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 املقدمة 
على اإلنسان أن ييسر له طرَق الخير، فأحمد هللا للعلي الكبير أن يسر لي كتابة هذا البحث، وأخذت   - عز وجل  - فانه مما يمتن به المولى 

ضحة،  ة وافي بذل الوسع لكتابته، هللف الفضل والمّنة. اّن البحث الذي يتقّدم به هو ) آراء محوي العقدية في باب االلهيات( يراد منه اعطاء صور 
أو قريبّا منها لعلم من أعالم العراق في القرن التاسع عشر، وهب لالعتقاد االسالمي ولألدب الكردي كّل جهده، ومنحه معظم وقته ووقف  

وانتهى بخاتمة تضمنت خالصة البحث أسباب اختيار الموضوع:مما   عليها حياته بالدرس والتدريس.وقد جاء بناء هذا البحث على  فصلين
 راسة هذا الموضوع أسباب عدة أهمها:دفعني لد

 فهو من كبار علماء عصره في العراق. -رحمه هللا   -المكانة العلمية للشيخ المحوي -1
 لم يسبق دراسته من قبل بهذا العنوان وبهذا الترتيب والجهد.  -وهللا أعلم  - ان هذا الموضوع -2
 الكرد وكردستان.انه كان ممن له الفضل على هذه األمة وخصوصا على -3
ا  تأثيره علّي عند دراستي لمنظومته وجانب النواحي المتعددة لشعره، وحيث علمته مرّبيًا عظيمًا ال لطالبه فحسب، بل لبني قومه وأمته مم -4

 جعلني في لهفة ملحة لبحث هذا الموضوع.
من العصر المنصرم، بأشعاره، وكونه امامًا ومدرسًا شخصيته العظيمة في كثير من النواحي، حيث بدأ باالصالح في القرن التاسع عشر  -5

 في الجامعة االمام األعظم وفي النجف وفي السليمانية وكونه عضوًا في المحكمة العدلية بالسليمانية.  
 ولهذه األسباب والدوافع، اخترت هذا الموضوع، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك بمشيئة هللا تعالى وتوفيقه. 

 ثمنهجي يف البح

 المنهج االستقرائي التحليلي وذلك على النحو اآلتي: -ان شاء هللا تعالى -سأتبع 
 وتحليل مضمونها العلمي؛ الستخالص رأي محوي في العقيدة.  -رحمه هللا  -اتيان نماذج من المنظومات التي قررها محوي -1
 ل لها فيما لم يستدل له، وذكر الشواهد من كالم أهل العلم . دراسة المسائل العقدية التي قررها محوي، وذلك بذكر المسألة واالستدال -2

 الدراسات السابقة :
ة   رغم أن محوي شخصية مشهورة ومتميزة، اال أن الدراسات المتخّصصة فيه قليلة جدًا، وفيما يخص آراءه الكالمية لْم أقْف على دراسة متخصص

لم يسبق دراسته ولم يكتب فيه دراسة علمية عقدية:اال أن هناك عدة   - أعلموهللا  -في الموضوع .وهذا الموضوع  بهذا الشكل حسب علمي  
 دراسات وأبحاث أخرى، أذكرها بالترتيب الزمني : 

وممن كان له النصيب األكبر في الحديث عن فضل محوي وديوانه هو الشيخ العالمة األستاذ المفضال عبدالكريم المدرس رحمه هللا تعالى،  -1
 . م  1984بغداد  –المجمع العلمي الكردي ترجمة والشرح الوافي لديوان محوي، وطبع في  وذلك من خالل ال

( للمؤرخ الكردي العالم عالء الدين سجادي، قد كرس قسما خاصًا من ذلك  هةتاوي  1389كردستان،    -سنندج    ) تأريخ األدب الكردي،  -2
 الكتاب، للبحث عن حياة محوي .    

مجلة " برايه   حول أشعار محوي"، لألديب الكردي المشهور )كاكةى فةلالح (،  ضةند سةرنجَيك دةربارةى شيعرةكانى " مةحوى " نظرات  -3
 ( .  9-7  –6داية تشرين األول، العدد ) م، الدور الثاني، في ب 1970تى "، لسنة 

حول الشاعر محوي القمة (  وهو عبارة عن مجموعة من أقوال وجهود بعض األدباء األكراد، وأشرف على  –)لة بارة ى مةحوي لوتكةوة   -5
 . م  1986اعداده وتقديمه : أحد من أحفاد محوي وهو: الدكتور )عبدهللا عزيز خالد ئاطرين( وطبع في بغداد سنة 

م، وهي: "مةحوى لةنَيوان زاهيرو باتينييةت وسةرضاوة كانى 2001رسالة الدكتوراه باللغة الكوردية، كتبها )ئةحمةدى مةال ( في أربيل  -6
 عيشق و وَينة ى مةعشووقدا" ) محوي بين الظاهرية والباطنية و مصادر العشق وصور المعشوق (

 .  2013شعر محوي( كتبه ) هةذار فقَى سليمان حسين(، وطبع بالسليمانىة سنة البالغة في  –)ِرونبَيذي لة شيعري مةحوى دا -7
 املبحث األول: حياته الشخصية وفيه أربعة مطالب

 :املطلب األول: امسه ووالدته ونسبه ونشأته
بن بير محمود ابن بير خضر ابن  المال محمد ابن المال عثمان الصغير ابن المال عثمان الكبير ابن الحاج المال علي طردة ا هو  أواًل : اسمه، 

 2)البرزنجي(. 1الشيخ ِرةش ابن بير الياس ابن ميره سوره،
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م ( في قرية بالخ التابعة لناحية ) ماوت ( بمحافظة 1904-1831هـ/1321- 1247ولد محمد بن عثمان الكبير بن مال علي)  ثانيًا: والدته،  
 3م.1832- 1831هـ/1247م،   وسنة1837- 1836هـ/ 1252بين سنة السليمانية، تشوب تاريخ والدته الكثير من الغموض ما 

بابان ( سنة ألف    ثالثًا : نسبه، هو من أحفاد العالم المشهور )شَيخ ِرةش ( اآلتي الى بلدة السليمانية عند ابتداء بنائها من قبل )ابراهيم ثاشا
الشيخ )عيسى   أحفاد  تقيًا، وهو من  (، وكان ميره سووره عالمًا  )ماوةت  ناحية  ذلك في احدى قرى  قبل  الشيخ كان  ومائتين هجرية، وهذا 

 4قة ) شهرباذَير(.توارثوا العلم أبًا عن جد ولم تنقطع سلسلة العلم فيهم، وكان ميره سوره مرشد الطريقة القادرية يرشد الناس في منط البرزنجي(،
م في قرية بالخ  1706وكان جد محوي المالعثمان الكبير، هو أيضا من العلماء األعالم، وكان من أساتذة )موالنا خالد النقشبندي(، ولد سنة 

 5م في بلدة السليمانية.1786من أسرة دينية، وتوفى سنة 
لقرآن والكتب األدبية والكتب العربية اإلبتدائية، ولما استوى سافر لطلب العلم الى  رابعًا: نشأته، نشأ في تربية والده الماجد المالعثمان، فختم ا

وبقي عنده ثالث سنوات، ثم عاد الى بلدة    7، وقرأ لدى )المال عبد هللا الثيرة باب(6ساوجبالخ(  -و)سابالخأماكن مختلفة، فذهب الى سنندج  
 8د.السليمانية وقرأ عند علمائها الكبار، ومنها الى بغدا

 املطلب الثاني: لقبه ووصفه.  
حتى بلغ من عمره الى أربعين سنة، ثم لقب نفسه بـ)محوي( وسبب ذلك أن لفظ   9("مةشوي لقبه، ان "محوي" في البداية كان متخلصًا بـ )ثانيًا:  

يه، وعندما قرب المحوي من المشوي قد جاء في عرف أهل التصوف بمعنى شّي الشيء واحراقه، وهما اذا وقعا على شيء يخلفان أثرًا عل
التصوف والعشق الرباني، يريد أن اليخلف أثرًا بعده، ويحب أن يمحو ويذوب في العشق الرباني الذي كان من أجله محى، وألجل هذا غير  

 10لقب المشوي بلقب "محوي" عندما بلغ ما بلغ من عمره الكامل.
م    1909  – ه    1327وفاته، يقول المؤرخ الكردي أمين زكي بك: " مات الى رحمة هللا سنة  اختلف األدباء والعلماء في تأريخ  ثالثا: وفاته،  

لكن الشيخ محمد الخال  12. ه"1904يقول الشيخ المال عبد الكريم المدرس: " أنه توفى بتأريخ سنة  11بالغًا من العمر خمسًا وسبعين سنة".
التاريخ   14م، باستخراج الشاعر )بيخود(1904هـ/1324الراجح أنه توفى  و 13م". 9190  -ه13227يقول:" توفى الشيخ "محوي" بالسليمانية سنة  

   :دية في قولهجمن أرقام الحروف االب
 جوبشنيد )بيخود( وة فاتى سلـف                      

 15بتاريــخ كفتا عمر ما شد خلـــف                       
 16م.1904هـ( الموافق ل1324ر ما شد خلف( بعد أن سمع بوفاته، ويخرج التاريخ بـ)أي: أرخ الشاعر )بيخود( تاريخ وفاة محوي بـ)عم

 حياته العلمية وفيه  املطلب الثاني
 املطلب األول : شيوخه

 ان محوي أخذ العلوم العقلية والنقلية من أفاضل ونوابغ علماء كردستان ونسردها بالترتيب الزمني : 
عاش فى أسرة  دينية  مثقفة وترعرع في كنف والده ) المال سعيد ( أحد العلماء البارزين في ذلك العصر، لذلك كان أستاذه  األول: ان محوي 

 17الخي  وكان عالماً ومدرسًا وإجتماعيًا، ترك بصمته الواضحة. األول ومربيه هو أبوه المال عثمان الب
هو من أهالي )ئَوتةميش( التابعة لقضاء )ساباَلخ(، وعلى الرغم من أنه كان عالما دينيا شهيرًا، أنه كان   18الثاني : المالعبدهللا البيره باب،

عليق على فرائض التحفة، وكتاب في بيان الهندسة والهيئة، والشرح ألسطرالب  أيضًا عالما بالعلوم الرياضيات والهندسة والجبر، له تأليفات: كالت
 19م، على االختالف.1900 - هـ1318-م  1981  -هـ 1309بيرجندي، توفى سنة 

مد  الشيخ محمد فيضي الزهاوي بن المال أحمد بن حسن بك أبن رستم بن كيخسرو بك بن األمير سليمان بن أح  :الثالث: المفتي الزهاوي، وهو
ابن الفقيه الدارشماني البشدري ، ولد العالمة   بيك بن بوراق بيك بن خضر بيك بن حسين بك بن األمير سليمان الكبير، رئيس األسرة البابانية

م( تم تعيين العالمة الشيخ محمد فيضي   1853م( وفي عام )  1890م ( ، ام )  1793الشيخ محمد فيضي الزهاوي في مدينة السليمانية سنة )
وكان المفتي يحبه كثيرًا؛ ألنه كان من طالبه البارزين واألذكياء، وكثيرًا ما طلب منه    20لزهاوي مفتيًا للعراق، ودفن في مدرسة السليمانية.ا

 21المفتي أن يبقي عنده في بغداد، ونظر اليه نظر الوالد لولده؛ ولكن "محوي" رفض ذلك وقال له : ال أستطيع العيش بدون وطني.
أقرانه، كان رحمه هللا على صلة طيبة مع العلماء في السليمانية وخارجها يقدرهم ويحترمهم ، وينزل كل واحد منهم المنزلة   الثاني:املطلب 

 التي يستحقها، فمن هؤالء: 
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كردستان العراق، ولد سنة  األول: )الحاج كاك أحمد الشيخ( هو ابن الشيخ معروف النودهي، ومن أقطاب الطريقة العلية القادرية البارزين في  
  ه في مدينة السليمانية، وأخذ من أبيه واشتهر في العلوم الدينية وبالزهد والتقوى ، وله عدة رسائل في التفسير والحديث والفقه باللغة 1207

 22ر.( سنة في السليمانية، ودفن بمقبرته الخاصة في جوار الجامع الكبي98ه عن عمر يناهز )1305الفارسية، توفى سنة 
م، وأغلب أشعاره  1806الثاني: )السيدعبدالرحيم المولوي( هو الشاعر األديب والصوفي النقشبندي األريب، من عشيرة التاوكوزي، ولد سنة  

وعزلياته مرآة صادقة لما يشعر به من الحب االلهي والعشق الصمداني، وصادق العواطف الدينية واالحساسات الصوفية الملهمة، وصاحب 
 23م.1882ت في العقيدة االسالمية، منها ما هي كردية، ومنها ما هي عربي ومنها ماهي فارسية، توفى الى رحمة في سنة  المؤلفا

الثالث: )الشيخ رضا(،  هو من سادة الطالبانيين وابن الشيخ عبدالرحمن ، ولد في قضاء )بازيان(، وترعرع ونشأ في كركوك، كان يجيد قول  
ية والعربية والفارسية والتركية( ولم يكن يضاهيه أحد من الشعراء في قوة البالغة وجودة القريحة، قدم بغداد وبقي فيها الشعر بأربع لغات )الكرد

 24ه، ودفن في مقبرة )الطيالني (.1328حتى وفاته محرم سنة 
، من علماء قرية ) ابراهيم آوا( القريبة من ناحية ) قزلجة( التابعة لقضاء  السادس: المال علي القزلجي، وهو ابن المال محمد ابن المالمحمود

هجرية، في قرية )ابرهيم آوا(، وعلق الحواشي على كتب علمية كثيرة، وكانت حواشيه  1240)ثَينجوَين( محافظة السليمانية، ولد في حدود سنة  
لجوامع في أصول الفقه، ونظمه في علم الفرائض وفي علم التجويد وغيرها مما  دقيقة جدًا، ويدل على دقة عباراته تعليقاته حواشيه على جمع ا

 25هجرية. 1276تداولته أيدي العلماء، توفى في حدود سنة 
بعد أكمل "محوي" العلوم وأصبح مدرسًا في مدرسة المسجد المشهور بالسليمانية بمسجد وخانقاه "محوي"، اجتمع    املطلب الثالث: تالميذه، 

 الب األذكياء، فاغترفوا من ينبوعه الفياض الرائق، وأمدهم بما عنده من العلوم، وكانت حلقاته التدريسية عامرة، ومن أشهر تالمذته: حوله الط
م في )ترجان(، بعد أن أخذاالجازة على يد أبيه أصبح مشتغال 1861- ه1278األول: المال حسين ابن المال علي القزلجي الترجاني، ولد سنة  

لعلوم الدينية حتى صار معروفا في زمانه، وله من التأليفات:كـ )المصطلحات( في علم الحديث وكتاب في علم النحو وكتاب آخر بتدريس ا
 26م.1916-ه1335في بحث الحكمة والعرفان، توفى 

لد هناك حوالي سنة ألف ومأتين  محمود المزناوي، هذا العالم الصالح الفاضل من أهالي قرية ) مزناوي( في قضاء )ثشدةر( ، و   الثاني: المال
وخمس وسبعين، دخل في القراءة وختم القرآن الكريم والكتب الصغار، ثم شرع في العلوم وتجول في مدارس قضاء )ثـشده ر(، وسافر الى  

 27ة وثالث وخمسين هجرية.السليمانية، ويسعى في أخذ المسائل العلمية وقرأ عند المحوي الحكمة والكالم، وكانت وفاته حوالي سنة ألف وثالثمائ
 28الرابع: المالعزيز المفتي بالسليمانية، هو العالم الفاضل ابن الحاج المال محمد أمين الحاج مال أحمد المفتي. 

 املطلب الرابع عقيدته ومذهبه وآثاره:
ويتضح ذلك عندما تعرض لذكر    صاحب عقيدة صحيحة وسليمة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة،   -رحمه هللا -األول: عقيدته كان محوي  

 المسائل الكالمية، فمثاًل في مسألة الذات والصفات عندما تكلم عن ذات هللا تبارك وتعالى فهو يقول:
 ذاتى خودا نة جةوهةروجيسمة نة كولل وبة عـض   
 29  بـَى ضوون و بَى جطونة مــونة ززة  لة ئين و ئان   

أي: أن هللا تعالى ليس بجسم وال جوهر وال حجم، وأنه ليس كاًل وبعضًا، وأنه ال يوصف بالصورة والكيفية ومنزه عن التجسد في المكان   
 ويّتضح ذلك عندما يتعرض لذكر المسائل الكالمية. 30والزمان، وال يحتاج إلى المكان.

، ومنهم محوي  وهو يبسط آراء المذهب الشافعي، ومع ذلك تجّنب من التعصب والثاني : مذهبه. كان علماء األكراد شافعي المذهب عموماً 
 المذهبي، ومن هنا نذكر مثااًل لذلك:يقول محوي:

 سةرخـَوش ئةطةر قسةى هةزةياتـى كوفرى كرد
 كافـر دةبَى بةمةزهةبى ئَيمة كة شافيـــــــــعين 

 ئةمما بة مةزهةبى حة نةفـى كةين ئة طةر رجووع
 31 ناكرَيت و بة مـورتة ددى ناطـــرينتةكفــيرى 

اختالف المذهب الشافعي والحنفي في السكران غير المعذور في سكره الذي سكر وزال عقله بالسكر فهل هو مكلف وهو من شرب ذكر محوي  
ة مكلف، ويقول محوي  بطريق محرم وزال عقله بسبب هذا السكر فهل هو مكلف في هذه الحال؟، هناك من يقول بأن السكران في هذه الحال 
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وعليه لو تلفظ بالكفر حال سكره يكفر على مذهبنا، أي: المذهب الشافعي، وهناك من يقول : ان السكران في هذه الحالة غير مكلف، ولو  
 32يفهمه.تلّفظ بالكفر ال يكفرن وهو المذهب الحنفي وعّللوا لهذا بأن السكران في حال سكره ال يفهم الخطاب فكيف يوجه إليه خطاب ال 

، وذا ذكاء خارق وقاد، وعمل في التدريس الثالث: آثاره. كان "محوي" رحمه هللا شاعرًا عبقريًا فطريًا في اللغات الكردية والفارسية والعربية باتقان
ه  بصورة ممتازة، ومأل ذلك المنصب بصورة مرضية، لكنه لم يهمل مع ذلك جانب التأليف، فان له ديوانًا شعريًا باللغة الكردية التي هي لغت 

لماء واألدباء في حياته وبعده، وكذلك األصلية، ويجمع فيه بين رقيق الشعر، ودقة المعنى وسالسة األسلوب، وأصبح موضع عناية الطلبة والع
ن المذكورتبن له ديوان كامل باللغة الفارسية، أما أشعاره باللغة العربية؛ فانها قليلة جدًا مما يظهر أن رغبة الشاعر كان على نظم أشعاره باللغتي

 حيث قال:33عظم صلى هللا عليه وسلم.أكثر من غيرهما، بدليل ماذكره في أحد أشعاره في القصيدة التي أنشدها في مدح الرسول األ
 لة هةمزيةو لة بوردةم ضونكة كةم دى استفادةى كورد 

 34 منيش ئةم كـــوردى يةم دانا لةِريــزى ئةو قةصـيدانة
القصائد،  أي: ال حظت بأن استفادة األكراد من قصيدتي الهمزية والبردة العربيتين قليلة؛ لذا فاني انشدت قصيدتي الكردية. هذه بجانب تلك  

 أما فيما يتعلق باللغة الفارسية فقد قال أيضًا في احدى قصائده: 
 كوردى زوبانى ئةصلمة كةر تةركى كةم بةكول

 35 بــَو فارسـى بةكــوللى ئةمن دةبمة بــَى وة فا 
ن يتقن أي: ان اللغة الكردية هي لغتي األصلية؛ فاذا أتركها كليا وأنظم أشعاري باللغة الفارسية؛ فانني أكون عديم الوفاء كليًا.والمرحوم كا
 حيث قال :  أيضًا اللغة التركية تكلمًا وكتابة كأحد أبنائها اال أنه لم ينظم أّي شعر بهذه اللغة، سوى ما ضمنه في أحد أشعاره باللغة الكردية 

 توركى من كوشتارخانةى عاشقانى دى ووتى 
  36من ) برنجى بر يزيـد( ئيـرة ) ايكنجى كربال(  

 أي: ان حبيبتي عندما رأت مجزرة العشاق، قالت: انني يزيد األول، وهنا كربالء الثانية.وطبع  هذا الديوان ثالث مرات: 
م، على نفقة ) مَيجةرسَون( في مطبعة )شاره واني 1922وأشعاره الفارسية في سنة  األول: لقد تم طبع ديوانه الكردي بنقص عدد من قصائده

 38، وكتب مقدمته على هذا الديوان. 37( بالسليمانية، تحت اشراف الشاعر المعروف)علي أفندي باثير ئاغا(
هجرية    1399عها بعنوان )ديواني مةحوي( في سنة  والثاني والثالث: وفق هللا الشيخ عبدالكريم المدرس وابنه محمد لجمع قصائده وتحقيقها وطب

 39ميالدية، وزادا فيه القسم الفارسي. 1984 - 1977 –
 املبحث الثاني: املتشابه

 وفيه أربعة مطالب 
الشيء  قال ابن فارس في مقاييس اللغة: )ش ب ه( الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه   تعريف المتشابه لغة:  املطلب األول:

مران، اذا  وتشاكله لونا ووصفا. يقالِ شبه وَ َشبهَ وَ شبيه. واّلشبه من الجواهر: الي يشبه الذهب. والمشّبهات من األمور: المشكالت. واشتبه األ
أو مع العقل،  فللعلماء فيها عبارات. فقيل هي التي تفتقر إلى نظم وتفسير يصحح معناها، لتعارضها مع آية أخرى   وأما اصطالحًا :40أشكال.

صص  فتخفى داللتها وتشتبه. وعلى هذا قال ابن عباس: " المتشابه يؤمن به وال يعمل به " وقال مجاهد وعكرمة: " كلما سوى آيات األحكام والق
الى علمه،  متشابه " وعليه القاضي أبو بكر وامام الحرمين. وقال الثوري والشعبي وجماعة من علماء السلف: " المتشابه، ما لم يكن سبيل  

 41كشروط الساعة وأوقات اإلنذارات وحروف الهجاء في أوائل السور.
بيان موقف العلماء من المتشابه بالتفصيل وردت في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة نصوص تضيف الى الباري عزوجل    املطلب الثاني:

ها علماء السلف والخلف على ثالثة أقوال، مع اتفاقهم على تنزيه هللا  صفات خبرية، توهم التشبيه كاالستواء والمجيء والنزول.لذلك اختلف في
 عما اليليق به، وهي: 

ين  األول: التوقف الكامل من غير جنوح الى التأويل أو سقوط في التشبيه، وهو مذهب السلف، فهم أحجموا عن القيام بهذه المهمة، ووقفوا وجل
 42أن يبتعدوا عن نّص الكتاب ومنطوق الحديث قيد أنملة.  أمام تلك المشاكل، فأبوا أن يعالجوها، ورفضوا

وسئل اإلمام مّرة عن كيفية اإلستواء على العرش فقال: " 43ه( يقول: امض الحديث كما ورد بال كيف وال تحديد.179فكان مالك بن أنس)ت  
وروى اإلمام ابن حنبل رضي هللا عنه أّن أحدهم قال لإلمام مالك 44معلوم، والكيف مجهول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة..!"  اإلستواء
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بن أنس رضي هللا عنه : ينزل هللا الى سماء الدنيا..؟ قال: نعم. قال: نزوله بعلمه أم بماذا..؟ فصاح مالك: أسكت عن هذا وغضب غضبًا  
فهؤالء آمنوا بهذه الصفات الخبرية وأجروها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لمعناها ببحث وال تأويل، مع تغليبهم أدلة التنزيه لوضوح  54شديدًا..!

يلها وال داللتها وكثرتها، وعلمهم بإستحالة التشبيه، لذا قال كثير منهم: ) اقرؤوها كما جاءت ( أي: آمنوا بأنها من عندهللا وال تتعرضوا لتأو 
﴿ َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه وهذا التوقف من السلف ألمرين:أحدهما: المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى:  46سيرها.تف

ْن ِعنِد َربَِّنا ۗ َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اأْلَْلَبابِ   اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه ۗ َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ َّللاَُّ ۗ ، 47 ﴾َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّ
 فنحن نحترز عن الزيغ. 

 48أمره إلى هللا تعالى.والثاني: أن التأويل أمر مظنون باإلتفاق، يحتمل الخطأ، وال يمكن أن تفسر به صفات الباري تعالى، فتفوض 
بن   الثاني: التوغل في التشبيه، شّبهوا في الذات بإعتقاد اليد والقدم والوجه، وهؤالء فرق عديدة مثل: أصحاب الحديث الحشوية ومنهم مقاتل

 49ه(.255اني) ت ه( وفرق الكرامية أتباع بن كّرام الّسجست179ه( المفسر، ومشبهة الشيعة  ومنهم هشام بن الحكيم )ت 150سليمان )ت
 عامة المسلمين من شيعة وأهل سنة: ماتريدية وأشاعرة. -مع تعديالت طفييفة –التأويل:وهو ما ذهب اليه المعتزلة، وأخذ به   الثالث:

 50بأّنه:  البّد من التأويل في بعض ظواهر القرآن واألخبار".ه( " جميع فرق اإلسالم مقّرون 606وفي ذلك يقول اإلمام الرازي: )ت 
ا ويقول أيضًا الشيخ ابن حجر: "ال خالف بين السلف والخلف في أنه البّد من التأويل اإلجمالي في النصوص الموهمة، فإن قلت: الفرق بينهم
 كواضح فإن تينك الفرقتين قد ورد في الكتاب والسنة مايصرح بقولهما لوال ما امتن هللا به على األمة من توفيق سلفها وخلفها الى صرف تل

النصوص عن ظواهرها.وانما الخالف بين السلف والخلف في التأويل التفصيلي، فالسلف يرّجحون أولوية اإلمساك عنه لعدم احتياجهم اليه  
وذلك ألنه ثبت    51لصالح زمنهم.والخلف يرّجحون أولويته بل وجوب الخوض فيه الفساد زمنهم وكثرة مبتدعته وقوة شوكتهم وتمويه شبههم".

 ليل العقلي أّن هللا تعالى منّزه عن الجسمية والجهة، وال سبيل للقضاء على التشبيه ااّل اذا أولت الصفات الخبرية الواردة بالنصوص. عندهم بالد
 وحين رأى العلماء أن فتح باب التأويل له أضراره الجسيمة وضعوا له قواعد، حتى ال يؤّدي الى التالعب بالنصوص وفق الهوى دون اإللتفات 

قال الشيخ عزالدين بن عبد السالم: "طريقة التأويل بشرطها، أقربهما إلى الحق" ويعني بشرطها: أن يكون  52صول الشريعة ومقاصدها.إلى أ
هذا مذهب ابن عباس ومجاهد رضي هللا عنهما، قال ابن كثير:  ومع هذا أّن التأويل منقوٌل عن بعض السلف.و 53على مقتضى لسان العرب.

َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ َّللاَُّ َوالرَّاِسُخوَن ِفي  ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله ، وقرأ مجاهد اآلية ﴿  "وقد روى مجاهد عن  
   أبو المعالى الجويني.وقال: " أنا مّمن يعلُم تأويله، حكاه عنه امام الحرمين  54﴾، اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا

 ، املطلب الثالث : ايراد رأي حموي خبصوص املتشابهات
 رأي محوي فيما وقع من القرآن الكريم واألحاديث من التشابه والمسمى في اصطالح أصول الدين بالمتشابهات يقول :

 باوةر ببَى خـــــودا كة لة سةر عةرشـــة موستةوى 
 55 ئيستيــوايةكى بـــَى ضـوون وكةس نةزانئة ممــا بة  

فيجب علينا أن نعتقد أّن هللا تعالى مستويًا على   56أي: بناًء على أن هللا تعالى يقول في في القرآن الكريم ﴿ الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾،
شه كما استقّر اإلنسان على الكرسي مثاًل، فقولنا هذا يجري بنا الى  العرش، ولكن ال نعلم كيفية استقراره واستوائه؛ ألنه ان قلنا: استقّر على عر 

 أن نقول انه تعالى عبارة عن المادة وليس كذلك .وأوضح  محوي فيما بعد وقال: 
 هـةر ئاية ت و حةديســــــَى شتَيــــكى تياببـــــَى 

 بتـخاتة شــــوبهة ، جـــوابتة بـَى ضــووني و ضونان
 صورةت وئةنطوشت ودةسـت وثىَ وةك عةين ووةجة و 

 57وةك نةفس ووةك نــــزولى هةمـــوو شةو لةئاسمـــان  

ى مثاًل له أي: فكّل آية من اآليات القرآنية، أو األحاديث النبوية تشابهت عليك معناها، أو وقع في قلبك عندما تقرأ هذه اآليات في أن هللا تعال
أو قدم، أو نسبة النفس إليه، أو نزوله كل ليلة من السماء الى األرض، ومثل هذه اآليات  بصر، أو وجه، أو صورة،  أو رجل، أو أصبع،  

ْكَرامِ أو آية: ﴿ 58﴾َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِنيكآية﴿  اْلُقُلوَب َبْيَن ِإنَّ أو حديث ]  60﴾َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسيأو آية ﴿  59﴾َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ
يقول محوي: فجوابك اذن قولك بأنه ليس لنا أن نقول شيئًا غير أننا  نعتقد بأن هذه اآليات من هللا تعالى   61[،  ِإْصَبَعْيِن ِمْن َأَصاِبِع الرَّْحَمنِ 

 ونؤمن به، وال نعلم كيفيتها، ونفوض معانيها الى هللا.  ثم يقول:
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 ةكةن تةئويلتةنزية ئةكةن سةلةف خةلةف ئةمما د
 62بـــؤ هةرضى ناســـزاية بة زاتــــى عةزيمـــة شــان

حالهم   أي: أّن السلف فوضوا معاني هذه اآليات واألحاديث الى هللا تعالى، وذهبوا الى أنه تعالى منزه عن كل ما ال يليق به، وأما الخلف فكان
ود  التأويل؛ حيث ذهبوا الى تأويل معانيها الى معنى يمكن لذاته تعالى، وهو صرف معنى الراجح الى المعنى المرجوح، فمثاًل يقولون: المقص 

الالستواء  في )يد هللا( قّوته، وفي ) وجه هللا( ذاته، وفي )عين هللا( مراقبته، وتأولوا : استوائه بوجهين:أحدهما: أن يكون معنى العرش الملك و 
 التام الذي ال يوصف بنقصان في ملك، أو االستيالء عليه، وان ال سلطان لغيره وال تدبير ألحد فيه.

ثم بعد ما ذكر محوي المتشابهات وعرض رأي كل من العلماء السلف والخلف أراد أن يبّين 63ى الخلق وأرفعه.والثاني: أن يكون العرش أعل
 رأيه فيما بعد وقال:

 الَلة خؤ مةحوى لة وةصفي حوسنى بَيضوونى نيطار
 64ال لة تةئويلـى خةلةف قـوربانـى تةئويلـى سةلةف 

أي: توجه محوي الى نفسه قائاًل: ان محوى كان بكمًا عن ذكر محبوبه وجماله، ولم يقدر على الكالم في أّي شيء، وقال: دع عن تحليل هذه 
الجمالية والخوض فيها، كما فعل الخلف ذلك، وكن مثل السلف في تفويض معانيها الى هللا تعالى، ويمكن أن يعّبر عن معنى البيت بهذا 

لتأويل الخلف، بل نفسي فداء لتفويض السلف؛ ألن رأيهم هو الصواب عندي.أقول: ففي هذا البيت شّبه محوي جمال المحبوبة   الشكل، ال
هاب، وان  باآليات المتشابهات، في أنه أسند الى هللا تعالى بعض األشياء التي ال يجوز أن يسند اليه، كالوجه والبصر والقدم واليد والقيام والذ

: ان هذه األلفاظ وان أسندهللا الى نفسه ورسوله؛ اال أنها ان أجريت معانيها على الظاهر ال يمكن حمله على هللا تعالى؛ لذلك توقفنا السلف قالوا
واني على يقين بأن مذهب السلف في التفويض، والخلف في التأويل هو تنزيه ذات 65عنها، ونفوض معانيها الى هللا تعالى، وهو أعلم بحقيقتها.

 تعالى وتقديس صفاته عما ال يليق بجناب حضرته تعالى، غير أن كل منهما سار على طريقته التي اختارها، أضف الى ذلك أن هناك  هللا
ض فرقًا بين زمان السلف والخلف، أما زمان السلف فقد تميز بصفاءالقرون الذهبية، وأما زمان الخلف فقد ظهرت فيه فرق المبتدعة؛ وهي:  بع 

وبعض منها مذهبية، ومن ذلك تشعبت آراءهم وكثرة مناقشاتهم فيما بينهم، وطرح بعض األسئلة التي لم تكن من الكمال أن يتركوا  منها سياسية  
عري بدون الجواب؛ لذلك اضطروا الى وضع المقدمات، واألقيسة للدفاع عن أهل السنة، وللدفع عن شبهاتهم، ويشهد لذلك الواقع قول األمام األش

مذهب السلف ، وقال: فيها "  يث نقل عنه قوالن:أحدهما: صّرح في اإلبانة آخر مؤلفاته بأّن مذهبه في المتشابهات التفويض مثلرحمه هللا ح
أي: من الدالئل والبراهين والتأويالت.ورأي آخر ذكره في اللمع، وهو   66لوال االضطرار بسبب منازعة المبتدعة لما تكلمت بشيء من ذلك"؛

 التي فيها ما يوهم على المحكم كما سلك الماتريدي، ويظهر أن ذلك آخر آرائه؛ ألن األشاعرة بعتنقونه ويحكمون بأن منحمل هذه اآليات 
وذكر اللقاني: "أن كالم األوائل كان مقصورًا 67يقول هلل يد أو وجه من المشبهة، وأن ذلك الرأي األخير يتفق تمام االتفاق مع رأي الماتريدي.

ات والنبوات والسمعيات، قلما حدثت المبتدعة، وكثر جدالهم مع علماء اإلسالم، وأوردوا شبها على ماقرره األوائل، وألزموهم  على الذات والصف
  الفساد في كثير من المسائل، وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية، تصّدى المتأخرون لدفع تلك الشي، فاحتاجوا الى ادراجها في 

وقال الشيخ موالنا خالد النقشبندي " وصرح بأن مذهبه في المتشابهات التفويض مثل 68يهم تمييز صحيحها من فاسدها".كالمهم ليسهل عل
ا  مذهب السلف؛ لكن المبتدعة ألجأه الى التأويل، وترى كتب الماتريدي نفسه أكثر ما فيها من المسائل من غير دالئل، ومتأخرو أصحابه رجعو 

ع والرفض والجبر واإلعتزال، وشّدة اإلحتياج الى التحرير والتدقيق واإلستدالل، وكل هذا ظاهر عند من له باع في هذا  في التدوين سياق اإلبتدا 
ثم ان مذهب الشيخ موالنا خالد هو مذهب السلف وعّلل تأويله    69الفّن، وبه يندفع في حّق كال اإلمامين أقاويل من ظّن فيها بعض الظّن"

ري حيث قال " والعبد المسكين لكون مذهبه مذهب السلف بعينه وطريقته الصديقية عين طريقة األصحاب وأجلة التابعين، واقتدائه باإلمام األشع
ا عسر عليه الخوض فيما نهوا عنه؛ لكن لما رأيت المسئلة مع كونها من أمهات المسائل الدينية، وأساس كثير من العقائد اليقينية، وقع فيه

عدم الضبط، شرعت فيها اقتداًء باإلمام األشعري ومتأخري أصحاب المذهبين متبريا من حولي وقوتي ومخرجا لوجودي  الخلط والخبط والتشبت و 
 70من البين، متمسكًا بقوة وحول ذي الطول  الذي ليس اال عليه التعويل فهو حسبي ونعم الوكيل".

فاء العقائد وعدم المبطلين لم نخض في تأويل شيء من ذلك. أو نقول: وكما اعتذر أكثر الخلف فقالوا: لو كّنا في زمان ما عليه السلف من ص
تقدوا نصرفها عن ظاهرها ونؤّولها الى المعنى الذي هو أليق بجناب الواجب الوجود سبحانه وتعالى. فكان تأويلهم ليدفعوا حجج الخصوم ، ال ليع

 71أّن ذلك التأويل هو المراد هلل تعالى.
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 اخلامتة 
بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على عبده، ورسوله محمد بن عبد هللا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم   الحمد هلل الذي

ًا الدين، وبعد:فهذه نهاية هذا البحث، حيث عشنا فيما مضى مع علم من أعالم هذه األمة الذي كان من نوادر عصره علمًا وأدبًا وفضاًل وكرم
وأستغفر المولى جّل وعّز وأتوب    وكان الكالم حول رأيه في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة.   -رحمه هللا    -لشيخ محوي الشاعر ونباًل ، وهو ا 

 اليه، فلم أقصد سوى الحق.ويمكن إيجاز أهّم ما توصلت اليه من خالصة لهذا البحث فيما يأتي: 
لقد عاش محوي في انتهاء النصف األول، وبداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والسنوات األخيرة المارة ) البابنيين ( والموافق  -1

 لعهد السلطان العثماني ) عبد الحميد الثاني (.
توعب العلوم الدينية، وكان عالمًا بفنون ان محوي كان عالمًاعلى مستوي رفيع، فقد قرأ على أكابر علماء عصره وتخرج على يدهم، واس  -2

 العلماء والمذاهب وأسلوبهم وأدلتهم، فنظم في العقيدة واألدب، ويعّد أحد أعالم عصره . 
تبين لي من خالل دراستي لمنظومته، أنه كان يتبع العقيدة األشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة، ودافع عنها، وناقش الفرق االسالمية،   -3

بهات الطاعنين في الدين، حيث كرس منظوماته في خدمة المسلمين عامتهم وخاصتهم، وذلك في اتجاه وضوء المدرسة األشعرية، وأبطل ش
 وأما مذهبه في الفروع فقد كان شافعيًا . 

 كان محوي تابعا للطريقة النقشبندية في السلوك وعلم األخالق والتصوف .  -4
 طريقة السلف في مسئلة المتشابهات حيث انه اختار التفويض.فيظهر مما درسنا من أن محوي اتبع  -5

Conclusion: 

Praise bt gad, with whose grace good deeds rare done – and prayers and peace be upon his servand and his 

messenger Muhammad ibn Abdullah and family and companions and those who followed them with 

kindness tp the day of judgement, and then that at the end of this research, where welived in the past with a 

prominent fijure of knowledge of this nation who was one the rariest of his agein the field of science, 

literature, virtue, jenerosity and nobil..ty, that is she ikh mahyi, the poet, muy good have mercy on him. The 

talk was about his opinion in determing the belief of ahl al sunnah  and al jama,ah,I ask forgiveness from 

almight y and lrepent to him.i only meant the truth,this research can be sumarized  as follows:                                                                 

 1-mahwi lived at the end of the first half and the second half of the nineteeth century and the last years of 

Babinid Emirate, corresponding to the era of the O ttman sultan Abdul  Hamid 11 2 .                                                              

2- Mahwi was knowledgeable at a high level, he got much from great scholars of his time and graduated 

from them and  absorbed  religious sciences, and was well- versed in the arts of scholars, doctrines, styles 

and their performance. He orjanized in faith and Literature and considered one of the most Prominent one in 

his time .         

3-During my study to his system , it seemed to me that he was following the  Al - Asha,ri faith ,the faith of 

Ahl al -sunnah and ahl  jamauha, he ulso defend it, discussed the lslamic sects, and nullified the suspicions 

of those who challenged the religion. He devoted his systems to the service of muslims, both public and 

private, in the light of ash, ari school. As For his doctrire in the branches, he was shafi. 

4-Mahwwas Afollawer of Nagshbandi order in behavior, ethics and mysticism. 

5- During our study, it was slear that Mahyi followed the method of predecessors in the issue of similarities, 

as he chose accreditation. 
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 [  39] طه :    .57
 [ 27] الرحمن :    .58
 [ 41] طه:     .59
هـ(، تحقيق: محمد فؤاد  273ماجه. ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد ) ت:    من  صحيح سنن إبن .60

 .  3834، برقم  1260ص   2فيصل عيسى البابي الحلبي، ج -عبد الباقي، الناشر: دار احياء الكتب العربية 
 .   376ديوانى مةحوى، ل   .61
 .  85-  84، ص  1مد بن محمد الماتريدي، جينظر: تفسير الماتريدي، ألبي منصور مح .62
 .   176ديوانى مةحوى، ل   .63
 . 177 – 176ديوانى مةحوى، ل   .64
هـ( تحقيق : عبد القادر األرناؤوط ، مكتبة دار  330اإلبانة عن أصول الديانة ، لإلمام أبي الحسن علي بن اسماعيل االشعري، )ت   .65

 . 34م ،  1981 -هـ  1410، 1دمشق ، ط –البيان 
 .  193لمذاهب االسالمية، محمد أبو زهرة، ص تأريخ ا .66
 .  26شرح جوهرة التوحيد، اللقاني، ص  .67
 .    96هـ، ص  1334بغية الواجد في مكتوبات حضرة  موالنا خالد،  محمد أسعد صاحب ، طبع في مطبعة الترقي بدمشق،  .68
 96المصدر نفسه، ص  .69
المدقق اللوزعي عبدالحميد حمدي بن عمر النعيمي أفندي الخربوتي ينظر : السمط العبقري في شرح العقد الجوهري، للمحقق األلمعي و  .70

. و ينظر: بغية الواجد في مكتوبات حضرة موالنا    60- 59هـ .  1305الشهير بابن شارح البرده،  مطبعة سنده طبع أو لنمشدر، سنة  
 . 242. وينظر: شرح العقيدة المرضية ، مال عبدالكريمى مدرس ، ل  62  – 60خالد، ص 

 

 

 


