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ن وآراؤه العقدية يف الصفات الذاتية يف كتابه التفسريات األمحدية
َ
و
ْ
 املال جِي

 

 م. حنان عمي أحمد محمود
 كمية التربية لمعموم االنسانية –جامعة االنبار 

 و أ. د. ياسر احسان رشيد
 كمية العموم اإلسالمية -جامعة األنبار 

 :ممخصال
الصفات االليية من المباحث العقدية الميمة التي ىي برىان عمى إيمان العبد بذات ا تعالى     

 وصفاتو لذلك توجيت عزيمتي لدراسة أحد مباحث ىذا الموضوع، فجاء بحثي بعنوان )المبل ِجْيَون
 وآراؤه العقدية في الصفات الذاتية في كتابو التفسيرات األحمدية(.

وىذا الموضوع يتحدث في األمور االليية التي يجب اإليمان بيا كالصفات الذاتية في ضوء آراء      
     أحد عمماء اليند، وىو المبل جيون. 

لعممية واالطبلع عمى حياتو ييدف ىذا البحث : التعريف بشخصية اإلمام مبل جيون الحنفي وجيوده ا
ومسيرتو العممية، وتم التعريف باسمو ونسبو ومولده ونشأتو ووفاتو، وكذلك التعريف بشيوخو وتبلميذه 

 ثم بمذىبو االعتقادي والفقيي، وأخيرًا التعريف بآثاره.
الكتاب  كما تم التعريف بالكتاب الذي كان محور الدراسة، وىو ))التفسيرات األحمدية((، فعرفُت اسم

 وموضوعو. 
في الصفات الذاتية واألدلة التي استند عمييا، وقارنُت بينيا  العقدية وآراءه جيون المبلثم عرضُت رأي 

وبين آراء غيره من العمماء، وظير لي أن المبل جيون تناول ثبلثة مسائل من المسائل العقدية التي 
، وصفة الكبلم وقد فصمُت القول في ىذه اليدتتعمق بالصفات الذاتية ، ىما صفة الوجو، وصفة 

 المسائل مركزًة عمى كبلم المبل جيون. 
 

التفسيرات  -الكبلم – اليد –الوجو  –الذاتية  –الصفات –العقيدة  –الكممات الدالة: مبل جيون 
 األحمدية .
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 المقدمة
 الحمد  والصبلة والسبلم عمى رسول ا وعمى آلِو وصحبِو أجمعين .

 وبعد :
فعمم العقيدة االسبلمية من أشرف العموم محجًة، وأوضحيا حجة؛ ألنو ىو 
الكاشف عن أستار األلوىية، والفارق بين النبي والمتنبئ، فكان فيو البحث والدراسة 
أحسن االشتغال؛ ألنو وسيمة السعداء إلى رضى ا سبحانو وتعالى خالق العباد، الذي 

تمسك بو فقد اىتدى، ومن أعرض عنو فقد  ييدييم إلى صحيح االعتقاد الذي من
 ىوى، وضل ضبلاًل بعيدًا.

ومن ىنا كان عمم العقيدة أشرف العموم لتعمقو بذات ا تعالى وصفاتو ، 
فوجب أن يكون العمم المتعمق بو أشرف العموم  ، وأن أشرف كبلم بعد كبلم ا تعالى 

مع بين عممي التفسير والعقيدة ، ( ولمج( وأفضل اليدي ىدي رسول ا )كبلم نبيو )
يكسب الموضوع شرفًا بشرف أطرافو ، لذلك توجيت عزيمتي لدراسة أحد مباحث ىذا 

المبل جيون وآراؤه العقدية في الصفات الذاتية في كتابو الموضوع، فجاء بحثي بعنوان )
 التفسيرات األحمدية(.

ن بيا كالصفات الذاتية في وىذا الموضوع يتحدث في األمور االليية التي يجب اإليما
     ضوء آراء أحد عمماء اليند، وىو المبل جيون. 

 أسباب اختيار البحث :
الذي أرسمو ا عز وجل رحمة لمعالمين، ومحبتي  اواًل: ىو محبتي لرسول ا      

لورثتو العمماء الذين فتح ا عز وجل عمييم في فيم العقيدة الصحيحة، فكان من بين 
العمماء ىو اإلمام مبل جيون رحمو ا، الذي كان عالمًا في عمم العقيدة والفقو  ىؤالء

نتاجو في التأليف غزيرًا، ومؤلفاتو من  وأصول الفقو، وكانت جوانبو العممية عديدة، وا 
 المصادر التي يرجع إلييا العمماء والباحثون وطبلب العمم عمى السواء.

أ فييا االمام مبل جيون رحمو ا، لم تأخذ حظيا في ثانيًا: إن الببلد اليندية التي نش
البحث عند كثير من العمماء والمؤرخين فمم يطمعوا عمى الكثير من فحول عمماء ىذه 
الديار ونوابغيا، مع العمم أنَّ من لو أدنى إلمام بتاريخ اإلسبلم ال يخفى عميو أنَّ اليند 
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موم اإلسبلمية، فعمماؤىا ما زالوا كانت حمقة ذىبية ميمة في الفكر اإلسبلمي والع
عاكفين عمى التصنيف والتعميم ونشر الدين الصحيح. وىذا مما رغبني في دراسة 
الجانب العقدي في حياة االمام مبل جيون والكشف عن شخصيتو، ومما تميز بو في 
الرد عمى العقائد الباطمة؛ لغرض االطبلع عن قرب عمى شخصية عممية من 

 ار. شخصيات ىذه الدي
ثالثًا: مما شجعني عمى الكتابة في ىذا الموضوع أيضًا أنو لم يكتب فيو أحد من قبل 

 حسب عممي. 
 :مشكمة البحث

الحنفي؟  إشكالية البحث تتمثل في اإلجابة عن السؤال اآلتي )من ىو اإلمام مبل جيون
وما المسائل العقدية الخاصة بالصفات الذاتية في تفسيره وماذا قال فييا؟( ويتولد عن 

 ىذا السؤال عدة أسئمة:
من ىو اإلمام مبل جيون؟ ومتى ولد وأين نشأ ؟ وما عقيدتو ومذىبو؟ ومن أبرز -ٔ

 شيوخو ومن تتممذ عمى يده؟ ومتى توفي وما ىي آثاره؟
 ؟ ما اسم الكتاب وموضوعو-ٕ
ماىي اآليات العقدية الخاصة بالصفات الذاتية التي تناوليا المبل جيون؟ وماذا قال -ٖ

 فييا؟ وىل وافق أم خالف مذىبو في ذلك؟
 :منيج البحث

المنيج االستقرائي: حيث اطمعت عمى كتاب التفسيرات األحمدية وقرأت كل ما -ٔ
 ى ليذه اآليات.يخص اآليات العقدية الخاصة بالصفات الذاتية وبيان المعن

المنيج التحميمي: بعد االستقراء ونقل كل ما يخص اآليات العقدية الخاصة -ٕ
بالصفات الذاتية بدأُت بتحميل رأي اإلمام مبل جيون الحنفي وبيان الدليل الذي استند 

 عميو.
 خطة البحث : 

 تناولُت في ىذا البحث مبحثين عمى النحو اآلتي:
 ُمبل ِجْيَون )رحمو ا( ويتضمن  ستة مطالب:المبحث األول: دراسة حياة ال
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 المطمب األول: اسمو، نسبو.
 المطمب الثاني: مولده ، نشأتو، ، وفاتو. 

 المطمب الثالث: شيوخو وتبلميذه. 
 المطمب الرابع: مذىبو االعتقادي والفقيي.

 المطمب الخامس: آثاره. 
 المطمب السادس: اسم الكتاب وموضوعو.  

المبحث الثاني: المبل جيون وآراؤه العقدية في الصفات الذاتية ، ويتضمن ثبلثة 
 مطالب:

 صفة الوجو.المطمب االول :  
 . صفة اليدالمطمب الثاني: 

 المطمب الثالث: صفة الكبلم .
ثم ذكرُت خاتمة بينُت فييا أىمَّ النتائج المستخمصة من خبلل ىذه البحث، ثم قائمة 

 مراجع. بأىم المصادر وال
خدمة  وختامًا.. أسأل ا أن ينفعنا في ىذا الجيد المتواضع الذي أقدمو في سبيل ا 

 . لديني وحبًا  ولرسولو
 

 المبحث األول: دراسة حياة الُمبل ِجْيَون )رحمو ا(
 المطمب األول: اسمو، نسبو.

من التعرف عمى شخصية  قبل الخوض في آراء الُمبل ِجْيَون )رحمو ا( في تفسيره البد
براز معالم واضحة عن حياتو التي كان يعيشيا.  ىذا الَعَمم الجميل، وا 

 اسمو ونسبو:
 (ٔ)بن أبي سعيد بن عبد ا بن عبد الرزاق بن خاصة خدا الحنفي الصالحي ىو أحمد
 .(٘)المعروف بُمبل ِجْيَون )رحمو ا( (ٗ)اليندي (ٖ)الصديقي (ٕ)االميتيوي

                                                                 
. ومعجم المؤلفين، ٗٙٔٔ/ٕ)( ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة، إلليان سركيس: 1

 .     ٖٖٕ/ٔلكحالة:
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 وفاتو ،الثاني: مولده، نشأتوالمطمب 
 :أواًل: مولده

ولد الُمبل ِجْيَون )رحمو ا( في صبيحة يوم الثبلثاء الخامس والعشرين من شعبان سنة 
ىـ( جمع من الذين ٚٗٓٔوقد أكد تاريخ والدتو سنة ) ,(ٙ)سبع وأربعين وألف ببمدة أميتيي

وىذا التاريخ يوافق سنة , ولم يذكر أحٌد من المؤرخين غير ذلك, (ٚ)ترجموا لو
 .(ٛ)مٖٚٙٔ

  :ثانيًا: نشأتو
نشأ في أىل بيت وأسرة برعوا في شتى العموم ومنيا الفقو واألدب، فكان لذلك األثر 
البالغ في شخصيتو فنشأ نشأة صحيحًة، وحفظ القرآن ولو سبع سنوات، ولما بمغ ثبلث 

لى، فانتيى من تحصيل عشرة سنة توفي والده. وتدرج في طمب العمم في مرحمتو األو 
 .(ٜ)مرحمتو الدراسية وعمره اثنتان وعشرون سنة

                                                                                                                                                                      
اميتيوي(: بالتاء وتنطق أيضا بالثاء، وقد يضعون الطاء بدليما، وقد ينطقونيا )أميتي( وىي بمدة )( )2

من ببلد اليند في متصرفية )موىن الل كنج( تابعة لمديرية )لكنو( وعدد سكانيا نحو خمسة آالف 
باألوردية  نسمة، وىي بمدة قديمة ينسب إلييا كثير من العمماء، وقد وضع المؤرخ خادم حسين كتاباً 

في تاريخيا وىو مفقود، ينظر: معجم األمكنة التي ليا ذكر في نزىة الخواطر, لمعين الدين الندوي 
 .ٕٛٗ/ٜ. تاريخ األدب العربي, لبروكممان: ٚ/ٜ)مطبوع ممحقًا بنزىة الخواطر(: 

ع، إلدوارد . واكتفاء القنو ٖٕ٘/ٖ. وأبجد العموم، لمقنوجي: ٔ٘ٔ)( ينظر: سبحة المرجان، لمطريحي: 3
 . ٗٔفنديك: 

 .ٜٓٔ/ٔ. واإلعبلم، لمزركمي: ٖٔٓ/ٔ)( ينظر: إيضاح المكنون، لمبغدادي: 4
, وأبجد العموم، لصديق بن حسن خان القنوجي: ٔ٘ٔ)( ينظر: سبحة المرجان، لمطريحي: ص5
 .ٛٓٔ/ٔ, واألعبلم، لخير الدين الزركمي: ٕٛٗ/ٜ, وتاريخ األدب العربي, كارل بروكممان: ٖٕ٘/ٖ
 .ٕٓ/ٙ)( ينظر: نزىة الخواطر)ط اليند(: 6
. ومعجم ٗٙٔٔ/ٕ. ومعجم المطبوعات، إللياس سركيس: ٛٓٔ/ٔ)( ينظر: اإلعبلم، لمزركمي: 7

 .ٖٖٕ/ٔالمؤلفين، لكحالة: 
 . ٔٙجرانفيل:  –. والتقويمان اليجري والميبلدي, لفريمانٖٖٕ/ٔ)( ينظر: معجم المؤلفين، لكحالة: 8
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ. وسبحة المرجان، لمطريحي: ٕٓ/ٙاطر)ط: اليند(: )( ينظر: نزىة الخو 9
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 ثالثًا: وفاتو
رحل الُمبل ِجْيَون)رحمو ا( إلى جوار ربو الكريم، ليمة الثبلثاء, التاسع من شير ذي 

ه( بمدينة دليي ونقموا جسده إلى بمدتو بعد ٖٓٔٔالقعدة سنة ألف ومئة وثبلثين )
  .(ٓٔ)درستوخمسين يومًا ودفنوه بم

 المطمب الثالث: شيوخو وتبلميذه:
 أواًل: شيوخو: 

، والسمـطان أورانـك زيـب عالمـكير:  (ٕٔ)، ولطف ا الكوروي(ٔٔ)والـده أبـو سـعـيد ●
    .(ٖٔ) عالمـكير: ، والشيخ محمد صادق الستركيي

 ثانيًا: تبلميذه:
 .(٘ٔ)، والشيخ أحمد بن أبي المنصور الكوباموي (ٗٔ)ولده عبد القادر ●

 المطمب الرابع: مذىبو االعتقادي والفقيي
 أواًل: مذىبو االعتقادي:

لم يصرح الُمبل ِجْيَون)رحمو ا( عن مذىبو االعتقادي فيما اطمعت عميو من 
 المصادر، إال أنو حنفي المذىب وفي الغالب انيم يعتقدون بعقيدة الماتريدية.

 ثانيًا: مذىبو الفقيي:
ا( حنفي المذىب، وال نعمم خبلفًا في ذلك؛ فأكثر من ترجم  الُمبل ِجْيَون)رحمو        

 .(ٙٔ)لو وصفو بالحنفي

                                                                 
. وأبجد العموم، لمقنوجي: ٕٜٙ/ٙ)( ينظر: اإلعبلم بمن في تأريخ اليند من األعبلم، لمحسني: 10
 .ٗٙٔٔ/ٕ. ومعجم المطبوعات العربية والمعربة: ٖٕ٘/ٖ
 .ٜٔٙ/ٙ)( ينظر: اإلعبلم بمن في تاريخ اليند من األعبلم، لمحسني: 11
واإلعبلم بمن في تأريخ اليند من األعبلم لمحسني:  ٕ٘ٔ( ينظر: سبحة المرجان، لمطريحي: )12
٘/ٖ٘ٔ. 
 .ٜٔٙ/ٙ)( ينظر: اإلعبلم بمن في تأريخ اليند من األعبلم، لمحسني: 13
 . ٜ٘ٚ/ٙ)( ينظر: المصدر نفسو : 14
 .ٕٜٙ/ٙ)( ينظر: المصدر نفسو: 15
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 المطمب الخامس: آثاره
أنفق الُمبل ِجْيَون)رحمو ا(  نفائس وقتو وعمره، واجتيد فكانت ثمرة جيوده أنو ألف 

 كتبا عديدة، ومصنفات وغيرىا ومن تمك اآلثار:
 ،(ٛٔ) باآلداب األحمدية في أوراد الصوفية ، (ٚٔ)اآلداب األحمدية في السير والسموك
نور  ، (ٕٓ) ىذب مصنفات جده عبيد ا ، (ٜٔ) مجموعة من خطب الجمع واألعياد

 .(ٕٕ) والتفسيرات األحمدية في بيان اآليات الشرعية،(ٕٔ)األنوار في شرح المنار
 المطمب السادس: اسم الكتاب وموضوعو .

التفسيرات األحمدية في بياِن اآلياِت الشرعية، كما نص ُمبل ِجْيَون  اواًل: اسم الكتاب:
ذ بمغت إحدى وعشرين سنة  بمتعارف  )رحمو ا( عمى ذلك في مقدمة كتابو فقال: "وا 
المسان سنة ألف وتسع وستين من اليجرة صاحب الزمان، ختمت الكتاب بعون ا 

التفسيرات األحمديَة في بياِن اآلياِت  ـالعبلم، وفضضت عنو ختامو باالختتام، وسميتو ب
 .(ٖٕ)"الشرعية

: تفسير آيات االحكام، وقد أخذ ُمبل ِجْيَون )رحمو ا( أربع مئة ثانيًا: موضوعو
وثمانين آية من كتاب ا تعالى استنبط منيا األحكام الفقيية، والقواعد األصولية، 

يات التي فييا المسائل صريحة، أو والمسائل الكبلمية، حسب الترتيب القرآني، وىي اآل

                                                                                                                                                                      
، والدعوة اإلسبلمية وتطورىا ٕٙ٘)( ينظر: المفسرون حياتيم ومنيجيم، لمسيد محمد عمي ايازي: 16

 .       ٖٓٚفي شبو القارة اليندية، لؤلولوائي: 
 .ٜٔٙ/ٙ)( اإلعبلم بمن في تأريخ اليند من األعبلم، لمحسني: 17
 . ٔٚ)( التفسيرات األحمدية: 18
 .ٜٔٙ/ٙعبلم، لمحسني: )( اإلعبلم بمن في تأريخ اليند من األ19
 )( المصدر نفسو.  20
 .ٜٓٔ/ٔ. واألعبلم، لمزركمي: ٕٓٚ/ٔ)( ينظر: أبجد العموم، لمقنوجي: 21
واألعبلم، لمزركمي: ٗٙٔٔ/ٕومعجم المطبوعات المعربة:  ٖٕ٘/ٖ)( ينظر: أبجد العموم، لمقنوجي: 22
 .ٖٕٗ/ٔومعجم المؤلفين، لكحالة:  ٜٓٔ/ٔ
 .ٔٔ)( التفسيرات األحمدية: 23
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؛ قال: "فأخذُت أجمع اآليات التي استنبطُت عنيا األحكام الفقيية، (ٕٗ)فييا اإلشارة قريبة
والقواعد األصولية، والمسائل الكبلمية، بالترتيب القرآني، ثم فسرُتيا بأحسن وجو من 

اولة لفحول العمماء التفسير، وشرحُتيا بأكمل جية من التحرير، آخذًا من الكتب المتد
والزبر المتعاورة بين األئمة والصمحاء، وما ذلك من فن وشعب، بل من فنون مختمفة 

 .(ٕ٘)وشعب كثيرة"
 المبحث الثاني: الصفات الذاتية وموقف مبل جيون منيا  

)رحمو ا (، في  ىذا المبحث متعمق ببيان أقوال العمماء، ومنيم مبل جيون
مسائل الصفات الخبرية المبلزمة لمذات مثل الوجو والساق وغيرىما، ولم يذكر مبل 
جيون رأيو في بعض المسائل المتعمقة بيذا المبحث لذلك اقتصرت عمى ذكر المسائل 

 التي أبدى مبل جيون )رحمو ا ( رأيو فييا.
. (ٕٙ)ور الذات مع تصور عدمياومفيوم الصفات الذاتية: ىي التي ال يمكن تص     

 وفيما يأتي بيان الصفات الذاتية التي تكمم عمييا مبل جيون: 
 المطمب االول : صفة الوجو.

  .صفٌة ذاتيٌة خبِريَّة وردت نصوص من الكتاب والسنة ظاىرىا إثباتيا       
عمى  وقد اختمف العمماء في كيفية التعامل مع ىذه النصوص والمراد بوجو ا      
 أقوال:

 القول األول: 
من أىل السنة، قال  (ٕٚ) التسميم بإثبات الوجو  تعالى وىو قول جميور المحدثين     

قاء ابن خزيمة: "فأثبت ا لنفسو وجًيا موصوفًا بالجبلل واإلكرام، وحكم لوجيو بالب
ونفى اليبلك عنو، فنحن وجميع عممائنا من أىل الحجاز وتيامة واليمن والعراق والشام 

                                                                 
 .ٓٔ( ( التفسيرات األحمدية: 24
 .ٓٔ))التفسيرات األحمدية: 25
)( ليس المقصود بالذاتية ما يمزم الذات، إذ الجميع الزم الذات. ينظر : درء تعارض العقل والنقل ، 26

 .ٕٖٗ/ ٖالبن تيمية ، ت عبد المطيف عبد الرحمن، 
ثبات صفات الرب 27  .ٚٔ/ٔاق بن خزيمة أبو بكر، ، محمد بن إسح )(  ينظر: كتاب التوحيد وا 
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ومصر مذىبنا أن نثبت  ما أثبتو ا لنفسو؛ نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقموبنا، 
من غير أن نشبو وجو خالقنا بوجو أحد من المخموقين عز ربنا عن أن يشبو 

 . واستدلوا بأدلة، منيا: (ٕٛ)المخموقين"
 األدلة من القرآن الكريم:

    ڳ چ :وقولو تعالى (ٜٕ) چ  ڍ  ڍ  ڈ  ڈ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڇ  ڇ  ڇ چ : قولو تعالى      
  . (ٖٓ) چ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ

 األدلة من السنَّة النبوية : 
ٍة آِنَيُتُيَما، َوَما ِفيِيَما، َوَجنَّتَاِن ِمْن َذَىٍب  قول رسول ا       : ))َجنَّتَاِن ِمْن ِفضَّ

َمى آِنَيُتُيَما، َوَما ِفيِيَما، َوَما َبْيَن اْلَقْوِم َوَبْيَن َأْن َيْنُظُروا ِإَلى َربِِّيْم ِإالَّ ِرَداُء اْلِكْبِرَياِء عَ 
 . (ٖٔ)َوْجِيِو ِفي َجنَِّة َعْدٍن((

ل أبو الحسن األشعري رحمو ا : "فأخبر أن لو سبحانو وجيًا ال يفنى، وال قا     
 )ٕٖ(.يمحقو اليبلك"
 القول الثاني:

ويتسق مع سياق النصوص التي تثبتو  وىو مذىب  تأويل الوجو بما يميق با      
األشاعرة من أىل السنة؛ ذكر إمام الحرمين الجويني أن الصحيح ىو تفسير الوجو 

، ال وجو لحمل الوجو فيو عمى (ٖٖ)چ  ڍ  ڍ  ڈ  ڈ  ڌ   ڌچ  بالوجود، وقولو تعالى:

                                                                 
 .ٛٔ-ٚٔ/ٔ(( كتاب التوحيد، البن خزيمة، 28
 . ٕٚ – ٕٙ(( سورة الرحمن: اآلية 29
 . ٛٛ)( سورة القصص: من اآلية 30
)( اخرجو مسمم في صحيحو : كتاب اإليمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربيم سبحانو 31

 . ٖٙٔ/ٔ، ٓٛٔ، عن أبيو ، رقم الحديث وتعالى من حديث أبي بكر بن عبد ا بن قيس
 .120لؤلشعري ، (اإلبانة عن أصول الديانة،32)
 .ٕٚ)( سورة الرحمن: اآلية 33
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، بل ىو الباقي بصفاتو  صفة معينة؛ إذ ال تختص بالبقاء بعد فناء الخمق صفٌة  
 .(ٖٗ)الواجبة؛ فاألظير حمل الوجو عمى الوجود 

 ڳگ گ وذكر البييقي أنو قد حكى المزني عن الشافعي أنو قال في ىذه اآلية: ﴿      
قال: فثم الوجو الذي وجيكم ا إليو، وعن مجاىد قال: قبمة  (ٖ٘)﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 . (ٖٙ)ا فأينما كنت في شرق أو غرب فبل توجين إال إلييا
چ وقال البغدادي: " والصحيح عندنا أن وجيو ذاتو, وعينو رؤيتو لؤلشياء ، وقولو:      

، بالرفع ألنو  چ  ڍ  ڍ  ڈچ ، معناه: ويبقى ربك، ولذلك قال: (ٖٚ)چ  ڍ  ڍ  ڈ  ڈ  ڌ   ڌ
نعت الوجو، ولو اراد االضافة لقال: ذي الجبلل واالكرام بالخفض... ، والمراد بقولو 

 (ٜٖ) " , بطبلن كل عمل لم يقصد بو وجو ا (ٖٛ)چڱڱ  ڳ  ڳڳ    ڳچ تعالى: 
. 

 القول الثالث:
الكبلم في صفة  (ٓٗ)فقد وجو القاضي عبد الجبارأما رأي المعتزلة في الوجو،      

بأن المراد بو كل شيء ىالك   ،(ٔٗ)چڱڱ  ڳ  ڳڳ    ڳچ الوجو في قولو تعالى: 

                                                                 
 . ٚ٘ٔ/ٔ)( ينظر: االرشاد الى قواطع االدلة، لمجويني، 34
 . ٘ٔٔ)( سورة البقرة: من اآلية 35
 .ٜٖٓ)( ينظر: األسماء والصفات، لمبييقي،  36
 .ٕٚ)( سورة الرحمن: اآلية 37
 .ٛٛ)( سورة القصص : من اآلية 38
البييقي وموقفو من اإللييات، الحمد بن  ، وينظر: ٓٔٔ/ٔ) )اصول الدين، عبد القاىر البغدادي، 39

، وموقف ابن تيمية من األشاعرة، عبد الرحمن بن صالح بن صالح ٕٚٛعطية بن عمي الغامدي ،  
 .577 /2 ، المحمود

(( ىو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار أبو الحسن اليمذاني االستراباذي ، المعتزلي القاضي، 40
 ىـ . ُينظر:٘ٔٗالعبلمة، المتكمم، شيخ المعتزلة، قّمد اإلمام الشافعي، صاحب التصانيف ، توفي سنة

، و ٕٔ/ ٛٔ،  ، والوافي بالوفيات ، لمصفدي ٕٗٗ/ ٚٔسير أعبلم النببلء ، لمذىبي ،ط الرسالة 
 .ٕٔٓ/ ٖشذرات الذىب في أخبار من ذىب ، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي ، 

 . ٛٛ)) سورة القصص: من اآلية 41
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إال ذاتو، أي: إال نفسو، والوجو : بمعنى الذات مشيور في المغة يقال: وجو ىذا الثوب 
 . (ٖٗ) ، (ٕٗجيد أي: ذاتو جيدة )

يدل عمى فبل  ،(ٗٗ) چ  چ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ  ڇ  ڇچ  وكذا في قولو تعالى:
إثبات وجو لو، تعالى عن قوليم؛ وذلك ألن الوجو قد يراد بو ذات الشيء، وعمى ىذا 
تقول العرب: ىذا وجو الرأي، ووجو األمر، ووجو الطريق، ومتى كان الكبلم فيما ال 
بعض لو، فبل شك أن المراد بو ذاتو؛ فيختمف موقع ىذه المفظة بحسب حال ما يستعمل 

أن يكون المراد بذلك: ويبقى ربك، وقال في قولو تعالى: فثم  فيو؛ فإذا صح ذلك وجب
وجو ا: فالمراد إذًا ذاتو، وقد يذكر الوجو ويراد بو نفس الشيء، كما يقال: ىذا وجو 

   .(٘ٗ)الطريق، ووجو الرأي
 رأي مبل جيون )رحمو ا ( في الوجو:

أنَّ الصفات الخبرية من المتشابيات، ومن ىذه الصفات الوجو,  ذكر مبل جيون
، كما في  وذكر تأويل صفة الوجو المثبتة  تعالى بأن المقصود بالوجو ىو ذات ا 

  . (ٚٗ) : " أي: ذات ا"مبل جيون؛ فيقول (ٙٗ)چڱڱ  ڳ  ڳڳ    ڳچ  قولو تعالى:
في أن النصوص  (ٛٗ)والماتريديةمما تقدم يتبين أن مبل جيون وافق األشاعرة  

التي تثبت الوجو  من المتشابو الذي يجب تأويمو ليوافق المحكم، وذلك ألن إثبات 
                                                                 

 ، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  ٛٛ/ ٙ)( ينظر : معجم مقاييس المغة، البن فارس ، 42
أحمد  ، لمغوي دليل المثقف العربيمعجم الصواب ا ، 649 /2 أحمد بن محمد بن عمي الفيومي،

 .789 /1مختار عمر ،
، متشابو القران، القاضي عبد ٕٕٚ/ٔ)) ينظر: شرح االصول الخمسة ، لمقاضي عبد الجبار،43

، والمعتمد في اصول الدين ،  الشيخ االمام ركن الدين محمود  ٘ٓٔ/ ٔالجبار بن احمد اليمذاني ، 
 . ٖٚٓ/  ٔبن محمد المبلحمي الخوارزمي ،

 . ٕٚ- ٕٙ(( سورة الرحمن: اآليتان 44
، رسائل العدل والتوحيد، عدة مؤلفين:   ٘ٓٔ/ ٔ)( ينظر: متشابو القران، لمقاضي عبد الجبار، 45

 .ٕٛٔ/ ٔالحسن البصري، القاضي عبد الجبار، قاسم الرسي، الشريف المرتضى, 
 .ٛٛ)( سورة القصص : من اآلية 46
 .ٙٛٔ)( التفسيرات االحمدية: 47
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الوجو  يستمزم إثبات التبعض ، وىذا محال عميو سبحانو؛ ألنو من صفات 
 المخموقين. 

 المطمب الثاني: صفة اليد:
األصابع )مؤنثة( ومن  أطراف  ى إل المنكب  من  وىي  الجسد  أعضاء  ىي: "من 

 (ٜٗ) .كل شيء مقبضو ومنو يد السيف والسكين والفأس والرحى"
كما أثبتيا لنفسو  أما المحدِّثون من أىل السنة والجماعة فإنيم يثبتونيا  

 سبحانو من غير تكييٍف وال تحريف وال تمثيل. 
واليد من الصفات الخبرية، ووردت نصوص من الكتاب والسنة في إثباتيا  

: 
فقد جاء لفظ اليد في القرآن عمى ثبلثة أنواع: مفرًدا ومثنى ومجموًعا؛ فالمفرد  

چ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ ، والمثنى كقولو تعالى :(ٓ٘)چ  ٻ   ٻ ٻٱ چ كقولو تعالى: 
.. أما األدلة من  (ٖ٘)(ٕ٘)چ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ چ  ، والمجموع كقولو تعالى:(ٔ٘)

: ))ِإنَّ اَ َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدُه ِبالمَّْيِل ِلَيُتوَب ُمِسيُء السنة النبوية فكقول رسول ا 
  .(ٗ٘)النََّياِر، َوَيْبُسُط َيَدُه ِبالنََّياِر ِلَيُتوَب ُمِسيُء المَّْيِل، َحتَّى َتْطُمَع الشَّْمُس ِمْن َمْغِرِبَيا((  

 

                                                                                                                                                                      
 . ٕٚٗ/ٜ)( ينظر: تأويبلت أىل السنة، المسمى ب) تفسير الماتريدي(،  48
 . 1063 /2 )( المعجم الوسيط ،49

 .   ٔ)( سورة الممك : من اآلية50
 .   ٘ٚ)) سورة ص : من اآلية 51
 .   ٔٚ)( سورة يس: من اآلية 52
بن أيوب بن سعد )( ينظر: الصواعق المرسمة في الرد عمى الجيمية والمعطمة، محمد بن أبي بكر 53

 .ٕٛٙ/ ٔشمس الدين ابن قيم الجوزية ،
ن تكررت الذنوب 54 )) اخرجو مسمم في صحيحو : كتاب التوبة, باب قبول التوبة من الذنوب وا 

 . ٖٕٔٔ/ ٗ،  ٜٕ٘ٚوالتوبة, رقم الحديث: 
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لمحدِّثين، فذىبوا وقد خالف السادة األشاعرة من أىل السنة والجماعة إثباَت ا
إلى أن اليد الواردة في ىذه النصوص ليست ىي اليد الجارحة، وأنو يجب تأويميا بما 

 ، فمميد عدة معان:يميق با 
،وجو الداللة: فعل ا الييم (٘٘) چڀڀ  پ  پ  پچ  الفعل في قولو تعالى: -

 . (ٙ٘)بالخير أفضل من فعميم في أمر البيعة يوم الحديبية 
، وجو الداللة: بقدرتي (ٚ٘)چ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ  قولو تعالى: القدرة في -

 . (ٛ٘)وقيل: ىي صفة  تعالى  تقال سوى القدرة ، وليس بيد جارحة وال نعمة 
 وئەئ ەئ ائ ائى  ىې ې ې ې ۉچ  المثل بو في أمر الجود والبخل قولو تعالى: -
 . (ٓٙ)، وجو الداللة: عطاياه جزيمة (ٜ٘)چ ۇئ ۇئ وئ

ويرى البييقي أنيا اليد صفة ذات لو تعالى أثبتت في الكتاب والسنة ببل تشبيو،      
، (ٔٙ) چې ې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈچ  وأنيما ليستا بجارحتين، قال تعالى:

بتشديد الياء من اإلضافة، وذلك تحقيق في التثنية، وفي ذلك منع من حمميا عمى القدرة 
 . (ٕٙ)والنعمة؛ ألن نعم ا تعالى ال تعد وال تحصى 

                                                                 
 .ٓٔ(( سورة الفتح: اآلية 55
 . ٛٚٗ/ٔ)( الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب ا العزيز، لمدامغاني، 56
 .    ٘ٚ(( سورة ص : من اآلية57
 .ٛٚٗ/ٔ(( الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب ا العزيز، لمدامغاني، 58
  ٗٙ(( سورة المائدة : من اآلية 59
 .ٛٚٗ/ٔ)) الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب ا العزيز ، لمدامغاني، 60
 . ٘ٚ)( سورة ص: من اآلية 61
الرشاد عمى مذىب السمف وأصحاب الحديث ، لمبييقي ،  االعتقاد واليداية إلى سبيل  )( ينظر:62
ٔ/ٜٛ -ٜٔ. 
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وقالوا في الحديث الذي سبق ذكره في أدلة المحدِّثين: إنما ورد لفظ بسط اليد؛ ألن 
ذا كرىو قبضيا عنو؛ فخوطبوا بأمر  العرب إذا رضي أحدىم الشيء بسط يده لقبولو، وا 

 .(ٖٙ)حسي يفيمونو ، وىو مجاز
وذىب الجرجاني إلى أن اليد واليدين في اآليتين الكريمتين صفتان ال بمعنى       

  .(ٗٙ)الجارحتين
  .(٘ٙ)والجويني حمل اليدين عمى القدرة، والعينين عمى البصر، والوجو عمى الوجود     

 رأي المعتزلة في اليد: 
َل القاضي عبد الجبار اليد بمعنى القوة في قولو تعالى:        ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈچ  أوَّ

، وذلك ظاىر في المغة، يقال: مالي عمى ىذا األمر يد، أي: قوة. (ٙٙ)چې ې ې  ۉ  ۉ
، بمعنى النعمة، وذلك ظاىر في المغة يقال: (ٚٙ)چ  ۇئ  ۇئ  وئچ  وفي قولو تعالى:

. فجميع اآليات التي فييا ذكر اليد يكون معنى اليد فييا (ٛٙ)لفبلن عمي منة ونعمة
 .(ٜٙ)النعمة، أو القدرة، أو القوة، حسب سياق اآليات 

 رأي مبل جيون في اليد:
يرى مبل جيون أن النصوص التي تثبت اليد  تعالى من المتشابو الذي يجب      

  پچ  عمى أنيا القدرة, كما في قولو تعالى: تأويمو، ولذلك حمل صفة اليد المثبتة  
 .(ٔٚ) ، قال مبل جيون في تفسيرىا: "أي: قدرتو فوق قدرتيم"(ٓٚ)چڀڀ  پ  پ

                                                                 
، والديباج عمى صحيح مسمم بن الحجاج ٙٚ/ ٚٔينظر : شرح النووي عمى مسمم ، لمنووي،  ()63

 .ٖٓٔ/ ٙ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جبلل الدين السيوطي ، 
عمي بن محمد الجرجاني  ، )( ينظر: شرح المواقف، لمقاضي عضد الدين االيجي ، لمسيد الشريف 64
ٛ/ٕٔ٘ . 
 . ٚ٘ٔ/ٔ)( ينظر: االرشاد الى قواطع االدلة، لمجويني، 65
 . ٘ٚ)( سورة ص: من اآلية 66
 . ٗٙ)( سورة المائدة :من اآلية 67
 .ٕٕٛ/ٔ)( ينظر: شرح االصول الخمسة، لمقاضي عبد الجبار، 68
 .ٕٖٓ/ٔ)( ينظر: المعتمد في اصول الدين، لممبلحمي، 69
 ٓٔالفتح: اآلية  )) سورة70
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في تأويل اليد؛ بناء عمى األصل  (ٕٚ)فوافق مبل جيون السادة األشاعرة والماتريدية     
الذي سار عميو من أن النصوص التي ظاىرىا إثبات الصفات الخبرية كالوجو واليد 

، فيجب تأويميا ونحوىما من النصوص المتشابية؛ ألن معناىا ال يصح بالنسبة  
  .  لتوافق المحكم الذي يدل بشكل ال يقبل التأويل واالحتمال عمى نفي التشبيو عن ا

 المطمب الثالث: صفة الكبلم :
الكبلم بأنيا: " ىي صفة أزلية قائمة بذاتو تعالى ليست عرف المتكممون صفة 

بحرف وال صوت منزىة عن التقدم والتأخر واإلعراب والبناء، ومنزىة عن السكوت النفسي؛ 
بأن ال يدبر في نفسو الكبلم مع القدرة عميو، ومنزىة عن اآلفة الباطنية بأن ال يقدر عمى 

 .(ٖٚ)ذلك كما في حال الخرس والطفولية" 
نما الخبلف وقع في أجم ع المسممون عمى إثبات صفة الكبلم  وأنو متكمم، وا 

 مسالة، كون القران قديمًا أو حادثًا، مخموقًا أو ال؟ وكثر الكبلم حوليا؟ عمى أقوال:  
المثبتون وىم أىل السنة من األشاعرة والماتريدية، وعميو سار مبل جيون في  القول األول:

، وىم الذين أثبتوا صفة الكبلم عمى أنيا من الصفات السبع األزلية القائمة بالذات؛ (ٗٚ)تفسيره
ألن كبلم ا تعالى صفة من صفاتو العمية، وما كان من صفاتو تعالى فإنو غير مخموق، 

 .(٘ٚ)، ومنكر الصفة كمنكر الذاتومن قال: إنو مخموق صار منكرًا لصفة من صفات ا 
 لو معنيان: قالوا: وكبلم ا 

وىو صفة زائدة عمى كل من العمم واإلرادة، قائمة بذاتو تعالى،  أحدىما: الكبلم النفسي:
وكبلمو تعالى ليس من جنس األصوات والحروف، وىي صفة منافية لمسكوت واآلفة، كما 

                                                                                                                                                                      
 .ٙٛٔ))التفسيرات االحمدية: ص71
 .٘ٔٔ/ٔ)) ينظر: بحر الكبلم ، لئلمام ابي المعين ميمون بن محمد النسفي ، 72
)( حاشية اإلمام البيجوري عمى جوىرة التوحيد المسمى ب) تحفة المريد عمى جوىرة التوحيد( ، 73

ٕٜٔ-ٖٔٓ. 
 . ٕٜٕ)(التفسيرات االحمدية : 74
، ورسالة السجزي إلى أىل زبيد في ٜٕٙيد األوائل في تمخيص الدالئل، لمباقبلني، )(ينظر: تمي 75

 .ٔ٘ٔالرد عمى من أنكر الحرف والصوت، أبو نصر عبيد ا بن سعيد بن حاتم السجزّي ، 
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 ىو في الطفولة والخرس، وىو بيا آمٌر ناٍه ُمْخبِـــٌر وغير ذلك، وىذه الصفة قديمة المتناع
 .(ٙٚ) قيام الحوادث بذاتو 

وىو أصوات وحروف، وىو غير قائم بذاتو تعالى، فيو حاِدث يخمقو  الثاني: الكبلم المفظي:
. وىم يتفقون مع المعتزلة في أن ىذا (ٚٚ)ا في غيره كالموح المحفوظ أو جبريل أو النبي

و تختمف باعتبار النوع حادث وقائم بغير ذاتو ويرون أن ىذا الكبلم متغير؛ ألن عبارات
 .(ٛٚ)األزمنة واألمكنة واألقوام
إنو سبحانو وتعالى متكمم بكبلم وىو وصف قائم بذاتو ليس بصوت  وقال الغزالي: "

 . (ٜٚ) وال حرف بل ال يشبو كبلمو كبلم غيره كما ال يشبو وجوده وجود " 
وذكر الباقبلني أن ا تبارك وتعالى متكمم، وأن كبلمو غير مخموق ، وال محدث 

(ٛٓ) . 
، فذكر أن  (ٔٛ) چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چوقد استدل مبل جيون بقولو تعالى 

ىذه اآلية "دليل عمى أن الكبلم ىو القائم بالذات حيث سمى التدبير قوال وىو ايضًا مختمف 
واآلية لما دلت  .المعتزلة حيث انكروا الكبلم النفسي وليذا قالوا بخمق القرانفيو بيننا وبين 

أمكننا التعدية الى ا تعالى ؛ فثبت –أي لمبشر -عمى وجود الكبلم النفسي في الجممة 
فيكون قديما منزىًا عن التغير والنقصان ُمبرأ عن الحروف واالصوات  الكبلم النفسي  

چ قائمًا بذات ا تعالى باقيًا ببقائو منافيًا لمسكوت واالفة وقد فيم ذلك ايضًا من قولو تعالى: 
 .(ٖٛ)ومن اإلجماع " ،(ٕٛ) چ    چ   چ  چ  ڃ

                                                                 
، والعقيدة اإلسبلمية ومذاىبيا، قحطان ٗٗٔ/ٗ)( ينظر: شرح المقاصد في عمم الكبلم، لمتفتازاني ،76

 .ٜٖ٘الدوري، 
)( ينظر: جبلء العينين في محاكمة األحمدين، نعمان بن محمود بن عبد ا، أبو البركات خير 77

 .ٖٗٓالدين، اآللوسي ، 
 . ٗٗٔ/ٗ)(ينظر: شرح المقاصد في عمم الكبلم، لمتفتازاني ،  78
 . ٖٚ، االقتصاد في االعتقاد : ٕٛٔ)(ينظر : قواعد العقائد : 79

 . 1/36، للباقالني به، الجهل يجىز وال اعتقاده يجب فيما اإلنصاف()80
 .ٛٓٔ)( سورة النساء : من اآلية 81
 .ٗٙٔ)( سورة النساء : من اآلية 82
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، ومذىبيم قائم عمى (ٗٛ)قول المعتزلة ومن وافقيم القائمين بأن كبلم ا مخموق القول الثاني:
خمقيا ا في غيره لعدم قيام الحوادث بو، وبعضيم لم يثبتوا الكبلم   أن الكبلم صفة  

أصبًل، وأنكرت ىذه الفرقة كون ا تعالى متكممًا في األزل، ,وقال بعضيم : بأن كبلم ا  
وىو صوت مؤلف من الفاظ وحروف، وبعضيم أبى ذلك وقالوا: بأنو عرض، وىي  جسم،

. وقال الجبائي: "إن ا متكمم بكبلم مركب من حروف (٘ٛ)حادثة والباري منزه عن الحوادث
  .(ٙٛ)، وأصوات يخمقو ا تعالى في جسم" 

، وىذه اآلية يعتمد (ٚٛ)چ  ڦ  ڤ  ڤ      ڤچ قولو تعالى :ومن األدلة التي استدلوا بيا 
، وجو الداللة  : أنو ليس عمييا المعتزلة عمى أنيا تدل عمى أن القرآن ليس بكبلم ا 

المراد حقيقة الكبلم، بل المعنى لقول رسول موصوف بالخير أو موصوف بالحسن 
 .(ٛٛ)والكمال  

يقول القاضي عبد الجبار" وأما مذىبنا، فيو أن القرآن كبلم ا تعالى، ووحيو وىو      
  .(ٜٛ)مخموق محدث" 

 ورد أىل السنة والجماعة عمييم من وجوه منيا :

                                                                                                                                                                      
 . ٕٜٕ)( التفسيرات االحمدية : 83
)( كالخوارج والجيمية إال أن الجيمية افترقت عمى ثبلثة فرق فرقة قالوا القرآن مخموق، وفرقة قالوا 84

لفظنا بالقرآن مخموق، ينظر: السنة، أبو بكر أحمد بن محمد بن ىارون  كبلم ا وسكتت، وفرقة قالوا
ل البغدادي الحنبمي ،  ، ورسالة في أن القرآن غير مخموق، إبراىيم بن إسحاق ٕٙٔ/٘بن يزيد الَخبلَّ

 . ٖ٘الحربي ، 
وال  ، واالنصاف فيما يجب اعتقادهٕٚٔ/ٔ)(ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، إلبن أبي العزالحنفي،  85

، ومقاالت اإلسبلميين واختبلف المصمين ، البي موسى األشعري، ٓٚيجوز الجيل بو، لمباقبلني، ص
ٔ/ٕٙٚ – ٕٜٙ . 
 .  ٜٙٙ/ٖ)( كتاب المواقف ، لئليجي ، 86
 .  ٓٗ)(سورة الحاقة : اآلية  87
 . ٖٕٛ/ٗ)(تفسير ابن عرفة ،  88
 .ٕٛ٘)( شرح األصول الخمسة، لمقاضي عبد الجبار، ص 89
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"إن العرب تسمي ما توصل إلى اإلنسان كبلمًا  (ٜٓ)چ    چ   چ  چ  ڃچ قولو تعالى :
بأي طريق وصل إليو، ولكن ال يحققو بالمصدر، فإذا حقق الكبلم بالمصدر لم يكن إال 

 .(ٜٔ)حقيقة الكبلم"
   حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ    ي  ي  ڳ  ڳ   ىئ  ىئ  ىئ  چقولو تعالى :

في شيء  ، فمو كان كبلم ا ال يوجد إال مخموقا(ٕٜ)چحتجت  يب   ىب  مب  خب
مخموق؛ لم يكن الشتراط ىذه الوجوه معنى؛ ألن الكبلم قد سمعو جميع الخمق ووجدوه 

مخموقًا في غير ا تعالى، وىذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين  -بزعم الجيمّية  -
 .(ٖٜ)صموات ا عمييم أجمعين

في ىذه المسألة  من خبلل عرض األقوال وبيان أدلتيا يتبين لنا أن مبل جيون
سار عمى مذىب أىل السنة والجماعة من األشاعرة والماتريدية في أن كبلم ا صفة 
لو تعالى وغير مخموق, وىذا ما نطق بو الكتاب والسنة ، وأجمع عميو الصحابة, 

 وخالف المعتزلة.
 الخاتمة

في  سممينالم عقيدة مسألة في والعمماء جيون المبل مع الماتعة رحمتي انتيت أن بعد
  -:النتائج من إليو توصمت ما أىم ىنا أذكر أن لي  يطيب الصفات الفعمية،

أحد عمماء المذىب الحنفي لو باع طويل في شتى العموم  إن المبل جيون .ٔ
الشرعية وأتضح لنا ذلك من خبلل االطبلع عمى حياتو فيو حافظ لمقران منذ 
طفولتو ومفسر لو في صبوتو ،ولو مؤلفات غزيرة بالعمم تدل عمى نبوغو ، 

 وسعة عممو.

                                                                 
 .  ٗٙٔ)( سورة النساء: من اآلية 90
 .ٜٗٗ/ ٔ)(تفسير الخازن المسمى ب) لباب التأويل في معاني التنزيل( ،  91
 . ٔ٘)( سورة الشورى: من اآلية 92
 .ٖٕٙ، والبييقي وموقفو من اإللييات ،  ٙٚ-٘ٚ)( ينظر: اإلبانة عن أصول الديانة، لؤلشعري، 93
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رعية إن التفسيرات األحمدية لمبلجيون يحمل في طياتو شتى العموم الش  .ٕ
المستخمصة من اآليات القرآنية وال سيما اآلراء العقدية فيو مرجع خصب لمن 

 يبحث في ىذا العمم وأتضح لنا ذلك من خبلل االطبلع عميو.
اعتمد في تفسيره عمى مصادر متنوعة من كتب المغة والتفسير والعقيدة  .ٖ

 والحديث وعموم القران والفقو واألصول والتصوف.
))التفسيرات األحمدية(( ىو كتاب مختصر في آيات  كتاب المبل جيون .ٗ

االحكام، يتضمن مادة تفسيرية جيدة، وال سيما في العموم الثبلثة التي ذكرىا في 
مقدمة كتابة، وىي: عمم العقيدة وعمم الفقو وعمم أصول الفقو، وقد ذكر ذلك 

 عند تناولو لآليات التي فسرىا.
ية في أن النصوص التي تثبت الوجو  أن مبل جيون وافق األشاعرة والماتريد .٘

من المتشابو الذي يجب تأويمو ليوافق المحكم، وذلك ألن إثبات الوجو  
يستمزم إثبات التبعض ، وىذا محال عميو سبحانو؛ ألنو من صفات 

 المخموقين.
بين مبل جيون رأيو في الصفات الذاتية ومعناىا؛ فاليد عنده بمعنى القدرة   .ٙ

نى الرحمة والقرب ووأثبت الكبلم النفسي بحقو تعالى وقد وافق أىل والجنب بمع
 السنة من األشاعرة والماتريدية .

 
 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم
أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن  اإلبانة عن أصول الديانة، .ٔ

ىـ( ، ٕٖٗإسماعيل بن عبد ا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري )ت: 
 ه. ٜٖٚٔ، ٔالمحقق: فوقية حسين محمود ، دار األنصار ، القاىرة ، ط

ىـ( تحقيق:عبد الجبار ٖٚٓٔأبجد العموم، صديق بن حسن خان القنوجي)ت:  .ٕ
الكتب العممية بيروت طبعة مصورة عمى طبعة وزارة الثقافة واإلرشاد دمشق،  زكار، دار

 م.     ٜٛٚٔ
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األسماء والصفات، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  .ٖ
ىـ( ، حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو: عبد ٛ٘ٗالخراساني، أبو بكر البييقي )المتوفى: 
ضيمة الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي ، مكتبة ا بن محمد الحاشدي ، قدم لو: ف

 م. ٖٜٜٔ -ىـ  ٖٔٗٔ، ٔالمممكة العربية السعودية ، ط -السوادي، جدة 
االعتقاد واليداية إلى سبيل الرشاد عمى مذىب السمف وأصحاب الحديث ،أحمد  .ٗ

بن الحسين بن عمي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البييقي )ت: 
، ٔمحقق: أحمد عصام الكاتب ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، طىـ( ، الٛ٘ٗ

 ه.ٔٓٗٔ
األعبلم، خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس الزركمي  .٘

 ٓمٜٜٚٔىـ( الناشر: دار العمم لممبليين بيروت، الطبعة: الرابعة، ٜٖٙٔالدمشقي)ت: 
ىـ( ، ٘ٓ٘سي )ت: االقتصاد في االعتقاد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطو  .ٙ

، ٔلبنان ، ط –وضع حواشيو: عبد ا محمد الخميمي ، دار الكتب العممية، بيروت 
 م ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ

م( الطبعة: دار صادر ٙٛٛٔاكتفاء القنوع بما ىو مطبوع ادوارد فنديك)ت:  .ٚ
 م.ٜٙٛٔبيروت 

زاىد اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجيل بو، لمباقبلني، تحقيق : محمد  .ٛ
 ىـ .ٖٔٗٔالكوثري، المكتبة األزىرية لمتراث، 

إيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون، إسماعيل باشا البغدادي، دار  .ٜ
 م. ٜٔ٘ٔإحياء التراث العربي، استانبول،

ه ( ، ٛٓ٘بحر الكبلم ، لئلمام ابي المعين ميمون بن محمد النسفي ) ت :  .ٓٔ
االردن  -دار الفتح لمدراسات والنشر ، عماندراسة وتحقيق : محمد السيد البرسيجي ، 

 م . ٕٗٔٓ –ه ٖ٘ٗٔ،  ٔ، ط
البييقي وموقفو من اإللييات، رسالة دكتوراة من كميو الشريعة والدراسات  .ٔٔ

جامعة الممك عبد العزيز ، أحمد بن عطية بن عمي الغامدي ، عمادة  -االسبلمية 
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، ٕالمممكة العربية السعودية ، طالبحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، 
 م.ٕٕٓٓىـ/ٖٕٗٔ

ىـ( ترجمة جماعة بإشراف ٖ٘ٚٔتاريخ األدب العربي كارل بروكممان )ت:  .ٕٔ
 م.ٜٜ٘ٔمحمود فيمي حجازي، الطبعة: الييئة المصرية العامة لمكتاب بالقاىرة 

(، محمد بن محمد بن محمود تأويبلت أىل السنة، المسمى ب) تفسير الماتريدي .ٖٔ
ه (، تحقيق : مجدي باسموم ، دار الكتب العممية ٖٖٖ، ابي منصور الماتريدي ) ت: 

 م.ٕ٘ٓٓ-هٕٙٗٔ،  ٔلبنان ، ط –، بيروت 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ، عبلء الدين عمي بن  .ٗٔ

ىـ  ٜٜٖٔبيروت / لبنان ،  - محمد بن إبراىيم البغدادي الشيير بالخازن ،دار الفكر
 م. ٜٜٚٔ/

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ، عبلء الدين عمي بن  .٘ٔ
-بيروت / لبنان  -محمد بن إبراىيم البغدادي الشيير بالخازن دار النشر: دار الفكر 

 م ٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔ
و من االنجميزية د. جرانفيل، ترجمت –التقويمان اليجري والميبلدي تأليف فريمان  .ٙٔ

-ىـٜٖٛٔحسام محي الدين االلوسي مطبعة الجميورية بغداد ، الطبعة: الثانية ،
 م.ٜٓٚٔ

تمييد األوائل في تمخيص الدالئل، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن  .ٚٔ
ىـ( ، المحقق: عماد الدين أحمد ٖٓٗالقاسم، القاضي أبو بكر الباقبلني المالكي )ت: 

 م .ٜٚٛٔ -ىـ ٚٓٗٔ، ٔلبنان ، ط –تب الثقافية حيدر ، مؤسسة الك
جبلء العينين في محاكمة األحمدين، نعمان بن محمود بن عبد ا، أبو البركات  .ٛٔ

ىـ( ، قدم لو: عمي السيد صبح المدني ، مطبعة ٖٚٔٔخير الدين، اآللوسي )ت: 
 م . ٜٔٛٔ -ىـ  ٔٓٗٔالمدني ، 

الدعوة اإلسبلمية وتطورىا في شبو القارة اليندية، د. محيي الّدين األلوائي، دار  .ٜٔ
 م.ٜٙٛٔ -ىـٙٓٗٔالقمم دمشق، الطبعة: األولى، 
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الديباج عمى صحيح مسمم بن الحجاج ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جبلل الدين  .ٕٓ
ار ىـ( ، حقق أصمو، وعمق عميو: أبو اسحق الحويني األثري ، دٜٔٔالسيوطي )ت: 

 -ىـ  ٙٔٗٔ، ٔالخبر ، ط –ابن عفان لمنشر والتوزيع ، المممكة العربية السعودية 
ٜٜٔٙ . 

رسالة السجزي إلى أىل زبيد في الرد عمى من أنكر الحرف والصوت، عبيد ا  .ٕٔ
ىـ( ، المحقق: محمد با ٗٗٗبن سعيد بن حاتم السجزّي الوائمي البكري، أبو نصر )ت: 

البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة، المممكة  كريم با عبد ا ، عمادة
 م.ٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ، ٕالعربية السعودية ، ط

ه(، تحقيق ٕ٘ٛرسالة في أن القرآن غير مخموق، إبراىيم بن إسحاق الحربي )ت .ٕٕ
م ، ٜٜ٘ٔ -ىـ ٙٔٗٔالرياض،  –: عمي بن عبد العزيز عمي الشبل، دار العاصمة 

ٖ٘ . 
وحيد، عدة مؤلفين: الحسن البصري، القاضي عبد الجبار، قاسم رسائل العدل والت .ٖٕ

, ٕمصر, ط –الرسي، الشريف المرتضى, تحقيق: محمد عمارة،  دار الشروق, القاىرة 
 م.ٜٛٛٔ-هٛٓٗٔ

سبحة المرجان في آثار ىندستان، غبلم عمى أزاد الحسين البمكرامي)ت:  .ٕٗ
 م .ٕ٘ٔٓاد وبيروت ىـ( تحقيق: محمد سعيد الطريحي دار الرافدين بغدٕٕٓٔ

ل البغدادي الحنبمي )ت:  .ٕ٘ السنة، بو بكر أحمد بن محمد بن ىارون بن يزيد الَخبلَّ
 -ىـ ٓٔٗٔ، ٔىـ( ،المحقق: د. عطية الزىراني ، دار الراية ،الرياض ، طٖٔٔ

 م .ٜٜٛٔ
سير أعبلم النببلء ، شمس الدين أبو عبد ا محمد بن أحمد بن عثمان بن  .ٕٙ

ىـ( ،المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ ٛٗٚلمتوفى : َقاْيماز الذىبي )ا
 م . ٜ٘ٛٔ-ىـ  ٘ٓٗٔ،  ٖشعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط

شذرات الذىب في أخبار من ذىب ، لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي)  .ٕٚ
 ( ، دار الكتب العممية .ٜٛٓٔت
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بن الحسين، تحقيق شرح األصول الخمسة، لمقاضي عبد الجبار، تعميق أحمد  .ٕٛ
ىـ، أم القرى لمطباعة ٛٓٗٔ، ٕالدكتور عبد الكريم عثمان، الناشر مكتبة وىبة، ط

 والنشر،
شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بن عبلء الدين عمّي بن محمد ابن أبي  .ٜٕ

ىـ( ، تحقيق: أحمد شاكر ، وزارة ٕٜٚالعز الحنفي، األذرعي الصالحي الدمشقي )ت: 
 ىـ . ٛٔٗٔ،  ٔسبلمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، طالشؤون اإل

شرح المقاصد في عمم الكبلم ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد ا  .ٖٓ
 مٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔىـ( ، دار المعارف النعمانية، باكستان ، ٜٔٚالتفتازاني) المتوفى 

شرح المواقف، لمقاضي عضد الدين االيجي ، لمسيد الشريف عمي بن محمد  .ٖٔ
( ومعو حاشيتا والحمبي عمى شرح المواقف ، ضبطو وصححو : ٙٔٛلجرجاني ، ) ت ا

 م .ٜٜٛٔ-هٜٔٗٔ، ٔمحمود عمر دمياطي ، دار الكتب العممية ، بيروت لبنان ، ط
صحيح مسمم المسمى ب) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  .ٕٖ

الحسن القشيري النيسابوري  رسول ا صمى ا عميو وسمم( ،مسمم بن الحجاج أبو
 –ىـ( ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ٕٔٙ)المتوفى: 

 بيروت.
الصواعق المرسمة في الرد عمى الجيمية والمعطمة، محمد بن أبي بكر بن أيوب  .ٖٖ

ىـ(، المحقق: عمي بن محمد الدخيل ٔ٘ٚبن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: 
 ىـ.ٛٓٗٔ،ٔالمممكة العربية السعودية، ط -دار العاصمة، الرياض ا،
ىـ( ، ٘ٓ٘قواعد العقائد ،  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت:  .ٖٗ

 م ٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ، ٕلبنان ، ط –المحقق: موسى محمد عمي ، عالم الكتب 
ثبات صفات الرب  .ٖ٘  ، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر، كتاب التوحيد وا 
، ٘ىـ(، تحقيق د. عبد العزيز بن إبراىيم الشيوان، مكتبة الرشيد، الرياض، طٖٔٔ)ت

 م.ٜٜٗٔ
كتاب المواقف ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي ، تحقيق: عبد  .ٖٙ

 م .ٜٜٚٔ، ٔالرحمن عميرة ، دار الجيل ، بيروت ، ط
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عدنان محمد متشابو القران، القاضي عبد الجبار بن احمد اليمذاني ، المحقق :  .ٖٚ
 زرزور ، مكتبة دار التراث، دط ، د ت.

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد بن عمي الفيومي ثم  .ٖٛ
 بيروت . -ىـ( ، المكتبة العممية ٓٚٚالحموي، أبو العباس )المتوفى: 

المعتمد في اصول الدين ،  الشيخ االمام ركن الدين محمود بن محمد المبلحمي   .ٜٖ
( ، عني بتحقيق ما بقي منو : مارتين مكدمت وويمفرد مادلونغ ٖٙ٘ارزمي )ت الخو 

 م.ٜٜٔٔلندن ،  –،اليدى 
المعتمد في اصول الدين، الشيخ االمام ركن الدين محمود بن محمد المبلحمي  .ٓٗ

( ، عني بتحقيق ما بقي منو : مارتين مكدمت وويمفرد مادلونغ ٖٙ٘الخوارزمي )ت 
 م.ٜٜٔٔلندن ،  –،اليدى 

معجم الصواب المغوي دليل المثقف العربي ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب،   .ٔٗ
 م . ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔ، ٔالقاىرة ، ط

ه( ، نشر ٖٔ٘ٔمعجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف آليان سركيس)ت:  .ٕٗ
 م.ٕٜٛٔمكتبة الثقافة الدينية بالقاىرة تصويرًا عمى طبعة مطبعة سركيس بالقاىرة 

فين، عمر رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي)ت: معجم المؤل .ٖٗ
ىـ( الناشر: دار أحياء التراث العربي بيروت طبعة مصورة عمى طبعة دمشق ٛٓٗٔ
 م. ٜٚٙٔ-ٜٚ٘ٔ

المعجم الوسيط ، مجمع المغة العربية بالقاىرة ، إبراىيم مصطفى ، أحمد الزيات،  .ٗٗ
 . حامد عبد القادر ، محمد النجار، دار الدعوة

معجم مقاييس المغة: ألبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكِرّيا، تحقيق: عبد السَّبلم  .٘ٗ
 مٕٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔمحمد َىاُرون، اتحاد الكتاب العرب: 

المفسرون حياتيم ومنيجيم، لمسيد محمد عمي ايازي ، مؤسسة الطباعة والنشر  .ٙٗ
 ه. ٕٖٔٔ، ٔوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسبلمي، ط



ي ملحق  العدد  /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال
 
 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثان

 

 
418 

اإلسبلميين واختبلف المصمين أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن إسحاق مقاالت  .ٚٗ
بن سالم بن إسماعيل بن عبد ا بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري )ت: 

 م.ٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔ، ٔىـ( ، المحقق: نعيم زرزور ، المكتبة العصرية ، طٕٖٗ
ين يحيى بن شرف المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ، أبو زكريا محيي الد .ٛٗ

 ه. ٕٜٖٔ، ٕبيروت ، ط –ىـ( ، دار إحياء التراث العربي ٙٚٙالنووي )ت: 
موقف ابن تيمية من األشاعرة، عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود ،  .ٜٗ

 م. ٜٜ٘ٔ -ىـ  ٘ٔٗٔ، ٔالرياض ، ط –مكتبة الرشد 
يند من نزىة الخواطر وبيجة السامع والنواظر المسمى اإلعبلم بمن في تاريخ ال .ٓ٘

م( مطبعة مجمس دائرة ٜٜٗٔاإلعبلم، لمشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني)ت:
ىـ وطبعة دار ابن ٜٖٛٔاليند، الطبعة: الثانية،  –المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن

 م.ٜٜٜٔ -ىـٕٓٗٔحزم، الطبعة: األولى،
متوفى: الوافي بالوفيات ،صبلح الدين خميل بن أيبك بن عبد ا الصفدي )ال .ٔ٘

بيروت،  –ىـ( ، المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء التراث ٗٙٚ
 م .ٕٓٓٓ -ىـٕٓٗٔ

الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب ا العزيز، لمشيخ ابي عبدا الحسين بن محمد  .ٕ٘
ه(: تحقيق :عربي عبد الحميد عمي، دار الكتب العممية ، بيروت ٛٚٗالدامغاني،)ت:

 دت.لبنان، دط، –


