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أما بعد :

 فه ذ د ةرة رابعذذس مذذ( سلسذذلس

ذ خبايذذا الاوايذذا مذذ( ل ذ ا السذذل

و نذذول ال)ل ذ يي ولذذ( رسذذالس الصذذحاف يي ليمذذام الحذذاف

أبذذ( ب ذ

أحمذذد بذذ( علذذ( البرذذداةهلل رحمذ اهلل نذذاحل الوصذذاوم الم ذذهورة ومذذ(

أنحاب الحديث -مم( جاء بعدد -عمال على وب .

 وله د ال سذالس وسذ)س م)طو,ذس مححوفذس فذ( م وبذس ال ال يذس ح سذها اهلل

مجمذذو)يي 44-43\16ي وقذذد اسذذو) جوها مذذ( وذذاب العلذذو للعلذذ(

الرحاريي ص185ي ,بعس ةار الح

1388لذ بوحقمق عبدال حم( محمد

عثماني و ل ة الححاظيي 1142\2ي اللما للحاف ال لب( و ذ ا
م)وصذ ذ ذ العل ذ ذذو للذ ذ ذ لب(يي ص49\48ي للعالم ذ ذذس المح ذ ذذد أب ذ ذذ(

عبذذدال حم( محمذذد وانذ الذذدي( األلبذذاو( رحمذ اهلل حمذذث أورةلذذا ب املهذذا

سوى مقدموها وسماعالها

 وقد ,بعت مح ةة ضم( مجمو) ف( ةار ال ول العلممس بم وف 1425
لذ بوحقمق أحمد ف يد المايدهللي

 وقد اسوحدف م( المطبوعس وأ مل النقص منها وقابلوها علمها وذ ف
لياةالها وممالها ب لا بم( معقوفوم(

 وقمت بوقسمم فق الها ول لمبها ولنسمقها لسهمال لمطالعها وقارئها

 واهلل سذذبحاو ولعذذالى المسذذضول بحنذذل ومنذ أن ينحذذد بهذذا والحمذذد هلل رب
العالمم( و نلى اهلل على وبمنا محمد و على آل ونحب أجمعم(

ترجمة الخطيب البغدادي رحمه هللا
الحذذاف ال بم ذ اإلمذذام محذذد ال ذذام والع ذ ا أبذذو ب ذ أحمذذد بذذ( علذذ( بذذ( ثابذذت بذذ( أحمذذد بذذ( مهذذدهلل
البرداةهلل ناحل الوصاوم

ولد سنس 392لذ و ان والدد خطمل ق يس ةرليجان مذ( سذواة العذ ا ممذ(

سمد وق أ الق آن على ال واو( فح ص على ولدد ل ا وأسذمع فذ( الصذر سذنس ثذال وأربذد مائذس ثذم ألهذم
,لل لذ ا ال ذنن ورحذل فمذ إلذى األقذالمم وبذ ) ونذن وجمذد وسذارف بوصذاومح ال بذان ولقذدم فذ( عامذس
فنون الحديث
قذذال ابذذ( مذذا وا  :ذذان أبذذو ب ذ ال)طمذذل آخ ذ األعمذذان ممذذ( شذذالدواد مع فذذس وحح ذذا وإلقاوذذا وضذذبطا
لحذذديث رسذذول اهلل نذذلى اهلل علم ذ وسذذلم ولحننذذا فذذ( علل ذ وأسذذاومدد وعلمذذا بصذذحمح وغ يب ذ وف ذ ةد
ومن ذ د ومط وحذ

ثذذم قذذال :ولذذم ي ذذ( للبرذذداةيم( بعذذد الذذدارقطن( مثلذ وسذذنلت الصذذورهلل عذذ( ال)طمذذل

وأب( وص السجاهلل فحنل ال)طمل لحنمال بمنا
وقذذال مذذضلم( السذذاج( :مذذا أخ جذذت برذذداة بعذذد الذذدارقطن( مثذذل ال)طمذذل وقذذال أبذذو علذذ( الب ةاوذذ( :لعذذل
ال)طمل لم ي مثل وحس
وقذذال أبذذو إسذذحا ال ذذم الهلل الحقم ذ  :أبذذو ب ذ ال)طمذذل ي ذذب بالذذدارقطن( وو ائ ذ فذذ( مع فذذس الحذذديث
وحح
قذذال ابذذ( عسذذا  :سذذمعت الحسذذم( بذذ( محمذذد يحذذد عذذ( أبذذ( الحنذذل بذذ( خمذ ون أو غمذ د ان ال)طمذذل
ذ او لما حج ش ب م( ماء لمام ثال ش باف وسنل اهلل ثال حاجاف اخ ا بالحذديث مذاء لمذام لمذا
ش ب ل فالحاجس األولى ان يحد بواريخ برداة بها الثاومس ان يمل( الحذديث بجذامد المنصذور الثالثذس ان
يدف( عند ب

الحاف( فقنى اهلل ل ذلك

قال اب( خم ون :ةف( بباب حذ ب ولصذد بمالذ ولذو مائوذا ةينذار وأونذى بذان يوصذد بثمابذ و ذان بذم(
يذذدهلل جناللذ جماعذذس ينذذاةون :لذ ا الذ هلل ذذان يذ ب عذذ( رسذذول اهلل نذذلى اهلل علمذ وسذذلم لذ ا الذ هلل ذذان
ينحذذ( ال ذ ب علذذى رسذذول اهلل نذذلى اهلل علمذ وسذذلم لذ ا الذ هلل ذذان يححذ حذذديث رسذذول اهلل نذذلى اهلل
علم وسلم وخوم على قب د عدة خوماف

مصاةر ل جمو

ل ة الححاظ لل لب(يي ي

نص
رسالة الصفات
[ أخبرنا الشيخ أبو طالب المبارك بـن علـي الصـيرفي إانـا
قال  :أنبأنـا أبـو الحسـن دحمـد بـن دـر وب بـن عبـد الـر اب
الزعفرانــي قــرالي عليــه وأنــا اســم فــي ربيـ ا ـ ول دــن
سنة ست وخمسمائة قال :أنبأنا الخطيب الحافظ أبو بكر
أحمد بن علي البغدادي قال :
كتب إلي بعض أهـ ددشـق يسـألني عـن دسـائ اكرهـا
فأجبتــه عــن الــق وقــرأي لنــا فــي جــواب دــا سـ عنــه
فقال :
وقفت علـى دـا كتبـه بـه الشـيخ الفاأـ أداي هللا تأييـدي
وأحسن توفبقـه وتسـديدي و سـكنت إلـى دـا دـا تـأد إلـي
دن علم أخباري أجراها هللا على إيثاري وأجبته بما له جواب
نف وفاب اختيـاري وأسـأل هللا العصـمة دـن الخطـا والزلـ
1
بمنه ورحمته ]
والتوفيق إدراك صواب القول و العم
 أدا الكلاي في الصـفات فـام دـا روي دنهـا فـي السـنن
الصــحام دــاهب الســلن رأــوام هللا علــيهم إ باتهــا
وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها
.
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 وقد نفاها قوي فأبطلوا دا أ بته هللا سـبحانه وحققهـا
دــن المثبتــين قــوي فخرجــوا فــي الــق إلــى ـ ب دــن
التشبيه والتكيين .
و[ القصـــد]  2إنمـــا هـــو ســـلوك الطريقـــة المتوســـطة بـــين
ا درين ودين هللا بين الغالي فيه والمقص عنه
 وا ص ـ فــي هــاا أم الكلــاي فــي الصــفات فــر علــى
الكلاي في الاات ويحتاي في الق حاوي ودثاله .
فااا كام دعلودا أم إ بات رب العالمين عز وجـ إنمـا هـو
إ بات وجود ا إ بات كيفية فكالق إ بات صفاته إنما هو
إ بات وجود ا إ بات تحديد وتكيين .
فــااا قلنــا  :ا تعــالى يــد وســم وبصــ فانمــا هــي
صفات أ بتها هللا تعالى لنفسـه و ـا نقـول  :إم دعنـى اليـد
القدري و ا إم دعنى السم والبص العلم و ا نقـول  :إنهـا
و ــا نشــبهها با يــدي وا ســما
جــوارم وأدوات الفعــ
وا بصار التي هي جوارم وأدوات للفع .
 ونقـــول  :إنمـــا وجـــب إ باتهـــا ـــ م التوقيـــن ورد بهـــا
ووجب نفي التشبيه عنها لقولـه تبـارك وتعـالى {:لـي
كمثلــه ءــهل وهــو الســمي البصــير (الشــور ) 11 :
وقوله عز وج  { :ولم يكن له كفوا أحد (ا إخلاص.) 4 :
3

 -2ف( الو ةي :الحصل

 -3الى لنا اووهى مذا فذ( الوذ ةيي و لعلذويي للذ لب( ولعقبذ بقولذ  :وقذال وحذو لذ ا القذول قبذل ال)طمذلي أحذد
األعالم ول ا ال هلل علمت م( م لل السل
ل

والم اة ب ال لا أهلل ا با (,أللحذاظ ال وذاب والسذنس غمذ مذا وضذعت

ما قال مالك وغم د  :اإلسوواء معلوم و لك القول ف( السمد والبص والعلم وال الم واإلراةة والوج ووحو

ذلك ل د األشماء معلومس فال لحواج إلى بمان و لحسم ل ( ال م ف( جممعها مجهول عندوا واهلل أعلم الذ

 [ ولما تعلق أه البد على عيب أه النق برواياتهم
هاي ا حاديث ولبسوا علـى دـن أـعن علمـه بـأنهم
يــرووم دـــا ـــا يليــق بالتوحيـــد و ـــا يصــا فـــي الـــدين
وردــوهم بكفــر أهــ التشــبيه وغفلــة أهــ التعطيــ
أجيبوا بأم في كتاب هللا تعالى آيـات دحكمـات يفهـم
دنها المراد بظاهرها وآيات دتشابهات ـا يوقـن علـى
دعناها
إ ـا بردهــا إلــى المحكــم ويجـب تصــديق الكـ وا إيمــام
بالجمي
فكالق أخبار الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم جاريـة هـاا
المجر ودنزلة علـى هـاا التنزيـ يـرد المتشـابه دنهـا
إلى المحكم ويقب الجمي .
وتنقسم ا حاديث المروية في الصفات لا ة أقساي :
أ  -دنهـــا أخبـــار ابتـــة أجمـــ أئمـــة النقـــ علـــى صـــحتها
استفاأتها وعدالة ناقليها
 -وقال العالمس األلباو( رحم اهلل ف( م)وص العلويي ص49ي :قلت : :فاحح ل ا األنل م( ال الم ف( الصحاف

وافهم جمدا فإو محواح الهدايس وااسوقامس علمها وعلم اعومد اإلمام الجوين( حذم( لذداد اهلل لعذالى لمذ لل السذل

ف( ااسذوواء وغمذ د مذا لقذدم ذ ذ د عنذ ولذو عمذدة المحققذم( لهذم فذ( لحقمقذالهم لهذ د المسذنلس ذاب( لمممذس وابذ(
القمم وغم لما قال اب( لمممس ف( الودم يس ي ص  29ي , :بد الم ول اإلسالم( :

القول ف( الصحاف القول ف( ال اف فإن اهلل لمس مثل ش(ء ا ف( ذال وا ف( نحال وا ف( أفعال فإذا ان ل

ذاف حقمقس ا لماثل ال واف فال اف موصحس بصحاف حقمقمس ا لماثل سائ الصحاف فذإذا قذال السذائل :مذ اسذووى

على الع ش ؟ قمل ل ما قال ربمعس ومالك :وغم لما رض( اهلل عنهم  :ااسوواء معلوم وال م مجهول واإليمان ب

واجل والسضال ع( ال محمس بدعس ألو سضال عما ا يعلم الب

وا يم ذنهم اإلجابذس عنذ و ذ لك إذا قذال  :مذ

ينال ربنا إلى السماء الدوما ؟ قمل ل  :م لو ؟ فإذا قال  :ا أعلم محمو قمل ل  :ووح( ا وعلم محمس واولذ إذ
العلم ب محمس الصحس يسولام العلم ب محمس المونوف ولو ف ) ل ولابد ل فم

لطالبن( بالعلم ب محمس سمع وبص د

ول لمم واسذووائ وواولذ وأوذت ا لعلذم محمذس ذالذ ؟ وإذا نذت لقذ بذنن لذ حقمقذس ثابوذس فذ( وحذس األمذ مسذووجبس
لصذحاف ال مذذال ا يماثلهذا شذذ(ء فسذذمع وبصذ د و المذ وواولذ واسذووا د ثابذذت فذ( وحذذس األمذ ولذو موصذ بصذذحاف

ال مال الو( ا ي ابه فمها سمد الم)لوقم( وبص لم و المهم وواولهم واسووا لم  . . .الذ

فيجب قبولها وا إيمام بها دـ حفـظ القلـب أم يسـبق إليـه
اعتقاد دا يقتضه تشبيها ا بخلقه ووصفه بما ا يليـق بـه
دن الجوارم وا دوات والتغير والحركات .
ب  -القسم الثاني  :أخبار ساقطة بأسانيد واهيـة وألفـا
شــنيعة أجمـ أه ـ العلــم بالنق ـ علــى بطولهــا فهــاي ــا
يجو ا اشتغال بها و ا التعريج عليها .
ج  -والقسم الثالـث  :أخبـار اختلـن أهـ العلـم فـي أحـوال
نقلتهــا فقــبلهم الــبعض دوم الك ـ فهــاي يجــب ا اجتهــاد
والنظر فيها لتلحق بأه القبول أو تجع فـي حيـز الفسـاد
والبطول ] .4
[ وأدا تعيين ا حاديث فاني لم أشتغ بها و ا تقدي دنـي
6
جم لها  5ولع الق يكوم في بعد إم شال هللا ]
[ السماعات على المخطوطة
السما ا ول  :سم دا في هاي الورقـة والتـي قبلهـا علـى الشـيخ الصـالا
أبي الحسن علـي بـن أبـي عبيـد هللا بـن المقيـر البغـدادي أ ابـه هللا الجنـة
باجا ته دن الحافظ ابن ناصـ ودـن أبـي طالـب الصـيرفي المـاكورين فـي
أولها و إجا ته ايضا لالق دن أبي المعالي الفض بن سـه ا إسـفراييني

 -4م( بدايس لمعقوف على ل ا الموضد م( م)وص العلوي و,بعس العلممس

 -5قد اشورل بجمعها غم د م( الححاظ واألئمس إمام األئمس أب( ب
الصحافيي والحاف أب( ب

اآلج هلل ف( واب

بذ( خايمذس فذ( وابذ الع ذمم الووحمذد و وإثبذاف

ال ذ يعسيي والحاف أبذ( الحسذ( الذدراقطن( فذ( وابذ

الصذحافيي

و الناوليي و ر يس اهلليي والحاف لبس اهلل األل ائ( ف( ش ح اعوقاة أنذول السذنس والجماعذسيي واإلمذام ابذ( بطذس

الع ب هلل ف( اإلباوس ع( ش يعس الح قس الناجمسيي وال ل مطبو) وهلل الحمد إلى غم ذلك م( مصنحاف و ول السل

الصالح ألل الحديث واألث والحمد هلل ثم ا علذى ححذ ةينذ وسذن( وآثذار وبمذ نذلى اهلل علمذ وسذلم ورحمهذم اهلل
ورض( عنهم وجاالم خم ا على ما خلحود لنا م( ث ا ع مم وعلم وافد قويم
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عن أبيه إجا ي بقرالي أبي دحمد بن عبد هللا بـن قدادـة المقد ـه عفـا هللا
عنه الفقهال :
أبو القاسم عبد الـرحمن بـن بـرد بـن دحمـد الثعلبـي وأبـو المرجـا سـالم بـن
مال بن عنام الفر ـه وأبـو عبـد هللا دحمـد بـن عبـد الـرحيم بـن علـي بـن
أحمد وساعد بن سعد الدين لاج والقا ه أبو عمر وعثمام بن جبري بـن
دروام و أحمد بن دحمـد بـن الـزين فـي سـاب شـعبام سـنة لـان و لـا ين
وستمائة بجاد ددشق (633هـ)
كتبه أبو حسام بن دحمد بن حمدام بن فراج النميري وصا
السما الثاني  :كالق دا سم في هاي الورقة والتي قبلهـا علـى الشـيخة
الصالحة العابـدي المجتهـدي المحسـنة بركـة النسـوي الصـالحات أي عبـد هللا
ينــب بنــت ابــي العبــان أحمــد بــن عبــد الــرحيم بــن عبــد الواحــد المقد ــه
الصالحية جزاها هللا خيرا باجا تها دـن أـول الصـبام عجيبـة بنـت أبـي بكـر
دحمد بن ابي غالب بن أحمد الباقدري البغداديـة باجا تهـا دـن أبـي الفـرج
دسعود بن الحسن بـن القاسـم بـن الفضـ بـن أحمـد الثقفـي باجا تـه دـن
أبي بكر الخطيـب رحمـه هللا دحمـد بـن عبـد هللا بـن أحمـد بـن عبـد هللا بـن
أحمــد بــن دحمــد بــن إبــراهيم بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن إســماعي بــن
دنصور بن عبـد الـرحمن المقد ـه عفـا هللا عنـه بقرائتـه وهـاا خطـه فـي
يوي السبت تاس وعشـ ين اي الحجـة دـن سـنة لـا ين وسـبعمائة بمنزلهـا
بددشق (730هـ)
ــم قــرأ عليهــا بالســند المــاكور فــي ليلــة ا اربعــال الــث دحــري ســنة إحــد
و لا ين وسبعمائة د بقية جواب الخطيب الماكور في غير هـاا الموأـ
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*انتهت رسالة(( الصفات )) للخطيب البغدادي رحمه هللا وأسال هللا
أم ينف بها قارئها ودستمعها*
*والناظر فيها والق على يد أبي يعلى البيضاوي عفا هللا عنه والق
في*
*11دن صفر 1426هـ دن هجري النبي *
*صلى هللا عليه وسلم**
*والحمد ا رب*
*العالمين*
 -7ما بم( المعقوفوم( والسماعاف م( المطبوعس

*تم*
*



