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 :الممخص
وىو منيج  قائم عمى إغالق المعرفة  ،أصبح االتجاه الظاىري منيجًا إسالميًا كبقية المناىج       

ومن خالل  ،والتركيز عمى الظاىر المغوي والمدلوالت البسيطة التي ال تتعدى الفيم العامي  ،العميقة 
أنو اتجاه تشبييي  ثبت لنا ،تطبيقات الصفات اإلليية التي اعتمدناىا لتحميل محتوى ىذ االتجاه 

 وأرتكز ىذا المنيج عمى التوحيد والقضايا المتعمقة بو .  ،تعطيمي بروحو وجوىره 
ن عقيدة أصحاب التوجيو الظاىري في الصفات        ىي اإليمان باأللفاظ الواردة في الكتاب  ،وا 

وال يعتمدون  ،فال يكون لمعقل عندىم أي دور الستنباط أحكام العقيدة  ،وتفويض معناىا هلل سبحانو 
دىم يصدق لذا ىم ُعرفوا بالمشبية الن المفيوم عن  ،التأويل عمى الرغم من جوازه في قواعد المغة 

تعارف في كتب فيكون منيجيم في الصفات اجراؤىا عمى الظاىر المغوي الم ،عمى الواجب والممكن 
 .المغة وأذىان الناس

 الكممات المفتاحية: )التوجو الحقيقي، الصفات اإلليية، الظاىر المغوي(.
Apparent True Guidance of verses of Divine Attributes: An 

AppIied Study 
Dr. Yacoub Yusuf Khalaf 

Nihad Salem Mohisin Ali 

Dhi Qar University / College of Education for Humanities 

Abstract:  

The virtual trend has become an Islamic approach like the rest of the 

curriculum، which is based on closing deep knowledge، focusing on the 

linguistic phenomenon and simple connotations that do not exceed the 

general understanding، and through the applications of divine qualities that 

we adopted to analyze the content of this trend، we proved that it is a 

disruptive analogy trend in its spirit and essence، and this approach was 

based on monotheism and related issues . 
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And that the doctrine of the owners of the virtual guidance in the qualities، is 

to believe in the words contained in the book and delegate its meaning to God 

Almighty، so the mind does not have. 

They are any role to devise the provisions of the faith، and do not adopt 

interpretation despite its permissible grammar، so they are known as the 

suspect because their concept is true to the duty and possible، so their 

approach in the qualities is conducted on the linguistic phenomenon accepted 

in the language books and people's minds. 

Keywords: (true orientation، divine attributes، linguistic appearance). 

 
 المقدمة 

أساسيًا لفيم النص القرآني وىو ما عميو إجماع  مبدأً ل الظاىر القرآني شك  يُ        
وبيذا يعد البقاء عمى ىذا الظاىر بداية لمشكمة بدء ظيورىا في عمم الكالم  ،العمماء 

وأىميا المتعمقة بآيات الصفات اإلليية  ،وتتمثل باألمور العقائدية  ،وبحثت فيو 
يرت بذلك فرقة التزمت فظ ،والتي تدل بظاىرىا عمى التشبيو والتجسيم  ،والغيبيات 

ويعرف أصحاب ىذا المنيج بالمشبية أو المعطمة  ، بالظاىر بشكل كامل وىم الظاىرية
تشبييًا  ،وىم أصحاب التفكير القائل بأن اهلل سبحانو يسمع بأذنين ويبصر بعينين  ،

 ،فالمفيوم عندىم يصدق عمى الواجب والممكن عمى حد السواء  ،باإلنسان المحدود 
في الصفات اإلليية ىي إجراؤىا عمى الظاىر بنفس المعاني المعروفة في  ونظرتيم

أذىان الناس دون تصرف فييا كاالستواء والوجو واليدين والجنب والمجيء واالتيان 
ومعنى اإلجراء عمى الظاىر ىو ما يفيم عند إطالق ىذه االلفاظ  ،والفوقية وغيرىا 

كزًا ميمًا ومحوريًا يستمزم منو القول بنقيضو وتعد فكرة إبطال المجاز مرت ،عمى األجسام
فعدم توجيو آيات الصفات توجييًا مجازيًا تحّتم عمييم توجيو  ،وىو القول بالظاىر  ،

 ،و الظاىرية الصفات اإلليية ويمكن لنا معرفة كيف وج   ،ىذه الصفات بحسب الظاىر 
وذلك وفق  ،نفسية صفات ذات أبعاد  مأ ،سواء أكانت صفات تشبييية أم  تجسيمية 

 التقسيم اآلتي :
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 أواًل: التوجيه الحقيقي )الظاهري( لمصفات ذات البعد االفرادي في القرآن الكريم
وىذا التوجيو يشمل صفات الكيد والخداع والمكر واالستيزاء والغضب والرحمة       
وىو  ،وىي التي عند نسبتيا هلل تعالى بمعناىا المغوي الحقيقي تسبب النقص  ،وغيرىا 

 في حقو محال سبحانو :
 . 16 – 15قال تعالى : )) إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدًا (( الطارق/  -1 

الذي و  ، وىو المعنى الحقيقي الظاىري ،الكيد ىو المكر بمعناه المغوي  لما كان      
ثبات صفة إفذكر ابن تيمية ىذه اآلية في العقيدة الواسطية ضمن  ، خذ بو الظاىريةأ

فقال يكيدون  ،ثم شرحيا ابن عثيمين  في شرح العقيدة الواسطية  ،  (1)الكيد هلل سبحانو
ويكيد اهلل سبحانو بيم واهلل أشد كيدًا وأعظم من  ،كيدًا لمرسول )ص( وىم  كفار مكة 

فيكيد اهلل عز وجل لكل من انتصر  لدينو فيؤيده  ،والتنكير في اآلية لمتعظيم  ،كيدىم 
بمعنى عممنا لو عماًل دون  ، 76كقولو تعالى : )) كذلك كدنا ليوسف (( يوسف / 

وىذا بفضل من اهلل عمى المرء أن يقي  ،شعوره حصل من خاللو عمى مقصوده 
وغيرىا عمى الخصم الذي اراد االيقاع االنسان من شر الخصوم عمى وجو الكيد والمكر 

 .  (2)بو
 2142قال تعالى : )) ان المنافقين يخادعون اهلل وهو خادعهم (( النساء /  -2

وعند نسبتو هلل تعالى يوجيو الظاىري حقيقة  ،الخداع ىو الحيمة أو اخفاء الشيء      
فيممي  ،بخداع منو  فابن عثيمين قال في قولو : )) وىو خادعيم (( أي يقابميم اهلل ،

فأثبتت اآلية  ،ليم ليبقوا عمى نفاقيم ليحقنون دماءىم وأمواليم ثم ليم سوء الخاتمة 
 ،وصفة الخداع تعد صفة مدح  ،بمعنى أنو يخدع من يخادعو  ،خداع اهلل عز وجل 

فيو اشُد خداعًا ومكرًا من عدوه كقولو تعالى :  ،ألنيا جاءت لتدل عمى قوة المخادع 
 ، 54وقولو : )) واهلل خير الماكرين (( آل عمران /  ،21)) اهلل اسرع مكرًا (( يونس/ 

واهلل ال يوصف بالخائن  ،وفي حالة كون الخداع في موضع االئتمان فيسمى خيانة 
فقال  ، 71يم (( االنفال / إطالقًا كقولو  تعالى : )) فقد خانوا اهلل من قبل فأمكن من
واهلل سبحانو ال يوصف  ،)أمكن منيم( ولم يقل خانيم ألنو سبحانو منزه عن ذلك 
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وكذلك في بقية الصفات كالمكر والكيد  ،بالخداع مطمقًا إال في مقابمة خداع أعداه 
ذا كانت  ،والصفات إذا كانت مدح يوصف بيا اهلل  ،واالستيزاء وغيرىا من الصفات  وا 

وىناك صفات تحتمل المدح والذم واهلل سبحانو وتعالى ال يوصف  ،ال يوصف بيا  ذماً 
 .     (3)إال بصفات المدح

  254قال تعالى : )) ومكروا ومكر اهلل واهلل خير الماكرين (( ال عمران /  -3
فيوجيو الظاىرية بيذا المعنى األصمي  ،لما كان المكر في المغة ىو االحتيال والخديعة 

فكان  ،فيذه اآلية نزلت في عيسى بن مريم )ع( حين مكر بو الييود ليقتموه  ،يقي الحق
فمما دخل  ،اهلل أعظم مكرًا منيم فأنقذه منيم بمكره فرفعو لو ثم ألقى شبيو بمن أراد قتمو 

عميو القوم قتموه ظنَا منيم أنو عيسى )ع( فكان ذلك الماكر لقتل عيسى عائدًا مكره 
ومثميا قولو تعالى : )) ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وىم  ،أشد وأقوى  عميو بمكر من اهلل

وىي في قوم صالح )ع( حين حاول تسعة أنفار من قومو  ، 55ال يشعرون (( النمل / 
فمكروا ليقتموه وخرجوا لغار ينتظرون الميل فانطبق عمييم  ،االتفاق عمى قتمو في الميل 

فــ )) فمكروا مكرًا ومكرنا مكرًا  ،ولم يمس نبي اهلل وأىمو أي مكروه  ،ذلك الغار فيمكوا 
ن مكرىم عظيمًا ومكر اهلل أشد وأعظم ،(( فالمكر منكرة في الموضعين لمتعظيم    (4)وا 

فنمحظ إن المكر حسب تفسير العمماء ىو االيقاع بالخصم من خالل األسباب الخفية  ،
لكنيا بالنسبة لك  ،بخصمك دون أن يحس أو يدري  بمعنى أن تفعل سببًا خفيًا فتوقع ،

فإذا كان في موضع مقابمة من يمكر كما في  ، اً والمكر يكون مدحًا وذم ،معمومة 
ذا كان في غير  ،اآليات السابقة فيو مدح ألنو يقتضي أنك أنت أقوى من المقابل  وا 

سبحانو بالمكر إنما يوصف اهلل  ،موضع فيو ذُم وخيانة وال يوصف بو اهلل عز وجل 
وكذلـك  ،35ويمكر اهلل (( االنفال /  في حالة المقابمة والتقييد فقط ال غير )) ويمكرون

ال يوصف اهلل سبحانـو بالمكـر إطالقـًا فال يقـال إنـو ماكــر ال عمى سبيل الخبر أو 
 وكذلك ال يقال إنو كائد ال عمى سبيل الخبر او التسمية ؛ ألن ىذا المعنى ،التسمية 

 ،يكون مدحًا في حال وذمًا في حال آخر فال يمكن وصف اهلل بو عمى سبيل اإلطالق 
ألنو لم يقل أمكر الماكرين لذا صح  ،فـــ)) اهلل خير الماكرين (( تعد كمال بحد ذاتيا 
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أي مكره خيرًا وكذلك بالمقابمة )) يمكرون ويمكر اهلل ((  ،وصفو بيا وىو خير الماكرين 
 .  (5)أي يمكر بالماكرين ففي ىذه الحالتين جاز إطالق المفظ عميو سبحانو

وذكر أيضًا ابن عثيمين في تفسيره إن الضمير الواو في مكروا عائد عمى من        
وىو  ،بل مكرىم بمكر منو فأنتقم اهلل منيم بأسباب خفية فقا ،مكر بعيسى )ع( وكفر بو 

أشد مكرًا منيم وأعمميم باألسباب فقيل : أنو القمر شبو عيسى )ع( بأحد من قوم قاتميو 
 ،أو بأحد أصحاب عيسى حين طمب منيم إلقاء الشبو بأحدىم ليضمن لو بذلك الجنة 

و مكر اهلل ىو إلقاء الشبو بأحٍد فقتموه  ،الميم أن مكرىم ىو محاولتيم قتل عيسى 
وقولو : )) ومكروا ومكر اهلل (( فييا إثبات المكر هلل عز  ،ظنوا أنيم قتموا عيسى )ع( ف

أي إن  ،فنقول : ىل المكر عمى الحقيقة أو من باب المجازاة  ،وجل وىي من صفاتو 
المكر يسمى مكرًا من باب المقابمة المفظية ال المعنوية كقولو تعالى : )) فمن اعتدى 

بمعنى إن القاصي ال يسمى معتديًا بل شابيو في  ،194(( البقرة /عميكم فاعتدوا عميو 
نقول أن الصحيح  ،أو المكر عمى حقيقتو بما صنع اهلل بيم  ،المفظ عمى سبيل المقابمة 

 ،ألنو أعمم منا وأصدق قياًل وأحسن حديثاً  ،في ىذا إننا نصف اهلل بما وصف بو نفسو 
كر إذا كان في مقام المكر فيو صفة مدح فالم ،مع الحرص عمى التنزيو من أي نقص 

ذا كان في غير موضعو فيو صفة نقص  ،وكمال  بمعنى إننا نصف اهلل بما  ،وا 
ذلك في  ،وصف بو نفسو من المكر في الحال التي وصف بيا نفسو فييا بالمكر 

 ،مقابمة مكر اعدائو فنصف اهلل بالمكر حين يمكر بمن يمكرون برسمو وأنبيائو وآياتو 
اهلل خير الماكرين (( تعد صفة ص و))عمى سبيل اإلطالق فال يجوز الحتمال النق أما

ويعد المكر صفة ذاتية أو فعمية  ،ثابتة مطمقة ألنيا وصفت اهلل بكمال وىي كممة خير 
ألنيا تتعمق بمشيئة اهلل فكل صفات اهلل التي ليا سبب تتعمق بمشيئتو واهلل ىو مقدر  ،

 .     (6)االسباب
ويتضح لنا مما سبق في بعض اآلراء أن الظاىرية لجأوا لمتأويل وجعل الصفات       

وىذا يدل أنيم  ،من باب المقابمة وىذا ىو المجاز إال أنيم لم يصرحوا بو بشكل مباشر 
  عارفون أن الداللة الوضعية ال تناسب مكانة اهلل سبحانو .  
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 .  15ي طغيانهم يعمهون (( البقرة / قال تعالى : )) اهلل يستهزئ بهم ويمدهم ف -4
فتمسكت  ، وفقًا لمتوجيو المغوي ،لما كان االستيزاء يتضمن معنى السخرية       

فقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن ما ذىب إليو  ،الظاىرية بيذه الداللة الحقيقية 
أىل التأويل في لفظ المكر واالستيزاء والسخرية عند اضافتيا هلل أنيا من باب المجاز 

بل ان ىذه االسماء والصفات إذا فعمت بمن يستحق العقوبة وىو  ،ليس صحيحًا 
وبتيم واالستيزاء بيم فعاًل فكان استيزاء اهلل بيم عداًل لعق ،فاعميا األصمي كانت عداًل 

 .   (7)يستحق ىذا االسم
وذكر ابن عثيمين في تفسيره إن استيزاء اهلل بيم سخريتو تبارك وتعالى بيم بما       

فأوصى رسولو وأوصيائو بكف أيدييم عنيم ألن جزائيم في اآلخرة الدرك  ،اممى ليم 
ستيِزئ بكل من يستيزئ بو وبرسمو وبيذا يثبت االستيزاء هلل فيو ي ، (8)االسفل من النار

ثم يقسم ابن عثيمين الصفات حسب إطالقيا ألربع صفات األول منيا ما  ،ودينو جزاًء 
يكون صفات كمال قد ينتج عنيا نقصًا مثل صفتي المتكمم والمريد فيذه الصفات ال 

كون والثاني منيا ما ي ،يسمى اهلل بيا ولكن قد يوصف بأن اهلل متكمم ومريد إطالقا 
 ،كمااًل إطالقًا فيسمى اهلل بيا كـ )الرحيم( و )الغفور( و )السميع(  فتسمى اهلل بيا 

أي أنيا صفات نقص فعندما نقيدىا تصبح  ،والثالث منيا ما يكون كمااًل عند التقييد 
واالستيزاء والسخرية فال يقال اهلل ماكر عمى  صفات  كمال كالمكر و الكيد والخداع

والرابع من الصفات ما  ،اهلل يمكر ويستيزئ بمن يمكر ويستيزئ بو ولكن  ،اإلطالق 
يكون نقصًا دائمًا فال يوصف وال يسمى اهلل بيا إطالقًا كالعاجز والضعيف واألعور وما  

 .  (9)يشابيو
فال يعجزه  ،واستيزاء اهلل بيم عمى الحقيقة  فيو يدل عمى قوتو وكمالو سبحانو       

))  :فتعد بذلك صفة االستيزاء صفة كمال ومثميا قولو تعالى  ،شيء عن مقابمتيم 
وال يجوز تفسير االستيزاء  ، 16 – 15إنيم يكيدون كيدًا * وأكيد كيدًا (( الطارق / 

وكل من يفسر آيات اهلل من دون دليل صحيح عمى  ،عمى غير ظاىره  فذلك محرم 
ثم يقول ابن عثيمين نحن  ،ئزوغير جا ،غير ظاىرىا قد تكمم بما ال يعمم وىذا محرم 
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أي استيزاًء حقيقيًا لكن ليس كاستيزائنا بل  ،نؤمن باستيزاء اهلل بالمنافقين عمى الحقيقة 
وىذا قاعدة ثابتة  لكل الصفات فكل  ،أعظم وأكيد وأشد ثم يختميا  بميس كمثمو شيء 
م حالاًل فكما ال يجوز ان تقول لممحر  ،ما وصف اهلل بو نفسو ىو صحيح عمى ظاىره 

ويجب أن تفسر  ،كذلك ال تستطيع القول إن ىذه الصفات ليس المراد ظاىرىا  ،
فاستيزاء  ،بمعاني أخرى لكن يجب العمم إن ظاىر ىذه الصفات ليس كالذي ينسب لنا 

وكذلك  ،واستواءه ليس كاستوائنا عمى السرير  ،وقربو ليس كقربنا  ،اهلل ليس كاستيزائنا 
فال نقول عمى اهلل ما ال نعمم وننزه ربنا عما نزه  ،ى الظاىر بقية الصفات تجري عم

نفسو عن مماثمو المخموقين فقال تعالى : )) ليس كمثمو شيء وىو السميع البصير (( 
 .                                                                                                        (15)11الشورى / 

يفعميا اهلل مجازاة  ،وقيل إن االستيزاء من الصفات الفعمية التي تتعمق بمشيئة اهلل      
وال يجوز إطالق ىذه الصفة عميو دون ىذا القيد أال وىو إن اهلل  ،لممستيزئين بو 

وال يجوز تعطيميا أيضًا ألنيا وردت في الكتاب  فتعطيميا  ،يستيزئ بمن استيزئ بو 
 .  (11)بورد وتكذيب هلل ولكتا

 .  14. قال تعالى : )) غضب اهلل عميهم (( المجادلة / 5
مضت الظاىرية مع الداللة المغوية لمغضب الذي يعني عند أىل المغة اشتداد       

ويفسره الظاىرية بيذا المعنى الحقيقي  ، (12)السخط أو ثوران دم القمب ألجل االنتقام
وقال ابن عثيمين إن الغضب  ،  (13)الظاىري فأثبت ابن تيمية صفة الغضب هلل تعالى
 ،  (14)وىي من صفاتو الفعمية (( ،)) صفة ثابتة هلل تعالى عمى الوجو الالئق بو 

نقميًا لمرد  دليالً  ، 55ويتخذون من آية : )) فمما ءاسفونا انتقمنا منيم (( الزخرف / 
فإن أصحاب التأويل ال يجعمون الغضب  ،عمى من فسر الغضب والسخط باالنتقام 

فيقولون غضبو ىو انتقامو أو  ،والسخط صفة من صفاتو تعالى التي وصف بيا نفسو 
فيرد عمييم ابن عثيمين بان الغضب ىو غير االنتقام كون الغضب  ،إرادة االنتقام 

كما الثواب لمرضا واهلل سبحانو يسخط  ،والسخط ىو الذي يولد االنتقام وىو نتيجًة ليا 
ورد عمييم حين قالوا إن العقل يمنع ثبوت  ،ويغضب عمى ىؤالء القوم ثم ينتقم منيم 
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فاالنتقام من  ،العقل يدل عمييم فقال بل  ،صفتي الغضب والسخط هلل سبحانو 
المجرمين وتعذيبيم دلياًل عمى غضبو وسخطو سبحانو وليس دلياًل عمى الرضا وال عمى 

فآية : ))فمما اسفونا انتقمنا منيم (( ترد عمييم ألنو جعمت  ،انتفاء الغضب والسخط 
 ،لمشروط االنتقام غير الغضب فأسفونا بمعنى أغضبونا ثم انتقمنا منيم فالشرط غير ا

نقول إن االسف يأتي  ،وأما من قال إن االسف بمعنى الحزن ال يمكن إثباتو هلل 
لمعنيين االول : بمعنى الحزن كقولو تعالى : )) يا اسفي عمى يوسف وابيضت عيناهُ 

والثاني : بمعنى  ،وىذا ممتنع في حق اهلل عز وجل  ، 84من الحزن (( يوسف / 
وىو  ،نفسو فقال : ))فمما اسفونا انتقمنا منيم (( الغضب وىو مثبت ألنو وصف بو 

 . (15)بذلك يثبت صفتي الغضب واالنتقام هلل سبحانو
  ،وذكر الدرامي في رده عمى بشر المريسي حول غضب اهلل وسخطو ورضاه        

نو سبحانو يحب ويرضا ويغضب ويكره في نفسو  وال ىذه  ،فقال نقر بيا كميا وا 
فيرد الدرامي عمى من فسروا آيات حب اهلل  ،ختالف معانييا الصفات من ذاتو عمى ا

وآيات غضبو وسخطو ورضاه بما يتقمب فيو  ،ورضاه بالباليا واليمكة والضيق والشدة 
 ،وما أشبييا فيؤالء المكذبين بصفات اهلل أخطأوا بتأويميم  ،الناس من ىذه الحاالت 

فنقول  ،دعوتيم تمك في التأويل ألنو ال توجد دعوى أبطل وأبعد من لغات العرب من 
إن رسل اهلل وأنبياءه وأولياءه من المؤمنين إذا كانوا في شدة وضيق وعوز بالمأكل 

ن في أمن وعافية ومتسع و بينما الكافر  ،والمشرب ىذا يدل عمى سخط من اهلل وغضبـو 
  (16)فما رأينا تأوياًل أبعد عن الحق من التأويل ىذا ،العيش فيدل عمى رضا اهلل ومحبتو 

    . 
إنما  ،وذكر الباقالني إنو لو قال قائل ىل يوصف اهلل بالغضب والرضا قمنا : نعم

ألجل  ،ورضا عمى من رضي عنو فيعد من إرادتو  ،غضب اهلل عمى من غضب عميو 
ن غضبو ورضاه والدليل عمى كو  ،الثواب لممرضي عنو والعقاب لممغضوب عميو 

كون الغضب بشكل عام يكون بتغير الطبع ونفور النفس  ،سبحانو إرادتو النفع والضرر 
فالرضا والسكون بعد تغير الطبع مما ال يجوز في حق اهلل عز وجل فبذلك نثبت إن  ،
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وكذلك في بقية الصفات  ،غضبو ورضاه وسخطو من باب نفع المعموم أو ضرره 
 .  (17)العداوةكالحب والبغض والوالية و 

فيم  ،نمحظ مما سبق إن الظاىرية ال يقبمون بتوجيو صفات مشوبة بالنقص هلل تعالى 
أال وىو اختالف الكيفية  ،حين ينسبون الصفات هلل عمى حقيقتيا يضعون ليا شرط 

باإلضافة لكون خداعو ومكره واستيزاءه وغضبو ال يكون إال بمن  ،فييا عن المتعارف 
 زئ ويغضب بو .         يخدع ويمكر ويستي

 
 التوجيه الحقيقي )الظاهري( لمصفات ذات المدلول التشبيهي في القرآن الكريم : ثانياً 

 
 ،  (18)التشبيو في المغة أصل يدل : ))عمى تشابو الشيء وتشاكمو لونًا ووصفًا ((      

وقيل إن التشبيو في اصطالح أىل السنة ىو وصف اهلل سبحانو ببعض خصائص 
فيثبت لو سبحانو في ذاتو وصفاتو وأفعالو خصائص كما يثبت لممخموق  ،المخموقين 
أو يكـون المفيوم  ،واستواءه كاستوائيم  ،كقولنا : يد اهلل كيد المخموقين  ،الصفات 

بالعكس بمعنى إن يعطى لممخموق بعـض من خصائص اهلل سبحـانو التي ال يـمكـن أن 
 .   (19)ـوقاتيماثمـو فييـا شـيُء من المخم

وقال ابن حنبل عن المشبية عندما ُسئل عنيم إّن : )) المشبية تقول بصر كبصري 
ومن قال ذلك فقد شّبو اهلل بخمقو وىو )) ليس كمثمو شيُء  ،وقدم كقدمي  ،ويد كيدي 

 .       (25)(( 11وىو السميع البصير (( الشورى / 
بأنو وصف اهلل تعالى  ،والتشبيو المنفي عن اهلل سبحانو كما بينو أئمة أىل السنة 

وقاس  ،فيكون المشبو عندىم ىو : )) من َمث ل اهلل بخمقو  ،بخصائص المخموقين 
صفاتو بصفات خمقو بحيث لم يفيم من صفات اهلل تعالى إال ما عند المخموقين من 

 .     (21)تعالى عمى صفات المخموقين ((فحمل صفات اهلل سبحانو و  ،الصفات 
التي ىي ضد صفات الكمال كالسنة والنوم  ،وعند وصف اهلل سبحانو بصفات النقص 

والتي من الواجب تنزيو  ،فيذه كميا تدخل في معنى التشبيو  ،والعجز والمغوب وغيرىا 
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 ،  (22)اهلل عنيا ألنيا ذات نقص تتناقض مع مالو سبحانو من صفات الكمال الواجبة
 وىذه ىي حقيقة التشبيو .  

وىذا التشبيو ىو ما اتُّيم بو ابن تيمّية حيث قال بالمسجد األموي ) يستوي كاستوائي 
وىذا ما  ،وىو بيذا يثبت صفو خاصة لممخموقين وينسبيا هلل تعالى  ،عمى العرش ( 

 .   (23)دفع البعض بأن يتيموه بالقول بالتشبيو والتجسيم
حين نوجييا بمعناىا الحقيقي الظاىري تسبب تشبيو اهلل سبحانو  ومن اآليات التي

 بالمخموقات :
 .  164قال تعالى : )) وكمم اهلل موسى تكميمًا (( النساء /  -1

بمعنى  ،حمل جميور من المغويين والمفسرين والمتكممين لفظ ) التكميم ( عمى الحقيقة 
الفعل كمم بالمصدر تكميمًا أي بدليل تأكيد  ،أنو سبحانو كمم موسى )ع( مشافية 

وذكر ىذا الرأي ابن قتيبة فقال إن أفعال المجاز ال تخرج منيا  ،خاطب موسى خطابًا 
وذكره أيضًا أنو بمعنى الحقيقة كل من الزجاج والطبري  ،المصادر وال تؤكد بالتكرار 

 ،طة وذكر السمعاني رأي الفراء وثعمب بأنو من حقيقة الكالم بال واس ،والواحدي 
وكذلك ابن عطية قال بأن اهلل شرف موسى بكالمو وتأكيد الفعل بالمصدر خارج عن 

 .  (24)وأبو حيان ،والرازي  ،وكذلك ابن الجوزي  ،المجاز واالستعارة 
يدل عمى  ،وأكد القرطبي التكميم عمى الحقيقة بقولو : )) تكميمًا مصدر معناه التأكيد 

بل ىو الكالم  ،فسمعو موسى  ،في شجرٍة  بطالن من يقول : خمق لنفسو كالماً 
 .      (25)الحقيقي الذي يكون بو المتكمم متكممًا ((

وأورد الباقالني اتفاق أىل العربية عمى تأكيد الفعل بالمصدر حقيقًة وليس فيو شيء من 
فصار التكميم عمى الحقيقة لما أكده  ،المجاز كقولنا : ضربتو ضربًا وقال قواًل 

ويسوق  ،الباقالني بأن كالم اهلل غير مخموق وال محدث  ويرى ،  (26)بالمصدر تكميما
 253البقرة / جممة من األدلة القرآنية عمى ذلك كقولو تعالى : )) منيم من كمم اهلل  (( 

خر الذي يذكره ىو والدليل اال ، 115وتمت كممة ربك (( األنعام / وقولو تعالى : )) ،
تعويذة الرسول )ص( لمحسن والحسين ) عمييما السالم ( بقولو : ) أعيذكما بكممات اهلل 
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فثبت إنو عوذ مخموقًا بغير مخموق  ،فاستحالة تعويذ مخموق بمخموق  ،التامة العامة ( 
 .  (27)وىو كالم اهلل

وىذا  ،ى )ع( بالتكميم فأرسل اهلل األنبياء وخص موس ،وذكر الرازي إن التكميم حقيقة 
وتخصيص إنزال  ،التكميم من باب التشريف الذي ال طعن فيو في باقي االنبياء 

التورات عمى موسى دفعة واحدة ليس فيو طعن عمى من أنزل عميو بغير ىذه 
 .  (28)الطريقة

وبالنسبة البن حزم الظاىري فقد استدل ببعض اآليات القرآنية ليثبت بيا إن التكميم وقع 
ن اهلل كمم المالئكة وكمم النبي محمدًا )ص( ليمة اإلسراء والمعراج كما  عمى الحقيقة وا 
في قولو  تعالى : )) تمك الرسل فضمنا بعضيم عمى بعٍض منيم من كمم اهلل ورفع 

ثم يذكر الوجوه التي بيا يكمم اهلل البشر وال يتم  ، 253رة / بعضيم درجات (( البق
التكميم دونيا فقال تعالى : )) وما كان لبشر أن يكممو اهلل إال وحيًا أو من وراِء حجاٍب 

وتكميم موسى )ع( من وراء  ، 51أو يرسل رسواًل فيوحى بإذنو ما يشاء (( الشورى / 
دون صمة ىو الذي يكون عمى الحقيقة ال  وىذا التكميم الذي ،حجاب أي دونو صمة 

 .  (29)عمى المجاز
وابن تيمية أتخذ قولو تعالى : )) فمما أتاىا نودي يا موسى * إني أنا رُّبك فأخمع نعميك 

دلياًل عمى التكميم الذي سمعو موسى  ، 12 – 11إنك بالواِد المقدس طوى (( طو / 
وع ؛ ألن لغة العرب ال يمكن فييا )ع( ، والنداء في يا موسى دليل لوجود صوت مسم

وىو بيذا أثبت الكالم في ىذه  ،ان يكون النداء بال صوت سواء في الحقيقية أو المجاز
 .   (35)اآلية وآية : ))وكمم اهلل موسى تكميمًا ((

وابن قيم الجوزية فقد ذكر بأن اآلية صريحة لوقوع التكميم الخاص الذي ىو       
فخص موسى  ،المشترك وىو اإليحاء لنوح واالنبياء من بعده  مختمف عن التكميم العام

بالتكميم الخاص ورفع التوىم بتأكيد الفعل ) كمم ( بالمصدر ) تكميمَا ( ولو كان ىذا 
فالتأكيد في اآلية تثبيت  ،التكميم عاديَا لكان مساويَا لإليحاء أو أقل منو وىذا باطل 

ّني اصطفيتك عمى الناس برساالتي وبكالمي صريح بحقيقة التكميم وقولو تعالى : )) إ
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ولو كان تكميمو لموسى تكميمًا ما  ،فيو موجو لموسى ) ع (  ، 144(( األعراف / 
وقولو تعالى :  ،لشاركو فيو بقية األنبياء ولم يكن لتخصيص موسى بالكالم أي معنى 

تراني (( )) ولما جاء موسى لميقاتنا وكممو ربو قال ربي أرني أنظر إليك قال لن 
 ،ففي اآلية ذكر اهلل تعالى موسى باسم التكميم الخاص دون العام  ، 143األعراف / 

والمناداة والمناجاة أخص من التكميم فـي  ،بل وخصو بأكثر من ذلك حين ناداه وناجاه 
فيكون  ، 52قولو تعالى : )) وناديناه من جانب الطور األيمـن وقربناه نجيـَا (( مريم / 

 .  (31)ن بعد والنجاة من قربالنداء م
وذكر ابن عثيمين إن )اهلل( فاعل و )موسى( مفعول بو و )تكميمَا( مصدر مؤكد لمفعل 

ن اهلل كمم موسى كالمَا حقيقيَا  وىو بذلك أنكر من جعل موسى الفاعل أي كمم اهلل  ،وا 
وكذلك أنكر من جعل الكمم  ،فقال ىذا تحريف وجناية عمى اهلل وىو باطل  ،موسى 

واهلل كمم موسى بصوت سمعو  ،وىو أيضَا تحريف وباطل  ،بمعنى الًكمم أي الجراح 
ويـورد ابـن  ،والمصدر المؤكد ينفـي احتمال المجـاز  ،  (32)من باب المناجاة أو المناداة

طية ( عثيميـن الشـرح آليـات التكميم التي استدل بيا ابن تيمية في ) العقيدة الواس
ليفسرىا في شرح العقيدة الواسطية ومن ىذه اآليات قولـو تعالى : )) ومن أصدق من 

 ، 122وقولـو : )) ومن أصدق من اهلل قيال (( النساء /  ، 87اهلل حديثا (( النساء / 
ثبات الكالم  ،أي ال أحد أصدق من اهلل حديثًا  ،فيعد )َمن( اسم استفيام بمعنى النفي  وا 

و )حديثًا( ىو  ،فالصدق يوصف الكالم بو  ،مأخوذ من لفظة أصدق في اآليتين 
 .  (33)وغيرىا من اآليات الكثيرة ،و )قواًل( حيث القول ال يكون إال لفظًا  ،الكالم 

 .  22قال تعالى : )) وجاء ربك والممك صفًا صفًا (( الفجر /  -2
 ،وأثبت ابن تيمية ىذه الصفة هلل تعالى  ،  (34)إن المجيء في المغة ىو االتيان       

وىي تتواجد في أغمب اآليات كقولو تعالى :)) ىل ينظرون إال أن تأتييم المالئكة أو 
فقالوا يأتي ربك  ،ففسرىا الظاىرية بمعناىا الحقيقي  ، (35)158يأتي رّبك (( األنعام / 

ى األرض ويعثر الناس وجاء ربك أي بعد ان ُتسو   ،أي يوم القيامة لمقضاء بين عباده 
وأىل السنة والجماعة يثبتون مجيء اهلل  ،يأتي الرب ليقضي بينيم صفًا من وراء صف 
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ومع إثبات ىذه الصفة  ،ألنو تعالى ذكر ذلك عن نفسو وىو أعمم بيا وبغيرىا  ،بنفسو 
ولم  ألنو سبحانو أخبرنا بمجيئو ،إال أنيم يقولون ال نعمم الكيفية التي يأتي بيا  ،هلل 

وبما أن الكيفية ال ُتعمم إال بالمشاىدة أو بنظيرىا أو عن طريق   ،يخبرنا كيف يجيئ 
ذا جيمت الذات جيمت الصفات  ،الخبر الصادق وىذا ال يتوفر في صفات اهلل تعالى  وا 

فنؤمن بمجيء  ،فالذات حقيقية ونعرفيا ونعرف المجيء لكن كيفيتيم غير معمومة لنا  ،
تيانو بكيف ورّد الظاىرية عمى أىل التأويل ممن فسر مجيء اهلل  ،ية تميق بو اهلل وا 

بمجيء أمره بقوليم لوكان اهلل يريد بالمجيء مجيء أمره لعبر بذلك بشكل صريح ولم 
ىو ذلك  ،شيء إن يقول : جاء أمره ، ولعل ثمرة اإليمان بمجيء اهلل تعالى   يمنعو

المشيد العظيم الذي يأتي بو اهلل عز وجل واإليمان بيذه األشياء العظيمة يجعل 
 .  (36)لإلنسان رىبة وخوفَا من اهلل سبحانو واالستقامة في الدين

عمى اعتبار إن العقل أسند هلل عز وجل  ،وفسر ابن عثيمين المجيء بمجيئو سبحانو 
وىذه قاعدة ثابتة  في لغتنا العربية وصفات  ،وكل فعل يسند هلل فيو قائم بو ال بغيره 

وتفسير أىل التعطيل  ،اهلل عز وجل فكل ما يسنده لنفسو فيو لو ، فاهلل ىو الذي يأتي 
غير مقبول حين قالوا جاء أمره عمى اعتبار أنو تأويل يخرج عن ظاىر الكالم بال دليل 

نعرف كيفيتو والسؤال عن  وعقيدتنا نحن نجري الكالم عمى ظاىره فنؤمن بالمجيء وال ،
واهلل أعمم بكيفية المجيء بدليل قولو تعالى : )) ليس كمثمو شيء وىو  ،الكيفية بدعة 

فال يمكن إتيان اهلل عمى كيفية إتيان البشر وبنفس  ، 11السميع البصير (( الشورى / 
 .   (37)الوقت ال نثبت كيفيتو وىذا ىو الواجب عمينا

صفتان فعميتان من الصفات الخبرية الثابتة هلل عز وجل وقيل إن اإلتيان والمجيء 
فصفة اإلتيان والمجيء دليميا من القرآن الكريم كقولو تعالى :  ،بالكتاب والسنة النبوية 

))جاء ربك (( وقولو تعالى : )) ىل ينظرون إال أن يأتييم اهلل في ظٍل من الغمام (( 
عن أبي سعيد الخدري أنو قال : ))  والدليل من السنة ما روي ،  (38)215البقرة / 

  (39)فيقول : أنا ربكم (( ،فيأتييم الجبار في صورة غير صورتو التي رأوه فييا أول مره 
 . 
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وفسر ابن جرير صفة المجيء وقال إن ىذه الصفة اختمفوا فييا وجعميا بعضيم       
وال يجوز  ،أنو ال صفة هلل غير ما وصف بو نفسو من المجيء واإلتيان والنزول 

تأويميا عمى غير ظاىرىا والتكمف فييا إال بخبر من اهلل سبحانو أو من قبل رسول 
 .   (45)ألن صفات اهلل وأسمائو ال يجوز فييا ألحد االستخراج ،مرسل 
وذكر أبو الحسن األشعري إن صفة المجيء ثابتـة باإلجماع فقال : )) وأجمعوا       

عمى أنو عز وجل يجيء يوم القيامة والممك صفًا صفًا لعرض األمم وحسابيا وعقابيا 
نما يكون المجيء حركة وزوااًل إذا كان  وثوابيا .... وال يكون مجيئو حركة وال  زوااًل وا 

فإذا ثبت أنو عز وجل ليس بجسم وال جـوىر لم يجب أن  ،ىرًا الجائـي جسمًا أو جو 
ثم يضربون مثاًل وىو قولنا : جاءت زيدًا  ،  (41)يكون مجيئـو نقمة أو حركة .... ((

فيم ال يريدون إنيا تحركت من مكان ألخر وانتقمت إليو ألنيا ليست جسمًا وال  ،الحمى 
نما يفسر مجيئيا بوجودىا بو ،جوىرًا   .  (42)وا 
والعاّلمة محمد خميل ىّراس في شرحو لمعقيدة الواسطية فسر آيات اإلتيان       

والمجيء التي ذكرىا ابن تيمية في العقيدة الواسطية بأن ىذه اآليات فييا إثبات لصفتين 
ن أىل السنة والجماعة يؤمنون بالمجيء واإلتيان عمى  ،من صفات الفعل هلل سبحانو  وا 

وقال ان من  ،اد عن التأويل الذي ينتج عنو اإللحاد والتعطيل ويجب االبتع ،حقيقتو 
ألن اآليات صريحة ال  ،فسر المجيء باألمر ال بالذات فقد اضطرب بالتخريج والتأويل 

وقولو : )) جاء ربك والمالئكة صفًا صفًا (( ال يمكن تأويميا بمجيء  ،تقبل التأويل 
وتقف  ،لقيامة ألجل الفصل والقضاء العذاب ألن المراد منيا مجيئو سبحانو يوم ا

ثم يقول بإن اهلل  ،المالئكة صفوفًا إجالاًل وتعظيمًا لو سبحانو ثم تنشق السماء بالغمام 
فيذه أفعال هلل  ،سبحانو يجيء أو يأتي وينزل ويدنو وىو فوق العرش بائن من خمقو 

وكذلك تشبيو مجيئو  ،والدعوى لتأويميا مجازًا تعطيل هلل عن فعمو  ،عمى حقيقتيا 
 .                                                             (43)بمجيء المخموقات يفضي لإلنكار والتعطيل ايضاً 

وقيل إن محمد رشيد رضا ذكر الخالف الذي وقع بين السمف والمتكممين حول المجيء 
ن السمف قالوا إن إتيان اهلل أل ،ثم يقول إن موقف السف ىو األسمم واألحرى  ،واإلتيان 
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ن محمد رشيد رضا تبنى قواعد السمفية  ،ال كإتيان الخمق بل إتيان خاص يميق بو  وا 
 .  (44)في الصفات اإلليية أي إثباتيا بال كيف وال تشبيو وال نظير لو سبحانـو

 . 3قال تعالى : )) ثم استوى عمى العرش (( يونس /  -3
أي داللة العمو واالستقرار عند أصحاب التوجيو  ،حقيقية أن توجيو االستواء بداللتو ال

 الظاىري استند إلى أدلة لغوية ىي :
لفظ االستواء في المغة واالستعمال القرآني لم يأِت إال بمعية حرف الجر الدال عمى  -1

في كل مواضعيا  التي جاءت فييا كما قال تعالى : )) فإذا  ،االستعالء )عمى( 
وقولو : )) ثم استوى عمى  ، 28عك عمى الفمك (( المؤمنون / استويت أنت ومن م

فذكر ذلك أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن   ،وغيرىا  54العرش (( األعراف / 
 ،والعرش فوق سماواتو  ،الصابوني فقال إن ائمة السمف لم يختمفوا بان اهلل عال عرشو 

ويكمون عممو هلل  ،ويؤمنون بو  ،كما أثبتو اهلل في كتابو   ،فيم يثبتون ذلك عمى ظاىره 
عز وجل فاهلل عمى عرشو كما قال تعالى : )) إن ربكم اهلل الذي خمق السماوات 

وقال : )) اهلل الذي رفع  ، 3واالرض في ستِة اياٍم ثم استوى العرش(( يونس / 
وغيرىا من اآليات  ، 2/ السماوات بغير عمٍد ترونيا ثم استوى عمى العرش (( الرعد 

التي جعموا عمميا عند اهلل سبحانو فيقولون : ))آمنا بو كل من عند ربنا وما يذكر إال 
ثم يذكر الصابوني العديد من الروايات إلثبات  ، 7ُأولو األلباب (( آل عمران / 

منيا ما روي عن أبي عمي الحسين بن الفضل البجمي حين  ،االستواء هلل عز وجل 
فقال : )) أنا ال أعرف من  ،  (45)عن االستواء فقالوا كيف استوى اهلل عمى عرشو ُسِئل

أنو استوى عمى عرشو  –جل ذكره  –وقد أعمنا  ،أنباء الغيب إال مقدار ما كشف لنا 
ثم ذكر الشيخ الصابوني بأن السمف لم يتمفظوا بمعنى  ،  (46)ولم يخبرنا كيف استوى ((

كما فعل  ،ة معانيو األربع حتى ال يقع السامع في التشبيو االستواء عمى الرغم من معرف
بمعنى أنيم كانوا يتحاشون  ،مالك حين ُسئل عن االستواء فقال معموم والكيف مجيول 

 .   (47)الخوض في الكيفية النيم ال يعممونيا
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وقال ابن عثيمين بأن استوى عندىم بمعنى عال أي عال عمى أكبر المخموقات الذي ال 
وقالوا بأن أىل السنة والجماعة يؤمنون باستواء اهلل عمى عرشو بشكل  ،نعرف مادتو 
بمعنى  ،واالستواء عندىم ىو العمو واالستقرار  ،وال يشبو استواء الخمق  ،يميق بجاللتو 

  (48)واستقر ،وصعد  ،وارتفع  ،تواء بأربعة معاني وىي : عال إن السمف يفسرون االس

. 
قال تعالى  ،جاء التعبير بحرف العطف ) ثم ( بعد بيانو خمق السماوات واألرض  -2

 ، 54: )) خمق السماوات واألرض في ستِة أياِم ثم استوى عمى العرش (( األعراف / 
م يستعمل بداللة االستيالء كما أراد وىذا يدل ان االستواء ل ،و ) ثم ( تفيد الترتيب 

إذ لو كان كذلك القتضى أن يكون االستواء قبل خمق  ،أصحاب المجاز والتأويل 
وىذا ما قال بو ابن  ،فوجود حرف العطف ) ثم ( ينفي ذلك  ،السماوات واألرض 

 .    (49)عثيمين
وكذلك  ،ان ) استولى ( ال تكون إال بعد مغالبة واهلل عز وجل ال يغالبو أحد  -3

 ،استولى تقتضي القول باستواء اهلل عمى الشجر والجبال واألرض ألنو مستولى عمييا 
وىذا ما ذكره  ،فيذه المقتضيات والموازم باطمة وبطالن الالزم يدل عمى بطالن الممزوم 

 .  (55)ابن عثيمين أيضاً 
بمعنى إن االستواء في لغة  ،تقيد االستواء اما بحرف الجر) إلى( أو ) عمى (  -4

العرب يكون مطمق ومقيد ، فالمطمق ىو : )) ما لم يوصل معناه بحرف جر ، ومعناه 
، ويقال 14: َكُمل وتم ، وذلك كقولو تعالى : )) ولما بمغ أشده واستوى (( القصص / 

، والمقيد ىو الذي يوصل معناه بحرف جر   (51)(استوى النبات ، واستوى الطعام (
، أو  29فيكون مقيد بحرف الجر ) إلى ( كقولو : )) ثم استوى إلى السماء (( البقرة / 

، فيما بمعنى العمو  2مقيد بـ ) عمى ( كقولو : )) ثم استوى عمى العرش (( الرعد / 
نو االستيالء حسب زعم الجيمية واالرتفاع وبالتالي فاالستواء المقيد بـ  )عمى( ال يراد م

 .   (52)والمعتزلة ألنو ورد في جميع مواضعو  في القرآن بمعنى العمو



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 276 

وأما بالنسبة لقول أىل التأويل بمزوم اتصاف اهلل بالجسم في حال تفسير االستواء بالعمو 
يرد عميو الظاىرية بأنو كل شيء يمزم من كتاب اهلل وسنة رسولو فيو حق وجب  ،

ن  ،ولو كان فعاًل ىذا الشيء الزمًا فال حرج عمينا ان نقول بو  ،لتزام بو عمينا اال وا 
الن  ،أرادوا القول بأن ليس هلل ذات تتصف بالصفات الالزمة الالئقة فيو قول باطل 

ن ارادوا بالجسم ذلك  ،اهلل لو ذات حقيقة متصفة بالصفات وأن لو وجيًا ويدًا وعينًا  وا 
فنقول حينيا إنو ال يمزم  ،المحم والدم فيو ممتنع عمى اهلل الجسم المركب من العظم و 

ن قالوا بان االستيالء يمزم إن العرش محيط باهلل  تفسير االستواء بالعمو عمى العرش ، وا 
فيو لزوم باطل الن اهلل أعظم من كل شيء وأكبر ، وأما قوليم بمزوم احتياج اهلل 

قمو فيو فالعرش ال ي ،لمعرش فيو ايضًا لزوم باطل الن استواء اهلل وعموه عموًا خاصًا 
 .   (53)لزوم نقص في حق اهلل عز وجل فاهلل ليس بحاجة لمعرش وال مفتقر إليو

وقال الباقالني لمرد عمى من قال إن اهلل في كل مكان فنقول لو معاذ اهلل بل اهلل      
،  5مستٍو عمى عرشو كما ذكر في كتابو : )) الرحمن عمى العرش استوى (( طو /

، ولو كان اهلل  15م الطيب والعمل الصالح يرفعو (( فاطر/ وقال : )) إليو يصعد الكم
في كل مكان لوجب كونو في بطن اإلنسان وفمو وغيرىا من المواضع ، وليزيد بزيادة 
األمكنة وينقص بنقصانيا وىذا الشيء اجمع المسممون عمى خالفو وتخطئة من قال 

 .  (54)بو
بمعنى عال عميين وارتفع فخمقين  ورجح ابن جرير تفسير االستواء إلى السماء      

 .  (55)سبع سماوات وذكره البغوي ايضاً 
 
 

 الخاتمة :
أحاول أن ،من خالل التطبيقات التي اعتمدتيا لبيان حقيقة التوجيو الظاىري       

ولعل  أولى ىذه  ،ألخص ما توصمت إليو ؛ لتقديمو في رؤية تشكِّل خاتمة ونتائج 
 النتائج :
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اتضح لنا إن الظاىرية وجيوا الصفات اإلليية كالمكر والكيد والخداع   -1     
لكنيم مع ذلك ال يقبمون بتوجيو صفات  ،واالستيزاء والغضب توجييًا حقيقيًا ظاىريًا 

لذلك وجدناىم يقولون إن اهلل يمكر ويكيد ويغضب بمن  ،مشوبة بالنقص هلل سبحانو 
ال يوصف اهلل سبحانو بالغضب والرضا إنما غضبو فقالوا  ،يمكر ويكيد ويغضب بو 

 ورضاه عمى من غضب عميو ورضي عنو فكالىما بإرادتو .
 ،وقالوا ان اهلل كمم موسى مشافية بدليل توكيد الفعل بالمصدر )تكميمًا(  -2      

 ،وأثبتوا المجيء هلل سبحانو من غير معرفة كيفيتو  ،وغيرىا من األدلة التي ذكرناىا 
 ا استواء اهلل عمى عرشو حقيقًة باعتمادىم عمى جممة من األدلة النقمية والمغوية .   وجعمو 
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, وتأويل النص القرآني  8/  3ينظر : الفصل في الممل واألىواء والنحل , ابن حزم الظاىري :  (29)

 . 354وقضايا النحو : 
 . 354 – 353ينظر :  تأويل النص القرآني وقضايا النحو :  (35)
 355/  1قيم الجوزية , جمعو يسري السيد محمد : ينظر : بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن  (31)
- 356 . 
 . 483 – 485/  1ينظر : تفسير القرآن الكريم :  (32)
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 . 423 – 418/  1ينظر : شرح العقيدة الواسطية :  (33)
 . 93/  1,  ومجمع البحرين : 165ينظر : تاج المغة وصحاح العربية  :  (34)
 .98ينظر : العقيدة الواسطية :  (35)
 . 283- 276/  1ينظر : شرح العقيدة الواسطية :  (36)
 . 251- 199ينظر : تفسير القرآن الكريم ) جزء عم ( :  (37)
 . 39ينظر : صفات اهلل عز وجل الواردة في الكتاب والسنة , عموي بن عبد القادر السّقاف :  (38)
 . 1418( :  7439صحيح البخاري , محمد بن إسماعيل البخاري , ح )  (39)
 . 45ينظر : صفات اهلل عز وجل الواردة في الكتاب والسنة :  (45)
 . 228 – 227رسالة إلى أىل الثغر : ألبي الحسن األشعري :  (41)
 . 228ينظر : نفسو :  (42)
 . 113 – 112ينظر : شرح العقيدة الواسطية , محمد خميل ىّراس :  (43)
ا لمصفات اإلليية , د. محمد سيد محمد ينظر : النزعة السمفية في معالجة محمد رشيد رض (44)

 . 46 – 45م :  2525, ديسمبر  57, ع  1أحمد , مجمة كمية اآلداب ) جامعة بني سويف ( , ج 
ينظر : عقيدة السمف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أىل السنة وأصحاب الحديث  (45)

 . 44واالئمة , ابو عثمان اسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني : 
 . 46نفسو :  (46)
ينظر : تنبييات في الرد عمى من تأول الصفات ,الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز والشيخ  (47)

 . 67 – 66صالح بن فوزان الفوزان : 
 . 375- 374/  1ينظر : شرح العقيدة الواسطية : (48)
 . 377/  1ينظر : نفسو :  (49)
 . 377/   1ينظر : نفسو :  (55)
قواعد و الضوابط السمفية  في أسماء اهلل وصفات رب البرية  : أحمد بن محمد بن الصادق ال (51)

 . 237النجار : 
 . 238 – 237:  نفسوينظر :  (52)
 . 385- 379/  1ينظر : : شرح العقيدة الواسطية :  (53)
 . 78 - 77/  2سماء والصفات ، ابن تيمية :ينظر : األ (54)
 . 58 – 57في صفات اهلل واسمائو الحسنى ، ابن عثيمين :  ينظر : القواعد المثمى (55)
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

تحقيق أبي عبد اهلل  ،القاضي أبو يعمى  ،إبطال التأويالت ألخبار الصفات 
د. ت  ،د. ط  ،الكويت  -دار ايالف الدولية  ،محمد بن حمد الحمود النجدي 

 . 
اآلثار الواردة عن أئمة السمف في توحيد االسماء والصفات ) رسالة ماجستير( 

 ،اشراف شيخ الدكتور صالح بن  سعد السجمي  ،بكر محمد ثاني إعداد أبو  ،
 ىـ 1421 ،المدينة المنورة  ،الجامعة االسالمية 

دار الكتب  ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا  ،االسماء والصفات ، ابن تيمية 
 م . 1998 -ىـ  1418 ، 1ط ،بيروت  –العممية 

تحقيق محمد  ،الباقالني  ،االنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجيل بو 
نشر وتصحيح وفيرسة السيد عزت العّطار الحسيني  ،زاىد بن الحسن الكوثري 

 م .  1955-ىـ  1369 ،
 ،جمعو يسري السيد محمد  ،بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن قيم الجوزية 

 1427 ، 1ط ،السعودية  –دار ابن الجوزي  ،وراجعو صالح أحمد الشافعي 
 ىـ . 

تحقيق  ،أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوىري  ،تاج المغة وصحاح العربية 
 –دار الحديث  ، ،د. محمد محمد تامر و أنس الشامي و زكريا جابر أحمد 

 م .      2559 -ىـ  1435 ،د. ط  ،القاىرة 
 –دار الفكر  ،د. محمود حسن الجاسم  ،تأويل النص القرآني وقضايا النحو 

 م .    2515 -ىـ  1431 ، 1ط ،دمشق 
مكتبة دار التراث  ،تحقيق السيد أحمد صقر  ،ابن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن 

 م .   1973 -ىـ 1393 ، 2ط ،القاىرة  –
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 ،ايران  -مطبعة اعتماد  ،العاّلمة المصطفوي  ،التحقيق في كممات القرآن 
 ىـ  1385 ، 1ط

دار ابن حزم  ،تفسير ابن عطية ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( 
 د. ت .  ،د. ط  ،

تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد  ،ألبي حيان األندلسي  ،تفسير البحر المحيط 
 ، 1ط ،بيروت  –دار الكتب العممية  ،الموجود والشيخ عمي محمد معوض 

 م .   1993 -ىـ  1413
تحقيق د. بشار  ،كتابو جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري من 

ىـ  1415 ، 1ط ،ة الرسالة مؤسس ،وعاصم فارس الحرستاني  عواد معروف
 .  م1994 -

تحقيق أبي بالل غنيم بن عباس بن  ،أبي المظفر السمعاني  ،تفسير القرآن 
 م .   1997 -ىـ  1418 ، 1ط ،الرياض  –دار الوطن  ،غنيم 

 السعودية . –دار ابن الجوزي  ،ابن عثيمين  ،تفسير القرآن الكريم 
 ،القاضي ابو بكر محمد بن الطيب الباقالني  ،تمييد االوائل وتمخيص الدالئل 

 1457 ، 1ط ،مؤسسة الكتب الثقافية  ،تحقيق الشيخ عماد الّدين أحمد حيدر
 م .   1987 -ىـ 

الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن ،تنبييات في الرد عمى من تأول الصفات 
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العممية  ،باز والشيخ صالح بن فوزان الفوزان 

 ىـ .  1455 ،د. ط  ،السعودية  -واالفتاء  
 ،بقمم خميل العاممي  ،السيد كمال الحيدري  ،التوحيد عند الشيخ ابن تيمية 

 د. ت .   ،ط  د.  ،بغداد  –توزيع مكتبة الكممة الطيبة 
تحقيق د. عبد اهلل بن  ،ألبي عبد اهلل محمد القرطبي  ،الجامع ألحكام القرآن 
 2556 -ىـ  1427 ، 1ط ،بيروت  –مؤسسة الرسالة  ،عبد المحسن التركي 

 م .  
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تحقيق محمد  ،رد اإلمام الدرامي عثمان بن سعيد عمى بشر المريسي العنيد 
 ىـ .  1358 ، 1ط ،مصر  –المحمدية مطبعة انصار السنة  ،حامد الفقي 

تحقيق عبد اهلل شاكر محمد  ،ألبي الحسن األشعري  ،رسالة إلى أىل الثغر 
 م .  2552 -ىـ  1422 ، 2ط ،السعودية  –مكتبة العموم والحكم  ،الجنيدي 

ألبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن عمي بن  ،زاد المسير في عمم التفسير 
 م .   2552-ىـ  1423 ، 1ط ،بيروت  -ر ابن حزم دا ،محمد الجوزي 

 ،خرج أحاديثو سعد بن فّواز الّصميل  ،ابن عثيمين  ،شرح العقيدة الواسطية 
 ىـ . 1421 ، 6ط ،السعودية   –دار ابن الجوزي 

تحقيق عموي بن عبد القادر  ،محمد خميل ىّراس  ،شرح العقيدة الواسطية 
 د. ت .   ، 3ط ،دار اليجرة  ،السّقاف 

 ،تحقيق أبو صييب الكرمي  ،محمد بن إسماعيل البخاري  ،صحيح البخاري 
 م .  1998 -ىـ  1419 ،د. ط  ،بيت األفكار الدولية لمنشر 

عموي بن عبد القادر السّقاف  ،صفات اهلل عز وجل الواردة في الكتاب والسنة 
 م .  2551 -ىـ  1422 ، 2ط ،

الرسالة في اعتقاد أىل السنة وأصحاب  عقيدة السمف وأصحاب الحديث أو
تحقيق أبو  ،أبو عثمان اسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني  ،الحديث واالئمة 

 م .  2553 -ىـ  1423 ، 1ط ،مصر  –دار المنياج  ،اليمين المنصوري 
الّدرر  ،تحقيق عموي بن عبد القادر السّقاف  ،ابن تيمية  ،العقيدة الواسطية 

 ىـ .   1433، 1ط ،ودية السع –السنية 
وبيامشو الممل والنحل  ،ابن حزم الظاىري  ،الفصل في الممل واألىواء والنحل 

 د. ت .  ،د. ط  ،مكتبة السالم العالمية  ،لمشيرستاني 
تحقيق أشرف  ،القواعد المثمى في صفات اهلل واسمائو الحسنى ، ابن عثيمين 

 -ىـ  1414 ، 2ط ،مصر  -مكتبة السنة  ،بن عبد المقصود بن عبد الرحيم 
 م .   1994



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

 283 

القواعد و الضوابط السمفية  في أسماء اهلل وصفات رب البرية  : أحمد بن 
 ىـ .   1432- 1431 ، 1ط ،محمد بن الصادق النجار

 ،تحقيق السيد أحمد الحسيني  ،الشيخ فخر الّدين الطريحي  ،مجمع البحرين 
 ىـ .    1375 ،د. ط  ،ايران  –المكتبة المرتضوية 

 ،جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  ،ابن تيمية  ،مجموع الفتاوى 
 م    2554-ىـ  1425 ،ط 5د ،السعودية 

عرابو  عالم  ،تحقيق د. عبد الجميل عبده شمبي  ،الزجاج  ،معاني القرآن وا 
 م .   1988 -ىـ  1458 ،  1ط ،بيروت –الكتب 

 م .  1979-ىـ 1399 ،د. ط  ،دار الفكر  ،ابن فارس  ،معجم مقاييس المغة 
 ، 1ط ،دار الفكر  ،فخر الّدين الرازي  ،مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير ( 

 م .   1981-ىـ  1451
 ،تحقيق صفوان عدنان داوودي  ،الراغب االصفياني  ،مفردات ألفاظ القرآن 

 م .  2559 -ىـ  1435 ، 4ط ،دمشق  –دار القمم 
مكتبة  ،جابر بن إدريس بن عمي أمير  ،مقالة التشبيو وموقف أىل السّنة منيا 

 م .  2552 -ىـ  1422 ، 1ط ،السعودية  –أضواء السمف 
د. محمد سيد  ،النزعة السمفية في معالجة محمد رشيد رضا لمصفات اإلليية 

 ، 57ع  ، 1ج  ،( مة كمية اآلداب )جامعة بني سويفمج ،محمد أحمد 
 م.    2525رديسمب

تحقيق  ،أبي الحسن عمي بن أحمد الواحدي  ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد معوض ود. أحمد محمد 

 ، 1ط ،بيروت  –دار الكتب العممية  ،صيرة ود. أحمد عبد الغني الجمل 
 م.    1994 -ىـ  1415

 


