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INTRODUCTION

The treatise edited here represents a unique document in the Islamic 
religious tradition. Its signifi cance lies in the fact that it represents 
a point of  intersection for many issues: Islamic-Jewish and Islamic-
 Christian interactions, internal Islamic polemics regarding the manner 
of  approaching the Qur ān, the status of  the Bible (both the Hebrew 
Bible and the Gospels) in Muslim imagination, and the history of  
Quranic exegesis. It is a rich and multilayered text, and we have only 
begun to realize its importance. The purpose of  the present critical 
edition is to situate the text in its proper historical context, and to make 
it available to the scholarly community. 

The treatise, al-Aqwāl al-qawīmah fī ukm al-naql min al-kutub al-qadīmah, 
(The Just Verdict on the Permissibility of  Quoting from Old Scriptures), was 
written by al-Biqā ī (d. 885/1480), a famous Qur ān commentator who 
lived in the last days of  Mamluk rule in the Near East. He wrote it to 
defend his use of  the Hebrew Bible and the Gospels in interpreting the 
Qur ān. An ambitious and ingenious scholar, al-Biqā ī wrote a Qur ān 
commentary which he claimed is original in its approach. He asserted 
that rhetoric had been an underused tool in interpreting the Qur ān, 
and was determined to rectify this aspect of  the practice of  Quranic 
exegesis. This was not in itself  problematic; Tafsīr, or Quranic exegesis, 
is a fl uid genre that has accommodated a variety of  approaches to the 
Qur ān. However, al-Biqā ī did something unexpected and unique: he 
decided to quote the Hebrew Bible and the Gospels, in their offi cial 
Arabic translations, when interpreting Bible-related material in the 
Qur ān. This represented a total break with Islamic religious and schol-
arly practice. Indeed, his decision was so unusual that it was bound to 
attract attention. His enemies—and he had many—seeing his use of  the 
Bible as a break with the tradition, accused him of  heresy, and called 
for the book to be burned. Eventually, one of  the leading scholars of  
Cairo and a bitter enemy of  al-Biqā ī, al-Sakhāwī (d. 902/1492), wrote 
a treatise espousing the traditional Islamic legal prohibition against the 
religious use of  the Bible. 

Al-Biqā ī could hardly afford to let an accusation of  heresy go 
unanswered. He had built his reputation on a solid record of  zealous 
protection of  the Sunnah, or the practice, of  Muhammad. He had 
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2 introduction

spent his life contending with others about what he considered as  
infringements on the law of  God. Indeed, his austerity and stern outlook 
on legal matters are beyond doubt. Stung by the accusations that he 
was glorifying the Bible and debasing the Qur ān, al-Biqā ī answered his 
critics with the present treatise, claiming that the use of  the Bible was 
a venerable Islamic practice. He argued that the Qur ān, Muhammad, 
the early generation of  Muslims, and the leading scholars of  every age 
used the Bible. 

The problem with al-Biqā ī’s argument is rather apparent. It is not 
that Muslims did not use the Bible, for they often did. However, they 
used it mainly in one of  two ways: in a polemical context, to attack 
Judaism or Christianity, or apologetically, to argue that Muhammad’s 
coming had been foretold in the Old Scriptures. Moreover, the Sharī ah 
was clear about its prohibition against the reading or even handling of  
the scriptures of  other religions. Al-Biqā ī thus was not only content 
to break the rule, but he also attempted to change it! To undermine 
the accusations of  his enemies that he was innovating in religious 
 matters—a grave accusation—al-Biqā ī solicited supporting fatwas 
from the leading judges and scholars of  Cairo, who all obliged. They 
stood behind him on this issue, which is testament to al-Biqā ī’s high 
standing as a scholar. 

By the time al-Biqā ī appeared on the scene, a legion of  Islamic anti-
Jewish and anti-Christian works had already been written, and most 
made attacking the “corrupted” or “altered” Bible a central theme. 
Accumulated Muslim knowledge of  the Bible was extensive. The tradi-
tion had also formalized its indifference—if  not guarded hostility—to 
the scriptures of  other religions. The Bible and the Gospels were holy, 
but only to the degree that they had once been uncorrupted. Opinions 
differed as to how much reverence Muslims should show the Bible. 
Some were more accommodating than others, but on the whole, one 
did not quote the Bible as if  one were quoting the Qur ān; there was 
no confusion about which book was the authoritative text. The Bible 
never became part of  the religious scripture of  Muslims. The New 
replaced the Old completely.

Al-Biqā ī was thus breaking away from scholarly conventions by quot-
ing the Bible in a positive religious context. He wrote a commentary 
on the Qur ān in which he uses the Bible to explain the Qur ān. Never 
before had anyone used the Bible in such a manner, for this amounted 
to an endorsement of  the Bible as Scripture. There is no avoiding the 
conclusion that al-Biqā ī considered the Bible to be holy enough for 
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 introduction 3

Muslims to use alongside the Qur ān. Forced by his enemies to account 
for his practice, he wrote a detailed polemical defense. The treatise is 
an apologia for a practice that is uniquely his, although he claimed 
that it is an old practice. In many ways, al-Biqā ī was reopening a 
gate that was shut very early on in Islamic religious practice. Muslims 
in the fi rst century Islamicized much of  the biblical lore (both Jewish 
and Christian), and constructed a narrative of  their own that acted as 
the pre-Qur ān. In this regard, when Muslims needed to go back to 
pre-Islamic salvifi c history, they already had their own retelling of  that 
past. Al-Biqā ī instead made a daring return to the old Biblical sources, 
and in so doing made a fascinating contrast to the usual practice.

The treatise al-Aqwāl, though only preserved in four manuscripts, 
seems to have enjoyed a signifi cant circulation in the Islamic world. 
Cairo has two copies, and North Africa had two (now housed in the 
Escorial). We also have proof  that the treatise was available in Yemen 
and was read by no less an authority than al-Shawkānī (d. 1250/1834). 
It is very telling that al-Biqā ī’s treatise should have survived, while the 
treatise of  al-Sakhāwī, the anti-Bible treatise written in response to al-
Biqā ī’s use of  the Bible, is now lost. If  we can draw any conclusions 
from this, it is that our customary understanding of  how the medieval 
Islamic tradition approached the Bible is fl awed. Muslims were able, 
when so inclined, to appropriate the Bible as Scripture.

The Bible treatise of  al-Biqā ī would have been simply a curiosity, 
were it not for his Qur ān commentary, which indeed uses the Bible 
to interpret the Qur ān. Together, the texts represent a momentous 
example of  religious affi nity between the scriptures of  both religions. 
Al-Biqā ī shows such sympathy to the Bible, such an attentive ear to 
the word of  an alien Scripture, that one stands incredulous before it. 
Never before nor after him in the annals of  Islamic interaction with 
the Bible has there been such a keen appreciation of  the Bible as Scrip-
ture. That the treatise and the commentary are from high medieval 
Islamic culture is also a source of  marvel. This is not an apprecia tion 
of  an alien Scripture sprung from humanist leanings; nor was al-Biqā ī 
experiencing any doubts about his faith or undergoing a conversion 
experience. Al-Biqā ī was a comfortably conservative Muslim scholar 
who was a staunch defender of  things Islamic. What impelled him to 
use the Bible were hermeneutical needs, not religious tolerance as we 
understand tolerance now. Yet, perusing the Bible changed his outlook, 
and one can speak in this case of  an openness not seen before in the 
Islamic religious tradition to the Bible as Scripture on its own terms. 
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4 introduction

It is surprising that this treatise has not attracted more attention 
from the scholarly community. It is not unknown to modern scholars. 
As a matter of  fact, it has a venerable history by way of  introduction. 
The treatise was fi rst described in a report by Ignaz Goldziher in 1876, 
while in Cairo. He sent it to Moritz Steinschneider, who included the 
report in his Polemische und Apologetische Literatur in arabischer Sprache, the 
standard reference work on polemical Islamic literature. Meanwhile, 
in 1936, a professional scribe for Dār al-Kutub tried to produce a new 
copy of  the treatise based on the manuscript available in Cairo, only to 
fail in his attempt due to the confusing nature of  the original. Someone 
in the American Research Center in Egypt was interested enough to 
have a photostat copy made of  the same manuscript which Goldziher 
described; a fi le of  these photostats is still available in the A.R.C.E. 
library. A partial summary as well as a partial uncritical edition of  some 
sections were published by Mu ammad al-Khawlī in Majallat Ma had 
al-Makh ū āt al- Arabīyah in 1980. None of  these efforts seems to have left 
much impression; the signifi cance of  the treatise went unnoticed. 

My decision to edit the treatise came after a slow realization of  its 
importance and uniqueness. The treatise is engaging, argumentative, 
and deeply personal. It is also a remarkable record of  the scholarly 
activity of  a medieval scholar and his readings. In addition to its 
subject matter, the number of  works cited is in itself  a very important 
indicator of  the cultural atmosphere in Cairo. I am in the process of  
writing a study of  the signifi cance of  the works cited in this treatise. 
The treatise is also a corrective to our perfunctory historical knowl-
edge of  Muslims’ engagement with the Bible. It is nothing short of  
revolutionary in its argument that the Bible could be used by Muslims 
to interpret the Qur ān. I have already published a detailed study of  
the arguments of  the treatise, and there is no need to repeat those 
arguments here. Instead, I supply in this introduction the background 
information needed for a deeper appreciation of  the text. The treatise 
as it stands is sanitized and divorced from the scandal that generated 
it. I thus have the rather unsavory task of  exhuming a scandal long 
forgotten. There is a certain aspect of  betrayal to the reputation of  
such dignifi ed scholars in unearthing all the unpleasant details of  this 
controversy, but I suppose that al-Biqā ī would forgive this indiscretion. 
He was a decent enough scholar to realize that recounting the facts is 
the basis of  any good scholarship. It is he, after all, who preserved for 
us all these details!
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 introduction 5

Editing the text proved to be more challenging than I had anticipated. 
The presence of  a large number of  names and title of  books meant 
that I had to spend a long time searching for the references. Ironically, 
it is al-Biqā ī’s enemy, al-Sakhāwī, who has supplied us with much of  
the key information needed in order to identify many of  the names 
in the treatise. Moreover, the treatise has given me an appreciation of  
the complexity of  the scholarly networks in the last Mamluk century 
above and beyond the shadow of  its two towering fi gures: Ibn ajar 
al- Asqalānī (d. 852/1449) and al-Suyū ī (d. 911/1505). The last century 
of  Mamluk rule shaped the intellectual landscape of  Islamic religious 
tradition due to the large number of  scholars active in its colleges 
and seminaries. Whatever the political situation was in late Mamluk 
dynasty—and historians have long engaged in the study of  the collapse 
of  this dynasty—the intellectual atmosphere was profoundly complex, 
and nothing if  not vibrant. 
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CHAPTER ONE

A HERMENEUTICAL BIOGRAPHY OF AL-BIQĀ Ī

Mamluk Cairo of  the Ninth Hijri Century was a crowded city. So many 
illustrious names, so many big reputations, and so little modesty! By 
then, autobiographies had become exercises in self-aggrandizement, 
turning into heavy tomes. True, some had the obligatory opening 
chapter on the virtue of  recounting one’s own virtues, a most pathetic 
exercise in piety; yet the meticulousness with which information about 
individual histories was gathered spoke of  a distinctly bourgeois sen-
sibility.1 We have the autobiography of  al-Suyū ī already at hand.2 A 
more voluminous and tediously self-serving example is, however, the 
one penned by al-Sakhāwī, the biographer of  the century and the most 
avid recorder of  the achievements of  his generation of  scholars—as 
well as of  their foibles and shortcomings. It should come as no surprise 
that this most avid biographer of  all Islamic history should turn his 
attention to himself  and write a masterpiece of  the Islamic autobio-
graphical genre.3 The thirst for autobiographies was also nourished in 
an indirect way. We encounter a proliferation of  book-length biographies 
of  famous scholars—those who were modest enough not to write full 
fledged autobiographies, but were famous enough to entice others to 
write their biographies. Students of  such modest scholars were keen 
to memorialize their unassuming teachers. There was of  course a self-
serving aim to this exercise: to be the student of  such illustrious figures 
was a glory not to pass unrecognized. Thus, al-Sakhāwī, did not neglect 
to write a biography of  his very famous teacher Ibn ajar.4

1 See the autobiography of  al-Sakhāwī, Irshād al-ghāwī bal is ād al- ālib wa-al-rāwī 
bi-tarjamat al-Sakhāwī, Leiden University, Cod. Or. 2366, fol. 5: al-muqaddimah: fī thanā  
al-mar i alā nafsihi wa-hal huwa jā iz am lā.

2 E. M. Sartain, Jalāl al-Dīn al-Suyū ī, 2 vols (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1975). See also an analysis of  al-Suyū ī’s autobiography in Dwight F. Reynolds, 
Interpreting the Self: Autobiography in the Arabic Literary Tradition (Berkeley: University of  
California Press, 2001), pp. 1–5, 65–67, 87–88, 202–203.

3 See note 1 above.
4 On al-Sakhāwī’s biography of  Ibn ajar and Ibn ajar’s own autobiography, 

see Interpreting the Self, pp. 80–83, 64, 66. Al-Sakhāwī wrote independent biographies 
of  at least five other individuals; see his al- aw  al-lāmi  li-ahl al-qarn al-tāsi  (Cairo, 
1934), v. 8:17. 
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8 chapter one

All indications are that al-Biqā ī (d. 885/1480) was not going to disap-
point, and had intended to leave us a revealing autobiography. He could 
hardly wait to reach a more ponderable age before penning his first 
short autobiography—it was written when he was at the tender age of  
thirty-two, rather young for a scholar. However, it turned out to be his 
first and last autobiography. Unfortunately, it stops short of  being of  any 
real value for what concerns us here, since it was written before any of  
the controversies that he came to be embroiled in.5 Al-Sakhāwī informs 
us that al-Biqā ī died a heartbroken and disgraced scholar, and there 
is truth to this uncharitable assessment. Hounded by enemies, beset by 
accusations, chased out of  Cairo, shunned in Damascus, the man was 
apparently in no mood to write an autobiography later in his troubled 
life. There is, however, an abundance of  information on him scattered 
in his own writing, especially in his incompletely edited history.6 This 
history has proved essential in disentangling the history of  the Bible 
controversy. It should be noted here that al-Biqā ī never published a 
clean copy of  his history, and what we have is a draft (musawwadah) of  
the work. The ability to read this manuscript is thus hampered by the 
usual problems one encounters when working on drafts: the unruly 
marginalia which are usually easier for the author to disentangle than 
for any other reader. I chiefly use the unedited parts of  this history to 
reconstruct the controversy surrounding his use of  the Bible. 

Fortunately for us, al-Sakhāwī was obsessed with his colleague and 
classmate al-Biqā ī, and there is hardly any lack of  references to al-Biqā ī 
in al-Sakhāwī’s writings.7 Foremost among the sources about the life of  
al-Biqā ī is the biography written by al-Sakhāwī which spans ten pages in 
the printed edition.8 The vitriolic tone of  this biography makes it  nothing 
short of  a voyeuristic experience for the modern reader. The animosity 

5 Al-Biqā ī, Unwān al-zamān bi-tarājim al-shuyūkh wa-al-aqrān, ed. asan al- abashī 
(Cairo: Dār al-Kutub wa-al-Wathā iq al-Qawmīyah, 2004), v. 2:61–85. This short 
autobiography was written in the year 841/1437.

6 For the history, see the introduction of  the editor to the partial edition of  al-Biqā ī’s 
I hār al- a r li-asrār ahl al- a r, Mu ammad al- Awfī (al-Riyā , 1992) v. 1:11–50. See 
also the studies of  Li Guo, “Al-Biqā ī’s Chronicle: A Fifteenth Century Learned Man’s 
Reflection on his Time and World,” in The Historiography of  Islamic Egypt (C. 950–1800), 
Hugh Kennedy, ed., (Leiden, 2001), pp. 121–148; id. “Tales of  a Medieval Cairene 
Harem: Domestic Life in al-Biqā ī’s Autobiographical Chronicle,” Mamlūk Studies Review, 
9, no. 1 (2005), pp. 101–121.

7 Al-Biqā ī was aware of  al-Sakhāwī’s fixation on him; see al-Biqā ī’s remark in his 
apologia, al-Aqwāl, Escorial ms. árabe 1539, fol. 90a.

8 See al-Sakhāwī, al- aw  al-lāmi , v. 1:101–111.
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 a hermeneutical biography of al-biq     9

between the two scholars was venomous.9 Al-Sakhāwī described al-Biqā ī 
as “the harbinger of  outrageous behavior, of  calamities, of  disorder, 
and the holder of  contradictory irreconcilable opinions.”10 One of  the 
Mamluk sultans who was fond of  al-Biqā ī was reported by al-Sakhāwī 
to have said that had he “unleashed the spite of  al-Biqā ī, it would have 
destroyed the world.”11 Thus, even those who liked him were not blind 
to his fury. Al-Sakhāwī affirmed that no one was spared from al-Biqā ī’s 
wrath, neither the older ulamā , nor his peers (al-aqrān), whether in 
Egypt or any other country he entered, whether through his verse or 
his prose, even those who were his benefactors.12 He also informs us 
that al-Biqā ī was a constant source of  trouble, “undone by his hubris 
and self  love, and a greed for vanity and reputation.”13 When we real-
ize that this biography was written after the death of  al-Biqā ī, we can 
appreciate the depth of  al-Sakhāwī’s feelings;14 death was no shield for 
al-Biqā ī. Al-Sakhāwī sneered that al-Biqā ī wrote no work on jurispru-
dence or grammar, and he even asserted, in a flight of  exaggeration, 
that al-Biqā ī wrote no book in any other art! Nor did al-Biqā ī finish 
reading the six canonical works of  prophetic traditions.15 The explicit 

 9 Al-Biqā ī was no less disdainful of  al-Sakhāwī; he failed to mention him by his 
proper name, calling him “a commoner with no insight into any of  the disciplines.” For 
the attack of  al-Biqā ī on al-Sakhāwī, see the appendix of  the edition, where al-Biqā ī 
called al-Sakhāwī Ibn al-Bārid. There would have been no way to know who this Ibn 
al-Bārid was if  it was not for the help of  al-Sakhāwī himself. Fearful that a reference 
to him might go unnoticed, even if  by a despising enemy, al-Sakhāwī, in his short 
biography of  himself  in his dictionary and in his autobiography proper mentioned the 
fact that he was called by his enemies Ibn al-Bārid. See al- aw , v. 8:2 “wa-yuqāl lahu 
Ibn al-Bārid. . . . wa-lā yadhkuruhu bihā illā man ya taqiruhu.” See also the autobiography, 
al-Sakhāwī, Irshād, fol. 11a, line 5. 

10 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 1:101 “wa- ā ib tilka al- ajā ib wa-al-nawā ib wa-al-qalāqil 
wa-al-masā il al-muta āri ah al-mutanāqi ah.”

11 Ibid., v. 1:104 “law naffastu li-al-Biqā ī la-akhraba al-dunyā.”
12 Ibid., v. 1:103 “wa-mā alimt a adan salima min adhāhu lā al-shuyūkh wa-lā al-aqrān, 

wa-lā man yalīhim min kulli balad dakhalahu bi-al-na m wa-bi-al-nathr, attā man khawwalahu 
fī al-ni am.”

13 Ibid., v. 1:103 “wa-waqāi uhu kathīrah wa-a wāluhu shahīrah, wa-da āwīhi mus afī ah. 
Ahlakahu al-tīh wa-al- ujb wa- ubb al-sharaf  wa-al-sum ah.”

14 Ibid. v. 1:105 “alladhī āla tuhu ba da mawtihi,” which means that this biography 
was written after 885/1480.

15 Ibid., v. 1:102 “wa-lam yu raf  lahu kitāb fī al-fiqh wa-al-na w wa-lā fī ghayrihimā ” 
“bi- ayth mā alimtuhu akmala al-sittata u ūl al-islām.” There is a faint possibility that 
al-Sakhāwī is actually referring to the six works of  jurisprudence to be read by any 
scholar who is to be counted as a Shafi ite jurist. For a detailed study of  the issue of  
essential texts in the curriculum of  the Shafi ites see R. Kevin Jaques, Authority, Conflict, 
and the Transmission of  Diversity in Medieval Islamic Law (Brill, 2006). 
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argument is that he was not a scholar —at most, he was a dabbler.16 He 
was a scribe and an elementary school teacher, al-Sakhāwī pointedly 
remarked.17 These are, needless to say, half-truths. Al-Biqā ī wrote on 
many subjects, and there is no doubt that he was an outstanding scholar. 
Al-Sakhāwī is unwilling even to admit to the fact that al-Biqā ī was a 
Qur ān commentator. Even his low social origins are ridiculed. That 
he rose from the ranks of  the peasantry and acquired wealth later is 
nothing particularly unique. Nor was the profession of  a scribe or a 
school teacher unusual for an aspiring scholar. 

Despite its biased nature, this biography is essential for understanding 
al-Biqā ī and the forces that shaped him. The remarkable fact about 
al-Sakhāwī’s biography of  al-Biqā ī is that it is one of  the longest in 
his massive biographical dictionary. Indeed, there is a constant stream 
of  cross references to the works of  al-Biqā ī throughout the dictionary. 
Al-Sakhāwī has an intimate knowledge of  al-Biqā ī that only an enemy 
would care to cultivate.18 What adds to the significance of  al-Sakhāwī’s 
biography is that, despite all the self-disclosure that al-Biqā ī offers his 
readers, one needs an outsider’s view of  our author in order to cor-
roborate his self-understanding. It takes an opponent to describe for us 
the circle of  influences that shaped al-Biqā ī. Moreover, al-Sakhāwī, by 
including biographies of  the people who crossed paths with al-Biqā ī, 
has made it much easier for us to reconstruct the web of  connections 
around the latter. Such was al-Sakhāwī’s obsession with al-Biqā ī that 
he even includes the biographies of  the scribes who wrote al-Biqā ī’s 
works in his biographical dictionary.   

Al-Biqā ī is also fortunate to have had the attention of  many of  the 
editors of  his works in the Arab world. Almost all of  his works which 
have been edited have been supplied with extensive biographies, which 
are continually refined as information becomes available. More impor-
tantly, we now have a complete and detailed list of  his works: a medieval 
bibliographical list that has been annotated, edited, and augmented.19 
The editor, Mu ammad al-I lā ī, has also written the most extensive 
biography of  al-Biqā ī, the caliber of  which saves us the trouble of  

16 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 1:102 “wa-lā balagha martabata al- ulamā  bal qu ārā amrihi 
idrājuhu fī al-fu alā  wa-ta ānīfuhu shāhidatun alā dhālika.”

17 Ibid., “al-nisākhah wa-ta līm al-a fāl.”
18 Al-Sakhāwī dedicated a whole book to al-Biqā ī and his scandals, entitled “A san 

al-masā ī fi ī ā  awādith al-Biqā ī.” See al- aw , v. 8:17. The book did not survive.
19 Mu ammad Ajmal Ayyūb al-I lā ī, Fihrist mu annafāt al-Biqā ī: an nuskhah manqūlah 

min kha ih (al-Riyā : Maktabat al-Malik Fahd al-Wa anīyah, 2005). 
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offering a detailed biography here.20 The virtue of  this biography is that 
it reassesses all previous Arabic biographies on al-Biqā ī, and offers the 
most comprehensive outline of  the life of  the author to date. Where 
this biography fails is precisely in the area that it concerns us here: it 
is oblivious to the contorted history of  the Bible controversy.

Interest in al-Biqā ī in European and American academe is not 
lacking. Since al-Biqā ī played a major role in two controversies, one 
concerning the religious standing of  the poet Ibn al-Fāri , and the 
other centering on a philosophical issue widely debated in medieval 
Islam—whether this world was the best option available for God or 
not—studies on the legacy of  these two issues have allowed scholars to 
investigate the role of  al-Biqā ī in both.21 Li Guo has, moreover, written 
two articles centering on the historical work of  al-Biqā ī, one of  which 
includes a biography and detailed information about al-Biqā ī’s life.22

While modern Arabic studies do refer to the Bible controversy, there 
is no mention whatsoever of  it in European and North American 
studies.23 The sources themselves are in no small measure to blame for 
this neglect. The details of  this controversy are buried in allusions and 
in unpublished manuscripts, and the issue can easily be overlooked. 
It has not helped that the Bible controversy was intimately tied to 
the history of  Qur ān exegesis. It is perhaps this connection that has 
contributed most to the neglect we see in modern scholarship. The 
role of  Qur ān commentary in the intellectual history of  medieval 
Islam is barely acknowledged. Reading all the literature available on 
al-Biqā ī in European languages, one hardly realizes that al-Biqā ī was 
a major Qur ān exegete.24 Th. Emil Homerin characterized al-Biqā ī 
as “primarily a adīth scholar and biographer” an assessment echoed 

20 Ibid., pp. 19–57.
21 For the controversy over Ibn al-Fāri  see Th. Emil Homerin, From Arab Poet to 

Muslim Saint: Ibn al-Fāri , His Verse, and His Shrine (Columbia: University of  South Carolina 
Press, 1994), pp. 55–75. For the philosophical treatise of  al-Biqā ī on the best possible 
worlds see Eric L. Ormsby, Theodicy in Islamic Thought: The Dispute Over al-Ghazālī’s “Best 
of  All Possible Worlds” (Princeton: Princeton University Press, 1984), pp. 135–160.

22 See note 6 above. The biography of  al-Biqā ī is given in his “Al-Biqā ī’s Chronicle,” 
pp. 121–126.

23 The only Arabic modern scholar to discuss the controversy in some (albeit inac-
curate) detail is Mu ammad al-I lā ī, Fahrast mu annafāt al-Biqā ī, pp. 47–48. 

24 Only Guo discusses al-Biqā ī hermeneutical outlook. This is done however as 
an ancillary to understanding his historical outlook. See “Al-Biqā ī’s Chronicle”, pp. 
132–135.
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by Li Guo.25 Al-Biqā ī was a mufassir, a Qur ān commentator, first and 
foremost. While he apparently did not care enough about his history 
to edit it for proper publication, and left it as a draft, he spent most 
of  his scholarly life working on his Qur ān commentary, polishing and 
preparing it for publication.

In this biography, I have thus a different concern than previous 
biographies of  al-Biqā ī, both in the Middle East and North America. 
I am here more interested in charting a genealogy of  the influences 
that shaped al-Biqā ī’s hermeneutical outlook; while these influences 
are hotly debated in the primary sources and were considered to have 
exercised a nefarious effect on his outlook, modern scholars not inter-
ested in exegetical issues have disregarded them. I also am interested 
in highlighting al-Biqā ī as an exegete—ironically, something that was 
pushed to the side the moment he died. Al-Sakhāwī, a few years after 
the death of  al-Biqā ī, was unwilling to grant our author the rank of  
exegete, although al-Biqā ī spent his life working on his Qur ān-related 
projects, especially on his massive Qur ān commentary.

Li Guo has done an admirable job of  giving us an outline of  the 
life of  al-Biqā ī in English, and I will rely on what he has mentioned 
in his biography of  al-Biqā ī with some minor corrections.26 As for the 
reconstruction of  al-Biqā ī’s intellectual influences, I depend exclusively 
on the primary sources. 

Al-Biqā ī was born in 809/1406 in the region of  al-Biqā  (hence 
the name al-Biqā ī), in what is now Lebanon, in a small hamlet called 
Khirbit Rū ah, on the western slopes of  anti-Lebanon mountain range.27 
In 821/1418, a family feud resulted in the murder of  al-Biqā ī’s father 
and two uncles. He himself  was injured, and his fearful mother took 
her children to Damascus. There al-Biqā ī showed remarkable advance-
ment in his studies, and was soon studying with the leading scholars 
of  the city. He then moved to Jerusalem, where he studied mathemat-
ics in addition to the traditional sciences. In 834/1431, he moved to 
Cairo to become the student of  the famous scholar Ibn ajar. Even-
tually, al-Biqā ī would accompany the Sultan of  Cairo on two of  his 
naval military campaigns. As a warrior-scholar, he was rather unique 
among the scholars of  his age. Soon, he acquired a position in one 

25 Homerin, From Arab, p. 68; Guo, “Al-Biqā ī’s Chronicle”, p. 121.
26 Guo, “Al-Biqā ī’s Chronicle”, pp. 121–125.
27 Ibid., pp. 121–123; the information is also augmented from al-Biqā ī’s autobiog-

raphy; see his Unwān, v. 2:62–66, which was not available to Guo. 
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of  the mosques of  Cairo as the Qur ān teacher.28 It was as a result of  
this teaching position that he composed his Qur ān commentary. Dur-
ing his stay in Cairo, al-Biqā ī became embroiled in an acrimonious 
controversy over the poet Ibn al-Fāri , which undid his authority and 
his reputation.29 Such was his disgrace that he felt compelled to move 
to Damascus. In Damascus, he proceeded to insult the reputation of  
al-Ghazālī, to the disappointment of  the scholars of  Damascus who 
had welcomed his return to his native city.30 He died in 885/1480, a 
lonely and disgraced man. This is the bare outline of  the life of  our 
author. Before I move to the main subject of  my concern here, I would 
also like to point out that al-Biqā ī was a gifted poet, judging from the 
little that has survived of  his poetry. Even al-Sakhāwī was willing to 
concede that he was not a bad poet.31 In his history, al-Biqā ī stated that 
he stopped his poetic activities in order to dedicate himself  to working 
on the Qur ān commentary.32

Al-Biqā ī’s magnum opus and the source of  his reputation in the 
Islamic world is his Qur ān commentary, the massive Na m al-durar fī 
tanāsub al-āyāt wa-al-suwar (henceforth Na m).33 This Qur ān commentary 
has two characteristics that makes it unique in the history of  medieval 
Qur ān commentaries. First, it attempts to make rhetoric and logical 
causality the main method of  interpreting the Qur ān. Second, it heav-
ily uses the Hebrew Bible and the New Testament as proof  texts in 
order to interpret certain verses in the Qur ān. I describe the various 
individuals and sources that allowed al-Biqā ī this venture below.

28 Guo, “Al-Biqā ī’s Chronicle,” p. 122. Guo mentions that al-Biqā ī went on 100 
military campaigns, citing Hajjī Khalifa’s authority. I think there is a corruption in the 
text here. Al-Biqā ī’s own autobiography, which was not available to Guo, mentions 
two expeditions, Unwān, v. 2:67.

29 See note 21 above.
30 According to al-Suyū ī, the mobs almost managed to kill al-Biqā ī; for references 

see Ormsby, Theodicy, p. 32.
31 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 1:107, the few lines of  poetry quoted here were a dirge 

written by al-Biqā ī in anticipation of  his death. Al-Sakhāwī remarks that al-Biqā ī’s 
vanity might have given him the inspiration that was needed to write so moving a 
piece: “ka-annahu li-mazīd ubbih fī mad  nafsihi inba athat sajīyatahu.”

32 Al-Biqā ī, I hār al- a r li-asrār ahl al- a r, Madīnah, Maktabat al-Shaykh Ārif  ikmat, 
tārīkh 3789, fol. 228a “li-annī qad a ra tu an al-na m lā siyyamā mad  al-nās wa- araftu 
kulliyyatī ilā istikhrāj al-munāsabāt.”

33 Al-Biqā ī, Na m al-durar fī tanāsub al-āyāt wa-al-suwar (India, 1976). This edition, in 
22 volumes, is a critical edition. The Beirut copy (Dār al-Kutub al- Ilmīyah, 1995) is a 
pirated reset print which omits the critical apparatus. All references are to the Indian edi-
tion. The Indian edition has been reissued by Dār al-Kitāb al-Islāmī (Cairo, 1992).
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In the introduction of  his book, Ma ā id al-na ar li-al-ishrāf  alā maqā id 
al-suwar, al-Biqā ī summed up the objections raised against his Qur ān 
commentary, the Na m:

Some people have stated that: It is unlawful to keep this book (i.e. Na m) 
in the hands of  the people for two reasons. First: it has copied from old 
scriptures, and we know that these holy books have been corrupted, and 
hence one should not quote them. Second, the book (Na m) is all his [i.e. 
al-Biqā ī’s] own words, with no authority to base himself  upon. He is 
speaking his opinion (ra   ī  ) on the Qur ān and that is forbidden.34

This is a fair assessment of  the accusations against his Qur ān com-
mentary. I will leave the accusation—the fact that al-Biqā ī copied from 
the Bible, a charge he answers in his own apologia—aside for the time 
being. Rather, I will concentrate on the accusation that he used his 
personal opinion to interpret the Qur ān.  Al-Biqā ī saw nothing wrong 
in using one’s knowledge to interpret the Qur ān. To contemplate and 
reflect on God’s word is what God orders Muslims to do in the Qur ān 
itself, al-Biqā ī asserts, quoting verse 38:29.35 There is nothing wrong 
with explaining the Qur ān as one understands it. Al-Biqā ī was more-
over interested in highlighting his affinity to a line of  scholars that the 
Islamic intellectual tradition had all but forgotten.36 The point made 
by al-Biqā ī is that scholars before him have ventured where he did, 
and that what he was doing had been, if  not fully carried out, at least 
envisioned previously.

One can identify four scholars from whom al-Biqā ī derived aspects 
of  his hermeneutics. Ultimately, the sum total of  the influences of  these 
scholars allowed al-Biqā ī a certain intellectual freedom that I think is 
at the heart of  his boldness as an exegete. I will chart the influence 
of  these scholars, and assess how al-Biqā ī absorbed their outlook. 
Perhaps the most enigmatic and mysterious of  these scholars is Abū 
al-Fa l al-Maghribī al-Mashdāllī (d. 864/1460). He was a maverick 
charismatic scholar from what is now Algeria, who sojourned in Cairo 
and the East of  the Islamic world.37 Al-Biqā ī was extremely fond of  

34 Al-Biqā ī, Ma ā id al-na ar li-al-ishrāf  alā maqā id al-suwar, ed. Abd al-Samī  usayn 
(al-Riyā : Maktabat al-Ma ārif, 1987), v. 1:111–112.

35 He also mounts a defense of  the practice of  interpretation in the introduction of  
his Qur ān commentary, see Na m, v. 1:3–4.

36 Al-Biqā ī, Ma ā id, v. 1:137 “wa-kitābī hādhā qad nawwahtu fīh bi-al-naql an jamā atin 
mā arafahum al-mu awwibūn illā minnī, minhum al-ustādh Abū al- asan al- arāllī.”

37 Much of  what we know about this man comes from al-Sakhāwī and al-Biqā ī. See 
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this scholar, and the two were close companions during al-Mashdāllī’s 
stint in Cairo. He learned from al-Mashdāllī a hermeneutical rule that 
is the basis of  his venture into interpreting the Qur ān. Al-Sakhāwī 
labeled it as “the rule that emboldened al-Biqā ī to dare and venture to 
interpret the Qur ān in the manner he did.”38 The significance of  this 
rule to al-Biqā ī’s hermeneutical enterprise is clear from the fact that 
it is quoted at the beginning of  his Qur ān commentary.39 Al-Sakhāwī 
quotes the rule in the biography of  Abū al-Fa l, and it is worth giving 
a translation of  the rule here:

The general rule to uncover the harmony among the verses in all of  the 
Qur ān is to discover the aim ( ghara  ) for which a certain Sura has been 
composed, and to find out what that aim needs in the way of  preliminary 
matters, and to assess the degree to which these preliminary matters have 
achieved that aim. Then, you have to find out how the discourse after the 
preliminary matters has led the listener to anticipate what follows, whether 
it is divine commandments or the other complementary necessary issues 
that are essential to the purpose of  the Sura; the discourse of  the Sura 
should thus be a discourse that is dictated by the rules of  rhetoric such 
that one is not burdened in an unnecessary manner to discover the aim 
of  the Sura. This is thus the fundamental rule that unearths the nexus 
of  connections among the various parts of  the Qur ān. If  you follow this 
rule you will discern the manner in which the composition of  the Qur ān 
was achieved between each verse in each Sura.40

Al-Biqā ī understood the rule to allow him to decipher the Qur ān in 
a manner not seen before.41 He was also adamant that only he was 
taught this rule by this scholar.42 This new and unprecedented rule calls 

the lengthy biography in al- aw , v. 9:180–188. See also Badr al-Dīn al-Qarāfī, Tawshī  
al-dībāj wa- ulyat al-ibtihāj, ed. A mad al-Shataywī (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 
1983), pp. 219–220. See also the introduction to A mad al-Bajā ī’s Risālat al-gharīb ilā 
al- abīb (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993).

38 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 1:102 “wa-huwa alladhī a lamahu bi-al-qā idah allatī tajarra  
alā kitāb Allāh bi-hā.”

39 Al-Biqī ā, Na m, v. 1:17–18.
40 Ibid. v. 1:18; see also al-Sakhāwī, al- aw , v. 9:185, the text in al- aw  is a replica 

of  the one in Na m with only one missing word (insert al-muhaymin in line 19 after the 
fourth word). Here is the text in Arabic: القرآن جميع  في  اآلايت  مناسـبات  لعرفان  المفيد  الكلي   االمر 
تلك مراتب  الى  وتنظر  المقدمات  من  الغرض  ذلك  اليه  یحتاج  ما  وتنظر  السورة  له  سـيقت  الذي  الغرض  تنظر  أنك   هو 
نفس استشراف  من  يسـتتبعه  ما  الى  المقدمات  في  الكالم  انجرار  عند  وتنظر  المطلوب  من  والبعد  القرب  في   المقدمات 
فهذا عليها.  الوقوف  الى  االستشراف  عناء  یدفع  العليل  شفاء  البالغة  تقتضي  التي  له  التابعة  واللوازم  االحكام  الى   السامع 
بين مفصال  النظم  وجه  الله  شاء  ان  لك  تبين  فعلته  واذا  القرآن.  اجزاء  جميع  بين  الربط  حكم  على  المهيمن  الكلي   االمر 

الهادي. والله  سورة  سورة  كل  في  وآیة  آیة   كل 
41 Al-Biqī ā, Na m, v. 1:2 “fī fannin mā ra ayt man sabaqanī ilayhi.”
42 Al-Biqā ī, Ma ā id, v. 1:137, where he stated that only he heard the rule from Abū 
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for the exegete to discover the causal connections between the verses, 
and the aim for which each Sura was designed, as governed by the 
rules of  rhetoric. This is a marked departure from the usual micro-level 
approach to the Qur ān in the tafsīr tradition. The usual approach was 
to decipher each word and to go from that level to the phrase level, or 
the sentence or verse level, and ultimately to the level of  the sura. It is 
not that the earlier tradition was oblivious to the context of  the verses 
interpreted, on the contrary, and al-Biqā ī paid tribute to his predeces-
sors in this regard. Nevertheless, previous exegetes did not make this 
aspect of  their approach explicit or predominant.43 Al-Biqā ī, however, 
follows a reverse order, whereby the aim of  the whole sura determined 
how he proceeded to understand its constituent verses. Causality—or 
what al-Biqā ī termed lammā, after the Arabic particle “since”—was a 
novel method.44

Yet, al-Biqā ī was not content to connect the verses in one sura, but 
also sought to determine the connections among the suras themselves. 
Here, he was relying heavily on the work of  a previous scholar, Ibn 
al-Zubayr al-Gharnā ī (d. 708/1308). Ibn al-Zubayr wrote a book in 
which he connected the suras of  the Qur ān to each other in a causal 
manner, arguing that the content of  the preceding resulted in the 
positioning of  a particular sura after it;45 Ibn al-Zubayr believed that 
there is a rationale behind the ordering of  the suras in the canonical 
Uthmanic codex, and he set out to discover it. Such was al-Biqā ī’s 

al-Fa l “wa-al-qā idah allatī iftata tu bi-hā kitābī an al-shaykh Abī al-Fa l al-Maghribī ra imahu 
Allāh lam yasma hā minhu ghayrī.”

43 Al-Biqā ī, Na m, v. 1:6–9. 
44 Al-Biqā ī called his Qur ān commentary the “Book of  Lammā (since),” because 

he used the particle excessively as the tool to trace the causal relationship between a 
verse and what comes after it. See his tongue-in-cheek poem at the end of  the com-
mentary, v. 22:447–449. The first hemistich of  the poem states that “this is the book 
of  lammā”.

45 Ibn al-Zubayr al-Gharnā ī, al-Burhān fī tartīb al-Qur ān, ed. Mu ammad Sha bānī 
(Morocco: Wazārat al-Awqāf, 1990). This edition is based on an incomplete copy and 
the quotations of  al-Biqā ī. The editor was unaware that there is an Indian manuscript 
of  the work; see Catalogue of  the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Library at 
Bankipore, Prepared by Maulavi Muinuddin Nadwi (Calcutta: Baptist Mission Press, 
1932), Quranic Science, Part II, v. XVIII, pp. 57–58. The whole issue of  the intellectual 
formation of  Amīn A san I lā ī has to be reevaluated in light of  the availability of  
this work in India and the interest of  Indian Muslim intellectuals in the Qur ān com-
mentary of  al-Biqā ī. The roots of  the notions of  the coherence of  the composition of  
the Qur ān are not as unique as Mustansir Mir makes it out to be; see his Coherence in 
the Qur ān: A Study of  I lā ī’s Concept of  Na m in Tadabbur-i Qur ān (Indianapolis: American 
Trust Publications, 1986). 
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admiration to the work of  Ibn al-Zubayr that he decided to copy the 
whole book into his Qur ān commentary.46 

These two approaches to the Qur ān allowed al-Biqā ī to argue for 
a rational connectivity among the content, composition, and organiza-
tion of  the Qur ān. To show this underlying structure in the Qur ān, 
al-Biqā ī had to rely largely on his own analysis, instead of  depending 
exclusively on the previous exegetical tradition. However, the boldness 
of  al-Biqā ī does not stop there. For reasons that remain mystifying 
to me, he also came under the spell of  a minor (and by then forgot-
ten) unorthodox exegete, Abū al- asan al- arāllī (d. 637/1239).47 
Al-Sakhāwī rebukes al-Biqā ī for depending on al- arāllī, reminding 
his readers that al-Dhahabī called al- arāllī a philosophizing mystic 
(        falsafī al-ta awwuf    ). Presumably al-Sakhāwī was highlighting the fact 
that such an assessment by al-Dhahabī is in itself  a damning judgment 
on both al- arāllī and al-Biqā ī.48 Nor was al-Dhahabī the first to call 
al- arāllī a philosophizing mystic. It was Ibn Taymīyah, no less, who 
raised doubts about the nature of  the mystical convictions of  al- arāllī. 
Ibn Taymīyah states that the mysticism of  al- arāllī was like that of  
the philosophers;49 Ibn ajar, writing after al-Dhahabī, offers the same 
harsh assessment. Ibn ajar, moreover, adds that al- arāllī treated tafsīr 
in the manner in which one practiced u ūl al-fiqh, or jurisprudence.50 
Ibn ajar here rephrases and distorts the assessment of  al-Ghubrīnī, 
the scholar who produced the most extensive analysis of  al- arāllī’s 
life and legacy.51 In that biography of  al- arāllī, al-Ghubrīnī, a North 
African scholar, defends his compatriot against the easterners and their 

46 Na m, v. 1:6. 
47 On al- arāllī see Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur (GAL), I, 

p. 414, Supplement (S), I p. 717, the name given there is al- irālī, or al- arālī. The 
spelling I have chosen reflects al-Biqā ī’s own and the Arabic tradition. See al-Zirklī, 
al-A lām, v. 4:256–257. The most extensive biography on al- arāllī is in al-Ghubrīnī, 
Unwān al-dirāyah, ed. Ādil Nuwayhi  (Beirut: Lajnat al-Ta līf  wa-al-Tarjamah wa-al-
Nashr, 1969), 143–155.

48 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 1:108 “wa-qad i tamada al- arāllī fī tafsīrihi ma  kawnihi kamā 
qāla al-Dhahabī falsafī al-ta awwuf.” 

49 Al-Dhahabī, Tārīkh al-Islām awādith wa-wafayāt 631–640, ed. Umar al-Tadmurī 
(Bierut: Dār al-Nāshir al- Arabī, 1998), p. 337.

50 For al-Dhahabī’s assessment see his Mīzān al-i tidāl, (Cairo: Īsā al-Bābī al- alabī, 
n.d.) v. 3:114 (no. 5785). For Ibn ajar see his Lisān al-Mīzān (Beirut: Mu assasat 
al-A lamī li-al-Ma bu āt, n.d.) v. 4:204 (536). Ibn ajar added the phrase “ja alahu 
qawānīn ka-qawānīn u ūl al-fiqh” when describing al- arāllī’s famous epistle Miftā  al-bāb 
al-muqfal li-fahm kitāb Allāh al-munzal.

51 al-Ghubrīnī, Unwān, p. 144 “kāna yulqī fī al-tafsīr qawānīn tatanazzalu fī ilm al-tafsīr 
manzilata u ūl al-fiqh min al-a kām.”
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strictures. The tone of  al-Ghubrīnī’s biography is one of  complete adu-
lation and admiration, counting al- arāllī as one of  the great mystics 
and scholars of  al-Maghrib. Ibn ajar reverses this assessment entirely. 
Al-Ghubrīnī does mention an altercation between al- arāllī and Izz 
al-Dīn b. Abd al-Salām (d. 660/1262), which clearly indicates the 
displeasure of  the conservative ulama of  the east with the hermeneu-
tical practices of  this mystic. After inspecting the tafsīr of  al- arāllī, 
Izz al-Dīn is supposed to have asked: “Where are the statements of  
Mujāhid, where are the statements of  Qatadah, and where are the 
statements of  Ibn Abbās?”52

Al-Biqā ī’s championing of  what by his time was a neglected, unortho-
dox figure indicates the daring nature of  his intellectual outlook.53  It is 
not clear why an austerely conservative scholar in matters of  ritual, who 
was waging a war against innovations in Rama ān practices and the 
manner of  calling for the prayer (adhān), would be so willing to venture 
into what is by any standard a grey area hermeneutically.54 Al-Biqā ī was 
fully cognizant of  the mainstream hermeneutical landscape of  Islamic 
tradition as it stood at the time, and his writing clearly shows the depth 
of  his knowledge of  it. The towering figure of  Abū ayyān al-Gharnā ī 
(d. 745/1344) still cast a long shadow in Cairo, yet al-Biqā ī chose to 
champion what was decidedly on the margins of  this tradition. For a 
non-mystic who showed aversion to many of  the mystics’ practices and 
who was considered by them to be an enemy, al-Biqā ī kept intellectual 
company with a decidedly mystical group.55 

One last example of  how consistent al-Biqā ī was in seeking out those 
on the margins of  the hermeneutical tradition is his extensive use of  the 
Qur ān commentary of  of  al-Asbahānī (d. 749/1349), a rather obscure 
and forgotten commentator.56 The Qur ān commentary of  this scholar 

52 Ibid., p. 145 “ayna qawl Mujāhid, ayna qawl Qatādah, ayna qawl Ibn Abbās.”
53 Indeed, the parts available of  al- arāllī’s Qur ān commentary were preserved by 

al-Biqā ī, who also had a copy of  his other works, now available at the Bibliothèque 
nationale in Paris. On this see Ma mādī al-Khayyā ī ed., Turāth Abī al- asan (al-Dār 
al-Bay ā : Ma ba ah al-Jadīdah, 1997), p. 11.

54 Al-Biqā ī is called an “angry man” by Li Guo in his article “Al-Biqā ī’s Chronicle”, 
p. 121; al-Biqā ī was not unlike Ibn Taymīyah: an austere, fearless, and unbendingly 
puritan Muslim who was fond of  al-amr bi-al-ma rūf  wa-al-nahy an al-munkar; see the 
history I hār al- a r for many instances of  such fondness for commanding the good 
and forbidding wrong.

55 See Homerin, From Arab Poet, pp. 72–73.
56 On al-A bahānī see Carl Brockelmann, Geschicte der arabischen Literatur (GAL) 

(Leiden, 1949), II, pp. 110–11, Supplement (S) II, p. 137; Brockelmann gave the name 
as al-I fahānī.
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has yet to be studied or published, but from the little that I have been 
able to glean of  this work it is clearly not of  the usual ilk. The author 
starts with a long theological-philosophical introduction which com-
mandeered all the sciences to serve the practice of  hermeneutics.57

The hermeneutical horizons of  al-Biqā ī were thus decidedly of  his 
own making. They are not what we would have expected, but then, 
given what little we know of  the history of  the exegetical tradition, we 
should not put too much weight on our preconceived expectations. In 
any case, he did strike his contemporaries as daring, and he was called to 
account for some of  his methods. One is tempted to speculate and give 
reasons for his marked divergence from the established norm of  doing 
tafsīr. My own view is that the scholastic tradition under which al-Biqā ī 
was toiling was at odds with his own creative impulses. Al-Biqā ī wanted 
to offer something new, which forced him to opt out of  the mainstream. 
He was certainly eager to claim originality, and the introduction to his 
Qur ān commentary is aimed at establishing that fact. Indeed, when 
told that Ibn al-Naqīb had written something similar to what he had 
done, al-Biqā ī panicked. He rushed to al- ākim’s mosque, where he 
was told there was a copy of  the work, and read a volume, only to 
be reassured that after all, nobody had written anything like his own 
Qur ān commentary.58 

Al-Biqā ī’s use of  the Bible in his commentary—its main feature 
to be attacked—was thus part of  his general tendency to be open to 
hermeneutical innovations. While a comprehensive study of  the herme-
neutics of  al-Biqā ī will have to await a fuller analysis of  the exegetes 
I have mentioned here (namely, al- arāllī and al-Asbahānī), it is clear 
that these scholars were instrumental in enabling al-Biqā ī to find his 
own voice. Ultimately his disgrace and downfall were more the result 
of  his austere pietism and conservative attitude than his innovative 
hermeneutical skills. There is thus no shortage of  irony in the fact that 
al-Biqā ī was disgraced in Cairo and Damascus for being too parochial 
a scholar when it came to theological issues. He frowned on mystical 
poetic creativity, which he deemed tantamount to regular human speech 

57 See al-Asbahānī, Anwār al- aqā iq al-rabbānīyah fī tafsīr al-la ā if  al-qur ānīyah, Ragib 
Pasha 63, fol. 1–48, where he discussed twenty-three theological philosophical and 
mystical concepts before starting to interpret the Qur ān. There is every indication 
that al-Biqā ī’s interest in this exegete has saved this work from being lost. The copy 
owned by al-Biqā ī ended up in Istanbul, and for reasons not yet clear, al-Asbahānī 
became a popular author in the seminary Ottoman system. All the available copies of  
this commentary were apparently based on al-Biqā ī’s own copy.

58 Al-Biqā ī, Na m, v. 1:10.
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that should be judged accordingly. No poetic license could be invoked 
in order to allow ambiguous heterodox views. In al-Biqā ī’s opinion, 
Ibn al-Fāri ’s poetry, for example, was blasphemous and the poet a 
non-Muslim because of  this blasphemy. The popularity of  this poet 
ensured that al-Biqā ī would be rebuked for daring to anathematize him. 
Going after al-Ghazālī, to take another example, was foolish on the 
part of  al-Biqā ī, especially after the debacle of  Ibn al-Fāri  in Cairo, 
but al-Biqā ī was nothing if  not fearless. Ironically, the only battle that 
he decisively won was the one over the Bible.

At the end of  his life, al-Biqā ī left us an account of  how he under-
stood his predicament. He provided this narrative in his apologia, the 
Arabic text of  which can be read in the edition here.  This document 
shows a degree of  bewilderment on his part, a perpetual incompre-
hension as to why he was not left alone. All that he wanted, al-Biqā ī 
says, was to be disregarded as one disregards the dead. He was not 
after money or glory—nor, for that matter, professorial positions. He 
never sought out help from anyone or reproached or carried a grudge 
against anyone. He just wanted to concentrate on his work. He persis-
tently disregarded the affairs and intrigues of  other people.59 There is 
a certain naiveté evident here. For someone who never tired of  boast-
ing about his new method, of  taking other scholars to task for their 
shortcomings, al-Biqā ī should have known that his turn would come. 
Nonetheless, one thing is certain: his books were never sold in bulk as 
scrap paper, as his enemies had predicted would happen!60 Al-Biqā ī 
already knew his worth. His works survived, and are becoming increas-
ingly popular. Indeed, his Qur ān commentary is now available all over 
the Muslim world.

59 Al-Biqā ī, al-Aqwāl al-qawīmah fī ukm al-naql min al-kutub al-qadīmah, Escorial ms. 
árabe 1539, fol. 91a.

60 Ibid., fol. 90a.
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CHAPTER TWO

THE QUR ĀN COMMENTARY, THE BIBLE CONTROVERSY, 
AND THE TREATISE

In the middle of  Rama ān 860/August 1456, al-Biqā ī finished a 
twenty-year cycle of  interpreting the whole of  the Qur ān that he had 
undertaken in his capacity as the exegete of  the al- āhir mosque in 
Cairo.61 Ten days later, on Friday the 26th of  Rama ān 860/27th 
August 1456, al-Biqā ī started his second round (al-bakrah al-thāniyah) of  
interpreting the Qur ān. A year into the new Qur ān cycle, in Sha bān 
of  861/June 1457, having finished with interpreting the second Sura 
of  the Qur ān (al-Baqarah), al-Biqā ī began to employ a new method of  
explaining the relationship between the verses, based on the science 
of  proportionality, or munāsabāt.62 Realizing that this was a novel 
approach to the Qur ān he decided to write a commentary based 
on this new method. Soon, he was carrying out a three-tiered work 
program on the Qur ān. First, he had to prepare for his mī ād, or his 
weekly seriatim lectures on the Qur ān given at the mosque; second, 
he began composing the first draft of  the commentary (al-musawwadah); 
and, following these, he worked at producing a clean copy of  the draft 
(mubayya ah).63 It would take him another fourteen years to produce a 
first draft (musawwadah), which he finished on the 7th of  Sha bān 875/ 
28th January 1471.64 Another eight years would pass before he finally 

61 See al-Biqā ī, I hār al- a r, v. 2:203–204.
62 Ibid., v. 2:204. Al-Biqā ī gave a summary of  the history of  the composition of  the 

work in the colophon of  his Qur ān commentary, Na m, v. 22:443. It is here that he 
gave us the date of  starting the composition of  his new Qur ān commentary. 

63 Al-Biqā ī throughout his history, I hār, documents where in the Qur ān he was 
lecturing in his mī ād, in his musawwadah, and the ta rīr (or the clean copy). See I hār, 
fol. 211a. The first documented mention that I could find of  his working on the clean 
copy is on fol. 241a. Al-Biqā ī was interpreting Q. 26:10 in his weekly lecturing, work-
ing on Q. 33:27 for his first composition, or rough draft of  the commentary, and was 
working on Q. 2:216 for his clean copy:

شيء كل  على  ا  االحزاب ”وكان  قصة  من  قریظة  قصة  اخر  على  المناسـبات  كتاب  مسودة  في  ذاك  اذ   وكنت 
 قديرا“ وفي الميعاد على اخر قصة موسى في اول الشعراء وفي تحرير ما كان فاتني في االول اتقان عمله واالجادة
يسلو تعلمون  ال  وانتم  یعلم  ا  و  لكم  خير  وهو  شيئا  تكرهوا  ان  قوله ”وعسى  على  المنهج  على  اسـتقام  حتى   فيه 

الحرام“. الشهر  عن   نك 
64 Al-Biqā ī, Na m, v. 22:443.
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produced a clean copy (mubayya ah) which he finished in Damascus 
on the 10th of  Sha bān 882/17th of  November 1477.65 Fearful that 
his reader would fail to appreciate the time it had taken to write this 
work, al-Biqā ī totals up the years spent in production of  this commen-
tary: twenty-two. He also makes sure to draw a comparison between 
them and the number of  years of  the ministry of  Muhammad—also 
twenty-two years! Modesty was not a trait of  our author. The colophon 
of  the commentary, written three years before he died, shows all the 
bitterness of  a resigned man, relieved that he managed to finish his 
masterpiece but dismayed at the price he had to pay. He tells us that 
he almost thought it would not be finished, and yet again he reminds 
us of  the story of  the controversy: midway through his composing this 
commentary, jealous scholars attacked it because it quoted from the 
Bible.66 I shall shortly tell the story of  this controversy. 

In the entry under the year 860/1456 of  his history, I hār, al-Biqā ī 
informs the reader that it was his habit while giving lectures on the 
Qur ān to consult three works (wa-kuntu an uru fī ghālib al-amr): al-Kashshāf 
of  al-Zamakhsharī, the commentary of  al-Bay āwī, and the epitome 
commentary of  Abū ayyān, al-Nahr.67 Strangely, al-Biqā ī does not 
mention consulting the authorities that I discussed in the previous chap-
ter: Ibn al-Zubayr al-Gharnā ī, al- arāllī, Abū al-Fa l al-Mashdāllī, 
and al-Asbahānī. These he discusses instead in the introduction to his 
commentary. It is clear that the transformation in al-Biqā ī’s herme-
neutical outlook that took place a year into his new cycle included 
the incorporation of  new exegetes. He also saw his commentary as 
a meta-commentary on al-Bay āwī’s Anwār al-tanzīl wa-asrār al-ta wīl,68 
which was the starting point of  al-Biqā ī’s reflections on the meaning 
and structure of  the Qur ān.69 Al-Biqā ī thus considered his own com-

65 Ibid.
66 Ibid.
67 I hār al- a r, v. 2:203.
68 Al-Biqā ī, Na m, v. 1:4 “fa-ja altuhu ka-al-radīf  li-tafsīr al-Qā ī Na r al-Dīn 

al-Bay āwī.”
69 For a description of  al-Biqā ī’s manner of  work see how he dealt with a writer’s 

block, I hār, fol. 211. He usually took a volume of  al-Bay āwī’s commentary with him 
to the mosque where he was teaching and climb the minaret to contemplate nature 
and hope for the best:

جزاء معي  اخذ  ان  عادتي  وكانت  بشيء  المسودة  في  لي  یفتح  فلم  الفكر  مشتت  هذه  قبل  التي  الجمعة  في   وكنت 
 من تفسير القاضي انصر الدين البيضاوي واصلي الجمعة في جامع الظاهر ثم اصعد الى الميدنة بعد الصالة فاطالع
 االیة الى ان افهمها ثم انظر في تلك االماكن المنفتحة واالشجار والمياة ابلبصر والبصيرة في مناسبتها الى ان ینفتح لي

االمور“. عاقبة  تعالى ”ولله  قوله  الى  فوصلت  فكر  لي  اجتمع  والعشرين  السادس  وافقت  التي  الجمعة  كانت  فلما 
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mentary a āshiyah, a gloss, on the commentary literature, correcting 
and explaining what was lacking in the already established parameters 
of  the field.

To his contemporaries, al-Biqā ī’s dependency on minor figures of  
the exegetical tradition and his new method were not controversial. 
His enemies were not able to cause him serious trouble on account 
of  these aspects of  his commentary—even when they tried. Far more 
controversial and intriguing was his decision to quote the Hebrew Bible 
and the Gospels (he seemed not to care for the other parts of  the New 
Testament). The question as to why a late medieval exegete would decide 
to quote directly from the Bible, when the whole tradition was averse 
to such practice, remains a mystery. Al-Biqā ī himself  never posed this 
question or sought to answer it directly. He did offer his justifications 
for this innovation, but not the impetus that compelled him to revert 
to the Bible in searching for the meaning of  the Qur ān. We are thus 
left with only indirect evidence for explaining the sources of  al-Biqā ī’s 
entanglement with the Bible. 

The citations from the Bible in Na m are substantial. Nothing similar 
had been seen before in the annals of  Islamic religious literature. I have 
already discussed in detail the nature of  the Hebrew Bible citations in 
Na m, and there is no need to go over the matter further here.70 It suf-
fices to repeat that these quotations represent a remarkable moment in 
Islamic appreciation of  the Hebrew Bible. Al-Biqā ī quotes the Bible in 
a context where the Hebrew Bible is seen as explaining the background 
to the Quranic allusions to biblical material. 

Al-Biqā ī also quotes from the four Gospels. Indeed his quotations 
were carried out in such a manner that he managed to include in his 
commentary a composite version of  them. The quotations, dispersed 
in his commentary, represent in their totality the first instance of  an 
Islamic Diatessaron. Al-Biqā ī framed the composite narrative as an 
elaboration on the structure of  one of  the gospels, namely the Gospel 
of  Matthew, incorporating additional and parallel material from the 
other three Gospels to give a fuller narrative. There can be no question 
that al-Biqā ī is consciously aware that he is presenting a composite  

70 Walid Saleh, “Sublime in its Style, Exquisite in its Tenderness: The Hebrew Bible 
Quotations in al-Biqā ī’s Quran Commentary,” in Adaptations and Innovations: Studies on 
the Interaction between Jewish and Islamic Thought and Literature from the Early Middle Ages to 
Late Twentieth Century, Dedicated to Professor Joel L. Kraemer, eds. Y. Tzvi Langermann and 
Josef  Stern (Paris-Louvain: Peeters, 2007), pp. 335–380.
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narrative, as he states at the beginning of  most of  his quotations that 
the narrative is composite ( jama tu bayna alfā ihā), or summarized from 
the four Gospels (mustakhla  min al-anājīl al-arba ah), and that he is embed-
ding the narrative in a one master narrative (qāla Mattā [Matthew] 
wa-mu am al-siyāq lahu).71 

Take his interpretation of  Q. 2:87. Al-Biqā ī starts by citing Mat-
thew 4.12–17, then adds Mark 1.14, and then goes back to Matthew 
4.18–23; he then quotes a large section from John, starting with John 
1.28–51, then 2.1–13, and then 4.1–4.54. Al-Biqā ī then quotes Mark 
1.21–22, then goes back to Matthew 4.23–25, 5.1–12, then ends with 
Luke 6.23–26.72

A more complex example of  quotations is his explanation for Q. 
2:253.73 Al-Biqā ī strings together the following line of  narrative: 
Matt. 5.13, Luke 14.34–35, Matt. 5.14–19, 6.5–13, Mark 11.25, Matt. 
6.14–15, Luke 11.1–10, Matt. 6.16–18, Luke 17.7–10, 12.13–21, Matt. 
6.19–20, Luke 12.33, Matt. 6.21–25, Luke 12.22–24, Matt. 6.26–27, 
Luke 12.28, Matt. 6.29–34, Luke 12.35–37, 12.41–48, 16.10–12, 
12.49–53, Matt. 7.1–2, Luke 6.37–39, Matt. 7.3–12, Luke 16.17, 18.2–8, 
Matt. 7.13–18, Luke 6.44–45, Matt. 7.19–23, Luke 13.23–28, Matt. 
7.24, Luke 6.48–49, and Matt. 7.28. 

Apart from the virtuosity of  this textual maneuvering, it is clear in 
these examples that al-Biqā ī fashioned the Diattessaron around one 
narrative from one Gospel and then supplemented it with the others. 
In all, we have in the commentary an amplified version of  the life of  
Jesus as portrayed in the Gospels.74 Al-Biqā ī disregarded the other parts 
of  the New Testament and seemed to care little for them. I am not 
sure if  this is because he only had access to the Gospels, or because 
he was, like the Qur ān, fixated on the figure of  Christ. 

The Bible Controversy

Seven years after al-Biqā ī started working on his commentary, a contro-
versy broke out as to whether quoting the Bible was a permissible act or 
not. Eventually, al-Biqā ī wrote an apologia for his practice. When I first 

71 Al-Biqā ī, Na m, v. 2:21. 
72 Ibid., v. 2:21–29.
73 Ibid., v. 4:7–19.
74 A complete study of  these quotations is in order. 
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started working on the edition of  this treatise, I noticed one anomaly in 
the history of  the event: there seem to be two distinct episodes in the 
controversy, an early phase stemming from the year 868/1464, and a 
late phase dating from 873/1469, the year he actually wrote the treatise. 
However, the treatise al-Aqwāl offers no clues as to how the two episodes 
relate to one another and why there was a span of  five years between 
them. There is not enough material to disentangle the controversy. 
Since then, I have acquired a copy of  al-Biqā ī’s history, which luckily 
sheds some light on the first part of  the disputation.

The First Phase of  the Controversy

The two phases in this controversy are distinct events involving differ-
ent individuals. Al-Biqā ī’s opponents in the two phases were all united, 
however, in their attempt to destroy him, and they used his Bible quo-
tations to attack him. The first phase began on 15th of  Sha bān 868/ 
24th March 1464, when a former friend of  al-Biqā ī, Abū al- Abbās 
al-Qudsī, brought a legal case against al-Biqā ī accusing him of  not 
having returned money he had borrowed. Abū al- Abbās was a very 
close associate of  al-Biqā ī, who lodged in the mosque that the latter 
controlled, and had worked with al-Biqā ī, on his Qur ān commentary 
(al-Biqā ī would claim that he was compelled to use him as a research 
assistant). Al-Biqā ī on his part brought a counter accusation, which 
reveals the reason behind the feud. The matter involved pederasty 
and sexual assault. The quarrel between al-Biqā ī and Abu al- Abbās 
al-Qudsī was so sordid, so scandalous, that the whole of  Cairo was 
riveted. It is in the wake of  this affair that the enemies of  al-Biqā ī 
joined forces with his now-estranged friend to accuse al-Biqā ī of  her-
esy for using the Bible in his commentary. They managed to get an 
official Mamluk administrator to question the integrity of  al-Biqā ī’s 
character, and they mounted a campaign of  vilification against him 
and his work. Thus, the affair was complicated—an acrimonious fight 
between two friends that drew into its orbit a far more serious issue: 
the status of  al-Biqā ī as a believer. The legal fight between the two 
friends was not directly related to the issue of  the use of  the Bible in 
his commentary, but al-Biqā ī and the Cairene community treated the 
two issues as inseparable. It would appear, based on what we know of  
the circumstances, that the scandal emboldened al-Biqā ī’s colleagues 
and enemies, and they realized that this was the most opportune time 
to attack him and discredit his scholarship. 
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Historical sources are full of  allusions to the incident, but hardly 
reveal what actually went on. Al-Sakhāwī, who was not a player in the 
first phase of  the saga, was too shocked to report details about the lewd 
affair in his biographical dictionary, or so he claims, but he nevertheless 
did not scruple to devote a whole book to the affair.75 Unfortunately, 
that book has not reached us. At a certain point in the controversy, an 
eminent scholar tried to get the historian of  the age, Ibn Taghrī-Birdī, 
to record it for posterity.76 However, the latter demurred, claiming that 
the episode was well-known, and that there is no need to record what 
everybody knows already!77

What really took place between Abū al- Abbās al-Qudsī and al-Biqā ī? 
The details I offer here are derived entirely from the account in 
al-Biqā ī’s history.78 I myself  am inclined to think that the story as told 
by al-Biqā ī is reliable; there is every reason to trust him as an historian 
despite the fact that he is an interested party. We should also keep in 
mind that this part of  the history is not edited, and more significantly, 
al-Biqā ī never produced a clean copy of  this work. The copy we have 
is not ideal. Thus, there are a large number of  marginalia that are 
indecipherable. I have attempted to make as much sense as possible of  
a convoluted narrative that seems to lack a causal connection between 
its two main elements: the dispute between al-Biqā ī and his friend, and 
the Bible controversy. I can only guess as to the connection between 
the two. Al-Biqā ī, however, like his Cairene enemies, treated the two 
events as united and interrelated. I suspect that al-Qudsī might have 
been told by al-Biqā ī that nobody before had used the Bible in this 
manner; al-Qudsī informed al-Biqā ī’s enemies of  this, and they used 
this fact against him. I am only speculating here. In the story told by 
al-Biqā ī in his history, al-Qudsī did not raise the issue of  the Bible, 

75 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 1:365:
المفردة سيرته  في  اوردتها  التي  البقاعي  وصدیقه  عشيره  مع  كائنته  اشـنعها  وخطوب  حوادث  له  جرت  بل   ”قلت 
 ومحصلها حكایة التفاعل من الجانبين والمقاهرة ابخذ مال كثير كان مودعا لصاحب الترجمة عند االخر فجحده اايه

عليها.“ المرور  عن  قلمي  انزه  الطرفين  من  قبيحة  قضااي  واتفقت 
76 Al-Biqā ī, I hār, fol. 231, margin:
”وسال المؤرخ زماننا ابلبالد المصریة الجمالي یوسف بن تغري بردي احد االعيان المشار اليهم بوقور العقل وعظم
خوفا ذلك  في  ایضا  اان  فسالته  فابـى  اتریخه  في  الواقعة  يكتب  ان  فنون  بعدة  المعرفة  وغزير  الشهامة  ومزید  الهمة    

المغرض.“ تحریف  من 
77 Ibn Taghrī-Birdī, al-Nujūm al-zāhirah fī mulūk Mi r wa-al-Qāhirah, eds. Jamāl al-Dīn 

al-Shayyāl and Fahīm Shaltūt (Cairo: al-Hay ah al-Mi rīyah al- Āmmah li-al-kitāb, 
1972), v. 16:347. 

78 Al-Biqā ī, I hār, fols. 226b–232b.
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others did. Yet in the apologia, it is al-Qudsī who is blamed for starting 
the whole controversy. 

The outline of  the story as told by al-Biqā ī is as follows: sometime 
in 850/1447, al-Qudsī moved from Jerusalem to Cairo, and sought 
out his classmate al-Biqā ī. When quizzed by al-Biqā ī as why he had 
moved to Cairo, al-Qudsī mentioned that a dream of  his had foretold 
that only al-Biqā ī could reform him. It seems that al-Qudsī’s reputation 
was such that he had to leave Jerusalem. Apparently, it was known there 
that he was a passive homosexual. In any case, al-Biqā ī suspected that 
al-Qudsī was trying to benefit from the political connections that he 
had established in the Mamluk system. Al-Biqā ī eventually relented, 
and performed a ceremony of  repentance. He brought water from the 
Well of  Zamzam, and asked al-Qudsī about his sin; al-Qudsī proceeded 
to say that his main sin was riyā , or religious hypocrisy, the performing 
of  pious acts and deeds for the benefit of  one’s social reputation rather 
than because of  inner piety or fear of  God. Riyā  was a cardinal sin in 
the rarified Islamic ethical system of  self  assessment. Al-Biqā ī ordered 
al-Qudsī to drink the holy water with the intention of  entering into 
a new phase of  his life. Al-Biqā ī also placed conditions on al-Qudsī, 
which amounted to a sort of  apprenticeship with him.79 By 867/1462, 
al-Qudsī was helping al-Biqā ī to proofread the quotations in his new 
Qur ān commentary.80 He worked late into the night, and complained 
that the inn where he was staying kept locking him out. So al-Biqā ī 
allowed him to move into his mosque, where two of  his servants already 
lived, one a native from one of  the oases of  Egypt (al-wā ah), the other 
a black slave ( abd zanjī   ). 

It was after this that things started to go wrong between the two 
friends. The two adolescent (murāhiq) servants of  al-Biqā ī complained 
to him that al-Qudsī had attempted to have sex with them ( yurīduhumā 
alā anfusihimā). It is true that al-Qudsī had a reputation in this regard, 

79 Ibid., fol. 226b:
واحضرت مسجدي  الى  به  فدخلت  علي  فالح  فتمنعت  تسلكني  ان  فقال  القصد؟  ما  هذا.  من  ايسر  االمر   فقلت 
 ماء مما احضرته معي من زمزم وقلت له اخبر ني عن ذنبك الذي اسـتتيبك منه فقال ما اعلم لي عمال يسلم من
 الرايء وال الصالة. فذكرت له نية يشرب ماء زمزم لها ففعل ودعوت لي وله واشترطت عليه ان ال یقدم على عمل

عنه. انهاه  عما  ینتهـي  وان  فيه  ني  يستشير  حتى  مشورة  الى   یحتاج 
80 Ibid.
االايت تناسب  في  الدرر  نظم  المسمى  كتابـي  معي  یقابل  وشرع  الي  التقرب  في  زاد  وسـتين  سـبع  سـنة  كانت   فلما 
 والسور وكنت مضرورا الى مثل ذلك. وكان ینزل في خان قریب من منز لي فيمكث عندي الى جانب من الليل

مسجدي. في  فنيمته  مغلقا  الخان  فيجد  یذهب   ثم 
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but al-Biqā ī evidently never thought that he would dare to make an 
advance on his servants in his own mosque, especially when it was 
known that al-Biqā ī was a strict interpreter of  the Sharī ah in the 
matter of  homosexuality. Al-Biqā ī held that the death penalty was the 
punishment for those who engage in such acts. Believing the accusa-
tion of  the two servants, al-Biqā ī took al-Qudsī aside and rebuked 
him. Al-Biqā ī hoped that such a rebuke would be enough, since 
he did not want to drag al-Qudsī to the courts for fear of  scandal. 
The last thing al-Biqā ī wanted was to go public with the accusa-
tions of  the servants, which could open a floodgate of  gossip about 
al-Biqā ī himself. 

Al-Biqā ī informs the reader that he never thought that al-Qudsī 
would go public with this story and bring shame upon himself ! What 
al-Biqā ī did not count on was a counter accusation from al-Qudsī—or, 
more precisely, a preemptive accusation. Al-Qudsī was planning to 
return to Jerusalem, but he was afraid that al-Biqā ī might start spreading 
rumors about him in his absence.81 Seeing a chance to make a profit 
and to preempt the accusations he assumed would eventually surface, 
al-Qudsī accused the two servants of  raping him, and al-Biqā ī of  not 
returning money he had lent him. 

Meanwhile al-Biqā ī was having some trouble with the Mamluk 
establishment—after having long been on good terms with them. 
According to al-Biqā ī, the Dawādār Yashbak al-Mua yyidī was very 
fond of  him. This Dawādār was a rather learned Mamluk amir with 
the nickname al-faqīh (the jurist). He dabbled in the religious sciences 
and was fond of  religious scholars.82 He was initially extremely apprecia-
tive of  al-Biqā ī and, having inspected a volume of  al-Biqā ī’s Qur ān 
commentary, believed the claim that this was a novel approach to the 
Qur ān. Yashbak would later make fun of  other scholars who failed 
to appreciate al-Biqā ī’s brilliance. Apparently, he rebuked a certain 
al- ūkhī (d. 880/1475) for his interpretation of  a certain Quranic 
verse and went on to praise al-Biqā ī in front of  a gathering of  native 
Egyptian scholars. Al- ūkhī was an enemy of  al-Biqā ī, and especially 

81 Ibid., fol. 228b:
فاوذیه فيه  فاتكلم  له  مهاجر  واان  يسافر  ان  العباس  ابو  خاف  الواقعة  هذه  وقعت  فلما 

82 On this scholar see al-Sakhāwī, aw , v. 10:270–272. See also David Ayalon, 
“Studies on the Structure of  the Mamluk Army”—III, Bulletin of  the School of  African and 
Oriental Studies XVI (1954) p. 63 for reference from Ibn Iyās on this Mamluk prince. 
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of  al-Biqā ī’s teacher, Abū al-Fa l al-Mashdāllī, who had wrangled 
from al- ūkhī a position as the exegete of  the al-Man ūrīyah mosque.83 
When al- ūkhī protested that scholars had already written on this same 
topic, Yashbak went on to deride him and accused him of  regionalism. 
Egyptian scholars were, he claimed, unholy (manājīs)—implying that 
jealousy was the cause of  their dislike of  al-Biqā ī, who was a Shāmī, 
or from Syria. In this sense, al-Biqā ī’s boasting and Yashbak’s remarks 
might have been al-Biqā ī’s undoing. When a volume of  al-Biqā ī’s 
Qur ān commentary was brought to the scholars to inspect, the first 
thing they noticed were quotations from the Bible. They pointed out 
that the Bible had been tampered with by the Jews and the Christians, 
and hence is unreliable as scripture (mubdalah) and that some jurists have 
even allowed the use of  the paper of  the Bible for toilet paper (al-istinjā  
bihā). Eventually, they quipped that “this book is better housed in a 
church.”84 These statements were too catchy not to have an effect on 
Yashbak and others who heard them. Yashbak’s fondness for al-Biqā ī 
would soon fade. 

Al-Qudsī meanwhile headed to the chief  anbalite judge of  the 
city, Ibn al-Shi nah, and insisted that a physical examination of  his 
private parts be carried out. The judge was scandalized, but in the face 
of  al-Qudsī’s insistence, he asked two witnesses to do the inspections, 
only to discover that his penis was shriveled with very small testicles. 
Al-Qudsī declared that a disease had rendered him impotent, and that 
he had no sexual drive. He then instructed the judge to mention his 
sexual impotency to al-Biqā ī. When asked why, he proceeded to inform 
him that al-Biqā ī had accused him of  sexual impropriety with one of  
the servants.85 Al-Qudsī wanted al-Biqā ī to forgive him and return 

83 Al-Sakhāwī, aw , v. 4:294. 
84 Al-Biqā ī, I hār, fol. 227b

بعض صرح  وقد  مبدلة  النها  یجوز  ال  القدیمة  الكتب  من  ذكره  الذي  هذا  ونظروا . . . فقالوا  الكتاب  اراهم   فلما 
كنيسة. في  اال  يكون  ان  یصلح  ال  الكتاب  هذا  ان  قالوا  ان  الى  وابلغوا  بها  االستنجاء  یجوز  ابنه  ائمتنا 

85 Ibid., fol. 228b
 فلما وقعت هذه الواقعة خاف ابو العباس من ان يسافر واان مهاجر له فاتكلم فيه فاؤذیه فجاء بعد اايم الى قاضي
ونحو اجننت  له  وقال  ذلك  فاسـتعظم  ذكره  ینظران  عنده  كاان  اثنين  یدع  ان  فساله  الشحنة  ابن  المحب   الحنفية 
مثل في  يزل  ولم  الحاجة  فوق  وبكى  ضرورة  لي  واان  للحاجة  ذلك  اابحوا  العلماء  ان  وقال  فالح  التكبيت  من   هذا 
اال ذكره  من  یظهر  ليس  انه  فرااي  فقاما  فافعال  اردتما  ان  القاضي  فقال  ين  الحاضر  بعض  منه  ضحك  ان  الى   ذلك 
ابنه تفتر   [. . .] ال  اني  تعلما  ان  فقال  هذا  في  السبب  ما  فقاال  مقلصتان  جدا  صغيراتن  اثنتيه  وان  فقط   الحشفة 
ثم الي  یحسن  كان  النه  فقال  ولم؟  فقاال  للبقاعي  ذلك  وتذكرا  شهوتي  فابطل  سـنتين  من  مرض  والله  لي   حصل 

الواحة. من  یخدمه  صبـي  في   اتهمني 
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to their previous state of  friendship, but al-Biqā ī adamantly refused. 
Al-Biqā ī of  course was not swayed by this medical miracle: he simply 
alluded to the private parts of  donkeys and horses—how shriveled they 
can be and how large they can become! 

In response to the intransigence of  al-Biqā ī, al-Qudsī mounted a 
counter-offensive: whenever he met a scholar he would tell him that 
al-Biqā ī had said this and that about that scholar. Since he was a close 
associate of  al-Biqā ī, the rumors that he spread left a bad taste, even 
when scholars knew better than to trust al-Qudsī. Soon, there were 
enough disgruntled scholars who had turned against al-Biqā ī. Then, 
al-Qudsī lodged a formal complaint with the anafī judge, claiming 
that he had been beaten, his honor sullied and that money had been 
stolen from him by al-Biqā ī. More importantly, he claimed that al-Biqā ī 
ordered his two servants to “violate me.”86 Al-Qudsī then managed to 
get Yashbak and the chief  police of  Cairo (ra  īs al-nawbah) Timurbughā 
(who later became a sultan for a short stint) on his side.87 Thus, al-Biqā ī 
was in a precarious position since the Mamluk establishment had just 
swung out of  his favor. 

We can only imagine the impact of  this salacious story on Cairene 
society. This was material for gossip and entertainment, and the city 
was consumed with the burgeoning story.88 Al-Biqā ī could have stopped 
all of  this by taking an oath denying the embezzlement charges; but 
as a pious man he refused to take an oath unless formal proceedings 
were held, thus making it possible for al-Qudsī to escalate the situation 
until he was paid off. 

In this atmosphere of  anti-Biqā ī fervor, his enemies among the 
ulamā  found the Mamluk establishment now more disposed to listen to 
their complaints about this haughty scholar. These enemies of  al-Biqā ī 
mocked his claims to originality, and told Yashbak that al-Biqā ī’s Qur ān 
commentary should be burned.89 Some of  his enemies were clearly 
having fun at his expense, claiming that his commentary was nothing 
but quotations from the Bible with nothing Islamic in it.90 They even 

86 Ibid., fol. 228b: يكني وال  یصرح  بـي  یفعال  ان  وعبده  غالمه  وامر 
87 On Timurbaghā see al-Sakhāwī, aw , v. 3:40–41.
88 Al-Biqā ī, I hār, fol. 229a:
الناس وشرع  الحدیث  هذا  في  اال  سعتها  على  البلد  جميع  في  كالم  للناس  یبق  لم  انه  بحيث  انرا  البالد   فاضرم 

مجلدا. كان  كتب  لو  سيرا  صار  ان  الى  ویحرفون  ویغيرون  وینقصون  فيه   يزیدون 
89 Ibid., fol. 229a: لالحراق مسـتحق  الكتاب  هذا  ان  منهم  جماعة  له  وقال 
90 Ibid., fol. 230a: واالنجيل التوراة  اال  فيه  ليس  انه 

SALEH_f4_21-36.indd   30SALEH_f4_21-36.indd   30 5/9/2008   1:33:25 PM5/9/2008   1:33:25 PM



 the qur n commentary   31

wondered if  he should be dabbling with scholarship, suggesting that 
he should instead go out with sword in hand and become a highway 
robber, since he was such a good fighter!91 

Eventually there was a trial for al-Biqā ī regarding the complaints 
made by al-Qudsī, who apparently developed cold feet. Al-Qudsī refused 
to lodge the complaint formally in the presence of  all the parties con-
cerned, then the presiding court called for reconciliation, and he also 
remained silent. Apparently, al-Qudsī was not sure that al-Biqā ī would 
not change his mind and take the absolving oath (this is a classic case 
of  an accusation that could be rebutted by an oath). Indeed, al-Biqā ī 
had realized that al-Qudsī was trying to extort the money by terrorizing 
and scandalizing him.92 Eventually, al-Qudsī was paid the money, and 
al-Biqā ī got out of  this sordid affair.

Part of  al-Biqā ī’s strategy in this affair was to solicit fatwas and com-
ments from the leading ulamā  of  his time to defend his book and its 
usage of  the Bible. He was very successful in this effort, and managed 
to get the whole elite scholarly establishment behind him. In this sense, 
the scandal afforded al-Biqā ī a chance to defend himself  against any 
accusations of  heresy or innovation in the manner that he quoted the 
Bible. Thus, in the year 868/1463, a year after the scandal broke out, 
al-Biqā ī managed to collect an impressive number of  fatwas justifying 
his approach; the fatwas came from the four chief  judges of  Cairo and 
a host of  other famous scholars. These were made available in three 
of  al-Biqā ī’s books: I hār, Ma ā id, and al-Aqwāl.93 

The Second Phase of  the Bible Controversy

The first episode of  the controversy was thus a social embarrassment 
for al-Biqā ī. It is true that he managed to get the upper hand in the 
intellectual debate that became part of  the scandal, but the cost was 
high.94 Al-Biqā ī informs us that he was so ashamed of  the whole affair 

91 Ibid.: الطریق یقطع  ویذهب  وترسا  سـيفا  ايخذ  ان  حقه  انما  وللعلم  له  ما  بعضهم   ویقول 
92 Ibid., fol. 229b:
فلم العرض  دون  ابلمال  للدعوى  ثم  ینطق  فلم  للصلح  ثم  ساكتا  وبقي  یفعل  فلم  للدعوى  فندب  القضاة  مع   وجلسـنا 
ابلله اخوه  فقال  الكالم  وطال  ابالرهاب!  ايخذه  مال  من  يرجوه  ما  فيفوت  فاحلف  یدعي  ان  من  فا  خو   ینطق 

عرض. وال  مال  ال  البساط  هذا  عنا   اطووا 
93 Ibid., fols. 231a–232b; Ma ā id, v. 1:113–129; for al-Aqwāl see next chapter. 
94 Al-Sakhāwī has preserved for us a rather pathetic self-consoling remark on 

al-Biqā ī’s part about this scandal: “al-Biqā ī used to console himself, and state that 
nobody would seriously believe that I stole money from Abū al- Abbās al-Qudsī, but 
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that he hated Cairo, and felt that foreigners in Cairo were not liked.95 
He ceased going out and stopped socializing.96 All the same, the first 
phase of  the affair had ended not only with the payment of  the money 
to al-Qudsī, but also with the four chief  judges of  Cairo siding with 
al-Biqā ī on the matter of  the usage of  the Bible. Soon, the affair was 
forgotten. 

There is, however, as I said before, an anomaly, for the apologia, 
al-Aqwāl, was written five years after this episode in 873/1469. The 
reason al-Biqā ī gives for the composition of  this treatise is another 
confrontation with another scholar, Ibn al-Qa ān (879/1475). This 
scholar, who amounted to nothing, had decided for whatever reason 
to stir up the affair anew, but was no match for the academic prowess 
of  al-Biqā ī.97 After a clash at a chance meeting, Ibn al-Qa ān realized 
that he needed the help of  a more seasoned scholar to attack al-Biqā ī. 
Ibn al-Qa ān thereupon enlisted the help of  al-Sakhāwī, who wrote 
a treatise, al-A l al-a īl fī ta rīm al-naql min al-Tawrāt wa-al-Injīl, which 
presented the traditional position of  the Sharī ah against the use and 
the reading of  the Bible.98 Although there are reports that Ibn al-Qa ān 
also wrote a treatise against al-Biqā ī, it was al-Sakhāwī’s involvement 
that irked al-Biqā ī.99 Thus it is this far more solid intellectual challenge 
from al-Sakhāwī that forced al-Biqā ī to write his apologia. Although 
al-Biqā ī had decided early on to eliminate from his treatise the sections 
containing the particulars about the second phase of  the scandal, luck-
ily, the details of  this episode are preserved in the draft manuscript of  
al-Aqwāl, which I have edited here in an appendix. It is clear that the 
tone of  these sections is undignified, and al-Biqā ī may have wanted 

as for my accusations of  homosexuality, they have stuck! I accused him of  rape, and 
he ended up confessing to having been raped! Both are comprehensible! See al- aw , 
v. 1:366:

شخص رام  یقال  ان  فيه  ما  فاكبر  التفاعل  واما  أخذه  بـي  یظن  فال  المال  أما  بقوله  نفسه  يسلي  البقاعي  صار   لكن 
واقبح. مثله  فيه  ففعل   فعال 

95 Al-Biqā ī, I hār, fol. 230b:
ان سـيما  ال  الغریب  وبغض  الباطل  على  بها  الناس  اكثر  تمالوا  من  رایت  مما  ابلقاهرة  االقامة  هت  كر  فاني  اان   واما 

العرض. مصون  كان 
96 Ibid.:

الشوارع. في  ترددي  ومن  الناس  من  بكثير  اجتماعي  من  ذلك  منعني  بحيث  الخجل  غایة  في  كنت 
97 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 9:248–252.
98 For this lost work see Mashhūr Āl Salmān, Mu allafāt al-Sakhāwī (Beirut: Dār Ibn 
azm, 1998), pp. 42–43.
99 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 9:251 المناكير من  له  وقع  ما  بعض  البقاعي  على  فيه  رد  يسيرا  جزاء  وكتب 
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his treatise to be as impersonal as possible. It is thus exceptionally 
fortunate that we have access to this background information. The 
dignified fight over the Bible was thus motivated by rather mundane 
considerations. It is no wonder that all those involved attempted 
to present only their polemics, and kept the sordid details of  the 
controversy out.

Structure and Content of  al-Aqwāl

Al-Aqwāl is a two-pronged treatise which attempts to prove two points: 
that the religious use of  the Bible (both the Hebrew Bible and the 
Gospels) is a legitimate Islamic activity, and that the Qur ān commen-
tary of  al-Biqā ī, Na m, is superior to any previous commentary before 
it. There are thus two major sections in the treatise. At first glance, 
the work looks like two books put together by the author for the sake 
of  convenience. However, this is a misapprehension, as the two issues 
are related polemically: they are defending the same work, albeit from 
completely different angles. 

The treatise is divided into a preface, an introduction (muqaddimah), 
eight chapters and a lengthy conclusion. The eight chapters are all 
devoted to the issue of  the use of  the Bible in Islam. The conclusion 
(al-khātimah) deals with a totally different aspect of  al-Biqā ī’s Qur ān 
commentary: its superiority to any previous work because he both 
avoided certain glaring mistakes and resolved longstanding difficulties 
in the interpretation of  problematic verses in the Qur ān. The conclu-
sion is divided into two major divisions (amr awal, and amr thānī ). The 
aim of  the first section of  the conclusion is to point out the flaws that 
al-Biqā ī had avoided in his commentary that other commentators 
had fallen into. The second section of  the conclusion is itself  divided 
into two sections: the first discusses eight verses in the Qur ān whose 
interpretation had bewildered scholars thus far, which al-Biqā ī had 
managed to interpret correctly; the second part is a synoptic com-
parison between the interpretation of  Sura 108 (al-Kawthar) as given 
by Ibn al-Naqīb and al-Biqā ī himself. The purpose is to provide 
the reader with the two interpretations side by side, with little com-
mentary, in order that the readers could judge for themselves which 
is superior.

I have already given a detailed description of  the content of  the first 

SALEH_f4_21-36.indd   33SALEH_f4_21-36.indd   33 5/9/2008   1:33:26 PM5/9/2008   1:33:26 PM



34 chapter two

part of  the treatise.100 The content of  the second part of  the treatise is 
self  explanatory: Al-Biqā ī quotes previous exegetes on certain verses 
and, pointing out that they did not get to the bottom of  the verse, 
he proceeds to offer his explanation as given in his already published 
Qur ān commentary. I would like to highlight certain characteristics of  
the treatise that I have not dealt with in my article, which add to the 
significance of  this unique treatise. 

The first remark that needs to be made about the treatise is that it 
is a composition of  citations. By this I mean that most of  the work 
is made up of  quotations from tens of  sources. The significance of  
these citations is that they reflect the multiplicity of  voices of  authority 
available in the medieval scholastic Islamic world. Far more important 
is that this aspect of  the treatise—the claim that it is a mere collec-
tion of  authoritative statements in support of  using the Bible—is the 
main strategy in the cumulative argument of  al-Biqā ī’s defense of  his 
method. He simply presents statements (aqwāl, the first word in the 
title of  the treatise) that were already available in the Islamic tradition 
that supported his position on the matter of  quoting old scriptures. 
He thus had no need to belabor the point. The tradition spoke for 
itself  on this matter and the tradition was on his side. Indeed the title 
page of  the Dār al-Kutub, Tafsīr 49 is emphatic about this aspect of  
the composition. This is not a work written, or composed, ta līf, rather 
it is a gathering, jam .101 The use of  the word “gathered” reflects the 
self-presentation of  al-Biqā ī since this copy was personally approved 
by him and is based on his own copy. By the time a scribe wrote a 
copy of  the treatise the word “gathered” was replaced by the more 
expected “authored.”102

The second remark I would like to mention is that the number of  
works that were available to al-Biqā ī and from which he quotes is 
simply staggering. Although I have traced each author and title men-
tioned by al-Biqā ī for the sake of  this edition, I have decided to leave 
the study of  the library of  al-Biqā ī to a separate article. The cultural 
significance of  this treatise is thus multilayered. The subject matter 

100 See my “A Muslim Hebraist: Al-Biqā ī’s (d. 885/1480) Treatise on the Bible and 
His Defense of  Using the Bible to Interpret the Qur ān,” Speculum, forthcoming. 

101 See Dār al-Kutub, Tafsīr 49, fol. 1: Kitāb al-aqwāl al-qawīmah fī ukm al-naql al-kutub 
al-qadīmah, jam  shaykhinā . . . 

102 See the title page of  the edition which documents the two words.
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of  the treatise is highly significant—is the Bible part of  the Islamic 
religious heritage or not?—and the works it cited, mostly unedited and 
lost, are themselves worthy of  investigation. The significance of  this 
treatise will become increasingly apparent as more scholars turn their 
attention to its study. 
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CHAPTER THREE

THE MANUSCRIPTS OF AL-AQWĀL AND THE 
PLAN OF THE EDITION

There are four manuscripts of  al-Aqwāl (henceforth Aqwal   ). What follows 
is a detailed description of  their most salient features. While all the four 
were utilized in this edition, two were sparingly used since they added 
little clarity to the text and represented a redundancy in the history 
of  the transmission of  the text. The remaining two copies, because of  
the peculiarity of  each, and the relationship they exhibit, were essential 
for this edition. Eventually, a facsimile of  the two copies used for the 
edition should be published, since they represent an important teaching 
tool for students of  Arabic paleography. 

Two of  the four manuscripts are housed in the Egyptian National 
Library (Dār al-Kutub al-Mi rīyah). Since Dār al-Kutub does not allow 
the inspection of  the originals, my analysis of  these two manuscripts is 
based on microfi lm copies. The other two remaining copies are housed 
in the Escorial Real Biblioteca. I am grateful to the director of  the 
Escorial, Mr. José Luis del Valle Merino, for allowing me to inspect 
the manuscripts and for extending to me all the necessary help while 
working at the Escorial.

A Description of  the Manuscripts

1) Dār al-Kutub, tafsīr 49

Dated Saturday the 4th of  Rama ān 873 Hijrī (18th of  March 1469); 
the manuscript has no pagination, and consists of  56 folios and 5 inser-
tions (the technical Arabic word for insertions is al-farkhah, which is 
actually used by al-Biqā ī in this copy).103 These insertions were added 
at folios: 4a, 11a, 18b, 19b and 46b. The Dār al-Kutub cataloger states 

103 For the term al-farkhah, see Adam Gacek, The Arabic Manuscript Tradition A Glossary 
of  Technical Terms & Bibliography (Leiden: Brill, 2001), 108.
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in the card of  the microfi lm—the only instance of  any description of  
this manuscript from the Egyptian National Library—that it has 59 
folios, which is erroneous; apparently some of  the insertions have been 
counted as folios.104 The total number of  folios and insertions is thus 
61. In my reference to this copy, I use the original number of  folios (56) 
and refer to the insertions individually after the folio in which they are 
inserted. The insertions are detached from the binding and are different 
in size from the folios. Each folio has 25 lines, with an average of  12 
words per line. The script is a clear scholarly naskhī script, almost fully 
dotted, and sometimes complete vocalization is given for certain dif-
fi cult words, especially non-Arabic words. The scribe was a certain Abū 
al-Lu f, Mu ammad b. Mu ammad b. Mu ammad b. A mad b. Alī. 
The scribe was copying from the musawwadah (rough draft) of  al-Biqā ī, 
which is of  course an autograph. The colophon reads as follows:

Finished copying this work which was written by its scribe the neediest of  
creatures for God’s forgiveness, Abū al-Lu f  Mu ammad b. Mu ammad 
b. Mu ammad b. A mad b. Alī, al-Kha īb (the preacher) on Saturday, 
the fourth of  Rama ān in the year 873. I copied it from the draft (musaw-
wadah) which was written by the hand of  our Sheikh al-Biqā ī.105

This copy has extensive marginalia, which spilled over fi ve insertions 
for lack of  space. The marginalia and the insertions were made by the 
hand of  al-Biqā ī himself, who proofread the copy. In the last folio we 
have a proofreading remark (a standard practice in Arabic medieval 
proofread manuscripts) which states explicitly that it was done by the 
author himself  (katabahu mu allifuhu). Nowhere, however, do we have in 
the manuscript an explicit indication that the marginalia were by the 
author’s hand, but the matter is certain. The proofreading remark is 
in the same hand as the marginalia; moreover, there are many auto-
graph works by al-Biqā ī, enabling us to compare the two scripts. The 
cataloguer of  Dār al-Kutub was certain that the marginalia were writ-
ten by al-Biqā ī himself, and states as much on the microfi lm card.106 

104 Most of  the manuscripts of  Dār al-Kutub are not catalogued (only listed in the 
published catalogues); each microfi lm however has a card that has some bibliographic 
information and basic descriptions of  the manuscript. 

105 For the full Arabic version of  the colophon see the footnote at the last page of  
the edition. 

106 Now that the Dār al-Kutub transfers the microfi lm copies into digital copies, they 
omit the inclusion of  the microfi lm card, a rather unfortunate practice. Thus, when I 
obtained a copy of  Dār al-Kutub tafsīr 49 from the National Library it was a digitized 
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I myself  reached the same conclusion independently when I double 
checked the script of  the marginalia with the autograph copy of  al-
Biqā ī’s history and also his signature preserved in the ex libris on one of  
his library books, preserved in Istanbul.107 There is no doubt that this 
is his handwriting. The matter is also strengthened by the fact that the 
marginalia are an integral part of  the text and not a commentary. A 
copy made a few months later of  Aqwal and based on this copy incor-
porated the marginalia of  Dār al-Kutub tafsīr 49 as part of  the text 
proper. This is Escorial árabe 1540. There is thus no doubt whatsoever 
both from paleographic and contextual evidence that the marginalia 
and insertions are from al-Biqā ī’s hand. The authority of  this copy is 
thus indisputable; although written by a scribe it was approved, edited, 
and corrected by the author himself. 

The scribe of  Dār al-Kutub tafsīr 49, Abū al-Lu f, left the profession 
of  his father, silk-making (qizāzah), acquired an education, and turned 
to writing as a profession.108 He also was a companion and close ally 
of  al-Biqā ī. Al-Sakhāwī, the only independent source of  information 
about the scribe that confi rms his existence, does not mention the year 
of  Abū al-Lu f ’s death.109 It is clear that he outlived his master, however. 
The biographical entry by al-Sakhāwī on this scribe—an unfl attering 
one, it should be said, for any friend of  al-Biqā ī was fair game for al-
Sakhāwī; hence the reference to the lowly origin of  Abū al-Lu f—makes 
it clear that he was a professional scribe (nasakha bi-al-ujrah). Al-Sakhāwī 
remarks that Abū al-Lu f  was a dedicated friend and champion of  al-
Biqā ī, who suffered because of  his partisanship. He also mentions that 
Abū al-Lu f  wrote some of  the works of  al-Biqā ī (wa-kataba lahu iddat 
ta ānīf    ).110 There is thus no doubt whatsoever about the provenance of  
the manuscript and its close relationship to the author.

copy of  the microfi lm without the benefi t of  the catalogue card. Almost a year later, 
I obtained a microfi lm copy of  the same microfi lm from the Ma had al-Makh ū āt al-
Arabīyah which did include the card with the important note of  the cataloguer.  

107 See Rustem Pasha 22, folio 1; the signature of  al-Biqā ī and his indexing of  
this Qur ān commentary is actually on every title page of  the work (Rustem Pasha 
22–27).

108 On the profession of  the scribe (nāsikh) see Carl E. Petry, The Civilian Elite of  Cairo 
in the Later Middle Ages (Princeton: Princeton University Press, 1981), 241–242. 

109 Al-Sakhāwī, al- aw  al-lāmi  (Cairo: Maktabat al-Qudsī, 1355/1936), v. 9:196.
110 We have at least two other extant works of  al-Biqā ī written by this scribe. On 

these see, Mu ammad Ajmal al-I lā ī, Fihrist mu annafāt al-Biqā ī: an naskhatin manqūlah 
min kha ihi (al-Riyā : Maktabat al-Malik Fahd al-Wa anīyah, 2005), pp. 140, 207.

SALEH_f5_37-48.indd   39SALEH_f5_37-48.indd   39 5/9/2008   1:26:45 PM5/9/2008   1:26:45 PM



40 chapter three

Copied by a professional scribe from the copy of  the author, Dār 
al-Kutub tafsīr 49 was thus intended to be the fi nal draft of  Aqwal, 
a mubayya ah, to use the Arabic term, only to have al-Biqā ī change 
his mind and add more to the work, thus turning it yet again into a 
penultimate draft (a musawwadah). This copy is undoubtedly the most 
important witness, for it allows us a step by step reconstruction of  the 
process of  the composition of  the work. The history of  its composition, 
culled from statements by the author himself  in the body of  the work, 
and from the evidence of  the manuscripts and the colophon, is thus: 
Al-Biqā ī wrote a draft of  the work and showed it to his friend and 
student, Nūr al-Dīn, Alī b. Mu ammad b. Mu ammad b. Mu ammad 
b. Alī al-Ma allī who added some remarks on the margins.111 Al-Biqā ī 
was impressed enough with the marginalia ( awāshī   ) of  his student that 
he added these to the body of  the work itself, making sure to attribute 
them to the student.112 A copy of  this composite work was then copied by 
the scribe as the ultimate copy. Thus Dār al-Kutub tafsīr 49, without the 
marginalia which were added later by al-Biqā ī, represents the version 
intended initially as a fi nal draft. To this version al-Biqā ī then added 
marginalia and proofread it, thus transforming it into the work that we 
now have. Thus we have in Dār al-Kutub tafsīr 49 two versions of  the 
work, its original form as fi rst intended by al-Biqā ī, which is available 
as the text proper, and then the fi nal version which consists of  the text 
and the additions he supplied later on the margins. The improved and 
enlarged version was the basis of  the later published work. 

Almost all the marginalia are introduced into the text by an inverted 
L (or a quarter of  a circle—an arc) placed in between the words where 
the addition should go with the long side pointing either right or left 
(⌐) to indicate on which side of  the page the marginalia is inserted. 
In two special situations, insertions were added without the use of  the 
inverted L. First, when the insertion was made at the end of  the line, 
the author would simply continue the line into the margin. Second, 
when an insertion was added to the last line where the fi rst word of  
the insertion would be squeezed slightly between two words and then 
continued into the margin on the bottom of  the page. There was no 
confusion in these two cases, and no need for the insertion mark.113 

111 On al-Ma allī see al-Sakhāwī, al- aw , v. 6:18–19.
112 See al-Aqwāl, Escorial árabe 1539, fol. 2a. 
113 For examples of  such additions see folio 17b line 5, at the end of  the line a phrase 

is added; see also folio 11, line 25 (the last line in the page), where the fi rst word of  the 
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There are several kinds of  marginalia in tafsīr 49. There are the 
one-word insertions and the short phrase insertions. There are also 
marginalia that correct a mistake in the text, where the word in the 
text is crossed out, but this type is not common. For an example of  a 
two-word phrase added, see folio 2b line 12. For an addition of  one 
word, see folio 11b line 13. Most of  the marginalia are, however, exten-
sive in the manner of  additions and improvements on the text and its 
arguments, and they usually run from paragraph-length up to one folio 
(with a total of  62 lines on the two pages in one instance).  

Moreover, the lengthy marginalia are so numerous that at one point 
al-Biqā ī adds a margin to one of  the insertion pages!114 There are 
at least four pages that are covered with marginalia on all four sides, 
making it impossible to follow where one ends and the next begins 
(folios 18b, 19a, 20a, and 24a). Al-Biqā ī makes every effort to assist the 
reader to fi nd his way through the marginalia and additions, stating 
at the end of  a margin in the folio proper that the continuation is to 
be found in the insertion and then starting with the fi rst three words 
from the insertion, to make sure the reader knows which insertion to 
look at. Nevertheless, the manuscript as it stands now is such that it is 
impossible to reorganize into the form intended by al-Biqā ī without 
external guidance, which this document cannot supply on its own. Thus, 
even a few months after this copy was made, another scribe attempted 
to write a clean draft of  it, only to fail (see the description of  Escorial 
ms. árabe 1540 below under number 3). A modern scribe in the early 
part of  the 20th century also failed to produce a coherent copy (see the 
description of  Dār al-Kutub tafsīr 1269 below number 2). Thus there 
have been two unsuccessful attempts at producing a publishable draft 
(mubayya ah) of  this manuscript; one medieval, made during the lifetime 
of  the author, and one modern. That being said, this manuscript is 
legible, even its marginalia for the most part; indeed its readings are 
superior to any other surviving copy, and are essential for decipher-
ing the other manuscripts. However, its proper order is impossible to 
reconstruct due the bewildering additions. One is never certain where 
to add the insertions the author has put in the margins.

addition is inserted between two words and the phrase is then continued in the margin. 
The reader has no trouble understanding where the additions should be. 

114 See Dār al-Kutub tafsīr 49, fol. 20 right hand margin, the fi rst line parallel to 
the text, horizontally, where he states: yatlūhu bi-hāmish al-farkhah “al-tafsīr.”
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Finally, perhaps one of  the most important features of  this manuscript 
from a paleographic point of  view is the presence of  an omission sign 
in the text, informing the author (or future scribes who must have been 
aware of  the meaning of  this sign) to omit a certain paragraph that 
has been bracketed by these two signs when a clean draft is written. 
Usually scholars who wanted to remove a section from their manuscript 
went ahead and crossed out the parts concerned; in this case the sec-
tions selected for removal were left intact, and thus could be easily read 
from the draft. Unless one knew the meaning of  the signs, which are 
rather unobtrusive, (a little wave-like sign like the letter sīn in Arabic), 
one would have no idea that one was reading material destined to be 
removed. The sign must have been added by al-Biqā ī, and he has 
four pairs of  such signs bracketing four passages. All four paragraphs 
were dropped from the offi cially published text. Three of  the bracketed 
passages are mere phrases, and these I have left in the edition and 
alerted the reader to al-Biqā ī’s intentions. The fourth is a far larger 
section that consists of  two folios, 2a–4a, and one insertion, insertion 
folio 4a. I have edited this large section separately as an appendix. The 
possible reasons that prompted al-Biqā ī to drop this section are impos-
sible to determine conclusively. The most obvious reason is, I believe, 
his attempt to rid his work of  any material that looks like ad hominem 
attacks on his enemies.115

This manuscript, however, does not represent the offi cially published 
version. There are two reasons that prevented me from using this copy 
as the basis for this edition. First, it is impossible to know with any 
certainty where the insertions go in the text; and second, the manu-
script does not represent a copy of  the offi cially published work (or 
promulgated work). I refer to this copy in the edition with the letter d 
in Arabic (د) after Dār al-Kutub.

Ignaz Goldziher, in a report sent to Moritz Steinschneider in 1876, 
described the content of  Dār al-Kutub tafsīr 49.116 Goldziher’s report 
is a bare-minimum description of  the contents of  the manuscript, 
with no comments on its signifi cance. A partial transcription of  this 

115 See the Arabic edition for these omitted phrases; see also the Arabic appendix 
(mul aq).

116 Moritz Steinschneider, Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache (Hilde-
sheim, 1966 reprint of  Leipzig, 1877), 389–392.
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manuscript was published in 1980 by Mu ammad Mursī al-Khūlī in 
Majallat Ma had al-Makh ū āt al- Arabīyah.117

2) Dār al-Kutub tafsīr 1269

Dated 1st Rama ān 1354 (27th November 1936). This manuscript 
consists of  245 pages, with pagination in the original by the hand of  the 
scribe himself  (not folios). The scribe is a certain Mu ammad A mad 
Fat  Allāh. The script is a beautifully executed nashkī modern script; 
21 lines per page, an average of  8 words per line. The manuscript 
dimensions are recorded by the cataloger of  the microfi lm: width 16 cm 
and length 26 cm. As in the case of  the previous manuscript, my 
descriptions of  this work are based on a microfi lm copy.  

This is a modern copy of  the work; the scribe fails to properly situ-
ate the various insertions in their corresponding place in the text, with 
the result that we have a confused and confusing text. Its only virtue 
is that it makes clear the impossibility of  reconstructing the text using 
tafsīr 49 on its own. Very rarely (if  ever) have I used this copy for the 
present edition. I only consulted it when curious to see what a scribe 
who had access to the original read when confronted with a diffi cult 
and unclear word. I have referred to this copy with the letter ā  (ح) 
from the Arabic adīth, modern, since this is a very late copy. 

3) Escorial ms. árabe 1540

Dated 5 Dhū al- ijjah 873 (15 June 1469). There is a seal on the title 
page that I have been unable to decipher. A very brief  description of  
this manuscript is available in the published catalogue of  the Escorial 
Arabic collection.118 This petite copy, 13 cm in width and 18 cm in 
length with 21 lines per page, was written three months after Dār al-
Kutub tafsīr 49.119 The colophon states that it is a third copy (al-nuskhah 
al-thālithah) of  the work. The only conclusion one can reach is that it 
was written from tafsīr 49. This is confi rmed by the fact that most of  

117 Volume 26 no. 2 (1980): 37–96. The chapters published were 2, 3, 4, 5, and 6; 
this transcription however did not reproduce the marginalia of  the manuscript. 

118 Hartwig Derenbourg, Les manuscrits arabes de L’Escorial, Tome Troisième (Paris: 
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1928), 126.

119 There is every indication that the Dār al-Kutub tafsīr 49 was itself  of  the same 
dimensions.
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the marginalia of  tafsīr 49 are included in the text of  this copy. Yet 
such was the confusion with chapter two that the scribe left four folios 
(4a–8b) empty to be fi lled later, something that never happened; the 
scribe appears to have failed to fi nish the job. I think that al-Biqā ī was 
unhappy with this copy and left it unfi nished, although it is also clear 
that al-Biqā ī proofread this copy and added some missing marginalia 
overlooked by the scribe.120 He must have decided that the work would 
need more polishing. As an incomplete copy which is based on a copy 
still available, it was a dead end. 

The scribe, a certain Alī b. al- asan b. Alī b. A mad al-Sarawī, 
was a friend of  al-Biqā ī and, it seems, a mediocre scribe (takassaba 
bi-al-nishākhah).121 Al-Sakhāwī once more is our only source about this 
scribe, and he specifi cally mentions that he wrote the works of  al-Biqā ī. 
We are thus fortunate that al-Sakhāwī showed such inordinate curios-
ity about his enemy al-Biqā ī. Al-Biqā ī was not off  the mark when he 
remarked that al-Sakhāwī was obsessed with him! Even the scribes of  
his works were deemed worthy of  mention. 

This copy is very faithful to Dār al-Kutub tafsīr 49, and I have used 
it only in very few occasions in the edition. I referred to it with the 
Arabic letter thā the beginning of (ث)   the word three in Arabic, since 
the manuscript itself  refers to itself  as a third copy.   

4) Escorial ms. árabe 1539

This manuscript is undated and no colophon was appended; it was 
written after 880/1475 (see below for the reason for this dating), and 
runs to 92 folios. This copy is briefl y described in the Escorial’s cata-
logue.122 This version of  Aqwal was bound with another work into one 
volume. The other work is Kitāb alfā  al-kufr by Mu ammad b. Ismā īl 
b. Ma mūd b. Mu ammad, known as Badr al-Rashīd (d. 768/1366).123 
This work occupies folios 93a–107b. The volume is thus made up of  
107 folios. Both copies were written by the same scribe. The script is 
professional naskhī script, with 21 lines per page. The folios are not in 
order, and they should be rearranged accordingly: 1–12b, 16a–18b, 
13a–15b, 19a–92b. Both copies, Escorial ms. árabe 1540 and Escorial 

120 For the proofreading notes see folios: 15b, 30b, 47b, 57a, and 77a. 
121 Al-Sakhāwī, al- aw , v. 5:211–212.
122 Derenbourg, Manuscrits, 125–126.
123 On this author see Brockelmann, S II: 88.
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ms. árabe 1539, were the property of  the same owner, for both have 
a laudatory phrase in the same handwriting, and are very similar in 
phraseology—which I am, however, unable to decipher fully. I am 
not even sure this is an ex libris note. It is in maghribi script, which 
means that the manuscripts were at some time either in the kingdom 
of  Granada or in North Africa. It is actually rather peculiar that two 
versions of  the same work were acquired by the same owner. It points 
to an inordinate care to acquire copies of  this work. I have a suspicion 
that, having acquired the incomplete Escorial ms. árabe 1540, the 
owner then acquired this complete copy. This strengthens my convic-
tion that the owner was a high offi cial of  some sort, if  not closely tied 
to the palace (in Morocco). The inscription on the title page speaks 
of  a knight under the command of  the Prince of  the believers (       fāris 
amīr al-mu minīn). I am hoping that now, as this manuscript comes to 
the attention of  the scholarly community, a more detailed study of  its 
history will be carried out.124  

The title page is written in bright red ink; some of  the head words 
in paragraphs and the fi rst words of  introductory statements are writ-
ten in red at the beginning parts of  the text. This dwindles rapidly 
until we have a text written entirely in black ink. Although the script 
is a beautiful naskhī eastern script, one is immediately disappointed on 
closer inspection. This is an unfortunately dotted script—the diacritics 
are usually a source of  confusion, since the scribe supplied them in 
a haphazard way whenever he was unable to read the original. The 
professional scribe is just that—a scribe with a beautiful handwriting 
but hardly any serious knowledge of  Arabic. The result is a beautifully 
deceptive copy, full of  errors, omissions and gibberish words. Moreover, 
the copy was not proofread, and only in three instances were missing 
words supplied.125 The state of  Escorial ms. árabe 1539 is not unusual 
in the history of  Arabic paleography. Indeed, a beautifully written script 
is usually a bad omen! The availability of  Dār al-Kutub tafsīr 49 is 
thus essential to allow us to follow the unruly Arabic text of  Escorial 
ms. árabe 1539. 

Escorial ms. árabe 1539 is a transcription of  the published version of  
the work as intended by al-Biqā ī. It was thus used as the basis for this 

124 On the history of  the Escorial collection see the article of  Maria Jesus Viguera 
Molins in the bibliography. 

125 Al-Aqwāl, Escorial ms. árabe 1539, folios 1a, 2b, and 82b.
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edition. I refer to it as the al-a l (االصل). It could not have been made 
from Dār al-Kutub tafsīr 49, since there is a large new section, not 
available in Dār al-Kutub tafsīr 49, that was added by al-Biqā ī after 
he had moved to Damascus. To propose that Escorial ms. árabe 1539 
was made directly from Dār al-Kutub tafsīr 49 would also mean that 
a clueless scribe was able to disentangle what he could not properly 
read—and what for that matter no one but the author could read. He 
must have had a clean exemplar that is derived from Dār al-Kutub 
tafsīr 49 in front of  him. 

An approximate dating of  Escorial ms. árabe 1539 can be estab-
lished because in the large section that al-Biqā ī had added—which is 
not available in Dār al-Kutub tafsīr 49—there is a reference to a date. 
Al-Biqā ī explicitly mentions in the added section that he had moved 
to Damascus from Cairo. He gives the date of  his move to Damascus 
as 880/1475. He then adds that in Damascus a colleague showed 
him a fatwa in his favor, which he apparently had not seen before; 
the fatwa came from the colleague’s father, and al-Biqā ī proceeded to 
add it to the testimonials and fatwas he had already obtained in Cairo 
a decade earlier. Escorial ms. árabe 1539 was thus written sometime 
after 880/1475 and most probably before 922/1517, the year Mamluk 
rule ended in Egypt. We do know that al-Biqā ī bequeathed his library 
to his trusted student Nūr al-Dīn, who had to travel to Damascus in 
order to bring the books of  his master back to Cairo.126 My reason 
for choosing the year 922/1517 is because many of  al-Biqā ī’s works 
as well as his library ended up in Istanbul, and a clean copy of  Aqwal 
would have been brought there. The work, I am presuming, was not 
in Cairo when the Ottomans conquered it. In any case, it is clear that 
al-Biqā ī updated Dār al-Kutub tafsīr 49 once he moved to Damascus, 
and fi nally published a clean copy there. Escorial ms. árabe 1539 is 
based on a copy derived from this clean copy or a descendent of  it. 

Plan of  the edition

Despite all the problems Escorial ms. árabe 1539 exhibits, editing the 
text was made possible with the aid of  Dār al-Kutub tafsīr 49. Escorial 
ms. árabe 1539 was used in conjunction with (د) to reconstruct the copy 
of  the author as he published it. I have thus used Escorial ms. árabe 

126 See note 111 above on Nūr al-Dīn.
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1539 as the base of  my edition (al-a l    ) and referred to it as such in the 
apparatus in Arabic (االصل). 

Since much of  the diacritical pointing is mistaken and documenting 
that in the apparatus would have been unnecessary, I have pointed out 
the most glaring mistakes: those that are correct enough to mislead us 
and plausible enough for one to seriously consider them as correct. In 
addition to using Dār al-Kutub tafsīr 49 to correct the many mistakes 
of  Escorial ms. árabe 1539, I have also given precedence to the readings 
of  Dār al-Kutub tafsīr 49. Only rarely did I relegate a reading from 
the more correct tafsīr 49 to the apparatus—when both are equally 
valid, and there was no way to determine which could be the original 
word in the lost promulgated copy of  the author.

Almost all the problems I have encountered in Escorial ms. árabe 
1539 were solved by referring to tafsīr 49. I have supplied missing 
words and phrases from Escorial ms. árabe 1539 which are present in 
Dār al-Kutub tafsīr 49 by placing them between [ ] in the text. I have 
placed additions in Escorial ms. árabe 1539 that were not available in 
Dār al-Kutub tafsīr 49 between two crosses † † and pointed that out in 
the apparatus. Titles of  books are placed between two < > to highlight 
the fact that these are titles. Quranic quotations are placed between 
two { }. Folio numbers are given in Arabic numerals and placed in the 
text between [ ]. I have also used the Arabic letter wāw (from Arabic 
wajh) for a and a  (from Arabic ahr) for b. 

I have already mentioned that Aqwal is a text of  quotations. The 
number of  quotations is simply too large for any editor to double check 
them in the sources, especially since many of  the works quoted are 
unedited or simply lost. I have double checked the sources of  Aqwal 
when the quotation was either from the Qur ān, a hadith, a proverb, 
poetry, and when quoting from published tafsīrs. I refrained from adding 
any variant readings in these sources in the apparatus, unless there was 
a very cogent reason: for example when the texts of  both Dār al-Kutub 
tafsīr 49 and Escorial ms. árabe 1539 were blatantly wrong. I added the 
correction in the apparatus and not in the body of  the edition. Only 
in one instance did I correct the text.  

There are two large sections in Aqwal that have only one witness to 
rely upon: the omitted section from Dār al-Kutub tafsīr 49, which did 
not make it into Escorial ms. árabe 1539, which I have edited in an 
appendix, and the added section in Escorial ms. árabe 1539, which is 
not a part of  Dār al-Kutub tafsīr 49. For these two sections, I have 
had to rely on my own judgment when confronted with mistakes and 
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incomprehensible words. Where I emend the text of  these two sections 
I have referred to myself  in the apparatus with the Arabic word al-
mu aqqiq. There are two types of  emendations: the certain and the prob-
able. The certain is referred to as ta ī  and the probable as takhmīn.

Although both manuscripts have in some instances a smattering 
of  rudimentary punctuation marks, especially in rhymed prose (saja    ) 
sections, I have disregarded them and offered a more modern Arabic 
punctuation, mostly using the full stop and the comma. The text has 
also been divided into paragraphs—the trickiest task in the presenta-
tion of  the work.

I have decided not to supply any notes on my editorial decisions. 
Comparing the apparatus with text should be suffi cient for the reader 
to guess why I choose one reading over another. Most of  the scribal 
mistakes are so predictable that explaining them is superfl uous. 

Much work went into identifying the names of  scholars, poets, mys-
tics, individuals, and book titles mentioned in the text. It was especially 
daunting and almost serendipitous fi nding out who Abū al- Abbās al-
Qudsī was, or Ibn al-Bārid. When I did eventually fi nd out who they 
were, the context of  the treatise became all the more clear. Moreover, 
the titles of  works were usually given in short hand or simply given 
differently from how we usually know them. All of  this information has 
been supplied in the indexes. Readers can simply check the index when 
confronted with a name or a title and can then easily fi nd references 
on the individual concerned or the title in question. I have not given 
the reference to poetic lines since most of  them are to be found in any 
grammar handbook. Only in cases where the poem was obscure enough 
and the argument raised hinged on the identity of  the unnamed poet 
did I give information as to where al-Biqā ī found it. 
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Dār al-Kutub, Tafsīr 49, fol. 1a.
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©Partimonio Nacional,  Expediente G. F. no. 2007/0394. Escorial ms Arabes 
1539, fol. 1b.
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©Partimonio Nacional, Expediente G. F.  no. 2007/0394. Escorial ms Arabes: 
1539 fol. 107b with a Latin summary of  the content of  the treatise.
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الكتاب فهرس 

1ظ   ............... القدمية  الكتب  من  النقل  حمك  يف  القومية  االقوال  كتاب  دیباجة 
2ظ   ............................................................................................. املقدمة .

مدحا الكتاب  يف  العرص  أهل  من  االسالم  مشایـخ  الكم  يف  االول:  الفصل 
4و   .............................................................................................. وافتاء   

وابطال االسالم  دين  لتأیيد  القدمية  الكتب  من  النقل  حمك  يف  الثاين:  الفصل 
18ظ   ......................................................................... الضالل  أهل  مذاهب   

املقصد ذلكل  القدمية  الكتب  من  النقل  ان  عىل  ادلاةّل  ادلالئل  يف  الثالث:  الفصل 
13ظ   ...................................................................................... عظمية  سـنة   
20و بها .........................................   االسـتدالل  حلسن  الشواهد  يف  الرابع:  الفصل 
21ظ خيالفها ....................   انه  یرتآى  وما  االدةل  عىل  االئمة  الكم  يف  اخلامس:  الفصل 

وأعيان االئمة  من  القدمية  الكتب  من  نقل  من  بعض  ذكر  يف  السادس:  الفصل 
28و   .................................................................... نقلوه  ما  بعض  وذكر  األّمة   
45ظ   ........... منها؟  املبدل  وما  مبدةل؟  يه  هل  القدمية  الكتب  ان  يف  السابع:  الفصل 

كتابنا یصدقه  ال  اكن فامي  ولو  ارسائيل  بين  من  النقل  حمك  ان  يف  الثامن:  الفصل 
50ظ   ............................................................................... اجلواز  يكذبه  وال   
52ظ االول ..............................................   االمر  كتايب:  جبالةل  یعرف  فيما  اخلامتة: 
56و االايت ............................................................   االول:  القسم  الثاين:  االمر 
56ظ االوىل ........................................................................................   االیة 
59ظ الثانية .........................................................................................   االیة 
62ظ   ........................................................................................ الثالثة  االیة 
66ظ   ........................................................................................ الرابعة  االیة 
67ظ   ..................................................................................... اخلامسة  االیة 
71و   .................................................................................... السادسة  االیة 
72ظ   ...................................................................................... السابعة  االیة 
74و الثامنة ........................................................................................   االیة 
77و   ..................................... اكمةل  عىل سورة  الالكم  الثاين:  القسم  الثاين:  االمر 
77ظ   ........................................................................................ النقيب  ابن 
86ظ   ............................................................................................. البقاعي 
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89ظ اخلتام ................................................................................................  
187 ملحق ...............................................................................................  
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القدمية الكتب  من  النقل  حمك  يف  القومية  األقوال  كتاب 
احلسن  ابو  العمدة  العالمة  العامل  االمام  الشـيخ  مجع1 

امني تعاىل  رمحه هللا  الشافعي  البقاعي  حسن  بن  معر  بن  ابراهمي 
[1و]

بسم هللا الرمحن الرحمي. [رّب وّفقين فال أعدل عن سنن الساعني يف خري 
الرحةل  احلافظ  العّالمة  العامل  العامل  المام  ا  الشـيخ  قال  الوكيل.  ونعم  حسـيب  سنن]2 †وهو 
احملّقق املدّقق ذو التآليف امحليدة والتصانيف املفيدة ابو احلسن برهان ادلين ابراهمي بن معر 
بن حسن الرابط بن عيل بن ايب بكر البقاعي الشافعي ريض هللا عنه وأرضاه وجعل اجلّنة 
وأشهد  العباد,  بني  عرص  ّلك  يف  حمسودين  األفراد  جعل  اذلي  امحلد   ومثواه†3:  متقلّبه 
ما  فّلك  لالرشاد.  املختار  عبده  سـّيدان [محمدا]4  ان  وأشهد  الهاد,  املضّل  هللا  اال  اهل  ال  ان 
قاهل او فعهل يف اشقاء واسعاد أو أقّر عليه او هـّم به يف غایة الرشاد. صّىل هللا عليه وعىل 
وسمل  واالسـتعداد,  املبني  والفضل  املسـتقمي  والفعل  القومي  والقول  السداد  أويل  وحصبه  آهل 

السـتمداد. وا  والتواصل  التوايل  دامئ  [تسليما]5 
وبعد, فهذا كتاب ّمسيته <األقوال القومية يف حمك النقل من الكتب القدمية> أحوجت اىل 
قد  ألجهل  صنع  وما  منه.  خالية  ويه6  دهور  مّرت  ما  بعد  عنه  غنّيا  الزمان  اكن  وقد  تصنيفه 
والهّمة  السنّية  الرتبة  به  قعدت  من  اليه  أحوجين  األّمة.  وسلف  األئمة  كتب  يف  مثهل  صنع 
هذا  فصنعت  واألسافل.  األراذل  والرفع من  األفاضل  ابلغّض8 من  نفسه  یعّلــي  فصار  العلّية7 
فهو  االرتاكب.  فظيع  من  وقّدره10  التكذاب  من  وقّرره9  احلساب  من  زّوره  ما  حلزم  الكتاب 
يف الواقع إثبات احلقائق وإزهاق الشقاشق من احلاسد الساعي يف تنقيص كتاب <املناسـبات> 
للبقاعي وهو كتاب أصهل اثبت وفرعه يف السماء, ودوحة عنرصها الزاكء والطهارة والنماء. مل 
اىل [1ظ]  الظماء  أوام  وتزاید  والعماء  اجلهل  ظلمات  تاكثـف  اال  الطاعن  عن  حماسـنه  خيف 

اتليف االصل:  في  د.  من   1 التصحيح 
د من   2 الزايدة 

د من  ساقط  الصليبين (†)  بين   3 ما 
د من   4 الزايدة 

د  من   5 الزايدة 
وهو  االصل:  في  د.  من   6 التصحيح 
العليا االصل:  في  د.  من   7 التصحيح 

ابلقص  االصل:  في  د.  من   8 التصحيح 
قرن االصل:  في  د.  من   9 التصحيح 
قرن االصل:  في  د.  من  10 التصحيح 
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أهل.  مكرمة  لّلك  أنّه  فيعلموا  اجلهل  غطاء  عنهم  لينكشف  والعلماء  القلوب  أرابب  جمالسة 
والسور>  اآلي  تناسب  من  ادلرر  املسّمى <نظم  وهو  املذكور  الكتاب  صّنفت  ملا  اين  وذكل 
احلاوي لروح التفسري ولباب التأویل, حيث ظفر غريه ابجلسم ومل حيظ بغري القرش – فحّل 
كتايب حمّل الشمس يف الحمل وبلغ النهایة من نيل األماين واألمل – حسدين عليه من هوت 
به أهواؤه وأعضلت به أدواؤه. فبسطوا ألسنتهم فيه مبا زاده علّوا ورشفا ورّقاه رتبا وأسكنه 
عاليل وغرفا. فمل جيدوا طعنا خميال وال شيئا مميال عنه او حميال سوى التبشـيع بني الرعاع11 
غایة  وزلزلوا  وأطالوا12  ذكل  يف  فاكـرثوا  واالجنيل.  والزبور  ابلتوریة  ابالستشهاد  والتخجيل 

واالمتناع13. منها  النقل  حرمة  عىل  ابالجماع  ظفروا  انهم  واّدعوا  وأمالوا.  الزالزل 
فلّما طال األمر أحببت ان أذكر ما يشهد حبسن صنيعي يف رّدي عىل األخصام يف بطالن 
أداينهم واستشهادي عىل صّحة دين االسالم مبا یعتقدونه من كتبهم فتقوم احلّجة عليهم به يف 
ادلين  نور  صاحيب العّالمة  عليه  فكتب  هذا  دون  وجه  عىل  كتبته  أّوال  وكنت  الكتاب.  هذا 
التصنيف  هذا  يف  أذكرها  ان  فأحببت  مهّمة.  انفعة  حوايش  الشافعي  احملّيل  محمد  بن  عيل 

تعاىل. شاء هللا  ان  مواضعها  يف  فسرتاها  اليه  معزّوة 
تشنيعه  امنا  عّيل  شـّنع  من  ان  بيان  يف  املقدّمة  وخامتة.  فصول  ومثانية  مقّدمة  يف  ورتّـبته 
حمكة  من  فيه  وما  الكتاب  يف  صنيعي  حسن  يف  والفصول  شـيطاين,  وغرض  نفس  لـحّظ14 
وصواب. الفصل األّول يف الكم مشایـخ العرص يف كتايب تقریظا وافتاء. الفصل الثاين يف حمك 
ذكل.  أدةّل  يف  الثالث  الفصل  االسالم.  [2و]  دلين  التأیيد  لقصد  القدمية  الكتب  من  النقل 
الفصل الرابع يف شواهده ومؤیّداته. الفصل اخلامس يف الكم األئمة عىل األدةّل وعىل ما یرتآى 
وذكر بعض  األّمة  وأعيان  األئمة  نقل منها من  السادس يف ذكر بعض من  الفصل  خيالفها.  انه 
حمك  ان  يف  الثامن  الفصل  منها.  املبدل  وما  مبدةل  يه  هل  انها  يف  السابع  الفصل  نقلوه.  ما 
النقل عن بين ارسائيل اجلواز وان مل یثبت ذكل املنقول وكذا ما نقل عن غريمه من الكّفار 
ألن املقصود به االسـتئناس خبالف ما يسـتدّل به يف رشعنا فإنّه العمدة يف االحتجاج لدلين 
األمور  السالمة من  األّول  أمران.  وذكل  كتايب  جبالةل  فيما15 یعّرف  اخلامتة  ثبوته.  بّد من  فال 
یدّل  مما  يشء  ذكر  يف  والثاين  عنها.  كتايب  ونزّهت  املفّرسين  من  غريي  فيها  وقع  اليت  الشنيعة 
عىل حتّليه ابلكمال. وهو قسمان األّول يف تفسري آايت حار يف توجيهها العلماء. الثاين ايراد 

بقّيته. عىل  لتدّل  الكوثر  سورة  تفسري 

الرقاع  االصل:  في  د.  من  11 التصحيح 

وطالوا  االصل:  في  د.  من  12 التصحيح 

التحقيق اخر  في  الملحق  13 انظر 

بحظ  االصل:  في  د.  من  14 التصحيح 

ما في  د:  15 في 
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إمنا عّيل  شـّنع  من  ان  بيان  يف  املقّدمة 
شـيطاين وابعث  نفساين  لغرض  تشنيعه 

[بداينة  الناس  عند  منهم  أحد  يشـتهر  مل  الكتاب  هذا  عىل  التشنيع  يف  أخذ  من  ان  وذكل 
أمانة].18  وال  عّفة  [وال  األوقات  من  وقت  يف  منكر  عن  نهـي  وال  مبعروف  أمر17  وال]16 
وليس هل من التمّكن يف الفضائل ما یفهم به مقاصد الكتاب. ومن املعلوم انه ال یتمّكن أحد 
من اناكر ما مل یتقنه فهما وحيّط به علما. ومن ادلليل أیضا عىل ان احلامل للقائمين عّيل امنا 
الكتاب  يف  [2ظ]  اكن  ولو  مرص20.  أهل  من  شافعي  ال  ا  فيه  عّيل  یقم19  مل  انه  احلسد  هو 
والتشنيع  ذّمه  يف  الشافعية21  یقوهل  ما  اكن  ولو  المذاهب.  أهل  من  أحد  لساوامه  ینكر  ما 
املشهور  ظهرية  بن  ادلين  برهان  املّرشفة  مبّكة  الشافعية  قايض  العالمة  اسـتكتبه  ما  حّقا  عليه 
وهو ابلقاهرة  هل  املسـتكتب  اىل  يرسل  يشء  منه  اليه  وصل  كـّلـما  واكن  وادلاينــة.  ابلعمل 
 ا المام زين ادلين عبد القادر بن شعبان, أحد فضالء الشافعية أیضا وصلحائهم, حيّثه عىل 
اكماهل وميدح الكتاب. وقد صار عنده ا الن يف سـنة ثالث وسـبعني منه اىل آخر الكهف. 
االكمال  عىل  حّثه  ال  ا  قط  كتااب  اليه  أرسل  ما  انه  اليه  املشار  ادلين  زين  الشـيخ  وأخربين 

ذكل.  يف  عذره  یقمي  مبا  الكتاب  ومدح 
حسـنة  انها  واّدعوا  بها  أمروا  بدعة  عن  نهيت  ان  احلسد.  داء  بهم  امنا  انه  حينئذ  فتبّين 
وأفتوا بها وتعاونوا عىل تصنيف يف ذكل لرّد تصنيفي فيه. كما فعلوا ملّـا نهيت عن قول بعض 
املؤّذنني عقب اذآن الصبح مّتصال ابالذآن بصوت االذآن ”اي دائم املعروف اي كثري اخلري“ 
شّرعه  مبا  ذكل  يف  مستّنا  القدمية  الكتب  مع  القرآن  به  تصادق  ما  بّينت23  وان  آخره22.  اىل 
ادلنيا  ومألوا  به  شـّنعوا  األئمة24  فيه  به  واقتدى  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  وفعهل  هللا 
الكم  من  فيه  وأخذوا  ذكل  يف  تصنيف  عىل  وتعاضدوا  الكتاب.  وعن  عّين  بذكل  التنفري  من 
الهمال  فامهني  غري  أخر  موضع25  يف  مقّيد  او  معها  احلمك  یدور  بعّلـة  معّلل  هو  ما  العلماء 
األّول.  التصنيف  يف  فعلوا  كما  ومواردمه  ملصادرمه  معاندين  او  ملقاصدمه27  العّلـة  او  املقيد26 

د من  16 الزايدة 

ابمر االصل:  في  د.  من  17 التصحيح 

د من  18 الزايدة 

یفهم  االصل:  في  د.  من  19 التصحيح 

د من  ساقطة  مصر:  اهل  20 من 

الشافعية  من  یقول  ما  یقوله  ما  كان  ولو  االصل:  في  د.  من  21 التصحيح 

الخ د:  22 في 

یثبت االصل:  في  د.  من  23 التصحيح 

ائمة االصل:  في  د.  من  24 التصحيح 

مواضع االصل:  في  د.  من  25 التصحيح 

القيد االصل:  في  د.  من  26 التصحيح 

بمقاصدهم االصل:  في  د.  من  27 التصحيح 
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ضّد  ال  ا  هللا  شاء  ان  ذكل  یفيدمه  فال  مبعزل.  عنهم  هو  ممن  ابلغّض  للرتّفع28  طلبا  ذكل  ّلك 
يف  يزل  مل  حينها  غري  يف  الرئاسة  طلب  ”من  [3و]  هللا:  رمحه  الشافعي  قال  كما  مقصودمه 

بقي.“  ما  ذّل 
وروى ا المام أمحد يف <املسـند> وابو القامس عبد الرمحن بن عبد احلمك يف <فتوح مرص> 
عن سهل بن سعد ريض هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل یقول: ”اللهم 
ال یدركـين زمان وال أدركه, ال یتبع فيه العلمي وال يسـتحى فيه من احللمي. قلوبهم قلوب األعامج 
ابلرتّدد عىل أهل  اجلاه  العناد انهم كثري [ولهم  قصدمه  وادلليل عىل  العرب.“  ألسـنة  وألسنتهم 
ادلنيا]29 وال یقدرون ان خيرجوا ما صّنفوه30 وال ینظره أحد من غري من یتحّققون أنّه معهم. 
وأّما ما أكتبه أان مفع الناس ال یتحاىش من اظهاره ألحد من الناس. فيا  العجب من حّق 

قّوة!  وال  هل  كـرثة  ال  ابطل  یغلبه  والقّوة  الكـرثة  معه 
يف  احلّق  بيان  يف  معهم  للالكم  جماعيت  من  أحد  مع  الجتماع  ا  منهم  طلب  كّلما  واكنوا 
ذكل حادوا ومالوا عن ذكل وماروا. فعمل ّلك ذي عقل انهم عىل ابطل ال يستندون يف قولهم 
لبعض  متعّصب  السالم  ا  دين  عىل  مّتـهم  ال  ا  بقولهم  یقول31  ال  بل  نقل  وال  عقل  اىل  ذكل 
الرّد  منه  كثري  من  ویلزم  للقرآن  مصادقته  لبيان  اما  عنهم  أذكره  اذلي  فإّن  الكّفار.  طوائف 
آخر  مسـتوىف  ذكل  سـيأيت  كما  هل  تبدیلهم  بيان  أو  أفهامهم33  سوء  لبيان  اما  [فيه]32  عليهم 
الفصل اخلامس ان شاء هللا تعاىل. وأقطع من ذكل ّلكه وأوضح34 يف بيان ا التهام والغرض 
انهم أّدامه الهوى اىل معارضيت يف أمر أوجب لهم التعّصب ملن فّضل التوریة وا الجنيل عىل 
القرآن او سّواهما به مروقا من ادلين وخرقا لسـياج35 سـّنة سـّيد األّولني36 واآلخرين وذكل 

یقول*:  حني 
مسجد حمراب  ابلتزنیل  انر  وان 

بيعة [3ظ] هيكـــــل  ابالجنيل  ابر37  فما 
لقومــــــــه  اللكمي  توریة  وأسفار 
ليلـة ّلك  يف  األحبـار  بها  ینايج 

للرفع االصل:  في  د.  من  28 التصحيح 

الحذف عالمة  لوجود  العبارة  هذه  حذف  اراد  البقاعي  ان  د.الواضح  من  29 الزايدة 

صنعوه االصل:  في  د.  من  30 التصحيح 

یقولون االصل:  في  د.  من  31 التصحيح 

د من  32 الزايدة 

افتائهم االصل:  في  د.  من  33 التصحيح 

واضح االصل:  في  د.  من  34 التصحيح 

السـياج االصل:  في  د.  من  35 التصحيح 

المسلمين  االصل:  في  د.  من  36 التصحيح 

الفارض: 140 ابن  دیوان  انظر  الكبرى:  التائية  الشهيرة  قصيدته  من  الفارض  البن  * البيتين 
انر االصل:  في  د.  من  37 التصحيح 
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املعارض  أمسيه <تدمري  تصنيف  يف  تعاىل  هللا  شاء  ان  أذكرها  طویةل  وقّصة  مهوةل  قضّية  يف 
ال  اذلي  التـّحاد  ا  مبيسم  یومسوا  ابن  الهوى  ألجل  ألنفسهم  ورضوا  الفارض>.  ابن  تكفري  يف 

واملعاد. املرجع  واليه  املوّفق  وهللا  اآلابد  مّر  عىل  انره  تطفأ  وال  عاره  یغسل 

االسالم  مشایخ  يف كالم  األّول  الفصل 
وافتاء مدحا  الكتاب  يف  العصر  أهل  من 

كتب عليه قايض القضاة شـيخ االسالم رشف ادلين حيىي بن محمد املناوي الشافعي أعىل هللا 
وقفت  فقد  اخلطبة: ”وبعد  بعد  الفارض,  ابن  فتنة  قبل  هللا  رمحه  ومات  مزنلته,  ورفع  درجته 
فنون  يف  عّالمة  [إمام]38  مؤلّـفه  ان  عن  أعرب  ما  عىل  املسـتجاد  احلسن  التأليف  هذا  من 
العمل وانه قد أحسن وأجاد وأظهر من مجموع حسن مجموعا حسـنا يف غایة من الصواب. وال 
ذكل  يف  اقتدى  النه  الجنيل  وا  التوریة  من  جاء  مبا  املناسـبات  بعض  يف  اسـتوضح  قد  یقال 
بأئمة ا السالم أهل األصول والتأصيل اكلسـّيد عبد هللا بن معر ريض هللا عنهما يف صفة 
ابجلواز40  القول  فتعّني39  األعالم.  األئمة  وبعده  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  محمد  األانم  سـّيد 
یتلّقــى  ان  التأليف  لهذا  فحّق  ذكل.  عليه  اشتبه  من  عىل  واملنع  دلیه  ذكل  اتّضح  من  عىل 
للواردين ویدمي  ابلقبول وال یصغى فيه لقول حاسد وال عذول. وهللا تعاىل یبقي مؤلّفه منهال 

مایه.“  ومثان  مثانية وسـّتني  عام  شعبان  عرش  اتسع  يف  للمسلمني  وبعلومه  به  النفع 
شـيخ  القضاة  قايض  بن  محمد  ادلين  حمّب  [4و]  االسالم  شـيخ  القضاة  قايض  وكتب 
يف  السـّنة  نرص  عىل  وثبت  احلنفي,  احلليب  الشحنة  بن  [محمد]41  ادلين  حمّب  السالم  ا 
أسماء  اىل  مشريا  أعماهل,  وزّىك  ظالهل  عليه  هللا  أسـبغ  ادلين  به  هللا  فأیّد  اإلتّـحاد  أهل  فتنة 
أجزاء  تناسب  يف  الرمحن  <وفتح  والسور>  اآلي  تناسب  من  ادلرر  <نظم  الثالثة  الكتب 
القرآن>, <وترجمان القرآن ومبدئ مناسـبات الفرقان>. ”امحلد  ذي احلمك املتناسـبة ادلرر 
والنعم املرتاكبة اذلرر. حنمده عىل ما فتح به من الفيض الرحماين ونشكره عىل ما أبدى من 
لالميان  حمّققة  حّق  لكمة  هل  رشیك  ال  وحده  هللا  ال  ا  اهل  ال  ان  ونشهد  الرتجماين.  التناسب 
وأصفى  اسـتطاع  ما  نّيته   42[ ] أخلص  عبد  وشهادة  والربهان.  ادلليل  به  جاء  صدق  وقول 
طویّته فكشف هل عن خمّبآت اخلدور القناع. ونشهد ان سـّيد النبيني43 محمدا عبده ورسوهل 

د من  38 الزايدة 

فيقين االصل:  في  د.  من  39 التصحيح 

ابلجواب االصل:  في  د.  من  40 التصحيح 

د من  41 الزايدة 

د من  42 الزايدة 

البشر د:  43 في 

SALEH_f7 new_57-123.indd   65SALEH_f7 new_57-123.indd   65 5/9/2008   10:44:11 AM5/9/2008   10:44:11 AM



66 arabic edition

وعىل  عليه  هللا  صّلــى  ا الرتفاع.  وغایة  األوج  بنهایة  وخّصه  والبقاع  األقطار  به  ّرشف  اذلي 
آهل اجلائزين عن اللحاق بسامع حدیثه ورشیف رؤیته احلائزين قصب السـباق بعزيز44 خدمته 

كثريا.  تسليما  وسمل  حصبته  وكرمي 
أّما بعد, فقد وقف العبد الفقري الضعيف احلقري عىل هذا املصّنف العدمي النظري املشـتمل 
من الورد الصايف عىل العذب النمير. فوجد مؤلّفه قد جال فيه من أباكر أفاكره45 املقصورات 
يف اخليام عىل االكفاء الكرام من ذوي العقول واألفهام ّلك خریدة بعيدة46 املرام عىل من قعد 
عن طلب املعايل وانم. وسكل مسلاك قّل من سلكه من الفحول قبهل وحبث بصائب47 فكره 
وضياؤها  برهانها قاطع  واسـتدّل بقّوة علمه وجودة فهمه بأدةّل [4ظ]  عن حترير ما أورد نقهل 
كنمت  ان  فاتلوها  ابلتوراة  فأتوا  {قل  تعاىل  قوهل  من  املبني  الكتاب  يف  وقع  مبا  مقتداي  ساطع. 
صادقني}. وال ریب ان االسـتدالل بغري املبدل منها من أقوى األدةّل القاطعة وأعظم الرباهني 
الساطعة. ال سّيـما اذا قّص هللا ورسوهل ذكل علينا مبّينا من غري اناكر عىل انه رشع لنبّينا. 

وجل؟  عز  الكم هللا  من  وأمّز  أمري48  االسـتدالل  وأي 
ابلعربية  عّرب  ان  والتبدیل  التحریف  عن  املصون  القدمي  هللا  الكم  ان  أصحابنا  ّرصح  وقد 
وإمنا  خيتلف  ال  الكمه  وان  فاجنيل.  ابلرساينية  عّرب  وان  فتوراة  ابلعربانية  عّرب  وان  قرآن  فهو 
ختتلف العبارات وتتفاوت األعمال ابلنّية وإمنا األعمال ابلنيات. وهذا السـّيد معر بن اخلطاب 
العظمي الشأن ريض هللا عنه اكن یأيت اليهود ويسمع من التوراة فيتعّجب كيف تصّدق ما يف 
تصدیق  عن  النهـي  ورد  وامنا  ماكن.  ما  غري  يف  الشعيب  طریق  من  الطرباين  رواه  كما  القرآن 
أهل الكتاب وتكذیبهم فيما یتطّرق اليه احتمال أحد األمرين, ال ما ورد يف رشعنا ما یقيض 
بأحدهما فريفع49 اخلالف من البني. وقد اسـتدّل املصّنف عىل صنيعه50 من الكتاب والسـّنة 
بأدةّل اكن املبتكر51 لها والسابق اليها. فمل أر التعّرض ذلكرها ومزامحته عليها. فا تعاىل یبقيه 
إلبداء الفوائد وجيزیه من ألطافه اخلفّية عىل أمجل العوائد مبّنه وكرمه. قال ذكل مرجتال وَمَشقه 
عجال فقري لطف هللا اخلفّي محمد بن الشحنة سرت هللا زلـهل ورمحه وغفر هل وكتب بتارخي 

املذكور.“  شعبان  عرشين  سابع 

لعزيز االصل:  في  د.  من  44 التصحيح 

افكار االصل:  في  د.  من  45 التصحيح 

تفيد االصل:  في  د.  من  46 التصحيح 

بصائر االصل:  في  د.  من  47 التصحيح 

اميز االصل:  في  د.  من  48 التصحيح 

فيرتفع االصل:  في  د.  من  49 التصحيح 

صيغة االصل:  في  د.  من  50 التصحيح 

المتكبر االصل:  في  د.  من  51 التصحيح 
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بن  بكر  ايب  بن  محمد  ادلين [5و]  حسام  الرشیف  ا السالم  شـيخ  القضاة  قايض  وكتب 
الشـيخ الطهطايئ احلسـين املاليك الشهري اببن حريز, ومات رمحه هللا قبل فتنة أهل اإلتـّحاد52, 
املرسوم  الكتاب  من  جزء  عىل  وقفت  فقد  اخلطبة: ”وبعد  بعد  مقداره  ورفع  مناره  هللا  أْعال 
برهان  احلافظ  الرحةل  العّالمة  ا المام  الشـيخ  مجع  والسور>,  اآلي  تناسب  من  ادلرر  <بنظم 
ادلين البقاعي ّرشف هللا به البقاع ونرش من فوائده وفرائده ما تذّل به اخلواطر وتتشّنـف به 
األسماع. فرأیته فریدا يف اببه, غریبا يف إعرابه, مبا أىت عن عجمه واعرابه. قد غاص يف حبار 
شوارد  وتتبع53  الغرر.  أحاسن  منها  فجمع  حماسـنها  وسرب  ادلرر.  فرائد  منها  فاسـتخرج  العلوم 
امللح فجمع منها ما شّت. وأرسل خيهل يف حلبتها فحازت قصب السـبق. فتّرصف فيها كيف 
شاء فوهن عند ذكل عضد حاسده وفيه فّت. أعاد هللا من براكته ونفعنا بصاحل دعواته وكتب 

وسـّتني.“  مثانية54  عام  قدره  املعظم  رمضان  شهر  من  اخلامس  يف 
وكتب قايض القضاة انرص ادلين شـيخ مشایـخ ا السالم عز ادلين أمحد بن قايض القضاة 
برهان ادلين ابراهمي بن قايض القضاة انرص ادلين نرص هللا بن أمحد الكناين العسقالين األصل 
املرصي احلنبيل أدام هللا نعمته وفسح مّدته, وثبت عىل نرص السـّنة يف فتنة أهل ا التـّحاد55 
والتصنيف  العجيب  التأليف  هذا  من  وقفت  فقد  ”وبعد  واألعضاد:  األنصار  خري  من  واكن 
الغریب عىل ما ذّكــرين مبا أعلمه من غزارة عمل مصّنفه وكـرثة فضائهل وحسن ادراكه وجودة 
ذاكئه. وال یعيب حسـنه ما استشهد به من الكتب القدمية. ففي القرآن والسـّنة ونقل [5ظ] 
حسد  من  اب  ونعوذ  عائب.  حسن  لّلك  لكن  فعهل.  حبسن  يشهد  ما  وحدیثا  قدميا  العلماء 
يف  وكتب  واالرتقاء  العلّو  يف  هل  ویطيل  البقاء  جلامعه  یدمي  تعاىل  وهللا  االنصاف.  ابب  يسّد 

وسـّتني.“  مثان  سـنة  شهر رمضان  عارش 
وكتب شـيخ االسالم بركة األانم الشـيخ أمني ادلين حيىي بن محمد االقرصايئ احلنفي شـيخ 
ادلاير املرصیة غري منازع أدام هللا مشول االسالم واملسلمني [برباكته]56 وأعاد علينا مجيعا من 
صاحل دعواته. لكّنه مال عىل أهل السـّنة يف فتنة ابن الفارض وأغىن هللا وهل الحمد عنه وما 
ّرض اال نفسه. ”وبعد فقد ّرشفت بوقويف عىل مواضع من املؤلف البدیع املتّوج <بنظم ادلرر 
من تناسب اآلي والسور> تصنيف سـّيدان وموالان االمام العّالمة احلرب الفّهامة املدّقق احملّقق 
ذي التآليف الرفيعة يف األنواع فتوحا من رّب األرابب, املسـتغين عن االطناب يف األلقاب, 
درجته يف  املتأخرين, زاده هللا علما وعمال. دلّـتين عىل علّو  وخنبة57 االئمة  املتقدمني  خالصة 
أنواع العلوم وأصنافها وبراعته فيها وكفایته لطالبها وأّالفها. واذا اكنت العلوم منحا الهية وعطا 

االلحاد االصل:  في  د.  من  52 التصحيح 

وتبع االصل:  في  د.  من  53 التصحيح 

ثمان االصل:  في  د.  من  54 التصحيح 

االلحاد االصل:  في  المحقق.  من  55 التصحيح 

د من  الزايدة    56

ونجبة االصل:  في  د.  من  57 التصحيح 
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ومن  املتقّدمني.  من  كثري  عىل  عرس  ما  املتأخرين  بعض  عىل  هللا  یفتح  ان  یبعد  فال  راّبنية 
السـبق يف  قصبات  من  حازه  ما  مقدار  عمل  ا العتساف  وترك  ا النصاف  بعني  مؤلّفه  يف  نظر 

والتوفيق58.  التحقيق  مضمار 
وما نقهل من الكم املخالف وأدلّته لفوائد كثرية منها لرّدها وا اللزام بها, وتبيني ما انغلق عليهم 
من  یظهر  ورمبا  بذكل.  یتعّلق [6و]  ملا  اعتبارمه  وسوء  نظرمه  لقصور  لها  فهمهم  ولعدم  فيها, 
ذكل مطابقتها للرشیعة املطّهرة من أعظم ادلالئل عىل براعته يف العلوم. وقد وقع ذكر دالئلهم ملا 
ذكر يف الكتاب والسـّنة الرشیفة. ومل تزل الكتب الالكمية مشحونة بدالئل املخالفني املعاندين 
ملا ذكر من األمور وغري ذكل من العلوم. وال ینكر ذكل اال معاند غري انظر لطریق الصواب. 
وهللا جيعل ما قاساه يف تأليفه خالصا لوجهه موجبا للفوز دلیه, انه الّرب اجلواد املتفّضل عىل 

ومثامنایة.“ وسـّتني  مثان  سـنة  رمضان  شهر  سادس  وكتب  العباد.  مجيع 
وكتب ا المام العّالمة [الشـيخ]59 عضد ادلين عبد الرمحن بن ا المام العّالمة اندرة زمانه 
شـيخ  احلنفي  [املرصي]60  ّمث  السريامي  سـيف  ادلين  سـيف  العّالمة  االمام  بن  حيىي  الشـيخ 
ابن  فتنة  يف  واكن  والعاّم  للخاّص  مالذا  كونه  وأدام  لالسالم61  حيوته  يف  هللا  ابرك  الربقوقية 
الفارض ساكنا: ”وبعد فقد وقفت عىل مواضع من املؤلّف اذلي فاز كـمؤلّفه62 ابلقدح املعّىل 
ان  من  قدرا  ألرفع  وانه  واألمثال.  كفاء  األ  عىل  ابلتفّوق  كمصّنفه63  واشـتهر  الكمال  رتب  يف 
عمل  زال  فال  وتوصيف.  اطراء  تّلكف  عىل  مزیّته65  ظهور  یتوّقف  ان64  او  تعریف  اىل  یفتقر 
رمضان  شهر  عرش  سابع  بتاریـخ  األعداء67.  خبفض  منصواب  فضهل  وبناء66  أبدا  مرفوعا  مصّنفه 

مائة.“ ومثان  وسـّتني  مثان  سـنة 
به  هللا  شّد  احلنفي  الاكفيجي  سليمان  بن  حممد  ادلين  حميـى  العالمة  العامل  ا المام  وكتب 
”احلمد   الفارض:  ابن  فتنة  يف  اكألمني  اكن  ّمث  للمسلمني,  مالذا  كونه  وأدام  ادلين  أزر 
اذلي جعل العلماء ورثة األنبياء وبعث رسوهل أفضل الرسل واألصفياء صىل هللا عليه وعىل 
ههنا.  مقصودة  بأمور  [6ظ]  منوطة  مقاةل  هذه  فأقول  وبعد,  األتقياء.  النجباء  وأصحابه  آهل 
الصاحلات خري عند ربّك  األمر األّول ان تأليف الكتب مرشوع لقول هللا تعاىل {والباقيات 
ثوااب وخري أمال}. ولقول النيب صىل هللا عليه وسمل ”ما رآه املسلمون حسـنا فهو عند هللا 

التدقيق االصل:  في  د.  من  58 التصحيح 

د من  59 الزايدة 

د من  60 الزايدة 

االسالم االصل:  في  د.  من  61 التصحيح 

لمؤلفه االصل:  في  د.  من  62 التصحيح 

لمصنفه االصل:  في  د.  من  63 التصحيح 

وان تعریف  االصل:  في  د.  من  64 التصحيح 

مرتبة االصل:  في  د.  من  65 التصحيح 

وثناء االصل:  في  د.  من  66 التصحيح 

العدا د:  67 في 
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املشـتملة  واألخبار  األقوال  نقل  ان  الثاين  األمر  موضعها.  يف  حمّررة  أخرى  ودلالئل  حسن.“ 
األقوال  نقل  أما  ال.  او  الصدق  معلومة  األقوال  اكنت  سواء  رشعا  جائز68  والعظة  العربة  عىل 
املعلومة الصدق فال غنى عنها لغایة ماّس احلاجة اىل معرفتها. وأما نقل األقوال الغري معلومة 
بسبب  ومقتضاها  موجبها  يف  ااّيها  المخالفة  الصدق  املعلومة  األقوال  ظهور  فلزيداد  الصدق 
ا الطالع عىل بطالنها إّما يف احلال وإّما يف االسـتقبال. وملا تقّرر يف العلوم ان األشـياء تتبني 
ابألضداد ولالحرتاز69 بذكل عن الوقوع يف الورطة والفساد ونظري ذكل معرفة السموم وسائر 

الشاعر: قال  الضارّة  األمور 
لتوّقيه  لكـــــــــن  للّرش  ال  الّرش  عرفت 
فيه. یقع  الناس  من  الّرش  یعرف  مل  ومن 

وألجل هذا قال العلماء احملّققون جلب [مجيع]70 املنافع ليس بواجب ابالتفاق, ودفع املفاسد 
واجب ابالتفاق. ومصداقه عموم حاّسة اللمس مجيع أعماق البدن سوى الكبد من بني احلواّس 
وغريمه  الفقهاء  من  العلماء  ان  ترى  أال  موضعه.  يف  فّصل71  ما  عىل  احلواّس  من  غريها  دون 
او  حّقة  اكنت  سواء  لبعض  بعضها  املناقض  واآلراء  المختلفة  املذاهب  مصّنفاتهم  يف  ینقلون 

ویفهمها.  یطالعها  من  بذكل  يشهد  ابطةل 
هذا  يف  التأليفات  يف  جيوز  وغريهما  وا الجنيل  التوراة  من  يشء  نقل  ان  الثالث  األمر 
بها  ا السـتدالل  جيز  مل  وان  وا التعاظ  اكالعتبار  املعتربة  [7و]  األغراض  من  لغرض  الزمان 
عىل األحاكم واألصول عىل ما نّص به العلماء يف الكتب. ونظري ذكل خرب املسـتور اذلي مل 
یظهر قبوهل وال رّده فيجوز العمل به وان مل جيب به. وقریب من هذا قول احلنفيني رشیعة 
من قبلنا يه رشیعتنا ابتداء اذا حكيت لنا بال اناكر عليها. قال هللا تعاىل {وكتبنا عليهم فيها 
عىل  وغريهما  وا الجنيل  التوراة  أسفار  من  سفر  نقل  ان  واحلاصل  اآلیة.  ابلنفس}  النفس  ان 
ما ذكران جائز رشعا ال شـبهة قادحة فيه وان اكنت منقدحة يف األوهام72. ومعلوم عندك ان 
يف <الصحيحني>  روي  وقد  فكيف  الفقه.  أصول  يف  حّرر  ما  عىل  ابالجماع  لها73  اعتبار  ال 
وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  قال  قال  انه  عنهما  هللا  ريض  عمرو  بن  هللا  عبد  عن 
احملّدثني  من  التحقيق  أهل  وقال  حرج.“  وال  ارسائيل  بين  عن  وحّدثوا  آیة  ولو  عّين  ”بّلغوا 
ذكل  يف  الن  واحلاكايت  ابلقصص  عنهم  التحدیث  هو  ههنا  منه  املراد  هذا احلدیث  بيان  يف 

األلباب.  ألويل  وعظة  عربة 

جائزة االصل:  في  د.  من  68 التصحيح 

واالحتراز االصل:  في  د.  من  69 التصحيح 

د من  70 الزايدة 

فضل االصل:  في  د.  من  71 التصحيح 

االفهام االصل:  في  د.  من  72 التصحيح 

لها االعتبار  ان  االصل:  في  د.  من  73 التصحيح 
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وأّما النهـي عن كتبة التوریة وا الجنيل ففيما عدى القصص واألخبار فحصل اجلمع والتوفيق 
حذرا  القرآن  شأن  اشـتهار  قبل  عنها  النهـي  اكن  قيل74  وقد  هذا  وترى.  بينهما عىل ما تسمع 
اشـتهر  فلّمـا  اشـتهاره  قبل  احلدیث  كتبة  عن  نهـي  هذا  وألجل  وا الشتباه.  ا اللتباس  من 
البيضاوي يف تفسري قول  شأنه أي اشـتهار رّخص فيها وكذا األمر اذلي حنن بصدده. وقال 
ابلنخاةل  الصدور75  غّل  االجنيل  يف  مّثل  ما}  مثال  یرضب  ان  يسـتحي  ال  هللا  تعاىل {ان  هللا 
القاسـية ابحلصاة وخماطبة السفهاء اباثرة الزانبري. ومثل هذا]76 وقع كثريا يف سائر  [والقلوب 
كتب التفاسري <اكلكّشاف> للزخمرشي <والتفسري الكبري> لالمام الرازي ويف كتب احلدیث 
<كصحيح البخاري> وغريه أیضا. ويف [7ظ] كتب الالكم <اكلصحائف> <واملواقف> وغريهما77 

فيها.  ویتأّمل  یطالعها  من  ّلكه  بذكل  يشهد  ایضا.  وغريه  اكلزبدوي  الفقه  أصول  كتب  ويف 
ولقد ذكر يف عمل التاریـخ ان القصص واألخبار العجيبة الغریبة كقّصة عوج بن عنق وغريها 
هللا  لقول  ومصاحل  وعظة  عربة  لتضّمنها  احلال  معلومة  غري  اكنت  وان  وحاكیتها,  كتابتها  جيوز 
تعاىل {لقد اكن يف قصصهم عربة ألويل األلباب}. وملا اشـتهر عند الناس ان ما ال یدرك ّلكه 
ال یرتك ّلكه. فان العمل ابلبعض خري من اجلهل ابلّلك. قال هللا تعاىل {وقل رّب زدين علما} 

قال: من  قول  نشأ  ههنا  ومن 
اسـتدركوا ما  سوى  انسان  فلك 

ویرتك الكمه  من  یؤخذ 

األمر الرابع ان نقل القصص واألخبار من التوریة وغريها قد شاع بني الناس شـيوعا ال خفاء 
كما  عليه  اناكر  بال  السلف  كتب  يف  كثريا  وقع  ولهذا  السكويت.  االجماع  حمّل  حّل  فقد  فيه 
عىل  والسور>  اآلي  تناسب  من  ادلرر  املسّمى <بنظم  التأليف  هذا  يف  العرص  هذا  يف  وقع 
ما حّرران يف ما مّر. فان قلت فكيف تقبل هذه ادلعوى منك ههنا وقد ذكر يف بعض كتب 
عىل  ههنا78  استبعاد  ال  قلت  وكتابتها.  تالوتها  نسخت  قد  السماویة  الكتب  ان  الالكم  عمل 
التوراة  كتابة  فيحمل عىل ما ذكران ههنا عىل نسخ  والتحرير  التفصيل  ما ذكران فيما قبل من 
ادلالةل  عن  اخلالية  التوراة  كتابة  نسخ  عىل  ال  رشیعتنا  ألحاكم  املناقضة  األحاكم  عىل  ادلاةّل 
عليها, فحصل الجمع بينهما عىل ما ترى. وأنت تعمل ان العمدة واملدار يف أمثال هذا امنا هو 
قول الفقهاء احملّققني ال قول املتّلكمني. ملـّا تقّرر ان صاحب البيت أدرى [8و] مبا فيه.79 كما 

وقيل هذا  د:  74 في 

الصدور على  االصل:  في  د.  من  75 التصحيح 

د من  76 الزايدة 

وغيرها االصل:  في  د.  من  77 التصحيح 

هنا الستبعادها  االصل:  في  د.  من  78 التصحيح 

االصل في  مكررة  فيه:  بما  ادرى   ... الى   .... ان  تعلم  وانت  79 الجملة: 
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نسخ  وان  رشعا  جائز  فانه  عاشوراء  كصوم  اجلواز  نسخ  يسـتلزم  ال  الوجوب  نسخ  ان  تعمل 
النايف. من  أوىل  املثبت  ان  أیضا  وتعمل  وجوبه 

الشأن  عظمي  كتاب  [لهو]81   ادلرر>  <بنظم  املسّمى80  الكتاب  هذا  ان  اخلامس  األمر 
بأنواع  القواعد مرّصع  جواهر  أحسن  نظام عىل  وجودة  ترتيب  حبسن  ومؤسس  البيان  ساطع 
فرائد الفوائد والعوائد. وانه حبر ال تنقيض عجائبه وال تنتهـي غرائبه, وموصوف مبا تراه دائرة82 

شعر: الرحمن.  اجلواد  عطااي  من  وعطّية  والبيان,  الضبط 
نـاج83 األحزان  من  مناجيه  ســرور  رسائره  يف  كتاب 
ازدواج كـّل  تزاوجا  هناك  لفــظ  حتت  بدیع  معىن  ومك 

ممتلئا  فوجده  منه85  كثرية  مواضع  يف  ینبغي  كما  التأّمل  حّق  [فيه]84  الفقري  العبد  تأّمل  ولقد 
بأجناس درر نفيسة منظومة متناسـبة عالية, ومتّوجا86 بأصناف فصوص المعة غالية, ومناسـبا 
صدره عجزه ومقروان بلطائف دقائق املعاين والفحوى مع رعایة السـباق [والسـياق].87 وألجل 
حبره  يف  الفضالء [والعلماء]88  من  أحد  عام  ما  واآلفاق.  البدلان  يف  مشهورا  مثال  صار  هذا 
األملعي  البيان,  سحبان يف  أفصح من  األقران  الفائق عىل  الفّهامة  والبحر  العّالمة  العامل  سوى 
العظايم العصايم بدیع الزمان وّقاد اذلهن نّقاد الطبع األصمعي منحة الرحمن الرحةل يف الروایة 
العمدة يف ادلرایة إمام الهدى نور التقى شمس الضحى زين الورى فكل العىل. وهو املسـتحّق 

فيه: وأنشد  والتبجيل  التعظيم [8ظ]  جهة  عىل  اجلميل  ابلوصف  للمدحة 
وطلعة نورا  الشمس  يزید  وليس 

مادح89 واكثار  مدح  ذي  اطاةل 

فيه: وأنشدت90 

الدرر نظم  كتاب  الكتاب  هذا  ان  د:  80 في 

د من  81 الزايدة 

دائرة  محط  تراه  بما  وموصوف  النظر:  مصاعد  82 في 

انجي تقرأ  ان  الوزن یجب  وليصّح  النسختين.  في  83 كذا 

د من  84 الزايدة 

د من  85 ساقطة 

ومتموجا د:  86 في 

د من  87 الزايدة 

د من  88 الزايدة 

مادح واكثار  وصف  ذي  اطالة  وبهجة  نورا  الشمس  يزید  وليس  د:  89 في 

وانشد االصل:  في  د.  من  90 التصحيح 
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صفاتـــــــه كنه  أسطيع91  ال  وإين 
تّلكـم92 جميعا  أعضايئ  ان  ولو 

قال:  من  قول  أن  شّك  ال  وأقول 
لبخيل مبثلـه  الزمـــــــان  ان  بمثلـــــه  الزمـان  یأيت  ال  هيهات 

قال: من  قول  وكذكل  حّقا  حّقه  يف  لصادق 
هل امـــرئ  ّلك  ان  دلیه  من  واي 
هل  هل  الفضائل  حاز  وان  نظري 

كماالته  سائر  من  یذكر  مل  ما  اىل  وفضائهل  وحماسـنه  مناقبه  تعداد93  يف  ذكرته  ما  مجيع  ونسـبة 
احمليط. البحر94  قطرات  اىل  قطرة  نسـبة  من  أقّل  اجلّمة 

أحشايئ يف  أخفيت  ما  عنوان  فإنه  اليك  نظري  اىل  فانظر 
یعين بذكل ّلكه الشـيخ ا المام الهمام رشف السلف خري اخللف املدرّس املؤلّف املفتي برهان 
ادلين ابو احلسن ابراهمي الشهري ابلبقاعي. خّوهل هللا ابألبقيني: اذلكر اجلميل يف األوىل, واألجر 
اجلزیل يف األخرى. ولوال اخلوف من سآمة اخلواطر ابالسهاب ألوردان ههنا أساليب عجيبة 

وسـّتني.“ مثان  سـنة  رمضان  من  العرشين95  السبت  یوم  وكتب  غریبة.  نفيسة  ومعاين 
ادلين  كمال  العّالمة  ا المام  الشـيخ  بن  حممد  ادلين  تقي  الصاحل  ا المام [العالمة]96  وكتب 
حممد الشمين احلنفي. [9و] أدام هللا النفع للمسلمني بعلومه والهناء للعاملني ابلورود يف حبور 
ومات  البدیعة,  اخلطبة  بعد  داره98  ادلارين  يف  والفالح97  النجاح  وجعل  مناره  وأعال  فهومه 
هو  فاذا  املنّظم  واجلوهر  املعّظم  املصّنف  هذا  عىل  وقفت  فقد  الفتنة: ”وبعد  قبل  هللا  رحمه 
انجس  نسج  وال  مبثاهل  عني  تكتحل  مل  نهایة.  يف  والتدقيق  التحقيق  ومن  غایة  يف  احلسن  من 
األصلية  الرشعية  والعلوم  والعقلية  النقلية  الفنون  حوى  قد  ومؤلّـفه  ال  وكيف  منواهل.  عىل 
احلاجات  ذوي  به  هللا  نفع  مرابط.  جماهد  ضابط  حافظ  اكمل  مسكل  عامل  عامل  والفرعية. 
والطالب, وفتح لنا وهل من اخلريات99 األبواب, ونفعنا بدعواته, وأعاد علينا من براكته واحلمد 

اسـتطيع االصل:  في  د.  من   91 التصحيح 

تعلم االصل:  في  د.  من   92 التصحيح 

تعدد االصل:  في  د.  من   93 التصحيح 

الشجر االصل:  في  د.  من   94 التصحيح 

لعشرين االصل:  في  د.  من   95 التصحيح 

د من   96 الزايدة 

والعالج االصل:  في  د.  من   97 التصحيح 

داثره االصل:  في  د.  من   98 التصحيح 

الخير د:   99 في 
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مثان  سـنة  رمضان  عرشين  خامس  يف  وكتب  اصطفى.  اذلين  عباده  عىل  وسالم  وكفى.   
مایة.“ ومثان  وسـّتني 

ابرك  الشافعي  احلصين100  شادي  بن  حممد  بن  بكر  ابو  ادلين  تقي  الشـيخ  العّالمة  وكتب 
أنصار  مع  مال  ّمث  البليغة,  اخلطبة  بعد  للطالبني  مالذا  كونه  وأدام  للمسلمني  حياته  يف  هللا 
بدائع  عىل  مشـتمال  فرأیته  <للمناسـبات>  الرابع  اجملدّل  عىل  وقفت  فقد  ”وبعد  الفارض:  ابن 
ّلك101  ملنتخب  حاو  لفظه  وجازة  مع  وهو  والبّينات.  احلجج  من  فنون  عىل  حمتواي  اآلايت 
مدید وبسـيط, جامع خلالصة ّلك وجزي ووسـيط. مّطلع عىل زبدة مطالب يه نتائـج أنظار102 
املتقّدمني, مظهر لنخب مباحث يه أباكر أفاكر املتأّخرين. فهو حبر حميط بغرر درر ادلقائق 
وكزن أودع فيه [9ظ] نقود احلقائق. ألفاظه معادن جواهر املطالب الرشعية وحروف اكمام 
أزاهري الناكت اللفظية. ففي ّلك لفظ فيه روض من املىن, ويف ّلك سطر فيه عقد من ادلر. 
وسكل  اللطائف.  عيون  من  األانيس  واقتدل  واملعارف  العلوم  ذخائر  أبرز  قد  مؤلّفه  دّر  فلهل 
التدقيق.  منار  رفع  من  األقىص  األمد  عىل  واسـتوىل  التحقيق  أرسار  كشف  يف  بدیعا  منهاجا 
أويل  أذهان  رتـقها  فتق  ناكت ما  وعجائب  األفاكر,  أیدي  مناسـبات ما مّستها  غرائب  أظهر 
عارش  يف  وكتب  الثناء.  أطيب103  ادلارين  يف  هل  وجعل  اجلزاء  أفضل  هللا  فجزاه  األبصار. 

مایة.“  ومثان  وسـّتني  مثان  سـنة  شوال 
حوى  قد  الشافعي  عجلون  قايض  بن  محمد  ادلين  جنم  املحّقق  املفيت  العّالمة  †واكن104 
العالمة  بن  یوسف  ادلين  جمال  القضاة  قايض  العالمة  فرآهما  أوهل  من  جمدّلين  تفسريي  من 
قايض القضاة شهاب ادلين أحمد الباعوين الشافعي قايض دمشق. فزاد اعجابه بأمره وكتب 
انتقايل  عند  أبيه  موت  بعد  ادلين  بهاء  الفاضل  ودله  اّيل  أحرضه  ما  الطرب  من  اسـتخّفه  مما 
اىل دمشق سـنة مثانني وصورة ما كتبه: ”أما بعد, [أ]حمد105 هللا اذلي أظهر لسان ما خفي 
لتناسـبه  األقطار  وبلغاء  األعصار  فصحاء  وأعجز  مبينا.  برهاان  العزيز  كتابه  إعجاز  وجوه  من 
ال  اليت  علومه  السـتنباط  عرص  ّلك  علماء  مهم  وأاثر  یقينا.  مثهل  من  بآیة  االتيان  عن  وتناسقه 
تتناىه وأرشدها اىل بيان ما خفي من لطائفه حبسب ما منحها من االسـتعداد وأاتها. وجعل 
نهایته  أهل  من  لألخري  وهّيأ106  الوسائل  أعظم  من  رضاه  اىل  غوامضه  بكشف  االهتمام 
اقتناص ما مل حتم عليه أفاكر األوائل. ليعمل ان الفضل بيد هللا [10و] یؤتيه من يشاء وهللا 
العلمي  أنت  انك  عّلمتنا  ما  اال  لنا  عمل  ال  سـبحانك  الّلك.  السيئة  ویبلوا  العظمي.  الفضل  ذو 

الحسـني االصل:  في  د.  من  100 التصحيح 

كل منتخب  لكل  حاو  االصل:  في  د.  من  101 التصحيح 

افكار االصل:  في  د.  من  102 التصحيح 

طيب االصل:  في  د.  من  103 التصحيح 

وكتب االصل:  في  المحقق.  من  104 التصحيح 

حمد االصل:  في  المحقق.  من  105 التصحيح 

وهنا االصل:  في  المحقق.  من  106 التصحيح 
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احلكمي. والصالة والسالم األعّمين األشملين األكملين عىل سـّيدان وموالان محمد اذلي ّرشف 
بوطء قدميه البقاع وشـّنف بدرر لكمه األسماع. وبعثه للعاملني بشريا ونذيرا وأیّده ابملعجزات 
اليت لو اجتمعت االنس واجلّن عىل ان یأتوا مبثل هذا القرآن ال یأتون مبثهل ولو اكن بعضهم 
خطابه,  أحاكم  وفـّقـههم يف اسـتنباط  كتابه  لفهم  وّفـقهم  اذلين  صحبه  آهل  وعىل  ظهريا.  لبعض 
وأرشدمه اىل فهم حقائقه وكشف غوامضه ودقائقه. صالة دائمة ما رقمت الفوائد يف الطروس, 
واقتطفت مثرات العوائد مما أودعه االلهام يف رايض األفهام من العروس, ونظمت درر تناسب 

العروس.  عقد  جبواهر  فأزرت  والسور  اآلايت 
فقد وقف العبد الضعيف عىل مواضع من اجلزء األّول من هذا التأليف الرشیف املرسوم 
<بنظم ادلرر يف تناسب االايت والسور>, الزاهرة جنومه الباهرة علومه املرشقة أضواءه املغدقة 
رايض  يف  منه  فتبيت107  مطلوبه.  شأوه  ادراك  رام  من  عىل  البعيد  أسلوبه  البدیع  أنواءه 
اقتباسها  اىل  سبيل  ال  فوائد  منه  واقتبس  منعشة  للقلوب  مناهل  علومه  من  وورد  مدهشة, 
من سواه, واقتنص منه فرائد شهدت ملؤلّفه أنّه مجع الفضل وحواه, وأحسن االنتقاء واالختيار, 
وحاز قصب السـبق يف هذا املضمار. فلهل دّره من عامل نّور هللا برصه وبصريته وقّدس ّرسه 
وسريته وفـّجر ینابيع احلمكة من قلبه وأجرى عىل لسانه وقلمه منائح فضل ربّـه. لقد أبرز من 
كتابه هذا روضا آنفا مل یوطأ خبّف وال حافر, وحبرا مدیدا عجائبه واف108 [10ظ] وبسـيط 
غرائبه وافر, وبدرا نور كماهل يف ظمل املشالكت سافر. وجّلــى عرائس فوائد كأنهّن الياقوت 
العقول  اكنت  مناسـبات  وجوه  وبّني  جاّن.  وال  قبهل  انس  یطمثهّن  مل  معان  وأباكر  واملرجان, 
عن ادراكها مبعزل, ونزل فهمه الصائب مبّكة ظهورها اذا نزلت األفهام من بيداء حقائقها بعد 
حتريره  ماكبدة109  عىل  وجازاه  الجميل  والقصد  اجلليل  الفضل  هذا  هل  هللا  نىس  فال  مزنل. 
ويرجوه.  یؤّمهل  ما  ادلارين  سعادة  من  وأانهل  وجازاه  الجميل.  والقصد  اجلزیل  ابلثواب  وتقريره 

الوجوه.  ببياض  التقى  أهل  یفوز  حني  العرض  یوم  وجهه  وبّيض 
مننا110,  وتهذیبه  برتبيته  العرص  أهل  وقّلـد  حسـنا,  مسلاك  وترصيفه  تصنيفه  يف  سكل  لقد 
بعيدة  غوامض  أفهامهم  اىل  وقّرب  وعلنا.  ّرسا  بعدمه  من  وأدعية  أدعيتهم  صاحل  واسـتجلب 
املنال عىل نكت مل ختطر منهم ببال, وفتح لهم أبواب معارف اكنت قد تاكثفت عليها األقفال. 
استيعاب  من  متّكين  لعدم  وتأّسفت  تأّملت  ما  منه  تأّملت  حني  قليب  جبامع  وهللا  أخذ  ولقد 
مطالعته وتألّمت111. ووّددت لو اختذته مسريا مّدة حيايت واسـتغرقت يف مطالعته مجيع أوقايت. 
واأللباب  للعقول  املدهش  الكتاب  هذا  مثل  أبرازه  بعد  مصّنفه  به  أمدح  ان  عىس  وماذا 

في االصل. غير واضحة  107 التخمين من المحقق 

واثر 108 لعله: 

مكایدة االصل:  في  المحقق.  من  109 التصحيح 

اسـتجلب منناواي  االصل:  في  المحقق.  من  110 التصحيح 

واتملت االصل:  في  المحقق.  من  111 التصحيح 
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وترمجة السادة العلماء األعالم أئمة العرص ومشایخ االسالم – نّور هللا ظلمة اإلشاكل بنور 
وأعاد  حياتهم,  بطول  االسالم  دعامئ  وأّطر  فهومهم,  مراي  يف  األشـياء  حقائق  ورمس  علومهم, 
خنبة  هذا  كتابه  وأّن  أقرانه  وفرید  زمانه  عّالمة  أنّه  عىل  دّل  مبا   – براكتهم  من  الوجود  عىل 

األعصار.  من  وغريه  بل  العرص  هذا  ویتيمة [11و]  األبصار  ونزهة  األفاكر 
اىل  االسـتطراد  من  عليه  اشـتمل  مبا  اجلليل  التأليف  هذا  عاب  من  اىل  حينئذ  وااللتفات 
حاكیة بعض كلمات التوراة واالجنيل. فإّن قصد مؤلّـفه حبمد هللا يف ذكل مجيل. واكن املعرتض 
العالمة الزركيش تغّمده هللا  ساحمه هللا وعفى عنه ونّور قلبه بزنع احلسد منه اغّرت مبا ذكره 
صىل  بغضبه  مسـتدّال  ونظرهما.  بكتابتهما  االشـتغال  جواز  عدم  عىل  االمجـاع  نقل  من  برمحته 
هللا عليه وسمل من سـّيدان عمر ريض هللا عنه حني رأى معه حصيفة فيها يشء من التوراة 
وقال ”لو اكن موىس حّيا ما وسعه اال اتباعي.“ وفيما اّدعاه من نقل االمجـاع عىل هذا احلمك 
ایضاح.  أّمت  برمحته  هللا  تغّمده  حجر  ابن  االسالم  شـيخ  أوضحه  ظاهر  نظر  هل  واالسـتدالل 
حاصهل انه كيف یّدعي االمجـاع عىل التحرمي واحلمك يف املساةل مبّين عىل ان التبدیل حصل 
يف اللفظ واملعىن او يف املعىن فقط كما جنح اليه البخاري رمحه هللا؟ وهل حصل يف ّلكها 
احلدیث  ّمث  االمجـاع.  دعوى  معه  يسـتقمي  ال  مشهور  خالف  ّلكه  ذكل  ويف  بعضها؟  يف  او 
املسـتدّل به قد ورد من طرق كثرية ّلكها ضعيفة لكن مجموعها یدّل عىل ان لها أصال. وان 

للجواز.  املقتضية  ابألدةّل  معارض  فهو  صّح 
عىل  الغضب  لفظ  يف  حّجة  ال  اذ  للتحرمي.  ال  للتزنیه  ذكل  كراهية  ان  یظهر  واذلي  قال 
صدر  اذا  األوىل  خالف  فعل  ومن  للمكروه  یغضب  قد  وسمل  عليه  هللا  صىل  فانه  التحرمي 
ممن ال یليق به ذكل. كغضبه112 صىل هللا عليه وسمل من تطویل معاذ ريض هللا عنه صالة 
االميان  يف  الراخسني  من  ویصري  یتمّكن  مل  من  بني  التفرقة  واألوىل  قال  مث  ابلقراءة.  الصبح 
االحتياج  عند  سـّيما  ذكل  هل  فيجوز  الراسخ  خبالف  ذكل,  من  يشء  يف  النظر  هل  جيوز  فال 

الكمه.  معىن  من  ملّخصا  انتهـى  اليه.  [11ظ] 
وأنت اذا تأّملت حدیث سـّيدان عمر املسـتدّل به للمنع وحدیث عبد هللا بن عمر املقتيض 
اشـتمال  عىل  محمول  عنه  هللا  ريض  عمر  حدیث  بأّن  بينهما  اجلمع  اماكن  كل  ظهر  للجواز 
غضبه  يكون  ان  فيحتمل  الرشیعة.  تكل  أحاكم  من  يشء  عىل  بسببها  املنصوب113  الصحيفة 
خبالف  األحاكم  يف  غالبا  حصل  إنّما  التبدیل  الن  اّما  أمرين:  ألحد  وسمل  عليه  هللا  صىل 
یليق  فال  وسمل  عليه  هللا  صىل  برشیعته  نسخت  قد  الرشیعة  تكل  ألّن  واّما  وحنوه,  القصص 
االشـتغال ابملنسوخ عن الناسخ. وهذا االحتمال أقرب ویدّل عليه قوهل صىل هللا عليه وسمل 
حاةل الغضب ”لو اكن موىس حّيا ما وسعه اال اتّـباعي.“ وذكل ان رشیعته منسوخة برشیعة 

كغضب االصل:  في  المحقق.  من  112 التصحيح 

المنصوص 113 لعله 
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اذلي  ان  ففيه  عنهما  هللا  ريض  عمر  بن  هللا  عبد  حدیث  وأّما  وسمل.  عليه  هللا  صىل  نبّينا 
ليسـتدّل بذكل عىل أهل  بصفاته صىل هللا عليه وسمل الشاهدة بنبّوته  اكن یقصده ما یتعّلق 

الواضحة.  األمور  يف  ماكبرتهم  ویظهر  ادلاحضة  حّجتهم  به  ویقطع  الكتاب 
وبهذا یّتضح ان ابب االعرتاض عىل هذا التأليف الرشیف مسدود والكم من زمع خالف 
مطلوبنا.  توفيقه  من  ویبلغنا  قلوبنا  واحلسد  الغّل  من  یطّهر  ان  املسؤول  وهللا  مردود.  ذكل 
وتوضيحه  تنقيحه  عىل  مؤلّفه  جائزة  وجيعل  الكرمي.  لوجهه  خالصا  املبارك  التأليف  هذا  وجيعل 
جّنات النعيم. وخيمت لنا وهل خبري يف عافية انه هو التّواب الّرب الرحمي. قال ذكل وكتب فقري 
وخمت  خلهل,  وأصلح  زلـهل,  هللا  غفر  الشافعي  الباعوين  أمحد  بن  یوسف  وجّل  عزَّ  هللا  عفو 
هللا  حامدا  مایة  ومثان  وسـبعني  اثنني  سـنة  احلرام  احملّرم  هللا  شهر  اثمن  يف  عمله,  ابحلسـىن 

وسمل.†114 وصحبه  محمد  سـّيدان [12و]  عىل  مصّليا  نواهل  عىل 
وأدّل من ذكل عىل عظمة هذا الكتاب وما هو عليه من كـرثة الفوائد والتعّدد يف الصواب 
ظهرية  بن  ابراهمي  ادلين  برهان  القدوة  املفّنن  العّالمة  العامل  اإلمام  وصاحله  احلجاز  عامل  كتبه  ما 
اكمال  عىل  حيّث  بها,  احلرم  وانظر  املّرشفة  مبّكة  الشافعية  قايض  الشافعي  املّيك  المخزويم 
القادر  عبد  ادلين  زين  الصاحل  العّالمة  صدیقه  اىل  القاهرة  اىل  أرسل  ان  بعد  هل  اسـتنساخه 
بن شعبان أحد مشایـخ الشافعية بها ليسـتكتبه هل. ورصف عىل ما وصل اليه منه اىل االن 
شدید  اكن  اليه  وأرسل  األّول  اجلزء  هل منه  اسـتكتب  وملا  دینارا.  وعرشين  مخسة  من  اكـرث 
الشدید  احلّث  وفيه  إلـّا  كتااب  ذكل  بعد  اليه  أرسل  ما  انه  أخربين  اكماهل.  طلب  عىل  احلّث 
عىل  واالجتهاد  وكذا  كذا  یطلب  ”العبد  قال:  انه  ذكل  فمن  ابالكمال115.  االسـتعجال  عىل 
اكمال كتاب سـّيدان اإلمام العّالمة احملّقق برهان ادلين البقاعي أدام هللا عىل املسلمني ظهّل. 
هذا  فان  اكماهل.  اىل  شوقا  ازداد  [فيه]116  طالع  وكّلما  الغایة,  يف  اليه  ابألشواق  اململوك  فان 
الكتاب تتجّدد عندي حماسـنه كّلما طالعت فيه قليال. وال یعمل مقداره اال القليل من الناس 
ملثهل  وحيّق  خريا.  هللا  جزاه  فيه  نفسه  أتعب  ولقد  والتحقيق.  العمل  مزید  من  عليه  اشـتمل  ملا 
وقع  وهللا  ولقد  هللا.  شاء  ان  واآلخرة  ادلنيا  يف  هل  ذلكر  الكتاب  هذا  وان  مبثهل.  یتبّجح  ان 
عندي املوقع اىل الغایة. وهو يف ازدايد مقام عندي وال أقول هذا عىل وجه املداهنة وإرضاء 
اعتقاده.  لّب  ذي  ّلك  عىل  وجيب  فيه.  ریب  ال  اذلي  احلّق  هو  بل   – وهللا  ال   – خاطره 
من  اململوك  یلقاه  مبا  الشغل  غایة  يف  واخلواطر  وسّطرت  آمني.  مؤلّفه  مّدة  يف  افسح  اللهم 
من  احلاسد  يرتكب  [12ظ]  ومبا  عقولهم  المختلفة  الناس  بأمور  واالشـتغال  والنصب  التعب 

املسـتعان.“  وهللا  االختالق 

د من  ساقط  الصليبين (†)  بين  114 ما 

ابلكمال االصل:  في  د.  من  115 التصحيح 

د من  116 الزايدة 
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يف  أرسل117  الشاّيم  اكمل  قطع  يف  النحل  سورة  آخر  اىل  وهو  الثاين  اجلزء  هل  جّهز  وملّا 
سطر  مائة  حنو  الكتاب  ان  حبيث  جّدا  مهّم  أمر  يف  كتااب  وسـبعني  ثالث  سـنة  اآلخر  ربيع 
عىل  حّث  ّمث  [به]118.  اهتمامه  لشّدة  املذكور  األمر  سوى  احتياجه  من  شيئا  فيه  یذكر  مل 
اكمال الكتاب بقوهل: ”هللا هللا يف كتاب <املناسـبات> فإنّه الكتاب اذلي یثابر عىل حتصيهل 
البرص  أمعى  ا  ـّ إل الشمس  ضوء  ینكر  وهل  للمسلمني.  هللا  أبقاه  مؤلّفه,  واىل  اليه  ويرحل 
والبصرية؟“ وملّـا وصل اليه اجلزء الثالث وهو اىل آخر الصاّفات كتب: ”ووصل اجلزء الثالث 
متلّفتا.  واليه  متشّوقا  هل  اململوك  واكن  الصاحلات.  األعمال  من  هو  اذلي  <املناسـبات>  من 
فيه  فمك  األمور.  مشالكت  يف  عليه  واملعّول  ادلهور  وخنبة  العقد  وواسطة  الِعّد  املاء  هو  اذ 
اللمس.  حسن  فوجدته  والمسـته  مارسـته  لقد  وخفّيات.  ابدايت  وجواهر  بّينات  آايت  من 
ورأیت غدا فيه أفضل من اليوم ویويم فيه أفضل من األمس. وما أحسن االقتداء مبن قال 
ومضماره ال  األفاكر,  معيار  دقائقه  الشمس.  اىل  الكواكب  عن  انتقاهل  بعد  وجهـي   وّجهت 
تسمل فيه اجلياد119 من العثار. من وقف عليه حّق الوقوف واسـتعمل االنصاف120 واملعروف 
املقامات  اختلفت  فذلكل  تّلكفه.  وعدم  املعاين  ايراده  وحسن  مصّنفه  تّرصف  قّوة122  عرف121 
الرمل  كعدد  خصوصّياته  رام.  غري  من  رمية  فيه  ملا  یقال  ان  اىل  سبيل  فال  واألفهام.  دلیه 
اكثارا والقطر ادرارا. حيّق لّلك أحد اشاعة ذكره والتنویه بشأنه وأمره. جزى هللا مؤلّفه خريا 
بنوا  فقد  والباقني  املاضني  لفساد123  تّرصفه  يف  يسعى  ممن  احلاسد  حال  وأما  أجرا.  هل  وأجزل 
الغرور.  اب  [وغّرمه]124  طرقهم  يف  القبيح  واسـتعملوا  [16و]  االمور.  أقبح  عىل  تّرصفاتهم 
وارتكبوا من األمور املزریة125 بهم ما هو عند هللا عظمي {أفمن مييش مكّبا عىل وجهه أهدى 

بقوهل:  اجلدير  وهو  مسـتقمي}  رصاط  عىل  سواّي  مييش  من  أم 
یوسف ابن  جمد  األعداء  أسف  لقد 

مولع الفضل  بذي  ادلنيا  يف  النقص  وذو 

وبقوهل:

ارسله االصل:  في  د.  من  117 التصحيح 

د من  118 الزايدة 

الجهاد االصل:  في  د.  من  119 التصحيح 

االصناف االصل:  في  د.  من  120 التصحيح 

علم د:  121 في 

قرة االصل:  في  د.  من  122 التصحيح 

الفساد د:  123 في 

د من  الزايدة    124

المزیة االصل:  في  د.  من  125 التصحيح 
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اكمل126 بأّين  يل  الشهادة  فهـي  انقص  من  مذّميت  أتتك  واذا 

وال عجب ان یوزن الواحد ابلورى ولهذا قيل لك الصيد يف جوف الفرا. وهللا تعاىل یبقيه 
واملعضالت.“  الشـبهات  ودفع  املشالكت  الیضاح 

الشافعي:  ادلمياطي  األمشوين  أمحد  ادلين  شهاب  الشـيخ  وقال 
مسلـول من هللا  سـيف  وبرهانه  جالةل  العظمي  من هللا  عليه 
مطلول وهو  به  الشاين  دم  فراح  كـتابـه  نظم  إعجاز  به  أابن 

عّيل  قرأ  اكن  ممن  السفهاء  اجلهةل  من  شخص  قام  قد  املذكورة  وسـبعني  ثالث  سـنة  يف  واكن 
فمل یفتح هللا عليه بيشء من فهم يف يشء من العمل. فاكن عریقا يف اجلهل واجلاهلون للعلماء 
دأب  هو  كما  علمه,  يف  دونه  أنّه  سـّنه  لكرب  یعتقد  من  عليه  أفّضل  ورآين  سـّيما  ال  أعداء. 
نقلت  بأّين  عّيل  يشـّنع  فاكن  الرعاع.  السفةل  من  الطباع  كثافة  أهل  من  نفسه  يف  یغلط  من 
صورة  يف  مسمل,  یفعهل  ال  منكر  ذكره  وجه  عىل  واالجنيل  التوراة  من  املذكور  الكتاب  يف 
اكن  من  سـّيما  وال  ذكل  من  یتعّجبون  الناس  فاكن  وزّوره.  واختلقه  وكّذبه  صّوره  اسـتفتاء 
السؤال.  یقتضيه  ما  عىل  هل  فيفىت  ذكر  ما  عىل  األمر  أّن  حيلف  فاكن  الطلب.  يف  رافقين127 
وزال  [ّيف]128  یقوهل  الكم  هل  یبق  مل  الكذب  رفع  مىت  انه  مّرة  غري  قلت  ما  أمره  يف  واحلال 

حبذافريه.  وبينه  بيين  ما 
ومل يزل أمره عىل ما ذكرت اىل ان قّدر هللا ان العّالمة [16ظ] فخر ادلين املقيس سأل 
شخصا من تالمذيت یقرأ عليه عن ذكل عىل وجه منكر. فغضب ذكل التلميذ وهو العّالمة 
فأخرج  هو.  ا  ـّ إل كتايب  من  فيها  ما  خيرج  ال  انه  وحلف  حمفظته  اليه  ورىم  احملّيل  ادلين  نور 
خجله  فعظم  الكـّراس  ذكل  فطالع  التوراة.  من  موضع  فيه  واكن  عمران  آل  من  واكن  فيها  ما 
حقيقة  فيه  أبّني  اكتبه  بيشء  كتبت  ما  أجرب130  [ان]129  أشـتهـي  وقال  یعتذر.  اّيل  وأرسل 
صورته: ”يف  سؤاال  اليه  فأرسلت  به.  عليه  ليّدعى  قاهل  ما  المختلق  هذا  عىل  وأضبط  احلال 
شخص صّنف كتااب يف مدح االسالم وأههل وذّم الباطل وأههل استشهد فيه عىل صّحة دين 
االسالم والبشارات ابلنيب عليه السالم بأشـياء من الكتب القدمية. وبّني ضاللهم ورّد عليهم 
مبا یعتقدونه من كتبهم اقتداء بأئمة األعالم من أهل السري واحملّدثني واملفّرسين [والفقهاء]131 

فاضل د:  126 في 

وافقني االصل:  في  د.  من  127 التصحيح 

د من  128 الزايدة 

د من  129 الزايدة 

اجيز االصل:  في  د.  من  130 التصحيح 

د من  131 الزايدة 
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والقايض  والبغوي  الناس  سـّيد  وابن  والواقدي  اسحق  وابن  ومسمل  اكلبخاري  واألصوليني 
عياض132 والغزايل والرازي واالصفهاين وايب حّيان وأهل األصول وامللل والنحل يف حاكیة133 
األقوال الباطةل عن جميع الفرق وبيان فسادها. وهذا املصّنف ممن اشـتهر ابلعمل واخلري وكتب 
عىل عّدة من تصانيفه ابلثناء الجميل العلماء الكبار جيال بعد جيل. فانتدب هل شخص يشـّنع 
والفعل. فماذا  عليه ویؤذیه بسبب ذكل وینسـبه اىل الوقوع يف حمّرم. ويسعى يف أذاه ابلقول 
جيب عىل هذا املشـّنع عىل هذا املصّنف. أفتنا مثااب134 أیّد هللا بك ادلين وأعّز بك االسالم 

للعاملني.“  ملجأ  كونك  وأدام  واملسلمني 
وهو  صّنفه  وما  املصّنف  عرفت  قد  للصواب,  الهادي  ”الحمد   نّصه:  ما  عليه  وكتب 
حقيق ابلثناء الجميل ومن هللا [17و] ان شاء هللا ابلفضل اجلزیل. وكيف ال ومل يزل خادما 
للسـّنة النبویة دائبا فيها بهّمته العلّية. ولقد وقفت عىل بعض مصّنفه وفيه ما ذكر من االسـتدالل 
لالئمة  الواصةل  وتعریـبها,  نقلها  من  املفروغ  العرب  بلسان  املعرّبة  القدمية  الكتب  من  بأشـياء 
املتقّدمني [املتقنني]135 مع حتريرها وتهذیبها. وال عيب [عىل]136 من اقتدى بأئمة السلف بل 
واألئمة املهدیّني. ومل أر فيه  العاملني  العلماء  فطریقته137 طریقة  العليا وغایة الرشف.  الرتبة  هل 
نسب  ومن  بتبدیلها.  العمل  مع  عليه  يه  ما  عىل  وتفسريها  التوریة  نقل  من  عليه  به  شـّنع  ما 
تـّزنه139  ملا  العلماء  نسـبة  يف  ووقع138  ابفرتائه  اعتدى  فقد  رأیته  ما  عىل  معتمدا  ذكل  اليه 
ما  عىل  به  یليق  ما  عىل  الشنيع  والزجر  البليغ  التعزير  فيسـتحّق  هوایة.  لغّي  اتّباعا  عنه  رتبتهم 
يراه احلامك زاجرا هل وألمثاهل عن الوقوع يف حّق العلماء. فجزى هللا أئمة املسلمني خريا, ومن 
ذكل  يف  واتّـبع  وسـبلها,  مذاهبها  وأانر  أهلها,  وأیّد  الرشیعة140,  القامة  وانترص  حذومه,  حذا 
وهللا  املفسدين  عمل  یصلح  وال  احملسـنني  حيّب  وهللا  اجلاهلني.  عن  وأعرض  املبني  احلّق 
الكّف  اىل  ترى  كما  آخره  يف  فأشار  الشافعي.“  احلسيين  هللا  عبد  بن  عثمان  وكتبه  أعمل. 
عن املفرتي ومن ماأله عىل ذكل وأوىص الشـيخ نور ادلين بذكل وقال هذا أمجل وأرشف. 

الفارض. ابن  فتنة  يف  امليل  بعض  مال  ّمث 
مع  ذكل  بعد  ومال  الشافعي  اجلوجري  املنعم  عبد  بن  محمد  ادلين  مشس  العالمة  وكتب 
أنصار ابن الفارض: ”الحمد  رّب العاملني وبه التوفيق والهدایة للصواب. قد علمت املصّنف 

فياض االصل:  في  د.  من  132 التصحيح 

حكاايت االصل:  في  د.  من  133 التصحيح 

مصااب االصل:  في  د.  من  134 التصحيح 

د من  135 الزايدة 

د من  136 الزايدة 

فطریقه االصل:  في  د.  من  137 التصحيح 

ووضع االصل:  في  د.  من  138 التصحيح 

ترة االصل:  في  د.  من  139 التصحيح 

للشریعة اقامة  االصل:  في  د.  من  140 التصحيح 
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املشار اليه أقبل هللا بوجهه الكرمي عليه وال شّك انه ممن مدح االسالم وأههل وذّم الباطل 
وأههل. فهو قامئ مبا جيب القيام به يف احلالني ومتحّل يف فعهل ذكل بأجّل الصفتني. ومن هذا 
ابكرامه  هللا  اىل  ویتقّرب  حالته.  حتمد  بل  تذّم [17ظ]  وال  مقالته  تشـّيد141  ابن  جلدير  شأنه 
وتعظمي شأنه حبسب الطاقة واحرتامه. ولقد فاز من أثىن عليه من العلماء بسبب ذكل ابألجر 
والتنكيل.  التوبيخ  حيّل  ال  مبا  عليه  والتشنيع  الذاه142  انتصب  من  جزما  اسـتحّق  كما  اجلزیل. 

التمثيل وجه  عىل  ینشد  ابن  وأحّقهم  أحّقه  وما 
سعيه ینالوا  مل  اذ  الفىت  حسدوا 

وخصوم  هل  أعداء  فالقوم 
لوجهها قلن  احلسـناء  كرضائر 

دلمـمي إنّه  وبغضا  حسدا 

عىل أّين قد نظرت يف بعض ما ألّف واّطلعت عىل يشء مما صّنف وهو كتاب <نظم ادلرر> 
[وهو اكمسه قد نظم ادلرر]143 بل اجلواهر. وأىت فيه مؤلّفه أدام هللا النفع بعلومه مبا يشـّنف 
غريه  عىل  خفي  ما  املعارف  من  وأظهر  ابلعلوم  زخر  قد  حبر  فانه  اخلواطر.  ويرّوق  االمساع 
وقد  ال  وكيف145  القّيوم,  ابحلّي  فأعيذه  والبالغة.  الفصاحة  فّين144  وأحىي  املكتوم,  ّرسه  من 
مبا  وقام  العرفان  مشس  األفاق  عىل  منه  وأرشقت  تبيانه.  االیضاح  غایة  واتّضح  برهانه  ظهر 
القرآن. فلو مسع به [ابن]146 اجلوزي لسار اىل لقائه ولو147  القيام به من واجب حّق  جيب 
فقد زاد املسري, أو الزخمرشي لقال هذا هو الشايف ال كّشايف وان اكن هل القدر اخلطري, أو 
هذا  ملؤلّف  طوىب  لقال  الطييب149  أو  خطيبا,  كأبيه148  حملاسـنه  وقام  الفخر  هل  ألثبت  الرازي 
اذلي  الواحد  هو  هذا  لقال  الواحدي  أو  طيبا,  عرفه  من  نشق  من  وطاب  الطّيب  الالكم 
علومه  حبر  من  العلماء  فورد  املعاين  ببسـيط  لفظه  وجزي  من  وأىت  احملاسن  فيه150  اجتمعت 
فما  نظريا.  هل  جيد  ال  اذ  غريه  اىل  یعدل  ومل  تفسريا  به  یعدل  مل  عادل  ابن  او  آسن,  غري  ماء 

يسد االصل:  في  د.  من  141 التصحيح 

الذائه االصل:  في  د.  من  142 التصحيح 

د من  143 الزايدة 

ميتي االصل:  في  د.  من  144 التصحيح 

كيف االصل:  في  د.  من  145 التصحيح 

د من  146 الزايدة 

وقد االصل:  في  د.  من  147 التصحيح 

كاتبه االصل:  في  د.  من  148 التصحيح 

الكلبـي االصل:  في  د.  من  149 التصحيح 

في االصل:  في  د.  من  150 التصحيح 
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بعلوم  النفع  هللا  أدام  مقارب  مدان [وال]152  التفسري  يف  هل  وليس  مناسب151  املناسـبة  يف  هل 
حياته.“  يف  للمسلمني  وابرك  وبراكته  مؤلّفه 

هذا قول مشایـخ االسالم [18و] وأئمة ادلين من أهل عرصان يف خصوص هذا الكتاب 
اخوان  <ورسائل  <الكّشاف>  عن  السكوت  مع   – فيه  الزناع  مطلق  ان  قطعا  یعمل  اذلي 
الصفا> <والفالحة> البن وحشـّية <[والفصوص]153> البن العريب وأمثالها مع ما فيها مما هو 
معلوم املنابذة لعقائد أهل السـّنة ويه مما جياهر ببيعه يف األسواق من غري نكري – جمّرد هوى 
منكر.  عن  نهـي  وال  مبعروف  بأمر  قّط  يشـتهر  مل  ممن  االناكر  اكن  ان  سـّيما  ال  نفس.  وحّظ 
بعض  يف  النصارى  یوافق  اكن  ان  سـّيما  ال  املناكر.  حضور  منه  یتكّرر  ممن  اكن  اذا  فكيف 
احلنبيل  منع  به  مریدا  الكفر  عىل  ببقائهم  الكتاب  أهل  ألیتام  وحيمك  ألجهل.  یفعلونه  ملا  فعالتهم 
من احلمك ابسالمهم. فكيف ان اكن مشهورا بعرشة القبط. ونقل عنه انه قال يف القرآن قوال 
القيام  يرید  من  فيه  هو  یتّلكم  اذلي  هذا الكتاب  صاحب  وسأل  كتبه.  عن  األقالم  تـنـّزه154 
عليه بسببه155 يف الكّف عنه اىل غري ذكل من أمور ان متادى ظهرت وانترشت بني الورى 
املشار  العرص  مشایـخ  أمجهل  ما  تفصيل  بعض  وأما  أمور.  وأّي  أمور  عنها  واكنت  واشـتهرت 
اليهم, أحسن هللا اليهم, من أقوال من تقّدمهم من أئمة االسالم اذلين مه القدوة وفيهم لّلك 

تعاىل. شاء هللا  ان  اآلتية  الفصول  يف  فسـيأيت  أسوة  مسمل 

القدمية  الكتب  من  النقل  حمك  يف  الفصل الثاين 
الضالل أهل  مذاهب  وابطال  االسالم  دين  لتأیيد 

ال شّك ان سـّنة النيب صىل هللا عليه وسمل يه أقواهل صىل هللا عليه وسمل وأفعاهل وتقريراته 
والزبور  واالجنيل  التوراة  يف  مبا  الكتاب  أهل  عىل  االسـتدالل  ان  عمل  ذكل  تقّرر  اذا  ومهومه. 
بها,  تعاىل  هللا  أمر  جليةل  سـّنة  الباطةل  اعتقاداتهم  يف  عليهم  والرّد  االسالم  دين  صّحة  يف 
فقال تعاىل ألرشف خلقه صىل هللا عليه وسمل {قل فأتوا ابلتوراة فاتلوها ان كنمت صادقني}. 
بيت  يف  فأاتمه  الرشیف  األمر  لهذا  امتثاال  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول [18ظ]  وفعلها 
ابالتيان  فأمرمه  توراتهم.  يف  يكون  ان  فأنكروا  للزاين  الرمج  رشیعة  عن  وسأهلم  ِمْدرَاِسهم156 
بها, فأتوا بها فزنع وسادة اكنت حتته ووضعها عليها. وقال آمنت بك ومبن أنزكل مع انه یعمل 

تناسب االصل:  في  د.  من  151 التصحيح 

د من  152 الزايدة 

د من  153 الزايدة 

تقصر االصل:  في  د.  من  154 التصحيح 

تشبيه االصل:  في  د.  من  155 التصحيح 

د من  ماخوذه  156 الحركات 
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وكتبوا  حرّفوا  أنّهم  عليه  أنزل  مما  آیة  غري  يف  سـبحانه  هللا  لشهادة  ذاك157  اذ  املبدل  فيها  ان 
بأیدیهم ما ليس من عند هللا وقالوا انه من عند هللا. وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
عبد  فأمره  بعدها.  وما  الرمج  آیة  قبل  ما  یقرأ  فرشع  بقراءتها  فأمره  به.  فأتوه  بأعلممك  ایتوين 
االعرتاف  اال  يسعهم158  مل  فحينئذ  الرمج.  آیة  فاذا  یده  برفع  عنه  هللا  ريض  سلـّام  بن  هللا 

أحد.  لّلك  جلّيا  علما  الضالل  من  عليه  مه  ما  وعمل  حينئذ  فافتضحوا 
وعمل من هذا ان األحسن يف ابب النظر ان يرّد عىل االنسان مبا یعتقد صّحته. وسـيأيت 
الكم االمام ايب هامش حممد بن ظفر159 يف الفصل السادس مبثل هذا. بل ال شّك عند من 
هل أدىن ممارسة ابلعمل160 ان من املقرر عند محةل الرشیعة من أهل الفقه واألصول انه امنا يسوّغ 
الرّد عىل المخالف ابملّتفق عليه أي بأن يكون ملزتما هل أو یقوم ادلليل العقيل عليه. وألجل 
ذكل أرشد سـبحانه اليه فانه لو اسـتدّل عليهم بكتابنا ما افتضحوا عند161 غري املسلمني مثل 

عقل.  ذي  ّلك  عند  العاّمة  الفضيحة  هذه 
واقتدى ابلنيب صىل هللا عليه وسمل يف ذكل الصحابة ريض هللا عنهم العتقادمه ان ذكل 
سـّنة. فاحتّجوا عليهم بكتابهم فيما یؤیّد دیننا ویبّني ضاللهم. واقتدى بهم [يف]162 ذكل التابعون 
اكن  ان  ابلفعل  الزجر  اال  دواء  هل  فليس  بهواه  یتّلكم  اكن  من  وأّما  عرصان.  اىل  بإحسان  لهم 
النووي  ادلين  حمىي  الشـيخ  قال  السلف.  منهم  حّذر  ممن  فانهم164  السكوت  أو  قدرة]163  [ّمث 
البخاري يف  وقال  املهّذب>,  مقّدمة <رشح  ابلعمل يف  االشـتغال  فضيةل  ابب  آخر  [13و] يف 
أّول كتاب الفرائض من <صحيحه>, قال عقبة بن عامر ريض هللا عنه: ”تعّلموا قبل الظانّـني.“ 
قبل  الورعني  احملّققني  أههل  من  العمل  تعّلموا  ومعناه  ابلظّن  یتّلكمون  اذلين  یعين  البخاري  قال 
رشعي. مستند165  لها  ليس  اليت  وظنونهم  نفوسهم  مبيل  العمل  يف  یتّلكمون  قوم  وجميء  ذهابهم 

ادراك االصل:  في  د.  من  157 التصحيح 

يسمعهم االصل:  في  د.  من  158 التصحيح 

جعفر ح:  159 في 

للعلم االصل:  في  د.  من  160 التصحيح 

عنه االصل:  في  د.  من  161 التصحيح 

د من  162 الزايدة 

د من  163 الزايدة 

فانه االصل:  في  د.  من  164 التصحيح 

مسـند االصل:  في  د.  من  165 التصحيح 
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سـّنة  المقصد  لذلك  القدمية  الكتب  من  النقل  أّن  على  الدالّة  الدالئل  يف  الثالث  الفصل 
مسـتقيمة وطریقة  عظيمة 

[به]166  واالسـتهانة  اناكره  اىل  ابدر  اال  ذكل  يرى  الزمان  أهل  من  أحد  ليس  ان  شّك  ال 
واسـتصغاره لكونه مل ير يل سلفا يف الترصیح به من أئمة االسالم وان اكن مأخوذا من الكمهم. 
لدلين  غّش  األئمة  وأقوال  والسـّنة  للكتاب  خمالفته  ویعرف  وآخره  أّوهل  ینظر  مل  ما  واناكره 
وأههل وظمل عظمي لقائهل یتعّلق ألجهل مبن ظلمه یوم الجمع األعظم ليلقى أحدهما صاحبه يف 
انر جهّنم. بل الواجب عىل ّلك من وهبه هللا علما وراءة ان ینعم التأّمل فيه ويف أدلّته فان 
رآه قوميا وجب عليه اتّباعه, وعّده فخرا لصاحبه عمال مبا أرشد اليه ما قال االمام النووي يف 
ترجمة االمام الشافعي من <تهذیب االمساء واللغات>: ”قال محمد یعين ابن [عبد]167 احلمك 
اذلي  قال  الفقيه؟  فمن  قيل  بعضها.  وخيتار  الناس  أقوال  جيمع  النه  بفقيه  عندان  فالن  ليس 
يسـتنبط أصال من كتاب او سـّنة مل يسـبق اليه ّمث يشّعب من ذكل األصل مائة شعبة. قيل 
فمن یقوى عىل هذا؟ قال محمد بن ادريس.“ اذا تقّرر هذا فادلليل عىل ما اّدعيته الكتاب 

صادقني}. كنمت  ان  فاتلوها  ابلتوراة  فأتوا  تعاىل {قل  قال هللا  األئمة,  وأقوال  والسـّنة 
والرتمذي  وادلاريم  لفظه  وهذا  داود  وابو  ومسمل  مواضع  يف  البخاري  الشـيخان  وروى 
اليهود  ان  قال  انه  عنهما  هللا  ريض  عمر  ابن  عن  الرمج,  يف  والنسايئ  احلدود  يف  [13ظ] 
جاؤوا اىل النيب صىل هللا عليه وسمل فذكروا ان رجال منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول هللا 
ويف  وجيدلون.  نفضحهم  فقالوا  الزان؟  شأن  يف  التوراة  يف  جتدون  ما  وسمل  عليه  هللا  صىل 
سالم  بن  هللا  عبد  فقال  شيئا.  فيه  جند  ال  فقالوا  الرمج؟  التوریة  يف  جتدون  ال  فقال  روایة 
فنرشوها  ابلتوراة  فأتوا  صادقني.  كنمت  ان  فاتلوها  ابلتوریة  فإیتوا168  كذبمت  عنه  هللا  ريض 
یقرأ  فجعل  الرمج  آیة  عىل  یده  منهم,  یدرسها  اذلي  مدراسها169  روایة  ويف  أحدمه,  فجعل 
فقال ما هذه فاذا فيها آیة  فرفعها  ارفع یدك  فقال هل عبد هللا بن سالم  بعدها.  قبلها وما  ما 
وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  بهما170  فأمر  الرمج.  آیة  فيها  محمد  اي  صدق  فقالوا  الرمج. 
احلجارة.  یقيها  املرأة  عىل  جينـأ  الرجل  فرأیت  عنهما  هللا  ريض  عمر  بن  هللا  عبد  قال  فرمجا. 
التوراة  يف  جتدون  ال  قال  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  ان  التفسري  يف  البخاري171  لفظ  ويف 
فإیتوا172  فقالوا ال جند فيها شيئا. فقال لهم عبد هللا بن سالم ريض هللا عنه كذبمت  الرمج؟ 

د من  166 الزايدة 

د من  167 الزايدة 

فاتوا االصل:  في  د.  من  168 التصحيح 

مدارسها االصل:  في  د.  من  169 التصحيح 

بها االصل:  في  د.  من  170 التصحيح 

للبخاري د:  171 في 

فاتوا االصل:  في  د.  من  172 التصحيح 
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ابلتوراة فاتلوها ان كنمت صادقني. ويف لفظ هل يف التوحيد ان النيب صىل هللا عليه وسمل هو 
صادقني. كنمت  ان  فاتلوها  ابلتوراة  فإیتوا173  قال  اذلي 

وأليب داود عن ابن عمر ريض هللا عنهما قال أىت نفر من اليهود فدعوا رسول هللا صىل 
زان  مّنا  رجال  ان  القامس  ااب  اي  فقالوا  املدراس174  بيت  يف  فأاتهم  الُقّف  اىل  وسمل  عليه  هللا 
فوضعوا لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل وسادة فجلس عليها. ّمث قال ایتوين  ابمرأة فاحمك. 
ابلتوراة فأيت بها فزنع الوسادة من حتته ووضع التوراة عليها. ّمث قال آمنت بك ومبن أنزكل. 
وسكت  قبهل.  اذلي  حنو  الرمج  قّصة  فذكر  شاّب.  بفىت  فأيت  بأعلممك  ایتوين  [14و]  قال  ّمث 
الفصل  يف  وسـيأيت  حسن.  وسـنده175  السنن>  يف <خمترص  املنذري  واحلافظ  داود  ابو  عليه 

انفعة.  لهذا  تـتـّمة  السابع 
هللا  ريض  عازب  بن  الرباء176  عن  ماجة  وابن  والنسايئ  لفظه,  وهذا  داود  وايب  وملسمل 
جتدون  هكذا  فقال  فدعاهم  حمـّمم,  بيهودي  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  مّر  قال  عنهما, 
عىل  التوراة  أنزل  اذلي  اب  نشدتك  فقال  علمائهم,  من  رجال  فدعا  نعم  فقالوا  الزاين؟  حّد 
موىس أهكذا جتدون حّد الزاين177 يف كتابمك؟ فقال اللهم ال ولوال أنّك نشدتين بهذا مل أخربك. 
جند حّد الزىن يف كتابنا الرمج. ولكن178 كـرث يف أرشافنا فكّنا اذا أخذان الرشیف تركناه واذا 
والوضيع  الرشیف  عىل  نقيمه  يشء  عىل  نجتمع  تعالوا  فقلنا  احلّد.  عليه  أقمنا  الضعيف  أخذان 
إّين  اللهم  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  فقال  الرمج.  وتركنا  واجلدل  التحممي  عىل  فاجتمعنا 
أّول من أحيا أمرك اذا أماتوه فأمر به فرمج. فأنزل هللا عز وجل {اي أیّها الرسول ال حيزنك 
فاحذروا}  تؤتوه  مل  وان  فخذوه  هذا  أوتيمت  ان  {یقولون  قوهل  اىل  الكفر}  يف  يسارعون  اذلين 
الاكفرون} يف اليهود اىل قوهل {ومن مل حيمك  اىل قوهل {ومن مل حيمك مبا أنزل هللا فأولئك هم 
مبا أنزل هللا فأولئك هم الظاملون} يف اليهود اىل قوهل {ومن مل حيمك مبا أنزل هللا فأولئك هم 

اآلیة.  هذه  یعين  ّلكها  الكّفار  يف  يه  قال  الفاسقون} 
وروى ادلارقطين يف آخر النذور من <السنن> عن جابر ريض هللا عنه قال: أيت النيب 
عليهما179  تقيموا  ان  مينعمك  ما  لليهودي  فقال  زنيا  قد  ویهودیة  بيهودي  وسمل  عليه  هللا  صىل 
احلّد؟ فقالوا كّنا نفعل اذ180 اكن املكل لنا فلما ان ذهب ملكنا فال جنرتئ عىل الفعل. فقال 
لهم إیتوين بأعمل رجلني فيمك فأتوه اببين صوراي فقال لهما أنتما أعمل من وراكما؟ قاال یقولون. 

فاتوا االصل:  في  د.  من  173 التصحيح 

المقدارس االصل:  في  د.  من  174 التصحيح 

وشدة االصل:  في  د.  من  175 التصحيح 

البر االصل:  في  د.  من  176 التصحيح 

الزان االصل:  في  د.  من  177 التصحيح 

ولكنه د:  178 في 

عليهم االصل:  في  د.  من  179 التصحيح 

اذا االصل:  في  د.  من  180 التصحيح 
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[14ظ] قال فأنشدكما اب اذلي أنزل التوراة عىل موىس كيف جتدون حّدمها يف التوراة؟ 
شهد  فاذا  عقوبة.  وفيه  ریبة  املرأة  بطن  عىل  والرجل  عقوبة  وفيه  ریبة  املرأة  مع  الرجل  فقال 
النيب  أربعة فرمجهما  ابلشهود فشهد  إیتوين  أربعة انهم رأوه یدخل امليل يف املكحةل رمج. قال 

وسمل.  عليه  هللا  صىل 
وقال أسامة بن مرشد يف <أخبار البدریني> يف ترمجة سعد بن معاذ ريض هللا عنه روى 
یهود  أحبار  من  نفرا  زید  بن  وخارجة  جبل  بن  ومعاذ  معاذ  بن  سعد  سأل  قال  اسحق  ابن 
يكتمون  اذلين  {ان  تعاىل  هللا  فأنزل  خيربومه  ان  وأبوا  إاّيه  فكتمومه  التوراة  يف  ما  بعض  عن 
ویلعنهم  هللا  یلعنهم  أولئك  الكتاب  يف  للناس  بيناه  ما  بعد  من  والهدى  البينات  من  أنزلنا  ما 
الالعنون} انتهـى. فمن منع من اظهار ما یصادق القرآن من الكتب القدمية فقد منع [من]181 
االقتداء بهؤالء االاكبر من الصحابة ريض هللا عنهم ودخل يف حّزي الاكمتني182 وعّرض نفسه 

العامة.  اللعنة  لهذه 
وروى الواحدي يف <أسـباب الزنول> عن عمر ريض هللا عنه قال: كنت آيت اليهود عند 
عمر  اي  فقالوا  القرآن.  التوراة  وموافقة  التوریة  القرآن  موافقة  من  فأعجب  التوریة  دراسـتهم 
قالوا ألنّك تأتينا وتغشاان. قلت إنّما أيجء ألعجب من  ما أحد أحّب الينا منك. قلت ومل؟ 
تصدیق كتاب هللا بعضه بعضا وموافقة التوراة القرآن وموافقة القرآن التوریة. فبينا أان عندمه 
ذات یوم اذ مّر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل خلف ظهري. فقالوا ان هذا صاحبك فقم 
هللا  أنشدمك  فقلت  عليهم  فأقبلت  املدینة.  من  خوخة  دخل  قد  هللا  رسول  فاذا  فالتفّت  اليه 
وما أنزل هللا عليمك من كتاب أتعلمون انه رسول هللا؟ قال سـّيدمه قد نشدمك اب فأخربوه 
ان  أهلكمك  فأنـّى  قلت  هللا  رسول  انه  نعمل  سـّيدمه  فقال  فاخربه.  سـّيدان  أنت  فقالوا  [15و] 
كنمت تعلمون انه رسول هللا ّمث مل تتبعوه. فقالوا ان لنا عدّوا من املالئكة وسلما من املالئكة. 
قلت  مياكئيل.  قالوا  سلممك؟  ومن  قلت  جربیل.  عدّوان  قالوا  سلممك؟  ومن  عدّومك  من  فقلت 
جربیل.  عدّو  يسامل  ان  ملياكئيل  حيّل  وما  مياكئيل  سمل  یعادي  ان  جلربیل  حيّل  ما  أشهد  فاين 
رسول  یعين  فاسـتقبلين  قمنا  مث  ساملوا.  ملن  وسمل  عادوا  ملن  أعداء  معهما  ومن  مجيعا  وانهما 
جلربیل  عدوا  اكن  فقرأ {من  آايت  أقرئك  اال  اخلطاب  بن  اي  فقال  وسمل.  عليه  صىل هللا  هللا 
ما  ابحلّق  بعثك  واذلي  قلت  الفاسقون}.  اال  بها  يكفر  {وما  بلغ  حىت  قلبك}  عىل  نّزهل  فانه 
ريض هللا  فقال عمر  سـبقين ابخلرب.  اخلبري قد  اللطيف  فاذا  اليهود  بقول  ألخربك  ا  ـّ إل جئت 
راهویه  بن  اسحق  ایضا  احلدیث  هذا  وروى  حجر.  من  أشّد  هللا  دين  يف  رأیتين  فلقد  عنه 
وهو  البوصريي  الشهاب  شـيخنا  قال  عنه.  هللا  ريض  عمر  عن  الشعيب  عن  <مسـنده>  يف 

االسـناد.  صحيح  مرسل 

د من  181 الزايدة 

الظالمين االصل:  في  د.  من  182 التصحيح 
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وكذا من األدةّل الظاهرة أیضا حدیث عبد هللا من معرو183 ريض هللا عنه184 يف <الصحيح>: 
یقرأ  أنّه  بّرشه  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  أّن  وحدیثه  حرج.“  وال  ارسائيل  بين  عن  ”حدثّوا 
التوراة والقرآن كما سـيأيت يف الفصل السادس ان شاء هللا تعاىل, فاكن حيفظهما. وعبارة ابن 

السماویة.  الكتب  مجيع  حيفظ  اكن  انه  تعطي  يف <االستيعاب>  املغرب  حافظ  الرب185  عبد 
وروى ابو بكر بن ايب شيبة عن الفلتان بن عامص احلريب186 ريض هللا عنه قال كـّنا قعودا 
هللا  رسول  هل  فقال  املسجد  يف  رجل  اىل  برصه  فشخص  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  عند 
صىل هللا عليه وسمل أتشهد أّين رسول هللا قال ال. قال أتقرأ التوریة قال نعم. قال واالجنيل 
هل  انشده  ّمث  قال  لقرأت.  أشاء  لو  [15ظ]  بيده  نفيس  واذلي  قال  والقرآن  قال  نعم.  قال 

احلدیث.  واالجنيل,  التوراة  يف  نبّيا  جتدين 
هللا  صىل  هللا  رسول  وكتب  اسحق:  ابن  قال  الهجرة,  بعد  ما  أحوال  يف  ويف <السرية> 
عليه وسمل اىل یهود187 خيرب فيما حدثّـين موىل آلل زید بن اثبت عن عكرمة أو عن سعيد 
هللا  رسول  محمد  من  الرحمي  الرمحن  هللا  ”بسم  عنهما  هللا  ريض  عباس  ابن  عن  جبري  بن 
أهل  معرش  اي  لمك  قال  قد  هللا  إّن  أال  موىس  به  جاء  ملا  واملصّدق  وأخيه  موىس  صاحب 
التوریة وانمك جتدون ذكل يف كتابمك {محمد رسول هللا واذلين معه أشداء عىل الكّفار رمحاء 
بينهم ترامه رّكعا سّجدا یبتغون فضال من هللا ورضواان سـيمامه يف وجهوههم من أثر السجود 

السورة.  آخر  اىل  التوراة}  يف  مثلهم  ذكل 
ويف <أصل سرية ابن اسحق> حدثـّين حسني بن عبد هللا بن عبيد هللا بن عباس عن 
اىل  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  كتب  قال:  عنهما  هللا  ريض  عباس  ابن  عن  عكرمة 
اب  نشدتمك188  إّين  به  بعثه  مبا  هللا  بعثه  وصاحبه  موىس  أيخ  هللا  رسول  محمد  یهود ”من 
وما أنزل هللا عىل موىس یوم طور سينا وفلق لمك البحر فأجنامك وأهكل عدّومك وأطعممك من 
املّن والسلوى وظّلل عليمك الغمام هل جتدون يف التوراة189 انّـي رسول هللا اليمك واىل الناس 

عليمك.“  تباعة  فال  عندمك  يكن  مل  وان  وأسلموا  فاتقوا هللا  كذكل  ذكل  اكن  فان  اكّفة؟ 
جاء  جبري  بن  سعيد  قال  قدره}  حّق  هللا  قدروا  تعاىل {وما  لقوهل  البغوي>  ويف <تفسري 
النيب  هل  فقال  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  الصيف خيامص  بن  ماكل  هل  یقال  اليهود  من  رجل 
ان هللا  التوراة  جتد يف  موىس ما  التوراة عىل  أنزل  اذلي  أنشدك هللا  وسمل  عليه  صىل هللا 
یبغض احلرب السمني. واكن حربا مسينا فغضب وقال وهللا ما أنزل هللا عىل برش من يشء. 

عمر االصل:  في  د.  من  183 التصحيح 

عنهما االصل:  في  د.  من  184 التصحيح 

في البري  االصل:  في  د.  من  185 التصحيح 

الجرمي الرجال:  كتب  186 في 

یهودي االصل:  في  د.  من  187 التصحيح 

انشدكم االصل:  في  د.  من  188 التصحيح 

كتابكم د:  189 في 
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أليس  وقالوا  عليه  عتبوا  املقاةل  تكل  منه  اليهود  مسعت  ملا  الصيف  بن  ماكل  ان  القّصة  [ويف 
ماكل  قال  يشء.]190  من  برش  عىل  هللا  أنزل  ما  قلت  فمل  موىس  عىل  التوراة  انزل  هللا  ان 
عىل  تقول  غضبت  [اذا]191  وأنت  هل  فقالوا  ذكل.  فقلت  [19و]  حممد  أغضبين  الصيف  بن 

األرشف.  بن  كعب  ماكنه  وجعلوا  احلربیّة  من  فزنعوه  احلّق  غري  هللا 
عنه  هللا  ريض  سالم  بن  هللا  عبد  إسالم  قصة  يف  <للسرية>  هشام  ابن  تلخيص  ويف 
المخرّجة يف <الصحيح> انه سأل النيب صىل هللا عليه وسمل ان خيفيه يف بيت ويسأل یهود 
عنه قبل ان یعلموا ابسالمه. فلما سألهم ومدحوه خرج عليهم. فقال لهم اي معرش یهود اتقوا 
هللا وأقبلوا ما جاءمك به فوهللا إنّمك لتعلمون أنّه لرسول هللا جتدونه مكتواب عندمك يف التوراة 
هل  مبا  وبكتابهم  بهم  االستشهاد  عن  غنّيا  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  اكن  وقد  وصفته.  ابمسه 
من املعجزات الباهرات اليت أوجبت االميان به عىل ّلك أحد ومل تدع ألحد عذرا لوال رشّع 

اخلصوم.  رّد  يف  أقطع  النه  جدواه  عظمي  عىل  والتنبيه  ذكل  مثل 
وقد تضمن هذا الفصل من ادلليل عىل حسن صنيعي يف تأیيد االسالم والرّد عىل األخصام 
یعدل  فكيف  وسمل.  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  عن  الصحيح  واحلدیث  هللا  قول  كتبهم  من 
عنه أحد ال سـّيما اذا انتمى اىل الشافعي؟ ومن املعلوم الشائع ان192 الشافعي رمحه هللا قال 
اذا  فكيف  مذهبه  خالف  اذا  هذا  ذكل.  يف  عباراته  وتنّوعت  مذهيب.  فهو  احلدیث  صّح  اذا 
وحدیثا كما هو  قدميا  وغريمه  مذهبه  العلماء من أئمة  وعمل  أصحابه  املنقول عنه وعن  وافق 

املوّفق. وهللا  تعاىل  شاء هللا  ان  ذكل  بيان  وسـيأيت  ماكبرته؟  يسـتطاع  ال  مشاهد 
ومىت ثبت عن النيب صىل هللا عليه وسمل يشء وجب عىل ّلك أحد االذعان هل واألخذ 
االمام  قال  ادلين.  من  املروق  عليه  خيف  ذكل  يف  توّقف  ومن  عليه,  دّل  ما  حسب  عىل  به 
قيل  كـّلـما  قوم  عىل  الفتنة  دخلت  ”وقد  <العوارف>:  آخر  يف  السهروردي  ادلين  شهاب 
وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  اكن  یقولون  كذا  فعل  وسمل  عليه  هللا  صىل  الرسول  ان 
مّرشعا. وهذا اذا قالوه عىل [19ظ] معىن انه ال یلزمهم التآيس به جهل حمض. فان الرخصة 
وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  وقول193  بفعهل.  التآيس  والعزمية  قوهل,  حّد  عىل  الوقوف 
عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  حال  حيايك  املنتهـي  ان  ّمث  العزامئ.  ألرابب  وفعهل  الرخص  ألرابب 
وسمل يف دعاء اخللق اىل احلّق. فّلك ما اكن یعتمده رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ینبغي 
الزائد194 ال خيلو اما ان اكن  ان یعتمد. فاكن قيام رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وصيامه 
مقتدي  أیضا  فاملنتهـي  به  ليقتدى  اكن  فان  بذكل.  جيده  اكن  ملزید  اكن  ان  واما  به  ليقتدى 

د من  190 الزايدة 

د من  191 الزايدة 

ان الشائع  ان  االصل:  في  د.  من  192 التصحيح 

وقوله االصل:  في  د.  من  193 التصحيح 

الزاهد االصل:  في  د.  من  194 التصحيح 
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ینبغي ان یأيت مبثل ذكل. والصحيح احلّق ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مل یفعل ذكل 
تعاىل  هللا  قال  اجلبةل195  تهذیب  من  ذكرانه  ما  وهو  زايدة.  بذكل  جيد  اكن  بل  االقتداء  جملرد 

اليقني}.“ یأتيك  حىت  ربّك  هل {واعبد  خطااب 

بها  االسـتدالل  لحسن  الشواهد  يف  الرابع  الفصل 
وسمل  عليه  صىل هللا  النيب  يّرس  ذكل  ان  عىل  ادلاةّل  واملؤیّدات 

عدّوا  دینه  من  مارقا  هل  منابذا  اكن  وسمل  صىل هللا عليه  النيب  يّرس  ما  دون  حال  ومن 
وسمل عليه  صىل هللا  رشعه  ألهل 

يف  والرتمذي  <السنن>  يف  داود  وابو  <الصحيح>  يف  ومسمل  <املسـند>  يف  أمحد  وروى 
<اجلامع> وابن ماجة يف <السنن> والطرباين يف <املعجم> وابو عمرو ادلاين يف <كتاب الفنت> 
عن فاطمة بنت قيس واكنت من املهاجرات األول ريض هللا عنها, وابو داود وابو یعىل عن 
جابر ريض هللا عنه, دخل حدیث أحدمها يف اآلخر. قالت فاطمة ريض هللا عنها: مسعت 
نداء منادي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ینادي الصلوة جامعة فخرجت اىل املسجد يف 
نسوة من األنصار. فصّىل بنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الظهر فصّليت مع رسول هللا 
صىل هللا عليه وسمل فكنت يف النساء الاليت تيل, ويف روایة یلني, ظهور القوم, ويف روایة 
رسول  الرجال. فلّمـا قىض  املؤّخر من  وهو یيل  النساء  املقّدم من  الصّف  [20و] فكنت يف 
هللا صىل هللا عليه وسمل صلوته صعد املنرب واكن ال یصعد عليه اال یوم الجمعة. فاشـتّد ذكل 
عىل الناس فمن بني قامئ وجالس. فأشار اليهم بيده ان اقعدوا فاين وهللا ما قمت مقايم196 
ّلك  ليلزم197  فقال  یضحك  وهو  املنرب  عىل  جلس  روایة  ويف  لرهبة.  وال  لرغبة  ینقصمك  ألمر 
اه. ّمث قال أتدرون مل198 مجعتمك؟ قالوا هللا ورسوهل أعمل. قال اين وهللا ما مجعتمك  ـّ انسان مصل
لرغبة وال لرهبة ولكن مجعتمك الن تميما ادلاري اكن رجال نرصانيا فجاء فبایع وأسمل وحّدثين 

ادلّجال.  املسـيح  روایة  ويف  مسـيح  عن  أحّدثمك  كنت  اذلي  وافق  حدیثا 
ويف روایة أمحد قالت199 خرج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل یوما من األايم فصّىل200 
صلوة الهاجرة. ّمث قعد عىل املنرب ففزع الناس فقال اجلسوا أیّها الناس فاين مل اقم مقايم هذا 
املنرب  فصعد  مرسعا  یوم  ذات  جاء  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  ان  هل  روایة  ويف  لفزع. 

الحيلة االصل:  في  د.  من  195 التصحيح 

مقام االصل:  في  د.  من  196 التصحيح 

یلزم االصل:  في  د.  من  197 التصحيح 

لما االصل:  في  د.  من  198 التصحيح 

قال االصل:  في  د.  من  199 التصحيح 

وصلى االصل:  في  د.  من  200 التصحيح 
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نزلت  لرغبة  أدعمك  مل  اين  الناس  ايیّها  فقال  الناس  فاجتمع  جامعة.  الصالة  الناس  يف  ونودي 
أنرش  ان  فأحببت  العني.  وقـّرة  الفرح  من  القيلوةل  منعين  خربا  أخربين  متمي  ولكن  لرهبة  وال 
عليمك فرح نبّيمك. ويف روایة جابر ريض هللا عنه قام رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ذات 
خرب  بلغين  ولكن  السماء  من  جاءين  خلرب  فيمك  أقم  مل  اين  الناس  ايیّها  فقال  املنرب  عىل  یوم 
روایة  ويف  ركب,  بينا  انه  وسمل:  عليه  هللا  صىل  نبّيمك  بفرح  تفرحوا  ان  فأحببت  به  ففرحت 
فلقيتهم  يریدون اخلزب  فخرجوا  بينا أانس يسريون يف البحر, فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة 

أمر ادلّجال.  يف  احلدیث  فذكر  اجلّساسة. 
حبدیث  فحّدثـته  هريرة  ايب  بن  احملّرر  فلقيت  الشعيب  یعين  عامر  قال  امحد  روایة  ويف 
حّدثـين  انه  عنه  هللا  ريض  ايب  عىل  أشهد  فقال  عنها  هللا  ريض  قيس  بنت  فاطمة  [20ظ] 
كما حّدثتك فاطمة ريض هللا عنها, قال ّمث لقيت القامس بن محمد فذكرت هل حدیث فاطمة 
احلدیث  آخر  ويف  فاطمة.  حّدثتك  كما  حّدثتين  انها  عنها  هللا  ريض  عائشة  عىل  أشهد  فقال 
فانه  قال  نعم  الناس  فقال  ذكل؟  حّدثتمك  كنت  هل  أال  قال  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  ان 

ومّكة. املدینة  وعن  عنه  أحّدثمك  كنت  وافق اذلي  انه  متمي  حدیث  أعجبين 
وروى الشـيخان عن ايب سعيد ريض هللا عنه ان النيب صىل هللا عليه وسمل قال تكون 
عليك  الرمحن  ابرك  فقال  اليهود  من  رجل  فأىت  اجلّنة.  ألهل  نزال  خزبة  القيامة  یوم  األرض 
كما  خزبة  األرض  تكون  قال  بىل.  قال  القيامة؟  یوم  اجلّنة  أهل  بزنل  أخربك  أال  القامس  ااب  اي 
قال النيب صىل هللا عليه وسمل. فنظر النيب صىل هللا عليه وسمل الينا ّمث ضحك حّىت بدت 
من  الرهبان  بإخبار  اسالمه  سبب  يف  عنه  هللا  ريض  سلمان  قّصة  املشهور  ومن  نواجذه. 
ان  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  فأعجب  آخرها  ويف  وسمل.  عليه  هللا  صىل  ابلنيب  النصارى 
يسمع ذكل أصحابه. رواها ابن اسحق يف <السرية> وابو بكر بن ايب شيبة واحلرث بن ايب 

عنه.  ريض هللا  سلمان  عن  اسامة 
وروى ابن اسحق قبل ذكر املعجزات عن ايب سعيد ريض هللا عنه انه قال بينا رجل من 
أسمل يف غنيمة هل اذ عدا عليه اذلئب, فذكر قول اذلئب لـّمـا تعّجب من الكمه ”أعجب من 
ذكل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بني احلرّتني وأنت ها هنا تتبع غنمك“ فأىت فأسمل. فقال 
فأخربمه.  اجتمعوا  قد  الناس  رأیت  فاذا  العشـّية  احرض  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  هل 
وأصهل يف <الصحيحني> وأخرجه البيهقي [21و] بتمامه يف <ادلالئل> وطرّقه يف ثالث ورقات. 
هريرة  وايب  سعيد  ايب  عن  السـّنة>  يف <رشح  والبغوي  يف <صحيحه>  حبان  ابن  ورواه201 
ريض هللا عنهما. ورواه مسدد عن ايب هريرة ريض هللا عنه ولفظه اذا صّليت الصبح معنا 
سعيد  ايب  عن  یعىل  وابو  محيد  بن  [وعبد  منيع  بن  امحد  ورواه  رأیت.  مبا  الناس  فاخرب  غدا 

ووایة االصل:  في  د.  من  201 التصحيح 

SALEH_f7 new_57-123.indd   89SALEH_f7 new_57-123.indd   89 5/9/2008   10:44:18 AM5/9/2008   10:44:18 AM



90 arabic edition

اخلدري ريض هللا عنه قال ابن منيع]202 فأقبل الراعي بغنمه حّىت دخل املدینة ّمث أىت النيب 
صىل هللا عليه وسمل فأخربه فخرج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اىل املسجد وأمر فنودي 

فأخربمه.  رأیت  مبا  أخربمه  لألعرايب  قال  الناس  اجتمع  فلما  جامعة  الصالة 
یصّدق  ما  ذكر  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  يّرس  انه  لّب  ذي  لّلك  هذا  من  ُعمل  فقد 
ان  شّك  وال  وغريمه.  الوحوش  الكم  ومن  أصنافهم,  اختالف  عىل  آدم  بين  قول  من  الكمه 
ما اكن یظّن انه من الكم هللا اكن أجدر بذكل. وان من منع من يشء من ذكل اكن خمالفا 
خيالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة او  ألمر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل {فليحذر اذلين 

ألمي.} عذاب  یصيبهم 

األدلّة  على  األئمة  كالم  يف  الخامس  الفصل 
یخالفها انه  یترآى  وما 

يف  البقرة  سورة  تفسري  أوائل  يف  للبخاري>  <رشحه  يف  الكرماين  ادلين  مشس  االمام  قال 
حدیث ”ال تصّدقوا أهل الكتاب وال تكّذبومه“: ”هذا احلدیث أصل يف جواز التوّقف عّما 
يشلك من األمور فال یقىض عليه بصّحة أو بطالن وال بتحليل أو حترمي. وقد أمران ان نؤمن 
ابلكتب املّزنةل عىل األنبياء. اال انه ال سبيل لنا اىل ان نعمل صحيح ما حيكونه عن تكل الكتب 
من سقيمه فيتوقف. فال نصّدقهم لئال نكون رشاكء معهم فيما حرّفوه منه, وال نكّذبهم فلعهّل 
يكون صحيحا فنكون منكرين ملا أمران ان نؤمن به. وعىل هذا اكن توّقف السلف [21ظ] 
الجمع  عن  عنه  هللا  ريض  عثمان  سـئل  كما  فيه.  القول  وتعليقهم  عليهم  أشلك  ما  بعض  عن 
بني األختني يف مكل اليمين فقال أحّلتهما آیة وحرّمتهما آیة. وكما سـئل ابن عمر ريض هللا 
عنهما203 عن رجل نذر ان یصوم ّلك اثنني فوافق ذكل اليوم یوم عيد فقال أمر هللا ابلوفاء 
ابلنذر ونهـى النيب صىل هللا عليه وسمل عن صيام یوم العيد. فهذا مذهب من سكل طریق 
عىل  املذهبني  أحد204  أصل  ورّجحوا  األصل  واعتربوا  اجتهدوا  قد  غريمه  اكن  وان  الورع. 

انتهـى. مشكور“  الصالح  من  وتنویه  اخلري  من  تنویه  ما  وّلك  اآلخر. 
كذبه  أو  صدقه  عرفنا  مما  غريه  وأما  يشلك.  فيما  هو  امنا  التوّقف  ان  يف  جّدا  واضح  وهو 
ادلين  نور  الشـيخ  قال  الشافعي.  نّص  عن  ّمث  بّطال  ابن  عن  یأيت  كما  فال,  كتابنا  بشهادة 
اىل  االمجاع  اّدعى  من  الكم  رّد  يف  حيتاج  ال  وبعده  تأّمل  موضع  آخره  اىل  ورّجحوا  وقوهل 

انتهـى.  يشء 

د من  202 الزايدة 

عنه االصل:  في  د.  من  203 التصحيح 

أخذ االصل:  في  د.  من  204 التصحيح 
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وقال االمام بدر ادلين الزركيش يف أّول كتاب الوصّية يف <رشحه للمنهاج> ويف <البحر> 
<واحلاوي> قبيل الصيد انه لو أوىص بكتب رشیعة موىس وعيىس عليهما السالم فان أراد 
أراد  وان  كتابه.  يف  علينا  قّصها  تعاىل  هللا  الن  جاز,  بصّحتها  املوثوق  وقصصهم  سريمه  كتب 
األحاكم مل جيز اكلتوراة واالجنيل انتهـى. فيحمل قولهم يف التوراة واالجنيل عىل كتابة أحاكمهما 
ّلك  وعىل  عّنا206.  ختفيفه205  عىل  هللا  لنشكر  مثال  األرص  من  فيها  مبا  لالعتبار  ال  بها  للعمل 

كتابنا.  غريه  من  الصحيح  معرفة  يف  الفيصل207  جعل  فقد  حال 
صىل  النيب  قول  ابب  يف  يف <رشحه>  حجر  بن  الفضل  ابو  عرصه  حافظ  شـيخنا  وقال 
أمحد  أخرجه  حدیث  لفظ  الرتمجة  هذه  يشء“  عن  الكتاب  أهل  تسألوا  وسمل ”ال  عليه  هللا 
النيب  أىت  عنهما209  [22و]  هللا  ريض  عمر  أن208  جابر  حدیث  من  والزبار  شيبة  ايب  وابن 
لقد  وقال  فغضب  عليه.  فقرأه  الكتاب  أهل  بعض  من  أصابه  بكتاب  وسمل  عليه  هللا  صىل 
فتصّدقوا  بباطل  او  به,  لتكذبوا  حبّق  ليخربومك  يشء  عن  تسألومه  ال  نـقّية.  بيضاء  بها  جئتمك 
اال  موثوقون  ورجاهل  یتبعين.  أن  ا  ـّ إل وسعه  ما  حّيا  اكن  موىس  ان  لو  بيده  نفيس  واذلي  به. 

ضعفا.  جمادل  يف  ان 
وأخرج الزبار ایضا من طریق عبد هللا بن اثبت االنصاري ان عمر ريض هللا عنه نسخ 
صحيفة من التوراة فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء. 
من  لصّحته  يشهد  ما  لورود  الرتمجة  يف  واسـتعمهل  ضعيف  وهو  اجلعفي  جابر  سـنده  ويف 

الصحيح.  احلدیث 
وأخرج عبد الرزاق عن طریق حریث بن ظهري قال قال عبد هللا ال تسألوا أهل الكتاب 
فانهم لن یهدومك وقد أضّلوا انفسهم فتكّذبوا حبّق او تصّدقوا210 بباطل. وأخرجه سفني الثوري 
من هذا الوجه بلفظ ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء فانهم لن یهدومك وقد ضّلوا ان تكذبوا 

حسن.  وسـنده  بباطل  تصّدقوا211  او  حبّق 
رشعنا  الن  فيه  نّص  ال  عّما  سؤالهم  يف  هو  إنّما  النهـي  هذا  املهلب  عن  بّطال  ابن  قال 
یدخل  وال  سؤالهم.  عن  غىن  واالسـتدالل  النظر  ففي  نّص  فيه  یوجد  مل  فاذا  بنفسه.  مكتف 
يف النهـي سؤالهم عن األخبار املصّدقة لرشعنا واألخبار عن األمم السالفة. وقوهل عن معاویة 
ريض هللا عنه انه ذكر كعب األحبار فقال ان اكن من أصدق هؤالء احملّدثني اذلين حيّدثون 
عن الكتاب وان كـّنا مع ذكل لنبلو عليه الكذب. قوهل عن الكتاب أي القدمي فيشمل التوراة 

تحقيقه االصل:  في  د.  من  205 التصحيح 

لنا االصل:  في  د.  من  206 التصحيح 

الفضل االصل:  في  د.  من  207 التصحيح 

عن االصل:  في  د.  من  208 التصحيح 

عنه االصل:  في  د.  من  209 التصحيح 

تكذبوا االصل:  في  د.  من  210 التصحيح 

وتصدقوا االصل:بحق  في  د.  من  211 التصحيح 

SALEH_f7 new_57-123.indd   91SALEH_f7 new_57-123.indd   91 5/9/2008   10:44:18 AM5/9/2008   10:44:18 AM



92 arabic edition

والصحف. وقوهل لنبلو أي خنترب. وقوهل عليه الكذب أي یقع بعض ما خيربان عنه خبالف ما 
قبهل212  من  بّدل  املذكور  كعب  حّق  يف  عباس  ابن  قول  حنو  وهذا  التني  ابن  قال  به.  خيربان 
فوقع يف الكذب. [22ظ] قال واملراد ابحملّدثني أنظار كعب ممن اكن من أهل الكتاب وأسمل 

فيها.  ّمعا  حفّدث  كتبهم  يف  نظر  من  وكذا  عنهم,  حيّدث  فاكن 
هل  وقع  قد  األحبار  كعب  بأّن  ترصحيا  فيه  فان  الالكم  هذا  تأمل  ادلين  نور  الشـيخ  قال 
الصحابة  تزل  فمل  ذكل  ومع  عنهما  هللا  ريض  عباس  ابن  قال  ما  وعذره  ابملبدل  التحدیث 
ان  عىل  هذا  هنا.  مذكور  هو  مما  هلم  ظهر  ما  مع  حيّدثهم  ان  منه  یطلبون  عنهم  هللا  ريض 
صهر213  وهو  حّذاقهم  من  خشصا  فان  ذكل  موافقة  هل  وقعت  قد  تعاىل  هللا  حفظه  شـيخنا 
غريه.  من  ابملبدل   – زمع   – خربة  وهل  اآلن  اىل  التوراة  حيفظ  وهو  أسمل  املشـّنعني  لبعض 
وتكذیبه ملا ینقل عنهم غىن عن ذكل  فهو ميّزي ذكل من ذكل مع ان يف تصدیق كتاب هللا 

انتهـى.  خلفه}  من  وال  یدیه  بني  من  الباطل  یأتيه  فانه {ال 
قال ابن التني ولعّلهم اكنوا مثل كعب اال ان كعبا اكن أشّد منهم بصرية وأعرف مبا یتوّقاه. 
التوراة  یقرؤون  الكتاب  أهل  اكن  <الصحيح>  يف  یعين  عنه  هللا  ريض  هريرة  ايب  وحدیث 
ویفرسونها ابلعربية ألهل االسالم فقال النيب صىل هللا عليه وسمل ال تصّدقوا أهل  ابلعربانية 
وقال  البقرة.  سورة  تفسري  يف  تقدم  اآلیة  أنزل}  وما  اب  {آمّنا  وقولوا  تكّذبومه  وال  الكتاب 
شـيخنا هناك ال تصّدقوا أهل الكتاب وال تكّذبومه أي اذا اكن ما خيربونمك به حممتال الن ال 
النهـي عن  يكون يف نفس األمر صدقا فتكّذبوه او كذاب فتصّدقوه فتقعوا يف احلرج. ومل يرد 
عىل  نّبه  بوفاقه  رشعنا  ورد  فيما  تصدیقهم  عن  وال  خبالفه  رشعنا  عن214  ورد  فيما  تكذیبهم 
ذكل الشافعي رمحه هللا. ویؤخذ من هذا احلدیث التوّقف عن اخلوض يف املشالكت واجلزم 

ذكل.  من  السلف  عن  جاء  ما  حيمل  هذا  وعىل  الظّن  يف  وقع  مبا  فيها 
جيوز  أنّه  عىل  داّل  هللا  رمحه  الشافعي  امامنا  عليه  نّبه  وما  ادلين  نور  قال الشـيخ [23و] 
نقل املبدل لرّده فضال عن نقل غريه لاللزام به او بيان215 ما انغلق عليهم منه أو االستشهاد216 
لغّيب217 حباكیة عنه. ومن املعلوم ان شـيخنا مقدّل المامه غري ملتفت ملن شّذ عنه مما ال یصّح 
بوجه مع كونه قادحا يف األئمة األعالم. ثّم ساق ما یأيت يف الفصل الثامن نقهل عن نّص الشافعي 
من <رشح ألفّية218 العرايق> وقال يشهد بذكل من هل أدىن مطالعة يف عمل احلدیث مع قدرة 

قبل االصل:  في  د.  من  212 التصحيح 

ظهر االصل:  في  د.  من  213 التصحيح 

د في  214 انقصة 

لبيان االصل:  في  د.  من  215 التصحيح 

واالستشهاد منه  االصل:  في  د.  من  216 التصحيح 

یعني االصل:  في  د.  من  217 التصحيح 

الفقيه االصل:  في  د.  من  218 التصحيح 
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ّمث  ان  ,بقوهل  ابلتحدیث  بأس  ال  انه  امامنا  قول  عارض  من  ان  عمل  ذكل  تقّرر  اذا  فهم  عىل 
انتهـى.  به  يشـتغل  او  اليه  یلتفت  ان  عن  فضال  به  معمول  وال  اليه  منظور  غري  بأسا, 

الغرض منه  الشهادات  كتاب  شـيخنا يف حدیث ايب هريرة ريض هللا عنه هذا يف  وقال 
اىل  رجع  انتهـى.  غريهم  قبل  من  صدقه  یعرف  ال  فيما  الكتاب  أهل  تصدیق  عن  النهـي  هنا 
هذا الباب. وقوهل ال تصّدقوا أهل الكتاب وال تكّذبوهم ال یعارض حدیث الرتمجة أي وهي 
ال تسألوا أهل الكتاب عن يشء فانه نهـي عن السؤال وهذا نهـي عن التصدیق والتكذیب. 
التصدیق  عن  النهـي  توجيه  تقّدم  وقد  ابخلرب.  الكتاب  أهل  بدأمه  اذا  ما  عىل  الثاين  فيحمل 
والتكذیب يف سورة البقرة – يشري اىل ما تقّدم ان الشافعي نّبه عليه. قال وأثر ابن عباس 
ريض هللا عنهما219 كيف تسألون أهل الكتاب [عن يشء – تقدم رشحه يف كتاب الشهادات 
قال هناك أهل الكتاب]220 – أي من اليهود والنصارى وكتابكم أي القرآن أحدث األخبار 
قدمي  نفسه  يف  وهو  اليهم  املزنل  اىل  ابلنسـبة  فاحلدیث  هللا,  عند  من  نزوال  أقربها  أي  اب 
هللا  ريض  جابر  حدیث  من  امحد  عند  ووقع  خيلط.  أي  املعجمة  وفتح  أوهل  بضّم  يشب  ومل 
ما  ابب  يف  وقال  ضّلوا.  وقد  یهدوكم  لن  فانهم  يشء  عن  الكتاب  تسألوا أهل  ال  مرفوعا  عنه 
التعبري  جيوز  مثال  ابلعربية  اذلي  ان  واحلاصل  هللا  وكتب  [23ظ]  التوراة  تفسري  من  جيوز 
عنه ابلعربانية وابلعكس انتهـى. ويف القرآن ما ال حيىص من ترمجة أقوال من تقّدم من األنبياء 
عليهم السالم وغريمه من الصاحلني والطاحلني ابلالكم املعجز وفيه نسـبة األقوال اليهم. ومن 

انتهـى.  بلسانه  اال  اكنت  ما  منهم  ّلك  عبارة  ان  قطعا  املعلوم 
األدةّل عىل  سقته من  خيالف ما  لعهّل  رشح ما  وغريه من  الشافعي  األئمة عن  نقهل  هذا ما 
سّنّية النقل ملا یؤید رشعنا أو يكون فيه عربة وعظة وال خيالف الرشیعة ورّده اليه. وقد عمل 
منه ان ما رّده كتابنا جاز رّده بل حمت وما قبهل جاز قبوهل بل لزم. واما ما قاهل الشافعية يف 
كتب الفقه تبعا الماهمم مفن ظّن انه خمالف ذلكل فداؤه عياء ومرضه ال ینفع فيه ادلواء. وال 

املشاخي.  مبالزمة  التحنيك  أحمكه  وال  الفقه  يف  قدمه  ترخس  ملن [مل]221  اال  ذكل  یقع 
االنتفاع  حيّل  ال  مما  واالجنيل  التوریة  وكتب  <رشحه>  يف  الرافعي  القامس  ابو  االمام  قال 
ان  بدليل  تبدیهل  عمل  مبا  خمصوص  وهو  األصحاب.  من  غريه  قال  وكذا  وغّريوا  بّدلوا  النهم  به 
حيّل  ال  يف <الكفایة222>  الرفعة  ابن  قال  معه.  الحكم  فدار  ابلتبدیل  عّلل  ذكل  قال  من  ّلك 
للمسلمني متّولها كما قاهل البندنيجي وال حرمة لها لتبدیلها فوجب223 اتالفها اكمخلور وكذا كتب 
ّمث  حسني.  القايض  قاهل  كما  الهجو224  وكتب  الطيب,  ابو  قاهل  كما  فيه,  منفعة  ال  وما  السحر 

عنه االصل:  في  د.  من  219 التصحيح 

د من  220 الزايدة 

د من  221 الزايدة 

الكتابة االصل:  في  د.  من  222 التصحيح 

وجب االصل:  في  د.  من  223 التصحيح 

النحو االصل:  في  د.  من  224 التصحيح 
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ان  <البحر>  وعن  قال  ّمث  أحرقت.  واال  ینفع  الوعاء  اكن  ان  ابلغسل  وانها  اتالفها  كيفّية  ذكر 
انتهـى.  تعاىل  امس هللا  من  فيهما  ملا  الصحيح  عىل  حيرقان  ال  واالجنيل  التوراة 

ان  كما  اتالفه  حيّل  ال  فيه  مكروه  ال  الكتاب  أبواب  من  اكن]225  ما  ان  [عىل  یدّل  فهذا 
امخلر  انقلبت  لو  وكذا  العةّل.  عن  خلروجه  اتالفه  حّل  ما  مدح  أثنائه  يف  اكن  لو  الهجو  كتاب 
يف  عنه  املزين  قال  ذكل  يف  ظاهر  الشافعي  [24و]  ونّص  العةّل.  لزوال  ا  ـّ خل اتالفها  قبل 
بيع  فيه  مكروه  ال  وما  طّب  فيه  الكّفار  أي  كتبهم  من  اكن  وما  السري:  جامع  يف  <خمترصه> 
وما اكن فيه رشك أبطل وانتفع بأوعيته. وقال يف <األم> ويف <سري الواقدي> يف ابب ترمجة 
من  یدعو  ان  لالمام  وینبغي  ّلكه.  مغمن  فهو  كتبهم  من  وجد  وما  الشافعي:  قال  األعامج  كتب 
املغامن.  من  سواه  ما  یـبـيع  كما  ابعه  فيه  مكروه  ال  غريه  او  طّب  من  علما  اكن  فان  یرتمجه. 
وال  لتحریقه  وجه  وال  فباعها.  وأداته  بأوعيته  فانتفعوا  الكتاب  شّقوا  رشك  كتاب  اكن  وان 
ولهذا  رشك  ّلكه  النه  یفهم  رشك  كتاب  <األم>  يف  فقوهل  انتهـى.  هو  ما  یعمل  ان  قبل  دفنه 
ویوضح  وفصوهل.  الكتاب  أبواب  من  أي  رشك  فيه  وما [اكن]226  بقوهل  ذكل  عن  املزين  عّرب 
اليت  كتبهم  اهالك  وجيب  األحداث  ابب  يف  قول <الوجزي>  رشح  يف  الرافعي  قول  جّدا  هذا 

بها.  االنتفاع  حيّل  ال 
ان  للفطن  خيطر  وقد  االمام  قال  خالف.  مذاهبهم  تعّرف  لفائدة  اسـتصحابها  جواز  ويف 
ليوّجه  املبطلني  احلاجة متّس اىل االطالع عىل مذاهب  الرشك ینتفع بها عىل معىن ان  كتب 
الرّد عليها. فان اكنت تكل املقاالت مشهورة فالرأي ابطالها. وان اكن فيها ما مل یتقّدم االطالع 
<خمترص  من  السري  يف  السالم  عبد  بن  ادلين  عز  الشـيخ  قال  اسـتصحابه  جواز  ففي  عليه 
من  السري  يف  الغزايل  وقال  انتهـى.227  بّني  واحتمال  ترّدد  عليهم  ويرّد  مقالتهم  لتعرف  النهایة> 
ذكل  فيبطل  به  االنتفاع  حيّرم  وما  واجلحود  الكفر  عىل  املشـتملة  كتبهم  یتلف  ومما  <بسـيطه> 
وترّد اجللود اىل املغامن. وان اكنت يسـتفاد منها تفصيل مذاهبهم الباطةل ويسـتعان به يف الرّد 

واحتمال.  ترّدد  الغرض  هذا  ملثل  االسـتصحاب  عليهم ففي 
وأدّل من ذكل قوهلم يف ابب األحداث228 [24ظ] ان حمكها229 يف االحرتام ابالكرام تزنیهها 
ليحّرم  منه  ینسخ  مل  مبا  تلحق  هل  لكّن  خالف.  بال  القرآن  اكحرتام  لها  احملدث230  مّس  عن 
القرآن  من  تالوته  نسخت  ما  حكم  ذكل  يف  حمكها  رّجحوا  ليكره؟  نسخ  مبا  [أم]231  املّس 
يف <الروضة> <والرشحني> <والكفایة> <وخمترصها>  مذكور  الحكم  وهذا  الوهجني.  أّحص  يف 

د من  225 الزايدة 

د من  226 الزايدة 

انتهـي بين  واحتمال  تردد  اسـتصحابه  جواز  ففي  عليه  االطالع  یتقدم  لم  ما  فيها  كان  وان  الهامش:  ادخال  قبل  د  227 في 

المذكور  الباب  االصل:  في  د.  من  228 التصحيح 

حكمنا االصل:  في  د.  من  229 التصحيح 

المصحف االصل:  في  د.  من  230 التصحيح 

د من  231 الزايدة 
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اصطلحوا  ما  عىل  ابألصّح  والتعبري  املذهب.  كتب  من  ذكل  وغري  احلاوي>  نظم  <والبهجة 
قوّي. لها  احملدث  مّس  حبرمة  القائل  الوجه  ان  عىل  یدّل  عليه 

وعبارة حمّرر املذهب الشـيخ حمىي ادلين النووي رمحه هللا يف مسائل أحلقها يف آخر ابب 
األحداث من <رشح املهّذب232> الثالثة جيوز للمحدث مّس233 التوریة واالجنيل ومحلهما كذا 
وهو  قاال –  والثاين  جيوز  ال  أحدهما  وجهين  فيه  والروايين  املاوردي  وذكر  امجلهور.  به  قطع 
غري  شيئا  فيها  ان  ظّن  فان  املتوّيل  قال  منسوخة.  مبدةل  النها  جيوز   – أصحابنا  مجهور  قول 
مبدل كره مّسه وال حيّرم انتهـى. وال شّك ان كراهة مّس احملدث لها لالحرتام, واالحرتام فرع 

والسماع. ابلقراءة  واالنتفاع  االبقاء  جواز 
وأرصح من ذكل ّلكه قول الشافعي رمحه هللا ان ما ال مكروه فيه یباع. وكذا قول البغوي 
القرآن او  توافق نظم  يف <تهذیبه> يف آخر ابب الوضوء وكذكل لو تّلكم أي اجلنب بلكمة 
قرأ آیة نسخت قراءتها او قرأ التوریة واالجنيل او ذكر هللا سـبحانه وتعاىل او صّىل234 عىل 
عليه  هللا  صىل  النيب  اكن  عنها  هللا  ريض  عائشة  قالت  فجائز.  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب 
بل  للمحدث  جيوز  ال  ما  للجنب  جيوز  انه  یحتمل  ال  فانه  أحيانه.  ّلك  عىل  هللا  یذكر  وسمل 
ّلك ما جاز للجنب قراءته جاز للمحدث وال عكس. وتعليهل ذلكل حبدیث عائشة ريض هللا 

االميان.  ابب  يف  قالوه  ما  وكذا  تعاىل   235 ذكر  ذكل  ان  عىل  داّل  عنها [25و] 
قال يف <الروضة> فيما اذا حلف ال یتّلكم قلت قال القّفال يف <رشح التلخيص> لو قرأ 
التوراة املوجودة [اليوم]236 مل حينث ألاّن نشّك يف اذلي قرأه هل هو مبدل أم ال وهللا اعمل. 
وأّما قولهم يف الهدنة ان عليهم ان ال یظهروا منكرا مثل إسماع املسلمني قراءة كتابهم التوراة 
واالجنيل فعّلته ان يف ذكل إشعارا بعّلو دینهم. وأّما قوهلم يف الوصّية انها ال جتوز يف معصية 
مثل َكْتب التوراة واالجنيل وقراءتهما فاملراد به كتابتهما عىل ما هما عليه وقراءتهما ذلكل. فان 
عىل  تسليط  او  فيهما  ما  جبميع  اقرار  كذكل237  وقراءتهما  وكتابتهما  املبدل  فيها  ان  املعلوم  من 
اذلي  واالجنيل  التوریة  أصاب  وان  بقوهل  يف <تهذیبه>  البغوي  تعبري  عليه  ویدّل  به.  االقرار 

انتهـى. هل  حرمة  ال  مبدل  ألنّه  حاهل  عىل  تركه  جيز  مل  أیدیهم  يف 
واملبدل  [به]238  وتأیـيده  للقرآن  مصادقته  بيان  من  به  یليق  مبا  الصحيح  عّقب  اذا  واما 
وعىل  حاهل.  عىل  هل  إبقاء  ليس  فانه  ذكل  يف  بداخل  فليس  هل,  القرآن  بتكذیب  فساده  ببيان 
يكتب  ان  أوىص  ولو  قال  حيث  السابع  الفصل  يف  عنه  یأيت  كما  الشافعي  الكم  دّل  هذا 

المذهب االصل:  في  د.  من  232 التصحيح 

من االصل:  في  د.  من  233 التصحيح 

وصلى االصل:وتعالى  في  د.  من  234 التصحيح 

الله االصل:  في  د.  من  235 التصحيح 

د من  236 الزايدة 

لذلك االصل:  في  د.  من  237 التصحيح 

د من  238 الزايدة 
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بثلثه التوریة واالجنيل یدرس مل جتز الوصّية الن هللا عّز وجّل قد ذكر تبدیلهم منها. فتأّمل239 
یضيع  لئال  الكتابني  تفاصيل240  يف  هذا  طرد  جيوز  وال  ذاك.  كل  یّتضح  یدرس  بقوهل  تقييده 
تعليل االمام رمحه هللا ابلتبدیل. وال محل املنع املذكور يف ابب السري وغريه عىل العموم لئال 
لئّال  العموم  ابالحرتام عىل  قوهلم  وال  ابالحرتام.  األحداث  ابب  القول يف  اطالقهم  یتناقض مع 
البابني  من  ّلك  يف  اطالقهم  بل  املنع.  اطالق  من  السري  [25ظ]  ابب  يف  قالوه  ما  یتناقض 
املنع  واطالقهم  یبّدل  مل  مبا  خمصوص  األحداث  ابب  يف  اجلواز  فاطالقهم  اآلخر.  يف  مبا  مقّيد 
يف ابب السري وغريه محمول عىل املبدل. وعليه یتزنّل إطباقهم عىل النقل منها من غري نكري 

ذكل.  من  وحاشامه  أفعالهم  أقوالهم  انقضت  واال 
ما  أتلفنا  بها  ظفران  اذا  اان241  معناه  الخمر,  نقّر  كما  أیدیهم  يف  نقرّها  امنا  وقول <الروضة> 
ذكل  ويزید  مخرا.  دامت  ما  اكلخمر  بأیدیهم  وهو  اكن  كما  حاهل242  عىل  نـرتكه  ومل  مبدال  اكن 
عندك وضوحا مالحظة ما نقل عن القايض احلسني انه جيوز االستنجاء بهما النه مبّين عىل 
ال  النه  منهما.  املبدل  عىل  محمول  او  یأتي  كما  ضعيف  وهو  مبدل  الّلك  ابن  القائل  القول 
قال  حنو  من  فيها  ما  بنحو  يستنجي  انه  یقول  ال  عامل  عن  فضال  مسلما  ان  أحد  عىل  خيفى 
هللا مجيع [هذه]243 االیآت ّلكها: أان الرّب الهك اذلي أصعدتك من أرض مرص من العبودیة 
السماء  يف  مما  اليت  والتماثيل  األصنام  من  شيئا  تعملّن  ال  غريي.  الهة  كل  يكونن  ال  والرّق. 
فوق ويف األرض حتت ومما يف املاء أسفل األرض. ال تسجدّن لها وال تعبدنّها. ألّين أان الرّب 
الهك. ال تقسم ابلرّب الهك كذاب الن الرّب ال يزّيك من حلف ابمسه كذاب. اكرم أابك وأّمك 
تشهد  ال  ترسق.  ال  تزن.  ال  تقتل.  ال  الهك.  الرّب  یعطيكها  اليت  األرض  يف  معرك  ليطول 

زور. شهادة  صاحبك  عىل244 
هذا آخر ما أردت ذكره من ادلليل عىل سّنّية اطالق ذكر ما ال مكروه فيه من الكتب 
الفوائد  من  ذكل  وحنو  به  والزامهم  لكتابنا  مصادقته  عىل  التنبيه  او  به  أهلها  عىل  للرّد  القدمية 
اليت ال ختفى عىل منصف245 مثل ظهور اعجاز القرآن [26و] ظهورا بّينا لذلكـي والغّيب. فانه 
ليحذر  ببيان انه مبدل  مقروان  املبدل فال حيّل ذكره اال  األشـياء. وأّما  كما قيل بضّدها تتبّني 
املوفق. ومل یبق [بعد]246  واملوضوع وهللا  الضعيف  احلدیث  األمئة يف  قاهل  منه وذكل حنو ما 
عندها أو  والوقوف  اتباعها  األئمة إّال  وبيانها من الكم  رشحها  األدةّل وما ذكر من  معرفة هذه 

لتامل االصل:  في  د.  من  239 التصحيح 

تفضيل االصل:  في  د.  من  240 التصحيح 

انما االصل:  في  د.  من  241 التصحيح 

مقاله االصل:  في  د.  من  242 التصحيح 

د من  243 الزايدة 

على بعرق  تشهد  ال  االصل:  في  د.  من  244 التصحيح 

مصنف االصل:  في  د.  من  245 التصحيح 

د من  246 زايدة 
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بوجه  یعّول  وال  اليه  یلتفت  وال  بقائهل  یعبأ  وال  يسوغ  ال  اذلي  والتحّمك  ابلتشّهـي248  القول247 
الفيء  قسم  أواخر  يف  البلقيين  ادلين  رساج  االمام  الشافعي  امامنا  عن  ذكل  نقل  كما  عليه. 
والغنيمة من ترتيبه <لكتاب األم> قال: ومن خالف شيئا مما روي عن النيب صىل هللا عليه 

انتهـى.  حّجة  قوهل  يف  فليست  وسمل 
وقال الشافعي يف أوآخر كتاب احلدیث من <كتاب األم> يف آخر ابب نفي الودل خياطب 
هللا  صىل  النيب  ألن  حال  بّلك  املرأة  لزوج  الودل  وأجعل  ابللعان  الودل  أنفي  ال  هل  قال  خشصا 
عليه وسمل قال الودل للفراش. أرأیت رجال لو معد اىل سـّنة لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
فخالفها او اىل أمر عرف عواّم من العلماء مجتمعني عليه مل یعمل لهم فيه منهم خمالفا فعارضه, 
ألحد  هذا  جاز  لو  النه  یتعّمل؟  ان  عليه  جيب  جاهال  بها  يكون  أم  خبالفه  حـّجة  هل  أتكون 
اىل  صار  فمن  العمل.  أهل  من  اختالف  وبغري  سـّنة  بغري  حمك  ّلك  ینقض  ان  أحد  لّلك  اكن 
وسمل.  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  سـّنة  خالف  بلعان  الودل  ینفي  ال  ان  من  وصفت  ما  مثل 
ابالجماع  القول  یّدعي  انه  هذا  قائل  أمر  أعجب  من  ّمث  فيه.  اختلفوا  املسلمني  أعمل  مل  ما  ّمث 
رجال  يكون  او  هذا  يف  افرتاقا  وال  اجماعا  یعرف  ال  رجال  يكون  ان  یعدو  فما  غريه  وابطال 

انتهـى249.  قال  ما  یبايل  ال 
عبد  بن  معر  كتب  قال  االوزاعي  عن  املعافا250  ان  برش  بن  احلسن  أخربان  ادلاريم  وقال 
ومل [26ظ]  كتاب  فيه  یزنل  مل  فيما  األئمة  رأي  وانما  هللا  كتاب  يف  ألحد  رأي  ال  انه  العزيز 
ترس به سـّنة من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. وال رأي ألحد يف سـّنة سـّنها رسول هللا 
معر  بن  هللا  عبد  عن  سليمان  بن  معتمر  ان  خادل  بن  موىس  أخربان  وسمل.  عليه  هللا  صىل 
یزنل  ومل  نبّيا  نبّيمك  بعد  یبعث  مل  هللا  ان  الناس  أیّها  اي  فقال:  خطب  العزيز  عبد  بن  معر  ان 
وسمل  عليه  هللا  صىل  نبّيه  لسان  عىل  هللا  أحّل  فما  كتااب.  عليه  أنزهل  الكتاب اذلي  هذا  بعد 
فهو حالل اىل یوم القيامة, وما حّرم عىل لسان نبّيه صىل هللا عليه وسمل فهو حرام اىل یوم 

انتهـى.  مّتبع  ولكّني  مببتدع  ولست  منّفذ  ولكّين  بقاض  لست  واين  أال  القيامة. 
رسول  بعد  ألحد  هللا  جيعل  ومل  االجتهاد  ابب  من  <الرساةل>  أواخر  يف  الشافعي  وقال 
الكتاب  بعد  العمل  وجهة  قبهل.  مىض  عمل  جهة  من  اال  یعقل251  ان  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا 
اليت  اآلةل  مجع  من  اال  یقيس  وال  عليها.  القياس  من  وصفت  ما  ّمث  واآلاثر  واالجماع  والسـّنة 
وخاّصه  وعاّمه  ومنسوخه  وانسخه  وأدبه  فرضه  هللا  كتاب  بأحاكم  العمل  ويه  بها  القياس 
وارشاده. ويسـتدّل عىل ما احتمل التأویل منه بسنن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. فاذا 

والقول عندها  االصل:  في  د.  من  247 التصحيح 

ابلشهر االصل:  في  د.  من  248 التصحيح 

النهـي االصل:  في  د.  من  249 التصحيح 

المكافا بشر  بن  الحسين  االصل:  في  د.  من  250 التصحيح 

یفعل االصل:  في  د.  من  251 التصحيح 
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اال  یقيس  ان  ألحد  جيوز  وال  فبالقياس.  اجماع  يكن  مل  فان  املسلمني,  فباجماع  سـّنة  جيد  مل 
ولسان  واختالفهم  الناس  واجماع  السلف  وأقاویل  السنن  من  قبهل  مىض  مبا  عاملا  يكون  ان 
العرب. وال يكون هل ان یقيس حّىت يكون صحيح العقل وحّىت یفّرق بني املشتبه وال یعجل 
لرتك  ابالسـتماع  یثبته252  قد  النه  خالفه  االسـتماع ممن  ميتنع من  التثّبت. وال  دون  فيه  ابلقول 
واالنصاف  جهده  غایة  بلوغ  ذكل  يف  وعليه  الصواب.  من  اعتقد  فيما  تثبيتا  به  ويزداد  الغفةل 
مبا  منه  أعىن  قال  مبا  يكون  وال  یرتك.  ما  وترك  یقول  ما  قال  أين  من  یعرف  حّىت  نفسه  من 
محمد  قال  هللا.  شاء  ان  یرتك  ما  عىل] 253  اليه  یصري  ما  [فضل  یعرف  حّىت [27و]  خالفه 
فأّما من ّمت عقهل ومل يكن عاملا مبا وصفنا فال حيّل هل ان یقول بقياس وذكل انه ال یعرف ما 
لفقيه عاقل ان یقول يف مثن درمه وال خربة254 هل بسوقه. ومن اكن  یقيس عليه, كما ال حيّل 
عليه  بقياس النه قد یذهب  یقول أیضا  فليس هل ان  املعرفة  حبقيقة  ابحلفظ ال  وصفنا  عاملا مبا 
عقل املعاين. وكذكل لو اكن حافظا مقّرص العقل او مقّرصا عن عمل لسان255 العرب مل يكن 
هذا  يسع256  نقول  فال  القياس  بها  جيوز  اليت  االدةّل  عن  عقهل  نقص  ـَِبل  ق من  یقيس  ان  هل 

رمحه هللا.  الشافعي  الكم  انتهـى  قياسا  ال  اتّباعا  اال  أبدا  یقول  ان  أعمل  وهللا 
وهو كما ترى قاصمة ملن مل یصل اىل درجة التقليد فظّن انه جمتهد مطلق فصار یقّبح ما 
صّنفه األئمة قدميا وحدیثا بعد ان نطق به الكتاب وبّينته السـّنة. فقد اتضحت األدةّل ونزلت 
عىل الكم الهداة اجلةّل, فاناكر ما دعت اليه ودلّت عليه ینادي عىل صاحبه ابالتهام عىل دين 
االسالم وانه متعّصب لبعض الطوائف الكفرة العتاة الفجرة. ال سـّيما ان اكن مشهورا بعرشة 
بعضهم أو بعض من ینسب اليهم وحينو عليهم وذكل من وجوه. األّول ان اقامة ادلليل عىل 
مصادقة ما مه متمّسكون به من كتبهم للقرآن ال جيهل أحد حسـنه ليشهد معىن قوهل تعاىل 
{أنزلنا اليك الكتاب ابحلّق مصّدقا ملا بني یدیه من الكتاب} وقوهل تعاىل لبين ارسائيل {وآمنوا 
مبا أنزلت مصّدقا ملا معمك} يف غريهما من اآلايت يف مثال حارض حمسوس. وذكل انه ال شّك 

وحده.  الصدیق  تصدیق  من  وأقعد  أوىل  والصدیق  العدو  تصدیق  ان  يف 
من  اآلن  الفرق  أهل  ینتحهل  ما  ابطال  األنبياء  بني  املصادقة  هذه  جملرد  یثبت  انه  الثاين 
أنبيائهم  عىل  نزلت  ابنها  [27ظ]  معرتفون  مه  اليت  كتبهم  بشهادة  االسالم  خيالف  مما  األداين 
تكل  بعض  من  یتبّني  انه  الثالث  [عليه]257.  غريه  شهادة  من  أقطع  نفسه  عىل  املرء  وشهادة 
املصادقات سوء فهمهم لبعض معتقداتهم [العوجاء]258 متّساك مبا خيالف ظاهره ذكل املصادق 

یثبتت االصل:  في  د.  من  252 التصحيح 

الله  شاء  ان  يكون  وال  یترك  ما  وترك  یقول  ما  قال  اين  من  یعرف  االصل:  في  د.  من  والتصحيح  253 الزايدة 

خيرة االصل:  في  د.  من  254 التصحيح 

لسان االصل:  في  د.  من  255 التصحيح 

يسمع االصل:  في  د.  من  256 التصحيح 

د من  257 الزايدة 

د من  258 الزايدة 
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أعىل  ىف  هو  اذلي  احلسن  من  ذكل  يف  ما  خيفى  وال  كتابهم  بشهادة  االعتقاد  ذكل  فيبطل 
الكتب  تكل  فيه  تصادق  ما  ببعض  أیضا  یّتضح  انه  الرابع  هل.  حّس  ال  من  عىل  اال  ادلرجات 
شاهدين  فيكونون  اليه  رّدها  یمكن  ال  خمالفة  كتابهم  من  خالفه  ما  لتبدیلهم  معرفتنا  القرآن 
حماسن ومصاحل,  يه  اليت  الوجوه  هذه  من  يشء  ابطال  يف  سعى  ومن  ابلكفر.  أنفسهم  عىل 
سقمي.  ابلغّش  قلبه  وان  القومي  ادلين  هذا  عىل  تهمته  يف  شّك  فال  ومفاسد  قباحئ  وأضدادها 

الهادي.  وهللا  ّلكها؟  ابطالها  يف  سعى  اذ  فكيف 

الكتب من  نقل  من  بعض  يف [ذكر]259  السادس  الفصل 
وذكر األمة  وأعيان  األئمة  من  القدیمة 

منها  نقلوه  ما  بعض   

ویلحق به ما نقل عن أهل األداين ّلكهم من اليهود والنصارى واملرشكني والكّهان والشـياطني 
اخفائه  الكتاب من املسلمني, ومن یقبل جرحه, وأّدب العامل يف  وفيه من أقرأ كتب260 أهل 
الكتاب  أهل  من  يراه  من  إميان  به  يرىج  انه  كما  فهمه  یبّلغه  ال  من  عىل  الفتنة  به  خيىش  ما 

الزمان.  طال  وان 
واحللول,  االرحتال  يف  به  وتّربكوا  ابلقبول  األّمة  تلّقته  اذلي  <صحيحه>  يف  البخاري  روى 
صىل  رسول هللا  صفة  سـئل [عن  وقد  انه قال  عنهما261  ريض هللا  عمرو  بن  عبد هللا  عن 
هللا عليه وسمل انه ملوصوف يف التوراة ببعض]262 صفته يف القرآن اي أیّها النيب ااّن أرسلناك 
وال  بفّظ  ليس  املتوّلك  ّمسيتك  ورسويل  عبدي  أنت  لألمّيني  وحرزا  ونذيرا  ومبّرشا  شاهدا 
[28و]  ولن  ویغفر.  یعفو  ولكن  السّيئة  ابلسّيئة  یدفع  وال  األسواق  يف  ّخصاب  وال  غليظ 
یقبضه هللا حّىت یقمي به املةّل263 العوجاء ابن یقولوا ال اهل اال هللا ویفتح به أعينا معياء وأذآان 

غلفا.  وقلواب  ّمصا 
قال صاحب كتاب <الشفا> اذلي هو شفاء القلوب وجالء الكروب, وهو القايض عياض 
حّىت  ضياؤه  وبهر  اآلفاق  أقطار  يف  كتابه  انترش  اذلي  االسالم  وحّفاظ  األعالم  األئمة  أحد 
سالم  بن  هللا  عبد  عن  مثهل  وذكر  املذكور  احلدیث  ساق  ان  بعد  اإلرشاق,  يف  النّريين  فاق 
ريض هللا عنه وكعب االحبار انتهـى. واذلي عن عبد هللا يف البيوع من البخاري من روایة 

د من  259 الزايدة 

الكتب االصل:  في  د.  من  260 التصحيح 

عنه الله  رضي  عمر  بن  االصل:  في  د.  من  261 التصحيح 

د من  262 الزايدة 

الملة في  به  االصل:  في  د.  من  263 التصيح 
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أخربين  فقلت  عنهما  هللا  ريض  معرو264  بن  هللا  عبد  لقيت  ولفظه:  قبهل  اكذلي  عنه  عطاء 
عن صفة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف التوراة قال أجل وهللا انه ملوصوف يف التوراة 

حيفظها.  اكن  انه  التوراة  يف  ّمعا  سؤاهل  وسبب  آخره.  اىل 
معر  بن  هللا  عبد  عن  یعىل  وابو  والبغوي  مرص>  يف <فتوح  احلمك  وابن عبد  أمحد  روى 
ريض هللا عنهما انه رأى يف املنام كأّن يف أحد أصابعه عسال ويف األخرى مسنا فاكن یلعقهما. 
التوراة  الكتابني  فأصبح فذكر ذكل لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقال ان عشت قرأت 
والفرقان. فاكن یقرأهما. وليس يف السـند من تّلكم فيه اال ابن لهيعة. وقد مّشاه غري واحد, 
عطاء  سؤاهل  هيئة  نظر  من  [ان]265  عىل  تعاىل.  هللا  شاء  ان  حسن  فهو  أمحد  االمام  منهم 
الصحيح قىض عىل هذا احلدیث ابلصّحة. وقال احلافظ زين ادلين بن رجب يف  يف حدیث 

التوراة.  قراءة  جواز  عىل  به  يسـتدّل  احلدیث  هذا  ابلقرآن>  كتابه <االسـتغناء 
بركة  ان  التوراة  يف  قرأت  قال  عنه  هللا  ريض  سلمان  عن  والرتمذي  داود  ابو  وروى 
هللا  صىل  هللا  رسول  فقال  وسمل  عليه  هللا  صىل  للنيب  ذكل  فذكرت  بعده.  الوضوء  الطعام 
عليه [28ظ] وسمل بركة الطعام الوضوء قبهل والوضوء بعده. ولدلاريم عن كعب األحبار قال 
هللا  عبد  عن  وأتبعه  حدیثا  فذكر  اخملتار  عبدي266  هللا  رسول  محمد  التوراة  يف  مكتواب  جند 

مبثهل.  عنه  ريض هللا  سالم  بن 
مكتوب  قال  عنه  هللا  ريض  سالم  بن  هللا  عبد  عن  غریب,  حسن  وقال  وللرتمذي, 
صاحب  وقال  احلدیث.  معه  یدفن  السالم  عليهم  مرمي  بن  وعيىس  محمد  صفة  التوراة  يف 
<الشفا> يف حنو النصف من الباب الثاين من القسم األّول قالت عائشة ريض هللا عنها يف 
الصحيح مل يكن النيب صىل هللا عليه وسمل فاحشا وال متفّحشا احلدیث. ّمث قال وقد حيك 
التوراة من روایة بن سالم وعبد هللا بن معرو بن العاص ريض هللا  مثل هذا الالكم عن 

انتهـى.  عنهم 
وقد مسع جماعة من الصحابة ريض هللا عنهم من بين ارسائيل كعب وغريه منهم العبادةل 
يف  مرفوع  انه  ابلرأي  مثهل  یقال  ال  شيئا  نقل  اذا  الصحايب  ان  احلدیث  أمئة  قال  فقد  وغريمه. 
يف <رشح  ادلين  سعد  الشـيخ  وقال  الكتاب.  أهل  من  مسع  الصحايب  ذكل  اكن  ان  اال  احلمك 
رسول  عّلمين  قال  عنه  هللا  ريض  علّيا  ان  الشـيعة,  متّساكت  يف  اإلمامة  حبث  يف  املقاصد> 
قال  ّمث  ابب.  ألف  ابب  لك  من  يل  فانفتح  العمل  من  ابب  ألف  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا 
وبني أهل  بتوراتهم  التوراة  لقضيت بني أهل  عليها  جلست  الوسادة مث  لو كرست  قال  ولهذا 
ومل  أدلّتهم  تعّقب  ّمث  بفرقانهم.  الفرقان  أهل  وبني  بزبورمه  الزبور  أهل  وبني  ابجنيلهم  االجنيل 

بيشء.  هذا  یتعّقب 

عمر االصل:  في  د.  من  264 التصحيح 

د من  265 الزايدة 

بن عبد  االصل:  في  د.  من  266 التصحيح 
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ويف <الصحيح> عن معاویة ريض هللا عنه انه ذكر كعب األحبار فقال ان اكن من أصدق 
[29و] هؤالء احملّدثني اذلي حيّدثون عن الكتاب وان كـّنا مع ذكل لنبلو عليه الكذب. وفيه 
عن ايب هريرة ريض هللا عنه قال اكن أهل الكتاب یقرأون التوراة ابلعربانية ویفّرسونها ابلعربية 
ألهل االسالم. فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ال تصّدقوا أهل الكتاب وال تكّذبومه 
تنقلوا  وال  قال  وال  منهم  تسمعوا  ال  یقل  ومل  اليمك,  أنزل  وما  الينا  أنزل  وما  اب  آمّنا  وقولوا 
عنهم. وقد تقّدم التعریف ابملراد من النهـي عن التصدیق والتكذیب عن الشافعي وغريه. ولو 
فكيف  كفایة  أّمت  فيها  لاكن  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  سـّنة  ا  ـّ إل سـند  عنهم  للناقل  يكن  مل 

ذكل.  يف  العلماء  أقوال  من  عليك  تيل  ما  مسعت  وقد 
الطور  اىل  خرجت  قال:  عنه  هللا  ريض  هريرة  ايب  عن  لفظه  وهذا  وماكل  وللشـيخني 
هللا  صىل  هللا  رسول  عن  وحّدثـته  التوراة  عن  فحّدثـني  معه  جفلست  األحبار  كعب  فلقيت 
عليه وسمل. فاكن فيما حّدثـته ان قلت قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل خري یوم طلعت 
تقوم  وفيه  مات  وفيه  عليه  تيب  وفيه  أهبط  وفيه  آدم  خلق  فيه  الجمعة,  یوم  الشمس  فيه 
الساعة. وما من دابّة اال ويه مصيخة یوم الجمعة من حني تصبح حّىت تطلع الشمس شفقا 
من الساعة اال اجلّن واالنس. وفيها ساعة ال یصادفها عبد مسمل وهو یصّيل يسأل هللا شيئا 
كعب  فقرأ  قال  مجعة.  ّلك  يف  بل  فقلت  یوم.  سـنة  ّلك  يف  ذكل  كعب  فقال  ااّيه.  أعطاه  اال 
ايب  ابن  برصة  فلقيت  هريرة  ابو  قال  وسمل.  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  صدق  فقال  التوراة 
قبل  أدركتك  لو  قال  الطور  من  فقلت  أقبلت  أين  من  فقال  عنه  هللا  ريض  الغفاري  برصة 
ال  یقول  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  مسعت  اليه.  خرجت  ما  اليه  خترج  ان  [29ظ] 
او  ایليا  مسجد  واىل  هذا  مسجدي  واىل  احلرام  املسجد  مساجد  ثالثة  اىل  اال  املطّي  تعمل 
عنه  هللا  ريض  سالم  بن  هللا  عبد  فلقيت  هريرة  ابو  قال  قال.  أیّهما  شّك  املقدس,  بيت267 
سـنة  لك  يف  ذكل  كعب  قال  هل  فقلت  امجلعة.  یوم  يف  حّدثـته  وما  كعب  مع  مبجليس  حفّدثـته 
بل  فقال  التوریة  كعب  قرأ  ّمث  فقلت  كعب.  كذب  عنه  هللا  ريض  سالم  بن  هللا  عبد  فقال 
يه.  ساعة  أّي  علمت  قد  هللا  عبد  قال  ّمث  كعب.  صدق  هللا  عبد  فقال  مجعة  ّلك  يف  يه 
یوم  يف  ساعة  آخر  يه  هللا  عبد  فقال  عّيل.  بها  تضّنن  وال  بها  أخربين  فقلت  هريرة  ابو  قال 
امجلعة. فقال ابو هريرة كيف تكون آخر ساعة يف یوم امجلعة وقد قال رسول هللا صىل هللا 
سالم  ابن  فقال  فيها؟  یصّىل  ال  الساعة  یصّيل وتكل  وهو  مسمل  عبد  یصادفها  ال  وسمل  عليه 
أمل یقل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل من جلس جملسا ینتظر الصالة فهو يف صالة حىت 

ذكل.  فهو  قال  بىل  فقلت  یصّيل؟ 
آفات  يف  السادس  الباب  يف  <اإلحياء>  أوائل  يف  الغزايل  االسالم  حّجة  االمام  وحىك 
العمل وعالمات علماء اآلخرة عن زاهد خراسان الشهيد شقيق البلخي انه قال لتلميذه زاهد 

وبيت ایليا  االصل:  في  د.  من  267 التصحيح 
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ثالث  منذ  قال268  صحبتني؟  مك  منذ  األّمة  هذه  لقمان  هل  یقال  اكن  اذلي  األمص  حامت  وقته 
إاّن   شقيق  فقال  مسائل.  مثاين269  قال  املّدة؟  هذه  يف  مّين  تعّلمت  فما  قال  سـنة.  وثالثني 
أتعّمل  مل  أسـتاذ  اي  فقال  مسائل.  مثاين  ا  ـّ إل تتعّمل  ومل  معك  معري  ذهب  راجعون,  اليه  وإاّن 
غريها وال أحّب ان اكذب. فقال هات هذه الثماين270. فذكرها هل فقال شقيق اي حامت وّفقك 
عىل  تدور  ويه  [30و]  العظمي  والفرقان  والزبور  واالجنيل  التوراة  عمل  يف  نظرت  إنـّي  هللا 
بيسري  ذكل  قبل  وقال  األربعة.  الكتب  اسـتعمل  فقد  اسـتعملها  مفن  مسائل,  الثماين271  هذه 
<الكّشاف272>  ويف  علممت.  مبا  تعملوا  حى  تعلموا  مل  ما  عمل  تطلبوا  ال  مكتوب  االجنيل  ويف 
االجنيل  يف  وقوهل  بعهدي}  {وأوفوا  كقوهل  ميثاقه}  بعد  من  هللا  عهد  ینقضون  {اذلين  عند 
لعيىس صلوات هللا عليه سأنزل عليك كتااب فيه نبأ بين ارسائيل وما أریته ااّيمه من اآلايت 
وحسن  اليهم,  عهده  ضّيعوا من  وما  به  واثقوا  اذلي  ميثقامه  من  نقضوا  وما  عليهم  أنعمت  وما 
ابذلين  ونقمته  بأسه  أنزل  وكيف  ااّيمه.  ونرصته273  بعهده  وأوفوا  هللا  مبيثاق  قاموا  لذلين  صنعه 
فيما  هذا  ذكر  انتقده  ممن  أحدا  نر  ومل  ذكره  ما  انتهـى  بعهده.  یوفوا  ومل  ميثاقه  ونقضوا  غدروا 

املوّفق. وهللا  عليه  أخذه 
الشافعي  ادلمشقي  األصل  ادلين ابو بكر احلصين  الفقيه تقي  الصويف  الزاهد  [وقال االمام 
يف كتابه <سري الساكل اىل أسـىن املساكل> يف ترمجة فرقد السـبخي: وقال جعفر یعين ابن 
سليمان مسعت فرقدا یقول قرأت يف التوراة من أصبح حزینا عىل ادلنيا أصبح ساخطا عىل 
ربّه. ومن جالس غنّيا فتضعضع هل ذهب ثلثا دینه. ومن أصابته مصيبة فشاك اىل الناس فامنا 

وجّل.]274  عّز  ربّه  يشكو 
مخسة  يل  قوهل  ومعىن  الثالث  الباب  أوآخر  يف  <الشفا>  يف  أیضا  عياض  القايض  وقال 
أسماء قيل انها موجودة يف الكتب القدمية وعند أويل العمل من األمم السالفة. وقال بعده بقليل 
وقد وقع أیضا يف كتب األنبياء قال داود عليه السالم اللهم ابعث لنا محمدا یقمي السـّنة بعد 
اىل  القول  نسـبة  يف  الكتاب  أهل  عىل  اعتماد  هذا  يف  احملّيل  ادلين  نور  الشـيخ  قال  الفرتة. 
انتهـى.  اليهم  نسبته  مع  ابلعربية  ترمجته  وفيه  الهوى  عن  ینطقوا  مل  اذلين  السالم  عليهم  األنبياء 
وقال القايض عياض أیضا بعد ذكل بقليل ومن أسمائه صىل هللا عليه وسمل يف الكتب املتوّلك 
واخملتار ومقمي السـّنة واملقّدس وروح احلّق وهو معىن البارقليط يف االجنيل. ومن أسمائه يف 
األحبار.  كعب  حاكه  واحلامت  واخلامت  ومحطااي275  طيب  طيب  ومعناه  ماذماذ  السالفة  الكتب 

د من  ساقطة  قال:  صحبتني  كم  268 منذ 

ثمان االصل:  في  د.  من  269 التصحيح 

الثمان االصل:  في  د.  من  270 التصحيح 

الثمان االصل:  في  د.  من  271 التصحيح 

الكتاب االصل:  في  د.  من  272 التصحيح 

ونصره د:  273 في 

د من  274 الزايدة 

وسمطاات االصل:  في  د.  من  275 التصحيح 
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ذكل [30ظ]  روى  احيد  التوراة  يف  ایضا  وامسه  واملنحمنا277.  مشقح276  ابلرساينية  ويسمى 
معه  قال  االجنيل  يف  مفّرسا  ووقع  السـيف278  أي  القضيب  صاحب  ومعىن  سريين.  ابن  عن 
اعرتض  ان  معه  قال  قوهل  ادلين  نور  الشـيخ  قال  كذكل.  وأّمته  به  یقاتل  حدید  من  قضيب 
التوریة ما  ادلرر> ان وجد قال يف  شـيخنا يف <نظم  معرتض وسأل عن فاعل قال يف قول 

انتهـى. العّالمة  هذا  أراده  ما  قال  بفاعل  ابنه أراد  فيجاب  هو 
قال وأوصافه وألقابه وسماته يف الكتب كثرية وفيما ذكران منها مقنع. وقال بعد ذكل بقليل279 
ووقع يف أّول سفر  بعده بيسري  وقال  داود.  زبور  وكذا وقع امسه يف  محمود  فمحمد280 مبعىن 
هللا  صىل  النيب  وّمسى  عظيمة.  ألّمة  عظيما  وسـتدل  السالم  عليه  اسماعيل  عن  التوراة  من 
انموسك  فان  سـيفك  اجلّبار  أیّها  تقدّل  فقال  جبّبار.  السالم  عليه  داود  كتاب  يف  وسمل  عليه 
ورشائعك مقرونة بهيبة ميينك. قال الشـيخ نور ادلين قوهل فقال اىل آخره فاعل قال الالكم 
عليه اكذلي قبهل انتهـى. وقال بعد ذكل بقليل وقال يف التوراة واالجنيل يف احلدیث املشهور 
يف صفته ليس بفّظ. قال الشـيخ نور ادلين والالكم يف فاعل قال هنا أیضا كما تقّدم انتهـى. 
وقال يف أواخر الباب الرابع فصل ومن دالئل نبّوته ما ترادفت به األخبار عن الرهبان واألحبار 
العلماء  واالجنيل مما قد مجعه  التوراة  الكتاب اىل ان قال وما ألقي من ذكل يف  وعلماء أهل 
بذكل  اعرتف  وقد  قال  ّمث  أسمل  ممن  جماعة  وعّد  منهم.  أسمل  ممن  ثقات281  عنها  ونقلته  وبّينوه 
فاتلوها  ابلتوراة  فأتوا  لهم {قل  قال  وقد  قال  ان  اىل  كفره  عىل  مات  ممن  جماعة  وعّد  هرقل. 

نبيه.  فاضل  وال  فقيه  ینكره  ال  فيه  مما  ذكل  غري  اىل  صادقني}  كنمت  ان 
قال الشـيخ نور [31و] ادلين ان أنكر معرتض قول شـيخنا يف <نظم ادلرر> وقال مّىت 
عليه  عيىس  السـّيد  حواریـّي  من  انّهم  الكتاب  أهل  عند  اشـتهر  ممن  غريهما  او  مرقس  او 
والرهبان وعلماء أهل  السالم فيقال ال یتقاعد282 نقهل عنهم عن نقل هذا االمام عن األحبار 
مؤمنهم  يف  عاّم  الكتاب  أهل  وعلماء  وقوهل  عنه.  اجلواب  فهو  هذا  عن  أجيب  فما  الكتاب. 
العلماء  وقوهل  الكتاب.  أهل  یعين  فضالئهم  بعض  وأخربين  قال  یعرتض عىل من  فال  واكفرمه 
يراه من هل أدىن مسكة وفهم مناد ابالناكر عىل من اّدعى االجماع ومغّرب يف وجهه  هو كما 
فأفهمه. وقوهل وقد أعرتف اىل آخره سـئل مل جعل283 هذا االمام الكم هؤالء الكفرة دالئل 

متسقح االصل:  في  د.  من  276 التصحيح 

والمتحمتا االصل:  في  د.  من  277 التصحيح 

السلف االصل:  في  د.  من  278 التصحيح 

تعليل االصل:  في  د.  من  279 التصحيح 

محمد االصل:  في  د.  من  280 التصحيح 

بغات االصل:  في  د.  من  281 التصحيح 

تباعد  االصل:  في  د.  من  282 التصحيح 

یجعل لم  يسال  االصل:  في  د.  من  283 التصحيح 
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اخلصم  قطع  ألّن  اال  هو  وهل  القواطع؟  الرباهني  من  فيه  مبا  ذكل  عن  مسـتغن  ادلين  ان  مع 
انتهـى. ادلراسة  حّنكته  من  بذكل  يشهد  وأحسن  أّمت284  یعتقده  مبا 

األبرار  األئمة  وتلّقاها  وعرضها  بطولها  األرض  مصّنفاته  أضاءت  اذلي  البيهقي  االمام  واما 
هل  فان  البيهقي  اال  املّنة  تبعه  من  ّلك  عىل  هللا  رمحه  للشافعي  ان  العلماء  وقال  الفرض.  تلّقي 
يف <دالئل  فاكـرث  أنواره.  من  الناس  يف  وبّث  آاثره  من  أحىي  ملا  وذكل  املّنة.  الشافعي  عىل 
عبد  بن  هللا  عبد  تزّوج  يف  فذكر  أبوااب.  وجعلها  القدمية  الكتب  أهل  عن  النقل  من  النبّوة> 
املطلب أيب النيب صىل هللا عليه وسمل ابسـناده اىل ابن عباس ريض هللا عنهما انه قال قال 
من  رجل  يل  فقال  اليهود.  من  حرب  عىل  فزنلت  الشـتاء  رحةل  يف  المين  قدمت  املطلب  عبد 
فيه  خربا  فذكر  عورة.  يكن  مل  ما  بدنك  اىل  أنظر  ان  يل  أتأذن  املطلب  عبد  اي  الزبور  أهل 

نبّوة.  اآلخر  ويف  ملاك  منخریه  أحدى  يف  ان 
فلّما  بها  یتجر285  مّكة  سكن  قد  یهودي  اكن  قالت  عنها  هللا  ريض  عائشة  عن  أسـند  ّمث 
بنبّوة  بشارته  فذكرت  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  فيها  [31ظ]  ودل  اليت  الليةل  اكنت 
احسق  ابن  عن  تـّبع  أمر  ذكر  ّمث  ارسائيل.  بين  من  النبوة  وذهاب  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب 
ابلنيب صىل هللا عليه وسمل يف خرب طویل أراد287 فيه ختریب املدینة  اليهود [هل]286  وبشارة 
الرشیفة وأخذ كزن الكعبة وهدمها. ّمث ذكر قّصة ایوان كرسى وما معه. وبشارة سطيح ابلنيب 
وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  صفة  ابب  قال  ّمث  طویل.  خرب  وهو  وسمل  عليه  هللا  صىل 
كبارا  ورقات  أربع  ذكل  من  ساق  ّمث  أّمته.  وصفة  الكتب  وسائر  واالجنيل والزبور  التوراة  يف 
منها عن ايب العالية قال ملا افتتحنا تسرت وجدان يف بيت مال الهرمزان رسيرا عليه رجل مّيت 
هل  فدعا  عنه.  هللا  ريض  اخلطاب  بن  عمر  اىل  حفملناه  املصحف  فأخذان  مصحف  رأسه  عند 

فذكره.  هذا,  القرآن  أقرأ  ما  مثل  قرأته  رجل  أّول  أان  ابلعربية,  فنسخه  كعبا 
وقال بعده ابب ما وجد من صورة نبّينا محمد صىل هللا عليه وسمل مقرونة بصور األنبياء 
مطعم  بن  جبري  عن  خربا  فيه  ذكر  كبار.  ورقات  أربع  يف  وذكل  ابلشام  قبهل  السالم  عليهم 
تكن  الصور مل  واكن  هرقل.  العاص عن  النصارى. ّمث خربا288 عن هشام بن  جماعة من  عن 
ّمث  السالم.  عليه  آدم  خزانة  عن  منقوةل  الصور  هذه  ان  اخلرب  آخر  يف  فان  عندمه  حمرّمة 
من  يكون  مبا  هامش  بن  املطلب289  عبد  يزن  ذي  بن  یوسف  أخبار  يف  جاء  ما  ابب  يف  قال 
يف  جاء  ما  ابب  قال  ّمث  الكبار.  الورق  من  ورقتني  يف  وهو  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  أمر 
وسمل.  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  آايت  من  فيه  ظهر  وما  هامش  بن  املطلب  عبد  استسقاء 

اثم االصل:  في  د.  من  284 التصحيح 

یتخير االصل:  في  د.  من  285 التصحيح 

د من  286 الزايدة 

اورد االصل:  في  د.  من  287 التصحيح 

أخبر االصل:  في  د.  من  288 التصحيح 

االصل في  مكررة  المطلب:  عبد  يزن  ذي  بن  یوسف  اخبار  في  جاء  ما  ابب  في  قال  289 ثم 
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فذكر [32و] قّصة الهاتف اذلي بّرش ابلنيب صىل هللا عليه وسمل وهو غالم قد أیفع او كرب. 
اخلروج  النيب صىل هللا عليه وسمل مع ايب طالب حني أراد  ّمث قال ابب ما جاء يف خروج 
اىل الشام اتجرا ورؤیة حبريا الراهب من صفته وآايته ما اسـتدّل به عىل انه هو النيب صىل 
هللا عليه وسمل املوعود يف كتبهم. فذكر قّصته وفيها قّصة الروم اذلين أرادوا قتل النيب صىل 
ورقتني.  وطّولها يف  القّصة  وانه منعهم من ذكل. وطّرق  نبّوته  علموا من  لـّمـا  عليه وسمل  هللا 
اذلي  الراهب  وقّصة  عنها  هللا  ريض  خلدجية  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  جتارة  قّصة  ذكر  ّمث 
قال مليرسة غالم خدجية ريض هللا عنها ما نزل حتت هذه الشجرة [أي]290 اليت نزل حتتها 

نّيب.  اال  وسمل  عليه  صىل هللا  النيب 
ّمث قال ابب ما جاء يف أخبار األحبار والرهبان قبل ان یبعث النيب صىل هللا عليه وسمل 
رسوال مبا جيدونه عندهم يف كتبهم من خروجه وصدقه يف رسالته واسـتفتاحهم به عىل أهل 
عرش  يف  مجموعة  وذكل  عنه  هللا  ريض  سلمان  قّصة  وأتبعها  ذكل  من  مجةل  فذكر  الرشك. 
ورقات كبار. ّمث ذكر حدیث قس بن ساعدة األايدي يف عيب الرشك. وذكر خرب اجلارود يف 
اسالمه مبا وجده يف االجنيل من البشارة ابلنيب صىل هللا عليه وسمل, وطّول ذكل يف مخس 
ورقات كبار. وقال عقبه291 ذكر حدیث النرصاين اذلي أخرب أمّية بن ايب الصلت ببعثة النيب 
صىل هللا عليه وسمل. وبعده حدیث اجلهين يف أمره ابالميان ابلنيب صىل هللا عليه وسمل بعد 
ان اكن مات فيما یظهر ّمث عاش حىت أدرك االسالم, فامتثل ما أمر به فأسمل. وحدیث زید 
خيرج  نّيب  ید  عىل  ابحلرم  بأرضه  احلّق  ادلين  ابلتماس  هل  الراهب  أمر  يف  نفيل  بن  عمرو  بن 
به. ّمث ذكر خربا عن خدجية [32ظ] ريض هللا عنها يف سؤالها عداسا ريض هللا عنه واكن 

السالم.  عليه  جربیل  نزول  يف  وسمل  عليه  صىل هللا  النيب  أمر  عن  نرصانيا  غالما  ذاك  اذ 
ّمث ذكر بعده شهادة املرشكني للقرآن ابالعجاز. ّمث قال بعد ذكل ابب إعالم اجلّين صاحبه 
قصصا  ذكل  من  فذكر  خبروجه.  األصوات  من  مسع  وما  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  خبروج 
الطايئ  مازن  وكذا  وسمل  عليه  هللا  صىل  به  هل  اجلّين  إخبار  يف  قارب  بن  سواد  قصة  منها 
يف  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  مع  عنه  هللا  ريض  عداس  أمر  ذكر  ّمث  یرثب.  من  امرأة  وكذا 
قّصة الطائف. ّمث قال بعد هذا بكثري ابب ما جاء يف تعّجب احلرب292 اذلي مسعه یقرأ سورة 

خربا.  فيه  فذكر  التوراة,  يف  ما  ملوافقتها293  السالم  عليه  یوسف 
رسول  بوفاة  الكتاب  أهل  معرفة  ابب  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  وفاة  آخر  يف  قال  ّمث 
هللا صىل هللا عليه وسمل قبل وقوع اخلرب. ّمث أسـند فيه عن جرير ريض هللا عنه قال كنت 
أجهل  عىل  صاحبك  مىض  فقد  حّقا  تقول  ما  اكن  إْن  فقاال  قال  ان  اىل  رجلني  فلقيت  ابليمن 

د من  290 الزايدة 

عتبة االصل:  في  د.  من  291 التصحيح 

الجني االصل:  في  د.  من  292 التصحيح 

لموافقها االصل:  في  د.  من  293 التصحيح 
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العبادي  وهو  عدي  بن  كعب  عن  أسـند  ّمث  البخاري.  يف  وأصهل  قاال  كما  فاكن  ثالث.  منذ 
احلريي اذلي اكن رشیك معر ريض هللا عنه يف اجلاهلية قال أقبلت يف وفد من [اهل]294 
احلرية  اىل  انرصفنا  ّمث  فأسلمنا.  االسالم  علينا  فعرض  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  اىل  احلرية 
اكن  لو  وقالوا  أصحايب  فاراتب  وسمل.  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  وفاة  جاءتنا  ان  نلبث  فمل 
نبّيا مل ميت. فقلت قد مات االنبياء قبهل وثبّت عىل اساليم. ّمث خرجت أرید املدینة فمررت 
فيه  فصّفح  سفرا  أخرج  انه  فذكر  أمر  عن  أخربين  هل  فقلت  دونه.  أمرا  نقطع  ال  كّنا  براهب 
فاذا بصفة النيب صىل هللا عليه وسمل كما رأیت [33و] واذا مبوته يف احلني اذلي مات فيه 
عنه  هللا  ريض  بكر  أيب  عىل  وقدمت  امياين  يف  بصرييت  فاشـتدت295  وسمل.  عليه  هللا  صىل 

واالسكندریة.  مرص  مكل  املقوقس  اىل  فوهّجين  عنده  فأمقت  فأعلمته 
ّمث  فأخربه  عقهل  كيف  فقال  احلسن  عن  سـئل  انه  منبه  بن  وهب  عن  ادلاريم  أوائل  ويف 
هدى  سبيل  عىل  به  فعمل  علما  عبدا  هللا  أىت  ما  انه  الكتب  يف  جنده  او  لنتحّدث  ااّن  قال 
لغري  یتعّلمون  قوم  نعت  أجد  اين  قال  كعب  عن  وفيه  اليه.  هللا  یقبضه  حّىت  عقهل  فيسلبه 
وقلوبهم  الضأن,  جلود  ویلبسون  اآلخرة,  بعمل  ادلنيا  ویطلبون  العبادة,  لغري  ویتفّقهون  العمل, 
فيها  احللمي  تـرتك  فتنة  هلم  ألتيحّن  يب  حفلفت  خيادعون,  وااّيي  یغتـّرون  فيب  الصرب,  من  أمّر 
يف  قرأت  قال  ادلشـنواي  صاحب  هشام  عن  عامر  بن  سعيد  أخربان  ادلاريم  وقال  حريان. 
كتاب بلغين انه من الكم عيىس عليه السالم تعملون لدلنيا وأنمت ترزقون فيها بغري معل وال 
تعملون لآلخرة وأنمت ال ترزقون فيها اال ابلعمل. وانمك علماء السوء األجر296 تأخذون والعمل 

نفيس.  طویل  الكم  وهو  فذكره  تضّيعون 
وقال االمام ابو القامس عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلمك القريش املرصي يف <كتاب 
فتوح مرص واملغرب> حّدثنا عبد هللا بن صاحل عن الليث بن سعد قال سأل املقوقس معرو 
ريض  معرو  فعجب  دینار.  ألف  بسـبعني  املقّطم  سفح  یبيعه  ان  عنه  هللا  ريض  العاص  بن 
هللا  رضي  معر  اىل  بذكل  فكتب  املؤمنني.  أمري  اىل  ذكل  يف  اكتب  وقال  ذكل  من  عنه  هللا 
عنه فكتب اليه عمر رضي هللا عنه سهل مل أعطاك [به ما أعطاك]297 ويه ال تزدرع298 وال 
اجلّنة.  غراس  فيها  ان  الكتب  يف  صفتها  لنجد  ااّن  فقال  فسأهل  بها.  ینتفع  وال  ماء  بها  يسـتنبط 
كتابنا  يف  جند  إاّن  لعمرو  قال  املقوقس  ان  [33ظ]  لهيعة  بن  عن  املتولك  بن  هاين  حّدثنا 
ان ما بني هذا اجلبل وحيث نزلمت ینبت فيه شجر اجلّنة. فكتب بقوهل اىل معر بن اخلطاب 
اىل  بذكل  فكتب  الليث  روایة  ويف  للمسلمني.  مقربة  فاجعلها  صدق  فقال  عنه  هللا  رضي 

د من  294 الزايدة 

فافسدت االصل:  في  د.  من  295 التصحيح 

االجير االصل:  في  د.  من  296 التصحيح 

د من  297 الزايدة 

زرع ترد  االصل:  في  د.  من  298 التصحيح 
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معر ريض هللا عنه فكتب اليه معر ااّن ال نعمل غراس اجلّنة اال املؤمنني فاقرب من مات فيها 
قبكل من املسلمني وال تبعه بيشء. قال ابن لهيعة واملقّطم ما بني القصري اىل مقطع احلجارة 
كتابهم  عن  نقلوه  فيما  عنه  هللا  ريض  معر  صّدقهم  فقد  انتهـى.  اليحموم299  مفن  ذكل  بعد  وما 

ابلسكينة.  ینطق  اذلي  الفاروق  وهو  حسـبه  عىل  ومعل 
التوراة  من  جّدا  ذكل  من  فاكـرث  البرش>  خبري  البرش  <خري  كتابه  يف  ظفر  ابن  واما 
واالجنيل وسفر [أنبياء]300 بين ارسائيل والزبور. وقال بعد ان نقل كثريا من ذكل وامنا ذكران 
أختاروه  اذلي  بلفظهم  ترامجهم  عن  حكينامه  وما  العربية  ابللغة  هل  التفسري  ورضوا  أظهروه  ما 
من [ان]301  بصرية  عىل  وحنن  لروغانهم.  وأحسم  لعذرمه  أقطع  ذكل  ليكون  كتبهم  يف  وأثبتوه 
ان  علمائهم  ال  ـّ ضل اختار  ما  إّال  واالجنيل  التوراة  من  اليوم  أیدیهم  يف  ليس  الكتابني  اهل 
عظيمة  مقنعة  مجل  هللا  أیّدك  فهذه  أیضا  وقال  والتبدیل.  واحلذف  التحریف  بعد  هلم  یظهر 
وحكيناها عنهم ابلرتامج اليت  املوقع جاءت يف كتب هللا عّز وجّل مما ال یدفعه أهل الكتاب 
رضوها واختاروا تسطريها يف كتبهم. فال یّدعون علينا302 فيها حتریفا ويه عىل303 حتّققنا انهم 
الناس  يزل  ومل  انتهـى.  املهتدين  وبنفع  املعتدين  بدفع  مسـتقةّل  كتموه  ما  منها  وحذفوا  حرّفوها 
يف  املنقول  هذا [34و]  مثل  هو  فيما304  فالطعن  تعظيمه  يف  ویبالغون  الكتاب  هذا  یعّظمون 
هذا الزمان عن هؤالء األمئة طعن فيهم. والطعن فيهم ومه محةل ادلين واملبّلغون هل طعن يف 

املسلمني.  العتقاد  وهدم  ادلين 
ويف <السرية> المام أهل املغازي محمد بن احسق تهذیب االمام ايب محمد عبد املكل بن 
هشام بعد قّصة ورقة بن نوفل وزید [بن معرو]305 بن نفيل ريض هللا عنهما, صفة رسول 
هللا صىل هللا عليه وسمل من االجنيل. قال ابن احسق واكن فيما بلغين ّمعا اكن وضع عيىس 
هللا  رسول  صفة  من  االجنيل  ألهل  االجنيل  يف  هللا  من  جاءه  فيما  السالم  عليهما  مرمي  بن 
ـََحّنس306 احلواري لهم حني نسخ لهم االجنيل من عهد عيىس بن  صىل عليه وسمل مبا أثبت ی
مرمي عليهما السالم انه قال من أبغضين فقد أبغض الرّب. ولوال اين صنعت حبرضتهم صنائع 
وایضا  یغّرونين  انهم  وظّنوا  بطروا  االن  من  ولكن  خطيئة  لهم  اكنت  ما  قبيل,  أحد  یصنعها  مل 
للرّب. ولكن ال بّد من ان تـتّم اللكمة اليت يف الناموس. انهم أبغضوين مـّجاان أي ابطال فلو 

النجوم االصل:  في  د.  من  299 التصحيح 

د من  300 الزايدة 

د من  301 الزايدة 

عليها االصل:  في  د.  من  302 التيصحيح 

ما على  وهي  االصل:  في  د.  من  303 التصحيح 

فيها االصل:  في  د.  من  304 التصحيح 

د من  305 الزايدة 

د من  مأخوذة  306 الحركات 
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اذلي  هذا  القسط308.  روح  الرّب  عند  من  اليمك  هللا  يرسهل  اذلي  هذا  الـُمْنَحَمّنا307  جاء  قد 
لمك  قلت  هذا  معي.  كنمت  قدميا309  لكّنمك  ایضا  وأنمت  عّيل  شهيد  فهو  خرج  الرّب  عند  من 
البارقليطس.  ابلرومّية  وهو  وسمل  عليه  هللا  صىل  محمد  ابلرساينّية  فاملنحمنا  تشّكوا.  ال  ليك 
ونقل ابن احسق لهذا وهو من أتباع التابعني دليل عىل ان هذه الكتب عرّبت يف [هذه]310 

املوفق.  وهللا  الفاضةل  األعصار 
الكتب  من  النقل  من  احلمك  عبد  بن  هللا  عبد  بن  الرمحن  عبد  القامس  ابو  االمام  واكـرث 
القدمية يف كتاب311 <فتوح مرص واملغرب> اترة معزّوا اليها واترة غري معزّو. مفن ذكل دخول 
فيها  رسيره  وضع  قّصة  يف  األنبياء  سفر  من  ارميا  نبّوة  من  عليها  وغلبته  مرص  اىل  نرص  خبت 
ان  هل  وأمره  فيه,  یضعه  اذلي  املاكن  تعيني  يف  ارميا  [34ظ]  اىل  هللا  وويح  یدخلها.  حني 
منها  جحر  عىل  قائمة  ّلك  اكنت  رسيره  ووضع  أىت  فاذا  هل.  عّينه  موضع  يف  جحارة  أربعة  یدفن 
ال تـتعّداه. ليعمل العصاة بذكل صدق ارميا يف مجيع ما أىت به عن هللا عّز وجّل. ويه قّصة 
طویةل ومنها ذكر تـّبع ذلي القرنني يف شعر عن ابن احسق ّمعن يسوق األحادیث عن األعامج 
فيما توارثوا من علمه. ومنها عن عقبة بن عامر ريض هللا عنه عن رجال من یهود أتوا النيب 
صىل هللا عليه وسمل مبصاحف, او كتب أتوا بها اىل النيب صىل هللا عليه وسمل, يسألونه عن 
خيربهم  ان  وبني  فيخربهم  يسألوه  ان  بني  خّريهم  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  وان  فيها.  يشء 
جتدونه  كما  وسأخربمك  القرنني  ذي  عن  تسألون312  جئمت  فقال  هذا.  فاختاروا  يسألوه  ان  قبل 
مكتواب عندمك فذكره. فعلمنا انه قد بقي يف كتبهم ما يسـتحّق ان یذكر313 لكونه مل یبدل. وقد 

نقهل.  يف  احلرج  عّنا  ورفع  غريه  من  ذكل  به  منّزي  قانوان  وسمل  عليه  صىل هللا  النيب  عّلمنا 
بن  شداد  أان  فيه  مكتوب  حجر314  ابالسكندریة  وجد  انه  بلغه  انه  لهيعة  ابن  عن  ومنها 
عاد أان اذلي نصب العماد وجّند األجناد وسّد بذراعه315 الواد. بنيتهن اذ ال شيب وال موت 
واذ احلجارة يف اللني مثل الطني, زاد هشام ابن سعيد املدين وكزنت316 يف االرض كزنا عىل 

السالم.  عليه  محمد  أّمة  خترجه  حىت  أحد  خيرجه  لن  ذراعا  عرش  اثىن 
ومنها نعته صىل هللا عليه وسمل عىل ما ذكره املقوقس عن كتاب هللا عّز وجّل وان منه 
بطولها.  الهدیّة  قّصة  فذكر  بهما.  ليختربه  هدیة  وأختها  ماریة  فأرسل  أختني.  بني  جيمع  ال  انه 

د من  مأخوذة  307 الحركات 

القدس االصل:  في  د.  من  308 التصحيح 

بما االصل:  في  د.  من  309 التصحيح 

د من  310 الزايدة 

كتابه د:  311 في 

تسالوني د:  312 في 

ذكر االصل:  في  د.  من  313 التصحيح 

حجرا االصل:  في  د.  من  314 التصحيح 

بزراعته االصل:  في  د.  من  315 التصحيح 

وكترب االصل:  في  د.  من  316 التصحيح 
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كتاب  يف  النيل  لهذا  جتد  [35و]  هل  األحبار  كعب  سأل  عنه  هللا  ريض  معاویة  ان  ومنها 
عام  ّلك  يف  اليه  یويح  هللا  كتاب  يف  ألجد  اين  ملوىس  البحر  فلق  واذلي  اي  قال  خربا  هللا 
صاحب  بعده  األمر  یيل317  وانه  یقتل  انه  عنه  هللا  ريض  عثمان  قّصة  ومنها  فذكره.  مرّتني 
األرض املقّدسة. ومنها قّصة األقفال اليت اكنت عىل بيت يف االندلس عىل كتاب318 فيه صورة 
انها  الكتاب  أهل  يزعم  اليت  املائدة  أخذوا  انهم  ومنها  البالد.  تكل  دخلوا  فتح  اذا  وانه  العرب 

السالم.  عليهما  داود  بن  سليمان  مائدة 
ومنها أمر اليهودي اذلي أخرب معر رضي هللا عنه انه قىض ابحلّق. وانهم جيدون انه ليس 
قاض یقضي ابحلّق اال اكن عن ميينه مكل وعن يساره مكل يسّددانه ویوّفقانه للحّق ما دام 
منهم  یقيض  من  ارسائيل  بين  من  القضاة  أمر  ومنها  وتراكه.  عرّجا  احلّق  ترك  فاذا  احلّق.  مع 
انها  هل  قال  عنه  هللا  ريض  هريرة  أاب  ان  أبيه  عن  عيل  بن  موىس  عن  ومنها  وبغريه.  ابحلّق 
یعين ام خّنور أّول األرضني خرااب, ّمث عىل أثرها أرمينية. قال فقلت مسعت ذكل من رسول 
يف  اسحق319  ابن  قال  ما  خيفى  وال  الكتابني.  كعب  من  او  قال  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا 
ومقداره  الرشیف  منصبه  عنه  حياىش  مما  النيب  اىل  قريش  نسبته  هذا [مما]320  بعد  <السرية> 
اب  تأيت  حّىت  كل  نؤمن  لن  وقولهم  هللا,  بنات  ويه  املالئكة  نعبد321  ااّن  وقولهم  العاىل. 
واملالئكة قبيال, وحنو ذكل من جفورمه اىل غري ذكل من لكماتهم الباطةل, ومن حاكیة مذاهب 

الفضائـح. من  عليه  اكنوا  وما  اجلاهلية 
ابو  منهم  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  فّلكم  جنران  نصارى  وفد  يف  هشام  ابن  وقال 
مع  املكل  دين  عىل  النرصانية  من  وهم  السـّيد  واألیهم  املسـيح  عبد  والعاقب  علقمة  بن  حارثة 
اختالف من أمرهم یقولون هو هللا ویقولون هو ودل هللا ویقولون [35ظ] هو اثلث ثالثة. 
األسقام  ویربئ  املوىت  حيىي  اكن  بأنّه  هللا  هو  قولهم  يف  حيتّجون  فهم  النرصانية  قول  وكذكل 
وخيرب ابلغيوب وخيلق من الطني كهيئة الطري ّمث ینفخ فيه فيكون طائرا. وذكل ّلكه بأمر هللا 
يكن  مل  یقولون  ابنهم  ودل  بأنّه  قولهم  يف  وحيتّجون  للناس}.  آیة  {ولنجعهل  تعاىل  و]322  [تبارك 
يف  وحيتّجون  قبهل.  آدم  ودل  من  أحد  یصنعه  مل  يشء  املهد,  يف  تلكّم  اكن  وقد  یعمل,  أب  هل 
قولهم أنّه اثلث ثالثة بقول هللا تعاىل فعلنا وأمران [وخلقنا]323 وقضينا. فيقولون لو اكن واحدا 
من  ذكل  ّلك  ففي  ومرمي.  وعيىس  هو  ولكّنه  وخلقت  وأمرت  وقضيت  فعلت  اال  قال  ما 

علي االصل:  في  د.  من  317 التصحيح 

كبت االصل:  في  د.  من  318 التصحيح 

د من  ساقطة  اسحق:  319 ابن 

د من  320 الزايدة 

بعد االصل:  في  د.  من  321 التصحيح 

د من  322 الزايدة 

د من  323 الزايدة 
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قولهم نزل القرآن. ونقل هذا الكفر عنهم املفّرسون, البغوي واالصبهاين324 والبيضاوي وغريمه 
ويف السري ایضا. والتفاسري عند {لقد مسع هللا قول اذلين قالوا ان هللا فقري} وعند {وقالت 
اليهود ید هللا مغلوةل} وغري ذكل من اآلايت اليت حىك هللا كفرهم فيها من حاكايت كفرهم 

اجللود.  سماعها  من  تقشعّر  أشـياء  لرنّدها325 –  ذكرها  لنا  رشّع هللا  اليت 
ّمث ذكر بعد هذا أمر النجايش ريض هللا عنه ملا أرسلت اليه قريش يف أمر من هاجر اليه 
صدرا  عليه  قرأ  ملا  عنه  هللا  ريض  طالب  ايب  ابن  جعفر  وان  عنهم,  هللا  ريض  الصحابة  من 
من  ليخرج  موىس  به  جاء  واذلي  هذا  ان  النجايش  وقال  أساقفته.  وبكت  بىك  كهيعص  من 
حدیث  يف  كما  الصحيح  ادلين  عىل  أحد  فيه  بقي326  يكن  مل  زمان  يف  وذكل  واحدة.  مشاكة 

عنهما.  ريض هللا  نفيل  بن  معرو  بن  وزید  الفاريس  سلمان 
ما  اىل  اال  قوهل  ینرصف  فال  بّدل,  ما  ذكل  قبل  فيها  بّدل  قد  اكن  التوریة  ان  شّك  وال 
صدقه  یعتقد  قائل  إما  أمرين  أحد  اال  ذكل  معرفة  اىل  هل  سبيل  وال  مبدل.  غري  انه  عرف 
وعلمه, واما حصف یعتقد حفظها. وّلك من األمرين یطرقه احتمال. فنحن أعرف منه بتمييز 
املبدل من غريه من كتابنا المهيمن [36و] عىل لك كتاب, وهو احملفوظ اذلي ال یطرقه شّك 
ال  معجز  النه  وسمل  عليه  هللا  صىل  به  جاء  اذلي327  من  مسعه  فكأنّـما  مسعه  من  ألن  أصال. 
ميكن االتيان مبثهل, وحمفوظ ال ميكن تبدیهل, ومتواتر ال جيوز انقطاع تواتره. وقول النيب صىل 
ویّمت  القرآن  نزول  يمكل  ان  قبل  اكن  بباطل  تصّدقوا  أو  حبّق  تكّذبوا  ان  إما  وسمل  عليه  هللا 
ذاق  كذكل  التوراة  من  ّحص  وما  القرآن  أمر  عنه  هللا  ريض  النجايش  ذاق  ما  ومثل  ادلين. 
عىل  نزل  اذلي  الناموس  هذا  منه,  مسع  لـّمـا  وسمل  عليه  هللا  صىل  للنيب  قال  حيث  ورقة 

عنها.  هللا  ريض  عائشة  عن  الصحيح  يف  هو  كما  موىس 
الفقه وغريه  ومقامه328 يف  الصالح امام أهل احلدیث يف زمانه,  وقال االمام ابو معرو بن 
معروف عند من ال ینكر املعروف, يف أّول <فتاویه> اليت رتّبها الكمال احسق املغريب الشافعي 
– شـيخ أمام املسلمني النواوي – وقد سـئل عن قوهل تعاىل {هللا یتوىف األنفس حني موتها}. 
وسأل املسـتفيت ان تفّرس عىل الوجه الصحيح حبدیث عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
من الصحاح أو مما أمجع أهل احلّق عىل ّحصته آلايت لقوم یتفّكرون دلالالت للمّتقني329 عىل 
ودليل  به  شبيه  النوم  بعد  االستيقاظ  فان  البعث  أمر  وعىل  وتعاىل.  سـبحانه  هللا  قدرة  عظمي 
وقال  واضح.  فهذا  تبعث  تستيقظ  وكما  متوت  تنام  كما330  آدم  ابن  اي  التوریه  يف  نقل  عليه. 

االصفهاني د:  324 في 

ليردها االصل:  في  د.  من  325 التصحيح 

نفي االصل:  في  د.  من  326 التصحيح 

ذلك االصل:  في  د.  من  327 التصحيح 

ومقدمة االصل:  في  د.  من  328 التصحيح 

المتقين االصل:  في  د.  من  329 التصحيح 

وال االصل:  في  د.  من  330 التصحيح 
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{فاسـئل  السالم  عليه  یونس  سورة  يف  تعاىل  قوهل  تفسري  يف  البيضاوي  ادلين  انرص  االمام 
املتقّدمة.  الكتب  يف  مبا  واالستشهاد  ذكل  حتقيق  واملراد  قبكل}  من  الكتاب  یقرؤن  اذلين 

وقال االمام حمىي السـّنة البغوي يف أّول تفسري سورة النحل وروى عن ابن عباس ريض 
من  قّدس  مبعىن  النار}  يف  من  {بورك  تعاىل  قوهل  يف  واحلسن  جبري  بن  وسعيد  عنهما  هللا 
وأمسعه  السالم منها  عليه  انه اندى موىس  نفسه عىل معىن  وهو هللا تعاىل عىن به  النار  يف 
الكمه من جهتها. ملا331 روي انه مكتوب يف التوراة جاء هللا من [36ظ] سينا وّرشق من 
ومن  السالم,  عليه  موىس  بعثه  سينا  من  فمجيئه  فاران333.  جبال  من  واسـتعلن  ساعري332 
ساعري بعثه املسـيح عليه السالم منها, ومن جبال فاران بعثه املصطفى صىل هللا عليه وسمل 

مّكة.  وفاران  منها 
وقال االمام محمود مشس ادلين االصبهاين يف تفسري قوهل تعاىل {مثال ما بعوضة فما فوقها} 
يف أّول الالكم, ولقد رضبت األمثال يف االجنيل ابألشـياء احملّقرة اكلزوان والنخاةل وحّبة اخلردل 
ميثاقه}  بعد  من  هللا  عهد  ینقضون  {اذلين  قوهل  وعند  والزانبري.  وادلود  واألرضة  واحلصاة 
ومنها أخذ امليثاق عليهم ابنهم اذا بعث اليهم رسول یصّدقه هللا مبعجزاته صّدقوه واتبعوه ومل 
يكتموا ذكره فيما تقّدمه من الكتب املّزنةل عليهم لقوهل {واوفوا بعهدي أوف بعهدمك}. وقوهل يف 
من  ااّيهم  أریته  ما  ونبأ  ارسائيل  بين  نبأ  فيه  كتااب  عليمك  سأنزل  السالم  عليه  لعيىس  االجنيل 

به.  واثقوا  اذلي  ميثاقهم  نقضوا [من]334  وما  عليهم  أنعمت  وما  اآلايت 
ما  االجنيل  يف  وقوهل  قوهل  يف  یعين  اليه  املضاف  مرجع  عن  يسأل  ادلين  نور  الشـيخ  قال 
هو؟ عىل انك اذا تأّملت رأیت انه ال اشاكل يف اسـناده ذكل اىل هللا [تعاىل]335 عند ظّن 
حال  بيان  یوجبوا  مل  احملّدثني  ان  ذلكل  يشهد  القطع.  اىل  ذكل  یصل  مل  ولو  أسـند  ما  ّحصة 
فيقال فيها قال هللا كذا اىل آخره.  القدسـية.  األحادیث  مجلته  الضعيف مع انه من  احلدیث 
فان اّدعى ان احملّدثني ّلكهم خمطئون فال اشاكل حينئذ نعم ان قيل ان بعض الناس ال یتعّلق 

انتهـى.  اذن  یقرب  به  خمتّصة  بأحاكم  ینفرد  بل  األحاكم  هذه336  به 
وقال يف تفسري قوهل تعاىل {واذ قلنا للمالئكة اجسدوا آلدم} فمنهم من قال انه أي ابليس 
اكن اكفرا أبدا یدّل عىل ذكل ما نقل عن شارح337 األانجيل األربعة [37و] انه وقع املناظرة 
بني املالئكة وابليس بعد األمر ابلسجود وإابئه. قال ابليس للمالئكة اين أسّمل ان هللا خالقي 
وخالق اخللق لكن يل عىل حمكته أسـئةل سـبعة. األّول ما احلمكة يف اخللق ال سـّيما اذ اكن 

د من  331 ساقطة 

مساعير االصل:  في  د.  من  332 التصحيح 

فماران االصل:  في  د.  من  333 التصحيح 

د من  334 الزايدة 

د من  335 الزايدة 

هذا االصل:  في  د.  من  336 التصحيح 

الشراح االصل:  في  د.  من  337 التصحيح 
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فأوىح  بعدها  وقال  السـبعة.  ورسد  األمل,  [اال]338  خلقه  عند  يسـتوجب  ال  الاكفر  ابن  عاملا 
انه  لعلمت  عرفتين  ولو  عرفتين  ما  انك  ابليس  اي  والكربايء  اجلالل  رسادقات  من  اليه  تعاىل 
قال  أفعل.  ّمعا  أسأل  ال  أان  اال  اهل  ال  هللا  أان  فاين  أفعايل.  من  يشء  يف  عّيل  اعرتاض  ال 
هو  أمسمل  االمام  هذا  عنه  نقل  اذلي  الشارح  هذا  [حال]339  عن  يسأل  ادلين  نور  الشـيخ 
اىل  منه  عليهم  انغلق  ما  بيان  او  لاللزام  نقهل  عىل  زايدة  رشح  فقد  األّول  اكن  فان  ال؟  أو340 
اكن  وان  أوىل.  الزناع  مفحّل  املبدل  فيه  ان  األصّح  ان  املعلوم  من  ما  املسمل  هذا  ذكل  غري 
الثاين فقد نقل هذا االمام عن رشحه ملا منع النقل منه ملا تقّدم فغري متقاعد حمّل الزناع عنه 
فالرجوع  لرّدها  ادلين  وهن  املقتضية  كفره  املعلوم  ابليس  شـبهة  نقل  ما  مجةل  من  ان  مع  هذا 

انتهـى. أوىل  احلّق  اىل 
وقال يف تفسري قوهل تعاىل {أولئك أحصاب النار مه فيها خادلون} نقال عن االمام الرازي 
هذا آخر اآلايت داةّل عىل النعم اليت أنعم هللا بها عىل مجيع بين آدم ويه ادلاةّل عىل التوحيد 
موافقا ملا يف التوراة واالجنيل. وقال يف تفسري {واوفوا بعهدي} ويف املراد بعهدي أربعة أقوال 
أحدها ما عهد اليهم يف التوراة من صفة محمد صىل هللا عليه وسمل وانه سيبعثه عىل ما قال 

اآلیة.  یّتقون}  لذلين  فساكتبها  يشء  لك  وسعت  األعراف {ورمحيت  يف  تعاىل  هللا 
البشارة مبقدم محمد صىل هللا  األنبياء املتقّدمني من  ولنذكر بعض ما جاء يف كتب  مث قال 
عليه وسمل. منها ما جاء يف الفصل [37ظ] التاسع من السفر األول من التوراة ان هاجر ملا 
قالت  أقبلت؟  أين  ومن  تریدين,  أين  هاجر  اي  لها  فقال  مكل.  لها  ترآى  سارة  عليها  غضبت 
أهرب من سـّيديت سارة. فقال لها ارجعي اىل سـّيدتك وأحفظي لها, فان هللا سـيكـرث زرعك 
وسـتحملني وتدلين ابنا وتسّميه اسماعيل من أجل ان هللا مسع تلبيتك وخشوعك.  وذریّتك 

ابخلضوع.  اليه  مبسوطة  الجميع  وید  الجميع  فوق  یده  وتكون  الناس341  عني  يكون  وهو 
ومنها ما جاء يف الفصل احلادي عرش من السفر اخلامس ان الرّب الهمك یقمي لمك نبّيا من 
اذلي  الكمي  يسمع  مل  رجل  وأي  ملوىس  قال  الرّب  ان  الفصل  هذا  ويف  أخوتمك.  ومن  بينمك 
یؤّدیه أان أنتقم منه. ويف تفسري قوهل تعاىل {وآمنوا مبا انزلت مصّدقا ملا معمك} ومعىن مصّدقا 
ومبحمد صىل  ابلقران  االميان  فاكن  واالجنيل.  التوراة  وابلقرآن يف  مبحمد  البشارة  حصلت  انه 
شهدا342  قد  واالجنيل  التوراة  ألن  به  االميان  فيلزم  واالجنيل.  للتوراة  تصدیقا  وسمل  عليه  هللا 
بين  عىل  حـّجة  ليكون  الالكم  هذا  هللا  ذكر  وامنا  وسمل.  عليه  هللا  صىل  النيب  صدق  عىل 
محمد  نبّوة  عىل  یّدل  الالكم  وهذا  وسمل.  عليه  هللا  صىل  مبحمد  االميان  وجوب  يف  ارسائيل 

د من  338 الزايدة 

د من  339 الزايدة 

ام االصل:  340 في 

وهو الناس  عين  يكون  وهو  الناس  عين  يكون  وهو  االصل:  في  مكررة  341 العبارة 

شد االصل:  في  د.  من  342 التصحيح 

SALEH_f7 new_57-123.indd   112SALEH_f7 new_57-123.indd   112 5/9/2008   10:44:24 AM5/9/2008   10:44:24 AM



 arabic edition 113

ال  والسالم  الصالة  عليهم  االنبياء  كتب  شهادة  ان  األّول  وهجني.  من  وسمل  عليه  هللا  صىل 
اال  بذكل  معرفة  هل  يكن  ومل  كتبهم  یقرأ  مل  وسمل  عليه  هللا  صّىل  انه  والثاين  حّقا.  اال  تكون 
أي  یهودون  النهم  هادوا}  واذلين  آمنوا  اذلين  {ان  تعاىل  قوهل  تفسري  ويف  الويح.  قبل  من 
هللا  أىت  حني  حتركتا  [38و]  واالرض  السموات  ان  ویقولون  التوراة  قراءة  عند343  یتحرّكون 

السالم.  عليه  ملوىس  التوراة  وجّل  عّز 
صفة  اىل  فعمدوا  فاحتالو  بأیدهم}  الكتاب  يكتبون  لذلين  {فویل  تعاىل  قوهل  تفسري  ويف 
محمد صىل هللا عليه وسمل يف التوراة واكن صفته فيها حسن الوجه, حسن الشعر, اكحل 
العينني, ربعة, فغّريوها. وكتبوا ماكنها [طوال]344 أزرق [سـبط]345 الشعر. ويف تفسري {فلما 
جاءمه ما عرفوا كفروا به} انهم اكنوا قرأوا يف التوراة ان هللا یبعث يف آخر الزمان نبّيا یزنّل 

مبينا.  قرآان  عليه 
ويف تفسري {ما ننسخ من آیة} متّسك اليهود يف اسـتحاةل النسخ بشـبه. منها ان هللا تعاىل 
ومنها  نسخ.  فال  رفع  فال  بنفسه  احلمك  فينتهـي  النسخ  وقت  اىل  احلمك  ابسـمترار  عاملا  اكن  ان 
دامت  ما  عليمك  مؤبّدة  رشیعة  ”هذه  املتواتر  موىس  قول  لبطل  موىس  رشیعة  نسخت  لو 
أخيه  ابين  دعا  سالم  ابن  ان  روى  ابراهيم}  مةّل  عن  يرغب  {من  تفسري  ويف  السموات.“ 
اسماعيل  ودل  من  ابعث  اين  التوراة  يف  یقول  هللا  ان  علمتما  قد  هلما  فقال  وهماجرا  سلمة 
سلمة346  فأسمل  ملعون  فهو  به  یؤمن  مل  ومن  ورشد  اهتدى  فقد  به  آمن  من  أمحد  امسه  نبيا 

مهاجر.  وأىب 
[عرفت]347  وكيف  عرفتين  كيف  داود  اىل  هللا  أوىح  وقد  نفسه}  سفه  {فقد  تفسري  ويف 
نفسك؟ فقال عرفتك ابلقدرة والقوة والبقاء وعرفت نفيس ابلضعف والعجز والفناء. قال االن 
وجل  عّز  هللا  وأوىح  دعاين}  اذا  ادلاعي  دعوة  {أجيب  تعاىل  قوهل  تفسري  يف  وقال  عرفتين. 
اىل داود عليه السالم قل للظلمة ال تدعوين فاين أوجبت عىل نفيس أنـّي أجيب من دعاين 
واين اذا أجبت الظاملني لعنتهم. ويف تفسري {اي أیّها اذلين آمنوا ادخلوا يف السمل اكّفة} جاء 
املوىت  {وأحيي  يف  وقال  واألرض.  السموات  دامت  ما  [38ظ]  ابلسبت  متّسكوا  التوراة  يف 
بإذن هللا} فأحىي أربعة أنفس العازر واكن صدیقا هل فأرسلت أخته اىل عيىس عليه السالم 

االجنيل.  يف  اليت  قّصته  فذكر 
فان اكن احملذور عند من أنكر لقةّل ممارسـته لكتب االئمة ذكر ما يف الكتب القدمية, فقد 
ذكر هذا االمام املفّرس وغريه من االئمة الكبار اكلرازي واكلبغوي كثريا من ذكل مع الترصحي 

عنه االصل:  في  د.  من  343 التصحيح 

د من  344 الزايدة 

د من  345 الزايدة 

مسلمة االصل:  في  د.  من  346 التصحيح 

د من  347 الزايدة 
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هللا}  اىل  أنصاري  من  {قال  تفسري  يف  ذكر  البغوي  فان  وبدونه348.  منه  املنقول  الكتاب  بذكر 
اسـتضافه  ّمث  اليهما349  وأحسن  السالم  عليهما  وابنها  مرمي  أضاف  اذلي  قّصة  معران  آل  يف 
املكل وليس عنده رشاب. فاهّمت فأمره عيىس عليه السالم فمأل اخلوايب ماء. ّمث دعا هل فاذا 
هو رشاب جّيد. فعرف املكل ذكل فسأهل ان حيىي ابنه واكن قد مات فأحياه كما ذكرها يف 
وزادها  اليها,  معزّوة  غري  التوراة  يف  ما  ببعض  هرون  قّصة  القصص  آخر  يف  وذكر  االجنيل. 
احملذور  اكن  وان  ذكره.  عن  كتايب  نزّهت  السالم  عليه  موىس  اىل  نسـبوه  جّدا  فاحشا  أمرا 

عاقل. یعقهل350  ال  أمر  فذكل  اليها  معزّو  غري  ذكره  ال  منها  أخذ  اليت  الكتب  تكل  اىل  عزوه 
اال  ذكل  یأخذون  ال  انهم  املعلوم  ومن  الكتاب.  أهل  عن  ابلنقل  طافحة  وغريها  والتفاسري 
من كتبهم أو ّمعن أخذه منها. مفن سوّغ النقل عنهم غري معزّو ومنعه معزّوا مع ما تقّدم عن 

كتبهم. اىل  معزّوا  النقل  من  وغريهما  البغوي>351  البخاري <والشفا> <وتفسري 
قال الشـيخ نور ادلين وانّما قال شـيخنا لقةّل ممارسـته اىل آخره الن من املعلوم ان سرية 
املصطفى صىل هللا عليه وسمل [39و] اليت يه عبارة عن ترمجة ادلين وكيف بدأ وكيف نشأ. 
ومن أشهر السري وأجّلها <سرية ابن هشام> والالكعي وابن سـّيد الناس ويه مشحونة ابلنقل 
عن التوراة واالجنيل بواسطة األحبار والرهبان. ففيها اسـناد القول واالكتفاء فيه بأقوالهم. ومن 
عليه  اجلاهلية  اكنت  ما  نقل  فيها  ان  مع  هذا  مبعزل.  ابدلين  االعتناء  عن  فهو  ذكل  یطالع  مل 
من عبادة األواثن وغريها مما اكن دینا لهم وهو هباء منثور. فان اكن احملذور نقهل لنسخه او 

انتهـى. كذكل  فذكل  ذكل  غري 
النه  سائغ  فنقهل  كعب  مثل  منهم  أسمل  مـّمن  أحد  بواسطة  عنهم  الناقل  ان  قائل  قال  فان 
ميّزي بني املبدل وغريه ونقل غريه ال يسوغ النه ال یعرف املبدل من غريه. قيل قد تقّدم عند 
إاّن  واحدة,  مشاكة  من  ليخرج  موىس  به  جاء  واذلي  هذا  ان  قوهل  يف  النجايش  عن  ذكر  ما 
أعرف منهم ابملبدل لشهادة كتابنا املهيمن عىل ّلك كتاب لكونه مأموان من التحریف والتبدیل 

مأمونة.  غري  وسائطه  فان  غريه  من  ذكل  یعرف  من  خبالف  والغلط 
وقال األصبهاين أیضا يف تفسري قوهل تعاىل {حّىت یأتينا بقرابن اتلكه النار} وقال املفرسون 
فتقّبل  غنيمة  غنموا  او  قرابان  قرّبوا  اذا  واكنوا  ارسائيل.  لبين  حتّل  ال  والغنامئ  القرابني  اكنت 
منهم جاءت انر بيضاء من السماء ال دخان لها ولها دوّي فتالك ذكل القرابن وتكل الغنيمة 
ارسائيل  بنو  اكن  وقيل  حاهل.  عىل  بقي  تقبل  مل  واذا  القبول.  عالمة  ذكل  فيكون  فتحرقها. 
والسقف مكشوف  فيضعونها يف وسط البيت  الرثوب وأطایب اللحم  فيأخذون  یذحبون  

ث في  الهامش  على  مكتوبة  والعبارة  د.  من  ساقطة  وبدونه:  منه  المنقول  الكتاب  بذكر  التصریح  348 مع 

اليها االصل:  في  د.  من  349 التصحيح 

یفعله االصل:  في  د.  من  350 التصحيح 

ث هامش  على  مكتوبة  والعبارة  د.  من  ساقطة  البغوي:  351 وتفسير 
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فتأخذ  انر  فتزنل  البيت.  خارج [39ظ]  ارسائيل  وبنو  ربّه  وینايج  البيت  يف  النّيب352  فيقوم 
ذكل القرابن فيخّر النيب ساجدا فيويح هللا اليه مبا شاء. وقيل ان هللا أمر بين ارسائيل يف 
التوراة من جاءكم من أحد يزعم انه رسول هللا فال تصّدقوه حّىت یأتيمك بقرابن اتلكه النار, 
حّىت یأتيمك املسـيح ومحمد. فاذا أتياكم فآمنوا بهما فانهما یأتيان بغري قرابن. قيل هذه دعوى 
أبو  نقهل  وكذا  مبدل  انه  یقال  انه  قال353  وقد  االصفهاين.  الكم  انتهـى  هللا  عىل  وافرتاء  ابطةل 

معزّو.  غري  وغريهما  والبغوي  والبيضاوي  حيان 
وال  للناس  لتبيّننه  الكتاب  أوتوا  اذلين354  ميثاق  هللا  أخذ  تفسري {واذ  يف  االصبهاين  وقال 
تكتمونه} واكن من مجةل أذاهم للرسول صىل هللا عليه وسمل أنهم اكنوا يكتمون ما يف التوراة 
واالجنيل من ادلالئل ادلاةّل عىل نبّوته. واكنوا حيرّفونها ویذكرون لها تأویالت فاسدة. ويف تفسري 
التوراة  أي  قبيل]355  من  ذكر  وهذا  [أي  قبيل}  من  وذكر  معي  من  ذكر  {هذا  تعاىل  قوهل 

وتعاىل.  سـبحانه  هللا  غري  آلهة  اختاذ  أي  ذكل  اابحة  ّلكها  فيها  وليس  واالجنيل 
وقال األصفهاين أیضا يف تفسري قوهل تعاىل {وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤه} 
اىل  اليهود  من  جماعة  دعا  وسمل  عليه  هللا  صىل  النيب  ان  عنهما  هللا  ريض  عباس  ابن  قال 
وأحباؤه.  هللا  أبناء  وحنن  هللا  بعقاب  ختّوفنا  كيف  فقالوا  هللا.  بعقاب  وخّوفهم  االسالم  دين 
وأبيمك.  أيب  اىل  أذهب  لهم  قال  املسـيح  ان  لهم  اذلي  االجنيل  يف  یتلون  فانهم  النصارى  وأما 
ويف تفسري قوهل تعاىل {اي قوم أدخلوا األرض املقّدسة} وذكل ان اجلواسيس لـّمـا رجعوا اىل 
به  ختربوا  وال  [40و]  شأنه  اكتموا  السالم  عليه  موىس  لهم  قال  عاینوا  مبا  وأخربوه  موىس 

التوراة.  يف  ذكرت  كما  القّصة  آخر  اىل  أحدا 
أايم}  سـّتة  يف  واالرض  السموات  خلق  اذلي  هللا  ربّمك  {ان  تعاىل  قوهل  تفسري  يف  †وقال 
يف سـّتة  واالرض  السموات  خلق  انه  التوراة  أّول  يف  ذكر  وتعاىل  سـبحانه  انه  األعراف  [من 

منهم.†358  ذكل  مسعوا  أنّهم  والظاهر  اليهود  خيالطون357  اكنوا  والعرب  أايم]356 
ارسائيل  بين  اي  املسـيح  {وقال  تعاىل  قوهل  يف  <النهر>  تفسريه  يف  حّيان  ابو  االمام  وقال 
اعبدوا هللا ربّـي وربّمك} وهذا اذلي ذكره هللا عنه هو مذكور يف اجنيلهم یقرأونه وال یعملون359 
اىل  بنا  قوموا  الشعوب  معرش  اي  روایة  ويف  املعمودیة  بين  معرش  اي  املسـيح  قول  وهو  به. 

الصبـي االصل:  في  د.  من  352 التصحيح 

كان االصل:  في  د.  من  353 التصحيح 

اسرائيل بني  االصل:  في  د.  من  354 التصحيح 

د من  355 الزايدة 

ث  من  356 الزايدة 

یخاطبون االصل:  في  ث.  من  357 التصحيح 

ث هامش  على  كتبت  والعبارة  د.  من  ساقط  الصليبين (†)  بين  358 النص 

یعلمون االصل:  في  د.  من  359 التصحيح 
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كما  قریب  عن  االصفهاين  عن  مثهل  وسـيأيت  وخمّلصمك.  وخمّليص  والهمك  وااليه360  وأبيمك  أيب 
أیضا. عنه  نقهل  آنفا  مىض 

عىل  به  شـّنع  ما  به  وقابلت  حّيان  أبو  االمام  نقهل  ما  تأملت  واذا  ادلين  نور  الشـيخ  وقال 
شـيخنا مع بيانه يف [آخر ّلك نقل]361 ما ال جيوز اطالقه يف رشیعتنا مع اسقاط االمام ايب 
حّيان بيان ذكل اعتمادا عىل ظهور األمر ملن یطالع التفسري فانه ال يكون اال مـّمن رخست 
قدمه يف الفضائل, ظهر كل حال التشنيع. فاملنصف362 َمْن نقد الالكم ومل خيش يف هللا لومة 

انتهـى. االنصاف  ابب  يسّد  حسد  من  اب  نعوذ  لّوام 
ويف كتاب االمام ّجحة االسالم ايب حامد الغزايل املسّمى <ابلرّد امجليل> مثل هذا االطالق 
يف غري موضع بل الكتاب ّلكه موضوع ملا فيه ويف التوراة من اطالق األب واالبن وما ظاهره 
االحتاد وتأویل ذكل وتضليلهم يف االغرتار363 بظاهره من غري رّد هل اىل المحكم. وهكذا كتاب 
صّنفه364 االمام شهاب ادلين القرايف املاليك ّمساه <األجوبة الفاخرة> رتّبه عىل أبواب رابعها يف 
عليه وسمل. فذكر فيه  نبّوة نبّينا صىل هللا  واثبات  دیننا  ابداء ما يف كتبهم مما یدّل عىل ّحصة 
مخسني نّصا [40ظ] من التوراة والزبور وأسفار األنبياء واالجنيل. ويف غري ذكل الباب أیضا 
ادلين  نور  الشـيخ  قال  ذكرته.  ما  حنو  تأویهل  يف  وذكر  واألب  االبن  فيه  ذكر  ممّا  ذكل  من  كثري 
من  فيا   ولوقا  ومرقص  یوحنا  اجنيل365  عن  النقل  من  الغزايل  كتاب  أي  فيه  ما  مع  هذا 
وغريهم.  واملقدّلين  والتابعني  الصحابة  من  غريه  وعىل  االمام  هذا  مثل  عىل  التشنيع  يف  ساع 

صحيحا قوال  عائب  من  وكم 
السقمي  الفهم  من  وآفته 

انتهـى.

وكذا صاحب كتاب <الصحائف يف أصول ادلين> ذكر كثريا من التوراة واالجنيل ورّد عليهم 
أیضا  وذكل  ذكل.  ابسـتخراج  وحيّج  یعتقده  مبا  االنسان  عىل  يرّد  ما  أحسن  ان  وقال  بها. 
موجود يف <رشح املقاصد> للشـيخ سعد ادلين. وقال يف آخر ما نقهل من الكتب الثالثة يف 
یذكرها  املتقّدمني  األنبياء  كتب  يف  كثري  هذا  وأمثال  احملّصل>  <تلخيص  يف  قال  النبّوة  حبث 
الواقفون عىل كتبهم وال یقدر اخملالف عىل دفعها او رصفها اىل مكل او نّيب آخر  املصّنفون 

ادلين.  أصول  من  وغريها  للسـّيد  املواقف>  وكذا <رشح  يكتمها.  ان  عىل  وال 

والهـي االصل:  في  د.  من  360 التصحيح 

نفس كل  في  االصل:  في  د.  من  والزايدة  361 التصحيح 

فالمصنف االصل:  في  د.  من  362 التصحيح 

االعتزاز االصل:  في  د.  من  363 التصحيح 

صفة االصل:  في  د.  من  364 التصحيح 

االنجيل االصل:  في  د.  من  365 التصحيح 
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فان اكن احملذور عند من أنكر [ذكل]366 جملرد ذكره ففي هؤالء االئمة أسوة وكفى بهم مّتبعا 
وقدوة. فالطاعن يف من اقتدى بهم ألجل ما اقتدي بهم فيه طاعن فيهم, والطاعن [فيهم]367 
[به]368  النقل  ّحص  كما  هللا  وأولياء  الرشیعة  ومحةل  وصلحاؤمه  وعلماؤمه  األمة  سلف  ومه   –
عن االمامني الشافعي وايب حنيفة369 – طاعن يف ادلين. فكيف اذا انضّم اىل ذكل تأیيدهم 
بنّص الكتاب اذلي ال یأتيه الباطل من بني یدیه وال من خلفه تزنیل من حكمي محيد؟ فقد 
اليهود  {وقالت  واجلاهل  والعامل  والفاجر  الّرب  عىل  یقرؤ  اذلي  العزيز  كتابه  يف  تعاىل  هللا  قال 
[41و] عزير بن هللا وقالت النصارى املسـيح بن هللا} وان اكن احملذور عندمه ذكره مقروان 

لدلين.  منابذة  فهو  ظاهره  غري  به  املراد  ابن  تأویهل  أو  برّده 
قال االمام انرص ادلين البيضاوي يف تفسري قوهل تعاىل {بدیع السموات واالرض واذا قىض 
أمرا فامنا یقول هل كن فيكون} واعمل ان السبب يف هذه الضالةل یعين اعتقادمه ان ذكل حقيقة 
حّىت  األصيل.  السبب  انه  ابعتبار  هللا  عىل  األب  یطلقون  اكنوا  املتقّدمة  العلوم  أرابب  ان 
قالوا ان األب هو الرّب األصغر وهللا تعاىل هو األب االكرب. ّمث ظّنت اجلهةل منهم ان املراد 
ملادة  حسما  مطلقا  منعا  منه  ومنع  قائهل  كفر  وذلكل  تقليدا.  ذكل  فاعتقدوا  الوالدة  معىن  به 
یقولونه  انهم  واملعىن  عمل}  من  لهم به  {ما  تعاىل  قوهل  يف  الكهف  سورة  أّول  يف  وقال  الفساد. 
عن هجل مفرط وتوّمه اكذب أو تقليد ملا مسعوه من أوآئلهم من غري عمل ابملعىن اذلي أرادوا 

واألثر.  املؤثّر  مبعىن  واالبن  األب  یطلقون  اكنوا  فانهم  به. 
يف  الفرائض>  يف  للرساجية  يف <رشحه  احلنفي  محمود  بن  محمد  امكل ادلين  االمام  وقال 
الزمن  يف  شائعا  ذكل  اكن  وقد  اجملاز.  ابب  من  واخلال  العم  وكذا  أاب  اجلّد  تسمية  [ان]370 
اىل  منطلق  اين  [قال]373  السالم  عليه  عيىس  ان  االجنيل  لفظ372  من  نقل371  حّىت  األّول 
لكن  وربّهم.  وخالقهم  ورازقهم  العباد  مبصاحل  القامئ  هو  النه  تعاىل  احلّق  به  یعين  وأبيمك  أيب374 
ملا غلط األغبياء375 والعوام من النصارى وتوّمهوا املعىن االخر اذلي هو األصاةل واملتفرّع منه 

انتهـى. تعاىل  تزنیها   ذكل  من  منع 
فينبغي ان ینقل ما يف كتبهم من ذكل لئال ینكروا ان يكونوا قالوه قصدا لتكذیب القرآن. 
كما نقل األصبهاين يف قوهل تعاىل يف املائدة {وقالت اليهود والنصارى حنن أبناء هللا وأحباؤه} 

د من  366 الزايدة 

بهم اقتدى  من  في  االصل:والطاعن  في  د.  من  367 التصحيح 

ث من  368 الزايدة 

د من  ساقطة  حنيفة:  وابـي  الشافعي  االمامين  عن  به  النقل  صح  كما  الله  369 واولياء 

د من  370 الزايدة 

تعلمه االصل:  في  د.  من  371 التصحيح 

د من  372 ساقطة 

د من  373 الزايدة 

اعحيه االصل:  في  د.  من  374 التصحيح 

االعتنا االصل:  في  د.  من  375 التصحيح 
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عن  ختلو  ال  وجوه  من  اآلیة  يف  ملا  اناكرمه  عن  اجلواب  تّلكف  املفرسين [41ظ]  عن  ونقل 
آخر  يف  االصبهاين  قال  وذلكل  احلجر  ألقموا376  ذكل  من  كتابهم  يف  ما  عنهم  نقل  فاذا  نظر 
یتلون يف االجنيل اذلي لهم ان املسـيح قال لهم أذهب اىل أيب  النصارى فانّهم  األجوبة وأّما 

انتهـى.  وأبيمك 
فهذا يسري مما نقهل االئمة عن أهل الكتاب ومن كتبهم. من اكن يرید احلّق كفى يف معرفته 
ومن أراد الباطل والعناد فا قامص هل وعامص من كيده. وما أشـبه قوهل يف منع النقل عنهم 
رأسا اذلي قد یلزم منه رّد ّلك ما عندمه من غري نظر يف كتابهم بتكفري377 ّلك من طائفتهم 
هللا  صىل  هللا  رسول  عىل  النصارى  من  جنران  أهل  قدم  ولـّمـا  اسحق  ابن  قال  االخرى. 
عليه  بعيىس  وكفر  يشء  عىل  أنـمت  ما  حریـمةل  بن  رافع378  فقال  یهود  أحبار  أتـتهم  وسمل  عليه 
وحجد  يشء  عىل  أنـمت  ما  لليهود  النصارى  من  جنران  أهل  من  رجل  فقال  وابالجنيل.  السالم 
نبّوة موىس عليه السالم وكفر ابلتوریة فأنزل هللا تعاىل {وقالت اليهود ليست النصارى عىل 

الكتاب}.  یتلون  ومه  يشء  عىل  اليهود  ليست  النصارى  وقالت  يشء 
األعصار  من  سلف  مما  العرص  هذا  من  خري  هو  فيما  القدمية  االلهية  الكتب  اكنت  وقد 
اليت اكنت اكـرث علما وعلماء وأّمارين ابملعروف متظاهرا بها غري خمفّي أمرها حّىت انها توقف 
وقفوه  ما  یعّينون  الواقفني  ان  املعلوم  ومن  العظام.  األوقاف379  يف  االسالم  أهل  خزائن  يف 
من كتب وغريها يف ماكتيب أوقافهم ویثبتونها عند احلّاكم وحيمك بها قضاة االسالم وتنفذ عىل 
هذه  عرّبت  اليت  األعصار  وكذا  ذكل.  يف  توّقف  أحدا  ان  بلغنا  وما  املذاهب.  يف  املتخالفني 
الكتب فيها اكنت اكـرث علما وعلماء وما بلغنا اناكر ذكل. [42و] فان من فوائده مع ما تـقّدم 
من  الفقهاء  ذكر  ما  ذكل  عىل  لريتّب  غريه  من  اليهم  املنتمين  من  ألصوهلم  املوافق  نعرف  ااّن 

وعدمه.  ابجلزیة  االقرار  من  األحاكم 
عىل  فراج  االسالم  دين  عىل  به  ليشّكـكوا380  كّذبوه  ما  معرفة  أیضا  العظيمة  الفوائد  ومن 
بعض العلماء فنقهل عنهم ورشع يمتّحل اجلواب عنه فأخذه عنه العلماء وعّمت به البلوى. من 
ذكل ما قال البغوي وغريه ان كعب بن االرشف وفنحاص بن عازورا من اليهود قاال لرسول 
هللا صىل هللا عليه وسمل ان كنت نبّيا فأتينا بكتاب مجةل من السماء كما أىت به موىس عليه 
اآلیة  السماء}  من  كتااب  عليهم  تزنّل  ان  الكتاب  أهل  {يسأكل381  تعاىل  هللا  فأنزل  السالم. 
هللا  وان  مسّمل  الالكم  هذا  ان  بكتابهم,  علمه  لعدم  العلماء,  بعض  ظّن  ذكل  قاال  وملا  انتهـى. 
يف  ذكل  وطردوا  العلماء  عنه  فتلّقاه  الفوائد  من  للتنجمي  مبا  عنه  اجلواب  يف  فرشع  أقّره  تعاىل 

القوا االصل:  في  د.  من  376 التصحيح 

تكفير االصل:  في  د.  من  377 التصحيح 

انفع االصل:  في  د.  من  378 التصحيح 

االوقات االصل:  في  د.  من  379 التصحيح 

ليشكلوا االصل:  في  د.  من  380 التصحيح 

يسلك االصل:  في  د.  من  381 التصحيح 
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بل  ذكل  هللا  أقّر  وال  مجةل  التوریة  تزنل  مل  كذكل.  ذكل  من  يشء  وليس  والزبور.  االجنيل 
رّده كما بّينته يف موضعه من كتايب مبا اشار اليه قوهل تعاىل {اان أوحينا اليك كما أوحينا اىل 
وأما  سـنة.  عرشين  يف  مفرّقة  نزلت  بأنها  مقّرون  واليهود  اخره.  اىل  بعده}  من  والنبيني  نوح 
االجنيل فأمره يف ذكل أبني من أمرها. وهذا من الفوائد اليت أشار اليها الكم االمام املتقّدم 

ذكل.  ینكر  فال  العلماء  عىل  تقرأ  الكتب  هذه  واكنت  اخلامس  الفصل  يف 
نقل قايض القضاة مشس ادلين بن خلاكن يف اترخيه عن الكمال ايب الفتح موىس بن یونس 
یدري  انه  یقولون  اكنوا  الفقهاء  وان  العلوم  يف  متبّحرا  اكن  انه  التنبيه>  وادل <شارح  الشافعي 
أربعة وعرشين فّنا درایة متقنة. فمن ذكل املذاهب [42ظ] واكن فيه أوحد الزمان واكن حيّل 

الشاعر:  قال  كما  اكن  فلقد  وابلجمةل  قال  ان  اىل  حّل  أحسن  للحنفية  الكبري>  <اجلامع 
یقىض حبيث  العلوم  من  واكن 

ابمجليع عمل  ّلك  يف  هل 

قال واكن هل يف التفسري واحلدیث وأسماء الرجال وما یتعّلق به ید جيدة. قال واكن شـيخنا 
خلقه  الرجل  هذا  فقال  شـيخه؟  من  یوما  هل  فقيل  ویعّظمه.  عليه  الثناء  يف  یبالغ  الصالح  ابن 
التوراة  عليه  یقرأون  اذلّمة  أهل  واكن  قال  هذا.  من  اكرب  فانه  شـيخه  من  یقال  ال  عاملا  هللا 
مثهل.  لهم  یوضحهما  من  جيدون  ال  انهم  یعرتفون  رشحا  الكتابني  هذين  لهما  ويرشح  واالجنيل 
الفقه  ونقل عن األثري األبهري انه قال ما دخل بغداد مثل الكمال هذا اىل ان قال وهو يف 
وتوّىل  كثري.  خلق  عليه  وختّرج  مدارس  عّدة  يف  ودرّس  وحده.  نسـيج  االسالمية  والعلوم 
اها  ـّ املدرسة العالئية382 عن أخيه الشـيخ عماد ادلين محمد. وملا فتحت املدرسة القاهریة تول
ّمث توّىل املدرسة البدریة. وحرض يف بعض األايم درسه جماعة من املدرّسني أرابب الطيالسني 
عىل  فأنشد  حارضا  البجايئ383  النحوي  الصنهايج  النور  عبد  بن  معر  عيل  ابو  العماد  واكن 

البدیه384 
والعـلـى للعلم  الدين  كمال  كمال 
یطمع مساعيك  يف  ساع  فهيهات 
موطن لك  يف  النّظار  اجتمع  اذا 
ويسـمعــوا تقول  ان  ّلك  فغایة 
تطيلسوا عناد  من  حتسـبومه  فال 
تقّنعـــوا واعرتافـا  حياء  ولكن 

الفالنية االصل:  في  د.  من  382 التصحيح 

البخاري االصل:  في  د.  من  383 التصحيح 

البدیهة االعيان:  وفيات  384 في 
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املغاالة  اىل  ینسبين  قد  الرتمجة  هذه  عىل  یقف  ومن  الالكم  أثناء  يف  وقال  مدحه  يف  وأطال 
يف حّق الشـيخ. ومن اكن من أهل تكل البالد [43و] وعرف ما اكن الشـيخ عليه عمل اين 
الرتمجة  هذه  من  كثريا  عنه  ونقل  النقل.  يف  والتساهل  الغلّو  من  اب  ونعوذ  وصفا  أعرته  ما 
اترخيهما  يف  الشحنة  وابن  الوردي  اكبن  بعده  جاء  من  لك  واالجنيل  التوراة  عن385  ذكره  وما 
والسـبيك واألسـنوي وابن قايض شهبة386 يف طبقاتهم. وقال السـبيك يف آخر ترمجته وحاصل 

انتهـى.  العلوم  ألشـتات  جامعا  ذكـّيا  مبـّرزا  اماما  اكن  انه  الغلّو  وترك  االنصاف  عند  األمر 
وعالمه  سـبقا  الناس  بّذ  من  وّلك  واالجنيل.  للتوراة  اقراءه  ترمجه  ممن  أحد  عليه  یعب  ومل 
فوقا ال یعدم من یتّلكم فيه ممن ال یفهم بعض الكمه او حيسده النه ال یصل اىل مجيع مرامه 

قيل: كما 
صحيحا قوال  عائب  من  ومك 
السـقمي  الفــــهم  من  وآفته 

غريه387 
انقص من  مذّميت  أتتك  واذا 
اكمل بأنّـي  يل  الشهادة  فهـي 

ومن جهل شيئا عاداه ومما ینسب اىل امامنا الشافعي رمحه هللا او عيل بن ايب طالب ريض 
عنه:  تعاىل  هللا 

جيههل اكن  ما  امرئ  لك  وضّد 
اعداء العمل  ألهل  واجلاهلون 

فّرس  وإْن  بل  مفّرسا  اال  یقبل  ال  اجلرح  ان  النقد  وجهابذة  احلدیث  ائمة  عند  املعلوم  ومن 
واكن  ذكل  من  سمل  وان  غرض.  او  فسق  او  جبهل  فيه  مطعون  هو  هل  اجلارح  يف  نظر 
هناك توثيق من هو مثهل او أعىل منه نظر يف القولني هل یتنافيان388 أم ال. وجيتهد يف مثل 
ذكل ليقّدم األهل ویرتك غريه. ولو قبل389 ّلك جرح ألّدى ذكل اىل فساد ادلين ابلطعن يف 
انهم  قيل  ربّـما  جّدا.  يسري  نفر  الناس  الكم [43ظ]  من  سمل  من  فان  املسلمني.  أئمة  سائر 
ليست هّينة  الناس  فأعراض  ایضا.  الالكم  سلموا من  انهم ما  ورمبا  أنفس.  مخسة  یبلغون  ال 
یظّن  وهو  یتّلكم  ممن  اال  البالء390  جاء  مفا  ابدلين.  ويشـتهر  ابلعلوم  یتضّلع  مل  من  فيها  ليتّلكم 

من االصل:  في  د.  من  385 التصحيح 

االصل:شـبهة  في  د.  من  386 التصحيح 

د من  387 ساقطة 

یتعاقبان االصل:  في  د.  من  388 التصحيح 

قيل االصل:  في  د.  من  389 التصحيح 

البالد االصل:  في  د.  من  390 التصحيح 
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انه یعمل واحلال انه ال یقبل يف مثن درمه كما مىض عن امامنا الشافعي رمحه هللا. وال سـّيما 
ان وجد هل جهةل مثهل. فاجلنسـية عةّل الضّم یتلّقفون من الكمه ویربّدون غليل حسده وأوامه. 
وما آفة األخبار اال رواتها. ولعمري ان احلّق لواضح جّدا عند من یتعرّفه وهو منصف. فّلك 
من یتّلكم من وراء وراء منسوب اىل أفرى391 الفري. ومن مل یقدر عىل إبراز الكمه خلصمه 

بعلمه.  وخلصمه  جبهلها  نفسه  عىل  شهد  فقد 
مما  األمر  هذا  مثل  اكن  هذا  وملثل  والتحّرر  التقّرر  واضح  التصّور  بدیهـي  برهان  وهذا 
ینبغي ان یصان ّمعن ال يسعه عقهل. فقّبح هللا من أحوج اىل إظهاره ودعا اىل إشاعته عند 
من ليس بأههل واشهاره392. فقد ذكر أئمة احملدثني يف أدآب احملّدث انه ال يروى يف االمالء 
يف  الصالح  البن  تبعا  العرايق  ادلين  زين  الشـيخ  قال  العواّم.  عقول  تحتمهل  ال  اذلي  املشلك 
رشح منظومة كتابه قال اخلطيب وليتجّنب [يف]393 أماليه ما ال تحتمهل عقول العواّم. ّمث قال 
وان اكنت األحادیث حصاحا ولها يف التأویل طرق ووجوه اال ان من حّقها ان ال تروى اال 
ألهلها خوفا من ان یضّل بها من جهل معانيها394 فيحملها عىل ظاهرها او يستنكرها فريّدها. 
وقال ادلاريم حّدثنا عبد هللا بن صاحل حّدثين معاویة ان ااب فروة حّدثه ان عيىس بن مرمي 
عليه السالم اكن یقول ال متنع العمل من أههل فتأمث [44و] وال تنرشه عند غري أههل فتجهل. 

ینفع.  انه  یعمل  حيث  دواءه  یضع  رفيقا  طبيبا  وكن 
هذا وأّما ما نقل العلماء عن غري أهل الكتاب من أعداء االسالم يف تأیيد احلّق وتكذیب 
الباطل فكثري. ففي <السرية> ابب معقود للنقل عن األحبار من اليهود والرهبان من النصارى 
والكّهان من العرب. قال ابن هشام اما األحبار من یهود والرهبان من النصارى فمما وجدوا 
اجلن  من  الشـياطني395  به  فأتـتهم  العرب  من  الكّهان  واما  زمانه.  وصفة  صفته  من  كتبهم  يف 
فيما تسرتق396 من السمع اذ اكنت ال حتجب عن [ذكل ابلقذف ابلنجوم. فقد اشـتمل هذا 
ذكل  وتلّقت  واإلنس.  اجلّن  من  الكفرة  طوائف  مجيع  عن]397  االسالم  تأیيد  يف  النقل  عىل 
فقد  جيل.  بعد  وجيال  عرص  بعد  عرصا  ومدحوه  عليه  وأثنوا  اسـتحسـنوه  بل  ابلقبول  األّمة 
[يشـّنع]399  هل  خالق398  ال  من  الزمان  هذا  يف  جاء  حّىت  الزناع,  وانفصل  االجماع  عليه  وقع 

اقرا االصل:  في  د.  من  391 التصحيح 

واسهاره د:  392 في 

د من  393 الزايدة 

معانيه االصل:  في  د.  من  394 التصحيح 

الشـيطان االصل:  في  د.  من  395 التصحيح 

تسرق االصل:  في  د.  من  396 التصحيح 

د من  397 الزايدة 

له االخالق  من  االصل:  في  د.  من  398 التصحيح 

د من  399 الزايدة 
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مبا400 ليست هل حقيقة [أي بأّين أنقل عن أهل الكتاب ما مل أره يف كتبهم]401. ولو ثبت اكن 
جهده ان يكون مثل هذا فيخىش عىل من أنكر مثهل عىل بعض أهل عرصه ان يكون ممن 
أنكر مجمعا عليه معلوما من ادلين ابلرضورة بعد الرّد لرصحي كتاب هللا يف قوهل تعاىل {قل 
ارسائيل  بين  عن  حدیث ”حّدثوا  يف  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  وسـّنة  ابلتوراة}  فأتوا 
وال حرج.“ فيكون هذا املعاند قائال وال تأتوا ابلتوراة وال تتلوها ان كنمت اكذبني, لئال یظهر 
كذبمك. وال حتّدثوا عن بين ارسائيل, وان حّدثـمت عنهم اكن عليمك حرج. فيكون حينئذ مبّدال 

ورسوهل.  حماّدة402   وسمل  عليه  صىل هللا  رسوهل  لسان  عىل  ّرشعه هللا  ملا 
وقال ابن هشام عقب النقل عن طوائف الكفرة يف انذار یهود برسول هللا صىل هللا عليه 
وقش  بن  سالمة  بن  سلمة  قال  وسمل.  عليه  هللا  صىل  هللا  برسول  بّرش  رجل  ومنهم  وسمل 
وسمل  عليه  هللا  صىل  رسوهل  هللا  [بعث]403  حّىت  والنهار  الليل  ذهب  ما  [44ظ]  فوهللا 
عنه  هللا  ريض  حّسان  قّصة  وفيها  وحسدا.  بغيا  به404  وكفر  به  فآمنا  أظهران  بني  يّح  وهو 
يف  وهرقل  الناطور  عن  النقل  البخاري  ويف  أمحد.  جنم  الليةل  طلع  اليهود  من  قال  اذلي  يف 
ظهور النجم ادلاّل عىل النيب املبعوث اىل األّميني صىل هللا عليه وسمل. ومن ذكل قّصة ابن 
الهيان اليت نفع هللا بها انسا منهم أبناء سعية فأسلموا بعد مّدة طویةل وغري ذكل وهو كثري. 

عنهم.  ريض هللا  ابجلّنة  لهم  املشهود  العرشة  أحد  عبيد هللا  بن  طلحة  أمر  منه 
ابو  رواه  فيما  اسالمه405  واكن  البدریني>  <أخبار  من  ترمجته  من  مرشد  بن  اسامة  قال 
صومعته  يف  راهب  فاذا  بــرصى406  سوق  حرضت  قال  عنه  هللا  ريض  طلحة  ان  جعفر 
هل  فقال  أان  نعم  قلت  طلحة  قال  احلرم.  أهل  من  أحد  أفيهم  املومس  هذا  أهل  سلوا  یقول 
شهره  هذا  املطلب  عبد  بن  هللا  عبد  ابن  قال  أمحد؟  ومن  قلت  بعد؟ [قال]407  أمحد  ظهر 
اذلي خيرج فيه وهو آخر األنبياء وخمرجه من احلرم ومهاجره اىل خنل وحّرة وسـباخ. فااّيك 
ان تسـبق اليه. قال طلحة فوقع يف قليب ما قال. فخرجت رسیعا حّىت قدمت مّكة فقلت هل 
اكن ِمن حدث؟ قالوا محمد بن عبد هللا األمني408 تنّبأ409 وقد تبعه ابن ايب حقافة. خفرجت 
اليه  فانطلق  نعم.  فقال  الرجل  هذا  أتبعت  فقلت  عنه  هللا  ريض  بكر  ايب  عىل  دخلت  حّىت 
به  فدخل  بطلحة  بكر  ابو  خفرج  الراهب.  قال  مبا  طلحة  فأخربه  احلّق.  اىل  یدعوا  فانه  فاتبعه 

ما االصل:  في  د.  من  400 التصحيح 

المتن في  موقعها  اين  القارئ  تدل  واضحة  عالمة  توجد  وال  الهامش  في  كتبت  والعبارة  د.  من  401 الزايدة 

بحاده االصل:  في  د.  من  402 التصحيح 

د من  403 الزايدة 

بغيا وكفران  االصل:  في  د.  من  404 التصحيح 

اسامة االصل:  في  د.  من  405 التصحيح 

مصري االصل:  في  د.  من  406 التصحيح 

د من  407 الزايدة 

االمي االصل:  في  د.  من  408 التصحيح 

نبّيا االصل:  في  د.  من  409 التصحيح 
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عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل, فأسمل طلحة وأخرب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. 
فّرس رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وروى شـيخنا حافظ عرصه ابو الفضل بن جحر هذه 
القّصة [45و] يف ترمجة طلحة [عن محمد بن سعد من طریق خمرمة بن سليمان عن ابراهمي 

طلحة]410 فذكرها.  عن  طلحة  بن  محمد  بن 
ويف السرية والتفسري لقوهل تعاىل {واكنوا من قبل يسـتفتحون عىل اذلين كفروا} ان األنصار 
ريض هللا عنهم قالوا ان مما نفعنا وهداان لالسالم ملا كـّنا نسمع من رجال یهود من أمر النيب 
من  ريج  ما  به  يرىج  كتبهم  من  التفسري  يف  یذكر  اذلي  وهذا  انتهـى.  وسمل  عليه  هللا  صىل 
فكذكل  هدایته  يرید  من  هذا  مبثل411  هللا  یهدي  ان  يرىج  انه  حني. †وكما  بعد  ولو  ذكل 
او   – اب  والعياذ  أرس   – الطرق  من  بطریق  خلطتهم  اىل  یضطر  من  یضّل  ان  خيىش 
ومل  بغرورمه  یتأثّر  مل  أمورمه  عىل  مّطلعا  اكن  فاذا  اكذوابتهم.  ببعض  عليه  فيشـّبهوا  غريه†412 

ضاللهم. ذلكل  بعلمه  ویتبّني  حالهم  عليه  يرج 
يروي  من  بعض  حفّدثين  احساق  ابن  قال  الكعبة  بنيان  يف  يف <السرية>  هشام  ابن  وقال 
بني  عتةل  أدخل  بناءها  أرادوا  حني  الكعبة  أي  یهدمها  اكن  ممن  قريش  من  رجال  ان  احلدیث 
ذكل  عن  فانتهوا  بأرسها.  مّكة  تنّفضت  احلجر  حترّك  فلما  احدهما  بها413  ليقلع  منها  جحرين 
األساس. قال وحدثت ان قريشا وجدوا يف الركن كتااب ابلرساينية فمل یدروا ما هو حّىت قرأه 
لهم رجل من یهود. فاذا هو أان هللا ذو بّكة خلقتها یوم خلقت السموات واألرض وصّورت 
الشمس والقمر وحففتهما بسـبعة أمالك حنفا. ال تزول حىت يزول أخشابها. مبارك ألهلها يف 
املاء واللنب. فهذا عن بعض اجلاهلية عن رجل یهودي عن خّط رسايين يف وصف بدل هللا 

األعالم.  من  أحد  ینكره  ومل  االسالم  أهل  فساده  وال  ّحصته  یتحّقق  ال  ما  ببعض  احلرام 
 

د من  410 الزايدة 

یميل  االصل:  في  ث.  من  411 التصحيح 

د من  ساقط  الصليبين (†)  بين  412 ما 

منها االصل:  في  د.  من  413 التصحيح 
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الفصل السابع [يف ان الكتب القدمية]414 هل يه مبدةل؟ 
وما املبدل منها؟

قال شـيخنا حافظ عرصه ابن جحر يف <رشح البخاري> يف ابب قول هللا [45ظ] عّز وجّل 
{بل هو قرآن جميد} حيرّفون يزیلون وليس أحد يزیل لفظ كتاب من كتب هللا عّز وجّل ولكّنهم 
حيرّفونه یتأّولونه عىل غري تأویهل. قال شـيخنا ابن امللّقن يف رشحه هذا اذلي قاهل أحد القولني يف 
تفسري هذه اآلیة وهو خمتاره أي البخاري. وقد ّرصح كثري من أحصابنا ان اليهود والنصارى بّدلوا 
التوراة واالجنيل وفرّعوا عىل ذكل جواز إمتهان أوراقهما415. وهو416 خيالف ما قاهل البخاري هنا 
انتهـى. وهو كالرصیح يف ان قوهل وليس أحد اىل آخره من الكم البخاري ذیّل به تفسري ابن 
عباس. وهو حيتمل ان يكون بقّية الكم ابن عباس يف تفسري اآلیة انتهـى الكم شـيخنا. والكم 
شـيخه ابن امللّقن رصیح أیضا يف ان االمتهان خيّص املبدل فيكون االحرتام لغريه. وكذا ّلك ما 

یأيت يف الالكم عىل ذكل عند من تدبّره.
قال شـيخنا وقال بعض الّرشاح املتأخرين أختلف يف هذه املساةل عىل أقوال أحدها انها 
بّدلت ّلكها وهو مقتىض القول احملّيك جبواز االمتهان417. وهو إفراط وینبغي محل إطالق من 
ا فهـي مكابرة. واآلايت واألخبار كثرية يف أنه بقي منها أشـياء كثرية مل  ـّ أطلقه عىل االكـرث, وإل
تبّدل. من ذكل قوهل تعاىل {اذلين یّتبعون الرسول النيب األّمي اذلي جيدونه مكتواب عندهم يف 
التوراة واالجنيل} اآلیة. ومن ذكل قّصة رمج اليهودیّني وفيه وجود آیة الرمج. ویؤیّده قوهل تعاىل 

{قل فأتوا ابلتوراة فاتلوها ان كنمت صادقني}.
اثنيها ان التبدیل وقع ولكن يف معظمها. وأدلّته كثرية وینبغي محل األّول عليه. اثلثها وقع يف 
اليسري منها ومعظمها ابق عىل حاهل, ونرصه الشـيخ تقي ادلين بن تيمّية يف كتاب <الرّد الصحيح 
عىل من بّدل دين املسـيح>. قلت ویؤیده قول [46و] إمامنا الشافعي رمحه هللا يف خطبة كتاب 
<الرساةل> وأشهد ان ال اهل اال هللا وحده ال رشیك هل وان محمدا عبده ورسوهل صىل هللا عليه 
, فافتعلوا كذاب  وسمل. بعثه والناس صنفان: أحدهما أهل كتاب بّدلوا من أحكامه وكفروا اب
صاغوه بألسنتهم خفلطوه حبّق هللا اذلي أنزل اليهم . فذكر تبارك وتعاىل لنبّيه صىل هللا عليه وسمل 
من كفرهم اىل آخر الكمه. وقال يف ابب ترمجته احلكم بني أهل اذلمّة واكره للمسمل ان یعمل 
بناء او جتارة او غريه يف كنائسهم اليت لصالتهم. ولو أوىص ان يكتب بثلثه االجنيل والتوراة 

د من  414 الزايدة 

ادراكهما االصل:  في  د.  من  415 التصحيح 

وقد االصل:  في  د.  من  416 التصحيح 

امتهان االصل:  في  د.  من  417 التصحيح 

SALEH_F8_124-186.indd   124SALEH_F8_124-186.indd   124 5/12/2008   5:32:10 PM5/12/2008   5:32:10 PM



 arabic edition 125

الكتاب  يكتبون  فقال {اذلين  منها.  تبدیلهم  ذكر  قد  وجّل  عّز  هللا  الن  الوصية  جتز  مل  یدرس 
بأیدیهم ّمث یقولون هذا من عند هللا} وقال {ان منهم لفریقا یلوون ألسنتهم ابلكتاب} قرأ الربيع 
اآلیة انتهـى. فانظر اىل تعبريه مبن التبعيضّية يف املوضعني وال تنس تقييده بيدرس. ويسـتأنس هل 
بقول النيب صىل هللا عليه وسمل: ”آمنت بك ومبن أنزكل“ كما مىض يف الفصل الثالث. وقال 
االصبهاين يف سبب نزول {قل اي أهل الكتاب لسـمت عىل يشء حّىت تقيموا التوراة واالجنيل} 
ان اليهود قالوا للنيب صىل هللا عليه وسمل ألست تؤمن مبا418 عندان من التوراة وتشهد انها احلّق 

قال بىل ولكّنكم أحدثـمت وحجدمت ما فيها فأان بريء من إحداثكم.
قال شـيخنا رابعها امنا وقع التبدیل والتغيري يف املعاين ال يف األلفاظ وهو املذكور هنا. وقد 
سـئل ابن تيمية عن هذه املسأةل جمردا فأجاب يف فتاویه ان للعلماء يف ذكل قولني. واحتّج للثاين 
من أوجه كثرية منها قوهل تعاىل {ال مبّدل للكماته} وهو معارض بقوهل تعاىل {مفن بّدهل بعد ما مسعه 
فإنّما إمثه عىل اذلين یبّدلونه} كذا قال. والتبدیل هنا امنا هو لإلیـصاء419 . قال وال یتعّني امجلع مبا 
ذكر من امحلل عىل اللفظ يف النفي [46ظ] وعىل املعىن يف االثبات جلواز امحلل يف النفي عىل 
احلكم ويف االثبات عىل ما هو أّمع من اللفظ واملعىن. ومنها ان نسخ التوراة يف الرشق والغرب 
واجلنوب والشمال ال ختتلف ومن احملال ان یقع التبدیل فتتوارد النسخ بذكل عىل منهاج واحد. 
وهذا اسـتدالل جعيب النه اذا جاز وقوع التبدیل جاز إعدام املبدل. والنسخ املوجودة اآلن يه 
اليت اسـتقّر عليها األمر عندهم عند التبدیل واألخبار بذكل طافحة. أّما فيما420 یتعّلق ابلتوراة 
فألّن خبت نّرص لـّما غزا بيت املقدس وأهكل بين ارسئيل ومزّقهم بني قتيل وأسري حّىت جاء 
عْزرَى421 فأمالها عليهم. وأّما فيما یتعّلق ابالجنيل فان الروم ملا دخلوا يف النرصانية مجع ملكهم 
ااكبرهم عىل ما جاء يف االجنيل اذلي بأیدیهم. وحتریفهم املعاين ال ینكر بل هو موجود عندهم 
بكـرثة. وامنا الزناع هل حرّفت األلفاظ أو ال. وقد وجد يف الكتابني ما ال جيوز ان يكون بهذه 

األلفاظ من عند هللا عّز وجّل أصال. 
وقد رسد ابو محمد بن حزم يف كتابه <الفصل يف امللل والنحل> أشـياء كثرية من هذا اجلنس. 
من ذكل انه ذكر ان يف أّول فصل يف أّول ورقة من توراة اليهود اليت عند رابنيهم [وقّرائيهم]422 
وعاانهم وعيسویهم حيث كانوا يف املشارق واملغارب ال خيتلفون423 فيها عىل صفة واحدة. لو رام 
أحد ان يزید فيها لفظة او ینقص منها لفظة الفتضح عندهم, مّتفقا عليها [عندهم]424 اىل األحبار 
الهارونية اذلين كانوا قبل اخلراب الثاين. یذكرون انها مبّلغة من أولئك اىل عزرى الهاروين. وذكر 

بها االصل:  في  د.  من  418 التصحيح 

الثالث النسخ  يف  معجمة  غري  احملقق.  من  419 االعجام 

فيها االصل:  في  د.  من  420 التصحيح 

د من  ماخوذه  421 احلركات 

د من  422 الزايدة 

حيلفون االصل:  في  د.  من  423 التصحيح 

د من  424 الزايدة 
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يف مواضع أخرى ان التبدیل وقع فيها اىل ان أعدمت فأمالها [47و] عزرى املذكور عىل ما يه 
عليه االن. ّمث ساق أشـياء من نّص التوراة اليت بأیدیهم االن الكذب فيها ظاهر425 جّدا.

قال الشـيخ نور ادلين هذا قد نقل أشـياء من التوراة ليس اال لصّحة مّدعاه فانتبه هل مع 
انه مبدل فمن أين هل التبدیل ال یتوّقف أحد يف انه من كتابنا النه مهيمن حكم شاهد فما رّده 
فهو مردود انتهـى. مث قال ابن حزم وبلغنا عن قوم من املسلمني ینكرون ان التوراة واالجنيل 
اللتني بأیدي اليهود والنصارى حمرّفان426. واحلامل لهم عىل ذكل قةّل اهتبالهم بنصوص427 القرآن 
والسـّنة. وقد اشـتمال عىل انهم {حيرّفون اللكم عن مواضعه}, {ویقولون عىل هللا الكذب وهم 
یعلمون}, {ویقولون هو من عند هللا وما هو من عند هللا}, ویلبسون احلّق ابلباطل, ويكتمون 
احلّق وهم یعلمون. ویقال428 لهؤالء املنكرين قد قال هللا تعاىل يف صفة الصحابة {ذكل مثلهم يف 
التوراة ومثلهم يف االجنيل كزرع أخرج شطأه} اىل آخر السورة. وليس بأیدي اليهود والنصارى 
من هذا يشء. ویقال ملن ادعى ان نقلهم نقل متواتر قد اتفقوا عىل ان ال ذكر حملمد صىل هللا 
عليه وسمل يف الكتابني فان صّدقتموهم فيما بأیدیهم لكونه429 نقل نقل التواتر فصّدقوهم فيما 
زمعوه عىل430 ان ال ذكر حملمد صىل هللا عليه وسمل وال ألصحابه واال فال جيوز تصدیق بعض 

وتكذیب بعض مع جميئهما جميئا واحدا انتهـى الكمه وفيه فوائد. 
وقال الشـيخ بدر ادلين الزركيش اغّرت بعض املتأخرين بهذا یعين مبا قال البخاري فقال ان 
يف حتریف التوراة خالفا هل هو يف اللفظ واملعىن او يف املعىن فقط؟ ومال اىل الثاين. ورأى 
جواز مطالعتها وهو قول ابطل. ال خالف انهم غّريوا وبّدلوا واالشـتغال بنظرها وكتابتها ال جيوز 
ابالجماع. وقد غضب رسول هللا صىل هللا عليه [47ظ] وسمل حني رأى مع عمر ريض هللا 
عنه صحيفة فيها يشء من التوراة, وقال لو كان موىس حّيا ما وسعه اال اتباعي. ولوال انه معصية 

ما غضب فيه انتهـى. 
ولقد اغّرت بدعوى هذا االجماع من قرص ابعه يف الروایة, وعمي نظره واسـتضالعه يف رتبة 
ادلرایة, وضعف اطالعه عىل أسـباب الهدایة, وصّده حتّريه وانقطاعه بظلمات الضالةل والغوایة. 
فإنّه مكابرة يف احملسوس وقلب للحقائق, ألّن دعوى االجماع يف ضّده أوىل, وأقامة األدةّل عىل 

مقابهل أظهر وأعىل. وذلكل قال شـيخنا عقب نقهل عنه قلت ان ثبت االجماع فال الكم. 

ظاهرا االصل:  في  د.  من  425 التصحيح 

حمرفًا االصل:  في  د.  من  426 التصحيح 

عن بنصوص  االصل:  في  د.  من  427 التصحيح 

ویقول االصل:  في  د.  من  428 التصحيح 

بعد الناخس  اضافها  ح  في  النص.  في  املكان  واضحة  غري  حاشـية  ويه  االمرين.  بني  مالزمة  ال  د:  في  حاشـية   429 هناك 
لكونه

د من  430 ساقطة 
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وقال الشـيخ نور ادلين وكيف یثبت مع قول االمام عياض املتقّدم وما ألفي431 من ذكل يف 
التوراة واالجنيل مما قد مجعه العلماء وبّينوه انتهـى. عىل ان من حفظ كتاب هللا تعاىل ال حيتاج 
يف432 رّد نقل ذكل اىل يشء. یعين الن هللا تعاىل قد أمر ابحضارها وتالوتها وال یظّن ابألّمة 
ان جتمع عىل خمالفة الكم هللا تعاىل. قال شـيخنا وقد قّيده یعين الزركيش ابالشـتغال بكتابتها 
ونظرها. فان أراد من یتشاغل بذكل دون غريه فال حيصل املقصود. النه یفهم انه433 لو تشاغل 
القول  وصفه434  النظر. ويف  التشاغل فهو حمّل  وان أراد مطلق  بذكل مع تشاغهل بغريه جاز, 
املذكور ابلبطالن مع ما تقّدم, نظر أیضا. فقد نسب لوهب بن منّبه وهو من أعمل الناس ابلتوراة 
ونسب أیضا البن عباس ترجمان القرآن وكان ینبغي هل ترك الرتفع435 ابلصدر والتشاغل برّد أدةّل 

اخملالف اليت حكيتها انتهـى. [48و]
وقال الشـيخ بدر ادلين ابن ادلماميين يف <حاشـية املغين> يف قول بعض الناس ان الواو 
یعين  وغّلطهم  قال  عليه.  االجماع  والسهييل  والفاريس  السريايف  عن  حّيان  ابو  ونقل  للرتتيب. 
ااب436 حّيان مبا ذكره من اخلالف. قال الشـيخ بهاء ادلين السـبيك وفيه نظر من أوجه. أحدها ان 
قول القائل هؤالء أمجعوا وقول اآلخر هؤالء اختلفوا مطلقتان فال تـتناقضان. فيجوز ان يكون 
ثَّم خالف سابق انعقد االمجاع بعده, فيقع اخلالف يف االجماع بعد اخلالف أهو حّجة أو ال. 
وفيه خالف ومذهبنا انه ليس بـحّجة. وجيوز ان يكون ثَّم خالف الحق عرض بعد االجماع, 

فال أثر هل, واذا كان كذكل فال وجه للتغليط.437
الثاين سّلمنا ان املراد التوقيت املسـتمّر فتغليط انقل االمجاع وان كـرث يف الكم أهل العمل 
هو املتبادر اىل اذلهن. فان انقل اخلالف مثبت وانقل االمجاع كالنايف ینبغي ان یتوّقف فيه. 
واذلي  لها.  تعّرض  من  أر  ومل  املباحث.  اجلدوى يف  كثرية  فانها  لها  التنبيه  ینبغي  قاعدة  وهذه 
یظهر ان یقال اما ان یفرّع عىل ان االجماع السكويت ّجحة او ال. ان قلنا بـحّجيته فينبغي ان 
یقّدم انقل اخلالف النه اعتمد الرصیح. وانقل االمجاع جيوز ان يكون اعتمد عىل جمّرد االنتشار 
مع السكوت. وان قلنا ان السكويت ليس بـحّجة فقد یقال یتعارضان النهما مثبتان. وقد یقال 
برتجيح انقل اخلالف النه نّص يف نسـبة ذكل اىل قائهل. وانقل االمجاع كالناطق ابلعام اذلي ال 
یدّل عىل الشخص اخملالف اال مضنا. وقد یقال برتجيح االمجاع الن اخلالف يرتفع ابالمجاع من 
غري عكس. فتمكن صّحة ّلك منهما يف وقت. ویصري ذكل كما ذهب اليه بعض أصحابنا من أّن 

القي االصل:  في  د.  من  431 التصحيح 

اىل االصل:  في  د.  من  432 التصحيح 

االصل في  مكررة  ان:  یفهم  النه  املقصود  حيصل  فال  غيره  دون  بذكل  433 یتشاغل 

صفة االصل:  في  د.  من  434 التصحيح 

الرفع ح:  ث,  االصل,  في  د.  من  435 التصحيح 

ايب االصل:  في  د.  من  436 التصحيح 

للتغليظ االصل:  في  د.  من  437 التصحيح 
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بّينة الوقف تـقّدم عىل بينة املكل. [48ظ] الن املكل یقبل االنتقال اىل الوقف من غري عكس. 
وان كان الصحيح من مذهبنا ان بّينتي املكل والوقف تتعارضان انتهـى. 

رجع اىل الكم شـيخنا ابن حجر قال ويف اسـتدالهل أي الزركيش عىل عدم اجلواز اذلي اّدعى 
االجماع فيه بقّصة معر ريض هللا عنه نظر أیضا سأذكره438 بعد خترجي احلدیث املذكور. وقد 
أخرجه أمحد والزبار واللفظ هل من حدیث جابر ريض هللا عنه قال نسخ439 معر ريض هللا عنه 
كتااب من التوراة ابلعربية فجاء به اىل النيب صىل هللا عليه وسمل فجعل یقرأ ووجه رسول هللا 
صىل هللا عليه وسمل یتغّير. فقال هل رجل من األنصار وحيك اي بن اخلّطاب أال ترى وجه رسول 
هللا صىل هللا عليه وسمل. فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ”ال تسألوا أهل الكتاب عن 
يشء فإنّهم لن یهدوكم وقد ضّلوا. وانكم اما ان تكذبوا حبّق أو تصّدقوا بباطل. وهللا لو كان 

ا أن یتبعين.“ ويف سـنده440 جابر اجلعفي وهو ضعيف.  ـّ موىس حّيا بني أظهركم ما حّل هل إل
وألمحد أیضا وأيب یعىل من وجه آخر عن جابر ريض هللا عنه ان معر ريض هللا عنه أىت 
بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأه عىل النيب صىل هللا عليه وسمل فغضب. فذكر 
ا أن یتبعين.  ـّ حنوه دون قول األنصاري. وفيه واذلي نفيس بيده لو كان موىس حّيا ما وسعه إل

ويف سـنده جمادل441 بن سعيد وهو لني. 
وأخرجه الطرباين بسـند فيه جمهول وخمتلف فيه عن أيب ادلرداء ريض هللا عنه قال جاء 
معر ريض هللا عنه جبوامع من التوریة فذكر حنوه. وّمسى األنصاري اذلي خاطب معر, عبد هللا 
بن زید اذلي أري األذآن ريض هللا عنه. وفيه لو كان موىس بني أظهركم ّمث اتبعتموه [49و] 
وتركتموين لضللمت ضالال بعيدا. وأخرجه امحد والطرباين من حدیث عبد هللا بن اثبت قال جاء 
معر ريض هللا عنه فقال يرسول هللا اين مررت بأخ يل من بين قریظة [فكتب]442 يل جوامع 
من التوراة أال أعرضها عليك. قال فتغّري وجه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل احلدیث. وفيه 

واذلي نفيس بيده لو أصبح موىس فيكم ّمث اتبعتموه وتركتموين لضللمت. 
واخرج ابو یعىل من طریق خادل بن عرفطة قال كنت عند معر ريض هللا عنه فجاءه رجل 
من عبد القيس فرضبه بعىص معه فقال ما يل اي أمري املؤمنني؟ قال أنت اذلي نسخت كتاب 
دانيال. قال مرين بأمرك قال انطلق فاحمه فلنئ بلغين أنّك قرأته أو أقرأته ألنهكّنك عقوبة. مث قال 
انطلقت فانتسخت كتااب من أهل الكتاب مث جئت فقال ىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ما 
هذا؟ قلت كتاب انتسخته لزتداد به علما اىل علمنا. فغضب حىت امحّرت وجنتاه. فذكر قّصة 

ذكره ما  االصل:  في  د.  من  438 التصحيح 

الشـيخ االصل:  في  د.  من  439 التصحيح 

مسـند االصل:  في  د.  من  440 التصحيح 

جماهد سـند  االصل:  في  د.  من  441 التصحيح 

د من  442 الزايدة 
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فيها اي أیّها الناس قد أوتيت جوامع اللكم وخوامته واخترص يل القول اختصارا. ولقد443 أتيتكم بها 
بيضاء نقّية فال تـتهّوكوا. ويف سـنده444 عبد الرمحن بن احسق الواسطي وهو ضعيف. 

وهذه مجيع طرق هذا احلدیث. وىه وان مل يكن فيها ما حيتّج به لكن مجموعها یقتيض ان 
لها أصال. واذلي یظهر ان كراهته ذكل للتزنیه445 ال للتحرمي. واألوىل يف هذه املسأةل التفرقة بني 
من مل یتمّكن ویصري من الراخسني يف االیمان فال جيوز [هل]446 النظر يف يشء من ذكل. خبالف 
الراخس فيجوز وال سـّيما عند االحتياج اىل الرّد عىل اخملالف. ویدّل عىل ذكل نقل األئمة قدميا 
وحدیثا من التوراة والزامهم اليهود ابلتصدیق مبحمد صىل هللا عليه وسمل مبا يسـتخرجونه من 

كتابهم. ولوال447 اعتقادهم جواز النظر [49ظ] فيه ملا فعلوه وتواردوا عليه. 
واما اسـتدالهل للتحرمي مبا ورد من الغضب ودعواه انه لو مل يكن معصية ما غضب منه فهو 
معرتض ابنه قد یغضب من فعل املكروه ومن فعل ما هو خالف األوىل اذا صدر ممن ال یليق 
منه ذكل. كغضبه448 من تطویل معاذ ريض هللا عنه صلوة الصبح ابلقراءة. وقد یغضب ممن 
یقع منه تقصري يف فهم األمر الواحض مثل اذلي سأل عن لقطة اإلبل. وقد تقّدم يف كتاب العمل 

الغضب يف املواعظة, ومىض يف كتاب األدب ما جيوز من الغضب انتهـى. 
واذلي فهمه شـيخنا ان هذا متوارد مع األحادیث اآلمرة ابألخذ عن أهل الكتاب عىل يشء 
واحد وليس كذكل. بل اذلي مىض يف مصادقة ما عندان من غري زايدة اما بتحسني رشعنا 
او تقبيح ما هم عليه وتكذیبهم فيه او جمّرد خرب عنهم ال حكم فيه كما ورد من طول ثيابهم يف 
التيه بطولهم وعدم توّسخها وحنو ذكل. وهذه األحادیث الناهية يف إثبات حكم ليس يف رشعنا 
دليل عليه حّىت يكون هدایة لنا ممن أضّل نفسه اىل يشء مل یهدان رشعنا اليه وحىت يكون اتّباعا 
ملوىس عليه السالم وتركا لنبّينا صىل هللا عليه وسمل, وحّىت يكون زايدة فيما عندان مل تكن يف 
رشعنا قبل ذكل, وحىت يكون تهّوكا أي حتّريا كما يف بعض طرق حدیث جابر ريض هللا عنه 

ليلزم عنه ان رشعنا انقص وحمتاج اىل غريه. 
وذكل كما اسـتدل بعض من شـّنع عّيل يف هذا األمر لِـما أنكرته من جهر من ابتدع من 
املؤّذنني بقولهم ”اي دامئ املعروف“ عىل ما نقل عنه بأن ارسائيل عليه السالم قال ذكل. فكان 
مع انه مثبت حمكا جدیدا يف رشعنا منابذ اآلیتني من كتاب هللا. واسـتدل بعضهم ألمر عرض 
هل عىل خشص خاصمه [50و] ابن قال ورد يف بعض كتب هللا املزنةل ان هللا ال یغفر عقوق 
االسـتاذين فكان مع كونه شارعا أمرا جدیدا ال449 عهد ملسمل به منابذا لقوهل تعاىل {ویغفر ما دون 

وقد االصل:  443 في 

سـند االصل:  في  د.  من  444 التصحيح 

التوریة االصل:  في  د.  من  445 التصحيح 

د من  446 الزايدة 

ولو االصل:  في  د.  من  447 التصحيح 

كغضب االصل:  في  د.  من  448 التصحيح 

اال االصل:  في  د.  من  449 التصحيح 
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ذكل ملن يشاء}. فأصبحوا كما ترى دلاء450 اجلهل واحلسد ملن هو معرض عنهم مقبل عىل شأنه 
ال حياسدهم بني بدعة ینكرها فينرصونها مبا ینكرون به عليه, وسـّنة یظهرها فريّدونها اليه وهم 

یعملون من مثلها عىل تقدير تسلمي نقهل ما یعارض الرشع. 
وقد عرفوه صغريا وكبريا ما زامح أحدا451 منهم يف وظيفة وال ضایقه يف رزق452 وال انزعه يف 
منصب. فعمل قطعا ان الكمهم امنا هو الرادة الغّض453 منه والتنفري عنه فيكسـبهم454 ذكل ضّد 
مرادهم . وهو ان یعمل الناس انهم دونه الن الشافعي ريض هللا عنه [قال]455 ما نظر الناس اىل 
من هم دونه اال بسطوا ألسنتهم فيه. فانظر أیدك [هللا]456 الباطل وأههل كـّلـما قلب تكّشف 
من هجلهم ما كان مسـتورا وتبّني من داء حسدهم ما كان دفينا خيادع املكر مغمورا. فليس 

ا كما قلت من الوافر األّول مطلق بردف: ـّ األمر إل
نصران سـّنة اخملتار حّقـــــــــا

فكان لنا السالمة والغنيمة 
ورممت نرص بدعـــــتكم فـخبتم

وكان ذلاك عاقبة وخيمــــــة

وقد مىض يف آخر الفصل اخلامس عن امامنا الشافعي التعجيب من حكایة خشص االجماع 
يف مثل هذا سواء457 وهو ان يكون خمالفا لسـّنة النيب صىل هللا عليه وسمل ومعل التابعني هل 

بأحسان وانه ال یلتفت اليه وال یعّول بوجه من الوجوه عليه وهللا تعاىل املوفق مبّنه وكرمه.

بين عن  النقل  حكم  ان  يف  الثامن  الفصل 
كتابنا یصّدقه  ال  فيما  كان  ولو  ارسائيل 

اجلواز يكّذبه  وال 

وان مل یثبت ذكل [50ظ] املنقول. وكذا ما نقل عن غريهم من أهل األداين الباطةل الن املقصود 
االسـتئناس ال االعتماد, خبالف ما يسـتدّل به يف رشعنا فانّه العمدة يف االحتجاج لدلين فال بّد 
من ثبوته. فاذلي عندان من األدةّل ثالثة أقسام: موضوعات, وضعاف, وغري ذكل. فاذلي ليس هو 

ترادل االصل:  في  د.  من  450 التصحيح 

احد االصل:  في  د.  من  451 التصحيح 

ورق االصل:  في  د.  من  452 التصحيح 

واحضة غري  االصل:  في  د.  من  453 التصحيح 

فيلبسهم االصل:  في  د.  من  454 التصحيح 

د من  455 الزايدة 

د من  456 الزايدة 

اسوا االصل:  في  د.  من  457 التصحيح 

SALEH_F8_124-186.indd   130SALEH_F8_124-186.indd   130 5/12/2008   5:32:12 PM5/12/2008   5:32:12 PM



 arabic edition 131

مبوضوع وال ضعيف مطلق ضعف یورد للحّجة. والضعيف املتماسك للرتغيب. واملوضوع یذكر 
لبيان التحذير منه بأنّه كذب. فاذا وازنت458 ما ینقهل أمئتنا عن أهل دیننا لالسـتدالل لرشعنا مبا 
ینقهل األمئة عن أهل الكتاب سقط من هذه األقسام الثالثة يف النقل عنهم ما هو للحّجة فانه 
ال ینقل عنهم ما یثبت به حكم من أحكامنا. ویبقى ما یصّدقه كتابنا فيجوز نقهل وان مل يكن يف 
ا  ـّ حّزي459 ما یثبت النه يف حكم املوعظة لنا. وأّما ما كّذبه كتابنا فهو كاملوضوع ال جيوز نقهل إل

مقروان ببيان حاهل460. 
روى البخاري يف ذكر بين ارسائيل, والرتمذي يف العمل عن عبد هللا بن عمرو ريض هللا 
عنهما ان النيب صىل هللا عليه وسمل قال: ”بّلغوا عّين ولو آیة وحّدثوا عن بين ارسائيل وال 
حرج.“ وروى االمام أمحد يف <املسـند> عن ايب سعيد ريض هللا عنه قال كـّنا قعودا نكتب 
ما نسمع من النيب صىل هللا عليه وسمل فخرج علينا فقال ما هذا تكتبون؟ فقلنا ما نسمع منك. 
فقال أ كتاب مع كتاب هللا أخلصوه. قال جفمعنا ما كتبناه يف صعيد واحد ّمث أحرقناه ابلنار. فقلنا 
اي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أنتحدث عنك؟ فقال نعم حتّدثوا عّين وال حرج ومن كّذب 
عّيل فليتبوأ مقعده من النار. قال فقلنا اي رسول هللا أنتحدث عن بين ارسائيل؟ فقال نعم حتّدثوا 
عن بين [51و] ارسائيل وال حرج فانّكم ال حتّدثون عنهم بيشء اال وقد كان فيهم أجعب منه. 

ويف حنو النصف من <الرساةل> المامنا الشافعي رمحه هللا يف آخر ابب تثبيت خرب الواحد, 
أخربان سفيان عن محمد بن معر وعن ايب سلمة [عن ايب هريرة]461 ريض هللا عنه ان رسول 
ارسائيل وال حرج وحّدثوا عّين وال تكّذبوا  هللا صىل هللا عليه وسمل قال: ”حّدثوا عن بين 
عّيل.“ قال الشافعي وهذا أشّد حدیث روي عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف هذا, 
ا  ـّ یعين يف التوّعد عىل الكذب يف احلدیث. قال وعليه اعتمدان مع غريه يف ان ال نقبل حدیثا إل
من ثقة. ونعرف صدق من محل احلدیث من حني ابتدئ اىل ان یبلغ به منتهاه. فان قال قائل 
فما يف هذا احلدیث من ادلالةل عىل ما وصفت؟ قيل هل أحاط462 العمل ان النيب صىل هللا عليه 
وسمل ال یأمر أحدا حبال ان يكذب عىل بين ارسائيل. وانّـما أابح قبول463 ذكل عّمن حّدث 
به مّمن جيهل صدقه وكذبه. ومل یبحه أیضا ّمعن یعرف كذبه. النه يروى عنه صىل هللا عليه 
الكّذابني. [من حّدث عن كّذاب  كذاب فهو أحد  يراه  وهو  انه قال من حّدث حبدیث  وسمل 
مل یربأ من الكذب]464 النه يري الكّذاب يف حدیثه كاذاب. والنه ال يسـتدّل عىل اكـرث صدق 
احلدیث وكذبه اال بصدق المخبر وكذبه اال يف اخلاّص القليل من احلدیث. وذكل ان يسـتدّل 

ورانت االصل:  في  د.  في  معجمة  غري  اللكمة  ث.  من  458 التصحيح 

حني االصل:  في  د.  من  459 التصحيح 

حاهل ببيان  مقروان  ببيان  اال  االصل:  في  د.  من  460 التصحيح 

د من  461 الزايدة 

احاد االصل:  في  د.  من  462 التصحيح 

قبول اابح  وامنا  اابح  ارسائيل  بين  عىل  يكذب  ان  ث:  د,  463 في 

د من  464 الزايدة 
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عىل الصدق والكذب فيه ابن حيّدث احملدث مبا ال جيوز ان يكون مثهل او خيالفه مما هو أثبت 
واكـرث دالالت يف الصدق منه. 

ارسائيل  بين  عن  واحلدیث  عنه  احلدیث  بني  وسمل  عليه  رسول هللا صىل هللا  فّرق  واذا 
فقال465 حّدثوا [عّين]466 وال تكّذبوا عّيل. فالعمل ان شاء هللا حييط ان الكذب [اذلي]467 نهاهم 
عنه هو الكذب الخفّي وذكل احلدیث عمن ال یعرف صدقه. الن الكذب اذا كان منهّيا عنه عىل 
لك حال فال كذب أعظم من الكذب عىل [51ظ] رسول هللا صىل هللا عليه وسمل [انتهـى]468. 
ومما یؤیّد هذا ما مّر يف الفصل السادس من نقل األمئة عن طوائف الكفرة حّىت الشـيطان469. 
وقال الشـيخ زين ادلين العرايق يف أدآب احملّدث من <رشح ألفّيته> ّمث روى یعين اخلطيب عن 
الشافعي رمحه هللا ان معىن حدیث حّدثوا عن بين ارسئيل وال حرج أي وال بأس ان حتّدثوا 
عنهم ما مسعمت به470. وان اسـتحال ان يكون يف هذه األّمة مثل ما روي ان ثيابهم تطول والنار 
اليت تزنل من السماء فتالك القرابن انتهـى. وذكل الن ما يروى عن بين ارسائيل ال یثبت به 
حكم من األحكام وامنا هو اسـتئناس471 واحتجاج عىل معتقد. ذكل وحنو هذا فصار مثل قول 
االمئة ان احلدیث الضعيف یورد يف فضائل األعمال والرتغيب والرتهيب وال يسـتدّل به عىل 

األحكام وهللا الهادي.
وقال الشافعي رمحه هللا يف آخر <الرساةل> قال یعين بعض من انظره قد ذكرت472 الكتاب 
والسـّنة فكيف حمكت ابالجماع ّمث حمكت ابلقياس فأمقتهما مقام كتاب او سـّنة؟ فقلت واين 
وان حمكت بهما كما أحكم ابلكتاب والسـّنة فأصل ما أحكم به منها473 مفرتق. قال أفيجوز 
ان تكون أصول مفرتقة األسـباب حتكم بها حكما واحدا؟ قلت نعم حيكم بكتاب هللا وابلسـّنة 
وحنكم  والباطن.  الظاهر  يف  ابحلّق  حمكنا  لهذا  فنقول  فيهما  اختالف  ال  الذلين  عليهما  اجملتمع 
بسـّنة رویت من طریق االنفراد وال یجتمع [الناس]474 عليها فنقول حمكنا ابحلّق يف الظاهر النه 
قد ميكن الغلط فيمن روى احلدیث. وحنكم ابالجماع ّمث ابلقياس وهو أضعف من هذا ولكّنها 
عى عليه  مزنةل رضورة ال حيّل القياس واخلرب موجود. ّمث شـّبه هذا بقوهل أقيض بعلمي ان ما ادُّ
كما اّدعى عليه بشاهد وميني. [52و] وهو أضعف من شاهدين أو إقراره. فان مل أعمل ومل یقّر 
قضيت عليه بشاهدين وقد یغلطان ویهمان. وعلمي وإقراره عليه أقوى من شاهدين. مث أقضي 

قالوا االصل:  في  د.  من  465 التصحيح 

د من  466 الزايدة 

د من  467 الزايدة 

د من  468 الزايدة 

الشـياطني د:  469 في 

د من  470 ساقطة 

االسـتئناس االصل:  في  د.  من  471 التصحيح 

فذكرت انظره  االصل:  في  د.  من  472 التصحيح 

منهما االصل:  في  د.  من  473 التصحيح 

د من  474 الزايدة 
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عليه بنكوهل عن اليمين وميني صاحبه وهو أضعف من شاهد وميني ألنّه قد ینلك خوف الشهرة 
واسـتصغار ما حيلف عليه وقد يكون احلالف475 لنفسه غري476 ثـقة وحریصا فاجرا. 

هذا مجيع ما رأیته يف هذه املسأةل من الكم الناس مما يل وعّيل. وقد أتيت477 به عّيل ما قالوه 
مل أغادر منه شيئا لينظره العامل املنصف478 فيعمل انه ال اعرتاض عّيل القتدايئ بأمئة االسالم. ومل 
أمعل كاذلي يروم التشنيع عّيل بغري حّق فيذكر ما هل عىل زمعه فقط لرّد ما قصدت به اخلري من 
االستشهاد عىل ّحصة ما حنن عليه وفساد ما عليه األعداء مبا عندهم ویعتقدون صّحته. ليكون 
األمر بعد الزامهم مبا یلزتمون وافحامهم بعني ما یعتقدون والقامهم احلجر مبا به یعتّدون479 .كما 
قيل والفضل ما شهدت به األعداء. فكان حاصل أمرهم انهم ذّموين ملديح للقرآن مبا هو أّرض 
ألهل الكفران وأّرس ألهل االميان وحزب الرمحن. ومل آل جهدا يف النصيحة لنفيس وللمسلمني. 
وما كنت حبمد هللا مـّتـهما قّط يف دیين وال مغموصا عّيل يف علمي. ولست ابملنحرف النسب 
وال ابملذموم العشري وال حفظ [عّيل]480 قّط أنّـي كنت يف شـبايب عىل خصةل غري مرضّية حيكم 

ابسـتصحابها ليظّن يب مرّجمات الظنون.

اخلامتة
كتايب جبالةل  یعّرف   فيما 

وذكل أمران: األّول السالمة من األمور الشنيعة اليت وقع فيها غريي من املفّرسين ونزّهت كتايب 
عنها. والثاين يف ذكر يشء مما یدّل عىل حتّليه ابلكمال. وهو قسمان: األّول إيراد تفسري آايت 
حار481 يف توجيهها العلماء. والثاين إيراد سورة الكوثر لكونها أخرص ما فيه [52ظ] ليدّل ذكل 

عىل بقّيته. 

األّول األمر 

انـّي نزّهت كتايب – و الحمد والفضل واحلول ومنه أسـمتد العصمة من ّلك سوء والقّوة عىل
من  أحدا  أر  ومل  وعظماؤهم.  املفّرسين  جّلـة482  فيها  وقع  فاحشة  أمور  عن  والطول –  ذكل 

اخملالف االصل:  في  د.  من  475 التصحيح 

عني االصل:  في  د.  من  476 التصحيح 

اثبت االصل:  في  د.  من  477 التصحيح 

املصنف االصل:  في  د.  من  478 التصحيح 

یعتقدون االصل:  في  د.  من  479 التصحيح 

د من  480 الزايدة 

جاز االصل:  في  د.  من  481 التصحيح 

مجةل االصل:  في  د.  من  482 التصحيح 
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املتدینني483 بثلب484 األعراض املصونة یتعّرض للتنبيه عليها واشهار أمرها لئال یغّرت بها من مل 
یّتسع ابعه يف الفنون العلمية ویتضّلع ابملعارف الرشعية. لكونها انشـئة عّمن یقتدى به فيؤخذ 
الكمه مسّلما لكونه ال مغمز485 فيه. فهو مل یضعها غّشا للمسلمني وال تهاوان ابدلين ولكن ليصدق 
هللا قول االمام ماكل رمحه هللا يف ان ّلك أحد یؤخذ من الكمه ويرّد اال املعصوم صىل هللا 
عليه وسمل. والكم امامنا الشافعي رمحه هللا حيث قال صّنفت هذه الكتب وما ألوت فيها جهدا 
واين ألعمل ان فيها اخلطأ الن هللا تعاىل یقول {ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا 
كثريا} أو كما قال. من ذكل األحادیث املوضوعة اليت ال حيّل ذكرها اال عىل سبيل القدح فيها, 
فحكمها حكم املبدل من الكتب القدمية اذلي علمنا تبدیهل بشهادة كتابنا اليت ال شهادة أعدل 
منها. كما ان ما ظّن صّحته وانه ال تبدیل فيه حمكه حكم اآلايت املنسوخة من كتابنا يف وجوب 
احرتامه ابحلكم بكراهة مّس احملدث هل او حرمته كما هو مذهب الشافعي رمحه كما مىض بيانه 

يف الفصل اخلامس.
ومن املوضوع املشار اليه ما نسب اىل ابن عباس ريض هللا عنهما يف فضائل السور سورة 
سورة. وكذا ما نسب اىل أّيب ريض هللا عنه. وذكره486 من األمئة الهادين املوثوق بهم رمحهم 
هللا تعاىل ونفعنا بعلومهم الواحدي والثعليب ّمث البيضاوي بسـياق یقطع من ینظره مـّمن ال عمل 
هل ابنه مما حيتّج به وال مطعن فيه. وكذا [53و] الزخمرشي ذكره. وكان جيب عىل هذا املتـمـّضغ 
بأعراض العلماء ان ینّبه عليه من حذره487 عىل زمعه مـّمن ال مغمز فيه عند التحقيق لكونه 
من اكابر أولياء هللا وهو األسـتاذ أبو احلسن احلرالّـي رمحه هللا ونفعين بربكاته. فاذلي تّلكم فيه 
ا من قدرها. وما أراه ینتهـي حّىت جيّره حسده وقةّل دینه اىل قارعة  ـّ ا نفسه ومل حيّط إل ـّ مل یؤذ إل
یصري بها مثال وعربة وحدیثا بني الناس. كما قال الشهاب ابو الفوارس سعد بن محمد التميمي 

امللقب حبيص بيص لشخص تنّقصه:
ال تضع من عظمي قـــــــــدر488
وان كنت مشارا اليه ابلتعظمي 
فالرشیف الكرمي ینقص قدرا
ابلتعّدي عىل الرشیف الكرمي
ولـع امخلــــر ابلعقـــــــول رىم

امخلــــــــر بتنجيسها وابلتحرمي 

املبتدئني ح:  483 في 

واضحة غري  االصل:  في  د.  من  484 التصحيح 

یغمز االصل:  في  د.  من  485 التصحيح 

وذكر االصل:  في  د.  من  486 التصحيح 

حدوه االصل:  في  د.  من  487 التصحيح 

قدري االصل:  في  د.  من  488 التصحيح 
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اما وجوب التنبيه عىل الزخمرشي بدل تنبيهه489 عىل احلرالّـي فالنه وان كان داعية اىل االعزتال 
فهو ثقة يف النقل ملا ال تعّلق هل ابالعزتال من احلدیث واألدب وغريهما. وقد اغّرت به من أخترص 
كتابه وقدّله يف نقل تكل األحادیث بل اغّرت به كثري ممن نقل عنه يف بعض دسائس االعزتال. 
من ذكل ما قاهل يف قوهل تعاىل {اين متوّفيك ورافعك اّيل} ففّرس متوّفيك بقوهل أي مسـتويف490 
أجكل. ومعناه اين عاصمك من ان یقتكل الكّفار ومؤخرك اىل أجل كتبته كل ومميتك حتف 
أنفك ال قتال بأیدیهم. فجعل الالكم اذلي هو من الكنایة491 االميائية492 اليت ليس يف العبارة 
بها بني السالمة واملوت حتف األنف غري واسطة واحدة ويه العصمة من القتل كنایة تلوحيية 
الثباته واسطتني بني السالمة واملوت حتف األنف. وذكل بناء منه عىل مذهبهم الفاسد يف ان 
للمقتول493 أجلني وان [53ظ] القاتل قطع األجل املكتوب. وقد اغّرت به من أخذ منه فنقلوا 

عبارته بلفظها او ما یؤّدیها من غري تنبيه عىل ذكل. 
الزهد  املؤرخون من  نقلها  أولياء هللا فلما یدّل عليه حاهل اليت  واما ان احلرالّـي من اكابر 
واالنقطاع اىل هللا ولزوم السـّنة والصرب عىل األذى حّىت اذلي غّض منه ابلشهادة هل حبسن 
السمت اذلي هو حمّط الشهادة ابخلري. هذا مع ما یدّل عليه الكمه يف تفسريه وغريه ملن هل ذوق 
يف مشارب494 األولياء وموارد األصفياء. واذلي وجد من <تفسريه> من أّول القرآن اىل أثناء آل 
معران. فمن أراد الوقوف عىل حقيقة حاهل يف لزوم الرشع والتمّسك بأوثق عرى السـّنة فلينظره. 
فان ظفر فيه بيشء یظهر منه أدىن ميل495 اىل غري ذكل فعّيل دركه. واما غري تفسريه فّلك ما 

اطلعت عليه منه هو من ذكل النمط. مل أر فيه ما یلّم بنقص أصال. 
وليس عند أحد مـّمن یعرفني شّك يف تصّليب يف السـّنة حّىت ان بعض من یتمّضغ يب ینسبين 
اىل االنكار عىل األولياء لعدم معرفتهم ابمليش عىل سواء املنهج السوّي. فيظنون ان انكاري 
عىل بعض األابلسة ملنابذته السـّنة بشهادة اكابر مشاخي الطائفة امنا هو لسوء اعتقادي يف الطائفة 

وعند هللا تجتمع اخلصوم. 
واما اسـتحالل التعریض بكفره ألجل الكمه يف وقت خروج ادلّجال فزةّل ینبغي االسـتغفار 
ا بأمر رصیح او ظاهر ظهورا ال یقبل رصفه  ـّ منها الن التكفري أمر عظمي ال جيوز اإلقدام عليه إل
عنه لويه االحتمال الصارف. وإطالقه عليه ما أطلقه بناء عىل ان أحادیث ادلّجال داةّل عىل 
ان الوقت اذلي خيرج فيه مما اسـتأثر هللا بعلمه. وليس األمر كذكل. ومن اّدعى خالفه فعليه 

تنبيه االصل:  في  د.  من  489 التصحيح 

متويف االصل:  في  د.  من  490 التصحيح 

الكتابة االصل:  في  د.  من  491 التصحيح 

االبماننه االصل:  في  د.  من  492 التصحيح 

للمقتولني االصل:  في  د.  من  493 التصحيح 

متارب االصل:  في  د.  من  494 التصحيح 

مثل االصل:  في  د.  من  495 التصحيح 
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[54و] البيان. فان ما ذكره [اذلهيب]496 يف ادلالةل عىل ذكل ليس فيه دالةل. فان التحذير من 
احلذر. فان اذلي قال ان خيرج وأان  ليشـتّد  التهویل  ألغراض كثرية, منها كـرثة  يكون  اليشء 
فيكم صىل هللا عليه وسمل أخرب ان عيىس عليه السالم هو اذلي یقتهل. وانه يكون قبل خروجه 
زالزل وفنت وحمن وأمور هائةل. وأخرب ان وجوده صىل هللا عليه وسمل أمان ألّمته. وانه اذا مات 
أاتها ما توّعد اىل غري ذكل من األمور ادلاةّل عىل غري ما فهم اذلهيب. وليس ما ورد يف ذكل 
بأدّل عىل انه مما ال یعمل مما ورد يف الروح. فلو كان ذكل یوجب تكفري من خاض فيه لزم منه 
تكفري من خاض يف الالكم عىل الروح من أعالم األّمة او تفسـيقهم وتضليلهم. عىل انه لو ثبت 
انه مما اسـتؤثر بعلمه ما كفر اخلائض فيه اال برشوط أخرى, اإلحاطة بعلمها صعبة املرام متعّذرة 

النظام اال عىل العلماء األعالم. 
وقد حّقق القول فيها االمام حـّجة االسالم كما ذكرته يف حاشـية <رشح األلفّية> هذا عند 
من یدري ما یقول. اما عند من یقول ان من قال لشخص یغفر هللا كل يكفر ّمث ال جيد من 
يرّده عن ذكل وال حيكم جبههل فاألمر عنده سواء ال فرق بني عرض وعرض497 وال شخص 
وشخص. عىل ان كثريا من اجلهةل یظّن ان عمل التارخي أسهل العلوم النه عنده ال حيتاج اىل غري 
مداد وورق وقمل. وما عمل ان دون ذكل خرط القتاد. فان مبناه التعدیل واجلرح498. و[هو]499 
ا من تضّلع جبميع علوم الرشیعة ليعرف الكبائر والصغائر, وما یوجب  ـّ ال یقوم به حّق القيام إل
الفسق من ذكل وما ال یوجب, وما ال یوجب اجلرح من غري املفسقات وما ال یوجب, ویعمل 
السيئة اليت تكّفر واليت ال تكّفر, وهل الكبرية يشء بعينه أو يه [54ظ] أمر نسـيب, وهل 
املكّفر للصغائر جمرد اجتناب الكبائر, فيما تكّفر الطاعات حينئذ واملصائب, أو املكّفر الطاعات 
واملصائب – فما معىن آیة النساء حينئذ – ویعمل البدع املبتدعة وأقوالهم وما یوجب منها الكفر 
أو الفسق وما ال یوجب, وما فيه خالف وما ال خالف فيه. وهذا وان كان أمرا متكن معرفته 

ولكن دون ذكل أهوال. 
فليتفّقد الناظر نفسه فان كان من أهل هذه احللبة فليربز بني الصّفني ويشّمر عن الزندين. 
هذه أمور ال یقوم بها اال من أفىن معره يف االنقطاع للعمل والعلماء, وصرب عىل شظف العيش 
وقةّل ذات اليد. فما أبعدها مـّمن قىض زمانه يف مجع احلطام من حالل وحرام مع شكایة احلال 

وحجد نعمة ذي اجلالل ليكون كما قيل:
من فاته العمل وأخطأه الغىن فذاك واللكب عىل حال500 سواء 

د من  496 الزايدة 

وغرض غرض  االصل:  في  د.  من  497 التصحيح 

والتعدیل اجلرح  د:  498 في 

د من  499 الزايدة 

حد االصل:  في  د.  من  500 التصحيح 
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واجملاهرة  القلب,  مييت  ان  شأنه  من  اذلي  ابلثلب  االشـتغال  يف  أوقاته  ضّيع  ممن  يه  وأين501 
ابلفسق املرّدد502 بني نميمة وكذب, وحمق أايمه503 يف ادلوران عىل العوام والعجائز ليقرأ حدیث 
أفصح اخللق صىل هللا عليه وسمل قراءة جيب504 منعه منها الن أسلمها اسـتعماهل505 اإلسكان 
الفاحش  اللحن  عن  تسأل  فال  عمل  بغري  عادته  يه  كما  لسانه  أطلق  اذا  واما  اإلمكان.  بقدر 
والتصحيف اذلي ال يرضاه عاقل. فيكون بذكل انسـبا اىل النيب صىل هللا عليه وسمل ما مل یقل 

فيتبّوأ مقعده من النار. 
وشاهد الوجود مصّدق ذلكل, فليطلب506 االجتماع ویقرأ كتااب من الكتب ليعمل الصدق يف 
ذكل من الكذب. وال دليل عىل صدق هذه املقاةل عند من ال یعمل حاهل [55و] أعظم من كّفه 
عن طلب اللقاء لتكذیب الناسب هل اىل هذا الشقاء. ريض بأن یقال صّنف وكتب وألّف507 
ّمث ال يرى ما كتبه يف ید غريه أصال. ليكون جهله وافرتاؤه مقروان بدليهل. ألّن من معه احلّق ال 
یبايل اذا ظهر حّقه. فكيف اذا انضم اليه كتابة الناس هل عىل الكمه؟ فكيف اذا كان من یـحاىم 
عنه كثريا [فكيف اذا كانوا ذوي جاه وترّدد اىل االكابر]508؟ فقد مجع اىل كونه عىل احلّق الكـرثة 
والقّوة. وخصمه مجع اىل ابطاهل عىل ما زمع القةّل واذلةّل, حّىت انه عىل زمعه طوبة ملقاة. وال یقول 

شيئا اال أظهره لدلاين والقايص ان هذا لعجب. 
هذه أمور ّلكها كما ترى قاضية جبههل فصار أحّق الناس بقول امامنا الشافعي رمحه هللا اذا 
غلب الشقاء عىل سفيه تنّطع يف خمالفة الفقيه. أفال خياف هذا املعرتض ان هذه الطوبة تكرس 
رأسه يف بعض األايم, كما قيل ان احلجر اذلي رذهل البّناؤون جعهل رأس الزاویة, اذلي قال 
{والسماء بنيناها بأید وإاّن ملوسعون}. أومل تفده التجربة يف تصنيفه يف معارضة املانع من اجلهر 
بقول بعض املؤذنني509 ”اي دامي املعروف“ بأنّه ال جيوز هل هذا املنع. حّىت كان من نرص هللا 
ذلكل املنكر لتكل البدعة الشنيعة ان بعث هللا هل وهل امحلد األمني احملتسب يشـبك امجلايل عال 
قدره, وعّز نرصه, وّمت عىل سنن التوفيق أمره. فنهـى ّمعا ابتدعه اجلهةل من أمثال هذا املعارض 
من القراءة واذلكر أمام اجلنائز. وال شّك ان تكل البدعة ال تعرش510 لكمة التوحيد وقراءة القرآن. 
الن هذا ال حيىص ما فيه من الرتغيب يف إدامته واجلهر به يف القيام والقعود واحلركة والسكون. 

وان االصل:  في  د.  من  501 التصحيح 

املرتدد االصل:  في  د.  من  502 التصحيح 

اايته االصل:  في  د.  من  503 التصحيح 

حمب االصل:  في  د.  من  504 التصحيح 

اسـتعمال االصل:  في  د.  من  505 التصحيح 

فيطلب االصل:  في  د.  من  506 التصحيح 

واللف د:  507 في 

احملذوف واذلي الكبري  املقطع  سورت  اليت  العالمتني  بنفس  العبارة حذفت معدا النها مسورة  یبدو ان   508 الزايدة من د. 
ملحق في  وضعته 

املؤذن د:  االصل,ومنت  في  د.  هامش  من  509 التصحيح 

یعرس االصل:  في  د.  من  510 التصحيح 
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وأما البدعة اليت خلطت ابآلذان فليست من قول هللا تعاىل وال قول رسول هللا صىل هللا عليه 
وسمل وال أحد من التابعني هل بإحسان. [55ظ] وال وجدوها فيما زعموا اال من قول ارسئيل 
عليه السالم اذلي مألوا األرض ابلتشنيع عّيل ابألخذ من كتب هللا املزنةل عىل أوالده لتصدیق 
الرشیعة. فان كان تصنيفه عىل ما زمع حّقا ّمث ال ینكر عىل احملتسب [ولو بتصنيف جيمع هل فيه 
مجعا ویقرأوه عىل وجه یبلغ احملتسب]511. فقد اندى عىل نفسه انه من الضعف يف ادلين مبكان 

كبري وان كان ابطال فذكل مناد ابنه اما عریق يف اجلهل او شدید يف العناد.
هذا ومـّما صنت عنه كتايب ما ذكره املفّرسون مـّما فيه غضاضة عىل بعض األنبياء عليهم 
السالم مما ال يشّك انهم ذكروه عن أهل الكتاب وال یصّح مثهل. كما ذكروا يف قّصة یوسف 
عليه السالم يف {وراودته اليت هو يف بيتها}. وكذا یعقوب عليه السالم يف تفسري قوهل تعاىل 
{وابيضت عيناه من احلزن فهو كظمي}. وداود عليه السالم يف قوهل تعاىل {وظّن داود امنا فتّناه}. 
وكذا ودله سليمان عليه السالم يف قوهل تعاىل {ولقد فتّنا سليمان وألقينا عىل كرسـيه جسدا} 
وغريهم. وكذا ما ذكروه يف سورة النجم من قّصة الغرانيق. ويف تفسري {وما أرسلنا من قبكل من 
رسول وال نّيب اال اذا متّىن ألقى الشـيطان يف أمنيته} يف سورة احلج اىل أمثال ذكل وهو كثري 

مما نقلوه عن أهل الكتاب او غريهم وال مطمع يف صّحته.

اخلامتة من  الثاين  األمر 

يف ذكر يشء من حتّيل كتايب ابلكمال. وهو قسمان. األّول الالكم عىل يشء من اآلايت اليت 
ظهر يل الصواب فيها غري ما قاهل غريي. القسم الثاين الالكم عىل أخرص سورة فيه ليعمل مقداره 

منها ویتحّدث بأرساره عنها. 

اآلايت األّول:  القسم 

ويه قوهل تعاىل يف سورة البقرة {بدیع السموات واألرض اذا قىض أمرا فامنا یقول هل كن فيكون}. 
سورة  يف  قوهل [56و]  ومنها  اآلیة.  فيه}  قتال  احلرام  الشهر  عن  تعاىل {يسألونك  قوهل  ومنها 
النساء {فّضل هللا اجملاهدين بأموالهم وأنفسهم عىل القاعدين درجة} اآلیة. ومنها قوهل تعاىل يف 
آخر سورة هود {فال تك يف مریة مما یعبد هؤالء} اآلیة. ومنها قوهل تعاىل يف سورة الفرقان 
{أرأیت من اتّـخذ الهه هواه} ويف سورة اجلاثية [{أفرأیت من اتّـخذ الهه هواه}]512. ومنها يف 
سورة تزنیل السجدة {وقالوا ائذا ضللنا يف األرض} اآلیة اىل قوهل {قل یتوّفاكم مكل املوت} 

امللحق قطعة  في  احلال  كما  البقاعي  قبل  من  حذفها  ارید  العبارة  هذه  ان  ویبدو  د.  من  511 الزايدة 

د من  512 الزايدة 
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اآلیة. [ومنها يف سورة يس {أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم ال يرجعون}]513. 
ومنها قوهل تعاىل يف سورة الزخرف {ولن ینفعكم اليوم اذ ظلممت أنّكم يف العذاب مشرتكون}. 

فهذه مثان آايت عىل عدد الفصول یطول ّلك منها عىل الباغي ویصول.

األوىل اآلیة 

قوهل تعاىل {بدیع السموات واألرض اذا قىض أمرا فامنا یقول هل كن فيكون}. املشلك فيه توجيه 
قراءة عامر بنصب يكون. عىل ان توجيه الرفع ال خيلو عن اشكال. قال الشـيخ شهاب ادلين 
السمني: امجلهور عىل رفعه. وفيه ثالثة أوجه. أحدها ان يكون مسـتأنفا أي خربا ملبتدأ حمذوف 
أي فهو يكون ویعزى لسيبویه. وبه قال الزّجاج يف أحد قوليه. والثاين قوهل ان يكون معطوفا 
عىل یقول وهو قول الزخمرشي والطربي. ورّد ابن عطّية هذا القول وجعهل514 خطأ من جهة 
املعىن النه یقتيض ان الفعل مع التكوين والوجود انتهـى. یعين ان األمر قدمي والتكوين حادث 
فكيف یعطف عليه ما یقتيض تعقيبه هل. وهذا الرّد امنا یلزم اذا قيل ان األمر حقيقة اما اذا قيل 

انه عىل سبيل التمثيل وهو األّحص فال. ومثهل قول ايب النجم:
احلق515  للبطن  األنساع  قالت  اذ 

الثالث ان يكون معطوفا عىل كن من حيث املعىن. وهو قول الفاريس. وضعف ان يكون عطفا 
عىل یقول الن من املواضع ما ليس فيه یقول, كاملوضع الثاين من آل معران وهو {ّمث قال هل كن 
[56ظ] فيكون} ومل ير عطفه عىل قال من حيث انه مضارع فال یعطف عىل ماض. وأورد 
عىل نفسه ولقد أمّر عىل اللئمي يسّبين فمضيت, فقال أمّر مبعىن مررت. قال بعضهم ويكون يف 

هذه اآلیة یعين آیة آل عمران مبعىن كان فليجز عطفه عىل قال. 
وقرا ابن عامر فيكون516 نصبا هنا ويف األّول من آل عمران ويه {كن فيكون ونعّلمه} حتّرزا 
من قوهل {كن فيكون احلّق من ربّك} ويف مرمي {كن فيكون وان هللا رّيب وربّكم517} ويف غافر 
وهما  ويس  النحل  يف  عىل [ما]518  الكسايئ  ووافقه  جيادلون}.  اذلين  اىل  تر  أمل  فيكون  {كن 
{ان یقول هل كن فيكون}. أّما النحل ويس فظاهر بأن قبل الفعل منصوب یصّح عطفه عليه 

وسـيأيت. 

د من  513 الزايدة 

وجعل االصل:  في  د.  من  514 التصحيح 

احلقي للبطن  االنساع  قالت  اذ  املصون:  ادلر  515 في 

فكيف االصل:  في  د.  من  516 التصحيح 

د من  517 ساقطة 

د من  518 الزايدة 
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وأّما ما انفرد به ابن عامر من هذه املواضع األربعة فقد اضطرب الكم الناس فيها ويه لعمري 
حتتاج اىل فضل نظر وتأّمل. وذلكل جترأ بعض الناس عىل هذا االمام الكبري. فقال ابن جماهد 
قراءة ابن عامر فيكون نصبا وهذا غري جائز يف العربية. ألنّه ال يكون اجلواب هنا لألمر ابلفاء 
ا يف يس والنحل. فانه نسق ال جواب. وقال يف آل معران قرأ ابن عامر وحده { كن فيكون}  ـّ إل
ابلنصب وهو وهم. قال وقال هشام كان أیوب بن متمي یقرأ فيكون ّمث قرأ فيكون رفعا. وقال 

الزّجاج كن فيكون رفعا ال غري. 
واكـرث ما أجابوا ابن هذا مما روعي519 فيه ظاهر اللفظ من غري نظر للمعىن. يریدون انه قد 
وجد يف اللفظ صورة أمر فنصبنا يف جوابه ابلفاء. وأّما ان نظران اىل جانب املعىن فان ذكل ال 
یصّح لوجهين. أحدهما ان هذا وان كان بلفظ األمر فمعناه اخلرب حنو {فليمدد هل الرمحن مّدا} 

ا رضورة كقوهل: [57و]  ـّ أي فليمّدن. وإذا كان معناه اخلرب مل ینتصب يف جوابه ابلفاء إل
فأسرتحيا ابحلجاز  وأحلق  متمي  لبين  مزنيل  سأترك 

والثاني ان من رشط النصب ابلفاء يف جواب األمر ان ینعقد منهما رشط وجزاء حنو ائـتين 
فاكرمك تقديره ان أتيتين اكرمتك. وههنا ال یصّح ذكل اذ یصري التقدير ان يكن يكن, فيّتحد 
فعل520 الرشط واجلزاء معىن وفاعال. وقد علمت انه ال بد من تغايرهما وإّال یلزم أن يكون اليشء 
رشطا لنفسه وهو حمال. قالوا واملعامةل اللفظية واردة يف الكمهم حنو {قل لعبادي اذلين امنوا 
یقيموا}, {قل لذلين امنوا یغفروا} وال یلزم من قوهل أن یفعلوا. وإنّما ذكل مراعاة جلانب اللفظ. 
ّمث قال وال نسّمل أنه غري مرتّب ألنّه أراد ابلعباد اخلّلص وذلكل أضافهم اليه, أو نقول إن اجلزم 
عىل حذف الم األمر. ّمث حىك عن ابن ماكل ما نقهل عن بعض الكوفيني من إضمار أْن الناصبة 
بعد احلرص يف إنّما يه رضبة من األسد فتحطم ظهره, كما سأذكره. ّمث قال إّال أّن هذا اذلي 
نصبوه دليال ال دليل فيه الحتمال أن يكون من ابب العطف عىل االمس تقديره إنّما يه رضبة 

فحطم كقوهل (كذا): 
الشفوف  لبس  من  إّيل  أحّب  عيين  وتقّر  عباءة  للبس 

انتهـى.  القراءة  هذه  يف  القول  نهایة  وهذا 

وقد ظهر انه بعد االجتهاد حّط عىل ما ال طائل حتته يف أبلغ الالكم وأفصحه وأعاله يف ذرى521 
من  بأعذب  وأىت  الغليل522,  شفى  انه  علمت  ادلرر>  <نظم  يف  الكيم  تأّملت  واذا  االنتظام. 
السلسبيل, ونهج اىل دقائق املعاين أوضح سبيل. ألّين أنعمت النظر وأمعنت يف التأّمل امتثاال 

ردعي االصل:  في  د.  من  519 التصحيح 

فعال املصون:  ادلر  520 في 

دري د:  521 في 

العليل شفاء  االصل:  في  د.  من  522 التصحيح 
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ملا حدا إليه وحّث عليه. بعد أن تّرضعت بني یدي ماكل املكل وصدقت يف السؤال ملسّخر 
الفكل. فأفاض عّيل من كرمه وحباين من نعمه. فقلت عّرب سـبحانه ابملضارع [57ظ] املقرون 
ابلفاء دون املايض وان كان املتبادر اىل اذلهن أّن املعىن عليه حكایة للحال وتصويرا لها اشارة 
اىل انه كان مع األمر من غري ختّلف وتنبيها عىل أّن هذا هو الشأن دامئا یتجّدد مع ّلك مراد. ال 

یتخّلف عن حال األمر أصال. 
قال احلراّيل وصيغته أي املضارع متادي الكائن يف أطوار وأوقات وأسـنان ميتّد تواليها يف523 
املكون اىل غایة كمال انتهـى. قالوا ورفع يكون لالسـتئناف أي فهو يكون أو العطف عىل یقول, 
إیذاان524 برسعة التكوين عىل جهة التمثيل. ومن قال ابألّول منع العطف عىل یقول القتضاء الفاء 
ان القول مع التكوين فيلزم قدم التكوين. وقال االمام ابو عيل الفاريس يف كتاب <احلجة> إّن 
ذكل ال یّطرد يف مثل اثين حريف525 آل معران وهو قوهل تعاىل {مث قال هل كن فيكون} ألنّه ال 

حيسن ختالف الفعلني املتعاطفني ابملّيض وغريه. وأّول قوهل 
یعنيين  ما  أقول  ّمث  مفضيت  يسّبين  اللئمي  عىل  أمّر  ولقد 

ماضيا.  مررت  معناه  بأن 

وطعن فيه ابو شامة ابن يكون يف اآلیة ماض مثهل. وقد ّرصح ابو عيل واحلق معه بأنّه عىل 
اببه یعين وفائدة التعبري به مضارعا تصوير احلال واإلرشاد اىل أّن التقدير كن فكان ألنّه مىت526 
قىض شيئا قال هل كن فيكون. وجعل األحسن عطفه عىل كن ألنّه وإن كان بلفظ األمر مفعناه 
اخلرب أي يكون. وقال ان ذكل اكـرث اّطرادا إلنتظامه ملثل قوهل {ّمث قال هل كن فيكون}. وهذا 
املوضع مجمع عىل رفعه وكذا قوهل تعاىل يف األنعام {ویوم یقول كن فيكون}. وإنّما اخلالف يف سـّتة 
مواضع, اختّص ابن عامر منها بأربعة ويه هذا املوضع, وقوهل تعاىل يف آل معران {اذا قىض أمرا 
فإنّما یقول هل كن فيكون}, [58و] ويف مرمي مثهل سواء, ويف غافر {فاذا قىض أمرا فإنّما یقول 
هل كن فيكون}. ووافقه الكسائي يف حرفني يف النحل {امنا قولنا ليشء اذا أردانه ان نقول هل كن 
فيكون}, ويف يس {امنا أمره اذا أراد شيئا ان یقول هل كن فيكون}. فجعلوا النصب يف هذين 
عطفا عىل یقول. ويف األربعة األوىل جوااب لألمر يف قوهل كن, اعتبارا بصورة اللفظ وان مل يكن 
املعىن عىل األمر. فالتقدير یقول هل يكون527 فيكون أي فيطاوع. فطاح قول من ضّعفه بأّن املعىن 
عىل اخلرب وأنّه ال یصّح النصب اال اذا ختالف األمر وجوابه. وهذا ليس كذكل بل یلزم فيه ان 

اىل االصل:  في  د.  من  523 التصحيح 

االصل في  واحضة  غري  د.  من  524 التصحيح 

في جزء  االصل:  في  د.  من  525 التصحيح 

حىت االصل:  في  د.  من  526 التصحيح 

كن ث:  وفي  االصل  في  التفسري.  في  كذكل  وهو  د.  من  527 التصحيح 
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يكون اليشء رشطا لنفسه الن التقدير ان يكن يكن. وّرصح ابن جماهد بوهم ابن عامر وان 
هذا غري جائز يف العربية كما نقهل عنه االمام ابو شامة يف <رشح الشاطبية>. 

عليه  أنزل  ّمعن  نقال  لتواترها  عامر  ابن  قراءة  بصّحة  القطع  لوقوع  ذكل  يف  النظر  فأمعنت 
القرآن. فلّما رأیته مل ینصب اال ما يف حّزي اذا, علمت ان ذكل ألجلها ملا فيها من معىن الرشط, 
فيكون مثل قوهل تعاىل يف الشورى {ویعمل اذلين جيادلون يف آايتنا} بنصب یعمل يف قراءة غري 
انفع وابن عامر عىل بعض التوجيهات وذكل ماش عىل نهج السداد من غري لكفة وال استبعاد 

اذا تؤّمل الالكم عىل اذا.
قال الريض وهو العالمة جنم ادلين محمد بن حسن االسرتابذي يف الظروف528 من <رشحه> 
لقول العالمة ايب معرو عثمان ابن احلاجب يف <كافيته>: ومنها إذا ويه للمسـتقبل وفيها معىن 
أزمنة  من  لزمان  يكون  أن  اذا  اسـتعمال529  يف  واألصل  الفعل.  بعدها  اختري  فذلكل  الرشط 
املسـتقبل خمتّص من بينها530 بوقوع حدث فيه مقطوع به. ّمث قال ولكمة الرشط ما یطلب مجلتني 
یلزم من وجود مضمون أّوالهما فرضا حصول مضمون الثانية. فاملضمون األّول مفروض ملزوم, 
والثاين الزمة. ّمث [58ظ] قال وإن موضوعة لرشط مفروض وجوده يف املسـتقبل مع عدم قطع 
املتّلكم ال بوقوعه وال بعدم وقوعه. وذكل لعدم531 القطع يف اجلزاء ال ابلوجود وال ابلعدم سواء 
شّك يف وقوعه كما يف حّقنا أو مل يشّك كان الواقعة يف الكمه تعاىل. وقال532 وال يكون الرشط 
يف امس اال بتضّمن معناها. ّمث قال فنقول ملا كان إذا لألمر املقطوع بوجوده يف اعتقاد املتّلكم 
يف املسـتقبل مل يكن ملفروض وجوده لتنايف القطع والفرض يف الظاهر فمل يكن فيه معىن إن 
الرشطية, الن الرشط كما بّينا هو املفروض وجوده. لكّنه ملا كان ینكشف لنا احلال كثريا يف 
األمور اليت نتوّقعها قاطعني بوقوعها عن خالف ما نتوّقعه جّوزوا تضمني إذا معىن إن كما يف 
مىت وسائر األسماء اجلوازم. فيقول القائل إذا جئتين فأنت مكرم شاّاك يف جميء اخملاطب غري 
مرّجـح وجوده عىل عدمه مبعىن مىت جئتين سواء. ّمث قال ولـّمـا كـرث دخول معىن الرشط يف إذا 
وخروجه عن أصهل من الوقت املعّني جاز اسـتعماهل وان مل يكن فيه معىن إن الرشطية وذكل 
يف األمور القطعّية اسـتعمال إذا املتضّمنة ملعىن إن وذكل جمليء مجلتني بعده عىل طرز الرشط 

واجلزاء وان مل يكوان رشطا وجزاء. 
والواو  الفاء  بعد  الناصبة  أن  تضمر  وقد  الفعل:  نواصب  يف  الفاء  عىل  الالكم  يف  قال  ّمث 
الواقعتني بعد الرشط قبل اجلزاء حنو إن تأتين فتكرمين أو وتكرمين آتك, أو بعد الرشط واجلزاء 
حنو إن تأتين آتك فاكرمك أو واكرمك, وذكل ملشابهة الرشط يف األّول واجلزاء يف الثاين املنفّي. 

الطروق االصل:  في  د.  من  528 التصحيح 

اسـتعماهل االصل:  في  د.  من  529 التصحيح 

بينهما االصل:  في  د.  من  530 التصحيح 

بعدم االصل:  في  د.  من  531 التصحيح 

قال االصل:  في  د.  من  532 التصحيح 
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موصوفني  غري  فالكهما  مفروض.  الرشط  ووجود  الرشط  بوجود  وجوده  مرشوط  اجلزاء  إذ 
ابلوجود حقيقة [59و] وعليه محل قوهل تعاىل {ان يشأ يسكن الریح فيظللن} اىل قوهل {ویعمل 
اذلين جيادلون} عىل قراءة النصب. ّمث قال: وإنّما رصفوا ما بعد فاء السـببية من الرفع اىل النصب 
ألنهم قصدوا التنصيص عىل كونها سـببية. واملضارع املرتفع بال قرینة خملصة للحال واالسـتقبال 
ظاهر يف معىن احلال533 كما تقّدم يف ابب املضارع. فلو أبقوه534 مرفوعا لسـبق اىل اذلهن ان 
الكون  يكون  أن  یلزم  فكان  یعين  الفاء.  قبل  اليت  امجلةل  عىل  الفعل  حالّية  مجةل  لعطف  الفاء 
قدميا كالقول فرصفه اىل النصب منّبه535 يف الظاهر عىل انه ليس معطوفا اذ املضارع املنصوب 
بأن مفرد وقبل الفاء املذكورة مجةل. ویتخّلص املضارع لالسـتقبال الالئق ابجلزائية كما ذكران يف 
املنصوب بعد إذن فكان فيه شيئان536 رفع جانب كون الفاء للعطف وتقویة كونه للجزاء فيكون 

إذن ما بعد الفاء مبتدأ حمذوف اخلرب وجواب انتهـى.
فالتقدير هنا وهللا أعمل فكونه واقع حّق ليس خبيال كالسحر والتمویهات. فعىل هذا قراءة 
النصب أبلغ لظهورها يف الرصف عن احلال اىل االسـتقبال مع ما دلّت عليه من رسعة الكون 
وأنه حّق. ّمث رأیت الربهان ابرهمي بن محمد السفاقيس حىك يف <إعرابه> ما خرّجته عن ابن 
الضائع [یعين ابلضاد املعجمة والعني املهمةل وهو االسـتاذ ابو احلسن عيل بن محمد بن یوسف 
الكتايم شـيخ أيب حّيان فقال ما نّصه: زاد ابن الضائع]537 يف نصب فيكون وجها حسـنا وهو 
نصبه يف جواب الرشط وهو إذا وكان مراده التسـبيب عن اجلواب كما ذكرت. قال السفاقيس 
ویصّح فيه وجه اثلث عىل مذهب الكوفيني وهو نصبه يف جواب احلرص بإنّما ألنهم أجازوا إنّما 

يه رضبة أسد فتحّطم ظهره. 

الثانية اآلیة 

قوهل تعاىل {يسألونك عن الشهر احلرام} اآلیة. من األمر املعلوم انه قد طال الالكم يف إعراب 
واملسجد احلرام وقدح بعض يف قول بعض [59ظ] ووسع املالم. ّمث كان آخر ما حّطوا عليه 
االعتماد عىل مذهب كوّفي كانوا یعّدون لوال االضطرار اىل هذه اآلیة ان من محى منه اسرتاح 
وعويف. قال السمني والربهان السفاقيس يف إعرابهما وربّما أدخلت من الكم أحدهما يف اآلخر: 
واملسجد امجلهور عىل قراءته جمرورا. واختلف النحویون فيه عىل أربعة أوجه. أحدها وهو قول 
املربّد وتبعه يف ذكل الزخمرشي وابن عطّية – قال ابن عطّية – وهو الصحيح انه عطف عىل 

واالسـتقبال احلال  معىن  في  ظاهر  واالسـتقبال  االصل:  في  د.  من  533 التصحيح 

بقوة االصل:  في  د.  من  534 التصحيح 

منه االصل:  في  د.  من  535 التصحيح 

شان االصل:  في  د.  من  536 التصحيح 

د من  537 الزايدة 
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سبيل هللا أي وصّد عن سبيل هللا وعن املسجد. وهذا یؤّدي اىل الفصل بني أبعاض الصةل 
بأجنيب538 تقريره539 إن صّدا مصدر540 مقدر بأن والفعل وأن موصوةل, وقد جعلمت واملسجد 
ومعىن  به.  وكفر  وهو  بأجنيب  بينهما  وفصل  صلته  متام  من  فهو  تعاىل,  هللا  سبيل  عىل  عطفا 
[كونه]541 أجنبيا انه ال تعّلق هل ابلصةّل. فان قيل توّسع يف الظرف وحرف اجلّر ما مل یتوّسع يف 
غريهما. قيل إنّما قيل بذكل يف التقدمي ال542 يف الفصل. الثاين انه عطف عىل الهاء يف به أي 
وكفر به وابملسجد احلرام543 وهذا یتخّرج544 عىل قول الكوفيني. وأّما البرصیون فيشرتطون يف 

العطف عىل الضمري اجملرور إعادة اخلافض اال يف رضورة فهذا التخریج عندهم فاسد. 
وال بّد [من] التعّرض545 لهذه املسأةل وما هو الصحيح فيها. فأقول واب العون إختلف 
من  امجلهور  مذهب  وهو  أحدها  مذاهب.  ثالثة  عىل  اجملرور  الضمري  عىل  العطف  يف  النحاة 
البرصیني وجوب546 إعادة اجلاّر إّال يف رضورة. الثاين انه جيوز ذكل يف السعة مطلقا. وهذا 
مذهب الكوفيني, وتبعهم أبو احلسن والشلوبني. والثالث التفصيل وهو ان اكّد جاز العطف 
ا لرضورة547. وهو قول  ـّ من غري إعادة اخلافض حنو مررت بك نفسك وزید, وإّال فال جيوز إل
املانعني  دليل  وضعف  به  الوارد  السماع  لكـرثة  مطلقا  جيوز  انه  ینبغي  واذلي  اجلريم. [60و] 
واعتضاده ابلقياس. أّما السماع ففي الكثري كقولهم ما فيها غريه وفرسه, جبّر فرسه عطفا عىل الهاء 
يف غريه, وقوهل {تسآلون به واألرحام} يف قراءة جماعة كثرية منهم محزة, وقوهل {وما یتىل عليكم} 

عطفا عىل ضمري فيهن أي وفيما یتىل عليكم. ّمث ذكر ما ورد منه يف النظم فذكر مثانية أبيات. 
ّمث قال وأّما ضعف ادلليل فإنهم منعوا ذكل الن الضمري كالتنوين. فكما ال یعطف عىل التنوين 
ال یعطف عىل الضمري. وهذا یلزم منه انه ال جيوز العطف عليه مطلقا ال بإعادة اجلاّر وال بغريها 
الن التنوين كذكل. وأّما القياس فألنّه اتبع من التوابع امخلس. فكما یؤّكد الضمري اجملرور ویبدل 
منه من غري إعادة جاّر فكذكل یعطف عليه. الثالث أن يكون معطوفا عىل الشهر احلرام أي 
يسألونك عن الشهر احلرام وعن املسجد احلرام. قال ابو البقاء ضعف هذا بأّن القوم مل يسألوا 
عن الشهر احلرام اذ مل يشّكوا يف تعظيمه, وإنّما سألوا عن القتال يف الشهر احلرام [ألنه وقع 
منهم, ومل يشعروا بدخوهل فخافوا من اإلمث. وكان املرشكون عّريوهم بذكل فأجيبوا بأن القتال يف 

ابحيص االصل:  في  د.  من  538 التصحيح 

تقديره االصل:  في  د.  من  539 التصحيح 

مصه االصل:  في  د.  من  540 التصحيح 

د من  541 الزايدة 

الن االصل:  في  د.  من  542 التصحيح 

د من  543 ساقطة 

مخرج االصل:  في  د.  من  544 التصحيح 

للتعرض بد  وال  االصل:  في  د.  من  والزايدة  545 التصحيح 

وجواب االصل:  في  د.  من  546 التصحيح 

رضورة د:  547 في 
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الشهر احلرام]548 كبري وبأنه صّد عن سبيل هللا. وأجيب ابن القتال يف املسجد احلرام وإخراج 
أههل منه اكرب من القتال فيه. ويف امجلةل فعطفه عىل الشهر احلرام متّلكف جّدا یبعد عنه نظم 

القرآن والرتكيب الفصيح. 
الرابع أن یتعّلق بفعل حمذوف دّل عليه املصدر تقديره ویصّدون عن املسجد, كما قال هللا 
تعاىل {هم اذلين كفروا وصّدوكم عن املسجد احلرام} قاهل ابو البقاء وجعهل جّيدا. وهذا غري جّيد 
ألنه یلزم منه حذف حرف اجلر وإبقاء معهل وال جيوز ذكل إّال يف صور ليس هذا منها [60ظ] 

عىل خالف يف بعضها. ونّص [النحویون]549 عىل انه رضورة كقوهل: 
األصابع  ابالكّف  لكيب  أشارت  قبيةل  ّرش  الناس  أّي  قيل  إذا 

انتهـى.  الثاين  أظهرها  أوجه  أربعة  فهذه  لكيب.  اىل  أي 

وقد عمل انه حّط يف هذه األوجه الثالثة عىل الزتام مذهب الكوفيني. ويكفي يف رداءة مثل 
ذكل انه خروج عن املذهب امللزتم اىل مذهب غريه يف بعض املسائل. فيصري فاعل ذكل أّمة 
وحده غري متقّيد بأحد املذهبني. واذلي یقتضيه النظر يف سوابق الالكم ولواحقه مع اسـتحضار 
السبب اذلي نزلت اآلیة [فيه]550 أن الوجه الثالث من هذه الوجوه اليت ذكرها هو املعتمد. 
واكـرث ما عابه به أنهم مل يسألوا عنه رصحيا551 وذكل ال یقتيض رّده. ويكفي يف عّدهم سائلني عنه 
كونه حبيث يسأل عنه حفالهم حال السائل. وأمثاهل كثرية جّدا. فإّن وجوه االسـتئناف ّلكها واردة 
عىل تقدير سؤال سائل. ويف ذكل حتسني للالكم وهّز552 للسامع اىل السؤال, وتنبيه هل عىل 
ان املوضع هل ليكون أبعث عىل تعّرف جوابه وتفّهمه وتطالبه. وأّما قوهل انه متّلكف فسـيعمل مبا 
أقّرره انه ال لكفة فيه وال بعد. بل هو من البدائع جبریه553 يف ميدان االحتباك, وفوته يف حلبة 
البالغة یوم االستباق عن مقاربة غريه هل فضال عن إدراك. وذكل انه ملا أخربهم سـبحانه بإجياب 
القتال عليهم بقوهل { كتب عليكم القتال} مرسال يف مجيع األوقات وكان قد أمرهم فيما مىض 
بقتل الكفار حيث ثقفوهم ّمث قّيد عليهم يف القتال يف املسجد احلرام كان حبيث يسأل هنا هل 

األمر يف احلرم واحلرام كما مىض أم ال؟ 
من  [61و]  فيها  قتلوا  اليت  حجش  بن  هللا554  عبد  ّرسیة  يف  نسـبوهم  قد  املرشكون  وكان 
فكان  به.  لهم  تعريهم  واشـتّد  احلرام  الشهر  يف  ابلقتال  التعّدي  اىل  احلرضيم  بن  معرو  الكفار 
موضع السؤال هل سألوا ّمعا عّريهم به الكفار من ذكل؟ فقال خمربا عن سؤالهم مبّينا حلالهم 

د من  548 الزايدة 

د من  549 الزايدة 

د من  550 الزايدة 

صحيحا االصل:  في  د.  من  551 التصحيح 

وهو االصل:  في  د.  من  552 التصحيح 

جيزیه االصل:  في  د.  من  553 التصحيح 

الرمحن االصل:  في  د.  من  554 التصحيح 
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{يسألونك عن الشهر احلرام}. فأبهم املراد من السؤال ليكون للنفس إليه أّي التفات. ّمث بّينه 
ببدل االشـتمال يف قوهل {قتال فيه}. [ّمث أمر ابجلواب يف قوهل {قل قتال فيه}]555 أي قتال كان. 
فاملسوّغ العموم. ولـّما كان مطلق القتال فيه عىل زمعهم ال جيوز حّىت وال ملسـتحّق القتل وكان 
يف الواقع القتال عدواان فيه اكرب منه يف غريه قال{ كبري} أي يف امجلةل. وملا كان من املعلوم أن 
املؤمنني يف غایة السعي يف تسهيل سبيل هللا فليسوا من الصّد عنه وال من الكفر يف يشء مل 
يشلك أن ما بعده الكم مبتدأ هو للكّفار وهو قوهل {وصّد} [أي]556 أّي صّد كان {عن سبيل 
هللا} أي اذلي هو دینه املوصل اليه أي اىل رضوانه أو البيت احلرام. فإن النّيب صىل هللا عليه 

وسمل ّمسى احلج سبيل هللا. 
قال احلرالّـي والصّد رصف اىل انحية بإعراض557 وتكـّره. والسبيل طریق اجلادة السابةل عليه 
الظاهر لّلك ساكل منهجه. {وكفر به} أي أّي كفر كان ابدلين أو بذكل الصّد أي بسببه فإنه 
كفر اىل كفرهم . وحذف اخلرب دلالةل ما بعده عليه دالةل بّينة ملن أمعن النظر. وهو {اكرب} أي 
من القتال يف الشهر احلرام والتقييد فيما یأيت بقوهل {عند هللا} یدّل عىل ما فهمته من أن املراد 
بقوهل558 { كبري} يف زمعهم ويف امجلةل ال انه من الكبائر. ولـّما كان قد تقّدم اإلذن ابلقتال يف الشهر 
احلرام ويف املسجد احلرام برشط559 كما [مىض]560 كان مما یوجب السؤال عن القتال فيه يف 
امجلةل بدون ذكل الرشط أو بغريه توّقعا لإلطالق. ال سـّيما والرسیّة اليت كانت سببا لزنول هذه 
اآلیة ويه رسیّة عبد هللا بن حجش كان الالكم فيها كما [61ظ] رواه ابن احسق عن األمرين 
لكيهما. فانه قال إنهم لقوا الكّفار اذلين قتلوا منهم وأرسوا وأخذوا عريهم يف آخر یوم من رجب. 
فهابوهم فلطفوا بهم حّىت سكنوا فتشاوروا يف أمرهم وقالوا لنئ تركتموهم هذه الليةل ليدخلّن 
احلرم ولنئ قتلتموهم لتقتلنهم يف الشهر احلرام. فرتّددوا561 ّمث ّجشعوا562 أنفسهم ففعلوا ما فعلوا. 
فعّريهم املرشكون بذكل فاشـتّد تعريهم لهم واشـتّد قلق الصحابة رضوان هللا عليهم. ال سـّيما أهل 
الرسیة من ذكل. وال شّك أنهم أخربوا النيب صىل هللا عليه وسمل بلك ذكل. فاخبارهم هل عىل 

هذه الصورة كاف يف عّده سؤاال فضال عن دالةل ما مىض عىل التشّوف اىل السؤال عنه. 
لـّما كان ذكل قال تعاىل {واملسجد} أي ويسألونك عن {املسجد احلرام} أي احلرم اذلي هو 
للصالة والعبادة ابخلضوع ال لغري ذكل {قتال563 فيه قل قتال فيه كبري} عندكم عىل حنو ما مىض. 

د من  555 الزايدة 

د من  556 الزايدة 

ابعرتاض االصل:  في  د.  من  557 التصحيح 

بقولهم االصل:  في  د.  من  558 التصحيح 

بسط االصل:  في  د.  من  559 التصحيح 

د من  560 الزايدة 

فرتدوا االصل:  في  د.  من  561 التصحيح 

حسوا االصل:  في  د.  من  562 التصحيح 

فقال االصل:  في  د.  من  563 التصحيح 
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ّمث ابتدأ قائال {وإخراج} كما ابتدأ قوهل {وصّد عن سبيل هللا} وقال {أههل} أي اذلين كتبه هللا 
لهم يف القدم وهم أوىل الناس به منه {اكرب} أي من القتال [يف]564 املسجد {عند هللا}. فقد 
حذف من ّلك مجةل565 ما دّل عليه ما ثبت يف األخرى. فهو من وادي566 اإلحتباك567. وّرس ما 
صنع يف هذا املوضع [من االحتباك]568 أنه ملا كان القتال يف الشهر احلرام قد وقع من املسلمني 
حني هذا السؤال يف رسیّة عبد هللا بن حجش أبرز السؤال عنه واجلواب. ولـّما كان القتال يف 
املسجد احلرام مل یقع بعد وسـيقع من املسلمني أیضا عام الفتح طواه569 وأمضره. ولـّما كان الصّد 
عن سبيل هللا اذلي هو البيت والكفر الواقع بسببه مل یقع وسـيقع من الكّفار عام احلدیبية أخفى 
خربه وقّدره. ولـّما كان اإلخراج قد وقع منهم ذكر خربه وأظهره. فأظهر سـبحانه ما أبرزه عىل 
ید احلداثن وأمضر ما أمضره يف صدر الزمان وّرصح مبا ّرصح به لسان [62و] الواقع ولّوح ما 

لّوح اليه صارم الفتح القاطع وهللا الهادي. 
واملراد ابملسجد احلرام احلرم ّلكه. قال املاوردي من أحصابنا: ّلك موضع ذكر هللا فيه املسجد 
احلرام فاملراد به احلرم570 اال قوهل تعاىل {فوّل وهجك شطر املسجد احلرام} فان املراد به الكعبة 
نقهل عنه ابن امللقن. وقال غريه انه یطلق أیضا عىل نفس مّكة مثل {سـبحان اذلي أرسى بعبده 
ليال من املسجد احلرام}. فإن يف بعض طرق البخاري فرج سقف بييت وأان مبّكة فزنل جربیل 
ففرج صدري ّمث غسهل مباء زمزم ّمث جاء بطست اىل أن قال ّمث أخذ بيدي فعرج571 بـي اىل 
واملسجد  ویطلق أیضا عىل نفس املسجد حنو قوهل تعاىل {ویصّدون عن سبيل هللا  السماء. 
احلرام اذلي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي}. ولـّما كان ّلك ما تقّدم من أمر الكّفار 
فتنة كان كأنه قيل اكرب ألن ذكل فتنة {والفتنة} أي ابلكفر والتكفري ابلصّد واإلخراج وسائر 
أنواع األذى اليت572 ترتكبونها بأهل هللا يف احلرم واألشهر احلرم {اكرب من القتل} ولو كان يف 

الشهر احلرام ألن ّمهه يزول وّمغها573 یطول.

د من  564 الزايدة 

جهة االصل:  في  د.  من  565 التصحيح 

وراى االصل:  في  د.  من  566 التصحيح 

االحتيال االصل:  في  د.  من  567 التصحيح 

د من  568 الزايدة 

هواه االصل:  في  د.  من  569 التصحيح 

احلرام االصل:  في  د.  من  570 التصحيح 

فرج االصل:  في  د.  من  571 التصحيح 

اذلي االصل:  في  د.  من  572 التصحيح 

ومغه االصل:  في  د.  من  573 التصحيح 
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الثالثة اآلیة 

يف سورة النساء قوهل تعاىل {فّضل هللا اجملاهدين بأموالهم وأنفسهم عىل القاعدين درجة} مع قوهل 
{وفّضل هللا اجملاهدين عىل القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورمحة}. لـّما قّيد اجلهاد 
ابملال والنفس جعل الفضل درجة واحدة ولـّما أطلقه جعل الفضل درجات574 عّدة وزاد مغفرة 
ورمحة. قال األصبهاني قيل انه تعاىل ملا رّغب يف اجلهاد أتبع ذكل ببيان أحكام اجلهاد, ومنها 
حتذير املسلمني عن قتل املسلمني, وبيان حال من قتلهم عىل سبيل اخلطأ كيف, وعىل سبيل 
العمد كيف, وعىل سبيل تأویل اخلطأ كيف. فلـّما ذكر ذكل احلكم [62ظ] أتبعه حبكم آخر وهو 
فضل اجملاهد عىل غريه وهو هذه اآلیة {ال يسـتوي القاعدون}. وقيل لـّما عاتبهم هللا عىل ما 
صدر منهم ِمن قتل َمن تّلكم بلكمة الشهادة ذكر عقيبه فضيةل اجلهاد. كأنّه قيل من أىت ابجلهاد 
فقد فاز بهذه ادلرجة العظيمة عند هللا فليحرتز صاحبها من تكل الهفوة لئال خيتّل منصبه العظمي 
يف ادلين بسبب هذه الهفوة. وقيل لـّما عاتبهم هللا عىل ما صدر منهم من قتل من تّلكم بلكمة 
الشهادة فلعهّل یقع يف قلبهم أّن األوىل االحرتاز عن اجلهاد لئال یقع بسببه مثل هذا احملذور. فال 

جرم ذكر هللا عقيبه هذه اآلیة وبّني فيها فضل اجملاهد عىل غريه. 
وقال البيضاوي ال يسـتوي القاعدون عن احلرب من املؤمنني يف موضع احلال من القاعدين 
أو من الضمري اذلي فيه {غري أويل الرضر}. قال األصبهاين يف البدن والبرص. قال البيضاوي 
ابلرفع صفة للقاعدين575 ألنه مل یقصد به قوم بأعيانهم أو بدل منه. وقرأ انفع وابن عامر والكسايئ 

ابلنصب عىل احلال أو االسـتثناء. وقرئ ابجلّر عىل أنّه صفة للمؤمنني أو بدل منه. 
وعن زید بن اثبت أنّها نزلت ومل يكن فيها غري أويل الرضر. فقال ابن أم مكتوم فكيف وأان 
أمعى. فغىش رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف جملسه الويح فوقعت فخذه عىل خفذي حّىت 
خشيت576 ان ترّضها577. ّمث ّرسي عنه فقال اكتب {ال يسـتوي القاعدون من املؤمنني غري أويل 
الرضر واجملاهدون يف سبيل هللا بأموالهم وأنفسهم} أي ال مساواة بينهم وبني من قعد عن اجلهاد 
من غري عةّل. وفائدته تذكري ما بينهما من التفاوت لريّغب القاعد يف [63و] اجلهاد رفعا لرتبته 
درجة} مجةل  القاعدين  وأنفسهم عىل  بأموالهم  اجملاهدين  مزنلته. {فّضل هللا  احنطاط  وأنفة عن 
موحضة لـّما نفى االسـتواء فيه والقاعدون عىل التقييد السابق. ودرجة نصب بزنع اخلافض أي 
بدرجة أو عىل املصدر ألنه تضمن معىن التفضيل ووقع موقع املّرة منه أو احلال مبعىن ذوي درجة. 
{والّك} من القاعدين واجملاهدين {وعد هللا احلسـىن} املثوبة احلسـىن ويه اجلّنة حلسن عقيدتهم 
وخلوص نّيتهم. وإنـّما التفاوت يف زايدة العمل املقتيض578 ملزید الثواب. {وفّضل هللا اجملاهدين 

ت درجة  االصل:  في  د.  من  574 التصحيح 

للقاعدون د:  575 في 

حسبت االصل:  في  د.  من  576 التصحيح 

ترضيها االصل:  في  د.  من  577 التصحيح 

املفيض االصل:  في  د.  من  578 التصحيح 
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عىل القاعدين أجرا عظيما} نصب عىل املصدر الن فضل مبعىن أجر واملفعول الثاين هل لتضّمنه 
معىن اإلعطاء كأنه قيل وأعطاهم زايدة عىل القاعدين أجرا عظيما {درجات منه ومغفرة ورمحة} 
ّلك واحد منها بدل من أجرا. وجيوز أن ینتصب درجات عىل املصدر كقوكل رضبته أسواطا, 
وأجرا عىل احلال منها تقّدمت عليها ألنها نكرة ومغفرة ورمحة عىل املصدر بإضمار فعلهما. كرر 

تفضيل اجملاهدين وابلغ فيه إجماال وتفصيال تعظيما للجهاد وترغيبا فيه. 
وقيل األّول ما جعل لهم [يف ادلنيا من الغنيمة والظفر ومجيل اذلكر والثاين ما جعل لهم]579 
اجلّنة.  يف  منازلهم  وابدلرجات  هللا  عند  مزنلتهم  ارتفاع  األوىل  ابدلرجة  املراد  وقيل  اآلخرة.  يف 
وقيل القاعدون يف األّول هم األّرضاء والقاعدون يف الثاين هم اذلين أذن لهم يف التخّلف اكتفاء 
بغريهم. وقيل اجملاهدون األّولون من جاهد الكفار واآلخرون من جاهد نفسه. وعليه قوهل صىل 
ـِما عىس  هللا عليه وسمل: ”رجعنا من اجلهاد األصغر اىل اجلهاد االكرب.“ {وكان هللا غفورا} ل

یفرط منهم {رحيما} مبا وعد لهم. 
قال االصبهاين ملا ذكر تعاىل ثواب اجملاهدين أتبعه [63ظ] بعقاب من قعد عن اجلهاد وريض 
املايض  حيتمل  البيضاوي  قال  املالئكة}.  توّفاهم  اذلين  فقال {ان  احلرب580  دار  يف  ابلسكون 
أنفسهم  املالئكة  یوّيف  تعاىل  هللا  ان  مبعىن  وّفيت  مضارع  عىل  وتوّفاهم  توّفتهم  وقرئ  واملضارع 
برتك  أنفسهم  ظلمهم  حال  يف  أنفسهم}  {ظاملي  فيسـتوفونها.  استيفائها  من  ميكنهم  أي  فيتوّفونها 
الهجرة  كانت  حني  یهاجروا  ومل  أسلموا  مّكة  يف  انس  يف  نزلت  فإنها  الكفرة.  وموافقة  الهجرة 
واجبة. {قالوا} أي املالئكة توبيخا لهم {فمي كنمت} يف أي يشء كنمت من أمر دینكم {قالوا كـّنا 
مسـتضعفني يف األرض قالوا أمل تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها} اعتذروا ممّا وبـّخوا به 
بضعفهم وجعزهم عن الهجرة أو عن إظهار ادلين وإعالء لكمته. {فأولئك مأواهم هحّمن} لرتكهم 
الواجب ومساعدتهم الكّفار. وهو خرب ان والفاء فيه لتضّمن االمس معىن الرشط. وقالوا فمي كنمت 
حال من املالئكة بإضمار قد أو اخلرب قالوا والعائد حمذوف أي قالوا لهم وهو مجةل معطوفة عىل 
امجلةل قبلها مسـتنتجة منها. {وساءت مصريا} مصريهم أو هجّمن. ويف األیة دليل عىل وجوب 
الهجرة من موضع ال یتمّكن اإلنسان فيه من إقامة دینه. وعن النيب صىل هللا عليه وسمل: ”من 
فّر بدینه من أرض اىل أرض وان كان شربا من األرض اسـتوجبت هل اجلّنة وكان رفيق أبيه 

ابراهمي ونبّيه محمد عليهما السالم“ انتهـى.
القاعد  عىل  قيد  غري  من  مطلقا  اجملاهد  تفضيل  یعرف ّرس  ومل  ترى  مكا  الالكم  طال  وقد 
درجات عّدة بعد تفضيل اجملاهد بقيد النفس واملال درجة واحدة وختصيص القسم األول بوعد 
احلسـىن [64و] دون الثاين بيشء یقوم عليه دليل. وإذا نظرت ما قلت يف <نظم ادلرر> مل یبق 
عندك ریب يف املراد وهو انه لـّما انسبت هذه اآلیة أي قوهل تعاىل {واذا رضبمت يف سبيل هللا 

د من  579 الزايدة 

احلراب االصل:  في  د.  من  580 التصحيح 
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فتبّينوا} ما قبلها من آیة القتل العمد والتفتت اىل {وحّرض املؤمنني} واىل آیة التحّية فاشـتّد 
اعتناقها هلما وعمل بها أن يف الرضب يف سبيل هللا هذا اخلطر فكان ربّما فرت عنه, بّني فضهل ملن 
كأنه581 قال حفينئذ نقعد عن اجلهاد لنسمل بقوهل {ال يسـتوي القاعدون} أي عن اجلهاد حال كونهم 
{من املؤمنني} ليفيد الترصحي ابملؤمن اجملاهد عىل املؤمن القاعد لئال خيّصه أحد ابلكافر اجلاحد. 
ولـّما كان من الناس من عذره سـبحانه برمحته اسـتثناهم فقال واصفا للقاعدون أو مسـتثنيا منهم 
{غري أويل الرضر} أي املانع او العائق عن اجلهاد يف سبيل هللا من عرج او مرض او معى وحنوه 

وبهذا أابن أّن الالكم يف املهاجرين. 
ويف البخاري يف التفسري عن زید بن اثبت ريض هللا عنه أن رسول هللا صىل هللا عليه 
وسمل أمىل عليه {ال يسـتوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل هللا} فجاءه ابن أم 
مكتوم ريض هللا عنه وهو ميلها582 فقال اي رسول هللا وهللا لو أسـتطيع اجلهاد جلاهدت. وكان 
أمعى فأنزل هللا عز وجل عىل رسوهل وخفذه عىل فخذي فثقلت عّيل حّىت خفت أن ترّض 

فخذي. ّمث ّرسي عنه فأنزل هللا {غري أويل الرضر}. 
وأخرجه يف فضائل القرآن عن الرباء ريض هللا عنه قال ملا نزلت {ال يسـتوي القاعدون} اآلیة 
قال النيب صىل هللا عليه وسمل ادع يل زید وليجئ ابللوح وادلواة. ّمث قال اكتب فذكره. وحدیث 
كنت  قال  قال [64ظ]  داود  أيب  روایة  ويف  والنسايئ.  والرتمذي  داود  أبو  أیضا  أخرجه  زید 
اىل جنب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فغشيته السكينة فوقعت خفذ رسول هللا صىل هللا 
عليه وسمل [عىل خفذي مفا وجدت شيئا أثـقل من خفذ رسول هللا صىل هللا عليه وسمل]583. ّمث 
ّرسي عنه فقال يل اكتب فكتبت يف كتف ال يسـتوي القاعدون اىل آخرها. فقام ابن أم مكتوم 
وكان رجال أمعى ملا مسع فضيةل اجملاهدين فقال اي رسول هللا فكيف مبن ال يسـتطيع اجلهاد من 
املؤمنني؟ فلما قىض الكمه غشيت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل السكينة فوقعت خفذه عىل 
فخذي ووجدت من ثقلها يف املّرة الثانية كما وجدت يف املّرة األوىل. ّمث ّرسي عن رسول هللا 
صىل هللا عليه وسمل فقال اقرأ اي زید فقرأت {ال يسـتوي القاعدون من املؤمنني} فقال رسول 
هللا صىل هللا عليه وسمل {غري أويل الرضر} اآلیة ّلكها. قال زید أنزلها هللا وحدها فأحلقتها584 
واذلي نفيس بيده لكأين أنظر اىل ملحقها عند صدع كتف. ورواه أبو بكر بن أيب شيبة وأبو 
یعىل املوصىل وفيه أن النيب صىل هللا عليه وسمل كان إذا نزل عليه دام برصه مفتوحة عيناه 

وفرغ مسعه وقلبه ملا یأتيه من هللا عّز وجّل. 
ولـّما ذكر سـبحانه وتعاىل القاعد أتبعه قسـيمه اجملاهد فقال {واجملاهدون يف سبيل هللا} أي 
دين املكل األعظم اذلي من سلكه وصل اىل رمحته {بأموالهم وأنفسهم}. ولـّما كان نفي املساواة 

كان االصل:  في  د.  من  581 التصحيح 

ميليها االصل:  في  د.  من  582 التصحيح 

د من  583 الزايدة 

فاحلقها االصل:  في  د.  من  584 التصحيح 
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سببا لرتّقب ّلك من احلزبني األفضلية ألن القاعد وان فاته اجلهاد فقد خيلف الغازي585 يف أههل 
أو حيىي ادلين ابالشـتغال ابلعمل وحنوه, قال مسـتأنفا {فّضل هللا} أي اذلي هل صفات الكمال 
{اجملاهدين}. ولـّما كان احلال يف أّول األمر ضّيقا قال مقّدما للمال {بأموالهم وأنفسهم} أي هجادا 
كائنا ابلفعل {عىل القاعدين} أي عن ذكل وهم متمّكنون منه بكونهم يف دار الهجرة وال عذر لهم 

[65و] من معى وال مرض {درجة} أي واحدة ألنهم مل یفوتوهم586 بغريها. 
ويف البخاري يف املغازي عن ابن عباس ريض هللا عنهما ال يسـتوي القاعدون من املؤمنني 
من  أي  {والّك}  بقوهل  والقاعدين  اجملاهدين  بني  رشك  ولـّما  بدر.  اىل  واخلارجون  بدر  عن 
القاعد  الصنفني {وعد هللا} أي احمليط ابجلالل واإلكرام أجرا عىل إميانهم {احلسـىن}. بّني ان 
املشارك إنّما هو اذلي فيه قّوة اجلهاد القریبة587 من الفعل وهو التمّكن من تنفيذ األمر بسبب 
هجرته ألرض احلرب وكونه بني أهل اإلميان. وأّما القاعد عن الهجرة مع التمّكن فليس مبشارك 
يف ذكل بل هو ظامل لنفسه فانه ليس متمّكنا من تنفيذ األوامر فال هو جماهد ابلفعل وال ابلقّوة 
القریبة منه. فقال {وفّضل هللا} أي املكل اذلي ال كفؤ هل فال جمري عليه {اجملاهدين} أي ابلفعل 
مطلقا ابلنفس او ابملال588 {عىل القاعدين} أي عن األسـباب املمكنة من اجلهاد ويه الهجرة 
{أجرا} عظيما. ّمث بّينه بقوهل {درجات} وعّظمها بقوهل {منه} ويه درجة الهجرة ودرجة التمّكن 
من اجلهاد بعد الهجرة ودرجة مبارشة اجلهاد ابلفعل. ولـّما كان اإلنسان ال خيلو عن زلل وان 
اجتهد يف العمل قال {ومغفرة} أي حموا ذلنوبهم حبيث أنها ال تذكر وال جيازى عليها {ورمحة} 
أي كرامة ورفعة {وكان هللا} أي احمليط ابألسماء احلسـىن والصفات العىل {غفورا رحيما} أزال 

وأبدا مل یتجّدد هل ما مل يكن. 
كامةل  أرواهحم  نقبض  أي  توّفاهم}  اذلين  {ان  فقال  الهجرة  عىل  حّث  بأبلغ  ذكل  عّلل  ّمث 
{املالئكة ظاملي أنفسهم} أي ابلقعود عن اجلهاد برتك الهجرة واإلقامة يف بالد احلرب حيث ال 
یتمّكنون من إقامة شعائر ادلين ّلكها. {قالوا} أي املالئكة موبّـخني لهم {فمي كنمت} أي يف أّي 
يشء من األعمال واألحوال كانت [65ظ] إقامتكم يف بالد احلرب. ولـّما كان املراد من هذا 
أرض  أي  األرض}  يف  مسـتضعفني  كّنا  معتذرين{  {قالوا}  الهجرة  ترك  ألجل  التوبيخ  السؤال 
الكفار ال نتمّكن من إقامة ادلين وكأنهم أطلقوا589 إشارة اىل أنها عندهم التساعها لكـرثة الكّفار 
كأنّها يه األرض ّلكها. فكأنّه590 قيل هل قنع منهم بذكل فقيل ال ألنهم مل يكونوا ضعافا عن الهجرة. 
فكأنّه قيل مفا قيل لهم فقيل {قالوا} أي املالئكة {أمل تكن أرض هللا} أي احمليط بّلك يشء اذلي 

هل ّلك يشء {واسعة فتهاجروا فيها} أي اىل حيث يزول عنكم املانع. 

القاري االصل:  في  د.  من  585 التصحيح 

یقوموهم االصل:  في  د.  من  586 التصحيح 

القرنية االصل:  في  د.  من  587 التصحيح 

املال د:  588 في 

اطلقوه االصل:  في  د.  من  589 التصحيح 

فانه االصل:  في  د.  من  590 التصحيح 
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فاآلیة من اإلحتباك: ذكر اجلهاد أّوال يف فضل اجملاهدين دليل عىل حذفه اثنيا بعد ظاملي 
أنفسهم وذكر الهجرة اثنيا دليل عىل حذفها أّوال ابلقعود عنها. وذلكل خّص الطائفة األوىل بوعد 
هللا591 احلسـىن ولـّما وبّـخوا عىل تركهم الهجرة ُسّبب عنه جزاؤهم فقيل {فأولئك} أي البعداء592 
من اجتهادهم ألنفسهم. {مأواهم هجّمن} أي لرتكهم الواجب وتكثريهم سواد الكّفار وانبساطهم يف 
وجوه أهل النار {وساءت مصريا}. روى البخاري يف التفسري والفنت عن ابن عباس ريض هللا 
عنهما أن انسا من املسلمني كانوا مع املرشكني يكـرثون سواد املرشكني593 عىل عهد رسول هللا 
صىل هللا عليه وسمل یأيت السهم يرىم به فيصيب أحدهم فيقتهل او یرضب فيقتل فأنزل هللا 

تعاىل {ان اذلين توّفاهم} اآلیة.

الرابعة اآلیة 

يف آخر سورة هود {فال تك يف مریة} اآلیة. قال األصبهاين لـّما قّص قصص عّباد األواثن وذكر 
ما أحّل بهم من نقمة وما أعّد لهم من عذابه قال {فال تك}. وقال البيضاوي {يف مریة} شّك بعد 
ما أنزل عليك من حال الناس {مما یعبد هؤالء} من عبادة هؤالء املرشكني يف أنها ضالل مؤّد 
اىل مثل [66و] ما حّل مبن قبلهم ممن قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم أو من حال ما یعبدونه 
يف انه یّرض وال ینفع. {ما یعبدون اال كما یعبد آابؤهم من قبل} اسـتئناف معناه تعليل النهـي 
عن املریة أي هم وآابؤهم سواء يف الشّك أي ما یعبدون [عبادة]594 اال كعبادة آابئهم595 او ما 
یعبدون شيئا اال مثل ما عبدوه من األواثن. وقد بلغك ما حلق آابءهم من ذكل فسـيلحقهم مثهل 
الن التماثل يف األسـباب تقتيض التماثل يف املسّببات. قال الزخمرشي تسلية لرسول هللا صىل 
هللا عليه وسمل وعدة ابالنتقام منهم ووعيدا لهم انتهـى. وقال البيضاوي ومعىن كما یعبد كما كان 
یعبد حفذف دلالةل ما قبهل عليه. {وإاّن ملوفوهم نصيبهم} حّظهم من العذاب كآابئهم أو من الرزق 
فيكون عذرا لتأخري العذاب عنهم مع قيام ما یوجبه {غري منقوص} من النصيب لتقييد التوفية. 

فإنّك تقول وفيته حّقه وترید به وفاء بعضه ولو جمازا. 
انتهـى ما قالوه وهو مكا ترى قریب من قول القائل السماء فوق األرض! فانه ال شّك عند 
أحد من املسلمني فضال عن خالصتهم ان املرشكني عىل ضالل وان حالهم يف الضالل كحال 
آابئهم وان معبوداتهم مكعبوداتهم. وّلك هذا أمنا غّطاه إهمال النظر يف السوابق ويف املقصود من 

السورة. وإذا تأّملت ما مىض من السـباق إنكشف كل ما أرید بهذا السـياق. 

د من   591 ساقطة 
البعد االصل:  في  د.  من  592 التصحيح 

املرشكون االصل:  في  د.  من  593 التصحيح 

د من  594 الزايدة 

اميانهم االصل:  في  د.  من  595 التصحيح 

SALEH_F8_124-186.indd   152SALEH_F8_124-186.indd   152 5/12/2008   5:32:17 PM5/12/2008   5:32:17 PM



 arabic edition 153

قال <نظم ادلرر> ولـّما أخربه تعاىل بوقوع القضاء بتميزي الناس يف اليوم املشهود اىل القسمني 
املذكورين عىل احلكم املرشوح مرّغبا ومرّهبا كان ذكل كافيا يف الثبات عىل أمر هللا تعاىل وامليض 
إلنفاذ مجيع ما أرسل به وان شّق اعتمادا عىل النرصة يف ذكل اليوم حبرضة تكل امجلوع فكان 

[66ظ] ذكل سببا للنهـي عن القلق يف يشء من األشـياء وإن جّل وقعه وتعاظم خطبه. 
فقال تعاىل {فال} ولـّما كان ما تضّمنه هذا التقسـمي أمرا عظيما وخطبا جسـيما اقتىض عظمي 
تشّوف النفس وشدید تشّوقها لعمل ما سّبب عنه. فاقتىض ذكل حذف النون من كان إجيازا 
ادلالةل  ظهور  مع  الشّك  واملریة  مریة}  يف  فقال {تك  املراد  عىل  ابإلیقاف  لإلرساع  الالكم  يف 
للتهمة قاهل الرماين. {مما یعبد هؤالء} أي ال تفعل فعل من هو يف مریة ابن تضطرب من أجل ما 
یعبدون مواظبني عىل عبادتهم جمّددين ذكل ّلك حني فتبخع نفسك يف إرادة مبادرتهم اىل إمتثال 
األوامر يف الزنوع عن ذكل ابلكّف عن مكاشفتهم بغائظ اإلنذار والطلب إلجابة مقرتحاتهم رجاء 
اإلزدجار كما مىض يف قوهل تعاىل {فلعكّل اترك بعض ما یوىح اليك} اآلیة. وذكل ان مادة 
مري بأّي ترتيب كان تدور عىل االضطراب وقد یلزمه الطرح والفصل. رىم يريم رميا. واملرماة 
ظلف الشاة النه یطرح. والريم قطع من السحاب رقاق. والرمي الرباح ما يرمي یفعل كذا ما يزال. 
والرمي ادلرج لالضطراب فيها. والقرب لنبذه يف جانب من األرض وطرح املّيت فيه. ورمي فالن 
ابملكان أقام به جماوزا لغريه منفصال عنه. كأنّه رىم بنفسه فيه. ورميت السحابة اذا دامت فمل 
تقلع الن من شأنها ريم القطر. ومري الرضع596 مسحه للحلب. والریح متري السحاب. واملري 

املعدة لقذفها ما فيها. واملریة الشّك أي تزلزل االعتقاد. واملرية جلب الطعام. 
ّمث إسـتأنف597 تعاىل خربا هو مبزنةل العةّل ذلكل فقال {ما یعبدون} أي یوقعون [67و] العبادة 
عىل وجه االسـتمرار {اال مكا یعبد آابؤهم من قبل} أي انهم مل یفعلوا ذكل لشـبهة اذا كشف عنها 
القناع رجعوا بل حملض تقليد اآلابء مع اسـتحضارهم لتلّبسهم598 ابلعبادة كانهم حارضون دلیهم 
يشاهدونهم599 مع العمي عن النظر يف ادلالئل واحلجج. كما كان من قصصنا عليك أخبارهم 
من األمم يف تقليد اآلابء سواء بسواء مع عظمي شكيمتهم وشّدة عصبتهم لألجانب600, [فكيف 

ابألقارب]601, فكيف ابآلابء. 
فأقم عليهم احلّجة بإبالغ مجيع ما نأمرك به كما فعل من قصصنا عليك أنباءهم من إخوانك 
من الرسل غري خمطر يف البال شيئا602 مما قد یرتتّب عليه اىل ان ینفذ ما نرید من أوامران كما 

الضريع االصل:  في  د.  من  596 التصحيح 

اسـتالف االصل:  في  د.  من  597 التصحيح 

للبسهم االصل:  في  د.  من  598 التصحيح 

يشاهدون االصل:  في  د.  من  599 التصحيح 

لالجاب االصل:  في  د.  من  600 التصحيح 

د من  601 الزايدة 

سببا االصل:  في  د.  من  602 التصحيح 
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سـبق يف العمل. فال تسـتعجل فإاّن ندبّر األمر يف سفول603 شأنهم وعلّو شأنك كما نرید {وإاّن} 
مبا لنا من العظمة {ملوفوهم نصيبهم} من اخلري والرش من اآلجال وغريها. ولـّما كانت التوفية قد 
تطلق عىل جمّرد اإلعطاء وقد يكون ذكل عىل التقریب نفى هذا االحتمال بقوهل {غري منقوص} 
والنصيب القسم اجملعول لصاحبه كاحلظ واملنقوص املقدار املأخوذ جزء منه والنقص أخذ جزء 

من املقدار. 

اخلامسة اآلیة 

{أرأیت من اتّـخذ الهه هواه} يف الفرقان. قال البيضاوي {أرأیت من اتّـخذ الهه هواه} بأن أطاعه 
به. {أفأنت  للعنایة  الثاين  املفعول  قدم  وانّـما  دليال.  یبرص  وال  ّجحة  يسمع  ال  دینه,  عليه  وبىن 
تكون عليه وكيال} حفيظا متنعه عن الرشك واملعايص وحاهل هذا. فاالسـتفهام604 األّول للتقرير 
والتعجيب والثاين لالنكار. وقوهل يف املفعول هو معىن605 قول <الكّشاف>: فان قلت مل أّخر 
هواه واألصل قوكل اتّـخذ الهوى الها قلت ما هو اال تقدمي املفعول الثاين عىل األّول للعنایة كما 

تقول علمت منطلقا [67ظ] زیدا لفضل عنایتك ابملنطلق. 
وقال االصبهاين {أرأیت من اتّـخذ الهه هواه} اسـتفهام تعجيب وذكل ان الرجل من املرشكني 
كان یعبد احلجر أو الصمن606 فاذا رأى أحسن منه رىم به وأخذ اآلخر فعبده. نزلت يف احلارث 
بن قيس كان اذا هوى شيئا عبده. وقيل اتّـخذ الهه هواه فال یهوى شيئا اال ركبه وال يشـتهـي 
شيئا اال أاته. واملعىن یـّتخذ ما یهواه الهه. والهوى ميل القلب. وقالوا يف آیة اجلاثية حنو هذا فقد 
تطابق الكهمم كما ترى عىل انه ال فرق بني تقدمي يشء من املفعولني وتأخريه اال يف إفهام العنایة 
وان حّق العبارة كان من اتّـخذ [هواه]607 الهه. وانها عىل ذكل التقدير تفيد من ذّم عابد الهوى 

ما تفيده عبارة القرآن اال608 يف إفهام العنایة فقط. 
وقد ّرصح بهذا ما نقهل االصبهاين يف سورة اجلاثية عن احلسني بن الفضل انه قال يف هذه 
اآلیة تقدمي وتأخري تقديره أفرأیت من اتّـخذ هواه الهه فهذا أبلغ مما أفهمه الكمهم. وسـيظهر ظهورا 
ال لبس فيه أّن األمر ليس كذكل وان بني العبارتني يف املضاددة وعدم االجتماع يف يشء من 
الفرق أعظم مما بني القدم والفرق. وقال االمام اتج ادلين السـبيك يف أوآخر كتابه <الرتشـيح> 
يف القسم الثالث منه—وهو يف اجتهاد وادله املطلق يف ابب الفوائد اليت مسعها منه—قال يل 

شغول االصل:  في  د.  من  603 التصحيح 

ابالسـتفهام االصل:  في  د.  من  604 التصحيح 

بمعىن االصل:  في  د.  من  605 التصحيح 

والصمن احلجر  االصل:  في  د.  من  606 التصحيح 

د من  607 الزايدة 

ال االصل:  في  د.  من  608 التصحيح 
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شـيخي وقد انتهـى يف التالوة اىل609 سورة الفرقان اىل قوهل تعاىل {أرأیت من اتّـخذ الهه هواه} 
سألين شـيخي ابو احلسن البايج مل ال قيل اتّـخذ هواه الهه؟ مفا زلت مفّكرا يف اجلواب من 
أربعني سـنة حّىت تلوت ما قبلها وهو قوهل {واذا رأوك} اىل قولهم {ان كان ليضّلنا عن الهتنا} 
فعلمت ان املراد االهل املعهود الباطل اذلي عكفوا عليه وصربوا واشفقوا من اخلروج [68و] 

عنه جفعلوه هواهم. 
وأان  تقريرهما  سألين  من  عىل  االمام  الشـيخ  وجواب  البايج  سؤال  فهم  تعّرس  وقد  قلت 
أوحضهما فأقول: هواه خرب عن املبتدأ اذلي هو الهه واخلرب حمّط الفائدة. وقضّية هذا ان يكون 
اتّـخذ الهه جفعهل هواه واذلي جيعل الهه هواه ال يكون مذموما بل محمودا. وقد قال صىل هللا 
عليه وسمل: ”ال یؤمن أحدكم حّىت يكون هواه تبعا ملا جئت به.“ فمن معد اىل الهه فجعهل هواه 
وغرضه فقد أحسن. فكيف ینادى عليه ابذلّم؟ واملقصود امنا هو ذّم من اتـّخذ هواه وغرضه 
الفاسد فصّريه واعتقده الها ال من عكس. وتقرير اجلواب ان هذا السؤال صادر عن توّمه ان 
املعّين ابلهه االهل احلّق وما املعّين به اال الصمن اذلي اعتقده الها واتّـخذه هواه. مفعبوده610 ابلباطل 
مّتحد611 هوى وغرضا أي جمعول عني الهوى ونفس الغرض. واسـتدّل عىل ذكل بقولهم {ان كاد 

ليضّلنا عن الهتنا} فهم امنا تّلكموا يف الهتهم وهذا جواب نفيس. 
وقد وقع يف سورة اجلاثية {أفرأیت من اتّـخذ الهه هواه} وذكر الشـيخ االمام يف تفسريها هذا 
السؤال وأجاب بأنه لو قال اتّـخذ هواه الهه مل یفد غري انه أطاع هواه حىت صّريه الهه ومعبوده. 
واما من اتّـخذ الهه هواه فانه یقتيض ان االهل املعلوم الثابت يف العقل والرشع كونه الهه جعهل 
وصّريه هو هواه فال يشء یعبده غري الهوى. ونفى االهل حيث حرص األمر يف الهوى. ومفعوال 
اتّـخذ يكون األّول حمّوال اىل الثاين. فهذا الكافر حّول612 الهه عن اذلات الواجبة اىل ذات613 
هواه ولو عكس مل حيصل هذا املعىن انتهـى. وهذا جواب عىل ان الهه املعّين به [68ظ] املعبود 

حبّق. واألحسن اجلواب األّول وهو ما كان یذكره يف آخر معره. أما تفسريه فأقدم من هذا. 
وقد تأّملت أان أیضا سورة اجلاثية فوجدت قوهل تعاىل قبل ذكل {ال یغين عنهم ما كسـبوا شيئا 
وال ما اتّـخذوا من دون هللا أولياء} اىل قوهل بعده عنهم {وما یهلكنا [اال]614 ادلهر} یدّل عىل 
[ان]615 املعّين ابلهه املعبود بباطل. وتأّملت أیضا قوهل تعاىل {لقد كفر اذلين قالوا ان هللا هو 
املسـيح بن مرمي} ومل یقل ان املسـيح هو هللا فوجدت قولهم هللا هو املسـيح اكفر من قولهم 
املسـيح هو هللا. ألن فيه نفيا لالهل احلّق ابللكّية وان اشرتكا يف الكفر. وقوهل تعاىل {إن أّول بيت 

في االصل:  في  د.  من  609 التصحيح 

مفعبود االصل:  في  د.  من  610 التصحيح 

متخذ االصل:  في  د.  من  611 التصحيح 

حوهل االصل:  في  د.  من  612 التصحيح 

ذوات االصل:  في  د.  من  613 التصحيح 

د من  614 الزايدة 

د من  615 الزايدة 

SALEH_F8_124-186.indd   155SALEH_F8_124-186.indd   155 5/12/2008   5:32:18 PM5/12/2008   5:32:18 PM



156 arabic edition

وضع للناس لذلي ببّكة} ومل یقل ان اذلي ببّكة ألّول بيت وضع للناس فوجدته أحسن. ألّن 
املبحوث عنه أّول مسجد ما هو, ال مّكة هل يه أّول مسجد. فتأمل هذه األقدام الراخسة يف 

فهم هذا اآلايت املتقاربة بعضها616 من بعض انتهـى. 
وهذا اذلي ذكره الشـيخ تقي ادلين أّوال وآخرا متدافع. فان قوهل أّوال أّن املراد امنا هو االهل 
الباطل اذلي هو الصمن مثال یدّل عىل انه لو أرید االهل احلّق مل تفد اآلیة ذّمهم كما ّرصح به ابنه. 
وقوهل يف آیة اجلاثية انها تقتيض ان االهل املعلوم الثابت يف العقل والرشع كونه الهه جعهل وصّريه 
هو هواه فال يشء یعبده غري الهوى رصیح يف انه مذموم عىل تقدير617 ان يراد ابالهل املعبود 
ابحلّق عىل ان هذا الثاين هو احلّق. وأما قول ابنه انه لو أرید االهل احلّق لكان ممدوحا الن املعىن 
حينئذ انه صّري الهه غرضه مبعىن انه جعل هواه تبعا ملا جاء به النيب صىل هللا عليه وسمل فالكم 
جعيب جّدا. وأجعب منه قوهل واألحسن اجلواب األّول. فقد جعل يف ّلك من اجلوابني حسـنا. 
وقد ّرصح وادله يف الثاين ابن [69و] مّتخذ االهل هواه مذموم وّرصح هو بأنه يف غایة املدح. 

فيكون مذموما ممدوحا اىل غري ذكل مما یظهر ما فيه ابلتأمل مع ّحصة الفهم وطرح الهوى. 
واذلي یوحض فساده أن املفعول األّول يف هذا الباب يكون كما قال وادله حمّوال اىل الثاين 
حبيث یضمحّل األّول فيذهب سواء كان عينا أو معىن. فاذا قلت اتّـخذت الطني خزفا فقد 
أذهبت صورة الطني أصال ورأسا بتحویلها اىل صورة اخلزف. فمل يكن عند أحد شّك يف أن 
ما ینظره خزف ال طني. ولو عكست النعكس احلال. وكذا قوكل جعلت وصّريت االصطبل 
مسجدا. ال يشّك أحد618 أن املعىن أنك أذهبت صورة االصطبل ان أردت احلقيقة ومعناه ان 
أردت اجملاز وجعلتها صورة مسجد حبيث زال اسم االصطبل او معناه. ولو عكست النعكس 
احلال. مفن اتّـخذ الهه هواه أذهب اسم االهل فلم يكن هل عنده أثر ومل يكن عنده اال الهوى فهو 
اتبع هل ال لالهل فكيف یتصّور ان يكون ممدوحا. ولو عكست العبارة لكان املعىن ان الهوى قد 
ذهب ومل یبق اال االهل ابن صار الهوى تبعا هل فال هوى هل اال ما يريض االهل. فهذا يف غایة 
املدح وهو معىن ظاهر جّدا ال لبس فيه عند اسـتحضار ان املفعول األّول يكون حمّوال اىل 

الثاين مع حتقيق معناه. 
ومن هنا ظهر فساد الكم <الكّشاف> وّلك من اتبعه. واذا تأّملت تفسريي <نظم ادلرر من 
تناسب اآلي والسور> ال سـّيما يف هذه اآلیة علمت ان امسه دون مسّماه. وان هللا قد أغال 
قدره وأعاله, وأركس من یتّلكم فيه وأرداه619, وقّطع قلبه مبا فيه من النفائس وشواه. وعلمت انه 
يف غایة اإلجياز واين لو معدت اىل بيان فساد ّلك ما خالفت فيه غريي وتكـّرثت بذكل كما یفعل 
اكـرث املصّنفني او [69ظ] لو نّبهت عىل ّلك دقيقة فيه ابن أقول فان قلت قلت لكان اكـرث من 

فبعضها االصل:  في  د.  من  616 التصحيح 

تقرير انه  عىل  االصل:  في  د.  من  617 التصحيح 

احدا االصل:  في  د.  من  618 التصحيح 

واراده االصل:  في  د.  من  619 التصحيح 
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عرش جمدّلات. وعلمت انه ال یّطلع عىل دقائق كتايب اال من أخذه عّين. فلحى هللا من ال یعرف 
للناس مقاديرهم620 ليحوجهم اىل مثل [هذا]621 الالكم. 

قال <النظم> – اذلي قال حسوده انه ال یباع بعدي اال ابلرطل – يف سورة الفرقان: وملا 
أخربه تعاىل حبقيقة حالهم يف ابتدائهم ومآلهم وكان ذكل مما حيزنه صىل هللا عليه وسمل لشّدة 
حرصه عىل رجوعهم ولزوم ما ینفعهم واجتناب ما یرضهم, سّاله بقوهل {أرأیت من اتّـخذ622} 
أي ّلكف نفسه ان أخذ623 {الهه هواه} أي انهم ال یعبدون اال الهوى. ال شـبهة لهم أصال يف 
عبادة األصنام يرجعون عنها اذا حّلت624 فهم ال ینفّكون625 عن عبادتهم ما دام هواهم موجود 
فال یقدر عىل كّفهم عن ذكل اال القادر عىل رصف تكل االهواء وهو هللا وحده. وهذا كما تقول 
فالن اتّـخذ كتابه مسريه626 أي انه قرص نفسه عىل مسامرة الكتاب فال يسامر غري الكتاب 
فكان  احلال  النعكس  كتابه627  مسريه  اتّـخذ  قلت  ولو  غريه.  الكتاب  مسامرة  يف  يشاركه  وقد 
املعىن انه قرص نفسه عىل مطالعة السمري ومل ینظر يف كتاب يف وقت السمر وقد يشاركه غريه
يف السمري. فاملعىن ان هذا املذموم قرص نفسه عىل تأهّل الهوى فال صالح هل وال رشاد وقد یتأهّل 
الهوى غريه. ولو قيل من اتّـخذ هواه الهه لكان املعىن انه قرص هواه عىل االهل فال غّي هل الن 

هواه اتبع ألمر االهل وقد يشاركه يف تأهّل االهل غريه. 
قال ابو حّيان واملعىن انه مل یّتخذ الها اال هواه انهتـى. فلو عكس لقيل مل یّتخذ هوى اال االهه 
وهو اذا فعل ذكل فقد سلب نفسه الهوى فلم یعمل به اال فيما وافق أمر الهه. ومما یوحض كل 
انعكاس املعىن ابلتقدمي والتأخري انك لو قلت فالن اتّـخذ عبده [70و] أابه لكان معناه انه عّظم 
العبد. ولو قيل انه اتّـخذ أابه عبده لكان معناه انه أهان األب وهللا اعلم. وملا كان ال یقدر عىل 
رصف الهوى اال هللا تسّبب عن شّدة حرصه عىل هداهم قوهل {أفأنت تكون}. وملا كان مراده 
صىل هللا عليه وسمل حرصا علهيم ورمحة لهم رّدهم عن الغّي وال بّد, عّرب بأداة االسـتعالء يف 
قوهل {عليه وكيال} أي من قبل هللا حبيث یلزمك ان ترّده عن هواه اىل ما أمر به هللا لست 

بوكيل ولكنك رسول ليس عليك اال البالغ فال تذهب نفسك عليهم حرسات. 
وقال يف سورة اجلاثية وملا تبّني غایة البيان انه االهل وحده مبا هل من االحاطة جبميع صفات 
الكمال وانه ال بّد من مجعه للخالئق ليوم الفصل للحكم بينهم مبا هل من احلمكة والقدرة ومل يرجعوا 

معاذيرهم االصل:  في  د.  من  620 التصحيح 

د من  621 الزايدة 

اخذ االصل:  في  د.  من  622 التصحيح 

اختذ االصل:  في  د.  من  623 التصحيح 

جلت التفسري:  624 يف 

ینفكرون االصل:  في  د.  من  625 التصحيح 

كتابه مسريه  االصل:  في  د.  من  626 التصحيح 

مسريه كتابه  االصل:  في  د.  من  627 التصحيح 
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عن ضاللهم تسّبب عن ذكل التعجيب628 ممن یظّن انه یقدر عىل رّد أحد منهم عن غّيه بيشء 
كاحملسوس حباسة البرص اليت يه  من األشـياء فقال {أفرأیت} أي أعلمت علما هو يف تيّقنه629 
أثبت احلواس. {من اتّـخذ} أي بغایة هجده {الهه هواه} أي قرص عبادة االهل عىل الهوى فهو يف 
أودیة الضالل یهيم عىل غري سنن. فهو معّرض لّلك بالء خفرسانه اكـرث من رحبه لكونه بال دليل 
فال یعبد اال الهوى. بدليل630 ما رواه البخاري يف وفد بين حنيفة من املغازي من <حصيحه> 
عن ايب رجاء العطاردي وهو خمرضم631 ثـقة أدرك اجلاهلية ومات سـنة مخس ومائة عن مائة 
وعرشين سـنة قال كـّنا نعبد احلجر فاذا وجدان جحرًا أحسن منه ألقيناه فأخذان اآلخر. فاذا مل 

جند جحرا مجعنا ُجْثَوًة632 من تراب ّمث جئنا ابلشاة حفلبنا عليه ّمث طفنا به. 
ولو قّدم الهوى لكان معناه انه قرص الهوى عىل الهه فهو ال یتحّرك اال عىل حسب ما یأمره 
به. وقد تقّدم يف سورة الفرقان ما يكشف هذا [70ظ] املعىن غایة الكشف. ومفعول رأي 
الثاين مقّدر یدّل عليه قوهل آخر الالكم {مفن یهدیه} تقديره أميكن أحدا غري هللا هدایته ما دام 

هواه موجودا.

السادسة اآلیة 

يف سورة السجدة قوهل تعاىل {وقالوا أئذا ضللنا يف األرض أئنا لفي خلق جدید} اىل آخرها. قال 
االصبهاين ملا ذكر الرساةل بقوهل {تزنیل الكتاب} اىل قوهل {لتنذر قوما ما أاتهم من نذير633}, وذكر 
الوحدانية بقوهل {هللا اذلي خلق} اىل قوهل {وجعل لكم السمع واألبصار} ذكر احلرش. فإن هذه 
أصول ثالثة جرت عادة هللا بذكرها مرتبطا بعضها ببعض. وقال أبو حّيان أئذا اسـتفهام استبعاد 
واسـتهزاء. وقال البيضاوي {ضللنا يف األرض} أي رصان خملوطا برتاب األرض ال یتمّزي منه. قال 

يف <الكّشاف> كما یضّل املاء يف اللنب أو غبنا يف األرض ابدلفن فيها. 
قال البيضاوي وقرئ ضللنا ابلكرس من ضّل یضّل وضللنا من ضّل اللحم اذا انّنت. وقرأ 
ابن عامر اذا عىل اخلرب والعامل فيه عليه {أئنا لفي خلق جدید} وهو بعثنا او جتّدد خلقنا. وقرأ 
انفع والكسايئ ویعقوب إاّن عىل اخلرب والقائل ايب بن خلف وإسـناده اىل مجيعهم لرضاهم به. 
{بل هم634} قال يف <الكّشاف> فلما ذكر كفرهم ابإلنشاء أرضب عنه اىل ما هو أبلغ يف الكفر. 
وقال أبو حّيان إرضاب عن معىن اسـتفهامهم كأنّه قال ليسوا مسـتفهمني {بل هم بلقاء ربهم} 

التعجب االصل:  في  د.  من  628 التصحيح 

تبعته االصل:  في  د.  من  629 التصحيح 

دليل االصل:  في  د.  من  630 التصحيح 

حبرضة االصل:  في  د.  من  631 التصحيح 

د في  حمركة  632 اللكمة 

د من  ساقطة  نذير:  633 من 

هو االصل:  في  د.  من  634 التصحيح 
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ابلبعث او بتلقي مكل املوت وما بعده{ كافرون} جاحدون. {قل یتوّفاكم} يسـتويف نفوسكم ال 
یرتك منها شيئا او ال یبقي منكم أحدا. والتفّعل واإلسـتفعال یلتقيان كثريا كتقّصيته واسـتقصيته 
وتعّجلته واسـتعجلته. {مكل املوت اذلي وّلك بكم} یقبض أرواحكم وإحصاء آجالكم {ّمث اىل 

ربّكم ترجعون} للحساب واجلزاء. 
هذا ما قاهل هؤالء األمئة ومل ینب منه انتظام اجلواب. وهو ما بعد قّل [71و] ابلسؤال املأخوذ 
من االسـتفهام بل ظاهره البعد عنه أل نّهم أنكروا البعث فأجابهم ابملوت اذلي مل ینكره أحد وال 
احلال اذلي اقتىض ذكر [مكل]635 املوت ووكالته. وقد أابن ذكل ّلكه كتايب <نظم ادلرر>. قال 
{قليال ما تشكرون} أي وكثريا ما تكفرون. وملا كان من كفرهم استبعادهم للبعث قال معّجبا 
األول  الفطر  يف  ركز  ملا  منكرين  افرتاه}. [وقالوا]636  یقولون  قوهل {أم  يف  التعجيب  بعد  منهم 
ونّبهت عليه الرسل فصار حبيث ال ینكره عاقل ألـّم بيشء من احلمكة {أئذا ضللنا} أي ذهبنا 

وبطلنا وغبنا {يف األرض} وبصريورتنا ترااب مثل ترابها ال یتمّزي بعضه من بعض. 
قال أبو حّيان تبعا للبغوي والزخمرشي وابن جرير الطربي637 وغريهم وأصهل من ضّل املاء 
يف اللنب اذا ذهب فيه. ّمث كـّرر االسـتفهام اإلنكاري زايدة يف االستبعاد فقالوا {أئنا لفي خلق 
جدید}. وملا كان قولهم هذا یتضّمن إنكارهم القدرة وكانوا یقّرون مبا یلزهمم منه االقرار ابلقدرة 
عىل البعث من خلق اخللق واإلجناء من ّلك كرب وحنو ذكل أشار اليه بقوهل {بل} [أي]638 
ليسوا منكرين لقدرته سـبحانه بل {هم بلقاء ربّهم} احملسن اليهم639 ابإلجياد واإلبقاء مسّخرا لهم 
ّلك ما ینفعهم, واإلشارة بهذه الصفة اىل انه ال حيسن ابحملسن ان ینّغص إحسانه برتك القصاص 
من الظامل الكائن يف القيامة, { كافرون} أي منكرون للبعث ساترون ملا يف طباعهم من أدلّته, ملا 
غلب عليهم من الهوى القائد لهم اىل أفعال منعهم من الرجوع عنها الكرب عن قبول احلّق واألنفة 

من اإلقرار مبا یلزم منه نقص العقل. 
وملا كان انكارهم امنا هو بسبب اختالط األجزاء ابلرتاب بعد انقالبها ترااب فكان عندهم من 
احملال متيزيها من بقّية الرتاب [71ظ] نّبههم عىل ما هم مقّرون به مما هو مثل ذكل بل أدّق. فقال 
مسـتأنفا {قل} أي جوااب لهم عن شـبهتهم {یتوّفاكم} أي یقبض أرواحكم كامةل من أجسادكم 
بعد أن كانت خمتلطة جبميع أجزاء البدن ال متّزي ألحدهما عن اآلخر بوجه تعرفونه بنوع حيةل 
{مكل املوت}. ّمث أشار اىل أن فعهل بقدرته وان ذكل عليه يف غایة السهوةل ببناء الفعل ملا مل 
يسّم فاعهل فقال {اذلي وّلك بكم} أي وّلكه اخلالق لكم بذكل وهو عبد من عبيده ففعل ما أمر 
به. فاذا البدن ملقى ال روح يف يشء منه وهو عىل حاله كامال ال نقص يف يشء منه یّدعى 

د من  635 الزايدة 

د من  636 الزايدة 

والطربي االصل:  في  د.  من  637 التصحيح 

د من  638 الزايدة 

د من  639 ساقطة 
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اخللل بسببه. فاذا كان هذا فعل عبد من عبيده رصفه يف ذكل فقام به عىل ما ترونه مع ان 
ممازجة الروح للبدن أشد من ممازجة تراب البدن لبقّية الرتاب ألنّه رمبا يسـتدّل بعض احلّذاق 
عىل بعض ذكل بنوع دليل من ّمش وحنوه فكيف يستبعد يشء من األشـياء عىل رّب العاملني 

ومدبّر اخلالئق أمجعني. 
فلما قام هذا الربهان القطعي الظاهر مع دّقته لّلك أحد عىل قدرته التاّمة عىل متيزي ترابهم من 
تراب األرض ومتيزي بعض ترابهم من بعض ومتيزي تراب ّلك جزء من أجزائهم جّل أو دّق عن 
بعض, علم ان التقدير ّمث یعيدكم خلقا جدیدا كما كنمت أّول مّرة حفذفه كما هو عادة القرآن يف 
حذف ّلك ما دّل عليه السـياق ومل یدع داع اىل ذكره. فعطف عليه قوهل {ّمث اىل ربكم} أي اذلي 
ابتدأ خلقكم وتربيتكم وأحسن اليكم غایة اإلحسان ابتداء ال اىل غريه بعد اعادتكم {ترجعون}, 
بأن یبعثكم كنفس واحدة فاذا أنتم بني یدیه فيتـّم إحسانه وربوبيته ابن جيازي كّلـا مبا فعل كما 

هو دأب امللوك مع عبيدهم [72و] ال یدع أحد منهم الظامل من عبيده هممال.

السابعة اآلیة 

يف سورة يس قوهل تعاىل {أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون}. قال البيضاوي {أمل يروا} امل 
یعلموا وهو معّلق عن قوهل { كم أهلكنا قبلهم من القرون}. ألن كم ال یعمل منها ما قبلها وان 
كانت خربیة الن أصلها االسـتفهام. قال الزخمرشي اال ان معناه انفذ يف امجلةل كما نفذ يف قوكل ان 
زیدا ملنطلق وان مل یعمل يف لفظه. {انهم اليهم ال يرجعون} بدل من كم عىل املعىن ال عىل اللفظ 
أي أمل يروا كـرثة إهالكنا من قبلهم كونهم غري راجعني اليهم. وقرئ ابلكرس عىل االسـتئناف. 
قال الزخمرشي وهذا مما يرّد قول أهل الرجعة انتهـى. وقال االصبهاين قيل أنهم أهلكوا إهالكا 
ال رجوع لهم اىل ادلنيا. وقيل أنهم ال يرجعون أي الباقني ال يرجعون اىل املهلكني بنسب640 وال 

والدة یعىن أهلكناهم وقطعنا نسلهم. 
انتهـى ما قالوه وكذا قال غريهم وأنت ترى انه مما یتعّني اإلقبال641 عىل معىن غريه یليق مبعاين 
الكتاب املعجز. فان حاصل هذا التفسري انه سـبحانه خاطب قوما ینكرون أن يكون642 بعد 
املوت حياة ال اىل ادلنيا وال اىل غريها بالكم معناه أّن من مات ال یعيش فريجع اىل ادلنيا. وال 

خيفى ضعف هذا عىل عاقل وان العرب لو فهموا أّن هذا هكذا ملألوا ادلنيا تشنيعا. 
واذلي یعّرف مبعىن اآلیة عىل ما یليق به تعریفا ال شـبهة فيه قويل يف <نظم ادلرر>: وملا أّمت 
سـبحانه اخلرب عن أّول أمر املمّثل بهم وأّول أمر املؤمن وآخره, وآذن بهذا التحّرس ابن هالك 

بسبب االصل:  في  د.  من  640 التصحيح 

االقبال اال  االصل:  في  د.  من  641 التصحيح 

يكونوا االصل:  في  د.  من  642 التصحيح 
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املكّذبني أمر ال بّد منه. دّل عليه معّجبا من عدم نظرهم ألنفسهم وهمّددا للسامعني منهم وحمّذرا 
اخلالية  والطوائف  املاضية [72ظ]  األمم  مجيع  فيه  اندرج  وجه  عىل  بهم  املمّثل  أمر  آخر  من 
بقوهل {أمل يروا} أي یعمل هؤالء اذلين تدعوهم علماء هو كالرؤیة مبا ّحص عندهم من األخبار وما 

شاهدوه من األاثر { كم أهلكنا} عىل ما لنا من العظمة. 
ودّل قوهل {قبلهم} بكونه ظرفا مل یذكر فيه اجلاّر عىل ان املراد مجيع الزمان اذلي تقّدهمم من 
آدم اىل زمانهم. وإدخال اجلاّر عىل املهلكني یدّل عىل أن املراد بعضهم فرجع حاصل ذكل اىل ان 
املراد انظروا مجيع ما مىض من الزمان هل عّذب فيه قوم عذاب استئصال اال بسبب عصيان 
الرسل. فقال {من القرون} أي الكثرية الشدیدة الضخمة. والقرن قال البغوي أهل ّلك عرص 
ّمسوا643 بذكل القرتانهم يف الوجود. {انهم} أي الن القرون {اليهم} أي [اىل]644 الرسل خاّصة 
{ال يرجعون} أي عن مذاهبهم اخلبيثة. وخيّصون الرسل ابالتباع فال یّتبعون غريهم أصال يف 
يشء من األشـياء ادلینية أو ادلنيویة فاّطردت سّنـتنا ولن جتد لسّنـتنا تبدیال يف انه ّلكما كّذب 
قوم رسولهم أهلكناهم وّجنينا رسولهم ومن تبعه أفال خياف هؤالء ان نـجریهم عىل تكل السـّنة 

القدمية القومية. 
فإّن تعليلّية عىل إرادة حذف الم العةّل كما هو معروف يف غري موضع. ومضري انهم للمرسل 
اليهم ومضري اليهم للرسل. ال يشّك يف هذا من هل ذوق سلمي وطبع مسـتقمي. والتعبري ابملضارع 
الرجوع.  عدم  بتجدید  العناد  يف  متادیهم  مع  عنهم  واحلمل646  بهم  والتأّين645  إهماهلم  عىل  لدلالةل 
ويرجعون هنا حنو قوهل تعاىل {ولنذیقّنهم من العذاب األدىن دون العذاب االكرب لعّلهم يرجعون} 
أي عن طرقهم الفاسدة. هذا معىن اآلیة بغري شّك وليس بيشء قول من قال املعىن ان املهلكني 
ال يرجعون اىل ادلنيا لتفيد الرّد عىل من یقول ابلرجعة. الن العرب [73و] ليست ممن یعتقدون 
عليهم  فأنكر  االسـتهزاء  غري  عنهم  یتقّدم  مل  هل,  ليس  السـياق  الن  حيسن  مل647  سمل  ولو  ذكل 
اسـتهزاؤهم مع علمهم ابن هللا تعاىل أجرى سّنته ان من اسـتهزأ ابلرسل وخالف قولهم فمل يرجع 

اليه أهلكه. 
اّطرد ذكل من سّنته ومل یتخّلف يف أّمة من األمم مكا وقع لقوم نوح وهود ومن بعدهم مل 
یتخّلف يف واحدة منهم. وّلكهم تعرف العرب648 أخبارهم وینظرون آاثرهم. وكذا یعرفون قّصة 
موىس عليه السالم مع فرعون. فالسـياق للتهدید فصار املعىن أمل ير هؤالء كـرثة من أهلكنا ممن 
قبلهم خملالفتهم للرسل أفال خيشون مثل ذكل يف خمالفتهم لرسولهم. وذكل موافق لقراءة الكرس 
انها  وقالوا  احلسن.  عن  وغريه  عنهما  هللا  ريض  عباس  ابن  عن  الربهان السفاقيس  نقلها  اليت 

مسعوا االصل:  في  د.  من  643 التصحيح 

د من  644 الزايدة 

والثاين االصل:  في  د.  من  645 التصحيح 

واحلكم االصل:  في  د.  من  646 التصحيح 

ال االصل:  في  د.  من  647 التصحيح 

لللكمة وجود  ال  ولكن  التحشـية  عالمة  وجود  رمغ  د  من  ساقطة  ويه  القرب.  االصل:  في  ث.  من  648 التصحيح 
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اسـتئنافية فهـي عىل تقدير سؤال من كأنه قال مل أهلكهم. وهذا كما اذا شاع ان الوادي الفالين 
ما سلكه أحد اال أصيب يكون ذكل مانعا عن سلوكه. وان أراد ذكل أحد ّحص ان یقال هل أمل 
تر انه ما سلكه أحد اال هكل. فيكون ذكل زاجرا هل وراّدا649 عن التمادي فيه لكون العةّل يف 
الهالك سلوكه فقط. وذكل اكّف من ان یقال هل أمل تر أن الناس ميوتون وكـرثة من مات منهم 
ومل يرجع أحد منهم غري معّلل ذكل بيشء من سلوك الوادي وال غريه. فإن هذا أمر معلوم هل 
غري جمّدد فائدة وزايدة عدم الرجوع اىل ادلنيا ال دخل لها يف العّلّية650 ایضا الن ذكل معلوم عند 
اخملاطبني. بل هم قائلون بأعظم منه من انه ال حياة بعد املوت ال اىل ادلنيا وال اىل غريها. وعىل 
تقدير التسليم فربّـما كان ذكر الرجوع لألموات أوىل ابن يكون تهدیدا. فان ّلك إنسان منهم يرجع 
حينئذ اىل ما يف ید غريه مما كان مات عليه ویصري املتبوع [73ظ] بذكل اتبعا او یقع احلرب 

وحتصل الفنت فأفاد ذكل انه ال یصلح التهدید بعدم الرجوع وهللا املوّفق.

التمام وبها  اخلتام  ويه  الثامنة  اآلیة 

یتعاىم  البيضاوي  قال  اآلايت.  الرمحن}  ذكر  عن  یعش  {ومن  تعاىل  قوهل  الزخرف  سورة  يف 
ویعرض عنه لفرط اشـتغاهل ابحملسوسات وانهماكه يف الشهوات. وقرئ یعش ابلفتح أي یعمى 
یقال عِيشَ اذا كان يف ببرصه651 آفة وَعَيش اذا تعّىش بال آفة كعِرج وعَرج. وعبارة <الكّشاف> 
عن هذا یعش بضم الشني وفتحها. والفرق بينهما انه اذا حصلت اآلفة يف برصه قيل عيش 
واذا نظر نظر العيش وال آفة به قيل عشا652 ونظريه عِرج ملن به اآلفة وعَرج ملن ميش مشـية 

العرجان من غري عرج. قال احلطيئة: 
انره  ضوء  اىل  تعشو  تأته  مىت 

أي تنظر اليها نظر العيش653 ملا یضعف برصك من عظم الوقود واتساع الضوء. وهو بّني يف 
قول حامت:

انتهـى.  اخلدر  جاريت  یواري  حّىت  برزت  جاريت  ما  اذا  أعشوا 

وزاد االصل:  في  د.  من  649 التصحيح 

العةل االصل:  في  د.  من  650 التصحيح 

برصه االصل:  في  د.  من  651 التصحيح 

عيش االصل:  في  د.  من  652 التصحيح 

املعيش االصل:  في  د.  من  653 التصحيح 
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وقرئ یعشوا عىل ان من موصوةل. قال السفاقيس وال یتعّني هذا اال مكان ان تكون من رشطّية 
ویعشو جمزوما حبذف احلركة تقديرا او تكون من موصوةل وجزمت654 اجلواب لشـبه املوصول 
ابمس الرشط انتهـى. {نقّيض هل شـيطاان} یوسوسه ویغویه دامئا. وقرأ یعقوب ابلياء عىل اسـناده 
اىل مضري الرمحن ومن رفع یعشو ینبغي ان يرفعه. وقد تقّدم اجلواب عنه يف الكم السفاقيس. 
{فهو هل قرين وانهم} قال االصبهاين أي الشـيطان655 {ليصّدونهم} یعين الكافرين انتهـى. {عن 
العايش  جنس  املراد  اذ  للمعىن  الضمريين  ومجع  يسكل.  ان  حّقه  من  اذلي  الطریق  السبيل} 
والشـيطان املقّيض هل. وقال أبو حّيان [74و] والظاهر ان مضري النصب يف وانهم ليصّدونهم عائد 
عىل من عىل املعىن أعاد أّوال عىل اللفظ يف إفراد الضمري ّمث أعاد عىل املعىن انتهـى. {وحيسـبون 
انهم همتدون} الضمائر الثالثة األّول هل والباقيان للشـيطان. {حّىت اذا جاءان} أي العايش. قال 

أبو حيان أعاد أّوال عىل اللفظ ّمث مجع عىل املعىن ّمث أفرد656 عىل اللفظ انتهـى. 
العايش  أي  {قال}  والشـيطان.  العايش  أي  جاءاان  بكر  وابو  عامر  وابن  احلجازاين  وقرأ 
وثـّىن  املرشق  فغلب  املغرب  املرشق من  بعد  املرشقني}  بعد  وبينك  بيين  ليت  للشـيطان {اي 
وأضيف البعد اليهما. وقال غريه املراد مرشقا657 الصيف والشـتاء انتهـى. {فبئس القرين} أنت. 
{ولن تنفعكم اليوم} قال االصبهاين يف اآلخرة. وقال أبو حّيان حكایة حال یقال لهم یوم القيامة 
ادلنيا  يف  أنفسكم  ظلممت}  ینفع. {اذ  فاعل  هو  هذا  ان  أي  التمين  من  عليه  أنمت  ما  أي  انتهـى 
بدل من اليوم {إنكم يف العذاب مشرتكون} الن حّقكم ان تشرتكوا وشـياطينكم يف العذاب كما

كنتم مشرتكون يف سببه. وجيوز ان يسـند الفعل اليه مبعىن ولن ینفعكم اشرتاككم يف العذاب 
كما ینفع الواقعني658 يف أمر صعب معاونتهم يف حتّمل أعبائه وتقّسمهم ملكابدة عنائه اذ بّلك ما 

ال تسعه659 طاقته. 
وقرئ إنّكم ابلكرس ويه تقّوي األّول أي وهو جعل إّن تعليلّية. وقال الشـيخ جمال ادلين 
ابن هشام يف <املغين> الثالث أي من أوجه اذ أن تكون للتعليل حنو {ولن ینفعكم اليوم اذ 
ظلممت انكم يف العذاب مشرتكون} أي ولن ینفعكم اشرتاككم يف العذاب ألجل ظلمكم يف ادلنيا. 
وهل هذه حرف مبزنةل الم العةّل او ظرف والتعليل مسـتفاد من قّوة الالكم ال من اللفظ. فانه 
اذا قيل رضبته اذ أساء وأرید الوقت اقتىض ظاهر احلال أّن اإلساءة [74ظ] سبب الرضب 
قوالن. وامنا يرتفع السؤال عىل القول األّول فانه لو قيل لن ینفعكم اليوم وقت ظلمكم االشرتاك 
يف العذاب مل يكن التعليل مسـتفادا الختالف زمّين الفعلني ویبقى إشكال اآلیة. وهو ان اذ ال 
تبدل من اليوم الختالف الزمانني وال يكون ظرفا لينفع النه ال یعمل يف ظرفني أي مبعىن واحد 

جزمت او  موصوةل  االصل:  في  د.  من  654 التصحيح 

الشـياطني د:   655 في 
افرط االصل:  في  د.  من  656 التصحيح 

االصل: مرشق في  د.  من  657 التصحيح 

الواقفني االصل:  في  د.  من  658 التصحيح 

ینفعه االصل:  في  د.  من  659 التصحيح 
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وال ملشرتكون الن معمول خرب األحرف امخلسة ال یتقّدم عليها, والن معمول الصةل ال یتقّدم عىل 
املوصول والن اشرتاكهم يف اآلخرة ال يف زمن ظلمهم. ّمث قال وامجلهور ال یثبتون هذا القسم أي 

وهو660 كونها تعليلية ويه حرف. 
وقال أبو الفتح راجعت أاب عيل مرارا يف قوهل تعاىل {ولن ینفعكم اليوم} اآلیة مستشالك 
إبدال اذ من اليوم فآخر ما حتّصل منه ان ادلنيا واآلخرة مّتصلتان وانهما يف حكم هللا سواء. 
فكأن اليوم ماض او كـأن اذ مسـتقبةل انتهـى. وقيل [املعىن]661 اذ ثبت ظلمكم وقيل التقدير 
بعد اذ ظلممت وعليهما أیضا فاذ بدل من اليوم. [وليس]662 هذا التقدير خمالفا ملا قّدمناه يف {بعد 
اذ هدیتنا} أي من انها أضيف اليها امس زمان غري صاحل لالسـتغناء عنه الن املّدعي هناك انها663 
ال تسـتغين عن معناها كما جيوز االسـتغناء عن یوم يف یومئذ ال انها ال حتذف دلليل. واذا مل 
تقّدر اذ تعليال فيجوز ان تكون ان وصلتها تعليال والفاعل مسـترت راجع اىل قوهل اي ليت بيين 
وبينك بعد املرشقني او اىل القرين ويشهد هلما قراءة بعضهم انكم ابلكرس عىل االسـتئناف انتهـى 

الكم <املغين>. 
وقال السفاقيس فاعل ینفعكم انكم ومعموالها أي ولن ینفعكم اشرتاككم او مضري عائد عىل 
ما یفهم مما قبهل أي متّين مباعدة القرين. وقرئ انكم ابلكرس فيتعّني إضمار الفاعل واليوم ظرف 
حاهل فيّصح ان یعمل فيه املسـتقبل لقربه منه او یتجّوز يف [75و] املسـتقبل كقوهل مفن يسـتمع 
اآلن. واما اذ مفاض فال یعمل فيه املسـتقبل. قال ابن جّين فذكر مراجعته أاب عّيل ّمث قال وقيل 

الفاعل حمذوف تقديره ظلمكم او حجدكم وهو العامل يف اذ ال مضري الفاعل انتهـى. 
فقد رأیت هذا االضطراب العظمي يف اذ واذا تأّملته علمت انه انشئ من احلكم عىل اليوم 
بأنه یوم القيامة وذكل انشئ من النظر يف ّلك آیة عىل حيالها من غري نظر اىل احلال ادلاعي 
اىل وضعها يف موضعها من سوابق الالكم كما هو عني البالغة اليت جتب مراعتها يف ّلك الكم 
عريب فكيف ابلالكم املعجز. واذا تأّملت ما هدى اليه هللا يف <نظم ادلرر> علمت ان اليوم 
إمنا هو ادلنيوي وإنه مّتحد مع زمان الظلم فال إشكال وان ذكل قریب عند من حّقق كتايب 
املسّمى< ابالدراك لفن اإلحتباك> اذلي هو أحد الفروع املنشعبة664 من البحر الزاخر واجلود 

الهامر <نظم ادلرر>. 
قلت فيه: وملا كان التقدير أي بعد آیة {ولوال ان يكون الناس أّمة واحدة جلعلنا} ولكـّنا مل 
جنعل ذكل علما مّنا ابن الناس كانوا يكونون أّمة واحدة. وان كـّنا نقبض من جبلناه عىل اخلري 
عىل االميان لكن ینقصه ما أويت يف ادلنيا من حّظه يف اآلخرة ألّن من وّسع عليه يف دنياه اشـتغل 

ويه االصل:  في  د.  من  660 التصحيح 

د من  661 الزايدة 

د من  662 الزايدة 

انه االصل:  في  د.  من  663 التصحيح 

املتشعبة االصل:  في  د.  من   664 التصحيح 
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يف األغلب عن ذكر [هللا]665 فنفرت منه املالئكة ولزمته الشـياطني فساقه ذكل اىل سوء, ومن 
یّتق هللا فيدمي666 ذكره نؤیّده مبكل فهو هل معني, عطف عليه قوهل معّربا ابلعشاء تصويرا ملن ال 
یذكر هللا بأقبح صورة تنفريا667 عن ذكل. {ومن یعش} أي یفعل فعل العايش وهو من ساء 
برصه ابلليل والنهار او معي, عىل قراءة فتح الشني, وركب األمور عن غري بيان متجاوزا {عن 
ذكر الرمحن} اذلي ّمعت رمحته فال رمحة عىل أحد اال ويه منه. كما فعل هؤالء حني [75ظ] 
مّتعناهم وآابءهم حيث أبطرهم ذكل وهو يشء يسري جّدا. فأعرضوا عن اآلايت وادلالئل فمل 
ینظروا فيها اال نظرا ضعيفا كنظر من عشا برصه {نقّيض} أي نقرن ونسّلط ونقّدر عقااب هل 
عىل إعراضه عن ذكر هللا {هل شـيطاان} أي خشصا انراي بعيدا من الرمحة يكون غالبا عليه حميطا 
به مضّيقا عليه مثل قيض668 البيضة وهو القرش ادلاخل. {فهو هل قرين} مشدود به كما يشّد 
األسري مالزم فال ميكنه التخّلص منه ما دام متعاميا عن ذكر هللا فهو يزيّن هل العمى وخيّيل اليه 

انه عىل غري الهدى. 
كما ان [من]669 يستبرص670 بذكر الرمحن يسّخر هل مكل فهو هل وّيل یبّرشه بّلك خري ویبّرصه 
به ویيرسه هل ویبعده عن ّلك [سوء]671. فذكر هللا حصن حصني من الشـيطان مىت خرج العبد 
منه أرسه العدّو كما ورد يف احلدیث. قال يف <القاموس> العشا مقصور سوء البرص ابلليل 
والنهار والعمى عيش كريض ودعا. والعشوة ابلضم والكرس ركوب األمر عن غري بيان. وقال ابن 
جرير وأصل العشو النظر بغري ثبت لعةّل يف العني. وقال الرازي يف <اللوامع> وأصل اللغة ان 
العني والشني واحلرف املعتّل یدّل عىل ظالم وقةّل وضوح يف اليشء. وملا كانت {من} عاّمة 
ليحملونهم عىل أنواع  التقدير فانهم  القرين للجنس وأفرده النه أنّص عىل ّلك فرد فكان  وكان 
ادلاناي ویفتحون لهم أبواب الرذائل وحيّسنون لهم ارتكاب القباحئ, عطف عىل قوهل مؤكدا ملا يف 
أنفس672 األغلب كما أشار اليه آخر اآلیة أن673 املوسع عليه هو املهتدي جامعا دالةل عىل كـرثة 
الضاّل {وانهم} أي القرانء {ليصّدونهم} أي العاشني {عن السبيل} أي الطریق اذلي من حاد 

عنه هكل [76و] ألنه ال طریق يف احلقيقة سواه. 
وملا كانت احليدة عن السبيل اىل غري السبيل بل اىل معاطب عجبا أتبعه عجبا آخر فقال 
والشهوات  احلظوظ  بإحضار  القرانء  لزتیني  املهاكل  يف  سريهم  مع  العاشون  أي  {وحيسـبون} 

د من  665 الزايدة 

یدمي االصل:  في  د.  من  666 التصحيح 

یتغري االصل:  في  د.  من  667 التصحيح 

قبض االصل:  في  د.  من  668 التصحيح 

د من  669 الزايدة 

يستنرص االصل:  في  د.  من  670 التصحيح 

د من  671 الزايدة 

نفس االصل:  في  د.  من  672 التصحيح 

الن االصل:  في  د.  من  673 التصحيح 
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وإبعاد املواعظ {أنهم همتدون} أي عریقون يف هذا الوصف ملا يسـتدرجون به من التوسعة عليهم 
والتضييق عىل اذلاكرين. وملا كان من ضّل عن الطریق وان ظّن انه عىل صواب ال يكاد یتمادى 
بل ینجيل هل احلال عن قرب ّمض اىل العجبني املاضيني جعبا اثلثا مبا تقديره ومنيل لهذا العايش 
اسـتدراجا هل وابتالء لغريه ومنّد ذكل طول حياته {حّىت} وحّقق اخلرب بقوهل {اذا}. وملا عمل من 
امجلع فيما قبل أن املراد اجلنس وكان التوحيد أدّل عىل تناول674 ّلك فرد فكان التعبري به أهول 

وكان السـياق675 داال عىل من الضمري هل قال {جاءان} أي العايش. 
ومن قرأ ابلتثنية أراد العايش والقرين {قال} أي العايش تنّدما وحتّرسا ال انتفاع676 هل به لفوات 
حمهّل وهو دار العمل {اي ليت بيين وبينك} أیها القرين {بعد املرشقني} أي ما بني املرشق واملغرب 
عىل التغليب او مرشق الشـتاء والصيف أي بعد أحدهما عن اآلخر. ّمث سّبب عن هذا التمّين 
قوهل جامعا هل أنواع املذام {فبئس القرين} أي اين علمت أنّك اذلي أضّلىن وأوصلين اىل هذا 
العيش الضنك واحملل ادلحض وأحسست677 يف هذا الوقت بذكل اذلي كنت تؤذیين به انه 
أذى ابلغ فكنت كاذلي حيّك جسمه ملا به من قروح متالكة حّىت خيرج منه ادلم. فهو يف أّوهل678 

جيد ذّلة مبا هو يف نفسه مؤمل غایة األمل. 
ملا كان التقدير حتما مبا هدى [76ظ] اليه السـياق فيقال لهم فلن ینفعكم ذكل اليوم یوم 
جئتموان اذا تمنيتم هذا التمّين حني عاینمت تكل األهوال اشرتاككم اليوم يف یوم ادلنيا يف الظمل 
ومتالؤكم عليه ومنارصة بعضكم لبعض فيه, عطف عليه [قوهل]679 {ولن ینفعكم اليوم} أي يف 
ادلنيا شيئا من نفع أصال {اذ} أي حني {ظلمتم} حال كونكم مشرتكني يف الظلم متعاونني680 
عليه متنارصين فيه. وّلك واحد منكم یقول لصاحبه رسورا به تقّراب اليه وتوددا681 اي ليت أاّن 
ال نفرتق فنعم القرين أنت. {انكم يف العذاب} أي العظيم {مشرتكون} أي اشرتاككم فيه دامئا 
حني ظلمكم عذااب ابطنا بأمور أخفاها الطبع عىل القلوب املوجب لالرتباك يف ارشاك املعايص 
املوصةل اىل العذاب الظاهر یوم التمّين ویوم القيامة ظاهرا حمسوسا. وذكل مكن جيرح جراحة 
ابلغة وهو682 مغمّي عليه هو معّذب بها قطعا ولكّنه ال حيّس اال اذا أفاق. فهو كما تقول ألانس 
يریدون ان یتمالؤا عىل قتل نفس حمرّمة لن ینفعكم اليوم اذ تتعاونون عىل قتهل اشرتاككم غدا 
يف الهالك ابلسجن الضّيق والرضب املتلف ورضب األعناق. مرادك بذكل زجرهم عن ظلمهم 

تأول االصل:  في  د.  من  674 التصحيح 

القياس االصل:  في  د.  من  675 التصحيح 

نتفاع االصل:  في  د.  من  676 التصحيح 

واحسنت االصل:  في  د.  من  677 التصحيح 

ادةل االصل:  في  د.  من   678 التصحيح 
د من  679 الزايدة 

متعادتني االصل:  في  د.  من  680 التصحيح 

وتودرا االصل:  في  د.  من  681 التصحيح 

ويه االصل:  في  د.  من  682 التصحيح 
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بتذكريهم ابنهم یصلون اىل هذا احلال ويزول683 ما هم فيه من املنارصة فال ینفعهم يشء منها 
وهللا واملوفق. فاآلیة من اإلحتباك وبه زال عنها ما كان من إعراب املعربني لها موجبا لالرتباك 
فيا ليت اىل آخره داّل عىل تقدير ضّده اثنيا ولن ینفعكم اىل اخره داّل عىل تقدير مثهل أّوال. 

وهذا متام الالكم عىل القسم األّول من اخلامتة.

اخلامتة من  الثاين  القسم 
كامةل سورة  عىل  الالكم 

أیدي  بني  ما  أمجع  من  عليها  الالكم  وليكن  الكوثر.  ويه684  القرآن  يف  سورة  أخرص  ولتكن 
الناس من التفاسري وهو <تفسري> [77و] العالمة القدوة الناسك جمال ادلين أيب عبد هللا محمد
بن سليمان بن احلسن بن احلسني البلخي األصل املقديس احلنفي الشهري اببن النقيب فانه يف 
نّيف ومخسني جمّلـدا. وقد اعتىن بها ما مل یعتىن بغريها فتّلكم عليها يف املقّدمة وتعّرض لالكم 
اخلبيث مسـيلمة ّمث تّلكم عليها يف موضعها من القرآن. ّمث أذكر الكيم عليها ليمّزي من هل بصرية 

وعنده إنصاف بني الالكمني فيعمل النسـبة بينه وبني ما عداه بطریق األوىل.
قال ابن النقيب يف املقدمة: سورة الكوثر أقرص سورة. وفيها من املعاين الرشیفة اليت اقتضت 
بها ان تكون معجزة, واملعاين اليت اقتضت ان تكون بها معجزة أحد وعرشون. مثانية يف قوهل 
{إاّن أعطيناك الكوثر}, ومثانية يف قوهل {فصّل لربّك واحنر}, ومخسة يف قوهل {ان شانئك هو 

األبرت}. 
اما الثمانية اليت يف قوهل {إاّن أعطيناك الكوثر}. األّول اّن قوهل {إاّن أعطيناك الكوثر} دّل عىل 
عطية كثرية مسـندة اىل معط كبري. ومن كان كذكل كانت النعمة عظيمة عنده. وأراد ابلكوثر 
اخلري الكثري. ومن ذكل اخلري الكثري منال أوالده اىل یوم القيامة من أّمته. جاء يف قراءة عبد 
هللا {النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم وهو أبوهم وأزواجه أهماتهم}. ومن اخلري اذلي وعده به ما 
أعطاه هللا يف ادلارين من مزااي التعظمي والتقدمي والثواب ما مل یعلمه اال هللا. وقيل ان الكوثر ما 
إختّص به من النهر اذلي ماؤه أحىل من ّلك يشء وعىل حافاته أواين اذلهب والفضة كالنجوم 

أو كعدد النجوم. 
الثاين انه685 مجع مضري املتّلكم وهو يشعر بعظيم الربوبية. الثالث انه بىن الفعل عىل املبتدأ 
القسم.  جمرى  اجلاري  التوكيد  حبرف  امجلةل  صّدر  انه  [77ظ]  الرابع  خصوصّيته.  عىل  فدّل 
اخلامس انه أورد الفعل بلفظ املايض دالةل عىل أن الكوثر مل یتناول عطاء العاجةل دون عطاء 

ويرون االصل:  في  د.  من  683 التصحيح 

وهو االصل:  في  د.  من  684 التصحيح 

ان االصل:  في  د.  من  685 التصحيح 
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اآلجةل دالةل عىل ان املتوّقع من سبب الكرمي يف حكم الواقع. السادس جاء ابلكوثر حمذوف 
املوصوف الن املثبت ليس فيه ما يف احملذوف من فرط اإلبهام686 والشـياع والتناول عىل طریق 
االتساع. السابع اختيار الصفة املؤذنة687 ابلكـرثة. الثامن أىت بهذه الصفة مصّدرة ابلالم املعروف 

ابالسـتغراق لتكون ملا یوصف بها شامةل ويف إعطاء معىن الكـرثة كامةل. 
معىن  من  مسـتفادة  ههنا  التعقيب  فاء  األوىل  فوائد.  مثان  واحنر}  لربّك  {فصّل  قوهل  ويف 
التسّبب ملعنيني. أحدهما جعل اإلنعام الكثري سببا للقيام بشكر املنعم وعبادته. الثانية جعهل لرتك 
املباالة بقول العدّو. فان سبب نزول هذه السورة أن العايص بن وائل قال إن محمدا صنبور. 
والصنبور اذلي ال عقب هل. فشّق ذكل عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فأنزل هذه السورة. 
الثالثة قصده ابألمر التعریض بذكر العايص وأشـباهه ممن كانت عبادته وحنره لغري هللا. وتثبيت 
قدّيم رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل الرصاط املسـتقمي وإخالصه العبادة لوهجه الكرمي. 
الرابعة أشار بهاتني العبارتني اىل نوعّي العبادات. أعين األعمال البدنية اليت الصالة قواهما, واملالية 
اليت حنر البدن سـناهما, للتنبيه عىل ما للرسول688 صىل هللا عليه وسمل من االختصاص ابلصالة 
اليت جعلت قربة وحنر البدن اليت كانت ّمهته فيه قویّة. روي عنه عليه الصالة السالم انه أهدى 

مائة بدنة فيها مجل يف [78و] أنفه بّرة من ذهب. 
اذلي  السجع  حّق  مراعاة  السادسة  عليها.  األوىل  دلالةل  األخرى689  الالم  حذف  اخلامسة 
السابعة قال لربّك  هو من مجةل صنعة البدیع اذا ساقه قائهل مساقا مطبوعا ومل يكن متّلكفا. 
فيه حسـنان, وروده عىل طریق االلتفات اليت يه أّم من األّمهات, ورصف الالكم عن لفظ 
املضمر اىل لفظ املظهر وفيه إظهار لكربايء شأنه وإثبات لعّز سلطانه ومنه أخذ اخللفاء قولهم 
[یأمرك]690 أمري املؤمنني بكذا. الثامنة عمل بهذا ان من حقوق هللا اليت تعّبد العباد بها انه ربّهم 

ومالكهم وعرض برتك التماس العطاء من عبد مربوب وترك عبادة ربّه.
وقوهل جّل جالهل {ان شانئك هو األبرت} فيه مخس فوائد. األوىل عّلل األمر ابإلقبال عىل 
يف  كـرثت  وقد  املوقع.  حسن  هو  اذلي  االسـتئناف  سبيل  عىل  بشانئه  االحتفال  وترك  شأنه 
التزنیل مواقعه. الثانية یّتجه ان جيعلها مجةل االعرتاض مرسةل إرسال احلمكة خلامتة األغراض691 
كقوهل تعاىل {ان خري من اسـتأجرت القوّي األمني} وعىن ابلشائن العايص بن وائل. الثالثة امنا 
مل يسّمه692 ابمسه ليتناول ّلك من كان يف مثل حاهل من كيد ادلين احلّق. الرابعة صّدر امجلةل 

االیهام االصل:  في  د.  من  686 التصحيح 

املؤدیة االصل:  في  د.  من  687 التصحيح 

لرسول هللا د:  688 في 

االخروي االصل:  في  د.  من  689 التصحيح 

د من  690 الزايدة 

االعرتاض االصل:  في  د.  من  691 التصحيح 

يسمعه االصل:  في  د.  من  692 التصحيح 
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حبرف التوكيد اجلاري جمرى القسم اذلي فيه دالةل عىل انه مل یتوّجه فعهل اىل الصدق ومل یقصد693 
االفصاح عن احلّق ومل ینطق اال ابلشـنأن اذلي هو قرين البغي واحلسد وعني البغضاء اليت يه 
نتيجة الغيظ واحلرد. وذلكل ومسه مبا ینيب عن احلقد. اخلامسة جعل اخلرب معرفة هو البرت للعدو 

الشائن حّىت كأنّه امجلهور اذلي یقال هل الصنبور. 
ّمث هذه السورة مع علّو [78ظ] مطلعها ومتام مقطعها واتصافها مبا هو طراز األمر ّلكه من 
جميئها مشحونة ابلنكت اجلالئل مكتزنة ابحملاسن غري القالئل, فهـي خالية عن تصّنع من یتناقل 
التنكيت ویعمل بعمل من یتعاطى حملاّجته التبكيت. وقال قبل ذكل وأما اذلين تصّدوا لعناده, 
أي القرآن, ومعارضة آايته فكادهم هللا وعـّجـزهم وّجهن ألفاظهم وّمسجها وصارت من سقط 
حبيب.  بن  مسـيلمة  مثامة  ابو  ابلتكذیب  وأوالهم  فأّولهم  األانم.  حضكة  بها  فأصبحوا  الالكم. 
روي أنه عارض آايت من القرآن وسورا خفبا فيها أواره وابن عواره. مفن مجةل ما ذكر عنه أنه 
[عارض]694 {إاّن أعطيناك الكوثر} بقوهل: ”اان أعاطيناك الزماجر فصّل لربّك وهاجر ان شانئك 
هو الفاجر.“ فغّري السورة وما أبدل سوى ثالث لكمات هّن من السماجة والركاكة يف املرتبة 
العليا ومن العّي695 والفهاهة696 يف األمد األقىص – هكذا ساق هذاين مسـيلمة وهو خمالف ملا 
سقته أان كما یأيت يف الكيم عىل سورة الكوثر وهو هذاين عىل الك التقديرين فا أعمل أّي 

ذكل قوهل. 
ّمث قال ابن النقيب يف آخر <تفسريه697> سورة الكوثر والالكم عليها من حيث اإلجمال 
والتفصيل. أّما من حيث اإلجمال مفن سـّتة عرش وهجا. األّول يف سبب نزولها, الثاين يف املكان 
اذلي أنزلت فيه, الثالث يف فضلها, الرابع يف تعبريها يف الرؤاي, اخلامس يف وجه النظم بني أولها 
وآخر سورة ادلين, السادس فيما فيها من املتشابه, السابع فيما فيها يشـبه الفواصل, الثامن فيما 
فيها من غریب البدیع, التاسع فيما فيها من الناخس واملنسوخ, العارش يف أسمائها, [79و] احلادي 
عرش يف عدد آايتها, الثاين عرش يف عدد لكماتها, الثالث عرش يف عدد حروفها, الرابع عرش 
فيما فيها من ايءات698 اإلضافة, اخلامس عرش فيما فيها من الياءات احملذوفة, السادس عرش 

فيما فيها من االدغام الكبري.
أّما األّول699 فقال ابن عباس ريض هللا عنهما نزلت يف العايص بن وائل. وذكل انه رأى 
سهم  بين  ابب  عند  فالتقيا  یدخل  وهو  املسجد  من  خيرج  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول 
وحتّداث وأانس من صنادید قريش يف املسجد جلوس. فلما دخل العايص قالوا هل من اذلي كنت 

یصدق االصل:  في  د.  من  693 التصحيح 

د من  694 الزايدة 

العمي االصل:  في  د.  من  695 التصحيح 

والفهامة االصل:  في  د.  من  696 التصحيح 

تفسري االصل:  في  د.  من  697 التصحيح 

آايت االصل:  في  د.  من  698 التصحيح 

عرش السابع  االصل:  في  د.  من  699 التصحيح 
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حتّدث؟ قال ذكل األبرت. یعين محمدا صىل هللا عليه وسمل. وكان قد توّيف قبل ذكل عبد هللا بن 
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل, وكان من خدجية ريض هللا عنها. وكانوا يسّمون من ليس هل 

ابن أبرت. فأنزل هللا تعاىل هذه السورة. 
وروى الواحدي بإسـناد مّتصل اىل يزید بن رومان قال كان العايص بن وائل السهمي اذا 
ذكر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال دعوه امنا هو رجل أبرت ال عقب هل. لو هكل انقطع 
ذكره واسرتحمت منه. فأنزل هللا تعاىل {إاّن أعطيناك الكوثر} اىل آخر السورة. قال عطاء عن 
ابن عباس ريض هللا عنهما كان العايص بن وائل ميّر مبحمد صىل هللا عليه وسمل ویقول هل 
إين ألشـنؤك وإنك ألبرت من الرجال. فأنزل هللا تعاىل {إّن شانئك هو األبرت} من خري ادلنيا 

واآلخرة. 
واما الثاين ففيه قوالن. أحدهما انها مّكية قاهل ابن عباس وامجلهور. والثاين انها مدنـّية قاهل 
احلسن وعكرمة وقتادة. واما الثالث فروى [ايب بن]700 كعب ريض هللا عنه عن رسول هللا 
صىل هللا عليه وسمل [79ظ] انه قال من قرأ سورة الكوثر سقاه هللا من ّلك نهر يف اجلّنة 
وكتب هل عرش حسـنات بعدد ّلك قرابن قرّبه العباد ویقرّبونه یوم النحر وأعطي ثواب محةل 
العرش. وروى ابن معر ريض هللا عنهما701 قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: ”من قرأ 
إاّن أعطيناك الكوثر عند منامه مّرة واحدة بعث هللا یوم القيامة عريا من املرشق اىل املغرب 
موقرة دفاتر ّلك دفرت بسعة ادلنيا كتابها أدّق من الشعر فيها ثواب من قرأ إاّن أعطيناك الكوثر 

عند منامه مّرة واحدة.“ 
واما الرابع فعن جعفر الصادق انه قال من تال سورة الكوثر يف منامه او شيئا منها فانه یدّل 
عىل جمالس اخلري والظفر ابألعداء ویصيب الغىن واحلج. واما اخلامس فان هللا تعاىل702 ملا ذكر 
السورة املتقّدمة ذكر هذه السورة كاملقابةل لها ألنه وصف فيها املنافق بأمور أربعة: البخل, وترك 
الصلوة, والرايء, ومنع الزكوة. وذكر يف هذه السورة صفات أربعا: يف مقابةل البخل {إاّن أعطيناك 
الرايء  مقابةل  ويف  الصلوة,  عىل  دم  أي  {فصّل}  الصالة  ترك  مقابةل  ويف  الكثري,  أي  الكوثر} 

{لربّك} أي لرضا ربّك, وذكر يف مقابةل منع الزكاة {واحنر} أراد به التصدیق بلحم األضايح. 
أما السادس فليس فيها يشء وكذكل السابع. وأما الثامن قوهل تعاىل {إاّن أعطيناك الكوثر} 
فوعل من الكـرثة وهو اذلي أفرط كـرثة. وقيل نهر يف اجلّنة. وروي مرفوعا وعن ابن عباس 
جنس  وقيل  واألحضية  العيد  صالة  وقيل  الكثري.  ابخلري  الكوثر  فّرس  انه  عنهما703  هللا  ريض 
الصلوة. {واحنر} حنر البدن وعن عطية يه صالة الفجر جبمع والنحر مبىن. [80و] وقيل النحر 
وضع اليمني عىل الشمال عىل الصدر. {ان شانئك هو األبرت} ال أنت ألّن ّلك مولود اىل یوم 

د من  700 الزايدة 

عنه االصل:  في  د.  من  701 التصحيح 

وتعاىل سـبحانه  فانه  د:  702 في 

عنه االصل:  في  د.  من  703 التصحيح 
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القيامة من املؤمنني كل ودل وذكرك مرفوع عىل لسان ّلك مسمل. واما التاسع فليس فيها يشء. 
واما العارش فلها امس واحد وهو الكوثر. واما احلادي عرش فهـي ثالث آايت اجماعا ليس فيها 
اختالف. واما الثاين عرش فهـي عرش لكمات. واما الثالث عرش فهـي اثنان وأربعون حرفا. واما 

الرابع عرش فليس فيها يشء وكذا اخلامس عرش والسادس عرش. 
قد  الزنول  أسـباب  آخرها,  اىل  الكوثر}  أعطيناك  {إاّن  فقوهل704  التفصيل  حيث  من  واما 
قّدمنا يف الالكم عليها من حيث اإلجمال سبب نزولها فأغىن عن اإلعادة. القراءات قوهل {إاّن 
أعطيناك} قرأ احلسن وطلحة إاّن أنطيناك. قال التربيزي يه لغة العرب العاربة من أّويل قريش. 
وروایة أم سلمة عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ومنه قوهل عليه السالم اليد العليا املنطّية 
واليد السفىل املنطاة كانت تبدل العني فيها نوان والالم ميما. ومنه قوهل عليه السالم ليس من 

امرب امصيام يف امسفر. 
اإلعراب قال احلويف {الكوثر} مفعول اثن ألعطيناك والكاف مفعول أّول. {فصّل} أمر لربّك 
متعّلق بصّل {واحنر} معطوف عىل فصّل. وان شانئك اسم ان {هو األبرت} ابتداء وخرب يف 
موضع [خرب]705 إن. وكل أن جتعل هو فاصةل ال موضع لها من اإلعراب واألبرت اخلرب. وقال ابو 

البقاء الفاء يف {فصّل} للتعقيب أي عقب العطاء ابلصالة وهو مبتدأ او توكيدا. 
وفصل التفسري والتأویل. قوهل تعاىل {إاّن أعطيناك الكوثر} قد قّدمنا يف الالكم عليها من 
حيث اإلجمال وجه النظم بني أّولها وآخر اليت [80ظ] قبلها فأغىن عن اإلعادة. واخلطاب للنيب 
صىل هللا عليه وسمل. ويف الكوثر املذكور ههنا لعلماء التفسري أقوال. األّول روى الرتمذي عن 
ابن معر ريض هللا عنهما706 قال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل هو نهر يف اجلّنة حافتاه 
من ذهب وجمراه عىل ادلّر والياقوت, تربته أطيب من املسك, وماؤه أحىل من العسل وأبيض 

من الثلج. هذا حدیث حسن حصيح707. 
والثاين انه حوض النيب صىل هللا عليه وسمل يف املوقف قاهل عطاء. ويف <حصيح مسمل> 
عن أنس ريض هللا عنه قال بينما حنن عند رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اذ أغفى إغفاءة 
ّمث رفع رأسه متبسما فقلنا ما أحضكك اي رسول هللا قال نزلت عّيل آنفا سورة. فقرأ بسم هللا 
الرمحن الرحمي إاّن أعطيناك اىل آخرها. ّمث قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا هللا ورسوهل أعمل. قال 
نهر وعدنيه ربّـي عليه خري كثري هو حوض ترد عليه أّميت یوم القيامة. آنيته عدد النجوم فيختلج 
العبد منهم فأقول إنه من أّميت فيقال إنك ال تدري ما أحدث بعدك. ويف اخلرب وان عىل أركانه 
األربعة اخللفاء708 األربعة ريض هللا عنهم وان من أبغض واحدا منهم مل يسقه اآلخر. ّمث جيوز أن 

قوهل االصل:  في  د.  من  704 التصحيح 

د من  705 الزايدة 

عنه االصل:  في  د.  من  706 التصحيح 

حسن حصيح  االصل:  في  د.  من  707 التصحيح 

خلفاءه د:  708 في 
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يسّمى ذكل النهر واحلوض الكوثر709 لكـرثة الو اردة والشا ربة من أّمة محمد عليه السالم هناك. 
وّمسي به ملا فيه من اخلري الكثري واملاء الكثري. 

الثالث ان الكوثر النبّوة والكتاب قاهل عكرمة. الرابع املراد به القرآن قاهل احلسن. اخلامس 
املراد به اإلسالم حكاه املغرية. السادس املراد به تيسري القرآن وختفيف الرشائع قاهل احلسني 
بن الفضل. السابع ان املراد به كـرثة األحصاب واألّمة واألتباع710 قاهل ابو بكر بن عياش وابن 
واّثب711. الثامن ان املراد اإلیثار قاهل ابن كيسان. [81و] التاسع ان املراد به رفعة اذلكر حكاه 
املاوردي. العارش ان املراد به نور يف قلبه صىل هللا عليه وسمل دهّل عىل احلّق سـبحانه وتعاىل 
به  املراد  ان  عرش  الثاني  الشفاعة.  به  املراد  أن  أیضا  عنه  عرش  احلادي  سواه.  ّمعن  وقطعه 
الثالث  الثعليب.  حكاه  وسمل  عليه  هللا  صىل  دلعوته  اإلجابة  أهل  وهدي  تعاىل  هللا  معجزات 
عرش قال هالل بن يساف املراد به قول ال اهل اال هللا محمد رسول هللا. الرابع عرش ان املراد به 
الفقه712 يف ادلين. اخلامس عرش ان املراد به الصلوات امخلس. السادس عرش ان املراد به ما 

عظم من األمور ومنه قول لبيد:
كوثر  آخر  بيت  الرداع  وعند  بفقده  فجعنا  ملحوب  وصاحب 

أي عظمي. السابع عرش قال ابن عباس ريض هللا عنهما املراد به اخلري الكثري كأنه فوعل من 
الكـثرة كنوفل من النفل واببه. ومنه انه قيل لبعض نسائهم مب آب ابنك من السفر فقالت بكوثر 
أي خبري كثري. الثامن عرش عن انس ريض هللا عنه مرفوعا هو نهر يف اجلّنة ترده طري خرض 
قيل ما أنعم هذا الطائر فقال عليه السالم أنعم منه من اكل الطائر ورشب املاء. التاسع عرش 
ان املراد منه الصلوات وكـرثة املصّلني. العرشون ان املراد به رفعة اذلكر وكـرثة اذلاكرين. احلادي 

والعرشون انه الفقه وكـرثة الفقهاء. 
قال القرطيب أصّح هذه األقوال األّول والثاين النه اثبت عن النيب صىل هللا عليه وسمل نّص 
الكوثر. ومسع انس ريض هللا عنه قوما یتذاكرون احلوض فقال ما كنت أرى أن أعيش حّىت 
أنظر713 أمثالكم یتمارون يف احلوض لقد تركت عجائز خلفي ما تصّيل امرأة منهّن اال714 سالت 
هللا عز وجل أن يسقيها [81ظ] من حوض النيب صلى هللا عليه وسمل. وفيه یقول الشاعر: 

ابريكا حبيب  حّقا  وأنت  یدانيكا  من  احلوض  صاحب  اي 

كوثرا د:  في    709

واالشـياع د:  710 في 

ذابب االصل:  في  د.  من  711 التصحيح 

العفة االصل:  في  د.  من  712 التصحيح 

ارى د:  713 في 

ان اال  االصل:  في  د.  من  714 التصحيح 
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وروى البغوي يف تفسريه ابسـناد متصل اىل أنس ريض هللا عنه قال قال رسول هللا صىل هللا 
عليه وسمل دخلت اجلّنة واذا بنهر جيري بياضه بياض اللنب وأحىل من العسل وحافتاه715 خيام 
اللؤلؤ فرضبت بيدي فاذا الثرى مسك أذفر فقلت جلربیل عليه السالم ما ذا؟ قال الكوثر اذلي 
أعطاكه هللا. وروى ایضا رمحه هللا ابسـناد مّتصل اىل ايب طلحة عن ثوابن ريض هللا عنه قال 
قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أان عند عقر حويض أذود الناس عنه ألهل اليمن أي 
أرضبهم بعصاي وانه ليغّت فيه مزياابن من اجلّنة. أحدهما من ورق واآلخر من ذهب طوهل ما 
بني برصى وصنعاء أو ما بني ایةل ومكة او من مقايم هذا اىل عمان. ومجيع ما قيل يف تفسريه 

قد أعطيه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. 
وذكر يف <املنتخب> أقواال أخرى غري هذه مخسة. أحدها أن الكوثر أوالده الن اآلیة وردت 
فيمن عابه بعدمهم. الثاني ان املراد به الفضائل الكثرية. الثالث انه اخللق احلسن. الرابع انه املقام 
احملمود. اخلامس انه هذه السورة النها مع قرصها مشـتمةل عىل وجوه من اإلعجاز مفجموع ما يف 

اآلیة سـّتة وعرشون قوال.
وقوهل {فصّل لربّك واحنر} يف املعىن به لعلماء716 التفسري أقوال. األّول ان املعىن أقم الصالة 
املفروضة عليك رواه الضحاك عن ابن عباس ريض هللا عنهما. الثاني قال قتادة وعطاء وعكرمة 
فصّل لربّك صالة العيد یوم [82و] النحر واحنر نسكك. وقال انس ريض هللا عنه كان النيب 
صىل هللا عليه وسمل ینحر ّمث یصّيل فأمر أن یصّيل ّمث ینحر. وكذكل قال سعيد بن جبري أیضا 
صّل لربّك صالة الصبح املفروضة جبمع واحنر البدن مبىن. وكذكل قال سعيد بن جبري أیضا 
نزلت يف احلدیبية حني حرص النيب صىل هللا عليه وسمل عن البيت فأمره هللا تعاىل أن یصّيل 
وینحر البدن وینرصف ففعل ذكل. الثالث قال عكرمة املعىن صّل الفجر ابملزدلفة واحنر الهدي. 
الرابع قال ابن جبري املعىن ادع ربّك717 وسهل. اخلامس قال الضحاك املعىن اسـتو بني السجدتني 
جالسا حّىت یبدو حنرك. السادس قال عيل ريض هللا عنه املعىن ارفع یدیك ابلتكبري فوق حنرك. 
السابع قال ابو االحوص املعىن اسـتقبل القبةل بنحرك. الثامن قال ابو صاحل املعىن ضع ميينك 

عىل شماكل عند حنرك يف الصالة ومنه قول الشاعر 
املتناحر األبطح  أهل  وسـّيد  جمادل  ّمع  أنت  هل  حكم  ااب 

املتقابل.  أي 

التاسع قال ذو النون املعىن اذبح هواك يف قلبك. وقال القرطيب قال ابن العريب أما من قال ان 
املراد الصلوات املفروضة فالنها ركن العبادات وقاعدة اإلسالم وأعظم دعامئ ادلين. واما من قال 
انها صلوة الصبح ابملزدلفة فألنها مقرونة ابلنحر وهو يف ذكل اليوم وال صلوة فيه قبل النحر 

وحافاته د:  715 في 

علماء االصل:  في  د.  من  716 التصحيح 

لربك االصل:  في  د.  من  717 التصحيح 
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فـخّصها من مجةل الصلوات القرتانها ابلنحر. قلت واما من قال انها صالة العيد فذكل بغري مّكة 
اذ ليس مبّكة صالة عيد ابجماع فيما حكاه ابو معر. قال ابن العريب فاما ماكل فقال [82ظ] ما 
مسعت فيه شيئا واذلي یقع يف نفيس ان املراد بذكل صالة یوم النحر والنحر بعدها. واما قول 
من قال ان املعىن ارفع یدیك عند االحرام ابلصلوات اىل فوق حنرك ویدّل عليه ما روي عن عيل 
ريض هللا عنه انه قال ملا نزلت هذه اآلیة قال النيب صىل هللا عليه وسمل جلربیل عليه السالم ما 
هذه النحرية اليت أمرين هللا بها؟ قال ليست بنحرية ولكّنه یأمرك اذا حترّمت ابلصالة ان ترفع 
یدیك واذا كّربت واذا رفعت رأسك من الركوع واذا جسدت فانها صالتنا وصلوة املالئكة اذلين 

يف السموات السـبع. وان لكّل يشء رقية وان رقية الصالة رفع اليدين عند كّل تكبرية. 
واما ما روي عن عّيل ريض هللا عنه قوهل {فصّل لربّك واحنر} انه وضع اليمني عىل الشمال 
يف الصالة فقد اختلف علماؤان يف ذكل عىل ثالثة أقوال. أحدها ال توضع يف فریضة وال انفةل 
الن ذكل من ابب االعتماد وال جيوز يف الفرض وال يسـتحّب يف النفل. والثاني ال یفعلها يف 
الفریضة ویفعلها يف [النافةل اسـتعانة النه موضع ترّخص. الثالث یفعلها يف]718 الفریضة والنافةل 
وهو الصحيح النه ثبت ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وضع یده اليمىن عىل اليرسى من 
حدیث وائل بن حجر ريض هللا عنه وغريه. قال ابن املنذر وبه قال ماكل وامحد واحسق وحيك 
ذكل عن الشافعي واسـتحّب ذكل أحصاب الرأي ورأى جماعة إرسال اليد وممن روینا ذكل عنه 

ابن الزبري واحلسن البرصي وابراهمي النخعي. 
وقال صاحب <املنتخب> فان قيل الالئق عند النعمة الشكر فمل قال فصّل ومل یقل فاشكر 
قيل اجلواب من وجوه. األّول ان الشكر عبارة [83و] [عن]719 التعظمي وهل ثالثة أركان أحدها 
یتعّلق ابلقلب وهو ان یعمل ان تكل النعمة منه ال من غريه. والثاني ابللسان وهو أْن ميدحه. 
والصالة مشـتمةل عىل هذه املعاني وعىل ما هو  والثالث ابلعمل وهو ان خيدمه ویتواضع هل. 
أزید720 منها فاألمر ابلصلوة أمر ابلشكر وزايدة فكان األمر ابلصلوة أحسن. واثنيها انه لو قال 
فاشكر لكان ذكل یوهم انه ما كان شاكرا واما الصالة فامنا عرفها ابلويح. وقيل معىن فصّل 

فاشكر وقيل املعىن فادع هللا واألّول أوىل. 
وقوهل تعاىل {إّن شانئك} أي مبغضك وهو العايص بن وائل {هو األبرت} أي ال عقب هل. 
وكانت العرب تسّمي من كان هل بنون وبنات ّمث مات البنون وبقي البنات أبرت. یقال انه وقف 
مع النيب صىل هللا عليه وسمل يكّلمه فقال هل مجع من صنادید قريش مع من كنت واقفا فقال 
مع ذكل األبرت. وكان قد توّفي قبل ذكل عبد هللا بن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وكان 
من خدجية ريض هللا عنها. فأنزل هللا تعاىل هذا {إّن شانئك هو األبرت} أي املقطوع ذكره من 

خري ادلنيا واآلخرة. 

د من  718 الزايدة 

د من  719 الزايدة 

زائد االصل:  في  د.  من  720 التصحيح 
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وذكر عكرمة عن ابن عباس ريض هللا عنهما قال كان أهل اجلاهلية اذا مات ابن الرجل قالوا 
برت فالن فلما مات ابراهمي بن النيب عليه السالم خرج ابو هجل اىل أحصابه فقال برت محمد. فأنزل 
هللا جّل ثناؤه قوهل تعاىل {إّن شانئك هو األبرت} یعين بذكل ااب هجل. وقال مشر بن عطية املراد 
به عقبة بن ابـي معيط. وقيل ان قريشا كان یقولون ملن مات ذكور ودله قد برت فالن كما تقّدم. 
فلما مات لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل [83ظ] ابنه القامس مبّكة وابراهمي ابملدینة قالوا برت 

محمد فليس هل من یقوم بأمره من بعده فزنلت [هذه]721 اآلیة قاهل السدي وابن زید. 
وقيل هو جواب لقريش حني قالوا لكعب بن األرشف ملا قدم مّكة حنن أحصاب السقایة 
قال  محمد؟  أم  خري  أحنن  قومه  من  املدینة  [أهل]722  سـّيد  وأنت  واللواء  واحلجابة  والسدانة 
كعب بل أنمت خري. فزنلت يف كعب {أمل تر اىل اذلين أوتوا نصيبا من الكتاب یؤمنون ابجلبت 
والطاغوت} اآلیة ونزلت يف قريش قوهل {ان شانئك هو األبرت} قاهل ابن عباس ريض هللا عنهما 
ایضا وعكرمة. وقيل ان هللا أوىح اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل انهم هم املبتورون قاهل 
ایضا عكرمة وشهر بن حوشب. قال أهل اللغة األبرت من الرجال اذلي ال ودل هل ومن ادلواب 
اذلي ال ذنب هل. وكّل أمر انقطع من اخلري أثره فهو أبرت. والبرت القطع یقال برتت اليشء برتا 
قطعته قبل االمتام. واالنبتار االنقطاع والباتر السـيف القاطع واألبرت املقطوع اذلنب تقول منه برت 

ابلكرس یبرت برتا. 
ويف احلدیث ما هذه البترياء؟ وخطب زايد خطبته البرتاء ألنه مل حيمد هللا فيها ومل یصّل 
لقةّل  أبرتين  مسيا  والعبد  العري  األبرتان  السكيت  ابن  وقال  وسمل.  عليه  هللا  صىل  النيب  عىل 
خريهما723 وقد أبرته هللا أي صّريه أبرت ویقال رجل أابتر بضم اهلمزة اذلي یقطع رمحه ومنه قول 

الشاعر: 
خزنوانة أنفه  يف  برت  لئمي 

أابتر724 أحّد  القرىب  ذي  قطع  عىل 

والبرتیة فرقة من الزیدیة نسـبوا اىل املغرية بن سعد ولقبه األبرت. وأما الصنبور فلفظ مشرتك قيل 
هو النخةل تبقى منفردة [84و] یبدو أسفلها ویتقّرش. یقال صنرب أسفل النخةل. وقيل هو الرجل 

الفرد ال ودل هل وال أخ. وقيل هو مثعب725 احلوض خاّصة حكاه ابو عبيد وأنشد: 
االزاء  اىل  صنبور  بني  ما 

د من  721 الزايدة 

د من  722 الزايدة 

شعرهما لقةل  ابرتين  مسيا  قال  والعري  العري  د:  االصل,  في  العرب.  ولسان  القرطيب  تفسري  من  723 التصحيح 

أابتر احذ  القربـى  ذي  قطع  عىل  خزناونة  أنفه  في  نزت  لئمي  اللسان:  724 في 

متعب االصل:  في  د.  من  725 التصحيح 
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والصنبور قصبة تكون يف االدواة من حدید او رصاص يرشب منها هذا كّله حكاه اجلوهري. 
وقال يف <املنتخب> قوهل {إّن شانئك هو األبرت} یقال ملن انقطع عن بلوغ مقصده وملن ال انرص 
هل ولذلليل هو أبرت فنفى ذكل كّله عنه وأثبته ملبغضه عىل سبيل احلرص فيه. أي اذلي قالوه فيك 

الكم فاسد یضمحّل ویفىن واما املدح اذلي ذكرانك به فانه ابق. 
ومن لطائف هذه السورة ان كّل واحد من الكفار وصف رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
بوصف فوصفه واحد بأنه ال ودل726 هل, وآخر بأنه ال معني هل وال انرص هل, وآخر ابنه ال یبقى هل 
ذكر. فا سـبحانه وتعاىل مدحه مدحا أدخل فيه كّل الفضائل وهو قوهل {إاّن أعطيناك الكوثر} 
النه ملا مل یقّيد الكوثر بيشء دون يشء ال جرم یتناول مجيع خريات ادلنيا واآلخرة. ّمث أمره حال 
حياته مبجموع الطاعات الن الطاعة اما ان تكون طاعة البدن او طاعة القلب. اما طاعة البدن 
فأصلها شيئان ألن طاعة البدن يه الصالة وطاعة املال يه الزكاة. واما طاعة القلب فهو ان ال 
یأتي اال ألجل هللا. والالم يف قوهل لربّك یدّل عىل هذه احلاةل فكأنه نّبه عىل ان طاعة القلب 
ال حتصل اال بعد حصول طاعة البدن. وأّخر الالم لدلالةل عىل طاعة القلب تنبيها عىل فساد 
مذهب أهل اإلابحة يف أن العبد قد يسـتغين بطاعة قلبه عن طاعة جوارحه. فهذه الالم تدّل 
عىل بطالن مذهبهم وعىل انه ال بّد من االخالص. ّمث نّبه بلفظ الرّب عىل علّو حاهل يف املعاد 
[84ظ] كأنه یقول كنت أربّيك قبل وجودك أفأترك تربيتك بعد مواظبتك عىل هذه الطاعة. 
ّمث كما تكّفل أّوال بإفاضة النعم عليه تكّفل727 [يف]728 آخر729 السورة ابذلّب عنه وإبطال قول 
أعدائه. وفيه إشارة اىل انه سـبحانه هو األّول بإفاضة النعم واآلخر بتمكيل730 النعم يف ادلنيا 

واآلخرة. [وهللا اعمل]731 
فصل: قد قّدمنا يف فصل التفسري والتأویل وجه ارتباط هذه السورة مبا قبلها ونظم بعضها 
ببعض. وقد تضمنت هذه اآلايت أیضا من فنون الفصاحة وعيون البالغة وبدائع البدیع وأجناس 
عن  فأغىن  الكتاب  أّول  يف  املتقّدم  الفصل  يف  ذكرها  تقّدم  نوعا  وعرشين732  مخسة  التجنيس 
والقراءات  الزنول  أسـباب  يف  قّدمناه  ما  املعاني  من  أیضا  السورة  هذه  تضّمنت  وقد  اإلعادة. 
واإلعراب والتفسري والتأویل. وصار الالكم ملا عىل لفظه من الطالوة وعىل معناه من البهجة 
واحلالوة ال یقدر أحد عىل معارضته من أهل احلارضة والبداوة. الوقف والتمام733 قال احلويف 

واحد االصل:  في  د.  من  726 التصحيح 

تكفيل االصل:  في  د.  من  727 التصحيح 

د من   728 الزايدة 
اخره االصل:  في  د.  من  729 التصحيح 

تمكيل االصل:  في  د.  من  730 التصحيح 

د من  731 الزايدة 

وعرشون االصل:  في  د.  من  732 التصحيح 

والتام االصل:  في  د.  من  733 التصحيح 
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رمحه هللا قطع القارئ عىل واحنر كاف والتمام آخر السورة. وقال العماني الوقف عىل آخرها 
وجّوزه عىل واحنر. والناخس واملنسوخ ليس يف هذه السورة انخس وال منسوخ. 

يف  اليدين  رفع  يف  العلماء  اختلف  القرطيب  قال  واحنر}  لربّك  {فصّل  تعاىل  قوهل  األحكام: 
التكبري عند االفتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فروى ادلارقطين من حدیث محيد عن 
انس قال كان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يرفع یدیه اذا دخل يف الصالة واذا ركع واذا رفع 
رأسه من الركوع واذا جسد. مل يروه عن محيد [85و] مرفوعا غري عبد الوهاب الثقفي والصواب 
من فعل أنس. ويف <الصحيحني> من حدیث بن معر ريض هللا عنهما قال رأیت رسول هللا 
صىل هللا عليه وسمل اذا قام اىل الصالة رفع یدیه حّىت يكوان734 حذو منكبيه ّمث يكّرب وكان یفعل 
ذكل حني يرفع رأسه ویقول مسع هللا ملن محد وال یفعل ذكل حني يرفع رأسه من السجود. قال 
ابن املنذر وهذا قول الليث بن سعد والشافعي وامحد واحسق وابـي ثور وحىك ابن735 وهب عن 

ماكل هذا القول وبه أقول ألنه الثابت عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. 
وقالت طائفة يرفع املصّيل یدیه حني یفتتح الصالة وال يرفع فيها سوى ذكل هذا قول سفيان 
الثوري وهو مذهب ابـي حنيفة وهو املشهور من مذهب ماكل حلدیث بن مسعود خرّجه 
ادلارقطين من حدیث ابن احسق وايب ارسائيل. قال حّدثنا محمد بن جابر عن حماد عن ابرهمي 
عن علقمة عن عبد هللا قال صّليت مع النيب صىل هللا عليه وسمل ومع736 ابـي بكر ومعر ريض 
هللا عنهما فمل يرفعوا أیدیهما اال أّوال عند التكبرية األوىل يف افتتاح الصالة. قال احسق وبه نأخذ 
يف الصالة كّلها. قال ادلارقطين تفّرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حـّماد عن ابراهمي وغري 
حـّماد يرویه عن ابراهمي مرسال عن عبد هللا من فعهل737 غري مرفوع اىل النيب صىل هللا عليه 

وسمل وهو الصواب. 
وقد روى يزید بن زايد عن عبد الرمحن بن ابـي بكر انه رأى رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 
حني افتتح الصالة رفع یدیه حّىت حياذي بهما أذنيه [85ظ] ّمث مل یعد بعد [ذكل]738 اىل يشء 
من ذاك حّىت فرغ من الصالة. قال ادلارقطين لقن يزید يف آخر معره ّمث مل یعد بعد فتلّقنه 
وكان قد اختلط. ويف <خمترص ما ليس يف اخملترص> عن ماكل ال ترفع اليدين يف يشء من 
الصلوات. قال ابن القامس ومل أر مالكا يرفع یدیه عند اإلحرام قال وأحّب اّيل ترك رفع اليدين 

عند اإلحرام.
احلقائق: قوهل تعاىل {إاّن أعطيناك الكوثر} قال السلمي قال بعضهم أعطيتك معجزة اكـرثت 
بها أهل اإلجابة دلعوتك. قال ابن عطاء الرساةل والنبّوة. قال معرفة بربوبّيىت وانفرادا بوحدانييت 

تكون االصل:  في  د.  من  734 التصحيح 

بن االصل:  في  د.  من  735 التصحيح 

معي االصل:  في  د.  من  736 التصحيح 

فعل االصل:  في  د.  من  737 التصحيح 

د من  738 الزايدة 
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وقدرتي ومشـيئيت. قال سهل احلوض تسقي من شئت بأذني ومتنع من شئت بأذني. قوهل {إن 
سعيد  ابو  قال  أمجع.  ادلارين  خريات  عن  ملنقطع  مبغضك  ان  القامس  قال  األبرت}  هو  شانئك 
القريش ملا نزلت عىل النيب صىل هللا عليه وسمل {اؤلئك اذلين یدعون یبتغون اىل ربّهم الوسـيةل 
أیّهم أقرب} قال النيب صىل هللا عليه وسمل اي رّب اتّـخذت ابراهمي خليال وموىس كليما فبما 
اختصصتين؟ فأنزل هللا سـبحانه وتعاىل {أمل نرشح كل صدرك} فمل يكتف بذكل [فأنزل هللا 
الن  يكتفي  ال  ان  السالم  عليه  هل  وحّق  بذكل]739  يكتف  فمل  فآوى}.  یتيما  جيدك  تعاىل {أمل 
السكون اىل احلال سبب قطع املزید. فأنزل هللا تعاىل {إاّن أعطيناك الكوثر} فمل يكتف بذكل 
حّىت نزل جربیل عليه السالم فقال ان هللا تعاىل یقرئك السالم ویقول ان كنت اتّـخذت ابراهمي 
خليال وموىس كليما فقد اتّـخذتك حبيبا وعزّتي ألختارّن حبييب عىل خلييل ولكيمي فسكن. 
وهو أجّل من الرىض الن الرىض للحبيب وادلاةّل واالنبساط للخليل اال ترى [86و] يف قّصة 

ابراهمي عليه السالم {وجاءته البرشى جيادلنا} وهو االنبساط. 
هذا آخر كالمه عىل سورة الكوثر يف أّول كتابه وآخره, والكمه عىل هذاين مسـيلمة. وفيه 
مما هو ظاهر االعرتاض ذكر احلدیث املوضوع من غري بيان وانه قال انه ملا مات ابراهمي ابن النيب 
صىل هللا عليه وسمل قال أبو هجل ما قال ومن احملّقق ان ااب هجل قتل قبل ذكل بكثري. وایضا 
فال یظهر االجعاز اال ببيان االنتظام اجلامع ملنع اخللل واثبات الكمال املتضّمن ملعرفة آخرها من 
أّولها والتفاف خامتتها بفاحتتها مع انتظام ابتدائها ملا قبلها وانتهائها ملا بعدها ال بـَِعـّد ما فيها من 

الفوائد وال یظهر ان كالم مسـيلمة هذاين اال ببيان فساده.
وسرتى الّك من األمرين مبّينا يف الكيم عليها يف <نظم ادلرر>. حيث قلت سورة الكوثر 
مقصودها املنحة بكّل خري ميكن ان يكون. وامسها الكوثر واحض يف ذكل وكذا النحر النه معروف 
يف حنر اإلبل وذكل غایة الكرم عند العرب. {بسم هللا} املكل األعظم اجلواد االكرم اذلي ال حّد 
لفائض فضهل. {الرمحن} اذلي مشل اخلالئق بوجوده وفاوت740 بينهم يف صوب وْبهل. {الرحمي} 
انهية  بإفصاهحا  ادلين  سورة  كانت  وملا  حببهل.  واالعتصام  بهدیه  ابالهتداء  حزبه  خّص  اذلي 
عن741 مساوئ األخالق كانت ابفهاهما داعية اىل معايل الشـمي فجاءت الكوثر ذلكل فـكأنه قيل 
أنت غري متّلبس بيشء مما نهت742 عنه743 تكل اخملتتمة مبنع املاعون. {إاّن} مبا لنا من العظمة 
والتاكيد ألجل تكذیبهم وملا للكّفار يف ذكل الوقت من الغلبة والكـرثة يف العّدة والعدد واألموال 
واألوالد املبعد يف مقتىض العوائد الن يكون ملن یعادیهم ما تضمنته السورة. وحذف [86ظ] 

د من  739 الزايدة 

وفات االصل:  في  د.  من  740 التصحيح 

من االصل:  في  د.  من  741 التصحيح 

طقت االصل:  في  د.  من  742 التصحيح 

عند االصل:  في  د.  من  743 التصحيح 
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البرت  من  السورة  به  ختمت  ما  اىل  إشارة  الضمري  بنون  عنها  اسـتغناء  املتحركة  الثانية  النون 
لذلي744 هل احلركة يف ذكل احلني القاضية عىل مقتىض املعهود ابلغالبية. 

{أعطيناك} أي خّولناك مع التمكني العظمي ومل یقل أتيناك الن اإلیتاء أصهل اإلحضار وان 
اشـتهر يف معىن اإلعطاء. {الكوثر} وملا كان كثري الرئيس اكـرث من كثري غريه فكيف ابملكل 
فكيف مبكل امللوك [فكيف]745 اذا أخرجه يف صيغة مبالغة, فكيف اذا كان يف مظهر العظمة, 
فكيف اذا بنيت الصيغة عىل الواو اذلي هل العلّو والغلبة, فكيف اذا أتت أثر الفتحة اليت لها من 
ذكل مثل ذكل بل أعظم, كان املعىن أفضنا عليك وأحبناك من كّل يشء من األعيان واملعاني 
من العمل والعمل746 وغريهما من معادن ادلارين ومعاونهما747 اخلري اذلي ال غایة هل فال یدخل 
حتت الوصف فأغنيناك عن أن تؤثر بدنك أو توّفر ماكل جبلب نفع أو دفع ّرض748. ومنه النهر 
اذلي يف اجلّنة اذلي مثاهل يف ادلنيا رشیعته صىل هللا عليه وسمل اليت عراها وأسـبابها عدد النجوم 

اذلين هم علماء أّمته املقتدى بهم. 
جامع  هو  مبا  آمرا  قوهل  عنه  سّبب  معه  حاجة  ال  غىن  واكسـبه  للعبادة  فرّغه  ما  أعطاه  وملا 
جملامع الشكر {فصّل} بقطع العالئق من اخلالئق ابلوقوف بني یدي هللا يف حرضة املراقبة شكرا 
إلحسان املنعم خالفا للسايه عنها واملرائي فيها. وملا أىت مبظهر العظمة لتكثري العطاء فتسّبب 
عنه األمر مبا للمكل من العلّو وكان أمره صىل هللا عليه وسمل تكوینيا ال إابء معه وقع االلتفات 
اىل صفة اإلحسان املقتيض للرتغيب واإلقبال ملا یفيد من التحبيب مع الترصیح [87و] ابلتوحيد 
وافادة ان العبادة ال تقع اال شكرا. فقال {لربك} أي احملسن اليك بذكل ّرسا وعلنا مراغما من 
شئت فال سبيل ألحد عليك {واحنر} أي انفق هل الكوثر من املال عىل احملاوجي خالفا ملن یُدّعهم 
ومينع عنهم املاعون الن النحر أفضل نفقات العرب الن اجلزور الواحد یغين مائة مسكني. واذا 
أطلق العرب املال انرصف اىل اإلبل. ولعهّل عّرب عن هذا املراد ابلنحر ليفهم الزجر عـّما كانوا 

یفعلونه من اذلحب لألواثن. 
ومن معناه أیضا أظهر اذلّل واملسكنة اخلشوع يف الصلوة بوضع اليمىن عىل اليرسى حتت 
اىل  واالحسان  اخلالق  عبادة  يف  الزمان749  ابسـتغراق  أمره  وملا  اخلاضع.  اذلليل  هيئة  النحر 
اخلالئق [بأعىل اخلالیق]750 عّلهل مبا حاصهل انه ال شاغل هل وال حاجة أصال تّمل به فقال مؤكدا 
للمتقّيدين ابحملسوسات يف ذكل الوقت من انكار مضمون الكالم ملا للكّفار من الظهور {إّن 
شانئك} أي مبغضك واملتربّي منك واملسـتهني بك مع ما أوتيت من امجلال واخلصال الفاضةل 

اذلي االصل:  في  د.  من  744 التصحيح 

د من  745 الزايدة 

مؤخرة مقدمة  بهما:  واراد  الكلمتني.  كلتا  فوق  ممي  حرف  البقاعي  كتب  والعمل.  العمل  د:  746 في 

ومعانهما االصل:  في  د.  من  747 التصحيح 

رضر رفع  االصل:  في  د.  من  748 التصحيح 

اليومان االصل:  في  د.  من  749 التصحيح 

د من  750 الزايدة 
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والكمال {هو} أي خاّصة {األبرت} أي املقطوع من أصهل واملقطوع النسل واملعدم واملنقطع اخلري 
وأنت  جمال  لكّل  بدنه  وفرّغ  املال  وان مجع  به  ویذكر  بأمره  یقوم  یعقبه من  واذلكر ال  والربكة 
املوصول األمر النابه اذلكر املرفوع القدر. فال تلتفت اليهم بوجه من الوجوه فإنّهم أقّل من أن 
أبوابنا  ابلعكوف يف  واالفتخار  الرشیفة  حرضاتنا  ابملثول751 يف  للفوز  نفسه  یباىل بهم من یفرغ 

العالية املنيفة. كل ما أنت عليه ولهم ما هم فيه. 
فاآلیة األخرية النتيجة752 الن من الكوثر علّو أمره وأمر حمّبيه وأتباعه يف [87ظ] ملكوت 
السماء واألرض ونهر اجلّنة, وسفول753 شأن عدّوه فيهما. فقد إلتّف كما ترى مفصلها مبوصلها 
وعرف آخرها من أّولها. وعمل ان وسطاها كاحلدود الوسطى معانقة لألوىل بكونها من مثارها 
ومّتصةل ابألخرى ألنها من غاايت مضمارها. وقد صدق هللا ومن أصدق من هللا قيال مل یبق 
ألحد من مبغضيه ذكر بودل وال اتبع وال یوجد لهم شاكر وال مادح وال رافع. واما هو صىل هللا 
عليه وسمل فقد مألت ذریّته من فاطمة الزهراء األرض. وهم األرشاف مع مبالغة امللوك يف قتلهم 
وإخالء األرض من نسلهم خوفا من رشفهم العايل عىل رشفهم ورفعتهم ابلتواضع الغالب لصلفهم. 
واذا راجعت آیة {ما كان محمد أاب أحد من رجالكم} من األحزاب علمت ان توّفـي بنيه عليهم 
السالم قبهل من إعالء قدره ومزید ترشیفه بتوحيد ذكره. واما أتباعه فقد اسـتولوا عىل اكـرث 
األرض وهم أولوا الفرقان754 والعمل الباهر والعرفان. ویؤخذ منها ان من فرّغ نفسه لربّه أهكل 

عدّوه وكفاه ّلك همم. 
وهذه السورة عرش لكمات يف الكتابة إشارة اىل متام برت شانئه يكون مع متام السـنة العارشة 
من الهجرة. وكذا كان مل متض السـنة احلادیة عرش من الهجرة ويف جزيرة العرب اال من يرى 
أرشف أحواهل بذل نفسه وماهل يف حّبه. واذا أضفنا اليها الضمريين [املسـترتين]755 كانت اثنيت 
عرشة ويف السـنة الثانية عرشة من النبّوة ابیعه صىل هللا عليه وسمل األنصار756 عىل منابذة 
الكّفار. واذا أضيفت اىل العرشة الضمائر البارزة امخلسة كانت مخس عرشة فتكون إشارة اىل 
انه صىل هللا عليه وسمل عند متام السـنة اخلامسة عرشة من نبّوته یبسط یده العالية لبرت أعدائه 

[88و] وكذا كان يف وقعة بدر الرفيعة القدر. 
ففي ضمائر االستتار كانت البيعة ويه مسـترتة ويف الضمائر البارزة كانت بدر ويه مشـتهرة. 
واذا أضيف اىل ذكل الضمريان املسـترتان كانت سـبع عرشة ويف السـنة السابعة [عرشة]757 من 
نبّوته كانت غزوة بدر املوعد وّفــى فيها النيب صىل هللا عليه وسمل ابلوعد يف اإلتيان للقاء قريش 

للقتال ومقارعة األبطال فأذلّـهم هللا فمل یأتوا. 

ابملنون االصل:  في  د.  من  751 التصحيح 

املنتخبة االصل:  في  د.  من  752 التصحيح 

وسـنقول االصل:  في  د.  من  753 التصحيح 

العرفان االصل:  في  د.  من  754 التصحيح 

د من  755 الزايدة 

انصار االصل:  في  د.  من  756 التصحيح 

د من  757 الزايدة 
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وكون كلماتها اخلطّية واالصطالحية اليت يه أبعاض اللكمات اخلطية سـبع عرشة758 مؤذن 
ابن األمر يف{ فصّل} مصّوب759 ابذلاب760 وابلقصد. األّول اىل الصلوات امخلس اليت يه سـبع 
عرش ركعة وان من اثبر عليها كان مصّليا خارجا من عهدة األمر. فاذا أقرصت يف السفر مبا 
اقتضته761 صفة الرتبية ابإلحسان نقصت بقدر عدة الضمائر سوى اذلي يف األمر بها الن األمر 
كلمات  اليها  أضفنا  واذا  األمر.  كلمة  بنفس  التخفيف  فيه  یليق  ال  العظمة  مظهر  عن  الناشئ 
البسمةل األربع كان لها أرسار كربى من هجة أخرى. وذكل ان الكلمات اخلطّية تكون أربع عرشة 
اشارة اىل ابتداء البرت لألضداد يكون ابلقّوة القریبة من الفعل ابلتهّيؤ هل يف السـنة الرابعة عرش 
من النبّوة وذكل عام الهجرة. فاذا أضفنا اليها الضمائر البارزة اليت يه أقرب اىل اللكمات اخلطّية 
ويه مخسة كانت تسع عرشة ويف السـنة التاسعة عرشة من النبّوة ويه السادسة من الهجرة 
كان الفتح املبني عىل الشانئني762 اذلي أنزل هللا فيه سورة الفتح. فاذا أضفنا اليها الضمريين 
املسـترتين كانت إحدى وعرشين ويه سـنة مثان من الهجرة سـنة الفتح االكرب اذلي ّمع العمل 

فيه ابن الشائن هو األبرت. 
واذا اعتربت حروفها املتلّفظ بها كانت أربعة وأربعني حرفا. [88ظ] فاذا انظرتها ابلسـنني 
من أّول حني النبّوة كان آخرها سـنة إحدى وثالثني من الهجرة ويه سـنة البرت األعظم لشانئه 
االكرب اذلي مّزق كتابه. وكان مالكا لبالد اليمن وهو قدر كبري من بالد العرب وكذا لغريهم مما 
قارب بالده وكانت قريش جتعهل من عدادهم كما مىض بيانه يف سورة الروم وهو كرسى مكل 
الفرس. ففيها كان انقراض ملكهم بقتل آخر ملوكهم يزدجرد. كما انك اذا اعتربت لكماتها اخلطّية 
مع الضمائر البارزة اليت يه كلمات اصطالحية دون ما اسـترت فان وجوب استتاره منع من عّده 
كانت تسع عرشة كلمة. فاذا اعتربت بها ما بعد الهجرة وازت وقت موت قيرص طاغية الروم 
يف سـنة تسع عرشة من الهجرة أهلكه هللا. وقد جتّهز اىل قتال العرب ابالسكندریة بنفسه وأمر 
ان ال یتخّلف عنه أحد من الروم [فكرس هللا مبوته شوكة الروم]763 واسـتأسدت العرب عند 
ذكل. فكانت األحرف مشرية اىل برت الشائن من الفرس والكلمات مشرية اىل برت الشائن من 
الروم. والفرس أوىل ابشارة األحرف ألنهم764 ليسوا بذوي عمل, والروم أوىل ابللكمات ألنهم أهل 

عمل والكلمات أقرب اىل العمل. 
واذا اعتربت أحرف البسمةل اللفظّية كانت مثانية عرش. فاذا جعلتها سـنني من أّول النبّوة كان 
آخرها سـنة مخس من الهجرة وفيها كانت غزوة األحزاب. قال النيب صىل هللا عليه وسمل بعد 
انرصافهم منها اآلن نغزوهم وال یغزوان. فهو أّول أخذ الشائن يف اإلبتتار. واذا اعتربت األحرف 

عرش االصل:  في  د.  من  758 التصحيح 

مصلوب االصل:  في  د.  من  759 التصحيح 

ابذلات والتفسري:  االصل,  في  د.  من  760 التصحيح 

اقتضت االصل:  في  د.  من  761 التصحيح 

واحضة غري  االصل:  في  د.  من  762 التصحيح 

د من  763 الزايدة 

كانهم االصل:  في  د.  من  764 التصحيح 
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حبسب الرمس كانت تسعة عرش آخرها سـنة سّت ويه معرة احلدیبية سـنة الفتح السبيب. وهو 
الصلح اذلي نزلت فيه سورة الفتح وّمساه هللا تعاىل فتحا. وقال النيب صىل هللا عليه وسمل انه 
أعظم [89و] الفتح. فكان سبب الفتح األعظم خبلطة الكفار ألهل اإلسالم ابلصلح فأرسعوا 
اىل اإلسالم ابدلخول فيه ملا رأوا من حماسن ادلين واجعاز القرآن. فكانوا یوم الفتح عرشة اآلف 

بعد ان كانوا قبل [ذكل]765 بسـنتني یوم احلدیبة ألفا وأربعمایة وهللا املوفق. 
هذا يسري من أرسار هذه السورة وقد عمل منه من اعجازها ما يرشح اخلواطر ویـبـهج766 
[املسخرة]767  اخلبيث  جنون  ایضا  وعمل  النوارض.  الرايض  عىل  حسـنا  یفوق  النه  النواظر 
مسـيلمة الكذاب عليه اللعنة وهل سوء املنقلب واملآب. حيث قال يف معارضتها: ”إاّن أعطيناك 
امجلاهر فصّل لربك وهاجر768 إاّن كفيناك املكابر,“ النه كالم مع انه قصري املدى, ركيك769 اللحمة 
والسدا, عریق الساحة والفنا يف الهكل والفناء, ليس فيه غىن بل كل نصب وعنا, هلهل النسج, 
رّث القوى, منفصم العرى, متخلخل األرجاء فاسد املعاين والبناء, سافل األلفاظ مّر اجلناء. الن 
العلل منافية للمعلوالت والشوامل منافرة للمشموالت مع اإلغارة عىل األسلوب واحلدو عىل 
املعهود غري حماّد يف القصاص حياة يف إسقاط القتل أنفى للقتل ابلرشاقة مع الوجازة والعذوبة 
مع البالغة يف إصابة حاّق املعىن مبا یقود اىل السماح ابلنفس وحيمل عىل املبادرة اىل امتثال 
األمر. واألوىل من خسيف عقل اخلسـيف واكلة770 اىل اخللق مع نقصان املعىن السار لألرسار 
واألخرى هممةل ذلوي الشـبه والسرت مع ما فاتها من قرص اخلسار وخصوص التبار اىل ما حوت 
من بيان الكذب البّتار لألعمار اخملّرب لدلاير تصدیقا للنيب الباّر بأیدي حصابته األخيار ان يف 

ذكل لعربة ألويل األبصار. 
فقد ظهر من مجموع هذا الكتاب املشـتمل عىل األقوال القویمة ترمجة كتايب <نظم ادلرر> يف 
حسـنه ويف نفي ما طعن به عليه من سفلت رتبته عن ذوق الالكم. [89ظ] فعمي عن متييز 
اجلّيد من الردئ واحنّط مقامه بعد الغباوة عن فهم الكم الفقهاء عن االطالع عىل ما نقهل العلماء 
من مثل ما نقلت وصنعوه كما صنعت. واي ليت شعري ما ابل من یقول ان كتايب ال یباع 
بعدي اال ابلرطل أوراقا ترضب بطائن للكتب قد أحرق قلبه حّىت جعل الالكم فيه دیدنه ال 
شغل هل غريه. ان كانت غایته أنّي ضّيعت زماني يف األوقات اليت أنفقتها يف الفكر فيه ومايل يف 
األوراق اليت رصفتها فيه فكان انكاره ذلكل مفا هل ال ینكر عىل من رصف زمانه وضّيع أمواهل 
يف لهو احلدیث واالشـتغال ابألابطيل اليت يه مذمومة ابإلجماع. ما رأیناه قط أنكر عىل أحد 
من أهل هذا الرضب. ولو تصّدى لالنكار عىل أحد منهم ما قدر بوجه من الوجوه بل كان 

د من  765 الزايدة 

ویهيج االصل:  في  د.  من  766 التصحيح 

د من  767 الزايدة 

وجاهر االصل:  في  د.  من  768 التصحيح 

رقيق االصل:  في  د.  من  769 التصحيح 

واكل االصل:  في  د.  من  770 التصحيح 
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یصري مضغة يف أفواه النسور وعصفور بني الشواهني بل أقّل من عصفور. ما أظنه ینتهـي حىت 
یصيبه هللا بقارعة من عنده او بيدي يكون ألجلها حدیثا يسّد منه الزمان أنفه ویتمّىن ملا یناهل 
من مرارات البالاي حتفه. وأقّل ذكل االنتصار ابألشعار املكسـبة للعار الباقي مدى األعصار 
واألمر يف ذكل كما أنشدني شـيخنا األدیب البارع بدر771 ادلين [حسني بن محمد الشهري اببن 
العليف شاعر احلجاز عن أخيه األدیب البارع نور ادلين]772 عيل یعاتب األمري خادلا صاحب 

جازان من بالد اليمن 
مفا امجليل  ابلفعل  عشت  ما  ودار 
النجفا انّك  جاز  وال  البطني  كنت 
بــــــه تغّر  ال  مّين  عرضك  تالف 
تلفا املدى  طـــــال  وان  ذّمي  یوليه 
مغمـدة ادلم  وسـيوف  تعد  مل  ان 
ســـــعفا هایـجت  نـار  مـثل  رأیتها 
خارقـه كنت  خرقا  بفضكل  وارفأ 
رفـا يكون  لو  الربااي  قول  قبل  من 
حلال الهجا  رّث  من  اكسوك  وقبل 

كســـــفا [90و]  حةّل  منها  البدر  طّوق  ان 
حسن من  السادات  آكل  اىل  فارجع 
وكـــــــفى قـلته  فيما  نصحتك  فقد 

وما أحسن ما أورده االمام ابو بكر امحد بن مروان ادلینوري يف كتاب <اجملالسة> قال حّدثنا 
امحد بن عيل املروزي قال أنشدين املازين لبعضهم: 

اىل إنين  احلمل  اىل  حمتاجا  كنت  لنئ 
أحوج األحایني  بعض  يف  اجلهل773 

ملجم ابحلمل  للحمل  فرس  ويل 
مرسج ابجلهــــــل  للجهل  فرس  ويل 

مقّوم فإنّي  تقوميي  شاء  مفن 
معّوج فإنّي  تعوجيي  شاء  ومن 

أخا وال  خدان  اجلهل  أرىض  كنت  وما 
أحوج حني  به  أرىض  ولكّنين 

نور االصل:  في  د.  من  771 التصحيح 

د من  772 الزايدة 

امجليل االصل:  في  د.  من  773 التصحيح 
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بأههل الفضاء  ضاق  ربّـما  اال 
خمرج  األسـّنة  بني  من  وأمكن 

سماجة فيه  الناس  بعض  قال  فان 
أمسج ابحلّر  واذلّل  صدقوا  فقد 

وأحسن من ذكل ما أخرجه البيهقي يف <دالئل النبّوة> عن انبغة بن جعدة ريض هللا عنه قال 
أنشدت النيب صىل هللا عليه وسمل هذا الشعر فأعجبه: 

مظهرا  ذكل  فوق  لرنجوا  واان  وثناؤان774  جمدان  السماء  بلغنا 
تعاىل  شاء هللا  ان  كذكل  قال  اجلّنة  اىل  قلت  قال  ليىل  ااب  اي  املظهر  اين  اىل  فقال 

يكدرا]775 ان  صفوه  حتمي  بوادر  هل  يكن  مل  اذا  حمل  يف  خري  [فال 
أصدرا األمر  أورد  ما  اذا  حلمي  هل  يكن  مل  اذا  هجل  يف  خري  وال776 

فقال النيب صىل هللا عليه وسمل أجّدت ال یفضض فوك. قال اي عيل777 فلقد رأیته ولقد أتى عليه 
نيف ومائة سـنة وما ذهب هل سّن انتهـى.

فلقد اقتىض هذا ان يكون اذلّب عن العرض سـّنة من سنن املرسلني. وقد أورد ابن خلكان 
قال  انه  الشافعي  أمامنا  عن 

واتجـــــــه [90ظ] الالكم  اكليل  وعّيل  ودّره  القریض  یواقيت  عندي 
دیباجه  الندى  اندي  يف  ويرّف  أزهاره  الراب  روض  عىل  ترىب 
وجماجـــــــه  لعابه  منه  والشعر  ساخل  أسود  والشاعر املنطيق 
عالجه الكرمي  عىل  یهون  ولقد  معضل  داء  الشعراء  وعداوة 

وأان أقول ولقد یهون اذا تركت عالجه او یقال ویهون ان ترك العناد او الشقاق عالجه. 
ال أرید من أحد ماال وال جاها. وال أسـتعني به يف أمر وال أعتبه يف يشء من ذكل. بل 
املراد تريك ترك األموات, وإهمايل إهمال األموات. وتفریغي لالشـتغال مبا یهّمين وترك ما ال یعين 
الناس من شأني مما ال جيدیهم وال ینفعهم وال [یغنيهم وال]778 یربد غةّل من حسود وال یعانيه من 
يسمل فضال عن ان يسود. بل هو كما قال تعاىل {لن یّرضوكم اال أذى} اآلیة فانه ال خيفى عىل 
عاقل انه جرت عادة هللا يف عباده ان ال ینفذ نفوذا اتّما اال الكم احلّاكم. وأجرى سّنته779 االلهية 

ان احلّكام ال یعدمون من يسعى به دون ان يسمعوا الكمه. 

ورشاؤان د:  774 في 

د من  775 الزايدة 

فال االصل:  في  د.  من  776 التصحيح 

یعيل االصل:  وفي  د  في  777 كتبت 

د من  778 الزايدة 

سـنة االصل:  في  د.  من  779 التصحيح 
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وليس أحد780 ممن یتّلكم ّيف اال وهو یعمل ان من مسع الكيم قّدمه عىل الكمه ولو انه عدّو. 
فإنّي ال أتّلكم اال مبا هو أوحض من الشمس وأضؤ. وهو ال یتّلكم ّيف اال مبا هو أخفى من النفاق 
وأظمل وأسوأ. فاين ال أتّلكم اال ابحلّق ومن خيامصين ال یتّلكم ّيف اال ابلباطل ألنّه ال جيد و 
امحلد ما یعيبين به وهل حقيقة يف نفس األمر. وهللا املسؤل يف دوام العافية وحسن العاقبة انه 
الّرب الرحمي. وال اعتماد يل اال عىل هللا وهو الفّعال ملا يرید. واما من یعادیين فليس هل اعتماد 
اال عىل الناس اذلين ال ميلكون ّرضا وال نفعا. وال أزال ان شاء هللا أرضب كذبهم بصدقي حّىت 
یلبسهم هللا ثوب عار وذّل [91و] يشـتهرون به يف ادلنيا فيخزیهم ويركسهم يف اآلخرة يف انر 
هجّمن ويردیهم. فان الصدق كما قال ذو النون املرصي فيما نقهل عنه احلافظ ابو نعمي يف ترمجته 
من <احللية> سـيف هللا يف أرضه ما وضعه عىل يشء اال قطعه. وما أحسن ما قال قيس بن 

اخلطمي األويس وهو من شعراء اجلاهلية: 
یأبه احلّق  ابلباطل  تقد  ما  مىت 
تنقد ابحلّق  األطواد  تـقد  وان 

اببه غري  من  البيت  أتيت  ما  اذا 
تهتدي781  الباب  من  تدخل  وان  ضللت 

وال ترى أصدق وال أنصف ممن یأخذ الكم أخصامه اذلي782 یذّمونه به فيجعل نفسه مؤّرخا 
لهم وكاتبا عنهم. فيثبته كما783 قالوه يف ادلواوين الباقية عىل وجه ادلهر. يراها ذوو784 العقول 
جيال بعد جيل وقران بعد قرن اىل ان یقفوا بني یدي احلكم العدل فيحكم بينهم ابحلّق. فيخرس 
هناكل املبطلون ويربح احملّقون الصادقون. ذكل هللا اذلي ال ختفى عليه خافية وال تقي منه واقية 
وال يكون مع بالئه عافية وال يروج عليه تلبيس وال ینفع دلیه تدليس. فان كان إثبات املتّلكم 
فيه هل عىل هذا الوجه يّرس املتّلكمني ويكسـبهم ثناء مجيال بني الناس فهو صدق یعمل به انهم 
یقصدون به وجه هللا سـبحانه. ويرون إثبات خصمهم هل إنصافا منه حيث ساعدهم عىل نفسه 
بأبلغ مما يریدون. وان كان يسؤهم إثباته لعلمهم انه يكسوهم ثوب قباحة وسواد وشهرة وفضيحة 
بني العباد مفا لهم ال یّتقون هللا يف قولهم هل. ومن املعلوم انه سـبحانه یثبته يف حصائف أعمالهم 
فيفضحون به یوم التناد عىل رؤوس األشهاد. يسـتخفون من الناس وال يسـتخفون من هللا وهو 

معهم اذ [91ظ] یبّيتون ما ال يرىض من القول وكان هللا مبا یعملون حميطا. 

أحدا االصل:  في  د.  من  780 التصحيح 

تنقد الروايس  ابحلق  قدت  وان  یأبه  احلق  ابلباطل  تقد  ما  مىت  ادلیوان:   781 في 
تهتد الباب  من  تدخل  وان  ضللت  اببه  غري  من  االمر  اتيت  ما   مىت 

اذلين االصل:  في  د.  من  782 التصحيح 

ما فيثبت  االصل:  في  د.  من  783 التصحيح 

ذووا د:  784 في 
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عىل انه قد جّرب كّل من یعرفين أحوال من عادوني وكيف أفعال هللا فيهم طبق ما أجرى به 
عادته سـبحانه فيما ّمع به قوهل احلّق {ذكل ملن خاف مقايم وخاف وعيد} بعد ما خّص به رسهل 
الكرام عليهم الصالة والسالم يف قوهل تعاىل {وقال اذلين كفروا لرسلهم لنخرجّنكم من أرضنا 
او لتعودّن في مّلتنا فأوىح اليهم ربّهم لنهلكّن الظاملني ولنسكننكم األرض من بعدهم} وذكل 
موجب لظّن انه سـبحانه اسـتجاب يل يف قويل وأان راجع من احلّج يف سـنة تسع وأربعني ومثان 

مائة يف البحر بني جدة وینبع ألمر اقتىض ذكل 
الورى أسـباب  فيك  أقطع  مل  ان 
كاذب دعوى  دلیك  افرتیت  فقد 
اسـتضعفوا ما  اذا  فانرصين  رّب  اي 

براهب  سواك  من  أان  مفا  حايل 

فليحذر امرء عىل عرضه ابلكّف عن قرض أعراض املسلمني خوفا من قرضه قبل ان یتقّوض 
من بنيانه األساس. فيصري مضغة يف أفواه الناس. فإين لست ممن یقول قوال فيخفيه بل ذكل 
ویقابل  ابملداهنة  الناس  یعامل  من  الناس  عن785  خباف  وليس  ذكل  اىل  ینسبين  من  صفة 
االحسان ابالساءة. فيقبل عىل االنسان اذا كان هل يف ادلنيا جاه ویدبر عنه ویؤذیه اذا ظّن انه 
صار طوبة ملقاة, نظرا كالبهامئ اىل احلارض احملسوس واعراضا عن جانب هللا {يریدون ان یطفئوا 
نور هللا بأفواههم ویأىب هللا اال أن یّمت نوره ولو كره الكافرون} {وسـيعمل اذلين ظلموا أي منقلب 
ینقلبون} †وهللا أعمل. [92و] ربّنا انك تعمل ما خنفي وما نعلن وما خيفى عىل هللا من يشء. اللهم 
اجعلنا من أهل املعرفة بك املقرّين بوحدانيتك يف الهيتك اخمللصني يف العمل كل. اللهم ال جتعل 
رجاءان اال فيك وال خوفنا اال منك. وال توّلكنا اال عليك وال تفّوضنا اال كل وال حتجبنا عنك 
مبن سواك. واقطع عّنا لك قاطع یقطعنا عنك. وأسـبغ علينا يف ادلارين نعمتك. واجعل منقلبنا 
اليك عىل االميان واالسالم. وأحلقنا يف املعاد بزمرة نبّيك محمد صىل هللا عليه وسمل. واجعلنا من 
أهل رؤیتك يف دارك دار السالم. واحفظ بهذا الكتاب عقائد املسلمني. وانفعنا وإاّيهم به یوم 
ال ینفع مال وال بنون اال من أتى هللا بقلب سلمي. وصىل هللا عىل سـّيدان محمد وعىل آهل وحصبه 

أمجعني آمني.†786 [92ظ] 

عىل االصل:  في  د.  من  785 التصحيح 

اللطف محمد بن اخلالق ابو  اخلالئق اىل عفو  احوج  كاتبه  كتابته  وفي د: فرغ من  ساقط من د.  الصليبني (†)   786 ما بني 
وسـبعني ثالث  سـنة  املعظم  رمضان  شهر  رابع  السبت  یوم  امجعني  بهم  هللا  لطف  اخلطيب  عيل  بن  امحد  بن  محمد  بن   محمد 
التاليف ذي  االقران  عىل  الفائق  الزمان  رحةل  االانم  حافظ  االسالم  شـيخ  شـيخنا  خبط  اليت  املسودة  من  ونقلته  مائة   ومثان 
اجملاهد القدوة  العالمة  اهلمام  االمام  واملسلمني  االسالم  حرب  احملدثني  ورحةل  االقرا  عالمة  املفيدة  امحليدة  والتصانيف   اجمليدة 
بدر املرحوم  بن  معر  ادلين  رساج  املرحوم  بن  ابرهمي  ادلين  برهان  احلسن  أيب  املنكر  عن  النايه  ابملعروف  االمار   املرابط 
وافق ث:  وفي  به.  هللا  لطف  الشافعي.  البقاعي  بكر  ايب  ادلين  زين  بن  عيل  ادلين  نور  بن  ابلّرابط  املعروف  حسن   ادلين 
ربه رمحة  فقري  عىل ید  مائة  ومثاين  وسـبعني  ثالث  سـنة  احلرام  احلجة  ذي  خامس  يف  الثالثة  النسخة  هذه  كتابة  من   الفراغ 

امني امني  امني  امجعني  املسلمني  وللك  ولوادلیه  هل  غفر هللا  الشافعي  االزهري  الرسوري  احلسن  بن  عيل  احلسن   ايب 
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ملحق
االخرية, برزته  الكتاب  أبرز  حني  تفسري  الكتب 49  دار  نسخة  من  البقاعي  حذفه  ما   (وهو 

احملقق) النص  يف  رقم 13  هامش  انظر 

ميقت  بذكل  يتكّلم  من  وكّل  وفالن  فالن  عليه  ومّر  زمان.  بعد  زمان  ذكل  يف  عليهم  ومضى 
وهيان اىل أْن اكن اذلي توّىل كرب هذا التشنيع هذا األوان البدر ابن القّطان خشص مشهور 
معروف  هو  ما  عىل  واالمه  ومن  والقبط  النصارى  عرشائه  اكرث  والقباحئ.  والشـنائع  ابلفضاحئ 
يف  املاء  رفع  أنّه  عنه  الشائع  من  إّن  حّىت  وأقوالهم  أفعالهم  خبيث  من  ومشهور  أعمالهم  من 
بأمر  التّربك  يّرضان  ال  انه  فقال  املسلمني  بعض  فالمه  هل.  يرفعونه  ملا  النصارى  فهيا  يرفعه  ليةل 
قالوا ان عيىس عليه السالم فعهل. وان خشصا من عرشائه حّلفته زوجته ان ال يرشب امخلر 
بأميان مهنا الطالق. ّمث بدا هل فشاك اليه ذكل فحكم هل بعدم وقوع الطالق ألنّه حلف وهو 
سكران. وهذا قول مرجوح بل منكر يف مذهب الشافعي. ومهنا ان خشصا من املغنني ترتب 
عىل غنائه فساد غري مّرة فمنعه السلطان منه وحّلفه بأميان مهنا الطالق ونفاە فشفع فيه بعض 
االكابر من عرشائه حىت رّدە السلطان. ّمث أرادوا عودە اىل حاهل فاعتل ابألميان فحكم بأنّه ال 
بأنّها  فأجاب  القرآنية  القضااي  من  يقضيه  خشص  عليه  واستشهد  مكرها.  كان  ألنّه  عليه  يشء 
الكفر  ببقاهئم عىل  أليتام أهل اذلّمة  وحمك  اجلزئية.  قّوة  فهـي يف  مشورة1  انها غّر  يعين  مهمةل 
ويه مسأةل ال ذكر لها عند الشافعية وال تتمّشى عىل قواعدمه. بل نقل الشـيخ شهاب ادلين 
هو  دين  اىل  عليه  أههل  يقّر  دين  من  الكفار  من  انتقل  فيمن  التنبيه>  يف <شرح  النقيب  ابن 
يّتبع  تعاىل {ومن  لقوله  األصّح  وهو  فقط  االسالم  أحدهما  قوالن.  منه  يقبل  كذكل . . .2 فيما 
األّول.  ببطالن  مقـّرا  وكان  عنه  التنّقل  ببطالن  أقـّر  وألنّه  منه}  يقبل  فلن  دينا  االسالم  غري 
بما  نأمرە  ال  هذا  فعلى  عليه.  كان  النه  عليه  كان  الذي  ادلين  او  احلّق  ألنّه  االسالم  والثاني 
كان عليه بل نقول ال يقبل منك إلـّا االسالم فان عاد اىل دينه األّول قتل. وعن ابـي هريرة 
انه جيوز ان يدعى اىل أحدهام ويكون ذكل إخبارا عن حمك اهلّل. كما ندعو احلربـي اىل اجلزية 
إاّن  الضعيف  عىل  فّرعنا  اذا  الصحيح  ان  هذا  أفاد  مفعه  الكفر.  عىل  ابملقام  أمر  انه  يقال  وال 
االسالم.  إلـّا  منه  يقبل  ال  أنّه  وخنربە  بغريە  نأمرە  بل  األّول  دينه  من  عنه  نقّرە  مبا  نأمرە  ال 
ال  انه  عىل  الفريقان  اتّفق  فقد  أمر  ال  إخبار  ذكل  ان  قال  ادلعوة  يف  خنريە  قد  إاّن  قال  ومن 

ابحلكم.  فكيف  بذكل  أمرە  جيوز 

؟ مسورة  1 غري 

د يف  واحضة  غري  2 الكلمة 
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حامد  ايب  الشـيخ  عن  احلاوي>  نظم  الهبجة  <رشح  يف  مهنم  العرايق  ادلين  ويل  ونقل 
االجامع عىل انه ال جيوز افتاء أهل اذلّمة جبواز إعادة الكنيسة اذا تهّدمت بنقضها. غاية أمران 
نفسه,  ابلكفر  فكيف  الكفر,  حمل  يف  هذا  فال.  نفتهيم  ان  واما  تركناهم  به  أعادوها  ان  أنّهم 
فكيف ابلرىض به, فكيف اإلذن فيه, فكيف ابألمر به, فكيف اباللزام به, فكيف ابن يكون 
عىل  يقدر  ال  حبيث  به  احملكوم  الزتام  عىل  عليه  احملكوم  اكراە  معناە  اذلي  ابحلمك  االلزام  ذكل 
مّرات  سّت  مضاعف  كفر  هو  بل  شافعي  عن  فضال  مسمل  يقوهل  ال  ما  هذا  عنه؟  االنفاكك 
واحلمك  النصارى  عرشة  الن  [2و]  االسالم.  دين  عىل  االهتام  اىل  أقرب  كان  ذكل  فعل  ومن 
منه.  مهرب  وال  عنه  لهم  حميص  ال  مبا  علهيم  يرّد  أحدا  يريد  ال  بأنّه  الظّن  يوجب  أليتامهم 
فلـّمـا تفاقم – ملماالة بعض االكابر هل – أمرە, وأعضل سّرە وجهرە, ودلّس عىل الشـيخ
االقرصائي احلنفي حّتى كتب له عىل فتوى أنهـى فيها ما أراد مما ليس يف كتابـي  الدين  أمني 
فيه  فعلته  ما  بتحسني  كتابـي  عىل  كتب  ممن  اليه  املشار  وكان  خّطه.  وأراە  اليه  ذهب  ّمث 
ذلك  مبماالة  القدسي  العباس  ابو  ذلك  مبثل  التشنيع  يف  قام  ملا  القدمية  الكتب  من  النقل  من 
يسألين  اّيل  فأرسل  ذلك  عاقبة  وخشي  تناقض  كتابيه  بني  يكون  ان  فخاف  أيضا.  الكبري 
يل  كتبه  ما  فأريته  ابلقاهرة  ذاك  اذ  الناس  مرجع  وكان  اليه.  فذهبت  القضية  أتالىف  ان 
عند  ثبات  وال  لها  حقائق  ال  تشنيعات  صّوروە  ما  ألّن  لهم  كتب  ما  يناقض  ال  انه  وأعلمته 
سـنة  اآلخرة  جمادي  عرش  اثلث  الخميس  يوم  آخر  به  اجتماعي  وكان  بوجه.  املكاشفة 
أحد  يقدر  ال  واهلّل  فقال  الكوثر  لسورة  تفسريي  عليه  وقرأت  مائة.  ومثاني  وسـبعني  ثالث 
يقاربين,  أن  يقدر  ال  من  عّيل  يرّد  فكيف  فقلت  هذا.  مثل  يقول  ان  الزمان  هذا  أهل  من 
فان  للكوثر.  املقاربة  السور  هذە  من  سورة  فليفّرس  هذا  يف  مساواتي  منهم  أحد  اّدعى  إن 
الكمه. ّيف  يؤثّر  أو  أخاطبه  أن  من  أقّل  فهو  وإّال  عّيل  يرّد  ابن  رضيت  فعلته  ما  قارب 

ّمث إّين ذهبت بكرة يوم الجمعة رابع عرشة اىل العالمة حمي ادلين الكافيجي احلنفي ألريه 
أنّه  وهو  عنه  مسعته  أمر  عىل  وأشكرە  كتابـي  عىل  العباس  أبـي  قيام  عند  يل  كتبه  كان  ما 
أصلب  هو  اذا  به  اجتمعت  فلما  عليهم.  كان  فعلوا  ان  أنّهم  وأعلمهم  عليه3  التشنيع  عن  نهاهم 
عساە  ما  اىل  احلال  أّدى  ولو  معك  اثبت  أان  خّطي  رؤية  اىل  أحتاج  ال  فقال  معي  القائمين 
يؤّدي اليه. فبينا حنن كذكل اذا ابن القّطان قد جاء وكان تلميذە فلما جلس عاتبته فاذا هو 
لّين جّدا قد رضس مما مسع أنّي نسبته اليه مع علمه بصدقي وثبايت فامي أقوم فيه وعلمه بكذبه 
قلت  مث  فيه.  عّيل  اعرتاض  ال  وجه  عىل  القدمية  الكتب  من  نقيل  غري  اليه  نسبين  ما  كّل  يف 
تنسبين اىل الكفر وكانوا قد شـّنعوا علّي بأنّي أريد إشهار التوراة وإخفاء [2ظ] القرآن. فبادر 
اىل االنكار واحللف عىل انه ما وقع منه ذلك وال يشء منه. مث قال ولكن انت نسـبتين اىل 
إحالل الخمر فقلت دع الخمر وأخربني كيف حمكت ابلكفر فقال إنّما حمكت ألطفال أهل 

عّيل 3 لعله 
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الذّمة بإرثهم من آابئهم. فقلت فهل منع حمكك احلنبيل ان حيمك ابسالمهم؟ قال نعم. فقلت 
فقال  الشافعي.  مذهب  هو  وليس  مسلم  يقوله  ال  وهذا  املضاعف  ابلكفر  احلكم  هو  فهذا 
الكافيجي وال مذهبنا. فقلت أان مستندي يف النقل من الكتب القدمية أئمة أهل االسالم من 
كتب  من  كتاب  يف  مبستند  هذا  قوهل  عىل  يأتي  ان  يقدر  فال  هو  واما  عصران.  اىل  الصحابة 
فكسف  شفة.  ببنت  يأتي  ان  يقدر  فمل  استندت؟  كتاب  أّي  اىل  مستندك  اذكر  الشافعية. 
بدرە وكشف أمرە ووضع قدرە وخسف صدرە وقصم ظهرە. فقلت كيف تفعل ما ال سـند 
القاضي  الصحابة ومن تبعهم اىل زماننا ومن أعظمهم  لك فيه وتنكر علّي ما سلفي فيه األئمة 
عّني  تقولون  أنّكم  وبلغين  والزبور.  واالجنيل  التوراة  عن  النقل  منه  تكّرر  يف <الشفا>  عياض 
من  قلتم  اهلّل  لكم  قيل  ان  انه  تريدون  قال؟  بفاعل  يعين  من  كذا  التوراة  يف  قال  يقول  انه 
اليت  القدسـّية  األحاديث  يف  كما  الظّن  هذا  مثل  يف  يكفي  أنّه  علمتم  وما  ذكل؟  علمت  أين 
األحاديث  سائر  بل  كذا!  اهلّل  قال  فيها  يقال  ثّم  ضعيف  ابسـناد  بعضها  ونقل  ابألحاد  نقلت 
شّدد  بل  الضعيفة.  األحاديث  سـّيام  ال  كذكل  وسمل  عليه  اهلّل  صىل  النبـي  عن  نقلت  اليت 
سـيأتي  كما  ارسائيل  بني  عن  النقل  يف  ورّخص  وسمل  عليه  اهلّل  صىل  النبـي  عن  النقل  يف 
أنقل  الذي  الكتاب  مرتجم  قال  فاعل  ان  ذلك  عن  وجوابـي  الشافعي.  نّص  عن  الفصول  يف 
فهو  عنه  أجبتم  فمهما  عياض  القاضي  يلزم  ما  فيه  يلزمني  اهلّل  هو  أقول  أن  تقدير  وعىل  منه 
ملن  يكون  ال  حبكم  ختّصين  أن  تريد  فحينئذ  فقلت  عياض.  كالقاضي  لست  فقال  جوابـي. 
يف  النقل,  هذا  عنهم  األئمة  نقل  وقد  الكفرة  بعض  عن  نقيل  تنكرون  أنّكم  وقيل  فعيل.  فعل 
البخاري عن هرقل وابن الناطور وغريهام, ويف السرية وغريها عن األحبار والرهبان والكهان 
ال  هذا  فمثل  احلّق  يقبل  ممن  كنت  فان  ذلك.  من  حيصى  ال  ما  التفاسري  ويف  والشـياطني, 
بأنّك  عليك  شـّنعت  واالجنيل  التوراة  من  اكتب  أنّي  علّي  شـّنعت  فإّن  واال  [3و]  معه  خفاء 
حتكم ابلكفر وما معه مما نقل اليك عين أنّي قلته عنك واهلّل املسـتعان. فأصلح بيننا الكافيجي. 
انه  هو  يّدعي  تالميذي –  من  شخص  كّلمه  أن  اجمللس  ذلك  يف  وقع  ما  أحسن  من  وكان 
تلميذە أيضا – مبا مل يعجبه فاشـتاط غضبا. وقال يف بعض كتب اهلّل املنزلة ان اهلّل ال يغفر 
عقوق االسـتاذين. فقال له أذّكــرك بهذا فبهت شيئا. ّمث قال إن صّح هذا فكان من أعجب 
األمور أّن شخصا ينكر عىل آخر استشهادە من الكتب القدمية عىل صّحة دين االسالم مبا 
يعلم انه فيها ويستشهد هو منها يف جملس املخاصمة مبا مل يرە يف شيء منها وال علم له به يف 
كتاب وال هو متمّسك من عرى الصواب بوثيق من األسـباب. بل هو منابذ لدين االسالم 
وهذا يشاء}  ملن  ذلك  دون  ما  ويغفر  به  يرشك  ان  يغفر  ال  اهلّل  {ان  يقول  تعاىل  اهلّل  فان 

ذلك.  دون  ما  بعض  يغفر  ال  يقول 
عجيبة  أسامء  سّموها  أشـياء  احلسود  هذا  أمر  يف  صّنفوا  قد  أصحابـي  من  األدابء  وكان 
احملكّية  األرسار  ومنها <بّث  احلسن>,  ابـي  ابن  بتاريخ  اللسن  منها: <قطع  مصيبة  بكل  رمته 
مبعنى أخبار درب القطبية>, ومنها <جتاوب املغاين بتاريخ القسطالني>, ومنها <حّل العويص 
ومنها  ادلين>,  سعد  حنينة  أخبار  يف  املبني  <القول  ومنها  الرخيص>,  من  القبض  حكم  يف 
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هذە  من  واحد  وكّل  ادلين>.  جنم  ابن  أوالد  عىل  ابلتزوير  املفسدين  وتقرير  املعتدين  <حتذير 
األسامء له أسرار حتتها أغوار وأّي أغوار يتحّدث بها السّمار يف احملاضر واألسفار. اذا فّسرت 
أخبار. من  لها  فيا  أسفار  عّدة  يف  وكانت  النهار  ضياء  لسوادها  وأظلم  املعطار  اجلّو  لها  انتّن 

من  فربد  حماكمة  وغري  مبحاكمة  املخاصمة  هذە  يف  املقاومة  عن  القطان  ابن  عجز  وملا 
ابن  له  يقال  شخصا  أقام  نومته,  بل  قعدته  اىل  قومته  من  فرجع  صدمته  يف  ووهن  حّدته 
الرسوم  من  برسم  معرفة  وال  العلوم  من  بعلم  له  بصر  ال  عاّمي  وهو  وجيالد  عنه  جيادل  البارد 
بني  شائعة  مذكورة  له  قضية  يف  أصحابنا  من  شخص  فقال  الكذب.  غري  يف  له  صنعة  وال 
العمراني>. اتريخ  من  املعاني  <إبراز  النجباء  الظرفاء  األدابء  بعض  ّمساها  ومشهورة  معارفه 

أفكارهم يف  العلم  أهل  عنك  دع 
معران أيب  يف  حديثك  واجعل 

كذبه من  وأوهن  [3ظ]  غربه  من  ذلك  فكّف  ابلغوراني  املرتجم  الثاني  البيت  من  بعدە  وما 
قيل:  كما  فيه  األمر  ان  عىل 

املدان  عبـــــــــد  بنو  ولته  حّر  بهامشي  بليت  إنّي  فلو 
ابتالين [4و]  مبن  فانظروا  تعالوا  ولكـــن  ألقى  ما  عّيل  لهان 

هلّل  والغرية  املنكر  عن  والنهـي  ابملعروف  األمر  أهل  وهم  الشامّيون  مسعه  األمر  انترش  وملا 
فكتب فقيه الشامّيني أقضى القضاة بدر الدين حممد بن العالمة تقي الدين ابـي بكر بن قاضي 
شهبة الشافعي: احلمد هلّل الهادي للحّق احلكم الصادر عىل الوجه املذكور غري صحيح ال يعبأ 
به وال يلتفت اليه [حاشـية 4و] وال يسع أحدا من احلّكـام تنفيذە وال التعويل عليه لتضّمنه 
قبائح تؤذن بعدم مباالته بأمر الدين وانتظامه ان شاء اهلّل تعاىل يف سلك اخلاملني. فانه وان 
ال  فانه  آابئهم  مبوت  الذّمة  أوالد  ابسالم  حيكم  ال  انه  عنه  اهلّل  ريض  الشافعي  مذهب  كان 
عنهم  اإلعراض  ويه  واسطة  بينهما  بل  آلابئهم  ابتباعهم  احلكم  ابسالمهم  عدم احلكم  من  يلزم 
وتقريرهم عىل ما كانوا من تبعّية آابئهم. وامنا امتنع احلمك ابلتبعّية آلابئهم وبعدم احلكم ابسالمهم 
النتفاء مقّدمات إنشاء احلكم بذلك اذ احلكم يسـتدعي حاكما وحمكوما به وله وعليه ودعوى 
ملزمة للجواب. واجتماع هذە متعّذر لعدم تصّور مّدع ومّدع عليه وحمكوم عليه. وليس هذا 
الوجه  عىل  احلكم  منه  الصادر  بل  فيها  احلسـبة  بّينة  تسمع  التي  اهلّل  حقوق  من  شيء  يف 
الظاهر من  فان  عليه.  حيتسب  حيتاج اىل من  ومقّدماته  احلكم  أركان  انتفاء بعض  املذكور مع 
وهو  أبوە  مات  أطفال من  ابسالم  احلكم  اىل منع  التوّصل  قصدە  معظم  ان  احلكم  هذا  حال 
بتبعّية  ابسالمهم  ابحلكم  األيتام  عن  االسالم  ابب  سّد  اىل  أمرە  حقيقة  يرجع  اذ  فاسد  قصد 
الدار وانقاذهم من عذاب النار. وهو قصد فاسد ال يصدر اال من مرتكب للهوى او مكّب 
أوىل  هو  بل  الكفر  من  يقرب  قبيح  قصد  كافرا  يكون  ان  قصدت  وقوله  الرشا.  حّب  عىل 
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ابلتكفري مبن ّرصح أئمتنا بتكفريە وهو من طلب منه كافر تلقينه كلميت الشهادة فقال له اصرب 
ذلك  يف  عليه  ببقائه  وأمرە  الكفر  عىل  بقائه  عىل  برضاە  صريح  فانه  بذلك.  يكفر  فانه  قليال 
اىل  التوصل  ومنع  كافرا  يكون  ان  ابحلكم  قصدت  القائل  فقول  بذلك  هذا  كفر  واذا  الوقت. 
املبادرة  له  فينبغي  كبريا  حمذورا  اللفظ  بهذا  ارتكب  وقد  بذلك.  أوىل  يراە  ممن  ابسالمه  احلكم 
بقوله  عظمية  ورطة  يف  نفسه  أوقع  قد  فانه  ابلشهادتني  واالتيان  مثهل  اىل  العود  من  التوبة  اىل 
تقي  االسالم  شـيخ  القضاة  قاضي  شـّنع  وقد  حكمه.  يسوغ  ال  مبا  واحلكم  قوله  جيوز  ال  ما 
وجواز  للكّفار  الكنائس  جبواز إبقاء  الفقهاء  من  عّبر  من  عىل  تعاىل  اهلّل  رمحه  السـبيك  الدين 
ال  ذلك  من  منعهم  عدم  اببقائها  املراد  ان  وقال  عليها.  ويقّرون  لهم  تبقى  حيث  إاّيهم  ترميمها 
ابقائها.  وال  ترميمها  وال  الكنائس  بناء  جبواز  الرشع  يرد  ومل  رشعي  حكم  اجلواز  فان  جوازە. 
املعاني  مجةل  من  وترميمها  الكنائس  إبقاء  فان  اليهم.  التعرض  وعدم  لهم  اإلذن  بني  يقرن  قال 
ينبغي  وال  لهم  جائز  ذلك  ان  يقال  وال  وحنوە.  اخلمر  كرشب  عليها  يقّرون  اليت  [الفرخة 4و] 
املباحة يف الرشع. وامنا يعرض عنهم  لوّيل األمر أن يأذن لهم يف ذلك كما يأذن يف األشـياء 
كتبها  من  اسـتأجروا  او  اشرتوها  ولو  واالجنيل  التورية  عىل  يقّرون  انهم  كما  عليهم.  ينكر  وال 
ان  وال  ذلك  افعلوا  لهم  يقول  ان  احلكام  من  لغريە  وال  لقاض  حيّل  وال  بصّحته  حيكم  مل  لهم 
الينا  وترافعوا  له  اسـتأجروە  ولو  فيه  لهم  يعمل  ان  املسلمني  من  ألحد  حيّل  وال  عليه.  يعينهم 
معصية  لكونه  ذلك  عمل  يف  لهم  اإلذن  احلاكم  عىل  امتنع  فاذا  انتهـى.  االجارة  ببطالن  حمكنا 
فألن مينع عليه احلكم مبا يتضّمن اكرب املعاصي وهو البقاء عىل الكفر والترصيح ابنه قصد ان 
يكون كافرا أوىل ابالمتناع وأحرى. ال سـّيما عند فقد مقّدمات احلكم من األركان والرشوط. 
واذا حّرم عىل املسلمني العمل لهم يف ذلك لزم التحرمي عىل الكتاب والشهود كتابة مثل هذا 
احلكم الباطل من ابب أوىل ال سـّيما كتابة ما اعتادە الوّراقون يف كتبهم من قولهم بعد تقّدم 
العلم  مع  مرضّيا  معتربا  رشعّيا  صحيحا  حكما  رشعا  اعتبارە  جيب  ما  واعتبارە  رشعّية  دعوى 
فالصادر  احلمك مبا قّررانە  عليها صّحة  واذا تقّرر  الزور.  يوجد شيء من ذلك من قول  ابنه مل 
لغوا مبنع من يرى احلكم ابسالم األطفال املذكورين ان حيكم بذلك بعد استيفاء رشائط احلمك

[الفرخة 4ظ] ابلصواب.  اعلم  واهلّل  رشعا  املعتربة 
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عام فهرس 

آدم: 32و, 36ظ, 37و
سورة: 17و, 39و, 54و عمران,  آل 

مكرر, 86ظ ابراهيم (النبـي): 38ظ, 64و, 86و 
النخعي: 83و ابراهيم 

ظهرية ابن  انظر  ظهرية:  ابن  ادلين,  برهان  حممد,  بن  حممد  بن  عيل  بن  ابرهيم 
حممد: 83ظ, 84و, 86ظ النبـي  بن  ابراهيم 

طلحة: 45ظ بن  حممد  بن  ابرهيم 
مكرر  ابليس: 37و, 37ظ 

بكر: 15ظ, 21و, 22و, 65و ابو  شيبة,  ابـي  ابن 
بكر): 45و ابو  ايضا:  انظر  اخلليفة,  بكر  قـحافة (ابو  ابـي  ابن 

42و,  35ظ,  35و,  مكرر,  32و, 34ظ  مكرر,  مكرر, 21و  السرية): 17و, 15و, 19و  اسحق (صاحب  ابن 
مكرر 45ظ, 62و, 85ظ 

مكتوم (الصحابـي): 63و, 64ظ, 65و أم  ابن 
ملحق: 3ظ البارد (السخاوي):  ابن 

22ظ 22و,  االعالم: 4:285):  انظر  امللك,  عبد  بن  خلف  بن  بطال (عيل  ابن 
تيمية: 46و, 46ظ ابن 
التني: 22ظ, 23و ابن 

جبري بن  سعيد  انظر  جبري:  ابن 
الطربي انظر  جرير:  ابن 

الفتح): 75و, 75ظ اجلين (ابو  ابن 
اجلوزي: 18و ابن 

االعالم: 4:211): 58ظ عمر,  بن  احلاجب (عثمان  ابن 
حبان: 21ظ ابن 

االسالم) العسقالني: 11ظ, 22و, 45و, 45ظ, 49و, 54ظ (حجة  حـجر  ابن 
الطهطاوي الشـيخ  بن  بكر  ابـي  بن  حممد  انظر  حريز:  ابن 

حزم: 47و, 47ظ ابن 
خلكان: 42ظ, 90ظ ابن 

48ظ  :(6:57 االعالم  انظر  عمر,  بن  بكر  ابـي  بن  حممد  الدين (وهو  بدر  الدماميين,  ابن 
28ظ  :(3:295 االعالم:  انظر  رجب,  بن  امحد  بن  الرمحن  عبد  الدين (وهو  زين  رجب,  ابن 

1:222): 24و االعالم:  انظر  العباس,  ابو  عيل,  بن  حممد  بن  امحد  الرفعة (وهو  ابن 
الزبري: 83و ابن 
زيد: 84و ابن 

السكيت: 84و ابن 
سالم بن  اهلّل  عبد  انظر  سالم:  ابن 

39ظ 7:34): 17و,  االعالم:  انظر  اليعمري,  حممد  بن  حممد  بن  الناس (حممد  سـيد  ابن 
سريين: 31و ابن 

الوليد) ابو  ولد  (وهو  الفضل  ابو  ادلين,  حمب  الشحنة,  بن  حممد  بن  حممد  انظر  الشحنة:  ابن 
الوليد ابو  الدين,  حمب  الشحنة,  بن  حممد  بن  حممد  انظر  التاريخ:  صاحب  الشحنة,  ابن 

ادلين زين  شعبان,  بن  القادر  عبد  انظر  شعبان:  ابن 
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عمرو: 36ظ, 43و, 44و ابو  الصالح,  ابن 
مكرر االعالم 4:333): 59ظ  انظر  االشبييل,  الكتامي  بن عيل  حممد  بن  الضائع (عيل  ابن 

34و 13و,   :(6:230 االعالم:  انظر  املكي,  الصقيل  ظفر  بن  حممد  بن  حممد  ابـي  اهلّل  عبد  بن  حممد (حممد  ظفر,  ابن 
3و,   :(1:88 الالمع:  الضوء  انظر  حسني (وعنه  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  بن  ابرهيم  الدين,  برهان  ظهرية,  ابن 

12ظ
الكتاب): 18و علوم  يف  اللباب  صاحب  احلنبيل,  عادل  بن  عيل  بن  عادل (عمر  ابن 

مكرر, 63و, 71و, 74ظ مكرر, 58و, 58ظ  عامر (القارئ): 57و  ابن 
66و,  65ظ,  مكرر, 48و, 53و,  مكرر, 46و  مكرر, 22ظ, 23و, 23ظ, 31ظ, 36ظ, 40و  عباس: 19و  ابن 

مكرر, 80و, 81ظ, 82و, 83ظ, 84و 73ظ, 79ظ 
االعالم: 8:240): 15ظ انظر  القرطبـي,  حممد  بن  اهلّل  عبد  بن  الرب (يوسف  عبد  ابن 

الرمحن): 3ظ, 13ظ, 28ظ, 33ظ, 34ظ عبد  القاسم  احلكم (ابو  عبد  ابن 
الدين: 24ظ عز  السالم,  عبد  ابن 

مكرر املفرس): 82ظ  بكر,  العربـي (ابو  ابن 
الفصوص): 18ظ العربـي (صاحب  ابن 

عطاء: 86و ابن 
60و  العزيز): 56ظ,  الكتاب  تفسري  يف  الوجزي  احملرر  صاحب  االندليس,  عطية  بن  غالب  بن  احلق  عطية (عبد  ابن 

مكرر
حممد) بن  العليف: 90و (حسني  ابن 
عمر بن  اهلّل  عبد  انظر  عمر:  ابن 

عياش بن  بكر  ابو  انظر  عياش:  ابن 
الفارض): 4و, 6و, 6ظ, 9ظ, 17ظ ابن  فتنة  ايضا  الفارض (انظر  ابن 

القاسم: 86و ابن 
شهبة: 43ظ قاضي  ابن 

2ظ,  2و,  ملحق:   :(600 رقم:  الالمع: 9:248,  الضوء  انظر  عيل,  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  القطان (وهو  ابن 
3ظ

كيسان: 81و ابن 
35و لهيعة: 28ظ, 33ظ, 34و,  ابن 

ماجة: 14ظ, 20و ابن 
مالك: 57ظ ابن 

جماهد: 57و, 58ظ ابن 
مسعود: 77ظ, 85ظ ابن 

62ظ مكرر,  5:57): 46و  االعالم:  انظر  الدين,  سراج  الشافعي,  االنصاري  أمحد  بن  عيل  بن  امللقن (عمر  ابن 
االعالم: 5:394): 83و, 85ظ الفقيه) (انظر  ابراهيم  بن  املنذر (حممد  ابن 

منيع: 21ظ ابن 
ملحق: 3و الناطور:  ابن 

مكرر, 79و 77ظ  االعالم: 6:150):  الدين (انظر  جمال  احلسن,  بن  سليمان  بن  حممد  النقيب,  ابن 
2و ملحق:   :(1:200 االعالم:  انظر  العباس,  ابو  اهلّل  عبد  بن  لؤلؤ  بن  أمحد  الدين ( شهاب  النقيب,  ابن 

45ظ,  مكرر,  االعالم: 4:147): 19ظ, 34ظ, 35ظ, 44ظ  انظر  يوسف,  بن  اهلّل  عبد  الدين,  هشام (مجال  ابن 
74ظ

الهيان: 45و ابن 
واثب: 81و ابن 

وحشـية: 18ظ ابن 
االعالم: 5:67): 43ظ انظر  عمر,  بن  مظفر  بن  الوردي (عمر  ابن 

وهب: 85ظ ابن 
االحوص: 82ظ ابو 
اسرائيل: 85ظ ابو 

80ظ مكرر,  االعالم: 4:80): 60ظ  انظر  اهلّل,  عبد  بن  احلسني  بن  اهلّل  عبد  البقاء (العكربي,  ابو 
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مكرر, 85ظ بكر (الصحابـي): 33ظ, 45و  ابو 
بكر (القارئ): 74ظ ابو 
عياش: 81و بن  بكر  ابو 

30ظ  :(2:69 االعالم:   ,11:81 الالمع:  الضوء  انظر  السالك,  الدين (مؤلف سري  تقي  الدمشقي,  احلصين  بكر  ابو 
212): 9ظ رقم  الالمع: 11:76,  الضوء  احلصين (انظر  شادي  بن  حممد  بن  بكر  ابو 

ثور: 85ظ ابو 
مكرر مكرر, 86ظ  جهل: 83ظ  ابو 

علقمة: 35ظ بن  حارثة  ابو 
الغزايل انظر  حامد:  ابو 

االعالم: 4:317): 60و انظر  عيسى,  بن  احلسن (الرماني: عيل  ابو 
حنيفة: 41و, 85ظ ابو 

74ظ 74و,  71ظ,  مكرر,  مكرر, 59ظ, 70و, 71و  مكرر, 48ظ  حيان (الغرانطي): 17و, 40و, 40ظ  ابو 
مكرر مكرر, 28ظ, 64ظ  مكرر, 20و  داود: 13ظ, 14و, 14ظ  ابو 

ادلرداء: 49و ابو 
العطاردي: 70ظ رجاء  ابو 

مكرر, 51و مكرر, 21ظ  سعيد (اخلدري): 21و  ابو 
القرشي: 86و سعيد  ابو 

سلمة: 51ظ ابو 
58ظ 3:299): 58و,  االعالم:  انظر  املقدسي:  ابرهيم  بن  امساعيل  بن  الرمحن  شامة (عبد  ابو 

صاحل: 82ظ ابو 
طالب: 32ظ ابو 
طلحة: 82و ابو 

3:222): 24و االعالم:  انظر  الطربي,  طاهر  بن  اهلّل  عبد  بن  طاهر  الطيب (وهو  ابو 
العالية: 32و ابو 

ملحق: 2ظ   :(1:363 الالمع:  الضوء  انظر  املقدسي,  اجملديل  حممد  بن  اهلّل  عبد  بن  أمحد  القدسي (وهو  العباس  ابو 
مكرر

عبيد: 84ظ ابو 
الفارسي انظر  الفارسي:  ابو عيل 

عمر: 82ظ ابو 
الداني: 20و عمرو  ابو 
اجلني ابن  الفتح:  ابو 

فروة: 44و ابو 
النجم: 56ظ ابو 
نعيم: 91ظ ابو 

2و ملحق:  مكرر, 35ظ, 51ظ,  مكرر, 30و  هريرة: 21ظ, 23و, 23ظ, 29ظ  ابو 
ابو يعىل: 21ظ, 28ظ, 49و, 49ظ, 65و

خلف: 71و بن  أبـي 
بن كعب (الصحابـي): 53و, 79ظ أبـّي 

االعالم: 7:279): 43و السمرقندي,  املفضل  بن  عمر  بن  األبهري (املفضل  األثري 
الهارونية: 47و األحبار 
غزوة: 89و األحزاب, 

مكرر حممد): 38ظ, 45و  أمحد (النبـي 
16ظ  :(1:217 الالمع:  الضوء  انظر  بن عيل,  امحد  بن  امحد  الدين (وهو  شهاب  الشافعي,  الدمياطي  األمشوني  أمحد 

1:205): 5ظ الالمع:  الضوء  احلنبيل (انظر  املصري  العسقالني  امحد  بن  ابراهيم  بن  أمحد 
85ظ 51و, 83و,  49ظ,  مكرر,  مكرر, 22و, 23ظ, 28ظ, 49و  حنبل: 3ظ, 20و, 20ظ  بن  أمحد 

املروزي: 90ظ عيل  بن  أمحد 
الدينوري: 90ظ مروان –  بن  أمحد 
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مكرر منيع: 21ظ  بن  أمحد 
مكرر أرميا: 34ظ, 35و 

أرمينية: 35ظ
مرشد: 15و, 45و بن  اسامة 

الدين جنم  حسن,  بن  حممد  انظر  االسرتابذي: 
مكرر اسحق (الفقيه): 83و, 85ظ 

الكمال: 36ظ املغربـي,  اسحق 
راهويه: 15ظ بن  اسحق 

ارسائيل (النبـي): 50و, 56و
ارسائيل بين  انظر  بين:  اسرائيل, 
االسكندرية: 33ظ, 35و, 89و

33و,  29ظ,  مكرر,  مكرر, 19ظ, 23و, 27ظ  اهل: 2و, 2ظ, 4و, 13ظ, 17و, 17ظ, 18ظ  دين,  االسالم, 
3و,  مكرر,  ملحق: 2و  92ظ,  مكرر,  مكرر, 52ظ, 82ظ, 89ظ  مكرر, 45ظ  مكرر, 42ظ, 44ظ  40و, 42و 

3ظ
اسامعيل (النبـي): 31و, 38و, 38ظ

األسـنوي: 43ظ
41ظ,  40ظ,  مكرر,  40و  39ظ,  ادلين: 17و(االصفهاني), 36و, 37و,  مشس  الرحمن,  عبد  بن  حممود  االصبهاين: 

مكرر, 71و, 72ظ, 74و, 74ظ 42و, 46ظ, 62ظ, 63و, 63ظ, 66و, 68و 
األعراف (سورة): 37ظ, 40ظ
حممد بن  حييـى  انظر  األقرصائي: 

ألعازر: 39و
سلمة: 80ظ أم 

الصلت: 32ظ ابـي  بن  أمية 
مكرر,  24و  مكرر,  19و, 22و  مكرر, 11ظ, 15ظ, 16ظ, 18ظ,  مكرر, 4و, 5و, 7و, 7ظ  االجنيل: 2و, 3ظ 
مكرر,  37و  مكرر,  مكرر, 34ظ  مكرر, 32و, 32ظ, 34و  مكرر, 31و  مكرر, 29و, 30و, 30ظ  25و, 25ظ 
43و,  مكرر,  مكرر, 42ظ  مكرر, 41ظ, 42و  مكرر, 40ظ, 41و  مكرر, 39ظ, 40و  مكرر, 39و  37ظ, 38و 

الفرخة 4ظ ملحق: 3و, 3ظ,  مكرر, 47ظ, 48و,  مكرر, 47و  مكرر, 46ظ  مكرر, 46و  43ظ 
االندلس: 35ظ

مكرر, 82و, 82ظ, 85و, 85ظ أنس (الصحابـي): 81و, 81ظ 
االنصار: 20و, 49و

الذمة انظر  اذلمة:  أهل 
السـنة: 18ظ أهل 

مكرر, مكرر, 29و, 29ظ  مكرر, 23ظ  مكرر, 23و  مكرر, 21ظ, 22ظ  الكتاب: 5و, 18ظ  أهل 
51و, 56و 49ظ,  مكرر,  مكرر, 33و, 34و, 35ظ, 42و, 42ظ, 44ظ, 46ظ, 49و  31و, 31ظ 

مصر: 2ظ أهل 
األوزاعي: 26ظ

ايلة: 82و
ايليا: 30و

السـيد: 35ظ االيهم 
متيم: 57و بن  أيوب 

الدين اكمل  حممود,  بن  حممد  انظر  البابرتي: 
االعالم: 4:256): 68و, 68ظ يعيش,  بن  أمحد  بن  احلسن (عيل  ابو  البايج, 

أمحد بن  يوسف  انظر  الباعوني: 
الزيدية): 84و من  البرتية (فرقة 

الراهب: 32ظ حبريا 
47ظ,  مكرر,  46و  39و, 45و,  مكرر, 21ظ, 28و, 28ظ, 33و,  مكرر, 14و  البخاري: 11ظ, 17و, 13ظ 

196 general index

SALEH_f10-193-220.indd   196SALEH_f10-193-220.indd   196 5/12/2008   5:41:24 PM5/12/2008   5:41:24 PM



ملحق: 3و 51و, 62ظ, 64ظ, 65ظ, 66و, 70ظ, 
نرص: 34ظ, 47و خبت 
مكرر بدر: 65ظ, 88ظ 
املدرسة: 43و البدرية, 

عازب: 14ظ, 64ظ بن  الرباء 
الربقوقية: 6ظ

الزبار: 22و, 22ظ, 49ظ
االعالم: 4:328): 8و انظر  احلسني,  بن  حممد  بن  عيل  الزبدوي (وهو 

الغفاري: 29ظ برصة  ابـي  ابن  برصة 
بصرى (الشام): 45و, 82و
مكرر البصريون (حنو): 60و 

بغداد: 43و
82و 73و,  71ظ,  مكرر, 40و, 42ظ,  البغوي: 17و, 19و, 21ظ, 25و, 25ظ, 28ظ, 36و, 36ظ, 39و 

مكرر, 5ظ, 9و, 12ظ حسن: 1و, 1ظ  بن  عمر  بن  ابرهيم  البقاعي, 
سورة: 21ظ, 23و, 23ظ البقرة, 

مكرر بكة: 45ظ, 69و 
رقم:286): 26ظ االعالم:6:85,  انظر  نصري,  بن  رسالن  بن  عمر  الدين (وهو:  سراج  البلقيين, 

ابو  حييـى  بن  اهلّل  عبد  بن  احلسن  لعله  أو  االعالم: 7:130.  انظر  اثبت,  بن  اهلّل  هبة  بن  حممد  البندنيجي (وهو 
االعالم: 2:196): 24و انظر  عيل, 

50ظ,  47و,  44ظ,  40و,  مكرر,  اسرائيل: 2ظ, 7ظ, 15ظ, 27ظ, 29و, 30ظ, 32و, 35ظ, 37و, 39ظ  بنو 
ملحق: 3و مكرر,  مكرر, 52و  مكرر, 51ظ  51و 

املقدس (ايليا): 30و, 47و بيت 
72ظ,  مكرر,  71و  67ظ,  66ظ,  مكرر, 64و, 66و,  البيضاوي: 7ظ, 36و, 36ظ, 40و, 41ظ, 53و, 63و 

74و
مكرر, 90ظ البيهقي: 21و, 31ظ 

15ظ  :(1:251 الالمع:  الضوء  انظر  العباس,  ابو  اسامعيل,  بن  بكر  ابـي  بن  امحد  الشهاب (وهو  البوصريي, 

التربيزي: 80ظ
تبع: 32و, 35و

الرتمذي: 13ظ, 20و, 28ظ, 29و, 51و, 64ظ, 81و
تسرت: 32و

الدين): 29و, 41و التفزتاني (سعد 
مكرر مكرر, 21و  الداري: 20ظ  متيم 

بني: 57ظ متيم, 
18ظ  17ظ,  17و,  مكرر, 16ظ,  11ظ  مكرر,  مكرر, 8و  مكرر, 7و, 7ظ  مكرر, 5و  التوراة: 2و, 3ظ, 4و 

23و  مكرر,  22ظ  مكرر,  22و  19ظ,  مكرر,  مكرر, 19و  مكرر, 15ظ  مكرر, 14ظ, 15و  مكرر, 13و, 14و 
30ظ  مكرر,  مكرر, 30و  مكرر, 29ظ  مكرر, 29و  مكرر, 28و, 28ظ  مكرر, 25و, 25ظ  مكرر, 23ظ, 24و 
39و,  مكرر,  مكرر, 38ظ  مكرر, 38و  مكرر, 37ظ  مكرر, 36و, 36ظ  مكرر, 32و, 33و, 34و  مكرر, 31و 
47و  مكرر,  مكرر, 46ظ  مكرر, 46و  مكرر, 42و, 42ظ, 43و, 43ظ  مكرر, 41و  مكرر, 40ظ  39ظ, 40و 

الفرخة 4ظ 3ظ,  مكرر,  2ظ, 3و  ملحق:  مكرر,  مكرر, 49ظ  مكرر, 49و  مكرر, 48و  مكرر, 47ظ 

الثعلبـي: 53و, 81ظ
ثوابن: 82و

مكرر, 50و 49و  جابر (الصحابـي): 20ظ, 22و, 23ظ, 
اجلعفي: 22ظ, 49و جابر 
سورة: 69و, 70ظ اجلاثية, 
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اجلارود: 32ظ
جازان: 90و صاحب  جازان – 

اجلاهلية: 33و, 35ظ, 39ظ, 45ظ, 70ظ, 83ظ
مكرر, 33و, 62ظ, 83و, 86و جربيل: 15ظ 

مطعم: 32و بن  جبري 
جّدة: 92و

الرشيف): 41و السـّيد  حممد  بن  عيل  السـّيد:  ايضا  اجلرجاين (انظر 
االعالم: 3:189): 60و انظر  عمر,  ابو  اسحق,  بن  صاحل  اجلرمي (وهو 

جرير (الصحابـي): 33و
العرب: 88و جزيرة 
اجلساسة: 20ظ

الصادق: 80و جعفر 
طالب: 36و ابـي  بن  جعفر 
سلامين: 30ظ بن  جعفر 

اجلهين: 32ظ
املنعم عبد  بن  حممد  انظر  اجلوجري: 

اللغة): 84ظ تهذيب  اجلوهري (صاحب 

الشاعر): 74و حامت (الطائي, 
مكرر االصم: 30و  حامت 
قيس: 68و بن  احلارث 

احلجاز: 57ظ
حجر ابن  انظر  االسالم:  حجة 

احلديبية (عام): 62و, 82ظ, 89ظ
مكرر, 54و, 58و, 61ظ التحقيق): 53ظ  مع  املرفقة  االنكلزيية  الدراسة  احلسن (انظر  ابو  احلراّيل, 

اسامة: 21و ابـي  بن  احلرث 
بن ظهري: 22ظ حريث 

االنصاري): 45و اثبت  حّسان (بن 
النبـي): 33ظ حفيد  عيل,  بن  احلسن  احلسن (ولعهل 
احلسن (البصري): 36ظ, 73ظ, 79ظ, 81و, 83و

برش: 26ظ بن  احلسن 
عباس: 19و بن  اهلّل  عبيد  بن  اهلّل  عبد  بن  حسني 

الفضل: 68و, 81و بن  احلسني 
العليف: 90و اببن  الشهري  حممد –  بن  حسني 

احلطيئة: 74و
محزة (القارئ): 60ظ
مكرر محيد: 85و 

ملحق: 3و احلنبيل (مذهب): 3و, 18ظ, 
بنو: 70ظ حنيفة, 

احلنفية (مذهب): 7ظ, 43و احلنفيون, 
4:250): 80ظ, 85و االعالم:  انظر  القران,  تفسري  يف  الربهان  صاحب  سعيد,  بن  ابراهيم  بن  احلويف (عيل 

مكرر احلرية: 33و 
التميمي: 53ظ حممد  بن  سعد  بيص –  حيص 

زيد: 15و  بن  خارجة 
عرفطة: 49ظ بن  خالد 

مكرر, 79ظ, 83ظ خدجية: 32ظ 
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اخلطيب: 44و, 52و
ام: 35ظ خنور, 

خيرب: 19و

مكرر, 86و مكرر, 86ظ  الدارقطين: 14ظ, 85و, 85ظ 
مكرر, 44و الدارمي: 13ظ, 26ظ, 29و, 33ظ 

دانيال: 49ظ كتاب  دانيال – 
مكرر, 56و مكرر, 38ظ  (النبـي): 30ظ, 31و  داود 

ادلجال املسـيح  انظر  الدجال: 
دمشق: 10و

املاعون): 79و, 86ظ سورة (سورة  الدين, 
االعالم: 1:256): 90ظ انظر  بكر,  مروان (ابو  بن  أمحد  ادلينوري – 

مكرر, 3و ملحق: 2و  أهل: 43و, 46ظ,  الذّمة, 
مكرر الذهبـي: 54ظ 
مكرر القرنني: 35و  ذو 
النون: 82ظ, 91ظ ذو 

الدين): 7ظ, 17و, 18و, 37ظ, 39و, 76و الرازي (فخر 
ميةل: 42و حر بن  رافع 

24ظ 24و,   :(4:55 االعالم:  انظر  القزويني,  الكرمي,  عبد  بن  حممد  بن  الكرمي  عبد  القاسم (وهو  ابو  الرافعي – 
اليهود): 47و رابنية (فرق 

الربيع: 46ظ
19و  مكرر,  15ظ  مكرر,  مكرر, 15و  مكرر, 14ظ  اهلّل: 3و, 3ظ, 5و, 6ظ, 7ظ, 18ظ, 13و, 14و  رسول 

29ظ  29و,  مكرر, 28ظ,  مكرر, 27و  26ظ  مكرر,  مكرر, 21ظ  مكرر, 21و  مكرر, 20ظ  مكرر, 19ظ, 20و 
49و,  47ظ,  مكرر,  45و  مكرر,  44ظ  42ظ,  مكرر, 32و, 33و, 34ظ, 35ظ, 36ظ, 40و, 42و,  مكرر, 30و 
مكرر,  78و  66ظ,  مكرر, 66و,  مكرر, 65و  مكرر, 55ظ, 52و, 63و, 64ظ  مكرر, 51ظ  مكرر, 51و  49ظ 

مكرر مكرر, 80و, 80ظ, 81و, 82و, 83و, 83ظ, 84و, 84ظ, 85ظ  79ظ 
احلسن): 67و ابو  ايضا  الرّماني (انظر 

مكرر الروح: 54ظ 
القسط (القدس): 34ظ روح 

مكرر الروم: 32ظ, 47و, 89و 
سورة: 89و الروم, 

االعالم 4:175): 25و انظر  اسامعيل,  بن  اهلّل  عبد  الروايني (وهو 

3و ملحق:  الزبور: 2و, 18ظ, 29و, 30و, 31و, 31ظ, 32و, 34و, 41و, 42ظ, 
الزّجاج: 56ظ, 57و

الزركشي: 11ظ, 22و, 47ظ, 49و
مكرر مكرر, 56ظ, 60و, 66ظ, 71ظ, 72ظ  الزخمشري: 7ظ, 18و, 53ظ 

ماء: 62ظ زمزم, 
زيدية: 84و

ابيه): 84و زايد (بن 
مكرر مكرر, 65و  اثبت: 19و, 63و, 64ظ  بن  زيد 

نفيل: 32ظ, 34ظ, 36و بن  عمرو  بن  زيد 
44و,   :(3:344 االعالم:  انظر  العراقي,  احلافظ  الرمحن,  عبد  بن  احلسني  بن  الرحيم  عبد  العرايق (وهو  الدين  زين 

52و
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مكرر سارة: 38و 
مكرر ساعري: 37و 

االعالم: 1:176): 48ظ الكايف,  عبد  بن  عيل  بن  أمحد  الدين ( بهاء  السـبكي – 
االعالم:  انظر  الكربى,  الشافعية  طبقات  صاحب  الكايف,  عبد  بن  عيل  بن  الوهاب  الدين (عبد  اتج  السـبكي – 

مكرر, 68و 4:184): 43ظ 
يف  كتاب  وهو  النظمي  الدر  وله  احلسن,  ابو  عيل,  بن  الكايف  عبد  بن  عيل  الدين,  اتج  الدين (والد  تقي  السـبكي – 

فرخة 4و ملحق:  االعالم: 4:302): 69و,  انظر  يمته,  التفسري مل 
سحبان: 8ظ

البارد ابن  انظر  (السخاوي): 
السدي: 84و
سطيح: 32و

بيص حيص  انظر  التميمي:  حممد  بن  سعد 
مكرر معاذ: 15و  بن  سعد 
التفزتاني انظر  الدين:  سعد 

مكرر مكرر, 36ظ, 82ظ  جبري: 19و  بن  سعيد 
عامر: 33ظ بن  سعيد 

60و,  مكرر,  59ظ   :(1:63 االعالم:  انظر  القيسي,  ابراهيم  بن  حممد  بن  السفاقسي (ابراهيم  الربهان  السفاقسي – 
مكرر, 75و 73ظ, 74و 

األنبياء: 34و, 34ظ, 41و سفر  ارسائيل –  بين  أنبياء  سفر 
الثوري: 22ظ, 51ظ, 85ظ سفيان 

مكرر, 28ظ, 32ظ, 36و سلمان (الصحابـي): 21و 
مكرر, 44ظ وقش): 38ظ  بن  سالمة  بن  سلمة (سلمة 

التفسري): 86و حقائق  السلمي(صاحب 
داود (النبـي): 35ظ, 56و بن  سليمان 

60و 56ظ,  املكنون):  الكتاب  علوم  يف  املصون  الدر  صاحب  يوسف  بن  أمحد  الدين ( شهاب  احللبـي –  السمني 
27و  مكرر,  مكرر, 26ظ  مكرر, 17ظ, 18ظ  مكرر, 6و, 6ظ, 13ظ  السـّنة (النبوية): 3ظ, 4ظ, 5و, 5ظ 

مكرر مكرر, 54و  مكرر, 52و  مكرر, 27ظ, 29ظ, 30ظ, 44ظ, 47ظ, 50ظ 
ادلين: 19ظ شهاب  السهروردي – 

سهل (التسرتي): 86و
مسعد: 3ظ بن  سهل 

بين: 79ظ سهم, 
االعالم: 3:313): 48ظ انظر  أمحد,  بن  اهلّل  عبد  بن  الرمحن  السهييل (عبد 

قارب: 33و بن  سواد 
سيبويه: 56ظ

5:7): 41و االعالم:  اجلرجاني,  ابلرشيف  املعروف  بن عيل  حممد  بن  عيل  السـيد (اجلرجاني, 
االعالم: 2:195): 48ظ انظر  سعيد,  ابو  املرزابن,  بن  اهلّل  عبد  بن  السريايف (احلسن 

مكرر سينا: 19و, 37و 

25و,  مكرر,  مكرر, 24و, 24ظ  مكرر, 22و, 23و, 23ظ  مكرر, 19ظ  ادريس): 3و, 13ظ  بن  الشافعي (حممد 
مكرر,  مكرر, 51ظ  50ظ  مكرر, 41و, 43ظ, 44و, 46ظ,  مكرر, 27و, 27ظ, 29ظ, 31ظ  25ظ, 26ظ 

4و فرخة  ملحق: 2و, 3و,  مكرر, 55ظ, 56ظ, 83و, 85ظ, 90ظ,  مكرر, 53و  52و 
ملحق: 2و, 3و مكرر, 24و,  مكرر, 12ظ  الشافعية: 2ظ, 3و  شافعي – 

الشام: 32و, 32ظ
حاشـية 4و ملحق:  الشاميون: 

عاد: 35و بن  شداد 
الشعبـي: 5و, 15ظ, 20ظ
مكرر البلخي: 30و  شقيق 
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االعالم: 5:62): 60و انظر  معر,  بن  حممد  بن  عمر  الشلوبني (وهو 
عطية: 83ظ بن  مشر 

االعالم: 7:153): 21ظ انظر  عيل,  بن  يوسف  بن  حممد  الكرماني (وهو  الدين  مشس 
حوشب: 84و بن  شهر 

ومسلم): 21و, 29ظ الشـيخان (البخاري 

سورة: 16و الصافات, 
صنعاء: 82و

النور: 43و عبد  بن  عمر  الصنهايج, 
الضحاك: 82و, 82ظ

الطائف: 33و
الطرباني: 5و, 20و, 49و, 49ظ

جرير: 56ظ, 71ظ, 76و ابن  الطربي – 
مكرر, 45ظ عبيد: 45و  بن  طلحة 

مكرر الطور: 19و, 29ظ 
االعالم: 3:256): 18و الدين,  شرف  اهلّل,  عبد  بن  حممد  بن  الطيبـي (احلسني 

مكرر, 29و, 31ظ, 36ظ عائشة: 21و, 25و 
عاشوراء: 8ظ

مكرر, 83ظ مكرر, 78ظ, 79ظ  وائل: 78و  بن  العاصي 
املسـيح: 35ظ عبد  العاقب 
اليهود): 47و عانيون (فرق 

العبادلة: 29و
محيد: 21ظ بن  عبد 

بكر: 85ظ ابـي  بن  الرمحن  عبد 
الواسطي: 49ظ اسحق  بن  الرمحن  عبد 

413): 6ظ رقم:   ,4:158 الالمع:  الضوء  الربقوقية (انظر  شـيخ  الدين –  عضد  السريامي,  حييـى  بن  الرمحن  عبد 
الرزاق (الصنعاني): 22ظ عبد 

12ظ مكرر,  734): 3و  رقم:  الالمع: 4:277,  الضوء  انظر:  الدين (عنه  زين  شعبان –  بن  القادر  عبد 
القيس: 49ظ عبد 

االنصاري: 22ظ, 49ظ اثبت  بن  اهلّل  عبد 
بن حجش: 61و, 61ظ, 62و اهلّل  عبد 
اهلّل: 79ظ, 83ظ رسول  بن  اهلّل  عبد 
زيد (االنصاري): 49و بن  اهلّل  عبد 

38ظ مكرر,  مكرر, 30و  مكرر, 29و  مكرر, 19ظ, 28ظ  سالم: 13و, 14و  بن  اهلّل  عبد 
صاحل: 33ظ, 44و بن  اهلّل  عبد 

املطلب: 31ظ, 45و عبد  بن  اهلّل  عبد 
85ظ 81و,  27و, 28ظ, 51و, 80و,  مكرر, 22و,  مكرر, 14و  عمر: 4و, 12و  ابن  عمر –  بن  اهلّل  عبد 

العاص): 7ظ, 15ظ, 28و, 28ظ, 29و, 51و عمرو (بن  بن  اهلّل  عبد 
مكرر هاشم: 31ظ ,32و  بن  املطلب  عبد 

الثقفي: 85ظ الوهاب  عبد 
17ظ 17و,   :(464 رقم:   ,5:131 الالمع:  الضوء  املقيس (انظر  الدين  فخر  الشافعي –  احلسيين  اهلّل  عبد  بن  عثمان 

عفان): 22و, 35ظ عامثن (بن 
مكرر عداس: 33و 

العراقي الدين  زين  انظر  العراقي: 
العراقي الدين  ويل  انظر  العراقي: 
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87ظ  87و,  86ظ,  83ظ,  مكرر, 72ظ, 73و, 73ظ,  العرب: 3ظ, 17ظ, 27و, 27ظ, 35ظ, 40ظ, 44ظ 
مكرر مكرر, 88و, 89و 

السالم: 24ظ عبد  بن  الدين  عز 
مكرر, 47ظ عزرى (الهاروني): 47و 

عزير: 41ظ
عطاء: 28ظ, 79ظ, 81و, 82و

معيط: 83ظ ابـي  بن  عقبة 
عامر: 13ظ, 35ظ بن  عقبة 

مكرر مكرر, 79ظ, 81و, 82و, 82ظ, 83ظ, 84و  عكرمة: 19و 
املدرسة: 43و العالئية, 

مكرر طالب): 29و, 43ظ, 82ظ, 83و  ابـي  عيل (بن 
العليف): 90و ابن  ادلين (اخو  نور  حممد,  بن  عيل 
الضائع ابن  انظر  الكتامي:  يوسف  بن  حممد  بن  عيل 

عمان: 82و
العماني: 85و

33و, 33ظ, 34و  مكرر, 22و, 22ظ, 32و,  مكرر, 15ظ  مكرر, 15و  اخلطاب: 5و, 11ظ, 12و  بن  عمر 
مكرر, 85ظ مكرر, 49ظ  مكرر, 35ظ, 48و, 49و 

العزيز: 26ظ, 27و عبد  بن  عمر 
ابو عيل: 43و العماد  الصنهايج,  النور  عبد  بن  عمر 

احلرضمي: 61ظ بن  عمرو 
مكرر, 34و  العاص: 29و, 33ظ  بن  عمرو 

عنق: 8و بن  عوج 
عياض القاضي  انظر  عياض: 

مكرر, 41ظ, 42و,  37و, 39و  مكرر, 35و, 36و,  مرمي: 22و, 29و, 30ظ, 31ظ, 33ظ, 34ظ  بن  عيسى 
ملحق: 2و 44و, 54ظ, 

اليهود): 47و عيسويون (فرق 

قصة: 56و الغرانيق, 
ملحق: 2و الغزايل: 17و, 24ظ, 30و, 40ظ, 41و, 

األحزاب: 89و غزوة 

مكرر  جبال: 37و  فاران, 
مكرر, 75و, 75ظ عيل: 48ظ, 56ظ, 58و  ابو  الفارسي, 

الزهراء: 88و فاطمة 
مكرر مكرر, 21و  قيس: 20و  بنت  فاطمة 

الفتح: 88ظ, 89و سورة  الفتح, 
مكرر, 17ظ الفارض: 4و, 6و, 6ظ  ابن  فتنة 

الشافعي احلسيين  اهلّل  عبد  بن  عثمان  انظر  املقسي:  الدين  فخر 
مكرر الفرس: 89و 

فرعون: 73ظ
الفرقان (القران): 28ظ, 29و, 30و, 88و

سورة: 70ظ الفرقان, 
مكرر السـبخي: 30ظ  فرقد 

احلربـي: 15ظ عاصم  بن  الفلتان 
عازورا: 42ظ بن  فنحاص 

النبـي): 84و القاسم (ابن 
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املروزي): 86و مهدي  بن  القاسم  بن  القاسم (القاسم 
): 21و بكر ابـي  حممد (بن  بن  القاسم 

24و, 26و  :(2:254 االعالم:  انظر  املروروذي,  امحد  بن  حممد  بن  حسني  حسني (وهو  القاضي 
3و  ملحق:  48و,  مكرر,  30ظ  28ظ,  االعالم: 5:99): 17و,  انظر  عياض,  بن  موسى  بن  عياض (عياض  القاضي 

مكرر
القاهرة: 12ظ

املدرسة: 43و القاهرية, 
ملحق: 2و القبط: 18ظ, 

قتادة: 79ظ, 82و
25و  24و,  23ظ,  مكرر,  18ظ, 15و  مكرر, 18و,  مكرر, 5ظ, 7ظ, 10ظ, 15ظ  مكرر, 5و  القرآن: 3و, 3ظ 
52ظ,  48و,  47ظ,  مكرر, 38ظ, 41ظ, 46و,  مكرر, 32و, 33و, 36و, 36ظ, 38و  مكرر, 26و, 27ظ, 28و 

ملحق: 3و مكرر, 89ظ,  54و, 55ظ, 72و, 77ظ, 79و, 81و 
اليهود): 47و قراؤون (فرق 

40ظ  :(1:94 االعالم:  انظر  الرمحن,  عبد  بن  ادريس  بن  امحد  الدين (وهو  شهاب  القرايف, 
القرطبـي: 81ظ, 82ظ, 85و

مكرر, 88ظ, 89و مكرر, 84و  مكرر, 79ظ, 80ظ, 83ظ  قريش: 35ظ, 36و, 45ظ 
بين: 49ظ قريظة, 

األايدي: 32ظ ساعدة  بن  قس 
سورة: 39و القصص, 

الشامي (ورق): 13و كامل  قطع 
األوسي: 91ظ اخلطيم  بن  قيس 

قيصر: 89و 

سليمان بن  حممد  انظر  احلنفي:  الدين  حميـى  الكافيجي, 
الكرماني ادلين  مشس  انظر  الكرماني: 
الكسائي: 57و, 58ظ, 63و, 71و

كرسى: 32و, 89و
39ظ 35ظ,  35و,  33ظ,  مكرر, 30ظ, 32و,  مكرر, 28ظ, 29و, 30و  مكرر, 23و  األحبار: 22ظ  كعب 

مكرر األشرف: 19ظ, 42ظ, 84و  بن  كعب 
عدي: 33و بن  كعب 

مكرر, 62ظ الكعبة: 32و, 45ظ 
امحلريي, 3:136): 39ظ سامل  بن  موسى  بن  الكالعي (سليمان 

مكرر كليب (القبيةل): 61و 
سورة: 3و, 41ظ الكهف, 
سورة مرمي,  انظر  كهيعص: 

مكرر 2ظ  ملحق:  مكرر,  مكرر, 86ظ  مكرر, 80و  مكرر, 78ظ, 79و  سورة: 2ظ, 52ظ, 77و, 77ظ  الكوثر, 
مكرر, 61و الكوفيون (حنو): 57ظ, 59ظ, 60و  كويف, 

لبيد (الشاعر): 81ظ
لقمان: 30و
لوقا: 41و

سعد: 33ظ, 34و, 85ظ بن  الليث 

مارية 35و
الطائي: 33و مازن 

املازني: 90ظ
مكرر مكرر, 86و  مالك): 29ظ, 53و, 82ظ, 83و, 85ظ  ماكل (االمام 

مكرر الصيف: 19و  بن  مالك 
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االعالم: 4:327): 25و, 62ظ, 81ظ انظر  حبيب,  بن  حممد  بن  املاوردي (عيل 
املربد: 60و
مّتى: 31ظ

االعالم: 3:323): 25و انظر  النيسابوري,  مأمون  بن  الرمحن  املتولّي (عبد 
سعيد: 49و بن  جمالد 

هريرة: 20ظ ابـي  بن  احملرر 
37ظ  35و,  32و, 34ظ,  مكرر, 29و, 30ظ, 31و,  حممد (النبـي): 1ظ, 4و, 4ظ, 10ظ, 12ظ, 14و, 19و 

81ظ,  مكرر, 81و,  مكرر, 49ظ, 64و, 78و, 79ظ  مكرر, 38ظ, 40و, 45و, 46ظ, 47ظ  مكرر, 38و 
مكرر مكرر, 88و, 92ظ  83ظ, 84و 

454): 5ظ رقم:   ,7:191 الالمع:  الضوء  حريز(انظر  ابن  احلسـين,  الطهطائي  الشـيخ  بن  بكر  ابـي  بن  حممد 
4و حاشـية  ملحق:   :(386 رقم:  الالمع: 7:155,  الضوء  ادلين (انظر  بدر  شهبة,  قايض  بن  بكر  ابـي  بن  حممد 

مكرر جابر: 85ظ  بن  حممد 
الدين: 58ظ جنم  االسرتابذي,  حسن  بن  حممد 

سعد: 45ظ بن  حممد 
لكتابه  احملقق  مقدمة  ايضا  انظر  رقم: 655.  الالمع: 9:295,  الضوء  الدين (انظر  حميـى  الكافيجي,  سليمان  بن  حممد 

3و, 3ظ ملحق: 2ظ,  دمشق, 1990): 6ظ,  املطرودي,  انصر  حتقيق  التفسري,  علم  قواعد  يف  التيسري 
النقيب ابن  انظر  املقدسي:  البلخي  احلسني  بن  احلسن  بن  سليمان  بن  حممد 

ظفر ابن  انظر  ظفر:  بن  حممد 
رقم: 295): 17ظ الالمع: 8:123,  الضوء  اجلوجري (انظر  املنعم  عبد  بن  حممد 

عمر: 51ظ بن  حممد 
رقم:   ,8:96 الالمع:  الضوء  انظر  الرمحن,  عبد  بن  اهلّل  عبد  بن  حممد  الدين (وهو  جنم  عجلون,  قاضي  بن  حممد 

197): 10و
الالمع:  الضوء  انظر  حممد,  بن  حممد  بن  أمحد  الالمع:  الضوء  يف  الدين (وهو  تقي  احلنفي,  الشمين  حممد  بن  حممد 

سطر 15): 9و خصوصا 176   ,2:174
بغية  االصر:  رفع  الذيل عىل  ايضا  وانظر  االعالم: 7:51.  الفضل (انظر  ابو  الدين,  حمب  الشحنة,  بن  حممد  بن  حممد 

الالمع: 9:295): 4ظ, 5و والضوء  للسخاوي,357.  والرواة,  العلماء 
 :(10:3 الالمع:  والضوء   ,7:44 االعالم:  انظر  التاريخ,  الوليد (صاحب  ابو  الدين,  حمب  الشحنة,  بن  حممد  بن  حممد 

43ظ
االعالم: 7:42): 41ظ انظر  الدين (البابرتي,  كمل  أ حممود,  بن  حممد 

سليمان: 45ظ بن  خمرمة 
مكرر املدينة: 15و, 21و, 21ظ, 23و, 32و, 33و, 84و 

مرقس (مرقص): 31ظ, 41و
مرمي: 36و, 39و

سورة: 36و, 58ظ مرمي, 
مكرر املزدلفة: 82ظ 
مكرر املزني: 24ظ 

مكرر مكرر, 62ظ  احلرام: 30و, 59ظ, 61و, 62و  املسجد 
مسدد: 21ظ

مسلم): 17و, 13ظ, 14ظ, 20و مسلم (االمام 
مكرر مكرر, 41ظ, 42و, 46و, 69و  مكرر, 40ظ  مرمي:37و, 40و  بن  املسـيح 

مكرر مكرر, 54و  ادلجال: 20ظ  املسـيح 
مكرر, 89ظ مكرر, 86ظ  حبيب (الكذاب): 77ظ, 79و  بن  مسـيلمة 

املصرية: 6و, 33ظ, 34ظ مصر, 
املصطفى: 37و, 39و

عنه: 11ظ, 15و, 50و اهلّل  رضي  معاذ 
املعافا: 26ظ

معاوية: 22ظ, 29و, 35و, 44و
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سليمان: 27و بن  معتمر 
حممد): 53و املعصوم (النبـي 

املغرب: 15ظ
املغرية: 81و

سعد: 84و بن  املغرية 
احلسيين اهلّل  عبد  بن  عثمان  انظر  املقسي: 

املقطم: 33ظ, 34و
مكرر, 34و, 35و املقوقس: 33ظ 

مكرر مكرر, 84و  64و, 82و, 82ظ  مكرر,  62ظ  مكة: 3و, 12ظ, 21و, 31ظ, 37و, 45و, 45ظ, 
الدين شرف  حممد,  بن  حييـى  انظر  املناوي: 

احلافظ: 14ظ املنذري, 
مىن (املكان): 82ظ

مكرر سالم): 38ظ  ابن  مهاجر (اخو 
املهلب: 22ظ

38ظ  38و,  37و,  مكرر,  مكرر, 22و, 22ظ, 35ظ, 36و, 36ظ  موسى (النبـي): 11ظ, 12و, 15و, 19و 
مكرر 86و  73ظ,  مكرر, 49ظ, 50و,  مكرر, 42و, 42ظ, 48و, 49و  مكرر, 39و, 39ظ, 40و 

خادل: 27و بن  موسى 
بن عيل: 35ظ موسى 

الفتح: 42ظ ابو  الدين,  كمال  يونس,  بن  موسى 
خدجية): 32ظ ميسرة (غالم 

مكرر ميكائيل: 15ظ 

جعدة: 90ظ بن  انبغة 
انفع (القارئ): 58ظ, 63و, 71و

ارميا: 34ظ نبوة 
مكرر,  21ظ  مكرر,  مكرر, 21و  مكرر, 20و  15ظ, 19ظ  النبـي: 7و, 12و, 18ظ, 13و, 14و, 14ظ, 15و, 
33و  مكرر,  32ظ  مكرر,  31و, 31ظ, 32و  مكرر, 28ظ, 29و, 29ظ,  مكرر, 26ظ  22و, 22ظ, 23و, 25و 
51و  50ظ,  50و,  مكرر,  49و  مكرر,  مكرر, 38و, 40و, 40ظ, 45ظ, 46ظ  مكرر, 35ظ, 36ظ  مكرر. 35و 
مكرر,  83ظ  82ظ, 83و,  مكرر, 81ظ, 82و,  مكرر, 51ظ, 55و, 61ظ, 62و, 64و, 64ظ, 65و, 69و, 81و 

ملحق: 3و مكرر,  مكرر, 89ظ, 90ظ  مكرر, 86و, 88ظ, 89و  84و, 85ظ 
مكرر, 36ظ, 39ظ النجاشي: 36و 

مكرر جنران: 35ظ, 42و 
سورة: 56و النجم, 

سورة: 16و, 36ظ النحل, 
النحويون: 61و

آية (4:48): 55و النساء, 
النسائي: 14و, 14ظ, 64ظ

46و,  مكرر,  44ظ  مكرر,  مكرر, 42و  النصارى: 18ظ, 21و ,23ظ, 32و, 28و, 32و, 35ظ, 40ومكرر, 41ظ 
مكرر ملحق: 2و  مكرر,  47ظ 

نوح: 42ظ, 73ظ
العليف: 90و ابن  اخو  عيل  الدين,  نور 

23و,  22و,  39): 2و, 17و, 17ظ,  رقم:  الالمع: 6:18,  الضوء  الشافعي(انظر  احمليل  حممد  بن  عيل  الدين:  نور 
مكرر, 31ظ, 37و, 37ظ, 39و, 40ظ, 41و, 47ظ, 48و 23ظ, 30ظ, 31و 

النووي: 13و, 13ظ, 25و, 36ظ
النيل: 35ظ
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مكرر هاجر: 38و 
هارون (النبـي): 39و

املتوكل: 33ظ بن  هاني 
ملحق: 3و هرقل: 31و, 32و, 45و, 

الهرمزان: 32و
هشام: 57و

الدشـنواي: 33ظ صاحب  هشام 
املدني: 35و سعيد  بن  هشام 

العاص: 32و بن  هشام 
هود: 73ظ

حجر: 83و بن  وائل 
الواحدي: 18و, 15و, 53و, 79ظ

احسق بن  الرمحن  عبد  انظر  الواسطي: 
الواقدي: 17و

الشامي كامل  قطع  انظر  ورق: 
نوفل): 34ظ, 36ظ ورقة (بن 

2و ملحق:   :(1:148 االعالم:  انظر  العراقي,  ابن  احلسني,  بن  الكرمي  عبد  بن  أمحد  العراقي (وهو  الدين  ويل 
منبه: 33ظ, 48و بن  وهب 

يرثب: 33و
االجنيل): 34ظ, 41و صاحب  حينس (يوحنا 

ملحق: 2ظ رقم: 1008): 6و,  الالمع: 10:240,  الضوء  الدين (انظر  أمني  األقصرائي,  حممد  بن  حييـى 
4و رقم: 1033):  الالمع: 10:254,  الضوء  الدين (انظر  املناوي, شرف  حممد  بن  حييـى 

يزدرجد: 89و
رومان: 79ظ بن  يزيد 

زايد: 85ظ, 86و بن  يزيد 
رقم: 1085) الالمع: 10:276,  الضوء  احملتسب: 55ظ (انظر  اجلمايل,  يشـبك 

يعقوب (النبـي): 56و
يعقوب (القارئ): 71و, 74و

اليمن: 31ظ, 33و, 82و, 89و, 90و
ينبع: 92و

28و,  مكرر, 23ظ,  مكرر, 21و  مكرر, 19ظ  مكرر, 19و  مكرر, 15و, 15ظ  مكرر, 14ظ  اليهود: 5و, 14و 
46و,  45ظ,  45و,  مكرر,  مكرر, 44ظ  31ظ, 32و, 35و, 36و, 38ظ, 40و, 40ظ, 41و, 41ظ, 42و, 42ظ 

مكرر, 49ظ 46ظ, 47و, 47ظ 
حينس انظر  يوحنا: 

يوسف (سورة): 33و
يوسف (النبـي): 56و

1162): 10و, 12و رقم:  الالمع: 10:298,  الضوء  دمشق (انظر  قاضي  الباعوني,  أمحد  بن  يوسف 
يزن: 32و ذي  بن  يوسف 

يونس (سورة): 36ظ
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النص يف  الواردة  الكتب  أسامء  فهرس 

ملحق: 3ظ العمراني:  اتريخ  من  املعاني  ابراز 
الفاجرة): 40ظ األسـئةل  عن  الفاخرة  الفاخرة (األجوبة  األجوبة 

اإلحياء (للغزايل): 30و
البدريني: 15و, 45و أخبار 
االحتباك: 75ظ لفن  االدراك 

الزنول: 15و أسـباب 
رجب): 28ظ ابلقرآن (ابن  االسـتغناء 

الرب): 15ظ عبد  االستيعاب (ابن 
اسحق: 19و ابن  أصل سرية 

59ظ القران) (للسفاقسي):  اعراب  ويسمى  اجمليد,  القران  اعراب  يف  إعراب (اجمليد 
القدمية: 1و, 1ظ الكتب  من  النقل  حكم  يف  القومية  األقوال 

مكرر, 26ظ األم (للشافعي): 24ظ 

ملحق: 3ظ القطبية:  درب  أخبار  مبعىن  احملكية  األسرار  بث 
الفقه): 22و اصول  يف  احمليط  البحر  وهو  البحر (للكرماني, 
املذهب): 24و حبر  وهو  الروايني,  الواحد  البحر (لعبد 

البسـيط (للغزايل): 24ظ
5:67): 25و االعالم:  انظر  مظفر:  بن  عمر  الوردي:  البن  احلاوي ( نظم  البهجة 

الوليد): 43ظ الشحنة (ابو  ابن  اتريخ 
المختصر): 43ظ الوردي (تتمة  ابن  اتريخ 

ملحق: 3ظ القسطالني:  بتاريخ  املغاني  جتاوب 
ملحق: 3ظ الدين:  جنم  ابن  أوالد  عىل  ابلزتوير  املفسدين  وتقرير  املعتدين  حتذير 

الفارض: 4و ابن  تكفري  يف  املعارض  تدمري 
للبلقيين): 26ظ األم ( كتاب  ترتيب 

القرآن: 4ظ مناسـبات  ومبدئ  القرآن  ترمجان 
68و السـبكي):  الدين  اتج  التصحيح,  وترجيح  التوشـيح  الرتشـيح (ترشـيح 

انظر  الدين,  مجال  البلخي,  احلسن  بن  سليمان  بن  حممد  التفسري,  أئمة  ألقوال  والتحبري  النقيب (التحرير  ابن  تفسري 
االعالم: 6:150): 77و, 79و
البغوي: 19و, 39و تفسري 
مكرر احلرالّي: 54و  تفسري 

الكبري (للرازي): 7ظ التفسري 
41و الطويس):  ادلين  لنصري  والكتاب  الرازي,  للفخر  احملصل  احملصل (تلخيص  تلخيص 

البغوي): 25و, 25ظ الفروع,  يف  تهذيب (التهذيب 
واللغات (النووي): 13ظ األسامء  تهذيب 

للرتمذي): 20و اجلامع (
الكريخ): 43و احلسني  بن  اهلّل  الكبري (عبيد  اجلامع 

48ظ الدماميين):  البدر  اللبيب,  مغين  رشح  الغريب,  حتفة  املغين (وهو  حاشـية 
احلاوي (للماوردي): 22و
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الفارسي): 58و احلجة (ابو عيل 
ملحق: 3ظ الرخيص:  من  القبض  حكم  يف  العويص  حّل 

حلية (األولياء): 91ظ

البرش: 34و خبري  البرش  خري 

دالئل (النبوة) (للبيهقي): 21ظ, 31ظ, 90ظ

اجلميل: 40ظ الرّد 
املسـيح: 46و دين  بّدل  من  الصحيح عىل  الرّد 

الصفا: 18ظ اخوان  رسائل 
للشافعي): 27و, 46ظ, 51ظ, 52و الرسالة (

للنووي): 25و, 25ظ, 26و الطالبني  الروضة (روضة 

اجلوزي): 18و املسري(ابن  زاد 

ماجة): 20و السنن (ابن 
داود): 20و السنن (ابو 
السنن (ادلارقطين): 14ظ

املساكل: 30ظ أسـىن  اىل  السالك  سري 
الواقدي: 24ظ سري 

هشام): 16و, 19ظ, 21و, 34ظ, 35ظ, 39ظ, 44ظ, 45ظ السرية (ابن 

الغزايل): 24و وجزي  الوجزي,  شرح  يف  العزيز  فتح  انه  الظن  واغلب  الرافعي,  القاسم  ابو  شرح (
الكافية: 58ظ رشح  األسرتابذي  شرح 

حجر): 23ظ, 54ظ العراقي (ابن  ألفية  شرح 
املغيث): 52و فتح  وهو  العراقي,  الدين  العراقي (زين  ألفية  شرح 

حجر): 22و, 45ظ البخاري (ابن  رشح 
البخاري (الكرماني): 21ظ شرح 

ملحق: 2و احلاوي:  نظم  البهجة  شرح 
التلخيص (القفال): 25ظ شرح 

42ظ االعالم: 1:261):  انظر  يونس,  بن  موسى  بن  امحد  الفقيه,  التنبيه (غنية  شرح 
2و ملحق:   :(1:200 االعالم:  انظر  الدين,  شهاب  اهلّل,  عبد  بن  لؤلؤ  بن  أمحد  النقيب,  التنبيه (ابن  شرح 

البابرتي): 41ظ حممود  بن  السراجية (حممد  شرح 
السـنة (البغوي): 21ظ شرح 

اسامعيل): 58ظ بن  الرمحن  عبد  شامة,  ابو  املعاني,  إبراز  الشاطبية ( شرح 
التفتازاني): 29و, 41و الدين  سعد  الطالبني,  مقاصد  املقاصد (شرح  شرح 

الزركشي): 22و املنهاج,  شرح  يف  احملتاج  املنهاج (غنية  شرح 
املهذب (النووي): 13ظ, 25و شرح 

اجلرجاني): 41و الشريف  للسـّيد  االجيي,  مواقف  املواقف (شرح  شرح 
الوجزي (الرافعي): 24ظ شرح 

الشرحني: 25و
3و ملحق:  عياض): 28ظ, 29و, 30ظ, 39و,  القاضي  املصطفى,  حقوق  معرفة  يف  الشفا (الشفا 

41و 8و,   :(6:39 االعالم:  انظر  الدين,  مشس  احلسيين,  بن أشرف  حممد  السمرقندي:  الدين,  أصول  الصحائف (يف 
حبان): 21ظ صحيح (ابن 
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البخاري: 7ظ, 13ظ, 15ظ, 19ظ, 23و, 28و, 29و, 70ظ صحيح 
مسلم: 20و, 81و صحيح 

الصحيحني: 7ظ, 21و, 85ظ

شهبة: 43ظ قاضي  ابن  طبقات 
االسـنوي: 43ظ طبقات 
السـبكي: 43ظ طبقات 

املعارف: 19ظ عوارف 

الصالح: 36ظ ابن  فتاوى 
القرآن: 4ظ اجزاء  تناسب  يف  الرمحن  فتح 

ادلاني): 20و عمرو  كتاب (ابو  الفنت, 
مصر: 3ظ, 28ظ, 33ظ, 34ظ فتوح 

حزم): 47و والنحل (ابن  امللل  يف  الفصل 
العربـي): 18ظ الفصوص (ابن 
وحشـية): 18ظ الفالحة (ابن 

القاموس: 76و
ملحق 3ظ احلسن:  ابـي  ابن  بتاريخ  اللسن  قطع 

ملحق 3ظ الدين:  سعد  حنيفة  أخبار  يف  املبني  القول 

عمر): 58ظ بن  عثمان  احلاجب,  الكافية (ابن 
مكرر, 74و الكشاف (الزخمشري): 7ظ, 18و, 18ظ, 30ظ, 67ظ, 67ظ, 69ظ, 71و 

25و للشريازي): 24و,  التنبيه  شرح  يف  النبيه  كفاية  وهو  الرفعة,  الكفاية (ابن 

الرازي): 76و تعاىل,  اهلّل  اسامء  شرح  يف  البينات  اللوامع (لوامع 

الدينوري): 90ظ العلم,  وجواهر  اجملالسة (اجملالسة 
خمتصر (املزني): 24ظ

السنن (املنذري): 14ظ خمتصر 
25و الكفاية):  وحتصيل  الهداية  تسهيل  ويسمى  العباس,  ابو  لؤلؤ,  بن  امحد  وهو  النقيب,  الكفاية (ابن  خمتصر 

مؤلفه): 86و عىل  أعثر  املختصر (مل  يف  ليس  ما  خمتصر 
السالم): 24ظ عبد  ابن  الدين,  عز  النهاية,  اختصار  يف  النهاية (الغاية  خمتصر 

حنبل): 3ظ, 20و, 51و بن  املسـند (امحد 
راهويه: 15ظ ابن  مسـند 
املعجم (الطرباني): 20و

هشام): 74ظ, 75و املغين (ابن 
ادلرر) نظم  نفس  املناسـبات (للبقاعي): 1ظ (وهو 

املنتخب: 82و, 83و, 84ظ
الغفار): 8و عبد  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  املواقف (االجيي, 

18و,  مكرر,  16و  مكرر,  والسور: 2و, 4ظ, 5ظ, 6و, 8و, 9ظ, 10ظ, 13و  اآلي  تناسب  من  الدرر  نظم 
86ظ, 89ظ مكرر,  31و, 31ظ, 57ظ, 64ظ, 66ظ, 69ظ, 70و, 71ظ, 72ظ, 75ظ 

حيان): 40ظ النهر (ابو 
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النص يف  والواردة  واألاثر  لألحاديث  مسلسل  رسد 

3ظ:
من  فيه  يسـتحى  وال  العليم  فيه  يتبع  أدركه. . . .ال  وال  زمان  يدركـين  يقول: ”اللهم ال  اهلّل  رسول  مسعت  قال: 

العليم. . .“

5و:
القرآن.“ ما يف  تصّدق  كيف  فيتعّجب  التوراة  ويسمع  اليهود  يأتي  كان  الشأن  العظيم  اخلطاب  بن  عمر  السـيد  وهذا 

7و:
حسن.“ اهلّل  عند  فهو  حسـنا  املسلمون  رآە  النبـي: ”ما  ولقول 

7ظ:
حرج.“ وال  اسرائيل  بين  عن  وحّدثوا  آيه  ولو  عّني  اهلّل: ”بّلغوا  رسول  قال 

11ظ:
اتباعي.“ اال  وسعه  ما  حّيا  موسى  كان  وقال: ”لو 

11ظ:
ابلقراءة. الصبح  صالة  معاذ  تطويل  من  وسلم  عليه  اهلّل  صىل  كغضبه 

11ظ–12و:
اتباعي.“ اال  وسعه  ما  حّيا  موسى  كان  الغضب ”لو  حال  قوله  عليه  ويدل 

12و: 
عمر بن  اهلّل  عبد  وحديث  عمر  حديث 

19و:
أنزلك. . . . ومبن  بك  للزاني. . . . وقال: ”آمنت  الرجم  شريعة  عن  وسألهم  مدراسهم  بيت  يف  فأاتهم 

13ظ:
الظانني.“ قبل  عامر: ”تعلموا  بن  عقبة  قال 

14و:
شأن  يف  التوراة  جتدون يف  ما  اهلّل  رسول  لهم  فقال  زنيا.   وامرأة  منهم  رجال  ان  فذكروا  النبـي  جاؤوا  اليهود  ان 

الزان؟. . . .

14و:
زان  مّنا  رجال  ان  القاسم  ااب  اي  فقالوا  مدراسهم  بيت  يف  فأاتمه  القّف  اىل  اهلّل  رسول  فدعوا  اليهود  من  نفر  أتى  قال 

بك. . . آمنت  قال  فاحكم. . . . ّمث  ابمرأة 

14ظ:
من  أّول  إني  اللهم  اهلّل  رسول  الزاني؟. . . . فقال  حّد  جتدون  هكذا  فقال  فدعاهم  حمـّمم  بهيودي  اهلّل  رسول  قال مّر 

فرجم.  به  فأمر  أماتوە  اذا  أمرك  أحيا 
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14ظ–15و:
احلّد؟. . . . . تقيموا  ان  مينعكم  ما  لليهودي  فقال  زنيا  قد  ويهودية  بيهودي  النبـي  أتي 

15و:
اهلّل  فأنزل  خيربوهم  ان  وأبوا  إاّيە  فكتموهم  التوراة  يف  ما  بعض  عن  يهود  أحبار  من  نفرا  معاذ  بن  سعد  سأل  قال 

تعاىل . . .

15و:
اي  فقالوا  القرآن  التوراة  موافقة  من  فأعجب  التوراة  دراسـتهم  عند  اليهود  آتي  كنت  قال  عنه  اهلّل  رضي  عمر  عن 
جربيل. . . . عدّوان  املالئكة . . . قالوا  من  وسلما  املالئكة  من  عدّوا  لنا  ان  منك . . . فقالوا  الينا  أحّب  أحد  ما  عمر 

15ظ: 
حرج. وال  اسرائيل  بني  عن  حدثوا  الصحيح:  يف  عمرو  بن  اهلّل  عبد  حديث 

15ظ: 
والقرآن. . . . التوراة  يقرأ  انه  بّشرە  النبـي  ان  وحديثه 

15ظ:
ال.  قال  اهلّل  رسول  اني  أتشهد  اهلّل  رسول  له  فقال  املسجد  يف  رجل  اىل  بصرە  فشخص  النبـي  عند  قعودا  كنا  قال 

واالجنيل . . . التورية . . . قال  أتـقرأ  قال 

19و: 
واملصّدق  وأخيه  موسى  صاحب  اهلّل  رسول  حممد  من  الرحيم  الرمحن  اهلّل  خيرب : ”بسم  يهود  اىل  اهلّل  رسول  وكتب 

موسى . . . . به  جاء  ملا 

19ظ:
نشدتكم. . . . اين  به  بعثه  مبا  اهلّل  بعثه  وصاحبه  موسى  أيخ  اهلّل  رسول  حممد  يهود: ”من  اىل  اهلّل  رسول  كتب  قال 

19ظ: 
التوراة عىل  أنزل  اذلي  اهلّل  أنشدك  النبـي  له  فقال  النبـي  خياصم  الصيف  بن  ماكل  له  يقال  اليهود  من  من  رجل  جاء 

السمني؟. . . . احلرب  يبغض  اهلّل  ان  التوراة  يف  جتد  ما  موسى 

19ظ:
يعلموا  ان  قبل  يهود  عنه  ويسأل  بيت  يف  خيفيه  ان  النبـي  سأل  انه  سالم  بن  اهلّل  عبد  اسالم  قصة  يف 

ابسالمه. . . .

20و–20ظ: 
اني  قال  اهلّل:  رسول  فخرجت. . . . قال  جامعة  الصالة  ينادي  اهلّل  رسول  منادي  نداء  مسعت  قيس  بنت  فاطمة  قالت 

نصرانيا . . . رجال  كان  الداري  متيم  الن  مجعتكم  ولكن  لرهبة  وال  لرغبة  مجعتكم  ما 

20ظ: 
الدّجال أمر  يف  احلديث  فذكر  اجلساسة  . . . فلقيتهم 

21و:
اجلنة . . . الهل  خبزة  القيامة  يوم  االرض  تكون  قال 
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21و:
اسالمه . . . سبب  يف  سلمان  قصة  املشهور  ومن 

21و–21ظ:
الغشـية . . . احضر  اهلّل  رسول  له  الذئب . . . فقال  عليه  عدا  اذا  له  غنيمة  يف  أسلم  من  رجل  بينا  قال 

21ظ: 
تكّذبوهم.“ وال  الكتاب  أهل  تصّدقوا  حديث: ”ال 

22و: 
العيد. يوم  صيام  عن  النبـي  ونهـى 

22و–22ظ: 
بيدە  نفسي  نقية . . . والذي  بيضاء  بها  جئتكم  يهدوكم . . . لقد  لن  فانهم  شيء  عن  الكتاب  أهل  تسألوا  النبـي: ”ال  قول 

يتبعين. . . . ان  اال  وسعه  ما  حّيا  موسى  كان  لو 

23و:
الهل  ابلعربية  ويفسرونها  ابلعربانية  التوراة  يقرؤون  الكتاب  أهل  كان  الصحيح  يف  يعين  هريرة  ابـي  وحديث 

االسالم. . . .

23ظ:
األخبار . . . أحدث  وكتابكم  الكتاب  أهل  تسألون  كيف  عباس  ابن  وأثر 

23ظ: 
فانهم. . . . شيء  عن  الكتاب  اهل  تسألوا  ال 

25و:
أحيانه كّل  عىل  اهلّل  يذكر  النبـي  كان  عائشة  قالت 

26ظ:
للفراش  الولد  قال  النبـي  الن 

26ظ–27و:
اهلّل. . . . كتاب  يف  ألحد  رأي  انه ال  العزيز  عبد  بن  عمر  كتب  قال 

28و–28ظ:
القرآن. . . . يف  صفته  التوراة  يف  اهلّل  رسول  صفة  عن  سـئل  وقد 

28ظ:
التوراة  الكتابني  قرأت  عشت  ان  عسال. . . . فقال  اصابعه  أحد  يف  كأن  املنام  يف  رأى  انه  عمر  بن  اهلّل  عبد  عن 

والفرقان . . .

28ظ–29و:
الوضوء . . . الطعام  بركة  ان  التوراة  يف  قرأت  قال 

29و:
فقال. . . . االحبار  ذكر كعب  انه  معاوية  عن 
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29و: 
املختار. . . . عبدي  حممد  التوراة  يف  مكتواب  جند  قال  االحبار  عن كعب 

29و: 
احلديث  معه  يدفن  مرمي  بن  وعيسى  حممد  صفة  التوراة  يف  مكتوب  قال 

29و: 
متفحشا. . . . وال  فاحشا  النبـي  يكن  عائشة مل  قالت 

29و:
يل. . . . فانفتح  العلم  من  ابب  ألف  اهلّل  رسول  علمين  قال  علّيا  ان 

29ظ:
ابلعربانية. . . . التوراة  يقرأون  الكتاب  أهل  كان  قال  هريرة  ابـي  عن  وفيه 

29ظ–30و:
رسول  عن  وحدثـته  التوراة  عن  االحبار . . . فحدثـته  فلقيت كعب  الطور  اىل  خرجت  قال  هريرة  أبـي  عن 

اجلمعة . . . يوم  الشمس  فيه  طلعت  يوم  اهلّل. . . . خري 

30و:
لثالث . . . اال  املطي  تعمل  يقول ال  اهلّل  رسول  مسعت 

31ظ–32و:
ذي  عن  تسألون  فيها. . . . جئتم  ودل  اليت  الليةل  كانت  فلام  بها  يتجر  مّكة  سكن  قد  يهودي  كان  قالت  عائشة  عن 

القرنني . . .

35و:
فيها. . . . . عن يشء  يسألونه  كتب  أو  مبصاحف  أتوا  يهود  من  رجال  عن  عامر  بن  عقبة  عن 

35ظ:
اهلّل  رسول  من  ذلك  مسعت  خرااب . . . قال  األرضني  أّول  خّنور  أم  قال  هريرة  أاب  ان 

36ظ:
بباطل. . . . تصدقوا  او  حبق  تكذبوا  ان  اما  النبـي  وقول 

40و:
اهلّل  أبناء  وحنن  اهلّل  بعقاب  ختوفنا  كيف  فقالوا  اهلّل  بعقاب  وخوفهم  االسالم  دين  اىل  اليهود  من  جامعة  دعا  النبـي  ان 

وأحباؤە . . .

42ظ:
أتى  كما  السماء  من  مجةل  بكتاب  فأتينا  نبّيا  كنت  ان  اهلّل  لرسول  عازورا . . . قاال  بن  وفنحاص  االشرف  بن  كعب  ان 

موسى  به 

44ظ:
حرج.“ وال  اسرائيل  بين  عن  حديث ”حدثوا  يف 

SALEH_f10-193-220.indd   214SALEH_f10-193-220.indd   214 5/12/2008   5:41:41 PM5/12/2008   5:41:41 PM



 index of ad th and th r 215

46ظ:
انزلك.“ ومبن  بك  النبـي : ”آمنت  بقول 

46ظ: 
من بريء  فأان  فيها  ما  وجحدمت  احدثـتم  ولكنكم  بىل  للنبـي. . . . قال  قالوا  اليهود  ان 

49و–49ظ:
تسألوا  ال  يتغّير . . . . فقال  اهلّل  رسول  ووحه  يقرأ  جفعل  النبـي  اىل  به  فجأ  ابلعربية  التوراة  من  كتااب  عمر  نسخ  قال 

شيء . . . عن  الكتاب  أهل 

49و: 
له . . . حّل  ما  اظهركم  بني  حّيا  موسى  كان  لو  واهلّل 

49ظ:
دانيال . . . كتاب  نسخت  الذي  أنت  بعصى . . . قال  فرضبه  القيس  عبد  من  رجل  جفاءە  عمر  عند  كنت  قال 

49ظ: 
نقية. . . . بيضاء  بها  وخوامته . . . . اتيتكم  الكلم  جوامع  اوتيت  قد 

51و:
حرج.“ وال  ارسائيل  بين  عن  وحّدثوا  آية  ولو  عين  قال: ”بّلغوا 

51و:
منك  نسمع  ما  فقلنا  تكتبون؟  هذا  ما  فقال  علينا  خفرج  النبـي  من  ما نسمع  نكتب  قعودا  كـّنا  قال  سعيد  ابـي  عن 

اسرائيل . . . بين  عن  حرج . . . أنتحدث  وال  عين  حتدثوا  أخلصوە. . . . نعم  اهلّل  كتاب  مع  كتاب  فقال أ 

51ظ:
عين . . . وحدثوا  حرج  وال  اسرائيل  بين  عن  قال: ”حدثوا  اهلّل  رسول  ان 

52و:
ارسائيل . . . بين  عن  حديث ”حدثوا  معىن 

62ظ:
. . . . غسهل  مث  صدري  ففرج  جربيل  فزنل  مبكة  واان  بييت  سقف  فرج  البخاري  طرق  بعض  يف  فان 

63و:
املؤمنني . . . . من  القاعدون  يسـتوي  اكتب { ال  الويح . . . فقال  جملسه  يف  اهلّل  رسول  اثبت . . . فغشى  بن  زيد  عن 

63ظ:
االكرب.“ اجلهاد  اىل  االصغر  اجلهاد  من  وسلم: ”رجعنا  عليه  اهلّل  صىل  قوله 

64و: 
اجلنة . . .“ له  اسـتوجبت  االرض  من  شربا  كان  وان  ارض  اىل  ارض  من  بدينه  فّر  النبـي : ”من  وعن 

64ظ:
املؤمنني . . . . من  القاعدون  يسـتوي  عليه {ال  اهلّل أمىل  رسول  زيد . . . ان  عن  التفسري  يف  البخاري  ويف 
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65و: 
يف  فكتبت  اكتب  يل  فقال  عنه  سري  خفذ . . . مث  فوقعت  السكينة  فغشيته  اهلّل  رسول  جنب  اىل  كنت  قال 

كتف . . . .

66و: 
يكرثون . . . . املشركني  مع  كانوا  املسلمني  من  انسا  ان  عباس  ابن  عن 

68ظ:
به.“ جئت  ملا  تبعا  هواە  يكون  حىت  احدكم  يؤمن  وسلم: ”ال  عليه  اهلّل  صىل  قال  وقد 

70ظ:
حجرا . . . . وجدان  فاذا  احلجر  نعبد  كنا  قال 

80و:
اجلنة . . . . يف  نهر  كل  من  اهلّل  سقاە  الكوثر  سورة  قرأ  من  قال  انه 

80و:
بعث . . . . واحدة  منامه مرة  عند  الكوثر  اعطيناك  اان  قرأ  من  اهلّل  رسول  قال 

80ظ:
املنطاة . . .  السفىل  واليد  املنطية  العليا  السالم: ”اليد  عليه  قوله 

80ظ:
امسفر.   يف  امصيام  امرب  من  ليس  السالم  عليه  اهلّل  صىل  قوله  ومنه 

81و:
وجمراە . . .  ذهب  من  حافتاە  اجلنة  يف  هنر  هو  وسلم  عليه  اهلّل  صىل  اهلّل  رسول  قال 

81و: 
قال  اهلّل  رسول  اي  اضحكك  ما  فقلنا  متبسام  رأسه  رفع  مث  اغفاءة  أغفى  اذا  اهلّل  رسول  عند  حنن  بينما  قال  أنس  عن 

الكوثر . . . . اعطيناك  اان  سورة . . . فقرأ  آنفا  نزلت 

81و:
منهم . . . . واحدا  ابغض  من  االربعة . . . وان  اخللفاء  االربعة  أركانه  وان عىل  اخلرب  ويف 

81ظ:
اجلنة . . .  يف  نهر  هو  مرفوعا  عنه  أنس  عن 

82و:
العسل . . . . من  وأحىل  اللنب  بياض  بياضه  جيري  بنهر  واذا  اجلنة  دخلت  اهلّل  رسول  قال 

82و:
اليمن . . . الهل  عنه  الناس  اذود  حويض  عقر  عند  أان  اهلّل  رسول  قال  قال  ثوابن  عن 

83و:
بها؟ . . . اهلّل  أمرني  التي  النحرية  هذە  ما  جلربيل  النبـي  قال 
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84و:
البترياء هذە  ما  احلديث  ويف 

85و:
الصالة . . . يف  دخل  اذا  يديه  يرفع  اهلّل  رسول  كان 

85ظ:
يديه . . . . رفع  الصالة  اىل  قام  اذا  اهلّل  رسول  رأيت 

85ظ:
يرفعوا . . . . فلم  وعمر  بكر  ابـي  ومعي  النبـي  مع  صليت  قال 

85ظ–86و:
أذنيه. . . . بهما  حياذي  حىت  يديه  رفع  الصالة  افتتح  حني  اهلّل  رسول  رأى  انه 

86و:
اختصصتين؟ . . . . فبما  كليما  وموسى  خليال  ابراهيم  اختذت  رب  اي  النبـي  قال 

89و:
يغزوان. وال  نغزوهم  االن  منها  انصرافهم  بعد  النبـي  قال 

89و–89ظ:
الفتح.   أعظم  انه  النبـي  وقال 

90ظ:
املظهر . . . أين  اىل  فأعجبه . . . . فقال  الشعر  هذا  النبـي  أنشدت  قال  جعدة  بن  انبغة  عن 
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