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 هـ)١٧/٠٨/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٢٠/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

البـن ُفـْوَرك؛ إذ لـم يسـبق  »ُمشـكل الحـديث وبيانـه«تناولت يف هذا البحث كتـاب  المستخلص:

تناوله بدراسة أكاديمية نقدية، مستقلة، وهذه هي المشـكلة التـي أثـارت البحـث، فرتجمـت لصـاحبه 

ثم بينت سمات كتابه العلمية، ومصادره والمآخـذ عليـه، مـع دراسـة أنمـوذج منـه،  ترجمة مختصرة،

َعْرضا ونقدا، وهدُف البحث إبراز منهجه يف المشكل، ومسالِك دفعه، والدفاع عن السنة النبوية، مع 

دراسة تفصيلية لمسألة منـه، وقـد سـلكت المـنهج االسـتقرائي النقـدي، فانتقيـت مـن الكتـاب نقـوال 

هـي يف مخالفـة  - عنـده - حقيق هدف البحث، وتبـّين مـن خـالل البحـث أن جهـة اإلشـكالتكفي لت

الحديث لقواعد الفلسـفة والكـالم، خاصـة يف بـاب صـفات اهللا، وقـد توّسـل التأويـل كـأداة لـدفع مـا 

أشكل على مذهبه، ولم يسلك طريقة أوائل المحدثين يف دفع اإلشكال ورواية األحاديـث باإلسـناد، 

وّثق مـا ينقلـه مـن كـالم أهـل اللغـة، ولـم ينقـل كـالم أئمـة المحـدثين يف نقـد مـا يـورده مـن وكذا لم ي

  دراسٍة له تبين منهجه، ومخالفاته العقدية. األحاديث المردودة، وأوصيت بإعادة تحقيق الكتاب، مع

  ابن فورك، مشكل، الحديث، تأويل، الصفات. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: In this research I addressed the book "Problem of Hadith and Its 
Explanation" by Ibn Furak which was not previously covered by an independent and 
critical academic study, and this is the problem that raised the research, and I briefly 
interpreted its author's thought. Then, I showed the scientific features of his book, its 
sources and drawbacks, along with studying a model of it, via presentation and 
criticism. The research aimed to highlight its approach to the problem, reasoning 
methods, and to defend the Prophet’s Sunnah, along with a detailed study of an issue 
from it, and I followed the critical inductive approach, so I selected from the book 
sufficient extracts to achieve the research goal. Through the research, it became clear 
that the topic of his problem is the contradiction of Hadith with philosophy and 
language rules, especially in the chapter of God's Divine Attributes, and that he 
adopted interpretation as a tool to defend against what was often troubled by his 
doctrine. He did not follow the way of the first Hadith narrators in overcoming the 
problem and narrating Hadiths by tracing back. Likewise, he did not document what 
he conveyed from the words of the people of the language, and he did not transmit the 
words of Hadith Imams in criticizing what he reported of rejected Hadiths. I 
recommended that the book should be edited, along with a study showing its 
methodology, and its faith breaches. 

Keywords: Ibn Furak, Problem, Hadith, Divine Attributes Interpretation. 
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 المقدمة

 

ومـن  ،ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفسـنا ،الحمد هللا نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره إنّ 

وأشهد أن ال إله إال  ،ومن يضلل فال هادي له ،له سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضّل 

 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ،اهللا وحده ال شريك له

 أما بعد: 

ُينفـق فيـه الباحـث وعلومهـا مـن أعظـم مـا  الشـريفةفإن البحث يف السـنة النبويـة 

وهـي  ،هي المصدر الثاين للشـريعة اإلسـالمية بعـد القـرآن الكـريمالمسلم وقته؛ ألهنا 

 . على نبيه محمد والحكمة التي أنزلها اهللا  ،الوحي الثاين

ولتلك األهمية للسنة النبوية الشريفة، نجد علماء المسلمين يف عصور اإلسالم 

ودفعا  ،وفقه� ،ورواية ،وحفظ� ،جمع� ،خدمتهاالمساهمة يف  تنافسوا يف المتعاقبة قد

  ، كما قال لسنة نبيه ، وما ذاك إال لحفظ اهللا وتأليف� ونشراً  لمشكالهتا،

  :- سبحانه -                   واقتضت حكمة اهللا، ]٩:[الحجر  

فلله  ،منًة منه وفضالً على هذه األمة المرحومة، مل من شاء من عباده يف ذلكأن يستع

 الحمد أوًال وآخرًا.

بِرقـاب بعضـها  آخـذٌ تكاملت وقد تنوعت علوم الحديث وتعددت؛ ومع تنوعها 

بعض، بحيث ال يمكن للناظر أن ينـال َمطلبـه يف أحـدها دون أن يخـوض يف غيـره مـن 

 األنواع. 

، وهــو ِعلــم يبحــث يف دفــع شــكلهختلــف الحــديث ومُ لــم مُ ومــن تلــك العلــوم عِ 

تعارض األقوال وترجيح بعضها على بعـض، وهـذا بحـٌر خضـّم، كمـا قـال أحمـد بـن 
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ــدالحليم ــة: عب ــن تيمي ــن أحمــد - ، وهــو)١(هـــ)٧٢٨(اب ــي ب ــو محمــد عل    كمــا يقــول أب

من أدق ما يمكن أن يعرتض أهل العلم من تأليف النصـوص «: - هـ)٤٥٦ (ابن حزم:

، )٣(»يضطرُّ إلى معرفتـه جميـع العلمـاء مـن الطوائـف«: هو مما، و)٢(»وأغمضه وأصعبه

وهذا االختالف والتعارض إنما هـو يف األفهـام، ال واقـع األمـر، وهـذه الحقيقـة محـّل 

ــال ــيم، حيــث ق ــن نــص عليهــا ابــن الق ــع العلمــاء، ومِّم ــين جمي االخــتالف «: وفــاق ب

ام، ال فيمــا خـرج مــن بــين شــفتيه مــن الكــالم، واإلشـكال واالشــتباه إنمــا هــو يف األفهــ

والواجب على كل مؤمن أن َيكَِل ما أشكل عليه إلى أصدق قائل، ويعلم أن فـوق كـل 

 . »ذي علم عليم

ومِما يتفرع عن البحث يف المشكل: البحث يف مـنهج َمـن ألـف فيـه، وهـو حقـل 

عنونـت لـه بــ: بدراسة منهج ابن فورك يف كتابه المشـكل، و بحثي هذا، الذي خصصته

 ».ُمشكل الحديث وبيانه البن ُفورك (دراسة منهجية نقدية)«

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

تظهر أهمية الموضوع من خالل ارتباطه بفن المشكل، وقد سبق نقل ما يدل  -١

 على أهميته.

كتاب ابن فورك هذا من األصول المعتمد عند األشاعرة إلمامـة صـاحبه  يعد -٢

عن غيره من األشاعرة بالجانب الحديثي، فهو شيخ أبي بكر أحمد بن الحسين  وتميزه

 معاصــــر ألبـــي بكــــر محمـــد بــــن الطيــــب - أيضــــ� - هـــــ)، وهـــو٤٥٨( البيهقـــي

                                           
 ).٢٠/٢٤٦(يمية، (جمع ابن قاسم)، فتاوى شيخ اإلسالم ابن تمجموع    )١(

 ). ٢/٢٦( األحكاميف أصول حكام اإل   )٢(

 ).٥/١١٤(للسيوطي)،  مع شرحه تدريب الراويالنواوي ( تقريب   )٣(
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  .)١(هـ)، وكالهما يمثالن مرحلة واحدة يف مسيرة المذهب األشعري٤٠٣(الباقالين:

، والتحـذير مـن التعريف بكتاب مشكل الحديث البن فورك؛ وبيـان مشـاربه -٣

 تأويالته. 

التـدوين يف مشـكل هبـا  المراحل التاريخيـة التـي مـرّ  مْرحلة من على فالتعرّ  -٤

 الحديث. 

ق العلمـاء ومنـاهجهم يف دفـع إيهـام االضـطراب عـن أحاديـث ائالنظر يف طر -٥

  تعامل مع النصوص الشرعية.فن الُينّمي ملكة  المصطفى 

 ُمشكلة البحث:* 

البــن فــورك مــن المصــنفات يف علــم  »مشــكل الحــديث وبيانــه«لمــا كــان كتــاب 

أشـعري المـذهب، رأيـت أن الحاجـة تـدعو إلـى بيـان  مشكل الحـديث، وكـان مؤلفـه

منهجه يف هـذا الكتـاب، مـع نقـد مسـالكه يف دفـع اإلشـكال، وبيـان الصـواب الموافـق 

  لمذهب أهل السنة والجماعة إجماال.

 أهداف البحث:* 

ورك يف التَّعامـل مـع األحاديـث المشـكلة، وبيـان المسـالك إبراز منهج ابن فُ  -١

  التي سلكها يف حلِّه لإلشكال.

دراسة تفصيلية لمسألتين من مسائل هـذا الكتـاب، كنمـاذج تطبيقيـة، تجمـع  -٢

  بين إبراز المنهج، والنقد.

ــز مكانتهــا وحجيتهــا  -٣ ــدفاع عنهــا وتعزي ــة وال اإلســهام يف خدمــة الســنة النبوي

 ثقة يف منهج المحدثين يف رواية الحديث ودرايته. وترسيخ ال

                                           
 ). ٢/٥٥٨(، عبد الرحمن المحمود، لـ د. موقف ابن تيمية من األشاعرة  )١(
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 الدراسات السابقة:* 

مشـكل «لم أقف على دراسة نقدية تطبيقية ُتعنى ببيان مـنهج ابـن فـورك يف كتابـه 

، ولكن ثم دراسات تناولت هذا العالم، مِن جوانب أخرى، ومن هذه »الحديث وبيانه

 الدراسات:

ــرض  -١ ــة: ع ــورك االعتقادي ــن ف ــنة آراء اب ــل الس ــدة أه ــوء عقي ــى ض ــد، عل ونق

هــ، ١٤٢٠والجماعة. رسالة دكتـوراة، للباحثة/عائشـة الخوتـاين، بجامعـة أم القـرى، 

جمعت فيه آراء ابن فورك العقدية من عدة كتب له، بعضها مطبوع وبعضها مخطـوط، 

ومجال البحث علم العقيدة، ال الحديث، وبحثي يركز على كتاب واحد البـن فـورك، 

  منهجه فيه والمآخذ عليه، ونقد المنهج.مع بيان 

. »المختصـر يف أصـول الفقـه«، مـع تحقيـق كتابـه وآثاره األصولية فوركابن  -٢

محمــد حســان عــوض، والكتــاب نشــرته دار النــوادر يف ثــالث مجلــدات،  للــدكتور/

 ومجال الكتاب أصول الفقه. 

ية تحليلية. دراسة منهجية إحصائ »كتاب مشكل الحديث وبيانه البن فورك« -٣

بحث محكم للدكتور/محمد عودة ربابعة، يف مجلـة البحـوث والدراسـات الشـرعية، 

هـ)، وهو بحث يرّكز على الجانب اإلحصائي التحليلي، ١٤٣٦( )، من عام٢٩( العدد

 ولم يتطرق للجانب النقدي، وبحثي هذا يتناول الجانب النقدي والتطبيقي. 

 منهج العمل:* 

 نهج االستقرائي النقدي، وفق اآليت:سلكت يف بحثي هذا الم

رجعت للمادة العلمية التي تفي ببيان منهج ابن فورك يف كتابه هذا، معتمدا  :أوالً 

(موسى محمد علـي)، ورجعـت للتحقيـق اآلخـر، والمخطـوط،  الطبعة، التي بتحقيق
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 عند الحاجة.

وثقت النصوص، يف الحاشية، وخرجت األحاديث، فيما سـوى المبحـث  :ثاني�

األخيــر، يف الحاشــية، ويف األخيــر يف المــتن، فــإن كــان الحــديث يف الصــحيحين أو 

كتفيت بتخريجه منهما، وإن كان يف غيرهما؛ توسعت يف التخريج بما حقـق اأحدهما، 

  المطلوب، من حيث القبول والرد، مع التعليل.

  كـالم  إيرادنقدت المادة العلمية المنتقاة، الداّلة علـى مـنهج هـذا اإلمـام، بـ :ثالث�

  ، ثم نقده، وبيان منهج أهل السنة يف ذلك.يف دفعه اإلشكال ابن فورك

 خطة البحث:* 

مـة، وتمهيـٍد،  وفهـرس ، وخاتمـٍة، وسـتة مباحـثتشتمل خطَّة البحـث علـى مقدِّ

 . للمصادر والمراجع

  ،ــه ــاره، وأهداف ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــى: أهميَّ ــوي عل ــي تحت ــة، وه م المقدِّ

راسات ا ابقة، ومنهج البحث، وخّطته.والدِّ  لسَّ

 وفيه: التَّمهيد ، 

  ُورك.ترجمة مختصرة البن ف 

  .تعريف مشكل الحديث 

 موضوع الكتاب.المبحث األول : 

 وبيانه مشكل الحديث«: مصادر ابن فورك يف المبحث الثاين«. 

 مشكل الحديث وبيانه«مسلك ابن فورك يف دفع اإلشكال يف : المبحث الثالث«. 

 مشكل الحديث وبيانه« : طريقة ابن فورك يف عرض مادة كتابهابعالمبحث الر«. 

 وبيانه مشكل الحديث«: المآخذ على كتاب المبحث الخامس«. 
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 :مـع  »مشـكل الحـديث وبيانـه«مـن كتـاب  انتطبيقيـ اننموذجـ المبحث السادس

 .مانقده

 الخاتمة. 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 التَّمهيد

 

 وفيه: 

 ورك.بن فُ ترجمة مختصرة ال 

  .تعريف مشكل الحديث 

 

  :)١(ترجمة مختصرة البن ُفْوَرك* 

 .رك األصبهاينوْ أبو بكر محمد بن الحسن بن فُ  يف عصره، شيخ المتكلمين،هو 

من عبد اهللا بـن جعفـر  هـ)٢٠٤( الطيالسي سليمان بن داود سمع مسند أبي داود

 دزارّ ابـن َخـ( محمـدأبـي بكـر أحمـد بـن ، وسـمع مـن هــ)٣٤٦( األصـبهاين بن فارس

، تلميــذ أبــي الحســن علــي بــن )٢()، وأخــذ الكــالم عــن أبــي الحســن البــاهلياألهــوازي

 هـ).٣٢٤( إسماعيل األشعري

ــه ــدث عن ــيح ــين البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ـــ)٤٥٨( : أب ــم ه ــو القاس ، وأب

 .بن خلـف، وآخـرونأحمد بن علي  ، وأبو بكرهـ)٤٦٥( القشيريبن هوازن  معبدالكري

                                           
ـــاكر   )١( ـــن عس ـــرتي، الب ـــذب المف ـــين ك ـــر: تبي ـــال٢٣٣(ص ُينظ ـــير أع ـــذهبي)؛ س ـــبالء، لل  م الن

)؛ ابن فورك وآثـاره األصـولية، ٤/٢٧٢( )؛ وفيات األعيان، البن خّلكان١٢٥/تـ ١٧/٢١٤(

كمـا يف  - بفاء مضمومة وواو سـاكنة وراء مفتوحـة - ). وُفورك١٠٠-١/٤٣( لمحمد حسان

 ). ١/٢٦٥( نسيم الرياض، للخفاجي

  العالمــة، شــيخ المتكلمــين، «وقــال:  ) مكتفيــا بكنيتــه،١٦/٣٠٤( تــرجم لــه الــذهبي يف الســير   )٢(

 . »أبو الحسن الباهلي البصري، تلميذ أبي الحسن األشعري. برع يف العقليات
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   :فيـه هــ)٦٨١:ابـن خلكـانأحمـد بـن محمـد (قال القاضـي  .انيف الكثيرةصنف التص

أبو بكر األصولي، األديب النحوي الواعظ، درس بالعراق مدة، ثم توجه إلـى الـري، «

، فورد عليهم، وبنـوا لـه )٢(فراسله أهل نيسابور - )١(يعني الكرامية -فسعت به المبتدعة 

دعي إلى مدينة غزنة، وجرت له «، وقال: »مدرسة ودارا، وظهرت بركته على المتفقهة

يف الطريـق،  مّ هبا مناظرات، وكان شديد الرد على ابن كرام، ثم عـاد إلـى نيسـابور، فُسـ

 .»، ونقل إلى نيسابور)٣(فمات بقرب بست

 محمد بن الحسن بـن فـورك أبـو بكـر :قال عبد الغفار بن إسماعيل« قال ابن عساكر:

تـويف سـنة  .ول الفقـه ومعـاين القـرآن قريبـا مـن المئـةبلغ تصانيفه يف أصول الدين وأص

المختصـر يف أصـول «، و»مشـكل الحـديث وغريبـه« :)٤(. من مصنفاته»ست وأربعمائة

                                           
محمد بن كرام السجستاين المبتـدع: شـيخ الكراميـة، كـان «): ١١/٥٢٣قال الذهبي يف السير(   )١(

  كمــا قــال:  -ات ، بعيــد الصــيت، كثيــر األصــحاب، ولكنــه يــروي الواهيــ، ربانيــ�، عابــداً زاهــداً 

. خــذل حتــى الــتقط مــن المــذاهب أرداهــا، ومــن األحاديــث أوهاهــا، ثــم جــالس -ابــن حبــان 

وكانـت «، وخـتم ترجمتـه بقولـه: »الجويباري، وابن تميم، ولعلهما قد وضعا مئة ألف حديث

  .»-نعوذ باهللا من األهواء  -ولهم تصانيف، ثم قلوا، وتالشوا  ،الكرامية كثيرين بخراسان

 بفـتح أولـه، والعامـة يسـمونه نشـاوور:«): ٥/٣٣١(» البلـدان ممعج«يف قال ياقوت الحموي    )٢(

وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضالء ومنبـع العلمـاء لـم أر فيمـا طّوفـت مـن 

 . »البالد مدينة كانت مثلها

نين زْ جسـتان وَغـمدينـة بـين س - بالضـم - ُبْسـت«): ١/٤١٤(» معجم البلدان«قال ياقوت يف    )٣(

  .»وهراة، وأظنّها من أعمال كابل

طبع منها، غير المشكل: المختصر يف أصول الفقه، والحـدود يف األصـول، والبقيـة مخطـوط،    )٤(

 ). ١/٥٣(» ابن فورك وآثاره األصولية« كما ذكر صاحب
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، »أسـماء الرجـال«، و»النظـامي يف أصـول الـدين«، و»الحـدود يف األصـول «، و»الفقه

يف علــم  رســالة«، و»غريــب القــرآن«، و»حــّل اآليــات المتشــاهبة«، و»تفســير القــرآن«و

 . »التوحيد

 

 :تعريف مشكل الحديث* 

وأشـكل  ،ُملتبس، يقـال: أشـكل األمـر: التـبسـُمختلط والــال ُمشكل يف اللغة:ـال

، والُشـْكلة: لت علـي� األخبـار وأحلكـت: بمعنـى واحـدختلط. وأشـكَ اعلّي األمر، إذا 

 . )١(كلالُحْمرة ُتخلط بالبياض، وهذا شيء أشكل، ومِنه قيل لألمر المشتبه: ُمش

فـيمكن تعريفـه بأنـه: الحـديث الـذي لـم يظهـر  ،وأما يف اصطالح أهـل الحـديث

 . المراد منه لمعارضته مع دليل آخر صحيح

، - وكسـرها الـالم بفتح - وَثّم مصطلح آخر مرتبط هبذا، وهو ُمختلف الحديث

ويمكـن التوفيـق بينهمـا أو تـرجيح  )٢(»مثلـه -ظـاهرًا  -الحديث الـذي عارضـه « وهو:

؛ ألن المشكل يشمل تعارض الحـديث مـع حـديث ، فهو أخّص من الـُمشكلأحدهما

 . )٣(آخر، ومع غير الحديث، فكل مختلف مشكل، وليس كل مشكل مختلف�

* * * 

                                           
 ؛)١٤/٣٨٠(، للزبيـدي التـاج ؛)٣٢١(ص، للفيـومي ُينظر: مادة (شكل) يف: المصباح المنيـر   )١(

 ). ١٤٥(صالمنير  ومادة (حلك) يف المصباح

، لــ د. عبـد المجيـد منهج التوفيق والرتجيح بـين مختلـف الحـديث وأثـره يف الفقـه اإلسـالمي   )٢(

 ). ٥٤(صالسوسوة 

 ).٥١(ص ، لـ د. نافذ حسين مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين   )٣(
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 المبحث األول

 موضوع الكتاب

 

الكتاب يف الجملة يمّثل قسما مـن أقسـام مشـكل الحـديث، الـذي بـه يتميـز عـن 

الحـديث يف ذاتـه بـالنظر إلـى معـايير العقـل البشـري، مختلف الحديث، وهو: إشكال 

نـذكر فيـه مـا اشـتهر مـن « وقد ذكر ابن فورك يف مقدمة كتابه هذا موضوع كتابه، فقـال:

، ومقصــده )١(»، ممــا يــوهم ظــاهره التشــبيهاألحاديــث المرويــة عــن رســول اهللا 

تز العرش اه(، وقد يخرج عن هذا كما يف حديث: األحاديث المتعلقة بصفات اهللا 

واعلم أن هذا الخرب ليس مما يرجع « ، فقد ذكر تأويله، ثم قال:)٢()لموت سعد بن معاذ

                                           
د فيه بكتاب معـين فيمـا يظهـر، والثـاين: رد فيـه علـى هذه األخبار على قسمين: األول: لم يتقي   )١(

ثــم «): ٣٦٨كتـابين، وهمـا: كتـاب التوحيـد، وكتــاب األسـماء والصـفات. حيـث ذكـر يف (ص

سألتم عند انتهائنا إلى هـذا الموضـع مـن كتابنـا أن نتأمـل مصـنف الشـيخ أبـي بكـر محمـد بـن 

ألفاظـا ذكرهـا يف كتابـه الـذي ، الذي سماه: كتاب التوحيد..... وذكرنا إسحاق بن خزيمة 

ــا معانيهــا ــا قبــل ورتبن   حتــى  هــذا يف واســتمر ،»روى وجمعهــا فيــه، ممــا لــم يــدخل فيمــا أملين

 أن كتابنـا، مـن الموضـع هـذا إلـى انتهائنـا عنـد ذلـك، بعـد سـألني ثم«: قال حيث ،)٤٢١ص(

لكتـاب حمد بن إسحاق صاحب ابن خزيمـة، وهـو اأ بكر أبي الشيخ مجموع -أيض�  - نتأمل

الــذي ســماه األســماء والصــفات، فتأملنــا ذلــك فوجــدناه قــد رتــب أبوابــه علــى األســماء 

 . »والصفات...

يف كتــاب  يف صــحيحه (مــع فــتح البــاري البــن حجــر) الحــديث متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري   )٢(

يف صـحيحه (مـع شـرح  )، ومسـلم٧/٤٩٩/٣٨٠٢(  المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ

= ).١٦/٢٥٥/٢٤٦٦(  كتاب فضائل الصحابة، باب فضـائل سـعد بـن معـاذيف النووي عليه)
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شيء منه إلى صفات اهللا تعالى، ولكنه مشكل اللفظ يف جملة ما ضمنا تأويله وتفسيره 

. وكذا قد يخرج إلـى مـا روي عـن الصـحابة أو السـلف، ممـا )١(»من مشكالت األخبار

. ومن الصفات التي أولها يف كتابه هذا: النـزول، واإلتيـان، )٢(نظرهيحتاج إلى تأويل يف 

 والمجيء، والضحك، والعجب، والغضب، والفرح، واالستواء والعلو، وغيرها. 

* * * 

                                           
سـعد بـن معـاذ بـن النعمـان بـن امـرئ القـيس بـن زيـد بـن «): ١/٢٧٩=قال الذهبي يف السير (

السيد الكبير، الشهيد، أبو عمرو األنصاري، األوسي، األشـهلي، البـدري، الـذي ، عبداألشهل

، وذكـر أن وفاتـه »الصـحاح، ويف السـيرة، وغيـر ذلـكومناقبـه مشـهورة يف  اهتز العرش لموته.

 كانت يف سنة خمس. 

 ). ٢٨٣ص(   )١(

فقد روى أثرا عن محمد بن كعب القرظي، ثم نقل تضعيف أهل النقل له، وكالمهـم يف الـرواة    )٢(

 ). ٣٤١(ص ). وينظر يف تأويله ألثر آخر عن الشعبي٣٣٤له عن محمد بن كعب. (ص
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 المبحث الثاين

 »وبيانه مشكل الحديث« مصادر ابن فورك يف

 

 مصادره يف كتابه على قسمين:

ة التي يناقشـها ويؤولهـا، وهـي علـى مصادره يف النصوص الحديثيالقسم األول: 

 قسمين: 

: لم يتقيد فيه بكتاب معين فيما يظهر، وذلك كنقله عن أبي شجاع الثلجي، األول

 أيضـا -، ونقلـه )١(يف نقد الروايات والكالم على األسانيد وبعض تأويالته يف النصوص

، )٢(وله يف ذلـكعن ابن قتيبة تأويله لبعض النصوص التي أوردها يف كتابه ورد عليه ق -

ام ف والنّظـعلـى بعـض أفكـار العـّال وقد ذكر ابن جماعة أن ابن فورك رّد يف كتابه هـذا 

 . )٣(»وعلى المشبهة والمجسمة« ، وزاد:من المعتزلة

 : الكتب التي نص على ذكرها، وهي:الثاين

ثـم سـألتم عنـد « كتاب التوحيد البن خزيمـة، وقـد نـص علـى هـذا يف قولـه: -١

                                           
 . )٢٤٢، ١١٠-١٠٩، ٧٨-٧٧كما يف: (ص    )١(

 ).٢٣) (مدانيال(المشكل لـ ُينظر مقدمة تحقيقو). ٦٧(ص   )٢(

). والعالف، هو محمد بن الهذيل البصـري، وهـو الـذي ٣٧(ص، البن جماعة إيضاح الدليل   )٣(

انقلع يف سـنة سـبع «زعم بأن نعيم أهل الجنة ينتهي، فتسكن حركات أهل الجنة. قال الذهبي: 

لنظام، هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المتكلم، تكلم يف القـدر . وا»وعشرين ومئتين

 سير أعالم النبالء: وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ. تويف سنة بضع وعشرين ومئتين. ينظر

)١٠/٥٤٢(، )١٠/٥٤١.( 
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ى هذا الموضع من كتابنا أن نتأمل مصنف الشيخ أبي بكر محمد بـن إسـحاق انتهائنا إل

، الذي سماه: كتاب التوحيد..... وذكرنـا ألفاظـا ذكرهـا يف كتابـه الـذي بن خزيمة 

 .)١(»روى وجمعها فيه، مما لم يدخل فيما أملينا قبل ورتبنا معانيها

 لـى هـذا يف قولـه:كتاب األسماء والصفات، ألبي بكر الِصْبغي. وقـد نـص ع -٢

  - أيضـ� - ثم سألني بعد ذلك، عنـد انتهائنـا إلـى هـذا الموضـع مـن كتابنـا، أن نتأمـل«

مجموع الشيخ أبي بكر محمد بن إسـحاق صـاحب ابـن خزيمـة، وهـو الكتـاب الـذي 

ــماء  ــى األس ــه عل ــب أبواب ــد رت ــدناه ق ــك فوج ــا ذل ــفات، فتأملن ــماء والص ــماه األس س

 .)٢(»والصفات...

 : مصادره يف التأويل:القسم الثاين

، )٣(اللغـة، وقـد نـص علـى ذلـك اعتمد ابن فورك يف هـذا علـى مـا ورد يف معـاجم

اعتمد على بعض ما نقل من تفسيرات السـلف  - أيضا-ولكنه لم يسم ما ينقل منها، و

ــه ــق مذهب ــاهره يواف ــا ظ ــد )٤(مم ــا -. واعتم ــه يف  - أيض ــابقة ل ــب الس ــض الكت ــى بع عل

                                           
 ). ٣٦٨(ص   )١(

 لمخطـوطخطأ من المحقق أو الناسخ، وكذا هـو يف ا »محمد بن إسحاق«). وقوله: ٤٢١(ص   )٢(

وترجمتـه ، وهو الصـواب، »أحمد بن إسحاق«): ٢٥٣(ص )، ووقع يف التحقيق الثاين٩٩(لـ/

كان أبو بكر بن إسحاق يخلف إمام األئمة ابـن خزيمـة يف «)، وفيه: ١٥/٤٨٣يف سير الذهبي (

الفتوى بضع عشـرة سـنة يف الجـامع وغيـره....، قـال الحـاكم: ومـن تصـانيفه: كتـاب األسـماء 

 . »والصفات...

 )، وغيرها كثير. ١٢٠، ٨٢، ٧٩، ٧٧كما يف (ص   )٣(

وكان سفيان بن عيينـة يـذهب يف تأويـل  ،اسم موضع فيه ّج ووَ «)، حيث قال: ٢٧٩كما يف (ص   )٤(

 . »هذا الحديث إلى نحو ما ذكرناه
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 - أيضـا -. وقد نقل )١(بي شجاع الثلجي الذي سبق ذكرهموضوعه، ومن ذلك: كتاب أ

، )٢(عن ابن قتيبة تأويله لبعض النصوص التـي أوردهـا يف كتابـه ورد عليـه قولـه يف ذلـك

) أن ابـن فـورك جمـع مـن هـ٧٢٨(ابن تيمية: وذكر شيخ اإلسالم أحمد بن عبدالحليم

 . )٣(تأويالت بشر المريسي ومن بعده ما يناسب كالمه

* * * 

                                           
) أن ابـن فـورك حـذا ١/٤٥٣( »التنكيل بما يف تأنيب الكوثري من األباطيـل«ذكر المعلمي يف    )١(

 ابن الثلجي يف كتابه الذي صنفه يف تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها.حذو 

 ). ٦٧(ص   )٢(

 ). ١/٢٠(، البن تيمية س الجهمية يف تأسيس بدعهم الكالميةيبيان تلب   )٣(
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٤٠٢  

 المبحث الثالث

 »مشكل الحديث وبيانه« مسلك ابن فورك يف دفع اإلشكال يف

 

من المتفق عليه أن ابن فورك أشعري المذهب، وقد سعى يف كتابه هذا إلـى دفـع 

واعلـم أن النبـي « اإلشكال بالتأويل، وفق مذهبه، وقد كشف اللثام عـن ذلـك، بقولـه:

 لخطـاب، حمـل علـى مقتضـى حكـم إنما خاطبنا على لغة العـرب، فـإذا ورد منـه ا

العربية، فإذا كان محـتمال لـوجهين، أحـدهما لـه مخـرج يف اللغـة، وتأويـل صـحيح ال 

، والثـاين يقتضـي - جـل ذكـره -يقتضي تشـبيها، وال يـؤدي إلـى محـال يف وصـف اهللا 

تشبيها وتكييفا وتمثيال، كان أولى ما حمل عليه من الوجهين ما ال يـؤدي إلـى وصـف 

. وهـو كغيـره مـن أهـل الكـالم ال يـرى خـرب )١(»بـالجوارح واآلالت - رهجل ذكـ -اهللا 

                                           
يحيل القارئ إلى التأثر بالفلسفة، وهذا يؤكـد سلسـلة  »الجوارح واآلالت«وذكر  ).٣٠٢(ص   )١(

 - ) ٢٣- ٥/٢٢كمـا يف مجمـوع الفتـاوى ( - أويل، وقد ذكر ابن تيمية نسب هذه المقوالت يف الت

ـابَِئِة أن أول من ُعرف بالتأويل يف اإلسالم، هو الجعد بن درهم، وقد أخذ هذه المقالة  َعْن الصَّ

يف ، ثـم -يف حـدود المئـة الثانيـة  -، ثم اتسعت هذه المقالة بعد تعريب كتب اليونـان اْلَفَالِسَفةِ 

ثالثة: انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسموهنا مقالة الجهمية؛ بسبب بشـر حدود المئة ال

   وهـذه التـأويالت الموجـودة اليـوم بأيـدي النـاس«وطبقته. قال ابن تيميـة:  بن غياث المريسي

مثل أكثر التأويالت التي ذكرها أبو بكر بن فـورك يف كتـاب التـأويالت وذكرهـا أبـو عبـد اهللا  -

ويوجد كثير منها يف كـالم خلـق  »تأسيس التقديس«رازي يف كتابه الذي سماه محمد بن عمر ال

كثير غير هؤالء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداين وأبي الحسـين البصـري 

هـي بعينهـا تـأويالت بشـر المريسـي التـي  -وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم 

 ). ٤١مقدمة تحقيق (دانيال) (م وينظر: .»ذكرها يف كتابه
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 . )١(يف كتابه هذا اآلحاد مفيدا للعلم، بل لغالب الظن، وقد نص على ذلك

وإذا كان الحديث من رواية من عرف باألخذ عن اإلسرائيليات رده لـذلك، كمـا 

 )تـرجمتهم( أو وهـب،وإنما المعّول يف مثله على كعـب، « يف قوله يف بعض الروايات:

- يتشـبث يف رد الحـديث -أيضـا-، و)٢(»من أحاديث التوراة، وال ثقة بشيء مـن ذلـك

بتضعيف راويه إن َوَجد فيه قوال لمن سـبقه، ولـو لـم يكـن ذلـك هـو المعتمـد  -أحيانا

  .)٣(عند المحققين من األئمة

* * * 

                                           
 . )٤٩٨، و(ص)٤٤(ص    )١(

 ). ٥٥(ص    )٢(

اعتماده يف الكالم على الرواة أو األحاديث على بعض الضعفاء، ومن ذلك اعتماه على محمد    )٣(

بن شجاع الثلجي. ولذا تجده ضعف عكرمة مولى ابن عباس، وضعف حماد بن سلمة. فقـال 

هذا الحديث ضعيف: ذكره حماد عن ثابت، ولم يروه غيـره، قال الثلجي: إن «): ٢٤٧(ص يف

 . »عنه من أصحابه
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٤٠٤  

 المبحث الرابع

 »ديث وبيانهمشكل الح« طريقة ابن فورك يف عرض مادة كتابه

 

 طريقته يف عرض مادة كتابه، يمكن تلخيصها يف:

، بفصـل بـّين فيـه افتتح كتابه بعد حمد اهللا والصالة والسالم على رسوله  -١

موضوع كتابه، وبيان المراد بأهل الحديث، وأهنا طائفتان، األولى: طائفة هتتم بمجـرد 

ائفة هتتم بـالنظر والدرايـة، فجـّل النقل والرواية مع بيان الصحيح والسقيم. والثانية: ط

اهتمامها متون األحاديث، ومنهم األشعرية يف نظره. ثم تحدث عن المحكم وغيره يف 

فكـذلك « القرآن، وبين منشأ هتجين الطوائف المخالفة ألهل الحديث عنده، ثـم قـال:

م ، جارية هذا المجرى، ومنّزلة علـى هـذا التنزيـل، فمنهـا الكـالأخبار الرسول اهللا 

البين المسـتقل يف بيانـه بذاتـه، ومنهـا المفتقـر يف بيانـه إلـى غيـره، وذلـك حسـب عـادة 

  .)١(»العرب يف خطاهبا

ذكر خرب مما يقتضي التأويـل « بدأ صلب كتابه، وذلك بوضع ترجمة، وهي: -٢

، ثم يذكر تحت هـذه الرتجمـة حـديثا معلقـا، وقـد يـذكر بعـض »ويوهم ظاهره التشبيه

. وبعـد أن ينتهـي يذكر بعض اإلسناد، وقد يكتفي بعزوه للنبي  طرقه األخرى، وقد

، وقـد ال »بيان تأويل ذلك« من ذكر الطرق، يبدأ يف تأويل الخرب، مرتجما لذلك بقوله:

  .)٢(يرتجم للتأويل بشيء، بل يذكر الحديث ثم يذكر التأويل مباشرة

ى تقتضي إذا كان للحديث، الذي يورده، شواهد أخرى تتضمن صفات أخر -٣

                                           
 ). ٤٣-٤٢(ص    )١(

 ). ٣٤٢كما يف (ص   )٢(
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. مـثال حـديث: »ذكر خرب آخر يف مثل هـذا المعنـى« التأويل عنده، ترجم لذلك بقوله:

، فيه ذكر الصـورة واإلتيـان، وقـد عقـد للصـورة الفصـل )١()أتاين ربي يف أحسن صورة(

  الــذي قبلــه، وذكــر هنــا مــا يتعلــق بالصــورة واإلتيــان، وقــد يــذكر تحــت هــذه الرتجمــة 

السـابقة، كـذكره بعـض طـرق األحاديـث السـابقة، وذكـر ما يتعلـق بالرتجمـة  -أيضا-

فأما أحاديـث ابـن عبـاس، ففـي بعضـها « تأويلها. ومن ذلك: قوله يف الرتجمة السابقة:

ــأويال وتخريجــا ــاظ يقتضــي ت ــادات ألف ــة )٢(»زي ــد أورد أصــل الحــديث يف الرتجم ، وق

  السابقة لهذه الرتجمة.

علـى كـالم مـن تقدمـه يف ذلـك، إذا كان الحديث مما تكلم عليه، وقد وقـف  -٤

فإنه يثبت ذلك، وجل اعتماده يف ذلك على محمد بن شجاع الثلجي، ومن ذلـك قولـه 

قال محمد بـن شـجاع الثلجـي يف « بعد أن أورد الحديث السابق ذكره يف الفقرة الثالثة:

 . »تخريج هذا الحديث: إن هذا الحديث أوال معلول...

                                           
الرتمـذي يف أبـواب  أخرجـه يـروى عـن جمـع مـن الصـحابة، منهـا مـا ). هذا الحديث٧٧(ص   )١(

هـذا «، وقال: ) من حديث معاذ ٥/٢٨٥/٣٢٣٥تفسير القرآن، باب (ومن سورة ص)، (

حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسـن 

بيـان تلبـيس «كمـا يف  -. والحديث لم تسلم جميع طرقه من القدح، وقد نقـل األثـرم »صحيح

ــة ــة ( »الجهمي ــن تيمي ــديث: - )٧/٢١٧الب ــات الح ــر رواي ــد أن ذك ــد، بع ــول أحم ــل « ق وأص

فليس يثبت من «): ٢/٥٤٦( ابن خزيمة يف التوحيد ، وقال»الحديث واحد، وقد اضطربوا فيه

والرواية يف هذا الباب فيهـا لـين «): ٣/١٥٦( »الضعفاء«، وقال العقيلي يف »هذه األخبار شيء

لــيس فيهــا « ) بعــد إيــراده طـرق الحــديث:٦/٥٧( »العلـل«، وقــال الــدارقطني يف »واضـطراب

 . »صحيح، وكلها مضطربة

 ). ٧٨(ص   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة منهجية نقدية«مشكل احلديث وبيانه البن فُورك 

٤٠٦  

ي تحتاج إلى تأويل مما له عالقة بموضوع بعض اآليات الت -أحيانا-يذكر  -٥

فإن قال قائل: فإذا حملتم ما روي من « الحديث الذي يتحدث عنه، ومن ذلك قوله:

        النزول يف الخرب على ما ذكرتم، فعالم تحملون، قوله:

  .)٢(، ثم أجاب عن ذلك)١(وذكر آيات أخرى ،]٢٦[النحل:

يعمد يف تأويل الخرب إلى المجاز واختيار ما يتناسب مع مذهبـه مـن دالالت  -٦

اللفظ الواحد، مما احتملته لغة العرب، ولو من وجه بعيد. ومـن ذلـك قولـه يف تأويـل 

وقد استعملت العرب لفظ اليد واإلصبع والكف يف معنى « حيث قال: صفة (الكف)،

ثـم مثـل لـذلك مـن لغـة العـرب، والغالـب عـدم  »النعمة، وذلـك سـائغ كثيـرا يف اللغـة

 اعتماده على كتب اللغة أو أهلها، بل ينسب ذلك للغة العرب ابتداًء. 

يستشــهد لمــا يــذكره مــن داللــة اللفــظ علــى مــا يــذكره مــن المعــاين بــبعض  -٧

 األبيات، ومن ذلك استشهاده على أن من معاين الكف: القدرة، بقول الشاعر: 

 )٣(رهاــه مقاديــّف اإللــبك ... ورهون عليك فإن األم

 ينقل قول غيره دون أن يعزوه إليه، وهذا يف كثير من المواضع، كما يف قولـه: -٨

. وقـد يعـزو القـول يف )٤(»وقال قائل: إن معنى الزيـادة يف العمـر نفـي اآلفـات عـنهم...«

 . )٥(»قال سفيان: قرأت عند شريح: [بل عجبت]...« مواضع لقائله، كما يف قوله:

                                           
 ). ٢٠٧(ص   )١(

، ١٣٣، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٠، ١١٥، ١٠٧، ١٠٤، ٩٩، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٨٣، ٧٨، ٧٧(صينظر:    )٢(

٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٧، ١٩٣، ١٥٢، ١٥١، ١٣٤.( 

 ). ٢/٢(، لـعلي بن الحسن ). والبيت لألعور الَشنِّي، كما يف الحماسة البصرية٧٩(ص    )٣(

 ). ٣٠٦(ص    )٤(

ــن القــوال  أورد) حيــث ٩٣ظــر: (صين). و١٩٤(ص    )٥(  =)١٤٣(صيف و ،أبــي عاصــم النبيــلب
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يــورد علــى نفســه اإليــراد ثــم يجيــب عليــه، وهــي طريقــة مشــهورة يف كتــب  -٩

 . )١(المتكلمين، فيقول: فإن قيل كذا....؟ قيل:...

ومـنهم « يعزو بعض المذاهب عند المتكلمين إلى أصحاهبا، كمـا يف قولـه: -١٠

 . )٢(»من قال: معناه نفي السفه عنه...، وهو مذهب النجار

دفع إشكالها بالتأويل، دون نظٍر إلى األثـر، وقـد التي ذكرها األخبار غالب  -١١

  .)٣(أو رد الرواية المنكرة الرتجيح يسلك مسلك تفسير الرواية بالرواية، أو

اســـتعمل كثيـــرا مـــن مصـــطلحات المحـــدثين، كالصـــحيح، والضـــعيف،  -١٢

 . )٤(والمنكر، والتصحيف، والمستفيض والمعلول

د فيه على من يقول: إن األخبار التي ذكرهـا يف عقد يف آخر الكتاب فصال ر -١٣

 . )٥(كتابه مما ال يجب االشتغال بـتأويلها وتخريجها وتبيين معانيها وتفسيرها

* * * 

                                           
 قوال لوهب بن منبه.  أوردحيث =

أســلوب (الفنُقلــة) عنــد الزمخشــري يف «وهــذا األســلوب ُيعــرف بأســلوب (الَفنُْقلــة). ينظــر:    )١(

مركـز «العزيـز جـودي، وهـو مقـال منشـور يف موقـع  عبدد.  ،»تفسيره وبيان خصائصه وفوائده

 . »تفسير للدراسات القرآنية

أبو عبد اهللا الحسـين بـن «)، فقال: ١٠/٥٥٤والنجار، ترجم له الذهبي يف السير (). ٣٣٢ص(   )٢(

ولـه منـاظرة مـع النظـام، فأغضـب النظـام، ..، محمد بن عبد اهللا النجار، أحد كبار المتكلمـين.

 ولم يذكر وفاته.  .»فرفسه، فيقال: مات منها بعد تعلل

 ). ١٥٧، ١٤٣، ٩٦، ٤٦ينظر: (ص   )٣(

 ).٣٤٩، ١٢٥، ٧٧، ٤٩، ٤٥ر: (صينظ   )٤(

 ). ٤٩٦(ص   )٥(
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 المبحث الخامس

 »وبيانه مشكل الحديث« المآخذ على كتاب

 

َمن طالع الكتاب تبّين له أنه يف جملته من كتب أهل التأويل، التي ال يعّول عليهـا 

 مــن قريــب وال مــن بعيــد فيمــا يخــص موضــوعه؛ ألن مبنــاه علــى تأويــل الصــفات ال

وتحريف النصوص الشرعية، وعدم إجرائهـا علـى ظاهرهـا، وكـل ذلـك ممـا يخـالف 

، ومـــن بعــدهم. وســـأذكر هنـــا بعـــض مــذهب الســـلف الصـــالح مــن الصـــحابة 

  المؤاخذات التفصيلية على الكتاب، فمن ذلك:

للمـنهج  لوكه طريـق أصـحابه األشـعرية، ومخالفتـهتأويله لصـفات اهللا، وسـ -١

الحق الذي عليه السلف، يف كتابه هذا، وقد تناول كتابه هذا بالنقد أبو يعلى محمد بـن 

، حيـث قـال يف »إبطال التأويالت ألخبار الصـفات« )، يف كتابهـه٤٥٨( الحسين الفراء

ــذي« مقدمتــه: ــورك، ال ــن بــن ف ــن الحس ــد ب ــل مصــنف محم ــألتم أن أتأم ســماه  وس

كتاب(تأويل األخبار)، جمع فيه هذه األخبار، وتأولها، فتأملنا ذلك وبينا ما ذهـب فيـه 

 . )١(»عن الصواب يف تأويله، وأوهم خالف الحق يف تخريجه

بدليل حـدوث األجسـام  لوجود اهللا الستداللمخالفته أهل السنة يف طريقة ا -٢

إن الخلــق « ، حيــث قــال:المســمى دليــل األعــراض، وهــو دليــل المتكلمــين المشــهور

                                           
وقد صـنف القاضـي «): ٥/٢٣٧). وقال شيخ اإلسالم يف درء تعارض العقل والنقل(١/٤٢(   )١(

أبو يعلى كتابه يف إبطال التأويل، ردا لكتـاب ابـن فـورك، وهـو وإن كـان أسـند األحاديـث التـي 

  ظـر تتمـة كالمـه هنـاك، وللـذهبي . وين»ذكرها وذكر من رواها، ففيهـا عـدة أحاديـث موضـوعة

 ) عن هذا الكتاب. ٩١-١٨/٩٠( كالم يف السير - أيض� -
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بدالالته المنصوبة، وآياته التي ركبها يف الصور، وهـي األعـراض الدالـة  عرفوا اهللا 

  .)١(»على حدوث األجسام، واقتضائها محدث� لها من حيث كانا محدثين

وهي المسألة المشهورة يف كتب الكالم االختيارية، أو الفعلية، نفيه للصفات  -٣

وأمـا قيـام « وهـذا خـالف طريقـة أهـل السـنة. قـال ابـن تيميـة: .)٢(»حلول الحـوادث«بـ

فهو قول سلف األمة وأئمتها الذين  -تعالى  -األفعال االختيارية، وقيام الصفات باهللا 

به التوراة واإلنجيل، وهو القول الذي  توهو القول الذي جاء ،نقلوه عن الرسول 

وحينئذ فتعلم بالعقل الصـريح أن  يدل عليه صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول.

العالم حادث كما أخربت بـه الرسـل مـع أن الـرب لـم يـزل وال يـزال متصـفا بصـفات 

وال موصـوفا بأنـه  ،الكمال، لم يصر قادرا بعد أن لم يكن، وال متكلما بعد أن لـم يكـن

خالق فاعل بعد أن لم يكن، بل لم يزل موصوفا بصفات الكمال المتضـمنة لكمالـه يف 

 . )٣(»له وأفعالهأقوا

يثبت ابن فورك من الصفات الخربيـة: الوجـه، والعـين، ويمنـع مـن تأويلهـا،  -٤

ل مــا عــدا هــذه يتــأوّ ووينفــي عنهــا أن تكــون جارحــة أو دالــة علــى تجســيم أو أجــزاء، 

                                           
 ). ٨٧(ص    )١(

األمـور التـي « -) ٦/٢١٧يف المجمـوع ( كما يقـول شـيخ اإلسـالم -الصفات االختيارية هي    )٢(

وبصـره، وإرادتـه،  ،، فتقـوم بذاتـه بمشـيئته وقدرتـه، مثـل كالمـه، وسـمعهيتصف هبا الرب 

ومحبته، ورضاه، ورحمته، وغضبه، وسخطه، ومثل خلقه، وإحسانه، وعدلة، ومثـل اسـتوائه، 

ينظـر . »ومجيئه، وإتيانه، ونزوله، ونحو ذلك من الصفات التي نطق هبا الكتاب العزيـز والسـنة

  ).٤٨٢، ٤٧٩، ٢٩٤، ٢٧٢، ١٤٠(ص المشكل

 ). ١/١٣٠(، البن تيمية الصفدية   )٣(
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٤١٠  

الصفات الخربية، فيتأول ما ورد من اليد، ويمين الرحمن، والكف، والقبضة، والقدم، 

ما أثبته اهللا ورسوله الواجب «وهذا خالف مذهب أهل السنة، فـ. )١(واألصابع، والساق

أثبتناه، وما نفاه اهللا ورسوله نفيناه. واأللفاظ التي ورد هبا النص يعتصم هبـا يف اإلثبـات 

يـرد  والنفي، فنثبت ما أثبته اهللا ورسوله مـن األلفـاظ والمعـاين. وأمـا األلفـاظ التـي لـم

نظر يف مقصود قائلهـا: فـإن كـان معنـى صـحيحا قبـل، نفيها وال إثباهتا فال تطلق حتى ي

لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص، دون األلفاظ المجملة، إال عند الحاجـة، مـع 

قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من ال يتم المقصـود معـه إن لـم 

إثبات كل مـا ورد ي: ، ه- يف الجملة - ، فطريقة أهل السنة)٢(»يخاطب هبا، ونحو ذلك

بال تمثيـل المجاز على الحقيقة ال  - ىتعال - هللا الكمال يف الكتاب والسنة من صفات

، وأنـه مخـتٌص هبـا، ال يشـركه فيهـا هبـا - تعـالى -طلب لمعرفة كيفية اتصـاف اهللا  وال

وهـو غاية وراءهـا،  ال، وكلها صفات كمال النقص فيها - سبحانه - هصفاتوأن  أحد،

، وطـريقتهم دل عليهـا النقـل والعقـل، فـالقول كل سمات النقص واالحتيـاجمنزه عن 

  .)٣(يف الصفات كالقول يف الذاتما أثبتوه، والقول كالقول فيفيما نفاه النفاة، 

ال يذكر األحاديث بإسـناده، وال يعزوهـا لمصـدرها، مـع أنـه ممـن لـه بعـض  -٥

  .)٤(العناية بالحديث رواية، فقد روى له الحاكم والبيهقي

                                           
 ). ٣٦٠-٣٥٦(ص    )١(

 ). ١٩٠(ص البن أبي العز ،شرح العقيدة الطحاوية   )٢(

 ). ٥٤٢-٥٣٦ص(، لعائشة الخوتاين آراء ابن فورك االعتقادية   )٣(

 ). ١٧/٢١٥(أعالم النبالء  سير   )٤(
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إن (يعرج على بعض األحاديث الموضوعة بإجمـاع أهـل السـنة، كحـديث:  -٦

، وهو وإن كان قد نقل إنكار أهل النقل لـه وبـين ذلـك أحسـن )١()...نفسه خلق اهللا 

ــه أســاء حــين قــال: ــه لــو كــان صــحيحا كــان يمكــن يتــأول علــى « بيــان، إال أن علــى أن

حة، كما يف تضعيفه لفظـة الرجـل . وقد يضعف بعض األحاديث وهي صحي)٢(»أهنم...

فأمـا مـن « ، حيـث قـال:)٣()حتى يضع اهللا فيها رجلـه(يف الحديث الذي أخرجه مسلم: 

  .)٤(»روى هذا الحديث على لفظ الرجل، فقد قلنا إن هذا غير ثابت عند أهل النقل

اعتماده يف الكالم على الرواة أو األحاديث على بعض الضعفاء، ومـن ذلـك  -٧

ى محمد بن شجاع الثلجـي. ولـذا تجـده ضـعف عكرمـة مـولى ابـن عبـاس، اعتماه عل

وقد قال الثلجي: إن هذا الحديث ضعيف: « وضعف حماد بن سلمة. فقال يف موضع:

 . )٥(»ذكره حماد عن ثابت، ولم يروه غيره، عنه من أصحابه

                                           
من طريق محمد بـن شـجاع، بإسـناده  )١/١٤٩/٢٣١( أخرجه ابن الجوزي يف الموضوعات   )١(

ُيشك يف وضعه، وما وضع مثـل هـذا مسـلم، وإنـه هذا حديث ال «، ثم قال: إلى أبي هريرة 

ألن الخالق ال يخلق نفسه. وقـد اهتـم علمـاء  ؛إذ هو مستحيل ؛هادالموضوعات وأبر كّ لمن أرَ 

 . »الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع

 ). ٣٥٢(ص    )٢(

لجنــة أخرجــه مســلم يف كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب النــار يــدخلها الجبــارون وا   )٣(

  ).١٧/١٨٨/٢٨٤٦( يدخلها الضعفاء

زعم اإلمام أبو بكر بـن فـورك «): ١٧/١٩٠(صحيح مسلم  ). قال النووي يف شرح١٢٩(ص    )٤(

 . »أهنا غير ثابتة عند أهل النقل، ولكن قد رواها مسلم وغيره فهي صحيحة

 ). ٢٤٧(ص    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة منهجية نقدية«مشكل احلديث وبيانه البن فُورك 

٤١٢  

تضعيفه لبعض الثقات من رواة الحديث، تقليدا لغيـره، وتشـبثا بكـل مـا مـن  -٨

رد الحديث المخالف لمذهبه، ومن أولئك الرواة: عكرمة وحماد بن سلمة، كما شأنه 

  سبق قريبا.

 عدم نسبته ما ينقل من المعاين اللغوية ألهلها. -٩

جنوحه إلى المجاز، الـذي يسـميه تـأويال، مـع عـدم ظهـور القرينـة يف نقـل  -١٠

قليـة أساسـا يف هـذا، اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجـازي، وجعلـه القرينـة الع

  وهذا مسلك عاّمة المتكلمين يف موقفهم من األسماء والصفات.

* * * 
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 المبحث السادس

 مامع نقده »مشكل الحديث وبيانه« من كتاب انتطبيقي اننموذج

 

 :النموذج األول* 

 : نص كالم ابن فورك يف كتابه:أوالً 

 آخـر ممـا يقتضـي ذكـر خـرب« :»مشـكل الحـديث وبيانـه« قال ابن فورك يف كتابـه

عجـب (:  ، قال: قال أبـو القاسـمروى محمد بن زياد، عن أبي هريرة  التأويل:

أعلم أنا قد بينا معنى العجب تأويل ذلك:  .)١()ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسالسل

، وأن )٢(، وقد روي يف إضافة التعجب إلى اهللا قد تقدم بياهنا- تعالى - المضاف إلى اهللا

يعظم من أخرب عنه بأنه يعجب منه  يرجع إلى معنى الرضا والتعظيم، وأن اهللا ذلك 

 . »ويرضى عنه

ــع ســابق ــال يف موض ــظ)٣(وق ــا لف ــي ورد فيه ــوص الت ــاق بعــض النص ــد أن س  ، بع

معنى ذلك أن أصل التعجب إذا استعمل يف أحدنا فالمراد: أن يدهمه أمر « (التعجب):

ليـق بـاهللا سـبحانه. وإذا قيـل يف صـفة اهللا تعـالى يستعظمه مما لم يعلـم وذلـك ممـا ال ي

                                           
ــديث   )١( ــه ). والحــديث ٣٢٨(ص مشــكل الح ــاب الأخرج ــاب البخــاري يف كت ــير، ب جهــاد والس

من طريق محمـد بـن زيـاد، عـن أبـي هريـرة بألفـاظ  )٦/٢٥٣/٣٠١٠( األسارى يف السالسل

َالِسلِ «ولفظ البخاري: متقاربة،   . »َعِجَب اُهللا مِْن َقْوٍم َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة فِي السَّ

أخبار قد «): ١٨٧كذا وقع يف تحقيق (موسى محمد علي)، ويف تحقيق (دانيال جيماريه) (ص   )٢(

 ). ٧٥، وكذلك يف المخطوط (لـ/»تقدم بياهنا

 . )١٩٢(ص    )٣(
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٤١٤  

 عجب أو يتعجب فالمراد به أحد شيئين: 

ـَب معظـٌم لمـا  إما أن يكون يراد بـه: أنـه ممـا عُظـم قـدُر ذلـك وكُبـر؛ ألن المتعجِّ

َيتعجب منه، ولكن اهللا سبحانه لما كان عالما بما كان ويكون لم َيلِق به أحُد الوجهين، 

َك عالٍم مـا لـم يكـن بـه عالمـا، فبقـي أمـر التعظـيم لـه والتكبيـر يف الذي يقتضي استدرا

يـراد بـذلك الرضـا والقبـول ألجـل أن مـن أعجبـه الشـيء فقـد  )١(القلوب عند أهله. إذا

 رضيه وقبله وال يصح أن َيعجَب مما ُيسخطه ويكرهه.

ي يف القلوب أخرب عنها بـاللفظ الـذ األفعالأقدار هذه  تعظيم فلما أراد النبي 

قوله تعالى من قراءة من  وأما إليها. المبادرةيقتضي التعظيم حثا على فعلها وترغيبا يف 

، وذكرهمـا، وهمــا »وجهــين:... أحـد، بضـم التــاء، فتأويلـه علــى »بـل عجبــُت « :)٢(قـرأ

 باختصار:

 أنه جازاهم على عجبهم، من باب تسمية جزاء الشيء باسمه. -١

  ت يا محمد.، أي: بل عجبأنه خرب عن النبي  -٢

  :: البيان والتعقيب وبيان المذهب الحق يف المسألةثاني�

 وذلك من خالل المحاور التالية:

وجه كـون هـذا الحـديث مـن المشـكل، هـو: تضـمنه صـفة مـن صـفات اهللا،  -١

صرفها عن ظاهرها، وهـذا مـا  - عند أهل التعطيل والتحريف والتأويل -والتي يجب 

 ذا. بنى عليه ابن فورك كتابه ه

                                           
. ويف الطبعـة الثانيـة: »وعند أهله، أو يراد بذلك الرضا به والقبـول...«): ٣٨يف المخطوط (لـ/   )١(

 . »أو يراد بذلك الرضا له والقبول...«

 . »من قرأ... يف قراءة - تعالى - فأما قوله«): ٨٨(ص يف التحقيق اآلخر   )٢(
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، يقـال: بـأن هـذا الخـرب، كغيـره مـن »ذكـر خـرب آخـر يقتضـي التأويـل« قوله: -٢

نصوص الصفات الثابتـة، ال يقتضـي التأويـل، بـل يمـر علـى ظـاهره، كمـا هـو مـذهب 

الســلف المتــواتر عــنهم. ومنشــأ اقتضــاء التأويــل عنــده اقتضــاؤه التشــبيه، كغيــره مــن 

ذا ال يسلم لهم، فالتماثل بين األسـماء الصفات التي نفاها األشاعرة وغيرهم، ومثل ه

ال يوجب تماثال بين المسـميات، وقيـاس الغائـب علـى الشـاهد قيـاس فاسـد. والـذي 

جعلــه يــذهب هــذا المــذهب الفاســد، يف تأويــل صــفة العجــب، هــو ظنــه أن نصــوص 

، وهـذا )١(من قبيل المتشابه والمشكل الـذي ينبغـي تأويلـه - ومنها العجب - الصفات

  يه السلف.خالف ما عل

، الحديث أخرجه من هذا الطريق البخـاري، »روى محمد بن زياد...« قوله: -٣

 وغيره، وقد أشرت إلى تخريجه يف الحاشية. 

، ذكـر هـذه النصـوص يف الموضـع »وقـد روي يف إضـافة التعجـب...« قوله: -٤

 اآلخر، حيث ساق مجموعة من األحاديث، وهي:

، وهـذا الحـديث أخرجـه )٢()صـبوةعجب ربكم من شاب ليسـت لـه (حديث:  -

                                           
إذا كان المراد بكوهنا متشابه أي من جهة الكيف، وأنه غير معقول لنا، فهـو حـق، ولكـن المعطلـة    )١(

والمفوضة وأهل التأويل فيريـدون بالتشـابه مـا يلـزم منـه التعطيـل أو التفـويض أو التأويـل، وهـذا 

 . )٧٧(ص ي للشيخ الشنقيط »منهج ودراسات آليات األسماء والصفات«باطل. وينظر: 

، »َأْي َمْيـٌل إَِلـى الَهـَوى«)، بقولـه: ٣/١١( فسر ابن األثير الصبوة يف النهاية يف غريب الحـديث   )٢(

أي شاب ال ميل له إلى الهوى، وهذا يتفق مع حديث السـبعة الـذين يظلهـم اهللا يف ظلـه يـوم ال 

حـديث متفـق عليـه، أخرجـه البخـاري يف ، وال)َوَشابٌّ َنَشَأ فِي ِعَباَدِة َربِّهِ (ظل إال ظله، فمنهم: 

 =)،٢/٣٦١/٦٦٠( كتاب األذان، باب من جلس يف المسجد ينتظر الصالة وفضل المسـاجد
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  مــن طريــق  )٣(، والطــرباين يف الكبيــر)٢(»الســنة« ، وابــن أبــي عاصــم يف)١(أحمــد يف مســنده

إن اهللا ليعجب من الشاب « ابن لهيعة، عن أبي ُعّشانة، عن عقبة بن عامر، ولفظ أحمد:

  عنــد  - ، وقــد خالفــه رِشــدين بــن ســعد)٤(. وابــن لهيعــة مــتكلم فيــه»ليســت لــه صــبوة

، فرواه عن عمـرو بـن الحـارث، عـن أبـي عشـانة بـه موقوفـا. - )٥(ابن المبارك يف الزهد

  .)٦(ورشدين ضعيف، ومع هذا، فقد رجح أبو حاتم الموقوف، كما يف العلل البنه

ثالثة يعجب اهللا إليهم: القوم إذا اصطفوا للصالة، والقوم إذا اصطفوا (حديث:  -

، وهـذا الحـديث أخرجـه: )صالة يف جـوف الليـللقتال المشركين، ورجل يقوم إلى ال

مـن طريـق هشـيم  )٩(، وأبو يعلى يف مسنده)٨(، وابن أبي شيبة يف مصنفه)٧(أحمد يف مسنده

 عن أبي الوّداك، عن أبي سعيد الخدري به، ولكن بلفظ )١٠(بن بشير، قال: مجالد أخربنا

                                           
  ).٧/١٢٦/١٠٣١( ومسلم يف كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة=

)١٧/٦٠٠/١٧٣٧١(   )١.( 

 ).٥٧١(رقم   )٢(

)١٧/٨٥٣(   )٣.( 

 .»وضعفه شيخنا يف فتاويه ألجل ابن لهيعة«): ٢٤١(رقم  قال السخاوي يف المقاصد   )٤(

 ). ٣٤٩(رقم   )٥(

)٢/١١٦(   )٦.( 

)١٨/٢٨٤/١١٧٦١(   )٧.( 

)٥/٢٨٩(   )٨ .( 

)٢/٢٨٥/١٠٠٤(   )٩.( 

حدثنا هشيم بن بشير، أخربنا مجالد بن سـعيد. وعنـد أبـي يعلـى: بالعنعنـة. عند ابن أبي شيبة:    )١٠(

 لد.): حدثنا مجا١/١٦٥وعند ابن جميع يف معجمه (
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، وهـو لـيس ليعجب) عندهم. ومجالـد، هـو ابـن سـعيد الهمـداين( (يضحك) بدال من

  .)١(بالقوي، كما يف التقريب

 : أن رجال نزل ضيفا برجل من األنصار، فقال المرأته:حديث أبي هريرة  - 

لقد عجب اهللا (وفيه:  »الليل لضيفنا... - كذا، ولعلها: نطوي - تعالي حتى انطوى«

أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار، باب . والحديث )من صنيعكما البارحة

 : اهللا قول                       :َثنَا )٢(]٩[الحشر ، فقال: َحدَّ

َثنَا َعْبُد اهللاِ ْبُن َداُوَد، َعْن ُفَضْيِل ْبِن َغْزَواَن، َعْن َأبِي َحاِزٍم، َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة به ٌد، َحدَّ  .ُمَسدَّ

حدثني  :فقال ،)٣(    التفسير، باب قوله:  يف كتاب - أيضا- وأخرجه 

يعقوب بن إبراهيم بن كثير، حدثنا أبو أسامة. ومسلم يف كتاب األشربة، باب إكرام 

 فقال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد.، )٤(الضيف وفضل إيثاره

، )٦(و الء، حدثنا ابن فضيل (محمد بن فضيل).حدثنا أبو كريب محمد بن الع: )٥(يفو

قاال: حدثنا أبو كريب،  )٧(»ومن سورة الحشر« والرتمذي يف أبواب التفسير، باب

أربعتهم عن  أخربنا هناد بن السري، عن وكيع. )٨(حدثنا وكيع. والنسائي يف الكربى

                                           
 ).٦٥٢٠(رقم   )١(

)٧/٤٩٥/٣٧٩٨(   )٢.( 

)٩/٦٢١/٤٨٨٩(   )٣.( 

)٢٥٥/٢٠٥٤-١٤/٢٥٤(   )٤.( 

)١٤/٢٥٦/٢٠٥٤(   )٥ .( 

)١٤/٢٥٦/٢٠٥٤(   )٦.( 

)٥/٣٣٢/٣٣٠٤(   )٧.( 

)٦/٤٨٦/١١٥٨٢(   )٨.( 
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األول،  ولفظ البخاري يف الموضع فضيل بن غزوان به نحوه، ورواية وكيع مختصرة.

 . )َضِحَك اُهللا اللَّيَْلَة ـ َأْو َعِجَب ـ مِْن َفَعالُِكَما(فيما يخص موضع الشاهد: 

أن « ، حيـث عرفـه يف الموضـع اآلخـر بقـول:»وقد بينا معنى العجب...« قوله: - ٥

. وهذا ال يعد حدا للَعَجب، بل هو من قبيـل التفسـير، »يعلميدهمه أمر يستعظمه مما لم 

تغير النفس بما خفـي سـببه وخـرج عـن العـادة « يف تعريفاته بقوله: )١(رجاينوقد حده الج

ــه ــره:»مثل ــال غي ــببها« . وق ــتعظم س ــى المس ــي عل ــادة خف ــتعظام زي ــث: )٢(»اس ــال ثال ، وق

. وقد انتقـد علـى التعريـف »استعظام صفة خرج هبا المتعجب منه عن نظائره« التعجب:

ط التعجـب هـو الخـروج عـن العـادة الذي اشرتاط خفاء السـبب ذلـك الشـرط؛ ألن منـا

وأن « إذا علم هذا تبين ضعف قول ابن فـورك:. )٣(المألوفة، وخفاء السبب وظهوره سواء

؛ ألنـه قـد يرجـع إلـى مجـرد مخالفـة المـألوف، »إلى معنى الرضـا والتعظـيم يرجعذلك 

من  ، ولذا قال شيخ اإلسالم بعد أن ذكر قولوهذا السبب ال يلزم منه نسبة الجهل هللا 

نعم: وقد يكـون مقرونـا بجهـل بسـبب « ، قال:»التعجب استعظام للمتعجب منه« يقول:

التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، واهللا تعالى بكل شيء علـيم، فـال يجـوز عليـه 

أن ال يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمـا لـه، واهللا تعـالى 

، ثم ذكر بعض األدلة علـى وصـف اهللا )٤(»سببه، أو لعظمته يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة

                                           
 ).١٥٠(ص   )١(

لـــ(محمد بــن الطيــب بــن  »شــرح المرشــد المعــين علــى الضــروري مــن علــوم الــدين«كمــا يف    )٢(

(النشــر الطيــب علــى شــرح الشــيخ الطيــب)  المجيــد)، وعلــى هــذا الشــرح شــرح يســمىعبد

 ).٢/٣١إلدريس بن أحمد الوزاين (

 هذا النقد ذكره الوزاين.   )٣(

 ).٦/١٢٣( الفتاوى   )٤(
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  لبعض األشياء بالعظمة، ثم ذكر بعض النصوص المثبتة لصفة العجب هللا.

. يقـال: »عنـه ويرضـىيعظم من أخرب عنه بأنه يعجب منه  وأن اهللا « قوله: -٦

كـل هـذه  والتعظيم، يلزم منه ما يلزم من التعجب، وكذلك الرضا، فكان عليه أن ينفـي

  الصفات؛ هروبا من التشبيه، واللوازم المتوهمة يف عقل كل معطل وموؤل للنصوص.

. يقال: »ذلك أن أصل التعجب إذا استعمل يف أحدنا فالمراد... معنى« :قوله -٧

، وعلى هذا ال يلزم تحققه »أحدنا« هذا يف المخلوق باعرتاف ابن فورك نفسه، يف قوله:

، ومنشـأ الغلـط »ليس كمثلـه شـيء وهـو السـميع البصـير« ينية:؛ للقاعدة اليقيف اهللا 

عنده وعند غيره من المعطلة، هو قيـاس الغائـب علـى الشـاهد، يقـول الـدارمي يف رده 

وكمـا أنـه لـيس كمثلـه شـيء، فلـيس كسـمعه سـمع، وال كبصـره « على بشر المريسي:

أنـت بشـبه مـا  بصر، وال لهما عند الخلق قياس، وال مثـال وال شـبيه، فكيـف تقيسـهما

  .)١(»تعرفه يف نفسك، وقد عبته على غيرك

 وأما ما ذكره يف الموضع الثاين، فقد تبين مما ذكرناه مسبقا، بطالنه. وأما قوله:

، »أحُد الوجهين... بهولكن اهللا سبحانه لما كان عالما بما كان ويكون لم َيلِق «

كون المتعجب لم يكن يعلم فالظاهر أن الوجهين، هما: كون األمر يدهمه، والثاين، 

بذلك. وهذان األمران، ال يلزمان يف صفة التعجب المثبتة هللا، كما سبق بيانه، بل 

الواجب إثباهتا على وجه يليق به سبحانه، من غير تحريف أو تعطيل أو تشبيه، وقوفا 

 عند قوله تعالى:                  ]:١١الشورى[ . 

                                           
، لـ د. جابر إدريـس نظر يف نقد هذا القياس: مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاي). ١/٣٠٨(   )١(

)١٢٨-٢/١٢٣ .( 
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وقد سبق ذكر بعض  والسنة، بالكتاب تعالى هللا ثابت العجبيقال:  وأخيرا -٨

 : تعالىاألدلة على ذلك: ويضاف لها: قوله       :ة قراء على، ]١٢[الصافات

ب المتعج بسبب الجهل سببه كان ما هو العجب من اهللا على والممتنع . )١(التاء ضم

ن ع ءيشال خروج سببه الذي العجب أما شيء، عليه ىيخف ال  اهللا نأل منه؛

ة والجماع السنة أهل فسره وقد  . هللا ثابت ذلك فان عليه يكون أن ينبغي عما أو نظائره

أو رضاه، أو عظمة ما  ، اهللا بثواب التأويل أهل وفسره ، باهللا يليق عجب انه

   . السلف وإجماع صالن ظاهر خالف نهأب عليهم ويرد عقوبته، أويتعجب منه، 

بنص الكتاب الكريم علـى قـراءة  جب ثابتة هللا يتضح أن صفة العُ « ومما سبق

يليـق  هـذه الصـفة علـى مـا التي أثبتت هللا  وبأخبار المصطفى  ،ابن مسعود 

قـال الـدكتور . ابـن فـورك فهـو تأويـل باطـل لـهتأوّ  بجالله وعظمته، أما تأويلها على ما

عـن خفـاء يف األسـباب، أو جهـل  ناشئ� - سبحانه -عجبه ليس  »محمد خليل هراس

ــه  ــدث ل ــى يح ــل هــو معن ــوقين، ب ــب المخل ــو الحــال يف عج ــا ه ــور، كم   بحقــائق األم

وحكمـه وعنـد وجـود مقتضـيه، وهـو الشـيء الـذي  مشـيئته مقتضىعلى  -سبحانه  -

 .)٢(»يستحق أن يتعجب منه

                                           
اختلفت القراء يف قراءة ذلك، فقرأتـه عامـة قـراء «): ٢٣/٢٩( قال ابن جرير الطربي يف تفسيره   )١(

، بضـم التـاء مـن عجبـت...، وقـرأ ذلـك عامـة قـراء المدينـة »ويسـخرونبـل عجبـُت «الكوفة: 

بفـتح التـاء،...، والصـواب مـن القـول يف ذلـك أن » بل عجبـَت «والبصرة وبعض قراء الكوفة: 

 ». قراءتان مشهورتان يف قراء األمصار فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبيقال إهنما 

ــة (ص   )٢( ــورك االعتقادي ــن ف ــراس  ؛)١٠٢٩آراء اب ــل ه ــد خلي ــطية، لمحم ــدة الواس ــرح العقي ش

 ).٧٤(ص
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 :النموذج الثاين* 

 ه:: نص كالم ابن فورك يف كتابأوالً 

أن يمـين (وروي يف خرب آخر « :)١(»مشكل الحديث وبيانه« قال ابن فورك يف كتابه

 ،عطايـا اهللا كثيـرة ال ينقصـها شـيء :، معنـاه)٢()اء ال يغيضها شـيءسحّ  - سبحانه -اهللا 

 وإلى هذا المعنى ذهب المرار الشاعر حيث يقول:

 )٣(ه له يمينــا يديــ.. فهل كلت. د من عقيلبوإن على األوا

 :)٤(ر عن النعم واألفضال باليد واليمين كلتيهما. وروي يف هذا الخـربتعبّ  ربوالع

                                           
 ).١١٣(ص   )١(

 ]٧هود:[       متفق عليه: أخرجه البخاري يف كتاب التفسير، باب قوله:   )٢(

 )، ومسلم يف كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف٩/٤٦٨٤(

 -  قوله: ال يغيضها«): ٩/٢٥٦( ) من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر يف الفتح٧/٨٤/٩٩٣(

 . »: أي دائمة-  بمهملتين مثقال، ممدودة -  بالغين المعجمة الساقطة: أي ال ينقصها، وسحاء

)، ولـم يـزد يف التعريـف بالشـاعر ٣٠٤(ص» تأويل مختلف الحـديث« ره ابن قتيبة يفالبيت ذك   )٣(

 على ما ذكره ابن فورك، ورواية البيت عنده: 

 ... َفًتى كِْلَتا اْلَيَدْيِن َلُه َيِمين َوإِنَّ َعَلى اْألََواَنِة مِْن عِقيلِ 

تـاج «) يف هــ١٢٠٥(محمـد مرتضـى الحسـيني: وكذا ذكره أصحاب معاجم اللغـة، كالزبيـدي  

قال نصـر: هـو مـن ميـاه بنـي «...، وقال: على (أون)، وأوله: فإن ) يف مادة١٨/٤١( »العروس

كما يف ترتيب حمـد  - . وذكره أبو علي هارون بن زكريا الَهجري يف التعليقات والنوادر»عقيل

، »...وأنشدين للعامري من عامر بـن ربيعـة، ويقـال كِالبـي:«، وفيه: - )٣/١٠٤٤( الجاسر له

 . كلفظ صاحب التاج

 =متفــق عليــه. أخرجــه البخــاري يف كتــاب الزكــاة، بــاب أي الصــدقة أفضــل وصــدقة الشــحيح   )٤(
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٤٢٢  

قال ذات يوم لنسـائه: أطـولكن يـدا أسـرعكن موتـا. فكـن يتـذارعن،  أن رسول اهللا 

أولهـن موتـا   كانت زينـب أطولهن يدا، فلما تويف رسول اهللا   فكانت سودة

ل؟ ثـم ذكـرن أهنـا كانـت أطـولهن يـدا يف مـا قـا كيـف قـال رسـول اهللا  :بعده. فقلـن

 . »الخير، فبان الخرب أن العرب تعرب عن النعم واألفضل باليد واليمين

  :: البيان والتعقيب وبيان المذهب الحق يف المسألةثاني�

 وذلك من خالل المحاور التالية:

، هو: تضمنه صفة من صفات - عنده - وجه كون هذا الحديث من المشكل -١

صـرفها عـن ظاهرهـا؛  - عنـد أهـل التعطيـل والتحريـف والتأويـل -والتي يجـب اهللا، 

   للمعارض العقلـي، وهـذا القـانون العقلـي نقـده شـيخ اإلسـالم أحمـد بـن عبـدالحليم

 . )١(هـ) يف كتبه، كالدرء، وغيره٧٢٨(ابن تيمية:

                                           
)، ومسلم يف كتـاب فضـائل الصـحابة، بـاب مـن فضـائل زينـب أم ٤/٣٥/١٤٢٠( الصحيح=

  . ) من حديث عائشة١٦/٢٤١/٢٤٥٢(  المؤمنين

) ومـا بعـدها، ١/٤( يف نقـد هـذه القضـية، وينظـر منـهكلـه  »درء تعارض العقل والنقـل«كتاب    )١(

 ) وما بعدها. قال ابن تيميـة يف الـدرء٨/٤٧٠(» بيان تلبيس الجهمية«) وما بعدها. و١/٢٠و(

قول القائل: إذا تعارضت األدلة السـمعية والعقليـة، أو السـمع والعقـل، «فما بعدها): -١/٤(

العقليـة، أو نحـو ذلـك مـن العبـارات، فإمـا أن  أو النقل والعقل، أو الظـواهر النقليـة والقواطـع

ألنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميع�، وإما أن يقدم السمع،  ؛يجمع بينهما، وهو محال

ألن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدح� يف العقل الـذي هـو أصـل  ؛وهو محال

م النقـل قـدح� يف النقـل والعقـل جميعـ�، النقل، والقدح يف أصل الشيء قدح فيه، فكـان تقـدي

فوجب تقديم العقل، ثم النقل إما أن يتأول، وإما أن يفوض. وأما إذا تعارضا تعارض الضدين 

 =امتنع الجمع بينهما، ولـم يمتنـع ارتفاعهمـا. وهـذا الكـالم قـد جعلـه الـرازي وأتباعـه قانونـ�
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٤٢٣ 

توّسل ابن فـورك يف تأويلـه هـذا الحـديث المجـاز، ويـرد عليـه أن األصـل يف  -٢

، ومذهب السلف حمل اللفظ على حقيقته. قال شـيخ )١(م الحقيقة، والمجاز فرعالكال

وهم السلف  ،مذهب أهل الحديث« :- )٢(كما يف مجموع الفتاوى - اإلسالم ابن تيمية

 ،كما جاءت من القرون الثالثة ومن سلك سبيلهم من الخلف: أن هذه األحاديث تمرّ 

لى تعطيل وتكييـف يفضـي إلـى تمثيـل. ويؤمن هبا وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إ

مـذهب السـلف:  -مـنهم الخطـابي  -وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف 

الصـفات  أهنا تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنهـا؛ وذلـك أن الكـالم يف

يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات  ،فرع على الكالم يف الذات

                                           
د قــانوهنم الفاســد... وفســاد ذلــك فصــٌل: هــدف الكتــاب بيــان فســا«إلــى أن قــال:  »كليــ�...=

الصـواعق «. وسـّمى ابـن القـيم يف كتابـه »المعارض قد يعلم جملة وتفصـيالً، أمـا الجملـة....

وقــد أشــفى شــيخ «) تقــديم العقــل علــى النقــل: الطــاغوت الثــاين، وقــال: ٣/٧٩٦(» المرســلة

كتابـه  ذا الطاغوت يفوكسر ه ،ن بطالن هذه الشبهةاإلسالم يف هذا الباب بما ال مزيد عليه وبيّ 

وذلك يظهر  ،يتضمن كسره ودحضه ،الكبير ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره

تقديم العقل علـى الشـرع يتضـمن القـدح يف «): ٣/٨١٠، وذكرها، ومنها قوله (»...من وجوه

سبة علومه وأن ن ،وأنه ال نسبة له إليه ،ألن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه ؛العقل والشرع

أو تلـك التـي تعلـق باألصـبع بالنسـبة  ،ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة باإلضافة إلـى جبـل

وإذا بطلـت شـهادته بطـل  ،لكان ذلـك قـدحا يف شـهادته ؛فلو قدم حكم العقل عليه ،إلى البحر

وهـذا ظـاهر ال خفـاء بـه  ،فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيـه ويف الشـرع ،قبول قوله

  .»وضحهي

  ).١/٥٣٠( : اإلهباج يف شرح المنهاج، للسبكي- مثال - وقد قّرر ذلك األصوليون. ُينظر   )١(

)٦/٣٥٥(   )٢.( 
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٤٢٤  

إن  :فنقول ،جود ال إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ال إثبات كيفيةو

  .»ومعنى السمع العلم ،إن معنى اليد القدرة :وال نقول ،له يدا وسمعا

لم يثبت عن أحٍد من الصحابة تأويل اليمين بما ذكـره، ولـو ثبـت؛ لنقلـه ابـن  -٣

  هــ)٧٢٨(ابـن تيميـة: عبـدالحليم، بـل قـال شـيخ اإلسـالم أحمـد بـن - نفسـه - فورك

طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ومـا رووه مـن « :- )١(كما يف مجموع الفتاوى -

الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء اهللا تعالى من الكتب الكبار والصـغار أكثـر مـن 

عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيـات  -إلى ساعتي هذه  -مئة تفسير فلم أجد 

لصـفات أو أحاديـث الصـفات بخـالف مقتضـاها المفهـوم المعـروف؛ بـل عـنهم مـن ا

ما يخالف كـالم المتـأولين  - تعالى - تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات اهللا

 . »ما ال يحصيه إال اهللا

 ، فيـه تأويـل المفـرد»عطايا اهللا كثيرة ال ينقصها شيء :معناه« قول ابن فورك: -٤

العطايــا)، ففيــه ارتكــاب أكثــر مــن مجــاز، وهــذا خــالف األصــل، ( ع(اليمــين) بــالجم

والصفة إذا أضيفت إلى ذات، فهي على الحقيقة، كما ذكر أبو يعلى محمد بن الحسين 

:  ، وقـال عـن قولـه)٢(»إبطال التأويالت ألخبـار الصـفات« هـ) يف كتابه٤٥٨( الفراء

نفــي الصــفة، بــل يثبتهــا علــى هــذا ال بــأس بــه؛ ألنــه ال ي« :)ال يغيضــها شــيء ،اءســحّ (

 .»الكمال

تضافرت النصوص على إثبات صفة اليمين هللا، منها ما ذكره ابن فورك، وقد  -٥

 سبق تخريجه، ومنها أدلة ال يمكن فيها تأويل اليمين بالعطايا والنعم، مثل:

                                           
)٦/٣٤٩(   )١.( 

)١/١٨٠(   )٢.( 
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٤٢٥ 

             تعالى: قوله - 

                      ]:ولو كان هذا النص مشكال ]٦٧الزمر ،

فيما أشكل عليهم يف  ، كما ُعرف عنهم معارضا للعقل؛ لسأل الصحابة عنه النبي

الصحابة « ):هـ٧٥١(ابن القيَم: بكر بن أيوببن أبي  محمد . قال أبو عبداهللالقرآن

فيجيبهم  ، فيوردون إشكاالهتم على النبي ،كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه

ولم  ،وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض ،عنها

وهم  ،وال عرف فيهم أحد ،يكن أحد منهم يورد عليه معقوال يعارض النص البتة

وإنما حكى اهللا سبحانه ذلك  ،عارض نصا بعقله يوما من الدهر ،األمم عقوال أكمل

 . »عن الكفار

َق بَِعْدِل َتْمَرةٍ مِْن ( : َقاَل َرُسوُل اهللاِ ، ولفظه: َحِديِث أبي ُهَرْيَرَة  - َمْن َتَصدَّ

َيَتَقبَُّلَها بَِيِمينِِه، ُثمَّ ُيَربِّيَها لَِصاِحبِِه َكَما ُيَربِّي َوَال َيْقبَُل اُهللا إِالَّ الطَّيَِّب، َوإِنَّ اَهللا  ،َكْسٍب َطيٍِّب 

ُه َحتَّـى َتُكــوَن مِْثـَل اْلَجَبــلِ    . وهــو حـديث متفــق عليـه، أخرجــه البخــاري)َأَحـُدُكْم َفُلــوَّ

يف كتـاب الزكـاة، بـاب ال يقبـل اهللا صـدقة مـن ُغلـول وال يقبـل إال مـن  - واللفظ لـه -

ــب  ، ومســلم)١(كســب طيــب ــول الصــدقة مــن الكســب الطي ــاب الزكــاة، بــاب قب يف كت

 . )٢(وتربيتها

* * * 

                                           
)٤/٢٤/١٤١٠(   )١.( 

)٧/١٠٢/١٠١٤(   )٢.( 
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٤٢٦  

 الخاتمة

 

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علـي مـن إتمـام هـذا البحـث، فأنـت الموفـق 

  والمعين. اللهم أسألك اإلخالص فيما كتبت وقيدت.

 انتهيت يف هذا البحث إلى بعض النتائج المهمة، منها:

يف األحاديث التي يوردها ابن فورك يِرُد عليها مـن جهـة العقـل، أن اإلشكال  -١

 غالبا، ال مِن حيث معارضته لحديث أو آية أو حقيقة تاريخية. 

أن ابن فورك، وهو أشعري، سلك طريقة أصحابه يف تأويل نصوص األسماء  -٢

 والصفات.

لهـا مـن أنه لم يرو األحاديـث بأسـانيده، ولـيس لـه عنايـة ظـاهرة بتمييـز مقبو -٣

  .مردودها، وهذا منهج علماء الكالم مع السنة النبوية الشريفة

 أنه ال يعتني بتوثيق ما ينقله من تفسيرات لغوية من كتب اللغة.  -٤

 :ومِن التوصيات

االهتمام بدراسة ونقد المصنفات التي أّلفها العلماء، من مختلف الطوائف،  -١

 يف فنون علم الحديث.

، وفـــق المـــنهج العلمـــي »مشـــكل الحـــديث وبيانـــه« إعـــادة تحقيـــق كتـــاب -٢

األكاديمي، مع دراسة نقديـة لألحاديـث التـي ذكرهـا يف كتابـه، وبيـان مـا اشـتمل عليـه 

  الكتاب من مخالفات عقدية.

 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

حقيق: )، تــهــ٤٥٨( مـد بـن الحسـين الفـراءإبطال التـأويالت ألخبـار الصـفات، أبـو يعلـى مح - 

 .ـه١٤١٦ -١محمد بن حمد النجدي، دار إيالف الدولية: الكويت، ط

محمـد حسـان  .(مـع تحقيـق كتابـه: المختصـر يف أصـول الفقـه)، د ابن فـورك وآثـاره األصـولية - 

 هـ. ١٤٣٥عوض، دار النوادر: بيروت، 

هــ)، ٤٥٦( أحمد األندلسي القرطبي الظـاهرياإلحكام يف أصول األحكام، أبو محمد علي بن  - 

 أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجديدة: بيروت، (د.ط)، (د.ت).  حقيق:ت

آراء ابن فورك االعتقادية عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، عائشة بنـت علـي  - 

 قـرى، غيـر منشـورةالخوتاين، ماجستير، كلية الدعوة وأصول الدين/قسم العقيدة، جامعـة أم ال

 .هـ١٤١٠

عبـد العزيـز جـودي،  .أسلوب (الفنُقلة) عند الزمخشري يف تفسيره وبيان خصائصه وفوائـده، د - 

 https://tafsir.net »:مركز تفسير للدراسات القرآنية«وهو مقال منشور يف موقع 

عبد اهللا بن محمد  حقيق:هـ)، تـ٤٨٥( (البيهقي) علي األسماء والصفات، أحمد بن الحسين بن - 

 هـ.١٤١٣، ١الحاشري، مكتبة السوادي: جدة، ط

ابـن جماعـة الكنـاين ، إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل، أبو عبد اهللا، محمد بن إبراهيم - 

دار السـالم مصـر: وهبـي سـليمان األلبـاين،  حقيق:هــ)، تــ٧٣٣الحموي الشافعي، بدر الـدين (

 هـ. ١٤١٠، ١للطباعة والنشر، ط

محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، تحقيــق: الربهــان يف علــوم القــرآن، محمــد بــن عبــداهللا الزركشــي،  - 

 .هـ١٣٧٦، ١بيروت: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط

لَعبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بيان تلبيس الجهمية يف تأسيس بعدهم الكالمية، تقي الدين أبو ا - 

راشــد الطيــار، مجمــع  .هـــ)، د٧٢٨(ابــن تيميــة الحــراين الحنبلــي الدمشــقي) ( بــن عبــد الســالم

 هـ. ١٤٢٦، الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: المدينة، (د.ط)
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 ، محّمـد بـن محّمـد بـن عبـد الـرّزاق الحسـيني، أبـو الفـيضتاج العروس من جـواهر القـاموس - 

 م.١٩٩٤ ،علي شيري، دار الفكر: بيروت، (د.ط) حقيق:هـ)، تـ١٢٠٥بيدي ((مرتضى)، الزَّ 

تبيين كذب المفرتي فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن  - 

 هـ. ١٤٠٤، ٣هـ)، دار الكتاب العربي: بيروت، ط٥٧١بن هبة اهللا (ابن عساكر) (

اوي، جـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، السـيوطي تدريب الراوي يف شـرح تقريـب النـو - 

 هـ. ١٤٣٧، ١محمد عوامة، دار المنهاج: جدة، ط حقيق:هـ)، تـ٩١١(

هـ)، وضع حواشيه: محمد ٨١٦التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاين (  - 

 .هـ١٤٢١، ١باسل، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

حمـد  :ن أبي علي هارون بن زكريا الهجـري. دراسـة ومختـارات. ترتيـبالتعليقات والنوادر ع - 

 الجاسر. (د. م). (د. ن). (د. ط). (د. ت). 

هــ)، أبـو األشـبال صـغير أحمـد ٨٥٢( (ابن حجـر العسـقالين) تقريب التهذيب، أحمد بن علي - 

 هـ.١٤١٦، ١شاغف الباكستاين، دار العاصمة: الرياض، ط

، ٢: الشـيخ األلبـاين، مكتبـة المعـارف، طحقيقالكوثري مـن األباطيـل، تــالتنكيل بما يف تأنيب  - 

 . هـ١٤٠٦

هـ)، دار ٣١٠( (تفسير الطربي)، أبو جعفر محمد بن جرير الطربي جامع البيان يف تفسير القرآن - 

 هـ).١٣٢٣(مصورة عن البوالقية هـ ١٤٠٦المعرفة: بيروت، 

محمــد الســليماين، دار الغــرب  حقيق:)، تـــالحــدود واألصــول. محمــد بــن الحســن(ابن فــورك  - 

 م. ١٩٩٩، ١اإلسالمي: بيروت، ط

هـ)، ٦٥٩الحماسة البصرية، علي بن أبي الفرج بن الحسن، صدر الدين، أبو الحسن البصري ( - 

 (د.ت). ، مختار الدين أحمد، عالم الكتب: بيروت. (د.ط) تحقيق:

   اس أحمـد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســالمدرء تعـارض العقــل والنقــل، تقــي الــدين أبــي الَعبــ  - 

محمد رشاد سالم، جامعة اإلمـام . د حقيق:هـ)، تـ٧٢٨(ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي) (

 هـ. ١٤١١ ،٢محمد بن سعود اإلسالمية، ط
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حبيب الـرحمن األعظمـي، دار الكتـب  حقيق:)، تـهـ١٨١الزهد والرقائق، عبد اهللا بن المبارك ( - 

 هـ.١٤١٩ ،١يروت، طالعلمية: ب

د. باسم فيصل الجوابرة، دار  حقيق: )، تـهـ٢٨٧السنة، أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ( - 

 هـ.١٤١٩، ١الصميعي: الرياض، ط

د. بشـار عـواد معـروف،  حقيق:)، تــ٢٧٩سنن الرتمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الرتمذي ( - 

 م.١٩٩٨، ٢دار الغرب اإلسالمي: بيروت، ط

حسن عبدالمنعم حقيق: )، تـهـ٣٠٣( السنن الكربى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - 

 هـ.١٤٢١، ١، مؤسسة الرسالة: بيروت، ططاألرناؤو :شلبي، بإشراف

شـعيب  حقيق:تــ ،)هـ٧٤٨سير أعالم النبالء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( - 

 هـ.١٤١٩، ١١ط ، مؤسسة الرسالة: بيروت،طاألرناؤو

(ابـن أبـي العـز الحنفـي، األذرعـي  شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين محمد بـن عـالء الـدين - 

أحمـد شـاكر، وزارة الشـؤون اإلسـالمية، واألوقـاف  حقيق:هــ)، تــ٧٩٢الصالحي الدمشقي) (

 هـ. ١٤١٨، ١الرياض، ط والدعوة واإلرشاد:

 هـ. ١٤١٢، ١دار الثقافة: دمشق، ط شرح العقيدة الواسطية، محمد خليل هّراس، - 

(= النشـر الطيـب)، لــ(محمد بـن الطيـب  شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين - 

 بن عبد المجيد). 

خليـل المـيس،  :(أبو زكريا النووي)، راجعـه شرح صحيح مسلم، محيي الدين يحيى بن شرف - 

 (د.ت).  ،٣ ،٢ ،١دار القلم: بيروت، ط

(ابـن تيميـة الحـراين  ة، تقي الـدين أبـي الَعبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـالمالصفدي - 

، ٢: محمــد رشــاد ســالم، مكتبــة ابــن تيميــة: مصــر، طحقيقهـــ)، تـــ٧٢٨الحنبلــي الدمشــقي) (

 هـ.١٤٠٦

حمــدي عبدالمجيــد إســماعيل، الريــاض: دار حقيق: الضــعفاء، محمــد بــن عمــرو العقيلــي، تـــ - 

 .هـ١٤٢٠، ١الصميعي، ط
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: حقيقهــ)، تــ٧٧١طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين عبد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي ( - 

 هـ. ١٤١٣ ،عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية: القاهرة، (د.ط)

)، هــ٣٢٧( علل الحديث، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن إدريـس الـرازي - 

 هـ.١٤٢٤، ١محمد بن صالح بن محمد الدباسي، مكتبة الرشد: الرياض، طتعليق: 

محفـوظ الـرحمن زيـن حقيق: العلل الواردة يف األحاديث النبوية، علي بـن عمـر الـدارقطني، تــ - 

 .هـ١٤٠٥، ١اهللا، الرياض: دار طيبة، ط

: بيـروت، هــ)، دار الفكـر٨٥٢( (ابن حجر) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي - 

 هـ. ١٤١٦ ،(د.ط)

الفوائد البهية يف تراجم الحنفيـة، أبـو الحسـنات محمـد بـن عبـد الحـي اللكنـوي الهنـدي، علـق  - 

 (د.ت). ، عليه: محمد بدر الدين أبو فراس، دار الكتاب اإلسالمي: القاهرة، (د.ط)

د، وعلـي محمـد عادل أحمد عبـدالموجوحقيق: عبداهللا بن عدي، تـ، الكامل يف ضعفاء الرجال - 

 .هـ١٤١٨، ١ط معوض، بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،

عبـدالعزيز  حقيق:، محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة، تــكتاب التوحيد وإثبات صفات الـرب  - 

 .هـ١٤١٤، ١ط إبراهيم الشهوان، الرياض: مكتبة الرشد.

بـن قاسـم، مجمـع الـرحمن بـن محمـد  عبـد :مجموع فتاوى شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، جمعهـا - 

 هـ. ١٤٢٤ ،الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، (د.ط)

ــاء: المنصــورة، ط -  ــين، دار الوف ــاء والمحــدثين، د. نافــذ حس ــين الفقه ــديث ب ــف الح ، ١مختل

 هـ. ١٤١٤

مصطفى عبدالقادر حقيق: )، تـهـ٣٠٧( (أبو يعلى) المسند، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي - 

 .هـ١٤١٨، ١ة: بيروت، طعطا، دار الكتب العلمي

مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة:  حقيق:)، تـهـ٢٤١( المسند، أحمد بن محمد بن حنبل - 

 هـ.١٤٢٩، ٢بيروت، ط

ب ـ /1( )، مخطـوط، عـدد أوراقـههــ٤٠٦( مشكل الحديث وبيانه، محمد بن الحسن ابن فورك - 

 هـ). ١٧٤٩( وتاريخ النسخ )، وناسخه/ محمد أمين بن حسين،٢٥/آ)، وعدد األسطر(١٢٣
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دانيــال جيماريــه،  حقيق:)، تـــهـــ٤٠٦( فــوركبــن مشــكل الحــديث وبيانــه، محمــد بــن الحســن  - 

 م. ٢٠٠٣المعهد الفرنسي للدراسات العربية: دمشق، (د.ط)، 

: موسـى محمـد علـي، حقيق)، تــهــ٤٠٦( فـوركبن مشكل الحديث وبيانه، محمد بن الحسن  - 

 . هـ١٤٠٥، ٢ط ،عالم الكتب

حمـد بـن  حقيق:)، تــهــ٢٣٥(ابن أبـي شـيبة) ( المصنف، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم - 

 هـ.١٤٢٥، ١محمد بن إبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد: الرياض، ط ،عبداهللا الجمعة

دار  ،هــ)٦٢٦عبد اهللا ياقوت بن عبـد اهللا الرومـي الحمـوي ( يشهاب الدين أبلـ ،معجم البلدان - 

 .هـ١٤١٧، ١ط ،بيروت ،ء الرتاث العربيإحيا

حمدي عبـد المجيـد  حقيق:)، تـهـ٣٦٠( المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطرباين - 

 ، (د.ن). ٢السلفي، مكتبة ابن تيمية: القاهرة، ط

)، هـــ٧٥١:(ابـن القـيم محمـد بـن أبــي بكـر، مفتـاح دار السـعادة ومنشـور واليــة العلـم واإلرادة - 

 (د.ط). (د.ت). وت: دار الكتب العلمية،بير

المقاصد الحسنة يف بيان كثير من األحاديث المشـتهرة علـى األلسـنة، محمـد بـن عبـد الـرحمن  - 

، ٣محمــد بــن عثمــان الخشــت، الكتــاب العربــي: بيــروت، طحقيق: )، تـــهـــ٩٠٢الســخاوي (

 هـ.١٤١٧

ــ -  ــره يف الفق ــين مختلــف الحــديث وأث ــق والرتجــيح ب ــد. ه اإلســالمي، دمــنهج التوفي ــد  عب المجي

 هـ. ١٤١٨، ١السوسوة، دار النفائس: َعمان، ط

منهج ودراسات آليات األسماء والصفات، محمـد األمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر  - 

 هـ. ١٤٠٤، ٤هـ)، الدار السلفية: الكويت، ط١٣٩٣الجكني الشنقيطي (

 (ابــن الجــوزي) الــرحمن بـن علــي عبــد الموضـوعات مــن األحاديــث المرفوعــات، أبـو الفــرج - 

 هـ.١٤١٨، ١: نور الدين بن شكري بن علي، أضواء السلف: الرياض، طحقيقهـ)، تـ٥٩٧(

، ١للدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود، مكتبة الرشد، ط ،موقف ابن تيمية من األشاعرة  - 

 هـ. ١٤١٥



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »دراسة منهجية نقدية«مشكل احلديث وبيانه البن فُورك 

٤٣٢  

ـــاض،  -  ـــي عي ـــفاء القاض ـــرح ش ـــاض يف ش ـــيم الري ـــهابنس ـــدين ش ـــدأح ال ـــن م ـــد ب ـــن محم  ب

 ). ت.د(، )ط.د( بيروت،: العربي الكتاب دار ،)هـ١٠٦٩(الحنفي المصري  الخفاجي عمر

، ١النشر الطيب على شرح الشيخ الطيـب، إدريـس بـن أحمـد الـوزاين، دار الكتـب الحديثـة، ط - 

 (د.ت).

 اهللا  نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيـد فيمـا افـرتى علـى - 

رشيد حسن األلمعي، الرياض: مكتبة الرشـد،  حقيق:من التوحيد، عثمان بن سعيد الدارمي، تــ

 هـ.١٤١٨، ١ط

السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد  يمجد الـدين أبـ. لـ النهاية يف غريب الحديث واألثر - 

 ،محمد الطنـاحيمحمود  ي،طاهر أحمد الزاو حقيق:. تـهـ)٦٠٦: ابن األثير( الشيباين الجزري

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ ،بيروت ،المكتبة العلمية

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن  - 

 هـ.١٤١٧، ١(بيروت)، ط هـ)، دار أحياء الرتاث العربي٦٨١( خلكان

* * * 
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Al-Hanbali Al-Demashqi) (728 AH), Dr. Rashid Al-Tayyar. King Fahd Complex 
for Printing the Holy Qur'an: Al-Madinah, (No Edition) - (1426 AH). 

 - Taj Al-Arouse min Jawaher Al-Qamous, by Mohammed Ibn Mohammed Ibn 
Abdulrazzaq Al-Husseini, Abu Al-Faidh (Murtadha), Al-Zubeidi (1205 AH), 
Edited by Ali Sherry, Dar Al-Fikr: Beirut, (No Edition) – 1994 AD. 

 - Explanation of the Fabricator's Falsehood Attributed to Imam Abu Al-Hassan Al-
Ash'ari, Abu Al-Qasim Ali Ibn Al-Hassan Ibn Hebatillah (Ibn Asaker) (571 AH), 
Dar Al Kitab Al Arabi (Arabian Book House): Beirut, 4th Edition - 1404 AH. 
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 - Tadrib Al-Rawi fi Sharh Taqrib Al-Nawawi, by Jalal Edin Abdulrahman Ibn Abi 
Bakr, Al-Siyuti (911 AH), Edited by Mohammed Awwamah, Dar Al Menhaj: 
Jeddah, First Edition - 1437 AH. 

 - Al-Ta'rifat (Definitions), by Ali Ibn Mohammed Al-Jurjani, Edited by/ 
Mohammed Basil, Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah (House of Scientific Books), 
First Edition - 1421 AH. 

 - Al-Ta'rifat (Definitions), by Ali Ibn Mohammed Ibn Ali Al-Zain Al-Sharif Al-
Jurjani (816 AH), Footnotes prepared by Mohammed Basil, Dar Al Kotob Al 
Ilmiyah (House of Scientific Books): Beirut, First Edition - 1421 AH. 

 - Taqrib Al Tahdhib, by Ahmad Ibn Ali (Ibn Hajar Al Asqalani) (852 AH), Abu Al 
Ashbal Sagheer Ahmad Shaghif Al-Pakistani, Dar Al Asimah: Riyadh, First 
Edition – 1416 AH. 

 - Taqrib Al-Nawawi (=Tadrib Al-Rawi). 
 - Al Tankil bima fi Ta'nib Al-Kawthari min Al-Abatil, Edited by: Shaikh Al-

Albani, Maktabat Al Ma'arif, Second Edition - 1406. 
 - Jami' Al Bayan fi Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Tabari), by Abi Ja'far Mohammed 

Ibn Jarir Al-Tabari (310), Dar Al Ma'rifa: Beirut, 1406 (Simulation of Al-Bolaqiah 
1323). 

 - Al Hudood wa Al Usul, by Mohammed Ibn Al-Hassan (Ibn Furak), Edited by 
Mohammed Al Sulaimani, Dar Al Gharb Al Islami: Beirut, First Edition 1999 AD. 

 - Al Hamasah Al Basariyah, by Ali Ibn Abi Al Faraj Ibn Al-Hassan, Sadru Edin - 
Abu Al-Hassan Al-Basari (659 AH), Edited by/ Mokhtar Edin Ahmad – Alam Al 
Kotob (World of Books): Beirut, (No Edition) – (No Date).  

 - Fending off Conflict of Mind and Transport, by Taqi Edin Abi Al-Abbas Ahmad 
Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam (Ibn Taymiyyah Al-Harrani Al-Hanbali Al-
Demashqi) (728 AH), Edited by/ Mohammed Rashad Salem –Al-Imam 
Mohammed Ibn Saud Islamic University, Second Edition – 1411 AH. 

 - Al-Zohd wa Al-Raqa'iq, by Abdullah Ibn Al-Mubarak (181), Edited by/ Habib Al-
Rahman Al-A'thami, Dar Al Kotob Al Ilmiyah (House of Scientific Books): 
Beirut, First Edition 1419 AH. 

 - Al-Sunnah, by Abi Bakr Ahmad Ibn Amr Ibn Abi Asim (287), Edited by Dr. 
Basim Faisal Al-Jwabrah: Dar Al Semai'i: Riyadh, First Edition 1419 AH. 

 -  Sunan Al-Tirmidhi, by Abi Eissa Mohammed Ibn Eissa Al-Tirmidhi (279), 
Edited by/ Dr. Bashar Awwad Ma'rouf, Dar Al Gharb Al Islami: Beirut, Second 
Edition – 1998 AD. 

 - Al-Sunan Al-Kobra, by Abi Abdulrahman Ahmad Ibn Shu'aib Al-Nasa'i (303), 
Edited by/ Hassan Abdulmon'em Shalabi, Supervised by Al-Arna'aut, Al-Resala 
Foundaion: Beirut, First Edition 1421 AH. 

 - Siyar A'lam Al-Nubala (Biography of Flags of the Nobles), by Shams Edin 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Othman Al-Dhahabi (748), Edited by Shuaib Al-
Arna'aut, Al Resala Foundation: Beirut, 11th Edition – 1419 AH. 
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 - Sharh Al-Aqidah Al-Tahawiyah, by Sadr Edin Mohammed Ibn Alaa Edin (Ibn 
Abi Al-Ezz Al-Hanafi, Al-Adhru'I Al-Salehi Al-Demashqi (792 AH) – Edited by 
Ahmad Shaker, Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Da'wah and Guidance: 
Riyadh, First Edition - 1418 AH. 

 - Sharh Al-Aqidah Al-Wasitiyah, by Mohammed Khalil Harras, Dar Al-Thaqafa 
(House of Culture), Damascus, First Edition - 1412 AH. 

 - Sharh Al-Murshid Al-Mu'een ala Al-Dharuri min Uloum Edin (= Al-Nashr Al-
Tayyeb), by (Mohammed Ibn Al-Tayyeb Ibn Abdulmajid).  

 - Sharh Sahih Muslim, by Muhii Edin Yahya Ibn Sharaf (Abu Zakariya Al-
Nawawi), Reviewed by Khalil Al-Mais, Dar Al-Qalam: Beirut, 1st, 2nd and 3rd 
Edition – (No Date). 

 - Al-Safadiyah, by Taqi Edin Abi Al-Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul 
Salam (Ibn Taymiyyah Al-Harrani Al-Hanbali Al-Demashqi) (728 AH), Edited by 
Mohammed Rashad Salem, Ibn Taymiyyah Library: Egypt, Second Edition - 1406 
AH. 

 - The Weak, by Mohammed Amr Al-'Iqaili, Edited by/ Hamdi Abdulmajeed Isma'il, 
Riyadh: Dar Al Semai'i, First Edition – 1420 AH. 

 - Tabaqat Al-Shafi'iyah Al-Qubra, by Taj Edin Abdulwahhab Ibn Taqi Edin Al-
Subki (771 AH), Edited by Abdulfattah Al-Helw and Mahmoud Al-Tanahi, Dar 
Ihya' Al-Kotob Al-Arabia (House of Arabic Books Revival): Cairo, (No Edition) - 
1413 AH. 

 - Ilal Al-Hadith (Hidden Defects of Hadith), by Abi Mohammed Abdulrahman Ibn 
Abi Hatem Mohammed Ibn Idris Al-Razi (327), Comment: Mohammed Ibn Saleh 
Ibn Mohammed Al-Dabbasi, Al-Rushd Library, Riyadh, First Edition - 1424 AH. 

 - Hidden Defects Contained in Prophetic Hadiths, Ali Ibn Omar Al-Daraqutni, 
Edited by/ Mahfouth Al-Rahman Zainullah, Riyadh: Dar Taibah, First Edition – 
1405 AH. 

 - Fat'h Al-Bari, Sharh Sahih Al-Bukhari, by Ahmad Ibn Ali (Ibn Hajar) (852 AH), 
Dar Al-Fikr: Beirut, (No Edition) - 1416 AH. 

 - Al-Fawa'ed Al-Bahiyah fi Tarajim Al-Hanafiyyah, by Abi Al-Hassanat 
Mohammed Ibn Abdulhai Al-Laknawi Al-Hindi, Commented by: Mohammed 
Badr Edin Abu Faras, Dar Al Kitab Al Islami (Islamic Book House): Cairo, (No 
Edition) – (No Date). 

 - Al-Kamil fi Dhu'afa' Al-Rijal, Abdullah Ibn Adi, Edited by/ Adel Ahmad 
Abdulmoujoud and Ali Mohammed Mu'awadh, Beirut, Lebanon: Dar Al Kotob Al 
'Ilmiyah (House of Scientific Books), First Edition – 1418 AH.  

 - Book of Monotheism and Proof of the Attributes of Almighty God, Mohammed 
Ibn Is'haq Ibn Khuzaimah, Edited by/ Abdulaziz Ibrahim Al-Shahwan, Riyadh: 
Al-Rushd Library, First Edition – 1414 AH.  

 - Majmu' Fatawa Shaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah (Total Fatwas of Shaikh Al-Islam 
Ibn Taymiyyah), Collected by/ Abdulrahman Ibn Mohammed Ibn Qasim, King 
Fahd Complex for Printing the Holy Qur'an, (No Edition) – 1424 AH. 
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 - Mokhtalif Al-Hadith Bayna Al-Fuqaha' wa Al-Muhaddithin (Different Narrations 
of Hadith between Scholars and Hadith Narrators), by Dr. Nafidh Hussain, Dar 
Al-Wafa': Mansoura, First Edition – 1414 AH. 

 - Al-Musnad, by Ahmad Ibn Ali Ibn Al-Muthana Al-Musili (Abu Ya'la) (307), 
Edited by/ Mostafa Abdulqader Atta, Dar Al Kotob Il'ilmiyah (House of Scientific 
Books): Beirut, First Edition 1418 AH. 

 - Musnad, by Ahmad Ibn Mohammed Ibn Hanbal (241), Edited by/ a Group of 
Researchers, Al-Resala Foundation: Beirut, Second Edition – 1429 AH. 

 - Problem of Hadith and Its Explanation, by Mohammed Ibn Al-Hassan Ibn Furak 
(406), A Script includes a number of pages (1B, 123/A), number of lines is (25), 
Copyist/ Mohammed Amin Ibn Hussain, Date of Edition: (1749 AH). 

 - Problem of Hadith and Its Explanation, by Mohammed Ibn Al-Hassan Ibn Furak 
(406), Translated by/ Danial Jimaraih, French Institute of Arabic Studies: 
Damascus, (No Edition), 2003 AD.  

 - Problem of Hadith and Its Explanation, by Mohammed Ibn Al-Hassan Ibn Furak 
(406), Edited by/ Mousa Mohammed Ali, Alam Al Kotob (World of Books), 
Second Edition- 1405 AH. 

 - Al-Musannaf, by Abi Bakr Abdullah Ibn Mohammed Ibn Ibrahim (Ibn Abi 
Shaiba) (235), Edited by Hamad Ibn Abdullah Al-Jumu'ah + Mohammed Ibn 
Ibrahim Al-Luhaidan, Al-Rushd Library: Riyadh, First Edition – 1425 AH. 

 - Al-Mi'jam Al-Kabir (Macrothesaurus), by Abi Al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad 
Al-Tabarani (360), Edited by/ Hamdi Abdulmajeed Al-Salafi, Ibn Taymiyyah 
Library: Cairo, Second Edition, (No Publishing).  

 - Muftah Dar Al-Sa'adah wa Manshour Wilayat Al-'Ilm wa Al-Iradah, by 
Mohammed Ibn Abi Bakr (Ibn Al-Qayyim), Beirut: Dar Al Kotob Al 'Ilmiyah 
(House of Scientific Books), (No Edition), (No Date). 

 - Good Intentions in Explaining Many of Famous Hadiths, by Mohammed Ibn 
Abdulrahman Al-Sakhawi (902), Edited by/ Mohammed Ibn Othman Al-Khosht, 
Al Kitab Al Arabi (Arabic Book): Beirut, Third Edition - 1417 AH. 

 - Method of Reconciliation and Weighting between Different Hadiths and Its 
Impact on Islamic Jurisprudence, by Dr. Abdulmajeed Al-Suswa, Dar Al-Nafa'is: 
Amman, First Edition – 1418 AH. 

 - Method and Studies of Divine Names and Attributes Verses, by Muhammad Al-
Amin Ibn Muhammad Al-Mokhtar Ibn Abdulqader Al-Jakani Al-Shanqiti (1393 
AH), Al-Dar Al-Salaffia: Kuwait, Fourth Edition - 1404 AH. 

 - Al-Moudhu'at min Al-Ahadith Al-Marfu'at (Fabricated Hadiths among Narrated 
Ones), by Abi Al-Faraj Abdulrahman Ibn Ali (Ibn Al-Jauzi) (597 AH), Edited by 
Nour Edin Ibn Shukri Ibn Ali, Adhwa' Al-Salaf: Riyadh, First Edition - 1418 AH. 

 -  Ibn Taymiyyah's Position on Ash'arites), by Dr. Abdulrahman Ibn Saleh Al-
Mahmoud, Al-Rushd Library, First Edition – 1415 AH. 

 - Nasim Al-Riyadh fi Sharh Shifa' Al-Qadhi Iyadh, by Shihab Edin Ahmad Ibn 
Muhammad Ibn Omar Al-Khafaji Al-Masri Al-Hanafi (1069 AH), Dar Al Kitab 
Al Arabi (Arabian Book House): Beirut, (No Edition), (No Date). 
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 - Al-Nashr Al-Tayyib ala Sharh Al-Shaikh Al-Tayyib, by Idris Ibn Ahmad Al-
Wazzani, Dar Al Kotob Al-Haditha (House of New Books), First Edition - (No 
Date). 

 - Denunciation of Obstinate Imam Abi Saeed Othman Ibn Saeed Ali Al-Miraisi Al-
Jahami on His Fabrications against Almighty God by Tawhid, by Othman Ibn 
Saeed Al-Drami, Edited by/ Rasheed Hassan Al-Alma'i, Riyadh: Al-Rushd 
Library, First Edition – 1418 AH. 

 - Waffiyat Al-A'yan wa Anba' Abna' Al-Zaman, by Abi Al-Abbas Shams Edin 
Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Khalkan (681 AH), Dar Ihya' Al-Turath 
Al-Arabi (House of Arabic Heritage Revival) (Beirut), First Edition – 1417 AH. 
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