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توضيح أمحد بن حممد العدوي على شرح البيضاوي لعبداهلل القرميً/
م .د .حممد سامل عبد اجلبار النعيمً
المقدمة
الحمد هلل الذؼ ىك األكؿ ببل ابتداء ،كاآلخر ببل انتياء ،لو الخمق كاألمر ،كبيده التدبير
كالتككيف ،ليس كمثمو شيء ،كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو ،كأشيد كأف دمحماً
عبدهُ كرسكلو المبعكث رحمة لمعالميف ،حيث أنزؿ عميو القرآف الكريـ ليككف حجة لمف
ُ

أخذ بو ،كحجة عميو لمف ابتعد عنو ،كعمى آلو كصحبو كمف اقتفى أثرىـ أجمعيف.
كبعد:
فيذه مخطكطة تتعمق ِ
بأجل العمكـ ،كيجب األخذ بو كىك كتاب هللا العزيز ،الذؼ ال يأتيو
ّ
الباطل مف بيف يديو كال مف خمفو ،فييا مف الجكاىر النقية ،كالآللئ المضيئة ،راجي ًا

المكلى الكريـ أف ينتفع بيا ،كأف يستفاد منيا كال سيما أف ُيعنى بالمخطكطات؛ ألنيا

شعاع الماضي ،كنكر السبيل ،كينبغي أف ترػ النكر كالضياء لمخمق أجمع بشتى العمكـ
كيسير لنا األمكر
الشرعية كاإلنسانية كغيرىا ،كأسأؿ هللا تعالى أف يشرح لنا الصدكرُ ،

في دراستيا.

كال سيما ىذه المخطكطة المباركة التي بعنكاف ( تكضيح أحمد بف دمحم العدكؼ عمى شرح
البيضاكؼ لعبدهللا القريمي )  ،كقد أكضحنا نسب المؤلف ،كنشأتو ،كطبلبو ممف أخذكا
عنو العمـ ،مع بياف مؤلفاتو ،كصفاتو ،ككفاتو ،ثـ التعريف بالمخطكط ،كبياف منيج
التحقيق فييا ،كمف خبلؿ النظر في النسختيف لمرسالة تـ تكضيح ىذا المخطكط لئلماـ
أحمد بف دمحم العدكؼ في تعميقات لو فييا ،فيما يتعمق بشرح البيضاكؼ لمقريمي ،حيث
أف ىذه المخطكطة ىي أحدػ الكتب التي عّمقت عمى آية مف آيات القرآف الكريـ ،حيث
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كاف يذكر كبلـ عبدهللا القريمي بشرح البيضاكؼ ،ثـ يكضح ىذا الشرح تكضيحاً فيما
يسيل لمقارغ كطالب العمـ.
ثـ بينت أىـ النتائج التي تتجمى في ىذه المخطكطة ( تكضيح أحمد بف دمحم العدكؼ
بدة كخبلصة تكضيحية كبيانية ،سائبلً
عمى شرح البيضاكؼ لعبدهللا القريمي ) لتككف ز ً
المكلى الكريـ القبكؿ كاالخبلص في ذلؾ ،كلتككف صدقة جارية لنا ،كالى يكـ لقاه،

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
الفصل األول :حياة المؤلفان :أحمد بن دمحم العدوي ،وعبدهللا القريمي:
المبحث األول :الحياة الشخصية ألحمد بن دمحم العدوي :نسبو ،شيوخو ،طالبو،
مؤلفاتو ،وفاتو.
المطمب األول :نسبو ونشأتو
ىك أحمد بف دمحم بف أحمد العدكؼ المالكي ،أبك البركات األزىرؼ ،كلد بقرية بني
عدؼ التي تسكنيا قبيمة بني عدؼ القريشية في أسيكط بصعيد مصر سنة ٕٔٔٚق –
٘ٔٔٚـ ،كينتيي نسبو إلى عمر بف الخطاب(ٔ) ،حفع القرآف كجكده ،كحبب إليو طمب
العمـ ،فقدـ الجامع األزىر كحضر دركس العمماء األجبلء ،أخذ العمـ عف الشيخ
الصعيدؼ كالزمو كانتفع بو كأخذ عف الشيخ أحمد الصباغ كأخذ عف الممكؼ كالحنفي
كأحذ طريق أىل التصكؼ عنو كصار مف أكابر أىل التصكؼ في (الطريقة
الخمكتية)(ٕ).
المطمب الثاني :شيوخو :أخذ الشيخ أحمد بن دمحم عن جممة من األعالم المبرزين.
سمع الحديث المسمسل باألكلية عف الشيخ دمحم الدفراكؼ(ٖ).
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كأخذ عمكـ الحديث عف الشيخ أحمد الصباغ(ٗ).
كتمقى الفقو عمى الشيخ عمي الصعيدؼ العدكؼ ،كالزمو في كل دركسو حتى ظيرت
نجابتو كنباىتو (٘) ،كاخذ الطريق التصكؼ كعمكمو عمى الشيخ شمس الديف الحنفي،
كبو تخرج مف طريق القكـ ،فتمقف الذكر كطريقة الخمكتية منو حتى صار مف أكبر
خمفائو ،كحضر دركس الشيخيف الممكؼ كالجكىرؼ(.)ٙ
المطمب الثالث :طالبو :أخذ عن الشيخ أحمد بن دمحم كثرة من العمماء األجالء تخرجوا
بو وانتفعوا بعمومو ،منيم:
(ٔ )

الشيخ شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عرفة الدسكقي (.)ٚ

(ٕ )

أبك الخيرات مصطفى العقباكؼ الي شرح أقرب المسالؾ (.)ٛ

(ٖ )

أبك العباس أحمد بف دمحم الصاكؼ (.)ٜ

(ٗ )

أبك الفبلح صالح بف دمحم بف صالح السباعي (ٓٔ).

(٘ )

أبك الربيع سميماف بف دمحم الفيكمي (ٔٔ).

المطمب الرابع :مؤلفاتو.
شرح مختصر خميل ،الذؼ ىك عمدة الفقو المالكي ،كأقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ
مالؾ ،كشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ ،كنظـ الخريدة السنية في العقيدة السنية،
كتحفة اإلخكاف في آداب أىل العرفاف ،كشرح عمى كرد األذكار لمشيخ كريـ الديف
الخمكتي ،كشرح مقدمة التكحيد لمسيد دمحم كماؿ البكرؼ ،كرسالة في البياف ،كرسالة أفرد
فييا طريق حفص في القراءات ،كرسالة في المكلد النبكؼ ،كرسالة في شرح قكؿ
الكفائيو ،كىناؾ مؤلفات كثيرة لـ أذكرىا خشية اإلطالة (ٕٔ).
المطمب الخامس :صفاتو.
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ل ِقب أحمد بف دمحم العدكؼ بشيخ أىل اإلسبلـ كبركة األناـ لتفكقو في الفنكف العقمية
قكاالً لمحق ،زجا اًر لمخمق عف المنكرات كالمعاصي ،ال
كالنقمية ،كقد كاف صكفياً زاىداًّ ،
يياب كالياً كال سمطاناً ،كال كجيياً مف الناس ،ككاف سميـ الباطف ميذب النفس كريـ
األخبلؽ كلما تكفي الشيخ عمى الصعيدؼ تـ تعينو شيخا عمى المالكية كفقييا كناظ ار
عمى " كقف الصعايدة " بل شيخا عمى "ركاؽ الصعايدة" باألزىر ،فكاف يأمر بالمعركؼ
كينيى عف المنكر كبل مف الراعي كالرعية ،كال تأخذه في هللا لكمة الئـ كلو في السعي
عمى الخير يد بيضاء (ٖٔ).
المطمب السادس :وفاتو.
لزـ الفراش مدة حتى تكفي يكـ ستة ربيع االكؿ سنة (ٕٔٓٔق) المكافق ( )ٕٚديسنبر
سنة (ٔٚٛٙـ) كقد صمي عميو بالجامع األزىر بمشيد عظيـ حاؿ ،كدفف بزاكيو التي
أنشأىا بجكار ضريح يحيى بف عقب(ٗٔ).
المبحث الثاني :الحياة الشخصية لعبدهللا بن عثمان القريمي:
بع د بحث طوٌل وشاق فً طٌات كتب التراجم والتوارٌخ لم أعثر على ما ٌشفً
الغلٌل من حٌاة اإلمام اإلٌجً إذ إن هذه الكتب لد أغفلت التوثٌك لحٌاة اإلٌجً ،وال
غرابة فً ذلن؛ ألنه هذا هو حال الكثٌر من علمائنا الكبار الذٌن أغفلتهم كتب
التراجم ،وهذا ٌرجع إلى أسباب كثٌرة ،منها ابتعادهم ورحالتهم إلى مناطك بعٌدة
عن الذٌن اعتنوا بالتوارٌخ ،وهذا األمر ال ٌملل من شأن هذا العالم الجلٌل ،الذي ٌأتنا
عن حٌاته إال النزر الٌسٌر.
والمرٌمً :عبدهللا بن عثمان المرٌمً ثم المسطنطٌنً ،من لضاة روم إٌلً،
ٌعرف بالمرٌمً ،تولى لضاة مصر والمدٌنة ،من فمهاء الحنفٌة ،ولد سنة
( 1145هـ) صنف تفسٌر آٌة لوله تعالى ٌ ":وم ٌأت بعض آٌات ربن "  ،ولد توفً
سنة ( 1211هـ )(.)15
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الفصل الثاني :التعريف بالكتاب ،ونسخو ،ومنيج التحقيق:
المبحث األول  :اسم الكتاب وتوثيق نسبتو ألحمد العدوي ،ومممونو:
أوالً :أسم الكتاب:

الذي ٌطلع على النسخ الخطٌة لرسالة أحمد بن دمحم العدويٌ ،رى بما ال ٌمبل الشن
أن هذا التفسٌر لو( ،)ٔٙومن خالل النظر فً هذه الرسالة ،فمد أثبت النساخ اسم
الرسالة على الورلة األولى للمخطوط ،فمد جاء على غالف نسخة األصل أن اسمه:
(توضٌح أحمد بن دمحم العدوي على شرح البٌضاوي لعبدهللا المرٌمً).
ثانياً :توثيق نسبة الكتاب للمؤلف:
ال لمشؾ بأف ىذا التفسير ىك ألحمد بف دمحم
ىناؾ أدلة كثيرة تؤكد بما ال يدع مجا ً

العدكؼ ،كمف ىذه األدلة:
أ .األدلة الداخمية:

ٔ .ظيكر اسـ المؤلف في مقدمة الرسالة(.)ٔٚ
ب .األدلة الخارجية:

ٔػ ظيكر اسـ الرسالة في صفحة العنكاف.
ٕ  .اتفاؽ كل مف ترجـ لمقريمي فقد أثبت بأف لو رسالة في تفسير قكلو تعالى ( :يكـ يأت
()ٔٛ

بعض آيات ربؾ )
شن َّ
فبعد هذه األدلة ال ٌبمى أدنى ًّ
بأن هذا التفسٌر هو ألحمد للعدوي.

ثالثاً :مممون الكتاب:

أف تفسير أحمد بف دمحم العدكؼ ىك أحد الكتب التي َّ
عمقت عمى آية مف آيات القرآف

الكريـ ،فإف أحمد العدكؼ كاف يذكر كبلـ عبدهللا القريمي بشرح البيضاكؼ ،ثـ يكضح
ىذا الشرح تكضيحاً مفصبلً يسيل فيمو لمقارغ.
إذف فمضمكف ىذا الكتاب ىك تفسير كتكضيح لكبلـ هللا تعالى.

المبحث الثاني :النسخ الخطية في التحقيق:
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قد استطعت بحمد هللا كتكفيقو أف أحصل عمى نسختيف خطيتيف لمرسالة أظف أنيا
كافية بإخراج نص سميـ قكيـ.
ٔ .النسخة األولى :
كىي نسخة مصكرة عمى النسخة المكجكدة في مكتبة ك ازرة األكقاؼ في مصر/
بالتسمسل (ٓ )ٖٓٛالتفسير كعمكـ القراف.

كىي نسخة كاممة دكف نقص أك طمس أك بياض كاضحة الخط ،كبخط نسخ

مقرغ ،قميمة التصحيف كاألخطاء ،كقد أشرت إلييا في التحقيق بنسخة األصل ،كىذه
النسخة تقع في (ٖٔ) لكحة ،كل لكحة مقسمة إلى صفحتيف ،ضمت الصفحة الكاحدة
(ٖٕ) سط اًر ،بمعدؿ ( ٚالى  )ٜكممة في السطر الكاحد.

ُكتبت بخط نسخ عادؼ بالمداد األسكد لكبلـ أحمد العدكؼ ،ككتبت بالمداد
األحمر لكبلـ عبدهللا بف عثماف القريمي ،كمكجكد في بعض الحكاشي تعميقات

جعمت ىذه النسخة ىي النسخة األـ (أك األصل)
كتكضيحات لبعض المفردات ،كقد
ُ
النسخ ،كتميزت بكضكح الخط كقمة السقط
كرمزت ليا بػ (األصل) كذلؾ ألنيا أقدـ ُ
النسخ األخرػ ،كىذا ما دفعني إلى اتخاذ ىذه النسخة أصبلً.
كالتحريف بالنسبة إلى ُ
ٕ .النسخة الثانية :
كىي نسخة مصكرة عمى النسخة المكجكدة في مكتبة ك ازرة األكقاؼ في مصر
بالتسمسل (ٓ ) ٖٓٛتفسير كعمكـ قراف.
ميحرلا نمحرلا هللا كبو ثقتي الحمد هلل رب

كتب في أكليا" :بسم

العالميف ،))ٜٔ(("....ككتب في آخرىا" :فائدة :ركػ ابف السني _ رحمو هللا _ تعالى
عف ابف عباس _ رضي هللا عنيما _ عف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ قاؿ :إذا عسر عمى المرأة

كالدتيا تأخذ إناء نظيفاً تكتب فيو ":كأنيـ يكـ يركف ما يكعدكف إلى آخر
اآلية.))ٕٓ((".....

كىي نسخة تامة جيدة مف غير سقط ،ككاضحة سكػ أماكف قميمة فييا آثار

ترميـُ ،كتبت بخط نسخ مضبكط ،خالية مف التشكيل ،كتبت بالمداد األسكد لكبلـ
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أحمد العدكؼ ،ككتبت بالمداد األحمر لكبلـ عبدهللا بف عثماف القريمي ،كىذه النسخة
تقع في( )ٔٙلكحة احتكت المكحة الكاحدة عمى صفحتيف ،ضمت الصفحة
الكاحدة( )ٜٔسط اًر في كل سطر( )ٛ-ٙكممة في السطر الكاحد.
كرمزت ليا بالحرؼ (ب) .
ُ

المبحث الثالث :منيجي في التحقيق:
سرت في عممي بتحقيق ىذا التفسير عمى خطكات مف سبقني مف المحققيف كالباحثيف
ُ
في ىذا المجاؿ ،مع األخذ بتكجييات أساتذتي في ىذا المجاؿ أصحاب الخبرة،
كيمكف أف أجمل منيجي في تحقيق ىذا التفسير باآلتي:
( )1قمت بنسخ الرسالة متبعاً قكاعد اإلمبلء الحديثة ،معتمداً عمى نسختيف ىي التي

استطعت الحصكؿ عمييا ،كالتي أعتقد أنيا كافية في إخراج نص سميـ ،اخترت
إحداىا أصبلً لؤلسباب التي ذكرتيا في كصف النسخ ،كسميتيا بنسخة األصل،

كأثبت الفركؽ التي حصمت بيف النسخ ،كاستعنت أيضاً بكتب القراءات المعتمدة
لضبط ما أشكل مف كممات ،كاذا كاف السقط في نسخة األصل كضعتو بيف

معقكفتيف ىكذا [ ] ،كأشرت إليو ،كاذا كاف السقط مف النسخة األخرػ كضعتو بيف
قكسيف في اليامش ىكذا " . " ...
( )2انصب جيدؼ عمى إخراج نص سميـ قكيـ مثبتاً لمصكاب في أؼ النسخ كاف.
( )3لما استقاـ النص ُعدت إليو فراعيت فيو تفصيل جممو ،كتحديد مقاطعو
فاستخدمت عبلمات الترقيـ الحديثة المتبعة في البحكث العممية ،كالتي تساعد عمى
فيـ المراد كاب ارزه.
نص الرسالة في المتف عمى كفق
() 4
أثبت َّ
قابمت النسخ المخطكطة عمى َن ْسخي ،كقد ُ
ُ
األسس اآلتية:
أثبت الفركؽ المكجكدة بيف
أ ػ إثبات ما مكجكد في نسخة األصل طالما كاف صحيحاً ك ُ
النسخ األخرػ في اليامش.
ُ

ب ػ بياف ما سقط مف النسخ في اليامش.
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ج ػ ىناؾ أخطاء كتغيرات يقتضي السياؽ خبلفيا ،فأثبت الصحيح مف ذلؾ في أؼ
نسخة مف نسخ المخطكط؛ ليستقيـ السياؽ فأضعيا بيف معقكفتيف ىكذا [ ] ،أك زيادات
مني ليتـ السياؽ أك ليتضح المعنى كأضعيا بيف معقكفتيف أيضاً.
( )5قابمت ما كتبت بالنسخ األخرػ ،كأثبت الفركؽ في اليكامش ،كتركت مف
الفركؽ ما ال يضر ذكره بل يثقل اليكامش ،كنبيت عمى بعض األخطاء التي اتفقت
فييا النسخ ،كما اختمفت فيو النسخ فإني أثبت ما في النسخة األصل ،إال إذا كاف
خطأ ظاىر فإني أثبتو في اليامش.
( )6ضبطت ما أحسست أنو يشكل عمى القارغ.
( )7أثبت أرقاـ األصل أينما انتيت صفحتيا ،ليسيل الرجكع إلييا لمف رغب في
ذلؾ ،كقسمت الكرقة إلى قسميف ىكذا  ٔ/أ  /ك  ٔ/ب . /
( )8ترجمت لؤلعبلـ المذككريف في الرسالة ،كتشتمل الترجمة عمى ذكر اسمو،
ككنيتو ،كنسبو ،كما قيل فيو ،ككفاتو ،في األعـ األغمب ،كمف تكرر ذكره مف
الرجاؿ فإني أترجـ لو في أكؿ مكطف يرد فيو فقط ،كال أشير إليو إف تكرر ذكره ،مع
ذكر مصادر الترجمة.
( )9كثقت النصكص الكاردة في الرسالة بالرجكع إلى الكتب التي رجع إلييا المؤلف،
كقمت بتخريج المسائل التي تناكليا مف كتب المغة كالنحك ،كعزكتيا إلى أماكف
كجكدىا بحسب االستطاعة.
( )11رسمت اآليات القرآنية الكريمة برسـ المصحف العثماني.
( )11خرجت األحاديث الشريفة مف مصادرىا المعتمدة ،ذاك اًر اسـ الكتاب كالباب

كرقـ الحديث إذا كاف الحديث في الصحيحيف ،كاذا كاف في غيرىا أذكر اسـ الباب،
كدرجة الحديث مف حيث الصحة.

( )12لـ أبيف بطاقات الكتب المعتمدة في اإلحاالت في اليكامش كما يفعل بعض
الباحثيف؛ خشية اإلطالة ،إذ ال فائدة منيا سكػ إثقاؿ اليكامش.
8
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( )13االعتناء بتحقيق المسائل الميمة كالتعميق عمى ما أراه محتاجاً منيا إلى
التعميق.

( )14ختمت البحث بخاتمة بينت فييا أىـ النتائج كالفكائد المستخمصة مف الكتاب.

النص التحمٌمً
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا كبو نستعيف

(ٕٔ)

الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا دمحم كعمى

(ٕٕ)

آلو كصحبو

اجمعيف( ،وبعد)
جده
فيقكؿ العبد الفقير إلى هللا القدير ،أحمد بف دمحم بف أحمد ،الشيير بمقب ّ

(ٖٕ)
لما طالعت
الدردير ،العدكؼ ،المالكي ،الخمكتي طريقة  ،األشعرؼ عقيدة كحقيقةّ :
شرح أجكبة العبلّمة البيضاكؼ ،لمفاضل اليماـ ،العبلّمة المقداـ ،بدر األناـ ،شيخ

اإلسبلـ ،قاضي القضاة بمصر المحمية سنة ٜٔٔٙق ست كتسعيف بعد المائة
كاأللف(ٕٗ) ،ىك المحقق األكحد ،كاحد الزماف ،عبدهللا ابف المرحكـ أميف الفتكػ
قل مف ييتدؼ إلى معانييا
عثماف ،فإذا ىي رسالة رشيقة المباني ،دقيقة المعانيَّ ،
السرية ،لما تبرقعت بو مف أنكار مبانييا الظاىرية ،فسنح بخاطرؼ أف أكضحيا
تكضيحاً ،يقرب لؤلفياـ بعض ما احتكت عميو مف الرقائق ،كيبرز بعض ما انطكت
ٍ
حاسد إذا
عميو مف الدقائق ،يمتزج بيا امتزاج الركح بالجسد ،كنعكذ باهلل مف شر
حسد ،كألتزـ ما التزـ ،كأقكؿ كما قاؿ( :لما استشكل تفسير البيماوي) إلجمالو جداً (عند
قولو تعالى في آخر سورة األنعام ) التي حكت مف الرمكز كالمعاني ماال يحصيو إال
الممؾ العبلّـ (:ﮅ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮄ

(ٕ٘)

عمي
 ٔ /أ  /اآلية ،وعرض َّ

()ٕٙ

ذلك ) اإلشكاؿ ممف ليـ بيف الرجاؿ مقاؿ ،ليشتفي [بو]

9
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كذلؾ ( حين ابتالئي ) أؼ اختبارؼ ىل أشكر ( بقماء القاىرة المعزية ) مدينة مصر
()ٕٚ

المحمية ،التي ىي كنانة هللا [تعالى]

كؼ عف خير البرية( ( ،)ٕٛحررت
في أرضو كما ُر َ

لما ( مع كثرة االشتغال،
ىذه الرسالة ) إليضاح عبارة البيضاكؼ اإلجمالية ،كىذا جكاب َّ
تفرؽ ( البال )
وتوزع ) أؼ َّ
()ٕٜ

كال سيما

(ٖٓ)

مع القضاء ،فاهلل [تعالى]

يرزقنا الرضى ،كما حالنا إال حاؿ مف قاؿ:
(ٖٔ) (ٕٖ)

صاء
يكماً بحزكػ كيكماً بالعقيق
كباؿ........ع َذ ْيب يكماً ،كيكماً
ُ
ُ
بالخ ْمي َ

،

( من غير مراجعة إلى الحواشي ) المتعمقة بذلؾ ( وغير ) مراجعة ( سائر
التفاسير ) إذ القصد مجرد إيضاح بما يفتح بو الفتاح ( مستمداً ) حاؿ مف فاعل
حررت ( من هللا تعالى ) ال مف كتاب أك تفسير ( إنو ميسر كل عسير ) كال يخفى
(ٖٖ)

عمى مثل ما ذكر في ىذه الرسالة ،مف غير مراجعة؛

أف مف أقدره هللا [تعالى]

عمو هللا بالرحمة كالرضكاف ،في آية ﮅ ﭠ ﭡ
ليك مف الراسخيف ( قال البيماوي ) َّ
(ٖٗ)

ﭢ ﭣ ﭤ ﮄ إلخ (ﮅ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮄ
()ٖٙ

ىك في حيز النفي ،الكاقع نعتاً لنفساً
()ٖٚ

حيف إتياف بعض آيات الرب

عطف عمى آمنت

(ٖ٘)

) الذؼ

( والمعنى أنو ال ينفع اإليمان حينئذ ) أؼ

غير مقدم ٍة إيمانيا أو مقدمة  ٔ /ب /
( نفساً َ
()ٖٛ

إيمانيا غير كاسبة في إيمانيا خي اًر )

انتيى كبلمو ( أقول :اعمم ) أكالً :أف

الشركع في إيضاح المقاـ يتكقف عمى بياف مقدمة كىي ( أن _ أو _ إذا وقعت في
()ٖٜ

حيز النفي تفيد عموم النفي

) كذلؾ ( أن توجو النفي ) أؼ قدر تكجيو ( بعد
(ٓٗ)

العطف بـــ :أو ) فيقدر أف العطف بيا

قبل تكجو النفي ،ثـ يتكجو عمى أحد

األمريف ببل تعييف ،فيفيد عمكـ السمب كما سيأتي إيضاحو ( و ) تفيد ( نفي العموم
إن توجو النفي ) أؼ قدر تكجيو ( قبل العطف ) بيا ،بأف يقدر أف العطف بيا بعد
تكجو النفي عمى المعطكؼ عميو ،فالمنفي أحد األمريف ،مع صحة إثبات اآلخر،
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كالفرؽ بيف عمكـ النفي كنفي العمكـ :أف عمكـ النفي سمب كمي ،أؼ محككـ بو
عمى كل فرد مف أفراد المكضكع ،فاإلضافة فيو مف إضافة الصفة لمكصكفيا ،أؼ
النفي العاـ المحككـ بو عمى كل فرد ،كأما نفي العمكـ :فيك في قكة السمب الجزئي،
أؼ المحككـ بو فيو عمى بعض األفراد ،فاإلضافة فيو حقيقية ،أؼ نفي لمعمكـ(ٔٗ)،
(ٕٗ)

كىذا يصدؽ بالبعض دكف البعض نحك :ما كل ما يتمنى المرء يدركو

( فـــ:

األول ) الذؼ ىك عمكـ النفي ،أؼ السمب العاـ فيما إذا لـ تقـ قرينة مقالية أك حالية
عمى أف _ أك _ إليقاع أحد النفييف

(ٖٗ) (ٗٗ)

،

كىذا صادؽ بأف لـ تقـ قرينة أصبلً ،أك

قامت عمى أنيا لمنفييف معاً ،إذ السالبة تصدؽ بنفي المكضكع ،فكبلمو صادؽ
بصكرتيف

 ٕ /أ  /كأما إذا كقامت عمى أنيا ألحدىما كىي الصكرة الثالثة(٘ٗ)،

فيي التي تفيد نفي العمكـ كما سيأتي لو ( كقولنا :ال تصح صالة من لم يكن تومأ
أو تيمم ،أي ال تصح صالة شخص انتفى عنو كل من ) األمريف ( الوموء
والتيمم ،فإن _ أو _ فيو ألحد األمرين من غير تعيين ) ألحدىما ،فإذا كرد النفي،
أؼ لكحع كركده عمى ىذا الكبلـ تكجو لؤلحد المبيـ ( وانتفاء الواحد المبيم ال
يتحقق إال بانتفاء ُك ٍل من األمرين ) الكضكء كالتيمـ ،كمنو قكلو تعالى :ﮅ ﰏ ﰐ
()ٗٙ

ﰑﰒﰓ ﰔ ﮄ

أؼ ال تطع كاحداً منيما ،إذ النيي كالنفي ( وىذا ) الذؼ

ذكرناه مف إفادة عمكـ النفي العاـ ( ىو الظاىر المتبادر ) لمفيـ ( من استعمال _
أو _ في ) حيز ( النفي ) فيحمل عميو الكبلـ ما لـ تصرؼ عنو قرينة إلى خبلفو،
كاآلية التي نحف بصددىا كما سيأتي إف شاء هللا تعالى ( والثاني) الذؼ ىك نفي
العمكـ يعتبر فيما

( إذا قامت قرينة مقالية أو حالية عمى أن _ أو _ إليقاع

أحد النفيين) فقط

( كقولنا :ال تصح صالة من لم يتومأ أو

يمسح أرسو ،أي ال تصح صالة شخص انتفى عنو الوموء) بتمامو ( أو انتفى
عنو مسح الرأس ) فقط ( الذي فعمو ،فـــ:أو فيو لنفي العموم إذ لو كانت لعموم
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النفي ،لكان المعنى :ال تصح صالة شخص انتفى عنو الوموء( ،)ٗٚوانتفى عنو
()ٗٛ

مسح الرأس ويمزمو )  ٕ /ب  /لك حممناه عمى ىذا

الظاىر المتبادر مف إرادة

عمكـ النفي ( تكرار نفي مسح الرأس؛ ألنو يمزم من نفي الوموء نفي مسح الرأس
) فيو ( فمزوم التكرار ) عمى األكؿ الذؼ ىك عمكـ النفي ( قرينة حالية صارفو عن
إرادة عموم النفي إلى إرادة نفي العموم ،إذا عرفت ىذا ) الذؼ ذكرناه لؾ مف
التفصيل كالفرؽ بيف عمكـ السمب كسمب العمكـ ( فاعمم أن عطف كسبت ) بػ ػػ :أك
في قكلو تعالى :ﮅ ﭮ ﭯ

()ٜٗ

ﭰﭱ ﭲﮄ

( عمى آمنت ىو الظاىر

لقربو(ٓ٘) ،وان العطف بعد توجو النفي إلى المعطوف عميو ) كىك آمنت المنفي،
بأف يقدر تكجو النفي قبل العطف بػ ػػ :أك ( فيفيد نفي العموم ) الذؼ ىك في قكة
السمب الجزئي كما مر ( وليس العطف) بػ ػػ :أك يقدر ( قبل توجو النفي ) ثـ يتكجو
بعده ( حتى

(ٔ٘)

يفيد عموم النفي ) لمقرينة الصارفة عف ىذا المعنى كذلؾ ( ألنو

لو كان العطف ) مقد اًر ( قبل توجو النفي لكان المعنى ) أؼ معنى الكبلـ ( ال
ينفع اإليمان نفساً ،انتفى عنيا اإليمان السابق ،وانتفى عنيا كسب الخير ،أي
العمل الصالح في اإليمان السابق ،وىذا المعنى يمزمو تكرار نفي كسب الخير
ولغ ُوُه(ٕ٘)؛ ألنو يمزم من انتفاء اإليمان السابق انتفاء كسب الخير فيو ،فيكون
(ٖ٘)

كنفي

كسب الخير في اإليمان السابق ،بعد نفي اإليمان  ٖ /أ  /السابق
(ٗ٘)

(

ض تكرار فمزوم التكرار ) الحاصل مف النفييف
المستمزم
نفي كسب الخير َم ْح َ
َ
قرينة صارفو عن إرادة عموم النفي إلى نفي العموم ويكون المعنى حينئذ) أؼ
حيف إرادة نفي العمكـ ( ال ينفع اإليمان يوم إتيان بعض آيات ربك نفساً ،انتفى
عنيا كونيا آمنت قبل ذلك اليوم ،أو انتفى عنيا كونيا كسبت خي اًر في إيمانيا
كاف في تحقق
الصادر عنيا قبل ذلك اليوم ،فأحد االنتفائين ٍ

(٘٘)

الحكم الذي ىو

عدم النفع ) أؼ نفع اإليماف الحادث بعد اإلتياف المذككر ( فتكون _ أو _ في
12
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()٘ٚ

()٘ٙ
بناء
)
اآلية إلفادة نفي العموم ،ال إلفادة عموم النفي
ً
كعميو( )٘ٛينبني استدالؿ أىل االعتزاؿ( )ٜ٘في ظاىر الحاؿ كما قاؿ ( ثم قال

البيماوي ) :أثر كبلمو السابق فػ ػػ:ثـ لمترتيب الذكرؼ ال لمتراخي
وىو دليل لمن لم

(ٔ)ٙ

(ٓ)ٙ

عمى ما تبيف
كنصو

(

يعتبر اإليمان المجرد عن العمل ) انتيى بحركفو ،كمف لـ

يعتبر ىك المعتزلي؛ ألنو يقكؿ :البد في اإليماف مف تصديق قمبي كعمل بالجكارح

ِ
المصدؽ الغير ِ
العامل لو منزلة بيف
كاال لـ يكف مؤمناً فيخمد في النار(ٕ ،)ٙكاف كاف
ُّ
ُ
المنزلتيف(ٖ )ٙكما ُبِّي َف في محمو ،لكف كجو الداللة خفي لـ يبينو البيضاكؼ ،فمذا بينو

بقكلو ( :وجو الداللة أن عدم نفي اإليمان في ذلك اليوم لما كان مشروطاً بانتفاء
اال تصاف بأحد األمرين وىما :اإليمان السابق ) عمى ذلؾ اليكـ ( وكسب الخير
فيو ) أؼ في اإليماف ( كان نفع اإليمان في ذلك  ٖ /ب  /اليوم مشرطاً بوجود
األمرين معاً ) ضركرة أف انعداـ شيء عند انعداـ أحد اشياء ،يستمزـ كجكد ذلؾ
الشيء عند كجكد تمؾ األشياء كما إذا قمنا :تنتفي صحة الشيادة عند انتفاء اإلسبلـ
كانتفاء الحرية ،فإنو يستمزـ كجكد صحتيا عند كجكد اإلسبلـ كالحرية معاً ( فالنافع
حينئ ٍذ ) أؼ حيف كاف نفع اإليماف مشركطاً بكجكد األمريف معاً ( إنما ىو مجموع
(ٗ)ٙ

األمرين

) معاً ( ال أحدىما فقط ) فقد تـ االستدالؿ ( ثم أشار ) البيضاكؼ

( إلى الجواب عن ىذا االستدالل ) الذؼ تمسؾ بو أىل االعتزاؿ ( بوجوه ثالثة
خفية ) المدرؾ لما فييا مف اإلجماؿ ( فأشار إلى الوجو األول بقولو :ولممعتبر
تخصيص ىذا الحكم بذلك اليوم ) انتيى كبلمو ،أؼ كلمف يعتبر اإليماف المجرد
عف العمل كىك السني

(٘)ٙٙ( )ٙ

،

أف يخصص ىذا الحكـ بذلؾ اليكـ  ،كالباء في

كبلمو داخمة عمى المقصكر عميو كما ىك الغالب ،أؼ أف يقصر الحكـ عمى ذلؾ
ا ليكـ ،بحيث ال يتعداه إلى ما بعده كال ريب في إجماؿ ىذا الجكاب؛ إذ لـ يرفع عف
الكجو شيء مف النقاب ،إذ قكلو ":ىذا الحكـ " يحتمل عدـ نفع اإليماف السابق
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ِ
بخصكص ِو كما ىك المتبادر لمفيـ،
كالبلحق ،كقكلو ":بذلؾ اليكـ " يحتمل يكـ االتياف
كيحتمل مع ما يعُق ُب ُو إلى يكـ الفصل مع احتماؿ أف يككف قكلو بعده ":كحمل الترديد

" إلخ مف تتمة ىذا الجكاب ،كأف الجكاب بكجييف  ٗ /أ  /فقط ،إذ ال قرينة تعيف
المراد ،كليس مف شأف الرجاؿ في مقاـ الرد عمى أىل الضبلؿ ،أف يأتكا بمثل ىذا

الجناب
اإلجماؿ عمى أف لمخصـ أف يقكؿ بو ،كيتمسؾ بمكجبو ،فمذا تعرض ىذا
ُ
لرفع النقاب كاتحاؼ األحباب( ،)ٙٚرائق الشراب بقكلو ( :المراد ) أؼ مراد البيضاكؼ
( بالحكم المذكور ) في كبلمو ( عدم نفي اإليمان السابق ) عمى يكـ اإلتياف (
المجرد عن العمل ،ال عدم نفع اإليمان الحادث في ذلك اليوم؛ ألنو متفق عميو ال
()ٙٛ

نزاع فيو بين أىل السنة والمعتزلة ) يعني أف اآلية الكريمة تتضمف حكماً

عاماً

تحتو فرداف :الفرد األكؿ :عدـ نفع اإليماف الحادث بعد اتياف بعض اآليات ،كذلؾ
مف النفس التي لـ تكف آمنت مف قبل أصبلً ،فبل ينفعيا إحداث إيماف إذ ذاؾ ،كىذا
الحكـ ال كبلـ لنا فيو؛ التفاؽ أىل السنة كالمعتزلة عميو( ،)ٜٙكالفرد الثاني :ىك عدـ
نفع اإليماف السابق المجرد مف كسب الخير المشار إليو بعجز اآلية ،إذ المعنى ال
ينفع نفساً آمنت لـ تكف كسبت خي اًر إيمانيا السابق عمى ذلؾ اليكـ في ذلؾ اليكـ،
فكأنو قيل :ال ينفع نفساً إيماف أحدثتو إذا لـ تكف آمنت مف قبل ،كال إيمانيا السابق
إذا لـ تكف كسبت فيو خي اًر ،كنحف نخصص الحكـ في ذلؾ اليكـ بيذا الفرد الثاني؛
التفاؽ الطائفتيف عمى تسميـ الفرد األكؿ عند عدـ اإليماف مف أصمو ( وانما  ٗ /ب
 /النزاع بينيم في عدم نفع اإليمان السابق

(ٓ)ٚ

المجرد عن العمل ) فكجب إرادتو

فحسب مع إرادة تعميـ ذلؾ اليكـ بشمكلو ليكـ القضاء كما أشار لو بقكلو ( :والمراد
(ٔ)ٚ

باليوم المذكور وقت ظيور اشراط الساعة ) كطمكع الشمس مف مغربيا
(ٕ)ٚ

ما يعقبو ) مف الزماف ( من وقت

( مع

الفصل والحساب ال خصوص وقت ظيور

اشراط الساعة ) كيراد بعدـ نفعو :أنو ال ينفع مف الدخكؿ في النار ابتداء ( إذ عدم
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نفع اإليمان المجرد ) بالمعنى المذككر ( إنما يظير بالنظر لوقت ) أؼ في كقت
( فصل القماء ال بالنظر لوقت ) أؼ لخصكص كقت ( ظيور أشراط الساعة ) إذا
عممت ىذه المرادات الثبلثة كىي :إرادة تخصيص الحكـ ،كارادة تعميـ اليكـ ،كارادة
تخصيص عدـ النفع بعدمو مف الدخكؿ ابتداء ،عممت اندفاع االستدالؿ المذككر
المبني عمى أف المراد بالحكـ عدـ نفع اإليماف الحادث مع إرادة تخصيص اليكـ أك
تعميمو مع إرادة الخمكد في النار ،كنحف نقكؿ :تخصص الحكـ بيكـ القيامة ،كنسِّمـ
عدـ النفع كنمنع إطبلقو ،فبل يتـ الدليل كما أشار لو بقكلو ( :وحاصل ىذا الجواب
أنا ) كاف َّ
سممنا الحكـ المذككر كىك :عدـ نفع اإليماف المجرد ( لكن ال نسّمِم أن
اإليمان المجرد ال ينفع مطمقاً ) ال مف الدخكؿ في النار
منيا ،حتى يتـ لكـ االستدالؿ ( لِ َم

(ٖ)ٚ

 ٘ /أ  /كال مف الخركج

ال يجوز أن يكون عدم نفعو مخصوصاً

(ٗ)ٚ

بذلك اليوم ) الشامل لزمف فصل القضاء ،بحيث ال ينفع في ذلؾ اليكـ مف الدخكؿ
(٘)ٚ

في النار ابتداء ،فبل ينافي نفعو بعد الخركج منيا

( إذ يوم في اآلية ظرف لعدم

النفع مخصص بو ،فنحن معاشر أىل السنة نقول :أن اإليمان السابق المجرد
عن العمل ال ينفع في ذلك اليوم من العقاب بالدخول في النار ،واليوم بالخالص
من النار ،فال يخمد فييا كما دلت عميو األحاديث الكثيرة( ،)ٚٙواآليات األخرى

()ٚٚ

)

فاندفع استدالؿ أىل االعتزاؿ( ،)ٚٛلكف أنت خبير بأف ىذا الجكاب متكمف جداً؛ لما
عممت مع ما يرد عميو مف أف اإليماف المجرد ال ينفع صاحبو بالمعنى المذككر
مطمقاً سكاء أتى بعض آيات الرب أـ لـ يأت ،فما كجو تخصيصو بذلؾ اليكـ؟ ثـ
أجاب عف سؤاؿ نشأ مف تقريره السابق تقديره :لِ َـ
يشمل كقت الفصل كالحساب ،كلـ تحممو عمى خصكص كقت ظيكر أشراط الساعة
()ٜٚ

بقكلو ( :وانما حممنا

(ٓ)ٛ

حممت اليكـ في كبلمو عمى ما

اليوم عمى ما يشمل وقت الفصل والحساب في ىذا الوجو

ولم نحممو عمى خصوص وقت ظيور األشراط؛ ألنو لو أُريد باليوم خصوص ذلك
15
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الوقت ) الذؼ ىك كقت اتياف بعض آيات الرب _ جل ثناؤه _ فبل يخمك  ٘ /ب /
الحاؿ مف أحد أمريف ( :إما أن يراد بتخصيص ىذا الحكم الذي ىو عدم نفع
اإليمان السابق المجرد بذلك اليوم ) متعمق بتخصيص كقكلو ( :تخصيصو ) نائب
فاعل يراد ،أؼ إما أف يراد بالتخصيص المذككر تخصيصو ( بذلك اليوم الذي ىو
) خصكص ذلؾ الكقت ،أؼ كقت ظيكر األشراط ( بمعنى ) أؼ ممتبساً ،كمراداً
بمعنى ( أن المتصف بو ) أؼ باإليماف المجرد عف كسب الخير ( ال يأمن من فزع
ذلك اليوم ) ككربو ،بل البد لو مف الكقكع في الفزع كالكرب الشديد مف الحيرة،
(ٔ)ٛ

كالدىشة ،كالمصيبة المدىشة ،كتشتيت حالو كبالو

مف َّ
شدة ما يراه مف آثار قدرة

الجبار ( بخالف الكاسب في إيمانو السابق خي اًر فإنو يأمن منو ) لِما عنده مف قكة
اليقيف كالتمسؾ بآثار الصالحيف،
(ٕ)ٛ

كمف يتق هللا يجعل لو مخرج ًا ،كمف كل كرب فرجاً

( فيكون عدم النفع ) الذؼ

ىك عدـ النجاة مف الفزع ( خاصاً بذلك اليوم ) أؼ يكـ ظيكر شرائط الساعة ،ال
يتعداه إلى ما يشمل يكـ الفصل كالحساب ،كالمعنى :يكـ يأتي

(ٖ)ٛ

بعض آيات ربؾ

ال ينفع نفساً إيمانيا السابق الذؼ لـ تكسب فيو خي اًر مف كقكع يكمئذ المشار إليو
بقكلو تعالى :ﮅ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱ ﮄ

(ٗ)ٛ

 ٙ /أ  ( /أو يراد ) عطف عمى قكلو ":يراد " أؼ

كاما أف يراد ( بتخصيص ىذا الحكم بذلك اليوم ) الذؼ ىك كقت ظيكر األشراط
( تخصيصو بمن شاىد ذلك اليوم وقد كان آمن [من]

(٘)ٛ

قبل ذلك اليوم ،ولم

يكسب خي اًر ) في إيمانو ( بمعنى أن من اتصف باإليمان السابق المجرد واستمر
إلى أن شاىد ذلك اليوم ) أؼ يكـ إتياف بعض آيات الرب تعالى ( ال ينفعو ذلك
16
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اإليمان السابق المجرد يوم القيامة مطمقاً ،أي ال من اإل نجاء من الدخول في
النار ،وال من الخالص عنيا بعد الدخول ،بخالف من اتصف باإليمان السابق
المجرد ولم يشاىد ذلك اليوم فينفعو ذلك اإليمان لكن بالخالص من النار بعد
الدخول ) فييا ( فإن أُريد األمر األول بأن يراد خصوص ذلك اليوم ) أؼ يكـ
ظيكر األشراط ،كيراد بالحكـ عدـ النفع مف الفزع عمى ما مر ( فيرد عميو أن
سياق اآلية يفيد أن المراد بعدم النفع المذكور عدم النفع يوم القيامة ،ال َع َد ُم

النفع وقت ظيور أشراط الساعة ) إذ المعنى :ال ينفع نفساً إيماف مف الخبلص
عف العقاب بالنار ،كالعقاب بالنار إنما ىك يكـ القيامة ،كأما ككف المعنى أنو ال
ينفعيا إيماف مف الفزع في ذلؾ اليكـ فبعيد ال يدؿ عميو السكؽ ( وان أُريد الثاني )
كىك ككف المراد تخصيص ذلؾ الحكـ

()ٛٚ

شاى َد ذلؾ اليكـ فيك الذؼ
بمف  ٙ /ب َ /
()ٛٛ

ال ينفعو إيمانو المجرد دائماً مطمقاً ،بخبلؼ مف لـ يشاىده فإنو ينفعو
الخبلص بعد

()ٜٛ

(ٓ)ٜ

الدخكؿ ،فيرد عميو :أف المحققيف برمتيـ ذىبكا إلى

مف

( أنو ال

فرق بين من شاىد ذلك اليوم المذكور وبين لم يشاىده بالنسبة إلى اإليمان
المجرد وحينئذ ) أؼ كحيف إذ كاف ال فرؽ باتفاؽ منيـ ( فالتخصيص ) أؼ
تخصيص الحكـ المذككر بمعنى أف اإليماف السابق المجرد ال ينفع مطمقاً (
(ٔ)ٜ

بالمشاىد لذلك اليوم ) بخبلؼ مف لـ يشاىده

فينفع ُو بالخبلص مف النار بعد
ُ

الدخكؿ باطل ال يمتفت إليو؛ ألنو ( ترجيح بال مرجح ) عمى أف الحكـ المذككر
(ٕ)ٜ

عمى ىذا التقدير مخصكص بمف شاىد [ذلؾ]

اليكـ المذككر ،ال باليكـ

(ٖ)ٜ
ضح بيامشو ،كتقدير المضاؼ في
كتبو
كما
فيو
الكبلـ
أف
مع
المذككر
المك َ
ُ
قكلو ":بذلؾ اليكـ " أؼ بمشاىد ذلؾ اليكـ ال دليل عميو ،كلكف أف تقكؿ :يجكز عمى

ىذا الكجو إرادة خصكص كقت ظيكر األشراط ،كيراد بالحكـ :عدـ نفع اإليماف
الحادث ،كيراد باإليماف :التكبة ،كأنو قيل :ال ينفع نفساً إيمانيا الحادث في ذلؾ
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اليكـ إذا لـ تكف آمنت مف قبل ،أك آمنت مف قبل كلـ كسبت

(ٗ)ٜ

فيو خي اًر ،فبل

ينفعيا ما أحدثتو مف اإليماف ،بمعنى التكبة ،كحاصمو :أف يراد باإليماف في اآلية
التكبة كالرجكع عما كانت  ٚ /أ  /عميو ،كالتكبة بالنسبة لمكافرة ىك :اإليماف
كالتصديق ،كبالنسبة لممؤمنة التي لـ تكتسب خي اًر ىك :الندـ كالعزـ عمى فعل
الخير(٘ ،)ٜأؼ فبل ينفع كما يدؿ عميو الخبر( ،)ٜٙفإف قمت :ىذا تكّمف في الجكاب،
()ٜٚ

قمنا :ككذلؾ غيره
()ٜٜ

الكجو الثاني

كهللا [تعالى]

()ٜٛ

أعمـ بحقيقة الحاؿ ،كأشار ،أؼ البيضاكؼ إلى

مف األكجو الثبلثة بقكلو ":كحمل الترديد " عمى اشتراط النفع بأحد

كبلمو ،قكُل ُو ":كحمل
إيمان َيا ،انتيى
األمريف عمى معنى ال ينفع نفساً َخَمت عنيما
ُ
ُ
بالرفع " عطف عمى تخصيص ،أؼ كلممعتبر حمل الترديد المفاد بػ ػػ :أك في قكلو":
ِ
المتقدـ
أك كسبت " عمى اشتراط النفع ،أؼ نفع اإليماف بأحد األمريف :اإليماف
ّ

المكسكب فيو الخير ،فإييما ُك ِج َد َنَف َع مف الخمكد في
المجرد عف كسب الخير ،أك
ُ
ص صاحبو مف الشرؾ المكجب لمخمكد فييا(ٓٓٔ)،
النار ،إذ بكجكد كاحد منيما خَم َ

فالنفي في اآلية الذؼ ىك منطكقيا عمى معنى ال ينفع نفساً خمت عنيما معاً ،إيمانيا
(ٔٓٔ)

الحادث

عند رؤية البأس قاؿ تعالى :ﮅ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﮄ

(ٕٓٔ)

اعمـ أف الشارع خاطب الكفار المشركيف بأف يترككا ما ىـ

عميو مف الشرؾ المكجب لمخمكد في النار ،كيدخمكا في اإليماف لينجكا مف الخمكد
(ٖٓٔ)

بدخكؿ الجنة  ٚ /ب  /بعد بعثتيـ مف قبكرىـ ،فك ّذبكا كعاندكا كقالكا :لف

فييا

نؤمف حتى نرػ ربنا أك المبلئكة

(ٗٓٔ)

أك ما كعدتنا بو(٘ٓٔ) ،الشامل لآليات العظاـ

رداً عمييـ كتكبيخاً ،كقد عمِمنا بالضركرة مف األحاديث الصحيحة
فسيقت ىذه اآلية ّ
()ٔٓٙ

المتكاثرة

()ٔٓٛ

المكسكب

()ٔٓٚ

المتظافرة

أف اإليماف النافع ،أما اإليماف المجرد كأما

فيو الخير فأحد األمريف كاؼ في النفع خبلفاً لممعتزلة القائميف :بعدـ
18
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نفع اإليماف المجرد فبل يعتبر عندىـ ،كنحف نقكؿ :باعتباره ،كعميو ف ػ ػػ:أك في اآلية
قبل دخكؿ النفي لمترديد في االكتفاء بالنفع بأحد األمريف عمى سبيل منع الخمك
ٍ
كلما فيـ المشرككف ذلؾ زعمكا أنيـ لف يأتكا بأحدىما
المفيد أف أحد األمريف كاؼّ ،
حتى يأتي ما اقترحكا ،فقيل ليـ في الرد عمييـ :يكـ يأتي ما اقترحتـ ال ينفع
()ٜٔٓ
تقدـ أحدىما كاف كاف المجرد ال
نفساً
خمت منيما معاً إيماف ،أؼ كانما النافع ّ
ينفع مطمقاً بل في الخركج مف النار إال أف يشاء هللا المغفرةَ ،ف ُعِم َـ أف ىذا الجكاب

مبناه مذىب أىل السنة(ٓٔٔ) ،فبل يتأتى حينئذ استدالؿ أىل االعتزاؿ بحاؿ مف
األحكاؿ ،كأنو مبني عمى تقدير :العطف قبل دخكؿ النفي فيفيد عمكـ النفي ،كأف
المراد باإليماف ىك الحادث كأف النافع ىك السابق ،كأنو ينفع كلك تجرد عف كسب
الخير ،كأف المقصكد مف اآلية  ٛ /أ  /أمراف :الرد عمييـ ببياف أف الحادث ال ينفع

تقدـ اإليماف كلك تجدر ،إذا انتقش ىذا في
عند عدـ سبق إيماف ما ،كبياف أف النافع ّ
صحيفة ذىنؾ اتضح لؾ ما أفاده ىذا المحقق بقكلو ( :يريد ) أؼ البيضاكؼ بقكلو":

كحمل الترديد " إلخ ( أن عطف كسبت عمى آمنت ) كائف ( قبل توجو النفي إلى
(ٔٔٔ)

آمنت ) تقدي اًر ( فيفيد عموم

النفي ) في اآلية ( بمعنى أن اإليمان الحادث )

بعد إتياف بعض آيات ربؾ ( ال ينفع النفس التي لم تؤمن

(ٕٔٔ)

ولم تكسب خي ًار

والترديد بــــ :أو ) قبل دخكؿ النفي ( بالنظر الشتراط النفع بأحد األمرين ) اإليماف
المجرد كالمكسكب فيو الخير ( عمى طريق منع الخمو المستمزم الشتراط عدم النفع
بانتفاء األمرين مع ًا) كلو نظير ِّ
يقرب إلى إدراؾ المعنى كذلؾ ( كقولنا ) :في
اإليجاب ( صحة الصالة بالوموء أو التيمم ،فإن اشتراط صحة الصالة بأحد

األمرين من الوموء أو التيمم يستمزم اشتراط عدم صحتيا بانتفاء الوموء والتيمم
عبرنا عف
جميعاً ،إذ اشتراط شيء بشيء يستمزم اشتراط عدمو بعدمو ) فإذا ّ
(ٖٔٔ)

ىذا

(ٗٔٔ)

البلزـ بالنفي مع _ أك _ بأف قمنا :ال صحة لصبلة
19
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(٘ٔٔ)

الكضكء

أك التيمـ ،كانت _ أك _ لعمكـ النفع يفيد أف عدـ الصحة عند

انتفائيما معاً ،كاستمزـ ذلؾ أف شرط الصحة أحد األمريف ،كاآلية الكريمة مف ىذا
القبيل ( وىذه  ٛ /ب  /اآلية جواب وتتمة لآلية السابقة ) فيو تسمح إذ ىك صدر
اآلية إذ مساقيا ىكذا ﮅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
()ٔٔٚ

ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮄ( )116إلخ ( التي مفادىا أن أىل مكة
مكة

()ٔٔٚ

) الكفار ( منتظرون في إيقاع اإليمان واحداثو ) تفسير إليقاع

إتيان مالئكة الموت والعذاب )

()ٜٔٔ

()ٔٔٛ

( إلى

عطف سبب عمى مسبب ،أؼ المكت بسبب

العذاب ( أو القيامة أو أشراط الساعة ظناً منيم ) عمة لػػ:منتظركف ،أؼ لظنيـ (

أن إيقاع اإليمان ) أؼ إحداثو ( في واحد مما ُذ ِكَر ) مف األمكر الثبلثة ( تنفعيم )

كليس األمر كما ظنكا ( ويتم

(ٕٓٔ)

الرد عمييم بأن إحداث اإليمان في تمك األوقات

المذكورة ال ينفع و ) ال يقاؿ :إنو لـ يذكر في اآلية األمكر الثبلثة كانما اقتصر
عمى الثالث منيا كىك :أشراط الساعة ،كال يتـ الرد عمييـ إال لك ذكر جميعيا؛ ألنا
متقدمة في
نقكؿ ( :لما كانت أشراط الساعة بالنسبة إلى من ادركيا مقدمة ) أؼ ّ

الزماف ( عمى إتيان المالئكة واتيان القيامة ،كأن بيان عدم نفع اإليمان الحادث

عند أشراط الساعة كافياً في الرد ) عمييـ مف باب :فحكػ الخطاب

(ٕٔٔ)

( إذ عدم

ِ
حصل عند االشراط فعدـ نفعو ( عند الموت وعند القيامة
نفع اإليمان ) إذا كاف ُي ّ
يفيم بالطريق األولى ،ولذا  ٜ /أ  /اقتصر في الجواب عمى أشراط الساعة ،وقيل:

ﮅ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮄ إذا عرفت ىذا ) الذؼ قررناه لؾ ( فاعمم
أن المقصود من اآلية ليس مجرد الرد ببيان عدم نفع اإليمان الحادث ) فحسب (
(ٕٕٔ)

واال ) بأف كاف المقصكد مجرد الرد ببياف عدـ النفع بالحادث

( لما احتيج إلى

وصف النفس بالعدمين ) عدـ اإليماف كعدـ كسب الخير فيو ،لما عممت مف أف
21

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )9تشرين (2112)1

المعنى ال ينفع نفساً خمت عنيما إيماف ( بل المقصود منيا ) أمراف :األكؿ ( :بيان
عدم نفع اإليمان الحادث ) كىك منطكؽ اآلية ( و ) الثاني :كىك المفيكـ ( بيان
اإليمان النافع ) كىك أحد األمريف :إما المجرد الناقص ،كاما المكسكب فيو الخير
الكامل ( عمى وجو أخصر وأشمل لشمولو ) لؤلمريف المقصكديف منطكقاً كمفيكم ًا
(ٖٕٔ)

بعبارة كاحدة ( فمذا

) أؼ لككف المقصكد مف اآلية األمراف معاً ال األكؿ فقط (

ُوصفت النفس ) المحككـ عمييا بعدـ نفع إيمانيا

( بالعدمين ) كلك كاف

المقصكد ىك األكؿ فقط القتصر عمى العدـ األكؿ فقط
(ٕٗٔ)

أك

( والترديد ) بػ ػػ:
( بالنظر

( بين الوصفين ) العدمييف المذككريف في اآلية إنما ىك

إلى المقصود الثاني ) المستفاد بالمفيكـ ( وىو بيان اإليمان النافع ) الصادؽ
الم ْش ِعر بالرد عمى المعتزلة(ٕ٘ٔ) ،فأنى
بالمجرد كالمكسكب فيو الخير ُ
الدليل منيا عمى مذىبيـ  ٜ /ب  ( /فـــ:أو حينئذ في اآلية لعموم النفي لتوجو
()ٕٔٙ

يككف ليـ

النفي بعد العطف ) كما مر غير مرة ( كلإلشعار بذلك ) أؼ يككف الترديد بالنظر
لممقصكد الثاني كىذه عمة مقدمة عمى معمكليا كىك قكلو ( عدل عن

()ٕٔٚ

أن يقال:

لم تؤمن قبل أو تكسب في إيمانيا خي اًر مع أنو أخصر إلى قولو :ﮅ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱ ﭲﮄ

()ٕٔٛ

) مع أنو أطكؿ؛ ( ألن توجو النفي بعد

العطف ظاىر فيو ) أؼ في المقصكد الثاني ( دون األول ) كىذا عمة لمعمة ال
لممعمكؿ()ٕٜٔ؛ ألخذه عمتو(ٖٓٔ) ،كلكف البد فيو مف مبلحظة المعمكؿ ليتـ دعكػ
الظيكر ،كيحتمل أنو عمة لقكلو ":لتكجو النفي بعد العطف " فتدبر! ( وحاصل ىذا
الجواب ) الثاني مع زيادة فكائد ( إن _ أو _ لعموم النفي ) لمبلحظة تكجو النفي
(ٖٔٔ)

بع َد العطف بيا
ْ

المستمزـ ذلؾ ،أف المقصكد أمراف عمى ما مر ،كال يمزـ عمى

المقصكد األكؿ منيما الذؼ معناه(ٕٖٔ) :ال ينفع نفساً خمت عف إيماف سبق كعف

كسب ٍ
خير فيو ( التكرار ) الذؼ ُبِّيف في الكجو األكؿ لجكاز أف تقكؿ لمف زعـ
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صحة الصبلة بدكف كضكء أك ببل مسح رأس فيو :ال تصح صبلة بدكف كضكء أك
مسح ر ٍ
أس فيو ،تريد أف كل صبلة خمت عف كضكء أك عف مسح رأس فيو لـ
كظاىر أف ىذا ليس فيو تكرار؛ ألف القصد عمكـ النفي فمـ يندرج عدـ مسح
تصح،
ٌ
الرأس في عدـ الكضكء؛ لتسمط  ٔٓ /أ  /النفي عمى كل بخصكصو ( وانما يمزم

التكرار لو كان الترديد محموالً عمى اشتراط عدم النفي بعدم األمرين ) بأف كاف
الكبلـ مف باب نفي العمكـ بتقدير النفي قبل العطف ،كأف تقكؿ :ال تصح صبلة
بدكف كضكء أك بكضكء ليس فيو مسح ر ٍ
أح َد األمريف ال تصح معو
أس ،تُريد أف َ

الصبلة ،أما عدـ الكضكء أك عدـ مسح الرأس فيو ،فيذا لككنو مف باب :نفي العمكـ

يمزمو التكرار؛ ألنو ال يقاؿ :نفي الكضكء مف أصمو مستمزـ لنفي مسح الرأس ،فنفيو
غيرهُ في نفسو فقكلو :بعدـ األمريف حقو بعدـ
ثانياً تكرار كاف كاف الشيء مع غيره ُ
صرح بو ىك غير مرة أف
أحد األمريف كذلؾ؛ ألف المأخكذ مف البيضاكؼ كالذؼ ّ
الكبلـ مف عمكـ النفي

(ٖٖٔ)

حادث خمت عنيما ،أؼ
إيماف
كأف المعنى :ال ينفع نفساً
ٌ
ٌ

صرح سابقاً
عف األمريف معاً كىذا يفيد أف شرط النفع يككف بأحد األمريف ،كقد ّ
كسيصرح بو أيضاً بعد ،كأما لك كاف النفي مشركطاً باألمريف معاًِ ،لزَـ أف عدمو
ّ
عند أحدىما ،ككأف الكبلـ مف نفي العمكـ فيجب(ٖٗٔ) التكرار ،كيمزـ االستدالؿ،
كيتخمص منو بالكجو األكؿ الذؼ أكضحو بما مر فيو ،كأما ىذا الكجو فمبني عمى
(ٖ٘ٔ)

صرح
عمكـ النفي كما ّ

بو غير مرة فيك كما قاؿ عمى معنى ":ال ينفع نفس ًا

خمت عنيما إيماف ،أؼ حادث " كما قاؿ ،فعدـ النفع  ٔٓ /ب  /حينئذ مشركط
بعدـ األمريف كىك يستمزـ حمل الترديد عمى اشتراط نفع اإليماف بأحد األمريف ،إما

المجرد أك المكسكب فيو الخير كما أشار إليو بقكلو ( :بل الترديد محمول عمى
()ٖٔٙ

اشتراط

()ٖٔٚ

النفع بأحد األمرين لتعميم النفع ) أؼ لشمكؿ نفع اإليماف لؤلمريف

( الكامل وغير الكامل ) كىك المجرد عف كسب الخير ( أما الكامل فيكسب الخير؛
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ألنو ُينجي من الدخول في النار ،وأما غير الكامل فباإليمان المجرد ،ألنو ينجي
()ٖٜٔ( )ٖٔٛ

،

من الدخول

فنفع ُو باعتبار المآؿ
) كاف كاف ال ينجي مف دخكليا ابتداء ُ

تقدـ ،فاألكلى تفريعو بالفاء ،كىك مبتدأ خبره
( والمراد ) ىذا تفريع عمى حاصل ما ّ
(ٓٗٔ)

ال
( من بيان اإليمان النافع نفع ًا ،أي كام ً

َحث ُيـ كما عطف عميو ،أؼ فالمراد
أو غير كامل حثيم وترغيبيم في إيقاع اإليمان من غير تأخير منيم ) إلى كقت

اشراط الساعة كما بعده ( ألحثيم وترغيبيم عمى إيقاع الطاعات المقتمي ) أؼ
المستمزـ ذلؾ عمى زعميـ ( لوجود اإليمان ) فبل يصح لممخالف استدالؿ مف اآلية
(ٔٗٔ)

عمى أف

شرط اإليماف العمل الصالح ( بل ىذه اآلية ) عمى الكجو الذؼ قدمناه

( تدل عمى خالف مذىب المخالف الذي يقول :أن اإليمان ال ينفع مطمقاً؛ ) بل
(ٕٗٔ)

بقيد العمل كذلؾ ( ألنو ) يقاؿ لو ( إذا لم ) يكف

( ينفع مطمقاً ) بل ال ينفع

إال بقيد العمل عمى زعمؾ ( فال معنى لمترديد ) في اآلية  ٔٔ /أ  ( /في النفع
(ٖٗٔ)

بينو ) أؼ بيف اإليماف ( وبين
لغك الكبلـ

(ٗٗٔ)

خبلؼ مذىبو

الشق اآلخر ) كىك كسب الخير فيو ،كاال لزـ
(٘ٗٔ)

( ولذلك ) أؼ كلككنو ال داللة

()ٔٗٙ

( تراىم ) أؼ المحققيف

()ٔٗٚ

لممخالف ،بل اآلية تدؿ عمى

مف المتكمميف ( يذكرون استدالالت

المعتزلة بآيات أخرى غير ىذه اآلية ولم يذكروا تمسكيم بيذه اآلية في كتب
الكالم فميتأمل! ) في المقاـ فإنو مف مزاؿ األقداـ ،لكف قد تأممناه فكجدناه إف شاء
هللا صحيحاً ،دافعاً لمذىب أىل االختصاـ ( وأشار إلى الوجو الثالث بقولو:
والعطف عمى لم تكن بمعنى :ال ينفع نفس ًا إيمانيا الذي أحدثتو حينئذ وان كسبت
فيو خي اًر) انتيى كبلمو ،كقكلو " :كالعطف :بالرفع معطكؼ عمى تخصيص " كقكلو:
" حينئذ " أؼ حيف إذ رأت بعض آيات ربؾ ،كقكلو " :كاف كسبت فيو " أؼ في
إيمانيا الحادث ،كقكلو " :كاف الكاك فيو لئلغياء"

()ٔٗٛ

أؼ ىذا إف لـ تكسب ،بل كاف

كسبت كىك حل معنى فبل ينافي ما يشير إليو ىذا المحقق بقكلو " :يريد....إلخ "
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فإنو ناظر فيو لئلعراب ،كمف المعمكـ أف عطف أك كسبت عمى آمنت

()ٜٔٗ

يقتضي

أف جممة " أك كسبت " في محل نصب عمى أنو خبر تكف(ٓ٘ٔ) ،كاف عطفيا عمى "
لـ تكف " يفيد أنيا في محل نصب نعت لػػ:نفساً؛ ألف لـ تكف صفة ل ػػ:نفساً كالعطف
قبل ،أك
عمى الصفة صفة ،كالمعنى :ال ينفع
ٌ
إيماف نفساً اتصفت بعدـ اإليماف مف ُ
اتصفت

 ٔٔ /ب  /بكسب الخير فيما أحدثتو ،كىذا ما أشار لو في تفسيره

بقكلو ( :يريد أ ن _ أو _ لمتسوية في عدم النفع بين عدم اإليمان السابق وبين
كسب الخير في اإليمان الحادث ) أؼ سكاء في عدـ النفع عدـ إيمانيـ السابق أك
البلحق المكسكب فيو الخير ،أؼ ٍ
كل منيما ال ينفع ىذا ما يقتضيو العطف

(ٔ٘ٔ)

عمى " لـ تكف آمنت " كما كاف ينبغي لممحقق البيضاكؼ أف يرتكب ىذ الكجو ،الذؼ
ال يقع في مطمق الكبلـ كسبحاف هللا رب العالميف ،كانما البلئق بفصيح الكبلـ أف
يقكؿ :كالعطف عمى ما مقدر ىك شرط إليمانيا ،أؼ ال ينفع نفساً إيمانيا الحادث
إف تجرد عف كسب ٍ
خير أك كسبت فيو خي اًر ،كالتردد حينئذ في اإليماف الحادث
سكاء تجرد أك كسبت فيو الخير ،كأما المقابمة بيف عدـ اإليماف السابق كبيف اإليماف
البلحق المكسكب فيو الخير فمما ال يميق بمقاـ التنزيل ،بل ال يميق بكبلـ العقبلء ال
(ٕ٘ٔ)

سيما مباحث المجادلة ،كلكال
(ٖ٘ٔ)

شبو

ضيق المقاـ لبسطت الكبلـ عمى أف في كبلمو

تناقض؛ ألف قكلو ":عطف عمى لـ تكف " يقتضي أف المعنى ما ذكر كقكلو":

كاف كسبت " يقتضي أف الترديد بيف الحادث المجرد كالمكسكب فيو الخير فتأمل! كىك
يقتضي العطف عمى المقدر ( وىذا الجواب مبني عمى قاعدة أن المعرفة إذا أعيدت
(٘٘ٔ)

معرفة يراد بيا عين األولى(ٗ٘ٔ) ،فالمراد باإليمان المماف إلى ممير النفس

ٕٔ /

أ  /في قولو تعالى :ﮅ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮄ عين اإليمان المماف إلى ممير
النفس في قولو تعالى :ﮅ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮄ وىو اإليمان الحادث
يوم اتيان بعض اآليات والمعنى :ال ينفع اإليمان الحادث ،وال ينفع كسب الخير في
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الح ْس ِف لكنو أكفق بما ذكرناه ال بما
اإليمان الحادث ) ىذا الكبلـ كمو ظاىر في غاية ُ
فتدبر! ( لكن يرد عمى ىذا الوجو إن
ذكره القاضي البيضاكؼ الذؼ أشار لو أكؿ كبلمو ّ
()ٔ٘ٙ
صرح ابن ىشام
_ أو _ التي لمتسوية إما لمتخيير أو لإلباحة
 ،وقد ّ

المغني بأنيما ال يقعان إال بعد الطمب نحو :تزوج ىندًا أو اختيا
()ٜٔ٘

التي

لمتخيير

( نحو جالِس الحسن أو ابن سيرين

()ٔ٘ٛ

(ٓ)ٔٙ

()ٔ٘ٚ

في

) ىذا مثاؿ

) ىذا مثاؿ

(ٔ)ٔٙ
الطمب ىنا مفقكد فكيف يصح أف تككف لمتخيير أك لئلباحة ،فبل
التي
لئلباحة ،ك ُ
يصح أف تككف لمتسكية؛ ألنو المقسـ كىذا الكبلـ سيك؛ ألف التسكية ليست مف

معاني _ أك _؛ ألنيـ ذكركا ليا معاني عشرة أك اثني عشر كلـ يذكركا منيا
(ٕ)ٔٙ
تقدـ الطمب عمى التي لئلباحة أك التخيير(ٖ ،)ٔٙكلـ يسّممكا
التسكية  ،كشرطكا ّ

البف مالؾ ما قالو :مف أف التي لئلباحة قد ال يتقدميا طمب ،كالتسكية إنما ىي مف

معاني اليمزة(ٗ ،)ٔٙكال يقع بعدىا _ أك _ في الفصيح ،كانما يقع بعدىا _ أـ _
(٘)ٔٙ

مصرحاً بيا أـ مقدرة
كسكاء كانت اليمزة
َّ
()ٔٙٙ

إذا كانت

مقدرة جاز أف يقع

()ٔٙٚ

 ٕٔ /ب  /نعـ صحح بعضيـ أنيا

بعدىا _ أك _ فتحمل ىذه اآلية عميو كتككف

_ أك _ فييا قائمة مقاـ _ أـ _ فبالضركرة ال تككف لمتخيير كال لئلباحة ىنا كيف؟
كالمراد منيا اإلخبار بأنو ال ينفع نفساً إيمانيا الحادث المجرد كال المكسكب فيو
الخير ،ككذا ال يصح ككنيا لمطمق الجمع ،إذ كيف يصح الجمع بيف متنافييف؟ إذ
مقيد بكسب الخير فيو ،كما إف اإلنساف
مقيد بالتجرد ،كالثانيّ :
اإليماف األكؿّ :

بالصاىمية( ،)ٔٙٛكليس لؾ اف تقكؿ:
مقيد
حيكاف مقيد بالناطقية ،كالفرس حيكاف ّ
ّ
الجمع باعتبار اندراجيا تحت الجنس؛ ألف ذلؾ في _ أك _ التي لمجرد التقسيـ

كاألمر ىنا ليس كذلؾ ،كبذلؾ تعمـ ما في قكلو ( إال أن يقال :إن _ أو _
()ٜٔٙ

التي

لإلباحة ال تختص بالمسبوقية بالطمب كما نقمو صاحب المغني عن ابن

مالك(ٓ ،)ٔٚأو يقال إن _ أو _ عمى ىذا الوجو ليست لمتسوية بل ىي لمجمع
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(ٔ)ٔٚ

المطمق كــــ:الواو عمى مذىب الكوفيين واألخفش
[تعالى]

(ٗ)ٔٚ

(ٕ)ٖٔٚ( )ٔٚ

والجرمي

،

وهللا

أعمم بالصواب ) كاليو المرجع كالمآب _ ،كصمى هللا عمى سيدنا دمحم

النبي األمي _ كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميماً كثي اًر _ إلى يكـ البعث كالقرار ،آميف
آميف آميف(٘.)ٔٚ

النتائج والتوصيات
أكالً :تكضيح كبياف اإلماـ ( أحمد بف دمحم العدكؼ ) كىي إحدػ المخطكطات التي عّمقت عمى آية
مف آيات القرآف الكريـ ،حيث كاف يذكر كبلـ اإلماـ عبدهللا القريمي بشرح البيضاكؼ ،كتكضيحيا
ليسيل عمى طالب العمـ فيميا.
ثانياً :أثر اآليات القرآنية في العمماء كتأثرىـ بكتاب هللا _ عز كجل _ كما في ىذه المخطكطة.
ثالثاً :البد مف سبق اإليماف قبل األعماؿ ،حيث أف خبلص األعماؿ في اإليماف باهلل _عز كجل_
كتعمق القمب مع هللا تعالى.
رابعاً :ذكر في ىذه المخطكطة بعض األصكؿ الفقيية ك ػػقكلو ":نفي العمكـ المحككـ بو عمى كل
فرد " ،كفي مسألة ( نفي العمكـ أه في قكة السمب الجزئي ) كغير ذلؾ ما ذكر بعض األصكؿ
الفقيية.
خامساً :ذكر بعض المسائل المنطقية في ىذه المخطكطة كما في قكلو ":إذ السالبة تصدؽ بنفي
المكضكع ".
سادساً :التذكير بشرائط الساعة ،كأنيا ال يتعداه إلى ما يشمل يكـ الفصل كالحساب.
سابعاً :في المخطكطة ذكر بعض المسائل الفقيية كما في قكلو ":صحة الصبلة بالكضكء أك
التيمـ ،فإف اشتراط صحة الصبلة بأحد األمريف مف الكضكء كالتيمـ " .كغير ذلؾ مف المسائل التي
تتعمق بالفقو.
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ثامناً :سعة صاحب المخطكط في العمكـ العقمية كالنقمية كالربط بينيما في االستدالؿ كاالستنباط.

ثبت املصادر واملراجع
 القرآف الكريـٔ.

اإلبياج في شرح المنياج :لمسبكي ( تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف
تماـ بف حامد بف يحيي السبكي ككلده تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب) ،دار الكتب العممية،

بيركتٔٗٔٙ ،ىػ  ٜٜٔ٘ -ـ.

ٕ .إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ  :ألبي السعكد ( دمحم بف دمحم بف مصطفى  ،ت ٕٜٛ
ىػ )  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ( ،د .ت ).

ٖ .األصكؿ في النحك :البف السراج ( أبك بكر دمحم بف السرؼ بف سيل  ،ت  ٖٔٙىػ ) ،تحقيق :
عبد الحسيف الفتمي  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ( ،د .ت ).

ٗ .األعبلـ  :لمزركمي ( خير الديف بف محمكد بف دمحم بف فارس الزركمي الدمشقي ،ت  ٖٜٔٙىػ ) ،
دار العمـ لممبلييف  ،ط ٘ٔ  ٕٕٓٓ ،ـ.

٘ .أعياف العصر كأعكاف النصر ( :صبلح الديف خميل بف أبيؾ الصفدؼ ،ت ٗٚٙىػ)  ،تحقيق :د.
عمي أبك زيد – د .نبيل أبك عشمة – د .دمحم مكعد – د .محمكد سالـ ،دار الفكر المعاصر،

بيركت ،دار الفكر ،دمشق ،طٔٔٗٔٛ ،ىػ ٜٜٔٛ -ـ.

 .ٙإنباه الركاة عمى أنباه النحاة  :لمقفطي ( جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسف القفطي ،ت
.ٚ

 ٙٗٙىػ )  ،المكتبة العصرية  ،بيركت  ،طٔ  ٕٔٗٗ ،ىػ.

االنتصارات اإلسبلمية في كشف شبو النصرانية :لمطكفي ( سميماف بف عبد القكؼ بف الكريـ

الطكفي ،أبك الربيع ،نجـ الديف ،ت ٚٔٙىػ) ،تحقيق :سالـ بف دمحم القرني ،مكتبة العبيكاف -
الرياض ،طٜٔٔٗٔ ،ىػ.

 .ٛأنكار التنزيل كأسرار التأكيل  :لمبيضاكؼ ( ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر الشيرازؼ
البيضاكؼ  ،ت  ٙٛ٘ ،ىػ )  :تحقيق  :دمحم بف عبد الرحمف المرعشمي  ،دار إحياء التراث
العربي  ،بيركت  ،ط  ٔٗٔٛ ، ٔ :ىػ.
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إيثار الحق عمى الخمق في رد الخبلفات إلى المذىب الحق مف أصكؿ التكحي:

.ٜ

( ابف

الكزير ،دمحم بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضل الحسني القاسمي ،أبك عبد هللا( ،ت

ٓٗٛىػ) ،دار الكتب العممية – بيركت ،طٕٜٔٛٚ ،ـ.
ٓٔ.

اإليماف :البف تيمية ( تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد

هللا بف أبي القاسـ بف دمحم ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي ،ت ٕٚٛىػ) ،تحقيق :دمحم

عماف ،ط٘ٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔٙ-ـ.
ناصر الديف األلباني ،المكتب اإلسبلمي َّ -

ٔٔ .بحر العمكـ :لمسمرقندؼ ( نصر بف دمحم بف أحمد السمرقندؼ  ،ت ٖ ٖٚىػ )  ،تحقيق  :د.
محمكد مطرجي  ،دار الفكر  ،بيركت.

ٕٔ .البحر المحيط في أصكؿ الفقو ( :أبك عبدهللا بدر الديف دمحم بف عبدهللا الزركشي ،ت ٜٗٚق)
 ،تحقيق :دمحم دمحم ثامر ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٕٔٔٗٔ ،ق – ٕٓٓٓـ.

ٖٔ .البحر المحيط في التفسير :البف حياف ( دمحم بف يكسف أثير الديف األندلسي  ،ت ٘ٗٚىػ ) ،
تحقيق صدقي دمحم جميل  ،دار الفكر  ،بيركت  ،ط  ٕٔٗٓ :ىػ.

ٗٔ .بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة :لمسيكطي ( عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف
السيكطي ،تٜٔٔىػ) ،تحقيق :دمحم أبك الفضل إبراىيـ ،المكتبة العصرية – لبناف ( ،د  .ت ).

٘ٔ .البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة :لمفيركز أبادؼ ( مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب
الفيركز أبادؼ ،ت  ٛٔٚىػ)  ،دار سعد الديف ،طٕٔٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ.

 .ٔٙتاج العركس  :لمزبيدؼ ( دمحم بف دمحم بف عبد الرزاؽ الحسيني  ،ابك الفيض مرتضى الزبيدؼ ،
ت ٕ٘ٓٔ ىػ )  ،تحقيق  :مجمكعة  ،دار اليداية  ( ،د.ت ).

 .ٔٚالتبصير في الديف كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف ( :أبك المظفر طاىر بف دمحم

االسفراييني ،ت ٔٗٚىػ)  ،تحقيق :كماؿ يكسف الحكت ،عالـ الكتاب ،لبناف ،طٖٔٔٗٓ ،ىػ -
ٖٜٔٛـ.

 .ٔٛالتبياف في إعراب القراف  :لمعكبرؼ ( أبك البقاء عبد هللا بف الحسف بف عبد هللا العكبرؼ
تٙٔٙىػ  ،تحقيق  :عمي دمحم البجاكؼ  ،عيسى البابي الحمبي  ( ،د .ت ).

 .ٜٔتفسير السمعاني ( :منصكر بف دمحم بف عبد الجبار السمعاني ،تٜٗٛىػ) ،تحقيق :ياسر بف
إبراىيـ ،كغنيـ بف عباس بف غنيـ ،دار الكطف ،السعكدية ،طٔٔٗٔٛ ،ىػ ػ ٜٜٔٛـ.

ٕٓ .تفسير القرآف العظيـ :البف كثير ( أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير الدمشقي  ،ت ٗٚٚ
ىػ )  ،تحقيق  :سامي بف دمحم سبلمة  ،دار طيبة لمنشر  ،طٕ  ٕٔٗٓ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ.

ٕٔ .التفسير الكسيط  :لمكاحدؼ ( عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدؼ  ،ت  ٗٛٙىػ )،
تحقيق :مجكعة  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،طٔ  ٔٗٔ٘ ،ىػ  ٜٜٔٗ -ـ.
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ٕٕ .تيذيب المغة :لؤلزىرؼ ( دمحم بف أحمد بف األزىرؼ اليركؼ أبك منصكر ،ت ٖٓٚق)  ،تحقيق:
دمحم عكض مرعب ،دار إحياء العربي ،بيركت ،طٕٔٔٗٔ ،ق – ٕٔٓٓـ.

ٖٕ .تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ ( :أبك دمحم بدر الديف حسف بف قاسـ بف
عبدهللا بف عمي المرادؼ ،ت ٜٚٗىػ)  ،تحقيق :عبد الرحمف عمي سميماف ،دار الفكر العربي،

طٕٔٔٗٛ ،ىػ ٕٓٓٛ -ـ.

ٕٗ .جامع البياف في تأكيل القرآف :لمطبرؼ ( دمحم بف جرير بف يزيد ،أبك جعفر الطبرؼ  ،ت ٖٓٔ
ىػ ) ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر  ،مؤسسة الرسالة  ،ط ٔ  ٕٔٗٓ ،ىػ  ٕٓٓٓ -ـ.

ٕ٘ .الجامع المسند المختصر مف أمكر الرسكؿ_ ملسو هيلع هللا ىلص_ كسننو كأيامو  ( :دمحم بف إسماعيل أبك عبد
هللا البخارؼ  ،ت ٕ٘ٙىػ)  ،دار طكؽ النجاة  ،طٔ  ٕٕٔٗ ،ىػ.

 .ٕٙالجامع ألحكاـ القراف :لمقرطبي ( أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر القرطبي  ،ت ٔٙٚ
ىػ )  ،تحقيق  :أحمد البردكؼ  ،كابراىيـ اطفيش ،دار الكتب المصرية  ،القاىرة  ،طٕ ٖٔٛٗ ،ىػ

 ٜٔٙٗ -ـ.

 .ٕٚالجنى الداني في حركؼ المعاني :لبد الديف حسف بف قاسـ بف عبد هللا المرادؼ ( ،ت ٜٚٗ
ىػ) ،تحقيق  :د .فخر الديف قباكة  ،كدمحم نديـ فاضل  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ،طٔ ،

ٖٔٗٔ ىػ  ٜٜٕٔ -ـ.

 .ٕٛحاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ( :أبك العرفاف دمحم بف عمي العرفاف
الشافعي ،ت ٕٔٓٙق)  ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طٔٔٗٔٚ ،ق – ٜٜٔٚـ.

 .ٕٜحركؼ المعاني كالصفات ( :عبد الرحمف بف إسحاؽ البغدادؼ النياكندؼ الزجاجي ،أبك
القاسـ ،تٖٖٚىػ) ،تحقيق :عمي تكفيق الحمد ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،طٜٔٔٛٗ ،ـ.

ٖٓ .حمية البشر في تاريخ القرف الثالث ( :عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ البيطار الميداني

الدمشقي ،ت ٖٖ٘ٔىػ) ،حققو كنسقو كعمق عميو حفيده :دمحم بيجة البيطار  -مف أعضاء
مجمع المغة العربية ،دار صادر ،بيركت ،طٕ ٖٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٖٔ -ـ.

ٖٔ .الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف  :لمسميف الحمبي ( أبك العباس شياب الديف أحمد بف
يكسف بف عبد الدائـ  ،ت  ٚ٘ٙىػ )  ،تحقيق  :د .أحمد دمحم الخراط  ،دار القمـ  ،دمشق (

د.ت ).

ٕٖ .الدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة :لمسيكطي (عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف

السيكطي  ،تٜٔٔىػ )  ،تحقيق :دمحم لطفي الصباغ ،عمادة شؤكف المكتبات ،عمادة الممؾ
سعكد ،الرياض ( ،د  .ت ).
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ٖٖ .الدعكات الكبير :لمبييقي ( أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي  ،ت ٗ٘ٛىػ) ،تحقيق  :بدر بف
عبد هللا البدر ،منشكرات مركز المخطكطات – الككيت.

ٖٗ .سنف أبي داكد ( :سميماف بف األشعث بف إسحاؽ األزدؼ ،ت ٕ٘ٚىػ )  ،تحقيق  :دمحم محي
الديف عبد الحميد  ،المكتبة العصرية  ،بيركت ( ،د  .ت ).

ٖ٘ .سنف الترمذؼ ( :دمحم عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،ت ٕٜٚىػ )  ،تحقيق :أحمد

دمحم شاكر  ،دمحم فؤاد عبد الباقي  ،إبراىيـ عطكة عكض  ،مطبعة المصطفى البابي الحمبي ،

مصر  ،طٕ  ٖٜٔ٘ ،ىػ  ٜٔٚ٘ -ـ.

.ٖٙ

شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ( :عمي بف دمحم بف عيسى ،أبك الحسف ،نكر الديف

ُش ُمكني الشافعي ،ت ٜٓٓىػ) ،دار الكتب العممية  -بيركت ،طٔ ٜٔٗٔىػٜٜٔٛ -مػ.
األ ْ
 .ٖٚشرح التمكيح عمى التكضيح :لمتفتازاني (سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني ،ت
ٖٜٚىػ) ،مكتبة صبيح -مصر ( ،د  .ت ).

.ٖٛ

شرح العقيدة الطحاكية ( :صدر الديف دمحم بف عبلء الديف عمي بف دمحم ابف أبي العز
ّ
الحنفي ،األذرعي الصالحي الدمشقي ،ت ٕٜٚىػ) ،تحقيق :شعيب األرنؤكط  -عبد هللا بف
المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،طٓٔٔٗٔٚ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.

 .ٖٜشرح تنقيح الفصكؿ :لمقرافي ( أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف
المالكي الشيير بالقرافي ،ت ٗٙٛىػ) ،تحقيق :طو عبد الرؤكؼ سعد ،شركة الطباعة الفنية

ٓٗ.

المتحدة ،طٔ ٖٜٖٔ ،ىػ  ٜٖٔٚ -ـ.

شرح ديكاف المتنبي :لمعكبرؼ ( أبك البقاء عبد هللا بف الحسيف بف عبد هللا العكبرؼ

البغدادؼ محب الديف ،ت ٙٔٙىػ) ،تحقيق :مصطفى السقا-إبراىيـ األبيارؼ-عبد الحفيع

شمبي ،دار المعرفة – بيركت ( ،د  .ت ).

ٔٗ .صحيح مسمـ  :مسمـ بف الحجاج  ،أبك الحسف القشيرؼ ( ،ت ٕٔٙىػ)  ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد
الباقي  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ( ،د .ت ).

ٕٗ .طريق اليجرتيف كباب السعادتيف :البف القيـ الجكزية ( دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد
شمس الديف بف قيـ الجكزية ،تٔ٘ٚىػ) دار السمفية القاىرة ،طٕٖٜٔٗ ،ىػ.

ٖٗ .عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف :البف الجكزية ( دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس
الديف ابف قيـ الجكزية ،ت ٔ٘ٚىػ) ،دار ابف كثير -دمشق ،بيركت/مكتبة دار التراث ،المدينة

المنكرة ،المممكة العربية السعكدية ،طٖٜٔٗٓ ،ىػٜٜٔٛ /ـ.

ٗٗ .عقد الدرر في أخبار المنتظر ( :يكسف بف يحيى بف عمي بف عبد العزيز المقدسي السممي
الشافعي ،ت بعد ٙ٘ٛىػ)،حققو كراجع نصكصو كعمق عميو كخرج أحاديثو :الشيخ مييب بف
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صالح بف عبد الرحمف البكريني ،مكتبة المنار ،الزرقاء – األردف ،طٕ ٔٗٔٓ ،ىػ ٜٜٔٛ -
ـ.

٘ٗ .عناية القاضي ككفاية الراضي عمى تفسير البيضاكؼ ( :شياب الديف أحمد بف دمحم بف عمر
.ٗٙ

الخفاجي المصرؼ الحنفي ،تٜٔٓٙىػ) ،دار صادر –بيركت ( ،د  .ت ).

العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ ( :دمحم بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى
بف المفضل الحسني القاسمي ،أبك عبد هللا ،ت ٓٗٛىػ)،حققو كعّمق عميو :شعيب

األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت ،طٖ ٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ -
ـ.

 .ٗٚالعيف :لمفراىيدؼ ( أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد الفراىيدؼ ،ت ٓٔٚىػ)  ،دار مكتبة
اليبلؿ (د  .ت).

 .ٗٛفتح رب البرية في شرح نظـ اآلجركمية ( :أحمد بف عمر بف مساعد الحازمي) ،مكتبة
األسدؼ ،مكة المكرمة ،طٔ ٖٔٗٔ ،ىػ ٕٓٔٓ -ـ.

 .ٜٗالفصل في الممل كاألىكاء كالنحل  :البف حزـ ( عمي بف أحمد بف سعيد الظاىرؼ  ،ت ٗ٘ٙ
ىػ )  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ( ،د .ت ).

ٓ٘ .الفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة ( :صبلح الديف أبك سعيد خميل بف كيكمدؼ بف عبدهللا

الدمشقي ،ت ٔٚٙىػ)  ،تحقيق :حسف مكسى الشاعر ،دار البشير ،عماف ،طٔٔٗٔٓ ،ىػ -
ٜٜٓٔـ.

الحي بف عبد
ٔ٘ .فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت ( :دمحم عبد
َّ
الكبير ابف دمحم الحسني اإلدريسي ،المعركؼ بعبد الحي الكتاني ،ت ٕٖٔٛىػ) ،تحقيق:
إحساف عباس ،دار الغرب اإلسبلمي – بيركت ،طٕ.ٜٕٔٛ ،

ٕ٘ .فيض الممؾ الكىاب المتعالي بأنباء أكائل القرف الثالث عشر كالتكالي ( :أبي الفيض عبد
الستار بف عبد الكىاب البكرؼ الصديقي ،الحنفي ،ت ٖ٘٘ٔىػ) ،تحقيق :أ .د .عبدالممؾ بف
عبدهللا بف دىيش ( ،د  .ت ).

 القرآف الكريـٖ٘ .الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل :لمزمخشرؼ (أبك القاسـ محمكد بف عمرك الزمخشرؼ ،
ت ٖ٘ٛىػ)  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت  ،ط ٖ  ٔٗٓٚ ،ىػ.

ٗ٘ .كشف األسرار شرح أصكؿ البزدكؼ ( :عبد العزيز بف أحمد بف دمحم ،عبلء الديف البخارؼ
الحنفي ،تٖٓٚىػ) ،دار الكتاب اإلسبلمي ( ،د  .ت ).

٘٘ .الكشف عف حقيقة الصكفية :محمكد عبد الرؤكؼ القاسـ ( ،د  .ت ).

31

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )9تشرين (2112)1

 .٘ٙالمباب في عمكـ الكتاب  :أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ النعماني ( ،ت
٘ ٚٚىػ) ،تحقيق  :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد  ،كالشيخ عمي دمحم معكض  ،دار الكتب

العممية  ،بيركت  ،طٔ  ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٔٛ -ـ.

 .٘ٚلكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة الرضية:
(شمس الديف دمحم بف أحمد بف سالـ السفاريني  ،ت  ٔٔٛٛىػ )  ،مؤسسة الخافقيف  ،دمشق ،

طٕ  ٕٔٗٓ ،ىػ  ٜٕٔٛ -ـ.

 .٘ٛالمجالسة كجكاىر العمـ ( :أبك بكر أحمد بف مركاف الدينكرؼ المالكي ،ت ٖٖٖىػ) ،تحقيق:
أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،جمعية التربية اإلسبلمية (البحريف  -أـ الحصـ ) ،

دار ابف حزـ (بيركت  -لبناف)ٜٔٗٔ،ىػ.

 .ٜ٘المستدرؾ عمى الصحيحيف :لمحاكـ ( دمحم بف عبد هللا بف دمحم  ،ت ٘ٓٗىػ )  ،تحقيق :
مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،طٔ  ٔٗٔٔ ،ىػ  ٜٜٔٓ -ـ.

ٓ .ٙمسند الب ازر :أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالق بف خبلد  ،البزاز (ت ٕٕٜىػ) ،تحقيق:
محفكظ الرحمف زيف هللا  ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،المدينة المنكرة  ،طٔ  ٕٜٓٓ ،ـ.

الجد :مجد الديف عبد السبلـ بف تيمية (ت:
ٔ .ٙالمسكدة في أصكؿ الفقو :آؿ تيمية [بدأ بتصنيفيا ّ
ٕ٘ٙىػ)  ،كأضاؼ إلييا األب : ،عبد الحميـ بف تيمية (تٕٙٛ :ىػ)  ،ثـ أكمميا االبف الحفيد:

أحمد بف تيمية (ٕٚٛىػ) ] ،تحقيق :دمحم محيي الديف عبد الحميد ،دار الكتاب العربي( د .ت

).

ٕ .ٙمصنف ابف أبي شيبة  ( :لعبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ العبسي ،ت ٖٕ٘ىػ) ،تحقيق  :كماؿ
يكسف الحكت  ،مكتبة الرشيد  ،الرياض  ،طٔ  ٜٔٗٓ ،ىػ.

ٖ .ٙمعالـ التنزيل في تفسير القرآف :لمبغكؼ ( أبك دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم الفراء ،ت
ٓٔ٘ىػ)  ،تحقيق :عبد الرزاؽ الميدؼ  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيركت  ،طٔ  ٕٔٗٓ ،ىػ.

ٗ .ٙمعاني القرآف كاعرابو :لمزجاج ( إبراىيـ بف السرؼ بف سيل  ،أبك اسحاؽ الزجاج  ،ت ٖٔٔىػ
)  ،عالـ الكتب  ،بيركت  ،طٔ  ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.

٘ .ٙمعجـ األدباء  :لمحمكؼ ( شياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الركمي الحمكؼ  ،ت

ٕٙٙىػ)  ،تحقيق  :إحساف عباس  ،دار المغرب اإلسبلمي  ،بيركت  ،طٔ  ٔٗٔٗ ،ىػ -
ٖ ٜٜٔـ.

 .ٙٙالمعجـ األكسط :لمطبراني ( سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي أبك القاسـ
الطبراني ،ت ٖٓٙىػ)  ،تحقيق :طارؽ بف عكض هللا بف دمحم – عبد المحسف بف إبراىيـ
الحسيني ،دار الحرميف ،القاىرة ( ،د  .ت ).
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.ٙٚ

معجـ المؤلفيف  :لعمر بف رضا كحالة (ت ٔٗٓٛىػ) ،مكتبة المثنى  ،بيركت ( ،د.ت ).

 .ٙٛمغني المبيب عف كتب األعاريب  :البف ىشاـ ( عبد هللا بف يكسف بف أحمد بف عبد هللا،
جماؿ الديف  ،ت ٔٚٙىػ )  ،تحقيق  :د .مازف المبارؾ  ،كدمحم عمي حمد هللا  ،دار الفكر ،

دمشق  ،ط ٜٔٛ٘ ، ٙـ.

 .ٜٙالمقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة :لمسخاكؼ
( شمس الديف أبك الخير دمحم بف عبد الرحمف  ،ت ٕٜٓىػ )  ،تحقيق  :دمحم عثماف الخشت ،

دار الكتاب العربي  ،بيركت  ،طٔ  ٔٗٓ٘ ،ىػ  ٜٔٛ٘ -ـ.

ٓ .ٚالمقتضب :لممبرد ( دمحم بف زيد األزدؼ  ،ت ٘ ٕٛىػ )  ،تحقيق  :دمحم عبد الخالق عظيمة ،
عالـ الكتب  ،بيركت  ( ،د .ت ).

ٔ .ٚالمنيل الصافي كالمستكفي بعد الكافي :ألبك المحاسف ( يكسف بف تغرؼ بردؼ بف عبدهللا
الظاىرؼ الحنفي أبك المحاسف جماؿ الديف ،ت ٗ ٛٚىػ)  ،تحقيق :دمحم دمحم أميف ،الييئة

المصرية العامة ،لمكتاب ( ،د  .ت ).

ٕ .ٚالمكاقف  :لئليجي ( عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد )  ،تحقيق  :الدكتكر عبد الرحمف
عميرة  ،دار الجيل  ،بيركت  ،طٔ  ٜٜٔٚ ،ـ.

ٖ .ٚنكاىد األبكار كشكارد األفكار :لمسيكطي ( عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف السيكطي ،ت
ٜٔٔىػ)  ،جامعة أـ القرػ ،المممكة العربية السعكديةٕٔٗٗ ،ىػ ٕٓٓ٘ -ـ.

ٗ .ٚىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ( :إسماعيل بف دمحم أميف بف مير سميـ
البغدادؼٖٜٜٔ ،ق)  ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ( ،د  .ت ).

٘.ٚ

ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع :لمسيكطي ( عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف

السيكطي ،ت ٜٔٔىػ) ،تحقيق :عبد الحميد ىنداكؼ ،المكتبة التكفيقية – مصر ( ،د  .ت

).

 .ٚٙالكافي بالكفيات  :لمصفدؼ ( صبلح الديف بف أيبؾ بف عبد هللا الصفدؼ  ،ت ٗٚٙىػ )،

تحقيق :أحمد األرنؤكط  -تركي مصطفى ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ٕٔٗٓ ،ىػ -

ٕٓٓٓ ـ.

 .ٚٚكفيات األعياف كأنباء الزماف  :البف خمكاف البرمكي ( أبك العباس شمس الديف أحمد بف دمحم

بف أبي بكر بف خمكاف البرمكي  ،ت ٔٙٛىػ )  ،تحقيق  :إحساف عباس  ،دار صادر  ،بيركت

 ٜٔٓٓ ،ـ.
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.ٚٛ

يتمة الدىر في محاسف أىل العصر ( :عبد الممؾ بف دمحم بف إسماعيل أبك منصكر

الثعالبي ،تٕٜٗىػ) ،تحقيق :د .مفيد دمحم قمحية ،دار الكتب العممية – بيركت ،طٔ،
ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ-ـ.

(ٔ)

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٔٛٙ-ٔٛ٘/ٔ :كىدية العارفيف،ٔٛٔ/ٔ :

(ٕ)

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٜٙ٘/ٔ :كشجرة النكر الزكية في طبقات

(ٖ)

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٜٙ٘/ٔ :كشجرة النكر الزكية في طبقات

(ٗ)

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٔٛٙ/ٔ :كفيرس الفيارس ،ٖٜٖ/ٔ :كاألعبلـ

كمعجـ المؤلفيف.ٕٖٔ/ٜ :

المالكية.٘ٔٚ-٘ٔٙ/ٔ :
المالكية .٘ٔٙ/ٔ:

لمزركمي.ٕٓٓ/ٖ :

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٜٙ٘/ٔ :كشجرة النكر الزكية في طبقات

(٘)

الحنفية.٘ٔٙ/ٔ :
()ٙ
()ٚ

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٜٖٔٓ/ٔ :كاألعبلـ لمزركمي.ٛٛ/ٙ :

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٕٕٔٙ/ٔ :كشجرة النكر الزكية في طبقات

المالكية ،ٖ٘ٓ/ٔ :كاألعبلـ لمزركمي ،ٔٚ/ٙ :كمعجـ المؤلفيف.ٕٜٕ/ٛ :

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٕٔ٘٘/ٔ :ك كشجرة النكر الزكية في طبقات

()ٛ

المالكية ،ٜ٘ٔ/ٔ :كمعجـ المؤلفيف.ٕٖٜ/ٕٔ :
()ٜ

ينظر :معجـ المؤلفيف ،ٔٔٔ/ٕ :كاكتفاء القنكع بما ىك مطبكع.ٖٕٙ :

(ٓٔ)

ينظر :فيرس الفيارس ،ٗٛٔ/ٔ :كاألعبلـ لمزركمي ،ٜٔ٘/ٖ :كمعجـ المؤلفيف.ٔٓ/٘ :

(ٔٔ)

ينظر :كشجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ،ٜ٘ٔ/ٔ :كاألعبلـ لمزركمي ،ٜٔٙ/٘ :كمعجـ

(ٕٔ)

ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،ٔٛٚ/ٔ :كشجرة النكر الزكية في طبقات

(ٖٔ)

ينظر :حمية البشر ،ٔٛٚ-ٔٛٙ/ٔ :ك كشجرة النكر الزكية.٘ٔٙ/ٔ :

المؤلفيف.ٔٗٗ/ٕ :

المالكية  ،٘ٔٚ/ٔ:كاألعبلـ لمزركمي ،ٕٗٗ/ٔ :كمعجـ المؤلفيف.ٙٚ/ٕ :
(ٗٔ)
(٘ٔ)

ينظر :فيرس الفيارس ،ٖٜٖ/ٔ :كاألعبلـ لمزركمي ،ٕٗٗ/ٔ :كمعجـ المؤلفيف.ٙٚ/ٕ :
ينظر :ىدية العارفيف ،ٗٛٛ/ٔ :كمعجـ المؤلفيف ،ٛٔ/ٙ :كمعجـ المفسريف.ٖٔٙ/ٔ :
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()ٔٙ

المكحة األكلى لنسخة األصل.

( )17المكحة ٔأ.

( )18ينظر :ىدية العارفيف ،ٗٛٛ/ٔ :كمعجـ المؤلفيف ،ٛٔ/ٙ :كمعجـ المفسريف.ٖٔٙ/ٔ :
(())ٜٔ
((ٕٓ))

المكحة األكلى مف نسخة ب.

المكحة األخيرة مف نسخة ب.

(ٕٔ)
(ٕٕ)
(ٖٕ)

في ب ":كبو ثقتي ".
ساقط مف ب.

الطريقة الخمكتية :أحد الطرؽ الصكفية السنية نسبة إلى دمحم بف أحمد بف دمحم كريـ الديف

الخمكتي ،المتكفي (ٜٛٙىػ) كىك مف أئمة الصكفية في خراساف في القرف العاشر اليجرؼ،
كاف مف أتباع الطريقة السيركردية ،كأخذ التصكؼ عف إبراىيـ الزاىد ،ثـ استقل بطريقتو،

كتفرغ لجمع األتباع كتعميـ المريديف ،كالخمكتية :نسبة إلى الخمكة الصكفية .ينظر :الكشف عف
حقيقة الصكفية لمحمكد قاسـ ،ٖٙٗ :كحدة الكجكه الخفية لمقصير :أحمد بف عبد العزيز

القصير ،مكتبة الرشد ،المممكة العربية السعكدية ،طٕٖٔٓٓ ،ـ.ٕٖٔ :

(ٕٗ)

ىكذا سنة كفاتو في األصل كب؛ كلعمو كىـ مف النساخ ،كالصكاب ما أثبتو مف ترجمتو

في أف سنة كفاتو (ٕٔٔٔق).
(ٕ٘)

ﮅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮄ [األنعام]158:
()ٕٙ
()ٕٚ

ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب.
ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب.

()ٕٛ
ِ
طمب َيا َعدك إال أىمكو هللا " .لـ يصح ىذا الحديث
الحديث بتمامو ":مصر َ
كن َانة هللا في أرضو َما َ
في مثل ىذا شيء كما قالو السخاكؼ ،كقد كرد في صحيح مسمـ بمفع آخر مف حديث أبي ذر قاؿ:

قاؿ رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص_ ":إنكـ ستفتحكف أرضاً يذكر فييا القيراط ،فاستكصكا بأىميا خي ًار ،فإف ليـ ذمة

كرحماً ،فإذا رأيتـ رجميف يقتتبلف في مكضع لبنة ،فأخرج منيا " .صحيح مسمـ :كتاب فضائل

الصحابة رضي هللا تعالى عنيـ :باب كصية النبي بأىل مصر ٜٔٚٓ/ٗ :برقـ (ٖٕٗ٘) ،كينظر:

المقاصد الحسنة ٜٙٓ/ٔ :برقـ ( ،)ٕٔٓٚكالدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة ٔٚٛ/ٔ :برقـ
(ٔ.)ٖٚ
()ٕٜ
(ٖٓ)
(ٖٔ)

في ب " :ال سيما " بدكف كاك.
ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب.

مف قكلو " :كما حالنا إال حاؿ " إلى قكلو " :كيكماً بالخميصاء " ساقط مف ب.
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(ٕٖ)

البيت ألبي دمحم الخازف مف شعراء الي تيمة .ينظر :يتيمة الدىر في محاسف أىل العصر:

ٖ.ٕٕٛ/

(ٖٖ)
(ٖٗ)

ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب.
سكرة األنعاـ :آية ( .) ٔ٘ٛ

(ٖ٘)

أؼ جممة (كسبت) معطكفة عمى جممة (آمنت) .ينظر :الكشاؼ عف حقائق غكامض

()ٖٙ

في ىذه الجممة ثبلثة أكجو:

التنزيل لمزمخشرؼ.ٕٛ/ٕ :

األكؿ :أنيا في محل نصب؛ ألنيا نعت لنفساً  ،كفصل بالفاعل ،كىك إيمانيا بيف الصفة
كمكصكفيا ،ألنو ليس بأجنبي ،إذ قد اشترؾ المكصكؼ الذؼ ىك المفعكؿ كالفاعل في العامل،

فعمى ىذا يجكز :ضرب ىنداً غبلميا القرشية  ،كقكلو ":أك كسبت " عطف عمى " لـ تكف
آمنت" ،الثاني :أف ىذه الجممة في محل نصب عمى الحاؿ مف الضمير المجركر ،قالو أبك

البقاء ،الثالث :أف تككف مستأنفة ،كبيذا بدأ أبك البقاء ،كثنى بالحاؿ ،كجعل الكصف ضعيفاً؛
كأنو استشعر ما ذكره الزمخشرؼ ،ففر مف جعميا نعتاً ،كأبك حياف جعل الحاؿ بعيداً،

كاالستئناؼ أبعد منو  .ينظر :الكشاؼ لمزمخشرؼ ،ٕٛ/ٕ :التبياف في إعراب القرآف لمعكبرؼ:

ٔ ،ٕ٘٘/كالبحر المحيط ألبي حياف ،ٜٜٙ/ٗ :كالدر المصكف لمسميف الحمبي،ٕٖٖ/٘ :
كالمباب في عمكـ الكتاب البف عادؿ.ٕ٘ٛ/ٛ :

()ٖٚ

كىذا مف تنكيف العكض .ينظر :الجنى الداني في حركؼ المعاني ،ٔٗ٘ :كشرح

األشمكني أللفية ابف مالؾ.ٖٔ/ٔ :

()ٖٛ

أنكار التنزيل كأسرار التأكيل لمبيضاكؼ.ٜٔٓ/ٕ :

(ٓٗ)

ساقط مف ب.

()ٖٜ

ينظر :حاشية الشياب عمى البيضاكؼ المسمى عناية القاضي ككفاية الراضي.ٔٗٔ/ٗ :

(ٔٗ)

ينظر :شرح التمكيح عمى التكضيح  ،٘ٛ/ٔ :كالبحر المحيط في أصكؿ الفقو لمزركشي:

(ٕٗ)

شرح ديكاف المتنبي كضعو عبد الرحمف البرقكقي.ٖٙٙ/ٗ :

(ٗٗ)

ينظر :شرح التمكيح عمى التكضيح  ،٘ٛ/ٔ :كالبحر المحيط في أصكؿ الفقو لمزركشي:

ٖ.ٔٛٓ/

(ٖٗ)

في ب " :التعييف ".

ٖ.ٔٛٓ/

(٘ٗ)

ينظر :حاشية الشياب عمى البيضاكؼ.ٕٔٗ/ٗ :
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()ٗٙ
()ٗٚ

سكرة اإلنساف :آية ( ٕٗ ).
في ب ما بيف كممتي " عنو الكضكء " كممة " نفي ".

()ٗٛ

ساقط مف ب.

(ٓ٘)

ينظر :البحر المحيط ألبي حياف ،ٜٜٙ/ٗ :كمغني المبيب البف ىشاـ.ٕٛٓ :

(ٕ٘)

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ،ٕٓٗ/ٖ :كحاشية الشياب عمى

(ٖ٘)

في األصل " :نفي " كما أثبتو مف ب ،ىك المكافق لمصكاب.

()ٜٗ

(ٔ٘)

سكرة األنعاـ :آية (.)ٔ٘ٛ
كرد في حاشية نسخة األصل تعميق عمى كممة (حتى) إذ قاؿ( :تفريعية).

البيضاكؼ.ٕٔٗ/ٗ :
(ٗ٘)

في ب " :التعييف ".

()٘ٙ

ينظر :شرح التمكيح عمى التكضيح  ،٘ٛ/ٔ :كالبحر المحيط في أصكؿ الفقو لمزركشي:

()٘ٚ

ِ
نسخة األصل ما يأتي (:قكلو بناء...إلخ ،راجع لمنفي ،كىك قكلو :إلفادة
كرد في حاشية

(٘٘)

في ب " :تحقيق ".

ٖ.ٔٛٓ/

العمكـ....إلخ.

()٘ٛ

كرد في حاشية نسخة األصل ما يأتي (:قكلو :كعميو...إلخ ،راجع لممثبت ،كىك قكلو:

إلفادة نفي...إلخ.

()ٜ٘

ينظر :تفسير الدر المصكف لمسميف الحمبي ،ٕٖٖ/٘ :كتفسير المباب البف عادؿ:

(ٓ)ٙ

ينظر :شرح التصريح عمى التكضيح ،ٔٙٓ/ٕ :كىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع:

(ٔ)ٙ

ساقط مف ب.

(ٖ)ٙ

المنزلة بيف المنزلتيف :مصطمح انفرد بو المعتزلة دكف غيرىـ .ينظر :التبصير في الديف

 ،ٕٜ٘/ٛكنكاىد االبكار كشكارد األفكار.ٗٓ٘/ٖ :

ٖ ،ٜٕٔ/كحاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ.ٖٔٚ/ٖ :

(ٕ)ٙ

ينظر :اإليماف البف تيمية ،ٔٚٙ :كلكامع األنكار البيية.ٕٗٓ/ٔ :

كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف ،ٙ٘ :كطريق اليجرتيف كباب السعادتيف البف القيـ:

ٗ ،ٖٛكشرح الطحاكية -تحقيق األرناؤكط.ٕ٘ٗ/ٕ :

(ٗ)ٙ
(٘)ٙ

ينظر :حاشية الشياب عمى تفسير البيضاكؼ.ٔٗٔ/ٗ :

في ب " :الشيء ".
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()ٙٙ

ينظر :تفسير البحر المحيط ،ٜٜٙ/ٗ :كتفسير المباب البف عادؿ.ٕٜ٘/ٛ :

()ٙٚ

في ب " :األصحاب ".

()ٜٙ

ينظر :الفصل في الممل كاألىكاء كالنحل ،ٛٛ/ٖ :كعقد الدرر في أخبار المنتظر،ٖٛٓ :

()ٙٛ

في ب " :حكمو ".

كالعكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ.ٕٕٗ-ٕٕٖ/ٜ :

(ٓ)ٚ

ساقط مف ب.

(ٔ)ٚ

ينظر :جامع البياف لمطبرؼ ،ٔٛٔ/ٙ :كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ،ٔٗ٘/ٚ :كتفسير

(ٕ)ٚ

ساقط مف ب.

ابف كثير.ٖٖٗ/ٖ :

(ٖ)ٚ

في ب  " :لما ".

(٘)ٚ

ينظر :اإليماف البف تيمية ،ٜٔٓ :كعدة الصابريف كذخيرة الشاكريف البف القيـ الجكزية:

()ٚٙ

عف عبد هللا ،قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ":ال يدخل النار أحد في قمبو مثقاؿ حبة خردؿ

(ٗ)ٚ

في ب " :مخصكص ".

٘ ،ٔٙكلكامع األنكار البيية،ٕٗٚ/ٔ :

مف إيماف ،كال يدخل الجنة أحد في قمبو مثقاؿ حبة خردؿ مف كبرياء" .صحيح مسمـ :كتاب

اإليماف :باب تحريـ الكبر كبيانو ٜٖ/ٔ :برقـ (ٔ .)ٜكعف أبي ذر ،رضي هللا عنو ،قاؿ :قاؿ
النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ قاؿ لي جبريل ":إنو مف مات مف أمتؾ ال يشرؾ باهلل شيئا دخل الجنة أك لـ

يدخل النار ،قمت :كاف زنى كاف سرؽ ،قاؿ ":كاف زنى كاف سرؽ" .مسند البزار ٖٜٕ/ٜ :برقـ

( .)ٖٜٚٛكقد كرد بمفع أخر في المعجـ األكسط لمطبراني ٔٛٓ/ٔ :رقـ (ٗ .)٘ٚقاؿ أىل
العمـ :معنى ال يدخل النار ،أؼ ال يخمد فييا.

()ٚٚ

سكرة البقرة :آية (٘ ،)ٕٛكسكرة األنعاـ :آية ( ، )ٜٗ-ٗٛكسكرة الحديد :آية (.)ٕٛ

()ٚٛ

ينظر :تفسير المباب البف عدؿ ،ٕٜ٘/ٛ :كنكاىد االبكار كشكارد األفكار،ٗٓ٘/ٖ :

()ٜٚ

في ب " :لما ".

كحاشية الشياب عمى البيضاكؼ.ٕٔٗ/ٗ :

(ٓ)ٛ
(ٔ)ٛ

في ب " :حممتو ".

في ب " :ككبالو ".

(ٕ)ٛ

قاؿ أبك ذر _ رضي هللا عنو_ :جعل رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ يتمك ىذه اآلية ﮅ ﮚ ﮛ ﮜ

نعس ُت
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮄ [الطالق ]3 – 2:قاؿ :فجعل يرددىا حتى ْ
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فقاؿ ":يا أبا ذر ،لك أف الناس أخذكا بيا لكفتيـ " .المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ:
ٕ ٖ٘ٗ/برقـ ( .)ٖٜٛٔقاؿ عنو الذىبي :حديث صحيح.

(ٖ)ٛ

في ب ":يأت ".

(٘)ٛ

ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب.

()ٛٚ

ساقط مف ب.

()ٜٛ

في ب " :مف ".

(ٗ)ٛ

()ٛٙ

سكرة الحج :آية ( ٔ.)ٕ -

ساقط مف ب.

()ٛٛ

ساقط مف ب.

(ٓ)ٜ

في ب " :إليو ".

(ٕ)ٜ

ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب.

(ٗ)ٜ

ىكذا في األصل كب ،كلعل الصكاب " تكسب " كما قالو سابقاً في لكحة  ٙ/أ ./

(ٔ)ٜ

في ب " :يشاىد ".

(ٖ)ٜ

قكلو ":ال باليكـ المذكر " ساقط مف ب.

(٘)ٜ

ينظر :جامع البياف لمطبرؼ ،ٕ٘ٛ/ٕٔ :كبحر العمكـ لمسمرقندؼ ،ٜٗٚ/ٔ :كتفسير القرآف

()ٜٙ

عف أبي ىريرة _ رضي هللا عنو _ قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا _ ملسو هيلع هللا ىلص _ ":ال تقكـ الساعة حتى

لمسمعاني.ٔٙٓ/ٕ :

تطمع الشمس مف مغربيا ،فإذا طمعت كرآىا الناس آمنكا أجمعكف ،كذلؾ حيف ال ينفع نفسا

إيمانيا " .صحيح البخارؼ :كتاب الرقاؽ :باب [ال ينفع نفساً إيمانيا ] ٔٓٙ/ٛ :برقـ

(.)ٙ٘ٓٙ
()ٜٚ
()ٜٛ
()ٜٜ

قكلو " :ككذلؾ غيره " ساقط مف ب.
ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب.

في ب " :الثالث ".

(ٓٓٔ)

ينظر :الفصل في الممل كاألىكاء كالنحل ،ٜٛ/ٖ :كلكامع األنكار البيية .ٖٔٗ/ٕ :عف أبي

سعيد الخدرؼ ،أف النبي _ ملسو هيلع هللا ىلص _ قاؿ ":يخرج مف النار مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف اإليماف ".
سنف الترمذؼ ٚٔٗ/ٗ :برقـ ( ،)ٕٜ٘ٛقاؿ األلباني :حديث صحيح.
(ٔٓٔ)
(ٕٓٔ)
(ٖٓٔ)

ساقط مف ب.
سكرة غافر :آية (ٗ.)ٛ٘ -ٛ
في ب " :في النار ".
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(ٗٓٔ)

ﮅ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﮄ [الفرقاف.]ٕٔ:
(٘ٓٔ)

ﮅﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮄ[اإلسراء.]ٜٕ – ٜٓ:
()ٔٓٙ

صحيح البخارؼ :كتاب الرقاؽ :باب طمكع الشمس مف مغربيا ٔٓٙ/ٛ :برقـ (،)ٙ٘ٓٙ

كصحيح مسمـ :باب بياف الزمف الذؼ ال يقبل فيو اإليماف ٖٔٚ/ٔ :برقـ ( ،)ٔ٘ٚكسنف أبي داكد:
ٗ ٔٔ٘/برقـ (ٕٖٔٗ)

()ٔٓٚ

حرؼ " الظاد " ىكذا في األصل كب ،كالمشيكر رسميا " بالضاد " كقد أجاز بعضيـ رسميا "

بالظاد " كما مكجكد ىنا .ينظر :تيذيب المغة ٔٓ/ٕٔ :مادة (ضفر)  ،كتاج العركس ٖٖٜ/ٕٔ :مادة
(ضفر).
()ٔٓٛ
()ٜٔٓ

في ب " :كالمكسكب " كلعل سقكط كممة " أما " ىك الصكاب.

في ب " :ال ينفساً ".

(ٓٔٔ)

ينظر :البحر المحيط ألبي حياف ،ٜٜٙ/ٗ :كالدر المصكف لمحمبي ،ٕٖٗ/٘ :كالمباب

(ٔٔٔ)

ساقط مف ب.

(ٖٔٔ)

في ب " :بيذا ".

(٘ٔٔ)

قكلو " :عدـ الضكء " ساقط مف ب.

البف عادؿ.ٕٜ٘/ٛ :

(ٕٔٔ)

في ب " :تكصف ".

(ٗٔٔ)

في ب " :لمصبلة ".

()ٔٔٙ

سكرة األنعاـ :آية (.)ٔ٘ٛ

()ٔٔٚ

ينظر :تفسير الكسيط لمكاحدؼ ،ٖٔٗ/ٕ :كمعالـ التنزيل في تفسير القرآف لمبغكؼ:

ٕ ،ٖٔٚ/كأنكار التنزيل لمبيضاكؼ.ٜٔٓ/ٕ :

()ٔٔٛ

في ب " :لئليقاع ".

(ٕٓٔ)

في ب " :أك يتـ ".

()ٜٔٔ

(ٕٔٔ)

في ب قكلو " :إلى إتياف مبلئكة المكت كالعذاب " مف كبلـ أحمد بف دمحم العدكؼ.
فحكػ الخطاب :ىك ما دؿ عميو المفع مف جية التنبيو .ينظر :الفقيو كالمتفقو لمخطيب

البغدادؼ ،ٕٖٖ/ٔ :كالممع في أصكؿ الفقو لمشيرازؼ .ٗٗ :مف أجل تكضيح فحكػ الخطاب،
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ىك أف يككف معنى حكـ المنطكؽ في جانب المسككت عنو لفظاً أكلى كأظير ظيك اًر جمياً يفيـ

مف سياقو الكبلـ لمعالـ كالعامي كقكلو تعالى :ﮅ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮄ [اإلسراء]ٕٖ:

فيمنا أف عمة ىذا النيي ىك العقكؽ ،كنحف نعمـ أف العقكؽ بالضرب أشد فنأخذ مف تحريـ
التأفيف تحريـ الضرب بطريق األكلى ،فصار تحريـ الضرب ِّبيناً بسبب التعميل .ينظر:
المسكدة في أصكؿ الفقو ،ٖٙٗ :كشرح تنقيح الفصكؿ ،ٕٚٛ :كاإلبياج شرح المنياج:

ٔ.ٖٙٚ/

(ٕٕٔ)

في ب " :الحادث ".

(ٕٗٔ)

ساقط مف ب.

(ٖٕٔ)

في ب " :فإذا ".

(ٕ٘ٔ)

ينظر :الدر المصكف لمسميف الحمبي ،ٕٖٗ/٘ :كالمباب البف عادؿ ،ٕٜ٘/ٛ :كنكاىد

()ٕٔٙ

في ب " :فإنو ".

()ٕٔٛ

سكرة األنعاـ :آية ( .) ٔ٘ٛ

األبكار لمسيكطي.ٗٓ٘/ٖ :

()ٕٔٚ

ساقط مف ب.

()ٕٜٔ

في ب  " :كىذا عمة ال عمة لممعمكؿ ".

(ٖٔٔ)

ساقط مف ب.

(ٖٖٔ)

ينظر :أنكار التنزيل لمبيضاكؼ.ٜٔٓ/ٕ :

(ٖٓٔ)

في ب " :ألخذ عميو ".

(ٕٖٔ)

في ب " :منعناه ".

(ٖٗٔ)

في األصل " :فيجيء " كما أثبتو مف ب ،ىك المكافق لمصكاب.

()ٖٔٙ

في األصل " :أشراط " كما أثبتو مف ب ،ىك المكافق لمصكاب.

()ٖٔٛ

ىكذا في األصل كب ،كلعل الصكاب " الخمكد ".

(ٖ٘ٔ)

في ب " :مرة ".

()ٖٔٚ

ينظر :تفسير المظيرؼ.ٖٔٗ/ٖ :

()ٖٜٔ

ينظر :اإليماف البف تيمية ،ٜٔٓ :كايثار الحق عمى الخمق في رد الخبلفات،ٔٔٚ :

(ٓٗٔ)

في ب :زيادة كممة " مف " بعد كممة " فالمراد ".

كلكامع األنكار البيية.ٕٗٚ/ٔ :

(ٔٗٔ)

ساقط مف ب.
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(ٕٗٔ)
(ٖٗٔ)

في ب كممة " يكف " مف كبلـ عبدهللا بف عثماف.
ساقط مف ب.

(ٗٗٔ)

ينظر :تفسير إرشاد العقل السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،ٕٓٗ/ٖ :كعناية القاضي

(٘ٗٔ)

في ب " :ال كجو لداللة ".

ككفاية الراضي.ٕٔٗ/ٗ :

()ٔٗٙ

ينظر :الدر المصكف لمسميف الحمبي ،ٕٖٗ/٘ :كالمباب البف عادؿ ،ٕٜ٘/ٛ :كنكاىد

األبكار لمسيكطي.ٗٓ٘/ٖ :

()ٔٗٚ

في ب " :المتحققيف ".

()ٔٗٛ
غيت غاية ،كيقاؿ :اجتمعكا عميو كتغايكا عميو
االغياء :غاية الشيء كمنتياه ،تقكؿ ّ
فقتمكه ،كسمي نياية الشيء غايتو ،قيل :لكل ما ينتيي إليو غاية .ينظر :العيف ٗ٘ٚ/ٗ :مادة

(غيي) ،كتاج العركس ٕٓٗ/ٖٜ :مادة (غيي).

()ٜٔٗ

ساقط مف ب.

(ٔ٘ٔ)

ساقط مف ب.

(ٓ٘ٔ)

في األصل " لكف " كما أثبتو مف ب ،ىك المكافق لمصكاب.

(ٕ٘ٔ)

في ب " :كلك ".

(ٗ٘ٔ)

تكررت ىذه القاعدة في كتب التفسير ،ككتب أصكؿ الفقو ،كىذا مثاؿ تكضيح القاعدة أنؾ تقكؿ:

(ٖ٘ٔ)

في ب " :مثابة ".

اشتريت فرساً ثـ بعث فرساً فيككف الثاني غير األكؿ ،كلك قمت :ثـ بعت الفرس لكاف الثاني عيف

األكؿ .ينظر :كشف األسرار شرح أصكؿ البزدكؼ ،ٔٚ/ٕ :كمغني المبيب البف ىشاـ،ٛٙٔ/ٔ :

كشرح التمكيح عمى التكضيح ،ٔٓٙ :كحاشية الشياب لمسيكطي ،ٔٗٓ/ٗ :كحاشية الصباف عمى شرح
ركؼ عف عمر كعمي _ رضي هللا عنيما
األشمكني البف مالؾ .ٖٜٙ/ٖ :كحممكا عمى ىذه القاعدة ما َ
_ أنيما قاال عف النبي _ عميو الصبلة كالسبلـ _ ":لف يغمب عسر يسريف "  .المستدرؾ عمى

الصحيحيف لمحاكـ .٘ٚ٘/ٕ :قاؿ الزجاج :فذكر العسر مع األلف كالبلـ ثـ ثنى ذكره ،فصار المعنى
إف مع العسر يسريف :معاني القرآف كاعرابو لمزجاج.ٖٗٔ/٘ :
(٘٘ٔ)

في ب " :الغيبة ".

()ٔ٘ٚ

أبك دمحم عبد هللا بف يكسف بف أحمد بف عبد هللا بف ىشاـ األنصارؼ ،النحكؼ الفاضل ،العبلمة

()ٔ٘ٙ

في ب " :كلئلباحة ".

المشيكر ،كلد في القاىر سنة ( ٚٓٛق)  ،أتقف العربية ففاؽ األقراف بل الشيكخ ،لو مصنفات منيا
(شذكر الذىب) ك (اإلعراب عف قكاعد األعراب) ك (أكضح المسالؾ عمى ألفية ابف مالؾ) ،بقى
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بالقاىرة يصنف كيفيد ،كيجكد لمطمبة بفكائده كيجيد ،إلى أف نزلت بو أـ المييـ األربي ،كفجعت بو
النحاة كاألدباء سنة (ٔٚٙق) .ينظر :أعياف العصر كأعكاف النصر ،٘/ٖ :كالمنيل الصافي
كالمستكفي بعد الكافي ٖٕٔ/ٚ :كبغية الكعاة.ٙٛ/ٕ :

()ٔ٘ٛ

()ٜٔ٘

ينظر :مغني المبيب البف ىشاـ.ٛٛ/ٔ :
ساقط مف ب.

(ٓ)ٔٙ

ينظر :المقتضب لممبرد ،ٔٔ/ٔ :كاألصكؿ في النحك ،٘ٙ/ٕ :كىمع اليكامع في شرح

(ٔ)ٔٙ

ساقط مف ب.

جمع الجكامع.ٜٔٓ/ٖ :

(ٕ)ٔٙ

ينظر :الجنى الداني في الحركؼ كالمعاني ،ٕٖٓ/ٔ :تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح

(ٖ)ٔٙ

ينظر :المقتضب لممبرد ،ٔٓ/ٔ :كاألصكؿ في النحك ،٘ٙ/ٕ :كالممع في العربية البف

(٘)ٔٙ

ينظر :المقتضب لممبرد ،ٕٜٚ-ٕٜٙ/ٖ :كحركؼ المعاني كالصفات ،ٗٛ :كحاشية

()ٔٙٙ

مف قكلو " :يقع " إلى قكلو " :كانت " ساقط مف ب.

()ٔٙٛ

ينظر :االنتصارات اإلسبلمية في كشف شبو النصرانية ،ٕٗٚ/ٔ :كالمكاقف لئليجي.٘ٚ/ٔ :

(ٓ)ٔٚ

ينظر :مغني المبيب البف ىشاـ.ٛٛ :

ألفية ابف مالؾ ،ٔٓٓٛ/ٕ :كفتح رب البرية في شرح نظاـ اآلجركمية.ٗ٘٘ :

ييمي.ٜٜٔ :
لمس ّ
جني ،ٜٕ :كنتائج الفكر في النحك ُ
(ٗ )ٔٙينظر :المقتضب لممبرد ،ٕٛٚ/ٖ :كمغني المبيب البف ىشاـ.ٕٗ/ٔ :
الصباف عمى شرج األشمكنى.ٔ٘ٓ/ٖ :
()ٔٙٚ

()ٜٔٙ

(ٔ)ٔٚ

في ب " :ليقع ".

في ب كممة " التي " مف كبلـ أحمد بف دمحم العدكؼ.

أبك الحسف النحكؼ ،سعيد بف مسعدة المجاشعي ،مكالىـ البخمي ،ثـ البصرؼ ،مف أىل بمخ،

عالـ بالمغة كاألدب ،أخذ العربية عف سيبكيو ،لو كتاب (معاني القرآف) ،كقد تكفي سنة(ٕ٘ٔق).
ينظر :إنباه الركاة ،ٖٙ/ٕ :ككفيات األعياف ،ٖٛٓ/ٕ :كالبمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة.ٔٗ٘/ٔ :
(ٕ)ٔٚ

أبك عمر ،صالح بف إسحاؽ الجرمي النحكؼ ،فيك مكلى الجرـ بف رباف ،كجرـ مف قبائل اليمف،

كاف فقيياً عالماً بالنحك كالمغة ،كىك مف البصرة كقد قدـ بغداد ،كأخذ النحك عف األخفش كغيره،
كناظر ببغداد الفراء ،لو مصنفات منيا (السير) ك (كتاب األبنية) ك ( غريب سيبكيو)  ،كقد تكفي في
َ
أصفياف أياـ المعتصـ سنة (ٕٕ٘ق) .ينظر :معجـ األدباء ،ٖٔٗٗ/ٗ :ككفيات األعياف،ٗٛ٘/ٕ :

كالكافي بالكفيات.ٔٗٗ/ٔٙ :
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(ٖ)ٔٚ

ينظر :الجنى الداني في حركؼ المعاني ،ٔ٘ٛ :كمغني المبيب البف ىشاـ ،ٛٛ :كالفصكؿ

المفيدة في الكاك المزيدة.ٖٚ :
(ٗ)ٔٚ
(٘)ٔٚ

ما بيف المعقكفتيف زيادة مف ب.

مف قكلو " :تسميماً " إلى قكلو " :آميف " ساقط مف ب.
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