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 ملخص البحث
 آله وعلى محمد سيدنا على ,التسليم وأتم الصالة وأفضل, العالمين رب هلل الحمد

 : وبعد, أجمعين وأصحابه
 السلف موقف فيه بّينت   ؛ (السلف عند والتأويل التفويض) بـ الموسوم البحث فهذا

 أنهم أم, التأويل عن بالتفويض استغنوا أنهم وهل, والتأويل التفويض من( هللا رحمهم)
 فكلهم, سلفهم عليه كان لما امتداد هو الخلف عند التأويل وأن, التأويل مسلك سلكوا
 . هالك إال عنها يزيغ ال البيضاء المحجة على

 : مطالب خمسة على قسمته وقد
 . واصطالحا لغة التفويض معنى في: األول المطلب
 . واصطالحا لغة التأويل معنى في: الثاني المطلب
 . واصطالحا لغة السلف: الثالث المطلب
 . التفويض من السلف موقف: الرابع المطلب
 . التأويل من السلف موقف: الخامس المطلب
 . الصفات آليات السلف تأويالت من نماذج: السادس المطلب
 : يأتي ما فيه إليها النتائج أهم وكانت

تعالى, إما معنى أن التفويض هو رد العلم بالنصوص المتشابهة إلى هللا  -1
 . وكيفية, أو كيفية فقط

وردت نصوص عن السلف تبين أن مذهبهم في التفويض هو تفويض المعنى  -2
 . والكيف

أن التأويل هو نقل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله, وال يكون مقبوال  -3
 . حتى يستوفي شروطه

مهور حصل خالف في مدلول كلمة )السلف( عند العلماء, والذي عليه الج -4
 . هو أنهم الصحابة والتابعون وتابعوهم

 . أن التفويض هو السمة الغالبة على السلف في المتشابه من النصوص -5
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 عند به األخذ من بد ال أيضا   هو لشروطه المستوفي الصحيح التأويل أن -6
 وإفهام, التشبيه من والفرار, الظاهر المعنى كتعذر له تدعو ألسباب, السلف
 . العامة

 من والتابعين الصحابة عن الصحيحة المنضبطة التأويالت من يرالكث ورد -7
 . منه بعضا نقلنا كما األمة هذه سلف

 التقديس هو واحد قصدهم وتأويلهم تفويضهم في والخلف السلف من كال أن -8
 من الثقات تكذيب وعدم, النصوص وإعمال, وتعالى سبحانه للحق والتنزيه

 . نقلتها

  , تأويل , عقيدة تفويضالكلمات المفتاحية : 
 

Abstract  
his paper named (the commission and the interpretation 

to the predecessors); I have explained the predecessors 

opinion regarding the commission and the interpretation, and 

whether they passed up the commission with the interpretation, or 

they have taken up the interpretation, the interpretation used by 

the successors was an extension to the predecessors, so all of 

them are on the white argument no one deviate from.  

It is divided into five chapters:  

Chapter one: the meaning of commission in both linguistic 

and terminology  

Chapter two: the meaning of interpretation in both linguistic 

and terminology 

Chapter three: the meaning of predecessor in both linguistic 

and terminology 

Chapter four: the predecessor's attitude of commission 

Chapter five: the predecessor's attitude of interpretation 

Chapter six: samples of the predecessor's interpretations to 

the verses of descriptions 

The most important results were:  

1. The commission is replying the similar texts to Allah the 

all mighty, whether in meaning or in how, or in how 

only.  

T 
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2. The texts received by the predecessors showed that their 

doctrine in commission is of meaning and how.  

3. The interpretation is a transfer of the vocalizing to 

another meaning that can be, and it would not be so if it 

did not comply with its terms.  

4. A disagreement among the scholars regarding the word 

(predecessors), but the majority agreed that they were the 

companions and their followers and the follower's 

followers.  

5. The commission is the predominant character for the 

predecessors in the text similarities.  

6. The right interpretations that met all of their terms 

transferred by the predecessors must also be taken, for 

reasons such as apparent meaning, abscondence the 

similarity and getting through the commonalty.  

7. A lot of right interpretations transferred to us by the 

companions and the followers of this nation and I 

referred to some of them.  

8. Both of the predecessors and the successors had the same 

aim in using the commissions and interpretations which 

is to enshrine the all mighty, and did not deny the 

trustworthy from transferring them.  

Keywords: Delegation, interpretation, doctrine  
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 المقدمة
 سيدنا, والمرسلين األنبياء خاتم على والسالم والصالة, العالمين رب هلل الحمد

 : وبعد, أجمعين وأصحابه اله وعلى محمد
 في الصالح السلف مذهب عن المؤلفات بعض في وقرأت سمعت ما كثيرا   فإنني

 حين في, التأويل فيها الخلف ومذهب, فحسب التفويض هو فيه مذهبهم وأن, المتشابه
 ,بالقليل ليس تأويال جنبه إلى ونجد التفويض فيها نجد السلف كتب في نقرأ عندما أننا

 منهما البد والتأويل التفويض من كال أن هل أبين أن المتواضع البحث هذا في فأحببت
 وأن, التأويل مسلك سلكوا أنهم أم, التأويل عن بالتفويض يستغنوا لم وأنهم, السلف عند

 ال البيضاء المحجة على فكلهم, سلفهم عليه كان لما امتداد هو الخلف عند التأويل
 . هالك إال عنها يزيغ

 : مطالب خمسة على بحثي قسمت وقد
 . واصطالحا لغة التفويض معنى في: األول المطلب
 . واصطالحا لغة التأويل معنى في: الثاني المطلب
 . واصطالحا لغة السلف: الثالث المطلب
 . التفويض من السلف موقف: الرابع المطلب
 . التأويل من السلف موقف: الخامس المطلب
 . الصفات آليات السلف تأويالت من نماذج: السادس المطلب

 . السبيل سواء ويهديني, للصواب يوفقني أن العظيم هللا أسأل
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 األول المطلب
 واصطالحا لغة التفويض معنى

؛ تفويضا   األمر إليه وفوض. (1)زعةالمنا وترك التسليم يعني: التفويض يف اللغة
: فرعون  آل مؤمن عن حكاية تعالى قوله ومنه, فيه الحاكم وجعله إليه رده
ڈڈژژڑ

 صيره األمر إليه فوض): منظور ابن قال, (3)عليه اتكل أي. (2)
. إليك رددته أي, (4)«إليك أمري  فّوضت»: الدعاء حديث وفي, فيه الحاكم وجعله, إليه
 إلي فّوض: الفاتحة حديث ومنه, فيه الحاكم وجعله, إليه رده إذا إليه هأمر  فوض: يقال

 . (6)((5)عبدي
 إلى أمره فوض كال   أن: ومعناه, مختلطين أي, فوضى باتوا: قولهم ذلك ومن

 . (7)اآلخر
 هللا إلى والمعاد, الصفات بنصوص العلم رد: هو فالتفويض االصطالح في أما

 فقط ةكيفي أو, وكيفية معنى   إما . 
                                                           

 برهان, الفتح أبو, على ابن المكارم أبى السيد عبد بن ناصر ,المعرب ترتيب في المغرب (1)
زِّىّ  الخوارزمي الدين  . 1/367: العربي الكتاب دار, (هـ610 ت) الم َطرِّ

 . 44: اآلية, غافر سورة (2)

. د: تحقيق ,(هـ170 ت) البصري  الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو, العين: ينظر (3)
 . 7/64: الهالل ومكتبة دار ,السامرائي براهيمإ. د, المخزومي مهدي

 (يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا): وقال المستدرك في الحاكم أخرجه حديث من جزء (4)
 النيسابوري  بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد أبو, الصحيحين على المستدرك: ينظر

 – العلمية الكتب دار, عطا ادرالق عبد مصطفى: تحقيق, (هـ405 ت) البيع بابن المعروف
 . (1933) رقمب 1/709: م1990–هـ 1411, 1, طبيروت

: تحقيق, (هـ261 ت) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو الحجاج بن مسلم اإلمام, مسلم صحيح (5)
 . (395) رقمب 1/296: بيروت, العربي التراث إحياء دار, الباقي عبد فؤاد محمد

 األنصاري  منظور بن الدين جمال, الفضل أبو, على بن مكرم بن محمد, العرب لسان (6)
 . 7/210: هـ1414, 3ط, بيروت, صادر دار, (هـ711 ت) اإلفريقي الرويفعى

  الحسين أبو, الرازي  القزويني زكريا بن فارس بن أحمد, اللغة مقاييس معجم: ينظر (7)
 . 4/460: م1979-ـه1399, الفكر دار, هارون  محمد السالم عبد: تحقيق(, هـ395 ت)



  التفويض والتأويل عند السلف

 
474 م 2013 تشرين الثاني – 17العدد  – 4اجمللد  جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةISSN-2071-6028 

 8 البحث رقم

 : قسمان فالتفويض وعليه
 . المفوضة أو التفويض بمذهب المعروف وهو والكيف المعنى تفويض: األول
 . (1)باإلثبات المعروف وهو المعنى دون  الكيف تفويض: والثاين

 من طائفة فإنهم بحثنا في نعنيه والذي التفويض أصحاب مذهب حقيقة أما
 جميعا   عنهما فأعرضوا والمنقول المعقول عندهم تعارض السنة أهل إلى المنتسبين

 والوعيد والوعد والنار الجنة ذكر فيه جاء وما الصفات في إن: فقالوا وعقولهم بقلوبهم
 لفظ عند عمران آل آية في الوقف وجعلوا, هللا إال معناها يعلم ال متشابهة نصوصا  
 . (2) الجاللة

 في الوقف في الخالف هو والخلف السلف بين الخالف مرد إن: الباجوري  وذكر
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ: الكريمة اآلية

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 من فمنهم, (3)ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
: فيكون  مستأنفة جملة ٴۇ فجملة ۈ ۈ ۆ : قوله على الوقف يرى 
ۆ   تأويل يعلمون  العلم في راسخون فال هذا وعلى, الجاللة لفظ على معطوفا 

 ۇ ڭ ڭ ڭ : قوله من الجاللة لفظ على الوقف يرى  من ومنهم, المتشابه

 معرفة فيقتصر هذا وعلى, مستأنفة جملة ٴۇ ۈ ۈ ۆ: وجملة ۇ

                                                           

 مكتبة, حسن عثمان, والجماعة السنة أهل عند االعتقاد مسائل على االستدالل منهج: ينظر (1)
 . 580: هـ1412, 1ط, الرشد

 الدين فخر, التيمي الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو, الكالم علم في التقديس أساس (2)
 درء ؛ 222: م1995-هـ1415, 1ط, بيروت, الثقافية الكتب مؤسسة (,هـ606ت ) الرازي 

  الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ,والنقل العقل تعارض
 سعود بن محمد اإلمام جامعة: الناشر, سالم رشاد محمد الدكتور: تحقيق(, هـ728 ت)

 ؛ 68 ,67, 3/66 ؛ 1/15: م1991-هـ 1411, 2ط, السعودية العربية المملكة, اإلسالمية
 . 53: الطحاوية العقيدة شرح

 . 7 اآلية, عمران آل سورة (3)
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 أمر ويفوضون  به فيؤمنون  العلم في الراسخون  وأما, هللا على به والعلم المتشابه
هللا إلى علمه

(1) . 

, مراد غير  هللا بجالل يليق ال ما بأن القطع هو): جماعة بن لدينا بدر وقال
 تليق لمعان اللفظ كان إذا  هللا بجالل الالئقة المعاني من المراد تعيين عن والسكوت

 . )(2) هللا بجالل
 نؤمن أن علينا يجب يقولون  بل معناها في يتكلم ال أن هو: النووي  اإلمام وقال

 ليس هللا بأن الجازم اعتقادنا مع, وعظمته هللا بجالل يليق معنى لها ونعتقد, بها
 صفات سائر وعن جهة في والتحيز واالنتقال التجسيم عن منزه وأنه, شيء كمثله

 . (3)المخلوق 

                                                           

, العلمية الكتب دار( هـ1277)تـ الباجوري  محمد بن إبراهيم, التوحيد جوهرة شرح المريد تحفة (1)
 والدكتور الخن سعيد مصطفى للدكتور اإلسالمية والعقيدة, 53: م2004 هـ1424: بيروت
: م2007, هـ1427, الخامسة الطبعة, دمشق ـ بيروت رـكثي ابن دار, ديب الدين محيي
183 . 

 بن هللا سعد بن إبراهيم بن محمد, هللا عبد أبو ,التعطيل أهل حجج قطع في الدليل إيضاح (2)
 غاوجي سليمان وهبي: تحقيق, (هـ733 ت) الدين بدر, الشافعي الحموي  الكناني جماعة
 . 93-92: م1990-هـ1410, 1, طمصر, والنشر للطباعة السالم دار ,األلباني

  النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو, الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج (3)
 . 3/19: هـ1392, 2ط, بيروت, العربي التراث إحياء دار, (هـ676 ت)
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 الثاني المطلب
 واصطالحا لغة التأويل معنى

 رتفسي والتأويل والتأّول. وعاد رجع أي يؤول آل من تفعيل هو: اللغة يف التأويل
 . (1)لفظه غير ببيان إال يصح وال معانيه تختلف الذي الكالم

ڭڭڭۇۇ : قوله في عبيد أبو وقال
, المرجع والمصير: التأويل (2)

 . (3)أي صار إليه, مأخوذ من آل يؤول إلى كذا
وقد أولته وتأولته تأوال . تفسير ما يؤول إليه الشيء: )التأويل: وقال الجوهري 

وتأّوله دّبره وقدره , )أّول الكالم تأويال: القاموس المحيطوجاء في . (4)بمعنى(
 . (5)وفسره(

 : يف اصطالح العلماءأما 
)احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن : فقد عرفه اإلمام الغزالي بأنه

)هو حمل اللفظ : وعرفه اإلمام اآلمدي بقوله. (6)من المعنى الذي يدل عليه الظاهر(
 . (1)مع احتماله له(, الظاهر منهعلى غير مدلوله 

                                                           

 . 1/33: العرب لسان: ينظر (1)

 . 7 اآلية, عمران آل سورة (2)

 محمد: تحقيق(, هـ370 ت) منصور أبو, الهروي  األزهري  بن أحمد بن محمد ,اللغة تهذيب (3)
 . 5/330: م2001, 1ط, بيروت, العربي التراث إحياء دار ,مرعب عوض

  الفارابي الجوهري  حماد بن إسماعيل نصر أبو, العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح (4)
-هـ1407, 4ط, بيروت, للماليين العلم دار ,عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق(, هـ393 ت)

 . 4/1627: م1987

: تحقيق(, هـ817 ت) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد ,المحيط القاموس (5)
وسي نعيم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب , الرسالة مؤسسة, العرقس 

 . 963: م2005-هـ1426, 8ط, لبنان, بيروت

 عبد محمد: تحقيق, (هـ505 ت) الطوسي الغزالي محمد بن مدمح حامد أبو ,المستصفى (6)
 . 196: م1993-هـ1413, 1ط, العلمية الكتب دار, الشافي عبد السالم
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هذا عند علماء األصول من . (2)إذا اقترن بدليل وال يكون التأويل صحيحا إال
)إن صرف اللفظ : إال أن التأويل في المسائل القطعية قال فيه اإلمام الرازي , المتكلمين

هره إال عند قيام الدليل القاطع على أن ظا يجوز عن ظاهره إلى معناه المرجوح ال
فإذا حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف أن يقطع بأن مراد , محال ممتنع

عدل  ثم عند هذا المقام من جوز التأويل, هللا من هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره
 . (4)بأنه ترجيح أحد المحتمالت بدون القطع: وعرفه اإلمام الماتريدي. (3)إليه(

وعما وضع له في , اللفظ عما اقتضاه ظاهره )نقل: وعرفه ابن حزم الظاهري 
وكان ناقله واجب الطاعة فهو , فإن كان نقله قد صح ببرهان, اللغة إلى معنى آخر

 . (5)وال يلتفت إليه وحكم لذلك النقل بأنه باطل(, وإن كان نقله بخالف ذلك اطرح, حق
, الشرعانه إذا خالف ظاهر الشرع البرهان طلب تأويل ظاهر : ويذكر ابن رشد

 من المجازية الداللة إلى الحقيقية الداللة من اللفظ داللة إخراج هو ومعنى التأويل عنده
 أو بشبيهه الشيء تسمية من التجوز في العرب لسان بعادة ذلك في يخل أن غير

وذكر أنه البد من التوافق بين المعقول , (6)ذلك غير أو مقارنه أو, الحقه أو بسببه
 أن الشرع ظاهر وخالفه البرهان إليه أدى كلما قطعا   نقطع )ونحن :والمنقول حيث قال

, مسلم فيها يشك ال القضية وهذه. العربي التأويل قانون  على التأويل يقبل الظاهر ذلك
 . (7)مؤمن( بها يرتاب وال

                                                                                                                                                                          

(, هـ631 ت) اآلمدي محمد بن علي أبي بن علي الحسن أبو, األحكام أصول في اإلحكام (1)
 . 3/53 :لبنان, دمشق, بيروت, اإلسالمي المكتب ,عفيفي الرزاق عبد: تحقيق

 . 3/53: لآلمدي اإلحكام: ينظر (2)

 . 1/137: التقديس أساس (3)

 . 1/24: السنة أهل تأويالت مقدمات (4)

 القرطبي األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو, األحكام أصول في اإلحكام (5)
 . 1/48: روتبي, الجديدة اآلفاق دار ,شاكر محمد أحمد الشيخ: تحقيق(, هـ456 ت) الظاهري 

 الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو ,المقال فصل: ينظر (6)
 . 32: 2ط, المعارف دار, عمارة محمد: وتحقيق دراسة(, هـ595 ت) الحفيد رشد بابن

 . 33: المقال فصل (7)
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أن يقال إنها غير  )هذه الدالئل النقلية إما: ويقول اإلمام الرازي رحمه هللا
ثم إن جوزنا التأويل , أن المراد منها غير ظواهرها ها صحيحة إالأو يقال إن, صحيحة

وإن لم يجز التأويل فقد , واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويالت على التفصيل
)جميع فرق اإلسالم مقّرون بأنه ال بد : ويقول أيضا, )(1)هللا فوضنا العلم بها إلى

)فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا : ويقول, (2)بار(من التأويل في بعض ظواهر القرآن واإلخ
إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة وله جنب واحد وعليه أيٍد كثيرة 
وله ساق واحدة وال نرى في الدنيا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة وال اعتقد أن 

ل ما ذكرنا أن )فثبت بك: ويقول أيضا, (3)عاقال يرضى أن يصف ربه بهذه الصفة(
المصير إلى التأويل أمر ال بد منه لكل عاقل وعند هذا قال المتكلمون لما ثبت بالدليل 
انه منزه عن الجهة والجسمية وجبعلينا أن نضع هذه األلفاظ الواردة في القرآن واألخبار 

 . (4)محمال صحيحا لئال يصير ذلك سببا للطعن فيها(

                                                           

 . 211: التقديس أساس (1)

 . 98: نفسه المصدر (2)

 . 99: نفسه المصدر (3)

 . 103: نفسه المصدر (4)
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 الثالث المطلب

 حاواصطال لغة السلف
سلف يسلف سلفا : جاء في لسان العرب؛ (1)اآلباء المتقدمون : السلف يف اللغة

 ۓ ے : وقوله, الجماعة المتقدمون : والسلف والسليف والسلفة, وسلوفا

سلفا جمع : وقال الزجاج. جعلناهم سلفا أي متقدمين: قال الفراء, (2)ڭ ۓ
 . (3)أي جمعا قد مضى, سليف

 . (4)وقرابتك( آبائك من تقدمك من )كل: ن السلف هموجاء في القاموس المحيط أ
فالبعض : فقد حصل خالف في تحديد المقصود بهم: االصطالح وأما السلف في

يقول العدوي في شرحه على كفاية . بخاصة يطلقه ويعني به أصحاب رسول هللا 
السلف الصالح وصف الزم يختص : )قصره على الصحابة لما قال ابن ناجي: الطالب

ثم يطلقه على الصحابة والتابعين , (5)ند اإلطالق بالصحابة وال يشاركهم غيرهم فيه(ع
 سلف األول[ أيفهم السلف غير السلف أي: )]قوله: فيقول في موضع آخر من كتابه

 السلف بهذا المراد فيكون  الصحابة األول السلف أن تقدم وقد, إلينا بالنسبة
 . (6)التابعين(
وفي , رحمه هللا( فقد ذهب إلىأن السلف هم الصحابة والتابعون اإلمام الغزالي ) أما

, )إن الحق الصريح الذي ال مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف: ذلك يقول
 . (7)أعني مذهب الصحابة والتابعين(

                                                           

 . 2/151: المحيط القاموس (1)

 . 56: اآلية, الزخرف سورة (2)

 . 9/158: العرب لسان (3)

 . 1/820: المحيط القاموس (4)

: 1ط, الفكر دار طباعة, العدوي  المعيدي علي الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي  حاشية (5)
122 . 

 . 1/462: العدوي  حاشية (6)

, الفكر دار, (هـ505 ت) الغزالي اإلمام رسائل ضمن المطبوع, الكالم علم عن العوام إلجام (7)
 . 53: م2000-هـ1421, لبنان, بيروت
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)وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون : وذهب ابن القيم إلى ذلك في قوله
 . (1)التسرع في الفتوى(

أن المقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون وتابع : والذي عليه جمهور العلماء
)خير الناس : بقوله أي أهل القرون الثالثة األولى الذين عناهم رسول هللا , التابعين

 . (2)ثم الذين يلونهم(, ثم الذين يلونهم, قرني
الثة األولى الشيخ ومن العلماء الذين ذهبوا إلى كون السلف هم أهل القرون الث

)والمراد بمعنى سلف من تقدم من األنبياء والصحابة : إذ يقول البيجوري )رحمه هللا(
 . (3)(...والتابعين وتابعيهم

)وإنما نسلك في هذا المقال : وإلى هذا ذهب ابن كثير )رحمه هللا( حيث قال
ي وأحمد مالك واألوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافع, مذهب السلف الصالح

 . (4)(...وإسحاق بن راهويه
أمر طبيعي لما نؤكده من أن السلف  وهذا الخالف في تحديد مدلول )السلف(

وال هم مذهب محدد المعالم لكي يمكن حصرهم بإطار , ليسوا مدرسة عقدية أو فقهية
ولم يكن يعرفه , وإنما السلف مصطلح أطلقه المتأخرون على المتقدمين, معين

وإنما هو إطالق , وهذا اإلطالق لم يأت على أساس منهجي واضح, فسهمالمتقدمون أن

                                                           

  الجوزية قيم بن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد, الموقعين أعالم (1)
  .27: م1996-هـ1417, 1ط, بيروت, العلمية الكتب مطبعة, (هـ751 ت)

 بن زهير محمد: تحقيق, الجعفي البخاري  هللا عبد أبو إسماعيل بن محمد ,البخاري  صحيح (2)
: مسلم وصحيح ؛ ( 2652) رقمب 3/171: هـ1422, 1, طالنجاة طوق  دار, الناصر ناصر

 . (2533) رقمب, 4/1963

 . 231: التوحيد جوهرة شرح المريد تحفة (3)

 ت) الدمشقي ثم البصري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل ءالفدا أبو, العظيم القرآن تفسير (4)
: هـ1419, 1, طبيروت, العلمية الكتب دار, الدين شمس حسين محمد: تحقيق, (هـ774

 . [54اآلية : األعراف] ک ک ک گ: تعالى قوله تفسير في هذا قال حيث ؛ 3/383
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فمتقدمو هذه األمة ورعيلها األول هم  –أعلم وهللا–لغوي لم يراع فيه غير معناه اللغوي 
 . (1)سلفها

, والذي نعنيه بدراستنا هذه هو السلف األول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين
وما , واقروا فكرهم, ن المفكرين الذين قالوا برأي السلففضال عمن سار على نهجهم م

مما يشكل مدرسة فكرية مميزة ممتدة من زمن , هم عليه من مواقف فكرية وعقدية
 . إلى يومنا هذا السلف األول

)إن مذهب السلف أصبح علما  على ما : ويقول الدكتور عبد الفتاح أحمد فؤاد
هم بإحسان من األئمة والعلماء الذين يسلكون ومن تبع, كان عليه أهل القرون األولى

 . (2)مسلك األوائل جيال بعد جيل إلى يوم القيامة(

                                                           

 المصري  المكتب, الكبيسي اشعي محمد, والجماعة السنة أهل عند الخبرية الصفات: ينظر (1)
 . 60:  م2000, 1ط, القاهرة, الجديد

, مصر, اإلسكندرية, الوفاء دار, فؤاد أحمد الفتاح عبد. د, اإليمانية وأصولها اإلسالمية الفرق  (2)
 . 73/ 1: م2003, 1ط
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 الرابع المطلب
 التفويض من السلف موقف

 الذي نقله كثير من العلماء عن السلف أن مذهبهم في المتشابه هو التفويض
دة وال تكييف مع األخبار في القرآن والسنة كما وردت من غير تحريف وال زيا وإمرار

, وهذا التفويض هو في الحقيقة تأويل إجمالي. واعتقاد أن الظاهر غير مرادتنزيه هللا
 . وينزهونه عن ذلكإذ إنهم ال يعتقدون الظاهر من اللفظ في حق هللا

 –يعني السلف–)ومنهم : وممن نقل ذلك عن السلف اإلمام الشهرستاني حين قال
فال , ليس كمثله شيء  هللا رفنا بمقتضى العقل أنع: وقال, من توقف في التأويل

إنا ال نعرف معنى  وقطعنا بذلك إال, يشبه شيئا من المخلوقات وال يشبهه شيء منها
ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه اآليات وتأويلها بل التكليف قد ورد , اللفظ الوارد

 . (1)يقينا ( لالعتقاد بأنه ال شريك له وليس كمثله شيء وذلك قد أثبتناه
)حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات : ويقول اإلمام الرازي )رحمه هللا تعالى(

منها شيء غير ظواهرها ثم  يجب القطع فيها بأن مراد هللا –أي نصوص الصفات–
 . (2)وال يجوز الخوض في تفسيرها(هللا يجب تفويض معناها إلى

وأهل الحديث على اإليمان  )جمهور أهل السنة من السلف: وقال السيوطي
 . (3)وال نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها( هللا وتفويض معناها المراد منها إلى

 : واستدلوا على أن التفويض هو مذهب السلف بأدلة منها
ما ورد عن بعض السلف من نفي الكيف والمعنى جميعا كالذي ورد عن اإلمام 

)نؤمن بها ونصدق بها وال كيف وال : فقال هااحمد حين سئل عن آيات الصفات وأحاديث
 . (4)معنى(

                                                           

 (,هـ548 ت) الشهرستاني أحمد بكري أب بن الكريم عبد بن محمد الفتح أبو ,والنحل الملل (1)
 . 1/92: الحلبي مؤسسة

 . 223–222: التقديس أساس (2)

 محمد (,هـ911 ت) السيوطي الدين جالل, بكر أبي بن الرحمن عبد ,القرآن علوم في اإلتقان (3)
 . 2/6: م1974-هـ1394, للكتاب العامة المصرية الهيئة ,إبراهيم الفضل أبو

 . 17/363: الفتاوى  مجموع (4)
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 وما ورد عنهم من. (1))أمروها كما جاءت(: كذلك ما ورد عن السلف أنهم قالوا
 . (2)األمر بترك تفسيرها والتعرض لها

)اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب : وعن محمد بن حسن الشيباني انه قال
في صفة الرب  ث التي جاء بها الثقات عن رسول هللا على اإليمان بالقران واألحادي

فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما , عز وجل من غير تفسير وال وصف وال تشبيه
 . (3)فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا(, وفارق الجماعة كان عليه النبي 

مراد  وبما جاء عن هللا على, )آمنت باهلل: وقال اإلمام الشافعي )رحمه هللا تعالى(
 . )(4)على مراد رسول هللا  وبما جاء عن رسول هللا , وآمنت برسول هللا , هللا

نفسه في كتابه   )ما وصف هللا: وعن سفيان بن عيينة )رحمه هللا تعالى(
 . (5)أن يفسره ال بالعربية وال بالفارسية( فقراءته تفسيره ليس ألحد

                                                           

 النمري  عاصم بن البر عبد هللا عبد بن يوسف عمر أبو ,وفضله لمالع بيان جامع: ينظر (1)
 العربية المملكة, الجوزي  ابن دار ,الزهيري  األشبال أبي: تحقيق(, هـ463 ت) القرطبي

 أبو, والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح, 2/118: م1994-هـ1414, 1ط, السعودية
 بن أحمد: تحقيق(, هـ418 ت) الاللكائي رازي ال الطبري  منصور بن الحسن بن هللا هبة القاسم

 . 3/431: م2003-هـ1423, 8ط, السعودية, طيبة دار ,الغامدي حمدان بن سعد

 . 3/432: السنة أهل اعتقاد أصول شرح (2)

 . 5–4/4: الفتاوى  مجموع (3)

  المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق محمد أبو ,االعتقاد لمعة (4)
, السعودية العربية المملكة, واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون  وزارة(, هـ620 ت)

 . 7: م2000-هـ1420, 2ط

 هللا عبد: تحقيق( هـ458 ت) البيهقي بكر أبو, علي بن الحسين بن أحمد, والصفات األسماء (5)
 . 314: م1993-هـ1413, 1ط ,جدة, السوادي مكتبة ,الحاشدي محمد بن
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هللا ينزل إلى  )إن: قول النبي وقال اإلمام أحمد بن حنبل )رحمه هللا( في 
, نؤمن بها: وما أشبه هذه األحاديث (2)هللا يرى يوم القيامة( أو )إن, (1)السماء الدنيا(

, وال نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق, ال كيف وال معنى, ونصدق بها
د وال غاية بأكثر مما وصف به نفسه بال حوال نصف هللا, وال نرد على رسول هللا 

(3)ٺٿٿٿٿٹٹٹ


(4)
 . 

)ما روي عن شيخنا وإمامناأبي عبد هللا احمد بن محمد بن حنبل : قال أبو يعلى
 . (5)أمروها كما جاءت(: أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذه األخبار وغيره من أئمة

 فِّي )َوالَمْذَهب  : مام الترمذي في سننه حاكيا مذهب السلف في المتشابهإلوقال ا
ْندَ  َذاهَ  ْلمِّ  أَْهلِّ  عِّ ْثلِّ  اأَلئِّمَّةِّ  مِّنَ  العِّ ْفَيانَ  مِّ  َواْبنِّ , الم َباَركِّ  َواْبنِّ , َأَنسٍ  ْبنِّ  َوَمالِّكِّ , الثَّْورِّيِّّ  س 

مْ  َوَوكِّيعٍ , ع َيْيَنةَ  مْ  َوَغْيرِّهِّ هِّ  َرَوْوا َأنَّه  هِّ  ت ْرَوى : َقال وا ث مَّ , اأَلْشَياءَ  َهذِّ يث   َهذِّ , َهابِّ  َون ْؤمِّن   اأَلَحادِّ
ي َوَهَذا َكْيَف؟: ي َقال   َوال يثِّ  أَْهل   اْخَتاَره   الَّذِّ وا َأنْ  الَحدِّ هِّ  َيْرو   َوي ْؤَمن   َجاَءْت  َكَما اأَلْشَياء   َهذِّ
ر   َوال بَِّها ْلمِّ  أَْهلِّ  َأْمر   َوَهَذا, َكْيفَ : ي َقال   َوال ت َتَوهَّم   َوال ت َفسَّ ي العِّ وه   الَّذِّ  َوَذَهب وا اْخَتار 
 . (6)هِّ(إَِّليْ 

                                                           

 رقمب الحديث, الليل آخر من الصالة في الدعاء باب, الصالة كتاب, 8/71: البخاري  صحيح (1)
 آخر في والذكر الدعاء في الترغيب باب, الصالة كتاب, 1/521: مسلم وصحيح, (6321)

 . (758) رقمب, فيه واإلجابة, الليل

, الفجر صالة فضل باب, الةالص مواقيت كتاب, 1/119: البخاري  رواها ثابتة الرؤية أحاديث (2)
 . (182) رقمب, الرؤية طريق معرفة باب, اإليمان كتاب, 1/163: ومسلم, (573) رقمب

 . 11: اآلية, الشورى  سورة (3)

 خلف بن محمد بن الحسين بن محمد, يعلى أبو القاضي, الصفات ألخبار التأويالت إبطال (4)
: الكويت, الدولية إيالف دار, النجدي مودالح حمد بن محمد: تحقيق, (هـ458 ت) الفراء ابن

1/45 . 

 . 1/44: التأويالت إبطال (5)

 أحمد: وتعليق تحقيق(, هـ279 ت) عيسى أبو, الترمذي, عيسى بن محمد, الترمذي سنن (6)
-هـ1395, 2ط, مصر, الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ,وآخرين شاكر محمد

 . 4/692: م 1975
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 هللا وهكذا نرى أن مذهب السلف الصالح في المتشابه هو تفويض علمها إلى
 ,وأنهم استدلوا بآية آل عمران :ڳڳڳڱڱڱڱں ...(1)اآلية 

ومما يدل على ذلك حديث أم المؤمنين ، ۇبأن الوقف يكون عند لفظ الجاللة 
  تال رسول هللا: قالت (وأرضاها السيدة عائشة )رضي هللا عنها

ڳڳڳڱڱ  ...قال رسول هللا : قالت, اآلية : إذا رأيتم الذين يتبعون(
 . (2)ما تشابه منه فأولئك الذين سمى هللا فاحذروهم(

أنه خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتراجعون في  ومنها ما جاء عن النبي 
)أي قوم : حتى وقف عليهم فقال فخرج مغضبا  يعرف الغضب في وجهه , القدر

إن , بهذا ضلت األمم قبلكم باختالفهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض
فما عرفتم منه , القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن يصدق بعضه بعضا  

 . (3)فأعملوا به وما تشابه عليكم فامنوا به(
أن رجال يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل : ومنه ما رواه سليمان بن يسار

من : فقال له, وقد أعد له عراجين النخل, فأرسل إليه عمر , عن متشابه القران
, من تلك العراجين فضربه (4)عرجونا فأخذ عمر, أنا عبد هللا صبيغ: قال أنت؟
فقال يا أمير المؤمنين حسبك , أنا عبد هللا عمر فجعل له ضربا حتى دمي رأسه: وقال

                                                           

 . 7: اآلية, رانعم آل سورة (1)

, (4547) رقمب, (محكمات آيات منه) باب, القرآن تفسير كتاب, 6/33: البخاري  صحيح (2)
 من والتحذير, القرآن متشابه اتباع عن النهي باب, العلم كتاب, 4/2053: ومسلم وصحيح

 . (2665) رقمب, القرآن في االختالف عن والنهي, متبعيه

 بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو, أحمد ماماإل مسند. أحمد اإلمام أخرجه (3)
-هـ1421, 1, طوآخرين مرشد عادل, األرنؤوط شعيب: تحقيق, (هـ241 ت) الشيباني أسد

 . حسن إسناد وهذا, صحيح: المحقق قال. (6703) رقمب 11/305: م2001

 ,الصحاح مختار: ظرين, الشماريخ منه ويقطع يعوج الذي «العثق» العذق أصل: العرجون  (4)
: تحقيق(, هـ666 ت) الرازي  الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين زين

-هـ1420, 5ط, صيدا, بيروت, النموذجية الدار, العصرية المكتبة ,محمد الشيخ يوسف
 . 1/178: م1999
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ثم تركه حتى برأ فدعا , كه حتى برأ ثم عاد لهثم تر , قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي
وإن كنت تريد أن , إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتال جميال: فقال صبيغ: به ليعود له قال

أن ال أبي موسى األشعري  أرضه وكتب إلى فأذن له إلى, تداويني فقد وهللا برئت
أن قد ى عمريجالسه أحد من المسلمين فاشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إل

 . (1)أن يأذن للناس بمجالستهفكتب عمر, حسنت توبته
مع اإليمان , هللا إلى وهذه األدلة تدل على عدم التأويل بل تفويض األمر

وله معنى يليق بـاهلل, ظاهره غير مراد واالعتقاد أن
(2) . 

: اأجمع السلف على أن ال يزيدوا على تالوة اآلية فال يقولو : وقال ابن الجوزي 
ٍٍ على العرش ألن اسم الفاعل يدل على كون المشتق متمكنا ومستقرا بخالف , مستوِّ

بلفظة « على»وال يبدلون لفظة , إذ داللته على هذا المعنى ضعيفة, لفظ الفعل
 . (3)«فوق »

, )إن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريقة الواضحة السالمة: وقال العيني
وهم الزهري , نزهين هلل تعالى عن التشبيه والكيفيةوأجروا على ما ورد مؤمنين به م

                                                           

 بن سليمان منقطع أنه غير ثقات رجاله: أحدهما في المحقق قال بإسنادين الدارمي أخرجه (1)
 وهذا: البزار وقال. ضعيف إسناده: اآلخر في وقال,  الخطاب بن عمر يدرك لم يسار

 أبي من أتى وإنما, الوجه هذا من إال الوجوه من وجه من  النبي عن يروى  نعلمه ال الحديث
 حابأص من يكن لم سالم بن وسعيد الحديث لين بكر أبا ألن أحسب فيما سبرة أبي بن بكر

 فذكرته, الوجه هذا من إال  هللا رسول عن أحفظه لم إذ الحديث هذا ذكرت وإنما, الحديث
 التميمي, الدارمي الرحمن عبد بن هللا عبد محمد أبو, الدارمي سنن. فيه العلة وبينت

 العربية المملكة, المغني دار, الداراني أسد سليم حسين: تحقيق, (هـ255 ت) السمرقندي
 البزار مسند ؛ (150, 146) رقمب, 254-1/252: م 2000-هـ 1412, 1ط, السعودية

 العتكي هللا عبيد بن خالد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو, (الزخار البحر)
 عبد وصبري , سعد بن وعادل, هللا زين الرحمن محفوظ: تحقيق, (هـ292 ت) بالبزار المعروف

 وانتهت, م1988 بدأت), 1ط, المنورة المدينة ,والحكم العلوم مكتبة, الشافعي الخالق
 . 1/424: (م2009

 . 164 – 162: للباجوري  للعالمة التوحيد جوهرة شرح: ينظر (2)

 . 167: التوحيد جوهرة شرح: ينظر (3)
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مالك وأبو : األربعة ومنهم األئمة... واألوزاعي وابن مبارك ومكحول وسفيان الثوري 
 . (1)حنيفة والشافعي وأحمد(

اإلمام الغزالي أمورا لخص بها الغزالي مذهب السلف  وقد نقل الباجوري عن
لحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه وحقيقة مذهب السلف وهو ا: الصالح فقال

 : من عوام الخلف يجب عليه أمور األحاديث )المتشابهات(
 . وهو تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها, أوال: التقديس
, وهو فيما قاله صادق, وأن ما ذكره حق, وهو اإليمان بما قاله, اثنيا: التصديق

 . فإنه حق على الوجه الذي قاله وأراده
ألنه ليس على ؛ وهو أن يقرر العجز عن معرفة مراده, اثلثا: االعرتاف ابلعجز

 . وان ذلك ليس من شأنه وحرفته, قدر طاقته
ويعلم أن سؤاله , وهو أن ال يسأل عن معناه أو ال يخوض فيه, رابعا: السكوت

 . وانه يوشك أن يكفر لو خاض, عنه بدعة وانه في خوضه فيه مخاطرة بدينه
وهو أن ال يتصرف في تلك األلفاظ بالتحريف والتبديل بلغة , اإلمساكخامسا: 

, بل ال ينطق إال بذلك اللفظ, والجمع والتفريق, الزيادة فيه والنقصان منه أو أخرى 
 . والصيغة, والتصريف, واإلعراب, وعلى ذلك الوجه من اإليراد

 . (2)وهو أن يكف باطنه عن التصرف فيه, سادسا: الكف

                                                           

 يالعين الدين بدر يالحنف بن أحمد بن محمود محمد أبو ,البخاري  صحيح شرح القاري  عمدة (1)
 . 7/200: بيروت, العربي التراث إحياء دار(, هـ855 ت)

 . 170–169: للباجوري  التوحيد جوهرة شرح: ينظر (2)
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 لخامسا المطلب
 التأويل من السلف موقف

في بينا في المطلب السابق أن التفويض هو السمة الغالبة لعلماء السلف
فإن هذا ال يعني أنهم لم يتأولوا بعضا منها كما هو في , المتشابه والصفات الخبرية

: في تفسيره لقوله  (1)ومن ذلك ما ذكره ابن كثير, صفة اليد والصفات األخرى 
ۇئۇئۆئ

وهو المروي عن ابن عباس , ذكر أن المراد بها هنا القوة فقد (2)
وال يوجد ثمة فرق بين هذا التأويل وما ذكره . ومجاهد وقتادة وابن زيد وسفيان الثوري 

وهذا صحيح , )وتأولهما بعض أصحابنا على معنى القدرة: البغدادي عن اليدين بقوله
 . (3)ء(أثبتنا هلل القدرة وبها خلق كل شي إذا, على المذهب

: في قوله  ومن األدلة كذلك في التأويل ما جاء عن ابن عباس 
ڳڳڱڱڱ

البن  ولعله من آثار دعوة النبي , (5)(هللا)قبلة : قال (4)
قوله  وكذلك أّول ابن عباس . (6))اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل(: عباس
 :حسخسمسحص

 . (8)أوله بالشدة (7)
                                                           

 أحمد بن محمد هللا عبد أبو ,القرآن ألحكام الجامع ؛ 4/238: كثير البن العظيم القرآن تفسير (1)
 الكتب دار, أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق, (هـ671 ت) القرطبي بكر أبي بن

 محمد ,القرآن تأويل في البيان جامع, 17/52: م 1964-هـ1384, 2ط, لقاهرةا, المصرية
, 1, طالرسالة مؤسسة ,شاكر محمد أحمد: تحقيق, (هـ310 ت) جعفرالطبري  أبو, جرير بن

 . 27/7: م2000-هـ1420

 . 47: اآلية, الذاريات سورة (2)

 ,العلمية الكتب دار, (هـ429 ت) البغدادي طاهر بن القاهر عبد, منصور أبو, الدين أصول (3)
 . 111: م1981-هـ1401, 3ط, بيروت

 . 115: اآلية, البقرة سورة (4)

: تحقيق, (هـ327 ت) الرازي  إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو, حاتم أبي ابن تفسير (5)
: هـ1419, 3, طالسعودية العربية المملكة, الباز مصطفى نزار مكتبة, الطيب محمد أسعد

 . (1121) رقمب 1/112

 . (2397) رقمب 4/225: احمد اإلمام مسند (6)

 . 42: اآلية, القلم سورة (7)

 . 23/554: تفسيره في الطبري  جرير وابن, 500–2/499: المستدرك في الحاكم أخرجه (8)
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ى التأويل عند السلف بما ورد عن اإلمام أحمد )رحمه وكذلك استدل من ذهب إل
)سمعت : فقال اإلمام الغزالي, هللا( أنه قد أّول بعض األحاديث الواردة في الصفات

إنه حسم باب التأويل إال : يقول –اإلمام أحمد يقصد بهم أصحاب– بعض أصحابه
إن قلوب »: وله وق, (1)«الحجر األسود يمين هللا في أرضه»: لثالثة ألفاظ قوله 

الرحمن من  َنَفَس  ألجد إني»: وقوله , (2)«العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن
 . (3)(«اليمين

                                                           

 . وصححه, 1/457: مستدركه في الحاكم رواه  (1)

 الرحمن أصابع من إصبعين بين كلها آدم بني قلوب إن): بلفظ صحيحه في مسلم اإلمام رواه  (2)
 هللا تصريف باب, القدر كتاب, 4/2045: مسلم صحيح. (يشاء حيث يحرفه واحد كقلب
 . (2654) رقمب, شاء كيف القلوب تعالى

 إلى ظهره مول وهو قال  أنه: عندهما ولفظه, والبزار الكبير المعجم في الطبراني أخرجه(3)
 بهذه يرويه أحدا نعلم ال الحديث هذا: البزار وقال. (ههنا من حمنالر  َنَفَس  أجد إني): اليمن

 معروفون  رجال ورجاله سلمة عن ذلك في يروى  طريق أحسن وهذا, نفيل بن سلمة إال األلفاظ
 المعجم. ثقات رجاله: العراقي وقال, األفطس سليمان بن إبراهيم إال مشهورون  الشام أهل من

 ت) الطبراني القاسم أبو, الشامي اللخمي مطير بن بأيو  بن أحمد بن سليمان, الكبير
 ويشمل ؛ 2ط, القاهرة, تيمية ابن مكتبة, السلفي المجيد عبد بن حمدي: تحقيق, (هـ360

, الصميعي دار, 13 المجلد من السلفي حمدي الشيخ المحقق الحقا انشره التي القطعة
 البحر) البزار مسند ؛ (6358) رقمب الحديث, 7/52: م1994-هـ1415, 1, طالرياض
 من اإلحياء في ما تخريج في, األسفار في األسفار حمل عن المغني ؛ 9/150: (الزخار

 الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو, (الدين علوم إحياء بهامش مطبوع) األخبار
 . 1/104: م2005-هـ1426, 1ط, لبنان, بيروت, حزم ابن دار, (هـ806 ت) العراقي
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: فقالوا, )احتجوا علي يوم المناظرة: وكذلك ما رواه حنبل عن اإلمام أحمد يقول
, إنما هو الثواب: فقلت لهم: قال, تجيء يوم القيامة سورة البقرة وتجيء سورة تبارك

القرآن أمثال , وإنما تأتي قدرته, (1)چىائائەئەئوئچ: قال هللا
 . (2)ومواعظ(

 ى :)وقد قال أحمد في رواية حنبل في قوله : وقال القاضي أبو يعلى

 ونقل ابن الجوزي هذه الرواية عن أبي يعلى فنسب هذا التأويل إلى. (3)قال قدرته ائ
 . (4)اإلمام احمد

)معنى : البخاري أنه قال ماء والصفات عن اإلمامونقل الحافظ البيهقي في األس
 . (5)الرحمة(: الضحك

 بعلمه: أي (6)ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ :في قوله  وقال اإلمام سفيان الثوري 


(7) . 

                                                           

 . 22: اآلية, الفجر ةسور  (1)

 عبد, األشاعرة من تيمية ابن موقف: عن نقال] 58: احمد اإلمام مناقب في المحصل الجوهر (2)
: م1995-هـ1415, 1ط, الرياض, الرشد مكتبة, المحمود صالح بن صالح بن الرحمن

3/1164] . 

 . 1/132: التأويالت إبطال (3)

 . 45: تشبيهال شبه دفع ؛ 1/225: المسير زاد: ينظر (4)

 . 593: والصفات األسماء: ينظر (5)

 . 4: اآلية, الحديد سورة (6)

, (هـ748 ت) الذهبي أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس ,النبالء أعالم سير: ينظر (7)
, 3ط, الرسالة مؤسسة, األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: تحقيق

 . 7/274: م1985-هـ1405
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 (1)وتأول اإلمام الترمذي حيث ذكر في سننه بعد أن ساق حديث الرؤية الطويل
يعني يتجلى  «رفهم نفسهفيع»: )ومعنى قوله: الذي فيه لفظة )فيعرفهم نفسه( فقال

 . (2)لهم(
 تسمى قد التي المعاني من )أن: وقال ابن تيمية )رحمه هللا( قوله في السلف

 صحته على الحجة تقوم ما أنف فلم ؛ السلف بعض عن منقول صحيح هو ما تأويال
 . (3)فليس من التحريف(: السلف عن منقول وهو صحته على الحجة قامت ما فإذا

ة ) إنا ال نذم كل ما يسمى تأويال مما فيه كفاية وإنما نذم تحريف ويقول ابن تيمي
 . (4)الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول في القرآن بالرأي( 

                                                           

 باب, الجنة صفات أبواب, 4/691: الترمذي سنن. حسن حديث هذا: وقال الترمذي أخرجه (1)
 . (2557) رقمب, النار وأهل الجنة أهل خلود في جاء ما

 . 4/691: الترمذي سنن (2)

 . 3/166: الفتاوى  مجموع: ينظر (3)

 . 21–6/20: الفتاوى  مجموع (4)
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 السادس المطلب
 الصفات آليات السلف تأويل من ماذجنـ

ولتأكيد ما قدمناه من أن السلف الصالح من هذه األمة قد أولوا النصوص ولم 
 : (1)ننقل بعضا من تأويالتهم آليات الصفات, روا على التفويض فحسبيقتص

(2)ڇ چ چ چ  :قوله  -1
 . 

 .(3)النِّّقمة( من بهم ذلك منزل   )هللا: أنه تأول معناها فقال روي عن ابن عباس
 . (4)جهنم( في )جامعهم: وقال مجاهد

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ :قوله -2

(5)جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
 . 

 منصرف العرب كالم في )االستواء: ثم قال, الطبري أقواال عديدة في تأويلها نقل
. الّرج ل استوى  قد: كذلك صار إذا, فيقال, وقّوته الرجل شباب انتهاء   منها: وجوه على

 إذا. أمر ه لفالن استوى : منه يقال, واألسباب األمور من أَود   فيه كان ما استقامة ومنها
 يكرهه بما فالن على فالن   استوى  يقال الشيء على اإلقبال: ومنها. . . أَودٍ  بعد استقام

 على فالن استوى : كقولهم, واالستيالء االحتياز. ومنها. إليه اإلحسان َبعد ويسوؤه
 استوى , القائل كقول, واالرتفاع العلوّ : ومنها. وحاَزها عليها احتوى  بمعنى. المملكة

                                                           

 بين الصفات آيات تفسير كتابه في وغيرها التالتأوي هذه الحميد عبد محسن الدكتور نقل (1)
 . والمؤولة المثبتة

 . 19: اآلية, البقرة سورة (2)

, بكر أبي بن الرحمن عبد, المنثور الدر, 1/356: للطبري , القرآن تأويل في البيان جامع (3)
 . 33–1/32: بيروت, الفكر دار(, هـ911 ت) السيوطي الدين جالل

: المنثور الدر, 1/356: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع ,6/18: البخاري  صحيح( 4)
1/33 . 

 . 29: اآلية, البقرة سورة (5)
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 )َقَصدَ : وقال سفيان بن عيينة وابن كيسان. (1)عليه( علوَّه به يعني. سريره على فالن
هِّ( بَِّخْلقِّهِّ  َأيْ , إَِّلْيَها  . (2)َواْختَِّراعِّ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ :قوله  -3

(3)ڻ
 . 

ونقل الطبري هذا . (4)هللاِّ( قِّْبَلة   )َفَثمَّ : روى الترمذي عن مجاهد أنه قال في معناها
ة ومجاهد وابن عمر ورواه عامر ابن ربيعة عن عن قتاد –أعني أنها القبلة  –المعنى 

 . (5)وعن حماد عن إبراهيم النخعي, أبيه الصحابي
 ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ :وقال ابن تيمية في قول هللا 

 . (7)السلف( جمهور قال هكذا, هللا ووجهة هللا قبلة )أي: (6)ڻ ڻ ڻ ں
(8)ڤ ڤ ڤ ٹ  :قوله  -4

 . 

 والق ربة, هللا رضا طلب )يعنون : (9)ڤ ڤ ڤ ٹ :الطبري في قوله  قال
ِّ  َثَوابِّ  َرَجاءَ  )َأيْ : وقال ابن كثير. (10)إليه(  . (11)َورَِّضاه ( ّللاَّ

                                                           

 . 430-1/429: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع(1)

 . 1/255: للقرطبي القرآن ألحكام الجامع (2)

 . 115: اآلية, البقرة سورة (3)

 . 206/ 5: الترمذي سنن (4)

 . 534 ــ 2/530: للطبري  القرآن تأويل في انالبي جامع (5)

 . 115: اآلية, البقرة سورة (6)

 . 185: الخن مصطفى, اإلسالمية العقيدة: وينظر ؛ بعدها وما 2/429: الفتاوى  مجموع (7)

 . 9: اآلية, اإلنسان سورة (8)

 . 9: اآلية, اإلنسان سورة (9)

 . 24/98: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع (10)

 . 8/296: كثير البن العظيم القرآن تفسير (11)
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(1) ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  :قوله  -5
 . 

 والوزن  والعدة كالوعد الجهة مثل األصل في يكون  أن )يشبه: قال ابن تيمية
 الفعل من أخص وهي فاؤها حذفت فعله لكن والسمة والوسم والصلة والوصل والزنة

 المفعول به يسمى إنه ثم, . . . والقصد التوجه بمعنى مصدرا فيكون . واإلكلة كاألكل
 ويسمى, ونظائره األمير ضرب ودرهم الخلق اسم في كما إليه المتوجه المقصود وهو

 . (2)والناحية( الجهة هذه أي الوجه هذا أردت: يقال الحيوان كوجه المتوجه الفاعل به
(3)ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ :وله ق -6

 . 

َبْيرٍ  اْبن   )َوَقالَ : قال البخاري في صحيحه يُّه  : ج  ْلم ه  » ك ْرسِّ  . (4)«(عِّ
 . (6)ورجح الطبري هذا التأويل (5)تأويلها بالعلم ونقل الطبري عن ابن عباس 

(7)يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ  :قوله  -7
 . 

 نفسه وصف ألنه ؛ جبحب يئ  :)وإنما قال : قال الطبري مؤوال هذه اآلية
 فمعنى. عليه مستعلي ا يكون  أن شيئ ا قاهر كلّ  صفة ومن. إياهم بقهره ذكره تعالى
 فهو, إياهم وخلقه, لهم بتذليله عليهم العالي, لهم المذلِّّ , عباَده الغالب وهللا: إذن الكالم
 . (8)دونه( وهم, إياهم بقهره فوقهم

 . (9)وأولها ابن كثير والشوكاني بقريب من ذلك

                                                           

 . 88: اآلية, القصص سورة (1)

 . 2/428: الفتاوى  مجموع (2)

 . 255: اآلية, البقرة سورة (3)

 . 6/31: البخاري  صحيح (4)

 . 398 ــ5/397: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع (5)

 . 5/402: نفسه المصدر (6)

 . 18: يةاآل, األنعام سورة (7)

 . 11/288: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع (8)

 محمد بن علي بن محمد ,القدير وفتح, 3/219: كثير البن العظيم القرآن تفسير: ينظر (9)
, 1ط, بيروت, دمشق, الطيب الكلم ودار, كثير ابن دار (,هـ1250 ت) اليمني الشوكاني

 . 2/120: هـ1414
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 في نظيره الشائع الذهن إلى القريب )والتأويل: وقال اآللوسي بعد تأويله لهذه اآلية
 السلف تأويلها على أجمع ما اآليات بعض أن على عندي به بأس ال مما العرب كالم

 . (1)بمراده( أعلم تعالى وهللا والخلف
(2)ھ ھ ھ ھ ہ :قوله  -8

 . 

 في من هادي ھھ ھ ھ ہ: )يعني تعالى ذكره بقوله: قال الطبري 
 الضاللة حيرة من وبهداه , يهتدون  الحق إلى بنوره فهم, واألرض السماوات

 . (3)يعتصمون(
 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ :قوله  -9

(4)ۈئ ۈئ ۆئ
 . 

وساق . وبمثل الذي قلناه في ذلك قال أهل التأويل: أّول الطبري هذه اآلية ثم قال
 هللا يد أن بذلك يعنون  )ليس: أنه قال في ذلك عباس الرواية بتأويلها إلى ابن 

 . (5)كبيرا ( علوًّا يقولون  عما هللا تعالى, عنده ما أمسك بخيل إنه: يقولون  ولكنهم, موثقة  
, ونقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم انه روى عن ابن عباس هذا التأويل نفسه

 . (6)وروي عن مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك
ع   ه وَ : ۇئ ۇئ وئ  :بن كثير قوله ثم أّول ا  اْلَجزِّيل  , اْلَفْضلِّ  اْلَواسِّ

ْنَده   إِّالَّ  َشْيءٍ  مِّنْ  َما الَّذِّي, اْلَعَطاءِّ   . (7)َخَزائِّن ه   عِّ
(1)يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ  :قوله  -10

 . 

                                                           

 هللا عبد بن محمود الدين شهاب, المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح (1)
, بيروت, العلمية الكتب دار, عطية الباري  عبد علي: تحقيق(, هـ1270 ت) اآللوسي الحسيني

 . 4/111: هـ 1415, 1ط

 . 35: اآلية, النور سورة (2)

 . 177/ 19: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع (3)

 . 64: اآلية, ةالمائد سورة (4)

 . 10/452: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع (5)

 . 3/133: كثير البن العظيم القرآن تفسير (6)

 . 3/133: نفسه المصدر: ينظر (7)
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 من ضيعت ما على يقول يئ ىئ مئ حئ جئ ی :)وقوله : قال الطبري 
 ذلك في قلنا الذي وبنحو. هللا طاعة في الدنيا في وقصرت, به هللا أمرني بما العمل

 . (2)التأويل( أهل قال
 ی ی ىئ :)قوله : قال مجاهد. (3)وأسند هذا المعنى إلى مجاهد والسدي

 . (4)هللا( في أمر: يقول يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

(5)ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ :قوله   -11
 . 

 ويعلم, يعلمكم كنتم ماأين الناس أيها لكم شاهد وهو: قال الطبري مؤوال هذه اآلية
 . (7)وبقريب من هذا أّولها ابن كثير. (6)ومثواكم ومتقلبكم, أعمالكم

 األسماء في البيهقي )أخرج: قال اآللوسي وهذا التأويل روي عن ابن عباس
 عن أيضا وأخرج. (8)كنتم ما أين بكم عالم: فيها قال أنه عباس ابن عن والصفات

 الحجر وتأول اآلية هذه تأول وقد.. .(9)معكم علمه: الفق عنها سئل أنه الثوري  سفيان
 في هو مما ذلك غير لتأول عقله اتسع ولو, (10)األرض في هللا يمين األسود
 . (11)معناه(

                                                                                                                                                                          

 . 56: اآلية, الزمر سورة (1)

 . 21/314: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع (2)

 . 315-21/314: نفسه المصدر (3)

 . 314/ 21: نفسه المصدر (4)

 . 4: اآلية, الحديد سورة (5)

 . 23/169: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع (6)

 . 8/43: كثير البن العظيم القرآن تفسير (7)

 . 2/341: والصفات األسماء: ينظر (8)

 . 2/341: والصفات األسماء: ينظر (9)

 . 162/ 2: نفسه المصدر (10)

 . 14/168: المعاني روح (11)
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(1) ڄ ڦ ڦ : قال ابن كثير في تأويل آية المجادلة
 َغْير   َحَكى قال )َولَِّهَذا. 

دٍ  ْجَماعَ  َواحِّ هِّ بِّهَ  اْلم َرادَ  َأنَّ  َعَلى اإلِّ  . (2)َذلَِّك( إَِّراَدةِّ  فِّي َشكَّ  َوال, َتَعاَلى علمه معية اآلية ذِّ
ْجَماع   اْنَعَقدَ : قال اإلمام الرازي بعد نقله لتأويل اآلية ْبَحاَنه   َأنَّه   َعَلى اإْلِّ  َلْيَس  س 

َهةِّ  بِّاْلَمَكانِّ  َمَعَنا يل مِّنَ  فِّيهِّ  ب دَّ  ال  ڦ ڦ :: َقْول ه   َفإَِّذنْ , َواْلَحيِّّزِّ  َواْلجِّ َوإَِّذا التَّْأوِّ ٍِّ 
ْزَنا يلَ  َجوَّ عٍ  فِّي التَّْأوِّ يز ه   َوَجَب  َمْوضِّ عِّ  َسائِّرِّ  فِّي َتْجوِّ  . (3)اْلَمَواضِّ

 . (4)ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ : قوله تعالى -12

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: قال قد ألنه ؛ بعلمه هنا )القرب: قال ابن تيمية

... بالعلم ربالق على دلأ هن العلم لفظ فذكر، ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 فالسياق وحينئذ القول هذا على إال تعالى هللا حق في القرب تأويل إلى تحتاج ال فاآلية

 وقد. النزاع موارد من يكون  فال ؛ الخطاب ظاهر هو السياق عليه دل ومما عليه دل
 مواضعه عن الكلم تحريف نذم وإنما كفاية فيه مما تأويال يسمى ما كل نذم ال أنا تقدم

 أن إما: يقال أن هو الجواب وتحقيق. بالرأي القرآن في والقول والسنة الكتاب ةومخالف
 إلى اآلية تحتج لم ممكنا كان فإن. يكون  ال أو ممكنا الالزم القرب بنفسه قربه يكون 
 . (5)بعلمه( قربه وهو سياقها عليه دل ما على اآلية حملت ممكنا يكن لم وإن تأويل

(6)حط مض خض حض جض مص حص مس خس حس  :قوله  -13
 . 

 أمر عن يبدو: التأويل أهل من والتابعين الصحابة من جماعة قال: قال الطبري 
 . (7)شديد

                                                           

 . 7: اآلية, المجادلة سورة (1)

 . 8/73: كثير البن العظيم القرآن تفسير (2)

  الري  خطيب الرازي  الدين فخر, الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو ,الكبير التفسير (3)
 . 29/449: هـ1420, 3ط, بيروت, العربي التراث إحياء دار (,هـ606 ت)

 . 16: اآلية, ق سورة (4)

 . 21-6/20: فتاوى ال مجموع (5)

 . 42: اآلية, القلم سورة (6)

 . 23/554: للطبري  القرآن تأويل في البيان جامع (7)
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 حسخسمسحص: أنه أّول هذه اآلية فقالوذكر أسانيد عدة عن ابن عباس 

 . (1))هو يوم حرب وشدة(: قال
: تقول العرب تسمع أال, عظيم أمر عن )يكشف: وفي رواية أخرى أنه قال

أخرى عن ابن عباس ومجاهد  أسانيد وساق الطبري . (2)ساق( على بنا ْرب  الحَ  وقاَمتِّ 
 . (3)وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير أنه سئل عن اآلية فغضب 
وإنما يكشف عن , يكشف عن ساقه  هللا أقواما يزعمون أن )إن: فقال, غضبا شديدا

 . (4)األمر الشديد(
وهي تدل , هذه بعض التأويالت القليلة التي وردت عن السلف )رحمة هللا عليهم(

 . على ما وراءها

                                                           

 . 23/554: نفسه المصدر (1)

 . نفسه المصدر (2)

 . 555-23/554: نفسه المصدر (3)

 . 15/40: المعاني روح (4)
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 الخاتمة
الحمد هلل الذي تتم الصالحات بفضله, والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى 

 : آله وصحبه وجنده, وبعد
 : فمما توصلت إليه في هذا البحث من النتائج ما يأتي

هو رد العلم بالنصوص المتشابهة إلى هللا تعالى, إما معنى  أن التفويض -1
 . وكيفية, أو كيفية فقط

وردت نصوص عن السلف تبين أن مذهبهم في التفويض هو تفويض المعنى  -2
 . والكيف

التأويل هو نقل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله, وال يكون مقبوال  أن -3
 . حتى يستوفي شروطه

كلمة )السلف( عند العلماء, والذي عليه الجمهور حصل خالف في مدلول  -4
 . هو أنهم الصحابة والتابعون وتابعوهم

 . أن التفويض هو السمة الغالبة على السلف في المتشابه من النصوص -5
 عند به األخذ من البد أيضا   هو لشروطه المستوفي الصحيح التأويل أن -6

 وإفهام, التشبيه من اروالفر , الظاهر المعنى كتعذر له تدعو ألسباب, السلف
 . العامة

 من والتابعين الصحابة عن الصحيحة المنضبطة التأويالت من الكثير ورد -7
 . منه بعضا نقلنا كما األمة هذه سلف

 التقديس هو واحد قصدهم وتأويلهم تفويضهم في والخلف السلف من كال أن -8
 من تالثقا تكذيب وعدم, النصوص وإعمال, وتعالى سبحانه للحق والتنزيه

 . نقلتها

 وإن, ومنه هللا فضل فبمحض صوابا كان فإن, إليه التوصل استطعت ما هذا
 . عليم علم ذي كل وفوق , إليه وأتوب هللا وأستغفر نفسي فمن ذلك غير كان
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 والمراجع المصادر
 الكريم نآالقر

 بن الحسين بن يعلى, محمد أبو القاضي: الصفات ألخبار التأويالت إبطال -1
 الحمود حمد بن محمد: , تحقيق(هـ458 ت) الفراء ابن فخل بن محمد

 . الكويت, الدولية إيالف النجدي, دار

 السيوطي الدين جالل, بكر أبي بن الرحمن عبد ,القرآن علوم في اإلتقان -2
, للكتاب العامة المصرية الهيئة ,إبراهيم الفضل أبو محمد (,هـ911 ت)

 . م1974-هـ1394

 حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو ,األحكام أصول في اإلحكام -3
 محمد أحمد الشيخ: تحقيق(, هـ456 ت) الظاهري  القرطبي األندلسي

 . بيروت, الجديدة اآلفاق دار ,شاكر

 محمد بن علي أبي بن علي الحسن أبو, األحكام أصول في اإلحكام -4
, اإلسالمي المكتب ,عفيفي الرزاق عبد: تحقيق(, هـ631 ت) اآلمدي
 . لبنان -مشقد, بيروت

 الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو, الكالم علم في التقديس أساس -5
, بيروت, الثقافية الكتب مؤسسة(,هـ606ت ) الرازي  الدين فخر, التيمي

 . م1995-هـ1415, 1ط

  البيهقي بكر أبو, علي بن الحسين بن أحمد, والصفات األسماء -6
 ,جدة, السوادي مكتبة ,الحاشدي محمد بن هللا عبد: تحقيق( هـ458 ت)

 . م1993-هـ1413, 1ط

, (هـ429 ت) البغدادي طاهر بن القاهر عبد, منصور أبو, الدين أصول -7
 . م1981-هـ1401, 3ط, بيروت ,العلمية الكتب دار

 قيم بن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد, الموقعين أعالم  -8
-هـ1417, 1ط, وتبير , العلمية الكتب مطبعة, (هـ751 ت) الجوزية
 . م1996
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  الغزالي اإلمام رسائل ضمن المطبوع, الكالم علم عن العوام إلجام -9
 . م2000-هـ1421, لبنان, بيروت, الفكر دار, (هـ505 ت)

 إبراهيم بن محمد, هللا عبد أبو ,التعطيل أهل حجج قطع في الدليل إيضاح -11
  نالدي بدر, الشافعي الحموي  الكناني جماعة بن هللا سعد بن

 للطباعة السالم دار ,األلباني غاوجي سليمان وهبي: تحقيق, (هـ733 ت)
 . م1990-هـ1410, 1, طمصر, والنشر

  الباجوري  محمد بن إبراهيم, التوحيد جوهرة شرح المريد تحفة -11
 . م2004-هـ1424, بيروت, العلمية الكتب دار( هـ1277 ت)

 الرازي  إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو, حاتم أبي ابن تفسير -12
, الباز مصطفى نزار مكتبة, الطيب محمد أسعد: تحقيق, (هـ327 ت)

 . هـ1419, 3, طالسعودية العربية المملكة

 القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو, العظيم القرآن تفسير -13
 دار, الدين شمس حسين محمد: تحقيق( هـ774 ت) الدمشقي ثم البصري 

 . هـ1419, 1, طتبيرو , العلمية الكتب

 الرازي  الدين فخر, الحسن بن عمر بن محمد هللا عبد أبو ,الكبير التفسير -14
, 3ط, بيروت, العربي التراث إحياء دار (,هـ606 ت) الري  خطيب
 . هـ1420

, الحميد عبد محسن الدكتور, والمؤولة المثبتة بين الصفات آيات تفسير -15
 . بال

  منصور أبو, الهروي  ري األزه بن أحمد بن محمد ,اللغة تهذيب  -16
, العربي التراث إحياء دار ,مرعب عوض محمد: تحقيق(, هـ370 ت)

 . م2001, 1ط, بيروت

  الطبري  جعفر أبو, جرير بن محمد ,القرآن تأويل في البيان جامع -17
-هـ1420, 1, طالرسالة مؤسسة ,شاكر محمد أحمد: تحقيق( هـ310 ت)

 . م2000
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 بن البر عبد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو ,وفضله العلم بيان جامع -18
 دار ,الزهيري  األشبال أبي: تحقيق(, هـ463 ت) القرطبي النمري  عاصم

 . م1994-هـ1414, 1ط, ةالعربية السعودي المملكة, الجوزي  ابن

 القرطبي بكر أبي بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو ,القرآن ألحكام الجامع -19
 الكتب دار, أطفيش اهيموإبر  البردوني أحمد: تحقيق, (هـ671 ت)

 . م1964-هـ1384, 2ط, القاهرة, المصرية

, العدوي  المعيدي علي الرباني الطالب كفاية شرح على العدوي  حاشية -21
 . 1ط, الفكر دار طباعة

  السيوطي الدين جالل, بكر أبي بن الرحمن عبد, المنثور الدر -21
 . بيروت, الفكر دار(, هـ911 ت)

 ابن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين يتق ,والنقل العقل تعارض درء -22
 جامعة, سالم رشاد محمد الدكتور: تحقيق(, هـ728 ت) الحراني تيمية

, 2ط, السعودية العربية المملكة, اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام
 . م1991-هـ1411

 محمود الدين شهاب, المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح -23
 الباري  عبد علي: تحقيق(, هـ1270 ت) لوسيآلا الحسيني هللا عبد بن

 . هـ1415, 1ط, بيروت, العلمية الكتب دار, عطية

 تحقيق(, هـ279 ت) عيسى أبو, الترمذي, عيسى بن محمد, الترمذي سنن -24
 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ,وآخرين شاكر محمد أحمد: وتعليق
 . م1975-هـ1395, 2ط, مصر, الحلبي

 التميمي, الدارمي الرحمن عبد بن هللا عبد محمد أبو, الدارمي ننس -25
, المغني دار, الداراني أسد سليم حسين: تحقيق, (هـ255 ت) السمرقندي

 . م2000-هـ1412, 1ط, السعودية العربية المملكة

  الذهبي أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس ,النبالء أعالم سير -26
 شعيب الشيخ بإشراف المحققين من ةمجموع: تحقيق, (هـ748 ت)

 . م1985-هـ1405, 3ط, الرسالة مؤسسة, األرناؤوط
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 بن الحسن بن هللا هبة القاسم أبو, والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح -27
 بن سعد بن أحمد: تحقيق(, هـ418 ت) الاللكائي الرازي  الطبري  منصور
 . م2003-هـ1423, 8ط, السعودية, طيبة دار ,الغامدي حمدان

 الجوهري  حماد بن إسماعيل نصر أبو, العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -28
, للماليين العلم دار ,عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق(, هـ393 ت) الفارابي
 . م1987-هـ1407, 4ط, بيروت

  الجعفي البخاري  هللا عبد أبو إسماعيل بن محمد ,البخاري  صحيح -29
, النجاة طوق  دار, الناصر اصرن بن زهير محمد: تحقيق, (هـ256 ت)

 . هـ1422, 1ط

 ت) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو الحجاج بن مسلم اإلمام, مسلم صحيح -31
 . بيروت, العربي التراث إحياء دار, الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق( هـ261

 المكتب, الكبيسي عياش محمد, والجماعة السنة أهل عند الخبرية الصفات -31
 . م2000, 1ط, لقاهرةا, الجديد المصري 

 الحنفى بن أحمد بن محمود محمد أبو ,البخاري  صحيح شرح القاري  عمدة -32
 . بيروت, العربي التراث إحياء دار(, هـ855 ت) العينى الدين بدر

  البصري  الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو, العين -33
 دار ,يالسامرائ إبراهيم. د و, المخزومي مهدي. د: تحقيق, (هـ170 ت)

 . الهالل ومكتبة

 دار (,هـ1250 ت) اليمني الشوكاني محمد بن علي بن محمد ,القدير فتح -34
 . هـ 1414, 1ط, بيروت, دمشق, الطيب الكلم دار, كثير ابن

, الوفاء دار, فؤاد حمدأ الفتاح عبد. د, اإليمانية وأصولها اإلسالمية الفرق  -35
 . م2003, 1ط, مصر, اإلسكندرية

 رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد وأب ,المقال فصل -36
 محمد: وتحقيق دراسة(, هـ595 ت) الحفيد رشد بابن الشهير القرطبي

 . 2ط, المعارف دار: الناشر, عمارة

 ت) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد ,المحيط القاموس -37
 محمد: شرافبإ الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق(, هـ817
وسي نعيم -هـ1426, 8ط, لبنان, بيروت, الرسالة مؤسسة, العرقس 

 . م2005
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 منظور بن الدين جمال, الفضل أبو, على بن مكرم بن محمد, العرب لسان -38
, 3ط, بيروت, صادر دار, (هـ711 ت) اإلفريقى الرويفعى األنصاري 

 . هـ1414

 قدامة بن محمد بن حمدأ بن هللا عبد الدين موفق محمد أبو ,االعتقاد لمعة -39
, واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون  وزارة(, هـ620 ت) المقدسي
 . م2000-هـ1420, 2ط, السعودية العربية المملكة

 تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي ,الفتاوى  مجموع  -41
 معمج, قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق(, هـ728 ت) الحراني

 العربية المملكة, النبوية المدينة, الشريف المصحف لطباعة فهد الملك
 . م1995-هـ1416, السعودية

 القادر عبد بن بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين زين ,الصحاح مختار -41
 المكتبة ,محمد الشيخ يوسف: تحقيق(, هـ666 ت) الرازي  الحنفي

 . م1999-هـ1420, 5ط, صيدا, بيروت, النموذجية الدار, العصرية

 بن هللا عبد بن محمد الحاكم هللا عبد أبو, الصحيحين على المستدرك -42
 القادر عبد مصطفى: تحقيق, (هـ405 ت) البيع بابن المعروف النيسابوري 

 . م1990–هـ1411, 1, طبيروت, العلمية الكتب دار, عطا

, (هـ505 ت) الطوسي الغزالي محمد بن محمد حامد أبو ,المستصفى -43
, 1ط, العلمية الكتب دار, الشافي عبد السالم عبد محمد: حقيقت

 . م1993-هـ1413

 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو, احمد اإلمام مسند -44
, وآخرين مرشد عادل, األرنؤوط شعيب: تحقيق, (هـ241 ت) الشيباني

 . م2001-هـ1421, 1ط

 بن الخالق عبد بن عمرو بن مدأح بكر أبو, (الزخار البحر) البزار مسند -45
 محفوظ: تحقيق, (هـ292 ت) بالبزار المعروف العتكي هللا عبيد بن خالد

 مكتبة, الشافعي الخالق عبد وصبري , سعد بن وعادل, هللا زين الرحمن
 . (م2009 وانتهت, م1988 بدأت), 1ط, المنورة المدينة, والحكم العلوم

 أبو, الشامي اللخمي مطير بن وبأي بن أحمد بن سليمان, الكبير المعجم -46
, السلفي المجيد عبد بن حمدي: تحقيق, (هـ360 ت) الطبراني القاسم
 المحقق الحقا نشرها التي القطعة ويشمل ؛ 2ط, القاهرة, تيمية ابن مكتبة
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, 1, طالرياض, الصميعي دار, 13 المجلد من السلفي حمدي الشيخ
 . م1994-هـ1415

 أبو, الرازي  القزويني زكرياء بن فارس نب أحمد, اللغة مقاييس معجم -47
, الفكر دار, هارون  محمد السالم عبد: تحقيق(, هـ395 ت) الحسين
 . م1979-هـ1399

 أبو, يعل ابن المكارمي أب السيد عبد بن ناصر, المعرب ترتيب في المغرب -48
زِّىّ  الخوارزمي الدين برهان, الفتح  . العربي الكتاب دار, (هـ610 ت) الم َطرِّ

 من اإلحياء في ما تخريج في, األسفار في األسفار حمل عن غنيالم -49
 عبد الدين زين الفضل أبو, (الدين علوم إحياء بهامش مطبوع) األخبار

, لبنان, بيروت, حزم ابن دار, (هـ806 ت) العراقي الحسين بن الرحيم
 . م2005-هـ1426, 1ط

 أحمد بكري أب بن الكريم عبد بن محمد الفتح أبو ,والنحل الملل -51
 . الحلبي مؤسسة(, هـ548 ت) الشهرستاني

 بن يحيى الدين محيي زكريا أبو, الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج -51
, 2ط, بيروت, العربي التراث إحياء دار, (هـ676 ت) النووي  شرف

 . هـ1392

, المحمود صالح بن صالح بن الرحمن عبد, األشاعرة من تيمية ابن موقف -52
 . م1995-هـ 1415, 1ط ,الرياض, الرشد مكتبة

 الدين محيي والدكتور الخن سعيد مصطفى للدكتور: اإلسالمية العقيدة -53
 . م2007-هـ1427, 5ط, دمشق, بيروت, كثير ابن دار, ديب

 عثمان, والجماعة السنة أهل عند االعتقاد مسائل على االستدالل منهج -54
 .هـ1412, 1ط, الرشد مكتبة, حسن


