
عشر رسائل
يف التفسري وعلوم القرآن

لإلمام جالل الدين السيوطي



+971  4  6087777 فاكس: 6087555 4 971+هاتف: 

دب��ياإلمارات العربية املتحدة  -  3135 ب:  ص. 

mail@iacad.gov.aewww.iacad.gov.ae

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث

شروق حممد سلمان
التدقيق اللغوي

كَّم علميًا َ هذا الكتاب حمحُ

1431 هـ - 2010 م
ISBN  978-9948-499-06-0

إخراج



عشر رسائل
يف التفسري وعلوم القرآن
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

حققها وعلق عليها وقدم لها

د. عبد احلكيم األنيــس
كبير باحثني أول

في دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي

6( اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى

7( الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة

8( احملـرر يف قوله تعاىل ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾

9( إحتاف الوفد بنبأ سورتي اخَلْلع واحَلْفد

10( اإلشارات يف شواذ القراءات

اجمللد الثاني
)10-6(





اليد البسطى
يف

تعيني الصالة الوسطى
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

حتقيق ودراســـة

د. عبد احلكيم األنيــس

)6(





�

الة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد  احلم�د هلل رب العامل�ن، وأفضل الصَّ

وعىل آله وصحبه أمجعن.

وبعد: فه��ذه رس�الة » اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى «، وأتناول 

الكالم عليها حتت العناوين اآلتية:

- موضوعها:

موضوع هذه الرس�الة ذكر اخلالف يف املقصود من الصالة الوس�طى، يف 

قول�ه تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ ]البق�رة:238[، 

ونصر الرأي الذاهب إلى أنها صالة الظهر .

- توثيق نسبتها:

ذكرها السيوطي لنفسه في كتابه التحدث بنعمة الله، وحسن المحاضرة، 

وفهرست المصنفات، وذكرها له عدد من المؤرخين ���.

��� انظ�ر: التح�دث بنعم�ة اهلل �ص ���7، وحس�ن املحارضة ��/�293، وفهرس�ت 
املصنفات ضمن هبجة العابدين �ص ��79، وكش�ف الظنون ��2050/2، وهدية 
العارف�ن ��/�544، ومكتب�ة اجل�الل الس�يوطي �ص �384، ودلي�ل خمطوط�ات 

السيوطي �ص ��4.
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- عنواهنا:

س�ميت في التحدث، والفهرس�ت، وكش�ف الظنون، وهدية العارفين، 

ومكتبة الجالل السيوطي، والنسخة ب، س: » اليد البسطى في تعيين الصالة 

الوسطى «. وفي ترجمة السيوطي للداوودي: في تبيين���، وذكرت في حسن 

المحاضرة، ودليل المخطوطات باسم: » اليد البسطى في الصالة الوسطى «، 

ولم يذكر العنوان في النسختين المخطوطتين: ل، م .

- مصادرها:

رجع السيوطي في تأليف هذه الرسالة إلى المصادر اآلتية:

- الموطأ لمالك �ت: �79 ه��.

- �مسند� أحمد �ت: �24 ه��.

- التاريخ �الكبير� للبخاري .

- �صحيح� البخاري �ت: 256 ه��.

- �صحيح� مسلم �ت: �26 ه��.

- �سنن� أبي داود �ت: 275 ه��.

��� انظر �الورقة �24.
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- المصاحف البن أبي الدنيا �ت: �28 ه��، إن صح ما في النسخة: س .

- � سنن � النسائي الكبرى �ت: 303 ه��.

- تهذيب اآلثار البن جرير الطبري �ت: 3�0 ه��.

- المصاحف البن أبي داود �ت: 3�6 ه��.

- تفسير ابن المنذر �ت: 3�8 ه��.

- المعجم األوسط للطبراني �ت: 360 ه��.

- �سنن� البيهقي الكبرى �ت: 458 ه��.

- ابن عبد البر �ت: 463 ه��، ويريد التمهيد .

- نهاي�ة المطل�ب ف�ي دراي�ة المذهب، إلم�ام الحرمي�ن الجويني �ت: 

478 ه��.

- البغوي �ت: 5�6 ه��، ويريد تفسيره .

- المعلم للمازري �ت: 536 ه��.

- شرح مسلم للنووي �ت: 676 ه��.

- شرح المهذب للنووي .

- اب�ن الرفع�ة �ت: 7�0 ه��: نقل عنه مرتين، وصرح ف�ي المرة الثانية 

بكتابه »الكفاية في شرح التنبيه«.
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- الخادم » خادم الرافعي والروضة« للزركشي �ت: 794 ه��.

- شرح سنن أبي داود لولي الدين العراقي �ت: 826 ه��.

- فتح الباري البن حجر �ت: 852 ه��: وهو عمدته في ذكر األقوال.

وأبهم بعَض مصادره فقال: كتب الحديث .

- تاريخ التأليف:

مل يذكر تاريخ التأليف يف النس�خ اخلطية الت�ي وقفت عليها، ويبدو من 

س�ياق كالم املؤلف يف كتابه » التحدث بنعمة اهلل « أنه يف حدود س�نة 879 

فق�د ق�ال يف كالمه عىل ابتالئه بأهل عرصه - وابتداء ذلك من س�نة 879 - 

ه: » ومما وقع منه أين قررت يف الدرس أقوال الناس  وذكر ش�خصًا ومل يس�مِّ

يف الصالة الوسطى، ووصلتها إىل عرشين قوالً ���، ثم أخذُت أرجح القول 

بأهنا الظهر، وأقيم عليه األدلة الس�اطعة. فدار عىل النّاس وش�نّع عيلَّ بكوين 

رجحُت أهنا الظهر وإنام هي العرص. فانظروا باهلل يا أويل األلباب، من وصل 

يف قلة العقل إىل هذا احلد «��2.

��� وعمدته ابن حجر - كام سبق - فقد ذكر عرشين قواًل .
��2 التحدث بنعمة اهلل �ص ��64
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وقد ذكر رأيه هذا في اختياراته الفقهية، ولكنه لم يذكر هذه الرس�الة في 

ذلك الموضع���، وتكلم في حاش�يته » نواهد األبكار « على هذا الموضوع، 

وذكر خالصة الرسالة، ولكنه لم يذكرها ��2.

- أثرها فيمن بعــده:

ظهر لي أن الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي أفاد منها في كتابه 

» اللفظ الموطا في بيان الصالة الوسطى«، وقد أشرُت إلى شيٍء من ذلك في 

التعليق على القول السابع��3.

- وصف النسخ:

وقفُت لهذه الرسالة على أربع نسخ، وهي:

�- نس�خة مصورة من برلين في مرك�ز المخطوطات والتراث والوثائق 

في الكويت��4، وقد تفضل األستاذ محمد بن إبراهيم الشيباني بنسخة منها.

��� التحدث بنعمة اهلل �ص �229.
��2  نواهد األبكار �ق �23�-230.

��3  وم�ن املس�تغرب قول�ه يف آخ�ر كتاب�ه �ص ��08: » ه�ذا آخ�ر ما تيرس لن�ا مجعه ... 
ومل أق�ف ع�ىل مصن�ف فيها بخصوصه�ا «. ولعله كتب ه�ذا قبل وقوفه عىل رس�الة 

السيوطي. واهلل أعلم .
��4 انظر: دليل املخطوطات �ص ��4.
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وه�ي تنته�ي ب�� » أن رهطًا من « كما س�يأتي، وال أدري ه�ل النقص من 

أصل النسخة، أم من التصوير ؟ وتقع في 3 أوراق. وعلى غالفها شعر نسب 

إلى المؤلف كما ترى في صورته. ورمزها: ب .

2- نس�خة مص�ورة م�ن لي�دن، ورقمه�ا ��474، وتق�ع ف�ي 3 أوراق. 

ورمزها: ل.

3- نسخة مصورة من معهد االستشراق في بطرسبورغ، ورقمها ��539، 

وتقع في 4 أوراق، ورمزها: م.

وقد حصلت على هاتين النسختين من مركز جمعة الماجد بدبي.

4- نس�خة مصورة من مكتبة اس�ميخان سلطان في اس�طنبول، ورقمها 

���03، وتق�ع ف�ي 3 أوراق، ورمزه�ا: س . تك�رم بها الش�يخ عب�د العاطي 

الشرقاوي جزاه الله خيرًا، وكل هذه النسخ ضمن مجاميع .

وللرسالة نسخ أخرى���.

���  انظر: الفهرس الش�امل: التفسري ��/�544، والفقه وأصوله ���/�6�2، وخزانة 
الرتاث .
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- خطة التحقيق:

جريت على الخطة المعهودة نس�خًا وإمالًء، وتفصياًل وترقيمًا، وتوثيقًا 

وتخريج�ًا، وتعريف�ًا وتقديم�ًا، وقد قابلت النس�خ بعضها ببع�ض، وحاولت 

اس�تخراج نص صحيح، وتجاوزت قدرًا من أخطاء النس�خ، ال سيما النسخة 

�م�. وتتبعت المؤلفات في الصالة الوسطى، وأوردتها بعد هذه المقدمة.

- املؤلفات يف الصالة الوسطى:

اهتم العلماء بإفراد الصالة الوسطى بالتأليف، وقد وقفت خالل البحث 

على المؤلفات اآلتية:

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ قولـه  عـن  الجـواب  كتـاب   -1

ٻ﴾، لإلمام المقرئ أبي داود س�ليمان بن أبي القاسم نجاح األندلسي 

القرطبي �4�3-496 ه�����.

2- جـزء فـي الصالة الوسـطى، لإلمام عل�م الدين الس�خاوي �558-

643 ه�� رجح فيه أنها صالة الوتر��2.

الحاف�ظ  لإلم�ام  الوسـطى،  الصـالة  تبييـن  فـي  المغطـى  كشـف   -3 

��� تاريخ اإلسالم ��779/�0، وسري أعالم النبالء ���70/�9.
��2 فتح الباري ���97/8.



14

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي �6�3-705 ه�� ذكره العلماء وأثنوا عليه، 

ومن ذلك قول اإلمام ابن كثير: » مفيد جدًا «���.

وقال ابن حجر: » جمع الدمياطي في ذلك جزءًا مشهورًا، سماه: كشف 

الغطا عن الصالة الوسطى، فبلغ تسعة ��2 عشر قواًل «��3.

ُه فنقص  َ وق�ال اب�ن تغري بردي: » صنفه بحلب، ثم لم�ا دخل بغداد غريَّ

منه وزاد، وحرره، وهو كتاب نفيس «��4، وقد طبع .

4- جـزء فـي الصالة الوسـطى، للقاضي تقي الدي�ن األخنائي المالكي 

�658-750 ه��.

 ق�ال ابن حج�ر عن القول بأن الوس�طى ه�ي الوتر: » ورجح�ه القاضي 

تقي الدين األخنائي، واحتج له في جزء رأيته بخطه «��5.

 5- السـبيل األوطـا فـي الصـالة الوسـطى، للعالمة علي ب�ن محمد بن 

عبد العزيز المعروف بابن الدريهم �7�2-762 ه����6.

��� البداية والنهاية ��40/�4.
��2 الصواب: سبعة . انظر: كشف املغطى �ص ��55.

��3 فتح الباري ���96/8.
��4 املنهل الصايف ��372/7.

��5 فتح الباري ���97/8.
��6 من ترمجته يف أعيان العرص وأعوان النرص ��526/3.
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اب�ن كثي�ر ��70- 6- كتـاب فـي الصـالة الوسـطى، لإلم�ام الحاف�ظ 
774 ه��.

ق�ال ف�ي آخر كالمه على ه�ذه اآلية في تفس�يره: » ولتقرير المعارضات 
والجواب�ات موض�ع آخ�ر غير ه�ذا، وق�د أفردن�اه على ح�دة، ولل�ه الحمد 

والمنة «���.

7- منظومة في الصالة الوسـطى، لمحمد بن محمد ابن الشحنة الحلبي 
�ت: 890 ه��. ذكرها الحاج خليفة وقال:

» جم�ع فيه�ا األق�وال ف�ي خمس�ة أبي�ات عيني�ة، ث�م ش�رحها، وجعله 
كتابًا «��2.

وف�ي دار الكت�ب المصري�ة مخطوط بعن�وان: » تلخيص كتاب كش�ف 
المغطى في فضل الصالة الوسطى« لمحمد ابن الشحنة ��3.

 8- اليـد البسـطى فـي تعييـن الصـالة الوسـطى، لإلم�ام ج�الل الدين 
السيوطي �ت: ��9 ه��، وهي رسالتنا هذه .

�ت:  النابلس�ي  الغن�ي  عب�د  للش�يخ  الوسـطى،  الصـالة  معنـى   -9
��43 ه����4.

��� تفسري القرآن العظيم ��/�363.
��2 كشف الظنون ���866/2، وانظر هدية العارفن ��2�3/2.

وه يف املؤلف، أهو   ��3 ذك�ر يف الفهرس الش�امل �الفقه وأصول�ه� 762/2، وتردد مع�دُّ
أبو الفضل املتوىف سنة 890، أو أبوه أبو الوليد املتوىف سنة 8�5 .

��4 خمطوط يف مكتبة رضا يف رامبور باهلند برقم �/252 ��560.
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10- اللفظ الموطا في بيان الصالة الوسـطى، للعالمة مرعي بن يوسف 

الحنبلي المقدسي �ت: �033 ه����� ط.

11- كشـف الغطا عن الصالة الوسطى، لإلمام محمد مرتضى الزبيدي 

�ت: �205ه���، ذكرت بهذا العنوان في هدي�ة العارفين��2، وذكرها هو في 

ترجم�ة تلمي�ذه العالمة علي بن عب�د البر الحس�ني الونائي، فقال: » ونس�خ 

من مؤلفاتي عدة رس�ائل، منها: » رس�الة في الكالم على الصالة الوس�طى«، 

وكانت مسودة فبيضها، ونبه على مواضع منها «��3.

12- غاية النصر في كون الصالة الوسـطى صالة العصر، ألبي عبد الله 

محمد الفالحي��4، �ت ؟�.

13- أقوال العلماء حول الصالة الوسطى �رسالة� لمجهول��5.

�4- وللدكت�ور محم�د الش�ريف الرحمون�ي مق�ال بعن�وان » الصـالة 

الوسـطى « منش�ور في مجلة األمة القطرية، العدد ���2، السنة ��2، رمضان 

�402 ه�-�982م، �ص �4�-40.

* * *

��� خالصة األثر ��359/4.
. �348/2� �2�

��3 املعجم املختص �ص �549.
��4 خمطوط يف األزهرية. انظر: الفهرس الشامل ��4�4/6.

��5 انظر: الفهرس الشامل �الفقه وأصوله� ��/�662.
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الصفحة األوىل من النسخة )ب(
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الصفحة األخرية من النسخة )ب(
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الصفحة األوىل من النسخة )ل(
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الصفحة األخرية من النسخة )ل(
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الورقة األوىل من النسخة )س(
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احلمد هلل وكفى���، وسالم عىل عباده الذين اصطفى.

�وبع���د: فق�د���2 اختل�ف الن�اس يف الص�الة الوس�طى ع�ىل عرشي�ن 

قوالً ��3:

��� من ل .
��2 من م .

��3 أورد املؤل�ف يف كتاب�ه »املح�ارضات واملحاورات« أبياتًا فيها س�بعة ع�رش قواًل، ولم 
ُيَعيِّن قائلها، إنام قال �ص �39-�392: » لبعضهم:

وللناس يف الوسطى خالٌف وحرُصُه

فخ�ذ مخس�ًة منه�ا إلف�راد عرشه�ا

وثام�ن س�بٌع  الغ�راء  وباجلمع�ة 
�*� بعينه�ا  ال  مكتوب�ة  وعارشه�ا 

وقي�ل ه�ي الصبح الس�نية والعش�ا

حمله�ا يف  مجع�ة  ع�رش  وخام�س 

ت صالة اخلوف سادس عرشها وعدَّ

حمق�ق نق�ل  العل�م  أه�ل  ومجه�ور 

إمامن�ا الش�افعّي  اإلم�ام  وأّم�ا 

ك�ذا ه�و يف رشح امله�ذب�**� وارد

ع�رُش هل�ا  ُيض�اُف  أق�واٍل  بس�بعة 

وس�ادس كلِّ اخلم�س قوٌل ل�ه ذكُر

الوت�ُر وتاس�عها  مجاع�اٍت  ص�الة 

وقيل ه�ي الصب�ح الس�نية والعرُص

وقيل هي األضحى وقيل هي الفطُر

ويف س�ائر األي�ام أيض�ًا ه�ي الظه�ُر

وإْن صحَّ منقول الضحى ثبت احلرُص

عىل الع�رص قوٌل عنده جي�ب القرُص

فنّص ع�ىل صب�ح وإيص�اؤه العرُص

وناهي�ك ع�ن نق�ٍل أتان�ا ب�ه ح�ُر «

�*� يف األصل: ال يعينُها .

�**� يف األص�ل: لعل�ه امله�ذب يف الف�روع للش�يخ اإلم�ام أيب نرص أمحد بن عب�د اهلل بن 
ثاب�ت البخ�اري الش�افعي املت�وىف س�نة 476، وقد رشح�ه كثريون. كش�ف الظنون 

.��9�2/2�=
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أحدها: أهنا الصبح ، وعليه عمر وأبو أمامة ��� وأنس وجابر وأبو العالية 

وعبيد بن عمري وعطاء وعكرمة وجماهد والربيع بن أنس وغريهم ، وهو أحد 

قويل عيل��2 ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس ، وهو قول مالك��3 والشافعي 

 فيم�ا ن�ص علي�ه يف »األم« ��4، واحتجوا له بأنَّ فيها القن�وت ، وقد قال تعاىل: 

﴿   پ  پ   پ   ﴾��5 وبأهن�ا ال تق�رص يف الس�فر ، وألهن�ا ��6 بن صاليت 
جهر ورس .

الثـاين: أهن�ا الظه�ر ، وعليه زيد ب�ن ثابت وأبو س�عيد اخلدري وعائش�ة 

وأس�امة بن زيد وعبد اهلل بن ش�داد وهو أحد قويل عيل وابن عمر ورواية عن 

أيب حنيفة ، وسيأيت دليله .

الثالـث: أهنا العرص ، قاله أبو أيوب األنصاري، وهو أحد قويل عيل وابن 

مس�عود وأيب هريرة وأيب س�عيد وابن عمر وابن عباس، وعليه عبيدة السلامين 

= أقول: يف النقل عن كشف الظنون وهم ! والصواب: أنه لإلمام الشيخ أيب إسحاق 
إبراهيم بن حممد الشريازي الفقيه الشافعي ...

��� حترف يف م إىل مليكة .
��2 األدق: أحد أقوال عيل. فقد ذكر له ثالثة أقوال .

��3 ج�اء يف املوط�أ �ص �99 برق�م ��3�3: »عن مال�ك أنه بلغه أن عيل ب�ن أيب طالب، 
وعبد اهلل بن عباس كانا يقوالن: الصالة الوس�طى: صالة الصبح. قال مالك: وقول 

عيل وابن عّباس أحب ما سمعت إيلَّ يف ذلك«.
��4 يف الكالم عىل وقت الفجر ��/�75.

��5 من سورة البقرة، اآلية 238 .
��6 يف م: وأهنا .
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والنخع�ي واحلس�ن وقت�ادة والضح�اك والكلب�ي ومقات�ل، وه�و مذهب أيب 

حنيف�ة وأمحد وداود وابن املنذر ، ونقله الرتمذي عن أكثر العلامء من الصحابة 

وغريه�م���، وإليه صار معظم��2 الش�افعية، وقال به من املالكية ابن حبيب��3 

وابن العريب��4 وابن عطية��5.

الرابع: أهنا املغرب ، رواه ابن أيب حاتم بس�ند حس�ن ع�ن ابن عباس��6، 

وق�ال ب�ه قبيصة بن ذؤيب ، واحتجوا بأهن�ا معتدلة يف عدد الركعات ، وأهنا ال 

تقرص يف األسفار ، وأن العمل مىض عىل املبادرة إليها والتعجيل هبا يف ��7 أول 

ما تغرب الشمس ، وألن قبلها صالتا رس وبعدها صالتا ��8 جهر .

��� انظ�ر: اجلام�ع ��/�223 عند التعليق عىل احلدي�ث ���82 يف باب ما جاء يف صالة 
الوسطى أهنا العرص.

��2 معظم: من م، س، وهي يف فتح الباري ���96/8.
��3 انظر: التمهيد ��289/4.

��4 يف كتاب�ه القب�س، عىل ما أفاده القرطبي يف التفس�ري ��2�0/2، فأّما يف أحكام القرآن 
��/�300 فقد صحح قول من قال إهنا غري معينة، لتعارض األدلة وعدم الرتجيح، 
ق�ال: » ف�إن اهلل خبأها يف الصلوات كام خب�أ ليلة القدر يف رمضان، وخبأ الس�اعة يف 
يوم اجلمعة، وخبأ الكبائر يف الس�يئات، ليحافظ اخللق عىل الصلوات، ويقوموا مجيع 
ش�هر رمضان، ويلزموا الذكر يف يوم اجلمعة كله، وجيتنبوا مجيع الكبائر والسيئات «. 

وأضاف البغوي ��/�289 نقاًل عن بعضهم: » وأخفى االسم يف األسامء «.
��5 انظر: املحرر الوجيز ��33�/2.

��6 انظر: التفسري ��448/2 برقم ��2375.
��7 ليست يف ب .

��8 كذا يف ب، ل، مع وجود أنَّ ! ويف م: وألهنا قبلها. وبذلك يصح الكالم . 
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اخلامـس: أهن�ا العش�اء ، نقله اب�ن التن والقرطب�ي ، واحتج ل�ه بأهنا بن 

صالت�ن ال تق�رصان ، وأهنا تقع عن�د النوم، فلذلك أم�ر باملحافظة عليها ���، 

 واخت�اره الواح�دي��2، وق�ال البغ�وي :مل ينق�ل ع�ن أح�د م�ن الس�لف أهنا 

صالة العشاء ��3 .

السـادس: أهن�ا جمم�وع اخلم�س ، قاله معاذ ب�ن جبل ،وه�و أحد قويل 

اب�ن عم�ر، واختاره ابن عبد ال�ر ، وجعل العطف يف اآلي�ة م�رادًا ب�ه الكل 

تأكيدًا ��4.

السـابع : أهن�ا واح�دة م�ن اخلمس غ�ري معينة ، قال�ه الربيع ب�ن خثيم��5 

وس�عيد بن منصور ورشيح القايض ، واختاره إمام احلرمن فقال يف »النهاية«: 

» وال�ذي يليق بمحاس�ن الرشيعة أن ال يبنى��6 عىل يق�ن حتى حيرص الناس 

عىل أداء مجيع الصلوات كدأب الش�ارع يف ليل�ة القدر«��7، قال��8 ابن الرفعة: 

��� انظر: اجلامع ألحكام القرآن ��2�0/2.
��2 مل ينص عىل اختياره يف الوسيط. انظر: ��/�35�-350.

��3 انظر: تفسريه ��/�289، وأضاف: » وإنام ذكرها بعض املتأخرين، ألهنا بن صالتن 
ال تقرصان «.

��4 انظر: التمهيد ��294/4، وقد رد عليه ابن كثري يف التفسري ��/�363 بشدة .
��5 يف ل، م، س: خيثم !

��6 هكذا يف ب، ل، ويف س: تبنى، ويف م: يبن. ويف النهاية: تتبن .
��7 هناية املطلب يف دراية املذهب ��6/2.

��8 يف ب: قاله !
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وه�ذا االحتامل قد قاله القايض حس�ن يف أول ب�اب صالة اخلوف ���، وقال :

إن�ه الصحيح ، واستشهد له بليلة القدر وساع�ة يوم اجلمعة��2.

الثامن: أهنا اجلمعة ، ذكره ابن حبيب من املالكية، واملازري يف »املعلم«��3، 

واحت�ج ب�ام اختصت ب�ه من االجت�امع واخلطبة ، قال�ه��4 ابن حج�ر يف »رشح 

البخاري«، وصححه القايض حس�ن يف »تعليقـه«��5، وقال النووي يف »رشح 

مسلم«: » إّنه ضعيف جدًا، ألن املفهوم من  اإليصاء باملحافظة �عليها إنام كان 

ألهن�ا معرضة للضياع، وهذا ال يلي�ق باجلمعة ، فإن الناس حيافظون عليها���6 

يف العادة أكثر من غريها ألهنا تأيت يف األسبوع مرة «��7.

التاسع: أهنا الظهر يف األيام، واجلمعة يوم اجلمعة .

العارش: أهنا الصبح والعشاء معًا للحديث الصحيح يف أهنام أثقل الصالة 

عىل املنافقن ، وبه قال األهبري من املالكية .

��� مل يصل املطبوع من كتابه التعليقة إىل صالة اخلوف .
��2 كان اب�ن حج�ر قد أش�ار إىل رأي إمام احلرمن، ويبدو أن الس�يوطي رج�ع إىل كتابه، 
ونقل كالمه هذا. وأضاف تعليق ابن الرفعة. وجاء الش�يخ مرعي بن يوس�ف احلنبيل 

املقديس، ونقل الفقرة كلها. انظر كتابه اللفظ املوطا �ص �94-90.
��3 ��/�442، واملازري حترف يف س إىل املاوردي !

��4 يف ل، س: قال .
��5 ه�ذا من فتح الباري ���97/8، �كتاب التفس�ري�، وزاد املؤلف قوله: » واملازري يف 

املعلم «، وحذف: » ورجحه أبو شامة «.
��6 ما بن اهلاللن سقط من ل .

��7 رشح مسلم ���3�/5، وانظر: إكامل املعلم للقايض عياض ��592/2.
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احلـادي عـر: أهنا الصب�ح والعرص لق�وة األدلة يف أن كاّلً منه�ام قيل إنه 

الوسطى، فظاهر القرآن الصبح ، ونص السنة العرص .

الثاين عر: صالة اجلامعة .

الثالث عر: الوتر ، وصنف فيه الشيخ علم الدين السخاوي جزءًا ���.

الرابع عر: صالة اخلوف .

اخلامس عر: صالة عيد الفطر .

السادس عر: صالة عيد النحر .

السابع عر: صالة الضحى .

الثامن عر: صالة الليل ��2.

التاسـع عـر: إهن�ا الصب�ح أو��3 العرص ع�ىل الرتديد ، وهو غ�ري القول 

املتقدم اجلازم بأن كاّلً منهام يقال له الوسطى  .

العـرون: التوق�ف ، فق�د روى ابن جرير بس�ند صحيح عن س�عيد بن 

��� ذك�ر ه�ذا ابن حج�ر وأض�اف ���97/8: » ورجحه القايض تق�ي الدين األخنائي، 
واحتّج له يف جزء رأيته بخطه «.

��2 قال ابن حجر ���97/8: » وجدته عندي، وذهلت اآلن عن معرفة قائله «.
��3 يف س: و !
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املسيب قال : كان أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خمتلفن يف الصالة 

الوسطى هكذا ، وشبك بن أصابعه ���. 

     قال النووي يف »رشح املهذب« : » الصحيح من املذاهب فيها مذهبان 

الع�رص والصب�ح ، والذي تقتضي�ه األحادي�ث الصحيحة أهنا الع�رص ، وهو 

املختار «��2.

وقال الزركيش يف »اخلادم«: كان بعض الفضالء يتوقف يف نس�بة ذلك إىل 

الش�افعي ، ف�إن األحاديث املرصحة بأهنا العرص من مجلة من رواها الش�افعي 

ومل خيف عنه أمرها مع ش�هرهتا ،وقد نقل البيهقي��3 عنه يف »املعرفـة« أنه قال 

يف سنن حرملة : حديث عائشة يدل عىل أهنا ليست العرص��4.

وق�ال اب�ن الرفع�ة يف »الكفايــة«��5: ال دالل�ة يف احلدي�ث ع�ىل أهنا غري 

الصبح ألن العرص يف كالم العرب يطلق عىل الصبح أيضًا، فيحمل عليه . قال  

اب�ن قتيبة : يقال لصاليت الفجر والعرص العرصان والردان، ويدل له حديث: 

��� هذا من الفتح ���97/8، وانظر تفس�ري الط�ري ��22�/5 برقم ��5492، والدر 
املنثور ��69/3.

��2 املجموع ��6�/3.
��3 يف ب: السمعي !

��4 معرفة السنن واآلثار ��/476-�477 برقم ��644.
��5 ه�و كفاي�ة النبي�ه يف رشح التنبيه، كام يف طبقات الش�افعية الك�رى ��26/9، وانظر: 

الفهرس الشامل: الفقه وأصوله ��383/8.
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حاف�ظ ع�ىل العرصين ، قيل: وم�ا العرصان ؟ قال: صالة قبل طلوع الش�مس 

وصالة قبل غروهبا ���.

ق�ال: ث�م عىل تقدير أن ي�دل ما ذكروه م�ن اخلر عىل أهنا ص�الة العرص، 

فق�د ورد م�ا يدل عىل أهنا غريه ، وهو حديث عائش�ة أهن�ا قرأت: حافظوا عىل 

الصل�وات والصالة الوس�طى ، وصالة العرص ، وك�ذا صح عن حفصة، وإذا 

تعارضت األخبار بقي��2 ما ذكرناه ساملًا عن املعارض فعمل به .

ق�ال: ع�ىل أنا نقول بموجب احلديث وأنه يدل عىل أهنا وس�طى ال أهنا��3 

الوسطى املذكورة يف اآلية ، ويشهد له ما قاله القايض احلسن أنه روي أنه عليه 

السالم قال يوم اخلندق : » شغلونا عن الصالة الوسطى��4 صالة العرص، مأل 

اهلل بطوهنم وقبورهم نارًا ، فأنزل اهلل ذلك اليوم : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ﴾ 

��� روى أب�و داود ��/��63 ��428 بس�نده ع�ن عب�د اهلل ب�ن فضالة ، ع�ن أبيه ، قال: 
علمن�ي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فكان فيام علمني: » وحافظ ع�ىل الصلوات اخلمس «، قال: 
قل�ت : إن ه�ذه س�اعات يل فيها أش�غال فمرين بأمر جام�ع إذا أنا فعلت�ه أجزأ عني ، 
فق�ال: » حاف�ظ عىل العرصين « وما كانت من لغتنا ، فقلت : وما العرصان ؟ ، فقال: 

» صالة قبل طلوع الشمس، وصالة قبل غروهبا «.

ورواه أمح�د ���368/3 برقم ���9024، والبيهقي يف الس�نن الكرى ��/�466 
��2020، واب�ن حبان �اإلحس�ان� ��35/5 ���742، والطراين يف املعجم الكبري 

��3�9/�8 ��826 وآخرون.
��2 يف ب: نفى !

��3 يف ب: ألهنا !
��4 ليست يف ب، س .
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اآلية «، فإن ذلك يقتيض أن ما قاله عليه السالم ليس هو تفسري اآلية���. انتهى 

كالم ابن الرفعة  بحروفه .

وأقول- وهو مما مل أسبق إليه- : إن كان البد من اخلروج عن نص اإلمام 

ريض اهلل عنه إىل الدليل ، فالذي يقتضيه الدليل ترجيح أهنا الظهر ، وبيان ذلك 

أن األحاديث  الواردة يف أهنا العرص قسامن : مرفوعة، وموقوفة:

فاملوقوف�ة ال حيتج هب�ا ألهنا أقوال صحاب�ة �عارضها أق�وال صحابة���2 

آخري�ن أهنا الصب�ح أو الظهر أو املغرب أو جمموع اخلمس��3، وقول الصحايب 

ال حيتج به إذا عارضه قول صحايب آخر قطعًا ، وإنام جرى اخلالف يف االحتجاج 

به عند عدم املعارضة.

وأما املرفوعة فغالبها ال خيلو إسناده من مقال ، والسامل من املقال قسامن:

- خمترص بلفظ: الصالة الوسطى صالة��4 العرص .

- ومط�ول في�ه قص�ة وقع يف ضمنه ه�ذه اجلملة ، واملخت�رص مأخوذ من 

املطول اخترصه بعض��5  الرواة فوهم يف اختصاره عىل ما سنبينه ،واألحاديث 

��� يف م: تفسريًا لآلية .
��2 ما بن اهلاللن سقط من ل .

��3 سقطت من ب .
��4 سقطت من ل .
��5 يف ب: بع��د !
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املطول�ة كله�ا ال ختلو من احتامل فال يصح االس�تدالل هب�ا، فأصح حديث يف 

ذل�ك وعلي�ه اقترص يف »رشح املهذب«��� ما أخرجه مس�لم ع�ن عيل أن النبي 

صىل اهلل عليه وسلم قال يوم األحزاب : » شغلونا عن الصالة الوسطى �صالة 

العرص���2، مأل اهلل بيوهتم وقبورهم نارًا «��3، وهذا احلديث طرقه احتامالن:

أحدمها: وهو األظهر أن لفظة صالة العرص ليست من املرفوع بل مدرجة 

يف احلدي�ث ، أدرجه�ا بع�ض ال�رواة تفس�ريًا منه كام وق�ع ذلك كث�ريًا يف عدة 

أحادي�ث، وه�ذا كنت قلت�ه أوالً احتامالً ثم رأيته منق�والً يف كتب احلديث��4، 

فلله احلمد .

والدليل عىل إدراجها أمور:

األول: أن البخ�اري روى احلدي�ث يف صحيح�ه بدوهن�ا ��5 مقترصًا عىل 

املرفوع، ولفظ�ه: » شغلونا عن الصالة الوسطى «��6، وهذه من مزايا البخاري 

��� املجموع ��66-65/3.
��2 سقطت من ل .

��3 صحيح مسلم ��/�436 ��627.
��4 ذك�ر اب�ن حج�ر الق�ول ب�اإلدراج، ومل يس�م قائ�اًل، ورد علي�ه. انظ�ر: فت�ح الب�اري 

.��96/8�
��5 يف ب، ل: بدونه .

 ،�3885� و���509/4   ،�2773�  ��07�/3� البخ���اري  صحي�ح  انظ�ر:   �6�
و���648/4 ��4259، و��2349/5 ��6033، ويف املوض�ع األخري جاء يف آخر 

احلديث: » وهي صالة العرص «.
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ع�ىل مس�لم أن�ه حي�رر األحادي�ث وغريه�ا ���، ويميزه��ا ��2 م�ن املدرجات 

واملوقوفات فلذا كان صحيحه أصح .

الثاين: أن احلديث أخرجه مس�لم من وجه آخر عن عيل بلفظ : » حبسونا 

عن الصالة الوس�طى حتى غربت الش�مس ، يعني��3 العرص «، فقوله: » يعني 

العرص « رصيح يف أن هذا تفسري من أحد الرواة ال من تتمة كالم النبي صىل اهلل 

عليه وسلم . 

الثالث: أن عليًا راوي احلديث ورد عنه أهنا الصبح ، ذكره مالك يف املوطأ 

عنه بالغًا ��4، وورد عنه أيضًا أهنا الظهر ، أخرجه ابن املنذر يف »تفسـريه« ��5، 

فلو كان عنده عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أهنا العرص مل يعدل عنه .

الرابع: أن الصحابة كانوا شديدي االختالف فيها كام تقدم عن سعيد بن 

املسيب ، ولو كان عندهم يف ذلك نص عن النبي صىل اهلل عليه وسلم لرجعوا 

إليه ومل خيتلفوا .

االحتـال الثـاين: ع�ىل تقدير ع�دم اإلدراج حيتمل أن يكون عطف نس�ق 

عىل حذف العاطف ال بيانًا وال بدالً ، والتقدير: شغلونا عن الصالة الوسطى 

��� ليست يف ل .
��2 ليست يف م، س .

��3 مل أجد هذه اللفظة فيه. انظر احلديثن ��205 و��206 يف ��/�437-436.
��4 املوطأ �ص �99 برقم ��3�3.

��5 ليس األثر يف املطبوع منه .
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وص�الة الع�رص، ويؤيد ذلك أنه صىل اهلل عليه وس�لم مل يش�غل يوم األحزاب 
عن العرص فقط بل شغل عن الظهر والعرص معًا كام ورد من طريق أخرى���، 
فكأنه عنى بالصالة الوس�طى الظهر ، وعط�ف عليها العرص، عىل حد قول��2 

القائل :

ممَّ�ا أمس�يَت  كي�ف  أصبح�َت  كي�ف 
الصدي�ِق��3 ف�ؤاِد  يف  ال�ودَّ  ي�زرُع 

أراد: كيف أصبحت وكيف أمسيت .

وم�ع هذي�ن االحتامل�ن ال يتأت�ى االس�تدالل باحلدي�ث البت�ة ، كي�ف 
و��4 الش�افعي ريض اهلل عنه قد روى  احلديث واطلع عليه ،ومل يقل به ، فلوال 
أن�ه طرقه عنده االحت�امل أو عارضه معارض مل يتوقف عن القول به، وقد قال 
الشافعي يف حديث عائشة: إنه يدل عىل أهنا غري صالة العرص ، وهذا إشارة منه 

��� لعل�ه يقصد م�ا أخرجه الطراين يف املعج�م الكب�ري ��297/�0 ���07�7 عن ابن 
عباس، أن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نيس صالة الظهر والعرص يوم األحزاب، 
فذكر بعد املغرب ، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » شـغلونا عن الصالة حتى ذهب النهار ، أدخل 
اهلل قبورهـم نـارًا «، فصالها بعد املغرب. قال اهليثمي يف جمم�ع الزوائد ��/�323: 

» فيه ابن هليعة، وفيه ضعف «، وانظر: الدر املنثور ��84/3.
��2 يف ب: و!

��3 استش�هد هب�ذا البي�ت عدٌد م�ن العل�امء، ومل ينس�بوه إىل قائل معن، ق�ال ابن جني يف 
اخلصائص ��/�290: » أنش�د أبو احلس�ن «، وقال أبو حيان يف الصداقة والصديق 
�ص ��95: » أنشدنا أبو عيل النحوي «، وعندمها: الكريم، بدل: الصديق، وهو يف 

مهع اهلوامع ��274/5 بال نسبة، وقال حمققه: قائله جمهول.
��4 سقطت من ب .
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إىل املعارض ، وهو معارض��� قوي ، فقد أخرجه مس�لم وغريه من طرق عن 

أيب يونس موىل عائش�ة قال : أمرتني عائشة أن أكتب هلا مصحفًا، فأملت عيل: 

حافظوا عىل الصلوات وصالة الوسطى وصالة العرص ، وقالت: سمعتها من 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��2. ووجه الداللة أن العطف يقتيض املغايرة.

ف�إن قل�َت: كل من احلديث�ن صحيح اإلس�ناد، فام وجه تقدي�م هذا عىل 

األول ؟

قلُت: ملرجحات أربعة:

أحدهـا: أن ذاك احتم�ل الرف�ع واإلدراج ، بل اإلدراج في�ه أظهر، وهذا 

مرفوع قطعًا. 

الثاين: أن ذاك احتمل إضامر العاطف . 

الثالث: أن هذا س�يق عىل أنه قرآن وإن كان��3 شاذًا فالقراءة الشاذة حيتج 

هبا يف التفسري واملعنى .

الرابع: أنه كثرت طرقه وتعددت خمارجه وشواهده:

فأخ�رج مالك��4 وغريه م�ن طرق عن عمرو بن رافع ق�ال : كنت أكتب 

��� يف ب: معل غري !
��2 صحيح مسلم ��/�437 ��207.

��3 من س .
��4 يف املوطأ ��/�99 ����3 .
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مصحفًا حلفصة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فأملت عيل : حافظوا عىل الصلوات والصالة 

الوسطى وصالة العرص .

وأخ�رج اب�ن أيب داود��� يف »املصاحـف«��2 ع�ن عبد اهلل ب�ن رافع قال : 

كتب�ت مصحف�ًا ألم س�لمة فقالت: اكت�ب حافظوا ع�ىل الصل�وات والصالة 

الوسطى وصالة العرص .

وأخرج ابن أيب داود��3 عن ابن عباس وأيب بن كعب أهنام قرآ كذلك��4.

ف�إن قل�َت: أكثر ما ثب�ت هبذا أهنا غري الع�رص، فمن أي�ن��5 تعين��6 أهنا 

الظهر ؟ 

قلُت: من وجهن:

أحدمهـا : أن م�ن الصحابة من فهم من هذه الق�راءة أهنا الظهر ، كأنه من 

املواالة يف العطف والزمان:

��� يف س: اب�ن أيب الدنيا. وقد يش�هد له أن املؤلف قال بع�د ذلك: وأخرج ابن أيب داود، 
فلو سبق له ذكر الكتفى بقوله: وأخرج . وذكر ابن أيب داود يف الدر املنثور ��80/3، 

ومل يذكر ابن أيب الدنيا .
��2 ��/�359 برقم ��250.

��3  كتب ناسخ س: الدنيا، ثم رضب عليها، وكتب: داود .
��4 انظ�ر ع�ن اب�ن عب�اس ��/�336 ��2�0، ومل أجده يف كالمه ع�ىل مصحف أيب بن 

كعب ��/286-�287، ولعله يقصد ما جاء يف اخلر اآليت عن حفصة .
��5 سقطت من ل .

��6 يف م: تعن .
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فأخ�رج اب�ن أيب داود��� ع�ن أيب رافع موىل حفصة ق�ال : كتبت مصحفًا 

حلفص�ة فقال�ت : اكت�ب حافظوا ع�ىل الصل�وات والصالة الوس�طى وصالة 

الع�رص ، فلقي�ت أيب ب�ن كعب فأخرته فق�ال : هو كام قالت ، أو ليس أش�غل 

م�ا نكون��2 عند صالة الظهر يف عملنا ونواضحنا ؟ فهذا فهم دقيق من أيب بن 

كعب، فهم من هذه القراءة أهنا الظهر، ثم علله بأن هذا الوقت أشغل أوقاهتم، 

وينضم إليه أنه وقت القائلة وش�دة احلر كام سيأيت، فناسب اإليصاء باملحافظة 

عليها .

الثاين: أنه ورد يف حديث مرفوع أهنا الظهر ، وفيه بيان سبب نزول اآلية ، 

وهذا أقوى ما اعتمدت عليه يف ذلك ، فإن من قواعد األصول أنه إذا تعارض 

حديث�ان ويف أحدمه�ا ذك�ر الس�بب كان ذلك م�ن وجوه الرتجي�ح فيقدم عىل 

العاري منه ، وهو ما أخرجه أمحد والبخاري يف »تارخيه« وأبو داود وابن جرير 

يف »هتذيـب اآلثـار« والبيهقي عن زيد بن ثاب�ت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل الظهر 

باهلاجرة وكانت أثقل الصالة عىل أصحابه��3.

��� يف املصاحف ��/�354 ��247.
��2 يف ب: تكون . ويف ل، م: يكون .

��3 انظر: مس�ند أمح�د ��47�/35 ��2�595، والتاريخ الكب�ري للبخاري ��434/3، 
وس�نن أيب داود ��/���2 ����4، والس�نن الكرى للبيهقي ��/�458. وإسناده 
صحي�ح. وزاد ع�زوه يف ال�در املنث�ور ��73/3 إىل الطح�اوي والروي�اين وأيب يعىل 

والطراين .
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 ولف�ظ أيب داود���: ومل يك�ن يصيل صالة أش�د عىل أصحاب�ه منها فنزل : 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ . 

وأخرج أمحد والنسائي من طريق الزبرقان أن رهطًا من��2 قريش أرسلوا 

إىل زيد بن ثابت يس�ألونه عن الصالة الوس�طى فقال: هي الظهر، �ثم س�ألوا 

أسامة بن زيد فقال: هي الظهر���3، إّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل الظهر باهلجري فال 

 يك�ون وراءه إال الصف والصف�ان، والناس يف قائلته�م وجتارهتم، فأنزل اهلل: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » لينتهن 

رجال أو ألحرقن بيوهتم «��4.

وأخرج الطراين يف »األوسط« بسند��5 رجاله ثقات عن ابن عمر أنه سئل 

�ه فيها رسول اهلل  عن الصالة الوسطى فقال: كنّا نتحدث أهنا الصالة التي ُوجِّ

ملسو هيلع هللا ىلص إىل القبلة: الظهر ��6.

��� وكذلك لفظ أمحد .
��2 هنا تنقطع النسخة ب .
��3 ما بن اهلاللن من س .

��4 انظر: مسند أمحد ���26/36 ��2�792، وسنن النسائي الكرى ��/�22�-220 
��360، وقال حمققو املسند: » إسناده ضعيف النقطاعه، فإن الزبرقان مل يدرك القصة 

التي رواها «.
��5 سقطت من م .

��6 املعجم األوسط ��/�83 ��240، والدر املنثور ��73/3.
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فقوله: كنّا نتحدث إن مل يكن حكمه الرفع فهو نقل عن أكثر الصحابة أو 

كث�ري منهم، وفيه إش�ارة إىل فضلها بكوهنا أول ما صلي�ت إىل الكعبة، وينضم 

إىل هذا أهنا أول صالة صالها جريل بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأول صالة ظهرت، ويذكر 

ذلك��� من وجوه حكمة ابتداء جريل هبا دون الصبح .

وق�ال ابن جري�ر يف »هتذيب اآلثار«: حّدثنا زكريا ب�ن حييى بن أيب زائدة، 

حّدثنا عبد الصمد، حّدثنا شعبة ��2، عن عمر بن أيب سليامن ��3، عن عبد الرمحن 

ابن أبان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت يف حديٍث رفعه قال: » الصالة الوس�طى: 

صالة الظهر «.

فهذا ما حررته يف هذه املسألة، ومل ُأسبق إليه، وهلل احلم���د.

واعل�م أن�ه ال يمنعني م�ن ه�ذا وأمثاله عصب�ة اجلاهلن، وع�وام اخللق 

الذي�ن مل يؤت�وا حتقيقًا يف العلم، وال مكنة��4 من النظ�ر، فرتاهم يف كّل واٍد من 

اجله�االت هييمون، وبكّل صوٍت مهمل ينعق�ون، �ال يلتفتون إىل حتقيق، وال 

يصغ�ون إىل تدقيق���5، يعدون مثل هذا التحقيق من املجازفة والتخبيط، واهلل 

��� سقطت من م .
��2 يف م: سعيد ! 
��3 يف م: سلامن .

��4 يف ل، س: مسله !
��5 ما بن اهلاللن سقط من ل .
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عىل كلِّ يشٍء شهيد، ومن ورائهم حميط، وما أحسن قول َمْن قال���: 

ادأْب عىل مجع الفضائل جاهدًا

واقص�د هبا وجَه اإلله ونْفَع َمْن

واترك كالَم احلاس�دين وبغيهم

وأدْم هلا تعَب القرحية واجلس��ْد

بلغت�ه ممن ج�دَّ فيه�ا واجته��ْد

اًل فبعد املوِت ينقطُع احلس�ْد مَهَ

ي�ن العراق�ي يف »رشح سـنن أيب داود«: » اس�تدل      وق�ال الش�يخ ويل الدِّ

زي�د بن ثابت عىل أن الصالة الوس�طى هي الظهر بأهنا كانت أش�ق الصلوات 

ع�ىل الصحاب�ة بس�بب كوهنا يف ش�دة احلر، فأن�زل اهلل هذه اآلي�ة حيضهم عىل 

املحافظة عليها، ويؤكد عليهم يف ذلك بس�بب ميلهم إىل التفريط فيها لش�دهتا 

عليه�م، ومل حيص�ل هلم من املش�قة يف غريها من الصلوات مث�ل ما حصل هلم 

من املش�قة، وهذا استدالٌل ظاهر يقوى��2 قبوله، لصدوره من الصحايب الذي 

شاهد الوحي والتنزيل «. انتهى.

آخر الكتاب، وهلل احلمد واملنة، وصىّل اهلل عىل من ال نبي بعده حممد، وآله 

وصحبه وس�لَّم تس�لياًم كثريًا ... وحس�بنا اهلل ونعم الوكيل، وال حول وال قوة 

إال باهلل العيل العظيم .
* * *

��� ه�و اإلم�ام ابن دقيق العي�د �ت: �70 ه��. انظر ترمجته يف طبقات الش�افعية الكرى 
��227/9، وقد ذكرها السيوطي يف آخر كتابه اإلتقان ��2456/6 ومل يعن القائل 

أيضًا .
��2 يف ل: ظاهره يقوي. ويف س: يقوي .
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املصادر

- اإلتق�ان يف عل�وم القرآن للس�يوطي �ت: ��9 ه��، حتقيق: مركز الدراس�ات 
القرآنية يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة املنورة، ط ��426 ه��.

- أح�كام الق�رآن البن العريب �ت: 543 ه��، حتقي�ق: حممد عبد القادر عطا، 
دار الكتب العلمية، بريوت ��4�6ه�-�996م�.

- أعيان العرص وأعوان النرص للصفدي �ت: 764 ه��، حتقيق: جمموعة، دار 
الفكر، دمشق، ط� ��4�8ه�-�998م�.

- إك�امل املعل�م لعي�اض �ت: 544 ه��، حتقي�ق: حييى إس�امعيل، دار الوفاء، 
املنصورة، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- األم للشافعي �ت: 204 ه��، دار املعرفة، بريوت .

- البداي�ة والنهاي�ة البن كث�ري �ت: 774 ه��، مكتبة املع�ارف، بريوت، ط7 
��408 ه�-�988م�.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جالل الدين �الس�يوطي� لعبد القادر 
الش�اذيل �كان حيًا سنة 946 ه��، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية، دمشق، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- تاري�خ اإلس�الم للذهبي �ت: 748 ه��، حتقيق: بش�ار ع�واد معروف، دار 
الغرب اإلسالمي، بريوت، ط� ��424 ه�-2003م�.

- التاري�خ الكب�ري للبخ�اري �ت: 256 ه���، تصوي�ر دار الفكر ع�ن الطبعة 
اهلندية .

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي، حتقيق: اليزابث ماري سارتن، مطبعة جامعة 
كامردج ��972م�.
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- ترمجة العالمة الس�يوطي للداودي �ت: 945 ه��، نس�خة خمطوطة مصورة 

عن نسخة برلن .

- التعليقة للحسن بن حممد املروزي �ت: 462 ه��، حتقيق: عيل حممد عوض، 

وعادل أمحد عبد املوجود، مكتبة نزار الباز، مكة �د. ت�.

- تفس�ري ابن أيب حاتم �ت: 327 ه��،حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار 

الباز، مكة، ط� ��4�7ه�-�997م�.

- تفس�ري البغ�وي �ت: 5�6 ه��، حتقيق حممد عبد املنع�م النمر وزميليه، دار 

طيبة، الرياض ��409 ه��.

- تفسري الطري �ت: 3�0 ه��، طبعة حممود شاكر.

- تفس�ري القرآن العظيم البن كثري �ت: 774 ه��، حتقيق: حممود حس�ن، دار 

الفكر، بريوت ��4�4ه� - �994م�.

- تفس�ري القرآن البن املنذر �ت: 3�8 ه��، حتقيق: س�عد الس�عد، دار املآثر، 

املدينة املنورة، ط� ��423ه�-2002 م�.

- التمهيد البن عبد الر �ت: 463 ه��، الطبعة املغربية .

- اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي �ت: �67 ه��، الطبعة املرصية األوىل.

- اجلام�ع الكب�ري للرتمذي �ت: 279 ه��، حتقيق: بش�ار ع�واد معروف، دار 

الغرب اإلسالمي، بريوت، ط� ��996م�.

- حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل 

إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة ��4�8ه�-�998م�.
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- اخلصائص البن جني �ت: 392 ه��، حتقيق: حممد عيل النجار، تصوير دار 
الكتاب العريب، بريوت..

- الدر املنثور يف التفس�ري باملأثور �والصواب: حذف الباء� للسيوطي، حتقيق: 
عب�د اهلل الرتك�ي بالتع�اون مع مرك�ز هجر للبح�وث والدراس�ات  العربية 

واإلسالمية، القاهرة، ط� ��424ه� - 2003م�.

- دلي�ل خمطوط�ات الس�يوطي وأماك�ن وجودها، إع�داد: حممد ب�ن إبراهيم 
الش�يباين، وأمحد س�عيد اخلازندار، منش�ورات مركز املخطوطات والرتاث 

والوثائق، الكويت، ط2 ��4�6 ه� - �995م�.

- سنن أيب داود �ت: 275 ه��، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة 
العرصية، بريوت.

- الس�نن الك�رى للبيهق�ي �ت: 458 ه���، تصوي�ر دار املعرف�ة، ب�ريوت 
��4�3ه�-�992م� عن الطبعة اهلندية.

- الس�نن الكرى للنس�ائي �ت: 303 ه��، حتقيق: حس�ن عبد املنعم ش�لبي، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط� ���42ه�-�200م�.

- س�ري أعالم النب�الء للذهبي �ت: 748 ه��، حتقي�ق: جمموعة من املحققن، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط� ��4�3ه�-�993م�.

- رشح صحي�ح مس�لم ب�ن احلج�اج، املس�مى املنه�اج للن�ووي �ت: 676 
ه���، حتقي�ق: خليل مأمون ش�يحا، دار املعرفة، ب�ريوت، ط2 ��4�5ه�-

�995م�.

- صحي�ح اب�ن حب�ان برتتي�ب اب�ن بلب�ان �ت: 739 ه���، حتقي�ق: ش�عيب 
األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2 ��4�4 ه� - �993م�.
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- صحيح البخاري �ت: 256 ه��، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثري، دمشق، 
ط 5 ��4�4ه�-�993م�.

- صحيح مس�لم ب�ن احلجاج �ت: �26 ه���، طبعة حممد ف�ؤاد عبد الباقي، 
تصوير دار الكتب العلمية، بريوت، ��4�3ه�-�992م�.

- الصداق�ة والصدي�ق أليب حيان التوحي�دي �ت: 4�4 ه��، حتقيق: إبراهيم 
الكيالين، دار الفكر، دمشق، ط�4�6�2ه� - �996م�.

- طبقات الشافعية الكرى للسبكي �ت: �77 ه��، حتقيق: احللو والطناحي، 
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

- فتح الباري برشح البخاري البن حجر �ت: 852 ه��، السلفية.

- الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�المي املخطوط �التفس�ري وعلومه�، 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عامن ��989م�.

- الفه�رس الش�امل للرتاث الع�ريب اإلس�المي املخطوط �الفق�ه وأصوله�، 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلس�المية، عامن ��420ه�-�999م فام 

بع��د�.

- كش�ف الظن�ون للح�اج خليفة �ت: �067 ه���، تصوير مؤسس�ة التاريخ 
العريب، بريوت.

- كش�ف املغطى يف تبين الصالة الوسطى للدمياطي �ت: 705 ه��، حتقيق: 
جمدي فتحي السيد، دار الصحابة، طنطا، ط� ��4�0 ه�-�989م�.

- اللف�ظ املوط�ا يف بيان الصالة الوس�طى ملرع�ي بن يوس�ف احلنبيل املقديس 
�ت: �033 ه���، حتقيق: عبدالعزيز مروك األمحدي، دار البخاري، بريدة 

واملدينة املنورة، ط� ��4�2ه�-��99م�.
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- جمل�ة األم�ة القطري�ة، الع�دد ���2، الس�نة ��2، رمض�ان ��402 ه��-
�982م�.

- جممع الزوائد للهيثمي �ت: 807 ه��، تصوير دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط3 ��402ه� - �982م�.

- املجموع للنووي، دار الفكر، بريوت .

- املح�ارضات واملحاورات للس�يوطي، حتقي�ق: حييى اجلب�وري، دار الغرب 
اإلسالمي، بريوت، ط� ��424 ه� - 2003م�.

- املحرر الوجيز البن عطية �ت: �54 ه��، حتقيق: جمموعة، الدوحة، ط� .

- مس�ند اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل �ت: �24 ه��، حتقي�ق: جمموعة، مؤسس�ة 
الرسالة، بريوت.

- املصاحف البن أيب داود �ت: 3�6 ه��، حتقيق: حمب الدين عبد الس�بحان 
واعظ، إصدار وزارة األوقاف القطرية، ط� ��4�5ه�-�995م�.

- املعج�م األوس�ط للط�راين �ت: 360 ه���، حتقيق: طارق ب�ن عوض اهلل، 
وعبد املحسن احلسيني، دار احلرمن، القاهرة ��4�5ه��.

- املعج�م الكب�ري للطراين �ت: 360 ه��، حتقيق: محدي الس�لفي، دار إحياء 
الرتاث العريب ��406ه� - �986م�.

- املعج�م املختص للزبيدي �ت: �205 ه��، حتقيق: نظام يعقويب وحممد بن 
��427ه��- ط�  ب�ريوت،  اإلس�المية،  البش�ائر  دار  العجم�ي،  ن�ارص 

2006م�.

- معرف�ة الس�نن واآلث�ار للبيهقي، حتقيق: س�يد كرسوي حس�ن، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط� ��4�2 ه� - ��99م�.
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- املعلم للامزري �ت: 536 ه��، حتقيق: حممد الش�اذيل النيفر، الدار التونسية 
للنرش، تونس ��988م�.

- مكتبة اجلالل السيوطي ألمحد الرشقاوي إقبال�ت: �423ه��، دار الغرب، 
الرباط ��397 ه�-�977م�.

- املنه�ل الص�ايف البن تغري بردي �ت: 874 ه���، حتقيق: حممد حممد أمن، 
اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة ��993م�.

- املوطأ ملالك بن أنس �ت: �79 ه��، رواية حييى الليثي، إعداد: أمحد راتب 
عرموش، دار النفائس، ط �� ��4�0ه�-�990م�.

- هناية املطلب يف دراية املذهب للجويني �ت: 478 ه��، حتقيق: عبد العظيم 
الديب، دار املنهاج، جدة، ط� ��428 ه�- 2007م�.

- نواه�د األب�كار وش�واهد األفكار للس�يوطي �خمطوط�، مص�ور من مكتبة 
حسن باشا، ضمن مكتبة األوقاف العامة يف املوصل.

- هدية العارفن للبغدادي �ت: �339ه��، تصوير مؤسس�ة التاريخ العريب، 
بريوت.

- مهع اهلوامع للس�يوطي، حتقيق: عبد العال س�امل مكرم، مؤسس�ة الرس�الة، 
بريوت ��4�3ه� - �994م�.

- الوسيط للواحدي �ت: 468 ه��، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط� ��4�5ه� - �994م�.

* * *



الفوائد البارزة والكامنة
يف

النعم الظاهرة والباطنة
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

حتقيق ودراســـة

د. عبد احلكيم األنيــس

)7(



شــاكرًا هلل  تلقـــاُه  امـرٌؤ  لقـلَّ 
بقضــاِء لـه  يـرىض  امــرٌؤ  وقــلَّ 

عظيمــــٌة علـينـا  نعمـــاٌء  وهلل 
عطــــاِء وفضـــُل  إحســـاٌن  وهلل 

* * *

سـعـــٍة ِمـْن  أعطــاَك  َمـْن  ُسـْبحـان 
أعطـى مـا  أعطــاَك  َمـْن  ُسـْبحــان 

وإْن لَتْشـُكـرنَّ  َعَقـْلـَت  فلئـن 
أْقـنـى وقــد  أْغنـى  فقـد  َتْشـُكـْر 

* * *

)أبو العتاهية(

االهتبال )ص 32، 40(
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احلم�د هلل رب العامل�ن، وأفضل الصالة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعن.

وبعـد: فهذه رسالة » الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة « 

لإلمام جالل الدين السيوطي، وأتناول الكالم عليها حتت النقاط اآلتية:

- وصفـها:

يتناول الس�يوطي يف هذه الرس�الة الكالم عىل قوله تعاىل: ﴿   ڀ   ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ       ﴾ )�( م�ن حي�ث بي�ان المقصود بالنع�م الظاهرة والباطنة، 
ويذكر أكثر من )300( قول في ذلك، مما اس�تنبطه هو، أو نقله عن غيره من 

العلماء، ال سيما اإلمام النسفي)2(.

ث�م يوصل الع�دد إلى قريب من عش�رة آالف وف�ق اس�تنباطات اتبعها، 

ويختم الرسالة بذكر نعمة اهلل عليه.

)�( من سورة لقامن، اآلية 20 .
)2( ذك�ر األس�تاذ عب�د اهلل احلبيش هذه الرس�الة يف كتابه »معجم العلامء واملش�اهري الذين 
أف�ردوا برتاج�م خاصة « ذكرها )ص �046(، فيمن ترجم لنفس�ه، وليس�ت هي يف 
الرتاجم، وربام ظنها كذلك لشبه العنوان بعنوان كتاٍب سابٍق ورد عنده، وهو: »الدرة 

الباهرة يف التحدث بنعم اهلل الباطنة والظاهرة«، واهلل أعلم .
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- توثيق نسبتها:

وفهرس�ت  اهلل)�(،  بنعم�ة  التح�دث  يف  نفس�ه  إىل  الس�يوطي  نس�بها 

املصنفات)2(.

- عنواهنا:

جاء العنوان يف املصدرين املذكورين، ويف النسخ الست: » الفوائد البارزة 

والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة «، وزاد يف فهرس�ت املصنفات والنسختن 

س، ب: » تتعلق بقوله تعاىل: ﴿   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ﴾ «.

- مصادرها:

رصح املؤلف باملصادر اآلتية:

- مسلم )ت: �26 ه�(. ويريد الصحيح .

- املطر البن أيب الدنيا )ت: �28 ه�(.

- مسند أيب يعىل )ت: 307 ه�(.

- املعجم األوسط للطرباين )ت: 360 ه�(.

- املعجم الكبري للطرباين .

)�( )ص �25(.
)2( انظر: هبجة العابدين )ص �80(.
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- العظمة أليب الشيخ ابن حيان )ت: 369 ه�(.

- احلاكم )ت: 405 ه�(. ويريد املستدرك.

- حلية األولياء أليب نعيم )ت: 430 ه�(.

- اإلحياء للغزايل )ت: 505 ه�(.

- )التيس�ري يف التفس�ري( للنس�في )ت: 537 ه�(. ومل يرصح الس�يوطي 
باسم الكتاب.

- تفسري ابن النقيب )ت: 687 ه�(.

- حاشية الكشاف للطيبي )ت: 743 ه�(.

- السبكي، ومل يذكر كتابًا.

- جمموع للبلقيني )ت: 805 ه�(.

وذكر » فوائد املصائب « للعز ابن عبد السالم )ت: 660 ه�(، ومل يرصح 
بالنقل عنه. ولكن من الواضح أّنه استوحى منه بعض املعاين.

وأهبم بعض مصادره فقال:

- قال بعض السلف.

- قال بعضهم. وحددُت أنه سفيان الثوري.

- قال بعض الصوفية.

- قال قائلهم. وهو أبو تراب النخشبي .

- قال القائل. وهو املتنبي.
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- قال القائل. وهو أبو حيان األندليس.

- بعض املتكلمن عىل » أرسار الفاحتة «.

- غريه يف » رشح أسامء اهلل احلسنى «.

- تاريخ التأليف:

مل أجد ما يدل عىل ذلك رصاحة، ال يف املصادر، وال يف النسخ اخلطية.

- وصف النسخ:

وقفُت هلذه الرسالة عىل ست نسخ، وهي:

�- نس�خة مص�ورة عن اخلزان�ة التيمورية برق�م )�65 جماميع( وأغلب 
املجموع ليس للسيوطي، وتقع هذه النسخة يف )9( أوراق، وقد كتبت يف سنة 

��06 ه�. ورمزها: ت)�(.

2- نس�خة مصورة من جمموع يف مكتبة اس�ميخان س�لطان يف اسطنبول، 
ورقمها )�03(، وتقع يف )7( أوراق، ورمزها: س.

 3- نس�خة مص�ورة م�ن جمموع يف مكتبة بش�ري أغ�ا ضمن مكتب�ة امللك 

)�( ُذِك�َر هل�ا يف الفه�رس الش�امل )�/539( ث�الث نس�خ، كله�ا يف التيموري�ة، ه�ذه 
 إحداها، وإحدى النس�خ بخط املؤلف، كذا قيل هنا، ويف دليل خمطوطات الس�يوطي 
)ص �46(، ولك�ن األس�تاذ أمح�د الرشق�اوي إقب�ال يق�ول يف كتابه مكتب�ة اجلالل 
الس�يوطي )ص �27(: » عليه�ا ط�رة بخ�ط مؤلفها « ف�اهلل أعلم. وأرج�و أن أوفق 

للحصول عىل مصورهتا.
 وللرس�الة نس�ختان يف األحقاف باليمن، وبرلن، انظر: دليل خمطوطات الس�يوطي 

)ص �46(.
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عب�د العزي�ز يف املدين�ة املن�ورة، ورقمه�ا )�995/2(، وتق�ع يف )8( أوراق، 
ورمزها: ب.

4- نسخة مصورة من جمموع يف خمطوطات تيشيت يف موريتانيا، ورقمها 
)�26(. وخطها مغريب، وتقع يف )6( أوراق، ويؤخذ من تاريخ الرس�الة التي 

قبلها أهنا كتبت سنة �277 ه�. ورمزها: ش.

5- نسخة مصورة من اجلامعة النظامية يف حيدر آباد باهلند، رقمها )�4(، 
وتقع يف )6( أوراق، وتاريخ نسخها: ���5 ه�، وقدحصلت عليها من مكتبة 

اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة. ورمزها: ج� .

6- نس�خة مص�ورة من اجلامع�ة النظامية املذك�ورة أيض�ًا، ورقمها )35(، 
وتقع يف )��( ورقة، حصلُت عليها من مركز مجعة املاجد بديب. ورمزها: ج2.

وهاتان النس�ختان ترجعان إىل أصل واحد، ومها كثريتا األخطاء، وفيهام 
بياض وسقط كثري جدًا، وال سيام من آخرمها، فهام تنقطعان يف وسط النقل عن 

شيخ اإلسالم البلقيني، كام ستجد يف التعليق.

ونظ�رًا لكث�رة األخطاء واألس�قاط فقد اس�تبعدت فروقهام بع�د املقابلة، 
لعدم الفائدة من ذلك، إال يف مواضع.

وعىل نس�خة النظامية األوىل - وقد علم�ت حاهلا - أخرج أحد الباحثن 
الفضالء هذه الرسالة)�(، وقد اعتذر عن ذلك فقال: » وأعتذر للقارئ الكريم 
ألنن�ي اعتم�دُت ع�ىل هذه النس�خة وحده�ا، التي ق�د يكون فيه�ا نقص مجل 

معدودة ...«)2(! ولو اطلع عىل نسخ أخرى لعلم أنَّ األمر أبعد من ذلك .

)�( صدرت عن دار ابن حزم يف بريوت سنة ��42 ه�-2000م.
)2( مقدمة »الفوائد البارزة والكامنة« )ص 8(.
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- خطة التحقيق:

جري�ت عىل اخلطة املعهودة نس�خًا وإمالًء ومقابل�ًة، وتفصياًل وترقياًم، 
وتوثيق�ًا وخترجيًا، وتعريف�ًا وتقدياًم، وتعليقًا وحتقيق�ًا، ومل ألتزم ذكر الفروق 
كلها، واستعنُت بنسخة خطية من » التيسري يف التفسري« لإلمام عمر النسفي، 
 إلص�الح عدد م�ن أخطاء النس�اخ الت�ي ت�واردت عليها النس�خ، ومن اهلل 

نستمد العون.

وبع��د: فقد قال ابن عطاء اهلل اإلسكندري:

» متى رزقك الطاعـَة والغنى بـه فاعلْم أّنـه قد أسبغ عليك نعمـه ظاهرًة 
وباطنـة «)�(، ويف ذلك إجياز رائع.

ونخت�م بام افتتح ب�ه قوام الدين الفت�ح بن عيّل البن�داري )ت: 643 ه�( 
كتابه » سنا الربق الشامي«)2(:

» محـدًا هلل عـى نَِعـٍم نافحـة الريـاض، وِمنَـٍح طافحـة احليـاض، نرتع يف 

مسـارحها لياًل وهنارًا، ونكرُع من مشـارعها رسًا وجهـارًا، ونلبس فضفاضها 

سابغًا، ونرُد فياضها سائغًا «.

* * *

)�( من احلكم برشح الشيخ زروق )ص ��9(.
)2(  )ص 3(.
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الصفحة األوىل من النسخة )ت(
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الصفحة األخرية من النسخة )ت(



63

الصفحة األوىل من النسخة )س(
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الصفحة األخرية من النسخة )س(
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الصفحة األوىل من النسخة )ب(
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الصفحة األخرية من النسخة )ب(
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الصفحة األوىل من النسخة )ش(
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الصفحة األخرية من النسخة )ش(



69

الصفحة األوىل من النسخة )ج1(
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الصفحة األخرية من النسخة )ج1(
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الصفحة األوىل من النسخة )ج2(
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الصفحة األخرية من النسخة )ج2(



الفوائد البارزة والكامنة
يف

النعم الظاهرة والباطنة
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

النص احملقق

)7(
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احلمد هلل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرًة وباطنًة فال حتىص لكثرهتا بالتعداد، 
وحف�ظ ع�ىل هذه األم�ة دينها فال ي�زال فيها جمته�د يقوم به عىل مم�ر األعصار 
واآلباد، ووعدها عىل لس�ان نبيها ملسو هيلع هللا ىلص بأنه يبعث هبا )�( عىل رأس كل مائة سنة 
رجاًل جيدد هلا دينها ، وهو القائم بوصف االجتهاد ، اللهم صلِّ وسلِّم عىل َمْن 
ْت بمزيد اإلس�عاد ، وعىل آله وصحبه  ل�ْت به هذه األمة الرشيف�ة ، وُخصَّ ُفضِّ

السادة األجماد .

وبع��د: فق�د ذك�ر يل بعُض األع�زة أنَّ ذاك�رًا ذكر له أنه وق�ف عىل كالم  
لإلم�ام النس�في)2( مضمونه أن�ه ذكر يف بعض كتب�ه املطولة)3( يف تفس�ري قوله 
تع�اىل: ﴿ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ث�الث مئة قول، وأنه متش�وف إىل 
الوق�وف عليها ، وس�ألني هل وقف�َت عىل يشء من ذلك ؟ فقل�ت له: مل أقف 

)�( يف ش، ج�،ج2: هلا.
)2( يريد: عمر بن حممد بن إس�امعيل النس�في ثم الس�مرقندي، املولود بنسف سنة �46، 
واملت�وىف بس�مرقند س�نة 537، وكان إمام�ًا فاضاًل م�ربزًا متفننًا، صن�ف يف كل نوع 
م�ن العل�م، يف التفس�ري واحلديث وال�رشوط، وبلغ�ت تصانيفه املئة. وله: »التيس�ري 
يف التفس�ري«، و» األكمل األط�ول « انظر: طبقات املفرسي�ن )8/2-9(، والفهرس 

الشامل )�/��55-�5(.
)3( هو كتابه »بحر علوم التفس�ري عىل بحور رس�وم التذكري« فقد قال يف كتابه التيس�ري يف 
التفس�ري )3/ الورقة 377( يف تفس�ري س�ورة لق�امن: » ويف النعمة الظاه�رة والنعمة 
الباطن�ة أقاوي�ل كثرية، ونح�ن ذكرنا ]من[ ذلك في كتابنا » بحر علوم التفس�ير على 
بحور رسوم التذكير« عند قوله ﴿ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ﴾ ثالث مئة قول، على البسط 

والتطويل، ونذكر ها هنا بعضها على االختصار «.
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ع�ىل يشء م�ن ذلك، لكن يمكنن�ي)�( أن أذكر ذلك اس�تنباطًا ، ألن املأخذ )2( 
وأدوات االس�تنباط - بحمد اهلل - عندي حارضة ، وقد أس�بغ اهلل تعاىل علينا 
م�ن نعم�ه الباطنة والظاهرة، ثم أخذت أجول يف اس�تنباط ذل�ك، فظهر يل أْن 

قلت:

�- الظاهـرة: أحكام الرشيع�ة، والباطنة:أرسار احلقيق�ة ، ففي احلديث: 
» لـكل آية ظهـر وبطن «)3(، قال اب�ن النقيب يف »تفسـريه« )4(: ظهرها )5(: ما 
 ظهر من معانيها ألهل العلم بالظاهر، وبطنها )6(: ما تضمنته من األرسار التي 

أطلع اهلل)7( عليها أرباب احلقائق.

2- وق�د يقال: الظاهرة: ألفاظ القرآن املتعبد بتالوته ، والباطنة: ما حتتها 
من املعاين املفهومة .

3- وقد يقال: الظاهرة: الذكر باللسان ، والباطنة: الفكر باجلنان .

4- وقد يقال: الظاهرة: نعمة البرص ، والباطنة: نعمة السمع. 

)�( يف ب: يمكني.
)2( وضع عليها يف س، ت مد ومهزة.

)3( أخرج�ه أب�و عبيد يف فضائل الق�رآن )�/277( برق�م 82، والفريايب ك�ام يف اإلتقان 
)23�0/6(، وهو حديث مرسل، إسناده صحيح إىل احلسن. كام قال حمققوه.

)4( يف ب، ت، ش: تفس�ريها . ومل أجد هذا القول يف »مقدمة تفس�ريه« املطبوعة بتحقيق 
الدكتور زكريا سعيد عيل.

)5( يف ب: ظاهرها .
)6( يف ب: باطنها .

)7( مل يذكر لفظ اجلاللة يف ت.
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َر  5- وقد يقال: الظاهرة: ما نزل من السامء من األمطار، والباطنة: ما َتَفجَّ
من األرض واحلجارة من العيون واألهنار.

6- وقد يقال: الظاهرة: ما أنبته غذاًء ، والباطنة:ما جعله دواًء .

7- وق�د يق�ال: الظاهرة: م�ا يزرع من ال�زرع)�( والنب�ات ، والباطنة: ما 
كمن)2( يف األرض من املعادن .

8- وقد يقال: الظاهرة: أنواع املس�ارِّ ، والباطنة:أنواع املضارِّ ، فإن هلل يف 
ط�ي كل نقم�ة)3( نعم�ة ، وقد قال بعض الس�لف: كانوا يع�دون البالء نعمة ، 

وأنتم تعدونه مصيبة ، وقال بعضهم)4(: َمْن مل يعد البالء نعمة فليس بفقيه.

9- وقد يقال: الظاهرة: البرشى ، والباطنة: اإلنذار .

�0- وقد يقال: الظاهرة: العطاء، والباطنة:املنع ، وقد قال بعض الصوفية:
إن يف املنع عطاء ، وال يفهم العطاء يف املنع  إال قليل، وقال قائلهم)5(:

)�( يف ت: الزروع، ويف ش: األرض.
)2( كمن: ليست يف ش . 

)3( يف ب، س: نعم�ة ! وس�قطت نقم�ة من ش. وهذه الكلمة للس�بكي فقد قال يف معيد 
النعم ومبيد النقم: » وكم من حمنة يف طيِّها نعمة ال يدرهيا إال من يعلم العواقب «.

)4( ه�و س�فيان الث�وري ك�ام يف مصادر متع�ددة منها ش�عب اإلي�امن )220/7(، وحلية 
األولياء )55/7(، ونصه: » مل يفقه عندنا َمْن مل ...«، وجاء يف كتاب الشكر البن أيب 
الدني�ا )ص 36( عن س�فيان: » كان يقال ...« وذك�ره. وروي يف حديث مرفوع وال 

يصح. انظر: فيض القدير )364/5(.
)5( هو أبو تراب عس�كر بن حصن النخش�بي، من جلة مش�ايخ خراس�ان، واملذكورين 
بالعل�م والفت�وة والت�وكل والزه�د وال�ورع، ت�ويف س�نة 245 ه�. والبي�ت يف قوت 
القل�وب )�03/2(، وإحي�اء علوم الدي�ن )339/4(. وترمجته يف طبقات الصوفية 

)ص: �46(.
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و املن��ُع منُه عط�يٌة مق���بولٌة      والفقُر إكراٌم)�( وبِرٌّ عاجُل

��- وق�د يق�ال: الظاهرة: أئمة الع�دل)2(، والباطنة: مل�وك اجلور، فإن 

فيه�م نعم�ة عظيمة لقمع املفس�دين وأمن الطرقات، ويف احلديث: » سـيكون 

أمراء يفسدون يف األرض وما يصلح اهلل هبم أكثر «)3(.

وق�د نق�ل الغ�زايل يف »اإلحياء« ع�ن بعض الصوفي�ة)4( أنه ق�ال: » جور 

الس�لطان ستن س�نة خري من فس�اد الرعية يومًا واحدًا ، واخلُْشُب املعلقة عىل 

أبواهبم خري من سبعن قاصًا يقص «)5(.

وق�ال الس�بكي)6(: » حيص�ل بالس�لطان اجلائر م�ن إزالة الفس�اد، وقمع 

اخل�وارج واملحارب�ن، وأم�ن الطرق�ات، ما لو اجتم�ع قضاة الع�دل بأرسهم 

)�( يف ب: اكرم !
)2( يف ب: العدول.

)3( رواه البيهق�ي يف ش�عب اإلي�امن )�5/6( برق�م )7368( ونص�ه: » سـيليكم أمـراء  
يفسـدون، وما يصلح اهلل هبم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة اهلل فلهم األجـر وعليكم 
الشـكر، ومـن عمـل منهـم بمعصـية اهلل فعليـهـم الوزر وعليكم الصــر«. وق��ال 
أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر، وأبو سمري )حكيم بن خذام(: مرتوك احلديث. 
وذك�ر ابن عدي هذا احلديث يف ترمجة حكيم، وخت�م الرتمجة بقوله: » هو ممن يكتب 

حديثه «. الكامل )220/2(.
)4( هو س�هل بن عبد اهلل التس�رتي. انظر اإلحياء )99/4(، وليس فيه الش�طر األول من 

القول!
)5( يف ب: قاضيًا يقض، ويف ش: قاضيًا يقيض !

)6( ينظر من املقصود التقي أم التاج، وقد بحثت عن القول يف معيد النعم فلم أجده.
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مل يق�دروا ع�ىل ع�رش معش�اره «، ففي مل�وك اجلور نع�م باطن�ة ال يدركها إال 
املحققون )�(.

�2- وق�د يقال: الظاهرة: االتفاق، والباطنـة: االختالف ، فإّن يف وقوع 
الفت�ن حك�اًم وفوائد ال يدركه�ا إال أرب�اب األرسار ، وهل�ذا ورد يف احلديث: 
» ال تكرهـوا الفتـن فـإّن فيها حصاد املنافقـن «)2(، قال الطيبي)3( يف »حاشـية 

الكشاف«: وهلذا يقال: يا من إفساده)4( إصالح . 

�3- وقد يقال: الظاهرة: اتفاق العلامء عىل املس�ائل اإلمجاعية، والباطنة: 
اختالفهم يف املسائل االجتهادية)5(، ففي احلديث: » اختالف أمتي رمحة «)6(.

�4- وقد يقال: الظاهرة: القتل يف س�بيل اهلل ش�هادة، والباطنة: حصول 
الشهادة هلم بالطاعون، وهو وخز)7( أعدائهم من اجلن .

)�( ليس يف هذا تسويغ للجور، ولكن بيان لقيمة األمن، وكمون النعمة يف النقمة. ويقول 
الش�يخ قرع�وس بن العب�اس القرطب�ي )ت: 220 ه�(: »س�معُت مال�كًا والثوري 
ٍة سائبٍة ساعًة من هنار « . ترتيب املدارك  يقوالن: سلطان جائر سبعن سنة خرٌي من ُأمَّ

.)493/�(
)2( ق�ال املؤل�ف يف ال�درر املنتث�رة )ص: �40(: » أنك�ره احلاف�ظ اب�ن حج�ر يف »رشح 
البخاري«، ونقل عن ابن وهب أنه سئل عنه فقال: إنه باطل«، وانظر: الآللئ املنثورة 

للزركيش )ص: 2�9-220(، واملقاصد احلسنة )ص: 459-458(.
)3( يف ب: الطيب !
)4( يف س: إفساد !

)5( قوله: اإلمجاعية إىل هنا، سقط من ش .
)6( انظ�ر ال�كالم عىل هذا احلدي�ث يف اجلامع الصغري ورشحه في�ض القدير )�/2�2(، 
واملقاصد احلس�نة )ص 49-50(، واملغ�ري )ص: �6-�7(، واخلالصة أنه ال أصل 

له هبذا اللفظ .
)7( يف ب: وخزي !
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�5- وق�د يق�ال: الظاهـرة: الصح�ة، والباطنة: املرض، فف�ي األمراض 

كف�ارات للذنوب، وتعظيم لألجور، ورفع للدرجات، وتعويق)�( عن عظائم 

وباليا يرتكبها اإلنسان، وهلذا ورد: » وإّن ِمْن عبادي ملن ال يصلحه إال السقم، 

ولو أصححته)2( ألفسده ذلك «)3(.

وق�د يك�ون املرض س�ببًا لعافية)4( من م�رض آخر ، فقد ذك�ر األطباء يف 

أم�راض مزمنة)5( أهنا ال تنح�ل إال إذا أصاب صاحبها م�رض آخر)6( ، وهلذا 

قال القائل:

..................................
بالع��ل�ل)7( األجس����اد  صح�ت  وربم�ا 

)�( يف ب: وتعويض !
)2( يف النس�خ الست: أصلحته. ورضب ناس�خ ش عليها، وكتب يف احلاشية: أصححته، 

وهو ما جاء يف احللية.
 )3( ه�ذا ج�زء م�ن حدي�ث قال عنه اب�ن حج�ر يف فت�ح الب�اري )��/342(: » أخرجه 
أبو يعىل والبزار والطرباين ويف سنده ضعف «. وأخرجه أبو نعيم يف احللية )3�8/8( 

كام سيأيت.
)4( يف ب: سبب العافية.

)5( يف النسخ - عدا ش -: لزمته ! ولعل الصواب ما أثبت.
)6( قوله: فقد ذكر . إىل هنا، سقط من ش.

)7( هو للمتنبي يف قصيدته: أجاب دمعي. ولفظه:

لعّل عتبك حمم����ود عواقب�ه       فربام صحت األجسام بالعلل

انظر: ديوانه برشح الربقوقي )2�0/3(.
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�6- وق�د يقال: الظاهرة: الرخاء ، والباطنة: البالء ، وقد صنف الش�يخ 
عز الدين ابن عبد الس�الم كتابًا يف » فوائد املصائب « ذكر فيه س�ب�ع عرشة )�( 

فائ�دة)2( .

�7- وقد يقال: الظاهرة: الزوجة الولود، والباطنة: العقيم .

�8- وقد يقال: الظاهـرة: حياة األوالد ، والباطنة: موهتم ، واألحاديث 
الواردة يف الفوائد املرتتبة عىل موت األوالد معروفة)3( .

�9- وقد يقال: الظاهرة: تعجيل إجابة الدعاء، والباطنة: تأخري اإلجابة، 
فف�ي احلدي�ث: » ما من مسـلم يدعو اهلل بدعوة إال أعطـاه اهلل هبا إحدى ثالث 

خصال:

إّما أن يعجل له دعوته.

خرها له يف اآلخرة . وإّما أن يدَّ

وإّما أن يرصف)4( عنه من السوء مثلها «)5(.

)�( يف ب، ش: عرش .
)2( نقله تاج الدين السبكي يف معيد النعم كاماًل، فانظر )ص �6�-�56(.

)3( للعلامء ومنهم السيوطي يف هذا املوضوع مؤلفات كثرية.
)4( يف ت: يفرق .

)5( قال اهليثمي يف جممع الزوائد )�48/�0-�49(: »رواه أمحد ]2�3/�7[ وأبو يعىل 
]5�6/�0[ بنحوه، والبزار والطرباين يف األوسط]�/53[، ورجال أمحد وأيب يعىل 

وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غري عيل بن عيل الرفاعي وهو ثقة «.
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وروى احلاك�م)�( ع�ن جاب�ر أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » يدعـو اهلل باملؤمن يوم 
القيامة حتى يوقفه بن يديه:

فيقول: عبدي إين أمرتك أن تدعوين،  ووعدتك أن أسـتجيب لك ، فهل 
كنت تدعوين ؟

فيقول: نعم يا رب .

فيقـول: أما إنك مل تدعني بدعوة إال اسـتجبت)2( لـك ، أليس دعوتني)3( 
يوم)4( كذا وكذا لغٍم)5( نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟

فيقول: بى يا رب .

فيقول: فإين عجلتها لك يف الدنيا ، ودعوتني)6( يوم كذا وكذا لغم)7( نزل 
بك أن أفرج عنك، فلم)8( َتَر فرجًا ؟

)�( يف املس�تدرك )�/�67( وق�ال: » تف�رد به الفضل بن عيس�ى الرق�ايش، عن حممد بن 
املنك�در، وحمل الفضل بن عيس�ى حمل م�ن ال ُيتَّهم بالوضع «. وأخرج�ه البيهقي يف 

شعب اإليامن )48/2( برقم )��33(.
)2( يف س: استجيبت.

)3( يف ب: دعويت .
)4( سقط من ب.
)5( يف ب: الغم.

)6( يف ب: دعويت !
)7( يف ب: الغم !
)8( يف ب: فكم !
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فيقول: نعم يا رب .

 فيقـول: إين ادخـرت لـك هبا )�( يف اجلنـة كذا وكـذا، ودعوتني يف حاجة 

أقضيها لك)2( ؟ 

َ له ، إما أن يكون عجل له  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فال يدعو اهللَ عبُدُه املؤمُن إال َبنَّ

يف الدنيا ، وإما أن يكون ادخر له يف اآلخرة ، فيقول املؤمن يف ذلك املقام:يا ليته 

مل يكن عجل له يشء من دعائه «.

20- وقد يقال: الظاهرة: حسن الصورة ، والباطنة: سالمة القلب. 

�2- وق�د يق�ال: الظاهرة: ما حصل بالطهارات م�ن وضاءة الظاهر)3(، 

والباطنة: ما أرشق هبا من  األنوار يف الباطن .

22- وقد يقال: الظاهرة: األصدقاء ، والباطنة: األعداء، قال القائل)4(: 

)�( هبا: سقطت من ش، ج�، ج2 .
)2( يف حاش�ية ش هن�ا تتم�ة وهي: »يف يوم كذا وكذا فقضيتها ل�ك ؟ فيقول: نعم يا رب، 
فيق�ول: إين عجلته�ا ل�ك يف الدنيا، ودعوتني يف يوم كذا وك�ذا يف حاجة أقضيها لك 
فلم تر قضاءها ؟ ]فيقول: نعم يا رب[ فيقول: إني ادخرت لك في الجنة كذا وكذا«. 
وهذه التتمة يف رواية البيهقي، وليس�ت يف املس�تدرك. وما ب�ن املعقوفن زيادة منّي، 

من شعب اإليامن.
)3( يف ب، س: الظاهرة !

)4( هو أبو حيان األندليس، انظر ديوانه )ص 4�5(. 
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وم�ن�ٌة ع�يلَّ  فض����ل  هل���م  ع����داي)�( 

ف��ال أذه��ب الرمح���ُن عن�ي األع��ادي��ا 

فاجتنبت�ُ�ه�ا زلت�ي)2(  ع�ن  بحث�وا  ه���ُم 
وه���م نافس���وين فاكتس�بُت املعالي��ا )3(

23- وق�د يقال: الظاهرة: حصول الكرامات ، والباطنة: حبس�ها خوف 

االغرتار هبا .

24- وق�د يقال: الظاهرة: احلواسُّ اخلم�س الظاهرة، والباطنة: احلواسُّ 

الباطنة )4(.

25- وق�د يقال: الظاهرة: ترسي�ح األعضاء يف املباحات، والباطنة: كفها 

عن املحظورات.

26- وق�د يقال: الظاهرة: اهلداية يف الظل�امت بالنجوم ، والباطنة: كوهنا 

لألعداء من الشياطن رجوم.

 27- وق�د يق�ال: الظاهـرة: ما ينزل من املط�ر، والباطنة: م�ا يمزج ب�ه 

)�( يف الديوان: عدايت .
)2( يف ت، س، ب: ذلتي !

)3( يف ب: فاكتسب املعايا ! ويف الديوان: فاجتنيُت املعاليا . ليقابل: فاجتنبتها.
)4( هذا القول ليس يف ب . واحلواس كتبت يف ش: احلواش. يف املوضعن!
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م�ن ب�ذر)�( اجلن�ة، ففي األثر عن ابن عباس ق�ال: » املطر مزاجـه من اجلنة، 
فإذا كثر املزاج َعُظَمْت الركة وإن َقّل املطر ، وإذا َقّل املزاج قلَّت الركة وإن 

كثر املطر «. 

وعنه أيضًا قال: » ما نزل مطر من السامء إال ومعه البذر « أخرجهام ابن أيب 
الدنيا يف كتاب »املطر«)2(، وأبو الشيخ ابن حيان)3( يف كتاب »العظمة«)4( .

28- وقد يقال: الظاهرة: ما حصل باملطر من النبات، والباطنة: ما حصل 
به من اللؤلؤ، فعن ابن عباس قال: » خيلق)5( اهلل اللؤلؤ يف األصداف من املطر، 
تفتـح األصـداف أفواهها عنـد املطر، فاللؤلـؤة العظيمة من القطـرة العظيمة، 

واللؤلؤة الصغرية من القطرة الصغرية «.

 وق�ال عكرمة: » ما أنزل اهلل من السـامء قطـرة إال )6( أنبت هبا يف األرض 
عشبة، أو يف البحر لؤلؤة « أخرجهام أبو الشيخ يف كتاب »العظمـة« )7(.

)�( يف ب، س: بذل.
)2( أخرج األول )ص 54-59( برقم )8(، وفيه راو جمهول، وأخرج الثاين )ص �07-

�08( برقم )85(، وتتمته: » أما إنكم لو بسطتم نطعًا لرأيتموه «.
)3( يف ب، س: حبان !

)4( انظ�ر )�267/4( برق�م )750(، وهو موقوف، وفي�ه أبو ربيعة، فإن كان هو زيد بن 
عوف فهو ضعيف، وسائر رجاله ثقات.

)5( يف س، ت: خلق.
)6( يف ب، س: وال .

)7( األول يف )�255/4-�256( برقم )�73، 732( وهو موقوف وإس�ناده ضعيف، 
والث�اين يف )�259/4( برق�م )738(، ونص�ه فيه: » ما من قط�رة تقطر إال نبتت هبا 

شجرة أو لؤلؤة « وهو مقطوع كام قال املحقق .
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29- وق�د يقال: الظاهرة: املطر، والباطنة: الندى،  أخرج أبو الش�يخ )�( 

عن ابن عباس قال: » السـحاب األسـود فيه املطر، واألبيـض فيه الندى، وهو 

الذي ينضج الثامر «.

 30-وق�د يق�ال: الظاهرة: لباس الرياش ، والباطنـة: لباس التقوى، قال 

ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ﴿ڄ    تع�اىل: 

ڇ ﴾)2(. 

�3- وقد يقال: الظاهرة: حيوان الرب ، والباطنة: حيوان البحر . 

32- وق�د يقال: الظاهرة: االجتهاد يف العبادات ، والباطنة: الفرتة عنها، 

ففي احلديث: » وإن من عبادي املؤمنن ملن يسـألني الباب من العبادة فأكفه)3( 

عنه أن ال يدخله عجب فيفسده ذلك « رواه أبو نعيم يف »احللية« )4(.

33- وق�د يقال: الظاهـرة: الزوجة الصاحلة ، والباطنة: الزوجة الس�وء، 

ألهنا هتذب األخالق .

34- وقد يقال: الظاهرة: اخلدم املوافقون )5(، والباطنة: اخلدم السوء .

)�( يف كتاب العظمة )�246/4-�247( برقم )�72( وفيه راو ضعيف.
)2( من سورة األعراف، اآلية 26 . وقوله: »قال« إىل »وريشًا« سقط من ش.

)3( يف ب: فاكهة !
 )4( انظ�ر )3�8/8(، وق�د س�بق ج�زء من�ه وه�و: » إّن مـن عبـادي ملـن ال يصلحـه 

إال السقم «. وقوله: »املؤمنن« سقط من ش.
)5( يف ب، س: واملوافقون !
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35- وق�د يق�ال: الظاهـرة: م�ا الق بالنف�س م�ن املطاعم واملش�ارب ، 

والباطنة: ما كرهته وعافته.

36- وق�د يق�ال: الظاهـرة: م�ا أحل�ه اهلل م�ن املأك�والت واملرشوبات، 

والباطنة: ما حرم�ه منها.

37- وق�د يقال: الظاهرة: العلوم التي ُيَعرّب عنها اللس�ان، والباطنة: التي 

تق�وم بالقلب وتق�رص العبارة عنها، كدليل االستحس�ان الذي يقول به األئمة 

احلنفية، و)�(  ككثري من املواجيد)2( التي تقع للسادة الصوفية .

38- وق�د يقال: الظاهرة: ما يؤكل من الثامر ، والباطنة: ما يزرع من نواه 

وبذره)3(.

فلّم�ا انتهي�ُت يف االس�تنباط إىل هنا ، وعدة م�ا ذكرته اثنان وس�بعون )4( 

ُأْحِض�َر يل تفس�ري اإلمام النس�في فوجدته َعدَّ في�ه نحو الثالث مئ�ة)5(، فمنها 

م�ا تواردت معه علي�ه، ومنها ما ذكرته ومل يذكره أصاًل، وقد رأيت أن أس�وق 

عبارته ثم أعقبه بتتامت ُأخر .

)�( سقط من ب .
)2( يف ش: املواجد .

)3( يف ش: ما يزرع من نبات وبذر !
)4( املذكور )76( قواًل، فلعل املؤلف أضاف أربعة أقوال بعد كتابته ما كتب.

)5( س�يقول يف آخر النص: » هذا كالم النس�في بحروفه، وعدة ما ذكره مئتان وأربعون، 
مئة وعرشون يف الظاهرة، ومئة وعرشون يف الباطنة «.
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قال ريض اهلل عنه)�(:

�- قال ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام: » سألُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ما هذه 

ى ِمْن خلقك،  النعمة الظاهرة والباطنة ؟ فقال: أّما الظاهرة: فاإلسالم وما سوَّ

وما َأفضَل عليك من الرزق، وأّما ما بطن فسرت )2( مساوئ عملك « )3(. 

)�( يف كتابه التيس�ري يف التفس�ري، يف تفس�ري اآلية )20( من س�ورة لقامن، وقد وقفُت عىل 
اجلزء الذي فيه هذا، وهو اجلزء الثالث، يف مركز مجعة املاجد، مصور من مكتبة امللك 
عبد العزيز العامة بالرياض، فانظر الورقة )377-380(، وقد قابلت النص املنقول 
هنا بالنص هناك، واستفدُت منه كثريًا يف إصالح عدد من األخطاء التي توارد عليها 

النساخ! وقد سقط منه هناك القوالن )6( و)44(.
)2( يف ت: فيسرت !

)3( قال املؤلف يف الدر املنثور )526-525/6(:

»أخ�رج البيهقي يف ش�عب االيامن  ]�20/4[  عن عطاء ريض اهلل عنه قال: س�ألت 
ابن عباس ريض اهلل عنهام عن قوله ﴿ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ قال: هذه من 
كنوز علمي. قال : س�ألُت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : » أّما الظاهرة فام سـوى من خلقك، 

وأّما الباطنة فام سرت من عورتك، ولو أبداها لقالك أهلك فمن سواهم «.

وأخ�رج اب�ن مردويه والبيهق�ي والديلمي واب�ن النجار عن اب�ن عّباس ريض اهلل 
عنهام قال: سألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن قول ﴿  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ قال: 
» أّمـا الظاهرة فاإلسـالم وما سـوى من خلقك، وما أسـبغ عليك مـن رزقه، وأّما 
الباطنة فام سرت من مساوئ عملك، يا ابن عباس إّن اهلل تعاىل يقول: ثالث جعلتهن 
ر عنه من خطاياه،  للمؤمن: صالة املؤمنن عليه من بعده، وجعلت له ثلث ماله أكفِّ
وسـرتت عليه من مسـاوئ عمله فلم أفضحه بـيٍء منها، ولو أبديتهـا لنبذه أهله 

َفَمْن سواهم...«.
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2- وقي�ل: الظاهرة )�(: اجلوارح، والباطنـة: املصالح، وهي)2( الصفات 
القائمة هبا )3(.

3- الظاهرة: التصوير، والباطنة: التنوير.

4- الظاهرة: اإلقرار، والباطنة: االعتقاد.

5- الظاهرة: الدعوة إىل اإليامن، والباطنة: اهلداية إىل اإليامن .

6- الظاهرة: إعطاء اإليامن، والباطنة: اإلبقاء عىل اإليامن .

7- الظاهرة: الدعاء إىل اإلسالم ، والباطنة: الدعاء إىل دار السالم )4( .

8-الظاهرة: النفع، والباطنة: الدفع)5( . 

9- الظاهـرة: التوفي�ق لإلي�امن )6( والطاع�ات ، والباطنـة: العصمة عن 
الكفر واجلفوات)7( .

)�( يف ب: الظاهر !
)2( يف ب: وهن .

)3( يف ب: به !
)4( يف ج�، ج2: نظ�ر الس�الم. ويف ت، س، ب: دار اإلس�الم. ويف ش والتيس�ري: دار 

السالم، وهو الصواب ففي اآلية: ﴿ حئ   مئ  ىئ   يئ  جب ﴾ ]يونس:25[.
)5( هذا من ش والتيسري. ويف النسخ: الرفع !

)6( يف ب: إىل.
)7( كذا يف ت، س، ب، ش، ويف التيسري: احلقرات، ولعل الصواب: اهلفوات . وسقطت 

اجلملة من ج�، ج2 .
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�0- الظاهرة: إظهار الطاعات ، والباطنة: إخفاء السيئات .

��- الظاهرة: التخفيف، والباطنة: التضعيف . 

�2- الظاهرة: النطق ، والباطنة: العقل . 

والباطنـة: التزي�ن   ،)�(﴾ ڱ  ڱ  ڱ   الظاهـرة: التبي�ن ﴿   -�3 
﴿ ڍ  ڌ  ڌ ﴾)2(.

�4- الظاهـرة:  التكلي�ف ﴿ ۓ   ۓ  ڭ    ڭ ﴾)3(، والباطنـة: 
التأليف ﴿ ڇ  ڇ   ڇ    ﴾)4(. 

 �5- الظاهرة: تعديد)5( احلس�نات ﴿ ٱ  ٻ﴾ اآلية)6(، 
﴿   ڻ  ڻ  ۀ ﴾ اآلي�ة)7(، ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ﴾ اآلي�ات)8(، 
﴿ ژ   ژ ﴾ اآلي�ات)9(، ﴿ڀ  ٺ ﴾ اآلي�ة )�0(، والباطنة: 

إمجال السيئات ﴿ ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ ﴾)��(.

)�( من سورة البقرة، اآلية �22 .
)2( من سورة احلجرات، اآلية 7 .
)3(  من سورة البقرة، اآلية 208 .

)4(  من سورة آل عمران، اآلية �03 .
)5( يف ب: تعدد !

)6( من سورة التوبة، اآلية ��2 .
)7(  من سورة األحزاب، اآلية 35 .

)8(  من سورة املؤمنون، اآلية � .

)9( من سورة املعارج، اآلية 22 .
)�0(  من سورة آل عمران، اآلية �7 .

)��(  من سورة النور، اآلية �3 .
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�6- الظاهرة: األوصاف، والباطنة: األرسار.

�7- الظاهرة: األفعال املرئية، والباطنة: الضامئر املطوية)�(. 

�8- الظاهرة: األقوال واألفعال، والباطنة: املقامات واألحوال .

�9- الظاهرة: الشخوص واألشباح ، والباطنة: القلوب واألرواح . 

20- الظاهرة: حسن الصورة، والباطنة: حسن السرية. 

�2- الظاهرة: الرسوم ، والباطنة: العلوم .

22- الظاهرة: حسن اخلَْلق ، والباطنة: حسن اخلُُلق )2(. 

23- الظاهرة: وجود النعمة ، والباطنة: شهود املنعم .

24- الظاهرة: الدنيوية، والباطنة: الدينية .

25-الظاهرة: نفس بال زلة ، والباطنة: قلب بال غفلة .

26- الظاهرة: يف األموال ونامئها، والباطنة: يف األحوال وصفائها . 

27- الظاهرة: توفيق الطاعات ، والباطنة: قبول الطاعات.

28- الظاهرة: التسوية )3( ، والباطنة: التصفية)4(.  

)�( يف ب: الطوية !
)2( ضبط ناس�خ س لف�ظ »اخللق« األول بضم اخلاء والالم، والثاين بفتح اخلاء وس�كون 

الالم. والصواب العكس.
)3( يف النس�خ: الدينونة، أو: الدنيوية، وكتب ناس�خ ش يف احلاشية: التورية ! والتصحيح 

من التيسري.
)4( يف س، ب: النصفبة !
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29- الظاهرة: صحبة الصاحلن، والباطنة: حفظ حرمتهم .

30- الظاهرة: الزهد يف الدنيا، والباطنة: االكتفاء باملوىل .

�3- الظاهرة: الزهد ، والباطنة:  الوجد .

32- الظاهرة: توفيق املجاِه�د ، والباطنة: حتقيق املشاِه�د)�(.

33- الظاهرة: وظائف النفس، والباطنة: لطائف القلب .

34- الظاهرة: اش�تغالك بنفس�ك عن غريك ، والباطنة: اشتغالك بربك 

عن نفسك .

35- الظاهرة: طلبه، والباطنة: وجوده .

36- الظاهرة: أن تصل إليه ، والباطنة: أن تبقى معه . 

37- الظاهرة: اخلدمة ، والباطنة: احلرمة .

38- الظاهرة: األمر ، والباطنة: األجر .

 39- الظاهـرة: ما س�ّمى من نعم اجلنة ، والباطنـة: ما أخفاه منها ، فقال: 

﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ﴾)2(.

40- الظاهرة: املال والثروة )3(، والباطنة: العلم واحلكمة. 

)�( اتفقت النسخ عىل هذا، لكن يف التيسري: توفيق املجاهدة، وحتقيق املشاهدة .
)2( من سورة السجدة، اآلية �7 .

)3( يف ت، س، ب. ويف ج�، ج2: الث�روي . وس�قط الق�ول م�ن ش. والتصحي�ح م�ن 
التيسري .



93

�4- الظاهرة: حفظ القرآن ، والباطنة: فهم القرآن .

42- الظاهرة: حمكم القرآن ، والباطنة: متشابه القرآن .

43- الظاهرة: تفسريه، والباطنة: تأويله .

44- الظاهرة: الرتغيب، والباطنة: الرتهيب)�(.

45- الظاهـرة: الرتغيب والرتهيب ، والباطنـة: التزين والتحبيب ، قال 
تعاىل: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴾)2(.

46- الظاهرة: أنك حتبه ، والباطنة: أنه )3(حيبك .

47- الظاهرة: أنك مريده)4(، والباطنة: أنك مراده.

48- الظاهرة: النعم املنقودة، والباطنة: النعم املوعودة .

49- الظاهرة: املحرضة ، والباطنة: املنتظرة .

50- الظاهـرة: الن�رص ع�ىل األع�داء يف احل�روب، والباطنـة: إلق�اء)5( 
الرعب )6( يف القلوب .

)�( سقط هذا القول من ت.
)2( من سورة احلجرات، اآلية 7 .

)3( من هنا إىل قوله: تريده، سقط من ش.
)4( يف ت، س، ب: تريده .

)5( يف ب: ألقاك !
)6( ه�ذا م�ن ش، والتيس�ري، وقد كت�ب ناس�خ ش أواًل: الرغبة -وهو ما جاء يف النس�خ 
اخلم�س األُخ�رى- ثم عدهلا إىل الرعب ، وهو الصواب ك�ام يف احلديث: » ونرصُت 
بالرعب مسرية شـهر « رواه البخاري )�/�28( برقم )329(، ومسلم )�/370( 

برقم )�52(.
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�5- الظاهـرة: الصحة ، والباطنة: العلة، ُتْق�َدُر عىل األعامل الصاحلة يف 

صحتك ، وُيْكَتُب لك ثواب األعامل من غري عمٍل يف علتك .

52- الظاهرة: الشباب، والباطنة: الشيب، الشباب رسور، والشيب نور .

53- الظاهـرة: إدام�ة النعم�ة علي�ك لتش�كر فتن�ال ث�واب الش�اكرين، 

والباطنة: سلب النعم عنك لتصرب فتنال ثواب الصابرين .

54- الظاهرة: اإلعطاء باملسألة ، والباطنة: اإلعطاء من غري مسألة .

55- الظاهرة: الرزق ، والباطنة: تفريق الرزق.

56- الظاهـرة: قوله تعاىل: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ   ﴾ ، والباطنة: قوله 

تعاىل: ﴿ ۀ  ہ  ہ   ہ ﴾)�(.

57- الظاهرة: التنعيم، والباطنة: التعليم .

58- الظاهرة: الرزق، والباطنة: الربكة يف الرزق . 

59- الظاهرة: س�الم النبي)2( ملسو هيلع هللا ىلص ظاهرًا ، والباطنة: س�الم املالئكة ليلة 

القدر، وعند املوت، ويف القيامة، ويف اجلنة ، ثم سالم الرب بال واسطة . 

)�( من سورة الفتح، اآلية 26 .
)2( يف التيسري فقط: سالم عىل النبي ...
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60- الظاهرة: أولياؤك ، والباطنة: أعداؤك)�(،  يذُكر وليَُّك)2( حماس�نََك 
َك مس�اوئك فتفارقه�ا، يعين�ك ولي�ك)3( فتكثر لك  فتالزمه�ا، ويذك�ر ع�دوُّ

احلسنات، ويظلمك عدوك فتصرب فيغفر لك السيئات .

�6- الظاهـرة: الزوج�ة املس�اعدة ، والباطنـة: الزوج�ة املخالف�ة ، تلك 
ترشح)4( صدرك ، وهذه)5( تعظم)6( أجرك . 

62- الظاهـرة: اجل�ار امل�ريض ، والباطنة: اجلار امل�ؤذي، ذاك يقرك)7( يف 
دارك فتعيش يف الرخاء ، وهذا يزعجك عن وطنك فتنال فضيلة الغرباء.

63- الظاهرة: قبول)8( القلوب ، والباطنة: نفرة القلوب، يف ذلك وجود 
بر األبرار ، ويف هذا زوال رمحة األغيار.

64- الظاهـرة: اجل�اه والرفع�ة ، والباطنة: اخلمول والضع�ة)9(، يف ذلك 
ينرش علمك ، ويف هذا يسلم دينك)�0( .

)�( يف التيس�ري هن�ا زي�ادة وهي: تس�تعن باهلل ع�ىل أم�ورك بأوليائك، وتس�تعيذ باهلل من 
أعدائك .

)2( يف ب: والك ! ويف س: يذكروا ! ويف ش: يذكرون لك !
)3( يف ب: وقلبك !

)4( يف التيسري هنا: ترشح بالرسور .
)5( يف ت، س، ب: وهن .

)6( يف ب، ت: يعظم ! ويف التيسري هنا زيادة: بالصرب واالحتامل .
)7( يف ب، س، ش: يقروك.

)8( وكتب ناسخ ش يف احلاشية: إقبال .
)9( يف س: والصفة.

)�0( يف التيس�ري: يف ذل�ك ين�رش عملك ] كذا هنا وف�ي ج�، ج2[ فتثاب بكل ما عمل به 
أحد من األمة، وفي هذا يسلم دينك فال تقع في الرياء والسمعة .
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65- الظاهـرة: الولد البار ، والباطنة: الول�د العاق ، ذاك يكثر األعداد ، 

وهذا يقطع عن اخللق االعتامد .

66- الظاهرة: والدة الولد ، والباطنة: موته ، ذاك َفَرٌح)�( ، وهذا َفَرٌط .

67- الظاهـرة: النهار ، والباطنة: الليل ، قال تعاىل: ﴿ چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ     ڍ ﴾)2(.

68- الظاهرة: البحار واألهنار، والباطنة: العيون واآلبار)3(.

69- الظاهرة: الصالة ، والباطنة: الصوم .

تنا )5(  �ُة املاضن علين�ا لنعترب ، والباطنة: ت�رك)4( ِقصَّ 70- الظاهـرة: ِقصَّ

عىل غرينا لنسترت.

�7- الظاهرة: اختالف اهليئات ، والباطنة: اختالف الِهّمات ، لو استوت 

اهليئ�ات)6( مل)7( تتمي�ز ال�ذوات ، ولو عل�ت الِهّمات مل يش�تغل أحد باحلرف 

اخلسيسة، فتعطلت  احلاجات . 

)�( يف ب، س: فرج !
)2( من سورة القصص، اآلية 73 .

)3( سقط هذا القول من ش.
)4( من هنا إىل قوله: »والباطنة« سقط من ش .

)5( يف ب: قضيتنا !
)6( يف ش: اهلامت. حتريف.

)7( قوله: »والباطنة« إىل هنا، سقط من ت. وغري الناسخ: تتميز إىل: ليتميز !
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72- الظاهـرة: النظ�ر يف ملك�وت األرض�ن والس�اموات ، والباطنـة: 

التبدل)�( ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ﴾)2(.

73- الظاهرة: التحسن ، والباطنة: التحصن . 

74- الظاهرة: الترصيف)3( ، والباطنة: التعريف.

 75- الظاهـرة: حس�ن العم�ل ، والباطنـة: ص�دق الوجل ، ق�ال تعاىل: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾)4(.

76- الظاهرة: احلمد عىل النعمة ، والباطنة: الشكر يف النعمة )5(.

77- الظاهرة: املنح ، والباطنة: املحن)6( .

78- الظاهرة: العروق املتحركة ، والباطنة: الساكنة .

)�( سقط هذا من ج�، ج2  .
)2( من سورة النور، اآلية 55 . واملقابلة يف هذا القول غري واضحة .

)3( يف ش: التصديق !
)4( من سورة املؤمنون، اآلية 60 .

)5( يف ت: النقم�ة . ول�ُكلٍّ وجه . ويف التيس�ري زي�ادة وهي: واحلمد ثناء اللس�ان وذكره، 
والشكر معرفة اإلحسان ونرشه.

)6( يف التيس�ري هن�ا زي�ادة: »واملن�ح األم�وال للت�رصف، واألع�امل لل�رشف، والنب�ات 
للتجمل، واجلامل للتمتع، واملحن: اخلرسان والنقصان واألدواء واألسواء والنوائب 
واملصائ�ب، وعاقبته�ا: ﴿ ڤ   ڤ     ﴾ والموع�ود عليه�ا الصل�وات والرحمة 

ودوام الهداية «. اه�، ولينظر يف نسخة أخرى. 
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79- الظاهـرة: الرتبي�ة بعد الوالدة ، والباطنة: الرتبي�ة قبلها ، قال تعاىل: 

﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾)�(.

80- الظاهرة: ما يكتِسب)2(، والباطنة: ما يأتيه من حيث ال حيتِسب .

بمحارب�ة  األم�ر  والباطنـة:   ، الكف�ار  بمحارب�ة  األم�ر  الظاهـرة:   -8�

الشيطان)3(.

82- الظاهرة: األمر بالصدقة ، والباطنة: إعطاء اخللف عىل النفقة .

83- الظاهرة: العمل ، والباطنة: النية . 

84- الظاهرة: اإلطعام واإلسقاء)4(، والباطنة: اإلشباع واإلرواء .

85-الظاهرة: إساغة)5( الطعام والرشاب ، والباطنة: إخراجهام بسهولة .

86- الظاهرة: اإلشباع واإلرواء ، والباطنة: اإلجاعة واإلظامء.

87- الظاهرة: إنزال األمطار ، والباطنة: إخراج احلبوب والثامر .

)�( من سورة النجم، اآلية 32 .
)2( يف ب: ال مكتسب، ويف س: ال تكتسب.

)3( يف التيسري هنا زيادة: ذلك لئال يستويل عىل نفسك، وهذا لئال يزيلك عن دينك .
)4( يف النس�خ اخلم�س: اإلهل�ام واإلس�عاد ! وك�ذا يف ش، إال أن فيها: واإلس�عا. وكتبها 
الناس�خ يف احلاش�ية: واإلس�عاف ! وال معنى هلذا يف مقابلة ما ذكر يف النعمة الباطنة، 

فصححتها إىل ما ترى. ثم رأيتها كام صححتها يف التيسري.
)5( يف ب: إضاعة !
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88- الظاهـرة: م�ا ظه�ر م�ن ال�زروع والث�امر، والباطنـة: م�ا بط�ن من 
الرطاب)�(.

89- الظاهرة: ما يس�تفاد بالتجارات والصناعات، والباطنة: ما يس�تفاد 
بالزراعات ، وهذا أكثر ربحًا، فإّنه معاملة مع اهلل تعاىل .

90- الظاهرة: صيود الرب ، والباطنة: صيود البحر)2( .

�9- الظاهرة: ما يكتسب يف األسواق من الدرهم والدينار، والباطنة: ما 
يستخرج من املعادن والبحار .

92- الظاهـرة: التج�ارات إلص�الح املع�اش ، والباطنة: أن ال تش�غلك 
زه�رة التج�ارات عن إصالح املع�اد ، قال تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      

پ  پ  پ ﴾)3(.

93- الظاهرة: العمل الصالح ، والباطنة: العمل)4( النافع .

94- الظاهرة: ذكر اللسان ، والباطنة: ذكر اجلنان .

95- الظاهرة: أنك تدعوه، والباطنة: أنك تريده ، قال تعاىل: ﴿  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀ ﴾)5(.

)�( سقطت »من « من ت، ويف ب: الرباط ! ويف التيسري: والباطنة: نتائجه ورطوبته !
)2( يف ش: صيد. يف املوضعن.
)3( من سورة النور، اآلية 37 .

)4( يف ت، ش: العلم !
)5( من سورة الكهف، اآلية 28 .
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96- الظاهرة: البسط)�(، والباطنة: القبض)2(.

97- الظاهـرة: الن�وم بالس�كون والراح�ة ، والباطنة: التهج�د باملناجاة 
واخللوة.

98- الظاهـرة: الصي�ف)3( ، فالنع�م ظاه�رة يف الك�روم)4( ، والباطنـة: 
الشتاء)5(، والنعم باطنة)6( يف البيوت.

99- الظاهـرة: إحس�ان العب�ادة )7(، والباطنة: رؤية)8( منَّ��ِة اهلل تعاىل يف 
التوفيق للعبادة .

�00-الظاهرة: رشيعة الرسول ، والباطنة: شفاعة الرسول .

��0- الظاهرة: السمعيات، والباطنة: العقليات .

�02- الظاهرة: أعيان النصوص ، والباطنة: دالئل النصوص .

)�( يف ب: البسيط !
)2( يف التيسري هنا: قال تعاىل: ﴿ وئ  ۇئ  ۇئ   ﴾.

)3( يف النسخ كلها: الصيد !! والتصحيح من التيسري .
)4( يف ج�، ج2: الكروب !!

)5( يف ت: الس�فا، ويف س، ب، ش، ج�: الش�فا، وس�قطت اجلملة من ج2، والتصحيح 
من التيسري.

)6( يف التيسري: ظاهرة !
)7( يف ب: العادة.

)8( يف ب: أوب�ذ، ويف س: أوي�د! وس�قطت الكلمة من ت . وكتبها ناس�خ ش ثم رضب 
عليها .
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�03- الظاهرة: العبارات ، والباطنة: اإلشارت .

�04- الظاهرة: التمكن ، والباطنة: التس�كن ﴿ ے  ۓ    ﴾ )�( ، 
﴿ ڦ  ڦ ﴾)2(.

�05- الظاهـرة: م�ا ي�ؤكل ظاهره ويلقى باطن�ه)3(، والباطنـة: ما يؤكل 
باطنه ويلقى ظاهره )4(.

والباطنـة: االختي�ار)7(  ی﴾)6(،  الظاهـرة: االختب�ار)5( ﴿   -�06 
﴿ ہ  ہ ﴾)8(. 

�07- الظاهرة: املناداة)9( ، والباطنة: املناجاة )�0(. 

�08- الظاهـرة: حي�اة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، والباطنة: موته ، كام قال: » حيايت خري 
لكم ومويت خري لكم « احلديث)��(.

)�( من سورة  األعراف، اآلية �0 .
)2( من سورة الفتح، اآلية 4 .

)3( يف التيسري: كالتفاح والكمثرى والسفرجل ونحوها.
)4( يف التيسري: كالرمان واجلوز واللوز ونحوها .

)5( يف ب، س، ش: االختيار !
)6( من سورة األنبياء، اآلية 35 .

)7( يف ب: االختبار !
)8( من سورة احلج، اآلية 78 .

)9( يف النسخ الست: املساواة. والتصحيح من التيسري.
)�0( يف التيسري: إفهام املناجاة .

)��( ق�ال اهليثم�ي يف جمم�ع الزوائ�د )24/9(: »رواه الب�زار )308/5 برق�م �925(، 
 ورجال�ه رج�ال الصحي�ح«، وعزاه الس�يوطي يف اجلام�ع الصغري إىل ابن س�عد يف = 
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�09- الظاهرة: قضاء غريك حاجتك، والباطنة: قضاؤك حاجة غريك )�(.

��0- الظاهرة: األمن يف الدنيا ، والباطنة: األمن يف العقبى .

���- الظاهرة: صحة األبدان)2(، والباطنة: صحة األديان .

��2- الظاهرة: البدن السليم ،والباطنة: القلب السليم .

��3- الظاهرة: غنى املال ، والباطنة: غنى)3( احلال .

��4- الظاهرة: إخراجنا )4( بعد األنبياء واألمم لئال يطلعوا عىل قبائحنا، 

والباطنة: ذكرنا يف)5( زمرة األنبياء قبل جميئنا بأوصاف مدائحنا . 

��5- الظاهرة: الرواية ، والباطنة: الرعاي�ة )6(.

= الطبق�ات مرس�اًل، وعج�ب املن�اوي من�ه القتص�اره علي�ه. انظ�ر: في�ض القدير 
)40�/3(، وق�د ضع�ف األلب�اين ه�ذا احلديث يف سلس�لته الضعيف�ة )404/2-
406(، وصححه عدد من العلامء منهم الشيخ عبد اهلل الغامري، انظر: » هناية اآلمال 

بصحة حديث عرض األعامل « له.
)�( يف التيسري هنا: »قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعيّل: يا عيل، إذا أتى طالب حاجة فاعلم أهنا نعمة ومنة 

من اهلل عليك، من أراد أن يغفر ذنبه وتقىض حوائجك « كذا.
)2( يف س: األبدال !

)3( يف ش: غناء، يف املوضعن.
)4( يف ب، س: إخراجا !

)5( سقطت من ش .
)6( هكذا يف النسخ الست. وتشبه أن تكون يف التيسري: الوعاية.
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��6- الظاهرة: ركوب األنعام، والباطنة: ركوب السفن العظام .

��7- الظاهرة: املراكب يف حياتك ، والباطنة: املناكب  بعد وفاتك .

��8- الظاهـرة: املال والبنون، والباطنة: املفروض واملس�نون ، وجاء يف 
قوله تعاىل: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ   ﴾)�(.

قول�ه)3(:   والباطنـة:   ،)2(﴾ ۆئ  ۆئ  قول�ه: ﴿  الظاهـرة:   -��9
﴿ ٱ  ٻ   ﴾)4(.

�20- الظاهرة: احلياة، والباطنة: املوت ، قال الشاعر)5(: 

ف�أكث�روا احل��ي�اَة  مدح��وا  إْذ  قل�ُت  ق�د 
ُت�وص��ُف)6( ال  فض��يل�ٍة  أل�ُف  للم�وت 

بلق���اِئ���ِه لق�اِئ���ِه  أم�����اُن  من��ه�ا 
ُينِْص�ُف)7( ال  مع���ارٍش  ُك��لِّ  وف��راُق 

)�( من سورة الكهف، اآلية 46 .
)2( من سورة البقرة، اآلية 223، وغريها .

)3( من سورة التوبة، اآلية �2 .
)4( سقط هذا القول من ت .

)5( ه�و منص�ور الفقي�ه ك�ام يف عدد من كت�ب الثعالب�ي، منه�ا يتيمة الده�ر )69/4( ط 
حمي�ي الدي�ن، ومعج�م األدب�اء )2725/6(، وديوان�ه )ص �83(، وروح ال�روح 

.)862/2(
وه�و ابن الروم�ي يف دي�وان املع�اين )96�/2(، وديوان�ه )�625/4(. أفاده حمقق 

»روح الروح«.
)6( يف ب، س: توصفوا !

)7( يف ب، س: معاش ال ينصفوا !
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فإذا عرفت أن اهلل تعاىل أس�بغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فشكر ذلك أن 
تعمل بقوله: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ﴾)�(.

هذا كالم النسفي بحروفه)2(، وعدة ما ذكره مئتان وأربعون، مئة وعرشون 
يف الظاهرة، ومئة وعرشون يف الباطنة، وتكمل بما )3( ذكرته ثالث مئة .

- ث�م رأْيُت يف جمموٍع لش�يخ اإلس�الم الُبلقيني)4( كالم�ًا عىل ه�ذه اآلية 
قال فيه: 

» اعلم أّن نعم اهلل الظاهرة والباطنة ال حتىص، منها:

- نعم�ة اإلس�الم، وم�ا رشع في�ه )5( من األع�امل الت�ي يف كل عمٍل منها 
أجر.

- ونعمة اإلجياد وما خلق)6( يف البدن من األعضاء واملنافع « . 

- قل�ُت: وخص�ال اخل�ري الت�ي رشع�ت يف اإلس�الم ث�الث مئ�ة خصلة  
وكرس)7(: 

)�( من سورة األنعام، اآلية �20 .
)2( وقد حذف مجاًل كام رأْيَت يف التعليق .

)3( يف س، ت: مما .
)4( الظاه�ر أن�ه يقصد اإلمام عمر بن رس�الن املعروف املتوىف س�نة 805 ه��. وليته ميزه 

بلقبه.
)5( هنا تنقطع نسختا اجلامعة النظامية.

)6( من هنا إىل قوله: »اخلري« سقط من ش.
)7( يف ب: وكثري !
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روى الط�رباين يف »الكبري« عن عبي�د - وكانت له صحبة  - أّن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
ق�ال: » اإليمـان ثالث مئـة وثالثون)�( رشيعة، َمْن واىف)2( برشيعٍة منهن دخل 

اجلنّـة «)3(.

وروى أب�و يع�ىل عن أيب س�عيد اخلدري ق�ال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إن 
بـن يـدي الرمحن للوحًا فيه ثـالث مئة ومخس عرشة)4( رشيعـة ، يقول الرمحن 
عـز وجـل: وعزيت وجاليل ال يأيت عبد من عبادي ال يرشك يب شـيئًا ، فيه واحد 

منها )5( إال دخل اجلنة «)6(.

وروى الطرباين يف »األوسـط« عن أنس قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إّن هلل 
لوحـًا مـن زبرجدة خرضاء حتت العرش كتب فيـه: أنا اهلل ال إله  إال أنا، أرحم 
الرامحـن، خلقـت بضعة عرش وثـالث مئة ُخُلق، َمـْن جاء بُخُلـٍق منها )7( مع 

شهادة أن ال إله إال اهلل أدخل اجلنة «)8(. 

)�( يف ش: وستون !
)2( يف ب: أوىف !

 )3( ق�ال اهليثم�ي يف جمم�ع الزوائ�د )�/36(: » رواه الط�رباين يف الكب�ري، ويف إس�ناده 
 عيس�ى ب�ن س�نان القس�ميل وثق�ه اب�ن حب�ان، واب�ن خ�راش، وضعف�ه اجلمه�ور، 

وعبد الرمحن بن عبيد، مل أر من ذكره «. اه�، ومل أجده يف املعجم الكبري املطبوع.
وانظر ما سيأيت قريبًا .

)4( يف النسخ األربع: مخسة عرش . 
)5( يف ب: منهام !

)6( انظر مسند أيب يعىل )484/2( برقم )�3�4(.
وقال اهليثمي )�/36(: » يف إسناده عبد اهلل بن راشد وهو ضعيف «.

)7( يف ت، ب، س: فيها !
 )8( انظ�ر املعج�م األوس�ط )20/2( برق�م )�093( وق�ال: » مل ي�رو ه�ذا احلديث عن 

=أيب ظالل إال أبو الدمهاء، تفرد به النفييل «.
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وروى الط�رباين يف »األوسـط« عن اب�ن عباس عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
 » اإلسـالم ثـالث مئــة رشيعة وثـالث عـرشة )�( رشيعـة، ليس منهـا رشيعة 

يلقى اهلل هبا صاحبها إال وهو يدخل هبا )2( اجلنة « )3(.

فهذه اخلصال املذكورة، يف كل واحدة منها عدة نعم:

�- نعمة ظاهرة يف مرشوعيتها )4(.

2- ونعمة ظاهرة يف بعث)5( النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبا .

3- ونعمة ظاهرة يف وصوهلا إىل املكلَّف.

4- ونعمة ظاهرة يف فهمه إياها.

5- ونعمة ظاهرة يف توفيقه لفعلها وإقداره عليها 

6-�0- ونعمة باطنة يف شهود منَّة اهلل تعاىل يف كل من هذه اخلمس.

فهذه عرشة.

= وقال اهليثمي )�/36(: » يف إس�ناده أبو ظالل القس�ميل وثقه ابن حبان، واألكثر 
عىل تضعيفه «.

)�( يف النسخ األربع: ثالثة عرش !
)2( سقطت من ش .

)3( انظر املعجم األوس�ط )305/8( برقم )8709(، واملعجم الكبري )�84/�2( برقم 
)�2985(، وق�ال اهليثمي يف جمم�ع الزوائد )�/36(: » فيه عبي�د اهلل بن زحر وهو 

ضعيف «.
)4( يف ب، س: مرشوعتها .

)5( يف ت: بعثة.
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��- ونعمة باطنة يف الفرتة عنها )�( حذرًا من العجب واالغرتار.

�2- ونعمة باطنة)2( يف العفو عن التقصري يف أدائها.

�3- ونعم�ة باطن�ة)3( يف إعطاء أجرها )4( مع عدم عملها )5( إّما لعذٍر أو 
بالشفاعة. 

�4 - ونعمة باطنة يف تضعيف األجر ملن عملها .

�5 - ونعم�ة باطنة يف االقتداء به يف عمله�ا ، فيحصل له أجر َمْن عملها 
إىل يوم القيامة .

 فه�ذه مخ�س عرشة )6( نعم�ة، ما بن ظاه�رة وباطن�ة، يف كل خصلة عىل 
انفراده�ا، ت�رضب يف ث�الث مئ�ة وثالث�ن)7(، تبلغ أربع�ة آالف وتس�ع مئ�ة 

ومخسن.

-ثم رأْيُت يف كالم بعض املتكلمن عىل »أرسار الفاحتـة«، قال:

» اعلم أّن النعم الواصلة من احلق إىل عباده عىل قسمن: نعم ذاتية، ونعم 
أسامئية )8(، وكل نعمة منها تثمر نعمًا «.

)�( يف ب، س: الفقر باعثها !!
)2( حترفت يف ش إىل ظاهرة .
)3( حترفت يف ش إىل ظاهرة .

)4( يف ب: اخرها !
)5( يف ب: علمها !

)6( يف النسخ األربع: مخسة عرش !
)7( حترفت يف ش إىل: ستن .

)8( يف ب، س: أسامئه .
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 وذك�ر غ�ريه يف »رشح أسـامء اهلل احلسـنى«: » أن�ه م�ا م�ن )�( اس�م م�ن 
أس�امء اهلل تع�اىل إال وللعبد ب�ه تعلق يف الظاه�ر ، وختلق يف الباط�ن ، كام قيل: 

ختلقوا بأخالق اهلل «.

فهذه نحو مئتي)2( نعمة بحسب عدة أسامء اهلل ، ثامنية وتسعون ظاهرة يف 
التعلق ، وثامنية وتسعون باطنة)3( يف التخلق .

- ُثمَّ رأيت يف احلديث ما روى مسلم )4( عن عائشة قالت: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: » ُخلق كل إنسان من بني آدم عى ثالث مئـة وستن مفصاًل، َفَمْن كرَّ اهلل، 
ومحد اهلل، وهلل اهلل، وسبح اهلل، واستغفر اهلل، وعزل حجرًا عن طريق النّاس، أو 
شوكة، أو عظاًم، وَأَمَر بمعروف أو هنى عن منكر، عدد )5( الستن والثالث مئة 

]السالمى[ )6(، فإّنه يمي)7( يومئذ وقد َزْحَزَح نفسه عن النّـار«. 

ففي هذه اجلملة نعم ظاهرة وباطنة من عدة وجوه:

* فالظاهرة: 

- خلقها.

)�( سقطت من ت.
)2( يف ت، ب، س: مائتن !

)3( يف ب، س: باجلنة !!
)4( يف الصحيح )698/2( برقم )�007(.

)5( يف ب: عدل .
)6( من صحيح مسلم .

)7( يف ت، ش: يميس . وهي رواية .
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- وجعلها عىل صفة االستواء.

- وسالمتها من األمل.

- وشكر اهلل عليها.

- وقبوله اليسري من العمل يف شكرها .

* والباطنة:

- التوفيق للشكر عليها.

- وشهود منة اهلل يف ذلك)�(.

- وأملها إن تأملت، لما فيه من األجر والتكفري.

- والفرتة عن أداء شكرها خوف اإلعجاب .

- والعفو عن التقصري يف شكرها.

فهذه عرشة، ترضب يف ثالث مئة وس�تن، تبلغ ثالثة آالف وست مئة، 
تضم ملا تقدم تبلغ نحو)2( عرشة آالف ، نصفها ظاهرة، ونصفها باطنة، وقد 
كان طلب منّا يف ذلك ثالث مئة، ففتح اهلل بقريب عرشة آالف، وذلك نقطة 

م�ن بحار نع�م اهلل التي ال حتىص ، ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ ﴾)3(.

)�( سقط من ت: يف ذلك.
)2( سقطت من ش .

)3( من سورة إبراهيم، اآلية 34، وغريها . ومل يستشهد باآلية يف ت.
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ونختم هذا الكتاب بذكر نعمة من نعم اهلل علينا ، فإّن اهلل تعاىل أنعم علينا 

يف العلم بنعمة مل ينعم هبا عىل أحد من أهل العرص ، بحيث أحوجهم بأرسهم 

إىل أن يستفيدوا من علمنا :

فالظاهرة: أن أكابر العلامء يرس�لون ظاهرًا ويطلبون من كتبنا ليس�تفيدوا 

منها يف اإلفتاء وغريه.

والباطنـة: أن َم�ْن تكرب عن ذلك احتاج إىل أن يدس َمْن )�( يأتيه هبا س�ّرًا 

فيستفيد منها يف خفية، ويرسق منها ما أحب ، فاحلمد هلل عىل نعمه الظاهرة )2( 

والباطنة )3(. 

تم التأليف بحمد اهلل وعونه، واحلمد هلل عىل اإلسالم .

* * *

)�( يف ت: ما.
)2( يف ب: ظاهرة .

)3( الظاهرة والباطنة: ليست يف س.

هذا وقد ختم ناس�خ ش بصالة الفاتح فكتب: اللهم صلِّ عىل س�يدنا حممد الفاتح ملا 
أغلق، واخلاتم ملا س�بق، نارص احلق باحلق، واهلادي إىل رصاطك املس�تقيم، وعىل آله 

حق قدره ومقداره العظيم.
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املصادر

- اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي )ت: ��9 ه�(، حتقيق: مركز الدراسات 
القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة املنورة )�426 ه�(.

- إحياء علوم الدين للغزايل )ت: 505 ه�(، دار املعرفة، بريوت.

- االهتبال بام يف شعر أيب العتاهية من احلكم واألمثال البن عبد الرب األندليس 
)ت: 463 ه�(، حتقيق: عيل إبراهيم كردي، هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث، 

ط� )��43ه�-20�0م(.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جالل الدين )الس�يوطي( لعبد القادر 
الش�اذيل )كان حيًا سنة 946 ه�(، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية بدمشق، ط� )�4�9 ه�-�998م(.

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي )ت: ��9 ه�(، حتقيق: إليزابث ماري سارتن، 
مطبعة جامعة كمربدج )�972م(.

- ترتي�ب املدارك وتقريب املس�الك ملعرفة أعالم مذه�ب مالك لعياض )ت: 
544 ه�(، حتقيق: أمحد بكري حممود، دار مكتبة احلياة، بريوت.

- التيس�ري يف التفسري للنس�في )ت: 537 ه�(، جزء منه خمطوط يف مركز مجعة 
املاجد بديب برقم )872(، يف القرص )2366(، وأصله يف مكتبة امللك عبد 

العزيز العامة بالرياض.

- اجلامع الصغري للسيوطي= انظر: فيض القدير.

- حك�م اب�ن عطاء اهلل )برشح زروق(، حتقيق: عب�د احلليم حممود وحممود بن 
الرشيف، دار الشعب، القاهرة )�405 ه�-�985م(.
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- حلية األولياء أليب نعيم )ت: 430ه�(، تصوير دار الفكر، بريوت.

- الدر املنثور يف التفسري املأثور للسيوطي، دار الفكر، بريوت )�993م(.

- الدرر املنتثرة يف األحاديث املش�تهرة للس�يوطي، حتقي�ق: حممود األرناؤوط 

وحمم�د بدر الدين قهوجي، مكتب�ة دار العروبة، الكويت، ط2 )�4�0ه�-

�989م(.

- دلي�ل خمطوط�ات الس�يوطي وأماك�ن وجوده�ا، إع�داد: حممد ب�ن إبرهيم 

الشيباين وأمحد سعيد اخلازندار، نرش مركز املخطوطات والرتاث والوثائق، 

الكويت، ط2 )�4�6 ه�-�995م(.

- ديوان أيب حيان األندليس )ت: 745 ه�(، طبعة بغداد.

- روح ال�روح ملؤل�ف جمه�ول من الق�رن اخلام�س اهلجري، حتقي�ق: إبراهيم 

صال�ح، هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث، املجم�ع الثقايف، ط� )�430 ه� - 

2009م(.

- سلس�لة األحاديث الضعيف�ة واملوضوعة لأللب�اين )ت: �420ه�(، توزيع 

املكتب اإلسالمي، بريوت.

- س�نا الربق الش�امي للفتح بن عيل البنداري )ت: 643 ه�(، حتقيق: رمضان 

شش�ن، نرش مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، استانبول 

)�425 ه�-2004م(.

- رشح دي�وان املتنب�ي لعب�د الرحي�م الربقوق�ي، دار الكتاب الع�ريب، بريوت 

)�407 ه�-�986م(.
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- شعب اإليامن للبيهقي )ت: 450 ه�(، حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط� )�4�0 ه� - �990م(.

- الشكر البن أيب الدنيا )ت: �28 ه�(، ضمن موسوعة رسائل ابن أيب الدنيا، 

مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط� )�4�4 ه�-�993م(.

- صحي�ح البخاري )ت: 256(، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثري، دمش�ق، 

ط5 )�4�4ه�-�993م(.

- صحيح مسلم بن احلجاج )ت: �26 ه�(، طبعة حممد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء الكتب العربية، القاهرة.

- طبقات الصوفية للس�لمي )ت: 4�2 ه�(، حتقيق: نور الدين رشيبة، مكتبة 

اخلانجي، القاهرة، ط2 )�406 ه�-�986م(.

- طبقات املفرسين للداوودي )ت: 945 ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت.

- العظم�ة أليب الش�يخ اب�ن حيان )ت: 369 ه�(، حتقي�ق: رضاء اهلل بن حممد 

إدريس املباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط� )�408 ه�(.

- عل�ل احلدي�ث البن أيب حات�م )ت: 327 ه�(، تصوي�ر دار املعرفة، بريوت 

)�405 ه�-�985م(.

- فتح الباري برشح البخاري البن حجر )ت: 852 ه�(، السلفية.

- فضائ�ل الق�رآن أليب عبيد القاس�م بن س�الم )ت: 224 ه��(، حتقيق: أمحد 

اب�ن عبد الواح�د اخلياطي، وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�المية، املغرب 

)�4�5ه� - �995م(.
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- الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�المي املخطوط )التفس�ري وعلومه(، 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عامن )�989م(.

- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة للس�يوطي، حتقيق: حممد 

خري رمضان يوسف، دار ابن حزم، بريوت، ط� )��42 ه�-2000م(.

- في�ض القدي�ر برشح اجلامع الصغ�ري للمناوي )ت: 3�0 ه��(، تصوير دار 

الفكر، بريوت.

- قوت القلوب يف معاملة املحبوب أليب طالب املكي )ت: 386 ه�(، حتقيق: 

عاصم الكيايل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2 )�426ه�-2005م(.

- الكامل البن عدي )ت: 365ه�(، قرأه ودققه عىل املخطوطات: حييى خمتار 

غزاوي، دار الفكر، بريوت، ط3 )�409 ه�-�988م(.

- الآلل�ئ املنث�ورة يف األحاديث املش�هورة للزركيش )ت: 794ه��(، حتقيق: 

مصطف�ى عبد القادر عط�ا، دار الكتب العلمية، ب�ريوت، ط� )�406ه�-

�986م(.

- جمم�ع الزوائ�د للهيثم�ي )ت: 807 ه��(، تصوي�ر دار الكت�اب الع�ريب، 

بريوت.

- املس�تدرك عىل الصحيح�ن للحاكم )ت: 405 ه��(، حتقيق: مصطفى عبد 

القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ط� )���4ه� - �990م(.

- مس�ند أيب يع�ىل )ت: 307 ه��(، حتقي�ق: حس�ن س�ليم أس�د، دار املأمون 

للرتاث، دمشق، ط� )�404 ه�-�984م(.



115

- مسند اإلمام أمحد بن حنبل )ت: �24 ه�(، طبعة مؤسسة الرسالة.

- املط�ر والرع�د والربق والريح البن أيب الدنيا )ت: �28 ه�(، حتقيق: طارق 

حمم�د س�كلوع العم�ودي، دار اب�ن اجل�وزي، الدم�ام، ط� )�4�8 ه��-
�997م(.

- املعج�م األوس�ط للط�رباين )ت: 360 ه��(، حتقيق: طارق ب�ن عوض اهلل 
اب�ن حمم�د، وعب�د املحس�ن ب�ن إبراهي�م احلس�يني، دار احلرم�ن، القاهرة 

)�4�5ه�(.

- معجم العلامء واملش�اهري الذين أفردوا برتاجم خاصة لعبد اهلل احلبيش، هيئة 
أبو ظبي للثقافة والرتاث، أبو ظبي، ط� )�430 ه� - 2009م(.

- املعج�م الكب�ري للطرباين )ت: 360 ه�(، حتقيق: محدي الس�لفي، دار إحياء 
الرتاث العريب.

- معي�د النعم ومبيد النق�م لتاج الدين الس�بكي )ت: �77ه�(، حتقيق: حممد 
عيل النجار وأبو زيد شلبي وحممد أبو العيون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط2 

)�4�3ه�-�993م(.

- املغ�ري ع�ىل األحادي�ث املوضوع�ة يف اجلام�ع الصغ�ري ألمح�د ب�ن حممد بن 
الصديق الغامري )ت: �380ه��(، دار الرائد العريب، بريوت )�402ه�-

�982م(.

- املقاصد احلس�نة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة للسخاوي 
)ت: 902 ه��(، صحح�ه وعلق حواش�يه: عب�د اهلل بن حممد ب�ن الصديق 
الغامري، تصوير دار الكتب العلمية، بريوت، ط� )�407 ه�-�987م(.
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- مكتب�ة اجلالل الس�يوطي ألمحد الرشق�اوي إقبال )ت: �423ه��(، ط دار 
الغرب، الرباط )�397ه�-�977م(.

- هناي�ة اآلم�ال بصحة حديث ع�رض األعامل لعبد اهلل بن حمم�د بن الصديق 
الغ�امري )ت: �4�3ه��(، دار الكتب العلمية، ب�ريوت، ط� )�424ه�-

2003م(.

                        * * *



احملـرر
يف قوله تعاىل

﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

حتقيق ودراســـة

د. عبد احلكيم األنيــس

)8(
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احلمد هلل، والصاة والسلام عى سليِّدنا رسلول اهلل، وعلى آله وصحبه 
وَمْن وااله .

وبع����د: فهذه رسلالة » املحرر يف قوله تع�اىل: ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ   ٺ  ٺ  ﴾«، وأتناول الكام عليها حتت العناوين اآلتية:

- وصفها:

أجلاب السليوطي يف هذه الرسلالة عى سلؤال وجه إليه علن معنى قوله 

تعلاىل: ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾، وكيلف يكلون له - عليه 

الصاة والسام - ذنب مع أنه معصوم.

وقلد أورد فيهلا اثنلي عرش قلوالً غلر مقبولة، ملا بني ملردود وضعيف 

ومؤول.

ثلم أورد األقلوال املقبولة، واستحسلن كثرًا قول بعلض املحققني - ومل 

يعينه -  القائل: إن املغفرة هنا كناية عن العصمة.

ورجع فيها إىل مصادر مهمة، منها كتاب ما زال أكثره مفقودًا، وكتاب ما 

زال خمطوطًا إىل اليوم.
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- توثيق نسبتها:

ذكرها السليوطي رمحه اهلل لنفسله يف كتابه التحدث بنعمة اهلل، يف القسلم 

اخلاملس من مؤلفاتله، وهو لما ٌألِّلف يف واقعات الفتاوى، ملن كراٍس وفوقه 

وحتته. قال: وهو اآلن ثامنون مؤلفًا ���.

وذكرهلا يف احللاوي للفتلاوي���، وفهرسلت املصنفلات، يف مؤلفاتله يف 

التفسلروتعلقات القلرآن���، ومل أجدهلا يف الفهرسلت املذكلورة يف حسلن 

املحارضة���.

- عنواهنا:

ذكرت يف هذه املواضع كلها باسلم: »املحرر يف قوله تعاىل ﴿ پ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾«، وكذللك يف النسلخ اخلطيلة التي وقفت عليها 

من دمشلق وفلسلطني واألزهر، ونسلخة رشليد أفندي، وسلميت يف نسلخة 

تشسلربتي، واليل له إسامعيل، وجواهر البحار باسم »القول املحرر«، واألمر 

يسر.

��� انظلر �ص ���، ���6، وملع أنله أورد ملن هلذه الثامنلني ��55 رسلالة يف احلاوي 
للفتاوي، فإنه مل يورد » املحرر «، لكنه أجاب عن هذه املسلألة باختصار شلديد، وقد 

نقلُت جوابه يف آخر تعليقي عى هذه الرسالة .
��� ��/��98 �الفتاوى القرآنية�.

��� ضمن هبجة العابدين �ص ��80.
��� انظر ��/���97-�9.
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- مصادره�ا:

رجع فيها املؤلف إىل عدة مصادر، وهي:

- مسند أمحد بن حنبل �ت: ��� هل�.

- سنن الرمذي �ت: �79 هل�.

- تفسر ابن املنذر �ت: ��8 هل�.

- املستدرك للحاكم �ت: �05 هل�.

- الشفا بتعريف حقوق املصطفى لعياض �ت: ��5 هل�.

- هناية السلول فيام سلنح من تفضيل الرسلول صى اهلل عليه وسللم لعز 

الدين بن عبد السام �ت: 660 هل�.

- تفسلر تقي الدين السلبكي �ت: 756 هل�، ويسلمى: »الدر النظيم يف 

تفسر القرآن العظيم«، وهو عمدتله ���.

وأهبم بعض نقوله فقال: »قال بعض املحققني«، »وقد عدَّ البلغاء«.

��� قال السليوطي يف ترمجة السلبكي يف حسن املحارضة ��/��77: » وله من املصنفات 
اجلليللة الفائقلة التلي حقهلا أن تكتلب بلامء الذهب، مللا فيها ملن النفائلس البديعة، 

والتدقيقات النفيسة، منها الدر النظيم «.
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- تاريخ التأليف:

مل يذكلر تاريلخ تأليفهلا يف يشء من النسلخ، ولكنَّ ِذْكرهلا يف » التحدث 

بنعملة اهلل « - وآخر تاريخ ورد فيه هو سلنة 896 هلل��� - يدل عى أهنا ُألِّفت 

قبل هلذا التاريخ.

- وصف النسخ:

وقفت هلذه الرسالة عى سبع نسخ، وهي:

�- نسلخة مصورة من مكتبة الظاهرية بدمشق، برقم ���856، وتقع يف 

أربع أوراق، وكتبت سلنة ��09 هل . كتبها حممد بن حممد الشلاذيل الطولوين. 

ورمزها: ظ .

�- نسلخة مصورة ملن املكتبة األزهريلة بالقاهرة، برقلم �؟�، يف ثاث 

ورقلات وبعلض صفحلة، كتبهلا عبد الرمحلن بن عبلد اهلل احلوللوي احلنبيل. 

ورمزها: ز .

�- نسخة مصورة من أحد الفضاء من فلسطني، يف أربع أوراٍق، وكتبت 

سلنة ��50 هل، كتبها فتح اهلل بن أيب بكر بن صايف احللبي الشلافعي القادري. 

ورمزها: ف.

��� انظر �ص ���7 .
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�- نسلخة مصورة من تشسلربتي، برقم ���5�9، يف ثاث أوراق، ومل 

يكتب تاريخ نسخها يف آخرها. ورمزها: ش.

5- نسخة مصورة من مكتبة اليل له إسامعيل يف اسطنبول، برقم ��678، 

يف ثاث أوراق، تكرم هبا األخ الشليخ عبد العاطي الرشقاوي جزاه اهلل خرًا، 

ورمزها: س .

6- نسلخة مصورة من مكتبة رشليد أفندي يف اسطنبول،برقم ����00، 

يف ورقتلني، تكرم هبا األخ الدكتور حممد إقبال فرحات، جزاه اهلل خرًا، وهذه 

النسخة كتبها صالح القرمتي سنة ���� هل. ورمزها: ر .

وكل هلذه النسلخ ضمن جماميع، كام هو احلال يف رسلائل السليوطي غر 

الكبرة، ورسائل غره من العلماء ���.

7- نسلخة ضملن »جواهلر البحلار يف فضائلل النبلي املختلار صلى اهلل 

عليه وسللم« للشليخ يوسلف النبهاين �ت: ��50 هل�، وفيها أسقاط شديدة 

وحتريفات���. ورمزها: ج .

��� وانظر نسخًا أخرى هلا يف الفهرس الشامل ��/�5�0، وخزانة الراث .
��� راجعُت أواًل طبعة مركز أهل السلنة يف اهلنلد، وهي فيها يف ��/���-���8، وهي 

مصورة عن طبعة دار الفكر يف بروت.

ثلم راجعت للتأكد الطبعة التي كانت يف حياة املؤلف، وصححها بنفسله، وكانت يف 
املطبعة األدبية يف بروت سنة ���7، وهي فيها ��/���9-����9، ورأيت فيها 

األسقاط والتحريفات نفسها، ومرجعها إىل أن املؤلف اعتمد عى نسخة واحدة .



124

- عميل فيها:

قابللت النسلخ بعضهلا ببعض، وأخرجلت نصًا سللياًم - إن شلاء اهلل - 

بماحظلة ملا اتفلق عليه أكثرهلا، وذكلرُت قدرًا ملن الفلروق للتعريف هبذه 

النسلخ. وعزوُت اآليات واألحاديلث، ووثقت النصوص، وعلقت تعليقات 

أحسلبها نافعة، ومل أطل لتبقى الرسلالة - كام وضعها مؤلفها - لطيفة احلجم، 

سهلة القراءة، رسيعة اإلفادة، واحلمد هلل أوالً وأخرًا .

* * *
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الورقة األوىل من النسخة )ظ(
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الورقة األخرية من النسخة )ظ(
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الورقة األوىل من النسخة )ز(
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الورقة األخرية من النسخة )ز(
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الورقة األوىل من النسخة )ف(
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الورقة األخرية من النسخة )ف(
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الصفحة األوىل من النسخة )ش(
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الصفحة األخرية من النسخة )ش(
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الصفحة األوىل من النسخة )س(
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الصفحة األخرية من النسخة )س(
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الورقة األوىل من النسخة )ر(
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الورقة األخرية من النسخة )ر(
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أنموذج من النسخة )ج(
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أنموذج من النسخة )ج(



احملـرر
يف قوله تعاىل

﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

النص احملقق

)8(
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احلمد هلل، وسام عى عباده الذين اصطفى ..

وبعلللد :

فقلد سلئلُت عن معنى قوله تعلاىل :  ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

ٺ  ﴾ ��� وكيف يكون له عليه الصاة والسام ذنب مع أنه معصوم ؟ 

فأقول: وباهلل التوفيق���:

 هللذه اآليلة فيهلا أقلوال للمفرسين بعضهلا مقبلول، وبعضهلا مردود، 

وبعضها ضعيف، للدليل القاطع عى عصمة النبي �، وسلائر��� األنبياء من 

الذنوب قبل النبوة وبعدها .

��� من سورة الفتح، اآلية � .
��� هلذا يف ف، وتبلدأ ظ، ز، ج بلل »قولله تعلاىل :  ﴿ پ ...﴾ هللذه اآليلة فيها أقوال 
للمفرسين«، وتبدأ ش بل » احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصاة وأرشف التسلليم 

على خاتم النبيلني. وبعللد: فهذا جزء لطيف سلميته » القلول املحرر يف ﴿ پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾«، أقلول، وبلاهلل التوفيلق«، وتبلدأ ر بلل » احلمد هلل، 

والصاة والسام عى رسول اهلل �، قوله تعاىل ... هذه اآلية «.
��� يف ف: بل وسائر .
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قال اإلمام��� السلبكي: يف » تفس�ريه «���: للناس يف��� هذه اآلية أقوال، 

منها ما جيب تأويله، ومنها ما جيب رده���.

القول األول: أن املراد ما كان يف��5 اجلاهلية، قاله مقاتل��6.

 قال السبكي : وهذا مردود بأن النبي � ليست له جاهلية.

القول الثاين: أن املراد ما كان قبل النبوة .

 قال السبكي : وهو مردود أيضًا، بأنه��7 معصوم قبل النبوة وبعدها .

القول الثالث: قول سلفيان الثلوري��8: ما عمللت يف��9 اجلاهلية، وما مل 

تعمل .

��� من ش .
��� السبكي هو تقي الدين عيل بن عبد الكايف، اإلمام املعروف، ولد سنة �68، وتويف سنة 
756 هلل. وترجلم له كثرون، منهم ابنه تاج الدين، ترجم له ترمجة مطولة يف طبقات 
 الشلافعية الكلرى ���9/�0-���8، وذكلر تفسلره هلذا �ص ��07، وسلامه: 

» الدر النظيم يف تفسر القرآن العظيم « وقال: مل يكمل .

وانظر عن نسخته اخلطية: الفهرس الشامل ��/����.
��� يف ف: يف تفسر هذه اآلية . ويف ر: للناس أقوال ! 

��� يف ش: رده عيل !! 
��5 يف ز: قبل اجلاهلية ! حتريف .

��6 يف تفسره ��/�66.
��7 يف ش: فإنه .

��8 رواه عنه الثعلبي يف الكشف والبيان �9/���.
��9 يف ف: به !    
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 قال السبكي: وهو مردود بمثل��� الذي قبله���.

م � من حديلث مارية، � وما  الق�ول الراب�ع: وحيكى عن جماهلد : � ما تقدَّ

تأخر � من امرأة زيد .

قلال السلبكي: وهذا قول باطل، ومل يكن يف قصلة مارية وامرأة زيد ذنب 

أصًا، ومن اعتقد ذلك فقد أخطأ .

القول اخلامس: قول الزخمرشي : » مجيع ما فرط منك «���.

 قال السبكي: وهذا مردود أيضًا ���:

أّما أوالً : فلبيان عصمة األنبياء عليهم الّصاة والّسلام ��5، وقد أمجعت 

األملة على عصمتهلم فيام يقلع��6 بالتبليلغ، ويف غر ذللك من الكبائلر، ومن 

��� يف ف: مردود أيضًا بام تقدم مثله. ويف ر: بالذي قبله .  
��� ومن قبله قال ابن عطية يف املحرر الوجيز �ص ��7�9: » هذا ضعيف «.

��� انظر الكشاف ��/����.
��� يف س: وهلذا ملردود وباطلل ومل يكن . وهذا من سلهو الناسلخ، ذهلب برصه إىل ما 

سبق.
��5 يف ج: أما أواًل فلعصمة النبي � وسائر األنبياء .

��6 يف ش: على عصملة األنبيلاء فيام يقع منهم . وقولله: يقع. هكذا يف النسلخ، وجاء يف 
اخلصائلص الكلرى للسليوطي ��/��56 - وقلد نقل هلذا النلص -: » فيام يتعلق 

بالتبليغ «.
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الصغائلر الرذيلة التي حتلط مرتبتهم، وملن املداومة عى الصغائلر���، هذه��� 

األربعة جممع عليها.

واختلفلوا يف الصغائر��� التي ال حتط مرتبتهلم���، فذهبت املعتزلة وكثر 

��5 ما  من غرهم إىل جوازها، واملختار املنع، ألنا مأمورون باالقتداء هبم يف ُكلِّ

يصدر��6 عنهم من قول و��7 فعل، فكيف يقع منهم ما ال ينبغي، ونؤمر باالقتداء 

فيه ؟ وللحشوية��8 جتارس عى األنبياء، فنسب��9 إليهم جتويزها عليهم مطلقًا، 

فإن صح ذلك عنهم، فهم حمجوجون���0 بام ذكرناه من اإلمجاع.

والذين جوزوا الصغائر مل جيوزوها بنصٍّ وال دليل، وإنام أخذوا ذلك من 

هذه اآلية وأمثاهلا، وقد ظهر جواهبا ����.

��� يف ف: الرذيلة. وليست يف ظ ، ش، ز، وال يف اخلصائص الكرى.
��� سقطت من ف .

��� قوله: »هذه« إىل هنا سقط من ج.
��� يف ظ، واخلصائص: من مرتبتهم. ويف س: يف !

��5 ليست يف ش .
��6 يف ز: كل ذلك صدر ! حتريف.

��7 يف ظ، ف: أو .
��8 يف ش: وللحرشية !  ويف ر: املحرشية !  وقوله: » جتارس عى األنبياء « سقط منها .

��9 يف ش: تنسب ! ويف ز: فنسبت ! حتريف .
���0 يف ش: حمجوبون ! حتريف .

���� يف ش، ز، س: جوازها ! حتريف شديد .
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والذين��� جوزوا الصغائر التي ليست برذائل:

 قال ابن عطية : » اختلفوا ��� هل وقع ذلك من نبينا � أو مل يقع ؟«���.

وقال السلبكي : ال ��� أشلك وال أرتلاب��5 أنه مل��6 يقلع، وكيف يتخيل 

خاف ذلك، ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   ﴾ ��7.

  وأّما الفعل فإمجاع الصحابة املعلوم منهم قطعًا عى اتباعه والتأيس بله يف 

كل ملا يفعلله من قليل أو كثر، أو صغر أو كبر ، للم��8 يكن عندهم يف ذلك 

توقلف وال بحلث، حتى أعامله يف الرس واخللوة حيرصلون عى العلم هبا وعى 

اتباعهلا، عللم ذلك��9 أو لم يعلم، وملن تأمل أحلوال���0 الصحابة مع النبي 

�، وما عرفوه وشلاهدوه منه يف مجيع أحواله من أوله إىل آخره ���� اسلتحى 

��� يف ج: وكذلك الذين ! وكذلك: زيادة تفسد املعنى .
��� سقطت من ج .

��� املحرر الوجيز �ص ��7�9.
��� يف ظ، ز، س: مل . ويف ر: أشك !!

��5 يف ش: وال ارتياب. ويف اخلصائص الكرى ��/��57: » ال شك وال ارتياب «.
��6 سقطت من ف !

��7 من سورة النجم، اآلية �، � .
��8 يف ر: بل !

��9 يف ف، ر : هبا . ويف اخلصائص الكرى: هبم .
���0 يف ش: أقوال ! حتريف . 

���� يف ش: من أوهلا إىل آخرها .
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ملن اهلل أن يتكللم بمثل هذا اللكام، أو خيطر بباله، وللوال أن��� هذا قول قد 
قيل��� ملا حكيناه، ونحن برآء إىل اهلل منه، ولو قال به من قال.

فهذا الكام األول عى��� الزخمرشي يف تفسره اآلية.

وأّم�ا ثاني�ًا: فألنله لو ُسللِّم ذللك وحاشلا هلل���، فتلك��5 بقلول اخلصم 
يشء أو أشلياء نادرة، حقرة، فا��6 تناسلب ما اآلية مشلرة إليله من التعظيم 
واالمتنلان، وجعله ذلك غاية الفتلح املبني املقرون بالتعظيم، فحمله عى ذلك 

خيل بالباغة.

هلذا ��7 كام السبكي يف رد مقالة الزخمرشي. 

القول الس�ادس: قيل: املراد بذلك ملا كان يقع منه يف صغره من خروجه 
ملع الغللامن يلعب،وذللك ال يليق بمقامه الرشيلف��8، فإن حسلنات األبرار 
سليئات املقربني، وهلذا قال حييى بن زكريا عليهام السلام،وهو صغر ملا دعاه 

الصبيان للعب: أولللعب��9 خلقت���0 ؟ 

��� سقطت من ج .
��� يف ف: قيل به .

��� يف ف: عن !
��� يف ز: حاشا اهلل !

��5 يف ج: فذلك !
��6 سقطت من ج ففسد املعنى متامًا .

��7 يف ش: هذا كله  .
��8 من ف .

��9 يف ظ: أللعب. ويف ز، ج: ماللعب.
 ���0 رواه ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ����8�/6، وعزاه إليه السيوطي يف اجلامع=
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وهذا القول مردود:

أّما أوالً : فألنه يشلعر بتمييز السليد حييى عى نبينا صى اهلل عليه وسللم، 
وال يمتاز عليه أحد، فكل خصيصة ُأوتيها نبّي من األنبياء ُأويت نبينا � مثلها 
وأجلل منها، وقلد روي أنه � كان يعدل يف رضاعله��� وهو رضيع، فكانت 
مرضعتله حليملة ��� تعطيه ثدهيا فيرشب منه، فإذا أعطتله الثدي اآلخر امتنع، 
لعلمله بلأن له رشيكًا يف الرضاعلة��� �وهو ولدها ضملرة����، فهذه أجل من 

= الصغلر، انظلر: فيلض القديلر ��/�8-��9، وقلال العجلوين يف كشلف اخلفاء 
��/�5�5 حتت رقم ����77: » بإسناد ضعيف «.

��� يف رضاعه: من ف .
��� يف ر: ريض اهلل عنها .

��� قال السليوطي يف اخلصائص الكرى: �بلاب ما ظهر يف زمان رضاعه � من اآليات 
واملعجزات� ��/�59:

» وذكر ابن سلبع يف اخلصائص أن حليملة قالت: كنت أعطيه الثدي األيمن فيرشب 
منله، ثم أحّوله إىل الثدي األيلرس فيأبى أن يرشب منه. قال بعضهم: وذلك من عدله 
ألنله عللم أن له رشيكًا يف الرضاعة «. وأورد هذا الشلامي يف سلبل اهلدى والرشلاد 
�/�77 وأضلاف: » وكان � مفطلورًا على العلدل، جمبلوالً على مجيلل املشلاركة 

والفضل، صى اهلل عليه، وزاده رشفًا وفضًا لديه «.

وابن سلبع هو اإلمام أبو الربيع سلليامن بن سلبع السلبتي، وكتابه هو » شفاء الصدور 
يف أعلام نبلوة الرسلول وخصائصله «. وانظلر ملا جلاء عنله يف الرسلالة املسلتطرفة 

�ص��06.
��� ملن ف فقلط، وقال الشلامي وهو يعلدد إخوة النبلي � من الرضاعلة ��/���6: 
» عبد اهلل بلن احللارث بن عبد العلّزى، ابن حليمة، وهو اللذي رشب مع النبي �، 
ووقلع للبيهقي من طريلق العائي ] كلذا، والصواب الغابي كما فلي دالئل النبوة 

�/��0[ أن اسمه ضمرة . فاهلل تعاىل أعلم «.
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تلرك اللعلب، وهو فلوق��� ذلك��� السلن، ومل يثبت أن لعبه ملع الغلامن كان 

لعلب هللو، بل هلذه اللفظة إن ثبتت يف حديلث��� وجب تأويلهلا عى ما يليق 

هبا، ثم ماذا يصنع قائل هذا القول - إن محل قوله : � ما تقدم � عى اللعب مع 

الغلامن وهو صغر- يف قوله : � وما تأخر � ؟

القول السابع: قول عطاء اخلراساين���: �ما تقدم من ذنب � أبويك��5 آدم 

وحواء � وما تأخر� من ذنوب أمتك��6.

��� يف ف: دون . ويكون قصده النبي �، أما قوله: » فوق « فيعود عى حييى .
 ��� كلذا يف النسلخ، والسلن إذا أريلد هبلا مقلدار العملر فهلي مؤنثلة. انظلر: القاملوس 

�ص ��557.
��� يف حديث: سقطت من ز، ج .

��� حكاه الثعلبي يف الكشف والبيان �9/��� - كام قال ابن عطية �ص ��7�9 - عنه، 
وجلاء يف الشلفا للقايض عياض ص 686: » حكاه السلمرقندي والسللمي عن ابن 
عطاء «. ومل ينسلب القول يف تفسر السلمرقندي املطبوع �/��9، وينظر تفسر أيب 

عبد الرمحن السلمي .
��5 يف ف: أبوك ! ويف س، ج: أبيك .

 ��6 روى البيهقلي يف أحلكام القلرآن ��/�7-��8 عن اإلمام الشلافعي أنه قال: » يعني 
- واهلل أعللم - �ملا تقدم� ملن ذنبه قبل الوحي، �وما تأخلر� أن يعصمه فا يذنب، 
ُيعلم اهلل ما يفعل به من رضاه عنه، وأنه أول شلافع وأول مشلفع يوم القيامة وسليد 
اخلائق«، ثم روى البيهقي عن املزين أنه قال: » سئل الشافعي عن قول اهلل عز وجل: 
ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ﴾، قلال: معنلاه     ﴿
ملا تقلّدم من ذنب أبيلك آدم وهبته للك، وما تأخر ملن ذنوب أمتلك أدخلهم اجلنة 
بشفاعتك «. قال البيهقي: » وهذا قول مستظرف، والذي وضعه الشافعي يف تصنيفه 

أصح الروايتني، وأشبه بظاهر الرواية «. 
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وهلذا ضعيف:

أّما أوالً : فألن آدم نبي معصوم ال ينسلب إليه ذنب، فهو تأويل حيتاج إىل 
تأويل.

وأم�ا ثاني�ًا : فألن ذنب الغر ال يضاف��� إىل غلر َمْن صدر منه بكاف��� 
اخلطاب.

وأما ثالثًا: فألن ذنوب األمة كلها مل تغفر���، بل منهم من يغفر له، ومنهم 
من ال يغفر له���. 

القول الثامن: قول ابن عباس: مما ��5 يكون.

 قال السبكي : وهذا مؤول، أي: مما يكون لو كان، واملعنى: إنك بحالة لو 
كان لك ذنوب ماضية ومستقبلة لغفرنا لك مجيعها لرشفك عندنا .

القول التاس�ع: قال يف » الشلفا «: » قيل: املراد ما وقع لك من ذنب وما مل 
يقع، أْعَلمه أنه مغفور له «��6.

��� يف ج: فألنه ال ينسب ذنب الغر .
��� يف ف: مكان ! حتريف .

��� يف ج: مل تغفر كلها .
��� وقد رد الشيخ ابن تيمية هذا القول من ستة وجوه، منها الثاثة املذكورة، انظر: جمموع 
الفتلاوى ��0/���-���6 . فهل وقف السلبكي عى كامه أو تواردا عى ذلك ؟ 

اهلل أعلم .
��5 يف ش: بام ! حتريف .

��6 الشفا، فصل يف الرد عى من أجاز عليهم الصغائر �ص �686، وانظر لزامًا كام ابن 
حجر يف فتح الباري ���/���6 �كتاب الرقاق: رشح حديث الشفاعة�.
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الق�ول العارش: قال أيضًا : » قيل���: املتقدم ما كان قبل النبوة ، واملتأخر: 

عصمتك بعدها . حكاه أمحد بن نرص«���.

الق�ول احل�ادي عرش: » قيلل: املراد��� ما كان عن سلهو وغفللة وتأويل، 

حكاه الطري���، واختاره القشري « ��5.   

الق�ول الثاين عرش: » قال مكي��6: خماطبة النبي � ها هنا ��7 هي خماطبة 

ألمته «��8.

��� يف ج: قيل أيضًا. وسقطت قال !
د شارح الشفا الشيخ عيل القاري أمحد بن نرص هذا . انظر رشحه  ��� الشفا �ص �686، ومل حيدِّ
��/���8. أملا اخلفاجلي فقال عنله يف نسليم الريلاض ��/��75: » اخلزاعي الزاهد 
الشلهيد، قتله الواثق يف حمنة خلق القرآن سنة إحدى وثاثني ومائتني «، وأنا يف شك من 

هذا ! ولعله أمحد بن نرص الداودي �ت: �07 هل�. انظر: األعام ��/���6.
��� سقطت من: ف .

��� يف ر: الطراين ! حتريف .
��5 هذا من الشفا �ص �686 أيضًا. ومل أجده يف تفسر الطري، وال يف تفسر القشري: 
لطائف اإلشارات �رجعت إىل تفسر سورة حممد والفتح�، وال يف الرسالة القشرية، 
وللقشري: » التيسر يف التفسر «، ويقال له: » التفسر الكبر «، وهو خمطوط كام يف 

ترمجته يف األعام ��/�57 فلعل النقل منه .
��6 يف س: حكى يف !!

��7 سقطت من ج .
��8 هلذا ملن الشلفا �ص �686 . وانظلر: اهلدايلة إىل بللوغ النهاية ملكلي ���/�6906 

�سورة حممد: اآلية ��9.
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فهلذه اثنلا علرش قلوالً كلهلا ��� غلر مقبوللة، ما بلني ملردود وضعيف 

ومؤول���.

وأّما األقوال املقبولة :

ففلي��� » الشلفا «: » قيل: إّن النبي � لما ُأملر أن يقول:  ﴿ ک  ک  

ک  ک   گ  گ   گ ﴾��� رس بذللك الكفلار، فأنلزل اهلل تعاىل: ﴿ پ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ اآليلة ��5، وأخلر بملآل��6 املؤمنلني يف اآليلة 

األخلرى بعدها، فمقصلد اآلية:  أنك مغفور لك، غلر مؤاخذ بذنب��7 أن 

لو كان «��8.

��� سقطت من ف .

��� سقطت من ف .
��� يف ف: فعن ! حتريف .

��� من سورة األحقاف، اآلية 9 .
��5 عزاه الثعلبي إىل مقاتل بن سليامن. انظر: الكشف والبيان �9/���، ونصه: » ملا نزل 
قوله ﴿ ک  ک ...﴾ فرح بذلك المشلركون والمنافقون، وقالوا: كيف نتبع رجًا 
ال يلدري ما يفعلل به وبأصحابه، ما أمرنلا وأمره إال واحد، فأنزل اللله تعالى بعدما 
رجع من الحديبية: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ أي قضينا لك قضاء بينًا «. وهو بأبسلط 

من هذا يف تفسر مقاتل ��/�68.
��6 يف ش: بحال ! حتريف. ويف ج: بام للمؤمنني .

��7 سقطت من ف، ج .
��8 الشفا �ص �687-686.
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قللُت: هلذا األثر أخرجه ابن املنذر يف » تفس�ريه «��� عن ابن عباس، قال 

 يف قولله تعلاىل: ﴿ ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ ﴾: فأنلزل اهلل تعلاىل بعلد هذا : 

﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾.

 وأخلرج أمحلد والرمذي واحلاكم عن أنلس قال : ُأنزلت على النبي � 

��� ملن احلديبيلة،  ��� مرجَعلُه  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾   ﴿

فقالوا : هنيئًا لك��� يا رسلول اهلل، لقد بنيَّ اهلل لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل 

بنا ؟ فنزلت ﴿ ڍ  ڍ ڌ ﴾ حتى بلغ ﴿ گ  گ﴾��5.

ملن  ترئلة  هاهنلا  املغفللرة  بعضهلم:  قلال   « عيلاض:  القلايض  قلال 

العيوب «��6.

��� ليس تفسلر سلورة الفتح ضمن القسلم املطبوع من هذا التفسلر، فهي ضمن القسم 
األكر الذي ما زال مفقودًا .

��� من قوله: وأخرج أمحد. إىل هنا سقط من ج !
��� يف ف: عند مرجعه .

��� يف ظ: ُهنالك !
��5 انظلر: مسلند أمحلد ����5/�0 ����0�5، وسلنن الرملذي ���05/5 �����6، 
واملستدرك ��/��59 ����76، وقال الرمذي: » هذا حديث حسن صحيح «، وقال 

احلاكم: » هذا حديث صحيح عى رشط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة ...«.

وقلال السليوطي يف الدر املنثلور ���/��70: » أخلرج عبد الرزاق وابن أيب شليبة 
 وأمحلد وعبلد بلن محيلد والبخلاري ومسللم والرملذي وابلن جريلر وابلن مردويه 

وأبو نعيم يف املعرفة عن أنس « وذكره .
��6 الشفا �ص �687. ويف ف: الذنوب ! حتريف. وسقط هاهنا من س .



153

 وقال الشيخ عز الدين بن عبد السام يف كتابه » هناية السول فيما سنح��� 

م�ن تفضيل الرس�ول «: فضلل اهلل نبينا � عى سلائر األنبياء عليهم السلام 

بوجوه «. إىل أن قال :

» ومنها أن اهلل تعاىل أخره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومل ينقل 

أنه تعاىل أخر أحدًا من األنبياء عليهم الّصاة و الّسام بمثل ذلك، بل الظاهر 

أنه سبحانه وتعاىل مل خيرهم ألن كّل واحٍد��� إذا طلبت منه الشفاعة يف املوقف 

ذكر خطيئته التي أصاب وقال : نفيس نفيس، ولو علم كلُّ واحٍد منهم بغفران 

خطيئته مل يوجل��� منها يف ذلك املقام ، وإذا استشلفعت اخلائق بالنبي � يف 

ذلك املقام قال: أنا هلا «���.

وقال السلبكي يف » تفس�ريه « : » قد تأملت هذا الكام - يعني قوله ﴿ ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ - بذهني��5 مع ما قبله وما بعده فوجدته ال حيتمل 

��� يف ظ، ش: منح ! وقد طبع بعنوان »بداية السلول يف تفضيل الرسلول« وانظر الكام 
عى العنوان يف مقدمة حمققه األستاذ إياد الطباع �ص �7-6.

��� يف ج: واحد منهم .
��� يف ج: ينكل . 

��� بداية السلول يف تفضيل الرسلول � �ص �� و�6-��7. وحديث الشلفاعة رواه 
البخاري يف كتاب التوحيد ����7/6 برقم ���707، ومسلم يف اإليامن ��/���8 

برقم ����6.

ويف ف كرر: أنا هلا .
��5 سقطت من ج، ويف ر: بذهبى .
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إال وجهًا واحدًا ، وهو ترشيف النبي � من غر أن يكون هناك ذنب، ولكنه 

أريلد أن يسلتوعب يف اآلية مجيلع أنواع النعم ملن اهلل عى عبلاده��� األخروية 

والدنيوية���، ومجيع النعم األخروية شيئان :

 سلبية ���: وهي غفران الذنوب.

 وثبوتية���: وهي ال تتناهى، أشار إليها بقوله��5: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ ﴾. 

ومجيع النعم الدنيوية شيئان:

 دينية: أشار إليها بقوله: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ ﴾.

 ودنيويلة ��6: وإن كانلت هنا املقصود هبا الدين، وهي قوله: ﴿ ٹ  ٹ  

َم يف الدنيويلِة الدينيَة عى��7  ٹ  ڤ ﴾، وقلدم األخرويلة عى الدنيويلة، وَقدَّ

غرهلا تقديمًا لألهم فاألهلم��8، فانتظم بذلك تعظيم��9 قدر النبي � بإتمام 

��� يف ف، ج: عبده . 
��� من س، ج . 

��� يف ج: » والدنيوية، ومنها أشياء سلبية « ! 
��� يف ج: وتوبته ! 

��5 من هنا إىل قوله اآليت » بقوله « سقط من ف، س . 
��6 زاد يف ف هنا: ودينية ! وهو خطأ . 

��7 يف ف: » وقلدم الدنيويلة عى الدينية وعى « ! وهو خطأ، ويف ش: »وقدم الدنيوية عى 
غرها « ! وهو خطأ أيضًا .
��8 فاألهم: ليست يف ظ، ش . 

��9 من ش، واخلصائص الكرى ��/��57. 
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أنلواع نعم اهلل عليله��� املفرقة يف غره، وهلذا جعل ذللك غاية للفتح��� املبني، 

اللذي عظمه وفخمه بإسلناده إليه بنون العظمة، وجعلله���  خاصًا بالنبي � 

بقوله :﴿ پ﴾.

قلال: وبعلد أن وقعت��� عى هذا املعنى وجدت ابلن عطية قد وقع عليه 

فقلال: » وإنام املعنى الترشيف هبذا احلكم، ومل تكن ذنوب البتة «��5. وقد وفق 

فيام قال «. انتهى��6.

وقال بعض املحققني : املغفلرة هلنا كناية��7 عن العصملة، فمعنى قوله: 

﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ : » ليعصملك اهلل��8 فيما تقلدم 

 مللن عملرك، وفيملا تأخلر منه «��9. وهللذا القلول يف غلايلة احلسلن���0، 

��� أنواع، وعليه: سقطت من ج . 
��� يف ف: الفتح !  
��� يف ف: وكونه ! 

��� يف أ، ج: وقفت ! حتريف .
��5 املحرر الوجيز �ص ��7�9. 

��6 نقلل املؤللف هلذا النّص عن السلبكي - مع اختصلاٍر يسلر - يف اخلصائص الكرى 
 .�57/��

��7 يف ف: هذا كناية . 
��8 زاد يف ف: من الذنوب .

��9 من قوله: ليعصمك إىل هنا سقط من س .
���0 قال املؤلف يف الفتاوى القرآنية يف احلاوي ��/��98: » أحسن ما جياب به عن اآلية 
الكريملة أنله كنّلى باملغفرة عن العصملة، أي ليعصمك اهلل عن الذنلب فيام تقدم من 
عمرك وما تأخر .                                                                                                            =
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وقلد َعللدَّ البلغللاء ملن أسلاليب الباغللة يف القلرآن أنلله يكنلي��� علن 

التخفيفات��� بلفظ املغفرة، والعفو، والتوبة:

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ   ﴿ : الليلل  قيلام  نسلخ  عنلد   كقولله 

 ڦ ﴾���.                               

وعنلد نسلخ تقديلم الصدقلة بلني يلدي النجلوى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  

ڃ﴾���.

وعنلد نسلخ حتريم اجلامع ليللة الصيلام: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  
ڤ      ﴾��6�.�5

          

= وقلد نلّص غر واحد على أن املغفرة والعفلو والتوبة جاءت يف القرآن والسلنة يف 
معلرض اإلسلقاط والرخيلص، وإن مل يكلن ذنلب، ومنه قولله تعلاىل : ﴿ چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾، » عفلا اهلل لكلم علن صدقلة اخليل والرقيلق« ...«. ثم ذكر 

اآليات األخرى املذكورة هنا .
��� يف س: يكن !

��� يف ز: التحقيقات ! حتريف .
��� من سورة املزمل، اآلية �0 . 

��� من سورة املجادلة، اآلية �� . 
��5 من سورة البقرة، اآلية �87 . 

��6 وانظلر - إذا شلئت - ملا تنتهي به النسلخ يف النامذج اخلطية. وآخلر ش: » واهلل تعاىل 
أعلم، وهذا ما أردنا مجعه، وهلل احلمد واملنة عى ذلك، ... «، وكأن هذا من املؤلف.
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املصادر

- أحلكام القرآن للشلافعي، مجعه البيهقي �ت: �58 هلل�، حتقيق: عبد الغني 
عبد اخلالق، دار الكتب العلمية، بروت ���00 هل�.

- األعلام لللزركيل �ت: ��96 هلل�، دار العللم للمايني، بلروت، ط�� 
.��00��

- بداية السلول يف تفضيل الرسلول لعز الدين بن عبد السام �ت: 660 هل�، 
حتقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، ط� ����5 هل-�995م�.

- هبجلة العابدين برمجة حافلظ العرص جال الدين �السليوطي� لعبد القادر 
الشلاذيل �كان حيًا سنة 9�6 هل�، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية بدمشق، ط�، ����9هل-�998م�.

- تاريلخ مدينلة دمشلق البن عسلاكر �ت: �57 هل�، حتقيق: عملر بن غرامة 
العمروي، دار الفكر، بروت ����5 هل-�995م�.

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي �ت: ��9 هل�، حتقيق: اليزابث ماري سارتني، 
مطبعة جامعة كامردج ���97م�.

- تفسلر السلمرقندي �ت: �75هل�، حتقيق: عيل حممد معوض وزميله، دار 
الكتب العلمية، بروت، ط� �����هل - ��99م�.

- تفسر القرآن البن املنذر النيسابوري �ت: ��8 هل�، حتقيق: سعد بن حممد 
السعد، دار املآثر، املدينة النبوية املنورة، ط� �����هل-��00 م�.

- تفسلر مقاتل بن سلليامن �ت: �5�5، حتقيق: عبد اهلل حممود شلحاتة، دار 
إحياء الراث العريب، بروت.
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- جاملع البيان علن تأويل آي القرآن للطري �ت: ��0 هل�، حتقيق: عبد اهلل 
الركي، دار عامل الكتب، الرياض، ط� �����هل-��00م�.

- اجلامع الصغر للسيوطي = انظر: فيض القدير .

- جواهر البحار يف فضائل النبي املختار  ليوسف النبهاين �ت: ��50 هل�.

�- املطبعة األدبية، بروت ����7 هل�.

�- دار الفكر، بروت، ط� ����7 هل-�997م�.

�- مركلز أهل السلنة، بلركات رضا، فوربنلدر، غجلرات، اهلند، ط� 
�����هل-��00م�.

- احلاوي للفتاوي للسليوطي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مصورة 
املكتبة العرصية، بروت.

- حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل 
إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، ط�، ����8 هل-�998م�.

- اخلصائص الكرى �كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب� للسيوطي، 
مصورة دار الكتاب العريب .

- الدر املنثور يف التفسلر املأثور للسليوطي، حتقيق: عبلد اهلل الركي بالتعاون 
مع مركز هجر للبحوث والدراسلات  العربية واإلسلامية يف القاهرة، ط� 

�����هل - ��00م�.

- دالئلل النبلوة ومعرفة أحلوال صاحب الرشيعلة للبيهقلي �ت: �58 هل�، 
حتقيق: عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بروت، ط� ���05هل-

�985م�.
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- الرسلالة القشلرية للقشلري �ت: �65 هلل�، حتقيلق: عبلد احلليم حممود 

وحممود بن الرشيف، دار الشعب، القاهرة .

- الرسلالة املسلتطرفة لبيان مشلهور كتب السلنة املرشفة للكتاين �ت: ���5 

هلل�، بعنايلة: حممد املنتلرص الكتاين، دار البشلائر اإلسلامية، بروت، ط5 

����� هل-��99م�.

- سبل اهلدى والرشاد يف سرة خر العباد ملحمد بن يوسف الصاحلي الشامي 

�ت: ��9 هلل�، حتقيلق: مصطفلى عبلد الواحلد، إصدار املجللس األعى 

للشؤون اإلسامية، القاهرة ����8 هل-�997م�.

- سلنن الرمذي �ت: �79 هل�، املطبوع باسلم: اجلامع الكبر، حتقيق: بشار 

عواد معروف، دار الغرب اإلسامي، ط� ��996م�.

- رشح الشلفا لعليل القلاري �ت: ���0 هلل�، مصورة دار الكتلب العلمية، 

بروت.

- الشلفا بتعريلف حقوق املصطفلى لعياض بن موسلى اليحصبي �ت: ��5 

هلل�، حتقيق: عبده عيل كوشلك، مكتبة الغزايل، دمشلق، ط� ����0 هل-

�000م�.

- صحيح البخاري �ت: �56 هل�، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثر، دمشق، 

ط5 ����� هل - ��99م�.

- صحيح مسللم بلن احلجاج �ت: ��6 هلل�، طبعة حممد فلؤاد عبد الباقي، 

مصورة دار الكتب العلمية، بروت ����� هل-��99م�.



160

- طبقات الشافعية الكرى للسبكي �ت: �77 هل�، حتقيق: عبد الفتاح احللو 

وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

- فتح الباري برشح البخاري البن حجر �ت: �85 هل�، السلفية.

- الفهلرس الشلامل لللراث العلريب اإلسلامي املخطلوط �عللوم القلرآن: 

خمطوطات التفسلر وعلومه�، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسامية، 

عاّمن ��989م�.

- فيض القدير برشح اجلامع الصغر من أحاديث البشر النذير للمناوي �ت: 

���0 هل�، مصورة دار الفكر، بروت .

- القاموس املحيط للفروزآبادي �ت:8�7هل�، حتقيق: مكتب حتقيق الراث، 

مؤسسة الرسالة، ط5 ����6هل-�996م�.

لاف عن حقائق التنلزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمرشي  - الكشَّ

�ت:5�8هل�، دار الكتاب العريب، بروت، ط�، ����5هل-�995م�.

- كشلف اخلفلاء ومزيل اإللباس عام اشلتهر من األحاديث عى ألسلنة الناس 

للعجللوين �ت: ���6 هلل�، بعنايلة: أمحلد القلاش، مؤسسلة الرسلالة، 

بروت، ط6 ����6هل-�996م�.

- الكشلف والبيلان للثعلبي �ت��7هلل�، حتقيق: أيب حممد بن عاشلور، دار 

إحياء الراث العريب، بروت، ط� �����هل-��00م�.

- لطائف اإلشلارات للقشري �ت: �65 هل�، حتقيق: إبراهيم بسيوين، اهليئة 

املرصية للكتاب ��000م�.
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- جمموع فتاوى شيخ اإلسام أمحد بن تيمية �ت: 7�8 هل�، مجع: عبد الرمحن 
ابن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبيل وابنه حممد، الرياض.

- املحلرر الوجيلز يف تفسلر الكتلاب العزيلز لعبد احللق بن عطيلة األندليس 
�ت��5هلل�، قدم له: جملد مكي، دار ابن حزم، بلروت، ط� ����� هل 

- ��00م�.

- املسلتدرك على الصحيحلني للحاكلم �ت:�05هلل�، حتقيق: عبد السلام 
علوش، دار املعرفة، بروت، ط� ����8هل-�998م�.

- مسند أمحد بن حنبل �ت: ��� هل�، حتقيق: جمموعة من املحققني، مؤسسة 
الرسالة، بروت.

- نسليم الريلاض يف رشح شلفاء القلايض عيلاض، ألمحلد اخلفاجلي �ت: 
�069هل�، تصوير دار الفكر، بروت .

- اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب �ت: ��7 هل�، حتيق: جمموعة من 
املحققني املغاربة، إصدار جامعة الشارقة، ط� ����9 هل - �008م�.

* * *
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إحتاف الوفد
بنبأ سورتي اخَلْلع واحَلْفد
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

حتقيق ودراســـة

د. عبد احلكيم األنيــس

)9(
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احلم�د هلل رب العامل�ن، والص�اة والس�ام عىل س�يِّدنا حمم�د وعىل آله 
وصحبه والتابعن.

وبعــــد: فه���ذه رس�الة » إحتـاف الوفد بنبأ سـوريت اخللـع واحلفـد «، 
وأتناول الكام عليها حتت العناوين اآلتية:

- مضموهنا:

مجع الس�يوطي رمحه اهلل يف هذه الرسالة اآلثار الواردة يف هذين الدعاءين 
َه موقَف بعض الصحابة منهام . اللذين كانا سورتن فنسختا، وَوجَّ

- توثيق نسبتها:

سئل السيوطي عن لفظ » نحف�د « الوارد في دعاء القنوت، هل هو بالدال 
المهملة أو بالمعجمة ؟ فأجاب قائًا: » هو بالمهملة، وألفت فيه مؤلفًا سميته 
» إحتـاف الوفد بنبأ سـورة احلفـد «���، وهو مودع ف�ي الجزء الثامن والثاثين 

من التذكرة « ���.

��� نقل أحد الباحثن الفضاء هذا النص، ووضع بن قوسن: » كذا ولعلها: احلم��د«. 
انظر: الس�يوطي ورس�الته » فهرس�ت مؤلف�ايت « �ص �44 ضمن جمل�ة جممع اللغة 

العربية األردين، العدد ��64. أقول: احلفد هو الصحيح بدليل ما جاء هنا  .
��� احلاوي للفتاوي ��/�58.



166

�ل األم�ر أكث�ر في كتاب�ه » التح�دث بنعم�ة اهلل«، فقد ذكر رس�الته  وفصَّ

»إتحاف الوفد بنبأ س�ورة الحفد « ضمن ما أل�ف في واقعات الفتاوى���، ثم 

قال في موضع آخر:

» وفي مس�تهل ذي الحجة س�نة ثمان وثمانين ��888 وقع الس�ؤال عن 

حديث القنوت: » وإليك نسعى ونحفد « هل هو بالدال المهملة أو المعجمة ؟ 

فكتب�ُت أنه بالدال المهمل�ة، فذهبوا إلى الجاهل المذك�ور��� فقال: إنما هي 

بالمعجم�ة، وأعان�ه دجال�ون ال يعتبر به�م. فانظ�روا بالله إلى ه�ؤالء الذين 

عاشوا في باد المسلمين ستين سنة، وهم يلحنون في قنوتهم وصاتهم وال 

يحس�نون التلفظ فيها، وم�ع ذلك يعتمون بعمائم الفقهاء، ويمدون ألس�نتهم 

لإلنكار على أساطين العلماء !

وقد قلُت في هذه الواقعة:

يعب�ده الرمح�ن  إىل  يس�عى  كان  َم�ْن 

خدم�ا أي   - باإلمه�ال   - حيف�د  ف�ذاك 

ع�رج ذا  الل�وق  ب�اب  نح�و  س�عى  وَم�ْن 

عج�ام ق�د   - بال�زاي  أي   - حيف�ز  ف�ذاك 

مش�يته ح�ال  قف�زًا  يقف�ز  معن�اه 

اجرتم�ا م�ا  بئ�س  ي�ا  عج�ًا  مس�توفزًا 

��� انظر �ص ���5.
��� أشار إليه، ومل يرصح باسمه .
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أي حي��ف�ذ  العرب���اء  لغ���ة  يف  ولي�س 
بال�ذال معج��م�ة فيم�ا روى العل��م�ا ���

معج��م��ة بال�ذال  إهن�ا  يق��ل  وم�ن 

زع��م�ا إذ  الدج����ال  مس�يلم���ة  ف�ذا 

بنب�أ س�ورة  الوف�د  إتح�اف   « المس��ألة كت�اب  ألف�ت ف�ي ه��ذه   ث�م 

الحفد «���.

وهذا النص يشعر أن » إتحاف الوفد « رسالة موجهة لضبط » نحفد «���، 

والرسالة التي بين أيدينا موجهة توجيهًا آخر، فهو يجمع فيها اآلثار التي تذكر 

هاتي�ن الس�ورتين، ث�م يبين نس�خهما، وال يتعرض لضبط ه�ذا اللفظ، ثم إن 

ف�ي العن�وان زي�ادة وهي لف�ظ » الخلع «، وتفس�ير ه�ذا أحد أمري�ن: فإّما أن 

تكون الرس�الة الت�ي ذكرها في الح�اوي والتحدث بنعمة الله رس�الة خاصة 

بضب�ط » نحف�د «، وإّم��ا أن المؤلف رجع إليه�ا وعّدل فيه�ا، وأضاف على 

 عنوانها. واهلل تعالى أعلم. ولم تذكر الرس�الة بإضافة لفظ » الخلع «، وبدونه 

 ��� ه�ذا اس�تقراء كام�ل يؤي�ده البحث، إال م�ا ورد يف حاش�ية الطحطاوي ع�ىل املراقي 
�ص ��54 أن�ه ورد يف صف�ة الرباق: »له جناحان حيفذ هبام، أي يس�تعن عىل الس�ر 

ويرسع«، وال يوجد هذا اللفظ يف كتب السنة .
��� التحدث بنعمة اهلل �ص ��8-���8، ثم ذكر ما كتب عليه من شعر .

��� وهذا ما فهمه الدكتور حممد يوسف الرشبجي يف كتابه: »السيوطي وجهوده يف علوم 
القرآن « �ص ��55 .
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في حس�ن المحاضرة، وال في فهرس�ت المؤلفات الذي أورده الداوودي��� 

والشاذلي���.

ث�م بعد كتاب�ة ما تقّدم رأيت الداوودي قال في ترجمة ش�يخه��� : »ومن 

نظ�م صاحب الترجمة في كتاب »إتحاف الوفد بنبأ س�ورتي الخلع والحفد« 

وق�د تق�دم التنبيه عليه م�ع الجاهل األع�رج المذكور«، وأورد أبيات ش�يخه 

المنقول�ة آنف�ًا، وأبياتًا أخرى لغي�ره، فظهر أن مقصود المؤل�ف من »إتحاف 

الوفد بنبأ س�ورة الحفد« هذه الرس�الة، وكأن المؤل�ف اكتفى بجمع األلفاظ 

الواردة عن التوجيه اللغوي.

ولكني ما زلت أستغرب لَِم َلْم يذكر أبياته التي أوردها في كتابه »التحدث 

بنعمة اهلل« فيها، وهي جوابه القاطع على هذا السؤال !

ويشار هنا إلى أنَّ للسيوطي رسالة بعنوان » الثبوت في ضبط القنوت «، 

وه�ي ف�ي ضب�ط لف�ظ: » يعز « ف�ي » وال يع�ز م�ن عادي�ت «، وال عاقة لها 

برسالتنا ��4.

��� انظر: ترمجة السيوطي له �الورقة �4ب-�5أ�، وقد أخرج هذا الفصل الدكتور حممد 
خ�ر البقاع�ي يف جملة الدرعية، الس�نة �، يف العددين ���-���، انظ�ر: مؤلفاته يف 

التفسر �ص ��79-�76.
��� انظر: هبجة العابدين �ص ��8�-�75.

��� الورقة ��7 أ�.
��4 وقد حقق هذه الرسالة األخ الدكتور يوسف العيساوي، انظر �ص ��4�-4.
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 - عنواهنا:

وقفُت لهذه الرسالة على ثاث نسخ، وقد جاء العنوان في نسختي برلين 

واالس�كوريال: » إتحاف الوفد بنبأ س�ورة الخلع والحفد «: وجاء في نسخة 

خدابخش: » اتخاذ الرفد ... « وهو تحريف .

وانظر ما سبق في الفقرة السابقة ���.

- مصادرها:

استقى المؤلف هذه الرسالة من المصادر اآلتية:

- عبد الرزاق الصنعاني �ت: ��� ه��، ويريد: المصنف.

- فضائل القرآن ألبي عبيد �ت: ��4 ه��.

- المصنف البن أبي شيبة �ت: ��5 ه��.

- مسند عبد بن حميد �ت: �49 ه�� أو تفسيره .

- المراسيل ألبي داود �ت: �75 ه��.

��� وللمؤل�ف: »الرفد يف فضل احلفد« ذكره لنفس�ه يف التح�دث بنعمة اهلل �ص ���8، 
والظاهر أنه يشء آخر .
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- كت�اب الص�اة لمحمد بن نصر الم�روزي �ت: �94 ه���، ذكره في 

موضعين، ولم أجد النقل في » تعظيم قدر الصاة «.

ونقل عنه في مواضع، ولم يذكر كتابًا، ووجدت عددًا من هذه النقول في 

كتاب الوتر المطبوع مع قيام الليل وقيام رمضان التي اختصرها المقريزي.

وينظر هل هذه الكتب ثاثة أم هي واحد ؟

وقد ذكر المروزي في ���6 موضعًا .

- فضائل القرآن البن الضريس �ت: �94 ه��.

- الطحاوي �ت: ��� ه��، ويريد: شرح معاني اآلثار.

- المصاحف ألبي بكر ابن األنباري �ت: ��8 ه��.

- الدعاء للطبراني �ت: �60 ه��.

- سنن البيهقي �ت: 458 ه��.

- الطواالت ألبي الحسن القطان �ت: 6�6 ه��.

ا ورد  وق�د أورد الس�يوطي ف�ي آخ�ر » الدر المنثور « عش�رين رواي�ة ممَّ

هنا ���، وكانت مصادره هناك:

��� هذا يف طبعة الرتكي �8�0/�5-�8�6، وأما يف طبعة األنوار املحمدية �47�/6-
��47 - مثًا - فاملذكور ���8 رواية.
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- فضائل القرآن البن الضريس .

- الطواالت للقطان .

- محمد بن نصر .

- الطحاوي .

- ابن أبي شيبة .

- سنن البيهقي .

 فف�ي ه�ذه الرس�الة زيادة ث�اث رواي�ات، وزيادة ف�ي العزو إلى مس�ند 

عبد بن حميد أو تفسيره، والمصاحف البن األنباري، وعبد الرزاق، والدعاء 

للطبراني، والمراسيل ألبي داود، وفضائل القرآن ألبي عبيد .

وفيه�ا أيض�ًا زي�ادة في تعيي�ن مص�در، وهو كت�اب الص�اة للمروزي، 

وحك�م على رواي�ة، وهي المرقمة ب� ����، وبيان الموقف من مضمون هذه 

الروايات. وغاير في ترتيب الروايات كثيرًا .

وأورد ف�ي » اإلتق�ان «��� مم�ا ورد هنا أربع رواي�ات، عزاها إلى الدعاء 

للطبراني، وسنن البيهقي، وابن الضريس، والمراسيل ألبي داود ���.

��� انظر: ��/4�4-�4�6 �النوع: ��9.
��� وقد أورد يف النوع الثامن عرش رواية عن املصاحف البن أش�ته، وفيها ترتيب الس�ور 
، وفيه س�ورة اخللع، ثم سورة احلفد بعد سورة العرص. انظر: اإلتقان  يف مصحف ُأيبٍّ

.�4�0-4�9/��
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- تاريخ التأليف:

مر معنا ما يدلُّ على أن المؤلف ألف »إتحاف الوفد بنبأ س�ورة الحفد « 
سنة 888 ه� .

- وصف النسخ:

وقفُت لهذه الرسالة على النسخ اآلتية:

�- نس�خة ف�ي مرك�ز المخطوط�ات والت�راث والوثائ�ق ف�ي الكويت، 
مص�ورة ع�ن نس�خة �برلي�ن غ ����4�8 تك�رم األس�تاذ محم�د ب�ن إبراهيم 
الش�يباني بصورة عنها، وهي أربع أوراق - مع الغاف - فرغ من كتابتها سنة 

��00 ه� . ورمزها: ب .

�- نس�خة في مكتبة الجامعة اإلس�امية بالمدينة المنورة، مصورة عن 

نس�خة اإلس�كوريال بأس�بانيا برق�م ���798، وهي ف�ي 6 أوراق. ورمزها: 

س .

�- نس�خة في مركز جمعة الماجد بدبي، مصورة عن نس�خة خدابخش 

برقم ���570، في � أوراق. ورمزها: خ . 

��� انظ�ر: دليل خمطوطات الس�يوطي �ص �67، ويف الفهرس الش�امل ��/�5�0 جاء 
الرقم ���48.



173

ولها نس�ختان أخريان في الس�عيدية واآلصفية���، ول�م تذكر في خزانة 

التراث. 

- خطة التحقيق:

جريت وفق الخطة المذكورة، وال بد من اإلشارة إلى أن نسخة خدابخش 

كثيرة األخطاء، وقد قابلتها بالنس�ختين األخريين، ولم ألتفت إلى فروقها إال 

في ثاثة مواضع للتمثيل على ذلك، ومن اهلل نستمد العون.

��� انظر: الفهرس الشامل ��/�5�0.
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الصفحة األوىل من النسخة )ب(
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الصفحة األخرية من النسخة )ب(
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الصفحة األوىل من النسخة )س(
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الصفحة األخرية من النسخة )س(
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الورقة األوىل من النسخة )خ(
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الورقة األخرية من النسخة )خ(



إحتاف الوفد
بنبأ سورتي اخَلْلع واحَلْفد
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

النص احملقق

)9(
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احلمد هلل، وسام عىل عباده الذين اصطفى.

�- أخرج عبد بن��� محيد يف »مسـنده«���، وحممد بن نرص املروزي��� يف 

»كتـاب الصـاة«، وأبو بكر بن األنباري يف »كتـاب املصاحف«، عن حممد بن 

س�رين: » أن ُأيب بن كعب كان يكتب فاحت�ة الكتاب  واملعوذتن، واللهم إياك 

نعبد، واللهم إنا نستعينك، ومل يكتب ابن مسعود شيئًا منهن، وكتب عثامن بن 

عفان فاحتة الكتاب واملعوذتن «.

يس��4 يف »فضائل القرآن«: أنا موس�ى بن إس�امعيل،  �- وقال ابن الضُّ

ق�ال: حدثنا مح�اد، قال : » قرأنا يف مصحف أيب بن كعب: اللهم إنا نس�تعينك 

ونس�تغفرك ، ونثن�ي علي�ك اخلر ، وال نكف�رك ، ونخلع ون�رتك من يفجرك. 

ق�ال محاد : هذه اآلن س�ورة ، وأحس�به قال : اللهم إياك نعب�د��5، ولك نصيل 

ونس�جد، وإليك نسعى ونحفد، نخش�ى عذابك، ونرجو رمحتك، إّن عذابك 

بالكفار ملحق «��6.

��� يف ب: به .
��� يف س: تفسره .

��� يف ب: املروذي .
��4 يف س: الضلس !
��5 يف س: إنا نعبدك .

��6 استدركْت غزوة بدير حمققة »فضائل القرآن« البن الضيس هذا األثر من الدر املنثور 
��4�0/6. انظر �ص ��57. وهو يف طبعة الرتكي يف �8�0/�5 �.
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�- وأخ�رج اب�ن أيب ش�يبة يف »املصنـف«���، وحممد بن ن�رص يف »كتاب 

الصـاة«، ع�ن ميم�ون بن مه�ران، ق�ال : » يف ق�راءة أيب بن كع�ب : اللهم إنا 

نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثني عليك، وال نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجرك، 

اللهم إّياك نعبد ، ولك نصيل ونس�جد، وإليك نس�عى ونحفد ، نرجو رمحتك، 

ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملِحق «. 

 4- وأخرج حممد بن نرص��� عن ابن إسحاق، قال : » قرأُت يف مصحف 

أيب بن كعب بالكتاب األول العتيق:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، إىل آخرها .

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ﴾، إىل آخرها . 

بسم اهلل الرمحن الرحيم ، ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾ إىل آخرها .

 بس�م اهلل الرمحن الرحيم  اللهم إنا نس�تعينك، ونس�تغفرك، ونثني عليك 

اخلر، وال نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجرك .

بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم اللهم إي�اك نعبد، ولك نصيل ونس�جد، وإليك 

نسعى ونحفد، نرجو رمحتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق.

��� ���6/5 ���7�0 وكرره برقم ���0��6 وفيه هناك: ونثني عليك اخلر .
��� هو يف كتاب الوتر املطبوع مع قيام الليل وقيام رمضان باختصار املقريزي �ص ���9 

با إسناد .
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بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم الله�م ال ينزع ما تعط�ي، وال ينفع ذا اجلد منك 
اجلد، سبحانك وغفرانك وحنانيك، إله احلق «.

5- وأخرج حممد بن نرص���، عن الش�عبي، قال : » قرأت أو حدثني من 
ق�رأ يف بع�ض مصاح�ف أيب بن كعب هاتن الس�ورتن: اللهم إنا نس�تعينك ، 
واألخ�رى، بينه�ام بس�م اهلل الرمحن الرحي�م ، قبلهام ��� س�ورتان من املفصل، 

وبعدمها سورة من املفصل «.

يس���، عن عبد اهلل بن عبد الرمحن عن أبيه، قال:   6- وأخ�رج ابن الضُّ
» صلي�ت خل�ف عمر بن اخلطاب، فلام فرغ من الس�ورة الثانية، قال: اللهم إنا 
نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثن�ي عليك اخل�ر، وال نكفرك، ونخل�ع ونرتك من 
يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصيل ونس�جد، وإليك نس�عى ونحفد، نرجو 

رمحتك، ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق «.

ويف مصحف ابن عباس:  » قراءة ُأيب وأيب موسى: بسم اهلل الرمحن الرحيم، 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك اخلر، وال نكفرك، ونخلع ونرتك 

من يفجرك «.

ويف مصحف ُحجر��4: » اللهم إنا نستعينك «.

��� يف ب: فراغ، وكتب فوق » بن « ط .
��� يف ب: فلهام .

��� يف س بياض .
��4 يف س بي�اض ، وعل�ق يف حاش�ية ب، خ: حج�ر بن ع�دي من أج�اء الصحابة، قتله 

معاوية.
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 ويف مصحف ابن عباس: » قراءة ُأيبٍّ وأيب موسى: اللهم إّياك نعبد، ولك 

نصيل ونس�جد، وإليك نس�عى ونحفد، نخش�ى عذابك، ونرج�و رمحتك، إن 

عذابك بالكفار ملحق «���.

 7- وأخرج حممد بن نرص���، عن خصيف��� قال : » سألت عطاء بن أيب 

رباح: أي يشء أقول �يف الوتر���4 يف القنوت ؟ قال: هاتن السورتن اللتن��5 

يف قراءة ُأيّب : اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد «.

8- وأخ�رج حمم�د ب�ن نرص، عن عط�اء بن الس�ائب��6 ق�ال : » كان أبو 

عبد الرمحن الس�لمي��7 يقرئنا : اللهم إنَّا نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثني عليك 

اخل�ر وال نكفرك، ونؤمن ب�ك، ونخلع ونرتك من يفج�رك، اللهم إياك نعبد، 

ولك نصيل ونس�جد، وإليك نس�عى ونحفد، نرجو رمحتك، ونخش�ى عذابك 

اجلد، إن عذابك اجلد��8 بالكفار ملحق . وزعم أبو عبد الرمحن أن ابن مسعود 

كان يقرئهم إّياها، ويزعم أن رسول اهلل � كان يقرئهم إّياها «.

��� استدركت حمققة »فضائل القرآن« البن الضيس هذا األثر من الدر املنثور ��4�0/6. 
انظر �ص �57-��58. وهو يف طبعة الرتكي يف ��8�0/�5.

��� يف كتاب الوتر، انظر املخترص �ص ���9.
��� يف املخترص: سلمة بن خصيف .

��4 ليس يف س، وال يف خمترص كتاب الوتر .
��5 بياض يف س .

��6 يف خ: عتاب بن التائب !
��7 يف س: السلمني !

��8 من س .
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9- وأخ�رج عبد ال�رزاق��� ���، وابن أيب ش�يبة يف »املصنف«���، وحممد 
 اب�ن ن�رص��4، والطحاوي��5، والبيهقي يف »سـننه«��6، عن عبي�د بن عمر��7: 
» أن عمر بن اخلطاب قنت بعد الركوع يف صاة الغداة فقال : بسم اهلل الرمحن 
الرحي�م، الله�م إنا نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثني عليك وال نكف�رك، ونخلع 
ون�رتك م�ن يفجرك  . بس�م اهلل الرمحن الرحيم، اللهم إي�اك نعبد ، ولك نصيل 
ونسجد، ولك نسعى ونحفد، نرجو رمحتك ونخشى عذابك، إن عذابك اجلد 
بالكفار ملحق، وزعم �عبيد بن عمر أنه بلغه أهنام س�ورتان���8 من القرآن يف 

مصحف ابن مسعود «.

�0- وأخ�رج حمم�د ب�ن ن�رص عن يزي�د ب�ن أيب حبي�ب، ق�ال : » بعث 
عبد العزي�ز بن م�روان إىل عبد اهلل بن ُزرير��9 الغافقي فقال له: واهلل إين ألراك 
جافي�ًا، م�ا أراك تق�رأ الق�رآن . قال : ب�ىل واهلل إين ألقرأ القرآن وأق�رأ منه ماال 
تق�رأ به ، فقال له عب�د العزيز: وما الذي ال أقرأ به من القرآن ؟ قال: القنوت ، 

حدثني به عيل بن أيب طالب أنه من القرآن «.

��� يف املصنف ��/���� ��4969.
��� سقطت من ب .

.�7�04� ��7/5� ���
��4 يف كتاب الوتر، انظر املخترص �ص ���9-��8.

��5 يف رشح معاين اآلثار ��/��49.
.����-��0/�� �6�

��7 يف خ: عبد اهلل بن عفر !
��8 ما بن اهلالن بياض يف س .

��9 يف ب: رزين ! حتريف .
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��- وأخ�رج الطرباين يف »الدعاء«��� عن عبد اهلل بن زرير الغافقي قال: 
» قال يل عبد��� امللك بن مروان : لقد علمت ما محلك عىل ُحبِّ أيب تراب، إال 
أن�ك أعرايب جاٍف ، فقل�ُت: واهلل لقد مجعت القرآن من قب�ل أن جيتمع أبواك، 
ولق�د علَّمن�ي منه عيل ب�ن أيب طالب س�ورتن علَّمهام إّياه رس�ول اهلل �، ما 
علمتهام أنت وال أبواك: اللهم إنا نس�تعينك ونستغفرك، ونثني عليك اخلر��� 
وال نكفرك، ونخلع ونرتك من يفجرك، اللهم إّياك نعبد، ولك نصيل ونسجد، 
وإليك نس�عى ونحفد، نرجو رمحتك ونخش�ى عذابك��4، إن عذابك بالكفار 

ملحق «��5.

��- وأخرج أبو احلسن القطان يف »الطواالت«��6 عن أبان بن أيب عياش، 
قال : » سألت أنس بن مالك عن الكام يف القنوت، فقال: اللهم إنا نستعينك 
ونس�تغفرك، ونثن�ي عليك اخل�ر وال نكفرك، ونؤمن ب�ك، ونخلع ونرتك من 
يفجرك ، اللهم إّياك نعبد ، ولك نصيل ونس�جد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو 
رمحت�ك ونخش�ى عذابك، إّن عذاب�ك بالكافرين ملحق . قال أن�س : واهلل إِْن 

ُأنزلتا إال من السامء «.

��� ��/���44 ��750 وإسناده ضعيف، انظر تعليق حمققه األستاذ الدكتور حممد سعيد 
البخاري.

��� سقطت من س .

��� سقطت من س .
��4 يف كتاب الدعاء هنا: اجلد .

��5 وللحديث تتمة انظرها يف كتاب الدعاء .
��6 يف خ والدر املنثور: املطوالت. وال يعرف عن هذا الكتاب يشء .
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��- وأخ�رج أبو داود يف »املراسـيل«���، والبيهقي يف »سـننه«��� بس�ند 
جي�د، ع�ن خالد ب�ن أيب عمران، ق�ال : » بينام رس�ول اهلل � يدعو عىل مض 
- يعني يف الصاة - إذ جاءه جربيل فأوحى إليه أن اسكت، فسكت ، ثم قال: 
 ي�ا حممد، إن اهلل مل يبعثك س�بابًا وال لعانًا، وإن�ام بعثك رمحة، ومل يبعثك عذابًا ، 

﴿ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    ﴾، ثم علَّمه 
ه�ذا الدع�اء القنوت : اللهم إنا نس�تعينك ونس�تغفرك، ونوم�ن بك ونخضع 
لك، ونخلع ونرتك من يفجرك، اللهم إياك نعبد،ولك نصيل ونس�جد، وإليك 
نس�عى ونحفد، نرجو رمحتك، ونخش�ى عذابك، إن عذابك اجل�د��� بالكفار 

ملحق «.

�4- وأخ�رج عب�د الرزاق��4، وحممد ب�ن نرص��5، والطح�اوي��6، عن 
ابن عباس: » أن عمر بن اخلطاب كان يقنت بالس�ورتن��7: اللهم إياك نعبد . 

واللهم إنا نستعينك «.

��� �ص ��8-���9 ��89، وإس�ناده ضعي�ف كام قال حمققه األس�تاذ الش�يخ ش�عيب 
األرناؤوط، وخالفه األس�تاذ الش�يخ حممد عوامة، وحكم عىل الس�ند باحلسن. انظر 

تعليقه عىل املصنف ���6/5. وهو املوافق حلكم السيوطي .
��� ��/���0، وق�ال البيهقي: » هذا مرس�ل، وق�د ُروي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

عنه صحيحًا موصوالً «.
��� يف املصدرين املذكورين: ونخشى عذابك اجلد .

��4 يف املصنف ��/���-���� ���497.
��5 يف كتاب الوتر، انظر خمترصه �ص ���8.

��6 يف رشح معاين اآلثار ��/��50.
��7 يف س: يقول .
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 �5- وأخ�رج حممد بن نرص، عن عب�د الرمحن بن أبزى، قال: قنت عمر 

بالسورتن .

�6- وأخ�رج حمم�د بن نرص، عن زي�د بن وهب، ق�ال: كان عمر يقنت 

بالسورتن ���.

�7- وأخ�رج حمم�د بن نرص، عن عبد الرمحن ب�ن أيب ليىل، أن عمر قنت 

هباتن السورتن : اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد . 

�8- وأخرج ابن أيب ش�يبة���، عن عبد امللك بن س�عيد الكاهيل���: » أن 

عليًا  قنت يف الفجر هباتن الس�ورتن: اللهم إنا نس�تعينك ونس�تغفرك، ونثني 

علي�ك وال نكف�رك، ونخلع ونرتك من يفجرك، اللهم إّي�اك نعبد، ولك نصيل 

ونس�جد ، وإليك نس�عى ونحفد، نرجو رمحتك ونخشى عذابك ، إن عذابك 

بالكفار ملِحق «.

�9- وأخ�رج أبو عبيد يف »فضائل القرآن«��4، عن عروة، قال: قرأت يف 

مصحف ُأيب هاتن السورتن : » اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد «.

�0- وأخ�رج حممد بن نرص��5، عن س�عيد بن املس�يب، ق�ال : » نبدأ يف 

��� سقط هذا األثر من س .
��� يف املصنف ���6-�5/5 ���7�0.

��� يف خ: األهيل !
.�697� ��45/�� �4�

��5 يف كتاب الوتر، انظر خمترصه �ص ���9، وفيه: يبدأ، فيدعو، ويدعو. ثم يقرأ .
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القنوت فندعو عىل الكفار، وندعو للمؤمنن واملؤمنات ، ثم نقرأ الس�ورتن ، 

اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد «.

��- وأخ�رج حممد بن نرص���، عن احلس�ن، ق�ال : » نبدأ ��� يف القنوت 

بالسورتن، ثم ندعو عىل الكفار، ثم ندعو للمؤمنن واملؤمنات «.

��- وأخ�رج حمم�د ب�ن ن�رص���، ع�ن إبراهي�م، ق�ال : » نق�رأ يف الوتر 

بالسورتن: اللهم إّياك نعبد، واللهم إنا نستعينك ونستغفرك «.

 ��- وأخ�رج حمم�د ب�ن نرص، عن س�فيان��4 ، قال : » كانوا يس�تحبون 

أن جيعل�وا يف قنوت الوتر هاتن الس�ورتن، اللهم إنا نس�تعينك ، واللهم إياك 

نعبد «.

فه�ذا مجيع ما وقف�ُت عليه من ط�رق ذلك، واحلاصل أهن�ام كانا من مجلة 

الق�رآن املن�زل، ثم نس�خ رس�مهام وتاوهت�ام، وانعق�د اإلمجاع عىل نس�خهام، 

وع�ىل عدم كتابته�ام يف املصحف ، وأما كتابة ُأيب  هلام، فلعله��5 مل يبلغه النس�خ 

��� يف كت�اب الوت�ر، انظ�ر خمت�رصه �ص ���9 . وفيه: يب�دأ، ثم في�ه ويف س: يدعو، ثم 
يدعو.

��� يف س: هذا !
��� انظر خمترص كتاب الوتر �ص ��40 وفيه: كان إبراهيم يقرأ ...

��4 انظر خمترص كتاب الوتر �ص ��40.
��5 بياض يف س .



192

 بالعرض�ة األخرة ، كام أخ�رج البخاري��� وغره عن عم�ر بن اخلطاب قال: 

، وإنا لندع شيئًا من��� قراءة ُأيّب، وذلك أن ُأبيًا يقول:  ، وأقضانا عيلٌّ » أقرؤنا ُأيبُّ

ال أدع ش�يئًا س�معته من رسول اهلل �، وقد قال تعاىل: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ   ﴾ «���.

آخر الكتاب ، وهلل احلمد أوالً وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، رسًا وعانية، وصىل 

اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم .

* * *

          

 

     

��� يف صحيح�ه - كت�اب التفس�ر ���6�8/4 �����4، وكتاب فضائ�ل القرآن، باب 
 القراء من أصحاب النبي � ���9��/4 ��47�9 . وانظر فتح الباري ���67/8، 

. �54-5�/9�
��� يف البخاري، يف املوضع األول: لندع من قول. ويف املوضع الثاين: من حلن .

��� من سورة البقرة، اآلية �06 .
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املصادر

- اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي �ت: ��9 ه��، حتقيق: مركز الدراسات 

القرآنية يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة املنورة،  ��4�6 ه��.

- اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن للدكتور حممد يوسف الرشبجي، 

دار املكتبي، دمشق، ط� ����4ه�-��00م�.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جال الدين �الس�يوطي� لعبد القادر 

الش�اذيل �كان حيًا سنة 946 ه��، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية، دمشق، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي، حتقيق: اليزابث ماري سارتن، مطبعة جامعة 

كامربدج ���97م�.

- ترمجة السيوطي للداوودي �ت: 945 ه��، نسخة خمطوطة مصورة.

- الثبوت يف ضبط القنوت للس�يوطي، حتقيق: يوس�ف بن خلف العيساوي، 

دار الصميعي، الرياض �د. ت�.

- حاش�ية عىل مراق�ي الفاح رشح ن�ور اإليضاح للطحط�اوي �ت: ���� 

ه��، األمرية، بوالق ����8 ه��. �ضمن املكتبة الشاملة�.

- احلاوي للفتاوي للس�يوطي، حتقيق: حممد حمي�ي الدين عبد احلميد، تصوير 

املكتبة العرصية، بروت.
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- الدر املنثور يف التفسر املأثور للسيوطي �ت: ��9 ه��

�- حتقي�ق: عب�د اهلل الرتك�ي بالتعاون مع مركز هج�ر يف القاهرة ، ط� 

��4�4 ه�-��00م�.

�- طبعة األنوار املحمدية، القاهرة .

- الدعاء للطرباين �ت: �60 ه��، حتقيق: حممد س�عيد البخاري، دار البش�ائر 

اإلسامية، بروت، ط� ��407 ه�- �987 م�.

- دلي�ل خمطوط�ات الس�يوطي وأماك�ن وجودها، إع�داد: حممد ب�ن إبراهيم 

الش�يباين، وأمحد س�عيد اخلازندار، منش�ورات مركز املخطوطات والرتاث 

والوثائق، الكويت ، ط� ��4�6 ه� - �995م�.

- الس�نن الك�ربى للبيهق�ي �ت: 458 ه���، تصوي�ر دار املعرف�ة، ب�روت 

����4ه�-��99م� عن الطبعة اهلندية.

- الس�يوطي ورس�الته: فهرس�ت مؤلفايت، للدكتور س�مر ال�درويب �بحث� 

منش�ور يف جمل�ة جممع اللغ�ة العربي�ة األردين، الع�دد ��64، الس�نة ���7، 

��4�4 ه� - ��00م�.

- رشح مع�اين اآلثار للطح�اوي �ت: ��� ه��، حتقيق: حممد زهري النجار، 

تصوير دار الكتب العلمية، بروت، ط� ��407ه� - �987م�.

- صحيح البخاري �ت: �56 ه��، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثر، دمشق، 

ط5 ��4�4 ه�-��99م�.
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- فتح الباري برشح البخاري، البن حجر �ت: �85 ه��، السلفية.

- فضائل القرآن البن الضيس �ت: �94 ه��، حتقيق: غزوة بدير، دار الفكر، 

دمشق، ط� ��408ه� -�987م�.

- فضائ�ل القرآن ومعامله وآدابه أليب عبيد القاس�م بن س�ام �ت: ��4 ه��، 

حتقيق: أمحد اخلياطي، نرش وزارة األوقاف املغربية ��4�5ه�-�995م�.

- الفه�رس الش�امل لل�رتاث الع�ريب اإلس�امي املخط�وط �عل�وم الق�رآن: 

خمطوطات التفس�ر وعلومه�، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسامية، 

عامن ��989م�.

- خمترص قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ملحمد بن نرص املروزي، �ت: 

�94 ه���، اخترصه املقري�زي �ت: 845 ه��، تصوير عامل الكتب ���40 

ه�- ��98م�، عن طبعة الهور ����0 ه��.

- خمطوطة ترمجة العامة السيوطي أليب عبد اهلل شمس الدين حممد الداوودي. 

�َق مقدمتها والباَب الرابَع منها الدكت�ور حممد خر البقاعي،  َف هبا وحقَّ ع�رَّ

بحث منش�ور يف جملة الدرعية – الس�عودية، الس�نة �، العددين ���-��� 

رجب - شوال ����4ه��، أكتوبر-يناير ��000-��00م�.

- املراس�يل أليب داود �ت: �75 ه���، حتقيق: ش�عيب األرناؤوط، مؤسس�ة 

الرسالة، ط� ��408ه�-�988م�.
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- املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة  �ت: ��5 ه���، حتقيق: حممد عوام�ة، رشكة دار 

القبلة للثقافة اإلسامية، جدة، ط� ��4�7ه�-�006م�.

- املصن�ف لعب�د ال�رزاق بن مه�ام الصنع�اين �ت: ��� ه��، حتقي�ق: حبيب 

الرمح�ن األعظم�ي، توزيع املكتب اإلس�امي، ب�روت، ط� ���40ه�-

��98م�.

* * *

  



اإلشارات
يف شواذ القراءات

لإلمام جــالل الدين السيوطي
)849 – 911 هـ(

حتقيق ودراســـة

د. عبد احلكيم األنيــس

)10(
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احلمد هلل رب العاملني، والصاة والس�ام عىل س�يدنا حممد س�يد األنبياء 
واملرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني.

وبعــد: فإن علم القراءات بأنواعه، من العلوم التي كثرت فيها التصانيف، 
لوثيق صلته بكتاب اهلل تعاىل، وهذه رس�الة يف القراءات الش�اذة - والقراءات 
الش�اذة هي م�ا وراء العرشة-��� وقف�ت عليها معزوة إىل اإلم�ام جال الدين 
الس�يوطي - رمحه اهلل تعاىل - قمت بقراءهتا وحتقيقها وإخراجها، وهي رسالة 
مل أجد َمْن ذكرها، حتى الس�يوطي نفس�ه مل يذكرها يف فهرس مؤلفاته، ومل يرش 

إليها يف كتبه القرآنية، وال يف غريها من كتبه التي وقفنا عليها.

وأمر آخر يلفت النظر فيها أنه نقل - فيما نقل - من ثاثة عرش كتابًا غري 
معروفة.

وأّما املضمون ففيها مادة ال نجدها يف التفاسري، وكتب القراءات املتداولة، 
ففي نرشها إضافة علمية واضحة.

م هبذه الفقرات: وقبل الدخول إىل النص أقدِّ

�- اإلمام السيوطي والقراءات.

2- نسبة هذه الرسالة إىل السيوطي.

��� انظ�ر: »مج�ع اجلوام�ع« للس�بكي ��/297 �، ونق�ل كام�ه ابن اجل�زري يف »منجد 
املقرئني« �ص�8 . و»رشح الكوكب الس�اطع« للس�يوطي »خمط�وط«، و»القراءات 

الشاذة« للشيخ عبد الفتاح القايض �ص�6.
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3- آراؤه وأقواله ونقوالته فيها.

4- مصادره فيها.

5- تاريخ تأليفها.

6- وصف النسختني املعتمدتني، وعميل يف التحقيق.

ومن اهلل نستمد العون والتوفيق.    

1- اإلمام السيوطي والقراءات:

ال أرى داعيًا لكتابة تعريف باإلمام الس�يوطي ولو كان موجزًا، لش�هرته 
ولكث�رة ما كتب يف هذا الباب، ولكني س�أكتفي باإلش�ارة إىل جهوده يف جمال 

القراءات:

ش�ارك الس�يوطي يف عل�م القراءات مش�اركة جي�دة، مع أن�ه مل يتلق هذا 
العل�م عن ش�يخ، وق�د قال يف ترمجته لنفس�ه يف »حس�ن املح�ارضة«: »ُرِزْقُت 
التبحر يف سبعة علوم: التفسري، واحلديث، والفقه، والنحو، واملعاين، والبيان، 
والبديع... ودون هذه الس�بعة يف املعرفة: أصول الفقه، واجلدل، والترصيف، 
ودوهن�ا اإلنش�اء والرتس�ل��� والفرائض، ودوهن�ا الق�راءات، ومل آخذها عن 

شيخ«��2، فهي عنده يف املرتبة الرابعة.

��� يف األصل: التوسل. وهو حتريف .
��2 »حس�ن املحارضة« ��/338 - �339، ومثله يف » التحدث بنعمة اهلل « �ص�204، 

وقال: » فلذلك مل أقرئها أحدًا ألهنا فن إسناد، وقد ألفت فيها التأليف البديع «.
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د مؤلفاته يف هذا املوضع:  وقد ذكر لنفسه وهو يعدِّ

- رشح الشاطبية »ممزوج«���.

- األلفية يف القراءات العرش��2.

ويف »فهرس�ت مؤلفات�ه« ذكر »رشح الش�اطبية« ومل يذك�ر »األلفية« لكنه 
ذكر:

- الدر النثري يف قراءة ابن كثري��3.

ويف كتابه »التحدث بنعمة اهلل« ذكر:

- درج العا يف قراءة أيب عمرو بن العا��4.

وق�د خصص أنواعًا للكام عىل مباحث القراءات يف كتابيه »التحبري«��5 

و»اإلتقان«��6.

��� كلم�ة »ممزوج« أضفتها من فهرس�ت املؤلفات يف »هبج�ة العابدين« �ص���8،  ويف 
»مكتبة اجلال السيوطي« �ص�229 ذكر ثاث نسخ خطية له، وأنه مطبوع. وكلمة 

»ممزوج« تعني دمج الرشح باملتن.
��2 »حسن املحارضة« ��/�340 واملذكور يف »التحدث بنعمة اهلل« �ص��33 أنه ُكتَِب 

منها أوراق.
��3 انظر:»هبجة العابدين« �ص���8، و»مكتبة اجلال« �ص��93، و»دليل خمطوطات 

السيوطي« �ص�37.
��4 »التحدث بنعمة اهلل«، القس�م الرابع فيام كان كراس�ًا ونحوه... �ص���2، ومل يذكر 

يف »مكتبة اجلال«! وال تعرف له نسخة.
��5 انظر �ص�25 - �288.

��6 انظر ��/�229-2�0.
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ويف كتبه القرآنية األخرى تعرض للقراءات أيضًا ���.

وهذا اجلانب من جهوده بحاجة إىل درس خاص وجتلية��2.

2- نسبة هذه الرسالة إىل السيوطي:

مل يذكر السيوطي هذه الرسالة يف »فهرست مؤلفاته« الذي أورده الداوودي 

يف كتاب ترمجته لش�يخه��3، والش�اذيل يف »هبجة العابدين برتمجة حافظ العرص 

جال الدين«��4. والذي أخرجه حمققًا الدكتور سمري الدرويب��5. كام مل يذكرها 
يف كتبه اآلتية: »التحبري«، و»إمتام الدراية«، و»اإلتقان«، و»حس�ن املحارضة«، 

��� ق�ال يف »اإلتق�ان« ��/�228: »قد اعتنيت يف كتاب »أرسار التن�زيل« ببيان كل قراءة 
أف�ادت معن�ى زائدًا ع�ىل القراءة املش�هورة«، وهو مطبوع باس�م »قط�ف األزهار يف 

كشف األرسار«، وانظر منه ��/�97.
��2 للدكتور أمحد ش�كري األس�تاذ املش�ارك يف اجلامعة األردنية بحث يف هذا اجلانب من 

جوانب السيوطي، منشور يف جملة »دراسات« املجلد26، العدد ���.
��3 انظر الباب الرابع عن مصنفات السيوطي الذي نرشه الدكتور حممد خري البقاعي من 
هذا الكتاب املخطوط يف جملة الدرعية �السنة 3، يف العددين �� و ��2 �ص376-

.�379
��4 انظ�ر �ص�75-���8. وال ب�د م�ن القول إن هذا الفهرس�ت ال جيمع كل مؤلفات 

السيوطي، واملذكور فيه ال يتجاوز ��540 كتابًا عىل الصحيح.

ويف ترمجة السيوطي يف »فهرس الفهارس واألثبات« ���0�9/2: »قال ابن القايض 
يف »درة احلجال«: تصانيفه ال حتىص، جتاوز األلف«!

 ��5 انظر: الس�يوطي ورس�الته » فهرس�ت مؤلفايت « يف جملة جممع اللغ�ة العربية األردين، 
العدد ��56.
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ث بنعم�ة اهلل«، و»الدر املنث�ور«، و»احلاوي للفت�اوي«، و»اإلكليل«  و»التح�دُّ

و»رشح الشاطبية«.

ومل يذكرها َمْن مَجََع أسامء الكتب كريايض زاده، واحلاج خليفة، وإسامعيل 

باشا البغدادي، ومجيل العظم���.

كما ل�م يذكره�ا مؤلفو »مكتب�ة اجلال الس�يوطي« و»دلي�ل خمطوطات 

الس�يوطي وأماك�ن وجودها« و»اإلمام احلافظ جال الدين الس�يوطي َمْعَلَمة 

العلوم اإلسامية«، و»مؤلفات السيوطي املطبوعة واملخطوطة واملفقودة«��2.

وال َمْن كتب عن اجلانب القرآين يف تراث السيوطي��3.

��� يف كتبهم »أسامء الكتب«، و»كشف الظنون«، و»هدية العارفني«، و»إيضاح املكنون«، 
و»الرس املصون ذيل عىل كش�ف الظنون«، و»عقود اجلوهر يف تراجم َمْن هلم مخسون 

تصنيفًا فمئة فأكثر«.
��2 واملؤلف�ون ه�م عىل ترتيب كتبهم: األس�اتذة: أمحد الرشقاوي إقب�ال، وحممد إبراهيم 

الشيباين، ومعه أمحد سعيد اخلازندار، وإياد خالد الطباع، وهال ناجي.
��3 كالدكت�ور حمم�د يوس�ف الرشبجي يف رس�الته »اإلمام الس�يوطي وجه�وده يف علوم 

القرآن«.

أم�ا الدكت�ور حازم س�عيد حي�در فقد ذكرها يف رس�الته »عل�وم القرآن ب�ني الربهان 
واإلتق�ان« �ص�59 إذ حص�ل عىل صورٍة من النس�خة العراقية، ورّصح أن املصادر 
مل تذكرها هي ورس�الة أخرى بعنوان: »مرآة الغيوب يف مش�اهدة املحاسن يف إعجاز 
الق�رآن والغي�وب«، وق�ال عن الثاني�ة هذه »م�رآة الغي�وب« �ص�60: » ونس�بتها 

للسيوطي حتتاج ملزيد من التوثق « وسكت عن األوىل.

 وح�ني ُع�رض ه�ذا العم�ل علي�ه كت�ب قائ�ًا: »م�ن خ�ال ق�راءيت للرس�الة = 
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وال من مجع الرتاث القرآين���.

= املنسوبة للسيوطي - رمحه اهلل - رأيت أن الشك يتوجه إليها من عدة جوانب:

أ- فيها آراء وأحكام ختالف املشهور عن السيوطي.

ب- األسلوب الذي فيها مل أره يتامشى مع أسلوب السيوطي.

ج- غالب الكتب املستقى منها مل يعهد عن السيوطي النقل عنها.

د- مل يذكر الس�يوطي هذه الرس�الة يف أي فهرس�ت من فهارسه التي رسد فيها 
مؤلفاته، مع تعددها وتنوعها وكثرة االختاف فيها.

ه�- يذكر هنا بعض معلومات معزوة إىل مصادرها، بينام نجد السيوطي خيالف 
يف العزو إىل كتب أخرى، مع أن املعروف عنه - رمحه اهلل - تكرار ما يقوله 
- غالبًا - يف كتبه دون إضافات. وورود ذكر كتاب »ترمجان القرآن« منسوبًا 
للسيوطي جاء بعد: أقول...، وقد ورد هذا األسلوب ثاث مرات، فلعله 

إضافة من السيوطي عىل الرسالة، ثم نسبت إليه. واهلل أعلم«.

أقـول: نعم ورد لفظ »أق�ول« ثاث مرات يف املواض�ع �8، �0، ��2، ولكنه - فيام 
أرى - من صلب السياق، بام ال يظهر معه أن يكون تعليقًا من آخر غري املؤلف.

ون�ص املوض�ع األول بعد أن ذكر قراءة �َوَضع�: »وهذه قراءة أش�ار إليها املفرسون 
يف »التفاس�ري«، وذكرها الزخمرشي يف »الكش�اف« والقايض البيضاوي يف »تفسريه«، 

وحكيتها أنا يف »ترمجان القرآن«.

واملؤل�ف ذكر يف املقدمة أنه مجع رس�الته م�ن عدة مصادر أوهلا: »التفاس�ري«، فالنقل 
من» التفاس�ري« من الت�زامه وعمله إذن، وقد ورد النقل عن تفاسري الرازي والبغوي 

والبيضاوي يف املوضع األول با ذكر »أقول«.

وعىل هذا فا بد من ختريج آخر، ولكن إذا صح هذا التخريج فلعل املضاف هو مجلة 
»وحكيتها أنا يف »ترمجان القرآن« فقط. واهلل أعلم.

��� أري�د أصحاب »الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�امي املخطوط« »خمطوطات 
التفسري وعلومه« ينظر عن السيوطي �520/�-�544.



205

ومن املعلوم أنَّ عدم الذكر وحده ال يدل بمفرده عىل نفي النسبة، والسيام 
أن السيوطي نسب إىل نفسه يف هذه الرسالة كتابه الكبري »ترمجان القرآن«���.

نعم يف بعض اآلراء والتعابري واحلرص ما يثري التساؤل واالستغراب - كام 
سيأيت - ولكن ال يمكن القطع بيشٍء لغياب األدلة الكافية.

ومن هذه اآلراء إعطاؤه حكاًم واحدًا للقراءات الثاث التي فوق السبعة، 
وللق�راءات األربع الزائدة عىل العرشة، وهذا احلكم خيالف ما يراه الس�يوطي 
عن هذه القراءات يف كتبه:»التحبري«و»إمتام الدراية« و»معرتك األقران«و»رشح 

الكوكب الساطع« و»اإلتقان«.

هذا، وقد اختار املؤلف هنا - وهو ش�افعي - رأيًا نس�بُه إىل احلنفية، وهو 
عدم بطان الصاة بالقراءة بالشاذ، ورجعت إىل اختياراته الفقهية التي ذكرها 
يف »التحدث بنعمة اهلل« ��2 ومل أجد هذا االختيار فيها. ولكن هذا ال يكفي ألن 

بياضًا ختلل الكام هناك يف وسطه ويف آخره!.

ولكني وجدت اإلمام الس�يوطي يقول يف كتابه »رشح الكوكب الساطع 
يف نظم مجع اجلوامع« �خمطوط�: »ال جتوز القراءة بالش�اذ إمجاعًا كام حكاه ابن 

��� وكتاب�ه »ترمج�ان الق�رآن« ثابت النس�بة إليه، وقد ذك�ره يف عدد من كتب�ه، ومن ذلك 
»اإلتقان« النوع ��78 فقال: »قد مجعت كتابًا مسندًا فيه تفاسري النبي ملسو هيلع هللا ىلص، والصحابة، 
وفي�ه بضع�ة عرش أل�ف حديث ما بني مرف�وع وموقوف، وقد ت�م - وهلل احلمد - يف 
أرب�ع جملدات، وس�ميته »ترمجان القرآن«...« وانظر: »مقدم�ة الدر املنثور« ��/�3، 

و»قطف األزهار« ��/�89.
��2 انظر: �ص�233-228.
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عب�د ال�رب، والترصيح به من زياديت. قال الن�ووي: ال يف الصاة وال يف غريها. 
وتبطل الصاة به إن غرّي املعنى وكان قارئه عاملًا عامدًا، وإال فا«!

وقد فرغ من نسخ الكتاب عام �878 ه�� كام جاء يف آخره.

ومن جهة أخرى فقد كان للمؤلف استعامالت نحوية ال تتفق مع ما جاء 
يف »البهجة املرضية يف رشح األلفية« و»مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع« من 

استعامالت أقوى وأرجح كام سيأيت يف التعليق!

وقد ارتأى بعض األس�اتذة أن يكتب عليها »املنس�وبة إىل الس�يوطي«��� 
غ�ري أن النس�ختني املخطوطتني ُجزم فيهام بالنس�بة، وقام أمام�ي ذكر »ترمجان 
القرآن«، فرتكت األمر عىل ما هو عليه، عس�ى أن ينكش�ف يشء يف املس�تقبل، 
وقد تأنيت يف نرشها س�نني، ونظرت كثريًا من الكتب للس�يوطي وغريه رجاء 
العث�ور ع�ىل يشء ييضء يل الطري�ق، وعزمت أخ�ريًا عىل إخراجها خش�ية أن 
ينرشها أحد بدون خدمة كافية وبيان كاش�ف، ورجاء أن يفيدنا أحد املطلعني 

عليها بيشء يرفع بعض هذا الغموض!.

وبعض األساتذة رّجح أن تكون لغري السيوطي��2.

��� ومن هؤالء األس�تاذ الدكتور فضل حسن عباس، واألس�تاذ الدكتور حاتم الضامن، 
واألس�تاذ الدكتور عدنان حممد س�لامن صاحب »الس�يوطي النح�وي« وله »فهرس 
مؤلف�ات الس�يوطي« وقد كت�ب يل قائًا: »...ليس من الس�هل البت يف صحة نس�بة 
الرس�الة إىل السيوطي، أو نفيها، وهلذا أرى أن تقول: »املنسوبة إىل اإلمام السيوطي« 

بعد ذكر العنوان...«.
 ��2 كت�ب يل األس�تاذ عب�د اهلل احلبيش قائًا: » وأغلب الظ�ن - واهلل أعلم - أن املؤلف =
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وبعض األخوة رأى أهنا مصنوعة وال صحة لنسبتها وال ملادهتا.

وهنا قد يربز س�ؤال: َمْن صنعها وملاذا؟ وهل يف الرس�الة ما يثبت الدس 
و الكيد؟ ثم أليس قس�م مما جاء يف الرس�الة معروفًا مذكورًا؟ وهل وصل إلينا 
كل م�ا كتبه عل�امء األمة؟ وهل أحطن�ا بام وصل؟!، وَمْن غري الس�يوطي - يف 
املتأخري�ن - ل�ه اجل�رأة يف اخلروج عن املذه�ب؟ ثم أال حيتم�ل أن تكون هذه 

الرسالة مما أودعه يف »تذكرته«���؟

وع�ىل أي�ة حال فه�ذه أفكار وخواط�ر، والش�ك قائ�م، ويف القطع بأحد 
الرأي�ني صعوب�ة،  وعند اهلل احلقيقة، ونس�أله س�بحانه أن هيدينا إليه�ا، ويدلنا 
ع�ىل الص�واب، ون�رُش الرس�الة     -وإن كانت ملجه�ول - نافع يف ه�ذا العلم 

وتارخيه��2.

= متق�دم ع�اش يف القرن الس�ادس، وأنه عاش يف بيئ�ة منعزلة: إم�ا يف األندلس، أو 
بع�ض نواح�ي فارس، ألن اطاعه عىل الكتب حمدود. واهلل أعلم. وكذا اطاعه عىل 
كتب مفقودة مل يطلع عليها أحد قبله يدل عىل أنه عاش يف فرتة متقدمة. واهلل أعلم«. 

قلت: ولكن املؤلف ينقل عن الرازي �ت: 606ه�� والبيضاوي �ت:7�9ه��!.
��� ذكر الس�يوطي يف »احلاوي« ��/�58 رس�الته »إحتاف الوفد بنبأ س�ورة احلفد« وأهنا 

مودعة يف اجلزء��38 من »تذكرته«، وال ذكر هلذه الرسالة يف »فهرس مؤلفاته«.
��2 كتب يل فضيلة الش�يخ حممد األمني بن احلس�ن املدير العام ملدارس العون اإلس�امية 
يف موريتانيا يف رسالة: »والذي أراه - والعلم عند اهلل - أن نرش ما حوته هذه املنقولة 
من معلوم، مع األمانة يف النقل لكوهنا صحيحة، أو حمتملة النسبة للشيخ السيوطي، 
ه�و من خدمة العل�م وطابه، بغض النظر عن الناقل إذا صح املنقول، مع أن يف هذه 
النقل�ة توضيحًا مجيًا لبعض الق�راءات املذكورة من حيث إنه َيْظَه�ُر للقراء البعُد أو 
عدم�ه في�ام بني معنى الق�راءة الش�اذة وغريها«. وعىل ه�ذا األس�تاذان الدكتور أمحد 

فرحات، والدكتور عيادة الكبييس.
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3- آراؤه وأقواله ونقوالته فيها:

رصح املؤلف يف هذه الرس�الة ببعض اآلراء، وأت�ى ببعض النقول، ومن 

املستحسن ذكرها:

- عد القراءات الثاث املتممة للعرش، واألربعة بعدها متوسطة يف القوة 

والضعف، والشاذ سوى ذلك!

- نس�ب إىل أصحاب أيب حنيفة وَمْن تابعهم القول بصحة الصاة بقراءة 

الشاذ »من غري خاف بينهم يف ذلك«.

وعلل هذا قائًا:» جلواز القراءة عندهم باملعنى وبالفارس�ية...«ويف هذه 

اإلطاقات نظر.

- ق�ال عّم�ا أورده من هذه القراءات يف املقدمة بأهن�ا »مل تذكر إال يف هذه 

الكتب التي أرشت إليها يف أول هذه الرسالة« وقال عنها يف اخلامتة: »مل يتعرض 

هل�ا أحد من أئمة الق�راء بأرسهم، وكادت أن تضيع وال يطلع عليها أحد« ويف 

هذا احلرص والنفي نظر! وخيالف هذا ما نقله السيوطي يف كتبه األخرى.

- أطل�ق حكاًم غريبًا بخصوص ق�راءة �رصاط َمْن أنعمَت عليهم� فقال: 

»ال ينبغي أن يقال ببطان الصاة به، سيام وقد اتصل إىل املفرسين بأسانيدهم، 

واتصل إلينا بطريق أس�انيد التفاس�ري من طرق شتى، فيكون بذلك قد بلغ من 

التواتر مرتبة القراءات السبع فافهم ذلك«!.
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فه�ذا حك�م غري�ب وتعليل أغ�رب، وكرر مث�ل هذا احلك�م يف مواضع 

أخرى.

- ويلح�ظ أن�ه ينقل عددًا من القراءات من كت�ب ظاهرها أهنا كتب أدبية 

وتارخيية.

إىل غري ذلك من امللحوظات التي تقدمت، والتي ستأيت.

4- مصادره فيها:

رج�ع املؤل�ف يف تأليف هذه الرس�الة إىل س�بعة عرش مص�درًا، من بينها 

أربعة تفاس�ري، هي تفاس�ري البغوي �ت:5�6ه�� والزخمرشي �ت:538ه�� 

والرازي �ت:606ه�� والبيضاوي �ت:7�9ه��.

وأّم�ا الكت�ب األخرى فهي غريب�ة غري معروفة، ومل أجد الس�يوطي ينقل 

عنه�ا يف كتب�ه القرآنية التي وقفت عليها وال يف غريها مما تيرس يل النظر فيه، ومل 

أجد هلا ذكرًا عىل كثرة ما بحثت وراجعت وسألت من أهل العلم والفضل يف 

ب�اد متعددة!، ولعل هذا مما يؤكد أمهية نرش هذه الرس�الة التي تضيف - عىل 

صغر حجمها - ثاثة عرش كتابًا ال نعرفها، وال نعرف عنها ش�يئًا، وعددًا من 

القراءات التي مل تذكر حتى يف معاجم القراءات.

واآلن أرسد أس�امء ه�ذه الكت�ب، وبجانبها أرقام املواض�ع التي نقل فيها 
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عنها، ومخسة منها مل يذكر املؤلف أسامء مؤلفيها، وال ندري سبب ذلك، أألهنا 

مل تذكر أم أنه أراد تعميتها ���:

�- إش�ارات األعي�ان يف ِحَك�م القرآن للش�يخ العارف أيب احلس�ن عيل 

املريغاين��2: »3، 9، �0«.

2- تاريخ اليمن لألندليس��3: »�3«.

3- تفسري البغوي: »�«.

4- تفسري البيضاوي: »�، 8«.

5- التلوحي�ات اهلمداني�ة يف التس�بيحات الصمدانية إلم�ام احلرمني��4: 

.»5«

��� يق�ول الس�يوطي يف بعض مؤلفات�ه عن اخلزان�ة املحمودية: إن ه�ذه اخلزانة هي التي 
أعانت�ه ع�ىل كثرة التأليف، وهب�ا كذا وكذا يف علوم متفرقة مل يذكر مؤلفوها أس�امءهم 
هب�ا، وأن�ه لو ادعاها لنفس�ه ملا عارضه أحد. انظر تقديم فؤاد س�يد ل�� »بذل املجهود 
يف خزانة حممود« املنش�ور يف جملة معهد املخطوط�ات العربية، املجلد ��4 اجلزء ��� 

�ص��29. فهل هلذا عاقة بام هنا يا ترى؟
��2 مرغيان: مدينة يف أوزبكس�تان بوادي فرغانة. عرفها العرب باسم مرغينان. »املنجد 
يف األعام« �ص�529. وأش�كر الشيخ الفاضل ش�هاب اهلل املدين عىل تقديمة هذه 

املعلومة يل.
��3 يف »كش�ف الظن�ون« ���7�/2: »تاري�خ اليمن ألمح�د بن عيل بن س�عيد الغرناطي 

�ت:673ه��« فهل يكون هو املقصود؟.
��4 إن قص�د اجلوين�ي فإن كتابًا هب�ذا العنوان مل يذكر له، وكذلك الق�ول يف الكتاب اآليت 

»شواهد النبوة«.
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6- تنوير األبصار للتعزي: »5«.

7- التهذيب فيام يف القرآن من معنى عجيب للصفافريي���: »2«.

8- رياض األحباب��2: »��«.

9- شواهد النبوة إلمام احلرمني��3:»�5«.

�0- فصول الواسطي الربهانية يف القول بعدم خلق القرآن: »�6«.

��- فضائل مرص للثعالبي��4:»�4«.

�2- الكشاف للزخمرشي: »8«.

�3- جلة اليقني يف كرامات املتقني: »�2«.

��� مل تذكر هذه النسبة يف كتب األنساب للسمعاين وابن األثري والسيوطي .
��2 يف »هدي�ة العارف�ني« ��/�664 يف ترمجة عطاء اهلل بن حممود بن فضل اهلل الش�ريازي 
�ت926ه��� ذكر ل�ه »روضة األحباب يف س�رية النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص واآلل واألصحاب« يف 
التاريخ فاريس مطبوع. والنقل هنا عن رياض األحباب يتعلق باحلسني ريض اهلل عنه، 

فهل يكون هو املقصود؟ وإذا كان فهذا يفتح بابًا آخر من االحتامالت والبحث.
��3 يوجد »شواهد النبوة« للجامي وهو بالفارسية ترمجه المعي املتوىف سنة 938 . كشف 

الظنون ���066/2.
��4 ومل يذكر هذا الكتاب يف »حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة«، وإنام ذكر »فضائل 
م�رص« أليب عمر الكندي، و»تاريخ مرص« الب�ن زوالق، ومها مطبوعان. ومل أعرف 

املقصود بالثعالبي هذا!.
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�4- جمامل اإلقرار يف حكم الليل والنهار: »�7«.

�5- مسالك األدباء يف أخبار النجباء: »6، 7، 8«.

وصاح�ب ه�ذا الكت�اب ينق�ل عن كت�اب اس�مه » هبت�ات - أو هبتان - 

األحداق «!.

�6- مفاتيح الغيب للرازي: »�«.

�7- نور القلوب يف آداب التاوة لكام عام الغيوب: »4«.

وقد يكون من املفيد اإلش�ارة إىل أن من مصادر الس�يوطي يف »اإلتقان«: 

»الشواذ« البن غلبون، و»املحتسب« البن جني، وال ذكر هلام هنا.

ويف »املحتس�ب« ق�راءة ُذكرت هنا وه�ي �من أنَفس�كم�، ولكن املؤلف 

أخذه�ا م�ن كتاٍب ال يعرف هو»إش�ارات األعي�ان«! بينام نقله�ا يف »التحبري« 

و»إمتام الدراية« و»اإلتقان« و»الدر املنثور« من »املستدرك« للحاكم.

وأيض�ًا: فق�د جاء هنا ع�زو قراءة عم�ر �رصاط من أنعم�ت عليهم� إىل 

تفاس�ري متأخرة غري مس�ندة، وجاءت يف »الدر املنثور« وغريه معزوة إىل كتب 

مسندة قديمة كام تراه يف التعليق!
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5- تأريخ تأليفها:

ليس يف الرسالة الترصيح بتاريخ التأليف.

وبالرجوع إىل كتاب »التحدث بنعمة اهلل« الذي كان الس�يوطي يعمل ب�ه 

مًة عىل سبعة  س�نة �896ه�����، وذكر فيه أسامء مصنفاته إىل هذا التاريخ مقسَّ

أقس�ام ال نجد ل� »اإلش�ارات« ذكرًا، مع أنه ذكر يف القس�م السابع ما رشع فيه 

وفرت العزم عنه وكتب منه القليل، ومنه ما كتب فيه ورقة��2، وعدد هذا القسم 

��83 كتابًا - بل مرشوع كتاب -.

أريد من هذا أنه اس�تقىص مصنفاته إىل هذه السنة فذكر حتى ما رشع فيه، 

وال ذكر ل� »اإلشارات« فهل يعني هذا أنه ألفها بعد ذلك؟

وإذا كان ألفه�ا بعد ذلك فام حاجته إىل االعتامد فيها عىل مصادر غريبة يف 

قراءاٍت اس�تخرجها يف »اإلتقان« و»ترمجان القرآن« و»الدر املنثور« و»حاشيته 

ع�ىل البيضاوي« م�ن مصادر معروفٍة مش�هورة��3؟ - والس�يام أنه رصح فيها 

بذك�ر »ترمجان الق�رآن« الذي هو أصل »ال�در املنثور«! - وه�ذه الكتب كلها 

مذكورة سنة �896ه��!

��� انظر: �ص�227.
��2 انظر: �ص��36-�29.

��3 انظر التعليق عىل القراءة األوىل.



214

كام مل يرد هلا ذكر يف »فهرس�ت املؤلفات« الذي قرأه الش�اذيل عىل ش�يخه 

السيوطي عام �904ه�� ���.

وإذا كان قد ألفها قبل ذلك فلامذا مل يذكرها؟

 ث�م إن م�ا ورد فيها من خ�روٍج عن املذهب ال يك�ون إال ملجتهد تقدمت 

ب�ه السن.

إال أن يق�ال: إن�ه مج�ع امل�ادة ابتداًء ث�م حني صاغه�ا يف رس�الٍة ذكر هذا 

االختيار، وذكر كتابه »ترمجان القرآن«.

ويشكل عىل هذا خمالفُتُه يف تقسيم القراءات ملا يف كتبه »التحبري« و»اإلتقان« 

و»رشح الكوكب الس�اطع يف نظم مجع اجلوامع«��2، ويف تقس�يم القراءات هنا 

نظر طوي�ل! وأما كامه يف »التحبري« و»اإلتقان« و»رشح الكوكب الس�اطع« 

ٌد واضح مقبول. فُمَقعَّ

��� انظر: »هبجة العابدين« �ص�256.
��2 ف�رغ م�ن »التحبري« س�نة�872ه��. انظر �ص�755 منه، و»عل�وم القرآن« للدكتور 
ح�ازم س�عيد �ص���2. وف�رغ م�ن »اإلتق�ان« س�نة �878ه���. انظ�ر: »اإلم�ام 
الس�يوطي« للدكتور الرشبجي �ص�5�8. وفرغ من »رشح الكوكب الساطع« سنة 

�878ه�� كام جاء يف آخره �نسخة شسرتبتي�.
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6- وصف النسختني املعتمدتني وعميل يف التحقيق:

اعتمدت يف حتقيق هذه الرسالة عىل نسختني:

1- النسخة األوىل: ورمزها »ف«: 

وه�ي ضم�ن جمموعة تضم ��62 أثرًا للس�يوطي، ما بني كتاب ورس�الة 

ومقامة، كلها معروفة ثابتة النس�بة إليه - عدا هذه الرس�الة - وهذه املجموعة 

حيتفظ هبا أحد األساتذة الفضاء من فلسطني.

وق�د جاء يف أوهلا ق�وُل جامعها: »تش�تمل هذه املجموع�ة الرشيفة، عىل 

أربع�ة ]كذا[ ومخس�ني رس�الة من أن�واع العلوم العالي�ة القدر املنيف�ة، مجيعها 

تأليف خامتة احلفاظ واملجتهدين، املجدد عىل رأس املئة التاسعة هلذه األمة أمر 

الدي�ن، العامل العام�ة، وَمْن جعل له هذا الوصف س�مة وعامة، أيب الفضل 

عب�د الرمح�ن جال الدين الس�يوطي تغم�ده اهلل برمحته ورضوان�ه، ومجع بيننا 

وبينه يف فسيح جنانه.

منها مخس�ة ]كذا[ عرش رسالة من كتابه حاوي الرسائل، اجلامع ألشتات 

املعارف والفضائل، وقد وضعت »احلاء« عليها عامة، والباقي من »مؤلفاته« 

املتفرق�ة جعلتها هلا ضامم��ة. وأضفت إىل ذلك ثامنية من »مقاماته« الفائقة عىل 

احلري�ري والبدي�ع، يتعرف منه�ا ق�دره يف األدب والبديع، فأدْم أهي�ا الطالب 

احلري�ص مطالعتها، وأكثر مراجعتها، وادُع ملن كفاك مؤنة التعب يف حتصيلها، 

واجل�د يف تفريعها وتأصيلها، وس�اقها غادة هلا خالص الدعاء مهرًا ]كذا[ جتىل 
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عليك، فأحس�ن كام أحس�ن اهلل إليك«، ثم أورد عناوين ما احتوت عليه وهي 

هذه:

�- اللمعة يف خصائص اجلمعة.

2- الرفق بأصول الرزق.

3- املنحة يف السبحة »ح«.

4- نتيجة الفكر يف اجلهر بالذكر »ح«.

5- برشى الكئيب بلقاء احلبيب.

6- الكشف عن جماوزة هذه األمة األلف »ح«.

7- التثبيت عند التبييت �أرجوزة�.

8- الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة.

9- زهر اخلامئل عىل الشامئل.

�0- تنوير احللك يف إمكان رؤية النبي وامللك»ح«.

��- اآلية الكربى يف رشح قصة اإلرسا.

�2- تبييض الصحيفة يف مناقب أيب حنيفة.

�3- الوسائل يف معرفة األوائل.
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�4- اإلباحة يف السباحة.

�5- أنموذج اللبيب يف خصائص احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص.

�6- رسالة سامها: شعلة نار.

�7- الشامريخ يف علم التاريخ.

�8- دفع التعسف عن إخوة يوسف »ح«.

�9- نبذة من »املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة«.

20- اهليئة السنية يف اهليئة السنية.

�2- اإلشارات يف شواذ القراءات.

22- ضوء الشمعة يف عدد اجلمعة »ح«.

23- اللمعة يف حترير الركعة يف اجلمعة »ح«.

24- الرسالة السلطانية.

25- بزوغ اهلال يف اخلصال املوجبة للظال.

26- مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتني.

27- اإلسفار يف آداب تقليم األظفار.
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28- رياض الطالبني عىل االستعاذة والبسملة.

29- درر الكلم وغرر احلكم.

30- دالئل جميء املهدي ون�زول عيسى عليه السام.

�3- رسالة يف البعث »ح«���.

32- خمترص »بذل املاعون يف أخبار الطاعون«.

33- أبواب السعادة يف أسباب الشهادة.

34- تنبيه الغبي يف تربئة ابن العريب.

35- اخلرب الدال عىل وجود القطب واألوتاد والنجباء واألبدال »ح«.

36- حسن السمت يف الصمت.

37- مسامرة السموع يف ضوء الشموع.

38- جزء يف آداب الفتيا.

39- الثغور الباسمة يف مناقب فاطمة.

40- األخبار املروية يف سبب وضع العربية.

�4- أقوال العلامء يف االسم األعظم »ح«.

��� سقط الرمز يف األصل.
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42- االستنصار بالواحد القهار.

43- بلبل الروضة يف أخبار النيل.

44- داعي الفاح يف أذكار املساء والصباح.

45- النقاية يف أربعة عرش علاًم.

46- املحرر يف قوله تعاىل ﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾.

47- رفع السنة عن نصب الزنة »ح«.

48- تن�زيه االعتقاد عن احللول واالحتاد »ح«.

49- الصبابة ]كذا[ يف حكم االستنابة »ح«.

50- فضل اجللد عند فقد الولد.

�5- نرش العلمني املنيفني يف إحياء األبوين الرشيفني.

52- اإلعام بحكم عيسى عليه السام »ح«.

53- الدرة التاجية عىل األسئلة الناجية »ح«.

54- التصحيح لصاة التسبيح.

55- املقامة املرصية وهي صورة خطبة عيد الفطر.
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56- املقامة املكية سامها: التحفة املكية والنفحة املسكية.

وست مقامات أخر، كل واحدة باسمها.

فه�ذه مجلة م�ا احتوت عليه هذه املجموعة كام أرشن�ا إليه، وصىل اهلل عىل 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم.

قلت: واملقامات الست هي:

57- مقامة الرياحني.

58- املقامة املسكية.

59- املقامة التفاحية.

60- املقامة الزمردية يف اخلرضاوات.

�6- املقامة الفستقية.

62- املقامة الياقوتية.

وجاء يف آخر املجموعة: »كان الفراغ من نسخ هذه املجموعة املباركة يوم 

اخلميس خامس عرش ش�هر ربيع األول األنور من شهور سنة إحدى ومخسني 

ومئة بعد األلف ����5ه��. وكان ابتداء مجع هذه الرس�ائل من س�نة س�بعة 

وعرشي�ن ومئة وألف ���27ه��، ومت�ت يف التاريخ املذكور، واحلمد هلل عىل 

متامه�ا، ونف�ع اهلل تعاىل هب�ا مالكها، واملطال�ع فيها، والداع�ي جلامعها بالرمحة 
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والغفران، وذلك بقلم الفقري إىل عفو ربه الكايف: فتح اهلل بن احلاج أيب بكر ابن 

صايف احللبي الشافعي القادري، غفر اهلل له، ولوالديه، وملشاخيه، وملن دعا هلم 

بالرمحة والعفو والغفران، وجلميع املسلمني. آمني اللهم آمني«.

وبعدها ِذْكُر والدٍة ووفاٍة ملن يس�مى »حممد مرتىض بن عبد القادر احلنبيل 

اجلعفري« وهو ��2�7-�288ه�� يف نابلس.

وعىل أول املجموعة هذا التملك: »احلمد هلل قد انتقل إيلَّ بامللك الرشعي 

وأنا العبد الفقري إىل اهلل السيد يونس األدمهي القادري«.

وق�د أطلت يف ذكر ه�ذه املعلومات لفائدهتا يف التعري�ف هبذه املجموعة 

وجامعها.

وهذه الرس�الة »اإلش�ارات« تأيت برقم ���2، - كام سبق - وهي يف ��3 

أوراق، وقد س�قط من الناس�خ مجلتان اس�تدركهام يف احلاش�ية، وكتب بعدمها 

»صح«.

2- النسخة الثانية: ورمزها »ب«:  

وهي ضمن جمموع يف دار املخطوطات ببغداد برقم ��2/28283 وليس 

يف آخرها تاريخ نس�خ، لك�ن جاء يف الكتاب الذي قبله�ا، وهو رشح منظومة 

البن اجلزري - واخلط واحد -: »تم الكتاب بحول اهلل وقوته يف اليوم العارش 

من ش�هر ش�وال املبارك س�نة ����52 عىل يد العبد الضعيف، الراجي لطف 
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اللطيف: احلاج حممد بن الش�يخ حممد احلموي غفر اهلل له، ولوالديه، وملالكه، 

وجلميع املسلمني. آمني«.

وه�ي يف أق�ل م�ن ��3 أوراق، وقد أصابته�ا الرطوبة، ولك�ن ظل اخلط 

مقروءًا.

وق�د ُيس�أل: هل ه�ذه النس�خة منقولة م�ن األوىل؟ وللج�واب عىل هذا 

أق�ول: إن كون ناس�خ األوىل حلبيًا وقد فرغ من املجموعة س�نة ����5ه��، 

وك�ون ناس�خ الثانية محويًا وق�د كتبها س�نة ���52ه�� - عىل م�ا يظهر - قد 

يفيد هذا، ويؤيده س�قوط القراءة الرابعة عرشة منهام، ولكن وجود فوارق بني 

النسختني كام سرتى يف التحقيق يضعف هذا االحتامل. واهلل أعلم.

وكان عميل كام يأيت:

�- نسخت الرسالة من نسخة فلسطني، ثم قابلتها بنسخة بغداد.

2- مل يلت�زم املؤل�ف برتتي�ب الق�راءات ع�ىل حس�ب تسلس�لها ���، ومل 

أترصف يف ذلك.

��� كان تسلس�له كام ي�أيت: الفاحتة ���، آل عمران ��3، التوب�ة ��9، فاطر ��35، الرعد 
���3، التوب�ة ��9، األع�راف ��7، آل عمران ��3، الفرق�ان ��25، األنبياء ���2، 

الزمر ��39، األنعام ��6، احلديد ��57، الربوج ��85، الليل ��92.

ولعله مل يراع التسلس�ل ألنه كان جيمع املادة حس�ب ما يرى يف مطالعاته ومراجعاته، 
ثم مل يعد لرتتيبها بدقة، أو مل ير رضورة لذلك، أو ألمر آخر ال نعرفه.
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3- عزوت اآليات إىل مواضعها، وجعلت اآليات  التي فيها قراءة ش�اذة 
بني قوسني، واملتواترة بني قوسني مزهرين.

4- عزوت النقول إىل املصادر املتوافرة.

5- خّرج�ت القراءات املذك�ورة من كتٍب أخرى َذَكَرهْت�ا، ملتزمًا ذكرها 
عىل حسب وفيات أصحاهبا.

6- رجعت إىل كتاب »الكامل« للهذيل - وهو من أوسع الكتب اجلامعة 
للق�راءات - وإىل » مصطل�ح اإلش�ارات يف الق�راءات الزوائ�د املروي�ة ع�ن 

الثقات « البن القاصح، ومل أجد فيهام مما ذكر هنا سوى قراءة واحدة.

7- حاولت التعريف ببعض األعام.

8- ربطت بني هذه الرس�الة وبني كتب السيوطي األخرى، ك� »التحبري« 
و»النقاي�ة« ورشحه�ا »إمت�ام الدراية« و»مع�رتك األقران« و»اإلتق�ان« و»الدر 
املنث�ور« و»حاش�يته ع�ىل البيض�اوي« و»قط�ف األزه�ار« و»مه�ع اهلوام�ع« 
»والبهجة املرضية« و»الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع« و»رشحه« وهذا 

الربط وضح الصورة كثريًا.

رُتُه مفيدًا ومل أطل. 9- عّلقت عىل النص بام قدَّ

�0- قّدمت للرسالة هبذه الدراسة التي تراها.

��- وضعت صورًا من املخطوطتني املعتمدتني.
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ويف اخلتام أتوجه إىل األساتذة الباحثني أن يفيدوين بام َيِعنُّ هلم من آراء 

وما جيدونه من نقول،  تس�هم يف الوصول إىل رأي ش�اف يف أمر نس�بة هذه 

الرسالة إىل اإلمام السيوطي، خدمة للعلم وأهله وطابه. 

واحلمد هلل رب العاملني.

* * *
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الورقة األوىل من النسخة )ف(
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الورقة األخرية من النسخة )ف(
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الورقة األوىل من النسخة )ب(
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الورقة األخرية من النسخة )ب(



اإلشارات
يف شواذ القراءات

لإلمام جــالل الدين السيوطي
)849 – 911 هـ(

النص احملقق

)10(
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احلم�د هلل رب العامل�ني، وص�ىل اهلل عىل س�يدنا حممد، وع�ىل آله وصحبه 

أمجعني.

وبعــد: فإن ه�ذه نبذة س�نية، فيما زاد عن القراءات الش�واذ املروية  ���، 

مجعتها من:

- التفاسري.

- و»إشـارات األعيان يف ِحَكم القرآن« للش�يخ العارف أيب احلس�ن عيل 

املريغاين.

- ومن كتاب »التهذيب فيام يف القرآن من معنى عجيب« للصفافريي.

- ومن كتاب »نور القلوب يف آداب التالوة لكالم عالم الغيوب«.

وغري ذلك، وسميتها: »اإلشارات يف شواذ القراءات«.

فأقول، وباهلل التوفيق:

اعلم أن القراءات تنقسم إىل أقسام:

��� انظ�ر ع�ن املؤلفات يف الش�واذ: »معجم املوضوعات املطروقة يف التأليف اإلس�امي 
وبيان ما ألف فيها« لألس�تاذ عبد اهلل احلبيش �7�0/2-���7، وحاشية »الربهان« 

للزركيش ��/�464.
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- ق�وي، ال خ�اف يف صحة الص�اة به بني أئمتنا وغريه�م، وهي قراءة 
السبعة املشهورين.

- ومتوس�ط يف الق�وة والضع�ف، ألن�ه ختلل�ه أخب�ار اآلح�اد يف روايته، 
كالقراءات املروية للثاثة��� الباقني  من العرشة، واألربعة عرش��2.

- وأضعف منه، وهو القراءة��3 الشاذة��4.

��� يف األصلني: الثاثة! 

و الثاث�ة ه�م: أبو جعف�ر يزيد بن القعق�اع، ويعقوب بن إس�حاق احلرضمي، وخلف بن 
هشام. انظر: »التحبري« �ص�252. 

��2 كذا يف األصلني، ولعل املراد: واألربعة بعد العرشة.

واألربعة هم: ابن حميصن، واحلسن، واألعمش، وحييى بن املبارك اليزيدي. انظر:» إحتاف 
فضاء البرش يف القراءات األربعة عرش« �ص�6 وفيه أهنم اتفقوا عىل شذوذ قراءهتم.

��3 يف ب: القراءات.
��4 هك�ذا جاء تقس�يم القراءات هن�ا، وإذا اس�تبعدنا مجلة »واألربعة ع�رش« كان الكام 
قريب�ًا م�ن قول الق�ايض جال الدي�ن البلقيني ال�ذي أورده الس�يوطي يف »التحبري« 
�ص254-�256، و»اإلتق�ان« ��/�2�0. وقال�ه ه�و يف »النقاي�ة« - وق�د رصح 
يف رشحه�ا »إمت�ام الدراية« �ص��3: أنه تبع البلقيني فيه -. وقد حترر للس�يوطي يف 
»التحبري« أن روايات القراءات عىل س�تة أنواع: املتواتر، واآلحاد، والش�اذ، واملنكر، 

واملوضوع، والشبيه باملدرج. 

وعرف الش�اذ بأنه ما صح س�نده، وخالف الرسم أو العربية خمالفة ترض، أو مل يشتهر 
عند القراء، قال: وال يقرأ به.  ثم قال �ص273-�274: »هذا تقس�يم حس�ن يوافق 
مصطل�ح احلديث، ومل ُأَس�مِّ القس�مني األخريين بالش�اذ، تبعًا للمحدثني، إذ الش�اذ 
عندهم ما صح س�نده وخولف فيه املأل، فام مل يصح س�نده ال يسمى شاذًا، بل ضعيفًا 
أو منكرًا، عىل حس�ب حاله، والقراء ال يمتنعون من إطاق الش�ذوذ عىل ذلك، وما 
 صنعت�ه أقع�د«.                                                                                                                 =
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= وأم�ا يف »اإلتق�ان« - وقد ألفه بعد »التحبري« - فقد كانت األنواع كاآليت: املتواتر، 
واملشهور، واآلحاد، والشاذ، واملوضوع، والشبيه باملدرج.

وعرف الشاذ بأنه »ما مل يصح سنده« وقال: »وفيه كتب مؤلفة. من ذلك قراءة »َمَلَك 
ي�وم الدين« بصيغة املايض، ونصب »يوَم« و»إياك ُيعبد« ببنائه للمفعول«. »اإلتقان« 

.�2�6-2�5/��
وبذلك يكون قد خالف يف تعريفه الشاذ ما قاله يف »التحبري« متامًا.

وجع�ل القراءات الثاث املتممة للعرشة متوس�طة يف الق�وة والضعف فهذا فيه نظر 
أيض�ًا، إلحلاق العلامء هلا بالس�بعة املتوات�رة، وهو خمالف ملا جاء يف كتب الس�يوطي، 
انظ�ر: »التحب�ري« �ص254-�255، و»اإلتق�ان« ��/�2�0 وق�د رد عىل البلقيني 
ال�ذي ي�رى أهن�ا آح�اد. و»مع�رتك األق�ران« ��/��26، و»لطائ�ف اإلش�ارات« 
��/76-�77.  وكذل�ك جع�ل القراءات األربع بعد العرشة يف القس�م الثاين وعدم 
جعله�ا من القراءات الش�اذة غريب، وقد ق�ال احلافظ ابن حج�ر: »ال نعرف خافًا 
عن أئمة الش�افعية يف تفسري الش�اذ أنه ما زاد عىل العرش، بل منهم من ضيق فقال: ما 
زاد عىل الس�بع، وهو إطاق األكثر منهم« ا.ه�  من »اجلواهر والدرر يف ترمجة ش�يخ 

اإلسام ابن حجر« ��937/2. 
وم�ن ال�رضوري نقل ما قاله الس�يوطي يف »رشح الكوكب الس�اطع« لتتضح صورة 
املس�ألة أكثر، قال - رمحه اهلل - يف كتابه املذكور: »ثم الش�اذ هو ما وراء الس�بعة أو ما 

وراء العرشة - السبعة املذكورة وقراءات يعقوب وأيب جعفر وخلف -؟ قوالن.
فعىل األول: الثاثة املذكورة شواذ ال جتوز القراءة هبا.

وعىل الثاين: بخافه. وهذا هو الذي صححه يف »مجع اجلوامع« تبعًا ألبيه، وللبغوي، 
وبالغ ابن اجلزري وغريه يف نرصه ملا حوته من صحة الس�ند، وموافقة خط املصحف 

اإلمام، واستقامة الوجه يف العربية...«.
وق�ال يف »إمت�ام الدراية لق�راء النقاية« �ص��3 بع�د ذكر املتواتر واآلحاد والش�اذ: 
»حررن�ا ال�كام يف هذه األن�واع يف »التحبري« بم�ا ال مزيد عليه، ونقلن�ا فيه خاصة 

كام الفقهاء والقراء، وأن الثاثة من املتواتر«.
ولكنه يف »النقاية« َعدَّ الثاثة من اآلحاد تبعًا للبلقيني.
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ومنها ما هو مش�هور بني الن�اس، منقول يف غالب الكتب، وحكمه��� أن 

��� أي حكم هذا القسم الثالث، فيام إذا قرئ به يف الصاة، ومل يذكر املؤلف حكم القراءة 
به ابتداء، ومل يفصل يف ذلك وهو رضوري، انظر عن حكم القراءة بالشاذ: 

�- املرشد الوجيز  �ص���92-�8.

2- فتاوى ومسائل ابن الصاح ��/��233-23.

3- املجم�وع رشح امله�ذب، كت�اب الصاة، فصل يف مس�ائل مهمة تتعلق بق�راءة الفاحتة 
وغريها ��392/3.

4- روضة الطالبني ��/�242.

5- التحقيق �ص�207.

6- التبيان يف آداب محلة القرآن �ص�79-78.

7- فتاوى اإلمام النووي �ص�44.

8- الربهان، للزركيش ��/��482-48.

9- البحر املحيط، له أيضًا ��/�475-474.

�0- الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع، لويل الدين أيب زرعة العراقي ��/��04.

��- منجد املقرئني ومرشد الطالبني، البن اجلزري �ص82-�84 ويف آخره أورد املحقق 
فتوى مهمة البن حجر فيها كام عىل ذلك. انظر: ���245-24.

�2- اجلواهر والدرر ��937/2.

�3- إمتام الدراية لقراء النقاية �ص��3.

�4- اإلتقان ��/�2�3 و��/�307.

�5- لطائف اإلشارات، للقسطاين ��/�75-73.

�6- غيث النفع يف القراءات السبع، للصفاقيس �ص�5.

�7- حاش�ية اب�ن عابدين �275/3-�277 وفي�ه تفصيل باحلكم عن�د احلنفية ال بد من 
=الوقوف عليه.
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ال تص�ح الصاة به عندنا، وتصح عند أصحاب أيب حنيفة وَمْن تابعهم��� من 
غ�ري خاٍف بينهم يف ذل�ك��2 جلواز الق�راءة عندهم باملعنى��3، وبالفارس�ية، 

�8- التبيان، للجزائري �ص��52.

�9- ح�ول القراءات الش�اذة واألدلة عىل حتريم القراءة هبا، للش�يخ عب�د الفتاح القايض 
»بح�ث منش�ور يف جمل�ة كلي�ة الق�رآن الكري�م يف املدين�ة املن�ورة« الع�دد األول عام 

�402ه�، �ص�26-�5.

20- االختاف بني القراءات، ألمحد البييل �ص���2.

�2- القراءات القرآنية، لعبد احلليم قابة �ص�2��-209.

22- صفحات يف علوم القراءات، للدكتور عبد القيوم السندي �ص��72-7.

23- مقدمات يف علم القراءات، للدكاترة أمحد القضاة وأمحد شكري وحممد خالد منصور 
�ص�75-74.

24- الق�راءات الش�اذة: مصدره�ا وموق�ف العل�امء منه�ا، للدكت�ور عمر يوس�ف محزة 
الع�دد ��49، ع�ام ��423ه���،  الكويتي�ة «  الرشيع�ة  منش�ور يف جمل�ة   » بح�ث 

�ص��03-�02.

والبد حني نسبة حكم القراءة بالشاذ إىل عالٍم من معرفة تعريف الشاذ عنده.
��� ق�ال القس�طاين يف »لطائف اإلش�ارات« ��/�75: » والذي أفتى ب�ه علامء احلنفية: 
 بط�ان الص�اة، إن غ�ري املعن�ى، وصحته�ا إن مل يغ�ري «، وهب�ذا ق�ال الن�ووي يف 
»الروض�ة« ��/�243، »والتحقيق« �ص�207 خمالفًا ما قاله يف »التبيان« �ص�78 

و»الفتاوى« �ص�44.
��2 يف هذا اإلطاق نظر. انظر: »حاشية ابن عابدين«.

��3 ق�ال اإلمام البزدوي �ت:482ه�� يف »أصوله« يف كامه عىل القرآن ��/�75-70: 
»وه�و النظ�م واملعنى مجيعًا يف قول عام�ة العلامء. وهو الصحيح م�ن قول أيب حنيفة 
عندن�ا، إال أن�ه مل جيعل النظم ركن�ًا الزمًا يف حق جواز الص�اة خاصة عىل ما يعرف 
يف موضعه، وجعل املعنى ركنًا الزمًا، والنظم ركنًا حيتمل الس�قوط رخصة، بمن�زلة 
التصديق يف اإليامن أنه ركن أصيل، واإلقرار ركن زائد..«.                                       =

=
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والرتكية، والزنجية، واحلبشية، والنبطية���.

وقد تأملت ذلك وتصفحته، فرأيت يف القرآن الكريم سبع عرشة��2 قراءة 
ش�اذة، مل تذكر إال يف هذه الكتب التي أرشت إليها يف أول هذه��3 الرس�الة��4، 

وليس كل منها ببعيد من املعنى األصيل.

- فاألول��5: ما ذكره الرازي يف »مفاتيح��6 الغيب«، والبغوي، والبيضاوي 

= وانظ�ر رشح�ه »كش�ف األرسار« ��/70-�78، و»تفس�ري« ال�رازي �الدخ�ان� 
��252/�7، و»اهلداي�ة« للمرغين�اين �ت:593ه��� ورشحها »فت�ح القدير« البن 
اهلامم �ت:�86ه�� ��/247-�249، و»الس�عاية« لللكنوي ��3�0/2، و»البحر 

املحيط« للزركيش ��/�448-447.
��� يف ب: والقبطي�ة، وم�ا ج�اء يف »اإلتق�ان« أدق مما جاء هنا، وهو ه�ذا: »ال جيوز قراءة 
القرآن بالعجمية، س�واء أحسن العربية أم ال، يف الصاة أم خارجها. وعن أيب حنيفة 
أنه جيوز مطلقًا، وعن أيب يوسف وحممد: ملن ال حيسن العربية، لكن يف رشح البزدوي 
أن أب�ا حنيفة رجع عن ذلك، ووجه املنع أن�ه يذهب إعجازه املقصود منه« »اإلتقان« 
�307/�� وهو مس�تفيد م�ن »التبيان« للن�ووي ص77، ورشح البزدوي لعله يريد 

رشح البخاري �ت:730ه�� املسمى »كشف األرسار«. انظر ��/�78-77.

وجيب دراس�ة هذه املس�ألة عند احلنفية دراسة موس�عة، وقد نرش يف جملة »دراسات« 
األردني�ة، املجل�د ���3 العدد ��� بحث بعنوان: »الرد األس�نى عىل من أجاز قراءة 
الق�رآن باملعنى« ومل يتعرض كاتباه لرأي احلنفي�ة إذ كان هدفهام الرد عىل الذين يرون 

جواز القراءة باالجتهاد، وباأللفاظ املرادفة، وباتباع الرسم دون رواية !
��2 يف األصل: سبعة عرش! وانظر: »البهجة املرضية« للسيوطي �ص�324.

��3 »هذه« ليست يف ب.
��4 يف هذا احلرص نظر.

��5 أي فاملوضع األول! وسياق الكام يقتيض: فاألوىل وهكذا... .
��6 يف ف: مفاتح.
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يف »تفس�ريمها« من قراءة عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه: �رصاط َمْن أنعمت 

عليه�م����، فه�ذا  ليس ببعي�د��2 من املعنى األص�يل، ألن �َم�ْن� هنا بمعنى: 

 ال�ذي، فا ينبغ�ي أن يقال ببط�ان الص�اة ��3 ب�ه، ........................ 

��� ه�ذه الق�راءة يف »املصاح�ف« الب�ن أيب داود ��/284-�285 مس�ندة إىل عم�ر من 
ع�دة ط�رق، ويف ��/�363 مس�ندة إىل عبد اهلل ب�ن الزبري، ويف ��/�383 مس�ندة 
إىل األس�ود ب�ن يزيد وعلقمة ب�ن قيس النخعيني، ويف »خمترص« اب�ن خالويه �ص�� 
معزوة إىل ابن مس�عود، و»اإلبانة« ملكي �ص��42، و»التبيان« للطويس ��/�43. 
و»تفس�ري« البغوي ��/�55 معزوة إىل عمر، و»الكش�اف« ��/��6 معزوة إىل ابن 
مسعود، و»املحرر الوجيز« ��/���2 معزوة إىل عمر وابن الزبري، ويف »جممع البيان« 
للط�ربيس ��/�67 مع�زوة إىل عمر وعم�رو بن عبد اهلل الزبريي وأه�ل البيت، ويف 
»اجلام�ع« للقرطبي ��/��49 معزوة إىل عمر وابن الزبري، ويف »تفس�ري« البيضاوي 
�ص�5 ب�ا ع�زو. و»حاش�ية« الش�هاب اخلفاج�ي ��/��35، و»فت�ح القدي�ر« 

للش�وكاين ��/�24، ومل أجدها يف »تفس�ري« الرازي.  والقراءة املتواترة ﴿ڤ  ڤ  
ڤ   ڦ ﴾ ]الفاحتة:7[.

��2 يف ف: بعيد .
��3 قال السيوطي يف »إمتام الدراية« �ص��3 - �فرغ منه يف عام �873ه�� -: »وال يقرأ 
بغري األول ]املتواتر[: أي باآلحاد والشاذ وجوبًا« ثم قال: »وغالب الشواذ مما إسناده 

ضعيف«.
وقال يف منظومته »الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع«: 

وأمجع�وا أن الشواذ مل ُيَبْح       قراءٌة هب���ا ولكنَّ األََصْح
كخرٍب يف االحتجاج جيري       وأهن�ا التي وراَء الع�ش��ِر

وقال يف رشحها: »ال جتوز القراءة بالشاذ إمجاعًا كام حكاه ابن عبد الرب، والترصيح به 
من زياديت. قال النووي: ال يف الصاة وال يف غريها. وتبطل الصاة به إن غرّي املعنى 

وكان قارئه عاملًا عامدًا، وإال فا«.
وه�ذه املنظومة فرغ منها يف عام�877ه��كام جاء يف بيت يف آخرها، وفرغ من نس�خ 
رشحها عام�878ه��.                                                                                                   =
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س�يام ���، وقد اتصل إىل املفرسين بأس�انيدهم��2، واتصل إلينا بطريق أس�انيد 

التفاس�ري م�ن طرق ش�تى، فيكون بذل�ك قد بلغ م�ن التواتر مرتب�ة القراءات 

السبع��3 فافهم ذلك��4.

= وقال يف »اإلتقان« ��/�307: »ال جتوز القراءة بالش�اذ: نقل ابن عبد الرب اإلمجاع 
ع�ىل ذلك، لك�ن ذكر موه�وب اجلزري جوازه�ا يف غري الصاة، قياس�ًا ع�ىل رواية 

احلديث باملعنى«.
��� جاء يف »مهع اهلوامع« ��294/3: »وال حتذف »ال« من الس�يام، ألنه مل يس�مع إال يف 
كام املولدي�ن... وحك�ى يف »البديع« عن بعضهم أّن »ال« يف الس�يام زائدة. قال أبو 

حيان: وهو غريب«.
��2 لم يذكر املفرسون الذين أوردهم هلذه القراءة سندًا ! ولكن لعله يريد املفرسين املسندين 
فقد قال يف »الدر املنثور« ��/�8-�82: »أخرج وكيع وأبو عبيد وسعيد بن منصور 
وعب�د ب�ن محيد وابن املنذر وابن أيب داود وابن األنب�اري، كامها يف »املصاحف« من 
ط�رق، ع�ن عمر بن اخلطاب أنه كان يقرأ �رصاط م�ن أنعمت عليهم غري املغضوب 

عليهم وغري الضالني�.

وأخرج أبو عبيد وعبد بن محيد وابن أيب داود وابن األنباري عن عبد اهلل بن الزبري أنه 
قرأ �رصاط من أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وغري الضالني� يف الصاة«.

وقال يف حاشيته عىل البيضاوي �الورقة 75ب�: »قوله: وقرئ: �رصاط من أنعمت 
عليه�م�. أخرج�ه أب�و عبي�د يف فضائله ع�ن ابن الزب�ري«. وهي يف »قط�ف األزهار« 

.��47/��

وأقول: إذا كان هذا لدى الس�يوطي فلامذا يعدل عنه إىل تفاس�ري متأخرة غري مسندة، 
وحيرص ورود القراءة فيها ؟

��3 يف ف: القراءة السبع .
��4 يف هذا احلكم غرابة واضحة! ومن املفيد أن أنقل هنا ما قاله اإلمام مكي بن أيب طالب 
�ت:437ه��� بع�د أن ذكر هذه الق�راءة وعزاه�ا إىل أيب بكر وعم�ر: »فهذا ال جيوز 
 الي�وم ألح�ٍد أن يقرأ ب�ه، ألنه إنام نق�ل إلينا بخ�رب الواحد عن الواح�د، وال يقطع =
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- الثـاين: قول�ه تع�اىل: �ربنـا إنك مـن تدخل النـار فقد جازيتـه� يف حمل 

﴿ ۓ ﴾���.

وه�ذا ذك�ره صاح�ب »التهذي�ب« يف الفص�ل الراب�ع ع�رش، ورواه عن 

اهلندواين��2، ورجاله ثقات.

وه�ذا أيض�ًا ليس ببعي�د عن املعنى املطل�وب، ألن إيقاع اخل�زي عىل َمْن 

دخل النار هو جمازاته��3 عىل ما سبق منه من الكفر والطغيان��4.

= ع�ىل صح�ة ذلك، وال عىل غيب�ه، وهو خمالف خلط املصحف ال�ذي عليه اإلمجاع، 
ويقط�ع عىل صحت�ه وعىل غيبه، فخط املصحف أوىل، ألنه يقني واخلرب غري يقني، فا 

حيسن أن ينتقل عن اليقني إىل غري يقني« »اإلبانة« �ص��43 .
��� من سورة آل عمران، اآلية:�92 .

��2  مل أستطع حتديده .
��3 يف ب: جمازاة له.

��4 لألستاذ املحكم رأي هنا أثبته بنصه فقد علق عىل هذا القول قائًا: »فيه نظر، ألن جمرد 
دخول النار ليس هو اجلزاء بعينه، وإنام الدخول هو العقوبة التي استحقها من دخلها 

بعدل اهلل وحكمته.

أما جمازاته فهي متفاوتة بني أهل النار، فمنهم من هو يف الطبقة السفىل منها كاملنافقني، 
ومنه�م م�ن يصب من فوق رأس�ه املاء ال�ذي تناهى يف حرارته، فينصه�ر جلده، وما 

حواه بطنه.

وكذل�ك عص�اة املوحدين يدخلون النار، ثم خيرجون منها بفضل اهلل، وبام يف قلوهبم 
من توحيد اهلل تعاىل، وعليه حيمل احلديث: »ال يدخل النار من كان يف قلبه مثقال ذرة 
من إيامن«.   ويف املقابل: دخول أهل اجلنة اجلنة، هلم منازهلم ودرجاهتم فيها، فمجرد 

دخوهلم فيها ليس هو املجازاة للجميع«.
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وقوله )جازيته( فيه املوافقة لذلك��� من وجوه:

- األول: أن�ه لما تقدم الدعاء م�ن املؤمنني بقوهلم ﴿ ہ  ہ        ہ﴾��2 
ب�ني قوهل�م �ربنا إنك من تدخل النار فقد جازيته� عىل ما تقدم منه يف��3 س�وء 
عم�ل، وتقدي�ره: أن املؤمن�ني مل يس�تحقوا عذاب الن�ار، ألهن�م مل يفعلوا فعًا 
يس�تحقون علي�ه املجازاة ب�ه، وذلك هو نتيجة قوهل�م ﴿  ۓ  ۓڭ ﴾ فافهم 

ذلك.

- الثاين: أن اجلزاء إنام يقع جمازاة��4 عىل الفعل القبيح السابق، وَمْن ُأخزي 
فقد جوزي.

وبقية الوجوه ال حاجة إىل ذكرها هنا.

- الثالث: قوله تعاىل �لقد جاءُكْم رسوٌل ِمْن َأْنَفِسُكم���5 - بفتح الفاء - 
ذك�ره املريغاين يف »إش�ارات األعي�ان« عند ذكر رشفه ملسو هيلع هللا ىلص، واستش�هد بقوله 
تع�اىل �مـن أنَفسـكم� إذ ه�ي بمعن�ى: أعاكم وأغاك�م وأزكاك�م. ثم قال: 
وهذا أوضح من قوله ﴿  ے  ۓ ﴾ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص ال ش�بهة يف أنه أعا الربايا 

وأغاها، وهو أمر ظاهر فتأمله��6.

��� أي اليقاع اخلزي .
��2 من سورة آل عمران، اآلية:��9، ويف النسختني: وقنا!.

��3 كذا يف النسختني، ولعل الصواب: من. ويف التعبري غموض.
��4 يف ف: جمازات.

��5 من سورة التوبة، اآلية:�28 . والقراءة املتواترة: ﴿  ے  ۓ ﴾.
 ��6 نق�ل املؤل�ف ه�ذه القراءة من »إش�ارات األعي�ان«، ويوهم هذا أن القراءة ليس�ت =
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......................................................................

= يف غ�ريه، والواق�ع أهنا مذكورة يف كتب متعددة ك�»خمت�رص ابن خالويه« �ص�56 
ونسبها إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفاطمة ريض اهلل عنها وابن عباس. 

»واملحتس�ب« ��/�306 ونس�بها إىل عب�د اهلل ب�ن قس�يط املكي، وق�ال: »معناه من 
خياركم، ومنه قوله: هذا أنفس املتاع - أي أجوده وخياره، واشتقه من النفس، وهو 

أرشف ما يف اإلنسان«. 

و»الكامل« للهذيل �ق:�200، و»املحرر الوجيز« ��89/7.

وفاطم�ة،  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رس�ول  ق�راءة  ه�ي  »قي�ل:  ونص�ه:   �325/2� و»الكش�اف« 
وعائشة«.

و»جمم�ع البي�ان« ���46/5 ونس�بها إىل اب�ن عب�اس، واب�ن علي�ة، واب�ن حميصن، 
والزهري. قال: »وقيل: إهنا قراءة فاطمة«.

و»زاد املسري« ��520/3 وقد وّجه القراءتني بعدة أقوال.

و»اجلام�ع ألحكام القرآن« ��30�/8 ونس�بها إىل ابن قس�يط، وقال: »ورويت عن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وعن فاطمة«.

و»البحر املحي�ط« ����8/5 وفيه: »وقرأ ابن عباس وأبو العالية، والضحاك، وابن 
حميص�ن، وحمب�وب ع�ن أيب عمرو، وعب�د اهلل بن قس�يط املكي، ويعق�وب من بعض 
طرقه �من أنفس�كم� - بفتح الفاء - ورويت هذه القراءة عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعن 
فاطمة، وعائش�ة«. و»الدر املصون« ���4�/6، ومصطلح اإلشارات �ص �255، 

و»حاشية« اجلمل ��330/2 ناقًا من السمني، و»روح املعاين« ���/�52.

والب�د م�ن الق�ول: إن الس�يوطي نق�ل ه�ذه الق�راءة يف »اإلتق�ان« ��/�2�5 ع�ن 
»املس�تدرك« للحاك�م  ��240/2، ممثًا هب�ا للنوع الثالث عنده من أن�واع القراءات 
وه�و »اآلحاد« ال�ذي قال عنه: »هو ما صح س�نده وخالف الرس�م أو العربية، أو مل 

يشتهر االشتهار املذكور، وال يقرأ به«.

وأورد حدي�ث احلاك�م يف »التحب�ري« �ص�285، و»إمت�ام الدراي�ة لق�راء النقاي�ة« 
�ص�33، و» الدر املنثور« أيضًا ��602/7.
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- الرابـع: م�ا ذكر يف »نور القلوب« عند ذكر حس�ن صوت التايل وما فيه 

من اإلنعام��� إذ��2 استشهد بقوله تعاىل �يزيد يف احللق ما يشاء���3- باملهملة، 

واحللق من مجلة اخللق فا منافاة يف ذلك��4، فمثل هذا ال يكون مبطًا للصاة، 

لع�دم املناف�اة فيام يظه�ر يل، وذلك خاف األصل عىل ما ذه�ب إليه أصحاب 

الشافعي، وهو موافق لقول أيب حنيفة��5.

- اخلامـس: ما ذك�ر يف »التلوحيات اهلمدانية يف التس�بيحات الصمدانية« 
 إلم�ام احلرم�ني أن�ه قرئ: �ويسـبح الرعـود بحمـده واملالئكة مـن خيفته���6

- باجلمع -.

وه�ذا أيض�ًا ال منافاة فيه، إذ الرع�د مفرد، والرعود مجُع�ُه، وهذه القراءة 

رواها التعزي يف »تنوير األبصار« بإسناٍد ينتهي إىل ابن عباس.

- السـادس: ما حكاه صاحب »مس�الك األدباء يف أخبار النجباء« من أن 

��� يف ب: االنغام!.
��2 يف األصلني: إذا!.

��3 من سورة فاطر، اآلية:�، والقراءة املتواترة ﴿   ے  ے﴾.
��4 نع�م احلل�ق من مجلة اخللق ولكن أين اخلصوص من العموم، ثم عىل هذا حرص معنى 
اآلي�ة يف الص�وت احلس�ن وهو م�ا جاء عن اب�ن عب�اس والزهري، ويف اآلي�ة أقوال 
متع�ددة، والس�ياق ع�ن خلق املائكة أص�ًا. وانظ�ر: »الدر املنث�ور« ��25�/�2، 

و»روح املعاين« ���64/22.
��5 القراءة يف »تفسري« ابن كثري ��56/5، ومل تذكر يف معجمي القراءات القرآنية.

��6 من سورة الرعد، اآلية:�3، والقراءة املتواترة: ﴿ ۆئ  ۆئ ﴾.
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بع�ض النجباء��� ق�رأ القرآن بأرسه من غري تعلم��2، فل�م يغري إال قوله تعاىل: 
�إال عن موعدة وعدها أباه��4���3: عن ﴿ ڇ ��5   ڇ ﴾.

ثم قال: وهي قراءة رواها أمحد بن رويه��6 األويس��7 عن سعيد بن جبري، 
ورواها ��8 سعيد بإسناده عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه��9.

��� ُيؤخ�ذ من »حاش�ية« اخلفاجي ��370/4 و»روح املع�اين« ���/�34 أنه ابن املقفع 
�قتل سنة �45ه� أو قبلها�. وبعض التصحيفات املنسوبة إليه نسبت إىل محاد الراوية 

فليحرر ذلك.
��2 يف ف: تعليم.

��3 يف األصلني: اياه!.
��4 من سورة التوبة، اآلية:��4،  واآلية املتواترة ﴿  ڇ  ڇ ﴾.

��5 يف ف: وعده !
��6 يف ب: رويد !.

��7 مل أقف عليه.
��8 يف ب: روها.

��9 نسبها ابن خالويه يف الشواذ �ص�55 إىل محاد الراوية ]95-�55ه�[ وقال: » ويقال: 
إنه صحفه «. وقال يف »الكش�اف« ��3�5/2: » قراءة احلسن ومحاد الراوية: وعدها 
أباه «. ونسبها ابن اجلوزي يف »زاد املسري« ��509/3 إىل ابن السميفع ومعاذ القارئ 
وأيب هنيك.ونسبها الرازي ��2�6/8 واجلمل ��323/3 إىل احلسن.  وذكر أبو حيان 

يف »البحر« ���05/5، والسمني يف »الدر املصون« ���30/6 هؤالء اخلمسة.

وق�ال اخلفاجي يف حاش�يته ��370/4: » قرأ هبا غري واحد من الس�لف، وإن كانت 
شاذة، فا التفات إىل ما قيل: أهنم عدوها تصحيفًا، وأن ابن املقفع صحف يف القرآن 
ثاث�ة أح�رف فقرأ ﴿ ڇ  ﴾ �أباه�، وق�رأ ﴿  ڀ   ڀ   ڀ   ﴾ �يف غرة� باملعجمة وهو 
بالع�ني املهمل�ة، وقرأ ﴿ يب    جت   ﴾ �يعنيه� بفتح الياء وعني مهملة «. ومثله يف »روح 

املعاين« ���/�34.

 وقص�ة تصحي�ف مح�اد الراوي�ة ه�ذه مفصل�ة يف كت�اب »التنبي�ه ع�ىل ح�دوث =
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- السـابع: أيض�ًا م�ا ح�كاه صاح�ب »املس�الك« منه�ا بعد ه�ذه عند 

ذك�ر النجي�ب املذكور أنه مل�ا قرأ القرآن كام ذك�ر قرأ �فدمرنا مـا كان يصنع 

فرعون وقومه وما كانوا يغرسـون� بدل ﴿ ۈئ   ﴾���، وكامها بمعنى 

واح�د، ثم قال: وقد قرأ ذلك س�فيان بن عيينة، وذك�ر أنه رأى ذلك منقوالً 

يف »هبت�ات��2 األحداق« وأش�ار إىل أنه هناك بس�ند ع�ال، ومل أر أنا »هبتات 

األحداق« املذكور��3.

= التصحي�ف« لألصفهاين �ت يف ح�دود 360ه��� �ص38-��4، و»تصحيفات 
املحدثني« للعسكري �ص33-�34، وأشار إليها العسكري أيضًا يف كتابه »رشح ما 
يق�ع فيه التصحيف والتحريف« �ص�2-��3، واب�ن خلكان يف »وفيات األعيان« 

.�2�0/2�
��� من سورة األعراف، اآلية:�37 .

��2 يف ب: هبتان. وكذا يف املوضع الثاين. ومل أقف عىل ذكر هلذا الكتاب.
��3 قال يف» الكش�اف« ���49/2: » وبلغني أنه قرأ بعض الناس: يغرس�ون. من غرس 
األش�جار. وم�ا أحس�به إال تصحيف�ًا من�ه «. ونقل�ه الس�يوطي يف »قط�ف األزهار« 
���047/2، وم�ن قبل�ه ال�رازي يف ��23�/7، وأب�و حي�ان ��377/4، وقال�ه 

السمني ��44�/5.

 وحس�بان هذه القراءة تصحيفًا ُع�ِزَي يف »معجم الق�راءات القرآنية« ��2�2/2 إىل 
أيب حيان. وهو يف األصل للزخمرشي، وقد نقله أبو حيان ساكتًا.

وق�ال اخلفاج�ي يف حاش�يته ��2��/4: » وق�رئ يف الش�واذ �يغرس�ون� - بالغ�ني 
املعجم�ة - ويف الكش�اف أهنا تصحي�ف، ولذا تركها املصن�ف ]البيضاوي[ رمحه اهلل 

تعاىل، وهي شاذة «.

ويف »روح املعاين« ��40/9: » وقرئ يف الشواذ �يغرسون� من غرس األشجار، ويف 
الكشاف أهنا تصحيف. وليس به «.
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- الثامـن: م�ا حكاه أيض�ًا يف الكت�اب املذكور من أن�ه قرأ أيض�ًا �َوَضَع 

للناس� - عىل بناء الفاعل - يف حمل ﴿  ڳ﴾���، وأشار إىل أن��2 ذلك قراءة 

قرأ هبا محاد، ورواها عن عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهام.

أقول: وهذه قراءة أشار إليها املفرسون يف التفاسري، وذكرها الزخمرشي 

يف »الكش�اف« والقايض البيضاوي يف »تفس�ريه«��3 وحكيتها أنا يف »ترمجان 

القرآن«��4.

- التاسـع: ما حكاه املريغاين يف »إشارات األعيان« بإسناده عن عبد بن 

محيد��5 أنه قرأ: �تبارك الذي أنـزل الفرقان عىل عبده���6، وهذا أيضًا ليس فيه 

منافاة كلية يف املعنى، سوى عدم صيغة التفعيل��7.

��� من سورة آل عمران، اآلية:96 .
��2 سقط من ب.

��3 انظ�ر:» املح�رر الوجيز« ��220/3، ونس�بها إىل عكرمة، و»الكش�اف« ��/�386، 
و»تفس�ري« البيضاوي �ص�82، و»حاش�ية« اخلفاجي ��47/3، ومل ينسبوا القراءة 
إىل أحد، ونس�بها أبو حيان ��6/3، والسمني ��3�4/3 إىل عكرمة وابن السميفع.

 وأّم�ا مح�اد فل�م يذك�ر . ومل أس�تطع حتدي�ده . انظ�ر ع�ن احلامدي�ن: » غاي�ة النهاية « 
.�259-257/��

��4 ومل يذك�ر ه�ذا يف خمت�رصه »ال�در املنث�ور«، ولكن�ه ذكر الق�راءة يف »قط�ف األزهار« 
��/�6�5 فقال: » قرئ بالبناء للفاعل، فضمريه هلل، أو إلبراهيم «.

��5 إن ُقصد اإلمام احلافظ الكيش فقد تويف سنة �249ه��. انظر: »التقريب« �ص��43 
برقم 4266 .

��6 من سورة الفرقان، اآلية:� . والقراءة املتواترة: ﴿ ڭ  ۇ ﴾.
 ��7 ج�اء يف »معج�م القراءات« للخطيب ��3�5/6: » قرأ أبو اجلوزاء، وأبو الس�وار:=
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- العـارش: م�ا حكاه أيض�ًا يف »اإلش�ارات« املذك�ورة عند ذك�ر اقتضاء 
احلكم�ِة املوَت، م�ن ق�راءة َجْرَهد���بن خويلد ب�ن ُبجرة��2: �أفـإْن ِمُت فهم 
اخلالدون���3 - بكرس امليم وضم التاء ��4- ثم قال: » والوجه يف ذلك أن يكون 
املراد بالضمري مجلة املخاطبني من النبي ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني، وحذف ميم اجلمع لغة 
الكلبي�ني فإهنم يبدلون امليم واوًا، وكذا س�مع منهم م�ن خاف��5، ومنه قول 

صفار الكلبي��6 يف عينيته ��7:

ولئن ركبتو كل وجنا جري�ة��8      فام هو إال قاطع البيد بالنج�ع«

ث�م ق�ال يف الكتاب املذكور: » وهذا وجه ال مرية��9 فيه فإنه أحس�ن وجه 
هلذه القراءة «.

= » أن��زل «، باهلم�زة يف أوله «، ومصادره: »إعراب القراءات الش�اذة« ���94/2، 
و»فتح الباري« ��30/9.

��� صحايب، كان من أهل الصفة، تويف باملدينة، واختلف يف تاريخ وفاته. انظر: »الثقات« 
البن حبان ��62/3، و»اإلصابة« ��75/2.

��2 يف األصلني: بحره!.
��3 من سورة األنبياء، اآلية:34، والقراءة املتواترة: ﴿ أفإن ِمتَّ ﴾، ومتامها: ﴿ وما جعلنا 

لبرش من قبلك اخللد أفإن ِمتَّ فهم اخلالدون ﴾.
��4 كذا، ومل يقل: وزيادة واو .

��5 لعل الصواب: من غري خاف.
��6 مل أقف عىل ذكره اآلن.

��7 يف ب: عيينة.
��8 يف ب: جريدة. وأول الشطر غري مستقيم الوزن. والوجناء: الناقة الشديدة. واجلريدة: 

خيل ال رجالة فيها. انظر القاموس: �ص�597 و �347.
��9 يف األصلني: المزية !.
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تع�اىل  وقول�ه  ﴿ ی﴾،  تع�اىل  قول�ه  أيض�ًا   ��� ويؤي�ده  أقـول: 
﴿ جب﴾��2، فإن�ه خاطبهم باجلم�ع ومل يقل: ونبلوك، وترجع، وهذا ليس 

فيه من االلتفات يشء.

وأّم�ا قراءة اجلمهور فهي التف�ات تغيريي من املخاطب إىل املخاطبني��3، 
وعىل هذا ��4: الغالب عدم الفساد للصاة هبا، وهو الذي َحُسَن عندي مع أنه 

خاف األصل.

- احلـادي عرش: م�ا روي يف »رياض األحباب« من قراءة هش�ام، وأظنه 
أحد رواة ابن عامر��5 أو غريه فإنه قال: » يف كتاب هش�ام «، ومل يزد عىل ذلك 
» بس�نده عن احلارث الرصايف��6، عن احلس�ني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل 
عنه�ام أنه كتب كتابًا وأرس�له إىل يزيد بن معاوي�ة: � متنع بكفرك قلياًل إنك من 
أصحاب النار ���7 - بالنون - قال: قلت: إهنا بالتاء يا ابن الزهراء. قال: هكذا 

قرأهتا عىل أيب وجدي يا حارث.

��� يف ف: ويؤده.
��2 م�ن س�ورة األنبي�اء، اآلي�ة:35 . ونصه�ا: ﴿ ىئ  ىئ  ی   یی  ی  جئ  

حئ  مئىئ  يئ  جب   ﴾.
��3 ق�ال اآللويس يف تفس�ري: ﴿ ی﴾: » اخلطاب إما للن�اس كافة بطريق التلوين، أو 

للكفرة بطريق االلتفات «. »روح املعاين« ��47/�7.
��4 يف ب: عدم! بدل: هذا.

��5 أي هشام بن عامر أحد رواة ابن عامر، انظر ترمجته يف »معرفة القراء الكبار« ��/��95، 
وترمجة شيخه عبد اهلل بن عامر ��/�83. 

��6 يف ب: الرعاين أو الرعايف. ومل أعرفه.
��7 من سورة الزمر، اآلية:8 ونصها: ﴿  ٴۇ  ۋ  ۋ﴾.
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- الثاين عرش: ما حكاه أيضًا صاحُب »جلة اليقني يف كرامات املتقني« عند 

ذكره لدخول املتقني اجلنة أن اهلل تعاىل يس�وقهم يف يوم القيامة إىل اجلنة س�وقًا 

بغري واس�طة. ق�ال: » ويدل عليه قراءة َمْن قرأ: �وسـقنا الذيـن اتقوا رهبم إىل 

اجلنة زمرًا����، أي أفواجًا «. ومل يزد عىل ذلك.

أقول: واستقامة املعنى يف ذلك ظاهرة.

- الثالـث عـرش: ما حكاه األندل�يس يف »تاريخ اليمن« أن اب�ن الوثيق��2 
 ق��رأ بني يدي بدر الدين خل�ه��3 صاحب اليمن��4: �وما أنتـم بمعجزين���5

��� من سورة الزمر، اآلية:73 ، ونصها: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ﴾.
��2 يف ف: الوش�يق، ويوج�د يف الق�راء اب�ن وثي�ق: أب�و إس�حاق إبراهي�م ب�ن حمم�د بن 
عبد الرمح�ن بن حممد ابن وثي�ق األموي موالهم األندليس اإلش�بييل املقرئ، وصفه 
الذهبي باألس�تاذ املحق�ق وقال: كان إمامًا جم�ودًا، بارعًا يف معرف�ة الوجوه وعللها، 
كثري الرتحال والتنقل، أقرأ باملوصل، وبالشام، وبمرص،.. ويقال: كان مولده يف سنة 
�567ه��، وتويف باإلس�كندرية يف شهر ربيع اآلخر سنة �654ه��. انظر: »طبقات 

القراء« ���32/3-���33 فلعله هو املقصود.

ول�ه »اجلام�ع ملا حيتاج إليه يف رس�م املصحف« طب�ع بتحقيق األس�تاذ الدكتور غانم 
قدوري احلمد.

وذك�ر يف ترمجت�ه ل�ه أن كنيت�ه »أب�و إس�حاق« ويف بع�ض املصادر:أبو القاس�م، وأن 
الصواب األول. انظر �ص�4.

 وهذا الكتاب مل يذكر يف مصادر ترمجته.
��3 »خله« ليس يف ب يف املوضعني.

��4 مل أقف عليه.
��5 جزء من آية يف: األنعام �34، يونس53، هود33، العنكبوت22، الشورى�3 .
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 - بالتش�ديد - فق�ال ل�ه س�امحة الق�ريواين��� - وكان إم�ام ب�در الدي�ن خله 

 املذكور-: ما ه�ذه القراءة يا أبا العامد ؟ فقال: قراءة عثامنية، قرأ هبا عثامن بن عفان 

ريض اهلل عنه عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يا أبا الرشيد. فقال: صدقت. وسكت��2.

- الرابع عرش: ما حكاه الثعالبي يف »فضائل مرص«��3، واستش�هد بقراءة 

ابن احلصني��4.

- اخلامس عرش: يف »ش�واهد النبوة« إلمام احلرمني أن عيل بن أيب طالب 

قرأ: � ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم وجعلنا يف ذرياهتام النبوة ���5.

��� مل أعث�ر ل�ه عىل ترمجة. وس�امحة من أس�امء أهل املغ�رب انظر: »التكمل�ة« البن األبار 
.�246/2�

��2 ويش�ار هنا إىل أن القراءة املتواترة يف لفظ﴿ ڍ﴾ وردت يف س�وريت احلج اآلية: 
���5 وس�بأ اآلي�ة: ��5: ﴿   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾، ويف املوض�ع الث�اين 
م�ن س�ورة س�بأ اآلي�ة: ��38: ﴿  ې  ې  ى   ى  ائ   ﴾، وهي بحذف 
األلف وتش�ديد اجليم، وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو من الس�بعة. انظر: »اإلقناع« 
البن الباذش ��707/2. وقد قال ابن وثيق يف كتابه »اجلامع ملا حيتاج إليه من رس�م 
املصحف« يف كامه عىل سورة سبأ ص��9: » وقد ذكرت ﴿ ڍ ﴾... بحذف 

األلف «.
��3 مل يذكر املحكي يف األصلني!.

��4 املعروف بابن احلصني من القراء: مس�عود بن عبد الواحد الشيباين البغدادي �467-
555 ه�� وترمجته يف غاية النهاية ��296/2 وما أظنه املقصود هنا، ثم إين ال أستطيع 
حتديد املقصود بالثعالبي صاحب »فضائل مرص« لنجزم برأي. هذا إذا مل يكن االسم 

حمرفًا عن ابن حميصن، وهو الظاهر.
��5 من سورة احلديد، اآلية:26، والقراءة املتواترة: ﴿  ڄ  ڄ  ڃ ﴾.
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- السـادس عرش: يف »فصول« الواس�طي الربهاني�ة يف القول بعدم خلق 
الق�رآن أن الصديق ريض اهلل عنه قرأ: � بل هو قرآُن جميٍد��� ���2 باإلضافة إليه 

جل جاله��3.

- السابع عرش: يف » جمامل��4 اإلقرار يف حكم الليل والنهار«��5 أن ابن مسعود 
قرأ: �والليل إذا ُيغشى���6 - بضم الياء - �والنهار إذا ُيجلى��8���7 كذلك.

��� يف ف: القرآن املجيد، ويف ب: قرآن املجيد، واملذكور يف القراءات الشاذة ما أثبته. 
��2 من سورة الربوج، اآلية:�2، والقراءة املتواترة ﴿ وئ  وئ     ۇئ  ۇئ﴾.

��3 انظر: »خمترص ابن خالويه« �ص���7 ، و»الكشاف« ��733/4 ، و»تفسري« الرازي 
���25/�6، و»تفس�ري« القرطب�ي ��299/�9، و»البح�ر املحي�ط« ��452/8، 
و»روح املعاين« �93/30-�94 وقد نسبت هذه القراءة إىل ابن السميفع وأيب حيوة. 
ونق�ل اب�ن خالويه يف كتابه املذكور عن ابن األنباري قول�ه: »معناه: بل هو قرآن رٍب 
جميٍد كام قال الش�اعر: ولكن الغنى رب غف�ور. معناه: ولكن الغنى غنى رٍب غفور« 

ا.ه� مصححًا من »البحر املحيط« و»روح املعاين«.
��4 كذا يف األصلني، ولعل األقرب: حمامل.

��5 ج�اء يف »تعري�ف الفئ�ة بأجوب�ة األس�ئلة املئ�ة« للس�يوطي وه�ي ضم�ن »احل�اوي« 
��533/2: » ق�د وقف�ت ع�ىل تألي�ف يف التفضي�ل بني اللي�ل والنهار أليب احلس�ني 
اب�ن ف�ارس اللغوي صاحب املجمل، فذكر فيه وجوه�ًا يف تفضيل هذا، ووجوهًا يف 

تفضيل هذا... «. فهل هلذا يا ترى عاقة بام هنا ؟
وللس�يوطي »الفلك ال�دوار يف تفضيل الليل عىل النهار« نس�به إلي�ه احلاج خليفة يف 
»كش�ف الظنون« ���29�/2، والبغ�دادي يف »هدية العارفني« ��/��54، ومجيل 
العظ�م يف»عقود اجلوهر« �ص�209، واالس�م عنده: يف فض�ل الليل والنهار. ومنه 

نسخة يف برلني. انظر »دليل خمطوطات السيوطي« �ص��46.
��6 يف ب: يغيش!.

��7 يف ب: جتيل! وجتىل قراءة أيضًا: قال يف »روح املعاين« ���47/30: » وقرئ: �ُتْجلى� 
- بضم التاء وسكون اجليم - عىل أن الضمري هلا - أي للشمس - أيضًا «.

��8 من سورة الليل، اآلية: �-2 . والقراءة املتواترة:﴿  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ﴾.
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فه�ذه كله�ا قراءات منقولة، قد نقلها الس�لف الصاحلون، ومل يتعرض هلا 

أحد من أئمة القراء بأرسهم، وكادت��� أن تضيع��2، وال يطلع عليها أحد��3، 

فجمعتها يف هذه الرسالة، وأرجو أن يكون ذلك خالصًا خملصًا لوجهه الكريم، 

إنه ويل اخلريات واحلس�نات، وهو حسبي ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال 

ب�اهلل الع�يل العظيم، وصىل اهلل عىل س�يدنا وموالنا حممد، وع�ىل آله، وصحبه، 

وسلم تسلياًم كثريًا دائاًم ��4 إىل يوم الدين. آمني.

* * *

��� يف ف: وكاد.
��2 ق�ال الس�يوطي يف »مهع اهلوامع« ���39/2: »واألع�رف يف خرب كاد وكرب احلذف 
]ح�ذف الن�ون[، ق�ال تع�اىل: ﴿  چ  چ  چ ﴾، ﴿  ې  ې  ى   ﴾، ق�ال 

الشاعر:  كرب القلب من جواه يذوب.

ومن اإلثبات قوله:  قد كاد من طول البىل أن يمصحا «. 

ومثله يف كتابه »البهجة املرضية«. انظر �ص���4.
��3 يف ب: أحد عليها .

��4 ليس يف ب: كثريًا دائاًم .
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املصادر

- اإلبانة عن معاين القراءات ملكي بن أيب طالب �ت:437ه��، حتقيق: د. عبد 
الفتاح إسامعيل شبيل، املكتبة الفيصلية، ط3 ��405ه�-�985م�.

- إحتاف فضاء البرش يف الق�راءات األربعة عرش للدمياطي �ت:���7ه��، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، املشهد 
احلسيني، ط�، ��387ه��.

- إمت�ام الدراي�ة لق�راء النقاي�ة للس�يوطي، دار الكتب العلمي�ة، بريوت، ط� 
��405ه�-�985م�.

- االختاف بني القراءات ألمحد البييل، دار اجليل، بريوت، ط� ��408ه�-
�988م�.

- أس�امء الكتب لعبد اللطيف بن حممد: ريايض زاده �ت:�078ه��، حتقيق: 
د. حممد التونجي، مكتبة اخلانجي، القاهرة.

- اإلصاب�ة يف متييز الصحابة البن حجر �ت:�852 مصورة مؤسس�ة التاريخ 
العريب، بريوت.

- اإلقن�اع يف الق�راءات الس�بع الب�ن الب�اذش �ت:540ه��، حتقي�ق: د. عبد 
املجيد قطامش، منشورات جامعة أم القرى، ط� ��403ه��.

- اإلكليل يف استنباط التن�زيل للسيوطي، حتقيق: د. عامر بن عيل العرايب، دار 
األندلس اخلرضاء، جدة، ط� ���42ه�-2002م�.
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- اإلمام احلافظ جال الدين الس�يوطي َمْعَلَمُة العلوم اإلس�امية إلياد خالد 
الطبَّ�اع، يف سلس�لة أع�ام املس�لمني برق�م 64، دار القل�م، دمش�ق، ط�، 

��4�7ه�-�996م�.

- اإلمام السيوطي وجهوده يف علوم القرآن للدكتور حممد يوسف الرشبجي، 
دار املكتبي، دمشق، ط�، ���42ه�-�200م�.

- األنس�اب للس�معاين �ت:�562، حتقي�ق: عبد الرمح�ن املعلمي، نرش حممد 
أمني دمج، بريوت ط2، ��400ه�-�980م�.

- إيض�اح املكن�ون يف الذيل عىل كش�ف الظنون عن أس�امي الكت�ب والفنون 
إلسامعيل باشا البغدادي �ت:�339ه��، مصورة مؤسسة التاريخ العريب، 

بريوت.

ْرَكيِش �ت:794ه��، طبعة وزارة األوقاف  - البحر املحيط يف أصول الفقه للزَّ
الكويتية، ط2 ��4�3ه�-�992م�.

- البحر املحيط أليب حيان األندليس �ت:745ه��، مصورة مؤسس�ة التاريخ 
العريب، بريوت.

- ب�ذل املجه�ود يف خزانة حمم�ود للس�يوطي، ضمن »نصان قدي�امن يف إعارة 
الكت�ب« بقلم فؤاد س�يد، يف جمل�ة معهد املخطوطات العربي�ة، املجلد ��4، 

اجلزء ���، شوال ��377ه�� مايو ��958م�.

ْرَكيِش، حتقيق: د. يوسف املرعشيل وآخرين، دار  - الربهان يف علوم القرآن للزَّ
املعرفة، بريوت.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جال الدين �الس�يوطي� لعبد القادر 
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الش�اذيل �كان حي�ًا س�نة 946ه��، حتقي�ق: د. عبد اإلله نبه�ان، مطبوعات 
جممع اللغة العربية بدمشق، ط�، ��4�9ه�-�998م�.

- البهج�ة املرضي�ة يف رشح األلفية للس�يوطي، حتقيق: عيل س�عد الش�ينوي، 
منشورات كلية الدعوة اإلسامية يف طرابلس، ليبيا، ط� ��403 من الوفاة 

النبوية�.

- التبي�ان يف آداب مَحََل�ِة الق�رآن للن�ووي �ت:676ه��، حتقيق: زهري ش�فيق 
الكبي، دار الكتاب العريب، بريوت ��995م�.

- التبيان يف تفس�ري القرآن للطويس �ت:460ه���، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت.

- التبي�ان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن ع�ىل طريق اإلتقان لطاهر اجلزائري 
�ت:�338ه��، بعناية عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسامية، بريوت، 

ط3 ��4�2ه��.

- التحبري يف علم التفسري للسيوطي، حتقيق: د. زهري عثامن عيل نور، مطبوعات 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية يف قطر، ط�، ��4�6ه�-�995م�.

ث بنعمة اهلل للسيوطي، حتقيق: إليزابث ماري سارتني، مطبعة جامعة  - التحدُّ
كمربدج ��972م�.

- التحقي�ق للن�ووي، حتقي�ق: عادل عبد املوج�ود وعيل مع�وض، دار اجليل، 
بريوت، ط� ��4�3ه�-�992م�.

- تصحيفات املحدثني للعسكري �ت:382ه��، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط� ��408ه�-�988م�.
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- تعري�ف الفئ�ة بأجوبة األس�ئلة املئة للس�يوطي ضم�ن »احل�اوي للفتاوي« 
اآليت.

- تفسري الَبَغوي �ت:5�6ه��، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر وزميليه، دار طيبة، 
الرياض ��409ه��.

- تفسري البيضاوي �ت:7�9ه� عىل ما يف حاشية اخلفاجي �/�4 مصور عن 
طبعة املطبعة العثامنية ��305ه��.

- تفسري الرازي �ت:606ه��، دار الفكر، بريوت ��4�4ه�-�993م�.

- تفسري القرآن العظيم البن كثري �ت:774ه��، دار الفكر، بريوت.

- تقري�ب التهذي�ب البن حجر، حتقي�ق: حممد عوامة، دار اب�ن حزم، بريوت 
��420ه�-�999م�.

- التكمل�ة لكت�اب الصلة البن األب�ار �ت:658ه��، حتقيق: د. عبد الس�ام 
اهلراس، دار الفكر، بريوت ��4�5ه�-�995م�.

- التنبيه عىل حدوث التصحيف حلمزة بن احلسن األصفهاين �تويف يف حدود: 
360ه���، حتقي�ق: حممد حس�ن آل ياس�ني، مطبع�ة املعارف، بغ�داد، ط� 

��387ه�-�967م�.

- الثق�ات ملحم�د بن حب�ان �ت:354ه�� مص�ورة دار الكت�ب العلمية، عن 
الطبعة اهلندية.

- اجلام�ع ألح�كام القرآن امُلَب�نيِّ ملا تضمنه من الس�نة وآي الفرق�ان للقرطبي 
�ت:�67ه��، املطبعة املرصية األوىل.

- اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف البن وثيق األندليس �ت:654ه��، 
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حتقي�ق: د. غان�م قدوري احلم�د، مطبعة الع�اين، بغ�داد، ط� ��408ه�-
�988م�.

- مجع اجلوامع للسبكي �ت:�77ه�� مع رشحه للمحيل وحاشية العطار، ط 
املكتبة التجارية الكربى بمرص، ��358ه��.

- اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسام ابن َحَجر للسخاوي �ت:902ه��، 
حتقيق: إبراهيم باجس عبد احلميد، دار ابن حزم، بريوت، ط�، ��4�9ه�-

�999م�.

- احلاوي للفتاوي للس�يوطي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مصورة 
املكتبة العرصية، بريوت.

- حاشية السيوطي �ت:��9ه�� عىل تفسري البيضاوي املسامة »نواهد األبكار 
وش�واهد األفكار« نسخة مصورة عن نسخة حسن باشا املحفوظة يف مكتبة 

األوقاف العامة يف املوصل - العراق.

- حاش�ية ابن عابدين �ت:�252ه��: »َردُّ املحتار عىل الدر املختار«، حتقيق: 
د. حس�ام الدي�ن فرف�ور، دار الثقاف�ة والرتاث، دمش�ق، ط�، ���42ه�-

2000م�.

٭ حاشية اجلمل. انظر: الفتوحات اإلهلية.

٭ حاشية الشهاب اخلفاجي. انظر: عناية القايض.

- حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل 
إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط�، ��387ه�-�968م�.

- حول القراءات الشاذة وحرمة القراءة هبا لعبد الفتاح القايض، بحث منشور 
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يف جمل�ة كلية القرآن الكريم باجلامعة اإلس�امية باملدين�ة املنورة، العدد ��� 

��403ه��.

- الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احللبي �ت: 756ه��، حتقيق: 

د. أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق، ط� ��408ه�-�987م�.

- الدر املنثور يف التفس�ري املأثور للس�يوطي، مركز هجر للبحوث والدراسات 

العربية واإلسامية، القاهرة، ط�، ��424ه�-2003م�.

- دليل خمطوطات السيوطي وأماكن وجودها، إعداد حممد بن إبراهيم الشيباين 

وأمحد س�عيد اخلازندار، منش�ورات مركز املخطوط�ات والرتاث والوثائق، 

الكويت، ط2، ��4�6ه�-�995م�.

- ال�رد األس�نى عىل من أجاز ق�راءة القرآن باملعن�ى، للباحثني أمح�د فريد أبو 

هزي�م وأمح�د خالد ش�كري، بحث منش�ور يف جملة دراس�ات الصادرة عن 

اجلامع�ة األردنية، املجل�د ���3، العدد ��� ربي�ع األول ��425ه��، آيار 

�2004م�.

- روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لآللويس �ت:�270ه�� 

مصورة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، عن الطبعة املنريية.

- روض�ة الطالبني وعم�دة املفتني للنووي، املكتب اإلس�امي، بريوت، ط3 

��4�2ه�-��99م�.

- زاد املس�ري يف علم التفسري البن اجلوزي �ت:597ه��، املكتب اإلسامي، 

بريوت، ط4 ��407ه�-�987م�.
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- الرس املصون ذيل عىل كشف الظنون جلميل العظم �ت:�352ه��، حتقيق: 

سليم يوسف، دار الفكر، دمشق، ط�، ��423ه�-2002م�.

- الس�عاية يف كش�ف ما يف رشح الوقاية لعبد احلي اللكنوي �ت:�304ه��، 

النارش سهيل اكيدي، الهور، باكستان، ط2 ��408ه�-�987م�.

- الس�يوطي ورس�الته »فهرس�ت مؤلفايت« �العلوم الدينية�، للدكتور س�مري 

ال�درويب، منش�ور يف جملة جممع اللغ�ة العربية األردين، العدد ��56، الس�نة 

��23، مج�ادى األوىل - ش�وال ��4�9ه��� - كان�ون الث�اين - حزي�ران 

��999م�.

- رشح الش�اطبية للس�يوطي، نس�خة مص�ورة ع�ن نس�خة املكتب�ة الظاهرية 

بدمشق.

- رشح الكوك�ب الس�اطع يف نظ�م مج�ع اجلوامع للس�يوطي، نس�خة مصورة 

عن نس�خة شس�رتبتي حمفوظة يف مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب - 

اإلمارات.

- رشح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري �ت:382ه��، حتقيق: د. 

السيد حممد يوسف، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق �د.ت�.

- صفح�ات يف عل�وم الق�راءات للدكت�ور عبد القيوم الس�ندي، دار البش�ائر 

اإلسامية، بريوت، ط2، ��422ه�-�200م� .

- طبق�ات الق�راء للذهبي �ت:748ه���، حتقيق: د. أمحد خ�ان، مركز امللك 

فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية، ط�، ��4�8ه�-�997م�.
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- عقود اجلوهر يف تراجم َمْن هلم مخسون تصنيفًا فمئة فأكثر جلميل بك العظم، 

املطبعة األهلية، بريوت ��326ه��.

- عل�وم القرآن بني الربهان واإلتقان للدكتور حازم س�عيد حيدر، دار الزمان 

للنرش والتوزيع، املدينة املنورة، ط� ��420ه��.

- عناي�ة الق�ايض وكفاي�ة ال�رايض للخفاج�ي �ت:�069ه��، مص�ورة دار 

صادر، بريوت

- غاي�ة النهاي�ة يف طبق�ات الق�راء الب�ن اجل�زري �ت:833 ه��،مصورة دار 

الكتب العلمية، بريوت.

- غيث النفع يف القراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس �ت:���7ه��، مع 

»رساج الق�ارئ املبتدي« الب�ن القاصح، دار الفكر، ب�ريوت، ��4�5ه�-

�995م�.

- الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع لويل الدين أيب زرعة العراقي �ت:826ه��، 

الفاروق احلديثة، القاهرة، ط� ��420ه� -2000م�.

- فت�اوى اإلمام النووي، حتقيق: حممد احلجار، دار البش�ائر اإلس�امية، ط5 

����4ه�-�990م�.

- فتاوى ومس�ائل اب�ن الصاح �ت:643ه���، حتقيق: د. عب�د املعطي أمني 

قلعجي، دار املعرفة، بريوت، ط� ��406ه�-�986م�.

- فت�ح القدي�ر اجلام�ع بني فن�ي الرواية والدراية من علم التفس�ري للش�وكاين 

�ت:�250ه��، دار إحياء الرتاث الرتاث العريب، بريوت.
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- فت�ح القدير للعاجز الفقري »رشح اهلداية« البن اهلامم �ت:�86ه�� مصورة 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفس�ري اجلالني للدقائق اخلفية لس�ليامن بن عمر 
الشهري باجلمل �ت:�204ه��، مصورة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- فهرس الفهارس واألثبات لعبد احلي الكتاين �ت:�382ه��، بعناية إحسان 
عباس، دار الغرب اإلسامي، بريوت، ط2 ��402ه�-�982م�.

- القاموس املحيط للفريوزآبادي �ت:8�7ه��، مؤسس�ة الرس�الة، بريوت، 
ط �4�5�4ه�-�994م�.

- الق�راءات الش�اذة »خمترص يف ش�واذ القرآن من كتاب البدي�ع« البن خالويه 
�ت:370ه��، حتقيق: آثر جفري، مصورة دار الكندي - إربد - األردن.

- القراءات الش�اذة وتوجيهها من لغ�ة العرب لعبد الفتاح القايض، دار إحياء 
الكتب العربية، �د.ت�.

- الق�راءات القرآني�ة: تارخيها، ثبوهت�ا، حجيتها، وأحكامها، لعب�د احلليم بن 
حممد اهلادي قابة، دار الغرب اإلسامي، بريوت، ط�، ��999م�.

- القراءات القرآنية: مصدرها وموقف العلامء منها للدكتور عمر يوسف محزة، 
بحث منشور يف جملة الرشيعة، الكويت، العدد ��49 عام ��423ه��.

- قط�ف األزه�ار يف كش�ف األرسار للس�يوطي، حتقي�ق: د. أمح�د ب�ن حممد 
احلامدي، إصدارات وزارة األوقاف القطرية، ط�، ��4�4ه�-�994م�.

اهل�ذيل  ع�يل  ب�ن  يوس�ف  القاس�م  أليب  اخلمس�ني  الق�راءات  يف  الكام�ل   -
�ت:465ه�� نس�خة مصورة عن نس�خة املكتبة األزهري�ة يف القاهرة �عند 

األخ الدكتور عامر الددو�.
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�اف عن حقائق التن�زيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمرشي  - الكشَّ
�ت:538ه��، دار الكتاب العريب، بريوت، ط�، ��4�5ه�-�995م�.

- كش�ف األرسار عن أصول فخر اإلس�ام البزدوي لعاء الدين عبد العزيز 
اب�ن أمحد البخاري �ت:730ه��، حتقيق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، دار 

الكتاب العريب، بريوت، ط2 ��4�4ه�-�994م�.

- كش�ف الظنون عن أس�امي الكتب والفنون للحاج خليفة �ت:�067ه��، 
مصورة مؤسسة التاريخ العريب، بريوت.

- الكوك�ب الس�اطع يف نظم مج�ع اجلوامع للس�يوطي، مع رشحه للس�يوطي 
السابق الذكر.

- ُلبُّ الُلباب يف حترير األنساب للسيوطي، مصورة دار صادر، بريوت.

- الُلباب يف هتذيب األنساب البن األثري �ت:630ه��، دار صادر، بريوت.

- لطائف اإلشارات لفنون القراءات للقسطاين �ت:923ه��، حتقيق: عامر 
الس�يد عثامن وعبد الصبور ش�اهني، املجلس األعىل للش�ؤون اإلس�امية، 

القاهرة ��392ه�-�972م�.

- جَمَْم�ُع البيان يف تفس�ري القرآن للط�ربيس �ت:548ه��، مؤسس�ة األعلمي 
للمطبوعات، بريوت.

- املجموع رشح املهذب للنووي، مكتبة اإلرشاد، جدة، السعودية.

- املحتس�ب يف تبي�ني وج�وه ش�واذِّ الق�راءات واإليض�اح عنه�ا الب�ن جني 
�ت:392ه��، حتقيق: عيل النجدي ناصف وزميليه، القاهرة، ��4�5ه�-

�994م�.
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- املح�رر الوجيز يف تفس�ري الكت�اب العزيز البن عطي�ة �ت:�54ه��، حتقيق 
جمموعة، ط الدوحة.

- خمطوطة ترمجة العامة السيوطي أليب عبد اهلل شمس الدين حممد الداوودي 
�ت:945ه���. ع�ّرف هب�ا وحق�ق مقدمته�ا والب�اب الرابع منه�ا الدكتور 
حمم�د خري البقاعي. بحث منش�ور يف جملة الدرعية - الس�عودية، الس�نة3، 
العددين:���-��2، رجب-ش�وال ���42ه�� أكتوبر�2000م� - يناير 

��200م�.

- املرش�د الوجي�ز إىل عل�وٍم تتعل�ق بالكت�اب العزي�ز، أليب ش�امة املق�ديس 
�ت:665ه���، حتقيق: طيار آلتي قوالج، دار صادر، بريوت، ��395ه�-

�975م�.

- املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ني للحاك�م �ت:405ه���، مص�ورة دار الفكر، 
بريوت.

- املصاح�ف الب�ن أيب داود �ت:3�6ه���، دراس�ة وحتقي�ق: د. حمب الدين 
عبد الس�بحان واعظ، دار البش�ائر اإلس�امية، بريوت، ط2 ��423ه��-

2002م�.

- مصطلح اإلش�ارات يف القراءات الزوائد املروية عن الثقات البن القاصح: 
ع�يل بن عثامن ب�ن حممد البغدادي �ت: �80 ه��، دراس�ة وحتقيق، رس�الة 
تق�دم هبا عطي�ة أمحد حمم�د إىل كلي�ة اآلداب يف اجلامعة املس�تنرصية ببغداد 

��4�6ه� - �996م�.

- مع�رتك األق�ران يف إعج�از الق�رآن للس�يوطي، ضبط�ه وصحح�ه وكت�ب 
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فهارس�ه أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط� ��408ه�-

�988م�.

- معج�م الق�راءات القرآنية للدكتور عبد العال س�امل مك�رم، والدكتور أمحد 

خمتار عمر، مطبوعات جامعة الكويت، ط�، ��402ه�-�982م�.

- معجم القراءات للدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار س�عد الدين، دمش�ق، 

ط�، ��422ه�-2002م�.

 - معج�م املوضوع�ات املطروق�ة يف التألي�ف اإلس�امي وبي�ان ما أل�ف فيها 

لعبد اهلل احلبيش، املجمع الثقايف، أبوظبي، ط2، ��420ه�-2000م�.

- معرف�ة الق�راء الكبار ع�ىل الطبقات واألعصار للذهبي، حتقيق: بش�ار عواد 

معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط�، ��404ه�-�984م�.

م�ات يف عل�وم الق�راءات للدكات�رة: أمحد حمم�د مفلح القض�اة، وأمحد  - مقدِّ

خالد ش�كري، وحمم�د خالد منص�ور، دار عامر، ع�اّمن، ط�، ��422ه�-

�200م�.

- مكتب�ة اجل�ال الس�يوطي ألمح�د الرشق�اوي إقب�ال، دار الغ�رب، الرباط، 

��397ه�-�977م�.

- امُلنِْجد يف األعام، دار املرشق، بريوت، ط20، ��994م�.

- منجد املقرئني ومرشد الطالبني البن اجلزري، حتقيق: عيل بن حممد العمران، 

دار عامل الفوائد، مكة، ط� ��4�9ه��.

- مؤلفات السيوطي املطبوعة واملخطوطة واملفقودة هلال ناجي، طبع ملحقًا 
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ب� »الفارق بني املصنف والسارق« للسيوطي بتحقيقه، عامل الكتب، بريوت، 
ط� ��4�9ه�-�998م�.

- اهلداية للمرغيناين �ت:593ه�� مع رشحها »فتح القدير« السابق.

- هدي�ة العارفني أس�امء املؤلف�ني وآثار املصنفني إلس�امعيل باش�ا البغدادي، 
مصورة مؤسسة التاريخ العريب، بريوت.

- مه�ع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع للس�يوطي، حتقي�ق ورشح: د. عبد العال 
سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ��4�3ه�-�992م�.

- وفي�ات األعيان الب�ن خلكان �ت:�68ه���، حتقيق: إحس�ان عباس، دار 
صادر، بريوت.

* * *
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