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Abstract in English                                            

The discussion of the hypothesised verses from the similar verses in the texts of the attributes came to clarify 

that these verses that are similar to this note are speculative and semantic. And make the difference in the 

peer difference in any issue of jurisprudence or the like. 

 العربي اخلالصة ب
واذا  إن بحث المظنونات من اآليات المتشابهات في نصوص الصفات جاء ليوضح أن هذه اآليات المتشابهات بهذا اللحاظ هي ظنية الداللة  
فيها   كان األمر كذلك وال قطع في المسألة فال حاجة للتعسف في االراء والمذاهب واالقوال وان الموضوع فيه سعة ويمكن أن نتجاوز الخالف

 رأب الصدع بين مختلف المدارس الكالمية وجعل االختالف فيها نظير االختالف في اي مسألة فقهية أو نحوه.و 
 كلمة افتتاحية مظنونات اآليات المتشابهة وبيانها بنصوص الصفات 

 املقدمة  
الحمد هلل رب العالمين الواحد األحد الفرد الصمد الذي وصف نفسه بأعلى الصفات، وسمى نفسه بأعلى واجلى التسميات؛ فكانت له       

رنا  األسماء الحسنى والصفات العلى، وانه ليس كمثله شي وهو السميع البصير، وبينها لنا في كتابه وحدثنا به نبينا صلى هللا عليه وسلم وأم
بقوله سبحانهباإليم في كتابه  اآليات  كما ذكرها  فكان من  بها  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ   ان والتسليم 

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  

يات محكمات ال تقبل التأويل ومنها ما قد تحتمل فكان الخالف بين العلماء في  ؛ فكانت منها آ ٧آل عمران:    چې  ې     ې   ى  ى  ائ  
 إثباتها أو تأويلها أو فهمها في غير ما نصت فكان هناك اآلراء المختلفة بين الفرق اإلسالمية خاصة فيما يخص صفات هللا وقد ارتأيت أن 

فيه الخالف وأذكر قاعدته الرئيسة التي لم تكن حاضرة في أذهان بعض    اعالج هذه المسألة على كثرة ما كتب فيها من منظور آخر أحّرر  
ن  من تكلموا في هذه المسألة من المعاصرين؛ فوقعوا، وأوقعوا في اللبس والتخليط والخطأ الذي استتبع اطالق احكام التفسيق والتبديع مع أ

ثبوت والداللة،   ومن هنا اخترت عنوان :)المظنونات من اآليات قاعدة الصفات الخبرية هي ظنية الداللة، وفي بعضها تكون أيضا ظنية ال
المتشابهات في نصوص الصفات( ألوضح أن هذه اآليات المتشابهات بهذا اللحاظ هي ظنية الداللة واذا كان األمر كذلك وال قطع في  

نتجاوز الخالف فيها ورأب الصدع بين مختلف    المسألة فال حاجة للتعسف في االراء والمذاهب واالقوال وان الموضوع فيه سعة ويمكن أن
المدارس الكالمية وجعل االختالف فيها نظير االختالف في اي مسألة فقهية أو نحوها، وعلى هذا األساس جاء هذا البحث ليتكون من ثالثة 

لفالسفة والحكماء وكما سيأتي ,  مباحث ومقدمة وخاتمة؛  فعرفت بالظني باللغة واالصطالح وانه جاء بعدة معاني عند علماء الكالم وا
وذكرت بالمبحث الثاني اآليات المتشابهات في نصوص الصفات عند السلف )الصحابة والتابعون( وبهذا قمت بتقسيم اراء العلماء على ثالثة 

ن أكابر السلف  أقسام أو اتجاهات حسب فهمهم للنصوص ورأيهم فيها, ورجح مع ما ذكره أصحاب القسم الثالث مع ذكر تأويالت ثلة م
وفيه ثالثة مطالب ثم ختمت البحث بالخاتمة   عند األشاعرة والماتريديةفي نصوص الصفات    الثالث كان اآليات المتشابهاتالمبحث  الصالح, و 

 را.والنتائج. والحمد هلل اوال واخرا على التمام , والصالة والسالم على سيدنا محمد خير اآلنام وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثي 
 االطار املفاهيمي املبحث األول

 نٍ وهي ما يأتي :  على عدِة معا الظُن عنَد أهل اللغةيطلق  :تعريف الظن يف اللغة املطلب األول  
 : فأمَّا اليقين فقول القائل: ظننت  ظنًا،أي   2. على معنيين مختلفين يقين وشك(  ) الظاء والنون أصٌل صحيح يدل  :  1( 1ابن فارس)  قال   -1

. قال هللا قال    3والعرب تقول ذلك وتعرفه.،    أراد وهللا أعلم يوقنون   249:    البقرةسورة     ﴾  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ﴿  :تعالى  أيقنت 
مَّة دريد   ٍج َسَرات ه م  ِفي  4بن الصُّ ْم ظ نُّوا ِبَأْلَفْي م َدجَّ واألصل    6ما يخوف عدوه باليقين ال بالشك. وإنَّ   ستيقنوا.: إأي5  اْلفاِرِسيِّ اْلم َسرَّدِ : َفق ْلت  َله 

 :8َعبيدي  ومنه  قول أب ٧.شَك فيهِ  أو إذا لم يتيقنه   ، اآلخر: الشك يقال: ظننت  الشيء
 9وال كلُّ ما ي روى عليَّ أقول        ظنُّني أنا م ْعِتٌب           وما كلُّ من يَ        

ما قراءة وإنَّ ظنون    سم هو اإل  الظن الذي وجمع    11.ما يقين َتدبُّر(ه ليس بيقين عيان وإنَّ نَّ إإاّل    ) الظن شك ويقينفقد قال:    10أما ابن منظور 
 12رؤوس اآليات عندهم فواصل.  نَّ ما فعلوا ذلك ألالوصل فإنَّ  بالوقف وترك 10:  سورة األحزاب ﴾گ  گ  گ    ﴿ :قوله  من قرأ

 14والتظنّي إعمال الظن وأصله التظنن (. ، ) ظنون وأظانين. وقد يوضع موضع العلم: 13باديآقال الفيروز و  -2
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. وكذلك قوله:  أي    20:    سورة الحاقة  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ   بمعنى )َعِلَم ( كقوله تعالى:الظن    أتييوقد    -3 ۆ        ﴿  :  َعِلْمت 

يطلق الظن أيضًا على بعض األلفاظ   وقد15قومهم قد كذبوهم فال يصدقونهم   أنَّ َم الرسل  َعلِ :  أي  110:    سورة يوسف  ﴾  ۈ  ٴۇ  ۈ
ير   18  حديث َعبيَدةومن ذلك أيضًا       1٧. َعِلْمَنا (  :) َفَظنَنا أنَّه  لم يجْد َعليِهَما أي  :16ويراد بِه ) العلم ( المطلق كحديث أ َسيد بن ح ضَّ

 َعِلمت  العلم المراد بِه. : أي فأشار بيده فظننت  ما قال .43:  سورة النساء ﴾ې  ې  ې   ﴿قولِه تعالى  عن سألته  19قال محمد بن سيرين
ان  قال عبد ،اتهمت   :وظننت  زيدًا أي ظننت  بزيدٍ  :المتهم. نقول بمعنى التهمة أويستعمل الظن وقد  -4 وَيمين  هللا  : فال 20الرحمن بن حسَّ

شهادة ظنين   زال تجو )    رحمه هللا تعالى حيث قال:22  إبراهيم النخعي  ناألثر عوكما ورد في  21ال َعْن ِجنايٍة    ه ِجْرت  ولِكنَّ الظَِّنيَن َظِنين  
 25.شهادته  للتهمة لوال تقبمواليه  غير إلىمي تهو الذي ين  :أي 24(  ظنين في والء وال ): في الحديث وقوله  . متهم في دينه :أي 23(

 26المتهم في عقله.  وقيل:
 :2٧قال النابغة الذبياني. ومألفه موقعه: مظنة الشيء أي فيقال:،  بمعنى المكان أو موضع الشيء ومألفه الذي ي َظن  فيهيستخدم  وقد  -5
: أي   29) َيْبَتِغي اْلَقْتَل َواْلَمْوَت َمَظانَّه  ( :  وفي الحديث  موضع الجهل.   :أي28  عامٌر قد قال جهاًل    فأن مظنة الجهل الشباب    فأن يك    

 30.معدنه وموضعه ومكانه المعروف 
وا  ):  أتي بمعنى عدم الثقة وإساءة الظن. كما في قولهيوقد    -6 وِء الظَّّن(   ِاْحَتِرس    32سلم لكم. أه  نَّ إف  حدٍ أبكل    ا: ال تثقو أي  31ِمْن النَّاس ِبس 

أراد بالظن هنا الشك يعرض لك في   33(  ِإيَّاك ْم َوالظَّنَّ َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذب  اْلَحِديثِ  ) :بمعنى الشك واإلساءة معًا كحديث النبي كما أستخدم 
 . 35. أراد وإياكم وسوء الظنوقيل:  34.الشيء فتحققه وتحكم به

 :3٧قال زهير 36بخبره. قال يوث وأبه  قماال يوث الظنون كل :قليل الخير. ويقال :رجل ظنون أي: فيقال. قليل الخير بمعنىيرد  وقد  -٧
 38َأال َأْبِلْغ لَدْيَك بني َتميٍم                  وقد يْأتيك بالَخَبِر الظَّن ون             

  وكما في الحديث  39ماء أم ال.  يدري أفيهِ   الماء أو ال  قليل  :بئٌر ظنون أي  :أو القليل من الشيء. يقال  ة بمعنى القليجيء الظن    وقد  -8
 قليلة الماء.  :أي 40َظن ون  الماِء( َثَمٍد بالحديبيةعلى بالناس   ) َنَزلالشريف: 

ين الذي  يو   -9 عن    ئلَ س    وفي حديث علي  .  أيصل إليه أم ال  يدري صاحبه  ال  :أي.  ديٌن َظنون   :فيقال.  ىال يقضأتي أيضًا بمعنى الدَّ
ين الظنون؟   42أم ال.  يدري صاحبه أيقضيه  الذي ال هو: أي 41يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقًا(  قال:)فالرجل يكون له الدَّ

  ما سميت ظنوناً وقيل: الظنون من النساء التي لها شرف تتزوج وإنَّ   ويقال: الظنين المعادي والظنون.  بمعنى المعادي.الظن    أتييوقد    -10
  43الولد يرتجى منها.  نَّ أل

 44هو ظنون.ة  عيف أو القليل الحيلوالعرب تقول للرجل الض  .ةقليل الحيل بمعنى الضعيف أويستخدم وقد  -11
 وهو كثير في القرآن الكريم ، وسأجلي الغمامة عن هذا المعنى في الصفحات القادمة.  45ان. بَ سْ بمعنى الحِ يرد الظن  وقد -12

 يف االصطالح تعريف الظن : املطلب الثاني
من خالل التتبع واالستقراء الحظت  أن هناك اختالفا بين المتكلمين والمفسرين واللغويين في تعريف الظن اصطالحا، وسأحاول فيما      

ك بصيغة الرجحان  : )46الجرجاني  قاليأتي أن أشير إليها:   ك ألنهم يريدوَن من    :بعضهم  وعند  4٧.(  الظن  احد طرفيَّ الشَّ هو من قبيل الشَّ
وقد يطلق الظن بإزاء اليقين على الحكم الجازم المطابق غير المستند إلى  48حدهما. أالتردد بين وجوه الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح  

د طرفي المعتقد في القلب على عبارة عن ترجيح أح: هو  50قال اإلمام الفخر الرازي   49علتِه وعلى الجازم غير المطابق وعلى غير الجازم. 
أن الظن من األضداد كما أن له عدة معاٍن وأكثر   52بينما يرى المفسر الجليل ابن جرير الطبري   51.اآلخر مع تجويز الطرف اآلخر 

نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث    والشك ظناً   العرب قد تسمي اليقين ظناً المعاني إستخدامًا فيه هو اليقين والشك لذا قال: )  
 أمارة  عن   يحصل   لما  اسمبأنه:  54وعرفه الراغب    53(.   وضده  الشيء  وما أشبه ذلك من األسماء التي تسمي بها  والمستغيث صارخاً   صارخاً 

التي تصيب البشر فيكون شعوره بالشيء   االنفعاالتبعض    أو  55.التوهم  حد  يتجاوز  لم  جدا  ضعفت     ومتى  العلم  إلى  أدت  قويت  ومتى
طرفاه أو    استوى التردد بين شيئين سواء  وعرفه اللغويون بأن الظن: هو    56(.  ا لليقين إلثبات الشيء أو غيرهإمَّ ،    الذي عرض له تخميناً 

يممنا وجهنا نحو اللغويين وإذا    58النقيضين وتساويهما في الذهن.  بينما ذهب بعضهم على أنَّه: اختالف   5٧. حدهما على اآلخرأرجح  
وجدناهم انقسموا فريقين من حيث داللة مادة ظن األول: يرى أن إطالق )الظن( على )اليقين( إطالق حقيقي ، بمعنى أن الظن قد ي طلق 

ن( إطالق مجازي والفريق الثاني: يرى أن إطالق )الظن( على )اليقي  59.60ويراد به اليقين من حيث الوضع اللغوي ومن هذا الفريق األزهري 
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، بمعنى أن )الظن( من حيث الوضع اللغوي ال يفيد معنى )اليقين( وإنما إفادته لذلك تحصل على سبيل المجاز لقرينة تدل عليه ومن هذا  
حاح أن الظن عند أفالطون:  حكماء:البعض    عند  اأمَّ ,  63والفيروز آبادي.  62وابن سيده  61الفريق الجوهري  هو    فقد نقل صاحب كتاب الصِّ

  ن موضوعه الموجود التغيير ولهذا فهو تخمينـــالظ  إنَّ :  أي،    اــور بعللهــألماان  ــم بيـــن التعلير ألــــم للغيـــــم فال يعلــــر مربوطة بالعلــــغي  ةرفـــــمع
. ومن  (1لهام ال اكتساب عقلي.) إنفحة إلهية أو    أفالطون هو رأي انه كذا ويمكن أن ال يكون كذا ، والظن الحق عند    الظن، بمعنى أن  

شاماًل خالل التعريف )اللغوي( و)االصطالحي( للظن نرى أنه ال يمكن أن نختار تعريفًا واحدًا من هذه التعريفات على أنه يمثل تعريفًا عامًا و 
ن كل تعريف من هذه التعريفات جاء مكماًل للتعريف اآلخر فيكون التعريف العام والشامل للظن هو الجمع بين هذه للظن ؛ ويمكن أن يكو 

التعريفات دون الفصل بينهما. كما أنه ال تعارض بين هذه التعريفات ، بل هي عند التحقيق والتدقيق متفقة على أن )الظن( غير اليقين 
 وتشاكله   الشيء  تشابه  على   يدل  واحد   َأصل  والهاء  والباء  خوذ من شبه جاء في معجم مقاييس اللغة )الشين وغير الشك.أما المتشابه لغًة مأ

  ِإذا   اأَلمران،  واشتبه    .المشكالت:  األ مور  من  والمشبهات.  الذهب  يشبه  الذي:  الجواهر  من  والشَبه  .  وَشِبيهٌ   َوَشبهٌ   شبهٌ   يقال.  َوَوصفاً   لوناً 
ْبه    .(64َأشكال() )شِّ الراغب االصفهاني:  َبه    وقال  ِبيه    والشَّ   والظلم،   وكالعدالة  والطعم،  كاللون   الكيفية،  جهة   من  المماثلة  في  حقيقتها:  والشَّ
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  :قال تعالى  معنى،  أو   كان   عينا  التشابه،  من  بينهما  لما  اآلخر  من  الشيئين  أحد  يتميز  ال  أن   هو :  والشبهة

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ   :بعضًا... وقال تعالى  بعضه  يشبه:  أي  (65)َّ   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  

 إما  بغيره،  لمشابهته   تفسيره  أشكل  ما:  القرآن  من  (، والمتشابه66)   چڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ 
والشبهة:   .التبسا  حتى  اآلخر  منهما  كل  َأشبه:  واشتبها  ماثله ... وتشابها:  وأشبهه  (.) شابهه6٧المعنى()   حيث  من  أو  اللفظ،  حيث  من

(.ولم 69االلتباس واالختالط)  إلى  المؤدية  والمشاكلة  المماثلة  في  إذن مادة التشابه عند علماء اللغة دلت على المشاركة.(68والمثل()  االلِتباس،
 يشبه  أجزاء  أو  أفراد  له  ما  على  اللغة  في  يطلقيبتعد أصحاب التفاسير عن هذا المعنى اللغوي يقول، صاحب تفسير المنار: )المتشابه  

الصيغة مأخوذة من  ٧0()يلتبس  أي  األمر  من  يشتبه  ما  وعلى  ا،ـبعض  بعضها أن  اللغوية، يظهر بوضوح  المعاجم  إلى  الرجوع  (. وعند 
المعنى األصلي له هو )المثل(. وكما هو معروف أن اإلنسان ليس بمقدوره أن يميز بين األشياء المتشابهة )المتماثلة(  الجذر)ش ب ه( و 

إال بعد انعدام رؤية إن كانت محسوسة، وإمعان روية وفكر إن كانت غير محسوسة، وتأتي في اللغة بمعنى االلتباس، واشتبه األمر بمعنى 
مور: المشكالت يشبه بعضها بعضًا.وخالصة القول: إن المتشابه هو الذي يحجبه شيء من الخفاء، مما يجعل اختلط، والمتشابهات من األ

 (.  ٧1العقول عاجزة عن إدراكه بسرعة أو تذهب في مدلوله مذاهب شتى)
 املبحث الثاني:االيات املتشابهات يف نصوص الصفات عند السلف )الصحابة والتابعون(

 نظر علماء السلف لاليات المتشابهات من خالل اتجاهات ثالثة أجملها باآلتي:  
االتجاه األول: وهو الذي عليه جمهور العلماء: أنَّ الســلف )رضــي هللا عنهم( قد آثروا الســكوت عن تفســير هذه النصــوص، وكرهوا الخوض  

، ومعنى هذا:أنَّ السـلف كانوا ال ينفون ظاهر هذه (٧2)چ   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ فيها والسـؤال عنها؛ ألن هذا ِممَّا اسـتأثره هللا تعالى بعلمه:
ــلوا إليه، فعليهم  ــر أن يصـ ــتطيع البشـ ــبحانه، ال يسـ ــبحانه وتعالى، وإنَّ هللا قد أراد بها معنى يليق به سـ أن  النصـــوص ويكلون علمه إلى هللا سـ

هللا تعالى(:) وقضـــــــــــوا بأنَّ اآليات من كالم هللا، فلمنوا بها ولم يتعرضـــــــــــوا  يؤمنوا به ويســـــــــــلموا أمره إلى هللا تعالى، يقول ابن خلدون )رحمه
تفســــــــيرها  لمعناها ببحث وال تأويل، وهذا معنى قول الكثير منهم: اقرأوها كما جاءت، أي: آمنوا بأنَّها من عند هللا وال تتعرضــــــــوا لتأويلها، وال 

: ) (٧4)قــل البيهقي عن الخطــابي )رحمــه هللا( بعــد شــــــــــــــرحــه لحــديــث النزول.وين(٧3)لجواز أن تكون ابتالء فيجــب الوقف واإلذعــان لــه(
ل من عند  والمتشــــابه يقع به اإليمان والعلم الظاهر ويوكل باطنه إلى هللا عزَّ وجلَّ وهو معنى قوله: وانَّماحظ الراســــخين أن يقولوا: آمنا به ك

علماء الســلف ما قلناه، وروي مثل ذلك عن جماعة من الصــحابة )رضــي  والقول في جميع ذلك عند   چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ :ربنا ثم قال
.يقول الشــــــيب الصــــــابوني )رحمه هللا( وهو يقرر عقيدة الســــــلف في هذه الصــــــفات: )ويكلون علمه إلى هللا تعالى ويقرون بأنَّ (٧5)هللا عنهم(

ې  ې     ې     ېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉچ :في قوله تعالىتأويله ال يعلمه إالَّ هللا كما أخبر هللا الراســــــخين بالعلم أنَّهم يقولونه  

ــالحين:   (٧٧)(.(٧6) چى  ى   ــالفين والخالفين واختاره عباد هللا الصــ ويقول ابن الصــــالح )رحمه هللا(: الذين يدين من يقتدى به من الســ
أن ال يخاض في صــــفات هللا تعالى بالتكييف، ويقولون في كل ما جاء به من المتشــــابهات: أمنا به مقتصــــرين على اإليمان جملة من غير  

أنَّ هللا سـبحانه وتعالى له في كل ذلك ما هو الكمال المطلق من كل وجه، ويعرضـون عن الخوض    تفصـيل وتكييف، ويعتقدون على الجملة



   

         

 يف نصوص الصفات                                           املظنونات من اآليات املتشابهات                          

  

  

ۅ       ۅ  چ  .ويقول الشــــهرســــتاني وهو يتحدد عن عقيدة الســــلف: )بل نقول كما قال الراســــخون في العلم(٧8)خوفًا من أن تزَل قدم بعد ثبوتها

ــرائط اإليمان وأركانه،  چ   ېۉ  ۉ ــنا مكلفين بمعرفة ذلك، إذ ليس ذلك من شـــ ــدقنا بباطنه، و وكلنا علمه إلى هللا تعالى ولســـ أمنا بظاهره وصـــ
ا واحتاط بعضهم اكثر احتياط حتى لم يقرأ بالفارسية الوجه وال اإلستواء وال ما ورد من جنس ذلك بل إن احتاج في ذكره إلى عبارة عبر عنه

.أمَّا ابن تيمية وكما يذكر الدكتور محمد عياش في كتابه (٧9)بلفظ فهذا هو طريق الســـالمة وليس هو من التشـــبيه في شـــيء( بما ورد لفظا
ــده قول الجمهور قوله ع  ــًا في رأي ابن تيمية فهو تارة يميل إلى رأي الجمهور وتارة يرده بقوة، فِممَّا يعضــــ ــفات الخبرية فيذكر تناقضــــ ن  الصــــ

ما يتعلق بالصـفات منها وال تأولوه وال شـبهوه بصـفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شـيئًا من ذلك لنقل عنهم ولم يجز أن يكتم  السـلف: )ولم يفسـروا
، ثم يسـتشـهد بقول محمد بن (80)بالكلية بل بلغ من مبالغتهم في السـكوت عن هذا أنَّهم كانوا إذا رأوا من يسـأل عن المتشـابه بالغوا في كفه(

حنيفة عليهم الرحمة:) اتفق الفقهاء كلهم من الشـــرق والغرب على اإليمان بالقرآن واألحاديث التي جاء بها الثقات عن  الحســـن صـــاحب أبي  
َر شـيئًا من ذلك فقد خرج ِممَّا كان    رسـول هللا )صـلى هللا عليه وسـلم( في صـفة الرب عزَّ وجلَّ من غير تفسـير وال وصـف وال تشـبيه، فمن َفسـَّ

.وما ذهب (81) عليه وسـلم( وفارق الجماعة، فإنَّهم لم يصـفوا ولم يفسـروا ولكن أمنوا بما في الكتاب والسـنة ثم سـكتوا(عليه النبي )صـلى هللا
إليه الجمهور في تقرير مذهب الســـلف: أنَّ كثيرًا من الســـلف قد ورد عنهم ما يدل على  ذلك فمن ذلك ما رواه أبو ســـعيد الدارمي عن محمد 

.وروي عنه أنَّه قال: ) إنَّ قومًا ِممَّن كانوا قبلكم أ وتوا علمًا  (82)( أنَّه قال: ) إنَّما تهلك هذه االمة إذا تكلمت في ربها(بن الحنفية )رحمه هللا
ــألوا َعمَّا فوق الســـــماء وما تحت األرض فتاهوا( .ولذلك يقول الدارمي: )ومن األحاديث أحاديث جاءت عن النبي (83)كانوا يكيفون فيه، فســـ

،ويقول أيضــــًا:)وقد كان من مضــــى من الســــلف  (84) عليه وســــلم( قالها العلماء ولم يفســــروها، ومتى فســــرها أحدهم برأيه اتهموه()صــــلى هللا
.ويقول ســفيان بن عيينة )رحمه هللا(: ما وصــف هللا تبارك وتعالى نفســه في كتابه فقراءته تفســير، ليس ألحد (85)يكرهون الخوض في هذا(

.االتجاه الثاني: وهو رأي ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما وهؤالء يعتقدون: أنَّ مذهب الســـــــــلف هو (86)بالفارســـــــــية أن يفســـــــــره بالعربية وال
إثبات هذه الصفات هلل تعالى على حقيقتها من غير تشبيه وال تعطيل.يقول ابن تيمية في بيان مذهب السلف: )ومذهب السلف أنَّهم يصفون 

وصـفه به رسـوله )صـلى هللا عليه وسـلم( من غير تحريف وال تعطيل ومن غير تكييف وال تمثيل، ونعلم أنَّ ما هللا بما وصـف به نفسـه وبما  
ــيَّما إذا كان   وصــــــــــف هللا به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز وال أحاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصــــــــــود المتكلم بكالمه، وال ســــــــ

.ويؤكد ذلك بقوله: ) فاإلســـتواء معلوم يعلم معناه ويفســـر ويترجم بلغة أخرى  (8٧)بيان العلم(المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصـــح الخلق في 
.أمَّا ابن القيم )رحمه هللا( فهو تابع لشـيخه، بل أكثر كالمه عن عقيدة السـلف اليخرج (88)وهو من التأويل الذي يعلمه الراسـخون في العلم(

ه هللا(: )تنازع الناس في كثير من األحكام، ولم يتنازعوا في آيات الصــــــــــــفات وأخبارها في  عن كالم شــــــــــــيخه ابن تيمية.يقول ابن القيم )رحم
نًا وأنَّ  موضـع واحد، بل اتفق الصـحابة والتابعون على اقرارها وإمرارها مع فهم معانيها واثبات حقائقها، وهذا يدل على أنَّها أعظم النوعين بيا

قيق الشـهادتين واثباتها من لوازم التوحيد فبينها هللا سـبحانه وتعالى ورسـوله )صـلى هللا عليه وسـلم( بيانًا العناية ببيانها أهم؛ ألنَّها من تمام تح
شـترك في  شـافيًا ال يقع فيه لبس يوقع الراسـخين في العلم، وآيات األحكام ال يكاد يفهم معانيها إالَّ الخاصـة من الناس، وأمَّا آيات الصـفات في

ــألة  (89)م(فهم معناها الخاص والعا ــيحه لمســـــ ــأذكر وجهة نظره من خالل توضـــــ .أمَّا رأي ابن القيم )رحمه هللا تعالى( بهذا الخصـــــــوص فســـــ
  )المجيء( بحقه تعالى  في مســــــــــــــألة  فقد يذكر عدة آراء ومجمل قوله:)أنَّه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قوالً 

ــياق ما يبطل هذا التقدير وهو  (90)وإخبارًا عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته وذلك كذب عليه(على المتكلم بال علم،   .) إنَّ في الســـــــــــ
فعطف مجيء الملـك على مجيئـه ســــــــــــــبحـاـنه ـيدل على عـدم تغـاير المجيئين، وأنَّ مجيئـه   (91)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  :  قوـله تعـالى

، بل مجيء الرب ســـبحانه أولى أن يكون حقيقة من مجيء الملك(.)إنَّه لو كان المجيء واآلتيان ســـبحانه حقيقة كما أنَّ مجيء الملك حقيقة
ها مســتحياًل عليه لكان كاألكل والشــرب والنوم والغفلة، وهكذا هو عندكم ســواء، فمتى عهدتم اطالق األكل والشــرب والنوم والغفلة عليه ونســبت

عندكم االســـتحالة مثل نام وأكل وشـــرب   چى  ائچ  ذلك شـــيء من الكمال البتة فإنَّ قوله:إليه نســـبة مجازية وهي متعلقة بغيره؟ وهل في 
ــبتها إليه، وقد ــاًل عن تطرد نسـ ــلم(، ال بقرينة وال مطلقة فضـ ــلى هللا عليه وسـ ــوله )صـ ــه هذه األفعال، وال رسـ ــبحانه ال يطلق على نفسـ   وهللا سـ

لقًا من غير قرينة تدل على أنَّ الذي نســب إليه ذلك غيره من مخلوقاته فكيف تســو  اطرد نســبة المجيء واآلتيان والنزول واإلســتواء إليه مط
أمره دعوى المجـاز فـيه(.)إنَّ هـذا اـلذي ادعوا حـذـفه واضــــــــــــــمـاره يلزمهم فـيه كمـا لزمهم فيمـا انكروه، ـفإنَّهم إذا ـقدروا: وجـاء أمر رـبك ، وـيأتي  

فكيف تجيء الصــــفة وتأتي وتنزل دون موصــــوفها، وكيف ينزل األمر ممن ليس هو ويجيء أمره، وينزل أمره، فأمره هو كالمه، وهو حقيقة 
ــير لموقف الســـلف ما ورد عن بعض الســـلف ِممَّا يدعم هذا  (92)فوق ســـموات عرشـــه( ــد هذا التفسـ .ويقول الدكتور محمد عياش: وِممَّا يعضـ
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.ويورد أمثلة  (93)عنه بل وألفوا في ذلك الكتب الخاصـــــةالتفســـــير ويقويه، وخصـــــوصـــــًا من بعض المحدثين الذين تمســـــكوا باالثبات ودافعوا  
الذي جاء أغلـبه في إثـبات الصـــــــــــــــفات الخبرية كالوجه والـيدين   (94)لبعض العلـماء مثاًل: كـتاب التوحـيد وإثـبات صـــــــــــــــفات الرب البن خزيـمة

ي  واألصـبع والرجل، بل عقد لكل صـفة منها بابًا، والدارمي في كتابيه في الرد على الجهمية والرد على المريسـي، يقول: وهوالء قد هاجموا ف 
: )ألنَّ الحي القيوم يفعل ما يشــاء, ويحرك إذا شــاء وينزل جميع هذه الكتب من لم يقل باإلثبات ونســبوه إلى البدعة والزيغ حتى قال الدارمي

.فإنَّ هذا الغلو في اإلثبات (95)ويرتفع إذا شـــــاء ويقبض ويبســـــط إذا شـــــاء، ويقوم ويجلس إذا شـــــاء، ألنَّ إمارة مابين الحي والميت التحرك(
ــليل المخالفين ور بَّما تكفيرهم ومن قبل علماء محدثين عاشـــــوا في القرون ا لثالثة األولى يعطي ابن تيمية ومن وافقه دعمًا كبيرًا في  وفي تضـــ

  تصـــــــــوره لمذهب الســـــــــلف، وابن تيمية ال يخفي هذا بل يعده حجة على مخالفيه مثاًل رده على المتأولين كالرازي وابن فورك) فإنَّما بينت أنَّ 
ان بن ســـــعيد الدارمي أحد األئمة المشـــــاهير، حتى عين تأويالتهم هي عين تأويالت المريســـــي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صـــــنفه عثم

قال ثم َردَّ ذلك عثمان بن ســــــعيد بكالم إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان الســــــلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضــــــعف حجة  
ــللوهم   ــية وأكثرهم كفروهم أو ضــــ ــاري في هؤالء من خالفهم، ثم إذا رأى األئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريســــ وعلم أنَّ هذا القول الســــ

.يقول الدكتور محمد عياش: وال أدري كيف يعلم حقيقة ما كان عليه  (96)المتأخرين هو مذهب المريســــــــي تبين الهدى لمن يريد هللا هدايته(
ــيه ذكي وال غير ذكي، فالدارمي يقول في كتابه:  ــيه وســـع الســـموات واألرض  الســـلف من كتاب الدارمي وفيه من الغلو ما ال يرتضـ )إنَّ كرسـ

ــابع( ــل منه إالَّ قدر اربعة أصـ ــتقلت به بقدرته (9٧)وإنَّه ليقعد عليه فما يفصـ ــة فأسـ ــتقر على ظهر بعوضـ ــاء السـ ، وهو الذي يقول:)ولو قد شـ
 .(98)ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم(

احب كتاب إشـارات المرام، والسـبكي وغيرهم وخالصـة هذا الرأي:  االتجاه الثالث: وهو ما يراه اإليجي صـاحب كتاب المواقف، والبياضـي صـ
ي أنَّ السـلف كانوا ينزهون هللا عن ظواهر هذه النصـوص ثم ال يعينون المراد بعد، وهذا هو ما يسـمى بالتأويل اإلجمالي، يقول العضـد اإليج

.ويقول البياضـي  (99)يقف على )إالَّ هللا( وعليه أكثر السـلف(رحمه هللا: ) فتؤول الظواهر اجمااًل ويفوض تفصـيلها إلى هللا كما هو رأي من  
ــًا، لكنه إجمالي وهو مذهب الســــــــــلف في جميع  رحمه هللا: ) فتفويض علمها إلى هللا تعالى مع تنزيهه تعالى َعمَّا يوهم ظواهرها تأويل أيضــــــــ

ــي و  ــافعي وأحمد بن حنبل والقطان والقالنســ ــابهات، واختاره مالك والشــ ــفات المتشــ ــبكي رحمه هللا: )  (100)كثير من الخلف(الصــ .ويقول الســ
تأوياًل إجماليًا بصــرف اللفظ عن ظاهره المحال على هللا تعالى، لقيام األدلة القاطعة على    -أي المتشــابه-أجمع الســلف والخلف على تأويله

عة من المتكلمين وحاصــله أنَّ يقال: ال نعلم .ويقول اإلمام النووي رحمه هللا: ) وهذا مذهب الســلف وجما(101)أنَّه تعالى ليس كمثله شــيء(
رك المراد بهـذا ولكن نؤمن ـبه مع اعتـقاد أنَّ ظـاهره غير مراد وـله معنى يليق ـباى تعـالى(، ويقول القرطبي رحمـه هللا:)إنَّ مـذهـب الســــــــــــــلف ت

حاصل هذا المذهب أنَّ هذه المتشابهات .ويقول الرازي رحمه هللا عن مذهب السلف: )(102)التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها(
إلى هللا تعــــالى وال يجوز الخوض في   بــــأنَّ مراد هللا تعــــالى منهــــا شــــــــــــــيء غير ظواهرهــــا، ثم يجــــب تفويض معنــــاهــــا  يجــــب القطع فيهــــا 

سلف الصالح مالك  . وقريب من هذا ما أورده ابن كثير في تفسيره عن السلف إذ يقول: )وإنَّما نسلك في هذا المقام مذهب ال(103)تفسيرها(
من  واألوزاعي والثوري والليث بن سـعد والشـافعي وأحمد وإسـحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسـلمين قديمًا وحديثًا، وهو إمرارها كما جاءت  

ــبهين منفي عن هللا( ــبيه وال تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشــــ ــبة هذا  . وقد أنكر ابن تيمية رحمه هللا(104)غير تكييف وال تشــــ  نســــ
إلى الســـــلف، فهو يكرر في أكثر من موضـــــع أنَّ الســـــلف لم يقولوا: إنَّ ظاهر هذه النصـــــوص غير مراد، فتراه يقول مثاًل: ) فإن كان القائل  
 يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصــفات المخلوقين أو ما هو من خصــائصــهم، فال ريب ان هذا غير مراد، ولكن الســلف واألئمة لم يكونوا يســمون 

، ولكن ما نقله العلماء من الســـــــــــلف يرد قول ابن تيمية هذا  (105)هذا ظاهرها وال يرتضـــــــــــون ان يكون ظاهر القرآن والحديث كفرًا وباطاًل(
. وِممَّا يؤيد االتجاه الثالث، ما ن قل من تأويالت ثلة من أكابر الســــــــلف  (106)والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ

سـأذكر بعض األمثلة بهذا الخصـوص وعلى النحو اآلتي: تأويل الكرسـي: إذ جاء في تفسـير الطبري عند تفسـيره آلية الكرسـي في  الصـالح، و 
ما نصــــــه) اختلف أهل التأويل في معنى الكرســــــي الذي أخبر هللا تعالى ذكره في االية،   (10٧)چ  ېئۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ چ  :قوله تعالى

فقال بعضـــــهم: هو علم هللا تعالى، وأمَّا الذي يدل على ظاهر القرآن، فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن ســـــعيد بن جبير 
 .(108)إنَّه قال: هو علمه(

چ  ، وأول الطبري )رحمه هللا( قوله تعالى: (110)، بقوله: بمرأى منا(109)   چحب  خب  مب   چ   تأويل صفة العين: إذأول قوله تعالى:  -1

 .(112) ب)مرأى مني ومحبة وارادة((111)چڤ  ڤ    ڦ
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، وقال  (114) ، أنَّه قال: قبلة هللا  (113) چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ تأويل صفة الوجه: ورد عن مجاهد )رحمه هللا( تأويل قوله تعالى:  -2
 (116):أي إالَّ هو.(115) چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  گچ : الضحاك في قوله تعالى

.ِممَّا  (118)قال: بقوة وقدرة  (11٧)  چۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ   ۇئچ  تأويل صفة اليد: أول ابن عباس )رضي هللا عنه( قوله تعالى:  -4
ى على  تقدم تبين أنَّ بعض السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم سلكوا مسلك التأويل، ومنهم من التزم التسليم وإرجاع المعنى إلى هللا تعال

ض معنى الصفات إلى هللا تعالى وأنَّ  ه من باب التسليم،  أساس أنَّه ِممَّا استأثر هللا تعالى به في علمه، والذي نميل اليه: هو االعتداد بمن فوَّ
الى  وفي الوقت نفسه نأخذ التأويل الصحيح من غير أدعاء باالحاطة بالمعاني، والذي ألجأني للتوفيق بين اآلراء، هو خشية التعطيل، فاى تع

، قد نكون شبهنا الخالق بالمخلوق، لم ينزل بالقرآن ليعطل عن معانيه، فإنَّنا إْن نفينا ما أثبته هللا تعالى، فهذا غير مشروع، وأنَّ أخذنا بالظاهر
ه، وما  لذا نضطر إلى: اإليمان بأنَّ أي صفة من الصفات الخبرية هي من كالم هللا تعالى وأنَّ هلل مرادًا منه، فما ورد عن السلف فيه أخذنا ب

فكرة التجسيم والتشبيه   سكت عنه السلف لم نخض فيه، ونأخذ بصحيح التأويل ضمن شروطه المعلومة من غير تعطيل أو تجسيم.وأصل
بشري،  هي من االفكار اليهودية، الذين قالوا: أن هللا جالس على العرش تحمله المالئكة، وهذا القول مناف لعلماء المسلمين، بل مناف للعقل ال 

هللا عنه( أن هللا خالق    الن قوله تعالى) الرحمن على العرش استوى( بمعنى ستولى وتمكن، ويأتي بمعنى التدبر، لذا قال االمام علي )رضي
ش  العرش أظهارًا لقدرته، وليس محاًل لذاته.وفي عقيدتنا انه مناف للنصوص الشرعية التي يقول بها علماء المسلمين، النه لو كان على العر 

ــــــــ الغرب واالمام والخلف( وأل ـــــــ الشرق  ــــــ الجنوب  صبح حاشاه جل في عاله كحال محال لذاته الصبح حادد تعتريه الجهات) الشمال 
 االنسان، وهذا محال في حقه جل في عاله.  

 عند األشاعرة واملاتريديةيف نصوص الصفات  اآليات املتشابهات الثالثاملبحث 
 االيات املتشابهات يف نصوص الصفات عند األشاعرةاألول املطلب 

بي بشر أسماعيل بن  إأبي الحسن علي بن    إحدى أكبر الفرق اإلسالمية تعود نسبتها إلى مؤسسها اإلمام  األشاعرة:أواًل: تعريف األشاعرة:
ولد سنة سبعين    ،(حمه هللا تعالىبي موسى االشعري )ر أبي بردة بن  أسماعيل بن عبد هللا بن موسى بن بالل بن  إسحاق بن سالم بن  إبن  

مولده بالبصرة ، وأنه نشأ بها وظل بها فترة   اإلمام االشعري كان  أن  .تذكر المصادر (119هـ.) 330وقيل سنة    ، هـ324وتوفي سنة    ،ومائتين
 (120أن توفى بها ولهذا يقولون عنه: بصري سكن بغداد. ) إلىثم غادرها وسكن بغداد  ،طويلة من حياته

ه كان ينفيها  األشعري وقد نقل عنه الحافظ ابن كثير أنَّ يثبتها  الخبرية  صفات  ال  ثانيا: االيات المتشابهات في نصوص الصفات عند االشاعرة
وأولها في كتاب اللمع وعلى هذا يكون األشعري   ،ه قد أثبتها في كتابه اإلبانةأنَّ   :األستاذ محمد أبو زهرة  .يرى (121ثم رجع عن القول بنفيها) 

أسبق في التأليف من اللمع يقول:.. فهو في اإلبانة كان يمنع تأويل اإلبانة    أنَّ   :ه يرى إذ أنَّ   ،قد أثبتها في األول ثم رجع عن القول بإثباتها
خذ بمجاز أولكن في اللمع يقرر ذلك التأويل وهو في الحقيقة ليس بتأويل ولكنه    ،اليد بالقدرة والوجه بالذات ويلزم األخذ بظواهر النصوص

يقول   ،في شأنها  مام األشعري قد أثبتها وال ينسب إليه أي قول ثانٍ اإل  أنَّ   :ابن تيمية  ويرى (.122)   عد تأويالً ي  مشهور والمجاز المشهور ال  
كمن يقول استوى بمعنى    ،ا األشعري نفسه وأئمة أصحابه فلم يختلف قولهم في إثبات الصفات الخبرية وفي الرد علي من يتأولهارحمه هللا: أمَّ 

الكبير  ،استولى كالموجز  الصغي  ،وهذا مذكور في كتبه كلها  ذلكوالمقاالت  الناس عنه حتى    ، رة والكبيرة واإلبانة وغير  نقل سائر  وهكذا 
له    األشعري كان ينفيها وأنَّ   كالرازي واألمدي ينقلون عنه إثبات الصفات الخبرية وال يحكون عنه في ذلك قولين : فمن قال: إنَّ   ينالمتأخر 

هؤالء أدخلوا في مذهبه أشياء من   بي المعالي ونحوه فإنَّ أه كفي تأويلها قولين فقد افترى عليه، ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحاب
آراء العلماء في موقف األشعري من الصفات الخبرية عامة.وفي الحقيقة ال نجد في كتابه   من  ( .هذا ما وقفت عليه 123أصول المعتزلة ) 
قال األستاذ محمد أبو زهرة وال في اإلبانة أو رسالة أهل الثغر وهذه  الكتب هي الموجودة   مثلماه أول هذه الصفات  أنَّ   ىاللمع أي إشارة إل

موقف األشعري بصدد هذه الصفات أو اآليات الدالة عليها قد حسمه بقوله: حكم كالم   نَّ إ  :وهي التي أمكنني اإلطالع عليها.ويمكنني القول
العموم عن    هإلي المجاز إال لحجة.. وليس يجوز أن يعدل بما ظاهر   هيخرج الشيء عن ظاهر  وحقيقته وال  هظاهر   ىهللا عزَّ وجلَّ أن يكون عل

وما صلى هللا عليه وسلم(  ( (.هكذا يحدد األشعري موقفه ِممَّا أخبر هللا به عزَّ وجلَّ عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله 124العموم بغير حجة)
األشاعرة فكان إلى التأويل أقرب، فيورد التفتازاني بهذا الخصوص: أنَّها مجازات فاالستواء   أمَّا رأي بقية.)رضي هللا عنهم(  أجمع عليه صحابته

 .(125)مجاز االستيالء أو تمثيل لعظمة هللا تعالى، واليد مجاز عن القدرة والوجه عن الوجود والعين عن البصر
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 :قوله تعالى في الدالة عليها ةى تصديقًا ِلَما جاء في كتابه من اآليء أهل السنة والحديث هذه الصفة هلل تعالاصفة الوجه:لقد اثبت علمأواًل: 
 مثلما،  َوْجَهه   ك لُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ   :  جاء في اآلية  مثلماتعالى الهالك    ه"فنفوا عن وجه  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ چ 

( 126عنه الهالك والفناء( )   يتعالى وتمثيلة يقول ابن خزيمة: ) إن وجه ربنا القديم لم يزل بالباقي الذي ال يزال ف ن  هنفوا عنه تشبيه وجه
من جملة ما   فقد بين أنَّ   ،ما يليق بجاللة وعظمته  ىوافق األشعري السلف الصالح في إثبات هذه الصفة كصفة ذاتية هلل تعالى علوقد  .

َواإِلْكَرامِ  َوْجه  َربَِّك ذ و الَجاللِ  َوَيْبَقى    :كما قال عزَّ وجلَّ   هلل وجهاً   يعتقده هو أنَّ 
. كما أستدل األشعري في إثباته لهذه الصفة بقوله   (12٧)

الداللة علي إثبات ة واآلية صريحة  م (.وال يتوسع في الكالم في هذه المسألة إذا اعتبرها محسو 128)َوْجَهه   ك لُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ   تعالى :  
.أمَّا رأي األشاعرة الذين جاءوا بعد اإلمام األشعري كاآلمدي (129)، وأن الوجه صفة ثبوتية زائدة على ما له من الصفاتالوجه هلل تعالى

، وقال القاضي الباقالني: (130) هوالباقالني والتفتازاني واللقاني فقد أولوا تلك الصفة، وكان ِممَّا قالوا فيها: إنَّ وجه هللا تعالى هو وجوده أو ذات
ِلَما َخَلْقت    :  وقوله تعالى  َواإِلْكَرامِ  َوْجه  َربَِّك ذ و الَجاللِ  َوَيْبَقى    :فإْن قال قائل: فما الدليل على أنَّ هلل وجهًا ويدًا، قيل له: قوله تعالى

 .(132) عبارة عن وجوده وذاته سبحانه.وقال القرطبي: الوجه (131)فأثبت لنفسه وجهًا ويداً  ِبَيَديَّ 
،   (133) چژ  ڑ  چ   تعالى:  هقول في  صفة العين :يثبت األشعري هذه الصفة هلل تعالى مصدقًا بذلك بما جاء في الكتاب الكريم  ثانيًا:   
َوِلت ْصَنَع َعَلى َعْيِني   :  وله(، وق135)   چ يئی  جئ       حئ  مئ  ىئچ   تعالى:  وقوله(  134) چحب  خب  مب       ىب  چ  قوله عزَّ وجلَّ :و 
(136 وهذه اآليات هي نفسها التي يستدل بها أهل السنة )  اآليات األربع األولى صريحة  .ف(13٧العين هلل)   صفة   إثبات  ى عل  من السلف

ريم )صلى هللا عليه  الك  الرسول   لوجود القرينة إذ  في إثبات العين  كذلك   ا اآليات األخرى فقد أوردها أهل السنةأمَّ   ،الوجه  ى صفةالداللة عل
   :ه قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه اآليةيونس أنَّ  يأب ىابن خزيمة عن محمد بن عبد هللا بن يزيد المقري بسنده إل وسلم( أثبتها فيما يرويه

وا اأَلَماَناِت إلى أهلَها أذنه والتي تليها علي عينه ويقول هكذا سمعت    ىبهامه علإفيضع    َسِميعًا َبِصيراً   قوله:    ى قرأ إل ِإنَّ َّللاََّ َيْأم ر ك ْم َأن ت َؤدُّ
ذنه والتي تليها على أ ( وضع أبو هريرة إبهامه على  139قال أبو يونس) .(138يقرأها ويضع إصبعيه)   )صلى هللا عليه وسلم(   رسول هللا

اما األشاعرة (140).وبصراً   له سمعاً   نَّ أيريد    ،من اإلنسانوأراد بهذه اإلشارة تحقيق اثبات السمع والبصر هلل ببيان محلهما    :عينه قال البيهقي
 .(141) الذين جاءوا بعد اإلمام األشعري فيرون أنَّ معنى صفة العين أنَّ هلل تعالى عينين بال كيف

ويستدل األشعري   ، جلَّ فهو يثبتها هلل تعالى علي ما يليق به عزَّ و   ،: لم يختلف منهج األشعري في هذه الصفة عن منهج السلفدصفة اليثالثًا:  
هللا   هنوردها كاآلتي:  قول  عدة  لياتبا القرآن فيستدل عليها  أمَّ   ،اللغة (  –اإلجماع    –السنة    –: ) من القرآن  عدة  هذه الصفة من أوجه  ىعل

ِ َفْوَق َأْيِديِهمْ   تعالى:   َد ِلَما َخَلْقت  ِبَيَديَّ    وقوله تعالى (142، )َيد  َّللاَّ وَطَتانِ     وقوله تعالى(143، )َما َمَنَعَك َأن َتْسج   (144 .،)َبْل َيَداه  َمْبس 
  : المراد بها   َخَلْقت  ِبَيَديَّ   الذين أولوا هذه الصفة وقالوا يديه في قوله تعالى:    ى بدأ يرد عل  ،بعد أن أثبت األشعري صفة اليدين هلل تعالى

 ، ويعنى به النعمة  ،يجوز في لسان العرب أن يقول القائل : عملت كذا بيدي  ذ الإ   ،اللغة ال تسعف هذا التأويل  هللا أنَّ   هلهم رحمالنعمة فبين  
معنى   إلىهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر    :هو معروف  مثلمافالتأويل  .(145فأبطل بذلك أن يكون معنى قوله عزَّ وجلَّ )بيدي( النعمة)

القياس   –ه حتى هذا األصل فبين لهم أنَّ .(146واليد ال تحتمل النعمة) ،في التأويل أن يكون المعنى محتماًل للفظ في اللغة ،محتمل فالشرط
اله االستنكاري ، ومن أين وجدتم في  في سؤ   هنجد  وهذا   الذي يعتمدون في تأويلهم الصفات ال يسعف هذا التأويل وال يمكنه ذلك  –العقلي  

ا رأينا هللا عزَّ وجلَّ وقد قال في   نعمتي؟ ومن أين يمكن أن يعلم بالعقل أن يفسر كذا وكذا مع أنَّ قول هللا "بيدي" ال يكون معناه إالَّ   القياس أنَّ 
فسر القرآن  ي (، فال يمكن أنَّ 148( ) 14٧) وٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمهِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّس   :  ) صلى هللا عليه وسلم(  لسان نبيه ىكتابه الناطق عل

ثم تصدى بعد ذلك لتأويل بعضهم   ،بصدد هذه الصفة  بعضهموهي مخالفة ِلَما ذهب إليه    ،اللسان العربي واللغة العربية  ى بالرجوع إلإالَّ 
هذا التأويل فاسد من    أنَّ   : (.فبين لهم149)   چۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  چ   :اآلية الكريمة  ى لأليدي بالقوة والقدرة معتمدين في ذلك عل

فال يجوز لهم أن يؤولوا " بيدي"    ،فإذا كانوا ال يثبتون هلل قدرة  ،كما ورد عليهم بنفيهم للقدرة  ،" األيدي" ليس جمع لليد  خرها أنَّ اويقول :    ،أوجه
  ى عل  (عليه السالم) القدرة لم يكن آلدم    َخَلْقت  ِبَيَديَّ   بقوله تعالى:    يه لو كان هللا عزَّ وجلَّ عنفساد تأويلهم بأنَّ   ىكما استدل عل  ،بقدرتي

: وليس ومجملها أن أنقلها رى من الضروري وجه يليق به تعالى في عبارة أ ىحين أثبت هلل اليدين أثبتهما عل إبليس في ذلك مزية.واألشعري 
أو يكون معناه إثبات   ،أو يكون معناه إثبات يدين جارحتين ،درتيناأن يكون معنى ذلك إثبات يدين ق (ِلَما خلقت بيدي) يخلو قوله عزَّ وجلَّ 

...وإذا فسدت األقسام  ال يوصفان إالَّ   ،إثبات يدين ليستا نعمتين والجارحتين وال قدرتينأو يكون معناه    ،يدين نعمتين  كما وصف هللا عزَّ وجلَّ
ستا ي بأنهما يدان لمعنى قوله" بيدي" إثبات يدين ليستا جارحتين وال قدرتين وال نعمتين وال يوصفان إالَّ   الثالثة صح القسم الرابع وهو أنَّ 
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ئلنا أتقولون : إنَّ هلل يدين؟ قيل:  (  150ن سائر الوجوه الثالثة التي سلفت)كاليدين خارجتان ع ، وقد ورد عن اإلمام األشعري قوله: )قد س 
: صفة اليد تعني القدرة أو (151)نقول ذلك بال كيف( .أمَّا األشاعرة ِممَّن جاء بعد اإلمام األشعري كاآلمدي والباقالني والرازي فذهبوا إلى أنَّ

 .(152)النعمة
من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة هلل تعالى، وهي من أعظم الصفات التي   االستواء؛ فهيصفة  أمَّا    :والعلو والفوقية  االستواءصفة    رابعًا:

ثابتة له بالكتاب    ؛ فهيفهي صفة ذاتية هلل تعالى  :ا صفة العلو والفوقيةأمَّ و تبين وتثبت علو هللا تعالى على خلقه، واستوائه علي عرشه.
عرشه فوق سبع   ىعل  تباعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة ، فاى مستوٍ ، وإ)عليهم الصالة والسالم(والسنة، وإجماع األنبياء والمرسلين

جمع الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان ، علي إثبات صفة العلو ولم ينقل عنهم اختالف في  أوات، يعلم ما يبدون وما يخفون ، وقد اسم
  ، هللا في كل مكان بذاته   نَّ : إ( بقوله154شيب الجهم بن صفوان) ( ، وهو  153هذا الباب حتى أوائل القرن الثاني إذ ظهر الجعد بن درهم) 

خصص   إذ  ،األشعري عناية بالغة  هاوهذه الصفة من الصفات التي أوال.(155عرشه)   ىخلقه مستويًا عل  ىعل   ونفى أن يكون هللا تعالى عالياً 
.وفيما يلي نورد فهم األشعري (156فيها)  أما اللمع فلم نجد له قوالً  ،كلم عنها في كتابه رسالة إلى أهل الثغرت كما  ،اإلبانة كتاب في لها باباً 

 بخصوصها: يقول )رحمه هللا تعالى( في معرض ذكره إجماع السلف: وأنَّه تعالى فوق سماواته دون أرضه، وقد َدلَّ على ذلك قوله تعالى:

 وقال تعالى:   (158) چ ائ  ەئ ې  ې  ى  ى  ائ چ :وقال تعالى  (15٧)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ 

لم يزل مستوياً   (159) چڈ     ژ  ژ  ڑچ  القدرية، ألن هللا عزَّ وجلَّ  قال  العرش استيالًء كما  ، وقال  (160)وليس استواء على 
نقول إن العرش .ويقول الباقالني:) وال  (161)األشعري أيضًا: )ان هللا عزَّ وجلَّ يستوي على عرشه استواء يليق به من غير طول استقرار(

.وقال: وكذلك قولنا في جميع المروي (162) قرار وال مكان ، ألن هللا تعالى كان وال مكان، َفَلمَّا خلق المكان لم يتغير َعمَّا كان(  - أي هللا-له
القران والوجه والعينين،  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في صفات هللا تعالى إذا ثبت في ذلك الرواية: من إثبات اليدين اللتين نطق بهما  

قال: قد بينا دين األئمة وأهل السنة أنَّ هذه الصفات ، (163)چڈ     ژ  ژ  ڑ چ   وأنه عزَّ وجلَّ مستٍو على عرشه، مثلما قال تعالى: 
وغيره، وروى الثقات عن مالك: أنَّ سائاًل سأله   164تمر كما جاءت بغير تكييف وال تحديد وال تجنيس وال تصوير كما روي عن ابن شهاب

غير مجهول، والكيف غير معقول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه    فقال: اإلستواء  (165)   چڈ     ژ  ژ  ڑچ  :عن قوله تعالى
بدعة. قال: فمن تجاوز هذا المروي من األخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف الصالحين وأئمة الحديث فقد تعدى وضل وابتدع في 

من حمل االستواء في اآلية على االستيالء والقهر،   وأمَّا من جاء بعد األشعري فقد أولوا صفة االستواء، فمنهم  (166) الدين ما ليس منه.
، ومنه قول الشاعر:قد استوى ِبْشٌر على  (16٧) واستدلوا بقول العرب: استوى األمير على مملكته، وذلك عند دخول العباد والناس في طاعته

فإن قيل: حمل اإلستواء على االستيالء، ي شعر   فهنا استوى بمعنى استولى على رأي بعض األشاعرة(168)العراق  ِمْن غيِر َسيٍف َودٍم مهراقِ 
قه بسبق المغالبة وتقدم المقاومة، وهو ممتنع على هللا تعالى، سلمنا عدم إشعاره بذلك، غير أنَّه ال فائدة في تخصيص العرش بذلك، مع تحق

من حمله على القصد واإلرادة لخلق العرش،  بالنسبة إلى كل الحوادد.ومنهم: من حمل االستواء في اآلية على االستعالء والرفعة.ومنهم:  
القصد، ومنه قوله تعالى: فإنَّ  (169)چۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      چ فإنَّ اإلستواء قد يطلق بمعنى  السماء، وفيه نظر،  إلى  : أي: قصد 

فالن قاصد إليك، وال يقال: قاصد   االستواء وإن أطلق بمعنى القصد عند صلته بإلى، فال يلزم مثله عند صلته بعلى، ولهذا يحسن أن يقال:
.وقد فهمه الغزالي بقوله تعالى: )وإنَّه تعالى مستٍو على عرشه على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الذي أراده، استواًء منزهًا عن  (1٧0)عليك

 .(1٧1) رته ومقهورون في قبضته(الِممَّاسة واالستقرار والتمكن والحلول واالنتقال، ال يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قد
 :   واإلتيانالنزول والمجيء خامسًا: 

ه تابع واألشعري كما بين في اإلبانة أنَّ .(1٧2إثباتها هلل تعالى ، وقد نقل األشعري عنهم ذلك)   ى وهي من الصفات التي أجمع السلف عل 
عفان عن حماد بن سلمة ،    اه هو الحديث الذي رو   ،األساس في هذا الباب  هومعتمد  (،1٧3ألهل السنة ، قد أثبت هلل تعالى هذه الصفة) 

قال: ينزل هللا عزَّ وجلَّ كل ليلة إلي السماء الدنيا فيقول   )صلى هللا عليه وسلم( النبي ثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أنَّ حد
إذا بقى ثلث الليل ينزل هللا تبارك )صلى هللا عليه وسلم(:    جر. وقوله : هل من سائل فأعطية ، هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الف

استدل األشعري بليات بينات وكذلك  (.1٧4يدعوني فاستجيب له من يسألوني فأعطيه ؟ من يستغفرني فاغفر له")   وتعالى فيقول: من ذا الذي
َن الَغَمامِ   ، وقال تعالى:   (1٧5َواْلَمَلك  َصفاًّ َصفاًّ)  َوَجاَء َربُّكمن القرآن نوردها:   وَن ِإالَّ َأن َيْأِتَيه م  َّللاَّ  ِفي ظ َلٍل مِّ ، وقال  (1٧6)َهْل َينظ ر 
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ه يجيء يوم القيامة والملك صفًا أنَّ   ىاألشعري: وأجمعوا عل ومن جملة ما قاله  (.1٧٧)ث مَّ َدَنا َفَتَدلَّى ، َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن أو َأْدَنىتعالى:
ه فإذا ثبت أنَّ  ،أو جوهراً  إذا كان إلجائي جسماً    إالَّ يكون المجيء حركة وزواالً   فال   حركة وال زواالً   ه  وليس مجيئ  ،األمم وحسابها  صفا لعرض 

ها انتقلت إليه  جاءت زيد الحمى أنَّ   : ترى أنهم ال يريدون بقولهمأالَّ   ،تعالى ليس بجسم وال جوهر لم يجب أن يكون مجيئة نقلة أو حركة
كما روى عن   ،السماء الدنيا ىه عزَّ وجلَّ ينزل إلنَّ أما مجيئها إليه وجودها به و وإنَّ  ،إذ لم تكن جسمًا وال جوهر ،وحركت من مكان كانت فيه

وبعد ذكر فهم األشعري لهذه الصفة نورد موقف من جاء (.1٧8)ر(ه ليس بجسم وال جوهنقلة ألنَّ   وليس نزوله  )صلى هللا عليه وسلم(النبي
.وأمَّا (1٧9)ده من األشاعرة في فهم هذه الصفة وكاآلتي:فقد ذكر اإلمام الباقالني في آيات النزول والمجيء واإلتيان، أنَّها تفهم دون تأويلبع

السمع   ورود  رغم  تعالى  هللا  حق  في  ثبوتها  يمنع  ما  هناك  ألن  واإلتيان؛  والمجيء  النزول  ألفاظ  تأويل  وجوب  فيرى:  الرازي  اإلمام 
القياس والتفريع(180) بها بقوله:) ال يجب  تعالى(  الغزالي )رحمه هللا  اإلمام  لنا  الخبرية يوجزها  بالصفات  األشاعرة  أي   -.وخالصة رأي 

مثل أن يراد لفظ اليد، فال يجوز إثبات الساعد والعضد والكف م صَيرًا إلى أنَّ هذا من لوازم اليد، كذلك إذا ورد اإلصبع لم    -الصفات الخبرية
االنملة كما ال يجوز ذكر اللحم والعظم والعصب، وإْن كانت اليد المشهورة ال تنفك عنه، وقد ورد عن الرسول )صلى هللا عليه    يجز ذكر

، وقد فسر )صلى هللا عليه وسلم( لهن قوله بأنَّه أراد بذلك السماحة والجود (181) وسلم( أنَّه قال في نسائه: )الطولكن يدًا أسرعكن لحاقًا بي(
معنى هذا: أنَّه الب دَّ أنَّ ال نأخذ اللفظ بمدلوله الظاهر، كما هو دون تأويل، ولقد أكد القول السالف للرسول    (182) ول للعضو(،دون الط

برية )صلى هللا عليه وسلم( على ضرورة التأويل.ِممَّا تقدم تبين: أنَّ جمهور األشاعرة توقفوا عن التصريح والتعيين لبعض معاني الصفات الخ
حتمل اللفظ أكثر من معنى، ورعًا وتهيبًا، ثم لعدم الحاجة إلى ذلك، لسالمة عصرهم من البدع التي حدثت بعد، أمَّا بعضهم اآلخر من  إذا ا

البشر من  التي يستحيل وصف هللا تعالى بظاهرها وحقائقها التي يعيدها  التأويل لبعض األلفاظ والصفات  علماء األشاعرة فسلكوا مسلك 
ا حولهم، وهو ما ذهب إليه بعض الصحابة والتابعين، والذي اضطرهم لذلك هو خشية التعطيل من جهة، وخشية عدم فهم مراد  أنفسهم وِممَّ 

 هللا تعالى لبعض الناس فيتوهموا التجسيم، ِممَّا اضطرهم إلى التأويل بشروط مقبولة.
 املطلب الثالث:االيات املتشابهات يف نصوص الصفات عند املاتريدية

أواًل: تعريف الماتريدية:الماتريدية: فرقة كالمية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، وهو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي المتوفى  
، وعقيدة (184)، الذي كان معدودًا من فقهاء الحنفية، وكان له مجهود في االنتصار للسنة، والرد على الجهمية وغيرهم(183)(ه333سنة )

ومن مؤلفات اإلمام الماتريدي: كتاب التوحيد وهو محقق ومطبوع، وكتاب المقاالت، وكتاب رد  (185)يبة من عقيدة األشاعرة.الماتريدية قر 
ازيه  أوائل األدلة، وتأويالت القرآن، وهو المسمى بتأويالت أهل السنة وهو مطبوع أيضًا. قال اإلمام النسفي عن هذا الكتاب: )هو كتاب ال يو 

 ، وغيرها. (186) ال يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن(في فنه كتاب، بل 
 ثانيًا: نشأة الماتريدية:نشأت الماتريدية في القرن الرابع الهجري في أوساط المذهب الحنفي، ثم تطورت ومرت بأدوار عدة: 

 ة الجدال بين الماتريدي والمعتزلي.ه( في حياة الماتريدي، وكان هذا الدور يمتاز بشد333-258األول: دور التأسيس وكان ذلك بين)
 ه(، وهذا الدور قام به تالميذ الماتريدي.400-333الثاني: دور التكوين وكان بين عامي )

 ه(.500- 400الثالث: دور التأليف والنشر وكان بين عامي )
ه( إلى نهاية الدولة العثمانية، وهو الدور الذي جمع االدوار الماتريدية الكثيرة، وبعده  1300-500الرابع: دور االنتشار والتوسع بين عامي)  

د  .وانتشرت الماتريدية انتشارًا كبيرًا بسبب إعتناق السالطين والملوك للمذهب الحنفي، ال سيَّما في البال (18٧) أدوار أخرى حتى هذا العصر
والصين وغيرها والهند  واألفغان  والترك  النهر  وراء  ما  وبالد  والمغربية  مفهوم (188)الشامية  في  األشاعرة  توافق  فرقة كالمية  .والماتريدية 

المسائل العقدية في كثير من اإلحيان وما يهمنا موقفها من االيات المتشابهات في نصوص الصفات حيث تبت هذه الفرقة صفات المعاني 
ائمة  الى، وهي: القدرة، واالرادة، والعلم، والسمع، والبصر، والكالم، والحياة. لكنه قال: إنَّها ليست شيئًا غير الذات، فهي ليست صفاته قهلل تع

  .بينما ترى في النصوص الواردة في القران الكريم واألخبار المشتملة (189) بذاتها، وال منفكة عن الذات، فليس لها كينونة مستقلة عن الذات
كحا  التأويل  موقف  منها  وقفوا  فقد  إلب،  وعينًا  ويدًا  وجهًا  وتعالى  سبحانه  هلل  أنَّ  تذكر  التي  للتشبيه،  الموهمة  الخبرية  األوصاف  ل  على 

 .(190)االشاعرة
 اخلامتة
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:إن الظن هو الصبغة بعد حمد هللا وتوفيقه وسداده على الختم والتمام هنا سأذكر اهم النتائج التي توصلت اليها وتبينت  وهي كاآلتي   
القديم   في  المسلمين وصل مديات واسعة  بين  فاالختالف  أو موقف  فيها برأي  المتشابهات فال قطع  النصوص  بها  امتازت  التي  الرئيسة 
والحديث.لما كان الظن هو قاعدة هذا المبحث فال يصح أن يصار اتجاه أو مذهب جهود اتجاهات أخرى فلكل وجهة هو موليها. هناك 

ف كبير بين المتكلمين والمفسرين واللغويين في نظرتهم لهذه االيات المتشابهات ويجب أن يكون هذا االختالف من قبيل اختالف التنوع اختال
ال التضاد، وعليه يجب أن يفهم المسلم المعاصر ان االختالف فيها عامل قوة ويمكن توظيفه في مواجهة خصوم الدعوة االسالمية ال أن 

جها لنحور المسلمين فيقع التناحر بينهم والتدابر.الذي يراه اإلمام األشعري هواثبات نصوص الصفات المتشابهات هو امرارها يكون سالحا مو 
كما جاءت بغير تكييف وال تحديد وال تجنيس وال تصوير.رأى بعض االشاعرة ان وجه هللا هو ذاته أو وجوده واألشعري بالجملة اثبت صفات 

لكن من دون تشبيه.وال بمعنى الجارحة وال النعمة بالنسبة لليد.وقول االشعري عن صفة االستواء استواء يليق به من غير  العين والوجه واليد  
الماتريدية كموقف  استقرار.جمهور االشاعرة توقفوا عن التصريح والتعيين لبعض الصفات الخبرية  ومال كثير منهم إلى تأويلها .موقف 

لهم حيث  وافقوهم في أغلب المسائل العقدية إال أنهم في الصفات اثبتوها وقالوا انها  ليست شيئا غير الذات  االشاعرة بل هم رجع الصدى  
 وان لها كينونة مستقلة عن الذات.والحمد هلل رب العالمين...وصلى اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم 

 املراجع واملصادراهلوامش و           
 

 ( أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي الرازي القزويني ، كان إمامًا في علوم شتى خصوصًا باللغة فإنه أتقنها وألف فيها الكثير 1)  1
، وأبجد العلوم الوشي    2/215هـ . ينظر: التدوين في أخبار قزوين للهمداني:  395من الكتب منها: المجمل في اللغة وغيرها ، توفي سنة  

 3/6قوم في بيان أحوال العلوم للقنوجي: المر 
 .  3/462( مقاييس اللغة البن فارس: 2)  2
الزبيدي:    3 القاموس لمرتضى  العروس من جواهر  اللغة ألحمد رضا:    9/2٧2ينظر: تاج  اللغة والعلوم    3/16٧، متن  ، والصحاح في 

 2/68للعاليلي: 
مَّة بن معاوية بن الحارد العريفي الجشمي ، وهو أحد فرسان قيس المعدودين ، ومن شعراءهم كان له أيام وغارات أدرك    4 د ريد بن الصُّ

، واألعالم    1٧/232الم ولم يسلم . وشهد معركة حنين مع المشركين حتى ق تل كافرًا وكان أعمى . ينظر: تأريب دمشق البن عساكر:  اإلس
 .   3/16للزركلي:  

 .  1/353ينظر: فصل المقال في شرح كتاب األمثال للبكري:  5
 .  ٧٧2/ 13ينظر: لسان العرب البن منظور:  6
حاح تاج اللغة للجوهري:  14/364ي: ينظر: تهذيب اللغة لألزهر  ٧  .   3/463، ومقاييس اللغة:   6/2160، الصِّ
رحل   ( وهو أبو َعبيد القاسم بن سالم الهروي األزدي الخزاعي ، من كبار العلماء بالحديث واألدب والفقه ، من أهل هراة ولد وتعلم بها ، ثم 8

هـ ، ومن كتبه: غريب الحديث ، أدب القاضي ، فضائل  224وفي بالمدينة سنة  هـ ، وقيل: ت223إلى مكة وظل مجاورًا بها حتى توفي سنة  
 .   2/41٧، وتذكرة الحفاظ للذهبي:    12/403، تأريب بغداد للخطيب البغدادي:   1/106القرآن . ينظر: الفهرست البن النديم: 

 .   4/465ينظر: غريب الحديث البن سالم الهروي:  9
 

 .  2٧2/ 13لسان العرب:  11
 .   3/66٧، ومتن اللغة:    13/2٧2: لسان العرب: ينظر 12
القاضي مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي ، إمام عصره في اللغة والتفسير وله كثير من المصنفات   13

 .   1/312للداودي:   ، وطبقات المفسرين 63/ 4هـ . ينظر: طبقات الشافعية البن شهبة: 81٧في هذا المجال ، توفي سنة 
 .   4/245القاموس المحيط للفيروز آبادي:  14
 .  2٧2/ 13، ولسان العرب:   14/363ينظر: تهذيب اللغة:  15
ير بن سمَّاك بن عتيك بن أ مريء القيـس األنصاري األوسي ، أسلم أ سيد على يد مصعب بن عمير بالمدينة   16 هو أبو يحيى أ سيد بن ح ضَّ

بينه  وبين زيد بن    وقال ابن سعد: كان شريفًا في قولِه كاماًل وآخى رسول هللا    ة العقبة ، روى الحديث عن النبي  ، وهو أحد النقباء ليل
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هـ ودفن بالبقيع . ينظر: اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكن البن 20سنة   حارثة ، مات في عهد عمر
 83/ 1، واإلصابة في تميز الصحابة البن حجر:   142/ 1الغابة في معرفة الصحابة البن األثير: ، أسد   4/482ماكوال: 

( ، سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب في مؤاكلة  13601، رقم الحديث )    :3 /246مسند احمد بن حنبل ، من مسند أنس بن مالك    1٧
، رقم الحديث   4/195ن حبان ، كتاب الطهارة ، باب الحيض واإلستحاضة:  ( ، وصحيح اب 258، رقم الحديث )  1/11٧الحائض ومجامعتها:  

(1362 . ) 
َعبيَدة بن قيس بن عمرو الكوفي الهمداني السلماني ، يكنى أبا مسلم ، هو أحد أالئمة كوفي تابعي ثقة جاهلي ، كان أعورًا ، أسلم قبل    18

وكان ابن سيرين    علي بن أبي طالب وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن الزبير  سمع عمر بن الخطاب و   بسنتين ولم يَر النبي    وفاة النبي  
، والكاشف في معرفة من له رواية    11/11٧، تاريب بغداد:    124/ 2هـ . ينظر: معرفة الثقات للعجلي:  ٧3من أروى الناس َعنه  ، توفي سنة  

 .        1/694في الكتب الستة للذهبي:  
رين األنصاري بن أبي عمرة البصري مولى أنس بن مالك ، وكان فقيهًا فاضاًل حافظًا متقنًا رأى ثالثين من  هو أبو بكر محمد بن سي  19

، وتقريب التهذيب    5/348، الثقات البن حبان:    1/260هـ . ينظر: التاريب الصغير للبخاري:  110توفي في شوال سنة    أصحاب النبي  
 .   1/483البن حجر: 

حمن بن حسان بن ثابت بن المنذر األنصاري الخزرجى ، كان شاعرًا قليل الحديث ، وذكره ابن معين من تابعي أهل هو أبو سعيد عبد الر   20
 5/31، واإلصابة:    65-1٧/64، تهذيب الكمال للمزي:    5/266هـ . ينظر: الطبقات الكبرى البن سعد:  104المدينة ومحدثيهم ، توفي سنة  

 .  13/2٧2ينظر: لسان العرب:  21
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي الكوفي فقيه العراق ، يكنى أبا عمران ، مفتي أهل الكوفة وكان رجاًل صالحًا فقيهًا ورعًا   هو  22

، وتهذيب التهذيب البن  ٧4-1/٧3، تذكرة الحفاظ:  2٧1-6/2٧0هـ . ينظر: الطبقات الكبرى: 96متوقيًا للشهرة قليل التكلف ، توفي سنة 
 .  1/155حجر: 

 ( . 2285٧، رقم الحديث ) 4/531مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب البيوع واألقضية ، باب فيمن ال تجوز له شهادة:   23 
( وقال عنه حديث ضعيف ، والسنن الكبرى 2298، رقم الحديث )  545/ 4سنن الترمذي ، كتاب الشهادات ، باب فيمن ال تجوز شهادته:    24

 ( . 2035٧، رقم الحديث )  155/ 10للبيهقي ، كتاب الشهادات ، باب من ال تقبل شهادته: 
 2٧3/ 13، ولسان العرب:  1/111ينظر: جمهرة اللغة البن دريد:   25
 .  111/ 1ينظر: جمهرة اللغة:  26
زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر الذبياني الغطفاني المضري ، يكنى أبا أمامة ، أحد شعراء الجاهلية المشهورين ومن أعيان فحولهم   2٧

 المذكورين ، من الطبقة األولى ، من أهل الحجاز ، سمي النابغة بقوله:
 بغت لنا منهم شؤون  وحلت في بني القين بن جسر                 فقد ن                      

 .   55 -54/ 3، واألعالم:  222-19/221، تاريب دمشق:  218/ 5وعاش عمرًا طوياًل. ينظر: اإلكمال: 
 .  1/8ينظر: البيت في ديوانه:   28
( ، سنن ابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب 1889، رقم الحديث )  1503/ 3صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب فضل الجهاد والرباط:    29

رقم  ،    159/ 9( ، والسنن الكبرى للبيهقي ، كتاب السير ، باب في فضل الجهاد في سبيل هللا:    39٧٧، رقم الحديث )    2/1316لعزلة:  ا
 ( . 182٧8الحديث )

 .   5٧8/ 1، والمعجم الوسيط:  2٧4/ 13، لسان العرب:  462/ 3ينظر: مقاييس اللغة:  30
( . وفيه َبِقيَّة بن الوليد وهو مدلس كثير التدليس عن الضعفاء وقد عنعن ، 598)  ، رقم الحديث  1/189المعجم األوسط للطبراني:    31

ر: تذكرة فالحديث َضِعيف . قال النسائي: إذا قال َبِقيَّة حدثنا وأخبرنا فهو ثقة وإن قال عن فالن فال يؤخذ عنه ألنه ال يدري عمن أخذه . ينظ
 .    4/198الكمال:   ، وتهذيب 1/126، تقريب التهذيب:  289/ 1الحفاظ: 

 .  3/66٧، ومتن اللغة:   363/ 14، تهذيب اللغة:  152-8/151ينظر: العين للفراهيدي:  32
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( ، صحيح مسلم ، كتاب البر 5٧1٧، رقم الحديث )  5/2253صحيح البخاري ، كتاب األدب ، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر:    33
( ، سنن أبي داود ، كتاب األدب ، باب  2563، رقم الحديث )  4/1985نافس والتناجش:  والصلة واآلداب ، باب تحريم الظن والتجسس والت

( وقال  1988، رقم الحديث )  356/ 4( ، وسنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ظن السوء:  491٧، رقم الحديث )  2/69٧في الظن:  
 عنه حديث حسن صحيح . 

 . 13/2٧2ينظر: لسان العرب:  34
 .  2٧3/ 13المصدر نفسه:  35
 .  68/ 2، والصحاح في اللغة والعلوم:  363/ 13، لسان العرب:   14/363ينظر: تهذيب اللغة:  36
لمى بضم السين ربيعة بن رياح بن قرة بن الحارد المزني المضري من مضر ، وهو أحد شعراء المعلقات ، كان أشدهم    3٧ زهير بن أبي س 

هـ ، له ديوان شعر مشهور. 10كثير المال في الجاهلية حليمًا معروفًا بالورع ، توفي سنة    أمرًا وأمدحهم وأجرؤهم على الكالم ، وكان سيداً 
 .  3/52، واألعالم:  88/ 3، أبجد العلوم:   32٧-4/326ينظر: اإلكمال: 

 .  1/25ينظر: البيت في ديوانه:   38
، الصحاح في    13/2٧5، لسان العرب:    1/404، أساس البالغة للزمخشري:    3/463، مقاييس اللغة:    364/ 14ينظر: تهذيب اللغة:    39

 .    1/5٧8، والمعجم الوسيط:  68/ 4اللغة والعلوم: 
 ( . 36855، رقم الحديث ) 38٧/ ٧مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب المغازي ، غزوة الحديبية:  40
( ، والسنن الكبرى للبيهقي ، ٧116، رقم الحديث )  100/ 4زاق للصنعاني ، كتاب الزكاة ، باب ال زكاة إال في الناض:  مصنف عبد الر   41

 ( . ٧412، رقم الحديث ) 4/150كتاب الزكاة ، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد:  
، الصحاح في اللغة    4/245، القاموس المحيط:   1/404: ، أساس البالغة  493/ 3، مقاييس اللغة:    364/ 14ينظر: تهذيب اللغة:   42  

 .   1/5٧8، والمعجم الوسيط:  4/68والعلوم:  
 .  14/363، وتهذيب اللغة:  152- 8/151ينظر: العين:  43
 .  4/245ينظر: القاموس المحيط:  44
 .  2/35ينظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي:  45
اني الحنفي ، ويعرف بالسيد الشريف ، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية ، من تصانيفه: حاشية أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرج  46

، ومعجم   5/٧هـ . ينظر: األعالم:  816على تفسير البيضاوي ، حاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية ، توفي بشيراز سنة  
 216/ ٧المؤلفين لعمر رضا كحالة: 

 1/103ي: التعريفات للجرجان 4٧
، الكليات   1/265، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي:    2/119ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم:    48

 4/291، والموسوعة الفقهية:  482/ 1، المنجد في اللغة واألعالم:  3/1٧4ألبي البقاء الكفوي: 
 .   1/35٧ينظر: اإلشارات البن سينا:  49
هـ ، ورحل إلى بالد عديدة ،  544هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي الشافعي الملقب بفخر الدين الرازي ، ولد بالري سنة    50

هـ ، له التصانيف المفيدة في فنون عديدة منها: تفسيره المشهور ، والمحصول في أصول الفقه ،  606من كبار علماء عصره ، توفي سنة  
   8/81، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي:   249-4/248مخشري . ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكانوشرح المفصل للز 

 190/ 2ينظر:التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي:  51
هـ ، كان حافظًا لكتاب هللا ،  224سنة    محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ، أبو جعفر المؤرخ المفسر اإلمام ، ولد في طبرستان  52

هـ  310ة  عارفًا بالقرآءآت ، بصيرًا بالمعاني ، فقيهًا في أحكام القرآن ، وهو من ثقات المؤرخين ، ثم رحل إلى بغداد واستوطن بها حتى توفي سن 
ب المشهور في أخبار األمم وتاريخهم . ينظر: ، وله التصانيف العظيمة منها: تفسير القرآن وهو أجل التفاسير لم يؤلف مثله ، كما له الكتا

 . 96- 95/ 1، وطبقات المفسرين للسيوطي:  268-26٧/ 14سير أعالم النبالء للذهبي:  
 1/262جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري:  53
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هل أصفهان وسكن بغداد  أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني ، أديب لغوي ، حكيم مفسر ، من أ   54
هـ    502واشتهر حتى كان يقرن باإلمام الغزالي ، من كتبه: محاضرات األدباء ، والمفردات في ألفاظ القرآن ، وحل متشابهات القرآن ، توفي  

 .  59/ 4، ومعجم المؤلفين:  255/ 2. ينظر: األعالم: 
 .  2/54ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب:  55
 86/ 1لسيد قطب: في ظالل القرآن  56
حاح تاج اللغة:    465/ 6ينظر: تهذيب اللغة:    5٧ ، والمعجم   3/309، القاموس المحيط:    343/ 1، المصباح المنير للرافعي:    4/1594، الصِّ

 .  1/491الوسيط: 
 .  1/39٧، والمنجد في اللغة واألعالم:   3/35٧، متن اللغة:   98/ 1ينظر: جمهرة اللغة:  58
وح األزهري اللغوي األديب الهروي الشافعي وكنيته أبو منصور ، كان فقيهًا صالحًا غلب عليه  محمد بن أحمد بن األزهر بن طلحة بن ن  59

علم اللغة وصنف فيه كتابه التهذيب الذي جمع فيه فأوعى في عشر مجلدات وصنف في التفسير كتابًا سماه التقريب وشرح األسماء الحسنى 
هـ . ينظر: معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة 3٧0من المصنفات ، توفي سنة    وشرح ألفاظ مختصر المزني واالنتصار للشافعي وغيرها

 .  1/83، وطبقات المفسرين للداودي:   84-1/83، طبقات الفقهاء الشافعية     البن الصالح:   5/112األديب لياقوت الحموي: 
 .  14/260ينظر: تهذيب اللغة:  60
ارابي ، إمام في علم اللغة واألدب ، وهو مع ذلك من فرسان الكالم في األصول وكان يؤثر إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الف  61

السفر على الحضر ويطوف اآلفاق واستوطن الغربة على ساق ، وله من التصانيف كتاب في العروض جيد بالغ سماه والصحاح في اللغة  
،   1/66، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي:  2/205دباء: هـ . ينظر: معجم األ393والمقدمة في النحو وغيرها ، توفي سنة 
 .  1/400ولسان الميزان البن حجر العسقالني: 

علي بن إسماعيل المرسي اللغوي أبو الحسن المعروف بابن سيده ، كان من أعلم أهل عصره باللغة حافظ لها جمع فيها عدة تصانيف    62
لمحيط األعظم رتبه على حروف المعجم اثنا عشر مجلدًا وكتاب المخصص مرتب على األبواب وكتاب شرح  نافعة منها: كتاب المحكم وا

 .  ٧/ 3، وأبجد العلوم:   205/ 4، لسان الميزان:  3/544هـ . ينظر: معجم األدباء: 458إصالح المنطق وغيرها ، توفي سنة 
حاح تاج اللغة:  63  .  4/245، والقاموس المحيط:  8/ 10م الن سيده: ، المحكم والمحيط األعظ  2160/ 6ينظر: الصِّ
 . 4/2189، وينظر:لسان العرب:ج3/243معجم مقاييس اللغة:ج - 64
 . 25سورة البقرة: - 65
 . ٧آل عمران: - 66
 . 1/443المفردات في غريب القرآن،الراغب االصفهاني: :ج - 6٧
 . 124٧/ 1القاموس المحيط، الفيروزآبادى:ج - 68
 . 2/213ن، للزرقاني:جينظر: مناهل العرفا - 69
 . 3/135م( :ج1990هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )1354تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا )ت:   - ٧0

 . ٧م(: 2003-هـ1424، )1المتشابه، د.حسين نصار، مكتبة الخانجي، القاهرة، الشركة الدولية للطباعة، مصر،ط-(ينظر: اعجاز القرآن٧1) 
 . ٧ن: من اآلية ( سورة ال عمرا٧2)
 . 2/124( مقدمة ابن خلدون:  ٧3)
ل ( يقصد بحديث النزول الذي رواه أبي هريرة رضي هللا عنه قال: إنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : ) ينزل ربنا تبارك وتعالى ك ٧4)

فأعطيه من يستغفرني فأغفر له( صحيح البخاري: ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني  
، وصحيح مسلم: باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، واإلجابة فيه، برقم 1/384،  1094باب الدعاء والصالة آخر الليل برقم  

٧58 ،1 /521 . 
البخاري  ٧5) ناصر  تحقيق  البيهقي،  علي  بن  الحسين  بكر  أبو  والصفات:  األسماء  األولى  (  رجب،الطبعة  ابن  دار  - هـ1425الدمياطي، 

 . 454م:  2004
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 . ٧( سورة آل عمران : جزء من اآلية ٧6)
( ينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث: أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني،تحقيق وتخريج: بدر البدر، الدار السلفية الكويت:  ٧٧)

10٧ . 
 . 3٧هـ(، 643اإلمام عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصالح، )ت( ينظر: فتاوى ابن الصالح:  ٧8)
 . 104( الملل والنحل: للشهرستاني: ٧9)
 . 62، ينظر: الصفات الخبرية بين التأويل والتفويض: محمد عياش: 3/ 4( مجموع الفتأوى: 80)
 . 18ورسالة التنزيه: البن قدامة:  4/5( مجموع الفتاوى: البن تيمية: 81)
 . 446ى الجهمية للدارمي: ( الرد عل82)
 . 262( المصدر نفسه: 83)
 . 446( الرد على المريسي للدارمي: 84)
 . 259( الرد على الجهمية: 85)
 . 314( ينظر: األسماء والصفات للبيهقي: 86)
 . 5/26( مجموع الفتاوى البن تيمية: 8٧)
 . 36/ 5( المصدر نفسه: 88)
 . 15/ 1ف بابن القيم اختصره محمد الموصلي، المطبعة السلفية بمكة المكرمة: ( مختصر الصواعق المرسلة: محمد بن أبي بكر المعرو 89)
 . 2/10٧(مختصر الصواعق المرسلة:  90)
 . 22( سورة الفجر: اآلية  91)
 . 2/108(المصدر نفسه: 92)
 . 66( ينظر: الصفات الخبرية بين التأويل والتفويض: محمد عياش: 93)
: البن خزيمة , الطباعة المنرية، ( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزَّ 94)  . 1354وجلَّ
 . 3٧9( الرد على المريسي: 95)
 . 23/ 5( مجموع الفتاوى: 96)
 . 432( الرد على المريسي: 9٧)
 . 6٧( ينظر: الصفات الخبرية بين التأويل والتفويض: محمد عياش: 98)
 . 2٧2: 1لسعادة، مصر ،ط( المواقف في علم الكالم: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي، مطبعة ا99)
( إشارات المرام من عبارات اإلمام: لإلمام كمالد الدين أحمد ابن القاضي الحسن بن يوسف البياضي الحنفي الرومي الب سنوّي األصل،  100)

 . 18٧م: 2008، تحقيق: الشيب يوسف عبد الرزاق، المكتبة األزهرية للتراد، سنة 1083ت
 . 166( إتحاف الكائنات: 101)
 . 6/15امع ألحكام القران للقرطبي: ( الج102)
 .٧/154( مفاتيح الغيب للرازي: 103)
 . 311/  2( تفسير القرآن العظيم البن كثير: 104)
 . 3/43( مجموع الفتاوى البن تيمية: 105)
 . 69( ينظر: الصفات الخبرية بين التأويل والتفويض: محمد عياش: 106)
 . 255( سورة البقرة: جزء من اآلية 10٧)
 . 3/٧البيان: للطبري ( جامع 108)
 .3٧( سورة هود: جزء من اآلية 109)
(110 :)2 /322 . 
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 . 39( سورة طه: جزء من اآلية 111)
 . 16/123( جامع البيان: للطبري 112)
 . 115( سورة البقرة: جزء من اآلية 113)
 . 39( األسماء والصفات: للبيهقي 114)
 . 88( سورة القصص: من اآلية 115)
ه، حققه: حسن السقاف، دار اإلمام 59٧اإلمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن  بن الجوزي الحنبلي، ت( دفع شبه التشيبه بأكف التنزيه:  116)

 . 113م:1992، 3النووي عمان، ط 
    4٧( سورة الذاريات: اآلية  11٧) 
 . 52/ 1٧( الجامع ألحكام القرآن: للقرطبي 118)
أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي،   ، البداية والنهاية: عماد الدين15/8( ينظر: سير أعالم النبالء:  119)

،وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن   11/18٧ه، الناشر: مكتبة المعارف بيروت:  ٧٧4ت
 . 2/303ه، الناشر: دار اآلفاق الجديدة، بيروت: 1089العماد الحنبلي، ت

 . 35كذب المفترى على اإلمام أبي حسن االشعري: البن عساكر :  ( ينظر: تبيين120)
 .  11/98( ينظر: البداية والنهاية :  121)
، وللمزيد ينظر: اإلبانة عن أصول  26، 66( ينظر: مجلة العربي مقال عنوانه : أبو الحسن األشعري بقلم الشيب محمد أبو زهرة العدد 122)

 . 95ل الزيغ والبدع،، واللمع في الرد على أه39الديانة، 
 .  203/ 1( ينظر: مجموع فتأوى ابن تيمية :123)
 .   85( ينظر: اإلبانة عن أصول الديانة لألشعري : 2)
هـ(، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، عالم  ٧93( ينظر: شرح المقاصد: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاني الشافعي، )ت125)

 . 1٧4/ 4هـ، 1409، 1الكتب بيروت، ط
دار  126) هراس،  خليل  محمد  عليه  وعلق  راجعه  خزيمة،  بن  إسحاق  بن  محمد  بكر  :أبو  وجلَّ عزَّ  الرب  صفات  وإثبات  التوحيد  كتاب   )

 . 1354الجيل،بيروت، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة: 
 . 2٧( سورة الرحمن: جزء من اآلية  12٧)
 . 88( سورة القصص: جزء من اآلية 128)
 . 1/124: اإلبانة عن اصول الديانة، لألشعري، ( ينظر129)
 . 451/ 1( ينظر: أبكار األفكار في أصول الدين، لآلمدي، 130)
هـ( ،  13٧1( ينظر: اإلنصاف فيما يجب أعتقاده وال يجوز الجهل به: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب محمد الباقالني البصري، )ت131)

 . 165هـ:  1421، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة،  4الكوثري، طتحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
 ( من سورة الرحمن. 2٧، عند تفسيره لآلية )1٧/165( ينظر: الجامع ألحكام القران:  132)
 . 14( سورة القمر: جزء من اآلية 133)
 .3٧( سورة هود: جزء من اآلية 134)
 . 48( سورة الطور: جزء من اآلية 135)
 . 39ية ( سورة طه: جزء من اآل136)
 . 3٧( ينظر: اإلبانة عن أصول الديانة: 13٧)
 . 13/3٧3( ينظر: فتح الباري للعسقالني باب قوله تعالى) وكان هللا سميعًا بصيرًا( 138)
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( هو حاتم بن مسلم أبو يونس القشيري البصري سمع سماك بن حرب وعمرو بن دينار سمع منه شعبة ويحيى القطان وقال آدم عن  139)
، والتعديل والتجريح: سليمان  3/٧٧ل علي بن نصر هو مولى قشير، ينظر: التاريب الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري  شعبة البأهلي، وقا
 . 9/52، والطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري، 6/236، والثقات البن حبان، 2/252بن خلف الباجي،

 . 3٧3/ 13للعسقالني: ( ينظر: فتح الباري 140)
- 295م:  194٧( ينظر: تمهيد األوائل: أبي بكر محمد بن الطيب بن القاسم الباقالني، المكتبة الشرقية بيروت، دار الفكر العربي،  141)

296 . 
 . 10( سورة الفتح: جزء من اآلية 142)
 . ٧5( سورة ص: جزء من اآلية 143)
 . 64( سورة المائدة: جزء من اآلية 144)
 . 125انة عن أصول الديانة لألشعري،( ينظر: اإلب145)
 . 25( ينظر: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين د.صالح عبد الفتاح الخالدي: دار القلم، دمشق،146)
 . 10( سورة إبراهيم: اآلية 14٧)
   80( ينظر: اإلبانة عن أصول الديانة:  148)
 . 4٧( سورة الذاريات: اآلية 149)
 .  82  ( ينظر: اإلبانة عن أصول الديانة :150)
 . 125( اإلبانة عن اصول الديانة  151)
 . 29٧/ 1، وتمهيد األوائل: للباقالني  16/26٧، ومفاتيح الغيب: للرازي،455-1/453( ينظر: أبكار األفكار في أصول الدين: لألمدي152)
 في كل مكان بذاته تعالى  ( الجعد بن درهم: من أهل الشام وهو مؤدب مروان الحمار، وهو شيب الجهم بن صفوان الذين يقولون: إنَّ هللا153)

لقول  هللا َعمَّا يقولون علوًا كبيرًا، وكان الجعد بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له أبان بن سمعان وهو أول من ابتدع ا
  1، وميزان االعتدال 64 / 1، وتهذيب التهذيب 105، وتهذيب الكمال: 261/  6بخلق القرآن، وتعطيل هللا عن صفاته، ينظر: تاريب بغداد 

/ 236 . 
( الجهم بن صفوان يكنى أبا محرز، وقد نشأ في سمرقند بخراسان، ثم قضى مدة من حياته األولى في ترمذ، وكان مولى لبني راسب 154)

 . ٧/312من االزد، وهو تلميذ الجعد بن درهم ينظر: سير أعالم النبالء للذهبي، 
 . 98( اإلبانة عن أصول الديانة : 155)
هـ(، تحقيق: عبد هللا شاكر 324( ينظر:رسالة إلى أهل الثغر: اإلمام أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق األشعري، )ت156)

 . 132هـ:  1422، 2محمد الجنيدي، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة السعودية، ط
 . 16( سورة الملك: اآلية 15٧)
 . 10( سورة فاطر: جزء من اآلية 158)
 . 5( سورة طه: اآلية 159)
 . 1/105( ينظر: اإلبانة لألشعري :160)
 . 1/150( اإلبانة :161)
 . 65( اإلنصاف: للباقالني  162)
 . 5( سورة طه: اآلية 163)
ه، وأخذ عن أبيه 691(  هو أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري شرف الدين ابن شهاب الدين الحنفي، ولد سنة  164)

س وأفتى وتسمع الحديث وناب في الحكم مدة، ثم ولي قضاء دمشق قال مالك: بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير، وقال  وغيره، وتفقه ودر 
 . 1/144، والدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة:1/83أيوب السختياني: ما رأيت أعلم منه، ينظر: تذكرة الحفاظ،

 . 5( سورة طه: اآلية 165)
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 . 2/34، وينظر: تلبيس الجهمية: 260( التمهيد للباقالني:166)
 . 1/461( ينظر: أبكار األفكار: لآلمدي: 16٧)
، وعقب عليه فقال: وهذا البيت تستدل به الجهمية على ان  9/261( هذا البيت لألخطل النصراني ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : 168)

مواضعه وليس في بيت النصراني حجة وال دليل على ذلك، وال أراد هللا عزَّ  االستواء على العرش بمعنى االستيالء، وهذا من تحريف الكلم عن  
بد هللا  وجلَّ باستوائه على عرشه استيالءه عليه، تعالى عما يقول الجهمية علوا كبيرًا. ينظر: اثبات صفة العلو لإلمام موفق الدين ابي محمد ع

 .92مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  1طبن أحمد بن قدامة المقدسي، حققه: أحمد بن عطية الغامدي ،
 . 11( سورة فصلت: جزء من اآلية  169)
 . 463-461/ 1( ينظر: أبكار األفكار في أصول الدين، لآلمدي: 1٧0)
 . 90/ 1هـ(: 505( إحياء علوم الدين: اإلمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، )ت1٧1)
 . 129ل الثغر: ( ينظر: رسالة إلى أه1٧2)
 .98( ينظر: اإلبانة: لألشعري: 1٧3)
وصحيح مسلم كتاب صالة المسافرين،    29/  3،  1145( صحيح البخاري:  كتاب التهجد، باب الصالة والدعاء من آخر الليل برقم  1٧4) 

 .  1/221,  ٧58باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل: رقم :
 . 22(  سورة الفجر: اآلية  1٧5)
 . 210سورة البقرة: اآلية( 1٧6)
 . 9-8( سورة النجم: اآلية 1٧٧)
 .   129( ينظر:  رسالة أهل الثغر: لألشعري 1٧8)
 . 88( ينظر: التمهيد: للباقالني 1٧9)
( ينظر: لوامع البينات شرح أسماء هللا تعالى والصفات: للفخر الرازي، راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، 180)
 . 23م:19٧6قاهرة، ال
 . 515/ 2، 1354( صحيح البخاري: باب أي  الصدقة أفضل وصدقة الشحيح، برقم: 181)
 . 16( إلجام العوام عن علم الكالم: للغزالي، 182)
(ه تحقيق: عبد الخالق الحلو مؤسسة  ٧٧5( ينظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: محي الدين عبد القادر بن محمد القرشي ت)183)

 .  360/ 3: 2لة بيروت، طالرسا
،  36\2م:  1951( ينظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا البغدادي، طبع بوكالة المعارف الجليلة استنبول  2)

 . 21/2و األنساب للسمعاني: 
ه، تحقيق: كلود 508المعين ميمون بن محمد النسفي، ت( تبصرة األدلة في أصول الدين على طريقة اإلمام أبي منصور الماتريدي: أبو  3)

 . 345م: 1990سالمة، من منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق 
 .356( ينظر: المصدر نفسه: 4)

 

 

 . 1/286( ينظر: الماتريدية للشمس األفغاني 18٧)
 . 296/ 1( ينظر: المصدر نفسه:  188)
 . 205اإلسالمية ومذاهبها: د. قحطان الدوري،( ينظر: العقيدة 189)
 . 18٧( ينظر: تاريب المذاهب اإلسالمية: 190)


