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 شكر وتقدير

كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك مباركا فيه، هم لك احلمد محدا كثريا طيباالل
ليت ال ا آالئك أشكرك ريب على ،، ولك احلمد بعد الرضىاحلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت

هذا البحث على الوجه الذي أرجو  كمالرت يل إ، أمحدك ريب وأشكرك على أن يس  صىال حتو  تعد
 . أن ترضى به عين

ر اجلزيل ، وأخص بالشكتذة الفضالء يف اجلامعة وموظفيهاإىل مجيع األسايسر ين بأن أشكر 
 الدكتور عثمان جعفر الذي تفض ل بقبول اإلشراف املساعد منهم أستاذي ومشريف الفاضل األستاذ

 ان. فله مين  الشكر كله والتقدير والعرف ان املوضوع فكرة إىل أن صار حبثا،على هذه الرسالة مذ ك

، دةوقسم العقي العلوم اإلسالمية، ، وكلي ةإىل عمادة الدراسات العليا لشكروأزجي خالص ا
جزاهم اهلل ف، واملساعدة جه لكل من مد يل يد العونوأتو  واإلدارة األكادميية ومجيع عمدائها وموظفيها.

    عين خري اجلزاء .

نافعاً، ويسه ل  له علماً ، وأن جيعر أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهوختاماً أسال اهلل العلي القدي
  . يل به طريقاً إىل اجلنة
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 البحث خصمل

 غتها الرمسيةرآن الكرمي بلمعاين ألفاظ القترمجة ملح ة يف ضرورة املالديفية األوىل أدركت  اجلمهورية
سبب ب لكن .هورحواىل مخس شذا املشروع املبارك وأزجزاها مسة علماء هخب وشكلت جلنة مكونة

ة وعبارااها أدت إىل تغاير يف معاين الرتمج بنفسه كل واحد من هؤالء العلماء برتمجة قسم معنيإستقالل  
 قضايا العقيدة. ال سيما يف يف بعض معانيها املرتمجة شديد نتقادإل تعرض عليها العلماءوأساليبها، و 

جلنة  كونت  حيث ألجل هذه األسباب وغريها بإصالحها وإصدارها من جديد الالحقة قررت احلكومة
 الباحث وبذل جهده لإلطالع على انطلق ومن جراء هذه األسباب وغريها من جديد. نشرتهجديدة و 

يف تتبعه  هج اإلستقرائناملالباحث  أحنى قد. لذالك و املرتمجتني النسختني صفات اهلل تبارك وتعاىل يف
 معاين تالف بنيواالختفاق االر فيه أن يقارن مدى سا، مث يف النسختني اهلل تعاىل ومعانيها صفاتل

لكن  املرتمجة، صفاتهذه ال صحة لتأييد أقوال أهل العلمإضافة . وشرع الباحث صفات املرتمجةال تلك
ل اها بأقو الصواب وعاضدها وقو  منها وبني  خطأ يف املعىن املرتجم استدرك عليها إذا اتضح للباحث

قة باهلل لالصفات املتع جلهد احتوى الباحث. وحصيلة هذا اعلى ضوء إعتقاد أئمة السلف أهل العلم
الل هذا اجملهود . ومن خصحة هذه الصفات تأكيد أوضحو  بينهما تعاىل يف النسختني واستبان الفرق

يف ترمجتهم  ختنيلدى املرتمجني يف النسأو مدرسة معي نة حبتة  منهج معني بعدم إتباع لدى الباحث تبلور
 الفتهم يف بعضهاوخم بعضها السلف يفأوصل إىل موافقة لية( مما ال سيما يف الصفات ) النق ،الصفات

أقل يف  ةيف الصفات املرتمج األخطاء ةأن نسبوقد توصل الباحث من هذا  إما بالتأويل أو بالتحريف.
 النسخة الثانية من األوىل. 
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ABSTRACT 

The First Maldivian Republic Government felt an Absolute necessity to translate the Holy 

Quran in his official language and it formed a committee composed of five scholars to this 

blessed project and carried out about five months. But because of the independence of each and 

every one of these scholars to translate a certain section himself led to variation in the meanings 

of the translation and its methods, because of this the scholars have been severely criticized in 

some translated meanings, especially in the matters of creed. However the Subsequent 

government decided to fix them and issued a new order for this and other reasons which formed 

a new committee and published again. As a result of this and other reasons the researcher started 

to begin to do his best to discover the attributes of Almighty Allah in two translated versions. 

Hence the researcher started to begin by taking the method of inductive to find the attributes of 

Allah Almighty and their meanings in the two translated versions and then he perused to 

compare the extent of agreement and disagreement between the meanings of those translated 

characteristics. Between this he tried to add the statements of the scholars to the translated 

meanings, but however, if he finds any fault with translating meaning made his best to clarify 

the proper meaning with the statements of the scholars. At last he came to a conclusion that the 

translators did not follow any certain method of translating the attributes particularly traditional 

attributes which result in an accordance to pious predecessors in translating some of the 

attributes and disagreement in some either explanation or misinterpretations. And found the 

errors in the second edition complied less than the first version. 
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 المقدمة

ۖٞ َوهَُو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ } احلمد هلل القائل عن نفسه  إال اهلل وحده إله وأشهد أن ال( 1).{ٱۡلبَِصيرُ  ٱلسَِّميعُ َشۡيء 
 ،العظيم ، وال ند  له، العلي  ي  له وال كفء لهال مس الصمد الذي مل يلد ومل يولد، الفرد ،ال شريك له

 .، وتنز ه عن مقالة املعط لنيوتقد س عن شبه املخلوقني تعاىل ربن ا عن صفات احملمودين،

وأعلمهم به،  هلل، وأتقاهم له، أخشى اخللق اهلل ،حممدا عبده ورسوله وصفي ه وخليله شهد أن  أو 
اهلل حق   وجاهد يف ةالرسالة وأد ى األمانة ونصح األم  بل غ ، الصادق املصدوق، الذي ال ينطق عن اهوى

 وسل م تسليما كثرياً مزيداً.صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه  ،جهاده حىت أتاه اليقني

 أما بعد : 

، ه وأعظمهوتعاىل أجل  معلوم وأشرفالباري سبحانه ف بشرف املعلوم، العلوم تشرف وتعلو فإن
هذا يقول و ، املنز ه عن العيوب والنقائص وعن كل ما حتيط به العقول. نعوت بنعوت اجلالل والعظمةامل

 شرفأ بأمسائه فالعلم، املعلومات أشرف والباري املعلوم، بشرف العلم شرف فإن" (2):ابن العريب
 (3)."العلوم

 م توجب، وهي علوأوجبها مطلبا وأجلها قدرا أفضل العلوم إطالقا التوحيد أن  علمبال ريب 
 ياء والرسلأساس دعوة األنب وهي لذا ،عما ال جيوز عليهبه وتنزيه على ما يليق  وإجالله معرفة اهلل

 مفتاح الطريق إىل اهلل سبحانه تعاىل.الشرائع، ألنه و 

                                                           

 .11 اآلية : جزء منسورة الشورى (1)
احلافظ  ،ه468نة  سولد يف ندلسي اإلشبيلي املالكي،حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل ابن العريب األ ،هو أبو بكر( 2)

 الشاشي، بكر أيب الفقيهو  وتفقه باإلمام أيب حامد الغزايلكان فصيحا بليغا خطيبا   ويف فنون العلم برع، ،القاضي، صاحب التصنيف
 فإنه ،بكر أيب فخبال الظاهري حزم بن حممد أيب أصحاب كبار  من حممد أبو أبوهكان   .ومجاعة التربيزي، زكريا أيب األديب والعالمة

 إشبيلية، قضاء ويل السؤدد، كامل  الشمائل، كرمي  املنطق، عذب الذهن، ثاقب وكان. ثائرة بنفس عليه حمط حزم، البن منافر
 أيب جامع رحش يف األحوذي عارضة  كتاب  صنف. وتدوينه العلم نشر على وأقبل فعزل، وسطوة، شدة ذا وكان سياسته، فحمدت

 . ينظر:ه543بفاس يف شهر ربيع اآلخر سنة تويف . ذلك سوى وأشياء، بديع بكل فأتى اجمليد، القرآن وفسر  الرتمذي عيسى

 (.204-20/197، )11، طسير أعالم النبالء، الذهيب
 (.2/338، )1، طأحكام القرآن ابن العريب،( 3)
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والدنو  فه ورجائه حمبته وخشيته وخو  الذي يوجب إىل ، سبحانه وتعاىل اإلميان بصفاتهومن توحيد اهلل
لعبد ا ، وهذا عني سعادةمن كل شوائب الشرك والرياء وإخالص العمل لهمنه واألنس به والشوق إليه 

أن  مباحث  الواقع .وال سبيل إىل معرفة اهلل إال مبعرفة صفاته والتفقه يف فهم معانيها، يف دينه ودنياه
على ما  اتهيف أمسائه وصف ألمهية توحيده سبحانه وذالك مباحث اإلهيات، همأالصفات اإلهيه من 

 اإلميان الصحيح والتوحيد اخلالص.ويوجب العبد على القيام ب يليق به

ا معرفة فهو الذي سيعر فن هو كتاب اهلل اخلالدة هذه األمة، ودستورها الشامل،القرآن الكرمي 
قرآن الكرمي نزل بلغة وال خيفى أن اله أمهية بالغة يف حياة املسلم. صحيحة برب نا سبحانه وتعاىل فلذاك ل

 ن، ظهرت احلاجة إىل أن ترتجم معاين القرآمن املسلمني من ال يعرف العربيةإال أن هناك  ،العرب
 .رآن الكرمي أو معانيه إىل لغتها، فعملت كل أمة على ترمجة القالكرمي إىل لغات األمم والشعوب

ني لرتمجة املصحف وأصدرت ترمجت (1)لق بذلت اجلهود من حكومة املالديففمن هذا املنط
 يف ،م1975-ه1395، فأول ترمجة أصدرت يف سنة بلغة املالديف يف سنتني خمتلفنيالكرمي للقرآن 

                                                           

م، تعد من 2001نسمة تقدير عام  294،000هنا حنو هو ديفي راجي بلغة املالديف أي مجهور املالديف، يبلغ عدد سكا (1)
أصغر األقطار املستقلة يف قارة آسيا، بل هي من أصغر األقطار يف العامل، وتتكون من حنو ألف جزيرة صغرية من جزر املرجانية، 

فقط. لغة ديفي  جزر 210كم يف احمليط اهندي. اجلزر اآلهلة حنو 129كم وعرضها   764حيث تكون سلسلة متصلة يبلغ طوها 
 27هي اللغة الرمسية، مالية هي العاصمة. ويتمز الطقس باحلرارة والرطوبة يف آن واحد، ومتوسط درجة احلرارة خالل اليوم يبلغ حنو 

سنة، وقد حصلت  78درجة مئوية. وميثل صيد األمساك والسياحة األنشطة الرئيسية االقتصادية يف البالد. حكمت برطانيا ملدة 
م. ينحدر معظم السكان من أصول الشعوب السنهالية اليت وفدت من 1965جزر املالديف على االستقالل يف عام جمموعة 

سريالنكا، والبعض تعود أصوهم إىل بعض الوافدين من جنويب اهند والتجار والبحارة العرب. فإن مجيع أهلها ينتمون إىل اإلسالم. 
يف املدن واحلضر. والوحدة األساسية يف املعامالت النقدية هي الروفية. تتبع  %33من السكان يف الريف ونسبة  %67توجد نسبة 

 (.114-22/112، )2، طالعالمية العربية الموسوعةالنظام اجلمهوري يف احلكم. ينظر: جمموعة من العلماء والباحثني، 
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يف عهد أصدرت  ، والرتمجة الثانية(1)إبراهيم ناصرجلزر املالديف الرئيس األول للجمهورية الثانية عهد 
 م. 2007-ه1427 (2)مهورية مأمون عبد القي ومالرئيس اجل

كل   ولكن إنفرد مخسة علماء األوىل حواىل مخس شهور مبسامهة جمموعة منترمجة  إستكملت
. بهااليارااها وأسمعاين الرتمجة وعب يف ، وهذا الذي أدى إىل تفاوتبعينه قسم معني برتمجة واحد من هؤالء

الديف ترمجة صحيحة لشعب امل بأهيمة إصدار السابقة حلكومةأدركت ا األسباب إىل غري هذه اإلضافة
 وبالفعل أصدرت ترمجة ثانية.

سبب بلقد حافز نفسي بأمهية دراسة مستقلة يف موضوع صفات البارئ يف هاتني الرتمجتني  
أصل إىل  يكشديد يف ترمجة بعض مسائل العقيدة ال سيما يف الرتمجة األوىل،   نتقادإل العلماء تعرض

                             .وعليها اه ، وما جيب أن تكونمن خالل حبثي املتواضع مما اتضح يل صحيح هذه الصفات معىن

ن الكرمي آسام التوحيد الذي جاء به يف القر من أققسم ملاجستري فلذا أحببت أن أتطرق رساليت ا
ون هبذا العنوان مة معنهذه األ سلفاهلل ورسوله وكما فهم تلك الصفات  لتوضيحه وجتليته على مراد

  (3)"."صفات اهلل تعاىل يف ترمجة ملعاين ألفاظ القرآن الكرمي باللغة املالديفية

 

 

                                                           

م مث أصبح أول رئيس 1968-م1957سنة ( هو إبراهيم ناصر بن أمحد ديدي، كان وزيرا يف عهد ملك حممد فريد ديدي من 1)
سنغافورة  يف  2008نوفمرب  22م، وتويف 1926سبتمرب  2م، ولد 1978-م1968يف اجلمهورية الثانية جلزر املالديف من سنة 

 .ويكيبيدياإبراهيم ناصر،  املالديف مالية ودفن هبا. ينظر:مث نقل جثته إىل عاصمة 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Nasir 

، درس يف جامعة األزهر مبصر، بعد أن شغل منصب وزير النقل مت ترشيحه 1937ديسمرب  29هو مأمون بن عبد القيوم، ولد  (2)
 .ويكيبيدياون عبد القي وم، : مأمسنة. ينظر 30م، حكم البالد 2008 م إىل سنة1978رئيسا من قبل اجمللس يف عام 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Maumoon_Abdul_Gayoom 

سنهالية  ةاللغة الوطنية للمالديف هي "الديفيهية"، إحدى اللغات اهندية األوروبية اليت تشبه إىل حد كبري لغة "األيلو" لغ( 3)
القدمية. الكتابة املالديفية ها حروف تدعى "تانا" تكتب من اليمني إىل الشمال. وقد تأثرت اللغة املالديفية بكل من اللغات العربية 

منذ  مظاهر الحضارة اإلسالمية في المالديفوالفارسية واألردية عقب اعتناق املالديفيني للدين اإلسالمي. ينظر: اهجرسي، 
 . 22، رسالة ماجستري، ص سالم حتى قيام النظام الجمهوريدخول اإل

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Nasir
https://en.wikipedia.org/wiki/Maumoon_Abdul_Gayoom
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 إشكالية البحث

لوحظت  ة األوىلمن الوهل ولكن، لكرمي ضرورة للمسلمني لفهم دينهمبدأت الرتمجة ملعاين ألفاظ القرآن ا
ن تلقاء العلماء ويأيب م ة بصفات اهللعاين األلفاظ الواردمل همايف ترمجت على النسختني املرتمجتني وأخذت

  اهلل أن العصمة لكتاب غري كتابه.

عاىل يف تصحة ترمجة معاين االلفاظ املعتلقة بصفات اهلل  معرفة إشكالية البحث يفوتكمن 
  الثانية. النسخة النسخة األوىل و 

 حتت إشكالية البحث: تندرجوهذه األسئلة التالية 

 ؟لثانية النسخة األوىل والنسخة الفاظ املرتمجة املتعلقة بصفات اهلل تعاىل يفاهي االم 
 عاىل بني لفاظ املتعلقة بصفات اهلل تالختالف بني ترمجة معاين االتفاق واما هي أوجه اال

 النسختني؟
 ما مدى صحة صفات اهلل املرتمجة يف النسختني املرتمجتني للقرآن باللغة املالديفية؟ 

 اف البحثأهد

  .الوقوف على األلفاظ املرتمجة املتعلقة بصفات اهلل تعاىل يف النسخة األوىل والنسخة الثانية 
 تني.تالف بني ترمجة األلفاظ املتعلقة بصفات اهلل تعاىل بني النسخخاالتفاق و أوجه اال ذكر 
  مجتني تني املرت النسخالوقوف على مدى صحة هذه الرتمجة املتعلقة بصفات اهلل تعاىل يف

 باللغة املالديفية.

 أهمية البحث

العلوم على  أشرف كانته العليا ذلك لكونهتربز أمهيته العظمى وم لدراسة هذا املوضوع فإن العناية
مبكانة  و  ، األمر األعظم الذي جاءت به الرسلأساس اإلميان وأحد أركان التوحيداإلطالق وأصل العلوم و 

ظم أبواب من كافة الوجوه ومن أع حانه وتعاىل بصفات الكمالي يدل على تفرده سبكتاب الكرمي الذ
 العلم اليت حيصل هبا زيادة اإلميان.

هي أعظم الطرق  ،وصف به نفسه يف كتابهكما   وهذا العلم باهلل سبحانه وتعاىل واإلميان به
يت ترتبط قلوهبم به لطريق الاو ، لرسل قلوب العباد إىل معرفة اهللا فتح هبا اليت وتعاىل ملعرفة اهلل سبحانه
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فهمها و  خالل نصوص الصفات املصرحة عنهوتزكية نفوسهم وإقامتها على منهج العبودية للواحد األحد 
 .حتريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه، من غري على وفق منهج السلف الصاحل

وله سال يوصف اهلل إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به ر " - رمحه اهلل - (1)اإلمام أمحدقال 
ل جيب الوقوف عندمها؛ ألن اهلل جل وعال ب( 2)،"ديثال يتجاوز القرآن واحلو صلى اهلل عليه وسلم 

 .أعلم بنفسه وبغريه، فهو سبحانه وتعاىل أحسن حديثاً وأصدق قيالً 

مي من خالل القرآن الكر  ، فمعرفته منم له أهيمة كربي يف عقيدة املسلمفإذا كان هذا العل
ربنا على ما يليق  ستعر فنا عن، وهي اليت  فيه عن نفسه بصفات كمال وجاللاهللمقتضياته، إذ وصف 

لشعوب ىل لغات اإ فإن ترمجة القرآنلذا ،ية أن تقرأ القرآن بلغة العربيةلكن ال ميكن الشعوب اإلسالم ،به
 أمر حتمي وضروري.

يف حني أن   الزمنني ة منفرت  ن الكرمي باللغة املالديفيةالقرآ ألفاظ معاين فمن هذا املنطلق ترمجت
هي ة أ مثة إنتقادات على الرتمجتني من بعض علماء البلد وبسبب شيوعهما يف أحناء البلد يرى الباحث

وفق منهج  تعاىل هللالصحيح ملعاين ألفاظ الصفات على الوجه الالئق با معىن ومتييز عظمى يف بيان
 السلف. 

 أسباب إختيار الموضوع

ترمجة الصويت غى فكنت أص كان يشغل بايل منذ أمد بعيد،مل حيدث يل صدفة بل   فتناويل هذا املوضوع
 جوامع ، بينما كنت أتلق ى الدروس من بعض املشائخ يفبلغة املالديف عرب إذاعة الوطنيةللقرآن الكرمي 

مون ، فانطالقا من ذلك احلني بدأ أن يبدي يل مض ترعرعت وأمضيت رونق شبايب فيهااجلزيرة اليت

                                                           

هو أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل املروزي البغدادي، اإلمام حقا، وشيخ اإلسالم صدقا، ولد يف ربيع األول سنة أربع  (1)
يم الشأن، والكوفة، كان عظ وستني ومئة، نشأ ببغداد، طلب العلم وهو ابن مخس عشرة سنة فرحل إىل البصرة، واحلجاز واليمن

رأسا يف احلديث، ويف الفقه، ويف التأله، وصن ف املسند وهو ثالثون ألف حديثا، تعر ض إىل حمنة عظيمة بسبب دعوة املأمون الفقهاء 
اثق، تويف و واحملدثني أن يقولوا مبقالته يف خلق القرآن، فحبس وضرب وتواىل ثالثة من اخللفاء على ذالك: املأمون، واملعتصم، وال

سير أعالم ، لذهيبينظر: ا نة إحدى وأربعني ومائتني ببغداد.ضحوة هنار اجلمعة، الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر رببيع األول، س
 . 75-15د.ط، ص  ،آرائه وفقهه - ابن حنبل حياته وعصرهأبو زهرة، (، و 358-11/177) ،11، طالنبالء

  .    278ص ، 1ط ،ن اإلمام أحمد بن حنبل في العقيدةالمسائل والرسائل المروية عاألمحدي، ( 2)
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ملعاين وتباعد حقيقة ا فات ودالالته خالل شروحهم لبعض السور وما انطوت عليها من املعاينالص
 رتمجة القرآن اليت تبث  وتشاع باإلذعة الوطنية.لللبعص الصفات 

عدما حتقق يل بائها أكثر إعتنائي حول املوضوع، جتهت نفسي إىل تركيز اإلنتباه وإعطولكن ا
دراسة أصدرت إنقضاء عهد قريب يل بال ية باملدينة املنورة، وقبلاإلسالماإللتحاق بدراسيت يف اجلامعة 

بل املشائخ. ق ، لكن من الوهلة األوىل لوحظ بعض املالحظاترمجة القرآن الكرمي تابعا للدولةونشرت ت
 البحث يف هذا املوضوع. على نفسي كثريا وعهدت  وهذا الدافع حفزين

 :ها، منصدد أمور إىل الكتابة يف هذا الوإن مما دفعين

 يف البحث عن موضوعات العقيدة السي ما أن  موضوع الصفات من  رغبيت املستمرة
صفات اهلل ل ا املتكلمون وحنن بصدد بيان واقع السلفاملوضوعات الكربى اليت خاض فيه

 تعاىل.
  إرتباط املوضوع بكتاب اهلل تعاىل مبا فيها من النصوص احلافلة عن صفات اهلل سبحانه

 . وتعاىل
  ثا مفرداً حب -بعد البحث  -أمهية هذا النوع من البحث وشدة احلاجة إليه ألن ين مل أجد

 يف هذا املوضوع. 

 الدراسات السابقة في البحث 

لباب كتبا ، فأفردوا يف هذا الدى العلماء السابقني إىل زماننالقد كان علم الصفات موضع نظر وعناية 
الصفات إحصاءاً وشرحا بيد أنه مع هذه الكثرة فأين مل أقف دراسة ومصنفا ال سي ما يف باب األمساء و 

 رتمجة للقرآن.تربط بصفات اهلل تعاىل متعلقة ب -على نطاق إطالعي -مقارنة 

 حدود البحث

على  الديفية، إستناداللغة املتقتصر هذه الدراسة على صفات اهلل يف ترمجة ملعاين ألفاظ القرآن الكرمي با
 يف.ني رسيما من حكومة املالدتلفسنتني املختالتني اللتني صدرتا يف النسختني املرتمج
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 منهج البحث

على  الباحث ، وحيرصخدم يف تناوله املنهج اإلستقرائي واملقارن النقديإقتضت مادة البحث أن يست
 :اإللتزام يف البحث فيما يلي

 غة  املرتمجتني باللنيالواردة يف النسخت يف منهج اإلستقراء قام الباحث بتتبع مجيع صفات
 تعاىل. املالديفية ملعاين ألفاظ قرآن، مستعينا باهلل

 االتفاق  ني املرتمجتني بكلمةويف منهج املقارن قام الباحث مبقارنة ما بني يف النسخت
 واالختالف. 

 أذكر لفعلى هنج الس الصفات للصفة صحيح ، إذا كان معىن املرتجمويف املنهج النقدي 
 آخذ علىم الطربي أو ابن كثري، مث لو كان مثة ورد يف أحد التفسريي الصفة فيمامعىن 

 .الصفات املرتمجة ينتقد الباحث ويبني  معىن الصحيح

 ستلزمات البحث م

 .إجتهد الباحث يف إيراد الصفات على الرتتيب حسب حروف األجبدية 
 ب التطول ناجتاليف الرتمجتني  أو آية واحدة لإلستنباط الصفة إقتصر الباحث مبوضع

 والتكرار.  
  ني مث يذكر مجة باللغة العربية يف النسختني املرتمجتوقد اعتمد الباحث يف عرض صفات املرت

 نفس املعىن املرتمجة للصفة باللغة املالديفية. 
 مث فهرس   الصفاتالبحث تسهيال للوصول إىل قام الباحث بوضع فهرس اآليات يف آخر

   ان. لرتاجم األحاديث واألعالم والبلد
 ذا البحثه اليت توصل خالل يبني  فيها أهم نتائجع الباحث خامتة يف آخر الرسالة، وض 

 .املتواضع
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 التمهيد
 :  وفيه

 األلفاظ القرآن الكريم باللغة  تعريف موجز عن النسختين المترجمتين لمعاني

 المالديفية

 تعريف الترجمة 

 أقسام الترجمة 

 ضوابظ الترجمة 
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 :تمهيد

 :ن موجز عن الترجمتين لمعاني ألفاظ القرآن الكريم باللغة المالديفيةبيا

 :الترجمة األولى

اجلمهورية مسو   الرئيس ذلت من مكتب رئاسة اجلمهورية باهتمامجهود خريية مباركة ب هي الرتمجة األوىل
 30لتاريخ وانتهت يف تلك السنة يف ا 26/  4/  1971األمري إبراهيم ناصر. بدأت الرتمجة يف سنة 

، وهم الشيخ يا. قام هبذا اجلهد العظيم جمموعة من مخسة علماءهجر  1395/ موافقا لسنة  9/ 
 - (4)األستاذ فتح اهلل مجيل (3)،براهيم حلميإالفاضل  (2)الشيخ حممد مجيل، (1)موسى فتحي قاسم،

 .(5)واألستاذ حممد زاهر حسني -رمحهم اهلل مجيعا 

                                                           

نال الشهادته و  -حاليا مدرسة اجمليدي ة  -هو الشيخ موسى فتحي بن قاسم فولو، تلقى دراسته األوىل من مدرسة الس نية  (1)
فرنسية والسنهالية.  لغة األردية والاجلامعية من كلية الشريعة والقانون يف جامعة األزهر مبصر. كان متمكنا باللغة اإلزجليزية وجييد ال

كان حمرتما ومل حيفظ عنه زلة قط عند شعب املالديف، وكان أول أستاذ للقضاء باملالديف. توىل مناصب متعددة يف احلكومة، منها 
       . ން ަހނާދަނިއ ާތީރުޙެގެތަރއި   ައްޙަމުދ ަނީޖުބ، وزير العدل، وزير حمكمة العليا، ورئيس مهام الشؤون الدينية. ينظر:

ه. تلقى العلوم من 1333مجادي اآلخر  16هو الشيخ حممد مجيل ديدي بن عبد اهلل كمال الدين بن موسى ديدي، ولد  (2)
مدرسة حممد علل اخلريية يف مصر مث من جامعة األزهر. كان خلوقا ولقب بأستاذ اجليل يف املالديف وكان شاعرا أديبا وعاملا باللغة 

ة مصنفات باللغة املالديفية. ومن أهم مناصب احلكومية اليت توىل فيها: نائب وزير الداخلية، نائب حمكمة الشرعية، العربية، ولديه عد
 رئيس حمكمة العليا ورئيس النيابة العامة. ينظر املصدر السابق.

م. تلقى علومه 1909نوفمرب  7( هو إبراهيم حلمي ديدي بن إمساعيل دوشيمينا كيليقيفان بن علي رند بندير كيليقيفان، ولد 3)
األوىل باملالديف مث من سريالنكا واهند، ونال شهادة البكالوريوس من جامعة علي قلو باهند. كان أديبا باللغة املالديفية وأستاذا 

تويف  النواب. لسباللغة العربية واإلزجليزية. توىل بعض املناصب احلكومية منها: وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الصحة وغضو يف جم
 . ينظر املصدر السابق.    1992سبتمرب  5

( هو األستاذ فتح اهلل مجيل بن حممد مجيل ديدي، تلقى علومه اإلبتدائية من مدرسة الصالحية باملالديف مث حاز على شهادة 4)
جملس النواب.  زيرا للخارجية وعضوا يفالبكالوريوس يف أصول الدين من جامعة األزهر مبصر. توىل وزيرا لوزارة الشؤون اخلارجية، وو 

 ينظر املصدر السابق.  

املالديف الوطنية حاليا وكان سابقا وزيرا للرتبية والتعليم ووزيرا للشباب والرياضة.  ( هو الدكتور حممد زاهر حسني، رئيس اجلامعة5)
دارة صحيفة هوير اليت أسست عام م، وهو ايضا رئيس جملس إ2006وعني  يف منصب مستشار خاص لرئيس احلكومة يف سنة 

1978. 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Zahir_Hussain 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Zahir_Hussain
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وىل يف هذا البحث هو الطبعة الثانية هذه الرتمجة اليت نشرت يف اجلمادي األالرتمجة اليت اعتمد عليها 
 ميالديا.  2004موافقا  1425سنة 

 :ة الثانيةمالترج

، ديفرمجة صحيحة قرآنية لشعب املالإنطالقا من شعور الرئيس األسبق مأمون عبد القي وم بأمهية ت
مايو يف تلك  1. وعقد يف تاريخ 1979ريل سنة أب  25أنشأت جلنة لرتمجة القرآن الكرمي يف تاريخ 

 السنة أول جملس للرتمجة القرآنية برئاسة الرئيس مأمون عبد القي وم. 

ضاء وهم الشيخ املرحوم حممد مجيل، الشيخ املرحوم موسى فتحي واللجنة مكونة من تسعة أع
 (2)رحوم أمحد شاطر موسى،الدكتور حممد زاهر حسني، الشيخ امل (1)قاسم، الشيخ حممد رشيد إبراهيم،

 . )3(، الشيخ أمحد فاروق حمم د  والشيخ إبراهيم زكريا  موسىشيخ حسني عبد الرمحن، الالشيخ آدم نسيم

لكن طبعت ونشرت يف مكتب الرئاسة  1987ديسمرب سنة  20وانتهى مشروع الرتمجة يف يوم 
 .2007نوفمرب  1مهورية يف تاريخ اجل

  

                                                           

لديف وحفظ م، تلقى علومه األوىل يف جزر املا 1942سبتمرب  25هو الشيخ حممد رشيد إبراهيم بن إبراهيم حسني، ولد  (1)
القرآن فيها مث نال شهادته البكالوريوس من جامعة األزهر مبصر، وكان مديرا للمدرسة العربية اإلسالمية. توىل مناصب متعددة يف 

  احلكومة منها: نائب وزارة العدل، وزير العدل، وزير العدل والشؤون اإلسالمية، رئيس مهام الشؤون الدينية، رئيس حمكمة العليا
 نة القضائية.  ورئيس جل

هو الشيخ أمحد شاطر بن موسى ديدي، تلقى علومه األوىل يف املالديف وخترج من جامعة األزهر. ومن أهم مناصبه اليت توىل  (2)
  م. 1994يوليو  26يف احلكومة: رئيس جملس النواب، وزير الدولة يف شؤون الدينية. تويف 

 مل يتوفر لدي تراجم لبقية املرتمجني.   (3)
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 ة واصطالحاالترجمة لغ:ولالمطلب األ

 :الترجمة في اللغة

 تطلق الرتمجة يف اللغة على عدة معان: 

 رضي اهلل عنه  - (2)، ومن هنا مسي  عبد اهلل بن عب اس(1)ترجم الكالم مبعىن بي نه ووض حه- 
: نِعَم ترمجان القرآن ابن  -رضي اهلل عنه  - (3)ترمجان القرآن. قال عبد اهلل بن مسعود

 .(4)عباس
 كنت أترجم بني يدي (5)بليغ الكالم ملن مل يبلغه أو خفي عليه. قال أبو مجرةوتأيت بعىن ت :

 . (6)، وبني الناسابن عباس

                                                           

 .83ص  ،4، طالمعجم الوسيطجممع اللغة العربي ة،  (1)
هو أبو العب اس عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد املناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن  (2)

ة بثالث سنني، ر غالب بن فهر القرشي اهامشي املكي، أمه أم الفضل لبابة بنت احلارث، مولده بشعب بين هاشم قبل عام اهج
ه رسول لأسلم قبل الفتح، حرب األمة، وفقيه العصر، وإمام التفسري، صحب النيب  صلى اهلل عليه وسلم حنوا من ثالثني شهرا، دعا 

 جماهد، ليهع قرأ. الكمال رجال من النفس، ذكي العقل، كامل  مهيبا، القامة، مديد مجيال، وسيما، وكان. اهلل أن يفق هه يف الدين
، سير أعالم النبالء، الذهيب ينظر:تويف بالطائف سنة مثان أو سبع وستني، وعاش إحدى وسبعني سنة.  .وطائفة جبري، بن دوسعي

 (. 359-3/331) ،11ط
هو أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم  (3)

قيه األمة، ف ل بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار، أمه أم عبد بنت عبد ود  بن سوي  من بين زهرة، اإلمام احلرب،بن سعد بن هذي
 النفل، على الريموك يوم وكان اهجرتني، وهاجر بدرا، شهد العاملني، النجباء ومن األولني، السابقني من كان.  املهاجري  البدري  

 هريرة، وأبو موسى، وأب عنه حدث. ليه وسلمأول من جهر بالقرآن مبكة بعد رسول اهلل صلى اهلل ع .كثريا  علما روى غزيرة، ومناقبه
، عاش مات باملدينة، ودفن بالبقيع سنة اثنتني وثالثني أو ثالث وثالثني .كثري  وخلق حصني بن وعمران عمر، وابن عباس، وابن

 (.500-1/461) ،الءسير أعالم النب، : املرجع السابقنظريثالثا وستني سنة. 
 . 1066، ص2ط، فضائل الصحابة، ابن حنبل (4)

هو نصر بن عمران بن عصام، وقيل ابن عاصم بن واسع، أبو مجرة الضبعي  البصري ، ذكره ابن حبان يف الكتاب الثقات، كان ( 5)
، 2، طماء الرجالذيب الكمال في أسته، مثان وعشرين ومئة. ينظر: املز يمقيما بنيسابور مث أقام بسرخس مريضا وتويف هبا سنة 

(29/363-365.)   
اب األمر ، كتاب اإلميان، بالمسند الصحيح المختصر من سنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلليف  املسلم أخرجه (6)

  (. 17(، رقم )1/29) سوله وشرائع الدين والدعاء إليه،باإلميان باهلل ور 
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 .(2): والظاهر أن  معناه أنه يفهمهم عنه ويفهمه عنهم(1)وقال النووي 

 وقد ترمجه فس رسان العرب : الرتمجان هو امل، ويف لعىن تفسري الكالم بلغة غري لغتهوتأيت مب ،
 (3).جم عنهوتر 

 ضم بال -: الرتمجان  (4)، قال ابن االثريىل لغة أخرىوتأيت مبعىن نقل الكالم من لغة أخرى إ
 (5 ).، أي ينقله من لغة إىل لغة أخرىوالفتح هو الذي يرتجم الكالم

 :اصطالحإالترجمة 

اصده. وقيل: قفهي التعبري عن معىن كالم يف لغة بكالم آخر من لغة أخرى مع الوفاء جبمبع معانيه وم
هي نقل الكالم من لغة إىل لغة أخرى عن طريق التدرج من الكلمات اجلزئية إىل اجلمل واملعاين 

  (6).الكلية

ميع هذه املعاين مع الوفاء جبعربية ومقاصدها بألفاظ غري عربية، هي التعبري عن معاين ألفاظه ال
 (7).واملقاصد

 

                                                           

 بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حزام ابن حممد بن مجعة الن ووي، ولد يف احملرم سنة ( هو حمىي الدين أبو زكريا حيىي1)
إحدى وثالثني وستمائة بنوى، له الزهد والقناعة، تفن ن يف أصناف العلوم، فقها ومتونا وأحاديث، وأمساء رجال، ولغة، وتصو فا، 

ذي مل لم، األذكار، الرياض الصاحلني، الروضة، وشرح املهذب الوصن ف يف العمر اليسري تصانيف كثرية النافعة كشرح صحيح مس
  (.400-8/393) ،2، ططبقات الشافعية الكبرى، ت وسبعني وستمائة. ينظر: السبكييكمله، وتويف بنوى يف رجب سنة س

رائع الدين سوله وش، د.ط، كتاب اإلميان، باب األمر باإلميان باهلل ور المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ( الن ووي2)
  . 93، ص 17، رقم والدعاء إليه،

 (.3/1603) د.ط، ،لسان العربابن منظور،  (3)
( جمد الدين أبو الس عادات املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الش يباين  اجلزري  مث املوصلي ، الكاتب ابن 4)

أ الك، مولده جبزيرة ابن عمر يف أحد الربيعني سنة أربع وأربعني ومخس مئة، ونشاألثري صاحب جامع األصول وغريب احلديث غري ذ
 سنة ست يفهبا، مث حتو ل إىل املوصل، ومسع من حيىي بن سعدون القرطيب ، وخطيب املوصل وطائفة، عاش ثالثا وستني سنة، تويف 

 .(491-21/488) ،11، طسير أعالم النبالء، الذهيب :وست مئة باملوصل. ينظر

 .106، ص 1، طالنهاية في غريب الحديث واألثر( ابن األثري، 5)
 .259، ص 2، طالواضح في علوم القرآن( البغا ومستو، 6)
 (.2/91) ،1ط، مناهل العرفان في علوم القرآن ( الزرقاين،7)
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 أقسام الترجمة:المطلب الثاني

 هبذا املعىن إىل قسمني: م الرتمجة تنقس

 :الترجمة الحرفية

حتل  حبيث  ،جم القرآن نظم القرآن بلغة أخرى، ترمجة حتاكيه حذوا حبذوالرتمجة احلرفية: هي أن يرت 
 ، وأسلوهبا حمل أسلوبه. مفردات الرتمجة حمل مفرداته

 :  حق القرآن وذالك لسببني أساسنيوهذه الرتمجة مستحيلة وعدم جوازها يف

 عض ظهريا.، ولو كان بعضهم لبسورة مثلهإليتان بكونه معجزة للبشر ال يقدرون على ا  :هماأول

باط ال يؤخذ ، وهذا االستنإنه هداية تؤخذ منه األحكام، وتستنبط الفؤائد والتوجيهات :نيالثا
اطات ن االستنب، بل إن  كثري مفهمها والتعبري عنها بلغات أخرى فقط من املعاين األصلية اليت يسهل

 املمكن ، ومن  غرينوية، مثل إشارة النص، وداللة النص، إىل آخر ما هنالكإمنا يستفاد من املعاين الثا
 (1).، ألهنا الزمة للقرآن ال تنتقل إىل اللغات األخرىلرتمجة على املعاين الثانوية هذهأن حيافظ يف ا

 :الترجمة التفسيرية

تفسري  كالم بلغة أخرى على قدر طاقة اإلنسان. فهي يف الواقعالرتمجة التفسريية أو املعنوية: هي شرح ال
ملعاين القرآن لكنه مكتوب بلغة غري لغة القرآن. بأن نفهم املعىن املراد من النص قدر طاقتنا مث نعرب عنه 

 باللغة املرتجم إليها على وفق الغرض الذي سيق له. 

 (2).، ال مياري فيها أحدوهذه وال شك ممكنة

 :ضوابط الترجمة التفسيرية: ثالثالمطلب ال

قد اشرتط ، وبعيدة عن أي ضرر فرمجة صحيحة ومؤدية للغرض املطلوبولتكون الرتمجة التفسريية ت
 العلماء املعاصرون يف إعدادها وطبعها الضوابط التالية :

                                                           

 .117-116ص  ،1، طعلوم القرآن الكريم، عرت (1)
 . 117، ص  علوم القرآن الكريماملرجع السابق،  (2)
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 رتجم عاملا بتفسري القرآن الكرمي، متمكنا منه، عارفا بضوابط التفسري وقواعدهأن يكون امل، 
 متوافرة فيه شروط املفسر وآدابه. 

  ه يف تفسري و ، وخيتار من األقوال والوجمتضمنة أصح طرق التفسري املعتمدةأن تكون الرتمجة
 ، ويشار إىل الوجوه األخرى يف احلاشية. اآلية أسدها وأمشلها

  : أن ينبه يف مقدمة الرتمجة على ما يلي 

 ا فهمه املفسر أو املفسرون من معاين القرآن.أن  الرتمجة التفسريية املدونة ترمجة مل -أ

 أن  الرتمجة ال تتضمن كل وجوه التأويل احملتملة ملعاين القرآن. -ب

 أن  الرتمجة القرآن الكرمي غري ممكنة بسبب طبيعة القرآن نفسه. -ج

ا مأن  الرتمجة التفسريية ال تغين عن القرآن حيث فيه األسرار واحلكم واأللفاظ والرتاكيب  -د 
 (1).ال يستطيع إدراكه بالرتمجة

 : يشرتط يف املرتجم ما يلي 

 ، ليتمكن من فهم املعىن فهما صحيحا. أن يكون جميدا للغة العربية -أ 

 أن يكون جميدا للغة املرتجم إليها ليستطيع ترمجة ما فهم بأسلوب واضح ال قصور فيه. -ب

يبهما عارفا بأوضاعهما وأسال -م إليها املرتجم منها واملرتج –أن يكون عاملا باللغتني  -ج 
 وخصائصهما.

 .، وامليل إىل عقيدة زائفة ختالف ما جاء به القرآن الكرميأن يكون املرتجم بعيدا عن اهوى -د 

 : أن يطلق على هذه الرتمجة ما يدل عليها صراحة مثل 

 ة ...... . مي باللغترمجة تفسري القرآن الكرمي إىل اللغة ........ أو تفسري القرآن الكر  -أ 

ه أهنا ترمجة بادر من، فهذا اإلطالق يتجيور أن تسمى، القرآن الكرمي، أو ترمجة القرآن الكرميوال 
 لنص القرآن.

                                                           

  .34-33، ص 1، طوحقيقتها وحكمها -ترجمة القرآن ، ( العبيد1)
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  من  ، فمما ال شك أن  الرتمجة ليستإىل مراجعة دقيقة من جلان خمتصصةأن ختضع الرتمجة
 ة على الرتمجة. السهوله مبكان حيث ينربي ها كل شخص يرى من نفسه القدر 

، غة العربية لغة األمةيتع لم الل ، بل عليه أنه الرتمجات: فإنه ال ينبغي للمسلم الركون إىل هذوبعد
 األصل، ا بالرتمجة وأهنا تغين عن، وإال إذا سلمنطاب اإلهي الذي نزل بلغة العربلكي يدرك مدلول اخل

 (1).معرفة أحكامه وأسراره وإعجاز أيهفقد حرمنا املسلمني من قراءة القرآن الكرمي وتدبره و 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .34/35، ص 1، طوحقيقتها وحكمها -ترجمة القرآن ، العبيد (1)
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 الفصل األول

 وفيه مبحثان

    المبحث األول : تعريف الصفة 
           المبحث الثاني: أقسام الصفات 
 المبحث الثالث : قواعد عامة في الصفات 
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 لغة الصفة :المبحث األول
 (2)،"األمارة الالزمة للشيء: ": الصفة(1)سفار ، قال ابن لوصف والنعت مبعىن واحد يف اللغةالصفة وا

 (3).: وصفك الشيء مبا فيه من حسن"نعت: الوقال

 الوْصف وقيل ،الواو من عوض واهاء ،َحالَّه :وِصفةً  وْصفاً  وعليه له الشيءَ  وَصف: ويف اللسان 
 من الشيءَ  واواَصف  وت .ونَ ْعته حِبْليته الشيء وصفك الوصف :الليث ،احلِْلية والصِّفة   املصدر

ستعان الرمحن وربُّنا :وجل عز وقوله، الوصف
 
 (4).الكذب من تصفونه ما أَراد ؛تصفون ما على امل

 الوصف من ءالشي وتَ َواَصف وا .أيضا ِصَفةً  و وعد باب من الشيء َوَصفويف خمتار الصحاح:  
 (5).م تَ َواِصفا صار الشيء اتََّصفَ  و

صف، وحذفت الواو وعوض عنها التاء كالعدة والوعد. وهي تبني لنا مما سبق أن أصل الصفة و  
 من حليته ونعته.   هاوالالزمة  الشيئ تدل على نعت الشيء أو احلال اليت عليها

 الصفة إصطالحا

 (6)هي ما قام بالذات اإلهية مما مييزها عن غريها، ووردت به نصوص الكتاب والسنة.

                                                           

أبو احلسني أمحد بن فارس ابن زكريا بن حممد بن حبيب القزويين املالكي، مولده بقزوين ومرباه هبمدان، اللغوي احملدث،  (1)
 طريقة على لنحوا يف ومذهبه احلق، أهل طريقة على متكلما مناظرا أسا يف األدب، بصريا بفقه مالك،صاحب كتاب اجململ، كان ر 

صفر مخس وتسعني  مات بالر ي  يف. أئمة به وخترج ورسائل مصنفات وله .والشعر الكتابة أهل ظرف إىل العلم إتقان مجع الكوفيني،
 (.106-17/103) ،11، طسير أعالم النبالء، ينظر: الذهيبوثالث مئة. 

  (.6/115د.ط، ) ،مقاييس اللغة، ابن فارس (2)
  (.5/448) ،مقاييس اللغة، املرجع السابق (3)
 (.   6/4849) د.ط، ،لسان العربابن منظور،  (4)

 . 302، د.ط، ص مختار الصحاحالر ازي،  (5)

 .5ص  ،1، طالصفات اإللهية تعريفها وأقسامهاالتميمي،  (6)
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مما  - هلل عليه وسلمصلى ا - ا نعت به نفسه أو نعت به رسولههي املعىن القائم باهلل تبارك وتعاىل مم
يدل على إثبات الكمال املطلق له تعاىل وتنزيهه عن كل عيب ونقص ال شريك له سبحانه يف ذلك 

 (1)ومثيل.
وف  وصف به املوص: "الصفة والوصف تارة يراد به الكالم الذي ي(2)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ُ هَُو  لۡ قُ }كقول الصحايب يف   وتارة يراد به املعاين (3)،وأنا أحب أن أقرأ هبا ألهنا صفة الرمحن: {أََحد   ٱّللَّ
تنكر هذه وتقول إمنا الصفات جمرد  (5)واملعتزلة (4)واجلهمية ،كالعلم، والقدرة:اليت دل  عليها الكالم

                                                           

 (.  2/466، )2، طالسلفية للعقيدة الماتريدية داءعاألفغاين،  (1)

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر ابن حممد بن اخلضر بن علي بن عبد اهلل بن  (2)
يوخه الذين مسع منهم ئة علمية، شتيمي ة احلر اين ، ولد حبر ان يوم اإلثنني عاشر ربيع األول سنة إحدى وستني وستمائة، نشأ يف بي

أكثر من مائيت شيخ، أفىت وله تسع عشر سنة، وشرع يف التأليف وهو ابن هذا السن، قضى حياته يف التدريس والفتوى والتأليف 
ويف ليلة تواجلهاد، وابتلي يف سبيل إظهار احلق وبيانه ونصيحة املسلمني فصرب، وااهم بالباطل زور وهباتانا وسجن بسبب ذالك مرار، 

ينظر:  ا.بعد مرض أصابه بضعة وعشرين يوماالثنني العشرين من ذي القعدة سنة مثان وعشرين وسبعمائة بقلعة دمشق حمبوسا 
 . 25-15ص  ،1، طأصول الحكم على المبتدعة عند شيخ اإلسالم ابن تيميةاحلليب، 

اب التوحيد، باب كت  ،اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلىالبخاري،  (3)
المسند  . واملسلم،(7375(، رقم )1821ما جاء يف دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم أمته إىل توحيد اهلل تبارك وتعاىل، ص )

اءة: قل هو ر كتاب الصالة املسافرين وقصرها، باب فضل ق، الصحيح المختصر من سنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل
  (.813(، رقم )364اهلل أحد، ص )

هي إحدى الفرق الكالمية اليت تنتسب إىل اإلسالم، قامت على البدع الكالمية واآلراء املخالفة لعقيدة أهل السنة واجلماعة،  (4)
 بلدة ترمذ ظهرت يفأول من قام هبذه هبذه العقيدة الفاسدة وإليه تنسب هو اجلهم بن صفوان الرتمذي، أول ما ظهرت بدعتهم 

خبراسان بلد اجلهم بن صفوان، ومن عقيداهم إنكار مجيع أمساء اهلل تعاىل وصفاته وجعلها مجيعا من باب اجملاز، القول باإلرجاء، 
يان الموسوعة الميسرة في األدينظر: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي،  إىل غري ذالك العقائد الفاسدة. وأن  القرآن خملوق

 (.1041-2/1040، )4ط، ذاهب واألحزاب المعاصرةوالم
هي فرقة إسالمية نشأت يف أواخر العصر األموي وازدهرت يف العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل اجملرد يف فهم العقيدة  (5)

ذي كان تلميذا للحسن لاإلسالمية لتأثرها ببعض الفلسفات املستوردة، برزت املعنزلة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء الغزال ا
قة ر البصري مث اعتزل حلقة احلسن بعد قوله بأن املرتكب الكبرية يف املنزلة بني املنزلتني وأنه خملد يف النار إذا مل يتب قبل موته، وللف

ايق، ينظر: املرجع س مرجع ر باملعروف والنهي عن املنكر.مخسة أصول هي التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، املنزلة بني املنزلتني واألم
 (.75-1/64) ،الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرةالسابق، 
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قد يفرقون بني الصفة م من الصفاتية هومن اتبع (1)، والكالبيةعبارة اليت سيعرب هبا عن املوصوفال
يعلمون أن   ، وأما مجاهري الناس فل والصفة املعىن القائم باملوصوفوالوصف فيجعلون الوصف هو القو 

ه تارة ، وأنه يراد بوصف مصدر يف األصل كالوعد والعدة، والوزن والز نةكل واحد من لفظ الصفة وال
 (2)." هذا وتارة هذا

 

 
 

  

                                                           

هي فرقة أصحاب عبد اهلل بن سعيد بن حممد بن كالب القطان البصري، أحد املتكلمني يف أيام مأمون، إنفرد هو وفرقته بأن  (1)
مه ذالك من غري  ام أهاهلل شيئا مما أداه إىل رسله عليهم السالم وإمنا هو اه قالوا: ليس كالم اهلل مسموع وأن جربيل ليس يسمع من

 .279ص ،2ط، عقائد الثالث وسبعين فرقة، ينظر: اليمين كالم.
 (.3/335د.ط، )، ابن تيمية مجموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
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 الصفات أنواع :المبحث الثاني

ندما خاض املتكلمون يف صفات اهلل تعاىل وقس موا إىل أقسام ال تدل  عليه النصوص، جلأوا علماء ع
 .موجزاأهل السنة إىل تقسيم صفات اهلل، وزجمل هنا تلك  التقسيمات 

 باعتبار إثباتها ونفيها. -أ
 .صفات ثبوتية 

ها صفات كمال ال سلم وكلما أثبته اهلل تعاىل لنفسه يف كتابه أو لسان رسوله صلى اهلل عليه و 
نقص فيها بوجه من الوجوه كاحلياة والعلم والقدرة واالستواء على العرش والنزول إىل مساء الدنيا 

 (1).والوجه واليدين وحنو ذالك

 .صفات سلبّية 
ما نفاها اهلل سبحانه عن نفسه يف كتابه أو على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم وكلها صفات 

 (2).وت والنوم واجلهل والن سيان والعجز والت عبنقص يف حقه كامل
 باعتبار ثبوتها وأدلتها. -ب

 .صفات خبرية 
هي الصفات اليت ال سبيل إىل إثبااها إال السمع واخلرب عن اهلل أو عن رسوله صلى اهلل عليه 

       (3).وسلم، وتسمى صفات مسيعة أو نقلية، قد تكون ذاتية أو فعلية
 صفات سمعّية عقلّية. 

هي الصفات اليت يشرتك يف إثبااها الدليل السمعي النقلي والدليل العقل، قد تكون ذاتية أو  
 (4).فعلية

 

 

 

                                                           

 . 31، ص2، طالقواعد المثلى في صفات اهلل تعالى وأسمائه الحسنى، ( العثيمني1)
 . 31ص  القواعد المثلى في صفات اهلل تعالى وأسمائه الحسنى، املرجع السابق، (2)
 . 31، ص4، طصفات اهلل عز وجل الواردة في الكتاب والسنةالس قاف،  (3)
 . 31، صصفات اهلل عز وجل الواردة في الكتاب والسنة املرجع السابق، (4)
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 باعتبار تعلقها بذات اهلل وأفعاله. -ج
 صفات ذاتّية. 

م، ، اليت مل يزل وال يزال متصفا هبا مثل احلياة، العل-تعاىل  -الصفات الالزمة لذاته  فرياد هبا 
 (1).درة، والعز ة، واحلكمة والعظمة، واجلالل، والعلو وحنوها من صفات املعاينوالعلم، والق
 صفات فعلّية. 

فهي اليت تتعلق مبشيئته، وليست الزمة لذاته ال باعتبار نوعها، وال باعتبار آحادها، مثل  
ه الصفات ذاالستواء على العرش، والنزول إىل مساء الدنيا، واجمليء للفصل بني العباد يوم القيامة فه

 (2).صفات فعلية تتعلق مبشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء مل يفعلها
 صفات ذاتية وفعلية باعتبارين. 

ي ، مل يزل وال يزال متصفا هبا، فه-تعاىل  -فهي اليت إذا نظرت إىل نوعها وجدت أن اهلل  
، ألن اهلل مل فات الذاتية، فإنه باعتبار نوعه من الص-تعاىل  -الزمة لذاته، ومثلوا لذالك كالم اهلل 

 (3).يزل وال يزال متكلما، من الصفات الفعلية النه كان مبشيئته سبحانه

 

  

                                                           

 (.1/124، )1ط، خ محمد بن صالح العثيمينمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشي، العثيمني (1)
 (.125-1/124) ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين املرجع السابق، (2)
 (.1/125) ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين املرجع السابق، (3)
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 قواعد عامة في الصفات:المبحث الثالث
  التايل:ها هنا إمجاال كذكر العلماء يف كتبهم  القواعد املهمة اليت ترتكز يف باب الصفات ونذكر 

 سوله ال يصف اهلل أعلم باهلل من اهلل، وما وصفه به ر ، ألنه اإلميان مبا وصف اهلل به نفسه
 (1).ألنه ال يصف اهلل بعد اهلل أعلم باهلل من رسول اهلل

 (2).صفات اهلل تعاىل توقيفية ال جمال للعقل فيها 
 (3).صفات اهلل تعاىل كلها صفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه 
 (4).ئا من صفات املخلوقنيتنزيه اهلل جل  وعال عن يشبه شيء من صفاته شي 
 (5).قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية يف صفات اهلل تعاىل 
 (6).، وتنفى على وجه اإلمجال عز وجل  تثبت على وجه التفصيلصفات اهلل 
 (7).كل اسم ثبت هلل عز وجل  فهو متضمن لصفة , وال عكس 
 أفعاله ال منتهى ة بأفعاله ، و صفات اهلل عز وجل  ذاتي ة وفعلي ة ، والصفات الفعلي ة متعلق

 (8).ها
 (9).الكالم يف الصفات كالكالم يف الذات 
 (10).القول يف بعض الصفات كالقول يف بعض اآلخر 
 (11).صفات اهلل عز وجل  ال يقاس عليها 

                                                           

 . 88-87ص، 1ط، منهج ودراسات آليات لألسماء والصفات الشنقيطي، (1)

 . 270ص ،2، طإيثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى مذهب الحق من أصول التوحيد، ( ابن الوزير2)
 . 101، ص2، طالقواعد المثلى في صفات اهلل تعالى وأسمائه الحسنى، العثيمني (3)
 . 87، صمنهج ودراسات آليات لألسماء والصفات املرجع السابق، (4)
 . 117، صمنهج ودراسات آليات لألسماء والصفات سابق،املرجع ال (5)
 (.6/515) ،د.ط، ابن تيمية مجموع الفتاوىابن تيمية،  (6)
 .30، صالقواعد المثلى في صفات اهلل تعالى وأسمائه الحسنىاملرجع السابق،  (7)
 . 108، صالقواعد المثلى في صفات اهلل تعالى وأسمائه الحسنى املرجع السابق، (8)
 . 20ص ،1ط، الكالم على الصفات، اخلطيب (9)
 (.3/17) مجموع الفتاوى ابن تيمية،املرجع السابق،  (10)
  .111ص ،3ط، شأن الدعاء( اخلطايب، 11)
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 الفصل الثاني
 :وفيه 
  المبحث األول : الصفات الذاتّية 
 المبحث الثاني: الصفات الفعلّية 
 فات الذاتّية الفعلّيةالمبحث الثالث: الص 
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 الفصل الثاني 

 صفات اهلل تعالى بين النسختين المترجمتين

 المبحث األول : الصفات الذاتّية

 األولية
لُ  هُوَ }قوله تعاىل :  ِهرُ وَ  ٱۡۡلِٓخرُ وَ  ٱۡۡلَوَّ

 (1).{ٱۡلبَاِطُنۖٞ وَ  ٱلظََّّٰ

ިޑެގްނވާ(  ެފުށެމްއެނތި ) سابق ال ابتداء لوجوده.هو الالنسخة األوىل :   ިއްސެވވޮ

ިޑެގްނާވ( ެފުށެމްއެނތި ) هو السابق ال ابتداء لوجوده.النسخة الثانية :   ިއްސެވވޮ

صفة األولية يف جم لعىن املرت امل ، وافقمن امسه األول ثابتة هلل عز وجل مأخوذ صفة األولية صفة
  ملا ذكره السلف يف معىن األولية.  فقتانالنسختني ومها ترمجتان صحيحتان موا

 (3)."قبل كل شيء بغري حد" (2):قال ابن جرير

هو السابق لالشياء كلها، الكائن الذي مل يزل قبل وجود اخللق فاستحق " (4):وقال اخلطايب
 (5).ان موجودا وال شيء قبله وال معه"األولية إذ ك

 

 

                                                           

 .3اآلية  جزي من :( سورة احلديد1)
البديعة، من أهل آمل  يفاإلمام العلم اجملتهد، عامل العصر، صاحب التصان ،أبو جعفر بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي ( حممد2)

طربستان، مولده سنة أربع وعشرون ومائتني، طلب العلم بعد األربعني ومائتني، وأكثر الرتحال، ولقي نبالء الرجال، وكان من أفراد 
اإلمجاع و الدهر علما، وذكاء، وكثرة التصانيف، قل من ترى العيون مثله، كان ثقة، صادقا، حافظا، رأسا يف التفسري، أماما يف الفقه 

واالختالف، عالمة يف التاريخ وأيام الناس، عارفا باالقراءات وبالغة، تويف عشية األحد ليومني بقيا من شؤال سنة عشر وثالمثائة 
 (.282-14/267، )11ط ،الذهبي، سير أعالم النبالء ودفن يف بغداد. ينظر:

 (.7/218) ،1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 3)
أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خط اب البسيت اخلط ايب، صاحب التصانيف، احلافظ اللغوي، أخذ الفقه على   مذهب  (4)

الشافعي، قدر رحل يف احلديث وقراءة العلوم، وطو ف، مث أل ف يف فنون من العلم وصن ف، ولد سنة بضع عشرة وثالث مئة، تويف 
 (.28-17/23) ،سير أعالم النبالءاملرجع السابق،  ن ومثانني وثالث مئة. ينظر:ببست يف شهر ربيع اآلخر سنة مثا

 .87ص، 3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (5)
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 اآلخرية
لُ  هُوَ } قوله تعاىل: ِهرُ وَ  ِخرُ ٱۡۡلٓ وَ  ٱۡۡلَوَّ

  (1).{ٱۡلبَاِطُنۖٞ وَ  ٱلظََّّٰ
ިޑެގްނވާ( النسخة األوىل: واآلخر بعد كل شيء بغري هناية.  )ިނުމެމްއެނިތ ަފްސެވވޮ

ިޑެގްނވާ(النسخة الثانية: واآلخر بعد كل شيء بغري هناية.   )ިނުމެމްއެނިތ ަފްސެވވޮ
لصفة اآلخرية  رتجمعىن اململا فق، وااآلخر مأخوذ من إمسه عز وجلثابتة هلل  اآلخرية صفة صفة

 ملا ذكره السلف يف معىن اآلخرية. ومها ترمجتان صحيحتان موافقتانيف النسختني 
 ءخر بعد كل شيء بغري هناية، وإمنا قيل ذالك كذالك، ألنه كان وال شيقال ابن جرير: "واآل

 (2)موجود سواه، وهو كائن بعد الفناء األشياء كلها".

قي بعد فناء اخللق، وليس معىن اآلخر ما له االنتهاء. كما ليس معىن وقال اخلطايب:"هو البا
 (3)األول ما له اإلبتداء؛ فهو األول واآلخر وليس لكونه أول وال آخر".

 اإلحاطة
ُ وَ }قوله تعاىل:   بِ  ٱّللَّ

فِِرينَ ُمِحيطُُۢ  (4).{ٱۡلَكَّٰ

 (ިޑެގްނެވެއވެ ެއާކިފުރްނ ަވަށިއެގްނ ވޮ هللا ) النسخة األوىل: أن اهلل حميط بالكفار.

ެއާކިފުރްނެގ ުހިރަހިއަކެމްއ ުފިރަހަމައްށ )النسخة الثانية: أن اهلل علم بكل شيء هبم. 

ިޑެގްނވާ   (ެދެނވޮ

لصفة  عىن املرتجمامل مأخوذ من إمسه احمليط، خالف اإلحاطة صفة ثابتة هلل عز وجل صفة
 اإلحاطة يف النسختني.

 ،الكفار ؤالءطة هبحااإل قيقةحل تفسري وليس ها اإلحاطة يف النسخة األوىل ترمجة لغويةترمجت 
كإحاطة   م بذاتهحماط هب الرتمجة أنه تعاىلقارئ ل يتوهم وقد هذه ترمجة غري مستقيمة،الباحث يرى أن و 

 .مبا فيهالفلك 
يف  كره السلفة وقد ذ صحيح وهي هعلمب ت اإلحاطة بإحاطتهم اهلل تعاىلالثانية ترمج الرتمجة

  اإلحاطة.  معىن
                                                           

 . 3ة اآلي : جزء منسورة احلديد (1)

  (.7/218، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

  . 88، ص3، طشأن الدعاءاخلطايب،  (3)

 . 19من اآلية سورة البقرة: جزء  (4)
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"وال جيدي عنهم حذرهم شيئا، ألن  اهلل حميط هبم بقدرته، وهم حتت مشيئته  ( 1):ال ابن كثريق
 (2)وإرادته".

"احمليط: هو الذي أحاطت قدرته جبميع خلقه، وهو الذي  (3)وقال أبو القاسم األصبهاين:
  (4)أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عدد".

  نهأ خبلقه إحاطته من املراد وليسعقيدة الطحاوية: "يف شرح  )5(وقال ابن أيب العز الدمشقي
 عظمة إحاطة :املراد وإمنا. كبريا  علوا ذلك عن اهلل تعاىل املقدسة، ذاته داخل املخلوقات وأن كالفلك،

 (6)".كاخلردلة  عظمته إىل بالنسبة وأهنا وقدرة، وعلم وسعة

      األحدية

ُ هَُو  قُلۡ }: قوله تعاىل (7).{أََحد   ٱّللَّ
 

 ()ެއްއަކުއަވްނތަ  النسخة األوىل: الفرد.

 ()ެއްއަކުއަވްނތަ   النسخة الثانية: الفرد.
                                                           

عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن ضوء بن درع القرشي الدمشقي الشافعي، احلافظ، (  1)
احملدث، املؤرخ، ولد بقرية جمدل سنة سبعمائة أو بعدها بقليل، نشأ يف بيت علم ودين، كان من أفذاذ العلماء يف عصره، تويف يف 

، 2ط، لعظيمتفسير القرآن ا ابن كثري، :ينظر السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعني وسبعمائة.اليوم اخلميس 
(1/13-17.) 

 (.1/190) ،تفسير القرآن العظيم، سابقالرجع ( امل2)
مللقب بقوام السنة، ا أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي بن أمحد بن طاهر القرشي  الت يمي  مث الطلحي  األصبهاين  ( 3)

مولده يف سنة سبع ومخسني وأربع مئة، إمام أئمة وقته، وأستاذ علماء عصره، وقدوة أهل السنة يف زمانه، إمام يف التفسري واحلديث 
 ،نبالءسير أعالم الالذهيب،  واللغة واألدب، عارف باملتون واألسانيد، مات يوم النحر سنة مخس وثالثني ومخس مئة. ينظر:

(20/197-204.) 
 (. 164-1/163) ،2ط، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةاألصبهاين، ( 4)
 ولد قيه،، العالمة الفالدمشقي الصاحلي األذرعي احلنفي، العز أيب ابن حممد بن علي   الدين عالء بن حممد الدين صدر( هو 5)

 سنة احملرم يف مشقد قضاء ويل مث مدة، البلقاء قاعدة حبسبان وخطب ،وفتاويه دروسه يف ماهرًا وكان بالعلوم، اشتغل ه،731 سنة
ه امتحن بسبب اعرتاضه على 784ويف عام  .وظائفه على دمشق إىل ورجع استعفى، مث شهرًا فأقام مصر قضاء ويل مثه، 779

 عليه، مقرتًا أقام أنهو  الشرك، من أيبك ابن قصيدة يف ما لبيانه اعتقاله خرب العماد ابن وذكر قصيدة علي بن أيب أيبك الصفدي،
. ينظر: ابن أيب العز ، مشقبد وفاته، ذلك بعد اهلل توفاه فقد مدته تطل ومل وظائفه، برد فأمر أمره، إليه فرفع الناصري، جاء أن إىل
 .17-13، ص 2، طتباعاإل

 . 374، ص 2، طشرح عقيدة الطحاوية( ابن أيب العز، 6)
  .1( سورة اإلخالص: اآلية 7)
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ومها ترمجتان لنسختني ا صفة األحدية يفل عىن املرتجمامل وافق ،ثابتة هلل تعاىل مأخوذ من امسه األحد صفة
 .  ه السلف يف معىن األحديةملا ذكر  صحيحتان موافقتان

لواحد األحد، الذي ال نظري له وال وزير، وال نديد وال شبيه وال عديل، هو ا": قال ابن كثري       
وال يطلق هذا اللفظ على أحد يف اإلثبات إال على اهلل عز وجل، ألنه الكامل يف مجيع صفاته 

 (1)."وأفعاله

 األلوهية
هُُكمۡ }قوله:  هَ إَِّلَّ هَُو  َوإِلََّٰ ٓ إِلََّٰ ۖٞ َّلَّ ِحد  ه  َوَّٰ نُ إِلََّٰ ۡحَمَّٰ  (2).{ِحيمُ ٱلرَّ  ٱلرَّ

 ( ިތަޔަބިއމުީހްނެގ ަކާލނެގީއ ެއްއަކުއަވްނަތ ަކާލނެގެއވެ )النسخة األوىل: اإلله الواحد. 
 (ިތަޔަބިއމުީހްނެގ ަކާލނެގީއ ެއްއަކުއަވްނަތ ަރްސަކާލނެގެއވެ )النسخة الثانية: اإلله الواحد. 

يف النسختني  األلوهيةرتجم لصفة عىن املامل ، وافقمأخوذة من اإلمسني اهلل واإللهصفة األلوهية 
 .  يف معىن األلوهيةملا ذكره السلف  ومها ترمجتان صحيحتان موافقتان

 بن اهلل عبد عن لنا روي ما معىن على فإنه ،" اهلل" تعاىل: اهلل قول تأويل أماال ابن جرير: "ق
 األلوهية وذ"  اهلل: "قال عباس، بن اهلل عبد عن .خلق كل  ويعبده شيء، كل  يأهه الذي هو: عباس

  (3).أمجعني" خلقه على واملعبودية

 يةالباطن
لُ  هُوَ }وله تعاىل: ق ِهرُ وَ  ٱۡۡلِٓخرُ وَ  ٱۡۡلَوَّ

 (4).{ٱۡلبَاِطُنۖٞ وَ  ٱلظََّّٰ
ިޑެގްނވާ  النسخة األوىل: حمجوب عن إدراك احلواس.  ()ިޙްއުސަތަކްށ ަވްނަހާނެވވޮ
ިޑެގްނވާ ަތަކްށ ަވްނހަ  حس  )   النسخة الثانية: حمجوب عن إدراك احلواس.  (ާނެވވޮ

   .النسختني ية يفباطنصفة الل املرتجم عىنامل وافق ،صفة مأخوذة من امسه الباطنالباطنية 
مها ترمجتان و عىن الباطن منها هذا املعىن املرتجم يف م صحيحة معاين متعددةقد ذكر العلماء و 

 ملا ذكره السلف يف معىن الباطنية. صحيحتان موافقتان

                                                           

  (.528-8/527، )2ط ،تفسير القرآن العظيمابن كثري،  (1)

 . 163سورة البقرة: جزء من اآلية  (2)
 (.1/121، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربي، (3)
 . 3سورة احلديد، اآلية  (4)
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: احملتجب عن الباطن" (1):تاب التوحيد البن مندهالذي ورد يف ك املعىن تقريبا نفس جماملرت  وهذا املعىن
 (2)."صفاته عز  وجل  كنه ذاته وكيفي ته ذوي األلباب  

 البصر
.ٱۡلبَِصيُر{ ٱلسَِّميعُ َوهَُو } :قوله تعاىل

(3) 

ިޑެގްނވާ މޮަޅްށ ) النسخة األوىل: أن  اهلل بصري.  (ަބްއަލާވވޮ

ިޑެގްނވާ  أن  اهلل بصري. النسخة الثانية:  ()ެދެކވޮ

إذ فيهما أثبتت  نييف النسخت املرتجم لصفة البصر عىنامل أخوذة من اسم اهلل البصري، وافقصفة م
 .ا ترمجتان صحيحتانومه صفة البصر هلل تعاىل،

 (4).يف شأن الدعاء: "هو املبصر، فعيل مبعىن مفعل" قال اخلطايب

 البقاء
لِ َوۡجهُ َربَِّك ُذو  َويَۡبقَىَّٰ }قوله تعاىل:  ۡكَرامِ وَ  ٱۡلَجلََّٰ  (5).{ٱۡۡلِ

ިޑެގްނެވެއވެ  (6).سبحانه النسخة األوىل: يبقى ويدوم ذاته  ()ާޒުތުފުޅ ެދިމވޮ
ުޑެގްނެވެއވެ  ذات) .النسخة الثانية: يبقى ويدوم ذاته سبحانه  (ުފުޅ ެދިމވޮ

 . تان صحيحتانترمج ومها يف النسختني عىن املرتجم لصفة البقاءامل ، وافقصفة خاصة باهلل
 (7)."الدائم املوصوف بالبقاء الذي ال يستويل عليه الفناء" :قال أبو القاسم األصبهاين

                                                           

 احلافظ اإلماماين، نده العبدي األصبح( أبو عبد اهلل حممد بن أيب بعقوب إسحاق بن احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن حيىي بن م1)
، صاحب التصانيف، مولده سنة عشر وثالث مئة أو إحدى عشرة، مل يعلم أحدا كان أوسع رحلة منه، وال اإلسالم حمدث اجلوال،

 بن امتح وأيب عسال،ال أمحد كأيب  احلفاظ أئمة عن وأخذ. فبلغ عدة شيوخه ألف وسبع مئة شيخأكثر حديثا منه مع احلفظ والثقة، 
  ،" اإلميان"  كتاب  :تصانيفه ومن. إختلط يف آخر عمره ،وأمثاهم والطرباين، محزة، بن إسحاق وأيب النيسابوري، علي وأيب حبان،
 .كثرية  أشياءو "  الكىن"  كتاب"   الصحابة معرفة"  كتاب  جدا، كبري"   التاريخ"  كتاب  ،" الصفات"  كتاب"   التوحيد"  كتاب

 (.43-17/29، )11ط ،سير أعالم النبالءدة سنة مخس وتسعني وثالمثئة. ينظر: الذهيب، مات يف سلخ ذي القع
 .322ص، 1، طكتاب التوحيد( ابن منده، 2)
 . 11( سورة الشورى: جزء من اآلية 3)
 .  60ص ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (4)
 .27( سورة الرمحن: جزء من اآلية 5)
 وسوف يبسط ذلك يف موضعه. ىن الذات يف النسختني،مجت على معالوجه تر هذه اآلية ( يف 6)
 (.1/128، )2ط ،الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةاألصبهاين،  (7)
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 الجبروت
َن  ٱۡلُمتََكبُِّر   ٱۡلَجبَّارُ  ٱۡلَعِزيزُ }قوله تعاىل:  ِ ُسۡبَحَّٰ ا يُۡشِرُكونَ  ٱّللَّ  (1).{َعمَّ

ިޑެގްނާވ ަރްސަކާލނގެ ެގްއުލްނަތްއ ަހމަ ). جيرب األمور النسخة األوىل: هو الذي  (ަޖްއަސާވ ވޮ

 (ަވްނަތްއ ަރްސަކާލނގެ  جب ار)النسخة الثانية: ذو اجلب ار أو اجلب ار.        

 وت هلل تعاىلجلرب ا ترمجة الرتمجتان يف خالفت ،هلل تعاىل مأخوذة من امسه اجلب ارثابتة  صفة
 األوىل النسخة يف اجلربوتربوت. لكنهما ترمجتان صحيحتان وموافقتان ملا ذكره السلف يف معىن اجلو 

ألن   ة ترمجة لغوية،انيالنسخة الث اجلب ار يف . وترجمنيهايف مع ها العلماءتفسر اليت  عايناملحدى إمجة بمرت 
  . (2)مبعىن القه ار. وهي تستعمل يف لغة املالديفية ار تتداولب  كلمة اجل

 (3)."همصالح فيما فيه فهمأمور خلقه، املتصر املصلح يعين:  اجلب ار،قال ابن جرير: "
   (4):وقال ابن القي م

 قسمانِ  أوصافه يف واجلرب  أوصافه من اجلبار وكذلك
  داين منه فاجلرب كسرة  ذا  غدا قد قلب وكل الضعيف جرب

 إنسانِ  من لسواه ينبغي ال  الذي بالعز القهر جرب والثاين  
  إنسانِ  من منه يدنو فليس  العلو وهو ثالث مسًمى وله

 (5).بنانِ  لكل فاتت اليت  العليا للنخلة جبارة قوهم نم

 

 

                                                           

 .23سورة احلشر: جزء من اآلية  (1)

  ަޖްއާބރު ؛ ަބްސފޮތް  ينظر:( 2)

ex.php?do=searchhttp://radheef.mv/ind             

 .7/268 ،1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)
مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن بن حرير الزرعي ، مث الدمشقي، الفقيه، األصويل، املفسر، ( 4)

 علوم وأفىت، والزم الشيخ تقي  الدين وأخذ عنه، وتفن ن يف النحوي، ولد سنة إحدى وتسعني وستمائة، وتفقه يف املذهب، وبرع
 اإلسالم، وكان عارفا بالتفسري ال جيارى فيه، وبأصول الدين، واحلديث ومعانية وفقهه، ودقائق اإلستنباط منه، وبالعربية وله فيها اليد

لذيل على ابعمائة. ينظر: ابن رجب، الطوىل، تويف وقت عشاء اآلخرة ليلة اخلميس ثالث عشرين رجب سنة إحدى ومخسني وس
   (.179-170/ 5) ،1، ططبقات الحنابة

 .726، ص1، طالكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجية، قي مالابن  (5)

http://radheef.mv/index.php?do=search
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 الجالل
لِ َوۡجهُ َربَِّك ُذو  َويَۡبقَىَّٰ } قوله تعاىل: ۡكَرامِ وَ  ٱۡلَجلََّٰ  (1).{ٱۡۡلِ

 ()ަގަދީކިރިތަވްނތަ  النسخة األوىل: العظمة.
 ()ީކިރިތަވްނަތަކާމއި النسخة الثانية: العظمة.        

إحدى  من مهاو  النسختني صفة اجلالل يفل املرتجم عىنامل اجلالل، وافقفة مأخوذة من إمسه ص       
  . ملا ذكره السلف يف معىن اجلالل مها ترمجتان صحيحتان موافقتاناملعاين لصفة اجلالل. لذا 

 (2).كربياء": ذو العظمة وال ذ و اجلَْالِل َواإِلْكرَامِ قال ابن عباس: قال ابن كثري يف تفسريه: "

وأوصاف اجلالل الثابثة له سبحانه؛ مثل العزة والقهر والكربياء والعظمة والسعد " (3):اسقال اهر  و 
 (4).على التحقيق، ال يفوته منها شيء"واجملد؛ كلها ثابتة له 

 كمالح  
ِ  أَفََغۡيرَ }قوله تعاىل:  بَ أَنَزَل إِلَۡيُكُم  ٱلَِّذيٓ أَۡبتَِغي َحَكٗما َوهَُو  ٱّللَّ ٗل   ٱۡلِكتََّٰ  (5).{ُمفَصَّ

ޫންނ ަފާރެތްއ ާޙިކަމުކ ަކުމަގިއ هللا )ާމްތ النسخة األوىل: هل أطلب حاكما غري اهلل.  

 (ައަހެރްނ ެއދަޭންނެހްއެޔެވ؟!

ޫންނަފާރެތްއ هللا ުކާރ ީމަހުކ ަކުމަގިއ حكم )النسخة الثانية: هل أطلب من حيكم غري اهلل.        

 (ައަހެރްނ ެއދަޭންނެހްއެޔެވ؟

                                                           

 .27( سورة الرمحن: جزء من اآلية 1)

 (.7/494، )2ط ،تفسير القرآن العظيمابن كثري،  (2)
احملقق، ناصر السنة وقامع البدعة، من حمافظة الغربية جبمهورية مصر العربية، ولد  ( حممد بن خليل حسن هر اس، العالمة،3)

م، مث خترج يف األزهر من كلية 1926حمافظة الغربية ) طنطا(، بدأ تعليمه يف يف األزهر عام  -مركز قطور  -م بقرية الشني 1916
ر السنة حلجة والبيان، أفىن حياته يف التعليم والتأليف ونشم، كان سلفي املعتقد، شديدا يف احلق، قوي  ا1940أصول الدين عام 

  .املكتبة الشاملة حسن، خليلبن م. ينظر، اهراس، حممد 1975وعقيدة أهل السنة واجلماعة، تويف يف شهر سبتمرب عام 
http://shamela.ws/index.php/author/159 

 (.2/69) ،2، طشرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية( هر اس، 4)
 .114 اآلية : جزء منألنعام( سورة ا5)

http://shamela.ws/index.php/author/159
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 كم يفصفة احل  املرتجم ل عىنامل وافق (1)،من أمسائه تعاىل احَلَكمْ  عد  البعض ، وقدهلل تعاىل صفة ثابتة
ملا ذكره السلف  مها ترمجتان صحيحتان موافقتاناحلكم هلل تعاىل، لذلك  فيهما أثبتت صفةإذ  النسختني

 يف معىن احلكم. 

 (2)."هو الذي سلم له احلكم، ورد إليه فيه األمر :وحقيقتهقال اخلطايب: "

 حسيبال

ِ َوَكفَىَّٰ بِ }قوله تعاىل:   (3).{َحِسيٗبا ٱّللَّ

 (ުފެދެއވެ هللا )ިހާސުބ ަބްއަލަވިނިވ ަކަލުކަކުމަގިއ  .كفى باهلل كافيا للحسابالنسخة األوىل:  

هللا )ިހާސުބ ަބްއަލަވިނިވ ަކަލުކަކުމަގިއ ާމްތ . كفى باهلل كافيا للحسابالنسخة الثانية:         

 (ުފެދެއވެ 

احلسيب يف  صفةعىن املرتجم لامل يب واحلاسب من امسه تعاىل، وافقهلل تعاىل، احلسفة ثابتة ص        
أحدها: الشهيد، والثاين: الكايف، والثالث: يف احلسيب ثالثة أقوال: "النسختني. وذكر العلماء 

 ا.هترمجتان صحيحتان ملا ذكره السلف يف معني امبعىن احملاسب ومه هناوالرتمجتان . (4)."احملاسب

 وبالفضل، بالعدل، جزاءهم املتويل لعباده احلاسب الرقيب مبعىن واحلسيب" (5)ال السعدي:وق
 (6)."للمتوكلني احلسيب أنه ذلك من وأخص. وغمومه مهومه، عبده الكايف ومبعىن

  

                                                           

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء اهلل عز وجل وصفاته على  ابن منده، نظر:ي( وقد أثبت ابن مندة اسم احلكم هلل عز وجل، 1)
 (.2/110، )1ط، اإلتفاق والتفرد

 . 61ص ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (2)

 .6( سورة الن ساء، اآلية: 3)
 .259، ص1، طزاد المسير في علم التفسير( ينظر: ابن اجلوزي، 4)
ه، 1307حمرم عام  12( عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن محد آل السعدي من قبيلة بين متيم، ولد يف عنيزة 5)

ة صاحلة كرمية وعرف من حداثته بالصالح والتقى، فأقبل على العلم جبد ونشاط ومهة وعزمية، وانقطع للعلم وجعل كل نشأة نشأ
أوقاته مشغولة يف حتصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا حىت أدرك يف صباه ما ال بدركه غريه يف عمر طوبل، إهتم بالفقه 

، تويف قرب ن تيمية وتلميذه ابن القيم، مؤلفاته تربو  على أربعني مؤلفا يف أنواع العلوم الشرعيةاحلنبلي فقط، وكتب شيخ اإلسالم اب
 ،2، طعلماء نجد خالل ثمانية قرونه. ينظر: آل بس ام، 1376مجادي  اآلخرة عام  23طلوع الفجر من ليلة اخلميس 

(3/218-272.) 
  . 198، ص1، طرقة الناجيةتوضيح الكافية الشافية في اإلنتصار للف( السعدي، 6)
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 الحفظ
 (1).{إِنَّ َربِّي َعلَىَّٰ ُكلِّ َشۡيٍء َحفِيظ  }قوله تعاىل: 

ިޑެގްނވާ )ކޮ  كل شيء.النسخة األوىل: احلافظ على    (ްނެމަކެމްއެގ ަމްއަޗްށ ަބްއަލާވވޮ

 ()ަރްއާކެތިރުކަރްއަވިއ، ަބަލަހްއަޓވާ  .وش ه دالنسخة الثانية: ذو حفظ 

يف صفة احلفظ ل معىن املرتجامل تعاىل، وافق ائهمن امس ثابتة هلل تعاىل، احلفيظ واحلافظصفة 
  ىن احلفظ. ملا ذكره السلف يف مع ومها ترمجتان صحيحتان موافقتانالنسختني 

 شرا وإن ري،فخ خريا إن عليها وجيزيهم وأفعاهم عباده ألقوال وحافظ شاهد: "قال ابن كثري       
 (2)."فشر

ومن أمسائه احلفيظ، وهو يتضمن شيئني، أحدمها: حفظه على العباد مجيع ما وقال السعدي: "
من مجيع املكاره  ين: وحفظه لعبادهعملوه بعلمه وكتابته، وأمره الكرام الكاتبني حبفظه. واملعىن الثا

 (3).والشرور"

 اإلحتفاء

ا ۥإِنَّهُ } قوله تعاىل:  (4).{َكاَن بِي َحفِي ٗ

ިޑަގްނަނަވެތވެ . النسخة األوىل: ذو لطف  ()ޯއާގެވިރެވ ވޮ

ިޑެގްނެވެއވެ . ذو لطف إلهثانية: النسخة ال  ()ޯއާގަވްނަތ ަކަލުކ ަކުމަގިއ ެއަކާލނެގ ވޮ

صفة ل املرتجم عىنامل فقوا (5)،وقد عد  البعض احلفي من أمسائه تعاىل صفة ثابتة هلل تعاىل،
 ي. ملا ذكره السلف يف معىن احلف ومها ترمجتان صحيحتان موافقتان اإلحتفاء يف النسختني

 واإلخالص عبادتهل هداين أن يف: أي لطيفا،: وغريه عباس ابن قالقال ابن كثري يف تفسريه: "
  (6).له"

                                                           

 .57 ( سورة هود: جزء من اآلية1)
 (.4/330، )2ط ،تفسير القرآن العظيمابن كثري،  (2)
 . 190ص ،1ط ،توضيح الكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجيةالسعدي،  (3)
 .47( سورة مرمي: جزء من اآلية 4)
عتقد أهل السنة موزير، العثيمني، الشرباصي  من أمسائه تعاىل. ينظر: التميمي، ( وقد عد ابن العريب، القرطيب، ابن حجر، ابن ال5)

  .206 ص، 1، طوالجماعة في أسماء اهلل الحسنى
  (. 5/236) ،تفسير القرآن العظيم املرجع السابق، (6)
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 (2).": الرب  اللطيفاحلفي  " (1):صفهاينقال الراغب األ

 الحقّ 

لَِك بِأَنَّ }قوله تعاىل:  َ َذَّٰ  (3).{ٱۡلَحق  هَُو  ٱّللَّ

 ()ަޙްއުޤަވްނަތ ިއާލެހވެ  احلق . اإلله السخة األوىل:
 (ަޙްއުގަވްނަތ ަރްސަކާލނެގެއވެ ). اإلله احلق النسخة الثانية:

مها ترمجتان و صفة احلق يف النسختني ل رتجمعىن املامل ه تعاىل احلق ، وافقصفة مأخوذة من امس
 ملا ذكره السلف يف معىن احلق.  صحيحتان موافقتان

احلق: وهو املتحقق كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده وكونه " :هاينباألص أبو القاسم قالو 
 (4)."فهو حق

 جودهو  ،والنعوت الصفات كامل  الوجود واجب فهو وصفاته، ذاته، يف: احلقوقال السعدي: "
 مال،واجل باجلالل، يزال وال يزل، مل الذي فهو. به إال األشياء من لشيء وجود وال ذاته، لوازم من

    ورسوله ق،ح ولقاؤه حق، وفعله حق، فقوله. معروفاً  باإلحسان يزال وال يزل ومل. موصوفاً  والكمال،
 (5)."حق هوف إليه شيء وكل احلق، هي له شريك ال وحده وعبادته احلق، هو ودينه حق، وكتبه حق،

 الحكمة
 (6).{ٱۡلَخبِيرُ  ٱۡلَحِكيمُ َوهَُو } قوله تعاىل:

 ()ިޙުކަމްތަވްނތަ  النسخة األوىل: ذو احلكمة.
 (ަވްނތަ حكيم ) النسخة الثانية: احلكيم.       

                                                           

تصانيف، كان حملقق الباهر، صاحب ال( أبو القاسم احلسني بن حممد ابن املفض ل األصفهاين ، امللقب بالراغب، العال مة املاهر، ا1)
 (.121-18/120، )11ط ،سير أعالم النبالءالذهيب،  من أذكياء املتكلمني. ينظر:

 .   246، ص4، طمفردات ألفاظ القرآن( الراغب، 2)
 . 6( سورة احلج: جزء من اآلية 3)
 (.1/135، )2ط ،الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةاألصبهاين،  (4)
سير كالم تف المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في السعدي، ( 5)

  (.632-5/631)، د.ط، المنان
.    18( سورة األنعام: جزء من اآلية 6)  
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مها ترمجتان و صفة احلكمة يف النسختني ل املرتجم عىنامل امسه تعاىل احلكيم، وافق صفة مأخوذة من
 ملا ذكره السلف يف معىن احلكمة.  يحتان موافقتانصح

 قال ابن القي م: 
 وهو احلكيم وذاك من أوصافه      نوعان أيضا ما مها عدمان
 (1).حكم وإحكام فكل منهما          نوعان أيضا ثابتا الربهان

 ماحلكيف املخلوقات، بني احلكم وبكمال احلكمة، بكمال املوصوف: احلكيموقال السعدي: "
 هوف الرمحة، غزير القدرة تام احلمد واسع وعواقبها، األمور، مبادئ على واإلطالع العلم، واسع هو

 يقدح وال سؤال، ليهإ يتوجه فال وأمره، خلقه يف هبا الالئقة منازها وينزها مواضعها، األشياء يضع الذي
 (2)."مقال حكمته يف

 ْلمالح  

ُ وَ }قوله تعاىل:   (3).{َغنِيٌّ َحلِيم   ٱّللَّ

  ()ަޙީލުމަވްނތަ  .لماحلالنسخة األوىل: ذو 

 (ަވްނތަ حليم).  لماحلالنسخة الثانية: ذو        

 .مها صحيحتانو  صفة احللم يف النسختنيل املرتجم عىنامل وافق ،صفة مأخوذة من امسه احلليم
  (4).لم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم"حليم: أي: حيقال ابن كثري: "

 (5).واملتأين الذي ال يعجل بالعقوبة"منا احلليم هو الصفوح مع القدرة إقال اخلطايب: "و 

 الحميد
َ أَنَّ  ٱۡعلَُمٓوا  وَ }قوله تعاىل:   (6).{َحِميد   يٌّ َغنِ  ٱّللَّ

ިޑެގްނވާ النسخة األوىل: احملمود.   ()ަޙްމުދ ަތުއީރުފ ިލިބވޮ

                                                           

 .712، ص 1، طالكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجية، ابن قي م (1)
   .186، د.ط، ص أسماء اهلل الحسنىتفسير ( السعدي، 2)
 .  263( سورة البقرة: جزء من اآلية 3)
  (.1/693، )2، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ( 4)
  . 63، ص2ط ،شأن الدعاءاخلطايب، ( 5)

 . 267 اآلية : جزء منسورة البقرة (6)
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ިޑެގްނވާ محد ) النسخة الثانية: احملمود.     (ިލިބވޮ
صفة احلميد يف عىن املرتجم لامل وافق جل بأنه احلميد، احلميد من أمسائه تعاىل،يوصف اهلل عز و 

  ملا ذكره السلف يف معىن احلميد.  ومها ترمجتان صحيحتان موافقتانالنسختني 
 ال وقدره، شرعهو  وأقواله أفعاله مجيع يف حملمودا وهو احلميد، أي:قال ابن كثري يف تفسريه: "

 (1)."اهسو  رب وال هو، إال إله

 الحياء

َ إِنَّ }قوله تعاىل:  ا بَُعوَضٗة فََما فَۡوقَهَا   ۦٓ ََّل يَۡستَۡحيِ  ٱّللَّ  (2).{أَن يَۡضِرَب َمثَٗل مَّ
ިޑެއްއުނަގްނަނަވެއވެ النسخة األوىل: .   ()ަލިދެވިތެވ ވޮ

ިޑެގެންއުނެވެތވެ )هللا النسخة الثانية: .          (ަލުދެވިތެވވޮ

 عىنامل وافق (3)،اىلاحليي  من امسائه تع، ى ما يليق بكماله وجاللهعل خربية ثابتة هلل تعاىل صفة
 ها. يف معني ملا ذكره السلف ومها ترمجتان صحيحتان موافقتانصفة احلياء يف النسختني ل املرتجم

 وانكسار ريتغ هو الذي املخلوقني، كحياء  ليس به، يليق وصف تعاىل وحياؤهقال اهراس: "
 كمالو  رمحته، سعة مع يتناسب ليس ما ترك هو بل يذم، أو يعاب ما خوف عند الشخص يعرتي
 لديه، أضعفهو  إليه، شيء أفقر أنه مع باملعصية، جياهره فالعبد وحلمه؛ عفوه وعظيم وكرمه، جوده

 من يستحي: هعلي قدرته ومتام غناه، كمال  مع سبحانه، الرب ولكن معصيته، على بنعمه ويستعني
 (4)."ويغفر عنه ويعف ذلك بعد مث السرت، أسباب من له يهيئه مبا فيسرته وفضيحته، سرته هتك

 الحياة
ُ }قوله تعاىل:  هَ إَِّلَّ هَُو  ٱّللَّ  (5).{ٱۡلقَي وُم   ٱۡلَحي  ََّلٓ إِلََّٰ

ިޑެގްނވާ  النسخة األوىل: الدائم احلياة بال زوال.  ()ިދިރެދިމވޮ

                                                           

 (.1/699، )تفسير القرآن العظيم( املرجع السابق، 1)

 . 26 اآلية جزء من :سورة البقرة( 2)
( إختلف أهل العلم يف احليي  من أمساء اهلل تعاىل، ومن من ذكر هذا اإلسم يف أمساء اهلل احلسىن كشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن 3)

مجموع يمية، : ابن تنظرياىل، وليس من أمساء اهلل تعاىل. قي م وغريهم. وذهب بغضهم إىل أن هذا من باب اإلخبار عن اهلل تع
  .716 ص ،1ط ،الكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجية، ، وابن قي م(4/181د.ط، ) ،فتاوىال
 (.  2/86، )2، طشرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية( اهراس، 4)
 .255 اآلية : جزء منسورة البقرة( 5)
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ިޑގެ النسخة الثانية: الدائم احلياة بال زوال.   (ްނވާ )ިދިރެދިމވޮ

مها ترمجتان و يف النسختني  لصفة احلياة عىن املرتجمامل وافق ،صفة مأخوذة من امسه احلي         
 ملا ذكره السلف يف معىن احلياة.  صحيحتان موافقتان

 آخر وال د،حب له أول ال الذي والبقاء الدائمة، احلياة له الذي: يعين فإنه ؛احليقال ابن جرير: "
 قطاعبان ينقطع ممدود، وآخر حمدود، أول فلحياته حيا كان  وإن فإنه سواه ما كل  كان  إذ بأمد، له

 (1)."غايتها بانقضاء وينقضي أمدها،

برة  الخ 
 (2).{ٱۡلَخبِيرُ  ٱۡلَعلِيمُ قَاَل نَبَّأَنَِي }قوله تعاىل: 

ިޑެގްނވާ ާމްތ . النسخة األوىل: العامل باألخبار   (ެއވެ هللا )ަޚަބުރ ެދެނވޮ
 (ަވްނަތ ަރްސަކާލނެގެއވެ خبري) .و اخلربةالنسخة الثانية: ذ

 فيهما أثبتت ذإ نسختنيعىن املرتجم لصفة اخلربة يف الامل صفة مأخوذة من امسه اخلبري، وافق
  ة. ملا ذكره السلف يف معىن اخلرب  صحيحتان موافقتان ومها ترمجتان صفة اخلربة هلل تعاىل

  (4)."شيء عليه خيفى ال الذي أي :اخلبري"( 3)قال القرطيب:       
 ، وقيل:عامل بأخبار أعمالكم، وقيل أي: عامل ببواطن أموركم أي:" قال الراغب األصفهاين:و 

 (5)."خبري مبعىن خمرب

 الّرؤية

 (6).{إِنَّنِي َمَعُكَمآ أَۡسَمُع َوأََرىَّٰ } قوله تعاىل:

ިޑެގްނަވެމވެ النسخة األوىل: ناظر أو بصري.   ()ަބްއަލާވވޮ

                                                           

  (.2/126، )1ط ،القرآن جامع البيان عن تأويل آيالطربي،  (1)
 . 3( سورة التحرمي: جزء من اآلية 2)
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن بن فرح األنصاري القرطيب، العامل اإلمام اجلليل الفاضل الفقيه املفسر احملصل احملدث ( 3)

ه. ينظر: 671القرطيب وغريه، تويف يف شوال سنة املتفنن، كان من عباد اهلل الصاحلني، والعلماء العارفني، أخذ عن أيب العباس 
  (.2/282) ،1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكيةخملوف، 

     (. 21/82) ،1، طالجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنن وآي القرآن( القرطيب، 4)
  .273ص ،4ط ،مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  (5)
 . 46طه: جزء من اآلية سورة ( 6)
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ިޑެގްނވާ اظر أو بصري. النسخة الثانية: ن  (حال )ަބްއަލާވވޮ

لصفة  املرتجم عىنامل وافق ،على ما يليق جبالله وكماله كالبصر والنظر ثابتة هلل عز وجلصفة        
 .حيحتانمها ترمجتان صصفة الرؤية هلل تعاىل فلذلك  إذ فيهما أثبتت يف النسختني الرؤية 

  (1)."خيفى علي  من ذالك شيءوأرى: ما تفعالن ويفعل، ال : "قال ابن جرير

اىل نه وتعاخلطاب ملوسى وهارون عليهما الصالة والسالم؛ يقول سبحا" (2)عثيمني:وقال ابن 
؛ أي: أمسع ما تقوالن، وأمسع ما يقال لكما، وأرى من أرسلتما إليه، {إِنَّنِي َمَعُكَمآ أَۡسَمُع َوأََرىَّٰ }هما: 
الرؤية و   قال ويف هذه اآلية: إثبات صفة الرؤية هلل عز وجل.مث ما تفعالن، وأرى ما يفعل بكما.وأرى 

 (3).البصر"باملضافة إىل اهلل ها معنيان. املعىن األول: العلم. والثاين: رؤية املبصرات؛ يعين إدراكها 

 الّربوبّية
ِ َربِّ  ٱۡلَحۡمدُ }قوله تعاىل:  لَِمينَ ّلِلَّ  (4).{ٱۡلَعَّٰ

)ާޢަލްމަތްއ ަހްއަދަވިއ ޮބުޑުކެރްއިވ  ومرب يه ومصر فه وملكه. النسخة األوىل: الذي خلق العوامل

 (ެއ ާޢަލްމަތުކެގެވިރ ަރްސަކާލނެގެއވެ 

 (ައެށވެ هللا ަތުކެގ ެވިރ عامل ). الثانية: ملك العواملالنسخة        

تني ولكن خصفة الرب يف النسل املرتجم عىنامل الرب، خالف من امسه مأخوذة صفة هلل تعاىل       
    ، ألن كال املعنيني من معاين الصحيح للرب. يف النسختني ان صحيحنياملرتمج ناملعنيا
مر السي د الذي ال شبه له، وال مثل له يف سودده ، املصلح أ :فرب نا جل  ثنائه: "قال ابن جرير      

 (5)."خلقه مبا أسبغ عليهم من نعمه، واملالك الذب له اخللق واألمر

                                                           

 (.5/198، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)
ه، أحد 1347رمضان عام  27( أبو عبد اهلل حممد بن صاحل بن سليمان بن عبد الرمحن الوهييب التميمي، ولد يف مدينة عنيزة 2)

ه طلب العلم وحتصيله، رحل لطلب العلم إىل الرياض، ل تالميذ العالمة عبد الرمحن السعدي، زامله عشر سنوات، فكان جادا يف
مؤلف بني كتاب صغري وجملدات كبرية، الشرح املمتع هو أبرز  115جهود مباركة يف العمل اخلريي والعمل الدعوي، يبلغ مؤلفاته 

الجامع احلسني،  ه.15/10/1421كتبه، كان سبب وفاته إصابته مبرض سرطان القولون، تويف يف عصر يوم األربعاء وبتاريخ 
 .149-10ص  ،1، طلحياة العالمة محمد بن صالح العثيمين

  (.327-1/326) ،6، طشرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية( العثيمني، 3)
 . 2 اآلية :سورة الفاحتة (4)
 (.1/142، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (5)
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، والقي م، واملنعم، واليطلق  الرب:وقال ابن األثري: " يطلق  يف اللغة على املالك، والسي د، واملدب ر، واملريب 
  (1).غريه أضيف، فيقال: رب كذا" غري مضاف إال  على اهلل تعاىل، وإذا أطلق على

 الّرقابة
َ إِنَّ }قوله تعاىل:   (2).{قِيٗباَكاَن َعلَۡيُكۡم رَ  ٱّللَّ

ިޑެގްނވާ )ަބްއލަ  .النسخة األوىل: ذو احلفظ  (ާވވޮ

ިޑެގްނވާ . انية: ذو احلفظالنسخة الث  ()ަބްއަލވާވޮ

صفة الرقابة يف ل جماملرت  عىنامل وافق الرقيب من أمسائه تعاىل، ،يوصف اهلل عز وجل بأنه الرقيب
  ملا ذكره السلف يف معىن الرقابة.  ومها ترمجتان صحيحتان موافقتانالنسختني 

 حرمة عايتكمر  متفقدا أعمالكم، عليكم حمصيا حفيظا، با،رقي :بقوله ويعينقال ابن جرير: "
 (3)."حرمتها وتضييعكم وقطعكموها إياها، وصلتكم أرحامكم

 الذي سبت،ك  مبا نفس كل  على القائم الصدور، أكنته ما على املطلع والرقيبوقال السعدي: "
 (4)."تدبري وأكمل نظام أحسن على وأجراها املخلوقات حفظ

 الّساق
ُجودِ يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن إِلَى  يَۡومَ }ىل: قوله تعا  (5).{فََل يَۡستَِطيُعونَ  ٱلس 

 ()ަކްނަތްއަތްއ ޮބުޑެވެގްނާވ ުދަވހު  النسخة األوىل: شد ة األمر يوم القيامة.

 -)ަކްނަތްއަތްއ ޮބުޑެވެގްނވާ ުދަވްސ النسخة الثانية: أمر شديد ) يعين يوم القيامة(. 

 (ިޤާޔަމްތުދަވސް 

وأتى  ذه اآليةهب ثالباح لماء يف تفسري الساق يف هذه اآلية، إستشهدبني الع وقع اإلختالف
  .ى ما يليق بهعل يف هذه اآلية تعاىل الساق هلل صفة إىل إثبات مييل ألنه صفات الذاتيةمن  هبا

                                                           

  . 338، ص 1، طغريب الحديث واألثرالنهاية في ، ابن األثري (1)
 . 1 اآلية: جزء من سورة النساء( 2)

 (.6/350، )1ط، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي (3)
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في  تفسير كالم لسعدي، ( ا4)

 (.5/625د.ط، ) ،المنان
 . 42 اآلية: رة القلمسو ( 5)
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ن بعض العلماء أل ومها ترمجتان مستقيمتان مناسبتان وافق املعىن املرتجم يف ترمجة الساق يف النسختني
 صحيحة.  ترمجة تكون املعىن اآلية ليست نصا يف إثبات الصفة، فبهذا هذه يقولون

  (1).قال ابن عباس: "قال: هو يوم كرب وشد ة"
تفسريها عند السلف باختالف إطالق لفظة الساق من غري إضافتها إىل  إختلفتفإن  اآلية 

 تمل معنيني:حت ، وبناًء عليه فإن  لفظة: الساقاهلل تعاىل، أو مع إضافتها إليه سبحانه وتعاىل
فمن فسَّر اآليَة مبفردها من غري إضافة الساق إىل اهلل تعاىل محلها على املعىن  :المعنى األول

اللغوي وهو شدَّة اهول واألمر العظيم، وال يلزم من هذا التفسري تأويل الصفات، ألن  اآلية ليست هبذا 
ا ليست دالَّة على صفة الوجه من آيات الصفات أي ا مل تضف الس -عنده-: أهن  إىل اهلل  قاأصالً ألهن 

 وعلى هذا حيتمل تفسري ابن عباس رضي اهلل عنهما.  تعاىل
ن افة ممضافة إىل اهلل تعاىل، وجتريدها عن اإلض ومن فسَّر اآلية على أن  الساق :المعنى الثاني

م ْؤِمَنٍة، َويَ ب َْقى َمْن  َنا َعْن َساِقِه، فَ َيْسج د  َله  ك لُّ م ْؤِمٍن وَ َيْكِشف  َرب ُّ } باب التعظيم واحتجَّ ها حبديث
نْ َيا رِيَاءً َومس َْعًة، فَ َيْذَهب  لَِيْسج َد فَ يَ ع ود  َظْهر ه  طَبَ ًقا َواِحًدا كانت اآلية يف هذه    (2)،{َكاَن َيْسج د  يف الدُّ

للمعطِّلة  من غري تأويلها بشدَّة اهول وعظم األمر خالفًااحلالة من مجلة آيات الصفات اليت جيب إثبااها 
 (3)الذين مَحَلوا اآلية على شدَّة األمر مع نفيهم لصفة الساق مطلًقا وال يثبتوهنا ال بالقرآن وال بالسُّنة.

ه التفسري الثاين فال يقتضي منافاة بني اآلية واحلديث، ألن ه يوم يكشف ربُّنا عن ساق هذا وعلى
 من غري تأويٍل وال تعطيٍل وال تشبيٍه وال متثيٍل وال حتريٍف، فإن  ذلك اليوم أمر عظيم ويوم شدَّة حقيقةً 

 (4)وهول على املنافقني والكافرين لعجزهم عن السجود لرب  العاملني.

 الّسالم

مُ } قوله تعاىل: لََّٰ  (5).{ٱۡلُمتََكبُِّر   ٱۡلَجبَّارُ  ٱۡلَعِزيزُ  ٱۡلُمهَۡيِمنُ  ٱۡلُمۡؤِمنُ  ٱلسَّ

                                                           

 (.199-8/198، )2ط ،تفسير القرآن العظيم، بن كثريا (1)
ب التفسري، ، كتاالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه( البخاري، 2)

   (.4919، رقم )1247كشف عن ساق، ص باب: يوم ي
 (.1/252) ،4، طلى الجهمية والمعطلةالصواعق المرسلة ع ( ابن القيم،3)
 . في تحقيق تأويل ابن عباس لصفة الساق في اآلية: يوم يكشف عن ساقفركوس،  (4)
 282-http://ferkous.com/home/?q=fatwa          

 . 23 اآلية : جزء منسورة احلشر( 5)

http://ferkous.com/home/?q=fatwa-282
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 ()ުޞްލަޙ ަމްޞަލަޙުތެގ ުމަޞްއިނެފވެ  النسخة األوىل: ذو املرت ب يف الصلح واملصلح.

)ުހިރާހ ުއިނަކަމުކްނ . من النقائص عن مجيع العيوب ةالسالم النسخة الثانية: ذو

ިޑެގްނވާ   (ުހްސުދުރެވވޮ

 الم يف النسختني.ة السلصف عىن املرتمجمامل خالف الس الم من أمسائه تعاىل،، ثابتة هلل تعاىلصفة 
يف نطاق  - املعىن املرتجم يف النسخة األوىلالسالم هبذا  تفسر مل يقف على أي كتاب تفسري الباحث
 رمجت ترمجةت املرتجم يف النسخة الثانية وأما املعىن .غري صحيحةترمجة غربية  هيو  لكذل ،- إطالعه

  صحيحة موافقة ملا ذكره السلف يف معىن السالم. 
 (1)."وأفعاله هوصفات ذاته يف بكماله ؛والنقائص العيوب مجيع من: أي السالم،ري: "ال ابن كثق

كل   ن كل عيب، وبرىء منهو الذي سلم م -فالسالم يف صفة اهلل سبحانه قال اخلطايب: "
 (2).، وقيل: الذي سلم اخللق من ظلمه"لحق املخلوقنيآفة ونقص ي

 الّسمع
ُ َسِمَع  قَدۡ }قوله تعاىل:  ِدلَُك فِي َزۡوِجهَا ٱلَّتِيۡوَل قَ  ٱّللَّ  (3).{تَُجَّٰ

ިޑަގްނަނވާ ذو السمع.  النسخة األوىل:    ()ައްއަސވާވޮ
ިޑެގްނވާ  النسخة الثانية: الس ميع.         ()މޮަޅްށ ައްއަސާވވޮ

  النسختنيع يفلسما املرتجم لصفة عىنامل أمسائه تعاىل, وافق السميع منصفة ثابتة هلل تعاىل، 
  . صفة السمع هلل تعاىل إذ فيهما أثبتت صحيحتان ترمجتان  ومها

وأعَلم اهلل عباده املؤمنني: أنه السميع البصري، فكذلك أخرب املؤمنني: أنه " (4):قال ابن خزمية
قد مسع قول اجملادلة وحتاور النيب صلى اهلل عليه وسلم واجملادلة، وأخربت الص د يقة بنت الص د يق رضي 

فى عليها بعض كالم اجملادلة مع قرهبا منها، فسب حت خالقها، الذي وسع مسعه اهلل عنهما: أنه كان خي
                                                           

 (.8/80، )2ط ،تفسير القرآن العظيمابن كثري،  (1)
 . 41ص ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (2)
 . 1سورة اجملادلة،: جزء من اآلية ( 3)
( أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري، الشافعي، احلافظ احلجة، الفقيه، شيخ 4)

ولد سنة ثالث وعشرين ومئتني، عين يف حداثته باحلديث والفقه حىت صار يضرب به  اإلسالم، إمام األئمة، صاحب التصانيف،
املثل يف سعة العلم واإلتقان، وله عظمة يف النفوس، وجاللة يف القلوب لعلمه ودينه، واتباعه السنة، مسع من إسحاق بن راهوية 

رة ني، وفاته يف ثاين ذي القعدة سنة إحدى عشوحممد بن محيد، ومل حيدث عنها، حدث عنه البخاري ومسلم يف غري الصحيح
  (.382-14/365، )11ط ،سير أعالم النبالءوثالمثائة، عاش تسعا ومثانني سنة. ينظر: الذهيب، 
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األصوات، وقالت: سبحان من وسع مسعه األصوات. فسمع اهلل جل وعال كالم اجملادلة، وهو فوق 
 (1).ض كالمها على من حضرها وقرب منها"سبع مساوات، مستو على عرشه، وقد خفي بع

 هذا ففي ،جتادلك اليت قول اهلل مسع قد :قوله اآليات هذه نم والشاهدعثيمني: "وقال ابن 
 املضاف معوالس .خفيت ومهما بعدت مهما األصوات يسمع وأنه وتعاىل، سبحانه هلل السمع إثبات

 .الصوت دراكإ معناه فيكون باملسموعات، يتعلق مسع األوىل: :قسمني إىل ينقسم وجل عز اهلل إىل
 من ينطلق صوت الدعاء ألن دعاه، من جييب اهلل أن معناه فيكون االستجابة، عىنمب ومسع والثاين:

 فائدة ال هذا ألن فقط، مساع جمرد مسعه املراد وليس دعاءه، استجاب :يعين دعاءه، اهلل ومسع الداعي،
 ما :أحدها :سامأق ثالثة الصوت إدراك مبعىن الذي فالسمع .الدعاء اهلل يستجيب أن الفائدة بل منه،

 سبحانه اهلل ةإحاط بيان به يقصد ما :والثالث .التهديد به يقصد ما :والثاين .التأييد به يقصد
 (2)."وتعاىل

 الّشّدة 
 (3).{ٱۡلِمَحالِ َوهَُو َشِديُد }قوله تعاىل: 

ިޑެގްނވާ ) النسخة األوىل: القو ي.  (ުހިރާހ ާބެރްއ ިލިބވޮ

 (ިހްއެފުވްނ ަގަދަފަދެވެގްނވާ ). األخذ أو العقاب النسخة الثانية: شديد       

 اناملرتمج هذان املعنيانو  الش د ة يف النسختني املرتجم لصفة عىنامل صفة ثابتة هلل تعاىل، خالف
 فلذ مها ترمجتان صحيحتان ملا ذكره السلف يف معنيهما.  ثابت عند السلف، يف النسختني

                                                           

 (.79/80) ،1ط، مختصر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل( ابن خزمية، 1)
 (. 324-1/323، )6، طةشرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمي، العثيمني( 2)

 .  13 اآلية : جزء منسورة الرعد (3)
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 (2):جماهد وقال. األخذ شديد: أي  ،احملال شديد وهو (1):عنه اهلل رضي علي، وعنقال ابن كثري: "
  (3)."القوة شديد

الشديد يف صفات اهلل عز وجل على ضربني: أحدمها: أن يراد بالشديد: " (4):قال الزجاجيو 
 (5)."القوي ؛ واآلخر: أن يراد بالشديد يف صفات اهلل عز وجل: أنه شديد العقاب

 الّشهيد
ُۖٞ قُِل } قوله تعاىل:  (6).{َشِهيُدُۢ بَۡينِي َوبَۡينَُكۡم   ٱّللَّ

ިޑެގްނެވެއވެ ).  النسخة األوىل: شهيد  (ެހިކެވވޮ

ިޑެގްނިފެއވެ ). النسخة الثانية: شهيد  (ެހިކެވވޮ

 م لصفة الشهيداملرتج عىنامل وافق الشهيد من أمسائه تعاىل،يوصف اهلل عز وجل بأنه الشهيد، 
  .هلل تعاىل ا أثبتت صفة الشهيدإذ فيهم ومها ترمجتان صحيحتان يف النسختني

                                                           

 وأمه، املؤمنني أمري، اهامشي القرشي احلسن أبو مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن مناف عبد بن طالب أيب بن علي( 1)
 صلى النيب اةحي يف يتتوف املهاجرات، من كانت  ،طالب أيب عم بنت وهي ، اهامشية مناف عبد بن هاشم بن أسد بنت فاطمة

 روىهلل، ، أحد العشرة املبشرين يف اجلنة، صهر رسول االراشدين اخللفاء رابع، الصبيان من أسلم من أول .باملدينة وسلم عليه اهلل
 ىلإ وهو ظيمهما،ع العينني، ثقيل األدمة، شديد آدم، علي كان.  وأقرأه القرآن عليه وعرض وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الكثري
 إلحدى األحد، ليلة تويفقتله ابن امللجم و .مشهد كل  ويف بدر، يوم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لواء صاحب كان  .أقرب القصر
ير أعالم س سرية خلفاء الراشدين، الذهيب، :نظري .قربه وعمي اإلمارة، قصر عند بالكوفة، دفن  رمضان من بقيت ليلة عشرة

 .288-225 ،11ين، طسرية خلفاء الراشد ،النبالء
 لقرآن،ا أخذ وعنه وأطاب، فأكثر عباس، ابن عن روى، واملفسرين القراء شيخ اإلمام،، املكي احلجاج أبو جرب بن جماهد( 2)

 القرآن رض. عأقرانه من وهم - وعطاء وطاوس، عكرمة، عنه وحدث، الداري كثري  ابن منهم: مجاعة عليه تال. والفقه والتفسري،
 .والتنقل األسفار كثري  وكان بأخرة، الكوفة سكن .كانت  وكيف نزلت، فيم أسأله آية، كل  عند أقفه عباس، ابن ىعل عرضات ثالث
: املرجع نظري .ومائة ربعأ سنة مات: وغريه القطان حيىي وقال سنة ومثانني ثالثا جماهد بلغ .ثقة جماهد: وطائفة معني، بن حيىي وقال

 (.457-4/449) ،سير أعالم النبالء السابق،
  (. 4/445، )2، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ( 3)

( أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي البغدادي، النحوي، شيخ العربية، صاحب " اجلمل" والتصانيف، وكان حسن 4)
-15/475، )11ط ،الءسير أعالم النب املرجع السابق، السمت، مليح الشارة، مات يف رمضان سنة أربعني وثالمثائة. ينظر:

476.) 
 .192ص ، 2، طإشتقاق أسماء اهلل( الزجاجي، 5)
 .  19سورة األنعام: جزء من اآلية ( 6)
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ا هبا ان شهيدا ها وشاهدا ها أي عاملفاهلل عز وجل ملا كانت األشياء ال ختفى عليه كقال الزجاجي: "
 (1).خافة"وحبقائقها علم املشاهد ها، ألنه ال ختفى عليه 

 جليهاو  فيها،خ األصوات مجيع مسع األشياء مجيع على املطلع: أي الشهيدوقال السعدي: "        
 لعباده، شهد يالذ شيء بكل علمه وأحاط وكبريها، صغريها، وجليلها دقيقها، املوجودات مجيع وأبصر
 (2)."عملوه مبا عباده وعلى

 الّصمد
ُ }قوله تعاىل:  َمدُ  ٱّللَّ  (3).{ٱلصَّ

ެކިތ ްނެމަހިއ ތަ އެ ) النسخة األوىل: املقصود إليه اخلالئق يف احلوائجهم وهو ال حيتاج إىل أحد.

ެއަކާލނެގ ަރްސަކްނުފަޅްށ ޭބުންނެތިރެވެގްނވާ، ައިދ ެއަކާލނެގ ަރްސަކްނުފަޅްށ ެއްއެވްސ 

ިޑެގްނުނވާ   (ެއްއަޗަކްށ ެއަކާލނެގ ަރްސަކްނުފުޅ ޭބުންނެވވޮ
ެއްނެމާހ ަތެކިތ ) النسخة الثانية: املقصود إليه اخلالئق يف احلوائجهم وهو ال حيتاج إىل أحد.

ިޑެގުނވާ ެއަކާލނެގައްށ ޭބުންނތެ  ިރާވ، ައިދ ެއްއެވްސ ެއްއަޗަކްށ ެއަކާލނެގ ޭބުންނެވވޮ

 (ަރްސަކާލނެގެއވެ 
صمد يف النسختني صفة الل املرتجم عىنامل تعاىل، وافقة هلل تعاىل، الصمد من أمسائه صفة ثابت        

 . ان ملا ذكره السلف يف معىن الصمدومها ترمجتان صحيحتان موافقت
 كذلكو  فوقه، أحد ال الذي إليه، يصمد الذي السيد هو: العرب ندع لصمداقال ابن جرير: "

 من المك  من املعروف املعىن الكلمة، بتأويل أوىل هو فالذي كذلك،  ذلك كان  فإذا .أشرافها تسمى
 (4)."بلسانه القرآن نزل

م: أي حوائجه الصمد: السيد الذي قد انتهي سووده، فالناس يصمدونه يف: "قال الزجاجيو 
  (5).ويتعمدونه" يقصدونه

                                                           

  . 132ص  ،2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي،  (1)
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في  تفسير كالم ( السعدي، 2)

  (.5/628د.ط، )، نانالم
 . 2سورة اإلخالص: اآلية ( 3)
  (.7/583، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (4)
 . 252ص  ،2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي،  (5)
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 (1)."السي د ، الذي يصمد إليه يف األمور ويقصد يف احلوائج والنوازلقال اخلطايب: "و 

 الظاهرية

لُ  هُوَ }قوله تعاىل:  ِهرُ وَ  ٱۡۡلِٓخرُ وَ  ٱۡۡلَوَّ
 (2).{ٱۡلبَاِطُنۖٞ وَ  ٱلظََّّٰ

ިޑެގްނވާ ) النسخة األوىل: هو الظاهر باألدلة.  (ެހިކަތުކްނ ަފުއުޅެވވޮ
ިޑެގްނވާ ) انية: هو الظاهر باألدلة.النسخة االث  (ެހިކަތުކްނ ަފުއުޅެވވޮ

يف النسختني  رتجم لصفة الظاهريةعىن املامل ىل مأخوذة من امسه الظاهر، وافقصفة ثابتة هلل تعا        
 ملا ذكره السلف يف معىن الظاهرية.  ومها ترمجتان صحيحتان موافقتان

 الف شيء، كل  فوق العايل وهو دونه، شيء كل  على هرالظا وهوالظاهر: قال ابن جرير: "       
 (3)."منه أعلى شيء

ة وبشواهده أعالمه الدالة على وقال اخلطايب: " الظاهر: هو الظاهر حبججه الباهرة وبراهينه النري 
عىن العلو، فوق كل شيء بقدرته، وقد يكون الظهور مبثبوت ربوبي ته، وصحة وحداني ته ويكون الظاهر 

 (4).ىن الغلبة"ويكون مبع
 براهنيو  حبججه للعقول ظهر الذي هوو  ،عليه الدالة بالدالئل الظاهرهو  فال ريب أن اهلل

تزام ليف حق اهلل تعاىل، لكن الباحث يرى األوىل إ ةوكل هذه املعاين صحيح ،وحدانيته وأدلة وجوده
 وسلم عليه اهلل لىص هللا رسول ألن وهو خري ما يفسر به، حيث فسر الظاهر بالعلو بالتفسري النبوي

ليس فوقك أنت الظاهر فوقال صلى اهلل عليه وسلم: } .عليه أنزل ومبا ثناؤه، جل اهلل عىن مبا أعلم
 (5).{شيء

  

                                                           

 .85ص  ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (1)
 .     3سورة احلديد: جزء من اآلية ( 2)

 (. 7/218، )1ط ،تأويل آي القرآن جامع البيان عن، ( املرجع السابق3)

 . 88ص  ،شأن الدعاءاملرجع السابق،   (4)

ة واالستغفار، ذكر والدعاء والتوب، كتاب الالمسند الصحيح المختصر من سنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل، املسلم( 5)
 .(2713رقم )، 1248-1247 ص ،ما يقول عند النوم وأخذ املضجع باب
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 العّزة
 (1).{ٱۡلَحِكيمُ  ٱۡلَعِزيزُ إِنََّك أَنَت }قوله تعاىل: 

 (ީކިރިތަވްނތަ ) .اجلاللذو  النسخة األوىل:
 (ަވްނތަ زيزع). نسخة الثانية: ذو العزة ال

 ، النسختنييف عىن املرتجم لصفة العزةامل خالف صفة ثابتة هلل تعاىل مأخوذة من امسه العزيز،
 صحيحني ومها من املعاين اليت تفسر هبا السلف لصفة الغزة.  لكن املعنيان املرتمجان

 عظمتهل يغالب، وال ميانع فال وغلبه، فقهره شيء كل  عز قد: أي ،عزيز" قال ابن كثري:        
 (2)."القهار الواحد وهو وسلطانه،
العزيز يف كالم العرب على أربعة أوجه؛ الغالب القاهر، اجلليل الشريف، قال الزجاجي: "و 

اهلل عز وجل هبا،  جيوز وصف . فهذه أربعة أوجه يف العزيزالوجود املنقطع النظري والشيء القليل ،القوي
جل د النظر واملثل مبعىن القوي وهو غري موجو و عىن اجلليل العظيم مبعىن الغالب القاهر ومب ؛اهلل عزيز يقال

                                          (3).وتعاىل عن ذالك علوا كبريا"

 العظمة
 (4).{ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعلِي  َوهَُو }قوله تعاىل: 

 (ިއަބަވްނަތުކގެ )ހަ . النسخة األوىل: ذو اهيبة
 (ެއްނެމ ާމތް ) ذو العظمة واجلالل.النسخة الثانية:        

يف  العظمة م لصفةعىن املرتجامل ، خالفصفة ثابتة هلل عز وجل، العظيم من أمسائه تعاىل
    . تعاىلهلل يف النسختني ألهنما من املعاين العظمة نيصحيح اناملرتمج النسختني، لكن املعنيان

 يف" العظيم" معىن: بعضهم فقال. "العظيم: "قوله معىن يف اختلفوا وكذلكقال ابن جرير: "       
 تأويل بل: آخرون وقال. ويتقونه ويهابونه خلقه يعظمه الذي ماملعظَّ : معناه :قالوا. املعظَّم املوضع هذا
 ذلك ضيفن ولكنا بكيفية، عظمته نصف ال: وقالوا .صفة له هي عظمة له أن هو" العظيم: "قوله

                                                           

 . 129 اآلية : جزء منلبقرةسورة ا (6)

  (.5/454، )2، طتفسير القرآن العظيمابن كثري،  (1)

 . 239-234ص  ،2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي، ( 2)
 .255سورة البقرة، اآلية:  (3)
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 ألن باد؛الع من املعروف العظم مشاهبة معىن على ذلك ونيك أن عنه وننفي اإلثبات جهة من إليه
 .بالعظم فسهن منه وصف"  العظيم"  إنه: قوله بل: آخرون وقال. كذلك  وليس خبلقه، له تشبيه ذلك
 (1)."عظمته عن لصغرهم الصغر فبمعىن خلقه من دونه ما كل:  وقالوا

يف أمسائه،  ذاته، عظيم يففالعظيم من اتصف بصفات كثرية من صفات الكمال. فهو عظيم 
 (2)اله وعلوه وقربه.قوته، عظيم يف مجعظيم يف صفاته، فهو عظيم يف مسعه وبصره، عظيم يف قدرته و 

إن اهلل سبحانه وتعاىل هو العظيم املطلق فلذا يرى الباحث أنه ال جيوز قصر عظمته يف شيء 
 دون شيء. 

 العلم
لِمُ }قوله تعاىل:  دَ وَ  ٱۡلَغۡيبِ  َعَّٰ  (3).{ٱۡلُمتََعالِ  ٱۡلَكبِيرُ  ةِ ٱلشَّهََّٰ

ިޑެގްނވާ ). النسخة األوىل: ذو علم  (ެދެނވޮ
ިޑެގްނވާ ). النسخة الثانية: ذو علم         (ެދެނވޮ

ومها  العلم يف النسختني صفةل املرتجم عىنامل افقصفة ثابتة هلل تعاىل، العليم من أمسائه تعاىل، و 
كامل الشامل فهذا العلم هو العلم التام ال معىن العلم.ترمجتان صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف 

   هلل وحده، وال يشاهبه أحد من خملوقاته يف كمال علمه. 
 عاينتمف شاهدمتوه، وما تروه، فلم أبصاركم وعن عنكم غاب ما عامل واهللابن جرير: "قال 

 (4).، ألهنم خلقه وتدبريه"شيء عليه خيفى ال بأبصاركم،

م الذي قد كمل يف علمه، فهو عال م الغيوب، وعامل الغيب والشهادة، وبكل شيء فهو العلي       
 (5).عليم، واسع العلم عليم بكل شيء مجلة وتفصيال

  

                                                           

    (.546-4/545، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)
 .117-116، ص 1، طلىاألسماء الحسنى وصفات الع( ينظر: وهيب، 2)
 .9اآلية  ( سورة الرعد:3)
  (.13/452، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (4)
 . 41ص  ،1ط ،األسماء الحسنى وصفات العلىوهيب،  (5)
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 العلّو 
 (1).{ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلَعلِي  َوهَُو }قوله تعاىل: 

 (ަމިތެވިރަކާމއި )النسخة األوىل: ذو العظمة واجلالل.  

 (ެއްނެމ ަމިތެވރި )مة. النسخة الثانية: ذو العظ       

 يف النسختني وعىن املرتجم لصفة العلامل وافق هلل تعاىل، العلي  من أمسائه تعاىل، ثابتة صفة       
 . تانصحيح لصفة العلو، فلذلك مها ترمجتانإحدى املعاين  املرتمجان من املعنيانو 

: قولك من لفعيلا والعلي لي،الع واهلل: يعين فإنه ،العلي وهو: قوله تأويل وأمار: "قال ابن جري
 (2)."هبقدرت خلقه على واالرتفاع العلو ذو: والعلي وعلي، عال فهو ارتفع إذا علواً  يعلو عال

 ثة أنواع:والعلو ثال       
 : فإنه سبحانه وتعاىل مستو على عرشه، فوق مجيع خلقه، مباين هم. علو الذات       
 قات، مفتقرون إليه يف كل شؤوهنم.يع املخلو : فهو قهره تعاىل جلمعلو القهر       

: فهو علو صفاته وعظمتها، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بل فال مياثله صفة علو القدر
 املخلوق. 

: اْلع ل وَّ اْلم ْطَلَق ِبك لِّ اْعِتَباٍر، فَ َله  اْلع  " قال ابن القي م:وهذا  َلق  ِمْن ل وُّ اْلم طْ ِمْن َلَوازِِم اْسِم اْلَعِليِّ
يِع اْلو ج وِه: ع ل وُّ اْلَقْدِر، َوع ل وُّ اْلَقْهِر، َوع ل وُّ الذَّاِت، َفَمْن َجَحَد ع ل وَّ الذَّاِت فَ َقْد َجَحَد  ِه لَ مجَِ َوازَِم امسِْ

 (3)."اْلَعِليِّ 

 العين
 (4).{بِأَۡعيُنِنَا َوَوۡحيِنَا ٱۡلفُۡلكَ  َوٱۡصنَعِ }ىل: قوله تعا

ިޑެގްނުވާމއި )رأى منا. النسخة األوىل: مب  (ަބްއަލަވިއ ވޮ
 (ެބްއެލުވުމެގ ަދުށން ) النسخة الثانية: مبرأى منا.       

                                                           

 . 255( سورة البقرة: جزء من اآلية 6)
 (.4/544، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)
  .235-234ص ، 1ط، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيّاك نستعين ي م،( ابن الق2)
 . 37( سورة هود: جزء من اآلية 3)
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والباحث مييل أن املعنيني  .صفة العني يف النسختنيل املرتجم عىنامل فة خربية ثابتة هلل تعاىل، وافقص
ال بد أن ينتبه  كنل مبرأى منا. ( (بأعيننا  ))ألن بعض السلف فسر  ،يف النسختني املرتمجني صحيحان

ه صحيح، ممرادهم نفي العني هلل تعاىل، بل الرؤية الزم العني، وتفسري الشيء بالز  تفسريهم بالرؤية ليس
  ألنه تفسري جبزء معناه.

منا" بَِأْعي ِننَا" قال ابن كثري:  (1).: أي: مبرأى  
البارئ لنفسه  ت اخلالقبارئه ما أثبفواجب على كل مؤمن أن يثبت خلالقه و وقال ابن خزميية: "

 (2).من العني"
 :قيل فإن .زيادة ال ني،اثنت عينني تعاىل هلل أن :هبا هلل ندين اليت فعقيدتناعثيمني: "وقال ابن          

 معروفون، يونسلف أئمة بذلك فسره .منا مبرأى :بقوله ،بأعيننا :تعاىل قوله فسر من السلف من إن
 األصل، إثبات عم بالالزم، فسروها أهنم :فاجلواب ؟اجلواب فما وممتنع، حمرم التحريف إن :تقولون موأنت

 :يقولون واجلماعة السنة وأهل العني، إثبات بدون منا، مبرأى :يقولون التحريف وأهل العني، وهي
 وهذا الرؤية، ردجم ذكر من وعناية توكيداً  أشد هنا العني ذكر لكن .العني إثبات ومع منا، مبرأى :بأعيننا

 (3)."بأعيننا فإنك :قال

 الغنى

ُ وَ }قوله تعاىل:   (4).{ٱۡلَحِميدُ  ٱۡلَغنِي  هَُو  ٱّللَّ

ިޑެގްނވާ ) النسخة األوىل: ذو الغين .  (ުފިދވޮ

ިޑެގްނވާ ) النسخة الثانية: ذو الغين .  (ުފިދވޮ

 النسختني ومها لغىن يفصفة ال املرتجم عىنامل تعاىل، وافق الغين  من أمسائهصفة ثابتة هلل تعاىل، 
   ملا ذكره السلف يف معىن الغىن.  تانصحيح ترمجتان
يف كالم العرب: الذي ليس مبحتاج إىل غريه. وكذالك اهلل ليس مبحتاج  الغين  قال الزجاجي: "       

 (5)."إىل أحد جل وتعاىل عن ذالك علوا كبريا

                                                           

 (.4/319، )2ط ،تفسير القرآن العظيمابن كثري،  (1)
  . 75ص  ،1ط ،مختصر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلابن خزمية،  (2)
  (.1/314، )6ط ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية شرح العقيدة الواسطيةلعثيمني، ا (3)
 . 15( سورة فاطر:جزء من اآلية 4)
 . 117ص  ،2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي،  (5)
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 لكماله، باراتواالعت الوجوه، مجيع من املطلق، التام الغىن له الذي بذاته، الغين فهوال السعدي: "وق
 لوازم من غناه نأل غنياً، إال يكون أن ميكن وال الوجوه، من بوجه نقص إليها يتطرق فال. صفاته وكمال
 الذي الغين وفه .الوجوه من بوجه أحد إىل حيتاج فال حمسناً  رازقاً  قادراً  خالقاً  إال يكون ال كما  ذاته،
 (1)."واآلخرة الدنيا وخزائن واألرض، السماوات خزائن بيده

 الفتح

 (2).{ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡلفَتَّاحُ َوهَُو }قوله تعاىل: 
 (ުޙުކްމުކަރްއވާ )النسخة األوىل: ذو احلكم. 

 (މޮަޅްށ ުޙުކްމުކަރްއވާ ) م.احلك النسخة الثانية:      

لفتح يف النسختني ومها رتجم لصفة اعىن املامل عاىل، وافقه تصفة ثابتة هلل تعاىل، الفتاح من أمسائ
 . ترمجتان صحيحتان ملا ذكره السلف يف معىن الفتح

 حيتاج وال افية،خ عنه ختفى ال ألنه خلقه، بني بالقضاء العليم القاضي واهللقال ابن جرير: "
 (3)."املبطل من احملق تعرفه شهود إىل

ل . يقال: فتح احلاكم بني اخلصمني، إذا فصاكم بني عبادهالفت اح: هو احلوقال اخلطايب: "
لق عليهم من غويكون معىن الفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرمحة لعباده ويفتح املن بينهما. 

 (4).عىن الناصر"ويكون الفاتح أيضا مب أمورهم وأسباهبم. ويفتح قلوهبم وعيون بصائرهم ليبصروا احلق، 

 القدرة

َ إِنَّ }ىل: قوله تعا  (5).{َعلَىَّٰ ُكلِّ َشۡيٖء قَِدير   ٱّللَّ
 (ުކަޅުދްނަވްނތަ )النسخة األوىل: ذو القدرة. 
 (ުކަޅުދްނަވްނތަ )النسخة الثانية: ذو القدرة. 

                                                           

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في  تفسير كالم السعدي،  (1)
      (.5/629د.ط، ) ،المنان

  .26بأ: جزء من اآلية سورة س (2)

 (.19/287، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

 .56ص  ،3ط ،شأن الدعاء، اخلطايب (4)
 .20 اآلية : جزء منسورة البقرة (5)
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دل على تبوت صفة األمساء ت من أمسائه تعاىل، ومجيع هذه القادر، القدير واملقتدر تعاىل، صفة ثابتة هلل
 . حتانومها ترمجتان صحيعىن املرتجم لصفة القدرة يف النسختني امل افقو  .اىلتع هلل القدرة

 (1)."أراده: ال يعرتضه عجز وال فتور اهلل نفسه بأنه قادر على كل شيء ووصفقال اخلطايب: "

 بقدرتهو  وأحكمها، سواها بقدرته دبرها، وبقدرته املوجودات، أوجد بقدرتهوقال السعدي: "
 قال شيئاً  أراد إذا ذيال بإساءته، واملسيء بإحسانه، احملسن وجيازي للجزاء، العباد ويبعث ومييت، حييي

 (2)."ويريد مايشاء على ويصرفها القلوب يقلب وبقدرته فيكون، كن:  له

 القّدوس
ُ  هُوَ }قوله تعاىل:  هَ إَِّلَّ هَُو  ٱلَِّذي ٱّللَّ  (3).{ٱۡلقُد وسُ  ٱۡلَملِكُ ََّلٓ إِلََّٰ

 (ުމަގްއަދްސަވްނތަ )أو املبارك.  القدسذو النسخة األوىل: 
 (ަވްނތަ طاهر). ةالطاهر ذو النسخة الثانية: 

 صفة القدوسعىن املرتجم لامل ، خالفيوصف اهلل تعاىل بأنه القدوس، القد وس من أمسائه تعاىل       
 ملا ذكره السلف يف معىن القدوس.  لكن املعنيان املرتمجان صحيحني ،يف النسختني

                                                           

 .85ص  ،شأن الدعاءاملرجع السابق،  (1)
م تسير الكريم الرحمن في  تفسير كالالمجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، السعدي،  (2)

 (.254-5/624د.ط، ) ،المنان

 . 23 اآلية: جزء من سورة احلشر( 3)
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 (3)أي املبارك". (2)وقال جماهد، وقتادة: أي الطاهر. (1):وهب بن منبه: "قال اْلق دُّوس  ري: قال ابن كث

 (4).املوصوف بصفات الكمال" ،أي: املنزه عن النقائص: "ايضا وقال

ارة. واألوالد، والقدس: الطهمن العيوب، املنزَّه عن األنداد القدوس: هو الطاهروقال اخلطايب: "
حظرية القدس؛  :دس، ومعناه: بيت مكان الذي يتطهر فيه من الذنوب.وقيل للجنةومنه مسي بيت املق

ري القدوس: إنه ل يف تفسلطهاراها من آفات الدنيا. والَقَدس: السلط الكبري؛ ألنه يتطهر فيه. ويقا
 (5).املبارك"

، ليافاته العصوتنزيهه هو نفي أمسائه احلسىن وتعطيل  سبحانه وتعاىل وليس معىن تقديس اهلل
 أهل السنة ليس فيه تعطيل، وإمنا هو تنزيه عن مشاهبة اخللق.  فتنزيه اهلل عند

 القهر

  (6).{ۦ  فَۡوَق ِعبَاِدهِ  ٱۡلقَاِهرُ َوهَُو }قوله تعاىل: 
ިޑެގްނވާ ). ذو الغلبة أو القهرالنسخة األوىل:   (ަގަދެވވޮ

                                                           

 العالمة اإلمام، راألسوا الصنعاين، وهو الذماري اليماين األبناوي، اهلل عبد كبار، أبو  ذي بن سيج بن كامل  منبه ابن بن وهب (1)
 وأيب -ح ص إن -هريرة  عباس، وأيب ابن عن وأخذ .وحج ورحل وثالثني، ربعأ سنة عثمان زمن يف القصصي. مولده األخباري

 تابعي: جليالع وطاوس. قال - فيه خالف على - العاص بن عمرو بن اهلل وعبد عمر، وابن وجابر، بشري، بن والنعمان سعيد،
 صحائف ومن ليات،اإلسرائي يف علمه غزارة اقليلة؛ وإمن للمسند وروايته .ثقة: والنسائي زرعة أبو وقال. صنعاء قضاء على كان  ثقة،
 (.557-4/544، )11ط ،سير أعالم النبالءالذهيب، ومائة. ينظر:  عشرة أربع سنة مات .الكتاب أهل

 األكمه. حافظ الضرير البصري السدوسي اخلطاب عكابة، أبو بن دعامة بن قتادة: وقيل عزيز، بن قتادة بن دعامة قتادة ابن (2)
املسيب وغريهم.  بن وسعيد الكناين، الطفيل وأيب مالك، بن وأنس سرجس، بن اهلل عبد عن واحملدثني. وروى املفسرين قدوة العصر،

 بني ذاإ باإلمجاع حجة واألوزاعي، وغريهم. وهو ، راشد بن ومعمر عروبة، أيب وابن السختياين، أيوب اإلسالم أئمة عنه روى
 ولعل حفظه،و  وعدالته صدقه، يف أحد توقف فما هذا ومع. العفو اهلل نسأل القدر، يرى وكان بذلك، معروف مدلس فإنه السماع،

 يف رأسا أيضا  عباده. كانب لطيف عدل حكم واهلل وسعه، وبذل وتنزيهه، الباري تعظيم هبا يريد ببدعة تلبس ممن أمثاله يعذر اهلل
 واحلفظ، بالفقه وصفه مث العلماء، وباختالف بالتفسري، عاملا تادةق كان:  حنبل بن أمحد وأنساهبا. قال العرب، وأيام والغريب العربية

-5/269) ،بالءسير أعالم الن، . ينظر: املرجع السابقومائة عشرة مثاين سنة تويف .يتقدمه من جتد قلما: وقال ذكره، يف وأطنب
283.) 

 (.8/79، )2ط ،تفسير القرآن العظيم، بن كثريا (3)
 (.8/115، )تفسير القرآن العظيم، بن كثرياملرجع السابق، ا (4)
 . 40 ص ،3ط ،شأن الدعاء، اخلطايب( 5)
 . 18 اآلية : جزء منسورة األنعام (6)
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ިޑެގްނވާ ). ذو الغلبة أو القهر النسخة الثانية:  (ަގަދެވވޮ

ا ومه ة القهر يف النسختنيصفعىن املرتجم لامل ار امسان هلل تعاىل، وافقبتة هلل تعاىل، القاهر والقه  صفة ثا
  ملا ذكره السلف يف معىن القهر.  موافقتان انتصحيح ترمجتان
 العايل خلقه، داملستعب املذلل"  القاهر: " بقوله ويعين عباده فوق الظاهر واهللال ابن جرير: "ق       
 قاهر كل  فةص ومن. إياهم بقهره - ذكره تعاىل - نفسه وصف ألنه"  عباده فوق: " قال وإمنا. عليهم

 بتذليله عليهم العايل املذللهم، عباده، الغالب واهلل: إذا الكالم فمعىن. عليه مستعليا يكون أن شيئا
 (1)."دونه وهم إياهم، بقهره فوقهم فهو إياهم، وخلقه هم،

  وقهر وجوه،ال له وعنت اجلبابرة، له وذلت الرقاب، له خضعت الذي هو: أي: "وقال ابن كثري
 ألشياء،ا وقدرته وعلوه وعظمته وكربيائه جالله لعظمة وتواضعت اخلالئق، له ودانت شيء كل

 (2)."وقهره حكمه وحتت يديه بني وتضاءلت واستكانت

 وقال ابن القي م: 
 السلطانب مقهورون فاخللق      أوصافه من القهار وكذلك 

 (3).سلطان ومن قهر من كان  ما        قادرا عزيزا حيا يكن مل لو

 القّوة

 (4).{ٱۡلَعِزيزُ  ٱۡلقَِوي  َوهَُو }قوله تعاىل: 
 (ާބުރަގދަ ) قوي .الالنسخة األوىل: 

 (ާބުރަވްނަތެވރި )النسخة الثانية: ذو القو ة.        

ومها  لقوة يف النسختنياصفة ل املرتجم عىنامل قالقوي  من أمسائه تعاىل، وافصفة ثابتة هلل تعاىل، 
  ترمجتان صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن القوة.

 عقابه دأرا إذا عليه ميتنع وال لشدته، أيد ذو يغلبه ال الذي :القوي وهوقال ابن جرير: "       
 (5)."بقدرته

                                                           

  (.9/180، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)
 (.3/244، )2ط ،تفسير القرآن العظيم، بن كثريا (2)

 . 726ص  ،1ط ،لفرقة الناجيةالكافية الشافية في اإلنتصار ل( ابن القي م، 3)
 .19( سورة الشورى: جزء من اآلية 4)
 (.20/491، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 5)
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لتام القوة ا شيء قدر عليه، ويكون معناه:القوي يكون مبعىن القادر. ومن قوي على قال اخلطايب: "و 
عن . واملخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية، و الذي ال يستويل عليه العجز يف حال من األحوال

  (1)."بعض األمور قاصرة

 ّيةالقّيوم
ُ }قوله تعاىل:  هَ إَِّلَّ هَُو  ٱّللَّ  (2).{ٱۡلقَي ومُ  ٱۡلَحي  ََّلٓ إِلََّٰ

ިޑެގން ). م بنفسهالنسخة األوىل: القائ  (ާޒުތުފާޅިއެގްނ ާގިއުމެވވޮ
ިޑެގްނވާ قائمައްށ دائم ). دائم القيامالنسخة الثانية:   (ެވވޮ

ومية ومها ترمجتان عىن املرتجم لصفة القيامل فق، واصفة ثابتة هلل تعاىل، القي وم من أمسائه تعاىل
 . صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن القيومية

 م حبفظ كل شيء ورزقه، وتصريفه فيما شاء وأحب، من تغيري وتبديل،القي  ر: "القيوم: ابن جريقال 
وقال آخرون: معىن ذلك القيام على مكانه، وأن اهلل عز وجل إمنا نفى عن نفسه  وزيادة ونقصان.

بوصفها بذلك التغيري والتنقل من مكان إىل مكان، وحدوث التبدل الذي حيدث يف اآلدميني وسائر 
 وغريهم. خلقه

وأن ذلك وصف من اهلل تعاىل  (3)وأوىل التأويلني بالصواب ما قاله جماهد والربيع، مث رج ج فقال:
 (4)وذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء يف رزقه، والدفع عنه وتدبريه وصرفه يف قدرته".

ت املبالغة هو نعاخلطايب: "القيوم: هو القائم الدائم بال زوال، ووزنه، فيعول من القيام و قال و 
يف القيام على الشيء ويقال: هو القي م  على كل شيء بالرعاية له، ويقال قمت بالشيء إذا وليته 

 (5)بالرعاية واملصلحة".

                                                           

 . 77ص ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (1)
 . 255( سورة البقرة: جزء من اآلية 2)

 واحلسن عنه، روأكث الرياحي العالية وأبا مالك بن أنس مسع ( الربيع بن أنس، ابن زياد البكري، اخلراساين، املروزي، بصري.3)
 وقال صدوق،: امتح أبو قال. الثوري سفيان ولقيه. عنه زحر بن اهلل عبيد عن الليث روى وقد زمانه، يف مرو عامل وكان. البصري

 تويف: يقال. منه سمعف إليه خلد حىت املبارك ابن وحتيل أعوام، تسعة مسلم أبو سجنه: قلت. سنة ثالثني مبرو سجن: داود أيب ابن
 (.170-6/169، )11ط ،سير أعالم النبالءالذهيب، األربعة. ينظر:  السنن يف حديثه ومائة وثالثني تسع سنة

 (.179-5/177، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الطربي، 4)
 . 81-80ص  ،3ط ،شأن الدعاء( اخلطايب، 5)
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 الكبرياء
تِ فِي  ٱۡلِكۡبِريَآءُ َولَهُ }قوله تعاىل:  َوَّٰ َمَّٰ  (1).{ٱۡۡلَۡرِضۖٞ وَ  ٱلسَّ

 (ަކާމިއިޢްއަޒތް ެއްނެމ ަމިތެވރި ) النسخة األوىل: العظمة والعز ة.
 (ެތިރަކާމިއ، ާބުރެވިރަކްނަވނީ عظمة )النسخة الثانية: العظمة والسلطان.        

م وخالف بعضها يف املرتجبعض املعاين  تكرب من امسائه تعاىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل، امل
لماء يف معىن عاملعاين املرتجم كلها صحيحة يف النسختني، ألن هذه املعاين قد ذكر اللكن  النسختني

  الكربياء.  
 لوجودا وكمال الذات كمال  عن عبارة هي: وقيل ؛وامللك العظمة: الكربياءويف لسان العرب: "

 (2)".تعاىل اهلل إال هبا يوصف وال

 (3)".وله العظمة والسلطان يف السماوات واألرض دون ما سواه من اآلهة واألندادقال الطربي: "و 

 الكبير
َدةِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ  لِمُ َعَّٰ }قوله تعاىل:   (4).{ٱۡلُمتََعالِ  ٱۡلَكبِيرُ  ٱلشَّهََّٰ

 (ެއްނެމަހިއ ަހިއަބަވްނަތަކާމއި ). ) مبعىن العظمة ( النسخة األوىل: ذو اهيبة
 (ޮބުޑެވެގްނވާ )لنسخة الثانية: العظيم. ا

 يف صفة الكبريل جماملرت  عىنامل الكبري من امسائه تعاىل، خالف ،يوصف اهلل تعاىل بأنه الكبري
 .لدى العلماء اهلل تعاىل بتكبري مطلق وصف صح، ألنه ينيصحيح اناملرتمج لنسختني لكن املعنيانا
 ىل أكرب من كل شيء ذاتا.عدم إنكار وصف اهلل تعا يدخل يف هذاو 

 (5): "الكبري الذي كل شيء دونه".قال ابن جرير
 (6)".شيء كل  من أكرب هو الذي :الكبريوقال ابن كثري: "

                                                           

 .37( سورة اجلاثية، اآلية: 1)

 (.5/3807د.ط، ) ،لسان العربابن منظور،  (2)

 (.21/110، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

 . 9( سورة الرعد: جزء من اآلية 4)
 (.13/452، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطربي( 5)
 (.  4/437، )2، طتفسير القرآن العظيم، بن كثريا (6)
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  الذي هو: يقالو  كبري،  كل  جالله دون فصغر الشأن وكرب باجلالل املوصوف هو الكبريطايب: "وقال اخل
 (1)".املخلوقني شبه عن كرب

 أكرب هوف وجاللة، عزةمعىن و و  وقدرًا ذاتًا شيء، كل  من أكرب سبحانه فاهللقيم: "القال ابن و 
 كل  من وأعظم شيء، كل  على وعال شيء، كل  فوق هو وأفعاله،كما وصفاته، ذاته، يف شيء كل  من

 (2)".وأفعاله وصفاته ذاته يف شيء، كل  من وأجل  ،شيء

 الكرم
ٓأَي هَا }قوله تعاىل:  نُ يََّٰ نَسَّٰ َك بَِربَِّك  ٱۡۡلِ  (3).{ٱۡلَكِريمِ َما َغرَّ

 (ީދަލިތަވްނތަ ) .النسخة األوىل: ذو اجلود
 (ީދަލިތަވްނތަ ).  النسخة الثانية: ذو اجلود       

ومها  يف النسختني معىن املرتجم لصفة الكر امل من امسائه تعاىل، وافق واألكرم  تعاىل، الكرميصفة ثابتة هلل
 . ملا ذكره السلف يف معىن الكرم موافقتان ترمجتان صحيحتان

الكرمي: اجلواد، والكرمي: العزيز، والكرمي: الص فوح. هذه ثالثة أوجه للكرمي يف  قال الزجاجي: "
 (4).وصف اهلل عز وجل هبا" ب كلها جائزكالم العر 

وقال ابن القيم: "الكرمي هو: البهي، الكثري اخلري، العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه   
  (5)وأفضله".

 اللطف

 (6).{ٱۡلَخبِيرُ  ٱللَِّطيفُ َوهَُو } قوله تعاىل:
 (ޯއާގަވްނތަ )النسخة األوىل: الرب .  
 (ޯއާގަވްނަތަކްނ ޮބޑު )النسخة الثانية: الرب .  

                                                           

 .   66، ص 3، طالدعاء شأناخلطايب،  (1)

  (.4/1379، )4ط ،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة( ابن القي م اجلوزي ة، 2)
 . 6 اآلية: سورة اإلنفطار (3)

 .176ص  ،2ط ،إشتقاق أسماء اهلل( الزجاجي، 4)
               .329-328، ص 1، طالتبيان في أيمان القرآن ( ابن القي م،5)
 . 103ام: جزء من اآلية ( سورة األنع6)
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 واملعنيان ف يف النسختنيفة اللطعىن املرتجم لصامل ، اللطيف من أمسائه تعاىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل
  . تانصحيح ترمجتان لصفة اللطف ومهامن إحدى املعاين  يف النسختني اناملرتمج

 رؤية هبا ةاإلحاط من له واملتأيت األبصار، إدراك من له املتيسر ذكره تعاىل واهللقال ابن جرير: "
 (1)".عليها ويتعذر به وإحاطتها إياه إدراكها من األبصار على يعسر ما

 وقال ابن القيم: 
 نوعان أوصافه يف والل طف      ولعبده بعبده اللطيف وهو

 اإلحسان مواقع عند واللطف      خبربةٍ  األمور أسرار إدراك
 (2).الشَّان ذا عن الغفالت يف والعبد      لطفه وي بدي عزَّته فرييك

وقال اخلطايب: "اللطيف هو الرب بعباده، الذي يلطف هم من حيث ال يعلمون ويسبب هم مصاحلم 
 (3)من حيث ال حيتسبون. ويقال: هو الذي لطف عن يدرك بالكيفية".

 المؤمن
مُ }قوله تعاىل:  لََّٰ  (4).{ٱۡلُمتََكبُِّر   ٱۡلَجبَّارُ  ٱۡلَعِزيزُ  ٱۡلُمهَۡيِمنُ  ٱۡلُمۡؤِمنُ  ٱلسَّ

 (ައާމަކްނެދްއާވ ަރްސަކާލނެގެއވެ )عباده. الذي يؤمن النسخة األوىل: 
 (ަކްނ ެދްއވާ ަރްސަކާލނެގެއވެ أمان)عباده. الذي يؤمن  النسخة الثانية:       

صفة املؤمن يف ل ماملرتج عىنامل ؤمن من امساء اهلل تعاىل، وافق، امليوصف اهلل تعاىل بأنه املؤمن
 . صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن املؤمن النسختني ومها ترمجتان
 وعدهم ما املؤمنني ومصدق عليهم، معجزاته بإظهار لرسله املصدق :أي، املؤمن"قال القرطيب: 

 ،عذابه من أولياءه يؤمن الذي املؤمن: وقيل. العقاب من أوعدهم ما الكافرين ومصدق الثواب، من به
 (5)".ظلمه من عباده ويؤمن

 ان؛األم من يكون أن: أحدمهااملؤمن يف صفات اهلل عز وجل على وجهني: الزجاجي: "قال و 
 أعطاه  : أي ؛(اً فالن فالن   آَمنَ : )تقول كما  ذلك؛ فيأمنونَ  وعذابِه، بأسهِ  من املؤمنني عباَده يؤمن: أي

                                                           

  (. 9/468، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 1)

 . 719-718، ص 1، طالكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجية، ابن قي م (2)

  . 62، ص 3، طشأن الدعاءاخلطايب،  (3)

    .23 : جزء من اآليةاحلشر سورة (4)

 (. 391-20/390، )1، طالقرآن والمبين لما تضمنه من السنن وآي القرآنالجامع ألحكام ، القرطيب (5)
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 منْ  إال يَْأَمن   فال ،املؤمنني عباَده ي  َؤمِّن  : أي املؤمن ؛ اهلل  : يقال أيضاً  فكذلك ويأمَن، إليه ليسكنَ  أماناً 
: أحدمها :ضربني على ذلك فيكون التصديق، وهو اإلميان، من املؤمن يكون أن: اآلخر والوجه... آمنه

 إياهم صديقهت فيكون إمياهِنم، على يصدِّق هم: أي املؤمنني؛ عباده م َصدِّق: أي املؤمن ؛ اهلل: يقال أن
 كما  عباده؛ َده  َوعَ  ما م صدق  : أي املؤمن ؛ اهلل يكون أن: واآلخر. عليه وإثابتهم وإمياهنم صدِقِهم قبول
 م صدق   وجلَّ  عزَّ  فاهلل وَضرََّب؛ َضَربَ  مبْنزلةِ  يكون وبالَغ، َكررَ   إذا وَصدََّق؛ قول ه يف ف الن   َصَدقَ : يقال

 (1)".اهلل إىل إضافتها سائغ   املؤمن، يف أوجهٍ  ثالثة فهذه. وحمققه عباَده   به وعد ما

 المبين
َ َويَۡعلَُموَن أَنَّ }قوله تعاىل:   (2).{ٱۡلُمبِينُ  ٱۡلَحق  هَُو  ٱّللَّ

 (ަބާޔްނެވެގްނާވ ަޙްއުގަވްނަތ ަކާލނގެ ). املبني  احلق   النسخة األوىل: أن  اهلل هو
 ެވެގްނާވޮގުތަގިއ ަހަމަހްއުގަވްނަތއް  بيانީއ، هللا) .أن اهلل هو احلق كما هو مبني   النسخة الثانية:

 (ަކާލނެގަކން 
يف  م لصفة املبنيعىن املرتجامل خالف املبني من أمسائه تعاىل، ،يوصف اهلل  تعاىل بأنه املبني

   يف النسختني.  نيصحيح انلكن املعنيان املرتمجالنسختني 
 من لدنياا يف يعدهم كان  ما حقائق هم يبني الذي احلق هو اهلل أن يومئذ ويعلمونوقال الطربي:"

 (3)".ميرتون االدني يف يعدهم كان  فيما كانوا  الذين النفاق، أهل عن فيه الشك حينئذ يزولو  العذاب،
 (4)وقال اخلطايب: "املبني: هو البني  أمره يف الوحدانية، وإنه ال شريك له".

قال: ومعناه البني أمره، وقيل البني الربوبية وامللكوت، يالقاسم األصبهاين: "املبني،  قال أبوو        
 (5)أبان للخلق ما احتاجوا إليه". بان الشيء مبعىن تبني، وقيل معناهأ

 المتانة
َ إِنَّ }قوله تعاىل:  اقُ هَُو  ٱّللَّ زَّ ةِ ُذو  ٱلرَّ  (6).{ٱۡلَمتِينُ  ٱۡلقُوَّ

                                                           

 . 223-221ص  ،2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي،  (1)

 . 25سورة النور: جزء من اآلية  (2)

 (. 19/232، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)
   . 102، ص 3، طشأن الدعاءاخلطايب،  (4)
 (.144-1/143، )2ط ،الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةين، ( األصبها5)
 . 58 اآلية :سورة الذاريات( 6)
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  (ާއާރިއާބުރެގ ެވިރަރްސަކާލނެގެއވެ ) .: ذو القوة الشديدالنسخة األوىل
 (ަދަވްނތަ ަގަދފަ ). ذو القو ة النسخة الثانية:       

ملتانة يف النسختني ومها جم لصفة اعىن املرت امل ، املتني من أمسائه تعاىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل
 ترمجتان صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن املتانة.
ُذو } ندناع ذلك يف القراءة من والصوابقال ابن جرير بعد أن ذكر اختالف القرآء يف قرآة املينت: "

ةِ ٱ  نعت من كان  ول وأنه عليه، القراء من احلجة إلمجاع ثناؤه، جل اهلل صفة من أنه على رفعا {ٱۡلَمتِينُ  ۡلقُوَّ
 (1)".وجه للتذكري كان  وإن أوىل، به التأنيث لكان القوة

وال ميسه  اله مشقةه يف أفعالذي ال تنقطع قوته، وال تلحق املتني: الش ديد القوي  قال اخلطايب: "
 (2)لغوب".

 المجد
ِجيد   ۥإِنَّهُ }قوله تعاىل:   (3).{َحِميد  مَّ

 (ާމްތަވްނތަ ) .النسخة األوىل: ذو عظم وجالل

 (ާމްތަވްނތަ ). عظم وجاللالنسخة الثانية: ذو        
ختني ومها يف النس عىن املرتجم لصفة اجملدامل ، اجمليد من أمسائه تعاىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل       

 حتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن اجملد.ترمجتان صحي
 (4)".كرمي  وثناء ومدح جمد ذوقال الطربي: "

 (5)".ذاتهو  صفاته يف ممجد ، حممود وأقواله أفعاله مجيع يف احلميد هووقال ابن كثري:"          
 كلن  وله مواجملد: هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وقال عبد الرمحن السعدي: "

           (6)صفة كمال أكملها وأمتها وأعمها".

                                                           

 (.557-21/556، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)
 .77ص ،3ط ،شأن الدعاء اخلطايب،( 2)

 . 73سورة هود: اآلية  (3)

 (.  12/485، )1، طنجامع البيان عن تأويل آي القرآالطربي،  (4)

  (. 4/335، )2، طتفسير القرآن العظيم، بن كثريا (5)

 . 444ص ، 2ط، تيسير الكريم الرحمن  في تفسير كالم المّنان السعدي، (6)
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   المعية

 (1).{َوهَُو َمَعُكۡم أَۡيَن َما ُكنتُۡم  }قوله تعاىل: 
ަތެންއަގިއ ޮކްނމެ ިތަޔަބިއމީުހްނ ިތިބ )  النسخة األوىل: وهو معكم أينما كنتم.

ިޑެގްނެވެއެވ(  ިތަޔަބިއމީުހްނާނ ެއުކަގިއ ެއަކާލނެގ ވޮ
ަތެންއަގިއ ިތަޔަބިއމީުހްނާނ ެއުކަގިއ ޮކްނމެ  ވީ ިތަޔަބިއީމުހން ).و معكم أينما كنتموه النسخة الثانية:

ިޑެގްނެވެއެވ( ެއަކާލނެގ ވޮ
 

 كن يفهم من املعنينيلتعاىل يف النسختني.  هللاعية مل عىن املرتجمامل صفة ثابتة هلل تعاىل، وافق
املرتجم يف  حث مييل إىل أن هذا املعىنتعاىل مع خلقه بذاته يف كل مكان. لذلك الباأن اهلل  نياملرتمج

 النسختني غري صحيح وخمالف لعقيدة أهل السنة واجلماعة. 

 فوق هوتعاىل معنا على احلقيقة، و  يف معية اهلل تعاىل هو أن اهلل واجلماعة عقيدة أهل السنة
 :سمنيق معية اهلل عز وجل تنقسم إىلو .خلقه من بائن عرشه، على مستوٍ  خلقه، على عالٍ  مسواته،

 معية عامة ومعية خاصة.
 وإحاطة، وتأيت يف سياق اجملازاة عامة للمؤمن والكافر، وهي معية اطالع المعية العامة:

 .واحملاسبة
 رعاية معي ة هيو  وتقدير والثناء املدح سياق يف وتأيت باملؤمنني، خاصة فهي :الخاصة المعية

 . واهتمام
 بكمومتقل أعمالكم، ويعلم يعلمكم، كنتم  أينما اسالن أيها لكم شاهد وهوقال ابن جرير: "

 (2)".السبع مسواته فوق عرشه على وهو ومثواكم،
وقال ابن تيمية بعد أن ذكر أقسام الناس يف صفة معية اهلل تعاىل: "وأما قسم الرابع، فهم سلف 

جاء به الكتاب  ميع مااألمة وأئمتها: أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإهنم أثبتوا وآمنوا جب
والسنة كله من غري حتريف للكلم؛ أثبتوا أن اهلل تعاىل فوق مساواته، وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم 
منه بائنون، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضا 

   (3)ه عامل هبم".جميب؛ ففي آية النجوى داللة على أنقريب 
                                                           

 . 4سورة احلديد:جزء من اآلية  (1)

 (.22/387، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 2)

 (.5/231، د.ط، )ابن تيمية مجموع الفتاوى، ( ابن تيمية3)
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 المقيت
ُ َوَكاَن }قوله تعاىل:  قِيٗتا ٱّللَّ  (1).{َعلَىَّٰ ُكلِّ َشۡيٖء م 

ިޑެގްނވާ ުކަޅުދްނަވްނތަ ) القدير. النسخة األوىل: الشهيد  (ަބްއަލަވިއވޮ
 (ުކަޅުދްނަވްނތަ ). النسخة الثانية: القدير

ها يف بعض خالفاملعاين املرتجم و وافق بعض  (2)،صفة ثابتة هلل تعاىل، املقيت من أمسائه تعاىل
 صفة لف يف معىنملا ذكره الس نسختني، لكن املعنيان املرتمجان صحيحني مواففنيللصفة املقيت يف ا

  املقيت. 
وََكاَن اهلل  َعَلى ك لِّ َشْيٍء  ه:اختلف أهل التأويل يف تأويل قول " قال ابن جرير يف تفسري اآلية:

: القائم ذلك وقال آخرون: معىن .شهيداً وكان اهلل على كل شيء حفيظاً و  م ِقيتاً، قال بعضهم: تأويله:
والصواب من هذه األقوال قول من قال: معىن  .رالقدي هو ل آخرونوقا. على كل شيٍء بالتدبري

 (3)".: القديرال م ِقيت
 (4)وقال الزجاجي: "املقيت: املقتدر على الشيء، واملقيت أيضا: الشاهد للشيء، احلافظ".

 (5)وقال اخلطايب: "املقيت: هو املقتدر. واملقيت أيضا: معطي القوت".

 الملك 
لَِك  ٱللَّهُمَّ  قُلِ }قوله تعاىل:   (6).{ٱۡلُمۡلكِ َمَّٰ

ިޑެގްނވާ )النسخة األوىل: مالك األمالك.   (ުހިރާހ ުމްލުކަތެކްއ ިމްލުކެވވޮ
ިޑެގްނވާ )النسخة الثانية: مالك السلطان.   ެވިރަކްނ ިމްލުކެވވޮ

 يف امللك فةاملعىن املرتجم لص ، وافقثابتة هلل تعاىل، املالك واملليك من أمسائه تعاىل صفة
   ومها ترمجتان صحيحتان.  هلل تعاىل، صفة امللك تأثبت فيهما النسختني حيث

                                                           

 . 85 اآلية : جزء منسورة النساء (1)
 ( وقد عد املقيت من أمسائه تعاىل: اخلطايب، البيهقي، ابن العريب، القرطيب، الزجاجي، ابن حجر وغريهم.  2)

 (.272-7/271، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 3)

 . 136، ص ، طإشتقاق أسماء اهللالزجاجي، ( 4)

 . 69-68، ص 3ط ،شأن الدعاء، اخلطايب( 5)

 .26( سورة آل عمران: جزء من اآلية 6)
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 (1)".وغريه دون خالصا واآلخرة الدنيا ملك له من يا امللك، مالك يا: بذلك يعينقال ابن جرير: "
 (2)".دونه إال شيء وال ، فوقه ملك ال الذي امللك"يضا: وقال أ

 النفس

 (3).{َوََّلٓ أَۡعلَُم َما فِي نَۡفِسَك   ۡفِسيتَۡعلَُم َما فِي نَ }قوله تعاىل: 
 )ިއަބުސވާީމުހްނެގ ިއާރަދުފުޅަގިއ ުހިރޮގެތްއ( إرادتك. النسخة األوىل:

 ާވ ަކްނަތްއ(ިއަބުސވާީމުހްނެގ ިއާރަދުފުޅަގއި ) إرادتك. ة الثانية:النسخ
متأولني  ملعنيان املرتمجانا لنفس يف النسختني، لكنعىن املرتجم لامل ، وافقالنفس ثابتة هلل تعاىل

 نة.  لعقيدة أهل السني وخمالفتنيتغري صحيح ترمجتان هنماوالباحث يرى إ يف النسختني
 وقد عد بعض السلف النفس من صفات اهلل تعاىل، كابن خزمية.       

فأول ما نبدأ به من ذكر الصفات خالقنا جال وعال يف كتابنا هذا: ذكر زمية: "قال ابن خ
 (4)".نفسه، جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما ال نفس له

 الذاتو  النفس: ويقولون الذات، على النفس يطلقون -كابن تيمية - العلماء مجهور لكن           
 .الصفات عن نفكةم ذاتاً  هبا املراد وليس بصفاته، املتصفة ذاته هي اليت النفس ولكنها واحد، مبعىن

 عن منفكة ذاتاً  هبا املراد ليس بصفاته، املتصفة ذاته هي اليت نَ ْفس ه   اللَّه  قال ابن تيمية: "       
 طائفة ظني كما  الصفات، باب من جيعلوهنا الناس من وطائفة للذات، صفة هبا املراد وال الصفات،

 (5)خطأ". القولني وكال الصفات، عن اجملردة الذات هناأ

 الّنور

ُ } قوله تعاىل: تِ نُوُر  ٱّللَّ َوَّٰ َمَّٰ  (6).{ٱۡۡلَۡرِض  وَ  ٱلسَّ
 (ެއވެ هللا ުއުޑަތާކިއ ިބުމެގ ޫނަރީކ، ާމްތ )النسخة األوىل: نور السماوات واألرض هو اهلل. 

                                                           

 (.5/302، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 1)

 (.22/551، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 2)

 . 116( سورة املائدة: جزء من اآلية 3)

 . 17-16ص  ،1ط ،ر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلمختصابن خزمية، ( 4)

 (.293-9/292، د.ط، )مجموع الفتاوى ابن تيميةابن تيمية، ( 5)
 .35سورة الن ور، اآلية: ( 6)
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 (ީއ ުއުޑަތާކިއ، ިބުމެގ ޫނެރވެ هللا )النسخة الثانية: أن  اهلل تعاىل نور السماوات واألرض. 
لصفة  املرتجم عىنامل وافق (1).النور من أمسائه تعاىل العلماء بعضوقد عد  صفة ثابتة هلل تعاىل،       

  ان ملا ذكره السلف يف معىن النور.املعنيان املرتمجان صحيحان موافقو النور يف النسختني. 
 هاد، معناه: ىلاألو : أقوال ستة على بالنور معرفتهم بعد الناس اختلف قد" :العريب بن بكر أبو قال
 واألرض، تالسماوا منور مصحفه يف أن وروي مسعود، ابن قاله منور، معناه: والثاين عباس، ابن قاله

 النور، ذو :اخلامس ظاهر، أنه: الرابع كعب،  بن أيب قاله منور، معىن إىل يرجع وهو مزين،: والثالث
 إال نور: له يقال ال: املعتزلة وقالت: قال. (2)األشعري احلسن أبو قاله ار،كاألنو   ال نور أنه السادس

 هاد أنه إىل احلقيقة عن والعدول حقيقة ألنه كاألنوار،  ال نور أنه عندنا والصحيح: قال ضافة،باإل
 (3)".يصح ال دليل غري من جماز هو ذلك أشبه وما ومنور
 اتصف ام وهو :حسي نور: نوعني على تعاىل أوصافه نم النورُّ قال عبد الرمحن السعدي: "و        

 ما جالله ونور وجهه س ب حات   ألحرقت وجهه عن احلجاب كشف  لو الذي ،العظيم النور من به
 وأصفيائه نبيائهأ قلوب نوَّر الذي النور وهو ،املعنوي نوره: الثاين والنوع .خلقه من بصره إليه انتهى

 (4)".جالله نعوت من عرفوه ما حبسب انواراً  املؤمنني وأوليائه

 الهيمنة
مُ }قوله تعاىل:  لََّٰ   (5).{ٱۡلُمهَۡيِمنُ  ٱۡلُمۡؤِمنُ  ٱلسَّ

ިޑެގްނާވ ަރްސަކާލނގެ ). النسخة األوىل: الرقيب  (ަބަލަހްއަޓވާ ވޮ
 (ަރްއާކެތިރުކަރްއަވިއ ަބަލަހްއާޓ ަރްސަކާލނގެ ) .ظسخة الثانية: الرقيب احلفيالن

                                                           

 ( ومنهم اخلطايب، ابن منده، البيهقي، األصبهاين، ابن العريب، القرطيب، ابن القيم، ابن حجر وغريهم. 1)

 بردة أيب بن بالل صرةالب أمري بن موسى بن اهلل عبد بن إمساعيل بن سامل بن إسحاق بشر أيب بن إمساعيل بن علي احلسن أبو( 2)
املتكلمني،  إمام مةاليماين، العال األشعري ، حضار بن قيس بن اهلل عبد موسى أيب -وسلم  عليه اهلل صلى - اهلل رسول صاحب بن

 منه، وتربأ كرهه  العتزالا معرفة يف برع وملا الفهم، وقوة الذكاء يف عجبا سبعني. وكان سنة ولد بل: وقيل ومائتني ستني سنة مولده
 العلم، يف وتبحر ط،مفر  ذكاء احلسن وأليب .عوارهم ويهتك املعتزلة، على يرد أخذ مث منه، -تعاىل - اهلل إىل فتاب للناس، وصعد

، 11، طير أعالم النبالءس. ينظر: الذهيب، وثالمثائة ثالثني سنة إىل بقي .العلم بسعة له تقضي مجة وتصانيف حسنة، أشياء وله
(15/85-90.) 

 .  1046-1045ص ، 1ط، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن القي م، ( 3)

 . 267-266ص ، 1،طفقه األسماء الحسنى، البدر( 4)
 . 23سورة احلشر: جزء من اآلية  (5)
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 ومها ترمجتان  النسختنييف عىن املرتجم لصفة اهيمنةامل يمن من أمسائه تعاىل، وافقامله صفة ثابتة هلل تعاىل،
       ان ملا ذكره السلف يف معىن اهيمنة. تان موافقتصحيح

: املهيمن: آخرون الوق. الشهيد: املهيمن: بعضهم فقال تأويله، يف التأويل أهل اختلف: "قال ابن جرير
  (1)".املصدق: املهيمن :آخرون وقال .األمني

 قيبر  هو: مبعىن بأعماهم، خلقه على الشاهد أي: واحد وغري عباس ابن قال: "قال ابن كثريو 
 (2)".عليهم

 انيةحدالو 
ُ إِنََّما }اىل: قوله تع ۖٞ  ٱّللَّ ِحد  ه  َوَّٰ   (3).{إِلََّٰ

 (ެއްއަކުއަވްނތަ ). النسخة األوىل: ذو الوحدة
 (ުއަވްނތަ ެއްއކަ ). النسخة الثانية: ذو الوحدة       

يف  ة الوحدانيةعىن املرتجم لصفامل ائه تعاىل، وافق، الواحد من أمساهلل تعاىل بالوحدانيةيوصف 
  ومها ترمجتان صحيحتان ملا ذكره السلف يف معىن الوحدانية.  النسختني

 كما  ، ثالثة ثالث اهلل: القائلون أيها اهلل، ما واحد، إله اهلل إمنا: بقوله يعينقال ابن جرير: "
. معبودا هاإ يكون أن جائز فغري صاحبة، له كان  من وكذلك. بإله فليس ولد، له كان  من ألن تقولون،

 (4)".ريكش وال صاحبة، وال والد، وال له، ولد ال معبود، واحد إله والعبادة، األلوهة له الذي اهلل ولكن
ن، هو منقطع القري هو الفرد الذي مل يزل وحده ومل يكن معه آخر. وقيلوقال اخلطايب: "

 كل شيء سواه يدعى واحدااملعدوم الشريك، والنظري، وليس كسائر اآلحاد من األجسام املؤلفة، إذ  
 (5)الواحد الذي ليس كمثله شيء". فهو واحد من جهة غري واحد من اجلهات. واهلل سبحانه

  

                                                           

 (. 553-22/552، )1ط ،ن تأويل آي القرآنجامع البيان عالطربي، ( 1)

 (.8/80، )2، طتفسير القرآن العظيم، بن كثري( ا2)

 .171سورة الن ساء، اآلية:  (3)

 (.7/707، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 4)

  .82ص  ،3ط ،شأن الدعاء، ( اخلطايب5)
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 الوارث
  (1).{ِرثُونَ ٱۡلَوَّٰ َونُِميُت َونَۡحُن  ۦَوإِنَّا لَنَۡحُن نُۡحيِ }قوله تعاىل: 

 (ެއަބީހ ެދިމުހްނަނިނިވ ަފާރަތކީ  –ާވުރަތަވިނިވ ަފާރަތީކ )النسخة األوىل: الباقي الدائم. 
ިޑެގްނަވނީ  -ާވުރަތެވިރަޔީކ )النسخة الثانية: الباقي الدائم.   (ިދިރެދެމވޮ

مجتان ر رتجم لصفة الوارث يف النسختني ومها تعىن املامل وافق ،(2)يوصف اهلل تعاىل بأنه الوارث
 صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن الوارث.

  (4)".اخللق فناء بعد الباقي: قيل. وجل عز اهلل صفات من والوارث" (3):قال البغوي
  (5)".الوارث: هو الباقي بعد فناء اخللق: "طايبقال اخلو 

 الواسع
َ إِنَّ }قوله تعاىل:  ِسع  َعلِيم   ٱّللَّ   (6).{َوَّٰ

 (ަތަނަވްސަވްނތަ ) : الغين .النسخة األوىل
 (ަތަނަވްސަވްނތަ )النسخة الثانية: الغين  أو السعة.        
فة الواسع يف صعىن املرتجم لامل ىل، وافق، الواسع من أمسائه تعايوصف اهلل تعاىل بأنه الواسع       

 . النسختني ومها ترمجتان صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن الواسع
 اخللق زقهر  وسع: وقيل أمجعني، اخللق رمحته وسعت: الواِسعو القاسم األصبهاين: "قال أب

 (7)". رزق ما غري يأكل أن يقدر وال رزقه، يأكل وهو إال أحداً  جتد ال أمجعني،
                                                           

 . 23سورة احلجر: اآلية  (1)

  أمسائه تعاىل: اخلطايب، البيهقي، ابن العريب، ابن احلجر، العثيمني وغريهم. ( وقد عد الوارث من 2)

( احلسني بن مسعود بن حممد بن فراء البغوي أبو حممد، الشافعي، املفسر، صاحب التصانيف كشرح السنة، ومعامل التنزيل، 3)
ماما، عاملا السنة وبركن الدين، كان سيدا إ واملصابيح، وكتاب التهذيب يف املذهب واجلمع بني الصحيحني. كان يلقب مبحيي

 ،حتصيلها يف العلماء نافسوت نيته، وصدق قصده، حلسن التام، القبول فيها ورزق تصانيفه، يف له بورك عالمة، زاهدا قانعا باليسري.
 جبنب فنود مخسمائةو  عشرة ست سنة شوال يف خراسان مدائن من مدينة الروذ مبرو تويف. طهارة على إال الدرس يلقي ال وكان

 . 443-19/439، 11، طسير أعالم النبالء. ينظر: الذهيب، سنة وسبعني بضعا وعاش ، حسني القاضي شيخه

  (.4/376، د.ط، )معالم التنزيل( البغوي، 4)

 .96ص  ،3ط ،شأن الدعاء، اخلطايب (5)

 . 115اآلية  سورة البقرة: جزء من (6)

 (.1/150، )2، طجة وشرح عقيدة أهل السنةالحجة في بيان المحاألصبهاين،  (7)
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 كالم  يف السعةو ، فاقر عباده، ووسع رزقه مجيع خلقهالواسع: الغين  الذي وسع غناه م"قال اخلطايب: و 
 (1)".غىن عن :أي ،سعة عن يعطي اهلل: ويقال .الغىن: العرب

 الوجه
  (2).{ۥ  ُكل  َشۡيٍء هَالِك  إَِّلَّ َوۡجهَهُ } قوله تعاىل:

 (ަރްސަކްނުފޅު ) .النسخة األوىل: ملك
 (ުފޅު ذات). النسخة الثانية: ذات

 ني.يف النسخت عىن املرتجم لصفة الوجهامل خربية ثابتة هلل تعاىل، خالف صفة
حتريف لصفة الوجه. و  هذا تأويل بعيدمبعىن امللك و ترجم  للوجه يف النسخة األوىل ماملعىن املرتج

ذات، مبعىن ال جهالو  مأما يف النسخة الثانية ترجو  هذا املعىن املرتجم غري صحيح. يرى الباحث فلذلك
 .ن والتالزملتضاممن داللة ا التأويل بقاء ذاته، وهذاهذا تأويل صحيح، ألن بقاء وجه اهلل تعاىل يستلزم 

  تعاىل. لكن من لوازمه عدم إنكار صفة الوجه هلل
واختلف يف معىن قوله: "إال وجهه"، فقال بعضهم: معناه: كل شيء هالك قال ابن جرير: "

  (3)به وجهه".إال هو. وقال آخرون: معىن ذالك: إال ما أريد 
 باطلة أهناب األعمال كل  عن إخبار هذا فإن األول، القول ينايف ال القول وهذا: "وقال ابن كثري

 كل  أن ضاهمقت األول والقول. للشريعة املطابقة الصاحلة األعمال من وجل عز اهلل وجه هبا أريد ما إال
  (4)".شيء كل  دوبع شيء كل  قبل هو الذي اآلخر األول فإنه تعاىل، ذاته إال وزائلة وهالكة فانية الذوات

 مع نفسه هو يبقى تعاىل اهلل أن: يعين ذاته، إال: بقولك أردت إن" عثيمني:ابن  وقال الشيخ
: بقولك أردت وإن. وجه له ملن الذات عن بالوجه عرب هنا ويكون صحيح، فهذا هلل، الوجه إثبات
 إَِّلَّ } :نقولف وعليه. مقبول وغري حتريف فهذا الوجه، إثبات بدون الذات عن عبارة الوجه أن: الذات

                                                           

 .71ص  ،3، طشأن الدعاء، ( اخلطايب1)

 . 88( سورة القصص: جزء من اآلية 2)

 (.18/353، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

 (.6/262، )2، طتفسير القرآن العظيم، بن كثري( ا4)
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 التحريف أهل ولق وبني هذا بني الفرق ألن شيء، فيه ليس وهذا بالوجه، تصفةامل ذاته إال: أي ،{ۥ  َوۡجهَهُ 
 (1)".الذات عن به فعرب وجًها، له ألن الذات، بالوجه املراد إن: يقولون هؤالء أن

 الوكيل

ُ َوقَالُوا  َحۡسبُنَا }قوله تعاىل:     (2).{ٱۡلَوِكيلُ َونِۡعَم  ٱّللَّ
 (ަވީކލު )النسخة األوىل: الوكيل. 

 (ަވީކލު )النسخة الثانية: الوكيل.        

فة الوكيل يف صعىن املرتجم لامل ، الوكيل من أمسائه تعاىل، وافقيوصف اهلل تعاىل بأنه الوكيل
  النسختني ومها ترمجتان صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن الوكيل. 

 إليه ملسندا هو العرب، كالم  يف الوكيل، ألن بذلك، نفسه تعاىل وصف وإمناقال ابن جرير: "
 اآليات، هذه يف هب وصفهم مبا اهلل وصفهم الذين القوم كان  فلما. بأمره القيام إليه أسند من بأمر القيام

 وتفويضهم بذلك، هم بقيامه نفسه وصف إليه، ذلك وأسندوا به، ووثقوا اهلل، إىل أمرهم فوضوا كانوا  قد
  (3)".هم تعاىل اهلل وكيلال ونعم: فقال بالوكالة إليه أمرهم

وقال اخلطايب: "الوكيل: الكايف، ويقال معناه: أنه الكفيل بأرزاق العباد، والقائم عليهم 
  (4)مبصاحلهم، وحقيقة أنه الذي يستقل  باألمر املوكول إليه".

 أولياءه وىلت والذي حكمته ومشول قدرته وكمال بعلمه خلقه لتدبري املتويلوقال السعدي:"
 (5)".األمور وكفاهم العسرى وجنبهم لليسرى مفيسره

 اليدان
ِ يَدُ  ٱۡليَهُودُ َوقَالَتِ }قوله تعاىل:   بَۡل يََداهُ َمۡبُسوطَتَاِن يُنفُِق َكۡيَف يََشآُء   ٱّللَّ

 ُغلَّۡت أَۡيِديِهۡم َولُِعنُوا  بَِما قَالُوا ْۘ
 (6).{َمۡغلُولَة  

                                                           

  (.291-1/290، )6، طسالم ابن تيميةشرح العقيدة الواسطية لشيخ اإل، العثيمني( 1)
 . 173سورة آل عمران: جزء من اآلية  (2)

 (.6/245، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 3)

 .77ص  ،3، طشأن الدعاء، اخلطايب (4)

سير كالم تف المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في السعدي، ( 5)
 (. 5/626د.ط ، ) ،المنان

 .64سورة املائدة: جزء من اآلية  (6)
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ިނުއަމުތެގ ަދައްތިތަލުފުޅ  –ައްތިތަލުފުޅަވީނ )يداه بالنعمة.  وترجت اهلل باليد يد تترمج النسخة األوىل:

 (ީދަލިތަކން 
 (ުފުޅަވނީ   درةيد ق –ައްތުފުޅަވީނ )بقدرته. يداه  وترمجت يد اهلل باليد ترمجتالنسخة الثانية:        

فة اليد أثبت ص يهماف عىن املرتجم لصفة اليد يف النسختني حيثامل فة خربية ثابتة هلل تعاىل، وافقص 
 هلل تعاىل.

 املعىن املرتجما الباحث يرى أن هذو  .يدين يف النسختنياللصفة  اناملرتمج يانعن امل خالفولكن 
 حقيقية صفة وأهنا اليدين، بصفة يؤمنون السنة أهل ألن يف النسختني متأولة وهي غري صحيحة. لليدين

  حتريف وال متثيل. بدون حتريف وال تعطيل وال سبحانه به الالئق املعىن على دالة
 عىن: عضهمب فقال. مبسوطتان يداه بل: قوله تأويل يف اجلدل أهل واختلف" جرير: قال ابن

 لك: تقول العرب إن: وقال. عليهم نعمه وذلك خلقه، على اهلل يد: مبعىن ذلك: وقال. نعمتاه: بذلك
 ده،ي بل :منهم آخرون وقال .القوة بذلك عىن: منهم آخرون قالو  .نعمة: بذلك يعنون يد، عندي
 ال نعمه أن بادهع إعالمه مع مبسوطتان، يداه بل :تعاىل اهلل قول ففي: قالوامث قال رمحه اهلل:  .ملكه

 عن ينبئ ام اجلميع عن يؤديان اثنني أن العرب كالم  يف معقول غري أنه من هوصفنا ما معو  حتصى،
. فةص له هي اهلل يد إن: قال من قول وصحة النعمة، املوضع هذا يف اليد معىن: قال من قول خطأ
 (1)".التأويل هلوأ العلماء به وقال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عن األخبار تظاهرت وبذلك :قالوا

 أهل ولق وهو الصفة، إبطال فيه ألن نعمته، أو قدرته يده إن يقال وال" (2)قال أبو حنيفية:و 
   (3)".كيف  الب تعاىل صفاته من صفتان ورضاه غضبهو  كيف،  بال صفة يده ولكن واالعتزال، القدر

، ، كما أعلمنا اخلالق الباري يف حمكم نتزيلهحنن نقول هلل جل وعال يدانزمية: "قال ابن اخلو 
 (4)بيه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم".وعلى لسان ن

                                                           

 (.557-8/555، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي، ( 1)

 الصحابة. صغار حياة يف مثانني سنة العراق، ولد عامل امللة، فقيه حنيفة، اإلمام، أبوالكويف  التيمي زوطى بن ثابت بن ( النعمان2)
 الفقه وأما ،ذلك يف وارحتل اآلثار، بطلب منهم، وعين أحد عن حرف له يثبت ومل. الكوفة عليهم قدم ملا مالك بن أنس رأىو 

 عيال الفقه يف الناس: الشافعي كثري. وقال  خلق عنه ذلك، حدث يف عيال عليه والناس املنتهى فإليه وغوامضه، الرأي يف والتدقيق
-6/390، )11، طسير أعالم النبالءالذهيب، ينظر:  سنة. سبعون وله ومائة مخسني سنة يف سقيام شهيدا حنيفة. تويف أيب على

403.) 

 . 33، د.ط، ص الفقه األكبر المنسوب ألبي حنيفة  النعمان بن ثابت بن زوطي التيميأبو حنيفة،  (3)

 . 103ص ، 1، طمختصر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلابن خزمية،  (4)
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 اليمين
َ قََدُروا   َوَما}قوله تعاىل:  َمةِ يَۡوَم  ۥِميٗعا قَۡبَضتُهُ جَ  ٱۡۡلَۡرضُ وَ  ۦَحقَّ قَۡدِرهِ  ٱّللَّ تُ وَ  ٱۡلقِيََّٰ َوَّٰ َمَّٰ ُتُۢ بِيَِمينِهِ  ٱلسَّ  (1).{ۦ  َمۡطِويََّّٰ

 (ުޤުދަރްތެތިރަކުމެގ ަކާނައްތުފުޅަގެއވެ ) النسخة األوىل: بيمني قدرته.
 (ެތިރަކުމެގ ަކާންތޕުޅގަ قدرة )النسخة الثانية: بيمني قدرته.        
ومها  لنسختنيعىن املرتجم لصفة اليمني هلل تعاىل يف اامل ، وافقنيتوصف يد اهلل تعاىل بأهنا مي       

 بالقدرة. اليمني فيهما أولت حيث ترمجتان غري صحيحتان
ْطِوي اللَّه  يَ وقد يؤكد إثبات صفة اليمني هلل تعاىل يف اآلية، قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "

: أَنَا اْلَملِ  َعزَّ َوَجلَّ السََّماَواِت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة: وَن ؟ أَْيَن ك  أَْيَن اجْلَبَّار  مث َّ يَْأخ ذ ه نَّ بَِيِدِه اْلي ْمىَن، مث َّ يَ ق ول 
: أَنَا اْلَمِلك  ، أَْيَن اجْلَبَّار وَن أَْيَن اْلم َتَكب ِّر وَن ؟، (2)ِبِشَمالِه"ْطِوي اأَلَرِضنَي ؟ مث َّ يَ اْلم َتَكب ِّر ونَ   (3)."مث َّ يَ ق ول 

 يديه حدىإ أن هلل عز وجل يدين كما يليق به سبحانه وتعاىل، وأن واجلماعة ة أهل السنةعقيد
 لكن اختلفوا هل توصف كلتا يديه سبحانه وتعاىل باليمني.  ميَِني،

 مشال. أو يسار أخرى يد وله ميني يد هلل القول األول:

 ميني.  يديه وكلتا يدان وجل عز هلل القول الثاني:       
 ثبوت يفهم تالفخوتعاىل إل سبحانه له الشمال إثبات يف يف اختالف أهل العلماألول  سببال       

 فقد ضعفها، ومن. ومشال ميني يدين، سبحانه له أثبت أثبتها، فمن الشمال، ذكر فيها جاء اليت الزيادة
 .ميني كالمها  يدان، له وقال الشمال، عنه نفى

 رأى من ؟ هللا حق يف النقص منه يلزم هل وجل عز هلل الشمال إثبات هو هل والسبب الثاني
 العادة يف الشمال ألن وذلك الشمال؛ عنه نفى النقص إثبات منه يلزم وجل عز هلل الشمال إثبات أن

 .اهلل حق يف ممتنع وهذا منها، شرفاً  وأقل اليمني من أضعف

                                                           

 . 67سورة الزمر: جزء من اآلية  (1)

ن محزة "الشمال" تفرد هبا عمر ب إختلف الرواة يف كلمة "الشمال"، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها وحكم هبا شاذة، ألن (2)
ن ب، وعمر بن محزة ضعيف، واحلديث عند البخاري من طريق عبيد اهلل عن نافع عن اعن سامل بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن عمر

 لفظة "الشمال".   بن مقسم عن ابن عمر، وليس عندمها عمر، وعند مسلم من طريق عبيد اهلل
ة القيامة صف ، كتابالمسند الصحيح المختصر من سنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل، املسلممرجع سابق،  (3)

 . (2788رقم )، 1285ص  ،واجلنة والنار
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 واملسح، ساروالي والَيِمني عليه، قبضةال إطالق جواز يفيد اخلرب هذا أنَّ  واعلم"( 1)وقال أبو يعلى الفراء:
  والَوْجه اليدين مبثابة فهو صفاته؛ حييل ال أنَّه   من قبل فيما بيَّنا ملا ممتنع؛ غري وذلك

  (2)".وغريمها
ونقول: كلتا يدي ربنا عز وجل ميني، على ما أخرب النيب صلى اهلل عليه وقال ابن خزمية: "

لتا كاألرض مجيعا بإحدى يديه، ويطوي السماء بيده اإلخرى، و وسلم. ونقول: إن اهلل عز وجل يقبض 
  (3)يديه ميينان ال مشال فيهما".

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                           

 حلنابلة، صاحبا شيخ العالمة، البغدادي احلنبلي، ابن الفراء أبو يعلى، اإلمام أمحد بن لفخ بن حممد بن احلسني بن ( حممد1)
 إليه وانتهت األصحاب، به وخترج ودرس، وثالمثائة. أفىت مثانني سنة أول يف املذهب. ولد يف املفيدة والتصانيف ، الكربى التعليقة
 اخلالفة بدار القضاء ىيعل أبو واألصول. ويل والنظر وتفسريه، القرآن بعلوم رفةمع مع زمانه، يف العراق عامل وكان الفقه، يف اإلمامة
 تكن ومل املهابة،و  اجلاللة مع للتصنيف،  ومالزمة واهجد، عبادة ذا وكان العشر، بالقراءات تال وقد وحلوان حران قضاء مع واحلرمي،

الذهيب، ينظر:  وأربعمائة. ومخسني مثان سنة تويف. الورع ثخني قدر،ال كبري  النفس، نزه متعففا، احلديث. وكان معرفة يف طوىل يد له
 (.92-18/89، )11ط ،سير أعالم النبالء

 . 176، د.ظ، ص الصفات ألخبار التأويالت إبطال( أبو يعلى، 2)

 .103ص  ،1ط ،مختصر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلابن خزمية، ( 3)
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 المبحث الثاني : الصفات الفعلّية

 والمجيء تياناإل
ٓ أَن يَۡأتِيَهُُم  هَلۡ }قوله تعاىل :  ُ يَنظُُروَن إَِّلَّ َن  ٱّللَّ ئَِكةُ وَ  ٱۡلَغَمامِ فِي ظُلَٖل مِّ

ٓ     (1).{ٱۡۡلَۡمُر  َوقُِضَي  ٱۡلَملََّٰ
  (ުއުމން ެގ ޯކފެާއްއެގ ައުމުރުފުޅ އަ هللا) .أي: العذاب -إتيان أمر اهلل  :النسخة األوىل

 (ެގ ޯކފެާގ ައުމުރުފޅު هللا ). أي: العذاب -النسخة الثانية: إتيان أمر اهلل        
ا ٱۡلَملَكُ َوَجآَء َرب َك وَ }قوله تعاىل:  ا َصف ٗ  (2).{َصف ٗ

  (ައުމުރުފެޅްއ ެއިހނުދ ައުއެދެއވެ ) لنسخة األوىل: جميء أمر اهلل.ا       
 (ައުމުރުފުޅ ެއިހނުދ ައްނާނެނެތވެ )النسخة الثانية: جميء أمر اهلل.      
 .ء يف النسختنيعىن املرتجم لصفيت اإلتيان واجمليامل وافقان هلل عز وجل، تصفتان خربيتان ثابت       

 يه وال تعطيل. تا اإلتيان واجمليء هلل تعاىل ثبوتا يليق به دون متثيل وال تشبأهل السنة يثبتون صف       
لباحث وا العذاب بإتيان واجمليء أمر اهلل أو املعىن املرتجم لصفيت اإلتيان واجمليء متأولة يف النسختني

 أثبتها لنفسه.  اليت غري صحيح وحتريف لصفة اهلل عز وجل يرى هذا
ن الرب تبارك مث اختلف يف صفة إتيا: "فة اإلتيان هلل تعاىل يف اآليةقال ابن جرير مرج حا لص

 فقال بعضهم: ال صفة لذلك غري الذي وصف به نفسه عز وجل من اجمليء .وتعاىل الذي ذكره يف قوله
واإلتيان والنزول، وغري جائز تكلف القول يف ذلك ألحد إال خبرب من اهلل جل جالله، أو من رسول 

وقال  .ول يف صفات اهلل وأمسائه، فغري جائز ألحد من جهة االستخراج إال مبا ذكرنامرسل. فأما الق
آخرون: إتيانه عز وجل، نظري ما يعرف من جميء اجلائي من موضع إىل موضع، وانتقاله من مكان إىل 

 بل معىن :وقال آخرون .وقال آخرون: معىن قوله: يعين به: هل ينظرون إال أن يأتيهم أمر اهلل.مكان
 (3)".ذلك: هل ينظرون إال أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه

 (4)".صف بعد صفا صفوفا وأمالكه حممد يا ربك جاء وإذاوقال أيضا يف صفة اجمليء: "

                                                           

 . 210 سورة البقرة: جزء من اآلية (1)

 . 22سورة الفجر: اآلية  (2)

 (.3/610، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

 (.24/384، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن، املرجع السابق (4)
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عقيدة ت السابقة يف الوقال الشيخ حممد خليل اهرَّاس بعد أن ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية اآليا
ليه  من صفات الفعل، ومها صفتا اإلتيان واجمليء، والذي عيف هذه اآليات إثبات صفتني" الواسطية:

أهل السنة واجلماعة اإلميان بذلك على حقيقته، واالبتعاد عن التأويل الذي هو يف احلقيقة إحلاد 
 (1)".وتعطيل

 اإلجابة

ِجيب  } قوله تعاىل:  (2).{إِنَّ َربِّي قَِريب  م 
  (ާލނގެ ިއާޖަބެދްއާވ ަރްސކަ ). النسخة األوىل: اجمليب

 (ިއާޖަބެދްއާވ ަރްސަކާލނގެ ). خة الثانية: اجمليبالنس

إلجابة يف النسختني جم لصفة اعىن املرت امل ، اجمليب من أمسائه تعاىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل
   ومها ترمجتان صحيحتان موافقتان ملا ذكره السلف يف معىن اإلجابة.

 إذا له جميب   ،التوبة يف إليه ورغب العبادة هل أخلص ممن قريب ريب إن: يقولقال ابن جرير: "
 (3)".دعاه

وقال الزجاجي: "اجمليب: اسم فاعل من أجاب جييب فهو جميب، فاهلل عز وجل جميب دعاء 
  (4)عباده إذا دعوه".

 :نوعان لعباده وجل عز اهلل إجابةو 

  ذاهب وَعدهم كما  كانوا،  لحا كل  وعلى كانوا،  وأينما كانوا،  مهما للداعني عامة إجابة األولى:       
 .يتخلَّف ال الذي الصادق املطلق الوعد
 .والعبادة الدعاء يف له املخِلصني لشرعه، املنقاِدين له، للمستجيبني خاصة إجابة والثانية:       

 اإلحسان
 (5).{ۖۥٞ أَۡحَسَن ُكلَّ َشۡيٍء َخلَقَهُ  ٱلَِّذيٓ }قوله تعاىل: 

                                                           

 .112ص  ،2ط، شرح العقيدة الواسطية اهراس، (1)

 . 61سورة هود: جزء من اآلية  (2)

 (. 12/454) ،يان عن تأويل آي القرآنجامع الب املرجع السابق، (3)

 .148ص  ،2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي،  (4)

 . 7سورة السجدة: جزء من اآلية  (5)
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 (ިރަހަމޮކށް ފު ) النسخة األوىل: أتقن أو أحكم.
 (ުފިރަހަމ ިސަފިއަގއި )النسخة الثانية: أتقن أو أحكم. 

يف  انملرتمجا عنياناملو  ملرتجم لصفة اإلحسان يف النسختنيعىن اامل وافق (1)صفة ثابتة هلل تعاىل،
 . املعنيني لصفة اإلحسان ومها ترمجتان صحيحتان من إحدى النسختني

 شيء لك  أتقن: معناه: بعضهم فقال ذلك، معىن يف التأويل أهل واختلفقال ابن جرير: "
 نديع ذلك يف األقوال وأوىل. مث قال: خلقه شيء كل  أعلم: ذلك معىن بل: آخرون وقال. وأحكمه
 حكمأ معناه: قال من قول الالم بفتح ،خلقه شيء كل  أحسن الذي :قرأه من قراءة على بالصواب

 اإلحكام معىن من قلنا الذي هذا إما: جهنيو  أحد إال كذلك  قرئ إذ لذلك معىن ال ألنه وأتقن؛
 يف يشك ال ما خلقه يف كان  فلما واحلسن، اجلمال معىن يف هو الذي التحسني معىن أو واإلتقان،

 وأما نعته،ص وأتقن أحكمه أنه معناه ولكن خلق، ما كل  أحسن أنه به يعن مل أنه علم ومساجته، قبحه
  وأهم أعلم: ذلك معىن: قال من قول به تأويالته أوىل فإن م،الال بتسكني هي اليت األخرى القراءة على
   (2)".أحسنهم هو ، خلقه شيء كل

: "واإلحسان يقال على الوجهني: أحدمها: اإلنعام على الغري، يقال وقال الراغب األصفهاين
 (3)أحسن على فالن. والثاين: إحسان يف فعله، وذلك إذا علم علما حسنا، أو عمل عمال حسنا".

 اإلحياء واإلماتة
هِ }قوله تعاىل:   (4).{َويُِميتُ  ۦيُۡحيِ  ٱلَِّذيُم َربَِّي إِۡذ قَاَل إِۡبَرَّٰ

 (ުފާރަނ ައުޅްއވާ ައިދ ަމުރިހްއަފާވ ަރްސަކާލނގެ )النسخة األوىل: احمليي واملميت. 
ެގ ެވިރ ިދުރްއަވިއ ަމުރަގްނަނަވީނ ިތަންމަކާލެގ ފާނު )النسخة الثانية: احمليي واملميت.        

 (ަރްސަކާލނގެ 
 عنيانامل فتان خاصتان باهلل عز وجل، وافقص وهاتان اهلل عز وجل بأنه احمليي واملميتيوصف        
  هلل تعاىل يف النسختني ومها ترمجتان صحيحتان. لصفيت اإلحياء واإلماتة  اناملرتمج

                                                           

 وقد عد احملسن من أمساء اهلل تعاىل: القرطيب، ابن تيمية، ابن القي م، ابن باز، والعثيمني. (1)

 (.599-18/597، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

 . 236، ص 4، طمفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  (3)

 . 258سورة البقرة: جزء من اآلية  (4)
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 بعد أراد من ومييت شاءي من حييي واملوت، احلياة بيده الذي ريب :بذلك يعينقال ابن جرير: "
 (1)".اإلحياء

احمليي: هو الذي حييي النطفة امليتة، فيخرج منها النسمة احلية، وحييي األجسام " قال اخلطايب:و 
البالية بإعادة األرواح إليها عند البعث، وحييي القلوب بنور املعرفة، وحييي األرض بعد مواها؛ بإنزال 

  (2)".اءاألقوي األصح اء باملوت قوة ن، ويوهذي مييت األحياءالغيث، وإنبات الرزق. املميت: هو ال

 اإلستدراج بالكافرين
بُوا  بِ  َوٱلَِّذينَ }قوله تعاىل:  ۡن َحۡيُ  ََّل يَۡعلَُمونَ َكذَّ تِنَا َسنَۡستَۡدِرُجهُم مِّ  (3).{ايََّٰ

 (ން ޭނނޭގެނޮގަތްށ ަލްސަލުހްނ ިތަމްނުސވާީމހު ) النسخة األوىل: منه لهم قليال قليال.
 (ޭނނޭގެނޮގުތްނ ަލްސަލުހްނ ިތަމްނަރްސަކާލނގެ )النسخة الثانية: منه لهم قليال قليال.        

 نسختني. واملعنيانج بالكافرين يف العىن املرتجم لصفة اإلستدرا امل صفة ثابتة هلل تعاىل، وافق
 ، ألهنا من معاين اإلستدراج بالكافرين حقيقة.ان يف النسختني صحيحنياملرتمج

 الق مأمنهم، من نأتيهم: وقيل. يعلمون ال حيث من هبم سنمكر: عطاء قالال البغوي: "ق
 نعمة هم جددنا معصية جددوا كلما  ( 5):الضحاك وقال. ويهلكهم أعماهم هم يزين: ( 4)الكليب

........ 

                                                           

  (.4/570، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 . 80-79ص  ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (2)

 . 182سورة األعراف: اآلية  (3)

وك وكان أيضا رأسا يف األنساب إال أنه شيعي مرت  .ن السائب بن بشر الكليب املفسرر حممد ب( العالمة األخباري أبو النض4)
: سه فيقولويدل، يروي عنه الثوري وكان .ومجاعة والفرزدق ،وجرير أيب صاحل أخذ عن. وطائفة هشام يروي عنه ولدهاحلديث، 

 (.249-6/248، )11ط ،ر أعالم النبالءسيينظر: الذهيب،  ومائة.  تويف سنة ست وأربعني .أبو النضر حدثنا
( الضحاك بن مزاحم أبو حممد، وقيل أبو القاسم اهاليل، صاحب التفسري كان من أوعية العلم، وليس باجملود حلديثه، وهو 5)

صدوق يف نفسه، حدث عن ابن عباس، وأيب سعيد اخلدري، وابن عمر، وأنس بن مالك، وعن األسود، وسعيد بن جبري، وعطاء، 
طاوس، وطائفة. وبعضهم يقول: مل يلق ابن عباس. وثقه أمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وغريمها. وحديثه يف السنن، ال يف و 

الصحيحني. وقد ضعفه حيىي بن سعيد، وقيل: كان يدلس. وقيل: كان فقيه مكتب كبري إىل الغاية، فيه ثالثة آالف صيب، فكان 
ومائة.  اع كبري يف التفسري والقصص . كان الضحاك يعلم وال يأخذ أجرا. تويف يف سنة اثنتنييركب محارا ويدور على الصبيان. وله ب

  (.600-4/598، )11ط ،سير أعالم النبالءينظر: الذهيب، 
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 إىل تدرجي أن االستدراج: املعاين أهل قال. الشكر وننسيهم النعمة عليهم نسبغ: (1)الثوري سفيان قال
 ومنه املشي، يف طاهخ بني قارب إذا الصيب درج ومنه جياهر، وال يباغت فال قليال قليال خفية يف الشيء

 (2)".شيء بعد شيئا طواه إذا الكتاب درج

 اإلستهزاء بالكافرين
ُ } قوله تعاىل: نِِهۡم يَۡعَمهُونَ  ٱّللَّ هُۡم فِي طُۡغيََّٰ   (3).{يَۡستَۡهِزُئ بِِهۡم َويَُمد 

 ެއަބިއީމުހްނަނށް هللا ީކިރިތ )نسخة األوىل: يرد اهلل عليهم استهزائهم. ال
 (ުފަރްއާސަރ ަރްއުދުކަރްއާވ ުހްއެޓވެ 

ެއުއެރްނުކަޅ ުފަރްއާސަރިއެގ ަޖާޒ هللا )النسخة الثانية: جيازيهم جزاء استهزائهم. 

  (ެއުއެރްނަންށ ެދްއވާުހްއެޓވެ 

 تعاىل اهلل عن تنفى الو  اإلطالق، سبيل على هبا تعاىل اهلل يوصف ال لكن صفة ثابتة هلل تعاىل،
 احلال ويف هبا، عاىلت اهلل يوصف كماالً   تكون اليت احلال ففي التفصيل، جيب بل اإلطالق، سبيل على
 كمال  على دلي ذلك ألن كمال،  صفة بالعدو واالستهزاء. هبا تعاىل اهلل يوصف ال نقصاً  تكون اليت

 . والسلطان والقدرة العلم
يف النسخة األوىل  ماملعىن املرتج يف النسختني، بالكافرين ىن املرتجم لصفة اإلستهزاءعامل خالف

املعىن  .قيقةح ئهم هبماستهزا حق، وهو ترمجة صحيحة، ألن هذا ورد استهزائهم هبم فهي مبعىن إيقاع
عىن املرتجم امل ألن هذا ،ةغري صحيح ترمجة ، وهذهجيازيهم باستهزائهم مبعىن يف النسخة الثانية املرتجم

  تأويل بعيد وحتريف لصفة اإلستهزاء بالكفار. 

                                                           

د، جملتهشيخ اإلسالم، إمام احلفاظ، سيد العلماء العاملني يف زمانه، ا، الكويف سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ،أبو عبد اهلل (1)
الشعيب،  مصنف كتاب "اجلامع". ولد سنة سبع وتسعني اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده، وكان والده من أصحاب

وخيثمة بن عبد الرمحن، ومن ثقات الكوفيني. وكان سفيان رأساً يف الزهد، والتأله، واخلوف، رأساً يف احلفظ، رأساً يف معرفة اآلثار، 
محزة  ا علىوقد قرأ اخلتمة عرض يقال: إن عدد شيوخه ست مائة شيخ، اف يف اهلل لومة الئم من أئمة الدين.رأساً يف الفقه، ال خي

 األعمش، وأبو حنيفية واألوزاعي. أربع مرات. وأما الرواة عنه فخلق، حدث عنه من القدماء من مشيخته وغريهم خلق، منهم: الزيات
عد، وزار بيت املقدس، ورحل إىل اليمن للقاء معمر، وكانت أسفاره ما بني طلب رحل إىل مكة واملدينة، وحج ومل خيط وجهه ب

، 11ط ،ءسير أعالم النبالينظر: الذهيب،  وجتارة، وهرب، وكان نابغة حبق. موته يف شعبان سنة إحدى وستني ومائة. علم،
(7/229-279.)  
 (. 3/308، د.ط، )معالم التنزيلالبغوي، مرجع سابق،  (2)

 . 15البقرة: اآلية  سورة (3)
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 وصف الذين ني،باملنافق فاعله أنه ذكر الذي جالله، جل اهلل استهزاء صفة يف اختلفابن جرير: " قال
: آخرون وقال .لقيامةا يوم هبم فاعل أنه امسه تبارك أخربنا كالذي  هبم، استهزاؤه: بعضهم فقال. صفتهم

: قوله آخرون وقال .به والكفر اهلل معاصي من ركبوا ما على هم ولومه إياهم توبيخه هبم، استهزاؤه بل
 .هبم حاق هزءوا املكر أن واملعىن اهزء، وال املكر منه يكون ال واهلل ،اجلواب على ،هبم يستهزئ اهلل

 نظهر ناإ: ذلك عىنم إن: آخرون وقال .االستهزاء جزاء جمازيهم أنه اهلل من إخبار: قوله: آخرون وقال
 أن :عندنا والتأويل القول من ذلك يف والصواب مث قال: .هدى وال حق ال باطل عندنا هو ما هم

 وهو ظاهرا، يهيرض ما والفعل القول من به للمستهزأ املستهزئ إظهار: العرب كالم  يف االستهزاء معىن
 (1)".واملكر والسخرية اخلداع معىن وكذلك. باطنا مساءة مورثه به وفعله قيله من بذلك

 للنقمة هبم ريسخ: قال ،هبم يستهزئ اهلل :تعاىل قوله يف عباس، ابن عنابن كثري: "وقال 
 (2)."منهم

 اإلستواء على العرش

نُ }قوله تعاىل:  ۡحَمَّٰ   (3).{ٱۡستََوىَّٰ  ٱۡلَعۡرشِ َعلَى  ٱلرَّ

ިޑެގްނވާ ެއްނެމަހިއުޤްއަވާތިއ ބާ )النسخة األوىل: القائم باالستيالء والقهر.    (ުރަގިއާޤިއުމެވވޮ
ިޑެގްނިފެއވެ  استواءެގ ަމްއަޗްށ  عرش)النسخة الثانية: إستوى على العرش.   (ެވވޮ

 تعاىل يف هلل اإلستواء على العرش عىن املرتجم لصفةامل ة خربية ثابتة هلل تعاىل، خالفصف
فة إستوائه سبحانه تأويل لص املعىن املرتجم يف النسخة األوىل مبعىن اإلستيالء والقهر، وهذا النسختني.
 ترمجة هيف . وأما املعىن املرتجم يف النسخة الثانيةالباحث أن هذه ترمجة غري صحيحة يرى وتعاىل، لذا

  إستوائه عز وجل كما يليق به. تأثبت فيها ، حيثةصحيح
 (4)".وعال ارتفع عرشه على الرمحنقال ابن جرير: "

 متأولو اختلف مث" :ىن اإلستواء يف سورة البقرة وقالاملختلفني يف مع ذكر ابن جرير إختالف 
 السماء إىل وىاست الذي: بعضهم فقال. السماء إىل استوى الذي يف واالرتفاع، العلو مبعىن االستواء

                                                           

  (.315-1/312، )2ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1)

  (. 1/184، )2، طتفسير القرآن العظيمابن كثري،  (2)

 . 5سورة طه: اآلية  (3)

 (. 16/11، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (4)
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 لألرض اهلل جعله الذي الدخان عليها العايل بل: بعضهم وقال. ومنشئها خالقها هو عليها، وعال
 وقوته، جلالر  شباب انتهاء منها؛ وجوه على منصرف العرب كالم  يف ءاالستوا: جعفر أبو قال. مساء
: ومنها .واألسباب األمور من أود فيه كان  ما استقامة ومنها. الرجل استوى قد: كذلك  صار إذا لفيقا

 االحتياز ومنها. إليه اإلحسان بعد ويسوءه يكرهه مبا فالن على فالن استوى يقال الشيء على اإلقبال
  واالرتفاع، لوالع: ومنها. وحازها عليها احتوى مبعىن اململكة على فالن استوى: كقوهم  ء،واالستيال

 مث: "ثناؤه جل اهلل بقول املعاين وأوىل. عليه علوه به يعين. سريره على فالن استوى القائل، كقول
   (1)".اتمساو  سبع وخلقهن بقدرته، فدبرهن وارتفع، عليهن عال" فسواهن السماء إىل استوى

فنحن نؤمن خبرب اهلل جل وعال: أنه مستو على عرشه، وال نبدل كالم اهلل، " وقال ابن خزمية:
 (2)".ال استوى ؛كما قالت املعطلة واجلهمية: إنه  إستوىل على عرشه وال نقول قول غري الذي قيل لنا،  

 األسف
آ }قوله تعاىل:   (3).{هُۡم أَۡجَمِعينَ ِمۡنهُۡم فَأَۡغَرۡقنََّٰ  ٱنتَقَۡمنَاَءاَسفُونَا  فَلَمَّ

ިތަމްނުސވާީމުހްނެގ ަޙްޟަރަތްށ ުނިކަޔަމްތެތިރުވުމެގ )النسخة األوىل: عصينا أو أعصينا. 

 (ަސަބުބން 

ިޑެގްނަނާވޮގަތށް )النسخة الثانية: أغضبونا.    (ޯކފެާވވޮ

 .عىن املرتجم لصفة األسف يف النسختنيامل هلل تعاىل، خالف خربية ثابتةصفة        
ا يف أم. ةاللغوية هي غري صحيح يف النسخة األوىل ومن حيث داللة أولت صفة األسف       

 النسخة الثانية املعىن املرتجم لصفة األسف صحيح. 
   (4)قال ابن جرير: "يعين بقوله: آسفونا: أغضبونا".        

 (5)ا".أغضبونو "أسخطونا عنيني متقاربني لصفة األسف وقال: روى ابن كثري عن ابن عباس مو 

                                                           

   (.457-1/456، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 .118ص  ،1ط ،مختصر كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلابن خزمية،  (2)

 . 55سورة الزخرف: اآلية  (3)

 (.20/618، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (4)

 (.7/232، )2، طتفسير القرآن العظيمابن كثري،  (5)
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 إن :يقولون يلالتعط أهل ألن باالنتقام، والغضب السخط يفسر من حجة على ففي تفسري هذه اآلية
 صفات نم بصفة والغضب السخط يفسرون وال االنتقام، إرادة أو االنتقام، والغضب بالسخط املراد

 نفسه.  هو هبا يتصف اهلل

 من المجرمين اإلنتقام
ُ وَ }قوله تعاىل:    (1).{ٱنتِقَامٍ ز  ُذو َعِزي ٱّللَّ

 (ަބަދުލިހްއެފުވުމެގ ެވރި )ثأر. النسخة األوىل:ذو 
 (ަބަދުލިހްއެފުވުމެގ ެވރި )ثأر. النسخة الثانية: ذو 

 (2).كما يليق به  يوصف اهلل عز وجل بأنه ذو انتقام من اجملرمني
 نيالنسختجم يف رت هذا املعىن امل يرى الباحثو  .نتقام يف النسختنيعىن املرتجم لصفة اإلامل وافق

 .لذالك مها ترمجتان غري صحيحتان، وروده ذالك من السلفوتعاىل لعدم  سبحانه ال يليق به
 (3)إياه". عاقبته ملن عصاه على معصيتهفإنه يعين به م : "وأما قوله: ذو انتقام،قال ابن جرير

 (4)والنقمة: العقوبة".وقال الراغب األصفهاين: "       
. مث قال أوجه ةثالث الصفة ثبوت على والسنة الكتاب لداللةمني يف بيان أنواع اعثيذكر ابن        
 واجمليء الدنيا، السماء إىل والنزول العرش، على كاالستواء  عليها دال وصف أو بفعل التصريح" :الثالث
 (5)".عليها الدال اجملرمني من واالنتقام القيامة، يوم العباد بني للفصل

 والتحريمالتحليل  -اإليجاب 
ُ َوأََحلَّ }قوله تعاىل:  َم  ٱۡلبَۡيعَ  ٱّللَّ  َوَحرَّ

ا   بَوَّٰ   (6).{ٱلرِّ
 (ަޙާރްމ ުކަރްއަވއި  –ަޙާލްލ ުކަރްއަވިއ ). حر م - النسخة األوىل: أحل  

 (ަޙާރްމުކަރްއާވފަ  -ުހްއަދުކަރްއާވަފ ). حر م -النسخة الثانية: أباحه 

                                                           

 . 95سورة املائدة: جزء من اآلية  (1)

 وقد عد املنتقم من أمساء اهلل تعاىل: اخلطايب، القرطيب، ابن الوزير، وابن حجر.  (2)

  (.8/722، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

 .822 ص ،4ط ،مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  (4)

 .38ص  ،2ط ،هلل تعالى وأسمائه الحسنىالقواعد المثلى في صفات ا، العثيمني (5)
 . 275سورة البقرة: جزء من اآلية  (6)
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ختني ومها ترمجتان التحليل والتحرمي يف النس جم لصفيتعىن املرت امل هلل تعاىل، وافق صفتان ثابتتان
 . صحيحتان

 ما فيهم أقضي خلقي، واخللق أمري واألمر الربا، وحرمت البيع، أحللت ألينقال ابن جرير: "
 عليهم مناوإ أمري، خيالف أن وال حكمي، يف يعرتض أن منهم ألحد ليس أريد، مبا وأستعبدهم أشاء،
 (1)."حلكمي والتسليم طاعيت

 (2)، كما أن اإلجياب من صفات اهلل".التحرمي من صفات اهللو قال ابن تيمية: "و 

 الب رّ 
ِحيمُ  ٱۡلبَر  هَُو  ۥإِنَّهُ } قوله تعاىل:  (3).{ٱلرَّ

 ()ެހޮޔުފުޅަވްނތަ  النسخة األوىل: اللطيف بعباده.
 (ެތިރަވްނތަ  إحسان). النسخة الثانية: ذو اإلحسان       

 النسختني، لكن عىن املرتجم لصفة الرب يفامل البَ ر  من أمسائه تعاىل، خالف ،صفة ثابتة هلل تعاىل
 يف النسختني، ألن اللطف واإلحسان من معاين الرب. ملعنيان املرتمجان صحيحنيا

 الرب هو إنه حنو، رةتا اهلل إىل ذلك وينسب اخلري، فعل يف التوسع الربقال الراغب األصفهاين: "       
 العبد ومن لثوابا تعاىل اهلل فمن طاعته يف توسع أي به العبد بر: فيقال تارة العبد وإىل: الرحيم
 (4)".الطاعة

 يَ ْبخلْ  فلم خلقه، مجيع بربه َعمَّ  إليهم، احملسن   عباده، على الَعط وف   هوقال اخلطايب: "الرب: و 
 (5)".عنه والتجاو زِ  الصَّْفحِ  يف سيءبامل والربُّ  له، الثواب م ضاَعفته يف باحمْلسنِ  البَ رُّ  وهو. برزقه عليهم

 البطش
 (6).{إِنَّا ُمنتَقُِمونَ  ٱۡلُكۡبَرىَّٰٓ  ٱۡلبَۡطَشةَ نَۡبِطُش  يَۡومَ }قوله تعاىل: 

                                                           

 (. 44-5/43، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 (.35/273د.ط، ) ،مجموع الفتاوىبن تيمية، ا (2)

 . 28سورة الطور: جزء من اآلية  (3)

 . 114، ص 4، طمفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  (4)

 . 90-89، ص 3ط ،دعاءشأن الاخلطايب،  (5)

 . 16سورة الدخان: اآلية  (6)
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 (ަގަދަފަދަކާމިއ ެއުކަގިއ ައާޒުބ ެދްއާވުދަވުހަގއި )شد ة. عذاب بالنسخة األوىل: يوم 
ްނވާ، ަގަދަފަދ ިހްއެފުވަމުކްނ ޮބުޑެވގެ )النسخة الثانية: يوم نأخذ بشد ة وعنف.        

 (ިތަމްނަރްސަކާލނެގ ިހްއަފާވ ުދަވސް 
  .البطش يف النسختنيعىن املرتجم لصفة امل ابتة هلل تعاىل، خالفصفة خربية ث

، ألن ةصحيح غري شدة، وهذه ترمجةاليوم العذاب بب ةرتمجماملعىن املرتجم يف النسخة األوىل 
 جم يفرت العذاب هو العقاب. أما املعىن املو  عند الصولة ول بشدةانالبطش هو التالبطش غري العذاب. و 

   برتمجة صحيحة.  مرتمجةالنسخة الثانية 
"البطش التناول بشدة عند الصولة، واألخذ الشديد يف كل شيء بطش.  (1)قال ابن املنظور:

  (2)والب طش: األخذ القوي الشديد. والبطشة: السطوة واألخذ بالعنف".
  ن صفات اهلل تعاىل اجمليء واإلتيان واألخذ واإلمساكومن أمثلة ذالك ميمني: "عثقال ابن و 

  (3)والبطش إىل غري ذالك من الصفات اليت ال حتصى".

 التجّلي
ا تََجلَّىَّٰ َرب هُ } :قوله تعاىل  (4).{َوَخرَّ ُموَسىَّٰ َصِعٗقا   اَدك ٗ  ۥلِۡلَجبَِل َجَعلَهُ  ۥفَلَمَّ

ިޑެގްނިފ ިހނުދ ) أظهر عظمة ربه للجبل. النسخة األوىل: ظهر ربه يعين  ނގެ ެއަކލާ  –ަފުއުޅެވވޮ
 (ެތިރަވްނަތަކްނ ަފުރަބަދައްށ ަދްއަކަވިއިފ ިހނދު  عظمة

ިޑަގްތިހނދު  جتل يަފުރަބަދަޔްށ  ެވިރަރްސަކާލނގެ )النسخة الثانية: جتل ى ربه للجبل.   (ެވވޮ

  تني.لي يف النسخملرتجم لصفة التجعىن اامل خالفة خربية ثابتة هلل تعاىل، صف

                                                           

ه، ولد 360اإلفريقى، والدته كانت  سنة  الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن ( حممد1)
لنحو واللغة امبصر وقيل بطرابلس الغرب، صاحب كتاب لسان العرب، كان صدر رئيسا فاضال يف األدب مليح اإلنشاء عارفا ب

ع مئة. طرابلس، عمي يف آخر عمره، وتويف مبصر سنة إحدى عشرة وسب يف القضاء ويل مث بالقاهرة اإلنشاء ديوان يف والتاريخ، خدم
   (.13-1/11) ،1، طعساكر البن دمشق تاريخ مختصرينظر: ابن املنظور، 

  (.1/301د.ط، ) ،لسان العربابن منظور،  (2)

 .30ص  ،2ط ،عد المثلى في صفات اهلل تعالى وأسمائه الحسنىالقوا، العثيمني (3)

 . 143سورة األعراف: جزء من اآلية  (4)
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ألن  ري صحيحة،فهي ترمجة غ هلل تعاىل، متأولة عن الظهور احلقيقي املعىن املرتجم يف النسخة األوىل
بتجلي  ةرتمجم. املعىن املرتجم يف النسخة الثانية طلب رؤية الذات ال عظمته تعاىل موسى عليه السالم

  . بل حقيقة كما يليق به، فهذه ترمجة صحيحةاهلل تعاىل للج
 (1)."دكا ، أي: مستويا باألرضفلما اط لع الرب للجبل، جعل اهلل اجلبل " قال ابن جرير:و 

 من شيء   مياثله الو  دكاً، فجعله للجبل وجَتَلَّى تكليماً، موسى َكلَّم  الذي وهووقال ابن تيمية: "
  وال أحٍد، رمحة   تهكرمح  وال أحٍد، قدرة   كقدرته  وال أحٍد، علم   َكِعلمه  فليس صفاته، من شيءٍ  يف األشياء

 َكَتَجلِِّيهِ   وال ٍد،أح تكليم كتكليمه  وال بصره، وال أحدٍ  مسع وبصره كسمعه  وال أحٍد، استواء كاستوائه
  (2)".أحدٍ  جَتَلِّي

 الّترك
ٖت َّلَّ يُۡبِصُرونَ }قوله تعاىل:   (3).{َوتََرَكهُۡم فِي ظُلَُمَّٰ

 (ުކެރްއވެީއވެ ެއމީުހްނ ދޫ ) النسخة األوىل: خال هم أو تركهم.
 (ެއުއެރްނ ޫދުކެރްއވެީއވެ )النسخة الثانية: خال هم تركهم.        

 . تان صحيحتانلصفة الرتك يف النسختني فهما ترمجعىن املرتجم امل صفة ثابتة هلل تعاىل، وافق

حلكمته. يئته التابعة قعة مبشوتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الوا" عثيمني:قال ابن 
كمال ومة، وهي دالة على  ئته كثرية، معلوالنصوص يف ثبوت الرتك وغريه من أفعاله املتعلقة مبشي قال؛  مث

ملعىن،  ا قدرته وسلطانه. وقيام هذه األفعال به سبحانه ال مياثله قيامها باملخلوقني، وإن شاركه يف أصل 
  (4)أهل السنة".كما هو معلوم عند 

 الّتوب
بِّهِ  فَتَلَقَّىَّٰٓ } قوله تعاىل: ٖت فَتَاَب َعلَۡيِه  إِنَّهُ  ۦَءاَدُم ِمن رَّ ابُ هَُو  ۥَكلَِمَّٰ ِحيمُ  ٱلتَّوَّ   (5).{ٱلرَّ

 (ަތުއާބަޤޫބުލުކެރްއުވން )النسخة األوىل: الذي يقبل التوبة. 

                                                           

 (.10/427، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 (. 3/196، )1، طتيمية ابن اإلسالم لشيخ المسائل جامعابن تيمية،  (2)

 .17 سورة البقرة: جزء من اآلية (3)

   (. 174-1/173، )1، طمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عثيمني،ال (4)
 .37 سورة البقرة: اآلية (5)
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 (ިގަނިގަނިއްނ ަތުއާބަޤޫބުލުކަރްއވާ )النسخة الثانية: كثري قبول التوب. 

لتوب يف النسختني رتجم لصفة اعىن املامل وافق اب من أمسائه تعاىل،الت  و   صفة ثابتة هلل تعاىل،       
 . ومها ترمجتان صحيحتان

من  - من عباده املذنبني -هو التواب على من تاب إليه أن اهلل جل ثنائه قال ابن جرير: "
 (1)عته بعد معصيته مبا سلف من ذنبه".ذنوبه، التارك جمازاته بإنابته إىل طا

 م:قال ابن القي  و 
 وكذالك التو اب من أوصافه                   والتوب يف أوصافه نوعان

 (2).إذن بتوبة عبده وقبوها                       بعد املتاب مبنة املن ان

 الخداع لمن خادعه

فِقِينَ  إِنَّ }قوله تعاىل:  ِدُعوَن  ٱۡلُمنََّٰ َ يَُخَّٰ ِدُعهُمۡ  ٱّللَّ   (3).{َوهَُو َخَّٰ
ެއަބިއީމުހްނެގ ޮއުޅްނަތްއ ެއަބިއމުީހްނެގ ަމްއަޗްށ )رد  اهلل عليهم خداعهم. النسخة األوىل: ي

 (ެއަކާލނެގ ަރްއުދުކަރްއވާ ާޙުލަގެއވެ 
ެއަކާލނެގ ެއުއެރްނެގ ަމްއަޗްށ ެއ ޮއުޅަވިއުލްނ ) النسخة الثانية: يرد اهلل عليهم خداعهم.

 (ަރްއުދުކަރްއާވ ުހްއެޓވެ 
 عن تنفى وال إلطالق،ا سبيل على هبا تعاىل اهلل يوصف ال فهذهصفة خربية ثابتة هلل تعاىل، 

 اليت احلال ويف ، اهب تعاىل اهلل يوصف كماالً   تكون اليت احلال ففي  اإلطالق، سبيل على تعاىل اهلل
 .هبا تعاىل اهلل يوصف ال نقصاً  تكون
، ألن يرد يحتانح النسختني، ومها ترمجتان صعىن املرتجم لصفة اخلداع ملن خادعه يفامل وافق       

 م فهو خداع هبم حقيقة.هاهلل عليهم خدع
أي: هو الذي يستدرجهم يف طغياهنم وضالهم، وخيذهم عن احلق والوصول " ابن كثري: قال

 (4)الدنيا وكذالك يوم القيامة".إليه يف 

                                                           

 (.1/587، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 (.2/231، )1، طالكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجية، ابن قي م (2)

 .142 زء من اآليةسورة الن ساء: ج (3)

 (.2/437، )2ط ،تفسير القرآن العظيم، بن كثريا (4)
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ابتداء فيقال  فهذا كله إمنا حيسن على وجه املقابلة، وال حيسن أن يضاف إىل اهلل تعاىلقال ابن القيم: "و 
ال: قإنه ميكر ويكيد وخيادع وينسى، ولو كان حقيقة لصلح إطالقه مفردا عن مقابله، كما يصح أن ي

  (1)يسمع ويرى ويعلم ويقدر".
وصف يوأما اخلداع فهو كاملكر يوصف اهلل تعاىل به حني يكون مدحا وال عثيمني: "قال ابن و 

 (2)به على سبيل اإلطالق".

 الخّلة
ُ  ٱتََّخذَ وَ }: قوله تعاىل ِهيَم َخلِيٗل  ٱّللَّ   (3).{إِۡبَرَّٰ

 (ިމުތަރުކ ަކުމަގއި )النسخة األوىل: إختذه خليال. 
 (ިމުތަރުކ ަކުމަގއި )النسخة الثانية: إختذه خليال.        

 . مها ترمجتان صحيحتانة اخللة يف النسختني و عىن املرتجم لصفامل عاىل، وافقصفة خربية ثابتة هلل ت       
طاعته رة ، وما ذالك إال لكثفإنه انتهى إىل درجة اخلل ة اليت هي أرفع مقامات احملبة" ال ابن كثري:ق

  (4)لربه".
سلم ونعتقد أن اهلل تعاىل اختذ إبراهيم خليال واختد نبينا حممدا صلى اهلل عليه و قال ابن تيمية: "

ال: اخللة إن اخللة الفقر واحلاجة. إىل أن قوحبيبا، واخللة هما منه، على خالف ما قاله املعتزلة: خليال 
  (5)وصافه حتت التكييف والتشبيه".واحملبة صفتان هلل موصوف هبما، وال تدخل أ

 الّرزق
َ  إِنَّ }قوله تعااىل: اقُ هَُو  ٱّللَّ زَّ ةِ ُذو  ٱلرَّ  (6).{ٱۡلَمتِينُ  ٱۡلقُوَّ

 (ިރުޒުގެދްއވާ )النسخة األوىل: املتكفل بالرزق. 
 (ިރުޒުގެދްއވާ )الثانية: املتكفل بالرزق.  النسخة       

                                                           

 .739ص  ،4ط ،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن القي م اجلوزي ة،  (1)
 (.1/171، )1، طمجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين العثيمني، (2)

 .125 سوة الن ساء: جزء من اآلية (3)

 (.2/422، )2ط ،تفسير القرآن العظيم، بن كثريا (4)

  (.5/80، د.ط، )مجموع الفتاوى ابن تيميةابن تيمية،  (5)

 .58 سورة الذ ريات: اآلية (6)
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ومها  يف النسختني قعىن املتجم لصفة الرز امل والرز اق من أمسائه تعاىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل، الر ازق 
 . ترمجتان صحيحتان

  (1)."املتني القوة ذو ، بأقوااهم املتكفل ، خلقه الرزاق هو اهلل إنقال ابن جرير: "       
هو املتكفل بالرزق، القائم على كل نفس مبا يقيمها من قواها، وسع اخللق  وقال اخلطايب: "       

  (2)لم خيتص بذالك مؤمنا دون كافر, وال وليا دون عدو".كلهم رزقه ورمحته، ف

 الّرضا
ِضَي }قوله تعاىل:  ُ رَّ لَِك  ٱّللَّ   (3).{ٱۡلَعِظيمُ  ٱۡلفَۡوزُ َعۡنهُۡم َوَرُضوا  َعۡنهُ  َذَّٰ

ިޑަގެތވެ )سخة األوىل: رضي أو الرضا. الن  (ުރިހވޮ
ިޑެގްނެވެއވެ )النسخة الثانية: رضي أو الرضا.   (ުރިހވޮ

. ا ترمجتان صحيحتانلصفة الرضا يف النسختني ومهعىن املرتجم امل فة خربية ثابتة هلل تعاىل، وافقص
 ة لوقوعهايفالرضا صفة من صفات اهلل تعاىل حقيقية متعلقة مبشيئته، فهي من صفات الفعل

عن ريضى ى من وجد منه مقتضى الرضى: فمبشيئة اهلل تعاىل. فهو جل وعال موصوف بصفة الرضا، عل
 (4)عامل .العمل، ويرضى عن ال

ن الرضى صفة يف اهلل عز وجل، وهي صفة حقيقية، متعلق مبشيئته، فهي معثيمني: " ابن قال
 (5)الصفات الفعلية".

 الّسخرية بالكافرين
ِعينَ يَۡلِمُزوَن  ٱلَِّذينَ } :قوله تعاىل تِ فِي  ٱۡلُمۡؤِمنِينَ ِمَن  ٱۡلُمطَّوِّ َدقََّٰ ََّل يَِجُدوَن إَِّلَّ ُجۡهَدهُۡم فَيَۡسَخُروَن  ٱلَِّذينَ وَ  ٱلصَّ

ُ ِمۡنهُۡم َسِخَر    (6).{ٱّللَّ
ެއަބިއީމުހްނެގ ަމާލާމްތ ެއަބިއމީުހްނަންށ ، هللاާމްތ )ألوىل: رد  اهلل عليهم سخري تهم.النسخة ا

 (ްއުދުކަރްއާވިށެއވެ ރަ 
                                                           

 (.21/556، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 .54ص  ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (2)

 .119سورة املائدة، اآلية:  (3)

 .227ص  ،1ط ،األسماء الحسنى وصفات العلىوهيب،  (4)

 (.1/260، )6ط ،شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، العثيمني (5)

 . 79 سورة التوبة: جزء من اآلية (6)
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 (ެއުއެރްނަންށ ަމާލާމްތ ަރްއިދުކެރްއިވެއވެ هللا )النسخة الثانية: رد  اهلل عليهم سخري تهم. 

عىن امل وافق لكن تطلق يف باب املقابلة.ال تطلق على اإلطالق  صفة خربية ثابتة هلل تعاىل،       
من إيقاع  خرية، ألن رد السحيحتانن يف النسختني ومها ترمجتان صاملرتجم لصفة السخرية بالكافري

 هبم. السخرية 
 من اجلزاء نأل باملؤمنني؛ واستهزائهم صنيعهم سوء على املقابلة باب من وهذاقال ابن كثري: "

 اآلخرة يف للمنافقني وأعد الدنيا، يف للمؤمنني انتصارا هبم، سخر من معاملة فعاملهم العمل، جنس
  (1)".أليما عذابا

 هاتني ألن ن ْه ْم؛مِ  اهلل   َسِخرَ  :وقال هِبِْم، َيْستَ ْهزِئ   اهلل   :فقالم األصبهاين: "قال أبو القاسو 
 منه يكون ما لب السفه، يفعل ال واحلكيم حكيم، اهلل ألن سفهاً، تكن مل اهلل؛ من كانت  إذا الصفتني

 (2)".وحكمة صواباً  يكون

 الّسخط
ُ ُسهُۡم أَن َسِخطَ لَبِۡئَس َما قَدََّمۡت لَهُۡم أَنفُ }قوله تعاىل:    (3).{َعلَۡيِهمۡ  ٱّللَّ

 (ޯކފާ ެލްއުވެމވެ )النسخة األوىل: غضب عليهم. 
 (ޯކފެާލްއުވެމވެ )النسخة الثانية: غضب عليهم.        

تني ومها ترمجتان النسخ عىن املرتجم لصفة السخط يفامل فة خربية ثابتة هلل تعاىل، وافقص       
 . صحيحتان

 (4)د املقتضي للعقوبة".الغضب الشدي" السخط أو السخط:  اين:قال الراغب األصفه
وأما  :المث ق ية من صفات اهلل: إثبات السخط والرضى.ويف هذه اآلعثيمني: "قال ابن و 
  (5)فمعناه قريب من معىن الغضب".السخط 

 

                                                           

 (4/188، )2ط ،تفسير القرآن العظيم، بن كثريا (1)

 (.1/168، )2، طالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةاألصبهاين،  (2)

 . 80سورة املائدة: جزء من اآلية  (3)

 .402ص ، 4ط ،مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  (4)

  (.1/269، )6ط ،شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيميةالعثيمني،  (5)
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 الّشكر
َ فَإِنَّ }قوله تعاىل:    (1).{َشاِكر  َعلِيم   ٱّللَّ
ިޑެގްނާވ ަރްސަކާލނެގެއވެ )كر. خة األوىل: ذو شالنس  (ުޝުކުރެވިރެވވޮ

ިޑެގްނާވ )النسخة الثانية: شاكر يعين جيازي على حسنااهم.  ެއުއެރްނަންށ ެހޮޔ  –ުޝުކުރެވވޮ

 (ަޖާޒެދްއވާ 

صفة الشكر هلل عىن املرتجم لامل والشكور من أمسائه تعاىل، خالفصفة ثابتة هلل تعاىل، الشاكر 
 يف النسختني.  نيصحيح اناملرتمج لكن املعنيان تعاىل يف النسختني

هه، فمجازيه لك ابتغاء وجفإن اهلل شاكر له على تطوعه له مبا تطوع به من ذاقال ابن جرير: "
  (2)به".

   (3)".أي: يثيب على القليل بالكثري" قال ابن كثري:و 
 ،الشاكر، الشكور: الذي يشكر القليل من العمل، ويغفر الكثري من الزللوقال السعدي: "

ويضاعف للمخلصني أعماهم بغري حساب، ويشكر الشاكرين، ويذكر من ذكره، ومن تقرب إىل اهلل 
 (4)".بشيء من األعمال الصاحلة تقرب اهلل منه أكثر

 العجب
 (5).{َعِجۡبَت َويَۡسَخُرونَ  بَلۡ }قوله تعاىل: 

ަޑިއަގެނވެ )النسخة األوىل: بل عجبت أنت يا حممد.   (ަކލެޭގފުާނ ައަޖިއުބެވަވ

ަޑިއެގްނެނވެީމވެ )النسخة الثانية: بل عجبت أنت يا حممد.         (ަކލެޭގފުާނ ައާޖިއުބެވަވ

النسختني املعىن املرتجم يف ف عىن املرتجم لصفة العجب يف النسختني.امل صفة ثابتة هلل تعاىل، وافق
 معىن قراءاها. أحد على ترمجت الكلمة قرآئتني، وهنا "صحيح، ألنه ورد لكلمة "عجبت

                                                           

 . 158 سورة البقرة: جزء من اآلية (1)

 (.2/728، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

 (.1/472، )2ط ،تفسير القرآن العظيم، بن كثريا (3)

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في  تفسير كالم لسعدي، ا (4)
  (.5/630د.ط، )، المنان

 .12 سورة الصافات: اآلية (5)
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م ؛ بضَبْل َعِجْبت  َوَيْسَخر ونَ : القرَّاء يف قراءة ذلك، فقرأته عامة قرَّاء الكوفة قال ابن جرير: "اختلفت
أ ؛ مبعىن: بل عظم عندي وكرب اختاذهم يل شريكاً وتكذيبهم تَ ْنزيلي وهم يسخرون، وقر َعِجْبتَ  التاء من

 جبت أنت يا حممدتاء؛ مبعىن: بل ع؛ بفتح الْبتَ َعجِ  ذلك عامة قرَّاء املدينة والبصرة وبعض قرَّاء الكوفة
والصواب من القول يف ذلك أن يقال: إهنما قراءتان مشهورتان يف قرَّاء  ن.ويسخرون من هذا القرآ

 مع هبما لقارئا مصيباً  يكون وكيف: قائل قال فإنمث قال:  .األمصار، فبأيتهما قرأ القارئ؛ فمصيب
 حممد عجب قد صحيح، معنييه من واحد فكلُّ  معنيامها؛ اختلف إنو  إهنما: قيل! معنييهما؟ اختالف

 يف ملشركونا قاله ما عظيم من ربنا عِجب وقد باهلل، الشرك أهل منه وسخر الفضل، من اهلل أعطاه مما
 (1)".قالوه مما املشركونَ  وَسِخر اهلل،

؛ بأنه اهلل يوصف ال: قوم وقالأبو القاسم األصبهاين: "وقال   ما يعلم ممَّن الَعَجب نأل يَ ْعَجب 
 َيْسَخر وَن؛علىوَ  َعِجْبت   َبلْ : الكوفة أهل وبقراءة باحلديث، الصفة هذه مثبت واحتج يعلم، يكن مل

  (2)".نفسه عن عزَّوجلَّ  اهلل من إخبار أنه

 العطاء
َك }قوله تعاىل:    (3).{ٱۡلَكۡوثَرَ إِنَّآ أَۡعطَۡينََّٰ

 (ެދްއވެީމވެ )النسخة األوىل: أعطى. 

 (ެދްއވެީމވެ )النسخة الثانية: أعطى. 

يف النسختني  اءطعىن املرتجم لصفة العامل ، املعطي من أمسائه تعاىل، وافقهلل تعاىل صفة ثابتة
 . ومها ترمجتان صحيحتان

 (4)املعطي هو املتفرد بالعطاء على احلقيقة، ال مانع ملا أعطى، وال معطي ملا منع.

 :ال ابن القي مق
 ا فضله         واملنع عني العدل للمن انهو مانع معط فهذ

 (5).حبكمة واهلل ذو سلطان       ءيعطي برمحته  ومينع من يشا
                                                           

 (.514-19/513، )1، طقرآنجامع البيان عن تأويل آي الالطربي،  (1)

 (.2/457، )2، طالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةاألصبهاين،  (2)

 .1 سورة الكوثر: اآلية (3)

 . 324ص  ،1ط ،فقه األسماء الحسنىالبدر،  (4)
 . 733-732، ص 1، طالكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجية، ابن قي م (5)
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 العفو
َ إِنَّ }قوله تعاىل:  ا ٱّللَّ ا َغفُورًّ  (1).{َكاَن َعفُو ًّ

 (ައފުޫކަރްއވާ )النسخة األوىل: ذو العفو. 

 (ުކަރްއވާ عفو )النسخة الثانية: ذو العفو. 
فو يف النسختني ومها رتجم لصفة الععىن املامل وافق العفو من أمسائه تعاىل، عاىل،صفة ثابتة هلل ت

 . ترمجتان صحيحتان
ا ما مل يشركوا قوبة على كثري منهإن اهلل مل يزل عفوا عن ذنوب عباده، وتركه العقال ابن جرير: "

 (2)به".
 (3)".العفو: الصفح عن الذنوب، وترك جمازاة املسيءوقال اخلطايب: "

 الفعل
ُ َويَۡفَعُل }قوله تعاىل:  (4).{َما يََشآءُ  ٱّللَّ

 

ިޑަގްނަނވާ ) النسخة األوىل: يفعل أو يعمل.  (ުކަރްއާވ ވޮ

 (ުކަރްއަވެތވެ )النسخة الثانية: يفعل أو يعمل.        

 تعاىل، هلل لاألفعا صفات إثبات على األدلة من مملوء والسنة القرآن فة ثابتة هلل تعاىل،ص     
 وال حتريف بال تنزيهاو  متثيل بال إثباتا تعاىل هلل األفعال صفات إثبات واجلماعة السنة أهل عليه ذيوال

 .تعطيل
   .الفعل هلل تعاىل يف النسختني ومها ترمجتان صحيحتان عىن املرتجم لصفةامل وافق

                                                           

 .43 زء من اآليةسورة النساء: ج (1)

 (.7/97، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2)

 .90ص  ،3ط ،شأن الدعاء، اخلطايب (3)

 .27 سورة إبراهيم: جزء من اآلية (4)
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 من كلها  فاعيلاأل (2):القدرية فقالت والفعل، واملفعول الفاعل يف الناس واختلف" (1):قال البخاري
 احدو  واملفعول الفعل: اجلهمية وقالت اهلل، من كلها  األفاعيل (3):اجلربية وقالت اهلل، من ليست البشر
 قَ ْوَلك مْ  َوَأِسرُّوا: عاىلت لقول ه خملوقة وأفاعيلنا اهلل فعل التخليق: العلم أهل وقال خملوق، لكن: قالوا لذلك

 اهلل ففعل - القول من اجلهرَ و  السِّرَّ  يعين - َ َخَلق َمنْ  يَ ْعَلم   َأال الصُّد ورِ  ِبَذاتِ  َعِليم   ِإنَّه   بِهِ  اْجَهر وا َأوْ 
  (4)".غريه واملفعول اهلل صفة

 الغضب
ِمَسةَ }قوله تعاىل:  ِ أَنَّ َغَضَب  َوٱۡلَخَّٰ ِدقِينَ َعلَۡيهَآ إِن َكاَن ِمَن  ٱّللَّ   (5).{ٱلصََّّٰ

 (ެގ ޯކފާ هللاާމްތ )النسخة األوىل: الغضب. 

 (ެގ ޯކފާ هللا)النسخة الثانية: الغضب. 

ومها ترمجتان  لصفة الغضب يف النسختنيعىن املرتجم امل فة خربية ثابتة هلل تعاىل، وافقص       
 . صحيحتان

 جل اهلل نم الغضب صفة يف واختلف: "يف سورة الفاحتة عن صفة الغضب قال ابن جرير
 إما عليه، ضبغ مبن عقوبته إحالل خلقه، نم عليه غضب من على اهلل غضب :بعضهم فقال :ذكره

                                                           

ة و حممد بن امساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه البخاري أبو عبد اهلل، اإلمام احلجة العلم الناقد اجملتهد شيخ اإلسالم قد (1)
احلفاظ، ولد يف شوال سنة أربع وتسعني ومئة  يف خالفة األمني، وريب يتيما، طلب احلديث ببخارى وهو ابن عشر سنني، وفقه فيه 
من الصغر، قدم ببغداد سنة عشر ومائتني، كتب عن ألف ومثانني نفسا ليس فيهم إال صاحب حديث، حد ث عنه خلق كثري، ملا 

  قضايا الصحابة والتابعني، صنف الصحيح يف ست عشر سنة، مات بسمرقند ليلة عيد الفطربلغ مثان عشرة سنة جعل يصنف يف
  (.471-12/391، )11ط ،سير أعالم النبالءمن سنة ست ومخسني ومائتني، وقد بلغ اثنني وستني سنة. ينظر: الذهيب، 

نفسه، وأفعال العباد مقدورة هم على جهة ( هم منكرو القدر، وهو لقب من ألقاب املعتزلة، لزعمهم أن العبد حيدث فعل 2)
اإلستقالل، فأثبتوا بذلك خالقا مع اهلل تعاىل، وقد كان سلفهم ينكرون علمه سبحانه لألشياء قبل وقوعها ووجودها وأن األمر أنف 

د كفرهم السلف. وقأي مل يسبق به قدر وال علم، وهم الذين تربأ منهم عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أول ظهورهم يف عهده، 
 . 203ص  ،1ط ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن القي م، ينظر: 

( اجلربية فنسبة إىل القول باجلرب وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إىل الرب تبارك وتعاىل، فهو عندهم جمبور على الفعل، 3)
وأصل هذه املقالة من جهم بن صفوان. اجلربية أصناف: جربية خالصة وهي اليت ال  مسلوب اإلرادة، واالختيار مبنزلة طوله ولونه،

رجع ملاتنسب إىل العبد فعال وال قدرة على الفعل إطالقا، وجربية متوسطة وهي اليت تثبت للعبد قدرة لكنها غري مؤثرة أصال. ينظر: 
   . 318، ص مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةسابق، ال
 . 112ص  ،3، طخلق أفعال العباد والرد على الجهمية  وأصحاب التعطيل( البخاري، 4)
 .9سورة النور: جزء من اآلية  (5)
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 هم منه ذم عباده، من عليه غضب من على اهلل غضب: بعضهم وقال .آخرته يف وإما دنياه، يف
 معاين من يعرف كالذي  مفهوم، معىن منه الغضب: بعضهم وقال .بالقول منه هم وشتم وألفعاهم،
 ضبغ من يكون ما معىن منه معناه مخالفف - اإلثبات جهة من كذلك  كان  وإن - أنه غري الغضب،
 ولكنه اآلفات، هذات حتل ال ثناؤه جل اهلل ألن. ويؤذيهم عليهم ويشق وحيركهم يزعجهم الذين اآلدميني

 معاين خالفت وإن اإلثبات، جهة من يعقل ما على صفة، له والقدرة صفة، له العلم كما  صفة، له
 مع تعدمو  األفعال وجود مع توجد اليت وقواهم ، لوبالق معارف هي اليت العباد، علوم معاين ذلك

  (1)".عدمها
 العداوة،و  والرضى، الغضب، صفة إثبات األئمة وسائر السلف ومذهب: "قال ابن أيب العزو 
 الذي تأويلال ومنع والسنة، الكتاب هبا ورد اليت الصفات، من ذلك وحنو والبغض، واحلب، والوالية،
 وسائر الكالمو  والبصر السمع يف ذلك مثل يقولون كما.  تعاىل باهلل الالئقة حقائقها عن يصرفها

 نفي هذا فإن - االنتقام إرادة والغضب اإلحسان، إرادة الرضى إن: يقال وال. مث قال: الصفات
 (2)."للصفة

 والبسط القبض
ُ وَ }قوله تعاىل:  طُ َوإِلَۡيِه تُۡرَجُعونَ  ٱّللَّ ُ  (3).{يَۡقبُِض َويَۡبص 

 (ެއވެ هللاަކާމިއ ަތަނަވްސަކްނ ެދްއަވީނ ަދތި )ىل: واهلل الذي يضي ق الرزق ويوس ع.  النسخة األو 

ިރުޒުގ ަދިތުކަރްއަވީނ، ައިދ )النسخة الثانية: واهلل الذي يضي ق الرزق ويوس ع.  

 (ެއވެ هللا ަތަނަވްސުކަރްއަވީނ 

ين االمسني ذ همن أمسائه تعاىل، األدب يف والقابض الباسطهلل تعاىل،  ثابتتان صفتان خربيتان
 والقبض لبسطا عىن املرتجم لصفيتامل ا معا. وافقألن متام القدرة والكمال املطلق بذكرمهأن يذكرا معا، 

 .  النسختني ومها ترمجتان صحيحتانيف 

 يعين بقوله:ق عمن يشاء من خلقه و ز ، يقرت بقبضه الر "يقبض قال ابن جرير يف تفسري اآلية:
  (4)".من يشاء منهميوسع ببسطة الرزق على  ،يبسطو 

                                                           

 (.190-1/189، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 (. 2/685، )2، طشرح عقيدة الطحاويةابن أيب العز،  (2)

 .245 ة: جزء من اآليةسورة البقر  (3)

 (.4/433، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (4)
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 يسلب أو تارة بيسل أو تارة ويعطي تارة يسلب وقوله: يقبض ويبسط. أي:وقال الراغب األصفهاين: "
 (1)".وحييي مييت أو أخرى ويفرق مرة جيمع أو قوماً  ويعطي قوماً 

ق ويقرته لرز ومعناه يوسع ااهلل تعاىل: القابظ الباسط؛  ومن أمساءوقال أبو القاسم األصبهاين: "       
  (2)".ويقبضه بعدله على النظر لعبدهيبسطه جبوده 

 القبض والّطيّ 
َ قََدُروا   َوَما}قوله تعاىل:  َمةِ يَۡوَم  ۥَجِميٗعا قَۡبَضتُهُ  ٱۡۡلَۡرضُ وَ  ۦَحقَّ قَۡدِرهِ  ٱّللَّ تُ وَ  ٱۡلقِيََّٰ َوَّٰ َمَّٰ ُتُۢ بِيَِمينِهِ  ٱلسَّ نَهُ  ۦ  َمۡطِويََّّٰ  ۥُسۡبَحَّٰ

ا يُشۡ  لَىَّٰ َعمَّ   (3).{ِرُكونَ َوتََعَّٰ
ުގުދަރްތެތިރަކުމެގ )يطويها بقدرة ميينه.  -النسخة األوىل: يقبضها بقدرته أو يف قبضة قدرته. 

 (ޮއަޅިއެލިވެގްނ، ެއަކާލނެގުޤުދަރްތެތިރަކުމެގ ަކާނައްތުފުޅަގެއވެ  –ުމްއުފުޅެގ ެތޭރަގެއެވ 
ުޅެގ ެތިރަކުމެގ ުމްށފު  قدرة )مطوي ات يف قدرة ميينه.  -النسخة الثانية: يف قبضة قدرته.         

 (ެތިރަކުމެގ ަކާންތުފުޅަގެއވެ  قدرةޮއަޅިއެލިވެގްނާވ ާޙުލ ެއަކާލނެގ  –ެތޭރަގެއެވ 

ي يف النسختني. لصفة القبض والط عىن املرتجمامل ربيتان ثابتتان هلل تعاىل، وافقصفتان خ
، وهذا صرف اللفط بالقدرة كال من الصفتني متأولتني  نأل، احث يرى أهنما ترمجتان غري صحيحتنيوالب

 عن حقيقته. 

 أمثاها ويف يهاف والطريق الكرمية، اآلية هبذه متعلقة كثرية  أحاديث وردت وقدقال ابن كثري: "
  (4)".حتريف وال تكييف غري من جاءت كما  إمرارها وهو السلف، مذهب

 الرمحن، ن مينيالقبض، والبسط، والطي باليمني، واألخذ، والوقوف عفهذا قال ابن القيم: "
والكف، وتقليب القلوب بأصابعه، ووضع السماوات على إصبع، واألرض على إصبع، واجلبال على 

 القدرة أو ممتنع فيه اليد اجملازية، سواء كانت مبعىن إصبع، فذكر إحدى اليدين، مث قوله: وبيده األخرى،
ن فيها دو ونظمهم ونثرهم هل جتمبعىن النعمة، فإهنا ال يتصرف فيها هذا التصرف، هذه لغة العرب 

  (5)ذالك أصال ؟".
                                                           

 .652، ص 4، طمفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  (1)

 (.1/140، )2، طالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةاألصبهاين،  (2)

 .67اآلية: سورة الزمر:  (3)

  (.7/113) ،2ط ،تفسير القرآن العظيم ،بن كثريا (4)

 . 957-956ص  ،1ط ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القي م، (5)
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 القرب
 (1).{إَِذا َدَعاِنۖٞ  ٱلدَّاعِ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريب ۖٞ أُِجيُب َدۡعَوةَ }قوله تعاىل: 

ިޑެގްނާވ ) النسخة األوىل: الدنو  أو القرب. ިޑެގްނވާ  –ުކްއަތްނެވވޮ  (ާގުތަގިއ ެވވޮ

.النسخة ا        ިޑެގްނވާ ) لثانية: الدنو   (ުކްއަތްނެވ ވޮ
هلل تعاىل يف  ربعىن املرتجم لصفة القامل اىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل، القريب من أمسائه تع       

 . ومها ترمجتان صحيحتان النسختني
 قريب إينف أنا؟ أين: عين عبادي حممد يا سألك وإذا بذلك: ذكره تعاىل ينقال ابن جرير: "يع

  (2)".منهم الداعي دعوة وأجيب دعاءهم، أمسع ممنه
وقال السعدي: "القريب: أي: هو تعاىل، القريب من كل أحد. وقربه تعاىل نوعان: قرب عام         

حمبيه. و  من كل أحد، بعلمه، وخربته، ومراقبته، ومشاهدته وإحاطته. وقرب خاص، من عابديه وسائليه
  (3).علم آثاره، من لطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه وتسديده"وهو قرب ال تدرك له حقيقة، وإمنا ن

 الكراهية
ِكن َكِرهَ }قوله تعاىل:  ُ َولََّٰ بَِعاثَهُمۡ  ٱّللَّ ِعِدينَ َمَع  ٱۡقُعُدوا  فَثَبَّطَهُۡم َوقِيَل  ٱنُۢ   (4).{ٱۡلقََّٰ

 (ުނުރްއަސަވިއިފެއވެ هللا ާމްތ )النسخة األوىل: كره. 
 (ުނުރްއަސަވިއިފެއވެ هللا )النسخة الثانية: كره.        

 .مها ترمجتان صحيحتانو فة الكره يف النسختني عىن الرتجم لصامل فة خربية ثابتة هلل تعاىل، وافقص       
وقال اهراس: "تضمنت هذه اآليات إثبات بعض صفات الفعل من الرضى هلل، والغضب، 

ق به، عز وجل، على ما يليواللعن والكره والسخط واملقت. وهي عند أهل احلق صفات حقيقية هلل 
  (5)وال تشبه ما يتصف به املخلوق من ذالك، وال يلزم منها ما يلزم يف املخلوق ".

                                                           

 .                                                             186 سورة البقرة: جزء من اآلية (1)

  (.3/222، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

لكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في  تفسير كالم المجموعة السعدي، ا (3)
  (.5/630د.ط، ) ،المنان

 46 سورة التوبه: اآلية (4)

  .109-108ص  ،2، طشرح العقيدة الواسطية، اهراس (5)
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وأمجع السلف على ثبوت ذالك هلل فيجب اثباته من غري حتريف وال تعطيل وال عثيمني: "قال ابن و 
هة باالبعاد ونرد عليهم الكراتكييف وال متثيل. وهي كراهة حقيقية من اهلل تليق به. وفسر أهل التعطيل 

 (1)".ما سبق يف القاعدة الرابعة

 الكيد ألعدائه
  (2).{َكۡيٗدا َوأَِكيدُ }قوله تعاىل: 

ިތަމްނުސވާީމުހްނ ެއަބިއމީުހްނާނިއ ެދޮކަޅްށ ޭރުވްނަތްއ )مكرا.النسخة األوىل: أمكر هم 

 (ާރަވެއވެ 

 (ޭރްއުވެމްއ ާރވާެތވެ  ިތަމްނަރްސަކާލނެގެވސް )النسخة الثانية: أمكر هم مكرا.

عىن امل ، وافقة والتقييدإال على سبيل املقابلصفة خربية ثابتة هلل تعاىل، وال يوصف اهلل تعاىل به        
 . فة الكيد ألعدائه يف النسختني ومها ترمجتان صحيحتانصلاملرتجم 

 رهموكف معصيتهم على إياهم إمالؤه: هبم ثناؤه جل ومكره ؛مكرا وأمكرقال ابن جرير: "
 (3)".به

 وجه على إال عواخلدا  واملكر بالكيد نفسه يصف مل سبحانه اهلل أن واملقصودقال ابن القيم: "و 
 اخلالق نم فكيف املخلوق، من حسنة ذلك على اجملازاة أن علم وقد حق، بغري ذلك فعل ملن اجلزاء

 عليه يقدر عما نزهم سبحانه أنهو  العقليني؛ والتقبيح التحسني قاعدة على ذلك نزلنا إذا وهذا سبحانه،
 عقاًل؛ والتقبيح حسنيالت نفي على ذلك نزلنا وإن عنه، وغناه لقبحه يفعله ال ولكنه بكماله، يليق ال مما

 ميتنع فال ألبتة، يحاً قب منه واخلداع واملكر االستهزاء يكون فال قبيحاً، يكون وال ممكن كل  عليه جيوز وأنه
 سبحانه عليه ذلك فإطالق التقديرين وعلى التقدير، هذا على املقابلة لسبي على ال ابتداء، به وصفه

  (4)".جمازه دون حقيقته على
 سبيل على هبا يوصف ال اليت الفعلية اهلل صفات من واحملال والكيد واملكرعثيمني: "وقال ابن 

 هبا فيوص وال مدًحا، تكون حني هبا فيوصف حال؛ يف وذًما حال، يف مدًحا تكون ألهنا اإلطالق؛

                                                           

  . 33ص  ،2، طشرح لمعة االعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادالعثيمني،  (1)

 .16اآلية:  ة الطارق:سور  (2)

  (.24/307، )1ط،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

  .746ص  ،1ط ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القي م، (4)
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 ملن خادع باملاكرين، ماكر اهلل: يقال أو الكائدين، خري املاكرين، خري اهلل: فيقال مدًحا؛ تكن مل إذا
  (1)".خيادعه

 الّلعن
ُ َوَغِضَب }تعاىل:  قوله   (2).{ۥَعلَۡيِه َولََعنَهُ  ٱّللَّ

 (ަވިއިފެއވެ ެއީމަހަކްށ ަލުއަންތ ަލއް ) النسخة األوىل: لعنه. ) اإلبعاد عن رمحة اهلل(.
   (ެލްއިވެއވެ لعنة )النسخة الثانية: لعنه. ) اإلبعاد عن رمحة اهلل(. 

ني ومها ترمجتان اللعن يف النسختني املرتمجتعىن املرتجم لصفة امل اىل، وافقصفة ثابتة هلل تع       
                                                  صحيحتان.

 (3)عده من رمحته وأخزاه".وأب لعنه:قال ابن جرير: "
ب، ضى هلل، والغضتضمنت هذه اآليات إثبات بعض صفات الفعل من الر قال اهراس: "و 

والكره والسخط واملقت. وهي عند أهل احلق صفات حقيقية هلل عز وجل، على ما يليق به،  واللعن
  (4)." وال تشبه ما يتصف به املخلوق من ذالك، وال يلزم منها ما يلزم يف املخلوق

 المحّبة
َ إِنَّ }قوله تعاىل:    (5).{ٱۡلُمۡحِسنِينَ يُِحب   ٱّللَّ

ިޑެގްނެވެއވެ )النسخة األوىل: حيب  اهلل احملسنني.   (ލިޯބެވވޮ
ިޑެގްނެވެއވެ )النسخة الثانية: حيب  اهلل احملسنني.          (ލިޯބެވ ވޮ

 . رمجتان صحيحتان النسختني ومها ترتجم لصفة احملبة يفعىن املامل صفة ثابتة هلل تعاىل، وافق       
قال اهراس: "وأما أهل احلق؛ فيثبتون احملبة صفة حقيقية هلل عز وجل على ما يليق به، فال تقتضي 

  (6)عندهم نقصا وال تشبيها. كما يثبتون الزم تلك احملبة، وهي إرادته سبحانه إكرام من حيبه وإثابته".

                                                           

 (.1/336، )6ط ،شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيميةالعثيمني،  (1)

 .93 سورة النساء: جزء من اآلية (2)

 (.7/336، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

  .109-108ص  ،2، طشرح العقيدة الواسطية، اهراس (4)

 . 195 سورة البقرة: جزء من اآلية (5)

 .103، ص شرح العقيدة الواسطية املرجع السابق، (6)
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بني اإلرادة، مث عقبه و اين فصل يف إثبات صفة احملبة والفرق بينهما أبو القاسم األصبه قو ام السنة، بوب
 (1)يبغضه".و حيبه وال يرضاه، بل يكره ويسخطه، : "واإلرادة غري احملبة والرضا، فقد يريد ما ال بقوله

 المغفرة 
َ إِنَّ } قوله تعاىل: ِحيٗما ٱّللَّ   (2).{َكاَن َغفُوٗرا رَّ

 (ފަާފުފްއަސވާ ީއ هللا ާމތް ). النسخة األوىل: ذو مغفرة
 (ްނ ފަާފުފްއަސވާ ިގަނިގަނއި ). ة الثانية: كثري الغفرانالنسخ       

جم لصفة املغفرة يف عىن املرت امل غفور من أمسائه تعاىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل، الغفار وال
 . النسختني ومها ترمجتان صحيحتان

 إذا عليها معقوبته برتكه، املؤمنني بادهع ذنوب عن يصفح يزل مل اهلل إنقال ابن جرير: "       
  (3)".منها استغفروه

 عنها؛ وزويتجا يسرتها أي عباده لذنوب غفور غفار وجل عز واهللالغفور: وقال الزجاجي:"
 غفور؛ غفار وجل زع فاهلل املبالغة أبنية من وغفور وغفار وجتاوز، وعفا عنها صفح فقد سرتها إذا ألنه
 من وليس ل،الفع يف املبالغة أوصاف من فهو حيصى ال ما إىل مرة بعد مرة ذلك بعباده يفعل ألنه

 (4)".الذات يف املبالغة أوصاف
 والصفح الغفران،وب معروفاً، بالعفو يزال وال يزل، مل الذي: الغفار الغفور لعفواوقال السعدي: "

 وعد قدو  وكرمه ،رمحته إىل مضطر هو كما  ومغفرته عفوه، إىل مضطر أحد كل.  موصوفاً  عباده عن
 (5)".بأسباهبا أتى ملن والعفو باملغفرة،

 المقت
ِ َكفَُروا  يُنَاَدۡوَن لََمۡقُت  ٱلَِّذينَ  إِنَّ }قوله تعاىل:  ۡقتُِكۡم أَنفَُسُكۡم إِۡذ تُۡدَعۡوَن إِلَى  ٱّللَّ نِ أَۡكبَُر ِمن مَّ يَمَّٰ   ٱۡۡلِ

                                                           

 (. 1/423، )2، طالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةاألصبهاين،  (1)

 .106 سورة النساء: جزء من اآلية (2)

 (.7/457، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

  . 94-93 ص ،2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي،  (4)

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في تفسير كالم السعدي،  (5)
 (.5/623، د.ط، )المنان
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(1).{فَتَۡكفُُرونَ 
 

ިޑަގުތން ެގ ނަ هللا ) النسخة األوىل: كره أو نفرة.  (ުފަރުތެވ ވޮ
ިޑަގުތން هللا )النسخة الثانية: البغض.          (ެގ ޯކފެާވވޮ
 سبحانه، به يليق ما لىع تعاىل هلل الصفة هذه يثبتون السنة وأهل صفة خربية ثابتة هلل تعاىل،       

 .املخلوق يف يلزم ما منها يلزم وال ذلك، من املخلوق به يتصف مبا يشبهوهنا ال
أو  مبعىن الكره رتجمميف النسخة األوىل . املقت املرتجم لصفة املقت يف النسختنيعىن امل خالف

، (3).، والكره من املقت والبغض(2)ألن املقت هو أشد البغض وأبلغه. ،من الناحية صحيحة وهي النفرة
 صحيحة.رمجة تعىن البغض وهي مبرتجم مالثانية  النسخة وأما يف ،استعمال كلمة البغض لكن األصوب

  الَِّذينَ  نَّ إِ : فقال بال َمْقت، ووصفهم الكفار، ميقت بأنه نفسه وصف وكذلك" قال ابن تيمية:
  (4)".ملقتا مثل املقت وليس أَنْ ف َسك ْم، َمْقِتك مْ  ِمنْ  َأْكبَ ر   اللَّهِ  َلَمْقت   ي  َناَدْونَ  َكَفر وا

 على من يمكر المكر
ُۖٞ َوَمَكَر  َوَمَكُروا  }قوله تعاىل:  ُ وَ  ٱّللَّ ِكِرينَ َخۡيُر  ٱّللَّ   (5).{ٱۡلَمَّٰ

މީުހްނެގ އެ هللا ާމްތ )أن  اهلل أعلمهم باملكر.  –. ة األوىل: يدب ر اهلل هم إليقاعهم بهالنسخ

ޭރުވުމެގ ެކިހެވިރަކާމިއ،  –ޭރުވްނަތްއ ާބިތުލވެ ައިދ ެއީމުހްނަންށ ެކިހިލޭބެނޮގަތްށ  ަތުދީބުރުކެރްއިވެއވެ 

ިޑެގްނެވެއވެ هللا ެރ ޮބަޑްށ ާމްތ ަމަކުރެވިރަކްނ ެއީމުހްނަންށވު   (ެދެނެވވޮ
لتدبري من واهلل تعاىل خري ا –. ر هم إليقاعهم بهالنسخة الثانية: أن  اهلل أبطل مكرهم ويدب  

ެއުއެރްނެގ ޭރުވްނަތްއ ާބިތުލުކަރްއަވިއ ެއުއެރްނަންށ ެކިހިލޭބެނޮގަތްށ  هللا )املاكرين. 

 (ުވެރ ަތުދީބުރުކެރްއުވްނ މޮުޅ ަރްސަކާލނެގެއވެ ީއ، ަމަކުރެވިރްނަނށް هللا –ަތުދީބުރުކެރްއިވެއެވ 

                                                           

 . 10 سورة غافر: اآلية (1)

 . 879، ص المعجم الوسيطمرجع سابق، جممع اللغة العربي ة،  مقت فالنا مقتا: أبغضه أشد البغض. (2)
، ية المعاصرةمعجم اللغة العرب. ينطر: أمحد، وأهله النفاق مقت قبيح ألمر وكرهه البغض، أشد أبغضه: وغريه الشخص مقت (3)

 .2112، ص 1ط

  . 26ص  ،1، طلتدمريةاابن تيمية،  (4)

 .54 سورة آل عمران: اآلية (5)
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عىن املرتجم امل قييد. وافقتة واللبوصف اهلل تعاىل هبا إال يف املقاصفة خربية ثابتة هلل تعاىل، لكن ال ي
، ألن إبطال مكرهم يف النسختني انواملعنيان املرتمجان صحيح لصفة املكر ملن ميكر به يف النسختنني.

 ن حقيقة املكر هبم. إيقاعهم باملكر مو 
  أجله، لكتابا ليبلغ إياهم استدراجه هبم، اهلل مكر معىن يكون أن حيتمل وقدقال ابن جرير: "

  (1)".هبم يستهزئ اهلل :اهلل قول يف ذلك بينا قد كما
 َومَيْك ر ونَ : الفق بذلك، عبده وصف كما  والكيد، بال َمْكر نفسه وصف وهكذاوقال ابن تيمية: "

  (2)".كالكيد  الكيد وال كال َمْكر،  ال َمْكر وليس َكْيداً،  َوَأِكيد   َكْيداً   َيِكيد ونَ  ِإن َّه مْ : وقال اهلل ، َومَيْك ر  

 المحال
  (3).{ٱۡلِمَحالِ َوهَُو َشِديُد }قوله تعاىل: 

 (ަގަދީކިރިތަވްނަތ ަރްސަކާލނެގެއވެ ). النسخة األوىل: القدير اجلليل

 (ިހްއެފުވްނ ަގަދަފަދެވެގްނާވ ަރްސަކާލނގެ )القو ة. النسخة الثانية: األخذ بشد ة و 

ىن املرتجم يف املع ني.يف النسخت عىن املرتجم لصفة احملالامل خالف صفة خربية ثابتة هلل تعاىل،
يف  املرتجم املعىن. ة وحىت الكلمة ال تدل على تلك املعىن من حيث اللغةوىل غري صحيحالنسخة األ

  . ةصحيح ترمجة وهي ،عاين احملال، أي؛ شديد األخذإحدى املمن  النسخة الثانية
، ذوهي: شديد القوة، شديد األخ متقاربةت يف تأويل كلمة احملال عديدة و اليت ورد واألقوال

     (4)شديد احلول؛ أي: القوة واحليلة، اهالك، وشديد احليلة".
املكر والكيد  فاتصوقال: "هلل تعاىل  احملال الصفة استشهد شيخ اإلسالم هبذه اآلية إثباتوقد 

  (5)".على ما يليق جبالله واحملال هلل تعاىل
 

 

                                                           

 (.5/447، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 .26ص  ،1ط ،التدمريةبن تيمية، ا  (2)

 .13 سورة الرعد: جزء من اآلية (3)

   (. 485-13/483، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4)

 . 67ص  ،2ط، العقيدة الواسطيةابن تيمية،  (5)
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  المّن 
ُ َمنَّ  لَقَدۡ }قوله تعاىل:  ۡن أَنفُِسِهمۡ  ٱۡلُمۡؤِمنِينَ َعلَى  ٱّللَّ   (1).{إِۡذ بََعَ  فِيِهۡم َرُسوَّٗل مِّ

ިޑެގްނިފެއވެ )النسخة األوىل: تفض ل أو تطو ل.   (ަދުރަމަވްނަތެވ ވޮ

ިޑެގްނިފެއވެ )الثانية: تفض ل أو تطو ل. النسخة   (ަދުރަމަވްނަތެވ ވޮ

 النسختني ومها املرتجم لصفة املن يفعىن امل وافق أمسائه تعاىل، صفة ثابتة هلل تعاىل، املنان من
 . ترمجتان صحيحتان

 فيهم أرسل نيح ،تبارك امسه على أهل التصديق به وبرسوله اهلل تطول لقدقال ابن جرير: "
 (2)".يقول ما عنه يفقهوا فال لساهنم أهل غري من جيعله ومل لساهنم، أهل من نبيا رسوال،

  (3). واملن: العطاء ملن ال تستثيبه".املنان: فهو كثري العطاءوقال اخلطايب: "

 الّنصر
  (4).{ٱلنَِّصيرُ َونِۡعَم  ٱۡلَمۡولَىَّٰ نِۡعَم }قوله تعاىل: 

 (ެއީހެތިރޔާ ). النسخة األوىل: ناصر أو معني

 (ަންޞުރެދްއާވ ަކާލނގެ ) النسخة الثانية: ذو النصرة.

 ه تعاىل، وافقوالنصري من أمسائ ،يوصف اهلل َعزَّ وَجلَّ بأنه الناصر والنصري، وأنَّ النصر بيده
 . رتجم لصفة النصر يف النسختني ومها ترمجتان صحيحتانعىن املامل

 أنصرك، صرتكن: قولك من فعيل فإنه النصري وأما: "يف سورة البقرة عن النصري قال ابن جرير
  (5)".واملقوي املؤيد وهو ونصريك، ناصرك فأنا

ت النصر والناصر مبعىن، ومعناه ينصر املؤمنني على أعدائهم ويثبوقال أبو القاسم األصبهاين: "
  (6)".أقدامهم عند لقاء عدوهم ويلقي الرعب يف قلوب عدوهم

                                                           

 .164 : جزء من اآليةسورة آل عمران، (1)

  (.6/212، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

 .101-100ص  ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (3)

 .40 سورة األنفال: جزء من اآلية (4)

   (.2/408، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (5)

 (.1/457، )2، طالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةاألصبهاين،  (6)
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 الّنسيان
َذانَ  ٱۡليَۡومَ فَ }قوله تعاىل:  هُۡم َكَما نَُسوا  لِقَآَء يَۡوِمِهۡم هََّٰ   (1).{نَسىَّٰ

 (ެއމީުހްނ ަމީތްނ ަހނުދަމ ަންއަތާވުހީށެމވެ )النسخة األوىل: ننساهم. 
 (ެއުއެރްނ ަމީތްނ ަހނުދަމެނިތ ުކަރްއވާ ުހީށެމވެ )النسخة الثانية: ننساهم. 

ومها ترمجتان غري  ختني النسعىن املرتجم لصفة النسيان يفامل فة خربية ثابتة هلل تعاىل، وافقص
 وهو  له، لومقاب الذكر ضد هو الذي النسيان: أحدمها. ألن النسيان يطلق على املعنيني، صحيحتان

املعىن . الرتك عىنمب :ثانيهما األمور؛ بعض ذاكرته عن فتغيِّب اإلنسان، على تطرأ اليت الذهنية احلالة
 ، فهي صفة منفي عن اهلل تعاىل. مرتجم على املعىن األولاملرتجم يف النسختني 

 العمل تركوا ماك  شراب، وال طعام بغري عطاشا جياعا املبني العذاب يف نرتكهمقال ابن جرير: "
  (2)".اهلل طاعة يف أبداهنم بإتعاب له االستعداد ورفضوا هذا، يومهم للقاء

 حلكمته، التابعة شيئتهمب الواقعة الفعلية صفاته من صفة للشيء سبحانه وتركه: "عثيمنيابن  قالو 
ٖت َّلَّ يُۡبِصُرونَ } :تعاىل اهلل قال . {ٖضۖٞ َوتََرۡكنَا بَۡعَضهُۡم يَۡوَمئِٖذ يَُموُج فِي بَعۡ } :تعاىل وقال، {َوتََرَكهُۡم فِي ظُلَُمَّٰ

 مبشيئته ةاملتعلق أفعاله من وغريه الرتك ثبوت يف والنصوص. {تََّرۡكنَا ِمۡنهَآ َءايَةَُۢ بَيِّنَةٗ  َولَقَد} :وقال
 قيامها اثلمي ال سبحانه به األفعال هذه وقيام. وسلطانه قدرته كمال  على دالة وهي معلومة، كثرية

  (3)".السنة أهل عند معلوم هو كما  املعىن، أصل يف شاركه وإن باملخلوقني،

 الّنَظر
ُ َوََّل يَُكلُِّمهُُم }قوله تعاىل:  َمةِ ٱۡلقِ َوََّل يَنظُُر إِلَۡيِهۡم يَۡوَم  ٱّللَّ   (4).{يََّٰ

 (ެއީމުހްނަންށ ުނަބްއަލވާެނެތވެ )النسخة األوىل: النظر. 
ިޑެއްއެވްސ ުނަގްނަނާވެނެތވެ )النسخة الثانية: النظر.   (ަބްއަލާވވޮ

عينني تليق فإن أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل تعاىل نظرا حقيقيا ب صفة خربية ثابتة هلل تعاىل،
 آليات واألحاديث.   به سبحانه وتعاىل، كما جاءت بذلك ا

                                                           

 .51 سورة األعراف: جزء من اآلية (1)

 (.238-10/237، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

  (.174-1/173، )1ط ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمينالعثيمني،  (3)

 .77 سورة آل عمران: جزء من اآلية (4)
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 . رتجم لصفة النظر يف النسختني ومها ترمجتان صحيحتانعىن املامل وافق
  (1)".الرمحة بعني إليهم ينظر والقال ابن كثري: "

 بنفسه؛ عدي إنف: بنفسه وتعديه صالته حبسب استعماالت عدة له النظروقال ابن أيب العز: "
  واالعتبار؛ التفكر :فمعناه يف؛ ب  عدي وإن. ن ورِك مْ  ِمنْ  ْقَتِبسْ ن َ  اْنظ ر ونَا: واالنتظار التوقف: فمعناه
 كقول ه  باألبصار؛ املعاينة :فمعناه إىل؛ ب  ع دي وإنْ . َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َمَلك وتِ  يف  يَنظ ر وا َأوملَْ : كقول ه
 (2)".أمَْثَرَ  ِإَذا مَثَرِهِ  ِإىَل  انظ ر وا: تعاىل

دي واجلماعة على إثبات صفة النظر هلل تعاىل كلها من املتعهبا أهل السنة واألدلة اليت استدل 
 ب إىل.  

 الهادي
َ َوإِنَّ }قوله تعاىل:  ۡستَقِيمٖ  ٱلَِّذينَ لَهَاِد  ٱّللَّ ٖط م    (3).{َءاَمنُٓوا  إِلَىَّٰ ِصَرَّٰ

 (ެތުދަމަގްށ ަމުގަދްއަކާވ ަކާލނގެ ). النسخة األوىل: هادي

 (ެތުދަމަގްށ ަމުގަދްއަކާވ ަކާލނގެ ). النسخة الثانية: هادي
يف  فة اهدايةعىن املرتجم لصامل وافق ، اهادي من أمسائه تعاىل،يوصف اهلل تعاىل بأنه اهادي

 . النسختني ومها ترمجتان صحيحتان
  (4)".لواضحا واحلق القاصد احلق إىل ورسوله باهلل آمنوا الذين ملرشد اهلل وإنقال ابن جرير: "

 املنافع مجيع إىل عباده ويرشد يهدي الذي أي: اهادي" :سعدي بن الرمحن بدع الشيخ قالو 
 وجيعل التقوى، همهمويل والتسديد، التوفيق هداية ويهديهم يعلمون، ال ما وي  َعلِّم ه م املضار، دفع وإىل

  (5)".ألمره منقادة إليه منيبة قلوهبم

 

                                                           

  (.2/62، )2، طتفسير القرآن العظيم، بن كثريا (1)

    (. 2/209، )2، طشرح عقيدة الطحاويةابن أيب العز،  (2)

 .54 سورة احلج: جزء من اآلية (3)

  (.16/613، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (4)

مجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تسير الكريم الرحمن في تفسير كالم الالسعدي،  (5)
   (.5/631، د.ط، )المنان
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 الودود
 قوله تعاىل: }إِنَّ َربِّي َرِحيم  َوُدود  {.)1( 

 (ޯއާގަވްނތަ )النسخة األوىل: اللطيف. 
 (ޯއާގަވްނތަ )النسخة الثانية: اللطيف. 

تني، خيوصف اهلل تعاىل بأنه الودود، وهو من أمسائه تعاىل، وافق املعىن املرتجم للودود يف النس
 ، ألن الودود ترمجة مبعىن اللطف وهي غري الود . لكن مها ترمجتان غري صحيحتني

  (2)".وحيبه يوده ، إليه وتاب أناب ملن حمبة ذو: "قال ابن جرير
 :قوالن فيه: الَود ود   قال الزجاجي: "

 صابر، مبعىن بور  صَ  رجل  : قالوا وكما غافر، مبعىن غفور  : كقولك  فاعٍل؛ مبعىن فعول   أنه :أحدهما
 عباده   يودُّ  أنه بهاملذ هذا على وجلَّ  عزَّ  تعاىل اهلل صفات يف الَود ود   فيكون شاكر، مبعىن وَشكور  

بهم، الصاحلنيَ   عباده، من والصاحلني وليائهأل ودود   وجلَّ  عزَّ  فاهلل سواء ؛ املعىن يف واحملبة واملودة   والودُّ  وحي 
ب   وهو  .هم حمِ 

؛ رجل: يقال كما  مفعوٍل؛ مبعىن فعول   أنه :اآلخر والقول ،: أي هيوب   عزَّ  أنه: ديرهفتق مهيب 
 (3)."جيدان وجهان ومها وحيبونه عباده يوده: أي مودود ؛ وجلَّ 

الَود ود  ال م تَ َودِّد  إىل عباده بنعمه الذي يَ َودُّ من تاب إليه وأقبل عليه وهو " وقال ابن القيم:
الَود ود  أيضًا أي احملبوب قال البخاري يف )صحيحه( الَود ود : احلبيب. والتحقيق أنَّ اللفظ يدل على 

ب احملب ألوليائه يا ألوليائه وَمْود وَداً هم فأحدمها بالوضع واآلخر باللزوم فهو احلباألمرين على كونه واد  
 (4)".حيبهم وحيبونه

 الوليّ 
ُ }قوله تعاىل:  َن  ٱلَِّذينَ َولِي   ٱّللَّ تِ َءاَمنُوا  يُۡخِرُجهُم مِّ   (5).{ٱلن وِرۖٞ إِلَى  ٱلظ لَُمَّٰ

                                                           

 .90اآلية  سورة هود: جزء من (1)

 (. 12/552، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

 . 152، ص 2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي،  (3)

 .146-145ص ، 1، طالتبيان في أيمان القرآنلقي م، ابن ا (4)

 .257 سورة البقرة: جزء من اآلية (5)
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 (ްތ ުކަރްއަވިއ، ަބަލަހްއަޓާވ، ެބެލިނެވިރާޔެއވެ ިޙާމޔަ ). حيفظ ملتويل الذيوىل: االنسخة األ
ިޑެގްނާވ ަރްސަކާލނެގެއވެ )النسخة الثانية: نصريهم وظهريهم.   (ެއީހެތިރެވ، ާވިގެވިރެވ ވޮ

 لصفة الوالية رتجمعىن املامل خالف من أمسائه تعاىل، واملوىل يوصف اهلل تعاىل بأنه الويل، الويل
  ان.ان صحيحسختني، لكن املعنيان املرتمجيف الن

  (1)".وتوفيقه بعونه يتوالهم ، وظهريهم نصريهمقال ابن جرير: "
القائم . والويل أيضا املتويل لألمر و الويل : هو الناصر، ينصر عباده املؤمننيقال اخلطايب: "و 

  (2)".به
 والية اهلل تعاىل وتوليته لعباده نوعان: 

العباد ما يريد  ميع الكائنات، وتقديره علىوهي تصريفه سبحانه وتعاىل وتدبريه جل والية عامة:
من خري وشر، ونفع وضر، وإثبات معاين امللك كلها هلل تعاىل، وأن العباد كلهم طوع تدبريه ال خروج 

 ألحد منهم عن نفوذ مشيئته ومشول قدرته، وهذا األمر يشمل املؤمن والكافر، والرب والفاجر. 
خلاص: وهذا أكثر ما يرد يف القرآن الكرمي ويف السنة الوالية اخلاصة والتويل ا والية خاصة:

 النبوية، وهي والية عظيمة وتول كرمي، اختص اهلل به عباده املؤمنني، وحزبة املطيعني، وأولياءه املتقني. 

 الوّهاب
ٗثا َويَهَُب لَِمن يََشآُء }قوله تعاىل:  ُكورَ يَهَُب لَِمن يََشآُء إِنََّٰ   (3).{ٱلذ 

 (ެދްއަވެތވެ ): اإلعطاء أو العطية. النسخة األوىل
 (ެދްއަވެތވެ ) النسخة الثانية: اإلعطاء أو العطية.

يف  وهابعىن املرتجم للامل اىل، وافقيوصف اهلل تعاىل بأنه الوهاب، الوهاب من أمسائه تع
 . ومها ترمجتان صحيحتان النسختني

                                                           

 (.4/563، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 .  78ص ، 3، طشأن الدعاءاخلطايب،  (2)

 .49 سورة الشورى: جزء من اآلية (3)
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ل وهاب لعرب للمبالغة، فاهلل عز وجالوهاب: الكثري اهبة والعطية، وفعال يف كالم اقال الزجاجي: "
يهب لعباده واحدا بعد واحد ويعطيهم، فجاءت الصفة على كثرة ذالك وتردده. واهبة: اإلعطاء تفضال 

 (1)داء من غري استحقاق، وال مكافأة".وابت
  (2)".ابةالوه اب: هو الذي جيود بالعطاء عن ظهر يد من غري استث" قال اخلطايب:و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .126ص  ،2ط ،إشتقاق أسماء اهللالزجاجي،  (4)

 . 53، ص 3، طشأن الدعاءاخلطايب، مرجع سابق،  (1)
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 مبحث الثالث : الصفات الذاتّية الفعليةال

 اإلبداع
تِ  بَِديعُ }: قوله تعاىل َوَّٰ َمَّٰ  (1).{ٱۡۡلَۡرِضۖٞ وَ  ٱلسَّ

)ިއްސެވިދަޔ ަނމާޫނެއްއ، ައްޞެލްއ  النسخة األوىل: مبدعها ومنشئها من غري مثال سابق.

 (ެނިތ ުއުޑަތާކިއ ިބްނ ުއެފްއެދިވ ާމްތ ަރްސަކާލނގެ 

ައާކުނަލިއ ުއުޑަތާކިއ  مثال )ިއްސެވިދޔަ  شئها من غري مثال سابق.النسخة الثانية: مبدعها ومن

 (ިބްނ ެހްއެދިވ ަރްސަކާލނގެ 

مها ترمجتان رتجم لصفة اإلبداع يف النسختني و عىن املامل وافق، عز وجل بأنه البديعيوصف اهلل 
  صحيحتان.

  م ْفِعل هو اوإمن .واألرض، مبدعها السماوات بديع: بقوله ثناؤه جل يعينقال ابن جرير: "
 مل ما واحملدث املنشئ: املبدع ومعىن .مسيع إىل املسمع و أليم،  إىل  املؤمل  صرف كما  فعيل إىل صرف
 يسبقه مل ما يهف إلحداثه مبتدعا، الدين يف املبتدع مسي ولذلك. أحد وإحداثه مثله إنشاء إىل يسبقه

 (2)".بتدعام تسميه العرب فإن تقدم،م فيه يتقدمه مل قوال أو فعال حمدث كل  وكذلك. غريه إليه
  (3)وقال اخلطايب: "هو الذي خلق اخللق، وفطره مبدعا له خمرتعا، ال على مثال سابق".

 اإلرادة والمشيئة
َ إِنَّ }قوله تعاىل:     (4).{يَۡحُكُم َما يُِريدُ  ٱّللَّ

 (ިއާރަދުކަރްއވާ )النسخة األوىل: اإلرادة. 
 (ަދުކަރްއވާ ިއރާ )النسخة الثانية: اإلرادة. 

ٓ أَن يََشآَء } قوله تعاىل: ُ َوَما تََشآُءوَن إَِّلَّ لَِمينَ َرب   ٱّللَّ  (5).{ٱۡلَعَّٰ

 (ިއާރަދުކެރްއުވުމން )اإلرادة.  النسخة األوىل:
  (ިއާރަދުކެރްއުވުމން )اإلرادة.  النسخة الثانية:

                                                           

 .117 سورة البقرة: جزء من اآلية (1)

  (. 2/464، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

 . 96، ص 3، طشأن الدعاءاخلطايب،  (3)

 .1 سورة املائدة: جزء من اآلية (4)

  . 29سورة التكوير: اآلية  (5)
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حقيقة، على الوجه الالئق به  تعاىل يثبتها السلف هلل بالكتاب، تعاىل هلل ثابتتان صفتان واملشيئة اإلرادة
 سبحانه وتعاىل.

 . حيحتانملشيئة هلل تعاىل يف النسختني ومها ترمجتان صعىن املرتجم لصفيت اإلرادة واامل وافق
 النوعني وهي: إىل منقسمة واإلرادة كونية،  وأبداً  دائماً  فاملشيئة ، املشيئة واإلرادة بني فرقال أن  
 الضرورة ال بد وأن تقع، ولكنها ليست ب  املشيئة، فاإلرادة الكونية: مبعىنقدرية إرادة كونية

  أن تكون حمبوبة هلل.
 مبعىن احملبة، فإهنا متعلقة باحملبوب له سبحانه وإن مل يقع. :دينية إرادة شرعية  

 َأن ِمنك مْ  اءَ شَ  ِلَمنقال ابن تيمية: "ووصف نفسه باملشيئة ووصف عبده باملشيئة، فقال: 
سه باإلرادة وعبده . وكذلك وصف نفاْلَعاَلِمنيَ  َربُّ  اللَّه   َيَشاءَ  َأن ِإالَّ  َتَشاء ونَ  َوَما.  يمَ َيْسَتقِ 

نْ َيا َعَرضَ  ت رِيد ونَ باإلرادة فقال:   (1)".اآْلِخرَةَ  ي رِيد   َواللَّه   الدُّ

 األمر
  (2).{ ٱۡۡلَۡمُر  وَ  ٱۡلَخۡلقُ أَََّل لَهُ }قوله تعاىل: 

 (ުހިރާހ ައުމެރްއަވީނ ެއަކާލނެގ ިކަބުފަޅށް )مر. النسخة األوىل: األ

 (ުކެރްއުވްނަވީނ، ެއަކާލނެގައްށ ާޚްއަޞެވެގްނެނވެ أمر)النسخة الثانية: األمر. 
 ختني، ومها ترمجتانالنسعىن املرتجم لصفة األمر هلل تعاىل يف امل وافق صفة ثابتة هلل تعاىل،

 .تانصحيح
 وقد وق،خمل وال حمدث غري وقول ه وجلَّ  عزَّ  أمره أنَّ  على وأمجعواسن األشعري: "احلقال أبو 

 (3) خلقه وأمره".، ففرق تعاىل بنيَواأَلْمر   اخلَلق   َله   َأال: تعاىل بقول ه ذلك صحة على تعاىل اهلل دلَّ 
واختلف أهل العلم إذا أضيف األمر هلل تكون صفة له أم تكون خملوقة؟ فذهب شيخ اإلسالم 

 األمر مضافا إىل اهلل ويكون أمر خملوقا فتارة يراد باألمر الصفة وتارة يراد هبا خلقيكون لفظ إىل أنه قد 
 من خملوقاته. 

                                                           

 (.3/14، )3، طابن تيمية وع الفتاوىمجمابن تيمية،  (1)

 . 54سورة األعراف: جزء من اآلية  (2)

   .218، ص 2، طرسالة إلى أهل الثغراألشعري،  (3)
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َا: بقول ه أخرب ملا تعاىل اهلل فإن األمر؛ لفظة قال ابن تيمية: "  ك نْ   َله   يَ ق ولَ  َأنْ  ْيئاً شَ  أَرَادَ  ِإَذا أَْمر ه   ِإمنَّ
،وَ  اخلَلق   لَه   َأال: وق ال فَ َيك ون ،   هو بل لوق،خم غري األمر أنَّ  على السلف من طوائف واستدل األْمر 
 ورد، حيث ألمرا لفظ يف ذلك يطرد الناس من كثري  صار وغريها؛ اآلية هبذه صفاته من وصفة كالمه،
 يف فبينت ذلك؛ك  األمر وليس ها، نقضاً  الصفة غري على داللته وجيعل للداللة، طرداً  صفة، فيجعله

 صفة فالرمحة خرى؛أ متعلِّقها وعلى تارة الصفة على ي ْطَلق   الصفات من وغريه األمر نَّ أ رسائلي بعض
 باملقدور علقهات ويسمى قدرة، املقدور ويسمى تعاىل، اهلل صفات من والقدرة رمحة، خلق ما ويسمى هلل،

 أو املعلوم ىمويس اهلل، صفات من والعلم خلقاً، املخلوق ويسمى تعاىل، اهلل صفات من واخللق قدرة،
  (1)".التعلُّق نفس يراد وتارة متعلقها، يراد وتارة الصفة، يراد فتارة علماً؛ املتعلِّق

 الَبرء
ُ  هُوَ }قوله تعاىل:  لِقُ  ٱّللَّ ُرۖٞ  ٱۡلبَاِرئُ  ٱۡلَخَّٰ   (2).{ ٱۡلُمَصوِّ

 ()ުހިރާހ ެއްއެޗްއ ުއަފްއަދވާ  النسخة األول: اخلالق كل شيء.

 ()ުހިރާހ ެއްއެޗްއ ަހްއަދވާ ل شيء. النسخة الثانية: اخلالق ك

يف النسختني  ة الرَبءعىن املرتجم لصفامل وافق يوصف اهلل تعاىل بأنه البارئ، وهو من أمسائه تعاىل،
 . ومها ترمجتان صحيحتان

 (3)".بقدرته فأوجدهم ، اخللق برأ الذي البارئقال ابن جرير: "

 (4)أ اهلل اخللق يربؤهم".وقال اخلطايب: "البارئ: هو اخلالق، يقال منه: بر 

 الّتبارك
َركَ }قوله تعاىل:   (5).{ٱۡلُمۡلكُ بِيَِدِه  ٱلَِّذي تَبََّٰ

ިޑެގްނފި النسخة األوىل: تنز ه عن صفات النقص.   ()ުހިރާހ ުއިނިސަފަތުކްނ ުހްސުދުރެވ ވޮ
ިޑެގްނފި  النسخة الثانية: تعاظم.  ()ަމިތެވިރެވ ވޮ

                                                           

 (.18-6/17، د.ط، )مجموع الفتاوىابن تيمية،  (1)

 .24 : جزء من اآليةسورة احلشر (2)

 (. 22/555، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (3)

 .  50، ص 3، طشأن الدعاءاخلطايب،  (4)

 .1اآلية  سورة امللك: جزء من (5)
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 . رمجتان صحيحتنيالنسختني لكن مها ت جم لصفة التبارك يفعىن املرت امل صفة ثابتة هلل تعاىل، خالف
 (1)قال ابن جرير: "تبارك: تعاظم وتعاىل".

َبله ، : تكاثرت الربكات واخلريات من قِ  فمعىن تَ بَ اَركل الشيخ حممد األمني الشنقيطي: "وقا
 (2)".وذلك يستلزم عظمته وتقد سه عن كل ما ال يليق بكماله وجالله

  وهذا خلقه. من شاء من وبارك ذاته يف تبارك (3):الفضل بن احلسني وقالي م: "وقال ابن الق
 (4)".فعل وصفة له، ذات وصف سبحانه، فتباركه األقوال، أحسن

 التأخير 
َر  َولَن}قوله تعاىل:  ُ يَُؤخِّ ا إَِذا َجآَء أََجلُهَا   ٱّللَّ   (5).{نَۡفسًّ

 (ަލްސުނުކަރްއާވެނެތވެ )النسخة األوىل: يؤخ ر. 

 (ަފެހްއ ުނުކަރްއވާެނެތވެ )النسخة الثانية:يؤخ ر. 

 من تأخريه جيب ما يؤخر الذي هو سبحانه اهللف صفة ثابتة هلل تعاىل، املؤخر من أمسائه تعاىل.
 .مؤخر فهو أخره وما أحب، وكيف أحب ما على وفعالً  حكماً  شيء

 . حيحتانترمجتان صلتأخري هلل تعاىل يف النسختني ومها عىن املرتجم لصفة اامل وافق 
قال اخلطايب: "وأخر من شاء عن مراتبهم، وثب طهم عنها، وأخر الشيء عن حني توقعه لعلمه 

 (6)مبا يف عواقبه من احلكمة ال مقدم ملا أخر وال مؤخر ملا قدم".
 قيم يف النوني ة : الوقال ابن 

ؤخِّر  َذاِنَك ال  
 
َقدِّم  وامل

 
 ف َْعاِل تَاِبَعَتانِ صَِّفَتاِن لأل        وه َو امل

                                                           

 (. 23/118، )1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 (.291-6/290، )1، طأضواء البيان في إيضاح القرآن الكريم الشنقيطي، (2)

 ولد. عصره عامل ثاحملد اللغوي اإلمام املفسر العالمة، وريالنيساب مث الكويف البجلي علي أبواحلسني بن فضل، ابن عمري،  (3)
 فبقي فسكنها، غزرة، دار وابتاع نيسابور، معه طاهر ابن أقدمه القرآن، معاين يف عصره إمام. شعبان يف تويف. ومائة الثمانني قبل

سير أعالم نظر: الذهيب، . يسنني وأربع ئةما ابن وهو ومائتني ومثانني اثنتني سنة تويف أن إىل الدار تلك يف ويفيت الناس، يعلم
 (. 416-13/414، )11، طالنبالء

 . 351، ص 1، طاألنام خير على والسالم الصالة فضل في األفهام جالءقي م، الابن  (4)

 .11 سورة املنافقون: جزء من اآلية (5)

 . 87، ص 3، طشأن الدعاء، اخلطايب (6)
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َا صِ  َاومه    (1).لذَّاِت ال بِالَغرْيِ قَاِئَمَتانِ با     َفات  الذَّاِت أيضاً إْذ مه 

 التصوير
ُ  هُوَ }قوله تعاىل:  لِقُ  ٱّللَّ ُرۖٞ  ٱۡلبَاِرئُ  ٱۡلَخَّٰ   (2).{ ٱۡلُمَصوِّ

 ޫޞަރުކަރްއވާ  -ުހިރާހ ެއްއެޗްއެމ )مجيع املوجودات. -النسخة األوىل: املصو ر

 (ަރްސަކާލނެގެއވެ 
 (ޫޞަރުކަރްއާވ ަރްސަކާލނެގެއވެ )النسخة الثانية: املصو ر. 

صفة التصوير عىن املرتجم لامل صور من أمسائه تعاىل، وافقيوصف اهلل عز وجل بأنه املصور، امل
 . ومها ترمجتان صحيحتان  تعاىل يف النسختنيهلل

  (3)."يريدها اليت الصفة على هإجياد يريد ما ينفذ الذي: أيقال ابن كثري: "املصور، 
صور: التخطيط ىن التهو الذي أنشأ خلقه على صور خمتلفة ليتعارفوا هبا. ومعوقال اخلطايب: "

 (4)والتشكيل".

 الحنان
ا َوَحنَاٗنا}قوله تعاىل:   َوَكاَن تَقِي ٗ

ٞۖ
ٗة ن لَُّدنَّا َوَزَكوَّٰ  (5).{مِّ

 (ަޙްޟަރުރްނ ޯއާގެވިރަކާމއި ައަހެރްނެގ )النسخة األوىل: التعطف أو ذو العطف. 
 (ިތަމްނަރްސަކާލނެގ ަޙްޟަރުތްނ ޯއާގެވިރަކާމއި )النسخة الثانية: التعطف أو ذو العطف. 

ترمجتان  ومها رتجم لصفة احلنان يف النسختنيعىن املامل وافق (6)،يوصف اهلل تعاىل بأنه احلن ان
  صحيحتان.

وقال  ن؛ فقال بعضهم: معناه: الرمحة.ناوقد اختلف أهل التأويل يف معىن احلقال ابن جرير: "
  (7) ذالك: وتعطفا من عندنا عليه".وقال آخرون: معىنذالك: ورمحة من عندنا لزكريا.آخرون: بل معىن 

                                                           

 (. 3/738، )1، طاإلنتصار للفرق الناجيةالكافية الشافّية في ، ي مقالابن  (1)

 .24 سورة احلشر: جزء من اآلية (2)

 (.8/80، )2ط ،تفسير القرآن العظيم، كثريابن   (3)
 . 51ص  ،3ط ،شأن الدعاء، اخلطايب (4)

 .13 سورة مرمي: اآلية (5)

  ( البيهقي، احلليمي والقرطيب  عد احلنان من أمسائه تبارك وتعاىل: 6)

 (.479-15/475، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ( الطربي7)
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  (1)".الرمحة - خمفف - واحلَنان، حلنان: معناه: ذو الرمحة والعطفاوقال اخلطايب: "

 الخلق
  (2).{ۡمُر  ٱۡۡلَ وَ  ٱۡلَخۡلقُ أَََّل لَهُ } قوله تعاىل:

 (ުއެފްއެދުވާމިއ ައުމެރްއަވީނ ެއަކާލނެގ ިކަބުފަޅށް )النسخة األوىل: له اإلجياد. 
ެހްއެދުވާމިއ ައުމުރުކެރްއުވްނަވީނ، )النسخة الثانية: اإلجياد واخللق خمتص له تعاىل. 

 (ެއަކާލނެގައށް 

لصفة اخللق يف م رتجاملعىن امل واخلالق من أمسائه تعاىل، وافق صفة ثابتة هلل تعاىل، اخلالق
 . النسختني ومها ترمجتان صحيحتان

  (3)ملخرتع له على غري مثال سبق".اخلالق: هو املبدع للخلق، واال اخلطايب: "ق
من أصحابنا من قال اخللق هو املخلوق، ومنهم من قال: ": قال أبو يعلى الصغري احلنبليو 

نا، وأن ق املوجود املخرتع. وهذا بناء على أصلاخللق غري املخلوق، فاخللق صفة قائمة بذاته، واملخلو 
يخ اإلسالم ش قال مث الصفات الناشئة عن األفعال موصوف هبا يف القدم، وإن كانت مفعوالت حمدثة.

 (4): وهذا هو الصحيح".ابن تيمية

 الرأفة
َ  َوأَنَّ }قوله تعاىل:  ِحيم   ٱّللَّ  (5).{َرُءوف  رَّ

 (ތަ ޯއާގަވން ) ذو العطف. النسخة األوىل:

 (ޯއާގަވްނތަ ) ذو العطف. النسخة الثانية:

 رأفة يف النسختني ومهارتجم لصفة العىن املامل ، الرؤوف من أمسائه تعاىل، وافقصفة ثابتة هلل تعاىل
 . ترمجتان صحيحتان

 

                                                           

 . 105ص  ،شأن الدعاء، ملرجع السابقا (1)

 .54( سورة األعراف: جزء من اآلية 2)

 . 49ص  ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (3)

  (.149-6/148، د.ط، )مجموع الفتاوىية، بن تيما (4)

 .20 سورة النور: جزء من اآلية (5)
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 (1)".العقوبة اهلل من وعاجلتكم فيه، أفضتم فيما هلكتم خبلقه رمحة ذو رأفة، ذو اهلل وأنقال ابن جرير: "

 اخللق ميعجل عامة وهي الرمحة، معاين أعلى والرأفة رأفه، ذو عباده جبميع: اهلل إنوقال أيضا: "
 (2)".اآلخرة يف ولبعضهم الدنيا يف

 الرمحة أبلغ رأفةال: بعضهم وقال عباده، على برأفته العاطف الرحيم هو: الرؤوفقال اخلطايب: "
 الرأفة ادتك وال للمصلحة، الكراهة يف الرمحة تكون وقد أعم، والرمحة أخص الرأفة إن: ويقال وأرقها،
 (3)".بينهما الفرق موضع فهذا الكراهة يف تكون

 الرحمة
نِ }قوله تعاىل:  ۡحَمَّٰ ِحيمِ  ٱلرَّ   (4).{ٱلرَّ

 (ަވްނަތ ަރްސަކާލނގެ رحيم )النسخة األوىل: ذو الرمحة. 
ްނަގްތ ައުޅްނަންށ ާޚްއަޞޮކްށ ިކަޔމަ )النسخة الثانية: رمحة خاص باملؤمنني يف اجلنة.

 (ުސަވުރޭގަގިއ ަރުޙަމްތަލްއވާ ަރްސަކާލނގެ 

 كثرة.    إثبات صفة الرمحة ال تكاد حتصىالرمحن من صفات اهلل الثابتة، والنصوص الواردة يف
 الرمحن والرحيم من أمسائه تعاىل. 

اىل ومها ة هلل تعأثبتت صفة الرمح فيهما حيثعىن املرتجم لصفة الرمحة يف النسختني امل وافق 
 ترمجتان صحيحتان.

 (5)الرمحة املضافة إىل اهلل تعاىل نوعان:
  :َشْيءٍ  ك لَّ   َوِسَعتْ  َوَرمْحَيِت مضاف إليه إضافة صفة إىل املوصوف هبا، كقوله تعاىل. 

 وهذه الصفة ذاتية الزمة هلل تعاىل بالنظر إىل أصلها، وهي صفة فعلية بالنظر إىل أفرادها وآحادها.
 َيَديْ  بَ نْيَ  ب ْشرًا يَاحَ الرِّ  ي  ْرِسل   الَِّذي َوه وَ افة مفعول إىل فاعله، كقوله تعاىل: مضاف إليه إض 

 ة.وهذه الرمحة ليست صفة هلل تعاىل، بل هي من أثر رمحته اليت هي الذاتية الفعلي. َرمْحَِتهِ 

                                                           

 (.17/221، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

 (. 2/654، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (2)

 .91ص ، 3، طشأن الدعاء، اخلطايب (3)

 .     3 سورة الفاحتة: اآلية (4)

  .   676، د.ط، ص بدائع الفوائد ابن القي م، (5)
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 الفطر
ِ فَاِطِر  ٱۡلَحۡمدُ } قوله تعاىل: تِ ّلِلَّ َوَّٰ َمَّٰ   (1).{ٱۡۡلَۡرضِ وَ  ٱلسَّ

ިއްސެވިދަޔ ިމާސެލްއަފަދެއްއ ެނިތ ުއުޑަތާކިއ )النسخة األوىل: اخلالق على غري مثال سابق. 

 (ިބްނ ެހްއެދިވ ަރްސަކާލނެގެއވެ 

ިއްސެވިދަޔ ިމާސެލްއަފަދެއްއ ެނިތ ުއުޑަތާކިއ )النسخة الثانية: اخلالق على غري مثال سابق. 

 (ިބްނ ެހްއެދިވ ަރްސަކާލނެގެއވެ 

لصفة الفطر جم عىن املرت امل ، وافقفطر اخللق وهو فاطر السماوات واألرضيوصف اهلل تعاىل بأنه 
 . يف النسختني ومها ترمجتان صحيحتان

 تكون نأ ينبغي وال له، إال العبادة تصلح ال الذي للمعبود الكامل الشكرقال ابن جرير: "
 (2)".واألرض السبع السماوات خالق لغريه

 قخال :فهو واألرض السماوات فاطر القرآن يف ءشي كل :الضحاك وقالقال ابن كثري: "
 (3)".واألرض السماوات

 (4)فطر اخللق: أي: ابتدأ خلقهم".لفاطر: هو الذي "ا قال اخلطايب:

  الكالم
ُ َوَكلََّم } قوله تعاىل:   (5).{ُموَسىَّٰ تَۡكلِيٗما ٱّللَّ

 (ަބްސަވީޙުކެރްއުވން )النسخة األوىل: أوحى. 

 (ުކެރްއުވން وحى ްސ ބަ )النسخة الثانية: أوحى. 

أهل السنة يثبتون الكالم صفة قائمة بذات اهلل تعاىل، وأنه تعاىل مل يزل ومتكلما إذا شاء، ومىت 
 النسختني هلل تعاىل يف عىن املرتجم لصفة الكالمامل شاء، وأن كالمه بصوت وحرف. وافقشاء، وكيف 

 . ومها ترمجتان صحيحتان

                                                           

 .1 سورة الفاطر: جزء من اآلية (1)

  (.19/326، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنلطربي، ( ا2)

 .6/532، تفسير القرآن العظيم( ابن كثري، 3)

 .103ص  ،3ط ،شأن الدعاءاخلطايب،  (4)

 . 164سورة النساء: جزء من اآلية  (5)
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 (1)".خطابا موسى بكالمه اهلل وخاطب:  ثناؤه جل بذلك يعين فإنهقال ابن جرير: "

 متكلما زلي مل تعاىل اهلل أن املسألة هذه يف واجلماعة السنة أهل مذهب وخالصة: "ال اهراسوق
 إذا متكلما يزال الو  يزل مل فهو وقدرته، مبشيئته هبا يتكلم بذاته، قائمة له صفة الكالم وأن شاء، إذا

 لزوم لذاته الزما الو  املعتزلة، تقول كما  عنه؛ منفصال خملوقا ليس به ئمقا فهو به اهلل تكلم وما شاء،
 صوت،ب موسى نادى سبحانه واهلل. وقدرته ملشيئته تابع هو بل (2)األشاعرة؛ تقول كما  ها؛ احلياة

 احلروف كنول بصوت، بالوحي ويتكلم بصوت، القيامة يوم عباده وينادي بصوت، وحواء آدم ونادى
 علم أن كما  وفهم؛وحر  املخلوقني أصوات تشبه وال خملوقة، غري له صفة هبا اهلل تكلم اليت واألصوات

 (3)".فاتهص من شيء يف املخلوقني مياثل ال اهلل فإن عباده؛ علم مثل ليس بذاته القائم اهلل
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.7/689، )1ط ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي،  (1)

يب حسن األشعري الذي خرج على املعتزلة، وقد اختذت األشاعرة الرباهني والدالئل العقلية فرقة كالمية إسالمية، تنسب أل (2)
والكالمية وسيلة يف حماججه خصومها من املعتزلة والفالسفة وغريهم، إلثبات حقائق الدين، والعقيدة اإلسالمية على طريقة ابن  

لصفات العقلية ونفي التبعييض والرتكيب والنجزئة. يثبتون بالعقل ا كالب. التوحيد عند األشاعرة هو نفي التثنية والتعدد بالذات
السبع فقط، وتأولوا الصفات اخلربية كاليد والوجه، وذهب متأخرون منهم إىل تفويض معانيها إىل اهلل تعال، األشاعرة يف اإلميان بني 

الشيعة ة واجلماعة باملعىن العام يف مقابل اخلوارج و املرجئة وبني اجلهمية. عموما فإن عقيدة األشاعرة تنسب إىل عقيدة أهل السن
، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرةينظر: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، واملعتزلة. مرجع سابق، 

(1/83-93.)    

 . 150، ص 2، طشرح العقيدة الواسطيةاهراس،  (3)
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 الخاتمة: 

 النتائج:

  فضل،وت وأمت وفق ما على هلل واحلمد الصاحلات، تتم حبمده الذي هلل احلمد

  :وبعد

 هذا خالصة ونأد أن أود البحث، هذا إلمتام   وتعاىل سبحانه اهلل توفيق بعد الرسالة هذه ختام ويف
 من التقسيمات: يلي فيما وذلك البحث،

 قسم في الترجمة

 اء أكثر، ألن هذه املدة الوجود اخطمما أدى إىل  . إزجاز عملية الرتمجة األوىل تناول أقل من السنة1
 مبثل هذا العمل اهائل. تستغىن

. تطلق الرتمجة على عدة معان ومنها نفسري الكالم بلغة غري لغته كما هو عمل ترمجة القرآن 2
 باالحتفاظ مع الوفاء جبمبع معانيه ومقاصده. 

التفسريية فهو  وز يف القرآن الكرمي، وأما ترمجةاليت ال جت . الرتمجة تنقسم إىل قسمني، الرتمجة احلرفية3
 ي يسوغ يف ترمجة القرآن الكرمي.الذ

عاملا بتفسري القرآن الكرمي، متمكنا منه، عارفا بضوابط التفسري . ال بد أن يكون مرتجم القرآن 4
ة بأسلوب أن يكون جميدا للغة املرتجم إليها ليستطيع ترمج، وكذلك أن يكون جميدا للغة العربيةو ، وقواعده

 واضح ال قصور فيه.

متضمنة أصح طرق التفسري املعتمدة، وخيتار من األقوال والوجوه يف تفسري اآلية  . أن يكون الرتمجة5
 .أسدها وأمشلها

 إىل اللغة ترمجة تفسري القرآن الكرمي الرتمجة . وال جيور أن تسمى القرآن الكرمي ولكن أن يطلق على6
 أو تفسري القرآن الكرمي باللغة.
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 قسم في الصفات

يت دل  عليها ارة يراد به املعاين الت و د به الكالم الذي يوصف به املوصوف.  الصفة والوصف تارة يرا1
 الكالم.

. أن ضابط الصفات هي ما قام بالذات اإلهية مما مييزها عن غريها، ووردت به نصوص الكتاب 2
 والسنة. 

أدلتها، وباعتبار و . الصفات اهلل تعاىل تنقسم إىل أقسام، منها باعتبار نفيها وإثبااها، وباعتبار تبواها 3
 تعلقها بذات اهلل تعاىل الذي هو حمور البحث لدى الباحث.

. وهناك قواعد معيينة قعد ها العلماء يف صفات اهلل تبارك وتعاىل لكى ال يزل قدم املسلم يف مسلك 4
 أهل التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل.

 قسم فيما يتعلق بصفات المترجمة في النسختين

ة اء اليت تدارك عليها الباحث يف املعاين املرتجم لصفات اهلل تعاىل يف النسخة الثانية أقل نسب. األخط1

 من النسخة األوىل.

. اتضح لدى الباحث أن مرتمجي القرآن مل يسلكوا منهج معني يف ترمجة الصفات تعاىل، وهذا مما 2
 أدى إىل موافقتهم ملنهج السلف يف بعضها دون غريها.

 حث أن صفات اخلربية وقعت يف األخطاء أكثر من غريها من الصفات. . وجد البا3
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة الرقم السورة اآلية

ِ َربِّ  ٱۡلَحۡمدُ  لَِميَن                                                 ّلِلَّ  37 2 الفاتحة ٱۡلَعَّٰ

نِ  ۡحَمَّٰ ِحيمِ  ٱلرَّ  109 3  ٱلرَّ

ُ وَ   بِ  ٱّللَّ
فِِريَن                                                       ُمِحيطُُۢ  25 19 البقرة ٱۡلَكَّٰ

هُُكمۡ  ۖٞ  َوإِلََّٰ ِحد  ه  َوَّٰ  27 163             إِلََّٰ

ُ وَ   34 236                                                                 َغنِيٌّ َحلِيم   ٱّللَّ

َ أَنَّ  ٓوا  ٱۡعلَمُ وَ   34 267  َحِميد   يٌّ َغنِ  ٱّللَّ

َ إِنَّ   35 26   أَن يَۡضِرَب َمثَٗل  ۦٓ ََّل يَۡستَۡحيِ  ٱّللَّ

 ُ هَ إَِّلَّ هَُو  ٱّللَّ  35،53 255  ٱۡلقَي وُم                                              ٱۡلَحي  ََّلٓ إِلََّٰ

 44 129                                                  ٱۡلَحِكيُم     ٱۡلَعِزيزُ إِنََّك أَنَت 

 45,46 255  ٱۡلَعِظيُم                                                               ٱۡلَعلِي  َوهَُو 

َ إِنَّ   49 20                                                      َعلَىَّٰ ُكلِّ َشۡيٖء قَِدير   ٱّللَّ

َ إِنَّ  ِسع  َعلِيم   ٱّللَّ  64 115                                                               َوَّٰ

ٓ أَن يَۡأتِيَهُُم  هَلۡ  ُ يَنظُُروَن إَِّلَّ  70 210   ٱّللَّ

هِ   72 258                                     َويُِميُت  ۦيُۡحيِ  ٱلَِّذيُم َربَِّي إِۡذ قَاَل إِۡبَرَّٰ

 ُ نِِهۡم  ٱّللَّ هُۡم فِي طُۡغيََّٰ  74 15  يَۡستَۡهِزُئ بِِهۡم َويَُمد 
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ُ َوأََحلَّ  َم  ٱۡلبَۡيعَ  ٱّللَّ                                                   َوَحرَّ
ا   بَوَّٰ  77 275  ٱلرِّ

ٖت َّلَّ يُۡبِصُرونَ   80 17                                                  َوتََرَكهُۡم فِي ظُلَُمَّٰ

بِّهِ  فَتَلَقَّىَّٰٓ  ٖت فَتَاَب َعلَۡيِه   ۦَءاَدُم ِمن رَّ  80 37                               َكلَِمَّٰ

َ فَإِنَّ   85 158                                                          َشاِكر  َعلِيم   ٱّللَّ

ُ وَ  طُ َوإِلَۡيِه تُۡرَجُعونَ يَۡقبُِض وَ  ٱّللَّ ُ  89 245                                      يَۡبص 

 91 18                                       َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريب ۖٞ 

َ إِنَّ   93 19          ٱۡلُمۡحِسنِيَن                                             يُِحب   ٱّللَّ

 ُ  100 257  َءاَمنُوا    ٱلَِّذينَ َولِي   ٱّللَّ

تِ  بَِديعُ  َوَّٰ َمَّٰ  103 117  ٱۡۡلَۡرِضۖٞ                                                     وَ  ٱلسَّ

لَِك  ٱللَّهُمَّ  قُلِ  آل                                                     ٱۡلُمۡلكِ َمَّٰ
 نعمرا

26 60 

ُ َوقَالُوا  َحۡسبُنَا   66 173   ٱۡلَوِكيُل                                           َونِۡعَم  ٱّللَّ

ُۖٞ َوَمَكَر  َوَمَكُروا   ُ وَ  ٱّللَّ ِكِريَن                                  َخۡيُر  ٱّللَّ  95 54  ٱۡلَمَّٰ

ُ َمنَّ  لَقَدۡ   97 164       ٱۡلُمۡؤِمنِينَ َعلَى  ٱّللَّ

ُ َوََّل يَُكلُِّمهُُم   98 77                         َوََّل يَنظُُر إِلَۡيِهۡم  ٱّللَّ

ِ َوَكفَىَّٰ بِ   31 6 النساء َحِسيٗبا ٱّللَّ

َ إِنَّ   38 1  قِيٗبا                                                   َكاَن َعلَۡيُكۡم رَ  ٱّللَّ
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ُ َوَكاَن  قِيٗتاعَ  ٱّللَّ  60 85                                                  لَىَّٰ ُكلِّ َشۡيٖء م 

ُ إِنََّما  ۖٞ  ٱّللَّ ِحد  ه  َوَّٰ  63 171                                                               إِلََّٰ

فِقِينَ  إِنَّ  ِدُعوَن  ٱۡلُمنََّٰ َ يَُخَّٰ ِدُعهُمۡ  ٱّللَّ  81 142                                َوهَُو َخَّٰ

ُ  ٱتََّخذَ وَ  ِهيَم َخلِيٗل  ٱّللَّ  82 125                                                       إِۡبَرَّٰ

َ إِنَّ  ِحيٗما ٱّللَّ  87،94 106                                                       َكاَن َغفُوٗرا رَّ

ُ َوَغِضَب   93 93  ۥ                                                      َعلَۡيِه َولََعنَهُ  ٱّللَّ

ُ َوَكلََّم   110 164  ُموَسىَّٰ تَۡكلِيٗما ٱّللَّ

 61 116 المائدة                                   َوََّلٓ أَۡعلَُم َما فِي نَۡفِسَك   ۡفِسيتَۡعلَُم َما فِي نَ 

ِ يَُد  ودُ ٱۡليَهُ َوقَالَِت    ٱّللَّ
 66 64   َمۡغلُولَة  

ُ وَ   77 95  ٱنتِقَاٍم                                                               َعِزيز  ُذو  ٱّللَّ

ِضَي  ُ رَّ  83 119                                                       َعۡنهُۡم َوَرُضوا  َعۡنهُ   ٱّللَّ

ُ َما قَدََّمۡت لَهُۡم أَنفُُسهُۡم أَن َسِخطَ  لَبِۡئسَ   84 80              َعلَۡيِهمۡ ٱّللَّ

َ إِنَّ   103 1                                                                 يَۡحُكُم َما يُِريدُ  ٱّللَّ

ِ  أَفََغۡيرَ   30 114 األنعام                    أَۡبتَِغي َحَكٗما ٱّللَّ

 33 18                                                                              ٱۡلَخبِيُر          ٱۡلَحِكيمُ َوهَُو 

ُۖٞ قُِل   42 19                                                                          َشِهيُدُۢ بَۡينِي َوبَۡينَُكمۡ  ٱّللَّ

 51 18  ۦ                                                                      فَۡوَق ِعبَاِدهِ  ٱۡلقَاِهرُ َو َوهُ 
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 55 3  ٱۡلَخبِيُر                                                                            ٱللَِّطيفُ َوهَُو 

تِ َكذَّبُوا  بِ  َوٱلَِّذينَ   73 182 األعراف                               نَا َسنَۡستَۡدِرُجهُم ايََّٰ

ا تََجلَّىَّٰ َرب هُ   79 143                                اَدك ٗ  ۥلِۡلَجبَِل َجَعلَهُ  ۥفَلَمَّ

َذا ٱۡليَۡومَ فَ  هُۡم َكَما نَُسوا  لِقَآَء يَۡوِمِهۡم هََّٰ  98 51                                                           نَنَسىَّٰ

 104،108 54  ٱۡۡلَۡمُر                                                                                  وَ  ٱۡلَخۡلقُ أَََّل لَهُ 

 97 40 األنفال                            ٱلنَِّصيُر                                                    َونِۡعَم  ٱۡلَمۡولَىَّٰ نِۡعَم 

ُ فَيَۡسَخُروَن ِمۡنهُۡم َسِخَر   83 79 التوبة ٱّللَّ

ِكن َكِرهَ  ُ َولََّٰ بَِعاثَهُۡم                                                                        ٱّللَّ  91 46  ٱنُۢ

 32 57 هود                                                                 إِنَّ َربِّي َعلَىَّٰ ُكلِّ َشۡيٍء َحفِيظ  

 47 37                                                                بِأَۡعيُنِنَا َوَوۡحيِنَا ٱۡلفُۡلكَ  َوٱۡصنَعِ 

ِجيد   ۥإِنَّهُ   58 73                                                                         َحِميد  مَّ

ِجيب    71 61                                                                              إِنَّ َربِّي قَِريب  م 

 100 90  إِنَّ َربِّي َرِحيم  َوُدود  

 41،96 13 الرعد                                        ٱۡلِمَحاِل                                         َوهَُو َشِديُد 

لِمُ  َدةِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ  َعَّٰ  46،54 9  ٱۡلُمتََعاِل                                                         ٱۡلَكبِيرُ  ٱلشَّهََّٰ

ُ َويَۡفَعُل   87 27 إبراهيم                                                                                َما يََشآءُ  ٱّللَّ
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ِرثُوَن                                                    َونُِميُت َونَۡحُن  ۦَوإِنَّا لَنَۡحُن نُۡحيِ   64 23 الحجر ٱۡلَوَّٰ

ا ۥإِنَّهُ   32 47 مريم                                                              َكاَن بِي َحفِي ٗ

ا َوَحنَاٗنا  َوَكاَن تَقِي ٗ
ٞۖ
ٗة ن لَُّدنَّا َوَزَكوَّٰ  107 13                                               مِّ

 36 46 طه                                       إِنَّنِي َمَعُكَمآ أَۡسَمُع َوأََرىَّٰ 

نُ  ۡحَمَّٰ  75 5                                   ٱۡستََوىَّٰ      ٱۡلَعۡرشِ َعلَى  ٱلرَّ

لَِك بِأَنَّ  َ َذَّٰ  33 6 الحج ٱۡلَحق                                                          هَُو  ٱّللَّ

َ َوإِنَّ   99 54                          َءاَمنُٓوا   ٱلَِّذينَ لَهَاِد  ٱّللَّ

َ َويَۡعلَُموَن أَنَّ   57 25 النور ٱۡلُمبِيُن                                                  ٱۡلَحق  َو هُ  ٱّللَّ

 ُ تِ نُوُر  ٱّللَّ َوَّٰ َمَّٰ  61 35  ٱۡۡلَۡرِض                                                             وَ  ٱلسَّ

ِمَسةَ  ِ أَنَّ َغَضَب  َوٱۡلَخَّٰ  88 9                َعلَۡيهَآ إ ٱّللَّ

َ َوأَنَّ  ِحيم   ٱّللَّ  108 20                                                                     َرُءوف  رَّ

 65 88 القصص ۥ                                                               ُكل  َشۡيٍء هَالِك  إَِّلَّ َوۡجهَهُ 

 71 7 السجدة ۖۥٞ                                                      َشۡيٍء َخلَقَهُ أَۡحَسَن ُكلَّ  ٱلَِّذيٓ 

 49 26 سبإ ٱۡلَعلِيُم                                                                      ٱۡلفَتَّاحُ َوهَُو 

ُ وَ   48 15 فاطر                                         ٱۡلَحِميُد                          ٱۡلَغنِي  هَُو  ٱّللَّ

ِ فَاِطِر  ٱۡلَحۡمدُ  تِ ّلِلَّ َوَّٰ َمَّٰ  110 1  ٱۡۡلَۡرضِ وَ  ٱلسَّ
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 85 12 الّصّفات                                                                   َعِجۡبَت َويَۡسَخُرونَ  بَلۡ 

َمةِ يَۡوَم  ۥَجِميٗعا قَۡبَضتُهُ  ٱۡۡلَۡرضُ وَ   68،90 67 الّزمر               ٱۡلقِيََّٰ

ِ َكفَُروا  يُنَاَدۡوَن لََمۡقُت  ٱلَِّذينَ  إِنَّ   94 10 غافر                                                   ٱّللَّ

 52 19 فّصلت    ٱۡلَعِزيُز                                                             ٱۡلقَِوي  َوهَُو 

ۖٞ َوهَُو  ۦلَۡيَس َكِمۡثلِهِ   1،28 11 الّشورى ٱۡلبَِصيرُ  ٱلسَِّميعُ َشۡيء 

ٗثا َويَهَُب لَِمن يََشآُء  ُكورَ يَهَُب لَِمن يََشآُء إِنََّٰ  101 49  ٱلذ 

آ   76 55 الّزخرف ِمۡنهُۡم  ٱنتَقَۡمنَاَءاَسفُونَا  فَلَمَّ

 78 16 الّدخان                                      إِنَّا ُمنتَقُِمونَ  ۡبَرىَّٰٓ ٱۡلكُ  ٱۡلبَۡطَشةَ نَۡبِطُش  يَۡومَ 

تِ فِي  ٱۡلِكۡبِريَآءُ َولَهُ  َوَّٰ َمَّٰ  54 37 الجاثية ٱۡۡلَۡرِضۖٞ                                                  وَ  ٱلسَّ

َ إِنَّ  اقُ هَُو  ٱّللَّ زَّ ةِ ُذو  ٱلرَّ  57،82 58 الّذريات                                                             ٱۡلَمتِينُ  ٱۡلقُوَّ

ِحيُم                                                                            ٱۡلبَر  هَُو  ۥإِنَّهُ   78 28 الّطور ٱلرَّ

لِ َوۡجهُ َربَِّك ُذو  َويَۡبقَىَّٰ  ۡكَراوَ  ٱۡلَجلََّٰ  28،30 27 الرحمن ِم                                                  ٱۡۡلِ

لُ  هُوَ  ِهرُ وَ  ٱۡۡلِٓخرُ وَ  ٱۡۡلَوَّ
 24،25،27،44 3 الحديد                        ٱۡلبَاِطُنۖٞ وَ  ٱلظََّّٰ

 59 3 الحديد                                                                   َوهَُو َمَعُكۡم أَۡيَن َما ُكنتُۡم  

ُ َسِمَع  قَدۡ  ِدلَُك فِي َزۡوِجهَا ٱلَّتِيقَۡوَل  ٱّللَّ  40 1 المجادلة                                                      تَُجَّٰ

ُ  هُوَ  هَ إَِّلَّ هَُو  ٱلَِّذي ٱّللَّ مُ  ٱۡلقُد وسُ  ٱۡلَملِكُ ََّلٓ إِلََّٰ لََّٰ  ٱلسَّ

َن  ٱۡلُمتََكبُِّر   ٱۡلَجبَّارُ  ٱۡلَعِزيزُ  ۡيِمنُ ٱۡلُمهَ  ٱۡلُمۡؤِمنُ  ِ ٱُسۡبَحَّٰ  ّللَّ

ا يُۡشِرُكوَن   َعمَّ

 29،39،50،56،62 23 الحشر
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ُ  هُوَ  لِقُ  ٱّللَّ ُرۖٞ                                                                  ٱۡلبَاِرئُ  ٱۡلَخَّٰ  105،107 24  ٱۡلُمَصوِّ

َر  َولَن ُ يَُؤخِّ ا إَِذا َجآَء أََجلُهَا   ٱّللَّ  106 11 المنافقون                                                      نَۡفسًّ

 36 3 التحريم                                                             ٱۡلَخبِيرُ  ٱۡلَعلِيمُ قَاَل نَبَّأَنَِي 

َركَ   105 1 الملك                                                               ٱۡلُمۡلكُ بِيَِدِه  ٱلَِّذي تَبََّٰ

 38 42 القلم            يُۡكَشُف َعن َساٖق َويُۡدَعۡوَن  يَۡومَ 

ٓ أَن يََشآَء  ُ                                        َوَما تََشآُءوَن إَِّلَّ  103 29 التكوير ٱّللَّ

ٓأَي هَا نُ  يََّٰ نَسَّٰ َك بَِربَِّك  ٱۡۡلِ  55 6 اإلنفطار ٱۡلَكِريِم                                             َما َغرَّ

 92 16 الطارق                                                                                    َكۡيٗدا َوأَِكيدُ 

ا ٱۡلَملَكُ َوَجآَء َرب َك وَ  ا َصف ٗ  70 22 الفجر                                                             َصف ٗ

َك   86 1 الكوثر ٱۡلَكۡوثََر                                                                      إِنَّآ أَۡعطَۡينََّٰ

ُ هَُو  قُلۡ   18،26 1 اإلخالص                                                     أََحد   ٱّللَّ

 ُ َمُد                                                           ٱّللَّ  43 2  ٱلصَّ
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واآلثار فهرس األحاديث  

 أطراف الحديث أو األثر الصفحة

 نِعَم ترمجان القرآن ابن عباس 11

 كنت أترجم بني يدي ابن عباس 11

محن وأنا أحب أن أقرأ هباألهنا صفة الر  18  

 َيْكِشف  َرب َُّنا َعْن َساِقِه، فَ َيْسج د  َله  ك لُّ م ْؤِمٍن َوم ْؤِمَنةٍ  39

24 األخذ شديد: أي  احملال، شديد وهو   

24 القوة شديد   

 أنت الظاهر فليس فوقك شيء 44

15  اْلق دُّوس  : أي الطاهر   

15  اْلق دُّوس  : أي املبارك 

 وال يقال إن يده قدرته أو نعمته 67

 َيْطِوي اللَّه  َعزَّ َوَجلَّ السََّماَواِت يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  68

نعمة هم جددنا معصية جددوا كلما 73  
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 فهرس األعالم

 الصفحة إسم

 18 أحمد بن عبد الحليم 

 17 أحمد بن فارس

 5 أحمد بن محمد بن حنبل المروزي

 3  إبراهيم ناصر

 26 عمر بن كثيرإسماعيل بن 

 26 محمد األصبهاني بن إسماعيل

 106 النيسابوريالفضل  بن الحسين

 33 األصفهانيّ  ، الراغبالحسين بن محمد

 64 الحسين بن مسعود البغوي

 24 حمد بن محمد الخطّابي

 53 أنس بن الربيع

 74  سفيان بن سعيد الثوري

 42 الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق

 31 السعدي ن ناصرعبد الرحمن ب
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 11 عبد اهلل بن عباس

 11 عبد اهلل بن مسعود

 26 الحنفي العز أبي ابن

 42 علي بن أبي طالب

 62 إسماعيل، أبو الحسن األشعري بن علي

 73 مزاحم بن الضحاك

 51 قتادة بن دعامة

 3    عبد القيوم مأمون

 12 ، ابن األثيرالمبارك بن محمد

 42 جبر بن مجاهد

 28 ، ابن مندهمد بن أبي بعقوبمح

 29 محمد بن أبي بكر، ابن القّيم

 36 القرطبي محمد بن أحمد

 40 محمد بن إسحاق بن خزيمة

 88 محمد بن اسماعيل البخاري

 24 الطبري محمد بن جرير
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 69 الحسين أبو يعلى بن محمد

 30 محمد بن خليل هّراس

 73 محمد بن السائب الكلبي

 37 العثيمين محمد بن صالح

 1 ابن العربي، محمد بن عبد اهلل

 79 منظور  مكرم، ابن بن محمد

 11 ، أبو جمرةنصر بن عمران

 67 ثابت، أبو حنيفة بن النعمان

 51 وهب بن منبه

 12 الّنووي يحيى بن شرف
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 تراجم الفرق

 الصفحة الفرقة

 111 األشاعرة

 88 الجبرية

 18 الجهمية

 88 القدرية 

 19 كالبيةال

 18 المعتزلة

 

 تراجم البلدان

 الصفحة البلد

 2 جزر المالديف
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 المصادر والمراجع

 أ. المراجع العربية

الد مام: ) 2باس، طحممد ع بن وصي  اهلل :ج أحاديثهير ختو  حتقيق، فضائل الصحابةحنبل، بن  أمحد.1
 (م1999/ه1420 ،دار ابن اجلوزي

، )الرياض: 1، حتقيق: حممد بن عودة السعوي، طلتدمرية، اعروف بابن تيميةامل أمحد بن عبد احلليم. 2
 م(2000/ه1421مكتبة العبيكان، 

 ، حتقيق: حممدةتيمي ابن اإلسالم لشيخ المسائل جامع، املعروف بابن تيمية أمحد بن عبد احلليم. 3
 م(2001/ه1422، )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، 1مشس، ط عزير

بن عبد  ، حتقيق: أبو حممد أشرفالعقيدة الواسطية، املعروف بابن تيمية ن عبد احلليمأمحد ب. 4
 م(1999/ه1420، )الرياض: أضواء السلف، 2املقصود، ط

تيب: عبد الرمحن ، اجلمع والرت ابن تيمية مجموع الفتاوى، املعروف بابن تيمية أمحد بن عبد احلليم. 5
ورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املن)د.ط،  بن حممد بن قاسم،

 (م1995/ه1416
وخرج أحاديثها:  ، إعتىن هباابن تيمية مجموع الفتاوى، املعروف بابن تيمية أمحد بن عبد احلليم. 6

 م(2005/ه1426، )مصر: دار الوفاء، 3عامر اجلزار، أنور الباز، ط
 ،1ط ،تدعة عند شيخ اإلسالم ابن تيميةأصول الحكم على المب، احلليب أمحد بن عبد العزيز .7
 (م2001/ه1421دار الفضيلة،  الرياض:)

 عمان:) ط،د. ، حتقيق: عبد السالم حممد هارون،مقاييس اللغة، املعروف بالرازي أمحد بن فارس. 8
 (م1979/ه1399دار الفكر، 

، عامل الكتب، )القاهرة: 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة. أمحد خمتار عمر، 9
 م(2008/ه1429

قيق ودراسة: ، حتالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إمساعيل التيمي األصبهاين .10
، )الرياض: دار الراية، 2حممد بن ربيع بن هادي عمر املدخلي وحممد بن حممود أبو رحيم، ط

 م(1999-ه1419
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 لسال مة،قيق: سامي بن حممد ا، حتتفسير القرآن العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي. 11
 (م1999/ه1420دار طيبة للنشر والتوزيع،  الرياض:) ،2ط

بد الفتاح ع و، حتقيق: حممود حممد الطناحي طبقات الشافعية الكبرى، السبكي تاج الدين. 12
 م(1964/ه1383، القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع) 2ط احللو،

دار  بريوت:) ،1ط ،زاد المسير في علم التفسير، ف بابن اجلوزيأبو الفرج املعرو  مجال الدين. 13
 م(2002/ه1424ابن حزم، 

 2، حتقيق: بشار عواد معروف، طتهذيب الكمال في أسماء الرجالمجال الدين املز ي، . 14
 (م1983/ه1403مؤسسة الرسالة، بريوت: )

، )الرياض: دار الوطن، 1، طدةاإلمام الخطابي ومنهجه في العقي، . حسن بن عبد الرمحن العلوي15
 م(1998/ه1418

ية، ، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر، عثمان مجعة الضمري معالم التنزيل، . حسني بن مسعود البغوي16
 م(1989/ه1409سليمان مسلم احلرش، د.ط، )الرياض: دار طيبة، 

اوودي، عدنان د، حتقيق: صفوان مفردات ألفاظ القرآناألصفهاين،  الراغب حسني بن حممد. 17
 م(2009/ه1430، )دمشق: دار القلم، 4ط

دار الثقافة  :)دمشق، 3ط ، حتقيق: أمحد يوسف الدقاق،شأن الدعاء، اخلطايب حممد بن محد. 18
 (م1992/ه1412العربية، 

مكتبة ابن القاهرة: ) ،1ط ، حتقيق: عمرو عبد املنعم،الكالم على الصفات ،البغدادي خطيب. 19
 م(1993/ه1413تيمية، 

الرياض: د.ط، ) ،والسنة الكتاب ضوء في الحسنى اهلل أسماء شرحالقحطاين، . سعد بن علي 20
 مطبعة سفري، د.ت(

، )الرياض: 1، طعقيدة اإلمام ابن عبد البّر في التوحيد واإليمانالغصن،  سليمان بن صاحل. 21
 م(1996/ه1416دار العاصمة، 

، مكتبة الصديق: )طائف، 2ط ،دية للعقيدة السلفيةعداء الماتري ،األفغاين الدين مشس. 22
 م(1998-ه1419
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و  األرنؤوط شعيبو  معروف عواد بشارالتحقيق:  ،سير أعالم النبالء، . مشس الدين الذهيب23
 كاملو   محدان نذيرو  زيد أبو عليو  صاغرجي مأمونو  العرقسوسي نعيم حممدو  األسد حسني
، )بريوت: 11طالسرحان،  هالل حمييو  الزيبق إبراهيمو  شيالبو  أكرمو  السمر صاحلو  اخلراط

 م(1996ه/1417مؤسسة الرسالة، 
، )الرياض: دار املنهاج، 1، طشرح لمعة اإلعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. صاحل آل شيخ، 24

 م(2011-ه1432
)بريوت: ، 1، طموسوعة األسماء والصفات لألئمة األعالمعادل بن سعد و عمرو بن حمروس، . 25

 م(2006/ه1427دار الكتب العلمية، 
مظاهر الحضارة اإلسالمية في المالديف منذ دخول اإلسالم حتى اهجرسي، عبد الباسط .25

الزقازيق،  ، رسالة ماجستري، قسم احلضارات األسيوية، )مصر: جامعةقيام النظام الجمهوري
 م(2005-ه1426

 م( 2013ه/1434، )الرياض: العبيكان، 2، طالعقيدة ألفاظ معجم. عامر عبد اهلل الفاحل، 26
المسائل والرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل في ، عبد اإلله بن سلمان األمحدي. 27

 م(1991-ه1412دار الطيبة، : )الرياض 1، طالعقيدة
-ه1419، )الرياض، دار العاصمة، 2، طعلماء نجد خالل ثمانية قرون، البس ام عبد اهلل .28

 م(1998
، 1ملزروع، طا حممد بن اهلل ، حتقيق: عبدالمثلى القواعد على التعليق، . عبد الرمحن الرباك29

 م(2010/ه1431)الرياض: دار التدمرية، 
لرمحن بن ، حتقيق: عبد الى طبقات الحنابةالذيل عاحلنبلي،  بن رجب عبد الرمحن بن أمحد. 30

 م(2005/ه1425مكتبة العبيكان،  الرياض:) ،1ط سليمان العثيمني،
 ،2ط ، حتقيق: عبد رب احلسني املبارك،إشتقاق أسماء اهلل، الزجاجي عبد الرمحن بن إسحاق. 31

 (م1986/ه1406مؤسسة الرسالة،  بريوت)
املدينة: ، حتقيق: عبيد بن علي العبيد، د.ط، ) الحسنىتفسير أسماء اهلل، السعدي عبد الرمحن. 32

 م(2000ه/1421اجلامعة اإلسالمية، 
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إعتىن به ونس قه  ،توضيح الكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجية، السعدي عبد الرمحن. 33
 م(2000/ه1420، )الرياض: أضواء السلف، 1وعلق عليه: أبو حممد أشرف بن عبد املقصود، ط

 ،المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، السعدي عبد الرمحن. 34
)عنيزة: مركز صاحل بن صاحل الثقايف،  د.ط، ،تسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان

 م(1987/ه1407
يت: ، )الكو 1، طتذكرة المؤتسى شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، عبد الرزاق البدر .35

 م(2003ه/1424اس للنشر والتوزيع، غر 
، )الرياض: دار التوحيد للنشر، 1،طفقه األسماء الحسنى، عبد الرزاق البدر. 36

 م(2008/ه1429
دار الدليل  اجلبيل:) ،1ط ،األسماء الحسنى وصفات العلى، وهيب عبد اهادي بن حسن. 37

 م(2007/ه1428األثرية، 
، )األردن: دار النفائس، 1، طالحسنى اهلل السماء القيم ابن شرح، األشقر سليمان عمر. 38

 م(2008-ه1428
، 4ط ،صفات اهلل عز وجل الواردة في الكتاب والسنة، السق اف علوي بن عبد القادر. 39

 م(2011/ه1432درر السنية، : )الظهران
 حممد اكرش اهلل ، حتقيق: عبدرسالة إلى أهل الثغراألشعري، أبو احلسن  إمساعيل بن علي. 40

 م(2002/ه1422، )املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، 2اجلنيدي، ط
 )د.ن، د.ت( ،1، طوحقيقتها وحكمها / ترجمة القرآن، العبيد علي بن سليمان. 41
مد عطا اهلل ، حققه وعلق عليه: حماإلتباع، املعروف بابن أيب العز احلنفي عليُّ بن عالِء الدين. 42

 (1985-ه1405، )بريوت: عامل الكتب، 2عبد اهلل القريويت،  طحنيف و عاصم بن 
قه وعل ق عليه ، حقشرح عقيدة الطحاوية ،املعروف بابن أيب العز احلنفي عليُّ بن عالِء الدين. 43

، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 2وخرج أحاديثه: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، شعيب األرونوط، ط
 م(1990/ه1411



130 
 

قه وعل ق عليه ، حقشرح عقيدة الطحاوية ،املعروف بابن أيب العز احلنفي بن عالِء الدين عليُّ . 44
، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 2وخرج أحاديثه: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، شعيب األرونوط، ط

 م(1990/ه1411
أشرف عليه  ،ثرالنهاية في غريب الحديث واأل، املعروف بابن األثري اجلزري مبارك بن حممد .45

 م(2001-ه1421دار ابن اجلوزي، الد مام: ) ،1ط وقدم له: علي بن حسن احلليب،
مكتبة الشروق الدولية،  القاهرة:) 4، طالمعجم الوسيطجممع اللغة العربي ة، . 46

 (م2004/ه1425
 لأعما مؤسسة، )الرياض، 2، طالعالمية العربية الموسوعةجمموعة من العلماء والباحثني، . 47

 م(1999-ه1419، والتوزيع للنشر املوسوعة
، عريبدار الفكر ال :)القاهرة د.ط، ،آرائه وفقهه / ابن حنبل حياته وعصرهأبو زهرة،  حممد. 48

 (د.ت
 م(1986-ه1406، مكتبة لبنان: ، د.ط، )بريوتختار الصحاحم، الر ازي بكر أيب بن حممد. 49
، د.ط، ، حتقيق: علي بن حممد العمرانبدائع الفوائدالقي م،  املعروف بابن حممد بن أيب بكر .50

 )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، د.ت(
 بن سامل ، حتقيق: عبد اهللالتبيان في أيمان القرآن، القي م املعروف بابن حممد بن أيب بكر. 51

 م(2008/ه1429، )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد ،1ي، طالبطاط
 خير لىع والسالم الصالة فضل في األفهام جالء ،القي م عروف بابنامل حممد بن أيب بكر. 52

 م(2004/ه1425، )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، 1النشريي، ط أمحد بن ، حتقيق: زائداألنام
 ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، القي م املعروف بابن حممد بن أيب بكر. 53

 م(2004/ه1425، )الرياض: أضواء السلف، 1ن العلوي، طحتقيق: احلسن بن عبد الرمح
حتقيق: علي  ،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، القي م املعروف بابن حممد بن أيب بكر. 54

 .1/252/253 ،(م1987/ه1408دار العاصمة،  الرياض:)، 4ط بن حممد الدخيل اهلل،
حتقيق:  ،افية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجيةالك، القي م املعروف بابن حممد بن أيب بكر .55

دار عامل الفوائد،  :)مكة املكرمة ،1ط حممد بن عبد الرمحن العريفي وناصر بن حيىي احلنيين،
 (م2006/ه1427



131 
 

، ينمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيّاك نستع، القي م املعروف بابن حممد بن أيب بكر. 56
خالد و لتوجيري صاحل بن عبد العزيز او علي بن عبد الرمحن القرعاوي و مان السعوي حتقيق: ناصر بن سلي

دار الصميعي،  الرياض:) ، 1حممد بن عبد اهلل اخلضريي، طو  بن عبد العزيز الغنيم
 (م2011/ه1432

 ،الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنن وآي القرآن، القرطيب حممد بن أمحد. 57
 م(2006/ه1427، )بريوت: مؤسسة الرسالة، 1بد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، طحتقيق: ع

، )بريوت: املكتبة 1، طألسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى وصفاته، االقرطيب حممد بن أمحد. 58
 م(2005ه/1426العصرية، 

د اهلل أبو ب، إشراف: بكر بن عأضواء البيان في إيضاح القرآن الكريم، الشنقيطي حممد األمني. 59
 م(2005/ه1426، )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، 1زيد، ط

عبد  ، حتقيق: سليمان بنمنهج ودراسات آليات لألسماء والصفات، الشنقيطي حممد األمني. 60
 (م2005/ه1426دار عامل الفوائد،  :)مكة املكرمة، 1ط اهلل العمري،

الرب  مختصر كتاب التوحيد وإثبات صفاتري، النيسابو . حممد بن إسحاق املعروف بابن خزمية 61
 م(2008/ه1429، )مصر: دار اإلستقامة، 1، حتقيق: أبو مالك أمحد بن علي القفيلي، طعز وجل

يب و موسى حممد بن عبد اهلل الوهي ، حتقيق:كتاب التوحيد، املعروف بابن منده حممد بن إسحاق. 61
 (م2007/ه1428هدي النبوي، دار ا :املنصورة)، 1ط بن عبد العزيز الغصن،

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء اهلل عز وجل وصفاته على ، املعروف بابن منده حممد بن إسحاق. 62
مكتبة العلوم واحلكم،  :)املدينة املنورة ،1ط ، حتقيق: علي بن حممد بن ناصر الفقيهي،اإلتفاق والتفرد

 (م1989/ه1409
 ،3ط ،فعال العباد والرد على الجهمية  وأصحاب التعطيلخلق أ، البخاري  حممد بن إمساعيل. 63

 م (1990-ه1411مؤسسة الرسالة،  بريوت:)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى  ،البخاري  حممد بن إمساعيل. 64

-ه1423، دار ابن كثري دمشق:)، 1ط : مصطفى ديب البغا،حتقيق ،اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه
  (م2002



132 
 

صام ، حتقيق: بشار عواد معروف و عجامع البيان عن تأويل آي القرآنحممد بن جرير الطربي، . 65
 (م1993/ه1415مؤسسة الرسالة،  بريوت:) ،1ط ،فارس احلرستاين

حملسن ، حتقيق: عبد اهلل بن عبد اجامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي. 66
 م(2001/ه1422دار اهجر،  ، )القاهرة:1الرتكي، ط

، )الرياض: 1، طمعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء اهلل الحسنى، التميمي حممد بن خليفة.67
 م(1999/ه1419أضواء السلف، 

أضواء السلف،  :)الرياض ،1، طالصفات اإللهية تعريفها وأقسامها، التميمي حممد بن خليفة. 68
 (م2002/ه1422

 احلمود دمح بن ، حتقيق: حممدالصفات ألخبار التأويالت إبطاللفراء، احلسني ا بن حممد. 69
 النجدي، د.ظ، )الكويت: دار إيالف الدولية، د.ت(

 ،مناهج اللغويين في تقرير عقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجريحممد الشيخ عليو حممد، . 70
 م(2006/ه1427، )الرياض: دار املنهاج، 1ط

قيق:سعد بن ، حتشرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيميةثيمني، . حممد بن صاحل الع71
 م(2000/ه1421، )الدمام: دار ابن اجلوزي، 6فواز الصميل، ط

حتقيق:  ،القواعد المثلى في صفات اهلل تعالى وأسمائه الحسنى، حممد بن صاحل العثيمني. 72
 (م1994/ه1414تبة السن ة، مك: قاهرةال)، 2، طبن عبد املقصود بن عبد الرحيم  أشرف

 ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حممد بن صاحل العثيمني. 73
 (م1992/ه1413دار الوطن، : )الرياض ،1ط مجع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان،

 ،1، ططاعبد القادر ع: حممد ، حتقيقأحكام القرآن، املعروف بابن العريب حممد بن عبد اهلل. 74
 م( 2003/ه1424ار الكتب العلمية، د: بريوت)

عي، )الرياض: دار الص مي ، د.ط،إعتقاد أهل السنة أهل الحديث ،اخلميس الرمحن عبد بن حممد. 75
 د.ت(  

 ،1، حتقيق: فو از أمحد زمريل، طفي علوم القرآن مناهل العرفان، الزرقاوي حممد عبد العظيم. 76
 م(1995/ه1410الكتاب العريب،  داربريوت: )



133 
 

 ايل،، حمقق: عبد اجمليد خيشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، خملوفحممد بن حممد . 77
 (م2003/ه1424دار الكتب العلمية،  بريوت:) ،1ط

 ، د.ط، )الكويت:مكتبةالنهج األسمى في شرح أسماء اهلل الحسنىالنجدي،  حممد احلمود. 78
 د.ت(اإلمام الذهيب، 

، ، تضبيط وختريج: علوي بن عبد القادر السق افشرح العقيدة الواسطية، اهراس حممد خليل. 79
 م(1993/ه1414، )الرياض: دار اهجرة، 2ط

شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في االنتصار للفرقة ، اهراس حممد خليل. 80
 م(2003/ه1423، )بريوت: دار الكتب العلمية، 2، طالناجية

إلى  إيثار الحق على الخلق في رد الخالفاتالوزير اليماين، املعروف بابن  حممد بن املرتضى. 81
 م(1987–ه1407دار الكتب العلمية،  :)بريوت، 2ط ،مذهب الحق من أصول التوحيد

 ،حتقيق: عبد اهلل علي الكبري، حممد أمحد حسب اهلل ،لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور. 82
 ، د.ت(املعارف : دارالقاهرة) د.ط، ،هاشم حممد الشاذيل

 رياض ،النحاس ، حتقيق: روحيةعساكر البن دمشق تاريخ مختصر، حممد بن مكرم بن منظور. 83
 م(1984/ه1402، )دمشق: دار الفكر، 1مطيع، ط حممد مراد، احلميد عبد
دل نن بنقل العدل عن العالمسند الصحيح المختصر من س، . مسلم بن احلجاج النيسابوري84

، 29، كتاب اإلميان، باب األمر باإلميان باهلل ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه، صإلى رسول اهلل
ه 1427ة للنشر والتوزيع، دار طيب :)الرياض 1، طأبو قتيبة نظر بن حممد الفاريايب ، حتقيق:(24رقم )

 (م2006 –
دار الكلم  دمشق:، )2، طالواضح في علوم القرآنحمي الدين مستو،  ومصطفى ديب البغا . 85

 (م1998/ه1418دار العلوم اإلنسانية،  والطيب 
األفكار  بيت الرياض:) د.ط، ،المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  حمي الدين. 86

 (م2000/ه1421، الدولية
ن والمذاهب واألحزاب الموسوعة الميسرة في األدياالندوة العاملية للشباب اإلسالمي، . 87

دار الندوة العاملية للطباعة  الرياض:) ،4ط مانع بن مح اد اجلهين، ، إشراف وختطيط ومراجعة:المعاصرة
 م (1999/ه1420والنشر والتوزيع، 



134 
 

الفقه األكبر المنسوب ألبي حنيفة  النعمان بن ثابت بن زوطي ثابت الكويف،  بن نعمان. 88
 نبادي، د.ط، )د.م، د.ت(، حتقيق: أبو شعبة الس  التيمي

 (م1993/ه1414مطبعة الص باح،  دمشق:) ،1، طعلوم القرآن الكريم، عرت نور الدين. 89
، )برطانيا: 1، طالجامع لحياة العالمة محمد بن صالح العثيمين، احلسني وليد بن أمحد. 90

 م(2002/ه1422سلسلة إصدارات احلكمة، 
، صفاتوال األسماء توحيد تقرير في الجوزية قيم ابن اإلمام جهود، العلي حممد بن وليد. 91

 م(2004/ه1425والسنة،  القرآن لعلوم اخلريية ، )الكويت: املربة1ط
، حتقيق: ن فرقةعقائد الثالث وسبعي، )ومل بعرف اال بكنيته ونسبته( -د اليمين أبو حمم -. ميين 92

 (م2001/ه1422مكتبة العلوم واحلكم،  :)املدينة املنورة ،2حممد بن عبد اهلل زربان الغامدي، ط
 راجع المالديفية. المج

 (2004)ެދަވަނ ާޗްޕ  1395ިތ ުގުރާއުނެގ ިދެވިހ ަތުރަޖާމ،ރި . ކީ 1

)  2007ަރީއުސްލ ުޖުމޫހިރްއާޔެގ ޮއީފްސ، ، . ުގުރާއުނެގ ިދެވިހ ަތުރަޖމާ 2

 ުފަރަތަމ ާޗްޕ(

 لشبكيةا راجع. المد

 . ويكيبيديا. إبراهيم ناصر، 1

en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Nasirhttps://    

 (.11/1/2004) استعرض بتاريخ: 

في تحقيق تأويل ابن عباس لصفة الساق في اآلية: يوم يكشف عن ساق.   فركوس،  .2
282-http://ferkous.com/home/?q=fatwa      

 .ويكيبيديام، . مأمون عبد القيو 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Maumoon_Abdul_Gayoom 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Nasir
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-282
https://en.wikipedia.org/wiki/Maumoon_Abdul_Gayoom


135 
 

 (.25/7/2003) استعرض بتاريخ: 

 .الشاملة املكتبة، اهراس خليل بن حممد .4

http://shamela.ws/index.php/author/159 

  ަޖްއާބރު ؛ ަބްސފޮތް . 5

http://radheef.mv/index.php?do=search  

http://shamela.ws/index.php/author/159
http://radheef.mv/index.php?do=search

