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احلم�د هلل رب العامل�ن، وأفضل الصالة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعن.

ر  وبع����د: فه�ذا تصدي�ر أي درس ألق�اه اإلمام الس�يوطي ح�ن ُصدِّ

للتدريس، يف الكالم عىل أول سورة الفتح، وكان قد جتاوز الثامنة عرشة من 

عمره بقليل، وأتناول الكالم عليه يف النقاط اآلتية:

- وصفه:

ب�دأ الس�يوطي هذا اجلزء بحديث�ه عنه، وهو أنه تصدي�ر ألقاه يوم أجلس 

للتدريس بحرضة ش�يخه علم الدين البلقين�ي، ومجاعة من القضاة واألفاضل 

س�نة 867 ه�، ثم ذكر ما طالعه عىل هذا الدرس، وافتتحه بخطبة الش�افعي يف 

كتابه الرسالة، ثم ذكر أن الكالم عىل هذه اآليات سيكون من مخس جهات، هي 

سبب النزول، وعلم اللغة، وعلم اإلعراب، وعلم املعاين، وعلم التفسري.

ونجد يف آخر اجلزء قوله: »وأّما من جهة علم التصوف«، وينقطع الكالم 

بدون ذكر يشء.

وقد تكلم فيه عىل اآليات الثالث األوىل من س�ورة الفتح، وخص مغفرة 

ما تَقّدم وما تأخر برسالٍة سامها » املحرر «، فالعمالن يكمل أحدمها اآلخر.
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- توثيق نسبته:

ذك�ره املؤل�ف لنفس�ه يف التح�دث بنعمة اهلل���، وحس�ن املح�ارضة���، 
وفهرست املصنفات���.

- عنوانه:

س�امه املؤلف يف الكتب املذكورة: الكالم عىل أول س�ورة الفتح، ووصفه 
بأنه تصدير، وهو ما أثبته عىل الغالف.

- مصادره:

ذكر السيوطي مصادره يف املقدمة، وهي هذه:

- الرسالة للشافعي �ت: �04 ه��.

- الصحاح للجوهري �ت: ��9 ه��.

- أسباب النزول للواحدي �ت: 468 ه��.

- الكشاف للزخمرشي �ت: 5�8 ه��.

��� �ص ���7.
.��9�/�� ���

��� انظر الفهرس�ت ضمن هبجة العابدين �ص ���8، وقد جاء برقم ���7، وذكر بعده 
»املت�وكيل« ولك�ن املحقق أدم�ج بينهام فصار الن�ص هكذا: »الكالم عىل أول س�ورة 

الفتح، وهو تصدير املتوكيل«! والصواب أن املتوكيل كتاب آخر .
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- تفس�ري ابن الع�ريب، وال أدري َمْن يقصد: القايض أبا بكر �املتوىف س�نة 
�54 ه���، أو حمي�ي الدين ابن عريب �املتوىف س�نة 6�8 ه�� ؟! واألول أرجح 

فهو الذي يذكره وينقل عنه يف كتبه كاإلتقان مثاًل.

- ينبوع احلياة البن ظفر �ت: 565 ه��.

- تفسري السجاوندي �كان حيًا يف منتصف القرن السادس�.

- تفسري الرازي �ت: 606 ه��.

- البحر أليب حيان �ت: 745 ه��.

والب�د من اإلش�ارة إىل أّن ابن العريب وابن ظفر والس�جاوندي مل يذكروا 
داخل النّص.

- تاريخ التأليف وظروف اإللقاء:

رّصح املؤل�ف أن�ه ألق�اه ي�وم الثالث�اء تاس�ع ذي القعدة س�نة 867 ه�، 
ه يف تلك األيام. وق�د حتّدث عن ظروف إلقائ�ه فقال: »ثم إن  فيك�ون قد أع�دَّ
ين الُبلقيني - اقتىض رأيه الرشيف أن جييزين باإلفتاء  شيخنا املذكور - علم الدِّ
والتدري�س، فأج�ازين بذلك يف ش�وال س�نة س�تٍّ وس�تن، وكت�ب يل بخطه 
إجازة ... فلام أجازين ش�يخنا ش�يخ اإلس�الم بالتدريس اس�تأذنته يف أن أبارش 
ال�درس بنف�ي وأن يرشفن�ي باحلضور عندي يف أول يوم ك�ام جرت به العادة 
فأجاب إىل ذلك، وعّن يل يومًا حيرض فيه، فذهبُت ورتبُت كّراس�ة فيها الكالُم  
عىل أول س�ورة الفتح بحسب ما وصلت إليه قدريت إْذ ذاك، وافتتحُتها بخطبة 
الرسالة لإلمام الشافعي ريض اهلل عنه، اقتداًء بشيخنا شيخ اإلسالم، فإّنه كان 
إذا حرض دروس »اخلش�ابية« يفتتح درَس�ه هبا اقتداًء بوال�ده وأخيه، ومها كانا 
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يفعالنه تربكًا . وأعلمُت النّاس بأّن ش�يخ اإلسالم الُبْلقيني حيرض إجاليس يف 
يوم كذا، فلم يصّدق أكثر احلس�دة، وذهبُت إىل مقام اإلمام الشافعي ريض اهلل 
عنه فدعوُت عنده وتوسلُت به يف املعونة، فلاّم كان يوم الثالثاء تاسع ذي القعدة 
س�نة سبع وستن، حرض شيخ اإلس�الم الُبْلقيني ومعه ولده وربيُبه، ونّواُبه يف 
احلكم، ومن الفضالء والطلبة خلٌق كثري، ومن احلس�دة واألعداء أكثر، فامتأل 
هبم اجلامع، فصىّل شيُخ اإلسالم التحية يف املحراب، وصليُت خلفه، وجلسُت 
بن يديه والطيلساُن ُمرخى عىل عينيه فقال: أين املدّرُس؟ فقيل: ها هو ذا. فقال: 
تعال هنا. فأجلسني عن يمينه، وجلس ربيُبه القايض صالح الدين عن يساره، 
فق�ال: هن�ا َرْبَعٌة ��� تقرؤون فيه�ا ؟ فقيل: ال. فقرأ س�ورة تبارك واإلخالص 
واملعّوذت�ن والفاحتة ودع�ا داٍع. ثم قلُت: ُدْس�توَرُكْم���. فقال: قل. فافتتحُت 
بُخْطبة اإلمام الّش�افعي - ريض اهلل عن�ه - فُسّ بذلك وأعجبه، ُثّم قرأُت أّول 
س�ورة الفتح، فأعجبه أيض�ًا، ُثّم رسدُت الكالم الذي رتبته. واس�تمريُت بعد 

ذلك مالزمًا لدروِس شيخنا شيخ اإلسالم، فلم أنفك عنه إىل أن مات «���.

- وصف النسخة:

وقف�ُت عىل نس�خة واحدة ضمن جمم�وع يف مكتبة األزه�ر، برقم �979 
خاص� و��46�4 عام�، وهو حيمل الرقم ���� ضمن رسائل هذا املجموع، 

ويقع يف الورقة ���8.

��� قال الزخمرشي يف أساس البالغة �ص ���7: » فتح العطَّار َرْبَعَته وهي جونة الطِّيب، 
َيْت ربعة املصحف«. وهبا ُسمِّ

��� أي أطلب إذنكم .
��� هبجة العابدين �ص �7�-69.
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وق�د كتب عىل غالف املجموع أنه بخط الس�يوطي، وال يصح ذلك، كام 

أسلفت يف مقدمة »األزهار الفائحة«، وملا سيأيت يف التعليق.

- خطة التحقيق:

جريت عىل خطتي املعهودة يف هذه الرسائل.

- تنويه:

أول من نبه إىل هذا التصدير ش�يخ األزهر الش�يخ مصطفى عبد الرازق، 

وقد استخرجه وألقاه درسًا بن يدي ملك مرص فاروق األول، وضيٍف له هو 

امللك عبد العزيز آل سعود، ثم نرش يف جملة األزهر مع تعليقات للشيخ عليه���، 

فل�ه الفضل يف ذل�ك���، وقد قابلت نص�ه باملخطوط، ونظ�رت يف التعليقات 

 فظه�ر يل أن الش�يخ ت�رك بع�ض الكل�امت، وق�د يت�رصف، وغرّي »ص�م« إىل 
» صىل اهلل عليه وسلم«، ومل يرش، وترجم البن العريب عىل أنه الشيخ الصويف، 

 وه�و ترجي�ح من�ه فلي�س يف النص ما ي�دّل عىل املقص�ود، وترج�م للضحاك 

��� انظر جملة األزهر، اجلزء األول من املجلد �7، بتاريخ املحرم سنة ��65 ه�-�945م 
�ص �6�-55.

 ��� ث�م أع�اد ه�ذا الن�رش منص�ور ع�يل رج�ب يف كتاب�ه »األزهر ب�ن امل�ايض واحلارض« 
�ص ��-��9. وقد دلني عىل هذا التصدير ونرشه يف هذين املوضعن فضيلة الشيخ 

جمد مكي جزاه اهلل خريًا.
وح�ن زرت مكتبة األزهر يوم اخلميس �/�4��/5ه�� طلبت تصوير املخطوط، 
 وت�م ذل�ك بتوجيه رئي�س اإلدارة املركزية للمكتبة س�عادة األس�تاذ مهدي ش�لتوت 

فله الشكر.
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- وه�و اب�ن مزاح�م - عىل أن�ه الضحاك بن خملد الش�يباين الب�رصي احلافظ، 
املتوىف بالبرصة سنة ��� !

ونقل ما كتب عىل غالف املجموع من أنه بخط الس�يوطي، ومل يعلق عىل 
ذلك���.

* * *

��� ث�م أع�اد نرش هذا التصدي�ر الدكتور جماهد توفي�ق اجلندي يف جملة األزهر أيضًا س�نة 
��40 ه��-��98م، وكت�ب يف أول�ه قول�ه: »عثر ع�ىل التصدير وقّدم ل�ه الدكتور 
جماهد توفيق اجلندي« كام يف اجلزء الرابع من السنة ��55، �ص 488-�496 ! وقد 
تابع الش�يخ مصطفى عبد الرازق يف عمله وجل تعليقاته، وزاد عليه بنرش صورة من 

املخطوط.

وقد شارك اجلندي يف الندوة التي عقدهتا املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
بالتع�اون م�ع جامعة األزهر س�نة ���4 ه��-��99م احتفاء بذكرى مرور مخس�ة 
قرون عىل وفاة الس�يوطي، ش�ارك بكلمٍة عنواهنا »نظام الدراس�ة واالمتحان وخترج 
األس�اتذة واإلج�ازات العلمي�ة يف مرص الس�يوطي«، ج�اء فيها قول�ه يف كالمه عىل 
خمطوطات الس�يوطي يف مكتبة األزهر ��/79-�80: »وقد لفت نظري يف جمموعة 
الس�يوطي �بخ�ط يده� رق�م �04 يف متحف املكتب�ة تصديرًا ]كذا[ ل�ه يقع يف اثنن 
ومخس�ن سطرًا، هو أصغر مؤلفات الس�يوطي، وهو حمارضة يف الثالث آيات األوىل 
من س�ورة الفتح، ألقاها بجامع ش�يخون بالقاهرة أمام مجع من الش�يوخ واألفاضل، 
وحصل هبا عىل إجازة يف التفس�ري، ويعترب بحثًا جديرًا ]كذا[ في التربية اإلس�المية، 
س�تخرج صورته الخطية من مكتبة األزهر، وترى الن�ور، ويصبح في متناول القراء 
ألول م�رة من�ذ كتابتها بخط الش�يخ الس�يوطي ]كذا[ رحمه الل�ه «. ويف هذا الكالم 
أكث�ر م�ن نظر، ومن ذلك أن حصول الس�يوطي عىل اإلج�ازة كان قبل إلقاء الدرس 

ال بعده !
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الصفحة األوىل
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الصفحة الثانية
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تصدير

تصدير مبارك ألقيته يوم ُأجلسُت للتدريس بجامع شيخو رمحه اهلل تعاىل، 

بحرضة شيخنا قايض القضاة شيخ اإلسالم علم الدين الُبلقيني��� ومجاعة من 

القض�اة واألفاضل، وذلك يوم الثالثاء تاس�ع ذي القعدة س�نة 867 ���، وقد 

مىض من عمري ثامين عرشة سنة وأربعة أشهر وثامنية أيام���.

احلم�د هلل، طالع�ُت ع�ىل ه�ذا التصدي�ر »الكش�اف«، و»تفس�ر« اإلمام 

ال�رازي، و»تفس�ر« اإلم�ام اب�ن الع�ريب، و»البح�ر« أليب حي�ان، و»أس�باب 

النزول« للواحدي، و»تفس�ر« السجاوندي��4، و»ينبوع احلياة« البن ظفر��5، 

و»صحاح« اجلوهري.

واخلطبة إىل آخر الصالة من كالم اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه .

��� هو اإلمام علم الدين صالح بن ش�يخ اإلس�الم رساج الدين عمر البلقيني، ولد س�نة 
�79 ه��. وت�وىل القض�اء األكرب يف س�نة 8�6 ه��، ألف تفس�ري القرآن، تويف  س�نة 

868 ه�. انظر: طبقات املفسين للداودي ��/���0.
��� يوافق �7 يوليو سنة ��46م. أفاده الشيخ مصطفى عبد الرازق.

��� ألن الس�يوطي ول�د بالقاه�رة ليلة مس�تهل رج�ب س�نة 849 املوافق � أكتوبر س�نة 
�445م. أفاده الشيخ مصطفى كذلك.

��4 ه�و املف�س املقرئ النحوي حمم�د بن طيفور، أب�و عبد اهلل الس�جاوندي الغزنوي، له 
تفسري حسن، كان يف وسط املئة السادسة. انظر: طبقات املفسين ��/��60.

��5 ه�و حج�ة الدي�ن حممد بن عب�د اهلل بن حممد بن ظف�ر املكي الصقيل، تويف بحامة س�نة 
565 ه�. انظر: طبقات املفسين ��/���7.

 



190

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پڀ  ڀ  ڀ  ڀ       
ٺ  ٺ﴾، واحلم�د هلل الذي ال ُيَؤدَّى ش�كُر نعمٍة من نعمه إال بنعمٍة 
من�ه، توجب عىل مؤدِّي م�ايض نعمه بأدائها نعم�ًة حادثة جيُب عليه ش�كره 
هب�ا، وال يبل�غ الواصفون كنه عظمته، الذي هو كام وصف نفس�ه، وفوق ما 

يصفه به خلقه.

أمح�ده محدًا كام ينبغي لكرِم وجهه وعزِّ جالله، وأس�تعينه اس�تعانة َمْن ال 
حول له وال قوة إال به. وأس�تهديه هبداه الذي ال يضل به��� َمْن أنعم به عليه. 
وأس�تغفره ملا أزلفُت��� وأخرت اس�تغفاَر َمْن يقر بعبوديته، ويعلم أنه ال يغفر 
ذنب�ه وال ينجيه منه إال هو . وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وحده ال رشيك له، وأّن 

حممدًا عبده ورسوله.

صىل اهلل عليه وعىل آله كام صىل عىل إبراهيم وآل إبراهيم إنه محيد جميد��� ؛ 
وريض اهلل عن الّس�ادة الصحابة أمجعن، وعن إمامنا اإلمام الش�افعي املطلبي 
وس�ائر األئمة، وعن س�يدنا وموالنا ش�يخ اإلس�الم ووالده ش�يخ اإلس�الم، 

وسائر مشاخينا، والسادة احلارضين، ومجيع املسلمن ��4.

��� ليست يف الرسالة .
��� يف األصل: زلفت .

��� الرسالة �ص 7-�8، ثم �ص ��7.
��4 جاء هنا يف األصل: » قوله س�يدنا وموالنا، أقول هو ش�يخنا علم الدين البلقيني ابن 

الشيخ رساج الدين «. ومن الواضح أن هذا كان تعليقًا أدخله الناسخ يف املتن!
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أّما بع�د:

فق�د قال اهلل تع�اىل: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

ٺ  ٺ ���  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾���.

الكالم عىل هذه اآلية من جهات:

األوىل: س�بب الن�زول ومكان�ه وزمن�ه. الثانية: عل�م اللغ�ة. الثالثة: علم 

اإلعراب. الرابعة: علم املعاين. اخلامسة: علم التفسر���.

م�ُت أوالً ال�كالم عىل النزول وم�ا يتعلق به، ومناس�بُة تقديمه  أق�ول: قدَّ

ظاه�رٌة، وثنّي�ُت باللغة وقدمُتها ع�ىل اإلعراب، ألهنا تب�ن املعنى، واإلعراب 

فرُع�ُه، ومتوقف ع�ىل معرفته، وثلَّثُت باإلعراب وقدمت�ه عىل املعاين الذي هو 

ثم�رة اإلع�راب، ثم ت�اله املعاين، ومل�ا انتهيت م�ن األدوات ذك�رُت املقصود 

بال�ذات م�ن اآلية، وهو التفس�ري وبي�ان املراد، ث�م ختمت بالنهاي�ة وهو علم 

التصوف، وهذا ترتيب حسن لطيف��4.

��� اكتفى يف األصل هبذا، وقال: إىل عزيزًا  .
��� من سورة الفتح: اآليات �-� .

��� ج�اء هن�ا يف األصل: » قويل الكالم عىل هذه اآلية من جهات: األوىل: س�بب النزول، 
الثانية إىل آخره « ! والظاهر أّنه عنوان جانبي أدرجه الناسخ يف املتن.

��4 وهذا تصور ممتاز عن منهج اإللقاء والتأليف، يدّل عىل وعي مبكر وفكر منظم.
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ا سبب النزول وما يتعلق به: أمَّ

فق�ال اإلمام أبو احلس�ن الواحدي رمح�ه اهلل: ُروَي عن اب�ن عباس أنه ملا 

ن�زل قول�ه تع�اىل: ﴿ ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ ﴾ ���، ق�ال املرشك�ون: كي�ف 

 ندخ�ل يف دين�ك وأنت ال تدري ما ُيفعل بك وبم�ن اتبعك؟ فنزل قوله تعاىل: 

﴿ ٱ      ٻ  ٻ ﴾ إىل آخره ���.

قول�ه: ُروي ع�ن ابن عب�اس .. إلخ. أق�ول: قول ابن عب�اس هذا حكمه 

حكم املرفوع.

وُروي أنه ملا نزل: ﴿ پ  پ  پ  ﴾ قال له أصحابه: هنيئًا لك يا رسول اهلل 

اجلن�ة لك ! ف�ام لنا ؟ فن�زل: ﴿ ڍ  ڍ ڌ   ڌ ﴾ إىل آخ�ره ���، وملا 

نزل: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ ﴾ قالوا كذلك، فنزل: ﴿ چ  چ  چ  ڇ ﴾��4، 

وملا نزل: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴾، قالوا كذلك، فنزل: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے   

ے ﴾ ��5.

��� من سورة األحقاف: اآلية 9 .
��� أسباب النزول �ص �608 باختالف يسري.

��� احلدي�ث إىل هن�ا بدون لفظ »اجلنة لك« رواه البخ�اري ���5�0/4 برقم ���9�9. 
وانظر: الدر املنثور ���/��47.

��4 من سورة املائدة: اآلية � . ويف املذكور نقاش.
��5 م�ن س�ورة ال�روم: اآلية  47 . وه�ي مكية ، وأّما آي�ة الفتح فقد نزل�ت يف العودة من 

احلديبية !
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وُروي أن قول�ه تع�اىل: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ ﴾ إىل آخره نزل ب�ن مكة واملدينة يف 
ش�أن احلديبية. قال أنس ريض اهلل تعاىل عنه: ملا رجعنا من احلديبية، وقد حيل 
بينن�ا وب�ن ُنُس�كنا ونحن باحلزن والبكاء، أن�زل اهلل تع�اىل: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ ﴾ إىل 
آخره، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ���: » لقد ُأنزل علّي آية هي أحب إلّي من الدنيا وما 

فيها «���. ويف رواية: » مما طلعْت عليه الشمس «���.

ويف الصحيح أنه نزل لياًل .

وأّما ما يتعلق باآلية من جهة اللغة:

فقال اإلمام أبو نرص اجلوهري يف صحاحه:

» الفت�ح يطل�ق ع�ىل النرص وعىل احلك�م، ومن�ه: ﴿ ک     ک  ک  گ  
گ ﴾��4«، وعىل املاء جيري من عن أو غريها ��5.

واملب�ن ِمْن أبان ال�يء، إذا أوضحه، ومنه بان، أي اتضح، واس�تبان أي 
ظهر، واستبنته أي عرفته، والتبين اإليضاح والوضوح أيضًا. والبيان الفصاحة 

وما به يتبن اليء من داللة وغريها. ومبن أيضًا اسم ماء، قال الشاعر: 

ا اليوم عىل مبن       ..................... يا ِريَّ

��� كتبها الناسخ هنا ويف غري موضع: صم .
��� رواه مسلم ��/����4 برقم ���786. وآخرون. انظر: الدر املنثور ���/��47.

��� رواها البخاري ���5��/4 برقم ����94.
��4 من سورة األعراف: اآلية 89 .

��5 ينظر: الصحاح ��/��89.
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أي يا رّي ناقتي عىل هذا املاء���.

واملغف�رة من الغف�ر وهو الس�رت والتغطية، ومن�ه غفرت املت�اع جعلته يف 

الوعاء. واملِغَفر َزرد ينس�ج من الدروع عىل قدر الرأس يلبس حتت القلنس�وة، 

ويقال من هذه املادة: استغفر اهلل لذنبه ومن ذنبه وذنَبه، والفعل غَفر يغفر، وجاء 

يف لغٍة َغِفر يغفر، واملصدر مغفرة وغفرانًا وغفرًا، وجاء يف لغة غَفرًا ���.

والذنب اجلرم، والفعل منه أذنب ���..... ��4.

والنعم�ة اليد والصنيعة، وكذلك النُّْعَم�ى والنعامء والنعيم. ويقال: فالن 

واسع النعمة، أي واسع املال��5.

واهلدى يطلق عىل أمور:

أحدها: َخْلُق االهتداء، ومنه: ﴿ ک  ک  ک  گ  گ  ﴾��6.

الثاين: الداللة بلطف، ومنه: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ ﴾��7.

��� ينظر: الصحاح ���08�-�08�/5.
��� ينظر: الصحاح ��/�77�-770.

��� ينظر: الصحاح ��/���9.
��4 هنا يف األصل فراغ بمقدار كلمتن.

��5 ينظر: الصحاح ���04�/5.
��6 من سورة القصص، اآلية 56 .
��7 من سورة الشورى، اآلية �5 .
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الثالث: التقدم، ومنه هوادي اخليل لتقدمها.

الراب�ع: التبين، ومن�ه: ﴿ ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴾��� كذا قي�ل، ويظهر يل أن 

هذا متحد مع الثاين.

﴾��� أي أهل�م  اخلام�س: اإلهل�ام، ومن�ه: ﴿   جث   مث   ىث  يث  حج   مج 

ملصاحل�ه.

السادس: الدعاء، ومنه: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  ﴾���، أي داع.

وال�رصاط ه�و الطري�ق الواض�ح، والص�اد لغة قري�ش، وعام�ة العرب 

جيعلوهنا س�ينًا، وكعب جيعلوهنا زايًا، وأهل احلجاز يؤنثونه كالطريق والسبيل 

ط ككتاب وُكتب. والزقاق والسوق، وبنو متيم يذّكرون هذا كله. ومجعه رُصُ

واملستقيم ضد املعوج.

ُه عىل عدوه ينرصه، واالسم منه النُّرْصة. ويقال: نرص  والنرص مصدر َنرَصَ

الغيُث األرض أي غاثها. ونرصت األرض أي مطرت��4.

والعزيز هو الغالب، ويطلق عىل املحتاج إليه القليل الوجود.

��� من سورة فصلت، اآلية �7 .
��� من سورة طة، اآلية 50 .

��� من سورة الرعد: اآلية 7 .
��4 ينظر: الصحاح ��/�8�9.
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وأّما ما يتعلق هبا من جهة اإلعراب:

فقول�ه ﴿ پ  پ  پ  ﴾ اختل�ف يف ال�الم هنا، فقال صاحب »الكش�اف« 
رمح�ه اهلل: للتعلي�ل. ثم ق�ال: فإن قلَت: كي�ف جعل فتح مكة عل�ة للمغفرة؟ 
قل�ُت: مل جيعل عل�ة للمغفرة ولكن الجتامع ما عدد من األمور األربعة، وهي: 

املغفرة وإمتام النعمة وهداية الرصاط املستقيم والنرص العزيز.

وأج�اب بجواب آخ�ر، وهو أنه جي�وز أن يكون فتح مك�ة، من حيث إنه 
جهاد للعدو، سببًا للغفران والثواب���.

قول�ه: وأج�اب ..إل�خ، أقول: هذا اجلواب عىل تس�ليم أن�ه جعل علة��� 
للمغفرة .

وأجاب اإلمام فخر الدين بجوابن غري هذين���.

وقي�ل: ال�الم هنا للعاقبة ؛ وامل�راد أن اهلل فتح لك لك�ي جيعل لك عالمة 
لغفرانه لك.

وقيل: هي الم القسم، وكست حلذف النون من الفعل لشبهها بالم كي.

وُردَّ ه��ذا الوج�ه ب�أن الم القس�م ال تك�س وال ينصب هب�ا، ولو جاز 
ه��ذا جلاز: لِيقوَم زيٌد يف معنى: ليقومن زيد. قال أبو حيان يف »البحر« جميبًا 

��� انظر: الكشاف �4/����.
��� يف األصل: مكة . وهو حتريف .

��� انظر تفسريه ��79/�8.
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عن هذا الرّد: أما الكس فقد ُعلَِّل بأنه لش�بهه بالم كي، وأّما النصب فله أن 

يق�ول: ليس هذا نصبًا، لكنه�ا احلركة التي تكون مع وجود النون بقيت بعد 

حذفها داللة عىل احلذف.

ُثّم قال: وبع�د، فهذا القول ليس بيء، إذ ال حيفظ من كالمهم واهلل لنقوم، 

وال باهلل ليخرج زيد، بكس الالم وحذف النون وبقاء الفعل مفتوحًا ���.

وأّما ما يتعلق هبا من جهة املعاين:

فف�ي قول�ه: ﴿ ٱ      ٻ  ﴾، وقول�ه: ﴿ پ  پ  پ  ﴾ التفات من التكلم إىل 

الغيب�ة، ونكتت�ه أنه مل�ا كان الغفران وإمت�ام النعمة واهلداية والنرص يش�رتك يف 

إطالقها الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ، وغريه بقوله: ﴿ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے ﴾���، وقوله: 

﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾���، وقول�ه: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ ﴾��4، 

وقول�ه: ﴿ ڭ  ڭ  ۇ ﴾��5، ومل يك�ن الفتح ألحد إال للرس�ول، أس�نده 

تعاىل إىل نون العظمة تفخياًم لش�أنه، وأس�ند تلك األش�ياء األربعة إىل الظاهر، 

واشرتكت اخلمسة يف اخلطاب له ملسو هيلع هللا ىلص ، تأنيسًا له وتعظياًم لشأنه، ومل يؤت باالسم 

الظاهر، ألن يف اإلقبال عىل املخاطب ما ال يكون يف االسم الظاهر��6.

��� البحر املحيط ��90/8.
��� من سورة النساء، اآلية 48 .
��� من سورة البقرة، اآلية 40 .

��4 من سورة البقرة، اآلية  ��4.
��5 من سورة الصافات، اآلية ��7 .

��6 قوله: » ملا كان الغفران « إىل هنا من البحر املحيط ��90/8.
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ويف قوله: ﴿ ٹ  ڤ  ﴾ إسناد العزة إىل النرص، وهو جماز، فالعزيز حقيقة 

ه�و املنصور ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: فيه جم�از احلذف، والتقدير: » عزيزًا صاحبه «. وأعيد 

لف�ظ اهلل يف: ﴿ ٹ  ٹ  ﴾ مّل�ا بُع�د عام عطف عليه، وليكون املبدأ مس�ندًا إىل 

االسم الظاهر، واملنتهى كذلك���.

قول�ه: التف�ات إلخ، أق�ول: مل يذكر ذلك يف »الكش�اف«، وأش�ار إليه أبو 

حيان يف »البحر« تلوحيًا ال ترصحيًا.

قوله: وقيل فيه جماز احلذف، أقول: هذا من تعبريي وترصيفي.

وأّما ما يتعلق هبا من جهة التفسر:

قوله: ﴿ ٱ      ٻ ﴾ يف املراد بالفتح هنا أقوال:

 ،��� ال�رازي م�ن اجلمي�ع  بك�ر���  أب�و  فت�ح مك�ة، واخت�اره   أحده�ا: 

وأبو حيان ��4.

والثاين: عام��5 احلديبية عند انفكاكه منها.

��� ينظر: البحر املحيط ��90/8.
��� كذا، واملذكور يف ترمجته: أبو عبد اهلل. انظر: طبقات املفسين ��/���6.

��� انظر: تفسريه ��78/�8.
��4 انظر: البحر املحيط ��89/8.

��5 لع�ّل اأَلْولى أن يق�ال: صلح احلديبية. انظر تفاس�ري اآلية، ومنها تفس�ري أيب الس�عود 
.��04-�0�/8�
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والثالث - قاله جماهد -: فتح خيرب، ويف بعض اآلي��� ما يدل عليه.

والرابع: قال الضحاك: املراد فتح اهلل له باإلسالم والنبوة والدعوة واحلجة 

والسيف، وال فتح��� أبن منه، وأعظم، وهو رأس الفتوح كلها، إذ ال فتح من 

فتوح اإلسالم إال وهو عنه ومشتق منه.

اخلام�س: ق�ال غريه: امل�راد نرص اهلل��� ع�ىل أهل مكة أن�ك تدخلها أنت 

وأصحابك من قابل لتطوفوا بالبيت.

قوله: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾:

قال ابن عباس: ما تقدم قبل النبوة، وما تأخر بعدها.

وقال غريه: ما وقع وما مل يقع، عىل طريق الوعد بأنه مغفور له.

وقال سفيان��4: ما تأخر: هو ما مل يعمله��5 .

وقال آخر: املتقدم واملتأخر معًا ما كان قبل النبوة.

��� يف األصل ما صورته:  ! وأثبته الشيخ مصطفى عبد الرزاق: بعض اآلي.
��� يف األصل: والفتح. وعلق الش�يخ مصطفى عبد الرازق عليه بقوله: لعله » وال فتح « 

كام جاء يف تفسري أيب السعود ]�04/8[.
��� بعدها كلمة مل أتبينها، وجعلها الشيخ مصطفى عبد الرازق: تعاىل . وليست كذلك.

��4 هو الثوري كام يف الكشف والبيان ��4�/9.
��5 يف األصل: يعلمه !
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وقال آخر: تأكيد للمبالغة كام تقول: أحّبك َمْن عرفك وَمْن مل يعرفك.

وقال آخر: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴾ يعني من ذنب أبيك آدم وحواء، ﴿  ٺ  

ٺ  ﴾ ذنوب أمتك.

وقال آخر: املعنى لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه���.

قوله: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ﴾:

قيل: بالنبوة واحلكمة.

وقيل: بفتح مكة والطائف وخيرب.

وقيل: بخضوع من استكرب.

والصحيح بدخول اجلنة .

قول�ه: ﴿  ٿ  ﴾ امل�راد: يثبتك عىل اهلدى ك�ام يف قوله ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ﴾���، ﴿ چ   چ  چ  ڇ﴾���، وأمثال ذلك.

قوله: ﴿ ٿ  ٿ ﴾ املراد به هنا اإلسالم .

��� وانظر رسالة »املحرر« للمؤلف اآلتية، ففيها تفصيل القول يف هذه اآلية.
��� من سورة األحزاب، اآلية � .

��� من س�ورة النس�اء، اآلي�ة ��6، وقوله »آمن�وا« مل تكن يف األصل، وقد أثبتها الش�يخ 
مصطفى عبد الرازق.
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وأّما من جهة علم التصوف��� ..

آخر الرسالة.

* * *

��� هنا يف األصل فراغ بحدود سطرين.

التصدي�ر:  ه�ذا  ع�ىل  مقدمت�ه  يف  ال�رازق  عب�د  مصطف�ى  الش�يخ  ق�ال   وق�د 
» وإذا كان مل يص�ل إلين�ا م�ا كتب�ه الس�يوطي يف تصدي�ره ع�ن التصوف، ف�إّن بعض 
املؤلف�ن أش�ار يف حتدي�د مع�اين الفت�ح إىل معن�ى ه�و أق�رب إىل مع�اين الصوفي�ة. 
وقول�ه   «  :]6�� ]ص  الق�رآن«  غري�ب  يف  »املف�ردات  كتاب�ه  يف  الراغ�ب   ق�ال 
﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، قيل: عنى فتح مكة، وقيل: بل عنى ما فتح عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
العلوم واهلدايات التي هي ذريعة إىل الثواب، واملقامات املحمودة التي صارت س�ببًا 

لغفران الذنوب «، ولعل هذا املعنى هو الذي عرّب عنه بعُض املفسين باإلهلام «.
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املصادر

- األزه�ر ب�ن امل�ايض واحل�ارض ملنص�ور عيل رج�ب، مطبع�ة املقتطف 

واملقطم، القاهرة ��946م�.

- أس�اس البالغة للزخمرشي �ت: 5�8 ه��، حتقيق: مزيد نعيم وشوقي 

املعري، مكتبة لبنان نارشون، ط� ��998م�.

- أس�باب نزول الق�رآن للواحدي �ت: 468 ه��، حتقيق: ماهر ياس�ن 

الفحل، دار امليامن، الرياض، ط� ��4�6ه�-�005م�.

- اإلم�ام ج�الل الدين الس�يوطي: االحتف�اء بذكرى مرور مخس�ة قرون 

عىل وفاته » بحوث الندوة التي عقدهتا املنظمة اإلس�المية بالتعاون مع جامعة 

األزه�ر: القاهرة، ��-�� ش�وال ���4 ه��/�-5 أبري�ل ��99م «، نرش 

املنظمة اإلس�المية للرتبية والعلوم والثقافة - إيسيسكو، مطبعة إليت، الرباط 

��4�6 ه�-�995م�.

- البح�ر املحي�ط أليب حي�ان �ت: 745 ه���، تصوي�ر دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت، ط� ����4ه�-�990م�.

- هبجة العابدين برتمجة حافظ العرص جالل الدين �السيوطي� لعبد القادر 

الش�اذيل �كان حيًا س�نة 946ه��، حتقي�ق: عبد اإلله نبه�ان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية بدمشق، ط�، ��4�9ه�-�998م�.
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- التح�دث بنعمة اهلل للس�يوطي �ت: ��9 ه���، حتقيق: اليزابث ماري 

سارتن، مطبعة جامعة كامربدج ���97م�.

- تفس�ري أيب الس�عود �ت: �95ه���، تصوير دار إحي�اء الرتاث العريب، 

بريوت، ط4 ��4�4ه�-�994م�.

- تفس�ري ال�رازي �ت: 606 ه���، دار الفك�ر، ب�ريوت ��4�4 ه�� - 

��99م�.

- حس�ن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للس�يوطي، حتقيق: حممد أبو 

الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة ��4�8ه�-�998م�.

- الدر املنثور يف التفسري املأثور للسيوطي، حتقيق: عبد اهلل الرتكي ومركز 

هجر، القاهرة، ط�، ��4�4ه�-��00م�.

- الرسالة للشافعي �ت: �04 ه��، حتقيق: أمحد حممد شاكر، تصوير دار 

الفكر، بريوت.

- الصحاح للجوهري �ت��9ه��، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار 

العلم للمالين، بريوت، ط4 ��990م�.

- صحي�ح البخاري �ت: �56 ه���، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثري، 

دمشق، ط5 ��4�4 ه�-��99م�.

 


