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 . َّيتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة

ففيه ملحة موجزة عن تأريخ ترمجة القرآن الكريم باللغـة املاليويـة, : فأما التمهيد
 .عز وجلهللا  يف العناية بكتاب اوإبراز جهود العلامء املاليويني

 التعريف بمؤلف التفسري, وسريته الذاتيـة, ومؤلفاتـه, هففي: وأما املبحث األول
 .يف تلك البالدهللا اومكانته العلمية, وجهوده يف الدعوة إىل 

فكان يف التعريف بالكتاب, وبيان مصادره ومنهجـه وأسـلوبه, : واملبحث الثاين
 .حدثني هبذه اللغة عليه وإقبال املت,ومنزلته العلمية

هللا ايف بيان موجز عن عقيدة أهل السنة واجلامعة يف أسـامء : ويأيت املبحث الثالث
 .وصفاته, وإمجاع السلف عليها

ثم يف بيان التنبيهات العقدية يف الكتاب, وقـد اقتـرص الباحـث يف عـرض هـذه 
 .التنبيهات عىل موضع املالحظة وبيان اخلطأ فيها, وتصويبها وترمجتها

                                                 
 .باملدينة املنورة  باجلامعة اإلسالميةأستاذ مشارك يف قسم العقيدة, وعميد التطوير األكاديمي واإلداري  )*(
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 املقدمة
 ونعـوذ بـاهللا مـن رشور , ونـستعينه ونـستغفره ونـستهديه,إن احلمد هللا نحمده
 وأشهد أن , له, ومن يضلل فال هادي لهَّ من هيده اهللا فال مضل,أنفسنا وسيئات أعاملنا

 صىل اهللا عليه وعـىل ,ً وأشهد أن حممدا عبده ورسوله,ال إله إال اهللا وحده الرشيك له
 : أما بعد,اعهآله وأصحابه وأتب

 الذي فرضه اهللا عز وجل عىل البـرشية مجعـاء قـال َّ احلقَ الدينُفلام كان اإلسالم
 َ  خامتة, وكانت رسالة نبينا حممد ]١٩: آل عمران[ ﴾l  k   j  i  h﴿تعاىل 

ـــاالت ـــاىل,الرس ـــال تع ـــة ق ـــاس كاف  ﴾`  d  c  b  a﴿:  وإىل الن
 ﴾ u  t  s   ry  x  w  v ﴿ : وقـــال تعـــاىل,]١٠٧:األنبيـــاء[
 اهللا تبـارك وتعـاىل نبيـه َرَمـَ, أ)١()بعثت إىل كل أمحر وأسود( :, وقال ]١٥٨ :األعراف[

x   w  v  ﴿ :ًته من بعده بدعوة الناس مجيعا إىل اإلسـالم قـال تعـاىلَّ  وأمًحممدا 
¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y...﴾ ]١٢٥:النحل[ 

سلمني ترمجة معاين القرآن الكريم إىل وإن عاملية الدعوة اإلسالمية توجب عىل امل
فقد نقل شـيخ اإلسـالم ابـن  . الواجب إال به فهو واجبُّ إذ ما ال يتم;خمتلف اللغات

فاحلجـة «:   اتفاق العلامء عىل جواز ترمجة معاين القرآن الكريم فقـال−رمحه اهللا−تيمية 
ملعنى وتـارة   تـارة بـاتقوم عىل اخللق, وحيصل هلم اهلد بمن ينقـل عـن الرسـول 

باللفظ, وهلذا جيوز نقل حديثه باملعنى, والقرآن جتوز ترمجة معانيه ملن ال يعرف العربية 
 .)٢(»باتفاق العلامء

لذلك اجتهد املسلمون يف ترمجة معاين القرآن الكريم إىل خمتلف اللغات وبـذلوا 
                                                 

 . عن جابر ١/٣٧١رواه اإلمام مسلم    ) ١(
 .١/١٩٠اجلواب الصحيح   )  ٢(
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 ممـن ال تلـك اللغـاتب فانترشت الرتمجات لد الناطقني ,ًجهودا كبرية يف سبيل ذلك
ً ولقيت رواجا كبريا بينهم,حيسنون اللغة العربية  وملا كانت عملية الرتمجة عبـارة عـن ,ً

اجتهادات برشية يف فهم النصوص ونقلها إىل لغة أخـر, فإهنـا ختـضع الجتهـادات 
عه من العلوم ُّلَضَ ومبلغ ت,نه من اللغتني العربية واللغة املرتجم إليهاُّاملرتجم ومد متك

  . وتأثري عقيدته التي يؤمن هبا يف فهم آيات القرآن الكريمالرشعية
وقد تصد لرتمجة القرآن الكريم بعض من ال تتـوافر فـيهم الـرشوط املطلوبـة 

كان من نتائج ذلك وقوع األخطاء العقدية والرشعية واللغوية يف كثري مـن ترمجـات و
فر فـيهم الـرشوط الذين تتـو مما جيعل املسؤولية كبرية عىل طلبة العلم ا,القرآن الكريم

الرشعية املطلوبة يف ترمجة القرآن الكريم يف املبادرة إىل القيام هبذا الواجب العظـيم, أو 
ً قياما بواجب النـصيحة هللا ;وتقويمها وتصويبهااملتوافرة عىل األقل مراجعة الرتمجات 

 . وعامة املسلمنيورسوله وكتابه 
 يف هذا املجال يف مراجعة ترمجـة معـاين من هذا املنطلق أحببت أن أسهم بدوري

 واملعروفـة )هداية الرمحن إىل فهم القرآن(اللغة املاليوية املوسومة بـ إىل القرآن الكريم 
ـ(باللغة املاليوية  عبـداهللا بـن حممـد  :  للـشيخ) القـرآنرتنيفيمفينن الـرمحن كفـد ف

ًالقت هذه الرتمجة قبوال ورواجا يف خمتلف املستإذ  ,باسميح ويات الشعبية والرسـمية ً
 وفطـاين , وسنغافورة, وبروناي,لد الشعوب الناطقة باللغة املاليوية يف دول ماليزيا

 هذه الرتمجة ُّدَعُ وت,ً ويقدر عددهم بأكثر من سبعني مليون  نسمة تقريبا,بجنوب تايلند
 الـوزراء هي املعتمدة عند احلكومة املاليزية ممثلـة يف إدارة الـشؤون الدينيـة يف رئاسـة

   .واملركز اإلسالمي املاليزي الذي يرشف عىل طباعتها ومراجعتها
ارتأيـت دراسـتها يف بحـث  ,ديـةَقَوملا حتتويه الرتمجة املـذكورة مـن ملحوظـات ع

 :عىل النحو التايل»  باللغة املاليوية »الرمحنهداية «تفسري عىل تنبيهات عقدية « :عنوانه
 .املقدمة -
إىل ة موجزة عن تـأريخ ترمجـة معـاين القـرآن الكـريم متهيد, ويشتمل عىل ملح -
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 .اللغة املاليوية
 .فِّ التعريف باملؤل:املبحث األول -
 . التعريف بالكتاب:املبحث الثاين -
 . التنبيهات العقدية وتصويبها:املبحث الثالث -
 .الفهارس -

ويف ختام هذه املقدمـة ال يفـوتني أن أتوجـه بالـشكر اجلزيـل والـدعاء بـاجلزاء 
إكامل هذا البحث بمعلومة أو مشورة أو عىل  يف الدنيا واآلخرة لكل من أعانني احلسن

 .مساعدة, وأخص بالذكر فضيلة الدكتور أمحد نجيب بن عبداهللا
 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 التمهيد
  ملحة موجزة عن تأريخ ترمجة معاين القرآن الكريم 

 .اللغة املاليويةإىل 
ًى املسلمون يف مـشارق األرض ومغارهبـا بـالقرآن الكـريم تـالوة وحفظـا اعتن

ًوتدبرا وفهام, وقام علامؤهم برتمجة معانيه إىل خمتلف اللغات ً تيسريا للمسلمني لفهـم ;ً
 .كتاب رهبم, ودعوة لغري املسلمني إىل دين اهللا القويم

يو النـاطقون باللغـة ومن هؤالء العلامء الذين قاموا هبذا العمل اجلليل علامء املال
املاليوية, وهي اللغة الرسمية يف ماليزيا وإندونيسيا, ويتحـدث هبـا شـعوب كـل مـن 

إذ  وسنغافورة وفطـاين يف جنـوب تايلنـد, −دار السالم−إندونيسيا وماليزيا وبروناي 
مليـون نـسمة, ممـا يـضعها يف املرتبـة ) ٣٠٠(يبلغ عدد الناطقني هبذه اللغة أكثـر مـن 

 .)١(يف العاملالواسعة االنتشار  اخلامسة بني اللغات الرابعة أو
م أو ٧يف القـرن ) ماليزيـا وإندونيـسيا(ومنذ دخـول اإلسـالم إىل أرض املاليـو 

إذ م  عىل اختالف يف أقوال املؤرخني, فقد ارتبطت اللغة املاليويـة باإلسـالم, ٩القرن 
وأخذها املاليويـون مـن أصبحت اللغة املاليوية تكتب باحلروف العربية التي تعلمها 

) باجلاوية القديمـة(العلامء املسلمني, وتسمى اللغة املاليوية املكتوبة باحلروف العربية 
يف ماليزيا, وبعد وقوع البالد حتت سـيطرة االسـتعامر اآلن  إىل ةستخدممالتي ال تزال 

لوسـائل  الربيطـاين عـىل ماليزيـا, واهلولنـدي عـىل إندونيـسيا, وإحـضارهم :الغريب
ص ُّالطباعــة, أصــبحت اللغــة املاليويــة تكتــب بــاحلروف الالتينيــة املعــارصة, وتقلــ

 .استخدام الكتابة اجلاوية القديمة إىل حد كبري
                                                 

 ).برناما(اء الوطنية املاليزية , ووكالة األنب١٠٥, ٢٤/١٠٤املوسوعة العربية العاملية : انظر  ) ١(
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لذا نجد أن املخطوطات القديمة املكتوبة باللغة املاليوية كانت تكتب بـاحلروف 
وكـان تفـسري العربية, والسيام الكتب اإلسالمية يف علوم العقيدة والفقه واألخـالق, 

ًاآليات القرآنية موزعا ومفرقا يف كتب العلوم اإلسالمية, ومل يفرد بتأليف مـستقل إال  ً
 .)م١٧(يف القرن 

اللغة املاليويـة عـىل إىل ونود اإلشارة بإجياز إىل تأريخ ترمجة معاين القرآن الكريم 
 :)١(النحو التايل

الـسابع ) م١٧(يف القـرن ظهر أول تفسري كامل للقرآن الكريم باللغة املاليويـة  − ١
ترمجـان « بشامل سومطرة بإندونـسيا, بعنـوان »أتشيه«عرش امليالدي, يف منطقة 

 .)٣( ألفه الشيخ عبدالرؤوف فنصوري,)٢(»املستفيد
 »تفـسري هاشـمي« هو السابع عرش امليالديوالتفسري اآلخر املكتشف يف القرن  −٢

ولوفينـ بامليزيـا, وهـو الذي كتبه كراين حممد هاشم بن عبد الغني من واليـة ف
أن هـذا « :تفسري صغري يف جملـد واحـد, وقـد ذكـر األسـتاذ وان حممـد صـغري

م بخـط املؤلـف ١٦٨٦/ه ١٠٩٨ من شهر شوال سـنة ٢٥الكتاب مكتوب يف 
يف  نفسه, وربام نسب موضوع الكتاب إىل كاتبه, وأن مـضمونه متـشابه مـع مـا

                                                 
باللغــة «للــدكتور مــزالن إبــراهيم ) تطــور الكتابــة يف التفــسري يف األرخبيــل املاليــوي(  بحــث :انظــر  ) ١(

 PERKEMBANGAN PENULISAN TAFSIR DI NUSANTARA, MAZLAN,»املاليزيـة

IBRAHIM, DRري عـرب األثـريتفـس« ودراسـة عـن »نشأة التفاسري املاليوية يف جنوب رشق آسيا« و« 
, إعداد األستاذة أليـزا بنـت يـونس, رسـالة ماجـستري يف اجلامعـة ٨٥−٣٧لألستاذ أمحد صنهاجي ص

 .باختصار وترصف. م١٩٩٨اإلسالمية العاملية بامليزيا عام 
 ,م١٨٨٤/  ه ١٣٠٣ستنبول برتكيا سـنة إحققه وصححه الشيخ أمحد بن حممد زين الفطاين, وطبعه يف   )  ٢(

 .م١٨٨٥/ه ١٣٠٢بعة بوالق بمرص سنة وطبع يف مط
م يف مدينـة ١٥٩٢/ ه ١٠١٢عبدالرؤوف بن عيل الفنصوري السينكيل, من كبار علامء املاليو, ولد سنة   ) ٣(

 سنة لطلـب العلـم إىل مكـة )٢٢( سافر مدة ,»الشاطئ الغريب جلزيرة سومطرة«شامل فنصور ) سينكل(
ّها, وبعد رجوعه إىل بلده عني ستنبول وغريإواملدينة واليمن وبيت املقدس و  أو »قايض امللـك العـادل«ُ

 .م١٦٩٥/ ه ١١١٥ له مؤلفات عديدة, تويف رمحه اهللا سنة ,»مفتي مملكة أتشيه دار السالم«
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فاحتة ثم سورة البقـرة, وطريقتـه  وأنه بدأ من سورة ال,»ترمجان املستفيد«تفسري 
ًيف التفسري أيضا مماثلة لطريقة تفـسري الـشيخ عبـدالرؤوف مـن أتـشيه, وطبـع 

 .)١(»الكتاب يف بومباي باهلند طبعة حجرية قديمة يف جملد مستقل
 طبـع , أول تفسري للقرآن الكـريم ألـف يف ماليزيـاد ويع−تفسري نور اإلحسان  −٣

 .)٢( ألفه حاج حممد سعيد عمر,م١٩٣٤/ه١٣٥٤عدة طبعات أوهلا سنة 
 ألفـه الـشيخ −م١٩٣٨/ه١٣٥٨ طبـع بالقـاهرة سـنة –تفسري القرآن املربوي  −٤

ه ١٣٦٠−م١٨٩٣/ه ١٣١٣(حممد إدريس بن عبدالرؤوف املربوي األزهري 
تفـسري « و »تفـسري جـزء عـم«و » تفسري سـورة ياسـني« وله أيضا )م١٩٤٠/

 .»الفاحتة
. به  ألفـه −م ١٩٤٢/ ه ١٣٦٢ندونيسيا سنة طبع يف إ−ترمجة القرآن الكريم  −٥

 .جاسني
−م١٨٦٧/ ه١٢٨٧«ترمجة تفسري اخلازن, للحاج عمر بن إسامعيل نور الدين  −٦

 .»م١٩٤٦/ ه ١٣٦٦
م ١٩٤٨/ه١٣٦٨طبع عدة طبعـات أوهلـا سـنة −كتاب تفسري القرآن الكريم  −٧

زين . ه:عبداحلليم حسن, والثاين. ه األستاذ : ألفه ثالثة علامء هم–بإندونيسيا 
 . عبدالرحيم هيتمي: العارفني عباس, والثالث

م ١٩٤٩/ه١٣٦٩طبــع طبعــات عديــدة أوهلــا ســنة−تفــسري القــرآن احلكــيم  −٨
ولـد سـنة ( ألفه األستاذ حاج مـصطفى بـن عبـدالرمحن بـن حممـود, −بامليزيا
 .)م١٩١٨/ ه١٣٣٨

                                                 
 .١٨٥−١٨٣املؤلفات الرتاثية يف جنوب رشقي آسيا ص   ) ١(

KHAZANAH KARYA PUSAKA ASIA TENGGRA, WAN MOHAMAD SAQIR, 
P.183 

م بواليـة قـدح, وأصـبح ١٨٥٤/ه١٢٧٥ حممد بن سعيد بن عمر خطاب بن أمني الدين ولد سنة حاج  ) ٢(
 .م١٩٣٢/ ه ١٣٥٢ تويف سنة , له مؤلفات,»حاج سعيد املفتي«قاضيا فيها, ولقب بـ 
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 – طبـع يف ماليزيـا –أنوار اهلد وأمطار الند, وهـو ترمجـة تفـسري اجلاللـني  −٩
ـــاين  ـــدين الكلنت ـــالل ال ـــثامن ج ـــشيخ ع ه ١٣٧٢−م١٨٨٠/ ه ١٣٠٠(لل

 ).م١٩٥٢/
م ١٩٥٠/ ه ١٣٧٠طبــع عــدة طبعــات أوهلــا ســنة −تفــسري القــرآن الكــريم  −١٠

  .م١٩٣٨ وأمته سنة , ألفه الدكتور حممود يونس−بإندونيسيا
 ألفـه −م١٩٥٦/ه١٣٧٦طبـع يف إندونيـسيا سـنة−الفرقان يف تفـسري القـرآن  −١١

 .سناألستاذ أمحد ح
 −م بإندونيـسيا١٩٦٢/ه ١٣٨٢ طبع طبعات عديدة أوهلا سنة −تفسري األزهر −١٢

حاج عبدامللك بن عبدالكريم أمر اهللا, املعروف باسم محكـا . ألفه الربوفيسور د
 .»م١٩٨١/ه ١٤٠١ –م ١٩٠٨/ ه ١٣٢٨«

/ ه ١٣٨٤ طبــع يف جاكرتــا ســنة − »تفــسري القــرآن املجيــد«تفــسري النــور أو  −١٣
 −م١٩٠٤/ه ١٣٢٤(فيسور تنكو حممد حسبي الـصديقي  ألفه الربو,م١٩٦٤
 ).م١٩٧٥/ه ١٣٨٦

 ألفـه الربوفيـسور تنكـو حممـد −م١٩٦٦ طبع يف إندونيسيا سنة –تفسري البيان  −١٤
 .حسبي الصديقي

/ ه ١٣٨٧ طبــع يف ماليزيــا عــام –القــرآن الكــريم ومعانيــه باللغــة املاليويــة  −١٥
 . ألفه احلاج عبداهللا عباس ناسوتيون−م١٩٦٧

 طبع طبعات عديدة يف ماليزيا أوهلا − القرآن رتني فيمفينن الرمحن كفد فتفسري −١٦
 . للشيخ عبداهللا بن حممد باسميح−م١٩٦٨/ ه١٣٨٨سنة 

م ١٩٦٨ طبـع عـدة طبعـات أوهلـا سـنة –تفسري البيان يف تأويل آيات القـرآن  −١٧
/ ه ١٣٢٢ولـد سـنة ( ألفـه تـوان حـاج عبـدالعزيز بـن عبدالـسالم –بامليزيا 
 .)م١٩٠٥

 −م١٩٧١/ ه ١٣٩١ طبـع يف برونـاي دار الـسالم سـنة −تفسري دار الـسالم  −١٨
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  .إعداد وزارة الشؤون الدينية يف مملكة بروناي دار السالم
 ألفه األسـتاذ −م١٩٧٨/ه١٣٩٨طبع يف إندونيسيا سنة−ترمجة وتفسري القرآن  −١٩

 .بختيار سورين
ــرآن  −٢٠ ــنة −خالصــة الق ــا س ــع يف ماليزي ــتاذ و−م ١٩٨٢/ه١٤٠٢طب ان  لألس

 .إسامعيل وان ناونج
 طبـــع يف ســـنغافورة − »تفـــسري عـــرب األثـــري«تفـــسري القـــرآن يف الراديـــو  −٢١

ولـد ( ألفه األستاذ أمحد صنهاجي بـن حممـد ميالتـو −م ١٩٩٠/ه١٤١٠سنة
 .»?−م١٩٢٢/ه١٣٤٢

تلك نامذج من أبرز كتب التفاسري باللغة املاليوية وأشهرها, اقترصت فيهـا عـىل 
وهـي −القرآن الكريم كله, ومل أذكر كتب التفاسري األخـر التفاسري التي استوعبت 

 .التي تناولت تفسري سور أو سورة معينة من القرآن الكريم  −كثرية
وتعطينا تلك النامذج ملحة عن تأريخ التفسري وتطوره يف اللغة املاليوية, ونستنتج 

 مؤسـسات ومجعيـات  أو جمموعة علـامء أوًمنها أن العلامء املاليويني سواء كانوا أفرادا
 للدعوة إىل , عن طريق تفسريه وترمجة معانيهقاموا بجهد كبري يف العناية بكتاب اهللا 

 . والعمل بأحكامه, وفهم معانيه, وترغيب املاليويني يف قراءة القرآن الكريم,اهللا
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 )١( التعريف باملؤلف:املبحث األول
 لتميـزه بتعـدد ;ن يف ماليزيـاالشيخ عبداهللا باسـميح مـن العلـامء املـشهوريُّد َعُي

ًمواهبه, فكان كاتبا, وإعالميا, ومرتمجا, ومفرسا, ومفهرسا للكتب ً ً ً ً. 
متداولـة وإن جهوده يف نرش العلوم اإلسالمية يف ماليزيا كبرية, فال تزال مؤلفاته 

 :إىل يومنا هذا, وسأحاول التعريف به يف النقاط التالية

 :اسمه ونسبه ووالدته ونشأته −١
 . عبداهللا بن حممد بن صالح باسميح, وأصله من حرضموت:هو
هي عائشة بنت عبداهللا بن محد, من مدينة بيشة يف جنوب اململكة العربيـة : وأمه
 .السعودية

                                                 
 :وردت ترمجة الشيخ عبداهللا با سميح يف املصادر التالية باللغة املاليزية  ) ١(

 .ف, تأليف حاج أمحد إدريسعبداهللا باسميح اإلعالمي العني -
ABDULLAH BASMEIH WARTAWAN GANAS. 

 .الكاتب اإلسالمي عبداهللا باسميح, تأليف نور مهدية شيخ سعيد -
SHEIKH ABDULLAH BASMEIH PENULIS ISLAM. 

  .MUQADDAM AL-QURAN                                      . مقدم القرآن, للشيخ عبداهللا باسميح -
 .ً فيمفينن الرمحن لفهم القرآن, له أيضامقدمة تفسري -
 .MUSTIKA HADIS RASULULLAH                         .ً له أيضا, من أحاديث الرسول ئآلل -
    .PANDUAN WANITA    .                                     تأليف سيد حممد سامل,توجيهات للمرأة -
 .قرآن, وان محزة أوانجاإلعالمي العنيف ومخس سنوات يف ترمجة ال -

WARTAWAN GANAS LIMA TAHUN MENTERJEMAH AL-QURAN. 

 إعـداد حممـد رضـوان أوانـج ,عبداهللا باسميح, حياته وجهوده يف نرش العلوم اإلسـالمية يف ماليزيـا -
 .وحممد زمروا مودا

ABDULLAH BASMEIH: RIWAYAT HIDUP DAN SUMBANGANNYA KEPADA 
PERKEMBANGAN ILMU- ILMU ISLAM DI MALAYSIA. 

 .العامل عبداهللا باسميح أعامله وجهوده, زريدة حممد عيني -
TOKOH: ABDULLAH BASMEIH PERANAN DAN SUMBANGANNYA . 
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 .م, ونشأ هبا يف صغره١٩١٣ولد الشيخ عبداهللا باسميح يف مكة املكرمة سنة 
ه والده إىل والية  سافر بً عاما)١٤(م حينام كان عمره ١٩٢٧/ ه١٣٤٧ويف سنة 

كان والده يعمل لد أحد شيوخ احلجاج يف مكة املكرمة, ويكثـر إذ  بامليزيا, »مالكا«
 .من السفر بني ماليزيا ومكة لقيادة قوافل احلجاج املاليزيني

وقد توفيت والدة الشيخ عبداهللا وهو يف سن مبكرة, وتولت تربيتـه زوجـة أبيـه 
شـيخ سـعيد, وشـيخ : الكا, وأنجبت له أخوين مهـااملاليوية التي تزوجها والده يف م

 .سامل

 : دراسته−٢
 )سوق الليل(بدأ الشيخ عبداهللا طلب العلم وهو يف السابعة من عمره يف مسجد 

 وتعلم فيه القراءة والكتابة وبعض العلوم ,بمكة املكرمة حيث ختم فيه القرآن الكريم
 .الرشعية

َبنكالن بالق«ا التحق باملدرسة االبتدائية وحينام سافر مع والده إىل مالكا بامليزي ََ ْ َ ْ ِ« 
ً عرشة سنة, ونظرا الجتهـاده يكان عمره اثنتفقد  وكان يف سن متأخرة ,بالسنة األوىل

وذكائه الفطري فقد أحلق بالسنة الثانية بعد شهر واحد من دراسته باملدرسة املذكورة, 
 .م١٩٣٧/  ه١٣٥٨وخترج فيها سنة

 دراسته بعـدها لوفـاة والـده وحتملـه مـسؤولية عائلتـه ومل يكمل الشيخ عبداهللا
واإلنفاق عىل زوجة أبيه وإخوانه, واعتمد عىل التعليم الذايت يف قراءته للكتب الدينيـة 

ًحتى أصبح كاتبا ومرتمجا للكتب الدينية ً. 

 :حياته الشخصية −٣
 −ًوكان عمره ستة وعرشين عامـا−م ١٩٣٩/ ه١٣٥٩تزوج الشيخ عبداهللا عام 

, رزق ً ودام زواجه هبا تسعة وأربعني عاما,»حواء بنت حاج عيل«فتاة ماليوية اسمها ب
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 . وثامن بنات,ً عاش منهم أربعة عرش ولدا, ستة أبناء,ًمنها ثالثة وعرشون ولدا
 )٧٥( وكـان عمـره حينـذاك ,م١٩٨٨/ه١٤٠٨وبعد وفاة زوجته األوىل سـنة 

 وعـاش معهـا ثـالث ,»محة بنت أبوطيبحاجة ر« تزوج مرة ثانية بامرأة اسمها ,ًعاما
 .عرشة سنة ومل يرزق منها بأوالد

 :أعامله −٤
كان يساعد والـده يف إذ عمل الشيخ عبداهللا يف أعامل عديدة متنوعة منذ صغره, 

 .مطعمه يف مدينة مالكا
 وللظروف املعيشية واألعـامل الـصعبة ,وبعد وفاة والده وحتمله مسؤولية عائلته

 :ا اضطر لرتك دراسته والعمل يف أعامل كثرية ومتنوعة; منهاالتي كان يقوم هب
ًألرز, ثـم بائعـا لـًأنه عمل يف مزرعـة أشـجار املطـاط, ثـم عـامال يف مزرعـة  -

ًللفواكه, ثم بائعا لألسامك, ثـم عـامال يف الغابـات, ثـم عـامال يف دكـان, ثـم  ً ً
فر إىل مساعد طباخ يف السكن الداخيل لطالب املدارس مدة عام واحد, ثم سا
ًسنغافورة للعمل يف مصنع للمطاط, ثم بائعا متجوال لألقمشة واملالبس ً. 

 يف سنغافورة لبيع املأكوالت املاليوية اخلفيفة, ومن خالل عمله ًثم افتتح دكانا -
ّذلك تعرف عىل بعض الكتاب والـصحفيني واملاليـويني املـشهورين يف ذلـك  ّ

 وسيد حسني السقاف, ,د وإسحاق حاج حمم,الوقت مثل عبدالرحيم كاجاي
 .مما أثار فيه الرغبة واحلنني إىل مواصلة الكتابة والرتمجة

ًثم عمل صحفيا ومرتمجا متعاونا يف جريدة  - ً  .»Utusan melayuرسالة املاليو «ً
ّوبعد أن أثبت جدارته الكتابية والرتمجية عني عام  - ًم مراجعـا ١٩٤٩/ه١٣٦٩ُ

ًوكاتبا ومرتمجا للتقارير والشؤون اإل  وكـان ,)حصاد القلـم(سالمية يف رشكة ً
 كـام ,ً التـي تـصدر شـهريا)القلـم(ًيعمل أيضا مفرسا للقرآن الكريم يف جملـة 

 .أسندت إليه مهمة ترمجة كتب تراجم علامء وقادة املسلمني
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م عاد من سنغافورة إىل ماليزيـا, وواصـل عملـه يف ١٩٦٥/ه١٣٨٥ويف عام  -
ت أعاملـه وترمجاتـه مـن العربيـة إىل  بامليزيـا, ولفتـ»رسـالة املاليـو«مؤسسة 

 أنظار رئيس الوزراء املاليزي يف ذلك الوقت تنكـو −املاليوية وتفسريه للقرآن 
 الـذي طلـب إعارتـه إىل الـشؤون الدينيـة يف مكتـب ,عبدالرمحن فوترا احلاج

 .رئاسة الوزراء لإلرشاف عىل قسم الرتمجة
ًثم عني الشيخ عبداهللا باسميح مسؤوال عن الرت - ّ مجة وتفسري القـرآن الكـريم يف ُ

 وظـل يف عملـه ذلـك إىل أن ,م١٩٦٨/ه١٣٨٨مكتب رئاسة الوزراء يف عام 
 .بلغ التاسعة والستني من عمره

 :ُصفاته اخللقية واخللقية −٥
 .ًكان الشيخ عبداهللا شخصا ممتلئ اجلسم, ذا قامة عالية, وبرشة بيضاء صافية

َويصفه معارصوه بأنه كان لطيفا ل  مع حزم وعزيمة قوية يف التمسك بمبادئه, كام ,ًناِّيً
ة والغضب إذا ما جترأ شخص عىل اإلساءة إىل الدين اإلسالمي, أو إهانة ْريَكان شديد الغ

 .املاليويني أو انتقاد سياسة بلده ماليزيا, عىل الرغم من كونه ينحدر من ساللة عربية
فى وراء أسـامء مـستعارة يف فكان ال يتخ , يف كتاباتهًوكان الشيخ عبداهللا شجاعا

  .تتسم باحلدة والرصاحة والنقد الشديد الالذعكتاباته ومقاالته الصحيفة التي كانت 
 مـن زمالئـه الـصحفيني رئـيس ٌوجمموعـةهو, ومن مواقفه الشجاعة أنه حتد 

 يف مناظرة علنية مفتوحة عىل التلفزيـون )يل كوان يو(وزراء سنغافورة يف ذلك الوقت 
 يف موضوع حقوق املاليويني, وكـان ذلـك يف وقـت كانـت سـنغافورة ,يالسنغافور

ًتواجه موقفا صعبا أد إىل انفصاهلا عن ماليزيا عام    .م١٩٦٥/ه١٣٨٥ً
 :مؤلفاته −٦

كانت لد الشيخ عبداهللا رغبة قويـة يف الكتابـة والتـأليف منـذ أيـام الدراسـة, 
ًوكانت أمنيته يف ذلك الوقت أن يصبح كاتبا إسالميا , وظهرت بوادر إمكاناته الكتابية ً
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أخبـار «نرشت أوىل كتاباته ومقاالته يف جريدة إذ أيام عمله السكن الداخيل للطالب, 
ً مستخدما اسام مستعارا هو »املاليو  ويف ذلـك ,م١٩٣٧ يف عـام »كاتـب مـن مالكـا«ًً

عـدم  و,املقال انتقد فيه الطالب املاليـويني الـذين يدرسـون يف املـدارس اإلنجليزيـة
 .اهتاممهم بدراستهم

وتوالت منذ ذلك التاريخ كتابات الشيخ عبداهللا ومقاالته التي بلغت العـرشات 
ً علميا كثـريا يف ًيف الصحف واملجالت والدوريات املاليزية والسنغافورية, وترك تراثا ً

 :يل وكلها باللغة املاليزية ما ي,جمال الرتمجة والعلوم اإلسالمية, ومن مؤلفاته وترمجاته
 .» القرآنرتنيفيمفينن الرمحن كفد ف«تفسري  − ١
 .آللئ من أحاديث الرسول  −٢
 .توجيهات للمرأة −٣
 .)وهو كتاب لتعليم وتفهيم جزء عم للصغار(مقدمة القرآن  −٤
 . شعاع هداية)دليل الصالة لألطفال(املسلم الصغري  −٥
 .ترمجة سرية صالح الدين األيويب −٦
 .سرية عائشة ريض اهللا عنها −٧
 . عيل سرية اإلمام −٨
 . بكر الصديق  سرية أيب −٩
 .سرية النبي  −١٠
 .طارق بن زياد −١١
 .اجلهاد يف سبيل اهللا −١٢
 .سرية بالل  −١٣
 . سرية خالد بن الوليد  −١٤
 .حدائق القصص املاليوية −١٥
 .م١٩٥٢ صدر عام ,املرأة واالنتخابات −١٦
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 . م١٩٥٢ صدر عام ,املرأة املسلمة −١٧
 .م١٩٥٣عضو الربملان يف اإلسالم, صدر عام  −١٨
 . م١٩٥٨ صدر عام ,نبي زوجات ال −١٩
 . م١٩٥٨ صدر عام ,بنات النبي  −٢٠
 . م١٩٦٤تاريخ اإلسالم, صدر عام  −٢١
 . وغري ذلك من املؤلفات الكثرية. م١٩٧٧ صدر عام ,مكانة املسجد يف اإلسالم −٢٢
 :مكانته العلمية −٧

ًنظرا جلهود الـشيخ عبـداهللا باسـميح يف خدمـة اإلسـالم, والـشعب املاليـوي, 
ية يف جمال الكتابة, فقد استحق الثناء والتقدير مـن الـشعب واحلكومـة, والدولة املاليز

 :فقد منحته احلكومة املاليزية اجلوائز واألوسمة التالية
 مـن جاللـة سـلطان »Bintang Ahli Mangku Negara«وسام الدولـة   −أ 

 . م١٩٧٣/ ه ١٣٩٣ماليزيا يف عام 
لفدراليـة لعـام  بدرجة الوالية ا»Tokoh Maal Hijrah«وسام مع اهلجرة   −ب 

 .م١٩٩٤/ه ١٤١٥
 من جاللة سـلطان »Bintang Johan Mangku Negara« وسام الدولة   −ج 

 .م١٩٩٤/ه ١٤١٥ماليزيا يف عام 
 :عقيدته ومذهبه الفقهي −٨

ً متأثرا بالعقيدة األشعرية يف −عفا اهللا عنا وعنه−لقد كان الشيخ عبداهللا باسميح 
ويظهـر  .ي السائدة يف املجتمـع املـاليزيكانت تلك العقيدة هإذ  ;باب صفات اهللا 

 كاليد والوجـه والعـني والعلـو واملجـيء ,ذلك التأثر يف تأويله آليات صفات اهللا 
 . إن شاء اهللا,واإلتيان, وهو ما سنبينه يف بحثنا هذا ونصححه

ونود اإلشارة إىل أن املؤلف يتناقض مع نفسه يف هذا البـاب, فـرتاه تـارة يـؤول 
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هلية ويرصفها عن معانيها الصحيحة, وتارة نراه يثبت صـفات إهليـة تلك الصفات اإل
أخر عىل مذهب السلف وعقيدة أهل الـسنة واجلامعـة كـصفة االسـتواء والغـضب 
واملحبة, ولعل السبب يف تناقضه ذلك اعتامده يف التفسري عـىل كتـب أئمـة الـسلف يف 

 كتب املتـأخرين يف التفـسري ًالتفسري كابن جرير الطربي وابن كثري, واعتامده أيضا عىل
 .وا يف تأويل الصفاتؤممن تأثروا بالعقيدة األشعرية وأخط

 إنـه ; إذأما مذهبه الفقهي فإن الشيخ عبداهللا باسميح شافعي املذهب يف الفـروع
 .املذهب الفقهي السائد والرسمي يف ماليزيا

 : وفاته−٩
لـوم اإلسـالمية أثـرا يف العوترمجاتـه لقد تركت مؤلفات الشيخ عبداهللا باسميح 

ًبالغا يف املجتمع املاليوي, مما جعل اسمه يف مصاف كبار العلامء واملؤلفني  اإلسالميني 
 .يف أرض املاليو

وبعد حياة حافلة بالتـأليف والرتمجـة وكتابـة املقـاالت الـصحفية واملـشاركة يف 
ًاحا يف يـوم صـبالتاسـعة  تويف الشيخ عبداهللا باسميح يف الساعة ,الندوات واملؤمترات

عن عمـر  ه١٤١٧ املوافق ,م١٩٩٦الرابع عرش من شهر جوالي يف عام ) ١٤(األحد 
 . سنة)٨٣(يناهز 

 وجـزاه عـن اإلسـالم , وأدخلـه فـسيح جناتـه,رمحه اهللا رمحة واسعة وغفـر لـه
 .ًواملسلمني خريا
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  )١(»الرمحنهداية « التعريف بالكتاب :املبحث الثاين
  القرآنرتني تفسري فيمفينن الرمحن كفدا ف:عنوان الكتاب باملاليوية .١

«Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Penqertian Al-Qur’an» 
ً فلم يذكر الشيخ عبداهللا باسميح عنوانا لكتابه باللغة :أما عنوان الكتاب بالعربية

 .»رآنتفسري هداية الرمحن إىل فهم الق« :العربية, ويمكننا ترمجة العنوان بالعربية بالتايل
ِمؤلفه ومراجعه .٢ َ ُ:  

ألف التفسري الشيخ عبداهللا بن حممد باسميح, وراجعه صـاحب الفـضيلة داتـؤ 
 . مفتي والية كلنتن بامليزيا يف ذلك الوقت,حاج حممد نور بن حاج إبراهيم

 :زمن تأليفه   .٣
 هذا الكتاب أول مرشوع للحكومة املاليزية يف جمال الدعوة اإلسالمية, فقـد ُّدَعُي

قرار ترمجة معاين القرآن الكريم إىل اللغة املاليوية يف اجتامع جملس ملـوك ماليزيـا اختذ 
ِّم, وكونت جلنة هلذا املرشوع برئاسة األستاذ فيصل بن حـاج ١٩٦٣/ه١٣٨٣يف عام  ُ

م, ثم وقع االختيار عىل الشيخ عبداهللا ١٩٦٨/ه١٣٨٨عثامن, الذي استقال منها عام 
ستغرق مدة مخس سـنوات إلنجـازه, وصـدر املجلـد باسميح إلكامل املرشوع الذي ا

م, ثـم ١٩٦٨/ه١٣٨٨األول من الكتاب يف تفسري عرشة أجزاء مـن القـرآن يف عـام 
 ثـم املجلـد الثالـث واألخـري يف عـام ,م١٩٧٠/ه١٣٩٠صدر املجلد الثـاين يف عـام 

 .م١٩٧٢/ه١٣٩٢
 :طبعاته  .٤

روف  وكانـت بـاحل,م١٩٦٨/ه١٣٨٨ طبعـات الكتـاب يف عـام وىلُأصدرت 
 ثم توالـت طبعاتـه إىل أن بلغـت الطبعـة الـسادسة عـرشة يف عـام ,»اجلاوية«العربية 

                                                 
 . مقدمة الكتاب يف الطبعتني باحلروف العربية والالتينية:انظر  ) ١(
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صفحة من احلجم الكبري, وهي النـسخة التـي ) ١٥١٢( وتقع يف ,م٢٠٠٠/ه١٤٢١
 .اعتمدت عليها

 وىلُنسخة أخـر للكتـاب بـاحلروف الالتينيـة, وصـدرت أوقد أصدر املؤلف 
الطبعات باحلروف الالتينيـة إىل أن بلغـت  وتوالت ,م١٩٨٠/ه١٤٠٠طبعاته يف عام 

صفحة من احلجـم ) ١٧٥٦( وتقع يف ,م٢٠٠١/ه١٤٢٢الطبعة الثانية عرشة يف عام 
 وهي النسخة األخر التي اعتمدت عليها, وكانت مجيع الطبعات املذكورة ,املتوسط
 .يف ماليزيا

 : مصادره .٥
عـاين القـرآن الكـريم اعتمد املؤلف الشيخ عبداهللا باسميح يف تفسريه وترمجتـه مل

 :عىل مصادر عديدة منها
 :كتب التفسري

 . لإلمام ابن جرير الطربي,جامع البيان يف تفسري القرآن −١
 .تفسري القرآن العظيم, لإلمام ابن كثري الدمشقي −٢
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين, للعالمة الـسيد حممـود  −٣

 .شكري األلويس
 .مة نارص الدين البيضاويَّار التأويل, للعالأنوار التنـزيل وأرس −٤
 .حاشية اخلفاجي, للشيخ اخلفاجي −٥
 .حاشية الشيخ زاده, للشيخ زاده −٦
 . للشيخ الكازروين,حاشية الكازروين −٧
 والعالمــة جــالل الــدين تفــسري اجلاللــني, للعالمــة جــالل الــدين املحــيل − ٨

 .السيوطي
 .ل, للشيخ سليامن العجييلَمَحاشية اجل −٩
 . للشيخ أمحد الصاوي,ويحاشية الصا −١٠
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 .تفسري املنار, للشيخ حممد عبده والشيخ حممد رشيد رضا −١١
 .تفسري حماسن التأويل, للعالمة الشيخ مجال الدين القاسمي −١٢
 .تفسري املراغي, لألستاذ أمحد مصطفى املراغي −١٣
 .تفسري القرآن الكريم, للشيخ حممود شلتوت −١٤
 .ي جوهرياجلواهر يف تفسري القرآن احلكيم, للشيخ طنطاو −١٥
 . لألستاذ سيد قطب»يف ظالل القرآن« −١٦
 .غريب القرآن, لإلمام ابن قتيبة الدينوري −١٧
 . للعالمة جالل الدين السيوطي,اإلتقان يف علوم القرآن −١٨
 .كتب التفسري املاليوية واإلندونيسية −١٩

 :كتب األحاديث ورشوحها
 .فتح الباري رشح صحيح البخاري, للحافظ ابن حجر العسقالين −٢٠
 .م برشح النووي, لإلمام حييى النوويصحيح مسل −٢١
 .اجلامع الصغري, للعالمة جالل الدين السيوطي −٢٢
 .رشح العزيزي, للشيخ عيل بن نورالدين العزيزي −٢٣
 .رشح احلفني, للشيخ احلفني −٢٤
 .حتفة الذاكرين رشح احلصن احلصني, للعالمة حممد بن عيل الشوكاين −٢٥
 .قديسفتح الرمحن, للشيخ علمي زاده فيض اهللا احلسني امل −٢٦
 :املعاجم
 .كتب القواميس اللغوية يف اللغة العربية ويف اللغة املاليوية −٢٧

 :منهجه وأسلوبه  .٦
ِ املؤلف واملراجَّنيَلقد ب  :ع طريقة عملهام ومنهجهام يف الكتاب عىل النحو التايلُ

دراسة اآلراء واألقوال الواردة يف كتب التفسري املختلفة, واختيار األصـلح   −أ 
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قرب إىل فهم املسلمني املاليويني, دون التقيـد بفهـم أو واألنسب منها واأل
 .اجتاه معني, وذلك مناسب حلقيقة أن القرآن الكريم بحر ال ساحل له

 هـي مـن −يف الـنص القـرآينلـيس مما −بني قوسني الواردة إن اإلضافات   −ب 
 .ِاملؤلف واملراجع لزيادة الرشح والتوضيح

ن وتوضيح, وضع التعليق عليهـا يف اآليات الكريمة التي حتتاج إىل مزيد بيا  −ج 
 .حاشية الصفحة مع مراعاة اإلجياز والوضوح

أما أسلوب الكتاب فهو سهل وبسيط, ولغته مفهومة لد املاليزيني واملاليـويني 
 .بصفة عامة

 :منزلة الكتاب العلمية. ٧
بقبول وتقدير من الشعب واحلكومة املاليزيـة, ) الرمحنهداية (لقد حظي تفسري 

ت إدارة الشؤون الدينية يف رئاسـة الـوزراء املاليزيـة طباعـة الكتـاب واإلرشاف تبنإذ 
حماضـري بـن حممـد / عليه وتوزيعه, وكتب دولة رئيس الوزراء املاليزي داتـؤ رسي د

ِ أثنـى فيـه عـىل الكتـاب ومؤلفـه ومراجعـه, وعـىل اجلهـود املبذولـة ,مقدمة للكتاب
  الذي حظي به الكتاب عنـد املـسلمني يف إلخراجه وطبعه واإلشارة إىل القبول الكبري

 .ماليزيا
وأكرب دليل عىل مكانة الكتاب وإقبال الناس عىل قراءته طبعاته الكثرية إىل يومنـا 

 . واحلروف الالتينية,)اجلاوية(هذا باحلروف العربية 
تقرأ إىل ال تزال يضاف إىل ذلك أن تفسري اآليات وترمجتها باملاليوية من الكتاب 

 يف ًالتـي تقـام سـنوياالكـريم يف املسابقة الدوليـة لـتالوة القـرآن عىل احلارضين اآلن 
 .كواملبور يف ماليزياالعاصمة 
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  التنبيهات العقدية وتصويبها:املبحث الثالث
البد له مـن إظهـار عقيدتـه التـي وترمجة معانيه القرآن الكريم القائم عىل تفسري 

 .قرآنيةيؤمن هبا يف تفسريه وترمجته لآليات ال
ً متـأثرا بالعقيـدة −غفـر اهللا لنـا ولـه-وملا كان املؤلف الـشيخ عبـداهللا باسـميح 

 التـي كانـت سـائدة يف املجتمـع املـاليزي يف ذلـك −كام قد بينا يف ترمجتـه− األشعرية
 .الوقت

وا يف تفسري اآليـات ؤإضافة إىل اعتامده عىل أقوال املفرسين املتأخرين الذي أخط
 .هللا الواردة يف صفات ا

 هـي يف ترمجـة اآليـات »الـرمحنهدايـة تفسري «لذا نجد أن األخطاء العقدية يف 
سلك املؤلف يف تفسريها مسلك املؤولة إذ  ,املتعلقة بصفات اهللا وتفسريها القرآنية 

 ورصفها عن معانيها الصحيحة التي فهمها السلف الـصالح ,يف تأويل صفات اهللا 
 .رضوان اهللا عليهم
 خلطأ يف آيات الصفات ليس بالسهل اليسري; ألنه خطأ يف معرفة اهللا وملا كان ا

واإليامن به, التي ال سعادة للعبد وال فالح وال نعيم وال صـالح يف دنيـاه وآخرتـه إال 
 .هبذه املعرفة والتعبد هللا هبا

 :راد به يف األصل نوعانُفالعلم باهللا ي«
 نعوت اجلـالل واإلكـرام وممـا  العلم به نفسه, أي بام هو متصف به من:أحدمها

 .دلت عليه أسامؤه احلسنى
وهذا العلم إذا رسخ يف القلب أوجب خشية اهللا ال حمالة, فإنه البـد أن يعلـم أن 

 .اهللا يثيب عىل طاعته ويعاقب عىل معصيته
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 يراد بالعلم باهللا العلم باألحكام الرشعية مـن األوامـر والنـواهي :والنوع الثاين
 .)١(»واحلالل واحلرام

 وعليـه يقـوم اإليـامن ,فإن توحيد األسامء والصفات شـطر اإليـامن بـاهللا تعـاىل
والتوحيد الصحيح, وهو أرشف العلوم وأمهها; ألنه علم باهللا وأسامئه وصـفاته فهـو 
أصل كل علم ومنشؤه, وهو األساس الذي ينبني عليه عمل العبد, فكان أصـل علـم 

 .)٢(السلف وعملهم هو العلم باهللا والعمل هللا
فمن املناسب يف هذا املقام أن نوضح عقيـدة أهـل الـسنة واجلامعـة يف أسـامء اهللا 

 .وصفاته
 بأسـامئه احلـسنى  هو اإليامن بإفراد اهللا :ن توحيد األسامء والصفاتإ :فنقول

ًوصفاته العىل الواردة يف القرآن والسنة إثباتا بال تكييف وال متثيل, ونفيـا بـال حتريـف  ً
 .وال تعطيل

 قال شـيخ ,)٣(وقد نقل األئمة إمجاع الصحابة و التابعني وأئمة السلف عىل ذلك
ً مبينا عقيدة الـسلف يف )ه٤٤٩−ه ٣٧٣(اإلسالم اإلمام أبوعثامن إسامعيل الصابوين 

أصحاب احلديث حفـظ اهللا أحيـاءهم ورحـم أمـواهتم « : وصفاته−تعاىل−أسامء اهللا 
 −−ّ بالرسالة والنبوة, ويعرفون رهبم   بالوحدانية وللرسول−تعاىل−يشهدون هللا 

 عىل مـا وردت األخبـار بصفاته التي نطق هبا وحيه وتنـزيله, أو شهد له هبا رسوله 
 ما أثبـت لنفـسه يف −جل وعال−الصحاح به, ونقلته العدول الثقات عنه, ويثبتون له 

                                                 
)١ (   لإلمام ابن تيمية٣/٣٣٣جمموع الفتاو . 
 .حممد بن خليفة التميمي. د.هل السنة واجلامعة يف توحيد األسامء والصفات, أ معتقد أ:راجع للتوسع  ) ٢(
من العلامء الذين نقلوا اإلمجاع عىل ذلك اإلمام احلافظ أبوالقاسم الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهـل   ) ٣(

دمريـة, , الرسالة الت٣٠−١٦الفتو احلموية ص: , واإلمام ابن تيمية يف مواضع من كتبه٣/٤٣٢السنة 
, وغريها كثري, واإلمـام الـذهبي العلـو للعـيل ٥/٢٦, ٤/٥٢٤, جمموع الفتاو ٢/٥٣٢منهاج السنة 

 .ً, وغريهم من األئمة رمحهم اهللا مجيعا١٥٩صخمترصه : انظرالغفار 
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إنـه : قولونً وال يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه في,كتابه وعىل لسان رسوله 
¯  °  ±  ²  ³  ´  ﴿ : عليه يف قوله عـز مـن قائـل− -خلق آدم بيده كام نص 

µ﴾ ]وال حيرفون الكالم عن مواضعه بحمـل اليـدين عـىل النعمتـني, أو , ]٧٥:ٓص
القوتني وال يكيفوهنام بكيف أو تشبيههام بأيدي املخلوقني, وقد أعـاذ اهللا أهـل الـسنة 

 حتى سلكوا سبل التوحيـد ,عليهم بالتعريف والتفهيم َّمن التحريف والتكييف, ومن
− ﴿        R  Q- واتبعـوا قـول اهللا , وتركوا القول بالتعطيـل والتـشبيه,والتنـزيه

W  V     U   TS﴾ ]١١ :الشور[. 
وكذلك يقولون يف مجيع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت هبـا األخبـار 

الوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمـة  من السمع والبرص والعني و,الصحاح
واإلرادة واملــشيئة, والقــول والكــالم والرضــا والــسخط واحليــاة واليقظــة والفــرح 

 من غري تشبيه ليشء من ذلك بـصفات املربـوبني املخلـوقني, بـل ,والضحك وغريها
 , إضافة إليه من غري زيادة عليه وال وقاله رسوله −تعاىل−ينتهون فيها إىل ما قاله اهللا 

 .)١(»وال تكييف له وال تشبيه وال حتريف وال تبديل
 : إىل قسمنيوقسم أهل السنة صفات اهللا 

 .ً وأبدا, كاحلياة والعلم والوجه واليدً قائمة بذات اهللا العلية أزالصفات ذاتية −١
 إن شاء فعلها وإن مل يشأ مل يفعلها, كاالستواء  تتعلق بمشيئة اهللا صفات فعلية −٢

 .يءـزول واملجوالن
 :)٢(وترتكز عقيدة أهل السنة يف باب أسامء اهللا وصفاته عىل ثالثة أسس رئيسة هي

اإليامن بـام وردت بـه نـصوص القـرآن والـسنة الـصحيحة مـن أسـامء اهللا  − ١
ًوصفاته إثباتا ونفيا ً. 

                                                 
 .٧−٣عقيدة السلف أصحاب احلديث ص  ) ١(
 . اجلامعة اإلسالمية− شنقيطي ط للشيخ حممد األمني ال٢٥منهج ودراسات آليات األسامء والصفات ص  )  ٢(



 

١٥٨ 

ًتنـــزيه اهللا جــل وعــال عــن أن يــشبه يشء مــن صــفاته شــيئا مــن صــفات  −٢
 .املخلوقني

 . بتلك الصفاتدراك كيفية اتصاف اهللا قطع الطمع عن إ − ٣
وبعد هذا البيان لعقيدة السلف من الصحابة والتابعني هلم أهل الـسنة واجلامعـة 

 باالقتـصار »فيمفيـنن الـرمحن«يف أسامء اهللا وصفاته, أبني التنبيهات العقدية يف تفسري 
دة عنـد عىل موضع املالحظة وبيان اخلطأ فيهـا وتـصويبها مـن كتـب التفـسري املعتمـ

القرآن, لإلمام حممـد بـن جريـر الطـربي عن تأويل آي جامع البيان (السلف كتفسري 
, )ه٥١٦معامل التنزيل, لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغـوي ت (, و)ه٣١٠ت
حماسـن (, و)ه٧٧٤تفسري القرآن العظيم, لإلمام أيب الفداء إسـامعيل بـن كثـري ت (و

تيسري الكريم الـرمحن يف (, و)ه١٣٣٢ن القاسمي ت التأويل, للشيخ حممد مجال الدي
أضـواء (, و)ه١٣٧٦:  تتفسري كالم املنان, للشيخ عبـدالرمحن بـن نـارص الـسعدي

) ه١٣٩٣:  ت, للــشيخ حممــد األمــني الــشنقيطيإيــضاح القــرآن بــالقرآنالبيــان يف 
الئل دون التوسع بجلب األدلة وحترير الداللة منها عىل املقصود وتنويع الد−وغريها,

عليها; إذ مظنة ذلك مطوالت كتب العقيدة والردود عـىل خمـالفي مـنهج أهـل الـسنة 
  وإلــيكم التنبيهــات وتــصويباهتا يف )١(−واجلامعــة, وهــي معروفــة متداولــة مــشهورة

 :اجلداول التالية

                                                 
 نقض اإلمام عثامن بن سعيد عىل املرييس اجلهمـي العنيـد, :ًأذكر بعضا منها عىل سبيل التمثيل ال احلرص  )  ١(

 لإلمـام احلـافظ ابـن ,, التوحيد وإثبات صفات الـرب  )ھ٢٨٠ت( لإلمام عثامن بن سعيد الدارمي 
, رشح أصول اعتقاد أهـل الـسنة واجلامعـة,  )ھ٣١١ت(اق النيسابوري الشافعي حخزيمة حممد بن إس

, احلجـة يف بيـان املحجـة ورشح عقيـدة أهـل  )ھ٤١٨ت(لإلمام احلافظ هبة اهللا بن احلسن الاللكـائي 
, العقيدة الواسطية, والرسالة التدمرية,  )ھ٥٣٥ت( السنة, لإلمام احلافظ إسامعيل بن حممد األصبهاين 

, وغـري ذلـك مـن  )ھ٧٢٨ت(اإلسالم أمحد بن عبـداحلليم بـن تيميـة والفتو احلموية, وكلها لشيخ 
 . وهللا احلمد واملنة,املصنفات



 

١٥٩ 

  وتصويبها»الرمحنهداية «تفسري عىل التنبيهات العقدية 
اسم  الصفحة

 السورة
رقم 
 تهترمج اخلطأ اآلية

 ﴾l  k  j  i  h﴿ ١١٥ البقرة ٣٦
كامن سـهاج كـامو ارهكـن 

ادف «ديري  كقبلة انتوق م
ــ  » اهللا مــك دســيتوله اره ي

  .دريضأي اهللا

ـــة  ـــإىل أي جه ف
كقبلــة «تــوجهتم 
, فإهنـا »باجتاه اهللا

ــــي  ــــة الت اجله
 .يرضاها اهللا

 ترمجته الصواب
فأي جهة توجهتم إليها يف الـصالة بـأمر اهللا 

بتغون وجهـه, مل خترجـوا عـن لكم فإنكم م
 .ملكه وطاعته

هـد  ــكن ڤكأره مان سهاج كامو م
رنته اهللا كفد ڤديري ددامل صالة ي د

ـــوه ك ـــسو  ـــامو س ـــامو, ك   ك
هــارفكن وجــه اهللا, كــامو تيــدق  م

ـــــ ــــأڤترل  دان نس داري ككوس
     .ڽادڤكطاعتن 

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

»  يــ انكــار إيــتأورڠ « ٢١٠ البقرة ٦٤
ــ ــدق منو ــنكن ـكوتي  ملي

ن   اهللا كفـد »عـذاب«كدات
ن  أوان ٢مريــك دامل لينــدو

ن مالئكة٢برسام    . د

هـــــل ينتظـــــر 
املكـــذبون إال أن 

» عـذاب«يأتيهم 
ــن  ــل م اهللا يف ظل

 .الغامم



 

١٦٠ 

 ترمجته الصواب
هل ينتظر املكذبون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل 

 .من الغامم واملالئكة
 تيـــدق »نكـــار إيـــتأورڠ  يـــ إ«

ن اهللا كفـد ـكومنو  ملينكن كـدات
ن أوان برســام ــدو  ٢مريــك دامل لين

ن مالئكة   .د

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

 Æ  Å  Ä  ﴿ ٢٥٥ البقرة ٨١
Ç﴾كوريس اهللا  لواس 

 » دان ككواســأنڽعلمــو«
ية   . مليفويت ال 

وســع كــريس اهللا 
 »علمه وقدرتـه«

 .السموات

 ترمجته ابالصو
وســـع كـــريس اهللا الـــسموات واألرض 

هو موضـع قـدمي الـرب جـل : والكريس«
   .» وال يعلم كيفيته إال اهللا سبحانه,جالله

ية دان ڽسلوا كوريس اهللا مليفويت ال 
كوريس إياله متفت لتق كـاكي «بومي 

توهن ي مهامليا, دان تياد سياف يـ 
  .» مالينكن اهللاتاهو كأدان

اسم  الصفحة
 سورةال

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

ددامل ﴾ k     j﴿ ٢٥٥ البقرة ٨١
ـكو له سـهاج  ككواسأن ا

   . سكل كبأيككنڽأدا

ــدرتك   »اهللا«يف ق
 .اخلري

 ترمجته الصواب
 بام يليـق إثبات صفة اليد هللا «بيدك اخلري 
 .»به سبحانه

ن اغكــو لــه ســهاج أداث  ددامل تــا
ن «سكل كبأيككن  فنتفكن صفة تا



 

١٦١ 

 اليـق يـ ي مهامليا سـفريت فد اهللا
  .باكي

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

 هبكـــن ﴾ÃÂ  Á﴿ ٦٤ املائدة ٢١٤
ــنتياس  ن اهللا س ــا ــدوا ت ك

 ڽنعمــة دان كرنيــا«تربــوك 
 .٢لواس مليمفة

ــــــداه  ــــــل ي ب
ــــــــسوطتان  مب

النعمة والفـضل «
  .»الواسع العام

 ترمجته الصواب
 اليـدين هللا إثبات صـفة«بل يداه مبسوطتان 

كام يليق به من غري تشبيه وال تكييف «. 
ن اهللا سنتياس تربوك  هبكن كدواتا

ن بـاكي اهللا « منتفكن صفة دوا تـا
ــاكي ــ اليــق ب ـــ ســفريت ي ا ڤ تن

ن خملـوق دان تنــ ممفـر  اڤميامكن د
   .ڽاراچسؤالكن 

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

ن ﴾I  H  G﴿ ١٥٨ األنعام ٢٦٩  أتو كـدات
  .توهنمو» عذاب«

أو يــأيت عــذاب 
 .ربك

 ترمجته الصواب
ن توهنمو .أو يأيت ربك للفصل بني عباده يوم القيامة   .أتو كدات

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

 ﴾«  ¼   ½¾﴿ ١٤٣ األعراف ٣٠٤
 ﴾ ¼﴿ مك تتكل تـوهن

 .»تهأظهر عظم«



 

١٦٢ 

 »منظـــاهريكن كبـــسارن«
  . إيتنكفد كو

 ترمجته الصواب
 »منظاهريكن« »َّجتىل ربه«

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

ن » كــــالم اهللا« ٦ التوبة ٣٤٣   كــــرتا
تنت  حقيقـة إسـالم «اهللا 
    .»إيت

حلقيقـة  «بيان اهللا 
 .»اإلسالم

 ترمجته الصواب
 .فرمان اهللا .»القرآن الكريم« كالم اهللا 

اسم  الصفحة
 ورةالس

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

i  h  g    f   ﴿ ٨٨ القصص ٨٤٥
j﴾سـسوات ٢ تيف 

أكن بنـاس مليـنكن ذات 
  .اهللا

كــل يشء هالــك 
  .إال ذات اهللا

 ترمجته الصواب
 ســسوات اكــن بنــاس ٢تيــف   .  كل يشء هالك إال وجهه

  .»اهللا« ملينكن وجه
اسم  الصفحة

 السورة
رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

» كليمــــة اهللا» «١٤١٣« ٢٧ امنلق ٨٨٨
 دســــــــيني بولــــــــه 

» ١٤١٣«التعليق 
 »كلــــــامت اهللا«



 

١٦٣ 

ــات  ــصودكن معلوم دمق
ــــو ــــسنڽعلم   ٢ دان ك
 يــ تيــدق تــقــدرة اراد
ك   . تره

املراد هبا علـم اهللا 
 وآثـار قدرتـه 

 . حدودةاملغري 

 ترمجته الصواب
ويف «التعليـق التـايل ه حيذف التعليق أو يـستبدل بـ

 حقيقـة كـام −تعـاىل−لكـالم هللا اآلية إثبات صفة ا
   .»كامله سبحانهويليق بجالله 

ــتفكن صــفة « ــي من أيــت إين
ــ  ــاكي اهللا ســفريت ي كــالم ب

ـــن كمليـــأن  دان اليـــق د
  . ڽكسمفرنا

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

   υ   M  L  K  J﴿ ٢٣ سبأ ٩٣١
  Q  P  O  N

R﴾»  ــ مــك أورڠ  ي
ــفاعة  ــوهن ش ــدق مم هن

ــكو إيـذين ترفقس ا منو
ن فنـوه فراسـأن  إيت د
ـــــ ـــــاكوة دان بيمب  » ت

ك أفبيـــــــل ســـــــ ه
دهافوســكن اهللا فراســأن 
تاكوة دري هـايت مريـك 

ــذين « ــربين إي ــن فم دغ
ـــت ـــه » إي  برســـوكو يال

ـــا ـــن برت ـــك د   ٢ڽمري

إن الــذين أرادوا 
ــشفاعة  ــب ال طل
ـــرون اإلذن  ينتظ

ــشفاع ــم بال ة وه
خائفون حتى إذا 
ــوف  أزال اهللا اخل
ــــوهبم  ــــن قل م

ـــــــائهم « بإعط
ــــوا »اإلذن  فرح

وسألوا بعـضهم 
 مـاذا قـال :ًبعضا

 ربكم? 



 

١٦٤ 

سسام سنديري أفكه يـ 
تله دتيتهكن أولـه تـوهن 

  .كامو
 ترمجته الصواب

 أنــه إذا تكلــم ســبحانه ومــن عظــيم قــدرة اهللا 
بالوحي فسمع أهل الـسموات كالمـه خـافوا مـن 
اهليبة, فإذا زال الفـزع عـن قلـوهبم سـأل بعـضهم 

   ? قال ربكمماذا: ًبعضا

ن  ـــو ـــدا اك ـــارا تن دان دأنت
 ككواســان اهللا ايالــه افبــيال 

ــ٢اهللا بركــات , ڽ وحيــون  د
ــوينفارا ڤ ــةال ه ــدي  ر من

ــــات ــــوه ٢ك ــــن فن   اهللا د
 كتــــاكوتن عقيبــــة درفــــدا 

ـــت ـــا كهيب ـــيال راس  , أف ب
ــكن  ــت دهافوس ــاكوت إي ت
 دري هــايت مريــك, مريــك 

ــا ــو برت ــك ڽالل   ســساما مري
 ه أفكـــه يـــغ دكاتـــاكن أولـــ

  ?توهن كامو

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

¯  °  ±  ²  ³  ﴿ ٧٥ ٓص ٩٩٩
µ  ´﴾ ـــــــد   درف

تـــورة ســـجود كفـــد 
ــوق« ــه »  خمل ــ أكــو تل ي
ــوا چ ــن كك ــاكن د يفت

      ?سأنكو

ـــك أن  ـــا منع م
تــــــــــــسجد 

 »لمخلــــــوقل«
ـــه  ـــذي خلقت ال

  .بقدريت



 

١٦٥ 

 ترمجته الصواب
قتـه ما الذي منعك مـن الـسجود ملـن أكرمتـه فخل

 !  ?بيدي
ــــيس  ــــي إبل ــــ ! ه اف ي

 درفد تورة سـجود موهالم
 يــ اكــو تلــه »خملــوق«كفــد 

ن چ ـن كـدوا تـا يفتاكن د
  !  ?كو

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

½  ¾  ﴿ ٦٧ الزمر ١٠١٦
  Á  À  ¿
  Ã   Â

Ä ســدڠ بــومي ﴾
ــلور ــاري −  هس ــد ه ف
 مـــن كــاك دامل − قيامــة
ــــكوا ــــة, دان الس  ي

ـــ ـــواه تركول ـــن ق وغ دغ
 .كواسث
ـــق  ـــي » ١٥٤٥«تعلي يعن

ــة دان  ــامل الغي ــلوره ع س
بومي فد هاري قيامة أداله 

   .»...دامل ككواسأن

ـــا   ًواألرض مجيع
 −يف يوم القيامة-

يف قبضته قدرتـه 
, والسموات )اهللا(

مطويات يف قـوة 
) اهللا(قدرتــــــه 

ـــم ال ـــق رق تعلي
 أن مجيع) ١٥٤٥(

ــــــــسموات  ال
ــوم واألرض  يف ي

رة القيامــة يف قــد
 .اهللا وقوته

 ترمجته الصواب
الذي من عظيم قدرته أن مجيـع األرض يف قبـضته 

 .يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه
ــلور  ــومي س ــد ڠ ب ــس   ه

ـــة− ـــاري قيام ـــد ه  دامل −ف



 

١٦٦ 

ـــــنامـــــكك  ية, دان ال
ن  ـــن تـــا  تركولـــو ڠ د

 .ننكا
اسم  الصفحة

 السورة
رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

   ⊆ΣŸΩΤÿ ϑðΨ/≅… Ω⊄⌠⎡ΩΤ﴿  ١٠ الفتح ١١٢٦

⌠¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς…﴾ وايس اـــم اهللا
ــربيكن  ــك مم ــادأن مري ك

انتـوق «طاعة ستيا إيـت 
   .»لسدبا

إن اهللا قد أحـاط 
ًعلام بحال الـذين 

ـــــــــبايع وك ــ
   .»ليجازهيم«

 ترمجته الصواب
 يد اهللا فوق أيدهيم فهو معهم يسمع أقواهلم ويـر

 .   ويعلم ضامئرهم وظواهرهم,مكاهنم
ن  اهللا دأتس تاغن مريك, تا

ـــد  ـــك, من ـــام مري اهللا برس
ـــــاتر ـــــت دان ٢ك  مليه
وي إيـيس هـايت رست تهام

  . ظاهري مريك

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

 ﴾v  u   t﴿ ٢٧ الرمحن ١١٨٩
ـــه ذات  ـــن ككلل دان أك

 .توهنمو

ويبقـــــــى ذات 
 .ربك

 ترمجته الصواب
ــــه وجــــه  .ويبقى وجه ربك ــــن ككل َدان أك َ 

 .توهنمو
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اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

 ﴾g  f  e  d﴿ ١٦ امللك ١٢٦٩
ــاموا ــه ك ــدق  «فاتوتك تي

ــ » تــاكوة كفــد تــوهن ي
 يـة دال هفوسة فمرنتا

 .إيت

عـدم «هل أمنتم 
مــن اهللا » اخلــوف

الذي مركز أمـره 
ـــــــلطته يف  وس

   .السامء
 ترمجته الصواب

فاتوتكــه كــامو مــراس أمــان  .ي يف السامء اهللا الذ−يا كفار مكة−هل أمنتم  
كفد توهن يـ » تيدق تاكوة«

  . إيتيةدال

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

 ﴾°   ±  ²  ³﴿ ٣ املعارج ١٢٨٩
ــدري اهللا  ــأئ م  ي واس

  .  تورن نأيك٢متفة

ـــذي  ـــن اهللا ال م
ـــان  ـــاط بمك أح
  .النزول والصعود

 ترمجته الصواب
ــاتيغكي دان  .لو واجلاللمن اهللا ذي الع ــ مه دري اهللا ي

  .مليا

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

µ  ¶  ﴿ ٤ املعارج ١٢٨٩
       ¼    »   º  ¹  ¸

 ¿  ¾   ½  

ــه  ــر في ــذي مت ال
املالئكة وجربيل 
ــر  ــز األم إىل مرك
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À  يــ داللــؤي أولــه ﴾
ـــة ـــل ٢مالئك  دان جربي

ـــا ـــة فمرنت ـــكفوس    ه
ــاكن « ــريام دان ميمفرن من

ــــا  ــــوكس م ــــت   ٢يس
فد سـاتو مـاس » صخا

ــ ــ أدال ــوي   هــه تيمف
ــــــوه « ــــــأي أل  درأس

ـــــ برســـــالة » أورڠ ي
 كوه كــــــوه ســــــو
ڤ كـــران بايــــ« فنجـــ

حــساب دان بــرة ســوأل 
    .»بجوا

ــي   ــذ «اإلهل ألخ
ـــــــام  وأداء امله
ــل  ــسندة إىل ك امل

يف »  واحد مـنهم
ـــداره  ـــت مق وق

» حيسبه العـصاة«
ًطــــويال جــــدا 

لكثرة احلـساب «
ـــــــــعوبة  وص

عـــن اإلجابـــة 
 .»األسئلة

 ترمجته الصواب
تصعد املالئكـة وجربيـل إليـه تعـاىل يف يـوم كـان 

 .  مقداره مخسني ألف سنة من سني الدنيا
 ارا مالئكــــة دان جربيــــل ڤ

ــدا  ــاىل ف ــدا اهللا تع ــك كف ناي
ــ تيمـــ  ڽوه وقتــوڤهــاري ي

أداله ليم فولـه ريبـو تـاهون 
ـــــوتم ـــــت يك  كرياءن وق

  . دنيا

اسم  الصفحة
 رةالسو

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

دان  ﴾«  ¼﴿ ٢٢ الفجر ١٣٨٩
توهنمـو فـون دا » فرنته«
  .ت

 »أمـــر«وجـــاء 
 .ربك
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 ترمجته الصواب
 لـه توهنمـو انتـوق  تدان دا   .وجاء ربك لفصل القضاء بني خلقه

ــارا  ــسكن حكــومن دأنت مموت
    .قخملو

اسم  الصفحة
 السورة

رقم 
 ترمجته اخلطأ اآلية

 ﴾Z   Y    ]  \    [﴿ ٢٠ الليل ١٤٠١
ـــه أي  ـــارفكنمهيال  ه

ــو  ــضأن ت ــكري ــ نه  ي
 .كييمهات

لكنه يبتغي بذلك 
   .رضا ربه األعىل

 ترمجته الصواب
ــه إي    .لكنه يبتغي بذلك وجه ربه األعىل ورضاه ــارفكنمهيال َ وجــه ه َ

ــات ــغ مه  دان كييتوهنــث ي
   .ڽكريضأ
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 خامتة البحث
احلات, والصالة والـسالم عـىل املبعـوث بخامتـة احلمد هللا الذي بنعمته تتم الص

 .الرساالت, نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني, ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
                       :وقد توصلت من خالل البحث إىل عدد من النتائج أسجل أمهها ; وهي كالتايل

 نحـو كتـاب اهللا وط هبم املنإن علامء املسلمني املاليو قد قاموا بالواجب  − ١
ً تـسهيال للمـسلمني املاليـويني ;يف تفسريه وترمجة معانيه إىل اللغة املاليوية

 . والعمل بهلفهم كتاب اهللا 
إن الــشيخ عبــداهللا باســميح مــن علــامء ماليزيــا املــشهورين, ولــه جهــود  −٢

حظـي بقبـول ) الـرمحنهدايـة تفسري (ومؤلفات إسالمية كثرية, وإن كتابه 
 املاليــويني يف ماليزيــا وســنغافورة وبرونــاي وجنــوب تايلنــد واســع مــن

, كــام حظـي الكتــاب برعايـة احلكومــة املاليزيـة والزال الكتــاب )فطـاين(
 .ًمتداوال إىل اليوم

الكتــاب هــي يف ترمجــة بعــض اآليــات القرآنيــة عــىل إن التنبيهــات العقديــة  − ٣
أويل, و هـي يف  عىل مذهب األشاعرة يف التاملتعلقة بصفات اهللا وتفسريها 

 عـىل مـنهج −  وعونـهبفـضل اهللا − بناها َّناهـا وصـوَّمواضع حمدودة قد بي
 .السلف أهل السنة واجلامعة

أن التنبيهات العقدية التي أوردهتا يف البحث ما هي إال نـصح عىل كام أود التنبيه 
ومل  وتفسريه, وهللا ولرسوله ولكتابه, وأئمة املـسلمني وعـامتهم, −رمحه اهللا−للمؤلف 

أقصد التقليل من شأن املؤلف أو الطعن فيه, فليس القصد الكالم فيه, فلعله قد تـاب 
 أن , فنـسأل اهللا ونحـن ال نـدري  رحله يف اجلنةَّر له وحطِفُمن خطئه, ولعله قد غ

 . ويعفو عنا وعنه, ويرمحنا ويرمحه ومجيع املسلمني, وهو أرحم الرامحني,يغفر لنا وله
 . سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلموصىل اهللا وسلم عىل
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 فهرس املراجع
 :أهم املراجع باللغة العربية

 . بريوت,, للشيخ حممد األمني الشنقيطي,  دار الكتب العلميةإيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان يف    •
 , دار املعرفـة, بـريوت,)١(تفسري القرآن العظيم, لإلمام أيب الفداء إسامعيل بن كثري القـريش ط •

 .ه١٤٠٧
 اعتنى به عبـدالرمحن بـن معـال ,تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان, عبدالرمحن السعدي •

 .ه١٤٢١اللوحيق, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط األوىل 
 ,مكتبـة احللبـي) ٣(جامع البيان عن تأويل آي القـرآن, لإلمـام حممـد بـن جريـر الطـربي, ط  •

 .القاهرة
 واجلامعة, لإلمام احلافظ أيب القاسم هبة اهللا بن احلسن الاللكائي, رشح أصول اعتقاد أهل السنة •

 .ه١٤٠٩, دار طيبة للنرش, الرياض, )١(أمحد سعد محدان الغامدي, ط/حتقيق د
بـن عبـداهللا  لف أصحاب احلديث, لإلمام أيب عثامن إسامعيل الصابوين, حتقيـق بـدرَّعقيدة الس •

 .م١٩٩٤/ه ١٤١٥ملنورة, , مكتبة الغرباء, املدينة ا)٢(البدر, ط 
, )١(جمموع فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية, مجع وترتيب عبدالرمحن بن قاسـم وابنـه حممـد, ط •

 .الرياض
حماسن التأويل, حممد مجال الدين القاسـمي, حتقيـق حممـد فـؤاد عبـدالباقي, مؤسـسة التـاريخ  •

 .م١٩٩٤−ه١٤١٥العريب, بريوت لبنان, ط األوىل 
 مـروان سـوار ط , خالـد عبـدالرمحن:م احلسني بن مسعود البغـوي, حتقيـقمعامل التنزيل, لإلما •

 . لبنان– بريوت –م دار املعرفة ١٩٨٦ − ه١٤٠٦األوىل 
, دار )١(حممد بن خليفة التميمي, ط/معتقد أهل السنة واجلامعة يف توحيد األسامء والصفات, د •

 .إيالف الدولية, الكويت
, إدارة الثقافة والنـرش )١(حممد رشاد سامل, ط/ , حتقيق دمنهاج السنة, لشيخ اإلسالم ابن تيمية •

 .ه١٤٠٦بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرياض, 
منهج ودراسات آليات األسامء والـصفات, للـشيخ حممـد األمـني الـشنقيطي, طبعـة اجلامعـة  •

 .اإلسالمية, املدينة املنورة
 .م١٩٩٩/ه ١٤١٩, الرياض, )٢( ط ,وعةسواملوسوعة العربية العاملية, مؤسسة أعامل امل •
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 لألسـتاذ أمحـد ,»عـرب األثـري«دراسة عـن تفـسري : نشأة التفاسري املاليوية يف جنوب رشق آسيا •
أليزا بنت يونس, رسالة ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيـا, : صنهاجي حممد, إعداد

 ).غري منشور(م ١٩٩٨عام 
 :ويةأهم املراجع باللغة املالي

دار الفكر, ) ١٦(القرآن, للشيخ عبداهللا بن حممد باسميح, طرتني فتفسري فيمفينن الرمحن كفد  •
 .م٢٠٠٠ ,كواملبور, ماليزيا
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