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 املستخلص
تكلمت في هذا البحث المتواضع عن الصفات الخبرية والخالف فيها ورأي الشيخ احمد رضا في الصفات الخبرية الموهمة للتشبيه وجمعتها  

ح كما يوبينت اقوال العلماء في الصفات الخبرية الموهمة للتشبيه مع بيان هل هو وافق الجمهور ام خالفهم بذكر ادلة العلماء والمناقشة والترج
 هو موضح في البحث.

 املقدمة 
  المهمة  العلوم  من  هو  العقائد  علم  أن    مما ال شك فيه  . وبعدالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

  عقيدته   للمسلم  يبين  الذي  العلم  وهو  العلوم،  باقي  عليه  ُتبنى  الذي  األساس  هو  العلم  هذا  ألن  وذلك  اإلطالق؛  على   اإلسالمية  العلوم  أهم  هو  بل
 اإلسالمية  المكتبة وحديثا قديما العلماء أثرى  وقد دينه، تجاه منه المطلوب هو وما العالم،  هذا  في موقعه للمسلم ويبين بها، يجزم أن   يجب التي

  وأرشدوهم   طريقهم،  للناس  أناروا   عظماء  علماء  زمان  كل  في  اشتهر  وقد  العقيدة،  علم   ضمنها  ومن   شتى  علوم  في  العظيمة  ومصنفاتهم  بكتبهم
  البارز   الدور  لهم  كان  الذي  األفذاذ  هؤالء  بين  من  ولعل  .األصفياء  هللا  عباد  يكونوا  أن    لهم  وحق  لألنبياء،  ورثة  بحق  فكانوا   نجاتهم،  فيه  ما  إلى
  خدمة   في   باعها  لها   رفيعة  عائلة   من  َعَلما    عاِلما    بحق  كان   الذي  ،الهندي  خان  رضا  أحمد  اإلمام  العلوم   أنواع  بشتى  اإلسالمية  المكتبة  رفد  في

  إال  علما  يترك ال كاد  حتى وغيرها، ولغة  وفقه وعقيدة وحديث تفسير من وفنونها، الشريعة علوم  في  منارا   فكان  علمه   نور سطع  وقد  وأهله،   العلم
الصفات الخبرية الموهمة للتشبيه ورأي اإلمام أهل السنة الشيخ أحمد رضا خان  الحنفي  فيه، وقد ارتأيت ان اكتب بحثا ب )  وأفاد  منه  ونهل

َلوي الهندي المتوفى سنة  .دراسة مقارنة مع األشاعرة والمعتزلة(هـ1340الماتريدي القادري الَبَري 
 وقد قسمت خطة البحث من مقدمة وثالثة مباحث.

 الهندي المبحث األول: حياة اإلمام أحمد رضا خان 
 :اربعة مطالب وفيه

 المطلب االول: ترجمة اإلمام أحمد رضا 
 المطلب الثاني: اسمه ونسبه ووالدته واسرته ووفاته 

 المطلب الثالث: مؤلفاته
 المطلب الرابع: الشيوخ والتالميذ

 المبحث الثاني: عصر اإلمام أحمد رضا وفيه مطلبان: 
 المطلب االول: الحالة السياسية  

 المطلب الثاني : الحالة العلمية 
 وفيه مطلبان  :المبحث الثالث: الصفات الخبرية الموهمة للتشبيه ورأي اإلمام أحمد فيها

 آراء الفرق اإلسالمية في الصفات الخبرية :المطلب األول
   أمثلة تطبيقية للصفات الخبرية: المطلب الثاني

 والدته واسرته ووفاتهوامسه ونسبه  ولاملطلب األ
 اإلثنين  يوم  ، ولد والدته  ثانيا:    .(2)(1) الحنفي البريلوي   األفغاني  علي  رضا  بن  علي   نقي  بن   رضا  أحمد  الفقيه   العالم   ، الشيخ اسمه ونسبه  اوال:

: كانت ُأسرة اإلمام أصال  من قندهار في أفغانستان، ثالثا: أسرته  .(3)بريلي"  ببلدة  ه( 1272األلف)  بعد  ومائتين  وسبعين  اثنتين  سنة  شوال   عاشر
فهاجر بعض أجداده الى الهند في عصر المغول، ونال منصبا من الحكومة، وتحولت اأُلسرة من منحى األمراء الى منهج الزهاد والصوفية  

االطالع على ترجمة اإلمام أحمد رضا خان، من خالل كتب التراجم، أّنه  : تبين بعد  ريقتهمذهبه الفقهي واتجاهه الكالمي وط  ، رابعًا:(4) الفقراء
ويتحدث  . (5)"وجزئياته الحنفي الفقه على االطالع في عصره في نظيره يندرفي الفروع حنفي المذهب حيث ترجم له عبد الحي الحسني قائال : "

   حنفي كثيرة.الفقه ال وفي مؤلفاته كتب ورسائل في، (6) اإلمام عن نفسه فيقول: أحد فنوني التي شغفت بها هي اإلفتاء على المذهب الحنفي
اإلمام  فهو ماتريدي كحال أغلب المسلمين في شبه القارة الهندية أن هم حنفية في الفروع وماتريدية في األصول، ويصرح    أّما مذهبه الكالمي

، وطريقته  (8)، ويقول في مكان آخر: أئمتنا الماتريدية(7) بمذهبه الكالمي حينما يتكلم عن الُسُكر فيقول: وقبحه عقلي عندنا معشر الماتريدية
بعد مسيرة علمية موفقة، وعمل    خامسًا: وفاته:  .(9) منه  اإلجازة  ونال  المارهروي   الحسيني  رسول  آل  السيد  عن  الطريقة  أخذ  قد  وكانالقادرية  
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حيث عاش حياة حافلة بالعلم واإلصالح والتجديد ليس  عن المنكر، يا  ه بالمعروف نا آمرا  صالح كريم، وعمر مبارك كان فيه شديد الورع والزهد 
م ودفن في مدينة  1921- ه1340وألف    وثالثمائة  أربعين  سنة  صفر  من  بقين  لخمس  على مستوى الهند بل على مستوى العالم اإلسالمي" مات

  .(10) بريلي"

 املطلب الثالث: مؤلفاته 
وكانت هذه ،  والشعر، مما يدل على سعة علمه وصفاء قريحته  مؤلفاٍت كثيرة، في العلوم العقلية والنقلية، وفي األدبلإلمام احمد رضا  

والفارسية وتبلغ هذه المؤلفات مئات الرسائل ومنهم من اوصلها الى    (11)وقد الفها باللغة العربية واالوردية،  المصنفات في شتى ميادين العلم 
  األلف اشهرها الفتاوى الرضوية في اثني عشر مجلد ومن هذه المؤلفات:

 أواًل:  من اشهر المؤلفات التي الفت اصال باللغة العربية:
 الدراهم. مطبوع.كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس   .1
 م. 2006الطبعة االولى:  الغيبية. مطبوع،  بالمادة المكية الدولة .2
 .(12) الفيوضات الملكية لمحب الدولة المكية"  .3
 الكشف شافيا حكم فونوجرافيا.  .4
 . (13)أزهار األنوار من صبا صالة االسرار .5
 .(14)الجبل الثانوي على كلية التانوي  .6
 م.، وقد احجبت بعضها اختصارا.2006  -ه1427. مطبوع. الطبعة األولى: (15)حسام الحرمين على منحر الكفر والمين .7

 ثانيًا: من اشهر المؤلفات المترجمة الى العربية:
 . مطبوع. (16)"الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية" .1
 م. 2002 -ه1423صح الحديث فهو مذهبي. مطبوع. الطبعة األولى:  الفضل الموهبي في معنى اذا .2
 .(17)  الزمزمة القمرية في الذب عن الخمرية " القصيدة الخمرية للشيخ عبد القادر الكيالني" .3
  - االزهري، دار النعمان للعلوم  القادري   رضا  اختر  محمد  المفتي:  وتحقيق  . مطبوع.  تعريب(18)األمن والعال لناعتي المصطفى بدافع البال " .4

 م. 2009-ه 1430 :االولى دمشق الطبعة
 -ه1431. مطبوع. ترجمة: الشيخ أختر رضا األزهري، دار أهل السنة للطباعة، الطبعة األولى:  (19) قوارع القهار على المجسمة الفجار"   .5

 م. 2010
 ثالثا: بعض المؤلفات باللغة االوردية: 

 الصالة وراء عدي التقليد."النهي االكيد عن  .1
 .(20) النيرة الوضية شرح الجوهرة المضيئة .2
 .(21)وصاف الرجيح في بسملة التراويح" .3
 . (22)إنباء المصطفى .4
 .(23)خالص اإلعتقاد .5
 .(24)الفتاوى الرضوية .6

 الشيوخ والتالميذ  :املطلب الرابع
وسأذكر بعضهم   (25) تتلمذ الشيخ أحمد رضا على يد أبرز علماء زمانه ومكانه، وقد ذكر هؤالء المشايخ في كتابه اإلجازات المتينة  أوال: الشيوخ:

 خشية االطالة: 
  قد   ه، و1296المتوفى عام    الشيخ العالم الكبير آل رسول بن آل بركات بن حمزة بن آل محمد الحسيني المارهروي شيخه في الطريقة   .1

 . (26)منه اإلجازة ونال شيخ أحمد رضا خان الطريقةأخذ ال
 .(27) ، النوري  بأحمد المشهور المارهروي، الحسين أبو حفيد شيخه .2
 .(28)  ه1304الشيخ احمد بن زيني دحالن الشافعي المكي المتوفى عام  .3
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 .(29)مفتي الحنفية بمكة الشيخ عبد الرحمن سراج المكي،  .4
 الحرام،  بالمسجد اإلمام الخطيب، المكي الشافعي سالم، صالحابن بن الليل جمل حسين الشيخ حسين بن صالح جمل الليل المكي، السيد .5

 .(30) المكرمة بمكة ولد
وقد اشتهر اإلمام أحمد   ثانيا: التالميذ:  .(   31)  الرامبوري   الحنفي  العلي  عبد   العالمة  الفاضل   الشيخ  الشيخ العالمة عبد العلي الرامفوري، .6

صاحب "الجامع الرضوي" أحد تالمذة الشيخ فهرسا    (32) رضا بكثرة اآلخذين منه سواء كانوا من العرب أو من العجم وقد جمع ظفر الدين البهاري 
 في تالمذته ولم يقتصر على التالميذ فقط وإنما كل من استفاد من الشيخ، ومن هؤالء: 

. مفتي الحنفية (33)   ، المعروف بعبد الحي الكتانيالمالكي  محمد َعب د الَحّي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني اإلدريسي  محدث المغرب، .1
. الشيخ السيد عبد هللا بن (34)الحرام  بالمسجد  المدرس  الحنفي،  كمال  الرحمن  عبد  بن  صديق  بن  خ صالح كمال المكي الحنفي، صالحبمكة الشي

. الشيخ محمد (36) وقد ذكره الشيخ أحمد رضا خان من ضمن الذين استجازوه فأجازهم،  (35)  الفلكي،  العالم  المكي  الشافعي ،صدقة زيني دحالن
 .(37) المالكي، عابد ابن العالمة الشيخ حسين المكي

وقد ذكره الشيخ أحمد رضا خان من ضمن الذين استجازوه    ،(38)  األصل،  مغربي  نحوي   فقيه  الشيخ محمد علي ابن العالمة حسين المكي، .2
 .(39)فأجازهم

وكان الشيخ عبد هللا مرداد إمام المسجد الحرام وقد بايع على   .(40)  الشيخ عبد هللا مرداد ابن العالمة احمد ابي الخير مرداد المكي الحنفي .3
.وكل الذين أخذو عن الشيخ أحمد رضا خان من غير العرب ُذكروا في كتاب " تذكرة خلفاء أعلى حضرت".(41) يد اإلمام أحمد رضا خان

 وقد احجمت عن كثير منهم خشية االطالة ومن هللا التوفيق. 
 رضا محدأ مامعصر اإل: املبحث الثاني

العلمي والثقافي واالجتماعي وتظهر آثار تلك البيئة في شخصيته  طلبهيتأثر بها في  كل عالم نشأ وتربى في بيئة ما, أن   أن   معلوممن ال      
قدم هذه  أُ   لكل شخصية يتناولونها بالدراسة والتحليل أحببت أن    جتماعيةيقدموا نبذة عن الحالة السياسية واإل  الباحثين اعتادوا أن    ن  أ. وبما  المالع

نهاية القرن الثالث عشر إلى منتصف القرن  وكان ذلك من    مام أحمد رضامن التعرف على البيئة التي عاش فيها اإل  جل ذلك البدّ أ, من  ةالمقدم
الثاني1921-م1856()  ه1340-ه1272الرابع عشر الهجري تقريبا) التاسع عشر إلى الربع  م(، أي النصف  األول من القرن    من القرن 

م  العشرين الميالدي تقريبا.  وفي القرن الرابع عشر الهجري تعرضت بالد اإلسالم ألعنف هجوم شهدته الساحة اإلسالمية، لتعطيل دور اإلسال
ة وتشظي المسلمين الى دويالت صغيرة ال تقوى في األرض، ونشبت خالل هذا القرن حربين عالميتين كان على اثرهما إزالة الخالفة العثماني

. وقامت في هذا القرن أيضا الشيوعية التي أرادت استئصال اإليمان من قلوب المسلمين وراحت تحارب المسلمين (42)  على الدفاع عن نفسها
اشته االمة االسالمية كان عصر الشيخ  . في ظل هذه الواقع المتردي الذي ع(43)سياسيا واقتصاديا وأخالقيا، في سبيل القضاء على االسالم

أحمد رضا خان وكان تعامله مع هذا الواقع بما تمليه عليه المصلحة الدينية. وسأتطرق في هذا المبحث إلى الجانبين السياسي والعلمي في 
 عصر اإلمام أحمد رضا.  

 : احلالة السياسيةاملطلب االول 
بها اإلمام أحمد رضا بأيام عصيبة، إذ كانت ترزح تحت وطأة االحتالل البريطاني الذي أذاق الهند مرت الهند في المرحلة التي عاش          

م(،  كان اإلمام أحمد رضا واضح  1857لباس الخوف والجوع. اذ عرفنا أن  االمام ولد قبل عام من الثورة الهندية على االحتالل البريطاني )
 عالج قضايا تمس حياة المجتمع المسلم ولها عالقة بسياسة البالد ومن هذه القضايا:   الفكرة تجاه سياسة البالد، لذلك نجده قد

فيها   هل أن  الهند دار حرب أم دار إسالم؟ فألف االمام رسالة في هذا الموضوع عنونها بـ"إعالم األعالم بأن  هندوستان دار اإلسالم"، بين اوال:
يست دار حرب، ومما جاء فيها: "الهند دار إسالم عند إمامنا األعظم )رضي هللا تعالى عنه(، بل عند  باألدلة القاطعة بأن  الهند دار إسالم ول

رحمهم هللا تعالى أجمعين وليست بدار حرب قطعا، فإن  دار اإلسالم عند إمام األئمة ابي حنيفة) رضي هللا عنه( إنما تصير دار    (44)الثالثة
.    (45) ام الشرك على سبيل االشتهار، وأن  ال ُيحكم فيها بحكم اإلسالم وال تجري فيا الشعائر اإلسالمية بتاتا" الحرب بثالثة شرائط منها: إجراء أحك

مة ويؤدون ثم يقول بعد ذلك: "وال يتحقق أحد هذه الشروط في الهند وهلل الحمد، كما ترى المسلمين يقيمون الجمعة والعيدين ويأتون باألذان واالقا
اسيا  يتبع  مع الجماعة وما سواها من شعائر الدين الحنيف على رؤوس االشهاد، وكان اإلمام أحمد رضا حكيما  مدبرا ، ولم يكن سي  (46)الخمس

 أهواء الشعوب، وإنما كان ينظر إلى المستقبل ليستشرف منه الحاضر الذي يعيشه المسلمون.
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ي،  وبعد فشل الثورة اتجه ثلة من المثقفين الهنود من جميع االديان والقوميات وبالتعاون مع االدارة البريطانية الى تأسيس المؤتمر الوطن  ثانيا:
في سبيل توحيد كل اطياف الشعب الهندي تحت مظلة الوطنية والقومية وكان موقف اإلمام من المؤتمر الوطني الذي تأسس بعد الثورة والذي 

. ومما سبق تبين للباحث: أن  لإلمام أحمد رضا صوالت وجوالت في ميدان السياسة، ولم يكن بعيدا عن واقع  (47) الى الوحدة بين المسلمين    دعا
  ناس، الناس وحياتهم، وقد خبر السياسة ولم يتأثر بالدعوات الوطنية التي كانت تتعالى في ذلك الوقت حيث كان لها صدى كبيرا  على كثير من ال

البلسم الذي يداوي جراح الناس وينهض بحياته العاِلم الذي رائده الشرع فال يداهن وال يجامل في سبيل عقيدته، فكانت فتاواه هي  م  بل كان 
ند ويسوقهم نحو العمل واإللتزام بشرع هللا تعالى، وينذرهم بما يحاك ضدهم من مخططات ترمي إلى إبعاد المسلم عن عقيدته، كل هذا كان واله

 بل وأغلب بالد المسلمين ترزح تحت اإلحتالل الذي يريد طمس الهوية اإلسالمية. 
 ملطلب الثاني:احلالة العلمية يف عصر اإلمام أمحد رضاا

الحركة العلمية    يدرك تمام اإلدراك أن  اإلمام أحمد رضا خان  للعلماء وما قدمناه من شيوخ وتالميذ    القرن الرابع عشرالمتأمل في تراجم    ن  إ      
وبما أن  اإلمام أحمد رضا خان قد عاش في الربع االخير   في هذا القرن كانت قوية وامتازت بجد العلماء وصدقهم في تحصيل العلوم ونشره,

في هذين  ه( فسيكون الكالم عن الحركة العلمية  1340-ه1272من القرن الثالث عشر والنصف األول تقريبا من القرن الرابع عشر الهجري، )
 لعلوم. القرنين. الشك أن  الهند كانت ترزح تحت االحتالل البريطاني في هذين القرنين، إال أن  هذا االحتالل لم يمنع أهل العلم من تحصيل ا

لها دور    التي كان  (49)ه(، ويعتبر المؤسس لجماعة التبليغ1364-1303)   (48)ولعل أبرز هؤالء العلماء والدعاة هو محمد الياس الكاندهلوي 
. (51)ه(، صاحب التعليق الممجد على موطأ محمد1304-1264)  (50) نشر الدعوة والعلم في الهند. ومن هؤالء العلماء االفذاذ عبد الحي اللكنوي 

 ه(، صاحب "تحفة االحوذي في شرح الترمذي". وبرز في هذه المرحلة من العلماء1350_1283)  (52) ومن العلماء عبد الرحمن المباركبوري 
.  ومما سبق تبين أن علماء الهند قد شاركوا في شتى ميادين العلوم فأثروا المكتبة (53)في شتى ميادين العلم، ومن هذه العلوم الصناعة الطبية 

اسخة ومن اراد العلمية بجميع الفنون منها: علوم اللغة واالدب والتاريخ، والعلوم الشرعية والدينية، وفي العلوم العقلية والنظرية نرى لهم قدم ر 
   االستزادة لمعرفة جهود العلماء الهنود فليرجع الى كتاب الثقافة االسالمية لعبد الحي الحسني ففيه المبتغى.

 الصفات اخلربية املوهمة للتشبيه ورأي اإلمام أمحد فيها املبحث الثاني:
 متهيد      
وردت آيات كريمة وأحاديث نبوية تذكر صفات هلل تعالى، يوهم ظاهرها التشبيه، وسماها علماء الكالم، الصفات الخبرية، ويقصد بها: هي    

صفات  : قسمين إلى  الخبرية فتنقسم الصفات  (54) التي ال سبيل إلى إثباتها إال بطريق السمع عن هللا تعالى أو عن رسوله صلى هللا عليه وسلم
 .  كالعلم والحياة واإلرادة....  تعالى وال يزال موصوفا بهاهللا : وهي التي تكون الزمة للذات أزال وأبدا لم يزل ذاتية

 .(55)ستواء والنزول واإلتيان والمجيء: ترجع إلى مشيئته تعالى وقدرته كصفة اإلصفات فعلية •
 المطلب االول:تعريف الصفات في اللغة واالصطالح 

 الشروع بالتحدث عن آراء العلماء في الصفات الخبرية ورأي االمام احمد رضا، البد من تعريف الصفة في اللغة واالصطالح: قبل 
لَيُة الشيء، ووصفُته أِصفه وصفا ، والصفة: األَمارة الالزمة للشيء الموصوف الذي ُيعرف بها،   فالصفة لغًة:  مصدر فعل َوَصف: وهو َتح 

 . (56) تواصفا  الوصف، واتصف الشيء صار موتواصفوا الشيء من 
نة.هي ما قام بالذات اإللهية مما يميزها عن غيرها، ووردت به نصوص القرآن الكريم  واصطالحًا:  والسُّ

  وبعض المتكلمين فر قوا بين الصفة والوصف، فقالوا: الوصف يقوم بالموصوف والصفة تقوم بالواصف، فتقول زيد عالم وصف لزيد ال صفة له، 
. وإن إثبات الصفات هلل عز وجل ال يعني به إال إثبات الكمال للذات اإللهية المنزهة عن النقائص والنقائض (57) وعلمه القائم به صفة ال وصف

؛ إلن القول بحدوث الصفات يلحق الحدوث والنقص باهلل تعالى وهو كفر.والصفات اإللهية (58) واألضداد، وصفاته سبحانه قديمة وليست بحادثة
يره، ونظيره ما قاله النسفي كالواحد من العشرة أي: ليس عينها وال غيرها، ويستحيل بقاؤه بدونها وبقاؤها بدونه،  عند الماُتريدية ال هي هو وال غ

ت  إذ هو منها فعدمها عدمه ووجودها وجوده، إذ لو كانت الصفات عين الذات لكانت ذاتا  أي: إلهين اثنين، ولو كانت غيرا  لكانت هذه الصفا
 .(60() 59)محدثة

 آراء الفرق اإلسالمية يف الصفات اخلربية املطلب الثاني:
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لها ومنهم من توقف فيها ومنهم من أثبتها ومنهم من شبه صفات الخالق         قد اختلفت نظرة الفرق اإلسالمية الى هذه الصفات فمنهم من او 
  بالمخلوق، وسأعرض آراء هذه الفرق بشيء من اإلختصار.

ض"التفويضالمذهب االول:    الحول  من والتبرؤ هللا  إلى   األمر في اإلصطالح: ردُ  .والتفويض(61) إليه  رده: األمر  إليه : ومعناه في اللغة من "فو 
الى السلف فقال:" واعلم أن  الناس في أخبار الصفات على ثالثة مراتب: أحدها إمرارها على ما   (63) . وهذا المذهب عزاه ابن الجوزي (62) والقوة

. وحينما كان ُيسأل (65) ، أي جاء أمره، وهذا مذهب السلف"(64)  چائ ىچمن غير تفسير وال تأويل إال أن  تقع ضرورة كقوله تعالى:  جاءت  
  بدعة،   عنه  والسؤال  مجهولة،   والكيفية  معلوم  "اإلستواء  السلف يفوضون امرها الى هللا تعالى، ولذلك حينما ُسئل اإلمام مالك عن اإلستواء قال:

  الكثير  قول  معنى  وهذا   هذا المسلك فقال: "ومذهبهم أنهم يؤمنون بهذه الصفات الخبرية كما جاءت،  . وقد بين الشهرستاني(66)واجب"  به  واإليمان
"التأويل الباطل والتفسير   جمع الشهرستاني بينوهنا     .(67) تفسيرها"  وال  لتأويلها  تتعرضوا   وال  هللا،   عند   من   بأنها  آمنوا  أي  جاءت،   كما  اقرأوها:  منهم

الظاهر" وجعلهما كالهما خروج عن مذهب السلف وهذا هو الحق؛ ألنه كما منع التأويل الباطل الذي يوصل إلى التعطيل كذلك منع التفسير 
جمهور أهل السنة  وعزا اإلمام السيوطي هذا المذهب إلى  الظاهر الذي يوصل إلى التجسيم، وهذا هو الذي يميز كالم األشاعرة عن غيرهم.  

  عن  له  تنزيهنا مع  نفسرها  وال  تعالى  هللا  إلى  منها  المراد  معناها  وتفويض  بها  اإليمان  على  الحديث  وأهل  السلف  منهم  السنة  أهل  وجمهور  فقال: "
حيث يقول عن التفويض: هو قول األكثر، اذا لم يكن ظاهر المعنى مقصودا قطعا،   اإلمام أحمد رضاوإلى هذا المذهب مال      .(68) حقيقتها"

في    ولم يكن المطلب التأويلي متعينا وال محدودا، فماذا نقول من عندنا ؟ فاألحسن ان نفوِّض علم ذلك الى هللا تعالى، وقد نهانا عن الخوض
اإلمام  ويعقب    .(69)ائمة السلف، وهو األسلم واألولى، ويقال له مسلك التفويض  اآليات المتشابهات... . ثم يقول: هذا هو مذهب الجمهور من 

فيقول: أن  اإلجراء على الظاهر قد يطلق ويراد به ترك التأويل أي نجري النص على ظاهره، ونؤمن بأن  له تعالى يدا تليق به كما   أحمد رضا
ه أهل التأويل، ولكن نؤمن أن  يده متعالية عن الجسمية والتركيب ومشابهة الخلق، وعلى  يعطيه النص، وال نقول أن  اليد بمعنى القدرة كما يختار 

وهو  أن  يحيط بها عقل أو وهم، بل هي صفة من صفاته القديمة القائمة بذاته الكريمة ال علم لنا بمعناها، وهذا هو مسلك االئمة المتقدمين،  
لجمع بين التشبيه والتنزيه، فالتنزيه حقيقة، والتشبيه لفظا، وذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء  المختار المعتمد المبين، وهو معنى ما يقال من ا

المثل   لفظا، وذلك أن  ال اشتراك بين شيء من صفاته وصفات خلقه إال في اإلسم، وهلل  البصير فشبه  السميع  فقد نزه معنى ثم قال: وهو 
وجه الداللة في هذه ،   (71)چۆۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ چ  لتمسك بوجوب الوقف على قوله تعالى: ا   األدلة على هذا المذهب: اواًل:   .(70)االعلى

هي اجماع الصحابة، اذ أن  هذه اآليات المتشابهات   ثانيًا:  .(72) : أن  هللا تعالى بين أن  التأويل مختص به تعالى، فال يعلم المتشابهات إال هواآلية
 ثالثًا: .(73)كثيرة، فلو كان البحث فيها جائزا؛ لكان الصحابة اولى الناس بالبحث فيها، ولو فعلوا الشتهر ذلك عنهم، فدل ذلك على عدم الجواز 

. هذه حجج دقيقة لمنع الخوض في اآليات المتشابهات،  (74) ان تأويل المتشابه قد يكون معلوما، وقد يكون مظنونا، والقول بالظن غير جائز"
وهذا منهج السلف الشك فيه، ولكن لّما ظهر من يلتزم ظواهر النصوص التي توقع في التشبيه والتجسيم وأصبح هذا هو مذهبهم، اضطر السلف  

المذهب الثاني:   لرد والبيان، في أن  عدم الخوض ليس معناه الوقوع في التشبيه والتجسيم، إنما معناه الكف عن الكيف والتزام التنزيه بحق.إلى ا
لَ "  يقال  رجع،   َأي  َيُؤول  وانتهاؤه، وآلَ   األمر  ابتداء  أصالن يدالن على  والالم   والواو  : الهمزةالتأويل:  التأويل في اللغة مَ الحُ   َأو    أي"  أَه ِله  إلى  ك 

ل،  من  ، والتأويل(75)إليهم  وَرّده  أرَجعه  كان  إذا   يحتمله،  معنى  إلى  الظاهر  معناه  عن  اللفظ  صرف  وفي الشرع:.  (76) األصل  إلى  الرجوع:  أي  األو 
السلف، ويقول اإلمام الرازي :" بأن  جميع فرق اإلسالم    من   وجماعات  أكثر المتكلمين،  .  وهو مذهب (77)والُسّنة  موافق ا للكتاب  يراه   الذي   المحتمل

. ومذهبهم صرف  (80) واالشاعرة والماتريدية (79) . وبهذا المذهب قالت المعتزلة(78) ُمِقرون بأنه البد من التأويل في بعض ظواهر القرآن واالخبار"
مة، فما كان يحتمل أكثر من تأويل لم يقطعوا على واحد منها،  هذه اآليات واالخبار الى ما يحتمل من الوجوه التي ال تناقض اآليات المحك 

الى هللا  النعدام دليل الوجوب على ذلك، فمثال اليد يراد بها: القوة، والقدرة والسلطنة، والمملكة، والغنى، والنعمة، والكف، والجارحة، فيضاف  
هو رأي البعض، أن    :ويقول اإلمام أحمد رضا عن مذهب التأويل   .(82)، ويسمى هذا المذهب بمذهب "الخلف"(81) تعالى ما ال يناقض التوحيد

، وجعل  (83) چۀڻ   ڻ     ڻ     ڻ    ں    ں  ڱ     ڱ     ڱ    ڱ    ڳ   ڳ    ڳ چ هللا تعالى جعل الكتاب العزيز قسمين: محكم و متشابه،
نشئ المحكمات هن  اصل الكتاب بحيث أن المتشابهات ُترد الى المحكمات، فاآلية الكريمة ارشدت الى التأويل وفهمتنا المعيار الصحيح، بأن ن

وهذا مسلك   احتماالت صحيحة تعود الى اصلها حتى ال يتطرق اليها الفتنة والظالل والباطل، ومع هذا ال نجزم أنه هو مراد هللا تعالى. ثم قال:
والذي دفع الخلف إلى سلوك مذهب التأويل في الصفات الخبرية جملة من  أسباب التأويل:    .(84)كثير من العلماء المتأخرين، وهو مسلك التأويل

 األسباب منها: 
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 الظاهر الحسي المتبادر من عروضالتزام    عن  القلوب  لنا بكف  فكيف  معناه؛  نتبين  ولم  في آيات الصفات  الخوض  عن  األلسنة  كففنا  إذا  أنا •
 .(85) تعالى به يليق ماال إلى   الوهم وسبق والشك  الوساوس

  أو   كافر،  أو  مبتدع،  من  المنازع  جواب  في  به  يكتفي  فال  والعامي،  الموفق  المسلم  المؤمن  حق   في  به  اكتفي  إن   الجواب  عن   السكوت  إن   •
 .(86)والتجسيم التشبيه على مصمم

مذاهب كالمية جارفة تدعوا إلى غير منهج أهل الُسّنة، فما بين مؤول معطل بالغ في التأويل، وما بين مجسم مشبه أضف إلى ذلك ظهور   •
 المذهب الثالث: اإلثبات:  مبالغ بالتزام الظاهر من النصوص، فوجب دفع الشبه عن الدين، وهذا من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

. فمذهبهم اثبات ما جاء من هذه الصفات الخبرية، ومن الذين قالوا  (87) لمعاني الظاهرة لنصوص الصفات الخبريةويتلخص مذهبهم: اإليمان با
خزيمة ابن  المحدثين  من  القول  والدارمي  (88) بهذا  الرب"،  صفات  واثبات  "التوحيد  كتابه  وعلى    (89) في  الجهمية"  على  "الرد  كتابيه  في 

على الذين يأخذون بظواهر النصوص فيقول: "يجب التنبه لدقيقة وهو أن  اإلجراء على الظاهر قد    اإلمام أحمد رضاوهنا يعلق  .(90) المريسي"
يطلق ويراد به الظاهر المفهوم لنا، المتبادر إلى أذهاننا حسب ما نعهده فينا وفي أمثالنا من يد واصبع من لحم وعظم، ذواتي طول وعرض  

.  (91) كة من فوق لتحت، وانتقال من حيز الى حيز، وهذا ما أجمع على نفيه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا"وعمق وتجزء وتركب، ونزول بحر 
: ولقد اشتدت في عصرنا مزلة بعض من يدعي أن ه من أهل الكمال، فادعى أن  اإلجراء على الظاهر هو الحق من اإلمام أحمد رضاويقول  

 أدلتهم على هذا المذهب:  .(92) هللا ما هو اال ضالل وإضاللالمقال وبه تقول ائمة السلف، فال و
ينبغي ان نتعامل مع الصفات سواء كانت خبرية كالعين واليد، او صفات معاني كالعلم والحياة، بنفس القدر، فكما أثبتنا صفات الدليل االول:  

 ببصر  بصير  بسمع  سميع  بقدرة  قدير  بعلم  عليم   بحياة  حي  هللا  بأن:  يقول  ممن  المخاطب  كان   المعاني ينبغي ان نثبت الصفات الخبرية. "فإن
 وبين  نفيته  ما  بين  فرق   ال:  له   فيقال  مجازا،  ذلك  فيجعل  وكراهته  وغضبه   ورضاه  محبته  في  وينازع  حقيقة  كله  ذلك  ويجعل  بإرادة  مريد  بكالم  متكلم

 .(93)اآلخر" في كالقول أحدهما  في القول بل أثبته ما
إن  القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن  الباري عز وجل له ذات ال تشبه ذوات المخلوقين؛ كذلك له صفات ذات وفعل  الدليل الثاني: 

 وجود،  إثبات  الذات  إثبات  كان  فإذا  مثاله،  فيه  ويتبع  حذوه  يحتذى  الذات،  في  الكالم  على  فرع  الصفات  في  الكالم  أن   ال تشبه المخلوقين،  وذلك
، وليس في القرآن  (95) إن  كل ما في القرآن معلوم ومفهومالدليل الثالث:  .(94)كيفية إثبات ال وجود إثبات الصفات إثبات فكذلك كيفية، إثبات ال

التوقف فيه، ويوضح    شيء غير مفهوم او ظاهر ال يراد او ال يفهم معناه، فكل ما جاء في القرآن والسنة يؤخذ على ظاهره وال يجوز تأويله او
 يبين   لم  وأنه  وباطل،  ضالل  ()  هللا  رسول  خطاب  ظاهر  أن  -يقصد المفوضة والمؤولة-متفقتان  هذا الدليل لديهم ابن القيم فيقول: "فالطائفتان

أسلم،   إنها:  المتأولون   يقول  التي  وهي  السلف،  إلى  طريقهم  وينسبون   األلفاظ،  هذه  معاني  ندري   الخلق، ثم يقول: يقولون ال  إليه  هدى  وال  الحق،
  بل   بإحسان،  لهم  التابعون   وال  أصحابهم  وال  النصوص  هذه  من  عليهم  هللا  أنزل  ما  معاني  يعلمون   ال  والمرسلون   األنبياء  يكون   هؤالء  قول  وعلى 

  .(96) معناه" يعقلون  ال كالما يقرءون 
     المذهب الرابع: التشبيه:

  والمشبهة.  غيره  بصفات  صفاته  شبهوا  آخر  وصنف  غيره،  بذات  البارى   ذات  شبهوا   صنف  وهم صنفان:  المشبهة  أصحاب هذا القول هم      
  لصفاته  المشبهة  فأما  وغيرهم.  ،(100)والمنصورية  ،(99) ، والمغيرية(98)والبيانية  ،(97) السبئية  مختلفة فمنهم:  أصناف  بغيره  ذاته  تشبيه  فى  ضلوا  الذين

البصرية، والزرارية  فاصناف  المخلوقين  بصفات المعتزلة  الشبهة  .  (102) والكّرامية  ،(101) منهم:  التي استدلوا بها:  اوال: من المعقول:  الشبه 
  اإلمام أحمد رضا. وقد رد   (103) قالوا: المعقول إما الجسم و إما العرض، والقديم تعالى يستحيل أن يكون عرضا، فيجب أن يكون جسما االولى:

- لو فرض مكان هلل تعالى من أماكن الفرش والعرش  خان على من قال بأن  هللا تعالى جسم؛ ألن  الجسم متحيز والمتحيز مخلوق حيث قال: 
فإما أن  يكون هللا تعالى متمكنا فيه من األزل، أو تمكن فيه اآلن؟ على التقدير األول لزم أن  يكون المكان أزليا، واإلعتقاد بكون   -والعياذ باهلل 

إن  من  الشبهة الثانية:  .  (104)مخلوق أزليا كفر بإجماع المسلمين، وعلى التقدير الثاني لزم التغير في ذات هللا تعالى، وهذا خالف شأن االلوهية
صح أن  يعلم ويقدر مفارق لمن ال يصح أن يعلم ويقدر مفارقة الجسم للعرض، والقديم تعالى ممن يصح أن يعلم ويقدر، فيجب ان يكون 

ل  قد ثبت أن  القديم تعالى مخترع على الحقيقة، ثم تدبرنا أحوال الفاعلين شاهدا ، فلم نجد فاعال ليس بجسم، بالشبهة الثالثة:    .(105) جسما
 چڈ ژ ژ ڑچ  قوله تعالى:  ثانيا: من المنقول: الشبهة االولى:  .(106) استحال ذلك في الشاهد، فيجب القضاء بذلك على كل فاعل

.     وفي معرض (108)والقيام من صفات األجسام، فيجب أن  يكون هللا تعالى جسما  ، قالوا االستواء إنما هو القيام واإلنتصاب، واإلنتصاب(107)
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فيقول: وهؤالء    ،(109)   چڈ ژ ژ ڑچعلى الذين يقولون أن  هللا تعالى مستقر على العرش، يذكر قوله تعالى:  اإلمام أحمد رضا  رد  
لون اآلية بوجوه كثيرة منها اربعة نفيسة:   أن االستواء بمعنى القهر والغلبة، وهو ثابت وظاهر من لسان العرب، والعرش الوجه االول:  العلماء يؤوِّ

أن  االستواء بمعنى العلو،  الوجه الثاني:  .(110) فوق جميع مخلوقاته واعالها فاكتفى بذكره، والمعنى: أن هللا قاهر غالب على جميع مخلوقاته
أن  االستواء بمعنى القصد و االرادة، أي ثم توجه الى العرش،    وجه الثالث:الوالعلو صفة هلل عز وجل، ال علو مكان بل علو ملك وسلطان.  

 چ  قول تعالى:  الشبهة الثانية:.  (111)أن  االستواء بمعنى اتمام العمل، أي اتم سلسلة الخلق على العرشالوجه الرابع:    يعني قصد الى خلقه.

العين ال يكون اال جسما(112)   چڤ ڤ ڦ  العين وذو  له  قالوا: اثبت  الخالق   ،(113) ،  فيها  التي شبهوا  الخبرية  الصفات  الى غيرها من 
 بالمخلوق.

ع  فإذا أجرينا هذه اآليات وغيرها التي تذكر الصفات الخبرية على حقيقتها لوقعنا مباشرة في التشبيه والتجسيم، لذلك تعامل أهل السّنة م      
أن ه وردت نصوص في الكتاب والسنة ُتبين أن  هللا تعالى في    اإلمام أحمد رضاات بما ينزه هللا تعالى عن مشابهة المخلوقين.  وقد بين  هذه الصف

الطور،   في  تعالى: السماء، وفي األرض، وهو معنا، وهو  تعالى:  (114) چڄ  ڄ  ڃ  ڃچ     قال  قوله     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  ، و 

ٱ  چ  ، وقوله تعالى:(117) چ وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچ  :، وقوله تعالى(116) چڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  پچ وقوله تعالى:  ،(115) چ

  إلى  بها  ينتهى  حتى  ذلك   لها   يقال  يزال  : )) فال()وقوله   .(119) چ ڄڄ    ڦ    ڦ    ڦ   ڦ  ڤچ  :تعالى  قوله ، و (118)  چ ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ
  رسول   أنت :  قالت أنا؟  من :  قال  السماء، في:  قالت  هللا؟  لها: )) أين : قال()وفي حديث الجارية، قوله  .( 120) وجل((  عز هللا  فيها  التي  السماء

 منشأ الخالف بين الفرق االسالمية:  .(121) مؤمنة(( فإنها أعتقها،: قال هللا،
ين بعد هذا التبيين لمذاهب المسلمين في مسألة الصفات الخبرية أود أن  ُأبين سبب الخالف بين هذه الفرق االسالمية، وجذور هذا التباين ب     

اين مبني  ابناء الملة الواحدة، وهل أن  هذا الخالف مستساغ وله ما يبرره؟ وهل أن النصوص الشرعية تحتمل هذا األخذ والرد؟ وهل كان هذا التب
 على قواعد واصول؟ أم أن ه مجرد تناحر بين المسلمين وتعصب كل فريق الى مدرسته الفكرية؟ كل هذا سيتبين في ثنايا هذا البحث بعون هللا

، وقد اإلختالف في نظرتهم إلى النصوص المتشابهة، ومعلوم أن  الصلة قوية بين الصفات الخبرية والنصوص المتشابهةالسبب األول:  تعالى.
 وردت تعاريف مختلفة للمتشابه وتبعا لهذه التعاريف اختلفت األنظار، ومن هذه التعاريف: 

 .(122)أصال دركه يرجى  وال اللفظ بنفس خفي ما هو •
 .(123) المعنى  حيث من أو اللفظ، حيث من إما بغيره، لمشابهته تفسيره أشكل ما •

ت. وعلى  فعلى التعريف األول أن  المتشابه ال يمكن إدراك معناه، فمن أخذ بهذا التعريف قال بالتفويض، ووكل أمر المتشابه إلى هللا تعالى وسك
اآليات معاني  في  واالجتهاد  التوسع  الى  مال  التعريف  بهذا  أخذ  فمن  ِكل،  المش  بين  التمييز  في  للعقل  أكبر  مساحة  أعطى  الثاني   التعريف 

.  من هذا يتبين أن  من خالل النظر الى التعريفين السابقين للمتشابه اختلفت أنظار المجتهدين الى الصفات الخبرية باعتبارها  (124) المتشابهة
ل، وهذا أحد األسباب التي أدت الى   ض وسكت، ومن أخذ بالتعريف الثاني اعمل العقل وأو  الخالف  من المتشابهات، فمن أخذ بالتعريف األول فو 

كان الوقوف على كلمة هللا تعالى  ،  فإذا(125) چ ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ الوقوف على كلمة هللا في قوله:السبب الثاني:  في الصفات الخبرية.
 ۈ ۆ ۆۇ ڭ ڭ ۇ ڭ چفمعنى هذا أن  التأويل ال يعلمه إال هللا تعالى، أما اذا كان الوقوف على الراسخين في العلم فتكون اآلية  

اختالف وجهات النظر في . وهذه أحد الوجوه التي أدت إلى  (127) ، وهذا معناه أن  العلم بالتأويل منصرف الى الراسخين بالعلم ايضا(126)چۈ
 اصطالح  في   له  وضع  ما  غير  في  المستعمل  اللفظ  هو  والمجازاإلختالف في وجود المجاز في القرآن الكريم،    السبب الثالث:  الصفات الخبرية.

كر مصطلح المجاز في  ، وقد ذُ (129)وهم الجمهور  المثبتون:  . وهنا اختلفت آراء أهل العلم فمنهم من اثبت المجاز ومنهم من نفاه:(128) التخاطب
وهؤالء قالوا أن ه ال يوجد مجاز في    النافون:.  (131) اللغة"  مجاز  في  فهذا (130)چىائچ:  قوله  يقول: "أما  االمام احمدكتب المتقدمين، فهذا  

 المعطلون،   إليه  والتجأ  المتأخرون،  به  لهج  - يقصد المجاز  -الطاغوت  اللغة وإنما الكالم كله على الحقيقة، وفي هذا يقول ابن القيم: " هذا
 ليس  ومجاز  حقيقة  إلى  األلفاظ  قسيمت  . ثم يقول:" أن(132) المبين"  الوحي  حقائق  عن  ويصدرون   الراشقين  سهام  من  بها  يتترسون   ُجّنة  وجعلوه
 مستحيل وهو فيستعير، الحقيقة  به  ضاقت  إذا   إال المجاز  إلى   الحقيقة  عن  يعدل ال المتكلم أن   وشبهتهم. (133) لغويا"  وال عقليا وال شرعيا تقسيما

. وبالنظر إلى اختالفهم في تقسيم الكالم الى الحقيقة والمجاز، اختلفوا في النظر إلى الصفات الخبرية، وذلك أن  المجاز  (134)سبحانه  هللا  على
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النصوص  هو أحد الوجوه التي استندت اليه التأويالت في مسألة الصفات الخبرية. بعد هذا يتبين أن  الفرق اإلسالمية اختلفت في النظر الى هذه  
 كانت هناك أربعة توجهات: الموهمة، ف

: الذين أولوا هذه النصوص  الثاني: الذين فوضوا أمرها الى هللا تعالى مع نفي ظاهر هذه النصوص ويسمى هذا المسلك بالتأويل االجمالي.  األول
:  الرابع: هو مسلك االثبات الذين اثبتوا ظاهر هذه النصوص هلل تعالى.  الثالثالخبرية وعينوا المراد منها ويسمى هذا المسلك بالتأويل التفصيلي.  

    هو مسلك التشبيه الذين شبهوا الباري سبحانه وتعالى بمخلوقاته.
 تطبيقية للصفات اخلربية الثالث: أمثلةاملطلب 

بعد أن  بينت آراء الفرق اإلسالمية في الصفات الخبرية سُأورد بعض االمثلة على هذه النصوص، وبالمثال يتضح المقال، وسأسلك سبيل  
يقولون:   فوضوا  فالذين،  (135)چژژ ڑ ڈچقوله تعالى:  اوال: النصوص الموهمة للجهة: العلو:    اإلختصار إن شاء هللا تعالى.  

ل ومن، (136) ستواء ال نعلمهإ من غير سيف ودم       قد استوى بشر على العراق   ، كما قال الشاعر:(137)ستيالء والملكيقول: المراد به اإل اوَّ
هل يستطيع اإلله أن  يخلق أكبر من ذلك   على المشبهة الذين قالوا بإن  هللا تعالى مستٍو على العرش، فقال:   ويرد اإلمام أحمد رضا  (138) مهراق

ع أن العرش أم ال؟ إن  قيل: ال كان عاجزا، مع أن  هللا على كل شيٍء قدير، و إن  قيل: نعم، فلو فرض اإلله متساويا مع العرش، فإذا استطا
فإنه اكبر من العرش،  التقدير    يصنع  أكبر منه على   العرش كان  أكبر من نفسه كذلك؛ ألن  ما كان أكبر من  بالبداهة يستطيع أن يصنع 

لو كان هللا تعالى جالسا  على العرش، أيستطيع أن  ينزل منه ام ال؟ إن  قلت: "ال" لزم عجزه، والعاجز ال   . (139) المفروض، وكال الحالين باطل
قالوا:    وأهل اإلثبات  .(140)يكون إلها، و إن  قلت: "نعم" فحينما ينزل يكون أسفل من العرش، ولزم إمكان كونه أسفل، و األسفل ال يكون إلها

 چڭ ڭ ڭ ۇچ  مما يوهم الجهة قوله تعالى:و   .(141)هللا  كالم  نبدل  ال   عرشه،  على  مستو  خالقنا  أن    وعال  جل  هللا  بخبر  نؤمن  فنحن

يقولون: المراد بالفوقية التعالي في العظمة، فالمعنى يخافون أي المالئكة ربهم من أجل تعاليه    والخلففوقية ال نعلمها،    :يقولون   فالسلف  ،(142)
الجهتان فوق وتحت مفهومان إضافيان يستحيل وجود    على مفهوم الجهة فيقول: اإلمام أحمد رضا . وقد علق(143)في العظمة، أي ارتفاعه فيها

يكن   أحدهما بدون وجود اآلخر، حتى يعقل الصبيان أن ه ال يصح أن  يقال لشيٍء: فوق مالم يكن له مقابل تحت، وكان هللا تعالى في األزل ولم
 عز و جل في األزل فوق أو تحت، وإذا استحال ، فاستحال كون هللا(144) غيره"   شيء  يكن  ولم   هللا  : "كان()شيء، ففي صحيح البخاري، قوله  

باعتقادك، فال    (146) كان معبودك مكانيا   إذا  :ويقول أيضاً .(145) في األزل يبقى مستحيال أبدا، و إال  لزم قيام الحوادث باهلل عز و جل وهو محال
األول باطل؛ ألنه على هذا التقدير يكون أصغر من كل إما أن  يساوي الجزء الذي ال يتجزء، و إما أن  يكون أكبر منه، و  :  يخلو عن حالتين

وكذلك يتأّتى به إنكار مئات من اآليات واألحاديث التي وردت فيها كلمة العين،    صغير، وأقل من ألف جزء أو مئة ألف جزء من ذرة رمل،
د بها المعاني المفهومة الظاهرة، والجزء الذي ال  والوجه، واليد، والساق، وغيرها؛ ألن المتشابهات لو كانت محمولة على ظواهرها يجب أن  يرا

؛  يتجزأ ال يمكن أن  يكون له عين ورجل ويد، و إن  قيل ذلك الجزء نفسه يعمل عمل جميع األعضاء، لذلك سمي بهذه األسماء، فهذا باطل أيضا
 :  مة للحركة واإلنتقالثانيا: النصوص الموه .(147)ألنه أثبتت له هذه األشياء، وليس أن ه هو نفسه هذه االشياء

  من  له  فأستجيب يدعوني، من: يقول اآلخر الليل ثلث يبقى حين الدنيا السماء إلى ليلة كل وتعالى تبارك ربنا ينزل : )) ()قوله النزول: •
  غير  من  كنزولنا ال نزول على تعالى هللا حق في النزول حمل إلى: المفوضة بعض .  فذهب(148) (( له فأغفر يستغفرني من فأعطيه، يسألني
  وعظم   ،وهو حمل النزول على معنى اللطف والرحمة، وترك ما يليق بعلو الرتبة  ،بما يحتمله لفظ النزول   التأويل  وانتقال، وذهب غيرهم الى  حركة

باألرصاد الصحيحة المتواترة  : " فقد ثبت  اإلمام أحمد رضايقول       .(149)المطلق، وذهب المشبهة إلى أن ه نزول حسي  الكامل  واالستغناء  الشأن، 
أن  السماء واألرض مستديرتان بشكل الكرة، والشمس في الطلوع والغروب في كل آن، إذا طلعت في موضع غربت في موضع آخر، وهكذا  

ن في محل آخر  حالها المستمر ليال ونهارا، فكذلك كل من الليل موجود في جميع األوقات باختالف المواضع، فإذا كان هنا ثلث الليل، سيكو 
ثلث الليل بعد لحظة، الذي هو منحرف عن األول الى المغرب بمقدار خفيف، وبعد لحظة يحين ثلث الليل في محل ثالث مثل ذلك، وعند  
المجسمة يجب حمل هذا النزول على معناه الحقيقي، فوجب أن  يكون معبودهم في سماء الدنيا نفسها دائما أبدا، في كل وقت وحين، طوال  

نة، ليال ونهارا، وعلى كل لو ظل متجليا على السماء األولى نفسها، فمتى يحين له الجلوس على العرش؟ وماذا يكون معنى النزول الى  الس
كل ذي جهة قابل لإلشارة الحسية، فإن  كان فوق يمكن أن  يشار إليه باإلصبع أن ه ذاك، وإن  كان تحت ويقول اإلمام أحمد رضا:     .(150) السماء"

ن أن  يقال: هو ذاك، وكل ما كان قابال لإلشارة الحسية كان متحيزا، وكل متحيز جسم، وكل جسم محتاج، وهللا منزه عن االحتياج، فوجب  يمك
 . (151) أن  يكون منزها عن الجهة، فال فوق وال تحت، و ال قدام و ال خلف، و ال يمين و ال شمال، فلزم قطعا أن  ال يكون في مكان
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يقولون هلل وجه ال نعلمه، والذين    التفويض:فأهل  ،  (152)چڎ ڌ ڌچ  قوله تعالى:ثالثا: النصوص الموهمة للتركيب والتجسيم: الوجه:  
لوا . فقول  (153)قال: له وجه من غير ان يشبه وجه المخلوقين، والمشبهة قالوا: وجه بمعنى الجارحة  اثبتومن    المراد بالوجه الذات،  :قالوا  اوَّ

كل  المشبهة باطل كما هو واضح؛ ألنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، والذين أثبتوا قالوا له وجه من غير أن يشبه وجوه المخلوقين، واآلية قالت  
 اليدين غيرها تفنى وال يبقى إال الوجه وهذا محال على هللا تعالى.شيء يفنى إال الوجه، فعلى هذا المذهب أن  

فذهبت(154)   چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې چ  اليدان: • يد ال   والمفوضةالجارحتين،    بمعنى  أنهما  إلى  المشبهة  ،  له  قالوا: 
لوانعلمها، والذين   . (155)الى أن  له يدان كما اعلمنا في محكم تنزيله اإلثباتقالوا: اليد هي القدرة. وذهب أهل  اوَّ

لالجارحتين. ومن    بمعنى  عينان  هما  :المشبهة  ، قالت(156) چژڑچالعين: • قالوا: نثبت   والمثبتون وكالءتنا.    بحفظنا  أي  قال:  اوَّ
 .(157)العين هلل جل  وعال

خان في الصفات الخبرية الي مذهب االئمة الذين قالوا  التفويض مع نفي ظواهر    ذهب اإلمام أحمد رضا    يتبين ما يأتي:وختاما لهذا المبحث 
نؤمن أن     النصوص، فيقول:" ونؤمن بأن  له تعالى يدا تليق به كما يعطيه النص، وال نقول أن  اليد بمعنى القدرة كما يختاره أهل التأويل، ولكن

وعلى أن  يحيط بها عقل أو وهم، بل هي صفة من صفاته القديمة القائمة بذاته الكريمة ال يده متعالية عن الجسمية والتركيب ومشابهة الخلق،  
.وقد خالف مذهب الذين قالوا بالتأويل، وجعل نزوعهم الى  (158) علم لنا بمعناها، وهذا هو مسلك االئمة المتقدمين، وهو المختار المعتمد المبين"

وفي موضع آخر    .(159)خرون الى التأويل في المتشابهات إفحاما للمعتزلة وإفهاما لعقول العامة"التأويل اضطرارا، حيث يقول: "إنما مال المتأ
  . (160)القادر"يبين: " والحق عندنا ما عليه ائمتنا، إنا آمنا به، كل من عند ربنا، ال نقول بالظاهر، وال نخوض في السرائر، ونكل العلم إلى العليم  

:" ويقول ايضا.    (161)"هو مذهب الجمهور من أئمة السلف، وهو األسلم واألولى، ويقال له مسلك التفويض"  وهو يتحدث عن التفويض:  ثم يقول
ال تسمح ولن تسمح الشريعة اإلسالمية أبدا ألحد أن  يتفوه عل الصفات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، كاإلستواء على العرش والضحك  

 المعتزلة الذين بالغوا  في مسألة التأويل حتى عطلوا صفات هللا تعالى.  وتبين أن ه خالف .(162)والوجه واليد"
 اخلامتة

  على   أعانني  الذي  تعالى  هللا   أحمد   المطاف   نهاية  في   .الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علىى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
 :اآلتية النقاط  في سأختصرها النتائج من  جملة إلى  الدراسة هذه خالل من  توصلت وقد هذا البحث، إكمال

 . السنة أهل إعتقاد خالفت التي والفرق  واألفكار باآلراء مزدحما   كان رضا أحمد اإلمام عاشه الذي العصر -1
 .غيره في يفنى ال بحيث تفكيره في مستقال   كان أن ه  إال عصره، في ذاعت التي الكالمية لآلراء مستوعبا   كان رضا أحمد  اإلمام -2
 . والماتريدية األشاعرة  من والجماعة  السنة أهل  وعقيدة أغلبها في  تتوافق رضا أحمد لإلمام الكالمية اآلراء -3
 .والفالسفة والقاديانيين، والدهريين، كالمجسمة، والجماعة،  السنة أهل لعقيدة المخالفة الفرق  على  رد   -4
 ثناء   نال  وقد  مجلدا،  عشر  اثني  في  الرضوية  الفتاوى   له  وتشهد  فيه،  وشارك  إال  العلوم  من  علما    ترك  ما  التأليف  غزير كان  الشيخ  أن    تبين  -5

 .والتقدم بالتفوق  له وشهدوا المعاصرين العلماء
 .الهند بالد سياسة  في  فاعل   دور    له  كان -6
 .اضطرارا   الخلف إليه  جنح إنما  وقال التأويل، بترك وقال  للتشبيه، الموهمة  الخبرية الصفات في المتقدمين  مسلك اختار -7
 اإلمام   آراء  من   استخالصه  استطعت  ما  بعض  هذا   .النبوة  ختم  عدم   تدعي   التي  الهندية  القارة  في   ظهرت  التي   الفرق   على   قيمة  ردود   له   كانت  - 8

 دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين. وآخر.مؤلفاته بعض في المبثوثة الهندي، خان رضا أحمد
 املصادر

ه(، تعريب: أختر رضا األزهري، تحقيق: محمد أسلم رضا،  1340قوارع القهار على المجسمة الفجار، أحمد رضا خان )المتوفى سنة   .1
 . م2010  -ه1431كراتشي، الطبعة األولى:  -اإلشراف الطباعي: دار أهل السنة

اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم المسمى بـ )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(    عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي   .2
 . م1999هـ،  1420، 1بيروت، لبنان ط،   -هـ( دار ابن حزم 1341الحسني الطالبي )المتوفى: 

 . م 2006 - ه1427: 1باكستان، ط، -يقات االمام احمد رضا، كراتشيحياة االمام احمد رضا، محمد اسلم رضا، االدارة لتحق .3
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ه، وعليه الشرح المستفيض المعروف بإسم المستند المعتمد بناء  1289المعتقد المنتقد، للعالمة فضل الرسول القادري البدايوني، المتوفى   .4
ه، المقطم للنشر والتوزيع، القاهرة 1340قادري الَبَريَلوي المتوفى  نجاة االبد، إلمام اهل السنة في الهند العالمة المجدد الشيخ احمد رضا خان ال

 . م2008 –ه 1429مصر، الطبعة االولى:  –
  1429،  1هـ( بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب ط،1424معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:   .5

 . م 2008 -هـ 
او معارف العوارف في انواع العلوم والمعارف، عبد الحي الحسني، راجعه وقدم له ابو الحسن علي الحسني   الثقافة االسالمية في الهند .6

 . م1983 - ه1403الندوي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق 
 .الثقافة االسالمية في الهند .7
د شمس الهدى المصباحي، استاذ الجامعة االشرفية إعالم األعالم بأن هندوستان دار االسالم، احمد رضا خان، ترجمة االستاذ محم .8

 .مباركفور اعظم كره بوفي، طبعه مركز اهل السنة بركات الرضا فوربندر غجرات، بال سنة طبع
 .إنصاف اإلمام، محمد خالد ثابت .9

 . الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة .10
 . حزاب المعاصرة الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واأل .11
االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر  .12

 . 1بيروت، ط، –هـ(، المحقق: أحمد عصام الكاتب، الناشر: دار اآلفاق الجديدة 458البيهقي )ت: 
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 393نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو   .13

 .بيروت –الناشر: دار العلم للماليين 
)ت: .14 المناوي،  الرؤوف  عبد  محمد  التعاريف،  مهمات  على  الفكر 1031التوقيف  دار  الناشر:  الداية،  رضوان  محمد  د.  تحقيق:  ه(، 

 . , دمشقه، بيروت1410المعاصر, سنة النشر: 
هـ(، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن 774البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:   .15

 . م 1997 -هـ   1418التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى: 
 .القاهرة   -ه، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، المكتبة االزهرية للتراث597ي الحسن الجوزي، ت عام  دفع شبهة التشبيه، اإلمام عبد الرحمن اب .16
الحنفي، ت عام   .17 البياضي  احمد  الدين  العالمة كمال  االمام،  المرام من عبارات  الرزاق 1098اشارات  الشيخ يوسف عبد  ه، تحقيق: 

 . م2004  -ه1425الولى: باكستان، الطبعة ا -كراتشي- الشافعي، الناشر: زمزم ببلشرز
هـ(المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة 911اإلتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:  .18

 . م 1974  -هـ       1394المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 
 . ند لإلمام احمد رضا خانالمعتقد المنتقد لفضل الرسول البدايوني، وشرحه المعتمد المست .19
القاهرة، سنة   -ه(، تحقيق: د. أحمد حجازي   سقا، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية606أساس التقديس، فخر الدين الرازي )ت سنة   .20

 . م1986  -ه1406الطبع: 
الفك .21 السالم محمد هارون، دار  المحقق : عبد  الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  أبو  اللغة،  الطبعة :  معجم مقاييس    - هـ  1399ر، 

 . م1979
هـ(، المحقق: صفوان عدنان الداودي، 502المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى )ت:  .22

 . ه1412بيروت، الطبعة األولى:  -دمشق –الناشر: دار القلم، الدار الشامية  
بيروت، الطبعة الخامسة:   -إلسالمية، احمد محمد صبحي طباعة ونشر: دار النهضة العربيةفي علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق ا .23

 . م1985 -ه1405
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إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، أبو عبد هللا، محمد بن إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين   .24
والنشر  733)ت:   للطباعة  اقرأ  دار  الناشر:  األلباني،  غاوجي  وهبي سليمان  المحقق:  األولى:    -سوريا  – هـ(،  الطبعة    – ه  1425دمشق، 

 . م2005
 .ليل في قطع حجج أهل التعطيلإيضاح الد .25
القاهرة، الطبعة االولى:    -مصر  -الصفات الخبرية عند اهل السنة والجماعة، محمد عياش الكبيسي، الناشر: المكتب المصري الحديث .26

 .بال سنة طبع
روت، الطبعة األولى،  بي  – هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية  911طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )ت:   .27

 .ه1403
نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على هللا عز وجل من التوحيد، أبو سعيد عثمان بن   .28

عة األولى: هـ(، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المحقق: رشيد بن حسن األلمعي، الطب 280سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني )ت:  
 . م1998  -هـ 1418

 . (( المعتقد المنتقد لفضل الرسول البدايوني، وشرحه المعتمد المستند لإلمام احمد رضا خان  .29
هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 728مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ت:   .30

 . م1995  -هـ1416طباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: الناشر: مجمع الملك فهد ل
الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات هللا )مطبوع ضمن الفتوى الحموية الكبرى(، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد   .31

هـ(، المحقق: محمد عبد الرزاق حمزة،  728سم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت:  الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القا
 . الناشر: مطبعة المدني، القاهرة، مصر، الطبعة السادسة

هـ(،  751مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:   .32
الناشر: دار  774ره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي )ت:  اختص هـ(، المحقق: سيد إبراهيم، 

 . م2001 - هـ 1422مصر، الطبعة األولى:   –الحديث، القاهرة 
 –جواد مشكور، مطبعة حيدري ه، صححه وعلق عليه: محمد 299المقاالت والفرق، سعد بن عبدهللا ابي خلف االشعري القمي ت عام  .33

 .طهران
 .فرق الشيعة، الشيخ الحسن بن موسى النوبختي .34
 . التبصير في الدين، ابو المظفر االسفراييني .35
 .الفرق بين الفرق، ابو منصور االسفراييني .36
 . 1، للقاضي عبد الجبار ط،شرح االصول الخمسة .37
ه، تحقيق، علي سامي النشار، فيصل بدير عون، سهير محمد مختار، 478الشامل في اصول الدين، إمام الحرمين الجويني، ت عام   .38

 . م1969  -االسكندرية -الناشر: دار المعارف
عادل    -هـ(، المحقق: شعيب األرنؤوط  241مسند اإلمام أحمد، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت:   .39

 . م2001  -هـ  1421بد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى: مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد هللا بن ع
هـ(، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف 1362جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )ت:   .40

 .الصميلي، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت
هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 794عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي  )ت:  البرهان في علوم القرآن، أبو   .41

 . م 1957 - هـ  1376الطبعة األولى: 
هـ(، المحقق: صبري بن سالمة 241الرد على الجهمية والزنادقة، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )ت:   .42

 . ، الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع الطبعة: األولىشاهين
 . مختصر الصواعق المرسلة .43
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النيسابوري )ت:  .44 التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
 . م1994  -هـ 1414الرياض، الطبعة الخامسة:  –لسعودية ا  -هـ(، تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، الناشر: مكتبة الرشد 311

 .صحيح البخاري  .45
هـ(، تحقيق: أ. د. أحمد  631أبكار األفكار في أصول الدين، علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين اآلمدي )ت:   .46

 . م2004-هـ   1424القاهرة، الطبعة الثانية :  –محمد المهدي، الناشر: دار الكتب والوثائق القومية 
 اهلوامش

 
قوارع القهار على  كم من العاصـــــمة "دهلي" في اتجاه الشـــــرق. ينظر:   250: وهي مدينة مشـــــهورة في شـــــمال الهند، تبعد "بريلي"نســـــبة إلى   (1)

 .126المجسمة الفجار، أحمد رضا خان ص 
 .8/1181)نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر(    عبد الحي بن فخر الدين، (2)
 .1181/ 8المصدر نفسه،  (3)
م، محمد 2006  -ه1427: 1باكستان، ط، -االمام احمد رضا، محمد اسلم رضا، االدارة لتحقيقات االمام احمد رضا، كراتشيحياة   (4)

 . 5اسلم رضا، ص  
 .8/1181نزهة الخواطر،  (5)
 .93اإلجازات المتينة،  (6)
 .191المعتقد المنتقد، للعالمة فضل الرسول القادري البدايوني، ،  (7)
 .241 المصدر نفسه، (8)
 .8/1181نزهة الخواطر،  (9)
 .45، حياة االمام احمد رضا، ص8/1182المصدر نفسه  (10)
إحدى اللغات الهندي ة وهي تكتب بالحروف العربّية وتشمل ألفاظ ا عربّية وفارسّية    كثيرة، وهي السائدة في باكستان وبنجالدش   اأُلْرِديَّة:  (11)

 . 83/ 1وأجزاء من الهند. معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد ، 
 .8/1182نزهة الخواطر،  (12)
 .25، حياة االمام احمد، 27، 26سام الحرمين ، ح26، 25اإلجازات المتينة  (13)
 .25. حياة االمام احمد، 27، 26. حسام الحرمين 26، 25اإلجازات المتينة  (14)
 .1181/ 8نزهة الخواطر،   (15)
 .1181/ 8المصدر نفسه،  (16)
 .26. حياة االمام احمد، 28، 27. حسام الحرمين 27، 26اإلجازات المتينة  (17)
 .26. حياة االمام احمد، 28، 27. حسام الحرمين 27، 26تينة اإلجازات الم (18)
 .48قوارع القهار،  (19)
 .107الثقافة االسالمية في الهند او معارف العوارف في انواع العلوم والمعارف، عبد الحي الحسني، ص  (20)
 . 29، 28. حياة االمام احمد 30. حسام الحرمين 29اإلجازات المتينة  (21)
 .8/1181نزهة الخواطر (22)
 .110. الثقافة االسالمية في الهند، 8/1181المصدر نفسه،  (23)
 .1181/ 8نفسه، المصدر  (24)
 .68،67اإلجازات المتينة،  (25)
 . 1181/ 8ينظر: نزهة الخواطر،  (26)
 . 68اإلجازات المتينة،  (27)
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 . 1181/ 8ينظر: نزهة الخواطر،  (28)
 . 68. وينظر: اإلجازات المتينة، 1181/ 8ينظر: نزهة الخواطر،  (29)
 . 68. وينظر: اإلجازات المتينة، 1181/ 8ينظر: نزهة الخواطر،  (30)
 .  1282/ 8نزهة الخواطر،   (31)
 . 26، 25محمد ظفر الدين القادري ابن الملك المنشي محمد عبد الرزاق بن كرامت علي. نقال عن: قوارع القهار على المجسمة الفجار،  (32)
 .69اإلجازات المتينة،  (33)
 .54االجازات المتينة،  (34)
 .294مختصر نشر النور والزهر،  (35)
 .104اإلجازات المتينة،  (36)
 .021اإلجازات المتينة،  (37)
 . 306، 6/305األعالم،  (38)
 . 103اإلجازات المتينة،  (39)
 .  4/70األعالم،  (40)
 . 403، مختصر نشر النور والزهر، 52اإلجازات المتينة،  (41)
 .10/ 1ينظر: نثر الجواهر والدرر،    (42)
 .1/10ينظر: المصدر نفسه،    (43)
 االمام ابي حنيفة.ابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر الذهلي، وهم تالمذة   (44)
 .9إعالم األعالم بأن هندوستان دار االسالم، احمد رضا خان، ص  (45)
 أي الصلوات الخمس جماعة.  (46)
 .111، 110ينظر: إنصاف اإلمام، محمد خالد ثابت،  (47)
هـ ولد في كاندهلة، قرية من قرى سهارنفور بالهند، تلقى تعليمه فيها، وهو من كبار علماء 1364  -  1303الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي    (48)

 . 1/317مدرسة ديوبند ومشايخ جماعة التبليغ. ينظر: الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ، 
جماعة إسالمية أقرب ما تكون إلى جماعة وعظ وإرشاد منها إلى جماعة منظمة، تقوم دعوتها على تبليغ فضائل اإلسالم  جماعة التبليغ: (49)

لكل من تسـتطيع الوصـول إليه،. المؤسـس األول هو الشـيخ محمد إلياس الكاندهلوي. ينظر: الموسـوعة الميسـرة في األديان والمذاهب واألحزاب 
 .1/317المعاصرة ، 

د. شيخ العالم عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي، متبحرا  في العلوم معقوال  ومنقوال ، غير متعصب في المذهب، يتتبع الدليل ويترك التقليال  (50)
 .8/1268ينظر: نزهة الخواطر، 

 هو شرح لموطأ االمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني.  (51)
 الرحيم المباركبوري األعظم كدهي، أحد العلماء الشيخ العالم الصالح عبد الرحمن بن عبد (52)

 . 8/1272، المصدر نفسهالمشهورين، ولد ببلدة مبارك بور ، كان متضلعا  من علوم الحديث، متميزا  بمعرفة أنواعه وعلله،.  ينظر: 
 .312ينظر، المصدر نفسه،   (53)
 1هـــ( ط  1415تنزيــه : ألبــي أحمــد محمــد أمــان بــن علــي جــامي )ت ( الصــفات اإللهيــة فــي الكتــاب والســن ة النبويــة فــي ضــوء اإلثبــات وال54)

 .  207هـ(  1408المدينة المنورة ) –المجلس العلمي في الجامعة اإلسالمية 
 .71، 70المصدر نفسه،  ( 55(
؛والتعريفات، للجرجاني، 529-528، مادة: وصف؛ ومختار الصحاح، للرازي،  1055-1054ينظر: معجم مقاييس اللغة، البن فارس،    (56)
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 . 1/1078ينظر: موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي،  (57)
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خالفا  لألشعري الذي قال بحدوث صفات الفعل، والمعتزلة الذين قالوا: صفات الذات والفعل كلها مخلوقة، والفالسفة الذين قالوا الصفات   (58)

؛ وتبصرة األدلة، للنسفي،  31؛ واإلرشاد، للجويني، 223وا بأن الصفات كلها حادثة. ينظر: غاية المرام، للمقدسي، هي هللا، والكرامية الذين قال
1/63 . 

: صفات هللا غيره أي ليست قائمة بذاته، بل هي عين الذات، أي عالم بالذات ال بالعلم، وقادر بالذات ال بالقدرة، كذا باقي  قالت المعتزلة  (59)
ذاته باعتبار التعلق بالمعلومات يسمى عالما ، وبالمقدورات يسمى قادرا  إلى غير ذلك، ومقصودهم من ذلك نفي الصفات عن    الصفات، أي أن

لى الذات، وشبهتهم هللا تعالى، فهم وإن اطلقوا القول بأن هللا عالم قادر إال أنهم يرون أنه عالم بال علم، وقادر ال بقدرة، بل يرجعون العلم والقدرة إ
أن إثبات الصفات له تعالى يؤدي إلى إبطال التوحيد، ونناقشهم أن كالمكم غير الزم، إذ ال معنى لصفة الشيء إال ما يقوم بذلك الشيء.  ب

 . 174؛ والعقيدة اإلسالمية، لمصطفى الخن، ومحيي الدين ديب،  99-93؛ ولمع األدلة، للجويني، 247ينظر: غاية المرام، للمقدسي، 
 . 89؛ وأصول الدين للبغدادي، ص 1/380؛ومقاالت اإلسالميين، لألشعري، 349، 286غاية المرام، للمقدسي،  ينظر:  (60)

 

 .195التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي ،ص  (62
الشـــــــــيخ الحافظ جمال الدين أبو الفرج، المشـــــــــهور بابن الجوزي، القرشـــــــــي التيمي البغدادي الحنبلي، أحد أفراد العلماء، برز في كثير من  ( 63(

ــنف. ينظر: وفيات االعيان،  ــغار نحوا من ثالثمائة مصـــــ ــنفات الكبار والصـــــ .البداية والنهاية  ألبن كثير، 142،  140/  3العلوم، وجمع المصـــــ
16 /706 ،707 ،710. 

 .22سورة الفجر: جزء من اآلية  ( 64(
 .187دفع شبهة التشبيه، البن الجوزي، ص  ( 65(
 .38االقتصاد في االعتقاد،  ( 66(
 .211، 210/ 2. مقدمة ابن خلدون، 92/ 1ينظر: الملل والنحل،  ( 67(
 .14/ 3اإلتقان في علوم القرآن،   ( 68(
 .83، 82قوارع القهار،  ( 69(
 .98المعتقد المنتقد لفضل الرسول البدايوني، وشرحه المعتمد المستند لإلمام احمد رضا خان، ص ( 70(
 .7سورة آل عمران: جزء من اآلية  ( 71(
 .236هـ(، 606ينظر: أساس التقديس، فخر الدين الرازي )ت سنة  ( 72(
 . 239ينظر: المصدر نفسه،  ( 73(
 .240ينظر: المصدر نفسه،  ( 74(
 .159ينظر: معجم مقاييس اللغة ، ألبن فارس ( 75(
 .99المفردات في غريب القرآن ، للراغب االصفهاني ،ص  ( 76(
 .50التعريفات، للجرجاني ، ص ( 77(
 .105اس التقديس، صاس ( 78(
ّنة من األشـاعرة والماتريدية، فالمعتزلة بالغوا في تأويل الصـفات حتى عطلوا الصـفا  ( 79( ت  هناك فرق في التأويل بين المعتزلة ومدرسـة أهل السـُ

 بالحقيقة. حقيقة، بينما أهل الُسّنة لم يقعوا في التعطيل، وإنما أّولوا وفق القواعد الدقيقة التي وضعوها وهي قواعد السلف
. في علم الكالم دراســة فلســفية آلراء الفرق اإلســالمية، احمد محمد 286/  1. تبصــرة االدلة،  227،  226ينظر: شــرح االصــول الخمســة،   ( 80(

 .125صبحي ، ص
 .286/ 1ينظر: تبصرة االدلة،   ( 81(
هم الطائفة الكثيرة الكبيرة من األئمة والعلماء الثقات من الفقهاء والمحدثين وعلماء أصــــــــــــول الدين وغيرهم الذين جاءوا بعد المائة   الخلف: ( 82(

تنزيه  الثالثة، وقيل بعد الخمسـمائة، فقالوا في آيات الصـفات وأحاديثها بما يسـمى تأويال تفصـيليا، يعنون تفصـيل ما أجمل السـلف القول فيه، مع
ــاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلهللا ــود هو كذا وكذا. إيضــــــــ ــابهة الخلق فقالوا لعل المعنى المقصــــــــ . تحفة 71للحموي،  ،  تعالى عن مشــــــــ

 .156المريد، ص
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 .7سورة آل عمران: جزء من اآلية  ( 83(
 .83، 82قوارع القهار،ص  ( 84(

 ص.121( ينظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل، (85 
 .121ينظر: المصدر نفسه،  ((86 

 .118الصفات الخبرية عند اهل السنة والجماعة،  ص ( 87(
هـــ. ينظر:  311هـــ، توفي عام  223محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر إمام األئمة أبو بكر،  مولده فى صفر سنة   ( 88(

 .112، 110، 109/ 3طبقات الشافعية، السبكي، 
يد بن خالد الدارمي السجستاني، له سؤاالت في الرجال عن يحيى ابن معين ومسند كبير وتصانيف في الرد على الجهمية، عثمان بن سع ( 89(

 .278ه. ينظر: طبقات الحفاظ،  للسيوطي، ص 280توفيسنة:
ــا  ( 90( ــاء، ويهبط ويرتفع   إذا شـ ــاء، ويتحرك إذا شـ ــط ويقوم ويجلس ينظر: مثال قول الدارمي:" ألن الحي القيوم يفعل ما يشـ ء، وينقبض ويبسـ

إذا شــــــاء؛ ألن أمارة ما بين الحي والميت التحرك". ينظر: نقض اإلمام أبي ســــــعيد عثمان بن ســــــعيد على المريســــــي الجهمي العنيد فيما افترى 
 .215/ 1على هللا عز وجل من التوحيد،  للسجستاني، 

 .98د المستند لإلمام احمد رضا خان، صالمعتقد المنتقد لفضل الرسول البدايوني، وشرحه المعتم ( 91(
 .98المصدر نفسه،  ( 92(
 .17/ 3مجموع الفتاوى،   ألبن تيمية ،  ( 93(
 .4الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات هللا ، ألبن تيمية ، ص  ( 94(
[، فهناك متشـابهات أي يشـتبه المعنى المراد من اللفظ، 7]آل عمران: جزء من اآلية چ ۀڻ  ڻچ  هذا كالم ليس مسـل م به؛ ألن  هللا تعالى قال: ( 95(

 فكيف يكون كل ما في القرآن معلوم ومفهوم؟
 .131مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة،   ألبن القيم الجوزية ،  ( 96(
ــبإ، الذي قال لعلي كرم هللا وجهه: أنت، أنت، يعني أنت اإلله، فنفاه إلى المدائن. زعموا أنه كان السببببب ية:  ( 97( وهم أصــــــحاب عبد هللا بن ســــ

 .174/ 1يهوديا فأسلم. ينظر: المقاالت والفرق، للقمي 
وهم أتباع بيان بن ســـــمعان، الذي كان يقول أن معبوده نور صـــــورته صـــــورة إنســـــان وله أعضـــــاء كأعضـــــاء اإلنســـــان وأن جميع   البيانية: ( 98(

 .119أعضائه تفنى إال الوجه. التبصير في الدين، ابو المظفر االسفراييني، 
وهم أتباع المغيرة بن ســــعيد العجلى، زعم ان معبوده رجل من نور على رأســــه تاج من نور وله اعضــــاء وقلب ينبع منه الحكمة   المغيرية: ( 99(

ــاءه على صـــــــور حروف الهجاء وان االلف منها مثال قدميه والعين على صـــــــورة عينه. الفرق بين الفرق، ابو منصـــــــور  ــا ان اعضـــــ وزعم ايضـــــ
 .299االسفراييني،  

ينظر: . وهم اتباع ابي منصور العجلي، وهو الذي ادعى ان هللا تعالى عرج به اليه فأدناه منه، وكلمه ومسح يده على رأسه  ية:المنصور  ( 100(
 .78فرق الشيعة، النوبختي، ص 

قدرة وارادة وسـمعا وبصـرا وهم أتباع زرارة بن أعين، وكان يقول إن هللا تعالى لم يكن عالما وال قادرا ثم خلق لنفسـه علما وحياة و   الُزرارية: ( 101(
 .40. التبصير في الدين، ابو المظفر االسفراييني، 

 .217، 214الفرق بين الفرق، ابو منصور االسفراييني،   ( 102(
 .225شرح االصول الخمسة،  ( 103(
 .148قوارع القهار،  ( 104(
 .225شرح اأُلصول الخمسة،  ( 105(
 .419الشامل في اصول الدين، إمام الحرمين الجويني،ص  ( 106(
 .5سورة طه: آية  ( 107(
 .226الشامل في اصول الدين،  ( 108(
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 .5سورة طه: آية  ( 109(
 .83قوارع القهار،  ( 110(
 .86، 84قوارع القهار،  ( 111(
 .39سورة طه: جزء من اآلية  ( 112(
 .227قوارع القهار،  ( 113(
 .16سورة الملك: جزء من اآلية  ( 114(
 .3سورة األنعام: جزء من اآلية  ( 115(
 .16سورة ق: جزء من اآلية  ( 116(
 .186سورة البقرة: جزء من اآلية  ( 117(
 .52سورة مريم: آية  ( 118(
 .4سورة الحديد: جزء من اآلية  ( 119(
شــعيب األرنؤوط: إســناده صــحيح على شــرط الشــيخين. ســنن ابن قال عنه    8769، رقم  377/  14مســند اإلمام أحمد، أحمد بن حنبل،  ( 120(

 .4262، رقم 329/ 5ماجه ، ألبن ماجة ، 
 . 537، رقم 381/ 1مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة،  ( 121(
 .200التعريفات،   ( 122(
 .433المفردات في غريب القرآن،  ( 123(
 .137عند اهل السنة والجماعة، ينظر: الصفات الخبرية  ( 124(
 .7سورة آل عمران: جزء من اآلية  ( 125(
 .7سورة آل عمران: جزء من اآلية  ( 126(
 .157ينظر: تحفة المريد،  ( 127(
 .251جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع  ،احمد بن ابراهيم الهاشمي، ص ( 128(
 .255/ 2ينظر: البرهان في علوم القرآن،  للزركشي ،  ( 129(
 .15سورة الشعراء: جزء من اآلية  ( 130(
 ص.92الرد على الجهمية والزنادقة ،احمد بن حنبل،  ( 131(
 .285مختصر الصواعق المرسلة،  ( 132(
 .287لمصدر نفسه، ا ( 133(
 .255/ 2ينظر: البرهان في علوم القرآن،   ( 134(
 .5سورة طه: آية  ( 135(
 .157ينظر: تحفة المريد،  ( 136(
 .226ينظر: شرح االصول الخمسة،  ( 137(
 البيت لألخطل. ( 138(
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