
235

هذا مؤلف خاص عنوانه: )القول األزهر فيما يتعلق بأرض المحشر( يتحدث عن 
﴾  تبديل األرض، وينقل أقوال المفسرين لقوله تعالى: ﴿
حال  ما  هي:  إليه،  وردت  تساؤالت  عن  جوابًا  السجاعي  الشيخ  ألفه   ،]48 ]إبراهيم: 

األرض التي يحشر عليها الخالئق؟ ومن أي شيء تكون؟ وهل هي األرض التي كنَّا 
عليها في الدنيا؟ وهل التبديل وقع على األرض جميعًا أو على بعضها؟ وما المراد 

﴾ ]إبراهيم: 48[؟ وإلى أين يحشر الناس؟ بقوله تعالى ﴿

ناقاًل أقوال المفسرين وموضحًا ما  التساؤالت،  وقد أجاب المؤلف عن هذه 
أخبر به ربنا عز وجل من أن األرض التي نحيا عليها تبدل يوم البعث وكذا السموات، 
وكذا ما أخبر به النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قوله ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث المتفق عليه: )تكون األرض يوم 
ؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزالً ألهل  القيامة خبزة واحدة يتكفَّ

الجنة(.)))

وبين يدي المؤلف دراسة مختصرة تحدثت فيها عن المؤلف والمؤلف.

أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة.  )*(
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مقدمة

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وعلى  الحمُد هلل وحَده، والصالُة والسالُم على من ال نبيَّ بعده، نبيِّنا محمَّ
آله وصحبه، وبعد:

فقد امتنَّ اهللُ علينا بإرسال أفضِل رسله، وخيِر َخْلِقه، محمٍد ملسو هيلع هللا ىلص، وأنزل عليه 
د بحفظه؛ فال يأتيه الباطل من بين يديه وال من  كتاَبه الكريم، بلساٍن عربيٍّ مبين، وتعهَّ

خلفه، تنزيٌل من حكيم حميد.

ل يوم البعث،  نا وخالُقنا عز وجل أنَّ األرَض التي نحيا عليها ُتبدَّ وقد أخبر ربُّ
وكذا السموات، فقال عز وجل: ﴿

﴾ ]إبراهيم: 48[.

وكذا أخبر الصادُق المصدوق ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال ﴿ *  
َيْوَم  5[، بتبديل األرض، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َتُكوُن األَْرُض  ﴾ ]النجم: 3 -   *
ُنُزالً  َفِر،  السَّ ُخْبَزَتُه فِي  َأَحُدُكْم  َيْكَفُأ  َكَما  بَِيِدِه،  اْلَجبَّاُر  ُؤَها  َيَتَكفَّ َواِحَدًة،  ُخْبَزًة  اْلِقَياَمِة 

ألَْهِل اْلَجنَِّة«))).

أقوال  وينقل  األرض،  تبديل  عن  ث  يتحدَّ خاص،  مؤلٍَّف  على  وقفُت  وقد 
فه الشيخ  ﴾ ]إبراهيم: 48[، ألَّ رين لقوله عز وجل: ﴿ المفسِّ
جاعّي المصرّي، األزهرّي، الشافعّي، المتوفى  د السُّ د بن محمَّ أحمد بن أحمد بن محمَّ
قًا - كي يعمَّ النفع والفائدة -، والسّيما أنَّ هذا  مه محقَّ سنة )97))ـه(. فرغبُت أْن ُأقدِّ

واإلمام  )ح6520(،  األرض،  اهلل  يقبض  باب  الرقاق،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  اإلمام  أخرجه   (((
مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب نزل أهل الجنَّة، )ح7235).
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ُيْطَرق، أو ُيكتب عنه كتاب مستقل - على حدِّ علمي -، لذا كان في  الموضوع لم 
إخراجه إثراء للمكتبة اإلسالميَّة العامرة.

ثُت فيها عن المؤلِّف، والمؤلَّف،  وقد جعلُت بين يديه دراسًة مختصرًة، تحدَّ
راجيًا من اهلل التوفيق، وأن ينفعني به في الدنيا واآلخرة، إنَّه جواٌد كريٌم.

وقد اجتهدُت في دراسة شخصيَّة المؤلِّف، وحاولُت إلقاَء الضوِء على جوانَب 
ة  ِة المراجع التي تحدثت عنه وعن حياته، وُنْدرة المادَّ من حياته، على الرغم من قلَّ
التحقيق؛  في  جهدًا  أدَّخر  لم  َأنَّني  كما  الشأن.  هذا  في  عليها  وقفُت  التي  العلميَّة 

فاهتممت بالنّص الخّطي من جهة التوثيق، والتخريج، وخدمة النص.

المؤلِّف،  ذكرها  التي  المعلومات  توثيق  على  التحقيق  أثناء  في  حرصت  وقد 
رحمه اهلل، من مصادرها األصيلة.

الكريم،  لوجهه  خالصًا  هذا  عملي  يجعَل  أن  وجل  عز  اهلل  أسأل  الختام  وفي 
والحمُد له أوالً وآخرًا، وصلى اهلل وسلَّم على نبيِّنا محمٍد وعلى آله وصحبه.
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تمهيد

ويشتمل على التعريف بالمؤلِّف، والمؤلَّف. فهو في مطلبين:

ل: التعريف بمؤلِّف الرسالة))): المطلب األوَّ
األزهرّي،  الَبدراوّي،  د  محمَّ بن  د  محمَّ بن  أحمد  بن  أحمد  هو  ونسبه:  اسمه 
بمركز  الغربية،  مديرية  ُقرى  من  قرية  َجاِعيَّة«:  »السُّ إلى  نسبة  َجاِعّي،  السُّ الشافعّي، 

المحلَّة الكبرى، بمصر.

بالنشاط،  المؤلِّف  زمان  في  مصر  في  العلمية  الحركة  اتسمت  العلمية:  نشأته 
عت مصادر المعرفة؛ فالمدارُس منتشرٌة في أرجاء البالد، فضاًل عن المساجد  وتنوَّ

الكثيرة التي كانت تنشر العلَم والمعرفَة)2).

فأبوه شيٌخ من  فيها؛  نشأ  التي  العلميَُّة  نبوغه كذلك: األسرُة  ا ساعد على  وِممَّ
شيوخ األزهر، وعالٌم من علماء عصره.

انظر في ترجمة المؤلف: تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، لعبد الرحمن الجبرتي )07/2)   (((
أسماء  العارفين  وهدية   ،)(2  -  9/(2( باشا  مبارك  لعلي  الجديدة،  التوفيقية  والخطط   ،)((0  -
المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل باشا البغدادي ))/79) - 80)(، وإيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون له ))/32، 67)، 94)(، ومواضع أخرى، وفهارس 
المكتبة األزهرية - في مواضع كثيرة منها -، ومعجم المطبوعات العربية - في مواضع كثيرة منه -، 
د الغنيمان على  ان بن عبد اهلل بن محمَّ واألعالم للزركلي ))/93(. وانظر أيضًا مقدمة الدكتور حسَّ
كتاب: »أحكام ال سيما وما يتعلَّق بها«، للسجاعّي. نشرته مجلة جامعة أّم القرى لعلوم الشريعة واللغة 

العربية وآدابها. مكة المكرمة، )مج4)(، )ع24(، )ص234) - 343)).
انظر: الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، ألحمد بدوي، )ص)2).  (2(
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العلم، فابتدر إلى  جاعيَّ على طلب  الشيَخ أحمَد السُّ العوامل ساعدت  وهذه 
ذلك، وقرأ على والده، وعلى كثيٍر من مشايخ عصره.

َر  جاعيُّ مكانًة عاليًة في العلم في حياة والده، فتصدَّ وقد بلغ الشيُخ أحمُد السُّ
للتدريس في مواضعه، واستمرَّ في هذا أيضًا بعد وفاة والده سنة )90))ـه(، حتى 
صار من أعيان العلماء، وشارك في معظم العلوم، وكان فقيهًا، حافظًا، ُمِلّمًا باللغة، 
وله تآليف عديدة، ورسائل مفيدة، وتعليقات جيِّدة في كثيٍر من الفنون، تشهد بعلّو 

مكانته، وَسْبِقِه في العلم.

شيوخه))): قرأ المؤلِّف على كثير من مشايخ وقته، منهم:

جاعي. وهو  والُدُه العالمة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد السُّ  )(
ى عنه. وكان له أثٌر واضح في تنمية شخصيَّة المؤلِّف  ل من أخذ منه وتلقَّ أوَّ
بقيتا من  لليلتين  الظهر،  بعد  األربعاء  يوم  والده  توفي  وقد  العلمية.  وملكاته 
ذي القعدة سنة تسعين ومائة وألف )90))ـه(، ودفن يوم الخميس بالقرافة 

الكبرى، بتربة المجاورين.
مة مفتي  العالمة المحقق نور الدين حسن بن برهان الدين إبراهيم ابن العالَّ  )2
المسلمين وإمام المحققين، الشيخ حسن الجبرتي الحنفي )ت: 87))ـه). 
الفلك، وقرأ  منها علم  كثيرة،  كثيرًا، وأخذ عنه علومًا  المؤلِّف  وقد الزمه 
عليه »الهداية« وشرحها للقاضي زاده قراءَة بحٍث وتحقيٍق، وشرح كتاب 
والدوائر«  الخطوط  تحديد  في  الجواهر  و»لقط  الهيئة،  في  الجغميني 
وغير  التأسيس«،  أشكال  و»شرح  والمقنطر«،  و»المجّبب  للمارديني، 

ذلك.

انظر: مصادر ترجمة المؤلف، )ص238(، )ح)).  (((
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الشيخ المسند اللغوي المحقق أبو الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد   )3

ابن عبد الرزاق الشهير بمرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي )ت: 205)ـه). 

وقد قرأ عليه، وأخذ منه، وأجازه الشيخ، وحضر مجالسه في األمالي كّلها، 

عن  الشافعي  عن  أحمد  عن  المروية  والعوالي  البخاري،  من  مجالس  وعدة 

مالك عن نافع عن ابن عمر، والمسماة بسلسلة الذهب، وغير ذلك.

بن  أحمد  الشهاب  وعالمها،  مصر  مسند  ث،  المحدِّ ر  المعمَّ الزاهد  اإلمام   )4

األزهري  الشافعي  الجوهري  الكريمي  يوسف  بن  الكريم  عبد  بن  الحسن 

)ت: )8))ـه(. وقد أخذ عنه، وأجازه.

مة حسن بن علي بن أحمد بن عبد اهلل المنطاوي الشافعي األزهري  الشيخ العالَّ  )5

الشهير بالمدابغي )ت: 70))ـه(. قرأ عليه وأخذ منه.

الذين  إلى أسماء تالميذه  للمؤلِّف  التي ترجمت  المصادر  ُتشر  تالميذه))): لم 

جت بعض المصادر عليهما، وهما: جوا عليه، باستثناء تلميذين، عرَّ تخرَّ

األزهري  الشافعي  الَكْفراوي  حسن  الشيخ  النحوي  ث  المحدِّ الفقيه  اإلمام   )(

)ت: 202)ـه(. قرأ على الشيخ، والزمه مدة، وانتفع بعلمه.

عن  أخذ  الشافعي.  السطوحي  البيسوسي  سعد  بن  سعد  بن  علي  الشيخ   )2

اها:  نها ترجمة شيخه وِذكر مؤلفاته، سمَّ المؤلف، والزمه، وجمع رسالًة ضمَّ

فهرس مؤلفات السجاعّي، وهي مخطوطة بدار الكتب المصرية.

زين في فنون كثيرة من العلم، وله  جاعي من العلماء الُمَبرِّ مؤلفاته: الشيخ السُّ

مؤلفات كثيرة تشهد بذلك.

انظر: مصادر ترجمة المؤلف، ص3، ح))).  (((
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البيسوسي السطوحي  الشيخ سعد بن سعد  ابن  الشيخ علي  وقد جمع تلميذه 

باشا  علي  وأوردها  مؤلفاته.  وذكر  جاعّي،  السُّ لشيخه  فيها  ترجم  رسالًة  الشافعي، 

أثناء ترجمته للشيخ  الجديدة«، في  التوفيقية  بأكملها - في كتابه »الخطط  مبارك - 

جاعّي، وهذه المؤلفات كثيرٌة، وسأقتصر على ذكر بعضها: السُّ

منظومة في معنى الورود)))، وهي في تفسير قوله تعالى: ﴿  )(

﴾ ]مريم: )7[.

شرح المنظومة السابقة)2).  )2

النهاية  »جمع  ى:  المسمَّ )695ـه(،  جمرة  أبي  البن  البخاري  مختصر  شرح   )3

مختصر  متن  على  الساري  »النور   : جاعيُّ السُّ اه  سمَّ والغاية«،  الخبر  بدء  في 

البخاري«)3)، له نسخ خطية متعددة: منها خمس نسخ في المكتبة األزهرية)4)، 

بتونس)6)،  الوطنية  والمكتبة  بالهند)5)،  رامبور  مكتبة  من:  كل  في  وواحدة 

الكتب  ودار  المكرمة)8)،  مكة  ومكتبة  العزيز)7)،  عبد  الملك  وجامعة 

المصرية)9)، والخزانة التيمورية)0)).

انظر: الخطط التوفيقية الجديدة، لعلي مبارك )2)/))).  (((
انظر: المرجع نفسه.  (2(

انظر: المرجع نفسه )2)/0)(، وهدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي ))/80)).  (3(
انظر: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية ))/479، 636).  (4(

انظر: تاريخ األدب العربي لكارل بروكلمان، - الطبعة األلمانية - )446/2).  (5(
انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس )8/5).  (6(

انظر: فهرس مخطوطات جامعة الملك عبد العزيز بجدة )2/)4).  (7(
انظر: فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة )ص66).  (8(

انظر: فهرس المخطوطات التي اقتنتها دار الكتب المصرية )66/2).  (9(
انظر: فهرس الخزانة التيمورية )52/2)).  ((0(
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الدرة الفريدة بشرح العقيدة، والمسماة بـ »الحفيدة«، وهو شرح لكتاب العقيدة   )4
للسنوسي )ت: 895ـه))))، له نسختان خطيتان في األزهرية)2)، ونسخة خطية 

في مركز الملك فيصل)3)، وأخرى في مكتبة مكة المكرمة)4).
َنْظٌم في بيان الرسل التي في القرآن وترتيبهم)5).  )5

الذي  السابق  للنظم  َشْرٌح  وهو  القرآن)6)،  في  التي  الرسل  ببيان  المنَّان  فتح   )6
في  خطّيتان  نسختان  له  الكريم)7)،  القرآن  في  ذكرهم  الوارد  الرسل  فيه  ذكر 
األزهرية)0))،  في  وأخرى  الخديوية)9)،  في  وأخرى  المصرية)8)،  الكتب  دار 
الشرح مع »مفحمات األقران في  التيمورية)))). وقد طبع هذا  ونسختان في 
مبهمات القرآن« للجالل السيوطي، بالمطبعة الميمنية بمصر سنة )309)ـه(، 

ثم بمطبعة السعادة سنة )326)ـه))2)).
محمد  بن  إبراهيم  مة  للعالَّ الساعة،  أشراط  نظم  بشرح  الُمَشاعة  المقالة   )7

اإلخنائي )ت: 777 ـه) )3))، له نسخة خطية في دار الكتب المصرية)4)).

انظر: الخطط التوفيقيَّة الجديدة، لعلي مبارك )2)/0)).  (((
انظر: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية )3/)9)).  (2(

انظر: فهرس مخطوطات مركز الملك فيصل، العدد )8(، )ص43).  (3(
انظر: فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمة )ص93).  (4(

انظر: الخطط التوفيقيَّة )2)/))(، وإيضاح المكنون إلسماعيل باشا البغدادي )74/2)).  (5(
انظر: هدية العارفين ))/8)).  (6(

انظر: الخطط التوفيقيَّة )2)/))(، وإيضاح المكنون )74/2)).  (7(
انظر: فهرس دار الكتب المصرية ))/56(، )282/5).  (8(

ة، الجزء )7(، القسم ))(، )ص60). انظر: فهرس المكتبة الخديويَّ  (9(
ة )505/5). انظر: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهريَّ  ((0(

ة ))/220). انظر: فهرس الخزانة التيموريَّ  ((((
انظر: معجم المطبوعات العربية ))/084)).  ((2(

انظر: إيضاح المكنون )534/2(، وهدية العارفين ))/80)).  ((3(
انظر: فهرس دار الكتب المصرية ))/362).  ((4(
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القول األزهر فيما يتعلق بأرض المحشر))). وهو كتابنا هذا، وله نسخة خطية   )8

في المكتبة األزهرية)2).

الكتب  دار  في  خطية  نسخة  له  الحسنى،  اهلل  أسماء  لبيان  لطيٌف  تقييٌد   )9

المصرية)3).

اه: »القول األسنى في شرح أسماء اهلل الحسنى«،  شرح التقييد السابق)4)، سمَّ  )(0

ظ عليه الشيخ عبد اهلل اإلدكاوي)5). فرغ منه سنة )84))ـه(، وقد قرَّ

اها: »المقصد  البديع، وسمَّ نها أنواع  منظومٌة في أسماء الله الحسنى)6)، ضمَّ  )((

الرفيع في نظم أسماء اهلل البديع«، منها نسخة خطية في دار الكتب المصرية، 

جاعّي)7). محفوظة ضمن مجموعة منظوماٍت للسُّ

اه: »المقصد األسنى في شرح منظومة أسماء اهلل  شرح المنظومة السابقة، سمَّ  )(2

الحسنى«)8)، له نسخة خطية في دار الكتب المصرية)9).

رات)0)). منظومٌة في أصول الُمَكفِّ  )(3

انظر: الخطط التوفيقيَّة )2)/))(، وهدية العارفين ))/80)).  (((
انظر: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية )298/3).  (2(

انظر: فهرس دار الكتب المصرية ))/280).  (3(
انظر: الخطط التوفيقية )2)/))).  (4(

انظر: هدية العارفين ))/80)).  (5(
انظر: الخطط التوفيقية )2)/))).  (6(

انظر: فهرس دار الكتب المصرية )278/3).  (7(
انظر: عجائب اآلثار في التراجم واألخبار لعبد الرحمن الجبرتي )263/3(، والخطط التوفيقية لعلي   (8(

مبارك )2)/))(، وهدية العارفين إلسماعيل باشا البغدادي ))/80)).
انظر: فهرس دار الكتب المصرية ))/362).  (9(

انظر: الخطط التوفيقية )2)/0)).  ((0(
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أو  ُكفٌر ُمجَمٌع عليه،  اعتقاد، بعضها  ناشئٍة عن  مقدمٌة في شرح أصوٍل تسعٍة   )(4
نسخة  له  السابقة)))،  للمنظومة  شرح  وهو  صاحبها،  كفر  في  مختلٌف  بدعٌة 

خطية محفوظة في جامعة الملك سعود ضمن مجموع)2).
القوي في نحر كل غبي  اها: »السهم  إثبات كرامات األولياء، َسمَّ رسالٌة في   )(5
وفاته  قبل  )أي  )94))ـه(؛  سنة  تأليفها  من  المؤلف  فرغ  وقد  وغوي«)3)، 
بثالث سنين(، لها ست نسخ خطية في المكتبة األزهرية)4)، وقد طبعت مع 
ببوالق سنة  السبكي  الدين  لتقي  األنام«،  السقام في زيارة خير  كتاب »شفاء 

)8)3)ـه))5).
منظومٌة في التوحيد)6).  )(6

في  خطية  نسخة  له  عليها)7)،  الكبير  الشرح  وهو  السابقة،  المنظومِة  شرُح   )(7
المكتبة األزهرية)8).

فريدة  شرح  المجيد  )فتح  اه:  سمَّ السابقة،  للمنظومة  الصغير  الشرح   )(8
التوحيد()9).

عقيدة التوحيد)0)).  )(9

انظر: المرجع نفسه.  (((
انظر: فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود بالرياض )202/5).  (2(

انظر: الخطط التوفيقية )2)/0)(، وهدية العارفين ))/80)).  (3(
انظر: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية )208/3، 0)7).  (4(

انظر: معجم المطبوعات العربية ))/004)، 007)).  (5(
انظر: الخطط التوفيقية )2)/0)).  (6(

انظر: المرجع نفسه.  (7(
انظر: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية )238/3).  (8(

انظر: الخطط التوفيقية )2)/0)).  (9(
انظر: فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية )288/3).  ((0(
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فتح الحميد بشرح عقيدة التوحيد، وهو شرٌح للكتاب السابق، له نسخة خطية   )20
في المكتبة األزهرية))).

تحفة ذوي األلباب فيما يتعلق باآلل واألصحاب)2)، له نسخة خطية في دار   )2(
الكتب المصرية)3).

تأليفها  من  فرغ  هشام)4)،  البن  َدى،  الصَّ وبلِّ  الندى  قطر  شرح  على  حاشيٌة   )22
وإقراًء،  قراءًة  بها  واشتغلوا  بالقبول،  العلماء  تلقاها  وقد  )77))ـه(،  سنة 
وتدريسًا وتقريرًا، وظلَّت ُتقرأ بالجامع األزهر وغيره من معاهد العلم قرونًا. 
وقد طبعت بمطابع بوالق - القاهرة سنة )272)ـه(، ثم بها سنة )287)ـه(، 
ثم سنة )299)ـه(، ثم بالمطبعة األزهرية سنة )298)ـه(، ثم بمطبعة محمد 
 (303( سنة  الخيرية  بالمطابع  ثم  )299)ـه(،  سنة  الحلبي  البابي  مصطفى 
سنة  العلمية  بالمطبعة  فطبع  مرارًا،  ذلك  بعد  طبعها  رر  تكَّ ثم  و306)ـه(. 
البابي  ثّم مطبعة مصطفى  الميمنية سنة )325)ـه(،  المطبعة  ثمَّ  )0)3)ـه(، 

الحلبي بالقاهرة سنة )358)ـه - 939)م()5).
اها: »فتح الجليل على شرح  حاشيٌة على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، سمَّ  )23
ابن عقيل«)6)، فرغ من تأليفها سنة )78))ـه(، وقد ُكتَِب لها القبول كسابقتها، 
وعظم نفعها، وعال صيتها، واشتغل بها العلماء قراءًة وإقراًء، وتدريسًا وتقريرًا، 
س بالجامع األزهر وغيره من معاهد العلم قرونًا، طبعت في بوالق  وظلت ُتدرَّ

انظر: المرجع نفسه.  (((
انظر: الخطط التوفيقية )2)/))(، وإيضاح المكنون ))/248(، وهدية العارفين ))/80)).  (2(

انظر: فهرس دار الكتب المصرية، »الملحق« ))/39).  (3(
انظر: الخطط التوفيقية )2)/))).  (4(

انظر: معجم المطبوعات العربية ))/006)(، وفهرست الكتب النحوية المطبوعة )ص80).  (5(
انظر: الخطط التوفيقية )2)/))(، وإيضاح المكنون )60/2)(، وهدية العارفين ))/80)).  (6(
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ثم  )290)ـه(،  ثم  )286)ـه(،  ثم  )279)ـه(،  سنة  بها  ثم  )270)ـه(،  سنة 

بالقاهرة سنة )298)ـه(، ثم تكرر طبعها بعدها مرارًا، ومنها طبعة مصطفى 

البابي الحلبي سنة )998)م())).

َمْوَءل  بلوُغ األََرب بشرح قصيدٍة من كالم العرب)2)، وهو شرٌح لقصيدة السَّ  )24

ابن عاديا اليهودي)3)، المعروفة بالالميَّة، والتي مطلعها:

فك��لُّ رداٍء ي�رتدي�����ه جمي����ُلإذا المرُء لم َيْدَنْس من اللؤِم ِعْرُضُه
ة، القاهرة - مصر، سنة )324)ـه))4). طبع الكتاب بمطبعة الجمهوريَّ  

ومائة  الخمسين  تجاوزت  التي  مؤلفاته  من  يسيٌر  شيٌء  أوردته  الذي  وهذا 
عت ما بين كتاٍب مستقل، ورسالٍة، وحاشيٍة على  مصنٍَّف، شملت معظم العلوم، وتنوَّ
ُينبئ عن مكانة هذا الَعَلم  كتاب، وشرٍح لكتاب، ومنظومٍة، وشرٍح لمنظومة. وهذا 

العلِميَّة، ورسوخ قدمه في العلم.

علماء  أكثر  حال  هو  كما  المعتقد،  أشعريُّ  اهلل-  -رحمه  المؤلِّف  عقيدته: 
األزهر.

األشعرّي،  إسماعيل  بن  الحسن علي  أبي  إلى  تنتسب  لفرقة  اسٌم  ُة  واألشعريَّ
المتوفى في البصرة سنة )324ـه(. وقد كان الزم شيَخه وزوَج أمه أبا علي الجبائّي 
معه  إثر خالٍف  فارقه  ثم  األربعين.  بلغ سن  أن  إلى   ،- زمانه  في  المعتزلة  - شيخ 

انظر: معجم المطبوعات العربية ))/007)(، وفهرست الكتب النحوية المطبوعة )ص85).  (((
انظر: الخطط التوفيقية )2)/))(، وإيضاح المكنون ))/94)(، وهدية العارفين ))/80)).  (2(

اه في شعره: األبلق.  ان خيبر. كان يتنقل بينها وبين حصن له بتيماء، سمَّ شاعر جاهلي حكيم، من سكَّ  (3(
ومعجم   ،)(40/3( للزركلي  األعالم  انظر:  عامًا(.   65 بنحو  الهجرة  )قبل  )560م(  سنة  توفي 

المؤلفين لعمر رضا كحالة )280/4).
انظر: معجم المطبوعات العربية ))/006)).  (4(
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في مسألٍة لم يجد لها عند الجبَّائي إجابات شافية؛ وهي مسألة »الصالح واألصلح 
ة، ومال  ب))) في نفي الصفات االختياريَّ على اهلل تعالى«. ثم سلك مسلك ابن ُكالَّ
إلى أهل السنة، وانتسب إلى اإلمام أحمد، ورجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة، 
وألَّف كتاَبْيه: »اإلبانة«، و»رسالة إلى أهل الثغر«. إال أنَّ رجوَعه إلى مذهب السلف - 
رحمهم اهلل - لم يكن تاّمًا؛ فقد بقيت عنده رواسب يسيرة من مذهب ابن كالب)2).

نفي  إلى  االختيارية،  اهلل  ألفعال  نفٍي  من  مذهُبهم؛  ر  تطوَّ فقد  ُة  األشعريَّ أما 
ال  النهاية  في  صاروا  أن  إلى  كلها.  ثم  الذاتية،  الصفات  فبعض  فالعلّو،  لالستواء، 
قاربوا  ثم  أمرهم،  بداية  في  م  التجهُّ من  نوٌع  عندهم  فكان  صفات؛  بضع  إال  ُيثبتون 

الجهمية في طورهم األخير)3).

أبو محمد عبد اهلل بن سعيد القطان، المعروف بابن كالب، والمتوفى بعد سنة )240ـه).  (((

وابن كالب ليس رأس الكالبية فحسب، بل هو إمام األشعري، واألشعرية؛ إذ الفرقة األشعرية في   
في  المعتزلة، ووافقهم  الصفات عن  في  معتقداته  أخذ  أفكاره ومعتقداته.  لم تخرج عن  أمرها  أول 
النفي، إال  النوع من  اقتصر على هذا  المتعلقة بمشيئته وقدرته؛ فصار أول من  تعالى  أفعال اهلل  نفي 
قائم  معنى  اهلل  كالم  مقالة:  أحدث  أعراضًا.  ُيسمها  ولم  فأثبتها  األخرى؛  الصفات  في  خالفهم  أنه 
إنه ليس كالم  الكريم:  القرآن  النفسي. قال عن  الكالم  ابتدع في اإلسالم بدعة  بنفسه؛ فهو أول من 
الملل واألهواء والنحل البن  الفصل في  انظر:  تعالى.  العلو هلل  أثبت  الحقيقي، بل حكاية عنه.  اهلل 
حزم )77/5(، وسير أعالم النبالء للذهبي )))/74) - 76)(، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
)299/2 - 300(، ولسان الميزان البن حجر )3/)29(. وانظر ِمْن ُكُتب ابن تيمية: نقض تأسيس 
 .(9(/(6  ،376  ،366  ،(78/(2  ،425  -  424/8( الفتاوى  ومجموع  )ق28/ب(،  الجهمية 
 - (47/7 ،243  - 242 ،(55 ،(22 ودرء تعارض العقل والنقل )6/2، 2)، 6)، 6/)2) - 

48)، 8/)9(، والرسالة التدمرية )ص)9)).
الصفات«  في  مذهبهم  المبتدعة  عليها  بنى  التي  »األصول  كتابي:  في  ع  بتوسُّ المسألة  هذا  درسُت   (2(

لت إلى المذكور أعاله. )20/2 - 27(، وتوصَّ
)ص56).  عساكر  البن  المفتري  كذب  وتبين   ،)347/((( البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ  انظر:   (3(
وانظر من كتب ابن تيمية: نقض تأسيس الجهمية - مخطوط - )ق 22/أ - 26/أ، 63/ب،          =
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هذا  في  أشعرّيته  ظهرت  وقد  منهم،  اهلل  رحمه  جاعيُّ  السُّ أحمُد  والمؤلِّف 
الكتاب، في مواضع. من ذلك:

ة؛ فقال عن أحاديث الصفات: ال ُيعتقد ظاهرها،  ري األشعريَّ َصنََع كصنيع متأخِّ  )(
وهي بظاهرها مستحيلة على اهلل عز وجل))).

ل صفَة اليد، زاعمًا أنَّ هذا هو الواجب فيها، وفي سائر نصوص الصفات)2). أوَّ  )2
على  الصفات  نصوص  في   - ة  األشعريَّ من  أسالَفه  يعني   - النَّاس  أنَّ  َذَكَر   )3
ضون معناها، ويعلمون استحالَة ظاهرها، وَيِكلون أمرها  ُيفوِّ قسمين، َسَلٌف 
وهذه  ظاهرها)3).  عن  تعالى  اهلل  تنزيه  ويعتقدون  لون،  ُيؤوِّ وَخَلٌف  اهلل؛  إلى 
نصوص  مع  المسلكين  هذين  يسلكون  الذين  ة،  األشعريَّ من  نعرفها  شنشنٌة 

الصفات.
ة،  ر هذا المعتقد، واستدلَّ على صنيعه بأبيات، نسبها إلى أحد علماء األشعريَّ قرَّ  )4
المسلكين  أحد  ُيسلك  أن  الصفات:  نصوص  مع  الواجب  أنَّ  فيها  أخبر 

المتقّدمين)4).

وسيأتي التعليق على كالمه، وبيان ما فيه من باطل، في موضعه إن شاء 
اهلل تعالى.

 ،245 ،243  -  242/6 ،7/5 ،(6 ،(3  - والنقل )6/2، 2)  العقل  تعارض  287/ب(، ودرء   =
 ،228/3( الفتاوى  ومجموع   ،)9(  ،55/8  ،462  -  46(  ،236  ،(06  ،97  ،36/7  ،267
 ،376 ،3(7/(2 ،357  - 356/8 ،(49 ،(20 ،90/7 ،3(0/6 ،(43  - (4(/5 ،(56/4

378، 382، 403، 3)/287، 4)/349، 6)/90 - )9(. وشرح العقيدة األصفهانية )ص48).
انظر: )ق 9/أ( من النسخة الخطيَّة.  (((
انظر: )ق 9/أ( من النسخة الخطيَّة.  (2(
انظر: )ق 9/أ( من النسخة الخطيَّة.  (3(

انظر: )ق 9/ب( من النسخة الخطيَّة.  (4(
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جاعي  وفاته: بعد حياٍة مليئٍة بالتأليف والتدريس، توفي الشيخ أحمد بن أحمد السُّ
في القاهرة ليلة االثنين، وقت السحر، في السادس عشر من شهر صفر سنة )97))ـه(، 
الموافق 20 من شهر يناير عام )783)م( بعد أن مرض باالستسقاء، وُصلِّي عليه في 

الجامع األزهر، ودفن بجوار أبيه بالَقرافة الكبرى بتربة المجاورين))).

المطلب الثاني: التعريف بالكتاب:
توثيق نسبة الرسالة إلى مؤلفها: هذه الرسالة الموسومة بـ »القوُل األزهُر فيما 
لألدلة  وذلك  جاعي،  السُّ أحمد  بن  أحمد  الشيخ  فها  ألَّ قد  المحشِر«،  بأرض  يتعلَّق 

التالية:

ألَّف  الشافعّي  البيسوسّي  سعد  الشيخ  ابَن  عليَّ  الشيَخ  المؤلِّف  تلميَذ  َأنَّ   )(
جاعّي، وذكر من ضمن هذه  رسالًة ذكر فيها مؤلَّفات شيخه الشيخ أحمد السُّ
ُيثبت  المحشر«)2). وهذا  بأرض  يتعلَّق  فيما  األزهر  »القول  كتابه:  المؤلفات 
ث فيه عن تبديل األرض، ووسمه بـ: »القول  جاعيَّ له كتاٌب تحدَّ يقينًا أن السُّ

األزهر فيما يتعلَّق بأرض المحشر«.
إسماعيل  األستاذ   : جاعيِّ السُّ أحمد  الشيخ  مؤلَّفات  الكتاب ضمن  هذا  َذَكَر   )2
باشا البغدادي، في كتابه: »هدية العارفين أسماء المؤلِّفين وآثار المصنّفين«)3)، 
جاعّي المصري  د السُّ جاعيُّ - أحمُد بن شهاب الدين أحمد بن محمَّ فقال: »السُّ
األزهري الشافعّي، المتوفى سنة )97))ـه( سبع وتسعين ومائة وألف. له من 

التصانيف... القول األزهر فيما يتعلَّق بالمحشر«)4).

الحظ مصادر ترجمته، المشار إليها في أّول هذا التمهيد.  (((
جاعي، في  أورد علي مبارك باشا هذه الرسالة بأكملها، مع المؤلفات التي نسبها البيسوسي لشيخه السُّ  (2(

كتابه الخطط التوفيقيَّة. وانظر: الخطط )2)/))).
.((80 - (79/((  (3(

هكذا.  (4(
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جاعي في اللوحة األولى من نسخة هذا  التصريح بنسبة هذه الرسالة إلى السُّ  )3
فه بخطِّه، فقال: »هذا كتاب القول األزهر فيما يتعلَّق  الكتاب الذي نسخه مؤلِّ
جاعّي،  بأرض المحشر، جمع المذنب الضعيف، أحمد ابن الشيخ أحمد السُّ

عاملهما اهلل بألطافه..«.
ب،  الوجه  الثانية،  الورقة  في  المخطوط  باسم  اهلل  رحمه  المؤلِّف  تصريح   )4

بقوله: »وسّميته: القول األزهر فيما يتعلَّق بأرض المحشر«.

وصف النسخة الخطيَّة: النسخُة الخطيَُّة التي عثرُت عليها نسخٌة فريدٌة مكتوبٌة 
بمصر،  القوميَّة  الكتب  بدار  المحفوظة  النسخة  أصل  عن  ومسحوبٌة  النَّسخ،  بخط 
في  مصّور  )ميكروفيلم(  فلميَّة  رة  مصوَّ ولها  تفسير،   )547( الرقم  تحمل  والتي 
أيضًا نسخة  ولها  العربية، رقمه )6050(،  ة مصر  ة في جمهوريَّ المصريَّ الكتب  دار 
ة( الملحقة بدار الكتب  ة المصريَّ ة )الُكُتبخانة الخديويَّ محفوظٌة في المكتبة الخديويَّ

المصرية، وهي محفوظة فيها تحت رقم: )ع 6656).

وقد ُكتبت بخّط المؤلِّف، الذي َفَرَغ من َجْمِعها يوم الخميس سادس عشر من 
شهر رمضان، سنة )68))ـه))))؛ أي: قبل وفاته بتسٍع وعشرين سنة. وهي تقع في 
إحدى وعشرين ورقة، كّل ورقة ذات وجهين، في كل وجٍه خمسة عشر سطرًا، وفي 

كّل سطر نحو عشر كلمات.

وقد ُقِرئت النسخة، وُروجعت في حياة المؤلِّف، وعليها تعليقات كثيرة.

الً،  منهج المؤلف في الرسالة: ابتدأ المؤلِّف رسالته هذه بحمد اهلل عز وجل أوَّ
فطرح  المقصود؛  بذكر  شرع  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  على  والسالم  بالصالة  أتبعه  ثم 
بعُضها؟  أو  جميُعها  ل  ُتبدَّ وهل  تكون؟  شيٍء  أّي  من  المحشر:  أرض  عن  سؤاالً 

ذكر ذلك المؤلِّف رحمه اهلل في نهاية الكتاب. انظر: )ق 20/ب(.  (((
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﴾ ]إبراهيم: 48[؟ وما مكان  وما المراد بقوله عز وجل: ﴿
حشر النَّاس؟)))

رين في معنى التبديل  ثمَّ َشَرَع في اإلجابة عن هذه األسئلة؛ فذكر أقوال المفسِّ

لة. ثمَّ َذَكَر مكان  ة كلِّ فريٍق، وَبيََّن المراَد باألرض المبدَّ المذكور في اآلية، وساق أدلَّ

الحشر، وَنَظَم األسئلة كلَّها، واألجوبة عنها، ثمَّ اختصَر الجواَب كلَّه في بيتين. وَخَتَم 

أم  السماُء  أوالً:  ُخِلَق  الذي  وما  سماٍء،  كلُّ  ُخِلَقْت  وِممَّ  السموات،  عن  بالحديث 

دة. وانتهت الرسالة - كما  األرض؟ ثمَّ بيَّن أنَّ األرض وردت في القرآِن لمعاٍن متعدِّ

الِم على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. افُتتَِحْت - بحمِد اهلل، والصالِة والسَّ

ا كانت الغايُة من تحقيق النصوص، إخراجها صحيحًة  منهجي في التحقيق: َلمَّ

سليمًة كما وضعها المؤلِّف، فقد بذلت جهدًا كبيرًا في تحقيق هذه الرسالة، ملتزمًا 

المنهج العلمي في التحقيق، ومراعيًا في ذلك األسس التالية:

قمُت بنسخ هذه الرسالة وفق القواعد اإلمالئيَّة المعروفة.  )(

قابلُت نصوص هذه النسخة الفريدة بعدٍد من الكتب، لتوثيق المعلومات التي   )2

اشتملت عليها.

َعَزْوُت اآلياِت القرآنيَة إلى ُسَوِرها، مع ذكر رقم اآلية، وَنَسْخُت جميَع اآليات   )3

ة الذي أصدره  بالرسم العثماني، معتمدًا في ذلك على مصحف المدينة النبويَّ

ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. مجمَّ

على  واقتصرُت  المشهورة،  السنَّة  كتب  من  ة  النبويَّ األحاديث  جُت  خرَّ  )4

الصحيحين إن كان الحديث فيهما، أو في أحدهما.

انظر: النسخة الخطية لهذا الكتاب )2/أ(.  (((
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َتْرَجْمُت لألعالم الذين ُذِكُروا في متن الكتاب، واستثنيت من ذلك المشهورين.  )5

هذا وإّني ألرجو أن أكون قد نهجت المنهج العلمي في هذا التحقيق، وألتمس 
العذر عن الخطأ أو التقصير.

ٍد وعلى آله وأصحابه أفضَل صالٍة وأتمَّ تسليم،  وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا محمَّ
والحمُد هلل ربِّ العالمين.
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الورقة األولى
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الورقة الثانية
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الورقة العشرون
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ُق النصُّ المحقَّ
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])/ب[ هذا كتاب:

الَقْول األْزَهر فيما يتعلَّق بأْرِض المْحَشِر

جاعّي جمع المذنب الضعيف أحمد ابن الشيخ أحمد السُّ

عاملهما اهلل بألطافه الخفيَّة والجليَّة
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]2/أ[ بسم اهلل الرحمن الرحيم

بالشفاعة  ه  وخصَّ المخلوقات،  سائر  على  ملسو هيلع هللا ىلص  دًا  محمَّ نبّينا  ل  فضَّ لمن  حْمدًا 
ل األرُض غيَر األرض والسموات. العظمى يوَم ُتبدَّ

األخبار  َنْقِل  في  بهم  ُيوثق  الذين  وأصحابه  آله  وعلى  عليه  وسلَّم  اهلل  صلى 
الواردات، وعلى محبِّيهم ومن اقتفى أثرهم في فعل الحسنات. آمين.

ا بعد: فقد وقع السؤاُل عن األرض يوم ]المحشر[))): من أيِّ شيء تكون هي؟  أمَّ
﴾ ل جميُعها أو البعض؟ وما المراد بقوله تعالى: ﴿ وهل ُتبدَّ

 

]إبراهيم: 48[؟ وما مكان حشر النَّاس؟

القادر  المالك  اهلل  بلطف  مستمدًا  ذلك، -  الجواب عن  ق  ُأحقِّ أن  أردُت  وقد 
أجمعين.  عليهم  اهلل  رضوان  الصحابة  وعن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبّي  عن  ]2/ب[  ورد  بالذي   -

وسّميته: »القول األزهر فيما يتعلَّق بأرض المحشر«.

وأقول وباهلل اإلعانة: 

رون في معنى هذا التبديل قولين)2): اعلم أنَّه ذكر المفسِّ

ماء، ال ذاتهما. ل صفة األرض والسَّ أحدهما: أنَّه ُتبدَّ

ا تبديُل األرض: فتتغيَّر صفُتها، وهيئُتها، مع بقاء ذاتها؛ وهو: أن ُتدكَّ جباُلها،  فأمَّ
وتستوَي وهاُدها)3) وأوديُتها، وتذهَب أشجاُرها وجميُع ما عليها من عمارة، ال يبقى 

التكملة من حاشية األصل.  (((
بلفظه.  المصنِّف  نقله  التنزيل« )28/4)(،  التأويل في معاني  »لباب  تفسيره؛  الخازن في  هذا كالم   (2(

وهذان القوالن ذكرهما الحافُظ ابُن حجر في فتح الباري )))/375 - 376).
العروس  تاج  انظر:  ُحفرٌة.  كأنَّه  المنخفُض  والمكان  األرض،  من  المطمئّن  وهي  َوْهَدة،  مفردها   (3(

للزبيدي ))/2355).
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على وجهها شيٌء إال َذَهَب، وُتمّد مدَّ األديم))).

ران  ا تبديُل السماء: فهو أن تنتثَر كواكُبها، وُتطمَس شمُسها وقمُرها، وُيكوَّ وأمَّ
من  جماعٌة  قال  القول  وبهذا  كالُمهل)2).  وتارة  هان،  كالدِّ تارة  وكونها  ]3/أ[، 

العلماء)3).

قال  قال:  سعد)4)  بن  سهل  عن  ُرِوَي  ما  القول:  هذا  ة  صحَّ على  ويدلُّ 
َكُقْرَصِة  َعْفَراَء،  َبْيَضاَء  َأْرٍض  َعَلى  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  النَّاُس  »ُيْحَشُر  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

، َلْيَس فِيَها َمْعَلٌم ألََحٍد«)5). َنِقيٍّ

قال في تفسير الخازن: »الَعْفَراُء - بالعين المهملة -، وهي البيضاء إلى ُحمرة، 
كأنَّ النار َميََّلْت)6) بياَض وجهها إلى ُحمرة«)7). انتهى.

ذكره القرطبي، ونسبه إلى ابن عباس رضي اهلل عنهما. وانظر: فتح الباري البن حجر )))/376).   (((
وستأتي أقوال الصحابة - رضي اهلل عنهم -، مع تخريجها.

فرة.  هو المعدُن الُمَذاُب؛ من نحاس، وفضة، وحديد، وذهب، وغيره، يضرب لونه عند َصْهِرِه إلى الصُّ  (2(
ُن، فقال: هذا من أشبه  وفي حديث ابن مسعود حين ُسئل عن الُمْهِل، أذاب فضًة، فجعلت َتَميَُّع وَتَلوَّ

ما أنتم راؤون بالُمْهل. تاج العروس ))/5554).
الرازي  للفخر  الكبير  التفسير  ُينظر:  وغيرهما.  األنباري،  وابن  عنهما،  اهلل  رضي  عباس  ابن  منهم   (3(

)9/)27(، وزاد المسير البن الجوزي )42/4(، وروح المعاني لآللوسي )7/9)4).
األنصاري الساعدّي رضي اهلل عنه، من مشاهير الصحابة. ُيقال: إنَّ اسمه كان َحْزنًا، فغيَّره النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص.   (4(
مات سنة إحدى وتسعين، وقيل قبل ذلك. وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. ُينظر: االستيعاب 

البن عبد البّر )95/2 - 96(، واإلصابة البن حجر )88/2).
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب يقبض اهلل األرض، )ح)652(. وقوله:   (5(

»ليس فيها َمْعَلٌم ألحٍد«: من قول سهٍل، أو غيره.
في األصل »ملئت«، والتصويُب من تفسير الخازن.  (6(

نقله  فيما   - اهلل  رحمه  عياض  القاضي  وقال   .)(29/4( للخازن  التنزيل  معاني  في  التأويل  لباب   (7(
ي عفر األرض، وهو  الحافظ ابن حجر رحمه اهلل -: »الَعَفُر بياٌض َيْضِرُب إلى ُحمرٍة قلياًل. ومنه ُسمِّ

وجهها«. ُينظر: فتح الباري )))/375).
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ووجدت في بعض نسخه))) ما نّصه: الَعْفَراء - بالعين المهملة - وهي البياض 
إلى حمرة، ولهذا شّبهها بقرصة النقي، وهو الخبز األبيض الجديد الفائق المائل إلى 

حمرة، وكأن النار... إلخ. ا.ـه.

َي من القشِر والنَُّخالِة)2). والنقّي ]3/ب[: الدقيُق الذي ُنقِّ

وقوله: ليس فيها َمْعَلم ألحٍد - بفتح الميم والالم وسكون المهملة -: الشيُء 
الذي ُيستدلُّ به على الطريق؛ ُيريد أنّها مستويٌة ليس فيها َحَدٌب َيُردُّ البصَر، وال بناٌء 

َيْسُتُر ما َوَراَءه)3). انتهى.

قال في المختار: »الَحَدُب: ما ارتفَع من األرض«)4).

﴾ ]النازعات: 4)[:  وأخرج البيهقيُّ عن مجاهد)5) في قوله تعالى: ﴿
قال: المكان المستوي)6).

أي في بعض نسخ تفسير الخازن.  (((
ُنّقي  نقّيًا، ألنَّه  ي الحواري  البستي رحمه اهلل، قال: »إنَّما ُسمِّ هذا قول اإلمام الخطابي؛ أبي سليمان   (2(
من القشر والنخالة«. ُينظر: المشكل من حديث الصحيحين البن الجوزي ))/478(، وشرح السنة 

للبغوي )5)/3))(، وفتح الباري البن حجر )))/375).
قال القاضي عياض: »المراد أنَّها ليس فيها عالمة ُسْكنى، وال بناء، وال أثر، وال شيء من العالمات التي   (3(
ُيهتدى بها في الطرقات؛ كالجبل، والصخرة البارزة..«. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم )62/8)). 

وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم )7)/34)(، وفتح الباري البن حجر )))/375).
مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي )ص25)).  (4(

ابن جبر، أبو الحجاج المخزومي، موالهم المكي. ثقة، إمام، مات سنة إحدى، أو اثنتين، أو ثالث،   (5(
أو أربع ومائة، وله ثالث وثمانون سنة. انظر: الكاشف للذهبي )20/3)(، وتقريب التهذيب البن 

حجر )ص328).
عن  ورقاء،  »نا   :)727/2( مجاهد  تفسير  في  وهو  للبيهقي،  البعث  كتاب  في  عليه  أقف  لم   (6(
﴾ ]النازعات: 4)[ قال: بالمكان المستوي«، وإسناده  ابن أبي نجيح، عن مجاهد، ﴿
صحيح. وأخرجه الطبري بسنده عن مجاهد في جامع البيان )2)/430(،      =
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من  جماعة  قول  وهذا  والسماء.  األرض  ذوات  تبديل  هو  الثاني:  والقول 
العلماء))). ثّم اختلفوا في معنى هذا التبديل:

فقال ابن مسعود رضي اهلل عنه في معنى هذه اآلية ]4/أ[: »ُتبّدل األرض بأرٍض 
كالفّضة البيضاء نقّية، لم ُيسفك بها دم، ولم ُيعمل بها خطيئة«)2).

من  والسماء  فّضة،  من  األرض  وجهه)3):  اهلل  م  كرَّ طالب  أبي  بُن  عليُّ  وقال 

العظيم البن كثير )4/8)3).  القرآن  النكت والعيون للماوردي )426/3(، وتفسير  وانظر:   =
بأسفلها،  كانوا  باألرض  قال:  اهلل،  رحمه  مجاهٍد  عن  المسند،  في  ُحميد  بن  عبد  وأخرج 
فُأخِرجوا إلى أعالها. وأخرج ابن المنذر عن ابن ُجريج، قال: المكان المستوي من األرض. 
وُينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي )6/))5 - 2)5(. وقال اإلمام البخاري 
اِهَرُة َوْجُه األَْرِض، َكاَن فِيَها  في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب َما َجاَء فِي َسْبِع َأَرِضيَن: »السَّ

اْلَحَيَواُن َنْوُمُهْم َوَسَهُرُهْم«.
 ،)382/9( للقرطبي  القرآن  ألحكام  الجامع  ُينظر:  البغوي.  إليه  وماَل  القول،  هذا  القرطبي  رّجح   (((

وتفسير البغوي )362/4).
أخرجه الطبري في التفسير، وأبو الشيخ في العظمة، والحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم   (2(
والبيهقي  مردويه،  وابن  المنذر،  وابن  البزار،  إلى  السيوطي  وعزاه  موقوفًا،  مسعود  ابن  الكبيرعن 
 ،)((00  -  (099/3( الشيخ  ألبي  والعظمة   ،)479/7( للطبري  البيان  جامع  ُينظر:  البعث.  في 
ووافقه  الشيخين،  شرط  على  اإلسناد  صحيح  حديث  هذا  وقال:   ،)570/4( للحاكم  والمستدرك 
الذهبي، والمعجم الكبير للطبراني )232/9(، رقم ))900(. وانظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي )67/4)(. وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )480/7(، وعثمان الدارمي في 
الرّد على الجهميَّة )ص 36( عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه مرفوعًا. وُينظر: األربعين في صفات 
ُينظر: روح المعاني  56)(. والموقوف على ابن مسعوٍد أصّح.  ربِّ العالمين للذهبي )ص55) - 

لأللوسي )7/9)4).
عنه  اهلل  رضي  علّي  ُخصَّ  »وإنَّما  اريني:  فَّ السَّ قول  نقل  أن  بعد  اهلل  رحمه  زيد  أبو  بكر  الشيخ  قال   (3(
أعداُء علّي رضي  الشيعُة  اتخذته  ا وقد  أمَّ قلُت:  قّط.  إلى صنٍم  َّه ما سجد  م اهلل وجهه؛ ألن بقول: كرَّ
اللفظيَّة  المناهي  ُينظر معجم  البدع، واهلل أعلم«.  الطاهرة، فال؛ منعًا لمجارات أهل  اهلل عنه والعترة 

)ص)27).
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ل  ُتبدَّ القرظي)3):  كعب  بن  ومحمد  جبير)2)،  بن  وسعيد  هريرة،  أبو  وقال  ذهب))). 
األرض خبزة بيضاء، يأكل المؤمن من تحت قدميه)4).

وعن أبي سعيٍد الُخْدريِّ رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تكوُن األرُض 
أ أحُدكم خبزته في السفر)5)،  خبزًة واحدًة يوَم القيامة، يتكفُؤها الجبَّاُر بيده، كما يتكفَّ

ُنُزالً ألهِل الجنَّة«. أخرجه في الصحيحين بزيادٍة فيه)6).

ا  »أمَّ الحديث:  هذا  شرح  في  ]4/ب[  النووي)7)  الدين  محيي  الشيخ  قال 
اي، وهو: ما ُيَعدُّ للضيف عند نزوله.  اي، ويجوز إسكان الزَّ النُُّزل فبضّم النُّون والزَّ

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن أبي الدنيا   (((
في صفة الجنة. ُينظر: جامع البيان )7/)48(، والدر المنثور )68/4)).

األسدي موالهم، أبو محمد، وأبو عبد اهلل الكوفي. ثقة، ثبت، فقيه، يروي عن ابن عباس وغيره. ُقتَِل   (2(
انظر: الكاشف للذهبي ))/356(،  بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم ُيكمل الخمسين. 

وتقريب التهذيب البن حجر )ص20)).
، ثقٌة، عالٌم. ولد سنة أربعين - على الصحيح -، ومات سنة عشرين ومائة،  أبو حمزة المدني. تابعيٌّ  (3(

وقيل قبل ذلك. انظر: تقريب التهذيب البن حجر )ص504).
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )7/)48(، وانظر الدر المنثور للسيوطي )68/4) - 69)).  (4(

قاقة، وإنَّما ُتْقلب على األيدي  ُيريد الُخبزة التي يصنعها المسافر، ويضعها في الَملَّة، فإنَّها ال ُتبسط كالرُّ  (5(
حتى تستوي. انظر: لسان العرب البن منظور ))/39)).

ولفظه: َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي اهلل عنه، َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتُكوُن اأَلْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة،   (6(
اْلَيُهوِد،  ِمَن  َرُجٌل  َفَأتَى  اْلَجنَِّة«.  ُنُزالً ألَْهِل  َفِر،  السَّ ُخْبَزَتُه فِي  َأَحُدُكْم  َيْكَفُأ  َكَما  بَِيِدِه،  اْلَجبَّاُر  ُؤَها  َيَتَكفَّ
اْلِقَياَمِة؟ َقاَل: »َبَلى«. َقاَل:  َيْوَم  َأْهِل اْلَجنَِّة  ُأْخبُِرَك بِنُُزِل  َأبَا اْلَقاِسِم، َأالَ  َيا  ْحَمُن َعَلْيَك  َباَرَك الرَّ َفَقاَل: 
َتُكوُن األَْرُض ُخْبَزًة َواِحَدًة، َكَما َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص. َفنََظَر النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إَِلْينَا، ُثمَّ َضِحَك َحتَّى َبَدْت َنَواِجُذُه، 
َيْأُكُل  َوُنوٌن،  »َثْوٌر  َقاَل:  َهَذا؟  َوَما  َقاُلوا:  َوُنوٌن«.  َباالٌَم  »إَِداُمُهْم  َقاَل:  بِإَِداِمِهْم؟«  ُأْخبُِرَك  »َأالَ  َقاَل:  ُثمَّ 
األرض،  اهلل  يقبض  باب  الرقاق،  كتاب  البخاري،  صحيح  ُينظر:  َأْلفًا«.  َسْبُعوَن  َكبِِدِهَما  َزاِئَدِة  ِمْن 

)ح6520(، وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب نزل أهل الجنَّة، )ح7235).
يحيى بن شرف الحوراني الشافعي. أحد األئمة الحفاظ. له تصانيف عديدة، منها شرحه على صحيح   (7(
مسلم، ومنهاج الطالبين، وشرح المهذب، وغيرها. ولد سنة ))63ـه(، وتوفي سنة )676ـه(. انظر: 

األعالم للزركلي )49/8)).
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الَملَّة)2).  في  ُتوضع  التي  الطُّْلَمة)))  هي  اللغة:  أهل  قال  الخاء،  فبضّم  الُخبزة،  ا  وأمَّ

ؤها - بالهمز - بيديه: أي ُيميلها من يد إلى يد، حتى تجتمع وتستوي، ألنّها  ويتكفَّ

ليست منبسطًة كالرقاقة«)3).

يكون  العظيم،  الرغيف  أو  كالظلمة،  األرَض  َجَعَل  اهللَ  أّن  الحديث:  ومعنى 

طعامًا، ُنزالً ألهل الجنة، واهلل على كّل شيء قدير.

قال الجالل السيوطي في »البدور السافرة« - بعد أن ذكر الحديث المتقّدم -: 

َّه يأكُل في الموقف َمْن سيصير إلى الجنَّة، ال أنّهم يأكلونها ]5/أ[ حتى  »والمراد أن

يدخلون الجنَّة«)4).

بين رجليه، ويشرب  المؤمن من  فيأكل  ل األرض خبزة،  ُتَبدَّ وقال بعضهم)5): 

من الحوض.

قال ابن حجر: »وُيستفاد منه: أّن المؤمنين ال ُيعاقبون بالجوِع في طول نهار)6) 

تحت  من  منها  يأكلوا  حتى  األرض،  طبع  بقدرته  ]لهم[)7)  اهلل  يقلب  بل  الموقف، 

ْلَمُة هي الُخْبَزة. والتلطيُم: َضْرُبَك الُخْبَزَة بيدك. ُينظر: القاموس المحيط )ص463)). الطُّ  (((
سقط من قول اإلمام النووي: »ويكفأها - بالهمز -، وروي في غير مسلم: يتكفأها بالهمز أيضًا. وخبزة   (2(
المسافر هي التي يجعلها في الَملَّة«. والَملَّة هي الرماد الحاّر. انظر: المعجم الوسيط لمجموعة من 

المؤلفين )30/2).
شرح النووي على صحيح مسلم )7)/35)).  (3(

هذا قول الداودي؛ نقله ابن حجر في الفتح )))/373(. ويشهد له اآلثار الواردة عن سعيد بن جبير،   (4(
ومحمد بن كعب القرظي، والتي أخرجهاالطبري في جامع البيان )7/)48).

ذكر المؤلف منهم: سعيد بن جبير، ومحمد بن كعب القرظي رحمهما اهلل تعالى )ص )3(، وسيذكر   (5(
عكرمة، وسعيد بن جبير - مرة أخرى - في )ص35).

في الفتح: زمان.  (6(
زيادة من الفتح.  (7(



267

أقدامهم ما شاء اهلل، بغير عالج وال ُكلفة«))). قال)2): وُيؤيد أّن هذا مراد الحديث: ما 

أخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير، قال: تكون األرض خبزة بيضاء، يأكل المؤمن 

من تحت قدميه)3).

وأخرج البيهقي عن عكرمة)4)، قال: ُتبّدُل األرُض بيضاَء مثل الُخبزة، يأكل منها 

أهل اإلسالم، حتى َيْفَرُغوا من حسابهم)5).

َّه قال: األرض كّلها ناٌر يوم القيامة)6). وورد عن ]5/ب[ ابن مسعود أن

وعن كعب األحبار)7) أنه قال: »يصير مكان البحر نارًا«)8).

وأخرج البيهقيُّ عن ُأبّي بِن كعب رضي اهلل عنه في قوله: ﴿

﴾ ]الحاقة: 4)[، قال: »يصيران َغَبَرة على وجوه الكفار، ال على وجوه 

فتح الباري البن حجر )))/374).  (((
َّه قد استدلَّ عليه باألثرين التالَيْين. لكنَّ ابَن حجر  ذكر المؤلِّف هنا أنَّ الحافظ ابن حجر يرى هذا، وأن  (2(
َّه - يعني الداُودي الذي نقل عنه - بنى على ما أخرجه  رحمه اهلل قال: »وظاهر الخبر ُيخالفه، وكأن

الطبري عن سعيد بن جبير...«. ُينظر فتح الباري )))/373).
جامع البيان )7/)48).  (3(

ابن عبد اهلل، أبو عبد اهلل البربري، مولى ابن عباس. ثقة، ثبت، عالم بالتفسير. مات سنة ست ومائة،   (4(
حجر  البن  التهذيب  وتقريب   ،)276/2( للذهبي  الكاشف  انظر:  ذلك.  بعد  وقيل  سبع،  وقيل: 

)ص242).
أورده السيوطي في الدر المنثور )69/4)(، وعزاه إلى البيهقي في البعث، ولم أقف عليه. وقال ابن   (5(

حجر في فتح الباري )))/373(: »إسناده ضعيف«.
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )480/7(، عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.  (6(

هو كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق. أسلم في خالفة الصديق رضي اهلل عنه، ومات في خالفة   (7(
عثمان رضي اهلل عنه، وقد جاوز المائة. انظر: الكاشف للذهبي )9/3(، وتقريب التهذيب البن حجر 

)ص286).
أخرجه ابن جرير في جامع البيان عن تأويل آي القرآن )7/)48(، عن كعب األحبار.  (8(
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﴾))) ]عبس: 40 - )4[«. المؤمنين، وذلك قوله: ﴿ * 

﴾ ]التكوير:  وعن ابن عبَّاٍس رضي اهلل عنهما، في قوله تعالى: ﴿

6[، قال: »ُتسّجر حتى تصير نارًا«)2).

بأّن  ُيجمع  بل  وَنارًا.  وَغَبَرًة،  ُخْبَزًة،  مصيِرها  أحاديث  بين  تنافي  ال  أنَّه  واعلم 

البحر ]6/أ[ خاّصة،  نارًا، وهو أرض  َغَبَرة، وبعضها  ُخْبَزة، وبعضها  بعضها يصير 

م)3). بدليل ما تقدَّ

رت التبديل بما ذكرت، فكيف ُيمكن  وفي تفسير الخازن: »فإن قلَت: إذا فسَّ

ث  ُتحدِّ أن  وهو   ،]4 ]الزلزلة:   ﴾ ﴿ تعالى:  قوله  وبين  بينه  الجمع 

ل أوالً صفتها،  بكلِّ ما ُعِمل عليها؟ قلُت: وجُه الجمع بين االثنين: أنَّ األرض ُتبدَّ

فحينئٍذ  بطنها،  وفي  ظهرها  على  والبشر  القبور،  وفيها  م،  تقدَّ كما  ذاتها،  بقاء  مع 

بغيرها  ذاتها  ل  ُتبدَّ أن  وهو  تبديالن؛  فذلك  ل،  ُتبدَّ ذلك  بعد  ثمَّ  أخبارها،  ث  ُتحدِّ

ُيقال  التي  لهم األرض  ل  فُتبدَّ المحشر،  إذا وقفوا في  أيضًا؛ أي وذلك  م  تقدَّ كما 

الصحيحين )45/9(، )ح3806(، و)09/9)(، )ح3860(،  المستدرك على  في  الحاكم  أخرجه   (((
جاه«. وذكره الحافظ ابن حجر رحمه اهلل  وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم ُيخرِّ

في الفتح )))/376(، وعزاه إلى البيهقي، ولم أقف عليه.
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )2)/460).  (2(

هذا قول الحافظ ابن حجر رحمه اهلل في فتح الباري )))/376).  (3(
قال:  ثمَّ  تفسيره،  في  اهلل  رحمه  الطبري  جرير  ابن  اإلماُم  قائليها،  وَذَكَر  جميَعها،  األقواَل  ذكر  وقد   
ل األرض التي نحن عليها اليوم يوم  »وأولى األقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: يوم ُتبدَّ
لة أرضًا  القيامة غيَرها، وكذلك السموات اليوم ُتبّدل غيرها، كما قال جلَّ ثناؤه. وجائز أن تكون المبدَّ
ُأخرى من فضة، وجائز أن تكون نارًا، وجائز أن تكون ُخبزًا، وجائز أن تكون غير ذلك، وال َخَبَر في 
ذلك عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أّي ذلك يكون، فال قول في ذلك يصّح إال ما دلَّ عليه 

ظاهر التنزيل«. جامع البيان للطبري )483/7).
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لها: الساهرة، وُيحاسبون عليها، وهي أرض عفراء بيضاء من فّضة لم ُيسفك فيها 

دم ]6/ب[ ولم ُتعمل عليها معصية. وحينئٍذ يقوم النَّاس على الصراط، وهو ال 

يسع جميع الخلق؛ فيقوم من َفَضَل على متن جهنَّم، وهي كإَِهاَلة))) جامدة، وهي 

األرض التي قال عبد اهلل)2): إنَّها أرٌض من نار. فإذا جاوزوا الصراط، ودخل أهل 

حياض  على  وقاموا  الصراط،  وراء  من  الجنان  في  الجنة  وأهل  النار،  في  النار 

أرجلهم. وعند  فأكلوا من تحت  النقي،  كُقرصة  األرض  لت  ُبدِّ يشربون،  األنبياء 

الخلق  جميع  منه  يأكل  واحدًا  ُقرصًا  أي  واحدة؛  خبزة  كانت  الجنَّة  إلى  ذهابهم 

السافرة)4)  البدور  من  انتهى  الحوت«)3).  كبد  زيادة  وإدامهم  الجنَّة،  دخل  ن  ِممَّ

]7/أ[ للجالل السيوطي.

َثْوَباَن)5)، قال: جاء َحْبٌر  التأويل: ما أخرجه مسلٌم، عن  ويدّل على صّحة هذا 

ل األرُض غيَر األرِض؟  من اليهود إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: أين يكوُن النَّاُس يوَم ُتبدَّ

ْلَمِة، ُدوَن الِجْسِر«)6). قال: »ُهْم في الظُّ

اإِلَهاَلُة: كلُّ ما عال الِقْدَر من َوَدك اللحم السمين. وقيل: كلُّ شيء من األدهان، مما ُيؤَتدم به. وقيل:   (((
ولسان   ،)(99/(( األثير  البن  الحديث  غريب  في  النهاية  انظر:  والشحم.  األلية  من  ُأذيب  ما  هو 

العرب البن منظور )))/28).
ابن مسعود رضي اهلل عنه.  (2(

لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )4/)3)).  (3(
البدور السافرة للسيوطي )ص37).  (4(

مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. صحابّي مشهوٌر، ُيقال: إنَّه من العرب. اشتراه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثّم أعتقه، فخدمه   (5(
ل إلى الرملة، فحمص، ومات بها سنة أربع وخمسين. انظر: االستيعاب البن  إلى أن مات. ثّم تحوَّ

عبد البر ))/209(، واإلصابة البن حجر ))/204).
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة، وأنَّ الولد مخلوٌق من   (6(

مائهما، ح رقم )742).
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وأخرج أحمُد، عن أبي أيوب))) قال: أتى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحبٌر من اليهود، قال: أرأيَت 

الخلُق عند ذلك؟  فأين  ]إبراهيم: 48[،   ﴾ يقوُل اهلل: ﴿ إْذ 

قال: أضياُف اهللِ، لن يعجزهم ما لديه)2).

وأخرج مسلٌم، عن عائشَة رضي اهلل عنها وعن أبويها وعن بقية الصحابة، قالت: 

﴾ قلُت: يا رسول اهلل! أرأيَت قوَل ]7/ب[ اهلل عز وجل: ﴿

 

َراِط«)3). ]إبراهيم: 48[. أيَن النَّاُس يومئذ؟ قال: »على الصِّ

راط«: مجاٌز، لكونهم ُيجاوزونه. فوافق قوله في  : قوله: »على الصِّ قاَل البيهقيُّ

َّها زيادٌة يتعيَّن المصيُر إليها لثبوتها، وألنَّ ذلك عند  حديث ثوبان: »دون الجسر«؛ ألن

صًا)4). ْجَرة التي تقع عند نقلتهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقف. انتهى ُملخَّ الزَّ

ة أحاديث. ُل هو األرُض جميُعها، كما ُيؤخذ ذلك من عدَّ والُمَبدَّ

األنصاري رضي اهلل عنه.  (((
لم أقف عليه في مسند اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل؛ في حديث أبي أيوب األنصاري رضي اهلل   (2(

عنه. وانظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير )520/4).
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنَّة والنَّار، باب نزل أهل الجنَّة، ح رقم )7234).  (3(

﴿ : عزَّ وجلَّ اهلل  يقول  »ثمَّ  والنشور«، )ص339(:  »البعث  كتابه  في  البيهقي  قال   (4(
فيها عوجًا  ترى  العكاظي، ال  األديم  مدَّ  ها  يمدُّ بسطًا،  فيبسطها  ]إبراهيم: 48[؛   ﴾
وال أْمتًا، ثّم يزجر اهلل الخلَق زجرًة واحدة، فإذا هم في هذه األرض المبّدلة، في مثل ما كانوا منه من 
األولى؛ َمْن كان في بطنها، كان في بطنها، وَمْن كان على ظهرها، كان على ظهرها...«. ولم أقف على 

الكالم الذي أورده المؤلِّف رحمه اهلل.

بالجسر  المراد  بأن  البيهقيُّ  بينها  جمع  »فقد   :)376/((( الباري  فتح  في  حجر  ابن  الحافظ  وقال   
زيادة  ثوبان  حديث  في  ألنَّ  يجاوزونه؛  لكونهم  مجازًا،  الصراط،  على  قوله:  في  وأن  الصراط... 
يتعين المصير إليها، لثبوتها، وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض الدنيا إلى أرض 

الموقف«.
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َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  َعِن  عنه،  اهلل  رضي  ُهَرْيَرَة  َأبِي  َعْن  الشيخان  أخرجه  ما  منها: 
َماَء بَِيِمينِِه، ُثمَّ َيُقوُل: َأَنا اْلَمِلُك،  »َيْقبُِض اهللُ األَْرَض َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَيْطِوي ]8/أ[ السَّ

َأْيَن ُمُلوُك األَْرِض؟«))).

ومنها: ما أخرجه مسلٌم عن اْبِن ُعَمَر رضي اهلل عنهما، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: 
َأنَا  َيُقوُل:  ُثمَّ  اْلُيْمنَى،  بَِيِدِه  َيْأُخُذُهنَّ  ُثمَّ  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َمَواِت  السَّ َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  »َيْطِوي 
َأنَا  َيُقوُل:  ُثمَّ  بِِشَمالِِه،  األََرِضيَن  َيْطِوي  ُثمَّ  اْلُمَتَكبُِّروَن؟  َأْيَن  اْلَجبَّاُروَن؟  َأْيَن  اْلَمِلُك، 

اْلَمِلُك، َأْيَن اْلَجبَّاُروَن؟ َأْيَن اْلُمَتَكبُِّروَن؟«)2).

وأخرج أبو الشيخ)3) عن ابن عمر رضي اهلل عنهما، قال: إذا كان يوم القيامة، 
جمع اهلل السموات السبع واألرضين السبع في قبضته، ثّم يقول: أنا اهلل، أنا الرحمن، 
أنا  الجبار،  أنا  العزيز،  أنا  المهيمن،  ]8/ب[  أنا  المؤمن،  أنا  القدوس،  الملك  أنا 
أين  الملوك؟  أين  ُأعيدها.  الذي  أنا  شيئًا،  َتُك  ولم  الدنيا  بدأُت  الذي  أنا  المتكّبر، 

الجبابرة؟)4).

 ،]2 ]الناس:   ﴾ ﴿ اهلل:  قول  باب  التوحيد،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   (((
)ح7382(، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنَّة والنَّار، ح رقم )7227).

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنَّة والنَّار، باب )4)(، ح رقم )7228).  (2(
د بن جعفر بن حيَّان. قال عنه الذهبي: »من العلماء العاملين،  د عبد اهلل بن محمَّ األصبهاني، أبو محمَّ  (3(
للذهبي  النبالء  أعالم  سير  انظر:  )369ـه(.  سنة  وتوفي  )274ـه(،  سنة  ُولَِد  واّتباع«.  ُسنَّة  صاحب 

)6)/279(، وتذكرة الحفاظ له )946/3).
أخرجه اإلمام أحمد في المسند )72/2(، )ح4)54(، )87/2(، )ح5608(، والنسائي في السنن   (4(
الكبرى )402/4(، )ح7696(، وأبو الشيخ في العظمة )440/2 - 442(، برقم )32)(، والبيهقي 
في األسماء والصفات ))/86(، )ح44(، وابن بطة في اإلبانة )286/3(، )ح6)2(؛ كلُّهم أخرجوه 
عن عبد اهلل بن عمر مرفوعًا إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وقال الشيخ شعيب األرناؤوط معّلقًا على الحديث 
رجال  ثقات،  رجاله  مسلم،  شرط  على  صحيح  »إسناده  المسند:  في  أحمد  اإلمام  أخرجه  الذي 

الشيخين، غير حماد بن سلمة من رجال مسلم«.
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فإنَّ  الجمع)))؛  بمعنى  كّلها  واألخذ:  والطّي،  »القبض،  عياض:  القاضي  قال 
الرفع  إلى معنى  ثّم رجع ذلك  ة ممدودة.  َمْدُحوَّ ]السموات[)2) مبسوطة، واألرض 
واإلزالة والتبديل، فعاد ذلك إلى ضّم بعضها إلى بعض وإبادتها. فهو تمثيل لصفة 
قبض هذه المخلوقات، وجمعها بسطها وتفرقها داللة على المبسوط والمقبوض، 

ال على البسط والقبض«)3).

ُيقال: قد انطوى  : »المراد بالطّي هنا ]9/أ[ اإلذهاب واإلفناء؛  وقال القرطبيُّ
عنَّا ما ُكنَّا فيه، وجاءنا غيره: أي مضى وذهب«)4).

َّه  قال القاضي عياض - رحمه اهلل - في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم )60/8)(: »اعلم أن  (((
جاء في هذا الحديث باختالف رواياته ثالثة ألفاظ: يقبض، ويطوي، ويأخذ. والطّي والقبض 
ة  مدحوَّ واألرض  مبسوطة،  السموات  ألنَّ  الجمع؛  بمعنى  وكلُّها  الجمع،  معنى  إلى  راجعان 
والزوال،  الرفع  معنى  إلى  ذلك  يرجع  ثّم  اآلخر،  اللفظ  معنى  إلى  راجعان  وهما  ممدودة، 
ها بعضها إلى البعض، ورفعها،  وتبديل األرض غير األرض والسموات، فعاد كلُّ ذلك إلى ضمِّ

بغيرها«. وتبديلها 

واشتمال الحديث على لفظ القبض، والطّي، واألخذ، دليٌل صريٌح على أنَّ هلل تعالى يدين - حقيقة   
لفظ  اقتران  »إنَّ  اهلل:  رحمه  القيم  ابن  العالمة  يقول  باليد.  إال  يكون  ال  مما  ذلك  ألنَّ   ،- مجازًا  ال 
الطي والقبض واإلمساك باليد ُيصيِّر المجموع حقيقة؛ هذا في الفعل، وهذا في الصفة، بخالف اليد 
المجازية؛ فإنها إذا ُأريدت لم يقترن بها ما يدّل على اليد حقيقة، بل ما يدّل على المجاز؛ كقولهم: له 
ا إذا قيل: قبض بيده، وأمسك بيده، أو قبض بإحدى يديه  عندي يد، وأنا تحت يدهم، ونحو ذلك. وأمَّ
كذا وباألخرى كذا، وجلس عن يمينه، أو كتب كذا وعمله بيمينه أو بيديه، فهذا ال يكون إال حقيقة«. 

الصواعق المرسلة البن القيم )337/2).
في النسخة الخطية: »األرض«، والتصويب من شرح النووي على صحيح مسلم.  (2(

هذا كالم القاضي عياض رحمه اهلل بمعناه مختصرًا. انظر: إكمال المعلم شرح مسلم )60/8)(. وقد   (3(
نقله اإلمام النووي رحمه اهلل بتمامه في شرحه على صحيح مسلم )7)/32)).

القاضي  قول  على  م  المتقدِّ التعليق  والحظ   .)(8(/(5( للقرطبي  القرآن  ألحكام  الجامع  انظر   (4(
عياض، وما قاله العالمة ابن القيم رحمه اهلل في هذا الشأن.
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ُيعتقد  ال  التي  الصفات  أحاديث  باب  من  فهو  والشماُل:  والُيمنى،  اليُد،  ا  وأمَّ
الصفات  على  الزائدة  الصفات  على  بالداللة  الواردة  األحاديث  أي:  ظاهرها)))؛ 
المعلومة في علم العقائد، وهي بظاهرها مستحيلة على اهلل، والنَّاس فيها على قسمين: 
فبعضهم - وهم السلف)2) - يعتقد ورودها، ويعلم استحالة ظاهرها، وَيِكُل أمرها 
تعالى عن  اهلل  تنزيه  ويعتقد  يعتقد ورودها،   - الخلف  إلى اهلل)3). وبعضهم - وهم 
ظاهرها، ويؤّول تأوياًل ُيوافق ]9/ب[ الصفات المعلومة في علم العقائد؛ كتأويل 

اليمين بقبضة الرحمة، والشمال بقبضة النقمة)4).

المتكلِّمون، والمؤلف منهم -، بل هي نصوص  ليست نصوص الصفات ظواهر ظنيَّة - كما يزعم   (((
رات محكمات، ُتفيد العلم اليقيني، ويثبُت بها االعتقاد، وال تقبل التأويل،  قطعيَّات صريحات، مفسَّ

وال النسخ.
ُيفّوضون  الصالح  السلف  إذ  تعالى؛  اهلل  رحمهم  الصالح  السلف  وليس  المتكلمين،  سلُف  المراد   (2(
الكيف دون المعنى؛ ألنَّهم يعرفون معاني الصفات، فالكيف هو المجهول عندهم ال المعنى، وهذا 

هو التفويض الحّق.
نصوصها،  عليه  تدّل  ما  ونفُي  جميعًا،  وجهلهما  وكيفيتها،  معانيها  تفويض  وهو  تفويضًا؛  وُيسّمونه   (3(
قبيل  من  الصفات  نصوص  يجعلون  للسلف،  مجّهلة  معّطلة  فهم  معانيها؛  فهم  دون  وقراءتها، 
المتشابهات. ومضمون مذهبهم أنَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بلَّغ قرآنًا ال ُيفهم معناه. يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
رحمه اهلل: »إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحٌد منهم عن تفسير آية من كتاب اهلل، وال قال هذا من 
في  إّن  المتبوعين:  األئمة  من  وال  األمة،  سلف  من  أحٌد  قّط  قال  وال  معناه،  ُيعلم  ال  الذي  المتشابه 
القرآن آيات ال َيْعَلُم معناها رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال أهُل العلم واإليمان جميعهم...«. مجموع فتاوى شيخ 

اإلسالم )3)/285).
على  اللفظ  َحْمُل  وهو  الصفات،  نصوص  ردِّ  في  المتكلمين  مسالك  من  الثاني  المسلك  هو  وهذا   (4(
خالف ظاهره، وُيسّمون ذلك تأوياًل. وهو تعطيٌل وبدعٌة مخالفٌة لطريِق سلِف هذه األمة؛ من الصحابة 
عليهم  وسالمه  اهلل  صلوات  والمرسلين  األنبياء  إلجماع  مخالفٌة  بل  بإحسان،  تبعهم  ومن  والتابعين 
أجمعين. وما ذكره المؤلف من تأويل اليمين بقبضة الرحمة، والشمال بقبضة النقمة، تحريٌف محٌض 
فِيِه  َوَنَفَخ  آَدَم  اهللُ  َخَلَق  ا  »َلمَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  المصدوق  الصادق  لقول  واضحٌة  ومخالفٌة  الصفة،  هذه  لنصوص 
ُه: َيْرَحُمَك اهللُ َيا آَدُم، اْذَهْب إَِلى ُأوَلِئَك     = وَح َعَطَس، َفَقاَل: اْلَحْمُد هلِلِ َفَحِمَد اهللَ بِإِْذنِِه، َفَقاَل َلُه َربُّ الرُّ
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وقد أشار اإلمام الجزائري))) في منظومته)2) إلى ذلك، حيث قال:

شبٍه من  القرآُن  أْوَه��َم  ما  ُمحَتِمِلوُك��لُّ  كلَّ  ل  فأوِّ الحديُث،  أو 

ظاهِرِه لفَظ  واْتُرك  بمعناه  ُخْذ  األَُوِل)3)أو  ادِة  السَّ رأي  مثَل  هًا  ُمنَزِّ

سيِِّدنا قول  من  َحَكْوا  َتَسِل)4)كاالستواِء  ال  بالنهِي،  مالٍك  إماِمنا 

على فيه  التأويَل  َح  رجَّ أصِل القواعِد فاسُلْك نهَجها َتِصِلوبعُضهم 

إذا اللعين  َوْس��واُس  َك  يضرَّ وابتِهِلولن  ب��اهلل  فاستِعْذ  كرهَت، 

َينَْخِذِل]0)/أ[ ولُتْعِرَضْن عنه، ال تجعل له خطرًا اهلل  بذكر  اشتغلَت  مهما 

اَلُم َوَرْحَمُة اهللِ. ُثمَّ َرَجَع إَِلى  اَلُم َعَلْيُكْم. َقاُلوا: َوَعَلْيَك السَّ اْلَماَلِئَكِة إَِلى َمإٍل ِمنُْهْم ُجُلوٍس َفُقِل: السَّ  =
َأيَُّهَما ِشْئَت. َقاَل:  َبْينَُهْم. َفَقاَل اهللُ َلُه َوَيَداُه َمْقُبوَضَتاِن: اْخَتْر  ِه، َفَقاَل: إِنَّ َهِذِه َتِحيَُّتَك َوَتِحيَُّة َبنِيَك  َربِّ
كتاب  الصحيح،  الجامع  في  الترمذي  أخرجه  ُمَباَرَكٌة...«.  َيِميٌن  َربِّي  َيَدْي  َوِكْلَتا  َربِّي  َيِميَن  اْخَتْرُت 
َحِديٌث  َهَذا  الترمذي:  وقال  برقم )3607(،  آدم وذريته،  تحية  السالم عليكم،  باب:  القرآن،  تفسير 
َحَسٌن َغِريٌب ِمْن َهَذا اْلَوْجِه. وصححه العالمة األلباني في صحيح سنن الترمذي )37/3)(، برقم 

)2683(. فكلتا يدي اهلل عز وجل يميٌن مباركة، ال كما ذكر المؤلف.
هو أحمد بن عبد اهلل الجزائري الزواوي، ماتريدي المعتقد، مالكّي المذهب، من قبيلة زواوة، كانت   (((

إقامته بالجزائر، فنُسب إليها. توفي سنة )884ـه(. ُينظر: األعالم للزركلي ))/60)).
في  خطية  نسخة  منها  يوجد  اإليمانية«.  العقائد  في  و»الجزائرية  الكالم،  علم  في  »الالمية«  ى  وُتسمَّ  (2(

المكتبة األزهرية. وقد شرحها السنوسي. انظر: المرجع السابق.
وهذا شبيٌه بما قاله اللقاني في جوهرة التوحيد، البيت برقم )40(، وانظر: تحفة المريد شرح جوهرة   (3(

التوحيد للبيجوري )ص29)):

التشبيها أوَه������َم  ن����صٍّ  َت��نْ��زي��ه��اوُك������لُّ  وُرْم  ض  ف����وِّ أو  ْل������ُه  أوِّ

ة؛ فما أوهم عندهم  ة والماتريديَّ وهذه األبيات صارت قاعدًة يرتكز عليها متأخرو المتكلِّمين من األشعريَّ  
ض، العتقاد التنزيه فيها - على حّد زعمهم-. ل، أو ُيفوَّ ا أن ُيؤوَّ التشبيه من نصوص الصفات؛ إمَّ

ض الكيفيَّة؛ ألنَّ اهلل سبحانه وتعالى  وهذا خطٌأ على اإلمام مالك رحمه اهلل، الذي أثبت المعنى، وفوَّ  (4(
ه عنه  ُننزِّ الذي  التجهيل  فهو  المعنى  تفويُض  ا  أمَّ كيفيَّة صفاته.  العقول  ُتدرك  ليس كمثله شيء، وال 

ه علماء أهل السنة والجماعة عن القول به. نصوص الكتاب والسنَّة، وُننزِّ
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انتهى. ومعنى قوله: )كاالستواء َحَكْوا من قول... إلى آخره(: أنَّ اإلمام مالك 

ة، قال لمن سأله عن قوله تعالى: ﴿ رضي اهلل عنه، وعن سائر األئمَّ

﴾ ]طه: 5[، بعد أن أطرق برأسه ملّيًا؟: »االستواء غير مجهول، والكيف غير 

معقول، واإليمان به واجٌب، والسؤال عنه بدعٌة«))) انتهى.

فائدة: 

أخرج الطبرانيُّ في األوسط)2)، وابن عديٍّ بسنٍد ضعيف)3)، عن ابن عبَّاس رضي 

اهلل عنهما، قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تذهب األَرضون كلُّها يوم القيامة ]0)/ب[، 

إال المساجد، فإنَّها ينضّم بعُضها إلى بعض« انتهى. ذكره السيوطي)4).

﴾ ]إبراهيم: 48[. ر ُيعلم المراد من قوله تعالى: ﴿ وبما تقرَّ

ن حضر مجلسه؛  هذا األثر عن اإلمام مالك بن أنس رحمه اهلل رواه عن اإلمام مالك غيُر واحٍد ممَّ  (((
الرّد على  منهم عبد اهلل بن وهب، ويحيى بن يحيى، وجعفر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن نافع. انظر: 
أهل  اعتقاد  أصول  وشرح  )ص229(،  بطة  البن  واإلبانة  والشرح  )ص04)(،  للدارمي  الجهميَّة 
وانظر   .)5(6 )ص5)5،  للبيهقي  والصفات  واألسماء   ،)398/3( للاللكائي  والجماعة  السنة 
)ص47).  القيم  البن  اإلسالمية  الجيوش  واجتماع   ،)4(/5( اإلسالم  شيخ  فتاوى  مجموع 
وهب  ابن  طريق  من  البيهقي  إسناد  )ص03)(  العلّو  في  اهلل  رحمه  الذهبي  الحافظ  وصف  وقد 
الباري  فتح  في  اهلل  ابن حجر رحمه  الحافظ  مالك«، ووصف  ثابٌت عن  »هذا  وقال:  بأنه صحيح، 
)3)/406( إسناد البيهقي بأّنه جيِّد. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل في مجموع الفتاوى 
)5/)4( عن قول مالك وربيعة الرأي: »فقول ربيعة ومالك: )االستواء غير مجهول، والكيف غير 
وها كما جاءت بال كيف(؛ فإنَّما نَفْوا ِعْلم  معقول، واإليمان به واجب(، موافٌق لقول الباقين: )أمرُّ

الكيفيَّة، ولم ينفوا حقيقة الصفة«.
اب، كما ذكر  المعجم األوسط للطبراني )209/9(، )ح56)4(. وفيه: أصرم بن حوشب، وهو كذَّ  (2(

ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد )4/2)(، )ح930)).
في الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي ))/404).  (3(

ى بالجامع الكبير ))/0868)). في جمع الجوامع، المسمَّ  (4(
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ه:  ومكاُن الحشر: الشام، كما ذكره الجالل السيوطي في »البدور السافرة«، وَنصُّ
أخرج الحاكم والبيهقي عن معاوية بن َحْيدة))) قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُتحشرون 

هاهنا«، وأومأ بيده نحو الشام)2).

أنَّ  َشكَّ  »من  قال:  عنهما  اهلل  رضي  عباس  ابن  عن  والبيهقي  ار  البزَّ وأخرج 
﴿ اآلية:  هذه  فليقرأ  بالشام،  المحشَر 

﴾ ]الحشر: 2[، قال لهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اخُرجوا«. قالوا: إلى أين؟ قال: 
»إلى أرض المحشر«)3).

أنَّ  ُجنُْدب)4)  بن  َسُمرة  عن  حسٍن،  بسنٍد  والطبراني  ]))/أ[  البزار  وأخرج 

البر  االستيعاب البن عبد  انظر:  النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وروى عنه.  القشيري. صحابي سمع  بن كعب  ُقَشير  ابن   (((
))/444(، واإلصابة البن حجر )02/3)).

أخرجه الحاكم في المستدرك )308/3(، )ح3646(، تفسير سورة حم السجدة، وصححه، وقال   (2(
الصحيح،  الجامع  في  الترمذيُّ  أخرجه  ثقة. وكذا  بن حجير  قزعة سويد  أبو  التلخيص:  في  الذهبي 
حديث الفتن، باب ما جاء في الشام، )ح2352(، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابُن أبي شيبة في 
المصنَّف )275/7(، )ح36037(، والطبرانيُّ في المعجم الكبير )9)/426(، رقم )036)(، وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )0)/)35(: رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا اإلمام أحمد بن حنبل رحمه اهلل 
في المسند، في حديث َحِكيِم ْبِن ُمَعاِوَيَة اْلَبْهِزيِّ َعْن َأبِيِه، حديث رقم )20546، 20557(، وفيه أنَّ 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َهاُهنَا ُتْحَشُروَن، َهاُهنَا ُتْحَشُروَن، َهاُهنَا ُتْحَشُروَن - َثاَلثًا -، ُرْكَبانًا َوُمَشاًة َوَعَلى 
ًة، َأْنُتْم آِخُر األَُمِم َوَأْكَرُمَها َعَلى اهللِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى. َتْأُتوَن َيْوَم  ُوُجوِهِهْم، ُتوُفوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َسْبُعوَن ُأمَّ
ُل َما ُيْعِرُب َعْن َأَحِدُكْم َفِخُذُه«. َقاَل اْبُن َأبِي ُبَكْيٍر: َفَأَشاَر بَِيِدِه إَِلى  َأْفَواِهُكُم اْلِفَداُم، َأوَّ اْلِقَياَمِة َوَعَلى 

اِم، َفَقاَل: »إَِلى َهاُهنَا ُتْحَشُروَن«. الشَّ
ابن كثير )330/4(، والجامع ألحكام  البغوي )69/8(، وتفسير  انظر: تفسير  التفاسير.  ذكره أهل   (3(
سعد  أبو  وفيه  ار،  البزَّ رواه  وقال:  الزوائد،  مجمع  في  الهيثمي  وذكره   ،)20/(8( للقرطبي  القرآن 
ال، والغالب عليه الضعف. مجمع الزوائد )))/272(، )ح8355)(. وانظر: فتح الباري البن  البقَّ

حجر )))/380(. وذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )285/3).
ابن هالل بن جريج الفزاري، صحابي كان من حلفاء األنصار. مات قبل سنة ستين. انظر: االستيعاب   (4(

البن عبد البر ))/97)(، واإلصابة البن حجر ))/464).
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول لنا: »إنَّكم ُتْحَشرون إلى بيت المقدس، ثّم تجتمعون«))).

وأخرج أبو ُنعيم في »الحلية«، عن وهب بن منّبه)2) قال: يقول اهلل تعالى لصخرة 
بيت المقدس: ألضَعنَّ عليك عرشي، وألحشرنَّ إليك َخْلقي، وليأتينَّك داوُد يومئٍذ 

راكبًا)3).

ُل  ُتبدَّ ونّصه:  المتقّدم،  السؤال  عن  ة  الشافعيَّ السادة  بعُض  أجاب  م  تقدَّ وبما 
يأكل  للنبّي ملسو هيلع هللا ىلص، حتى  الصحابة مرفوعًا  أبيض، كما ورد عن  كلُّها من خبٍز  األرُض 
النَّاُس الذين يدخلون الجنَّة من تحت أرجلهم، وال ُيعّذبهم بالجوع وقت الحشر)4) 

]))/ب[، ومكان حشرهم الشام. واهلل أعلم.

 ﴿ تعالى:  اهلل  قال  ونّصه:  المالكيَّة،  السادة  بعُض  أجابني  وكذا 
﴾ ]إبراهيم: 48[، وفي الحديث: »إنَّها أرٌض بيضاء كالفّضة..«)5)، 
وفي آخر: »أنَّها من خبٍز نقّي«)6)، وهو الدقيق الخالص من النُّخالة.. ومكان حشرهم 

ناحية الشام. انتهى.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )6/6)4(، )ح6932(، )264/7(،) ح7076(. وذكره الهيثمي   (((
في مجمع الزوائد )))/272(، )ح8354)(، وقال: رواه البزار والطبراني، وإسناد الطبراني حسن. 

وانظر جمع الجوامع للسيوطي ))/9078).
ابن كامل. أبو عبد اهلل اليماني الصنعاني. تابعّي ثقة. مات سنة عشر ومائة، وله خمس وسبعون سنة.   (2(

انظر: تاريخ الثقات للعجلي )ص467(، وسير أعالم النبالء للذهبي )544/4).
ثنا  إسحاق،  ثنا  أبي،  حدثنا  وسنده:   ،)66/4( األولياء  حلية  في  األصبهاني  نعيم  أبو  أخرجه   (3(
واهلل  وذكره.  منبِّه...  بن  وهب  سمع  أنَّه  النعمان  بن  المنذر  أنبأنا  قال:  الرزاق،  عبد  ثنا  د،  محمَّ

أعلم به.
م تخريجه )ص)3). تقدَّ  (4(
م تخريجه )ص30). تقدَّ  (5(
م تخريجه )ص28). تقدَّ  (6(
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ال  حينئٍذ  لة  المبدَّ األرض  أنَّ  الشام:  ناحية  إلى  الشام  عن  عدوله  لعلَّ  قلت: 
ل من نزلها، وهو سام - بالسين  ى شامًا؛ ألنَّها إنَّما ُسّميت بذلك اعتبارًا باسم أوَّ ُتسمَّ
المهملة - ابن نوح على نبيِّنا وعليه وعلى سائر األنبياء أفضل الصالة وأزكى التسليم، 
ى بذلك إال باعتبار ما  فصّحفت بالشين ]2)/أ[ المعجمة)))، وبعد اإلبدال ال ُتسمَّ
له فإنَّه دقيٌق.  كان أوان المحشر، ليس أرض الشام فقط، بل هو وبعض ما حاذاه، فتأمَّ
في جوابه.  له  ض  يتعرَّ لم  ولذا  بعضها؟  أو  كلُّها،  ل  ُتبدَّ األرض هل  أنَّ  في  وتوقَّف 

م. انتهى. ولعّله لعدم استحضاره إذ ذاك ما تقدَّ

وقد نظمُت السؤال وجوابه المتقّدم، فقلُت:

السؤال

َحْشِرنا؟ أرض  ما  األحبار  أيُّها  ال؟أال  تتب�دَّ أن  التنزي�ل:  يقص�د  وم�ا 

لجسمنا؟ حشٌر  فيه  مكاٍن  أجيبوا وأفتوا بالنصوص ذوي العالوأيُّ 

الجواب ]2)/ب[

لحبِّه ص���الٍة  م��ع  ح��م��ٌد  المالل��رب��ي  من  والتابعين  كذا  وصحٍب 

ال ُتبدَّ حشٍر  يوَم  سما  أرٌض  بِوْرٍق)2) وقيل التاِل عسجَد ُأبدال)3)قل 

الفيأكل ذو اإليمان من تحت أرجٍل لكي ال يذوق الجوَع)4) منه تفضُّ

ذكر سبَب التسمية هذا، وأسبابًا ُأخرى: ياقوت الحموي في معجم البلدان )354/3(، واهلل أعلم؛ إذ   (((
ل عليه. لم يرد في ذلك دليٌل ُيعوَّ

مت األقوال في كون األرض المبّدلة من فضة. انظر: )ص30). تقدَّ  (2(
ل بعسجد »َذَهب«،  ُيريد بالتالي: السماء؛ ألنَّها تلت في النَّظم: »ُقل أرٌض سما«، وقد ُروي أنَّها ُتبدَّ  (3(
انظر:  ذهب«.  من  والسماء  فضة،  من  »األرض  عنه:  اهلل  رضي  طالب  أبي  بن  عليٍّ  قول  م  تقدَّ وقد 

)ص)3).
م هذا القول مع أدلته )ص32 - 34). تقدَّ  (4(
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أكلهم ل  للتبدُّ ُم��ن��اٍف  ُتجعالوليس  ُخبز  إذ  المقصود  فتشبيهها 

وال غبرة)2)  أو  ُتْبَدل  بناٍر)))  محّصالوقيل  المراد  البعض  إذ  تنافي 
أت��ى)3) محشرنا  للشام  مجمالوناحية  شفيع  هاٍد  عن  االخبار  في 
بجاه�ه)4) للقب�ول  راٍج  تالوأحم�ُد  وم��ن  س��الٍم  مع  ص��الٌة  عليه 

وقد اختصرت هذا الجواب ]3)/أ[، مع زيادة في بيتين، فقلت:

كأنَّها أرٌض  باألخبار  يأكالوُت��ْب��َدُل  فمؤمُن  الَبْيضا،  ة  الِفضَّ من 

ٍل َتَبدُّ وقت  نحُن  بصراٍط  الوُق��ْل  ُمفصَّ جا  قد  بالشام  َحْشُرنا  كما 

م )ص34). وهذا قول ابن مسعود رضي اهلل عنه، وقد تقدَّ  (((
م )ص35). وهذا قول ُأبّي بن كعب رضي اهلل عنه، وقد تقدَّ  (2(

م في )ص45). تقدَّ  (3(
ل البدعي، الذي لم َيِرْد في كتاٍب وال سنَّة. وقد أنكر اإلمام أبو حنيفة رحمه اهلل  هذا من أنواع التوسُّ  (4(
وصاحباه قوَل الداعي: »أسألك بحق فالن، أو بحقِّ أنبيائك ورسلك، وبحّق البيت الحرام والمشعر 
لهم  التابعين  اهلل عنهم، وال غيرهم من  الكرام رضي  الصحابة  ُينقل عن  الحرام، ونحو ذلك«. ولم 
لون بجاه النبّي ملسو هيلع هللا ىلص. وانظر في الردِّ على من أجازه: قاعدة جليلة في التوسل  بإحسان أنَّهم كانوا يتوسَّ
والوسيلة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل ضمن مجموع الفتاوى ))/)20 - 4)2، 222(. وانظر 
ما كتبه شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين األلباني رحمه اهلل في كتابه: »التوسل، أنواعه، وأحكامه«، 

وكتاب التوصل إلى حقيقة التوسل، للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه اهلل تعالى.
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خاتمة:
سموات.  على  وُتجمع  مرتفع،  كلِّ  على  وُتطلق  المعهوُد،  الُجْرُم  هي  السماُء 

وهي سبٌع، كما صّرحت به األحاديث))).

قال األستاذ القشيري)2): األولى ]موٌج[)3) مكفوٌف)4)؛ أي: محبوٌس، والثانية 
الياقوت،  من  والخامسة  الذهب،  من  والرابعة  الفضة،  من  والثالثة  النحاس،  من 
َبْرَجد، والسابعة من النور، والعرش من جوهرة خضراء، والكرسي  والسادسة من الزَّ

من النور)5).

والثانية  مكفوف،  ]موٌج[)7)  الدنيا  السماء  أنس)6):  بن  الربيع  وقال  ]3)/ب[ 

بل آيات الكتاب الحكيم قد دلَّت على ذلك قباًل، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿  (((
﴾ ]البقرة: 29[، وقوله 
 ﴿ : عزَّ وجلَّ

﴾ ]فصلت: 2)[، وقوله تعالى: ﴿
﴾ ]الطالق: 2)[، وقوله تعالى: ﴿

﴾ ]الملك: 3[، وقوله عزَّ شأنه: 
﴾ ]نوح: 5)[. ﴿

ة،  القشيريَّ الرسالة  وصاحب  الصوفيَّة،  أعالم  من  القشيري.  النيسابوري  هوازن  بن  الكريم  عبد  هو   (2(
للذهبي  النبالء  أعالم  سير  انظر:  )465ـه(.  سنة  توفي  الكبير.  والتفسير  اإلشارات،  ولطائف 

)8)/227(، واألعالم للزركلي )57/4).
في النسخة الخطيَّة: بوٌج. ولم أقف على كتاٍب ذكر هذا اللفظ، والصحيح ما أثبتُّه.  (3(

َيالن. انظر: تفسير أبي السعود ))/64). موٌج مكفوٌف: أي ممنوٌع بقدرة اهلل عزَّ وجلَّ من السَّ  (4(
لم أقف على قول القشيري هذا، رغم بذلي الوسع في البحث عنه في مظانِّه. وما قاله ليس بمعتبٍر   (5(

ل عليه في هذه المسألة. أصاًل، وال ُيوجد خبٌر صحيٌح ُيعوَّ
البكري، أو الحنفي. بصري نزل خراسان. صدوق له أوهام. مات سنة أربعين ومائة، أو قبلها. انظر:   (6(

الكاشف للذهبي ))/303(، وتقريب التهذيب البن حجر )ص00)).
في النسخة الخطيَّة: بوٌج. ولم أقف على كتاٍب ذكر هذا اللفظ، والصحيح ما أثبتُّه.  (7(
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مرمرة بيضاء، والثالثة من حديد، والرابعة من نحاس، والخامسة من فضة، والسادسة 
من ذهب، والسابعة من ياقوتة حمراء))).

ْبَرِخيتّي)4):  الشَّ ذكره  كما  واٍه)3)،  بسنٍد  لكن  الفارسي)2)،  سلمان  عن  وجاء 
حمراء،  ياقوتة  من  والثالثة  فضة،  من  والثانية  خضراء،  زمردة  من  الدنيا  »السماء 
والرابعة من دّرة بيضاء، والخامسة من ذهب، والسادسة من ياقوتة خضراء، والسابعة 

من نور«)5). انتهى.

وفي رفع السماء على غير َعَمٍد داللٌة على كمال قدرته سبحانه وتعالى.

شيء  أي  ومن  َخِضَرة،  ]4)/أ[  جعلها  لَِم  قيل:  إن  ْبَرِخيتّي:  الشَّ العالمة  قال 
يأمرون  األطباء  ألنَّ  للبصر؛  أوفى  لتكون  خضراء  جعلها  إنَّما  قيل:  ُخْضَرُتَها؟ 

]بإدمان[)6) النظر إلى الخضرة، ليكون قوًة للبصر)7).

البيان  جامع  في  والطبري  )ح9)58(،   )397/(2( األوسط،  المعجم  في  الطبراني  أخرجه   (((
أنس  بن  الربيع  عن  ولفظه:   ،)25  - )ح562   )(044/3( العظمة  في  الشيخ  وأبو   ،)470/23(
قال: »السماء الدنيا موج مكفوف، والثانية صخرة، والثالثة حديد، والرابعة نحاس، والخامسة فضة، 
والسادسة ذهب، والسابعة ياقوتة«. وقال الطبراني: »ال ُيروى هذا الحديث عن الربيع بن أنس إال بهذا 

د به حكام بن سلم«. وانظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي )2)/7555). اإلسناد، تفرَّ
أبو عبد اهلل، الصحابي المشهور، مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. توفي سنة خمس وثالثين. انظر: أسد الغابة   (2(

البن األثير )7/2)4).
ق كتاب العظمة. بل إسناده ضعيٌف جّدًا، ألجل عبد المنعم بن إدريس، كما ذكر ذلك محقِّ  (3(

هو إبراهيم بن مرعي بن عطية، برهان الدين الشبرخيتّي، عالٌم مالكّي، له عدٌد من التصانيف. توفي   (4(
سنة )06))ـه(. ُينظر: األعالم للزركلي ))/73(. وقد ذكر ذلك في كتابه: الفتوحات الوهبيَّة بشرح 

األربعين حديثًا النوويَّة )ص59).
اًل: أبو الشيخ األصبهاني في كتاب العظمة )387/4) - 389)(، ح رقم )906 - 3)). أخرجه مطوَّ  (5(

التكملة من حاشية األصل.  (6(
ة، للشبرخيتي، )ص)6)(. وال دليل على أنَّ ُخضرتها  الفتوحات الوهبيَّة بشرح األربعين حديثًا النوويَّ  (7(

كُخضرة الزرع، والناظر إليها ال يلمس ذلك.
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عشر  السماء  إلى  النظر  »في  به)2):  ونفعنا  تعالى،  اهلل  رحمه  الغزالي)))  قال 
فوائد: منها: أنَّه ُيقّوي البصر، وزينة للناظرين، وعندك من االنشراح بقدر ما في 
ا خضرتها فقيل: من جبل قاف؛ ألنّه من زمرد أخضر، وهو  بيتك من السماء. وأمَّ
مغيب الشمس بسنة، وخضرة السماء منه، وقيل غير ذلك«)3). و»أرٌض« مؤّنثة، 
شاذ  والنون  بالياء  وجمعها  يقولوه،  لم  لكن  »َأْرَضة«،  منها  الواحد  حّق  وكان 
]4)/ب[. قيل: وإنما ُجِمَعْت َجْمَع العقالء)4) جبرًا لنقصها بعدم ظهور عالمة 
التأنيث فيها. وهي مشتقة من أرضة الفرجة إذا اتسعت، فُسّميت أرضًا الّتساعها. 
مكّرر  الرّض  ألنَّ  باألقدام؛  ُترّض  ألنَّها  أرضًا  ُسّميت  قال:  من  بقول  عبرة  وال 

الضاد، وال همز فيه)5).

﴾ ]الطالق: 2)[، أي  وهي في العدد كالسماء، لقوله تعالى: ﴿
بين السماء  بين كلِّ طبقتين كما  الهيئة والشكل؛ فهي سبٌع طباق،  العدد، ال في  في 

س منطق أرسطو،  هو محمد بن محمد الطوسي. رأس من رؤوس علماء الكالم. كان في أول أمره ُيقدِّ  (((
اختار طريقة  ثم  الزمن،  من  ردحًا  والفلسفة  الكالم  بعلم  واشتغل  وآرائهم،  الصفا  بإخوان  تأثر  وقد 
الصوفية الكشفية الخرافية. لم يكن له علم باآلثار، وال دراية بالسنن النبوية، وال خبرة بطريقة الصحابة. 
كانت خاتمة أمره اإلقبال على الحديث، ومجالسة أهله. مات سنة خمس وخمسمائة. انظر: وفيات 
346(. وانظر  9)2(، وسير أعالم النبالء للذهبي )9)/322 -  األعيان البن خلكان )6/4)2 - 
من كتب ابن تيمية: منهاج السنة النبوية )282/5(، وكتاب الصفدية ))/209 - 2)2(، والنبوات 

)ص8)) - 9))(، وبغية المرتاد )ص279، 448).
لعله أراد االنتفاع بعلمه وما تركه من تصانيف، وال وجه آخر لالنتفاع به بعد موته.  (2(

للغزالي، ووقفت على نحوه  الدين  إحياء علوم  هذا كالٌم مردوٌد، ال دليل عليه، ولم أقف عليه في   (3(
في كتاب أسرار الكون للسيوطي ))/3)(، والجماهر في معرفة الجواهر للبيروني ))/)7(، وتاج 

العروس للزبيدي ))/6084(، وتفسير حقي )))/358(، )4)/98).
انظر: أسرار العربية ألبي البركات األنباري ))/)7(، وشرح شذور الذهب البن هشام ))/74).  (4(

ات التعاريف، فصل الراء ))/)5). َذَكَر نحَو هذا الكالم: المناويُّ في التوقيف على مهمَّ  (5(
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واألرض)))، خالفًا للضحاك)2) الذي زعم أنَّه ال َفْتق فيها.

ويدلُّ لذلك الحديث المتفق عليه: »َمْن َظَلَم ِقيَد - بكسر القاف؛ أي قدر - ِشْبٍر 

َقُه ]5)/أ[ ِمْن َسْبِع َأَرِضيَن«)3). ِمَن األَْرِض ُطوِّ

قال العالمة ابن حجر: »وَزْعُم أنَّ المراد منه سبعة أقاليم خروٌج عن الظاهر بغير 

دليل، والحّجة لتحميل شبر لم يأخذه ظلمًا، بخالف طباق األرض، فإّنها تابعة ملكًا 

وغصبًا«)4).

ال دليل على أنَّ بين كّل طبقة وُأخرى من طبقات األرض كما بين السماء واألرض.  (((

المعادلة  هي  فالمطابقة  عام.  خمسمائة  مسيرة  وفراٌغ  هواٌء  وُأخرى  سماٍء  كلِّ  بين  أنَّ  هو:  ورد  وما   
والمساواة في الجرم، ال بوضع سماء على األخرى كغطاء القدر مثاًل. انظر: أيسر التفاسير لشيخنا 

الشيخ أبي بكر الجزائري )285/4).
واحد.  غير  وثقه  المفسرين.  أئمة  من  الخراساني.  القاسم  أبو  أو  محمد،  أبو  الهاللي،  مزاحم  ابن   (2(
مات سنة خمٍس ومائة. انظر: الكاشف للذهبي )36/2(، وتقريب التهذيب البن حجر )ص55)(، 

وطبقات المفسرين للداوودي ))/6)2).
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من األرض )ح2453(، وفي   (3(
﴾ ]الروم: 27[، ح رقم  كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول اهلل تعالى: ﴿
)95)3(، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب األرض وغيرها، ح رقم 

.(4222(
النووّي رحمه اهلل في شرحه  هذا الذي ذكره المؤلف ليس قوَل ابن حجر رحمه اهلل، بل هو قوُل   (4(
المؤلف.  مما ذكره  نحوًا  معلِّقًا على حديث غصب شبٍر من األرض  قال  إذ  على صحيح مسلم؛ 
ا قول الحافظ ابن حجر رحمه  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )489/5(، )))/48(. أمَّ
اهلل في فتح الباري )04/5)(، في كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شبرًا من األرض، فهو: »وفيه 
﴾ ]الطالق: 2)[،  أن األرضين السبع طباق كالسموات، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿
خالفًا لمن قال: إن المراد بقوله: »سبع أرضين« سبعة أقاليم، ألنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب 

شبرًا من إقليم آخر«.
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وفي حديث البيهقي: »اللهمَّ ربَّ السموات السبع وما َأْظَلْلَن، ورّب األرضين 
السبع وما أقللن...«))).

وإّنما ُأفردت في القرآن الّتحاد جنسها، وهو التراب.

وذكر بعضهم أنَّ الحكمة في إفرادها في القرآن ثَِقُل جمعها لفظًا)2).

بها،  والنتفاعنا  فيها،  آدم  ذرّية  الستقرار  تحتها،  ا  ممَّ أفضل  العليا  واألرض 
]وَدْفن[)3) األنبياء بها. وهي مهبط الوحي، وغيره من المالئكة)4).

بن  أخرج عثمان  فقد  السموات؛  أفضل  العرش  فيها  التي  والسماء  ]5)/ب[ 
سعيد الدارمي في كتاب »الرّد على الجهمّية«، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال: 

أخرجه البيهقي في السنن، كتاب الحج، باب ما يقول إذا رأى قرية، ح رقم )9)06)(، ولفظه: عن   (((
ُصَهْيٍب الرومّي َصاِحب النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيَر َقْرَيًة ُيِريُد ُدُخوَلَها، إاِلَّ َقاَل ِحيَن َيَراَها: »اللَُّهمَّ 
َأْضَلْلَن،  َوَما  َياطِيِن  الشَّ َوَربَّ  َأْقَلْلَن،  َوَما  ْبِع  السَّ األََرِضيِن  َوَربَّ  َأْظَلْلَن،  َوَما  ْبِع  السَّ َمَواِت  السَّ َربَّ 
َها َوَشرِّ َأْهِلَها َوَشرِّ  ا َنْسَألَُك َخْيَر َهِذِه اْلَقْرَيِة َوَخْيَر َأْهِلَها، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َياِح َوَما َذَرْيَن، َفإِنَّ َوَربَّ الرِّ
الجامع  الترمذي في  الذي أخرجه  الحديث  فِيَها«. وقد ُجمعت األرُض في أحاديث كثيرة، منها  َما 
ُبَرْيَدَة، َعْن  ْبِن  الصحيح، كتاب الدعوات، باب القول عند األرق، )ح3865(، ولفظه: َعْن ُسَلْيَماَن 
ْيَل ِمَن األََرِق،  َأنَاُم اللَّ َأبِيِه َقاَل: َشَكا َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد اْلَمْخُزوِميُّ إَِلى النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ َما 
ْبِع َوَما َأَظلَّْت، َوَربَّ األََرِضيَن  َمَواِت السَّ َفَقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َأَوْيَت إَِلى فَِراِشَك َفُقِل: اللَُّهمَّ َربَّ السَّ
ِهْم َجِميعًا َأْن َيْفُرَط َعليَّ َأَحٌد  َياطِيِن َوَما َأَضلَّْت، ُكْن لِي َجارًا ِمْن َشرِّ َخْلِقَك ُكلِّ َوَما َأَقلَّْت، َوَربَّ الشَّ

، َعزَّ َجاُرَك َوَجلَّ َثنَاُؤَك َوالَ إَِلَه َغْيُرَك َوالَ إَِلَه إاِلَّ َأْنَت«. ِمنُْهْم َأْو َأْن َيْبِغَي َعليَّ
د  السموات ووحَّ »وَجَمَع  الصالة ))/)6(:  باب صفة  التنبيه،  ألفاظ  تحرير  في  النووي  اإلمام  قال   (2(

َّه أراد جنس األَرضين، وَجَمَع السموات لشرفها«. األرض، وإن كانت سبعًا كالسموات؛ ألن
التكملة من حاشية األصل.  (3(

الصالة،  صفة  باب  التنبيه،  ألفاظ  تحرير  في  النووي  اإلمام  يقول  األرضين.  من  أفضل  والسموات   (4(
))/62(: »الصحيح المختار الذي عليه الجمهور: أنَّ السموات أفضُل من األرضين. وقيل: األرُض 

أفضُل؛ ألنَّه مستقرُّ األنبياء ومدفنُهم، وهو ضعيف«.
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»سّيد السموات: السماء التي فيها العرش، وسيِّد األَرضين التي نحن عليها«))).

ح بذلك الحافظ السيوطي في جواب سؤال  وهي مخلوقٌة قبَل السماء، كما صرَّ
ُرفع له، صورته:

أنامُلكم زالت  ال  العصِر  عالَم  الزمنيا  مدى  ناٍم  وُجوُدُكُم  تهمي، 

طائفٍة بيَن  ِخصامًا  سمعُت  واللسنفقد  العلم  أهِل  األفاضل  من 

َمنفي األرض هل ُخلَِقْت قبل السماء وهل بالعكس جا َأثٌَر يا ُنزهَة الزَّ

بالخلق قبل السما قد جاء في السننفمنهم قال إّن األرض ُمنَْشأة ]6)/أ[

مستندًا بالعكس  أتى  َمْن  إم���اٍم م��اه��ٍر فطنومنهُم  إل��ى ك��الم 

ِمَحِنأوِضْح لنا ما خفي من مشكٍل وأبِْن ومن  زوٍر  من  ربُّك  اك  نجَّ

مضٍر من  المختار  على  الصالُة  ننثّم  ماحي الضاللة هادي الخلق للسُّ

وهذه صورُة ما أجاب به، رحمه اهلل، ونفعنا به)2):

والمنن األفضال  ذي  هلل  بالسنِنالحمُد  المبعوث  على  الصالُة  ثمَّ 

فاْسَتبِِناألرُض]قد ُخلَِقْت[)3) قبل السماء كما حم  في  اهلل  ه  قصَّ قد 

أتى  النازعات  في  ما  ُينافيه  للَفطِِنوال  الَخْلِق،  ذاك  غير  فَدْحُوها 

ا أتاه به قوٌم ذوو لسنفالَحبُر؛ أعني ابَن عبَّاس أجاب بذا ]6)/ب[ لمَّ

والفتن)4)وابُن السيوطيِّ قد خطَّ الجواَب لكي واآلثام  النَّار  من  ينُجْو 

قال الدارمي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، ثنا أبي، عن نضر أبي عمر الخزاز، عن عكرمة،   (((
الرد على الجهميَّة للدارمي ))/60( برقم  عن ابن عباس...، وذكره. وإسناده ضعيٌف جّدًا. كتاب 

)90(، باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش.
لعله أراد االنتفاع بعلمه وما تركه من تصانيف، وال وجه آخر لالنتفاع به بعد موته.  (2(

في المخطوط: مخلوقٌة، والتصويب من الحاوي للفتاوى.  (3(
الحاوي للفتاوى للسيوطي - الفتاوى القرآنيَّة - ))/455).  (4(
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قوله  في  لت، وذلك  أي في سورة فصِّ اهلل في حم(:  قّصه  قد  )كما  فقوله:   - 

﴾؛ أي األحد واالثنين، ﴿ تعالى: ﴿

﴾؛ أي جباالً ثوابت، ﴿  * 

﴾؛ أي  ﴾؛ أي بكثرة المياه والزروع والضروع، ﴿

﴾ ﴿ واألربعاء،  الثالثاء  يوم  في  معه  ُذِكر  وما  الَجْعل  أي:  أيام؛  أربعة  تمام  في 

 

تنقص،  وال  تزيد  ال  ]7)/أ[  استواء  األرض  استوت  أي:  المصدر؛  على   منصوب 

﴾ أي قصد، ﴿ ﴾: عن خلق األرض بما فيها. ﴿ ﴿

 ﴾ ﴾ إلى مرادي منكما؛ ﴿ ﴾؛ بخاٌر مرتفٌع، ﴿

﴾ ]فصلت:  ﴾ بمن فينا ﴿ في موضع الحال؛ أي طائعين، أو مكرهين. ﴿

ا  9 - ))[، فيه تغليب المذّكر العاقل، أو نزلتا لخطابهما منزلته، ]وعبارة الخازن: لمَّ

الضمير   ﴾ ﴿ .((( يعقل[  َمْن  ُمجرى  الجمع  في  أجراهما  بالقبول،  وصفهما 

﴿ صيَّرها  أي  إليه؛  اآليلة  الجمع  معنى  في  َّها  ألن السماء،  إلى  يرجع 

 

﴾؛ الخميس والجمعة، فرغ منها في آخر ساعة منه، وفيها َخَلَق آدم، ولذلك لم 

﴾. ووافق ما هنا آيات خلق السموات ]7)/ب[ واألرض في ستة  يقل هنا: ﴿

أيام)2).

وقوله: )وال ُينافيه ما في النازعات أتى... إلخ(، أي: في قوله تعالى: ﴿

﴾ تفسيٌر لكيفّية البناء؛ أي جعل  ﴾ بياٌن لكيفيَّة خلقها، ﴿

ذكر الخازن هذا عند تفسيره لآلية )7)( من سورة النحل. تفسير الخازن )68/4)).  (((
انظر تفسير الجاللين - المحلي والسيوطي - ))/630 - )63(. وهذا المذكور مختصٌر لِما ذكره   (2(

الخازن في تفسيره - تفسير سورة فصلت - )345/5).
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مستوية  جعلها   ﴾ ﴿ سقفها.   ﴾ ﴿ وقيل:  رفيعًا،  العلّو  جهة  في  سمتها 

وُأضيف  شمسها،  نور  أبرز  أي   ﴾ ﴿ أظلمه،   ﴾ ﴿ َعْيب،  بال 

]النازعات:   ﴾ ﴿ سراجها.  ألنَّها  والشمس  ظّلها،  ألنَّه  الليل  إليها 

. ا.ـه، من تفسير الجالل  27 - 30[: بسطها، وكانت مخلوقة قبل السماء من غير ُدُحوٍّ

المحلي))).

ها. ﴾ ]8)/أ[ أي: بسطها ومدَّ وفي تفسير الخازن: ﴿

قال أميَّة بن أبي الصلت)2):

ْيَتها فسوَّ ال��ب��الَد  ق����اِدُر)3)َدَح�����ْوَت  َط��يِّ��ه��ا  على  وأن���ت 

فإن قلَت: ظاهر هذه اآلية يقتضي أنَّ األرض ُخلقت بعد السماء، بدليل قوله: 

 

﴾ ]فصلت: ))[، وكيف  ﴾، وقد قال في حم السجدة: ﴿ ﴿

الجمع بين اآليتين، وما معناهما؟

دحا  ثمَّ  ثانيًا،  السماء  سمك  ثّم  مجتمعة،  أوالً  األرض  تعالى  اهلل  خلق  قلُت: 

وزال  اآليتين،  بين  الَجْمُع  التفسيِر  بهذا  فحصل  ثالثًا.  وَبَسطها  ها  َمدَّ أي:  األرض، 

اإلشكال؛ قال ابن عباس: »خلق اهلل األرض بأقواتها ]8)/ب[ من غير أْن َيْدُحَوَها 

بعَد  األرَض  َدَحا  ثّم  سموات،  سبَع  فسَواهّن  السماء  إلى  استوى  ثّم  ماِء،  السَّ َقْبَل 

انظر تفسير الجاللين - المحلي والسيوطي - )/790.  (((

هو أمية بن عبد اهلل أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي. شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف،   (2(

أدرك اإلسالم، وأراد أن ُيسلم، وحال بينه وبينه مقتل أهل بدر وفيهم ابنا خاٍل له. مات في الطائف. 

)األعالم للزركلي 22/2).

عزا هذا البيت ألمية بن الصلت: الرازي في تفسيره )6)/342(، والخازن في تفسيره )8/6)2).  (3(
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ذلك«))). انتهى)2).

وهذا توضيٌح لجواب السيوطي المتقّدم.

حديٌث  بينهما  وما  وطبقاتها  األرض  غلظ  في  »وليس  عياض:  القاضي  قال 

ثابٌت«)3).

ثّم اعلم أّن األرض وردت في القرآن لمعان:

 ﴿ تعالى:  كقوله  الجنَّة؛  أرض  األول: 

﴾ ]الزمر: 74[؛ يعني أرض الجنَّة)4).

ذكره البغوي في تفسيره )329/8(، والخازن في تفسيره )8/6)2(. وفي صحيح البخاري، كتاب   (((

التفسير، في تفسير سورة فصلت رقم ))4(، عن اْلِمنَْهاِل، َعْن َسِعيِد بن ُجَبْير َقاَل: َقاَل َرُجٌل اِلْبِن َعبَّاٍس: 

﴾ ]النازعات:  ، - وذكر منها قوله تعالى: ﴿ إِنِّي َأِجُد فِي اْلُقْرآِن َأْشَياَء َتْخَتِلُف َعليَّ

﴾ َماِء َقْبَل َخْلِق األَْرِض، ُثمَّ َقاَل: ﴿  27 - 30[؛ َفَذَكَر َخْلَق السَّ

»َخَلَق  عنهما:  اهلل  رضي  عباس  ابُن  فأجاب  َماِء.  السَّ َقْبَل  األَْرِض  َخْلَق  َهِذِه  فِي  َفَذَكَر  9[؛  ]فصلت: 

اُهنَّ فِي َيْوَمْيِن آَخَرْيِن، ُثمَّ َدَحا  َماِء، َفَسوَّ َماَء، ُثمَّ اْسَتَوى إَِلى السَّ اهلل األَْرَض فِي َيْوَمْيِن، ُثمَّ َخَلَق السَّ

فِي  َبْينَُهَما  َوَما  َواآلَكاَم  َواْلِجَماَل  اْلِجَباَل  َوَخَلَق  َواْلَمْرَعى،  اْلَماَء  ِمنَْها  َأْخَرَج  َأْن  َوَدْحُوَها:  األَْرَض، 

﴾ َفُجِعَلِت األَْرُض َوَما فِيَها ِمْن  ﴾، َوَقْوُلُه: ﴿ َيْوَمْيِن آَخَرْيِن، َفَذلَِك َقْوُلُه: ﴿

َأَراَد،  ِذي  الَّ بِِه  َأَصاَب  إاِلَّ  َشْيئًا  ُيِرْد  َلْم  اهللَ  َفإِنَّ  َيْوَمْيِن...  فِي  َمَواُت  السَّ َوُخِلَقِت  َأيَّاٍم،  َأْرَبَعِة  فِي  َشْيٍء 

َفاَل َيْخَتِلْف َعَلْيَك اْلُقْرآُن، َفإِنَّ ُكالًّ ِمْن ِعنِْد اهلل«. واإلماُم البخاريُّ رحمه اهلل قد أخرجه على خالف 

المعهود؛ إذ ذكر الحديث كاماًل، ثمَّ قال: حدثنيه يوسف بن عدي، حدثنا عبيد اهلل بن عمرو، عن زيد 

ابن أبي أنيسة، عن المنهال بهذا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه اهلل في فتح الباري )555/8( أنَّ فيه 

إشارة إلى أنَّه ليس على شرطه، وإن صارت صورته صورة الموصول.

تفسير الخازن )8/6)2).  (2(

لم أقف على قول القاضي عياض رحمه اهلل في مظانِّه.  (3(

وهو قول قتادة، والسّدي، وابن زيد، وغيرهم. جامع البيان للطبري )))/34 - 35).  (4(
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الثاني: األرض المقّدسة بالشام؛ كقوله تعالى: ﴿
﴾ ]األنبياء: )7[؛ يعني األرض المقّدسة))).  ]9)/أ [ 

 ﴿ العنكبوت:  في  تعالى  كقوله  ة؛  خاصَّ المدينة  أرض  والثالث: 
﴾ ]العنكبوت: 56[؛ يعني أرض المدينة)2).

الرعد: ﴿  في  تعالى  ة)3)؛ كقوله  الرابع: أرض مكة خاصَّ
﴾ ]الرعد: )4[، قال بعضهم: يعني ذهاب العلماء)4).

﴾ ﴿ يوسف:  في  تعالى  كقوله  مصر؛  أرض   الخامس: 
﴾ ]يوسف: 56[؛ يعني أرض مصر)5). ]يوسف: 55[، وكذا قوله: ﴿

الس�ادس: أرض العـرب؛ كقولـه تعالـى فـي المائـدة: ﴿ ]9)/ب[ 
 ﴿ الكهـف:  فـي  تعالـى  وكقولـه   ،(6(]33 ]المائـدة:   ﴾

وهو قول ُأبّي بن كعب رضي اهلل عنه، والحسن، وقتادة، وابن ُجَرْيج، وابن زيد، وغيرهم. جامع البيان   (((
للطبري )45/9 - 46).

الذي عليه المفسرون أنَّ المراد باألرض - في هذه اآلية - عمومها. وإن كان المخاَطب بها - وهم من أسلم،   (2(
وبقي بمكة بين ظهراني المشركين -، ُيطلب منه الهجرة إلى المدينة. يقول ابن جرير الطبري رحمه اهلل: 
»يقول تعالى ذكره للمؤمنين من أصحاب نبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص: هاجروا من أرض الشرك؛ من مكة، إلى أرض اإلسالم 

المدينة؛ إنَّ أرضي واسعة، فاصبروا على عبادتي، وأخلصوا طاعتي...«. جامع البيان )0)/57)).
ليس المراد أرض مكة، كما ذكر المؤلِّف، بل سائُر األرض؛ ُينقصها اهلل تعالى من أطرافها بما يفتح   (3(
على نبيِّه ملسو هيلع هللا ىلص منها. فنقصانها بظهور المسلمين على المشركين، وأخذ األرض التي بأيدي المشركين. 

انظر جامع البيان للطبري )406/7).
وهو قول ابن عباس رضي اهلل عنهما، ومجاهد رحمه اهلل. انظر: جامع البيان )408/7).  (4(

ة المفسرين. انظر: جامع البيان للطبري )242/7). وهو قول عامَّ  (5(
على   - فيها  اإلجراُم  منهم  وقع  التي  األرُض  بل  العرب،  أرَض  اآلية  هذه  في  باألرض  المراد  ليس   (6(
ر النفي بالحبس. والصحيح أنَّ المراد: األرض  قول الجمهور -، أو سائر األرض، على قول من فسَّ
هم،  لشرِّ دفعًا  غيرها؛  أرٍض  إلى  تهجيُرهم  والنفُي  آمنيها.  ُعوا  وروَّ فيها،  وأجرموا  عليها،  َجنَْوا  التي 

وإصالحًا لشأنهم. وانظر: التفسير الكبير للرازي )45/6).
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﴾ ]الكهف: 94[، يعني أرض العرب))).

السابع: جميع األرضين كلُّها)2)؛ كقوله تعالى في هود: ﴿ 

﴾ ]هود: 6[ انتهى. ذكر ذلك الشبرخيتي)3).

م؛ وهي  المتقدِّ الجواب  السماء في  قبل  تقديم األرض  ُعِلم حكمة  ر  تقرَّ وبما 

ا ما ُذكر غيرها فزيادة فائدة. أنها مخلوقٌة قبلها، وأيضًا هي المقصودة بالسؤال. وأمَّ

انتهى، والحمد هلل وحده، وصلَّى اهلل على من ال نبيَّ بعده.

خلقه:  أشرف  ٍد  محمَّ وموالنا  سيِّدنا  بجاه)4)  بفضله،  المنَّان  اهلل  نسأل 

هؤالء  مع  الجنَّة  ُيدخلنا  وأن  والمتَّقين،  النبيِّين  ]20/أ[  زمرة  في  يحشرنا  أن 

في  سّيما  ال  بعده،  وما  قبله  وفيما  القبر،  في  بنا  يلطف  وأن  السابقين،  الكرام 

ُبْعَده، وأن يسلك بنا مع األحباب  َيْفَضُح اهللُ فيه من عباده من أراد  اليوم الذي 

مهائع)5) التحقيق، وكذا كلُّ أٍخ في المولى الكريم وصديق، وأن ُيبّلغنا ما نرجوه 

عنَّا  ويرتفع  أنفسنا،  عن  بهم  نشتغل  حتَّى  األحباب،  من  بالقرب  األنس  من 

اإلنعام،  مزيد  على  له  والشكر  الدوام،  على  هلل  والحمد  آمين،  حجاب)6).  كلُّ 

القرنين؛  ذو  بلغها  التي  األرض  هي  اآلية،  هذه  في  المذكورة  األرض  أنَّ  على  المفسرين  جمهور   (((
﴾ ]الكهف: 94[؛ أي في أرضنا. وقد كان إفسادهم  فقولهم: ﴿
أرض  اآلية:  هذه  في  باألرض  المراد  أن  آخرون  وذكر  والنسل.  الحرث  وإهالك  والسرقة،  بالقتل، 
اإلسالم، وأنَّ معنى »مفسدون«؛ أي سُيفسدون فيها عند خروجهم في آخر الزمان. وهو قوٌل ضعيٌف. 

انظر: جامع البيان للطبري )284/8).
انظر: جامع البيان للطبري )3/7).  (2(

ة، للشبرخيتي )ص93)). الفتوحات الوهبيَّة بشرح األربعين حديثًا النوويَّ  (3(
ل. مت اإلشارة إلى بدعيَّة هذا التوسُّ تقدَّ  (4(

جمع َمْهَيع، وهو الطريق الواسع المنبسط. انظر: النهاية في غريب الحديث البن األثير )3/))7).  (5(
لعله ُيريد الِفقَه والَفْهَم والعلَم. وليس وراء ذلك إال الكشف الصوفّي المبتَدع.  (6(
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ٍد الموصوف بكلِّ كمال ]20/ب[  والصالة والسالم على سيِّدنا وموالنا محمَّ
إلى  تبعهم  من  وعلى  واالمتنان،  الفضل  ذوي  وأصحابه  آله  على  و  وإحسان، 
يوم ُيبعث اإلنس ]والَمَلك[))) والجاّن. وَأِدْم ذلك ببقائك يا ذا العفو يا رحمن. 
آمين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. ﴿ *  

﴾ ]الصافات: 80) - 82)[.  *

ُفها[)2): وكان الفراغ من جمعها يوم الخميس المبارك، سادس عشر  ]قال مؤلِّ
من شهر رمضان المعظَّم قدره، الذي هو من شهور سنة ألٍف ومائٍة وثمانية وستين، 
وذلك بمقام)3) ِسْبِط رسول اهلل وَرْيحانته، وحبيبه الذي هو ابن ابنته؛ َمْن َفضُله لكلِّ 

التكملة من حاشية األصل.  (((

التكملة من حاشية األصل.  (2(
المكذوبة  المشاهد  من  بالقاهرة،  عنهما  اهلل  رضي  علي  بن  الحسين  إلى  المنسوب  المقام  هذا   (3(
الحسين  »المصنفين في مقتل  أنَّ  اهلل  تيمية رحمه  ابن  العلم. وقد ذكر شيخ اإلسالم  أهل  باتفاق 
أنه نقل من مشهد بعسقالن،  الرأَس ليس بمصر، ويعلمون أنَّ هذا كذٌب، وأصله  اتفقوا على أن 
وذلك المشهد ُبني قبل هذا بنحٍو من ستين سنة أو أواخر المائة الخامسة، وهذا بني في أثناء المائة 
السادسة بعد مقتل الحسين رضي اهلل عنه بنحو ثالثمائة عام. وقد بيَّن كذب المشهد أبو دحية في 
المعلم المشهور، وأنَّ الرأس ُدفن بالمدينة كما ذكره الزبير بن بكار... وأما بدن الحسين فبكربالء 
باالتفاق«. اقتضاء الصراط المستقيم ))/376(. وانظر: مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

.(493 ،455/27(

وتبّرٍك  عنه،  اهلل  رضي  الحسين  لمقام  مالزمٍة  من  اهلل  رحمه  الكتاب  هذا  مؤلِّف  صنعه  الذي  وهذا   
باالنتهاء من كتابه عنده، هو بعينه الذي نهى عنه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: »ال َتْجَعُلوا َقْبِري ِعْيدًا«. أخرجه 
أبو داود في السنن، كتاب المناسك، باب زيارة القبور )ح2044(، وأحمد في المسند - مسند أبي 
هريرة - )ح9039(؛ »فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معيٍن عائد بعود السنة أو الشهر أو 
م عن اإلمام أحمد  األسبوع، هو بعينه معنى العيد. ثم ُينهى عن دّق ذلك وجّله. وهذا هو الذي تقدَّ
الفتاوى الكبرى البن تيمية )365/5(. وقد  الناس في هذا جّدًا وأكثروا«.  إنكاره. قال: وقد أفرط 
ُسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل: عن الزيارة إلى قبر الحسين، وإلى السيدة نفيسة،      =
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مخلوٍق جلّي؛ اإلمام الحسين ])2/أ[ بن اإلمام علّي، رضي اهلل عنهما، وعن سائر 
َمْن ُيحبُّهما، آمين.

والصالة عند الضريح، وإذا قال: إن السيدة نفيسة تخلص المحبوس وتجير الخائف، وباب الحوائج إلى   =
اهلل. هذا جائز أم ال؟ فأجاب: »أما الحسين فلم ُيحمل رأسه إلى مصر بإتفاق العلماء، وكذلك لم ُيحمل 
إلى الشام. ومن قال: إنَّ ميتًا من الموتى -نفيسة، أو غيرها- تجير الخائف، وتخلص المحبوس، وهي 
من باب الحوائج: فهو ضالٌّ مشرٌك؛ فإن اهلل سبحانه هو الذي يجير وال يجار عليه، وباب الحوائج إلى 

اهلل هو دعاؤه بصدق وإخالص؛ كما قال تعالى: ﴿
﴾ ]البقرة: 86)[. مجموع فتاوى شيخ اإلسالم )490/27).
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ملّخص ما جاء في هذا المخطوط
بـ  اهلل -، ووسمه  السجاعّي - رحمه  الشيخ أحمد  كتبه  الذي  المخطوط  هذا 
أيِّ  المحشر: من  إجابٌة عن أرض  فيه  المحشر«،  بأرض  يتعلَّق  فيما  األزهر  »القول 

﴿ تعالى:  بقوله  المراُد  وما  بعُضها؟  أو  جميُعها  ل  ُتبدَّ وهل  تكون؟  شيء 
﴾ ]إبراهيم: 48[؟ وما مكان حشر النَّاس؟

وقد أجاب المؤلف رحمه اهلل عن هذه األسئلة، فذكر في معنى تبديل األرض 
قولين:

بقاء  مع  وهيئُتها،  صفُتها،  فتتغيَّر  ذاتها؛  ال  األرض،  صفة  تبديل  أنَّه  أحدهما: 
ُتدكَّ جباُلها، وتستوَي ِوهاُدها وأوديُتها، وتذهَب أشجاُرها  بأن  ذاتها؛ ويكون ذلك 

وجميُع ما عليها من عمارة، وال يبقى على وجهها شيٌء إال َذَهَب، وُتمّد مدَّ األديم.

كالفّضة  بأرٍض  األرض  ُتبّدل  فقيل:  األرض.  ذاِت  تبديُل  أنَّه  الثاني:  والقول 
البيضاء نقّية، لم ُيسفك بها دم، ولم ُيعمل بها خطيئة.

وذكر أنَّ الشام هي أرض المحشر.

وقد َحَشَد األدلة لإلجابة عن هذه األسئلة.
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طبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط)، 374)ـه - 955)م.

الصفدية، ألحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية. تحقيق محمد رشاد   )66

سالم. نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، 406)ـه.

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لشمس الدين محمد بن أبي بكر   )67

ابن قيم الجوزية. تحقيق علي بن محمد دخيل اهلل. نشر دار العاصمة، الرياض، 

ط)، 408)ـه.

طبقات الشافعية، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. طبعة دار إحياء   )68

الكتب العربية، القاهرة، )د. ت(.

طبقات المفسرين، للداُودي. تحقيق علي محمد عمر. طبعة مطبعة االستقالل   )69

الكبرى، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط)، 392)ـه - 972)م.

عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، للعالمة المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي،   )70

لهما.  وزمالء  سالم،  إبراهيم  والسيد  جوهر،  محمد  حسن  وشرح  تحقيق 

طباعة ونشر لجنة البيان العربي بالقاهرة، الطبعة األولى، 958) - 967)م.

إدريس  محمد  بن  اهلل  رضاء  تحقيق  األصبهاني.  الشيخ  ألبي  العظمة،   )7(

المباركفوري. نشر دار العاصمة، الرياض، ط)، ))4)ـه.

الذهبي.  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  لشمس  ار،  الغفَّ للعلّي  العلّو   )72

ط2،  بيروت،  الفكر،  دار  طبعة  عثمان.  محمد  الرحمن  عبد  له  م  قدَّ

388)ـه - 968)م.
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الفتاوى المصرية، أو الفتاوى الكبرى، ألحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم؛   )73
ابن تيمية. تحقيق محمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا. طبعة 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط)، 408)ـه - 988)م.
العسقالني.  حجر  بن  علي  بن  ألحمد  البخاري،  صحيح  بشرح  الباري  فتح   )74

طبعة دار المعرفة، بيروت، )د. ت(.
مرعي  بن  إلبراهيم  ة،  النوويَّ حديثًا  األربعين  بشرح  الوهبيَّة  الفتوحات   )75

الشبرخيتي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة - مصر، 955)م.
حزم.  بن  أحمد  بن  علي  محمد  ألبي  والنحل،  واألهواء  الملل  في  الفصل   )76

تصوير دار المعرفة، بيروت، 395)ـه.
الفضلي،  الهادي  عبد  الدكتور  تأليف  المطبوعة،  النحوية  الكتب  فهرست   )77

مكتبة المنار، األردن، الطبعة األولى، 407)ـه.
في  الثقافية  اإلدارة  أصدرته  المصورة.  للمخطوطات  التمهيدي  الفهرس   )78

جامعة الدول العربية بمصر. مطبوع على »االستنسل« عام 948)م.
فهرس جامعة الملك عبد العزيز، جدة.  )79

 - 367)ـه  القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  نشر  ة.  التيموريَّ الخزانة  فهرس   )80
948)م. نشرت منه ثالثة أجزاء.

سنة  بمصر  طبعت  الخديوية.  بالكتبخانة  المحفوظة  العربية  الكتب  فهرس   )8(
308)ـه - 0)3)هـ، يقع في سبعة أجزاء.

فهرس الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصرية، طبع في القاهرة، في   )82
ثمانية أجزاء، من 342)ـه - )36)ـه.

950)م(.  سنة  بالقيروان  )توفي  طراد  لمحمد  القيروان،  مكتبة  فهرس   )83
مخطوط بالقاعدة المغربية بخطه. له فيلم في دار الكتب المصرية في 48) 

ورقة، رقمه )439.
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بمصر  فؤاد سيد. طبع  المصرية. وضعه  الكتب  بدار  المخطوطات  فهرست   )84
سنة 375)ـه.

فيصل،  الملك  مؤسسة  نشرته  فيصل.  الملك  مركز  مخطوطات  فهرس   )85
الرياض.

ة. وهو فهرس للكتب الموجودة في المكتبة األزهرية  فهرس المكتبة األزهريَّ  )86
انتهى طبعها  مجلدات،  ستة  في  يقع  950)م.  الموافق   - 369)ـه  سنة  إلى 
في مصر سنة 950)م. أشرف على وضعها: أبو الوفاء المراغي. وُأعيد طبع 

المجلد األول منها - مزيدًا - سنة )37)ـه - 952)م.
فوات الوفيات والذيل عليها، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق الدكتور إحسان   ) 87

عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، 973)م.
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ألحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم   )88
دمنهور،  لينة،  مكتبة  نشر  المدخلي.  هادي  بن  ربيع  تحقيق  تيمية.  ابن 

409)ـه - 988)م.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لشمس الدين، محمد بن   )89
أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق عزت علي عيد عطية، وموسى محمد علي 

الموسى. طبعة دار النصر للطباعة، القاهرة، ط)، 392)ـه.
الفكر،  دار  بن عدي. طبعة  اهلل  الرجال، ألبي أحمد عبد  الكامل في ضعفاء   )90

بيروت، ط2، 405)ـه.
نشر  خليفة.  حاجي  لمصطفى؛  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف   )9(
)إسالمبول(،  بالقسطنطينية  طبعت  نسخة  عن  مصورة  بغداد.  المثنى،  مكتبة 

تركيا، )95)م.
لباب التأويل في معاني التنزيل، ألبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر   )92

البغدادي الشيحي. طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط2، 375)ـه.
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لسان العرب، لجمال الدين، محمد بن مكرم؛ ابن منظور األفريقي، دار صادر،   )93
بيروت - لبنان، )د. ت(.

المعارف  دار  طبعة  العسقالني.  حجر  بن  علي  بن  ألحمد  الميزان،  لسان   )94
النظامية، حيدر آباد الدكن، الهند، )د. ت(.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي. نشر دار الكتاب، بيروت، مصورة عن   )95
ط2، 967)م.

مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، ألحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم   )96
ابن تيمية. جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وولده محمد. 

طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين.
مختار الصحاح، ألبي بكر الرازي. تصوير دار الكتاب العربي، بيروت، عن   )97

ط)، 967)م.
الجديدة،  الندوة  دار  طبعة  الموصلي.  البن  المرسلة،  الصواعق  مختصر   )98

بيروت، 405)ـه - 984)م.
المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد اهلل بن البيع؛ الحاكم النيسابوري.   )99
حلب،  اإلسالمية،  المطبوعات  مكتبة  نشر  دمج.  أمين  محمد  تصوير 

)د. ت(.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل. طبعة المكتب اإلسالمي، ودار صادر، بيروت،   )(00

)د.ت(.
بيروت،  لبنان،  مكتبة  الفيومي،  علي  بن  محمد  بن  ألحمد  المنير،  المصباح   )(0(

لبنان، 987) م.
د بن أبي شيبة. مطبعة العلوم  المصنَّف في األحاديث واآلثار، لعبد اهلل بن محمَّ  )(02

الشرقية، ط)، 390)ـه - 970)م.
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محمد  أبي  السنة  لمحيي  البغوي،  تفسير  باسم:  المعروف  التنزيل،  معالم   )(03
الحسين بن مسعود البغوي. حققه وخرج أحاديثه: محمد بن عبد اهلل النمر، 
للنشر  طيبة  دار  نشر  الحرش.  مسلم  وسليمان  ضميرية،  جمعة  وعثمان 

والتوزيع، الرياض، ط4، 7)4)ـه - 997)م.
معجم البلدان، لياقوت الحموي. تصوير دار صادر، بيروت، )د. ت(.  )(04

طارق  تحقيق  الطبراني.  أحمد  بن  سليمان  القاسم  ألبي  األوسط،  المعجم   )(05
د، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. طبعة دار الحرمين،  عوض اهلل بن محمَّ

القاهرة، 5)4)ـه.
المعجم الكبير، ألبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق حمدي عبد   )(06
المجيد السلفي. نشر وزارة األوقاف العراقية، الدار العربية للطباعة، بغداد، 

399)هـ - 979)م.
الجوزي،  ابن  دار  نشر  زيد.  أبي  اهلل  عبد  بن  لبكر  اللفظية،  المناهي  معجم   )(07

الدمام، ط2، 0)4)ـه.
العربي،  التراث  إحياء  دار  كحالة،  رضا  عمر  تأليف  المؤلفين،  معجم   )(08

بيروت - لبنان.
سركيس،  إليان  يوسف  وترتيب  جمع  والمعربة،  العربية  المطبوعات  معجم   )(09
يقع في أحد عشر جزءًا؛ في مجلدين متسلسلي األرقام، مكتبة الثقافة الدينية، 

مصر، 346)ـه - 928)م.
المفردات في غريب القرآن، ألبي القاسم؛ الراغب األصبهاني. تحقيق محمد   )((0

سيد كيالني. طبعة دار المعرفة، بيروت، )د. ت(.
تحقيق  األشعري.  الحسن  ألبي  المصلِّين،  واختالف  اإلسالميِّين  مقاالت   )(((
محمد محيي الدين عبد الحميد. نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط2، 

389)ـه - 969)م.
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منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية، ألحمد بن عبد الحليم   )((2
ابن عبد السالم؛ ابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم. طبعة مؤسسة قرطبة، 

القاهرة، ط)، 406)ـه - 986)م.
الكتب  دار  تيمية. طبعة  بن  السالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  النبوات، ألحمد   )((3

العلمية، بيروت، 405)ـه - 985)م.
ى نقض تأسيس الجهميَّة، ألحمد بن عبد الحليم  نقض أساس التقديس، المسمَّ  )((4
 - الرياض  جامعة  في  نسخة  منه  ُيوجد  مخطوط،  تيمية.  بن  السالم  عبد  ابن 
د  جامعة الملك سعود -، رقم 2590. وفي مكتبة شيخنا الشيخ حماد بن محمَّ

األنصاري رحمه اهلل صورة منها، وقد قمُت بتصويرها من مكتبته.
تيمية.  بن  السالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  ألحمد  التقديس،  أساس  نقض   )((5
بمكة  الحكومة  مطبعة  قاسم.  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  وتكميل  تصحيح 

المكرمة، ط)، )39)ـه.
هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل باشا البغدادي،   )((6

دار الفكر، بيروت - لبنان.
د بن خلكان. تحقيق إحسان  وفيات األعيان، لشمس الدين، أحمد بن محمَّ  )((7

عباس. طبعة مطبعة الغريب، بيروت، )د. ت(.
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