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بسم اهلل الرمحن الرحيم


احلمد هلل الذي تفّضل عىل عباده املخلصني، فأحياهم بالعلم، وجعل هلم نوًرا 
يمشون به يف الناس، وأّيدهم بروح منه، فأزال عنهم يف احلق كل التباس، وزادهم من 
خريه فجعلهم محلة العلم النبوي، وقادة الدين املحمدي، ينفون عنه حتريف الغالني، 
آله  املبطلني، وتأويل اجلاهلني. والصالة والسالم عىل سيدنا حممد، وعىل  وانتحال 

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 

أما بعد:

الّسنة من جهة واملجّسمة من جهة أخرى يف  فقد وقع خالف كبري بني أهل 
ظاهرها  يوهم  النبوية،  والّسنة  الكريم  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  عن  خترب  التي  األلفاظ 
تشبيهه جلَّ وعال بخلقه، فأهل السنة نظروا يف هذه األخبار فوجدوها حتتمل بحسب 
لغة العرب مجلة من املعاين، منها معان مقطوع باستحالتها يف حّقه تعاىل، لتأديتها إىل 
وصف اهلل تعاىل بالنقص، فقطعوا بأن تلك املحامل غري مرادة له تعاىل، ثم نظروا يف 
باقي االحتامالت التي يصح وصف اهلل تعاىل هبا، فمنهم من توقف عن تعيني حممل 
من تلك املحامل الصحيحة ألنه مل يقف عىل قرينة قطعية تعني املراد له تعاىل، ومنهم 
من عنّي بقرائن وإن كانت غري قطعية ولكنها ظنية راجحة وفًقا للغة العرب التي نزل 
القرآن الكريم هبا، فالذين توقفوا يف التعيني هم أهل التفويض، والذين عّينوا املراد 
هلل تعاىل هم أهل التأويل، وكالمها عىل هدى من اهلل تعاىل ونور؛ الشرتاكهام يف القطع 

بتنزيه اهلل جل وعال عن املحامل التي تؤدي إىل التجسيم والتشبيه. 
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وأما املجّسمة فقد محلوا هذه األلفاظ املومهة للتشبيه عىل ظاهرها، فوقعوا يف 
التشبيه، وأصبحت عقيدة املسلمني القائمة عىل التنزيه التام هلل تعاىل معرضة للوقوع 
ما كان يريض صحابة رسول اهلل صىل اهلل  التجسيم ولوازمه، ومل يكن يرضيهم  يف 
التابعني من اإليامن هبذه األلفاظ والسكوت عن  عليه وسلم ومن جاء بعدهم من 

معانيها يف حق الباري جلَّ عاله. 

فلم يكن هنالك بد من قبل علامء أهل السنة املتأخرين من التوسع يف استعامل 
بناء عىل قرائن  املحتملة،  املعاين الصحيحة  التأويل هلذه األلفاظ، وتعيني معنى من 
وقواعد  العرب  بلسان  عارًفا  املؤِول  يكون  أن  برشط  الراجح،  بالظن  ولو  وأدلة 

األصول والفروع، ذا رياضة يف علم الكالم. 

وقد منَّ اهلل عيلَّ برسالة عظيمة موجزة يف معاجلة هذا املوضوع للمتكّلم األصويل 
ابن املنري اإلسكندري، صاحب العزمات الصادقة يف الذب عن الدين. وهذه الرسالة 
ى الكتاب وموضوعه؛ إذ أنار املؤلف فيها املحجة، وأبان  التي بني أيدينا تنبئ عن مسمَّ
احلجة، وقد وفق توفيًقا عظياًم يف دحض ُشَبه املبطلني القائلني يف اهلل تعاىل وصفاته بام 
ال يليق بحامه األمحى، وتبديد ما أثاره املشبهة واملجسمة حول تلك املسائل من شبهات 
مصطنعة، فإهنم نسبوا إىل كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه صىل اهلل عليه وسلم ما افرتوا عليه 
جل جالله من اجلهة واملكان واحلركات، وما إليها من لوازم اجلسمية، فأبان ابن املنري 
من دقائق أقوال علامء أهل السنة ما تنادي بشناعة مقالتهم إىل حقائق من العلم، ال 
يستغن احلريص عىل دينه عىل االطالع عليها، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء من عباده.

خطة البحث:

قامت خطة البحث عىل مقدمة، وقسمني، وخامتة.

البحث  ألقسام  فيها  وعرضت  للموضوع،  بتوطئة  صدرهتا  فقد  املقدمة:  أما 
ومكوناته.
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وأما القسم األول: فقد خّصصته للدراسة حول املصنف والكتاب، وقّسمته 
إىل ثالثة مباحث:

العلمية،  مكانته  مولـده،  ونسبه،  اسمه  باملؤلف:  التعريف  األول:  املبحث 
شيوخه وتالميذه، وفاته، مكانته وأقوال العلامء فيه، مؤلفاته.

املبحث الثاين: التعريف بالكتاب املحقق.

املبحث الثالث: منهج حتقيق النص املخطوط.

وأما القسم الثاين: فقد خصصته لتحقيق نص املخطوط والتعليق عليه.

وأما اخلامتة : فقد ذكرُت فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث . 

هذا وأسأل اهلل العيل العظيم أن ينفع هبذا العمل، وجيعله لوجهه خالًصا، إنه 
اللهم عىل  النصري، وصلِّ  تعاىل خري مسؤول وأفضل مأمول، وإنه نعم املوىل ونعم 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلِّم تسلياًم كثرًيا، واحلمد هلل رب العاملني.





القــــسم األول

القــسم الـدراسي
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وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول
التعريف باملؤلف )1(

1- امسه ونسبه:

هو أمحد بن حممد بن منصور بن أيب القاسم بن خمتار بن أيب بكر اجلََروي)2(، 
املنرَي)4(  بابن  املعروف  الدين،  بنارص  امللقب  العباس،  بأيب  املكنى  اجلَُذامي)3(، 

اإلسكندري. 

2- مولده:

ولد يف يوم الثالث من ذي القعدة سنة عرشين وستامئة من اهلجرة النبوية. ومل 
أر من ذكر مكان مولده، ويغلب عىل الظن أنه ُولَِد يف اإلسكندرية بمرص، واهلل أعلم.

3- مكانته العلمية:

نشأ ابن املنري نشأة علمية متميزة، فقد برع يف الفقه ورسخ فيه، وأصبح إماًما 
يف النحو واألدب واألصول والتفسري، وله اليد الطوىل يف علم البيان واإلنشاء، وله 
معرفة ودراية بفنون شتى. وكان بعد ذلك عالمة اإلسكندرية ومدرسها وفاضلها، 

اجلنان  ومرآة   ،128/8 بالوفيات  والوايف   ،352/3 عرب  من  خرب  يف  العرب  يف:  ترمجته  )1(  انظر 
198/4، والديباج املذهب 243/1، وبغية الوعاة 384/1، وطبقات املفرسين 252/1، 
الزكية 188/1، وطبقات األصوليني 84/2،  النور  الذهب 381/5، وشجرة  وشذرات 

واألعالم 212/1.
)2( ذكر السمعاين أهنا نسبة إىل ُجَرّي بن عوف، بطن من جذام. انظر: األنساب 237/3. 

)3( نسبة إىل ُجذام، قبيلة من اليمن نزلت الشام. انظر: األنساب 209/3. 
)4(  املنري: بضم امليم، وفتح النون، وياء مثنّاة من حتت، مشّددة مكسورة، كذا ضبطها غرُي واحد، 

منهم احلافظ الذهبي يف املشتبه يف أسامء الرجال 617/2. 
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وويل نظر األحباس)1( واملساجد وديوان النظر، ثم ويل القضاء نيابة عن القايض ابن 
التِّنِّييس يف سنة إحدى ومخسني وستامئة من اهلجرة النبوية، ثم ويل القضاء استقالال 

يف سنة اثنني ومخسني، ثم ُعِزل عن ذلك. 

4- شيوخه وتالميذه:

أخذ عن مجع من العلامء الكبار، منهم: اإلمام ابن احلاجب املالكي)2(، الذي 
قرأ عليه الفقه واألصول وتفنّن به. وسمع كذلك من أبيه ومن عبد الوهاب بن رواح 

الطويس. 

وقد حفظ ابن املنري خمترص ابن احلاجب يف الفقه وخمترصه يف األصول قبل أن 
يلتقي به ويأخذ عنه، وما أن التقى به اإلمام ابن احلاجب حتى ملح عليه خمايل النجابة 
والذكاء. فام لبث حتى أجازه بالفتيا. واشتهر أمره فقصده الناس يطلبون العلم من 

معينه العذب، وقد خترج به مجاعة كثرية، منهم: ابن راشد القفيص)3(، وغريه.

5- وفاته:

مات رمحه اهلل يف اإلسكندرية بمرص يف مستهل ربيع األول سنة ثالث وثامنني 
وستامئة من اهلجرة النبوية، وعمره ثالث وستون سنة، ودُفن برتبة والده عند اجلامع 

الغريب. 

)1( نوع من األمالك املوقوفة. 
املالكي  الفقيه   ، بكر  أيب  بن  عمر  بن  عثامن  عمرو  أبو  الدين  مجال  هو  احلاجب:  ابن  )2(  اإلمام 
عام  هبا  وتويف  570هـ،  عام  بمرص  ولد  املنقحة،  التصانيف  النحوي،صاحب  األصويل 

646هـ. انظر: الوايف بالوفيات 340/6. 
)3(  ابن راشد القفيص: هو حممد بن عبد اهلل بن راشد البكري القفيص أبو عبد اهلل، الفقيه املالكي 
معجم  يف  راشد  ابن  ترمجة  انظر  736هـ.  عام  هبا  وتويف  بتونس  ولد  األديب،  واألصويل 
املؤلفني-عمر بن رضا كحالة، مكتبة املتنبي - بريوت، جملد 10 ص214، الديباج املذهب 

البن فرحون، جملد 2، ص 328.
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6- مكانته وأقوال العلماء فيه:

كان ابن املنري فخر مرص عامة واإلسكندرية خاصة. فقد كان عامل الثغر وإمامه 
وقاضيه ومفتيه ومدّرسه وخطيبه املصقع وناظر أوقافه ومساجده. 

اتصف بصفات كريمة، فهو كامل املآثر، شامل املفاخر، صاحب فنون الرباعة 
الفائقة، وعيون البداعة الرائقة، فاألعصار مستندة ببالغاته، واألمصار مستمدة من 

لغاته، حائز قصب السبق، عالمة الغرب والرشق)1(. 

املنري  ابن  طرفيها:  يف  برجلني  تفتخر  مرص  »إن  السالم:  عبد  بن  العز  وقال 
باإلسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص«. 

وفيه يقول ابن احلاجب من أبيات: 

لوال اليوم  حيايت  سئمُت  لقد 

اإلسكندرية  ساكن  مباحُث 

األديب  املفرس  النظار،  املتكلم  األصويل  املالكي،  »الفقيه  فيه:  املراغي  وقال 
الشاعر، اخلطيب الكاتب القارئ، املحدث الراوية« )2(.

وجاء يف فوات الوفيات: »كان عاملًا فاضال مفننًا، وكان يف علومه له اليد الطوىل 
يف األدب وفنونه، وله مصنفات مفيدة، وتفسري نفيس" )3(.

وقيل يف حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة: "أحد األئمة املتبحرين يف 
العلوم، من التفسري والفقه واألصلني)4( والنظر والعربية والبالغة واألنساب« )5(.

)1( هذا بعض ما سّطره ناسخ هذا الكتاب يف غالف النسخة )أ(. 
)2( انظر : طبقات األصوليني 84/2. 

)3( انظر : فوات الوفيات 149/1. 
)4( األصالن مها: أصول الدين وأصول الفقه.

)5( انظر : حسن املحارضة 316/1. 
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7- مؤلفاته:

له مؤلفات كثرية ومفيدة، منها: 

1- تفسري للقرآن الكريم سّمـاه: )البحر الكبري يف نخب التفسري(. 

القاسم  أيب  كشاف  عىل  فيه  ردَّ  الذي  الكشاف.  صاحب  من  االنتصاف   -2
ده من االعتزال الذي فيه، وقد أّلفه يف عنفوان شبابه، وقّرظه له عزُّ  الزخمرشي، وجرَّ

الدين بن عبد السالم. 

3- املقتفى يف فضائل املصطفى.

4- اختصار هتذيب البغوي. وهو من أحسن خمترصاته. 

5- تفسري حديث اإلرساء، وهو كتـاٌب نفيٌس فيه فوائد جليلة واستنباطات 
حسنة.

6- املتواري عىل أبواب البخاري.

7- حتريز التنزيه وحترير التشبيه. والناظر يف كتبه - كام قال مرتمجوه - يلمح 
فيها روح األصويل البارع، واالجتاه الكالمي الفارع، واألسلوب اجلديل البديع، وكل 

ذلك يدل عىل أنه كان متمكنًا من علمي األصول والكالم.
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املبحث الثاني
التعريف بالكتاب احملقق

اسم الكتاب كامال هو: »حتريز التنزيه وحترير التشبيه«. وقد ُأثبت عىل الورقة 
األوىل من النسخة )أ( نسبته البن املنري رمحه اهلل تعاىل. 

مشكالت  تفسري  »كتاب  األعىل:  يف  )ب(  النسخة  ظهر  عىل  أثبت  ما  وأما 
أحاديث يشكل ظاهرها«، فلعله ترّصف من الناسخ نفسه. 

وأما نسبته إىل اإلمام ابن املنري فيمكن إثباته من خالل األمور التالية:

بني  التي  الثالث  الكتاب  نسخ  مجيع  عىل  املنرّي  ابن  اسم  بذكر  الترصيح   -1
يدي.

2- نقول بعض العلامء من هذا الكتاب، ونسبته البن املنري، منهم: جالل الدين 
السيوطي يف كتابه مصباح الزجاجة عىل سنن ابن ماجه)1( ، وقد نقله عن السيوطيِّ 

صفي الرمحن املباركفوري يف حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي)2(.

ومن ذلك ما قاله السيوطي: »قوله: )كان يف عامء( قال القايض نارص الدين 
ابن املنري: وجه اإلشكال يف احلديث الظرفية والفوقية والتحتية. قال: واجلواب: أن 
)يف( بمعنى )عىل( بمعنى االستيالء ... كأنه قال: كان ومل يكن معه يشء، بل كل يشء 
كان عدًما عمى، ال موجوًدا وال مدرًكا. واهلواء: الفراغ، والفراغ أيًضا: العدم. كأنه 

قال: كان وال يشء معه، وال فوق، وال حتت« )3(. 

3- عدم ورود ما خيالف ما أثبتناه هنا.

)1( انظر: مصباح الزجاجة ص 133. 
)2( انظر: حتفة األحوذي 421/8. 

)3( انظر: مصباح الزجاجة ص 133. ويالحظ أن هذا مذكور بحروفه يف هذا الكتاب. 
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املبحث الثالث
وصف النسخ اخلطية ومنهج حتقيق النص

اعتمدُت يف إخراج هذا الكتاب املبارك عىل ثالث نسخ خطية:

األوىل: نسخة مصورة عن املكتبة العثمانية حبلب.

بن  عيل  بن  أمحد  كتبها   ،)577( ورقمها  جمموع،  ضمن  كاملة  نسخة  وهي 
تبدأ من لوحة رقم )181(  حممد احلميدي. وتقع يف )10( ورقات ضمن جمموع، 
إىل )190(، متوسط عدد أسطرها )23( سطًرا، ومتوسط عدد كلامت السطر الواحد 
سنة  شعبان  شهر  من   )18( اإلثنني  يوم  نسخها  وتم  نسخي.  خطها  كلمة،   )12(
الثالث  النسخ  أقدم  فهي  لذا  فقط.  بأربعة أشهر  املنري  ابن  وفاة  بعد  أي  )683هـ(. 

التي بني أيدينا وأنفسها. 

وقد رمزُت هلا بحرف ) أ (.

الثانية: نسخة حمفوظة يف املكتبة األزهرية بالقاهرة. 

متوسط  ورقات،   )8( يف  تقع  تلف.  أو  سقط  هبا  ليس  كاملة،  نسخة  وهي 
عدد أسطرها )28( سطًرا، ومتوسط عدد كلامت السطر الواحد )13( كلمة. وقد 
ُنِسَخت بخطٍّ مغريب، مقروء مفهوم بتؤدة وروية تامتني. ومل يدّون يف هذه النسخة 
اسم الناسخ، وال مكان وتاريخ كتابتها، لكن يبدو من اخلط والطريقة التي كتبت 
بعد  تأيت  الِقَدم  حيث  من  وهي  املؤلف،  عرص  من  قريب  وقت  يف  كتبت  أهنا  هبا 

النسخة األوىل. 

وقد رمزُت هلا بحرف )ب(.
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الثالثة: نسخة حمفوظة يف مكتبة عارف حكمت باملدينة املنورة. 

وهي نسخة كاملة مزخرفة، ُكتَِبت يف سنة )1261هـ( ابتغاء إهدائها للقايض 
أمحد عارف حكمت)1( ، ورقمها يف مكتبته: )160/290( عقائد، وعدد أوراقها: 
السطر  كلامت  عدد  ومتوسط   ، سطًرا   )17( أسطرها  عدد  متوسط  ورقة،   )20(
الواحد )8( كلامت. وقد ُكتِبت بخط نسخي مجيل. ويظهر - بعد املقارنة بينها وبني 
النسخة األوىل - أهنا طبق األصل منها. ومل يدّون يف هذه النسخة اسم الناسخ، وال 

مكان نسخها. 

وقد رمزُت هلا بحرف )ج(. 

أما منهجي يف حتقيق النص فيربز يف النقاط التالية:

1- اخرتُت يف حتقيق هذا الكتاب طريقة النص املختار، فقمت باختيار األلفاظ 
النسخ يف  التي بني يدي، كام أين أشـرُت إىل خالف  الثالث  النسخ  املناسبة من بني 
اهلامش - باستثناء األلفاظ التي ال تؤثر عىل املعنى -، وبيَّنت املحرف منها، وما سقط 

من الكلامت أو العبارات.

2- التزمُت بقواعد اإلمالء احلديثة، مع رصف النظر عام يف النسخ اخلطية.

3- اهتممُت بوضع عالمات الرتقيم، وتقسيم الفقرات، وتشكيل ما ُيشكل 
من الكلامت.

يتسنى  حتى  معقوفتني،  بني  الكتاب  ملواضيع  مناسبة  عناوين  وضعُت   -4
للقارئ سهولة االطالع والقراءة.

)1(  وقد أنشأ أمحد عارف حكمت له مكتبة مجع فيها من خزائن الرشق وأحفلها بالنوادر، ووضع 
مكاهنا قرب املسجد النبوي.
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5- عّلقُت عىل بعض املواضع من الكتاب: معّرًفا لكلمة غريبة أو مصطلح 
غامض، أو مرتمًجا لشخصية حتتاج للتعريف، أو موضًحا ما انبهم من كالم ابن املنري 

رمحه اهلل تعاىل. 

6- قمُت بتخريج النصوص التي يضمها الكتاب: فعزوت اآليات القرآنية إىل 
سورها وأرقامها. أما بالنسبة لألحاديث واآلثار فقد قمت بتخرجيها من كتب السنة 

املعتمدة، والتزمت أنه إذا كان احلديث يف البخاري ومسلم فإين أكتفي هبام.





القـســـم الثــاني

النــص احملــقق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
وما توفيقي إال باهلل

قال سيُد السادة، شيُخ املشايخ، أقىض القضاة، حاكُم احلكام، الفقيُه اإلمام، 
حجُة اإلسالم، رساُج األدباء، تاُج اخلطباء، ملُك احلّفاظ، فارُس املعاين واأللفاظ، 
عروُة املتمسك، قدوُة املتنسك، ممهُد القواعد، مؤيُد العقائد، نرصُة أهل الدين، قرُة 
مفتي  األئمة،  َعَلُم  الدهر،  فريُد  العرص،  وحيُد  املجتهدين،  قطُب  املوحدين،  عني 
الرئيس،  الصدر  األجل،  الشيخ   )1( ]ابن[  أمحد  العباس  أبو  الدين  نارص  األمة: 
نقبت يف  الذي  املالكي،  املعايل حممد اإلسكندري  أيب  الدين  املحدث األمني: وجيه 

البالد مناقبه، ورّشقت وغّربت غرائبه، وفَّقه اهلل وأعانه:

]مقدمة املصنف[ )2(
احلمد هلل الذي خلق اإلنسان، علمه البيان، وصلواته عىل سيدنا حممد املبعوث 
بالفرقان، فارًقا بني الربهان والبهتان، مؤيًدا بالنقية البيضاء التي ليس دوهنا عنان، إنام 
هي أخبار كيعاٍن )3(، وآثار كأعياٍن، واستعارات حسان، يعرفها العارفون باللسان، 

الراسخون يف علوم البيان، كام عطفهم عىل اسمه الرمحن يف قوله تعاىل: زب ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈرب )4(، وإقرارهم باإليامن ال ينايف علمهم بالبيان، ولـم 

خيتلـف يف عطفهـم علـى اسـمـه اثـنـان فـي قـوله تـعـاىل: زب ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ رب )5(.

)1( ما بني املعقوفتني زيادة يقتضيها السياق.
)2( من هنا تبدأ النسخة األزهرية )ب(.

)3(  كتبت يف )أ( و )ج(: كِعيان. والغالب أن هذا هو الصواب يف الكلمة كام يقتضيه سياق الكالم.
)4( سورة آل عمران: 7.

)5( سورة آل عمران: 18.
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أختان،  فهام  التوحيد،  نسبة  إىل  راجعة  وكلتامها  عمران،  آل  يف  واآليتان 
والتأويل مندرج يف التوحيد اندراج املقدمة يف الربهان، غري أن يف السلف من أمّرها 
عىل ما وردت، وَأَمر بالكف عن التأويل، حذًرا عىل القلب من الزيغ، وعىل اللسان 
ر غري الراسخني يف العلم من اخلوض بال بصريٍة وال إتقان،  من الطغيان. وإنام حذَّ
وأما العامل فهبه مل يتكلَّم باللسان، أليس فِكُره من حيث اجلنان، جائال يف هذا امليدان، 

خائًضا يف هذا البحر رضورة أنه ال بد أن يتقابل اخلاطران. 

واحلرمان.  البطالة  إىل  ذريعة  السلف  بعـض  كالم  اختذوا   )1( املعطلـة  أن  َبْيَد 
عبادة  من  الشيطان  استبقاها  )3/ج(  التي  النزغة  إىل  ذريعة  اختذوه  واملشبهة)2( 
العنان.  يثنوا  البيضاء،مل  املحجة  فعىل  املنزهة)3(  وأمـا  واألوثان.  األجرام واألجسام 
املعّطلة أرسفوا، واملشّبهة افرتوا، وكان بني ذلك قواًما، وهم املنزهة الذين أنفقوا من 

حمصول العقول بقدر وحسبان. 

ف  تطرَّ فمن  جهنم،  ظهراين  عىل  منصوب  الرصاط  فإن  بالتنزيـه؛  فعليك 
عىل  مخود  األذهان،  يف  مجود  إال:  التجسيَم  حّصل  فام  ْعدان)4(،  السَّ َحَسُك  اختطَفُه 
اهلذيان، جحود للربهان، صدود عن العرفان، حتكيم األوهام عىل األفهام، واخليال 

عىل العقل املسيطر عىل األديان.

)1(  املعطلة: هم الذين ينكرون صفات اهلل تعاىل التي وصف هبا نفسه يف كتابه وعىل لسان نبّيه 
عليه السالم. وأول من أظهر التعطيل هو اجلعد بن درهم )... – 118هـ( ، وعىل رأس الفرق 

املعطلة اجلهمية واملعتزلة.
)2(  املشبهة: هم الذين شبهوا ذات الباري بذات غريه، أو شبهوا صفاته بصفات غريه. وأول من 
نرش التشبيه هو هشام بن احلكم الكويف الشيعي )... – 230هـ( ، وعىل رأس الفرق املشبهة 

السبئية والكرامية.
من  لنفسه  أثبت  ما  تعاىل  له  ويثبتون  خلقه،  مشاهبة  عن  تعاىل  اهلل  ينزهون  الذين  )3(  املنزهة: 

الصفات واألسامء. 
)4(  حلديث أخرجه ابن ماجه يف سننه، يف كتاب الزهد، باب ذكر البعث، عن أيب سعيد اخلدري 
ْعدان، ثم  ريض اهلل عنه، ولفظه: “ يوضع الرصاط بني ظهراين جهنم عىل َحَسٍك كَحَسِك السَّ
يستجيز الناُس، فناٍج ُمسلَّم، وخمدوٌج به، ثم ناٍج وحُمتبٌس به، ومنكوٌس فيها “. واحلسك: هو 

الشوك. والسعدان: هو نبت ذو شوك.
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ثم ال بد للمشّبه أن يعزل اخليال يف مقام األفعال، فيقول كقولنا: إن احلق جلَّ 
جالله يفعل بال آلة وال علة، وال عالج وال اختالج، وال مساس وال إحساس، وال 

حركة وال سكون، بل منه التحريك واإلسكان.

ثم يعزل اخليال أيًضا يف مقام الصفات، فيقول كقولنا: إن احلق سبحانه يبرص 
والقرب  الفرش،  حتت  وما  العرش،  وراء  وما  التخوم،  حتت  وما  النجوم،  فوق  ما 
يسمع  يتفاضالن،  ال  وأوىف،  واجلهر  وأخفى،  الرس  يعلم  ِسّيـان.  برصه  يف  والبعد 

)2(، وغمغمة الرعد يف اجلو، ال يتفاوتان. هينمة)1( الـذرِّ يف الدوِّ

الذات أجدر بعزل اخليال  وإذا عزل اخليال يف مقام األفعال والصفات، فمقام 
وفطم األوهام، والتنزيه عن األجزاء واألعضاء واألركان، وإذا استحال يف األزل الزمان 
استحال يف األزل املكان، واستحال أن ينقلب ما هو يف حّيز االستحالة إىل حّيز اإلمكان.

ولو كان الواحد الصمد جساًم لكان مركًبا، وأقل األجزاء جزءان، ]فإن مل تكن 
النقصان، وإن كانت وقامت بكل جزء[ )3(، فاجلزءان - تعاىل  له صفات كامل لزم 
]اهلل[)4(- إهلان، فإن قامت عىل احتادمها هبام مًعا، لزم أن يكون للمعنى الواحد حمالن، 
تقم  مل  وإن  اللسان،  لقلقلة  لآلخر  باإلهلية  فاحلكم  اآلخر  دون  بأحدمها  قامت  وإن 
هبام وقامت بغريمها وأوجبت احلكم هلام فهذا هبتاٌن. وإن مل تقم املعاين بيشء وقامت 

بأنفسها ال بموصوفها، فهذا ال بالعقل وال باخليال، ما يتعّقله وال يتخّيله اإلنسان. 

فارجع إىل التنزيه، وانِف)5( التجزئة والتمييز واجلهة والتحيُّز والزمان واملكان 
واأللوان واألكوان، فاملعبود واحد أحد، فرد صمد، ليس كمثله يشء، وال هو مثل 
صنوان،  واألخوان  أخوان،  واملتامثالن  شيًئا،  يامثل  أو  يشء،  يامثله  وكيف  يشء، 

)1(  أي كالم خفي، انظر التلخيص يف معرفة أسامء األشياء أليب هالل العسكري، دار طالس- 
دمشق، ط2، 1996م، ص 111، وانظر تاج العروس للزبيدي 29/35.

)2( الدو: الصحراء التي ال نبات هبا. انظر: النهاية يف غريب األثر 352/2.
)3( ما بني املعقوفتني ساقط من )أ( و )ج(. 

)4( هذه الكلمة ليست يف )أ( وال )ج(.
)5( كتبت يف )أ( و )ج(: ونفي.
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ومل  يولد  ومل  يلد  مل  سبحانه  واحلق  متوالدان،  حمدثان  والفرعان  فرعان،  والصنوان 
يكن له كفًوا أحد، كام تضمنته سورة زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ رب، 

املشتملة عىل ثلث القرآن)1(.

ولو أنه ال يعقل اليشء إال بشبيٍه لزم أن ال يوجد كل منها حتى يوجد اآلخر، 
ا، وكل مركٍب مفتقٌر فقًرا  )4/ج( فإًذا ال يوجدان. ثم كل ذي شبٍه مركٌب تركيًبا تامًّ
ومنه  الرضاعة  منّا  النعمة،  ومنه  احلاجة  منّا  نعام)2(،  عنا  غني  جلَّ جالله  واحلق  ّما، 
الرمحة، منّا الرغبة ومنه املنة واإلحسان، هو الباقي وكل من عليها فاٍن، هو الدائم وما 
الصانع  باحلدثان، هو  القديم وما سواه )182/أ( موسوم  بالزمان، هو  مقيد  عداه 

وكل يشء دليل عليه وعنوان.

أما بعد: 

وتأويل  التنزيه،  يف  لتصنيٍف  استفتاًحا  بعد(  )أما  أقول:  أن  عىل  عزمُت  فإين 
ظواهر التشبيه، يكون نتيجًة هلذه املقدمة، وثمرة هلذه اخلطبة املنظمة، فتأملُت ما يف 
)4( وابن  والصبغيُّ الكتب األربعة املصنفة يف هذا الشأن، ومصنِّفوها: ابن خزيمة)3( 

ُفْوَرٍك)5( 

زب ٱ  بـاب فضل  القرآن،  البخاري يف صحيحه، يف كتاب فضائل  )1(  يشري إىل حديث أخرجه 
ٻ ٻ ٻ رب عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه، وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب 

صالة املسافرين وقرصها، باب فضل قراءة [قل هو اهلل أحد] عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه.
ا. )2( كذا يف مجيع النسخ، ولعل الصواب: حقًّ

كان  عرصه،  يف  نيسابور  إمام  )311هـ(،  السلمي  خزيمة  بن  إسحاق  بن  حممد  بكر  أبو  )3(  هو 
فقيًها جمتهًدا، عاملـًا باحلديث. رحل إىل العراق والشام واجلزيرة ومرص. من مصنفاته: كتاب 

التوحيد. انظر: األعالم 29/6.
فقيه  )342هـ(،  بالصبغي  املعروف  النيسابوري،  أيوب  بن  إسحاق  بن  أمحد  بكر  أبو  )4(  هو 
شافعي، له عدة مصنفات، منها: كتاب األسامء والصفات، واإليامن بالقدر، وفضائل اخللفاء 

األربعة. انظر: األعالم 95/1. 
)5(  هو أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك األنصاري األصبهاين الشافعي )406هـ(، عامل باألصول 
والكالم، سمع بالبرصة وبغداد، له مؤلفات كثرية، منها: مشكل احلديث وبيانه، واحلدود يف 

األصول. انظر: األعالم 83/6. 
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)1(، وهي جمّلدات ضخمة، ومصنّفات فخمة. والرازيُّ

فرأيُت أن هذه املقدمة قد تضّمنت جمردها النتيجة، ووقفت هبا الواقف عليها 
عىل املحجة دون كل وليجة، وأقامت عىل سالكي ُبنيات الطرق حجة، من خالفها 

كان اهلل حجيَجه، ومن عّرج عن الطريق وقد استبان مل ُيمد تعرجيه.

وهذه املقدمة من أنصفها وصفها بالوفاء وبالشفاء، وباالكتفاء وبالتربيز)2( عىل 
األكفاء. واهلل املشكور إذ وّفق إىل االنتصار بطريق االختصار، وإىل التحقيق بأقرب 
وتأكيد، وتكرير وتكثري، ولعل  إال جتديد  إليها  املشار  الكتب  مما يف  يبق  طريق، ومل 

اإلمالل بالتطويل تريب عائلته عىل فائدة التقدير والتمثيل. 

وال بأس أن نتبع هذا التأصيل بحظٍّ من التفصيل، فنقول:

زب ک ک گ رب )3(: استوىل.

»فوق سبع سموات« )4( يعني: فوقية القهرية.

»ينزل ربنا إىل سامء الدنيا« )5(: برتك املؤاخذة بالعدل إىل املساحمة والفضل.
أوحد  املفرس،  اإلمام  )606هـ(،  البكري  التيمي  احلسن  بن  عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  هو    )1(
البينات يف رشح أسامء اهلل  الغيب، ولوامع  املعقول واملنقول، من تصانيفه: مفاتيح  زمانه يف 

والصفات. انظر: األعالم 313/6.
)2( يف )ب(: وبالتنوير.

)3( سورة األعراف: 54.
)4(  هذا احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب التوحيد، باب قول النبي صىل اهلل عليه 
َأْغرَيُ من اهلل« ، عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه، ولفظه: جاء زيد بن  وسلم: »ال َشْخَص 
ِق اهللََّ َوَأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك ». قال  حارثة يشكو فجعل النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: »اتَّ
أنس: لو كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َكامِتًا شيًئا َلَكَتَم هذه. قال: َفَكاَنْت َزْينَُب َتْفَخُر 

َجني اهلل َتَعاىَل من َفْوِق َسْبِع َسَموات. َجُكنَّ َأَهالِيُكنَّ َوَزوَّ عىل َأْزَواِج النبي ^ َتُقوُل: َزوَّ
البخاري يف صحيحه، يف  )5(  احلديث متفق عليه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، أخرجه 
نَا َتَباَرَك َوَتَعاىَل  كتاب التهجد بالليل، باب الدعاء يف الصالة من آخر الليل، ولفظه: “ َينِْزُل َربُّ
ْيِل اآلِخُر، يقول: َمن َيْدُعويِن َفَأْسَتِجيَب له، َمن  ْنَيا حني َيْبَقى ُثُلُث اللَّ اَمِء الدُّ ُكلَّ َلْيَلٍة إىل السَّ
صالة  كتاب  يف  صحيحه،  يف  مسلم  وأخرجه  له”.  َفَأْغِفَر  َيْسَتْغِفُريِن  َمن  َفُأْعطَِيُه،  َيْسَأُلنِي 

املسافرين وقرصها، باب: الرتغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليل. 
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»يميش هرولة« )1(: يرحم أولياَءه رمحة ناجزة رسيعة.

ويأيت  بُظَلل،  أي:   )2( رب  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  زب 
يفعل فعال ُيسّميه إتياًنا، وكذلك الذهاب واملجيء.

»يضحك« )3(: يرىض.

»حيجب دونه سبعني ألف حجاب« )4(، أي: حَجَب هبا َخْلَقه، ومل َيَْتِجب هو.

»يغضب« )5(: يريد العقوبة.

البخاري يف صحيحه، يف  )1(  احلديث متفق عليه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، أخرجه 
كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعاىل:زب ٹ ٹ ٹ رب، ولفظه: "يقول اهلل َتَعاىَل: أنا 
ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب وأنا معه إذا َذَكَريِن، َفإِْن َذَكَريِن يف َنْفِسِه َذَكْرُتُه يف َنْفيِس، َوإِْن َذَكَريِن يف مأل 
ْبُت  َب إيلَّ ِذَراًعا َتَقرَّ ْبُت إليه ِذَراًعا، َوإِْن َتَقرَّ َب إيلَّ شرًبا َتَقرَّ َذَكْرُتُه يف مأل َخرْيٍ منهم، َوإِْن َتَقرَّ
إليه َباًعا، َوإِْن َأَتايِن َيْميِش َأَتْيُتُه َهْرَوَلًة. وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب الذكر والدعاء 

والتوبة واالستغفار، باب: احلث عىل ذكر اهلل تعاىل.
التقديس ص 118 وما  البقرة: 210. وانظر تأويالت أهل السنة هلذه اآلية: أساس  )2(  سورة 

بعدها.
يف  البخاري  أخرجه   ، عليه  املتفق  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  حديث  يف  اللفظة  هذه  )3(  وردت 
ولفظه:  وُيقَتل،  بعُد  ُد  فُيسدِّ ُيسِلُم  ثم  املسِلم  يقُتُل  الكافـر  باب  اجلهاد،  كتاب  يف  صحيحه، 
َيقُتُل أحُدمها اآلَخَر يدخالِن اجلنَة، يقاتُل هذا يف سبيل اهلل فُيقَتل،  »يضحُك اهللُ إىل رجلنْي 
ثم يتوُب اهللُ عىل القاتِل فيستشَهُد«. وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب اإلمارة، باب بيان 

الرجلني يقتل أحدمها اآلخر.
)4(  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 148/6، برقم: )5802(، عن سهل بن سعد ريض اهلل عنه، 
بلفظ: “إنَّ اهللَ عزَّ وجل ُدوَن َسْبِعنَي َأْلَف ِحَجاٍب من ُنوٍر َوُظْلَمٍة، وما َيْسَمُع من َنْفٍس شيًئا 
من ِحسِّ تِْلَك احْلُُجِب إال َزَهَقْت”. قال ابن شاهني يف الفؤائد: اسناده متصل ورجاله ثقات، 

وضعفه البيهقي يف األسامء والصفات 2/ 146 ، والذهبي يف ميزان االعتدال 3/ 191 .
يف  البخاري  أخرجه  عنه،  اهلل  ريض  هريرة  أبو  رواه  طويل  حديث  يف  اللفظة  هذه  )5(  وردت 
ا َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىِل َقْوِمِه َأْن َأنِذْر َقْوَمَك ِمن  صحيحه، يف كتاب األنبياء، باب قول اهلل تعاىل : [ إِنَّ
َقْبِل َأن َيْأتَِيُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ]، وفيه: "فيقول - أي آدم -: َريبِّ َغِضَب َغَضًبامل َيْغَضْب قبله مثله 

وال َيْغَضُب َبْعَدُه مثله".



213

حتريز التنزيه وحترير التشبيه

»يرىض« )1(: يريد الرمحة.

»يفرح« )2(: يقبل، »يتبشبش« )3( كذلك.

»رأيُت ريب يف أحسن صورة« )4( أي: وأنا يف أحسن صورة، أو الصورة املعنوية، 
كقولك: صورة األمر كذا.

)1(  وردت هذه اللفظة يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب 
“إِنَّ اهللَ َيْرىَض َلُكْم َثالًثا،  اإلمارة، باب: األمر باالعتصام بحبل اهلل وترك التفّرق، ولفظه: 
ُكوا بِِه شيًئا، َوَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللَِّ مجيًعا  ىَض َلُكْم َأْن َتْعُبُدوُه وال ُترْشِ َوَيْكَرُه َلُكْم َثالًثا، َفرَيْ

َؤاِل، َوإَِضاَعَة امْلَاِل”. ُقوا، َوَيْكَرُه َلُكْم: ِقيَل وقال، َوَكْثَرَة السُّ وال َتَفرَّ
)2(  وردت هذه اللفظة يف حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه املتفق عليه، أخرجه البخاري 
َنَزَل  َرُجٍل  العبد من  بَِتْوَبِة  َأْفَرُح  التوبة، ولفظه: »هللَُ  باب  الدعوات،  يف صحيحه، يف كتاب 
اُبُه، َفَوَضَع َرْأَسُه َفنَاَم َنْوَمًة َفاْسَتْيَقَظ وقد  َمنِْزاًل َوبِِه َمْهَلَكٌة، َوَمَعُه َراِحَلُتُه، عليها َطَعاُمُه َورَشَ
َذَهَبْت َراِحَلُتُه، حتى اْشَتدَّ عليه احْلَرُّ َواْلَعَطُش أو ما َشاَء اهلل قال: َأْرِجُع إىل َمَكايِن، َفَرَجَع َفنَاَم 
َراِحَلُتُه ِعنَْدُه«. وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب التوبة، باب  َرْأَسُه فإذا  َرَفَع  ُثمَّ  َنْوَمًة، 

احلض عىل التوبة. 
)3(  وردت هذه اللفظة يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه، أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 307/2، 
ْكِر إاِل َتَبْشَبَش اهلل له كام  الِة َوالذِّ برقم: )8051(، ولفظه: “ما َتَوطََّن َرُجٌل ُمْسِلٌم امْلََساِجَد لِلصَّ
َيَتَبْشَبُش َأْهُل اْلَغاِئِب بَِغاِئبِِهْم إذا َقِدَم عليهم”، واحلديث صححه السيوطي يف اجلامع الصغري 

7880 ، واملنذري يف الرتغيب والرتهيب 1 / 175
)4(  أخرجه الدارمي يف سننه، باب يف رؤية الرب تعاىل يف النوم، عن عبد الرمحن بن عائش ريض 
َتِصُم امْلَأُل األعىل؟ فقلت: أنت َأْعَلُم  اهلل عنه، بلفظ: »رأيت َريبِّ يف َأْحَسِن ُصوَرٍة قال: فِيَم خَيْ
ُه بني َكتَِفيَّ َفَوَجْدُت َبْرَدَها بني َثْدَييَّ َفَعِلْمُت ما يف السموات َواأْلَْرِض  . قال: َفَوَضَع َكفَّ يا َربِّ
]. وأخرجه  امْلُوِقننَِي  َولَِيُكوَن ِمن  َواأْلَْرِض  َمَوات  َمَلُكوَت السَّ ُنِري إبراهيم  [َوَكَذلَِك  َوَتاَل: 
الرتمذي يف سننه يف كتاب: تفسري القرآن ، باب: سورة ص ، من حديث معاذ بن جبل، وقال: 

هذا حديث حسن صحيح.
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»َخَلَق اهللُ آدم عىل صورته« )1( أي: صورة العبد املرضوب، والواقعُة ُتبيِّنُه)2( .

زب ڄ ڄ ڄ رب )3( باملكانة ال باملكان.

]َتَىل[ )4(: أظهر آياته.

ىلىَّ منه مثل اخلنرص« )5(: أظهر أدنى آياته. »َتَ

 زب ى ائ ائ ەئ رب )6(: خلق له اإلدراك برشطِه، فَتَدْكَدَك عند الرؤية.

ِم[ )7( أي: تقريبه إياهم مكانًة ال مكاًنا، وهكذا ]ِمن لىَُّدْنُه[ )8( ونحوه. ]ِعنَد َربهِّ

كتاب  يف  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه  عنه،  اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن  عليه  متفق  )1(  احلديث 
فلام  ِذَراًعا،  ِستُّوَن  ُطوُلُه  ُصوَرتِِه  عىل  آَدَم  اهلل  “َخَلَق  ولفظه:  السالم،  بدء  باب  االستئذان، 
َا حَتِيَُّتَك  يُّوَنَك َفإهِنَّ َخَلَقُه قال: اْذَهْب َفَسلِّْم عىل ُأوَلِئَك نفر من امْلَالِئَكِة ُجُلوٌس َفاْسَتِمْع ما ُيَ
اهلل،  َوَرمْحَُة  َفَزاُدوُه  اهلل،  َوَرمْحَُة  َعَلْيَك  الُم  السَّ َفَقاُلوا:  َعَلْيُكْم،  الُم  السَّ فقال:  تَِك.  يَّ ُذرِّ َوحَتِيَُّة 
َفُكلُّ من َيْدُخُل اجْلَنََّة عىل ُصوَرِة آَدَم فلم َيَزْل اخْلَْلُق َينُْقُص َبْعُد حتى اآلَن”. وأخرجه مسلم 

يف صحيحه، يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها، باب يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري. 
َأَخاُه  َأَحُدُكْم  َقاَتَل  »إِذا  ولفظه:  عنه،  اهلل  أيب هريرة ريض  عليه عن  املتفق  احلديث  إىل  )2(  يشري 
كتاب  البخاري يف صحيحه، يف  أخرجه  ُصوَرتِِه«.  َعىَل  آدم  َخَلَق  اهللَ  َفإِنَّ  اْلَوْجه،  َفْلَيْجَتنِب 
الرب  كتاب  يف  صحيحه،  يف  مسلم  وأخرجه  الوجه،  فليجتنب  العبد  رضب  إذا  باب  العتق، 

والصلة واآلداب، باب النهي عن رضب الوجه. 
)3( سورة النجم: 8.

)4( سورة األعراف: 143.
)5(  أخرج احلاكم يف املستدرك 4102/2، عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام: أنَّ موسى بن 
عمران ملـّا كلَّمه رّبه أحّب أن ينظر إليه فقال: ريّب أرين أنظر إليك قال: لن تراين، ولكن انظر 
إىل اجلبل فإن استقرَّ مكانه فسوف تراين. فحّف حول اجلبل املالئكة، وحّف حول املالئكة 
بنار، وحّف حول النار بمالئكة، وحّف حول املالئكة بنار، ثمَّ جتىلَّ رّبك للجبل، ثمَّ جتىلَّ منه 
مثل اخلنرص، فجعل اجلبل دّكا وخرَّ موسى صعًقا ما شاء اهلل، ثمَّ أنه أفاق فقال: سبحانك تبُت 
إليك وأنا أّول املؤمنني. يعني: أّول َمن آمن من بني إرسائيل. قال احلاكم: هذا حديث صحيح 

اإلسناد ومل خيرجاه.
)6( سورة األعراف: 143.

)7(  قال تعاىل يف سورة يونس آية )2(: زب پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ رب..

)8(  قال تعاىل يف سورة الكهف آية )2(: زب ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب. 
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الوجه واليدان )5/ج( والعينان: صفاٌت سمعية، ضاق بيان وجه االستعارة 
أثبتها، ومل  نفُيها ألن الرشع  ها إىل الصفات املعروفة؛ إذمل يمكن  فيها، ومل يمكن ردُّ
يمكن محُلها عىل ظاهرها، ألن العقل يأباه، ومل يمكن محُلها عىل االستعارة يف بعض 

املوارد؛ فتعنيَّ رضورًة أن نثبت صفاٍت ال جوارح.

بخالف الساق)1( ، فهو حممول عىل الشدة، وكْشُفُه: تفريج الشدة.

وبخالف: »َيَضُع َقَدَمُه يف جهنىَّم« )2( فهو حمموٌل عىل أنه يضع فيها َخْلًقا من 
َخْلِقِه متقدًما.

مه هلل. محن« )3( أي: عند العمل الصالح الذي قدَّ »ُيصلهِّ عند َقَدم الرىَّ

»َيضُع اجلبىَّاُر )3/ب( ِرْجَلُه يف النىَّار« )4( إما اجلبار َمَلٌك من املالئكة، أو احلق 
يضُع قطعًة من خملوقاته، كالقطعة من اجلراد انتشاًرا.

 زب وئ وئ ۇئ  ۇئ رب )5( أي: التي خلقُتها، فهي ملكي، ومضافة إيلَّ إضافة 
الـُملِك إىل املالِك.

)1(  قال تعاىل يف سورة القلم آية )42(: زب حس خس مس حص مص جض حض خض مضحطرب.
)2(  احلديث متفق عليه عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه، أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب 
األيامن والنذور، باب احللف بعزة اهلل وصفاته وكلامته، ولفظه: »ال َتَزاُل َجَهنَُّم، َتُقوُل: َهْل ِمْن 
تَِك، َوُيْزَوى َبْعُضَها إىَِل َبْعٍض«.  ِة فِيَها َقَدَمُه، َفَتُقوُل: َقْط َقْط َوِعزَّ َمِزيٍد؟ َحتَّى َيَضَع َربُّ اْلِعزَّ

وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب اجلنة، باب النار يدخلها اجلبارون. 
)3(  مل أظفر به. ووجدُت يف مشكل احلديث وبيانه البن فورك ص 353 حديًثا قريًبا منه ُرِوَي 

محن”.  عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه، ولفظه: “إذا َسَجَد أحدكم فإنام يسجد عىل َقَدِم الرَّ
)4(  أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة، عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ، بلفظ: “ُيْلَقى يِف النَّاِر َأْهُلَها 
َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد، َقال: َوُيْلَقى فِيَها َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد، َحتَّى َيَضَع ِرْجَلُه، َأْو َقَدَمُه فِيَها، 
َفَتُقوُل: َقْط َقْط”. وأخرجه ابن منده يف كتاب الرد عىل اجلهمية، عن أنس أيًضا، بلفظ : “َيَضُع 
التفسري،  البخاري يف صحيحه يف كتاب  َقْط”. وأخرج اإلمام  َقْط  َفَتُقوُل:  النَّاِر  ِرْجَلُه يِف  اهلل 
ا النَّاُر َفاَل مَتَْتِلُئ َحتَّى َيَضَع ِرْجَلُه َفَتُقوُل  باب: وتقول هل من مزيد، من حديث أيب هريرة: “َفَأمَّ
َقٍط َقٍط َقٍط . َفُهنَالَِك مَتَْتِلُئ َوُيْزَوى َبْعُضَها إىَِل َبْعٍض« ، ويف لفظ ملسلم يف كتاب اجلنة، باب 

النار يدخلها اجلبارون: »َحتَّى َيَضَع اهللَُّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل ِرْجَلُه َتُقوُل َقْط َقْط َقْط«. 
)5( سورة احلجر: 29. 
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»القبضة« )1(: االستيالء والـُملك.

»األصابع« )2(: النعم.

النافعة  أو  واآلخرة،  األوىل  أو  والباطنة،  الظاهرة  النعمتان:   :)3( »األصبعان« 
والدافعة.

قاعدٌة: حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه أصل يف هذا الباب، فنقّدر 
أمر اهلل وحكمه وملكه وشأنه ونحو ذلك، مما يسوغ عليه الظرفية إذا وردت الظرفية 

يف الظاهر منسوبًة إىل الذات.

ُمطَِّرد، كقولك يف املطر: هذه  املؤثر أصٌل  قاعدٌة أخرى: وتسمية األثر باسم 
رمحة اهلل، أي: أثرها. وكذلك: النبات رمحة؛ ألنه من آثارها. وقد ورد مبينًا يف قوله 
تعاىل: زب ىئ ی ی ی ی رب )4( أي: مقدوره. ]وإذا تعجبَت من يشٍء قلَت: 

انظر قدرة اهلل، أي: مقدوره[ )5(.

بعض  إىل  إضافُته  واملراد:  تعاىل،  اهلل  إىل  اليشُء  ُأضيَف  ربام  أخرى:  قاعدٌة 
هلم  الترشيف  معنى  عىل  خواّصه،  يفعُله  ما  إليه  ُينَسُب  امللك  ألن  َخلِقه؛  خواص 

والتنويه بقدرهم.

)1(  وردت هذه اللفظة يف حديث أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه، أخرجه أبو داود يف سننه، 
يف كتاب السنة، باب يف القدر، ولفظه: “إِنَّ اهللَ َخَلَق آَدَم من َقْبَضٍة َقَبَضَها من مَجِيِع األرض، 
ْهُل  َوالسَّ َوَبنْيَ ذلك،  َواأْلَْسَوُد  َواأْلَْبَيُض،  اأْلمَْحَُر  َقْدِر األرض: َجاَء منهم  آَدَم عىل  َبنُو  َفَجاَء 
َواحْلَْزُن، َواخْلَبِيُث َوالطَّيُِّب”. وأخرجه الرتمذي يف سننه، يف كتاب التفسري، باب من سورة 

البقرة، وقال: هذا حديٌث َحَسٌن صحيح.
)2(  وردت هذه اللفظة يف حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام، ولفظه: “إِنَّ ُقُلوَب 
ُفُه َحْيُث َشاَء”، ثم  ، َكَقْلٍب َواِحٍد َيرْصِ مْحَِن َعزَّ َوَجلَّ َها َبنْيَ ُأْصُبَعنْيِ ِمْن َأَصابِِع الرَّ َبنِي آَدَم ُكلَّ
ْف ُقُلوَبنَا إىَِل َطاَعتَِك”.  َف اْلُقُلوِب، ارْصِ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: “اللَُّهمَّ ُمرَصِّ

أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب القدر، باب ترصيف اهلل تعاىل القلوب كيف يشاء. 
)3( انظر اهلامش السابق .

)4( سورة الروم: 50.
)5( ما بني املعقوفتني ساقط من )أ( و )ج(.
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قاعدٌة أخرى: اعلم أن األحاديث التي أوهم ظاهُرها التشبيَه أكثُرها ال يصلح 
يكون موضوًعا.  أن  إىل  التعليل  يبلغ يف  النقاد، وقد  يسلم من علة عند  سنده، وال 
وقد تكون العلة ال من قدٍح يف عدالة الراوي، ولكن من عارٍض عَرَض له، كام قيل 
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص: أنه ظفر يوم الريموك بَِوْسَقنِي)1( من أقاصيص بني 
ث عن رسول اهلل  ُث عنها، فظنَّ السامُع أنه يدِّ إرسائيل، واليهوُد جمّسمٌة، فربام يدِّ
صىل اهلل عليه وسلم باممل َيُقل، ]وحاشاه أن يقول عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
ثنا عن رسول اهلل صىل  مامل َيُقل[)2( ، وربام كان أصحاُبه يقولون له يف األحيان)3( : حدِّ

ْثنا عن َوْسَقْيَك يوم الريموك. اهلل عليه وسلم، وال حتدِّ

وكذلك حممد بن كعب القرظي، أصله من بني قريظة، وهم هيود، ووقع إليه 
ا. ث حديًثا نبويًّ ث عنها، )6/ج( فظنَّ الظانُّ أنه يدِّ يشٌء من كُتبِهم، وكان ربام يدِّ

)183/أ(  عنده  وكان  األهواز،  دخل  أنه  سلمة  بن  محاد  عن  يكى  وكذلك 
ٌل، فعمل بعض الزنادقة عىل صُحِفِه فدسَّ فيها دسائس من حيث ال يشعر محاد،  َتَغفُّ
أيب  ابن  الزنديق  إن  ويقـال:  ويمّيزونه.  الشأن  أهل  ذلك  يعرف  بآخره،  هبا  ث  فحدَّ
الُقّصاص  من  وأمثاهلم  البكـايل)6(،  ونـوف  األحبار)5(،  كعب  وكذلك  العرجاء)4(، 
زمن  يف  زنديٌق  ُأِخَذ  وقد  عندهم.  الظواهر  املشكلة  األحاديث  هذه  توجد  ما  أكثر 
املأمون، فقيل له: أتتوب؟ فقال : كيف أتوب وقد وضعُت كذا كذا ألَف حديٍث يف 

التشبيه، وسمعُت الناَس يقولون ويتحدثون هبا؟!.

)1( يعني: محل بعريين.
)2( ما بني املعقوفتني ساقط من )أ( و )ج(.

)3( يف )أ(: يف األخبار.
)4(  قيل عن ابن أيب العرجاء: أنه ثقة عابد، من أثبت الناس يف ثابت، ولكن تغرّي حفظه يف آخر 

عمره. انظر: تقريب التهذيب رقم: )1499(. 
الشام،  ثقة خمرضم، سكن  اليمني،  ماتع احلمريي  بن  أبو إسحاق كعب  )5(  كعب األحبار: هو 

ومات يف آخر خالفة عثامن وقد زاد عىل املائة. انظر: تقريب التهذيب رقم: )5648(.
)6(  هو نوف بن فضالة البكايل الشامي، ابن امرأة كعب األحبار، له ذكر يف الصحيحني، مات بعد 

التسعني من اهلجرة. انظر: تقريب التهذيب رقم )7214(. 
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سؤاٌل: فإن قلت: ما الرضورة إىل تأويل هذه األحاديث املعلَّلة الطرق، وهال 
دفعَت من أول وهلٍة بذلك، فاسُتْغنِي عن تأويلها؟

يدفعونه  بل  املحض،  املوضوع  بتأويل  يشتغلون  ال  العلامء  أن  فاجلواب: 
أن يكون صحيًحا،  فيه، الحتامل  املختَلف  املعلَّل  بتأويل  بدًءا بذلك، وإنام اشتغلوا 

لوَنُه عىل هذا التقدير. فيتأوَّ

ما ليس منها، فكيف  إذا كانت األحاديث قد خالطها  إن قلت:  سؤاٌل آخر: 
بيل إىل التمييز؟ فإذا خفي عن محاٍد وهو األصل، فكيف يظهر ملن بعده وهم فرٌع  السَّ

منه؟

ون يف ذلك،  فاجلواب: أن أهل هذا الشأن وعلامء النقل ونقاد األسانيد ال يشكُّ
وال يشكُّ فيه إال َمن مل يشاركهم يف املامرسة، وربَّ حامل فقٍه إىل َمن هو أفقه منه، 
)2( أن يزاحم بالقول َمْن مل يزامْحُهم يف العلم، وهو بمثابة  فليس ينبغي للُغْمر)1( الِغرِّ
اجِلْلف اجلاهل، يقف عىل العطار، والعطاُر يميُز الَعَفاَر)3( من الَعّقار)4( ، فيداخله يف 
صناعته، ويزامحه يف متييز بضاعته بالتحريف املحض، واالستبعاد الرصف، فهذا منه 

إًذا خرٌق ومُحٌْق وسوُء ُخُلٍق.

إال  والربهان  بالبيان  ض  يتعرَّ أن  للمتكلم  ينبغي  ال  قلت:  إن  آخر:  سؤاٌل 
يتكلَّموا يف  أن  فيها، فكيف ساغ هلم  للظن  العقائد ال جمال  قواعد  فإن  للقطعيات، 

أحاديَث أصحُّ غايتِِه أن يكون مظنوًنا، ثم يتكلَّمون عىل التأويالت بالظنون؟. 

فاجلواب: أن موضع القطع إحالُة أن يراد الظاهر، هذا ما ال يشكُّ فيه املتكلم، 
ثم تعيني التأويالت إنام نشأ عن القطع بأمرين:

ب األمور. انظر: خمتار الصحاح، مادة )غمر(.  )1( الُغْمر: هو الذي مل جُيرِّ
ب. انظر: خمتار الصحاح، مادة )غرر(.  : هو الرجل الغري جمُرِّ )2( الِغرُّ
)3( الَعَفار: شجر ُتقدح منه النار. انظر: خمتار الصحاح، مادة )عفر(.

)4( العقار: مفرد العقاقري، وهي أصول األدوية. انظر خمتار الصحاح: مادة )عقر(. 
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أحدمها: أن الظاهر غري مراد. 

واآلخر: أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ال خياطبنا إال عناية باإلفادة، وتبليًغا 
أيًضا مما ال  فهذا  الباب.  ما جيوز إطالقه، مما ال جيوز يف هذا  وإبانة جلواز  للرسالة، 

يشكُّ فيه املتكلم. 

وهناك أيًضا وجٌه ثالٌث من القطع، وهو أنا نقطع بإمكان )7/ج( أن يضاف 
جالله  جل  إليه  يضاف  أن  باستحالة  نقطع  كام  العرش،  عىل  االستيالُء  تعاىل  إليه 
اجللوُس ]عىل العرش أو غرُيه، فإذا كان االستيالء الئًقا باحلق[)1( ، وقد ورد الرشع 
به لغًة، وتعبدنا باللغة، تعنيَّ محُل اللفظ عليه، ولو وجدنا وجًها من التأويل هو أقرُب 
فنا يف تعيني أحدمها. فهذه مجلٌة)2( من القطع هي  منه رجعنا إليه، أو هو مساٍو له توقَّ

حمطُّ نظر املتكلم.

قاعدٌة يف هذا الفن: اعلم أن مجلة الظواهر التي أحلنا إرادة ظواهرها، ومحلناها 
عىل جهاٍت من االستعارة، ونقلنا عن أهل اللغة تسويغها، بحيث لو اسُتْعِمَلت فيمن 
جيوز عليه الظاهُر لُعلم بسياق الكالم أن الظاهَر غرُي مراٍد، فإذا استقر الوضع عىل 

إحالة أن يكون املراُد الظاهر لغة فيمن ال ييل العقُل عليه ذلك أجدر.

مثاله: أن أحاديث التنزيل محلناها عىل ترك استيفاء احلق، وعىل احلكم بالفضل 
دون املؤاخذة بالعدل. ولو استعمل التنزيل يف املخلوق فيام هذه سبيله مل ُيَمل عىل 
االنتقال من مكاٍن إىل مكان، تقـول: ينزل األمري مع فالٍن، إذا الَينَُه يف القول، وساحَمَُه 
يف احلق، وإن كان األمري عىل رسيره يتحتُم)3(مل ينزل عنه، وال َيفَهْم عاقٌل من قولك: 

ينزل األمرُي مع فالٍن. أنه نزل له عن رسيره، وال بد بحيث يتحتُم ذلك.

فوق،  غالًيا: جاء من  بسلعته سوًما  ملن ساوم  تقول  )الفوق(،  لفظة  وكذلك 
وإن كان جالًسا مكانه، وربام يصعد بسلعته من ُسفل إىل علية فيسوم هبا سوًما غالًيا، 

)1( ما بني املعقوفتني ساقط من )أ( و )ج(.
)2( يف )أ(: جهات.

)3( هذه الكلمة ليست يف )أ( وال )ج(. 
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فتقول: جاء من فوق، وأنَت تعلم أنه إنام جاء باحلقيقة من ُسفل، لكن أردت أنه أعىل 
سومها. فإذا كنت تؤول يف حق املخلوق الذي يمكن عليه محُل الكالم عىل احلقيقة، 
فترتكها، علاًم منك بالعادة أن املتكلم أراد االستعارة. فكيف ال ُيرَتَك الظاهُر يف حق 

َمن ال جيوز عليه مقتضاه، علاًم منك بالعقل أن املتكلم أراد االستعارة؟.

قاعدٌة: من أحسن ما أليب احلسن األشعري)1( رمحه اهلل تعاىل يف تأويل ما ال 
يسوغ نسبُتُه إىل احلق عىل ظاهره من األفعال، قوله رمحه اهلل: »الوجه أن يقال: َفَعَل 
ه: جتّلًيا، َفَعَل  ُه كذا، كقولنا يف التجيل والتنزيل: َفَعل )4/ب( فعال سامَّ احلقُّ فعال َسامَّ

فعال ساّمه: تنزيال«.

 وأصُله عن األوزاعي، وذلك أنه ُسِئَل عن حديث النزول)2( ، فقال: يفعل اهلل 
ما يشاء، فأشار إىل أنه فَعَل فِعال بال عالٍج وال انتقاٍل، ساّمه هبذا االسم. 

بالذي  يلُف  وهو  برجٍل  مرَّ  أنه  )184/أ(  وجهه  اهلل  م  كرَّ عيلٍّ  عن  وُنِقل 
)8/ج( احتجَب بالّسبـع)3( الطباق، فعاله بالّدرة، وقال: ويلك! إن اهللَ َيُجُب وال 

َيَتِجب، فقال الرجل: ُأَكّفُر عن يميني؟ فقال: ال، إنام حلفَت بغري اهلل)4(.

ثم يعود بنا كالمنا إىل تفصيل أحاديث يف هذا الفن، نتتبُعها باالختصار.

]خرب اليد[

قال:  تعاىل  اهلل  »أن  التفسري:  يف  الرتمذي  جه  وخرَّ القصص،  يف  جاء  حديٌث 
يا حممد، فيَم خيتصم املأل األعىل؟ قال: قلت: ال أدري، فوضع يده بني كتفي، حتى 

)1(  هو اإلمام عيل بن إسامعيل بن إسحاق األشعري )324هـ(، من نسل الصحايب أيب موسى 
املتكلمني  األئمة  من  كان  واجلامعة،  السنة  أهل  مذهب  مؤسس  عنه،  اهلل  ريض  األشعري 
اللمع  منها:  الكالم،  علم  يف  كثرية  مؤلفات  له  ببغداد.  وتويف  البرصة،  يف  ولد  املجتهدين، 

واإلبانة ومقاالت اإلسالميني. انظر: األعالم 263/4. 
)2( سبق ختريج حديث النزول من قبل. 

)3( يف ) أ ( : بسبع . 
)4( أخرجه الربيع بن حبيب األزدي يف مسنده ، برقم )838( .
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فيم  يا حممد،  قال:  ثم  واملغرب،  املرشق  بني  ما  فعلمُت  َبْرَدها يف صدري،  وجدُت 
خيتصم املأل األعىل؟ فقلت: ال أدري، فقال: يف الكفارات، وامليش عىل األقدام إىل 
رَبات، - أي: الغدوات الباردة -، وانتظار الصالة  اجلامعات، وإسباغ الوضوء يف السَّ
ذنوبه كيوم  بخرٍي، وخرج من  بخرٍي، ومات  الصالة، فمن حافظ عليهنَّ عاش  بعد 

ه«)1(. ولَدْته أمُّ

وجه اإلشكال: إطالق اليد، والوضع بني الكتفني، وإضافة الربد إىل اليد.

إشكاٌل آخر: قوله أوال وآخًرا: »ال أدري« بعد قوله: »َفَعِلمُت ما بني املرشق 
واملغرب«.

اإلشكال الثالث: اختصام املالئكة ما معناه؟

قبيل  من  إليها  الربد  وإضافة  النعمة،  باليد:  املراد  أن  األول:  عن  واجلواب 
النعمة الباردة، والغنيمة الباردة، إذا جاءت بال تكلٍُّف، بل موهبٌة. وختصيُص ما بني 
الكتفني؛ ألنه ييل القلَب الذي هو حملُّ العلوم، وبردِّ اخلواطر وسكوهنا وطمأنينتها)2( 

إىل العلوم.

ا تأدًبا، أي: ال أعلم من ذايت  واجلواب عن الثاين: أن قوله ثانًيا: »ال أدري« إمَّ
شيًئا، يريد إال ما علَّمتني. وإما أن تكون رؤيُته ما بني املرشق واملغرب إدراًكا معلوًما 

باملحسوسات، وهذا السؤاُل خارٌج عن ذلك.

، ولكن  وأما اجلواب عن اإلشكال الثالث: فلم أقف للمتكلمني فيه عىل نصٍّ
قال بعُض املفرسين: إن اختصامهم كـان يف املنجيات واملهلكات والكفارات. قال 

)1(  أخرجه الرتمذي يف سننه، يف أبواب تفسري القرآن ، باب من سورة ص ، عن عبد اهلل بن عباس 
ريض اهلل عنهام، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومن حديث معاذ بن جبل 

وقال: حسن صحيح.
)2( يف ) أ ( : وطمأنيناهتا . 
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وقال   ،)1( رب  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  زب  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  ذلك 
يف املنجيات: إن أوهلا خشيُة اهلل ثم كذا، ويف املهلكات: إن أوهلا الشحُّ املطاع، ويف 

رَبات)2(. الكفارات: إن أوهلا إسباُغ الوضوء يف السَّ

أن  أمرهم  تعاىل  اهلل  اجلدال، وكأن   - أعلم  واهلل  االختصاُم -  قلُت: ويكون 
يعينوا باجتهادهم األصناف املندرجة حتت هذه األمهات الثالث من فروع األعامل، 
وما ينبغي أن يعد أوهلا وأصلها )9/ج( فتجادلوا يف التعيني، وهلل أن يفعل ما يشاء، 
، ويوّفق من  ويعلم ما يشاء بال اجتهاٍد، وَيِكَل من يشاء إىل االجتهاد من َمَلٍك أو َبرَشٍ

يشاء من املجتهدين إىل الصواب ويمنع آخرين.

والذي ُيْفَهم من حيث اجلملة: أن اإلخبار عن اختصام املأل األعىل تنويٌه هبذه 
األنواع من الُقَرِب والطاعات، وإظهار املنَّة عىل هذه األمة، إذ علَّمها - بال نصٍب وال 
تعٍب - مراتَب العبادات ودرجات القربات، وما علَّم ذلك للمالئكة، بل َوَكَلُهم فيه 

إىل االجتهاد.

]ذكر القبضة وختمري الطينة[

حديٌث آخر: جاء: »إن اهلل تعاىل َخَلَق آدم من قبضٍة قبضها من مجيع األرض، 
ويف  والطّيب«)3(.  واخلبيث  والسهل  واحلزن  واألبيض  واألمحر  األسود  فيهم  فجاء 

)1( سورة ص: 69.
وثالُث  درجات،  وثالُث  كفارات،  »ثالُث  ولفظه:  عنه،  اهلل  ريض  مالك  بن  أنس  )2(  حلديث 
ربات، وانتظاُر الصلوات  ُمنجيات، وثالُث ُمهلكات. فأما الكفارات: فإسباغ الوضوء يف السَّ
بعد الصلوات، ونقُل األقدام إىل اجلمعات. وأما الدرجاُت: فإطعاُم الطعام، وإفشاُء السالم، 
والصالُة بالليل والناس نيام. وأما املنجياُت: فالعدل يف الغضب والرضا، والقصُد يف الفقر 
والغنى، وخشيُة اهلل يف الرس والعالنية. وأما املهلكاُت: فشحٌّ مطاٌع، وهوًى متََّبٌع، وإعجاُب 
املرء بنفسه«. أخرجه أبو نعيم يف احللية 268/6، وأخرجه البزار يف مسنده 114/13، برقم: 

)6491(، مسند أنس ابن مالك ريض اهلل عنه.
)3( سبق خترجيه من قبل.
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حديٍث آخر: »إن اهلل تعاىل مخَّر طينة آدم أربعني صباًحا، ثم خلطها بيده، فخرج كلُّ 
طيٍِّب بيمينه، وكلُّ خبيٍث بشامله، ثم مسح إحدى يديه باألخرى«)1(.

ختمرُي  وكذلك  باجلارحة،  القبُض  وظاهُرها  القبضة،  ذكر  اإلشكال:  وجه)2( 
يوهُم  باألخرى  اليدين  إلحدى  املسُح  وكذا  واملبارشة،  العالُج  وظاهُره  الطينة، 

اجلارحَة والعالَج.

عىل   )3(  [ بَِيَديَّ َخَلْقُت  [ملَِا  تعاىل:  قوُله  ُيَمُل  وال  النعمُة،  اليَد  أن  واجلواب: 
له بسببها عىل سائر املخلوقات، من  القدرة، بل عىل النعمة التي ُخصَّ هبا آدُم وفضَّ
َب فيه الصفات العالية، كالعلم والنطق  مجاداٍت وحيوانات ومالئكة، وذلك أنه ركَّ
واإلدراك واملجاهدة يف إعفاف النفس مع االبتالء بالشهوات، فَخْلُق آدَم مصحوًبا 

بنعمته الظاهرة يف تسوية َخلِقه، والباطنِة يف حتسني ُخُلِقه. 

بال  قبًضا  ه  َسامَّ فعال  َفَعَل  أي:  بيده  وقبض  واالستيالُء،  الـُملُك  والقبضُة: 
ٍة. ويكون ختمرُي طينتِه  ه ختمرًيا بال آلٍة وال مماسَّ عالٍج. وكذلك مَخَّر، أي: َفَعَل فعال َسامَّ

أربعني يوًما)4( مضاهًيا لتطوير أوالده أربعني أربعني، يف العلقة واملضغة ونحومها. 

القدرة؛ ألن  آدَم عىل  اليد يف خلِق  فورٍك)5( محَل  بن  بكٍر  أبو  األستاُذ  جُيِْز  ومل 
املقصوَد إفحاُم إبليس باحلجة، ولو كانت اليد القدرة لكان إبليس أيًضا كذلك خملوًقا 

من   ،)431( برقم  الرشيعة  يف  واآلجري   ،151/2 والصفات  األسامء  يف  البيهقي  )1(  أخرجه 
الفاريس أو عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنهام موقوًفا، وحكم عليه احلافظ  حديث سلامن 
ا. وقد أورد الدارقطني  العراقي يف املغني 1129/2 بأنه حديث باطل، وأن إسناده ضعيف جدًّ
يف العلل 338/5 اخلالف حول وقف هذا احلديث أو رفعه، فقال: وسئل عن حديث أيب 
عثامن النهدي عن عبد اهلل بن مسعود قال: »إن اهلل تعاىل مخر طينة آدم«، فقال: يرويه سليامن 
التيمي عن أيب عثامن عن سلامن أو ابن مسعود موقوًفا وهو الصحيح، ومن رفعه فقد وهم. 

)2( هذه الكلمة ليست يف )أ( وال )ج(. 
)3( سورة ص: 75.

)4( هذه الكلمة ليست يف )أ( وال )ج(. 
)5( انظر: مشكل احلديث وبيانه ص 106.
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بالقدرة، دلَّ عىل أن املراد النعمُة التي ُخصَّ هبا آدم. وأما املسح فُيحتمُل أن ُيراد به مَلَّا 
َب إحدى الصنْفنْي باآلخر خلًطا، فجعَل  خَلَق بني آدم صنفني: سعيًدا وشقيًّا، رَضَ

، والشقيَّ خيرُج من السعيد.  السعيَد خيرُج من الشقيِّ

َر طينَة آدم بيده، ويمسَح  ويتمل أن يأمر اهلل ملًكا من خواصِّ املالئكة، فُيخمِّ
امللُك )10/ج( إحدى يديه باألخرى، ويضاُف الفعُل إىل اهلل تعاىل ؛ ألنه خالُقُه عىل 
، أي: أَمَر برضبِِه، وهذا أقعُد باجلواب)1( ؛  َب األمرُي اللصَّ يدي امللك، كام تقول: رَضَ

ألن األمري ال خيلُق فعل من استنابه، واهلل تعاىل )185/أ( خالُق أفعال عبيده.

]ذكر اليمني والشمال[

حديٌث آخر: جاء: »إن اهلل تعاىل ملا قسم بني آدم بيمينه وشامله، قال آلدم: اخرت 
أهيام شئت؟ فقال: اخرتُت يمني ريب. وكلتا يَدْيه يمني«)2(.

وجه اإلشكال: ذكر ما ُيشِعر باجلارحة، واختيار آدم إحدامها دون األخرى، 
وكلتا يدي احلق خمتارة؛ ألنا نفرسِّ األيدي)3( بالنعم.

اخلذالن،  وعىل  التوفيق  عىل  القدرُة  والشامل:  باليمني  املراد  أن  واجلواب: 
فالسعداء وفَّقهم اهلل، واألشقياء خذهلم اهلل، والكلُّ بقدرته، وثمرة اخلذالن الكفر، 
وهو واقٌع بقدرته، فقول آدم: »اخرتُت يمني ريب« أي: اخرتُت القوَم الذين هم أهُل 
توفيقه وإسعاده، و »كلتا يديه يمني« تنبيٌه عىل أهنام ليستا بجارحتني، وال من رضورة 
اجلوارح: يمني وشامل، أو أراَد آدُم: اخرتُت ما اختاره ريب، وِكال فِعَلْيه خمتاٌر؛ ألن 

أحدمها فضٌل، واآلخر عدٌل.

)1( يف )أ( و )ج(: يف اجلواز.
)2(  أخرجه الرتمذي يف سننه، يف كتاب التفسري، باب من سورة اإلخالص، عن أيب هريرة ريض 
املستدرك  يف  احلاكم  وأخرجه  الوجه.  هذا  من  غريٌب  َحَسٌن  حديٌث  هذا  وقال:  عنه،  اهلل 

132/1، وقال: هذا حديٌث صحيٌح عىل رشط مسلم.
)3( يف )أ(: ألن تفسري األيدي.
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]ذكر االستلقاء واألعضاء[

حديٌث آخر: جاء: »إن اهلل تعاىل لـامَّ فرغ من خلق السموات واألرض استلقى 
ووضع إحدى رجليه عىل األخرى، وقال: ال ينبغي ألحٍد أن يفعل مثل هذا«)1(. 

وجه اإلشكال: ذكر االستلقاء واألعضاء، ووضع بعضها عىل بعض.

واجلواب: أن االستلقاء عىل وجهني:

قادًرا عىل أن  السموات، وكان  زائٍد عىل  أنه ترك خلَق عاملٍ  يراد  أن  أحدمها: 
الراحة  هيئُة  ألهنا  استلقى؛  يقال:  أن  العمَل  ترك  فيمن  والعرُف  دائاًم،  أمثاهَلا  خيُلَق 
يف  مستحيٌل  وذلك  والتعب،  اللغوب  تقّدم  عرًفا  تستدعي  الراحة  أن  غرَي  والرتك، 
خلق  نرتك  مل  أي:   )2( رب  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  زب  تعاىل:  قال  وهلذا  تعاىل،  ه  حقِّ
الزيادة إعياًء ولغوًبا، وإنام تركناه اختياًرا، وعن قدرٍة. ويقول أهل العرف ملن ترك 
التجارة واألسفار: حلَّ َوَسُطه. وفيه إشعاٌر بأن يف اإلمكان أن خيلق اهلل تعاىل ما يشاُء 
ُيَعدُّ برتكه عاجًزا وال بخيال، جلَّ جالُله  زيادًة عىل هذا العامل، ال ُيعِجُزُه يشٌء، وال 

ست أسامُؤه. وتقدَّ

الوجه اآلخر: أن يكون االستلقاُء )5/ب( اإللقاء، أي: إلقاء بعض املخلوقات 
عىل بعٍض، فطبق السموات ورفع بعضها عىل بعٍض، ورفعها بجملتها عىل األرض. 

والوجه األول أقعُد بالوضع ومقتىض العربية.

أي:  اجلراد،  ِرجُل  ومنه:  )11/ج(  اخللق،  من  فالقطعُة  جل:  الرِّ تأويل  وأما 
درجاٍت،  بعٍض  عىل  بعضهم  َخْلَقُه  رفع  أنه  الكالم:  فمعنى  منه،  العظيمة  القطعة 

عنه،  اهلل  ريض  اخلدري  سعيد  أيب  حديث  من   13/19 الكبري  املعجم  يف  الطرباين  )1(  أخرجه 
وأخرجه البيهقي يف األسامء والصفات برقم )761( من حديث قتادة بن النعامن ريض اهلل 

عنه. وقال البيهقي: هذا حديٌث منكر.
)2( سورة ق: 38.
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فيع، وهو من جنس: زب وئ ۇئ ۇئ  امتحاًنا لصرب الوضيع ولشكر الرَّ
ۆئ ۆئ رب )1(. ويف هذا احلديث زيادٌة عن كعب األحبار منسوبة إىل ُكُتب 

اليهود، ال تصح.

]ذكر اجلهات واجلوارح[

حديٌث آخر: جاء: »إن اهلل تعاىل يقول لداود عليه السالم يوم القيامة: ُمرَّ بني 
ُمْر خلفي،  يدي، أي: عىل الرصاط، فيقول: أخاف أن تدحضني خطيئتي، فيقول: 
فيقول: أخاف أن تدحضني خطيئتي، فيقول: خــذ بَِقـَدمـي، فيأخــذ بَقَدِمِه فيجوز، 

فتلك الزلفى يف قوله تعاىل: زب ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ رب " )2(.

وجه اإلشكال: ذكر اجلهات واجلوارح.

وهذه القصة موقوفة عىل ُعَبيٍد بن عمري مل يرفْعها، وبتقدير أن تكون مرفوعة، 
فاجلواب: أن املراد حاسب نفسك قبل أن ُأحاسبك، فقال: أخاف أن ترجح خطيئتي 
م يف القول والفعل بال جهٍة. ومنه:  ُم بني اليدين حينئٍذ كنايٌة عن التقدُّ فَأهَلك، والتقدُّ
الرسوِل  َخْلَف  أحًدا  أن  ولو  رب)3(،  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  زب 
َم بني يديه وإن كان  صىل اهلل عليه وسلم جالًسا، فسبَقُه إىل قوٍل، َلَصَدَق عليه أنه تقدَّ

خْلَفه.

، أخاف مثل  رجع احلديث: فقال: فأجبني إن بدأُت بمحاسبتك، فقال: يا ربِّ
ك، فقال:  مت وسبقت يف حقِّ ك برمحتي وعفوي، فإن رمحتي تقدَّ ذلك. فقال: فتمسَّ
نعم يا ربِّ هبذا آخذ، فجاز عىل الرصاط حينئٍذ بالرمحة ال باحلساب. وإطالُق الَقَدم 

م لغويٌّ معروٌف. عىل األمر املتقدَّ

)1( سورة الفرقان: 20.
)2(  سورة ص 25، واحلديث أورده املتقي اهلندي يف كنز العامل، كتاب التفسري ، باب سورة ص ، 
206/2 برقم: )4572(، وذكر أن ابن مردويه أخرجه من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه. 

)3( سورة احلجرات: 1. 



227

حتريز التنزيه وحترير التشبيه

عر[ ]ذكر اجلوارح والشَّ

حديٌث آخر: جاء: »إن اهلل تعاىل َخَلَق املالئكة من َشعر ذراعْيه وصدره أو من 
نورمها« )1(.

عر. وجه اإلشكال: ذكر اجلوارح والشَّ
واجلواب: أن هذا احلديث موقوٌف عىل عبد اهلل بن عمرو، وقال ابن فورك: 

فيحتمل أنه َنَقَل ذلك عن الَوْسَقنْي، فَلم يفهم السامُع فعزاُه إىل رشيعتنا)2(. 
اساًم  يكون  أن  يتمل  »الذراعني«  لفظ  أن  فاجلواب:  اآلخر،  التقدير  وعىل 
لبعض خملوقاته العظيمة، وأضافه إليه إضافة امللك والترشيف. أو يف الكواكب ما 
الروح  أن   )3( چچ رب  ڃ ڃ چ  زب ڃ  تعاىل:  قوله  يف  وجاء  الذراع،  ى  ُيسمَّ
ويقال  يعادهلا.  الواحد  وذلك  ا،  صفًّ كلُّها  واملالئكة  ا،  صفًّ وحَدُه  يقوُم  واحٌد  َمَلٌك 
عن ابن شهاٍب: أنه لـامَّ روى هذا احلديث قال: واألذرُع كلُّها هلل، أي: أذرع بني آدم، 
ى ذراًعا من املخلوقات التي ال يعلمها إال  وذراُع الكوكب وسائر )12/ج( ما ُيسمَّ

اهلل تعاىل، كلُّ ذلك هلل أي: ملُكُه، وأضاَفُه إليه إضافَة امللِك إىل املالك.
]خرب اليد[

حديٌث آخر : جـاء : » إن يـد اهلل عىل الِفسطـاط » )4( ، ويف حـديث : » يـــُد اهلل 
عـلـى اجلـمـاعــة« )5(، 

)1(  أخرجه البيهقي يف األسامء والصفات )178/2( من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
غري  رجٌل  وراويه  عمرو،  بن  اهلل  عبد  عىل  موقوٌف  هذا  البيهقي:  قال  ثم  عنهام.  اهلل  ريض 

ى، فهو منقطع ضعيف. مسمَّ
)2( انظر: مشكل احلديث وبيانه ص 52.

)3( سورة النبأ: 38. 
)4(  أورده ابن فورك يف مشكل احلديث ص 143 من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. وأورده ابن 

اجلوزي يف غريب احلديث 193/2، وابن قتيبة يف غريب احلديث 318/1. 
)5(  أخرجه الرتمذي يف سننه، يف كتاب الفتن، باب ما جاء يف لزوم اجلامعة، عن عبد اهلل بن عمر 
اهلل عليه وسلم عىل  د صىل  حُمَمَّ َة  ُأمَّ  : قال  أو  تِي  ُأمَّ َمُع  جَيْ اهللَ ال  »إِنَّ  بلفظ:  اهلل عنهام،  ريض 
َضالَلة، َوَيُد اهللَِّ مع اجْلَاَمَعة، َوَمْن َشذَّ َشذَّ إىل النَّار« واحلديث صحيح ، انظر: صحيح اجلامع 

رقم 1848 .
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أن  أراد  فــإذا  بينهام،  اهلل  ويــــُد  إال  فــئــتـان  التـقـت  »مـا  حديـٍث:  ويف 
)186/أ( َيــهــزَم إحــداهـمـا أماَل يده عليها« )1(.

وهلذا  والظفر،  بالنرصة  أي:  اجلامعة،  عىل  اهلل  يد  بكون  املراد  أن  واجلواب: 
كان أهُل السنة واجلامعة منصورين أبًدا بالسيف والعزِّ عىل املبتدعة، وال تكاد ترى 
ا أو شيعيًّا إال وهو يكتُم مذهَبه، وعالمة ذلك  ا أو َجرْبيًّ ا أو َقَدِريًّ مبتدًعا أو حشويًّ
أنه إذا ادَّعى ضاللًة، فقيل له: َأشِهد عليك عدَلنْي أن هذا معتقُدك، نكص ورجع 
يأخذوه  أن  املسلمني  والة  من  أو  باألقالم،  يضبُطوُه  أن  املسلمني  قضاة  من  وفزع 
بالسيوف، حتى تقوَل العامُة: ديٌن مكتوٌم، ديٌن مشئوٌم، فأدلُّ دليٍل عىل أن اهلل تعاىل 
مع أهل السنة واجلامعة بالنرصة: استظهاُرُهم عىل أهل البدع وإمخاُدُهم هلم بفضل 

اهلل وكرمه.

]ذكر الظرفية والفوقية والتحتية[

عتِقها  عن  وُسِئل  سـوداء،  بأَمٍة  والسالم  الصالة  عليه  »جيء  آخر:  حديٌث 
فقال:  السامء،  إىل  فأشـارت  اهلل؟  أين  والسالم:  الصالة  هلا عليه  فقال  الكفارة،  يف 

أعتِقها فإهنا مؤمنٌة« )2(.

وجه اإلشكال: الظرفيُة يف السؤال واجلواب، ثم احلكُم باإليامن بذلك.

واجلواب: أن املسئول عنه املنزلُة املعنويُة، وهي علوُّ الشأن، تقول: أين فالن 
سألَت  إنام  ألنك  متباعدين؛  إقليمني  يف  كانا  وإن  ا،  جدًّ قريٌب  فيقال:  األمري؟  من 
يف  فالٌن  تقول:  ذلك،  عىل  ٌل  منَزَّ واجلواُب  مكاَنُه.  ال  منه  ومكانتِِه  عنَدُه  قدِرِه  عن 

السحاب ويف السامء. أي: قدُرُه عاٍل، ومنزلُتُه يف القلوب رفيعٌة، واهلل أعلم.

)1( أورده ابن فورك عن احلسن البرصي ريض اهلل عنه يف مشكل احلديث ص 206.
)2(  جزء من حديث طويل أخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد، باب حتريم الكالم يف 

الصالة، من حديث معاوية بن احلكم السلمي ريض اهلل عنه.
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نا قبل  حديٌث آخر: جاء: »إن سائال سأل النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم: أين كان ربُّ
خلق السموات؟ فقال: كان يف عامٍء، فوقه هواٌء، وحتته هواٌء« )1(. والعامُء: السحاُب.

ووجه اإلشكال: الظرفيُة والفوقيُة والتحتيُة.

واجلواب: أن »يف« بمعنى »عىل«، و »عىل« بمعنى االستيالء، أي: كان مستولًيا 
إىل  يعود  »فوقه«  يف  والضمرُي  كلها،  املخلوقات  منه  َخَلَق  الذي  السحاب  هذا  عىل 
اهلواء،  الذي فوقه  السحاب  السحاب، وكذلك »حتته«، أي: كان مستولًيا عىل هذا 
وحتته اهلواء، وورد بلفظ القرص يف »عمى«، واملعنى: عدم ما سواه، كأنه قال: كان ومل 
يكن معه يشٌء، بل كلُّ يشٍء كان عدًما عمى، ال موجوًدا وال مدرًكا. واهلواُء: الفراُغ، 

والفراُغ أيًضا: العدُم. كأنه قال: كان )13/ج( وال يشء معه وال فوق وال حتت.

]خرب النََّفس[

محِن« )2(.  يَح، فإهنا من نَفِس الرَّ حديٌث آخر: جاء: »ال تُسبُّوا الرِّ

وجاء أيًضا: »أجُد نَفَس ربِّكم من ِقَبل الَيَمن« )3(.

ووجه اإلشكال: أن النََّفَس يوهُم ظاهُرُه اهلواَء اخلارَج من اجلارحة.

؛ ألنه سبٌب يف شفاء  واجلواب: أن املراَد التنفيُس، ومعناه: إزالُة الَكْرِب والَغمِّ
قيم وراحة الـُمْدنِِف)4( وغريه، والشفاُء باحلقيقة إنام هو بقدرة اهلل تعاىل. وقوله:  السَّ

)1(  أخرجه الرتمذي يف سننه، يف كتاب التفسري، باب من سورة هود، عن أيب َرِزين العقييل ريض 
َتُه  ُلَق َخْلَقُه؟ قال: كان يف َعاَمٍء ما حَتْ نَا قبل َأْن خَيْ اهلل عنه قال: “قلت يا رسول اهلل َأْيَن كان َربُّ
َهَواٌء وما َفْوَقُه َهَواٌء، َوَخَلَق َعْرَشُه عىل امْلَاِء”. وقال: وهذا حديٌث حسن. وأخرجه ابن ماجه 

يف سننه، باب فيام أنكرت اجلهمية برقم: 182. 
والصفات  األسامء  يف  البيهقي  وأخرجه   ،)232/6( الكربى  السنن  يف  النسائي  أخرجه    )2(
)393/2(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك 298/2 برقم: )3075(، من حديث أيّب بن كعب 

ريض اهلل عنه، وقال: هذا حديٌث صحيٌح عىل رشط الشيخني ومل خيّرجاه.
)3(  أخرجه أمحد يف املسند، مسند أيب هريرة، رقم )10595(. وقال العراقي يف املغني )64/1(: 

ورجاله ثقات. 
َنَف: املرض املالزم. انظر: خمتار الصحاح، مادة )دنف(. )4( املدنف: هو املريض. مأخوذ من الدَّ
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ُس اهللُ عني غمي وكريب ومهي بإسالم َمن يسلم من أهل  ُينَفِّ الَيَمن« أي:  ِقَبل  »من 
اليمن؛ ألهنم أسلموا بال كرٍب وال حرٍب.

]خرب اخللوة[

حديٌث آخر: جـاء: »ما منكم من أحٍد إال خيلو اهللُ به)1( ، فيقول له: أي ُفْل)2( ، 
أتذكُر يوَم كذا؟...« احلديث)3(.

ووجه اإلشكال: اخللوُة يشري ظاهُرها باالنفراد يف املكان، وقوله: فيقول: أي: 
ُفْل يشعر بتجديد القول.

واجلواب: أن املراد أن اهلل تعاىل َيسمع كل أحٍد خطابه إياه، بحيث ال يسمعه 
اإلعالِم  إىل  فراجٌع  ُد  التجدُّ وأما  امع،  بالسَّ وينفرُد  السامُع  ذلك  فيخلو  سواه،  أحٌد 
بالكالم، ال إىل نفس الكالم، تقول: حَدَث اليوَم أمٌر من السلطان بالعدل، وإن كان 
دليُلُه،  السلطاُن غائًبا وغرَي متكلم اآلن، ولكنه كام وقف عىل كتابه اآلن وكام ظهر 

ُد فهُم الكالم ال نفُسُه.  فاملتجدِّ

]خرب الَقَدم[

حديٌث آخر: جاء: »إن اهلل تعاىل يطوي املظاملَ كلَّها، فيضعها حتت قدِمِه، إال 
به،  وُمْطُلُه  أجَرُه  األجرِي  أي: غصُب   .)4( اخلاَتِم«  البهيمِة وفضَّ  وعْقَر  األجرِي  أجَر 

وقتُل البهائم بالعقر، فتكون ميتًة ال ينتفع هبا البتة، وافتضاض عذرة البكر غصًبا.

)1( يف )أ(: فيه. 
)2(  أي: يا فالن. قال سيبويه: ليست ترخياًم، وإنام هي صيغة ارجتلت يف باب النداء. انظر: النهاية 

يف غريب األثر 923/3. 
قال:  ُعَكْيم،  بن  اهلل  عبد  عن   )8900( برقم:   ،182/9 الكبري  املعجم  يف  الطرباين  )3(  أخرجه 
سمعُت ابن مسعود بدأ باليمني قبل احلديث وقال: َواهللِ إن ِمنُْكْم َأَحٌد إاِل َسَيْخُلو اهلل بِِه يوم 
َك يِب ابن آَدَم، ما  َك يِب ابن آَدَم، ما َغرَّ اْلِقَياَمِة كام خَيُْلو أحدكم بِاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر. يقول: ما َغرَّ
َك يِب ابن آَدَم، َماَذا َعِمْلَت فِياَم َعِلْمَت ابن آَدَم، َماَذا َأَجْبَت امْلُْرَسِلنَي«، واحلديث موقوف  َغرَّ

عىل ابن مسعود.
“إنَّ اهللَ  الرد عىل اجلهمية 20/1، من حديث راشد بن سعد، ولفظه:  )4(  أخرجه ابن منده يف 
تعاىل يطوي املظامل يوم اجلمعة فيجعلها حتت قدمه، إال ما كان من أجر األجري، وعقر البهيمة، 

وفض اخلتم. يعني: األبكار”.
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وجه اإلشكال: ذكر اجلوارح.

املظامل  سائُر  تكون  حتى  الثالث،  املظامل  هذه  قدر  تعظيُم  املراَد  أن  واجلواب: 
السالم: »إن مآثـر  كر، ومنه قوله عليه  الذِّ فيها مطويَة  إليها حمتقرًة متساهال  بالنسبة 
وركَب  الناس  عىل  فالٍن  وطأُة  اشتدت  ويقول:  هاتني«)1(.  قدمـيَّ  حتت  اجلاهلية 

رقاهبم. وإن كان إنام يميش عىل األرض، وإنام يريد: احَتَقَر الناَس.

]خرب الوطء[

«)2(، مكاٌن معروٌف بالطائف. حديٌث آخر: جاء: »إن آِخَر َوطَأٍة َوطِئها اهلل بَِوجٍّ

وجه اإلشكال: أن ظاهر الوطي عالٌج بالقدمنْي.

بإقامة  املعروفة  البقعة  التشديُد عىل سكان )6/ب( هذه  املراَد  أن  واجلواب: 
احلرب، وكانت آخُر غزوٍة غزاها عليه السالم وقاتل فيها العرُب غزوَة الطائف، وأما 
غزوة تبوٍك فلم يلق فيها حرًبا، فالتشديُد عليهم باحلرب كالتشديد عىل قريٍش بالغالء 
الذي أصاهبم، والّسنني الّسبع التي ُبِعَثْت عليهم َكِسنيِّ )14/ج( يوسَف، تأديًبا هلم 
حتى آمنوا، وبإيامن تلك اجلهات َكُمل اإليامُن يف أرض العرب، وإىل اآلن مل َيْسُكنْها 
ُأدبوا هبا قدياًم )187/أ( آخَر  التي  الشدُة  فيها أحٌد، وكانت تلك  َكَفر  مرشٌك، وال 

الشدائد التي أصابتهم بسبب كفرهم.

)1(  من حديث عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام، أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب الديات، باب 
يف دية اخلطأ شبه العمد، وأخرجه ابن ماجه يف سننه، يف كتاب الديات، باب دية شبه العمد 
مغلظة، ويف لفظ ملسلم : “أال كل يشء من أمر اجلاهلية حتت قدميَّ موضوع” كتاب احلج ، 

باب حجة النبي.
ُة  احِلَ )2(  أخرجه أمحد يف مسنده، رقم: )27355(، عن عمر بن عبد العزيز قال: َزَعَمِت امْلَْرَأُة الصَّ
َخْوَلُة بِنُْت َحِكيٍم أن َرُسوَل اهلل صىل اهلل عليه وسلم َخَرَج حُمَْتِضنًا َأَحَد ابني اْبنَتِِه وهو يقول: 
اهلل  َوطَِئَها  َوْطَأٍة  آِخَر  وإن  عزَّ وجل،  اهلل  َرْيَاِن  مَلِْن  ُكْم  َوإِنَّ ُلوَن،  َوُتَبخِّ َلُتَجبِّنُوَن  إنكم  “واهلل 

” وإسناده ضعيف.  بَِوجٍّ
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]ذكر القرآن بأنه ينظرف)1( ويقبل االحرتاق[

حديٌث آخر: »لو ُجِعل القرآن يف إهاٍب ثم ُألقي يف النار ما احرتق« )2(.

وجه اإلشكال: إشعاُر ظاهِرِه بأن القرآن ينظرُف ويقبُل االحرتاَق.

واجلواب من وجهني: 

أحدمها: أن يريَد لو ُجِعل دليُل القرآن والرسوُم املفِهمُة له يف إهاٍب ما احرَتَق 
بذاته، فال  القائُم  اهلل  باحلقيقة كالُم  القرآن  أن  تنبيًها عىل  املدلول،  احرَتَق  ملا  الدليُل 

ُر احرتاُقه. ُيتصوَّ

]ثانيهام[ )3(: أو يكون املراُد لو احرَتَق رسُمُه من املصاحف ما ذَهَب حفُظُه من 
القلوب، وال حتصيُلُه يف الصدور )4(، كام وَرَد يف وصف هذه األمة: أن »أناجيلهم يف 

صدورهم«)5(.

]توقيت القرآن الكريم[

بألفي عام،  آدم  أن خيلق  قبل  قرأ طه ويس  تعاىل  اهلل  »إن  حديٌث آخر: جاء: 
فسمعت املالئكة ذلك، فقالت: طوبى ألُمٍة ينزُل عليهم هذا« )6(. 

)1( يوضع يف ظرف. 
)2(  أخرجه أمحد يف مسنده، برقم: )16914(، وأخرجه الدارمي يف سننه، يف كتاب فضائل القرآن، 

باب فضل من قرأ القرآن، من حديث عقبة بن عامر اجلهني ريض اهلل عنه، وإسناده ضعيف.
)3( زيادة يقتضيها السياق. 

)4(  ذكر القايض أبو بكر الباقالين يف اإلنصاف ص132 قوال ثالًثا بقوله: أراد بذلك فضل حفظة 
القرآن، وأهنم ألجل ما حفظوا من كالم اهلل تعاىل وصار حفظه يف صدورهم، تصري عليهم 

النار برًدا وسالًما فال حترقهم، كام كانت عىل اخلليل عليه السالم بإذن اهلل تعاىل. 
)5(  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )89/10( من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه، 

وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع رقم 3473. 
)6(  أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط 133/5 برقم: )4876(، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، 

وإسناده ضعيف. 
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وجه اإلشكال: توقيُت القرآن، واملعتَقُد أنه قديٌم ال أول له.

اإلفهام  عن  عبارٌة  هاهنا:  وهي  للقراءة،  هو  إنام  التوقيت  أن  واجلواب: 
واإلسامع، أي: َأْسَمَع املالئكَة هاتني السورتني يف هذا الوقت.

]ذكر اجلهة واألعضاء[

 .)2( بمنِكَبْيِه«  أخذت  لـامَّ خلقها  محن،  الرَّ )1(من  ُشْجنٌة  ِحم  »الرَّ آخر:  حديٌث 
ويف حديٍث آخر: »قامت عن يمني العرش، فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا مقاُم العائِذ 

بك من القطيعة. فقال: أما ترضنْيَ أْن أِصَل َمْن وصلِك وأْقطَع َمْن قطعك« )3(.

ة وباجلهة واألعضاء. وجه اإلشكال: اإلشعاُر ظاهًرا بالبعضية وباملامسَّ

واجلواب: أن هذه عباراٌت تستعاُر لالعتصام والتحسب ونحو ذلك، يقال: 
تعلََّق بذيِلِه، وأخذه بيِده، وأعطاه ناصيَته، ومّلكه قياَده، وتغطَّى بجناحه، قال الشاعر:

َجناِحِه بِظِلهِّ  َدْهِري  ِمْن  َتَغطىَّْيُت   
َيراين)4( َوَلْيَس  َدْهِري  َترى  َفَعْينِي 

فإذا صحَّ استعامُل هذا يف غري اجلوارح ملن هو ذو جوارح، فألن يكون استعامله 
نفس  ليس  واملراد  األوىل،  بطريق  اجلوارح  عليه  يستحيل  من  اجلوارح يف حقِّ  لغري 
الرحم، فإهنا عضٌو من مجلة أعضاء بنات آدم، فلو كانت هي املتعلقة بذاهتامل خَيُْل أْن 

)1(  معنى شجنة: قال أبو عبيد: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، غريب احلديث للقاسم بن 
سالم 1/ 209 مادة شجن.

)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب األدب، باب َمن وصل وصله اهلل، عن أيب هريرة ريض 
محن فقال اهلل: ِمْن َوَصَلِك َوَصْلُتُه َوَمْن َقَطَعِك َقَطْعُتُه”.  ِحَم َشْجنٌَة ِمن الرَّ اهلل عنه، بلفظ: “إِنَّ الرَّ
القرآن، سورة حممد، باب  البخاري يف صحيحه، يف كتاب تفسري  )3(  أصل احلديث نجده عند 
]وُتَقطِّعوا َأْرَحاَمُكْم[، وعند مسلم يف صحيحه، يف كتاب التوحيد، باب قول اهلل: ]ُيِريُدوَن 

ُلوا َكالَم اهللِ[، كالمها من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. َأن ُيَبدِّ
العرص  أهل  حماسن  يف  الدهر  يتمة  انظر:  هانئ.  بن  احلسن  نواس  أليب  منسوب  البيت  )4(  هذا 

للثعالبي 98/3.
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يراَد رحٌم خمصوصٌة أو كلُّ رحٍم، واملعلوُم خالف ذلك، دلَّ أن املراد اعتصام اجلنس، 
يستعِصم،  وال  َيعِقُل  ال  الرحم  جنس  فإن  تأويله،  من  بدَّ  ال  أيًضا  اجلنس  ذلك  ثم 
فرَجَع األمُر إىل التنزيه)1( بقدر صلة الرحم عند اهلل، وتنزيُلها حينئٍذ )15/ج( منزلَة 
اهلل  لذمة  خُمِفًرا  هلا  القاطع  يكون  حتى  القطيعة،  من  بعصمته  املعتِصم  به،  املستجرِي 

مستهينًا بعظمة شأنه.

]خرب اهلجو[

حديٌث آخر: جاء أن بعض العرب هجا النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم، فبلَغُه عليه 
 ، السالم، فقال: »اللهم إن فالًنا هجاين)2( وهو يعلم أين لسُت بشاعٍر، فاهُجُه اللَّهمَّ

والعنُْه عدد ما هجاين« )3(.

تم املقدح الفاحش املنظوم، وكالُم اهلل  وجه اإلشكال: أن اهلجو عبارٌة عن الشَّ
تعاىل ال يوجد فيه ذلك.

ِعَوَض  فاقُتْلُه  يريد:  أن  فُيحتَمُل  املقابلة،  خَمَرَج  أخرج  هذا  أن  واجلواب: 
ى قتَلُه هجًوا، من جنس قوهلم: سَبَق السيُف الَعَذَل)4(، وقوله: هجائي، فَسمَّ

ْيُف ما قاَل ابُن داَرَة)5( َأمَجعا  ......................... حَما السَّ

)1( يف )أ( و )ج(: التنويه.
)2( هو عمرو بن العاص ريض اهلل عنه، وذلك قبل إسالمه. انظر: تاريخ دمشق 118/46.

)3(  أخرجه الديلمي يف الفردوس 506/1، برقم: )2071( عن الرباء بن عازب ريض اهلل عنه، 
وإسناده حسن.

)4(  هذا مثل من أمثال العرب، قاله َضبَّة بن ُأّد ملا المه الناس عىل قتله قاتل ابنه يف احلرم. انظر: 
ط من الفعل، وسبق ما ال سبيل إىل  جممع األمثال 328/1. ومعناه كام قال األنباري: قد فرَّ

الرجوع عنه. انظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس 154/2.
)5(  ابن دارة: هو سامل بن دارة أحد بني عبد اهلل بن غطفان، ودارة أمه، وكان هجا بعض بني فزارة 

فقال: 
حتى ينيك زميل أم دينار   أبلغ فزارة أين لن أصاحلها   

فاغتاله زميل فقتله. وقوهلم هذا يرضب به مثاًل للرجل جيازى عىل املكروه بأكثر منه. انظر: 
جممع األمثال 279/2.
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ه، كام ورد يف قوله تعاىل: زب ۈ ٴۇ ۋ           ۋ ۅ  أو املراد: أنزل القرآن بذمِّ
ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې  ى  ى ائ رب )1(. وجاء أيًضا: أن امرأَة أيب هلٍب 
قالت: هجاين ربُّ حممٍد، لـامَّ نزل قوُلُه تعاىل: زب ڈ ڈ ژ ژ ڑڑرب)2(، 
ون ذلك َهجًوا؛ ألنه جاء مقابال للهجِو. ويتمُل أن يريد: َسلِّط عليه  فُهم كانوا يعدُّ
ان: »ُأْهُجهم  ْدُه يف هجائه إياه، كام ورد أنَّه صىل اهلل عليه وسلم قال حلسَّ من هيجوه، وَأيِّ

وروُح القدس معك« )3(.

]خرب املكان[

حديٌث آخر: جاء عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: »دخلُت عىل ريب يف جنة 
ا َجْعًدا يف ثوبنْي أمحرْين« )4(. عدٍن، فرأيُت شابًّ

وجه اإلشكال: فيه إشعار »دخلُت عىل ريب« باملكان، وإشعار قوله: »فرأيُت 
منهم  اإلسالم  إىل  املنتسبني  فإن  املشبِّهة،  تقول  عامَّ  تعاىل  اهللُ،  هو  املرِئي  بأن  ا«  شابًّ
يقولون هبذا الظاهر، وخيالفون اليهود يف زعمهم أنه يف صورة شيٍخ، تعاىل اهلل عن 

ذلك كلِّه. 

ئون واألمور، تقول:  واجلواب: أن الدخول كام يكون يف األمكنة، يكون يف الشُّ
فالٌن يداخُل فالًنا يف احلديث ويف األمر، فاملراد إًذا: دخلُت دار ريب؛ ألن اجلنَة داُر 

اهلل، كام أن الكعبَة بيُت اهلل. 

)1( سورة القلم: 12-10.
)2( سورة املسد: 1.

)3(  احلديث متفق عليه من حديث الرباء ريض اهلل عنه، أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب 
َمَعَك”. وأخرجه  الُقُدِس  ُروَح  فإنَّ   ، “ُأْهُج املرشكني  بلفظ:  األدب، باب هجاء املرشكني، 

مسلم يف صحيحه، يف كتاب فضائل حسان بن ثابت ريض اهلل عنه. 
)4(  أخرجه البيهقي يف األسامء والصفات، برقم: )839(، من حديث عبد اهلل بن عباس ريض اهلل 

عنهام، وإسناده ضعيف.
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ا« يعني: من أولياء اهلل تعاىل، ويتمل أن يعود الكالم إىل  وقوله: »فرأيُت شابًّ
أن تكون  بن فورٍك: »ويتمل  بكر  أبو  قال األستاذ  مناًما.  ؤيا  الرُّ تعاىل، وتكون  اهلل 
يقظًة. ويريد الصورة احلسنة املخلوقة، التي من رآها رأى اهلل عزَّ وجل عندها، أي: مل 
يشغله مجال اخلَلق عن مجال اخلالق« )1(. وهذا التأويل يشبه تأويالت املتصوفة، وهو 

من جنس قوهلم: ما رأيُت شيًئا إال رأيُت اهللَ عنَده.

للحق،  خملوقة  صورٍة  وكلُّ  احلسنة،  الصورِة  اختصاِص  وجُه  ما  قلَت:  فإن 
وينبغي أن يرى احلقَّ عندها؟

ُحسنِها  عىل  تشغل  فإذامل  هبا،  االشتغال  مظنة  احلسنة  الصورة  أن  واجلواب: 
فألن )16/ج( ال يشغل غريها أوىل وأجدُر. 

]خرب الساعد[

)188/أ( حديٌث آخر: َوَرَد: »أن أعرابيًّا جاء إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم، 
َأَلَك  ب، ثم قال:  َد النبيُّ صىل اهلل عليه وسلم وصوَّ ٌة، فصعَّ وعىل األعرايب ثياٌب رثَّ
ماٌل؟ فقال: نعم، فقال: إن اهلل تعاىل إذا أنعم عىل العبد ُيِبُّ أن يرى نعمته. ثم جرى 
ثه عن البحرية التي كانت العرُب تشّق آذاهنا، فقال صىل  له حديٌث طويٌل إىل أن حدَّ

اهلل عليه وسلم: سـاِعُد اهلل َأشدُّ من سـاعِدك، وموساُه أحدُّ من ُموساك« )2(.
)1( انظر: مشكل احلديث وبيانه ص 150.

)2(  أخرجه أمحد يف مسنده، برقم: )15929(، عن أيب إسحاق قال: سمعت أبا األحوص يّدث 
َماٌل؟ قال:  اهْلَْيَئِة قال: هل لك  النبي صىل اهلل عليه وسلم وأنا قشيف  “َأَتْيُت  أبيه قال:  عن 
ِقيِق َواْلَغنَِم. قال: فإذا  قلت: نعم. قال: فام َماُلَك؟ فقال: من كل امْلَاِل ِمَن اخْلَْيِل َواإِلبِِل َوالرَّ
آَتاَك اهلل عزَّ وجل َماالً َفْلرُيَ َعَلْيَك. قال: هل ُتنْتُِج أبل َقْوِمَك ِصَحاحًا آَذاهُنَا َفَتْعَمُد إىل امْلُوَسى 
ُمَها َعَلْيَك َوَعىَل  ٌم َفُتَحرِّ َفَتْقَطُعَها أو َتْقَطُعَها َوَتُقوُل: هذه ُبُحٌر َوَتُشقُّ ُجُلوَدَها َوَتُقوُل: هذه رُصُ
َوُموَسى  َأَشدُّ  اهللَِّ  َوَساِعُد  أتاك اهلل عزَّ وجل لك ِحلٌّ  ما  ُكلُّ  قال:  َأْهِلَك. قال: قلت: نعم. 
اَم قال: َساِعُد اهلل َأَشدُّ من َساِعِدَك َوُموَسى اهلل َأَحدُّ من  اَم مل َيُقْلَها َوُربَّ اَم َقاهَلَا َوُربَّ اهلل َأَحدُّ َوُربَّ
أو  َأْقِريِه  َنَزَل يب،  ُثمَّ  يكرمني،  يقرين ومل  بِِه  َنَزْلُت  َرُجٌل  اهلل!  َرُسوَل  يا  قلت:  قال:  مسواك. 

َأْجِزيِه باَِم َصنََع؟ قال: َبِل أقره”، وإسناده صحيح عىل رشط مسلم.
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وجه اإلشكال: ذكُر الساعد والعالج باملوسى، واملعلوُم أن احلقَّ جل جالله 
يقطُع بال آلٍة وال عالٍج.

واجلواب: أن الساعَد القوُة، وهلذا يقوُل األعمى املعلِّم الذي ال يكتب وإنام 
بساعدي،  املال  هذا  كسبُت  ذلك:  من  ماال  مَجََع  إذا  بساعده،  ال  بلسانِه  يكتسُب 
ِه وسببِِه. وكذا املوسى،  ولعله ال ساِعَد له أيًضا. وحاصُلُه: التعبرُي عن املعنى بمحلِّ
قوتك،  من  أشدُّ  اهلل  قوُة  فمعناه:  القطع،  وهو  منها،  املقصود  املعنى  عن  هبا  عربَّ 
أو  عضًبا  كذا  خلََلَقها  خْلَقها   َ يغريَّ أن  ريض  فلو  يعني:  قطِعَك،  من  أوجى  وقطُعُه 

جدًعا أو بحرية.

بالقمر[ ]التشبيه 

أحاديث الرؤية: »ترون ربَّكم كام ترون القمَر ليلَة البدِر« )1(.

وجه اإلشكال: التشبيُه بالقمر، وهو جسٌم، وإنام ُيَرى يف جهٍة.

واجلواب: أن املشبََّه الرؤية بالرؤية، ال املرئي باملرئي، وهو مثل قوله تعاىل: 
زبٻ ٻ پ پپ رب )2(، شبَّه العلَم بالعلِم، وكام أن املعرفة ال تستدعي 
وال  احلق،  يعرفون  اخلَلَق  أن  خالف  وال  الرؤيُة،  فكذلك  جهٍة،  يف  متعّلقها  كون 

تتوقَُّف املعرفُة عىل اجلهة، وال خيالُف القدريُّ يف ذلك. 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب مواقيت الصالة، باب فضل صالة العرص، وأخرجه 
مسلم يف صحيحه، يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل صاليت الصبح والعرص، 
عليه  اهلل  النبي صىل  عند  كنا  البخاري:  ولفظ  عنه،  اهلل  اهلل ريض  عبد  بن  من حديث جرير 
اْلَقَمَر اَل  َتَرْوَن هذا  ُكْم كام  َربَّ ْوَن  َسرَتَ »إِنَُّكْم  اْلَبْدَر، فقال:  َيْعنِي:  َلْيَلًة  اْلَقَمِر  َفنََظَر إىل  وسلم 
ْمِس َوَقْبَل ُغُروهِبَا  ـوَن يف ُرْؤَيتِـِه، َفإِْن اْسَتَطْعُتْم َأْن اَل ُتْغَلُبوا عىل َصاَلٍة قبل ُطُلوِع الشَّ ُتَضامُّ
إسامعيل:  قال  رب،  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  زب  َقـَرَأ:  ُثمَّ  َفاْفَعُلوا«. 

اْفَعُلوا اَل َتُفوَتنَُّكْم".

)2( سورة البقرة: 146.
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وأيًضا: فإن احلقَّ يرى اخلَلق، واحلقُّ ال يف جهٍة، واخللُق يف جهٍة، دلَّ ذلك 
َم الوهَم والعادَة َلِزَمُه من جحوِد  عىل أن معنى الرؤية ال يستدعي اجلهَة، وَمن حكَّ

. الرؤية جحوُد رؤيِة احلقِّ للخلق، وجحوُد معرفِة اخلَلِق باحلقِّ

]خرب النفخ[

حديٌث آخر: جاء: »أن اهللَ تعاىل لـامَّ َخَلَق آدَم وَنَفَخ فيه من روحه عطس، فأِذَن 
ِه« )1(. اهللُ له فشكَرُه، فقال سبحانه: َرمِحََك رّبك، فسبَقت له الرمحُة من ربِّ

وِح  الرُّ العالَج، )7/ب( وإضافُة  ُيعطي  »النفخ«، وهو  لفُظ  وجه اإلشكال: 
ماين، والرمحُة ترجُع إىل اإلرادة، واإلرادُة  بق، وظاهُرُه السبُق الزَّ ووصُف الرمحِة بالسَّ

قديمٌة.

َخَلَق  أنه  ترى  أال  عالٍج،  بال  أفعالِِه  كسائر  احلقِّ  من  النفَخ  أن  واجلواب: 
فإن  املعاجلة،  عىل  وجوُدُه  َسَبَق  بموجوٍد  إال  يتعلَُّق  ال  والعالُج  الَعَدم،  من  األشياَء 
ا أن أفعاَل احلقِّ كأفعال  ً اشرتطت اجلسميُة يف مفهوم أفعال العالج طرًدا للعادة وتومهُّ
اخلَلق َلِزَمُهم القوُل بِقَدِم العامَل. )17/ج( وقال علامؤنا ريض اهلل عنهم: ال تستطيُع 
منها  يكون  أن  ُر  يتصوَّ فال  متامثلٌة،  األجساَم  العامَل؛ ألن  َحَدث  إثباَت  أبًدا  اجلسميُة 

قديٌم وحمَدٌث.

سبُق  وأما  اهلل،  بيُت  كقولك:  املالك،  إىل  املِلك  فإضافُة  الروِح  إضافُة  وأما 
الرمحة فاإلشارُة به إىل سبق وجود أثر الرمحة عىل أثر الغضب، واآلثاُر حمَدثٌة زمانيٌة 

يسبُِق بعُضها بعًضا سبًقا زمانيًّا.

املعوذتني، من  باب من سورة  التفسري،  كتاب  الرتمذي يف سننه، يف  لفظه  قريًبا من  )1(  أخرجه 
حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. ثم قال الرتمذي: هذا حديٌث حسٌن غريٌب.
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]لفظة: وضع إبهامه على أذنه[

زب ۇ ۆ ۆ  حديٌث آخر: جاء: »أنه صىل اهلل عليه وسلم ملـَّا قرَأ قوَلُه تعاىل: 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ رب إلـى قـوله: زب ۆئ ۆئ رب )1(، َوَضـَع إبـهاَمه عىل 

ُأُذنِه ومسبَّحته عىل عينه« )2(.

وجه اإلشكال: أن اإلشارَة ُيشِعُر ظاهُرها بإثبات اجلوارح.

واجلواب: أنه صىل اهلل عليه وسلم حقق أن هلل َوصَفنْي وجودّيني، ومها السمُع 
والبرُص. ولعل ذلك تنبيه عىل ما أحدثه القدرية من نفي الصفات، ويعرّب عن املعنى 
املعنى  تنفي احلاسة واملراُد نفي  أنه قد  إثباًتا للحاسة، كام  باحلاسة حتقيًقا للمعنى ال 
ُعْمٌي])3(، وإنام  ُبْكٌم  املنافقني: [ُصمٌّ  به يقع املدح، وهلذا قال تعاىل يف وصف  الذي 
أراد نفي املعاين ال نفي األعضاء، فإذا جرى هذا وجاز يف حقِّ من له أعضاٌء، فألن 

جيوَز يف حقِّ من ال جيوُز عليه األعضاُء أجدُر.

]ذكر اجلارحة واجلهة[

الَتَفَت  فإذا  محن،  الرَّ عْينَي  بني  َيِقُف  فإنه   ، ُيصيلِّ العبُد  قام  »إذا  آخر:  حديٌث 
قال اهلل تعاىل له: إىل َمن تلتفُت، إىل َمن هو خرٌي مني؟ أنا خرٌي من ذلك الذي التفتَّ 

إليه«)4(. 
)1( سورة النساء: 58. 

)2(  أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب السنة، باب يف الرؤية، وصححه األلباين، عن ُسَلْيُم بن 
ُجَبرْيٍ موىل أيب هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال ابن يونس يقرأ هذه اآلية: زب ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ رب إىل َقْولِِه: زب ۆئ ۆئ رب: رأيت َرُسوَل اهلل صىل اهلل عليه 
تِي َتِليَها عىل َعْينِِه. قال أبو هريرة ريض اهلل عنه: رأيُت َرُسوَل  وسلم َيَضُع إهِْبَاَمُه عىل ُأُذنِِه َوالَّ

اهلل صىل اهلل عليه وسلم َيْقَرُؤَها َوَيَضُع إِْصَبَعْيِه. 
)3( سورة البقرة: 171.

)4(  أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 395/1 برقم: )4538(، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، بلفظ: 
بَّ يقول:  ْيَت فإنَّ َربَّك َأَماَمك َوَأْنَت ُمنَاِجيِه، َفاَل َتْلَتِفْت«. قال َعَطاٌء: َوَبَلَغنِي أنَّ الرَّ »إَذا َصلَّ

إىَل َمن تلتفت يا ابن آَدَم أنا َخرْيٌ َلك مِمَّْن َتْلَتِفُت إَلْيِه«.
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وجه اإلشكال: إثباُت اجلارحِة واجلهِة.

واجلواب: أن ثواب اهلل مقابٌل للعبد، وهو بالصالة مستحقة بالوعد ومستأهله، 
فإذا أعرَض عنه استحقَّ التأديَب والتوبيَخ.

]ذكر املالبس اليت تستدعي اجلسمية[

حديٌث آخر: »الكربياُء ردائي، والعظمُة إزاري، فَمن نازعني فيهام قصمُتُه«)1(.

وجه اإلشكال: أن هذه املالبس تستدعي اجلسميَة.

عاَر ُتستعاُر للمعاين، فيقاُل: شعاُر فالٍن الكرُم،  ثاَر والشِّ داَء والدِّ واجلواب: أن الرِّ
ولباُسُه التقوى، وِدثاُرُه الورُع. ويقاُل: كان شعاُرُهم يوم ُأُحٍد كذا وكذا. أي: كالًما 
ويف  وَكرُبُه،  ُه  مهُّ ويشمُلُه  بصاحبِِه  يلتحُق  ألنه  ْين؛  للدَّ يستعار  داُء  والرِّ به،  يتكلَّمون 
الغداَء، ولُيخّفِف  فْلُيباكِر  بقاَء -  البقاَء - وال  أراَد  م اهللُ وجَهُه: »َمن  حديث عيلٍّ كرَّ
ْين، فإنه َهمٌّ وهرٌم. وإذا استقاَم استعامهُلا يف املعاين يف حقِّ  داَء« )2(. أي: لُيِقلَّ من الدَّ الرِّ

َمْن جتوُز عليه اجلسمية، فاستعامهُلا يف املعاين يف حقِّ َمن تستحيُل عليه اجلسميُة أجدُر.

]اإلشعار باجلسمية والثقل واالستقرار[

العرَش، حتى إن له أطيًطا كأطيِط  حديٌث آخر: جاء: »إن اهللَ عزَّ وجل مأل 
الرحـل اجلديد«)3(.

)1(  أخرجه أبو داود يف سننه، يف كتاب اللباس، باب ما جاء يف الكرب، وصححه األلباين ، وابن 
ماجة يف سننه باب الرباءة من الكرب، وأمحد يف مسند أيب هريرة، عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، 
َياُء ِرَداِئي، َواْلَعَظَمُة إَِزاِري، َفَمْن َناَزَعنِي َواِحًدا ِمنُْهاَم َقَذْفُتُه  بلفظ: قال اهلل عزَّ وجل: “اْلِكرْبِ

يف النَّاِر”.
)2(  ومتامه كام يف كنز العامل 87/10: “قيل: وما خفة الرداء يف البقاء؟ قال: خفة الدين”. ثم قال 

املتقي اهلندي: روى بعضه ابن السني وأبو نعيم مًعا يف الطب. 
)3(  أخرجه العكربي يف اإلبانة 177/3، عن الشعبي ريض اهلل عنه بلفظ: “إنَّ اهللَ تعاىل قد مأل 

العرش حتى إنَّ له أطيًطا كأطيط الرحل اجلديد”. وقال: إسناده فيه ضعف. 
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من  ُه  كلُّ وذلك  والثَِّقِل،  واالستقراِر  باجلسميِة  اإلشعاُر  اإلشكال:  وجه 
)189/أ( عوارِض )18/ج( األجسام.

اآلالء  إن  قيل:  كأنه  املضاف،  حذف  عىل  واملأل  هنا  ها  الثَِّقَل  أن  واجلواب: 
ه )األطيط(  وآثار العظمة وآيات اجلالل مألت العرش، وجعل اهللُ الصوَت الذي سامَّ
خملوًقا يف العرش إيذاًنـا بثقل ما مَحَل من اآلالء واآليات، وهو من جنس قوله صىل 

اهلل عليه وسلم: »فُأتيُت بطسٍت مملوٍء إيامًنا وحكمًة« )1(. 

أيًضا:  ليستا جسمني، وتقول  اإليامَن واحلكمَة  أن  يوافقون عىل  واجلسميُة)2( 
فالٌن يمأُل العنَي، إذا وصفَتُه بالبهاِء والعظمِة، وفالٌن يمأُل رسَجُه. 

وقال الشاعر)3(:
هل واجلبِل)4( ماِن وملِء السَّ  .............................. ملِء الزَّ

ذاُتُه  فإذا اسُتعرَي هذا لغري اجلسميات فيام ال يستحيُل عليه اجلسمية، بل هي 
ُس عن اجلسمية بطريِق األوىل. ووصُفُه، فألن ُيستعاُر يف وصف َمن يتقدَّ

]اإلشعار بالصالة باحلركات والسكنات[

حديٌث آخر: جاء يف بعض ُطُرق اإلرساء: »أن جربيل قال: يا حممُد ُرويدك، 
؟ قال: نعم. قلُت: وأيُّ يشٍء يقوُل؟ قال:  ، قال: فقلُت: أو يصيلِّ ريبِّ فإن ربََّك يصيلِّ

وِح، سبقت رمحتي غضبي«)5(. وٌس ربُّ املالئكِة والرُّ يقول: سبُّوٌح قدُّ

)1(  احلديث متفق عليه من حديث مالك بن صعصعة ريض اهلل عنه، أخرجه البخاري يف صحيحه، 
يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، وأخرجه مسلم يف صحيحه، يف كتاب اإليامن، باب 

اإلرساء برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 
)2( كذا يف مجيع النسخ، ولعل الصواب: واملجسمة.

)3( هذه الكلمة ليست يف )أ( وال )ج(.
)4( القائل هو: املتنبي مادًحا سيف الدولة. 

)5(  أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )160/2( من حديث عطاء. وقال ابن اجلوزي يف املوضوعات 
76/1: »وهذا إسناد كل رجاله ثقات، إال أنه موقوف عىل عطاء، فلعله سمعه ممن ال يوثق 
به، وال يثبت مثل هذا هبذا«. ومن حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أخرجه الطرباين يف املعجم 

األوسط 42/1. 
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الصالِة  وإشعاُر  الدخول،  عن  بالتوقيِف  »ُرويَدك«  إشعاُر  اإلشكال:  وجه 
كنات. باحلركات والسَّ

واجلواب: أن التوقيَف إنام كان عن الرؤية، وكان صىل اهلل عليه وسلم منتظًرا 
َعِلَم بذلك عالمة وآية خيلقها اهللُ  أن يفوز برؤية جالل اهلل تعاىل، وكان جربيل قد 
والفضِل  الرمحِة  عىل  العالمة  تلك  تدلُّ  الرؤية،  يف  اإلذن  قبيل  ويظهُرها  وجل،  عزَّ 
العالمة  تظهر  حتى  »رويدك«  فقال:  الرمحة.  اهلل  من  والصالُة  واإلكراِم.  والتقريِب 

واآلية الدالة عىل أن الرؤية عقيبها. 

وقد استقر باألدلة أنه ال يتجب، ولكنه يجب، فإذا أراد أن يرَي عبَدُه جالَلُه 
َرَفَع احلجاب عن عبده، أي: املعنى املانع املضاّد للرؤية، واملانُع أمٌر خيلُقُه اهللُ باحلدقة 
يضادُّ الرؤيَة، حتى إن األجساَم عندنا ال حتجب األجساَم، واجلدار ال يجُب الرائي 
حقيقة، ولكن اهلل أجرى العادة أنه خيلُق احلجَب واملنَع عند حيلولة اجلدار بني الرائي 
واملرئي، وليس احلجاُب نفس اجلدار؛ ألن املعاين إنام تتامنع وتتضاد للمعاين، وليس 
األجسام أضداًدا للمعاين وال ممانعًة هلا، فإذا أراد اهللُ خرَق العادة َخَلَق الرؤيَة وأزال 
خلفه،  من  ورأى  اجلدار  وراء  من  الرائي  فرأى  حجاًبا،  ُيَظنُّ  ما  وجود  مع  ها،  ضدَّ
كام يرى من أمامه، وقد جاء يف حديثه صىل اهلل عليه وسلم: »إين أراكم من ورائي، 

فأقيموا صفوفكم«)1(. 

وعىل هذا حُتَمُل رؤيُة ُعمر ريض اهلل عنه لسارية واجلبل بمرَص وُعمُر باملدينة، 
حيث قال: يا سارية اجلبل، أشار عليه - وكان حينئٍذ يف حصار مرص - )19/ج( 

فأمره بالتحيُِّز إىل اجلبل، فأوصَل اهللُ تعاىل صوَت عمَر من املدينة إىل سارية بمرص.

، كام ُيقال عن ابن عمر ريض اهلل عنهام:  وجاء يف هذا احلديث زياداٌت ال َتِصحُّ
ُه؟ فقال: »نعم، رآه  أنه بعث إىل ابن عباٍس ريض اهلل عنهام يسأُلُه: هل رأى حممٌد ربَّ

)1(  احلديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه، أخرجه البخاري يف صحيحه، 
يف كتـاب األذان ، باب إقبال اإلمام عىل الناس، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصالة، باب 

تسوية الصفوف وإقامتها. 
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عىل كريسٍّ من ذهٍب يف صورة شابٍّ رجٍل«)1(. ويف طريٍق آخر: »رآه حتى تبنيَّ له 
، ثم عكرمُة  ُص باللؤلؤ«)2(، وهذا كلُّه بسنٍد عن عكرمَة بطرٍق ال تصحُّ التاُج الـُمَخوَّ
يف نفِسِه ضعيف الثقة. وقد قال ابُن عمر لنافٍع: ال تكذب عيلَّ كام كَذَب عكرمُة عىل 

يه يف املوطأ.  ابن عباٍس، وكان مالٌك ال ُيسمِّ

سبيل  عىل  هذا  مثل  املناِم  يف  ُيَرى  أن  وجيوُز  مناٍم،  رؤيا  لكان  هذا  صحَّ  ولو 
ا كبرًيا.  رضِب املثل، ال عىل معنى أن احلقَّ له صورٌة جسامنيٌة، تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

اجلسمية،  عىل  رصيٌح  دليٌل  ُص«  الـُمَخوَّ التاُج  رأى  »حتى  قوله:  يف  ليس  ثم 
فيجوُز أن يكون التاُج من خملوقاتِِه جل جالله، وال يلزُم من تسميته تاًجا أن يكون 
ملبوًسا، ويف املخلوقات اإلكليُل، وهو مجاعُة نجوٍم معروفٌة عىل هيئة التاج، ويكون 
ونه التاج، وربام قالوا: تاج اخلليفة،  اللؤلُؤ خلًقا يشبه اللؤلؤ، ويف بغداد مكان ُيسمُّ
مع العلم بأنه ليس ملبوًسا وال مالبًسا. فهذه استعاراٌت واتساعاٌت يف العبارات عىل 

منهاج كالم العرب، واهلل أعلم.

]اإلشعار بالقرب[

حديٌث آخر: جاء: »إن املرأَة عورٌة، فإذا خرجت )8/ب( استرشفها الشيطاُن، 
فأقرب ما تكون من رهبا إذا كانت يف قعِر بيتِها«)3(.

، أي: تكون متقربًة إىل اهلل ومطيعًة  واجلواب: أن القرَب ها هنا معنويٌّ ال مكاينٌّ
ألوامره إذا استرتت واكتنت، وتكون عاصيًة وبعيدًة عن احلقِّ إذا برزت وتربَّجت.

)1(  أخرجه البيهقي يف األسامء والصفات 362/2. وقال ابن اجلوزي يف دفع شبه التشبيه ص 
به مجاعة من العلامء. د به ابن إسحاق، وكذَّ 153 بعد إيراده: وهذا احلديث تفرَّ

)2( أورد هذه الرواية ابن فورك يف مشكل احلديث وبيانه ص 363. 
)3(  من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ، أخرجه ابن حبان يف صحيحه، برقم: )5598(، 
َا الَ َتُكوُن إىَِل َوْجِه اهللِ َأْقَرَب  ْيَطاُن، َوإهِنَّ َفَها الشَّ َا إَِذا َخَرَجِت اْسَترْشَ ولفظه: “امْلَْرَأُة َعْوَرٌة، َوإهِنَّ
وأخرجه الرتمذي يف سننه، يف كتاب الرضـاع، باب ما جـاء يف كراهية  َبْيتَِها”.  َقْعِر  ِمنَْها يِف 
ْيَطاُن”. وقال: هذا  الشَّ َفَها  اْسَترْشَ َخَرَجْت  فإذا  َعْوَرٌة،  “امْلَْرَأُة  بلفظ:  املغيبات،  الدخول عىل 

حديٌث َحَسٌن غريٌب. 
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فهذه مجلٌة إذا وضحت لقارئها وَفِهَمها حقَّ َفهِمها، وكان من أهل البرص بعلم 
له من  يقع  ما  تأويل كلِّ  استظهَر هبا عىل  اللسان،  أويل احلذق يف علم  البيان، ومن 
أمثاهلا، وإال فحسُبُه أن يسكَن ويسكَت ويفهَم أن غرَي هذه الظواهَر بمثابة هذه، ال 
ها إذا رواها العدوُل،  ُيعجُز عن خترجِيها، وال يوقف عن تأويِلها وحتصيِلها، فال يردَّ
وال يملها عىل ظاهرها املنايف للعقول، بل يقُف حتى َيسأَل، فإنام شفاُء العيِّ السؤاُل.

ذلك  عن  يسألوا  أن  يتاجون  ال  الكراُم  والصحُب  األوُل  الصدُر  كان  وقد 
)190/أ( إذا َوَرَد؛ ألهنم أهُل اللسان، وفرساُن البيان، وبُِلغتِهم َنَزَل القرآُن، وعىل 
ط اهللُ يف الكتاب من يشٍء، وال َكَتَم  حسب ما فهموه من ختاطبهم َوَرَد الفرقاُن، وما فرَّ
الرسوُل مـن الرسالة )20/ج( شيًئا، غرَي أن العرَب حجة عىل العجم، فإذا َفِهمت 
العرُب قلَّدهتا العجم. وكذلك اخلاصُة عىل العامة، فإذا فهمت اخلاصة تبعتها العامة، 
وبني الناطق بطبعه والعامي الناطق بجهله واسطة، وهم علامء البيان الذين لن ينطقوا 
االنصياع،  بطباعهم مساوقة  الناطقني  فهموا األوضاَع، وساوقوا  بالطباع، ولكنهم 
اِع، لكن أولئك نطقوا بالفطرة، وهؤالء  اِع بالصَّ وكايلوهم يف علم لساهنم مكايلَة الصَّ

فهموا بالفطنة.

املحنة،  من  والسالمَة  الفتنة،  من  العصمَة  وجل  عزَّ  اهللَ  نسأل  أن  واألصُل   
والفوَز بالنعمة واملنَّة، حتى يكون اللساُن غري غدوٍر وال عثوٍر وال خارج عن املأثور.

محيَّة  من  والسالمَة  التحقيق،  إىل  واإلرشاَد  بالتوفيق،  اإلمداَد  اهللَ  نسأل 
اجلاهلية، وفتنة العصبية، والفوَز بالعيشة الرضية، والتحيَُّز إىل الفئة الوفية، والكينونَة 
يف بحبوحة اجلامعة، التي يُد اهللِ عليها، وعنُي العناية من اهلل ناظرٌة إليها، وهو حسبنا 
ونعم الوكيل، واحلمد هلل رب العاملني، وصلواته عىل حممد سيدنا خاتم النبيني، وعىل 

آله وصحبه ، وسالمه تسلياًم كثرًيا، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)1(.

)1(  يف هناية )أ( كتب: بتاريخ يوم اجلمعة لعرش ليال بقني من شهر شوال من شهور سنة ثالث 
وثامنني وستامئة. 
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اخلـامتـة
أهم النتائج اليت خرجُت بها من هذا البحث:

يوضح هذا البحث منهج األشاعرة املتأخرين يف األخبار اإلضافية، وما آلت - 1
إليه يف عرص ابن املنري اإلسكندري يف جواز تأويل األلفاظ املومهة ملعان الئقة ال تشتبه 
عىل أصحاب البصرية يف العربية طبق ما تقتضيه أساليبها التي نزل هبا القرآن الكريم. 

ما - 2 بقدر  إال  املومهة  األلفاظ  تأويل  يف  اإلرساف  عدم  عىل  البحث  هذا  ينّبه 
توجبه قواعد اللغة واستعامالت الرشع، مع نفي املعاين املستلزمة للتشبيه والكيفيات 

احلسية.

يبنّي هذا البحث أمهية حتقيق الرتاث الكالمي، ملا يف إظهار هذا الرتاث من - 3
بيان جوانب علمية غري معروفة، أو تأكيد عىل جوانب علمية أخرى، أو غري ذلك مما 

يعود بالنفع والفائدة.

والدفاع - 4 العقيدة  تصحيح  يف  الكالم  لعلم  الفعال  الدور  البحث  هذا  يظهر 
به واألباطيل. عنها ضد الشُّ

متّيز النص املحقق - عىل صغر حجمه - بحسن الرتتيب والتنظيم يف عرض - 5
مسائله وبيان مباحثه، كام متّيز باليرس والسهولة يف ألفاظه وأساليبه. 

املنري  ابن  آراء  دراسة  من  أردت  فيام  وفقُت  قد  أكون  أن  أرجو  اخلتام  ويف 
اإلسكندري وحتقيق كتابه وإخراجه يف أهبى صورة، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

العاملني.
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قائمة املصادر واملراجع
•  اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة لعبيد اهلل بن حممد بن 	

بطة العكربي، دار الراية، 1418هـ، الطبعة الثانية، حتقيق: عثامن عبد اهلل آدم.

• أمحد 	 حتقيق:  بريوت،  اجليل،  دار  الرازي،  الدين  لفخر  التقديس   أساس 
حجازي السقا.

•  األسامء والصفات أليب بكر البيهقي، مكتبة السوادي ، جـدة، الطبعة األوىل، 	
حتقيق : عبد اهلل بن حممد احلاشدي.

• األعالم خلري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، بريوت، 1399هـ.	

• الطبعة 	 العلمية،  الكتب  دار  السمعاين،  حممد  بن  الكريم  لعبد   األنساب 
األوىل، 1408هـ.

• املكتبة 	 السيوطي،  الدين  جلالل  والنحاة  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة   بغيـة 
العرصية، بريوت، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.

•  تاريخ مدينة دمشق البن عساكر الدمشقي، دار الفكر، بريوت، حتقيق: عمر 	
العمري.

• املباركفوري، 	 الرمحن  الرتمذي ملحمد بن عبد   حتفة األحوذي برشح جامع 
دار الكتب العلمية، بريوت.

• الطبعة 	 املنورة،  املدينة  اليرس،  دار  العسقالين،  حجر  البن  التهذيب   تقريب 
الثامنة، 1430هـ، حتقيق: حممد عوامة.

• كثري، 	 ابن  دار  البخاري،  إسامعيل  بن  ملحمد  املخترص  الصحيح   اجلامع 
بريوت، 1407هـ - 1987م، الطبعة الثالثة، حتقيق: د.مصطفى ديب البغا.
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• عمر 	 حتقيق:  بريوت،  األرقم،  دار  القريش،  زيد  أليب  العرب  أشعار   مجهرة 
فاروق الطباع. 

•  حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة جلالل الدين السيوطي، دار إحياء 	
الكتب العربية، القاهرة، الطبعة األوىل، 1387هـ، حتقيق: حممد أبو الفضل 

إبراهيم.

•  حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم األصفهاين، دار الفكر، بريوت، 	
1416هـ.

•  دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لعبد الرمحن بن اجلوزي القريش، دار اإلمام 	
النووي، عاّمن، 1413هـ، الطبعة الثالثة، حتقيق: حسن السقاف.

•  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب البن فرحون املالكي، مكتبة 	
دار الرتاث بالقاهرة، حتقيق: حممد األمحدي أبو النور.

• األثرية، 	 املكتبة  األصفهاين،  إسحاق  بن  حممد  منده  البن  اجلهمية  عىل   الرد 
باكستان، حتقيق: عيل حممد الفقيهي.

• القيم، 	 ابن  دار  األنباري،  القاسم  بن  الناس ملحمد  كلامت  معاين   الزاهر يف 
الدمام، الطبعة األوىل، 1406هـ، حتقيق: حممد سعيد القحطاين.

•  سنن ابن ماجه ملحمد بن يزيد القزويني، دار الفكر، بريوت، حتقيق: حممد 	
فؤاد عبد الباقي. 

• حممد 	 حتقيق:  الفكر،  دار  السجستاين،  األشعث  بن  لسليامن  داود  أيب   سنن 
حميي الدين عبد احلميد.

•  سنن الرتمذي ملحمد بن عيسى الرتمذي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 	
حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون.
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•  سنن الدارمي لعبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي، دار الكتاب العريب، بريوت، 	
1407هـ، الطبعة األوىل، حتقيق: فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي.

•  السنة لعمرو بن أيب عاصم الضحاك الشيباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، 	
1400هـ، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد نارص الدين األلباين.

•  شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ملحمد بن حممد خملوف، دار الكتاب 	
العربية، بريوت.

•  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العامد احلنبيل، دار ابن كثري، دمشق، 	
الطبعة األوىل، 1406هـ - 1986هـ، حتقيق: حممود األرناؤوط.

• 	 - 1418هـ  الرياض،  الوطن،  دار  اآلجري،  احلسني  بن  ملحمد   الرشيعة 
1997م، حتقيق: عبد اهلل بن عمر الدميجي.

• بريوت، 	 الرسالة،  مؤسسة  البستي،  حبان  بن  ملحمد  حبان  ابن   صحيح 
1414هـ، الطبعة الثانية، حتقيق: شعيب األرناؤوط.

• بريوت، 	 العريب،  الرتاث  إحياء  دار  القشريي،  احلجاج  بن  مسلم   صحيح 
حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

•  طبقات املفرسين ألمحد بن حممد الداوودي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة 	
املنورة، 1417هـ، الطبعة األوىل، حتقيق: سليامن بن صالح اخلزي.

•  العرب يف خرب من عرب للحافظ الذهبي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 	
األوىل، 1405هـ - 1985م، حتقيق: حممد السعيد ابن بسيوين.

• طيبة، 	 دار  الدارقطني،  عمر  بن  لعيل  النبوية  األحاديث  يف  الواردة   العلل 
الرمحن  حمفوظ  حتقيق:  األوىل،  الطبعة  1985م،   - 1405هـ  الرياض، 

السلفي.
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• حممد 	 مكتبة  املراغي،  مصطفى  اهلل  لعبد  األصوليني  طبقات  يف  املبني   الفتح 
أمني دمج، بريوت، الطبعة الثانية، 1394هـ - 1974م.

• دار 	 الديلمي،  شهردار  بن  شريويه  شجاع  أليب  اخلطاب  بمأثور   الفردوس 
حتقيق:  األوىل،  الطبعة  1986م،   - هـ   1406 بريوت،  العلمية،  الكتب 

السعيد بن بسيوين زغلول.

•  فوات الوفيات ملحمد بن شاكر الكتبي، دار صادر، بريوت، الطبعة األوىل، 	
1973م، حتقيق: إحسان عباس.

• الكتب 	 دار  الشيباين،  الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  أليب  التاريخ  يف   الكامل 
العلمية، بريوت، 1415هـ، الطبعة الثانية، حتقيق: عبد اهلل القايض.

•  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار لعبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، مكتبة 	
الرشد، الرياض، 1409هـ، الطبعة األوىل، حتقيق: كامل يوسف احلوت.

•  كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال لعالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين 	
حتقيق:  األوىل،  الطبعة  1419هـ،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اهلندي، 

حممود عمر الدمياطي.

•  مـجمع األمثال أليب الفضل امليداين ، دار املعرفة ، بريوت ، حتقيق : حممد 	
حميى الدين عبد احلميد.

•  مرآة اجلنان وعربة اليقظان لعبد اهلل بن أسعد اليافعي، دار الكتاب اإلسالمي، 	
القاهرة، 1413هـ. 

• الكتب 	 دار  النيسابوري،  احلاكم  اهلل  عبد  أليب  الصحيحني  عىل   املستدرك 
العلمية، بريوت، 1411هـ، الطبعة األوىل، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا.

• مسند أمحد بن حنبل الشيباين، مؤسسة قرطبة، القاهرة.	
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• الطبعة 	 املنورة،  املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  البزار،  عمر  بن  أمحد   مسند 
األوىل، 1426هـ - 2005م، حتقيق: عادل بن سعد.

•  مسند الربيع بن حبيب األزدي، حتقيق: حممد إدريس وعاشور بن يوسف، 	
دار احلكمة، بريوت، 1415هـ.

•  املشتبه يف أسامء الرجال للحافظ الذهبي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى 	
البايب احللبي، 1962م.

•  مشكل احلديث وبيانه أليب بكر حممد بن احلسن بن فورك األصبهاين، دار 	
الوعي، حلب، 1982م، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي.

•  مصباح الزجاجة عىل سنن ابن ماجه جلالل الدين السيوطي، بيت األفكار 	
الدولية، عاّمن، الطبعة األوىل، 2007م، حتقيق: رائد بن أيب علفة.

•  املعجم األوسط لسليامن بن أمحد الطرباين، دار احلرمني، القاهرة، 1415هـ، 	
حتقيق: طارق بن عوض اهلل وعبد املحسن احلسيني.

•  املعجم الكبري لسليامن بن أمحد الطرباين، مكتبة الزهراء، املوصل، 1404هـ 	
- 1983م، الطبعة الثانية، حتقيق: محدي بن عبداملجيد السلفي.

• الرياض، 	 طربية،  مكتبة  العراقي،  الفضل  أليب  األسفار  محل  عن   املغني 
1415هـ - 1995م، الطبعة األوىل، حتقيق: أرشف عبد املقصود.

•  املوضوعات لعبد الرمحن بن اجلوزي القريش، دار الكتب العلمية، بريوت، 	
1415 هـ - 1995م، الطبعة األوىل، حتقيق: توفيق محدان.

•  النهاية يف غريب احلديث واألثر أليب السعادات ابن األثري، املكتبة العلمية، 	
بريوت، 1399هـ، حتقيق: طاهر الزاوي وحممود الطناحي.
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