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 هلخص الثذث
تناكؿ البحث المباحث العقائدية الكاردة في كتاب التكضيح لشرح الجامع الصحيح، 
كىذا الكتاب يعد مف المصادر الميمة المعتمدة لدل كثير مف الباحثيف؛ ألٌنو يتناكؿ 

الذم يعد أصح  –رحمو اهلل  –شرح النصكص الحديثية الكاردة في كتاب اإلماـ البخارم 
عتمدت عمى ىذا الكتاب؛ ألٌنو تناكؿ مباحث العقيدة كآراء كتاب بعد القرآف الكريـ، كا

عمماء األمة اإلسبلمية مف المحققيف كغيرىـ، كبثَّ مف خبلليا مادة عممية ثرية لمف أراد 
اإلفادة منيا كخاصة في مجاؿ العقيدة اإلسبلمية، عممان أٌف المسائؿ العقائدية تؤخذ مف 

النبكية الصحيحة لكي تناؿ القبكؿ لدل األمة إٍف مظانيا الصحيحة: القرآف الكريـ كالسنة 
 شاء اهلل.

Abstract 
The present thesis deals with jurisprudent extracts taken from 

"Al-Tawdeah- sharh al jamia'a al sagheer" which is one of the 

most important references. It handles and explains extracts from 

al bukhari's book. The last-mentioned book is the most trusted 

book after the holy Quran . 

The researcher has relied on the particular book for it's being 

rich in materials and containing the most reliable and trusted 

extracts for researchers. Besides, jurisprudent issues are to be 

taken from original  sources , holy quran and sunna  
 املقذهح

 الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ.
  وبعد:

، كال بدَّ أٍف تؤخذ مف مظانيا القرآف الكريـ كالسنة الصحيحة،  فالعقيدة أجؿ العمـك
رحمو اهلل  -كىذا ما دفعني إلى الكتابة في ىذا المكضكع، إلى جانب ككف ابف الممقّْف  

صاحب كتاب "التكضيح" مف أجٌؿ شراح الحديث ككتابو كنز لـ ينؿ حظان مف الدراسة  –
 في ىذا الجانب.

 

Keyword : Investigation , nodal , clarification
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ككزعت البحث عمى مباحث بحسب الظاىرة التي درستيا كىي )النزكؿ، كالمجيء، 
كاإلتياف، كالضحؾ كالعجب، كالغضب، كالغيرة، كاإليكاء، كاالستحياء، كاإلعراض، 

حث خبلصة بأىـ النتائج التي تكصمت إلييا، كاهلل أسأؿ القبكؿ كالتردد(. كأردفت المبا
  كأٍف يككف ىذا العمؿ خالصان لكجيو الكريـ.

 :التوهيذ

 (1) :حياة ابف الممقِّف
ىك عمر بف عمي بف أحمد بف عبداهلل، األنصارم األندلسي، أبك حفص الممقب 

ق، كلد في القاىرة، كدرس عمى أعبلـ عصره في الحديث ِّٕبابف الممقٍّف، كلد سنة 
منيـ مغمطام كزيف الرحبي كجماؿ الديف المعدني، رحؿ في طمب عمـ الحديث، ثـ 

في مراكز عممية عٌدة  -أف ترؾ القضاءبعد  -استقر في مصر كتفرغ لمتدريس كالتأليؼ 
في القاىرة كتخرج عمى يديو ابف حجر العسقبلني كالمقريزم كغيرىما مف عمماء ذلؾ 
العصر، التـز عقيدة األشاعرة، كأظير التزامو ىذا في مكاطف كثيرة في كتابو إلى جانب 

عنو أغمب شراح إبراز عمميتو الفٌذة في إثراء مباحث العقيدة في التكضيح، أكثر النقؿ 
ق في مصر، َْٖصحيح البخارم كالعيني كابف حجر رحميما اهلل تعالى، تكفى سنة 

كترؾ جممة صالحة مف المصنفات منيا التكضيح لشرح الجامع الصحيح، كاألشباه 
كالنظائر، كالبدر المنير في أحاديث الشرح الكبير كغيرىا، أسأؿ اهلل أٍف ينفعنا بيذا 

 نفع بو المسمميف ككنو يعد تراثان لئلٌمة اإلسبلمية.الكتاب المبارؾ كاف ي
 

                                                 

( ينظر: ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد، الفاسي: محمد بف أحمد أبك الطيب الحسني: ُ)
، ُ، تحقيؽ: كماؿ الديف يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، طِْٔ/ِ

ـ، كطبقات الشافعية، ابف قاضي شيبة: أحمد بف محمد بف عمرك َُٗٗق، َُُْ
عميـ خاف، عالـ الكتب، بيركت، كالضكء البلمع ألىؿ ، تعميؽ: د. عبد الّْ/ْالدمشقي: 

، ََُ/ٔالقرف التاسع، السخاكم: شمس الديف بف عبد الرحمف بف محمد أبك الخير: 
 . ٕٓ/ٓمنشكرات مكتبة الحياة، بيركت، كاألعبلـ، الزركمي: 
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 املثذث األول0 الصفاخ املىمهح للذركح واالنتقال
 أواًل: النزوؿ:

أخرج اإلماـ البخارم رحمو اهلل في صحيحو بعض النصكص التي يفيد ظاىرىا 
نسبة الحركة كالنزكؿ، كجاءت في ثبلثة مكاضع مف صحيحو في كتاب التيجد، باب 

كالصبلة مف آخر الميؿ، كفي كتاب الدعكات، باب الدعاء نصؼ الميؿ، كفي  الدعاء
، كالحديث (ُٓ)الفتح:  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) كتاب التكحيد، باب قكلو تعالى:

ٍيرىةى  :  -صمى اهلل عميو كسمـ  -: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو -رضي اهلل عنو  -عىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى
َتَعاَلى ُكؿَّ َلْيَمٍة ِإَلى السََّماِء الدُّْنَيا ِحيَف َيْبَقى ثُُمُث المَّْيِؿ اآلِخُر َيُقوُؿ: َيْنِزُؿ َربَُّنا َتَباَرَؾ وَ )

 (1)(.َمْف َيْدُعوِني، َفَأْسَتِجيَب َلُو َمْف َيْسأَُلِني َفُأْعِطَيُو، َمْف َيْسَتْغِفُرِني َفَأْغِفَر َلو
 العمـ عند شرحو، فكانت كاآلتي:كقد ساؽ الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل أقكاؿ أىؿ 

قاؿ ابف الممقّْف: فصارت مذاىب العمماء في ىذا الحديث  كشبيو ثبلثة: فرقة قائمة 
فْ ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -بالتأكيؿ، محتجيف بالحديث كىك قكؿ الرسكؿ  َتَقرََّب  وا 

ْبُت ِإَلْيِو َباًعا كفرقة قالت بالكقؼ عف جميعيا، كفرقة قالت: بالتأكيؿ  (2)،(ِإَليَّ ِذرَاًعا َتَقرَّ
 (3)«.في بعضيا

 أٌما أىؿ التكقيؼ أك التفكيض:
ًإمَّا أىف يككف ثـ اعمـ أٌف صفات القديـ جٌؿ جبللو  »قاؿ ابف الممقّْف رحمو اهلل:  .ُ

قَّو لنىفًسًو أىك لصفة قىامىت ًبًو أىك لفعؿ يىٍفعىمو كىأىنو الى ييطمؽ شىٍيء مف اأٍلىٍلفىاظ ًفي  اٍستىحى
افو كأسمائو المتفرعة عى  ما تقٌدـ إاٌل بتكقيؼ كتاب أك سنة أك اتفاؽ األمة دكف أىٍكصى

                                                 

رقـ:  ، حديثِِٔ/ِٗ، كُُْٓ، حديث رقـ ٔٗ/ ٗ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
، كتاب صبلة ٖٕٓ، حديث رقـ ُِٓ/ ُ، كصحيح مسمـ: ْْٕٗ، حديث رقـ ِْٓ/ ّّ، كُِّٔ

 المسافريف كقصرىا، باب الترغيب في الدعاء كالذكر في آخر الميؿ.
، كتاب التكحيد، باب َْٕٓ، حديث رقـ ِْٓ/ ّّ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)

 (.ِٖفسو( ) آؿ عمراف: قكلو تعالى: )كيحذركـ اهلل ن
 .َُٓ/ ٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ّ)
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 –قياس، فبل يككف مجاؿ لو فييا، كقؿَّ ما يرد مثؿ ىذه األخبار مف مثؿ ىذه المفظ 
ى ائ ائ ەئ ەئ )إاٌل كنظيره في القرآف الكريـ، قاؿ تعالى:  –أعني: ينزؿ 

كأىؿ  (ِٔ)النحؿ:  (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)كقكلو:  (ِِ)الفجر:  (وئ
البدع يحممكنيا إذا كردت في القرآف عمى التأكيؿ الصحيح، كيأتكف مف جيمؿ 

، -صمى اهلل عميو كسمـ  -األخبار عمى مثؿ ذلؾ جحدان منيـ لسنة المصطفى 
 (1).«(ِّ)سكرة التكبة:  (پ پ پ ڀ ڀ ڀ)كاستخفافان بذكم النيى الناقميف، 

كقد سئؿ بعض العمماء عف حديث النزكؿ، فقاؿ: تفسيره قكؿ »قاؿ ابف الممقّْف:  .ِ
( فطمب ٕٔ)األنعاـ: (  چ چ چ)حيف أفؿ النجـ:  عميو السبلـ إبراىيـ

ال يجكز عميو االنتقاؿ كالحركات، كال يتعاقب عميو النزكؿ، كقد مدحو اهلل بذلؾ  ربان 
ٿ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ): العزيز بقكلو كتابو يكأثنى عميو ف

 (2)«.باليقيف (، فكصفوٕٓ)األنعاـ: (ٹ ٹ ڤ ڤ
مىى عف بعًض السَّمًؼ ًفي ىىذا الحديًث كشبًيًو  كحكي»  .ّ ٍجرىاءىىىا عى يمىافى ًبيىا، كىاً  اإٍلً

نىٍفيى اٍلكىٍيًفيًَّة عىٍنيىا  (3)«.ظىاًىًرىىا كى
، كقاؿ أبك عبد اهلل نحف نركم «كالزىرم يقكالف: أمرُّ كاألحاديث (4)ككاف مكحكؿ .ْ

لى نحك ىذا نحى مالؾ في سؤاؿ االستكاء  ىذه األحاديث كال نرفع بيا المعاني، كا 
 . الذم سبؽ ذكره في التمييد.(5)«عمى العرش

                                                 

 .ََُ – ٗٗ/ ٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
 .َُْ/ ٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)
 .ََِ/ ٕ، كىذا القكؿ ينسب أيضان لمخطابي، ينظر: عمدة القارم: َُْ/ ٗالتكضيح، ابف الممقّْف:  (ّ)
بف شاذؿ، أبك عبد اهلل، اليذلي بالكالء: فقيو الشاـ في عصره، مف مكحكؿ بف أبي ميٍسمـً شيراب ( ْ)

حفاظ الحديث. أصمو مف فارس، كمكلده بكابؿ، قاؿ الزىرم: لـ يكف في زمنو أبصر منو بالفتيا، استقر 
، كاألعبلـ، ُِٖ – َِٖ/ٓق، ينظر: كفيات األعياف، ابف خمكاف: ُُِفي دمشؽ، كتكفي فييا سنة 

 .ِْٖ/ ْالزركمي: 
 .َُْ/ ٗ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: ّٕٕ/ِ( األسماء كالصفات، البييقي: ٓ)
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إٌنو لٌما سئؿ عف ىذا الخبر: يفعؿ اهلل ما يشاء، كىذه » قاؿ األكزاعي رحمو اهلل:  .ٓ
 (1)«.شارة منو إلى أٌف ذلؾ فعؿ يظير منو تعالىإ

كالذم يبدك أٌف الشيخ ابف الممقّْف تأرجح مكقفو بيف التفكيض كالتأكيؿ، فيك مرة نحى 
منحى السمؼ في التكقؼ كالتفكيض كالتسميـ إلى الكتاب كالسنة كاتفاؽ األمة كذلؾ في 

افو  »قكلو:  ما تقٌدـ إاٌل بتكقيؼ كأسمائو المتفرعة عى الى ييطمؽ شىٍيء مف اأٍلىٍلفىاظ ًفي أىٍكصى
 كنجده مرة أخرل يقكؿ بتأكيؿ كما سيأتي الحقان. (2)«.كتاب أك سنة أك اتفاؽ األمة

 أٌما فرقة التأكيؿ: فقد نقؿ الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل أقكالو ككانت كاآلتي:
ينزؿ » قيؿ:  -أيضان  -ك عف مالؾ  (3)،«ينزؿ أمره كرحمتو»إٌف النزكؿ معناه:  .ُ

كقد  (4)«.بعممو، فإٍف قمت كيؼ يفارؽ عممو، كقيؿ أراد سرعة اإلجابة، كقيؿ التقرب
كيؼ يفارؽ أمره؟ كىذا كبلـ » ساؽ ابف الممقّْف كبلـ مىف أنكر بأٌنو ينزؿ أمره، فقاؿ: 

ٌنما المراد ما مىف اعتقد أٌنو ينزؿ أمره القديـ، قمت: ]أم ابف الممقّْف[ كليس كذل ؾ كا 
 (5)«.أشرنا إليو كىك ما يحدث عف أمره سبحانو

لو، مف أينزؿ،  »نقؿ ابف الممقّْف في شرحو كبلـ ابف فكرؾ بقكلو:  .ِ ييٍنزىؿ ىك بضـ أكَّ
صمى اهلل  -لنا بعض أىؿ النقؿ ىذا الخبر عف رسكؿ اهلل  قاؿ ابف فكرؾ: ضبط

بطو عىمَّف سىمعو عىنوي مف الثّْقىات  -عميو كسمـ  ذكر أىنو قد ضى ـ اٍليىاء مف ينزؿ كى ًبضى
كقد كافقو اإلماـ القرطبي في ىذا التأكيؿ بقكلو كما نقمو ابف الممقّْف:  (6)«.الضابطيف
قد قىيده بعض النَّاس بذلؾ فىيككف معدل ًإلىى مفعكؿ ككذا قاؿ القرطبي: »الممقّْف: 

ة ىىذىا مىٍحذيكؼ، أىم: ينزؿ اهلل ممكا : كىالدًَّليؿ عمى ًصحى صمى  -سيكؿ رَّ ال حديث. قىاؿى
َـّ َيْأمر  )ِإفَّ : -اهلل عميو كسمـ  اهلل عز َوجؿ ُيْميؿ َحتَّى يْمِضي شطر المَّْيؿ األوؿ ث

                                                 

 .َْْ/ ّّ، ك ِِٖ/ ِٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
 .ََُ/ ٗالتكضيح، ابف الممقّْف:  ( ِ)
 .َُْ/ ٗ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: ّٕ/ ٔ( شرح النككم عمى مسمـ: ّ)
 .َِٓ، كينظر: مشكؿ الحديث، ابف فكرؾ: َْْ/ ّّ( التكضيح، ابف الممقّْف: ْ)
 .َُّ/ ٗالتكضيح، ابف الممقّْف:  ( ٓ)
 .ٗٗ/ٗالتكضيح، ابف الممقّْف:  ( ٔ)
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كفي مكضع آخر نقؿ الشيخ ابف  (2).«(1) (مناديا َيُقوؿ: َىؿ مف َداع فيستجاب َلوُ 
إقبالو عمى أىؿ األىٍرض ًبالرٍَّحمىًة »الممقّْف عف ابف فكرؾ أٌنو أٌكؿى النزكؿ بقكلو: 

تَّى يزجٌ  كالعطؼ ٍير ًمٍنييـ حى يـ ًإلىى بالتذكير كالتنبيو الًَّذم يمقى ًفي قيميكب أىؿ اٍلخى
قىاؿى  ، المستغفريف باألسحارقد خص بالمدح  تعالىاٍلجد ًفي التٍَّكبىة كىكجدنىا اهلل  : كى
يٍحتىمؿ أىف يككف ذىًلؾ فعبلن  ييقىاؿ ضرب  ذلؾ إلى الكجو الذميظيره بأىٍمره فيضاؼ  كى

 (3)«.كنادل اأٍلىًمير ًفي اٍلبىمىد ،اأٍلىًمير المص
فإف كاف ممكان ينزؿ بأمره، فإٌف أمره ال يفارقو، »قاؿ ابف الممقّْف في معنى النزكؿ:  .ّ

ٌنما ىك  ٌنما أيًمر كا  ٍف يظير فعؿ عف أمره فيضاؼ إليو كضرب األمير، كا  مأمكر، كا 
ذا كاف كذلؾ لـ ينكر أٍف يككف هلل تعالى مبلئكة يأمرىـ بالنزكؿ إلى السماء  بو، كا 

 (4)«.الدنيا بيذا النداء كالدعاء، فيصرؼ ذلؾ إليو ال سيما كقد صٌح الخبر بذلؾ
كال فرؽ بيف اإلتياف » لـ ينسبو إلى أحد فقاؿ:  كقد أكرد ابف الممقّْف رحمو اهلل كبلمان 

يجكز عمييا الحركة كالنقمة  يكالنزكؿ إذا أضيؼ جميع ذلؾ إلى األجساـ الت يءكالمج
ف ال يميؽ بو االنتقاؿ كالحركة شغؿ غيره، فإذا أضيؼ ذلؾ إلى مى ك تفريغ مكاف  يى يالت

 (5)«.تعالى كاف تأكيؿ ذلؾ عمى حسب ما يميؽ بنعتو كصفتو
فالنزكؿ لغة يستعمؿ لمعاف خمسة » كعقب بعد ذلؾ عمى معنى النزكؿ لغة بقكلو: 

 مختمفة:
 .(ْٖ)الفرقاف: (  ک ک ک ک گ گ گ): تعالى بمعنى االنتقاؿ كقكلو .ُ
، (ُّٗ)الشعراء:  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): تعالى بمعنى اإلعبلـ كقكلوكجاء  .ِ

                                                 

، تحقيؽ َُِٖٔ، حديث رقـ َِٕ/ ِٔ( مسند اإلماـ أحمد، أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني: ُ)
 ـ.ََُِ –ق ُُِْ ،ُشعيب األرناؤكط، كعادؿ مرشد كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط

، كالتكضيح، ّٗ/ْ، كينظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي: ّٕٖ – ّٖٔ/ِ( المفيـ، القرطبي: ِ)
 .ٖٗ/ ٗابف الممقّْف: 

 .َْْ/ ٗ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: َِْ( مشكؿ الحديث، ابف فكرؾ: ّ)
 .ِِٖ/ ِٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ْ)
 .ََُ/ ٗ: ( التكضيح، ابف الممقّْفٓ)
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 .-صمى اهلل عميو كسمـ  -أم أعمـ بو الركح األميف محمدان 
سأقكؿ  مأ ،(ّٗ)األنعاـ:  ( ھ ے ے ۓ ۓ﮲ )قكلو تعالى:  يبمعنى القكؿ ف .ّ

 .مثؿ ما قاؿ
عرفيـ،  يف كبلميـ جارو  يء، كىك مستعمؿ فيبمعنى اإلقباؿ عمى الشكجاء  .ْ

أقبؿ إلى دنييا، كنزؿ قدر  منزؿ فبلف مف مكاـر األخبلؽ إلى دنٌييا، أيقكلكف: 
 انخفض. مفبلف عند فبلف، أ

خير كعدؿ حتى نزؿ بنا بنك فبلف،  يالحكـ، مف ذلؾ قكليـ: كنا فبمعنى نزكؿ  .ٓ
 (1)«.حكميـ، ككؿ ذلؾ متعارؼ عند أىؿ المغة مأ

ذا كانت مشتركة المعنى كجب حمؿ ما  »كقاؿ أيضان:  كصؼ ًبًو الرب جٌؿ كا 
كؿ مىٍحميكالن  جبللو بو مف بعض ىذه المعاني التي ال تقتضي لو ما  عمى مىا يىًميؽ مف النُّزي

إقبالو عمى أىؿ األىٍرض ًبالرٍَّحمىًة و، كىك بنعتو مف ًإيجىاب حدث يحدث ًفي ذىاتال يميؽ 
ٍير ًمٍنييـ كاالستعطاؼ ، كالزكاجر التي بالتذكير كالتنبيو الًَّذم يمقى ًفي قيميكب أىؿ اٍلخى

كجدنىا اهلل عز كىجؿ قد خص بالمدح المستغفريف كى  ،زعجيـ ًإلىى اإلقباؿ عمى الطَّاعىةت
  (2)«.باألسحار

كعمى قاعدة الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل بأٌنو قسـ ىذه الفرؽ ثبلثان، كبقيت الفرقة 
 الثالثة، كىي الفرقة التي قالت بالتأكيؿ في بعضيا ككانت أقكاليـ كاآلتي:

ميعاذ في العرش،سئؿ مالؾ عف الحديث الذم جاء في جنازة سعد بف  .ُ
قاؿ:  (3)

ال يتحدث بو، كما يدعك اإلنساف إلى أٍف يتحدثى بو، كىك يرل ما فيو مف »

                                                 

 .َُُ - ََُ/ٗ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: َِِ( مشكؿ الحديث كبيانو، ابف فكرؾ: ُ)
 .َُّ/ ٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)
، يىقيكؿي: )اٍىتىزَّ العىٍرشي -صمى اهلل عميو كسمـ  -، سىًمٍعتي النًَّبيَّ -رضي اهلل عنو  -عىٍف جىاًبرو  (ّ)

، حديث َّْ/َِميعىاذ(، أخرجو البخارم، صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ًلمىٍكًت سىٍعًد ٍبًف 
، صحيح مسمـ: -رضي اهلل عنو  -، كتاب مناقب األنصار، باب مناقب سعد بف ميعاذ َّّٖرقـ 
 .-رضي اهلل عنو  -، كتاب الفضائؿ، باب فضائؿ سعد بف معاذ ِْٔٔ، حديث رقـ ُُٓٗ/ْ
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 (1)«.رػػريػػػػػػػالتغ
ـَ َعَمى ُصوَرِتوكحديث )  .ِ قاؿ ابف  (3)كحديث الساؽ، (2)،(ِإفَّ المََّو َخَمَؽ آَد

لو: فالحديث ال ينبغي لمىف يتقي اهلل أٍف يتحدث بمثؿ ىذا، قيؿ : » (4)القاسـ
 (5)،«الذم جاء: إف اهلل يضحؾ، فمـ يره مف ىذا كأجازه، ككذلؾ حديث النزكؿ

 كالذم نحف بصدده.
كيحتمؿ أٍف يفرؽ بينيما مف » كأجاب  عف ذلؾ الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل بقكلو: 

كجييف: أحدىما: إٌف حديث النزكؿ كالضحؾ صحيحاف ال طعف فييما، كحديث اىتزاز 
يو إنكار لو كالمخالفة مف الصحابة، كحديث الصكرة كالساؽ ليس تبمغ العرش ف

 أسانيدىما في الصحة درجة حديث النزكؿ.
ثانييما: إٌف التأكيؿ في النزكؿ أبيف كأقرب، كالعذر بسكء التأكيؿ فييا أبعد، كباهلل 

 (6)«.التكفيؽ
 ثانيًا: اإلتياف والمجيء:

نصكصان تدؿ في ظاىرىا عمى نسبة  ركل اإلماـ البخارم رحمو اهلل في صحيحو
 اإلتياف كالمجيء إليو تبارؾ كتعالى، كىذه النصكص ىي:

ما جاء في كتاب الصبلة، باب فضؿ السجكد في الحديث الطكيؿ، ككاف منو  .ُ

                                                 

 .َُٓ/ ٗلممقّْف: التكضيح، ابف ا ( ُ)
، كتاب االستئذاف، باب ِِٕٔ، حديث رقـ َُ/ِٗ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)

 بدء السبلـ..
، كتاب التكحيد، ّْٕٗ، حديث رقـ ُّٓ -ُّْ/ّّ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ّ)

 .(ِِباب قكلو تعالى )كجكه يكمئذ ناضرة(. )القيامة: 
عبد الرحمف بف القاسـ بف خالد بف جنادة العتقٌي المصرم، أبك عبد اهلل، كيعرؼ بابف القاسـ: فقيو،  (ْ)

ق، ينظر: ُُٗجمع بيف الزىد كالعمـ. كتفقو باإلماـ مالؾ كنظرائو. مكلده ككفاتو بمصر، تكفى سنة 
 .ِّّ/ّاألعبلـ، الزركمي: 

 .َُٓ/ ٗالتكضيح، ابف الممقّْف:  ( ٓ)
 .َُٔ/ ٗح، ابف الممقّْف: ( التكضئ)
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ـُ المَُّو ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -قكلو  َوَتْبَقى َىِذِه اأُلمَُّة ِفيَيا ُمَناِفُقوَىا، َفَيْأِتيِي
، َفَيُقوُلوَف َىَذا َمَكاُنَنا َحتَّى َيْأِتَيَنا َربَُّنا، َفِإَذا َجاَء َربَُّنا َعَرْفَناهُ، َفَيُقوؿُ  ـْ : َأَنا َربُُّك

، َفَيُقوُلوَف: َأْنَت َربَُّنا ـْ ـُ المَُّو َفَيُقوُؿ: َأَنا َربُُّك  (1).(َفَيْأِتيِي
 -كما جاء في كتاب الرقاؽ، الباب الثاني كالخمسيف الصراط جسر جينـ بقكلو  .ِ

ـُ المَُّو ِفي َغْيِر الصُّوَرِة الَِّتي َيْعِرُفوَف، َفَيُقوُؿ: ): -صمى اهلل عميو كسمـ  َفَيْأِتيِي
، َفَيُقوُلوَف: َنُعوُذ ِبالمَِّو ِمْنَؾ، َىَذا َمَكاُنَنا َحتَّى َيْأتِ  ـْ َيَنا َربَُّنا، َفِإَذا َأتَاَنا َربَُّنا أََنا َربُُّك

، َفَيُقوُلوَف:  ـْ وَرِة الَِّتي َيْعِرُفوَف، َفَيُقوُؿ: َأَنا َربُُّك ـُ المَُّو ِفي الصُّ َعَرْفَناُه، َفَيْأِتيِي
 (2)َأْنَت َربَُّنا َفَيْتَبُعوَنُو، َوُيْضَرُب ِجْسُر َجَينَّـ(.

ڃ ڃ ڃ ) اب الثامف قكلو تعالى:كجاء في مكضع آخر مف كتاب التفسير الب .ّ

 : -صمى اهلل عميو كسمـ  -( قاؿ الرسكؿ َْ)النساء: (  ڃ چ چ چ
 (ّ).)أتاىـ ربُّ العالميِف في أدنى صورة مف التي رأوه فييا(

 كقد بٌيف الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل ما سمكو العمماء في ىذه المسألة كاآلتي:
 أواًل: أما مف حيث التفويض:

كال شٌؾ أٌف ما كاف عميو »ساؽ الشيخ ابف الممقّْف كبلمان اكجز فيو كىك قكلو: فقد 
د إاٌل النزر اليسير كلكف كلـ يذكر ابف الممقّْف بيذا الصد (ْ)،«السمؼ مف التسميـ أسمـ

جمعو في كبلمو ىذا، كلغرض اإلفادة أنقؿ كبلـ بعض أىؿ العمـ الذيف يؤمنكف بظكاىر 
ٍتيىافي اٍلمىٍنسيكبي إلىى المًَّو فىبلى يىٍختىًمؼي قىٍكؿي أىًئمًَّة السَّمىًؼ »  النصكص، قاؿ ابف تيمية: أىمَّا اإٍلً

مىاًلؾ ٍبفً  سيٍفيىافى الثٍَّكًرمّْ كىالمٍَّيًث ٍبًف سىٍعدو كى ًؾ كى  أىنىسو كىمىٍكحيكًؿ كىالزٍُّىًرمّْ كىاأٍلىٍكزىاًعي كىاٍبًف اٍلميبىارى
                                                 

،  كصحيح مسمـ: َٖٔ، حديث رقـ َُٗ/ ٕ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
 ،كتاب اإليماف، معرفة طريؽ الرؤية.ُِٖ، حديث رقـ  ُّٔ/ُ
،  كصحيح مسمـ: ّٕٓٔ، حديث رقـ ََُ/ َّ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)
 ،كتاب اإليماف، باب معرفة طريؽ الرؤية.ُّٖ  ، حديث رقـُٕٔ/ُ
/ ُ، صحيح مسمـ: ُْٖٓ، حديث رقـ ِِِ/ ِِ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ّ)

 ، كتاب اإليماف، باب طريؽ الرؤية.ُّٖ، حديث رقـ ُٕٔ
 .ُٔٗ/ٕ( التكضيح، ابف الممقّْف: ْ)
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اءى ًفي اٍلقيٍرآًف أىٍك كىالشَّاًفًعيّْ كىأىٍحمىد كىأى كىذىًلؾى مىا شىاكىؿى ذىًلؾى ًممَّا جى اءى. كى ـٍ أىنَّوي يىميرُّ كىمىا جى ٍتبىاًعًي
مىٍنيىجي أىٍىًؿ السُّنًَّة  مىًة كى نىٍحًكىىا. كىًىيى طىًريقىةي السَّبلى كًؿ كى اًديًث النُّزي كىرىدىٍت ًبًو السُّنَّةي كىأىحى

مىاعىًة ييٍؤًمنيكفى ًبظى  يىٍعتىًقديكفى أىفَّ المَّوى مينىزَّهه عىٍف ًسمىاًت كىاٍلجى يىًكميكفى ًعٍممىيىا إلىى المًَّو كى اًىًرىىا كى
دىًث   (1)«.اٍلحى

 ثانيًا: اإلثبات:
مف القراءة المستفيضة في كتاب التكضيح البف الممقّْف اتضح أٌف الشيخ لـ ينقؿ مف 

سمككا في مسألة المجيء كاإلتياف  أقكاؿ العمماء المثبتيف ليذه المسألة، كلعؿ العمماء
 عمى غرار ما بينكه في مسألة النزكؿ.

 ثالثًا: التأويؿ:
كالمتأكؿ أكليا عمى »كذكر ابف الممقّْف أقكاؿ العمماء في تأكيؿ ىذه المسألة بقكلو: 

ٌنما يسكغ تأكيميا لمىف كاف عارفان بمساف العرب، كقكاعد  ما يميؽ بيا بحسب مكاقعيا، كا 
 ككانت أقكاليـ كاآلتي: (2)«.فركعاألصكؿ كال

ٍتيىافي ًفٍعؿه ًمٍف أىٍفعىاًؿ المًَّو تىعىالىى سىمَّاهي كزعـ القاضي عياض أفَّ » قاؿ ابف الممٌقف:  .ُ اإٍلً
ئكىتو، قاؿ كالشبو أٌف المراد ًإٍتيىاننا اءىىيـ ًفي  يىٍأًتييـ بعض مىبلى يككف ىىذىا اٍلممؾ الًَّذم جى كى

ٍعنىاهي: يىٍأًتييـ ًفي الصُّكرىة الًَّتي أنكر  مىٍيًو، أىك يككف مى كىا مف سمات الحدث الظَّاًىرىة عى
، فىًإذا قىاؿى لىييـ،  صيكرىة الى تشبو ًصفىات اإلليية ليختبرىـ، كىىيكى آخر امتحاف اٍلميؤمًنيفى

مىات اٍلمىٍخميكؽ  مىٍيًو مف عىبلى مىا ينكركنو ىىذىا اٍلممؾ أىك ىىًذه الصُّكرىة: أىنا ربكيـ، كىرىأىكا عى
بيـ، فيستعيذكف ًبالمَّو تىعىالىى ًمٍنو  (3)«.كيعممكف أىنو لىٍيسى رى

كىذا امتحاف ىائؿ يمتحف اهلل فيو عباده، ليميز المحؽ مف المبطؿ؛ »قاؿ القرطبي:  .ِ
كذلؾ أٌنو لٌما بقي المنافقكف كالمراؤكف متمبسيف بالمؤمنيف المخمصيف زاعميف أٌنيـ 

أنا ربكـ، فأجابو المؤمنكف منيـ امتحنيـ اهلل بأٍف أتاىـ بصكرة ىائمة قالت لمجميع 
                                                 

 .َُٓ - َُْ/ ٗالتكضيح، ابف الممقّْف: ، كينظر: َْٗ/ ُٔ( مجمكع الفتاكم، ابف تيمية: ُ)
 .ُٔٗ/ ٕ ( التكضيح، ابف الممقّْف:ِ)
، ُٗ/ّ، النككم: ، كينظر: شرح النككم عمى مسمـْٔٓ – ْٓٓ/ُ( إكماؿ المعمـ، القاضي عياض: ّ)

 .ُٔٗ/ ٕكالتكضيح، ابف الممقّْف: 
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ف صفات ىذه الصكرة؛ ألٌف سماتيا سمات سبؽ بأٌف اهلل منٌزه ع بإنكار ذلؾ لما
الحدث، اٌما الصكرة التي يعرفكف عندما يتجمى ليـ الحؽ فيي  صفتو تعالى التي ال 
يشاركو فييا شيء مف المكجكدات، كىذا الكصؼ الذم عرفكه في الدنيا، كىك 

 (1)المعبر عنو بأٌنو ليس لو شبيو كال نظير.
 (2)«.جب ليـاإلتياف معناه كشؼ الح»قاؿ الخطابي:  .ّ
ٍتيىاف ىينىا»، )فيأتييـ اهلل(: -صمى اهلل عميو كسمـ  -قاؿ ابف الممقّْف: قكلو  .ْ ًإنَّمىا  :اإٍلً

رىكىة كاالنتقاؿ  ٍؤيىة اهلل عز كىجؿ، أًلىف اٍلحى بىيف ري ىيكى كشؼ اٍلحجب الًَّتي بىيف أبصارنا كى
الى تجكز عمى اهلل تىعىالىى، أًلىنَّيىا ًصفىات اأٍلىٍجسىاـ المتناىية، كىاهلل تىعىالىى الى ييكصؼ 

ٍتيىاف إاٌل ظيييكره ع لـ تكف ترىاهي  ز كىجؿ ًإلىى أبصارو ًبشىٍيء مف ذىًلؾ، فىمـ يكف معنى اإٍلً
ٍؤيىتو إاٌل باإلتياف، فىعبر ًبًو عىف مى  كىالى تيٍدًركوي، كىاٍلعىادىة أىفَّ  ف غىابى عىف غىيره الى ييمكنوي ري

ٍؤيىة مجاز   (3)«.ان الرُّ
: )الفجر (ى ائ)تعالى:  كالحاصؿ أٌف اإلتياف ىنا مثؿ قكلو»كقاؿ ايضان: 

ٌف ذلؾ بظيكر فعؿ ال بتحرؾ ذاتو، اٌك إٌنو فعؿ مف أفعاؿ مبلئكتو، فيضاؼ إليو  (ِِ كا 
مف طريؽ أٌنو تابع أمره، اك إٌنو عبارة عف رؤيتيـ هلل تعالى؛ ألٌف العادة جارية أٌف مىف 

 (4)«.نحا ال يتكصؿ إلى رؤيتو إاٌل بالمجيء، فعبر عف رؤيتو بالمجيء جكازان 
يميؿ فيو إلى  –رحمو اهلل  -أعمـ أٌف كبلـ الشيخ ابف الممقّْف كالذم يتبٌيف لنا كاهلل 

ٍف كاف يقكؿ بالتأكيؿ في مكاضع كما مٌر بنا؛ ألٌنو في كبلمو األخير صرؼ  التفكيض كا 
كال شٌؾ أٌف ما كاف عميو السمؼ »ككذلؾ بقكلو:  (ى ائ)اإلتياف مثؿ قكلو تعالى: 

 كاهلل اعمـ. (5)«.مف التسميـ أسمـ
                                                 

، ُْٖ – ُْٔ/ ُطبي: القر  ،، كالمفيـِٔ – ِٓ/ ّ( ينظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي: ُ)
 .ُٗٗ – ُٕٗ/ ٕكالتكضيح، ابف الممقف: 

 .ُٗٗ/ ٕ( التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)
 .ُٔٗ – ُٓٗ/ ٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ّ)
 .َّّ/ ّّ( التكضيح، ابف الممقف: ْ)
 .ُٔٗ/ٕ( التكضيح، ابف الممقّْف: ٓ)
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 الثاني0 الضذك والعجة املثذث
كردت في صحيح البخارم نصكص متفرقة متضمنة عمى ىاتيف المفردتيف أال كىي 

ليؾ ىذه النصكص:  الضحؾ كالعجب ميسنىدىتيًف إلى اهلل تعالى، كا 
جاء في صحيح البخارم رحمو اهلل في كتاب األذاف، الباب التاسع كالعشركف بعد  - أ

 : -صمى اهلل عميو كسمـ  -كؿ المئة باب فضؿ السجكد، كمنو قكؿ الرس
َـّ ُيْؤَذُف َلُو ِفي ُدُخوِؿ اْلَجنَّةِ )  (1).(َفَيْضَحُؾ المَُّو ِمْنُو؛ ُث

كجاء في كتاب الجياد كالسير باب الكافر يقتؿ المسمـ ثـ يسمـ فييسدَّدي بعد القتؿ،  - ب
ٍيرىةى   -صمى اهلل عميو كسمـ  -: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو -رضي اهلل عنو  -عىٍف أىًبي ىيرى

 : نَّةى: ييقىاًتؿي ىىذىا ًفي )قىاؿى رى يىٍدخيبلىًف الجى ديىيمىا اآلخى مىٍيًف يىٍقتيؿي أىحى يىٍضحىؾي المَّوي ًإلىى رىجي
مىى  ، ثيَـّ يىتيكبي المَّوي عى  (2)(.القىاًتًؿ، فىييٍستىٍشيىدي سىًبيًؿ المًَّو، فىييٍقتىؿي

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )كجاء في كتاب التفسير، باب قكلو تعالى:  - ت

ٍيرىةى ، (ٗ)الحشر: (   ی : -رضي اهلل عنو  -عىٍف أىًبي ىيرى َأَتى َرُجٌؿ ، قىاؿى
، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َأَصاَبِني الَجْيُد، -صمى اهلل عميو وسمـ  -َرُسوَؿ المَِّو 

ـْ َيِجْد ِعْنَدُىفَّ َشْيًئا، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  صمى اهلل عميو  -َفَأْرَسَؿ ِإَلى ِنَساِئِو َفَم
ـَ َرُجٌؿ ِمَف اأَلْنَصاِر « َة، َيْرَحُمُو المَُّو؟َأاَل َرُجٌؿ ُيَضيُِّفُو َىِذِه المَّْيمَ : »-وسمـ  َفَقا

 -َفَقاَؿ: َأَنا َيا َرُسوَؿ المَِّو، َفَذَىَب ِإَلى َأْىِمِو، َفَقاَؿ اِلْمرََأِتِو: َضْيُؼ َرُسوِؿ المَِّو 
ْبَيِة،  اَل َتدَِّخِريِو َشْيًئا، َقاَلْت: َوالمَِّو َما ِعْنِدي ِإالَّ ُقوتُ  -صمى اهلل عميو وسمـ  الصِّ

، َوَتَعاَلْي َفَأْطِفِئي السِّرَاَج َوَنْطِوي ُبُطوَنَنا  ـْ ِميِي ْبَيُة الَعَشاَء َفَنوِّ َقاَؿ: َفِإَذا َأرَاَد الصِّ
َـّ َغَدا الرَُّجُؿ َعَمى َرُسوِؿ المَِّو  َفَقاَؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ  -المَّْيَمَة، َفَفَعَمْت، ُث

                                                 

، ُّٔ/ُ، كصحيح مسمـ: َٖٔقـ ، حديث ر ُُٗ/ٕارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف:( صحيح البخُ)
 ، كتاب اإليماف، باب الرؤية.ُِٖحديث رقـ 

، كصحيح مسمـ: ِِٖٔ، حديث رقـ ّْٗ/ ُٕ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)
 ، كتاب اإلمارة، باب الرجبلف يقتؿ أحدىما اآلخر يدخبلف الجنة.َُٖٗ، حديث رقـ َُْٓ/ّ
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 (1)(.ِمْف ُفاَلٍف َوُفاَلَنةَ  -َأْو َضِحَؾ  - -عّز وجؿَّ  -َلَقْد َعِجَب المَُّو 
صمى اهلل عميو  -كجاء في كتاب الرقاؽ، باب  صفة أىؿ الجنة كالنار بقكلو  - ث

ـُ آِخَر َأْىِؿ النَّاِر ُخُروًجا ِمْنَيا، َوآِخَر َأْىِؿ الَجنَِّة ُدُخواًل ) -كسمـ  ( وفيو ِإنِّي أَلَْعَم
 (2).(َوَأْنَت الَمِمؾُ  -َأْو: َتْضَحُؾ ِمنِّي  -نِّي َفَيُقوُؿ: َتْسَخُر مِ )

ٍيرىةى كجاء في كتاب الجياد، باب األسارل في السبلسؿ،  - ج رضي اهلل  -عىٍف أىًبي ىيرى
: -صمى اهلل عميو كسمـ  -، عىًف النًَّبيّْ -عنو  َعِجَب المَُّو ِمْف َقْوـٍ َيْدُخُموَف )، قىاؿى

 (3).(الَجنََّة ِفي السَّاَلِسؿ
كلمزيد مف اإلفادة نعرض ما أثبتو بعض أىؿ العمـ مف أئمة الحديث كالفقياء في 

 إثبات ىذه المسألة، كىذه بعض أقكاليـ:
بّْنىا  ًإٍثبىاتي »قاؿ ابف خزيمة:  .ُ ًحًؾ رى ًحكىوي، جىؿَّ  -عٌز كجؿَّ  -ضى ًببلى ًصفىةو تىًصؼي ضى

، بىٍؿ نيٍؤًمفي ًبأىنَّوي  ًحكيييـٍ كىذىًلؾى ، كىضى ًحًؾ اٍلمىٍخميكًقيفى ًحكىوي ًبضى ثىنىاؤيهي، الى كىالى ييشىبّْوي ضى
نىٍسكيتي عىٍف صً  -صمى اهلل عميو كسمـ  -يىٍضحىؾي، كىمىا أىٍعمىـى النًَّبيُّ  ؿَّ كى ًحًكًو جى فىًة ضى

، ًإًذ المَّوي  ، فىنىٍحفي  -عٌز كجؿَّ  -كىعىبلى مىى ذىًلؾى ـٍ ييٍطًمٍعنىا عى ًحًكًو، لى اٍستىٍأثىرى ًبًصفىًة ضى
، ًبقيميكًبنىا ميٍنًصتيكفى  -صمى اهلل عميو كسمـ  -قىاًئميكفى ًبمىا قىاؿى النًَّبيُّ  دّْقيكفى ًبذىًلؾى ميصى

ـٍ ييبىيٍَّف لى   (4)«.نىا، ًممَّا اٍستىٍأثىرى المَّوي ًبًعٍمًموً عىمَّا لى
فىالضًَّحؾي ًفي مىٍكًضًعًو اٍلمينىاًسًب لىوي  »كأثبت الشيخ ابف تيمية ىاتيف الصفتيف بقكلو:  .ِ

ًليىذىا قىاؿى النًَّبيُّ  . كى كىمىاؿو )ضحؾ ربُّنا مف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -ًصفىةي مىٍدحو كى

                                                 

، كصحيح مسمـ: ْٖٖٗ، حديث رقـ ّٕٓ/ ِّالتكضيح، ابف الممقّْف: صحيح البخارم بشرح  ( ُ)
 ، كتاب األشربة، باب إكراـ الضيؼ كفضؿ إيثاره.َِْٓ، حديث رقـ ُِْٔ/ّ
/ ُ، صحيح مسمـ: ُٕٓٔ، حديث رقـ ّٖ/ َّصحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف:  ( ِ)

 ار خركجان.، كتاب اإليماف، باب آخر اىؿ النُٖٔ، حديث رقـ ُّٕ
 .ََُّ، حديث رقـ ُٕٔ/ ُٖ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف:ّ)
 .ُْْ/ُٕ، كينظر: التكضيح، ابف الممقف: ّٔٓ/ِ( التكحيد، ابف خزيمة: ْ)
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: َيا َرُسوَؿ المَِّو أو َيْضَحُؾ (ُ)َفَقاَؿ َلُو َأُبو َرِزيٍف العقيمي قنوط عباده، وقرب غيره،
ـَ ِمْف َربٍّ َيْضَحُؾ َخْيرًا( ـْ َقاَؿ: َلْف َنْعَد ؟ َقاَؿ: َنَع عىؿى (ِ)الرَّبُّ  -اأٍلىٍعرىاًبيُّ اٍلعىاًقؿي  . فىجى

ًتًو  ًة ًفٍطرى ٍنعىامً  -ًبًصحَّ مىى إٍحسىاًنًو كىاً  ًحكىوي دىًليبلن عى مىى أىفَّ ىىذىا اٍلكىٍصؼى ضى ًو؛ فىدىؿَّ عى
ٍحسىاًف اٍلمىٍحميكًد كىأىنَّوي ًمٍف ًصفىاًت اٍلكىمىاؿً  كفه ًباإٍلً  .(3)«مىٍقري

ثالثان: أٌما التأكيؿ: فقد نقؿ الشيخ ابف الممقّْف أقكاؿ مف أٌكؿ ىاتيف الصفتيف ككانت 
 اقكاليـ كاآلتي:

 (ْ)«.معناه الرحمةالضحؾ »قاؿ اإلماـ البخارم رحمو اهلل  .ُ
قاؿ ابف التيف رحمو اهلل: كالضحؾ تأكيمو بالرضا أشبو عمى ما سمؼ في العجب؛  .ِ

ألٌف مىف اعجبو الشيء فقد رضيو مف قبمو، كقيؿ معنى )الضحؾ(: اباف آالئو 
 (5)«.كفضمو بإظيارىا كاتخاذىا؛ ألٌف الضاحؾ يكشؼ ما استتر كيبٌيف ما اكتتـ

ـي قاؿ الخطابي: » .ّ الضًَّحؾي الًَّذم يىٍعتىًرم اٍلبىشىرى ًعٍندىمىا يىٍستىًخفَّييـي اٍلفىرىحي، أىٍك يىٍستىٍنًفزيىي
مىى المًَّو  اًئزو عى ، غىٍيري جى نَّمىا ىيكى مىثىؿه تعالىالطَّرىبي ًنيًع الًَّذم  مضركب، كىاً  ًليىذىا الصَّ

ًب ًعٍندى اٍلبىشىًر، فىًإذىا أىضٍ  ٍعنىاهي ًفي ًصفىًة المًَّو يىًحؿُّ مىًحؿَّ اٍلعىجى مى ، كى كىييـٍ ٍخبىاري  تعالىحى اإٍلً
دً  اعىًف الرّْضى  نَّةى، ا مف ، كىاٍلقىبيكؿي ذيفً ى ًبًفٍعًؿ أىحى ًنيًعًيمىا اٍلجى مىى صى ازىاتيييمىا عى ميجى ًر كى آٍلخى

تىبىاييًف مىقىاًصًدًىمىا  (6)«.مىعى ى
 

                                                 

( ىك ككيع بف عدس بف عامر بف أخي رزيف العقيمي، كيقاؿ ككيع بف حدس، كىك الصكاب، ينظر: ُ)
، تحقيؽ: مرزكؽ عمي، دار الكفاء، ََِـ فقياء األقطار، ابف حباف: مشاىير عمماء األمصار كأعبل

 ـ.ُُٗٗ –ق ُُُْ، ُالمنصكرة، ط
، تحقيؽ شعيب األرناؤكط، عادؿ َُُِٔ، حديث رقـ: ُُٖ/ ِٔ( مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: ِ)

 ـ.ََُِ –ق ُُِْ، ُمرشد،  كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط
، كما بعدىا، كينظر: شرح كتاب التكحيد مف صحيح البخارم، ُُِ/ٔ(  مجمكع الفتاكل، ابف تيمية: ّ)

 ق.َُْٓ، ُ، مكتبة الدار، المدينة المنكرة، طٕ/ِالغنيماف: عبداهلل بف محمد: 
 .ّّٗ/ ّّ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: َِْ/ ِ( األسماء كالصفات، البييقي: ْ)
 .ّٕٕ/ ِّ التكضيح، ابف الممقف: (ٓ)
 .ُْْ/ ُٕ التكضيح، ابف الممقف: ، كينظر:َِْ/ِكالصفات، البييقي: (  األسماء ٔ)
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قىاؿى  .ْ ًحيحو( : ييًريد: »كى ئكىتواٍبف حبىاف ًفي )صى مف كجكد مىا  كعجبيـ أٍضحؾ اهلل مىبلى
كقٌدر فنيسب الضحؾ الذم كاف مف المبلئكة إلى اهلل عٌز كجؿ عمى سبيؿ  قضى

 (1)«.األمر كاإلرادة، كليذا نظائر كثيرة
تىٍكًفيقنا ليذيف الرجمىٍيف، كىمىا تىقكؿ  كنعمو أىم: ييٍبًدم اهلل مف فىضموقاؿ ابف فكرؾ:  .ٓ

كىذىًلؾى قىاليكا لمطمع ًإذا انفتؽ اٍلعىرىب: ضًحكت األى  ٍرض مف النَّبىات ًإذا ظير ًفييىا، كى
قد  (2)«الضحؾ، ألجؿ أىف ذىًلؾ يىٍبديك ًمٍنوي اٍلبيىاض الظَّاًىر كبياض الثغر هفر اعىنوي: ك كى

افىة التَّعىجُّب ًإلىى اهلل قد تقدـ بىيىانيىا كىأىف ذىًلؾ يرجع ًإلىى معنى الرّْضى  ًكمى ًفي ًإضى ا ري
كىالى ، كالتعظيـ كىأىف اهلل عز كىجؿ يعظـ مف أخبر عىنوي ًبأىنَّوي يعجب ًمٍنوي كيرضى عىنوي 

 (3)«.يىصح أىف يعجب ًممَّا يسخطو كيكرىو
ٍنييمىا»قاؿ الداكدم:  .ٔ ا عى  (4)«.أىرىادى قبيكؿ أعماليما كرحمتيما كىالرّْضى
كالضحؾ منو عمى المجاز؛ ألف كالرضكاف،  يتمقاىما بالرحمةالمعنى » كقاؿ ابف بطاؿ:  .ٕ

 (5)«.الضحؾ ال يككف منو تعالى عمى ما يككف مف البشر؛ ألنو ليس كمثمو شيء
يأتي الضحؾ معناه االستيزاء، كنحكه السخرية، قاؿ ابف الممقّْف: كرد ذلؾ في »كقد  .ٖ

ٍف لـ تذكر لفظان  القرآف الكريـ عمى سبيؿ المقابمة، كىك ىنا عمى معنى المقابمة، كا 
فيي مكجكد معنى، ألٌنو ذيكر أٌنو  (6)(َتْضَحُؾ ِمنِّي َوَأْنَت الَمِمؾُ )بقكلو في الحديث 

ران ال يسألو غير ما سألو ثـ غدر، فحؿ غدره في  محؿ االستيزاء، عاىد اهلل مرا
ككذا دخكلو كتردده، كتخٌيمو أٌنيا مؤلل ضرب مف ذلؾ، فأطمؽ ذلؾ جزاء ما تقٌدـ 

 (7)«.مف عيذره

                                                 

 .ِْْ/ُٕ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: ِٓٓ/َُ( صحيح ابف حٌباف، ابف حباف: ُ)
 .ِْْ/ُٕ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: ُّٖ( مشكؿ الحديث، ابف فكرؾ: ِ)
 .ُِٗ( مشكؿ الحديث ابف فكرؾ: ّ)
 .ِْْ/ُٕالممقّْف: ( التكضيح، ابف ْ)
 .ِْْ/ُٕ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: ّٗ/ٓ( شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ: ٓ)
 ( سبؽ تخريجو.ٔ)
 .ٗٗ/ َّ( التكضيح، ابف الممقّْف: ٕ)
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كالضحؾ مف صفات الربّْ جؿَّ جبللو، كمعناه »قاؿ ابف الممقّْف رحمو اهلل:  .ٗ
 (1)«.كتعجب، ال الضحؾ بميكاتو االستبشار كالرضا

كالذم يتبيف لنا عف خبلؿ سياؽ ىذه التأكيبلت التي نقمت عف أىؿ العمـ رحميـ 
اهلل فنحف ال نقطع إاٌل بما كرد في القرآف الكريـ كالسٌنة المطٌيرة كما أجمع عميو العمماء، 
فالذم يٌتضح أٌف أكثر العمماء أجمعكا عمى أٌف الضحؾ مكضع الرضا مف الرٌب جٌؿ 

صمى اهلل  -ما أميؿ إليو إف شاء اهلل؛ ألٌف ذلؾ كاضح في حديث الرسكؿ شأنو، كىذا 
الرَُّجُؿ َيُقوـُ ِمَف المَّْيِؿ َواْلَقْوـُ ِإَذا  يـو القيامة َثاَلَثٌة َيْضَحُؾ اهلُل ِإَلْيِيـُ ): -عميو كسمـ 

اَلةِ  فذلؾ بمعنى مكضع رضا الرب عمييـ في  (2)،(َصفُّوا ِلْمِقتَاِؿ َواْلَقْوـُ ِإَذا َصفُّوا ِلمصَّ
تمؾ المكاطف التي ىي أحب إلى اهلل عٌز كجؿ؛ ألٌف مىف رضى عميو الرب حٌمت عميو 

 رحمتو كنٌجاه مف عذابو، كاهلل اعمـ.
 املثذث الثالث0 الغضة

تدؿ عمى  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كردت في صحيح البخارم نصكص عف النبي 
 عٌز كجؿ أك مسندة إليو، كفيما يأتي ىذه النصكص:نسبة صفة الغضب إلى اهلل 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )ما جاء في كتاب بدء الخمؽ، باب قكلو تعالى:  - أ

: ( ڄ ڄ ڃ َلمَّا َقَضى المَُّو اْلَخْمَؽ ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -قكلو  (ِٕ)الرـك
 (3).(َسَبَقْت َغَضِبيَكَتَب ِفي ِكتَاِبِو َفُيَو ِعْنَدُه َفْوَؽ اْلَعْرِش ِإفَّ َرْحَمِتي 

في  (ُسكرة نكح: ) (ى ائ ائ ەئ ڇ)كجاء في كتاب األنبياء باب قكلو تعالى:  - ب
َفَيُقوُؿ: َربِّي َغِضَب الَيْوـَ ..)و يقكؿ نكح عميو السبلـ: ػػػػػػػػػػػػػحديث الشفاعة الطكيؿ كفي

 (4).( َنْفِسي ْثَمُو، َنْفِسيػػػػػػػػػػػػػَدُه مِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَيْغَضُب َبعْ ْب َقْبَمُو ِمْثَمُو، َواَل ػػػػػػػـْ َيْغضَ ػػػػػػػػػػػػَغَضًبا لَ 
 

                                                 

 .َِٕ/ ٕ( التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
 .ُُُٕٔ، حديث رقـ ِْٖ/ ُٖ( مسند اإلماـ أحمد، ابف حنبؿ: ِ)
/ ْ، كصحيح مسمـ: ُّْٗ، حديث رقـ َُ/ ُٗرح التكضيح، ابف الممقّْف: ( صحيح البخارم بشّ)

 ، كتاب التكبة، باب في سعة رحمة اهلل تعالى كأٌنيا سبقت غضبو.ُِٕٓ، حديث رقـ َُِٕ
/ ُ، كصحيح مسمـ: َّّْ، حديث رقـ ِٗٗ/ ُٗصحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف:  ( ْ)
 اف، باب أدنى أىؿ الجنة منزلة.، كتاب اإليمُْٗ، حديث رقـ ْٖ/ ُ
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يـك  مف الًجراحً  -صمى اهلل عميو كسمـ-تاب المغازم، باب ما لقي النبي كجاء في ك - ت
، قاؿ الرسكؿ  ، اْشَتدَّ َغَضُب المَِّو َعَمى َقْوـٍ َفَعُموا ِبَنِبيِّوِ ):-صمى اهلل عميو كسمـ-أيحدو
 (1).(اْشَتدَّ َغَضُب المَِّو َعَمى َرُجٍؿ َيْقُتُمُو َرُسوُؿ المَِّو ِفي َسِبيِؿ المَّوِ ُيِشيُر ِإَلى َرَباِعَيِتِو،

صمى اهلل عميو  -كجاء في كتاب األحكاـ، باب الحكـ في البئر كنحكىا، قاؿ النبي  - ث
َوُىَو ِفيَيا َفاِجٌر، ِإالَّ َلِقَي المََّو َوُىَو اَل َيْحِمُؼ َعَمى َيِميِف َصْبٍر َيْقَتِطُع َمااًل ): -كسمـ 

 (2).(َعَمْيِو َغْضَبافُ 
كقد نقؿ الشيخ ابف الممقّْف أقكاؿ أىؿ العمـ في ىذه المسألة عمى سبيؿ االختصار، 

 ككانت جميعيا مؤٌكلة إاٌل ما سيذكر في اإلثبات كذكره عمى سبيؿ االختصار:
 أواًل اإلثبات:

رحمو اهلل كىك ما عميو السمؼ بإثبات ىذه الصفة  الممقّْفكىك الذم نقمو ابف  .ُ
 (4)«.إٌنو صفة لو: »(3)بقكلو: كقيؿ

في باب المشيئة كاإلرادة معنى الباب إثبات : » -رحمو اهلل  -قاؿ ابف الممقّْف  .ِ
رادتو كرحمتو كسخطو ككراىيتو كؿُّ  ٌف مشيئتو كا  المشيئة كاإلرادة هلل تعالى، كا 

                                                 

/ ّ، كصحيح مسمـ: َّْٕ، حديث رقـ ُْٖ/ ُِ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
صمى  -كتاب الجياد كالسير، باب اشتد غضب اهلل عمى مف قتمو رسكؿ اهلل  ُّٕٗ، حديث رقـ ُُْٕ

 .-اهلل عميو كسمـ 
، صحيح مسمـ: ُّٖٕ، حديث رقـ ْٓٓ/ ِّالممقّْف: ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف ِ)
 ، كتاب اإليماف، باب مىف اقتطع حؽ ؟؟ بيميف فاجرة.ُّٖ، حديث رقـ ُِِ/ُ
( كىك الذم عميو السمؼ، كىك أٌف الغضب صفة ثابتة هلل تعالى عمى ما يميؽ بو سبحانو، قاؿ ابف ّ)

اءى ًبيىا ًكتىابيوي كىأىٍخبىرى ًبيىا الرَّسيكؿي أىٍصحىابىوي أىفَّ لًمًَّو أىٍسمىاءى كىصىفىاتو قى »تيمية رحمو اهلل:  ًديمىةن غىٍيرى مىٍخميكقىةو جى
كىاهي الثّْقىاتي كىصىحَّحىوي النُّقَّادي األثبات كىدىؿَّ اٍلقيٍرآفي اٍلميبًيفي كىاٍلحىًديثي الصًَّحيحي اٍلمىتًيفي عى  مىى ثيبيكًتيىا، كىـ ًفيمىا رى

مف غير تشبيو كال تكيؼ، كىك الذم  -صمى اهلل عميو كسمـ  -تيا اهلل كرسكلو يمرركف الصفات كما أثب
مجمكع الفتاكل، ابف تيمية: « عميو السمؼ أمثاؿ مالؾ، كسفياف الثكرم، كابف المبارؾ، كالشافعي كغيرىـ

ْ /ُُٖ – ُِٖ. 
 .ُُٖ/ ْمجمكع الفتاكل، ابف تيمية: ، كينظر: ُٖ/ ِِ( التكضيح، ابف الممقّْف: ْ)
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 (1)«.اء مترادفة، ىي راجعة كٌميا إلى معنى اإلرادةذلؾ بمعنى كاحد أسم
كيبدك أٌف الشيخ ابف الممقّْف مف المثبتيف أٌف الغضب صفة لو سبحانو كتعالى كأٌف 

 إرادتو صفة مف صفات ذاتو سبحانو كتعالى.
 ثانيًا: التأويؿ:

 فقد نقؿ الشيخ ابف الممقّْف تأكيبلت أىؿ العمـ ككانت كاآلتي:
ٌما في » (2)الممقّْف: كقيؿ:قاؿ ابف  .ُ إحبلؿي عقكبتو بمف غىضبى عميو، إٌما في دنياه، كا 

ہ ہ ھ )آخرتو، كما كصؼ بو نفسو جٌؿ ذكره في كتابو فقاؿ: 

ڄ ڄ ڃ )ككما قاؿ:  .(ٓٓ)سكرة الزخرؼ:  (ھ ھ ھ ے

)سكرة المائدة:  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
 (3)«.كألفعاليـ، كشتـ ليـ منو بالقكؿذـ منو ليـ ، كقيؿ: إٌنو (َٔ

كىالرٍَّحمىة ًفي  معنى اٍلغىضىبابف فكرؾ: في قكلو عميو الصبلة كالسبلـ: )سبقت  قاؿ .ِ
أىنَّيىا ًإرىادىة لتنعيـ مف يا يرجع ًإلىى صفة كىاًحدىة ًىيى رىٍحمىة يكصؼ بً ك  تعالىًصفىاتو 
كىذىًلؾى ييقىاؿ ليىًذًه الٌصفة غضب ًإذا كىانىت ًإرىادى  ،و يينىعّْمىوي بكراماتو ًفي اٍلجنَّةعمـ أىنٌ   توكى

ثَـّ ييقىاؿ لمصادر عىف فار بو، لتعذيب مف عمـ أىنو يعذبو بعقكبتو ًفي النَّار مف اٍلكى 
بو غضب كىذىًلؾى يىقيكؿ لمكائف عىف غىضى ليىًصح ًفييىا  ه عمى ىذاحممنىا، ك رىحمتو رىٍحمىة كى

الحقيقة  الرٍَّحمىة كىاٍلغىضىب عمى كف مىا ىيكى صفة هلل تىعىالىى ًممَّا ىأًلى  ؛التسابؽ كىاٍلغىمىبىة
إفادتنا ًبًو مىا ال يجكز كصفو بو، كالتسابؽ كالغمبة إذا كقؼ عمى ىذا كاف التقدير 
مف غضبتو ألىؿ اٍلغىضىب كىأىف مف رىٍحمىة اهلل فقد  يٍظير مف رىحمتو ألىؿ الرٍَّحمىة كى

مىٍيًو  مىٍيًو ظيييكر غمبت رىحمتو عى اًدر عىنوي ًإلىٍيًو كىظير ذىًلؾ عى عمى معنى كيصيكؿ الصَّ
بو  .(4)«إبانة عىمَّا كصؿ ًإلىٍيًو اٍلكىاًئف عىف غىضى

                                                 

 .ِّٗ/ ّّ( التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
 .ُٖٖ/ ُ( أكرده اإلماـ الطبرم رحمو اهلل في كتابو جامع البياف: ِ)
 .ُٖ/ِِ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: ُٖٗ – ُٖٖ/ُ( جامع البياف، الطبرم: ّ)
 .ِٕٗ/ ّّ، كالتكضيح، ابف الممقّْف: ْٖٔ- ْٖٓ( ينظر: مشكؿ الحديث، ابف فكرؾ: ْ)
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 (2)غضبي( )إف رحمتي تغمب: -صمى اهلل عميو كسمـ  -قكلو  (1)قاؿ ابف بطاؿ: .ّ
لعقاب  إرادتو كغضبو ،رحمتو تعالى إرادتو إلثابة المطيعيف لو فٌ إ» معناه: 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ كاف معنى قكلو: )إفٌ   تغمب غضبى( إفَّ  يرحمت العاصيف لو، كا 
ۇ ۇ  ) أعذبيـ. كىك معنى قكلو تعالى: أاٌل  يإرادت يى يثكاب الطائعيف ل يإرادت

 إرادتو أاٌل  يفإرادتو بيـ اليسر ى ،(ُٖٓ)البقرة:  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
ى صمَّ  -كلـ يكف ما لـ يرده فعبر  يريد بيـ العسر، كما كاف ما أراد مف ذلؾ بيـ،

 .(4)« ب غضبى(متغ يرحمت )إفّ  (3)عف ىذا المعنى بقكلو: - ـى كسمَّ  عميوً  اهللي 
غالب لآلخر كسابؽ لو،  :رحمتو كغضبو معنياف أحدىما ظاىر قكلو يفيد أفٌ »كقاؿ أيضان: 
ذا ثبت أفٌ  رحمتو كغضبو ليستا بمعنى أكثر مف  إرادتو كاحدة كصفة مف صفات ذاتو، كأفٌ  كا 

إجراء  كجب صرؼ كبلمو عف ظاىره؛ ألفٌ  ،متعمقة بكؿ ما يصح ككنو مرادنا يى يإرادتو الت
 (5)«.الكبلـ عمى ظاىره يقتضى حدث إرادتو لك كانت لو إرادات كثيرة متغايرة

ًب المًَّو تىعىالىى مىا ك  »كقاؿ النككم رحمو اهلل:  .ْ يىٍظيىري ًمفى اٍنًتقىاًمًو ًممٍَّف اٍلميرىادي ًبغىضى
ٍكنىوي ًمٍف أىًليـً عىذىاًبوً  مىا يىرى اهي كى ـٍ تىكيٍف  ،عىصى مىا ييشىاًىديهي أىٍىؿي اٍلمىٍجمىًع ًمفى اأٍلىٍىكىاًؿ الًَّتي لى كى

ـٍ قىٍبؿى ذىًلؾى اٍليى  ،كىالى يىكيكفي ًمٍثمييىا ـٍ يىتىقىدَّ ٍكـً ًمٍثميوي كىالى يىكيكفي بىٍعدىهي كىالى شىؾَّ ًفي أىفَّ ىىذىا كيمَّوي لى
ليٍطفيوي ًبمىٍف أىرىادى ًبًو  ،ًمٍثميوي  اهي ظيييكري رىٍحمىًتًو كى ًب المًَّو تىعىالىى كىمىا أىفَّ ًرضى فىيىذىا مىٍعنىى غىضى

ٍيرى كىاٍلكىرىامىةى   (6)«.اٍلخى

                                                 

ـ ينسب الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل الكبلـ ألحد ككجدتو ألبف بطاؿ رحمو اهلل في شرحو عمى ( لُ)
 صحيح البخارم.

 ( سبؽ تخريجو. ِ)
 ( سبؽ تخريجو.ّ)
 .ِْٖ/ ّّ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: ِْٗ/ َُ( شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ: ْ)
 ( المصدر نفسو.ٓ)
الحسيف بف مسعكد بف البغكم:معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف،،كينظر:ٖٔ/ ّ( شرح النككم عمى مسمـ:ٔ)

، ُ، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم: دار إحياء التراث العربي، بيركت، طٕٔ/ُبف الفراء البغكم الشافعي: 
 ق.َُِْ
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 -ا قكلو أمٌ » قاؿ ابف الممقّْف رحمو اهلل في ىذه الصفة أقكاؿ متفرقة عٌدة فقاؿ:  .ٓ
ٌنما  (1))إّف ربي غضب غضبًا(: -صمى اهلل عميو كسمـ  أم: ليس عمى الحقيقة كا 
كقاؿ أيضان في شرحو:  (2)«.التي تحضر إليو كيرغبكف بيا ىك عبارة عف المخاكؼ

أىف ذىًلؾ مف أم:  (3)،)اشتد غضب اهلل(: -صمى اهلل عميو كسمـ  -يريد بقكلو »
لىٍيسى الميرىاد ًمٍنوي اٍلغىضىب الًَّذم ىيكى عرض، أًلىف أعظـ السَّيّْئىات ًعٍنده، كيجا مىٍيًو كى زل عى

كقاؿ في مكضع  (4)،«اٍلقىًديـ الى تحمو اأٍلىٍعرىاض أًلىنَّيىا حكادث، فيستحيؿ كجكدىىا ًفيوً 
كالمراد بغضبو كسخطو إرادتو إلضرار مىف سبؽ عممو إضراره، كعقابو عمى »آخر: 

 (5)«.ذنكبو، فسماىا غضبان كسخطان 
كالذم يبدك لي عف خبلؿ ما تقٌدـ مف األقكاؿ أٌف حاصؿ الخبلؼ ىك ليس مف 

لمسألة النكع الذم يؤدم بيـ إلى الطريؽ الخطير، كذلؾ ألٌف جميع العمماء في ىذه ا
؛ ألٌنيا مف المتغيرات مف متفقكف عمى أٌف اهلل جؿَّ جبللو منٌزه أٍف يككف محبلن لؤلعراض

، -عٌز كجؿَّ  -حيث الفرح كالغضب التي تعترم المخمكقيف، كىذه محالة عمى اهلل 
صمى  -كالذم أراه في ىذه المسألة بأٍف نثبت كٌؿ صفة مٌما كصفيا اهلل عز كجؿ كنبيو 

، كما اجمع عميو أىؿ العمـ مف الثقات بأٌنيـ يؤكلكف الغضب بما يميؽ -مـ اهلل عميو كس
حبلؿ عقكبتو بمىف غضب منو، ػػػػػػػبو جٌؿ شأنو، كم  ف لكاـز ىذا الغضب إرادة االنتقاـ كا 

 كاهلل أعمـ. (6)كىذا الذم ذىب إليو أكثر أىؿ العمـ،
 

                                                 

 ( سبؽ تخريجو.ُ)
 .َّٖ/ ُٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)
 ( سبؽ تخريجو.ّ)
 .ُْٖ/ُِالممقّْف: ( التكضيح، ابف ْ)
 .ُُٗ/ ّّالتكضيح، ابف الممقّْف::  (ٓ)
( كالطبرم، كابك الحسف األشعرم، كاإلماـ النككم كغيرىـ رحميـ اهلل، ينظر: جامع البياف، الطبرم: ٔ)
، ٖٔ/ ّكشرح النككم عمى مسمـ، النككم:  ،،ٕٔ/ُالبغكم:  ،، كمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآفُٖٖ/ُ

 .ِّٗ/ ّّ، كُْٖ/ ُِ، كُٖ/ِِ، كُُٗٗ/ ّّممقّْف: كالتكضيح، ابف ال
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 املثذث الراتع0 الغريج
رحمو اهلل تصؼ البارم سبحانو بالغيرة، ككانت كردت أحاديث في صحيح البخارم 

 ىذه األحاديث متفرقة في مكاضعيا، كىي كاآلتي:
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ) جاء في كتاب التفسير باب قكلو تعالى: - أ

اَل َأَحَد َأْغَيُر ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -قكؿ الرسكؿ  (ُُٓ)األنعاـ: (  ۆئ
ـَ  الَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطَف، َواَل َشْيَء َأَحبُّ ِإَلْيِو الَمْدُح ِمَف المَِّو، َوِلَذِلَؾ َحرَّ

 (1).(ِمَف المَِّو، َوِلَذِلَؾ َمَدَح َنْفَسو
َيا ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -كجاء في كتاب الرضاع، باب الغيرة، قكؿ الرسكؿ  - ب

ْف َيَرى َعْبَدُه َأْو َأَمَتُو َتْزِني، َيا ُأمََّة ُمَحمٍَّد، َلْو ُأمََّة ُمَحمٍَّد، َما َأَحٌد َأْغَيَر ِمَف المَِّو أَ 
ـْ َكِثيرًا ـْ َقِمياًل َوَلَبَكْيُت ـُ، َلَضِحْكُت  (2).(َتْعَمُموَف َما َأْعَم

اَل َشْيَء َأْغَيُر ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -كقاؿ ايضان في باب الغيرة، قاؿ النبي  - ت
 (3).(ِمَف المَّوِ 

ِإفَّ المََّو َيَغاُر، ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -كقاؿ ايضان في باب الغيرة، قاؿ النبي  - ث
ـَ المَّو  (4).(َوَغْيَرُة المَِّو َأْف َيْأِتَي الُمْؤِمُف َما َحرَّ

: )ال أحد أغير -صمى اهلل عميو كسمـ  -كجاء في كتاب التكحيد، باب قكؿ النبي  - ج
َأَتْعَجُبوَف ِمْف َغْيَرِة َسْعٍد، َوالمَِّو )كفيو:  -كسمـ صمى اهلل عميو  -مف اهلل(: قكلو 

                                                 

/ ْ، كصحيح مسمـ: ّْْٔ، حديث رقـ ّّٖ/ِِ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
 ، كتاب التكبة، باب غيرة اهلل.َِٕٔ، حديث رقـ ُُِّ

/ ِمسمـ: ، كصحيح ُِِٓ، حديث رقـ َُُ/ِٓ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ِ)
 ، كتاب الكسكؼ، باب صبلة الكسكؼ.َُٗ، حديث رقـ ُٖٔ

، كصحيح مسمـ: ِِِٓ، حديث رقـ َُُ/ِٓ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ّ)
 ، كتاب التكبة، باب غيرة اهلل كتحريـ الفكاحش.ِِٕٔ، حديث رقـ ُُِٓ/ْ
، كصحيح مسمـ: ِِّٓحديث رقـ  ،َُُ/ِٓ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ْ)
 ، كتاب التكبة، باب غيرة اهلل كتحريـ الفكاحش.ُِٕٔ، حديث رقـ ُُِْ/ْ
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ـَ الَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا  أَلََنا َأْغَيُر ِمْنُو، َوالمَُّو َأْغَيُر ِمنِّي، َوِمْف َأْجِؿ َغْيَرِة المَِّو َحرَّ
 (1).(َوَما َبَطفَ 

 كفيما يأتي أقكاؿ أىؿ العمـ في ىذه المسألة:
، كحكى البكرم اٍلغيرىة ًبفىٍتح اٍلغىٍيف كىًىي: األنفة كىاٍلحمية» قاؿ ابف الممقّْف رحمو اهلل:  .ُ

يٍمنىع أىف  كسرىا، كجتو كىغىيرىىا مف قرىابىتو كى قىاؿى الٌنحاس: ىيكى أىف يحمي الرجؿ زى كى
 ، مىٍيًيفَّ أىك يراىف غير ًذم محـر  كىذا في حؽ اآلدمييف، ضد الديكث، كىكيٍدخؿ عى

اءى ميفىسرنا  وغيرة ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -مف كبلـ نبيو كىأما ًفي حؽ اهلل فقد جى
لما  (2)(اهلل َتَعاَلى َأف َيْأِتي اْلُمؤمف َما حـر اهلل َعَمْيوِ  أىم: ًإف غيرتو مىنعو كتحريمو، كى

مىٍييىا كىصى حـر اهلل اٍلفىكىاًحش، كتكعٌ  : ،-عميو الصبلة كالسبلـ -  وي فى د عى قىاؿى بالغيرة. كى
(3) 

 (4)«.(حـر اْلَفَواِحش مف غيرتو َأفْ )
كمعنى الغيرة مف اهلل  »كنقؿ ابف الممقّْف كبلمان أيضان لـ ينسبو إلى احد بقكلو: 

بمعنى الزجر عف الفكاحش كالتحريـ ليا كالمنع منيا؛ ألف الغيكر ىك الذل تعالى أٌنيا 
ـَ الَفَواِحَش َما َظَيَر يزجر عما يغار عميو، كقد بيف ذلؾ بقكلو عميو السبلـ:  )َوِلَذِلَؾ َحرَّ

كمعنى الحديث: أٌف االشخاص المكصكفة بالغيرة ال تبمغ غيرتيا  ،(5)ِمْنَيا َوَما َبَطَف(
ٍف لـ يكف شخصان غيرة اهلل   (6)«.عٌز كجؿ كا 

                                                 

/ ِ، كصحيح مسمـ: ُْٕٔ، حديث رقـ ِٕٔ/ّّصحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف:  ( ُ)
 ، كتاب الطبلؽ، باب انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا.ُْٗٗ، حديث رقـ ُُّٔ

 خريجو.( سبؽ تِ)
 ( سبؽ تخريجوّ)
 .ّّٗ/ ِِ( التكضيح، ابف الممقّْف: ْ)
 ( سبؽ تخريجو.ٓ)
 .ِٕٕ/ ّّ، كينظر: التكضيح، ابف الممقّْف: ّْْ/ َُ( شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ: ٔ)
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:)ال شخَص أْغَيُر مف  -صمى اهلل عميو كسمـ  -في باب قكؿ النبي  جاء كما
 فقد كرد لمعمماء أقكاؿ فيو نقميا ابف الممٌقف رحمو اهلل كمنيا: (1)،اهلل(

لـ تتمؽ اأٍلمة مثؿ )ال شخَص أْغَيُر مف اهلل(قاؿ الداكدم: كقكلو   لـ يىٍأًت ميتًَّصبل كى
فإٍف صٌح فيحتمؿ أٌف اهلل أغير مف خمقو، ليس أحد منيـ أغير  ًديث ًباٍلقبيكًؿ،حال اىىذ

منَّاس ل ليسكىىيكى يتكقى ًفي اأٍلىٍحكىاـ الًَّتي منو، كلـ يسـ نفسو شخصان، إٌنما أتى مرسبلن، 
كرىة ًإلىى اٍلعىمىؿ ًبيً   (2)«.اضَّري
قىاؿى اٍلخطاًبٌي:  ؽ الشٍَّخص ًفي »كى اًئز أًلىفٌ ًإٍطبلى الشٍَّخص ًإنَّمىا يككف  ًصفىات اهلل غير جى

ًحيحىة، كىأىف تككف تصحيفان مف الرَّاًكم  (3)«.جسمان مؤلفان، كخميؽ أىف الى تككف ىىًذه المٍَّفظىة صى
لفظ الشخص غير ثابت مف طريؽ السند فإف صح فبيانو في »كقاؿ ابف فكرؾ: 
شخص مكضع الفاستعمؿ لفظ  (4)مف اهلل( )ال شخَص أْغَيرُ : قكلو الحديث اآلخر؛ كىك

ٍف تناىت  األشخاص المكصكفة بالغيرة ال تبمغ غيرتيا أفٌ كما سمؼ، كالتقدير:  أحد كا 
ٍف لـ يكف شخصان بكجو كما أسمفناه قاؿ: كمنعنا مف إطبلؽ لفظ الشخص  غيرة اهلل، كا 

مة عمى المنع، ألمكر: أحدىما أٌف المفظ لـ يثبت مف طريؽ السمع، ثانييما: إجماع األ
كثالثيما: اٌف معناه أٍف تككف أجساـ مؤلفة عمى نكع مف التركيب، كقد منعت المجٌسمة 

ف اإلجماع عمى منعو ػػػػػػػػػػا قمناه مػػػػػػػػػفدٌؿ ذلؾ عمى م (5)إطبلؽ الشخص مع قكليـ بالجسـ،
 (6)«.منعو في صفتو تعالى

 
                                                 

، كجاء في بدء الباب عف عبيد اهلل بف ِٕٔ/ ّّ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
 لممؾ، كساؽ الحديث.عمرك، عف عبد ا

 .ِٕٕ/ ّّابف الممقّْف:  ،( التكضيحِ)
 .ِٖٕ/ ّّ( المصدر نفسو: ّ)
 ( سبؽ تخريجو.ْ)
( كقد منعت المعتزلة إطبلؽ الشخص عميو مع قكليـ  أٌنو جسـ كاحد مكضكع لبلشتراؾ مف اهلل تعالى ٓ)

ينظر: (، 2)اإلخالص:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) تعالى كمف خمقو، كقد نص تعالى عمى تسمية نفسو:

 .022/ 22التوضيح، ابن الملقِّن: 

 .022/ 22، وينظر: التوضيح، ابن الملقِّن: 22 – 26( مشكل لحديث، ابن فورك: )6)
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كغيرة »غيرة اهلل ما ذكره البخارم بعد ذلؾ قاؿ:  قاؿ ابف الممقّْف رحمو اهلل: كتفسير .ِ
 (1)«.اهلل أٍف يأتي المرء ما حٌرـ اهلل

كىذه الغيرة التي جاءت في ىذه األحاديث في كصؼ اهلل تعالى » قاؿ الميٌمب:  .ّ
ليست منو بحسب ما ىي عميو في المخمكقيف؛ ألٌنو ال تجكز عميو صفات النقص 

مخمكقيف، كالغيرة في صفاتو بمعنى الزجر عف تعالى، إذ ال تشبو صفاتو صفات ال
الفكاحش كالتحريـ ليا كالمنع منيا؛ ألٌف الغيكر ىك الذم يزجر عما يغار عميو، كقد 

( حـر اْلَفَواِحش مف غيرتو َأفْ ): -صمى اهلل عميو كسمـ  -بنى ذلؾ قكؿ الرسكؿ 
 (2)«.أم زجر منيا كمنع منيا

ثابتة حقيقية، كىي مف جنس صفاتو سبحانو، كمف الكاضح أٌف غيرة اهلل عٌز كجؿ 
مف غير أٍف تككف مماثمة لغيره مف المخمكقات، بؿ ىي ال تككف إاٌل ما كصؼ سبحانو 

، كىي صفة -صمى اهلل عميو كسمـ  -كتعالى بيا نفسو، كما كاف مف خبر الصادؽ 
كمثمو شيء تميؽ بجبللو كعظيـ سمطانو سبحانو، كما إٌنو تقرر أٌنو سبحانو كتعالى ليس 

في ذاتو كال في صفاتو كال في أفعالو، ككما إٌف المخمكؽ مف اكتماؿ رجكلتو ىك أٍف يككف 
لو غيرة عمى محارمو كعمى ىذا تقرر أٌف اهلل الذم خمقو كخمؽ غيرتو كزرعيا في نفكس 

صمى اهلل  -عباده، فاهلل أكلى أٍف يكصؼ بالغيرة عمى محارمو، ككما بٌينيا المصطفى 
 ، كاهلل أعمـ.-ـ عميو كسم

 اإليىاء واالستذياء واإلعراض املثذث اخلاهس0
كردت ىذه الكممات في صحيح البخارم رحمو اهلل كىي محصكرة في حديث كاحد، 

 كلكف يمكف أٍف نبٌيف معنى كٌؿ كاحدة منيا لكي يتبٌيف داللة كٌؿ منيا:
ٍيتيو أىنا ًإيكىاءن، ، يكاء: ىك اإلنزاؿإلا»جاء في لساف العرب معنى  أواًل: اإليواء: كآكى

. ننا ًإذا أىنزلتو ًبؾى ٍيتي فيبلى ًب مىٍف يىقيكؿي أىكى ًمفى اٍلعىرى : كى يّْدي. قىاؿى ـي اٍلجى ٍيتي  ىىذىا اٍلكىبلى ييقىاؿي أىكى : كى قىاؿى
ٍيتي ًإليو ننا ًبمىٍعنىى أىكى  .(3)«فيبلى

                                                 

 .222/ 02التوضيح، ابن الملقِّن:  ( 2)

ٌنما كجدتو في شرح ابف بطاؿ رحمو اهلل ِ) ( كىذا القكؿ لـ ينسبو الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل لمميمب، كا 
، ّْٗ/ ٕكتابو، كىك الذم نسبو لمميمب رحمو اهلل، ينظر: شرح صحيح البخارم، ابف بطاؿ: في 

 .َُٖ/ ِٓكالتكضيح، ابف الممقّْف: 
 ، مادة )أكل(.ُٓ/ ُْ( لساف العرب، ابف منظكر: ّ)
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ييّّ بكزف فعيؿ –مف االستحياء  –مف الحياء »كىي ثانيًا: االستحياء:  ، (1)«رجؿ حى
مف االستحياء، كخجؿ الرجؿ خجبلن: فعؿ فٍعبلن فاستحى منو  كالدىشكالخجؿ التحير 

 (2)كتحٌير، كأخجمو ذلؾ األمر كخٌجمو.
 (3)اإلعراض عف الشيء: الصد عنو، كأعرض عىنوي: صدَّ.ثالثًا: اإلعراض: 

أٌما الحديث فيك الذم ركاه اإلماـ البخارم رحمو اهلل في كتاب العمـ، باب مف قعد 
َعْف َأِبي َواِقٍد )حيث ينتيي المجمس، كمف رأل فرجة في الحمقة فجمس فييا، بقكلو: 

، َأفَّ َرُسوَؿ المَِّو  َبْيَنَما ُىَو َجاِلٌس ِفي الَمْسِجِد  -صمى اهلل عميو وسمـ  -المَّْيِثيِّ
 -صمى اهلل عميو وسمـ  -لنَّاُس َمَعُو ِإْذ َأْقَبَؿ َثاَلَثُة َنَفٍر، َفَأْقَبَؿ اْثَناِف ِإَلى َرُسوِؿ المَِّو َوا

، َفَأمَّا َأَحُدُىَما: -صمى اهلل عميو وسمـ  -َوَذَىَب َواِحٌد، َقاَؿ: َفَوَقَفا َعَمى َرُسوِؿ المَِّو 
، َوَأمَّا الثَّاِلُث: َفَأْدَبَر َفرََأى ُفْرَجًة ِفي الَحْمَقِة َفَجَمَس  ـْ ِفيَيا، َوَأمَّا اآلَخُر: َفَجَمَس َخْمَفُي
ـْ َعِف النََّفِر »َقاَؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ  -َذاِىًبا، َفَممَّا َفَرَغ َرُسوُؿ المَِّو  َأاَل ُأْخِبُرُك

ـْ َفَأَوى ِإَلى المَِّو َفآَواُه المَّوُ   ، َوَأمَّا اآلَخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا المَُّو ِمْنُو، الثَّاَلَثِة؟ َأمَّا َأَحُدُى
 (4).(َوَأمَّا اآلَخُر َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض المَُّو َعْنوُ 

فمـ تأًت في صحيح البخارم ىذه الصفات إاٌل في مكضع ىذا الحديث، كقد نقؿ 
 الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل األقكاؿ في ىذه المسألة:

فآوى إلى اهلل، فآواه اهلل( كأٌما قكلو عميو الصبلة كالسبلـ: )»قاؿ الشيخ ابف الممقّْف:  .ُ
)فأعرض، فأعرض ، ككذا: )فاستحيا فاستحيا اهلل منو(ىك مف باب المقابمة، ككذا 

كٌمو مف باب المقابمة كالمماثمة في المفظ، كمثمو في القرآف الكريـ:  اهلل عنو(
(، كقكلو: ُٓ - ُْ)سكرة البقرة اآلية  (ائ ائ ەئ ەئ وئ)
كالمعنى جازاىـ اهلل عمى أفعاليـ،  (ْٓ)آؿ عمراف:  (ڀ ڀ ڀ)

                                                 

 ، مادة: )حيي(.ُّٕ/ ّ( العيف، الخميؿ الفراىيدم: ُ)
 (.، مادة )خجؿََِ/ ُُ( لساف العرب، ابف منظكر: ِ)
 ، مادة )عرض(.ُِٖ/ ٕ( المصدر نفسو: ّ)
، صحيح مسمـ: ٔٔ، حديث رقـ َّْ/ ّ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف الممقّْف: ْ)
 ، كتاب اآلداب، باب مىف أتى مجمسان فكجد فرجة فجمس فييا.ُِٕٔ، حديث رقـ ُُّٕ /ْ
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 (1)«.فسٌمى مجازاتيـ بمثؿ أسماء أفعاليـ استعارة كمجازاة
كقد ساؽ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل كبلمان فيو فائدة نستخمص منو ىذا التعقيب 

مطمؽ، كصفة  إلى ثبلثة أقساـ: صفة كماؿالصفات تنقسـ » عمى الصفات بقكلو: 
عز -أما صفة الكماؿ عمى اإلطبلؽ، فيي ثابتة هلل  كماؿ مقيد، كصفة نقص مطمؽ.

 ذلؾ. غير، كالمتكمـ، كالفعاؿ لما يريد، كالقادر.. ك -كجؿ
قيد، مثؿ: بكأما صفة الكماؿ بقيد، فيذه ال يكصؼ اهلل بيا عمى اإلطبلؽ إال 

يزاء، فيذه صفات كماؿ بقيد، إذا كانت في مقابمة مف يفعمكف المكر، كالخداع، كاالست
ف ذكرت مطمقة، فبل تصح بالنسبة هلل عز كجؿ،  بل يصح إطبلؽ فذلؾ، فيي كماؿ، كا 

نحف أك الخادع، بؿ تقيد فنقكؿ: ماكر بالماكريف، خادع لممنافقيف، ف كصفو بالماكر
  مقيدة.إالٌ  في كبلـ ربّْ العٌزة قيدىا ألنيا لـ تأتن

حاؿ مف األحكاؿ، كالعاجز  فيالنقص، فيذه ال يكصؼ اهلل بيا دؿَّ عمى  كما
 (2)«.كىك محاؿ عمى اهلل عٌز كجؿ كاألعمى كاألصـ، ألنيا نقص

فآكل إلى اهلل( لجأ إليو، قاؿ القاضي: )قاؿ القاضي عياض رحمو اهلل: كمعنى  .ِ
كعندم معناه: دخؿ مجمس ذكر اهلل، ك)آكاه اهلل( أم قبمو كقٌربو، أم آكاه إلى جنتو، 
كقكلو: )فاستحيا( أم ترؾ المزاحمة كالتخطي حياءن منيـ أٍف يعرض ذاىبان فاستحيا 

مو كسخط اهلل منو، أم رحموي كلـ يعاقبو، كقكلو: )فأعرض اهلل عنو( أم لـ يرح
صمى  -عميو، كحمؿ بعضيـ عمى مف ذىب معرضان ال لعذر، فمىف اعرض عف نبٌيو 

ٍف كاف مؤمنان كذىب لحاجة دنيكية أك -اهلل عميو كسمـ  ، كزىد فيو فميس بمؤمف، كا 
 (3)«.ضركرية فإعراض عنو ترؾ رحمتو كعفكه فبل تثبت لو حسنة كال تمحك عنو سيئة

كالكاضح أٌف اإليكاء كاالستحياء كاإلعراض مف باب المقابمة كالمماثمة، كما ذكر 
ذا كانت مقابمة مف  شيخنا ابف الممقّْف رحمو اهلل، بأٌف المعنى جازاىـ عمى افعاليـ، كا 

                                                 

 .َّٗ/ ّ( التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
، تحقيؽ: سعد فكاز ُّْ- ُِْ/ ُابف عثيميف: محمد بف صالح: ( شرح العقيدة الكاسطية، ِ)

 ق.ُُْٗ، ٓالصميؿ، دار الجكزم، الرياض، السعكدية، ط
 .ٔٔ/ ٕ، كينظر: إكماؿ المعمـ، القاضي عياض: َُّ/ ّ( التكضيح، ابف الممقّْف: ّ)
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جنس ما يفعمكف فيي كماؿ، كمثؿ ذلؾ ما جاء في القرآف الكريـ مف قكلو تعالى: 
أفعاليـ، فسمى مجازاتيـ بمثؿ أسماء  كالمعنى جازاىـ عمى» (ڀ ڀ ڀ)

 كاهلل اعمـ. (1)«أفعاليـ استعارة كمجازان 

 املثذث السادس0 الرتدد
كردت في صحيح البخارم رحمو اهلل لفظة التردد عف طريؽ كصؼ اهلل عٌز كجؿ 

: قىاؿى رىسيكؿي ألكليائو، كالحديث في كتاب الرقاؽ، باب التكاضع،  ٍيرىةى، قىاؿى المًَّو عىٍف أىًبي ىيرى
ِإفَّ المََّو َقاَؿ: َمْف َعاَدى ِلي ): فيما يركيو عف رٌبو عٌز كجؿ -صمى اهلل عميو كسمـ  -

َما َوِليِّا َفَقْد آَذْنُتُو ِبالَحْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّا اْفَتَرْضُت َعَمْيِو، وَ 
َليَّ ِبالنََّواِفِؿ َحتَّى ُأِحبَُّو، َفِإَذا َأْحَبْبُتُو: ُكْنُت َسْمَعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبِو، َيزَاُؿ َعْبِدي َيَتَقرَُّب إِ 

ْف َسَأَلِني  َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِو، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَيا، َوِرْجَمُو الَِّتي َيْمِشي ِبَيا، َواِ 
 ي أَلُِعيَذنَُّو، َوَما َتَردَّْدُت َعْف َشْيٍء َأَنا َفاِعُمُو َتَردُِّدي َعْف َنْفِس أَلُْعِطَينَُّو، َوَلِئِف اْسَتَعاَذنِ 

 (2).(الُمْؤِمِف، َيْكَرُه الَمْوَت َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتوُ 
كقد بٌيف الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل تأكيؿ ىذه المفظة كىك ما نقمو عف اإلماـ 

دُّدي ًفي ًصفىًة المًَّو كقاؿ الخطابي ىك مثؿ، » الخطابي رحمو اهلل بقكلو:  عٌز كجؿَّ  -كىالتَّرى
مىٍيًو ًفي اأٍليميكًر غىٍيري  - ، كىاٍلبىدىاءي عى اًئزو مى ثابت،  غىٍيري جى تىٍأًكيميوي عى ديىيمىا: أىفَّ كى ى كىٍجيىٍيًف أىحى

يىكيكفى ًمٍف ًفٍعًمًو كىتىرىدًُّد مىٍف ، فىيىٍشًفيىوي  تعالىفىيىٍدعيك المَّوى مرات عمى الميالؾ  اٍلعىٍبدى قىٍد ييٍشًرؼ
كتب الفناء ، ثـٌ يبدك لو كال مراد لو منو إذا بمغ الكتاب أجمو، فإٌنو ييًريدي أىٍمرنا ثيَـّ يىٍبديك لىوي 

 ، كىذا عمى معنى ما كرد أٌف الدعاء يرد الببلء.خمقوعمى 
 

                                                 

 .َّٗ/ ّالتكضيح، ابف الممقّْف:  ( ُ)
، صحيح البخارم َِٓٔ، حديث رقـ ّٖٓ/ ِٗالممٌقف: ( صحيح البخارم بشرح التكضيح، ابف ِ)

 ، كتاب الرقاؽ كالصحة كالفراغ، باب التكاضع.َِٓٔ، حديث رقـ ُّْ/ ُُبشرح الفتح، ابف حجر: 



   

 
 

022 

 

 م 3102كانىى الثاني  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  للعلىم اإلسالهيح جملح جاهعح األنثار 

 لشرح اجلاهع الصذيخ" اليت ظاهرها التغيري والنقص والتشثيه التىضيخ"املثادث العقائذيح الىاردج يف كتاب 

ـٍ ًفيتمىا ثانييما:  دىٍدتي ريسيًمي ًفي شىٍيءو أىنىا فىاًعميوي تىٍرًددم ًإيَّاىي ًكمى ًفي ذلؾ،  رى كىمىا ري
مىمىًؾ اٍلمىٍكتً  ًة ميكسىى كى مىا كىافى مف لطمو، كتردده ًإلىٍيوً ، ًقصَّ ًقيقىة اٍلمىٍعنى عمى ، كى كىحى

مىٍيي ـد كلطفو ًبيً يكىٍجيىٍيًف عطؼ اهلل عمى العىبالٍ   (1)«.ـكشفقتو عى
كقاؿ الشيخ ابف الممقّْف رحمو اهلل كقكلو رب العٌزة )كما ترددت عف شيء( أم: ما 
عطفت كشفقت، كالكراىية مف اهلل، كالمجد كالرضا كالسخط، كالغضب ما يككف منو مف 

 (2)«.الحكادثذلؾ قد سبؽ في عممو، فميس ىك محتمؿ 
كأرل مف المفيد ىنا اٍف أذكر كبلـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية، سئؿ عف ىذا الحديث 

الذم كرد في الحديث؟  -عٌز كجؿَّ  -عف معنى تردد اهلل الذم سمؼ ذكره ككاف 
دُّدً  »فأجاب:  قىاليكا: إفَّ المَّوى الى ييكصىؼي ًبالتَّرى ـى طىاًئفىةه كى قىٍد رىدَّ ىىذىا اٍلكىبلى نَّمىا يىتىرىدَّدي مىٍف الى  كى كىاً 

: إفَّ المَّوى ييعىامىؿي ميعىامى  مىةى يىٍعمىـي عىكىاًقبى اأٍليميكًر كىاىلمَّوي أىٍعمىـي ًباٍلعىكىاًقًب. كىريبَّمىا قىاؿى بىٍعضيييـٍ
ده أىٍعمىـى ًباىل لىٍيسى أىحى ؽّّ كى ـى رىسيكًلًو حى حى ًلؤٍليمًَّة اٍلميتىرىدًّْد. كىالتٍَّحًقيؽي: أىفَّ كىبلى مًَّو ًمٍف رىسيكًلًو كىالى أىٍنصى

مىٍيًو ًمفٍ  ٍذًلؽي كىاٍلميٍنًكري عى حى كىالى أىٍحسىفى بىيىاننا ًمٍنوي فىًإذىا كىافى كىذىًلؾى كىافى اٍلميتىحى ؿّْ  ًمٍنوي كىالى أىٍفصى أىضى
ـٍ أىدىبنا بىٍؿ يىجً ػػػػالنَّاًس؛ كىأىٍجيىمً  ًئًي ـٍ كىأىٍسكى يىجً  بي ػػػػػػػػػػػًي تىٍعًزيريهي كى افى كى ػػػػػػػػػػػتىٍأًديبيوي كى ـي ػػػػػػػػػػبي أىٍف ييصى  بلى

  (3)«.-صمى اهلل عميو كسمـ  -كًؿ المًَّو ػػػػػػػػػػرىسي 
يىٍظيىري كفي ىذا  »: عند عرض معنى التردد في ىذا الحديث بقكلو: أيضان اؿ ػػػػػػػػػكق

 : ًديًث فىًإنَّوي قىاؿى ٍذكيكًر ًفي ىىذىا اٍلحى تَّى )مىٍعنىى التَّرىدًُّد اٍلمى الى يىزىاؿي عىٍبًدم يىتىقىرَّبي إلىيَّ ًبالنَّكىاًفًؿ حى
ؽّْ ميًحبِّا لىوي يىتىقىرَّبي إلىيٍ (4)(أيًحبَّوي  ارى مىٍحبيكبنا ًلٍمحى اليوي صى ًو أىكَّالن ًباٍلفىرىاًئًض . فىًإفَّ اٍلعىٍبدى الًَّذم ىىذىا حى
مىٍيًو ًمفٍ  كىىيك ييًحبُّ فىاًعمىيىا فىأىتىى ًبكيؿّْ مىا يىٍقًدري عى  ييًحبُّيىا ثيَـّ اٍجتىيىدى ًفي النَّكىاًفًؿ الًَّتي ييًحبُّيىا كى

اًنبىٍيًف ًبقىٍصًد اتّْفى  بَّوي اٍلحىؽُّ ًلًفٍعًؿ مىٍحبيكًبًو ًمٍف اٍلجى ٍيثي ييًحبُّ مىٍحبيكًب اٍلحىؽّْ؛ فىأىحى رىادىًة ًبحى اًؽ اإٍلً
مىٍحبيكبىوي فىمىزً  يىٍكرىهي مىا يىٍكرىىيوي مىٍحبيكبيوي كىالرَّبُّ يىٍكرىهي أىٍف يىسيكءى عىٍبدىهي كى ـى ًمٍف مىا ييًحبُّوي مىٍحبيكبيوي كى

انىوي  تىعىالىى قىٍد قىضىى ًباٍلمىٍكًت  ىىذىا أىٍف يىٍكرىهى اٍلمىٍكتى ًليىٍزدىادى ًمٍف محاب مىٍحبيكًبًو. كىاىلمَّوي سيٍبحى كى
                                                 

 .ُٗٓ – َٗٓ/ ِٗ( التكضيح، ابف الممقّْف: ُ)
 .َٗٓ/ ِٗالتكضيح، ابف الممقّْف:  (ِ)
 .ُِٗ/ ُٖ( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية: ّ)
 تخريجو ( سبؽْ)
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اؤيهي كىىيكى مى  عى فىكيؿُّ مىا قىضىى ًبًو فىييكى ييًريديهي كىالى بيدَّ ًمٍنوي فىالرَّبُّ ميًريده ًلمىٍكًتًو ًلمىا سىبىؽى ًبًو قىضى
ٍبًدًه؛ كىًىيى اٍلميسىاءىةي الًَّتي تىٍحصيؿي لىوي ًباٍلمىٍكًت فى  ارى اٍلمىٍكتي ميرىادنا ًلٍمحىؽّْ ذىًلؾى كىاًرهه ًلميسىاءىًة عى صى

: أىٍف يىكيكفى الشٍَّيءي اٍلكىاًحدي ميرىادنا ًمفٍ  دًُّد كىىيكى ًقيقىةي التَّرى كىنا لىوي ًمٍف كىٍجوو كىىىذىا حى  ًمٍف كىٍجوو مىٍكري
اًنبىٍيًف كىمى  ًد اٍلجى ًح أىحى ٍف كىافى الى بيدَّ ًمٍف تىرىجُّ كىنا ًمٍف كىٍجوو كىاً   (1)«.ا تىرىجَّحى إرىادىةي اٍلمىٍكًت كىٍجوو مىٍكري
 -صمى اهلل عميو كسمـ  -كالذم يبدك لي كاهلل أعمـ أٌف الحديث الذم ركاه الرسكؿ 

؛ ألٌف التردد يعد -عٌز كجؿَّ  -عف رٌب العٌزة  سبحانو لـ يدؿ عمى التردد ىك صفة هلل 
كاف نقصان فبل ، ككؿ ما -عٌز كجؿَّ  -محؿ نقص لو سبحانو كىذا محاؿ عمى اهلل 

ٌف البارم  ٌنما كاف معنى التردد كىك عمى كفؽ إرادتو، كا  يكصؼ البارم بو سبحانو، كا 
بحبو لعبده يكره أٍف يريد لو اإلساءة كىك بذلؾ قٌدر لو المكت فجعؿ اهلل عٌز كجؿ 

 مساءتو بمكتو لشدة قربو منو، كاهلل أعمـ.

 اخلامتح
عمى أىـٌ ما تكصمت إليو مف نتائج عف حرمّّ بنا في نياية ىذا البحث أٍف نتعرؼ 

 طريؽ ىذا المكضكع، ككانت كاآلتي:
إٌف ىذا الشرح يعد أصؿ لكثير مف الشركح المعاصرة أك التالية لو، كال تجد شارحان  .ُ

لمحديث إاٌل كقد أفاد منو، ككثيران ما نقؿ عنو العيني كابف حجر كغيرىما رحميـ اهلل 
 جميعان.

ابف الممقّْف ىي عقيدة األشاعرة؛ يدٌؿ عميو اٌنو يتٌبع في أثبت في البحث أٌف عقيدة  .ِ
: القديـ، شاعرة في عرض مسائؿ العقيدة مثؿعرضو لممادة العممية طريقة األ

كالجارحة، كغيرىما، عممان أٌنو يرجح أقكاؿ األشاعرة كيعٌدىا الحؽ في كثير مف 
 األقكاؿ.

ابف الممقّْف كاف عالمان في ألكاف  عف طريؽ القراءة الدقيقة في ىذه المباحث تبٌيف أفٌ  .ّ
العمـك السيما عمـك اآللة النحك كالصرؼ كالمنطؽ، كىذا ما تتطمبو ميمة شرح 

 الحديث النبكم الشريؼ.
                                                 

 .ُُّ -َُّ/ ُٖ( مجمكع الفتاكل، ابف تيمية: ُ)
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إٌف اإلماـ ابف الممقّْف سار عمى مذىب األشاعرة في القكؿ في الػتأكيؿ  في الصفات  .ْ
تياف النزكؿ، فقد تأرجح الخبرية، كلـ نجده يقكؿ في التفكيض إاٌل في مسألتي اإل

 قكلو فييا بيف التفكيض كالتأكيؿ.
إٌف أغمب شراح الحديث النبكم الشريؼ ىـ عمى مذىب األشاعرة كىـ مف أىؿ  .ٓ

 التأكيؿ كابف حجر كالنككم كابف بطاؿ كغيرىـ رحميـ اهلل جميعان.

 املصادر واملراجع
 القرآف الكريـ

 ـ.ََِِ ،ُاألعبلـ، الزركمي، دار العمـ لممبلييف، ط .ُ
األسماء كالصفات، البييقي، تحقيؽ: عبداهلل الحاشرم، قٌدـ لو: مقبؿ ىادم  .ِ

 ـ.ُّٗٗ –ق ُُِْ، ُالكادعي، مكتبة الكادم، جدة، السعكدية، ط
إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، القاضي عياض، تحقيؽ: د. يحيى إسماعيؿ، دار  .ّ

 الكفاء، القاىرة،، مكتبة الرشيد، الرياض.
ناء العمر، ابف حجر العسقبلني، تحقيؽ: د. حسف حبشي، إنباء الغمر بأب .ْ

ق، ُّٖٗالمجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، لجنة إحياء التراث، مصر، 
 .ـُٗٔٗ

التكضيح لشرح الجامع الصحيح، ابف الممقّْف، تحقيؽ: دار الفبلح، بإشراؼ  .ٓ
ف خالد الرباط، كجمعة فتحي، تقديـ: د. احمد معبد، إصدارات األكقاؼ كالشؤك 

 ـ.ََِٖ -ُِْٗ، ُاإلسبلمية، قطر، ط
جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة  .ٔ

 .ـَََِ، َُِْ، ُالرسالة، ط
الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، تحقيؽ: أحمد البدركني، إبراىيـ طفيش، دار  .ٕ

 ـ.ُْٔٗ –ق ُّْٖ، ِالكتب المصرية، القاىرة، ط
أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء  لسيكطي، تحقيؽ: محمدحسف المحاضرة، ا .ٖ

 -ق ُّٕٖ، ُالكتب العربية، عيسى البابي الحمبي كشركاه، مصر، ط



   

 
 

022 

 

 م 3102كانىى الثاني  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  للعلىم اإلسالهيح جملح جاهعح األنثار 

 لشرح اجلاهع الصذيخ" اليت ظاهرها التغيري والنقص والتشثيه التىضيخ"املثادث العقائذيح الىاردج يف كتاب 

 ـ.ُٕٔٗ
ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد، الفاسي، تحقيؽ: كماؿ الديف يكسؼ  .ٗ

 .ـَُٗٗق، َُُْ، ُالحكت، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
الكاسطية، ابف عثيميف: محمد بف صالح، تحقيؽ: سعد فكاز شرح العقيدة  .َُ

 ق.ُُْٗ، ٓالصميؿ، دار الجكزم، الرياض، السعكدية، ط
، ِشرح النككم عمى مسمـ، النككم، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ط .ُُ

 .قُِّٗ
صحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  .ُِ

 ركت.التراث العربي، بي
 .منشكرات مكتبة الحياة، بيركت ،الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع، السخاكم .ُّ
طبقات الشافعية، ابف قاضي شيبة، تعميؽ: د. عبد العميـ خاف، عالـ الكتب،  .ُْ

 .بيركت
عمدة القارم شرح صحيح البخارم، العيني، دار إحياء التراث العربي،  .ُٓ

 بيركت.
قيؽ: د. ميدم المخزكمي، د. إبراىيـ العيف، الخميؿ بف احمد الفراىيدم، تح .ُٔ

 السامرائي، دار مكتبة اليبلؿ.
، ُلحظ األلحاظ بذيؿ الطبقات، ابف فيد الشافعي، دار الكتب العممية، ط .ُٕ

 ـ.ُٖٗٗق، ُُْٗ
 ق.ُُْْ، ّلساف العرب، ابف منظكر، دار صادر، بيركت، ط .ُٖ
ؾ فيد، مجمكع الفتاكل، ابف تيمية، تحقيؽ: عبد الرحمف بف قاسـ، مجمع المم .ُٗ

 ـ.ُٓٗٗ –ق ُُْٔ
شعيب األرناؤكط،  :مسند اإلماـ أحمد، أحمد بف حنبؿ الشيباني، تحقيؽ .َِ

 ـ.ََُِ –ق ُُِْ، ُكعادؿ مرشد كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط
تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم: دار ، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغكم .ُِ

 ق.َُِْ، ُإحياء التراث العربي، بيركت، ط



   

 
 

020 

 

 م 3102كانىى الثاني  –العذد الراتع عشر  –اجمللذ الراتع  للعلىم اإلسالهيح جملح جاهعح األنثار 

 لشرح اجلاهع الصذيخ" اليت ظاهرها التغيري والنقص والتشثيه التىضيخ"املثادث العقائذيح الىاردج يف كتاب 

ا أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، القرطبي، تحقيؽ: محيي الديف المفيـ لم .ِِ
 ديب، يكسؼ بدكم، أحمد السيد، إبراىيـ بزاؿ، دار ابف كثير، بيركت.

المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار، المقريزم، دار الكتب العممية،  .ِّ
 ق.ُُْٖ، ُبيركت، ط

الحميد، مكتبة ابف خمكاف، تحقيؽ محمد محي الديف عبد  كفيات األعياف، .ِْ
 .النيضة المصرية

 




