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 قضٍت االوخحال يف املخطُط العشبً
" شرح الشِّريَازِيّ على منظىمة السُّبْكًِّ يف بٍان االختالف 

 بني األشْعَرٌِّة واملَاتُرٌِدٌِّة، والرَّوْضَة البَهٍَِّة ألبً عرْبةَ منىذجًا"
 
 

 إعذاد الذكخُس:
 أمحذ البذَي سامل حممذ سامل 

 كمية أصكؿ الديف كالدعكة بالزقازيؽمدرس العقيدة كالفمسفة ب
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 ملخض البحث

ىذا البحث دراسة لقضية االنتحاؿ في المخطكط العربي، كفيو مكازنة 
بيف كتابيف عظيمي الشأف في مكضكع المسائؿ الخبلفية بيف األشاعرة 
كالماتريدية، الكتاب األكؿ: شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي في بياف 

ة، لمشيخ محمد بف أبي الطيب الشيرازم االختبلؼ بيف األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًديٌ 
الشافعي، كىك شرحه لنكنية الشيًخ تاًج الديًف السٍُّبًكٌي، كقد ألفو الشيخ 

ىػ(، كلقائو بصاحب النكنية، فأطمعو ٕٕٓالشيرازم بعد قدكمو دمشؽ سنة )
عميو كأثنى عميو التاج السبكي في طبقات الشافعية، إال أفَّ ىذا الشرحى لـ ينٍؿ 

 مف الشيرة بيف الكتب الكبلميَّة. حظَّو

ة البىًييَّة فيما بيف األشاعرة كالماتريدية لحسف  ٍكضى كالكتاب الثاني: الرَّ
بف عبد المحسف الشيير بأبي عٍذبةى، الذم شرع في تصنيفو عندما قدـ مكة 

ىػ(، كقد انتحؿ أبك عذبة كتابىوي مف شرح الشّْيرىاًزٌم عمى ُُِٕالمكرمة سنة )
سٍُّبًكٌي، فرتب مسائمو كترتيب صاحبو، كنقؿ نصكصو حرفيُّا، منظكمة ال

وي في مشارؽ  ٍذبىة، فطارت نسخي كشاءت إرادةي اهلل أف يشتيرى كتابي أبي عى
األرض كمغاربيا، كصار عمدةن في بابو، إال أف األحؽَّ بيذه الشيرة كتابي 

المكضكع:  شرح الشيرازم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي؛ مما دفعني لمكتابة في ىذا
"قضية االنتحاؿ في المخطكط العربي، شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي 
ة البىًييَّة ألبي عٍذبةى  ٍكضى في بياف االختبلؼ بيف األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية، كالرَّ

ا".  نمكذجن
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Abstract 
This paper attempts to examine the issue of 

plagiarism in the Arabic manuscript where a 
comparison is held between two prestigious books on 
the controversial issues between Ashari and Maturidi 
schools of thought. The first book is titled: Sharḥ al-
Shirazī 'ala Manzomat Al-Subki fi bayan al-ikhtilaf 
bayn Ashā'irah wa-al-Māturīdīyah by Sheikh 
Muhammad b. Abi Al-Tayyib Al-Shirazī al-Shafi'ī. This 
book explains the Nuniyya of Taj al-Din al-Subkī. After 
coming to Damascus in 757 A.H., Shirazī wrote this 
book and presented it to al-Subkī to have a look. Al-
Taj al-Subkī hailed this book in Tabaqat Al-
Shafi'iyyah, however, unfortunately, this book did not 
seem to be famous enough among other theological 
books. 

The second book is titled: al-Rawḍah al-bahīyah 
fīmā bayna al-Ashā'irah wa-al-Māturīdīyah by Ḥasan 
ibn ‘Abd al-Muḥsin, known as Abū ‘Udhbah. When 
Abū ‘Udhbah came to Mecca in 1172 A.H., he began 

https://www.arabicbookshop.net/main/CatalogueFilter.asp?auth=Abu%20Udhbah,%20Hasan%20ibn%20Abd%20al-Muhsin&sort=6&type=AUTHOR
https://www.arabicbookshop.net/main/CatalogueFilter.asp?auth=Abu%20Udhbah,%20Hasan%20ibn%20Abd%20al-Muhsin&sort=6&type=AUTHOR
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writing this book. In fact, Abū ‘Udhbah plagiarized his 
book from the one by Shirazī, following the same order 
of its themes and literally rendered the same texts. 
Surprisingly, the book by Abū ‘Udhbah became very 
renowned book, with its copies widely distributed in 
the East and the West to become one of the most 
basic books in its topic. However, the book by Shirazī 
is more fame-worthy. For this reason, I choose to 
write on the topic of "Plagiarism in the Arabic 
manuscript: Sharḥ al-Shirazī 'ala Manzomat Al-Subki 
fi bayan al-ikhtilaf bayn Ashā'irah wa-al-Māturīdīyah 
and al-Rawḍah al-bahīyah by Abū ‘Udhbah as a 
Model Example." 

Key words: Plagiarism, Arabic Manuscript, Sharḥ 
al-Shirazī, Manzomat Al-Subki, al-Rawḍah al-
bahīyah, Controversial Issues, Ashā'irah, Māturīdīyah, 
Abū ‘Udhbah. 

*** 
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 بسم اهلل الشمحه الشحٍم
 املقذمت

الحمدي هلل، كالصبلةي كالسبلـي عمى سيًدنا رسكًؿ اهلل، صمَّى اهللي عميو 
 ًو، كمف سار عمى ىٍدًيًو إلى يكـً الديًف، كبعد:كعمى آًلًو كأتباعً 

عمى األمة اإلسبلمية أف سخر ليا رجاالن  -تعالى -فمف فضًؿ اهلل 
قامكا بنشًر العقيدًة الصحيحًة، كصانيكىا مف تشكيش أىؿ البدع كاألىكاء، 

كمف ىؤالًء األئمًة كشبياتيـ،  الخصكـً  ججى حي كا كردُّ  عف اإلسبلـً  عكاكداف
ـي  األعبلـً  المىاتيًريًدٌم المذاف مثَّؿ  األٍشعىًرٌم، كاإلماـ أبك منصكرو  أبك الحسفً  اإلما
ؿو  ما نقطةى ىي ظيكري  ما انتيجا يي الفكر اإلسبلمي، حيث إنَّ  في تاريخً  ميمةن  تحكُّ

أكالن  ةً القضايا الكبلميَّ  طريقنا كسطنا بيف أىؿ العقؿ كالنقؿ، فاعتمدا في إثباتً 
قامةً في االستدالؿً  وً قديمً كت النصّْ  عمى اتباعً   بإعماؿً  ، ثـ التثنيةً ةً جَّ الحي  ، كا 

منيما  كاحدو  الثاني، كصار لكؿّْ  دنا كناصرنا بعد ذلؾ في المقاـً و مؤيّْ كجعمً  العقؿً 
 ىما األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية. وً باسمً  ؼي عرى تي  مدرسةه 

 يما في جميعً اقً كاتف ف في المنيجً يٍ المدرستى  اتحادً  و رغـى أنَّ  كالحقيقةي 
ال  جزئيةه  ةه فرعيَّ  مسائؿي  يكى ،ةه خبلفيَّ  نو كانت بينيما مسائؿي أ إالَّ  ،األصكؿ

 في ىذه المسائؿً  كالناظري  ،فضبلن عف التكفير ؛كال تبديعه  يترتب عمييا تفسيؽه 
استند قًد أك المعنى، ف في المفظً  الخبلؼً  عف دائرةً  يا ال تخرجي أنَّ  الخبلفيَّة يجدي 

 عف رأمً  ري عبّْ يي  يما في النيايةً ، كرأيي هً ، كأدلى فييا بدلكً ةو منيما إلى أدلَّ  احدو ك  كؿُّ 
 .الحؽّْ  بمسافً  ، كينطؽي كالجماعةً  ةً نَّ السُّ  أىؿً 
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كقًد اشتغؿى عدده مف العمماءو في بحثو المسائؿو الخبلفيَّة بيف األشاعرًة 
؛ بغيةى حص ًر ىذه المسائؿ، كتحريًر كالمىاتيًريًدٌيًة، فصنَّفكا في ذلؾ التصانيؼى

 ، ف أبي يٍ العظيمى  فً يٍ بيف اإلمامى  التكفيؽً  بغيةى محؿّْ النزاع، كدراسة أدلَّة كؿٍّ
، ككاف  -تعالى -كشاءت إرادةي اهلًل  كاألٍشعىًرٌم، حنيفةى  أف يحفظى لنا ىذا التراثى

أنَّو مف أكائًؿ الذيف درسيكا ىذا المكضكعى الشيخي تاجي الديف السٍُّبًكٌي، فذكر 
 التي بيننا كبيف الحنفية خبلؼه  المسائؿً  جميعى  الحنفية، "فكجدتُّ  ص كتبى تفحَّ 

، كتمؾ مسائؿ، كالباقي لفظيّّ  ستُّ  ، منيا معنكمّّ مسألةن  عشرةى  فييا ثبلثى 
نا ليـ فييا تكفيرنا كال يـ لنا، كال مخالفتى ال تقتضي مخالفتى  المعنكيةي  الستُّ 
 .تبديعنا"

إال مثؿ ما ىي  ىذه المسائؿى  أفَّ الديف السٍُّبًكٌي  تاجي  ر الشيخي كقرَّ 
، كمع ىذا فكميـ عف حمى ـاألشاعرة فيما بينيفييا مسائؿ كثيرة اختمفت 

سىف األٍشعىًرٌم يناضمكف، كبسيفو يقاتمكف،  ـ يي بعضي  عي بدّْ فتراىـ يي أاإلماـ أىًبي اٍلحى
ا  !!؟بعضن

األٍشعىًرٌم، كال عف  خً يا عف الشيجميعي  لـ يثبتٍ  ىذه المسائؿى  ثـ إفَّ  
 النقؿً  ةً صحَّ  تقديرً عمى  الكبلـى  ، كلكفَّ -رضي المَّو عنيما-أىًبي حنيفة  اإلماـً 

ة"، جمع اىا "بالنكنيَّ سمَّ  الديف السٍُّبًكٌي بنظـ قصيدةو  تاجي  عنيما، ثـ قاـ الشيخي 
 فييا ىذه المسائؿ.

ت فييا ىذه ، جمعةه نكنيَّ  ليا: "كلي قصيدةه  التقديـً  فقاؿ في مطمعً 
يـ بعضً  فييا، مع تصكيبً  المسائؿ، كضممت إلييا مسائؿ، اختمفت األشاعرةي 

ا ًفي أصؿً  مف  يـ أجمعيف عمى السنة، كقد كلع كثيره العقيدة، كدعكاىـ أنَّ  بعضن
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 ة، كشرحيا مف أصحابي الشيخي الناس بحفظ ىذه القصيدة، ال سيما الحنفيَّ 
ـي   مقيـه  الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم الشَّاًفًعٌي، كىك رجؿه  بف أىًبي الديفً  العبلمة نكري  اإلما

كيبلف، كرد عمينا دمشؽ ًفي سنة سبع كخمسيف كسبع مائة، كأقاـ  ًفي ببلدً 
يبلـز حمقتي نحك عاـ كنصؼ عاـ، كلـ أر فيمف جاء مف العجـ ًفي ىذا 

 .(ُ)"منو كال أديفى  الزماف أفضؿى 
ا صريحا كتكثيقنا ال ريب في و أفَّ الشيخى محمدى بفى أبي فكاف ىذا نصِّ

َـّ شرحى النكنية في حياة صاحًبيا الشيًخ تاًج الديًف السٍُّبًكٌي،  الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم أت
كأطمعو عمييا، كما نصَّ عمى ذلؾ في شرًحو، إال أفَّ ىذا الشرحى لـ ينٍؿ حظَّو 

ا في باب دراسًة المسائؿ ال خبلفيَّة مف الشيرة بيف الكتب الكبلميَّة خصكصن
 بيف قيطبًي األمة األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية.

ٍذبىة فانتحؿ  ثـ جاء الشيخي الحسفي بفي عبد المحسف الشيير بأبي عى
كتاب شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، كرتب مسائمو كترتيب صاحبو، 

ة ٍكضى ٍذبىة الذم سمَّاه بالرَّ البىًييَّة فيما  كشاءت إرادة اهلل أف يشتير كتابي أبي عى
بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، فطارت نسخو في مشارؽ األرض كمغاربيا، كصار 
عمدة في بابو؛ مما دفعني لمكتابة في ىذا المكضكع: "قضية االنتحاؿ في 
المخطكط العربي، شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي في بياف االختبلؼ 

                                                           

لتاج الديف أبي نصر عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، ( ُ)
، ّٖٕ/ ّ، )ة، القاىرة، دكف تاريخىػ(، طبعة دار إحياء الكتب العربي ُٕٕالسٍُّبًكٌي، )ت 

ّٕٗ.) 
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ا"، كقد تكقفتي بيف األٍشعىًرٌية كالمىاتيرً  ة البىًييَّة ألبي عٍذبةى نمكذجن ٍكضى يًدٌية، كالرَّ
كثيرنا قبؿ اختيار مسمى االنتحاؿ، كأنعمتي النظرى في نصكًص الكتابىٍيف أثناء 
ة  ٍكضى تحقيقي لشرًح الشّْيرىاًزٌم، كتساءلتي ىؿ مف الممكف أف يأتي كتابي الرَّ

، كمكافقنا ألدلتو كشكاىده مف باب تكارد البىًييَّة مرتبنا مثؿ كتاب شرح الشّْيرىاًزمٌ 
األفكار؟، أك ىؿ يعد مف قبيؿ التأثير كالتأثر؟، أك ىؿ ييعدُّ مختصرنا لشرح 
ٍذبىة عمى ذلؾ؟، كلماذا لـ يشتير بأنو مف  الشّْيرىاًزٌم؟، كلماذا لـ ينص أبك عى

ٍذبىة في الركضة ذكر الشَّاًرح الشيخ اب ف أبي المختصرات؟، كلماذا أغفؿ أبك عى
ا إال في مكاضع قميمة، كأحياننا  الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم، فمـ يتحدث عنو تصريحن
بأسمكب التكرية، مثؿ: شارح النكنية، كالشّْيرىاًزٌم؟ كىؿ يكجد ثمة فرؽ بيف 

 الكتابيف؟
ٍذبىة  كؿ ىذه األسئمة كضعتيا أمامي كتكقفت معيا، ليتضح أف أبا عى

مد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم عمى نكنية قد انتحؿ كتابو مف شرح الشيخ مح
السٍُّبًكٌي، فالمقدمة كالتبكيب، كاألدلة، كالنقكؿ ىي ىي، فظير في جبلء أف 
ة البىًييَّة كاف أكلى بيا شرح الشيخ محمد بف  ٍكضى الشيرة التي حققيا كتاب الرَّ

 أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم.
حث الطعفى في تراثنا العربي البتة، كال يعني إثباتي االنتحاؿ في ىذا الب

ننا عف حياضو نزكد، لكنيا  إذ ىك ركح األمة، كمصدر قكتيا كعزىا، كا 
ثباتو بالحجة كالدليؿ، كردَّ أم  األمانة العممية التي تقتضي إحقاؽ الحؽ كا 
شيرة حققيا أبك عذبة في كتابو الركضة البيية فيما بيف األشاعرة 

 -رحمو اهلل-الشيخ محمد بف أبي الطيب الشيرازم كالماتريدية، إلى العبلَّمة 
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صاحب شرح الشيرازم عمى منظكمة السبكي في بياف االختبلؼ بيف األشعرية 
 كالماتريدية.

، كستًة مباحثى كخاتمةو.  كقٍد رتَّبتي البحثى في مقدمةو كتمييدو
فتحدثت فييا عف أىمية المكضكع، كمشكمة البحث، كأسئمتو،  املقذمتأما 

 لبحث.كخطة ا
 . فقد اشتمؿ عمى تعريؼ االنتحاؿ كأسبابو الخمٍٍذكأما 

الشيخ نكر الديف محمد بف أبي صاحبي الكتابيف ترجمة : املبحث األَل
 ، كالشيخ حسف بف عبد المحسف الشيير بأبي عىٍذبىة.الطَّيّْب الشّْيرىاًزمٌ 
 .تأليفيما كزمفأىمية الكتابيف، : املبحث الثاوً

 ما إلى صاحبييمانسبتيصحة ك  يفعنكاف الكتابيؽ : تحقاملبحث الثالث
مكازنة بيف منيج الشّْيرىاًزٌم في شرح نكنية السٍُّبًكٌي كأبي  املبحث الشابع:

ة البىًييَّة. ٍكضى ٍذبىة في الرَّ  عى
في شرح نكنية  الشيرازمٌ مكازنة بيف مصادر الشيخ : املبحث اخلامس

ة البى  ٍكضى  ًييَّة.السٍُّبًكٌي كأبي عىٍذبىة في الرَّ
 نماذج مف االنتحاؿ. املبحث السادس:

 كتشتمؿ عمى: أىـ النتائج كالتكصيات. اخلامتت
أعمى كأعمـ كأعز كأجؿ كأحكـ، كصمى اهلل عمى نبينا  -تعالى –ىذا كاهلل 

 محمد، كعمى آلو كصحبو كسمـ، كالحمد هلل رب العالميف.
*** 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِّْ 
 

 
 
 متٍٍذ

: حعشٌف  االوخحال أَالا
 )نحؿ(، مادة مف مأخكذ كىك افتعاؿ، االنتحاؿ االنتحاؿ في المغة: 

 انتحؿ يقاؿ غيره، كفي الشعر في كيككف االدعاء، كمعناه أصمية، فيو فيي
 فيككف يقٍموي، لـ كىك قائمو أنو ادَّعى إذا فبلفو  قكؿى  أك فبلفو  شعرى  فبلفه 

 قكؿو  بإضافة كيككف الغير، بفعؿ االنتحاؿي  يأتي كقد المنتًحؿ، بفعؿ االنتحاؿي 
- لو كالممؾ كجعمو نفسىوي  ألزمو إنو أم: كذا فبلف انتحؿ كيقاؿ قائمو، لغير
 اإلنساف يعطاىا كالعطية اليبة كمنو النٍّْحمة كىي ،-حقيقي ممؾ غير مف

 . بالباطؿ النسبة يعني كاالنتحاؿ لنفسو، كيمنحيا
 فبلف شعر فبلفه  كانتحؿ الدعكل،: كالنحمة: "العرب كقد كرد في لساف

 القكؿ ..، كنحمو.لغيره كىك ادعاه: كتنحمو قائمو، أنو ادعاه إذا فبلف قكؿ أك
 إليو أضفت إذا: بالفتح نحبل، أنحمو القكؿ كنحمتو إليو، نسبو: نحبلن  ينحمو
 انتسب إذا كذا كقبيمة كذا مذىب ينتحؿ كفبلف عميو، كادعيتو غيره قالو قكالن 
  .(ُ)غيره" قيؿ مف كىي إليو نيسبتٍ  إذا قصيدةن  الشاعر نحؿ: كيقاؿ. إليو

 تجعؿ االنتحاؿ في فالتاء كالنحؿ، االنتحاؿ بيف جكىرمّّ  فرؽه  كيكجدي 
 مف عمى يدؿ )افتعؿ( الصرفي ككزنو )انتحؿ( الفعؿى  ألفَّ  كذلؾ ذاتيةن، العممية
 عمميةى  أف منو كييستنتج لغيرًه، ما لنفًسو يىنًسبى  أف عمى نفسيوي  طاكعتو

 كاحدنا، فيصيراف لو كالمنحكؿي  الناحؿي  فييا يتطابؽ فرديةه، االنتحاًؿ عمميةه 

                                                           

 لساف العرب، البف منظكر، مادة نحؿ، دار المعارؼ، القاىرة، د.ت.( ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِْْ 
 

 يتطمب -النحؿ- األخير ألف المعنى؛ ىذا في النٍَّحؿ عف االنتحاؿ كيختمؼ
 في يتفقاف كاالنتحاؿ النحؿ أف ىذا مف كيتضح كاحدنا، طرفنا كليس طرفيف

 في فالفاعؿ الفاعؿ، في كيختمفاف صاحبو، لغير الشيء نسبة كىك المكضكع،
 كىناؾ فاعؿه  فيناؾ النٍَّحؿ في أمَّا غيرًًه، دكف نفسيوي  المستفيد ىك حاؿاالنت

ا كليس شخصاف كىما مستفيده،  .االنتحاؿ حالة في كما كاحدنا، شخصن
 أبياتنا أك قصيدة الشاعر يأخذ أف كىك السرقة، مف ضربه  كاالنتحاؿي 

 .(ُ)لنفسو كينتحميا آخر لشاعر
ؽ ف: "رشيؽو  ابفي  قاؿ كاالدّْعاء، االنتحاؿ بيف القدماءي  كقد فرَّ  ادعاه كا 

 يقكؿ كىك لغيره شعرنا ادَّعى لمف إال منتحؿ يقاؿ كال انتحاؿ، فيك جممة
 .(ِ)"منتًحؿو  غيري  ميدَّعو  فيك الشعر يقكؿ ال كاف إف كأما الشعر،

 كذكر الجاحظي أف لبلنتحاؿ أسبابنا، منيا:
 قاؿ نشرىا، ة قبؿالنثري القطعة أك القصيدة قيمة مف التأكد األكؿ:

 فقرضت األدب، ىذا إلى كتنسب الصناعة ىذه تتكمؼ أف أردتَّ  فإف: "الجاحظ
 أك بنفسؾ ثقتؾ تدعكؾ أف فإياؾ رسالة، ألفت أك خطبة كحبرت قصيدة
 العمماء عمى اعرضو كلكف كتدعيو، تنتحمو أف إلى عقمؾ بثمرة عجبؾ يدعكؾ

                                                           

، د/ أحمد مطمكب، طبعة لبناف ناشركف، ط القديـ العربي النقد مصطمحات معجـ( ُ)
 (.َُٗ، َُٖـ، صػ)ََُِاألكلى، 

الحسف بف رشيؽ القيركاني العمدة في محاسف الشعر، كآدابو، كنقده ألبي عمي  (ِ)
األزدم، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الطبلئع لمنشر، القاىرة، 

 (.ِِٖ/ ِـ. )ََِٗ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِْٓ 
 

 كالعيكف لو، تصغي ماعاألس رأيت فإف خطب، أك أشعار أك رسائؿ عرض في
 .(ُ)"فانتحمو كيستحسنو يطمبو مف كرأيت إليو، تحدج

 كرسائمو كتبو بعض ينتحؿ الجاحظ ككاف المعاصرة، حسد: الثاني
 فأترجمو كألفاظو، معانيو في دكنو ىك الذم الكتاب ألفت كربما: "قاؿ غيره،
 كسمـ كالخميؿ المقفع ابف مثؿ عصره، تقدمني مف عمى كأحيمو غيرم باسـ

 مؤلفي مف ىؤالء أشبو كمف كالعتابي، خالد بف بيت الحكمة كخالد صاحب
 أحكـ كاف الذم الكتاب عمى الطاعنكف بأعيانيـ القـك أكلئؾ فيأتيني الكتب؛
 بخطكطيـ، كيكتبكنو عمي، كقراءتو الكتاب ىذا الستنساخ الكتاب ىذا مف

 كيستعممكف بو، فكيتأدبك بينيـ، كيتدارسكنو بو، يقتدكف إمامنا كيصيركنو
 ذلؾ طبلب مف لغيرىـ عني كيرككنو كخطاباتيـ، كتبيـ في كمعانيو ألفاظو
 كلـ باسمي يترجـ لـ ألنو فيو، قـك بيـ كيأتـ رياسة، بو ليـ فنثبت الجنس،
 .(ِ)"تأليفي إلى ينسب

ا-كمف أسباب االنتحاؿ  كفعؿ الركاة كالنسَّابة  القبميَّة، العصبيَّة -أيضن
 فيما العصبية عمؿ تدقيؽ، كيبدك النصكص كاألشعار ببل عندما ينقمكف

قميبل، كًحرص كثيرو  شعرىا كجدت أف بعد شعرو  مف نفًسيا إلى القبائؿي  أضافت

                                                           

شرح كتحقيؽ: عبد السبلـ ، ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، البياف كالتبييف( ُ)
 (.َِّ/ ُ)ـ، ََِّ –ىاركف، ط الييئة العامة لقصكر الثقافة 

 -، دار النيضة العربيةُ، تحقيؽ د/ محمد طو الحاجرم، طئؿ الجاحظرسا مجمكع (ِ)
 (.ُّٓ/ ُـ، )ُّٖٗبيركت، 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِْٔ 
 

مف القبائؿ العربية عمى أف تضيؼ إلسبلميا ضركبنا مف المكانة كالمجد، كىذا 
المجدي ًسًجمُّوي النقدي، كديكانيوي الشعري 
(ُ). 

اكترجع أسبابيوي أي إلى االعتداء عمى مصنفات الغير، ال سيما  -ضن
المؤلفات التي لـ تتكاتر شيرتيا، أك أف أصحابيا مف المغمكريف، ككذا بغية 
تحصيؿ المنزلة بيف أىؿ الفف بتكثير المؤلفات، كحب الثناء كالحمد بما لـ 

 يفعمكا. 
 قاؿ االنتحاؿ، مف األعماؿ األدبية كالمؤلفات العممية تسمـ كلـ

 يخفى ال كمدخكلةه، صحيحةه  كثيرةه  كخطبه  حكـه  الطَّيّْب "كلمسمؼ حظ:الجا
 . (ِ)"الخمص الركاة عند متميزة المعاني، كجيابذة األلفاظ نقاد شأنيا عمى

 النسخ، عمى تدؿ كأصبحت الببلغة، كتب االنتحاؿ لفظة كقد دخمت
فيك  ما الظاىرأ ،األخذ كالسرقة نكعاف: ظاىر، كغير ظاىر": القزكيني قاؿ

ما كحده كمو ىأف يؤخذ المعن فإف كاف ، إما مع المفظ كمو أك بعضو، كا 
مف غير تغيير لنظمو فيك مذمـك مردكد؛ ألنو سرقة محضة،   كموخكذ أالم

ا كانتحاالكيسمى   .(ّ)"نسخن

                                                           

، تحقيؽ األستاذ/ طو ىػُِّطبقات الشعراء، لمحمد بف سبلـ الجمحي ت ينظر: ( ُ)
 (.ُٕـ،  صػ)ََُِ -ىػُِِْلبناف،  –أحمد إبراىيـ، دار الكتب العممية، بيركت 

 (.ُّ/ ْظ، )، الجاحالبياف كالتبييف( ِ)
، بيركت، د.ت -دار الجيؿ–لمخطيب القزكيني   -اإليضاح في عمـك الببلغة(ّ)

 (.ِِٕصػ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِْٕ 
 

كسماه أبك ىبلؿ العسكرم أخذنا، حيث يقكؿ: "كقد أطبؽ المتقدمكف 
فميس عمى أحد فيو عيب إال إذا أخذه كالمتأخركف عمى تداكؿ المعاني بينيـ، 

ر فيو عمف تقدمو، كربما أخذ الشاعر  بمفظو كمو، أك أخذه فأفسده كقصَّ
فإنو أخذ قكؿ كىب بف الحارث  (ُ)القكؿ المشيكر كلـ يباؿ، كما فعؿ النابغة

 بف زىرة:
 تىٍبديك كىكىاًكبيوي كالشٍَّمسي طىاًلعىةه 

 
 

ػػػػٍأًس ًمٍنػػػػوي ال  مىػػػػى اٍلكى ػػػػابي تىٍجػػػػًرم عى صَّ
ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   كالمى

 
 كقاؿ النابغة:

 تىٍبديك كىكىاًكبيوي كالشٍَّمسي طىاًلعىةه 
 
 

ال النُّػػػػػكري نيػػػػػكره كال اإلٍظػػػػػبلـي إٍظػػػػػبلـي  
(ِ) 

ف كاف المأخكذ المعنى كحده سيمّْي إلمامنا   كقاؿ الخطيب القزكينٌي: "كا 
ا".  كسمخن

ؽ العمماء بيف االنتحاؿ كاالقتباس، فاالقتباس محمكده  ؛ ألنوي كقد فرَّ

                                                           

ىك زياد بف معاكية بف ضباب بف جناب بف يربكع بف غيط بف مرة بف عكؼ بف سعد  (ُ)
بف ذبياف، كيكنى بأبي أمامة، كلد في قبيمة بني ذبياف، كلـ يذكر عاـ مكلده، كىك أحد 

 ء.فحكؿ الشعرا
ىػ، ُُِْ، ِ(، دار الكتب العممية، ط ٓ/ ُُينظر: األغاني ألبي الفرج األصفياني )

ـ.، ديكاف النابغة الذبياني تحقيؽ عباس بف عبد الساتر، دار الكتب العممية، ُِٗٗ
 ـ.ُٔٗٗىػ، ُُْٔ(، ْ، ّ/ ُالقاىرة، )

يؿ العسكرم كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر ألبي ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف س (ِ)
، ضبط نصو د/ مفيد قميحة، طبعة دار الكتب العممية ُْٓىػ، صػّٓٗالمتكفى سنة 

 د. ت. -بيركت-
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِْٖ 
 

تضميفي الكبلـً شيئنا مف القرآًف أك الحديًث، ال عمى أنو منو، كقكؿ 
 : (ُ)الحريرمٌ 

رً  " "، أٍنشىدى فأٍغرىب حتى، ىيكى أقرىبي  أك فمـ يكيٍف إال كمىٍمًح البىصى
  ۆ  ۇ     ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭٱچٱ:-سبحانو–ىنا مف قكؿ اهلل  فاالقتباس

 .(ِ) [ٕٕ]سكرة النحؿ مف اآلية: چ ۈ ۆ
لـ يقتصر االنتحاؿ عمى األدب شعره كنثره فحسب، بؿ إنو ظاىرة ك 

، كمنيا عمـ الكبلـ، كقد اقتصرتي في ىذا البحث عمى  كاردة في مختمؼ العمـك
نمكذج كاحد لدراسة ىذه القضية، فعقدت مكازنة بيف كتاب الركضة البيية 

كمة فيما بيف األشاعرة كالماتريدية ألبي عذبة، كشرح الشيرازم عمى منظ
السبكي في بياف االختبلؼ بيف األشعرية كالماتريدية لمشيخ محمد بف أبي 

 الطيب الشيرازم.
 

                                                           

محمد بف عثماف  العبلمة البارع ، ذك الببلغتيف أبك محمد القاسـ بف عمي بفىك  (ُ)
كسمع   ،البصرة مف عمؿ بقرية المشاف كلد ،المقامات صاحب البصرم الحريرم،

كأبي القاسـ الفضؿ القصباني، كتخرج بو  حمد بف الحسف بف مكسى،أبي تماـ م مف
تكفي سادس رجب سنة ست عشرة كخمسمائة ، صاحب المقامات الحريرية، في األدب

،  ضياء اإلسبلـ عبيد اهلل ، كقاضي البصرة نجـ الديف عبد اهلل  بالبصرة، كخمؼ ابنيف
ف أحمد بف عثماف الذىبٌي، ينظر: سير أعبلـ النببلء، لمحمد ب كعمره سبعكف سنة

 .ـََُِ -ىػُِِْبتصرؼ، مؤسسة الرسالة،  ّْٔ -َْٔ/ ُٗ
 (.ِّْ، صػ)لمخطيب القزكيني   -ينظر: اإليضاح في عمكـ الببلغة (ِ)
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 فى المخطوط العربى

ُِْٗ 
 

 األَلاملبحث 
ب طاحبً الكخابني حشمجت 

ِّ
ٍ
َّ
الشٍخ وُس الذٌه حممذ به أبً الط

 
ّ
اصِي

َ
ري
ِّ
ت.الش

َ
ب
ْ
ز
َ
 ، َالشٍخ حسه به عبذ احملسه الشٍري بأبً ع

: حشمجت الشٍخ وُس الذٌه حممذ   أَالا
ّ
اصِي

َ
ري
ِّ
ب الش

ِّ
ٍ
َّ
به أبً الط

.
ّ
افِعًِ

َّ
 الش

الشَّاًرح الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم حظنا كافرنا في  ترجمةي  لـ تنؿٍ 
كتب التراجـ، فمـ ترد ترجمتو إال في معرض حديث الشيخ تاج الديف السٍُّبًكٌي 

رجمة التاج عف نكنيتو، كقد انقطعت السبؿ دكف الكقكؼ عمى ترجمة تؤازر ت
السٍُّبًكٌي، كلعؿ سبب عدـ كركد ترجمة كافية لمشارح أنو كاف مف ببلد العجـ، 
لكنو سبب ليس بالقكم، فكثير مف أعبلـ العجـ تحدثت عنيـ كتب التراجـ، 
كلما بحثت عف صاحب الترجمة في كتب األعاجـ بالفارسية لـ أقؼ لو عمى 

ا، كسأكتفي بما أكرده التاج السُّ  ٍبًكٌي في طبقات الشَّاًفًعٌية حيث ترجمة أيضن
 إلييا مسائؿى  كضممتي  فييا ىذه المسائؿى  جمعتي  نكنيةه  كلي قصيدةه يقكؿ: "

ا في أصؿ العقيدة اختمفت األشاعرةي  كدعكاىـ  ،فييا مع تصكيب بعضيـ بعضن
كقد كلع كثير مف الناس بحفظ ىذه القصيدة ال  ،أنيـ أجمعيف عمى السنة
مف أصحابي الشيخ اإلماـ العبلمة نكر الديف محمد  سيما الحنفية، كشرحيا

، كرد (ُ)كىك رجؿ مقيـ في ببلد كيبلف ،بف أبى الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم الشَّاًفًعيٌ 

                                                           

ىذه الكاؼ ىي الجيـ الفارسية، فكيبلف تعريبيا جيبلف، كىي بالكسر: اسـ لببلد كثيرة  (ُ)
 (.َُِ/ ِ، )مف كراء ببلد طبرستاف.  معجـ البمداف
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 فى المخطوط العربى

َُِٓ 
 

عمينا دمشؽ في سنة سبع كخمسيف كسبعمائة، كأقاـ يبلـز حمقتي نحك عاـ 
كنصؼ عاـ، كلـ أر فيمف جاء مف العجـ في ىذا الزماف أفضؿ منو كال 

 .(ُ)"يفأد
فالتاج السٍُّبًكٌي يقرر في ىذا النص أف الشَّاًرح محمد بف أبي الطَّيّْب كاف 
ا إمامنا عالمنا، كقد شرح نكنيتو في حياتو، كأنو مف تبلميذه المبلزميف  شيخن

 لحمقتو قرابة عاـ كنصؼ في فترة تكلي التاج قضاء الشاـ.
طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل؛ في مف  آخرى  الديف السٍُّبًكٌي في مكضعو  ثـ ذكره تاجي 

كأما الذيف معرض الحديث عف تبلميذ كالده تقي الديف السٍُّبًكٌي، حيث يقكؿ: "
اجتمعكا عند كالدم، كاشتغمكا عميو، كتمثمكا بيف يديو، فيـ العمماء األبرار، 
كالصمحاء األخيار، بذلكا لو األنفس كاألمكاؿ، منيـ: اإلماـ اليماـ الشيخ 

كىك كالشمس ال يخفى بكؿ  ،، شارح الكشاؼ كالتبياف(ِ)الطَّيّْبي شرؼ الديف

                                                           

 (.ّٕٗ/ ّطبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، ) (ُ)
( ىك الحسيف بف محمد بف عبد اهلل، شرؼ الديف الطَّيّْبي؛ مف عمماء الحديث كالتفسير ِ)

مف أىؿ تكريز، مف عراؽ العجـ. كانت لو ثركة طائمة مف اإلرث كالتجارة، ، كالبياف
، ككاف شديد الرٌد عمى المبتدعة، فأنفقيا في كجكه الخير، حتى افتقر في آخر عمره

مبلزمنا لتعميـ الطمبة كاإلنفاؽ عمى ذكم الحاجة منيـ، آية في استخراج الدقائؽ مف 
الكتاب كالسنة، متكاضعنا، مف كتبو: التبياف في المعاني كالبياف، كالخبلصة في معرفة 
ح الحديث، كشرح الكشاؼ سماه "فتكح الغيب في الكشؼ عف قناع الريب"، ك شر 

(، ُٔٓ/ ِ(. ينظر: الدرر الكامنة، )ّْٕمشكاة المصابيح في الحديث، تكفي سنة )
/ ٔ(، شذرات الذىب، )ِٖٓ/ٓ(، كىدية العارفيف لمبغدادم، )ِِٓ/ ُكبغية الكعاة، )

  (. ِٓٔ/ ِ(، كاألعبلـ، )ُّٕ
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 فى المخطوط العربى

ُُِٓ 
 

، شارح شرح الحاجبية، (ُ)مكاف، كمنيـ اإلماـ المدقؽ نجـ الديف سعيد
، كىك الذم سار بذكره الركباف، كمنيـ النكراف فرج ٍبف (ِ)كالعركض الساكية
أىٍحمىد األردبيمي
، كىما كالتكأميف تراضعا ٍبف أىًبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزمٌ ا، كمحمد (ّ)

 .(ْ)"مف نعماف أخصبى  بمباف كأم لباف، كرتعا مف أكؤل العمـك في عشبو 

                                                           

حيث قاؿ: "سعيد العجمي المشيكر بالنجـ  ،ذكر ترجمتو السيكطي في بغية الكعاة (ُ)
ا لممتف سع يد، شارح الحاجبية، لـ أقؼ لو عمى ترجمة، كشرحو ىذا كبير، جعمو شرحن

(، ككشؼ ُٗٓ/ ُكالشرح الذم عميو لممصنؼ، كفيو أبحاث حسنة". بغية الكعاة،  )
 (.ُُّٕالظنكف، )

كيقاؿ عركض الساكم، كىي قصيدة المية، كتسمى بالقصيدة الحسناء، في العركض  (ِ)
، ُُِ/ ُلديف محمد بف محمد الساكم. مفتاح السعادة، )كالقكافي، نظميا صدر ا

 (.ُُّٔ(، ككشؼ الظنكف، )َِِ
( ىك الشيخ فرج بف محمد بف أبي الفرج الشيخ نكر الديف األردبيمي، قرأ المعقكالت ّ)

كتخرج بالشيخ فخر الديف أحمد بف الحسف الجاربردم، ثـ قدـ دمشؽ، ثـ  ،بتبريز
كشغؿ ، رس بالناصرية الجكانية كالجاركخية كمات عنيمادرس بالظاىرية البرانية، ثـ د

كأفاد الطمبة، مف مؤلفاتو شرح منياج البيضاكم في أصكؿ الفقو،  ،الناس بالعمـ
كشرح مف منياج النككم جزءنا، ككاف فاضبل مجمكعا عمى نفسو مف أكثر أىؿ العمـ 

لديف بمدرستو اشتغاال بالعمـ، ككاف ذا ىمة في الطمب عالية، تكفي الشيخ نكر ا
الجاركخية في نيار االثنيف ثالث عشر جمادل اآلخرة سنة تسع كأربعيف كسبعمائة، 

(، الدرر َِّ/ ُكدفف بباب الصغير بدمشؽ. ينظر في ترجمتو: أخبار المدارس، )
/ ُ(، طبقات اإلسنكم، )َّٖ/ َُطبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )(، ُِّ/ ّالكامنة، )

ُٕٓ ،ُٕٔ.) 
 (.ٕٔ/ َُالشَّاًفًعٌية الكبرل، )طبقات  (ْ)
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 فى المخطوط العربى

ُِِٓ 
 

كقد ترجـ الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم لنفسو في مقدمة شرحو 
فإف العبد الخاطئ محمد بف أبي الطَّيّْب فقاؿ: " ؛لنكنية الشيخ التاج السٍُّبًكيٌ 

يرىاًزٌم ركحالمشتير بنكر الشّْ 
اهلل ركحو، كطٌيب فكحو، كنٌكر ضريحو، ككثر  

فتكحو يقكؿ: لما امتطيت غكارب االغتراب، كتصديت متاعب االكتساب، 
انتيى الحط كالترحاؿ، كتقمُّب األمكر حاالن بعد حاؿ، إلى أف تكردتُّ غكطة 

الطعف، كالمشؽ، كالضرب كالرشؽ، غرَّة ربيع  دمشؽ، الزالت محركسة عف
ؿ لسنة سبع كخمسيف كسبعمائة، فكجدتيا كركضة زانتيا األزىار، أك األك

كجنة تجرم مف تحتيا األنيار، في أقطارىا الحكر العيف كالقصكر، كفي 
شأنيا بمدة طيبة كرب غفكر، فبينما نفضت عني غبار السفر، كرفضت في 

عف  فتر كعناء القتر كالقثر، كانجابت عف الكجكه كآبة المغكب، كانقابت قابتو
قرب قاب، كانساقت إلى المطالب األسباب، كتنجزت سكابؽ أحكاـ الكتاب، إذ 
أنا بدكحة السنة السنية، كشعبة السَّرحة األٍشعىًرٌية، جناب األفاضؿ، مقصد 
كمآب كباب األماثؿ، منتيى كمنتاب مالؾ أزمة األحكاـ، مميد قكاعد اإلسبلـ، 

سكة المحدثيف، كقدكة أعدؿ كالة األناـ، قاضي قضاة مصر كالشاـ، أ
المجتيديف، تاج الممة كالحؽ كالديف؛ أبي نصر عبد الكىاب، السٍُّبًكٌي 

 .(ِ()ُ)األنصارم الخزرجي الشَّاًفًعٌي"
                                                           

 (.ْْٓ -ِْٓالسٍُّبًكٌي، صػ) ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمةُ)
مة قاضي القضاة شىيخ اإلسبلـ، تاج الدّْيف أبك نىصرو عىبدي الكٌىاًب بف ِ) ( ىك اإلماـ العبلَّ

ٍزرى  ، جيّْ األنىٍصارمعمي بف عبد الكافي بف عمي بف تٌماـ بف سىٌكار بف سيمىيـو السُّبكيّْ الخى
== نىشىأ الشيخ تاج الديف في كىنىؼ كالده تقي الديف الذم رعاه ًرعايةن خاصة منذ 
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 َمه ٌزي الىظُص ميكه اسخىباط اَحً:
 .محمد بف أبى الطَّيّْب الشّْيرىاًزمٌ أف الشَّاًرح اسمو: 

كىك مف طبقة  افعي المذىب،كنكر الشيرازم، كأنو ش كلقبو: نكر الديف، 
الشيخ فرج ٍبف أىٍحمىد األردبيمي، كمف شيكخو: الشيخ تقي الديف السٍُّبًكٌي، 
كتاج الديف السٍُّبًكٌي، كأىـ رحبلتو: رحمتو مف ببلد جيبلف إلى غكطة دمشؽ 

ىػ(، كمف أىـ مؤلفاتو: شرحو عمى منظكمة الشيخ تاج الديف  ٕٕٓسنة )
 تبلؼ بيف األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية.السٍُّبًكٌي في بياف االخ

 
 

                                                           

 نعكمة أظفاره، كقد كاف لنشأة تاج الديف األكلى أكبر األثر في صقؿ شخصيتو==
العممية كتكجيييا التكجيو العممي الصحيح، كال غرابة في ذلؾ إذ كاف كالده ًقبمة 

، ثـ تمقى العمـ عف اإلماـ الذىبي، كالحافظ المزم، العمـ في ذلؾ الكقتلمعمماء كطبلب 
القصيدة النكنية في بياف االختبلؼ بيف األشعرية كأبي حياف النحكم، مف مؤلفاتو، 

كالماتريدية في عمـ التكحيد، كالسيؼ المشيكر في شرح عقيدة أبي منصكر، كقكاعد 
حاجب، رفع الحاجب عف مختصر ابف الديف كعمدة المكحديف، كشرح عقيدة ابف ال

ىمع اليكامع في منع ك الحاجب ، كجمع الجكامع، كمنع المكانع عف جمع الجكامع، 
المكانع، كأجكبة ابف السبكي عمى أسئمة السيد أحمد الخراساني، كىي األسئمة التي 
-أجاب عنيا التاج السبكي في القسـ الثاني مف "منع المكانع"، كغيرىا الكثير، تكفي 

شييدنا بالطاعكف عف ثبلث كأربعيف سنة في سابع ذم الحجة مف  -رحمو اهلل تعالى
/ ُٗ) ،الكفياتبالكافي ، (ِْٔ/ ِ) ،الدرر الكامنةىػ. ينظر في ترجمتو: ُٕٕعاـ 
، صر لمصفدمأعياف الع، (ّٖٓ/ ٕ) ،(، المنيؿ الصافئِّ/ ِ) ،(، الكفياتُّٓ

(ّ /ُِّ). 
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ت.
َ
ب
ْ
ز
َ
ا: حشمجت الشٍخ حسه به عبذ احملسه الشٍري بأبً ع

ا
 ثاوٍ

ٍذبىة، كىذا االسـ ىك  ىك حسف بف عبد المحسف أبك الصبلح الشيير بأبي عى
ٍذبىة لنفسو في فكاتح مؤلفاتو، كنقمتو عنو كتب التراجـ.   الذم ترجـ بو أبك عى

ٍذبىة ترجمتو ففي فاتحة الكت ة البىًييَّة" ذكر أبك عى ٍكضى اب الذم نحف بصدده "الرَّ
ٍذبىة  : "... كبعد، فإف العبد الخاطئ الضعيؼ حسف بف عبد المحسف أبا عى قائبلن

 .(ُ)يقكؿ:..."
ا في صفحة عنكاف كتابو "بيجة أىؿ السنة" أنو: تأليؼ الفقير إلى  ككرد أيضن

ٍذبىة عاممو اهلل مكاله الغني حسف بف عبد المحسف أبي  بمطفو  –تعالى  –عى
 .(ِ)الخفي..."

ا ما ذكره في فاتحة كتابو "المطالع السعيدة عمى متف الحفيدة": "قاؿ  كىذا أيضن
العبد الفقير إلى مكاله الغني الفتاح حسف بف عبد المحسف أبك 

 .(ّ)الصبلح..."

لمصفات مف كقد كرد االسـ في صفحة عنكاف كتابو: "نتائج أفكار الثقات فيما 
 التعمقات "تأليؼ العبد الفقير إلى مكاله الغني الفتاح: حسف بف عبد المحسف 

 
                                                           

ة البىًييَّة (ُ) ٍكضى  (.ِٔٓ)، صػالرَّ
 / ك(.ُبيجة أىؿ السنة، ) (ِ)
 تكحيد. ٕٔمخطكطات الحـر المكي رقـ  عنكاف،صفحة ال، المطالع السعيدة (ّ)
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 . (ُ)عفا اهلل عنو كغفر لو كلجميع المسمميف" –أبك الصبلح 

ا عمى أف اسمو حسف بف عبد المحسف أبك  كقد اتفقت كتب التراجـ أيضن
ٍذبىة  .(ِ)الصبلح، ككنيتو أبك عى
تتحدث كتب التراجـ كاألعبلـ عف مكاف أك  فمـ أما عه مُلذي َوشأحً:

ٍذبىة  كال عف نشأتو كرحبلتو في طمب  –رحمو اهلل  –تاريخ كالدة الشيخ أبي عى
ة البىًييَّة"، حيث قاؿ:"...  ٍكضى ٍذبىة في مقدمة "الرَّ العمـ، باستثناء ما ذكره أبك عى

ٍذبىة يقك لما ؿ: كبعد فإف العبد الخاطئ الضعيؼ حسف بف عبد المحسف أبا عى
انتيى الحط كالترحاؿ،  كتصديت متاعب االكتساب،، امتطيت غكارب االغتراب

أفضؿ البقاع كأـ القرل مكة  بعد حاؿ، إلى أف تكردتُّ  الن ب األمكر حاكتقمُّ 
تاسع رمضاف المبارؾ سنة خمس كعشريف  -شرفيا اهلل تعالى-المكرمة 

الصبلة كالسبلـ، كمائة بعد األلؼ مف اليجرة النبكية عمى صاحبيا أفضؿ 
فكجدتيا كركضة زانتيا األزىار، أك كجنة تجرم مف تحتيا األنيار فييا الحكر 

 .(ّ)كالقصكر..."

                                                           

ٍذبىة (ُ) رقـ المصرية،  الكتب دار عنكاف، مخطكط فيصفحة ال نتائج أفكار الثقات  ألبي عى
 .(ّْْٕٗ)عاـ ال ورقم (، )ميكركفيمـ(،َََُٗ)
 ،لزركميا لخير الديف األعبلـ، ك (ِّْ/ّكحالة )عمر رضا معجـ المؤلفيف ل (ِ)

(ِ/ُٖٗ ) 
ة البىًييَّة، صػ)ّ) ٍكضى  (.ِٗٓ، ِٖٓ( الرَّ
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ٍذبىة مف أيف ارتحؿ إلى مكة، ككـ لبث في تمؾ الرحمة، إال أف  كلـ يذكر أبك عى
الثابت مف خبلؿ النص السابؽ أنو كرد مكة المكرمة في تاسع رمضاف 

ريف كمائة بعد األلؼ مف اليجرة النبكية، كقد كىـ المبارؾ سنة خمس كعش
ٍذبىة فنسبو إلى مكة  بعض الباحثيف في تحديد مكاف كالدة كنشأة أبي عى
المكرمة، كأنو ارتحؿ منيا إلى بمد آخر طمبان لمرزؽ كالعمـ، ثـ عاد إلييا مرة 
ٍذبىة إلى مكة كتمقيو  أخرل في العاـ المذككر، كىذا خطأ؛ ألف نسبة أبي عى

 لعمـ بيا تحتاج إلى دليؿ، كلـ يقؿ بيذا أحد مف أصحاب التراجـ.ا
كقد ذكر بعض الباحثيف أف سبب عدـ كجكد ترجمة كافية ألبي عىٍذبىة يرجع 
إلى أنو كاف مف الذيف ال يحبكف أف يذكر عنيـ شيئه، خكفنا مف الرياء 

ب بعد ، كىذا سبب كاهو، كشاىد بطبلنو أف جؿَّ التراجـ كانت تكت(ُ)كالسمعة

                                                           

ٍذبىة، ( ُ) كاألغرب أف الباحث بعدما انقطعت بو السبؿ في كجكد ترجمة شافية ألبي عى
كعمؿ ذلؾ بأنو كاف مف الذيف ال يحبكف أف يذكر عنيـ شيءه، خكفنا مف الرياء 

بعدىا كصفنا لمشيخ ليسد بو ثممة عدـ كجكد ترجمة لو فقاؿ: "إال إنني كالسمعة، ذكر 
رأيتو في رؤيا، ككانت تمؾ الرؤيا في يـك الجمعة الثامف كالعشريف مف رمضاف، كقد 

طكيؿ القامة أبيض  -رحمو اهلل-كنت أعمؿ عمى مخطكطتو المطالع السعيدة، ككاف 
قى عميَّ التحية، فأحسست أنو فرح بما ذا لحية قصيرة، كلو ىيبة كبيرة ككقار، كقد أل

ٍذبىة في كتابو المطالع السعيدة عمى أعمؿ..."،  ينظر:  عمـ الكبلـ عند اإلماـ أبي عى
متف الحفيدة، دراسة كتحقيؽ كتعميؽ"، لمدكتكر أحمد عبد الرزاؽ خمؼ، كالسيدة رانيا 

==   مف، العدد إبراىيـ محمد، مجمة جامعة األنبار لمعمـك اإلسبلمية، المجمد الثا
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٕٓ 
 

كفاة المترجـ ليـ، كلك كاف ىذا سبب العزكؼ لما كجدنا ترجمة ألحد ممف 
 عقد اإلجماع عمى زىدىـ ككرعيـ كتقكاىـ.

 شٍُخً َحالمٍزي:
ٍذبىة كتبلميذه، مما   ا شيئنا عف شيكخ أبي عى لـ تذكر كتب التراجـ أيضن

ا مف دفع بعض الباحثيف إلى إيجاد شيكخ لو كتبلميذ حتى يعطكا لمشيخ نصيبن 
الشيرة، كما يضير الباحث إذ اجتيد في التنقيب عف الشخصية التي يدرسيا، 
كتقطعت بو السبؿ دكف كقكؼ قطعي عمى ترجمة لشيكخ الشخصية 
كتبلميذىا، فمجأ الباحثكف إلى نسبة شيكخ ألبي عىٍذبىة إما عف طريؽ التعمـ 

تيًريًدٌم، كأبي البركات مف الكتب فنسبكه تمميذنا لئلماـ األٍشعىًرٌم، كاإلماـ المىا
؛ ألنو نقؿ عنيـ في كتبو، (ِ)، كالسعد التفتازاني، كاإلماـ السنكسي(ُ)النسفي

أك عف طريؽ المعاصرة فكقعكا في خطأ أكبر دكف سند عممي صريح فأقحمكا 
ٍذبىة عنكةن في حمؽ الشيكخ المجاكريف في البيت الحراـ في ذلؾ  الشيخ أبا عى

لمشيخ الحسيف بف محمد بف إبراىيـ بف محمد الفقيو  التكقيت، فنسبكه تمميذنا

                                                           

 (.ّٕٗ، صػ)َُِٖالثالث كالثبلثيف، ==
ىػ(، َُٕىك اإلماـ عبداهلل بف أحمد بف محمكد النسفي، أبك البركات، المتكفي سنة )( ُ)

    .(ُْٓ/ٕ)ينظر في ترجمتو: األعبلـ لمزركمي، 
ىك اإلماـ محمد بف يكسؼ بف عمر بف شعيب، السنكسي الحسني، عالـ تممساف في ( ِ)

 ىػ(، ينظر في ترجمتو: األعبلـ لمزركمي، ٖٓٗصالحيا، الميتكفَّى سنة )عصره ك 
(ٕ/ُْٓ).    



 الثانىـ الجزء  2ٕٔٓمجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٖٓ 
 

، كالشيخ محمد بف محمد بف (ُ)ىػَُٕٖبف أحمد الحضرمي، الميتكفَّى سنة 
، كالشيخ إبراىيـ (ِ)ىػ(َُْٗسميماف الفاسي، نزيؿ الحرميف الميتكفَّى سنة )

بف الحسيف بف أحمد بف محمد بف أحمد بف بيرم، الميتكفَّى 
 ، (ّ)ىػ(َُٗٗسنة)

 .(ْ)ىػ(َُٖٔكالشيخ يس محمد الخميمي، الميتكفَّى سنة )
ا مف نسبة  ٍذبىة خمت أيضن كمثمما خمت كتب التراجـ عف ذكر شيكخ ألبي عى
تبلميذ تمقكا العمـ عنو، لكف بعض الباحثيف أراد أف يكثر مف سكاد تبلميذه، 
كحجتيـ في ذلؾ أف ىؤالء كانكا مجاكريف لمكة المكرمة في كقت كجكد 

                                                           

كاف مف العمماء األجبلء المجاكريف لمحرميف الشريفيف، كأقاـ بمكة إلى أف تكفي بيا، ( ُ)
ككاف كثير المطالعة لكتب المتصكفة، ينظر في ترجمتو: خبلصة األثر في أعياف 

    (.َِ، ُٗ/ ُالمحبي، )القرف الحادم عشر، لمحمد 
كاف إمامنا فقيينا كرعنا، جاكر الحرميف الشريفيف سنيف عديدة، مف مؤلفاتو مختصر  (ِ)

تمخيص المفتاح كشرحو، كمختصر التحرير في أصكؿ الحنفية، ينظر في ترجمتو: 
    (.َّْ/ ْخبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، لمحمد المحبي، )

ة، ككاف أحد أكابر الفقياء األحناؼ، لو مف المؤلفات ما يزيد عف تكلى إفتاء مك( ّ)
السبعيف مؤلفنا، منيا: حاشية عمى األشباه كالنظائر التي سماىا عمدة ذكم البصائر، 
كشرح منظكمة بف الشحنة في العقائد، كشرح المكطأ، كغيرىا، ينظر في ترجمتو: 

    (.َِ، ُٗ/ ُلمحبي، )خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، لمحمد ا
اإلماـ الفقيو المحدث يس الخميمي، صنؼ في عمـك شتى، فمف مؤلفاتو: شرح رياض ( ْ)

الصالحيف، كشرح عمى ألفية السيرة ألبي الفضؿ العراقي، تكفي بالمدينة سنة 
ىػ(، ينظر في ترجمتو: خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، لمحمد َُٖٔ)

     .(ّّٗ/ ْالمحبي، )
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٓٗ 
 

، كىذه دعكل تحتاج إلى دليؿ، كمف ىؤالء التبلميذ الذيف تـ نسبة الشيخ
ٍذبىة: الشيخ يكسؼ الخطيب المدني، الميتكفَّى سنة  تمقييـ العمـ عف أبي عى

، كالشيخ محمد بف طاىر بف المبل إبراىيـ الككراني، الميتكفَّى سنة (ُ)ىػُُُٖ
، كالشيخ (ّ)ػى ََُِعمى الزىرم، الميتكفَّى سنة  ، كالشيخ(ِ)ىػ ُُٔٗ

 .(ْ)ىػ ُُٗٗمحمد اإلسكدارم المتكفَّى سنة 
ٍذبىة عف الشيكخ       كال تكجد بينة كاحدة تثبت تمقي الشيخ أبي عى

المذككريف، أك تمقي التبلميذ المذككريف عنو، كال تشفع أماـ الباحثيف حجة 

                                                           

ىك الشيخ يكسؼ الخطيب المدني، الحنفي، كلد بالمدينة المنكرة، كاجتيد في طمب ( ُ)
ىػ،  ينظر في ترجمتو: ُُٗٗالعمـ، حتى صار مف أىـ عممائيا، تكفي بالمدينة سنة 
     (.ِْٖ/ ْسمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر، لممرادم، )

ىيـ الككراني، المدني، الشَّاًفًعٌي، كلد بالمدينة ىك الشيخ محمد بف طاىر بف المبل إبرا( ِ)
ة الشريفة مكاف  ٍكضى ، حتى انتيى إليو التدريس بالرَّ كأخذ عف العمماء المجاكريف لمحـر

ىػ ،  ينظر في ترجمتو: سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني  ُُٔٗكالده، تكفي سنة 
     (.ِٕ/ ْعشر، لممرادم، )

محمد بف عمي الزىرم الشركاني الحنفي المدني، شيخ األحناؼ  اإلماـ الفقيو عمي بف( ّ)
ا  بالمدينة المنكرة، كلد بالمدينة كنشأ بيا، اشتغؿ بتحصيؿ العمـ إلى أف صار شيخن
لؤلحناؼ في زمنو، تكلى القضاء قرابة خمسة كثبلثيف عامنا، مف مؤلفاتو: حاشية عمى 

ىػ، كدفف بالبقيع. ينظر في ََُِديباجة الدرر، كىكامش عمى المختصر، تكفي سنة 
     (.ُِّ/ ّترجمتو: سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر، لممرادم، )

ىك محمد بف عبد اهلل السيد أسعد أفندم االسكدارم، المدني الحنفي، كلد بالمدينة ( ْ)
ىػ،  ينظر ُُٗٗكنشأ بيا، كطمب فييا العمـ حتى صار مفتييا، تكفي بالمدينة سنة 

     (.ٖٓ/ ْتو: سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر، لممرادم، )في ترجم
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َُِٔ 
 

ـ أنيـ كانكا مف المجاكريف لمكة في ذلؾ التكقيت، أك أنيـ مف المشتغميف بعم
 الكبلـ.

 مؤلفاحً:
ٍذبىة عدة مؤلفات ىي   : (ُ)ألبي عى
 المطالع السعيدة عمى متف الحفيدة.  -ُ

ٍذبىة مف تأليفو  كىك شرح لمتف الحفيدة، لمشيخ السنكسي، فرغ أبك عى
، كمف الذيف حققكه الدكتكر أحمد عبد الرزاؽ خمؼ، األستاذ (ِ)ىػػُُُٗسنة

نبار، العراؽ، كشاركتو في تحقيقو المساعد في كمية العمـك اإلسبلمية في األ 
السيدة رانيا إبراىيـ محمد، بذات الكمية، كنشرتو مجمة جامعة األنبار لمعمـك 
اإلسبلمية، المجمد الثامف العدد الثالث كالثبلثيف، تحت عنكاف: "عمـ الكبلـ 
ٍذبىة في كتابو المطالع السعيدة عمى متف الحفيدة، دراسة  عند اإلماـ أبي عى

 تعميؽ".كتحقيؽ ك 
ة البىًييَّة فيما بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية. -ِ ٍكضى  الرَّ

كىك مكضكع الدراسة، كقد طبع أكثر مف مرة، كمف أقدـ طبعاتو؛ طبعة دائرة 
الدكتكر/ أحمد محمد عمي كقد حققو ىػ، ُِِّالمعارؼ النظامية باليند سنة 

                                                           

 العربية، (، معجـ المطبكعاتِّْ/ّ) ،كحالةرضا لعمر  ،معجـ المؤلفيفينظر: ( ُ)
، ـُِّٖىػ ػ ُّْٔمطبعة سركيس ػ مصر  ،(ِّْ/ُ) ،سركيسليكسؼ بف إلياف 

 .(ُٖٗ/ِ) ،ـ لمزركمياألعبل(، ِٗٗ/ ُىدية العارفيف إلسماعيؿ باشا البغدادم، )
 (.ُٔٗمكتبات، صػ) ُّٓينظر: فيرس دار الكتب المصرية، ( ِ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُُِٔ 
 

دة كالفمسفة مف ليمة، كناؿ بو درجة الماجستير في أصكؿ الديف، شعبة العقي
 .ـُٖٗٗكمية أصكؿ الديف بالقاىرة سنة 

 بيجة أىؿ السنة شرح عقيدة ابف الشحنة. -ّ
كلو اسـ آخر "نزىة أىؿ السنة عمى عقيدة ابف الشحنة"، كاعتبرىما البعض 

 كتابيف مختمفيف ألبي عىٍذبىة، كالصكاب أنيما كاحد.
 الدرر الفرائد عمى شرح ابف الغرس لمعقائد. -ْ

اؿ مخطكطنا، كتكجد نسخة منو محفكظة في دار الكتب المصرية كالكتاب ماز 
 .ّْْٕٗعمـ كبلـ، كرقـ الميكركفيمـ:  ُُِٕتحت رقـ: 

 نتائج أفكار الثقات فيما لمصفات مف التعمقات.  -ٓ
ٍذبىة عف تعمؽ الصفات اإلليية، كقد حققو الدكتكر سعيد  تحدث فيو أبك عى

كلو نسختاف في دار الكتب  ـ،َُِْفكده، كنشرتو دار الذخائر، بيركت عاـ 
، ََُٗ، كرقـ الميكركفيمـ: ّٔٓٗٗالمصرية، األكلى تحت رقـ: رقـ 

 .َِِٕٖ، كرقـ الميكركفيمـ: َِّٖٕكالثانية تحت رقـ: 
ٍذبىة، كتكقفت عند سنة   كفاتو: خمت كتب التراجـ مف تحديد سنة كفاة أبي عى

ة البىًييَّة ـ، كىي السنة التي شرع فييا في كتابة ُٕٗٓ -ىػ ُُِٕ ٍكضى الرَّ
، (ُ)كما نص عمى ذلؾ في فاتحة الكتاب، كلـ ييٍذكر قط مكاف أك تاريخ كفاتو

كىذا ردّّ عمى مف زعـ أنو كاف مكي النسبة كالنشأة، فسكدكا الصفحات الطكاؿ 
                                                           

(، معجـ ُٖٗ/ِ(، األعبلـ لمزركمي )ِّْ/ّمعجـ المؤلفيف لعمر كحالة ) ينظر: (ُ)
 (.ِّْ/ُالمطبكعات لسركيس )
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِٔ 
 

في الحديث عف مكة في ذلؾ التكقيت، كالحالة العممية كاالجتماعية، عمى 
مـ في مكة، أك قيامو بالتدريس بيا، أك تحديد الرغـ مف عدـ ثبكت تمقيو الع

ة البىًييَّة.  ٍكضى  المدة الزمنية التي أقاـ بيا لكتابة الرَّ
*** 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِّٔ 
 

 املبحث الثاوً
 حألٍفٍما َصمهأٌمٍت الكخابني، 

: أٌمٍت   .ماَالغشع مه حألٍفٍ الكخابنيأَالا
 أىمية كتاب شرح الشّْيرىاًزٌم، كالغرض مف تأليفو. -ُ

ح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة العبلمة السٍُّبًكٌي في بياف االختبلؼ بيف كتاب "شر 
مة الشيخ نكر الديف محمد بف  األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية في عمـ التكحيد"، لمعبلَّ
أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم الشَّاًفًعٌي؛ كتابه ذك قيمة كنفاسة في مكضكعو، كىك 

ًريًدٌية في المسائؿ الخبلفيَّة، كذلؾ لتقرير أف ىذه التكفيؽ بيف األشاعرة كالمىاتي 
، كال تفسيؽه، كال تبديعه؛ األمر الذم جعؿ  المسائؿ ال يترتب عمييا تكفيره

مف أىـ الكتب التي صنفت في بابو، كذلؾ ألف الكتاب شرح لمنظكمة الكتاب 
تاج الديف السٍُّبًكٌي، كقد حصر فييا المسائؿ الخبلفيَّة بيف األشاعرة 

ىك في رسكخ العمـ، كفقو بمسالؾ آراء  فٍ كالمىاتيًريًدٌية، كالتاج السٍُّبًكٌي ىك مى 
المتكمميف، إضافة إلى حبو الشديد لؤلشعرية، كدفاعو عنيـ في أكثر مف 

و عف اإلماـ األٍشعىًرٌم مكطف في كتابو الماتع طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، كذبّْ 
 كبيتاننا. مما افترم عميو، كعمى أصحابو زكرنا

ر فيو ، حرَّ قشيبو  ثـ جاء الشيخ ابف أبي الطَّيّْب كشرح المنظكمة في ثكبو 
، كمما زاد الشرح بياءن شديدةو  عمميةو  بأمانةو  فريؽو  كؿّْ  النزاع، كساؽ أدلةى  محؿَّ 

ا مقتصرنا عمى مسائؿ  ، فمـ يكف شرحن أف الشَّاًرح جمع فيو أصنافنا مف العمـك
يدنا في كتب المتكمميف، بؿ إنو تجاكز ذلؾ فجمع عمـ الكبلـ فقط، مثمما ع

المؤلؼ في محتكاه شكاىد مف القرآف الكريـ، كاألحاديث النبكية الشريفة، 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِْٔ 
 

كاآلثار عف الصحابة كالتابعيف كأقكاؿ الزىاد، إضافة إلى االستدالؿ باألبيات 
ف الشعرية، كاألمثاؿ، كاألقكاؿ المأثكرة، كاكتسى البنياف جماالن عندما بيَّ 

كالنكات الببلغية التي اشتممت عمييا القصيدة؛ مما  ،الشَّاًرح الفكائد المغكية
ف في عمـ الخبلفيات بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية.  جعؿ الشرح مف أفضؿ ما دكّْ

المختمؼ فييا بيف األٍشعىًرٌية  السٍُّبًكٌي المسائؿى  كقد أحصى الناظـ التاجي 
 ث عشرة مسألة، سبعه منيا لفظية، كستّّ معنكية.كالمىاتيًريًدٌية كحصرىا في ثبل

الديف السٍُّبًكٌي: "كقد تأممت عقيدة أىًبي جعفر الطحاكم، فكجدت  يقكؿ تاجي 
األمر عمى ما قىاؿى الشيخ اإلماـ، كعقيدة الطحاكم زعـ أنيا الذم عميو أىبيك 

، كلقد جكد فييا، -يقصد ابف الحسف الشيباني-حنيفة، كأبك يكسؼ، كمحمد
ـ تفحصت كتب الحنفية، فكجدت جميع المسائؿ التي بيننا كبيف الحنفية ث

خبلؼ فييا ثبلث عشرة مسألة، منيا معنكم ست مسائؿ، كالباقي لفظي، 
كتمؾ الست المعنكية ال تقتضي مخالفتيـ لنا، كال مخالفتنا ليـ فييا تكفيرا كال 

مف أئمتنا كأئمتيـ، صرح بذلؾ: األستاذ أىبيك منصكر البغدادم، كغيره  ،تبديعنا
كلي قصيدة نكنية، جمعت فييا ىذه ...كىك غني عف التصريح لظيكره

المسائؿ، كضممت إلييا مسائؿ، اختمفت األشاعرة فييا، مع تصكيب بعضيـ 
بعضا ًفي أصؿ العقيدة، كدعكاىـ أنيـ أجمعيف عمى السنة، كقد كلع كثير مف 

حيا مف أصحابي الشيخ الناس بحفظ ىذه القصيدة، ال سيما الحنفية، كشر 
اإلماـ العبلمة نكر الديف بف أىًبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم الشَّاًفًعٌي"
(ُ).  

                                                           

 (ّٕٗ، ّٖٕ/ ّ( ينظر: طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٔٓ 
 

 كقرر ابف أبي الطَّيّْب أثناء شرحو لمبيت:
احً  ًقيدةى النُّعمافً  يا صى  ًإفَّ عى

ًقيقةي اإليقافً     كاألٍشعىًرٌم حى

رضي  -ؽ ألبي حنيفة مف نظـ القصيدة بياف أف األٍشعىًرٌم مكاف الغرضأف 
في أصكؿ عقيدة أىؿ السنة كالجماعة، كالخبلؼ الظاىر في  -اهلل  عنيما 

بعض المسائؿ في بادئ النظر ال يقدح في ذلؾ، كال يكجب صيركرة كاحد 
 منيما مبتدعنا، كال ككف أحدىما مبدعنا لآلخر، طاعننا في دينو.

ة فرعية بالنسبة إلى أعدؿ كقد ذكر الشَّاًرح أف ىذه المسائؿ: إما أمكر جزئي 
العقائد الكمية، كمسائؿ لفظية مبنية عمى تنبيو األلفاظ كتعييف المعنى المراد 

ما أمكر لـ يثبت ككنيا مف مقالة أحدىما أك ما فيـ الزاعـ ككنيا  ،منيا، كا 
 مبدعة مقصكد القائؿ بيا، كىك اآلفة الكبرل، كالبمية العظمى.

اقكال صى  عاًئبو  فٍ مً  فكـٍ   حيحن
  

ًِ الفيٍ  ًمفى  وي كآفتي   السَّقيـً  ـً
"كما ىذا االختبلؼ إال كاالختبلؼ الكاقع بيف أصحاب األٍشعىًرٌم كبينو، كبيف  

أصحاب أبي حنيفة كبينو، كالشؾ أف أصحاب كؿ منيما ال يكفركف إماميـ 
 .(ُ)كال يبدعكنو، فيذا ىك مقصكد القصيدة عمى سبيؿ اإلجماؿ"

أف األصحاب مع اختبلفيـ ًفي بعض  (ِ)ركمف كبلـ الحافظ ابف عساك
ا مجمعكف، بخبلؼ مف  المسائؿ كميـ أجمعكف عمى ترؾ تكفير بعضيـ بعضن

                                                           

 (.ْٕٓكمة السٍُّبًكٌي، صػ)( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظُ)
بف ىبة اهلل، ثقة الديف ابف عساكر، المشيكر بالدمشقي، أبك  ك عمي بف الحسف( ىِ)

==    المؤرخ الحافظ الرحالة، محدث الديار الشامية، كرفيؽ السمعاني القاسـ،
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٔٔ 
 

عداىـ مف سائر الطكائؼ، كجميع الفرؽ، فإنيـ حيف اختمفت بيـ 
يو ممف خالفو بعضي  رى مستشنعات األىكاء كالطرؽ كفَّ  ا، كرأل تبرّْ يـ بعضن

ا  .(ُ)فرضن
ًكٌي: " كما مثؿ ىذه المسائؿ إال مثؿ مسائؿ كثيرة يقكؿ تاج الديف السُّبٍ 

سىف يناضمكف، كبسيفو  اختمفت األشاعرة فييا، ككميـ عف حمى أىًبي اٍلحى
ا، ثـ ىذه المسائؿ لـ يثبت جميعي يي بعضي  عي دّْ بى يقاتمكف، أفتراىـ يي  يا عف ـ بعضن

ر بتقدي الكبلـى  ، كلكفَّ -رضي المَّو عنيما-الشيخ، كال عف أىًبي حنيفة 
 .(ِ)الصحة"

دمشؽ في غرة ربيع األكؿ مف سنة  (ّ)كلما قىًدـ الشيخ ابف أبي الطَّيّْب غكطة
الـز حمقة الشيخ تاج الديف السٍُّبًكٌي،  سبع كخمسيف كسبعمائة مف اليجرة،

                                                           

ىػ(، كاف مكلده ككفاتو في دمشؽ، ْٗٗ)صاحب األنساب( في رحبلتو، كلد سنة )==
، كتبييف كذب المعركؼ بتاريخ ابف عساكرنيفو: تاريخ دمشؽ الكبير، مف أشير تصا

المفترم فيما نسب لئلماـ األٍشعىًرٌم، كمعجـ الصحابة، كمعجـ النسكاف، كتيذيب 
الممتمس مف عكالي مالؾ بف أنس، كمعجـ أسماء القرل كاألمصار، كمعجـ الشيكخ 

(، ُِٗ/ ٕلشَّاًفًعٌية الكبرل، )ىػ(. ينظر في ترجمتو، طبقات إُٓكالنبؿ، تكفي سنة )
 (.ُّ/ ِ(، طبقات الشَّاًفًعٌية البف قاضي شيبة، )ِٖتذكرة الحفاظ، صػ)

 (ّٖٕ/ ّ( ينظر: طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )ُ)
 (ّٖٕ/ ّ( طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )ِ)
( غكطة دمشؽ: بالضـ ثـ السككف، كطاء ميممة، مف الغائط كىك المطمئف مف ّ)

ألرض، كجمعو غيطاف كأغكاط، كقاؿ ابف األعرابي: الغكطة مجتمع النبات، كقاؿ ابف ا
شميؿ: الغكطة الكىدة في األرض المطمئنة، كالغكطة: ىي الككرة التي منيا دمشؽ، 

==  استدارتيا ثمانية عشر ميبل يحيط بيا جباؿ عالية مف جميع جياتيا كال سيما 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٕٔ 
 

عثر أثناء تصفحو لشرح التاج لمختصر ابف إلى أف  ،كأخذ يممي عنو تقريراتو
ع"، فاستطمع ابف أبي الطَّيّْب ما أكدع الحاجب، كىك المسمى "بجمع الجكام

بأميات  الحكـ، ناطقةو  عمى عيكفً  ةو دالَّ  نكنيةو  فيو مف الغرائب عمى قصيدةو 
إلى التكفيؽ بيف اإلماميف األعظميف  المسائؿ المختمؼ فييا بيف األمـ، مشيرةو 

دما سب إلييما مف الزكر كالبيتاف، كعنعنيما ما ني  ةو األٍشعىًرٌم كالنعماف، ذابَّ 
كجد ابف أبي الطَّيّْب إشاراتيا خفية، كعباراتيا أبية، تحتاج إلى إمعاف النظر 
مع ككنيا مشحكنة بالنكت كالًفقىر، طمب مف شيخو تاج الديف السٍُّبًكٌي 
شرحيا، كأف يسيؿ لممستفتحيف فتحيا، فاعتذر الشيخ بسبب المشاغؿ 

بيف بيف،  ا يككفالمدليمة، كأشار إليو مرة أك مرتيف أف يحرر ليا شرحن 
فاغتنـ ابف أبي الطَّيّْب طاعتو، كالتـز إشارتو، فمما أتمو كاكتمؿ بنيانو، 

ا.   عرضو عمى شيخو التاج فابتيج الشيخ السٍُّبًكٌي لذلؾ ابتياجن
أبي الطَّيّْب: "فما زلت أمؤل ردائي مف درر تقريراتو الرائقة، كأممي  يقكؿ ابفي 

، إلى أف عثرت في أثناء تصفحي شرحو عمى الكتاب غرر تحريراتو الفائقة
الكبير لمختصر ابف الحاجب كاستطبلعي ما أكدع فيو مف الغرائب عمى 
قصيدة نكنية دالة عمى عيكف الحكـ، ناطقة بأميات المسائؿ المختمؼ فييا 

                                                           

ا كمياىيا خارجة مف تمؾ الجباؿ، كتمٌد في مف شمالييا، فإف جباليا عالية جدٌ ==
الغكطة في عدة أنير فتسقي بساتينيا كزركعيا كيصٌب باقييا في أجمة ىناؾ كبحيرة، 
كالغكطة كميا أشجار كأنيار متصمة قٌؿ أف يككف بيا مزارع لممستغبٌلت إال في مكاضع 

اف األرض األربع: كثيرة، كىي باإلجماع أنزه ببلد اهلل كأحسنيا منظرا، كىي إحدل جن
 (.ُِٗ/ ْكىي الٌصغد كاألبٌمة كشعب بٌكاف كالغكطة، كىي أجٌميا. معجـ البمداف، )
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٖٔ 
 

بيف األمـ، مشيرة إلى التكفيؽ بيف اإلماميف األعظميف األٍشعىًرٌم كالنعماف 
ذابة عنيما ما نسب إلييما مف الزكر كالبيتاف، لكف بقدر الكسع كاإلمكاف، 

كانت إشاراتيا خفية، كعباراتيا أبية، معتاصة عف الفكر في بادئ النظر مع 
ككنيا مشحكنة بالنكت كالًفقىر، يشير إلى نحك المعاني بمفظو كحب إلى 

 المشتاؽ بالمحظ يرمزه.
، كلممعضبلت محبلالن شرحيا  ، كأف يسيؿ فاستدعيت منو الزاؿ مفضاالن

لممستفتحيف فتحيا، فاستعفى معتذرنا بكثرة المساكة الميمة، كالمشاغؿ 
بيف بيف،  المدليمة، كأشار إليَّ مرة أك مرتيف بتحرير شرح ليا يككف

فاغتنمت طاعتو، كالتزمت إشارتو، فمما تـ تمامو، ككضع عمى طرؼ العصا 
الـ كالمعالي، كمف ثيمىامىوي، عرضت عمى جنابو العالي، الذم ىك مأكل المع

ر، كلكف  ييدم المسؾ إلى الترؾ، كالعنبر إلى البحر األخضر، كالتمر إلى ىىجى
 في ذلؾ أسكتي قكؿ أبي الطَّيّْب البيٍستي:

ؾى ًمف فَّ إذا أىىدىٍيتي نحكى  ال تينًكرى
 

 عمكًمؾى الغيرَّ أك آداًبؾ النُّتىفا 
ـي الباًغ قد يييدم لماًلًكو   فىقىيّْ

 
فا"برىسـً خً   ًتًو مف باًغًو التُّحى دمى

(ُ) 
كلما كانت القصيدة بميغة مشتممة عمى نكت لطيفة، كمعاف شريفة، قاـ  

الشَّاًرح بالتنبيو عمييا لتكمؿ الفائدة، كال أعمـ أحدنا شرح نكنية التاج السٍُّبًكٌي 
ممف عاصره؛ غير الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم، ثـ شرحيا مف 

                                                           

 (.ْٔٓ-ْْٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٔٗ 
 

ىػ( في ُُْٕخريف محمد بف محمد بف شرؼ الخميمي، الميتكفَّى سنة )المتأ
 .  (ُ)رسالة لو

 كقد استيؿ الناظـ ىذه القصيدة المعركفة بنكنية ابف السٍُّبًكٌي بقكلو:
 الػػػػػكرد خػػػػػػدُّؾ صػػػػػػي ى مػػػػػػف إنسػػػػػػاف

 
  أـ فػػػػػي الخػػػػػػػدكد شػػػػػقائؽي النعمػػػػػاف 

ػػػػؿَّ مػػػػف أجفانػػػػو   كالسػػػػيؼ لحظػػػػؾ سي
 

ػػػػػػػػطا كمثػػػػػػػػؿ مينػػػػػػػػدو ك     سػػػػػػػػناففىسى
ًمقػػػػػػىت لحاظػػػػػؾ بػػػػػاطبلن    تػػػػػاهلل مػػػػػا خي

 
  ف بطبلفػى اهللي عػػدنل تعالػػكسي  

 ككػػػػذاؾ عقمػػػػؾ لػػػػـ ييرىكَّػػػػٍب يػػػػا أخػػػػي
 

ثمػػػػػػػاف    عبثػػػػػػػػنا كييػػػػػػػكدىٍع داخػػػػػػػؿى الجي
 لكػػػػػػػف ليىسػػػػػػػعىدى أك ليشػػػػػػػقى مػػػػػػػؤمفه  

 
 أك كػػػػػػافره فػىبػىنػػػػػػػيك الػػػػػػكرل ًصػػػػػػػنفاف 

 لػػػػػك شػػػػاء ربػػػػؾ الىتػػػػدل كػػػػػؿ كلػػػػػـ  
 

 ػػػػػػػػػػػٌد كال برىػػػػػػػػػافيحتػػػػػػػػػػج إلػػػػػػػػػػى حػ 
 فػػػػانظر بعقمػػػػؾ كاجتيػػػػد فػػػػالخير مػػػػا 

 
  تؤتػػػػػػػػاه عقػػػػػػػػػػػػؿه راجػػػػػػػػحي الميػػػػػػػػزاف 

كيبلحظ أف الشَّاًرح ابف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم أعرض عف كاحدو كسبعيف بيتنا  
 مف مطمع القصيدة، كابتدأ الشرح مف البيت الثاني كالسبعيف كىك:

احً  ًقيدةى النُّعمافً  يا صى  ًإفَّ عى
ًقيقةي اإليقافً     كاألٍشعىًرٌم حى

                                                           

( محمد بف محمد بف شرؼ الديف الخميمي المقدسي، الشَّاًفًعٌي، القادرم، كاف فقيينا ُ)
ىػ(. ينظر في ترجمتو: سمؾ الدرر،  ُُْٕ، تكفي سنة )مف أكابر الصكفية محدثنا

/ ُُ(، معجـ المؤلفيف، )ٔٔ/ ٕ(، كاألعبلـ )ْٕٓ/ ُ(، كفيرس الفيارس، )ٓٗ/ْ)
( عاـ، َّٓٔ(، كرسالة الخميمي محفكظة في المكتبة األزىرية تحت رقـ )ِِِ

 ( خاص. ُِٓ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َُِٕ 
 

كقد ذكر الشيخ تاج الديف السٍُّبًكٌي النكنية كاممة في طبقات الشَّاًفًعٌية 
، كنسخيا طبلب العمـ منفردة في عدة كرقات ليسيؿ حفظيا، كال (ُ)الكبرل

 تخمك مكتبة لممخطكطات مف ىذه القصيدة.
*** 

ٌَّة والغرض من -ٕ ْوَضة الَبِه  تألٌفه. أهمٌة كتاب الرَّ

ة البىًييَّة مف أشير الكتب تداكالن بيف الباحثيف في عمـ الكبلـ،  يعدٌ  ٍكضى كتاب الرَّ
نظرنا لما حققو مف شيرة في  ؛كقمما يخمك بحث اآلف دكف الرجكع إليو

 المسائؿ الخبلفيَّة بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، كأنو ينيج منيج التكفيؽ. 
ٍذبىة: "اعمـ أ   ف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية متفقكف في أصؿ عقيدة يقكؿ أبك عى

كالخبلؼ الظاىر بينيما في بعض المسائؿ في بادئ  ،أىؿ السنة كالجماعة
عنا لآلخر طاعننا في كال يكجب صيركرة أحدىما مبدّْ  ،الرأم ال يقدح في ذلؾ

ألنيا أمكر جزئية فرعية بالنسبة إلى أعدؿ العقائد الكمية، كمسائؿ  ؛دينو
ما أمكر لـ يثبت ككنيا مبني ة عمى شبو األلفاظ كتعييف المعنى المراد منيا، كا 

 .(ِ)مف مقالة أحدىما، كما فيـ الزاعـ مقصكد القائؿ بيا كىي اآلفة الكبرل"
ة البىًييَّة ىك ذاتو ما  ٍكضى ٍذبىة عف أىمية الرَّ كيبلحظ مف ىذا أف ما ذكره أبك عى

ٍذبىة ذكره شارح نكنية السٍُّبًكٌي الشيخ محم د بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم، كأف أبا عى
ذكر كبلـ الشّْيرىاًزٌم بتمامو، كأنو استشيد بنفس البيت الذم استشيد بو 

                                                           

 (. ّٖٗ - ّٕٗ/ ّ( ينظر: طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )ُ)
ة البىًييَّة صػ)ِ) ٍكضى (، كالنص ذاتو ذكره الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب ِّٔ، ِِٔ( الرَّ

 (.ْٕٓ، ْٔٓالشّْيرىاًزٌم، ينظر شرح الشّْيرىاًزٌم، صػ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُُِٕ 
 

الشّْيرىاًزٌم في مكطف الحديث عف رد بعض المسائؿ عف اإلماميف األٍشعىًرٌم 
اعـ نظرنا لعدـ ثبكت صحتيا عف اإلماميف، أك عدـ فيـ الز  ،كالمىاتيًريًدمٌ 

 مقصكد القائؿ بيا.
ما أمكر لـ يثبت ككنيا مف مقالة أحدىما ٍذبىة: "... كا  أك ما فيـ  ،يقكؿ أبك عى

 الزاعـ ككنيا مبدعة مقصكد القائؿ بيا، كىك اآلفة الكبرل. 
ا  فكـ مف عاًئب قكالن صحيحن

  
 كآفتو ًمف الفيـً السَّقيـ

 
األٍشعىًرٌم كبينو، كبيف  كما ىذا االختبلؼ إال كاالختبلؼ الكاقع بيف أصحاب

شؾ أف أصحاب كؿ منيما ال يكفركف إماميـ  أصحاب أبي حنيفة كبينو، كال
ف الخبلؼ فييا غير مضر كال مكجب فساد عقيدة عمى تقدير  كال يبدعكنو، كا 
ككنو عمى حالو، فكيؼ كالتكفيؽ ممكف، كفي بعض المسائؿ يككف قكالن 

لى ذلؾ أشار صاحب  لؤلشعرم عمى كفؽ المىاتيًريًدٌم كقكالن  عمى خبلفو، كا 
 النكنية بقكلو: 

 كالخمؼي بىٍينىييمىا قىًميؿه أىٍمريهي 
  

رىاًف"ػكيٍفػبلى ًبػػػػٍدعو كىالى سىٍيؿه بً 
(ُ). 

 
ٍذبىة أف ذلؾ كاف   ة البىًييَّة فذكر أبك عى ٍكضى أما عف الغرض مف تأليؼ الرَّ

 ؛التمس منو تأليفنا -لـ يعيف اسمو-استجابة لمطمكب أحد إخكانو في اهلل 

                                                           

ة البىًييَّة صػ)ُ) ٍكضى (، كىك ذاتو ما ذكره الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب، ينظر ِّٔ( الرَّ
 (.ْٕٓشرح الشّْيرىاًزٌم، صػ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِٕ 
 

يذكر فيو المسائؿ المختمفة فيما بيف السادة األٍشعىًرٌية كالسادة المىاتيًريًدٌية، 
 فاغتنـ إجابتو، كشرع في تصنيؼ الكتاب.

ذكر أالتمس مني تأليفنا  -تعالى–لي في اهلل  يقكؿ أبك عىٍذبىة: "... إذ أنا بأخو 
عىًرٌية، كالسادة المىاتيًريًدٌية، كرأيت فيو المسائؿ المختمفة فيما بيف السادة األشٍ 

جابتو غنمنا  –فأخذت في ذلؾ المسؤكؿ مستعيننا باهلل  ،إسعافو حتمنا، كا 
صمى -بأعظـ رسمو  -تعالى –كسائبلن منو القبكؿ، كمتكسبلن إليو  ،-تعالى

، ما طمع نجـ كما أذف -اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كأصحابو السادة الفحكؿ
ة البىًييَّة فيما بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية"باألفكؿ، كسميت ٍكضى يا بالرَّ

(ُ). 
*** 

ا: 
ا
 .صمه حألٍف الكخابنيثاوٍ

ٔ-  . ًّ ْبِك ٌَراِزّي على منظومة السُّ  زمن تألف شرح الشِّ

ذكر الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم في مقدمة الشرح أنو قدـ غكطة 
في ع كخمسيف كسبعمائة مف اليجرة، سبدمشؽ في غرة ربيع األكؿ مف سنة 

الفترة التي تكلى فييا الناظـ تاج الديف السٍُّبًكٌي قضاء الشاـ، ككاف تاج الديف 
شيخ حفاظ اإلسبلـ ابف حجر السٍُّبًكٌي مف أعبلـ زمانو، كصدؽ فيو 

أمعف في طمب الحديث، ككتب األجزاء كالطباؽ مع "العسقبلني، إذ يقكؿ: 
كىك شاب، ككاف ذا  ،الفقو كاألصكؿ كالعربية حتى مىيىرى مبلزمة االشتغاؿ في 

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)( الُ) ٍكضى  (.ِٗٓ، ِٖٓرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِّٕ 
 

ببلغة كطبلكة لساف، عارفنا باألمكر، كانتشرت تصانيفو في حياتو، كرزؽ 
 .(ُ)"فييا السعد

كناطح أقرانو، شديد  ،كاف فاضؿ أىؿ زمانو"ككصفو ابف ىداية اهلل بقكلو: 
ف المكافؽ في كيمتح ،قكم البحث، يجادؿ المخالؼ في تقرير المذىب ،أمر ال

 .(ِ)"اآلفاؽ مفـ مثمو في عصره، يرتحؿ إليو الطمبة دً تحريره، كبرع حتى عي 
فمما كاف تاج الديف السٍُّبًكٌي مقصد ترحاؿ طبلب العمـ قصده ابف أبي الطَّيّْب 

سبع كخمسيف كسبعمائة مف اليجرة، كقد نص في غرة ربيع األكؿ مف سنة 
إذ يقكؿ: "فإف العبد الخاطئ  ؛مى ذلؾابف أبي الطَّيّْب في مقدمة الشرح ع

محمد بف أبي الطَّيّْب المشتير بنكر الشّْيرىاًزٌم ركح
اهلل ركحو، كطٌيب فكحو،  

 ،  كتصديتي االغترابً  غكاربى  ر فتكحو يقكؿ: لما امتطيتي كنٌكر ضريحو، ككثَّ 
ى أف ، كتقمُّب األمكر حاالن بعد حاؿ، إلكالترحاؿي  ، انتيى الحطُّ االكتسابً  متاعبى 

الطعف كالمشؽ، كالضرب  زالت محركسة عف تكردتُّ غكطة دمشؽ، ال
كالرشؽ، غرَّة ربيع األكؿ لسنة سبع كخمسيف كسبعمائة، فكجدتيا كركضة 
زانتيا األزىار، أك كجنة تجرم مف تحتيا األنيار، في أقطارىا الحكر العيف 
ر كالقصكر، كفي شأنيا بمدة طيبة كرب غفكر، فبينما نفضت عني غبا

                                                           

 -( الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد ُ)
ىػ(، طبعة مجمس المعارؼ العثمانية، حيدر أباد َِٖالشيير بابف حجر العسقبلني )ت 

 (.ِْٔ/ ِىػ، )ُّْٗالدكف، اليند، ط. األكلى 
بي بكر بف ىداية اهلل الحسيني ، تحقيؽ عادؿ نكييض، طبعة ( طبقات الشَّاًفًعٌية، ألِ)

 (.ِّْـ(، صػ)ُِٖٗىػ(، )َُِْدار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ط. الثالثة، )
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِْٕ 
 

السفر، كرفضت في فتر كعناء القتر كالقثر، كانجابت عف الكجكه كآبة 
المغكب، كانقابت قابتو عف قرب قاب، كانساقت إلى المطالب األسباب، 
كتنجزت سكابؽ أحكاـ الكتاب، إذ أنا بدكحة السنة السنية، كشعبة السَّرحة 

منتاب مالؾ األٍشعىًرٌية، جناب األفاضؿ، مقصد كمآب كباب األماثؿ، منتيى ك 
أزمة األحكاـ، مميد قكاعد اإلسبلـ أعدؿ كالة األناـ، قاضي قضاة مصر 
كالشاـ، أسكة المحدثيف، كقدكة المجتيديف، تاج الممة كالحؽ كالديف؛ أبي 

 .(ُ)نصر عبد الكىاب، السٍُّبًكٌي األنصارم الخزرجي الشَّاًفًعٌي"
لشَّاًفًعٌية أف سنة قدـك ابف أبي د الناظـ تاج الديف السٍُّبًكٌي في طبقات اكقد أيَّ 

الطَّيّْب الشاـ كبداية مبلزمتو لحمقتو؛ كانت سنة سبع كخمسيف كسبعمائة، 
 كأنو استمر مبلزمنا لدركسو قرابة عاـ كنصؼ عاـ.

، جمعت فييا ىذه المسائؿ، نكنيةه  يقكؿ تاج الديف السٍُّبًكٌي: "كلي قصيدةه 
يا، مع تصكيب بعضيـ بعضا ًفي كضممت إلييا مسائؿ، اختمفت األشاعرة في

أصؿ العقيدة، كدعكاىـ أنيـ أجمعيف عمى السنة، كقد كلع كثير مف الناس 
بحفظ ىذه القصيدة، ال سيما الحنفية، كشرحيا مف أصحابي الشيخ اإلماـ 
العبلمة نكر الديف بف أىًبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم الشَّاًفًعٌي، كىك رجؿ مقيـ ًفي ببلد 

عمينا دمشؽ ًفي سنة سبع كخمسيف كسبعمائة، كأقاـ يبلـز  كيبلف، كرد

                                                           

 (.ْْٓ - ِْٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٕٓ 
 

حمقتي نحك عاـ كنصؼ عاـ، كلـ أر فيمف جاء مف العجـ ًفي ىذا الزماف 
 . (ُ)أفضؿ منو كال أديف"

كمف ىذه النصكص يستنبط أف زمف تأليؼ الكتاب كاف في الفترة ما بيف غرَّة 
ابف أبي الطَّيّْب  ربيع األكؿ مف سنة سبع كخمسيف كسبعمائة أكؿ قدـك

دمشؽ، إلى منتصؼ سنة ثماف كخمسيف كسبعمائة، كأف مكاف ىذا التأليؼ 
 كاف في غكطة دمشؽ.

*** 
ٌَّة.  -ٕ ْوَضة الَبِه  زمن تألٌف الرَّ

ٍذبىة أنو قدـ مكة المكرمة في تاسع رمضاف سنة خمس كعشريف  ذكر أبك عى
ٍكضى   ة البىًييَّة بعد قدكموكمائة بعد األلؼ مف اليجرة النبكية، كأنو ألؼ الرَّ

التمس منو تأليفنا يذكر فيو المسائؿ  -لـ يعيف اسمو-استجابة لطالب  مكة؛
 المختمفة فيما بيف السادة األٍشعىًرٌية كالسادة المىاتيًريًدٌية.

ٍذبىة: ""... كبعد فإف العبد الخاطئ الضعيؼ حسف بف عبد  يقكؿ أبك عى
ٍذبىة يقكؿ: لما امتطيت غ كارب االغتراب، كتصديت متاعب المحسف أبا عى

االكتساب، انتيى الحط كالترحاؿ، كتقمُّب األمكر حاالن بعد حاؿ، إلى أف تكردتُّ 
تاسع رمضاف  -شرفيا اهلل تعالى-أفضؿ البقاع كأـ القرل مكة المكرمة 

المبارؾ سنة خمس كعشريف كمائة بعد األلؼ مف اليجرة النبكية عمى 
فكجدتيا كركضة زانتيا األزىار، أك كجنة  صاحبيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ،

                                                           

 (.ّٕٗ، ّٖٕ/ ّ( طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )ُ)



 الثانىـ الجزء  2ٕٔٓمجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٕٔ 
 

 –إذ أنا بأخ لي في اهلل  تجرم مف تحتيا األنيار فييا الحكر كالقصكر...
ذكر فييا المسائؿ المختمفة فيما بيف السادة أالتمس مني تأليفنا  -تعالى

جابتو غنمنا ي فأخذت ف ،األٍشعىًرٌية، كالسادة المىاتيًريًدٌية، كرأيت إسعافو حتمنا، كا 
 –كسائبلن منو القبكؿ، كمتكسبلن إليو  -تعالى –ذلؾ المسؤكؿ مستعيننا باهلل 

صمى اهلل عميو كسمـ كعمى آلو كأصحابو السادة  ،بأعظـ رسمو -تعالى
ة البىًييَّة فيما بيف  ٍكضى الفحكؿ، ما طمع نجـ كما أذف باألفكؿ، كسميتيا بالرَّ

األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية"
(ُ). 

فالشيخ  ؛كاضحة عمى المفارقة الزمنية بيف تألؼ الكتابيف كفي ىذا داللة
محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم شرح منظكمة التاج السٍُّبًكٌي بعد قدكمو دمشؽ 

ة البىًييَّة بعد قدكمو مكة سنة  ٕٕٓسنة ) ٍكضى ٍذبىة ألؼ الرَّ ىػ(، كأبك عى
 امنا.( عّٖٔىػ(، كأف المدة بيف تألؼ الكتابيف قرابة )ُُِٓ)

*** 

                                                           

ة البىًييَّة، ُ) ٍكضى  (.ِٗٓ، ِٖٓصػ)( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٕٕ 
 

 ثالثاملبحث ال
 ما إىل طاحبٍٍماوسبخٍطحت َ نيعىُان الكخابحتقٍق 
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.وسبخً إىل الشٍخ حممذ به أبً الط

ّ
 اصِي

شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة العبلمة السٍُّبًكٌي في بياف االختبلؼ بيف كتاب  
لشيخ نكر الديف إلى االنسبة  األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية في عمـ التكحيد ثابتي 

محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم الشَّاًفًعٌي، كذلؾ بنص صاحب النكنية تاج 
فييا ىذه المسائؿ،  ، جمعتي نكنيةه  نفسو، إذ يقكؿ: "كلي قصيدةه  الديف السٍُّبًكيٌ 

ا ًفي إلييا مسائؿ، اختمفت األشاعرة فييا، مع تصكيب بعضيـ بعضن  كضممتي 
مف الناس  أصؿ العقيدة، كدعكاىـ أنيـ أجمعيف عمى السنة، كقد كلع كثيره 

اـ بحفظ ىذه القصيدة، ال سيما الحنفية، كشرحيا مف أصحابي الشيخ اإلم
ًفي ببلد  مقيـه  العبلمة نكر الديف بف أىًبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم الشَّاًفًعٌي، كىك رجؿه 

كيبلف، كرد عمينا دمشؽ ًفي سنة سبع كخمسيف كسبعمائة، كأقاـ يبلـز 
حمقتي نحك عاـ كنصؼ عاـ، كلـ أر فيمف جاء مف العجـ ًفي ىذا الزماف 

 . (ُ)"منو كال أديفى  أفضؿى 
بف أبي الطَّيّْب، كال الشيخ محمد عف ترجمة  التراجـ لـ تتحدثٍ  تبى ك كرغـ أفَّ 

عف شرحو لمنكنية، إال أف حديث تاج الديف السٍُّبًكٌي عف تمميذه محمد بف أبي 
                                                           

 (.ّٕٗ، ّٖٕ/ ّ( طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )ُ)
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ُِٕٖ 
 

الطَّيّْب، كنسبتو الشرح إليو ىك أبم  تكثيؽ؛ ألنو طالع الشرح بنفسو، بنص 
مرة أك مرتيف  -لديف السٍُّبًكيٌ أم تاج ا- كبلـ الشَّاًرح، حيث يقكؿ: "كأشار إليَّ 

طاعتو، كالتزمت إشارتو، فمما تـ  بيف بيف، فاغتنمتي  بتحرير شرح ليا يككف
عمى جنابو العالي، الذم ىك  تمامو، ككضع عمى طرؼ العصا ثيمىامىوي، عرضتُّ 

مأكل المعالـ كالمعالي، كمف ييدم المسؾ إلى الترؾ، كالعنبر إلى البحر 
ر"األخضر، كالتمر إلى   .(ُ)ىىجى

كىك فيرس ، كما كردت صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفو في "خزانة التراث"
مخطكطات قاـ بإصداره مركز الممؾ فيصؿ، كيحتكم عمى فيارس المخطكطات 
اإلسبلمية في المكتبات كالخزائف كمراكز المخطكطات في العالـ، فترشد إلى 

( في فف َّٖٗٔ)الرقـ التسمسمي: ؛ كأخذ -أماكف كجكدىا كأرقاـ حفظيا
العقائد، ككاف عنكاف المخطكط: شرح عمى منظكمة السٍُّبًكٌي في الخبلؼ بيف 
األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية )شرح نكنية السٍُّبًكٌي(، اسـ المؤلؼ: محمد بف أبي 

األكلى: نسخة  ؛راث إال إلى نسختيف فقطتالطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم. كلـ تشر خزانة ال
( ُُٔٗالمصكرة عف نسخة دار الكتب كالتي تحمؿ رقـ ) معيد المخطكطات

( خاص، ّٖٓعمـ كبلـ، كالثانية نسخة المكتبة األزىرية التي تحمؿ رقـ: ")
 ( عاـ.ِّٕٓ)

                                                           

 (.ْٔٓ، ْٓٓ، صػ)شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكيٌ ( ُ)
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 فى المخطوط العربى

ُِٕٗ 
 

في  عمييا، ككما ىك مثبته  كقد كرد عنكاف الكتاب في النسخ التي كقفتي 
معيد فيارس أماكف تكاجدىا في دار الكتب المصرية، كالمكتبة األزىرية، ك 

 :عمى النحك اآلتي المخطكطات
 ىذا شرح النكنية لمشيخ نكر الشّْيرىاًزٌم. -ُ
شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة العبلمة الشيخ السٍُّبًكٌي التي ألفيا في  -ِ

 بياف االختبلؼ بيف األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية.
شرح القصيدة النكنية نظـ شيخ االسبلـ الشيخ عبد الكىاب تاج  -ّ

سٍُّبًكٌي في الخبلؼ بيف األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية في العقائد، الديف ال
تأليؼ تمميذه خاتمة المحققيف أبي عبد اهلل محمد بف الشيخ أبي 

 الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم.
شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة العبلمة الشيخ السٍُّبًكٌي التي ألفيا في  -ْ

 ًريًدٌية في عمـ التكحيد.بياف االختبلؼ بيف األٍشعىًرٌم كالمىاتي 
كمف ىذا يتبيف أف نسبة الكتاب إلى الشيخ ابف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم نسبة 

 صحيحة، ككذا صحة العنكاف. 
ا 

ا
ت ثاوٍ

ّ
شٌِذٌِ

ُ
اح
َ
ت فٍما بني األشاعشة َامل

َّ
ٍٍِ
َ
ت الب

َ
ض
ْ
َ
َّ
 ،: حتقٍق عىُان الش

ت.
َ
ب
ْ
ز
َ
 َطحت وسبخً إىل الشٍخ أبً ع

ٍكضى  ة البىًييَّة فيما بيف األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية ثابتي النسبة لمشيخ كتاب الرَّ
ٍذبىة، كقد نص الشيخ في فاتحة الكتاب عمى  الحسف بف عبد المحسف أبي عى
ة البىًييَّة فقاؿ: "... كبعد، فإف العبد الخاطئ الضعيؼ حسف  ٍكضى عنكنتو بالرَّ

ٍذبىة يقكؿ:  كتصديت ، كارب االغترابلما امتطيت غبف عبد المحسف أبا عى
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َُِٖ 
 

بعد حاؿ، إلى أف  الن ب األمكر حاانتيى الحط كالترحاؿ، كتقمُّ  متاعب االكتساب،
تاسع  -شرفيا اهلل تعالى-أفضؿ البقاع كأـ القرل مكة المكرمة  تكردتُّ 

رمضاف المبارؾ، سنة خمس كعشريف كمائة بعد األلؼ مف اليجرة النبكية 
، فكجدتيا كركضة زانتيا األزىار، أك عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ

لي في اهلل  ا بأخنأ ذإ كجنة تجرم مف تحتيا األنيار، فييا الحكر كالقصكر...
التمس مني تأليفنا أذكر فيو المسائؿ المختمفة فيما بيف السادة  -تعالى–

ي خذت فأف ،امن و غنتجابا  ك  ،اسعافو حتمن إكرأيت  األٍشعىًرٌية، كالسادة المىاتيًريًدٌية،
–ليو إ كمتكسبلن  ،منو القبكؿ كسائبلن  ،-تعالى–ا باهلل ؿ مستعينن ؤكذلؾ المس

صحابو السادة أك آلو عظـ رسمو صمى اهلل عميو كسمـ كعمى بأ -تعالى
ة البىًييَّة فيما بيف  ،فكؿأذف باأل ما طمع نجـ كما ،الفحكؿ ٍكضى كسميتيا بالرَّ

 .(ُ)ة"األشاعرة كالمىاتيًريًديٌ 
ة البىًييَّة فيما بيف كمف خبلؿ ىذا ال ٍكضى نص يتضح صحة عنكاف الكتاب بالرَّ

ٍذبىة، كبالرجكع إلى  األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، ككذا صحة نسبتو إلى مؤلفو أبي عى
فيارس المخطكطات بدار الكتب المصرية، كالمكتبة األزىرية، كمعيد 

ٍذبى  ة، كقد المخطكطات ثبت أف عنكاف الكتاب صحيح، ككذا نسبتو إلى أبي عى

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.ِٗٓ، ِٖٓ( الرَّ
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ا، كما كرد في معجـ المؤلفيف  (ُ)نصت كتب التراجـ عمى صحة النسبة أيضن
لمبغدادم، كسركيس في معجـ  (ِ)لعمر رضا كحالة، كىدية العارفيف

 لخير الديف الزركمي. (ْ)، كاألعبلـ(ّ)المطبكعات
*** 

 
 
 
 

                                                           

 (.ُٖٗ/ ِ، )معجـ المؤلفيف( ُ)
 (.ِٗٓ، ِٖٓ، صػ)ىدية العارفيف( ِ)
 (.ِّْ، صػ)معجـ المطبكعات( ّ)
 (.ُٖٗ/ ِصػ) لمزركمي ،األعبلـ (ْ)
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ب
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تحدث فييا عف  استيبلليةو  بمقدمةو  أبي الطَّيّْب الكتابى  الشَّاًرح ابفي  استيؿَّ 
تو نسبة الشرح إليو، كرحمتو إلى دمشؽ، كنزكلو غكطة دمشؽ، كمبلزم

لحمقة شيخو تاج الديف السٍُّبًكٌي، ثـ مطالعتو لتقريرات شيخو، ككقكفو 
عمى النكنية أثناء اطبلعو عمى كتاب جمع الجكامع، كطمبو مف شيخو أف 
ا يحؿ ألفاظيا كييسر معناىا، فاعتذر الشيخ كأشار إليو  يحرر ليا شرحن

ـ شرع في أف يقـك بيذه الميمة، فامتثؿ ابف أبي الطَّيّْب طمب شيخو، ث
شرح المنظكمة، كيبلحظ أف الشَّاًرح أعرض عف شرح كاحدو كسبعيف بيتنا 
 مف بداية القصيدة، كبدأ شرحو مف البيت الثاني كالسبعيف إلى نيايتيا.

 فابتدأ الشَّاًرح مف أكؿ قكؿ الناظـ:
 

 افً مى عٍ لنُّ ا عقيدةى  إفَّ  يا صاح     
 اإليقافً  كاألٍشعىًرٌم حقيقةي   

مشارح عذرنا في ذلؾ أنو أراد أف يتحدث عف المسائؿ الخبلفيَّة بيف ل كلعؿَّ 
األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، فابتدأ مف حيث أراد مف القصيدة، إضافة إلى أف 
األبيات الكاحد كالسبعيف كانت تتحدث عف جممة معتقد أىؿ السنة 
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بيات كالجماعة، كأعبلـ األمة، فعمد الشَّاًرح إلى مقصكده مباشرة إلى األ
 التي تتحدث عف المسائؿ الخبلفيَّة.

أبي الطَّيّْب أثناء شرحو لنكنية تاج الديف السٍُّبًكٌي  كقد التـز الشَّاًرح ابفي 
بترتيب المسائؿ حسب ما نظميا الناظـ، فمـ يخؿ بترتيب المنظكمة تقديمنا 

 سميف:حيث إف التاج السٍُّبًكٌي قسميا إلى ق ؛كتأخيرنا، فرتبيا حيث فعؿ الناظـ
 األكؿ: المسائؿ المختمؼ فييا لفظيِّا، كعددىا سبع مسائؿ، كىي: 

 المسألة األكلى: االستثناء في اإليماف.
 المسألة الثانية: ىؿ السعيد يضؿ كيشقى أـ ال؟
 المسألة الثالثة: ىؿ الكافر منعـ عميو أـ ال؟

 ثـ تتمة في مسألة الرزؽ.
 بعد المكت أـ ال؟ المسألة الرابعة: ىؿ رسالة األنبياء تبقى

 المسألة الخامسة: صفة اإلرادة كىؿ تستمـز المحبة كالرضا أـ ال؟
 المسألة السادسة: إيماف المقمد.

 المسألة السابعة: أفعاؿ العباد كبياف معنى الكسب.
 الثاني: المسائؿ المختمؼ فييا معنكيِّا، كعددىا ست مسائؿ، كىي:

 عبد المطيع أـ ال؟المسألة األكلى: ىؿ يعذب اهلل تعالى ال
 المسألة الثانية: معرفة اهلل تعالى.

 المسألة الثالثة: حكؿ صفات األفعاؿ، كىؿ ىي قديمة أـ حادثة؟
 كبياف معنى صفة التككيف.                      

 المسألة الرابعة: صفة الكبلـ.
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 المسألة الخامسة: تكميؼ ماال يطاؽ.
 المسألة السادسة: عصمة األنبياء.

نتقؿ الناظـ بعدىا لمحديث عف المسائؿ المختمؼ فييا بيف األشاعرة ثـ ا
 كشيخيـ األٍشعىًرٌم، كتحدث فييا عف ثبلث مسائؿ، ىي:

 المسألة األكلى: ىؿ اهلل تعالى باؽ بذاتو أـ بصفة البقاء؟ 
 المسألة الثانية: معنى الكجكد،  كىؿ ىك عيف الماىية،  أـ زائد عمييا؟ 
 الختبلؼ في االسـ ىؿ ىك عيف المسمى أـ ال؟المسألة الثالثة: ا 

ثـ ذكر الشَّاًرح ترجمة لؤلعبلـ الكارد ذكرىـ في المنظكمة، فبدأ بترجمة اإلماـ 
األعظـ أبي حنيفة النعماف، كثنى بترجمة اإلماـ األٍشعىًرٌم، ثـ ذكر في مكضع 
ثالث ترجمة ألبي القاسـ القشيرم، ثـ أبي حامد بف أبي طاىر، كاإلماـ 

لغزالي، كالشيخ تقي الديف القكصي، كاألستاذ أبي إسحاؽ اإلسفراييني، ا
أبي الناظـ،  -كالقاضي عياض، كعمي بف عبد الكافي السٍُّبًكٌي قاضي القضاة

ماـ الحرميف الجكيني،  كابف فكرؾ،  كالرازم،   كالقاضي أبي الطَّيّْب، كا 
اإلماـ مالؾ، كختـ التراجـ كاألستاذ أبي منصكر البغدادم، كاإلماـ الشَّاًفًعٌي، ك 

 .  -رضي اهلل تعالى عنيـ أجمعيف -بذكر ترجمة لئلماـ أحمد بف حنبؿ 
كيبلحظ أف الشيخ ابف أبي الطَّيّْب كاف عالمنا مكسكعيِّا بمعنى الكممة، فقد 

مقتصرنا عمى  وي شتى، فمـ يكف شرحي  جمع الشَّاًرح في كتابو أصنافنا مف عمكـو 
 -أك محصكرنا عمى المصطمحات الكبلمية فحسب  مسائؿ عمـ الكبلـ فقط،

، بؿ إنو تجاكز ذلؾ، فكاف الشَّاًرح يبدأ أكالن -مثمما عيدنا في كتب المتكمميف 
، إشارة ]ص[في دراسة المسألة بذكر البيت مف القصيدة، ثـ يضع قبمو حرؼ 
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إلى أف ىذا البيت أك ىذه األبيات مف القصيدة، كذلؾ لمتفرقة بيف ما ىك مف 
، إشارة إلى ]ش[لقصيدة كما ىك مخصص لمشكاىد، ثـ يستيؿ الشرح بحرؼ ا

: يذكر اسـ المسألة التي يتحدث عنيا البيت، كنكعيا  بداية الشرح، ككاف أكالن
 ىؿ ىي لفظية أك معنكية، كرقميا في بابيا.

، ثـ -رضي اهلل عنيما-ثـ يذكر الشَّاًرح رأم اإلماميف أبي حنيفة كاألٍشعىًرٌم 
لنزاع في المسألة، ثـ يذكر الداللة المفظية لممسألة مستعيننا في ذلؾ يحرر ا

بمعاجـ المغة، ثـ يذكر أدلة كؿ فريؽ بأمانة عممية دكف تعصب، ثـ يقـك 
بذكر األقكاؿ التي تزيؿ اإلشكاؿ، فإف لـ يجد كاف يقـك ىك بحؿ اإلشكاؿ الكارد 

 في المسألة لييكف الخبلؼ بيف الجانبيف.  
منيج ابف أبي الطَّيّْب في شرحو أنو يذكر الشكاىد التي يعتمد ككاف مف   

عمييا كؿ فريؽ مف القرآف الكريـ، كاألحاديث النبكية الشريفة، كاآلثار عف 
الصحابة كالتابعيف كأقكاؿ الزىاد، إضافة إلى االستدالؿ باألبيات الشعرية، 

بيَّف الشَّاًرح النكات  كاألمثاؿ، كاألقكاؿ المأثكرة، كاكتسى البنياف جماالن عندما
الببلغية، كالفكائد المغكية، كالببلغية التي اشتممت عمييا القصيدة؛ مما جعؿ 

ف في عمـ الخبلفيات بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية.  الشرح مف أفضؿ ما دكّْ
 منيا: ،كسأضرب لذلؾ عدة أمثمة

ظـ يقصد النا-يقكؿ الشَّاًرح في سبب تأليؼ الكتاب: "كأشار إليَّ  -ُ
يككف بيف بيف،  مرة أك مرتيف بتحرير شرح ليا  -التاج السٍُّبًكيٌ 

فاغتنمت طاعتو، كالتزمت إشارتو، فمما تـ تمامو، ككضع عمى طرؼ 
العصا ثيمىامىوي، عرضت عمى جنابو العالي، الذم ىك مأكل المعالـ 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٖٔ 
 

كالمعالي، كمف ييدم المسؾ إلى الترؾ، كالعنبر إلى البحر األخضر، 
ر، كلكف في ذلؾ أسكتي قكؿ أبي الطَّيّْب البيٍستي:كالتمر إل  ى ىىجى

ؾى ًمف فَّ إذا أىىدىٍيتي نحكى  ال تينًكرى
 

 عمكًمؾى الغيرَّ أك آداًبؾ النُّتىفا 
ـي الباًغ قد يييدم لماًلًكو   فىقىيّْ

 
فا"  ًتًو مف باًغًو التُّحى برىسـً ًخدمى

(ُ) 
 كفي شرح البيت األكؿ:  -ِ 

 النعمافً  عقيدةى  إفَّ  يا صاح
 

 اإليقافً  كاألٍشعىًرٌم حقيقةي  
صاح": أصمو يا  "يا :-رحمو اهلل تعالى -يقكؿ الشَّاًرح: " قكلو 

ـ المضاؼ زيادة في فحذؼ المضاؼ إليو لبلختصار، ثـ رخَّ  ،صاحبي
ف كاف شاذِّا كما تقرر في عمـ النحك.  االختصار، كا 

 مثمو قكؿ امرئ القيس:   
 وي ؾى كميضى ترل برقنا أيًري أصاحً 

  
 كمؿً مٌي مي في حي  فً اليديٍ  عً كممٍ 
 

كلما كاف أكؿ الكبلـ كاألساس لمبناء نبو بيذا االختصار البمي ، عمى أف 
الكبلـ مبني عمى االختصار المناسب ليذا المقاـ الخاص، كىك تعداد األمكر 

لطيؼو عمى ما يكجب دفع النزاع، بشرط ككنو  تنبيوو  المختمؼ فييا، مع
 . (ٕ)يسيؿ حفظو كييكف ضبطو" منظكمنا
 كيظير ضمكع الشَّاًرح في عمـك العربية في تفسير قكؿ الناظـ:   -ّ

                                                           

 (.ْٔٓ، ْٓٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
 (.ْٖٓ، ْٕٓ، صػ)السابؽ( ِ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٖٕ 
 

   ةو نَّ سي  صاحبي  ما كاهللً بلىي ككً 
 

 افً يى تدً يقٍ  اهللً  نبيّْ  مً دٍ يى بً  
"ككبلىما كاهلل صاحب سنة إلى آخره  :-داـ ظمو  -يقكؿ الشَّاًرح: "قكلو:  

ئييا عطؼ عمى الجممة األكلى المؤكدة جممة مؤكدة بقسـ متكسط بيف جز 
بإفَّ زيادة تقرير؛ ألف عقيدتيما حؽ كلكؿٍّ جيتاف؛ ألنو مفرد المفظ مثنى 
المعنى، كحالتاف حالة اإلضافة إلى المظير، كحالة اإلضافة إلى الضمير، 
كفي الحالة األكلى يككف االسـ كالمقصكر، كفي الحالة الثانية كالمثنى 

 .(ُ)"لتختص كؿ جية بحالة
ثـ يذكر الشَّاًرح عمة التخصيص بقكلو: "كعمة التخصيص أف المظير  

أصؿ الضمير، كاإلفراد أصؿ التثنية، فخصَّ األصؿ باألصؿ، كالفرع 
عادة الضمير قد ينظر إلى جية اإلفراد، كما  بالفرع، ثـ في اإلسناد إليو كا 

، ]ّّ]الكيؼ:  َّ چ ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئٱچ:-تعالى -في قكلو 
 ر إلى جية التثنية كما قاؿ الشاعر: كقد ينظ

 بينيما الجرمي  جدَّ  ما حيفى كبلىي 
 

 ما رابييً ا ككبل أنفيٍ معى قد أقٍ  
بنظره إلى  -نظـ اهلل شمؿ المسمميف بكجكده -كفي البيت نظر الناظـ  

: صاحب سنة، كثانينا: مقتدياف.   الجيتيف، حيث قاؿ أكالن
ت، كخصت عند عمماء األصكؿ كالسنة الطريقة التي تسير عمييا كاستمر 

كفعمو كتقريره كالمراد بالسنة ىنا  -صمى اهلل عميو كسمـ  -بقكؿ الرسكؿ 

                                                           

 (.ْٔٔ، ْٓٔ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٖٖ 
 

كأصحابو عميو مف أمكر الديف، -صمى اهلل عميو كسمـ  -ما كاف النبي 
ٱچ:-تعالى -قكلو: " بيدم" يتعمؽ بمقتدياف، كفيو اقتباس مف قكلو 

 .]َٗ]األنعاـ:  َّ چ ۆئ ۇئ
الغرض مف التقديـ بقكلو: "كفي التقديـ غرضاف: كيذكر الشَّاًرح 

التخصيص، كرعاية التقفية، كفي الجمع بيف السنة كاليدم كاالقتداء، 
 .(ُ)كالنبي مراعاة النظير" -تعالى -كذكر اهلل 

كفي بياف المسائؿ المختمؼ فييا بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية يقكؿ  -ْ
 الشَّاًرح في شرح البيت:

 هي أمري  قميؿه بينيما  كالخمؼي 
 

  كال كفرافً  ببل بدعو  سيؿه  
يبيف الشَّاًرح أكالن معنى الخمؼ بقكلو: "الخمؼ كالخبلؼ بمعنى، كىك  

مبتدأ، كقميؿ أمره خبره، أم الخبلؼ بيف اإلماميف في مسائؿ معدكدة، 
نما قاؿ أمره سيؿ؛ ألنو ال يمـز منو كفر كال  كأمره مبتدأ، كسيؿ خبره، كا 

، كأصؿ الكفر كالكفراف -تعالى  -بعد ذلؾ  إف شاء اهلل  بدعة كما يتبيف
 .(ِ)الستر، إال إف األكؿ يستعمؿ في ستر الحؽ، كالثاني في ستر النعمة"

ة بيف معنى الحمد كالشكر بقكلو: "كلما ف الشَّاًرح التفرقة الجكىريَّ ثـ يبيّْ  
لؾ كاف حقيقة الحمد  فعبلن يشعر بتعظيـ المنعـ مف حيث إنو منعـ، كذ

إما فعؿ القمب كىك معرفة المنعـ، كاتصافو بصفات الكماؿ، كالتكجو إليو 
                                                           

 (.ُْٕ، َْٕ، صػ)السابؽ( ُ)
 (.َْٕ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ِ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٖٗ 
 

كاإلخبلص، أك فعؿ المساف كىك ذكر ما يدؿ عمى ذلؾ  مف  التسبيح 
كالتيميؿ كالثناء الجميؿ، أك فعؿ الجكارح كىك اإلتياف بأفعاؿ دالة عمى 

 ذلؾ.
ف النعـ الظاىرة عميو م -تعالى -جميع ما أنعـ اهلل  العبدً  كالشكر صرؼي  

كالبصر إلى مطالعة مصنكعاتو، كالسمع إلى  ،كالباطنة إلى ما خمؽ ألجمو
 استماع إنذاره كآياتو.

فالحمد أعـ مف الشكر، الختصاص الشكر بالنعـ الكاصمة إلى الشاكر ال إلى  
غيره بخبلؼ الحمد، كمنيـ مف قاؿ الحمد كالمدح أخكاف، كىك الثناء عمى 

بالمساف نعمة كانت أك غيرىا، كنقًيضو الذـ، كالشكر ىك الجميؿ االختيارم 
كنقيضو الكفراف، كعمى ىذا  ،الثناء عمى النعمة بالمساف أك القمب أك الجكارح

ا كاف الكفر أعظـ أنكاع فبيف الحمد كالشكر عمـك كخصكص مف كجو، كلمَّ 
راف بعد الكفراف ال جـر أطمؽ الكفراف مكاف الكفر مقارننا لمبدعة، فذكره كال كف

 .(ُ)مع رعاية التقفية" نفي البدعة تتميـه 
كمف نماذج المنيج الذم سار عميو الشَّاًرح في تحرير محؿ النزاع  -ٓ

 أبي الطَّيّْب في شرح قكؿ الناظـ: في مسائؿ الكتاب، ما أكرده ابفي 
 ككمنعو أف السعيد يضؿ أك

 
 يشقى كنعمة كافرو خكَّافو  

"كمنعو" عطؼ عمى قكلو  -ـ ظمو دا -يقكؿ الشَّاًرح: "ش: قكلو  
كاالستثناء كالضمير راجع إلى األٍشعىًرٌم الذم ىك أقرب المذككريف، 

                                                           

 (.ُْٕ، صػ)السابؽ( ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َُِٗ 
 

كقكلو: "أف" مع اسميا كخبرىا في محؿ النصب عمى مفعكؿ المنع، 
" عطؼ عمى المفعكؿ أم ككمنعو نعمة كافر، كالبيت  كقكلو: "كنعمة كافرو

عة إلى المفظ، أكالىما: أف عمى مسألتيف مف جممة المسائؿ الراج مشتمؿه 
السعيد ال يضؿ كال يشقى، ككذلؾ الشقي ال ييتدم كال يسعد، كالثانية: 

 ة. نيكيَّ ة كال دي أنو ال نعمة عمى الكافر ال دينيَّ 
تحرير المسألة األكلى: قاؿ أبك حنيفة في مقالتو المسماة بالفقو األكبر: 

بأفعاؿ األشقياء،  السعادة المكتكبة في المكح المحفكظ تتبدؿ بشقاكة
كالشقاكة المكتكبة فيو تبدؿ بسعادة بأفعاؿ السعداء، كقاؿ الشيخ أبك 

عمى  ف السعادة كالشقاكة مكتكبةه إ: -رحمو اهلل تعالى-الحسف األٍشعىًرٌم 
سعيدنا. نعـ قد يعمؿ  شقيِّا، كال الشقيُّ  السعيدي  بني آدـ ال تتبدؿ، ال يصيري 

عميو الكتاب فيعمؿ بعمؿ أىؿ السعادة السعيد عمؿ أىؿ الشقاكة فيسبؽ 
عمؿ أىؿ السعادة فيسبؽ عميو الكتاب  فيدخؿ الجنة، كقد يعمؿ الشقيُّ 

 -كما جاء في حديث ابف مسعكد  ،فيعمؿ بعمؿ أىؿ الشقاكة فيدخؿ النار
 -            ال يعمميا إال اهللي  ـه كى ، كفي ذلؾ حً (ُ)في ذلؾ -رضي اهلل عنو

                                                           

ـٍ  ( حديث ابف مسعكد أخرجو البخارم في صحيحو، بمفظ:"ُ) دىكي ٍمقيوي ًفي  ييٍجمىعي  ًإفَّ أىحى خى
ًو أىٍربىًعيفى يىٍكمنا، مىقىةن  ثيَـّ يىكيكفي  بىٍطًف أيمّْ ، ثيَـّ يىكيكفي  عى ، ثيَـّ يىٍبعىثي  ميٍضغىةن  ًمٍثؿى ذىًلؾى ًمٍثؿى ذىًلؾى

شىًقيّّ أىٍك سىًعيده، ثيَـّ اهللي مىمىكنا فىيي  مىوي كى ًرٍزقىوي كىأىجى ييقىاؿي لىوي: اٍكتيٍب عىمىمىوي كى ٍؤمىري ًبأىٍربىًع كىًممىاتو كى
نًَّة ًإالَّ ًذرىاعه  بىٍيفى اٍلجى تَّى مىا يىكيكفي بىٍينىوي كى ـٍ لىيىٍعمىؿي حى ؿى ًمٍنكي ، فىًإفَّ الرَّجي كحي  ييٍنفىخي ًفيًو الرُّ

مىيٍ  بىٍيفى النَّاًر ًإالَّ فىيىٍسًبؽي عى تَّى مىا يىكيكفي بىٍينىوي كى يىٍعمىؿي حى  ًو ًكتىابيوي فىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ النَّاًر، كى
مىٍيًو اٍلًكتىابي  ًذرىاعه  نَّة"، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر  فىيىٍسًبؽي عى ًؿ أىٍىًؿ اٍلجى فىيىٍعمىؿي ًبعىمى

== حو، كتاب القدر، باب كيفية كمسمـ في صحي (،َِّٖالمبلئكة، حديث رقـ: )
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُُِٗ 
 

 .(ُ)" -تعالى
ساؽ الشَّاًرح أدلة كؿ فريؽ، كبيف مقصكد كؿ كاحد منيما، يأتي  كبعد أف
]يكسؼ:   چ ىئ   ىئٱچٱلمتكفيؽ بيف الجانبيف، فيقكؿ: "نقكؿ: دكره 

 عمى تفسير السعادة كالشقاكة. مبنيّّ الخبلؼ إلى المفظ؛ ألنو فمآؿ  ،]15
ما يفسرىما بما سبقت كتابتي -رضي اهلل عنو -فالشيخ أبك الحسف األٍشعىًرٌم 

في األزؿ، كالتغيير كالتبديؿ  -تعالى -في أـ الكتاب، كىك الذم عممو اهلل 
 ۇئ ۇئٱچُّٱ،]46]يونس:  َّ چ ڤ ڤ ڤ ٹٱچُّٱ ،حاؿه عميو مي 

 ، كالذم يتغير كيتبدؿ ىك]ّْ]فاطر:  َّ چ  ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ

 صفة العبد كفعمو.
حينئذ  إليو، فالسعادة كالشقاكة -رضي اهلل عنو -كنظر اإلماـ أبك حنيفة 

حالتاف تعرضاف لئلنساف مثبلن ألمكر سماكية أك أرضية أك مركبة منيما، ال 
البشر، فقد يعرض لئلنساف حالة سماكية تككف سبب  ييتدم إلييما عقكؿي 

مف الطاعات كالمعاصي كاألسقاـ  حدكث شيء منو، أك حدكث حاؿ فيو
ف كاآلالـ كما يقابميما، فإف كاف خيرنا يقاؿ لو التكفيؽ كالسع ادة كاإلقباؿ، كا 

 الخذالف كالشقاكة كاإلدبار". كاف شرِّا يقاؿ لو:
كفي تحرير المسألة الثانية الكاردة في البيت، كىي: ىؿ عمى الكافر نعمة أك 

                                                           

خمؽ اآلدمي ًفي بطف أمو ككتابة رزقو كأجمو كعممو كشقاكتو كسعادتو، حديث ==
 (.ِّْٔرقـ: )

 (.َْٖ، ْٕٗ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِٗ 
 

 ال؟
نظر إلى عمـك  فٍ مى  ، ألفَّ يقكؿ الشَّاًرح: "كعند التحقيؽ: يرجع إلى نزاع لفظيٍّ 

في الحاؿ أك في المآؿ، كمف راعى النعمة قاؿ: النعمة ما يتنعـ بو اإلنساف 
ا قاؿ: النعمة في الحقيقة ما يككف محمكد العاقبة، ككبل القكليف  فييا خصكصن

 صحيح.
مف مسألة النعمة عمى الكافر، كىي مسألة  قريبةن  ثـ ذكر الشَّاًرح مسألةن 

 الرزؽ.
في تحريرىا: "أف الرزؽ لغة: ىك الحظ، كالعرؼ خصصو  يقكؿ الشَّاًرحي 

لشيء بالحيكاف لبلنتفاع بو، كتمكنيو منو، كالمعتزلة لما استحالكا بتخصيص ا
أف يمكف مف الحراـ ألنو منع مف االنتفاع بو، كأمر بالزجر  -تعالى-مف اهلل 
؛ قاؿ كالحراـً  عمى الحبلؿً  بالحبلؿ، فمف عمَّـ الرزؽى  كا الرزؽى عنو خصُّ 

 الرزؽ: ما يفتدل بو أك ينتفع بو حبلالن كاف أك حرامنا.
كمف ، ]4هود: {  چ  ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱچ:-تعالى -قاؿ اهلل 

ا شرعنا، قاؿ اهلل   -خصصو قاؿ: الرزؽ في الحقيقة ما يككف حبلالن مباحن
ـي  ]ِْٓ]البقرة:    چ ک ک    ک ک ڑ ڑٱچُّٱ:-تعالى ال  كالحرا

 .(ُ)منو" يجكز اإلنفاؽي 
ة نسبة عدـ صحأثناء شرحو عمى  أبي الطَّيّْب ينصُّ  ككاف ابفي  -ٔ

 المسألة لئلماـ األٍشعىًرٌم، كينفي صحةى النقؿ، كأنيا مف المسائؿ
                                                           

 (.َْٗ، ْٖٗ، صػ)( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكيٌ ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِّٗ 
 

فيقؼ مدافعنا عف اإلماـ  المفتراة زكرنا كبيتاننا عمى اإلماـ األٍشعىًرٌم،
األٍشعىًرٌم، ليدفع االحتجاج بثبكت المخالفة بيف اإلماميف، كمثاؿ ذلؾ 

 شرح البيتيف: ما كرد في 
 فٍ كي ف تى إ بعد مكتو  ككذا الرسالةي 

 
ال أجمعى  تٍ صحَّ    افً خى يٍ الشَّ  كا 

 ناأستاذي  ىكازفى  ى ابفي عى كقد ادَّ  
 

ًِ فييا افتراءن مف عدكٍّ شى    افو
ككذا ىذه المسألة مف المسائؿ  : "ش: أمابفي أبي الطَّيّْب الشَّاًرحي  يقكؿي  

ال أبً  يا عف الشيخً نقمً  ةً المفظية، عمى تقدير صحَّ  ي الحسف األٍشعىًرٌم، كا 
متفقاف عمى حكـ المسألة كال خبلؼ  -أعني األٍشعىًرٌم كالنعماف- فالشيخافً 
ىؿ تبقى بعد مكتيـ؟  نبيٍّ  نا ككؿّْ نبيّْ  رسالةى  كتحرير المسألة: أفَّ  ،بينيما...

 اآلف حقيقة أك ال؟ ". كىؿ يصح أف يقاؿ: إف كبلن منيـ رسكؿه 
ذكر الشَّاًرح أف  كبعد بياف تحرير محؿ النزاع في المسألة كأدلة كؿ فريؽ

ذكر أف  -رحمو اهلل تعالى-اإلماـ أبا القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف القشيرم
نسبة الخبلؼ في ىذه المسألة إلى الشيخ أبي الحسف األٍشعىًرٌم زكرنا كبيتاننا، 

األٍشعىًرٌم في مسألة أف  أصحابً  ة ألـز بعضى يَّ امً الكرَّ  بعضى  إنما كقع بسبب أفَّ 
 . ؟ كيعمـ أك ال ىؿ يحٌس  الميتى 

صمى اهلل عميو  - كال يعمـ، فالنبيُّ  ال يحسُّ  فقاؿ: إف كاف عندكـ الميتي 
في قبره ال يككف مؤمننا؛ ألف اإليماف ىك التصديؽ كالمعرفة، كالمكت  -كسمـ

ذا لـ يكف مؤمننا لـ يكف نبيِّ  ، كىذا الكبلـ مع ركاكتو ينافي ذلؾ، كا  ا كال رسكالن
 لقكؿ بأف الرسكؿ ال تبقى رسالتو بعد مكتو، ألفَّ كسخافتو ال يمـز منو ا
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِْٗ 
 

 في القبر حيّّ  -صمى اهلل عميو كسمـ - كأصحابو قائمكف بأف النبيَّ  األٍشعىًرمٌ 
 .(ُ) كيعمـ كتعرض عميو أعماؿ األمة يحسُّ 
عمى المعتزلة، كمثاؿ  األئمة في الردّْ  بمناظراتً  يستدؿُّ  ككاف الشَّاًرحي  -ٕ

في مسألة اإلرادة كالرضا: "كركم أف أبا  ذلؾ ما أكرده الشَّاًرحي 
 -ألـز بعض القدرية فقاؿ: ىؿ عمـ اهلل  -رضي اهلل عنو -حنيفة
فاضطر إلى  ،في األزؿ ما يككف مف الشركر كالقبائح أـ ال؟ -تعالى

اإلقرار، ثـ قاؿ: ىؿ أراد أف يظير ما عمـ كما عمـ، أك أراد أف يظير 
؟ فرجع عف -الى اهلل عنو تع -بخبلؼ ما عمـ فيصير عممو جيبلن 

 .(ِ)مذىبو كتاب
لمعمـ بخبلؼ الرضى، إذ قد ال يرضى  كقرر الشَّاًرح بعد ذلؾ أف اإلرادة تابعةه 

بما يعمـ كقكعو، فيذه الركايات صريحة في االفتراؽ بيف اإلرادة كالرضى عمى 
 .(ّ)ما نقؿ عف األٍشعىًرٌم، فبل نزاع حينئذ

ف تراجـ األعبلـ يستأنس بذكر شيء ككاف الشَّاًرح إذا ذكر ترجمة م -ٖ
 مف أشعارىـ، كمثالو ما كرد في ترجمة اإلماـ القشيرم: 

 

                                                           

(، كشكاية أىؿ السنة، ِْٗ، ٌُْٗم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)( ينظر شرح الشّْيرىازً ُ)
 (.ِٔٔ، ِٓٔ(، كتبييف كذب المفترم، صػ)ُِْ/ ّضمف طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )

(،شرح الكصية ألكمؿ الديف َٔٓ( ينظر: شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ِ)
 (.ّْٔ، ّّٔالحنفي، صػ)

 (.َٔٓلشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)( ينظر: شرح اّ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٗٓ 
 

 :-(ُ)رضي اهلل عنو كأرضاه -"كمف كبلمو 
ر شيٍكًرم    عف أىياًديو يا مىٍف تىقاصى

 
 وػػػافو عىٍف مىعىاًليػػػػػػػػػػػفكىؿَّ كيؿُّ لس 

 شبىوو زٍؿ فىٍردنا ببلػػػػػػػػػػى كدهي لـ يػػػػػكجي  
 

 يًو كآتيوً ػػعالي عف الكقًت ماض 
 يرى يمحقوي ػػػػػػمقوي ال قػػػػػػػػػال دىٍىرى يخ 

 
 ػػيوً كشؼى يظيػػػرهي ال سػترى يخفال  

 وي ػػػػػػػػػػدَّ يىٍمنعػػػػعوي ال ضػػػػػػالعدَّ يجم
 

دَّ يىٍقطىعوي ال قط   كيوً ػػػػػػػرى يحػػػػػػال حى
 العكفى ينصرهي  رهي ػػػػػػػػػال ككفى يحص 

 
 كليسى في الكىـً معمكـه ييضاىيوً  

 وي ػػػػػػي ال زكاؿى لػػبللوي أزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
 

 وً ػػػػػػػػيفً ػػشػػيءى يىن ال كيوي دائـه ػػػػػػػػكمم 
 
 

*** 
ت.
َّ
ٍٍِ
َ
ت الب

َ
ض
ْ
َ
َّ
ت يف الش

َ
ب
ْ
ز
َ
ا: مىٍح الشٍخ أبً ع

ا
 ثاوٍ

ٍكضى  ٍذبىة الرَّ ةى البىًييَّةى إلى مقدمةو كفصميف كخاتمة، كما نصَّ قسـ الشيخي أبك عى
ًة البىًييَّة فيما بيف "عمى ذلؾ في فاتحة الكتاب، إذ يقكؿ:  ٍكضى كسمٍَّيتييا بالرَّ

األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، كرتبتيا عمى مقدمة كفصميف كخاتمة"
(ِ). 

إلماـ كخصص المقدمة لمحديث عف إمامي أىؿ السنة اإلماـ األٍشعىًرٌم، كا
كسيرتيما كمؤلفاتيما، كأمكف انتشار األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية في  المىاتيًريًدمٌ 

                                                           

/ ٓ(، طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل)ُِٓينظر: شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ) (ُ)
َُٔ.) 

ة البىًييَّة، صػ)ِ) ٍكضى  (.َِٔ، ِٗٓ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٗٔ 
 

ٍذبىة: " فالمقدمة في الكبلـ عمى إمامي أىؿ السنة الببلد اإلسبلمية، يقكؿ أبك عى
اعمـ أف مدار جميع عقائد أىؿ السنة كالجماعة عمى كبلـ  ،كاآلخذيف عمييما

حسف األٍشعىًرٌم، كالثاني اإلماـ أبك منصكر قطبيف، أحدىما اإلماـ أبك ال
المىاتيًريًدٌم، فكؿ مف اتبع كاحد منيما اىتدل كسمـ مف الزي  كالفساد في 
 عقيدتو، كاعمـ أف المكلى المحقؽ التفتازاني ذكر في شرحو لممقاصد أفَّ 
المشيكر مف أىؿ السنة في ديار خراساف كالعراؽ كالشاـ كأكثر األقطار ىـ 

 .(ُ).."األشاعرة.

ٍذبىة المقدمة بأف االختبلؼ بيف اإلماميف األٍشعىًرٌم كالمىاتيًريًدٌم  ثـ يختتـ أبك عى
االختبلؼ الكاقع بيف أصحاب األٍشعىًرٌم كبينو، كبيف أصحاب أبي مثمو مثؿ 

، ركف إماميـ كال يبدعكنومنيما ال يكفّْ  شؾ أف أصحاب كؿٍّ  حنيفة كبينو، كال
ف الخبلؼ فييا غير مضر  كال مكجب فساد عقيدة عمى تقدير ككنو عمى كا 

، كفي بعض المسائؿ يككف قكؿه لؤلشعرم عمى  حالو، فكيؼ كالتكفيؽ ممكفه
ٍذبىة بأبياتو مف نكنية التاج  كفؽ المىاتيًريًدٌم كقكؿه عمى خبلفو. ثـ استدؿ أبك عى

لى ذلؾ أشار صاحب النكنية بقكلو:   السٍُّبًكٌي فقاؿ: "كا 

 ا قىًميؿه أىٍمريهي كالخمؼي بىٍينىييمى 
 

سىٍيؿه ًببلى ًبٍدعو كىالى كيٍفػػػرىاًف" 
(ِ). 

 
 

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.َِٔ، ِٗٓ( الرَّ
ة البىًييَّة صػ)ِ) ٍكضى (، كىك ذاتو ما ذكره الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب، ينظر ِْٔ( الرَّ

 (.ْٕٓشرح الشّْيرىاًزٌم، صػ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٕٗ 
 

  إما إلى خبلفيما (ُ)كلقد يؤكؿ
 

 (ِ)افػكاالستثناء في اإليم  لفظ 

 
 

ٍذبىة قد كقع في خطأ في تقسيـ المسائؿ، كذلؾ لتقديمو  كيبلحظ أف أبا عى
المعنى لنظر إلى كلما كاف االمسائؿ المعنكية عمى المفظية، حيث قاؿ: "...

"، فكقع في سقطو أخؿَّ بالمعنى كبيَّف أفَّ القسـ األكؿ ناقدم مف حيث الظاىر 
الناظـى قسَّـ المسائؿى الخبلفيَّة بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية إلى قسميف لفظية 

عمى  إلى المفظ سابؽه  النظرى كمعنكية، كقدـ المفظية عمى المعنكية، كذلؾ ألفَّ 
كمبنى القسـ ، ـ القسـ األكؿقدَّ لذا  ؛مف حيث الظاىر معنىإلى ال النظر

عمى مآخذ ليس فييا كفر كال بدعة بعد إمعاف )المسائؿ المعنكية( الثاني 
 .النظر فييا باإلنصاؼ

ٍذبىة الفصؿ األكؿ لمحديث عف المسائؿ المختمؼ فييا  ثـ خصَّص أبك عى
كٍ  ـى أسقط محقؽي الرَّ ة البىًييَّة ىذا العنكاف الميـ اختبلفنا لفظيِّا، كال أدرم ًل ضى

الذم ىك ركفه أصيؿه في تقسيـً الكتاًب؟، كاكتفى باإلشارة إليو في اليامش في 
فركؽ النسخ، فبدأ مباشرةن بالحديًث عف مسألة االستثناء في اإليماف، كىي 

 أكلى المسائؿ المختمؼ فييا لفظيِّا.

                                                           

ة البىًييَّة بػ "يكلى" كالصكاب أنيا "يؤكؿ" كما كردت في نسخ ُ) ٍكضى ( ضبطيا محقؽ الرَّ
ة ك  ٍكضى ة البىًييَّة، صػ)بما الرَّ ٍكضى (، شرح ِْٔكافقت نص شرح الشّْيرىاًزٌم، ينظر الرَّ

 (.ْٕٓيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)الشّْ 
ة البىًييَّة، صػ)ِ) ٍكضى  (.ِْٔ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِٖٗ 
 

ة البىًييَّة: "... كم ٍكضى بنى التقسيـ الثاني عمى مأخذ ليس كقد كرد في نسخ الرَّ
فيو كفره كال بدعةه بعد إمعاًف النظًر باإلنصاؼ، الفصؿ األكؿ في المسائؿ 

 .(ُ) المختمؼ فييا اختبلفنا لفظيِّا، المسألة األكلى: االستثناء في اإليماف..."
ًزٌم في كسار أبك عىٍذبىة عمى نفس مسار تقسيـ الشيخ ابف أبي الطَّيّْب الشّْيرىا

شرح النكنية، فتحدث أكالن عف المسائؿ المختمؼ فييا لفظيِّا كىي سبع 
مسائؿ، بنفس ترتيب الشَّاًرح الشّْيرىاًزٌم فبدأ بالمسألة األكلى: االستثناء في 

المسألة ، ثـ المسألة الثانية: ىؿ السعيد يضؿ كيشقى أـ ال؟، ثـ اإليماف
 تتمة في مسألة الرزؽ. ثـ الثالثة: ىؿ الكافر منعـ عميو أـ ال؟

 المسألة الرابعة: ىؿ رسالة األنبياء تبقى بعد المكت أـ ال؟
 المسألة الخامسة: صفة اإلرادة كىؿ تستمـز المحبة كالرضا أـ ال؟

 المسألة السادسة: إيماف المقمد.
 المسألة السابعة: أفعاؿ العباد كبياف معنى الكسب.

ا في تقسيـ الم  ست مسائؿ: سائؿ المعنكية كىيكسار عمى نفس النيج أيضن
 المسألة األكلى: ىؿ يعذب اهلل تعالى العبد المطيع أـ ال؟

 المسألة الثانية: معرفة اهلل تعالى.
كبياف معنى  المسألة الثالثة: حكؿ صفات األفعاؿ، كىؿ ىي قديمة أـ حادثة؟

 صفة التككيف.
 المسألة الرابعة: صفة الكبلـ.

                                                           

ة البىًييَّة،( ُ) ٍكضى  ، مف طبعة حيدر أباد.(ٓصػ) الرَّ
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 يطاؽ. المسألة الخامسة: تكميؼ ماال
 المسألة السادسة: عصمة األنبياء.

مسألة البقاء، كاستدؿ بأنيا مف لمحديث عف  تتمة كخصصيا أبك عىٍذبىةثـ 
 .المختمؼ فييا بيف األشاعرة كشيخيـ األٍشعىًرمٌ  المسائؿ

ثـ الخاتمة، كخصصيا أيضا لمسألة اختمؼ فييا االشاعرة مع شيخيـ 
، ثـ ذكر ترجمة لئلماـ الرازم، ثـ ذكر األٍشعىًرٌم، كىي مسألة االسـ كالمسمى

مسألة مف المسائؿ التي اختمؼ فييا بيف األحناؼ، كىي مسألة اإليماف ىؿ 
ٍذبىة  ىك مخمكؽ أك غير مخمكؽ؟، كيبلحظ أفَّ ىذه المسألة نقميا أبك عى

 . (ُ)بتماميا مف المسامرة بشرح المسايرة البف اليماـ
ٍذبىة أسقط ا  ا أف أبا عى لمسألة الثانية مف المسائؿ التي اختمؼ كيبلحظ أيضن

معنى الكجكد، كىؿ ىك عيف فييا األشاعرة مع الشيخ األٍشعىًرٌم كىي مسألة 
، كأنو جعؿ المسألة الثالثة كىي مسألة االسـ الماىية،  أـ زائد عمييا؟
 كالمسمى خاتمة لمكتاب. 

ٍذبىة سار عمى نفس منيج الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب  كالخبلصة أفَّ أبا عى
الشّْيرىاًزٌم في شرح نكنية السٍُّبًكٌي في تقسيـ المسائؿ كترتيبيا، كىك المنيج 
الذم كضعو أكالن الناظـي تاجي الديف السٍُّبًكٌي كعميو رتب المسائؿ، فالتـز الشَّاًرح 
ٍذبىة معتمدنا عمى  ابف أبي الطَّيّْب بترتيب المسائؿ في النكنية، كلما كاف أبك عى

ف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم في الشرح دكف التزاـ بسياؽ النكنية؛ كاف ىذا كبلـ اب
                                                           

  (.ّٓ – ْٖمف صػ) المسامرة بشرح المسايرة البف اليماـ( ينظر ُ)
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جميِّا في إخبلؿ أبي عىٍذبىة بترتيب المسائؿ الثبلث األخيرة المختمؼ فييا بيف 
األشاعرة كشيخيـ األٍشعىًرٌم، فأثبت مسألة البقاء، كأسقط المسألة الثانية كىي 

اىية أـ ال؟ كجعؿ الثالثة كىي مسألة معنى الكجكد، كىؿ ىك زائده عمى الم
 االسـ كالمسمى خاتمة لمكتاب.

*** 
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 امساملبحث اخل
 مُاصوت بني مظادس الشٍخ 

ّ
  الشرياصي

ّ
كًِ
ْ
ب
ُّ
يف ششح وُوٍت الس

ت
َّ
ٍٍِ
َ
ت الب

َ
ض
ْ
َ
َّ
ت يف الش

َ
ب
ْ
ز
َ
 َأبً ع

: املظادس الخً اعخمذ علٍٍا الشٍخ   اأَالا
ُ
  به

َ
ري
ِّ
ب الش

ِّ
ٍ
َّ
 أبً الط

ّ
اصِي

:
ّ
كًِ
ْ
ب
ُّ
 يف ششح وُوٍت الس

يتضح مف منيج الشَّاًرح في الكتاب أف مصادره كانت متنكعة، فكاف 
، كذا رصيد حفظ كبير، فتبمكرت العمـك  عالمنا مكسكعيِّا، متبحرنا في العمـك
أمامو فاغترؼ منيا ما شاء في شرحو، كالكاقع أف ابف أبي الطَّيّْب ممف 

ع، كالغكص الدقيؽ في المسائؿ، كالبياف الكاضح كرمو اهلل باالطبلع الكاسأ
في سرد الدالئؿ، كالذىف الكقاد في استثارة الفكائد الكامنة مف ثنايا 
النصكص كالعبارات، مع اطبلعو عمى كتب نادرة في فف عمـ الكبلـ مثؿ 
كتاب اإليجاز لمقاضي الباقبلني، فكاف كثير اإلحالة عميو، كلـ أقؼ عميو 

 مطبكعنا.ال مخطكطنا كال 
بنقكلو الرصينة عف أئمة ىذا العمـ،  أبي الطَّيّْب النفكسى  كقد شفى ابفي 

فيسرد النقكؿ كالنصكص كالشكاىد مف أئمة الفريقيف مف األٍشعىًرٌية 
مسائؿ الكفاؽ كالخبلؼ،  مف أمرً  عمى بينةو  عي طالً كالمىاتيًريًدٌية، ليككف المي 

، قشيبو  الكتاب في ثكبو فسرد المسائؿ كحققيا أتـ تحقيؽ؛ مما أخرج 
 ات.كلكال عدـ شيرة الشَّاًرح لكاف أفضؿ كتاب في عمـ الخبلفيَّ 
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مف المكاضع عمى  في مصادر الشَّاًرح يجد أنو اعتمد في كثيرو  ظي كالمبلحً 
االستدالؿ بشكاىد مف القرآف الكريـ، سكاء في بياف أدلة الفرؽ، أك في 

 ترجيح المغكم.بياف المعنى الداللي لشرح المنظكمة، أك لم
عمى األحاديث الشريفة في ذكر أدلة كؿ فريؽ، كجعؿ  كما اعتمد الشَّاًرحي 

عمدتو في بياف المعنى المغكم لؤللفاظ كتاب الصحاح لمجكىرم، كنص 
عمى ذلؾ في أكثر مف مكضع، كما استعاف بكتب التصكؼ مثؿ: قكت 

حياء عمـك الديف، ككاف عمدتو في التراجـ  القمكب ألبي طالب المكي، كا 
كتاب طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل لشيخو تاج الديف السٍُّبًكٌي، كاعتمد في 

عمى كتاب مناقب اإلماـ  -رضي اهلل عنو- ترجمة اإلماـ الشَّاًفًعٌي 
 الشَّاًفًعٌي لمرازم.

أما عف مصادر الشَّاًرح في عرض آراء األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية فيمكف 
 تقسيميا إلى:

أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم في ذكر  ي اعتمد عمييا الشيخ ابفي المصادر الت -ُ
 آراء األشاعرة.

األشاعرة أثناء حديثو عف  كتبً  مف أمياتً  عمى كثيرو  اعتمد الشَّاًرحي 
 آرائيـ في المسائؿ، كمنيا:

ا-الممع لئلماـ األٍشعىًرٌم، كاإلبانة لو مقاالت اإلسبلمييف، ك  ، كمجرد -أيضن
ٌم البف فكرؾ، كشكاية أىؿ السنة لئلماـ القشيرم، كقد كردت مقاالت األٍشعىرً 

كما بعدىا(، كتبييف كذب ُِْ/ ّكاممة في طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، )
المفترم فيما نسب لئلماـ األٍشعىًرٌم، لمحافظ ابف عساكر، كاإليجاز لمباقبلني، 
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رشاد إلماـ كأصكؿ الديف لؤلستاذ أبي منصكر عبد القاىر اإلسفراييني، كاإل 
، كلكامع الحرميف الجكيني، كاالقتصاد في االعتقاد لحجة اإلسبلـ الغزالي

، كالمطالب العاليةكالخمسيف في أصكؿ الديف، ، كاألربعيف لمرازم، البينات
ا-لو  كمعالـ أصكؿ الديف، كمحصؿ أفكار المتقدميف ، كنياية األقداـ -أيضن

ا-كالممؿ كالنحؿ  في عمـ الكبلـ لمشيرستاني ، كأبكار األفكار -لو أيضن
 لآلمدم، كالمكاقؼ لعضد الديف اإليجي.

أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم في ذكر  المصادر التي اعتمد عمييا الشيخ ابفي  -ِ
 آراء المىاتيًريًدٌية.

في ذكر آراء المىاتيًريًدٌية: الفقو األكبر  مف المصادر التي اعتمد عمييا الشَّاًرحي 
ا-تاب الكصية لو كك لئلماـ أبي حنيفة، كشرح الفقو األكبر لئلماـ  ،-أيضن

ا-كالتكحيد لو  كتأكيبلت أىؿ السنة، المىاتيًريًدٌم، كبحر الكبلـ ألبي  ،-أيضن
ا-لو  كالتمييد لقكاعد التكحيد كتبصرة األدلة، المعيف النسفي، كأصكؿ  ،-أيضن
صحائؼ ، كالبداية في أصكؿ الديف لنكر الديف الصابكني، كالالديف لمبزدكم

 اإلليية لشمس الديف السمرقندم.
يـ آرائً  في عرضً  وي لبعض آراء المعتزلة، ككانت عمدتي  كقد تعرض الشَّاًرحي 

لو -، كالمحيط بالتكميؼ كتاب شرح األصكؿ الخمسة لمقاضي عبد الجبار
ا  -أيضن

المسائؿ  دررنا؛ فأحسف عرضى  كمف خبلؿ ىذه المصادر استخرج الشَّاًرحي 
النزاع،  ف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، كأجاد في تحرير محؿّْ المختمؼ فييا بي

 كعرض آراء الفرؽ، كصياغة األدلة؛ مما جعؿ الشرح جديدنا في بابو.



 الثانىـ الجزء  2ٕٔٓمجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َِِْ 
 

 
ُ
ا: املظادس

ا
ت: ثاوٍ

َّ
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َ
ت الب

َ
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ْ
َ
َّ
ت يف الش

َ
ب
ْ
ز
َ
 الخً اعخمذ علٍٍا أبُ ع

ٍذبىة في كتابو الرَّ  ة يعتبري المصدري الرئيسي الذم اعتمد عميو أبك عى ٍكضى
البىًييَّة ىك كتاب شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، كأف انتحاؿ أبي 
ٍذبىة لشرح الشّْيرىاًزٌم جعمو يرجع رجكعنا كامبلن إلى المصادر التي اعتمد  عى

في المقدمة فقط، فنقؿ  عمييا الشيخي محمد بف أبي الطَّيّْب، كلـ يخالفو إال
معرض  كعشريف سطرنا مف شرح المقاصد فيثبلثةن  لسعد التفتازانيعف ا
فقد عقد تكطئةن ف األٍشعىًرٌم كالمىاتيًريًدٌم، يٍ عف اإلمامى -في المقدمة-حديثو 

، كأفَّ مف ف مدار عقيدة أىؿ السنة ترجع إلى كبلميماعف اإلمامىٍيف، كأ
اتبع كاحدنا منيما في أصكؿ االعتقاد اىتدل كسمـ مف الزي  كالفساد في 

 عقيدتو.
ٍذبىة: "... فالمقدمة في الكبلـ عمى إمامي أىؿ السنة يقك ؿ أبك عى

جميع عقائد أىؿ السنة كالجماعة عمى  مدارى  كاآلخذيف عمييما. اعمـ أفَّ 
كبلـ قطبيف، أحدىما اإلماـ أبك الحسف األٍشعىًرٌم، كالثاني اإلماـ أبك 

مـ مف الزي  منيما اىتدل كس اكاحدن  بعى اتَّ  فً مى  منصكر المىاتيًريًدٌم، فكؿُّ 
كالفساد في عقيدتو، كاعمـ أف المكلى المحقؽ التفتازاني ذكر في شرحو 

مف أىؿ السنة في ديار خراساف كالعراؽ كالشاـ  المشيكرى  لممقاصد أفَّ 
 . (ُ)كأكثر األقطار ىـ األشاعرة..."

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.َِٔ، ِٗٓ( الرَّ
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ة البىًييَّة عمى  ٍكضى ٍذبىة اعتمد في مقدمة الرَّ كىنا مبلحظة: أف الشيخ أبا عى
السعد التفتازاني، فتعتبر المقدمة منقكلة عنو كالتي أكردىا في  كبلـ

 .(ُ)كتابيو شرح المقاصد، كشرح العقائد النسفية
كتعتبر أكثر المصادر التي رجع إلييا أبك عىٍذبىة في االستشياد بآراء  

لو -األشاعرة: أبكار األفكار لآلمدم، كنياية العقكؿ لمرازم، كاألربعيف 
ا  ؼ لمعضد اإليجي.، كالمكاق-أيضن

كمف أكثر المصادر التي اعتمد عمييا في االستشياد بآراء المىاتيًريًدٌية: 
الفقو األكبر لئلماـ أبي حنيفة، كالعقائد النسفية كالمقاصد كشرحيما 

 لمسعد التفتازاني. 
ٍذبىة في كتابو  كبالجممة لـ تخرج المصادر التي اعتمد عمييا أبك عى

ة البىًييَّة ع ٍكضى ف المصادر التي اعتمد عمييا الشيخ محمد بف أبي الرَّ
 الطَّيّْب في شرحو لنكنية السٍُّبًكٌي.

*** 
    
 
 
 
 

                                                           

 (.َٔ(، كشرح العقائد النسفية، صػ)ُٗٗ/ ِينظر شرح المقاصد: )( ُ)



 الثانىـ الجزء  2ٕٔٓمجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َِِٔ 
 

 دساملبحث السا
 منارج مه االوخحال                              

الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة العبلمة السٍُّبًكٌي  ييعىدُّ شرحي 
مف التفصيؿ  المسائؿ الخبلفيَّة بشيءو  مكضكعى  ب التي تناكلتٍ مف أكائؿ الكت

مف العمماء، كمف أكثر العمماء الذيف تأثركا  اىتماـو  لؤلدلة، فكاف محؿَّ  كبسطو 
عبد المحسف الشيير بأبي  بفي  الحسفي  بشرح ابف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم الشيخي 

ٍذبىة، فقد انتحؿى  ة البىيً كتابى  عى ٍكضى يَّة فيما بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية" مف و "الرَّ
 شرح الشّْيرىاًزٌم.

إلى  الحقكؽي  ردَّ ، حتى تي ثبت ىذا االنتحاؿى مف األدلة التي تي  بعددو  كسأستشيدي 
ة البىًييَّة شيرةه  يرةي أصحابيا، فالشُّ  ٍكضى ىا ، كمردُّ مزعكمةه  التي حققيا كتاب الرَّ

عمى منظكمة العبلمة السٍُّبًكٌي في بياف في األصؿ إلى كتاب شرح الشّْيرىاًزٌم 
 االختبلؼ بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية. 

 تة لبلنتحاؿ:بً ثٍ فمف النماذج المي 
ة البىًييَّة انتحؿ مقدمة شرح الشّْيرىاًزٌم  أفَّ  -ُ ٍكضى ٍذبىة في كتابو الرَّ أبا عى

 في العبارة. يسيرو كساقيا كما ىي مع اختبلؼ 
دي هلًل الممًؾ المنَّاف، كاضع الميزاف، لدفع يقكؿ أبك عىٍذبىة: "الحم

الطغياف، رافع الشككؾ كالشبو ساطع البرىاف، فالؽ غسؽ الخبلؼ 
بتؤللؤ لزـك اإليقاف في أفؽ البياف، مؤلؼ قمكب أىؿ العرفاف بالرجكع 

 إلى الحؽ بعد اإلمعاف. 
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األكمبلف عمى صفكة نكع اإلنساف، محمد المبعكث  كالسبلـي  كالصبلةي 
نسنا كجانِّا، المخصكص مف ب ني عدناف إلى كافة الخمؽ ممكنا كا 

بأفضؿ مكاىب الرحمف، المؤلؼ بيف القمكب المتنافرة في سالؼ 
 األزماف، كعمى آلو كصحبو المتناصريف لتمييد قكاعد اإليماف.

 أما بعدي: 
ٍذبىة يقكؿ:  فإف العبد الخاطئ الضعيؼ حسف بف عبد المحسف أبا عى

الغتراب، كتصديت متاعب االكتساب، انتيى لما امتطيت غكارب ا
...  ".(ُ) الحط كالترحاؿ، كتقمُّب األمكر حاالن بعد حاؿ، إلى أف تكردتُّ

كيقكؿ الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب في مقدمة شرح منظكمة السٍُّبًكٌي: 
"الحمدي هلًل الممًؾ الديَّاف، الكاىب المناف، كاضع الميزاف، لدفع 

كؾ كالشبو بساطع البرىاف، فالؽ غسؽ الخبلؼ الطغياف، دافع الشك
بتؤللؤ نكر اإليقاف مف أفؽ البياف، مؤلؼ قمكب أىؿ العرفاف بالرجكع 

 إلى الحؽ بعد اإلمعاف. 
كالصبلة كالسبلـ عمى صفكة نكع اإلنساف، محمد المبعكث مف بني 
عدناف إلى كافة اإلنس كالجاف، المخصكص بأفضؿ مكاىب الرحمف، 

قمكب المتنافرة في سالؼ األزماف، كعمى آلو كصحبو المؤلؼ بيف ال
 المتناصريف لتمييد قكاعد اإليماف.

 أما بعدي: 

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.ِٔٓ، ِٓٓ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َِِٖ 
 

فإف العبد الخاطئ محمد بف أبي الطَّيّْب المشتير بنكر الشّْيرىاًزٌم، ركح
 

اهلل ركحو، كطٌيب فكحو، كنٌكر ضريحو، ككثر فتكحو يقكؿ: لما 
 االكتساب، انتيى الحطُّ  متاعب غكارب االغتراب، كتصديتي  امتطيتي 
...كالترحاؿي   .(ُ") ، كتقمُّب األمكر حاالن بعد حاؿ، إلى أف تكردتُّ

 أـ االنتحاؿ في كضح النيار؟ ،فيؿ ىذا مف قبيؿ تكارد األفكار
ٍذبىة مقدمة كتابو فيذكر اسمو كمكاف حطو بعد  -ِ ثـ يستكمؿ أبك عى

عمى نص  ترحالو في مكة المكرمة، كسنة كصكلو، كيبلحظ أنو أبقى
ابف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم كما ىك، فمـ يغير فيو إال اسـ المؤلؼ، 

 كمكاف ترحالو، كسنة كصكلو مكة.
يقكؿ أبك عىٍذبىة: "فإف العبد الخاطئ الضعيؼ حسف بف عبد المحسف 

ٍذبىة يقكؿ: لما امتطيتي  متاعب  ، كتصديتي االغترابً  غكاربى  أبا عى
ترحاؿ، كتقمُّب األمكر حاالن بعد حاؿ، إلى كال االكتساب، انتيى الحطُّ 

 -شرفيا اهلل تعالى-أف تكردتُّ أفضؿ البقاع كأـ القرل مكة المكرمة 
تاسع رمضاف المبارؾ سنة خمس كعشريف كمائة بعد األلؼ مف 

 يا كركضةو اليجرة النبكية عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة كالسبلـ، فكجدتُّ 
حتيا األنيار فييا الحكر تجرم مف ت زانتيا األزىار، أك كجنةو 

 .(ِ)كالقصكر..."

                                                           

 (.ّْٓ، ِْٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
ة البىًييَّة، صػ)ِ) ٍكضى  (.ِٕٓ، ِٔٓ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َِِٗ 
 

 كيقكؿ ابف أبي الطَّيّْب في مقدمة شرح منظكمة السٍُّبًكٌي: "أما بعدي: 
فإف العبد الخاطئ محمد بف أبي الطَّيّْب المشتير بنكر الشّْيرىاًزٌم، ركح
 

اهلل ركحو، كطٌيب فكحو، كنٌكر ضريحو، ككثر فتكحو يقكؿ: لما 
اب، كتصديت متاعب االكتساب، انتيى الحط امتطيت غكارب االغتر 

كالترحاؿ، كتقمُّب األمكر حاالن بعد حاؿ، إلى أف تكردتُّ غكطة دمشؽ، 
زالت محركسة عف الطعف، كالمشؽ، كالضرب كالرشؽ، غرَّة ربيع  ال

األكؿ لسنة سبع كخمسيف كسبعمائة، فكجدتيا كركضة زانتيا 
في أقطارىا الحكر العيف األزىار، أك كجنة تجرم مف تحتيا األنيار، 

 .(ُ)كالقصكر"
ٍذبىة ألَّ  ة البىًييَّة بعد  ؼى كفي ىذا داللة كاضحة عمى أف أبا عى ٍكضى الرَّ

ىػ(، كأف ابف أبي الطَّيّْب شرح منظكمة  ُُِٓقدكمو مكة سنة )
 ىػ(. ٕٕٓالتاج السٍُّبًكٌي في دمشؽ بعد قدكمو سنة )

ا-كيبلحظ  ة البىًييَّة  أف الشيرة التي حققيا كتاب -أيضن ٍكضى الرَّ
كصاحبيا كاف بسبب نزكلو مكة، كجكاره بيا عدة سنكات، فانتشر 
الكتاب مع كفكد الحجيج، ككىـ الناس أنو جديد في بابو، كلـ يفطف 

مف كتاب شرح الشّْيرىاًزٌم الذم ألفو ابف أبي الطَّيّْب  ؿه أنو منتحى  أحده 
ة و حظِّا مف الشيرة مثممفي دمشؽ، فمـ ينؿ كتابي  ٍكضى ا حدث مع الرَّ

 البىًييَّة.

                                                           

 (.ّْٓ، ِْٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َُِِ 
 

ٍذبىة: " اعمـ أف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية متفقكف في أصؿ  -ّ يقكؿ أبك عى
عقيدة أىؿ السنة كالجماعة، كالخبلؼ الظاىر في بعض المسائؿ في 
بادئ الرأم ال يقدح في ذلؾ، كال يكجب صيركرة أحدىما مبدّْعنا 

جزئية فرعية بالنسبة إلى  آلخر، طاعننا في دينو؛ ألنيا: إما أمكره ل
أعدؿ العقائد الكمية، كمسائؿ لفظية مبنية عمى شبو األلفاظ كتعييف 

ما أمكره  كما  ،أحدىما يا مف مقالةً لـ يثبت ككني  المعنى المراد منيا، كا 
 فيـ الزاعـ مقصكد القائؿ بيا، كىي اآلفة الكبرل.

ا عاًئبو  فٍ مً  فكـٍ   قكالن صحيحن
 

 لسقيـً ا مف الفيـً  وي كآفتي  
األٍشعىًرٌم كبيف  بيف أصحابً  الكاقعً  إال كاالختبلؼً  كما ىذا االختبلؼي  

كف إماميـ كال ري كفّْ منيما ال يي  كؿٍّ  أف أصحابى  شؾَّ  أصحاب أبي حنيفة، كال
 .(ُ)يبدعكنو"

كفي النص األصؿ نجد الكبلـ بتمامو عند ابف أبي الطَّيّْب، حيث يقكؿ: 
رضي  -ألبي حنيفة  مكافؽه  أف األٍشعىًرمَّ  مف نظـ القصيدة بيافي  "الغرضي 

في أصكؿ عقيدة أىؿ السنة كالجماعة، كالخبلؼ الظاىر  -اهلل  عنيما
في بعض المسائؿ في بادئ النظر ال يقدح في ذلؾ، كال يكجب صيركرة 

آلخر، طاعننا في دينو؛ لكاحد منيما مبتدعنا، كال ككف أحدىما مبدعنا 
ة بالنسبة إلى أعدؿ العقائد الكمية، كمسائؿ ألنيا: إما أمكر جزئية فرعي

ما أمكر لـ  مبنيةه  لفظيةه  عمى تنبيو األلفاظ كتعييف المعنى المراد منيا، كا 
                                                           

ة ُ) ٍكضى  (.ِّٔ، ِِٔالبىًييَّة، صػ)( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُُِِ 
 

يثبت ككنيا مف مقالة أحدىما أك ما فيـ الزاعـ ككنيا مبدعة مقصكد 
 القائؿ بيا، كىك اآلفة الكبرل، كالبمية العظمى.

ا  فكـ مف عاًئب قكالن صحيحن
 

 مف الفيـ السقيـ كآفتو 
كما ىذا االختبلؼ إال كاالختبلؼ الكاقع بيف أصحاب األٍشعىًرٌم كبينو،  

شؾ أف أصحاب كؿ منيما ال يكفركف  كبيف أصحاب أبي حنيفة كبينو، كال
 .(ُ)إماميـ كال يبدعكنو"

ٍذبىة لـ يذكر نكنية السٍُّبًكٌي كما كاف يفعؿ ابف أبي الطَّيّْب -ْ أف أبا عى
ذا ذكرىا أخؿ بترتيبيا، كما كردت في الشّْيرىا ، كا  ًزٌم، فمـ يذكرىا إال قميبلن

 المنظكمة.
لى ذلؾ كمو أشار صاحب النكنية بقكلو: ٍذبىة: "كا   يقكؿ أبك عى

 كالخمؼ بينيما قميؿ أمره
  

  سيؿ ببل بدع كال كفراف
  كلقد يؤكؿ خبلفيما إما إلى 

  
 (ِ)لفظ كاالستثناء في اإليماف

 
 

ٍذبىة بيتنا بيف البيتيف السابقيف، كالصكاب كما ذكر التاج السٍُّبًكٌي: فأسقط أبك  عى
 كالخمؼ بينيما قميؿ أمره

 
 سيؿ ببل بدع كال كفراف 

 فيما يقاؿ مف المسائؿ عده 
 

 كييكف عند تطاعف األقراف 
 

                                                           

 (.ْٕٓ، ْٔٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
ة البىًييَّة، صػ)ِ) ٍكضى  (.ِْٔ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِِ 
 

 كلقد يؤكؿ خبلفيما إما إلى
 

 (ُ)لفظ كاالستثناء في اإليماف 
ٍذبىة   ا ليما فقاؿ: كبالجممة فالخبلؼ ثـ ذكر أبك عى بعد البيتيف السابقيف شرحن

الذم بينيما إما عائد إلى المفظ، أك إلى المعنى، كلما كاف النظر إلى المعنى 
مف حيث الظاىر قدمنا القسـ األكؿ، كمبناه عمى تعييف المراد مف األلفاظ 

بينو إف كما سن-كالتفتيش مف كجو االستعماؿ، كعند التحقيؽ يرتفع النزاع 
، كمبنى القسـ الثاني عمى مآخذ ليس فييا كفر كال بدعة -شاء اهلل تعالى

 .(ِ)بعد إمعاف النظر فييا باإلنصاؼ"
 كقد أكرد الشَّاًرح ابف أبي الطَّيّْب ىذا الكبلـ بتمامو في شرحو لمبيت:

  كلقد يؤكؿ خبلفيما إما إلى
 

 لفظ كاالستثناء في اإليماف 
أم إنما سيؿ؛ ألف  ،لمدعكل التي سبقت يّْب: "ىذا بيافه أبي الطَّ  يقكؿ ابفي  

الخبلؼ فييا إما عائد إلى المفظ، أك إلى المعنى، كلما كاف النظر إلى المفظ 
سابقنا عمى النظر إلى المعنى مف حيث الظاىر قدـ القسـ األكؿ، كمبناه عمى 

يؽ يرتفع تعييف المراد مف األلفاظ كالتفتيش عف كجو االستعماؿ، كعند التحق
النزاع كما سنبينو، كمبنى القسـ الثاني عمى مآخذ ليس فييا كفر كال بدعة 

 .(ّ)بعد إمعاف النظر فييا باإلنصاؼ"

                                                           

 (.ْٕٓ، ْٔٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
ة البىًييَّة، صػ)ِ) ٍكضى  (.ِٓٔ، ِْٔ( الرَّ
 (.ْٕٓالسٍُّبًكٌي، صػ)( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة ّ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِّ 
 

ٍذبىة في مسألة االستثناء في اإليماف: " كتحريرىا: أف  -ْ يقكؿ أبك عى
المؤمف كىك الذم آمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر 

ا؟ أك يقكؿ: أنا مؤمف ىؿ يقكؿ: أنا مؤمف حقِّ كيؼ يعبر عف إيمانو؟ 
 ؟-تعالى -إف شاء اهلل 

قاؿ أصحاب الحديث كالشيخ أبك الحسف األٍشعىًرٌم ييذكىر االستثناء، كقاؿ أبك  
كالجميكر: ال يذكر االستثناء، كنقؿ عنو أنو قاؿ:  –رضي اهلل عنو -حنيفة 

شؾ في  اإليماف، كما الشؾ في  المؤمف مؤمف حقِّا، كالكافر كافر حقِّا، ال
الكفر، كاالستثناء يدؿ عمى الشؾ، كال يجكز الشؾ في اإليماف لئلجماع عمى 

مف قاؿ: آمنت إف شاء اهلل، أك آمنت بالمبلئكة أك بالكتب، أك بالرسؿ إف  أفَّ 
 شاء اهلل يككف كافرنا.

ا-ك  االستثناء يرفع انعقاد سائر العقكد، نحك بعت إف شاء اهلل،  -أيضن
ت إف شاء اهلل، ككذلؾ الفسكخ، كفسخت البيع إف شاء اهلل، فكذلؾ يرفع كأجر 

 انعقاد عقد اإليماف.
ا-ك  أنو تعميؽ، كالتعميؽ ال يتصكر إال فيما لـ يتحقؽ بعد، كما قاؿ  -أيضن

  چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ  ڱ ڱ ڱٱچ:-تعالى- اهلل

 .(ُ)"يقو، كأما إذا تحقؽ كالماضي كالحاؿ فيمتنع  تعم]ِْ، ِّ]الكيؼ: 
كتحريرىا:  بينما نجد النص بتمامو في ابف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم، حيث قاؿ: "

أف المؤمف كىك الذم آمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كيؼ 

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.ِٔٔ، ِٓٔ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِْ 
 

 -يعبر عف إيمانو؟ يقكؿ: أنا مؤمف حقِّا؟ أك يقكؿ: أنا مؤمف إف شاء اهلل 
 ؟-تعالى 

يخ أبك الحسف األٍشعىًرٌم ييذكىر االستثناء، كقاؿ أبك قاؿ أصحاب الحديث كالش 
كالجميكر: ال يذكر االستثناء، كنقؿ عنو أنو قاؿ:  –رضي اهلل عنو-حنيفة 

شؾ في  شؾ في اإليماف، كما ال المؤمف مؤمف  حقِّا، كالكافر كافر حقِّا، ال
عمى الكفر، كاالستثناء يدؿ عمى الشؾ، كال يجكز الشؾ في اإليماف لئلجماع 

أف مف قاؿ: آمنت إف شاء اهلل، أك أشيد أف محمدنا رسكؿ اهلل إف شاء اهلل، 
 أك آمنت بالمبلئكة أك بالكتب، أك بالرسؿ إف شاء اهلل يككف كافرنا.

ا-ك  االستثناء يدفع انعقاد سائر العقكد، نحك بعت إف شاء اهلل،  -أيضن
اهلل، فكذلؾ يدفع كأجرت إف شاء اهلل، ككذلؾ الفسكخ، كفسخت البيع إف شاء 

 انعقاد عقد اإليماف.
ا-ك  أنو تعميؽ، كالتعميؽ ال يتصكر إال فيما لـ يتحقؽ بعد، كما قاؿ  -أيضن

 َّ چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ  ڱ ڱ ڱٱچٱ:-تعالى- اهلل

 .(ُ)"، كأما إذا تحقؽ كالماضي كالحاؿ فيمتنع  تعمقو]ِْ، ِّ]الكيؼ: 
ا-كمف شكاىد االنتحاؿ  -ٓ ٍذبىة في تحرير المسألة  ما ذكره أبك -أيضن عى

الثانية مف المسائؿ المفظية، كىي: "ىؿ السعيد يضؿ كيشقى أك ال؟"، 
السعادة المكتكبة في المكح المحفكظ  -أبك حنيفة -حيث قاؿ: "فقاؿ

                                                           

 (.ْٕٓ، ْْٕ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِٓ 
 

تتبدؿ بشقاكة بأفعاؿ األشقياء، كالشقاكة المكتكبة فيو تبدؿ بسعادة 
 بأفعاؿ السعداء.

: إف السعادة كالشقاكة -رحمو اهلل تعالى -عىًرٌم كقاؿ الشيخ أبك الحسف األشٍ  
مكتكبة عمى بني آدـ ال تتبدؿ، كال يصير السعيد شقيِّا، كال الشقي سعيدنا. نعـ 
قد يعمؿ السعيد عمؿ أىؿ الشقاكة فيسبؽ عميو الكتاب فيعمؿ بعمؿ أىؿ 
السعادة فيدخؿ الجنة، كقد يعمؿ الشقي عمؿ أىؿ السعادة فيسبؽ عميو 

كما جاء في حديث ابف مسعكد  ،فيعمؿ بعمؿ أىؿ الشقاكة فيدخؿ النار الكتاب
، كمف أطمعو -تعالى-ال يعمميا إال اهلل  كفي ذلؾ حكـه  ،-رضي اهلل عنو-

 ".(ُ)عمييا
حيث قاؿ: " قاؿ أبك  ،عند الشَّاًرح ابف أبي الطَّيّْب وً بتمامً  بينما نجد النصَّ 

: السعادة المكتكبة في المكح المحفكظ حنيفة في مقالتو المسماة بالفقو األكبر
تتبدؿ بشقاكة بأفعاؿ األشقياء، كالشقاكة المكتكبة فيو تبدؿ بسعادة بأفعاؿ 

 السعادةى  : إفَّ -رحمو اهلل تعالى-السعداء، كقاؿ الشيخ أبك الحسف األٍشعىًرٌم 
عمى بني آدـ ال تتبدؿ، ال يصير السعيد شقيِّا، كال الشقي  مكتكبةه  كالشقاكةى 

عيدنا. نعـ قد يعمؿ السعيد عمؿ أىؿ الشقاكة فيسبؽ عميو الكتاب فيعمؿ س
بعمؿ أىؿ السعادة فيدخؿ الجنة، كقد يعمؿ الشقي عمؿ أىؿ السعادة فيسبؽ 
عميو الكتاب فيعمؿ بعمؿ أىؿ الشقاكة فيدخؿ النار كما جاء في حديث ابف 

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.ِِٕ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِٔ 
 

 -اهلل  في ذلؾ. كفي ذلؾ حكـ ال يعمميا إال -رضي اهلل عنو  -مسعكد 
 .(ُ)، كمف أطمعو عمييا"-تعالى 
ا-كمف نماذج االنتحاؿ  -ٔ ما ذكره أبك عىٍذبىة في تحرير المسألة  -أيضن

الثالثة مف المسائؿ المختمؼ فييا لفظِّا كىي مسألة: ىؿ الكافر منعـ 
 عميو أـ ال؟

ٍذبىة: "المسألة الثالثة: ىؿ الكافر منعـ عميو أـ ال؟ قاؿ الشيخ       يقكؿ أبك عى
: لـ ينعـ عميو ال دنيا كال أخرل، قاؿ -رضي اهلل عنو- -األٍشعىًرمٌ -

القاضي أبك بكر: أنعـ عميو نعمة دنيكية، كقالت القدرية: قد أنعـ عميو 
دنيكيِّا كدينيِّا، كالنعمة الدينية كالقدرة عمى النظر المؤدم إلى معرفة اهلل 

بلذنا عمى طريؽ أعطاىـ م -. كاستدؿ الشيخ بأف اهلل تعالى-تعالى  -
 ".(ِ)االستدراج...
بتمامو ذكره الشيخ بف أبي الطَّيّْب في بياف تحرير المسألة  كىذا النصُّ 
-قاؿ الشيخ  ىؿ عمى الكافر نعمة؟ تحرير المسألة الثالثة: حيث قاؿ: "

: لـ ينعـ عميو ال دنيا كال أخرل، قاؿ -رضي اهلل عنو-   -األٍشعىًرمٌ 
يو نعمة دنيكية، قالت القدرية: قد أنعـ عميو القاضي أبك بكر: أنعـ عم

دنيكيِّا كدينيِّا، كالنعمة الدينية كالقدرة عمى النظر المؤدم إلى معرفة اهلل 

                                                           

 (.َْٖ، ْٕٗ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
ة البىًييَّة، صػ)( ِ) ٍكضى  (.ِٕٕالرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِٕ 
 

أعطاىـ مبلذنا عمى طريؽ  -. كاستدؿ الشيخ بأف اهلل تعالى-تعالى  -
 .(ُ)االستدراج... "

ٍذبىة نفس األدلة التي استدؿ بيا الشيخ بف أب ي الطَّيّْب في ثـ ساؽ أبك عى
 بياف المسألة.

ٍذبىة المسألة بما اختتـ بو الشيخ ابف أبي  الطَّيّْب  -ٕ كاختتـ أبك عى
 الشّْيرىاًزٌم.

ٍذبىة: "كعند التحقيؽ: يرجع إلى نزاع لفظي؛ ألف مف نظر  يقكؿ أبك عى
إلى عمـك النعمة قاؿ: النعمة ما يتنعـ بو اإلنساف في الحاؿ أك في 

ا قاؿ: النعمة في الحقيقة ما يككف  المآؿ، كمف راعى فييا خصكصن
 .(ِ)محمكد العاقبة، ككبل القكليف صحيح"

ذاتو قد ذكره الشّْيرىاًزٌم حيث قاؿ: "كعند التحقيؽ: يرجع إلى  كالنصُّ 
نزاع لفظي؛ ألف مف نظر إلى عمـك النعمة قاؿ: النعمة ما يتنعـ بو 

ا قاؿ: اإلنساف في الحاؿ أك في المآؿ، كمف راعى فييا خصكصن 
 .(ّ)النعمة في الحقيقة ما يككف محمكد العاقبة، ككبل القكليف صحيح"

ذكر الشَّاًرح بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم تتمة لممسألة السابقة فتحدث  -ٖ
ٍذبىة قد انتحميا  ا-عف مسألة الرزؽ، كيبلحظ أف أبا عى  .-أيضن

ٍذبىة: "  كيقرب مف ىذه المسألة مسألة الرزؽ.يقكؿ أبك عى
                                                           

 (.ْٖٔشرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)( ُ)
ة البىًييَّة، صػ)( ِ) ٍكضى  (.ِٕٗالرَّ
 (.ْٖٗشرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)( ّ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِٖ 
 

حريرىا: أف الرزؽ لغة: الحظ، كالعرؼ خصصو بتخصيص الشيء كت
 -تعالى-بالحيكاف لبلنتفاع بو، كتمكنيو منو. كالمعتزلة لما استحالكا مف اهلل 

أف يمكف مف الحراـ ألنو منع مف االنتفاع بو، كأمر بالزجر عنو خصكا الرزؽ 
؛ -لسنةكىك مذىب أىؿ ا-بالحبلؿ، فمف عمَّـ الرزؽ عمى الحبلؿ كالحراـ 

تعالى  -قاؿ: الرزؽ ما يتغذل بو أك ينتفع بو حبلالن كاف أك حرامنا؛ قاؿ اهلل 
، كمف خصصو قاؿ: ]ٔ]ىكد:  َّ چ  ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱچٱُّٱٱ:-

ا مشركعنا؛ قاؿ اهلل  ٱچٱ:-تعالى -الرزؽ في الحقيقة ما يككف حبلالن مباحن

اإلنفاق والحرام ال يجوز  ]516]البقرة:  َّ چ ک ک    ک ک ڑ ڑ

منه"
(ُ)

. 

كيقرب مف ىذه المسألة " كالمسألة بتماميا قد ذكرىا الشّْيرىاًزٌم حيث يقكؿ:
 مسألة الرزؽ.

لغة: ىك الحظ، كالعرؼ خصصو بتخصيص الشيء  الرزؽى  كتحريرىا: أفَّ 
 -تعالى-بالحيكاف لبلنتفاع بو، كتمكنيو منو، كالمعتزلة لما استحالكا مف اهلل 

نو منع مف االنتفاع بو، كأمر بالزجر عنو خصكا الرزؽ أف يمكف مف الحراـ أل 
بالحبلؿ، فمف عمَّـ الرزؽ عمى الحبلؿ كالحراـ؛ قاؿ الرزؽ: ما يفتدل بو أك 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻٱچٱُّٱ:-تعالى  -ينتفع بو حبلالن كاف أك حرامنا؛ قاؿ اهلل 

، كمف خصصو قاؿ: الرزؽ في الحقيقة ما يككف ]ٔ]ىكد:  َّٱچ  ڀ پ پ   پ

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)( ُ) ٍكضى  (.ِٕٗالرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِٗ 
 

ا شرعنا؛ قاؿ اهلل حبلالن   ک ک    ک ک ڑ ڑٱچٱُّٱٱ:-تعالى - مباحن

والحرام ال يجوز اإلنفاق منه" ]516]البقرة:  َّٱچ
(ُ)

. 

ا-كمف النماذج المثبتة لبلنتحاؿ  -ٗ ما كرد في تحرير المسألة  -أيضن
الرابعة مف المسائؿ المفظية كىي حكـ بقاء الرسالة بعد مكت 

 الرسكؿ.
ٍذبىة: " كتحري صمى اهلل عميو -ر المسألة: أف رسالة نبينا يقكؿ أبك عى

ككؿ نبي ىؿ تبقى بعد مكتيـ؟ كىؿ يصح أف يقاؿ: كؿّّ منيـ  -كسمـ
 رسكؿ اآلف حقيقة أك ال؟ 

: إنو رسكؿ اآلف حقيقة، كقالت الكرامية: -رضي اهلل عنو  -قاؿ أبك حنيفة 
اآلف في  قاؿ إنو -رضي اهلل عنو-ال، كنقؿ عف الشيخ أبي الحسف األٍشعىًرٌم 

حكـ الرسالة، كحكـ الشيء يقـك مقاـ أصمو، كعميو بعض العراقييف مف 
 أصحابنا الشَّاًفًعٌية كالماكردٌم.

ة القائؿ بعدـ الرسالة بعد مكت الرسكؿ: بأف الرسالة عرض، اميَّ كاستدؿ الكرَّ 
كالعرض ال يبقى زمانيف، كال رسكؿ بعده ألنو خاتـ النبييف فتنتفي الرسالة 

ال  -تعالى -محؿ تتجدد عميو كتقـك بو، كأف الرسالة كالعمـ فإف اهلل  النتفاء
ا ينزعو مف العمماء، كلكف يقبضو بقبض العمماء كما كرد في  يقبضو قبضن

عمى  باؽو  -صمى اهلل عميو كسمـ-الحديث الصحيح، كاستدؿ مف قاؿ إنو 
ي؛ ألنو كىك الحؽ كما كاف رسكالن في الماض ،رسالتو كنبكتو بعد مكتو حقيقة

                                                           

 (.ِٖٗشرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)( ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َِِِ 
 

باإلجماع،  بعد مكتو، كىك باطؿه  لك لـ يكف رسكالن اآلف لما صح إسبلـ مسمـو 
صمى اهلل عميو  -كبأف كممة الشيادة المشتممة عمى أف محمدنا رسكؿ اهلل 

رسكالن في الحاؿ، كتمؾ  -صمى اهلل عميو كسمـ-صريحة في ككنو  -كسمـ 
ف يقاؿ: كأشيد أف الكممة صحيحة باإلجماع، كلك كاف كما قاؿ، لكجب أ

 .(ُ)محمدنا كاف رسكؿ اهلل"
كىذا النص قد أكرده ابف أبي الطَّيّْب بتمامو حيث قاؿ: "تحرير المسألة: أف 
رسالة نبينا ككؿ نبي ىؿ تبقى بعد مكتيـ؟ كىؿ يصح أف يقاؿ: إف كبلِّ منيـ 

 رسكؿ اآلف حقيقة أك ال؟ 
اؿ الكرامية: ال، كقاؿ : إنو رسكؿ اآلف، كق-رضي اهلل عنو  -قاؿ النعماف 

: إنو في حكـ الرسالة اآلف، -رضي اهلل عنو-الشيخ أبك الحسف األٍشعىًرٌم 
كحكـ الشيء يقـك مقاـ أصمو، كعميو بعض العراقييف مف أصحابنا الشَّاًفًعٌية 

 كالماكردٌم.
كاستدؿ القائؿ بعدـ بقاء الرسالة بعد مكت الرسكؿ: بأف الرسالة عرض، 

مانيف، كال رسكؿ بعده ألنو خاتـ النبييف فتنتفي الرسالة كالعرض ال يبقى ز 
ال  -تعالى-النتفاء محؿ تتجدد عميو كتقـك بو، كأف الرسالة كالعمـ فإف اهلل 

ا فينزعو مف العمماء، كلكف يقبضو بقبض العمماء كما كرد في  يقبضو قبضن
رسكؿ في  -صمى اهلل عميو كسمـ-الحديث الصحيح، كاستدؿ مف قاؿ إنو 

حاؿ كما كاف رسكالن في الماضي بأنو لك لـ يكف رسكالن اآلف لـ يصح إسبلـ ال

                                                           

ة البىيً ُ) ٍكضى  (.ُِٖ، َِٖيَّة، صػ)( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِِ 
 

مسمـ بعد مكتو، كىك باطؿ باإلجماع، كبأف كممة الشيادة المشتممة عمى أف 
صمى اهلل -صريحة في ككنو  -صمى اهلل عميو كسمـ  -محمدنا رسكؿ اهلل 

كلك كاف كما  رسكالن في الحاؿ، كتمؾ الكممة صحيحة باإلجماع، -عميو كسمـ
 .(ُ)قاؿ، لكجب أف يقاؿ: كأشيد أف محمدنا كاف رسكؿ اهلل"

ذا انتقمنا إلى المسألة السادسة مف المسائؿ المفظية، كىي مسألة: إيماف  كا 
ا-المقمد، نجد أثر االنتحاؿ  جميِّا، فقد نقؿ المسألة كما أكردىا ابف أبي  -أيضن

ا مف قمب مسألة إيماف المقمد، حيث قاؿ أبك  الطَّيّْب، كسأضرب لذلؾ نمكذجن
ٍذبىة: " رحمو اهلل -الكريـ بف ىكازف القشيرم  عبد كنقؿ األستاذ أبك القاسـعى
أف القكؿ بتكفير العكاـ مف مفتريات الكرامية عمى األٍشعىًرٌم، بسبب  -تعالى

ال  االختبلؼ في تفسير اإليماف، فإنيـ يقكلكف اإليماف ىك اإلقرار المجرد، كا 
ريؽ التمييز بيف المؤمف كالكافر؛ ألنو إنما يفرؽ بينيما باإلقرار، لـز انسداد ط

كليتيـ قالكا: المقر بالمساف كحده مؤمف عندنا، بؿ قالكا: ىك مؤمف حقِّا عند 
سماىـ كفارنا،  -تعالى -، فالمنافؽ مؤمف عندىـ، مع أف اهلل -تعالى-اهلل 

ٱڤٱڤٱچ :-تعالى-    كنفى عنيـ اإليماف حيث قاؿ ٱ ٱ ٱ ٱڦٱڦٱڦٱڦٱ

ٱڄٱڄ ٱ ٱ ، كيشيد عمييـ بالكذب، ]ٖ]البقرة:  چٱڃٱڄٱڄٱ
]المنافقكف:  َّ چ ڻ ڻ    ں ں ڱٱچٱ:-تعالى -حيث قاؿ 

، كيقكلكف: المكره عمى الكفر كافره مع أف قمبو مطمئف باإليماف، ثـ ]ُ
 يجعمكنو مف أىؿ النار، كيجعمكف المنافؽ مف أىؿ الجنة، كفساده ظاىر.

                                                           

 (.ِْٗ، ُْٗ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِِ 
 

ماف ىك التصديؽ بالقمب كما قاؿ بو اإلماـ أبك حنيفة، كعند األٍشعىًرٌم اإلي 
كالظف بجميع العكاـ أنيـ يصدقكف بالقمب، كما ينطكم عميو مف العقائد 
كتطمئف بو القمكب، فاهلل أعمـ بو، كأما قكلو باالستدالؿ فأمره سيؿ؛ ألنو لـ 
نما  يشترط أف يستدؿ عمى األصكؿ عمى الكجو الذم يشترطو المعتزلة، كا 

ا مفاشت في الطباع كما مر في حديث األعرابي،  االستدالؿ ىك مرككزه  رط نكعن
أنو نقؿ عف بعض أصحاب اإلماـ أبي حنيفة  كال يمـز منو تكفير العكاـ، مع
 .(ُ)مثمو، كعنو ما يقاربو كما سبؽ"

كنقؿ األستاذ أبك كىذا النص قد ذكره الشَّاًرح ابف أبي الطَّيّْب بتمامو، فقاؿ: "
أف القكؿ بتكفير  -رحمو اهلل تعالى-الكريـ بف ىكازف القشيرم  دعب القاسـ

العكاـ مف مفتريات الكرامية عمى األٍشعىًرٌم، كمف تمبساتيـ عمى العكاـ بسبب 
ال  االختبلؼ في تفسير اإليماف، فإنيـ يقكلكف اإليماف ىك اإلقرار المجرد، كا 

ما يفرؽ بينيما باإلقرار، لـز انسداد طريؽ التمييز بيف المؤمف كالكافر؛ ألنو إن
كليتيـ قالكا: المقر بالمساف كحده مؤمف عندنا، بؿ قالكا: ىك مؤمف حقِّا عند 

سماىـ كفارنا،  -تعالى-، فالمنافؽ مؤمف عندىـ، مع أف اهلل -تعالى-اهلل 
ٱڤٱڤٱچٱ:-تعالى -     كنفى عنيـ اإليماف حيث قاؿ ٱ ٱ ٱ ٱڦٱڦٱڦٱڦٱ

ٱڄٱڄ ٱ ٱ يد عمييـ بالكذب؛ ، كش]ٖ]البقرة:  َّٱچٱڃٱڄٱڄٱ
، ]ُ]المنافقكف:  چ ڻ ڻ    ں ں ڱٱچٱ:-تعالى-حيث قاؿ 

كالمكره عمى الكفر كافره مع أف قمبو مطمئف باإليماف، ثـ يجعمكنو مف أىؿ 
                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.َِٖ، ِٕٗ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِّ 
 

 النار، كيجعمكف المنافؽ مف أىؿ الجنة، كفساده ظاىر.
ة، كعند األٍشعىًرٌم اإليماف ىك التصديؽ بالقمب كما قاؿ بو اإلماـ أبك حنيف 

كالظف بجميع عكاـ المسمميف أنيـ يصدقكف بالقمب، كما ينطكم عميو مف 
العقائد كتطمئف بو القمكب، فاهلل أعمـ بو، كأما قكلو باالستدالؿ فأمره سيؿ؛ 
ألنو لـ يشترط أف يستدؿ عمى األصكؿ عمى الكجو الذم يشترطو المعتزلة، 

نما اشترط نكعنا مف كما مر في حديث االستدالؿ ىك مرككز في الطباع  كا 
أنو نقؿ عف بعض أصحاب اإلماـ أبي  األعرابي، كال يمـز منو تكفير العكاـ، مع

 .(ُ)"مثمو، كعنو ما يقاربو كما سبؽ-رضى اهلل عنو-حنيفة 
ٍذبىة بعد أف انتيى مف مسألة إيماف المقمد ذكر أبياتنا  -َُ أف أبا عى

ه، ما مف شعر اإلماـ القشيرم، مما يجعؿ القارئ في حيرة مف أمر 
 السبب في ذكرىا في ىذا المكضع؟

ٍذبىة: "...انتيى كبلـ القشيرم، كمف شعره:  يقكؿ أبك عى
ر شيٍكًرم  عف أىياًديو  يا مىٍف تىقاصى

 فكىؿَّ كيؿُّ لسافو عىٍف مىعىاًليو  
كدهي لـ يىزٍؿ فىٍردنا ببلشبىوو    كجي

 
 عالي عف الكقًت ماضيًو كآتيوً  

 يمحقوي  ال دىٍىرى يخمقوي ال قيرى  
 

 يوً ترى يخفال كشؼى يظيػرهي ال س 
 العدَّ يجمعوي ال ضدَّ يىٍمنعوي 

 
دَّ يىٍقطىعوي ال قطرى يحكيوً        ال حى

 

                                                           

 (.ُْٓ، ُّٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِْ 
 

 ال ككفى يحصرهي العكفى ينصرهي 
 

 كليسى في الكىـً معمكـه ييضاىيوً  
 وي ػػػػبللوي أزلي ال زكاؿى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج 

 
 (ُ)ػيًو ًفػءى يىنٍ ػمكيوي دائـه ال شػػيمك  

 
 

ننا نجد الكبلـ في مكضكعو األصمي عند ابف أبي الطَّيّْب أكثر أإال 
ذ قد كفينا ىذا  انسجامنا، حيث إنو بعد انتيائو مف مسألة إيماف القمد قاؿ: " كا 
المقاـ حقو مف الكبلـ حاف أف نكفي بما كعدنا مف ترجمة األستاذ أبي القاسـ 

الرسالة المشيكرة كالديانة المأثكرة..."، ثـ ذكر القشيرم النيسابكرم صاحب 
ٍذبىة؛ ألنو قاـ  األبيات السابقة لتتـ بيا الترجمة، فظير الخمؿ عند أبي عى
بحذؼ التراجـ التي ذكرىا ابف أبي الطَّيّْب في شرح منظكمة السٍُّبًكٌي، كلما 

ٍذبىة بقسطو  القارئ  مف شعر المترجـ لو )اإلماـ القشيرم(؛ شعر استأنس أبك عى
أف في المكضع خمبلن كبترنا لمسياؽ، بينما السياؽ متناغـ في مكضعو األصيؿ 

 مف شرح ابف أبي الطَّيّْب.
ذا انتقمنا إلى المسائؿ المختمؼ فييا معنكيِّا بيف االشاعرة  -ُُ كا 

ة البىًييَّة خصص ليا الفصؿ  ٍكضى ٍذبىة في الرَّ كالمىاتيًريًدٌية نجد أف أبا عى
بف أبي الطَّيّْب، كمثاؿ ذلؾ ما اميا مف كبلـ الشَّاًرح الثاني، كأنو انتح

أف يعذب العبد  -تعالى-سألة األكلى كىي: ىؿ يجكز هلل مكرد في ال
 ـ ال؟أالمطيع 

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.ََّ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِٓ 
 

ٍذبىة: " الفصؿ الثاني في المسائؿ المختمؼ فييا اختبلفنا  يقكؿ أبك عى
-األكلى كىي أنو ىؿ يجكز هلل مسائؿ، المسألة  معنكيِّا كىي ستُّ 

جكزه  -األٍشعىًرمٌ -يعذب العبد المطيع أـ ال؟... فالشيخ  أف -تعالى
عقبلن كلـ يجكزه شرعنا؛ لما كرد في الخبر الصادؽ مف كعده، كاإلماـ 

لـ يجكزه مطمقنا ال عقبلن كال شرعنا؛ إذ  -رضي اهلل عنو-أبك حنيفة  
 .(ُ)نقؿ عنو: "أنو ال يجكز في بداية العقكؿ تعذيب المطيعيف"

نجد النص بتمامو قد ذكره الشيخ بف أبي الطَّيّْب حيث إنو ساؽ  بينما
 أبيات النكنية أكالن فقاؿ:

رىل  هلًل تىٍعًذيبي المًطيًع كلىٍك جى
 

 
 مىا كىافى ًمٍف ظيٍمـو كىال عيٍدكىافً 

 
ٍمًكًو فىمىوي الًذم  متصرؼه في مي

 
 

ادى ًباإًلحسىافً   يىٍختىاري لىًكٍف جى
 

ـٍ فىنىفىى الًعقىابى ك   قىاؿى سىٍكؼى أيًثيبييي
 

 
 فىمىوي ًبذىاؾى عمىٍيًيـ فٍضبلفً 

 
اًمنىا  ىىذىا مىقىاؿي األٍشعىًرٌم إمى

 
كًسكىاهي مىأثيكره عىف النٍُّعمىافً  

(ِ) 
النٍُّعمىافً 
(ِ) 

 
أبي الطَّيّْب شرحو لؤلبيات السابقة كىي ذاتيا ما  ثـ ذكر الشيخ ابفي 

ٍذبىة.  نحمو عنو أبك عى
:" هلل -داـ ظمو -ب الشّْيرىاًزٌم: "ش: قكلو أبي الطَّيّْ  ابفي  يقكؿ الشيخي 

تعذيب المطيع" إشارة إلى المسألة األكلى مف المسائؿ المختمؼ فييا 
                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.ُِّ( الرَّ
 (.ِّٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ِ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِٔ 
 

أف يعذب العبد  -تعالى -اختبلفنا معنكيِّا، كىي أنو ىؿ يجكز هلل 
 المطيع؟

ف لـ يجكزه شرعنا؛ لما كرد في  -األٍشعىًرمٌ -فالشيخ   جكزه عقبلن كا 
لـ  -رضي اهلل عنو  -ف كعده، كاإلماـ أبك حنيفة  الخبر الصادؽ م

يجكزه مطمقنا ال عقبلن كال شرعنا؛ إذ نقؿ عنو أنو ال يجكز في بداية 
 . (ُ)العقكؿ تعذيب المطيعيف"

ا أفَّ  -ُِ ٍذبىة قد نقؿ عف الشَّاًرح  كمف أدلة االنتحاؿ أيضن أبا عى
اتيًريًدٌية في الشّْيرىاًزٌم ما ذكره في تقريب الخبلؼ بيف األشاعرة كالمى 

، حيث قاؿ: "ثـ اعمـ أف الخطب -تعذيب المطيع-  المسألة السابقة 
متفقكف عمى عدـ كقكع  الكؿَّ  في ىذه المسألة إنما كاف ىيننا؛ ألفَّ 

تعذيب المطيع، لكف االختبلؼ في المدرؾ، فالمدرؾ عند النعماف 
 ي كعدهالعقؿ كالشرع، كعند األٍشعىًرٌم ىك الشرع فقط؛ إذ ال خبلؼ ف

 ېئ ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئٱچ ُّٱ:-تعالى  -لقكلو 

  .]ُْٕ]النساء:  َّ چ
فإف الشيخ أبا القاسـ  ىذا عمى تقدير صحة النقؿ عف اإلماميف

ذكر أف القكؿ بجكاز تعذيب المطيع مما افترم  -تعالى-رحمو اهلل -القشيرم
ال  -عالىت-عمى األٍشعىًرٌم، كلبس عمى العكاـ ألجؿ التشنيع بأنو قائؿ بأف اهلل 

يجازم المطيعيف عمى إيمانيـ كطاعتيـ، كال يعذب الكفار كالعصاة عمى كفرىـ 
                                                           

 (.ّّٓ، ِّٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِٕ 
 

نما الخبلؼ في أف المعتزلة كمف سمؾ سبيميـ في  كمعاصييـ، ىكذا شنعكا، كا 
أف يثيب المطيعيف  -تعالى -التعديؿ كالتجكير زعمكا أنو يجب عمى اهلل 

ال يجب عميو شيء، كلو  -ىتعال-كيعذب العاصيف، كقاؿ أىؿ السنة إف اهلل 
 أف يتصرؼ في عباده بما شاء.

ذا عرفت أفَّ  عمى قاعدة التحسيف كالتقبيح  الخبلؼ في ىذه المسألة مبنيّّ  كا 
 -رضي اهلل عنو  -كما نقمو الشيخ أبك القاسـ القشيرم، كاإلماـ أبك حنيفة 

في ىذه يبطؿ ىذه القاعدة، فكيؼ يتصكر الخبلؼ بينو كبيف الشيخ األٍشعىًرٌم 
 "(ُ)المسألة ؟
 حيث قاؿ: "ثـ اعمـ أفَّ  ،أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزمٌ  ابفي  ما ذكره الشَّاًرحي  كىذا عيفي 
في ىذه المسألة إنما كاف ىيننا؛ ألف الكؿ متفؽ عمى عدـ كقكع  الخطبى 

 تعذيب المطيع، لكف االختبلؼ في المدرؾ.
ًرٌم ىك الشرع فقط؛ إذ ال فالمدرؾ عند النعماف العقؿ كالشرع، كعند األٍشعى  

 ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئٱچٱُّٱ:-تعالى -لقكلو  خبلؼ في كعده

  .]ُْٕ]النساء:  َّ َّ چ ېئ
 ،]]العظيمي الشأف في التدقيؽ ىذا عمى تقدير صحة النقؿ عف اإلماميف

ذكر أف القكؿ بجكاز تعذيب  -رحمو اهلل تعالى-فإف الشيخ أبا القاسـ القشيرم
التشنيع بأنو قائؿ ٍشعىًرٌم، كلبس عمى العكاـ ألجؿ المطيع مما افترم عمى األ

ال يجازم المطيعيف عمى إيمانيـ كطاعتيـ، كال يعذب الكفار  -تعالى-بأف اهلل 
                                                           

ة البىًييَّة، صػ)ُ) ٍكضى  (.ُّٓ، ُّْ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِٖ 
 

نما الخبلؼ في أف المعتزلة  كالعصاة عمى كفرىـ كمعاصييـ، ىكذا شنعكا، كا 
ف أ -تعالى-كمف سمؾ سبيميـ في التعديؿ كالتجكير زعمكا أنو يجب عمى اهلل 

ال يجب  -تعالى-يثيب المطيعيف كيعذب العاصيف، كقاؿ أىؿ السنة إف اهلل 
 عميو شيءه، كلو أف يتصرؼ في عباده بما شاء.

ذا عرفتى  أف الخبلؼ في ىذه المسألة مبني عمى قاعدة التحسيف  كا 
رضي اهلل  -كالتقبيح كما نقمو الشيخ أبك القاسـ القشيرم، كاإلماـ أبك حنيفة 

ه القاعدة، فكيؼ يتصكر الخبلؼ بينو كبيف األٍشعىًرٌم في ىذه يبطؿ ىذ -عنو 
 .(ٔ)المسألة ؟"
أف ابف أبي الطَّيّْب التـز بذكر تراجـ لؤلعبلـ الكارد ذكرىـ في  -ُّ

ٍذبىة لـ  المنظكمة، فجعؿ ىذا شرطنا لو، ككفَّاه في مكاضعو، لكفَّ أبا عى
كر ترجمة يشترط ىذا، لكنو بعد انتيائو مف مسألة االسـ كالمسمى ذ

ة البىًييَّة لذلؾ كعمؽ في  ٍكضى لئلماـ فخر الديف الرازم، فانتبو محقؽ الرَّ
اليامش ما نصو: "في )جػ( في اليامش مكتكب ىذه العبارة "لـ يفيـ 

اتيًريًدٌية" مناسبة ذكر ىذه الترجمة في بحث ما كقع بيف األشاعرة كالمى 
ا-يقكؿ المحقؽ: "كأنا كأتساءؿ  ،رجمةأتعجب مف ذكر ىذه الت -أيضن
 .(ِ)ىنا؟" لماذا أكردىا المؤلؼي 

                                                           

 (.ّٖٓ، ّٕٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
ة البىًييَّة، صػ)ِ) ٍكضى  (.َّٕ( الرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِٗ 
 

ٍذبىة لما انتحؿ الكتابى  كالجكاب: أفَّ  كقع منو ىذا الخطأ فترجـ  أبا عى
أبي الطَّيّْب  لعىمىـو مف األعبلـ مثمما اشترط ابفي  لمرازم، كلـ يشترط ترجمةن 

 شارح المنظكمة، الذم صرح بذلؾ في أكثر مف مكضع.
ٍذبىة: "كفي صفة الكبلـ يقكؿ أ  -ُْ ...ىذا مذىب األٍشعىًرٌم الذم بك عى

لما ذكر اإلماـ أبك حنيفة  عنو بنقؿ األئمة الثقات، كىك مكافؽه  صحَّ 
في الفقو األكبر، كنقمو عنو المحققكف الثقات مف أصحابو، كأما 

، -تعالى-قكلو: قالت األشاعرة: "ما في المصحؼ ليس بكبلـ اهلل 
نما ىك عبارةه  ر صحة ىذه العبارة عف الشيخ فعمى تقدي ،عنو" كا 

أف  ،محمكلة عمى ما نقمو األئمة الثقات الذيف ىـ أساطيف األشاعرة
يراد بما في المصاحؼ نفس الحركؼ المؤلفة، كالكممات المنتظمة، 

 .(ُ)"رضي اهلل عنو -اإلماـ أبك حنيفة كما قاؿ بو 
مذىب  ىذاكالنص بتمامو ذكره الشَّاًرح ابف أبي الطَّيّْب، حيث قاؿ: "

لما ذكر اإلماـ أبك  األٍشعىًرٌم الذم صح عنو بنقؿ األئمة الثقات، كىك مكافؽه 
، كنقمو عنو المحققكف الثقات مف أصحابو.  حنيفة في الفقو األكبر أكالن

، -عز كجؿ-كأما قكلو: قالت األشاعرة: "ما في المصحؼ ليس بكبلـ اهلل  
نما ىك عبارة عنو ": فعمى تقدير صحة ىذه الع بارة عف الشيخ محمكلة كا 

أف يراد بما في  ،عمى ما نقمو األئمة الثقات الذيف ىـ أساطيف األشاعرة
المصاحؼ نفس الحركؼ المؤلفة، كالكممات المنتظمة، كما قاؿ بو اإلماـ أبك 

                                                           

ة البىًييَّة، صػ)( الُ) ٍكضى  (.ّْٕ، ّّٕرَّ
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َِِّ 
 

 .(ُ)"-رضي اهلل عنو  -حنيفة 
ٍذبىة قد انتحؿ كتابى   "و "الركضة البييةكمف خبلؿ ىذه النماذج يتضح أف أبا عى

عمى منظكمة العبلمة تاج الديف السٍُّبًكٌي، فقاـ بحذؼ  الشيرازمٌ شرح مف 
أبيات المنظكمة، كحذؼ تراجـ األعبلـ التي ذكرىا الشَّاًرح، كلـ يذكر اسمو إال 

ة، فذكره مرتيف بالشّْيرىاًزٌم، كمرة بشارح النكنية، مع أف الكبلـ قميمفي مكاضع 
  .مما يدؿ عمى ثبكت االنتحاؿ ؛الشّْيرىاًزمٌ مف قكؿ  قبؿ اإلحالة كبعدىا منحكؿه 

إلى  الحؽُّ  ردَّ االنتحاؿ، كليي  إدانةي  ثباتً إل  كقد استشيدتُّ بيذه النماذج؛
ة البىًييَّة كاف شرحي  يرةو شي  أصحابو، فكؿُّ  ٍكضى الشّْيرىاًزٌم أكلى  حققيا كتاب الرَّ

ة البىًييَّة كمنيجي إشادةو  بيا، ككؿُّ  ٍكضى  وً مسائمً  ترتيبً  سفً كح توبأسمكب الرَّ
َـّ  مكضعو  يرجع في األصؿ لكتاب شرح الشّْيرىاًزٌم، ككؿُّ  فيو  االستشيادي  ت

ة البىًييَّة كاف األصؿي  ٍكضى  بو بما كرد في  شرح الشّْيرىاًزٌم.  دى ستشيى أف يي  بالرَّ

                                                           

 (.َٔٓ، ٗٓٓ( شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي، صػ)ُ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ُِِّ 
 

 اخلامتت
: وخائح البحث.  أَالا

 مه خالل ٌزا البحث حُطلج إىل الىخائح اَحٍت:
 يأخذ اؿ يعد ضربنا مف السرقة؛ كمعناه في الشعر: أفأف االنتح  -ُ

 .لنفسو كينتحميا آخر لشاعر أبياتنا أك قصيدة الشاعر
فاالنتحاؿ ىك االدعاء  كاالدّْعاء، االنتحاؿ بيف أف العمماء قد فرقكا -ِ

 الشعر، يقكؿ كىك لغيره شعرنا ادَّعى لمف إال منتحؿ يقاؿ كال جممة،
 .منتًحؿو  غيري  ميدَّعو  يكف الشعر يقكؿ ال كاف إف كأما

 .أف لبلنتحاؿ درجات منيا: النسخ كالسمخ كاإللماـ كاألخذ  -ّ

أف الببلغييف قد فرقكا بيف االنتحاؿ كاالقتباس، فاالقتباس محمكده؛  -ْ
، ألنوي تضميفي الكبلـً شيئنا مف القرآًف أك الحديًث، ال عمى أنو منو

ف الكتاب كىك مأخكذ مف القبس، فالمقتبس يضيء كبلمو بشيء م
 أك السنة عمى سبيؿ التضميف.

لـ يقتصر االنتحاؿ عمى األدب شعره كنثره فحسب، بؿ إنو ظاىرة   -ٓ
، كمنيا عمـ الكبلـ.  كاردة في مختمؼ العمـك

أف ناظـ النكنية تاج الديف السٍُّبًكٌي قد حصر المسائؿ الخبلفيَّة بيف   -ٔ
عنكية كال ثالث األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية في نكعيف: إما لفظية، أك م
مف لكاـز الفرقة  ليما، كبيف أف ىذه المسائؿ ال يترتب عمييا شيءه 

ا في عقيدة اآلخر، أك تفسيقنا، أك تبديعنا، أك  سكاء كاف تطاعننا كقدحن
ف الشَّاًرح الشّْيرىاًزٌم بيا، كقد بيَّ  بالسنة، متمسؾه  معتصـه  تكفيرنا، فالكؿُّ 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِِّ 
 

 في اختبلؼً  أمثمةو  ثبلثةى ، كقد ضرب لذلؾ أف ىذا الخبلؼ كارده 
دكف  وً باعً و كاتّْ كا بإمامتً األشاعرة مع الشيخ األٍشعىًرٌم، كمع ىذا أقرُّ 

 عنو، كىذا ىك بيت القصيد. خركجو 
شرح الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي  أفَّ  -ٕ

ة بيف يعد مف أكائؿ الكتب التي صنفت في دراسة المسائؿ الخبلفيَّ 
ٍذبىة قد  األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، كأنو قد أثر فيمف جاء بعده، كأف أبا عى
ة البىًييَّة مف شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة  ٍكضى انتحؿ كتابو الرَّ

ة  السٍُّبًكٌي، لكفَّ  ٍكضى شرح الشّْيرىاًزٌم لـ يحظ بأم شيرة مما حققيا الرَّ
 لشيرة. البىًييَّة، رغـ أنو ىك األجدر بيذه ا

أف الشَّاًرح محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم كاف خير نمكذج لمعاًلـ  -ٖ
األٍشعىًرٌم، كقد تبينت ركح التسامح كالكسطية التي يتبناىا المنيج 
األٍشعىًرٌم في ثنايا كبلمو، كأنو كاف مكفقنا في نزعتو التقريبية، بعيدنا 

الشرح متميزنا عف كؿ البعد عف مظاىر التعصب الممقكت، مما جعؿ 
المصنفات األخرل في عمـ الخبلفيات التي شابيا ركح التعصب، 

 كمحاكلة إظيار الغمبة.
كاف دقيقنا في تحرير محؿ النزاع في  -الشيرازم– كما تبيف أنو  -ٗ

مسائؿ الكتاب، كىذا مما تفرد بو عف جميع الكتب المصنفة في عمـ 
ض اآلراء فقط، أك الخبلفيات، حيث إنيا كانت مقتصرة إما عمى عر 

بسكقيا مشفكعة باألدلة دكف البحث عف أغكار محؿ النزاع، الذم 
 عمى أساسو سيحدد نكع الخبلؼ.
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِّّ 
 

كاف أميننا في عرض األدلة، متبحرنا في  -الشيرازم– أف الشَّاًرح -َُ
، فأخرج الكتابى شتَّ  أصناؼو  مف دائرة البحث الكبلمي  ى مف العمـك

كذلؾ لتكقؼ تحرير محؿ النزاع  البحت إلى دائرة البحث التكاممي،
عمييا، فربط دائرة البحث الكبلمي بدكائر العمـك األخرل مثؿ عمـ 
أصكؿ الفقو، كالمنطؽ، كأصكؿ المغة، كالببلغة، كعمـ الرجاؿ، 

 كمعرفة طبقاتيـ، ككاف ىذا جميِّا في شرح المنظكمة.
ؼ شرحو عمى أف الشيخ محمد بف أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم صنَّ  -ُُ

منظكمة السٍُّبًكٌي في حياة ناظميا الشيخ تاج الديف السٍُّبًكٌي، عندما 
 ىػ.ٕٕٓقدـ غكطة دمشؽ سنة 

في طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل  أف الشيخ تاج الديف السٍُّبًكٌي قد نصَّ   -ُِ
عمى اطبلعو عمى ىذا الشرح، كعرضو عميو كاستحسانو، كثنائو 

 عميو.
ٍذبىة كاف متأخرن   -ُّ ة البىًييَّة عف أف الشيخ أبا عى ٍكضى ا في كتابة الرَّ

شرح الشّْيرىاًزٌم، حيث إنو شرع في كتابتيا في مكة المكرمة سنة 
 ىػ.ُُِٓ

ة البىًييَّة المنيجى  -ُْ ٍكضى ٍذبىة قد اتبع في كتابو الرَّ  أف الشيخ أبا عى
أبي الطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم في كتابو سكاء في  ابفي  الذم اتبعو الشيخي  وي نفسى 

حؿ النزاع في المسائؿ، أك االستشياد باألدلة، مما ال يدع تحرير م
ة البىًييَّة مف شرح  ٍكضى ٍذبىة قد انتحؿ كتابو الرَّ مجاالن لمشؾ أف أبا عى

 الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي.
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِّْ 
 

ا: حُطٍاث البحث.
ا
 ثاوٍ
تنبيو الباحثيف المشتغميف بدراسة عمـ الكبلـ إلى أىمية كتاب شرح  -ُ

اًزٌم عمى منظكمة السٍُّبًكٌي في بياف االختبلؼ بيف األشاعرة الشّْيرى 
ة البىًييَّة  ٍكضى كالمىاتيًريًدٌية، كأنو أكلى بالدراسة كالشيرة مف كتاب الرَّ

ٍذبىة.  فيما بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية ألبي عى
العناية بتدريس المسائؿ الخبلفيَّة، لغرس ركح التنكع كالتسامح  -ِ

يف الباحثيف، باإلضافة إلى إكسابيـ رحابة األفؽ، كقبكؿ اآلخر ب
 كقبكؿ اآلخر.

تكجيو الباحثيف إلى التراث الكبلمي، دراسة كتحقيقنا لتخريج جيؿ  -ّ
قادر عمى الجمع بيف األصالة كالمعاصرة، ليساىـ في نشر رسالة 
األزىر نحك التراث العربي كاإلسبلمي، كليقـك بدكره في تفنيد 

أعداء التراث،  في زمف تعالت فيو أبكاؽ  الشبيات التي يرددىا
 التغريب.

*** 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِّٓ 
 

 مشاخع البحث
أبك منصكر المىاتيًريًدٌم كآراؤه الكبلمية، لمدكتكر/ عمي المغربي، طبع  -ُ

 ـ(.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓبمكتبة كىبة سنة )
األعبلـ، خير الديف بف محمكد لمزركمي، طبعة دار العمـ لممبلييف،  -ِ

 ـ(.ُٕٗٗبيركت، ط. الثانية عشرة، )
ىػ، ُُِْ، ِاألغاني ألبي الفرج األصفياني، دار الكتب العممية، ط  -ّ

 ـ.ُِٗٗ
 -دار الجيؿ–لمخطيب القزكيني   -اإليضاح في عمـك الببلغة -ْ

 بيركت، د.ت.
بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، لمحافظ جبلؿ الديف عبد  -ٓ

 دكف تاريخ.الرحمف السيكطي الشَّاًفًعٌي، طبعة دار المعرفة، بيركت، 
شرح كتحقيؽ: ، ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، البياف كالتبييف -ٔ

 .ـ(ََِّعبد السبلـ ىاركف، ط الييئة العامة لقصكر الثقافة، )
تبييف كذب المفترم فيما نسب إلى اإلماـ أبي الحسف األٍشعىًرٌم، ألبي  -ٕ

القاسـ عمي بف الحسف بف عساكر الدمشقي، تحقيؽ: محمد زاىد 
 . ت.م، طبعة المكتبة األزىرية، ط. األكلى، دالككثر 

محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي شمس تذكرة الحفاظ،  -ٖ
، تحقيؽ: عبد الرحمف بف يحيى ىػ(ْٖٕ)المتكفى  الديف أبك عبد اهلل

 (،ىػُُْٗ)األكلى،  ط: ،لبناف -بيركت ،دار الكتب العممية، المعمـ
 (.ـُٖٗٗ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِّٔ 
 

محمد أميف بف فضؿ  ،قرف الحادم عشرخبلصة األثر في أعياف ال -ٗ
اهلل بف محب الديف بف محمد المحبي الحمكم األصؿ، الدمشقي 

   ، د.ت.بيركت –دار صادر  ،ىػ(ُُُُ)المتكفى 
الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، شياب الديف أحمد بف  -َُ

ىػ(، طبعة َِٖالشيير بابف حجر العسقبلني )ت  -عمي بف محمد 
ؼ العثمانية، حيدر أباد الدكف، اليند، ط. األكلى مجمس المعار 

 ىػ(.ُّْٗ)
ديكاف النابغة الذبياني تحقيؽ عباس بف عبد الساتر، دار الكتب   -ُُ

 ـ.ُٔٗٗىػ، ُُْٔالعممية، القاىرة،  
ة البىًييَّة فيما بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية  -ُِ ٍكضى لحسف بف عبد  -الرَّ

ٍذبىة، تحقي -المحسف  ؽ د/ أحمد ليمة، " رسالة الشيير بأبي عى
 ـ(.ُٖٗٗ) -ىػ( َُْٗماجستير"، كمية أصكؿ الديف بالقاىرة، )

محمد خميؿ بف عمي  سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر،  -ُّ
 ،(ىػَُِٔ)المتكفى بف محمد بف محمد مراد الحسيني، أبك الفضؿ

 (.ـُٖٖٗ) - (ىػَُْٖ)الثالثة، ط:  دار البشائر اإلسبلمية،
النببلء، لئلماـ محمد بف أحمد بف عثماف الذىبٌي،  سير أعبلـ -ُْ

 .ـََُِ -ىػُِِْبتصرؼ، مؤسسة الرسالة،  ّْٔ -َْٔ/ ُٗ
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب،  عبد الحي بف أحمد بف محمد  -ُٓ

ابف العماد الحنبمي، تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط، كمحمكد 
 ـ(.ُٖٗٗ) -ىػ(َُْٔاألرناؤكط، طبعة دار ابف كثير، )
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِّٕ 
 

شرح أكمؿ الديف عمي كصية اإلماـ أبي حنيفة، الشيخ أكمؿ الديف  -ُٔ
ىػ(، تحقيؽ د/ ٖٕٔمحمد بف محمد بف محمكد بف أحمد البابرتي )ت

ربيع خميفة عبد الصادؽ، " رسالة ماجستير"، مكتبة كمية أصكؿ 
 ـ(.ُّٗٗ) -ىػ(ُُْْ(، )ُٕٓالديف بالقاىرة، تحت رقـ )

عبلمة السٍُّبًكٌي في بياف االختبلؼ شرح الشّْيرىاًزٌم عمى منظكمة ال -ُٕ
بيف األٍشعىًرٌية كالمىاتيًريًدٌية في عمـ التكحيد، لنكر الديف محمد بف أبي 

ىػ(، رسالة ماجستير في معيد ٕٕٓالطَّيّْب الشّْيرىاًزٌم، كاف حيِّا سنة )
 المخطكطات، أعدىا صاحب البحث.

بسعد شرح المقاصد، اإلماـ مسعكد بف عمر عبد اهلل الشيير  -ُٖ
 ىػ(.ُِٕٕالديف التفتازاني، طبعة دار الطباعة العثمانية، )

طبقات الشَّاًفًعٌية الكبرل، لتاج الديف أبي نصر عبد الكىاب بف  -ُٗ
ىػ(، طبعة دار إحياء الكتب  ُٕٕعمي بف عبد الكافي السٍُّبًكٌي، )ت 

 . ت.العربية، القاىرة، د
بف عمر األسدم بكر بف أحمد بف محمد  يطبقات الشَّاًفًعٌية، ألب -َِ

ىػ( ، تحقيؽ د/ ُٖٓالدمشقي، تقي الديف ابف قاضي شيبة )ت 
الحافظ عبد العميـ خاف،  طبعة عالـ الكتب بيركت، ط. األكلى، 

 ىػ(.َُْٕ)
طبقات الشَّاًفًعٌية، ألبي بكر بف ىداية اهلل الحسيني ، تحقيؽ عادؿ  -ُِ

ىػ(، َُِْنكييض، طبعة دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ط. الثالثة، )
 ـ(.ُِٖٗ)
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِّٖ 
 

، تحقيؽ ىػُِّطبقات الشعراء، لمحمد بف سبلـ الجمحي ت  -ِِ
لبناف،  –األستاذ/ طو أحمد إبراىيـ، دار الكتب العممية، بيركت

 ـ(.ََُِ) -ىػ(ُِِْ)
العقائد النسفية، لئلماـ أبي حفص عمر بف النسفي شرح العبلمة  -ِّ

لجمعية التفتازاني، كمعيا حاشية الكستمي كحاشية البيشتي، طبعة ا
 ـ(.ُٖٓٗاإلسبلمية الصينية، بكيف، )

لمدكتكر/  العقيدة اإلسبلمية كالقضايا الخبلفيَّة عند عمماء الكبلـ، -ِْ
كماؿ الديف نكر الديف مرجكني البكغيسي، طبعة دار الكتب العممية، 

 .(ـَُِْ)بيركت، سنة 
ٍذبىة في كتابو المطالع السعيدة عمى  -ِٓ عمـ الكبلـ عند اإلماـ أبي عى

لحفيدة، دراسة كتحقيؽ د/ أحمد عبد الرزاؽ خمؼ، كالسيدة رانيا متف ا
إبراىيـ محمد، مجمة جامعة األنبار لمعمـك اإلسبلمية، المجمد الثامف، 

 .(ـَُِٕ)العدد الثالث كالثبلثيف، 
العمدة في محاسف الشعر، كآدابو، كنقده ألبي عمي الحسف بف  -ِٔ

يف عبد الحميد، دار رشيؽ القيركاني األزدم، تحقيؽ: محمد محيي الد
 ـ(. ََِٗالطبلئع لمنشر، القاىرة، )

كتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر ألبي ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل  -ِٕ
ىػ، ضبط نصو د/ مفيد قميحة، ّٓٗبف سيؿ العسكرم المتكفى سنة 

 د. ت. -بيركت-طبعة دار الكتب العممية 
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 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

ِِّٗ 
 

 كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، حاجي خميفة، طبعة -ِٖ
 ـ(.ُُْٗق(، )َُّٔتركيا، )-ككالة المعارؼ 

لساف العرب، البف منظكر، مادة نحؿ، دار المعارؼ، القاىرة،  -ِٗ
 د.ت.

، دار ُ، تحقيؽ د/ محمد طو الحاجرم، طرسائؿ الجاحظ مجمكع -َّ
 ـ(.ُّٖٗبيركت، ) -النيضة العربية

المسايرة في العقائد المنجية في اآلخرة؛ كبيامشيا المسامرة،  -ُّ
 -(ىػُِّْ)لكتب العممية، بيركت، ط. األكلى، طبعة دار ا

 .(ـََِِ)
المسائؿ الخبلفيَّة بيف األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، لبساـ عبد الكىاب  -ِّ

، بيركت لبناف، سنة   .(ـََِّ)الجابي، طبعة دار ابف حـز
 تكحيد. (ٕٔ)المطالع السعيدة، مخطكطات الحـر المكي رقـ  -ّّ
اهلل ياقكت بف عبد اهلل  معجـ البمداف، لشياب الديف أبي عبد -ّْ

ىػ( تحقيؽ فريد عبد العزيز الجندم، ِٔٔالحمكم البغدادم )ت 
ىػ(، َُُْطبعة دار الكتب العممية، بيركت، ط. األكلى، )

 ـ(.َُٗٗ)
معجـ المطبكعات العربية، ليكسؼ بف إلياف سركيس،  مطبعة  -ّٓ

 ـ(.ُِّٖ)ػ  (ىػُّْٔسركيس، مصر )
 ـ(.ُُٗٗطبعة دمشؽ، )معجـ المؤلفيف، لعمر رضا كحالة،  -ّٔ



 الثانىـ الجزء  2ٕٔٓمجلة كلٌة أصول الدٌن والدعوة / العدد الخامس والثالثون 

                                                                  

                            

 

 

 ال قضٌة االنتح

 فى المخطوط العربى

َِِْ 
 

، د/ أحمد مطمكب، طبعة معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ -ّٕ
 .(ـََُِ)لبناف ناشركف، ط األكلى، 

، ألحمد بف  -ّٖ مفتاح السعادة كمصباح السيادة في مكضكعات العمـك
ىػ( مطبعة االستقبلؿ ٖٔٗمصطفى، الشيير بطاش كبرل زاده )ت

 ـ(.ُٖٔٗالكبرل بالقاىرة، )
ٍذبىة، مخطكط في دار الكتب المصرية، نتائج أفكار  -ّٗ الثقات ألبي عى

 .(ّْْٕٗ(، )ميكركفيمـ(، رقمو العاـ )َََُٗرقـ )
نظـ الفرائد كجمع الفكائد في بياف المسائؿ التي كقع فييا  -َْ

االختبلؼ بيف المىاتيًريًدٌية كاألٍشعىًرٌية في العقائد، لعبد الرحيـ بف عمي 
ىػ(، تحقيؽ األستاذ  َُٖٕ)الشيير بشيخ زاده الميتكفَّى سنة 

الدكتكر/ جميؿ إبراىيـ السيد، كناؿ بيا درجة الماجستير في أصكؿ 
الديف، شعبة العقيدة كالفمسفة مف كمية أصكؿ الديف بالقاىرة سنة 

 ـ(. ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ)
نقض عقائد األشاعرة كالمىاتيًريًدٌية، خالد بف عمي المرضي  -ُْ

، (ىػَُّْرياض، سنة )الغامدم، طبعة دار أطمس الخضراء، ال
 ـ(،ََِٗ)
ىدية العارفيف، إلسماعيؿ باشا البغدادم، طبعة ككالة المعارؼ  -ِْ

 ـ(.َُٓٗالجميمة باستانبكؿ، )
*** 

  


