْيهِِإَلْيهِالرَُّجلَُرَفعَِإَذاَيْسَتْحِيي

والمنع الترك معنى للعلى التأويل هذا أن جرم وال التنزيه, باب من حياء تعالى مشابهةهلل عن

فيقانوناًمنإثباتهاعلىالمعنىالذييوهمالنقص,ولقدوضعالرازيفخرالدينوَأْولى,المخلوقين

كالحياء تأويلالصفاتالتيتوهمالنقص, واالستهزاء,وغيرهاوالسخرية,والعجب, يوهمالنقص,, مما

ُوِصفََفِإَذاْجَسامِِباألََيْخَتصُِّممَّاِلْلَعْبدِثََبَتتِْصَفة ُكلََّأنَّْشَياِء األََهِذهَِأْمثَالِِفياْلَقاُنونُ"والذم,فقال:

َحاَلة اْلَحَياءََأنَّ:ِمثَاُلهُ,ْعَراضِاألَِبَداَياتَِعَلىالْعَراضِاألَِنَهاَياتَِعَلىَمْحُمول َفَذِلكَ,ِبَذِلكََتَعاَلىاللَّهُ

َخْوفِِمنْْنَسانَاإلَِيْلَحقُالَِّذياْلُجْسَماِنيُّالتََّغيُّرَُفُهوَاْلَمْبَدأَُأمَّاَوُمْنَتًهى َمْبَدأًَلَهاَلِكنَّْنَسانِِلإلَتْحُصلُ

                                                

 (.894)صفوركبنالحسنبنمحمد,مشكلالحديثوبيانه(0)

(.0/95تفسيرمقاتل)(3)
(,معالمالتنزيلفيتفسير0/60لسمعاني)منصوربنمحمدا(,تفسيرالقرآنل0/24تفسيرالنكتوالعيون)(انظر4)

(.0/812(,تفسيرالقرآنالعظيمالبنكثير)0/011لبغوي)لحسينبنمسعوداالقرآنل
(.0/418جامعالبيانفيتأويلالقرآن)(5)
(.8/433انظراألسماءوالصفاتللبيهقي)(6)
[.3552]رضياهللعنه,أبوابالدعواتعنسلمانالفارسي(سننالترمذي4)
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,َتَعاَلىاللَّهَِحقِِّفياْلَحَياءَُوَردََفِإَذااْلِفْعَل َذِلكَْنَسانُاإلَِيْتُركََأنَْفُهوَالنَِّهاَيةَُوَأمَّااْلَقِبيِح ِإَلىُيْنَسبََأنْ

(."1)َوَغاَيُتهُُمْنَتَهاهُُهوَالَِّذياْلِفْعلَِتْركَُبلَْوُمَقدََّمُتُه اْلَحَياءَِمْبَدأُُهوَالَِّذياْلَخْوفَُذِلكَِمْنهُاْلُمَرادَُفَلْيَس



 :الفعل غضب وما في معناهخامسا 

وقوله,[9]النور{الصَّادِقنِيَ مِنَ كَانَ إِن عَلَيْهَا اللَّهِ غَضَبَ أَنَّ وَالْخَامِسَةَ}تعالى:قولهمنهو

 لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}تعالى:وقوله,[14]المجادلة{عَلَيْهِمْ اللَّهُ غَضِبَ قَوْمًا تَوَلَّوْا الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمْ}تعالى:

 عَلَيْهِمْ اللَّهُ سَخِطَ أَن أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ قَدَّمَتْ مَا لَبِئْسَ}:تعالىوقوله,[13]الممتحنة{عَلَيْهِمْ اللَّهُ غَضِبَ قَوْمًا تَتَوَلَّوْا

َلهُاْلَغَضبُو"فهذهاآلياتتدلعلىأناهلليغضبويسخط,,[21]المائدة{خَالِدُونَ هُمْ الْعَذَابِ وَفِي

ِباْلَمْغُضوبِاْلِعَقابِإْنَزالَُوُهوََغاَية َوَلهُ,ِتَقامِناالَوَشْهَوةُاْلَقْلِب َدمَِغَلَيانَُوِهيَ,َوُمَقدََّمة َمة َعال َعَلْيِه َِ

َبلِاْلَقْلِب َدمَِوَغَلَيانَْنِتَقامِاالَشْهَوةََأْعِني,اْلَمْبَدأََذِلكَاْلُمَرادَُفَلْيَس,ِباْلَغَضبَِتَعاَلىاللَّهََوَصْفَناَفِإَذا

قال2)اْلَبابَِهَذاِفياْلُكلِّيُّاْلَقاُنونُُهوََفَهَذااْلِعَقاِب ِإْنَزالَُوُهوَالنَِّهاَيةُِتْلكَاْلُمَرادُ هكذا الرازيفي(."

بلهو,,وليسفيهذانفيللصفةنمايجوزعليهوبيَّتعالى,يجوزعلىاهللالمعنىالغضبالذي

ووعندماسكتالسلفعنتأويلأ,للمخلوقينالتشبيهالنقصوعنتعالىتنزيهاهلل,التأويلمنباب

اآليات, معنى على يدل ما ألجلهإثباتفي الظاهر من سيق ما فهموا العقاب,فألنهم إنزال وهو

.مجازاةبالسخطعلىمنأسخطاهلل,والبالمغضوبعليه





                                                

 (.8/360)(مفاتيحالغيبللرازي0)

 (المصدرالسابقالموضعنفسه.8)
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 الفعل رضي وما في معناه:سادسا 

 نِعَ اهللُ يَضِرَ دْقَلَ}وقولهتعالى:,[119المائدة]{هُنْوا عَضُرَوَ مْهُنْعَ اهللُ يَضِرَ}قولهتعالى:منه

فقدسكتالسلفالمتقدمونعن[,54]المائدة{ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} وقولهتعالى:,[19الفتح]{نيَمنِؤْمُالْ

 والرضاتأويل المحبة المسمياتمن وذل,هذه معناه يحصل الظاهر السياق أنكألن علمنا ما إذا

لقاءمحبتهإلى,لمحبةمناهللللعبدقبولهلعملها ,وهذهالمسمياتصفاتثابتةخلقه,وحصولالثوابوا 

(.1)لكنمنلوازمهاماذكرمنالقبولوحصولالثوابتعالى,هلل

هذهو معاني في يخوضوا لم األولون والرضا,المسمياتالسلف والمحبة والسخط الغضب من

فيقانونتأويلهذهالمضافةلهسبحانهوتعالى,وجعلالمتأخرونالمعنىكماوضحالرازيقبلذلك

الواردفعالكمافيمسمىالضحكبهاالسنة,جاءت,وهناكمسمياتفيحكمهذهاألفعالالمسميات

ومنذلكماثبتفي,وغيرهمعلىمعنىالرحمةوالقبولولقدتأولهالعلماءمنالمحدثين,تعالىهللامن

َأوْ-اللَّْيَلةَاللَّهَُضِحكََلَقدْ":رضياهللعنه,عنالنبيصلىاهللعليهوسلمقالعنأبيهريرةالصحيح

2)َفَعاِلُكَماِمنْ-َعِجبَ ".) البيهقي: خاريبالقالقال ِحكَِمْعَنى": ُسَلْيَمانََأُبوَقالَو,"الرَّْحَمةُالضَّ

ِحكََأنََّوَمْعُلوم َوَأْشَبُه َأْقَربُِلِفْعِلَهَمااالرِّضََمْعَنىَعَلىَوتَْأِويُلهَُقِريب  اللَّهَِعْبدَِأِبيَقْولُ:الخطابي الضَّ

الطََّلَبِة ِإْنَجاحَِوُمَقدَِّمةُاْلَوِسيَلِة َقُبولَِدِليلُِمْنُهمْْسِتْهاللُالَواَواْلِبْشِر الرضاَعَلىَيُدلُّالتَّْمِييزَِذِويِمنْ

,"َرُجَلْينِِإَلىاللَّهَُيْضَحكُ"َقْوِلهِِفياْلَمْعَنىَفَيُكونُاللَِّقاِء َوُحْسنِِباْلِبْشرِاْلَمْسَأَلةِِعْندَُيوَصُفونََواْلِكَرامُ

ِحكُِموَجبُألَنَّهَُلُهَما؛اْلَعَطاءَُيْجِزلُ:َأيْ (."3)الضَّ

                                                

(.01/468)(انظرفتحالباريشرحصحيحالبخاريالبنحجر0)
[9:الحشر]{خَصَاصَةٌ بِهِمْ كَانَ  وَلَوْ أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَيُؤْثِرُونَ}:اللَّهَِقْولِابُصحيحالبخاري,كتابالمناقب,ب(8)
[3192] 
(.8/418والصفاتللبيهقي)انظراألسماء(3)
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فإنناومعناهقريبللرضاوالقبول,,مضافاإلىاهللمنفعلهوألنالضحكلميردفيكتاباهللتعالى

فإنالذي لميقطعبهمنالصفات, بذكرما حتىاليطولالمقام أخرجنختصرالكالمعليههاهنا

الفعل,الخبرفيمسمىالضحك دلبالرحمةأّول وهذا احتمل, يلعلىعملالسلفبالتأويلفيما

الصفات,تنزيهاهللتعالىعنالنقصوالتشبيه,وهذهغايةالتأويل.

,ولكنههنا(1)إيمانهبالعجبوالنزولوالتجليواالستواءدونكيفأوحدولقدثبتعنابنقتيبة

ِحَك اْلَعَجبَِإنَّ:"بقولهفيهذاالخبرالضحكفسر نََّماَظنُّوا َماَعَلىَلْيَسَوالضَّ ِعْنَدهَُحل َلىعَُهوََواِ 

اِحكَأَلنَّ,ِمْنهَُيْضَحكَُماَوِبَمَحلِِّمْنُه َيْعَجبَُماِبَمَحلَِّكَذا  َوِلَذِلكََلُه ُمْعِجب ْمر ألََيْضَحكُِإنََّماالضَّ

ِكَفاَيِتِه َعنَْفْضل َطَعاِمهِِفيَوَلْيَسَضْيف  َضاَفهُالَِّذيِلأَلْنَصاِريَِّوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىاللَّهَِرُسولَُقالَ

ْيُف ِلَيْأُكلَالسَِّراجِِبِإْطَفاءِاْمَرَأَتهَُفَأَمرَ َتَعاَلىاللَّهَُعِجبََلَقدْ",َيْأُكلالَلهُاْلُمِضيفََأنََّيْشُعرُالَوُهوَالضَّ

:َوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىِلَنِبيِّهَِتَعاَلىَوَقالَ,ِمْنهُالنَّاُسَيْعَجبَُماَمَحلَِّعْنَدهَُحلََّأيْ"اْلَباِرَحةََصِنيِعُكَماِمنْ

الرعد{قَوْلُهُمْ فَعَجَبٌ تَعْجَبْ وَإِن} نََّماَعَجب  ِعْنِديَأنَّهُُيِردْمْل[,5] َأَرادََواِ  منِعْندَعِجيب َأنَّهُ:

(."2)َسمعه



 : الفعل عجب وما في حكمهسابعا 

قال [10]الصافات{ونَرُخَيسْوَ تَبْجِعَ لْ}بَتعالى: هذه اآلية على الرفع  الفعل فيلفظ قرئ ,

 عَجِبْتَ بَلْ}فيباقيالقراءاتو,التاءبضم {ويَسْخَرُونَ عَجِبْتُ بَلْ}والكسائيحمزةففيقراءةوالنصب, 

                                                

 (.53االختالففياللفظوالردعلىالجهميةالبنقتيبة)ص(4)

(.0/315تأويلمختلفالحديثالبنقتيبة)(0)



032 



النصبالتاءبفتح{يَسْخَرُونَو على والمعنى يا, عجبت بل بالرفع1)محمد: قرأ من ولذلك نسب(, ,

,األوائلومنبعدهموقداجتمعالسلف,تعالى,والمعنىعندأهلالعلمواحد,علىماسيأتيالعجبهلل

تفصيلأقوالهم:,أوقدرالطاعة,وهذااهللإنماهواستعظامقدرالذنبأنالعجبمن

بَلْ عَجِبْتَ }:َتَعاَلىَقْوِلهِِفيعنمعمرعنقتادةروىعبدالرزاق,,فيذكراختالفالقراءةفياآليةف

,ْعَمشِاألََعنِ,الثَّْوِريَِّعنِو",ِبهِِجْئتَِبَماْسَخُرونَيوَوِكتَاِبهِاللَّهَِوْحيِِمنَْعِجْبتَ":َقالَ {يَسْخَرُونَو

ِإنََّماَشْيء ِمنَْيْعَجبُالاللَّهَِإنَّ":(2)ُشَرْيح َقالَ {سْخَرُونَيَو عَجِبْتَ بَلْ}:ُشَرْيح َقَرَأَها:َقالَ,َواِئل َأِبيَعنْ

َقالَ"َيْعَلمُالَمنَْيْعَجبُ َفَقالَْبَراِهيمإلَِذِلكََفَذَكْرتُ: ََ َيْقَرأَُمْسُعود ْبنُاللَّهَِعْبدَُكانَ:  عَجِبْتُ بَلْ}:

بزيادةتبينفهمالسلفوعملهمفي,خيررواهابنأبيحاتمفيتفسيرهوهذاالسنداأل."(3){سْخَرُونَيَو

فقال:إنشريحاكانعمش:فذكرتذلكإلبراهيمالنخعيرضياهللعنهقالاألفقال:"آياتالصفات,

".(4)معجبابرأيه,وعبداهللبنمسعودكانأعلممنه,كانيقرؤهابلعجبتُ

نافلصفةهوفهلبهذاالقول,وهوالقاضيالثبتالثقة,هذاالقولفإنكانقدصحعنشريح

يتوهممنالنقص؟تعالى؟أمأنهفهمماسيقمنالعجبالعجبهلل مؤكدلمينف,ونزهاهللعنما

                                                

 (.0/311)األزهريأحمدبنمحمدبيمنصورألالقراءاتمعاني(0)
بنَِقْيسبنِالَحاِرثِبنُُشَرْيحُ(3) ,منكبارشرحبيلاْبنَُأوَِشَراِحْيلَبنُُشَرْيحَُوُيَقالُ,الُكْوَفةَِقاِضيالِكْنِديُّالَجْهمَِِ

دَّثَ,فحَالصديقزمناليمنمنَواْنَتَقلَ,َوَسلَّمََعَلْيهِاللَّهَُصلَّىالنَِّبيَِّحَياةِِفيَأْسَلمَِممَّنُْهوَوأعلمهمبالقضاء,والتابعين
ْبَراِهْيمَُوالشَّْعِبيَُّسَلَمةَبنَُوَتِمْيمُالطَّيِّبَُوُمرَّةَُحاِزم َأِبيبنَُقْيُسَعْنهَُحدَّثَ,وَبْكر َأِبيبنِالرَّْحَمنَِوَعْبدَِوَعِلي  ُعَمرََعنْ َواِ 

معرفةاألصحاب(,االستيعابفي4/002(.انظرالتاريخالكبير)ھ12,توفيرحمهاهلل)َوَغْيُرُهمنَِسيِريَواْبنُالنََّخِعيُّ
(.5/49(,سيرأعالمالنبالء)3/011(,اإلصابةفيتمييزالصحابة)03/1(,تاريخدمشق)0/111)
,وكذلكسليمانبن,وسبقترجمةبعضهم[.رجالالسندينمنالثقات8500[,]8512(]3/29تفسيرعبدالرزاق)(4)

 (.4/363(,وشقيقبنسلمةأبووائلثقةانظرالتهذيب)4/884انظرالتهذيبالبنحجر),مهراناألعمشثقة

(0 حاتم)( أبي ابن ]01/3816تفسير وأخرجه02051( ,][ مستدركه في وقال3612الحاكم شرط[, على :صحيح
 الشيخينولميخرجاه.
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أنأقرانه,ومنبعدهمعلىمنهجهمفيه,والدليلشريحصفةالعجب,إنماأّولكماأّولجمهورالسلف

,وعبداهللبنمسعودرضياهللعنهكانمعجبابرأيه"",واكتفوابقولبعضهم:وشيوخهلمينكرواعليه

فكيفلوكانعطلونفىواتخذسبيلالجهم,وأعلمهمبينأظهرهم ؟ية, كانالسلففيفهمهمهكذا

.تضليلمنقالبالتأويلفيآياته,وفيتورعهمعنآلياتالكتاب

العجبمنالمفسريناألوائلو علىمجازاتهمسرعةبهأراد:"قالرحمهاهلل,التستريالذينأولوا

 سَمِعْنا إِنَّا}:قولهفيقالفمواضع فيبالعجبعنهمأخبروقد,فعلهمباسمقولهفسمىوالنفي اإلقامة

,[5ص]{عُجابٌ لَشَيْءٌ هذا إِنَّ}:صوفي,[0ق]{عَجِبُوا بَلْ}:قوفي,[1:الجن]{عَجَباً قُرْآناً

ألنعجبًا الثوابتعظيمفسمىعظيمًا جزاءهمرأيتأي {سْخَرُونَيَو عَجِبْتَ بَلْ}الصافاتفيذكروقد

(."1){عَجِبْتَ بَلْ}:قولهمنالمرادهوفهذانهايته بلغأمرمنيتعجبإنماالمتعجب

المعنىعلىالمجازاة,كماهوقولكثيرمنالمفسرين,وكماجعلالعجبفيمعنىاستعظامفجعل

عندالمتأخرينواألساسكانفيعهدالصحابةوالتابعين,كماتبينمنقولالشيء,وهذانجدهمتقررا

(."2)اتخاذهمليشريكارَبُعنديوكَمَظُبلعَ"شريح,فلذلكترىالطبرييقول:

نََّماَعَجب  ِعْنِديَأنَّهُُيِردْمْلثبتعنابنقتيبةتأويلالعجببقوله:"وقد منِعْندَعِجيب َأنَّهُ:َأَرادََواِ 

نبجَوالعَ:"عنشريحالسندالمرويروىالفراءبعدأنذكرمثل(."و3)َسمعه فليَساهللإلىُأسندوا 

ليس,[19بةو]الت{مِنْهُمْ اللَّهُ سَخِرَ مِنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ}:قالَأنَّهُترىأالالعباد منكمعناهُاهللمنمعناهُ

كمعناهُاهللمنَذِلكََلْيَس,[15]البقرة{بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ اللَّهُ}:قولهوكذلك,العبادمنكمعناهُاهللمنالسُّْخِري

                                                

 (.1/55ي)التسترتفسير(0)
 (.80/83)البيانفيتأويلالقرآنجامع(3)

 (.0/316تأويلمختلفالحديث)(4)
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نُشَريح قوللكسربيان َذاففي,العبادمن قالواالمفسرينألنجائًزاَكانَوا  محمدياَعِجْبتََبلْ:

(."1)النصبوجهفهذا,همويسخرون

َقَرَأَها,{يَسْخَرُونَو عَجِبْتَ بَلْ}:ُسْبَحاَنهَُقْوِلهِِفيرواهالبيهقي:"وزكرياالفراءأيضاوعنأبي

؛َأَحبَُّوالرَّْفعَُوَرْفِعَها التَّاءِِبَنْصبِالنَّاُس اللَّهَُرِضيََعبَّاس َواْبنِاللَّهَِوَعْبدَِعِلي ِقَراَءةُنََّهاألَِإَليَّ

(."2)َعْنُهمْ

التأويللهذاو مع الرفع بقراءة يتمسكون والحديث اللغة العجبأهل اللغة,,في مقتضى على

علىالجزاءسميفيماقالوه:"جب,كماوردعنأكثرأهلاللغة,ووالجمهورعلىمعنىالمجازاةمنالع

نفسهعنفأخبر,{ويَسْخَرونَ عَجِبْتُ بل}:وجلعزقالكماالجزاء لهالذيالشيءباسمالشيء

وجلعزأخبروقد,فعلهمباسمفعلهفسّمى,الحقمنعجبهمعلىجازيتهمبل:يريدوهوبالعجب 

 أنْ منهم رجلٍ إىل أوحينا أنْ عَجَباً للناسِ أكانَ}:فقالالحقمنبالعجبموضعغيرفيعنهم

:قالواأنهمعنهموحكى[,4]ص{منهم منذرٌ مهُجاءَ أنْ وابُجِعَ بلْ}:تعالىوقال[,0يونس]{الناسَ أَنْذِر

المتعجبكانإذالحقيقة فيبعجبوليسعجبًا فعلهفسمي [5]ص{ابٌجَعُ لشيءٌ هذا إنَّ}

(."3)عجبهمباسمذلكعنجلقدوجلعزواهللويتحير يدهش

بين القراءاتهكذا الثقاتوعلماء نمنالسلفوالمتقدمي,لتفسيرواأهلاللغة سياقالعجبفي,

,هماودفعمايوهممنإنكارإحدا,الذيقالوا,معتمسكهمبكلتاالقراءتيناآلية,واجتمعرأيهمفيهبذلك

الَعجبوليساهلل إلىالعجبإلضافةالقراءةهذهينكرالملحدينبعضولعلفيمعانيالقراءات:"و

                                                

(.8/324معانيالقرآنللفراء) (0)
 (.8/405األسماءوالصفاتللبيهقي) (8)

(.0/025)األنباريبكرأبوبشاربنمحمدبنالقاسمبنمحمدالزاهرفيمعانيكلماتالناسل(3)
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ن لماوتكذيبهملهزئهمعنهمحلميَعُظمبل:معناهألناآلدميين؛عجبكمعنىمعناهاهللإلىأسندوا 

كذامنعجبتقد:قالعرفهيقلماأحسَّإذاإلنسانأنالعربكالمفيالعجبوأصلعليك أنزلته

ذاوكذا  ولكنكونه قبلءيالشعلمقدواهللاهلل عجب:فيهيقالأنجازاهللينكرهمااآلدميونفعلوا 

:فقالالربَِّعَجبَوسلمعليهاهللصلىالنبيذكروقدالشيء وقوععنديقعالحجةبهيلزميالذالعلم

والفيهاُلْبَسالاهللبحمدصحيحةالقراءةوهذه,"إياكمإجابتهوسرعةوُقُنوِطُكمألُِّكممنربكمعجب"

(."1)َدَخلَ

عنهذهاآليةفقال:(رحمهاهللتعالىأنهسئل2ومنأخبارالسلفعنالعجب,مارويعنالجنيد)

{وَإِن تَعْجَبْ  فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ} "إناهللاليعجبمنشيء,ولكنوافقرسوله,ولماعجبرسولهقال:

(."3[,أيهوكماتقوله)5]الرعد

فهوعلىالتأويلالذيتقررتعالى,هللمناواردافيالعجبالمسمىفعالاألحاديثوماكانمن

اهللَُصلَّىاللَّهَِرُسوللوقَ:وقدذكرهالعلماءفيمصنفاتهم,وذكرالبيهقيرواياتمنها,عندأهلالعلم

                                                

(4 (.0/311)الهروياألزهريأحمدبنمحمد( وذكره الحديث, أئمة من أحد يخرجه لم محمدأبووالحديثالمذكور
(.14/3259فيشرحالسنةدونإسناد)البغوي

كانالعالمفيطريقةالتصوفوالمرجعفيالسلوكفيالَقَواِرْيِريُّ الَبْغَداِديُّثُمَّالنََّهاَوْنِديُّالُجَنْيدِبنُِمَحمَّدِبندالجني(1)
الُمَحاِسِبيَّ الَحاِرثَو,َعَرَفةَبنِالَحَسنِوالسََّقِطيِّالسَِّريِِّمنََوَسِمعَزمانه,وكانفقيهاعابدازاهدا,أخذالفقهمنأبيثور,

توفي)َوِعدَّة الشِّْبِليُّ َبْكر َوَأُبوالَجِرْيِريُّ ُمَحمَّد َوَأُبوالُخْلِديُّ َجْعَفر َعْنهَُحدَّثَو,الَبْغَداِديََّحْمَزةََوَأَبا (.ھ092أو091,
( بغداد تاريخ )2/122انظر الكبرى الشافعية طبقات ,)0/021( الحنابلة طبقات الشافعيين1/101(, طبقات ,)

(.11/43(,سيرأعالمالنبالء)122)ص
(.4/06)بالخازنالمعروفمحمدبنعليالدينعالءلالتنزيلمعانيفيالتأويللباب(8)
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َقْوم ِمنْاللَّهَُعِجبَ":َوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىوقوله(."1)َصْبَوة َلهَُلْيَسِللشَّابَِّربُّكََيْعَجبُ":َوَسلَّمََعَلْيهِ

(."2)السَّاَلِسلِِفيالَجنَّةََيْدُخُلونَ

ومجاهموهكذا والمعرفة بالعلم والداني القاصي لهم شهد الذين باهلل العارفون البدع,العلماء نبة

وخالصة[,15اإلسراء]{ايلًلِا قَلَّإِ مِلْعِالْ نَم مِيتُوتِا أُمَوَ}اهممنعلمه,بماآتيفهمونماأنزلهاهللتعالى

الصفا علىاهللتعالى,تالتيأمرهذه كمايستحيلحقيقتها تفسربلوازمها أنها كما رناأخوقدمر,

مسميات عن العجبالكالم حكم واالستهزاءفي كالسخرية أخرىو, والفوقصفات يةكالمعية إلى,

.الذيوردتفيهفيالمحللالحتجاجبهاالمبحثالثالث





 

 

 

 

 

 

 

                                                

 [.993]يثعنعقبةبنعامررضياهللعنهوالحد(,8/404األسماءوالصفات)(3)

فيصحيحه4) البخاري أخرجه ), والسير, الجهاد اهللعنهبابكتاب رضي هريرة أبي عن السالسل في األسارى
[3101.] 
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 الثالث المبحث                                  

 على منكري التأويل االحتجاج                         

بعدإنكاره,بإثباتتناقضهمفيالعملبالتأويل,سنقيمالحججعلىمنكريالتأويلفيهذاالمبحث

نصحالقولفهياتهاماتاآلراءالتيقيلتعنسنعرضبعضو بعضأهلالتأويلفيالخصوص,وا 

توح بالضالل تارةي بالبدعة أخرى,واإلحداث تارة وُإذ,وبالكفر ما كالجهميةا بأنهم ,صفعلماؤنا

ولذلك بالرد المعسنعتني بعضآراء على والمحققين البحوث أصحاب من بعضكتباصرين في

نيألالتفسيروالعقيدة فإنالخالف,المنبابتوسيعالخالف,رجوأنيكونهذامنباباإلنصاف,وا 

,تليقبعلماءأهلالسنةوزادعنحدهفيالوصفبعباراتال,ويلقدأخذمبلغهفيعصرنايالتأف

عددمنفقدثبتعنهمإثبات-وليستأويلهمفيكلالصفات–وبماأنجمهورالعلماءعلىالتأويل

,كذلككماسبقفيأجزاءمنهذاالبحث,فإذاكان,غيرالصفاتالسبعالتيدلعليهاالعقلالصفات

النعوتالمنكرةوالتشبيهاتالمبغضة,وممااليجوزعليهمك,عنهمينبغيردالشبهواالتهاماتالباطلةف

ذاكان,والأحدإالافيالعلموالفهموعلوالمرتبةنمنكلذلك,فهمالذينسبقو ولهمالفضلعليه,وا 

!وبمانقلوهعنالسلف!تضىلساناللغة؛ألنهمعملوابالتأويلعلىمق,فلماإلجحافوالتنكرلهمكذلك

ولقدأخبرناالصادقالمصدوقبيرةوجزاؤهاالتضليلوالتبديع؟الخالففيفروعالدينكبلمتىُاعتبر

ويداهللعلىالجماعة,تعالىاليجمعأمتيعلىضاللة,إناهللأمتهالتجتمععلىضاللةفقال:"أن

شذَّ النارشذَّومن فعليكم(".1)في اختالفا رأيتم فإذا علىضاللة, تجتمع أمتيال "إن وفيرواية:

األعظم) (."2بالسواد باألمة التأويلعلماؤهاوالمراد في ما هو الضالل كان ن وا  وال,, كانعلم لما

علماء و, والكلمنيشتغلبالعلوم,علمفهومنأهلهليسكلمنيدعيالإذهوطريقلالستنباط,
                                                

(.0/810)رضياهللعنهماأخرجهالحاكمفيالمستدركعلىالصحيحينعنابنعمر (0)
 [.3951أخرجهابنماجهفيسننه,كتابالفتن,بابالسواداألعظم,عنأنسرضياهللعنه] (8)
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إنوصفناهمخفاياها,متفننفي أنالجمهورمنالعلماءعلىالتأويلأوالتفويضويصحقولنا كما

األعظم, ترىأناسبالسواد أن الزمان اإلسالماوالعجيبفيهذا فيعلماء للطعن ومن,يتصدرون

أكبر لإلسالمهم ,خدمة والجويني والرازيوالبيهقيكالغزالي الجوزيوالباقالني منوابن أهلوغيرهم

لم,مصنفاتهمإالوقددرجواعلىأعتابعلمهفيالذيلميرتقوافيأبوابالعلبنحجروحتىا,الحق

واألعجب,الصفاتاحتملتتأويلهمماكانمنالمجازظاهرافينصوصيسلممنألسنتهم,والسبب

لألنهممنأشهرأه,لهم,وكتماناتهاماتهمءآخرينقدأولوافيبعضالمواضعمنهسكوتهمعنعلما

,أوإمامحالبخاريأوصاحبالصحي,سمعالطعنعلىمالكاإلمام,وألنالعاميإذاالعلمبينالعامة

فإنفإذالميكتمواطعنهمفيهمثيللمقامهمعندالعامةمنالناس,وذكرتهؤالءللتم,حنبلابنالسنة

.والمراوغةعناالعترافبهحقالهوىوتزييفالولمأرفيذلكإالاتباع,الحربستقومبهمعلىساق

 االحتجاج األول:

العينينهلل قولكثيرمنالمعاصرينتعالىدوندليلمقطوعبهإثباتصفة وهذا منالمنكرين,

والنص(1)عنبعضهمواشتهرللتأويل والنصالقطعيقدوقطعييدلعلىإثباتالعينينهلل, رد,

 والجمع اإلفراد تعالىبلفظ قوله في {ينِيْى عَلَعَ عَنَصْتُلِوَ}: وقوله39]طه ,] ي رِجْتَ}:

,وهذافيهأمران:[,والنصيفيدالتثنية14]القمر{انَنِيُعْأَبِ

وخرقلإلجماعالذينصعليهالجويني,صفاتبغيرنصقطعيفيإثباتاألول:مخالفةالسلف

الجل,عزوأجمعالمسلمونعلىمنعتقديرصفةمجتهدفيهاهلل"قال:حيثأبوالمعاليرحمهاهلل

                                                

 (.308انظرشرحالعقيدةالواسطيةللشيخمحمدبنصالحالعثيمين)(0)
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أحدكميصليإذاقامماوردمنلفظالعينينفيالخبر:"ماأو,("1)يتوصلفيهاإلىقطعبعقلأوسمع

فاليحتجبهفي(,2)الحديثبالضعفالشديدفقدحكمعليهأهلالعلمفي,"فإنهبينعينيالرحمن

بابالصفات.

 :وقوله, { ينِيْى عَلَعَ عَنَصْتُلِوَ}:باعتبارقولهتعالى,اآلخر:إنإثباتصفةالعينينبالتثنية

ليسعز وجلهللا  اعتبار أنلعينين من اللفظ المفرد والجمع, على ا , واستخالص صفة{انَنِيُعْأَي بِرِجْتَ}

ذامنباباالحتجاجبدليلفه(",3):"إنربكمليسبأعورصلىاهللعليهوسلمعنهبأعور,وكماصح

,فكيفوهمينكرونالمجازإثباتصفةبالتأويلوالمجاز,وهذايفضيإلىالخطاب,وهومنالمجاز

الصفات؟تأويلكتاباهللوفي

  :االحتجاج الثاني

الصفاتاإللهيةفيالكتابكتاببطريقالمجاز,فقدأوردصاحبتعالىإثباتصفةالتعجبهلل

ب التعجب إثبات والتنزيه, اإلثبات ضوء في النبوية بقولهوالسنة مستدال مجازية ظنية داللة

ى ضَفْأَ دْقَوَ هُونَذُخُأْتَ فَيْكَوَ}:,وقوله[01]البقرة{مْاكُيَحْأَا فَاتًوَمْأَ مْنتُكُوَ اهللِبِ ونَرُفُكْتَ فَيْكَ}:تعالى

]آل{هُولُسُرَ مْيكُفِوَ اهللِ اتُآيَ مْكُيْلَى عَلَتْتُ مْنتُأَوَ ونَرُفُكْتَ فَيْكَوَ}:[,وقوله01]النساء{ضٍعْى بَلَإِ كمْضُعْبَ

                                                

(.45ص)لالتأويليقطعحججأهيضاحالدليلف(نقلهالكنانيفيإ8)
عن(,1/022)كشفاألستارعنزوائدالبزارمسندهفيوالبزار,(1/11)الكبيرالضعفاءكتابفيالعقيليرواه(3)

,وذكروسلمعليهاهللصلىاهللرسولقال:قالرضياهللعنههريرةأباسمعتقالعطاءعنالخوزييزيدبنإبراهيم
بشيء ليسهذاإبراهيم:قالأنهمعينابنعنالعقيليوروىالحديثوفيلفظالبزار:"بينيديالرحمن",بدلعيني,

قالأنهالبخاريوعن والنسائيأحمدوقالعنه سكتوا: معينابنوقالالحديث متروك: منالضعفاءبثقةليس: .
 .(1/29للعقيلي)

 [.4412]}ولتصنع على عيين{:تعالىبابقولاهللأخرجهالبخاري,كتابالتفسير, (1)
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عنداللةالتعجبفيامتناعالحكموعدمرحمهاهللمستدالكذلكبقولابنالقيمو(.1)[111عمران

[,وعلىداللة1]التوبة{هِولِسُرَ ندَعِوَ اهللِ ندَعِ دٌعهْ نيَكِرِشْمُلْلِ ونُكُيَ فَيْكَ}كقولهتعالى:حسنه,

 دَعْوا بَرُفَا كَمًوْقَ ي اهللُدِهْيَ فَيْكَ}:,وهوقولهتعالىتعالى,وأنهاليليقبمثلهالمنعمنهالتعجبفيحسن

هذابالقول:ىويمكنالردعل(.2)[25]آلعمران{مْهِانِميَإِ

هلكنهفيمجاز؛فيظاهره,وهوإنكاناستفهاماالمشركينتمنقبيلاإلنكارعلىهذهالدالالأواًل:

.مانوخانواالعهودعلىالمشركينالذيننكثوااأليْوتغليظ,إنكاروتقريع

,فإنكانوامنطريقهوبداللةظنيةصفًةأثبتوا,وقدمجازأيضافهوا,إنسلمناأنفيهتعجبثانيًا:

لهمالمناصيلالصفات؟وهذااليعنيإالأنهيفيثبتالتأو,فكينكرونالتأويلألنهنفيللصفات

.منهوالمهرب



 االحتجاج الثالث:

ا عند بها والتفسير الصفات لوازم للتأويلاستعمال المنكرين للصفات بلوازم,لمثبتين تأويل وهو

,فاإلجماعظاهرعلى[41]الذاريات{دٍيْأَا بِاهَنَيْنَبَ اءَمَالسَّوَ}:كقبولهمالتأويلفيقولهتعالى,الصفة

رمنكوناللفظ)األيدي(صفةهلل,تعالىوألنالمجازفيهأظه,معنىالقوة,والسبيللهمإالبالقولبه

فيالتفسيربها,,,وهيالقوةوالقدرةفهممحجوجونباستعمالهملوازمصفةاليداهللعنذلكعلواكبيرا,

                                                

(.896محمدأمانبنعليجامي)ص (0)
 (.4/01بدائعالفوائدالبنالقيم) (3)
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رونهذا,فكيفينك[11]الفتح{مْيهِدِيْأَ قَوْفَ اهللِ دُيَ:}تعالىزمفيتأويلقولهسيربذاتاللواوينكرونالتف

وكذلكمايفسرونبهقولههذايدلعلىالتناقضالظاهربيناإلنكاروالقبولللتأويل,فويقبلونذلك؟

فوقيةالعلو,وهوتفسيرللصفةوالصواب[,يقولبعضهم:"20]األنعام{دهِاِبَعِ قَوْفَ رُاهِقَالْ وَهْوَ}:تعالى

العلو(."1)بلوازمها منالمفسرينقولالجمهور,والغلبةعلىالعبادواالستعالءعليهموالتأويلبفوقية

اللغةو (2)أهل يعن, والقدرةوهذا واالستعالء والقهر العلو تلزم الفوقية أن ذلكي في يقول,وما

."وقالالطبري:(3)َعَلْيهُِمْسَتعل فهوشيًئاقهرشيءكلُّ,[20]األنعام{عِبادِهِ فَوْقَ الْقاهِرُ وَهُوَ}الفراء:

4)عليهمستعلًيايكونأنشيًئاقاهركلّصفةومن" يقبلو(." الفوقيةفهم لوازم من المعاني هذه ,ن

؟وينكرونمعانيالقدرةوالبطش,والقوةالتيتلزماليد,أوليسهذاكذاكفيالقياس



 الرابع:االحتجاج 

التناقض ألدعوى اإلطالق, إثباتالصفاتعلى إنفي نه بوجوبإثباتالصفاتعلىجزمنا

 يدُكِأَوَ}:(,ومنذلكماجاءفيقولهتعالى5)التليقبهعزوجللزمناإثباتصفاتهللاإلطالق

]{ايدًكَ تعالى[12الطارق وقوله {مْهِبِ ئُزِهْتَسْيَ اهللُ} :, تعالى15]البقرة وقوله  وَهْوَ}:[,
                                                

 (553المفسرونبينالتأويلواإلثباتلعبدالرحمنالمغراوي)ص (0)

(,الهدايةإلىبلوغالنهايةلمكيبنطالب6/80(,الكشفوالبيانللثعلبي)0/432(انظربحرالعلومللسمرقندي)8)
(3/0946( للماوردي والعيون النكت ,)8/99( الواحدي أحمد بن لعلي الوسيط التفسير البغوي8/852(, تفسير ,)
(,8/054لتنزيلوأسرارالتأويللعبداهللبنعمرالبيضاوي)(,أنوارا8/311(,المحررالوجيزالبنعطية)8/005)

 (.0/495مداركالتنزيلوحقائقالتأويللعبداهللالنسفي)

(0/389)(معانيالقرآن3)
 (.00/822جامعالبيانفيتأويلالقرآن)(4)

(.8/003األهواءوالنحلالبنحزمالظاهري)والملل(الفصلفي0)
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{مْهُعُادِخَ تعالىوق,[141]النساء ,[92األعراف]ِ{اهلل رَكْوا مَنُمِأَفَأَ} :وله وا رُكَمَوّ}:تعالىوقوله

وقوله,[43]الرعد{ايعًمِجَ رُكْمَالْ هِلَّلِفَ}: وقوله تعالى [,53]آل عمران  {ينَرِاكِمَالْ رُيْخَ واهللُ اهللُ رَكَمَوَ

 ل, ففي هذا الشأن يقو[19]التوبة  {مهُنْمِ اهللُ رَخِسَ:}[, وقوله تعالى21]التوبة { مْهُيَسِنَفَ وا اهللَسُنَ}:تعالى

شاهدوهَوَماقياسهماستداللهمَطِريقمنووصفواى,َتَعالََربهمسمُعواِإذافيلزمهم"ابن حزم رحمه هللا:

الَقْولَوَكَذِلكَ,الماكرعبدَبينهمويسموا,ارحمنا,ماكرَيا:فيقولوا,َماِكًرايسموهَأنِعْندهماْلَحاِضرِفي

ال,والساخرَوالنَّاِسيَواْلخداعوالمستهزئالكيادِفي ,وبدينهمَتَعاَلىَربهمِبِصَفاتوتالعبواتناقضوافقدَواِ 

َفاتَهِذهِإنَقاُلواَفِإن نََّما,وعيبذم الصِّ عظيمتانمصيبتانَلِزَمُهم,اْلَمْدحِبِصَفاتَتَعاَلىنصفهَواِ 

,كفرَوَهَذا,َواْلَعْيبالذَّمِبِصَفاتَياتاآلَهِذهِفيَنفسهَعنأخبرَوجلعزاهللَأنقهمِإْطال:هَمااحدإ

ة ََ ن,َبينهمِفيَماَوحمدمدحصفةِبُكلَربهميصفواَأن:َوالثَّانِي الَنصبَهاَيْأتِلمَواِ  تناقضوافقدَواِ 

(."1ا)َوقصُرو

و على رد حزم ابن مقالة في المسمياتهللكل هذه أثبتمثل وجل,من شيخعز هؤالء ومن

ذلكماادعواأنهمجازوك:"يقولفيكتابهاإليمان,رحمهاهلل,المتأخرعنابنحزماإلسالمابنتيمية

وزعمواأنهمسمىباسممايقابله,,تعالىوالسخريةالمضافإلىاهلل,فيالقرآن,كلفظالمكرواالستهزاء

بلمسمياتعلىطريقالمجاز, كانتوليسكذلك, فعلتبمناليستحقالعقوبة, األسماءإذا هذه

:تعالىكماقال,قوبةلهبمثلمافعله,كانتعدالع,إذافعلتبمنفعلهابالمجنيعليهظلماله,أما

الظاهرمنكالمهأنهيجعل(."و2,فكادلهكماكادتإخوته)[12]يوسف{فَوسُيُا لِنَدْكِ كَلِذَكَ}

كونعلىمنصفاتاهللعزوجل,وأنهينكرأنت,هذهالمسمياتمنالمكروالكيدوالخداعواالستهزاء

                                                

 الموضعنفسه.المصدرالسابق, (8)

(.93)ص (3)
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لكعلواتعالىاهللعنذولكنهليجوزأننجعلمسمىالنسيانمنقبيلصفاته,المقابلةوالمجاز

والمقابلةعلى,كبيرا؟اإلجماععلىعدمجوازذلكقطعا,بلإنتنزيهاهللسبحانهوتعالىأولىمنذلك

تعالى,وهذا,ومرفوضةفيماسوىذلكممااليليقباهلللنسيانمقبولةعندمنكريالتأويلالمجازفيا

,ولكنهمعلومأنابنحزمظاهريالمذهبو,والترددفيالعملبالتأويلثمإنكاره,منالتناقضالظاهر

المسميايثبتلم بذلكتلك يقول من انتقد بل هذهتعلىظاهرها, تأويل على المفسرين وجمهور ,

اليكونمنهالمكروالالهزء,والمعنىأنالمكروالهزءواهللُر:"جري,يقولابنتنزيهاللباريالمسميات

المذهباللغةوأهللالمفسرينو,وجُ"(1)حاقبهم أمافيالقروناألولى,(2)المحدثينعلىمثلهذا

الس هذا على ثبتتأويلها قتيبةفقد ابن يقول المجازاة, من واالستهزاء":ياق السخرية جزاء يجازيهم

,وعن(5)أييجازيهمجزاءاالستهزاء,{مْهِبِ ئُزِهْتَسْيَ اهللُ} :(4)وروىالبيهقيعنقطرب(."3)والمكر

الدُّْنَياِفيِلْلُمَناِفِقينَاللَّهَُأْظَهرَ:َقالََأنَّهُاْلَبَجِليِّاْلَفْضلِْبنِاْلُحَسْينَِعنَِبَلَغِني" :البيهقيأيضاأنهقال

َمافَِخالَوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّىِللنَِّبيَِّأْظَهُرواَكَماِخَرِة اآلِفيَفَهاِخالِعْنَدُهمَْلهُالَِّتيَأْحَكاِمهِِمنْ

                                                

 (.0/318القرآنللطبري)آيجامعالبيانفيتأويل(0)

عرابهللزجاج)انظر(8) (,8/888تفسيرالقرآنالعزيزالبنأبيزمنين),(8/44بحرالعلوم),(0/865معانيالقرآنوا 
(,التفسيرالوسيط8/325كتوالعيون)(,الن0/632(,الهدايةإلىبلوغالنهاية)5/44الكشفوالبيانعنتفسيرالقرآن)

(,أنوارالتنزيلوأسرارالتأويل3/63(,المحررالوجيز)8/344(,تفسيرالبغوي)8/338(,تفسيرالسمعاني)8/504)
(,لبابالتأويلفيمعاني344(,التسهيللعلومالتنزيلالبنجزي)ص0/694(,مداركالتنزيلوحقائقالتأويل)3/90)

 (.0/024(,تفسيرابنكثير)5/469(,البحرالمحيط)8/329للخازنعليبنمحمد)التنزيل

(.040(,وتأويلمشكلالقرآنله)ص066غريبالقرآنالبنقتيبة)ص(3)
إلىيبكركانألنه؛قطرباسمي,واللغةباألدبعالمنحوي,بقطربالشهيرعلي أبوأحمدبنالمستنيربنمحمد(4)

والتدبّدويبةوالقطربليل قطربإالأنتما:يومالهفقالبابه علىرآهراحَسَسيبويهخرجفإذاعنه لألخذسيبويه
بذلكفلقبتفتر  توفي)اإلنسانوخلقواألضدادواألزمنةوالنوادرالقرآنمعانيكتبهمن, انظر.(ھ012وغيرذلك,

 (.1/95(,األعالمللزركلي)3/019النحاة)لىأنباء(,إنباهالرواةع2/0242(,معجماألدباء)4/421تاريخبغداد)
 (.8/434)(األسماءوالصفات5)



051 



("1)ِبِهمْاْسِتْهَزًءاَذِلكََفَسمَّىاْلُكْفِر ِمنََأْضَمُروا والجمهورمنالمتأخرينعلىذلكالتأويلباعتبار.

هلل عز وجل عما ال يليق به من صفات  [, وتنزيها  41]الشورى { اهَثلثْمِ ةٌئَيِّسَ ةٍئَيِّسَ اءُزَجَوَ}:تعالىقوله

الذم.

نمصلىاهللعليهوسلم,,فيماصحعنالنبيلفظالمالل,ايقاسعليهمنالمسمياتالفائتةومم

منلميثبتعنالمتقدمينف".(2)اليملاهللحتىتملوا"عليكمبماتطيقون,فواهلل:حديثعائشةعنه

بلإنالجمهورمنالعلماءعلىمعنى:اليتركاهللثوابكمعزوجل,أنهمأثبتواالمللصفةهللالسلف

ِصَفاِتهِِفيَيْدُخلَُوالِبَحال  ُسْبَحاَنهُاللَّهَِعَلىَيُجوزُالالمالل,قالالخطابيأبوسليمان:"حتىتتركوا

نََّماِبَوْجه   َتَرَكُه َشْيًئاَملََّمنَْأنََّوَذِلكَتَْتُرُكوُه َلمَْمااْلَعَملَِعَلىَواْلَجَزاءَالثََّوابََيْتُركُالَأنَّهُ:َمْعَناهَُواِ 

:الشَّْنَفَرىَكَقْولَِمَلْلُتْم ِإَذاَيَملُّالِإنَّهَُمْعَناهُ:ِقيلََوَقدْ,التَّْركَِسَببُُهوَالَِّذيالماللِبالتَّْركَِعنَِفُكنِّيَ

َيَملُّواَحتَّىالشَّرََّيَملُّالِبِخْرق ُهَذْيل ِمنِّيَصِلَيتْ

َوْجه َوِفيهَِوَفْضل  َمِزيَّة َذِلكَِفيَعَلْيِهمَْلهَُيُكنَْلمَْملَّ َملُّواِإَذااْلَمْعَنىَكانََوَلوَْملُّوُه ِإَذاَيَملُّهُال:َأي

اْلَمْعَنىَيُكونََأنْآَخرَ َقْبلَُجْهُدُكمَْيَتَناَهىَحتَّىالطَّاَعةِِفيَعَلْيُكمَْحقُّهَُيتََناَهىالَوَجلََّعزَّاللَّهَِإنَّ:

ُتهَُتَناَهتْنْمنَّألََعْنهُلِِباْلَمالُكنِّيَاْلَعَمِل ِمنَُتِطيُقوَنهُالَماَتَكلَُّفواَفالَذِلَك  َعنَْوَعَجزََأَمر ِفيُقوَّ

(."3)َوَتَرَكهَُملَّهُِفْعِلهِ

                                                

(0 ) والبجليهو نفسه. الموضع السابق, بنِالَفْضلبنُالُحَسْينُالمصدر بالتالَبَجِليَعِلي َأُبوُعَمْير َِ فسيراشتهر
,َوَطاِئَفةالَمَداِئِنيُّقَتْيَبةبنَوالَحَسنالسَّْهِمّي َبْكربناهللَِوَعْبدن َهاُروبندََيِزيَسِمعَومعرفةاللغةواإلمامةفيالحديث,

,َوآَخُرْونَالَعَتِكّي الَقاِسمبنَوُمَحمَّدَهاِنئ بنَصاِلحِبنَوُمَحمَّدالُمَباَرِك بناهللَِعْبدبنُُمَحمَّدُالطَّيِّبَِأُبوَعْنهَُحدَّثَو
 (.13/414(.سيرأعالمالنبالء)ھ020توفي)

ومسلمفيصحيحه,كتابصالة[,43](أخرجهالبخاريفيالصحيح,كتاباإليمان,بابأحبالديناهللأدومه8)
بابأمرمننعسفيصالته والنسائي425]المسافرينوقصرها, بابفيالسنن[, الليلوتطوعالنهار, كتابقيام ,

[.4832],كتابالزهد,بابالمداومةعلىالعمل[,وابنماجةفيسننه0648]إحياءالليل
(,وابنعبدالبرفي4/49(.وانظرشرحالسنةألبيالحسينالبغوي)438-8/430األسماءوالصفاتللبيهقي)(3)

( الباري0/094التمهيد وفتح حجر)(, )0/091البن للسيوطي الحوالك تنوير وفي "والملل0/014(, النووي: قال )
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ثباتذلكصفةهللتعالىلفظالهرولةوالمسمياتالتيالتجوزعلىاهللتعالىومثلهذه المشي,وا 

:أنهقالعنهرضياهللفيمارواهأبوهريرةصلىاهللعليهوسلمعلىمنوالالملل,فقدصحعنالنبي

ذكرني,فإنذكرنيفينفسهأناعند" نذكرنيفي,ظنعبديبي,وأنامعهإذا ذكرتهفينفسي,وا 

نتقربإليبشبر,تقربتإليهذراعاذكرتهفي,مأل تقربتإليهنتقربإليذراعا,,وا مألخيرمنهم,وا 

نأتانييمشيأتيتههرولة وا  تمثيلوتشبيهإنه":"يقولابنقتيبة(.1)باعا, وا ذا أرادمنأتاني, نما

بالطاعة أتيتهبالثوابأسرعمنإتيانه,مسرعا شرحمسلمفيو".(2)فكنىعنذلكبالمشيوالهرولة,

,وجمهورالعلماءعلىنحوذلك(."3)ويستحيلإرادةظاهره,فاتمنأحاديثالصهذاالحديث"للنووي:

فيالمشي,ولةبخالفمنقال:أنهللصفةهيالهر والملل,تعالىاهللعنذلكتليقبجالله,وكذا

كبيرا يدرِعلوا فلم أنالمكروالهزءوالخداعوالمللوالهرولةوالمشيصفاتهللتعالى, فمنفهم ما,

السليم.انحرفعنمذهبالسلفلىاهللومااليجوزعليه,ويجوزع

 االحتجاج الخامس:

 الخبر المرويالقدسياإلجماععلىتأويل أبيهريرة قالَقالَرضياهللعنهعن اهللَِرُسولُ:

َربَِّيا:َقالََتُعْدِني َفَلمَْمِرْضتُآَدمَاْبنََيا:اْلِقَياَمةَِيْومََيُقولَُوَجلَعزَّاهللَِإنَّ:"َوَسلَّمََعَلْيهِاهللَُصلَّى

                                                                                                                                                

المتعارففيحقنامحالفيحقاهللتعالى,فيجبتأويلالحديث."والبيتكمانسبهالخطابيللشنفرىنسبهغيرهمثله,
 (.21)صوالمخضرمينوالجاهليينالمتقدمينأشعارمنوالنظائرألشباهاانظر

[,ومسلمفيالصحيح,4415]وحيذركم اهلل نفسه{}أخرجهالبخاريفيالصحيح,كتابالتوحيد,بابقولهتعالى:(0)
[,والترمذيفيسننه,بابماجاءإنهلل8645كتابالذكروالدعاءوالتوبةواالستغفار,بابالحثعلىذكراهللتعالى]

الَعْبدُِإَليََّتَقرَّبَِإَذالبعضأهلالعلمفيتفسيرالحديثمفاده:"[,ونقلقوال3613تعالىمالئكةسياحينفياألرض]
ابنماجةفيسننه,كتاباألدب,بابفضلالعملكذلكوأخرجه."َوَرْحَمِتيَمْغِفَرِتيِإَلْيهُِتَساِرعُ,َأَمْرتَُوِبَماِبَطاَعِتي

[3280.] 

(.384)ص(تأويلمختلفالحديث8)
 (.03/503(.وانظرفتحالباريالبنحجر)04/3شرحصحيحمسلمللنووي)المنهاجفي (3)
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َلوَْأنَّكََعِلْمتََأَماَتُعْدُه َفَلمَْمِرَضًناُفالَعْبِديَأنََّعِلْمتََأَما:َقالَاْلَعاَلِميَن َربَوَأْنتََأُعوُدَك؟َكْيفَ

َقالَُتْطِعْمِني َفَلمْاْسَتْطَعْمُتكَآَدمَاْبنََياِعْنَدُه؟َلَوَجْدتَِنيُعْدَتهُ َربَُّوَأْنتَُأْطِعُمَك؟َوَكْيفََربَِّيا:

َلَوَجْدتََأْطَعْمَتهَُلوَْأنَّكََعِلْمتََأَماُتْطِعْمُه؟َفَلمْن  ُفالَعْبِدياْسَتْطَعَمكََأنَّهَُعِلْمتََأَما:َقالَاْلَعاَلِميَن 

َقالََتْسِقِني َفَلمْاْسَتْسَقْيُتَك آَدمَاْبنََياِعْنِدي َذِلكَ :َقالَاْلَعاَلِميَن َربَُّوَأْنتََأْسِقيَك؟َكْيفََربَِّيا:

لهذاالنوويشارحاقال(."1)ِعْنِديَذِلكََوَجْدتََسَقْيَتهَُلوِْإنَّكََأَماَتْسِقِه َفَلمْن ُفالَعْبِدياْسَتْسَقاكَ

,َلهَُوَتْقِريًباِلْلَعْبدَتْشِريًفااْلَعْبدَُواْلُمَرادُ,َوَتَعاَلىُسْبَحاَنهُِإَلْيهِاْلَمَرَضَأَضافَِإنََّمااْلُعَلَماءُالَ"ق:الحديث

َوَجْدتِنيَوَمْعَنى:َقاُلوا َلوْ:اْلَحِديثَِتَمامِِفيَتَعاَلىَقْوُلهَُعَلْيهَِوَيُدل,َوَكَراَمِتيَثَواِبيَوَجْدتََأيِْعْنَدهُ

 (."2)َثَواَبهَُأيْ,ِعْنِديَذِلكََلَوَجْدتََأْسَقْيَتهَلوْ,ِعْنِديَذِلكََلَوَجْدتَأْطَعْمَتهُ

َهَذاتَْأِويلِفيخالفال"قال:ف,كنانينقلمعدوميةالخالففيتأويلهذاالخبرابنجماعةالقدو

نََّما,َنفسهعلىواالستطعامْسِتْسَقاءَواالاْلَمَرضأطلقَفِإنَّهُ,الَحِديث َكَقْوِلهَوَهَذا,أوليائهمنوليالُمَرادَواِ 

,[51]األحزاب{وَرَسُوله اهلل يُؤْذونَ الَّذين إِن}: وقولهتعالى ,[2]محمد{ ركمينصُ اهللَ رُوانصُتَ إِن}:َتَعاَلى

َوَقوله,َودينهاهللَأْوِلَياءَواْلمَراد ورضوانيوكرامتيورحمتيثوابيلوجدت:َأي,ِعْندهَلَوَجْدتِني: َوِمْنه,

فإن(."3)[32]النور{هُابَسَحِ فوفاهُ}:َقالََولَذِلكِعْندهاهللَجَزاءلوجدَأي ,{هُعِنْدَ اهللَ وَوجدَ}:َتَعاَلىَقْوله

والوجودللمجازإنالتأويلغيرجائز,:نىلقولهمفالمع,مجمعاعليهفيمثلهذاالخبركانالتأويل

المتناقضةعندمنكريالتأويل.والمردودةوغيرذلكمنالدعاوى,فيصفاتاهلل



 
                                                

[.8569بابفضلعيادةالمريض]أخرجهمسلمفيالصحيح,كتابالبروالصلةواآلداب, (4)
 (.06/086شرحصحيحمسلمللنووي) (0)

 (.092إيضاحالدليلفيكشفحججأهلالتعطيل)ص (8)
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 االحتجاج السادس:

 هُوَ إِلَّا ثَلَاثَةٍ نَجْوَى مِن يَكُونُ مَا}وهيقولهتعالى:تأويلنصوصالمعيةعلىإجماعمنأهلالعلم

[,وقولهتعالى:1]المجادلة{كَانُوا أَيْنَمَا مَعَهُمْ هُوَ إِلَّا أَكْثَرَ وَلَا ذَلِكَ مِن أَدْنَى وَلَا سَادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةٍ وَلَا رَابِعُهُمْ

ا مَبِ واهللُ نُتمْا كُمَنَيْأَ كُمْعَمَ وَهْوَ},وقولهتعالى:[112]النساء{مَعَهُمْ وَهُوَ اللَّهِ مِنَ يَسْتَخْفُونَ وَلَا النَّاسِ مِنَ يَسْتَخْفُونَ}

قالالحافظ, [41]التوبة{انَعَمَ اهللَ نَّإِ نْزَحْا تَلَ هِبِاحِصَلِ ولُقُيَ إذْ}, وقوله تعالى: [ 4الحديد] {ريٌصِونَ بَتَعملُ

البر عبد إلجماعابن النصوصناقال لهذه التأويل في ":الصحابة َحاَبةِعلماء الَِّذينََوالتَّاِبِعينَالصَّ

َوَما,َمَكان ُكلِِّفيَوِعْلُمهُاْلَعْرشَِعَلىُهوَ:َيةِاآلَهِذهِتَْأِويلِِفيَقاُلوااْلُقْرآنِِفيالتَّْأِويلََعْنُهمَُحَمْلتُ

اكَِعنَِحيَّانَْبنُِمَقاِتلَعنُْسَنْيد َذَكرَ,ِبَقْوِلهُِيْحَتجَُّأَحد َذِلكَِفيَخاَلَفُهمْ حَّ  ام}:َقْوِلهِِفيُمَزاِحم ْبنِالضَّ

:َقالَ,"َكاُنواَأْيَنَماَمَعُهمَْوِعْلُمهَُعْرِشهَِعَلىُهوَ":َقالَ,َيةَاآل{رَابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا ثَلَاثَةٍ نَجْوَى نمِ يَكُونُ

اللَّهُ":َقالَوروىابنعبدالبربأسانيدهعنابنمسعودرضياهللعنه,ِمْثُلهُالثَّْوِريُِّسْفَيانََعنَْوَبَلَغِني

,َعام َخْمِسِماَئةَِمِسيَرةَْرضِاألَِإَلىالسََّماءَِبْينََما":َقالَو",َأْعَماِلُكمِْمنَْشْيء َعَلْيهَِيْخَفىال,اْلَعْرشَِفْوقَ

َمِسيَرةاْلُكْرِسيِِّإَلىالسَّاِبَعةِالسََّماءَِبْينََوَما,َعام َخْمِسِماَئةَِمِسيَرةَْخَرىاألُِإَلىَسَماء ُكلَِّبْينََوَما

َخْمِسِماَئة  (."1)َأْعَماَلُكمَْيْعَلمُاْلَعْرشَِعَلىَوَتَعاَلىتََباَركََواللَّهُ,اْلَماءَِعَلىَواْلَعْرُش,ََ

واليحتجالحافظابنعبد,فتلكاألسانيداستدلبهاالحافظعلىاإلجماعفيتأويلهذهالنصوص

المعيةإمامالسنةأحمدبنحنبلرحمهالذينأولواماكانمنومنالسلفالبرإالبالصحيحالمتصل,

:اهللقولمنالجهميةتأولتمابيان:"الردعلىالجهميةوالزنادقةقولهفيكتابهاهلل,حيثثبتعنه

جلاهلل:فقلنا,وفينامعنااهللإن:قالوا{سَادِسُهُمْ هُوَ إاِلَّ خَمْسَةٍ واَل رَابِعُهُمْ هُوَ إاِلَّ ثاَلثَةٍ نَجْوَى نمِ يَكُونُ مَا}

                                                

 (.4/039)المعانيواألسانيدالتمهيدلمافيالموطأمن (0)
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ن مِ يَكُونُ مَا}:قالثم,[1:المجادلة]{األَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ}:يقولثناؤه

 سَادِسُهُمْ}بعلمهاهلليعني{هُوَ إاِلَّ خَمْسَةٍ واَل}بعلمه اهلليعني,[1:المجادلة]{رَابِعُهُمْ هُوَ إِالَّ ثاَلثَةٍ نَجْوَى

 بِكُلِّ اللَّهَ َ إِنّ الْقِيَامَةِ يَوْمَ عَمِلُوا بِمَا يُنَبِّئُهُم ثُمَّ كَانُوا مَا أَيْنَ}فيهمبعلمهيعني {مَعَهُمْ هُوَ إِالَّ أَكْثَرَ وَال ذَلِكَ مِن أَدْنَى وَال

(."1)بعلمهالخبرويختمبعلمه الخبريفتح,{عليمٌ ءٍشَي

,[42:طه]{مَعَكُمَا إِنَّنِي}:لموسىثناؤهجلاهللقال,بقوله:"جاءفيالمعيةكلمالَثمإنهأوّ

{مَعَنَا اللَّهَ  إِنَّ تَحْزَنْ ال لِصَاحِبِهِ يَقُولُ إِذْ الْغَارِ فِي هُمَا إِذْ اثْنَيْنِ ثَانِيَ}:وقال,عنكماالدفعفي:يقول

{الصَّابِرِينَ مَعَ وَاللَّهُ اللَّهِ بِإِذْنِ كَثرِيَةً فِئَةً غَلَبَتْ قَلِيلَةٍ فِئَةٍ مِن كَمْ}:وقال,عناالدفعفي:يقول,[41:التوبة]

األَعْلَوْنَ وَاللَّهُ  تمى السَّلْمِ وَأَنْفَال تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَ}:وقال,عدوهمعلىلهمالنصرفي:يقول,[049:البقرة]

{مَعَهُمْ وَهُوَ اللَّهِ مِنَ يَسْتَخْفُونَ وَال}:وقال,عدوكمعلىلكمالنصرفي,[35:محمد]{مَعَكُمْ

  قَالَ  لَمُدْرَكُونَ إِنَّا مُوسَى أَصْحَابُ قَالَ الْجَمْعَانِ تَرَاءَى فَلَمَّا}:وقال,فيهمبعلمه:يقول,[112:النساء]

(."2)فرعونعلىالعونفي:يقول,[21:الشعراء]{سَيَهْدِينِ  رَبِّي  مَعِيَ  إِنَّ  كَالَّ

نكانالمنكرونقداضطرواإليهلالشكأنكلتأويلو لمعيةهواعترافبالتأويلفيالمجمل,وا 

الصفاتتأويلسببه ففيغيرهذه االضطراببينآياتالكتاب, ليمنعوا تأولوا أنهم وكما اضطرارا,

الجسميةالتنزي عن له,والتشبيهه المنكرين عند ُيعترفبه بالتأويل,لم فيبعضالنصوصوالتنزيه

فإذا,وهمالتجسيموالتشبيهعندالعواميالكيفيةمماتفويضالظاهرالحقيقيمعإثباتمنوأولىأظهر

                                                

 (.054ألحمدبنحنبل)صالردعلىالجهميةوالزنادقة (8)

 (.052)ص(المصدرالسابق3)



055 



المطلقةهللجلالوحدانية,تحقيقاللتنزيهالعامونكريالتأويلفيماسبيلهالمجازكانكذلكفالحجةلم

فيعاله.

 تعالى: قوله علىتأويلها أهلالعلم  لِبْحَ نْمِ هِيْلَإِ بُرَقْأَ نُحْنَوَ}ومنالنصوصالتيأجمع

اللغةمنيجعلهومن أهل  ,قرب العلم تلفون على التأويل على أن المعنىفقد اتفق المخ[, 12]ق {يدِورِلَاْ

,(1)لعنأحمدتأويلهبالعلمقِ,ونُمنكرللتأويلماقالهالجمهورلف,ولميخادرةفيالقربعلىمعنىالق

علىَوَلِكن؛وقصرهااْلمَساَفةطولَطِريقمنبعدهوالَتَعاَلىاهللقربَوَلْيَس"وعنأبيحنيفةالنعمان:

والبعدوالقرب,َكيفَِبالِمْنهُبعيدوالعاصي,َكيفَِبالِمْنهُقريبوالمطيع,والهواناْلَكَراَمةمعنى

والذهبيوهوعلى(."2)َكْيفيَّةِبالَيَدْيهِينبَواْلُوُقوفاْلجنَّةِفيجوارهَوَكَذِلكَ,المناجيعلىَيقعواإلقبال

إنظاهرالسياقفياآليةدلعلىأنالمراد"يذهبإلىهذابقوله:,لفيالصفاتمذهبمنعالتأوي

(."3)بقربههناقربهبعلمه

الم "ومن بقوله: علىذلكمقاتل الذيننصوا الربتعالىأقربإلىالقلبمنذلكتقدمين فعلم

َفتكونِبِعْلِمهَِأي":وجاءفيفهمالقرآن(."5)بهوأقربإليهفيالمقدرةعليهلكُأمْ":لألخفشو(."4)العرق

الشَّْيءمنقربَماَفِإن,َوةالتِّالَظاهرالإَِأَبواَفِإن,ِبَقْلِبهاْلُمتَِّصلقلبهعرقمنأقربِباْلعلمَِحاَطةإلِا

َحبلِفيِإنِّيَوال,ِفيُكمِإنِّي:َوجلعزيقلَولم,يالزمهَأنِمْنهُيكونَماَوأقربالشَّْيءِفيُهوَلْيَس

نألِإَلْيَناأقربالوريدَحبلَصارالوريدَحبلِفيَكانََلونَّهُأل؛الوريدَحبلمنِفيُكمأقربَأنِّيَوال,الوريد
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ها,ترتفعشبهةواإلجماععليهفيوهكذابالتأويلفيمثلهذهالنصوص(."1)حواهفقدَشْيءِفيهَِكانََما

نكانوامضطرينإلي,المنكرينللتأويلبه,فهممحجوجونبذلكلالنفيللصفاتبعم  ه.وا 

 

 االحتجاج السابع:

تركالناسدونبيانللحق,حيثبصلىاهللعليهوسلمللنبياالتأويليتضمناتهاماالدعاءبأنفي

كانالقرآنفيجميعآيات:ءعنبعضالمعاصرينمقالةمفادهاجا الصفاتعلىاإلثباتقوالً"إذا

ل,الضاللكانالقرآنفيذلكقددلعلىماظاهرهالكفروانالحقفيذلكمايقولهالنفاة,,وكواحداً

,وأرسلرسلهلتضليلالناسوجرهمإلىالتشبيهوالتمثيل,فيكونتركالعبادفيويكوناهللقدأنزلكتبه

لرفعمثلهذهالشبهةيلزمناأننقول:و(."2)ذلكبالكتابوالرسولأولىوأهدىلهم

,ومنبعدهممنالتابعينوتابعيهمإنكانالصحابة قدتبينأوّقد علىما وكانلوا سبق, فيما

,تنزيهاهللتعالىعنالنقصوالتشبيهالجمهورمنالسلفوالخلفعلىالتأويلفيماسبيلهالمجاز

فإنقال:ال,بلهمالعدول,قالهالمغراويأنكلهؤالءعلىكفروضاللفينبغيإنأخذناباعتبارما

فيلزمهمايلزمهمننبيهصلىاهللعليهوسلم,نباهللوبكتابهوبسنةوالعلماءالعارفوقرونالمباركة,وال

يتعدعلىأُكهمبالكتابوالرسولأهدىلهم,فجرالناسإلىالكفر,وترْعزوجل,أناهللبادعائه

التعدي هذا بعد ف؟اهلل كان السلفبالتأويلالمؤلفإذا بعمل محجوجًا اإلثباتيجر, بأن مقر فهو

بنفسه.هوللتشبيهوالتمثيلكماقال

ايتضمنمحاالتإنالقولبالتأويلوصرفاللفظعنظاهرهبدعوىأنهليسمراد:قالالمغراويثم

أنيكونالرسولكثيرة منها: باطلة, ولوازم قدتركالناسفيذلكبدونبيانصلىاهللعليهوسلم,

                                                

 .(354)صالمحاسبيأسدبنحارثفهمالقرآنلل (2)
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زا,وليسفيالرمزواإللغازهدىلغاوألغزإ,الواجبسلكه,ولميهداألمةإليه,بلرمزإليهرمزاللحق

وفيالردعلىهذاالكالمأمور:(.1)والبيان

العربيدلعليه.,ولسانيسفيالتأويلمحاالتباطلة,إنكانالدليليقتضيهأولها:ل

كل-كماادعى-بأنهتركالناسبدونبيانصلىاهللعليهوسلم,ا:ليسفيالتأويلاتهامللنبيهثاني

كان وما َفِهَمهمنالمجازفيالقرآن, السلفوالخلف, تأوله لميحتاجوا؛الناسعلىعهدهما ألنهم

,فالقرآننزلبلسانهموبأسلوبهمومجازهم,فلذلكفهمواماسيقألجلهمنوهمأرباباللغةوالبيانلبيان

المجازالظاهر.

أنهمالحتجالكفارب,فلوكانكماادعىالطرفةعينلغازوالاحتمدلإلا:إنكانكذلك,فالوجوهثالث

نعليهنإ,وكماقالسيدهم:بالكماللهواالمجيد,وهممنشهدلميفهمواماجاءبهالقرآن لهلحالوةوا 

نهيعلوواليعلى,لطالوة ,منذكرابغيرادعاءللتناقضفيهمشركيالعربآلياتالمتشابهمُهْفَفَ.(2)وا 

الالدعو,اليدباإلفرادتارة اأنمحمداوبالتثنيةوبالجمعأخرى,هودليلعلمهمبالتأويلوعملهمبه,وا 

أيدصلىاهللعليهوسلم, ربله لعبادة وأعينغكثيرةيدعوهم وجنبواحد,, ولهساق, يرمعدودة,

كبيراتعالىاهللعنذلكعلوا

 االحتجاج الثامن:

وفي جاءفيكتابباالدعاءالمراوغةفياالعترافبتأويلالسلف, ما وهذا أنهليسمنالتأويل,

بابقولهتعالى:فيقوله:لالوجهبالملك,حيثأنالبخاريأوّرحكتابالتوحيدمنصحيحالبخاريش

(.3):إالماأريدبهوجهه[,إالملكه,ويقال22]القصص{هُهَجْا وَلَّإِ كٌالِهَ ءٍيْشَ لُّكُ}

                                                

 .المصدرالسابق,الموضعنفسه (8)

(.2/864,ذكرذلكابنكثيرفيتفسيرهلسورةالمدثر)بنالمغيرةالمخزوميصاحبالعبارةالوليد (3)
 (.6/008البخاري)صحيح(0)



052 



و البخاريصاحبالكتابالمذكور قول فيتفسيره,أورد ابنكثير منكالم له أناستشهد بعد

فقال(."1)إالإياه:أي{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ}فعبربالوجهعنالذات,وأنقوله:":عندماقال

نمامرادهأنالذتعالى,,اليقصدنفيصفةالوجهعناهللالغنيمان:"فعبربالوجهعنالذات اتتابعةوا 

".(2)للوجه,فاكتفىبذلك

,كمافعلكثيرمنالسلففيتأويلهذهاآلية,دأنيبينأنابنكثيرأولالوجهالمؤلفاليريو

فوهذا ادعىالمؤلفإنكانعلىمقتضىلسانالعرب, كما الوجه, نفيصفة ,ابنكثيراليقصد

لنصوصالصفاتفيغيرعلىقصدابنكثير,ومعلومأنابنكثيرأوّقديكونلفكذلككلمنأوّ

كماسيأتي,بدليلالعربيةوبأقوالالسلف,وهذااليقربهبعضالمعاصرينالمنكرينللتأويلماموضع

.فيمابعد

وله:"إالوأعقبهابق,رحمهاهللفيهذهاآليةفيالتفسيروقدذكرالبخاري":ثميواصلالغنيمانقوله

ويقال يذكرغيملكه", ولم وجهه", به أريد يقالرهذا:"إالما فقد تأويل:, لكالبخاريفيهسإنهذا

وفيالردعليهأمران:(.3)وليساألمركذلك,طريقأهلالتأويل

 م":نقولالبخاريالشكأاألول: فينصاآليةإالملكه" ندلعلى,نبابالتأويلللوجه وا 

بالتأويل,شيء يدلعلىأنالسلفعملوا لصفاتاهللتعالى,فإنما فيهنفيا وقولالمؤلف:,ولميروا

أهونعليهمن,يغضالطرفعنقولالبخارينْأِلَفَ,,نافياأنيكونذلكتأويال"وليساألمركذلك"

وليساألمركذلكمنأنيكتفيبقولهو,هذاهقول ف,ويصمت: البخاريعنهذا إنما,المذهبإبعاد

,سيضعفموقفهممنإنكارالقصدمنهتجنباالعترافبالتأويل,وكأنماإذاسلموابأنالبخاريأولهنا
                                                

 (.6/835تفسيرالقرآنالكريمالبنكثير)(8)

(.0/843لعبداهللبنمحمدالغنيمان)شرحكتابالتوحيدمنصحيحالبخاري(3)
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وهذافيأقلدرجاتهإجحافواتباعفأهلالتأويلبالنفاةالمعطلين,وتدحضحجتهمفيوص,التأويل

للهوى.

 الطعنفيهعترفالمؤلفبأنإنااآلخر: فيلزمه أّوَل, الوجه؛البخاريهنا نافلصفة كماألنه

ال,,لمايستلزممماكانقدأولريولكنهدفعالتأويلعنالبخا,يدعونعلىالمتأولين فكيفيواجهونوا 

ضالفياتباعهمنهجالعامةوالخاصةبوصفهمأنجامعكالمالنبيصلىاهللعليهوسلموسننهوأيامه

ثبتتأويلعن؟التأويل إذا التأويل,مثلالبخاريفيشهرتهبينالعامةولذلكتجدهم ,يتجنبونهذا

مرنة يكتفونبقولعباراتهينة النووي,وربما عن العلم كقولبعضأهل فياهللرحمهأخطأقد":

ماأولهالسلفهالنوويفهوأماماأولو(."1)ينكرهااللكنهفيهايؤولفكانوالصفات األسماءمسائل

عنذلككمافعلتعالىونزهاهلَل,والمشيألنهلميثبتالمللوالهرولةف:وزعمهمفيقولهم,وأخطأقبله

.جمهورالسلف

 االحتجاج التاسع:

 بعضالعلماء باالبتفيتفسيركالم عليهم والحكم بعضعلىغيرظاهره, فتجد داعوالضالل,

الغزاليالباحثينوالمحققينالمعاصرينمن كالجهميةيتهمون بالتعطيلويصفونهم ,واآلمديوغيرهم,

معطلةمنيؤولمعنىمنهؤالءال"منكالمالمحقق:,العرشومارويفيهيتحقيقكتابجاءفحيث

القولوالقهروالغلبة,وهذا, على االستيالء [5]طه{ىوَتَاسْ شِرْعَى الْلَعَ منُحْالرَّ}قولهتعالى:فياالستواء

,وكثيرمنمتأخرياألشاعرة,كسيفالديناآلمدي,يذهبإليهكثيرمنالجهمية,والمعتزلةوالحرورية

هذا بأن هذا زعمهم علىصحة المعطلة هؤالء استدل وقد وغيرهم, والبغدادي, الغزالي, حامد وأبي

مرمشهورفيلغةالعرب,ومنذلكقولالشاعر:التأويل,الذيهوتأويلاالستواءباالستيالء,هوأ
                                                

 (.3)صلنوويةلمحمدبنصالحالعثيمينشرحاألربعيناانظر (0)
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.(1)منغيرسيفوالدممهراققداستوىبشرعلىالعراق

لالقتصاد رجعنا ذا الغزاوا  "لإلمام يقول: اللفظ)االستيالء(لينجده لهإن العقيصلح ولكن الل,

,فهومعلومعندهبهذاالمعنى,ثمقال:تخييللهللغةيصلحدونتكييفأوأيأناللفظفيايخيله".

يمتدحبهوينبهبهعلىغيره الكالمهومعنىقولاإلمام(."2)الذيهودونهفيالعظم,"ألْن وهذا

كونالغزاليومنوبذلكيمشهور:االستواءمعلوم,أيلغة,والكيفمجهول,أياليتخيلعقال,مالكال

بعيد الذييدرأشبهةالنفي,وفيإلجام,,السيمافيوجودالشاهداللغويطيلعنالتعينأخذبقوله,

الينبغيأنيقال:":يقولفالعوامعنعلمالكالمللغزاليتجداإلمامينبهعنالتصريففياالستواء

علىاالستقرارألنداللةقوله:هومستوعلىالعرشيختلف,,ألنالمعنىيجوزأنمستوويستوي

 قَلَخَ}[,بلهوكقوله:0]الرعد{شِرْعَى الْلَى عَوَتَاسْ مَّا ثُهَنَوْرَتَ دٍمَعَ رِيْغَبِ اتِاوَمَالسَّ عَفَرَ}قوله:أظهرمن

نهذايدلعلىاستواءقدانقضىمنإقبال[,فإ09]البقرة{اءِمَى السَّلَى إِوَتَاسْ مَّا ثُيعًمِجَ ضِرْأَي الْا فِم مَكُلَ

 على أو خلقه, بواسطته,على المملكة تدبير التصاففي تغيير تغيير في يوقع ما الدالالتريف

فليجتنب يجتنبواالحتماالت, والنقصانالزيادةالتصريفكما فإنتحتالتصريفالزيادة ذاو(."3), ا 

اهلل لتنزيه تحقيقا فياإلمساكعنتصريفه, عناالستواء التنبيه اإلمام تعالىعنكانظاهركالم

,ففيهذاتحرزجليعنتعطيلاهلل,إذاماتغيرالمعنيبالتصريفبالزيادةوالنقصانالتشبيهوالتجسيم

بينكالمالعلماءمنالورعوالتقىأننتألننله,مبهمنقبلالمخالفيهِعناالستواء,الكمااتُّتعالى

فَمعالتدقيقفيه الجهلُثْلمِ, أننجمعهمعزمرة اآلمديميةفيالوصفبالتعطيلالغزالينربأ وكذا ,

.والمعرفةومنمثلهمفيالعلم
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وصرفهإلىأنلفظ:استوى,جاءمطردالمعنى,كمااحتجالمحققفيكتابالعرشومارويفيه

أمرمع فيه استعماله يعهد لم فيالفسادنىآخر (1)غاية وقد السلففي, أقوال من تبينفيجزء

وعلىشواهد فيها, تباين على احتملتاالستواء معان السلفمن بينه ما البحث, منهذا االستواء

 كلها والمحققيعترفبها سبقبعضأاالستيالءعداتبينها, أنكركما وقد منالمتقدمين, هلالعلم

,المعانيمناأللفاظ,واستنباطمعرفتهموإنأهلاللغةيتفاوتونفيلغتهم,ولكنكماقيلآنفااالستيالء

اليخفىعلىاآلخر يخفىعلىالبعضما احتجقدو,فلذلكاالختالفلغويأكثرمنهعقدي,وقد

التحرزإالعليناوالينبغي,جسيموالتشبيهالذيزلفيهالبعضهربامنالتالمتأولونباالستيالءبالتنزيه

اطنهمفاليعلمهاإالعالمالغيوب,وكليؤخذمنأمابو,هرهماآلخرينبمااليتوافقمعظواعناتهام

صلىاهللعليهوسلم.قولهويردعليهإالنبيالرحمةوالهداية

 االحتجاج العاشر:

في ألنهم علىغيرمنهجالسلف؛ المفسرينبأنهم علىبعضالعلماء الصفاتالتيالحكم أولوا

فعلالسلفقبلهم كما المجاز, ظاهرها علىما تف, عند يقولوا لم وألنهم البحث, سيرهمتبينمنهذا

هيالساق أنهناصفة: أوبهتليقلبعضالمتشابه, , التيتدلعلىإثباتهمغيرذلكمناألمثلة

القولنجدهفيكتاب,مسمياتأضافهااهلللنفسهل ,فقدللمغراويالمفسرونبينالتأويلواإلثباتوهذا

ماتاعتبرمؤلفالكتابأنسكو بعضأهلالعلمعنإثباتصفة نفيأو, هوسكوتمنورائه

من كثيرا بأن يعلم ولم تعطيل, واضحة للعامة-المعاني بالك-حتى اللغةبفما أهل من الفقهاء

تعالىيلومويعتبعلىابنكثيرألنهلميثبتالحياءهللالمؤلفَجدفيهذاالكتابولكننان,والحديث
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كانعلىابن"ويقول:,[02]البقرةا{هَقَوْا فَمَفَ ةًوضَعُا بَا مَلًثَمَ بَرِضْيَ نْي أَيِحْتَسْا يَلَ اهللَ نَّ}إِ :فيقوله

(."1)ثميذكرلوازمهامنالترك,واالستنكافوغيرهاتباركوتعالى,كثيرأنيثبتالصفةالالئقةباهلل

الشكأنابنكثيرليسجاهالبمعنىاآليةحتىيثبتماسياقهالنفي,ففيهذاالموضعنفىاهللو

بأنهال,رداعلىأنهمسخروامنأمثالاهللتعالىقالفعننفسهالحياءتحدياللكفارفيشأنالتخليق,

فالنفيأظهرمنأنرباألمثالبأضعفوأقلمخلوقاته,فأخبرهمأنهاليمتنعمنأنيض,يستحيي

فيذلكالطبريَّوقبلذلكالمَالمقام,وقدتوالهبالنفيبنفسهجلفيعاله,نثبتالحياءلهفيهذا

ياءعنبعضأهلالعربيةفيهوماذكرهأبوجعفرمنتفسيرصفةالح":بقولهوانتقدهفينفسالسياق

صفةه"والصوابإثبات:يقولالمغراوي(,3)ى:إناهللاليخشالطبريوهويقصدقولالمفسر(",2نظر)

الوأاليمتنعوأ:إناهللاليخشى"فهلمنالصوابتركالمعنى(.4)هللعلىالوجهالذييليقبه

! .والسياقفيالنفيظاهريستنكف,ويعدلعنهبقولهم:هناصفةالحياءهللتليقبجالله؟

,فماكانفيهامنتأويلفهيأشعريةلكتبالتفسيرإلىسلفيةوأشعريةوممازاداألمرسوءاتقسيمه

,وحذرمنها,وماخلتمنهفهيسلفيةودعاإليها,والحقأنالسلفأولواعلىماتبينفيهذاالبحث

أنيصنفتفسيريالطبريوابنكثيرالمغراويولميستطعصلىاهللعليهوسلم,ومنهمصحابةالنبي

التأويلالظاهر,سيراألشعريةضمنالتفا التفسيرينمنالسلفية,التفسيرانحواهالذيرغم ولكنهعد ,

وقوله[,11]الفتح {مْيهِدِيْأَ قَوْفَ اهللِ دُيَ}كقولهتعالى:,غاضاطرفهعنتأويالتفيالصفاتلإلمامين

وقوله تعالى:  ,[14]القمر  {انَينِعْأَي بِرِجْتَ} وقوله تعالى: ,[24مائدة ]ال{ انِتَوطَسُبْمَ اهُدَيَ لْبَ} تعالى:

                                                

 (.412المفسرونبينالتأويلواإلثباتلعبدالرحمنالمغراوي)ص (0)

المصدرالسابق,الموضعنفسه. (8)
(.0/418جامعالبيانفيتأويلالقرآن) (3)

(.412المفسرونبينالتأويلواإلثبات)ص (0)
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من[,وغير39]طه{ينِيْى عَلَعَ عَنَصْتُلِوَ} المفسرونمنالسلفها واتبعهمفيذلك,اآلياتالتيأولها

الطبريوابنكثيروغيرهم,لكنالمؤلفغضالطرفالبتةعنهذهالتأويالتوغيرهافيالتفسيرين,

 قَوْلًا وَقُولُوا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}:ومجانبةللحق,واهللتعالىيقولاتباعللهوىهذافيأقلدرجاتهو

.[11]األحزاب {سَدِيدًا
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 الخاتمة

,سيدنامحمدالمخلوقاتوأكرمالسالمعلىأشرف,والصالةومدهللالذيبنعمتهتتمالصالحاتالح

إلىيومالممات,ثمأمابعد.وعلىآلهوصحبهوالتابعين

دراسةموضوعالبحثبأ فيتأويلصفاتاهللنذكرالقارئفيختام ناالختالفبينأهلالسنة

الوقتتعالى معمرور تعصبا ولكنمظاهراالختالفتزداد البعضمنعلماءاختالفقديم, عند

هنفس,حتىاليكونلأنيتجردمنهواهعلمي,والذييحتاجهطالبالعلمفيكلاختالفوطالبعلم

هيف,هعندمخالفحظفيإنكارالحقإنظهر البحث, قدكانتالمشكلةالكبرىفيموضوعهذا

لسلفمعمولبهلدىالسلف,بلهوأحدمذهبيالإحداثوبدعةوزيغوضالل,معأنهاعتبارالتأوي

اباللغةوأسياداألدبوهمأرب,فلمينتقدوه,فيفهمنصوصالصفات,فقدفهمالكفارمجازاتالقرآن

فكيف وفنونه, العلماء ينكره ذلك والمتأخرونبعد المعاصرون, ويمقته اإلنكار, هذا عن نجم قد

ُيَفسقالمجتهدفيهالهاالمجاز,اختالففرعيفيبابه,الكالمعنالصفاتالظاهرفيواالختالففي

فيتأصيلاالجت العلماء واجتهد فيأبوابالصفاتفيمصنفاتهموالُيَضلل, حتىيعلمطالبهاد ,

ودرءالشبهالمتهمينألهلالتأويل,,هذاالبحثرداعلىالمنكرينلذلككان,والحقفيهذاالبابالعلم

باالبتداعفيه.  

ررواوق,ويلأوبعدأنتبينفيهذاالبحثأقوالالعلماءفيالصفاتواختالفهمفيهابينإثباتوت

التأويللهدواعيهنأ إما والمجازظاهر,نهاظنيةالداللةأوالثبوتألنالصفةتوهمالنقص,أوأل,

فإننا,فإذاكانكذلك,ألنالعلماءتجنبوامنالتأويلماكانقطعيالداللةوالثبوتعلىماسبقو,فيها

في المذاهب من ترجح وما السلف, وعمل العلم, أهل أقوال البحثمن استعرضفي مما نستنتج

الصفاتمايلي:
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السلف,وهومنعمل,محظورب,غيرهوأنتقتضيهلغةالعرو,التأويلبضابطه:الثمرة األولى

تبينفيالفصلالرابع يوافقاللغة,منتأويالتللسلفاألولينكما ومنفينصوصالصفاتبما

بينهمصحابةرسولاهللصلىاهللعليهوسلم,وأكبرالتابعينوتابعيهم.

لإلىالفروع,فال,ينزلنامناألصوت:اختالفأهلالعلمفيالتأويلأوإثباتالصفاالثمرة الثانية

ذلكبعضالمعاصرين.دعيكماي,مبتدعاوالضاالالطرفالمؤوليعتبربذلك

الالمذهبالحقيقيللسلف:الثمرة الثالثة من مانصوصفيالمتشابه أما التأويل, أو اإلمرار إما

اهللينسبهبعضالمعاصرينللسلفمنأن أضافه يجبإثباتهىلإتعالىكلما علىحقيقتهنفسه

تفويضالكيفية ثم العوامالظاهرة يهام وا  للتجسيم ومدعاة التفويض, في السلف منهج خالف فهذا ,

بغيرنصلمخالفونللتأويلصفةالقدمهللتعالى,قدأثبتاتعالىاهللعنذلكعلواكبيرا,ف,بتبعيضاهلل

 معتبريقطعي, عنها يستحيلبخالفالسلفالذينسكتوا كعلىاهللتعالىنذلكمما من, أثبتوا ما

 المحاالت اهلل وعيباعلى نقصا العلم أهل جمهور اعتبره ما تعالى, , والسخرية والمللكاالستهزاء

والهرولةوالحياء.

كالحياة,قطعيةالداللةوالثبوت,تعالىذاتيةوفعليةصفاتهللأهلالتأويل:لقدأثبتالثمرة الرابعة

والعينوالنفسوالوجهكماوردعنهمفيإثباتاليدينالكالم,ورادةوالسمعوالبصرومواإلوالقدرةوالعل

طلونلصفاتاهللتعالى.نهممعهذابخالفماقيلبأو,علىأنهاصفاتزائدةعلىالذات,واالستواء

والتعالى,,البدمنهفيكتاباهللإلىمايحتملهلدليلصرفاللفظالتأويلبمعناه:الثمرة الخامسة

بلإنالمنكرينلهمترددونفي,والمعنىإلنكارهمنالمخالفين,مناصعنهبأيحالمناألحوال

إليه اضطروا ما إذا والقرب,إنكاره لنصوصالمعية فيتأويلهم منكما اهللإلىنفسه أضافه وما ,
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نصوصاحتملتقولهمفينفيالتأويلعندُّرَالنسيانوالمرضوالعطشوالجوع,وبذلكيُكمسميات,

.لتذبذبهمبينالعملواإلنكار؛الصفات

قدأولوا,,أنالسلفمنالصحابةوالتابعينوأتباعهمرواياتوالمماثبتمناآلثار:الثمرة السادسة

نلميثبتإالأثرواحدالصفاتاحتملتانصوص للتأويل,والعبرةحجةفهو,فيكلتلكالروايات,وا 

فيإنكاره.

المنكرينلةالثمرة السابع تردد فيلتأويلفيالعملبهفينصوصتارة: وتضليلمنيعملبه ,

يمذهبإثباتالصفاتعلىاإلطالق.التناقضالظاهرفواالضطرابدالعلى,تارةأخرىنصوص

:ةالثمرة الثامن عن التورع الكرام السلف أخالق قاطعمن دليل بغير المخالف المجتهد تضليل

أنالتأويلليسبدعةمحدثةوابتداعه,اليقتضيتضليله ثبتأنهمنعملالسلف,سيما ما فقدإذا ,

,وماتأويلنكرعلىمنقالبهعلىمقتضىاللغةالصحيحةولميُ,ينهمبتناقلالقومالتأويلوالصحابة

 العجبناهللاليكونإشريحللعجبوقوله: منه ينكررضياهللعنهنمسعودواب, ولم علىعهده

.,إالدليلعملالقومبهعليه

ظاهرهلعلمبمختلففروعهوفنونهإنالجمهورمنأهلا:الثمرة التاسعة يقولونبالتأويلفيما ,

والبخاريوالطبري,كابنحنبلكبارعلماءالدينالتابعينومنالمجاز,ومنهمالصحابةومنبعدهممن

,فذكرناهؤالءتمثيال,والقائمةتطولبهموابنحجروابنكثيروابنالجوزيويوالنووالبيهقيوالغزالي

,وفيالجمهرةحجةومستند,العددفإنكانالدليلبالكثرةفي,المنبابالحصر,لشهرتهمبينالعوام

 يَأْتِيهِ لَا}هلللغةالعرببتنزيلكتابهالذياحفظاوحجتهمباقيةمحفوظةبم,فالجمهورهمأهلالتأويل

 وَذُو مَغْفِرَةٍ لَذُو رَبَّكَ إِنَّ قَبْلِكَ مِن لِلرُّسُلِ قِيلَ قَدْ مَا إِلَّا لَكَ يُقَالُ مَا( 40) حَمِيدٍ حَكِيمٍ مِنْ تَنْزِيلٌ خَلْفِهِ مِنْ وَلَا يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ الْبَاطِلُ



064 



 يُؤْمِنُونَ  ال  وَالَّذِينَ وَشِفَاءٌ هُدًى آمَنُوا لِلَّذِينَ هُوَ قُلْ وَعَرَبِيٌّ أَأَعْجَمِيٌّ آياتهُ   فُصِّلَتْ لَوْلَا لَقَالُوا أَعْجَمِيًّا قُرْآنًا جَعَلْنَاهُ وَلَوْ( 43) أَلِيمٍ عِقَابٍ

.[فصلتسورة]{(44) بَعِيدٍ  مَكَانٍ  نمِ  يُنَادَوْنَ  أُولَئِكَ عَمًى عَلَيْهِمْ وَهُوَ وَقْرٌ آذَانِهِمْ فِي

منألزمنفسهباتباعالسلفاألوائلالكرام,ينبغيلهأنيعودآلثارهمفيكلأمور:الثمرة العاشرة

التأويل,ثماتبعناوأالدينومااختلفناعليه,فليسمناالتباعفيشيءإنتجنبنامذهبهمفيالتفويض

كابنتيميةرحمهاهلل,وغيرهممنأنكرواالتأويلوالمجازفيكتاباهللتعالى,,المتأخرينعنهممذهب

اإلطالق على الصفات من نفسه إلى تعالى اهلل أضافه ما كل منوأثبتوا سليمة قاعدة دون ,

.االضطراب

برحمته,وأنيتقبلمغفوراًبهذهالوريقاتنختتمهذاالبحث,وأسألاهللتعالىأنيجعلمافيهمنزلل 

 سُبْحَانَ} سالمةالقصدبجزيلماعندهبعطفه,وأنيثيبناعلىتكرًماالعملعلىمافيهمننقص 

]سورة{(120) الْعَالَمنِيَ رَبِّ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ( 121) الْمُرْسَلِنيَ عَلَى وَسَلَامٌ( 121) يَصِفُونَ عَمَّا الْعِزَّةِ رَبِّ رَبِّكَ

فصلت[
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 فهرس المصادر والمراجع                         

 .برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم

:كتب العقيدة -أ

الديانةأصولعناإلبانة -1 بناهللعبدبنإسماعيلبنسالمبنإسحاقبنإسماعيلبنعلي:

تحقيقاألشعريموسىأبيبنبردةأبيبنموسى , 1ط,محمودحسينفوقية: ھ1391, دار,

 .القاهرةر,األنصا

اإلسالميالجيوشاجتماع -0 ,الجوزيةقيمابنالدينشمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمدة:

.الرياض,التجاريةالفرزدقمطابع,م1922-هت1,1412ط,المعتقاهللعبدعواد:تحقيق

والمشبهةالجهميةعلىوالرداللفظفياالختالف -3 :تحقيق,الدينوريقتيبةبنمسلمبناهللعبد:

.الرايةدار,م1991-هت1,1410ط,محمودبنعمر

بفخرالملقبالرازيالتيميالحسينبنالحسنبنعمربنمحمد:الكالمعلمفيالتقديسساسأ -4

.بيروت,الثقافيةالكتبمؤسسة,هت1,1415,طالرازيالدين

,الداعوقوفيقعمر:,تحقيقالحنفيالغزنويسعيدبنمحمدبنأحمدالدينجمال:الدينصولأ -5

.بيروت,اإلسالميةالبشائردارم,1992–1,1419ط

َزَمِنينأبيبابنالمعروفاإللبيريالمري محمدبنعيسىبناهللعبدبنمحمد:السنةصولأ -2

,هت1,1415,طالبخاريحسينبنالرحيمعبدمحمدبناهللعبد:وتعليقوتخريجتحقيق,المالكي

.النبويةالمدينةاألثرية الغرباءمكتبة

,الجرجانياإلسماعيليمرداسبنالعباسبنإسماعيلبنإبراهيمبنأحمد:الحديثأئمةاعتقاد -1

 .الرياض,العاصمةدار,هت1,1410,طالخميسالرحمنعبدبنمحمد:تحقيق
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-هت1,1403,طالخميسالرحمنعبدبنمحمد:,تحقيقمحمدبنمحمديعلى أبيابن:االعتقاد -2

.الخضراءأطلسدار,0110

الحديثوأصحابالسلفمذهبعلىالرشادسبيلإلىوالهدايةاالعتقاد -9 بنالحسينبنأحمد:

تحقيقالبيهقيبكرأبوالخراسانيالُخْسَرْوِجرديموسىبنعلي , طالكاتبعصامأحمد: ,1,

.بيروت,الجديدةاآلفاقار,دھ1411

االعتقادفياالقتصاد -11 دار,م0114-هت1,1404ط,الطوسيالغزاليمحمدبنمحمد:

 .بيروتالعلمية الكتب

الغزالي -11 بنمحمد محمد أبوحامد الكالم: العوامعنعلم الكتبالطوسيإلجام دار ت, د ,

 العلمية.

الكنانيجماعةبناهللسعدبنإبراهيمبنمحمد:التعطيلأهلحججقطعفيالدليليضاحإ -10

تحقيقالشافعيالحموي , طاأللبانيغاوجيسليمانوهبي: م1991-هت1411 1, السالمدار,

 .مصر,والنشرللطباعة

البدالمحسنعبدبنالرزاقعبد:الحائيةداودأبيابنمنظومةشرحالسنيةالتحفة -13 دت,ر,

 .المنتدىأضواءمطابع

تيميةابنمحمدبنالقاسمأبيبناهللعبدبنالسالمعبدبنالحليمعبدبنأحمد:التدمرية -14

الحنبليالحراني تحقيق: م0111-هت2,1401ط,السعويعودةبنمحمد, ,العبيكانمكتبة,

 .الرياض

البخاريالكالباذييعقوببنإبراهيمبنإسحاقأبيبنمحمد:التصوفأهللمذهبالتعرف -15

 .بيروت,العلميةالكتبداردت,,الحنفي
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القاضيالقاسم بنجعفربنمحمدبنالطيببنمحمدل:الدالئتلخيصفياألوائلتمهيد -12

تحقيقالباقالنيبكرأبو , طحيدرأحمدالدينعماد: ,1 م1921-هت1411, الكتبمؤسسة,

 .لبنان,الثقافية

دت,,خليفاهللفتح:تحقيق,الماتريديمنصورأبومحمود بنمحمدبنمحمد:التوحيد -11

 .اإلسكندرية,المصريةالجامعاتدار

ثباتالتوحيد -12 بنالمغيرةبنخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبو:وجلعزالربصفاتوا 

تحقيقالنيسابوريالسلميبكربنصالح طالشهوانإبراهيمبنالعزيزعبد:, -هت5,1414,

 الرياض.,الرشدمكتبة,م1994

والزنادقةالجهميةعلىالرد -19 تحقيقالشيبانيأسدبنهاللبنحنبلبنمحمدبنأحمد: ,:

 .للنشروالتوزيعالثباتداردت,,1ط,شاهينسالمةبنصبري

محمدعليتحقيق:,العبديَمْنَدهبنيحيىبنمحمدبنإسحاقبنمحمد:الجهميةعلىالرد -01

 .باكستانة,األثريالمكتبةدت,,الفقيهيناصر

التوحيدكتابشرح -01 الغنيمانمحمدبناهللعبد: الشبكةموقعبتفريغهاقامصوتيةدروس,

  thttp://www.islamweb.ne,اإلسالمية

,5,طالصميلفوازسعد:,تحقيقالعثيمينمحمدبنصالحبنمحمد:الواسطيةالعقيدةشرح -00

 .الرياضالجوزي ابندار,هت1419

محمدبنصالحبنمحمد:المرضيةالفرقةأهلعقدفيالمضيةالدرةالسفارينيةالعقيدةشرح -03

 .الرياضللنشر الوطندار,هت1,1402العثيمين,ط

الواسطيةالعقيدةشرح -04 هّراسحسنخليلبنمحمد: ووضعأحاديثهوخرَّجنصهضبط,

 .الخبر,والتوزيعللنشرالهجرةدار,هت3,1415,طالسقافالقادرعبدبنعلوي:الملحق

http://www.islamweb.net/
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الكالمعلمفيالمقاصدشرح -05 ,الشافعيالتفتازانياهللعبدبنعمربنمسعودالدينسعد:

 .باكستان,النعمانيةالمعارفدار,م1921-هت1411 1ط

الطبريمنصوربنالحسنبناهللهبةالقاسمأبو:والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح -02

,طيبةدار,م0113-هت1403 2,طالغامديحمدانبنسعدبنأحمد:تحقيق,الاللكائيالرازي

 .السعودية

شمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمد:والمعطلةالجهميةعلىالردفيالمرسلةلصواعقا -01

 .الرياضالعاصمة دار,هت1412 1,طاهللالدخيلمحمدبنعلي:,تحقيقالجوزيةقيمابنالدين

العرش -02 تحقيقالذهبيَقاْيمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد: , عليبنخليفةبنمحمد:

 .المنورةالمدينةاإلسالمية بالجامعةالعلميالبحثعمادة,م0113-هت1404,التميمي

عليبنخليفةبنمحمد:تحقيق,العبسيشيبةأبيبنعثمانبنمحمد:فيهُرِويوماالعرش -09

.الرياضالرشد مكتبة,م1992/هت1,1412,طالتميمي

,تحقيق:الشيبانيأسدبنهاللبنحنبلبنمحمدبنأحمد:الخاللبكرأبيروايةالعقيدة -31

.دمشق,قتيبةدار,ھ1,1412ط,السيروانالدينعزالعزيزعبد

ابنمحمدبنالقاسمأبيبناهللعبدبنالسالمعبدبنالحليمعبدبنأحمد:الواسطيةلعقيدةا -31

,السلفأضواء,م1999/هت0,1401ط,المقصودعبدبنأشرف:تحقيق,الحنبليالحرانيتيمية

 .الرياض

الغفارللعليالعلو -30 تحقيق:الذهبيَقاْيمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد: عبدبنأشرف,

 .الرياض,السلفأضواءمكتبة,م1995-هت1,1412,طالمقصود

الكالمعلمفيالمرامغاية -33 تحقيقاآلمديالثعلبيسالمبنمحمدبنعليأبيبنعلي: ,:

 .القاهرة,اإلسالميةللشئوناألعلىالمجلس,دت,اللطيفعبدمحمودحسن
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والنحلواألهواءالمللفيالفصل -34 القرطبياألندلسيحزمبنسعيدبنأحمدبنعلي:

 .القاهرة,الخانجيمكتبةدت,,الظاهري

الكبرىالحمويةالفتوى -35 بنالقاسمأبيبناهللعبدبنالسالمعبدبنالحليمعبدبنأحمد:

,م0114-هت0,1405ط,التويجريالمحسنعبدبنحمد,تحقيق:الحنبليالحرانيتيميةابنمحمد

 .الرياض,الصميعيدار

الناجيةالفرقةوبيانالفرق -32 التميميالبغدادياهللعبدبنمحمدبنطاهربنالقاهرعبد:

 .بيروت,الجديدةاآلفاقم,1911 0,طاألسفراييني

م1999-هت1419 1ط,ماهبنزوطيبنثابتبنالنعمانحنيفةألبيينسب:األكبرلفقها -31

 .اإلمارات,الفرقانمكتبة

-هت0,1415,طعليمحمدموسى:,تحقيقالطوسيالغزاليمحمدبن:محمدالعقائدقواعد -32

 .الكتبعالمم,1925

داردت,محمدبنعبدالرحمنالمغراوي,:المفسرونبينالتأويلواإلثباتآلياتالصفات -39

.الرسالة

والجماعةالسنةأهلعقائدقواعدفياألدلةلمع-41 محمدبنيوسفبناهللعبدبنالملكعبد:

.لبنان,الكتبعالم,م1921-هت0,1411,طمحمودحسينفوقية:تحقيقالمعالي أبوالجويني

االعتقادلمعة-41 طالمقدسيالجماعيليقدامةبنمحمدبنأحمدبناهللعبدالدينموفق: ,0,

السعودية.,واإلرشادوالدعوةواألوقافاإلسالميةالشؤونوزارة,م0111-هت1401

محمد:المرضيةالفرقةعقدفيالمضيةالدرةلشرحاألثريةاألسراروسواطعالبهيةاألنوارلوامع-40

.دمشق,ومكتبتهاالخافقينمؤسسة,م1920-هت0,1410,طالحنبليالسفارينيسالمبنأحمدبن
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:وعلوم القرآن كتب التفسير-ب

,القمحاويصادقمحمد:تحقيق,الحنفيالجصاصالرازيبكرأبوعليبنأحمد:القرآنأحكام -1

.بيروت,العربيالتراثإحياءدار,هت1415

:عليهوعلقحواشيهوضعالنحاس,المرادييونسبنإسماعيلبنمحمدبنأحمدن:القرآإعراب -0

 .بيروتالعلمية الكتبدار,هت1,1401,طإبراهيمخليلالمنعمعبد

بنالقاسمأبيبناهللعبدبنالسالمعبدبنالحليمعبدبنأحمد:والتأويلالمتشابهفياإلكليل -3

 ,اإلسكندرية.والتوزيعوالنشرللطبعاإليماندار,دت,تيميةابنمحمد

,البيضاويالشيرازيمحمدبنعمربناهللعبدسعيدأبوالدينناصر:التأويلوأسرارالتنزيلأنوار -4

 .بيروتي,العربالتراثإحياءدار,هت1,1412,طالمرعشليالرحمنعبدمحمدتحقيق:

محمد:تحقيق,الباقالنيبكرأبوالقاسمبنجعفربنمحمدبنالطيببنمحمد:للقرآناالنتصار -5

 .بيروت,حزمابندارَعمَّان ,الفتحدار,م0111-هت1,1400,طالقضاةعصام

التفسيرفيالمحيطالبحر -2 ,األندلسيالدينأثيرحيانبنيوسفبنعليبنيوسفبنمحمد:

 .بيروت,الفكردار,هت1401,جميلمحمدصدقي:تحقيق

 ,دت.المتوفىالسمرقنديإبراهيمبنأحمدبنمحمدبننصر:العلومبحر -1

2-  القرآن: علوم في أبومحمدتحقيق:,الزركشيبهادربناهللعبدبنمحمدالدينبدرالبرهان

 .العربيةالكتبإحياءدار,م1951-هت1,1312,طإبراهيمالفضل

عليمحمدتحقيق:يآبادالفيروزيعقوببنمحمد:العزيزالكتابلطائففيالتمييزذويبصائر -9

.القاهرة,اإلسالميةونؤللشاألعلىالمجلس,النجار
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القرآنمشكلتأويل -11 تحقيقالدينوريقتيبةبنمسلمبناهللعبد: , الدينشمسإبراهيم: دار,

 .بيروتالعلمية الكتب

التنزيللعلومالتسهيل -11 ,الغرناطيالكلبيجزيابناهلل عبدبنمحمدبنأحمدبنمحمد:

 .بيروتم,األرقأبيبناألرقمدارشركة,هت1,1412,طالخالدياهللعبدتحقيق:

,ثعلبةأبيبنسالمبنيحيى:معانيهوتصرفتأسمائهاشتبهتمماالقرآنلتفسيرالتصاريف -10

 .للتوزيعالتونسيةالشركة,م1919,شلبيهند:تحقيق

.القاهرةوهبة مكتبة,دت,الذهبيحسينالسيدمحمد:والمفسرونلتفسيرا -13

,البلديمحمدبكرأبو:جمعه,الُتستريرفيعبنيونسبناهللعبدبنسهل:التستريتفسير -14

 .بيروتة,العلميالكتبدار,هت1,1403,طالسودعيونباسلمحمدتحقيق:

بنياسر,تحقيق:السمعانييالمروزأحمدابنالجبارعبدبنمحمدبنمنصور:القرآنفسيرت -15

 .الرياضالوطن دار,م1991-هت1,1412,طغنيمبنعباسبنوغنيمإبراهيم

العزيزالقرآنتفسير -12 بابنالمعروفاإللبيريالمري محمدبنعيسىبناهللعبدبنمحمد:

َزَمِنينأبي تحقيق: 1,طالكنزمصطفىبنمحمدوعكاشةبنحسيناهللعبدأبو, -هت1403,

 ة.القاهر,الحديثةالفاروق,م0110

العظيمالقرآنتفسير -11 حاتم,التميميالمنذربنإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد: أبي ابن

 .السعودية,البازمصطفىنزارمكتبة,هت3,1419,طالطيبمحمدأسعدتحقيق:

(المنارتفسير)الحكيمالقرآنتفسير -12 بنالدينشمسمحمدبنرضاعليبنرشيدمحمد:

 ب.للكتاالعامةالمصريةالهيئةم,1991,القلمونيخليفةعليمنالبنالدينبهاءمحمد

سامي:تحقيق,الدمشقيثمالبصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيل:مكريالالقرآنفسيرت -19

 .والتوزيعللنشرطيبةدارم,1999-هت0,1401,طسالمةمحمدبن
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عبدعالل:وتحقيقدراسة,األصبهانياألنصاريفوركبنالحسنبنمحمد:فوركابنفسيرت -01

 .السعودية,القرىأمجامعة,م0119-1,1431,طدويشبنالقادر

:وتحقيقدراسة,الصنعانياليمانيالحميرينافعبنهمامبنالرزاقعبد:الرزاقعبدتفسير -01

 ,بيروت.العلميةالكتبدار,هت1,1419,طعبدهمحمدمحمود

أبوعبدالسالممحمد,تحقيق:المخزوميالقرشيالمكيالتابعيجبربنمجاهد:مجاهدتفسير -00

 .مصرالحديثة اإلسالميالفكردار,م1929-هت1,1411,طالنيل

محموداهللعبدتحقيق:ي,البلخاألزديبشيربنسليمانبنمقاتل:سليمانبنمقاتلتفسير -03

 .بيروت,التراثإحياءدار,هت1,1403,طشحاته

هت1,1405,طشلبيهند:وتحقيقتقديم,ثعلبةأبيبنسالمبنيحيى:سالمبنيحيىتفسير -04

 .بيروتالعلمية الكتبدار,م0114-

,البوابحسينيعل:حقيقتابنالجزري,يوسفبنمحمدبنمحمد:التجويدعلمفيالتمهيد -05

 .الرياضالمعارف مكتبة,م1925-هت1,1415ط

القرآنآيتأويلفيالبيانجامع -02 أبواآلملي غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمد:

 .الرسالةمؤسسة,م0111-هت1,1401,طشاكرمحمدأحمد:تحقيق,الطبريجعفر

الدينشمسالخزرجياألنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمد:القرآنألحكامالجامع -01

براهيمالبردونيأحمد:تحقيق,القرطبي ,المصريةالكتبدار,م1924-هت0,1324,طأطفيشوا 

 .القاهرة

,م1912هت1392,صقرأحمد:تحقيق,الدينوريقتيبةبنمسلمبناهللعبد:القرآنغريب -02

 .العلميةالكتبدار
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الثعلبيإبراهيمبنمحمدبنأحمد:القرآنتفسيرعنوالبيانالكشف -09 بنمحمدأبي:تحقيق,

 .بيروتالعربي التراثإحياءدار,م0110- هت1,1400,طعاشور

الشيحيعمربنإبراهيمبنمحمدبنعليالدينعالء:التنزيلمعانيفيالتأويللباب -31

تحقيق: بالخازن, طشاهينعليمحمدتصحيحالمعروف ,1 هت1415, ,العلميةالكتبدار,

 .بيروت

القرآنمجاز -31 تحقيق,عبيدةأبوالبصرييالتيمالمثنىبنمعمر: طينكسزادؤفمحمد: ,1,

 .القاهرة,الخانجىمكتبة,هت1321

العزيزالكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر -30 بنتمامبنالرحمنعبدبنغالببنالحقعبد:

تحقيق,المحاربياألندلسيعطية 1طمحمدالشافيعبدالسالمعبد: هت1400, الكتبدار,

 .بيروت,العلمية

التأويلوحقائقالتنزيلمدارك -33 تحقيقالنسفيالدينحافظمحمودبنأحمدبناهللعبد: ,:

 .بيروتالطيب الكلمدار,1992-هت1,1419,طبديويعلييوسف

تحقيق:البغويالفراءبنمحمدبنمسعودبنالحسين:القرآنتفسيرفيالتنزيلمعالم -34 عبد,

 .بيروت,العربيالتراثإحياءدار,هت1,1401,طالمهديالرزاق

القرآنمعاني -35 تحقيقالفراءالديلميمنظوربناهللعبدبنزيادبنيحيى: , يوسفأحمد:

,والترجمةللتأليفالمصريةدار,ال1,طالشلبيإسماعيلالفتاحعبدوالنجارعليمحمدوالنجاتي

 .مصر

مركز,م1991-هت1,1410,طالهروياألزهريأحمدبنمحمد:لألزهريالقراءاتمعاني -32

 .سعودالملكجامعة,اآلدابكليةفيالبحوث
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محمودهدى:تحقيق,األوسطباألخفشالمعروف,بالوالءالمجاشعيالحسن:أبوالقرآنيمعان -31

 .القاهرةالخانجي مكتبة,م1991-هت1,1411,طقراعة

عرابهالقرآنمعاني -32 وا  طالزجاجإسحاقأبوسهل بنالسريبنإبراهيم: ,1 -هت1412,

 .بيروت,الكتبعالم,م1922

,الرازيالدينبفخرالملقبالرازيالتيميالحسينبنالحسنبنعمربنمحمد:الغيبمفاتيح -39

 .بيروت,يالعربالتراثإحياءدار,هت3,1401ط

واالبتداالوقففيالمكتفى -41 :تحقيق,الدانيعمروأبوعمربنعثمانبنسعيدبنعثمان:

 .عماردار,م0111-هت1,1400,طرمضانالرحمنعبدالدينمحيي

والعيونلنكتا -41 ,بالماورديالشهيرالبغدادي البصريحبيببنمحمدبنمحمدبنعلي:

 .بيروت,العلميةالكتبدار,دت,الرحيمعبدبنالمقصودعبدابنالسيد:تحقيق

النهايةبلوغإلىالهداية -40 ,القيروانيالقيسيمختاربنمحمدبنَحّموشطالبأبيبنمكي:

مجموعة,م0112-هت1,1409,طالبوشيخيالشاهد:بإشراف,جامعيةرسائلمجموعةتحقيق:

 .الشارقةجامعة,اإلسالميةوالدراساتالشريعةكلية,والسنةالكتاببحوث

:وتعليقتحقيق,الواحديعليبنمحمدبنأحمدبنعلي:المجيدالقرآنتفسيرفيالوسيط -43

الجمل الغنيعبدأحمدوصيرة محمدأحمدومعوض محمدعليوالموجود عبدأحمدعادل

 .بيروتالعلمية الكتبدار,م1994-هت1,1415,طعويسالرحمنعبدو

:هكتب الحديث وعلوم-ج

محمد:تحقيق,الفراءابنخلفبنمحمدبنالحسينبنمحمد:الصفاتألخبارالتأويالتإبطال -1

 .الكويت,الدوليةإيالفدار,دت,النجديالحمودحمدبن



042 



اهللعبد:,تحقيقالخراسانيالُخْسَرْوِجرديموسىبنعليبنالحسينبنأحمد:والصفاتاألسماء -0

 .يجدةالسوادمكتبة,م1993-هت1,1413,طالحاشديمحمدبن

,هت1,1413,طالذهبيَقاْيمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد:العالمينربصفاتفياألربعين -3

 .المدينةالمنورةوالحكم العلوممكتبة

الحديثمختلفتأويل -4 طالدينوريقتيبةبنمسلمبناهللعبد: ,0 1999-هت1419, المكتبم,

 .اإلشراقمؤسسة,سالمياإل

الحديثأصولفيالنذيرالبشيرسننلمعرفةوالتيسيرالتقريب -5 شرفبنيحيىالدينمحيي:

 .بيروتالعربي الكتابدار,م1925-هت1,1415,طالخشتعثمانمحمد:تحقيقالنووي

عاصمبنالبرعبدبنمحمدبناهللعبدبنيوسف:واألسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد -2

النمري تحقيق, هت1321,البكريالكبيرعبدمحمدوالعلويأحمدبنمصطفى: عموموزارة,

.المغرب,اإلسالميةوالشؤوناألوقاف

ثباتالتوحيد -1 بكربنصالحبنالمغيرةبنخزيمةبنإسحاقبنمحمد:وجلعزالربصفاتوا 

السعوديةد,الرشمكتبة,م1994-هت1414,,5ط,الشهوانإبراهيمبنالعزيزعبد:تحقيق,السلمي

1929-1329ي,السيوطالدينجاللبكرأبيبنالرحمنعبد:مالكموطأشرحالحوالكنويرت -2

 .مصر,الكبرىالتجاريةالمكتبة,هت

صحيح)وأيامهوسننهوسلمعليهاهللصلىاهللرسولأمورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامع -9

,الناصرناصربنزهيرمحمد:تحقيق,الجعفيالبخارياهللعبدأبوإسماعيلبنمحمد(:البخاري

.النجاةطوقدار,هت1,1400ط

مهرانبنموسىبنإسحاقبنأحمدبناهللعبدبنأحمد:األصفياءوطبقاتاألولياءحلية -11

.مصر,السعادةدار,م1914-هت1394,األصبهاني
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العبادأفعالخلق -11 تحقيقالبخاريالمغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد: , الرحمنعبد:

 .السعودية,المعارفدار,دت,عميرة

:تحقيق,عيسىأبوالترمذيالضحاكبنموسىبنَسْورةبنعيسىبنمحمد:الترمذيسنن -10

براهيمالباقيعبدفؤادومحمدشاكرمحمدأحمد شركة,م1915-هت0,1395ط,عوضعطوةوا 

.مصر,الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبة

ماجهابنسنن -13 تحقيق,القزوينييزيدبنمحمد: ت,الباقيعبدفؤادمحمد: د إحياءدار,

 .العربيةالكتب

داودأبيسنن -14 األزديعمروبنشدادبنبشيربنإسحاقبناألشعثبنسليمان:

ِجْستاني ََ  .بيروت,صيدا,العصريةالمكتبة,الحميدعبدالدينمحييمحمد:تحقيق,السِّ

السنة -15 تحقيقالشيبانيأسدبنهاللبنحنبلبنمحمدبنأحمد: , سالمسعيدمحمد:

.القيمابندار,ھ1,1412,طالقحطاني

البغداديديناربنالنعمانبنمسعودبنمهديبنأحمدبنعمربنعلي:الدارقطنيسنن -12

.بيروتالرسالة مؤسسة,م0114-هت1,1404,طالدارقطني

والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح -11 الرازيالطبريمنصوربنالحسنبناهللهبة:

الاللكائي تحقيق, طالغامديحمدانبنسعدبنأحمد: ,2 ,طيبةدار,م0113-هت1403,

.السعودية

األرنؤوطشعيب:تحقيق,الشافعيالبغويالفراءبنمحمدبنمسعودبنالحسين:السنةشرح -12

.بيروتدمشق ,اإلسالميالمكتب,م1923-هت0,1413ط,الشاويشزهيرمحمدو

البخارصحيحشرح -19 الملكعبدبنخلفبنعليي: بطال, تحقيقبن بنياسرتميمأبو:

.السعودية,الرشدمكتبة,م0113-هت0,1403,طإبراهيم
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.للنشرالثريادار,دت,العثيمينمحمدبنصالحبنمحمد:النوويةاألربعينشرح -01

اإليمانشعب -01 1ط,البيهقيموسىبنعليبنالحسينبنأحمد: ,م0113-هت1403,

,الرياض.والتوزيعللنشرالرشدمكتبة

,دالغيتابىحسينبنأحمدبنموسىبنأحمدبنمحمود:البخاريصحيحشرحالقاريعمدة -00

.يروت,بالعربيالتراثإحياءدارت,

:تصحيح,الهنديالكشميريشاهمعظمبنشاهأنورمحمد:الترمذيسننشرحالشذيالعرف -03

 ت.بيرو,العربيالتراثدار,م0114-هت1,1405,طشاكرمحمود

البخاريصحيحشرحالباريفتح -04 ,الشافعيالعسقالنيالفضلأبوحجربنعليبنأحمد:

 .بيروت,المعرفةدار,هت1319

عبدحمدي:تحقيق,البجليالجنيدبناهللعبدبنجعفربناهللعبدبنمحمدبنتمام:الفوائد -05

.الرياض,الرشدمكتبة,ھ1,1410,طالسلفيالمجيد

علي:تحقيقالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد:الصحيحينحديثمنالمشكلكشف -02

 .الرياض,دارالوطندت,,البوابحسين

 

تحقيق:,البغداديالخطيبمهديبنأحمدبنثابتبنعليبنأحمد:الروايةعلمفيالكفاية -01

براهيموالسورقياهللعبدأبو .المنورةالمدينة,العلميةالمكتبة,دت,المدنيحمديا 

المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرقاة -02 المالالديننورالحسنأبومحمدسلطانبنعلي:

 .بيروت,الفكرراد,م0110-هت1,1400,طالقاريالهروي
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للنسائيالصغرىالسنن)السننمنالمجتبى -09 ,النسائيالخراسانيعليبنشعيببنأحمد(:

.حلب,اإلسالميةالمطبوعاتمكتبم,1922–0,1412,طغدةأبوالفتاحعبد:تحقيق

1,1401,طالشيبانيأسدبنهاللبنحنبلبنمحمدبنأحمد:حنبلبنأحمداإلماممسند -31

 .الرسالةمؤسسة,م0111-هت

الزخارالبحر)البزارمسند -31 العتكياهللعبيدبنخالدبنالخالقعبدبنعمروبنأحمد(:

.المنورةالمدينةم,والحكالعلوممكتبة,م1,0119ط,بالبزارالمعروف

30-  :تحقيق,المروزيالحنظليإبراهيمبنمخلدبنإبراهيمبنإسحاقمسندإسحاقبنراهويه:

.المنورةالمدينة,اإليمانمكتبةم,1991–1,1410,طالبلوشيالحقعبدبنالغفورعبد

محمدموسى:,تحقيقاألصبهانياألنصاريفوركبنالحسنبنمحمد:وبيانهالحديثمشكل -33

 .بيروت,الكتبعالم,دت,علي

مسلم:وسلمعليهاهللصلىاهللرسولإلىالعدلعنالعدلقلبنالمختصرالصحيحالمسند -34

تحقيق,النيسابوريالقشيريالحسنأبوالحجاجبن الباقيعبدفؤادمحمد: التراثإحياءدار,

 .بيروت,العربي

الحكمبنُنعيمبنحمدويهبنمحمدبناهللعبدبنمحمدالحاكم:الصحيحينعلىالمستدرك -35

,العلميةالكتبدارم,1991–1,1411ط,عطاالقادرعبدمصطفى:تحقيق,الطهمانيالضبي

 .بيروت

العبسيخواستيبنعثمانبنإبراهيمبنمحمدبناهللعبد:واآلثاراألحاديثفيالمصنف -32

.الرياض,الرشدمكتبة,ھ1,1419ط,الحوتيوسفكمال:تحقيق,شيبةأبيبنبكرأبو
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األوسطالكبيرالمعجم -31 والمعجم أبوالشامي اللخميمطيربنأيوببنأحمدبنسليمان:

تحقيق,الطبرانيالقاسم 0ط,السلفيالمجيدعبدبنحمدي: ت, د دارو,تيميةابنمكتبة,

.القاهرة,الحرمين

,ھ0,1390,طالنوويشرفبنيحيىالدينمحيي:الحجاجبنمسلمصحيحشرحالمنهاج -32

 .بيروت,العربيالتراثإحياءدار

النبويالحديثعلوممختصرفيالرويالمنهل -39 جماعةبناهللسعدبنإبراهيمبنمحمد:

.دمشق,الفكردار,ھ0,1412,طرمضانالرحمنعبدالدينمحيي,تحقيق:الكناني

:أصولهكتب الفقه و -د

,شاكرمحمدأحمد:تحقيق,األندلسيحزمبنسعيدبنأحمدبنعلي:األحكامأصولفياإلحكام -1

.بيروتالجديدة اآلفاقداردت,

عبد:تحقيق,اآلمديالثعلبيسالمبنمحمدبنعليأبيبنعلي:األحكامأصولفياإلحكام -0

 دمشق.-بيروتاإلسالمي المكتبدت,,عفيفيالرزاق

.بيروت,العربيدارالكتابدت,,الشاشيإسحاقبنمحمدبنأحمد:الشاشيأصول -3

الكتابداردت,,الجوزيةقيمابنالدينشمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمد:الفوائدبدائع -4

 .بيروتالعربي 

الذخيرة -5 طبالقرافيالشهيرالمالكيالرحمنعبدبنإدريسبنأحمد: ,1 م1994, الغربدار,

 .بيروتي,اإلسالم

,صبيحمحمدعليمكتبةدت,,التفتازانيعمربنمسعودالدينسعد:التوضيحعلىالتلويحشرح -2

 .مصر
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الدينشهابمهناابنسالمبنغانمبنأحمد:القيروانيزيدأبيابنرسالةعلىالدوانيالفواكه -1

.الفكرداردت,,النفراوي

المستصفى -2 الطوسيالغزاليمحمدبنمحمد: تحقيق, ,1ط,الشافيعبدالسالمعبدمحمد:

.العلميةالكتبدار,م1993-هت1413

عليحسين:تحقيق,المعافريالعربيبنبكرأبواهللعبدبنمحمد:الفقهأصولفيالمحصول -9

.عمان,البيارقدارم,1999-هت1,1401ط,فودةسعيدواليدري

:تحقيق,الجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد:والنظائرالوجوهعلمفيالنواظراألعيننزهة -11

 .بيروت,الرسالةمؤسسة,م1924-هت1,1414,طالراضيكاظمالكريمعبدمحمد



:كتب التراجم-ه

األصحابمعرفةفياالستيعاب -1 ,النمريعاصمبنالبرعبدبنمحمدبناهللعبدبنيوسف:

 .بيروتالجيل دار,م1990-هت1,1410,طالبجاويمحمدعلي:تحقيق

عادل:تحقيق,العسقالنيحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمد:الصحابةتمييزفياإلصابة -0

 .بيروت,العلميةالكتبدار,هت1,1415,طمعوضمحمديوعلالموجودعبدأحمد

,م15,0110ط,الدمشقيالزركليفارسبنعليبنمحمدبنمحمودبنالدينخير:األعالم -3

 .للماليينالعلمدار

أبوالقادرعبدبنعليبنأحمد:والمتاعوالحفدةواألموالاألحوالمنللنبيبمااألسماعإمتاع -4

هت1,1401,طالنميسيالحميدعبدمحمد:تحقيق,المقريزيالدينتقيالعبيديالحسينيالعباس

.بيروت,العلميةالكتبدارم,1999-
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أنباعلىالرواةإنباه -5 النحاةء طالقفطييوسفبنعليالحسنأبوالدينجمال: ,1 ,هت1404,

 .بيروت,العصريةالمكتبة

حلبتاريخفيالطلبغيةب -2 ابنالدينكمالالعقيليجرادةأبينباهللهبةبنأحمدبنعمر:

 .الفكردار,دت,زكارسهيل,تحقيق:العديم

,الضبيجعفرأبوعميرةبنأحمدبنيحيىبنأحمد:األندلسأهلرجالتاريخفيالملتمسغيةب -1

 .القاهرة,العربيالكاتبدار,م1921

وغيرهموالكوفيينالبصريينمنالنحويينالعلماءاريخت -2 التنوخيمسعربنمحمدبنالمفضل:

والتوزيعوالنشرللطباعةهجر,م1990-هت0,1410,طالحلومحمدالفتاحعبد:تحقيق,المعري

 .القاهرةواإلعالن 

العثمانية المعارفدائرة,دت,البخاريالمغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمد:الكبيرلتاريخا -9

.الدكن,آبادحيدر

أصبهانتاريخ -11 ,األصبهانيمهرانبنموسىبنإسحاقبنأحمدبناهللعبدبنأحمد:

.بيروت,العلميةالكتبدار,م1991-هت1,1411,طحسنكسرويسيدتحقيق:

عوادبشار:,تحقيقالبغداديالخطيبمهديبنأحمدبنثابتبنعليبنأحمدد:بغداتاريخ -11

 .بيروت,اإلسالميالغربدارم,0110-هت1,1400,طمعروف

دمشقتاريخ -10 تحقيقعساكربابنالمعروفاهللهبةبنالحسنبنعلي: , غرامةبنعمرو:

 .والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار,م1995-هت1415,العمروي

الحفاظتذكرة -13 طالذهبيَقاْيمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد: ,1 م1992-هت1419, دار,

.بيروتالعلميةالكتب
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الدينجمالالحجاجأبويوسفبنالرحمنعبدبنيوسف:الرجالأسماءفيالكمالتهذيب -14

م,1921–1,1411,طمعروفعوادبشار:تحقيق,المزيالكلبيالقضاعيمحمدأبيالزكيابن

.بيروت,الرسالةمؤسسة

دائرة,هت1,1302ط,العسقالنيحجربنأحمدبنمحمدبنعليبنأحمد:التهذيبتهذيب -15

 .الهندالنظامية المعارف

,الُبستيالدارميحاتمأبوالتميميَمْعبدَبنمعاذبنحبانبنأحمدبنحبانبنمحمد:الثقات -12

 .الهند,العثمانيةالمعارفدائرة,هت1,1393ط

القرشياهللنصربنمحمدبنالقادرعبد:الحنفيةطبقاتفيالمضيةلجواهرا -11 مير,دت,

 .كراتشي,خانهكتبمحمد

والقاهمصرتاريخفيالمحاضرةحسن -12 ,السيوطيالدينجاللبكرأبيبنالرحمنعبدرة:

,مصر.العربيةالكتبإحياءدار,م1921-هت1,1321,طإبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق:

برهانفرحونابنمحمدبنعليبنإبراهيم:المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج -19

 .بيروت,العلميةالكتبدار,دت,اليعمريالدين

المكيالطيبأبوالدينتقيعلي بنأحمدبنمحمد:واألسانيدالسننرواةفيالتقييدذيل -01

تحقيق,الفاسيالحسني العلمية الكتبدار,م1991-هت1,1411ط,الحوتيوسفكمال:

 .بيروت

الحنابلةطبقاتذيل -01 تحقيق:البغداديالَسالميالحسنبنرجببنأحمدبنالرحمنعبد: ,

 .الرياض,العبيكانمكتبة,م0115-هت1,1405,طالعثيمينسليمانبنالرحمنعبد

,الكالباذيالبخارينصرأبوالحسنبنالحسينبنمحمدبنأحمدرجالصحيحالبخاري: -00

.بيروت,المعرفةدار,ھ1,1411,طالليثياهللعبد:تحيق
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النبالءأعالمسير -03 الذهبيَقاْيمازبنعثمانبنأحمدبنمحمد: تحقيق, منمجموعة:

.الرسالةمؤسسة,م1925-هت3,1415,طاألرناؤوطشعيببإشرافالمحققين

الكبيرالضعفاء -04 تحقيق,المكيالعقيليحمادبنموسىبنعمروبنمحمد: المعطيعبد:

 .بيروت,العلميةالمكتبةدار,م1924-هت1,1414ط,قلعجيأمين

 ,دت.الغزيالداريالتميميالقادرعبدبنالدينتقي:الحنفيةتراجمفيالسنيةالطبقات -05

بشربنالحسن:شعرهموبعضوأنسابهموألقابهموكناهمالشعراءأسماءفيوالمختلفلمؤتلفا -02

 .بيروتالجيل دار,م1991-هت1,1411,طكرنكو.ف:تحقيق,اآلمدي

دمَحمبنَِأْحَمدَبنِاأَلزَهرنبدِمَحمبنراِهيمبإِ:نيسابورلتاريخالسياقكتابمنالمنتخب -01

 .التوزيعوالنشرللطباعةالفكردار,هت1414,حيدرخالدتحقيق:,الِعَراِقي

,المعرفةدار,دت,الفقيحامدمحمد,تحقيق:يعلىأبيبنمحمدبنمحمد:الحنابلةطبقات -02

 .بيروت

محمدمحمود,تحقيق:السبكيالدينتقيبنالوهابعبدالدينتاج:الكبرىالشافعيةطبقات -09

 .والتوزيعوالنشرللطباعةهجر,هت0,1413,طالحلومحمدالفتاحعبدو,الطناحي

عمرأحمد:تحقيقالدمشقي,البصريالقرشيكثيربنعمربنإسماعيل:الشافعيينطبقات -31

.الدينيةالثقافةمكتبة,م1993-هت1413,عزبمحمدزينهممحمدوهاشم

الفقهاءطبقات -31 الشيرازيعليبنإبراهيم: تحقيق, طعباسإحسان: ,1 الرائددارم,1911,

.بيروتالعربي 

األنصاريحيانبنجعفربنمحمدبناهللعبد:عليهاوالواردينبأصبهانالمحدثينطبقات -30

–ھ0,1410ط,البلوشيحسينالحقعبدالغفورعبد:تحقيق,األصبهانيالشيخبأِبيالمعروف

 .بيروت,الرسالةمؤسسةم,1990
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الكتابدار,دت,اإلفريقيالمغربيالتميميتميمبنأحمدبنمحمد:إفريقيةعلماءطبقات -33

 .بيروتاللبناني 

القراءطبقاتفيالنهايةغاية -34 بنمحمدبنمحمدالجزري ابنالخيرأبوالدينشمس:

.تيميةابنمكتبة,هت1,1351,طيوسف

الملقبشاكربنهارونبنشاكربنالرحمنعبدبنأحمدبنشاكربنمحمد:الوفياتفوات -35

 .بيروت,صادردار,دت,1ط,عباسإحسان:تحقيق,الدينبصالح

بنمعاذبنحبانبنأحمدبنحبانبنمحمد:األقطارفقهاءوأعالماألمصارعلماءمشاهير -32

والنشرللطباعةالوفاءدار,م1991-هت1,1411,طبراهيمإيعلمرزوق:,تحقيقالُبستيَمْعبدَ

.المنصورةع,والتوزي

 ,دت.اأُلَمِويُِّمَحمَّد بنَِبَدِويبنُِحْسِنيبنُوليدُ:تيميةابناإلسالمشيخأصحابمعجم -31
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Abstract 

   The importance of this research which is entitled the sayings of the Salaf in the attributes 

of God is likely to be interpreted in the first 3 centuries lies in the collection of the 

statements of companions and followers and their followers with regard to the interpretation 

of verses and conversation of qualities and the impact of them in it, tope argument for those 

who deny the interpretation of the work of the advances, as well as clarify the doctrine of 

the right predecessor is the absolute authority, or the imam or the delivery , as expressed by 

scholars is the most correct of the advances in the qualities as shown in the study and prove 

that the interpretation in the second doctrine taken by the predecessor in the tnzih God for 

what is impossible to the qualities of the defect and lack and defect and what is not worthy 

of it on that much.                                                                                                                       

   The importance of this research is to present the doctrine of contemporary people who 

violated the advances in the doctrine of attributes, and they proved all that God has added to 

himself of the names without distinguishing between what is permissible and what is not 

permissible.                                                                                                                                 

    And they went beyond the doctrine of advance to prove how to say: a true description 

worthy of the majesty and statement of what the doctrine of the public and even prove some 

of the attributes that indicate the injustice and lack of boredom and shyness and mockery 

and arrogance and all that did not proven by the predecessor before them did not speak and 

did not affect them any think in it, and this is only a matter of innovation if it is proven that 

the companions and those who follow them did not do so .                                                       



090 



   In this research we also presented the protests of the deniers to interpretation and echoed 

their suspicion in a scientific way and to honor the scholars of the mother who were accused 

of inventing and disrupting the qualities of the violators in them.   
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