


 

 

مة هي للكّحاب، وال ّّ  املعلومات وآلاراء املقدَّ  جع

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسي 



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(2) 

 ملخص الجحث: 

الحمددددر ّ اّب اليددددالموـ  االالددددىة اال ددددىا  لددددك   دددد   إى وددددا  

 االم سلوـ  ابير: 

َلػ تف وَ  اللفظدة بدى ا مينا دا ٓ  إّن مـ م الؽ التف و  الميتربة  نر ال َّ

ـّ  ن  بحقوقة مينا ا  إٓ  ّن  ذا الندقع مدـ التف دو  يدر ل دكِؾ  لدك بيدٍض  الظد

 الطأي يف تف و ،  ٓ سّوما يف يلات إسما  االالفات مما  ق المف ِّ  ير ايع يف

الحال  نر اإلماا ال غقي  فكان مـ إ موة بوان  دذا إمد  اإلحداحف يف بح دل 

 (.التػسقر بالالزم يف آيات الصػات عـد اإلمام البغويالمقسقا: )

 ا لوف فٌن محااا بح ل جا ت مأيت: 

لى ا:  ي دامف  ا ىقا دف  ا د ا ف. افودف : مينك التف و  باالؿبحث األول

  ابية مأالب: 

 : تي لػ التف و  بالى ا. الؿطؾب األول

 :  ي اا الى ا.الؿطؾب الثاين

  ىقاع الى ا. الؿطؾب الثالث:

   اط التف و  بالى ا. الؿطؾب الرابع:

: التف دو  بدالى ا يف القد ين الكد لؿ  ندر اإلمداا ال غدقي يف الؿبحث الثااين

 ت إسما  االالفات. افوف ثىثة مأالب: يلا

 التي لػ باإلماا ال غقي. الؿطؾب األول:



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(3) 

 :  قورتف يف إسما  االالفات.الؿطؾب الثاين

ىمداجج مدـ التف دو  بدالى ا يف يلدات إسدما  االالدفات  الؿطؾب الثالث:

  نر اإلماا ال غقي.

  



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(4) 

 املقذمة: 

ج باّ مـ   اا  ىف نا امدـ إّن الحمر ّ ىحمر، اى تيونف اى تغف ،  اىيق

سوئات   مالنا  مـ لهر، اّ فى محّؾ لف  امـ لحلؾ فدى  دا ي لدف  ا  دهر  ن 

 إلف إٓ اّ احر، ٓ   لؽ لف  ا  هر  ن محمًرا   ر، ااسقلف.  ٓ

 .[202]يل  م ان:  ڦمث ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ نثٿ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱ

 .[2]الن ا :  مث ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ نثۀ

 .[72  70]إحزاب:  ﮼مث ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 أّما بعد: 

دنَّة الن قلدة يدر حدقْت  سدما  اّ الح دنك ا دفاتف  فٌّن الق ين الكد لؿ اال ن

 الُيَلك  فدى تكدا  تمد ن يلدة مدـ متداب اّ إٓ افوهدا اسدؿ  ا  دفة مدـ  دفات اّ 

   القر اىق ؿ المف ِّ ان إ ا   ذ، إلفاظ إلك فَِ ق: -اجؾ ز -

: َمددـ حَملهددا  لددك الحقوقددة   ان تيالددؾ   ا تيأوددؾ   ا ت دد وف   ا فؿااـفم

ُّ لنف ف  اىفقا ما ىفا،  نف.  تم وؾ  بؾ  ث تقا ما  ث تف ا

لَ ومـفم  ها إلك  حر مياىوها المحتملة.: َمـ ىَفك الالفة بالكلّوة  ا اَّ



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(5) 

ـ تديّال اللفدظ يف مقا،دع  ا ث تدف يف ىالدقى  خد    ايدر ل لدر : مَ ومـفم

 تيالؾ الالفة بى مها. - حواًىا-بذلؽ 

م ددلؽ مددـ م ددالؽ اليلمددا  يف  -  نددل التف ددو  بددالى ا-ا ددذا التف ددو  

ا ددا اثم  ددا التددل  -يف الغالددب-التف ددو   اُلدد ا  بددف  تق لددب الم دديلة  ابوددان مً َّ

 ُلحتاج إلوها. 

اسديور بدـ ج ود   » ئمدة التدابيوـ: ممها در بدـ جدرب   اير ساا  لدك  دذا

ا ك مة مقلك ابـ   اس  ا أا  بـ  بل اباح  االح ـ ال ال ي  ام  اق بـ 

إجرع  اسيور بـ الم وب  ا بل اليالوة  اال بوع بـ  ىس  ايتا ة  االحدحا  

ألدة بـ مزاحؿ  اغو  ؿ مـ التابيوـ اتابيوهؿ اَمـ بير ؿ  فُتدْذَم   يدقاُلهؿ يف ا

فوقع يف   ااا ؿ ت اُلـ يف إلفاظ  لح  ها َمدـ ٓ  لدؿ  ندر، اختىًفدا  فوحكوهدا 

 ًٓ  ِّ   ـ ال ل  بى مف  ا بنظو ،  امنهؿ مدـ منهؿ مـ ُليَ  الوس مذلؽ  فٌنّ  : يقا

 .«بمينك ااحر يف م و  مـ إمامـ  لك ال ل  بيونف  االُكّؾ  لنّص 

 ومن األمثؾة يف ذلك: 

 .[220]النحؾ:  مث ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ نثٿ يقلف تيالك:

 وقد ورد يف معـى الحـقف قوالن: 

                                                     

 .(290/ 2) د  2420اا  و ة  الأ ية ال اىوة  ال ىمة    :تف و  الق ين اليظوؿ  ابـ م و   تحقوؼ (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(6) 

 : المائؾ.الثاين ِ ض  ّما سقا،.: الُمق ِؾ  لك اّ  الُميْ األول

 ِّ ، بنفس مق،قع اللفظ  اإىما اَمـ ف َّ ُ، بالمائؾ: فلؿ ُلفَ »قال ابن الؼقم: 

ي دؾ  لدك  دلٍ  مداَل  دـ ف َّ ، بدى ا الميندك  فدٌّن الَحنَدَػ  دق اإلي داُل  اَمدـ  

اللزا  ذا المينك: موُلُف  ّما سقا،  فالموؾ ٓ ا مينك الحنوػ  ٓ  ىف »  «غو ،

 .«مق،قُ ُف لغةً 

مقيدػ إمداٍا مدـ  ئمدة   دؾ ال دنّة  -بٌجن اّ-اسق  تتناال  ذ، الرااسة 

 المي افوـ باليلؿ  االفقدف  اآ تقدا  ال دلوؿ الدذي مدان  لودف ال دلػ الالدال  

  ا ددق اإلمدداا  بددق محمددر الح ددوـ بددـ م دديق  ال غددقي -هددؿ اّ جموًيددااحم-

  د(.526)المتقىف: 

 مشكلة الجحث: 

ػ: تف و  اللفظة بى ا مينا دا ٓ لَ  ة  نر ال َّ إنَّ مـ م الؽ التف و  الميت َ 

ـّ  بحقوقة مينا ا  إٓ  نّ   ن   ذا الندقع مدـ التف دو  يدر ُل دكؾ  لدك بيدٍض  الظد

ٓ سّوما يف يلات إسما  االالفات مما  ق    الطأي يف تف و ،المف ِّ  ير ايع يف

 الحال  نر اإلماا ال غقي فكان مـ إ موة بوان  ذا إم  اإلحاحف. 

  

                                                     

 (.306/ 2)   ائر الن و ي   اا  الؿ الفقائر :  ابـ القوؿ  تحقوؼجى  إفهاا (2)

 (.499/ 2)    ر ال حمـ يائر   اا  الؿ الفقائر :  ابـ القوؿ  تحقوؼمفتاح  اا ال يا ة (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(7) 

 أمهية املىضىع وأسجبة اختيبره: 

  ، اتف و ،. لتف بكتاب اّ تيالك اتربّ  -2

 ػ يف تف و  ألة.لَ بوان م لؽ مـ م الؽ ال َّ  -2

 ااسات الق يىوة يف التف و  بالى ا.ة الرلّ يِ  -3

 را اجق   ااسة ي يىوة تناالت مق،دقع التف دو  بدالى ا  ندر اإلمداا  -4

 ال غقي يف التف و   مقًما  ايف يلات إسما  االالفات خالقً ا. 

 أىذاف الجحث: 

 بوان مينك التف و  بالى ا ا  ا ف. -2

 يف يلات الالفات.  بوان منهج اإلماا ال غقي يف التف و  بالى ا -2

 أسئلة الجحث: 

 ما مينك التف و  بالى ا؟ اما   ا ف؟ -2

 اجم  ىماجج مـ التف و  بالى ا يف يلات الالفات  نر اإلماا ال غقي. -2

 الذراسبت السبثقة: 

 نر ال حث ام اجية المكت ات  افهااس م امز ال حث اليلمل  ايقا در 

ى ا إٓ اسددالة  لموددة ااحددرة بينددقان: ال واىددات: لددؿ  جددر بحً ددا يف التف ددو  بددال

  إ را : ال بيل  حمر بـ « لـ:  ااسة ىظ لة تأ وقوةالتف و  بالى ا  نر المف ِّ »

محمددر  ددال   ا ددل اسددالة ماج ددتو  يف ملوددة ال دد لية االرااسددات اإلسددىموة 

 بالقالوؿ.



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(8) 

 املنهح املتجع يف الذراسة: 

  ل. ات يُت يف  ااستل المنهج آستق ائل آستن ا

 خطة الجحث: 

الؿبحث األول: معـى التػسقر باالالزم  أقساامهو وأكواعاهو وطارووهي وفقاه 

 أربعة مطالب: 

 : تي لػ التف و  بالى ا. الؿطؾب األول

  ي اا الى ا. الؿطؾب الثاين:

 :  ىقاع الى ا.الؿطؾب الثالث

 :   اط التف و  بالى ا.الؿطؾب الرابع

الزم يف الؼرآن الؽريم عـاد اإلماام البغاويي وفقاه الؿبحث الثاين: التػسقر بال

 ثالثة مطالب: 

 : التي لػ باإلماا ال غقي.الؿطؾب األول

  إسما  االالفات.يف:  قورتف الؿطؾب الثاين

: ىمداجج مدـ التف دو  بدالى ا يف يلدات إسدما  االالدفات الؿطؾب الثالث

  نر اإلماا ال غقي.

َّ ويف الختام ذا اليمؾ خالاًلا لقجهف الك لؿ  ا ن لتؿ  سيل  ن لهيؾ   : فا

 
ن
 ىيمف ظا  ة ابا نة  ا ن ل  ينل اليلدؿ الندافع  االيمدؾ الالدال   إىدف الدل

َّ
 لل

 جلؽ االقا ا  لوف.



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(9) 

  :املجحث األول: معىن التفسري ثبلالزم، وأقسبمو، وأنىاعو، وشروطو

 افوف  ابية مأالب: 

  :املطلت األول: تعريفو لغةً واصطالحًب

:  ق مقن  حر ال وئوـ بحوث ٓ ُلتالقا اجق ، بران الؾزوم أو االلتزام لغة  

 .أخ 

الى ا: ما لمتنع اىفكامف  ـ ال ل ...  ا ق الدذي لكفدل »يال اله جاين: 

ا بمت االوـ لألابيدة  ا، مع ملزامف يف جزا اليقؾ باللزاا بونهما: مآىق اتالقّ 

ا إابية اتالقّ  ا ما: بدين   تالقّ ا آىق اا بمت االوـ  جزا بمه ّ فٌّن َمـ تالقَّ

 .«إابية منق مة بمت االوـ

ا:  ا، ٓ ا لدف لزاًمدا ج نو دا  اصطالح   ل  ٓلة اللفظ  لدك خدااٍج  دـ م دمَّ

 بحوث للَزا مِـ َفْهؿ المينك المأابقل: فهُؿ جلؽ الطااج الى ا.

ميندك الزاجودة يف آ دأىح  دل  :  ٓلة إابية  لك الزاجودة: ٕنّ مثاله

 آىق اا إلك مت االوـ.

                                                     

الفااسوة:   القا،ل   ر الن ل ىك ي   ّ بف مـ جامع اليلقا يف ا أىحات الفنقن  ستقا اليلما  = (2)

 .(220/ 3)   د2422ح ـ  اين   اا الكتب اليلموة  الأ ية إالك  

 .290ى   د2403  اله جاين   اا الكتب اليلموة  الأ ية إالك  التي لفات (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(20) 

 .المينك ير استلزا جلؽ إم  الطااج  نف امينك آلتزاا:  نّ 

االمف ِّ  ُلف ِّ  اللفظ بى مِف ٓ بمأابِقف  للتن وف  لك  خدقل  دذا الدى ا يف 

 .مينك ألة

 مثال ذلك: 

ا ددذ، القا ددرة: مِددـ  َجددّؾ يقا ددر التف ددو  »: $ل ددوا ال دديري يددال ا

ة يالر  فٌن الذي  ىزلف للهر     ا حّ    اُحْ ـ تربّ كْ ة فِ ا ىفيها  ات تر ل يقّ 

ـّ الالددراا  ابمددا  اال حمددة  ددق اليالِدددؿ بكددّؾ   ددل   الددذي  حدداط  لُمددف بمددا ُتكِدد

 ػ  ل  لوف.مها  اتتقيّ تحّمنف الق ين مـ المياين  اما لت يها اما لتقرّ 

 .«الهذا  جمع اليلما   لك آسترٓل باللقا ا يف مىا اّ لهذا ال  ب

  

                                                     

 .204ى   د2422  ماملة الهاسؿ   اا ابـ حزا  الأ ية إالك  المهلك يف   ح الققا ر الم لك (2)

  منك بنت   ر اليزلز   اا اليا مة  الأ ية إالك   ىقا ف ايثاا،  :اختى  التنقع يف التف و (2)

 .244ى   د2434

 .32ى   د2420  ال وا ال يري   اا ابـ ا ر  الأ ية إالك  الققا ر الح ان لتف و  الق ين (3)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(22) 

 املطلت الثبين: أقسبم الالزم: 

 الى ا اليقلل  االى ا الي يف.   ويـؼسم الالزم إلى قسؿقن:

ا خى  الى ا: مال وداض الالزم العؼؾي -2 : ا ق ما ٓ لمكـ لليقؾ تالقن

 مالزاجوة لألابية مما س ؼ.لألبوض ما  اا  بوض  ا

َّٓ بير مىحظة القايدع اتكد ّ الالزم العريف -2 ا :  ي  نَّ اليقؾ ٓ َلحكؿ بف إ

 م ا رة اللزاا فوف  ان  ن لكقن لر  اليقؾ ما لقتحل  ذا اللزاا.

ا يف الكدىا الي بدل  اىهدر ا  اىهر  ذ، الرٓلة آلتزاموة بن  ة اافد ة جدر 

 ا ـ   لقها ت تقل ال ىغة الكىموة ااتقاً   ظوًما. يف ىالقى الق ين اال نّة 

 مثال ذلك: 

 .[24]التغابـ:  ڱمث ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ نثگيقلف تيالك: 

 القايدع يف جدقاب ال د ط: لدرّل   ڱمث ڱ ڳ ڳنثفٌّن يقلف تيدالك: 

 َّ لغفدد  لكددؿ الدد حمكؿ إْن  ىددتؿ  فددقتؿ   ددـ   لددؼ الرٓلددة آلتزاموددة  لددك  ّن ا

 ذا المينك غو  مدرلقل  لودف بمنأدقق اللفدظ  الكدـ  ا فحتؿ اغف تؿ  مع  نّ 

للزا مـ مقن اّ غفقًاا احوًما  ْن لكافِئ   ؾ اليفق االالف  االمغف ة بال حمدة 

د    دذلـ الق دفوـ  ان مْ ط بدذِ  ْ االغف ان: الذلؽ حالؾ آمتفا  يف جقاب ال َّ

ا  .التال ل  بى مهما  اىظو   ذا يف الق ين الك لؿ م و  جر 

                                                     

 .206ى  لكاملة الهاسؿ  المهلك يف   ح الققا ر الم لك (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(22) 

 الثبلث: أنىاع الالزم: املطلت 

 الالزم كوعان: 

ا لؾػا  مان جفاة الؿادلول الؾغاويوالـوع  الدرخؾ يف  األول: أن يؽون الزم 

جلؽ التن وف  لك جز  المينك  نرما لكقن اللفظ م تمًى  لك  جزا  مـ المياين  

مودػ  جْ ها: ماإلجن ل دتلزا اليلدؿ  إِ ٓ لألؼ  لوف: ٕجؾ  حر ا  بؾ لقجق  ا ملّ 

 .  اليلؿ فقط  بؾ  ق  لٌؿ مع إباحةٍ بما ٓ ليلؿ  الوس اإلجن مه ّ ليجن 

 مثال ذلك: 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ نثگ ـ إبلوس:  -س حاىف اتيالك-يقلف 

 .[62]اإلس ا :  ڻمث ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

  لـ: فوها يقٓن ٕ ؾ اللغة االمف ِّ   ںمث نثفققلف: 

ـّ  لددوهؿ  إستي ددلنّهؿ  إسددتمولنّهؿ :األول . ُلقددال منددف:  ي: ٕسددتقلو

. اُلقدال: احتندؽ الهد ا  إاض احتنؽ فىن ما  نر فىن مـ ماٍل  ا  لدؿ...

 .إجا  مَؾ ى ا ا

                                                     

  د 2428  م ا ر الأواا   اا ابـ الهق ي  الأ ية ال اىوة  وةتوم   ح مقرمة يف   قل التف و  ٓبـ (2)

 .292  29ى

 . (654/ 24)    د2422الرتمل   اا  ه   الأ ية إالك   :تف و  جامع ال وان  الأربي  تحقوؼ (2)

 .(633/ 2)    الك ماين   اا الق لة  جرةغ ائب التف و  ا هائب التيالؾ (3)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(23) 

ايوؾ:  ق مـ يقل الي ب َحنَّؽ الرابة لحنِّكها: إجا  دّر يف حنكهدا إسدفؾ 

 .حْ ًى لقق  ا.  ي: ٕيق ّىهؿ موػ  ئُت 

  امها ددر ا ددق يددقل جما ددة مددـ   ددؾ التيالددؾ  مددنهؿ: ابددـ   دداس 

 اغو  ؿ.

 .ٕيق ّىهؿ إلك الميا ل مما ُتقا  الرابة بَحْ لِها :الثاين

ايال   ر ال حمـ بـ  لر بـ  سلؿ: ٕ،لنّهؿ:  لك ما ُجم  يف يلة  خ  : 

 .[229]الن ا :  مث ۓ نثۓ

: ّٕن آحتندددا  لدددوس ميندددا، ںمث نثايقلدددف لدددوس تف دددوً ا للفدددظ 

نا ا يف ال واق  فمقتحدك احتندا  ال دوأان اإل،ىل  اإىما ف َّ  اللفظة بى ا مي

 لإلى ان  ق إ،ىلف.

                                                     

/ 5)   د2427تحقوؼ: محمر النم  ايخ لـ   اا  و ة  الأ ية ال ابية     ال غقي تف و  ميالؿ التنزلؾ (2)

204). 

 (.654/ 24لنظ : تف و  الأربي ) (2)

 .(4/ 22)   د2420  ال ا ي   اا الكتب اليلموة  الأ ية إالك  تف و  مفاتو  الغوب (3)

اليلموة  الأ ية إالك    المات لري  تحقوؼ:  . مهري باسلقا   اا الكتب تف و  تيالىت   ؾ ال نّة (4)

 .(76/ 7)   د2426



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(24) 

: ايف  ذا ل رت  مرلقل اللفظ مع المينك الـوع الثاين: الالزم لؾؿعـى الؿراد

 ل.لِ مَ ال وايل الم ا  فوتكقن منها المينك الهُ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱامـ جلؽ تف و  ابـ ج لج لققلف تيالك: 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .«ل رتِينقن ى اَ مؿ»  يال: [49ة: ]ال ق  ٿمث

َـّ  جْ فتي و ،  ذا تف وٌ  بدى ا الميندك ال دوايل: إِ  َـّ  حودا  لدوُك  دؿ ل دَتْ ققَّ

َـّ ى ا ً   .ايوقات حال مقَّ

 ػ ٓ التحا .لَ ع  نر ال َّ ا ذا مما ُلَيرن مـ تف و  التنقّ 

  

                                                     

 (.652/ 2تف و  الأربي ) (2)

 .204  203ى  لمنك الميوذا  ع يف التف و :  ىقا ف ايثاا،اختى  التنقّ  (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(25) 

 :املطلت الراثع: شروط التفسري ثبلالزم

ّٓ مع إث ات إ ؾٓ لالل  التف و  با -2  .لى ا إ

  ن ٓ لنايض المينك إ ؾ آ لتيااض ميف. -2

 ن لالدد   ن لكددقن ٓ ًمددا  فددٌْن لددؿ لالدد   ن لكددقن ٓ ًمددا  فددى لكددقن  -3

  حوًحا.

: فٌىف ٓ للزا مـ إث ات  دفات اّ سد حاىف: إث دات التم ودؾ  بدؾ   دؾ مثاله

ل ا دؾ مدـ الميّألدة  فو  تقَّدا ال نّة االهما ة  لك ىفل التم وؾ  بطى    دؾ ا

بالى ا: لذلؽ لنفقن الك و  مـ  فات اّ  م ؾ:  دفة آسدتقا   لدك اليد    

 .ا فة الكىا االيوـ االور...

  

                                                     

    د2432التف و  اللغقي للق ين الك لؿ  م ا ر بـ سلومان الأواا   اا ابـ الهق ي  الأ ية إالك   (2)

 .683ى

  ابـ   وموـ  الهامية اإلسىموة  الأ ية ال ال ة   لك يف  فات اّ ا سمائف الح نكلنظ : الققا ر الم (2)

 .22  22ى   د2422



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(26) 

 :املجحث الثبين: التفسري ثبلالزم يف القرآن الكرمي عنذ اإلمبم الجغىي

 :املطلت األول: التعريف ثبإلمبم الجغىي

مة القراة الحدافظ   دوا اإلسدىا  ُمحوِدل ال دنّة   بدق  ق ال وا اإلماا  اليّى 

ا  الَ َغِقّي  الّ افِِيّل.  محّمر الح وـ بـ م يق  بـ محّمر بـ الَف َّ

ً دا   ا دًرا. اِ مان إماًما يف التف و   إماًما يف الحرلث  إماًما يف الفقف  جلدوًى  اَ 

 بدل )لث منف  امدـ ف  لك )القا،ل الح وـ( ا ق  خّص تىمذتف  اسمع الحرتفقّ 

 اغو  ما. ( م    ر القاحر

ود ة اليلمدا   الدف  دّرة مالدنفات اىتفدع سدا الم دلمقن: ااإلماا ال غقي مـ ِخ 

دنّ  ة  االهمدع بدوـ الالدحوحوـ  منها تف و ، المي ا  )ميالؿ التنزلدؾ(  ا د ح ال ن

ايدر االتهذلب يف الفقف  الف  ّرة فتاا   وطف )القا،ل الح وـ( التل  ّلؼ  لوها  

 ُّ ِقدل الدّراس لْ قال: إىدف مدان ٓ لُ فاتف  ااىتفع الم لمقن سا  الُ تيالك يف مالنّ  باا  ا

 $إٓ  لك  هااة  امان ياىًيا بيوش الرىوا  فقوً ا  ل َ،ك بالو و   اماىت إيامتدف 

)بم ا الّ اج( ا ل بلرة ح نة م نوة  لك اا ي )م ا(  فَتَحها )إحنػ بـ يدوس(  

يف  ددّقال سددنة سددت   دد ة  $ل قفِ ُتدد جما ددة مددـ اليلمددا . ايددر ُى ددب إلوهددا

اخم ددمائة )بمدد ا الدد اج( ايددر جدداا  ال مدداىوـ سددنة  اُ فددـ  نددر ) ددوطف القا،ددل 

 .الح وـ(  احمف اّ تيالك احمة ااسية

                                                     

/ 22) ا 2003  الذ  ل  تحقوؼ: ب اا  قا    اا الغ ب  الأ ية إالك  نظ  مالا ا ت جمتف: تاالا اإلسىال 

   د2402اق الهرلرة  الأ ية ال ال ة    الح ونل  تحقوؼ:  ا ل ىقلهض   اا أف  ا  قات ال افيوة(250

= 



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(27) 

 :املطلت الثبين: عقيذتو يف األمسبء والصفبت

 اليقودرة  يف مدّؾ  $لقر مدان اإلمداا ال غدقي 
ّ
سدما  م دائلف: يف إ سدلفل

 االالفات ل  ت ّ ما  ث تف لنف ف  ا ها ة اليلما  ممـ ت جؿ لف ت هر لف بذلؽ.

ًٓ ا قًرا»: $ يال  نف اإلماا الذ  ل  .«منهاج الّ َلػ حا

ـِ مِـ َ َ ابِِع )فيلك س وؾ الم ال: يف   حف لحرلث:  ـَ إِْ َ َيْو الُقُلقُب بو

ُ ها  ُلَقلِّ
ِ
اة يف الحرلث  فة مـ  فات اّ  ااإل  ع المذمق»: $. يال (اّ

ما جا  بف الكتاب  ا ال نّة مـ  ذا الَق ِوؾ يف  فات اّ: مالنفس   امذلؽ مّؾ 

جؾ  ااإلتوان  االمهل   االنزال إلك ال ما   االقجف  االيوـ  االور  اال ِّ

 . «الرىوا  اآستقا   لك الي    االححؽ  االف ح

ل يف بيحها: ت ًيا لإلماا فتف و ، الغالب  لوف يف الالفات ا إلث ات  اير  اَّ

ال يل ل  اَسَكَت  ـ بيحها  ا جمَؾ يف بيحها  مما  ق م وَّـ يف  فاتف التل 

  : اسوييت مزلر بواىف يف المألب ال الث.قؾت   . ث تها

                                                     
= 

اميهؿ حّفاظ الق ين  رب   (262/ 2)   ا  قات المف  لـ  الرااا ي   اا الكتب اليلموة  بو ات200ى

 .(426/ 2)   د2422  محمر محو ـ   اا الهوؾ  الأ ية إالك  التاالا

 (.442/ 29للذ  ل )  سو    ىا الن ى  (2)

 .(268/ 2)   د2403وؼ: إاىًاط اال االش  المكتب اإلسىمل  الأ ية ال اىوة    ال غقي  تحق  ح ال نّة (2)

  المغ ااي  مًس ة ال سالة ا اا الق ين  الأ ية إالك  التيالؾ ااإلث ات يف يلات الالفات ان بوـ المف ِّ  (3)

 .589  588ى   د2420



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(28) 

املطلت الثبلث: منبرج من التفسريري ثريبلالزم يف آيريبت األمسريبء والصريفبت عنريذ اإلمريبم        

  :الجغىي

فؼ  لوف  نر   ؾ ال نّة االهما ة:  ّن  سما  اّ ا دفاتف الح دنك مـ المت

= تقيوفوة   ي: ُى  ِت ما  ث تف اّ لنف ف  اىنفل  نف مدا ىفدا،  دـ ىف دف  اى  دت مدا 

 .  اىنفل  نف ما ىفا،  نفملسو هيلع هللا ىلص ث تف لف ى ونف 

 ڄ ڄ نثڄهدا  َّدا ُح دنك  يدال سد حاىف: ا ّن  سما ، بق فها: ملّ 

 .[280]إ  ا :  ڍمث ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ة   ؾ ال دنّة االهما دة يف بداب إسدما  االالدفات » لـ -ا ّن جا َّ ايف الدرِّ

جددا ٌة م ددتقومة  ا دد ا هؿ  دد اط م ددتقوؿ: ٕىددف يدداا  لددك تيظددوؿ  - مقًمددا

ىالقى ال  لية الزاا ما جا  يف الكتاب اال نّة  ان  لا ة  ا ىقالان  فوًمنقن 

اىف مما جا   ال  تقىف مما اَا   آ بما اا  فوهما مـ  سما  ا بِّ ا فاتف اُلِم ن ل َّ

لحّ فقن الَكلِؿ  ـ مقا،يف  آ ُللِحران يف  سمائف ايلاتف  آ ُلكوِّفقن  فاتف  

آ لمّ لقن  وًئا منهدا ب دل  مدـ  دفات خلقدف...  ا ن مدنهههؿ يف  دذا ال داب 

اإلث دات بدى تم ودؾ  االتنزلدف ـ ا ساسووـ متونوـ   ما: وْ ـ  ظومَ وْ يائٌؿ  لك   لَ 

بى تيأوؾ  فى لم ِّلدقن  دفات اّ بالدفات خلقدف ممدا ٓ لم ِّلدقن جاتدف سد حاىف 

                                                     

 الفقوهل  مكت ة  لنظ : التقحور امي فة  سما  اّ ا فاتف  لك آتفاق االتف ّ  (2)
ّ
  ابـ منر،  تحقوؼ:  لل

 .(7/ 3)   د2423اليلقا االحكؿ  الأ ية إالك  



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(29) 

نَّة اسقلف بذاا ؿ  آ لنفقن  نف  فات ممالف اىيقت جىلف ال ابتة يف متابف اُس 

 .«اّ لوس مم لف  ل  ا ق ال موع ال الو ...   بؾ لًمنقن بينّ ملسو هيلع هللا ىلص

 لوف  لتف و  بالى ا: ىهر  ّن المفّ  لـ لؿ ليتقا بما لرّل ا نر الكىا  لك ا

اللفظ م ا  ة  اإىما لييت بى ا المينك: اجلؽ للتن وف  لك  ذا الى ا: لدذا ىهدر 

 ددذ، الميدداين  الكددـ مددـ  ددذ،   َّددؿ لطتلفددقن يف مينددك ألددة: ٓحتمالهددا لكددّؾ 

 تنفدل  دفة مدـ تياللهدا مدـ حودث إَّدا ٓ التدل لالدّ   -  نل بدالى ا-التفاسو  

 .- ز اجؾ- فات اّ  امنها ٓ لال : َّٕا تنفل  فة مـ  فات اّ 

ًى  لدك جلدؽ   $اسيجم  ىماجج مـ  ذا مـ تف دو  اإلمداا ال غدقي  مدرلِّ

ـِ بتح ل  مرلقل اللفظ يف  ل وان  ن المف ِّ  لح ى  لك بوان المينك  اإن لؿ ليت

التيالدؾ المطدالػ لمدا  لودف  ير ايدع يف بيدض $لغة الي ب  اإن مان اإلماا 

   ؾ ال نّة  اال  ب يف جلؽ:  ىف ساا فودف  لدك مدا سداا  لودف ال يل دل يف تف دو ، 

دنّ    مع اليلؿ بينّ -غالً ا- ل الالدفات اإلماا ال غقي يف متابف )  ح ال ن ة( لدؿ لدًاِّ

لها يف تف و ،.  مما  اَّ

 فؿن األمثؾة عؾى ذلك: 

 الؿثال األول: صػة الرحؿة: 

 .[3]الفاتحة:  ڀمث نثڀتياللِف يقَلف تيالك: فينر 

                                                     

 . 34  33ى   د2429    ر ال  اق ال را   اا التقحور  الأ ية إالك  فقف إسما  الح نك 



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(20) 

اال حمدة إاا ة اّ تيدالك الطود  ٕ لدف. ايودؾ: »: $يال اإلماا ال غدقي 

  فهدل  لدك إال ها اإسرا  الطو  إلك َمـ ٓ ل دتحّؼ  ل ت    ققبة َمـ ل تحقّ 

 .« فة جات  ا لك ال اين  فة )فيؾ(

 التعؾقق: 

جدّؾ - لدك  ّن ال حمدة مدـ  دفات اّ ألدة  ّلدت  الحؼ يف  ذا ال داب  نّ 

 فة ال حمة لف س حاىف  لك ما للوؼ بهىلف مـ غود  تح لدػ آ  ُت  ِ  ْ   فنُ - يىف

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ نثٺتيأوددؾ  آ تكووددػ آ تم وددؾ  يددال تيددالك: 

 .[22]ال قا :   ٹمث

يال   ؾ التيالؾ مينا،: ال الغ يف ال حمة   احؿ الد احموـ  »يال ابـ منر،: 

ال يوؼ  القال: إَّما بمينك احوؿ ااحمدـ اااحدؿ  ام لدف  دّىا ا لدوؿ ال فوؼ 

ا الؿ  ا ق مـ إسما  الم تيااة لي ور، إجا احدؿ  اْ دَتؼَّ لدف اسدَؿ الد حوؿ مدـ 

 . «فيلف إجا احؿ

  

                                                     

 (.52/ 2تف و  ال غقي ) (2)

 .23ى   د2426مذم ة  لك اليقورة القاسأوة  ابـ   وموـ  مراا الق ـ   (2)

 (.52/ 2ٓبـ منر، )  - ز اجؾ-التقحور امي فة  سما  اّ  (3)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(22) 

 : الخالصة

إّن ال غقي يف  ذا المق،ع اإْن مان لؿ لفّ   الالفة  لك حقوقتها  مما  دق 

ب  لوهدا: فمدـ ِفها  اإىما جم  مدا لرتّتد ة  إٓ  ىف لؿ َلنْ مذ ب   ؾ ال نّة االهما

  يثاا احمتف: ت    ققبة َمـ ل تحقها.

 الؿثال الثاين: صػة الغضب: 

: [7]الفاتحدددة:  مث ڦ ڦ نثڦ ندددر يقلدددف تيدددالك:  $يدددال ال غدددقي 

االغحدب:  دق إاا ة آىتقدداا مدـ اليالداة  اغحددُب اّ تيدالك ٓ َللَحدؼ  الدداة »

 .«لحؼ الكاف لـالمًمنوـ إىما لَ 

 : التعؾقق

ددت  لددك  نّ َقدد ن لُ  االحددّؼ  مددـ  ددفاتف  -جددّؾ  دديىف-اّ  ال: إّن ألددة  لَّ

الغحب: فن  ت  فة الغحب ّ س حاىف  لك ما للوؼ بهىلف  مدـ غود  تح لدػ 

 آ تيأوؾ  آ تكووػ آ تم وؾ.

فالغحب  فة مـ  فات اّ مقتحا ا م ا ة المغحدقب  لودف اآىتقداا »

 نثڱنف  اي لٌب منها  فة ال طط  ا لوؾ اتالا  اّ سما يقلدف تيدالك: م

                                                     

 (.55/ 2تف و  ال غقي ) (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(22) 

 ائ ائ ى ى ې ې نثې  [93]الن دددددددددددا :  ںمث ڱ ڱ

 .«[28]محمر:  مث ەئ

 : الخالصة

دد  الالددفة بلقا مهددا: حوددث َللددزا مددـ  إّن ال غددقي يف  ددذا المق،ددع  إىمددا ف َّ

 اتالافف بالغحب: آىتقاا مـ الُيالاة امياي تهؿ.

 ػة االستفزاء: الؿثال الثالث: ص

 مث ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ نثەئ نر يقلف تيالك:  $يال ال غقي 

 ي: لها لهؿ جزا  استهزائهؿ  ُسّمل الهزا  باسمف: ٕىف يف مقابلتف  : »[25]ال ق ة: 

 .[40]ال قا :  ےمث ے ھ نثھمما يال اّ تيالك: 

ؿ  يال ابـ   اس:  ق  ن ُلفَت  لهؿ باٌب مـ الهنة فدٌجا اىتَهدقا إلودف ُسدّر  دنه

 اُاّ اا إلك الناا.

ايوددؾ:  ددق  ن ُلحددَ ب للمددًمنوـ ىددقٌا لم ددقن  لددك الالدد اط فددٌجا ا ددؾ 

 ک ک نثکالمنافققن إلوف ِحوَؾ بونهؿ ابوـ المًمنوـ  مما يدال اّ تيدالك: 

 .[54]س ي:  گمث ک

                                                     

 .23ى  لل وا ابـ   وموـ  مذم ة  لك اليقورة القاسأوة (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(23) 

 .[23]الحرلر:  مث چ چ چ ڃ نثڃيال اّ تيالك: 

 .ايهؿِه  المًمنوـ  لك ىفايال الح ـ: مينا،: اّ ُلظْ 

 : التعؾقق

ا ذا الققل فوف ىظ   االالقاب إث ات ما  ّل  لوف ظدا   ألدة  ا دق  ّن اّ 

ل تهزئ سؿ حقوقًة ٓ مهاً ا  الكـ  لًحا مـ لقا ا آستهزا  اما لرتتدب  لودف  

 مها ا ؿ  لك  فيالهؿ.

 ىف فا ٌؾ سدؿ لدقا  -ت اا  اسمف-يال الأربي: استهزاؤ، سؿ مالذي  خربَىا 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ نثٹ لقوامددة يف يقلددف تيددالك:ا

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ألة. [24  23]الحرلر:   ژمث ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ نثگامالذي  خربَىا  ىف فيؾ بالكفاا بققلف: 

 .[278]يل  م ان:  مث ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

امكد ، اخرليتدف  اسدط لتف -ا دزّ  جدّؾ -فهذا اما    هف مدـ اسدتهزا  اّ 

 .  بف   نر يائلل  ذا الققل امتيّالل  ذا التيالؾ ْ للمنافقوـ ا  ؾ ال ِّ 

                                                     

 (.68/ 2ال غقي ) تف و  (2)

 (.322/ 2تف و  الأربي ) (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(24) 

 : الخالصة

  ة بلقا مها  الؿ لًّالها.فَ إّن ال غقي يف  ذا المق،ع إىما فّ   الالِّ 

 الؿثال الرابع: صػة الحقاء: 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ نثچ نر يقلف تيالك:  $يال ال غقي 

لة:  ّن اّ تيالك لّما ،َ ب س ب ىزال  ذ، أ: »[26]ال ق ة:  ڌمث ڍ ڍ

َمَ َؾ بالذباب  االينك قت...  يالت الوهق : ما  اا  اّ بذم   ذ، إ وا  ال

 الط و ة؟ 

ايوؾ: يال الم  مقن: إّىا ٓ ىي ر إلًها لذُم  م ؾ  ذ، إ وا : فيىزل اّ 

 ڇمث ڇ ڇ نث ي: ٓ لرت  آ لمنيف الحوا    چمث چ چ نثچتيالك: 

 .. ا دلذُم    ًها

 .« ي: ٓ لرت  آ لمنيف الحوا »: $ال ا ر  يقلف  امحّؾ 

 : التعؾقق

مـ التف و  بى ا الالفة  ا ق حؼٌّ  اير جا ت بف  $ا ذا الذي جم ، 

 ال نّة الن قلة: 

                                                     

 (.76/ 2تف و  ال غقي ) (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(25) 

بونمددا  ددق جددالس يف الم ددهر  ملسو هيلع هللا ىلصفيددـ  بددل اايددر اللو ددل   ّن اسددقل اّ 

اج ب ااحر  يال:  ملسو هيلع هللا ىلصة ىف   فيي ؾ اثنان إلك اسقل اّ  ي ؾ ثىث جْ االناس ميف إِ 

  فيّمدا  حدر ما: فد    ف جدًة يف الحلقدة فهلدس فوهدا  ملسو هيلع هللا ىلصفقيَفا  لك اسدقل اّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصا ّما أخ : فهلس خلفهؿ  ا ّما ال الث: في ب  جا ً دا  فلمدا فد غ اسدقل اّ 

َٓ  خربمؿ  دـ النفد  ال ىثدة؟  ّمدا  حدر ؿ فديَا  إلدك اّ)يال:  فدواا، اّ  ا ّمدا   

 ُّ  .(منف  ا ّما أخ  في  ض في  ض اّ  نف أخ  فاستحوا فاستحوا ا

ُّ »ومحّل الشاهد مـه:    «.منف ا ّما أخ  فاستحوا فاستحوا ا

الددػ بددف آ لتّ  -اجددّؾ   ددزّ -االحوددا  الددذي لق ددػ اّ احددر، بددف للوددؼ بدداّ 

 ال   .

ىق دداض اآحت دداا  غودد   ن  ددفات االحوددا  بالمددر: آ»يددال ابددـ الهددق ي: 

 .«ٓ لألع لها  لك ما وة  اإىما تمّ  مما جا ت -اجّؾ   زّ -الحؼ 

 الؿثال الخامس: صػة الؿجيء واإلتقان: 

ػ الالال   لَ يف  ذ، الالفة  فمّ ة ل  تها مما  ث تها ال َّ  $تحاَاب يقلف 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ نثەئفقال  نر يقلف تيالك مـ سقاة ال ق ة: 

 : [220]ال ق ة:  یمث ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

                                                     

 .(2276)ايؿ (  2723/ 4)   د2422ة إالك     اا النهاة  الأ ي خ جف ال طااي يف  حوحف (2)

  ابـ الهق ي  تحقوؼ:   ر ال  اق المهري   اا الكتاب الي بل  الأ ية  ا  الم و  يف  لؿ التف و  (2)

 .(46/ 2)   د2422إالك  



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(26) 

اإَْالك يف  ذ، ألة اما  املها  ن لًمـ اإلى ان بظا   ا اَلكِؾ ِ ْلَمهدا »

َّ  إلك اّ تيالك  اليتقر  نّ  ،  ـ سدمات الحدَرث   لدك جلدؽ  -اسمف زّ  َ - ا منزَّ

 نّة.مَحت  ئمة ال لػ ا لما  ال ن 

  . َّ يال الكل ل:  ذا مـ المكتقا الذي ٓ ُلفَ 

امان مكحدقل  االز د ي  اإا ا دل  امالدؽ  اابدـ الم داا   اسدفوان 

ا دا  ال قاي  االلوث بـ سير  ا حمر  اإسحاق  لققلدقن فوهدا ايف  م الهدا: َ مِ ن

 مما جا ت بى موػ.

وونة: مدّؾ مدا اَ دَػ اّ بدف ىف دف يف متابدف فتف دو ، ي ا تدف  يال سفوان بـ  ُ 

ُّ تيالك ااسقلفاال كقت  لوف  لوس ٕحر  ن لف  .«ّ  ، إٓ ا

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ نثٱامذلؽ  نر يقلف: 

 .[258]إىياا:  مث ٺ ڀ

 . «بى موػ  لفالؾ القحا  بوـ خلقف يف مقيػ القوامة»فقال: 

يال »  يال: [22]الفه :  ەئمث ەئ ائ ائ نثى ّما  نر يقلف تيالك: 

 .«ايال الكل ل: لنزل حكمف الح ـ: جا   م ، ايحاؤ،.

                                                     

 (.242/ 2تف و  ال غقي ) (2)

 (.207/ 3تف و  ال غقي ) (2)

 (.422/ 8تف و  ال غقي ) (3)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(27) 

 فم ك  لك التيالؾ الذي ىقلف  الؿ ليلِّؼ.

 : التعؾقق

هددا لددف ممددا جددا ت  آ ىًّالهددا تُ  ِ  ْ   ىُ -اجددؾ  ددزّ -إّن اإلتوددان  ددفة ثابتددة ّ 

 بٌتوان  م ، ايحائف.

مددا  ال بالددفاتف يددرلًما ي ددؾ خلقددف  لددؿ لددز   »: $يددال اإلمدداا الأحددااي 

  لو دا  مدذلؽ ٓ لدزال  بكقَّؿ  وًئا لؿ لكـ ي لهؿ مـ  دفتف  اممدا مدان بالدفاتف

ا  .« لوها  برل 

لدؿ لدزل  -سد حاىف اتيدالك- ي:  ّن اّ »يال ال ااح ابدـ  بدل اليدز الحنفدل: 

َّ ْيدات ا فات الفِ الًفا بالفات الكمال:  فات الذّ متّ   ؾ. آ لهدق   ن ليتقدر  ّن ا

ْقدر ا  فاتف س حاىف  فات ممدال  افَ  الًفا سا: ٕنّ ُاِ َػ بالفة بير  ن لؿ لكـ متّ 

،. آ الًفا بحدرّ  فة ىقص  آ لهق   ن لكقن ير حالؾ لف الكمال بير  ن مان متّ 

ؼ االتالدقل   لْ لِ    لك  دذ،  دفات الفيدؾ االالدفات آختواالدة اىحق دا  مدالطَ 

ااإلماتددة ااإلحوددا   االقدد ض اال  ددط االأددّل  اآسددتقا  ااإلتوددان االمهددل   

االنزال  االغحب اال ،ا  اىحق جلؽ مما َاَ ػ بدف ىف دف  ااَ دَفف بدف اسدقلف  

لوـ بواائندا   اإن منّا ٓ ىرا  ُمنَْهُف احقوقتف التل  ل تياللف  آ ىرخؾ يف جلؽ متدياِّ

موـ بي قائ  .  «نا  الكـ   ؾ مينا، ميلقا لناآ متق ِّ

                                                     

ل اليز الحنفل  تحقوؼ: إاىًاط االرتمل  مًس ة ال سالة  الأ ية اليا  ة    ابـ  ب  ح الأحاالة (2)

 .(96/ 2)   د2427



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(28) 

 : الخالصة

ة مما يف يقل الح ـ  االكل ل فَ إّن ال غقي يف  فة المهل  جم  تيالؾ الالِّ 

 الؿ ليّلؼ. 

اال  ب يف جلؽ:  ىف ىايؾ  ـ ال يل ل  الكـ  ذا ٓ لينل  ّن ال غقي ٓ 

 اّ لنف ف.ل  تها  االرلوؾ  لك جلؽ:  ىف يف  م   مـ مق،ع  ث تهما مما  ث تها 

فرّل جلؽ:  لك  ىف فّ   الالفة بى مها  فٌىف مما لرتّتب  لك مهوئف يحاؤ، 

 احكمف بوـ الطىئؼ.

 الؿثال السادس: صػة العقن: 

 .[37] ق :  مث مب خب نثحب نر يقلف تيالك:  $يال ال غقي  

 .«يال ابـ   اس: بم    منّا  ايال مقاتؾ: بِيْلِمنا  ايوؾ: بِحْفظِنا»يال: 

 : ؾققالتع

  فهدق سد حاىف ل دمع الد    ممدا -اجدّؾ   دزّ - فُة اليوـ   دفٌة ثابتدة ّ 

تقات  جلؽ يف القد ين اال دنّة  آ تق دػ اليدوـ بيَّدا جااحدة  آ  دل   فداّ 

،  ـ الت  وف االتم وؾ االتكووػ  .س حاىف منزَّ

                                                     

 (.273/ 4تف و  ال غقي ) (2)

بـ سيور النظ : ىقض الراامل  لك الم ل ل الههمل الينور فوما افرت   لك اّ مـ التقحور    مان  (2)

 .(828/ 2)    د2428إالك  الراامل  تحقوؼ: ا ور إلميل  مكت ة ال  ر  الأ ية 



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(29) 

 .النظ : مىا ابـ  بل اليز ال ابؼ

 : والخالصة

ا التف دو  بقدقل ابدـ   داس   إّن ال غقي لدؿ لدًّال  دفة اليدوـ  اإىمدا  درَّ

   َّ   نف بالوغة التم لض. «بِحْفظِنا»ا نرما جم  يقل  حر ؿ: 

 الؿثال السابع: صػة القد: 

 ې ې ې نثۉ نر يقلف تيالك مـ سقاة المائرة:  $يال ال غقي 

الر اّ  فة مـ : »[64]المائرة:  ۇئمث ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

]ى:  ېمث ۉ نثۉ: -جّؾ ِجم ،-  االقجف  ايال  فاتف مال مع  اال ال

75]. 

 .: )ملتا لرلف لموـ(ملسو هيلع هللا ىلص ايال الن ل

 ااّ   لؿ بالفاتف  فيلك الي ا  فوها اإللمان االت لوؿ.

ا ا مما جا ت بى  ايال  ئمة ال لػ مـ   ؾ ال نّة يف  ذ، الالفات: َ مِ ن

 . «موػ

                                                     

 (.96/ 2  ح الأحاالة ) (2)

 .(2827)ايؿ (  2458/ 3)     اا إحوا  الرتاث الي بل  بو ات خ جف م لؿ (2)

 (.76/ 3تف و  ال غقي ) (3)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(30) 

 : التعؾقق

يف تف و   $ا، اإلماا ال غقي ي ي ّ لة فوف. فالذ ْ الذي ٓ مِ   ذا  ق الحّؼ 

 ذ، ألة  يف إث ات  فة الور اغو  ا   ق مذ ب ال لػ الالال   الذلـ ل  تقن 

ّ تيالك ما  ث تف لنف ف مـ غو  تكووػ آ تح لػ  آ تم وؾ  آ تيأوؾ  آ 

 ت  وف.

  



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(32) 

 اخلبمتة:

   الحمددر ّ الددذي بنيمتددف تددتؿ الالددالحات  االالددىة اال ددىا  لددك   دد

 إى وا  االم سلوـ.

 ايف ختاا  ذا ال حث ُ لّطص   ؿ النتائج االتق وات  امـ   مها: 

 أولًب: النتبئح: 

 ّن التف ددو  بددالى ا م ددلؽ مددـ م ددالؽ اليلمددا   مدداىقا ل ددتطرمقىف  -2

ا ا اثم  ا التل لحتاج إلوها.  لتق لب الم يلة  ابوان مً َّ

قن مقافًقدا لميندك  دحو   خا دة يف التف و  بالى ا ٓ بدّر ا ن لكد  نّ  -2

 الالفات.

 لـ  لف ِّ  الك و  مـ ألات مغو ، مـ المف ِّ  $ ن اإلماا ال غقي  -3

 بى ا المينك.

 ددق مددـ  ئمددة ال ددلػ الالددال   الددذلـ تقوددراا  $ ن اإلمدداا ال غددقي  -4

 ّمدا  ؼ بيسما  اّ ا دفاتف ة فوما لتيلّ ة يف مفهقا آ تقا  ابطاّ  نَّ بالكتاب اال ن 

ت  فقدر ت دع فوهدا اإلمداا ال يل دل يف تف دو ،  فدذم  مدا جمد ،  َّٓ ما ايدع فودف مدـ  

ن يف تف و ،.بناّل   ف  اير مان ال يل ل لًّال الك و  مـ الالفات  مما  ق مراَّ

د ة( خود   لودؾ اب  دان  لدك  ىدف إمداا مّت ِددع نَّ  ّما ال غقي: فكتابدف ) د ح ال ن

 . مما جا ت يف القحووـلمذ ب ال لػ الالال  يف إث ات  فات اّ

                                                     

 (.272 -266/ 2لل غقي )  لنظ :   ح ال نّة (2)



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(32) 

 ثبنيًب: التىصيبت: 

آستزا ة مـ الرااسة حقل م لؽ التف و  بالى ا امنهج اليلما  فوف   -2

 ٓ سّوما يف مق،قع إسما  االالفات.

جمع اتح ل  ٔلات إسما  االالفات  ندر اإلمداا ال غدقي يف جمودع  -2

 تف و ،  ابوان منههف فوها.

│ 
 

  



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(33) 

 املراخع واملصبدر:

ع يف التف و :  ىقا ف ايثاا،:  ااسة ىظ لة تأ وقوة  اختى  التنقّ  -2

المًلػ: منك بنت   ر اليزلز بـ   ر اّ الميوذا  اسالة ماج تو   النا  :  اا 

 .ا2023 - د2434إالك  سنة الن  : اليا مة  ال لاض  الأ ية 

اّ محمر بـ  حمر بـ ػ:  مس الرلـ  بق   ر تاالا اإلسىا  المًلِّ  -2

ب اا  ّقا   / د(  المحقؼ: الرمتقا748  مان بـ َياْلما  الذ  ل )المتقىف: 

 .ا2003إلسىمل  الأ ية: إالك  مي ا   النا  :  اا الغ ب ا

 الزلـ ال  لػ اله جاين التي لفات  المًلّ  -3
ّ
 بـ محمر بـ  لل

ّ
ػ:  لل

،َ أف ا ححف جما ة مـ اليلما  بٌ  ا    د(  المحقؼ:826)المتقىف: 

 - د2403ل نان  الأ ية: إالك  -النا    النا  :  اا الكتب اليلموة بو ات

 .ا2983

ػ:  بق الفرا  إسما وؾ بـ  م  بـ م و  الق  ل تف و  ابـ م و   المًلّ  -4

ال ىمة   د(  المحقؼ: سامل بـ محمر 774ال ال ي ثؿ الرم قل )المتقىف: 

 .ا2999 - د2420الأ ية: ال اىوة  النا  :  اا  و ة للن   االتق لع 

ػ: م ا ر بـ سلومان بـ ىا   التف و  اللغقي للق ين الك لؿ  المًلّ  -5

 . د2432الهق ي  الأ ية: إالك  الأواا  النا  :  اا ابـ 



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(34) 

 ؾ ال نّة  المًلػ: محمر بـ محمر بـ تف و  المات لري = تيالىت   -6

 د(  المحقؼ:  . مهري باسلقا  333محمق    بق منالقا المات لري )المتقىف: 

 - د2426ن  الأ ية: إالك  بو ات  ل نا -النا  :  اا الكتب اليلموة

 .ا2005

 ن   ا فاتف  لك آتفاق االتف - ز اجؾ-التقحور امي فة  سما  اّ  -7

 د(  المحقؼ: 395المًلػ:  بق   ر اّ محمر بـ إسحاق بـ منر،  )المتقىف: 

 بـ محمر بـ ىا   الفقوهل  النا  : مكت ة اليلقا االحكؿ
ّ
المرلنة  - لل

 .ا2002 - د2423المنقاة  الأ ية: إالك  

: محمر بـ جامع ال وان  ـ تيالؾ يي الق ين = تف و  الأربي  المًلػ -8

  ر اّ بـ  / د(  تحقوؼ: الرمتقا320ج ل   بق جيف  الأربي )المتقىف: 

المح ـ الرتمل  بالتياان مع م مز ال حقث االرااسات اإلسىموة براا    ر

  ر ال نر ح ـ لمامة  النا  :  اا  ه  للأ ا ة االن    / ه   الرمتقا

 .ا2002 - د2422االتق لع ااإل ىن  الأ ية: إالك  

اسننف  ملسو هيلع هللا ىلصالهامع الم نر الالحو  المطتال  مـ  مقا اسقل اّ  -9

ا لامف =  حو  ال طااي  المًلػ: محمر بـ إسما وؾ  بق   ر اّ ال طااي 

الهيفل  النا  :  اا  قق النهاة )مالقاة  ـ ال لأاىوة بٌ،افة ت يوؿ محمر 

 . د2422ية: إالك  ال ايل(  الأ  فًا    ر



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(35) 

  ملسو هيلع هللا ىلصجى  إفهاا يف فحؾ الالىة اال ىا  لك خو  إىاا  -20

المًلػ: اإلماا  بق   ر اّ محمر بـ  بل بك  بـ  لقب  ابـ يوؿ الهق لة 

 . و ي  النا  :  اا  الؿ الفقائر(  تحقوؼ:  ائر بـ  حمر الن752 -692)

 ستقا اليلما  = جامع اليلقا يف ا أىحات الفنقن  المًلػ:  -22

 د(   ّ ب 22القا،ل   ر الن ل بـ   ر ال سقل إحمر ىك ي )المتقىف: ق 

ل نان/  -  اااتف الفااسوة: ح ـ  اين فحص  النا  :  اا الكتب اليلموة

 .ا2000 - د2422بو ات  الأ ية: إالك  

 ا  الم و  يف  لؿ التف و   المًلػ: جمال الرلـ  بق الف ج  -22

 بـ محمر الهق ي )المتقىف:    ر
ّ
 د(  المحقؼ: 597ال حمـ بـ  لل

بو ات  الأ ية: إالك   -ال  اق المهري  النا  :  اا الكتاب الي بل   ر

  د.2422

ق    ح ال نّة  المًلػ: محول ال نّة   بق محمر الح وـ بـ م ي -23

 د(  تحقوؼ:  يوب 526بـ محمر بـ الفّ ا  ال غقي ال افيل )المتقىف: ا

 م ؼ   -محمر   و  ال االش  النا  : المكتب اإلسىمل -إاىًاط

 .ا2983 - د2403الأ ية: ال اىوة   بو ات 

 بـ  -24
ّ
  ح الأحاالة  المًلػ:  را الرلـ محمر بـ  ى  الرلـ  لل

 د(  792ل اليز الحنفل  إجا ل الالالحل الرم قل )المتقىف: محمر بـ  ب



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(36) 

  ر اّ بـ   ر المح ـ الرتمل  النا  : مًس ة  -تحقوؼ:  يوب إاىًاط

 .ا2997 - د2427بو ات  الأ ية: اليا  ة   -ال سالة

  ح مقرمة يف   قل التف و  ٓبـ توموة  المًلػ: مدُ اِ ر بـ  -25

 . د2428ن بـ ىا   الأّواا  النا  :  اا ابـ الهق ي  الأ ية: ال اىوة  سلومدا

  قدددات ال دددافيوة  المًلدددػ:  بدددق بكددد  بدددـ  رالدددة اّ الح دددونل  -26

بودد ات   - ددد(  المحقددؼ:  ددا ل ىددقلهض  النا دد :  اا أفدداق الهرلددرة2024)

 .ا2982 - د2402  الأ ية: ال ال ة

 بـ  حمر   مس الرلـ   قات المفّ   -27
ّ
 لـ  المًلػ: محمر بـ  لل

 .بو ات -لنا  :  اا الكتب اليلموة د(  ا945الرااا ي المالكل )المتقىف: 

غ ائب التف و  ا هائدب التيالدؾ  المًلدػ: محمدق  بدـ حمدزة بدـ  -28

  )المتدقىف: ىحدق ىالد    بدق القاسدؿ ب  دان الدرلـ الك مداين  اليد   بتداج القد ا

 -جرة  مًس ة  لدقا القد ين - د(   اا الن  :  اا الِق لة لل قافة اإلسىموة505

 .بو ات

فقف إسما  الح نك  المًلػ:   ر ال  اق بـ   ر المح ـ ال را   -29

 .ا2008 - د2429ال لاض  الأ ية: إالك   -النا  :  اا التقحور للن  



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(37) 

الققا ر الِح ان لتف و  الق ين  المًلػ:  بق   ر اّ    ر ال حمـ  -20

 د(  النا  : 2376بـ ىا   بـ   ر اّ بـ ىا   بـ حمر يل سيري )المتقىف: ا

 .ا2999 - د2420مكت ة ال  ر  ال لاض  الأ ية: إالك  

المًلػ: محمر بدـ  الققا ر الم لك يف  فات اّ ا سمائف الح نك  -22

 دد(  النا د : الهاميدة اإلسدىموة  2422 ال  بدـ محمدر الي ومدوـ )المتدقىف: 

 .ا2002 - د2422المرلنة المنقاة  الأ ية: ال ال ة  

المهلددك يف  دد ح الققا ددر الم لددك يف  ددفات اّ ا سددمائف الح ددنك  -22

بندت محمدر بدـ جاسدؿ بدـ ػ: ماملدة لليىمة محمر بـ  ال  الي وموـ  المًّلد

 يل جهدداا الكددقااي  النا دد :  اا ابددـ حددزا  الأ يددة: إالددك  
ّ
 - ددد2422 لددل

 .ا2002

مذّم ة  لك اليقورة القاسأوة  المًلػ: محمر بـ  ال  بـ محمر  -23

ال لاض   اا الن  :  - د(  النا  : مراا الق ـ للن  2422الي وموـ )المتقىف: 

 . د2426

ـّ المنأددؼ )ي اب ال حددث االمندداظ ة(  المًلددػ: محمددر  -24 مددذّم ة فدد

 إموـ بـ المطتاا ال نقوأل  النا  : مكت ة ابـ توموة  القا  ة.
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 بحوث

(38) 

الم نر الالدحو  المطتالد  بنقدؾ اليدرل  دـ اليدرل إلدك اسدقل اّ  -25

ح دددـ الق دددو ي =  دددحو  م دددلؿ  المًلدددػ: م دددلؿ بدددـ الحهددداج  بدددق الملسو هيلع هللا ىلص

 .بو ات - اا إحوا  الرتاث الي بل  د(  النا  :262النو ابقاي )المتقىف: 

ميالؿ التنزلؾ يف تف و  الق ين = تف و  ال غقي  المًلػ: محول  -26

قف ؼ: حقّ  د(  المحقّ 520ال نّة   بق محمر الح وـ بـ م يق  ال غقي )المتقىف: 

ّ النم     مان جمية ،مو لة  سلومان م لؿ اخّ ج  حا ل ف: محمر   ر ا

 .ا2997 - د2427الح  . النا  :  اا  و ة للن   االتق لع  الأ ية: ال ابية  

ميهؿ حّفاظ الق ين  رب التاالا  المًلػ: محمر محمر محمر  -27

بو ات  الأ ية:  - د(  النا  :  اا الهوؾ2422سالؿ محو ـ )المتقىف: 

 .ا2992 - د2422لك  إا

مفاتو  الغوب = تف و  ال ا ي  المًلػ: اإلماا اليالؿ اليّىمة  -28

االحرب ال ح  الفّهامة فط  الرلـ محمر بـ  م  التمومل ال ا ي ال افيل   اا 

 .ا  الأ ية: إالك2000 - د2422 -بو ات -الن  :  اا الكتب اليلموة

مفتاح  اا ال يا ة امن قا آلة اليلؿ ااإلاا ة  المًلػ: اإلماا  بق  -29

(  تحقوؼ: 752 -692اّ محمر بـ  بل بك  بـ  لقب  ابـ يوؿ الهق لة )   ر

 .ال حمـ ح ـ يائر  النا  :  اا  الؿ الفقائر   ر



 

 

 التفسري بالالزم يف آيات الصفات عند اإلمام البغوي

 بحوث

(39) 

محمر  المف  ان بوـ التيالؾ ااإلث ات يف يلات الالفات  المًلػ: -30

 اا الق ين  سنة الن  :  -بـ   ر ال حمـ المغ ااي  النا  : مًس ة ال سالةا

 .ا  ايؿ الأ ية: إالك2000 - د2420

المقسق ة المو َّ ة يف تد اجؿ  ئمدة التف دو  ااإليد ا  االنحدق االلغدة  -32

  «فهؿمـ الق ن إال إلك الميا د لـ مدع  ااسدة ليقائدر ؿ ا دل  مدـ  د ائ»

جمع اإ را : الور بـ  حمر الح دوـ الزبود ي  إلدا  بدـ   در اللأودػ القو دل  

مالأفك بـ يحأان الح وب  ب و  بـ جقا  القو ل   ما  بـ محمر ال غدرا ي. 

 - دددد2424ب لأاىودددا  الأ يدددة: إالدددك   -النا ددد : مهلدددة الحكمدددة  ماى  دددرت

 .ا2003

ان بـ سيور َ َلك الم ل ل الههمل الينور ىقُض اإلماا  بل سيور   م -32

مـ التقحور  المًلػ:  بق سيور   مان بـ  - ز اجؾ-فوما افرت   لك اّ 

 د(  النا  : مكت ة 280سيور بـ خالر بـ سيور الراامل ال ه تاين )المتقىف: 

ال  ر للن   االتق لع  المحقؼ: ا ور بـ ح ـ إلميل  الأ ية: إالك 

 .ا2998 - د2428

│ 


