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ملخص البحث

abstract:
This articl is a study that aims to know what
is meant by: (Declarative Qalities), and the

هذا البحث دراسة تهدف إلى معرفة ُ
المراد بopinans of the Islamic sects in it, and to liberate :
(الصفات الخبرية) ،ومذاهب الفرق اإلسالمية فيهاthe place of dispute in this issue, in order to reach ،
وتحرير محل النزاع في هذه المسألة ،للتوصل إلى a new vision in it, and the most prominent results
were:

رؤية جديدة فيها ،وكان من أبرز نتائجها:
ُ
 -1الصفات الخبرية :ألــفــاظ أضيفت إلــى اهلل 1- Declarative Qalities: words added to God
َّ
مما يحتمل معناه التشبيه والتجسيم ،مثلAlmighty, with possible meanings of simile and :
تعالى،
اليد والعين والــوجــه والنفس والــمــجــيء ،...،ولــوازم embodiment, such as: hand, eye, face, soul,
ُّ
التحيز والجهة والحركة واالنتقال والزوالcoming,..., and the requisites of that are: bias, ،
ذلك من:
 ،...وكان طريق ثبوتها الخبر  ،أي :القرآن والسنة.

direction, movement, transition and ephemer-

 -2انقسمت الفرق اإلسالمية إزاء هذه المسألة al,.... And the way to prove it was the news, i.e.:
إلى ثالثة مذاهب :األول :مذهب اإلثبات مع التشبيه

Quran and Sunnah.

والتجسيم ،والــثــانــي :مــذهــب الــتــأويــل ،والــثــالــث2- The Islamic sects were divided on this is- :
sue into three doctrines: the first: the doctrine of

مذهب اإلثبات مع التنزيه والتفويض.
َ
ْ
 -3األولى في هذه األلفاظ من حيث إضافتها إلى affirmation with analogy and embodiment, the
اهلل تعالى ،هو  :عدم الخوض فيها ،وتفويض علمها second: the doctrine of interpretation, and the
َّ َّ
َّ
ألن نصوصها third: the doctrine of affirmation with exclusivi-
إلى اهلل
عز وجل ،فال نقول هي صفات؛
ty and delegation.

ليست قاطعة في الــداللــة على الوصفية ،وال ننفي
ً
ذلك أيضا؛ لعدم إدراك حقيقة المناسبة بينها وبين 3- The first thing in these terms in terms of

اهلل سبحانه ،وبخالف ذلك يمكن تفسير اآليات التي adding them to God Almighty is: not to delve
تضمنت هذه األلفاظ وتأويلها بحسب السياق العام into them, and to delegate their knowledge to
الذي وردت فيه.

God Almighty, so we do not say that they are attributes; Because its texts are not conclusive in

الكلمات المفتاحية :الصفات الخبرية ،اإلثباتindicating descriptiveness, and we do not deny ،
التشبيه ،التنزيه ،التفويض ،التأويل.

that either. For the lack of realization of the re-
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ality of the appropriateness between it and God
Almighty, and otherwise the verses that includ-

المقدمة

ed these words can be interpreted and interpreted according to the general context in which they

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى

 were mentioned.آله وصحبه ومن وااله.
ُّ
َ
ّأما بعد؛ ُفتعد مسألة الصفات الخبرية من أشهر
Keywords: declarative qualities, proof,

المسائل الكالمية التي وقع فيها االختالف بين الفرق

 analogy, honoring, delegation, interpretation.اإلسالمية ،وتأتي هذه الدراسة( :الصفات الخبرية بين
النفي واإلثبات رؤية جديدة) ،لمعالجة هذه المشكلة

***

من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 -1ما ُ
المراد بـ(الصفات الخبرية)؟
 -2ما مذاهب الفرق اإلسالمية فيها؟
 -3هل يمكن الخروج برؤية جديدة في المسألة؟
وتتجلى أهمية هذا البحث في كونه مراجعة لهذه
المسألة الكالمية التي طال حولها الجدل ،بهدف
تحرير محل الــخــاف بين الــفــرق اإلســامــيــة فيها؛
لغرض التوصل إلى رؤيــة جديدة في هذه المسألة
َ ً
تجسير هوة الخالف.
يمكن أن تكون ل ِب َنة في ّ ِ
ُ
سلكت في هــذه الــدراســة المنهج المقارن
وقــد
في بيان مواقف الفرق من هــذه المسألة ،فذكرت
المذاهب فيها ،ونسبتها إلى أصحابها ،مع تحليل
بعض النصوص بحسب متطلبات البحث ،وقد
اقتضت هــذه المنهجية أن تــكــون خطة البحث
مــن أربــعــة مــحــاور  :أوًال :تعريف الصفات الخبرية،
ً
ثانيا :مذاهب الفرق اإلسالمية في مسألة الصفات
ً
الخبرية ،ثالثا :ملحوظات الباحث حــول مذاهب
ً
الفرق في الصفات الخبرية ،رابعا :الصفات الخبرية
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ُ
بين النفي واإلثبات رؤية جديدة ،ث َّم ختمت البحث
َّ
تضمنت أبرز نتائجه.
بخاتمة

***

أوًال :تعريف الصفات الخبرية
مصطلح الصفات الخبرية مركب وصفي يتألف
من كلمتين( :الصفات) ،و (الخبرية) ،لذا سنعرف به
ُ
كمركب وصفي ،ث َّم كمصلح له مدلول معين.
أ -تعريف الصفات الخبرية كمركب وصفي:
ً
َُ ً
 -1الصفات لغة واصطالحا:
َُ ً ُ ُ َ ً
َ
َ
الشيء
مع ِصفة ،من َو َصــف
 الصفات لغة :جَّ
ْ
ً
ًَ
ًَ
ٌ
(صفة) ِع َوض
وصفة ،أيَ :حــاهَ ،وال َه ُاء فيِ :
َو ْصفا ِ
ْ
َ
ِم َن ال َو ِاو في َ(و ْصف) ،وهذا يعني ّأن الصفة والوصف
بمعنى واحد ،وهناك من َّفرق بينهما ،فقيلَ :
الو ْصف
ْ
ْ
ّ َُ
َ
()1
الحلية.
والصفة ِ
ال َم ْصد ُر ِ ،
ً
 الصفات اصطالحا:َّ
“أما الصفة :فهي الشيء
يقول الباقالني (تـ403هـ):
الذي يوجد بالموصوف ،أو يكون له ،ويكسبه الوصف
الذي هو النعت الذي يصدر عن الصفة”.

()2

وقــال الجرجاني (تـــ816هـــ)“ :الصفة :هي االسم
الــدال على بعض أحــوال الــذات ،وذلك نحو طويل
وقصير وعاقل وأحمق ،وغيرها ،وهي األمــارة الالزمة
بذات الموصوف الذي يعرف بها”.
َ
ّأما الكفوي (تـ1094هـ) ،فعرفها قائًال“ :الصفة في
()3

بمعان فيه،
األصل مصدر (وصفت الشيء) إذا ذكرته
ٍ
لكن ُجعل في االصطالح عبارة عن كل أمر زائد على
ً
ً
الذات يفهم في ضمن فهم الذات ثبوتيا كان أو سلبيا
((( ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (وصف) .115 /6 ،لسان
العرب ،مادة (وصف).356/9 ،
((( تمهيد األوائل وتلخيص الدالئل.244 ،
((( التعريفات.133 ،
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فيدخل فيه األلــوان واأل كــوان واألصــوات واإلدراكــات

َّ
فإن المركب الوصفي( :الصفات
وفي ضوء ما سبق
الخبرية) ،يعني :الصفات التي حصل العلم بها

وغير ذلك”.
ً
َّ ُ َ ً
بطريق الخبر .
الخبرية لغة واصطالحا:
-2
َّ ُ َ ً
ب -تعريف الصفات الخبرية كمصطلح:
الخبرية لــغــة :لفظ منسوب إلــى الخبر  ،والتاء
ُ
قبل أن نــعـ ّـرِف (الــصــفــات الخبرية) كمصطلح
للتأنيث.
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ ًَ
َ
ّ ُ
ُ ّ
ْ
الب ـ ـ ــد أن ن ــذك ــر ّأن الـ ـ ُـمـ ــراد بــالــصــفــات ف ــي هــذا
الخ َب ُر لغةَ :ما ُي ْنقل َو ُي َت َحدث ِب ِهَ ،وال َج ْم ُع :أخ َب ٌار ،
ُ َ َ ْ َ َ ُ ٌ َّ
َّ
ً َ َ ُ
َ
وأن الـ ُـمــراد بالخبر
بمعنى ،فخ َب ْرت ُه ،المصطلح :صفات اهلل تعالى،
الن ِبالش ْي ِء وخ َّب ْر ِني،
يقال :أخبر ِني ف
َ َ َ َ َ َّ َ
ْ ُ ُّ َ
مخصوص بأمرين اثنين :القرآن الكريم ،والحديث
التخ ُّب ُر .
السؤال َع ِن الخبر  ،وكذا
واالستخبار :
ِ
َّ
ْ ْ
َ
َ
َ
ُ
والخ ْب ُر  :ال ِعل ُم ِبالش ْي ِء ِمن ِج َه ِة الخ َبر ُ ،يقال :خ َب َر النبوي الشريف.
َ
َ
َ
ُ ً
َ ْ
ْ
وقد عـ َّـرف العلماء صفات اهلل تعالى بتعريفات
األ ْم َر َيخ ُب ُره خ ْبراَ :ع ِل َم ُه ،وأخ َب ْر ُتْ :أعل ْم ُت بما َح َصل
ْ
ْ َ
َ
ُ ()2
عدة ،منها ما ذكره البيهقي (تـ485هـ)“ :هي :نعوت
ِلي ِمن الخ َبر َ ،والخ ِب ُير  :ال َعا ِلم.
ُ ً
وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن الخبر لغة ُيطلق له أزلية ،وصفات له أبدية ,تقوم به موجودة بوجوده،
ويراد به :المنقول والمتحدث به نفسهُ ،ويطلق ُ
ُ
ويراد قائمة بدوامه ،ليست بأعراض ,وال بأغيار  ،وال حالة
()1

فــي أعــضــاء ،غير مكيفة بالتصور فــي األذه ــان ،وال

به :العلم الحاصل من هذا المنقول المتحدث به.
ً
()5
 الخبر اصطالحا:مقدورة بالتمثيل في األوهام”.
َ
ً
ُعـ ـ ّـرِف الــخــبــر اصــطــاحــا بتعريفات ع ــدة ،قــال
إذا ُع ِلم ذلك نقول :على الرغم من ّأن النقاش في
ال ــج ــرج ــان ــي“ :هـ ــو ال ــك ــام الــمــحــتــمــل لــلــصــدق مسألة( :الصفات الخبرية) قد برز في أواخــر القرن
َ
وال ــك ــذب” )3(،وق ــال الــكــفــوي“ :الــخــبــر هــو الكالم الهجري األول َّإب َ
ان عهد التابعين )6(،إال ّأن استعماله
الذي يقبل الصدق والكذب ألجل ذاته ،أي :ألجل كمصطلح لــم يظهر إال فــي كــتــابــات المتأخرين،
ُ ْ
المخ ِبر والمادة التي تعلق ِوم ْن أبرز َم ْن أشار إليه :البيهقي (تـ458هـ) ،إذ قال:
حقيقته من غير نظر إلى
بها الكالم”.

()4

“وأمــا السمعي( :)7فهو ما كان طريق إثباته الكتاب
والسنة فقط ،كالوجه واليدين والعين ،... ،وال يجوز

((( الكليات.546 ،
((( ينظر  :معجم مقاييس اللغة ،مادة (خبر ) ((( .240-239/2 ،الجامع لشعب اإليمان.205/1 ،
المفردات في غريب الــقــرآن ،مــادة (خبر ) ،273 ،مادة ((( كما دلــت عليه النصوص التي سأذكرها في موضوع:
(نبأ) .788 ،لسان العرب ،مادة (خبر ).227-226/4 ،
((( التعريفات.96 ،
((( الكليات.415 ،

مذهب اإلثبات مع التنزيه والتفويض.
َّ
وأما السمعي من الصفات ،وهو في مقابل ما ثبت
((( أي:
بطريق العقل.
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َّ
َ ْ
تك ِي ْيفها ،فالوجه له صفة وليست بصورة ،واليدان له يمكن للباحث تعريف الصفات الخبرية ،بأنها:
ُ
َّ
مما يحتمل معناه
صفتان وليستا الجارحتين ،والعين له صفة وليست ألفاظ أضيفت إلــى اهلل تعالى،
ذات ُ[و رود] خبر التشبيه والتجسيم ،مثل :اليد والعين والوجه والنفس
بحدقة ،وطريق إثباتها له صفات ٍ
َ
()1
والــمــجــيء ،...،ولـ ــوازم ذلــك مــن :الـ ّـتـ َـحـ ُّـيــز والجهة
الصادق به”.
ً
فــذكــر البيهقي ألــفــاظــا معينة :الــوجــه واليدين والحركة واالنتقال والـــزوال ،... ،وكــان طريق ثبوتها
ُ
َّ
والعين ،أضيفت إلى اهلل تعالى ،وذكــر أنها صفات الخبر  ،أي :القرآن والسنة.
فإثبات هذه الصفات عند َم ْن قال بها )5(،يعتمد
له سبحانه ،مع نفي مشابهتها لما عند المخلوقات،

َّ
وقيد ثبوتها بالخبر  ،أي بنص القرآن والسنة فقط.
على الخبر  ،أي :النص من الكتاب والسنة فقط ،فال
َ
وأص ــرح منه فــي استعمال هــذا المصطلح قول مدخل لدليل العقل فيها ،ولو ال ُو رود الخبر بها ،ل َما
ُ
الشهرستاني (تـ548هـ)“ :وكذلك ُيثبتون( )2صفات أثبتوها صفات هلل تعالى.
َّ
ً
ثــانــيــا :مــذاهــب الــفــرق اإلســامــيــة فــي مــســألــة:
خبرية ،مثل :اليدين ،والوجه ،وال ُيؤولون ذلك ،إال أنهم
َ
يقولون :هذه الصفات قد وردت في الشرع ،ف ُن َس ِميها :الصفات الخبرية
صــفــات خــبــريــة” )3(.وفــي ضــوء هــذيــن النصين،

()4

((( البيهقي ،االعتقاد.71 ،
((( أي :السلف من أهل السنة والجماعة.
((( الشهرستاني ،الملل والنحل .92/1 ،وينظر  :المصدر

اختلفت الفرق المنسوبة إلى اإلسالم في مسألة:
الصفات الخبرية على مــذاهــب عــدة ،فمنهم من
َّ
فأولها،
نفى أن تكون هذه األلفاظ صفات هلل تعالى،
ومنهم َم ْن أثبتها ولكن مع التشبيه والتجسيم ،ومنهم

من أثبتها صفات هلل تعالى ،ولكن مع التنزيه ،وفيما

نفسه.101 ،
ً َّ
((( وهناك نصوص أخرى أيضا ،و إنما ذكرت هذين النصين يأتي بيان ذلك:
َّ
لوضحهما في بيان ُ
فإن
المراد بـ(الصفات الخبرية) ،و إال

الــمــذهــب األول :مــذهــب اإلث ــب ــات م ــع التشبيه

مجمل نصوص مثبتي هذه الصفات تفيد هذا المعنى ،والتجسيم:

ومن ذلك :قول البغوي (تـ516هـ) بعد أن ذكر هذه األلفاظ:
َّ
َ
«فــهــذه ونظائرها صفات هلل عـ ّـز وج ــل ،ورد بها السمع،
ً
معرضا فيها عن بحسب الظاهر المتبادر من اللفظ ،من دون التمييز
يجب اإليمان بها ،و إمرارها على ظاهرها
َّ
ً َ
ً
التأويل ،مجتنبا عن التشبيه ،معتقدا ّأن الباري سبحانه

أثبت أصحاب هذا المذهب مدلول هذه األلفاظ

بين الخالق والمخلوق ،فزعموا أن اهلل  -تعالى عن
َ
ً
وتعالى ال يشبه شيء من صفاته صفات الخلق ،كما ال ذلك  -جسم ،وشبهوه بخلقه ،فزعموا ّأن له وجها

تشبه ذاته ذوات الخلق ،... ،وعلى هذا مضى سلف األمة
ً
ً
وعلماء السنة ،تلقوها جميعا باإليمان والقبول ،وتجنبوا
نصوصا أخرى في المباحث القادمة.
َّ
فيها عن التمثيل والتأويلَ ،و َو َكـ ُـلــوا العلم فيها إلــى اهلل ((( َّإنما ُ
ألن إثباتها محل خالف
قلت« :عند َم ْن قال بها»؛
عز وجــل (.البغوي ،شرح السنة ،)171-170/1 ،وسأذكر

بين الفرق اإلسالمية ،كما سيأتي.
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الصفات الخبرية بين النفي واإلثبات رؤية جديدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
ً
ً
كوجوه البشر  ،ويدا كأيدهم ،وعينا كأعينهم ،وقدما عن ذلك”.
وســاقـ ًـا َ
وجـ ْـنـ َـبـ ًـا ... ،ال ــخ ،وه ــذا مــذهــب ُ
المذهب الثاني :مذهب التأويل:
الم َج ّ ِس َمة
َ
ُ َ
()1
يرى أصحاب هذا المذهب ّأن األلفاظ الــواردة
والمش ِّبهة.
وهذا المذهب مرفوض من قبل الفرق اإلسالمية فــي ه ــذه الــنــصــوص مــن قبيل المتشابه الــواجــب
والحجج على بطالنه ومخالفته تأويله ّ
األخرى ،وأقاموا األدلة ُ
ورده إلــى المحكم؛ فــا يــجــوز حملها على
َّ
َّ
ً
ألن فيه تشبيها هلل تعالى بخلقه ،ظاهرها المتبادر من اللفظ؛ ألنه يؤدي إلى التشبيه
ألصــول اإلس ــام؛
()3

وهذا يتناقض مع األصل القطعي الذي يقتضي تنزيه والتجسيم ،و إضافة االعضاء والجوارح هلل تعالى ،وهو
َّ َّ َ
َ
َ ْ َ
َ ْ
عز وجل :ل ْي َس ك ِمث ِل ِه ش ْي ٌء َو ُه َو
المولى سبحانه من ذلك ،قال تعالى :ل ْي َس ك ِمث ِل ِه ما يتنزه عنه الباري
ْ
ْ
َ
َّ
ونص بعض َّ
َش ْي ٌء َو ُه َو َّ
الس ِم ُيع ال َب ِص ُير[ الــشــورى ،]11:ومن ثـ َّـم فهي ليست
الس ِم ُيع ال َب ِص ُير[الشورى،]11:
العلماء على كفر من قال بهذا المذهب ،منهم :اإلمام بصفات هلل تعالى.
أبو جعفر الطحاوي (تـ321هـ) ،قال“ :ومن وصف اهلل

وهـ ــذا مــذهــب الــمــعــتــزلــة )4(،وك ــذل ــك ه ــو أحــد

بمعنى من معاني البشر  ،فقد كفر  ،فمن أبصر هذا مسلكين :عند األشــاعــرة )5(،وعند الماتريدية )6(،ال
َّ
ْ
اعتبر  ،وعن مثل قول الكفار ان َز َجر  ،وعلم أنه بصفاته
ليس كالبشر ”.
ُّ
وقال أبو ُ
نصه“ :واهلل ((( ينظر  :األشــعــري ،مقاالت اإلسالميين .173/1 ،الرسي،
المعين النسفي (تـ508هـ) ما
أصول العدل والتوحيد .138-134 ،القاضي عبد الجبار ،
َ
ََ
ذاته َ
المماثلة َ
وبين غيرِه من األشياء،
تعالى نفى
بين ِ
شرح األصول الخمسة .230-226 ،القاضي عبد الجبار ،
ُ
ُ
بإثبات المكان له َر َّد ًا لهذا الـ َّـنـ ّ
ـص
ـول
فيكون الــقـ
ِ
ِ
ِ
المختصر في أصــول الدين .218-216 ،اآلمــدي ،أبكار
ْ
َ
َ
َ ْ
ال ُم ْحك ِم :ليس ك ِمث ِله شيء ،الذي ال احتمال فيه
األفكار  .453/1 ،اإليجي ،المواقف.298 ،
سوى ظاهرهُّ ،
وراد َّ
لوجه ما َ
الن ّص كافر َ ،ع َص َم َنا اهلل ((( ينظر  :األشعري ،رسالة إلى أهل الثغر  .231 ،البغدادي،
ٍ
ِ
ِ
()2

((( أبو المعين النفسي ،تبصرة األدلة.329-328/1 ،

أصــول الــديــن .112-109 ،الجويني ،اإلرش ــاد.164-155 ،

((( منهم :داود الــجــواربــي ،ومقاتل بن سليمان (تـــ150هـــ)،

المتولي الشافعي ،الغنية في أصــول الــديــن.76-75 ،

والهشامية :أصحاب هشام بن الحكم (تـ179هـ) وهشام

الغزالي ،االقتصاد في االعتقاد .41-38 ،الشهرستاني،

بــن ســالــم الجواليقي ،والــكــرامــيــة أصــحــاب محمد بن

الملل والنحل .101/1 ،الــرازي ،أساس التقديس-137 ،

كــرام السجستاني (تـــ255هـــ) .ينظر  :األشــعــري ،مقاالت

 .140اآلم ـ ــدي ،أبــكــار األف ــك ــار  .471-451/1 ،اإلي ـجــي،

اإلسالميين .173 ،166-165 ،46-44/1 ،البغدادي ،الفرق

المواقف .298-297 ،273-272 ،السبكي ،طبقات

بين الفرق .216-215 ،203-202 ،48-47 ،البزدوي ،أصول

الشافعية .192-191/5 ،البيجوري ،تحفة المريد-156 ،

الدين .32 ،الشهرستاني ،الملل والنحل،106-105 ،31/1 ،

 .159البياضي ،إشارات المرام.189 ،

.187 ،185-184 ،109-108
((( البابرتي ،شرح العقيدة الطحاوية.61 ،

((( ينظر  :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة-284 ،280/7 ،
 .473 ،521/9 ،285البزدوي ،أصول الدين .39-35 ،أبو
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .م .د .محمد محسن راضي
سيما عند المتأخرين منهم.

الحديث )2(،وهــو المسلك اآلخــر عند األشــاعــرة،

()3

الــمــذهــب الــثــالــث :مــذهــب اإلث ــب ــات مــع التنزيه وعند الماتريدية )4(،وفيما يأتي طائفة من أقوال علماء
والتفويض(:)1

َ
يرى أصحاب هذا المذهب ّأن األلفاظ الواردة في

النصوص من مثل :اليد والعين والوجه والنفس، .... ،
هي صفات هلل تعالى ،وهو ما ُ
اصطلح عليه فيما بعد
َّ
وأن الواجب إمرار النصوص
بـ (الصفات الخبرية)،
الــتــي ج ــاءت بها كما هــي مــن غير تفسير لــهــا ،وال
تأويل ،وال تعطيل ،وال تكييف ،وال تشبيه ،وال تمثيل،
ّ
ورد علمها إلى اهلل تعالى.
فهم يثبتون هذه األلفاظ صفات هلل تعالى ،ولكن
َّ
عما ال يليق بهّ ،
ورد علمها إلى اهلل
مع تنزيهه سبحانه
ِ
تعالى ،وهذا المذهب هو المشهور عن السلف وأهل

((( ينظر  :أبــو حنيفة ،الفقه األ كــبــر  .6 ،األشـعــري ،مقاالت
اإلسالميين .226 ،173/1 ،األشــعــري ،رســالــة إلــى أهل
الثغر  .236 ،األشعري ،اإلبانة .22-20 ،البغدادي ،أصول
الدين .113-112 ،الصابوني ،عقيدة السلف وأصحاب
الحديث .165-161 ،الخطيب الــبــغــدادي ،مسألة في
الصفات 281 ،ابن عبد البر  ،جامع بيان العلم وفضله،
 .943/2الجويني ،العقيدة النظامية .34-32 ،الغزالي،
إلجام العوام .50-49 ،أبو المعين النفسي ،تبصرة األدلة،
 .285-284/1البغوي ،شرح السنة .171-170/1 ،ابن أبي
يعلى ،طبقات الحنابلة .209-207/2 ،الشهرستاني،
الملل والنحل .105-103 ،101 ،93-92/1 ،الرازي ،أساس
التقديس .140-137 ،ابــن قدامة ،ذم التأويل.27-11 ،
اآلمدي ،أبكار األفكار  .461 ،456 ،453 ،451/1 ،الذهبي،
العلو  .254-253 ،236 ،اإليجي ،المواقف،273-272 ،
 .298-297السبكي ،طبقات الشافعية .191/5 ،البابرتي،
شرح العقيدة الطحاوية .126 ،71 ،67-66 ،ابن رجب،
بــيــان فــضــل عــلــم الــســلــف .49-48 ،اب ــن أب ــي شــر يــف،

المعين النفسي ،تبصرة األدلــة .286/1 ،البابرتي ،شرح

المسامرة .36-65 ،البياضي ،إشارات المرام-186 ،55 ،
 .189شيخ زاده ،نظم الفرائد.24-23 ،

العقيدة الطحاوية .126 ،البياضي ،إشارات المرام.189 ،
ً
ًَُ
((( ينظر  :األشعري ،مقاالت اإلسالميين .229/1 ،األشعري،
((( التفويض لغة واصطالحا:
ُ َ ً َ ُ َ َ َ
َ
اإلبــانــة .22-20 ،الباقالني ،تمهيد األوائ ــل.299-295 ،
التفويض لــغــةُ :يــقــال :ف ـ َّـوض أمـ َـره ِإليه ِإذا َر ّد ُه ِإليه وجعله
البغدادي ،أصــول الدين .112-111 ،الجويني ،اإلرشــاد،
الــحــاكــم فــيــه .ينظر  :ابــن مــنــظــور  ،لــســان الــعــرب ،مــادة:
 .155الجويني ،العقيدة النظامية .34-32 ،المتولي

(فوض).210/7 ،
َّ ُّ
َّأما التفويض في االصطالح ،فقد َّ
عرفه المناوي بأنه :رد األمر

الشافعي ،الغنية في أصــول الدين .76 ،الشهرستاني،

إلى اهلل والتبرؤ من الحول والقوة .ينظر  :المناوي ،التوقيف

الملل والنحل .101/1 ،اآلمدي ،أبكار األفكار ،453 ،451/1 ،

على مهمات التعاريف.1105-104 ،

 .461 ،456السبكي ،طبقات الشافعية .191/5 ،اإليجي،

َّ
إال أنني في ضوء النصوص التي ذكرت هذا المصطلح ،أميل

المواقف .298-297 ،البيجوري ،تحفة المريد.156 ،

إلى تعريفه باآلتي :عدم إدراك معنى اللفظ الشرعي من ((( ينظر  :الماتريدي ،تأويالت أهل السنة-284 ،280/7 ،
حيث إضافته إلــى اهلل تعالىّ ،
 .473 ،390/9 ،538/8 ،285البزدوي ،أصول الدين.39 ،
ورد علمه إليه سبحانه
ِ
السرخسي ،أصول السرخسي .170/1 ،أبو المعين النفسي،
وتعالى ،مع نفي المعنى المستحيل في حقه.
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ٌ
وسأل رجل اإلمام مالك بن أنس عن قوله تعالى:
هذا المذهب بما يوضح هذا الرأي:
َّ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ
ش ْاس َت َوى[طه ،]5:كيف استوى؟
يقول اإلمام أبو حنيفة النعمان (تـ150هـ)“ :ما ذكره الرحمن على العر ِ
َ
اهلل تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو فــأطــرق اإلم ــام مــالــك بــرأســه حتى عــاه الـ ُّـر َحــضــاء،
َ
ُ
له صفات بال كيف ،وال يقال ّإن يده قدرته أو نعمته؛ يعني :يعني العرق )4(،ث َّم قال“ :االستواء غير مجهول،
َّ
ألن فيه إبطال الصفة ،وهو قول أهل القدر واالعتزال ،والكيف غير معقول ،واإليــمــان به واجــب ،والسؤال
ولكن يده صفته بال كيف ،وغضبه ورضــاه صفتان عنه بدعة”.

()5

وعــن محمد بن الحسن الشيباني (تـــ189هـــ) -

من صفات اهلل تعالى بال كيف”.
وعندما ُســئــل عبد اهلل بــن الــمــبــارك (تـــ118هـــ) ،صاحب أبي حنيفة  -قال في مثل هذه النصوص:
()1

واألوزاع ــي(ت ـــ157ه ـــ) ،وســفــيــان الــثــوري (ت ـــ161ه ـــ)،
والليث بن سعد (تـ175هـ) ،ومالك بن أنس (تـ179هـ)
َ
عــن ه ــذه الــنــصــوص أج ــاب ــوا :أ ِمـ ـ ُّـر ْو َهـ ــا كــمــا جــاءت
بال كيف.
َّ
وج ــاء عــن سفيان بــن عيينة (ت ـــ198ه ـــ) أن كل
()2

ما وصف اهلل تعالى به نفسه في القرآن فتفسيره :تالوته
وقراءته ،والسكوت عليه ،وال كيف وال مثل.

()3

تبصرة األدلة .285-284/1 ،عالء الدين البخاري ،كشف
األســرار  .95-93/1 ،البابرتي ،شرح العقيدة الطحاوية،
 .126 ،71 ،67-66ابن أبي شريف ،المسامرة.36-30 ،
البياضي ،إشارات المرام .189-186 ،55 ،شيخ زاده ،نظم
الفرائد.24-23 ،
((( أبو حنيفة ،الفقه األ كبر .6 ،

“نحن نرويها ،ونؤمن بها ،وال نفسرها”.
ُ
وسئل اإلمام محمد بن ادريس الشافعي (تـ204هـ)
َّ َ
فبين ّأن هلل أسماء وصفات،
عن صفات اهلل تعالى،
َّ
ً
ُ َ
الح ّجة ردهــا؛ ألن القرآن
ال يسع أحــدا قامت عليه
ُ َ
َّ
اهلل َعل ْي ِه وآ ِلـ ِـه
نــزل بها ،وصــح عن رســول اهلل َصــلــى
َّ
َّ
َو َسل َم القول بها ،وذلك نحو إخبار اهلل سبحانه أنه
ً
وجها... ،الخَّ ،
وأن له يدينَّ ،
سميع بصير َّ ،
وأن
وأن له
َّ َ
ُ
بالر ِو ّية ،فالواجب إثبات
حقيقتها ال تدرك بالعقل وال
هــذه الصفات ،ونفي التشبيه عنها ،كما نفاه عن
َ
ل ْي َس َكم ْثله َش ْي ٌء َو ُه َو َّ
الس ِم ُيع
نفسه تعالى ،فقال:
ِ ِِ
ْ
()7
ال َب ِص ُير[الشورى.]11:
()6

((( ينظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،مادة( :رحض).154/7 ،
((( ينظر  :الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة.441/3 ،

((( ينظر  :الــتــرمــذي ،الــســنــن .202/2 ،الــصــابــونــي ،عقيدة

البيهقي ،األسماء والصفات .306-304/3 ،ابن قدامة،

السلف وأصحاب الحديث .249 ،البيهقي ،االعتقاد،

ذم التأويل .25 ،13 ،الذهبي ،العلو ،139-138 ،81-80 ،

 .118البيهقي ،األسماء والصفات .377/2 ،ابن قدامة،

 .168ابن حجر العسقالني ،فتح الباري.407-406/13 ،

ذم التأويل.20 ،
((( ينظر  :الصابوني ،عقيدة السلف وأصحاب الحديث،

((( الاللكائي ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة .480/3 ،ابن
قدامة ،ذم التأويل.14 ،

 .248-247البيهقي ،األسماء والصفات ((( .158 ،117/2 ،ينظر  :الهكاري ،اعتقاد الشافعي .21-19 ،ابن أبي يعلى،
 .307ابن قدامة ،ذم التأويل.19 ،

طبقات الحنابلة .283-282/1 ،ابن قدامة ،ذم التأويل،
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َ
ونقل عبد الــواحــد التميمي (تـــ410هـــ) ّأن اإلمــام
أحمد بن حنبل (تـــ241هـــ) ُسئل قبل موته بيوم عن الصفات الخبرية
ُ
ُْ
الملحوظة األولى :حول مذهب التأويل:
ويؤ َم ُن
أحاديث الصفات ،فقال“ :ت َم ُّر كما جاءت،
ُ ُّ َ
ُّ
ٌّ
خاص بالفرق الكالمية
ظن ّأن مذهب التأويل
قد ي
يرد منه شيء إذا كانت بأسانيد صحاح ،وال
بها ،وال
ّ
َّ
حد وال غاية ،التي ذكرناها( :المعتزلة ،واألشــاعــرة ،والماتريدية)،
ُيوصف اهلل بأ كثر
مما وصف به نفسه بال ِ
َ
َ
ً
ل ْي َس َكم ْثله َش ْي ٌء َو ُه َو َّ
الس ِم ُيع ْال َب ِص ُير[الشورى ،]11:ولكن ُ
الم َت َت ِبع يجد ّأن هذا المذهب ليس غريبا عن
ِ ِِ
ُ
َوم ـ ْـن تكلم فــي معناها ابــتــدع .... ،فهذا ومــا شاكله منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ،ث َّم
محفوظ عنه ،وما خالف ذلك فكذب عليه وزور ”َ )1(،م ْن جاء بعدهم من أتباع التابعين والعلماء الذين
ً
ثالثا :ملحوظات الباحث حول مذاهب الفرق في

وفي بعض الــروايــات عنه“ :نؤمن بها ،ونصدق بها ،ساروا على منهجهم في العقيدة ،فقد ورد عن طائفة
ً
()2
منهم تأويل بعض النصوص من القرآن الكريم والسنة
وال كيف وال معنى ،وال نرد منها شيئا”.
ُ
َّ
ُ
العلماء هذا المذهب عن أهل العلم من النبوية،
تضمنت األلفاظ التي أطلق عليها“ :صفات
ونقل
السلف وأهــل الحديث ،يقول الترمذي (تـ279هـ) :خبرية” ،ومن ذلك :ما جاء عن ابن عباس (تـ68هـ)
“والمذهب في هذا عند أهل العلم من األئمة،... ،
َّ
ُ
ُ
أنهم َر َو ْوا هذه األشياء ،ث َّم قالوا :ت ْر َو ى هذه األحاديث

ونؤمن بها ،وال ُيقال :كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل
ْ
الحديث أن يـ ْـر ُووا هذه األشياء كما جــاءتُ ،ويؤ َمن
ُ َ
ُ
بها ،وال تفسر  ،وال ت َت َو ّهم ،وال ُيقال :كيف؟ وهذا أمر أهل
العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه”.

()3

 .35الذهبي ،سير أعالم النبالء.341/20 ،80-79/10 ،
((( التميمي ،اعتقاد اإلمام ُ
الم َن َّبل .87 ،وينظر  :الاللكائي،

رضــي اهلل عنه من تأويل لفظ“ :الكرسي” في قوله
َْ َ
وس َع ُك ْرس ُّي ُه َّ
ات َوال ْرض[البقرة،]255:
ِ
تعالىِ َ :
الس َم َو ِ
َّ
َ َّ َ
ـأن الــمــراد بــه الــعــلــم )4(،وفــي قــولــه تعالى :فإنك
بـ
َ
َ
َ
ِبأ ْع ُي ِن َنا[الطور ّ ،]48:أول ابن عباس لفظة“ :أ ْع ُي ِن َنا”،
(َّ )5
وأول“ :الــنــور ” فــي قوله
قــال :نــرى مــا ُيعمل ب ــك،
َّ
اهلل ُن ُور َّ
تعالىُ :
الس َم َو ِ َ ْ
بأن
ض[النور ،]35:
ات واألر ِ
المراد بها :يدبر األمر فيهما ،وكذلك هو منقول عن
تلميذه مجاهد بن جبر (تـ104هـ).

()6

َ
ونقل الطبري (تـ310هـ) تأويل لفظة(ِ :بأ ْي ٍد) في قوله:
شرح أصول اعتقاد أهل السنة.502/3 ،
َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ ُ َ
وسعون[الذاريات،]47:
والسماء بنيناها ِبأي ٍد و ِإنا لم ِ
((( ابن قدامة ،ذم التأويل.22 ،
((( الترمذي ،السنن .523/4 ،وينظر  :الخطيب البغدادي ،بالقوة ،عن جماعة من السلف والعلماء ،منهم :ابن
مسألة في الصفات .281 ،البغوي ،شرح السنة-170/1 ،

 .171ابن أبي يعلى ،طبقات الحنابلة .209-207/2 ،ابن ((( ينظر  :الطبري ،جامع البيان.397/5 ،
قدامة ،ذم التأويل .11 ،الذهبي ،العلو  ((( .254-253 ،236 ،ينظر  :البغوي ،معالم التنزيل.394/7 ،
ابن رجب ،بيان فضل علم السلف .49-48 ،السيوطي ((( ،ينظر  :الطبري ،جامع البيان .177/19 ،البغوي ،معالم
اإلتقان.1354/4 ،

التنزيل.45/6 ،
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عباس ،ومجاهد بن جبر  ،وقتادة بن دعامة (تـ118هـ)،
وسفيان الثوري.
َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ ًَ
وفــي قــولــه تعالى :وجاء ر بـ ــك والــمــلــك صــفــا
َّ ً
َصفا[الفجر  ،]22:قال الحسن البصري (تـ110هـ):
َ
ف َأ ْي َن َما ُت َو ُّلوا َف َث ّمَ
جاء أمره وقضاؤه )2(،وفي قوله تعالى:
اهلل[البقرة ،]115:قال مجاهد وقتادة والحسن
َو ْجـ ُـه ِ
()3
وغيرهمَ :فث َّم قبلة اهلل.
َّ
َّ
ومما ورد من التأويل عن اإلمام مالك بن أنس أنه
َ
َ
ّأول حديث النزول )4(،فذهب إلى ّأن المراد به :يتنزل
()1

ونقل العلماء عن اإلمــام أحمد التأويل في أ كثر
َ ْ ُ َ َّ َ ْ
هل َي ْنظ ُرون ِإل أن
من نص ،منها :تأويل قوله تعالى:
ْ
ُ َ
ْ َ َُ
َْ
َيأ ِت َي ُه ُم ُ
اهلل ِفي ظل ٍل ِم َن الغ َم ِام َوال َمل ِئكة[البقرة،]10:
قال المراد به :قدرته وأمره ،وحمله على قوله تعالى:
َ ْ َ
َ ْ ْ ُ َ َّ َ ْ
َ ُ
ون إل أ ْن َتأ ِت َي ُه ُم ْال َم َل ِئ َك ُة أ ْو َيــأ ِتـ َـي أ ْمــرُ
 هــل يــنــظــر ِ
َ
()7
َر ِّبك[النحل.]33:
وكذلك اإلمام البخاري (تـ256هـ) كانت له بعض
ُ ُّ َ
اآلراء التأويلية ،فبعد أن ذكر قوله تعالى :كل ش ْي ٍء
ٌ َّ
َ
َها ِلك ِإل َو ْج َه ُه[القصصّ ،]88:أول لفظة“ :وجهه”،
َّ ْ َ
َ
()9
قائًال“ِ :إل ُملك ُه” )8(،وكذلك ّأول لفظة“ :الضحك”،
()10
بالرحمة.

أمر اهلل تعالى.
َ
وتـ ـ ّـأول اإلم ــام الشافعي لفظ“ :الــوجــه” فــي قوله
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ َ َ
َ
ُ
ْ
َ
ّ
تعالى :و ِهلل المش ِرق والمغ ِرب فأينما تولوا فثم وجه
ومن العلماء المعروفين بسلوك مذهب اإلثبات مع
ََ ْ
َّ
وأول نصوص هذه األلفاظ اإلمام الطبري ،فقد
اهلل[البقرة ،]115:قــال“ :فــثـ َّـم الـ َـو ْجـ ُـه الــذي وجهكم التنزيه
ِ
ً
()6
مــارس التأويل كثيرا ،ومن ذلك لفظة“ :اليد” ،فقد
اهلل إليه”.
َ َ َ َ
و َّ
َّأولها بأ كثر من تأويل ،ففي قولهَ :
الس َم َاء َبن ْيناها ِبأ ْي ٍد
َّ َ
َ
َ
وس ُعون[الذارياتّ ،]47:أولها بالقوة )11(،وفي
َو ِإنــا ل ُم ِ
َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ
اهلل
إن ال ِذين يب ِايعونك ِإنما يب ِايعون اهلل يد ِ
قوله َتعالىِ :
((( ينظر  :الطبري ،جامع البيان.438/22 ،
َ
َ
ْ
ف ْوق أي ِد ِيه ْم[الفتح ،]10:ذكر لليد وجهين من التأويل:
((( ينظر  :البغوي ،معالم التنزيل.422/8 ،
()5

((( ينظر  :الــطــبــري ،جــامــع الــبــيــان.536 ،534 ،529/2 ،

السمعاني ،تفسير القرآن .129/1 ،البغوي ،معالم التنزيل ((( ،ينظر  :ابن الجوزي ،دفع شبه التشبيه.141 ،
.139/1
َ ْ ُ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ
((( قال رسول اهلل (( :ينزِل ر بنا تبارك وتعالى كل ليل ٍة
َ ُ ُ ُ َّ
ُّ
ُ ُ
إ َلى َّ
الد ْن َيا ِح َ
اآلخـ ُـر َ ،يقول:
الس َم ِاء
ين َي ْبقى ثلث الل ْي ِل ِ
ِ
َ
يب َلـ ُـهَ ،مـ ْـن َي ْس َأ ُل ِني َف ُأ ْع ِط َي ُهَ ،منْ
َمـ ْـن َي ْد ُعو ِني َفأ ْس َتج َ
ِ
ََْ َ
ْ
َي ْس َتغ ِف ُر ِني فأغ ِف َر ل ُه)) .رواه البخاري ،صحيح البخاري،
كتاب :التهجد ،باب :الدعاء في الصالة من آخر الليل،
.1145/53/2
((( ينظر  :الذهبي ،سير أعالم النبالء.105/8 ،
((( البيهقي ،األسماء والصفات.107/2 ،

((( ينظر  :البخاري ،صحيح البخاري.112/6 ،
َ
َ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َْ َْ ُُ
اهلل (( :يضحك اهلل ِإلــى رجلي ِن يقتل
((( قــال َر ُســول ِ
َ َ َ ْ ُ َ
ـان َ
َأ َح ُد ُه َ
الج َّن َةُ :ي َقا ِت ُل َهـ َـذا ِفي َ
يل
ب
س
ـ
خ
ـد
ـ
ي
ـر
ـ
اآلخ
ا
م
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ُ ُ َ
َ
َ
ْ ُ
اهّلل َعلى القا ِت ِل ،ف ُي ْس َتش َهد)) .رواه
اهلل ،فيقتل ،ثم يتوب
ِ
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :الجهاد والسير ،
ُ
باب :الكافر يقتل المسلم ،ث َّم ُيسلم.2826/24/4 ،
( ((1ينظر  :الخطابي ،أع ــام الــحــديــث،1367-1366/2 ،
 .1922-1921/3البيهقي ،األسماء والصفات.403-402/2 ،
( ((1ينظر  :الطبري ،جامع البيان.438/22 ،

مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣١

285

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .م .د .محمد محسن راضي
َّ
أحدهما :يد اهلل فوق أيديهم عند البيعة؛ ألنهم كانوا عنها التشبيه والتجسيم والتمثيل والتكييف ،ومع
َّ
َ ُ
يبايعون اهلل ببيعتهم نبيه  ،واآلخــر ّ :قوة اهلل فوق اإلثــبــات والتنزيه فإنهم في الوقت نفسه ُمف ِوضون
َّ
َّ َّ
ّقوتهم في نصرة رسوله ؛ ألنهم إنما بايعوا رسول اهلل من حيث إنهم لم يخوضوا في هذه األلفاظ لمعرفة
ُ
ُ
()2
حقيقة إضــافــتــهــا إل ــى اهلل تــعــالــى ،بــل ّردوا علمها
على نصرته على العدو )1(،وغيرها من التأويالت.
وم ــن الــعــلــمــاء الــمــعــروفــيــن بانتمائهم لمذهب إليه سبحانه.
َّ
ً
وذه ــب بــعــض الــعــلــمــاء إل ــى أن الــتــنــزيــه الــذي
اإلث ــب ــات مــع الــتــنــزيــه ومـ ــارس الــتــأويــل أي ــض ــا :أبــو
َ
المظفر الــســمــعــانــي (تـ ـــ489هـ ـــ) ،فــذهــب إل ــى ّأن :قال به أصحاب هذا المذهب ،فيه نوع تأويل من
َ
َّ
َ
و َّ
“أيــد” في قوله تعالىَ :
الس َم َاء َب َن ْي َن َاها ِبــأ ْيـ ٍـد َو ِإنــا حيث ّإن هذه األلفاظ من جملة معانيها اللغوية:
َ
َ
وس ُعون[الذاريات ،]47:تعني :القوة والقدرة )3(،معنى يحتمل الجسمية والتشبيه والتكييف...
ل ُم ِ
َ
َ َ
َّ
و َي ْبقى َو ْجـ ُـه الــخ ،ومن ثـ َّـم فالتنزيه يقتضي اطــراح هذه المعاني
وأول لفظ“ :الــوجــه” في قوله تعالى:
ْ
ُ ْ ََ َ
َر ّب َك ُذو ْال َج َل ِل َوال ْك َرام[الرحمن ،]27:قالْ :
م
ت
ح
الم
تأويل ،وهو ما أطلقوا عليه:
نوع
فيه
فيكون
ة،
ل
قى
يب
ِ
ٍ
ِ ِ
()6
()5
(التأويل االجمالي).
َر بك )4(،وغير ذلك من التأويالت.
َّ
َ
ونجد هذه المعاني الثالثة( :اإلثبات ،والتنزيه،
وفي ضوء ما سبق فإننا نستطيع القولّ :إن مذهب
الــتــأويــل لــيــس غــريــبـ ًـا عــن أتــبــاع مــذهــب اإلثــبــات والتفويض) واضحة َّ
جلية في النصوص التي ذكرناها
مــع التنزيه والتفويض ،بــل لــه حضور ُملفت ،و إن
ً
كان محدودا.
الــمــلــحــوظــة الــثــانــيــة :ح ــول مــذهــب اإلث ــب ــات مع
التنزيه والتفويض:

فــي بــيــان مــذهــب اإلثــبــات مــع الــتــنــزيــه ،مــن مثل:
َ
تفسيره :تالوته وقراءته والسكوت عليه ،و “أ ِمـ ُّـر ْو َهــا
ُ
ُْ
“يؤ َمن بها وال تفسر ” ،و ”السؤال عنه
كما جاءت” ،و
ُ
َّ
بالرو َّية ،و َ
“م ْن
بدعة” ،وحقيقتها ال تدرك بالعقل وال ِ
تكلم في معناها ابتدع” ،وغيرها من النصوص التي
َ
تؤكد السكوت وعــدم الخوض فيها ،و ْإيــكــال علم

جمع هــذا المذهب بين أم ــور ثــاثــة :اإلثــبــات،
َّ
والتنزيه ،والتفويض ،فهم مثبتون؛ ألنهم أثبتوا هذه
َّ
األلفاظ صفات هلل تعالى ،وهم منزِهون؛ ألنهم نفوا معناها وحقيقتها إلى هلل تعالى ،ووصــف الخائض
فيها باالبتداع ومخالفة منهج السلف.
َ
((( ينظر  :الطبري ،جامع البيان.210/22 ،
وقــد أ كــد علماء هــذا المذهب على هــذه األمــور
((( ينظر  :الطبري ،جامع البيان ،304/18 ،535/2 ،430/1 ،الثالثة في كتاباتهم ونقلوها عن السلف ،فبعد أن ذكر
.314/21

((( ينظر  :السمعاني ،تفسير القرآن.261/5 ،

((( ينظر  :اإليجي ،المواقف .273-272 ،ابن حجر الهيتمي،

((( ينظر  :السمعاني ،تفسير القرآن.328/5 ،

فتح اإلله في شرح المشكاة .447/1 ،البياضي ،إشارات

((( ينظر  :السمعاني ،تفسير القرآن.39/5 ،329/3 ،

المرام.187 ،
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َ
ُّ
وردوا علمها
هذه األلفاظ قال البغوي (تـ516هـ)« :فهذه ونظائرها سيما المحدثين ،بل أ َم ُّر ْوها كما جاءت
َّ
َّ
()3
صفات هلل
عز وجــل ،ورد بها السمع ،يجب اإليمان إلى قائلها ،ومعناها إلى المتكلم بها».
ً
بها ،و إمرارها على ظاهرها( )1معرضا فيها عن التأويل،
ويقول الذهبي (تـ748هـ)« :قولنا في ذلك وبابه:
ً َ
ً
مجتنبا عن التشبيه ،معتقدا ّأن الــبــاري سبحانه اإلق ــرار  ،واإلم ــرار  ،وتفويض معناه إلــى قائله الصادق
ً
وتعالى ال يشبه شيء من صفاته صفات الخلق ،كما المعصوم» )4(،وقال أيضا« :وأما السلف ،فما خاضوا
ُّ
ال تشبه ذاته ذوات الخلق ،قال اهلل سبحانه وتعالى :في التأويل ،بل آمنوا وكــفــوا ،وفوضوا علم ذلك إلى
َ
ْ
ل ْي َس َكم ْثله َش ْي ٌء َو ُه َو َّ
()5
الس ِم ُيع ال َب ِص ُير[الشورى ،]11:اهلل ورسوله».
ِ ِِ
وعلى هذا مضى سلف األمة وعلماء السنة ،تلقوها
ً
جميعا باإليمان والــقــبــول ،وتجنبوا فيها عــن التمثيل ما عليه السلف الصالح من إمــرار آيــات الصفات
َُ
والتأويلَ ،و َوكلوا العلم فيها إلى اهلل عز وجل ،كما أخبر وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها وال تكييف
اهلل سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم ،فقال وال تمثيل ،وال َي ِص ُّح من أحد منهم خالف ذلك البتة
ُ ٌّ
ْ ْ ُ ُ َ َ
ً
َّ َّ َ َّ ُ َ
عز وجل :و
الر ِاسخون ِفي ال ِعل ِم َيقولون َآم ّنا ِب ِه كل ِم ْن خصوصا اإلمام أحمد وال خوض في معانيها وال ضرب
()6
()2
مثل من األمثال لها”.
ِع ْن ِد َر ِّب َنا[آل عمران.»]7:
ويقول السيوطي (تـــ911هـــ)“ :جمهور أهل السنة
ويقول ابن قدامة المقدسي (تـ620هـ)« :ومذهب
ويقول ابن رجب الحنبلي (تـ795هـ)“ :والصواب

السلف رحمة اهلل عليهم اإليمان بصفات اهلل تعالى من السلف وأهــل الحديث على اإليمان وتفويض
وأســمــائــه الــتــي وصــف بها نفسه فــي آيــاتــه وتنزيله معناها المراد منها إلى اهلل تعالى ،وال نفسرها مع تنزيهنا
أو على لسان رسوله ،من غير زيادة عليها وال نقص له عن حقيقتها”.

()7

منها ،وال تــجــاوز لها ،وال تفسير  ،وال تــأويــل لها بما
فــهــذه األق ـ ــوال وســابــقــاتــهــا ت ــدل بــشــكــل صريح
َّ
يخالف ظاهرها ،وال تشبيه بصفات المخلوقين ،وال وواضــح على هــذه األمــور الثالثة التي تشكل منها
هذا المذهب :االثبات ،والتنزيه ،والتفويض ،وهذا
َّ
يأت من فراغ ،بل دلت عليه
((( قــولــه« :إمــرارهــا على ظــاهــرهــا» :ليس الـ ُـمــراد بــه ظاهرها المنهج التفويضي لم ِ
ً
ً
المتبادر من اللفظ ،و إال كان تشبيها وتجسيما ،وهو ما
ينفيه ،بل الـ ُـمــراد :اإليــمــان بنصوص الصفات الخبرية ((( ابن قدامة ،ذم التأويل.11 ،
ُ
بحيث تقرأ ألفاظها ُوي َم ُّر عليها كما هي من غير خوض ((( الذهبي ،سير أعــام النبالء .105/8 ،وينظر  :المصدر

فيها وال محاولة تفسيرها وتأويلها ومعرفة حقيقتها ،مع
َّ
تنزيه اهلل تعالى
عما ال يليق به ،ويؤيده نفي التشبيه عن ((( الذهبي ،سير أعالم النبالء.376/14 ،
اهلل تعالى ،ونفي العلم بها ّ
ورد ذلك إلى اهلل تعالى.
((( ابن رجب ،بيان فضل علم السلف.49-48 ،
ِ
((( البغوي ،شرح السنة.171-170/1 ،
((( السيوطي ،اإلتقان.1354/4 ،
نفسه.373/14 ،
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َ
اهلل التنزيه ،و ّإل ُمنع ذلكُ ،
نصوص الشرع ،ومن ذلك :حديث النبي َص َّلى ُ
والتزمت طريق اإلثبات مع
َّ
ْ
َ
ُْ
ُْ
َ َ
َعل ْي ِه وآ ِل ِه َو َسل َم ،...(( :ال ِم َر ُاء ِفي الق ْر ِآن كف ٌر  -ثالث التنزيه والتفويض ،من غير خوض في تفسير هذه
ْ
َ ُ
ْ
َ
َ ُ
َ
()4
ات( - )1ف َما َع َرف ُت ْم ِم ْن ُه ف ْاع َملواَ ،و َما َج ِهل ُت ْم ِم ْن ُه ف ُر ّد ُوه األلفاظ.
َم ّر ٍ
َ
ََ
()2
وعلى هذا الرأي ث ّمة تكامل بين مذهب التأويل
ِإلى َعا ِل ِم ِه)).
َ
الملحوظة الثالثة :في الجمع بين مذهب التأويل ومــذهــب اإلثــبــات مــع التنزيه ،ال سيما ّأن مذهب
ً
التأويل كان له حضور  -و إن كان محدودا  -عند
ومذهب اإلثبات مع التنزيه:
ذهب بعض المتأخرين من األشاعرة والماتريدية بعض الصحابة وعلماء السلف ،كما تقدم ،فهذا
إلى العمل بمذهب التأويل ومذهب اإلثبات والتنزيه ال ــرأي بمثابة مــحــاكــاة لــهــذا الــتــنــوع عند السلف،
ً
معا ،وذلك بحسب متطلبات الواقع ،ونوع التأويل .واهلل تعالى أعلم.
َّ
ً
َ
رابعا :الصفات الخبرية بين النفي واإلثبات رؤية
ّأما من حيث متطلبات الواقع ،فإنهم ُي ْرجعون التزام
السلف بمنهج اإلثبات مع التنزيه والتفويض إلى جديدة
قــبــل ب ــي ــان رؤي ـ ــة ال ــب ــاح ــث ف ــي ال ــم ــوق ــف من
عدم حاجتهم إلى التأويل ،بخالف َم ْن جاء بعدهم
ُ َّ
ّ
البـ ــد مــن وقــفــة لتحرير
فشو آي ــات الــصــفــات الــخــبــريــة،
فقد دعتهم الحاجة إليه للرد على مبتدع ،أو ِ
شبهة ،أو تسلل األوهام الباطلة إلى األذهــان ،ونحوه مــحــل الــخــاف بــيــن مــذهــب اإلثــبــات مــع التنزيه
َ
ُ
ذلك ،بدليل ّأن الصحابة والسلف َر ّدوا على القدرية ومذهب التأويل.
َّ َ
َ
الش ــك ّأن المذهبين كليهما نـ ّـصــا على تنزيه
عندما أظهروا بدعتهم )3(،ولــم يكونوا قبل ظهورهم
اهلل تعالى ،لكن الفارق بينهما في التعامل مع هذه
يتكلمون في ذلك.
َ
َ
ً
َّ
ّ
ّ
وأم ــا مــن حيث نــوع الــتــأويــل ،فــإنــهــم إنــمــا أج ــازوا األلــفــاظ التي وردت في النصوص مضافة إلــى اهلل
ُ
ً
ً
ْ
صفات
التأويل إذا كان المعنى الذي أ ّ ِول به قريبا مفهوما من تعالى ،فمذهب اإلثبات مع التنزيه أث َب َتها
ٍ
ُ ّ ً
فوضا علم معانيها
تخاطب العرب غير مستنكر  ،ال يتعارض مع أصل هلل تعالى ،وتــرك الخوض فيها م ِ
َ
وحقيقتها إلى اهلل تعالىّ ،أمــا مذهب التأويل فنفى
((( أي رددها ثالث مرات.
((( رواه احمد ،مسند أحمد ،7989/369/13 ،قال األرنؤوط ((( :ينظر  :الغزالي ،الجام العوام .82 ،العز بن عبد السالم،
إسناده صحيح على شرط الشيخين .وينظر  :ابن عبد

كتاب الفتاوى .57-55 ،السبكي ،طبقات الشافعية،

البر  ،جامع بيان العلم وفضله.928/2 ،

 .192-191/5ابن حجر العسقالني ،فتح الباري .383/13

((( ينظر  :البغدادي ،الفرق بين الفرق .15-14 ،الاللكائي،

ابن أبي شريف ،المسامرة .35 ،ابن حجر الهيتمي ،فتح

شرح أصول اعتقاد أهل السنة .651/4 ،البيهقي ،االعتقاد،

اإلله في شرح المشكاة .447/1 ،البياضي ،إشارات المرام،

 .133الشهرستاني ،الملل والنحل.28/1 ،
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الصفات الخبرية بين النفي واإلثبات رؤية جديدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن تكون هــذه األلــفــاظ صفات هلل تعالى ،وخــاض مع تفسير النصوص الــواردة فيها من حيث مدلولها
ََ
ُ ُّ َ َ
في معانيها بما يقتضيه السياق الــذي وردت فيه ،العام ،فمثًال :تفسير قوله تعالى :فأ ْي َن َما ت َولوا فث َّم َو ْج ُه
َّ
َ
َّ َّ َّ
اهلل ،كوحدة واحــدة ،نجد الطبري يذهب إلــى ّأن
ا
عم
وعد ذلك من مقتضيات تنزيه الباري عز وجل
ِ
ال يليق به.

ولــو نظرنا فــي ّ
أي مــن النصوص محل الخالف
ٍ

لوجدنا فيها ناحيتين:
َ
َّ
تضمنت إضافة لفظة
األولــىّ :إن هذه النصوص
معينة إلــى اهلل تعالى ،وهــذه اللفظة تحتمل معنى
يتنزه اهلل تعالى عنه من معاني والتشبيه التجسيم
والحلول واألعضاء... ،الخ.
َ
والــثــانــيــةّ :إن هــذه اللفظة ج ــاءت ضمن سياق
َّ
ُ
َّ
معين لتدل على معنى عام
للنص الذي ذكرت فيه.
ََ
ُ ُّ َ َ
فمثًال قــولــه تــعــالــى :فأ ْي َن َما ت ـ َـول ــوا ف ــث ـ َّـم َو ْج ـ ُـه
َّ
تضمن هــذا النص إضافة لفظة:
اهلل[البقرة،]115:
ِ

المراد بها :حيثما تولوا وجهوكم فهناك قبلة اهلل ،ونقله
عن جماعة من السلف )2(،ففسر ُ َ :
اهلل” ،بقبلة
“و ْجه ِ
َّ
()3
اهلل ،مع أنه ممن يثبت صفة الوجه هلل تعالى.
َّ َّ
َ َ
إن الـ ِـذيـ َـن ُي َب ِاي ُعونك
وكــذلــك فــي قوله
تعالىِ :
َ
َّ َ ُ َ ُ َ
اهلل َي ُد اهلل َف ْو َق أ ْيديه ْم[الفتحَّ ،]10:
ون َ
فسر
ِإنما يب ِايع
ِ
ِ
ِ
الطبري لفظة( :اليد) ،بوجهين :أحدهماّ :قوة اهلل فوق
َّ َّ
َّقوتهم في نصرة رسوله ؛ ألنهم إنما بايعوا رسول

ُ
اهلل  على نصرته على العدو )4(،وكذلك في قوله
َ َ َ َ
و َّ
َ
ْ
تعالىَ :
ّ
الس َم َاء َبن ْيناها ِبأي ٍد[الذاريات ،]47:فسر
َ
الطبري لفظةِ( :أ ْي ٍد) بالقوة ،ونقل ذلك عن جماعة من
(َّ َّ )5
()6
ممن ُيثبت اليد صفة هلل تعالى.
السلف ،مع أنه

(الوجه) هلل تعالى ،وهي لفظة تحتمل معنى التشبيه
َّ
َ
والكيفية ،وهو ما يتنزه عنه الباري عـ ّـز وجــل ،وفي “الوجه” ،و ”اليد” ،و ”العين”...الخ ،صفة هلل تعالى،
َّ
تضمن هذه اللفظة،
الوقت نفسه جــاءت هــذه اللفظة في سياق معين وبين المعنى العام للنص الذي
َّ
يفهمه العربي ،فهو بمعنى :قبلة اهلل ،أو ْال َو ْجه الذي ُ
المستفاد من السياق ،وهذا يعني أن المشكلة ليست
ُّ
َّ
()1
فإن إغفاله يعد مكابرة وجهل
في المعنى العام لآلية،
وجهكم اهلل تعالى إليه.
وفــي ضــوء ما سبق ال تعارض بين إثبات لفظة:

فهل أنكر مذهب اإلثبات مع التنزيه ،المعنى العام بلسان العرب ،بل المشكلة :هل هذه األلفاظ صفات
الذي تدل عليه مثل هذه النصوص؟
ُ ُّ
ظن بأصحاب مذهب اإلثبات مع التنزيه إنكار مذهب اإلثبات مع التنزيه على مخالفيهم من أهل
ال ي
َّ
المعنى العام لهذه النصوص ،ال سيما أنهم قد ثبتت
ً
سابقا ((( ،ينظر  :الطبري ،جامع البيان.535/2 ،
عنهم بعض المحطات التأويلية ،كما ذكرناه
هلل أو ليست كذلك؟ لذلك اشتد نكير أصحاب

فإثباتهم لهذه األلفاظ صفات هلل تعالى ال يتعارض

((( ينظر  :الطبري ،التبصير في معالم الدين.134-133 ،

((( ينظر  :الطبري ،جامع البيان.210/22 ،
((( ينظر  :الطبري ،جامع البيان.438/22 ،

((( سبق نقل تفسير هذه اآلية.

((( ينظر  :الطبري ،التبصير في معالم الدين.133 ،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .م .د .محمد محسن راضي
َ
الــتــأويــل مـ ّـمــن رفــض اعتبار هــذه األلــفــاظ صفات
هلل تعالى.

()1

واآلن بعد تحرير محل النزاع ،ننتقل في كالمنا إلى
هذه األلفاظ ُ
المضافة إلى اهلل تعالى ،فأقول:
َ
ّإن إثبات هذه األلفاظ صفات هلل تعالى يجعل
تصنيف هذه المسألة ضمن مسائل االعتقاد ،وقد
ُ َّ
َ
البد فيها من القطع واليقين ،وهو محل
تقرر ّأن العقائد
اتفاق بين الفرق اإلسالمية )2(،و إذا كانت المسألة

َّ
َ َ ً َ ًَ
إن ُه
وقوله:
[النساء،]58:
ا
س ِميعا ب ِصير
ِ
َ
ْ
َ ْ
ال َب ِص ُير[اإلسراء ،]1:وقوله :ل ْي َس ك ِمث ِل ِه
ْ
َّ
الس ِم ُيع ال َب ِص ُير[الشورى ،]11:وتكرر التصريح بهذين
ً
الوصفين معا في عشرة مواضع ،وجاء الوصف بهما
َّ َ َ
مفتر َق ْ
إن ُه كان
قوله:
ومنها
مرة،
ثالثين
من
كثر
أ
ن
ي
ِ
ِ ِ
َ ًَ َ ًَ
َ َّ َ َ َ َّ ْ َّ
ِب ِع َب ِاد ِه خ ِبيرا ب ِصيرا[اإلسراء ،]96:وقوله :ر بنا تقبل ِمنا
ْ
إ َّن َك َأ ْن َت َّ
الس ِم ُيع ال َع ِل ُيم[البقرة ،]127:وجاء الوصف
ِ
بهما بتراكيب متنوعة وتــوكــيــدات مــتــعــددة ،كما
ُه َو َّ
الس ِم ُيع
َ
شـ ْـي ٌء َو ُهـ َـو

خبرية ،أي :دليلها سمعي (نقلي) ،كما في مسألتنا هو واضــح ،بما يفيد القطع واليقين بإثبات هذين
هــذه ،فالبد أن يكون دليلها قطعي الثبوت قطعي الوصفين هلل تعالى وبما ال يدع مجال للشك.
ً
بينما لــو نــظــرنــا فــي اآليـ ــات الــتــي ذك ــرت لفظ:
الداللة ،أي يكون قطعيا من حيث طريق وصوله إلينا،
ُ َّ
ً
الس َم َاء َبـ َـنـ ْـيـ َـنـ َ
و َّ
وقطعيا من حيث داللته “ال ــي ــد” مــثــًا ،كــقــولــه تــعــالــىَ :
ـاهــا
البــد فيه من التواتر ،
وهــذا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ّ َ ْ
على المسألة ،بحيث ال يحتمل إال معنى واحــداِ )3(،بأ ْي ٍد[الذاريات ،]47:وقوله :أ َول ْم َي َر ْوا أنا خلق َنا ل ُه ْم
َ َ
َْ ً َ َ
ُ َ
فهل تحقق هذا القيد في هذه األلفاظ ،لكي نحكم ِم َّما َع ِمل ْت أ ْي ِد َينا أن َع َاما ف ُه ْم ل َها َما ِلكون[يس،]71:
َّ
َ َ
َ َْ
َ َْ َ َ
وقوله :قال َيا ِإ ْب ِل ُيس َما َم َن َعك أن ت ْس ُجد ِل َما خلق ُت
على أنها صفات هلل تعالى؟
َ َ َ
َُ
َ
َّإن الناظر في اآليات التي شاء اهلل تعالى أن ُي ّ
اهلل ف ـ ْـوق أ ْي ِد ِيه ْم
عرِفنا ِب َيد َّي[ص ،]75:وقــولــه:
يد ِ
ّ
العلية يجدها صريحة واضحة [الفتح ،]10:ال نجد داللتها على إثبات صفة“ :اليد”
من خاللها بصفاته
ِ
َّ
نصت على وصف
فــي ذلـ ــك ،ك ــاآلي ــات الــتــي جـ ــاءت بــوصــفــه تعالى هلل تعالى في قوة داللة اآليات التي
َّ
َّ
َّ َ َ َ
اهلل كــان اهلل تعالى بــأنــه :سميع أو بصير  ،بــل ال نجد فيها
إن
تعالى:
قوله
مثل
،
بصير
سميع
ـه:
ـ
ـأن
بـ
ِ
ً
ـأت فــي سياق اإلخبار
الــوصــف صريحا ،فهي لــم تـ ِ
َّ ً
ً
عاما
معنى
سياق أفاد
بصفاته تعالى ،بل جاءت في
ٍ
((( فضًال عن إنكارهم على أصحاب مذهب اإلثبات مع
َّ
التشبيه ،الذين زعموا َّأنها اعضاء وجوارح ،تشبه ما عند تعرفه العرب من كالمها ،وهذا يعني أن هذه األلفاظ
َ
المخلوقات.
غير قطعية في داللتها على الــوصــف )4(،ومن ثـ َّـم لم
((( ينظر  :محمد محسن ،علم الكالم وأصول االستدالل على

العقيدة .383-348 ،محمد محسن ،اليقين في مسائل ((( وقــد أشــار إلــى ذلــك اآلمــدي في سياق الكالم عن مثل
َّ
االعتقاد.)link( ،38-24 ،
هــذه األلــفــاظ ،إذ قــال« :وأمــا القول :بأنها صفة نفسانية
ً
((( ينظر  :محمد محسن ،علم الكالم وأصــول االستدالل
زائدة على ما له من الصفات؛ فيستدعى دليًال قاطعا -
على العقيدة.383-381 ،

كما سبق -وال قطع هاهنا ،و إن سلمنا اال كتفاء في ذلك
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الصفات الخبرية بين النفي واإلثبات رؤية جديدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتحقق فيها شــرط قطعية الداللة الــذي يفتقر إليه

أحــدهــمــا :أن يــكــون الــخــالــق ســبــحــانــه مشاهد

إثبات المسائل العقدية السمعية أو الخبرية ،ولكن واقع تحت الحس ،فيكون األمر كما في نسبة العلو
َّ َّ
َّ
َّ
عز وجل ال يقع
فإن اهلل
بأن هذه األلفاظ غير للجدار  ،وهذا غير متحقق،
في الوقت نفسه ال يمكن القطع
َّ
تحت الحس والمشاهدة.
دالة على صفات هلل تعالى ،وبيان ذلك:
َّ
َّ
ً
ً
والثاني :أن يكون النص قاطعا في داللته على
أننا عندما نصف جــدارا ارتفاعه ثالثة أمتار بأنه
َّ
َّ
إن ُه ُه ـ َـو الـ َّـسـ ِـمــيـ ُـع
ـى:
ـ
ـال
ـ
ـع
ـ
ت
ـه
ـ
ـول
ـ
ق
ـي
ـ
ف
كما
ـف،
ـ
ـوص
ـ
ال
بين
النسبة
في
تصور
له
يحصل
السامع
ـإن
ـال ،فـ
عـ ٍ
ِ
َ
ْ
ً َّ
ّ
الموصوف والوصف؛ ألنه ُمشاهد واقع تحت الحس ،ال َب ِص ُير[اإلسراء ،]1:وهــذا غير متحقق أيــضــا؛ ألن
َ َ َ
ً َّ
َُ
اهلل فـ ْـوق أ ْي ِد ِيه ْم ،ليست قطعية
بينما عندما نصف جــدارا بأنه يريد أن يسقط ،قال داللة النص:
يد ِ
َ ً ُ َ ْ َ َّ َ َ َ
جد َارا ُي ِر يد أن َي ْنقض فأق َام ُه[الكهف ،]77:في الوصف.
تعالىِ :
َّ
َ
ّأما االحتمال الثاني ،فهو  :أن تكون لفظة“ :اليد”
فإن السامع ال يحصل له تصور للنسبة بين الموصوف:
َ َ َ
َّ
َُ
ْ
ْ
اهلل ف ْوق أي ِد ِيهم ،دالة على القوة
(الجدار ) والوصف( :اإلرادة) ،إال على وجه المجاز في قوله تعالى:
يد ِ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
والكناية ،فليس المراد بذلك ّأن الجدار له إرادة ،بل أو النعمة ،ونحو ذلك ،كما في داللة :ي ِر يد أن ينقض
َََ
ُ
المراد المبالغة في قرب السقوط )1(،وهــذا التوجيه فأق َام ُه ،على قرب السقوط ،وليس وصف الجدار
َّ
َّ
ألن الـ ُـمــشــاهــد المحسوس فــي الــجــدار أنــه باإلرادة حقيقة ،وهذا يعني نفي إثبات لفظة“ :اليد”
يــأتــي؛
صفة هلل تعالى.
غير متصف باإلرادة.
َّ
ً
َُ
َ
ولكن ّلما كــان نفي إثبات اإلرادة صفة للجدار
يد
وفي ضوء ذلك فإننا عندما نقرأ قوله تعالى:
َ َ َ
َّ
ً
ً
ُ
ْ
ْ
جاء لكونه مشاهدا واقعا تحت الحس ،فنعلم أن
اهلل ف ْوق أي ِد ِيهم ،ال يخلو األمر من احتمالين:
ِ
َّ
َ
ُ ً
االحتمال األولّ :أن نثبت اليد صفة هلل تعالى )2(،وصفه ب ــاإلرادة ليس م ــرادا حقيقة ،فــإن نفي إثبات
ُ َّ
لفظة“ :اليد” صفة هلل تعالى يقتضي أن يكون اهلل
البد له من أمرين:
وهذا
ً
ً
الحس ،لكي نحكم َّ
ّ
بأن
تعالى مشاهدا واقعا تحت
ِ
بالدليل الظاهر ؛ فاآلية غير متناولة له بطريق من طرق
َّ
َّ
فإن
هذه اإلضافة لم ُيرد منها الوصف ،وليس كذلك،
ٌ
الدالالت اللفظية؛ لما سبق ،و إن سلمنا أنها ُم ْح َت ِملة له
ً
َّ
ً
ًَُ
أيضا ُم ْح َت ِم ٌلة لغيره» .ينظر  :اآلمدي ،أبكار اهلل تعالى ليس ُبمشاهد واقعا تحت الحسِ ،ومـ ْـن
لغة ،غير أنها
َ
األفكار .456/1 ،
ث َّم يتعذر القطع بنفي إثبات لفظة“ :اليد” صفة هلل
((( ينظر  :الطبري ،جامع البيان .81/18 ،الماتريدي ،تأويالت تعالى.
أه ــل الــســنــة .199-198/7 ،ال ـ ــرازي ،مفاتيح الغيب،

 .488/21القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.25/11 ،
َّ
وفــي ضــوء مــا سبق نجد أن ــه كما تــعــذر القطع
((( وه ــذا بعد استثناء اثباتها على نحو مــا يثبتها أهل
َّ
بإثبات لفظة“ :الــيــد” صفة هلل تعالى ،فــإنــه يتعذر
التجسيم والتشبيه ،فهو باطل كما سبق.
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ً
َ
القطع بنفيها أيضا ،ومن ث َّم ال مناص من اللجوء إلى
التفويض ،لعدم إدراك حقيقة إضافة هذه اللفظة إلى
اهلل تعالىّ ،
ورد علمها إليه سبحانه ،مع نفي المعنى
ِ
المستحيل في حقه ،من التشبيه والتجسيم ،وهذا
َ
ُ َ
ه َو ّال ِذي أ ْنـ َـز َل َع َل ْي َك ْال ِك َتابَ
مقتضى قوله تعالى:
ُ
ُ
ْ
ات ُه َّن أ ُّم الك َتاب َوأ َخ ُر ُم َت َشاب َه ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ
م ْن ُه َآي ٌ
ات
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ ٌ َ َ ََ
فأ َّما ال ِذ َ
ين ِفي قل ِوب ِه ْم ز ْيغ ف َي ّت ِب ُعون َما تش َاب َه ِم ْن ُه ْاب ِتغ َاء
َ َْ
ْ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
الر ِاسخون
ال ِف ْت َن ِة َو ْاب ِتغ َاء تأ ِو ِيل ِه وما يعلم تأ ِو يله ِإل اهلل و
ْ ْ ُ ُ َ َ ُ ٌّ
َّ َّ َّ ُ ُ
ِفي ال ِعل ِم َيقولون َآم ّنا ِب ِه كل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّب َنا َو َما َيذك ُر ِإل أولو
َ
()1
ْال ْل َ
اب[آل عمران.]7:
ب
ِ
َّ
وه ــذا يعني أن المانع مــن القطع بإثبات هذه
األلفاظ صفات هلل تعالى ،ال يرجع إلى مسألة التنزيه
بنفي الجسمية والتشبيه واألعضاء والجوارح ..إلخ،
َّ
َّ
ـإن وصــف اهلل تعالى بــأنــه :سميع بصير  ،يمكن
فـ
للمعترض أن يقول فيه ما قيل في تلك األلفاظ ،أي
ُ َّ
َ
البد لهما في المشاهد
من حيث ّإن السمع والبصر
المحسوس من أدوات ،واهلل تعالى منزه عن ذلك ،بل
َّ َّ
عز وجل،
المانع من إثبات هذه األلفاظ صفات هلل
َّ
هو  :أنها جــاءت على نحو ال داللــة قطعية فيه على
الوصف ،واهلل تعالى أعلم.

يقيني ،يفيد الوصف ،مثلُ :و رود تسمية اهلل تعالى
َّ َ ُ َ َّ َّ ُ ُ ْ ُ
الرزاق ذو الق َّو ِة
إن اهلل هو
بهذه الصفة ،كقوله تعالىِ :
َُ ُ ْ َ
ْال َم ِت ُ
اهلل الخا ِل ُق
ين[الذاريات ،]58:وقال تعالى :هو
َ َْ
ْ
ْ
َ
ْ
ال َب ِار ُئ ال ُم َص ّ ِو ُر ل ُه ال ْس َم ُاء ال ُح ْس َنى ُي َس ِّب ُح ل ُه َما ِفي
َْ
َ َُ َْ ُ ْ
َّ
َ
الس َم َاو ِ َ
ْ
ُ
ض وهو الع ِز يز الح ِكيم[الحشر ،]24:
ات والر ِ
َّ
ونحو ذلــك ،فإنها تــدل داللــة صريحة على صفتي
الخلق ّ
والرِزق.
َ
ّأمــا إذا لم يرد دليل قطعي يقيني على الوصف،
َّ
ً
فإنها تبقى ألفاظا تدل على فعل فعله اهلل تعالى ،من
ً
غير أن يقتضي ذلك ثبوته وصفا هلل تعالى ،فمثًال قوله
تعالىَّ :
{الر ْح َم ُن َع َلى ْال َع ْ
ش ْاس َت َوى} [طــه ،]5:اآلية
ر
ِ
َ ّ
تدل على فعل ،وهو  :االستواء ،وقوله تعالى:
و ُي َع ِذ َب
َ
ّ
َُْ َ ْ َ َ
َ ُْ ْ َ ْ ْ َ
الظ ّ ِان َ
ين
ات
ات والمش ِر ِك
المن ِاف ِق
ين َوال ُمش ِرك ِ
ين َوال ُمن ِافق ِ
َ َّ َّ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ ُ َ
اهلل َعل ْي ِه ْم
اهلل ظن السو ِء علي ِهم دا ِئرة السو ِء وغ ِضب
ِب ِ
َ
َ
َّ َ
َ
َول َع َن ُه ْم َوأ َعد ل ُه ْم َج َه ّن َم َو َس َاء ْت َم ِص ًيرا[الفتح،]6:
َّ
ـإن اآلية تدل على أفعال فعلها اهلل تعالى :يعذب،
فـ
َ ْ ْ ُ َ َّ َْ
َّ
غضب ،لعن ،أعــد ،وقوله تعالى{ :هل َينظ ُرون ِإل أن
ِ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ
ات
تأ ِتيهم المل ِئكة أو يأ ِتي ر بــك أو يأ ِتي بعض آي ِ
َّ َ
ُ َ
ـك} [األن ــع ــام ،]158:وقــولــه تعالىَ :
و َج َاء َر ّب ــك
ر ِبـ ـ
َْ
َ ْ َ َ ُ َ ًّ َ ًّ
والملك صفا صفا[الفجر  ،]22:ظاهر قوله“ :يأ ِت َي
ُ َ
َر ُّب َك” ،وقولهَ :
“و َج َاء َر ّبك” ،يدل على فعل :اإلتيان،

وما تقرر ال يقتصر على األلفاظ التي تندرج تحت
ً
(الصفات الــذاتــيــة) ،بل يشمل أيضا األلــفــاظ التي والمجيء ،وهناك جملة من األفعال التي جاءت في
َ ْ ُ
((يض َحك
تندرج تحت (صفات األفعال) ،فإن َو َرد دليل قطعي الحديث الشريف ،مثل :قول النبي :
ُ َ َ ُ َْ َْ ُُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ
اهلل ِإلــى رجلي ِن ،يقتل أحدهما الخــر ِكلهما يدخل
َ
َ
((( ينظر  :الطبري ،جامع البيان .206-183/6 ،الماتريديْ ،ال َج َّن َة)) )2(،وقولهَ :
اهلل َُّل أ ْف َر ُح ب َت ْو َب ِة َع ْب ِد ِه ِم ْن أ َح ِد ُكمْ
((و
ِ
ِ
تــأويــات أهــل الــســنــة .312-309/2 ،الـ ــرازي ،مفاتيح
الغيب .147-145/7 ،القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن،
 .19-15/4السيوطي ،اإلتقان.10-5/3 ،

((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب :الجهاد والسير ،
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ُ َ َّ
َْ َ
َي ِجد ضال َت ُه ِبالفل ِة)) )1(،وظاهر الحديث يدل على وكــذلــك حقيقة إضافتها إلــى اهلل تــعــالــى ،مــن غير

فعل :الضحك ،والفرح ،ولكن ذلك كله ال يقتضي خوض في محاولة معرفة وجه ومناسبة إضافتها إلى
َّ
الــوصــف ،فــا نــصــف اهلل تــعــالــى ب ــأن ــه :الـ ُـمــســتــوي ،اهلل تعالى ،فلسنا مكلفين بذلك ،وخشية أن يدخل
ّ
ُ ّ
الم ِعد ،ذلك في باب القول على اهلل بغير علم.
المعذب ،وال الغاضب ،وال الــاعــن ،وال
وال
ِ
َ
 -2مشروعية تفسير اآليات التي وردت فيها هذه
الجاء ،واال الضاحك ،وال الفرِح ،فليس
وال اآلتي ،وال
ِ
كل فعل ُيفعل يقتضي وصف ِم ْن أسند إليه به ،وال األلفاظ وتأويلها بحسب السياق العام الذي وردت
َّ
ً
دليل قطعي يحلمنا على إثبات ّ
وصفا فيه ،ولكن من غير قطع بمعنى ّ
معين؛ ألنــه خاضع
أي من ذلك
ِ
ِ
َّ
لالجتهاد وال ــرأي ،اللهم إال إذا استند التفسير إلى
له سبحانه.
فيجري في هذه النصوص ما تقدم من تفسيرها دليل قطعي.
َّ
بحسب السياق ،وعــدم الجزم بأنها صفات ،وفي
َّ
َّ
الوقت نفسه عدم الجزم بأنها ليست بصفات؛ ألننا
ال نعلم حقيقة هذه اإلضافة كما سبق تقريره.
َ
َّ
فإن الباحث يرى ّأن التعامل
وفي ضوء ما سبق
ً ُ
َّ
تضمنت ألفاظا أضيفت إلى
مــع النصوص التي
َّ
مما ُ
اصطلح عليه :الصفات الخبرية،
اهلل تعالى،
يكون كاآلتي:
 -1عدم إثبات هذه األلفاظ صفات هلل تعالى ،وفي
الوقت نفسه عدم نفي كونها صفات ،وتفويضها إلى
ً
ً
علم اهلل تعالى تفويضا مطلقا ،أي :تفويض معانيها،

باب :الكافر يقتل المسلم ،ثم يسلم ،فيسدد بعد ويقتل،
/24/4رقم .2826 :صحيح مسلم ،كتاب :كتاب اإلمارة ،
باب :بيان الرجلين يقتل أحدهما اآلخر يدخالن الجنة،
/1504 /3رقم.1890 :
((( صحيح الــبــخــاري ،كــتــاب :ال ــدع ــوات ،ب ــاب :التوبة،
/68/8الرقم .6309 :صحيح مسلم ،كتاب :التوبة ،باب:
في الحض على التوبة والفرح بها/2102/4 ،رقــم،2675 :
واللفظ له.

***
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .م .د .محمد محسن راضي
ً
اإلثبات والتنزيه معا ،فأجازوا العمل بمذهب التأويل
َ َّ
ّ
تصد لألوهام
خاتمة في أبرز نتائج البحث
فشو شبهة أو ٍ
إذا كان ثمة حاجة إليه من ِ
ً
الباطلة ،مع مراعاة أن يكون التأويل سائغا في كالم
 -1الصفات الخبرية ،هي :ألفاظ ُأضيفت إلى اهلل العرب غير مستنكر  ،و إال ُمنع التأويل ُ
والتزم مذهب
َّ
مما يحتمل معناه التشبيه والتجسيم ،مثل :اإلثبات مع التنزيه والتفويض.
تعالى،
َ ُ
َّ
 -5الجديد الذي خلص إليه الباحث :أن األولى
اليد والعين والوجه والنفس والمجيء...،الخ ،ولوازم
ُّ
التحيز والجهة والحركة واالنتقال والزوال ،في هذه األلفاظ من حيث إضافتها إلى اهلل تعالى،
ذلك من:
...الخ ،وكان طريق ثبوتها الخبر  ،أي :القرآن والسنة .هو  :أن ال نثبتها صفات هلل تعالى ،وفي الوقت نفسه ال
ً
 -2انقسمت الفرق بإزاء هذه األلفاظ إلى مذاهب ننفي كونها صفات أيضا ،وتفويضها إلى علم اهلل تعالى
ً
ً
ثالثة :األول :اإلثبات مع التشبيه والتجسيم ،وهؤالء تفويضا مطلقا ،أي :تفويض معاني هــذه األلفاظ،
أثبتوها صفات هلل على نحو ما عند المخلوقات ،وكذلك تفويض حقيقة إضافتها إلى اهلل تعالى ،ومنع
وه ــو مــذهــب مــرفــوض مــن بقية الــفــرق اإلســامــيــة ،الخوض فيها ومحاولة معرفة وجه ومناسبة إضافتها
والثاني :مذهب التأويل ،وهؤالء نفوا كونها صفات هلل إلــى اهلل تعالى ،فلسنا مكلفين بذلك ،وخشية أن
ُّ
تعالى ،وعدوها من المتشابه الذي يحتمل ما ال يليق يدخل ذلك في باب القول على اهلل بغير علم ،وسبب
َ
ُ
َ
َّ
وأولوها ذلــكّ :أن نصوص هــذه األلــفــاظ ليست قاطعة في
باهلل تعالى ،ومن ث َّم يجب ّرده إلى المحكم،
فــي ضــوء السياق الــعــام للنص ،والــثــالــث :مذهب الداللة على الوصفية ،ولعدم إدراك حقيقة المناسبة
اإلثبات مع التنزيه والتفويض ،وهؤالء أثبتوها صفات بينها وبين اهلل سبحانه ،وبخالف ذلك يمكن تفسير
هلل تعالى ،ولكن مــع تنزيه اهلل تعالى عــن التشبيه اآليات التي تضمنت هذه األلفاظ وتأويلها بحسب
والتجسيم والتكييف ،وكل ما ال يليق به سبحانه ،السياق العام الذي وردت فيه.
َ َّ
ُّ
وآخــر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى
وردوا علم معانيها وحقيقتها إلى اهلل تعالى ،ونهوا عن
َّ
ُ
اهلل َو َس ــل ـ َـم وبـ ــارك عــلــى ســيــدنــا محمد وعــلــى آلــه
الخوض فيها.
َ
 -3على الرغم من ّأن المشهور من مذهب السلف وصحبه أجمعين.
َّ
هو اإلثبات مع التنزيه ،إال أنه يمكن للباحث أن ينسب
ً
إليهم مذهب التأويل أيضا ،لما ورد عنهم من تأويل
بعض آيات “الصفات الخبرية” ،ولكنه محدود.
 -4ذهـ ــب بــعــض الــمــتــأخــريــن م ــن األش ــاع ــرة
والماتريدية إلــى العمل بمذهب التأويل ومذهب

***
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المصادر

النمري القرطبي (تـ463هـ) ،جامع بيان العلم وفضله،
تح :أبي األشبال الزهيري ،دار ابن الجوزي ،السعودية،
ط1414 ،1هـ1994/م.

 -1ابـ ــن أب ــي شــريــف ،كــمــال الــديــن (ت ـــ906ه ـــ)،

 -8ابن قدامة ،موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن

المسامرة بشرح المسايرة في علم الكالم ،المطبعة أحمد بن محمد المقدسي (تـ620هـ) ،ذم التأويل،
األميرية ،بوالق ،مصر  ،ط1317 ،1هـ.

تح :بدر بن عبد اهلل البدر  ،الدار السلفية ،الكويت،

 -2اب ــن أبــي يعلى ،أبــو الحسين محمد الــفــراء ط1406 ،1هـ.
البغدادي الحنبلي (تـــ526هـــ) ،طبقات الحنابلة،

 -9ابــن منظور  ،جمال الدين أبو الفضل محمد

ت ــح :محمد حــامــد الــفــقــي ،دار الــمــعــرفــة ،بــيــروت ،بن مكرم بن علي األنصاري اإلفريقي (تـ711هـ) ،لسان
ب.ط1952 ،م.
 -3ابن الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي

العرب ،دار صادر  ،بيروت ،ط1414 ،3هـ.
 -10ابـ ــن فـ ــارس ،أب ــو الحسين أحــمــد بــن فــارس

(تـــ597هـــ) ،دفــع شبه التشبيه بأ كف التنزيه ،تح :بــن زكــريــا (ت ـــ395ه ـــ) ،معجم مقاييس الــلــغــة ،تح:
حسن بن علي السقاف ،دار االمــام النووي ،عمان ،عــبــد الــســام محمد هـ ــارون ،دار الــفــكــر  ،بــيــروت،
ط1413 ،3هـ1992/م.
 -4ابـ ـ ــن حــجــر الــعــســقــانــي ،أح ــم ــد ب ــن علي

بال طبعة1399 ،هـ1979/م.
 -11أب ـ ــو الــمــعــيــن الــنــســفــي ،مــيــمــون بــن محمد

(ت ـــ852ه ـــ) ،فتح الــبــاري شــرح صحيح البخاري ،الماتريدي (تـ508هـ) ،تبصرة األدلة في أصول الدين،
تح :محب الدين الخطيب ،دار المعرفة ،بيروت ،تــح :د .محمد األن ــور  ،المكتبة األزهــريــة ،القاهرة،
ب.ط1379 ،هـ.
 -5ابن حجر الهيتمي ،أحمد بن محمد بن علي

ط2011 ،1م.
 -12أب ـ ــو حــنــيــفــة ،الــنــعــمــان ب ــن ثــابــت الــكــوفــي

(تـ974هـ) ،فتح اإلله في شرح المشكاة ،تح :أحمد (تـــ150هـــ) ،الفقه األ كــبــر  ،دائــرة المعارف النظامية،
فريد المزيدي ،دار الكتب العلمية ،بــيــروت ،ط ،1حيدر آباد الدكن ،الهند ،ب.ط1342 ،هـ.
1436هـ2015/م.

 -13أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد

 -6ابــن رجب ،عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي بن حنبل الشيباني (تـــ241هـــ) ،مسند اإلمــام أحمد
(تـ795هـ) ،بيان فضل علم السلف على علم الخلف ،بن حنبل ،تــح :شعيب األرن ــؤوط وآخ ــرون ،مؤسسة
ت ــح :محمد بــن نــاصــر الــعــجــمــي ،دار الصميعي ،الرسالة ،بيروت ،ط1421 ،1هـ2001/م.
الرياض ،ط1406 ،2هـ.49-48 ،

 -14األش ــع ــري ،أبــو الحسن علي بــن إسماعيل

 -7اب ــن عبد الــبــر  ،أبــو عمر يوسف بــن عبد اهلل بــن إســحــاق (تـــ324هـــ) ،اإلبــانــة عــن أصــول الديانة،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ .م .د .محمد محسن راضي
تح :د .فوقية حسين محمود ،دار األنصار  ،القاهرة ،وسننه وأيامه) ،تح :حمد زهير بن ناصر الناصر  ،دار
ط1397 ،1هـ.
 -15األشعري ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن

طوق النجاة ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.
 -22ال ــب ــزدوي ،صــدر اإلس ــام أبــو اليسر محمد

إسحاق (تـ324هـ) ،رسالة إلى أهل الثغر  ،تح :عبداهلل بــن محمد بــن الحسين (تـــ493هـــ) ،أصــول الدين،
شاكر الجنيدي .مكتبة العلوم والحكم ،دمشق ،تــح :د .هــانــز بيتر  ،ضبطه وعــلــق عليه :د .أحمد
ط1988 ،1م.

حجازي السقا ،المكتبة األزهــريــة ،القاهرة ،ب.ط،

 -16األشــعــري ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 1424هـ2003/م.
إسحاق (تـــ324هـــ) ،مقاالت اإلسالميين ،تــح :نعيم

 -23ال ــب ــغ ــدادي ،أب ــو مــنــصــور عــبــد الــقــاهــر بن

زرزور ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط1426 ،1هـ2005/م.

طاهر بن محمد التميمي اإلسفراييني (تـــ429هـــ)،

 -17اآلمـ ــدي ،علي بن محمد (تـــ631هـــ) ،أبكار أصـ ــول ال ــدي ــن ،مطبعة ال ــدول ــة ،اســطــنــبــول ،ط،1
األفــكــار فــي أص ــول الــديــن ،ت ــح :د .أحــمــد محمد 1346هـ1928/م.
الــمــهــدي ،مطبعة دار الــكــتــب والــوثــائــق القومية،
القاهرة ،ط1424 ،2هـ2004/م.

 -24البغدادي ،أبو منصور عبد القاهر بن طاهر
بن محمد التميمي اإلسفراييني (تـ429هـ) ،الفرق بين

 -18اإليـ ـ ــجـ ـ ــي ،ع ــض ــد اهلل والـ ــديـ ــن الــقــاضــي الفرق ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1977 ،2م.
عبد الرحمن بن أحمد (تـ756هـ) ،المواقف في علم
الكالم ،عالم الكتب ،بيروت ،ب.ط1983 ،م.

 -25البغوي ،محيي السنة أبو محمد الحسين بن
مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (تـ516هـ) ،معالم

 -19الــبــابــرتــي ،أ كــمــل الــديــن محمد بــن محمد التنزيل (تفسير البغوي) ،تح :محمد عبد اهلل النمر ،
الحنفي (تـ786هـ) ،شرح العقيدة الطحاوية ،ضبطه دار طيبة ،ط 1417 ،4هـ1997/م.
وعلق عليه :عبد السالم بن عبد الهادي شنار  ،دار
البيروتي ،اسطنبول ،ط1430 ،1هـ2009/م.

 -26البغوي ،محيي السنة أبو محمد الحسين بن
مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي (تـ516هـ) ،شرح

 -20الباقالني ،القاضي أبو بكر محمد بن الطيب السنة ،تح :شعيب األرنؤوط/محمد زهير الشاويش،
بن محمد المالكي (تـ403هـ) ،تمهيد األوائل وتلخيص المكتب اإلسالمي ،دمشق ،ط1403 ،2هـ1983/م.
الــدالئــل ،تــح :عماد الــديــن أحمد حــيــدر  ،مؤسسة
الكتب الثقافية ،لبنان ،ط1407 ،1هـ1987/م.

 -27البياضي ،كمال الدين أحمد بن حسين
الحنفي (ت ـــ1097ه ـــ) ،إش ــارات الــمــرام مــن عبارات

 -21البخاري ،أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل اإلمام ،تح :يوسف عبد الرزاق الشافعي ،زمزم ببلشرز /
الــجــعــفــي(تـــ256هـــ) ،صحيح الــبــخــاري (الــجــامــع كراتشي باكستان ،ط1425 ،1هـ2004/م.
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 

 -28الــبــيــجــوري ،إبــراهــيــم بــن محمد بــن أحمد
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الصفات الخبرية بين النفي واإلثبات رؤية جديدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعي (ت ـــ1277ه ـــ) ،تحفة المريد على جوهرة بإشراف الناشر  ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
التوحيد ،تح :د .علي جمعة الشافعي ،دار السالم1403 ،هـ1983/م.
القاهرة ،ط1422 ،1هـ2002/م.

 -35ال ــج ــوي ــن ــي ،إمـ ــام الــحــرمــيــن أب ــو الــمــعــالــي

 -29الــبــيــهــقــي ،أبــو بكر أحــمــد بــن الحسين بن عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف (تـ478هـ) ،اإلرشاد
علي بن موسى (تـ458هـ) ،األسماء والصفات ،تح :إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد ،تح :د .محمد
عبد اهلل بــن محمد الــحــاشــدي ،مكتبة الــســوادي ،يــوســف مــوســى/عــلــي عبد المنعم عبد الحميد،
جدة/السعودية ،ط1413 ،1هـ1993/م.
 -30البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي

مكتبة الخانجي ،مصر  ،ب.ط1369 ،هـ1950/م.
 -36ال ــج ــوي ــن ــي ،إمـ ــام الــحــرمــيــن أب ــو الــمــعــالــي

بن موسى (تـــ458هـــ) ،االعتقاد والهداية إلــى سبيل عــبــد الــمــلــك بــن عــبــد اهلل بــن يــوســف (ت ـــ478ه ـــ)،
الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ،العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية ،تح :محمد
ت :أحمد عصام الــكــاتــب ،دار اآلف ــاق الجديدة ،زاهــد الكوثري ،المكتبة األزهــريــة ،القاهرة ،ب.ط.
بيروت ،ط1401 ،1هـ.
 -31البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي

1412هـ1992/م.
 -37الــخــطــابــي ،أبــو سليمان حمد بــن محمد

(تـ458هـ) ،الجامع لشعب اإليمان ،تح :عبد العلي (تـ ـــ388هـ ـــ) ،أعـ ــام الــحــديــث فــي ش ــرح صحيح
عبد الحميد حامد ،مكتبة الــرشــد ،الــريــاض ،ط ،1الــبــخــاري ،ت ــح :د .مــحــمــد بــن ســعــيــد آل ســعــود،
1423هـ 2003 -م.205/1 ،

مركز إحــيــاء الــتــراث اإلســامــي (جامعة أم الــقــرى)،

 -32الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن مكة المكرمة ،ط1409 ،1هـ1988/م.

َس ْورة بن موسى (تـ279هـ) ،سنن الترمذي ،تح :أحمد

 -38الخطيب البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي

محمد شــاكــر وآخـ ــرون ،مصطفى الــبــابــي الحلبي بن ثابت (تـ463هـ) ،مسألة في الصفات ،تح :عبداهلل
وأوالده ،مصر  ،ط1395 ،2هـ1975/م.

بن يوسف الجديع ،مجلة الحكمة ،بريطانيا ،العدد:

 -33التميمي ،أبو الفضل عبد الواحد بن عبد األول1441 ،هـ.
العزيز بن الحارث (تـــ410هـــ) ،اعتقاد اإلمــام ُ
الم َن َّبل
 -39الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد
احمد بن حنبل ،تح :أبو المنذر النقاش ،دار الكتب بــن أحــمــد بــن عــثــمــان (تـ ـــ748هـ ـــ) ،الــعــلــو للعلي
العلمية ،بيروت ،ط1422 ،1هـ2001/م.

الغفار في إيضاح صحيح األخــبــار وسقيمها ،تح:

 -34ال ــج ــرج ــان ــي ،عــلــي ب ــن مــحــمــد ب ــن علي أبو محمد أشــرف ،مكتبة أضــواء السلف ،الرياض،
الــجــرجــانــي ال ــم ــع ــروف بـــ(الــشــريــف الــجــرجــانــي) ط1416 ،1هـ1995/م.
(تـــ816هـــ) ،التعريفات ، ،تــح :جماعة من العلماء

 -40الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن
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أحمد بن عثمان (تـ748هـ) ،سير أعالم النبالء ،تح:

 -47السمعاني ،أبــو المظفر منصور بن محمد

مجموعة من المحققين بإشراف :شعيب األرناؤوط ،بن عبد الجبار المروزي التميمي (تـ489هـ) ،تفسير
مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،3هـ1985/م.

ال ــق ــرآن ،ت ــح :يــاســر بــن إبــراهــيــم/غــنــيــم بــن عــبــاس،

 -41الرازي ،فخر الدين أبو عبد اهلل محمد بن عمر دار الوطن ،الرياض ،ط1418 ،1هـ1997/م.
التيمي (تـ606هـ) ،أساس التقديس في علم الكالم،

 -48السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي

مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،ط1415 ،1هـ1995/م .بكر (تـــ911هـــ) ،اإلتقان في علوم القرآن ،تح :محمد
 -42الـ ــرازي ،فخر الدين أبــو عبد اهلل محمد بن أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
عمر التيمي (تـــ606هـــ) ،مفاتيح الغيب أو التفسير القاهرة ،ب.ط1394 ،هـ1974/م.
الكبير (تفسير ال ــرازي) ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط1420 ،3هـ.

 -49الــشــهــرســتــانــي ،أب ــو الــفــتــح محمد بــن عبد
الكريم بن أبي بكر أحمد (تـ548هـ) ،الملل والنحل،

 -43ال ــراغ ــب ،أبــو الــقــاســم الحسين بــن محمد تــح :عبد العزيز محمد الوكيل ،مؤسسة الحلبي،
المعروف بـ(الراغب األصفهانى) (تـ502هـ) ،المفردات القاهرة ،ب.ط1387 ،هـ1968-م.
في غريب القرآن ، ،تح :صفوان عدنان الداودي ،دار
القلم ،بيروت ،الدار الشامية ،دمشق ،ط1412 ،1هـ.

 -50شيخ زاده ،عبد الرحيم بن علي ،نظم الفرائد
وجــمــع الــفــوائــد فــي بــيــان المسائل الــتــي وقــع فيها

 -44الـ ــرسـ ــي ،أب ــو مــحــمــد الــقــاســم ب ــن ابــراهــيــم االخــتــاف بين األشــاعــرة والماتريدية فــي العقائد،
بــن اسماعيل الحسني (ت ـــ246ه ـــ) ،أص ــول العدل المطبعة األدبية ،مصر  ،ط1317 ،1هـ.
والتوحيد( ،مطبوع ضمن مجموع بعنوان :رسائل

 -51الـ ــصـ ــابـ ــونـ ــي ،أبـ ــو عــثــمــان إســمــاعــيــل بن

العدل والتوحيد) ،تح :د .محمد عمارة ،دار الشروق ،عبد الرحمن (تـــ449هـــ) ،عقيدة السلف وأصحاب
القاهرة ،ط1408 ،2هـ1988/م.

الحديث ،تح :د .ناصر بن عبد الرحمن الجديع ،دار

 -45السبكي ،تــاج الدين عبد الوهاب بن تقي العاصمة ،الرياض ،ط1419 ،2هـ 1998/م.
الدين (تـــ771هـــ) ،طبقات الشافعية الكبرى ،تح:

 -52الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد

د .محمود محمد الطناحي/د .عبد الفتاح محمد اآلملي (تـــ310هـــ) ،التبصير في معالم الــديــن ،تح:
الحلو  ،دار هجر  ،القاهرة ،ط1413 ،2هـ.

علي بن عبد العزيز الشبل ،دار العاصمة ،الرياض،

 -46السرخسي ،شمس األئمة محمد بن أحمد ط1416 ،1هـ1996/م.
بــن أبــي سهل (ت ـــ483ه ـــ) ،أص ــول السرخسي ،تح:

 -53الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد

أبو الوفاء األفغاني ،دار الكتاب العلمية ،بيروت ،ط ،1اآلمــلــي (ت ـــ310ه ـــ) ،جــامــع البيان فــي تــأويــل الــقــرآن
(تفسير الطبري) ،تح :محمود شاكر  ،راجعه ّ
وخرج
1414هــ1993/م.

مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣١

298

الصفات الخبرية بين النفي واإلثبات رؤية جديدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحــاديــثــه ودرس أســانــيــده :أحــمــد شــاكــر  ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،ط1420 ،1هـ2000/م.

 -60القرطبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد
بن أحمد (تـ671هـ) ،الجامع ألحكام القرآن (تفسير

 -54الــعــز بــن عبد الــســام ،عــز الــديــن بــن عبد القرطبي) ،تــح :تحقيق :أحمد الــبــردونــي /إبراهيم
العزيز بن عبد السالم السلمي الشافعي( ،تـ660هـ) ،أطــفــيــش ،دار الــكــتــب الــمــصــريــة ،الــقــاهــرة ،ط،2
ك ــت ــاب ال ــف ــت ــاوى ،خـ ــرج أح ــادي ــث ــه وع ــل ــق عــلــيــه1384 :هـ1964/م.
عبد الرحمن بن عبد الفتاح ،دار المعرفة ،بيروت،
ط1406 ،1هـ1986/م.

 -61الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني
القريمي الــكــفــوي الحنفي (ت ـــ1094ه ـــ) ،الكليات

 -55عالء الدين البخاري ،عبد العزيز بن أحمد (معجم في المصطلحات والــفــروق اللغوية) ،تح:
البخاري (تـــ730هـــ) ،كشف األســرار عن أصول فخر عدنان درويش/محمد المصري ،مؤسسة الرسالة،
اإلســام البزدوي ،تح :عبد اهلل محمود ،دار الكتب بيروت ،ط1419 ،2هـ1998/م.
 -62الاللكائي ،أبو القاسم هبة اهلل بن الحسن بن

العلمية ،بيروت ،ط1418 ،1هـ1997/م.
َ
 -56الغزاليُ ،ح ّجة اإلسالم أبو حامد محمد بن منصور الطبري الرازي (تـ418هـ) ،شرح أصول اعتقاد
محمد الطوسي (تـ505هـ) ،االقتصاد في االعتقاد ،دار أهل السنة والجماعة ،تح :أحمد بن سعد الغامدي،
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1424 ،1هـ2004/م.
َ
 -57الغزاليُ ،ح ّجة اإلسالم أبو حامد محمد بن

دار طيبة ،السعودية ،ط1423 ،8هـ2003/م.
 -63الــمــاتــريــدي ،أبــو منصور محمد بن محمد

محمد الطوسي (تـــ505هـــ) ،إلــجــام الــعــوام عــن علم بن محمود (تـ333هـ) ،تأويالت أهل السنة (تفسير
الكالم ،دار المنهاج ،بيروت ،ط1439 ،1هـ.2017/

الــمــاتــريــدي) ،تــح :د .مجدي باسلوم ،دار الكتب

 -58القاضي عبد الجبار  ،أبو الحسن بن أحمد العلمية ،بيروت ،ط1426 ،1هـ2005/م.
األســد آب ــادي المعتزلي (ت ـــ415ه ـــ) ، ،شــرح األصــول

 -64المتولي الشافعي ،أبو سعيد عبد الرحمن

الخمسة ،تعليق :أحمد بن الحسين بن أبي هاشم بن مأمون المتولي الشافعي النيسابوري (تـ478هـ)،
(تـ411هـ) ،تح :د .عبد الكريم عثمان ،مكتبة وهبة ،الغنية في أصــول الدين ،تــح :عماد الدين حيدر ،
القاهرة ،ط1416 ،3هـ1996/م.

مؤسسة الخدمات واألبحاث الثقافية ،بيروت ،ط،1

 -59القاضي عبد الجبار  ،أبو الحسن بن أحمد 1987م.
األس ــد آب ــادي المعتزلي (ت ـــ415ه ـــ) ،المختصر في

 -65م ــح ــم ــد م ــح ــس ــن ،راض ـ ـ ــي ،الــيــقــيــن فــي

أصول الدين( ،مطبوع ضمن مجموع بعنوان :رسائل مسائل االعتقاد وأثــره في وحــدة األمــة ،مجلة ريس
العدل والتوحيد) ،تح :د .محمد عمارة ،دار الشروق ،للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد،)10/5/30( :
القاهرة ،بيروت ،ط1408 ،2هـ1988/م.

2018م.)link(.
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 -66محمد محسن ،راضي ،علم الكالم وأصول
االســتــدالل على العقيدة دراس ــة مــقــارنــة ،أطــروحــة
دكتوراه ،إشراف :أ.م.د .إسماعيل إبراهيم علي ،وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة بغداد،
كلية العلوم اإلسالمية ،قسم أصول الدين/الدراسات
العليا1434 ،هـ2013/م.
 -67المناوي ،محمد عبد الــرؤوف (تـــ1031هـــ)،
الــتــوقــيــف عــلــى مــهــمــات الــتــعــاريــف ،ت ــح :د .عبد
الحميد صالح حمدان ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط،1
1410هـ1990/م.
 -68مــســلــم ،أب ــو الحسين مسلم بــن الحجاج
القشيري النيسابوري (ت ـــ261ه ـــ) ،صحيح مسلم
(المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل
إلــى رس ــول اهلل  ،)تــح :محمد ف ــؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي
وشركاؤه)/دار الحديث ،القاهرة ،توزيع :دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1412 ،1هـ1991/م.
 -69الــهــكــاري ،أبــو الحسن علي بــن أحمد بن
يوسف (تـ486هـ) ،اعتقاد اإلمام أبي عبد اهلل محمد
بن إدريس الشافعي القرشي (تـ204هـ) ،تح :د .عبد اهلل
بن صالح البراك ،دار الوطن ،الرياض ،ط1419 ،1هـ.
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