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  بدائع الفوائد البن القيم اجلوزية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قال الشيخ اإلمام أبو عبداهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن القيم اجلوزية فائدة حقوق املالك وامللك 

شيء وحقوق امللك شيء آخر فحقوق املالك جتب ملن له على أخيه حق وحقوق امللك تتبع امللك وال  حقوق املالك
  يراعى هبا املالك 

  وعلى هذا حق الشفعة للذمي على املسلم من أوجبه جعله من حقوق األمالك ومن أسقطه جعله من حقوق املالكني 
ا يف الطريق املشترك عند املزامحة فقال إذا لقيتموهم يف والنظر الثاين أظهر وأصح ألن الشارع مل جيعل للذمي حق

  طريق فاضطروهم إىل أضيقه 
  فكيف جيعل له حقا يف انتزاع امللك املختص به عند التزاحم وهذه حجة اإلمام أمحد نفسه 

ض فاحتج به بعض أصحابه وهو أعلم من أن حيتج به فإنه من كالم بع// منكر // وأما حديث ال شفعة لنصراين 
  التابعني 

  فائدة متليك املنفعة ومتليك االنتفاع 
متليك املنفعة شيء ومتليك اإلنتفاع شيء آخر فاألول ميلك به االنتفاع واملعاوضة والثاين ميلك به االنتفاع دون 

  ينتفع به املعاوضة وعليها إجارة ما استأجره ألنه ملك املنفعة خبالف املعارضة على البضع فإنه مل ميلكه وإمنا ملك أن 
وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من احلقوق كاجللوس بالرحاب وبيوت املدارس والربط وحنو ذلك ال ميلكها 

  ألنه مل ميلك املنفعة وإمنا ملك االنتفاع 
وعلى هذا اخلالف خترج إجارة املستعار فمن منعها كالشافعي وأمحد ومن تبعهما قال مل ميلك املنفعة وإمنا ملك 

اع ومن جوزها كمالك ومن تبعه قال هو قد ملك املنفعة وهلذا يلزم عنده بالتوقيت ولو أطلقها لزمت يف مدة االنتف
  ينتفع مبثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها فائدة تقدمي احلكم على سببه 

سببه بل األوىل قوهلم إذا كان للحكم سببان جاز تقدميه على أحدمها ليس جبيد ويف العبارة تسامح واحلكم ال يتقدم 
أن يقال إذا كان للحكم سبب وشرط جاز تقدميه على شرطه دون سببه وأما تقدميه عليهما أو على سببه فممتنع 

ولعل النزاع لفظي فإن شرط احلكم من مجلة أسبابه املعتربة يف ثبوته فلو قدمت الظهر مثال على الزوال واجللد على 
  الشرب والزنا مل جيز اتفاقا 

  كان له سبب وشرط فله ثالثة أحوال وأما إذا 
أحدها أن يتقدم عليهما فلغو والثاين أن يتأخر عنهما فمعترب صحيح والثالث أن يتوسط بينهما فهو مثار اخلالف وله 

  صور 
إحداها كفارة اليمني سببها احللف وشرطها احلنث فمن جوز توسطها راعى التأخر عن السبب ومن منعه رأى أن 

  سبب الشرط جزء من ال



  الثانية وجوب الزكاة سببه النصاب وشرطه احلول ومأخذ اجلواز وعدمه ما ذكرناه 
  الثالثة لو كفر قبل اجلرح كان لغوا وبعد القتل معترب وبينهما خمتلف فيه 

  الرابعة لو عفا عن القصاص قبل اجلرح فلغو وبعد املوت عفو الوارث معترب وبينهما ينفذ أيضا 
  ة احلب قبل خروجه ال جيزي وبعد يبسه يعترب وبني نضجه ويبسه كذلك اخلامسة إذا أخرج زكا

السادسة إذا أذن الورثة يف التصرف فيما زاد على الثلث قبل املرض فلغو وإجازهتم بعد املوت معتربة وإذهنم بعد 
رضي اهللا عنه املرض خمتلف فيه فأمحد بن حنبل رضي اهللا عنه ال يعتربه ألنه إجازة من غري مالك ومالك بن أنس 

  يعتربه وقوله أظهر 
السابعة إذا أسقطا اخليار قبل التبايع ففيه خالف فمن منعه نظر إىل تقدمه على السبب ومن أجازه وهو الصحيح 

قال الفرق بينهما أهنما قد عقدا العقد على هذا الوجه فلم يتقدم هنا احلكم على سببه أصال فإنه مل يثبت وسقط بعد 
بل تبايعا على عدم ثبوته وكأنه حق هلما رضيا بإسقاطه وعدم انعقاده وجترد السبب عن اقتضائه ثبوته وقبل سببه 

  فمن جعل هذه املسألة من هذه القاعدة فقد فاته الصواب 
ونظريها سواء إسقاط الشفعة قبل البيع فمن مل ير سقوطها قال هو تقدمي للحكم على سببه وليس بصحيح بل هو 

الثبوت فلو أن الشفعة ثبتت مث سقطت قبل البيع لزم ما ذكرمت ولكن صاحبها رضي إسقاط حلق كان بعرض 
  بإسقاطها وأن ال يكون البيع سببا ألخذه هبا فاحلق له وقد أسقطه 

وقد دل النص على سقوط اخليار والشفعة قبل البيع وصار هذا كما لو أذن له يف إتالف ماله وأسقط الضمان عنه 
ضمن اتفاقا فهذا موجب النص والقياس وأما إذا أسقطت املرأة حقها من النفقة والقسم فلها قبل اإلتالف فإنه ال ي

الرجوع فيه وال يسقط ألن الطباع ال تصرب على ذلك وال تستمر عليه لتجدد اقتضائها له كل وقت خبالف إسقاط 
  ا وأشباهها ال تتجدد فافهمه احلقوق الثابتة دفعة كالشفعة واخليار وحنومها فإهنا قد توطن النفس على إسقاطه

  فائدة الفرق بني الشهادة والرواية 
الفرق بني الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغريه على ممر األزمان والشهادة ختص املشهود عليه 

مة املوجبة للرد فاحتيط هلا وله وال يتعدامها إال بطريق التبعية احملضة فإلزام املعني يتوقع منه العداوة وحق املنفعة والته
بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم ومل يفعل مثل هذا يف الرواية اليت يعم حكمها وال خيص 

  فلم يشترط فيها عدد وال ذكورية 
غلبة السهو  بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق املخرب وهو العدالة املانعة من الكذب واليقظة املانعة من

  والتخليط شهادة املرأة والعبد 
ملا كان النساء ناقصات عقل ودين مل يكن من أهل الشهادة فإذا دعت احلاجة إىل ذلك قويت املرأة مبثلها ألنه حينئذ 

  أبعد من سهوها وغلطها لتذكري صاحبتها هلا 
 إمجاع وقد حكى أمحد عن أنس بن مالك وأما اشتراط احلرية ففي غاية البعد وال دليل عليه من كتاب وال سنة وال

أنه قال ما علمت أحدا رد شهادة العبد واهللا تعاىل يقبل شهادته على األمم يوم القيامة فكيف ال يقبل شهادته على 
نظريه من املكلفني وتقبل شهادته على الرسول يف الرواية فكيف ال يقبل على رجل يف درهم وال ينتقض هذا باملرأة 

  شهادهتا مع مثلها ملا ذكرناه واملانع من قبول شهادهتا وحدها منتف يف العبد  ألهنا تقبل
وعلى هذه القاعدة مسائل أحدها اإلخبار عن رؤية هالل رمضان من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه 

بل خيص تلك السنة  للمكلفني فهو كاألذان ومن اشترط فيه العدد أحلقه بالشهادة ألنه ال يعم األعصار وال األمصار



  وذلك املصر يف أحد القولني وهذا ينتقض باألذان نقضا ال حميص عنه 
وثانيها اإلخبار بالنسب بالقافة فمن حيث أنه خرب جزئي عن شخص جزئي خيص وال يعم جرى جمرى الشهادة ومن 

صابا عاما يستند قوله جعله كالرواية غلط فال مدخل هلا هنا بل الصواب أن يقال من حيث هو منتصب للناس انت
  إىل أمر خيتص به دوهنم من األدلة والعالمات جرى جمرى احلاكم فقوله حكم ال رواية اجلرح للمحدث والشاهد 

  ومن هذا اجلرح للمحدث والشاهد هل يكتفي فيه بواحد إجراء له جمرى احلكم 

ى الرواية فغري صحيح وأما للرواية أو ال بد من اثنني إجراء له جمرى الشهادة على اخلالف وأما أن جيري جمر
  واجلرح وإمنا هو جيرحه باجتهاده ال مبا يرويه عن غريه 

الترمجة للفتوى واخلط والشهادة وغريها هل يشترط فيها التعدد مبين على هذا ولكن بناءه على الرواية والشهادة 
  صحيح وال مدخل للحكم هنا 

  مل يشترطه أجراه جمرى احلكم ال الرواية  التقومي للسلع من اشترط العدد رآه شهادة ومن
  القاسم هل يشترط تعدده على هذه القاعدة والصحيح اإلكتفاء بالواحد لقصة عبداهللا بن رواحة 

  تسبيح املصلي باإلمام هل يشترط أن يكون املسبح اثنني فيه قوالن مبنيان على هذه القاعدة 
  ن املخرب عن جناسة املاء هل يشترط تعدده فيه قوال

  اخلارص والصحيح يف هذا كله اإلكتفاء بالواحد كاملؤذن وكاملخرب بالقبلة وأما تسبيح املأموم بإمامة ففيه نظر 
  املفيت يقبل واحدا اتفاقا 

اإلخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع والصحيح اإلكتفاء فيه بالواحد كالتقومي والقائف وقالت املالكية ال بد 
  ضوا فقالوا إذا مل يوجد مسلم قبل من أهل الذمة فائدة قول الواحد يف هالل رمضان من اثنني مث تناق

إذا كان املؤذن يقبل قوله وحده مع أن لكل قوم فجرا وزواال وغروبا خيصهم فألن يقبل قول الواحد يف هالل 
  رمضان أوىل وأحرى فائدة اهلدية واإلستئذان 

ة واإلستئذان وعليه عمل األمة قدميا وحديثا وذلك ملا احتف بأخبارهم من يقبل قول الصيب والكافر واملرأة يف اهلدي
  القرائن اليت تكاد تصل إىل حد القطع يف كثري من الصور مع عموم البلوى بذلك وعموم احلاجة إليه 

 فلو أن الرجل ال يدخل بيت الرجل وال يقبل هديته إال بشاهدين عدلني يشهدان بذلك حرجت األمة وهذا تقرير
صحيح لكن ينبغي طرده وإال وقع التناقض كما إذا اختلفا يف متاع البيت فإن القرائن اليت تكاد تبلغ القطع تشهد 
بصحة دعوى الرجل ملا هو من شأنه واملرأة ملا يليق هبا وهلذا قبله األكثرون وعليه خترج حكومة سليمان بني املرأتني 

  يف الولد وهي حمض الفقه 
يف مراتب اإلمجاع إمجاع األمة على قبول قول املرأة الواحدة يف إهداء الزوجة لزوجها ليلة  وقد حكى علي بن حزم

العرس وهو كما ذكر وقد اجتمع يف هذه الصورة من قرائن األحوال من اجتماع األهل والقرابات وندرة التدليس 
  أوجب قبول قوهلا فائدة اخلرب والغلط يف ذلك مع شهرته وعدم املساحمة فيه ودعوى ضرورات الناس إىل ذلك ما 

قبول قول القصاب يف الذكاة ليس من هذا الباب بشيء بل هو من قاعدة أخرى وهي أن اإلنسان مؤمتن على ما 
  بيده وعلى ما خيرب به عنه 

فإذا قال الكافر هذه ابنيت جاز للمسلم أن يتزوجها وكذا إذا قال هذا مايل جاز شراؤه وأكله فإذا قال هذا ذكيته 
  جاز أكله فكل أحد مؤمتن على ما خيرب به مما هو يف يده فال يشترط هنا عدالة وال عدد تقسيم اخلرب 



اخلرب إن كان عن حكم عام يتعلق باألمة فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية وإن كان مستنده الفهم من 
  املسموع فهو الفتوى 

  هدة أو العلم فهو الشهادة وإن كان خربا جزئيا يتعلق مبعني مستنده املشا
  وإن كان خربا عن حق يتعلق باملخرب عنه واملخرب به هو مستمعه أو نائبه فهو الدعوى 

  وإن كان خربا عن تصديق هذا اخلرب فهو اإلقرار 
  وإن كان خربا عن كذبه فهو اإلنكار 

  با وإن كان خربا نشأ عن دليل فهو النتيجة وتسمى قبل أن حيصل عليها الدليل مطلو
  وإن كان خربا عن شيء يقصد منه نتيجته فهو دليل وجزؤه مقدمة 

  فائدة معاين لفظ شهد 
  شهد يف لساهنم هلا معان 

وفيه قوالن أحدمها من شهد املصر  ١٨٥: أحدها احلضور ومنه قوله تعاىل فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة 
  ان يف الشهر والثاين من شهد الشهر يف املصر ومها متالزم

والثاين اخلرب ومنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول اهللا هنى عن الصالة بعد العصر وبعد 
  // رواه مسلم وأمحد وأبو داود وغريهم // الصبح 

  والثالث اإلطالع على الشيء 
الشهادة فيها دليل  وإذا كان كل خرب شهادة فليس مع من اشترط لفظ ٦ومنه واهللا على كل شيء شهيد اجملادلة 

  من كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس صحيح 
وعن أمحد فيها ثالث روايات إحداهن اشتراط لفظ الشهادة والثانية اإلكتفاء مبجرد اإلخبار اختارها شيخنا والثالثة 

  الفرق بني الشهادة على األقوال وبني الشهادة على األفعال 
ا لفظ الشهادة وعلى األفعال يشترط ألنه إذا قال مسعته يقول فهو مبنزلة فالشهادة على األقوال ال يشترط فيه

  الشاهد على رسول اهللا فيما خيرب عنه فائدة اإلختالف يف حد اخلرب 
اختلف أبو املعايل ابن الباقالين يف قوهلم يف حد اخلرب إنه الذي حيتمل التصديق والتكذيب فقال أبو املعايل يتعني أن 

  دق أو الكذب ألهنما ضدان فال يقبل إال أحدمها يقال حيتمل الص

وقال القاضي بل يقال حيتمل الصدق والكذب وقوله أرجح إذ التنايف إمنا هو بني املقبولني ال بني القبولني وال يلزم 
  من تنايف املقبوالت تنايف القبوالت 

ماعهما له لذاته ألنه لو وجد أحد وهلذا يقال املمكن يقبل الوجود والعدم ومها متناقضان والقبوالن جيب اجت
القبولني دون اآلخر مل يكن ممكنا فإنه لو مل يقبل الوجود كان مستحيال ولو مل يقبل العدم كان واجبا فال يتصور 

اإلمكان إال باجتماع القبولني وإن تناىف املقبوالن وكذلك نقول اجلسم يقبل األضداد فقبوالهتا جمتمعة واملقبوالت 
  ة اإلنشاءات اليت صيغها أخبار متنافية فائد

اختلف يف اإلنشاءات اليت صيغها أخبار ك بعت وأعتقت فقالت احلنفية هي أخبار وقالت احلنابلة والشافعية هي 
  إنشاءات ال أخبار لوجوه 

أحدها لو كانت خربا لكانت كذبا ألنه مل يتقدم منه خمربه من البيع والعتق وليست خربا عن مستقبل ويف هذا 



  ليل شيء ألن هلم أن يقولوا إهنا إخبارات عن احلال فخربها مقارن للتكلم هبا الد
الثاين لو كانت خربا فإما صدقا وإما كذبا وكالمها ممتنع أما الثاين فظاهر وأما األول فألن صدقها متوقف على تقدم 

كامها بدوهنا ولقائل أن يقول هو أحكامها إما أن تتوقف عليها فلزم الدور أو ال يتوقف وذلك حمال ألنه ال توجد أح
  دور معية ال تقدم فليس مبمتنع 

الثالث أهنا لو كانت إخبارات فإما عن املاضي أو احلال وميتنع مع ذلك تعليقها بالشرط ألنه ال يعمل إال يف مستقبل 
  ين طالقا وإما عن مستقبل وهي حمال ألنه يلزم جتردها عن أحكامها يف احلال كما لو صرح بذلك وقال ستصري

  ولقائل أن يقول ما املانع أن يكون خربا عن احلال قولكم ميتنع تعليقها بالشرط 
قلنا إذا علقت بالشرط مل تبق إخبارا عن احلال بل إخبارا عن املستقبل فاخلرب عن احلال اإلنشاء املطلق وأما املعلق 

  فال 
  ن خربه صدق فلما لزمه أخرى دل على أهنما إنشاء الرابع أنه وقال ملطلقة رجعية أنت طالق لزمه طلقة أخرى مع أ

  ولقائل أن يقول ملا قلنا هي خرب عن احلال بطل هذا اإللزام 

أن يقول أنت طالق وليس هذا حترميا فإن التحرمي  ١اخلامس أن امتثال قوله تعاىل فطلقوهن لعدهتن الطالق 
باألمر أخربوا عن طالقهن وإمنا املراد إنشاء أمر يترتب والتحليل ليس إىل املكلف وإمنا إليه أسباهبما وليس املراد 

  عليه حترميهن وال نعين باإلنشاء إال ذلك 
ولقائل أن يقول املأمور به هو السبب الذي يترتب عليه الطالق فهنا ثالثة أمور األمر بالتطليق وفعل املأمور به وهو 

باخلرب عما يف نفسه يف التطليق فقد وىف األمر حقه التطليق والطالق وهو التحرمي الناشيء عن السبب فإذا أتى 
  وطلقت 

السادس أن اإلنشاء هو املتبادر إىل الفهم عرفا وهو دليل احلقيقة وهلذا ال حيسن أن يقال فيه صدق أو كذب ولو 
  كان خربا حلسن فيه أحدمها 

والت هذه األخبار قبل وقد أجيب عن هذه األدلة بأجوبة أخرى فأجيب عن األول بأن الشرع قدر تقدم مدل
  التكلم هبا بالزمن الفرد ضرورة الصدق والتقدير أوىل من النقل 

عن الثاين أن الدور غري الزم فإن هنا ثالثة أمور مترتبة فالنطق باللفظ ال يتوقف على شيء وبعده تقدير تقدم 
بعده لزوم احلكم وال يتوقف املدلول على اللفظ وهو غري متوقف عليه يف التقدير وإن توقف عليه يف الوجود و

  اللفظ عليه وإن توقف هو على اللفظ 
عن الثالث إما يلزم أهنا إخبارات عن املاضي وال يتعذر التعليق فإن املاضي نوعان ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق 

  به من غري تقدير فهذا يتعذر تعليقه والثاين ماض بالتقدير ال التحقيق فهذا يصح تعليقه 
ه أنه إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار فقد أخرب عن طالق امرأته بدخول الدار فقدرنا هذا اإلرتباط قبل وبيان

تطليقها بالزمن الفرد ضرورة الصدق وإذا قدر اإلرتباط قبل النطق صار اخلرب عن اإلرتباط ماضيا إذ حقيقة املاضي 
  ا فقد اجتمع املاضي والتعليق ومل يتنافيا هو الذي تقدم خمربه خربه إما حتقيقا وإما تقديرا وعلى هذ

عن الرابع أن املطلقة الرجعية إن أراد بقوله هلا أنت طالق اخلرب عن طلقة ماضية مل يلزمه ثانية وإن أراد اخلرب عن 
طلقة ثانية فهو كذب لعدم وقوع اخلرب فيحتاج إىل التقدير ضرورة التصديق فيقدر تقدم طلقة قبل طالقه بالزمن 

  يصح معها الكالم فيلزمه  الفرد



عن اخلامس أن األمر متعلق بإجياد خرب يقدر الشارع قبله الطالق فيلزم به ال أنه متعلق بإنشاء الطالق حىت يكون 
اللفظ سببا كما ذكرمتوه بل هو عالمة ودليل على الوقوع وإمنا ينتفي الطالق عند انتفائه كانتفاء املدلول النتفاء 

يقال ال يلزم من نفي الدليل نفي املدلول فإن هذا الزم يف الشرعيات ألهنا إمنا تثبت بأدلتها دليله وعالماته وال 
  فأدلتها أسباب ثبوهتا 

عن السادس فهو أقواها وقد قيل إنه ال ميكن اجلواب عنه إال باملكابرة فإنا نعلم بالضرورة أن من قال المرأته أنت 
  هذه هناية أقدام الطائفتني يف هذا املقام طالق ال حيسن أن يقال له صدقت وال كذبت ف

وفصل اخلطاب يف ذلك أن هلذه الصيغ نسبتني نسبة إىل متعلقاهتا اخلارجية فهي من هذه اجلهة إنشاءات حمضة كما 
قالت احلنابلة والشافعية ونسبة إىل قصد املتكلم وإرادته وهي من هذه اجلهة خرب عما قصد إنشاءه كما قالت 

بارات بالنظر إىل معانيها الذهنية إنشاءات بالنظر إىل متعلقاهتا اخلارجية وعلى هذا فإمنا مل حيسن أن احلنفية فهي إخ
يقال بالتصديق والتكذيب وإن كانت أخبارا ألن متعلق التصديق والتكذيب النفي واإلثبات ومعنامها مطابقة اخلرب 

بسببه فال يتصور فيه تصديق وال تكذيب وإمنا  ملخربه أو عدم مطابقته وهنا املخرب حصل باخلرب حصول املسبب
  يتصور التصديق والتكذيب يف خرب مل حيصل خمربه ومل يقع به كقولك قام زيد فتأمله 

فإن قيل فما تقولون يف قول املظاهر أنت علي كظهر أمي هل هو إنشاء ال يقبل التصديق والتكذيب واهللا سبحانه 
  قد كذهبم هنا يف ثالثة مواضع 

يف قوله ما هن أمهاهتم اجملادلة فنفى ما أثبتوه وهذا حقيقة التكذيب ومن طلق امرأته ال حيسن أن يقال ما هي أحدها 
  مطلقة 

واإلنشاء ال يكون منكرا وإمنا يكون املنكر هو  ٢والثاين قوله تعاىل وإهنم ليقولون منكرا من القول وزورا اجملادلة 
  الكذب وإذا كذهبم اهللا دل على أن الظهار إخبار ال إنشاء اخلرب والثالث أنه مساه زورا والزور هو 

  الثالث أن الظهار حمرم وليست جهة حترميه إال كونه كذبا والدليل على حترميه مخسة أشياء 
  األول ما وصفه باملنكر 

  والثاين وصفه بالزور 
  والثالث أنه شرع فيه الكفارة ولو كان مباحا مل يكن فيه كفارة 

  والوعظ إمنا يكون يف غري املباحات  ٣ قال ذلكم توعظون به اجملادلة والرابع أن اهللا
والعفو واملغفرة إمنا يكونان عن الذنب وإن قلتم هو إخبار هو باطل من  ٢واخلامس قوله وإن اهللا لعفو غفور اجملادلة 

  وجوه 
لكفارة وهذا متفق عليه بني أهل العلم أحدها أن الظهار كان طالقا يف اجلاهلية فجعله اهللا يف اإلسالم حترميا تزيله ا

  ولو كان خربا مل يوجب التحرمي فإنه إن كان صدقا فظاهر وإن كان كذبا فأبعد له من أن يترتب عليه التحرمي 
والثاين أنه لفظ يوجب حكمه الشرعي بنفسه وهو التحرمي وهذا حقيقة اإلنشاء خبالف اخلرب فإنه ال يوجب حكمه 

  ء مع ثبوت حقيقة اإلنشاء فيه مجع بني النقيضني بنفسه فسلب كونه إنشا
وثالثها أن إفادة قوله أنت علي كظهر أمي للتحرمي كإفادة قوله أنت حرة وأنت طالق وبعتك ووهبتك وتزوجتك 

  وحنوها ألحكامها فكيف يقولون هذه إنشاءات دون الظهار وما الفرق 
خرين يف ذلك وقال الصواب إنه إخبار وأجاب عما احتجوا أما الفقهاء فيقولون الظهار إنشاء ونازعهم بعض املتأ

  به من كونه إنشاء 



قال أما قوهلم كان طالقا يف اجلاهلية فهذا ال يقتضي أهنم كانوا يثبتون به الطالق بل يقتضي أهنم كانوا يزيلون 
ادهتم أن من أخرب العصمة عند النطق به فجاز أن يكون زواهلا لكونه إنشاء كما زعمتم أو لكونه كذبا وجرت ع

  هبذا الكذب زالت عصمة نكاحه وهذا كما التزموا حترمي الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد وحنو ذلك 
قال وأما قولكم إنه يوجب التحرمي املؤقت وهذا حقيقة اإلنشاء ال اإلخبار فال نسلم أن مث حترميا ألبتة والذي دل 

تقدمي الطهارة على الصالة فإذا قال الشارع ال تصل حىت تتطهر ال عليه القرآن وجوب تقدمي الكفارة على الوطء ك
يدل ذلك على حترمي الصالة عليه بل ذلك نوع ترتيب سلمنا أن الظهار ترتب عليه حترمي لكن التحرمي عقب الشيء 

لى قد يكون القتضاء اللفظ له وداللته عليه وهذا هو اإلنشاء وقد يكون عقوبة حمضة كترتيب حرمان اإلرث ع
  القتل وليس القتل إنشاء للتحرمي 

  وكترتب التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به فهذا ترتيب بالوضع الشرعي ال بداللة اللفظ 
وحقيقة اإلنشاء أن يكون ذلك وضع لذلك احلكم ويدل عليه كصيغ العقود فسببية القول أعم من كونه سببا 

ب إنشاء فالسببية أعم فال يستدل مبطلقها على اإلنشاء فإن األعم باإلنشاء أو بغريه فكل إنشاء سبب وليس كل سب
  ال يستلزم األخص فظهر الفرق بني ترتب التحرمي على الطالق وترتبه على الظهار 

قال وأما قولكم إنه كالتكلم بالطالق والعتاق والبيع وحنوها فقياس يف األسباب فال نقبله ولو سلمناه فنص القرآن 
  تراضات عليهم باطلة يدفعه وهذه اإلع

أما قوله إن كونه طالقا يف اجلاهلية ال يقتضي أهنم كانوا يثبتون به الطالق إىل آخره فكالم باطل قطعا فإهنم مل 
يكونوا يقصدون اإلخبار الكذب ليترتب عليه التحرمي بل كانوا إذا أرادوا الطالق أتوا بلفظ الظهار إرادة للطالق 

بني وال خمربين وإمنا كانوا منشئني للطالق به وهلذا كان هذا ثابتا يف أول اإلسالم حىت ومل يكونوا عند أنفسهم كاذ
حسن فقال هلا أنت علي كظهر أمي // نسخه اهللا بالكفارة يف قصة خولة بنت ثعلبة كانت حتت عبادة بن الصامت 

الذي أنزل عليك الكتاب ما فأتت رسول اهللا فسألته عن ذلك فقال رسول اهللا حرمت عليه فقالت يا رسول اهللا و
ذكر الطالق وإنه أبو ولدي وأحب الناس إيل فقال حرمت عليه فقالت أشكو إىل اهللا فاقيت ووحديت فقال رسول اهللا 

ما أراك إال قد حرمت عليه ومل أومر يف شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول اهللا وإذا قال هلا حرمت عليه هتفت 
حايل وإن يل صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إيل جاعوا وقالت أشكو إىل اهللا فاقيت وشدة 

  وجعلت ترفع رأسها إىل السماء وتقول اللهم إين أشكوا إليك 
وكان هذا أول ظهار يف اإلسالم فنزل الوحي على رسول اهللا فلما قضى الوحي قال ادعي زوجك فتال عليه رسول 

  اآليات اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد مسع اهللا 
  فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحرمي احلاصل بالطالق يف أول اإلسالم مث نسخ 

ذلك بالكفارة وهبذا يبطل ما نظر به من حترمي الناقة عند والدهتا عشرة أبطن وحنوه فإنه ليس هناك لفظ إنشاء 
  يقتضي التحرمي بل هو شرع منهم هلذا التحرمي عند هذا السبب 

إنا ال نسلم أنه يوجب حترميا فكالم باطل فإنه ال نزاع بني الفقهاء أن الظهار يقتضي حترميا تزيله الكفارة وأما قوله 
  فلو وطئها قبل التكفري أمث باإلمجاع املعروف من الدين والتحرمي املؤقت هنا كالتحرمي باإلحرام وبالصيام واحليض 

عليه صالة بطهر فإذا مل يأت بالطهر ترك ما أوجب اهللا عليه  وأما تنظريه بالصالة مع الطهر ففاسد فإن اهللا أوجب
فاستحق اإلمث وأما املظاهر فإنه حرم على نفسه امرأته وشبهها مبن حترم عليه فمنعه اهللا من قرباهنا حىت يكفر فهنا 



  حترمي مستند إىل طهارة ويف الصالة ال جتزي منه بغري طهر ألهنا غري مشروعة أصال 
عقب الشيء قد يكون القتضاء اللفظ له وقد يكون عقوبة إىل آخر جوابه أهنما غري متنافيني يف وقوله التحرمي 

الظهار فإنه حرام حترم به حترميا مؤقتا حىت يكفر وهذا ال مينع كون اللفظ إنشاء كجمع الثالث عند من يوقعها 
  والطالق يف احليض فإنه حيرم ويتعقبه التحرمي 

يصح عقوبة له مع أنه لو مل يأت بإنشاء السبب مل تطلق امرأته اتفاقا فكون التحرمي  وقد قلتم إن طالق السكران
  عقوبة ال ينفي أن يستند إىل أسباهبا اليت تكون إنشاءات هلا 

قوله السببية أعم من اإلنشاء إىل آخره جوابه أن السبب نوعان فعل وقول فمىت كان قوال مل يكن إال إنشاء فإن 
سببية القول أعم من كوهنا إنشاء وإخبارا فممنوع وإن أردمت أن مطلق السببية أعم من كوهنا أردمت بالعموم أن 

  سببية بالفعل والقول فمسلم وال يفيدكم شيئا 
وفصل اخلطاب أن قوله أنت علي كظهر أمي يتضمن إنشاء وإخبارا فهو إنشاء من حيث قصد التحرمي هبذا اللفظ 

  وهلذا جعله اهللا منكرا وزورا فهو منكر باعتبار اإلنشاء وزور باعتبار اإلخبار وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه 
وأما قوله إن املنكر هو اخلرب الكاذب فاخلرب الكاذب من املنكر واملنكر أعم منه فاإلنكار يف اإلنشاء واإلخبار فإنه 

  ار فهو زور ضد املعروف فما مل يؤذن فيه من اإلنشاء فهو منكر وما مل يكن صدقا من اإلخب

  فائدة اجملاز والتأويل 
اجملاز والتأويل ال يدخل يف املنصوص وإمنا يدخل يف الظاهر احملتمل له وهنا نكتة ينبغي التفطن هلا وهي أن كون 

  اللفظ نصا يعرف بشيئني 
وارده فإنه أحدمها عدم احتماله لغري معناه وضعا كالعشرة والثاين ما أطرد استعماله على طريقة واحدة يف مجيع م

نص يف معناه ال يقبل تأويال وال جمازا وإن قدر تطرق ذلك إىل بعض أفراده وصار هذا مبنزلة خرب املتواتر ال يتطرق 
  احتمال الكذب إليه وإن تطرق إىل كل واحد من أفراده مبفرده 

هرها وتأويلها واحلالة وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثري من التأويالت السمعيات اليت أطرد استعماهلا يف ظا
هذه غلط فإن التأويل إمنا يكون لظاهر قد ورد شاذا خمالفا لغريه ومن السمعيات فيحتاج إىل تأويله لتوافقها فأما إذا 
  أطردت كلها على وترية واحدة صارت مبنزلة النص وأقوى وتأويلها ممتنع فتأمل هذا فائدة إضافة املوصوف للصفة 

  فة وإن احتدا ألن الصفة تضمنت معىن ليس يف املوصوف فصحت اإلضافة للمغاير أضافوا املوصوف إىل الص
وهنا نكتة لطيفة وهي أن العرب إمنا تفعل ذلك يف الوصف املعرفة الالزم للموصوف لزوم اللقب لألعالم كما لو 

  قالوا زيد بطة أي صاحب هذا اللقب 
ضاف املوصوف إليه لعدم الفائدة املخصصة اليت ألجلها وأما الوصف الذي ال يثبت كالقائم والقاعد وحنوه فال ي

أضيف اإلسم إىل اللقب فإنه ملا ختصص به كأنك قلت صاحب هذا اللقب وهكذا يف مسجد اجلامع وصالة األوىل 
فإنه ملا ختصص اجلامع باملسجد ولزمه كأنك قلت صاحب هذا الوصف فلو قلت زيد الضاحك وعمرو القائم مل جيز 

  الزما غري معرفة تقول مسجد جامع وصالة أوىل فائدة اإلسم واملسمى وكذا إن كان 
  اإلسم غري املسمى 

  اللفظ املؤلف من الزاي والياء والدال مثال له حقيقة متميزة متحصلة فاستحق أن 



م يوضع له لفظ يدل عليه ألنه شيء موجود يف اللسان مسموع باآلذان فاللفظ املؤلف من مهزة الوصل والسني واملي
عبارة عن اللفظ املؤلف من الزاي والياء والدال مثال واللفظ املؤلف من الزاي والياء والدال عبارة عن الشخص 

املوجود يف األعيان واألذهان وهو املسمى واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء والدال هو اإلسم وهذا اللفظ 
امليم عبارة عنه فقد بان لك أن اإلسم يف أصل الوضع أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ اهلمزة والسني و

ليس هو املسمى وهلذا تقول مسيت هذا الشخص هبذا اإلسم كما تقول حليته هبذه احللية واحللية غري احمللى فكذلك 
  اإلسم غري املسمى 

قوله األفعال  صرح بذلك سيبويه وأخطأ من نسب إليه غري هذا وادعى أن مذهبه احتادمها والذي غر من ادعى ذلك
أمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء وهذا ال يعارض نصه قبل هذا فإنه نص على أن اإلسم غري املسمى فقال اسم 
وفعل وحرف فقد صرح بأن اإلسم كلمة فكيف تكون الكلمة هي املسمى واملسمى شخص مث قال بعد هذا تقول 

 كتابه قريب من ألف موضع أن اإلسم هو اللفظ الدال مسيت زيدا هبذا اإلسم كما تقول علمته هبذه العالمة ويف
على املسمى ومىت ذكر اخلفض أو النصب أو التنوين أو الالم أو مجيع ما يلحق اإلسم من زيادة ونقصان وتصغري 

  وتكسري وإعراب وبناء فذلك كله من عوارض اإلسم ال تعلق لشيء من ذلك باملسمى أصال 

  هل اإلسم عني املسمى

وي قط وال عريب أن اإلسم هو املسمى ويقولون أجل مسمى وال يقولون أجل اسم ويقولون مسمى هذا مل يقل حن
اإلسم كذا وال يقول أحد اسم هذا اإلسم كذا ويقولون هذا الرجل مسمى بزيد وال يقولون هذا الرجل اسم زيد 

وال يصح أن // رواه البخاري ومسلم // ويقولون بسم اهللا وال يقولون مبسمى اهللا وقال رسول اهللا يل مخسة أمساء 
وال يصح أن يقال تسموا مبسميايت وهللا تسعة وتسعون امسا // رواه مسلم // يقال يل مخس مسميات وتسموا بامسي 

وال يصح أن يقال تسعة وتسعون مسمى وإذا ظهر الفرق بني اإلسم واملسمى // رواه البخاري ومسلم وأمحد // 
   اعتربها من قال باحتاد اإلسم املسمى بقيت ههنا التسمية وهي اليت

  التسمية 
والتسمية عبارة عن فعل املسمى ووضعه اإلسم للمسمى كما أن التحلية عبارة عن فعل احمللي ووضعه احللية على 

احمللى فهنا ثالث حقائق اسم ومسمى وتسمية كحلية وحملى وحتلية وعالمة ومعلم وتعليم وال سبيل إىل جعل لفظني 
رادفني على معىن واحد لتباين حقائقهما وإذا جعلت اإلسم هو املسمى بطل واحد من هذه احلقائق الثالثة منها مت
  وال بد 

  فإن قيل فحلوا لنا شبه من قال باحتادمها ليتم الدليل فإنكم أقمتم الدليل فعليكم اجلواب عن املعارض 
ؤه غريه لكانت خملوقة وللزم أن ال يكون له اسم يف فمنها أن اهللا وحده هو اخلالق وما سواه خملوق فلو كانت أمسا

األزل وال صفة ألن أمساءه صفات وهذا هو السؤال األعظم الذي قاد متكلمي اإلثبات إىل أن يقولوا اإلسم هو 
  املسمى فما عندكم يف دفعه 

 ينفصل النزاع إال اجلواب أن منشأ الغلط يف هذا الباب من إطالق ألفاظ جمملة حمتملة ملعنيني صحيح وباطل فال
بتفصيل تلك املعاين وتنزيل ألفاظها عليها وال ريب أن اهللا تبارك وتعاىل مل يزل وال يزال موصوفا بصفات الكمال 

املشتقة أمساؤه منها فلم يزل بأمسائه وصفاته وهو إله واحد له األمساء احلسىن والصفات العلى وأمساؤه وصفاته 



يطلق على الصفة أهنا إله خيلق ويرزق فليست صفاته وأمساؤه غريه وليست هي  داخلة يف مسمى امسه وإن كان ال
  نفس اإلله 

وبالء القوم من لفظة الغري فإنه يراد هبما معنيني أحدمها املغاير لتلك الذات املسماة باهللا وكل ما غاير اهللا مغايرة 
ذات إذا خرجت عنها فإذا قيل علم اهللا وكالم اهللا حمضة هبذا اإلعتبار فال يكون إال خملوقا ويراد به مغايرة الصفة لل

غريه مبعىن أنه غري الذات اجملردة عن العلم والكالم كان املعىن صحيحا ولكن اإلطالق باطل وإذا أريد أن العلم 
لقائلني والكالم مغاير حلقيقته املختصة اليت امتاز هبا عن غريه كان باطال لفظا ومعىن وهبذا أجاب أهل السنة املعتزلة ا

خبلق القرآن وقالوا كالمه تعاىل داخل يف مسمى امسه فاهللا تعاىل اسم الذات املوصوفة بصفات الكمال ومن تلك 
الصفات صفة الكالم كما أن علمه وقدرته وحياته ومسعه وبصره غري خملوقة وإذا كان القرآن كالمه وهو صفة من 

غري خملوق وال يقال إنه غري اهللا فكيف يقال إن بعض ما تضمنه صفاته فهو متضمن ألمسائه احلسىن فإذا كان القرآن 
  وهو أمساؤه 

خملوقة وهي غريه فقد حصحص احلق حبمد اهللا واحنسم اإلشكال وأن أمساءه احلسىن اليت يف القرآن من كالمه 
  وكالمه غري خملوق وال يقال هو غريه وال هو هو 
ن أمساؤه تعاىل غريه وهي خملوقة وملذهب من رد عليهم ممن يقول وهذا املذهب خمالف ملذهب املعتزلة الذين يقولو

  امسه نفس ذاته ال غريه وبالتفصيل تزول الشبه ويتبني الصواب واحلمد هللا 
سبح اسم ربك  ٨واذكر اسم ربك املزمل  ٧٨حجة ثانية هلم قالوا قال تبارك وتعاىل تبارك اسم ربك الرمحن 

يف احلقيقة ألن النيب امتثل هذا األمر وقال سبحان ريب األعلى سبحان ريب  وهذه احلجة عليهم ١األعلى األعلى 
العظيم ولو كان األمر كما زعموا لقال سبحان اسم ريب العظيم مث إن األمة كلهم ال جيوز ألحد منهم أن يقول 

ألشياء عبدت اسم ريب وال سجدت السم ريب وال ركعت السم ريب وال باسم ريب ارمحين وهذا يدل على أن ا
  متعلقة باملسمى ال باإلسم 

وأما اجلواب عن تعلق الذكر والتسبيح املأمور به باإلسم فقد قيل فيه إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد 
تعظم ما هو من سببه ومتعلق به كما يقال سالم على احلضرة العالية والباب السامي واجمللس الكرمي وحنوه وهذا 

  ني جواب غري مرض لوجه
  أحدمها أن رسول اهللا مل يفهم هذا املعىن وإمنا قال سبحان ريب فلم يعرج على ما ذكرمتوه 

الثاين أنه يلزمه أن يطلق على اإلسم التكبري والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق على املسمى فيقال احلمد السم اهللا 
صحيح أن الذكر احلقيقي حمله القلب ألنه ضد النسيان وال إله إال اسم اهللا وحنوه وهذا مما مل يقله أحد بل اجلواب ال

والتسبيح نوع من الذكر فلو أطلق الذكر والتسبيح ملا فهم منه إال ذلك دون اللفظ باللسان واهللا تعاىل أراد من 
قلبك عباده األمرين مجيعا ومل يقبل اإلميان وعقد اإلسالم إال باقتراهنما واجتماعهما فصار معىن اآليتني سبح ربك ب

ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك فأقحم اإلسم تنبيها على هذا املعىن حىت ال خيلو الذكر والتسبيح من اللفظ 
باللسان ألن ذكر القلب متعلقه املسمى املدلول عليه باإلسم دون ما سواه والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله 

  ظ هو املسبح دون ما يدل عليه من املعىن ألن اللفظ ال يراد لنفسه فال يتوهم أحد أن اللف

وعرب يل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس اهللا روحه عن هذا املعىن بعبارة لطيفة وجيزة فقال املعىن سبح ناطقا باسم 
ربك متكلما به وكذا سبح اسم ربك املعىن سبح ربك ذاكرا امسه وهذه الفائدة تساوي رحلة لكن ملن يعرف قدرها 



   املنان بفضله ونسأله متام نعمته فاحلمد هللا
  وإمنا عبدوا مسمياهتا  ٤حجة ثالثة قالوا قال تعاىل ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها يوسف 

أنه كما قلتم إمنا عبدوا املسميات ولكن من أجل أهنم حنلوها أمساء باطلة كالالت والعزى وهي جمرد : واجلواب 
ا يف احلقيقة فإهنم مسوها آهلة وعبدوها العتقادهم حقيقة اإلهلية هلا وليس هلا من أمساء كاذبة باطلة ال مسمى هل

األلوهية إال جمرد األمساء ال حقيقة املسمى فما عبدوا إال أمساء ال حقائق ملسمياهتا وهذا كمن مسى قشور البصل حلما 
ا وأكله يقال ما أكلت إال اسم اخلبز وأكلها فيقال ما أكلت من اللحم إال امسه ال مسماه وكمن مسى التراب خبز

بل هذا النفي أبلغ يف آهلتهم فإنه ال حقيقة إلهليتها بوجه وما احلكمة مث إال جمرد اإلسم فتأمل هذه الفائدة الشريفة 
  يف كالمه تعاىل 

سبح اسم ومل تدخل يف قوله  ٩٦ ٧٤فإن قيل فما الفائدة يف دخول الباء يف قوله فسبح باسم ربك العظيم الواقعة 
قيل التسبيح يراد به التنزيه والذكر اجملرد دون معىن آخر ويراد به ذلك مع الصالة وهو  ١ربك األعلى األعلى 

ذكر وتنزيه مع عمل وهلذا تسمى الصالة تسبيحا فإذا أريد التسبيح اجملرد فال معىن للباء ألنه ال يتعدى حبرف جر 
عل وهو الصالة أدخلت الباء تنبيها على ذلك املراد كأنك قلت سبح ال تقول سبحت باهللا وإذا أردت املقرون بالف

مفتتحا باسم ربك أو ناطقا باسم ربك كما تقول صل مفتتحا أو ناطقا بامسه وهلذا السر واهللا أعلم دخلت الالم يف 
طاعة ومل واملراد التسبيح الذي هو السجود واخلضوع وال ١قوله تعاىل سبح هللا ما يف السموات واألرض احلديد 

وتأمل  ١٥يقل يف موضع سبح اهللا ما يف السموات واألرض كما قال وهللا يسجد من يف السموات واألرض الرعد 
فكيف قال  ٢٠٦قوله تعاىل إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون األعراف 

  نزيههم إياه ويسبحونه ملا ذكر السجود بامسه اخلاص فصار التسبيح ذكرهم له وت
  حجة رابعة قالوا قد قال الشاعر 

  ومن يبك حوال كامال فقد اعتذر ... إىل احلول مث اسم السالم عليكما 
  وكذلك قول حتول األعشى 
  ... داع يناديه باسم املاء مبغوم 

  وهذه حجة عليهم ال هلم 
حية فإن أراد األول فال إشكال فكأنه قال مث أما قوله مث اسم السالم عليكما فالسالم هو اهللا تعاىل والسالم أيضا الت

اسم السالم عليكما أي بركة امسه وإن أراد التحية فيكون املراد بالسالم املعىن املدلول وبامسه لفظه الدال عليه 
واملعىن مث اسم هذا املسمى عليكما فرياد باألول اللفظ وبالثاين املعىن كما تقول زيد بطة وحنوه مما يراد بأحدمها 

اللفظ وباآلخر املدلول فيه وفيه نكتة حسنة كأنه أراد مث هذا اللفظ باق عليكما جار ال ينقطع مين بل أنا مراعيه 
  دائما 

وقد أجاب السهيلي عن البيت جبواب آخر وهذا حكاية لفظه فقال لبيد مل يرد إيقاع التسليم عليهم حلينه وإمنا أراد 
سلما لوقته الذي نطق فيه بالبيت فكذلك ذكر اإلسم الذي هو عبارة عن بعد احلول ولو قال السالم عليكما كان م

  اللفظ أي إمنا اللفظ بالتسليم بعد احلول وذلك أن السالم دعاء فال يتقيد بالزمان املستقبل وإمنا هو حلينه 
اغفر يل بعد املوت  أال ترى أنه ال يقال بعد اجلمعة اللهم ارحم زيدا وال بعد املوت اللهم اغفر يل إمنا يقال اللهم

  فيكون بعد ظرفا للمغفرة والدعاء واقع حلينه 
فإن أردت أن جتعل الوقت ظرفا للدعاء صرحت بلفظ الفعل فقلت بعد اجلمعة أدعو بكذا أو أسلم أو ألفظ بكذا 



واليمني والدعاء  ألن الظروف إمنا يريد هبا األحداث الواقعة فيها خربا أو أمرا أو هنيا وأما غريها من املعاين كالطالق
والتمين واإلستفهام وغريها من املعاين فإمنا هي واقعة حلني النطق هبا وكذلك يقع الطالق ممن قال بعد يوم اجلمعة 

أنت طالق وهو مطلق حلينه ولو قال بعد احلول واهللا ألخرجن انعقدت اليمني يف احلال وال ينفعه أن يقول أردت أن 
فإنه لو أراد ذلك لقال بعد احلول أحلف أو بعد اجلمعة أطلقك فأما األمر والنهي  ال أوقع اليمني إال بعد احلول

واخلرب فإمنا تقيدت بالظروف ألن الظروف يف احلقيقة إمنا يقع فيها الفعل املأمور به واملخرب به دون األمر واخلرب 
  فإهنما واقعان حلني النطق هبما 

ملقيد بيوم اجلمعة وأما األمر فأنت يف احلال آمر به وكذلك إذا فإذا قلت اضرب زيدا يوم اجلمعة فالضرب هو ا
  قلت سافر زيد يوم اجلمعة فاملتقيد باليوم املخرب 

به ال اخلرب كما أن يف قوله اضربه يوم اجلمعة املقيد بالظرف املأمور به ال أمرك أنت فال تعلق للظرف إال باألحداث 
  فقد رجع الباب كله بابا واحدا 

يدا قال إىل احلول مث السالم عليكما لكان مسلما حلينه ولكنه أراد أن ال يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إال فلو أن لب
بعد احلول وكذلك ذكر اإلسم الذي هو مبعىن اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد احلول ظرفا له وهذا اجلواب من أحد 

  أعاجيبه وبدائعه رمحه اهللا 
املعروف هنا هو احلقيقة املشروبة وهلذا عرفه تعريف احلقيقة الذهنية والبيت لذي الرمة  وأما قوله باسم املاء واملاء

  ... وصدره ال ينعش الطرف إال ما حتونه 
مث قال داع يناديه باسم املاء فظن الغالط أنه أراد حكاية صوت الظبية وأهنا دعت ولدها هبذا الصوت وهو ماما 

ملا وقع اإلشتراك بني لفظ املاء املشروب وصوهتا به فصار صوهتا كأنه هو اللفظ وليس هذا مراده وإمنا الشاعر ألغز 
املعرب عن املاء املشروب فكأهنا تصوت باسم هذا املاء املشروب وهذا ألن صوهتا ماما وهذا يف غاية الوضوح فائدة 

  اسم اهللا واإلشتقاق 
شتق ألن اإلشتقاق يستلزم مادة يشتق منها وامسه زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العريب أن اسم اهللا غري م

تعاىل قدمي والقدمي ال مادة له فيستحيل اإلشتقاق وال ريب أنه إن أريد باإلشتقاق هذا املعىن وأنه مستمد من أصل 
  آخر فهو باطل 

ة له تعاىل وهي اإلهلية ولكن الذين قالوا باإلشتقاق مل يريدوا هذا املعىن وال أمل بقلوهبم وإمنا أرادوا أنه دال على صف
كسائر أمسائه احلسىن كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصري فإن هذه األمساء مشتقة من مصادرها بال 

ريب وهي قدمية والقدمي ال مادة له فما كان جوابكم عن هذه األمساء فهو جواب القائلني باشتقاق اسم اهللا مث 
ين باإلشتقاق إال أهنا مالقية ملصادرها يف اللفظ واملعىن ال أهنا متولدة منها تولد الفرع اجلواب عن اجلميع أننا ال نع

  من أصله 
وتسمية النحاة للمصدر واملشتق منه أصال وفرعا ليس معناه أن أحدمها تولد من اآلخر وإمنا هو باعتبار أن أحدمها 

  يتضمن اآلخر وزيادة 

فظ أحداث األمساء هو هبذا اإلعتبار ال أن العرب تكلموا باألمساء أوال مث وقول سيبويه إن الفعل أمثلة أخذت من ل
  اشتقوا منها األفعال فإن التخاطب باألفعال ضروري كالتخاطب باألمساء ال فرق بينهما 



فاإلشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي وإمنا هو اشتقاق تالزم مسي املتضمن بالكسر مشتقا واملتضمن بالفتح مشتقا 
  وال حمذور يف اشتقاق أمساء اهللا تعاىل هبذا املعىن فائدة منه 

  هل الرمحن يف البسملة نعت

استبعد قوم أن يكون الرمحن نعتا هللا تعاىل من قولنا بسم اهللا الرمحن الرحيم وقالوا الرمحن علم واألعالم ال ينعت هبا 
تص باهللا تعاىل ال يشاركه فيه غريه فليس هو مث قالوا هو بدل من اسم اهللا قالوا ويدل على هذا أن الرمحن علم خم

  كالصفات اليت هي العليم القدير والسميع والبصري وهلذا جتري على غريه تعاىل 
و الرمحن علم  ٥قالوا ويدل عليه أيضا وروده يف القرآن غري تابع ملا قبله كقوله الرمحن على العرش استوى طه 

وهذا شأن األمساء احملضة  ٢٠لكم ينصركم من دون الرمحن امللك  و أم من هذا الذي هو جند ٢القرآن الرمحن 
  ألن الصفات ال يقتصر على ذكرها دون املوصوف 

قال السهيلي والبدل عندي فيه ممتنع وكذلك عطف البيان ألن اإلسم األول ال يفتقر إىل تبيني فإنه أعرف املعارف 
اهللا ولكنه وإن جرى جمرى األعالم فهو وصف يراد به الثناء  كلها وأبينها وهلذا قالوا وما الرمحن ومل يقولوا وما

  وكذلك الرحيم 
إال أن الرمحن من أبنية املبالغة كغضبان وحنوه وإمنا دخله معىن املبالغة من حيث كان يف آخره ألف ونون كالتثنية 

لغضب والسكر فكان فإن التثنية يف احلقيقة تضعيف وكذلك هذه الصفة فكأن غضبان وسكران كامل لضعفني من ا
اللفظ مضارعا للفظ التثنية ألن التثنية ضعفان يف احلقيقة أال ترى أهنم أيضا قد شبهوا التثنية هبذا البناء إذا كانت 
لشيئني متالزمني فقالوا احلكمان والعلمان وأعربوا النون كأنه اسم لشيء واحد فقالوا اشترك باب فعالن وباب 

  سنان يا حسينان برفع النون البنيها وملضارعة التثنية امتنع مجعه فال يقال غضابني التثنية ومنه قول فاطمة يا ح

وامتنع تأنيثه فال يقال غضبانة وامتنع تنوينه كما ال تنون نون املثىن فجرت عليه كثري من أحكام التثنية ملضارعته 
  إياها لفظا ومعىن 

  رمحة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة مت كالمه وفائدة اجلمع بني الصفتني الرمحن والرحيم اإلنباء عن 
أمساء الرب تعاىل هي أمساء ونعوت فإهنا دالة على صفات كماله فال تنايف فيها بني العلمية والوصفية فالرمحن : قلت 

امسه تعاىل ووصفه ال تنايف امسيته وصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم اهللا ومن حيث هو اسم ورد يف 
   تابع بل ورود اإلسم العلم القرآن غري

وملا كان هذا اإلسم خمتصا به تعاىل حسن جميئه مفردا غري تابع كمجيء اسم اهللا كذلك وهذا ال ينايف داللته على 
صفة الرمحن كاسم اهللا تعاىل فإنه دال على صفة األلوهية ومل جييء قط تابعا لغريه بل متبوعا وهذا خبالف العليم 

بصري وحنوها وهلذا ال جتيء هذه مفردة بل تابعة فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك هبا أن والقدير والسميع وال
  الرمحن اسم وصفة ال ينايف أحدمها اآلخر وجاء استعمال القرآن باألمرين مجيعا 

صفة وأما اجلمع بني الرمحن الرحيم ففيه معىن هو أحسن من املعنيني اللذين ذكرمها وهو أن الرمحن دال على ال
القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها باملرحوم فكان األول للوصف والثاين للفعل فاألول دال أن الرمحة 

  صفته والثاين دال على أنه يرحم خلقه برمحته 
ومل جييء  ١١٧إنه هبم رؤوف رحيم التوبة  ٤٢وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان باملؤمنني رحيما األحزاب 



هبم فعلم أن الرمحن هو املوصوف بالرمحة ورحيم هو الراحم برمحته وهذه نكتة ال تكاد جتدها يف كتاب قط رمحن 
  وإن تنفست عندها مرآة قلبك مل تنجل لك صورهتا فائدة حذف العامل يف بسم اهللا 

  حلذف العامل يف بسم اهللا فوائد عديدة 
ذكرت الفعل وهو ال يستغين عن فاعله كان ذلك مناقضا  منها أنه موطن ال ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر اهللا فلو

  للمقصود فكان يف حذفه مشاكلة اللفظ للمعىن 

ليكون املبدوء به اسم اهللا كما نقول يف الصالة اهللا أكرب ومعناه من كل شيء ولكن ال نقول هذا املقدر وليكون 
حده فكما جترد ذكره يف قلب املصلي جترد ذكره اللفظ مطابقا ملقصود اجلنان وهو أن ال يكون يف القلب إال اهللا و

  يف لسانه 
ومنها أن الفعل إذا حذف صح اإلبتداء بالتسمية يف كل عمل وقول وحركة وليس فعل أوىل هبا من فعل فكان 

  احلذف أعم من الذكر فإن أي فعل ذكرته كان احملذوف أعم منه 
عي اإلستغناء باملشاهدة عن النطق بالفعل فكأنه ال حاجة إىل ومنها أن احلذف أبلغ ألن املتكلم هبذه الكلمة كأنه يد

النطق به ألن املشاهدة واحلال دالة على أن هذا وكل فعل فإمنا هو بامسه تبارك وتعاىل واحلوالة على شاهد احلال 
  أبلغ من احلوالة على شاهد النطق كما قيل 

  ق فائدة عطف الصالة على البسملة وهل غري من أهوى حيب ويعش... ومن عجب قول العواذل من به 
استشكل طائفة قول املصنفني بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد وآله وقالوا الفعل بعد الواو دعاء 

  بالصالة والتسمية قبله خرب والدعاء ال حيسن عطفه على اخلرب 
  اخلرب ألن املعىن افعل كذا باسم اهللا  لو قلت مررت بزيد وغفر اهللا لك لكان غثا من الكالم والتسمية يف معىن

وحجة من أثبتها اإلقتداء بالسلف واجلواب عما قاله هو أن الواو مل تعطف دعاء على خرب وإمنا عطفت اجلملة على 
كالم حمكي كأنك تقول بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على حممد أو أقول هذا وهذا أو أكتب هذا وهذا فائدة 

  من اهللا مبعىن الرمحة  الصالة الصالة
  قوهلم والصالة من اهللا مبعىن الرمحة باطل من ثالثة أوجه 

   ١٥٧أحدها أن اهللا تعاىل غاير بينهما يف قوله عليهم صلوات من رهبم ورمحة البقرة 

الثاين أن سؤال الرمحة شرع لكل مسلم والصالة ختتص بالنيب وهي حق له وآلله وهلذا منع كثري من العلماء من 
  الصالة على معني غريه ومل مينع أحد من الترحم على معني 

  الثالث أن رمحة اهللا عامة وسعت كل شيء وصالته خاصة خبواص عباده الصالة من العباد مبعىن الدعاء 
  وقوهلم الصالة من العباد مبعىن الدعاء مشكل من وجوه 

  ري أحدها أن الدعاء يكون باخلري والشر والصالة ال تكون إال يف اخل
الثاين إن دعوت تعدى بالالم وصليت ال تعدى إال ب على ودعا املعدى ب على ليس مبعىن صلى وهذا يدل على 

  أن الصالة ليست مبعىن الدعاء 
الثالث أن فعل الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له تقول دعوت اهللا لك خبري وفعل الصالة ال يقتضي ذلك ال تقول 

لى أنه ليس مبعناه فأي تباين أظهر من هذا ولكن التقليد يعمي عن إدراك احلقائق صليت اهللا عليك وال لك فدل ع
  فإياك واإلخالد إىل أرضه اشتقاق الصالة 



رأيت أليب القاسم السهيلي كالما حسنا يف اشتقاق الصالة وهذا لفظه قال معىن الصالة اللفظة حيث تصرفت 
حمسوسا ومعقوال فيضاف إىل اهللا تعاىل منه ما يليق جبالله وينفى  ترجع إىل احلنو والعطف إال أن احلنو والعطف يكون

عنه ما يتقدس عنه كما أن العلو حمسوس ومعقول فاحملسوس منه صفات األجسام واملعقول منه صفة ذي اجلالل 
  واإلكرام 

الرب وهذا املعىن كثري موجود يف الصفات والكثري يكون صفة للمحسوسات وصفة للمعقوالت وهو من أمساء 
تعاىل وقد تقدس عن مشاهبة األجسام ومضاهاة األنام فاملضاف إليه من هذه املعاين معقولة غري حمسوسة وإذا ثبت 

  هذا فالصالة كما تسمى عطفا وحنوا تقول اللهم اعطف علينا أي ارمحنا قال الشاعر 
  عليه كما حتنو على الولد األم ... وما زلت يف ليين له وتعطفي 

رقة يف القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على املرحوم وانثىن عليه ورمحة اهللا للعباد جود  ورمحة العباد
وفضل فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم وهذه األفعال إذا كانت من اهللا أو من العبد فهي متعدية ب على 

  أهنا يف معىن الدعاء خمصوصة باخلري ال خترج عنه إىل غريه فقد رجعت كلها إىل معىن واحد إال 

والرمحة صالة معقولة أي احنناء معقول غري حمسوس مثرته من العبد الدعاء ألنه ال يقدر على أكثر منه ومثرته من اهللا 
  اإلحسان واإلنعام فلم ختتلف الصالة يف معناها إمنا اختلفت مثرهتا الصادرة عنها 

تلف املعىن فيها إال من جهة املعقول واحملسوس وليس والصالة اليت هي الركوع والسجود احنناء حمسوس فلم خي
ذلك باختالف يف احلقيقة ولذلك تعدت كلها ب على واتفقت يف اللفظ املشتق من الصالة ومل جيز صليت على 
العدو أي دعوت عليه فقد صار معىن الصالة أرق وأبلغ من معىن الرمحة وإن كان راجعا إليه إذ ليس كل راحم 

  رحوم وال ينعطف عليه فائدة اشتقاق الفعل من املصدر ينحين على امل
رأيت للسهيلي فصال حسنا يف اشتقاق الفعل من املصدر هذا لفظه قال فائدة اشتقاق الفعل من املصدر أن املصدر 

اسم كسائر األمساء خيرب عنه كما خيرب عنها كقولك أعجبين خروج زيد فإذا ذكر املصدر وأخرب عنه كان اإلسم 
  و الفاعل له جمرورا باإلضافة واملضاف إليه تابع للمضاف الذي ه

فإذا أرادوا أن خيربوا عن اإلسم الفاعل للمصدر مل يكن اإلخبار عنه وهو خمفوض تابع يف اللفظ لغريه وحق املخرب 
على عنه أن يكون مرفوعا مبدوءا به فلم يبق إال أن يدخلوا عليه حرفا يدل على أنه خمرب عنه كما تدل احلروف 

  معان يف األمساء وهذا لو فعلوه لكان احلرف حاجزا بينه وبني احلدث يف اللفظ 
واحلدث يستحيل انفصاله عن فاعله كما يستحيل انفصال احلركة عن حملها فوجب أن يكون اللفظ غري منفصل 

 على معىن يف غريه ألنه تابع للمعىن فلم يبق إال أن يشتق من لفظ احلدث لفظا يكون كاحلرف يف النيابة عنه داال
ويكون متصال اتصال املضاف باملضاف إليه وهو الفعل املشتق من لفظ احلدث فإنه يدل على احلدث بالتضمن 
ويدل على اإلسم خمربا عنه ال مضافا إليه إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إىل اإلسم كاستحالة إضافة احلرف ألن 

بعينه وال يدل على معىن يف نفسه وإمنا يدل على معىن يف الفاعل املضاف هو الشيء بعينه والفعل ليس هو الشيء 
  وهو كونه خمربا عنه 

  فإن قلت كيف ال يدل على معىن يف نفسه وهو يدل على احلدث 
  قلنا إمنا يدل على احلدث بالتضمن والدال عليه باملطابقة هو الضرب والقتل 



آالت التعريف إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه ال  ال ضرب وقتل ومن مث وجب أن ال يضاف وال يعرف بشيء من
بلفظ يدل على معىن يف غريه ومن مث وجب أن ال يتثىن وال جيمع كاحلرف ومن مث وجب أن يبىن كاحلرف ومن مث 

  وجب أن يكون عامال يف اإلسم كاحلرف 
له أثر يف معناه وإمنا أعرب  كما أن احلرف ملا دل على معىن يف غريه وجب أن يكون له أثر يف لفظ ذلك الغري كما

املستقبل ذو الزوائد ألنه تضمن معىن اإلسم إذ اهلمزة تدل على املتكلم والتاء على املخاطب والياء على الغائب 
  فلما تضمن هبا معىن اإلسم ضارعه فأعرب كما أن اإلسم إذا تضمن معىن احلرف بين 

و اسم فما شارك فيه احلرف من الداللة على معىن يف غريه وأما املاضي واألمر فإهنما وإن تضمنا معىن احلدث وه
  وهي حقيقة احلرف أوجب بناءمها حىت إذا ضارع الفعل اإلسم من وجه آخر غري التضمن للحدث خرج 

عن مضارعة احلرف وكان أقرب شبها باألمساء كما تقدم وملا قدمناه من داللة الفعل على معىن يف اإلسم وهو كون 
ه وجب أن ال خيلو عن ذلك اإلسم مضمرا أو مظهرا خبالف احلدث فإنك تذكره وال تذكر الفاعل اإلسم خمربا عن

وقوله وإقام الصالة األنبياء  ١٤مضمرا وال مظهرا حنو قوله تعاىل أو إطعام يف يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة البلد 
٧٣   

فإذا ثبت املعىن يف اشتقاق الفعل من املصدر  والفعل ال بد من ذكر الفاعل بعده كما ال بد بعد احلرف من اإلسم
وهو كونه داال على معىن يف اإلسم فال حيتاج من األفعال الثالثة إال إىل لغة واحدة وتلك الصيغة هي لفظ املاضي 

  ألنه أخف وأشبه بلفظ احلدث إال أن تقوم الداللة على اختالف أحوال احملدث فتختلف صيغة الفعل 
يغته بعد ما الظرفية من قوهلم ال أفعله ما الح برق وما طار طائر ألهنم يريدون احلدث خمربا أال ترى كيف ختتلف ص

عنه على اإلطالق من غري تعرض لزمن وال حال من أحوال احلدث فاقتصروا على صيغة واحدة وهي أخف أبنية 
  الفعل 

وقوله أدعومتوهم أم أنتم صامتون  ٦بقرة وكذلك فعلوا بعد التسوية حنو قوله سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال
ألنه أراد التسوية بني الدعاء والصمت على اإلطالق من غري تقييد بوقت وال حال فلذلك مل حيتج  ١٩٣األعراف 

  إال إىل صيغة واحدة وهي صيغة املاضي كما سبق فاحلدث إذا على ثالثة أضرب 

احلدث فيشتق منه الفعل داللة على كون الفاعل خمربا عنه  ضرب حيتاج إىل اإلخبار عن فاعله وإىل اختالف أحوال
  وختتلف أبنية داللته على اختالف أحوال احلدث 

وضرب حيتاج إىل اإلخبار عن فاعله على اإلطالق من غري تقييد بوقت وال حال فيشتق منه الفعل وال ختتلف أبنية 
  ة حنو ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية وبعد ما الظرفي

وضرب ال حيتاج إىل اإلخبار عن فاعله بل حيتاج إىل ذكره خاصة على اإلطالق مضافا إىل ما بعده حنو سبحان اهللا 
وسبحان اسم ينيبء عن العظمة والتنزيه فوقع القصد إىل ذكره جمردا من التقييدات بالزمان أو باألحوال ولذلك 

ك وويله ووحيه ومها مصدران مل يشتق منهما فعل حيث وجب نصبه كما جيب نصب كل مقصود إليه بالذكر حنو إيا
مل حيتج إىل اإلخبار عن فاعلهما وال احتيج إىل ختصيصهما بزمن فحكمهما حكم سبحان ونصبهما كنصبه ألنه 

  مقصود إليه 
ومما انتصب ألنه مقصود إليه بالذكر زيدا ضربته يف قول شيخنا أيب احلسن وغريه من النحويني وكذلك زيدا 

  ث بال ضمري ال جتعله مفعوال مقدما ألن املعمول ال يتقدم على عامله وهو مذهب قوي ضرب
ولكن ال يبعد عندي قول النحويني أنه مفعول مقدم وإن كان املعمول ال يتقدم على العامل والفعل كاحلرف ألنه 



دم على احلرف ولكن الفعل يف عامل يف اإلسم ودال على معىن فيه فال ينبغي لإلسم أن يتقدم على الفعل كما ال يتق
قولك زيدا ضربت قد أخذ معموله وهو الفاعل فمعتمده عليه ومن أجله صيغ وأما املفعول فلم يبالوا به إذا ليس 
اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل أال ترى أنه حيذف والفاعل ال حيذف فليس تقدميه على الفعل العامل فيه 

ضربته فينتصف بالقصد إليه كما قال الشيخ هذا الفصل من أعجب كالمه ومل أعرف بأبعد من حذفه وأما زيدا 
  أحدا من النحويني سبقه إليه فائدة املصدر عند الكوفيني 

قوهلم للضرب وحنوه مصدر إن أريد حبروف مصدر صدر يصدر مصدرا فهو يقوي قول الكوفيني إن املصدر صادر 
  عن الفعل مشتق منه والفعل أصله 

  على هذا صادر ولكن توسعوا فيه كصوم وزوز وعلل يف صائم وبابه قال  وأصله

السهيلي هو على جهة املكان استعارة كأنه املوضع الذي صدرت عنه األفعال واألصل الذي نشأت منه قلت وكأنه 
صادر فإذا  يعين مصدورا عنه ال صادرا عن غريه قال وال بد من اجملاز على القولني فالكويف حيتاج أن يقول األصل

قيل مصدر قدر فيه حذف أي ذو مصدر كما يقدر يف صوم وبابه وحنن نسميه مصدر استعارة من املصدر الذي هو 
  املكان فائدة عمل احلروف 

أصل احلروف أن تكون عاملة ألنه ليس هلا معان يف أنفسها وإمنا معانيها يف غريها وأما الذي معناه يف غريه وهو 
مل يف غريه وإمنا وجب أن يعمل احلرف يف كل ما دل على معىن فيه ألن اقتضاءه معىن اإلسم فأصله أن ال يع

  فيقتضيه عمال ألن األلفاظ تابعة للمعاين 
فكما تشبث احلرف عما دخل عليه معىن وجب أن يتشبث به لفظا وذلك هو العمل فأصل احلرف أن يكون عامال 

  وسبب سلبها العمل فمنها  فنسأل عن غري العامل فنذكر احلروف اليت مل تعمل
هل فإهنا تدخل على مجلة وقد عمل بعضها يف بعض وسبق إليها عمل اإلبتداء أو الفاعلية فدخلت ملعىن يف اجلملة ال 

  ملعىن يف اسم مفرد فاكتفي بالعمل السابق قبل هذا احلرف وهو اإلبتداء وحنوه وكذلك 
ملة وال ميكن الوقوف عليه وال يتوهم انقطاع اجلملة عنه ألنه اهلمزة حنو أعمرو خارج فإن احلرف دخل ملعىن يف اجل

حرف مفرد ال يوقف عليه ولو تومهوا ذلك فيه لعمل يف اجلملة ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلقه هبا ودخوله عليها 
نه واقتضاؤه هلا كما فعلوا يف أن وأخواهتا حيث كانت كلمات من ثالثة أحرف فصاعدا جيوز الوقف عليها ك أ

  وليته ولعله فأعملوها يف اجلملة إظهارا الرتباطها وشدة تعلقها باحلدث الواقع بعدها 
ورمبا أرادوا توكيد تعلق احلرف باجلملة إذ كان مؤلفا من حرفني حنو هل فرمبا توهم الوقف عليه أو خيف ذهول 

م العمل حنو هل زيد بذاهب وما السامع عنه فأدخل يف اجلملة حرف زائد ينبه السامع عليه وقام ذلك احلرف مقا
زيد بقائم فإذا مسع املخاطب الباء وهي ال تدخل يف الثبوت تأكد عنده ذكر النفي واإلستفهام وأن اجلملة غري 

  منفصلة عنده ولذلك أعمل أهل احلجاز ما النافية لشبهها باجلملة 

آها ثابتة يف التأثري عن العمل الذي هو ومن العرب من اكتفى يف ذلك التعلق وتأكيده بإدخال الباء يف اخلرب ور
  النصب 

  وإمنا اختلفوا يف ما ومل خيتلفوا يف هل ملشاركة ما ل ليس يف النفي 
فحني أرادوا أن يكون هلا أثر يف اجلملة يؤكد تشبهها هبا جعلوا ذلك األثر كأثر ليس وهو النصب والعمل يف باب 

  ليس أقوى ألهنا كلمة ك ليت ولعل وكأن 



إىل انفصال اجلملة عنها أسرع منه إىل توهم انفصال اجلملة عن ما وهل فلم يكن بد من إعمال ليس  والوهم
وإبطال معىن اإلبتداء السابق ولذلك إذا قلت ما زيد إال قائم مل يعملها أحد منهم ألنه ال يتوهم انقطاع زيد عن ما 

عن ما ولذلك مل يعملوها عند تقدمي اخلرب حنو ما قائم  ألن إال ال تكون إجيابا إال بعد نفي فلم يتوهم انفصال اجلملة
زيد إذ ليس من رتبة النكرة أن يكون مبدوءا هبا خمربا عنها إال مع اإلعتماد على ما قبلها فلم يتوهم املخاطب 
يا انقطاع اجلملة عما قبلها هلذا السبب فلم حيتج إىل إعماهلا وإظهارها وبقي احلديث كما كان قبل دخوهلا مستغن

  عن تأثريها فيه 
وأما حرف ال فإن كان عاطفا فحكمه حكم حروف العطف وال شيء منها عامل وإن مل تكن عاطفة حنو ال زيد قائم 

وال عمرو فال حاجة إىل إعماهلا يف اجلملة ألنه ال يتوهم انفصال اجلملة بقوله وال عمرو ألن الواو مع ال الثانية 
م هبا فلم حيتج إىل إعماهلا وبقيت اجلملة عامال فيها اإلبتداء كما كانت قبل تشعر باألوىل ال حمالة وتربط الكال

  دخول ال 
فإن قلت فلو مل يعطف وقلت ال زيد قائم قلت هذا ال جيوز ألن ال ينفي هبا يف أكثر الكالم ما قبلها تقول هل قام 

ا بعدها هنا خبالف ما لو قيل ما أقسم فإن وليست نفيا مل ١زيد فيقال ال وقال سبحانه ال أقسم بيوم القيامة القيامة 
ما ال تكون أبدا إال نفيا ملا بعدها فلذلك قالوا ما زيد قائم ومل خيشوا توهم انقطاع اجلملة عنها ولو قالوا ال زيد قائم 

   ٢٣خليف أن يتوهم أن اجلملة موجبة وأن ال ك هي يف النكرات حنو ال لغو فيها وال تأثيم الطور 
النكرات قد أدخلوها على املبتدأ واخلرب تشبيها هلا ب ليس ألن النكرة أبعد يف اإلبتداء من املعرفة  إال أهنم يف

  واملعرفة أشد استبدادا بأول الكالم 

وأما اليت للتنزيه فللنحويني فيها اختالف أهي عاملة أم ال فإن كانت عاملة فكما أعملوا إن حرصا على إظهار 
ري عاملة كما ذهب إليه سيبويه واإلسم بعدها مركب معها مبين على الفتح فليس تشبثها باحلديث وإن كانت غ

  الكالم فيه 
وأما حرف النداء فعامل يف املنادى عند بعضهم قال والذي يظهر يل اآلن أن النداء تصويب باملنادى حنوها وأن 

كره جمردا عن اإلخبار عنه أنه املنادى منصوب بالقصد إليه وإىل ذكره كما تقدم من قولنا يف كل مقصود إىل ذ
  منصوب 

ويدلك على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل يف اإلسم دونه حنو صاحب زيد أقبل و يوسف أعرض عن 
وإن كان مبنيا عندهم فإنه بناء كالعمل أال تراه ينعت على اللفظ كما ينعت املعرب ولو كان  ٢٩هذا يوسف 

  إبقاء عمله حرف النداء عامال ملا جاز حذفه و
النواصب واجلوازم فإن قلت فلم عملت النواصب واجلوازم يف املضارع والفعل بعدها مجلة قد عمل بعضه يف بعض 
مث إن املضارع قبل دخول العامل عليه كان مرفوعا ورفعه يعامل وهو وقوعه موقع اإلسم فهال منع هذا العامل هذه 

ن مرفوعا لفظا وحسا كما أنه مرفوع معىن وعقال ولذلك استحق احلروف من العمل كما منع كل خمرب عنه أن يكو
الفاعل الرفع دون املفعول ألنه احملدث عنه بالفعل فهو أرفع رتبة يف املعىن فوجب أن يكون اللفظ كذلك ألنه تابع 

  للمعىن 
استحقاق الرفع فلم مينع وأما رفع الفعل املضارع فلوقوعه موقع اإلسم املخرب عنه واإلسم التابع له فلم يقو قوته يف 

شيئا من احلروف اللفظية عن العمل اللفظي أقوى من املعنوي وامتنع ذلك يف بعض األمساء املبتدأة لضعف احلروف 
  وقلة العامل السابق للمبتدأ 



كار اجلواب الثاين أن هذه احلروف مل تدخل ملعىن يف اجلملة إمنا دخلت ملعىن يف الفعل املتضمن للحدث من نفي أو إن
  أو هني أو جزاء أو غريه وذلك كله يتعلق بالفعل خاصة ال باجلملة فوجب عملها فيها 

كما وجب عمل حروف اجلر يف األمساء من حيث دلت على معىن فيها ومل تكن داخلة على مجلة قد سبق إليها 
  عامل معنوي وال لفظي 

واقع موقع اإلسم حلصوله يف موضع األمساء فال ومما ينبغي أن يعلم أن النواصب واجلوازم ال تدخل على الفعل ال
سبيل لنواصب األفعال وجوازمها أن تدخل على األمساء وال ما هو واقع موقعها فهي إذا دخلت على الفعل 

  خلصته لإلستقبال ونفت عنه معىن احلال وهذا معىن خيتص بالفعل ال باجلملة 

قض ذلك بقوهلم ما قام أحد إال زيد وما جاءين إال عمرو وأما إال يف اإلستثناء فقد زعم بعضهم أهنا عاملة ون
والصحيح أهنا موصلة الفعل إىل العمل يف اإلسم بعدها كتوصيل واو املفعول معه الفعل إىل العمل فيما بعدها وليس 
 هذا بكسر األصل الذي قدمناه وهو استحقاق مجيع احلروف العمل فيما دخلت عليه من األمساء املفردة واألفعال

ألهنا إذا كانت موصلة للفعل والفعل عامل فكأهنا هي العاملة فإذا قلت ما قام إال زيد فقد أعملت الفعل على معىن 
اإلجياب كما لو قلت قام زيد ال عمرو وقامت ال مقام نفي الفعل عن عمرو فلذلك قامت إال مقام إجياب الفعل 

  ستغنوا عن إعماهلا عمال آخر لزيد إذا قلت ما جاءين إال زيد فكأهنا هي العاملة فا
وكذلك حروف العطف وإن مل تكن عوامل فإمنا جاءت الواو اجلامعة منها لتجمع بني اإلمسني يف اإلخبار عنهما 

بالفعل فقد أوصلت الفعل إىل العمل يف الثاين وسائر حروف العطف يتقدر بعدها العامل فيكون يف حكم احلروف 
زيد وعمرو فكأنك قلت قام زيد وقام عمرو فصارت هذه احلروف كالداخلة  الداخلة على اجلمل وإذا قلت قام

على اجلمل فقد تقدم يف احلروف الداخلة على اجلمل أهنا ال تستحق من العمل فيها ما تستحق احلروف الداخلة 
  على األمساء املفردة واألفعال 

ال تدخل ملعىن يف اجلملة فقط بل لتربط ما قبلها  ونقيس على ما تقدم الم التوكيد وتركهم إعماهلا يف اجلملة مع أهنا
  من القسم مبا بعدها وهذا هو األصل فيها حىت إهنم ليذكروهنا دون القسم فيشعر عند املخاطب بالنهي كقوله 

قسما إليك مع الصدود ألميل ألنه حني قال ألمنحك علم أنه قد أقسم فلذلك قال ... إين ألمنحك الصدود وإنين 
األصل حميط جبميع أصول أعمال احلروف وغريها من العوامل وكاشف عن أسرار العمل لألفعال قسما وهذا 

وغريها من احلروف يف األمساء ومنبه على سر امتناع األمساء أن تكون عاملة يف غريها هذا لفظ أيب القاسم السهيلي 
  واهللا أعلم فائدة اختصاص اإلعراب باألواخر 

دليل على املعاين الالحقة للمعرب وتلك املعاين ال تلحقه إال بعد حتصيله وحصول  اختص اإلعراب باألواخر ألنه
  العلم حبقيقته فوجب أن يترتب اإلعراب بعده كما ترتب مدلوله الذي هو الوصف يف املعرب 

  فائدة وصف احلرف باحلركة 
عن انتقال اجلسم من حيز احلركة قوهلم حرف متحرك وحتركت الواو وحنو ذلك تساهل منهم فإن احلركة عبارة 

إىل حيز واحلرف جزء من املصوت وحمال أن تقوم احلركة باحلرف ألنه عرض واحلركة ال تقوم بالعرض وإمنا 
  املتحرك يف احلقيقة هو العضو من الشفتني أو اللسان أو احلنك الذي خيرج منه احلرف 

صويت خفي مقارن للحرف إن امتد كان فالضمة عبارة عن حتريك الشفتني بالضم عند النطق فيحدث مع ذلك 
  واوا وإن قصر كان ضمة 



وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتني عند النطق باحلرف وحدوث الصوت اخلفي الذي يسمى فتحة أو نصبة وإن 
  مدت كانت ألفا وإن قصرت فهي فتحة 

  وكذلك القول يف الكسرة 
طق باحلرف فال حيدث بعد احلرف صوت فينجزم عند والسكون وهو عبارة عن خلو العضو من احلركات عند الن

  ذلك أي ينقطع فلذلك مسي جزما اعتبارا باجنزام املصوت وهو انقطاعه وسكونا اعتبارا بالعضو الساكن 
فقوهلم فتح وضم وكسر هو من صفة العضو وإذا مسيت ذلك رفعا ونصبا وجزما وجرا فهي من صفة الصوت ألنه 

صب عند فتحهما وينخفض عند كسرمها وينجزم عند سكوهنما وهلذا عربوا عنه بالرفع يرتفع عند ضم الشفتني وينت
والنصب واجلر عن حركات اإلعراب إذ اإلعراب ال يكون إال بعامل وسبب كما أن هذه الصفات اليت تضاف إىل 

يكون  الصوت من رفع ونصب وخفض إمنا تكون بسبب وهو حركة العضو واقتضت احلكمة اللفظية أن يعرب مبا
عن سبب عما يكون عن سبب وهو اإلعراب وأن يعرب بالفتح والضم والكسر والسكون عن أحوال البناء فإن 

  البناء ال يكون بسبب وأعين بالسبب العامل 
فاقتضت احلكمة أن يعرب عن تلك األحوال مبا يكون وجوده تغريا له احلركات املوجودة يف العضو ال تكون إال بآلة 

ات املضافة إىل املوصوف وعندي أن هذا ليس باستدراك على النحاة فإن احلرف وإن كان عرضا كما تكون الصف
فقد يوصف باحلركة تبعا حلركة حمله فإن األعراض وإن مل تتحرك بأنفسها فهي تتحرك حبركة حماهلا وعلى هذا فقد 

  اندفع اإلشكال مجلة 

أن كثريا من النحاة يطلقون كال منها على اآلخر وهلذا  وأما املناسبة إىل ذكرها يف اختصاص األلقاب فحسنة غري
يقولون يف قام زيد مرفوع وعالمة رفعه ضمة آخره وال يقولون رفعه آخره فدل على إطالق كل منهما على اآلخر 

  فائدة 
لت زويتها تقول نونت الكلمة أحلقت هبا نونا وسينتها أحلقت هبا سينا وكوفتها أحلقت هبا كافا فإن أحلقت هبا زايا ق

  ألن ألف الزاي منقلبة عن واو ألن باب طويت أكثر من باب حوة وقوة وقال بعضهم زييتها وليس بشيء فائدة 

  فائدة التنوين يف الكلمة

التنوين فائدته التفرقة بني فصل الكلمة ووصلها فال تدخل يف اإلسم إال عالمة على انفصاله عما بعده وهلذا كثر يف 
جها إىل التخصيص باإلضافة فإذا مل تضف احتاجت إىل التنوين تنبيها على أهنا غري مضافة وال النكرات لفرط احتيا

  تكاد املعارف حتتاج إىل ذلك إال فيما قل من الكالم الستغنائها يف األكثر عن زيادة ختصيصها 
ه علة عدم التنوين وقفا إذ وما ال يتصور فيه اإلضافة حبال كاملضمر واملبهم ال ينون حبال وكذلك املعرف بالالم وهذ

  املوقوف عليه ال يضاف 
واختصت النون الساكنة بالداللة على هذا املعىن ألن األصل يف الداللة على املعاين الطارئة على األمساء أن تكون 

حبروف املد واللني وأبعاضها وهي احلركات الثالث فمىت قدر عليها فهي األصل فإن تعذرت فأقرب شبها هبا وآخر 
ألمساء املعربة قد حلقها حركات اإلعراب فلم يبق لدخول حركة أخرى عليها سبيل وال حلروف املد واللني ألهنا ا

مشبعة من تلك احلركات وألهنا عرضة اإلعالل والتغري فأشبه شيء هبا النون الساكنة خلفائها وسكوهنا وأهنا من 
نون الفعل التصاله بفاعله واحتياجه إىل ما بعده فائدة حروف الزيادة وأهنا من عالمات اإلعراب وهلذه العلة ال ي



  احلكمة يف عالمة التصغري 
جعلت عالمة التصغري ضم أوله وفتح ثانيه وحكمة ذلك واهللا أعلم ما أشار إليه السهيلي فقال التصغري تقليل أجزاء 

ثالثة ومل يكن آخرا كعالمة التأنيث  املصغر واجلمع مقابلة وقد زيد يف اجلمع ألف ثالثة كفعالل فزيد يف مقابلته ياء
  ألن 

الزيادة يف اللفظ على حسب الزيادة يف املعىن والصفة اليت هي صغر اجلسم ال ختتص جبزء منه دون جزء خبالف 
  صفة التأنيث فإهنا خمتصة يف مجيع احليوانات بطرف يقع به الفرق بني الذكر واألنثى 

املناسبة طرفا يف اللفظ خبالف الياء يف التصغري فإهنا منبئة عن صفة واقعة  وكانت العالمة يف اللفظ املنبئة عن معىن
على مجلة املصغر وكانت ياء ال ألفا ألن األلف قد اختصت جبمع التذكري وكانت به أوىل كما كانت الفتحة اليت 

عجم بطبعه إذا أخرب هي أخفها بذلك أوىل ألن الفتح ينيبء عن الكثرة ويشار به إىل السعة كما جتد األخرس واأل
  عن شيء كثري فتح شفتيه وباعد ما بني يديه 

وإذا كان الفتح ينيبء عن السعة والضم الذي هو ضده ينيبء عن القلة واحلقارة كما جتد املقلل للشيء يشري إليه 
نه مجع رواه البخاري ومسلم فإ// بضم يد أو فم كما فعل رسول اهللا حني ذكر ساعة اجلمعة وأشار بيده يقللها 

  أصابعه وضمها ومل يفتحها 
وأما الواو فال معىن هلا يف التصغري لوجهني أحدمها دخوهلا يف ضرب من اجلموع حنو املفعول فلم يكونوا جيعلوهنا 

عالمة يف التصغري فيلتبس التقليل بالتكثري والثاين أنه ال بد من كسر ما بعد عالمة التصغري إذا مل يكن حرف إعراب 
بعد عالمة التكسري يف مفاعل ليتقابل اللفظان وإن تضادا كما قابلوا علم جبهل وروى بعطش ووضع كما كسر ما 

فهو وضيع وشرف فهو شريف فلم ميكن إدخال الواو لئال خيرجوا منها إىل كسرة واستبقيت األلف ألجل أصل 
  كسر فائدة تنوع األفعال  اجلمع هلا وبقيت الياء وفتح ما قبلها ألجل ضم أول الكلمة لئال خيرج من ضم إىل

األفعال واجب وممكن ومنفي أو يف حكمه فالرفع للواجب والنصب للمكن واجلزم الذي هو عدم احلركة للمنفي 
  أو ما يف حكمه هذا هو األصل وقد خيالف 

ل وإن شئت قلت األفعال ثالثة أقسام واقع موقع اإلسم فله الرفع حنو هل تضرب واقع موقع ضارب وفعل يف تأوي
  اإلسم فله النصب حنو أريد أن تقوم أي قيامك وفعل ال واقع موقع اسم وال يف تأويله فله اجلزم حنو مل يقم 

  فائدة إضافة ظروف الزمان لألحداث 
إمنا أضيف ظروف الزمان إىل األحداث الواقعة فيها حنو يوم يقوم زيد ألهنا أوقات هلا وواقعة فيها فهي الختصاصها 

وهذا خبالف ظروف املكان ألهنا ال ختتص بتلك األحداث فإن اختصت غالبا حسنت اإلضافة حنو هبا أضيف إليها 
  هذا مكان جيلس القاضي ويكون مبنزلة يوم جيلس القاضي سواء 

فالليلة من  ١٨٧ورمبا أضيفت أمساء الزمان إىل أحداث ال تقع فيها التصاهلا هبا كقوله تعاىل ليلة الصيام البقرة 
وقد أضيف إىل الصيام وليس بواقع فيها فلما جاز يف بعض الكالم أن يضاف الظرف إىل اإلسم  ظروف الزمان

الذي هو احلدث وإن مل يكن واقعا فيه أضافوه إىل الفعل لفظا وهو مضاف إىل احلدث معىن وأقحم لفظ الفعل 
يوم قام زيد علم أنك تريد إقرارا للمعىن وختصيصا للغرض ورفعا لشوائب اإلحتمال حىت إذا مسع املخاطب قولك 

  اليوم الذي قام فيه زيد 
ولو قلت مكان قولك ليلة الصيام ليلة صيام زيد ما كان له معىن إال وقوع الصيام يف الليل فهو الذي محلهم على 



  إقحام لفظ الفعل عند إرادهتم إضافة الظروف إىل األحداث وقس على ذلك املبتدأ واخلرب 
وقد صارت يف معناه وكذلك حيث وذي تسلم أن املعىن يف قول بعضهم ذهب لوقت وأما ريث فبمنزلة الظرف 

ذي تسلم أي سالمتك فلما حذفت املنعوت وأقمت النعت مقامه أضفته إىل ما كنت تضيف إىل املنعوت وهو 
  الوقت 

م أي قال السهيلي وهو عندي على احلكاية حكوا قول الداعي تسلم كما تعيش وتبقى فقوهلم إذهب بذي تسل
اذهب هبذا القول مين ومل يقولوا اذهب بتسلم لئال يكون اقتصارا على دعوة واحدة ولكن قالوا بذي تسلم أي 

  بقول يقال فيه تسلم يريدون هذا املعىن وحذفوا قول املنعوت بذي اكتفاء بداللة احلال عليه 
قت ألن الوقت عالمة للتوقيت والذي جيوز وأما قوله بآية ما حتبون الطعام فاآلية هي العالمة وهي ههنا مبعىن الو

إضافته من ظروف الزمان إىل الفعل ما كان منها مفردا متمكنا جاز إضافته إليها وما كان مثىن كيومني وحنوه مل 
  يضف إليها ألن احلدث إمنا يقع مضافا لظرفه الذي هو وقت له فال معىن لذكر وقت آخر 

يف املعىن فقولك يوم قام زيد كقولك يوم قام زيد فيه يف املعىن والفعل ال  وأيضا فاجلملة املضاف إليها نعت للظرف
  يدخله التثنية فال يصح أن يضاف إليه اإلثنان كما ال يصح أن ينعت اإلثنان بالواحد 

وجه ثالث وهو أن قولك قام زيد يوما قام عمرو مل يصح إال أن يكون جوابا ل مىت واليومان جواب ل كم وما هو 
كم ال يكون جوابا ل مىت أصال فإن أضفت اليومني إىل الفعل صرت مناقضا جلمعك بني الكمية وبني ما  جواب ل

  ال يكون إال ل مىت 
فأما األيام فرمبا جاءت إضافتها جمموعة إىل الفعل ألنه قد يراد هبا معىن الفرد كالشهر واألسبوع واحلول وغريه 

الفعل ألنك لو أضفتها إليه القتضت إضافتها إليه ما يقتضيه قولك  وكذلك غري املتمكن ك قبل وبعد ال يضاف إىل
يوم قام زيد أي اليوم الذي قام فيه وذلك حمال يف قبل وبعد ألنه يؤول إىل إبطال معىن القبلية والبعدية وأما سحر 

مسة قياس األمساء يوم بعينه فيمتنع من إضافته إىل الفعل ملا فيه من معىن الالم فقس على هذا فائدة األمساء اخل
  اخلمسة أن تكون مقصورة 

قال السهيلي قياس األمساء اخلمسة أن تكون مقصورة ألن أصلها أبو أخو والواو إذا حتركت وانفتح ما قبلها تقلب 
ألفا تكون مقصورة كما هو إحدى لغاهتا ولكن هذه األمساء حذفت أواخرها يف حال اإلفراد واإلنفصال عند 

  اإلضافة 
  بعض أشياخنا يف بعلبك إن التنوين ملا أوجب حذف األلف املنقلبة اللتقاء الساكنني حذفوها رأسا كما قيل وقال يل 

  فصري آخره أوال ... رأى األمر يقضي إىل آخر 
فإذا أضيف وزالت عند التنوين رجعت احلروف احملذوفة وكان اإلعراب فيها مقدرا كما هو مقدر يف األمساء 

  املقصورة 

  األمساء اخلمسة  احلروف يف
وقال هبذا بعض النحاة قال األمر عندي عالمات إعراب وليست حروف إعراب واحملذوف منها ال يعود إليها يف 

  اإلضافة كما ال يعود احملذوف من يد ودم 
وبرهان ذلك أنك تقول أخي وأيب إذا أضفت إىل نفسك كما تقول يدي ودمي ألن حركات اإلعراب ال جتتمع مع 

  كلم كما جتتمع معها واو اجلمع ياء املت



فلو كانت الواو يف أخوك حرف إعراب لقلت يف اإلضافة إىل نفسك هذا أخي كما تقول هؤالء مسلمي فتدغم 
الواو يف الياء ألهنا حرف إعراب عند سيبويه وهي عند غريه عالمات إعراب فإذا كانت واو اجلمع تثبت مع ياء 

ه عالمة إعراب فكيف حيذف الم الفعل وهو أحق بالثبات منها فقد وضح لك املتكلم وهي غري زائدة وهي عند غري
  أهنا ليست احلروف احملذوفة بل هي األصلية إعراب األمساء اخلمسة باحلروف وإعالهلا باحلذف 

  فإن قيل فلم أعربت باحلروف ومل أعلت باحلذف دون القلب خالفا لنظائرها مما علته كعلتها وهي األمساء املقصورة 
يف ذلك جواب لطيف وهو أن اللفظ جسد واملعىن روح فهو تبع له يف صحته واعتالله والزيادة فيه والنقصان : قلنا 

منه كما أن اجلسد مع الروح كذلك فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة أو حذف فإمنا يكون حبسب ما يكون يف 
لى اللسان لكثرة دورها فيه ولعلم املخاطب مبعناها املعىن اللهم إال أن يكثر استعمال كلمة فتحذف منها ختفيفا ع

  كقوهلم إيش يف أي شيء 
وهذه األمساء اخلمسة مضافة إىل املعىن فإذا قطعت عن اإلضافة وأفردت نقص املعىن فينقص اللفظ تبعا له مع أن 

   أواخرها حروف علة فال بد من تغيريها إما بقلب وإما حبذف وكان احلذف فيها أوىل كما قدمنا
وكان ينبغي على هذا أن يتم لفظها يف حال اإلضافة كما مت معناها إال أهنم كرهوا أن خيلوا اخلاء من أخ والباء من 

  أب من اإلعراب احلاصل فيها 
إذ ليس يف الكالم ما يكون حرف إعراب يف حال اإلفراد دون اإلضافة فجمعوا بني الغرضني ومل يبطلوا أحد 

  اليت هي عالمات اإلعراب يف اإلفراد فصارت حروف مد ولني يف اإلضافة القياسني فمكنوا احلركات 
  وقد تقدم أن احلركات بعض احلرف فالضمة اليت يف قولك أخ هي بعينها 

عالمة الرفع يف أخوك إال أن املصوت هبا ميد ليتمموا اللفظ كما متموا املعىن باإلضافة إىل ما بعد اإلسم ومل حيتاجوا 
  إلعراب إىل إعادة ما حذف من الكلمة رأسا كما ال يعاد حمذوف يد ودم مع تطويل حركات ا

وأما التثنية فإهنم صححوا اللفظ فيها بإعادة احملذوف تنبيها على األصل وهو اإلنقالب إىل ألف فقالوا أخوان 
فلم يكن وأبوان كما قالوا عضوان ونضوان ألن قياسه يف األصل كقياسه خبالف يد ودم فإن أصلهما يدي ودمي 

  باهبا كباب عصى ورحا فاستمر احلذف فيهما يف التثنية واإلفراد 
  فإن قيل فلم يعود يف ابن يف تثنية وال إضافة 

قيل ألهنم عوضوا من احملذوف ألف الوصل يف ابن واسم فلم جيمعوا بني العوض واملعوض خبالف أخ وأب ومنعهم 
  أوهلا فرارا من اجتماع مهزتني أن يعوضوا من احملذوف يف أخ وأب اهلمزة اليت يف 

وأما حم فأصلة محأ باهلمزة فلم يكونوا ليعوضوا من اهلمزة مهزة أخرى فجعلوه كأخ وأب فائدة مجع ابن على بنون 
  دون ابنون 

فإن قيل فلم قالوا يف مجعه بنون دون ابنون قيل اجلمع قد يلحقه التغيري بالكسر وغريه خبالف التثنية فإنه ال يتغري 
ا لفظ الواحد حبال مع أهنم رأوا أن مجع السالمة ال بد فيه من واو يف الرفع وياء مكسور ما قبلها يف النصب فيه

  واخلفض فأشبهت حاله حال ما مل حيذف منه شيء 
وليست هذه العلة يف التثنية ومل يقولوا ابنات كما قالوا ابنتان فإهنم محلوا مجع املؤنث على مجع املذكر لئال خيتلف 

ما أخت وبنت فتاء أخت مبدلة من واو ك تاء تراث وختمة وإمنا محلهم على ذلك ههنا أهنم رأوا املذكر قد وأ
حذفت المه يف اإلفراد فقالوا أخ وكان القياس أن يقولوا يف املؤنث أخت كسنة ولو فعلوا ذلك لكانت تلك التاء 

  يف اإلضافة إىل اللفظ فيخالف لفظه لفظ املذكر  حرف إعراب يف اإلضافة واإلفراد ومل ميكنهم أن يعيدوا احملذوف



وال أمكنهم من تطويل الصوت باحلركات ما أمكنهم يف التذكري ألن ما قبل تاء التأنيث ليس حبرف إعراب وال 
  أمكنهم نقصان اللفظ يف املوطن الذي مت فيه املعىن 

يث ويف حال اإلضافة من متام اإلسم كاحلرف فجمعوا بني األغراض بإبداهلا تاء لتكون يف حال اإلفراد علما للتأن
  األصلي إذ هو موطن تتميم كما تقدم 

وسكنوا ما قبلها لتكون مبنزلة احلرف األصلي وضموا أول الكلمة إشعارا بالواو وكسروها يف بنت إشعارا بالياء 
  ة يف ذلك مستقرأة كما تقدم ألهنا من بنيت وقالوا يف تأنيث ابن ابنة وبنت ومل يقولوا يف تأنيث أخ إال أخت والعل

وأما قوهلم فوك وفاك وفيك فحروف املد فيها حروف إعراب النفرادها فلم يلزم فيها ما لزم يف اخلاء والباء أال 
تراهم يقولون هذا يف جعلته يف يف كما يقولون مسلمي فيثبتوهنا مع ياء املتكلم وهذا يدلك على أهنا حرف إعراب 

  خبالف أخواهتا 
م يف حال اإلفراد كيف أبدلوا من الواو ميما لتتعاقب عليها حركات اإلعراب ويدخلها التنوين إذ لو مل أال تراه

يبدلوها ميما ألذهبها التنوين يف اإلفراد وبقيت الكلمة على حرف واحد فإذا أضيفت زالت العلة حيث أثبتوا 
  التنوين فلم حيتاجوا إىل قلبها ميما 
  يف حال األصالة  فإن قلت أين عالمات اإلعراب

  قلت مقدر فيها وإن شئت قلت تغري صيغها يف األحوال الثالثة هو اإلعراب واملتغري هو حرف اإلعراب 
  فإن قلت فلم مل تثبت األلف يف حال النصب إذا أضيفت إىل ضمري املتكلم فتقول فاي كعصاي 

ال النصب وقد قلبت تلك ياء يف لغة طىيء قلت الفرق أن ألف عصا ثابتة يف مجيع األحوال وهذه ال تكون إال يف ح
  فهذه أحرى بالقلب 

وأما ذو مال فكان األظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف إعراب وأن ال يكون اإلسم على حرفني كما هو يف 
بعض األمساء املبهمة كذلك يدلك على ذلك قوهلم يف اجلمع ذوو مال وذوات مال إال أنه قد جاء يف القرآن الكرمي 

وهذا ينيبء أن اإلسم ثالثي والمه ياء انقلبت ألفا يف تثنية املؤنث  ١٦وذوايت أكل سبأ  ٤٨تا أفنان الرمحن ذوا
  خاصة 

وقوهلم يف التثنية ذوايت ويف اجلمع ذوات واجلمع كان أحق بالرد من التثنية ألن التثنية أقرب إىل لفظ الواحد وألهنا 
  أقرب إىل معناه أال تراهم يقولون أخت 

  ختان وابنة وابنتان وال تقول يف اجلمع ابنتات فلذلك كان القياس حني قالوا ذوات فلم يردوا الم الكلمة وأ
والعلة فيه أن ألف ذو وإن كانت منقلبة عن واو فإن انقالهبا ليس بالزم وإمنا هو عارض بدخول التأنيث ولوال 

فض والتثنية أقرب إىل الواحد لفظا ومعىن فلذلك التأنيث لكانت واوا يف حال الرفع غري منقلبة وياء يف حال اخل
حني ثبوهتا جعلوها واوا كما هي يف الواحد إذ كان مرفوعا ومثىن وجمموعا وكان حكم الواو أغلب عليها من حكم 

إذا الياء واأللف مث ردوا الم الفعل ألهنم لو مل يردوها لقالوا ذواتا مال يف حال الرفع فيلتبس بالفعل حنو رمتا وقضتا 
أخربت عن امرأتني وذواتا من الذوي فكان يف رد الالم رفع هلذا اللبس وفرق بني ما يصح عينه يف املذكر حنو ذات 

وذو وبني ما ال يصح عينه يف مذكر وال يف مجع حنو شاة فإنك تقول يف تثنيته شاتان كقياس ذات وليس يف مجع 
  ذات ما يوجب رد المها كما يف تثنيتها كما تقدم 



ا سنتان وشفتان فال يلزم فيهما من اإللتباس بالفعل ما لزم يف ذواتا لو قيل ألن نون اإلثنني ال حتذف منهما حذفا وأم
  الزما ألهنما غري مضافني يف أكثر الكالم خبالف ذواتا فإن النون ال توجد فيها البتة للزومها اإلضافة 

وط وفيها مباحث وفوائد عزيزة نافعة حتررت بعد فكر فوائد تتعلق باحلروف الروابط بني اجلملتني وأحكام الشر
  طويل حبمد اهللا 

  فائدة الروابط بني مجلتني

  الروابط بني مجلتني هي األدوات اليت جتعل بينهما تالزما مل يفهم قبل دخوهلا وهي أربعة أقسام 
بني نفي وثبوت وعكسه يف  أحدها ما يوجب تالزما مطلقا بني اجلملتني إما بني ثبوت وثبوت أو بني نفي ونفي أو

املستقبل خاصة وهو حرف الشرط البسيط ك إن فإهنا تالزم بني هذه الصور كلها تقول إن اتقيت اهللا أفلحت وإن 
  مل تتق اهللا مل تفلح وإن أطعت اهللا مل ختب وإن مل تطع اهللا خسرت وهلذا كانت أم الباب وأعم أدواته تصرفا 

األقسام األربعة تكون يف املاضي خاصة وهي ملا تقول ملا قام أكرمته وكثري من  القسم الثاين أداة تالزم بني هذه
النحاة جيعلها ظرف زمان وتقول إذا دخلت على الفعل املاضي فهي اسم وإن دخلت على املستقبل فهي حرف 

عة ملا قام ونص سيبويه على خالف ذلك وجعلها من أقسام احلروف اليت تربط بني اجلملتني ومثال األقسام األرب
  أكرمته وملا مل يقم مل أكرمه وملا مل يقم أكرمته وملا قام مل أكرمه 

  القسم الثالث أداة تالزم بني امتناع الشيء المتناع غريه وهي لو حنو لو أسلم الكافر جنا من عذاب اهللا 
 لضللنا وتفصيل هذا الباب القسم الرابع أداة تالزم بني امتناع الشيء ووجود غريه وهي لوال حنو لوال أن هدانا اهللا

  يرسم عشرة مسائل 
  تعلق الشرط واجلزاء 

املسألة األوىل املشهور أن الشرط واجلزاء ال يتعلقان إال باملستقبل فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل املعىن كقولك 
  إن مت على اإلسالم دخلت اجلنة مث للنحاة فيه تقديران 

وكان األصل إن متت مسلما تدخل اجلنة فغري لفظ املضارع إىل املاضي تنزيال له  أحدمها أن الفعل ذو تغري يف اللفظ
  منزلة احملقق 

والثاين أنه ذو تغري يف املعىن وأن حرف الشرط ملا دخل عليه قلب معناه إىل اإلستقبال وبقي لفظه على حاله 
مقام املستقبل وتنزيلها املنتظر منزلة الواقع  والتقدير األول أفقه يف العربية ملوافقته تصرف العرب يف إقامتها املاضي

ونظائره فإذا تقرر ذلك يف الفعل اجملرد فليفهم مثله  ٥١و نفخ يف الصور يس  ١املتيقن حنو أتى أمر اهللا النحل 
 املقارن ألداة الشرط وأيضا فإن تغيري األلفاظ أسهل عليهم من تغيري املعاين ألهنم يتالعبون باأللفاظ مع حمافظتهم
على املعىن وأيضا فإهنم إذا أعربوا الشرط أتوا بأداته مث أتبعوها فعله يتلوه اجلزاء فإذا أتوا باألداة جاءوا بعدها 

بالفعل وكان حقه أن يكون مستقبال لفظا ومعىن فعدلوا عن لفظ املستقبل إىل املاضي ملا ذكرنا فعدلوا عن صيغة إىل 
عل الشرط واجلزاء أوال ماضيني مث أدخلوا عليهما األداة فانقلبا مستقبلني صيغة وعلى التقدير الثاين كأهنم وضعوا ف

  والترتيب والقصد يأىب ذلك فتأمله القصد يف اإلستقبال 
فهذا شرط دخل على  ١٦املسألة الثانية قال تعاىل عن عيسى عليه الصالة و السالم إن كنت قلته فقد علمته املائدة 

عا ألن املسيح إما أن يكون هذا الكالم قد صدر منه بعد رفعه إىل السماء أو ماضي اللفظ وهو ماضي املعىن قط



  يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة 
وعلى التقديرين فإمنا تعلق الشرط وجزاؤه باملاضي وغلط على اهللا من قال إن هذا القول وقع منه يف الدنيا قبل 

يف لآلية ألن هذا اجلواب إمنا صدر منه بعد سؤال اهللا له عن رفعه والتقدير إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه وهذا حتر
ذلك واهللا مل يسأله وهو بني أظهر قومه وال اختذوه وأمه إهلني إال بعد رفعه مبئني من السنني فال جيوز حتريف كالم اهللا 

  انتصارا لقاعدة حنوية هدم مائة أمثاهلا أسهل من حتريف معىن اآلية 
له جيب تأويلهما بفعلني مستقبلني تقديرمها إن ثبت يف املستقبل أين قلته يف املاضي يثبت وقال ابن السراج يف أصو

أنك علمته وكل شيء تقرر يف املاضي كان ثبوته يف املستقبل فيحسن التعليق عليه وهذا اجلواب أيضا ضعيف جدا 
  وال ينيبء عنه اللفظ 

// رواه البخاري ومسلم // ستغفري اهللا وتويب إليه وليت شعري ما يصنعون بقول النيب إن كنت أملمت بذنب فا
  هل يقول عاقل إن الشرط هنا مستقبل 

أما التأويل األول فمنتف هنا قطعا وأما الثاين فال خيفي وجه التعسف فيه وأنه مل يقصد أنه يثبت يف املستقبل أنك 
عليه الكالم إن كان صدر منك ذنب فيما  أذنبت يف املاضي فتويب وال قصد هذا املعىن وإمنا املقصود املراد ما دل

  مضى فاستقبليه بالتوبة مل يرد إال هذا الكالم 
وإذا ظهر فساد اجلوابني فالصواب أن يقال مجلة الشرط واجلزاء تارة تكون تعليقا حمضا غري متضمن جوابا لسائل 

رة يكون مقصودة ومضمنة هل كان كذا وال يتضمن لنفي قول من قال قد كان كذا فهذا يفتضي اإلستقبال وتا
جواب سائل هل وقع كذا أو رد قوله قد وقع كذا فإذا علق اجلواب هنا على شرط مل يلزم أن يكون مستقبال ال 
لفظا وال معىن بل ال يصح فيه اإلستقبال حبال كمن يقول لرجل هل أعتقت عبدك فيقول إن كنت قد أعتقته فقد 

كذلك إذا قلته ملن قال صحبت فالنا فيقول إن كنت صحبته فقد أصبت أعتقه اهللا فما لإلستقبال هنا معىن قط و
  بصحبته خريا وكذلك إذا قلت له هل أذنبت فيقول إن كنت قد أذنبت فإين قد تبت إىل اهللا واستغفرته 

وكذلك إذا قال هل قلت لفالن كذا وهو يعلم أنه علم بقوله له فيقول إن قلته فقد علمته فقد عرفت أن هذه 
ع كلها مواضع ماض لفظا ومعىن ليطابق السؤال اجلواب ويصح التعليق اخلربي ال الوعدي فالتعليق الوعدي املواض

  يستلزم اإلستقبال وأما التعليق اخلربي فال يستلزمه 
ومن هذا الباب قوله تعاىل إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني وإن كان قميصه قد من دبر 

وتقول إن كانت البينة شهدت بكذا وكذا فقد صدقت وهذه دقيقة  ٢٧ ٢٦دقني يوسف فكذبت وهو من الصا
  خلت منها كتب النحاة والفضالء وهي كما ترى وضوحا وبرهانا وهللا احلمد التعليق على أداة إن 

والعدم كقولك املسألة الثالثة املشهور عند النحاة واألصوليني والفقهاء أن أداة إن ال يعلق عليها إال حمتمل الوجود 
  إن تأتين أكرمك وال يعلق عليها حمقق 

  الوجود فال تقول إن طلعت الشمس أتيتك بل تقول إذا طلعت الشمس أتيتك وإذا يعلق عليها النوعان 
واستشكل هذا بعض األصوليني فقال قد وردت إن يف القرآن يف معلوم الوقوع قطعا كقوله وإن كنتم يف ريب مما 

وهو سبحانه يعلم أن الكفار يف ريب منهم وقوله فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار  ٢٣بقرة نزلنا على عبدنا ال
  ومعلوم قطعا انتفاء فعلهم  ٢٤البقرة 

وأجاب عن هذا بأن قال إن اخلصائص اإلهلية ال تدخل يف األوضاع العربية بل األوضاع العربية مبنية على خصائص 



ن بلغة العرب وعلى منواهلم فكل ما كان يف عادة العرب حسنا أنزل القرآن على ذلك اخللق واهللا تعاىل أنزل القرآ
الوجه أو قبيحا مل ينزل يف القرآن فكل ما كان شأنه أن يكون يف العادة مشكوكا فيه بني الناس حسن تعليقه بأن من 

  قبل اهللا ومن قبل غريه سواء كان معلوما للمتكلم أو للسامع أم ال 
من الواحد منا أن يقول إن كان زيد يف الدار فأكرمه مع علمه بأنه يف الدار ألن حصول زيد يف وكذلك حيسن 

  الدار شأنه أن يكون يف العادة مشكوكا فيه فهذا هو الضابط ملا تعلق على إن فاندفع اإلشكال 
ن يقع وجيوز أن ال يقع فهو قلت هذا السؤال ال يرد فإن الذي قاله القوم إن الواقع وال بد يعلق بأن وأما ما جيوز أ

الذي يعلق هبا وإن كان بعد وقوعه متعني الوقوع وإذا عرفت هذا فتدبر قوله تعاىل وإنا إذا أذقنا اإلنسان منا رمحة 
كيف أتى يف تعليق الرمحة احملققة  ٤٨فرح هبا وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم فإن اإلنسان كفور الشورى 

إذا وأتى يف إصابة السيئة ب أن فإن ما يعفو اهللا تعاىل عنه أكثر وأتى يف الرمحة بالفعل إصابتها من اهللا تعاىل ب 
املاضي الدال على حتقيق الوقوع ويف حصول السيئة باملستقبل الدال على أنه غري حمقق وال بد وكيف أتى يف 

ق هو أخص أنواع املالبسة وأشدها وصول الرمحة بفعل اإلذاقة الدال على مباشرة الرمحة هلم وأهنا مذوقة هلم والذو
  وكيف أتى يف الرمحة حبرف ابتداء الغاية مضافة إليه 

فقال منا رمحة وأتى يف السيئة بباء السببية مضافة إىل كسب أيديهم وكيف أكد اجلملة األوىل اليت تضمنت إذاقة 
  حييط هبا عقول البشر الرمحة حبرف إن دون اجلملة الثانية وأسرار القرآن الكرمي أكثر وأعظم من أن 

كيف أتى بإذا ههنا ملا كان مس  ٦٧وتأمل قوله تعاىل وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه اإلسراء 
فإنه  ٤٩الضر هلم يف البحر حمققا خبالف قوله ال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري وإن مسه الشر فيؤوس قنوط فصلت 

  ا قيده بالبحر الذي هو متحقق فيه ذلك أتى بأداة إذا مل يقيد مس الشر هنا بل أطلقه ومل
كيف أتى  ٨٣وتأمل قوله تعاىل وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا اإلسراء 

ا هنا ب إذا املشعرة بتحقيق الوقوع املستلزم لليأس فإن اليأس إمنا حصل عند حتقق مس الشر له فكان اإلتيان ب إذ
فإنه بقلة صربه  ٥١ههنا أدل على املعىن املقصود من إن خبالف قوله وإن مسه الشر فذو دعاء عريض فصلت 

  وضعف احتماله مىت توقع الشر أعرض وأطال يف الدعاء فإذا حتقق وقوعه كان يؤوسا 
   ومثل هذه األسرار يف القرآن ال يرقى إليها إال مبوهبة من اهللا وفهم يؤتيه عبدا يف كتابه

  واهلالك حمقق  ١٧٦فإن قلت فما تصنع بقوله تعاىل إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك النساء 
  قلت التعليق ليس على مطلق اهلالك بل على هالك خمصوص وهو هالك ال عن ولد 

كنتم إياه تعبدون البقرة فإن قلت فما تصنع بقوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن 
  وتقول العرب إن كنت ابين فأطعين  ١١٨وقوله فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني األنعام  ١٧٢

واللحاق حمقق ويف قولة املوصي // رواه مسلم // ويف احلديث يف السالم على املوتى وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون 
  إن مت فثلث مايل صدقة 

الذي حسن جميء إن ههنا اإلحتجاج واإللزام فإن املعىن إن  ١٧٢لت أما قوله إن كنتم إياه تعبدون البقرة ق
  عبادتكم هللا تستلزم شكركم له بل هي الشكر نفسه فإن كنتم ملتزمني لعبادته داخلني يف مجلتها فكلوا من رزقه 

رجل إن كان اهللا ربك وخالقك فال تعصه وإن واشكروه على نعمه وهذا كثريا ما يورد يف احلجاج كما تقول لل
كان لقاء اهللا حقا فتأهب له وإن كانت اجلنة حقا فتزود إليها وهذا أحسن من جواب من أجاب بأن إن هنا قامت 



  وكذا قوهلم إن كنت ابين فأطعين ونظائر ذلك  ١١٨مقام إذا وكذا قوله إن كنتم بآياته مؤمنني األنعام 
اهللا بكم الحقون فالتعليق هنا ليس ملطلق املوت وإمنا هو للحاقهم باملؤمنني ومصريهم إىل  وأما قوله وإنا إن شاء

  حيث صاروا 
وأما قول املوصي إن مت فثلث مايل صدقة فألن املوت وإن كان حمققا لكن ملا مل يعرف تعني وقته وطال األمد 

ذي يدل عليه أحوال العباد فإن عاقال ال يتيقن وانفردت مسافة أمنية احلياة نزل منزلة املشكوك كما هو الواقع ال
املوت ويرضى بإقامته على حال ال حيب املوت عليها أبدا كما قال بعض السلف ما رأيت يقينا ال شك فيه أشبه 

  بشك ال يقني فيه من املوت 
فأكد املوت  ١٦ ١٥ وعلى هذا محل بعض أهل املعاين مث إنكم بعد ذلك مليتون مث إنكم يوم القيامة تبعثون املؤمنني

  بالالم وأتى فيه باسم الفاعل الدال على الثبوت وأتى يف البعث بالفعل ومل يؤكده صدق الشرطية 
املسألة الرابعة قد يتعلق الشرط بفعل حمال ممتنع الوجود فيلزمه حمال آخر وتصدق الشرطية دون مفرد هبا أما 

الستحالتهما وعليه قل إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين صدقها فالستلزام احملال احملال وأما كذب مفرديها ف
ومنه قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا  ٢٢ومنه قوله لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا األنبياء  ٨١الزخرف 

  ونظائره كثرية  ٤٢البتغوا إىل ذي العرش سبيال اإلسراء 
ا بيان استلزام إحدى القضيتني لألخرى والثاين أن الالزم منتف وفائدة الربط بالشرط يف مثل هذا أمران أحدمه

فامللزوم كذلك فقد تبني من هذا أن الشرط تعلق به احملقق الثبوت واملمتنع الثبوت واملمكن الثبوت اإلستفهام 
  الداخل على الشرط 

يعتمد على الشرط وجوابه  املسألة اخلامسة اختلف سيبويه ويونس يف اإلستفهام الداخل على الشرط فقال سيبويه
  فيتقدم عليهما ويكون مبنزلة القسم حنو 

وقال يونس  ٤٤وقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم آل عمران  ٣٤قوله أفإن مت فهم اخلالدون األنبياء 
دم لتكون بن حبيب يعتمد على اجلزاء فتقول إن مت فأنت خالد والقرآن الكرمي مع سيبويه والقياس أيضا كما يتق

مجلة الشرط واجلزاء مقسما عليها ومستفهما عنها لو كان كما قال يونس ابن حبيب لقال فإن مت أفهم اخلالدون 
  تقدم مجلة على أداة الشرط 

املسألة السادسة اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم أداة الشرط مجلة تصلح أن تكون جزاء مث ذكر فعل 
ء حنو أقوم إن قمت فقال حممد بن السراج إن الذي عندي أن اجلواب حمذوف يغين عن الشرط ومل يذكر له جزا

  الفعل املتقدم 
قال وإمنا يستعمل هذا على وجهني إما أن يضطر إليه شاعر وإما أن يكون املتكلم به حمققا بغري شرط وال نية فقال 

إلستثناء ويغين عن اجلواب ما تقدم وهذا قول أجيئك مث يبدو له أنه ال جييئه إال لسبب فيقول إن جئتين فيشبه ا
  البصريني 

وخالفهم أهل الكوفة وقالوا املتقدم هو اجلزاء والكالم مرتبط به وقوهلم يف ذلك هو الصواب وهو اختيار اجلرجاين 
  قال الدليل على أنك إذا قلت آتيك إن أتيتين كان الشرط متصال بآتيك 

ضمار اجلزاء ليس على ظاهره وأما إن عملنا على ظاهره وتوقفنا أن الشرط وإن الذي جيري يف كالمهم ال بد من إ
متقدم يف النفس على اجلزاء صار من ذلك شيئان ابتداء كالم ثان مث اعتقاد ذلك يؤدي إىل إبطال ما اتفق عليه 

  العقالء يف اإلميان من افتراق احلكم بني أن يصل الشرط يف نطقه وبني أن يقف مث يأيت بالشرط 



وأنه إذا قال لعبده أنت حر إن شاء اهللا فوصل مل يعتق ولو وقف مث قال إن شاء اهللا فإنه يعتق فإذا مسعت ما قلنا 
  عرفت خالف املسألة فاملشهور من مذهب البصريني امتناع تقدمي اجلزاء على الشرط هذا كالمه 

مجلة الشرط فالداللة قائمة ولو وصل فإنه إذا قلت ومل يكن به حاجة يف تقرير الدليل إىل الوقف بني اجلملة األوىل و
قال أنت حر فهذه مجلة خربية ترتب عليها حكمها عند متامها وقوله إن شاء اهللا ليس تعليقا هلا عندكم فإن التعليق 
إمنا يعمل يف اجلزاء وهذه ليست جبزاء وإمنا هي خرب حمض واجلزاء عندكم حمذوف فلما قالوا إنه ال يعتق دل على 

  ملتقدم نفسه جزاء معلق هذا تقرير الداللة أن ا

ولكن ليس هذا باتفاق فقد ذهبت طائفة من السلف واخللف إىل أن الشرط إمنا يعمل يف تعليق احلكم إذا تقدم على 
الطالق فتقول إن شاء اهللا فأنت طالق فأما إن تقدم الطالق مث عقبه بالتعليق فقال أنت طالق إن شاء اهللا طلقت وال 

لتعليق وعلى هذا فال يبقى فيما ذكر حجة ولكن هذا املذهب شاذ واألكثرون على خالفه وهو الصواب ألنه ينفع ا
إما جزاء لفظا ومعىن قد اقتضاه التعليق على قول الكوفيني وإما أن يكون جزاء يف املعىن وهو نائب اجلزاء احملذوف 

   كالمه عليه ودال عليه فاحلكم تعلق به على التقديرين واملتكلم إمنا بىن
وأما قول ابن السراج إنه قصد اخلرب جزما مث عقبه باجلزاء فليس كذلك بل بىن كالمه على الشرط كما لو قال له 

  علي عشرة إال درمها فإنه مل يقر بالعشرة مث أنكر درمها ولو كان كذلك مل ينفعه اإلستثناء 
ألنه إذا قال أنت طالق ثالثا إال واحدة فقد أوقع الثالثة  ومن هنا قال بعض الفقهاء أن اإلستثناء ال ينفع يف الطالق

مث رفع منها واحدة وهذا مذهب باطل فإن الكالم مبين على آخره ترتبط أجزاؤه بعضها ببعض كارتباط التوابع من 
العطف الصفات وغريها مبتبوعاهتا واإلستثناء ال يستقل بنفسه فال يقبل إال بارتباطه مبا قبله فجرى جمرى الصفة و

ويلزم أصحاب هذا املذهب أن ال ينفع اإلستثناء يف اإلقرار ألن املقر به ال يرفع ثبوته ويف إمجاعهم على صحته دليل 
  على إبطال هذا املذهب 

وإمنا احتاج اجلرجاين إىل ذكر الفرق بني أن يقف أو يصل ألنه إذا وقف عتق العبد ومل ينفعه اإلستثناء وإذا وصل مل 
أن الفرق بني وقوع العتق وعدمه هو السكوت والوصل هو املؤثر يف احلكم ال تقدم اجلزاء وتأخره  يعتق فدل على

فإنه ال تأثري له حبال كما ذكره ابن السراج أنه إمنا يأيت يف الضرورة ليس كما قال فقد جاء يف أفصح الكالم وهو 
وقوله فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم  ١٧٢كثري جدا كقوله تعاىل واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون البقرة 

  وهو كثري  ١١٨وقوله قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون آلعمران  ١١٨بآياته مؤمنني األنعام 
فالصواب املذهب الكويف والتقدير إمنا يصار إليه عند الضرورة حبيث ال يتم الكالم إال به فإن كان الكالم تاما 

  إىل التقدير وأيضا فتقدمي اجلزاء ليس بدون تقدمي اخلرب واملفعول واحلال ونظائرها بدونه فأي حاجة بنا 
  فإن قيل الشرط له التصدير وصفا فتقدمي اجلزاء عليه خيل بتصديره 

قلنا هذه هي الشبهة اليت منعت القائلني بعدم تقدميه وجواهبا إنكم إن عنيتم بالتصدير أنه ال يتقدم معموله عليه 
عمول له فيمتنع تقدميه فهو نفس املتنازع فيه فال جيوز إثبات الشيء بنفسه وإن عنيتم به أمرا آخر مل يلزم واجلزاء م

  منه امتناع التقدمي 
مث نقول الشرط واجلزاء مجلتان قد صارتا بأداة الشرط مجلة واحدة وصارت اجلملتان باألداة كأهنما مفردان 

رب فكما ال ميتنع تقدمي اخلرب على املبتدأ فكذلك تقدمي اجلزاء فاجلزاء هو لشبههما باملفردين يف باب اإلبتداء واخل
املقصود والشرط قيد فيه فهو من هذا الوجه رتبته التقدمي طبعا وهلذا كثريا ما جييء الشرط متأخرا عن املشروط 



وسائلها ورتبتها  ألن املشروط هو املقصود وهو الغاية والشرط وسيلة فتقدمي املشروط هو تقدمي الغايات على
  التقدمي ذهنا 

وإن تقدمت الوسيلة وجودا فكل منهما له التقدم بوجه وتقدم الغاية أقوى فإذا وقعت يف مرتبتها فأي حاجة إىل أن 
  نقدرها متأخرة وإذا انكشف الصواب فالصواب أن تدور معه حيثما دار دخول لو على املضارع 

ق ماض مباض كقولك لو زرتين ألكرمتك وهلذا مل جتزم إذا دخلت على املسألة السابعة لو يؤتى هبا للربط لتعل
  مضارع ألن الوضع للماضي لفظا ومعىن كقولك لو يزورين زيد ألكرمته 

فهي يف الشرط نظري إن يف الربط بني اجلملتني ال يف العمل وال يف اإلستقبال وكان بعض فضالء املتأخرين وهو تاج 
و حرف شرط وغلط الزخمشري يف عدها يف أدوات الشرط قال األندلسي يف شرح الدين الكندي ينكر أن تكون ل

  املفصل فحكيت ذلك لشيخنا أيب البقاء فقال غلط تاج الدين يف هذا التغليط فإن لو تربط شيئا بشيء كما تفعل إن 
والزخمشري وإن أريد قلت ولعل النزاع لفظي فإن أريد بالشرط الربط املعنوي احلكمي فالصواب ما قاله أبو البقاء 

  بالشرط ما يعمل يف اجلزئني فليست من أدوات الشرط مداخل لو 
املسألة الثامنة املشهور أن لو إذا دخلت على ثبوتني نفتهما أو نفيني أثبتتهما أو نفي وثبوت أثبتت املنفي ونفت 

ثباتا فجاءت األقسام األربعة وأورد املثبت وذلك ألهنا تدل على امتناع الشيء المتناع غريه وإذا امتنع النفي صار إ
  على هذا أمور 

أحدها قوله تعاىل ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا لقمان 
ومقتضى ما ذكرمت أن تكون كلمات اهللا تعاىل قد نفدت وهو حمال ألن األول ثبوت وهو كون أشجار األرض  ٢٧

  والبحار مدادا لكلماته وهذا منتف والثاين وهو قوله ما نفدت كلمات اهللا فيلزم أن يكون ثبوتا أقالما 
  // ال أصل له // الثاين قول عمر نعم العبد صهيب لو مل خيف اهللا مل يعصه 

ذلك  فعلى ما ذكرمت يكون اخلوف ثابتا ألنه منفي واملعصية كذلك ألهنا منفية أيضا وقد اختلفت أجوبة الناس عن
فقال أبو احلسن بن عصفور لو يف احلديث مبعىن إن ملطلق الربط فال يكون نفيها إثباتا وال إثباهتا نفيا فاندفع 

اإلشكال ويف هذا اجلواب ضعف بني فإنه مل يقصد يف احلديث مطلق الربط كما قال وإمنا قصد ارتباط متضمن لنفي 
  اجلزاء وال سيق الكالم إال هلذا 

ال خاصية لو اليت فارقت هبا سائر أدوات الشرط وقال غريه لو يف اللغة ملطلق الربط وإمنا اشتهرت ففي اجلواب إبط
  يف العرف يف انقالب ثبوهتا نفيا وبالعكس 

واحلديث إمنا ورد مبعىن اللفظ يف اللغة حكى هذا اجلواب حممد القرايف عن اخلسروشاهي وهو أفسد من الذي قبله 
ي الثابت بعدها وإثبات املنفي متلقى من أصل وضعها ال من العرف احلادث كما أن معاين بكثري فإن اقتضاء لو لنف

سائر احلروف من نفي أو تأكيد أو ختصيص أو بيان أو ابتداء أو انتهاء إمنا هو متلقى من الوضع ال من العرف فما 
  قاله ظاهر البطالن 

الشيء الواحد قد يكون له سبب واحد فينتفي عند  الثالث جواب الشيخ أيب حممد بن عبد السالم وغريه وهو أن
انتفائه وقد يكون له سببان فال يلزم من عدم أحدمها عدمه ألن السبب الثاين خيلف السبب األول كقولنا يف زوج 

  هو ابن عم لو مل يكن زوجا لورث أي بالتعصيب فإهنما سببان ال يلزم من عدم أحدمها عدم اآلخر 
لغالب إمنا مل يعصوا ألجل اخلوف فإذا ذهب اخلوف عنهم عصوا الحتاد السبب يف حقهم وكذلك الناس ههنا يف ا



فأخرب عمر أن صهيبا اجتمع له سببان مينعانه املعصية اخلوف واإلجالل فلو انتفى اخلوف يف حقه النتفى العصيان 
  للسبب اآلخر وهو اإلجالل وهذا مدح عظيم له 

ه يف ابنة محزة إهنا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ملا حلت يل إهنا ابنة أخي من قلت وهبذا اجلواب بعينه جياب عن قول
أي فيها سببان يقتضيان التحرمي فلو قدر انتفاء أحدمها مل ينتف التحرمي // رواه البخاري ومسلم // الرضاعة 

  للسبب الثاين وهذا جواب حسن جدا 

مل خيف اهللا لعصمه فلم يعصه بإحالله وحمبته إياه فإن اهللا  الرابع ذكره بعضهم بأن قال جواب لو حمذوف وتقديره لو
يعصم عبده باخلوف تارة واحملبة واإلجالل تارة وعصمة اإلجالل واحملبة أعظم من عصمة اخلوف ألن اخلوف يتعلق 

  بعقابه واحملبة واإلجالل يتعلقان بذاته وما يستحقه تبارك وتعاىل فأين أحدمها من اآلخر 
احلب أثبت وأرسخ من دين اخلوف وأمكن وأعظم تأثريا وشاهد ما نراه من طاعة احملب حملبوبه وهلذا كان دين 

وطاعة اخلائف ملن خيافه كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج حبه مين من الطاعة ما ال يستخرجه اخلوف وليس 
  هذا موضع بسط هذا الشأن العظيم القدر وقد بسطته يف كتاب الفتوحات القدسية 

امس أن لو أصلها أن تستعمل للربط بني شيئني كما تقدم مث إهنا قد تستعمل لقطع الربط فتكون جوابا لسؤال اخل
حمقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت العتقادك بطالن ذلك الربط كما لو قال القائل إن مل يكن زيد زوجا مل 

  يرث فتقول أنت لو مل يكن زوجا لورث زيد 
ربط بني عدم الزوجية وعدم اإلرث ليس حبق فمقصودك قطع ربط كالمه ال ربطه وتقول لو مل إن ما ذكره من ال

يكن زيد عاملا ألكرم أي لشجاعته جوابا لسؤال سائل يتوهم أنه لو مل يكن عاملا ملا أكرم فتربط بني عدم العلم 
ألن ذلك ليس مبناسب وال من واإلكرام فتقطع أنت ذلك الربط وليس مقصودك أن تربط بني عدم العلم واإلكرام 

  أغراض العقالء وال يتجه كالمك إال على عدم الربط 
كذلك احلديث ملا كان الغالب على الناس أن يرتبط عصياهنم بعدم خوفهم وإن ذلك يف األوهام قطع عمر هذا 

ارت أقالما والبحار الربط وقال لو مل خيف اهللا مل يعصه وكذلك ملا كان الغالب على األوهام أن الشجر كلها إذا ص
املذكورة كلها تكتب به الكلمات اإلهلية فلعل الوهم يقول ما يكتب هبذا شيء إال نفد كائنا ما كان فقطع اهللا تعاىل 

  هذا الربط ونفى هذا الوهم وقال ما نفدت 
الربط بقوله  قلت ونظري هذا يف احلديث أن زوجته ملا تومهت أن ابنة عمه محزة حتل له لكوهنا بنت عمه فقطع هذا

إهنا ال حتل وذكر للتحرمي سببني الرضاعة وكوهنا ربيبة له وهذا جواب القرايف قال وهو أصلح من األجوبة املتقدمة 
  من وجهني 

  أحدمها مشوله للحديث واآلية وبعض األجوبة ال تنطبق على اآلية والثاين أن 

هر قلت وهذا اجلواب فيه ما فيه فإنه إن ادعى أن ورود لو مبعىن إن خالف الظاهر وما ذكره ال يتضمن خالف الظا
لو وضعت أو جيء هبا لقطع الربط فغلط فإهنا حرف من حروف الشرط اليت مضموهنا ربط السبب مبسببه وامللزوم 

  بالزمه ومل يؤت هبا لقطع هذا اإلرتباط وال وضعت له أصال فال يفسر احلرف بضد موضوعه 
تكون مبعىن الواو وهذا فاسد فإن الواو للتشريك واجلمع وإال لإلخراج وقطع  ونظري هذا قول من يقول إن إال قد

التشريك ونظائر ذلك وإن أراد أن قطع الربط املتوهم مقصود للمتكلم من أدلة فهذا حق ولكن مل ينشأ هذا من 
 يأت من قبل لو حرف لو وإمنا جاء من خصوصية ما صحبها من الكالم املتضمن لنفي ما تومهه القائل أو ادعاه ومل



فهذا كالم هؤالء الفضالء يف هذه املسألة وإمنا جاء اإلشكال سؤاال وجوابا من عدم اإلحاطة مبعىن هذا احلرف 
  ومقتضاه وحقيقته وأنا أذكر حقيقة هذا احلرف ليتبني سر املسألة بعون اهللا لو للمالزمة بني أمرين 

أن احلرف األول منهما ملزوم الثاين الزم هذا وضع هذا  فاعلم أن لو حرف وضع للمالزمة بني أمرين يدل على
احلرف وطبيعته وموارده يف هذه املالزمة أربعة فإنه إما أن يالزم بني نفيني أو ثبوتني أو بني ملزوم مثبت والزم منفي 

  أو عكسه ونعين بالثبوت والنفي هنا الصوري اللفظي ال املعنوي 
ولو أهنم إذ ظلموا  ١٠٠ن رمحة ريب إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق اإلسراء فمثال األول قل لو أنتم متلكون خزائ

أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان 
  ونظائره  ٦٦ ٦٤خريا هلم وأشد تثبيتا النساء 

  لت يل ولو مل خيف اهللا مل يعصه ومثال الثاين لو مل تكن ربيبيت يف حجري ملا ح
ومثال الثالث ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا لقمان 

٢٧   
ومثال الرابع لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم فهذه صورة وردوها على النفي 

  واإلثبات 
  حكم ذلك فأمران وأما 

أحدمها نفي األول لنفي الثاين ألن األول ملزوم والثاين الزم وامللزوم عدم عند عدم الزمه والثاين حتقق الثاين لتحقق 
األول ألن حتقق امللزوم يستلزم حتقق الزمه فإذا عرفت هذا فليس يف طبيعة لو وال وضعها ما يؤذن بنفي واحد من 

  بعها وحقيقتها الداللة على التالزم املذكور اجلزأين وال إثباته وإمنا ط
لكن إمنا يؤتى هبا للتالزم املتضمن نفي الالزم أو امللزوم أو حتققها ومن هنا نشأت الشبهة فلم يؤت هبا جملرد التالزم 

مع قطع النظر عن ثبوت اجلزأين أو نفيهما فإذا دخلت على جزأين متالزمني قد انتفى الالزم منهما استفيد نفي 
  امللزوم من قضية اللزوم ال من نفس احلرف 

وبيان ذلك أن قوله تعاىل لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا مل يستفد نفي الفساد من حرف لو بل احلرف دخل على 
أمرين قد علم انتفاء أحدمها حسا فالزمت بينه وبني من يريد نفيه من تعدد اآلهلة وقضية املالزمة انتفاء امللزوم 

  اء الزمه فإذا كان الالزم منتف قطعا وحسا انتفى ملزومه النتفائه ال من حيث احلرف فهنا أمران النتف
أحدمها املالزمة اليت فهمت من احلرف والثاين انتفاء الالزم املعلوم باحلس فعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم انتفاء 

منتفيني مبعىن أن الثاين منهما قد علم انتفاؤه من الالزم وامللزوم ب لو فمن هنا قالوا إن دخلت على مثبتني صارا 
خارج فينتفي األول النتفائه وإذا دخلت على منفيني أثبتتهما لذلك أيضا ألهنا تدخل على ملزوم حمقق الثبوت من 

خارج فيتحقق ثبوت ملزومه كما يف قوله لو مل تذنبوا فهذا امللزوم وهو صدور الذنب متحقق يف اخلارج من البشر 
  قق الزمه وهو بقاء النوع اإلنساين وعدم الذهاب به ألن املالزمة وقعت بني عدم الذنب وعدم البقاء فتح

لكن عدم الذنب منتف قطعا فانتفى الزمه وهو عدم الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء وكذلك نفيه األقسام 
  األربعة يفهم على هذا الوجه 

لزومات متعددة كاحليوانية الالزمة لإلنسان والفرس وغريمها فيقصد وإذا عرف هذا فالالزم الواحد قد يلزم م
املتكلم إثبات املالزمة بني بعض تلك امللزومات والالزم على تقدير انتفاء البعض اآلخر فيكون مقصوده أن املالزمة 

معني فإن املالزمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك امللزوم اآلخر فال يتوهم املتوهم انتفاء الالزم عند نفي ملزوم 



  حاصلة بدونه 
  وعلى هذا خيرجه لو مل خيف اهللا مل يعصه ولو مل تكن ربيبيت ملا حلت يل 

فإن عدم املعصية له ملزومات فهي اخلشية واحملبة واإلجالء فلو انتفى بعضها وهو اخلوف مثال مل يبطل الالزم ألن له 
  ملزومات أخرى غريه 

ملا انتفى التحرمي حلصول املالزمة بينه وبني وصف آخر وهو الرضاع وذلك  وكذلك لو انتفى كون البنت ربيبة
الوصف ثابت وهذا القسم إمنا يأيت يف الزم له ملزومات متعددة فيقصد املتكلم حتقق املالزمة على تقدير نفي ما نفاه 

  منها 
شجار األرض لو كانت أقالما وأما قوله تعاىل ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم فإن اآلية سيقت لبيان أن أ

والبحار مدادا فكتبت هبا كلمات اهللا لنفدت البحار واألقالم ومل تنفد كلمات اهللا فاآلية سيقت لبيان املالزمة بني 
عدم نفاد كلماته وبني كون األشجار أقالما والبحار مدادا يكتب هبا فإذا كانت املالزمة ثابتة على هذا التقدير الذي 

  يكون يف نفاد املكتوب فثبوهتا على غريه من التقادير أوىل  هو أبلغ تقدير
  ونوضح هذا بضرب مثل يرتقى منه إىل فهم مقصود اآلية 

إذا قلت لرجل ال يعطي أحدا شيئا لو أن لك الدنيا بأسرها ما أعطيت أحدا منها شيئا فإنك إذا قصدت أن عدم 
الزمت بني عدم إعطائه أسباب اإلعطاء وهو كثرة ما ميلكه إعطائه ثابت على أعظم التقادير اليت تقتضي اإلعطاء ف

فدل هذا على أن عدم إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقدير وأن عدم اإلعطاء الزم لكل تقدير فافهم نظري هذا 
  املعىن يف اآلية وهو عدم نفاد كلمات اهللا تعاىل على تقدير أن األشجار أقالم والبحار مداد يكتب هبا 

مل تنفد على هذا التقدير كان عدم نفادها الزما له فكيف مبا دونه من التقديرات فافهم هذه النكتة اليت ال  فإذا
يسمح مبثلها كل وقت وال تكاد جتدها يف الكتب وإمنا هي من فتح اهللا وفضله فله احلمد واملنة ونسأله املزيد من 

  فضله 
نحوية وجاءت النصوص مبقتضامها معا من غري خروج عن موجب فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة ال

عقل وال لغة وال حتريف لنص ولو مل يكن يف هذا التعليق إال هذه الفائدة لساوت رحلة فكيف وقد تضمن من غرر 
هرة الفوائد ما ال يتفق إال على جتارة وأما من ليس هناك فإنه يظن اجلوهرة زجاجة والزجاجة املستديرة املثقوبة جو

  ويزري على اجلوهري ويزعم أنه ال يفرق بينهما واهللا املعني دخول الشرط على الشرط 
  املسألة التاسعة يف دخول الشرط على الشرط نذكر فيه ضابطا مزيال لإلشكال 

إن شاء اهللا فنقول الشرط الثاين تارة يكون معطوفا على األول وتارة ال يكون واملعطوف تارة يكون معطوفا على 
  ل الشرط وحده وتارة يعطف على الفعل مع األداة فمثال غري املعطوف إن قمت إن قعدت فأنت طالق فع

ومثال املعطوف على فعل الشرط وحده إن قمت وقعدت ومثال املعطوف على الفعل مع األداة إن قمت وإن 
  قعدت فهذه األقسام الثالثة أصول الباب وهي عشر صور 

  املشروط إال هبما كيفما اجتمعا  أحدها إن خرجت ولبست فال يقع
  الثانية إن لبست فخرجت مل يقع املشروط إال باخلروج بعد اللبس فلو خرجت مث لبست مل حينث 

  الثالث إن لبست مث خرجت فهذا مثل األول وإن كان مث للتراخي فإنه ال يعترب هنا إال حيث يظهر قصده 
أمرين أحدمها جعل اخلروج شرطا ونفي اللبس أن يكون  الرابعة إن خرجت ال إن لبست فيحتمل هذا التعليق



شرطا الثاين أن جيعل الشرط هو اخلروج اجملرد عن اللبس واملعىن إن خرجت ال البسة أي غري البسة ويكون املعىن 
إن كان منك خروج ال مع اللبس فعلى هذا التقدير األول حينث باخلروج وحده وعلى الثاين ال حينث إال خبروج ال 

  س معه لب
اخلامسة إن خرجت بل إن لبست وحيتمل هذا التعليق أمرين أحدمها أن يكون الشرط هو اللبس دون اخلروج 

فيختص احلنث به ألجل اإلضراب والثاين أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما وجد ويكون اإلضراب عن 
  بل درمها آخر اإلقتصار فيكون إضراب اقتصار ال إضراب إلغاء كما تقوله أعطه درمها 

  السادسة إن خرجت أو إن لبست فالشرط أحدمها أيهما كان 
  السابعة إن لبست لكن إن خرجت فالشرط الثاين وقع ولغا األول ألجل اإلستدراك ب لكن 

  الثامنة أن يدخل الشرط على الشرط ويكون الثاين معطوفا بالواو حنو إن لبست وإن خرجت فهذا حينث بأحدمها 
  مل حتنثوه يف صورة العطف على الفعل وحده إال هبما وحنثتموه ههنا بأيهما كان  فإن قيل فكيف

  قيل ألن هناك جعل الشرط جمموعهما وهنا جعل كل واحد منهما شرطا برأسه وجعل هلما جوابا واحدا وفيه رأيان 
عليه وهي أخت مسألة أحدمها أن اجلواب هلما مجيعا وهو الصحيح والثاين أن جواب أحدمها حذف لداللة املذكور 

  اخلرب عن املبتدأ جبزأين 
فاجلواب املذكور جواب  ٣٨التاسعة أن يعطف الشرط الثاين بالفاء حنو قوله تعاىل فإما يأتينكم مين هدى البقرة 

الشرط الثاين وهو وجوابه جواب األول فإذا قال إن خرجت فإن كلمت أحدا فأنت طالق مل تطلق حىت خترج 
  وتكلم أحدا 

شرة وهي أن املسألة اليت تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط على الشرط بال عطف حنو إن خرجت إن لبست العا
واختلفت أقواهلم فيها فمن قائل إن املؤخر يف اللفظ مقدم يف املعىن وإنه ال حينث حىت يتقدم اللبس على اخلروج 

  ه ومن قائل بل املقدم لفظا هو املقدم معىن وذكر كل منهم حججا لقول
وممن نص على املسألة املوفق األندلسي يف شرحه فقال إذا دخل الشرط على الشرط وعيد حرف الشرط توقف 
وقوع اجلزاء على وجود الشرط الثاين قبل األول كقولك إن أكلت إن شربت فأنت طالق فال تطلق حىت يوجد 

  الشرب منها قبل األكل ألنه تعلق على أكل معلق على شرب 
ه أبو إسحاق يف املهذب وحكى ابن شاس يف اجلواهر الثمينة عن أصحاب مالك بن أنس رضي اهللا وهذا الذي ذكر

عنه عكسه والوجهان ألصحاب الشافعي رضي اهللا عنه وال بد يف املسألة من تفصيل وهو أن الشرط الثاين إن كان 
ب املذكور جواب الثاين مثاله إن متأخرا يف الوجود عن األول كان مقدرا بالفاء وتكون الفاء جواب األول واجلوا

دخلت املسجد إن صليت فيه فلك أجر تقديره فإن صليت فيه وحذفت الفاء لداللة الكالم عليها وإن كان الثاين 
  متقدما يف الوجود على األول فهو يف نية التقدم وما قبله جوابه والفاء مقدرة فيه 

أي فإن  ٣٤ح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم هود ومثل قوله عز و جل وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنص
  أردت أن أنصح لكم ال ينفعكم نصحي 

وتقول إن دخلت املسجد إن توضأت فصل ركعتني تقديره إن توضأت فإن دخلت املسجد فصل ركعتني فالشرط 
  الثاين هنا متقدم وإن مل يكن أحدمها متقدما 



التأخر مل حيكم على أحدمها بتقدم وال تأخر بل يكون احلكم راجعا يف الوجود على اآلخر بل كان حمتمال للتقدم و
إىل تقدير املتكلم ونيته فأيهما قدره شرطا كان اآلخر جوابا له وكان مقدرا بالفاء تقدم يف اللفظ أو تأخر وإن مل 

  يظهر نيته وال تقديره احتمل األمرين فمما ظهر فيه تقدمي املتأخر قول الشاعر 
  منا معاقل عز زاهنا الكرم ... ا إن تذعروا جتدوا إن تستغيثوا بن

  ألن اإلستغاثة ال تكون إال بعد الذعر ومنه قول ابن دريد 
  نفسي من هاتا فقوال ال لعا ... فإن عثرت بعدها إن وألت 

نيب إن أراد ومعلوم أن العثور مرة ثانية إمنا يكون بعد الذعر ومن احملتمل قوله تعاىل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لل
حيتمل أن تكون اهلبة شرطا ويكون فعل اإلرادة  ٥٠النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون املؤمنني األحزاب 

جوابا له ويكون التقدير إن وهبت نفسها للنيب فإن أراد النيب أن يستنكحها فخالصة له وحيتمل أن تكون اإلرادة 
أن يستنكحها فإن وهبت نفسها فهي خالصة له حيتمل األمرين فهذا ما شرطا واهلبة جوابا له والتقدير إن أراد النيب 

  ظهر يل من التفصيل يف هذه املسألة وحتقيقها واهللا أعلم 

  فائدة عظيمة املنفعة تقدمي بعض األلفاظ الواو ال تدل على الترتيب وال

  التعقيب 
شعبان وإن شئت شعبان ورمضان خبالف قال سيبويه الواو ال تدل على الترتيب وال التعقيب تقول صمت رمضان و

  الفاء ومث إال أهنم يقدمون يف كالمهم ما هم به أهم وهم ببيانه أعىن وإن كانا مجيعا يهماهنم ويعنياهنم هذا لفظه 
قال السهيلي وهو كالم جممل حيتاج إىل بسط وتبيني فيقال مىت يكون أحد الشيئني أحق بالتقدم ويكون املتكلم 

  ببيانه أعىن 
ل واجلواب أن هذا األصل جيب اإلعتناء به لعظم منفعته يف كتاب اهللا وحديث رسوله إذ ال بد من الوقوف على قا

  احلكمة يف تقدمي ما قدم وتأخري ما أخر 

حنو السميع والبصري والظلمات والنور والليل والنهار واجلن واإلنس يف األكثر ويف بعضها اإلنس واجلن وتقدمي 
يف الذكر وتقدمي األرض عليها يف بعض اآلي وحنو مسيع عليم ومل جييء عليم مسيع وكذلك السماء على األرض 

عزيز حكيم وغفور رحيم ويف موضع واحد الرحيم الغفور إىل غري ذلك مما ال يكاد ينحصر وليس شيء من ذلك 
 يقف بك على خيلو عن فائدة وحكمة ألنه كالم احلكيم اخلبري وسنقدم بني يدي اخلوض يف هذا الغرض أصال

  الطريق األوضح فنقول إن تقدمي األلفاظ يف اللسان على حسب تقدم املعاين يف اجلنان تقدمي املعاين 
  تتقدم املعاين بأحد مخسة أشياء إما بالزمان وإما بالطبع وإما بالرتبة وإما بالسبب وإما بالفضل والكمال 

األسباب اخلمسة أو بأكثرها سبق اللفظ الدال على ذلك املعىن  فإذا سبق معىن من املعاين إىل اخلفة والثقل بأحد هذه
السابق وكان ترتب األلفاظ حبسب ذلك نعم ورمبا كان ترتب األلفاظ حبسب اخلفة والثقل ال حبسب املعىن كقوهلم 

ربيعة ومضر وكان تقدمي مضر أوىل من جهة الفضل ولكن آثروا اخلفة ألنك لو قدمت مضر يف اللفظ كثرت 
  ات وتوالت فلما أخرت وقف عليها بالسكون احلرك

قلت ومن هذا النحو اجلن واإلنس فإن لفظ اإلنس أخف ملكان النون اخلفيفة والسني املهموسة فكان األثقل أوىل 
بأول الكالم من األخف لنشاط املتكلم ومجامه وأما يف القرآن فلحكمة أخرى سوى هذه قدم اجلن على اإلنس يف 



  نشري إليها يف آخر الفصل إن شاء اهللا األكثر واألغلب وس
أما ما تقدم بتقدم الزمان فكعاد ومثود والظلمات والنور فإن الظلمة سابقة للنور يف احملسوس واملعقول وتقدمها يف 

  احملسوس معلوم باخلرب املنقول وتقدم الظلمة املعقولة معلوم بضرورة العقل 
 ٧٨ تعلمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة النحل قال سبحانه واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال

فهذه ثالث  ٦فاجلهل ظلمة معقولة وهي متقدمة بالزمان على نور العلم ولذلك قال تعاىل يف ظلمات ثالث الزمر 
حمسوسات ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة املشيمة وثالث معقوالت وهي عدم اإلدراكات الثالثة املذكورة يف 

  ية املتقدمة إذ لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع اآل

ومن املتقدم بالطبع حنو مثىن وثالث // صحيح // ويف احلديث إن اهللا خلق عباده يف ظلمة مث ألقى عليهم من نوره 
بعض إمنا  اآلية وما يتقدم من األعداد بعضها على ٧ورباع وحنو ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم اجملادلة 

  يتقدم بالطبع كتقدم احليوان على اإلنسان واجلسم على احليوان 
ومن هذا الباب تقدم العزيز على احلكيم ألنه عز فلما عز حكم ورمبا كان هذا من تقدم السبب على املسبب ومثله 

ك كل أفاك أثيم ألن التوبة سبب الطهارة وكذل ٢٢٢كثري يف القرآن حنو حيب التوابني وحيب املتطهرين البقرة 
   ١٢ألن اإلفك سبب اإلمث وكذلك كل معتد أثيم املطففني  ٢٢٢الشعراء 

وأما تقدم مهاز على مشاء بنميم فبالرتبة ألن املشي مرتب على القعود يف املكان واهلماز هو العياب وذلك ال يفتقر 
  إىل حركة وانتقال من موضعه خبالف النميمة 

  فبالرتبة أيضا ألن املناع مينع من نفسه واملعتدي يعتدي على غريه ونفسه قبل غريه  وأما تقدم مناع للخري على معتد
ألن الذي يأيت راجال يأيت من املكان القريب والذي يأيت  ٢٧ومن املقدم بالرتبة يأتوك رجاال وعلى كل ضامر احلج 

أين حججت راجال ألن اهللا قدم  على الضامر يأيت من املكان البعيد على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال وددت
الرجالة على الركبان يف القرآن الكرمي فجعله ابن عباس من باب تقدم الفاضل على املفضول واملعنيان موجودان 
ورمبا قدم الشيء لثالثة معان وأربعة ومخسة ورمبا قدم ملعىن واحد من اخلمسة ومما قدم للفضل والشرف فاغسلوا 

   ٦فق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم املائدة وجوهكم وأيديكم إىل املرا

وقوله النبيني والصديقني ومنه تقدمي السميع على البصري ومسيع على بصري ومنه تقدمي اجلن على اإلنس يف أكثر 
املواضع ألن اجلن تشتمل على املالئكة وغريهم مما اجنت عن األبصار قال تعاىل وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا 

  ل األعشى وقا ١٥٨الصافات 
  قياما لديه يعملون بال أجر ... وسخر من جن املالئك شيعة 

وقوله  ٣٩وقوله ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان الرمحن  ٧٤وأما قوله تعاىل مل يطمثهن أنس قبلهم وال جان الرمحن 
ال لنزاهتهم عن فإن لفظ اجلن ههنا ال يتناول املالئكة حب ٥ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذبا اجلن 

العيوب وأنه ال يتوهم عليهم الكذب وال سائر الذنوب فلما مل يتناوهلم عموم لفظ هذه القرينة بدأ بلفظ اإلنس 
  لفضلهم وكماهلم 

  وأما تقدمي السماء على األرض فبالرتبة أيضا وبالفضل والشرف 
فبالرتبة أيضا  ٦١ال يف السماء يونس وأما تقدمي األرض يف قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض و

فاقتضى حسن النظم  ٦١ألهنا منتظمة بذكر ما هي أقرب إليه وهم املخاطبون بقوله وال تعملون من عمل يونس 



تقدميها مرتبة يف الذكر مع املخاطبني الذين هم أهلها خبالف اآلية اليت يف سبأ فإهنا منتظمة بقوله عامل الغيب وأما 
لى الولد يف كثري من اآلي فألن الولد بعد وجود املال نعمة ومسرة وعند الفقر وسوء احلال هم تقدميه املال ع

  ومضرة فهذا من باب تقدمي السبب على املسبب ألن املال سبب متام النعمة بالولد 
 بالرتبة ومما وأما قوله حب الشهوات من النساء والبنني فتقدمي النساء على البنني بالسبب وتقدم األموال على البنني

تقدم بالرتبة ذكر السمع والعلم حيث وقع فإنه خرب يتضمن التخويف والتهديد فبدأ بالسمع لتعلقه مبا قرب 
كاألصوات ومهس احلركات فإن من مسع حسك وخفى صوتك أقرب إليك يف العادة ممن يقال لك أنه يعلم وإن 

وشطن ولكن ذكر السميع أوقع يف باب التخويف من  كان علمه تعاىل متعلقا مبا ظهر وبطن وواقعا على ما قرب
  ذكر العليم فهو أوىل بالتقدمي 

وأما تقدمي الغفور على الرحيم فهو أوىل بالطبع ألن املغفرة سالمة والرمحة غنيمة والسالمة تطلب قبل الغنيمة ويف 
  احلديث أن النيب قال لعمرو بن العاص 

فهذا من الترتيب البديع بدأ // صحيح // لك رغبة من املال  أبعثك وجها يسلمك اهللا فيه ويغنمك وأرغب
  بالسالمة قبل الغنيمة وبالغنيمة قبل الكسب 

وأما قوله وهو الرحيم الغفور يف سبأ فالرمحة هناك متقدمة على املغفرة فإما بالفضل والكمال وإما بالطبع ألهنا 
فالرمحة تشملهم واملغفرة ختصهم والعموم بالطبع قبل  منتظمة بذكر أصناف اخللق من املكلفني وغريهم من احليوان

ومما قدم  ٩٨وكقوله ومالئكته ورسله وجربيل وميكال البقرة  ٦٨اخلصوص كقوله فاكهة وخنل ورمان الرمحن 
ألن السجود أفضل وأقرب ما يكون العبد من ربه  ٤٣بالفضل قوله واسجدي واركعي مع الراكعني آل عمران 

  وهو ساجد 
فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة ألنه انتقال من علو إىل اخنفاض والعلو بالطبع قبل اإلخنفاض فهال فإن قيل 

  قدم الركوع 
اجلواب أن يقال انتبه ملعىن اآلية من قوله اركعي مع الراكعني ومل يقل اسجدي مع الساجدين فإمنا عرب بالسجود عن 

رأة يف بيتها أفضل من صالهتا مع قومها مث قال هلا اركعي مع الراكعني أي الصالة وأراد صالهتا يف بيتها ألن صالة امل
صلي مع املصلني يف بيت املقدس ومل يرد أيضا الركوع وحده دون أجزاء الصالة ولكنه عرب بالركوع عن الصالة 

 صالهتا كما تقول ركعت ركعتني وأربع ركعات يريد الصالة ال الركوع مبجرده فصارت اآلية متضمنة لصالتني
وحدها عرب عنها بالسجود ألن السجود أفضل حاالت العبد وكذلك صالة املرأة يف بيتها أفضل هلا مث صالهتا يف 
املسجد عرب عنها بالركوع ألنه يف الفضل دون السجود وكذلك صالهتا مع املصلني دون صالهتا وحدها يف بيتها 

ك إىل ما وراءها ترشدك وأنت صحيح وطهر بييت للطائفني وحمراهبا وهذا نظم بديع وفقه دقيق وهذه نبذ تسري ب
  والقائمني والركوع السجود 

بدأ بالطائفني للرتبة والقرب من البيت املأمور بتطهريه من  ٢٦وطهر بييت للطائفني والقائمني والركع السجود احلج 
  أجل الطوافني ومجعهم مجع السالمة 

هو علة تعلق هبا حكم التطهري ولو كان مكان الطائفني الطواف مل يكن ألن مجع السالمة أدل على لفظ الفعل الذي 
يف هذا اللفظ من بيان قصد الفعل ما يف قوله للطائفني أال ترى أنك تقول تطوفون كما تقول طائفون فاللفظان 

  متشاهبان 



  فإن قيل فهال أتى بلفظ الفعل بعينه فيكون أبني فيقول وطهر بييت للذين يطوفون 
احلكم يعلل بالفعل ال بذوات األشخاص ولفظ الذين ينيبء عن الشخص والذات ولفظ الطواف خيفي معىن قيل إن 

  الفعل وال يبينه فكان لفظ الطائفني أوىل هبذا املوطن 
أي  ٧٥مث يليه يف الترتيب القائمني ألنه يف معىن العاكفني وهو يف معىن قوله إال ما دمت عليه قائما آل عمران 

زما وهو كالطائفني يف تعلق حكم التطهر به مث يليه بالرتبة لفظ الراكع ألن املستقبلني البيت بالركوع ال مثابرا مال
خيتصون مبا قرب منه كالطائفني والعاكفني ولذلك مل يتعلق حكم التطهري هبذا الفعل الذي هو الركوع وأنه ال يلزم 

المة ألنه ال حيتاج فيه إىل بيان لفظ الفعل كما احتيج أن يكون يف البيت وال عنده فلذلك مل جييء بلفظ مجع الس
  فيما قبله 

مث وصف الركع بالسجود ومل يعطف بالواو كما عطف ما قبله ألن الركع هم السجود والشيء ال يعطف بالواو 
واو على نفسه ولفائدة أخرى وهو أن السجود أغلب ما جييء عبارة عن املصدر واملراد به ههنا اجلمع فلو عطف بال
لتوهم أنه يريد السجود الذي هو املصدر دون اإلسم الذي هو النعت وفائدة ثالثة أن الراكع إن مل يسجد فليس 

  براكع يف حكم الشريعة فلو عطفت ههنا بالواو لتوهم أن الركوع حكم جيري على حباله 
سجدا ومل مجع ساجد على  فإن قيل فلم قال السجود على وزن فعول ومل يقل السجد كالركع ويف آية أخرى ركعا

  السجود ومل جيمع راكع على ركوع 
فاجلواب أن السجود يف األصل مصدر كاخلشوع واخلضوع وهو يتناول السجود الظاهر والباطن ولو قال السجد 
يف مجع ساجد مل يتناول إال املعىن الظاهر وكذلك الركع أال تراه يقول تراهم ركعا سجدا وهذه رؤية العني وهي ال 

علق إال بالظاهر واملقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله مما يراد به قصد البيت والبيت ال يتوجه إليه إال تت
بالعمل الظاهر وأما اخلشوع واخلضوع الذي يتناوله لفظ الركوع دون لفظ الركع فليس مشروطا بالتوجه إىل 

  البيت وأما السجود فمن حيث أنبأ 

وصفا للركع ومتمما ملعناه إذ ال يصح الركوع الظاهر إال بالسجود الباطن ومن حيث تناول  عن املعىن الباطن جعل
لفظه أيضا السجود الظاهر الذي يشترط فيه التوجه إىل البيت حسن انتظامه أيضا مع ما قبله مما هو معطوف على 

م البديع بلبه ارتفع يف معرفة اإلعجاز الطائفني الذين ذكرهم بذكر البيت فمن حلظ هذه املعاين بقلبه وتدبر هذا النظ
  عن التقليد وأبصر بعني اليقني أنه تنزيل من حكيم محيد مت كالمه 

قلت وقد توجل رمحه اهللا مضائق تضايق عنها أن توجلها اإلبر وأتى بأشياء حسنة وبأشياء غريها أحسن منها فأما 
لتالزمهما يف الغالب صارا كاسم واحد فحسن فيهما ما تعليله تقدمي ربيعة على مضر ففي غاية احلسن وهذا اإلمسان 

ذكره وأما ما ذكره يف تقدمي اجلن على اإلنس من شرف اجلن فمستدرك عليه فإن اإلنس أشرف من اجلن من وجوه 
  عديدة وقد ذكرناها يف غري هذا املوضع تفضيل اإلنس على املالئكة 

ن ممنوعتان أما األول فألن أصل املالئكة ومادهتم اليت خلقوا منها وأما قوله إن املالئكة أفضل أو هم أشرف فاملقدمتا
وأما اجلان فمادهتم النار بنص القرآن // رواه مسلم // هي النور كما ثبت ذلك مرفوعا عن النيب يف صحيح مسلم 

  وال يصح التفريق بني اجلن واجلان لغة وال شرعا وال عقال 
ة خريا وأشرف من اإلنس فهي املسألة املشهورة وهي تفضيل املالئكة أو البشر وأما املقدمة الثانية وهي كون املالئك

واجلمهور على تفضيل البشر والذين فضلوا املالئكة هم املعتزلة والفالسفة وطائفة ممن عداهم بل الذي ينبغي أن 
أ مسنون واجلان خلقناه من يقال يف التقدمي هنا أنه تقدمي بالزمان لقوله تعاىل ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من مح



  تقدمي اإلنس على اجلن  ٢٧ ٢٦قبل من نار السموم احلجر 
فلحكمة أخرى سوى ما ذكره وهو  ٥٦وأما تقدمي اإلنس على اجلن يف قوله مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان الرمحن 

نس ونفرهتا ممن طمثها الرجال أن النفي تابع ملا تعقله القلوب من اإلثبات فريد النفي عليه وعلم النفوس بطمث اإل
  هو املعروف فجاء النفي على مقتضى ذلك وكان تقدمي اإلنس يف هذا النفي أهم 

فهذا يعرف سره من السياق فإن هذا حكاية  ٥وأما قوله وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذبا اجلن 
يل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا كالم مؤمين اجلن حني مساع القرآن كما قال تعاىل قل أوحي إ

  اآليات  ١اجلن 
وكان القرآن أول ما خوطب به اإلنس ونزل على نبيهم وهم أول من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل اجلن فجاء قول 

بالقرآن وتقدميهم مؤمين اجلن وأنا ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذبا بتقدمي اإلنس لتقدمهم يف اخلطاب 
  يف التصديق والتكذيب 

وفائدة أخرى وهي أن هذا حكاية كالم مؤمين اجلن لقومهم بعد أن رجعوا إليهم فأخربوهم مبا مسعوا من القرآن 
وعظمته وهدايته إىل الرشد مث اعتذروا عما كانوا يعتقدونه أوال خبالف ما مسعوه من الرشد بأهنم مل يكونوا يظنون 

ن يقولون على اهللا كذبا فذكرهم اإلنس هنا يف التقدمي أحسن يف الدعوة وأبلغ يف عدم التهمة فإهنم أن اإلنس واجل
خالفوا ما كانوا يسمعونه من اإلنس واجلن ملا تبني هلم كذهبم فبداءهتم بذكر اإلنس أبلغ يف نفي الغرض والتهمة 

قروا بتقوهلم الكذب على اهللا تعاىل وهذا من ألطف وأن ال يظن هبم قومهم أهنم ظاهروا اإلنس عليهم فإهنم أول ما أ
  املعاين وأدقها ومن تأمل مواقعه يف اخلطاب عرف صحته 

وأما تقدمي عاد على مثود حيث وقع يف القرآن فما ذكره من تقدمهم بالزمان فصحيح وكذلك الظلمات والنور 
  وكذلك مثىن وبابه 

م وهو الفصل واألمر فما ذكره من املعىن صحيح وإن كان من وأما تقدمي العزيز على احلكيم فإن كان من احلك
احلكمة وهي كمال العلم واإلرادة املتضمنني اتساق صنعه وجريانه على أحسن الوجوه وأكملها ووضعه األشياء 

مواضعها وهو الظاهر من هذا اإلسم فيكون وجه التقدمي أن العزة كمال القدرة واحلكمة كمال العلم وهو سبحانه 
وصوف من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتها فتقدم وصف القدرة ألن متعلقه أقرب إىل مشاهدة اخللق امل

  وهو مفعوالته تعاىل وآياته 
  وأما احلكمة فمتعلقها بالنظر والفكر واإلعتبار غالبا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة 

  به فينتقل منه إىل النظر فيما أودعه من احلكم واملعاين  وجه ثان أن النظر يف احلكمة بعد النظر يف املفعول والعلم

وجه ثالث أن احلكمة غاية الفعل فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن وسائلها فالقدرة تتعلق بإجياده واحلكمة تتعلق 
  بغايته فقدم الوسيلة على الغاية ألهنا أسبق يف الترتيب اخلارجي 

املتطهرين ففيه معىن آخر سوى ما ذكره وهو أن الطهر طهران طهر باملاء من وأما قوله تعاىل حيب التوابني وحيب 
األحداث والنجاسات وطهر بالتوبة من الشرك واملعاصي وهذا الطهور أصل لطهور املاء وطهور املاء ال ينفع بدونه 

د تطهر بالتوبة من بل هو مكمل له معد مهيأ حبصوله فكان أوىل بالتقدمي ألن العبد أول ما يدخل يف اإلسالم فق
  الشرك مث يتطهر باملاء من احلدث 
  فاإلفك هو الكذب وهو يف القول واإلمث هو الفجور وهو يف الفعل  ٢٢٢وأما قوله كل أفاك أثيم الشعراء 



رواه // الكذب يدعو إىل الفجور كما يف احلديث الصحيح إن الكذب يدعو إىل الفجور وإن الفجور يدعو إىل النار 
  فالذي قاله صحيح // مسلم البخاري و

معىن ثان يف قوله كل معتد أثيم وهو أن العدوان جماوزة احلد الذي حد للعبد فهو ظلم يف القدر والوصف وأما اإلمث 
  فهو حمرم اجلنس ومن تعاطى تعدي احلدود ختطى إىل اجلنس اآلخر وهو اإلمث 

عليهم واألثيم الظامل لنفسه بالفجور فكان تقدميه هنا على معىن ثالث وهو أن املعتدي الظامل لعباد اهللا تعاىل عدوانا 
األثيم أوىل ألنه يف سياق ذمه والنهي عن طاعته فمن كان معتديا على العباد ظاملا هلم فهو أحرى بأن ال تطيعه 

  وتوافقه 
يه للناس وأنه مع معىن رابع وهو أنه قدمه على األثيم ليقترن مبا قبله وهو وصف املنع للخري فوصفه بأنه ال خري ف

ذلك معتد عليهم فهو متأخر عن املناع ألنه مينع خريه أوال مث يعتدي عليهم ثانيا وهلذا حيمد الناس من يوجد هلم 
الراحة ويكف عنهم األذى وهذا هو حقيقة التصوف وهذا ال راحة يوجدها وال أذى يكفه تقدمي مهاز على مشاء 

  بنميم 
  ففيه آخر غري ما ذكره وهو أن مهزه عيب للمهموز  وأما تقدمي مهاز على مشاء بنميم

وإزراء به وإظهار لفساد حاله يف نفسه فإن قال خيتص باملهموز ال يتعداه إىل غريه واملشي بالنميمة يتعداه إىل من ينم 
نتشر عنده فهو ضرر متعد واهلمز ضرره الزم للمهموز إذا شعر به ما ينقل من األذى الالزم إىل األذى املتعدي امل

  تقدمي الرجال على الركبان 
وأما تقدمي الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة وهي أن اهللا تعاىل شرط يف احلج اإلستطاعة وال بد من السفر إليه 
لغالب الناس فذكر نوعي احلجاج لقطع توهم من يظن أنه ال جيب إال على راكب وقدم الرجال اهتماما هبذا املعىن 

ناس من يقول قدمهم جربا هلم ألن نفوس الركبان تزدريهم وتوخبهم وتقول إن اهللا تعاىل مل يكتبه وتأكيدا ومن ال
  عليكم ولد يرده منكم ورمبا تومهوا أنه غري نافع هلم فبدأ به جربا هلم ورمحة تقدمي غسل الوجه 

ا الترتيب واجب وهو وأما تقدمي غسل الوجه مث اليد مث مسح الرأس مث الرجلني يف الوضوء فمن يقول إن هذ
  الشافعي وأمحد بن حنبل رضي اهللا عنهما ومن وافقهما فاآلية عندهم اقتضت التقدمي وجوبا لقرائن عديدة 

أحدها أنه أدخل ممسوحا بني مغسولني وقطع النظري عن نظريه ولو أريد اجلمع املطلق لكان املناسب أن يذكر 
ا عدل إىل ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره املغسوالت متسقة يف النظم واملمسوح بعدها فلم

  اهللا 
الثاين أن هذه األفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء فدخلت الواو عاطفة ألجزائه بعضها على بعض 

هو والفعل الواحد حيصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض فدخلت الواو بني األجزاء للربط فأفادت الترتيب إذا 
الربط املذكور يف اآلية وال يلزمه من كوهنا ال تفيد الترتيب بني أفعال ال ارتباط بينها حنو أقيموا الصالة وآتوا 

الزكاة أن ال تفيده بني أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض فتأمل هذا املوضع ولطفه وهذا أحد األقوال الثالثة يف إفادة 
ونه وال حيكونه وهو قول ابن أيب موسى من أصحاب أمحد ولعله أرجح الواو للترتيب وأكثر األصوليني ال يعرف

  األقوال 
الثالث أن لبداءة الرب تعاىل بالوجه دون سائر األعضاء خاصة فيجب مراعاهتا وأن ال تلغى وهتدر فيهدر ما اعتربه 

ه وال يؤخر بل يقدم ما قدمه اهللا اهللا تعاىل ويؤخر ما قدمه اهللا وقد أشار النيب إىل أن ما قدمه اهللا فإنه ينبغي تقدمي
  ويؤخر ما أخره اهللا تعاىل فلما طاف بني الصفا واملروة بدأ بالصفا وقال نبدأ مبا بدأ 



// صحيح // ويف رواية للنسائي ابدأوا مبا بدأ اهللا به // رواه الترمذي ومالك وأخرج مسلم حنوه // اهللا تعاىل به 
ذلك بكون اهللا تعاىل بدأبه فال ينبغي تأخريه وهكذا يقول املرتبون للوضوء  على األمر فتأمل بداءته بالصفا معلال

سواء حنن نبدأمبا بدأ اهللا به وال جيوز تأخري ما قدمه اهللا تعاىل ويتعني البداءة مبا بدأاهللا تعاىل به وهذا هو الصواب 
عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبا ومل ملواظبة املبني عن اهللا تعاىل مراده على الوضوء املرتب فاتفق مجيع من ثقل 

ينقل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة فلو كان الوضوء املنكوس مشروعا لفعله ولو يف عمره مرة واحدة 
  لتبني جوازه ألمته وهذا حبمد اهللا أوضح تقدمي النبيني على الصديقني 

ق تابعا للنيب فإمنا استحق اسم الصديق بكمال تصديقه فأما تقدمي النبيني على الصديقني فلما ذكره ولكون الصدي
للنيب فهو تابع حمض وتأمل تقدمي الصديقني على الشهداء لفضل الصديقني عليهم وتقدمي الشهداء على الصاحلني 

  لفضلهم عليهم تقدمي السمع على البصر 
األول كقوله تعاىل إن السمع السمع متقدم على البصر حيث وقع يف القرآن الكرمي مصدرا أو فعال أو امسا ف

 ٤٦والثاين كقوله تعاىل إنين معكما أمسع وأرى طه  ٣٦والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال اإلسراء 
 ٥٨وكان اهللا مسيعا بصريا النساء  ١إنه هو السميع البصري اإلسراء  ٧٥ ٦١والثالث كقوله تعاىل مسيع بصري احلج 

سمع أشرف من البصر وهذا قول األكثرين وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي فاحتج هبذا من يقول إن ال ١٣٤
وحكوا هم وغريهم عن أصحاب أيب حنيفة أهنم قالوا البصر أفضل ونصبوا معهم اخلالف وذكروا احلجاج من 

  الطرفني وال أدري ما يترتب على 

واملفسرين وحكى أبو املعايل عن ابن  هذه املسألة من األحكام حىت تذكر يف كتب الفقه وكذلك القوالن للمتكلمني
  قتيبة تفضيل البصر ورد عليه 

واحتج مفضلو السمع بأن اهللا تعاىل يقدمه يف القرآن حيث وقع وبالسمع تنال سعادة الدنيا واآلخرة فإن السعادة 
ه أمحد وغريه من بأمجعها يف طاعة الرسل واإلميان مبا جاءوا به وهذا إمنا يدرك بالسمع وهلذا يف احلديث الذي روا

حديث األسود بن سريع ثالثة كلهم يديل على اهللا حبجته يوم القيامة فذكر منهم رجال أصم يقول يا رب لقد جاء 
واحتجوا بأن العلوم احلاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم احلاصلة // صحيح // اإلسالم وأنا ال أمسع شيئا 

  جودات من البصر فإن البصر ال يدرك إال بعض املو

املشاهدة بالبصر القريبة والسمع يدرك املوجودات واملعدومات واحلاضر والغائب والقريب والبعيد والواجب 
  واملمكن واملمتنع فال نسبة إلدراك البصر إىل إدراكه 

واحتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان وهلذا كان األطرش خلقة ال ينطق يف الغالب وأما فقد البصر 
رمبا كان معينا على قوة إدراك البصرية وشدة ذكائها فإن نور البصر ينعكس إىل البصرية باطنا فيقوي إدراكها ف

ويعظم وهلذا جتد كثريا من العميان أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة وضياء احلس الباطن ما ال تكاد 
  جتده عند البصري 

قطار ومباشرته للمبصرات على اختالفها يوجب تفرق القلب وتشتيته وهلذا وال ريب أن سفر البصر يف اجلهات واأل
كان الليل أمجع للقلب واخللوة أعون على إصابة الفكرة قالوا فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر وهلذا 

حابة أطرش كثري يف العلماء والفضالء وأئمة اإلسالم من هو أعمى ومل يعرف فيهم واحد أطرش بل ال يعرف يف الص
  فهذا وحنوه من احتجاجهم على تفضيل البصر قال منازعوهم يفصل بيننا وبينكم أمران 



أحدمها أن مدرك البصر النظر إىل وجه اهللا تعاىل يف الدار اآلخرة وهو أفضل نعيم أهل اجلنة وأحبه إليهم وال شيء 
  هبا  أكمل من املنظور إليه سبحانه فال حاسة يف العبد أكمل من حاسة تراه

الثاين أن هذا النعيم وهذا العطاء إمنا نالوه بواسطة السمع فكان السمع كالوسيلة هلذا املطلوب األعظم فتفضيله 
عليه كفضيلة الغايات على وسائلها وأما ما ذكرمت من سعة إدراكاته وعمومها فيعارضه كثرة اخليانة فيها ووقوع 

  إىل كثرة املسموعات قليل يف كثري ويقابل كثري مدركاته صحة الغلط فإن الصواب فيما يدركه السمع باإلضافة 

مدركات البصر وعدم اخليانة وأن ما يراه ويشاهده ال يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه وإذا تقابلت 
  املرتبتان بقي الترجيح مبا ذكرناه 

ل اخلطاب أن إدراك السمع أعم وأمشل قال شيخ اإلسالم تقي الدين بن تيمية قدس اهللا روحه ونور ضرحيه وفص
وإدراك البصر أمت وأكمل فهذا له التمام والكمال وذاك له العموم والشمول فقد ترجح كل منهما على اآلخر مبا 

  اختص به مت كالمه حديث الرسول 
هذا صحيح على الراجح و// وقد ورد يف احلديث املشهور أن النيب قال أليب بكر وعمر هذان السمع والبصر 

  حيتمل أربعة أوجه 

  أحدها أن يكون املراد أهنما مين مبنزلة السمع والبصر 
والثاين يريد أهنما من دين اإلسالم مبنزلة السمع والبصر من اإلنسان فيكون الرسول مبنزلة القلب والروح ومها 

مبنزلة السمع واآلخر مبنزلة السمع والبصر من الدين وعلى هذا فيحتمل وجهني أحدمها التوزيع فيكون أحدمها 
مبنزلة البصر والثاين الشركة فيكون هذا التنزيل والتشبيه باحلاستني ثابتا لكل واحد منهما فكل منهما مبنزلة السمع 

والبصر فعلى احتمال التوزيع والتقسيم تكلم الناس أيهما هو السمع وأيهما هو البصر وبنوا ذلك على أي الصفتني 
حقيق أن صفة البصر للصديق وصفة السمع للفاروق ويظهر لك هذا من كون عمر أفضل فهي صفة الصديق والت

والتحديث // رواه مسلم // حمدثا كما قال النيب قد كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف هذه األمة أحد فعمر 
يث واإلخبار يف املذكور هو ما يلقى يف القلب من الصواب واحلق وهذا طريقه السمع الباطن وهو مبنزلة التحد

األذن وأما الصديق فهو الذي كمل مقام الصديقية لكمال بصريته حىت كأنه قد باشر بصره مما أخرب به الرسول ما 
باشر قلبه فلم يبق بينه وبني إدراك البصر إال حجاب الغيب فهو كأنه ينظر إىل ما أخرب به من الغيب من وراء 

هب العبد وأعظم كراماته اليت يكرم هبا وليس بعد درجة النبوة إال هي ستوره وهذا لكمال البصرية وهذا أفضل موا
وهلذا جعلها سبحانه بعدها فقال ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني 

حب هذا وهذا هو الذي سبق به الصديق ال بكثرة صوم وال بكثرة صالة وصا ٦٩والشهداء والصاحلني النساء 
  ميشي رويدا 

وجييء يف األول ولقد تعناه من مل يكن سريه على هذا الطريق وتشمريه إىل هذا العلم وقد سبق من مشر إليه وإن 
كان يزحف زحفا وحيبو حبوا وال تستطل هذا الفصل فإنه أهم مما قصد بالكالم فليعد إليه فقيل تقدمي السمع على 

  البصر له سببان 
سياق يقتضيه حبيث يكون ذكرها بني الصفتني متضمنا للتهديد والوعيد كما جرت عادة القرآن أحدمها أن يكون ال

بتهديد املخاطبني وحتذيرهم مبا يذكره من صفاته اليت تقتضي احلذر واإلستقامة كقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم 



الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة  وقوله من كان يريد ثواب ٢٠٩البينات فاعملوا أن اهللا عزيز حكيم البقرة 
والقرآن الكرمي مملوء من هذا وعلى هذا فيكون يف ضمن ذلك أين أمسع ما  ١٣٤وكان اهللا مسيعا بصريا النساء 

يردون به عليك وما يقابلون به رسااليت وأبصر ما يفعلون وال ريب أن املخاطبني بالرسالة بالنسبة إىل اإلجابة 
  والطاعة نوعان 

حدمها قابلوها بقوهلم صدقت مث عملوا مبوجبها والثاين قابلوها بالتكذيب مث عملوا خبالفها فكانت مرتبة املسموع أ
  منهم قبل مرتبة البصر فقدم ما يتعلق به على ما يتعلق باملبصر 

ا يصنعه وهذا هو يسمع ما جييبهم به ويرى م ٤٦وتأمل هذا املعىن يف قوله تعاىل ملوسى إنين معكما أمسع وأرى طه 
  ال يعم سائر املواضع بل خيتص منها مبا هذا شأنه 

والسبب الثاين أن إنكار األوهام الفاسدة لسمع الكالم مع غاية البعد بني السامع واملسموع أشد من إنكارها لرؤيته 
  مع بعده 

ثقفي فقال أحدهم ويف الصحيحني عن ابن مسعود قال اجتمع عند البيت ثالثة نفر ثقفيان وقرشي أو قرشيان و
أترون اهللا يسمع ما نقول فقال اآلخر يسمع إن جهرنا وال يسمع إن أخفينا فقال الثالث إن كان يسمع إذا جهرنا 

ومل يقولوا أترون اهللا يرانا فكان تقدمي السمع أهم // رواه البخاري ومسلم والترمذي // فهو يسمع إذا أخفينا 
  واحلاجة إىل العلم به أمس 

وهو أن حركة اللسان بالكالم أعظم حركات اجلوارح وأشدها تأثريا يف اخلري والشر والصالح  وسبب ثالث
  والفساد بل عامة ما يترتب يف الوجود من األفعال إمنا ينشأ 

بعد حركة اللسان فكأن تقدمي الصفة املتعلقة به أهم وأوىل وهبذا يعلم تقدميه على العليم حيث وقع تقدمي السماء 
  على األرض 

وأما تقدمي السماء على األرض ففيه معىن وهو أن السموات واألرض تذكر غالبا يف سياق آيات الرب الدالة على 
وحدانيته وربوبيته ومعلوم أن اآليات يف السموات أعظم منها يف األرض لسعتها وعظمها وما فيها من كواكبها 

  عالقة ومشسها وقمرها وبروجها وعلوها واستغنائها عن عمد تقلها أو 
ترفعها إىل غري ذلك من عجائبها وما فيها كقطرة يف سعتها وهلذا أمر سبحانه بأن يرجع الناظر فيها البصر كرة بعد 

كرة ويتأمل استواءها واتساقها وبراءهتا من اخللل والفطور فاآلية فيها أعظم من األرض ويف كل شيء له آية 
  سبحانه وحبمده 

وتأخريها  ٦١ه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء يونس وأما تقدمي األرض عليها يف قول
عنها يف سبأ فتأمل كيف وقع هذا الترتيب يف سبأ يف ضمن قول الكفار ال تأتينا الساعة قل بلى وريب لتأتينكم عامل 

ن الساعة إمنا تأيت من كيف قدم السموات هنا أل ٣الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض سبأ 
قبلها وهي غيب فيها ومن جهتها تبتديء وتنشأ وهلذا قدم صعق أهل السموات على أهل األرض عندها فقال تعاىل 

   ٦٨ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات ومن يف األرض الزمر 
للبشر وإعالمهم أنه سبحانه  وأما تقدمي األرض على السماء يف سورة يونس فإنه ملا كان السياق سياق حتذير وهتديد

عامل بأعماهلم دقيقها وجليلها وأنه ال يغيب عنه منها شيء اقتضى ذلك ذكر حملهم وهو األرض قبل ذكر السماء 
فتبارك من أودع كالمه من احلكم واألسرار والعلوم ما يشهد أنه كالم اهللا تعاىل وأن خملوقا ال ميكن أن يصدر منه 

   املال على الولد مثل هذا احلكم أبدا تقدمي



وأما تقدمي املال على الولد فلم يطرد هذا التقدمي يف القرآن الكرمي بل قد جاء مقدما كذلك يف قوله وما أموالكم 
وقوله ال تلهكم أموالكم وال  ٢٨وقوله إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة األنفال  ٣٧وال أوالدكم باليت تقربكم سبأ 
   ٩ن أوالدكم عن ذكر اهللا املنافقو

  وجاء ذكر البنني مقدما كما يف قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 

وقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري  ٢٤وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها التوبة 
   ١٤املقنطرة من الذهب والفضة آل عمران 

فألنه ينتظمها معىن واحد وهو التحذير من اإلشتغال هبا واحلرص على فأما تقدمي األموال يف تلك املواضع الثالثة 
حتصيلها حىت يفوته حظه من اهللا والدار اآلخرة فهي يف موضع عن اإللتهاء هبا وأخرب يف موضع أهنا فتنة وأخرب يف 

ا النهي عن موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إمياهنم وعملهم الصاحل ال أمواهلم وال أوالدهم ففي ضمن هذ
  اإلشتغال هبا عما يقرب إليه 

ومعلوم أن اشتغال الناس بأمواهلم والتالهي هبا أعظم من اشتغاهلم بأوالدهم وهذا هو الواقع حىت إن الرجل 
  ليستغرقه اشتغاله مباله عن مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه 

راءة متضمنة لوعيد من كانت تلك األشياء وأما تقدميهم على األموال يف تينك اآليتني فلحكمة باهرة وهي أن ب
املذكورة فيها أحب إليه من اجلهاد يف سبيل اهللا ومعلوم أن تصور اجملاهد فراق أهله وأوالده وآبائه وإخوانه 

وعشريته متنعه من اخلروج عنهم أكثر مما مينعه مفارقته ماله فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر نفرت 
ه أكثر وأكثر وال يكاد عند هذا التصور خيطر له مفارقة ماله بل يغيب مبفارقة األحباب عن مفارقة نفسه عن هذ

  املال فكان تقدمي هذا اجلنس أوىل من تقدمي املال 
وتأمل هذا الترتيب البديع يف تقدمي ما قدم وتأخري ما أخر يطلعك على عظمة هذا الكالم وجاللته فبدأ أوال بذكر 

م آباؤه املتقدمون طبعا وشرفا ورتبة وكان فخر القوم بآبائهم وحماماهتم عنهم أكثر من حماماهتم عن أصول العبد وه
أنفسهم وأمواهلم وحىت عن أبنائهم وهلذا محلتهم حماماهتم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إىل أن احتملوا القتل وسيب 

نهم ملا يف ذلك من إزرائهم هبم مث ذكر الفروع الذرية وال يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة ويرغبون عن دي
وهم األبناء ألهنم يتلوهنم يف الرتبة وهم أقرب أقارهبم إليهم وأعلق بقلوهبم وألصق بأكبادهم من اإلخوان والعشرية 
عا مث ذكر اإلخوان وهم الكاللة وحواشي النسب فذكر األصول أوال مث الفروع ثانيا مث النظراء ثالثا مث األزواج راب

  ألن الزوجة أجنبية عنده وميكن أن 

يتعوض عنها بغريها وهي إمنا تراد للشهوة وأما األقارب من اآلباء واألبناء واإلخوان فال عوض عنهم ويرادون 
للنصرة والدفاع وذلك مقدم على جمرد الشهوة مث ذكر القرابة البعيدة خامسا وهي العشرية وبنو العم فإن 

غالبا وإن كانوا أجانب فأوىل بالتأخري مث انتقل إىل ذكر األموال بعد األقارب سادسا  عشائرهم كانوا بين عمتهم
ووصفها بكوهنا مقترفة أي مكتسبة ألن القلوب إىل ما اكتسبته من املال أميل وله أحب وبقدره أعرف ملا حصل له 

إن حفظه لألول ومراعاته له فيه من التعب واملشقة خبالف مال جاء عفوا بال كسب من مرياث أو هبة أو وصية ف
وحرصه على بقائه أعظم من الثاين واحلس شاهد هبذا وحسبك به مث ذكر التجارة سابعا ألن حمبة العبد للمال أعظم 
من حمبته للتجارة اليت حيصله هبا فالتجارة عنده وسيلة إىل املال املقترف فقدم املال على التجارة تقدمي الغايات على 

لتجارة بكوهنا مما خيشى كسادها وهذا يدل على شرفها وخطرها وأنه قد بلغ قدرها إىل أهنا وسائلها مث وصف ا



خموفة الكساد مث ذكر األوطان ثامنا آخر املراتب ألن تعلق القلب هبا دون تعلقه بسائر ما تقدم فإن األوطان تتشابه 
  وض وقد يقوم الوطن الثاين مقام األول من كل وجه ويكون خريا منه فمنها ع

وأما اآلباء واألبناء واألقارب والعشائر فال يتعوض منهما بغريها فالقلب وإن كان حين إىل وطنه األول فحنينه إىل 
آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم فمحبة الوطن آخر املراتب وهذا هو الواقع إال لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على 

  عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب املناسب والواقع  القريب فذلك جزئي ال كلي فال تناقض به وأما
وأما آية آل عمران فإهنا ملا كانت يف سياق اإلخبار مبا زين للناس من الشهوات اليت آثروها على ما عند اهللا 

واستغنوا هبا قدم ما تعلق الشهوة به أقوى والنفس إليه أشد سعرا وهو النساء اليت فتنتهن أعظم فنت الدنيا وهي 
  القيود اليت حالت بني العباد وبني سريهم إىل اهللا مث ذكر البنني املتولدين منهم 

فاإلنسان يشتهي املرأة للذة والولد وكالمها مقصود له لذاته مث ذكر شهوة األموال ألهنا تقصد لغريها فشهوهتا 
  شهوة الوسائل وقدم أشرف أنواعها وهو الذهب مث الفضة بعده 

لقة باحليوان الذي ال يعاشر عشرة النساء واألوالد فالشهوة املتعلقة به دون الشهوة املتعلقة هبا مث ذكر الشهوة املتع
وقدم أشرف هذا النوع وهو اخليل فإهنا حصون القوم ومعاقلهم وعزهم وشرفهم فقدمها على األنعام اليت هي اإلبل 

  والبقر والغنم مث 

واإلنتفاع أظهر وأكثر من احلرث كما يف قوله تعاىل ولكم فيها ذكر األنعام وقدمها على احلرث ألن اجلمال هبا 
واإلنتفاع هبا أكثر من احلرب فإنه ينتفع هبا ركوبا وأكال وشربا  ٦١مجال حني ترحيون وحني تسرحون النحل 

  ولباسا وأمتعة وأسلحة ودواء وقنية إىل غري ذلك من وجوه اإلنتفاع 
وهذا هو الواقع فإن صاحب احلرث ال بد له من نوع مذلة وهلذا  وأيضا فصاحبها أعز من صاحب احلرث وأشرف

قال بعض السلف وقد رأى سكة ما دخل هذا دار قوم إال دخلهم الذل فجعل احلرث يف آخر املراتب وضعا له يف 
  موضعه 

لقرآن ويتعلق هبذا نوع آخر من التقدمي مل يذكره وهو تقدمي األموال على األنفس يف اجلهاد حيث ما وقع يف ا
الكرمي إال يف موضع واحد وهو قوله إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا 

   ١١١التوبة 
وقوله وجاهدوا  ١١وأما سائر املواضع فقدم فيها املال حنو قوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم الصف 

وهو كثري فما احلكمة يف تقدمي املال على النفس وما احلكمة يف تأخريه يف  ٢٠نفسهم التوبة يف سبيل اهللا بأمواهلم وأ
هذا املوضع وحده وهذا مل يتعرض له السهيلي رمحه اهللا فيقال أوال هذا دليل على وجوب اجلهاد باملال كما جيب 

ليه أن يكتري مباله وهذا إحدى بالنفس فإذا دهم العدو وجب على القادر اخلروج بنفسه فإن كان عاجزا وجب ع
  الروايتني عن اإلمام أمحد واألدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا 

ومن تأمل أحوال النيب وسريته يف أصحابه وأمرهم بإخراج أمواهلم يف اجلهاد قطع بصحة هذا القول واملقصود تقدمي 
إذا كان قادرا على أن يغزو مباله ال جيب  املال يف الذكر وأن ذلك مشعر بإنكار وهم من يتوهم أن العاجز بنفسه
  عليه شيء فحيث ذكر اجلهاد قدم ذكر املال فكيف يقال ال جييب به 

ولو قيل إن وجوبه باملال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس لكان هذا القول أصح من قول من قال ال جيب باملال 
  وهذا بني وعلى هذا فتظهر الفائدة يف تقدميه يف الذكر 



ة ثانية على تقدير عدم الوجوب وهي أن املال حمبوب النفس ومعشوقها اليت تبذل ذاهتا يف حتصيله وترتكب وفائد
  األخطار وتتعرض للموت يف طلبه وهذا يدل على أنه 

هو حمبوهبا ومعشوقها فندب اهللا تعاىل حمبيه اجملاهدين يف سبيله إىل بذل معشوقهم وحمبوهبم يف مرضاته فإن املقصود 
ون اهللا هو أحب شيء إليهم وال يكون يف الوجود شيء أحب إليهم منه فإذا بذلوا حمبوهبم يف حبه نقلهم إىل أن يك

  مرتبة أخرى أكمل منها وهي بذل نفوسهم له فهذا غاية احلب فإن اإلنسان ال شيء أحب إليه من نفسه 
ه ضن بنفسه وآثرها على حمبوبه هذا هو فإذا أحب شيئا بذل له حمبوبه من نفسه وماله فإذا آل األمر إىل بذل نفس

الغالب وهو مقتضى الطبيعة احليوانية واإلنسانية وهلذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولده فإذا أحس باملغلوبية 
والوصول إىل مهجته ونفسه فر وتركهم فلم يرض اهللا من حمبيه هبذا بل أمرهم أن يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له 

وأيضا فبذل النفس آخر املراتب فإن العبد يبذل ماله أوال يقي به نفسه فإذا مل يبق له ماله بذل نفسه فكان حمبوباهتم 
  تقدمي املال على النفس يف اجلهاد مطابقا للواقع 

وأما قوله إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم فكان تقدمي األنفس هو األوىل ألهنا هي املشتراة يف احلقيقة 
وهي مورد العقد وهي السلعة اليت استلمها رهبا وطلب شراءها لنفسه وجعل مثن هذا العقد رضاه وجنته فكانت 
هي املقصود بعقد الشراء واألموال تبع هلا فإذا ملكها مشتريها ملك ماهلا فإن العبد وما ميلكه لسيده ليس له فيه 

ا فحسن تقدمي النفس على املال يف هذه اآلية حسنا ال مزيد شيء فاملالك احلق إذا ملك النفس ملك أمواهلا ومتعلقاهت
  عليه اإلستدالل على كالم السهيلي 

لنرجع إىل كالم السهيلي فما ذكره من تقدمي الغفور على الرحيم فحسن جدا وأما تقدمي الرحيم على الغفور يف 
ه العلى وأمسائه احلسىن يف أول موضع واحد وهو أول سبأ ففيه معىن غري ما ذكره يظهر ملن تأمل سياق أوصاف

السورة إىل قوله وهو الرحيم الغفور فإنه ابتدأ سبحانه السورة حبمده الذي هو أعم املعارف وأوسع العلوم وهو 
متضمن جلميع صفات كماله ونعوت جالله مستلزم هلا كما هو متضمن حلكمته يف مجيع أفعاله وأوامره فهو احملمود 

  لقه وشرعه على كل حال وعلى كل ما خ
مث عقبه بأن  ١مث عقب هذا احلمد مبلكه الواسع املديد فقال احلمد هللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض سبأ 

هذا احلمد ثابت له يف اآلخرة غري منقطع أبدا فإنه محد يستحقه لذاته وكمال أوصافه وما يستحقه لذاته دائم 
  بدوامه ال يزول أبدا 

مد على عاداته تعاىل يف كالمه فإن اقتران أحدمها باآلخر له كمال زائد على الكمال بكل وقرن بني امللك واحل
واحد منهما فله كمال من ملكه وكمال من محده وكمال من اقتران أحدمها باألخر فإن امللك بال محد يستلزم نقصا 

  واحلمد بال ملك يستلزم عجزا واحلمد مع امللك غاية الكمال 
والرمحة والعفو والقدرة والغىن والكرم فوسط امللك بني اجلملتني فجعله حمفوفا حبمد قبله ومحد ونظري هذا العزة 

بعده مث عقب هذا احلمد وامللك باسم احلكيم اخلبري الدالني على كمال اإلرادة وأهنا ال تتعلق مبراد إال حلكمة بالغة 
ببواطنها اليت ال تدرك إال خبربه فنسبة احلكمة إىل  وعلى كمال العلم وأنه كما يتعلق بظواهر املعلومات فهو متعلق

اإلرادة كنسبة اخلربة إىل العلم فاملراد ظاهر واحلكمة باطنة والعلم ظاهر واخلربة باطنة فكمال اإلرادة أن تكون 
ادة واقعة على وجه احلكمة وكمال العلم أن يكون كاشفا عن اخلربة فاخلربة باطن العلم وكماله واحلكمة باطن اإلر

وكماهلا فتضمنت اآلية إثبات محده وملكه وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه مث ذكر تفاصيل علمه مبا ظهر وما 



بطن يف العامل العلوي والسفلي فقال يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبأ 
لقه ومها الرمحة واملغفرة فيجلب هلم اإلحسان والنفع على أمت مث ختم اآلية بصفتني تقتضيان غاية اإلحسان إىل خ ٢

 ٢الوجوه برمحته ويعفو عن زلتهم ويهب هلم ذنوهبم وال يؤاخذهم هبا مبغفرته فقال وهو الرحيم الغفور سبأ 
  فتضمنت هذه اآلية سعة علمه ورمحته وحكمه ومغفرته 
لعلم واحللم فمن األول قوله ربنا وسعت كل شيء رمحة وهو سبحانه يقرن بني سعة العلم والرمحة كما يقرن بني ا

فما قرن شيء إىل شيء أحسن من حلم إىل علم ومن رمحة  ١٢ومن الثاين واهللا عليم حليم النساء  ٧وعلما غافر 
  إىل علم 

ومحلة العرش أربعة اثنان يقوالن سبحانك اللهم ربنا وحبمدك لك احلمد على حلمك بعد علمك واثنان يقوالن 
  حانك اللهم ربنا وحبمدك لك احلمد على عفوك بعد قدرتك سب

فاقتران العفو بالقدرة كاقتران احللم والرمحة بالعلم ألن العفو إمنا حيسن عند القدرة وكذلك احللم والرمحة إمنا 
وله حيسنان مع العلم وقدم الرحيم يف هذا املوضع لتقدم صفة العلم فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق ق

  ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما 

مث ختم اآلية بذكر صفة املغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب اخلري وملا كان دفع الشر مقدما على 
جلب اخلري قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع وملا كان يف هذا املوضع تعارض يقتضي تقدمي امسه الرحيم 

  ر ألجل ما قبله قدم على الغفو
فقد أبعد النجعة فيما تعسفه من  ٤٣وأما قوله تعاىل يا مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني آل عمران 

  فائدة التقدمي وأتى مبا ينبو اللفظ عنه 
وقال غريه السجود كان يف دينهم قبل الركوع وهذا قائل ما ال علم له به والذي يظهر يف اآلية واهللا أعلم مبراده 

  مه أهنا اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها فذكر األعم مث ما هو أخص منه مث ما هو أخص من األخص من كال
فذكر القنوت أوال وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة مث ذكر ما هو أخص منه 

ة فهو أخص من مطلق القنوت مث ذكر وهو السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكر والتالوة ويشرع يف الصال
الركوع الذي ال يشرع إال يف الصالة فال يسن اإلتيان به منفردا فهو أخص مما قبله ففائدة الترتيب النزول من 
األعم إىل األخص إىل أخص منه ومها طريقتان معروفتان يف الكالم النزول من األعم إىل األخص وعكسها وهو 

  أعم منه إىل ما هو أعم  الترقي من األخص إىل ما هو
فذكر أربعة أشياء أخصها  ٧٧ونظريها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري احلج 

الركوع مث السجود أعم منه مث العبادة أعم من السجود مث فعل اخلري العام املتضمن لذلك كله والذي يزيد هذا 
 ١٢٥ذه اآلية من قوله وطهر بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود البقرة وضوحا الكالم على ما ذكره بعد ه

فإنه ذكر أخص هذه الثالثة وهو الطواف الذي ال يشرع إال بالبيت خاصة مث انتقل منه إىل اإلعتكاف وهو القيام 
ذكر الصالة اليت  املذكور يف احلج وهو أعم من الطواف ألنه يكون يف كل مسجد وخيتص باملساجد ال يتعداها مث

  تعم سائر بقاع األرض سوى ما منع منه مانع أو استثين شرعا 
وإن شئت قلت ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت مث اإلعتكاف الذي يكون يف سائر املساجد مث 

ه اهللا مزيد السبق الصالة اليت تكون يف البلد كله بل يف كل بقعة فهذا متام الكالم على ما ذكره من األمثلة وله رمح
  وفضل التقدم 



  مل يستطع صولة البزل القناعيس عالمتا اجلمع والتثنية ... وابن اللبون إذا ما لز يف قرن 
  الواو واأللف يف يفعلون وتفعالن أصل للواو واأللف يف الزيدون والزيدان فإمنا 

األفعال كانت أمساء وعالمة مجع وإذا كانت يف جعلنا ما هو من األفعال أصال ملا هو يف األمساء ألهنا إذا كانت يف 
األمساء كانت عالمة حمضة ال أمساء وما يكون امسا وعالمة يف حال هو األصل ملا يكون حرفا يف موضع آخر إذا 

  كان اللفظ واحدا حنو كاف الضمري وكاف املخاطبة يف ذلك 
هذا أهنم مل جيمعوا بالواو والنون من األمساء إال وهذا أوىل بنا من أن جنعل احلرف أصال واإلسم فرعا له يدلك على 

  ما كان فيه معىن الفعل كاملسلمون والصاحلون دون رجلون وخيلون 
  فإن قيل فاألعالم ليس فيها معىن الفعل وقد مجعوها كذلك 

لى أهنم قيل األمساء األعالم ال جتمع هذا اجلمع إال وفيها األلف والالم فال يقال جاءين زيدون وعمرون فدل ع
  أرادوا معىن الفعل أي امللقبون هبذا اإلسم واملعرفون هبذه العالمة فعاد األمر إىل ما ذكرنا 

وأما التثنية فمن حيث قالوا يف الفعل فعال وصنعا ملن يعقل وغريه ومل يقولوا صنعوا إال ملن يعقل مل جيعلوا الواو 
 الفعل ومن حيث اتفق معىن التثنية ومل خيتلف اتفق لفظها عالمة للجمع يف األمساء إال فيما يعقل إذ كان فيه معىن

  كذلك يف مجيع أحواهلا ومل خيتلف استوى فيها العاقل وغريه 
ومن حيث اختلفت معاين اجلموع بالكثرة والقلة اختلفت ألفاظها وملا كان اإلخبار عن مجع ما ال يعقل جيري جمرى 

إال األعيان اجملتمعة على التخصيص ال كل منهما على التعيني كان اجلملة واألمة والبلد ال يقصد به يف الغالب 
  اإلخبار عنها بالفعل كاإلخبار عن األمساء املؤنثة إذ اجلملة واألمة وما هو يف ذلك املعىن أمساء مؤنثة 

فاهم ولذلك قالوا اجلمال ذهبت والثياب بيعت إذ ال يتعني يف قصد الضمري كل واحد منهما يف غالب الكالم والت
بني األنام وملا كان اإلخبار عن مجع ما يعقل خبالف ذلك وكان كل واحد من اجلمع يتعني غالبا يف القصد إليه 

واإلشارة وكان اجتماعهم يف الغالب عن مالزمتهم وتدبري أغراض عقلية جعلت هلم عالمة ختتص هبم تنيبء عن 
  ا ضامة بني الشفتني وجامعة هلما اجلمع املعنوي كما هي يف ذاهتا مجع لفظي وهي الواو ألهن

وكل حمسوس يعرب عن معقول فينبغي أن يكون مشاكال له فما خلق اهللا األجساد يف صفاهتا احملسوسة إال مطابقة 
لألرواح يف صفاهتا املعقولة وال وضع األلفاظ يف لسان آدم وذريته إال موازنة للمعاين اليت هي أرواحها وعلى حنو 

  طف ألنه مجع يف معناه وبالقسم ألن واوه يف معىن واو العطف ذلك خصت الواو بالع

  وأما اختصاص األلف بالتثنية فلقرب التثنية من الواحد يف املعىن فوجب أن يقرب لفظها من لفظه 
وكذلك ال يتغري بناء الواحد منهما كما ال يتغري يف أكثر اجلموع وفعل الواحد مبين على الفتح فوجب أن يكون 

ني كذلك وذلك ال ميكن مع غري األلف فلما ثبت أن األلف هبذه العلة ضمري اإلثنني كانت عالمة لإلثنني فعل اإلثن
يف األمساء كما فعلوا يف الواو حني كانت ضمري اجلماعة يف الفعل جعلت عالمة للجمع يف األمساء إحلاق النون 

  باألفعال اخلمسة 
ل اخلمسة فحملت على األمساء اليت يف معناها اجملموعة مجع السالمة وأما إحلاق النون بعد حرف املد يف هذه األفعا

واملثناة حنو مسلمون ومسلمان وهي يف تثنية األمساء ومجعها عوضا عن التنوين كما ذكروا مث شبهوا هبا هذه األمثلة 
تمع فيها وقوعها اخلمسة وأحلقوا النون فيها يف حال الرفع ألهنا إذا كانت مرفوعة كانت واقعة موقع اإلسم فاج

موقع اإلسم ومضارعتها له يف اللفظ ألن آخرها حرف مد ولني ومشاركتها له يف املعىن فأحلق فيها النون عوضا عن 



حركة اإلعراب محال على األمساء كما محلت األمساء عليها فجمعت بالواو والياء فالنون يف تثنية األمساء ومجعها أصل 
أعين عالمة اإلعراب هي أصل احلروف واملد يف تثنية األمساء ومجعها اليت هي عالمات  للنون يف تثنية األفعال ومجعها

  إعراب وحروف إعراب كما تقدم 
فإن قيل فهال أثبتوا هذه النون يف حال النصب واجلزم من األمثلة اخلمسة لعدم العلة املتقدمة وهي وقوعها موقع 

موقع األمساء ألن األمساء ال تكون بعد عوامل األفعال فبعدت اإلسم وأنت إذا أدخلت النواصب واجلوازم مل تقع 
  عن األمساء ومل يبق فيها إال مضارعتها هلا يف اتصال حروف املد هبا مع اإلشتراك يف معىن الفعل 

  فإن قيل فأين اإلعراب فيها يف حال النصب واجلزم 
ان حرف املد زائدا أو أصليا ضمريا أو قلنا مقدر كما هو يف كل اسم وفعل آخره حرف مد ولني سواء وسواء ك

حرفا كريمي القاضي وعصا ورمى وسكرى وغالمي إال أنه مع هذه الياء مقدر قبلها أعين اإلعراب وهو يف يرمي 
  وخيشى وحنوه مقدر يف نفس احلرف ال قبله ألنه ال يتقدر إعراب اسم يف غريه 

  قبل الضمري يف الم وإذا ثبت ذلك فقولك لن تفعلوا ولن تفعلي إعرابه مقدر 

الفعل كما هو كذلك يف غالمي وليس زوال النون وحذفها هو اإلعراب ألنه يستحيل أن حيول بني حرف اإلعراب 
  وبني إعرابه اسم فاعل أو غري فاعل مع أن العدم ليس بشيء فيكون إعرابا وعالمة لشيء يف أصل الكالم ومفعوله 

ه مقدر قبل عالمة اإلضمار كما هو مقدر قبل الياء من غالمي فعالمة وأما فعل مجاعة النساء فكذلك أيضا إعراب
اإلضمار منعت من ظهوره التصاهلا بالفعل وأهنا لبعض حروفه فال ميكن تعاقب احلركات على الم الفعل معها كما مل 

  ميكن ذلك مع ضمائر الفاعلني املذكورين وال مع الياء يف غالمي 
يف نفس النون ألهنا ضمري الفاعل فهي غري الفعل وال يكون إعراب شيء يف غريه  وال ميكن أيضا أن يكون اإلعراب

وال ميكن أيضا أن يكون بعدها فإنه مستحيل يف احلركات وبعيد كل البعد يف غري احلركات أن يكون إعرابا وبينه 
اليت ال يقدر على ظهور  وبني حرف اإلعراب اسم أو فعل فثبت أنه مقدر كما هو يف مجيع األمساء واألفعال املعربة

  اإلعراب فيها ملانع كما تقدم 
فإن قيل فقد أثبتم أن فعل مجاعة املؤنث معرب وهذا خالف لسيبويه ومن وافقه من النحويني فإهنم زعموا أنه مبين 

  وإن اختلفوا يف علة بنائه 
قضه ونكسره عليهم وهو وجود قلنا بل هو وفاق هلم ألهنم علمونا وأصلوا لنا أصال صحيحا فال ينبغي لنا أن نن

املضارعة املوجبة لإلعراب وهي موجودة يف يفعلن وتفعلن فمىت وجدت الزوائد األربع وجدت املضارعة وإذا 
  وجدت املضارعة وجد اإلعراب 

  فإن قيل فهال عوضوا من حركة اإلعراب يف حال رفعه كما فعلوا يف يفعلون ألنه أيضا واقع موقع اإلسم 
ما يف يفعلون ويفعالن من وجوه الشبه بينه وبني مجع السالمة يف األمساء فمنها الوقوع موقع اإلسم قلنا قد تقدم 

ومنها املضارعة يف اللفظ من جهة حروف املد واللني وهذا الشبه معدوم يف يفعلن من جهة اللفظ ألنه ليس مثل 
  اء األيام لفظ فاعلني وال فاعالت وإن كان واقعا موقعه يف حال الرفع فائدة أمس

ملا كانت األيام متماثلة ال يتميز يوم من يوم بصفة نفسية وال معنوية مل يبق متييزها إال باألعداد ولذلك جعلوا أمساء 
أيام األسبوع مأخوذة من العدد حنو اإلثنني والثالثاء واألربعاء أو باألحداث الواقعة فيها كيوم بعاث ويوم بدر ويوم 

  الفتح ومنه 



وفيه قوالن أحدمها الجتماع الناس فيه للصالة والثاين وهو الصحيح ألنه اليوم الذي مجع فيه اخللق يوم اجلمعة 
  وكمل وهو اليوم الذي جيمع اهللا فيه األولني واآلخرين لفصل القضاء 

نعال وأما يوم السبت فمن القطع كما تشعر به هذه املادة ومن السبات النقطاع احليوان فيه عن التحرك واملعاش وال
السبتية اليت قطع عنها الشعر وعلة السبات اليت تقطع العليل عن احلركة والنطق ومل يكن يوما من أيام ختليق العامل 

بل ابتداء أيام التخليق األحد وخامتتها اجلمعة هذا أصح القولني وعليه يدل القرآن وإمجاع األمة على أن أيام ختليق 
  ن سبعة العامل ستة فلو كان أوهلا السبت لكا

  رواه مسلم // وأما حديث أيب هريرة الذي رواه مسلم يف صحيحه خلق اهللا التربة يوم السبت 

فقد ذكر البخاري يف تارخيه أنه حديث معلول وأن الصحيح أنه قول كعب وهو كما ذكر ألنه يتضمن أن أيام 
  التخليق سبعة والقرآن يرده 

 عقل وال وضع يتميز به األسبوع عن غريه وإمنا يعلم بالشرع واعلم أن معرفة أيام األسبوع ال يعرف حبس وال
وهلذا ال يعرف أيام األسبوع إال أهل الشرائع ومن تلقى ذلك عنهم وجاورهم وأما األمم الذين ال يدينون بشريعة 

نه بأمر وال كتاب فال يتميز األسبوع عندهم من غريه وال أيامه بعضها من بعض وهذا خبالف معرفة الشهر والعام فإ
  حمسوس فائدة األمس واليوم والغد 

هذا حبث يف اليوم وأمس وغد وسبب اختصاص كل لفظ مبعناه اعلم أن أقرب األيام إليك يومك الذي أنت فيه 
فيقال فعلت اليوم فذكر اإلسم العام مث عرف بأداة العهد وال شيء أعرف من يومك احلاضر فانصرف إليه ونظريه 

غد فلما كان كل واحد منهما متصال بيومك اشتق له اسم من أقرب ساعة إليه األمس األن من آن وأما أمس و
فاشتق لليوم املاضي أمس املالقي للمساء وهو أقرب إىل يومك من صباحه أعين صباح غد فقالوا أمس وكذلك غد 

  فقد اشتق اإلسم من الغد وهو أقرب إىل يومك من مسائه أعين مساء غد 
  أعربوا غدا ألن أمس صيغ من فعل ماض وهو أمسى وذلك وتأمل كيف بنوا أمس و

مبين فوضعوا أمس على وزن األمر من أمسى ميسي وأما الغد فإنه مل يؤخذ من مبين إذ ال ميكن أن يقال هو مأخوذ 
  من غدا كما ميكن أن يقال أمس من أمسى بل أقصى ما ميكن فيه أن يكون من الغدو والغدوة وليستا مببنيتني 

علة أحسن من علة النحاة أن أمس بين لتضمنه معىن الالم وأصله األمس قالوا ألهنم يقولون أمس الدابر وهذه ال
فيصفونه بذي الالم فدل على أنه معرفة وال ميكن أن يكون معرفة إال بتقدير الالم وهذا أوال منقوض بقوهلم غد 

ى اإلعالم وهو واهللا أعلم مبنزلة أصمت وأطرق اآليت فيلزم على طرد علتهم أن يبنوا غدا وأيضا فإن أمس جرى جمر
مما جاء منها بلفظ األمر اسم علم ملكان يقول الرجل لصاحبه فقد اصمت إذا جاوزه فاصمت يف املكان كأمس يف 

  الزمان ولعله أخذ من قوهلم أمس خبري وأمس معنا وحنوه 
كعلمية زيد وعمرو بل كعلمية أسامة وذؤالة وال يقال كيف يدعي فيهم العلمية مع شيوعه ألنا نقول علميته ليست 

  وبرة وفجار وبابه مما جعل اجلنس فيه مبنزلة الشخص يف العلم الشخصي 
فإن قيل فما الفرق بينه وهو اسم اجلنس إذا قيل هذا ما أعضل على كثري من النحاة حىت جعلوا الفرق بينهما لفظيا 

عرفة وانتصاب احلال عنه وحنو ذلك ومل يهتدوا لسر الفرق بني فقط وقالوا يظهر تأثريه يف منع الصرف ووصفه بامل
  أن موضع اللفظ لواحد منهم منكر شائع يف اجلنس وملسمى اجلنس املطلق فهنا ثالثة أمور تتبعها ثالثة أوضاع 

  أحدها معرف معني من اجلنس له العلم الشخصي كزيد 



  نكرة كأسد من األسد الثاين واحد منهم شائع يف اجلنس غري معرف فله اإلسم ال
والثالث اجلنس املتصور يف الذهن املنطبق على كل فرد من أفراده وله علم اجلنس كأسامة فنظري هذا أمس يف 
الزمان وهلذا وصف باملعرفة فأعلق هبذه الفائدة اليت ال جتدها يف شيء من كتب القوم واحلمد هللا الوهاب املان 

  بفضله 

  فائدة حذف الم يد ودم وغد 
شهور عند النحاة أن حذف الم يد ودم وغد وبابه حذف اعتباطي ال سبب له ألهنم مل يروه جاريا على قياس امل

  احلذف 
وقد يظهر فيه معىن لطيف وهو أن األلفاظ أصلها املصادر الدالة على األحداث فأصل مصدر غدا يغدو غدوا بوزن 

لك يدي من يديت إليه يديا مث حذفوا فقالوا رمى وأصل دمي بوزن فرح مصدر دمي يدمى كبقي يبقى وأصل كذ
  يدا وكذلك سم أصله مسو من مسا يسمو مسوا كعلم يعلم علما 

فلما زحزحت على أصل موضوعاهتا وبقى فيها من املعىن األول ما يعلم أهنا مشتقة منه حذفت منها الماهتا بإزاء ما 
عىن فال يستوىف حروف الكلمة بأسرها إال عند حصول نقص من معانيها ليكون النقص يف اللفظ موازيا للنقص يف امل

  املعىن بأسره فائدة دخول الزوائد على احلروف 
دخول الزوائد على احلروف األصلية منبه على معان زائدة على معىن الكلمة اليت وضعت احلروف األصلية عبارة 

  ألهنا تنيبء عما رتبته بعد الفعل  عنه فإن كان املعىن الزائد آخرا كانت الزيادة آخر كنحو التاء يف فعلت
وإن كان املعىن الزائد أوال كانت الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة كالزوائد األربع فإهنا تنيبء أن 
الفعل مل حيصل بعد لفاعله وأن بينه وبني حتصيله جزءا من الزمان وكان احلرف الزائد السابق للفظ مشريا يف 

من الزمان مرتبا يف البيان على حسب ترتب املعىن يف اجلنان وكذلك حكم مجيع ما يرد عليك يف اللسان إىل اجلزء 
  كالمهم 

  فإن قيل فهال كانت الياء مكان التاء واهلمزة 
قيل أصل هذه الزوائد الياء بدليل كوهنا يف الوضع الذي ال حيتاج فيه إىل الفرق بني ما مذكر ومؤنث وهو فعل 

إذا قلت النسوة يقمن فالفرق حاصل بالنون وأيضا فأصل الزيادة حلروف املد واللني والواو ال  مجاعة النساء فإنك
تزاد أوال لئال يشتبه بواو العطف واأللف يتعذر أوال لسكوهنا فلم يبق إال الياء فهي األصل فلما أريد الفرق كانت 

  ل اهلمزة للمتكلم أوىل إلشعارها بالضمري املستتر يف الفعل إذ هي أو

حروف ذلك الضمري إذا برز فلتكن مشرية إليه إذا خفي وكانت النون لفعل املتكلم أوىل لوجودها يف أول لفظ 
الضمري الكامن يف الفعل إذا ظهر فلتكن دالة عليه إذا خفي واستتر وكانت التاء من تفعل للمخاطب لكوهنا يف 

نها يف آخره ومل خيصوا بالداللة عليه ما هو يف أول لفظه الضمري املستتر فيه وإن مل تكن يف أول اللفظ أعين أتت ولك
أعين اهلمزة ملشاركته للمتكلم فيها ويف النون فلم يبق من لفظ الضمري إال التاء فجعلوها يف أول الفعل علما عليه 

  وإمياء إليه 
  غائب إذا برز فإن قيل فكان يلزم على هذا أن تكون الزيادة يف فعل الغائب جاء لوجودها يف لفظ ضمري ال

قيل ال ضمري يف الغائب يف أصل الكالم وأكثر مواضعه ألن اإلسم الظاهر يغين عنه وال يستتر ضمري الغائب حىت 
يتقدمه مذكور يعود عليه وليس كذلك فعل املتكلم واملخاطب واملخربين عن أنفسهم فإنه ال خيلو أبدا عن ضمري 



  را أيضا إال أن يكون توكيدا للمضمر املنطوي عليه الفعل وال جييء بعده اسم ظاهر يكون عالمة وال مضم
ومن ههنا ضارعت األمساء حىت أعربت وجرت جمراها يف دخول الم التوكيد وغري ذلك ألهنا ضمنت معىن األمساء 
باحلروف اليت يف أوائلها فهي من حيث دلت على احلدث والزمان فعل حمض ومن حيث دلت بأوائلها على املتكلم 

طب وغري ذلك متضمنة معىن اإلسم فاستحقت اإلعراب الذي هو من خواص اإلسم كما استحق اإلسم واملخا
  املتضمن معىن احلرف البناء فائدة فعل احلال 

فعل احلال ال يكون مستقبال وإن حسن فيه عد كما ال يكون املستقبل حاال أبدا وال احلال ماضيا وأما جاءين زيد 
  ية له إذا وقع وهي حال مقدرة يسافر غدا فعلى تقدير احلكا

والوقوف مستقبل ال حمالة ولكن جاء بلفظ املاضي حكاية حلال  ١٣ ٧ومنه قوله تعاىل ولو ترى إذ وقفوا األنعام 
  يوم احلساب فيه ال يترتب على وقوف قد ثبت 
مستقبل وهو كثري والوقت  ٤٩وقال الذين يف النار غافر  ٦٣وكذلك قال الذين حق عليهم القول القصص 

  حكاية للحال فكذلك يقوم زيد غدا  ١٥والفعل بلفظ املاضي وحنوه فوجد فيها رجلني يقتتالن القصص 

هو على التقرير والتصوير هليئته إذا وقع وهذا ألن األصل أنه ال حيكم للفظني متغايرين مبعىن واحد إال بدليل وال 
  للفظ واحد مبعنيني إال بدليل فائدة حروف املضارعة 

ف املضارعة وإن كانت زوائد فقد صارت كأهنا من أنفس الكلم وليست كذلك السني وسوف وإن كانوا قد حرو
شبهومها حبروف املضارعة واحلروف امللحقة باألصول ولذلك تقول غدا يقوم زيد فتقدم الظرف على الفعل كما 

 املقرون بالسني وسوف ال تقول غدا تفعل ذلك يف املاضي الذي ال زيادة فيه حنو أمس قام زيد وال يستقيم هذا يف
  سيقوم زيد لوجوه 

منها أن السني تنيبء عن معىن اإلستئناف واإلستقبال للفعل وإمنا يكون مستقبال باإلضافة إىل ما قبله فإن كان قبله 
ظرف أخرجته السني عن الوقوع يف الظرف فبقي الظرف ال عامل فيه فبطل الكالم فإذا قلت سيقوم غدا دلت 

ني على أن الفعل مستقبل باإلضافة إىل ما قبله وليس قبله إال حالة التكلم ودل لفظ غدا على استقبال اليوم الس
  فتطابقا وصار ظرفا له 

الثاين أن السني وسوف من حروف املعاين الداخلة على اجلمل ومعناها يف نفس املتكلم وإليه يسند ال إىل اإلسم 
لكالم كحروف اإلستفهام والنفي والنهي وغري ذلك ولذلك قبح زيد املخرب عنه فوجب أن يكون له صدر ا

سأضرب وزيد سيقوم مع أن اخلرب عن زيد إمنا هو بالفعل ال باملعىن الذي دلت عليه السني فإن ذلك املعىن مستند 
ملبتدأ جاز إىل املتكلم ال إىل زيد فال جيوز أن خيلط باخلرب عن زيد فتقول زيد سيفعل فإذا دخلت أن على اإلسم ا

دخول السني يف اخلرب العتماد اإلسم على أن ومضارعتها للفعل فصارت يف اللفظ مع امسها كاجلملة التامة فصلح 
دخول السني فيما بعدها وأما مع عدم أن فيقبح ذلك وهذا مذهب أيب احلسن شيخ السهيلي قال السهيلي فقلت له 

فقال يل اقرأ ما قبل اآلية  ٥٧صاحلات سندخلهم جنات النساء أليس قد قال اهللا تعاىل والذين آمنوا وعملوا ال
فقرأت إن الذين كفروا اآلية فضحك وقال قد كنت أفزعتين أليست هذه أن يف اجلملة املتقدمة وهذه األخرى 

  معطوفة بالواو عليها والواو تنوب مناب تكرار العامل فسلمت له وسلمت 

ن تقول إن زيدا لقائم وال تقول زيد لقائم واملصحح لتقدمي الظرف على قال ونظري هذه املسألة مسألة الالم يف إ
الفعل املاضي أن معىن املضي مستفاد من لفظه ال من حرف زائد على اجلملة منفصل عن الفعل كالسني وقد وأما 



ستئناف وقبح فعل احلال فزوائده ملحقة باألصل فإن أدخلت على املاضي قد اليت للتوقع كانت مبنزلة السني اليت لإل
  حينئذ أمس قد قام زيد كما قبح غدا يقوم زيد والعلة حذو النعل بالنعل فائدة السني تشبه حروف املضارعة 

  السني تشبه حروف املضارعة ونقرر قبل ذلك مقدمة وهي مل مل تعمل يف الفعل وقد اختصت به 
ربع فعل احلال عن املاضي فأشبهتها وإن مل واجلواب أهنا فاصلة هلذا الفعل من فعل احلال كما فصلت الزوائد األ

تكن مثلها يف اتصاهلا وحلوقها باألصل كما أشبهت الم التعريف العلمية يف اتصاهلا وتعرف اإلسم هبا وإن مل تكن 
ملحقة حبروف األصل فلما مل تعمل تلك الالم يف األمساء مع اختصاصها هبا مل تعمل هذه يف األفعال مع استبدادها هبا 

  تعليل الفارسي يف بعض كتبه وابن السراج والسهيلي وهو حيتاج إىل بيان وإيضاح  هذا
وتقريره أن احلرف إذا نزل منزلة اجلزء من الكلمة مل يعمل فيها ألن أجزاء الكلمة ال يعمل بعضها يف بعض والم 

منزلة جزئه وأما الزوائد  التعريف مع املعرف مبنزلة اسم علم فنزلت منزلته مع املاضي مبنزلة فعل احلال فنزلت
  األربع فهي فاصلة لفعل احلال عن املاضي فصارت مع الفعل مبنزلة كلمة واحدة دالة على فعل احلال 

وكذلك السني مع الفعل فاصلة للمستقبل عن احلال فصارت مع الفعل مبنزلة كلمة واحدة دالة على فعل اإلستقبال 
  حلرف شرط عمله ونزوله منزلة اجلزء مانع عن العمل وهذا املعىن موجود يف سوف أيضا فاختصاص ا

فإن قيل فهذا ينتقض عليكم ب أن املصدرية فإهنا منزلة منزلة اجلزء من الكلمة وهلذا يصري الفعل هبا يف تأويل كلمة 
ار به مفردة ومع هذا فهي عاملة قيل هذا ال ينقض ما أصلناه ألن هذا احلرف مل ينزل منزلة اجلزء من الفعل وإمنا ص

  الفعل يف تأويل اإلسم فلم ينتقض ما ذكرناه 

وعلل السهيلي بطالن عمل سوف بعلة أخرى فقال وأما سوف فحرف ولكنه على لفظ السوف الذي هو الشم 
لرائحة ما ليس حباضر وقد وجدت رائحته كما أن سوف هذه تدل على أن ما بعدها ليس حباضر وقد علم وقوعه 

  يتقارب معىن احلرف من معىن اإلسم املشتق املتمكن يف الكالم فائدة معىن مث وانتظر إيابه وال غرو أن 
مث حرف عطف ولفظها كلفظ الثم وهو زم الشيء بعضه إىل بعض كما قال كنا أهل مثة ورمة وأصله مثمت البيت 

  إذا كان فيه فرج فسدد بالثمام 
بينهما مهلة كما أن مث البيت ضم بني شيئني  واملعىن الذي يف مث العاطفة قريب من هذا ألنه ضم شيء إىل شيء

  بينهما فرجة ومن تأمل هذا املعىن يف احلروف واألمساء املضارعة هلا ألفاه كثريا 

  فائدة بديعة دخول أن على الفعل

  يف دخول أن على الفعل دون اإلكتفاء باملصدر ثالث فوائد 
صيغته ما يدل عليه فجاءوا بلفظ الفعل املشتق منه أحدها أن املصدر قد يكون فيما مضى وفيما هو آت وليس يف 
  مع أن ليجتمع هلم اإلخبار عن احلدث مع الداللة على الزمان 

  الثانية أن أن تدل على إمكان الفعل دون الوجوب واإلستحالة 
من  الثالثة أهنا تدل على جمرد معىن احلدث دون احتمال معىن زائد عليه ففيها حتصني من اإلشكال وختليص له

  شوائب اإلمجال بيانه أنك إذا قلت كرهت خروجك وأعجبين قدومك احتمل الكالم معاين 
  منها أن يكون نفس القدوم هو املعجب لك دون صفة من صفاته وهيآته وإن كان 



ال يوصف يف احلقيقة بصفات ولكنها عبارة عن الكيفيات واحتمل أيضا أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو 
حاالته فإذا قلت أعجبين أن قدمت كانت أن على الفعل مبنزلة الطبايع والصواب من عوارض اإلمجاالت  حالة من

املتصورة يف األذهان وكذلك زادوا أن بعد ملا يف قوهلم ملا أن جاء زيد أكرمتك ومل يزيدوها بغري ظرف سوى ملا 
الفعل الثاين باألول وأن أحدمها كالعلة  وذلك أن ملا ليست يف احلقيقة ظرف زمان ولكنه حرف يدل على ارتباط

  لآلخر خبالف الظرف 
إذا قلت حني قام زيد قام عمرو فجعلت أحدمها وقتا لآلخر على اتفاق ال على ارتباط فلذلك زادوا أن بعدها 
عىن صيانة هلذا املعىن وختليصا له من اإلحتمال العارض يف الظرف إذ ليس الظرف من الزمان حبرف فيكون قد جاء مل

  كما جاءت ملا تركيب ملا 
وقد زعم الفارسي أهنا مركبة من مل وما وقال السهيلي وال أدري ما وجه قوله وهي عندي من احلروف اليت يف 

لفظها شبه من اإلشتقاق وإشارة إىل مادة هي مأخوذة منها حنو ما تقدم يف سوف ومث ألنك تقول ملمت الشيء ملا إذا 
و من هذا املعىن الذي سيقت إليه ألنه ربط فعل بفعل على جهة التسبيب أو ضممت بعضه إىل بعض وهذا حن

التعقيب فإذا كان التسبيب حسن إدخال إن بعدها زائدة إشعارا مبعىن املفعول من أجله وإن مل يكن مفعوال من أجله 
عقيب جمردا من وحنوه وإذا كان الت ٩٦و ملا أن جاء البشري يوسف  ٧٧حنو قوله فلما جاءت رسلنا لوطا هود 

  التسبب مل حيسن زيادة أن بعدها وتأمله يف القرآن الكرمي أن التفسريية وأن املصدرية 
وأما أن اليت للتفسري فليست مع ما بعدها بتأويل املصدر ولكنها تشارك أن اليت تقدم ذكرها يف بعض معانيها ألهنا 

در اجململة اليت يف معىن املقاالت واإلشارات فال يكون حتصني ملا بعدها من اإلحتماالت وتفسري ملا قبلها من املصا
تفسريا إال لفعل يف معىن التراجم اخلمسة الكاشفة عن كالم النفس ألن الكالم القائم يف النفس والغائب عن 

احلواس يف األفئدة يكشفه للمخاطبني مخسة أشياء اللفظ واخلط واإلشارة والعقد والنصب وهي لسان احلال وهي 
  ن لسان املقال فال تكون أن املفسرة إال أصدق م

تفسريا ملا أمجل من هذه األشياء كقولك كتبت إليه أن اخرج وأشرت إليه اذهب ونودي أن بورك من يف النار 
  وأوصيته أن اشكر وعقدت يف يدي أن قد أخذت خبمسني وزريت على حائطي أن ال يدخلوه  ٨النمل 

هي ههنا لتفسري النصبة اليت هي لسان  ٨٧أن ال تطغوا يف امليزان الرمحن ومنه قول اهللا عز و جل ووضع امليزان 
احلال وإذا كان األمر فيها كذلك فهي بعينها اليت تقدم ذكرها ألهنا إذا كانت تفسريا فإمنا تفسر الكالم والكالم 

ائدة ومزيد الفائدة ال مصدر فهي إذا يف تأويل مصدر إال أنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ األمر والنهي وذلك مزيد ف
خترج الفعل عن كونه فعال فلذلك ال خترج عن كوهنا مصدرية كما ال خيرجها عن ذلك صيغة املضي واإلستقبال 
بعدها إذا قلت يعجبين أن تقوم وأن قمت فكأهنم إمنا قصدوا إىل ماهية احلدث خمربا عن الفاعل ال احلدث مطلقا 

أو جمرور ألن اجملرور ال يتعلق باملعىن الذي يدل عليه أن وال الذي من ولذلك ال تكون مبتدأة وخربها يف ظرف 
أجله صيغ الفعل واشتق من املصدر وإمنا يتعلق اجملرور باملصدر نفسه جمردا من هذا املعىن كما تقدم فال يكون خربا 

مصدر كقولك قيام عن أن املتقدمة وإن كانت يف تأويل اسم وكذلك أيضا ال خيرب عنها بشيء مما هو من صفة لل
  سريع أو بطيء وحنوه ال يكون مثل هذا خربا عن املصدر 

فإن قلت حسن أن تقوم وقبح أن تفعل جاز ذلك ألنك تريد هبا معىن املفعول كأنك تقول أستحسن هذا أو 
أستقبحه وكذلك إذا قلت ألن تقوم خري من أن تقعد جاز ألنه ترجيح وتفصيل فكأنك تأمره بأن يفعل ولست 

رب عن احلدث بدليل امتناع ذلك يف املضي فإنك ال تقول إن قمت خري من أن قعد وال إن قام زيد خري من أن مبخ



قعد وامتناع هذا دليل على ما قدمناه من أن احلدث هو الذي خيرب عنه وأما أن وما بعدها فإهنا وإن كانت يف تأويل 
يراد ويلزم يؤمر به فإن وجدهتا مبتدأة وهلا خرب فليس الكالم املصدر فإن هلا معىن زائدا وال جيوز اإلخبار عنه ولكنه 

  على ظاهره كما تقدم تركيب لن 
وأما لن فهي عند اخلليل مركبة من ال ولن وال يلزم ما اعترض عليه سيبويه من تقدمي املفعول عليها ألنه جيوز يف 

  هو من شعراءاجلاهلية املركبات ما ال جيوز يف البسائط واحتج اخلليل بقول جابر األنصاري و
  إيل كأنه عسل مشوب ... فإن أمسك فإن العيش حلو 

ويعرض دون أدناه اخلطوب فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي اإلمكان ب لن كما تقدم ... يرجى املرء ماال أن يالقي 
ي احلركة وكان ينبغي أن تكون جازمة ك مل ألهنا حرف نفي خمتص بالفعل فوجب أن يكون عمله اجلزم الذي هو نف

وانقطاع الصوت ليتطابق اللفظ واملعىن وقد فعل ذلك بعض العرب فجزم هبا حني حلظ هذا األسلوب النفي ب ال 
  وب لن 

ولكن أكثرهم ينصب هبا مراعاة ل أن املركبة فيها مع ال إذ هي من جهة الفعل وأقرب إىل لفظه فهي أحق باملراعاة 
وذلك إذا مل خيتص هبا دون األمساء والنفي يف هذا احلرف إمنا جاءه من قبل من معىن النفي فرب نفي ال جيزم األفعال 

ال وهي غري عاملة لعدم اختصاصها فلذلك كان النصب هبا أوىل من اجلزم على أهنا قد ضارعت مل لتقارب املعىن 
ختليصها الفعل  واللفظ حىت قدم عليها معمول فعلها فقالوا زيدا لن أضرب كما قالوا زيدا مل أضرب ومن خواصها

  لإلستقبال بعد أن كان حمتمال للحال فأغنت عن السني وسوف 
وجل هذه النواصب ختلص الفعل لإلستقبال ومن خواصها أهنا تنفي ما قرب وال ميتد معىن النفي فيها كامتداد معىن 

رواحها يتفرس الفطن فيها النفي يف حرف ال إذا قلت ال يقوم زيد أبدا وقد قدمنا أن األلفاظ مشاكلة للمعاين اليت أ
  حقيقة املعىن بطبعه وحسه كما يتعرف الصادق الفراسة صفات األرواح يف األجساد من قوالبها بفطنته 

وقلت يوما لشيخنا أيب العباس بن تيمية قدس اهللا روحه قال ابن جين مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من 
مث أكشفه فإذا هو كما ظننته أو قريبا منه فقال يل رمحه اهللا وهذا كثريا نفس حروفه وصفاهتا وجرسه وكيفية تركيبه 

  ما يقع يل 
وتأمل حرف ال كيف جتد يف هنايته ألفا ميتد هبا الصوت ما مل يقطعه ضيق النفس فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها 

هللا وال يتمنونه أبدا حبرف ال يف ولن يعكس ذلك فتأمله فإنه معىن بديع وانظر كيف جاء يف أفصح الكالم كالم ا
املوضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ العموم فانسحب على مجيع األزمنة وهو قوله عز و جل 

كأنه يقول مىت زعموا ذلك لوقت من األوقات أو  ٦إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا املوت اجلمعة 
متنوا املوت فال يتمنونه أبدا وحرف الشرط دل على هذا املعىن وحرف ال يف اجلواب  زمن من األزمان وقيل هلم

  بإزاء صيغة العموم التساع معىن النفي فيها 

 ٩٤وقال يف سورة البقرة ولن يتمنونه فقصر من سعة النفي وقرب ألن قبله قل إن كانت لكم الدار اآلخرة البقرة 
ألن كان ليست بدالة على حدث وإمنا هي داخلة على املبتدأ واخلرب ألن إن وكان هنا ليست من صيغ العموم 

عبارة عن مضي الزمان الذي كان فيه ذلك احلدث فكأنه يقول عز و جل إن كان قد وجبت لكم الدار اآلخرة 
 وثبتت لكم يف علم اهللا فتمنوا املوت اآلن مث قال يف اجلواب ولن يتمنوه فانتظم معىن اجلواب مبعىن اخلطاب يف

اآليتني مجيعا وليس يف قوله أبدا ما يناقض ما قلناه فقد يكون أبدا بعد فعل احلال تقول زيد يقوم أبدا قصور املعتزلة 



  يف فهم كالم اهللا 
ومن أجل ما تقدم من قصور معىن النفي يف لن وطوله يف ال يعلم املوفق قصور املعتزلة يف فهم كالم اهللا تعاىل حيث 

وعلمت هبذا أن بدعتهم اخلبيثة  ١٤٣نفي على الدوام واحتجوا بقوله لن تراين األعراف جعلوا لن تدل على ال
  حالت بينهم وبني فهم كالم اهللا كما ينبغي وهكذا كل صاحب بدعة جتده حمجوبا عن فهم القرآن 

ودوامه فإنه  كيف نفى فعل اإلدراك ب ال الدالة على طول النفي ١٠٣وتأمل قوله تعاىل ال تدركه األبصار األنعام 
ال يدرك أبدا وإن رآه املؤمنون فأبصارهم ال تدركه تعاىل عن أن حييط به خملوق وكيف نفى الرؤية ب لن فقال لن 

تراين ألن النفي هبا ال يتأبد وقد كذهبم اهللا يف قوهلم بتأبيد النفي ب لن بقوله وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك 
ت لن دوام النفي تناقض الكالم كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله ولن فهذا متن للموت فلو اقتض ٧٧الزخرف 

ولكن ذلك ال ينايف متنيه يف النار ألن التأبيد قد يراد به التأبيد املقيد والتأبيد املطلق فاملقيد  ٩٥يتمنوه أبدا البقرة 
كفر بريب أبدا وإذا كان كذلك فاآلية كالتأبيد مبدة احلياة مقيد كقولك واهللا ال أكلمه أبدا واملطلق كقولك واهللا ال أ

إمنا اقتضت نفي متين املوت أبد احلياة الدنيا ومل يتعرض لآلخرة أصال وذلك ألهنم حلبهم احلياة وكراهتهم للجزاء ال 
  يتمنون وهذا منتف يف اآلخرة 

لى أين أقول إن العرب فهكذا ينبغي أن يفهم كالم اهللا ال كفهم احملرفني له عن مواضعه قال أبو القاسم السهيلي ع
إمنا تنفي ب لن ما كان ممكنا عند املخاطب مظنونا أنه سيكون فتقول له إن لن تكون ملا ظن أنه يكون ألن لن فيها 

  معىن أن 

وإذا كان األمر عندهم على الشك ال على الظن كأنه يقول أيكون أم ال قلت يف النفي لن يكون وهذا كله مقول 
ني لك وجه اختصاصها يف القرآن الكرمي باملواضع اليت وقعت فيها دون ال فائدة إذا الظرفية لتركيبها من ال وإن وتب

  الشرطية 
قوهلم إذا أكرمك قال السهيلي هي عندي إذا الظرفية الشرطية خلع منها معىن اإلمسية كما فعلوا ذلك بإذ وبكاف 

يها التنوين فذهبت األلف والقياس إذا وقفت اخلطاب وبالضمائر املنفصلة وكذلك فعلوا ب إذا إال أهنم زادوا ف
عليها أن يرجع األلف لزوال العلة وإمنا نونوها ملا فصلوها عن اإلضافة إذ التنوين عالمة اإلنفصال كما فصلوها عن 
 اإلضافة إىل اجلملة فيه فصار التنوين معاقبا للجملة إال أن إذ يف ذلك املوضع مل خترج عن اإلمسية يف حنو قوله ولن

  جعلها سيبويه ههنا حرفا مبنزلة إن  ٣٩ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون الزخرف 
فإن قيل ليس شيء من هذه األشياء اليت صريت حروفا بعد أن كانت امسا إال وقد بقي فيها معىن من معانيها كما 

  ذا من معانيها يف حال اإلمسية بقي يف كاف اخلطاب معىن اخلطاب ويف على معىن اإلستعالء فما بقي يف إ
اجلواب أنك إذا قلت سأفعل كذا إذا خرج زيد ففعلك مرتبط باخلروج مشروط به وكذلك إذا قال لك القائل قد 
أكرمتك فقلت إذا أحسن إليك ربطت إحسانك بإكرامه وجعلته جزاء له فقد بقي فيها طرف من معىن اجلزاء وهي 

اسم وأما إذ من قوله إذ ظلمتم ففيها معىن اإلقتران بني الفعلني كما كان فيها  حرف كما كان فيها معىن اجلزاء وهو
ذلك يف حال الظرفية تقول ألضربن زيدا إذ شتمين فهي وإن مل تكن ظرفا ففيها معىن الظرف كأنك تنهه على أنك 

تنبيه عليه فقد الح لك جتازيه على ما كان منه وقت الشتم فإن مل يكن الضرب واقعا يف حال الشتم فله رد إليه و
  قرب ما بينها وبني أن اليت هي للمفعول من أجله ولذلك شبهها سيبويه هبا يف شواذ كتابه 

وعجبا للفارسي حيث غاب ذلك عنه وجعلها ظرفا مث حتيل يف إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه إليها وأما 
  إذا فإذا كانت منونة فإهنا ال تكون إال مضافا إىل 



ا قبلها ليعتمد على الظرف املضاف إليها فال يزول عنها معىن الظرفية كما زال عن أختها حني نونوها وفصلوها م
  عن الفعل الذي كانت تضاف إليه 

واألصل يف هذا أن إذ وإذا يف غاية من اإلهبام والبعد عن شبه األمساء والقرب من احلروف لعدم اإلشتقاق وقلة 
وغري ذلك فلوال إضافتها إىل الفعل الذي يبىن للزمان ويفتقر إىل الظروف ملا عرف حروف اللفظ وعدم التمكن 

  فيها معىن اإلسم أبدا إذ ال تدل واحدة منهما على معىن يف نفسها إمنا جاءت ملعىن يف غريها 
ليها مل فإذا قطعت عن ذلك املعىن متخض معىن احلرف فيها إال أن إذ ملا ذكرنا من إضافة ما قبلها من الظرف إ

يفارقها معىن اإلسم وليست اإلضافة إليها يف احلقيقة ولكن إىل اجلملة اليت عاقبها التنوين وأما إذا فلما مل يكن فيها 
ىن اإلمسية فيها صارت حرفا لقرهبا من حروف الشرط يف املعىن وملا صارت بعد فصلها عن اإلضافة ما يعضد مع

حرفا خمتصا بالفعل خملصا له لإلستقبال لسائر النواصب لألفعال نصبوا الفعل بعده إذ ليس واقعا موقع اإلسم 
تقو قوة إخوهتا فيستحق الرفع وال غري واجب فيستحق اجلزم فلم يبق إال النصب وملا مل يكن العمل فيها أصليا مل 

  فألغيت تارة وأعملت أخرى وضعفت عن عوامل األفعال 
فإن قيل فهال فعلوا هبا ما فعلوا ب إذ حني نونوها وحذفوا اجلملة بعدها فيضيفون إليها ظروف الزمان كما 

  يضيفوهنا إىل إذ يف حنو يومئذ ألن اإلضافة يف املعىن إىل اجلملة اليت عاقبتها التنوين 
إذ قد استعملت مضافة إىل الفعل يف املعىن على وجه احلكاية للحال كما قال تعاىل ولو يرى الذين فاجلواب أن 

ومل يستعملوا إذا مضافة إىل املاضي بوجه وال على احلال فلذلك استغنوا  ١٦٥ظلموا إذ يرون العذاب البقرة 
أن إذ يف األصل حرفان وإذا ثالثة أحرف بإضافة الظروف إىل إذ وهم يريدون اجلملة بعدها عن إضافتها إىل إذا مع 

فكان ما هو أقل حروفا يف اللفظ أوىل بالزيادة فيه وإضافة األوقات إليه زيادة فيه ألن املضاف واملضاف إليه مبنزلة 
  اسم واحد 

بطل ما وأقوى من هذا أن إذا فيها معىن اجلزاء وليس يف إذ منه رائحته فامتنع إضافة ظرف الزمان إىل إذا ألن ذلك ي
فيها من معىن اجلزاء ألن املضاف واملضاف إليه كالشيء الواحد فلو أضيف إليه واحلني إليهما لغلب عليهما حكمه 

  لضعفهما عن درجة حرف اجلزاء فتأمله 

  فائدة بديعة الم كي والم اجلحود

 فعل يكون علة ملا بعدها الم كي واجلحود حرفان ماضيان بإضمار أن إال أن الم كي هي الم العلة فال يقع فيها إال
فإن كان ذلك الفعل منفيا مل خيرجها عن أن تكون الم كي كما ذهب إليه الصيمري ألن معىن العلة فيها باق وإمنا 

  الفرق بني الم اجلحود والم كي وذلك من ستة أوجه 
 فال تقول ما أكون أحدها أن الم اجلحود يكون قبلها كون منفي بشرط املضي إما ما كان أو مل يكن ال مستقبال

ألزورك وتكون زمانية ناقصة ال تامة وال يقع بعد امسها ظرف وال جمرور ال تقول ما كان زيد عندك ليذهب وال 
أمس ليخرج فهذه أربعة فروق والذي يكشف لك قناع املعىن ويهجم بك على الغرض أن كان الزمانية عبارة عن 

املفعول من أجله وال إىل احلال وظروف املكان ويف تعديها إىل  زمان ماض فال يكون علة حلادث وال يتعدى إىل
  ظرف الزمان نظر وهذا الذي منعها أن تقع قبلها الم العلة أو يقع بعدها اجملرور أو الظرف 

وأما الفرق اخلامس بني الالمني فهو أن الفعل بعد الم اجلحود ال يكون فاعله إال عائدا على اسم كان ألن الفعل 
موضع اخلرب فال تقول ما كان زيد ليذهب عمرو كما تقول يا زيد ليذهب عمرو أو لتذهب أنت ولكن  بعدها يف



  تقول ما كان ليذهب وما كنت ألفعل 
والفرق السادس جواز إظهار أن بعد الم كي وال جيوز إظهارها بعد الم اجلحود ألهنا جرت يف كالمهم نفيا للفعل 

  اجلحود بإزائها فلم يظهر بعدها ما ال يكون بعدها املستقبل بالسني أو سوف فصارت الم 
ويف هذه النكتة مطلع على فوائد من كتاب اهللا ومرقاة إىل تدبره كقوله وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم األنفال 

فجاء بالم اجلحود حيث كان نفيا ألمر متوقع وسبب خموف يف املستقبل مث قال وما كان اهللا معذهبم وهم  ٣٣
ون فجاء باسم الفاعل الذي ال خيتص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب باملستغفرين على العموم يف يستغفر

مث قال وما كنا مهلكي القرى  ١١٧األقوال ال خيص مضيا من استقبال ومثله ما كان ربك ليهلك القرى هود 
  فالحظ هذه اآلية من مطلع األخرى جتدها كذلك  ٥٩القصص 

  الصريورة الم العاقبة أو الم 
فهي يف احلقيقة الم كي ولكنها تتعلق  ٨وأما الم العاقبة ويسموهنا الم الصريورة يف حنو ليكون هلم عدوا القصص 

باخلرب لقصد املخرب عنه وإرادته ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل على احلقيقة وهو اهللا سبحانه وتعاىل أي فعل اهللا 
  تعاىل ذلك ليكون كذا وكذا 

وهلم أعتق ليموت مل يعتق لقصد املوت ومل تتعلق الالم بالفعل وإمنا املعىن قدر اهللا أنه يعتق ليموت فهي وكذلك ق
  متعلقة باملقدور وفعل اهللا 

ونظريه إين أنسى ال سن ومن رواه أنسي بالتشديد فقد كشف قناع املعىن ومسعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول 
عل اهللا فإهنا حيث وردت يف الكالم فهي جلهل الفاعل لعاقبة فعله كالتقاط آل يستحيل دخول الم العاقبة يف ف

فرعون ملوسى فإهنم مل يعلموا عاقبته أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة حنو لدوا للموت وابنوا للخراب فأما يف فعل 
التعليل وملثل هذه  من ال يعزب عنه مثقال ذرة ومن هو على كل شيء قدير فال يكون قط إال الم كي وهي الم

  الفوائد اليت ال تكاد توجد يف الكتب حيتاج إىل جمالسة الشيوخ والعلماء فائدة نفي املاضي ونفي املستقبل 
 ١١كما أن لن لنفي املستقبل كان األصل أن تكون ال لنفي املاضي وقد استعملت فيه حنو فال اقتحم العقبة البلد 

  يف األكثر إىل نفي املاضي ب مل لوجوه  وحنو وأي عبد لك ال أملا ولكن عدلوا
منها أهنم خصوا املستقبل بلن فأرادوا أن خيصوا املاضي حبرف وال ال ختص ماضيا من مستقبل وال فعال من اسم 

  فخصوا نفي املاضي ب مل 
ل ال أقسم ومنها أن ال يتوهم انفصاهلا مما بعدها إذ قد تكون نافية ملا قبلها ويكون ما بعدها يف حكم الوجوب مث

  حىت لقد قيل يف قول عمر ال نقضي ما جتانفنا إلمث إن ال رد ملا قبلها ونقضي واجب ال منفي 

أن ال رد وما بعدها واجب وهذا خطأ يف األثرين وتلبيس ال // صحيح // وقال بعض الناس يف قوله ال تراى نارامها 
  جيوز محل النصوص عليه 

أيضا بل القول فيها أحد قولني إما أن يقال هي للقسم وهو ضعيف وإما أن  ١ وكذلك ال أقسم بيوم القيامة القيامة
يقال أقحمت أول القسم إيذانا بنفي القسم عليه وتوكيدا لنفيه كقول الصديق الها اهللا تعمد إىل أسد من أسد اهللا 

  احلديث 
وا لفظ الفعل املاضي بعد مل إىل ومما يدل على حرصهم على إيصال حرف النفي مبا بعده قطعا هلذا التوهم إمنا قلب



  لفظ املضارع حرصا على اإلتصال وصرفا للوهم عن مالحظة اإلنفصال 
فإن قيل وأي شيء يف لفظ املضارع مما يؤكد هذا املعىن أو ليسا سواء هو واملاضي قلبا ال سواء فاعلم أن األفعال 

تحقت البناء وحق العامل أن ال يكون مضارعة للحروف من حيث كانت عوامل يف األمساء ك هي ومن هناك اس
مهيئا لدخول عامل آخر عليه قطعا للتسلسل الباطن والفعل املاضي هبذه الصورة وهو على أصله من البناء 

ومضارعة احلروف العوامل يف األمساء فليس يذهب الوهم عند النطق به إال إىل انقطاعه عما قبله إال بدليل يربطه 
  كون يف موضع احلال البتة إال مصاحبا لقيد ليجعل هذا الفعل يف موضع احلال وقرينة جتمعه إليه وال ي

فإن قلت فقد يكون يف موضع الصفتني النكرة حنو مررت برجل ذهب قبل افتقار النكرة إىل الوصف وفرط 
استغناء الكالم احتياجها إىل التخصيص تكملة لفائدة اخلرب هو الرابط بني الفعل وبينها خبالف احلال فإهنا جتيء بعد 

  ومتامه 
وأما كونه خربا للمبتدأ فلشدة احتياج املبتدأ إىل خربه جاز ذلك حىت أنك إذا أدخلت أن على املبتدأ بطل أن يكون 
املاضي يف موضع اخلرب إذ قد كان يف خربها الالم ملا يف الكالم من معىن اإلبتداء واإلستئناف ملا بعدها فاجتمع ذلك 

اونا على منع الفعل املاضي من أن يكون خربا ملا قبلها وليس ذلك يف املضارع وليس املضارع مع صيغة املاضي وتع
كاملاضي ألن مضارعته لإلسم هيأته لدخول العوامل عليه والتصرف بوجوه اإلعراب كاإلسم وأخرجته عن شبه 

وصف وموقع خرب املبتدأ وإن مل العوامل اليت هلا صدر الكالم وصريته كاألمساء املعمول فيها فوقع موقع احلال وال
يقطعه دخول الالم عن أن يكون خربا يف باب إن كما قطع املاضي من حيث كانت صيغة املاضي هلا صدر الكالم 

  كما تقدم 
فإن قيل فما وجه مضارعة الفعل املستقبل واحلال قبل دخول الزوائد ملحقة باحلروف األصلية متضمنة ملعاين األمساء 

  اطب فما تضمن معىن اإلسم أعرب كاملتكلم واملخ

كما بين من األمساء ما تضمن معىن احلرف ومع هذا فإن األصل يف دخول الزوائد شبه األمساء وصلح فيها من 
  الوجوه ما ال يصلح يف املاضي فائدة بديعة الم األمر وال الناهية 

ال يقع بعدها لفظ املاضي مث مل يوجد ذلك الم األمر وال يف النهي وحروف اجملازاة داخلة على املستقبل فحقها أن 
  إال حلكمة أما حرف النهي فال يكون فيه ذلك كي ال يلتبس بالنفس لعدم اجلزم 

  ولكن إذا كانت ال يف معىن الدعاء جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ املاضي مث قد يوجد بعد ذلك لوجوه 
حد فجاءوا بلفظ الفعل احلاصل يف معرض الدعاء تفاؤال منها أهنم أرادوا أن جيمعوا التفاؤل مع الدعاء يف لفظ وا

باإلجابة فقالوا ال خيبك اهللا وأيضا فالداعي قد تضمن دعاؤه القصد إىل إعالم السامع وإخبار املخاطب بأنه داع 
فجاءوا بلفظ اخلرب إشعارا مبا تضمنه من معىن اإلخبار حنو أعزك اهللا وأكرمك وال رحم فالنا مجعت بني الدعاء 

  واإلخبار فإنك داع 
ويوضح ذلك أنك ال تقول هذا يف حال مناجاتك اهللا تعاىل ودعائك لنفسك ال تقول رمحتين رب ورزقتين وغفرت 
يل كما تقول للمخاطب رمحك اهللا ورزقك وغفر لك إذ ال أحد يف حال مناجاتك يقصد إخباره وإعالمه وإمنا أنت 

  داع وسائل حمض 
  بس كما خافوه يف النهي فإن قيل وكيف مل خيافوا الل

قلنا للدعاء هيبة ترفع اإللتباس وذكر اهللا مع الفعل ليس مبنزلة ذكر الناس فتأمله فإنه بديع يف النظر والقياس فقد 
جاءت أشياء بلفظ اخلرب وهي يف معىن األمر والنهي منها قول عمر صلى رجل يف كذا وكذا من اللباس وقوهلم أجنز 



اهللا امرؤ وهو كثري فجاء بلفظ اخلرب احلاصل حتقيقا لثبوته وأنه مما ينبغي أن يكون واقعا وال حر ما وعد وقوهلم اتقى 
  بد فال يطلب من املخاطب إجياده بل خيرب عنه به ليحققه خربا صرفا كاإلخبار عن سائر املوجودات 

ر حسنه يف العقل وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معىن من هذه وهو أن هذا إخبار حمض عن وجوب ذلك واستقرا
  والشريعة والفطرة وكأهنم يريدون بقوهلم أجنز حر 

رواه البخاري // ما وعد أي ثبت ذلك يف املروءة واستقر يف الفطرة وقول عمر صلى رجل يف إزار ورداء احلديث 
ة اخلرب وإن أي هذا مما وجب يف الديانة وظهر وحتقق من الشريعة فاإلشارة إىل هذه املعاين حسنت صرفه إىل صور// 

كان أمرا زائدا ال يكاد جييء اإلسم بعده إال نكرة لعموم هذا احلكم وشيوع النكرة يف جنسها فلو جعلت مكان 
النكرة يف هذه األفعال أمساء معرفة متخض فيها معىن اخلرب وزال معىن األمر فقلت اتقى اهللا زيد وأجنز عمر وما وعد 

  لة املشهورة وهي جميء اخلرب مبعىن األمر فصار خربا ال أمرا وهذا هو موضع املسأ
جميء اخلرب مبعىن األمر يف القرآن يف حنو قوله والوالدات يرضعن واملطلقات يتربصن ونظائره فمن سلك املسلك 

األول جعله خربا مبعىن األمر ومن سلك املسلك الثاين قال بل هو خرب حقيقة غري مصروف من جهة اخلربية ولكن 
هللا وشرعه ودينه ليس خربا عن الواقع ليلزم ما ذكروه من اإلشكال وهو احتمال عدم وقوع هو خرب عن حكم ا

  خمربه فإن هذا إمنا يلزم من اخلرب عن الواقع 
وأما اخلرب عن احلكم والشرع فهو حق مطابق ملخربه ال يقع خالفه أصال وضد هذا جميء األمر مبعىن اخلرب حنو قوله 

فإن هذا صورته صورة األمر ومعناه معىن // وأبو داود وابن ماجة // رواه البخاري / /إذا مل تستح فاصنع ما شئت 
اخلرب احملض أي من كان ال يستحيي فإنه يصنع ما يشتهي ولكنه صرف عن جهة اخلربية إىل صورة األمر لفائدة 

من نفسه هذا األمر مل  بديعة وهي أن العبد له من حيائه آمر يأمره باحلسن وزاجر يزجره عن القبيح ومن مل يكن
تنفعه األوامر وهذا هو واعظ اهللا يف قلب العبد املؤمن الذي أشار إليه النيب وال تنفع املواعظ اخلارجة إن مل تصادف 

  هذا الواعظ الباطن فمن مل يكن له من نفسه واعظ مل تنفعه املواعظ 
الغي والشهوة طاعة ال انفكاك له منها فنزل منزلة  فإذا فقد هذا األمر الناهي بفقد احلياء فهو مطيع ال حمالة لداعي

املأمور وكأنه يقول إذا مل تأمتر ألمر احلياء فأنت مؤمتر ألمر الغي والسفه وأنت مطيعه ال حمالة وصانع ما شئت ال 
  حمالة فأتى بصيغة األمر تنبيها على هذا املعىن ولو أنه عدل عنها إىل صيغة اخلرب احملض فقيل إذا مل 

صنعت ما شئت مل يفهم منها هذا املعىن اللطيف فتأمله وإياك والوقوف مع كثافة الذهن وغلظ الطباع فإهنا  تستح
  تدعوك إىل إنكار هذه اللطائف وأمثاهلا فال تأمتر هلا وقوع املستقبل بلفظ األمر 

حكمته أن صيغة  أما وقوع الفعل املستقبل بلفظ األمر يف باب الشرط حنو قم أكرمك أي إن تقم أكرمك فقيل
األمر تدل على اإلستقبال فعدلوا إليها إيثارا للخفة وليست هذه العلة مطردة فإن األفعال املختصة باملستقبل ال 

  حيسن إقامة لفظ األمر مقام أكثرها حنو سيقوم وسوف يقوم ولن تقوم وأريد أن يقوم 
ن أحدمها جعل القياس سببا لإلكرام ومقتضيا ولكن أحسن ما ذكروه أن يقال يف قوله قم أكرمك فائدتان ومطلوبا

له اقتضاء األسباب ملسبباهتا والثاين كونه مطلوبا لآلمر مرادا له وهذه الفائدة ال يدل عليها الفعل املستقبل فعدل 
  عنه إىل لفظ األمر حتقيقا له وهذا واضح جدا وقوع املستقبل بلفظ املاضي 

ظ املاضي فقد علل بنحو هذه العلة وأن اإلرادة ال تدل على اإلستقبال وأما وقوع املستقبل بعد حرف اجلزاء بلف
فعدلوا إىل املاضي ألنه أخف وهي أيضا غري مطردة وال مستقلة ولو مل ينقض عليهم إال بسائر األدوات اليت ال 



  يكون الفعل بعدها إال مستقبال ومع ذلك ال يقع بلفظ املاضي 
ستقبل هنا إىل صيغة املاضي إشارة إىل نكتة بديعة وهي تنزيل الشرط بالنسبة وأحسن مما ذكروه أن يقال عدل عن امل

  إىل اجلزاء منزلة الفعل املاضي فإن الشرط ال يكون سابقا للجزاء متقدما عليه فهو ماض باإلضافة إليه 
اإلضافة إىل أال ترى أنك إذا قلت إن اتقيت اهللا أدخلك جنته فال يكون إال سابقا على دخول اجلنة فهو ماض ب

اجلزاء فأتوا بلفظ املاضي تأكيدا للجزاء وحتقيقا ألن الثاين ال يقع إال بعد حتقق األول ودخوله يف الوجود وأنه ال 
يكتفي فيه مبجرد العزم وتوطني النفس عليه الذي يف املستقبل بل ال سبيل إىل نيل اجلزاء إال بتقدم الشرط عليه 

ة البديعة مع أمنهم اللبس بتحصني أداة الشرط ملعىن اإلستقبال فيهما يبقى أن يقال وسبقه له فأتى املاضي هلذه النكت
  فهذا تقرير حسن يف فعل الشرط فما الذي حسن وقوع اجلزاء املستقبل من كل وجه بلفظ املاضي 

  إذا قلت إن قمت قمت قيل هذا سؤال حسن وجوابه أهنم أبرموا تلك الفائدة 

سني اللفظ ومشاكلة أوله آلخره وازدواجه واعتدال أجزائه فأتوا باجلزاء ماضيا هلذه يف فعل الشرط قصدوا معها حت
احلكمة فإن لفظيت الشرط واجلزاء كاألخوين الشقيقني وأنت تراهم يغريون اللفظ عن جهته وما يستحقه ألجل 

أال ترى كيف حسن إن تزرين املعادلة واملشاكلة فيقولون أتيته بالغدايا والعشايا ومأزورات غري مأجورات ونظائره 
أزرك وإن زرتين زرتك وقبح إن تزرين زرتك وتوسط إن زرتين أزرك فحسن األوالن للمشاكلة وقبح الثالث 
للمنافرة حىت منع منه أكثر النحاة وأجاز مجاعة منهم أبو عبداهللا بن مالك وغريه وهو الصواب لكثرة شواهده 

ه أوىل منها قال ألن املستقبل يف هذا الباب هو األصل واملاضي فرع وصحة قياسه على الصورة الواقعة وادعى أن
عليه فإذا أجزمت أن يكون املاضي أوال واملستقبل بعده فجواز اإلتيان باملستقبل الذي هو األصل أوال واملاضي بعده 

  أوىل 
ترجيح قوهلم وإن زرتين والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سابقا على اجلزاء فهو ماض بالنسبة إليه يدل على 

أزرك أوىل باجلواز من إن تزرين زرتك والتقرير الذي قرره من جواز املستقبل هو األصل يف هذا الباب واملاضي 
دخيل عليه فإذا قدم األصل كان أوىل باجلواز ترجح ما ذكره فالترجيحان حق وال فرق بني الصورتني وكالمها جائز 

   أعلم هذا هو اإلنصاف يف املسألة واهللا
ولكن هنا دقيقة تشري إىل ترجيح قول اجلماعة وهي أن الفعل الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه 

واإلعتماد عليه فيكون هو مطلوب املعلق وجعل اجلزاء باعثا ووسيلة إىل حتصيله ويف هذا املوضع يتأكد أو يتعني 
ه أن يأيت به فيوقعه وظهور القصد املعنوي إليه أوجب تأثري اإلتيان فيه بلفظ املضارع الدال على أن املقصود من

  العمل اللفظي فيه ليطابق املعىن اللفظ فيجتمع التأثريان اللفظي واملعنوي 
والذي يدل على هذا أهنم قلبوا لفظ الفعل املاضي إىل املستقبل يف الشرط هلذا املعىن حىت يظهر تأثري الشرط فيه 

الم معتمدا على اجلزاء والقصد إليه والشرط جعل تابعا ووسيلة إليه كان اإلتيان فيه واقتضاؤه له وإذا كان الك
  بلفظ املاضي حسنا أو أحسن من املستقبل فزن هبذه القاعدة ما يرد عليك من هذا الباب 

زاء فانظر كيف جعل فعل الشرط ماضيا واجل ٢٧فمنه قوله تعاىل لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني الفتح 
مستقبال ألن القصد كان إىل دخوهلم املسجد احلرام وعنايتهم كلها مصروفة ومهمهم معلقة به دون وقوع األفعال 

  مبشيئة اهللا تعاىل فإهنم مل يكونوا يشكون يف ذلك وال يرتابون 



قريره وإما دال وأكد هذا املعىن تقدمي اجلزاء على الشرط وهو إما نفس اجلزاء على أصح القولني دليال كما تقدم ت
على اجلزاء وهو حمذوف مقدر تأخريه وعلى القولني فتقدم اجلزاء أو تقدمي ما يدل عليه اعتناء بأمره وجتريدا للقصد 

  إليه 
ويدل عليه أيضا تأكيده بالالم املؤذنة بالقسم املضمر كأنه قيل واهللا لتدخلن املسجد احلرام فهذا كله يدلك على أنه 

وحنوه ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا  ٧ه ومثل هذا قوله تعاىل لئن شكرمت ألزيدنكم إبراهيم هو املقصود املعىن ب
وهذا  ٨٨ومثله لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله اإلسراء  ٨٦إليك اإلسراء 

القسم كما رأيت فحسن اإلتيان بلفظ أصل غري منخرم وفيه نكتة حسنة وهي اعتماد الكالم يف هذا النوع على 
  املاضي إذ القسم أوىل به لتحققه وال يكون اإللغاء مستشنعا فيه ألنه مبين 

وملا كان الفعل بعد حرف اجلزاء يقع بلفظ املاضي ملا ذكرناه من الفائدة حسن وقوع املستقبل املنفي بلم بعدها حنو 
ما ال جيتمع يف شيء من الكالم عامالن من جنس واحد ولكن ملا وإن مل تنتهوا ومها جازمتان وال جيتمع جازمان ك

كان الفعل بعدها ماضيا يف املعىن وكانت متصلة به حىت كأن صيغته صيغة املاضي لقوة الداللة عليه بلم جاز وقوعه 
ن ألهنا أوىل بعد إن وكان العمل واجلزم حلرف مل ألهنا أقرب إىل الفعل وألصق به وكان املعىن يف اإلستقبال حلرف أ

  وأسبق فكان اعتبارها يف املعىن واعتبار مل يف اجلزم 
وال ينكر إلغاء أن هنا ألن ما بعدها يف حكم صيغة الفعل املاضي كما ال ينكر إلغاؤها قبله وقد أجازوا يف إن النافية 

التا إن أمسكهما من أحد من وقوع املستقبل بعدها بلفظ املاضي ما أجازوا يف إن اليت للشرط كما قال تعاىل ولئن ز
ولو جعلت مكان إن ههنا غريها من حروف النفي مل حيسن فيه مثل هذا ألن الشرطية أصل للنافية كأن  ٤١فاطر 

اجملتهد يف النفي إذا أراد توكيده يقول إن كان كذا وكذا فعلي كذا أو فأنا كذا مث كثر هذا يف كالمهم حىت حذف 
  اب النفي واألصل ما ذكرناه واهللا أعلم اجلواب وفهم القصد فدخلت إن يف ب

  فائدة بديعة املفرد واجلمع

  يف ذكر املفرد واجلمع وأسباب اختالف العالمات الدالة على اجلمع واختصاص 

كل حمل بعالمته ووقوع املفرد موقع اجلملة وعكسه وأين حيسن مراعاة األصل وأين حيسن العدول عنه وهذا فصل 
  ذه اللغة العظيمة القدر املفضلة على سائر لغات األمم نافع جدا يطلعك على سر ه

  األصل يف األمساء هو املفرد

اعلم أن األصل هو املعىن املفرد وأن يكون اللفظ الدال عليه مفردا ألن اللفظ قالب املعىن ولباسه حيتذي حذوه 
لة وحركة وسكونا وشدة ولينا فإن واملناسبة احلقيقية معتربة بني اللفظ واملعىن طوال وقصرا وخفة وثقال وكثرة وق

كان املعىن مفردا أفردوا لفظه وإن كان مركبا ركبوا اللفظ وإن كان طويال طولوه كالقطنط والعشنق للطويل 
فانظر إىل طول هذا اللفظ لطول معناه وانظر إىل لفظ حبتر وما فيه من الضم واإلجتماع ملا كان مسماه القصري 

حلديد واحلجر والشدة والقوة وحنوها جتد يف ألفاظها ما يناسب مسمياهتا وكذلك لفظا اجملتمع اخللق وكذلك لفظة ا
احلركة والسكون مناسبتهما ملسمياهتما معلوم باحلس وكذلك لفظ الدوران والنزوان والغليان وبابه يف لفظها من 

  تتابع احلركة ما يدل على تتابع حركة مسماها 



فاك يف تكرر احلرف املضاعف منها ما يدل على تكرر املعىن وكذلك وكذلك الدجال واجلراح والضراب واأل
الغضبان والظمآن واحلريان وبابه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق به وميتليء الفم بلفظه المتالء حامله من 

  ها هذه املعاين فكان الغضبان هو املمتليء غضبا الذي قد اتسع غضبه حىت مأل قلبه وجوارحه وكذلك بقيت
وال يتسع املقام لبسط هذا فإنه يطول ويدق جدا حىت تسكع عنه أكثر األفهام وتنبو عنه للطافته فإنه ينشأمن جوهر 
احلرف تارة وتارة من صفته ومن اقترانه مبا يناسبه ومن تكرره ومن حركته وسكونه ومن تقدميه وتأخره ومن إثباته 

زنة بني احلركات وتعديل احلروف وتوخي املشاكلة واملخالفة واخلفة وحذفه ومن قلبه وإعالله إىل غري ذلك من املوا
  والثقل والفصل والوصل وهذا باب يقوم من تتبعه سفر ضخم وعسى اهللا أن يساعد على إبرازه حبوله وقوته 
ما ورأيت لشيخنا أيب العباس بن تيمية فيه فهما عجيبا كان إذا انبعث فيه أتى بكل غريبة ولكن كان حاله فيه ك

  كان كثريا يتمثل 
  يا أيها الربق إين عنك مشغول املثىن واجلمع تابعان للمفرد ... تألق الربق جنديا فقلت له 

  ولنذكر من هذا الباب حال اللفظ يف إفراده وتغيريه عند زيادة معناه بالتثنية واجلمع 

له جعل هلما يف اإلسم عالمة تدل عليهما  دون سائر مغرياته فنقول ملا كان املفرد هو األصل والتثنية واجلمع تابعان
  وجعلت آخره قضاء حلق األصالة فيه والتبعية فيهما والفرعية فالتزموا هذا يف التثنية ومل ينخرم عليهم 

  وأما اجلمع فإهنم ذهبوا به كل مذهب وصرفوه كل مصرف 
  ها فمرة جعلوه على حد التثنية وهو قياس الباب كالتثنية والنسب والتأنيث وغري

  وتارة اجتلبوا له عالمة يف وسطه كاأللف يف جعافر والياء يف عبيد والواو يف فلوس 
  وتارة جعلوا اختصار بعض حروفه وإسقاطها عالمة عليه حنو عنكبوت وعناكب 

فإنه ملا ثقل عليهم املفرد وطالت حروفه وازداد ثقال باجلمع خففوه حبذف بعض حروفه لئال جيمعوا بني ثقلني وال 
اقض هذا ما أصلوه من طول اللفظ لطول املعىن وقصره لقصره فإن هذا باب آخر من املعادلة واملوازنة عارض ين

  ذلك األصل ومنع من طرده 
ومنهم مجعهم فعيل وفعول وفعال على فعل كرغيف وعمود وقذال على رغف وعمد وقذل لثقل املفرد باملدة فإن 

اجلمع فكرهوا أن حيذفوا املدة فيجمعوا عليه بني نقيضني فقلبوا املدة ومل كان يف واحده ياء التأنيث فإهنا حتذف يف 
  حيذفوها كرسالة ورسائل وصحيفة وصحائف فجربوا النقص بالفرق ال أهنم تناقضوا 

  وتارة يقتصرون على تغيري بعض حركاته فيجعلوهنا عالمة جلمعه كفلك وفللك وعبد وعبد 
   لفظ واحدة كخيل وأمي وقوم ورهط وحنوه وتارة جيتلبون له لفظا مستقال من غري

وتارة جيعلون العالمة يف التقدير والنية ال يف اللفظ كفلك للواحد واجلمع فإن ضمة الواحد يف النية كضمة قفل 
وضمة اجلمع كضمة رسل وكذلك هجان ودالص وأمسال وأعشار مع أن غالب هذا الباب إمنا يأيت يف الباب 

مبوصوفاهتا فال يقع لبس وال يكاد جييء يف غري الصفات إال نادرا جدا ومع هذا فال بد أن حلصول التمييز والعالمة 
  يكون ملفرده لفظ يغاير مجعه ويكون فيه لغتان ألهنم علموا أنه يثقل عليهم 

ه أما يف اجلر والنصب فلتوايل الكسرات وأما يف الرفع فيثقل اخلروج من الكسرة إىل الضمة فعدلوا إىل مجع تكسري
  وال يرد هذا عليهم يف رامحني ورامحون لفصل األلف 



الساكنة ومنعها من توايل احلركات فهو كمسلمني وقائمني وكذلك عدلوا عن مجع فعل املضاعف من صفات 
العقالء كفظ وبر فلم جيمعوه مجع سالمة ويقولون برون وفظون لئال يشتبه بكلوب وسفود ألنه برائني فكسروه 

  وقالوا أبرار 
ا جاءوا إىل غري املضاعف كصعب مجعوه مجع تصحيح ومل خيافوا التباسا إذ ليس يف الكالم فعلول وصعبون فتأمل فلم

هذا التفريق وهذا التصور الدال على أن أذهاهنم قد فاقت أذهان األمم كما فاقت لغتهم لغاهتم وتأمل كيف مل 
ا شعراء إيذانا منهم بأن واحده على زنة فعيل جيمعوا شاعرا مجع سالمة مع استيفائه وشروطه بل كسروه فقالو

  فجمعوه كرحيم ورمحاء ملا كان مقصودهم املبالغة يف وصفهم بالشعور 
مث انظر كيف مل ينطقوا هبذا الوجه املقدر كراهية منهم جمليئه بلفظ شعري وهو احلب املعروف فأتوا بفاعل وملا مل يكن 

  هذا املانع يف اجلمع قالوا شعرا 
ثنية فإهنم ألزموها حاال واحدا فالتزموا فيها لفظ املفرد مث زادوا عليه عالمة التثنية وقد قدمنا أن ألف التثنية فأما الت

يف األمساء أصلها ألف اإلثنني يف فعال وذكرنا الدليل على ذلك فجاءت األلف يف التثنية يف األمساء كما كانت يف 
ر السامل عالمة اجلمع نظري واو فعلوا وتقدم أنك ال جتد الواو عالمة فعال عالمة اإلثنني وكذلك الواو يف مجع املذك

  للرفع يف مجيع األمساء إال يف األمساء املشتقة من األفعال أو ما هو يف حكمها 
وملا كانت األلف عالمة اإلثنني يف ضمري من يعقل وغريه كانت عالمة التثنية يف العاقل وغريه وكانت األلف أوىل 

 لقرب التثنية من الواحد وأرادوا أن ال يغريوا الفعل عن البناء على الفتح يف اإلثنني كما كان ذلك يف بضمري اإلثنني
  الواحد للقرب املذكور 

وملا كانت الواو ضمري العاقلني خاصة يف فعلوا خصوها جبمع العقالء يف حنو هم مسلمون وقائمون وملا كان يف الواو 
  خصوها بالداللة على اجلمع دون األلف  من الضم واجلمع ما ليس يف غريها

وسر املسألة أنك إذا مجعت وكان القصد إىل تعيني آحاد اجلموع وأنت معتمد اإلخبار عن كل واحد منهم وسلم 
لفظ بناء الواحد يف اجلمع كما سلم معناه يف القصد إليه فقلت فعلوا وهم فاعلون وأكثر ما يكون هذا فيمن يعقل 

ل من األجناس جيري جمرى األمساء املؤنثة املفردة كالثلة واألمة واجلملة فلذلك تقول الثياب ألن مجيع ما ال يعق
  بيعت وذهبت وال تقول بيعوا وذهبوا ألنك تشري إىل اجلملة من 

غري تعيني آحادها هذا هو الغالب فيما ال يعقل إال ما أجرى جمرى العاقل وجاءت مجوع التكسري معتربا فيها بناء 
جارية يف اإلعراب جمراه حيث ضعف اإلعتماد على كل واحد بعينه وصار اخلرب كأنه عن اجلنس الكبري الواحد 

  اجلاري يف لفظه جمرى الواحد 
وكذلك مجعوا ما قل عدده من املؤنث مجع السالمة وإن كان ما ال يعقل حنو الثمرات والسمرات إال أهنم مل جيعلوا 

  ري ألهنم يف املؤنث مل يزيدوا غري ألف فرقا بينه وبني الواحد املذكر منه وإن قل عدده إال مجع تكس
وأما التاء فقد كانت موجودة يف الواحدة ويف وصفها وإن كثر مجعوه مجع تكسري كاملذكر فإذا كانوا يف اجلمع 

هلم ذلك  القليل يسلمون لفظ الواحد من أجل اإلعتماد يف إسناد اخلرب على إفراده فما ظنك به يف اإلثنني إذا ساغ
يف اجلمع الذي هو على حدها لقربه منها فلهذا ال جتد التثنية يف العاقل وغريه إال على حد واحد وكذلك ضمري 

  اإلثنني يف الفعل تثنية األمساء 
  إذا علم هذا فحق العالمة يف تثنية األمساء أن يكون على حدها يف عالمة اإلضمار وأن تكون ألفا يف كل األحوال 

طوائف من العرب وهم خثعم وطيء وبنو احلرث بن كعب وعليه جاءت يف قول حمققي النحاة إن  وكذلك فعلت



وأما أكثر العرب فإهنم كرهوا أن جيعلوه كاإلسم املبين واملقصور من حيث كان اإلعراب  ٦٣هذان لساحران طه 
نية هلا فتمسكوا باألمرين فجعلوا قد ثبت يف الواحد والتثنية طارئة على اإلفراد وكرهوا زوال األلف الستحقاق التث

الياء عالمة اجلر وشركوا النصب معه ملا علمت من تعليل النحاة فكان الرفع أجدر باأللف ال سيما وهي يف األصل 
عالمة إضمار الفاعل وهي يف تثنية األمساء عالمة رفع الفاعل أو ما ضارعه وقام مقامه وأما الواو فقد فهمت 

  قاق الرفع هلا مبا قررناه يف األلف ولكنهم حولوا إىل الياء يف اجلر ملا ذكرنا يف ألف التثنية اختصاصها باجلمع واستح
ومىت انقلبت الواو ياء فكأهنا إذ مل يفارقها املد واللني فكأهنما حرف واحد واإلنقالب فيهما يعترب حاال ال تبديال 

  لون يف تاء تراث وختمة وجتاه أهنا بدل من الواو وهلذا جتدهم يعربون عن هذا املعىن بالقلب ال باإلبدال ويقو
  فإن قيل فإذا كان بعض العرب قد جعل التثنية باأللف يف كل حال فهال جعلوا اجلمع بالواو يف مجيع أحواله 

قيل إن األلف منفردة يف كثري من أحكامها عن الواو والياء والياء والواو أختان فكأهنم ملا قلبوها ياء يف النصب مل 
  بعدوا عن الواو خبالف األلف فإهنم إذا قلبوها ياء بعدوا عنها مجع سنني ومئني ي

  فإن قيل فما بال مجعهما جاء على حد التثنية وليس على صفات العاقلني وال أمسائهم 
  قيل إن هذا اجلمع ال يوجد إال فيما كملت فيه أربعة شروط 

  أحدها أن يكون معتل الالم 
  ذوف منه غري حرف مد ولني الثاين أن ال يكون احمل

  الثالث أن يكون مؤنثا 
الرابع أن ال يكون له مذكر فخرج من هذا الضابط شفه ألن حمذوفها هاء وكذا شاه وعضه وخرج منه أمه ألن هلا 

مذكرا وإن مل يكن على لفظها فقالوا يف مجعها أموات ومل جيمعوه مجع سنني كيال يظن أنه مجع املذكر إذ كان له 
جمعوا هذا الباب مجع سالمة من أجل أنه مؤنث واملؤنث جيمع مجع سالمة وإن مل يكن على هذا اللفظ فلما مذكر ف

حصل فيه مجع السالمة بالقياس الصحيح وكانت عادهتم رد الالم احملذوفة يف اجلموع وكانت الالم احملذوفة واوا أو 
د وساق القياس إليها سوقا لطيفا حىت حصلت له بعد ياء أظهر يف اجلمع السامل هلا ياء أو واو ومل يكن يف الواح

  أخذها منه 
فما أشبه حال هذا اإلسم حبال من أخذ اهللا تعاىل منه شيئا وعوضه خريا منه وأين الواو والياء الدالة على مجع أويل 

األلسنة مث انظر العلم من ياء أو واو ال تدل على معىن البتة فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه يف الكتب و
كيف كسروا السني من سنني لئال يلتبس مبا هو على وزن فعول من أوزان املبالغة فلو قالوا سنون بفتح السني 

اللتبس بفعول من سن يسن فكان كسر السني حتقيقا للجمع إذ ليس يف الكالم اسم مفرد على وزن فعيل وفعول 
  بكسر الفاء تثنية األرض ومجعها 

ت صانع يف األرضني قيل ليست األرض يف األصل كأمساء األجناس مثل ماء وحجر ومتر ولكنها فإن قيل فما أن
  لفظة جارية جمرى املصدر فهي مبنزلة السفل 

والتحت ومبنزلة ما يقابلها كالفوق والعلو ولكنها وصف هبا هذا املكان احملسوس فجرت جمرى امرأة زور وضيف 
  رضها البيطار ويدل على هذا قول الراجز ومل يقلب أ

  يصف قوائم فرس فأفرد اللفظ وإن كان يريد ما هو مجع يف املعىن 
فإذا كانت هبذه املنزلة فال معىن جلمعها كما ال جيمع الفوق والتحت والعلو والسفل فإن قصد املخرب إىل جزء من 



العلو حيث عني جزءا هذه األرض املوطوءة وعني قطعة حمدودة منها خرجت عن معىن السفل الذي هو يف مقابلة 
حمسوسا منها فجاز على هذا أن يثىن إذا ضممت إليه جزءا آخر فنقول رأيت أرضني وال تقول للواحدة أرضة كما 

تقول يف واحد التمر مترة ألن األرض ليس باسم جنس كما تقدم وال يقال أيضا أرضة من حيث قلت ضربة 
يتصور يف العقول أن يقال سفلة وحتتة كما يتصور ذلك يف  وجرحة ألهنا يف األصل جترى جمرى السفل والتحت وال

  بعض املصادر 
فلما مل ميكنهم أن جيمعوا أرضا على أرضات من حيث رفضوا أرضة وال أمكنهم أن يقولوا آرض وال آراض من 

أرضان حيث مل يكن مثل أمساء األجناس كصخر وكلب وكانوا قد عينوا جمزوءا حمدودا فقالوا فيه أرض ويف تثنيته 
  مل يستكثروا إذا أضافوا إىل اجلزأين بالياء 

ورابعا أن جيمعوه على حد التثنية فقد تقدم السر يف اجلمع الذي على حد التثنية وأنه مقصود إىل آحاده على التعيني 
لى ذلك فإن أرادوا الكثرة واجلمع الذي ال يتعني آحاده كأمساء األجناس مل حيتاجوا إىل اجلمع فإن لفظ أرض يأيت ع

كله ألهنا كلها باإلضافة إىل السماء حتت وسفل فعرب عنها هبذا اللفظ اجلاري جمرى املصدر لفظا ومعىن وكأنه 
وصف لذاهتا ال عبارة عن عينها وحقيقتها إذ يصلح أن يعرب به عن كل ما له فوق وهو باإلضافة إىل ما يقابله سفل 

رواه // ل كيف جاءت جمموعة يف قوله طوقه من سبع أرضني كما تقدم فسماء كل شيء أعاله وأرضه أسفله وتأم
مسلم أمحد ملا اعتمد الكالم على ذات األرضني وأنفسها على التفضيل آلحادها دون الوصف هلا بتحت أو سفل يف 

  مقابلة فوق وعلو فتأمله مجع السماء واشتقاقها 
  اعوا يف األرض فإهنا مقابلة فما الفرق بينهما فإن قلت فلم مجعوا السماء فقالوا مساوات وهال راعوا فيها ما ر

  قيل بينهما فرقان فرق لفظي وفرق معنوي 
أما اللفظي فإن األرض على وزن ألفاظ املصادر الثالثة وهو فعل كضرب وأما السماوات كان نظريها يف املصادر 

  التالء واجلالء فهي بأبنية األمساء أشبه 
ووزهنا السفل والتحت ومها ال يثنيان وال جيمعان ويف مقابلتهما الفوق والعلو وإمنا الذي مياثل األرض يف معناها 

ومها كذلك ال جيمعان على أنه قد قيل إن السماوات ليس مجع مساء وإمنا هي مجع مساوة ومساوة كل شيء أعاله 
الشيء خاصة وأما مجع مساء فقياسه أمسية كأكسية وأغطية أو مسوات وليس هذا بشيء فإن السماوة هي أعلى 

ليست باسم لشيء عال وإمنا هي اسم جلزئه العايل وأما السماء فاسم هلذا السقف الرفيع جبملته فالسماوات مجعه ال 
  مجع أجزاء عالية منه على أنه كل عال 

وأحسن من هذا الفرق أن يقال لو مجعوا أرضا على قياس مجوع التكسري لقالوا آرض كأفلس أو آراض كأمجال أو 
فلوس فاستثقلوا هذا اللفظ إذ ليس فيه من الفصاحة واحلسن والعذوبة ما يف لفظ السماوات وأنت جتد أروض ك

  السمع ينبو عنه بقدر ما يستحسن لفظ السماوات ولفظ السماوات يلج يف السمع بغري استئذان لنصاعته وعذوبته 
ا أرادوه بثالثة ألفاظ تدل على التعدد كما ولفظ األراضي ال يأذن له السمع إال على كره وهلذا تفادوا من مجعه إذ

كل هذا تفاديا من أن يقال أراض وآراض الفرق  ١٢قال تعاىل خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن الطالق 
  املعنوي 

فإن الكالم مىت اعتمد به على السماء احملسوسة اليت هي السقف وقصد به إىل ذاهتا دون معىن الوصف صح مجعها 
ن العدد قليل ومجع السالمة بالقليل أوىل ملا تقدم من قربه من التثنية القريبة من الواحد ومىت اعتمد مجع السالمة أل

  الكالم على الوصف ومعىن العلى والرفعة جرى اللفظ جمرى املصدر املوصوف به يف قولك قول عدول وزور 



ذواهتا وأعدادها وحيث جاءت وأما األرض فأكثر ما جتيء مقصودا هبا معىن التحت والسفل دون أن يقصد 
  مقصودا هبا الذات والعدد أيت بلفظ يدل على البعد كقوله ومن األرض مثلهن 

  وفرق ثان وهو أن األرض هلا نسبة ال إىل السماوات وسعتها بل هي بالنسبة 

  اسم اجلنس إليها كحصاة يف صحراء فهي وإن تعددت وتكربت فهي بالنسبة إىل السماء كالواحد القليل فاختري هلا 
وفرق ثالث أن األرض هي دار الدنيا اليت باإلضافة إىل اآلخرة كما يدخل اإلنسان إصبعه يف اليم فما تعلق هبا هو 

  مثال الدنيا من اآلخرة واهللا سبحانه مل يذكر الدنيا إال مقلال هلا حمقرا لشأهنا 
نه اسم للمكان فإن السماوات مقر مالئكة وأما السماوات فليست من الدنيا هذا على أحد القولني يف الدنيا فإ

الرب تعاىل وحمل دار جزائه ومهبط مالئكته ووحيه فإذا اعتمد التعبري عرب عنها بلفظ اجلمع إذ املقصود ذواهتا ال 
جمرد العلو والفوق وأما إذا أريد الوصف الشامل للسماوات وهو معىن العلو والفوق أفردوا ذلك حبسب ما يتصل 

والسياق فتأمل قوله أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور أم أمنتم من يف السماء  به من الكالم
كيف أفردت هنا ملا كان املراد الوصف الشامل والفوق املطلق ومل يرد مساء  ١٧ ١٦أن يرسل عليكم حاصبا امللك 

  ية عن مواضعها إفراد السماء ومجعها معينة خمصوصة وملا مل تفهم اجلهمية هذا املعىن أخذوا يف حتريف اآل
خبالف قوله يف سبأ عامل  ٦١وكذا قال اهللا تعاىل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء يونس 

فإن قبلها ذكر سبحانه سعة ملكه وحمله وهو  ٣الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض سبأ 
ض وملا مل يكن يف سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس وتأمل كيف أتت السماوات كلها واألر

فإهنا أتت جمموعة هنا  ٣جمموعة يف قوله تعاىل وهو اهللا يف السماوات ويف األرض يعلم سركم وجهركم األنعام 
له وهو املعبود يف كل حلكمة ظاهرة وهي تعلق الظرف مبا يف امسه تبارك وتعاىل من معىن اإلهلية فاملعىن وهو اإل

واحدة من السماوات ففي كل واحدة من هذا اجلنس هو املألوه املعبود فذكر اجلمع هنا أبلغ وأحسن من اإلقتصار 
  على لفظ اجلنس الواحد 

وملا عزب هذا املعىن عن فهم بعض املتسننة فسر اآلية مبا ال يليق هبا فقال الوقف التام على السماوات مث يبتديء 
ويف األرض يعلم وغلط يف فهم اآلية وأن معناها ما أخربتك به وهو قول حمققي أهل التفسري وتأمل كيف بقوله 

  جاءت مفردة 

إرادة هلذين اجلنسني أي رب كل ما  ٢٣يف قوله فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون الذاريات 
م الشامل لكل ما يسمى مساء وكل ما يسمى أرضا وهو عال وكل ما سفل فلما كان املراد عموم ربوبيته أتى باإلس

أمر حقيقي ال يتبدل وال يتغري وإن تبدلت عني السماء واألرض فانظر كيف جاءت جمموعة يف قوله يسبح هللا ما يف 
يف مجيع الصور ملا كان املراد اإلخبار عن تسبيح سكاهنا على كثرهتم وتباين  ١السماوات وما يف األرض اجلمعة 

  هم مل يكن بد من مجع حملهم مراتب
ونظري هذا مجعها يف قوله وله من يف السماوات واألرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون 

جمموعة إخبارا بأهنا تسبح له بذواهتا  ٤٤وكذلك جاءت يف قوله تسبح له السماوات السبع اإلسراء  ١٩األنبياء 
املعىن بوصفها بالعدد ومل يقتصر على السماوات فقط بل قال السبع وانظر وأنفسها على اختالف عددها وأكد هذا 

فالرزق املطر وما وعدنا به اجلنة  ٢٢كيف جاءت مفردة يف قوله ويف السماء رزقكم وما توعدون الذاريات 
ءت جمموعة وكالمها يف هذه اجلهة ال أهنما يف كل واحدة من السماوات فكان لفظ اإلفراد أليق هبا مث تأمل كيف جا



ملا كان املراد نفي علم الغيب عن كل من  ٦٥يف قوله قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا النمل 
هو يف واحدة من السماوات أتى هبا جمموعة وتأمل كيف مل جييء يف سياق اإلخبار بنزول املاء منها إال مفردة حيث 

  ماء بنفسها بل املراد الوصف وهذا باب قد فتح اهللا ولك فلجه وقعت ملا مل يكن املراد نزوله من ذات الس
وانظر إىل أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه مجعا وإفرادا وتقدميا وتأخريا إىل غري ذلك من أسراره فلله احلمد 

  واملنة ال حيصى أحد من خلقه ثناء عليه هل الرزق من السماء أو من السماوات 
ق بني قوله تعاىل يف سورة يونس قل من يرزقكم من السماء واألرض أم من ميلك السمع فإن قيل فهل يظهر فر

   ٢٤وبني قوله يف سورة سبأ قل من يرزقكم من السماوات واألرض قل اهللا سبأ  ٣١واألبصار يونس 
ليت يف يونس قيل هذا من أدق هذه املواضع وأغمضها وألطفها فرقا فتدبر السياق جتده نقيضا ملا وقع فإن اآليات ا

سيقت مساق اإلحتجاج عليهم مبا أقروا به ومل ميكنهم إنكاره من كون الرب تعاىل هو رازقهم ومالك أمساعهم 
  وأبصارهم ومدبر أمورهم وغريها وخمرج احلي من امليت وامليت من احلي 

ريه فكيف يعبدون معه فلما كانوا مقرين هبذا كله حسن اإلحتجاج به عليهم إن فاعل هذا هو اهللا الذي ال إله غ
غريه وجيعلون له شركاء ال ميلكون شيئا من هذا وال يستطيعون فعل شيء منه وهلذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه 

  أي ال بد أهنم يقرون بذلك وال جيحدونه فال بد أن يكون املذكور مما يقرون به  ٣١تعاىل فسيقولون اهللا يونس 
ية إمنا كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء اليت يشاهدوهنا باحلس ومل واملخاطبون احملتج عليهم هبذه اآل

يكونوا مقرين وال عاملني بنزول الرزق من مساء إىل مساء حىت تنتهي إليهم ومل يصل علمهم إىل هذا فأفردت لفظ 
ملطر فمجيئه من السماء اليت السماء هنا فإنه ال ميكنهم إنكار جميء الرزق منها ال سيما والرزق ههنا إن كان هو ا

هي السحاب فإنه يسمى مساء لعلوه وقد أخرب سبحانه أنه بسط السحاب يف السماء بقوله اهللا الذي يرسل الرياح 
والسحاب إمنا هو مبسوط يف جهة العلو ال يف نفس الفلك  ٤٨فتثري سحابا فيبسطه يف السماء كيف يشاء الروم 

غريه فلما انتظم هذا بذكر اإلحتجاج عليهم مل يصلح فيه إال إفراد السماء ألهنم وهذا معلوم باحلس فال يلتفت إىل 
ال يقرون مبا ينزل من فوق ذلك من األرزاق العظيمة للقلوب واألرواح وال بد من الوحي الذي به احلياة احلقيقية 

  األبدية وهو أوىل باسم الرزق من املطر الذي به احلياة الفانية املنقضية 
ل من فوق ذلك من الوحي والرمحة واأللطاف واملوارد الربانية والتنزالت اإلهلية وما به قوام العامل العلوي فما ينز

والسفلي من أعظم أنواع الرزق ولكن القوم مل يكونوا مقرين به فخوطبوا مبا هو أقرب األشياء إليهم حبيث ال 
  ميكنهم إنكاره 

ا ذكر إقرارهم مبا ينزل من السماوات وهلذا أمر رسوله بأن يتوىل اجلواب وأما اآلية اليت يف سورة سبأ فلم ينتظم هب
فيها ومل يذكر عنهم أهنم اجمليبون املقرون فقال قل من يرزقكم من السماوات واألرض قل اهللا ومل يقل سيقولون اهللا 

افعه من السماوات السبع فأمر تعاىل نبيه أن جييب بأن ذلك هو اهللا وحده الذي ينزل رزقه على اختالف أنواعه ومن
وأما األرض فلم يدع السياق إىل مجعها يف واحدة من اإلثنني إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر إفراد 

  الرياح ومجعها 
ومن هذا الباب ذكر الرياح يف القرآن مجعا ومفردة فحيث كانت يف سياق الرمحة أتت جمموعة وحيث وقعت يف 

  وسر ذلك أن رياح سياق العذاب أتت مفردة 



الرمحة خمتلفة الصفات واملهاب واملنافع وإذا هاجت منها ريح أنشأ هلا ما يقابلها ما يكسر سورهتا ويصدم حدهتا 
فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع احليوان والنبات فكل ريح منها يف مقابلها ما يعدهلا ويرد سورهتا فكانت يف الرمحة 

  رحيا 
تأيت من وجه واحد ومحام واحد ال يقوم هلا شيء وال يعارضها غريها حىت تنتهي إىل حيث  وأما يف العذاب فإهنا

أمرت ال يرد سورهتا وال يكسر شرهتا فتمتثل ما أمرت به وتصيب ما أرسلت إليه وهلذا وصف سبحانه الريح اليت 
يت ال تلقح وال خري فيها واليت وهي ال ٤١أرسلها على عاد بأهنا عقيم فقال أرسلنا عليهم الريح العقيم الذاريات 

  تعقم ما مرت عليه 
مث تأمل كيف اطرد هذا إال يف قوله يف سورة يونس هو الذي يسريكم يف الرب والبحر حىت إذا كنتم يف الفلك 

فذكر ريح الرمحة الطيبة بلفظ اإلفراد ألن متام  ٢٢وجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا جاءهتا ريح عاصف يونس 
ك إمنا حتصل بوحدة الريح ال باختالفها فإن السفينة ال تسري إال بريح واحدة من وجه واحد سريها فإذا الرمحة هنا

اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب اهلالك فاملطلوب هناك ريح واحدة ال رياح وأكد هذا املعىن 
لطيبها فلينزه الفطن بصريته يف هذه الرياض  بوصفها بالطيب دفعا لتوهم أن تكون رحيا عاصفة بل هي مما يفرح هبا

  املونقة املعجبة اليت ترقص القلوب هلا فرحا ويتغذى هبا عن الطعام والشراب واحلمد هللا الفتاح العليم 
فمثل هذا الفصل يعض عليه بالنواجذ وتثىن عليه اخلناصر فإنه يشرف بك على أسرار عجائب جتتنيها من كالم اهللا 

  صواب مصطلحات بني اإلفراد واجلمع واهللا املوفق لل
  مما يدخل يف هذا الباب مجع الظلمات وإفراد النور ومجع سبل الباطل وإفراد سبل احلق ومجع الشمائل وإفراد اليمني 

   ١أما األول فكقوله احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور األنعام 
   ١٥٣مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله األنعام وأما الثاين فكقوله وأن هذا صراطي 

واجلواب عنها خيرج من مشكاة واحدة وسر ذلك  ٤٨وأما الثالث فكقوله يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل النحل 
  واهللا أعلم أن طريق احلق 

قال جماهد احلق طريقه على اهللا  ٤١واحد وهو على الواحد لألحد كما قال تعاىل هذا صراط علي مستقيم احلجر 
  ويرجع إليه كما يقال طريقك علي 

يف أصح القولني أي السبيل القصد الذي يوصل إىل اهللا وهي طريق  ٩ونظريه قوله وعلى اهللا قصد السبيل النحل 
  عليه قال الشاعر 

  عليها طريقي أو علي طريقها ... فهن املنايا أي واد سلكنه 
وبينت شواهده من القرآن وسر كون الصراط املستقيم على اهللا وكونه تعاىل على الصراط  وقد قررت هذا املعىن

يف كتاب التحفة املكية واملقصود أن طريق احلق  ٥٦املستقيم كما يف قول هود إن ريب على صراط مستقيم هود 
يء موجود وال غاية هلا يوصل واحد إذ مرده إىل اهللا امللك احلق وطرق الباطل متشعبة متعددة فإهنا ال ترجع إىل ش

إليها بل هي مبنزلة بنيات الطريق وطريق احلق مبنزلة الطريق املوصل إىل املقصود فهي وإن تنوعت فأصلها طريق 
  واحد 

وملا كانت الظلمة مبنزلة طرق الباطل والنور مبنزلة طريق احلق فقد أفرد النور ومجعت الظلمات وعلى هذا جاء قوله 
آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل  واهللا ويل الذين
فوحد ويل الذين آمنوا وهو اهللا الواحد األحد ومجع الذين كفروا لتعددهم وكثرهتم ومجع  ٢٥٧الظلمات هود 



وطريقه املستقيم الذي ال طريق الظلمات وهي طرق الضالل والغي لكثرهتا واختالفها ووحد النور وهو دينه احلق 
  إليه سواه 

وملا كانت اليمني جهة اخلري والفالح وأهلها هم الناجون أفردت وملا كانت الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب 
   ٤٨الشمال مجعت يف قوله عن اليمني والشمائل النحل 

  وما باهلا جاءت مفردة  ٤٨فإن قيل فهال كذلك يف قوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال الواقعة 
قيل جاءت مفردة ألن املراد أهل هذه اجلهة ومصريهم ومآهلم إىل جهة واحدة وهي جهة الشمال مستقر أهل النار 

والنار من جهة الشمال فال حيسن جميئها جمموعة ألن الطرق الباطلة وإن تعددت فغايتها املرد إىل طريق اجلحيم وهي 
ملا كان املراد أن لكل عبد قعيدين  ١٧دة يف قوله عن اليمني وعن الشمال قعيد ق جهة الشمال وكذلك جميئها مفر

قعيدا عن ميينه وقعيدا عن مشاله حيصيان عليه اخلري والشر فلكل عبد من خيتص بيمينه ومشاله من احلفظة فال معىن 
  للجمع ههنا وهذا 

 ١٧ن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم األعراف خبالف قوله تعاىل حكاية عن إبليس مث آلتينهم من بني أيديهم وم
فإن اجلمع هنا يف مقابلة كثرة من يريد إغواءهم فكأنه أقسم أن يأيت كل واحد واحد من بني يديه ومن خلفه وعن 

  ميينه وعن مشاله وال حيسن هنا عن ميينهم وعن مشاهلم بل اجلمع ههنا من مقابلة اجلملة باجلملة املقتضى توزيع األفراد 
وقد قال بعض الناس إن الشمال إمنا مجعت يف الظالل  ٦ونظريه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق املائدة 

وأفرد اليمني ألن الظل حني ينشأ أول النهار يكون يف غاية الطول يبدو كذلك ظال واحدا من جهة اليمني مث يأخذ 
ئا فشيئا والثاين منه غري األول فلما زاد منه شيئا فهو غري ما يف النقصان وأما إذا أخذ يف جهة الشمال فإنه يتزايد شي

كان قبله فصار كل جزء منه كأنه ظل فحسن مجع الشمائل يف مقابلة تعدد الظالل وهذا معىن حسن املشرق 
  واملغرب بني اجلمع والتثنية واإلفراد 

نيني وتارة مفردين الختصاص كل حمل مبا ومن هذا املعىن جميء املشرق واملغرب يف القرآن تارة جمموعني وتارة مث
والثاين كقوله رب املشرقني ورب  ٤٠يقتضيه من ذلك فاألول كقوله فال أقسم برب املشارق واملغارب املعارج 

والثالث كقوله رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيال املزمل  ١٧املغربني فبأي آالء ربكما تكذبان الرمحن 
حلكمة البالغة يف تغاير هذه املواضع يف اإلفراد واجلمع والتثنية حبسب موادها يطلعك على عظمة فتأمل هذه ا ٩

  القرآن الكرمي وجاللته وأنه تنزيل من حكيم محيد 
فحيث مجعت كان املراد هبا مشارق الشمس ومغارهبا يف أيام السنة وهي متعددة وحيث أفردت كان املراد أفقي 

  املشرق واملغرب 
نيا كان املراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهما فإهنا تبتديء صاعدة حىت تنتهي إىل غاية أوجها وحيث ث

وارتفاعها فهذا مشرق صعودها وينشأمنه فصال اخلريف والشتاء فجعل مشرق صعودها جبملته مشرقا واحدا 
  فراد والتثنية واجلمع ومشرق هبوطها جبملته مشرقا واحدا ويقابلها مغرباها فهذا وجه اختالف هذه يف اإل

وأما وجه اختصاص كل موضع مبا وقع فيه فلم أر أحدا تعرض له وال فتح بابه وهو حبمد اهللا بني من السياق فتأمل 
وروده مثىن يف سورة الرمحن ملا كان مساق السورة مساق املثاين املزدوجات فذكر أوال نوعي اإلجياد ومها اخللق 

  والتعظيم مث ذكر 



مل ومظهري نوره ومها الشمس والقمر مث ذكر نوعي النبات ما قام منه على ساق وما انبسط منه على سراجي العا
وجه األرض ومها النجم والشجر مث ذكر نوعي السماء املرفوعة واألرض املوضوعة وأخرب أنه رفع هذه ووضع هذه 

هنى عن الظلم ذكر نوعي اخلارج من ووسط بينهما ذكر امليزان مث ذكر العدل والظلم يف امليزان فأمر بالعدل و
األرض ومها احلبوب والثمار مث ذكر خلق نوعي املكلفني ومها نوع اإلنسان ونوع اجلان مث ذكر نوعي املشرقني 

ونوعي املغربني مث ذكر بعد ذلك البحرين امللح والعذب فتأمل حسن تثنية املشرق واملغرب يف هذه السورة وجاللة 
عهما اللفظ مفردا وجمموعا جتد السمع ينبو عنه ويشهد العقل مبنافرته للنظم مث تأمل ورودمها لذلك وقدر موض

ورودمها مفردين يف سورة املزمل ملا تقدمهما ذكر الليل والنهار فأمر رسوله بقيام الليل مث أخربه أن له يف النهار 
ه فيه عقب ذلك بذكر املشرق واملغرب سبحا طويال فلما تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه وذكر النهار وما يكون من

اللذين مها مظهر الليل والنهار فكان ورودمها مفردين يف هذا السياق أحسن من التثنية واجلمع ألن ظهور الليل 
والنهار مها واحد فالنهار أبدا يظهر من املشرق والليل أبدا يظهر من املغرب مث تأمل جميئهما جمموعني يف سورة 

فال أقسم برب املشارق واملغارب إنا لقادرون على أن نبدل خريا منهم وما حنن مبسبوقني املعارج املعارج يف قوله 
ملا كان هذا القسم يف سياق سعة ربوبيته وإحاطة قدرته واملقسم عليه أرباب هؤالء واإلتيان خبري منهم  ٤١ ٤٠

مة الكبرية ونقله سبحانه هلا وتصريفها ذكر املشارق واملغارب لتضمنهما انتقال الشمس اليت هي أحد آياته العظي
  كل يوم يف مشرق ومغرب فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤالء وينقل إىل أمكنتهم خريا منهم 

وأيضا فإن تأثري مشارق الشمس ومغارهبا يف اختالف أحوال النبات واحليوان أمر مشهور وقد جعل اهللا تعاىل ذلك 
وأحوال احليوانات وانتقاهلا من حال إىل غريه ويبدل احلر بالربد والربد باحلر حبكمته سببا لتبدل أجسام النبات 

والصيف بالشتاء والشتاء بالصيف إىل سائر تبدل أحوال احليوان والنبات والرياح واألمطار والثلوج وغري ذلك من 
قدير العزيز العليم فكيف التبدالت والتغريات الواقعة يف العامل بسبب اختالف مشارق الشمس ومغارهبا كان ذلك ت

ال يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خريا منهم وأكد هذا املعىن بقوله وما حنن مبسبوقني فال يليق هبذا 
  املوضع سوى لفظة اجلمع 

  مث تأمل كيف جاءت أيضا يف سورة الصافات جمموعة يف قوله رب 

ملا جاءت مع مجلة املربوبات املتعددة وهي السماوات  ٥السموات واألرض وما بينهما ورب املشارق الصافات 
  واألرض وما بينهما كان األحسن جميئها جمموعة لينتظم مع ما تقدم من اجلمع والتعدد 

مث تأمل كيف اقتصر على املشارق دون املغارب القتضاء احلال لذلك فإن املشارق مظهر األنوار وأسباب انتشار 
وانبساطه فهو إنشاء مشهود فقدمه بني يدي الرد على منكري البعث مث ذكر  احليوان وحياته وتصرفه ومعاشه

تعجب بنيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد املوت مث قدر املوت وحاهلم فيه وكان اإلقتصار على ذكر املشارق 
  ههنا يف غاية املناسبة للغرض املطلوب واهللا أعلم فائدة عالمة التثنية واجلمع 

المة التثنية واجلمع يف الفعل دون عالمة الواحد ألن الفعل يدل على فاعل مطلق وال يدل على تثنية إمنا ظهرت ع
وال مجع ألهنما طارئان على اإلفراد وهو األصل ففعل الواحد مستغن عن عالمة اإلضمار لعلم السامع أن له فاعال 

  وال جمموع استتار الضمري يف الفعل وال كذلك يف التثنية واجلمع ألن السامع ال يعلم أن الفاعل مثىن 
فإن قيل فما معىن استتار الضمري يف الفعل وهو حروف مركبة من حركات اللسان فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر 
قيل أكثر ألفاظ النحاة حممول على اإلستعارة والتشبيه والتسامح إذ مقصودهم التقريب على املتعلمني والتحقيق أن 

املتكلم ولفظ الفعل متضمن له دال عليه واستغين عن إظهاره لتقدم ذكره وعرب عنه بلفظ  الفاعل مضمر يف نفس



  مضمر ومل يعرب عنه مبحذوف ألن املضمر هو املستتر فهو مضمر يف النية خمفي يف اخللد واإلضمار هو اإلخفاء 
رأيت زيد وما الفرق بينهما وبني فإن قيل فهال مسوا ما حذفوه لفظا وأرادوا نيته مضمرا مثل الغاية يف قولك الذي 

  زيد قام 
قيل الضمري يف زيد قام مل ينطق به مث حذف ولكنه مضمر يف اإلرادة وال كذلك الضمري احملذوف للعلم به ألنه قد 

لفظ به يف النطق مث حذف ختفيفا فلما كان قد لفظ به مث قطع من اللفظ ختفيفا عرب عنه باحلذف واحلذف هو القطع 
  هذا هو الفرق بينهما من الشيء ف

  فائدة عالمة التثنية واجلمع للفعل 
حلاق عالمة التثنية واجلمع للفعل مقدما جاء يف لغة قوم من العرب حرصا على البيان وتوكيدا للمعىن إذ كانوا 
عاهم يسمون بالتثنية واجلمع حنو فلسطني وقنسرين ومحدان وسلمان مما يشبه لفظه لفظ املثىن واجلمع فهذا وحنوه د

  // رواه البخاري ومسلم // إىل تقدمي العالمة يف قوهلم أكلوين الرباغيث وقد ورد يف احلديث يتعاقبون فيكم مالئكة 
وكما أن هذه العالمة ليست للفعل إمنا هي للفاعلني وكذلك التاء يف قامت هند ليست للفعل إذ هو حيث يذكر ال 

 يشتق من املصدر حمدودا وإمنا يدل عليه مطلقا فالتاء إذا مبنزلة عالمة يلحقه تأنيث إال يف حنو ضربه وقتله والفعل مل
  التثنية واجلمع إال أهنا ألزم للفعل منها 

  وقد ذكر النحاة يف ذلك فروقا وعلال مشهورة فراجعها إحلاق عالمة التأنيث للفعل 
يف الفعل وإن كان جمازيا لكنت باخليار قالوا إن اإلسم املؤنث لو كان تأنيثه حقيقيا فال بد من حلوق تاء التأنيث 

وزعموا أن التاء يف قالت األعراب وحنوه لتأنيث اجلماعة وهو غري حقيقي وقد كان على حلوق التاء يف وقال نسوة 
أوىل ألن تأنيثهن حقيقي واتفقوا أن الفعل إذا تأخر عن فاعله املؤنث فال بد من إثبات التاء وإن مل يكن  ٣٠يوسف 

  يقيا ومل يذكروا فرقا بني تقدم الفعل وتأخره التأنيث حق
ومما يقال هلم إذا حلقت التاء لتأنيث اجلماعة فلم ال جيوز يف مجع السالمة املذكر كما جازت يف مجع التكسري ومما 
يقال هلم أيضا إذا كان لفظ اجلماعة مؤنثا فلفظ اجلمع مذكر فلم روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكري فإن قلت 

  خمري فإن راعيت لفظ التأنيث أنثت وإن راعيت لفظ التذكري ذكرت أنت 
قيل هلم هذا باطل فإن أحدا من العرب مل يقل اهلندان ذهب وال اإلعراب انطلق مراعاة للفظ اجلمع فبطلت العلة 

  فهذه عللهم قد انتقضت كما ترى فامسع اآلن سر املسألة وكشف قناعها 
   اتصل بفاعله ومل حيجز بينهما حاجز حلقت األصل يف هذا الباب أن الفعل مىت

العالمة وال نبايل أكان التأنيث حقيقيا أم جمازيا فتقول طابت الثمرة وجاءت هند إال أن يكون اإلسم املؤنث يف معىن 
اسم آخر مذكر كاحلوادث واحلدثان واألرض فلذلك جاء فإن احلوادث أودى هبا فإن احلوادث يف معىن احلدثان 

  أرض أبقل إبقاهلا فإنه يف معىن وال مكان أبقل إبقاهلا وجاء وال 
وإذا فصلت الفعل عن فاعله فكلما بعد عنه قوي حذف العالمة وكلما قرب قوي إثباهتا وإن توسط توسط ف 

  حضر القاضي اليوم امرأة أحسن من حضرت 
لفاعل وجب ثبوت التاء طال ومن هنا كان إذا تأخر الفعل عن ا ٦٧ويف القرآن وأخذ الذين ظلموا الصيحة هود 

الكالم أم قصر ألن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرا متصال به اتصال اجلزء بالكل فلم يكن بد من ثبوت التاء 
  لفرط اإلتصال 



وإذا تقدم الفعل متصال بفاعله الظاهر فليس مؤخر اإلتصال كهو مع املضمر ألن الفاعل الظاهر كلمة والفعل كلمة 
  التاء يف تأنيث هند وطابت الثمرة أقرب إىل اجلواز منه يف قولك الثمرة طابت أخرى كان حذف 

فإن حجز بني الفعل وفاعله حاجز كان حذف التاء حسنا وكلما كثرت احلواجز كان حذفها أحسن فإن كان 
ابه وجمراه يف الفاعل مجعا مكسرا دخلت التاء للتأنيث وحذفت لتذكري اللفظ ألنه مبنزلة الواحد يف أن إعرابه كإعر

كثري من الكالم جمرى اسم اجلنس فإن كان اجلمع مسلما فال بد من التذكري لسالمة لفظ الواحدة فال تقول قالت 
  الكافرون كما ال تقول قالت الكافر ألن اللفظ حباله مل يتغري بطرو اجلمع عليه 

  فإن قيل فلم ال تقول األعراب قال كما تقوله مقدما 
ا كان مراعاة ملعىن اجلماعة فإذا أردت ذلك املعىن أثبت التاء وإن تأخر الفعل مل جيز حذفه التصال قيل ثبوت التاء إمن

الضمري وإن مل ترد معىن اجلماعة حذفت التاء إذا تقدم الفعل ومل حيتج إليها إذا تأخر ألن ضمري الفاعلني جلماعة يف 
ن التذكري يف ذهب الرجال وقام اهلندات مراعاة ملعىن املعىن وليسوا مجعا ألن اجلمع مصدر مجعت أمجع فمن قال إ

اجلمع فقد أخطأ وأما حذف التاء من وقال نسوة فألنه اسم مجع كرهط وقوم ولوال أن فيه تاء التأنيث لفتحت التاء 
  يف فعله ولكنه قد جيوز أن تقول قالت نسوة كما تقول سألت قبيلة ونسوة 

دخول التاء يف الفعل أحسن كما كان ذلك يف قالت األعراب ألن الالم فإن قلت إذا كانت النسوة بالالم كان 
للعهد وكان اإلسم قد تقدم ذكره فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمري يعود إىل مذكور من أجل األلف 

  والالم فإهنا ترد إىل معهود 

  معىن الصيحة يف القرآن الكرمي 
 الفعل املتقدم وفاعله مؤنث غري حقيقي فما احلكمة يف اختصاصها يف فإذا قلت فإذا استوى ذكر التاء وتركها يف

  قصة شعيب بالفعل وحذفها يف قصة صاحل وأخذ الذين ظلموا الصيحة 
قلت الصيحة يف قصة صاحل يف معىن العذاب واخلزي إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه ومن خزي يومئذ إن ربك هو 

ارة عن ذلك اخلزي وعن العذاب املذكور يف اآلية فقوي التذكري خبالف فصارت الصيحة عب ٦٦القوي العزيز هود 
  قصة شعيب فإنه مل يذكر فيها ذلك هذا جواب السهيلي 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء اهللا وهو أن الصيحة يراد هبا املصدر مبعىن الصياح فيحسن فيها التذكري 
  أحسن ويراد هبا الواحدة من املصدر فيكون التأنيث 

  وقد أخرب تعاىل عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثالثة أمور كلها مؤنثة اللفظ 
   ٧٨أحدها الرجفة يف قوله يف األعراف فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني األعراف 

   ١٨٩الثاين الظلة بقوله فأخذهم عذاب يوم الظلة الشعراء 
ة ومجع هلم بني الثالثة فإن الرجفة بدأت هبم فأصحروا إىل الفضاء خوفا الثالث الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيح

من سقوط األبنية عليهم فصهرهتم الشمس حبرها ورفعت هلم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون هبا من الشمس فنزل 
التاء عليهم منها العذاب وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح وكان ذكر 

  واهللا أعلم 
  فإن قيل فلم قلتم إن التاء حرف ومل جتعلوها مبنزلة الواو واأللف يف قاما وقاموا 

  قيل إلمجاع العرب على قوهلم اهلندان قامتا بالتاء والضمري وال جيوز أن يكون للفعل ضمريان فاعالن 



وبني قوله فريقا هدى  ٣٦اللة النحل فإن قيل فما الفرق بني قوله فمنهم من هدى اهللا ومنهم من حقت عليه الض
   ٣٠وفريقا حق عليهم الضاللة األعراف 

قيل الفرق من وجهني لفظي ومعنوي أما اللفظي فهو أن احلروف احلواجز بني الفعل والفاعل يف قوله حق عليهم 
  الضاللة أكثر منها يف قوله حقت عليه وقد تقدم أن احلذف مع كثرة احلواجز أحسن 

فإن من يف قوله ومنهم من حقت عليه الضاللة واقعة على األمة واجلماعة وهي مؤنثة لفظا أال تراه  وأما املعنوي
مث قال ومنهم من حقت عليه الضاللة أي من تلك األمم أمم حقت  ٣٦يقول ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال النحل 

  عليهم الضاللة 
وإذا كان معىن الكالمني واحدا كان إثبات التاء  ولو قال بدل ذلك ضلت لتعينت التاء ومعىن الكالمني واحد

  أحسن من تركها ألهنا ثابتة فيما هو يف معىن الكالم اآلخر 
وأما فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة فالفريق مذكر ولو قال فريقا ضلوا لكان بغري تاء وقوهلم حق عليهم 

ليب العربية تدع العرب حكم اللفظ الواجب له يف الضاللة يف معناه فجاء بغري تاء وهذا أسلوب لطيف من أسا
قياس لغتها إذا كان يف معىن كلمة ال جيب هلا ذلك احلكم تراهم يقولون هو أحسن الفتيان وأمجله ألنه يف معىن هو 

  أحسن فىت وأمجله 
ىن فيما ونظريه تصحيحهم حول وعور ألنه يف معىن أحول وأعور ونظائره كثرية جدا فإذا حسن احلمل على املع

  كان القياس ال جيوزه فما ظنك به حيث جيوزه القياس واإلستعمال 
وأحسن من هذا أن يقول إهنم أرادوا أحسن شيء وأمجله فجعلوا مكان شيء قوهلم الفتيان تنبيها على أنه أحسن 

على ولد يف شيء من هذا اجلنس فلو اقتصروا على ذكر شيء مل يدل على اجلنس املفضل عليه ومن هذا قوله أحناه 
فهذا يدل على أن التقدير هناك أحسن شيء وأمجله // رواه البخاري ومسلم وأمحد // صغره وأرعاه يف ذات يده 

ألنه أحسن فىت إذ لو كان التقدير أحسن فىت لكان نظريه هنا أحىن امرأة على ولد وكان يقال أحناها وأرعاها فلما 
  يء من هذا اجلنس وأرعاه عدل إىل التذكري دل على أهنم أرادوا أحسن ش

  فائدة بديعة قوهلم ضرب القوم بعضهم بعضا

قولك ضرب القوم بعضهم بعضا هذه املسألة مما مل يدخل حتت ضبط النحاة ما جيب تقدميه من الفاعلني فإن كالمها 
  ظاهر إعرابه وتقدمي الفاعل متعني 

هم بعضهم ألن حق البعض أن يضاف إىل وسر ذلك وهو الضمري احملذوف فإن األصل أن يقال ضرب القوم بعض
الكل ظاهرا أو مقدرا فلما حذفوه من املفعول استغناء بذكره يف الفاعل مل جيوزوا تأخري الفاعل فيقولوا ضرب بعضا 
بعضهم ألن اهتمامهم بالفاعل قد قوي وتضاعف التصاله بالضمري الذي ال بد منه فبعد أن كانت احلاجة إىل الفاعل 

  جة إليه مرتني مرة صارت احلا
  فإن قلت فما املانع من إضافة بعض املفعول إىل الضمري 

  فتقول ضرب القوم بعضهم بعض أو ضرب القوم بعض بعضهم 
قلت األصل أن يذكر الضمريان منهما مجيعا فلما أرادوا حذفه من أحدمها ختفيفا كان حذفه مع املفعول الذي هو 

عل الذي ال بد منه وال غناء عنه كقولك خلطت القوم بعضهم ببعض كالفضلة يف الكالم أوىل من حذفه مع الفا



ألن رتبة املفعول ههنا التقدم على اجملرور كما كانت رتبة الفاعل التقدمي على املفعول فحق الضمري العائد على 
  الكل أن يتصل مبا هو أهم بالتقدمي فائدة إمنا للنفي واإلثبات 

ما يتصل وحمقت ما ينفصل هذه عبارة بعض النحاة وهي عبارة أهل مسرقند  إذا قلت إمنا يأكل زيد اخلبز فحققت
  يقولون يف إمنا وضعت لتحقيق املتصل ومتحيق املنفصل 

وتلخيص هذا الكالم أهنا لنفي وإثبات فأثبتت لزيد أكل اخلبز املتصل به يف الذكر ونفت ما عداه فمعناه ما يأكل 
  إمنا يأكل اخلبز زيد انعكس املعىن والقصد زيد إال اخلبز فإن قدمت املفعول فقلت 

  فائدة بديعة الوصالت اخلمسة

  الوصالت يف كالمهم اليت وضعوها للتوصل هبا إىل غريها مخسة أقسام 
  أحدها حروف اجلر اليت وضعوها ليتوصلوا باألفعال إىل اجملرور هبا ولوالها ملا نفذ الفعل إليها وال باشرها 

  بيه وضعت ليتوصل هبا إىل نداء ذي األلف والالم الثاين حرف ها اليت للتن
  الثالث ذو وضعوها وصلة إىل وصف النكرات بأمساء األجناس غري املشتقة كرجل ذي مال 

  الرابع الذي وضعوه وصلة إىل وصف املعارف باجلمل ولوالها ملا جرت صفاهتا عليها 
ربا وصفة وصلة وحاال فأتوا بالضمري وصلة إىل اخلامس الضمري الذي جعل وصلة إىل ارتباط اجلمل باملفردات خ

جريان اجلمل على هذه املفردات أحواال وأخبارا وصفات وصالت ومل يصفوا املعرفة باجلملة مع وجود هذه الوصلة 
  املصححة كما وصفوا هبا النكرة لوجهني 

  مكملة لفائدهتا أحدمها أن النكرة مفتقرة إىل الوصف والتبيني فعلم أن اجلملة بعدها مبينة هلا و
الوجه الثاين أن اجلملة تتنزل منزلة النكرة ألهنا خرب وال خيرب املخاطب إال مبا جيهله ال مبا يعرفه فصلح أن يوصف هبا 
النكرة خبالف املعرفة فإنك لو قلت جاءين زيد قائم أبوه على وجه الوصف ملا ارتبط الكالم بعضه ببعض الستقالل 

وا بالوصلة اليت توصلوا هبا إىل وصف النكرة باسم اجلنس وهي ذو فقالوا جاءين زيد كل واحد منهما بنفسه فجاء
  ذو قام أبوه وهي لغة طيء وهي األصل 

مث إن أكثر العرب ملا رآها امسا قد وصف هبا املعرفة أرادوا تعريفه ليتفق الوصف واملوصوف يف التعريف فأدخلوا 
ذهب لفظها باإلدغام وتذهب ألف الوصل يف الدرج فال يظهر التعريف األلف والالم عليه مث ضاعفوا الالم كيال ي

فجاء منه هذا اللفظ تقديرا ل ذو فلما رأوا اإلسم قد انفصل عن اإلضافة حيث صار معرفة قلبوا الواو منه ياء إذ 
و ألهنا ليس يف كالمهم واو متطرفة مضموم ما قبلها إال وتنقلب ياء كأدل وأحق وإمنا صحب الواو يف قوهلم ذ

كانت يف حكم التوسط إذ املضاف مع املضاف إليه كالشيء الواحد يف معىن ذو ومبعىن الذي طرف من معىن ذا 
اليت لإلشارة ألن كال منهما يبني بأمساء األجناس كقولك هذا الغالم وهذا الرجل فيتصل هبا على وجه البيان كما 

ث من الذي اليت بالتاء كما قالوا يف املؤنث من هذا هاتان يتصل هبا ذو على جهة اإلضافة وكذلك قالوا يف املؤن
  وهاتني إعراب الذي يف حالة التثنية 

  فإن قيل فلم أعرب الذي يف حالة التثنية 

  قيل ألن األلف اليت فيه بعضها عالمة الرفع يف األمساء املعربة فدار األمر بني ثالثة أمور 
  تشنع وصار مبنزلة من تعطل عن التصرف وفيه آلته أحدها أن يبنوه وفيه عالمة اإلعراب وهو مس



  الثاين أن يسقطوها منه ليعطوه حظه من البناء فيبطل معىن التثنية 
الثالث فإنه أسهل شيء عليهم وهو إعرابه فكان ترك مراعاة علة البناء أسهل عليهم من إبطال معىن التثنية وهلذه 

ون هذان معربا وهو الصحيح وممن نص عليه السهيلي وأحسن ما بعينها أعربوا اثين عشر وهذين وطرد هذا أن يك
  بينا فإن األلف ال يكون عالمة بناء خبالف الضمري فإهنا تكون للبناء ك حيث ومنذ فتأمل هذا املوضع 

  فإن قلت ينتقض عليك باجلمع فإهنم بنوه أعين الذين وهو على حد التثنية وفيه عالمة اإلعراب 
  والتثنية من وجهني قلت الفرق بني اجلمع 

أحدمها أن اجلمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد باحلركات نعم وقد يكون اجلمع امسا واحدا يف اللفظ كقوم 
  ورهط 

الثاين أن اجلمع نصبه وخفضه يضارع لفظه لفظ الواحد من حيث كان آخره ياء مكسورا ما قبلها فجعلوا الرفع 
وغلبوا عليه البناء حيث كان لفظه يف اإلعراب يف أغلب أحواله كلفظه  الذي هو أقل حاالته على النصب واخلفض

يف البناء وليس كذلك التثنية فإن ياءها مفتوح ما قبلها فال يضارع لفظها يف شيء من أحواهلا لفظ الواحد وأما 
من الشعر كما قال  النون يف الذين فال اعتبار هبا ألهنا ليست يف اجلمع ركنا من أركان صيغته لسقوطها يف اإلضافة

  الشاعر 
  هم القوم كل القوم يا أم خالد ... وإن الذي حانت بفلج دماؤهم 

هذا تعليل السهيلي وعندي فيه علة ثانية وهي أن التثنية يف واللذين خاصة من خواص اإلسم قاومت شبه احلرف 
واص األمساء لكن هذه اخلاصة فتقابل املقتضيان فرجع إىل أصله فأعرب خبالف الذين فإن اجلمع وإن كان من خ

ضعيفة يف هذا اإلسم لنقصان داللته جمموعا عما يدل عليه مفردا فإن الذي يصلح للعاقل وغريه الذين ال يستعمل 
  إال للعقالء خاصة فنقصت داللته فضعفت خاصية اجلمع 

فإنك تقول الرجالن اللذان فيه فبقي موجب بنائه على قوته وهذا خبالف املثىن فإنه يقال على العاقلني وغريمها 
لقيتهما والثوبان اللذان لبستهما وال تقول الثياب الذين لبستهم وعلى هذا التعليل فال حاجة بنا إىل ركوب ما 

  تعسفه رمحه اهللا من مضارعة اجلمع للواحد وشبهه به وتكلف اجلواب عن تلك اإلشكاالت واهللا أعلم 

  فائدة بديعة ما املوصولة

ما املوصولة مبعىن الذي إن أرادوا به أهنا مبعناها من كل وجه فليس حبق وإن أرادوا أهنا مبعناها من قول النحاة إن 
بعض الوجوه فحق والفرق بينهما أن ما اسم مبهم يف غاية اإلهبام حىت أهنا تقع على كل شيء وتقع على ما ليس 

ا مل جيز اإلخبار عنها حىت توصل مبا يوضحها وكل بشيء أال تراك تقول إن اهللا يعلم ما كان وما مل يكن لفرط إهبامه
ما وصلت به جيوز أن يكون صلة ل الذي فهو يوافق الذي يف هذا احلكم وخيالفها يف إهبامها فال تكون نعتا ملا قبلها 

  وال منعوتة ألن صلتها بعينها غري النعت 
هبام منها مجلة بطالن حقيقتها وإخراجها عن وأيضا فلو نعتت بنعت زائد على الصلة الرتفع إهبامها ويف ارتفاع اإل

أصل موضوعها وتفارق الذي أيضا يف امتناعها من التثنية واجلمع وذلك أيضا لفظ إهبامها فإذا ثبت الفرق بينهما 
فاعلم أنه ال جيوز أن توجد إال موصولة إلهبامها وموصوفة وال جيوز أن توجد إال واقعة على جنس تتنوع منه أنواع 

 ختلو من اإلهبام أبدا ولذلك كان يف لفظها ألف آخره ملا يف األلف من املد واإلتساع يف هواء الفم مشاكلة ألهنا ال



التساع معناها يف األجناس فإذا أوقعوها على نوع بعينه وخصوا به من يعقل وقصروها عليه أبدلوا األلف نونا 
  ىن ساكنة فذهب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازنا لقصر املع

وإذا كان أمرها كذلك وجب أن يكون ضمريها العائد عليها من الصلة اليت ال بد للصلة منه ولوال هو مل ترتبط 
مبوصول حىت تكون صلة له فيجب أن يكون ذلك الضمري مبنزلة ما يعود عليه يف اإلعراب واملعىن فإذا وقعت على 

فظ حنو كرهت ما أصابك ف ما مفعولة لكرهت يف اللفظ ما هو فاعل يف املعىن كان ضمريها فاعال يف املعىن والل
  وهي فاعلة ألصاب يف املعىن فالضمري الذي يف أصاب فاعل يف اللفظ واملعىن 

وإذا وقعت على مفعول كان ضمريها مفعوال لفظا ومعىن حنو سرين ما أكلته وأعجبين ما لبسته فهي يف املعىن مفعولة 
عول يف اللفظ واملعىن وكذلك إذا وقعت على اللفظ كان ضمريها جمرورا ب يف ألهنا عبارة عن امللبوس فضمريها مف

  ألن الظرف كذلك يف املعىن إال أهنا ال تقع على املصادر إال على ما ختتلف أنواعه لإلهبام الذي فيها 
وال أنتم  ٥والسماء وما بناها الشمس  ٧٥فإن قيل فكيف وقعت على من يعقل كقوله ملا خلقت بيدي ص 

  وأمثال ذلك  ٣ابدون ما أعبد الكافرون ع
قيل هي يف هذا كله على أصلها من اإلهبام والوقوع على اجلنس العام ملا يراد مبا ما يراد مبن من التعيني ملا يعقل 

  واإلختصاص دون الشيوع ومن فهم حقيقة الكالم وكان له ذوق عرف هذا واستبان له 
لقت بيدي فهذا كالم ورد يف معرض التوبيخ والتبكيت للعني على امتناعه وأما قوله تعاىل ما منعك أن تسجد ملا خ

من السجود ومل يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود ملن يعقل ولكن للمعصية والتكرب على ما مل 
تكربت على ما خيلقه إذ ال ينبغي التكرب ملخلوق على مثله إمنا التكرب للخالق وحده فكأنه يقول سبحانه مل عصيتين و

مل ختلقه وخلقته أنا وشرفته وأمرتك بالسجود له فهذا موضع ما ألن معناها أبلغ ولفظها أعم وهو يف احلجة أوقع 
  وللعذر والشبهة أقطع 

فلو قال ما منعك أن تسجد ملن خلقت لكان استفهاما جمردا من توبيخ وتبكيت ولتوهم أنه وجب السجود له من 
ود يف ذاته وعينه وليس املراد كذلك وإمنا املراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده ملا حيث كان يعقل ولعله موج

خلق اهللا وأمره بالسجود له وهلذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخص وأتى باإلسم املوصول الدال على جهة 
أيت هذا املعىن املذكور يف التشريف املقتضية لسجوده له كونه خلقه بيديه وأنت لو وضعت مكان ما لفظة من ملا ر

الصلة وأن ما جيء هبا وصلة إىل ذكر الصلة فتأمل ذلك فال معىن إذا للتعيني بالذكر إذ لو أريد التعيني لكان باإلسم 
  العلم أوىل وأحرى 

وكذلك قوله والسماء وما بناها ألن القسم تعظيم للمقسم به واستحقاقه للتعظيم من حيث ما وأظهر هذا اخللق 
يم الذي هو السماء ومن حيث سواها وزينها حبكمته فاستحق التعظيم وثبتت قدرته فلو قال ومن بناها مل يكن العظ
  يف 

اللفظ دليل على استحقاقه للقسم من حيث اقتدر على بنائها ولكان املعىن مقصورا على ذاته ونفسه دون اإلمياء إىل 
باستحقاقه للتعظيم من خليقته وكذلك قوهلم سبحان ما يسبح أفعاله الدالة على عظمته املنبئة عن حكمته املفصحة 

الرعد حبمده ألن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم واملسبح به ال حمالة أعظم فاستحقاقه للتسبيح من حيث 
  يستحقه العظيمات من خلقه ال من حيث كان يعلم وال تقل يعقل يف هذا املوضع 

قال أن ما مع الفعل يف هذا كله سوى األول يف تأويل املصدر وأنه مل  فإذا تأملت ما ذكرناه استبان لك قصور من



يقدر املعىن حق قدره فال لصناعة النحو وفق وال لفهم التفسري رزق وأنه تابع احلز وأخطأ املفصل وحام ولكن ما 
  ورد املنهل فوائد سورة الكافرون 

فإن ما على باهبا ألهنا واقعة على  ٣ ٢عبد الكافرون وأما قوله عز و جل ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أ
  معبوده على اإلطالق 

ألن امتناعهم من عبادة اهللا تعاىل ليس لذاته بل كانوا يظنون أهنم يعبدون اهللا تعاىل ولكنهم كانوا جاهلني به فقوله 
م وهم جاهلون به هذا جواب وال أنتم عابدون ما أعبد أي ال أنتم تعبدون معبودي ومعبوده هو كان عارفا به دوهن

  بعضهم 
قال آخرون إهنا هنا مصدرية ال موصولة أي ال تعبدون عباديت ويلزم من تنزيههم عن عبادته تنزيههم عن املعبود 

ألن العبادة متعلقة به وليس هذا بشيء إذ املقصود براءته من معبوديهم وإعالمه أهنم بريئون من معبوده تعاىل 
  العبادة  فاملقصود املعبود ال

وقيل إهنم كانوا يقصدون خمالفته حسدا له وأنفة من اتباعه فهم ال يعبدون معبوده ال كراهية لذات املعبود ولكن 
كراهية التباعه وحرصا على خمالفته يف العبادة وعلى هذا فال يصح يف النظم البديع واملعىن الرفيع إال لفظ ما 

  ية إلهبامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته اآل
و  ٦٧وقيل يف ذلك وجه رابع وهو قصد ازدواج الكالم يف البالغة والفصاحة مثل قوله نسوا اهللا فنسيهم التوبة 

  فكذلك ال أعبد ما تعبدون ومعبودهم ال يعقل  ١٩٤فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه البقرة 
  مث ازدوج مع هذا الكالم قوله وال أنتم عابدون ما أعبد فاستوى اللفظان 

وإن اختلف املعنيان وهلذا ال جييء يف اإلفراد مثل هذا بل ال جييء إال من كقوله قل من يهديكم قل من يرزقكم أمن 
أمن  ٦٢أمن جييب املضطر إذا دعاه النمل  ٦٣أمن يهديكم يف ظلمات الرب والبحر النمل  ٣١ميلك السمع يونس 

  إىل أمثال ذلك  ٦٤يبدأ اخللق النمل 
س أقرب من هذا كله وهو أن املقصود هنا ذكر املعبود املوصوف بكونه أهال للعبادة مستحقا وعندي فيه وجه خام

هلا فأتى ب ما الدالة على هذا املعىن كأنه قيل وال أنتم عابدون معبودي املوصوف بأنه املعبود احلق ولو أتى بلفظة 
جهة العبادة ففرق بني أن يكون كونه من لكانت إمنا تدل على الذات فقط ويكون ذكر الصلة تعريفا ال أنه هو 

  تعاىل أهال ألن يعبد تعريف حمض أو وصف مقتضى لعبادته فتأمله فإنه بديع جدا 
  وهذا معىن قول حمققي النحاة أن ما تأيت لصفات من يعلم 

بالنكاح ملا كان املراد الوصف وأن هو السبب الداعي إىل األمر  ٣ونظريه فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء 
وقصده وهو الطيب فتنكح املرأة املوصوفة به أتى مبا دون من وهذا باب ال ينخرم وهو من ألطف مسالك العربية 

  وإذ قد أفضى الكالم بنا إىل هنا فلنذكر 
فائدة ثانية تكرير األفعال يف هذه السورة مث فائدة ثالثة كونه كرر الفعل يف حق نفسه بلفظ املستقبل يف املوضعني 

  تى يف حقهم باملاضي وأ
مث فائدة رابعة وهي أنه جاء يف نفي عبادة معبودهم عنه بلفظ الفعل املستقبل وجاء يف نفي عبادهتم معبوده باسم 

  الفاعل 
  مث فائدة خامسة وهي كون إيراده النفي هنا ب ال دون لن 

نفي عبادة ما سوى اهللا ويثبت عبادته مث فائدة سادسة وهي أن طريقة القرآن يف مثل هذا أن يقرن النفي باإلثبات في



  وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي احملض ليس بتوحيد 
وكذلك اإلثبات بدون النفي فال يكون التوحيد إال متضمنا للنفي واإلثبات وهذا حقيقة ال إله إال اهللا فلم جاءت 

  هذه السورة بالنفي احملض وما سر ذلك 

  عبادته عن معبودهم مث نفي عبادهتم عن معبوده  وفائدة سابعة وهي ما حكمة تقدمي نفي
وفائدة ثامنة وهي أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن خياطبهم بالذين كفروا والذين هادوا كقوله يا أيها الذين 

ها ومل جييء يا أي ٦قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء اهللا اجلمعة  ٧كفروا ال تعتذروا اليوم التحرمي 
  الكافرون إال يف هذا املوضع فما وجه هذا اإلختصاص 

معىن زائد على النفي املتقدم فإنه يدل على  ٦وفائدة تاسعة وهي هل يف قوله لكم دينكم ويل دين الكافرون 
  اختصاص كل بدينه ومعبوده وقد فهم هذا من النفي فما أفاد التقسيم املذكور 

  هم يف هذا التقسيم واإلختصاص وتقدمي ذكر شأنه وفعله يف أول السورة وفائدة عاشرة وهي تقدمي ذكرهم ومعبود
  وفائدة حادية عشرة وهي أن هذه السورة قد اشتملت على جنسني من األخبار 

  أحدمها براءته من معبودهم وبراءهتم من معبوده وهذا الزم أبدا 
فيدخله النسخ بالسيف أو التخصيص ببعض الثاين إخباره بأن له دينه وهلم دينهم فهل هذا متاركة وسكوت عنهم 

  الكفار أم اآلية باقية على عمومها وحكمها غري منسوخة وال خمصوصة 
وبعد فهذه عشر مسائل يف هذه السورة ذكرنا منها مسألة واحدة وهي وقوع ما فيها بدل من فنذكر املسائل التسع 

اخلطأ فما كان من صواب فمنه وحده ال شريك له  مستمدين من فضل اهللا مستعينني حبوله وقوته متربئني إليه من
  وهي فائدة تكرار األفعال : وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان واهللا تعاىل ورسوله بريئان منه وأما املسألة الثانية 

نفي للحال واملستقبل وقوله وال أنتم عابدون ما  ٢فقيل فيه وجوه أحدها أن قوله ال أعبد ما تعبدون الكافرون 
  مقابلة أي ال تفعلون ذلك  ٣أعبد الكافرون 

أي مل يكن مين ذلك قط قبل نزول الوحي وهلذا أتى يف عبادهتم بلفظ  ٤وقوله وال أنا عابد ما عبدمت الكافرون 
  املاضي فقال ما عبدمت فكأنه قال مل أعبد قط ما عبدمت 

  ط يف املاضي ما أعبده أنا دائما مقابله أي مل تعبدوا ق ٥وقوله وال أنتم عابدون ما أعبد الكافرون 
وعلى هذا فال تكرار أصال وقد استوفت اآليات أقسام النفي ماضيا وحاال ومستقبال عن عبادته وعبادهتم بأوجز 

لفظ وأحضره وأبينه وهذا إن شاء اهللا أحسن ما قيل فيها فلنقتصر عليه وال نتعداه غريه فإن الوجوه اليت قيلت يف 
  مواضعها فعليك هبا 

وأما املسألة الثالثة وهي تكريره األفعال بلفظ املستقبل حني أخرب عن نفسه وبلفظ املاضي حني أخرب عنهم ففي ذلك 
سر وهو اإلشارة واإلمياء إىل عصمة اهللا تعاىل له عن الزيغ واإلحنراف عن عبادة معبوده واإلستبدال به غريه وأن 

ي به بدال وال يبغي عنه حوال خبالف الكافرين فإهنم يعبدون معبوده واحد يف احلال واملال على الدوام ال يرض
أهواءهم ويتبعون شهواهتم يف الدين وأغراضهم فهم بصدد أن يعبدوا اليوم معبودا وغدا غريه فقال ال أعبد ما 

ا يستقبل تعبدون يعين اآلن وال أنتم عابدون ما أعبد أنا اآلن أيضا مث قال وال أنا عابد ما عبدمت يعين وال أنا فيم
  يصدر مين عبادة ملا عبدمت أيها الكافرون 

وأشبهت ما هنا رائحة الشرط فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ املاضي وهو مستقبل يف املعىن كما جييء ذلك بعد 



  حرف الشرط كأنه يقول مهما عبدمت من شيء فال أعبده أنا 
  هلا وهي موصولة فما أبعد الشرط منها  فإن قيل وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعل وال جواب

قلنا مل نقل أهنا شرط نفسها ولكن فيها رائحة منه وطرف من معناه لوقوعها على غري معني وإيهامها يف املعبودات 
  وعمومها وأنت إذا ذقت معىن هذا الكالم وجدت معىن الشرط باديا على صفحاته 

أفعل ما تفعل ألست ترى معىن الشرط قائما يف كالمك وقصدك  فإذا قلت لرجل ما ختالفه يف كل ما يفعل أنا ال
  وأن روح هذا الكالم مهما فعلت من شيء فإين ال أفعله 

كيف جتد معىن الشرطية فيه حىت  ٢٩وتأمل ذلك من مثل قوله تعاىل قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا مرمي 
  وأن املعىن من كان يف املهد صبيا فكيف نكلمه وقع الفعل بعد من بلفظ املاضي واملراد به املستقبل 

  وهذا هو املعىن الذي حام حوله من قال من املفسرين واملعربني أنه كان نبيا مبعىن 

يكون لكنهم مل يأتوا إليه من بابه بل ألقوه عطال من تقدير وتنزيل وعزب فهم غريهم عن هذا للطفه ودقته فقالوا 
ه عفوا لك عزمه وعلى سواك غرمه إال على من يف اآلية قد عمل فيها الفعل كان زائدة والوجه ما أخربتك فخذ

  وليس هلا جواب ومعىن الشرطية قائم فيها 
  فكذلك يف قوله وال أنا عابد ما عبدمت وهذا كله مفهوم من كالم فحول النحاة كالزجاج وغريه 

من قوله وال أنا عابد ما عبدمت الكافرون  فإذا ثبت هذا فقد صحت احلكمة اليت من أجلها جاء الفعل بلفظ املاضي
خبالف قوله وال أنتم عابدون ما أعبد لبعد ما فيها عن معىن الشرط تنبيها من اهللا على عصمة نبيه أن يكون له  ٤

  معبودا سواه وأن يتنقل يف املعبودات تنقل الكافرين 
عل ويف جهته جاء بالفعل املستقبل تارة وباسم الفاعل أما املسألة الرابعة وهي أنه مل يأت النفي يف حقهم إال باسم الفا

أخرى فذلك واهللا أعلم حلكمة بديعة وهي أن املقصود األعظم براءته من معبوديهم بكل وجه ويف كل وقت فأتى 
أوال بصيغة الفعل الدالة على احلدوث والتجدد مث أتى يف هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف 

وت فأفاد يف النفي األول أن هذا ال يقع مين وأفاد يف الثاين أن هذا ليس وصفي وال شأين فكأنه قال عبادة غري والثب
  اهللا ال تكون فعال يل وال وصفا فأتى بنفيني ملنفيني مقصودين بالنفي 

زم العائد هللا وأما يف حقهم فإمنا أتى باإلسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل أي أن الوصف الثابت الال
منتف عنكم فليس هذا الوصف ثابتا لكم وإمنا ثبت ملن خص اهللا وحده بالعبادة مل يشرك معه فيها أحدا وأنتم ملا 

عبدمت غريه فلستم من عابديه وإن عبدوه يف بعض األحيان فإن املشرك يعبد اهللا ويعبد معه غريه كما قال أهل 
  أي اعتزلتم معبودهم إال اهللا فإنكم مل تعتزلوه  ١٦ الكهف الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا

فهم كانوا يعبدون اهللا ويعبدون معه  ٣١وكذا قال املشركون عن معبودهم إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى الزمر 
هللا موصوفا هبا غريه فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفي الوصف ألن من عبد غري اهللا مل يكن ثابتا على عبادة ا

فتأمل هذه النكتة البديعة كيف جتد يف طيها أنه ال يوصف بأنه عابد اهللا وعبده املستقيم على عبادته إال من انقطع 
  إليه بكليته وتبتل إليه تبتيال مل يلتفت إىل غريه ومل 

ا من أسرار هذه السورة يشرك به أحدا يف عبادته وأنه وإن عبده وأشرك به غريه فليس عابدا هللا وال عبدا له وهذ
العظيمة اجلليلة اليت هي إحدى سوريت اإلخالص اليت تعدل ربع القرآن كما جاء يف بعض السنن وهذا ال يفهمه 

  كل أحد وال يدركه إال من منحه اهللا فهما من عنده فلله احلمد واملنة 



ذلك ألن النفي ب ال أبلغ منه ب لن وأن وأما املسألة اخلامسة وهي أن النفي يف هذه السورة أتى بأداة ال دون لن و
ال أدل على دوام النفي وطوله من لن وأهنا للطول واملد الذي يف نفيها طال النفي هبا واشتد وأن هذا ضد ما فهمته 
 اجلهمية واملعتزلة من أن لن إمنا تنفي املستقبل وال تنفي احلال املستمر النفي يف اإلستقبال وقد تقدم تقرير ذلك مبا ال

  تكاد جتده يف غري هذا التعليق فاإلتيان بال متعني هنا واهللا أعلم 
وأما املسألة السادسة وهي اشتمال هذه السورة على النفي احملض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإهنا سورة 

ني املوحدين براءة من الشرك كما جاء يف وصفها أهنا براءة من الشرك فمقصودها األعظم هو الرباءة املطلوبة ب
واملشركني وهلذا أتى بالنفي يف اجلانبني حتقيقا للرباءة املطلوبة هذا مع أهنا متضمنة لإلثبات صرحيا فقوله ال أعبد ما 

إثبات أن له معبودا يعبده وأنتم بريئون من  ٣براءة حمضة وال أنتم عابدون ما أعبد الكافرون  ٢تعبدون الكافرون 
 ٢٧ ٢٦ات وطابقت قول إمام احلنفاء إنين براء مما تعبدون إال الذي فطرين الزخرف عبادته فتضمنت النفي واإلثب

  وطابقت قول فئة املوحدين وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فانتظمت حقيقة ال إله إال اهللا تعاىل 
// تني سورتا اإلخالص وهلذا كان النيب يقرهنا بسورة قل هو اهللا أحد يف سنة الفجر وسنة املغرب فإن هاتني السور

  وقد اشتملتا على نوعي // صحيح 

التوحيد الذي ال جناة للعبد وال فالح إال هبما ومها توحيد العلم واإلعتقاد املتضمن تنزيه اهللا عما ال يليق به من 
ه كفوا الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إله أحد صمد مل يلد فيكون له فرع ومل يولد فيكون له أصل ومل يكن ل

أحد فيكون له نظري ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها فتضمنت السورة إثبات ما يليق 
  جبالله من صفات الكمال ونفي ما ال يليق به من الشريك أصال وفرعا ونظريا فهذا توحيد العلم واإلعتقاد 

يشرك به يف عبادته سواه بل يكون وحده هو املعبود  والثاين توحيد القصد واإلرادة وهو أن ال يعبد إال إياه فال
وسورة قل يا أيها الكافرون مشتملة على هذا التوحيد فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له فكان يفتتح 

  هبما النهار يف سنة الفجر وخيتم هبما يف سنة املغرب 
كانا خامتة عمل النهار ومن هنا ختريج جواب املسألة ويف السنن أنه كان يوتر هبما فيكونان خامتة عمل الليل كما 

  السابعة وهي تقدمي براءته من معبودهم مث أتبعها برباءهتم من معبوده فتأمله 
وأما املسألة الثامنة وهي إثباته هنا بلفظ يا أيها الكافرون دون يا أيها الذين كفروا فسره واهللا أعلم إرادة الداللة 

فا ثابتا ال الزما ال يفارقه فهو حقيق أن يتربأاهللا منه ويكون هو أيضا بريئا من اهللا فحقيق على أن من كان الكفر وص
  باملوحد الرباءة منه 

فكان يف معرض الرباءة اليت هي غاية البعد واجملانبة حبقيقة حاله اليت هي غاية الكفر وهو الكفر الثابت الالزم يف 
زم لكم ثابت ال تنتقلون عنه فمجانبتكم والرباءة منكم ثابتة دائما أبدا غاية املناسبة فكأنه يقول كما أن الكفر ال

  وهلذا أتى فيها بالنفي الدال على اإلستمرار مقابلة الكفر الثابت املستمر وهذا واضح 
املسألة التاسعة وهي ما الفائدة يف قوله لكم دينكم ويل دين وهل أفاد هذا معىن زائدا على ما تقدم فيقال يف ذلك 
من احلكمة واهللا أعلم أن النفي األول أفاد الرباءة وأنه ال يتصور منه وال ينبغي له أن يعبد معبوديهم وهم أيضا ال 
يكونون عابدين ملعبوده وأفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر الذي هو حظهم 

ضا فقال له ال تدخل يف حدي وال أدخل يف حدك لك وقسمهم ونصيبهم فجرى ذلك جمرى من اقتسم هو وغريه أر
أرضك ويل أرضي فتضمنت اآلية أن هذه الرباءة اقتضت أنا اقتسمنا خطتنا بيننا فأصابنا التوحيد واإلميان فهو 

  نصيبنا 



وقسمنا الذي خنتص به ال تشركونا فيه وأصابكم الشرك باهللا والكفر به فهو نصيبكم وقسمكم الذي ختتصمون به 
  نشرككم به فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كالمه ال 

وهذه املعاين وحنوها إذا جتلت للقلوب رافلة يف حللها فإهنا تسىب القلوب وتأخذ مبجامعها ومن مل يصادف من قلبه 
  حياة فهي خود تزف إىل ضرير مقعد فاحلمد هللا على مواهبه اليت ال تنتهي ونسأله إمتام نعمته 

ملسألة العاشرة وهي تقدمي قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه ويف أول السورة قدم ما خيتص هبم فهذا من وأما ا
أسرار الكالم وبديع اخلطاب الذي ال يدركه إال فحول البالغة وفرساهنا فإن السورة ملا اقتضت الرباءة واقتسام 

صاحب القسمة وقد برز النصيبني وميز  ديين التوحيد والشرك بينه وبينهم ورضي كل بقسمه وكان احملق هو
القسمني وعلم أهنم راضون بقسمهم الدون الذي ال أردا منه وأنه هو قد استوىل على القسم األشرف واحلظ 

األعظم مبنزلة من اقتسم هو وغريه مسا وشفاء فرضي مقامسه بالسم فإنه يقول له ال تشاركين يف قسمي وال أشاركك 
  ي يف قسمك لك قسمك ويل قسم

فتقدمي ذكر قسمه ههنا أحسن وأبلغ كأنه يقول هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقدمي وزعمت أنه أشرف القسمني 
وأحقهما بالتقدمي فكان يف تقدمي ذكر قسمه من التهكم به والنداء على سوء اختياره وقبح ما رضيه لنفسه من 

هذا هو الذوق والفطن يكتفي بأدىن إشارة وأما  احلسن والبيان ما ال يوجد يف ذكر تقدمي قسم نفسه واحلاكم يف
  غليظ الفهم فال ينجع فيه كثرة البيان 

ووجه ثان وهو أن مقصود السورة براءته من دينهم ومعبودهم هذا هو لبها ومغزاها وجاء ذكر براءهتم من دينه 
نهم بدأ به يف أول السورة مث جاء ومعبوده بالقصد الثاين مكمال لرباءته وحمققا هلا فلما كان املقصود براءته من دي

قوله لكم دينكم مطابقا هلذا املعىن أي ال أشارككم يف دينكم وال أوافقكم عليه بل هو دين ختتصون أنتم به ال 
  أشرككم فيه أبدا فطابق آخر السورة أوهلا فتأمله 

قرار فيكون منسوخا أو خمصوصا أو وأما املسألة احلادية عشرة وهي أن هذا اإلخبار بأن هلم دينهم وله دينه هل هو إ
  ال نسخ يف اآلية وال ختصيص 

فهذه مسألة شريفة من أهم املسائل املذكورة وقد غلط يف السورة خالئق وظنوا أهنا منسوخة بآية السيف 
العتقادهم أن هذه اآلية اقتضت التقرير هلم على دينهم وظن آخرون أهنا خمصوصة مبن يقرون على دينهم وهم أهل 

تاب وكال القولني غلط حمض فال نسخ يف السورة وال ختصيص بل هي حمكمة عمومها نص حمفوظ وهي من الك
السور اليت يستحيل دخول النسخ يف مضموهنا فإن أحكام التوحيد اليت اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول 

  النسخ فيه 
منشأ الغلط ظنهم أن اآلية اقتضت وهذه السورة أخلصت التوحيد وهلذا تسمى سورة اإلخالص كما تقدم و

  إقرارهم على دينهم مث رأوا أن هذا اإلقرار زال بالسيف فقالوا منسوخ 
وقالت طائفة زال عن بعض الكفار وهم من ال كتاب هلم فقالوا هذا خمصوص ومعاذ اهللا أن تكون اآلية اقتضت 

األمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد على اإلنكار  تقريرا هلم أو إقرارا على دينهم أبدا بل مل يزل رسول اهللا يف أول
  عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت ويف كل ناد 

وقد سألوه أن يكف عن ذكر آهلتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه فأىب إال مضيا على اإلنكار عليهم وعيب دينهم 
اذ اهللا من هذا الزعم الباطل وإمنا اآلية اقتضت الرباءة احملضة كما تقدم فكيف يقال إن اآلية اقتضت تقريره هلم مع

وأن ما هم عليه من الدين ال نوافقكم عليه أبدا فإنه دين باطل فهو خمتص بكم ال نشرككم فيه وال أنتم تشركوننا 



النسخ أو التخصيص أفترى  يف ديننا احلق فهذا غاية الرباءة والتنصل من موافقتهم يف دينهم فأين اإلقرار حىت يدعي
بل هذه آية قائمة  ٦إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا باحلجة ال يصح أن يقال لكم دينكم ويل دين الكافرون 

  حمكمة ثابتة بني املؤمنني والكافرين إىل أن يظهر اهللا منهم عباده وبالده 
ملخالفني ملا جاء به الداعني إىل غري سنته إذا وكذلك حكم هذه الرباءة بني أتباع الرسول أهل سنته وبني أهل البدع ا

قال هلم خلفاء الرسول وورثته لكم دينكم ولنا ديننا ال يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم بل يقولون هلم هذه براءة 
  منها وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم وجلهادهم حبسب اإلمكان 

  ة والنبذة املشرية إىل عظمة هذه فهذا ما فتح اهللا العظيم به من هذه الكلمات اليسري

السورة وجاللتها ومقصودها وبديع نظمها من غري استعانة بتفسري وال تتبع هلذه الكلمات من مظان توجد فيه بل 
  هي استمالء مما علمه اهللا وأهلمه بفضله وكرمه 

اهللا املان بفضله الواسع العطاء واهللا يعلم أين لو وجدهتا يف كتاب ألضفتها إىل قائلها ولبالغت يف استحساهنا وعسى 
الذي عطاؤه على غري قياس املخلوقني أن يعني على تعليق تفسري هذا النمط وهذا األسلوب وقد كتبت على 

مواضع متفرقة من القرآن حبسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي مبكة وبالبيت املقدس واهللا املرجو إمتام نعمته 
  م ما ومواقعها ما املصدرية ولنذكر متام الكالم على أقسا

فقد ذكرنا منها ما املوصولة ومن أقسامها املصدرية ومعىن وقوعها عليه أهنا إذا دخلت على الفعل كان معها يف 
  تأويل املصدر هكذا أطلق النحاة وهنا أمور جيب التنبيه عليها والتنبه هلا 

ق بينهما أنك إذا قلت يعجبين صنعك فاإلعجاب هنا أحدها الفرق بني املصدر الصريح واملصدر املقدر مع ما والفر
واقع على نفس احلدث بقطع النظر عن زمانه ومكانه وإذا قلت يعجبين ما صنعت فاإلعجاب واقع على صنع ماض 

  وكذلك ما تصنع واقع على مستقبل فلم تتحد داللة ما والفعل واملصدر 
ع املصدر يف ذلك املوضع فإنك إذا قلت يعجبين قيامك كان الثاين أنه ال تقع مع كل فعل يف تأويل املصدر وإن وق

حسنا فلو قلت يعجبين ما تقوم مل يكن كالما حسنا وكذلك يعجبين ما تقوم وما جتلس أي قيامك وجلوسك ولو 
  أتيت باملصدر كان حسنا وكذلك إذا قلت يعجبين ما تذهب مل يكن يف اجلواز واإلستعمال مثل يعجبين ذهابك 

قاسم السهيلي األصل يف هذا أن ما ملا كانت امسا مبهما مل يصح وقوعها إال على جنس ختتلف أنواعه فإن قال أبو ال
كان املصدر خمتلف األنواع جاز أن تقع عليه ويعرب هبا عنه كقولك يعجبين ما صنعت وما عملت وما حكمت 

  الختالف الصنعة والعلم واحلكم 
نطلق زيد كان غثا من الكالم خلروج ما عن اإلهبام ووقوعها على ما فإن قلت يعجبين ما جلست وما قعدت وما ا

ال يتنوع من املعاين ألنه يكون التقدير يعجبين اجللوس الذي جلست والقعود الذي قعدت فيكون آخر الكالم 
  مفسرا ألوله رافعا لإلهبام فال معىن حينئذ ل ما 

  ة ختتلف أنواعها فألن املعصي ٦١فأما قوله تعاىل ذلك مبا عصوا البقرة 
فهو كقولك ألعاقبنك مبا ضربت زيدا ومبا شتمت  ٧٧وقوله مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون التوبة 

عمرا أوقعتها على الذنب والذنب خمتلف األنواع ودل ذكر املعاقبة واجملازاة على ذلك وكأنك قلت ألجزينك 
  على باهبا غري خارجة عن باهبا بالذنب الذي هو ضرب زيد أو شتم عمرو ف ما 

هذا كالمه وليس كما زعم رمحه اهللا فإنه ال يشترط يف كوهنا مصدرية ما ذكر من اإلهبام بل تقع على املصدر الذي 



  ال ختتلف أنواعه بل هو نوع واحد فإن إخالفهم ما وعد اهللا كان نوعا واحدا مستمرا معلوما وكذلك كذهبم 
فهذا  ٧٩ىل كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون آل عمران وأصرح من هذا كله قوله تعا

مصدر معني خاص ال إهبام فيه بوجه وهو علم الكتاب ودرسه وهو فرد من أفراد العمل والصنع فهو كما منعه من 
  مبهم  اجللوس والقعود واإلنطالق وال فرق بينهما يف إهبام وال تعيني إذ كالمها معني متميز غري

فاستكبارهم وقوهلم على اهللا غري  ٩٣ونظريه مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون األنعام 
احلق مصدران معينان غري مبهمني واختالف أفرادمها كاختالف أفراد اجللوس واإلنطالق ولو أنك قلت يف املوضوع 

حسنا غري غث وال مستكره وهو املصدر بعينه فلم يكن الكالم الذي منعه هذا مبا جلست وهذا مبا نطقت كان 
غثا خبصوص املصدر وإمنا هو خلصوص التركيب فإن كان بقدر امتناعه واستكراهه إذا صنعته يف تركيب آخر زالت 

  الكراهية والغثاثة عنه كما رأيت ما املوصولة 
وكان غثا ألن ما املصدرية واملوصولة يتعاقبان غالبا والتحقيق أن قوله يعجبين ما جتلس وما ينطلق زيد إمنا استكره 

  ويصلح أحدمها يف املوضع الذي يصلح فيه اآلخر ورمبا احتملها كالم واحد وال مييز بينهما فيه إال بنظر وتأمل 
فإذا قلت يعجبين ما صنعت فهي صاحلة ألن تكون مصدرية أو موصولة وكذلك واهللا عليم مبا يفعلون واهللا بصري مبا 

  يعملون فتأمله جتده كذلك 
أهنا  ٩٦ولدخول إحدامها على األخرى ظن كثري من الناس أن قوله تعاىل واهللا خلقكم وما تعملون الصافات 

  مصدرية واحتجوا هبا على خلق األعمال 

 وليست مصدرية وإمنا هي موصولة واملعىن واهللا خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من األصنام فكيف تعبدونه
وهو خملوق هللا ولو كانت مصدرية لكان الكالم إىل أن يكون حجة هلم أقرب من أن يكون حجة عليهم إذ يكون 

  املعىن أتعبدون ما تنحتون واهللا خلق عبادتكم هلا فاي معىن يف هذا وأي حجة عليهم 
جبين الذي جيلس لكان واملقصود أنه كثريا ما تدخل إحدامها على األخرى وحيتملها الكالم سواء وأنت لو قلت يع

غثا من املقال إال أن تأيت مبوصوف جيري هذا صفة له فتقول يعجبين اجللوس الذي جتلس وكذلك إذا قلت يعجبين 
الذي ينطلق زيد كان غثا فإذا قلت يعجبين اإلنطالق الذي ينطلق زيد كان حسنا فمن هنا يعجبين ما ينطلق وما 

  جتلس إذا أردت به املصدر 
آكل ما يأكل كانت موصولة وكان الكالم حسنا فلو أردت هبا املصدرية واملعىن آكل أكلك كان  وأنت لو قلت

غثا حىت تأيت بضميمة تدل على املصدر فتقول آكل كما يأكل فعرفت أنه مل يكن اإلستكراه الذي أشار إليه من 
  جهة اإلهبام والتعيني فتأمله 

نا واقعة على الزمان والفعل بعدها متعد إىل ضمريه حبرف اجلر وأما طاملا يقوم زيد وقل ما يأيت عمرو ف ما ه
والتقدير طال زمان يقوم فيه زيد وقل زمان يأتينا فيه عمرو مث حذف الضمري فسقط احلرف هذا تقدير طائفة من 

  النحاة منهم السهيلي وغريه 
  وحيتمل عندي تقديرين آخرين مها أحسن من هذا 

والتقدير طال قيام زيد وقل إتيان عمرو وإمنا كان هذا أحسن ألن حذف العائد من أحدمها أن تكون مصدرية وقتية 
الصفة قبيح خبالف حذفه إذا مل يكن عائدا على شيء فإنه أسهل وإذا جعلت مصدرية كان حذف الضمري حذف 

  فضلة غري عائد على موصوف 
ل ليست مصدرية وال نكرة وإمنا أتى هبا والتقدير الثاين وهو أحسنها أن ما ههنا مهيأة لدخول الفعل على الفع



لتكون مهيأة لدخول طال على الفعل فإنك لو قلت طال يقوم زيد وقل جيين عمرو مل جيز فإذا أدخلت ما استقام 
  الكالم 

 ٢وهذا كما دخلت على رب مهيئة لدخوهلا على الفعل حنو قوله رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني احلجر 
فإذا عرفت هذا  ٢٨إن مهيئة لدخوهلا على الفعل حنو إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء فاطر  وكما دخلت على

  فقول 

هو من هذا الباب ودخلت ما بني كاف التشبيه وبني // رواه البخاري ومسلم // النيب صلوا كما رأيتموين أصلي 
عل وهذا قد خفي على أكثر النحاة حىت ظن الفعل مهيئة لدخوهلا عليه يف كافة للخافض ومهيئة له أن تقع بعد الف

  كثري منهم أن ما ههنا مصدرية وليس كما ظن فإنه مل يقع التشبيه بالرؤية 
وأنت لو صرحت باملصدر هنا مل يكن كالما صحيحا فإنه لو قيل صلوا كرؤيتكم صاليت مل يكن مطابقا للمعىن 

وا كاليت رأيتموين أصلي أي كالصلوات اليت رأيتموين املقصود فلو قيل إهنا موصولة والعائد حمذوف والتقدير صل
  أصليها كان أقرب من املصدرية على كراهته فالصواب ما ذكرته لك 

فأنت مبتدأ واخلرب حمذوف فال مصدر هنا إذ ال فعل // رواه الطرباين // ونظري هذه املسألة قوله للصديق كما أنت 
لدخول الكاف على ضمري الرفع واملعىن كما أنت صانع أو كما  فمن قال إهنا مصدرية فقد غلط وإمنا هي مهيأة

  أنت مصل فدم على حالتك 
ليست  ١١٧ونظري ذلك أيضا وقوعها بني بعد والفعل حنو قوله تعاىل من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم التوبة 

كاد وما مصدر إال أن مصدرية كما زعم أكثر النحاة بل هي مهيئة لدخول بعد على فعل كاد إذ ال يصاغ من 
  يتجشم له فعل مبعناه يسبك منها ومن ذلك الفعل مصدر وعلى ما قررناه ال حيتاج إىل ذلك ويؤيد هذا قول الشاعر 

  أفنان رأسك كالثغام املخلس ... أعالقة أم الوليد بعدما 
اجلملة اإلبتدائية ولكن أفال تراها ههنا حيث ال فعل وال مصدر أصال فهي كقوله كما أنت مهيئة لدخول بعد على 

  اخلرب يف البيت مذكور وهو يف قوله كما أنت حمذوف 
  فإن قلت فما باهلم مل يدخلوها يف قبل كافة هلا مهيئة لدخوهلا على الفعل 

واجلملة قبلما يقوم زيد وقبل ما زيد قائم قلت ال تكون ما كافة ألمساء اإلضافة وإمنا تكون كافة للحروف وبعد 
لحروف من قبل ألن قبل كاملصدر يف لفظها ومعناها تقول جئت قبل اجلمعة تريد الوقت الذي أشد مضارعة ل

  تستقبل يف اجلمعة 
  فاجلمعة باإلضافة إىل ذلك الوقت قابله كما قال الشاعر 

  ... حنج معا قالت أعاما وقابله 
لفظ قابل فقد بان لك من جهة فإذا كان العام الذي بعد عامك يسمى قابال فعامك الذي أنت فيه قبل ولفظه من 

اللفظ واملعىن أن قبل مصدر يف األصل واملصدر كسائر األمساء ال يكف به وال يهيأ لدخول اجلمل بعد وإمنا ذلك يف 
بعض احلروف العوامل ال يف شيء من األمساء وأما بعد فهي أبعد عن شبه املصدر وإن كانت تقرب من لفظ بعد 

املصدر كقرب قبل أال ترى أهنم مل يستعملوا من لفظها اسم فاعل فيقولون للعام  ومن معناه فليس قرهبا من لفظ
  املاضي الباعد كما قالوا للمستقبل القابل 

 ١٩٨وقوله واذكروه كما هداكم البقرة  ١٥١فإن قلت فما تقول يف قوله كما أرسلنا فيكم رسوال منكم البقرة 



ا ال ميتنع فيها تقدير املصدر يف هذه املواضع كلها فهل هي فإهن ٧٧وقوله وأحسن كما أحسن اهللا إليك القصص 
  كافة مهيئة أو مصدرية 

قلت التحقيق أهنا كافة حلرف التشبيه عن عمله مهيئة لدخوله على الفعل ومع هذا فاملصدر ملحوظ فيها وإن مل 
تصلح فيه أن فإذا  تكن مصدرية حمضة ويدل على أن ما ال تقع مصدرية على حد أنك جتدها ال تصلح يف موضع

قلت أريد أن تقوم كان مستقيما فلو قلت أريد ما تقوم مل يستقم وكذلك أحب أن تأتيين ال تقول موضعه أحب ما 
  تأتيين 

  وسر املسألة أن املصدرية ملحوظ فيها معىن الذي كما تقدم خبالف أن 
  فإن قلت فما تقول يف كما قمت أكرمتك أمصدرية هنا أم كافة أم نكرة 

  ت هي ههنا نكرة وهي ظرف زمان يف املعىن والتقدير كل وقت تقوم فيه أكرمك قل
  فإن قلت فهال جعلتها كافة إلضافة كل إىل الفعل مهيئة لدخوهلا عليه 

قلت ما أحراها بذلك لوال ظهور الظرف والوقت وقصده من الكالم فال ميكن إلغاؤه مع كونه هو املقصود أال ترى 
كذا أفعل كذا فإذا قلت كلما فعلت فعلت وجدت معىن الكالمني واحدا وهذا قول  أنك تقول كل وقت يفعل

أئمة العربية وهو احلق الرد على املعتزلة فصل قال أبو القاسم السهيلي اعلم أن ما إذا كانت موصولة بالفعل الذي 
ها إال على مصدر لفظه عمل أو صنع أو فعل وذلك الفعل مضاف إىل فاعل غري الباري سبحانه فال يصح وقوع

إلمجاع العقالء من األنام يف اجلاهلية واإلسالم على أن أفعال اآلدميني ال تتعلق باجلواهر واألجسام ال تقول عملت 
  مجال وال صنعت جبال وال حديدا وال حجرا وال ترابا فإذا قلت أعجبين ما عملت وما فعل زيد فإمنا يعين احلدث 

تعاىل واهللا خلقكم وما تعملون إال قول أهل السنة أن املعىن واهللا خلقكم وأعمالكم فعلى هذا ال يصح يف تأويل قوله 
وال يصح قول املعتزلة من جهة املنقول وال من جهة املعقول ألنه زعموا أن ما واقعة على احلجارة اليت كانوا 

تكون أعمالنا خملوقة هللا سبحانه  ينحتوهنا أصناما وقالوا تقدير الكالم خلقكم واألصنام اليت تعملون إنكارا منهم أن
ف ما واقعة على  ٩٥واحتجوا بأن نظم الكالم يقتضي ما قالوا ألنه تقدم قوله أتعبدون ما تنحتون الصافات 

  احلجارة املنحوتة وال يصح غري هذا من جهة النحو وال من جهة املعىن 
عىن فإهنم مل يكونوا يعبدون النحت وإمنا كانوا أما النحو فقد تقدم أن ما ال تكون مع الفعل اخلاص مصدرا وأما امل

يعبدون املنحوتات فلما ثبت هذا وجب أن تكون اآلية اليت هي رد عليهم وتقييد هلم واقعة على احلجارة املنحوتة 
  واألصنام املعبودة ويكون التقدير تعبدون حجارة منحوتة واهللا خلقكم وتلك احلجارة اليت تعملون 

ملعتزلة وشرح ما شبهوا به والنظم على تأويل أهل احلق أبدع واحلجة أقطع والذي ذهبوا إليه هذا كله معىن قول ا
  فاسد حمال ألهنم أمجعوا معنا على أن أفعال العباد ال تقع على اجلواهر واألجسام 

ما فإن قيل فقد تقول عملت الصحيفة وصنعت اجلفنة وكذلك األجسام معمولة على هذا قلنا ال يتعلق الفعل في
  ذكرمت إال بالصورة اليت هل التأليف والتركيب وهي نفس العمل 

وأما اجلوهر املؤلف املركب فليس مبعمول لنا فقد رجع العمل والفعل إىل األحداث دون اجلواهر هذا إمجاع منا 
  ومنهم فال يصلح محلهم على غري ذلك 

عدوم يف تأويلهم ألن اآلية وردت يف بيان وأما ما زعموا من حسن النظم وإعجاز الكالم فهو ظاهر وتأويلنا م
استحقاق اخلالق للعبادة النفراده باخللق وإقامة احلجة على من يعبد ما ال خيلق وهم خيلقون فقال أتعبدون ما 



تنحتون أي من ال خيلق شيئا وهم خيلقون وتدعون عبادة من خلقكم وأعمالكم اليت تعملون ولو مل يضف خلق 
ة وقد نسبها إليهم باجملاز ملا قامت له حجة من نفس الكالم ألنه كان جيعلهم خالقني ألعماهلم األعمال إليه يف اآلي

وهو خالق ألجناس أخرى فيشركهم معه يف اخللق تعاىل اهللا عن قول الزائغني وال لعثرات املبطلني فما أدحض 
  عه وحزبه حجتهم وما أوهى قواعد مذهبهم وما أبني احلق ملن اتبعه جعلنا اهللا من أتبا

وهذا الذي ذكرنا قاله أبو عبيد يف قول حذيفة أن خيلق صانع اجلرم وصنعته واستشهد باآلية وخالفه القتييب يف 
  إصالح الغلط فغلط أشد الغلط ووافق املعتزلة يف تأويلها وإن مل يقل بقيلها هذا آخر كالم أيب القاسم 

أوىل حبملها وأليق هبا وحنن وكل حمق مساعدوه على اهللا خالق ولقد بالغ يف رد ما ال حتتمل اآلية سواه أو ما هو 
العباد وأعماهلم وأن كل حركة يف الكون فاهللا خالقها وعلى صحة هذا املذهب أكثر من ألف دليل من القرآن 
يهم الكرمي والسنة واملعقول والفطر ولكنه ال ينبغي أن حتمل اآلية على غري معناها الالئق هبا حرصا على جعلها عل

حجة ففي سائر األدلة غنية عن ذلك على أهنا حجة عليهم من وجه آخر مع كون ما مبعىن الذي سنبينه إن شاء اهللا 
  تعاىل 

والكالم إن شاء اهللا تعاىل يف اآلية يف مقامني أحدمها يف سلب داللتها على مذهب القدرية والثاين يف إثبات داللتها 
  مقامان مقام إثبات ومقام سلب  على مذهب أهل احلق خالف قوهلم فههنا

فأما مقام السلب فزعمت القدرية أن اآلية حجة هلم يف كوهنم خالقني أعماهلم قالوا ألن اهللا سبحانه أضاف األعمال 
إليهم وهذا يدل على أهنم هم احملدثون هلا وليس املراد ههنا نفس األعمال بل األصنام املعمولة فأخرب سبحانه أنه 

  لك األصنام اليت عملوها واملراد مادهتا وهي اليت وقع اخللق عليها خالقهم وخالق ت
وأما صورهتا وهي اليت صارت هبا أصناما فإهنا بأعماهلم وقد أضافها إليهم فتكون بأحداثهم وخلقهم فهذا وجه 

  احتجاجهم باآلية 

يف كون أعماهلم خملوقة هللا فإن ما ههنا  وقابلهم بعض املثبتني للقدر وأن اهللا هو خالق أفعال العباد فقالوا اآلية صرحية
مصدرية واملعىن واهللا خلقهم وخلق أعماهلم وقرروه مبا ذكره السهيلي وغريه وملا أورد عليهم القدرية كيف تكون 

ما مصدرية هنا وأي وجه يبقى لإلحتجاج عليهم إذا كان املعىن واهللا خلقكم وخلق عبادتكم وهل هذا إال تلقني هلم 
أن يقولوا فإذا كان اهللا قد خلق عبادتنا لألصنام فهي مرادة له فكيف ينهانا عنها وإذا كانت خملوقة اإلحتجاج ب

  فكيف ميكننا تركها فهل يسوغ أن حيتج على إنكار عبادهتم 
أجاهبم املثبتون بأن قالوا لو تدبرمت سياق اآلية ومقصودها لعرفتم صحة اإلحتجاج فإن اهللا سبحانه أنكر عليهم 

من ال خيلق شيئا أصال وترك عبادة من هو خالق لذواهتم وأعماهلم فإذا كان اهللا خالقكم وخالق أعمالكم  عبادة
  فكيف تدعون عبادته وتعبدون من ال خيلق شيئا ال ذواتكم وال أعمالكم وهذا من أحسن اإلحتجاج 

اخلالق لقوله أفمن خيلق كمن ال  وقد تكرر يف القرآن اإلنكار عليهم أن يعبدوا ما ال خيلق شيئا وسوى بينه وبني
وقوله هذا  ٢٠وقوله والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون النحل  ١٧خيلق أفال تذكرون النحل 

إىل أمثال ذلك فصح اإلحتجاج وقامت احلجة خبلق األعمال مع  ١١خلق اهللا فأروين ما خلق الذين من دونه لقمان 
  إقدام الطائفتني يف اآلية كما ترى خلق الذوات فهذا منتهى 

والصواب أهنا موصولة وأهنا ال تدل على صحة مذهب القدرية بل هي حجة عليهم مع كوهنا موصولة وهذا يبني 
مبقدمة نذكرها قبل اخلوض يف التقرير وهي أن طريقة احلجاج واخلطاب أن جيرد القصد والعناية حبال ما حيتج له 

تجا على بطالن ما قد ادعى يف شيء وهو خيالف ذلك فإنه جيرد العناية إىل بيان بطالن وعليه فإذا كان املستدل حم



  تلك الدعوى 
وأن ما ادعى له ذلك الوصف هو متصف بضده ال متصف به فإما أن ميسك عنه ويذكر وصف غريه فال وإذا تقرر 

ة ومل يكن سياق الكالم يف معرض اإلنكار هذا فاهللا سبحانه أنكر عليهم عبادهتم األصنام وبني أهنا ال تستحق العباد
  عليهم ترك عبادته وأن ما هو يف معرض اإلنكار عبادة من ال يستحق العبادة 

فلو أنه قال ال تعبدون اهللا وقد خلقكم وما تعملون لتعينت املصدرية قطعا ومل حيسن أن يكون مبعىن الذي إذ يكون 
  املعىن كيف ال تعبدونه وهو الذي أوجدكم 

د أعمالكم فهو املنعم عليكم بنوعي اإلجياد واخللق فهذا وزان ما قرروه من كوهنا مصدرية فأما سياق اآلية وأوج
فإنه يف معرض إنكاره عليهم عبادة من ال يستحق العبادة فال بد أن يبني فيه معىن ينايف كونه معبودا فبني هذا املعىن 

  فإنه ال ينبغي أن يعبد وال تليق به العبادة بكونه خملوقا له ومن كان خملوقا من بعض خملوقاته 
وتأمل مطابقة هذا املعىن لقوله والذين يعبدون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون كيف أنكر عليهم عبادة آهلة 

  خملوقة له سبحانه وهي غري خالقة 
  فهذا يبني املراد من قوله واهللا خلقكم وما تعملون 

أي هم عباد خملوقون  ١٩٤راف إن الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم األعراف ونظريه قوله يف سورة األع
  كما أنتم كذلك فكيف تعبدون املخلوق 

وتأمل طريقة القرآن لو أراد املعىن الذي ذكروه من حسن صفاته وانفراده باخللق كقول صاحب يس وما يل ال 
م حبسن عبادته واستحقاقه هلا ذكر املوجب لذلك وهي فهنا ملا كان املقصود إخباره ٢٢أعبد الذي فطرين يس 

  كونه خالقا لعابده فاطرا له وهذا إنعام منه عليه فكيف يترك عبادته 
ولو كان هذا هو املراد من قوله واهللا خلقكم وما تعبدون كان يقتضي أن يقال أال يعبدون اهللا وهو خالقهم وخالق 

  أعماهلم فتأمل فإنه واضح 
م يف تقرير حجة املعتزلة من اآلية أنه ال يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو وليس وقول أيب القاس

  كذلك 
أما قوله إن ما ال تكون مع الفعل اخلاص مصدرا فقد تقدم بطالنه إذ مصدريتها تقع مع الفعل اخلاص املبهم لقوله 

وقوله مبا كنتم  ٤٤قوله وأنتم تتلون الكتاب البقرة و ٧٧تعاىل مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون التوبة 
إىل أضعاف ذلك فإن هذه كلها أفعال خاصة وهي أخص  ٧٥تفرحون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون غافر 

  من مطلق العمل فإذا جاءت مصدرية مع هذه األفعال فمجيئها مصدرية مع العمل أوىل 
وإمنا عبدوا املنحوت حجة فاسدة فإن الكالم يف ما املصاحبة للفعل دون  وقوهلم إهنم مل يكونوا يعبدون النحت

املصاحبة لفعل النحت فإهنا ال حتتمل غري املوصولة وال يلزم من كون الثانية مصدرية كون األوىل كذلك فهذا تقرير 
  فاسد وأما تقريره كوهنا مصدرية أيضا مبا ذكره فال حجة له فيه 

 تقع على اجلواهر واألجسام فيقال ما معىن عدم وقوعها على اجلواهر واألجسام أتعين به أن أما قوله أفعال العباد ال
أفعاهلم ال تتعلق بإجيادها أم تعين به أهنا ال تتعلق بتغيريها وتصويرها أم تعين به أعم من ذلك وهو املشترك بني 

  القسمني 
ال تستلزم ذلك فإن كون األصنام معمولة هلم ال  فإن عنيت األول فمسلم لكن ال يفيدك شيئا فإن كوهنا موصولة



يقتضي أن تكون مادهتا معمولة هلم بل هو على حد قوهلم عملت بيتا وعملت بابا وعملت حائطا وعملت ثوبا 
  وهذا إطالق حقيقي ثابت عقال ولغة وشرعا وعرفا ال يتطرق إليه رد فهذا ككون األصنام معمولة سواء 

تعلق يتصويرها فباطل قطعا وإن عنيت القدر املشترك فباطل أيضا فإنه مشتمل على نفي وإن عنيت أن أفعاهلم ال ت
  حق وباطل فنفي الباطل صحيح ونفي احلق باطل 

مث يقال إيقاع العمل منهم على اجلواهر واألجسام جيوز أن يطلق فيه العمل اخلاص وشاهده يف اآلية أتعبدون ما 
علهم وهو النحت على اجلسم وحينئذ فأي فرق بني إيقاع أفعاهلم اخلاصة تنحتون ف ما ههنا موصولة فقد أوقع ف

على اجلوهر واجلسم وبني وإيقاع أفعاهلم العامة عليه ال مبعىن أن ذاته مفعولة له بل مبعىن أن فعلهم هو الذي صار به 
   صنما واستحق أن يطلق عليه امسه كما أنه بعملهم صار منحوتا واستحق هذا اإلسم وهذا بني

وأما قوله جبواب النقض ب عملت الصحيفة وصنعت اجلفنة أن الفعل متعلق بالصورة اليت هي التأليف والتركيب 
  وهي نفس العمل فكذلك هو أيضا متعلق بالتصوير الذي صار احلجر به صنما منحوتا سواء 

وأن اآلية وردت لبيان عدم  وأما قوله اآلية يف بيان استحقاق اخلالق للعبادة النفراده باخللق فقد تقدم جوابه
  استحقاق معبوديهم للعبادة ألهنا خملوقة هللا وذكرنا شواهده من القرآن 

فإن قيل كان يكفي يف هذا أن يقال أتعبدون ما تنحتون واهللا خالقه فلما عدل إىل قوله واهللا خلقكم وما تعملون 
  وخالق أفعاهلم علم أنه أراد اإلحتجاج عليهم يف ترك عبادته سبحانه وهو خالقهم 

قيل يف ذكر خلقه سبحانه آلهلتهم ولعابديها من بيان تقبيح حاهلم وفساد رأيهم وعقوهلم يف عبادهتا دونه تعاىل ما 
ليس يف اإلقتصار على ذكر خلق اآلهلة فقط فإنه إذا كان اهللا تعاىل هو الذي خلقكم وخلق معبوديكم فهي خملوقة 

  أمثالكم فكيف يعبد 

ثله ويتأهله ويفرده بغاية التعظيم واإلجالل واحملبة وهل هذا إال أقبح الظلم يف حق أنفسكم ويف حق العاقل من هو م
  ربكم 

وقد أشار تعاىل إىل هذا املعىن بقوله إن الذين تدعون من دون اهللا عباد أمثالكم ومن حق املعبود أن ال يكون مثل 
نبغي أن يكون ربا خالقا فهذا من أحسن اإلحتجاج وأبينه فقد العابد فإنه إذا كان مثله كان عبدا خملوقا واملعبود ي

أسفر لك من املعىن املقصود بالسياق صحيحه ووضح لك شرحه واجنلى حبمد اهللا اإلشكال وزال عن املعىن غطاء 
تستطل اإلمجال وبان أن ابن قتيبة يف تفسري اآلية وفق للسداد كما وفق ملوافقة أهل السنة يف خلق أعمال العباد وال 

هذا الفصل فإنه حيقق لك فصوال ال تكاد تسمعها يف خالل املذكرات وحتصل لك قواعد وأصول ال جتدها يف عامة 
  املصنفات 

  فإن قيل فأين ما وعدمت به من اإلستدالل باآلية على خلق اهللا ألعمال العباد على تقدير كون ما موصولة 
إبرازه ووجه اإلستدالل هبا على هذا التقدير أن اهللا سبحانه  قيل نعم قد سبق الوعد بذلك وقد حان إجنازه وآن

أخرب أنه خالقهم وخالق األصنام اليت عملوها وهي إمنا صارت أصناما بأعماهلم فال يقع عليها ذلك اإلسم إال بعد 
ا فإذا عملهم فإذا كان سبحانه هو اخلالق اقتضى صحة هذا اإلطالق أن يكون خالقها جبملتها أعين مادهتا وصورهت

كانت صورهتا خملوقة هللا كما أن مادهتا كذلك لزم أن يكون خالقا لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة ألنه 
  متولد عن نفس حركاهتم 

فإذا كان اهللا خالقها كانت أعماهلم اليت تولد عنها ما هو خملوق هللا خملوقة له وهذا أحسن استدالال وألطف من 
  جعل ما مصدرية 



ستدالل سواء قوله وآية هلم أنا محلنا ذريتهم يف الفلك املشحون وخلقنا هلم من مثله ما يركبون يس ونظريه من اإل
  واألصح أن املثل املخلوق هنا هو السفن وقد أخرب أهنا خملوقة وهي إمنا صارت سفنا بأعمال العباد  ٤٢ ٤١

  وأبعد من قال إن املثل ههنا هو سفن الرب وهي اإلبل لوجهني 
هنا ال تسمى مثال للسفن ال لغة وال حقيقة فإن املثلني ما سد أحدمها مسد اآلخر وحقيقة املماثلة أن يكون أحدمها أ

  بني فلك وفلك ال بني مجل وفلك 
عقب ذلك دليل على أن املراد الفلك اليت إذا ركبوها قدرنا  ٤٣الثاين أن قوله إن نشأ نغرقهم فال صريخ هلم يس 

  عليهم من وجهني  على إغراقهم فذكرهم بنعمه

  أحدمها ركوهبم إياها والثاين أن يسلمهم عند ركوهبا من الغرق 
ونظري هذا اإلستدالل أيضا قوله تعاىل واهللا جعل لكم مما خلق ظالال وجعل لكم من اجلبال أكنانا وجعل لكم 

هلم وقد أخرب بأنه  والسرابيل اليت يلبسوهنا وهي مصنوعة ٨١سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم النحل 
  سبحانه هو جاعلها وإمنا صارت سرابيل بعملهم 

والبيوت اليت من جلود  ٨٠ونظريه واهللا جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا النحل 
  األنعام هي اخليام وإمنا صارت بيوتا بعملهم 

  فإن قلت املراد من هذا كله املادة ال الصورة 
ال تستحق هذه األمساء اليت أطلق اخللق عليها وإمنا تستحق هذه األمساء بعد عملها وقيام صورها هبا وقد  قلت املادة

  أخرب أهنا خملوقة له يف هذه احلال واهللا أعلم فائدة ضمري من يكرمين 
  الذي يدل على أن الضمري من يكرمين وحنوه هو الياء دون ما معها وجوه 

  اطب والغائب يف أكرمك وأكرمه أحدها القياس على ضمري املخ
والثاين أن الضمري يف قولك إين وأخواته هو الياء وحدها لسقوط النون اختيارا يف بعضها وجوازا يف أكثرها ومساعا 

  يف بعضها ولو كان الضمري هو احلرفني مل يسقطوا أحدمها 
من الضمري ألطردت يف إىل ويف والثالث إدخاهلم هذه النون يف بعض حروف اجلر وهي من وعن ولو كانت جزءا 

  وسائر حروف اجلر 
  فإن قلت فما وجه اختصاصها ببعض احلروف واألمساء 

اجلواب أهنم أرادوا فصل الفعل واحلروف املضارعة له من توهم اإلضافة إىل الياء فأحلقوها عالمة لإلنفصال وهي يف 
ال عالمة النفصال اإلسم ولذلك أحلقوها يف القوايف أكثر الكالم نون ساكنة وهو التنوين فإنه ال يوجد يف الكالم إ

املعرفة بالالم أبدا بإمتام البيت وانفصاله مما بعده حنو العتابا والزرافا ولذلك زادوها قبل عالمة اإلنكار حني أرادوا 
  فصل اإلسم من العالمة كي ال يتوهم أهنا متام اإلسم أو عالمة مجع ففصل 

ة وأدخل عليها ألف الوصل لسكوهنا مث حركها بالكسر اللتقاء الساكنني فلما كان من بني اإلسم وبينها بنون زائد
أصلهم ختصيص النون بعالمة اإلنفصال واجبا وأرادوا فصل الفعل وما ضارعه عن اإلضافة إىل الياء جاءوا هبذه 

نني فائدة حذف األلف من النون الساكنة ولوال سكون الياء لكانت ساكنة كالتنوين ولكنهم كسروها اللتقاء الساك
  ما اإلستفهامية 

السر يف حذف األلف من ما اإلستفهامية عند حرف اجلر أهنم أرادوا مشاكلة اللفظ للمعىن فحذفوا األلف ألن 



معىن قوهلم فيم ترغب يف أي شيء وإالم تذهب إىل أي شيء وحتام ال ترجع حىت أي غاية تستمر وحنوه فحذفوا 
فوها يف حال النصب والرفع كيال تبقى الكلمة على حرف واحد فإذا اتصل هبا حرف اجلر األلف مع اجلار ومل حيذ

  أو اسم مضاف اعتمدت عليه ألن اخلافض واملخفوض مبنزلة كلمة واحدة 
ورمبا حذفوا األلف يف غري موضع اخلفض ولكن إذا حذفوا اخلرب فيقولون مه يا زيد أي ما اخلرب وما األمر فلما كثر 

املعىن كثر يف اللفظ ولكن ال بد من هاء السكت لتقف عليها ومنه قوهلم مهيم كان األصل ما هذا يا احلذف يف 
  امرؤ فاقتصروا من كل كلمة على حرف وهذا غاية اإلختصار واحلذف 

والذي شجعهم على ذلك أمنهم من اللبس لداللة حال املسؤول واملسؤول عنه على احملذوف فهم املخاطب من 
  ا يفهم من تلك الكلمات األربع ونظري هذا قوهلم إيش يف أي شيء وم اهللا يف ميني اهللا قوله مهيم م

  فائدة بديعة قوله مث لننزعن من كل شيعة

فالشيعة الفرقة اليت شايع بعضها  ١٦٩قوله عز و جل مث لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرمحن عتيا مرمي 
فالفرق بني الشيعة واألشياع أن األشياع هم التبع والشيعة القوم الذين بعضا أي تابعه ومنه األشياع أي األتباع 

  شايعوا أي تبع بعضهم بعضا وغالب ما يستعمل يف الذم ولعله مل يرد يف القرآن إال كذلك كهذه اآلية 

هم من وقوله وحيل بينهم وبني ما يشتهون كما فعل بأشياع ١٣٢وكقوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الروم 
وذلك واهللا أعلم ملا يف لفظ الشيعة من الشياع واإلشاعة اليت هي ضد اإلئتالف واإلجتماع وهلذا ال  ٥٤قبل سبأ 

يطلق لفظ الشيع إال على فرق الضالل لتفرقهم واختالفهم واملعىن لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوا على اهللا 
العذاب يتوجه إىل السادات أوال مث تكون األتباع تبعا هلم فيه وأعظمهم فسادا فنلقيهم يف النار وفيه إشارة إىل أن 

  كما كانوا تبعا هلم يف الدنيا 
  وأيهم أشد للنحاة فيه أقوال 

أحدها قول اخلليل أنه مبتدأ وأشد خربه ومل يعمل لننزعن فيه ألنه حمكي والتقدير الذي يقال فيه أيهم أشد على 
  الرمحن عتيا وعلى هذا فأي استفهامية 

الثاين قول يونس أنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق كما لو قلت علمت أنه أخوك فعلق الفعل عن الفعل كما 
  تعلق أفعال القلوب 

الثالث قول سيبويه إن أي هنا موصولة مبنية على الضم واملسوغ لبنائها حذف صدر صلتها وعنده أصل الكالم 
ى الضم تشبيها هلا بالغايات اليت قد حذفت مضافاهتا ك قبل وبعد أيهم هو أشد فلما حذف صدر الصلة بنيت عل

  وعلى كل واحد من األقوال إشكاالت نذكرها مث نبني الصحيح إن شاء اهللا 
  فأما قول اخلليل فقيل يلزمه ستة أمور األول حذف املوصوف 

  الثاين حذف الصلة 
  ال عهد لنا فيه باللغة  الثالث حذف العائد ألن تقديره الذي يقال هلم إهنم أشد وهذا

وأما ما حيذف من القول فإنه إمنا يكون قوال جمردا عن كونه صلة ملوصول حنو قوله واملالئكة باسطو أيديهم أخرجوا 
أي يقولون أو قائلني ومثله والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى  ٩٣أنفسكم األنعام 

   ٣الزمر 



أنه إذا قدر احملذوف هكذا مل يستقم الكالم فإنه يصري لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد وهذا الرابع 
فاسد فإن ذلك املنزوع ال يقال فيه أيهم أشد بل هو نفسه أشد أو من أشد الشيعة على الرمحن فال يقع عليه 

  اإلستفهام بعد نزعه فتأمله 

عد أفعال العلم والقول على احلكاية وال يقع بعد غريه من األفعال تقول علمت اخلامس أن اإلستفهام ال يقع إال ب
  أزيد عندك أم عمرو ولو قلت ضربت أزيد أم عمرو مل جيز وننزعن ليس من أفعال العلم 

فإذا قلت ضربت أيهم قام مل تكن إال موصولة وال يصح أن يقال ضربت الذي يقال فيه أيهم قام وإمنا توهم مثل 
  ون اللفظ صاحلا جلهة أخرى مستقيمة فيتوهم متوهم أن محله على اجلهة األخرى يستقيم ذلك لك

  والذي يدل عليه أنه لو قدرت موضعه استفهاما صرحيا ليس له جهة أخرى مل جيز 
فإذا قلت ضرب أزيد عندك أم عمرو مل جيز خبالف ضرب أيهم عندك فلو كان أيهم استفهاما جلاز الكالم مع 

  الذي مبعنامها وإمنا مل يقع اإلستفهام إال بعد أفعال العلم والقول اإلستفهام 
أما القول فألنه حيكي به كل مجلة خربية كانت أو إنشائية وأما أفعال العلم فإمنا وقع بعدها اإلستفهام لكون 

  اإلستفهام مستعلما به فكأنك إذا قلت أزيد عندك أم عمرو كان معناه أعلمين 
عندك أم عمرو كان معناه علمت ما يطلب استعالمه فلهذا صح وقوع اإلستفهام بعد العلم  وإذا قلت علمت أزيد

ألنه استعالم مث محل احلسبان والظن عليهما لكوهنما من بابه ووجه آخر وهو كثرة استعمال أفعال العلم فجعل شأن 
  ليس لغريها 

فهو جمهول الوضع وكل حذف كان هبذه السادس أن هذا احلذف الذي قدره يف اآلية حذف ال يدل عليه سياق 
  املنزلة كان تقديره من باب علم الغيب 

وأما قول يونس بن حبيب فإشكاله ظاهر فإن التعليق إمنا يكون يف أفعال القلوب حنو العلم والظن واحلسبان دون 
  غريها 

  مل فيه وال جيوز أن تقول ضربت أيهم قام على أن تكون أيهم استفهاما وقد علق الفعل عن الع
  وأما قول سيبويه فإشكاله أنه بناء خارج عن النظائر ومل يوجد يف اللغة شاهد له 

قال السهيلي ما ذكره سيبويه لو استشهد عليه بشاهد من نظم أو نثر أو وجدنا بعده يف كالم فصيح شاهدا له مل 
ال سيما مثل هذه املخالفة فإنا ال نسلم أنه  نعدل به قوال وال رأينا لغريه عنه طوال ولكنا مل جنز ما بني ملخالفته غريه

  حذف من الكالم شيء 

  وإن قال إنه حذف وال بد والتقدير أيهم هو أخوك 
فيقال مل مل يبنوا يف النكرة فيقولون مررت برجل أخوك أو رأيت رجال أبوك أي هو أخوك وأبوك ومل خصوا أيا هذا 

ف ومىت وجدنا شيئا من اجلملة حيذف مث يبىن املوصوف باجلملة دون سائر األمساء أن حيذف من صلته مث يبىن للحذ
من أجل ذلك احلذف وذلك احلذف ال جنعله متضمنا ملعىن احلرف وال مضارعا له وهذه علة البناء وقد عدمت يف 

  أي 
عىن القول قال واملختار قول اخلليل ولكنه حيتاج إىل شرح وذلك أنه مل يرد باحلكاية ما يسبق إىل الفهم من تقدير م

ولكنه أراد حكاية لفظ اإلستفهام الذي هو أصل يف أي كما حيكيه بعد العلم إذا قلت قد علمت من أخوك وأقام 
زيد أم قعد فقد تركت الكالم على حاله قبل دخول الفعل لبقاء معىن اإلختصاص والتعيني يف أي الذي كان 



له استفهاما كانت أو خربا كما حكوا لفظ النداء يف موجودا فيها وهي استفهام ألن ذلك املعىن هو الذي وضعت 
قوهلم اللهم اغفر يل أيها الرجل وارمحنا أيتها العصابة فنحكي لفظ هذا إشعارا بالتعيني واإلختصاص املوجود يف 

  حال النداء لوجود معىن اإلختصاص والتعيني فيه 
لة إلغائه ما قدمناه من حكاية لفظ اإلستفهام قال وقول يونس إن الفعل ملغي حق وإن مل يكن من أفعال القلب وع

لإلختصاص فإذا أمتمت العلة وقلت ضربت أيهم أخوك زالت مضارعة اإلستفهام وغلب فيه معىن اخلرب لوجود 
  الصلة التامة بعده 

ن ال وإمجاعهم على أهنا منصوبة بينقلبو ٢٢٧قال وأما قوله تعاىل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الشعراء 
  ب سيعلم 

وقد كان يتصور فيها أن تكون منصوبة ب سيعلم على جهة اإلستفهام ولكن تكون موصولة واجلملة صلتها والعائد 
حمذوف ولكن منع من هذا أصل أصلناه ودليل أقمناه على أن اإلسم املوصول إذا عين به املصدر ووصل بفعل 

من الصلة وهي إيضاح املوصول وتبيينه واملصدر ال يوضح فعله مشتق من ذلك املصدر مل جيز لعدم الفائدة املطلوبة 
  املشتق من لفظه ألنه كأنه هو لفظا ومعىن إال يف املختلف األنواع كما تقدم 

قال ووجه آخر أقوى من هذا وهو أن أيا ال تكون مبعىن الذي حىت تضاف إىل معرفة فتقول لقيت أيهم يف الدار إذ 
  ذي وهو نكرة والذي ال ينكر وهذا أصل يبىن عليه يف أي من احملال أن يكون مبعىن ال

  فصل حتقيق معىن أي 
يف حتقيق معىن أي وهو أن لفظ األلف والياء املكررة راجع يف مجيع الكالم إىل معىن التعيني والتمييز للشيء من غريه 

رج القوم بآيهم أي جبماعتهم اليت فمنه أياة الشمس لضوئها ألنه يبينها ومييزها من غريه ومنه اآلية العالمة ومنه خ
  يتميزون هبا عن غريهم ومنه تأييت باملكان أي تثبت لتبيني شيء أو متييزه ومنه قول امريء القيس 

  وتأي إنك غري يائس ... قف بالديار وقوف حابس 
  وقال الكميت 

املفعول إمنا يتقدم على فعله ومنه إياك يف املضمرات ألنه يف أكثر الكالم مفعول مقدم و... وتأي إنك غري صاغر 
قصدا إىل تعيينه وحرصا على متييزه عن غريه وصرفا للذهن عن الذهاب إىل غريه ولذلك تقدم يف إياك نعبد إذ 

الكالم وارد يف معرض اإلخالص وحتقيق الوحدانية ونفي عوارض األوهام عن التعلق بغريه وهلذا اختصت أي بنداء 
  ه وتعيينا وكذلك أي زيد ومنه إياك املراء واألسد أي ميز نفسك وأخلصها عنه ما فيه األلف والالم متييزا ل

  ومنه وقوع أي تفسريا كقولك عندي عهن أي صوف 
وأما وقوعها نفيا ملا قبلها حنو مررت برجل أي رجل فأي تدرجت إىل الصفة من اإلستفهام كان األصل أي رجل 

ويل وإمنا دخله التفخيم ألهنم يريدون إظهار العجز واإلحاطة لوصفه هو على اإلستفهام الذي يراد به التفخيم والته
  فكأنه مما يستفهم عنه جبهل كنهه فأدخلوه يف باب اإلستفهام الذي هو موضوع ملا جيهل 

أي أهنا ال حياط بوصفها فلما ثبت هذا  ٢ ١احلاقة ما احلاقة احلاقة  ٢ ١وكذلك جاء القارعة ما القارعة القارعة 
باب التفخيم والتعظيم للشيء قرب من الوصف حىت أدخلوه يف باب النعت وأخروه يف اإلعراب عما  اللفظ يف

  قبله ومنه قول الشاعر 
  جاء مبذق هل رأيت الذئب قط 



  أي كأنه يف لون الذئب إن كنت رأيت الذئب 
وصف مقدر وهو ومنه مررت بفارس هل رأيت األسد وهذا التقدير أحسن من قوله بعض النحويني أنه معمول و

  قول حمذوف أي مقول فيه هل رأيت كذا وما ذكرته لك أحسن وأبلغ فتأمله 

  فائدة جليلة ما جيري صفة أو خربا على الرب

  ما جيري صفة أو خربا على الرب تبارك وتعاىل أقسام 
  أحدها ما يرجع إىل نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء 

  يم والقدير والسميع الثاين ما يرجع إىل صفات معنوية كالعل
  الثالث ما يرجع إىل أفعاله حنو اخلالق والرزاق 

  الرابع ما يرجع إىل التنزيه احملض وال بد من تضمنه ثبوتا إذ ال كمال يف العدم احملض كالقدوس والسالم 
ل على اخلامس ومل يذكره أكثر الناس وهو اإلسم الدال على مجلة أوصاف عديدة ال ختتص بصفة معينة بل هو دا

  معناه ال على معىن مفرد حنو اجمليد العظيم الصمد فإن اجمليد من اتصف 
بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد املرخ 

  والغفار وأجمد الناقة علفا 
  صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه  ١٥ومنه ذوالعرش اجمليد الربوج 

وتأمل كيف جاء هذا اإلسم مقترنا بطلب الصالة من اهللا على رسوله كما علمناه ألنه يف مقام طلب املزيد 
والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى يف هذا املطلوب باسم تقتضيه كما تقول اغفر يل وارمحين إنك أنت 

توسل إليه بأمسائه وصفاته وهو من أقرب الغفور الرحيم وال حيسن إنك أنت السميع البصري فهو راجع إىل امل
  الوسائل وأحبها إليه 

  ومنه احلديث الذي يف املسند والترمذي ألظوا بيا ذا اجلالل واإلكرام 

ومنه اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام فهذا 
نه الذي ال إله إال هو املنان فهو توسل إليه بأمسائه وصفاته وما أحق ذلك باإلجابة سؤال له وتوسل إليه وحبمده وأ

وأعظمه موقعا عند املسؤول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة وقد فتح ملن بصره اهللا تعاىل 
  تفسر اإلسم اإلهلي العظيم والصمد 

تضمن لصفات عديدة فالعظيم من اتصف بصفات كثرية من صفات ولنرجع إىل املقصود وهو وصفه تعاىل باإلسم امل
  الكمال 

  وكذلك الصمد قال ابن عباس هو السيد الذي كمل يف سؤدده وقال ابن وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده 
وقال عكرمة الذي ليس فوقه أحد وكذلك قال الزجاج الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء وقال ابن 

اري ال خالف بني أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس يف حوائجهم األنب
  وأمورهم 

واشتقاقه يدل على هذا فإنه من اجلمع والقصد الذي اجتمع القصد حنوه واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا أصله 
  يف اللغة كما قال 



  يربوع وبالسيد الصمد  بعمرو بن... أال بكر الناعي خبري بين أسد 
  والعرب تسمي أشرافها بالصمد الجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه 

السادس صفة حتصل من اقتران أحد اإلمسني والوصفني باآلخر وذلك قدر زائد على مفرديهما حنو الغين احلميد 
مساء املزدوجة يف القرآن فإن الغىن صفة كمال واحلمد العفو القدير احلميد اجمليد وهكذا عامة الصفات املقترنة واأل

  كذلك واجتماع الغىن مع احلمد كمال آخر فله ثناء من غناه وثناء من محده وثناء من 

اجتماعهما وكذلك العفو القدير واحلميد اجمليد والعزيز احلكيم فتأمله فإنه من أشرف املعارف تسليط صفات 
  السلب على أمساء اهللا تعاىل 

أما صفات السلب احملض فال تدخل يف أوصافه تعاىل إال أن تكون متضمنة لثبوت كاألحد املتضمن النفراده و
  بالربوبية واإلهلية 

والسالم املتضمن لرباءته من كل نقص يضاد كماله وكذلك اإلخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتا كقوله تعاىل ال 
 ٣٨ن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعاىل وما مسنا من لغوب ق فإنه متضم ٢٥٥تأخذه سنة وال نوم البقرة 

  متضمن لكمال قدرته 
متضمن لكمال علمه وكذلك قوله مل يلد ومل يولد  ٦١وكذلك قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يونس 

  متضمن لكمال صمديته وغناه  ٣اإلخالص 
  لتفرده بكماله وأنه ال نظري له متضمن  ٤وكذلك قوله ومل يكن له كفوا أحد اإلخالص 
متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك حبيث حياط به وهذا  ١٠٣وكذلك قوله تعاىل ال تدركه األبصار األنعام 

  مطرد يف كل ما وصف به نفسه من السلوب وجيب أن تعلم هنا أمور 
وصفاته كالشيء واملوجود والقائم أحدها أن ما يدخل يف باب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف باب أمسائه 

  بنفسه فإنه خيرب به عنه وال يدخل يف أمسائه احلسىن وصفاته العليا 
الثاين أن الصفة إذا كانت منقسمة إىل كمال ونقص مل تدخل مبطلقها يف أمسائه بل يطلق عليه منها كماهلا وهذا 

هلذا غلط من مساه بالصانع عند اإلطالق بل هو كاملريد والفاعل والصانع فإن هذه األلفاظ ال تدخل يف أمسائه و
  الفعال ملا يريد فإن اإلرادة والفعل والصنع منقسمة وهلذا إمنا أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعال وخربا 

الثالث أنه ال يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض املتأخرين فجعل من 
  سىن املضل الفاتن املاكر تعاىل اهللا أمسائه احل

  عن قوله فإن هذه األمساء مل يطلق عليه سبحانه منها إال أفعال خمصوصة معينة فال جيوز أن يسمى بأمسائها 
الرابع أن أمساءه عز و جل احلسىن هي أعالم وأوصاف والوصف هبا ال ينايف العلمية خبالف أوصاف العباد فإهنا 

  وصافهم مشتركة فنافتها العلمية املختصة خبالف أوصافه تعاىل تنايف علميتهم ألن أ
اخلامس أن اإلسم من أمسائه له دالالت داللة على الذات والصفة باملطابقة وداللة على أحدمها بالتضمن وداللة على 

  الصفة األخرى باللزوم 
ث الصفات فهي باإلعتبار األول السادس أن أمساءه احلسىن هلا اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حي

  مترادفة وباإلعتبار الثاين متباينة 
السابع أن ما يطلق عليه يف باب األمساء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من األخبار ال جيب أن يكون توقيفا 



  كالقدمي والشيء واملوجود والقائم بنفسه 
  أن يطلق عليه منها بعض ما مل يرد به السمع  فهذا فصل اخلطاب يف مسألة أمسائه هل هي توقيفية أو جيوز

الثامن أن اإلسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه املصدر والفعل فيخرب به عنه فعال ومصدرا وحنو السميع البصري 
وقدرنا فنعم  ١القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة وخيرب عنه باألفعال من ذلك حنو قد مسع اهللا اجملادلة 

هذا إن كان الفعل متعديا فإن كان الزما مل خيرب عنه به حنو احلي بل يطلق عليه اإلسم  ٢٣قادرون املرسالت ال
  واملصدر دون الفعل فال يقال حي 

التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعاىل صادرة عن أمسائه وصفاته وأمساء املخلوقني صادرة عن أفعاهلم فالرب تبارك 
  وتعاىل فعاله عن كماله 

  واملخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له األمساء بعد أن كمل بالفعل 
فالرب مل يزل كامال فحصلت أفعاله عن كماله ألنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل 

  واملخلوق فعل فكمل الكمال الالئق به 
املعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعاىل أو  العاشر إحصاء األمساء احلسىن والعلم هبا أصل للعلم بكل معلوم فإن

أمرا إما علم مبا كونه أو علم مبا شرعه ومصدر اخللق واألمر عن أمسائه احلسىن ومها مرتبطان هبا ارتباط املقتضى 
  مبقتضيه فاألمر كله مصدره عن أمسائه احلسىن وهذا كله حسن ال خيرج عن مصاحل العباد 

سان إليهم بتكميلهم مبا أمرهم به وهناهم عنه فأمره كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان والرأفة والرمحة هبم واإلح
إذ مصدره أمساؤه احلسىن وفعله كله ال خيرج عن العدل واحلكمة واملصلحة والرمحة إذ مصدره أمساؤه احلسىن فال 

  تفاوت يف خلقه وال عبث ومل خيلق خلقه باطال وال سدى وال عبثا 
سواه فبإجياده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع املفعول املخلوق خلالقه فكذلك العلم هبا وكما أن كل موجود 

أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأمسائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أمساءه كما ينبغي للمخلوق 
ضاها ومرتبطة هبا وتأمل أحصى مجيع العلوم إذ إحصاء أمسائه أصل إلحصاء كل معلوم ألن املعلومات هي من مقت

صدور اخللق واألمر عن علمه وحكمته تعاىل وهلذا ال جتد فيها خلال وال تفاوتا ألن اخللل الواقع فيما يأمر به العبد 
  أو يفعله إما أن يكون جلهله به أو لعدم حكمته 

  ض وأما الرب تعاىل فهو العليم احلكيم فال يلحق فعله وال أمره خلل وال تفاوت وال تناق
احلادي عشر أن أمساءه كلها حسىن ليس فيها اسم غري ذلك أصال وقد تقدم أن من أمسائه ما يطلق عليه باعتبار 
الفعل حنو اخلالق والرازق واحمليي واملميت وهذا يدل على أن أفعاله كلها خريات حمض ال شر فيها ألنه لو فعل 

باطل فالشر ليس إليه فكما ال يدخل يف صفاته وال يلحق  الشر الشتق له منه اسم ومل تكن أمساؤه كلها حسىن وهذا
  ذاته ال يدخل يف أفعاله فالشر ليس إليه ال يضاف إليه فعال وال وصفا وإمنا يدخل يف مفعوالته 

  وفرق بني الفعل واملفعول فالشر قائم مبفعوله املباين له ال بفعله الذي هو فعله 
ني وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وهدى اهللا أهل احلق ملا اختلفوا فيه فتأمل هذا فإنه خفي على كثري من املتكلم

  بإذنه واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 
  الثاين عشر يف بيان مراتب إحصاء أمسائه اليت من أحصاها دخل اجلنة وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفالح 

  املرتبة األوىل إحصاء ألفاظها وعددها 



  تبة الثانية فهم معانيها ومدلوهلا املر
  وهو مرتبتان  ١٨٠املرتبة الثالثة دعاؤه هبا كما قال تعاىل وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا األعراف 

إحدامها دعاء ثناء وعبادة والثاين دعاء طلب ومسألة فال يثىن عليه إال بأمسائه احلسىن وصفاته العلى وكذلك ال 
يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر يل وارمحين بل يسأل يف كل مطلوب باسم يكون يسأل إال هبا فال يقال 

  مقتضيا لذلك املطلوب فيكون السائل متوسال إليه بذلك اإلسم 
ومن تأمل أدعية الرسل وال سيما خامتهم وإمامهم وجدها مطابقة هلذا وهذه العبارة أوىل من عبارة من قال يتخلق 

  ت بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفالسفة بالتشبه باإلله على قدر الطاقة بأمساء اهللا فإهنا ليس
وأحسن منها عبارة أيب احلكم بن برهان وهي التعبد وأحسن منها العبارة املطابقة للقرآن وهي الدعاء املتضمن 

  للتعبد والسؤال 
بارة من قال التخلق وأحسن منها عبارة من فمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفالسفة وهي التشبه وأحسن منها ع

  قال التعبد وأحسن من اجلميع الدعاء وهي لفظ القرآن 
الثالث عشر اختلف النظار يف األمساء اليت تطلق على اهللا وعلى العباد كاحلي والسميع والبصري والعليم والقدير 

  وامللك وحنوها 
يف الرب وهذا قول غالة اجلهمية وهو أخبث األقوال وأشدها فقالت طائفة من املتكلمني هي حقيقة يف العبد جماز 

  فسادا 
  الثاين مقابله وهو أهنا حقيقة يف الرب جماز يف العبد وهذا قول أيب العباس الناشيء 

الثالث أهنا حقيقة فيهما وهذا قول أهل السنة وهو الصواب واختالف احلقيقتني فيهما ال خيرجها عن كوهنا حقيقة 
  تعاىل منها ما يليق جبالله وللعبد منها ما يليق به فيهما وللرب 

وليس هذا موضع التعرض ملأخذ هذه األقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها فإن الغرض اإلشارة إىل أمور 
  ينبغي معرفتها يف هذا الباب ولو كان املقصود بسطها الستدعت سفرين أو أكثر 

  له ثالث اعتبارات الرابع عشر أن اإلسم والصفة من هذا النوع 
  اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعاىل أو العبد 

  اعتباره مضافا إىل الرب خمتصا به اعتباره مضافا إىل العبد مقيدا به فما لزم اإلسم 

  لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به 
كاسم السميع الذي يلزمه إدراك املسموعات والبصري الذي يلزمه رؤية املبصرات والعليم والقدير وسائر وهذا 

األمساء فإن شرط صحة إطالقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف هبا فما لزم هذه األمساء لذاهتا فإثباته للرب 
ه وال يشاهبهم فمن نفاه عنه إلطالقه على املخلوق تعاىل ال حمذور فيه بوجه بل ثبتت له على وجه ال مياثله فيه خلق

  أحلد يف أمسائه وجحد صفات كماله 
ومن أثبته له على وجه مياثل فيه خلقه فقد شبهه خبلقه ومن شبه اهللا خبلقه فقد كفر ومن أثبته له على وجه ال مياثل 

ل وهذا طريق أهل السنة وما لزم فيه خلقه بل كما يليق جبالله وعظمته فقد بريء من فرث التشبيه ودم التعطي
  الصفة إلضافتها إىل العبد وجب نفيه عن اهللا كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة واحلاجة إىل الغذاء وحنو ذلك 

  وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه يف جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به 



  وكونه حمموال به مفتقرا إليه حماطا به  وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إىل ما هو عال عليه
كل هذا جيب نفيه عن القدوس السالم تبارك وتعاىل وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعاىل هبا فإنه ال يثبت 

للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب واإلحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته فإن ما 
اته للمخلوق فإذا أحطت هبذه القاعدة خربا وعقلتها كما ينبغي خلصت من اآلفتني اللتني خيتص به منها ال ميكن إثب

مها أصل بالء املتكلمني آفة التعطيل وآفة التشبيه فإنك إذا وفيت هذا املقام حقه من التصور أثبت هللا األمساء 
ومشاهبتهم فخلصت من احلسىن والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص املخلوقني 

  التشبيه فتدبر هذا املوضع واجعله جنتك اليت ترجع إليها يف هذا الباب واهللا املوفق للصواب 
  اخلامس العشر أن الصفة مىت قامت مبوصوف لزمها أمور أربعة أمران لفظيان وأمران معنويان 

ميتنع اإلشتقاق لغريه واملعنويان ثبويت  فاللفظيان ثبويت وسليب فالثبويت أن يشتق للموصوف منها اسم والسليب أن
  وسليب فالثبويت أن يعود حكمها إىل 

املوصوف وخيرب هبا عنه والسليب أن ال يعود حكمها إىل غريه وال يكون خربا عنه وهي قاعدة عظيمة يف معرفة 
  األمساء والصفات 

التكلم دون من مل تقم به وأخرب عنه  فلنذكر من ذلك مثاال واحدا وهو صفة الكالم فإنه إذا قامت مبحل كانت هو
هبا وعاد حكمها إليه دون غريه فيقال قال وأمر وهنى ونادى وناجى وأخرب وخاطب وتكلم وكلم وحنو ذلك 

وامتنعت هذه األحكام لغريه فيستدل هبذه األحكام واألمساء على قيام الصفة به وسلبها عن غريه على عدم قيامها 
  ردوا به على املعتزلة واجلهمية وهو من أصح األصول طردا وعكسا  به وهذا هو أصل السنة الذي

السادس عشر أن األمساء احلسىن ال تدخل حتت حصر وال حتد بعدد فإن هللا تعاىل أمساء وصفات استأثر هبا يف علم 
الغيب عنده ال يعلمها ملك مقرب وال نيب مرسل كما يف احلديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك مسيت به 

  فجعل أمساءه ثالثة أقسام // صحيح على الراجح // فسك أو أنزلته يف كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ن

  قسم مسى به نفسه فأظهره ملن شاء من مالئكته أو غريهم ومل ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إىل عباده 
ن خلقه وهلذا قال استأثرت به أي انفردت بعلمه وليس املراد وقسم استأثر به يف علم غيبه فلم يطلع عليه أحد م

  انفراده بالتسمي به ألن هذا اإلنفراد ثابت يف األمساء اليت أنزل اهللا هبا كتابه 
وتلك // رواه البخاري ومسلم // ومن هذا قول النيب يف حديث الشفاعة فيفتح علي من حمامده مبا ال أحسنه اآلن 

  وصفاته احملامد تفي بأمسائه 
  وأما // رواه مسلم وأبو داود وغريمها // ومنه قوله ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

فالكالم مجلة واحدة وقوله ومن // رواه البخاري ومسلم // قوله إن هللا تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة 
عددة من شأهنا أن من أحصاها دخل اجلنة وهذا ال ينفي أحصاها دخل اجلنة صفة ال خرب مستقبل واملعىن له أمساء مت

  أن يكون له أمساء غريها 
وهذا كما تقول لفالن مائة مملوك وقد أعدهم للجهاد فال ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغري اجلهاد 

  وهذا ال خالف بني العلماء فيه 
ا ومقترنا بغريه وهو غالب األمساء فالقدير والسميع والبصري السابع عشر أن أمساءه تعاىل منها ما يطلق عليه مفرد



والعزيز واحلكيم وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغريه فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم وأن يفرد 
  كل اسم وكذلك يف الثناء عليه واخلرب عنه مبا يسوغ لك اإلفراد واجلمع 

بل مقرونا مبقابله كاملانع والضار واملنتقم فال جيوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون  ومنها ما ال يطلق عليه مبفرده
باملعطي والنافع والعفو فهو املعطي املانع الضار النافع املنتقم العفو املعز املذل ألن الكمال يف اقتران كل اسم من 

  لق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما هذه مبا يقابله ألنه يراد به أنه املنفرد بالربوبية وتدبري اخل
وأما أن يثىن عليه مبجرد املنع واإلنتقام واإلضرار فال يسوغ فهذه األمساء املزدوجة جتري األمساء منها جمرى اإلسم 
ردة الواحد الذي ميتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية جمرى اإلسم الواحد ولذلك مل جتيء مف

  ومل تطلق عليه إال مقترنة فاعلمه 
  فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخربت بذلك مل تكن مثنيا عليه وال حامدا له حىت تذكر مقابلها 

الثامن عشر أن الصفات ثالثة أنواع صفات كمال وصفات نقص وصفات ال تقتضي كماال وال نقصا وإن كانت 
و ما يكون كماال ونقصا باعتبارين والرب تعاىل منزه عن األقسام الثالثة القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وه

وموصوف بالقسم األول وصفاته كلها صفات كمال حمض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال 
 أكمله وهكذا أمساؤه الدالة على صفاته هي أحسن األمساء وأكملها فليس يف األمساء أحسن منها وال يقوم غريها

  مقامها وال يؤدي معناها وتفسري اإلسم منها 

بغريه ليس تفسريا مبرادف حمض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال 
أحسن اسم وأكمله وأمته معىن وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من صفة اإلدراكات العليم اخلبري دون 

  ع البصري دون السامع والباصر والناظر العاقل الفقيه والسمي
ومن صفات اإلحسان الرب الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق وحنومها وكذلك العلي العظيم دون الرفيع 

  الشريف وكذلك الكرمي دون السخي واخلالق الباريء املصور دون الفاعل الصانع املشكل 
ئه تعاىل جيري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما ال يقوم والغفور العفو دون الصفوح الساتر وكذلك سائر أمسا

غريه مقامه فتأكل ذلك فأمساؤه أحسن األمساء كما أن صفاته أكمل الصفات فال تعدل عما مسى به نفسه إىل غريه 
  كما ال تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إىل ما وصفه به املبطلون واملعطلون 

ئه احلسىن ما يكون داال على عدة صفات ويكون ذلك اإلسم متناوال جلميعها تناول اإلسم التاسع عشر أن من أمسا
الدال على الصفة الواحدة هلا كما تقدم بيانه كامسه العظيم واجمليد والصمد كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن 

الذي : د كمل يف شرفه والعظيم الذي ق: السيد الذي قد كمل يف سؤدده والشريف : أيب حامت يف تفسريه الصمد 
قد كمل يف عظمته واحلليم الذي قد كمل يف حلمه والعليم الذي قد كمل يف علمه واحلكيم الذي قد كمل يف 

  // إسناده ضعيف // حكمته وهو الذي قد كمل يف أنواع شرفه وسؤدده وهو اهللا سبحانه 

  ء سبحان اهللا الواحد القهار هذا لفظه هذه صفته ال تنبغي إال له ليس له كفوا أحد وليس كمثله شي
وهذا مما خفى على كثري ممن تعاطى الكالم يف تفسري األمساء احلسىن ففسر اإلسم بدون معناه ونقصه من حيث ال 

  يعلم فمن مل حيط هبذا علما خبس اإلسم األعظم حقه وهضمه معناه فتدبره 
  حلاد يف أمسائه حىت ال يقع فيه العشرون وهي اجلامعة ملا تقدم من الوجوه وهي معرفة اإل

 ٨٠قال تعاىل وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعلمون األعراف 



واإلحلاد يف أمسائه هو العدول هبا وحبقائقها ومعانيها عن احلق الثابت هلا وهو مأخوذ من امليل كما يدل عليه مادته ل 
  اللحد وهو الشق يف جانب القرب الذي قد مال عن الوسط ح د فمنه 

  ومنه امللحد يف الدين املائل عن احلق إىل الباطل 
  قال ابن السكيت امللحد املائل عن احلق املدخل فيه ما ليس منه 

ليه أي من تعدل إليه وهترب إ ٢٧ومنه امللتحد وهو مفتعل من ذلك وقوله تعاىل ولن جتد من دونه ملتحدا الكهف 
  وتلتجيء إليه وتبتهل فتميل إليه عن غريه 

  تقول العرب التحد فالن إىل فالن إذا عدل إليه 
  إذا عرف هذا فاإلحاد يف أمسائه تعاىل أنواع 

أحدها أن يسمى األصنام هبا كتسميتهم الالت من اإلهلية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إهلا وهذا إحلاد حقيقة 
  ه إىل أوثاهنم وآهلتهم الباطلة فإهنم عدلوا بأمسائ

الثاين تسميته مبا ال يليق جبالله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفالسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع وحنو 
  ذلك 

  وثالثها وصفه مبا يتعاىل عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقري وقوهلم إنه استراح بعد أن خلق خلقه 
  وأمثال ذمل مما هو إحلاد يف أمسائه وصفاته  ٦٤وهلم يد اهللا مغلولة املائدة وق

ورابعها تعطيل األمساء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من اجلهمية وأتباعهم إهنا ألفاظ جمردة ال تتضمن 
ويقولون ال حياة له وال مسع صفات وال معاين فيطلقون عليه اسم السميع والبصري واحلي والرحيم واملتكلم واملريد 

وال بصر وال كالم وال إرادة تقوم به وهذا من أعظم اإلحلاد فيها عقال وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إحلاد 
املشركني فإن أولئك أعطوا أمساءه وصفاته آلهلتهم وهؤالء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكالمها ملحد 

  تفاوتون يف هذا اإلحلاد فمنهم الغايل واملتوسط واملنكوب يف أمسائه مث اجلهمية وفروخهم م
  وكل من جحد شيئا عما وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله فقد أحلد يف ذلك فليستقل أو ليستكثر 

  وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعاىل اهللا عما يقول املشبهون علوا كبريا 
ن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤالء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم فهذا اإلحلاد يف مقابلة إحلاد املعطلة فإ

اإلحلاد ونغرقت هبم طرقه وبرأ اهللا أتباع رسوله وورثته القائمني بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إال مبا وصف به 
بل أثبتوا له األمساء نفسه ومل جيحدوا صفاته ومل يشبهوها بصفات خلقه ومل يعدلوا هبا عما أنزلت عليه لفظا وال معىن 

والصفات ونفوا عنه مشاهبة املخلوقات فكان إثباهتم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل ال كمن شبه حىت 
  كأنه يعبد صنما أو عطل حىت كأنه ال يعبد إال عدما 

رة مباركة زيتونة ال وأهل السنة وسط يف النحل كما أن أهل اإلسالم وسط يف امللل توقد مصابيح معارفهم من شج
فنسأل اهللا  ٣٥شرقة وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء النور 
  تعاىل أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إىل الوصول إىل مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب جميب 

أنا هبا يف أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعاىل فعليك مبعرفتها فهذه عشرون فائدة مضافة إىل القاعدة اليت بد
ومراعاهتا مث اشرح األمساء احلسىن إن وجدت قلبا عاقال ولسانا قائال وحمال قابال وإال فالسكوت أوىل بك فجناب 

العلم إىل من حىت ينتهي  ٧٦الربوبية أجل وأعز مما خيطر بالبال أو يعرب عنه املقال وفوق كل ذي علم عليم يوسف 



  أحاط بكل شيء علما 
  وعسى اهللا أن يعني بفضله على تعليق شرح األمساء احلسىن مراعيا فيه أحكام هذه 

القواعد بريئا من اإلحلاد يف أمسائه وتعطيل صفاته فهو املان بفضله واهللا ذو الفضل العظيم فائدة املعىن املفرد ال 
  يكون نعتا 

عين باملفرد ما دل لفظه على معىن واحد حنو علم وقدرة ألنه ال رابط بينه وبني املنعوت املعىن املفرد ال يكون نعتا ون
  ألنه اسم جنس على حياله 

فإذا قلت ذو علم وذو قدرة كان الرابط ذو فإذا قلت عامل وقادر كان الرابط الضمري فكل نعت وإن كان مفردا يف 
اإلسم املضمر واحملمول هو الصفة وإمنا أضمر يف الصفة ومل لفظه فهو دال على معلومني حامل وحممول فاحلامل هو 

يضمر يف املصدر وهو الصفة يف احلقيقة ألن هذا الوصف مشتق من الفعل والفعل هو الذي يضمر فيه دون املصدر 
ألنه ألنه إمنا صيغ من املصدر ليخرب به عن فاعل فال بد له مما صيغ ألجله إما ظاهرا وإما مضمرا وال كذلك املصدر 

  اسم جنس فحكمه حكم سائر األجناس ولذلك ينعت اإلسم بالفعل لتحمله الضمري 
  فإن قلت فأيهما هو األصل يف باب النعت 

قلت اإلسم أصل للفعل يف باب النعت والفعل أصل لذلك اإلسم يف غري باب النعت وإمنا قلنا ذلك ألن حكم 
و مع زيادة معىن وألن الفعل أصله أن يكون له صدر الكالم النعت أن يكون جاريا على املنعوت يف إعرابه ألنه ه

  لعمله يف اإلسم وحق العامل التقدم ال سيما إن قلنا إن العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت 
وعلى هذا ال يتصور أن يكون الفعل أصال يف باب النعت ألن عوامل األمساء ال تعمل يف األفعال فعلى هذا ال ينبغي 

النعت فتقول مررت برجل عاقل كرمي على أن يكون كرمي صفة ل عاقل بل للرجل ألن النعت ينيبء عن  أن ينعت
اإلسم املضمر وعن الصفة واملضمر ال ينعت وألنه قد صار مبنزلة اجلملة من حيث دل على الفعل والفاعل واجلملة 

  أبو الفتح ابن جين ال تنعت وألنه جيري جمرى الفعل يف رفع األمساء والفعل ال ينعت قاله 
  وبعد فال ميتنع أن ينعت النعت إذا جرى النعت األول جمرى اإلسم اجلامد ومل يرد به ما هو جار على الفعل 

  فصل إقامة النعت مقام املنعوت 
  وملا علم من افتقاره إىل الضمري ال جيوز إقامة النعت مقام املنعوت لوجهني 

عوت مل يبق للضمري ما يعود عليه الثاين عموم الصفة فال بد من بيان أحدمها احتماله الضمري فإذا حذفت املن
  املوصوف هبا ما هو 

فإن أجريت الصفة جمرى اإلسم مثل جاءين الفقيه وجالست العامل خرج عن األصل املمتنع وصار كسائر األمساء 
نعوت حسنا كقولك وإن جئت بفعل خيتص بنوع من األمساء وأعملته يف نوع خيتص بذلك النوع كان حذف امل

أكلت طيبا ولبست لينا وركبت فارها وحنوه أقمت طويال وسرت سريعا ألن الفعل يدل على املصدر والزمان فجاز 
  حذف املنعوت ههنا لداللة الفعل عليه 

لداللة الذرية على املوصوف بالصفة  ١١٣وقريب منه قوله تعاىل ومن ذريتهما حمسن وظامل لنفسه مبني الصافات 
كان يف كالمك حكم منوط بصفة احتمل الكالم على تلك واستغىن عن ذكر املوصوف كقولك مؤمن خري من وإن 

كافر وغين أحظى من فقري واملؤمن ال يفعل كذا ولعنة اهللا على الظاملني واملؤمن يأكل يف معي واحد والكافر يأكل يف 
اآلخر وأمسر خطي ألن الفخر واملدح إمنا يتعلق  وقوهلم وأبيض كاملخراق البيت وقول// رواه مسلم // سبعة أمعاء 



  بالصفة دون املوصوف فمضمون هذا الفصل ينقسم مخسة أقسام 
نعت ال جيوز حذف منعوته كقولك لقيت سريعا وركبت خفيفا ونعت جيوز حذف منعوته على قبح حنو لقيت 

توي فيه األمران حنو أكلت طيبا ضاحكا ورأيت جاهال فجوازه الختصاص الصفة بنوع واحد من األمساء وقسم يس
  وركبت فارها ولبست لينا وشربت عذبا الختصاص الفعل بنوع من املفعوالت 

وقسم يقبح فيه ذكر املوصوف لكونه حشوا يف الكالم حنو أكرم الشيخ ووقر العامل وأرفق بالضعيف وارحم 
  م بالصفات واعتمادها عليها بالذكر املسكني وأعط الفقري وأكرم الرب وجانب الفاجر ونظائره لتعليق األحكا

وقسم ال جيوز فيه البتة ذكر املوصوف كقوله دابة أبطح وأجرع وأبرق للمكان وأسود للحية وأدهم للقيد وأخيل 
  للطائر 

  فهذه يف األصول نعوت ولكنهم ال جيروهنا نعتا على منعوت فنقف عند ما وقفوا وترك القياس إذا تركوا 

  سبيبفائدة بديعة النعت ال

  إذا نعت اإلسم بصفة هي كسببه ففيه ثالثة أوجه 
أحدها وهو األصل أن تقول مررت برجل حسن أبوه بالرفع ألن احلسن ليس صفة له فتجري عليه وإمنا ذكرت 

اجلملة ليميز هبا بني الرجل وبني من ليس عنده أب كأبيه فلما متيز باجلملة من غريه صارت يف موضع النعت 
إىل أن قالوا حسن أبوه باجلر وأجروه نعتا على األول وإن كان هو نعت األب من حيث متيز وتدرجوا من ذلك 

وختصص كما يتخصص بصفة نفسه والوجه الثالث مررت برجل حسن األب فيصري نعتا لألول ويضمر فيه ما يعود 
وإقامة املضاف إليه  عليه حىت كأن احلسن له وإمنا فعلوا ذلك مبالغة وتقريبا للنسب وحذفا للمضاف وهو األب

مقامه وهو اهلاء فلما قام الضمري مقام األسم املرفوع صار ضمريا مرفوعا فاستتر يف الفعل فقلت برجل حسن مث 
  أضفته إىل النسب الذي من أجله كان حسنا وهو األب ودخول األلف والالم على النسب إمنا هي لبيان احلسن 

لذي جيوز فيه حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه وذلك غري مطرد وعلى هذا الوجه ال جيوز إال يف املوضع ا
اجلواز وإمنا جيوز حيث يقصدون املبالغة وتفخيم األمر وإن بعد النسب كان اجلواز أبعد كقولك نابح الكلب 
قام وصاهل فرس العبد وما امتنع يف هذا الفصل فإنه جيوز يف الفصل الذي قبله منحيث مل يقيموا فيه مضافا م

املضاف إليه وإمنا حكمنا باختالف املعاين يف هذه الوجوه الثالثة من حيث اختلف اللفظ فيها ألن األصل أن ال 
  خيتلف لفظان إال الختالف املعىن وال حيكم باحتاد املعىن مع اختالف اللفظ إال بدليل 

  فمعىن الوجه األول متييز اإلسم عن غريه باجلملة اليت بعده 
  الثاين متييز اإلسم من غريه مع اجنرار الوصف إليه مبدح أو ذم ومعىن الوجه 

  ومعىن الوجه الثالث نقل الصفة كلها إىل األول على حذف املضاف مع تبيني السبب الذي صريه كذلك 

وأكثر ما يكون هذا الوجه فيما قرب سببه جدا حنو عظيم القدر وشريف األب ألن شرف األب شرف له وكذلك 
وههنا حيسن حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه فائدة اكتساب املضاف التعريف من املضاف  القدر والوجه

  إليه 
إن قيل مل أكتسب املضاف التعرف من املضاف إليه ومل يكتسب املضاف إليه التنكري من املضاف وهو مقدم عليه يف 

  اللفظ ال سيما والتنكري أصل يف األمساء والتعريف فرع عليه 



  جلواب من وجهني قيل ا
أحدمها أهنم قد غلبوا حكم املعرفة على النكرة يف غري هذا املوضع حنو هذا زيد ورجل ضاحكني على احلال وال 
جيوز ضاحكان على النعت تغليبا حلكم املعرفة ألهنم رأوا اإلسم املعرفة يدل على معنيني الرجل وتعيينه والشيء 

  وختصيصه من غريه 
  لى مفرد فكان ما يدل على معنيني أقوى مما يدل على معىن واحد وهذا أصل نافع فحصله والنكرة ال تدل إال ع

الثاين أن املضاف إليه مبنزلة آلة التعريف فصار كاأللف والالم أال ترى أنك إذا قلت غالم زيد فهو مبنزلة قولك 
  الغالم ملن تعرفه بذلك 

وكذلك إذا قلت سلطان املسلمني فهو مبنزلة قولك وكذلك إذا قلت كتاب سيبويه فهو مبنزلة قولك الكتاب 
  السلطان فتعريفه بالالم يف أوله وتعريفه باإلضافة من آخره 

  فإن قيل فإذا اكتسب التعريف من املضاف إليه فكان ينبغي أن يعطى حكمه 
تسبه من الم قيل وإن استفاد منه التعريف مل يستفد منه خصوصية تعريفه وإمنا اكتسب منه تعريفا آخر كما اك

التعريف أال ترى أنه إذا أضيف إىل املضمر مل يكتسب منه اإلضمار وإذا أضيف إىل املبهم مل يكتسب منه اإلهبام فال 
األول اقتبس من الثاين خصوصية تعريفه وال الثاين اقتبس من األول تنكريه واملضاف إليه يف ذلك كاآللة الداخلة 

  على اإلسم 

  فائدة 

  كالم السهيلي الكالم هو تعبري عما يف نفس املتكلم من تفسري الكالم من

املعاين فإذا أضمر ذلك املعىن يف نفسه أي أخفاه ودل املخاطب عليه بلفظ خاص مسى ذلك اللفظ ضمريا تسمية له 
  باسم مدلوله 

ضمر وهو وال يقال فكان ينبغي أن يسمى كل لفظ ضمريا على ما ذكرمت ألن هنا مراتب ثالثة أحدها املعىن امل
حقيقة الرجل مثال والثاين اللفظ املميز له عن غريه وهو زيد وعمرو والثالث اللفظ املعرب عن هذا اإلسم الذي إذا 

أطلق كان املراد به ذلك اإلسم خبالف قولك زيد وعمرو فإنه ليس مث إال لفظ ومعىن فخصوا اسم الضمري مبا 
  ذكرناه أسرار أحكام املضمرات 

  مهم حنو ستني ضمريا وأحواهلا معلومة لكن ننبه على أسرارها من أحكام املضمرات واملضمرات يف كال
اعلم أن املتكلم ملا استغىن عن اسم الظاهر يف حال اإلخبار لداللة املشاهدة عليه جعل مكانه لفظا يوميء به إليه 

الصوت إىل املتكلم إذ  وذلك اللفظ مؤلف من مهزة ونون أما اهلمزة فألن خمرجها من الصدر وهو أقرب مواضع
  املتكلم يف احلقيقة حمله وراء حبل الوريد 

أال تراه يقول  ١٦قال اهللا تعاىل ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبل الوريد ق 
إىل حبل الوريد يعين ما يلفظ املتكلم فدل على أن املتكلم أقرب شيء  ١٨ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ق 

فإذا كان املتكلم على احلقيقة حمله هناك وأردت من احلروف ما يكون عبارة عنه فأوالها بذلك ما كان خمرجه من 
جهته وأقرب املواضع إىل حمله وليس إال اهلمزة أو اهلاء واهلمزة أحق باملتكلم لقوهتا باجلهر والشدة وضعف اهلاء 

   بالتعبري عن اسم املتكلم الذي الكالم صفة له وهو أحق باإلتصاف به باخلفاء فكان ما هو أجهر أقوى وأوىل



وأما اتصاهلا باهلاء مع النون فلما كانت اهلمزة بانفرادها ال تكون امسا منفصال كان أوىل ما وصلت به النون أو 
الساكنني حنو أنا الرجل حبرف املد واللني إذ هي أمهات الزوائد ومل ميكن حروف املد مع اهلمزة لذهاهبا عند التقاء 

  فلو حذف 

احلرف الثاين لبقيت اهلمزة يف أكثر الكالم منفردة مع الم التعريف فتلتبس باأللف اليت هي أخت الالم فيختل أكثر 
  الكالم فكان أوىل ما قرن به النون لقرهبا من حرف املد واللني 
من قال أنه مث ملا كان املخاطب مشاركا للمتكلم يف مث ثبتوا النون خلفائها باأللف يف حال السكت أو هباء يف لغة 

حال معىن الكالم إذ الكالم مبدأه من املتكلم ومنتهاه عند املخاطب ولوال املخاطب ما كان كالم املتكلم لفظا 
مسموعا وال احتاج إىل التعبري عنه فلما اشتركا يف املقصود بالكالم وفائدته اشتركا يف اللفظ الدال على اإلسم 

  ظاهر وهو األلف والنون وفرق بينهما بالتاء خاصة وخصت التاء باملخاطب لثبوهتا عالمة الضمري يف قمت ال
  فإن قلت فهي عالمة لضمري املتكلم يف قمت فلم كان املخاطب أوىل هبا 

مع قلت األصل يف التاء للمخاطب وإمنا املتكلم دخيل عليه وملا كان دخيال عليه خصوه بالضم ألن فيه من اجل
واإلشارة إىل نفسه ما ليس يف الفتحة وخصوا املخاطب بالفتح ألن يف الفتحة من اإلشارة إليه ما ليس يف الضمة 

  وهذا معلوم يف احلس 
وأما ضمري املتكلم املخفوض فإمنا كان ياء ألن اإلسم الظاهر ملا ترك لفظه استغناء ومل يكن بد من عالمة دالة عليه 

ف من حروف اإلسم املضمر وذلك ال ميكن الختالف أمساء املتكلمني وإمنا أرادوا كان أوىل احلروف بذلك حر
عالمة ختتص بكل متكلم يف حال اخلفض واألمساء خمتلفة األلفاظ متفقة يف حال اإلضافة إىل الياء يف الكسرة اليت 

  مة لكل متكلم خمفوض هي عالمة اخلفض إال أن الكسرة ال تستقل بنفسها حىت متكن فتكون ياء فجعلوا الياء عال
مث شركوا النصب مع احلفظ يف عالمة اإلضمار الستوائها يف املعىن إال أهنا زادوا نونا يف ضمري املنصوب وقاية للفعل 

  من الكسر وأما ضمري املتكلم املتصل فعالمته التاء املضمومة وأما املتكلمون فعالمتهم نا يف األحوال كلها 
م الظاهر وأرادوا من احلروف ما يكون عالمة عليه أخذوا من اإلسم الظاهر ما يشترك وسرهم أهنم ملا تركوا اإلس

مجيع املتكلمني فيه يف حال اجلمع والتثنية وهي النون اليت يف آخر اللفظ وهي موجودة يف التثنية واجلمع رفعا ونصبا 
   تشبه التنوين أو النون اخلفيفة وجرا فجعلوها عالمة للمتكلمني مجعا كانوا أو تثنية وزادوا بعدها ألفا كيال

  وحلكمة أخرى وهي القرب من لفظ أنا ألهنا من ضمري املتكلمني فإهنا 

ضمري متكلم فلم يسقط من لفظة أنا إال اهلمزة اليت هي أصل يف املتكلم الواحد وأما مجع املتكلم وتثنيته ففرع طار 
تكلم حىت خصت به يف أفعل وخص املخاطب بالتاء يف عن األصل فلم متكن فيه اهلمزة اليت تقدم اختصاصها بامل

  تفعل ملا ذكرناه 
وأما ضمري املرفوع املتصل فإمنا خص بالتاء ألهنم حني أرادوا حرفا يكون عالمة على اإلسم الظاهر املستغىن عن 

مساء فيه يف ذكره كان أوىل احلروف بذلك حرفا من اإلسم وهو خمتلف كما تقدم فأخذوا من اإلسم ما ال ختتلف األ
حال الرفع وهي الضمة وهي ال تستقل بنفسها ما مل تكن واوا مث رأوا الواو ال ميكن تعاقب احلركات عليها لثقلها 
وهم حيتاجون إىل احلركات يف هذا الضمري فرقا بني املتكلم واملخاطب املؤنث واملخاطب املذكر فجعلوا التاء مكان 

دل منها يف كثري من الكالم كتراث وجتاه فاشترك ضمري املتكلم واملخاطب يف الواو لقرهبا من خمرجها وألهنا قد تب
التاء كما اشتركا يف األلف والنون من أنا وأنت ألهنما شريكان يف الكالم ألن الكالم من حيث كان للمخاطب 



  كان لفظا ومن حيث للمتكلم كان معىن مث وقع الفرق بني ضمرييهما باحلركة دون احلرف ملا تقدم 
وأما ضمري املخاطب نصبا وجرا فكان كافا دون الياء ألن الياء قد اختص هبا املتكلم نصبا وخفضا فو أمكنت فيه 
احلركات أو وجد ما يقوم مقامها يف البدل كما كانت التاء مع الواو اشترك املخاطب مع املتكلم يف حال اخلفض 

 يكن بد من حروف تكون عالمة إضمار كان الكاف كما اشترك معه يف الباقي حال الرفع فلما مل يكن ذلك ومل
أحق هبذا املوطن ألن املخاطبني وإن اختلف أمساؤهم الظاهرة فكل واحد منهم متكلم ومقصوده يف الكالم الذي هو 

اللفظ ومن أجله احتيج إىل التعبري باأللفاظ عما يف النفس فجعل الكالم املبدوء هبا يف لفظ الكالم عالمة إضمار 
طب أال تراه ال يقع عالمة إضمار له إال بعد كالم كالفعل والفاعل حنو أكرمتك ألهنما كالم والفعل وحده املخا

  ليس كالما فلذلك مل تكن عالمة الضمري كافا إال بعد كالم من فعل وفاعل أو مبتدأ وخرب 
  لكالم عالمة لإلسم فإن قيل فاملتكلم ايضا هو صاحب الكالم فهو أحق بأن تكون الكاف املأخوذة من لفظ ا

  قيل الكاف لفظ فهي أحق باملخاطب ألن الكالم إمنا لفظ به من أجله 
  وأما ضمري الغائب املنفصل فهاء بعدها واو ألن الغائب ملا كان مذكورا بالقلب 

على  واستغىن عن امسه الظاهر بتقدمه كانت اهلاء اليت خمرجها من الصدر قريبا من حمل الذكر أوىل بأن تكون عبارة
مذكور بالقلب ومل تكن اهلمزة ألهنا جمهورة شديدة فكانت أوىل باملتكلم الذي هو أظهر واهلاء خلفائها أوىل بالغائب 

الذي هو أخفى وأبطن مث وصلت بالواو ألنه لفظ يرمز به إىل املخاطب ليعلم ما يف النفس من املذكور والرمز 
  بالشفتني والواوا خمرجها من هناك فخصت بذلك 

 طردوا أصلهم يف ضمري الغائب املنفرد فجعلوه يف مجيع أحواله هاء إال يف الرفع وإمنا فعلوا ذلك ألهنم رأوا الفرق مث
بني احلاالت واقعا باختالف حال الضمري ألنه إذا دخل عليها حرف اجلر كسرت اهلاء وانقلبت واوه ياء وإذا مل 

الرفع مل يكن له عالمة يف اللفظ ألن اإلسم الظاهر قبل الفعل يدخل عليه بقي مضموما على أصله وإذا كان يف حال 
علم ظاهر يغين املخاطب عن عالمة إضمار يف الفعل خبالف املتكلم واملخاطب ألنك تقول يف الغائب زيد قائم فتجد 

د قمت اإلسم الذي يعود عليه الضمري موجودا ظاهرا يف اللفظ وال تقول يف املتكلم زيد قمت وال يف املخاطب زي
فلما اختلفت أحوال الضمري الغائب لسقوط عالمته يف الرفع وتغري اهلاء بدخول حروف اخلفض قام ذلك عندهم 
مقام عالمات اإلعراب يف الظاهر وما هو مبنزلتها يف املضمر كالتاء املبدلة من الواو والياء املثبتة والكسرة والكاف 

م التام وال يقع بعد الكالم إال منصوب أو جمرور فكانت الكاف املختصة باملفعول واجملرور الواقعني بعد الكال
  املأخوذة من لفظ الكالم عالمة على املنصوب واجملرور إذا كان خماطبا 

وأما حنن فضمري منفصل للمتكلمني تثنية ومجعا وخصت بذلك ملا مل ميكنهم التثنية واجلمع يف املتكلم املضمر ألن 
له يف اللفظ واجلمع ضم شيء إىل أكثر منه مما مياثله يف اللفظ فإذا قلت زيدان فمعناه حقيقة التثنية ضم شيء إىل مث

  زيد وزيد وأنتم معناه أنت وأنت وأنت 
واملتكلم ال ميكنه أن يأيت باسم مثىن أو جمموعا يف معناه ألنه ال ميكنه أن يقول أنا فيضم إىل نفسه مثله يف اللفظ فلما 

يشري إىل ذلك املعىن وإن مل يكنه يف احلقيقة جاءوا بكلمة تقع على اإلثنني واجلمع يف  عدم ذلك ومل يكن بد من لفظ
هذا املوطن مث كانت الكلمة آخرها نون ويف أوهلا إشارة إىل األصل املتقدم الذي مل ميكنهم اإلتيان به وهو تثنية أنا 

ىن كانت النون املكررة تنبيها عليه وتلوحيا اليت هي مبنزلة عطف اللفظ على مثله فإذا مل ميكنهم ذلك يف اللفظ مث
  عليه 



وخصت النون بذلك دون اهلمزة ملا تقدم من اختصاص ضمري اجلمع بالنون وضمري املتكلم باهلمزة مث جعلوا بني 
النون حاء ساكنة لقرهبا من خمرج األلف املوجودة يف ضمري املتكلم قبل النون وبعدها مث بنوها على الضم دون 

  لكسر إشارة إىل أنه ضمري مرفوع الفتح وا
وشاهده ما قلناه يف الباب من داللة احلروف املقطعة على املعاين والرمز هبا إليها وقوع ذلك يف منثور كالمهم 

  ومنظومه فمنه قلت هلا قفي قالت قاف ومنه أالتا فيقول اآلخر أالفا يعين أال ترحتل فيقول أال فارحل ومنه 
  وما أريد الشر إال أن تشا ... ا باخلري خرياتا وإن شراف

وكقوهلم مهيم يف ما هذا يا امرؤ وإيش يف أي شيء وم اهللا يف أمين اهللا ومن هذا الباب حروف التهجي يف أوائل 
  السور 

وقد رأيت البن فورك حنو من هذا يف اسم اهللا قال احلكمة يف وجود األلف يف أوله أهنا من أقصى خمارج الصوت 
الذي هو حمل املعرفة إليه مث اهلاء يف آخره خمرجها من هناك أيضا ألن املبتدأ منه واملعاد إليه واإلعادة قريبا من القلب 

أهون من اإلبتداء وكذلك لفظ اهلاء أهون من لفظ اهلمزة هذا معىن كالمه فلم يقل ما قلناه يف املضمرات إال 
  اقتضابا من أصول أئمة النحاة واستنباطا من قواعد اللغة 

أمل هذه األسرار وال يزهدنك فيها نبو طباع أكثر الناس عنها واستغناؤهم بظاهر من احلياة الدنيا عن الفكر فت
والتنبيه عليها فإين مل أفحص عن هذه األسرار وخفي التعليل يف الظواهر واإلضمار إال قصد التفكر واإلعتبار يف 

لك من هذه األسرار وكشف لك عن مكنوهنا فكر فمىت الح  ٤ ٣حكمة من خلق اإلنسان علمه البيان الرمحن 
   ١١٤فاشكر الواهب للنعمى وقل رب زدين علما طه 

  فائدة بديعة اسم اإلشارة

اإلسم من هذا الذال وحدها دون األلف على أصح القولني بدليل سقوط األلف يف التثنية واملؤنث وخصت الذال 
فاملتكلم يشري حنوه بلفظه أو بيده ويشري مع ذلك بلسانه فإن  هبذا اإلسم ألهنا من طرف اللسان واملبهم مشار إليه

  اجلوارح خدم 

القلب فإذا ذهب القلب إىل شيء ذهابا معقوال ذهبت اجلوارح حنوه ذهابا حمسوسا والعمدة يف اإلشارة يف مواطن 
شارة دون سائر التخاطب على اللسان وال ميكن إشارته إال حبرف يكون خمرجه من عذبة اللسان اليت هي آلة اإل

  أجزائه 
فأما الذال أو التاء فالتاء مهموسة رخوة فاجملهور أو الشديد من احلروف أوىل منها للبيان والذال جمهورة فخصت 

باإلشارة إىل املذكر وخصت التاء باإلشارة إىل املؤنث ألجل الفرق وكانت التاء به أوىل هلمسها وضعف املؤنث 
يف غري هذا الباب مث بينوا حركة الذال باأللف كما فعلوا يف النون من أنا ورمبا  وألهنا قد ثبتت عالمة التأنيث

شركوا املؤنث مع املذكر يف الذال فاكتفوا بالكسرة فرقا بينهما ورمبا اكتفوا مبجرد لفظ التاء يف الفرق بينهما ورمبا 
  مجعوا بني لفظ التاء والكسرة حرصا على البيان 

ال بد من لفظ التاء مع الكسرة ألنه أحوج إىل البيان لداللة املشاهدة على اخلاطر فتقول وأما يف املؤنث الغائب ف
تيك ورمبا زادوا الالم توكيدا كما زادوها يف املذكر الغائب إال أهنم سكنوها يف املؤنث لئال تتواىل الكسرات مع 

رة إىل البعيد فكثرت احلروف حني كثرت التاء وذلك ثقيل عليهم وكانت الالم أوىل هبذا املوطن حني أرادوا اإلشا



مسافة هذه اإلشارة وقللوها حني قلت ألن الالم قد وجدت يف كالمهم توكيدا وهذا املوطن موطن توكيد وقد 
وجدت مبعىن اإلضافة للشيء وهذا املوطن شبيه هبا ألنك إذا أومأت إىل الغائب باإلسم املبهم فأنت مشري إىل من 

  ر إىل من تشري إما بالعني وإما بالقلب خياطب ويقبل عليه لينظ
وكذلك جئت بكاف اخلطاب فكأنك تقول له لك أقول ولك أرمز هبذا اإلسم ففي الالم طرف من هذا املعىن كما 
كان ذلك يف الكاف وكما مل يكن الكاف ههنا امسا مضمرا مل يكن الالم حرف جر وإمنا كل منهما طرف من املعىن 

من املكان معىن اإلمسية وأبقوا فيها معىن اخلطاب والالم كذلك إمنا اجتلبت لطرف من دون مجيعه فلذلك خلعوا 
  معناها الذي وضعت له يف باب اإلضافة 

وأما دخول هاء التنبيه فألن املخاطب حيتاج إىل تنبيه على اإلسم الذي يشري به إليه ألن لإلشارة قرائن حال حيتاج 
ر له باإللتفات إىل املشار إليه أو منبه له فلذلك اختص هذا املوطن بالتنبيه وقلما إىل أن ينظر إليها فاملتكلم كأنه آم

  يتكلمون به يف 

املبهم الغائب ألن كاف اخلطاب يغين عنها مع أن املخاطب مأمور باإللتفات بلحظه إىل املبهم احلاضر فكان التنبيه 
  صدر الكالم  يف أول الكالم أوىل هبذا املوطن ألنه مبنزلة األمر الذي له

وعندي أن حرف التنبيه مبنزلة حرف النداء وسائر حروف املعاين ال جيوز أن تعمل معانيها يف األحوال وال يف 
الظروف كما ال يعمل معىن اإلستفهام والنفي يف هل وما يف ذلك وال نعلم حرفا يعمل معناه يف احلال والظرف إال 

به يف مسائل احلال يف هذا الباب من قوهلم هذا قائما زيد وقائما هذا كان وحدها على أهنا فعل فدع عنك ما شعبوا 
زيد فإنه ال يصلح من ذلك إال تأخري احلال عن اإلسم الذي هو ذا ألن العامل فيه معىن اإلشارة دون معىن التنبيه 

  وكالمها معنوي 
  فإن قيل مل جاز أن يعمل فيه معىن اإلشارة دون معىن التنبيه وكالمها معنوي 

قيل معىن اإلشارة تدل عليه قرائن األحوال من اإلمياء باللحظ واللفظ اخلارج من طرف اللسان وهيئة املتكلم 
فقامت تلك الداللة مقام التصريح بلفظ اإلشارة ألن الدال على املعىن إما لفظ وإما إشارة وإما حلظ فقد جرت 

  و قوته يف مجيع أحكام العمل اإلشارة جمرى اللفظ فلتعمل فيما عمل فيه اللفظ وإن مل تق
وأصح من هذا أن يقال معىن اإلشارة ليس هو العامل إذ اإلسم الذي هو هذا ليس مبشتق من أشار يشري ولو جاز 
أن تعمل أمساء اإلشارة جلاز أن تعمل عالمات اإلضمار ألهنا أيضا إمياء وإشارة إىل مذكور وإمنا العامل فعل مضمر 

ة احلال عليه من التوجه واللفظ وقد قالوا ملن الدار مفتوحا باهبا فأعملوا يف احلال معىن تقديره انظر وأبصر لدالل
وهو قوي يف الداللة  ٧٢انظر وأبصر ودل عليه التوجه من املتكلم بوجهه حنوها وكذلك هذا بعلي شيخا هود 

  الجتماع اللفظ مع التوجه 
ملعنوي خفي يدل عليه الدليل اللفظي أو التوجه أو ما شاكله وإذا ثبت هذا فال سبيل إىل تقدمي احلال ألن العامل ا

  فائدة العامل يف النعت 
العامل يف النعت هو العامل يف املنعوت وكان سيبويه إىل هذا ذهب حني منع أن جيمع بني نعتني لإلمسني إذا اتفق 

  إعراهبما واختلف عامالمها حنو جاء زيد وهذا عمرو العاقالن 

العامل يف النعت معنوي وهو كونه يف معىن اإلسم املنعوت فإمنا ارتفع أو انتصب من حيث كان وذهب قوم إىل أن 
هو األول يف املعىن ال من حيث كان الفعل عامال فيه وكيف يعمل فيه وهو ال يدل عليه إمنا يدل على فاعل أو 



  مفعول أو مصدر داللة واحدة من جهة اللفظ 
سهيلي وإىل هذا أذهب وليس فيه نقض ملا منعه سيبويه من اجلمع بني نعيت وأما الظروف فمن دليل آخر قال ال

اإلمسني املتفقني يف اإلعراب إذا اختلف العامل فيهما ألن العامل يف النعت وإن كان هو املنعوت فلوال العامل يف 
 يف معمول واحد وإن املنعوت ملا صح رفع النعت وال نصبه فكان الفعل هو العامل يف النعت فامتنع اشتراك عاملني

  مل يكونا عاملني فيه يف احلقيقة ولكنهما عامالن فيما هو يف املعىن 
  وإمنا قوي عندنا هذا القول الثاين لوجوه 

منها امتناع تقدمي النعت على املنعوت ولو كان الفعل عامال فيه ملا امتنع أن يليه معموله كما يليه املعمول تارة 
حلال والظرف وال يصح أن يليه ما عمل فيه غريه لو قلت قام زيدا ضاربا تريد ضارب والفاعل أخرى وكما يليه ا

زيدا أو ضربت عمرا رجال ضاربا تريد ضربت رجال ضاربا عمرا مل جيز فال يلي العامل إال ما عمل فيه فكذلك ال 
أصله يف باب املبتدأ يلي كان إال ما عملت فيه ولذلك نقول خرب إن املرفوع ليس مبعمول ل إن وإمنا هو على 

واخلرب ولوال ذلك جلاز أن يليها وإمنا وليها إذا كان جمرورا ألهنا ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف اجلر مع أن 
اجملرور رتبته التأخري فلم يبالوا بتقدميه يف اللفظ إذ كان موضعه التأخري وألن اجملرور ليس هو خبرب على احلقيقة وإمنا 

  اخلرب منوي يف موضعه أعين بعد اإلسم املنصوب بإن هو متعلق باخلرب و
فإن قيل ولعل امتناع النعت من التقدمي على املنعوت إمنا هو من أجل الضمري الذي فيه واملضمر حقه أن يترتب بعد 

  اإلسم الظاهر 
ر إذا كان قلت هذا ليس مبانع ألن خرب املبتدأ حامل للضمري وجيوز تقدميه ورب مضمر جيوز تقدميه على الظاه

  موضعه التأخري 
  فإن قيل ولعل امتناع تقدمي النعت إمنا وجب من أجل أنه تبيني للمنعوت وتكملة لفائدته فصار كالصلة مع املوصول 

  قلنا هذا باطل ألن اإلسم املنعوت يستقل به الكالم وال يفتقر إىل النعت افتقار املوصول إىل الصلة 

اإلسم ال يعمل يف نعته إذ النعت صفة للمنعوت الزمة له قبل وجود الفعل وبعده ومما يبني لك أن الفعل العامل يف 
  فال تأثري للفعل فيه وال تسلط له عليه وإمنا التأثري فيه لإلسم املنعوت إذ بسببه يرفع وينصب 

ضمري يعود وإن مل جيز أن تكون األمساء عوامل يف احلقيقة وهذا خبالف احلال ألهنا وإن كانت صفة كالنعت وفيها 
إىل اإلسم فإهنا ليست بصفة الزمة لإلسم كالنعت وإمنا هي صفة لإلسم يف حيز وجود الفعل خاصة فالفعل هبا 

اإلسم من اإلسم فعمل فيه دونه فلما عمل فيها جاز تقدميها عليه حنو ضاحكا جاء زيد وجاء ضاحكا زيد وتأخريها 
  عت خبالف هذا كله بعد الفاعل ألهنا كاملفعول يعمل الفعل فيها والن

وسنبني بعد هذا إن شاء اهللا فصال عجيبا يف أن الفعل ال يعمل بنفسه إال بثالثة أشياء الفاعل واملفعول به واملصدر أو 
ما هو صفة ألجل هذه الثالثة يف حيز وقوع الفعل وخيرج من هذا الفصل ظرفا املكان والزمان والنعوت واإلبدال 

  ملعمول فيها ونقيم هنالك الرباهني القاطعة على صحة هذه الدعوى والتوكيدات ومجيع األمساء ا

  فائدة بديعة حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة

حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية عليها ليتفق اللفظ وأما نصب الصفة على احلال فيضعف 
ا القول بالقياس والسماع قال أما القياس عندهم الختالف اللفظ من غري ضرورة وأورد بعض حمققي النحاة هذ



فكما جاز أن خيتلف املعىن يف نعت املعرفة واحلال كما إذا قلت جاء زيد الكاتب وكاتبا بينهما من الفرق ما تراه 
  فما املانع من اإلختالف 

ا تدعو إىل كذلك يف النكرة إذا قلت مررت برجل كاتب أو كاتبا ألن احلاجة قد تدعو إىل احلال من النكرة كم
  احلال من املعرفة وال فرق 

وأما السماع فأكثر من أن حيصر فمنه وصلى خلفه رجال قياما وأما حنو وقع أمر فجأة فحال من مصدر وقع ال من 
  أمر وكذلك أقبل رجل مشيا حال من اإلقبال وهذا صحيح 

 يف النكرة ولتباعد ما بينهما يف املعرفة ألن ولكن األكثر ما قاله النحاة إيثارا التفاق اللفظ ولتقارب ما بني املعنيني
الصفة يف النكرة جمهولة عند املخاطب حاال كانت أو نعتا وهي يف املعرفة خبالف ذلك ولو كانت احلال من النكرة 

  ممتنعة ألجل تنكريها ملا اتفقت العرب على صحتها حاال إذا تقدمت عليها كما أنشده سيبويه 

  ... ملية موحشا طلل 
  له وقو

  ظباء أعارهتا العيون اجلآذر ... وحتت العوايل والقنا مستكنة 
  فإن قيل محل سيبويه وغريه على أن جعلوا موحشا حاال من طلل وقائما حاال من قولك 

فيها قائما رجل وهو ال يقول بقول األخفش أن رجال وطلال فاعل باإلستقرار الذي تعلق به اجلار فلو قال هبذا 
له يف جعلها حاال منه ولكن اإلسم النكرة عنده مبتدأ وخربه يف اجملرور قبله وال بد يف خرب املبتدأ القول كان عذرا 

من ضمري يعود على املبتدأ تقدم اخلرب أو تأخر فلم ال تكون هذه احلال من ذلك الضمري وال تكون من النكرة وما 
  الذي دعاهم إىل هذا 

عتناء به فقد كع عند أكثر الشارحني للكتاب واملؤلفني يف هذا قيل هذا سؤال حسن جدا جيب التقصي عنه واإل
  الباب وما رأيت أحدا منهم أشار فيه إىل جواب مقنع وأكثرهم مل ينتبه للسؤال وال تعرض له 

والذي أقوله وباهللا التوفيق إن هذه املسألة يف النحو مبنزلة مسائل الدور يف الفقه ونضرب فيه مثاال فنقول رجل 
آخر يف عبد أنه حر فعتق العبد وقبلت شهادته مث شهد ذلك الرجل مرة أخرى فأريد جترحيه فشهد العبد شهد مع 

املعتق فيه باجلرحة فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتق وإذا بطل العتق سقطت الشهادة وإن سقطت 
  شهادته مل يصح جرح الشاهد ودارت املسألة وهكذا 

اط أصله فهو أوىل أن يسقط يف نفسه وكذلك مسألة هذا الفصل فإنك إن جعلت احلال وكل فرع يؤول إىل إسق
من قولك فيها قائما رجل من الضمري مل يصح تقدير املضمر إال مع تقدير فعل يتضمنه وال يصح تقدير فعل بعده 

عل ضمري لتقدم الفعل على مبتدأ ألن معىن اإلبتداء يبطل ويصري املبتدأ فاعال وإذا صار فاعال بطل أن يكون يف الف
  الفاعل وإذا بطل وجود الضمري بطل وجود احلال منه وهذا بديع يف النظر 

  فإن قيل إن اجملرور ينوى به التأخري ألن خرب املبتدأ حقه أن يكون مؤخرا 

معنويا فبطل قيل وإذا نويت به التأخري مل يصح وجود احلال مقدمة على املبتدأ ألهنا ال تتقدم على عاملها إذا كان 
كون احلال من شيء غري اإلسم النكرة الذي هو مبتدأ عند سيبويه وفاعل عند األخفش وهذا السؤال ال يلزم 
األخفش على مذهبه وإمنا يلزمه سيبويه ومن قال بقوله ولوال الوحشة من خمالفة اإلمام أيب بشر لنصرت قول 

ا ولكن النفس إىل مذهب سيبويه أميل هذا كالم األخفش نصرا مؤزرا وجلوت مذهبه يف منصب التحقيق مفسر



  الفاضل وهو كما ترى كأنه سيل ينحط من صبب 
  قلت والكالم معه يف ثالثة مقامات 

  أحدها حتقيق مذهب األخفش يف أن قولك يف الدار رجل ارتفاع رجل بالظرف ال باإلبتداء 
  مري يف الظرف واملقام الثاين أن احلال من النكرة ميتنع أن يكون حاال من الض

  واملقام الثالث الكالم فيما ذكره من الدور يف املسألة النحوية وأنه ليس مطابقا للدور يف املسألة الفقهية 
فأما املقام األول فاعلم أن األخفش مذهبه إذا تقدم الظرف على اإلسم املرفوع حنو يف الدار زيد كان مرفوعا 

تدأ إذا كان نكرة ال يسوغ اإلبتداء به إال بتقدمي اخلرب عليه وجب تقدميه ارتفاع الفاعل بفعله ومذهبه أيضا أن املب
عليه حنو يف الدار رجل فإنه نص على هذا وهذا فال ينبغي أن يبطل أحد كالميه باآلخر ف يف الدار رجل تقدمي 

مذهبه أن  الظرف عنده واجب وجوب تقدمي اخلرب على املبتدأ به وعلى هذا فال ضمري يف الظرف حبال لو كان
املسألتني سواء يف أن اإلسم مرفوع بالظرف مل يلزم سيبويه أن يقول بقوله حىت جيعل احلال من النكرة وذلك أن 

قولك يف الدار رجل ليس يف الظرف ضمري فإنه ليس مبشتق وال يتحمل ضمريا بوجه أقصى ما يقال إن عامله وهو 
الضمري إىل الظرف حىت ينصب عنه احلال فإنه ليس واقعا اإلستقرار يتضمن الضمري وهذا ال يقتضي رجوع حكم 

  موقعه وال بدل من اللفظ به 
أال ترى أنك لو صرحت بالعامل مل تستغن عن الظرف فلو قلت زيد مستقر مل تستغن عن قولك يف الدار فعلم أنه 

مله الضمري فتأمله فإنه من إمنا حذف حذفا مستقرا ملكان العلم به وليس الظرف نائبا عنه وال واقعا موقعه ليصح حت
  بديع النحو 

وإذا كان كذلك فال ضمري يف الظرف فينصب عنه احلال بوجه فلم يبق معك ما يصح أن يكون صاحب احلال إال 
  تلك النكرة املوجودة فلهذا جعل اإلمام أبو بشر وأئمة أصحابه احلال منها ال من غريها 

دم وقدرت فيه الضمري صار مبنزلة الفعل العامل فإنه ال يتحمل الضمري إال وأما املقام الثاين فاعلم أن الظرف إذا تق
وهو مبنزلة الفعل أو ما أشبهه وإذا صار مبنزلة الفعل وهو مقدم وجب أن يتجرد عن الضمري قضاء حلق التشبيه 

  بالفعل وقيامه مقامه فتعدي الضمري فيه ينايف تقديره 
ان يستحقه وهو خرب فلما قدم وفيه ما يستحقه من الضمري خبالف ما إذا كان فإن قيل إمنا قدرنا فيه الضمري الذي ك

  عامال حمضا 
قيل فهال قدرت مثل هذا يف زيد قام أنه جيوز أن يقدم قام وتقول قام زيد ويكون مبتدأ وخربا فلما أمجع النحاة على 

باب اإلبتداء واخلرب أو من باب الفعل  امتناع ذلك وقالوا ال جيوز تقدمي اخلرب هنا ألنه ال يعرف هل املسألة من
  والفاعل وكذلك ينبغي يف نائب الفعل من الظرف سواء فتأمله 

وأما املقام الثالث وهو ما ذكره من الدور فالدور أربعة أقسام دور حكمي ودور علمي ودور معي ودور سبقي 
  تقدمي 

قف اآلخر منها وأخص من هذه العبارة توقف فاحلكمي توقف ثبوت حكمني كل منهما على اآلخر من اجلهة اليت تو
  كل من احلكمني على اآلخر من جهة واحدة 

  والدور العلمي توقف العلم بكل من املعلومني على العلم باآلخر 
  واإلضايف املعي تالزم شيئني يف الوجود ال يكون أحدمها إال مع اآلخر 

اآلخر له وهذا احملال واإلضايف واقع والدوران  والدور السبقي التقدمي توقف وجود كل واحد منهما على سبق



  اآلخران فيهما كالم ليس هذا موضعه 
وإذا عرف هذا فما ذكره من الصورتني الفقهية والنحوية ليس بدور إذ ليس فيه توقف كل من الشيئني يف ثبوته 

العتق موقوفة على  على اآلخر فإن قبول شهادة العبد موقوفة على قبول شهادة شاهد عتقه وليس شهادة شاهد
شهادته ولذلك حتمل الظرف للضمري موقوف على تقدير فعل يتضمنه وتقدير الفعل غري موقوف على حتمل الظرف 

  للضمري فتأمله 
وإمنا هذا من باب ما يقتضي إثباته إىل إسقاطه فهو من باب الفروع اليت ال تعود على أصوهلا باإلبطال وإذا بطلت 

وفة على صحة أصوهلا وصحة أصوهلا ال تتوقف عليها ولكن وجه الدور يف هذا أهنا لو أصوهلا بطلت هي فهي موق
أبطلت أصوهلا لتوقفت صحة أصوهلا على عدم إفسادها هلا وهي متوقفة على إقتضاء أصوهلا هلا فجاء الدور من هذا 

  الوجه وكذلك نظائره 

  فائدة النعت 
برفع وال نصب ألنه من متامه وإن كان غري متييز له بل هي من أداة  النعت إذا كان متييزا للمنعوت مثبتا له مل يقطع

املدح له أو الذم احملض شاع قطعه تكررت النعوت أو مل تتكرر وإمنا يشترط تكرر النعوت إذا كانت للتمييز 
  والتبيني فيحصل األتباع ببعضها ويسوغ قطع الباقي فتفطن هلذه النكتة 

مسعت العرب يقولون احلمد هللا رب العاملني فسألت عنها يونس فزعم أهنا  والذي يدلك على ذلك قول سيبويه
  عربية 

وفائدة القطع من األول أهنم إذا أرادوا جتديد مدح أو ذم جددوا الكالم ألن جتديد غري اللفظ األول دليل على 
  جتدد املعىن وكلما كثرت املعاين وجتدد املدح كان أبلغ 

  فسهفائدة بديعة عطف الشيء على ن

القاعدة أن الشيء ال يعطف على نفسه ألن حروف العطف مبنزلة تكرار العامل ألنك إذا قلت قام زيد وعمرو فهي 
مبعىن قام زيد وقام عمرو والثاين غري األول فإذا وجدت مثل قوهلم كذبا ومينا فهو ملعىن زائد يف اللفظ الثاين وإن 

  خفي عنك 
أيب بكر وعتيقه فإن الواو إمنا جتمع بني الشيئني ال  Bءين عمر وأبو حفص ووهلذا يبعد جدا أن جييء يف كالمهم جا

بني الشيء الواحد فإذا كان يف اإلسم الثاين فائدة زائدة على معىن اإلسم األول كنت خمريا يف العطف وتركه فإن 
 هو عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات وهي متغايرة وإن مل تعطف فمن حيث كان يف كل منهما ضمري

األول فعلى الوجه األول تقول زيد فقيه شاعر كاتب وعلى الثاين فقيه وشاعر وكاتب كأنك عطفت بالواو الكتابة 
  على الشعر وحيث مل تعطف أتبعت الثاين األول ألنه هو هو من حيث احتد احلامل للصفات 

ف حنو السميع العليم العزيز احلكيم وأما يف أمساء الرب تبارك وتعاىل فأكثر ما جييء يف القرآن الكرمي بغري عط
الغفور الرحيم امللك القدوس السالم إىل آخرها وجاءت معطوفة يف موضعني أحدمها يف أربعة أمساء وهي األول 

والثاين يف بعض الصفات باإلسم املوصول مثل قوله الذي خلق فسوى والذي  ٣واآلخر والظاهر والباطن احلديد 
   ٣ى األعلى قدر فهدى والذي أخرج املرع



ونظريه الذي جعل لكم األرض مهدا وجعل لكم فيها سبال لعلكم هتتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا 
فأما ترك العطف يف الغالب فلتناسب  ١٢ ١٠به بلدة ميتا كذلك خترجون والذي خلق األزواج كلها الزخرف 

  لثاين منها شعوره باألول معاين تلك األمساء وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن با
أال ترى أنك إذا شعرت بصفة املغفرة انتقل ذهنك منها إىل الرمحة وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن 

وأما تلك األمساء األربعة فهي ألفاظ متباينة املعاين متضادة  ٢٤إىل البصر وكذلك اخلالق الباريء املصور احلشر 
متفقة املعاين متطابقة يف حق الرب تعاىل ال يبقى منها معىن بغريه بل هو أول كما احلقائق يف أصل موضوعها وهي 

  أنه آخر وظاهر كما أنه باطن 
وال يناقض بعضها بعضا يف حقه فكان دخول الواو صرفا لوهم املخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم احملال 

د وإمنا يكون ذلك باعتبارين فكان العطف ههنا واحتمال األضداد ألن الشيء ال يكون ظاهرا باطنا من وجه واح
  أحسن من تركه هلذه احلكمة هذا جواب السهيلي 

وأحسن منه أن يقال ملا كانت هذه األلفاظ دالة على معاين متباينة وأن الكمال يف اإلتصاف هبا على تباينها أتى 
مع تباينها فهي ثابتة للموصوف هبا ووجه آخر حبرف العطف الدال على التغاير بني املعطوفات إيذانا بأن هذه املعاين 

وهو أحسن منها وهو أن الواو تقتضي حتقيق الوصف املتقدم وتقريره يكون يف الكالم متضمنا لنوع مع التأكيد من 
مزيد التقرير وبيان ذلك مبثال نذكره مرقاة إىل فهم ما حنن فيه إذا كان لرجل مثال أربع صفات هي عامل وجواد 

وكان املخاطب ال يعلم ذلك أو ال يقر به ويعجب من اجتماع هذه الصفات يف رجل فإذا قلت زيد  وشجاع وغين
عامل وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول وجواد أي وهو مع ذلك جواد فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت وشجاع أي 

توهم اإلنكار وإذا عرفت وهو مع ذلك شجاع وغين فيكون يف العطف مزيد تقرير وتوكيد ال حيصل بدونه تدرأ به 
هذا فالوهم قد يعتريه إنكار الجتماع هذه املقابالت يف موصوف واحد فإذا قيل هو األول رمبا سرى الوهم إىل أن 

  كونه أوال يقتضي أن يكون اآلخر غريه ألن األولية واآلخرية من املتضايفات 
الباطن مقابله فقطع هذا الوهم حبرف العطف وكذلك الظاهر والباطن إذا قيل هو ظاهر رمبا سرى الوهم إىل أن 

  الدال على أن املوصوف باألولية هو املوصوف باآلخرية 

  فكأنه قيل هو األول وهو اآلخر وهو الظاهر وهو الباطن ال سواه فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها 
 رجل حسن أن تقول زيد هو والذي يوضح لك ذلك أنه إذا كان للبلد مثال قاض وخطيب وأمري فاجتمعت يف

اخلطيب والقاضي واألمري وكان للعطف هنا مزية ليست للنعت اجملرد فعطف الصفات ههنا أحسن قطعا لوهم 
متوهم أن اخلطيب غريه وأن األمري غريه وأما قوله تعاىل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله 

  لني دون اآلخرين فعطف يف اإلمسني األو ٣إال هو غافر 
فقال السهيلي إمنا حسن العطف بني اإلمسني األولني لكوهنما من صفات األفعال وفعله سبحانه يف غريه ال يف نفسه 

فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بني املعنيني ولتنزهلما منزلة اجلملتني ألنه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا 
  ويفعل هذا لريجوه ويؤملوه 

مث قال شديد العقاب بغري واو ألن الشدة راجعة إىل معىن القوة والقدرة وهو معىن خارج عن صفات األفعال فصار 
مبنزلة قوله العزيز العليم وكذلك قوله ذي الطول ألن لفظ ذي عبارة عن ذاته هذا جوابه وهو كما ترى غري شاف 

األفعال ولفظة ذي فيه ال خترجه عن كونه صفة وال كاف فإن شدة عقابه من صفات األفعال وطوله من صفات 
بل لفظ الوصف بغافر وقابل أدل على الذات من الوصف ب ذي ألهنا مبعىن  ٩٥فعل كقوله عزيز ذو انتقام املائدة 



  صاحب كذا فالوصف املشتق أدل على الذات من الوصف هبا فلم يشف جوابه بل زاد السؤال سؤاال 
لى ستة أمساء كل اثنني منها قسم فابتدأها بالعزيز العليم ومها امسان مطلقان وصفتان فاعلم أن هذه اجلملة مشتملة ع

  من صفات ذاته ومها جمردان عن العطف 
مث ذكر بعدمها امسني من صفات أفعاله فأدخل بينهما العاطف مث ذكر امسني آخرين بعدمها وجردمها من العاطف فأما 

ردين صفتني جاريتني على اسم اهللا ومها متالزمان فتجريدمها عن العطف األوالن فتجردمها من العاطف لكوهنما مف
  هو األصل وهو موافق لبيان ما يف الكتاب العزيز من ذلك كالعزيز العليم والسميع البصري والغفور الرحيم 

هما يعطيان وأما غافر الذنب وقابل التوب فدخل العاطف بينهما ألهنما يف معىن اجلملتني وإن كانا مفردين لفظا ف
  معىن يغفر الذنب ويقبل التوب أي 

هذا شأنه ووصفه يف كل وقت فأتى باإلسم الدال على أن هذا وصفه ونعته املتضمن ملعىن الفعل الدال على أنه ال 
  يزال يفعل ذلك فعطف أحدمها على اآلخر على حنو عطف اجلمل بعضها على بعض وال كذلك اإلمسان األوالن 

ملحوظا يف قوله شديد العقاب ذي الطول إذ ال حيسن وقوع الفعل فيهما وليس يف لفظ ذي ما  وملا مل يكن الفعل
يصاغ منه فعل جرى جمرى املفردين من كل وجه ومل يعطف أحدمها على اآلخر كما مل يعطف يف العزيز العليم 

  فتأمله فإنه واضح 
فلما كان املقصود الثناء عليه هبذه األفعال  ٣ ٢وأما العطف يف قوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى األعلى 

وهي مجلة دخلت الواو عاطفة مجلة على مجلة وإن كانت اجلملة مع املوصول يف تقدير املفرد فالفعل مراد مقصود 
والعطف يصري كال منها مجلة مستقلة مقصودة بالذكر خبالف ما لو أتى هبا يف خرب موصول واحد فقيل الذي جعل 

كانت كلها يف حكم  ٣٦خلق األزواج كلها يس  ٦٣ونزل من السماء ماء العنكبوت  ٥٣ا طه لكم األرض مهاد
مجلة واحدة فلما غاير بني اجلمل بذكر اإلسم املوصول مع كل مجلة دل على أن املقصود وصفه بكل من هذه 

اإلشارة إليها فراجعها اجلمل على حدهتا وهذا قريب من باب قطع النعوت والفائدة هنا كالفائدة يف مث وقد تقدمت 
بل قطع النعوت إمنا كان ألجل هذه الفائدة فذلك املقدر يف النعوت املقطوعة هلذا احملقق يف النعوت املعطوفة فاحلمد 

  هللا على ما من وأنعم فإنه ذو الطول واإلحسان وقوع الشدة بني رمحتني 
ة رمحة بعده فقبله غافر الذنب وقابل التوب تتمة تأمل كيف وقع الوصف ب شديد العقاب بني صفة رمحة قبله وصف

وبعده ذي الطول ففي هذا تصديق احلديث الصحيح وشاهد له وهو قوله إن اهللا كتب كتابا فهو موضوع عنده 
ويف لفظ سبقت غضيب وقد سبقت صفة الرمحة هنا // رواه البخاري ومسلم // فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب 

  وغلبت 
ية بقوله تنزيل الكتاب والتنزيل يستلزم علو املنزل من عنده ال تعقل العرب من لغتها بل وال وتأمل كيف افتتح اآل

  غريها من األمم السليمة الفطرة إال ذلك 
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ئد: كتاب  لفوا ئع ا   بدا
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

وقد أخرب أن تنزيل الكتاب منه فهذا يدل على شيئني أحدمها علوه تعاىل على خلقه والثاين أنه هو املتكلم بالكتاب 
نه قوال كما أنه منه تنزيال فإن غريه لو كان هو املنزل من عنده ال غريه فإنه أخرب أنه منه وهذا يقتضي أن يكون م

  املتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغري فإن الكالم فإمنا يضاف إىل املتكلم به 
ومثله تنزيل من  ١٠٢ومثله قل نزله روح القدس من ربك النحل  ١٣ومثل هذا ولكن حق القول مين السجدة 

  واضع فإنه يقطع حجج شعب املعتزلة واجلهمية فاستمسك حبرف من يف هذه امل ٤٢حكيم محيد فصلت 
وتأمل كيف قال تنزيل من ومل يقل تنزيله فتضمنت اآلية إثبات علوه ومكانه وثبوت الرسالة مث قال العزيز العليم 

فتضمن هذان اإلمسان صفيت القدرة والعلم وخلق أعمال العباد وحدوث كل ما سوى اهللا ألن القدرة هي قدرة اهللا 
أمحد بن حنبل فتضمنت إثبات القدر وألن عزته متنع أن يكون يف ملكه ما ال يشاؤه أو أن يشاء ما ال كما قال 

  يكون فكانت عزته تبطل ذلك 
وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء وذلك ينفي أن يكون يف العامل شيء قدمي ال يتعلق به خلقه 

الذنب وقابل التوب والذنب خمالفة شرعه وأمره فتضمن هذان ألن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك مث قال غافر 
اإلمسان إثبات شرعه وإحسانه وفضله مث قال شديد العقاب وهذا جزاؤه للمذنبني وذو الطول جزاؤه للمحسنني 

  فتضمنت الثواب والعقاب 
ة العلو والكالم والقدرة مث قال ال إله إال هو إليه املصري فتضمن ذلك التوحيد واملعاد فتضمنت اآليتان إثبات صف

  والعلم والقدر وحدوث العامل والثواب والعقاب والتوحيد واملعاد 
وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة فهذه عشرة قواعد اإلسالم واإلميان جتلى على مسعك 

  يف هذه اآلية العظيمة ولكن خود تزف إىل ضرير مقعد 
هذه اآلية تتضمن هذه العلوم واملعارف مع كثرة قراءتك هلا ومساعك إياها وهكذا سائر فهل خطر ببالك قط أن 

آيات القرآن فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفىن أوقاته يف طلب العلم مث خيرج من الدنيا وما 
  فهم حقائق القرآن وال باشر قلبه أسراره ومعانيه فاهللا املستعان 

  ير العامل يف املعطوففائدة جليلة تقد

العامل يف املعطوف مقدر يف معىن املعطوف عليه وحرف العطف أغىن عن إعادته وناب منابه وإمنا قلنا ذلك للقياس 
  والسماع 

أما القياس فإن ما بعد حرف العطف ال يعمل فيه ما قبله وال يتعلق به إال يف باب املفعول معه ألنه قد أخذ معموله 
حرف العطف وال يصح تسليطه عليه بوجه فال نقول ضربت وعمرا فكيف يقال إن عامال يعمل  وال يقتضي ما بعد

يف شيء ال يصح مباشرته إياه وأيضا فالنعت هو املنعوت يف املعىن وال واسطة بينه وبني املنعوت ومع ذلك فال يعمل 
عطوف الذي هو غري املعطوف عليه فيه ما يعمل يف املنعوت على القول الذي نصرناه سالفا وهو الصحيح فكيف بامل

  من كل وجه 
وأما السماع فإظهار العامل قبل املعطوف يف مثل قوله بل بنو النجار إن لنا فيهم قتلى وإن تره يريد لنا فيهم قتلى 



وتره وهذا مطرد يف سائر حروف العطف ما مل مينع مانع كما منع يف املعطوف على اسم ال يصح انفراده عنه حنو 
زيد وعمرو وجلست بني زيد وعمرو فإن الواو هنا جتمع بني اإلمسني يف العامل فكأنك قلت اختصم هذان اختصم 

  واجتمع الرجالن يف قولك اجتمع زيد وعمر الواو أصل تنبين عليه فروع 
 ومعرفة هذه الواو أصل تنبين عليه فروع كثرية فمنها أنك تقول رأيت الذي قام زيد وأخوه على أن تكون الواو

  جامعة وإن كانت عاطفة مل جيز ألن التقدير يصري قام زيد وقام أخوه فخلت الصلة من العائد 
غلب املذكر على املؤنث الجتماعهما ولو قلت طلع الشمس  ٩ومنها قوله سبحانه ومجع الشمس والقمر القيامة 

ة وأما يف اآلية فال بد أن تكون الواو والقمر لقبح ذلك كما يقبح قام هند وزيد إال أن تريد الواو اجلامعة ال العاطف
  جامعة ولفظ الفعل يقتضي ذلك 

وأما الفاء فهي موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيب ومها راجعان إىل معىن التعقيب ألن الثاين بعدمها 
دخلت الفاء  ٤ أبدا إمنا جييء يف عقب األول فالسبب حنو ضربته فبكى والترتيب أهلكناها فجاءها بأسنا األعراف

  لترتيب اللفظ ألن اهلالك جيب تقدميه يف الذكر ألن اإلهتمام به أوىل وإن كان جميء البأس قبله يف الوجود 

ومن هذا أن من ساد مث ساد أبوه مث قد ساد بعد ذلك جده دخلت مث لترتيب الكالم ال لترتيب املعىن يف الوجود 
  ب يف اخلرب ال يف املخرب وهذا معىن قول بعض النحاة أهنا تأيت للترتي

وعندي يف اآلية تقديران آخران أحسن من هذا أحدمها أن يكون املراد باإلهالك إرادة اهلالك وعرب بالفعل عن 
اإلرادة وهو كثري فترتب جميء البأس على اإلرادة ترتب املراد على اإلرادة والثاين وهو ألطف أن يكون الترتيب 

  هالك مث فصله بنوعني ترتيب تفصيل على مجلة فذكر اإل
أحدمها جميء البأس بياتا أي ليال والثاين جميئه وقت القائلة وخص هذين الوقتني ألهنما وقت راحتهم وطمأنينتهم 

فجاءهم بأس اهللا أسكن ما كانوا وأروحه يف وقت طمأنينتهم وسكوهنم على عادته سبحانه يف أخذ الظامل يف وقت 
  إىل ما هو فيه بلوغ آماله وكرمه وفرحه وركونه 

وكذلك قوله حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أهنم قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو هنارا يونس 
واملقصود أن الترتيب هنا ترتيب التفصيل على اجلمل وهو ترتيب علمي ال خارجي فإن الذهن يشعر بالشيء  ٢٤

اخلارج فلم يقع إال مفصال فتأمل هذا املوضع الذي خفي على كثري من مجلة أوال مث بطلب تفصيله بعد ذلك وأما يف 
  الناس حىت ظن أن الترتيب يف اآلية كترتيب اإلخبار أي إنا أخربناكم هبذا قبل هذا 

فعلى ما ذكرنا من التعبري عن إرادة  ٩٨وأما قوله تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم النحل 
لفعل هذا هو املشهور وفيه وجه ألطف من هذا وهو أن العرب تعرب بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة الفعل با

وتعرب عن انتهائه تارة فيقولون فعلت عند الشروع وفعلت عند الفراغ وهذا استعمال حقيقي وعلى هذا فيكون 
فاإلستعاذة مرتبة على الشروع الذي  معىن قرأت يف اآلية ابتداء الفعل أي إذا شرعت وأخذت يف القراءة فاستعذ

  هو مباديء الفعل ومقدمته وطليعته 
  أي أخذ يف الصالة عند طلوعه // رواه مسلم والترمذي والنسائي // ومنه قوله فصلى الصبح حىت طلع الفجر 

تهاء منهم السهيلي وأما قوله مث صالها من الغد بعد أن أسفر فالصحيح أن املراد به اإلبتداء وقالت طائفة املراد اإلن
  وغلطوا يف ذلك واحلديث صريح يف أنه قدمها يف اليوم األول وأخرها يف اليوم الثاين ليبني أول الوقت وآخره 

  وقوله يف حديث جربيل صلى الظهر حني زالت الشمس هذا ابتداؤها ليس إال 



وصلى الظهر من الغد حني صار  وقوله صلى العصر حني صار ظل كل شيء مثله فذلك مراد به اإلبتداء وأما قوله
ظل الرجل مثله فقيل املراد به الفراغ منها أي فرغ منها يف هذا الوقت وقيل املراد به اإلبتداء أي أخرها إىل هذا 

الوقت بيانا ال آخر الوقت وعلى هذا فتمسك به أصحاب مالك يف مسألة الوقت املشترك والكالم يف هذه املسائل 
   ليس هذا موضعه فصل حىت

وأما حىت فموضوعة للداللة على أن ما بعدها غاية ملا قبلها وغاية كل شيء حده لذلك كان لفظها كلفظ احلد فإهنا 
حاء قبل تائني كما أن احلد جاء قبل دالني والدال كالتاء يف املخرج والصفة إال يف اجلهر فكانت جلهرها أوىل 

  باإلسم لقوته والتاء هلمسها أوىل باحلرف لضعفه 
  ن حيث كانت حىت للغاية خفضوا هبا كما خيفضون ب إىل اليت للغاية وم

والفرق بينهما أن حىت غاية ملا قبلها وهو منه وما بعد إىل ليس مما قبلها بل عنده انتهى ما قبل احلرف ولذلك 
  فارقتها يف أكثر أحكامها ومل تكن إىل عاطفة النقطاع ما بعدها عما قبلها خبالف حىت 

حىت يف حروف العطف ومل جيز دخوهلا على املضمر املخفوض إذ كانت خافضة ال تقول قام القوم  ومن مث دخلت
حتاك كما ال تقول قاموا و ك ومن حيث كان ما بعدها غاية ملا قبلها مل جيز يف العطف قام زيد حىت عمرو وال 

  أكلت خبزا حىت مترا ألن الثاين ليس حبد لألول وال ظرف تنبيه 
ن كون حىت النتهاء الغاية وأن ما بعدها ظرفا أن يكون متأخرا يف الفعل عما قبلها فإذا قلت مات ليس املراد م

  الناس حىت األنبياء وقدم احلجاج حىت املشاة مل يلزم تأخر موت األنبياء عن الناس وتأخر قدوم املشاة عن احلجاج 

   وهلذا قال بعض الناس إن حىت مثل الواو ال ختالفها إال يف شيئني
  أحدمها أن يكون املعطوف من قبيل املعطوف عليه فال تقول قدم الناس حىت اخليل خبالف الواو 

  الثاين أن ختالفه بقوة أو ضعف أو كثرة أو قلة وأما أن يفهم منها الغاية واحلد فال 
فاعلم أن املراد به أن  والذي محله على ذلك ما تقدم من املثالني ولكن فاته أن يعلم املراد بكون ما بعدها غاية وظرفا

يكون غاية يف املعطوف عليه ال يف الفعل فإنه جيب أن خيالفه يف األشد واألضعف والقلة والكثرة وإذا فهمت هذا 
فاألنبياء غاية للناس يف الشرف والفضل واملشاة غاية للحجاج يف الضعف والعجز وأنت إذا قلت أكلت السمكة 

سمكة وليس املراد أن غاية أكلك كان الرأس بل جيوز أن يتقدم أكلك للرأس حىت رأسها فالرأس غاية النتهاء ال
  وهذا مما أغفله كثري من النحويني مل ينبهوا عليه فائدة أو التردد بني شيئني 

أو وضعت للداللة على أحد الشيئني املذكورين معها ولذلك وقعت يف اخلرب املشكوك فيه من حيث كان الشك 
غري ترجيح ألحدمها على اآلخر ال أهنا وضعت للشك فقد تكون يف اخلرب الذي ال شك فيه إذا ترددا بني أمرين من 

أي أهنم من  ١٤٧أهبمت على املخاطب ومل تقصد أن تبني له كقوله سبحانه إىل مائة ألف أو يزيدون الصافات 
ئة ألف مبجردها وإما مائة ألف الكثرة حبيث يقال فيهم هم مائة ألف أو يزيدون ف أو دالة على أحد الشيئني إما ما

  مع زيادة واملخرب يف كل هذا ال يشك 
ذهب يف هذه الزجاج كاليت يف قوله أو كصيب من السماء البقرة  ٧٤وقوله فهي كاحلجارة أو أشد قسوة البقرة 

إلباحة يف شيء إىل أهنا أو اليت لإلباحة أي أبيح للمخاطبني أن يشبهوا هبذا أو هذا وهذا فاسد فإن أو مل توضع ل ١٩
من الكالم ولكنها على باهبا أما قوله أو كصيب من السماء فإنه تعاىل ذكر مثلني مضروبني للمنافقني يف حالتني 

خمتلفتني فهم ال خيلون من إحدى احلالتني ف أو على باهبا من الداللة على أحد املعنيني وهذا كما تقول زيد ال خيلو 
  أو ألنك أردت أحد الشيئني وتأمل  أن يكون يف املسجد أو الدار ذكرت



  اآلية مبا قبلها وافهم املراد منها جتد األمر كما ذكرت لك وليس املعىن أحبث لكم أن تشبهوهم هبذا وهذا 
وأما قوله فهي كاحلجارة أو أشد قسوة فإنه ذكر قلوبا ومل يذكر قلبا واحدا فهي على اجلملة قاسية أو على التعيني 

  ين إما أن تكون كاحلجارة وإما أن تكون أشد قسوة ومن هذا قول الشاعر ال ختلو من أحد أمر
  صدور رماح أشرعت أو سالسل ... فقلت هلم شيئان ال بد منهما 

أي ال بد منهما يف اجلملة مث فصل اإلثنني بالرماح والسالسل فبعضهم له الرماح قتال وبعضهم له السالسل أسرا 
  ل على اجلملة فاألمران واقعان مجلة وتفصيلهما مبا بعد أو فهذا على التفصيل والتعيني واألو

  وقد جيوز يف قوله تعاىل أو أشد قسوة مثل أن يكون مائة ألف أو يزيدون 
وأما أو اليت للتخيري فاألمر فيها ظاهر وأما أو اليت زعموا أهنا لإلباحة حنو جالس احلسن أو ابن سريين فلم توجد 

عناها وال تكون أو قط لإلباحة وإمنا أخذت من لفظ األمر الذي هو لإلباحة ويدل على اإلباحة من لفظ أو وال من م
هذا أن القائلني بأهنا لإلباحة يلزمهم أن يقولوا إهنا للوجوب إذا دخلت بني شيئني ال بد من أحدمها حنو قولك 

مر فكذا جالس احلسن أو للمكفر أطعم عشرة مساكني أو اكسهم فالوجوب هنا مل يوجد من أو وإمنا أخذ من األ
  ابن سريين فصل لكن 

وأما لكن فقال السهيلي أصح القولني فيها أهنا مركبة من ال وأن وكاف اخلطاب يف قول الكوفيني قال السهيلي وما 
أراها إال كاف التشبيه ألن املعىن يدل عليها إذا قلت ذهب زيد لكن عمرو مقيم تريد ال ينتقل عمرو فال لتوكيد 

األول وأن ال جياب الفعل الثاين وهو النفي عن األول ألنك ذكرت الذاهب الذي هو ضده فدل على  النفي عن
  انتفائه به 

قلت ويف هذا من التعسف والبعد عن اللغة واملعىن ما ال خيفى وأي حاجة إىل هذا بل هي حرف شرط موضوع 
ل إهنا ركبت من ال والكاف وإن إال أهنم ملا حذفوا للمعىن املفهوم منها وال تقع إال بني كالمني متنافيني ومن هنا قا

  اهلمزة املذكورة كسروا الكاف إشعارا هبا وال بد بعدها من مجلة إذا كان الكالم قبلها موجبا شددت 

نوهنا أو خففت فإن كان ما قبلها منفيا اكتفيت باإلسم املفرد بعدها إذا خففت النون منها لعلم املخاطب أنه ال 
إال اإلجياب فلما اكتفيت باسم مفرد وكانت إذا خففت نوهنا ال تعمل صارت كحروف العطف يضاد النفي 

فأحلقوها هبا ألهنم حني استغنوا عن خربها مبا تقدم من الداللة كان إجراء ما بعدها على ما قبلها أوىل وأحرى ليتفق 
  اللفظ كما اتفق املعىن 

الوجوب للنفي وهي يف كل حال ال تقع إال بني كالمني  فإن قيل أليس مضادة النفي للوجوب مبثابة مضادة
متضادين فلم قالوا ما قام زيد لكن قام عمرو اكتفاء بداللة النفي على نقيضه وهو الوجوب ومل يقولوا قام زيد لكن 

  قام عمرو اكتفاء بداللة الوجوب على نقيضه من النفي 
جوده كالعلم فإنه يناقض وجود الشك والظن والغفلة قيل إن الفعل املوجب قد تكون له معان تضاده وتناقض و

واملوت وأخص أضداده به اجلهل فلو قلت قد علمت اخلرب لكن زيد مل يدر ما أضفت إىل زيد أظن أم شك أم غفلة 
أم جهل فلم يكن بد من مجلة قائمة بنفسها ليعلم ما تريد فإذا تقدم النفي حنو قولك ما علمت اخلرب لكن زيد اكتفى 

  واحد لعلم املخاطب أنه ال يضاد نفي العلم إال وجوده ألن النفي مشتمل على مجيع أضداده املنافية للعلم  باسم
  فإن قيل فلما إذا خففت وجب إلغاؤها خبالف إن وأن وكأن فإنه جيوز فيها الوجهان مع التخفيف كما قال 

  ... كأن ظبية تعطو إىل وارق السلم 
لقياس فيهن كلهن اإللغاء إذا خففهن فلذلك ألزموا لكن إذا خففت اإللغاء تنبيها قيل زعم أبو علي الفارسي أن ا



على أن ذلك هو األصل يف مجيع الباب وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والوهن ينكسر عليه بأخواهتا 
  فيقال له فلم خصت لكن بذلك دون أن وإن وال جواب له عن هذا 

ذلك أهنا ملا ركبت من ال وإن مث حذفت اهلمزة اكتفاء بكسر الكاف بقي عمل إن  قال السهيلي وإمنا اجلواب عن
لبقاء العلة املوجبة للعمل وهي فتح آخرها وبذلك ضارعت الفعل فلما حذفت النون املفتوحة وقد ذهبت اهلمزة 

عة للفعل خبالف للتركيب ومل يبق إال النون الساكنة وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفها وارتفاع علة املضار
  أخواهتا إذا خففن فإن معظم لفظها باق فجاز أن يبقى حكمها 

على أن األستاذ أبا القاسم الرماين قد حكى رواية عن يونس أنه حكى اإلعمال يف لكن مع ختفيفها وكان يستغرب 
  هذه الرواية 

حروف العطف فمىت رأيت  واعلم أن لكن ال تكون حرف عطف مع دخول الواو عليها ألنه ال جيتمع حرفان من
حرفا من حروف العطف مع الواو فالواو هي العاطفة دونه فمن ذلك إما إذا قلت إما زيد وإما عمرو وكذلك ال 
إذا قلت ما قام زيد وال عمرو ودخلت ال لتوكيد النفي ولئال يتوهم أن الواو جامعة وأنك نفيت قيامهما يف وقت 

  اب واحد وال تكون ال عاطفة إال بعد إجي
وشرط آخر وهو أن يكون الكالم قبلها يتضمن مبفهوم اخلطاب نفي الفعل عما بعدها كقولك جاءين رجل ال امرأة 
ورجل عامل ال رجل جاهل ولو قلت مررت برجل ال زيد مل جيز وكذلك مررت برجل ال عاقل ألنه ليس يف مفهوم 

فإن أردت ذلك املعىن جئت بلفظ غري فتقول مررت  الكالم ما ينفي الفعل عن الثاين وهي ال تدخل إال لتوكيد نفي
برجل غري زيد ورجل غري عامل وال تقول برجل غري امرأة وال بطويل غري قصري ألن يف مفهوم اخلطاب ما يغنيك عن 
مفهوم النفي الذي يف غري وذلك املعىن الذي دل عليه املفهوم حىت قلت بطويل ال قصري وأما إذا كانا امسني معرفني 

مررت بزيد ال عمرو فجائز هنا دخول غري جلمود اإلسم العلم فإنه ليس له مفهوم خطاب عند األصوليني  حنو
خبالف األمساء املشتقة وما جرى جمراها كرجل فإنه مبنزلة قولك ذكر ولذلك دل مبفهومه على انتقال اخلرب عن املرأة 

ني خصصته بالذكر نفيت املرور عن عمرو وجيوز أيضا مررت بزيد ال عمرو ألنه اسم خمصوص بشخص وكأنه ح
  مث أكدت ذلك النفي ب ال 

وأما الكالم املنفي فال يعطف عليه ب ال ألن نفيك الفعل عن زيد إذا قلت ما قام زيد ال يفهم منه نفيه عن عمرو 
  فيؤكد ب ال 

  فإن قلت أكد هبا النفي املتقدم 
ومل يدخل عليه عاطف يعطف على ما قبله فهذا ال  قيل لك وأي شيء يكون حينئذ إعراب عمرو وهو اسم مفرد

جيوز إال أن جتعله مبتدأ وتأيت خبرب فتقول ما قام زيد وال عمرو وهو القائم أما إن أردت تشريكهما يف النفي فال بد 
فاحتة من الواو إما وحدها وإما مع ال فال تكون الواو عاطفة ومعها ال وأما قوله غري املغضوب عليهم وال الضالني ال

  فإن معىن النفي موجود يف غري  ٧

  فإن قيل فهال قال املغضوب عليهم وال الضالني 
قيل يف ذكر غري بيان للفضلة للذين أنعم عليهم وحتصيله لنفي صفة الضالل والغضب عنهم وأهنم الذين أنعم عليهم 

ذلك إال تأكيد نفي إضافة الصراط بالنبوة واهلدى دون غريهم ولو قال ال املغضوب عليهم وال الضالني مل يكن يف 
إىل املغضوب عليهم كما تقول هذا غالم زيد ال عمرو أكدت نفي اإلضافة عن عمرو خبالف قولك هذا غالم الفقيه 



غري الفاسق وال اخلبيث وكأنك مجعت بني إضافة الغالم إىل الفقيه دون غريه وهي نفي الصفة املذمومة عن الفقيه 
  فافهمه 

ء أكدت ال حىت أدخلت عليها الواو وقد قلت إهنا ال تؤكد املنفي املتقدم وإمنا تؤكد نصبا يدل فإن قيل وأي شي
  عليه اختصاص الفعل الواجب بوصف ما كقولك جاءين رجل عامل ال جاهل 

فاجلواب أنك حني قلت ما جاءين زيد مل يدل الكالم على نفي اجمليء عن عمرو كما تقدم فلما عطفت بالواو دل 
على انتفاء الفعل عن عمرو كما انتفى عن األول لقيام الواو مقام تكرار حرف النفي فدخلت ال لتوكيد  الكالم

  النفي عن الثاين 

  فائدة بديعة أم أقسام أم

أم تكون على ضربني متصلة وهي املعادلة هلمزة اإلستفهام وإمنا جعلوها معادلة للهمزة دون هل ومىت وكيف ألن 
السؤال هبا استفهام بسيط مطلق غري مقيد بوقت وال حال والسؤال بغريها استفهام مركب اهلمزة هي أم الباب و

مقيد إما بوقت ك مىت وإما مبكان ك أين وإما حبال حنو كيف وإما بنسبة حنو هل زيد عندك وهلذا ال يقال كيف زيد 
  أم عمرو وال أين زيد أم عمرو وال من زيد أم عمرو 

وحنو قوله تعاىل  ٦حبان كثريا كقوله تعاىل سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم البقرة وأيضا فألن اهلمزة وأم يصط
   ٢٧أأنتم أشد خلقا أم السماء النازعات 

وأيضا فألن اقتران أم بسائر أدوات النفي غري اهلمزة يفسد معناها فإنك إذا قلت كيف زيد فأنت سائل عن حاله 
  فإذا قلت أم عمرو كان خلفا من الكالم 

  وكذلك إذا قلت من عندك فأنت سائل عن تعيينه فإذا قلت أم عمرو فسد الكالم وكذلك الباقي 
وأيضا فإمنا عادلت اهلمزة دون غريها ألن اهلمزة من بني حروف اإلستفهام تكون للتقرير واإلثبات حنو أمل أحسن 

وطالب تعيينه فأتوا باهلمزة اليت إليك فإذا قلت أعندك زيد أم عمرو فأنت مقر بأن أحدمها عنده ومثبت لذلك 
تكون للتقرير دون هل اليت ال تكون لذلك إمنا يستقبل هبا اإلستفهام استقباال وسر املسألة أن أم هذه مشربة معىن 

أي فإذا قلت أزيد عندك أم عمرو كأنك قلت أي هذين عندك ولذلك تعني اجلواب بأحدمها أو بنفيهما أو بإثباهتما 
 كان خلفا من الكالم وهذا خبالف أو فإنك إذا قلت أزيد عندك أم عمرو كنت سائال عن كون ولو قلت نعم أو ال

  أحدمها عنده خبرب معني فكأنك قلت أعندك أحدمها فيتعني اجلواب ب نعم أو ال 
وتفصيل ذلك أن السؤال على أربع مراتب يف هذا الباب األول السؤال باهلمزة منفردة حنو أعندك شيء مما حيتاج 

إليه فتقول نعم فينتقل إىل املرتبة الثانية فتقول ما هو فتقول متاع فينتقل إىل املرتبة الثالثة بأي فتقول أي متاع فتقول 
ثياب فتنتقل إىل املرتبة الرابعة فتقول أكتان هي أم قطن أم صوف وهذه أخص املراتب وأشدها طلبا التعيني فال 

السؤال األول ألنه مل يدع فيه أن عنده شيئا مث الثاين أقل إهباما منه ألن فيه  حيسن اجلواب إال بالتعيني وأشدها إهباما
ادعاء شيء عنده وطلب ماهيته مث الثالث أقل إهباما وهو السؤال ب أي ألن فيه طلب تعيني ما عرف حقيقته مث 

الثالث إمنا فيه تعيني السؤال الرابع بأم أخص من ذلك كله ألن فيه طلب تعيني فرد من أفراد قد عرفها وميزها و
  جنس عن غريه 

  وال بد يف أم هذه من ثالثة أمور تكون هبا متصلة 



  أحدها أن تعادل هبمزة اإلستفهام 
  الثاين أن يكون السائل عنده علم أحدها دون تعيينه 

يقتضي  الثالث أن ال يكون بعدها مجلة من مبتدأ وخرب حنو قولك أزيد عندك أم عندك عمرو فقولك أم عندك عمرو
أن تكون منفصلة خبالف ما إذا قلت أزيد عندك أم عمرو فإذا وقعت اجلملة بعدها فعلية مل خترجها عن اإلتصال حنو 

  أعطيت زيدا أم حرمته 
وسر ذلك كله أن السؤال قام عن تعيني أحد األمرين أو لألمر فإذا قلت أزيد عندك أم عمرو كأنك قلت إيهما 

  عندك عمرو كان كل واحد منهما مجلة مستقلة بنفسها وأنت سائل  عندك وإذا قلت أزيد عندك أم

هل عنده زيد أو ال مث استأنفت سؤاال آخر هل عندك عمرو أم ال فتأمله فإنه من دقيق النحو وفقهه ولذلك مسيت 
  متصلة التصال ما بعدها مبا قبلها وكونه كالما واحدا 

ي بني اإلمسني أو الفعلني ألنك جعلت الثاين عديل األول يف وقوع ويف السؤال هبا معادلة وتسوية فأما املعادلة فه
األلف على األول وأم على الثاين وأما التسوية فإن الشيئني املسؤول عن تعيني أحدمها مستويان يف علم السائل 

قني أشد خلقا وعلى هذا فقوله تعاىل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها هو على التقرير والتوبيخ واملعىن أي املخلو
  وأعظم 

   ٣٧ومثله أهم خري أم قوم تبع الدخان 
فإن قيل هذا ينقض ما أصلتموه فإنكم ادعيتم أهنا إمنا يسأل هبا عن تعيني ما علم وقوعه وهنا ال خري فيهم وال يف 

  قوم تبع 
املخاطب وظنه أن  قيل هذا ال ينقض ما ذكرناه بل يشده ويقويه فإن مثل هذا الكالم خيرج خطابا على تقرير دعوى

هناك خريا مث يدعي أنه هو ذلك املفصل فيخرج الكالم معه والتقريع والتوبيخ على زعمه وظنه أي ليس األمر كما 
زعمتم وهذا كما تعاقب شخصا على ذنب مل يفعله مثله وتدعي أنك ال تعاقبه فتقول أنت خري أم فالن وقد عاقبته 

  راب هبذا الذنب ولست خريا منه فصل أم لإلض
وأما أم اليت لإلضراب وهي املنقطعة فإهنا قد تكون أم إضرابا ولكن ليس مبنزلة بل كما زعم بعضهم ولكن إذا 
مضى كالمك على اليقني مث أدركك الشك مثل قوهلم إهنا أل بل أم شاء كأنك أضربت عن اليقني ورجعت إىل 

  اإلستفهام حني أدركك الشك 
ؤسا فتكلمت بعسى الغوير مث أدركها اليقني فختمت كالمها حبكم ما غلب على ونظريه قول الزباء عسى الغوير أب

ظنها ال حبكم عسى ألن عسى ال يكون خربها امسا عن حدث فكأهنا ملا قالت عسى الغوير قالته متوقعة شرا تريد 
يقتضي مجلة  اإلخبار بفعل مستقبل متوقع كما تقتضيه عسى مث هجم عليها اليقني فعدلت إىل اإلخبار باسم حدث

  ثبوتية حمققة فكأهنا قالت أصار الغوير أبؤسا فابتدأت كالمها على الشك مث ختمته مبا يقتضي اليقني والتحقيق 

فكذا أم إذا قلت إهنا ألبل ابتدأت كالمك باليقني واجلزم مث أدركك الشك يف أثنائه فأتيت ب أم الدالة على الشك 
قدرت ب بل لداللتها على اإلضراب فإنك أضربت عن اخلرب األول  فهو عكس طريقه عسى الغوير أبؤسا ولذلك

إىل اإلستفهام والشك فإنك أخربت أوال عما تومهت مث أدركك الشك فأضربت عن ذلك اإلخبار وإذا وقع بعد أم 
أهي  هذه اإلسم املفرد فال بد من تقدير مبتدأ حمذوف ومهزة استفهام فإذا قلت إهنا إلبل أم شاء كان تقديره إلبل

شاء وليس الثاين خربا ثبوتيا كما تومهه بعضهم وهو من أقبح الغلط والدليل عليه قوله تعاىل أم له البنات ولكم 



وقوله تعاىل أم هلم إليه غري اهللا  ١٦وقوله تعاىل أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني الزخرف  ٣٩البنون الطور 
أم خلقوا من غري شيء الطور  ١٥٦أم لكم سلطان مبني الصافات  ٣٨أم هلم سلم يستمعون فيه الطور  ٤٣الطور 
فهذا وحنوه يدلك على أن الكالم بعدها استفهام حمض وأنه ال يقدر ب بل وحدها وال يقدر أيضا ب اهلمزة  ٣٥

ال تكون وحدها إذ لو قدر باهلمزة وحدها مل يكن بينه وبني األول عالقة ألن األول خرب وأم املقدرة باهلمزة وحدها 
  إال بعد استفهام فتأمله رمحك اهللا تعاىل 

هذا شرح كالم النحاة وتقريره يف هذا احلرف واحلق أن يقال إهنا على باهبا وأصلها األول من املعادلة واإلستفهام 
م حيث وقعت وإن مل يكن قبلها أداة استفهام يف اللفظ وتقديرها ب بل واهلمزة خارج عن أصول اللغة العربية فإن أ
لإلستفهام وبل لإلضراب ويا بعد ما بينهما واحلروف ال يقوم بعضها مقام بعض على أصح الطريقتني وهي طريقة 

إمام الصناعة واحملققني من أتباعه ولو قدر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معنامها كمعىن على ويف ومعىن إىل 
  ومع 

ن هنا كان زعم من زعم أن ال قد تأيت مبعىن الواو باطال لبعد ما بني ونظائر ذلك وأما يف ماال جامع بينهما فال وم
  معنييهما وكذلك أو مبعىن الواو فأين معىن اجلمع بني الشيئني إىل معىن اإلثبات ألحدمها 

  وكذلك مسألتنا أين معىن أم من معىن بل فامسع اآلن فقه املسألة وسرها 
تقدمه استفهام صريح باهلمزة وحكمها ما تقدم وهو األصل فيها إعلم أن ورود أم هذه على قسمني أحدمها ما 

  واألخية اليت يرجع إليها ما خرج عن ذلك كله 

والثاين ورودها مبتدأة جمردة من استفهام لفظي سابق عليها حنو قوله تعاىل أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
وقوله أم حسبتم أن  ٣٠نتربص به ريب املنون الطور  وقوله تعاىل أم يقولون شاعر ٩كانوا من آياتنا عجبا الكهف 

أم له البنات الطور  ١٦أم اختذ مما خيلق بنات الزخرف  ٦٩أم مل يعرفوا رسوهلم املؤمنون  ٢١٤تدخلوا اجلنة البقرة 
وهو كثري جدا جتد فيه أم  ٣٥أم أنزلنا عليهم سلطانا الروم  ٥٢أم أنا خري من هذا الذي هو مهني الزخرف  ٣٩
بتدءا هبا ليس قبلها استفهام يف اللفظ وليس هذا استفهام استعالم بل تقريع وتوبيخ وإنكار وليس بإخبار فهو إذا م

متضمن الستفهام سابق مدلول عليه بقوة الكالم وسياقه ودلت أم عليه ألهنا ال تكون إال بعد تقدم استفهام كأنه 
  تقوله أي أتصدقونه أم تقولون تقوله  يقول أيقولون صادق أم يقولون شاعر وكذلك أم يقولون

وكذلك أم حسبت أن أصحاب الكهف أي أبلغك خربهم أم حسبت أهنم كانوا من آياتنا عجبا وتأمل كيف جتد 
كيف جتد املعىن أحضر  ٢٠هذا املعىن باديا على صفحات قوله تعاىل ما يل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني النمل 

  أم كان من الغائبني 
ذا يظهر كل الظهور فيما إذا كان الذي دخلت عليه أم له ضد وقد حصل التردد بينهما فإذا ذكر أحدمها وه

  استغين به عن ذكر اآلخر ألن الضد خيطر بالقلب وهو عند شعوره بضده 
  ت فإذا قلت ما يل ال أرى زيدا أم هو يف األموات كان املعىن الذي ال معىن للكالم سواه أحي هو أم يف األموا

  وكذلك قوله تعاىل أم أنا خري من هذا الذي هو مهني معناه أهو خري مين أم أنا خري منه 
هو استفهام إنكار  ٢١٤وكذلك قوله تعاىل أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم البقرة 

ال أعاقبك كان معناه أحسبت أن معادل الستفهام مقدر يف قوة الكالم فإذا قلت مل فعلت هذا أم حسبت أن 
  أعاقبك فأقدمت على العقوبة أم حسبت أين ال أعاقبك فجهلتها 



أي أحسبتم أن  ١٤٢وكذلك قوله أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم آل عمران 
  تدخلوا اجلنة بغري جهاد فتكونوا جاهلني أم مل حتسبوا ذلك فتكونوا مفرطني 

ك إذا قلت أم حسبت أن تنال العلم بغري جد واجتهاد معناه أحسبت أن تناله بالبطالة واهلوينا فأنت جاهل أم وكذل
  مل حتسب ذلك فأنت مفرط 

أي أحسبوا هذا  ٢١وكذلك أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات اجلاثية 
  يمون على السيئات وعلى هذا سائر ما يرد عليك من هذا الباب فهم مغترون أم مل حيسبوه فما هلم مق

وتأمل كيف يذكر سبحانه القسم الذي يظنونه ويزعمونه فينكره عليهم وأنه مما ال ينبغي أن يكون ويترك ذكر 
ي القسم اآلخر الذي ال يذهبون إليه فتردد الكالم بني قسمني فيصرح بإنكار أحدمها وهو الذي سيق إلنكاره ويكتف
منه بذكر اآلخر وهذه طريقة بديعة عجيبة يف القرآن نذكرها يف باب األمثال وغريها وهي من باب اإلكتفاء عن 

غري األهم بذكر األهم لداللته عليه فأحدمها مذكور صرحيا واآلخر ضمنا ولذلك أمثلة يف القرآن حيذف منها الشيء 
وهو كثري جدا بواو  ٥٠وإذ فرقنا البقرة  ٤٩إذ جنيناكم البقرة و ٣٤للعلم مبوضعه فمنها قوله تعاىل وإذ قلنا البقرة 

العطف من غري ذكر عامل يعمل يف إذ ألن الكالم يف سياق تعداد النعم وتكرار األقاصيص فيشري بالواو العاطفة 
ئدة هنا إليها كأهنا مذكورة يف اللفظ لعلم املخاطب باملراد وملا خفي هذا على بعض ظاهرية النحاة قال إن أو زا

  وليس كذلك 
ومن هذا الباب الواو املتضمنة معىن رب فإنك جتدها يف أول الكالم كثريا إشارة منهم إىل تعداد املذكور بعدها من 

  فخر أو مدح أو غري ذلك 
فهذه كلها معان مضمرة يف النفس وهذه احلروف عاطفة عليها ورمبا صرحوا بذلك املضمر كقول ابن مسعود دع 

  إن أفتوك عنه وأفتوك ما يف نفسك و
ومن هذا الباب حذف كثري من األجوبة يف القرآن لداللة الواو عليها لعلم املخاطب أن الواو عاطفة وال يعطف هبا 

وكقوله تعاىل حىت إذا  ١٥إال على شيء كقوله تعاىل فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابت اجلب يوسف 
  ا الباب واسع يف اللغة فهذا ما يف هذه املسألة وهذ ٧١جاءوها فتحت أبواهبا الزمر 

وكان قد وقع يل هذا بعينه أمام املقام مبكة وكان جيول يف نفسي فأضرب عنه صفحا ألين مل أره يف مباحث القوم مث 
نه رأيته بعد لفاضلني من النحاة أحدمها حام حوله وما ورد وال أعرف امسه والثاين أبو القاسم السهيلي رمحه اهللا فإ

  كشفه وصرح 

  به وإذا الحت احلقائق فكن أسعد الناس هبا وإن جفاها األغمار واهللا املوفق للصواب 

  فائدة بديعة إضمار حروف العطف

ال جيوز إضمار حرف العطف خالفا للفارسي ومن تبعه ألن احلروف أدلة على معان يف نفس املتكلم فلو أضمرت 
  نفس مكلمه  الحتاج املخاطب إىل وحي يسفر له عما يف

وحكم حروف العطف يف هذا حكم حروف النفي والتوكيد والترجي والتمين وغريها اللهم إال أن حروف 
  اإلستفهام قد يسوغ إضمارها يف بعض املواطن ألن للمستفهم هيئة ختالف هيئة املخرب وهذا على قلته 

  فإن قيل فكيف تصنعون بقول الشاعر 



  ت الود يف فؤاد الكرمي يثب... كيف أصبحت كيف أمسيت مما 
أليس على إضمار حرف العطف وأصله كيف أصبحت وكيف أمسيت قيل ليس كذلك وليس حرف العطف مرادا 

هنا البتة ولو كان مرادا النتقض الغرض الذي أراده الشاعر ألنه مل يرد احنصار الود يف هاتني الكلمتني من غري 
  ني دائما يثبت املودة مواظبة عليهما بل أراد أن تكرار هاتني الكلمت

ولوال حذف الواو الحنصر إثبات الود يف هاتني الكلمتني من غري مواظبة وال استمرار عليها ومل يرد الشاعر ذلك 
وإمنا أراد أن جيعل أول الكالم ترمجة على سائر الباب يريد اإلستمرار على هذا الكالم واملواظبة عليه كما تقول 

روف ترمجة لسائر الباب وعنوانا للغرض املقصود ولو قلت قرأت ألفا وباء ألشعرت قرأت ألفا باء مجعت هذه احل
  بانقضاء املقروء حيث عطفت الباء على األلف دون ما بعدها فكان مفهوم اخلطاب أنك مل تقرأ غري هذين احلرفني 

ت الود وهذا وحده يثبته وأحسن من هذا أن يقال دخول الواو هنا يفسد املعىن ألن املراد أن هذا اللفظ وحده يثب
  حبسب اللقاء فأيهما وجد مقتضيه وواظب عليه أثبت الود ولو أدخل الواو لكان ال يثبت الود إال باللفظني معا 

ونظري هذا أن تقول أطعم فالنا شيئا فيقول ما أطعمه فيقول أطعمه مترا أقطا زبيبا حلما مل ترد مجع ذلك بل أردت 
  يسر أطعمه واحدا من هذه أيهما ت

// رواه مسلم والنسائي وأمحد // ومنه احلديث الصحيح املرفوع تصدق رجل من ديناره من درمهه من صاع بره 
ومنه قول عمر صلى رجل يف إزاء ورداء يف سراويل ورداء يف تبان ورداء احلديث يتعني ترك العطف يف هذا كله ال 

  املراد اجلمع 
  عمرا خالدا أليس على حذف الواو فإن قيل فما تقولون يف قوهلم اضرب زيدا 

قيل ليس كذلك إذ لو كان على تقدير الواو الختص األمر باملذكورين ومل يعدهم إىل سواهم وإمنا املراد اإلشارة هبم 
إىل غريهم ومنه قوهلم بوبت الكتاب بابا بابا وقسمت املال درمها درمها وليس على إضمار حرف العطف ولو كان 

يف درمهني وبابني وأما ما احتجوا به من قوله تعاىل وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت كذلك الحنصر األمر 
والذي دعاهم إىل ذلك أن جواب إذا هو قوله تعاىل تولوا وأعينهم تفيض من  ٩٢ال أجد ما أمحلكم عليه التوبة 

 قلت مقدرة ألهنا معطوفة على فعل ومل يكن عندك ما حتملهم عليه تولوا يبكون فيكون الواو يف ٩٢الدمع التوبة 
الشرط وهو أتوك هذا تقرير احتجاجهم وال حجة فيه ألنه جواب إذا يف قوله قلت ال أجد واملعىن إذا أتوك 

لتحملهم مل يكن عندك ما حتملهم عليه فعرب عن هذا بقوله قلت ال أجد ما أمحلكم عليه لنكتة بديعة وهي اإلشارة 
فوا من علمهم بعدم اإلمكان مبجرد إخباره هلم بقوله ال أجد ما أمحلكم عليه خبالف ما لو إىل تصديقهم له وأهنم اكت

  قيل مل جيدوا عندك ما حتملهم عليه فإنه يكون تبيني حزهنم خارجا عن إخباره 
  وكذلك لو قيل مل جتد ما حتملهم عليه مل يؤد هذا املعىن فتأمله فإنه بديع 

  لوا وأعينهم تفيض وهذا عطف على ما قبله فإنه ليس مبستأنف فإن قيل فبأي شيء يرتبط قوله تو
فاجلواب أن ترك العطف هنا من بديع الكالم لشدة ارتباطه مبا قبله ووقوعه منه موقع التفسري حىت كأنه هو وتأمل 

م قدم مثل هذا يف قوله تعاىل أكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هل
  كيف مل يعطف فعل  ٢صدق عند رهبم قال الكافرون إن هذا لساحر مبني يونس 

القول بأداة عطف ألنه كالتفسري لتعجبهم والبدل من قوله تعاىل أكان للناس عجبا فجرى جمرى قوله ومن يفعل 
عفة العذاب بدال فلما كان مضا ٦٩ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيها مهانا الفرقان 



  وتفسريا ل أثاما مل حيسن عطفه عليه 
وزعم بعض الناس أن من هذا الباب قول عمر رضي اهللا عنه يف احلديث الصحيح ال يغرنك هذه اليت أعجبها 

حسنها حب رسول اهللا هلا فقال املعىن أعجبها حسنها وحب رسول اهللا وليس األمر كذلك ولكن قوله حب رسول 
ه هذه وهو من بدل اإلشتمال واملعىن ال يغرنك حب رسول اهللا هلذه اليت قد أعجبها حسنها وال اهللا بدل من قول

  عطف هناك وال حذف وهذا واضح حبمد اهللا 

  فائدة بديعة كل كل لفظ دال على اإلحاطة بالشيء وكأنه من لفظ اإلكليل

مجع يف معناه ولو مل يكن معناه معىن اجلمع  والكاللة والكلة مما هو يف معىن اإلحاطة بالشيء وهو اسم واحد يف لفظه
ملا جاز أن يؤكد به اجلمع ألن التوكيد تكرار للمؤكد فال يكون إال مثله إن كان مجعا فجمع وإن كان واحدا 

  فواحد 
وحقه أن يكون مضافا إىل اسم منكر شائع يف اجلنس من حيث اقتضى اإلحاطة فإن أضفته إىل معرفة كقولك كل 

بح إال يف اإلبتداء ألنه إذا كان مبتدأ يف هذا املوطن كان خربه بلفظ اإلفراد تنبيها على أن أصله أن إخوتك ذاهب ق
يضاف إىل نكرة ألن النكرة شائعة يف اجلنس وهو أيضا يطلب جنسا حييط به فإما أن تقول كل واحد من إخوتك 

سم مفرد نكرة فإن مل جتعله مبتدأ وأضفته إىل ذاهب فيدل إفراد اخلرب على املعىن الذي هو األصل وهو إضافته إىل ا
مجلة معرفة كقولك رأيت كل إخوتك وضربت كل القوم مل يكن يف احلسن مبنزلة ما قبله ألنك مل تضفه إىل جنس 
وال معك يف الكالم خرب مفرد يدل على معىن إضافته إىل جنس كما كان يف قوهلم كلهم ذاهب وكل القوم عاقل 

حسن ذلك ألن الالم  ٥٧معرف بالالم حنو قوله تعاىل فأخرجنا به من كل الثمرات األعراف فإن أضفته إىل جنس 
للجنس ال للعهد ولو كانت للعهد لقبح كما إذا قلت خذ من كل الثمرات اليت عندك ألهنا إذا كانت مجلة معرفة 

فة ب كل فتقول خذ من معهودة وأردت معىن اإلحاطة فيها فاألحسن أن تأيت بالكالم على أصله فتؤكد املعر
  الثمرات 

اليت عندك كلها ألنك مل تضطر عن إخراجها عن التوكيد كما اضطررت يف النكرة حني قلت لقيت كل رجل ألن 
  النكرة ال تؤكد وهي أيضا شائعة يف اجلنس كما تقدم 

النظمني فإن قيل فإذا استوى األمران كقولك كل من كل الثمرات وكل من الثمرات كلها فلم اختص أحد 
  بالقرآن يف موضع دون موضع 

  قيل هذا ال يلزم ألن كل واحد منه فصيح ولكن ال بد من فائدة يف اإلختصاص 
أما قوله تعاىل فأخرجنا به من كل الثمرات ف من ههنا لبيان اجلنس ال للتبعيض واجملرور يف موضع املفعول ال يف 

منها شيئا وأدخل من لبيان اجلنس كله ولو قال أخرجنا به  موضع الظرف وإمنا تريد الثمرات نفسها إال أنه أخرج
من الثمرات كلها لذهب الوهم إىل أن اجملرور يف موضع ظرف وأن مفعول أخرجنا فيما بعد ومل يتوهم ذلك مع 

تقدمي كل لعلم املخاطبني أن كال إذا تقدمت تقتضي اإلحاطة باجلنس وإذا تأخرت وكانت توكيدا اقتضت اإلحاطة 
  كد خاصة جنسا شائعا كان أو معهودا معروفا باملؤ

وأما قوله تعاىل كلي من كل الثمرات ومل يقل من الثمرات كلها ففيها احلكمة اليت يف اآلية قبلها ومزيد فائدة وهو 
فلو قال بعدها كلي من الثمرات كلها  ٦٧أنه تقدمها يف النظم قوله تعاىل ومن مثرات النخيل واألعناب النحل 



هم إىل أنه يريد الثمرات املذكورة قبل هذا أعين مثرات النخيل واألعناب ألن الالم إمنا تنصرف إىل لذهب الو
  املعهود فكان اإلبتداء بكل أحصن للمعىن وأمجع للجنس وأرفع للبس وأبدع يف النظم فتأمله 

مذكورين قبلها ألهنا إن وإذا قطعت عن اإلضافة وأخذ عنها فحقها أن تكون ابتداء ويكون خربها مجعا وال بد من 
مل تذكر قبلها مجلة وال أضيف إىل مجلة بطل معىن اإلحاطة فيها ومل يعقل هلا معىن وإمنا وجب أن يكون خربها مجعا 

ألهنا اسم يف معىن اجلمع فتقول كل ذاهبون إذا تقدم ذكر قوم ألنك معتمد يف املعىن عليهم وإن كنت خمربا عن كل 
  ذاهبون والنفر منطلقون ألن الرهط والنفر امسان مفردان ولكنهما يف معىن اجلمع  فصارت مبنزلة قولك الرهط

وكل كانوا ظاملني  ٩٣كل إلينا راجعون األنبياء  ٣٣والشاهد ملا بيناه قوله سبحانه وكل يف فلك يسبحون األنبياء 
  مة اليت قدمتها قبل وهي وإن كانت مضافة إىل ما بعدها يف اللفظ مل جتد خربها إال مفردا للحك ٥٤األنفال 

أن األصل إضافتها إىل النكرة املفردة فتقول كل إخوتك ذاهب أي كل واحد منهم ذاهب ومل يلزم ذلك حني 
قطعتها عن اإلضافة فقلت كل ذاهبون ألن اعتمادها إذا أفردت على املذكورين قبلها وعلى ما يف معناها من معىن 

م املفرد إما لفظا وإما تقديرا كقوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اجلمع واعتمادها إذا أضيفتها على اإلس
ومل يقل راعون ومسؤولون ومنه كلكم سريوى ومنه قول عمر أو كلكم جيد ثوبني ومل // رواه البخاري ومسلم // 

  يقل جتدون 
وقال تعاىل إن كل من  فجمع ٢٦وقال تعاىل كل له قانتون الروم  ٢٦ومثله قوله تعاىل كل من عليها فان الرمحن 

   ٩٣يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدا مرمي 
  وهذا يناقض ما أصلتم  ١٤كل كذب الرسل ق  ٨٤فإن قيل فقد ورد يف القرآن كل يعمل على شاكلته اإلسراء 

ل على شاكلته قيل إن يف هاتني اآليتني قرينة تقتضي ختصيص املعىن هبذا اللفظ دون غريه أما قوله تعاىل قل كل يعم
فألن قبلها ذكر فريقني خمتلفني ذكر مؤمنني وظاملني فلو قال يعملون ومجعهم يف اإلخبار عنهم لبطل معىن اإلختالف 

  فكان لفظ اإلفراد أدل على املعىن املراد كأنه يقول كل فهو يعمل على شاكلته 
تبع فلو قال كل كذبوا وكل إذا أفردت  وأما قوله كل كذب الرسل فألنه ذكر قرونا وأمما وختم ذكرهم بذكر قوم

إمنا تعتمد على أقرب املذكورين إليها فكان يذهب الوهم إىل أن اإلخبار عن قوم تبع خاصة بأهنم كذبوا الرسل فلما 
  قال كل كذب علم أنه يريد كل فريق منهم ألن إفراد اخلرب عن كل حيث وقع إمنا يدل على هذا املعىن كما تقدم 

وأما قولنا يف كل إذا كانت مقطوعة عن اإلضافة فحقها أن تكون مبتدأة فإمنا يريد  ٢٨٥باهللا البقرة ومثله كل آمن 
أهنا مبتدأة خيرب عنها أو مبتدأة باللفظ منصوبة بفعل بعدها ال قبلها أو جمرورة يتعلق خافضها مبا بعدها حنو وكال 

  وقول الشاعر  ٩٥وعد اهللا احلسىن النساء 
  بكل تداوينا 

بح تقدمي الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة كقولك ضربت كال ومررت بكل وإن مل يقبح كال ضربت وبكل ويق
مررت من أجل أن تقدمي العامل عليها يقطعها عن املذكور قبلها يف اللفظ ألن العامل اللفظي له صدر الكالم وإذا 

  ال بعدها فقبح ذلك قطعتها عما قبلها يف اللفظ مل يكن هلا شيء تعتمد عليه قبلها و
وأما إذا كان العامل معنويا حنو كل ذاهبون فليس بقاطع هلا عما قبلها من املذكورين ألنه ال وجود له يف اللفظ فإذا 

  قلت ضربت زيدا وعمرا وخالدا وشتمت كال وضربت كال مل جيز ومل يعد خبرب ملا قدمناه 
ت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم وإذا إذا عرفت هذا فقولك كل إخوتك ضربت سواء رفعت أو نصب



قلت كل إخوتك ضربين يقتضي أيضا أن كل واحد منهم ضربك فلو قلت كل إخويت ضربوين وكل القوم جاءوين 
احتمل ذلك واحتمل أن يكونوا اجتمعوا يف الضرب واجمليء ألنك أخربت عن مجلتهم خبرب واقع عن اجلملة خبالف 

هو إخبار عن كل واحد منهم وأن اإلخبار باجمليء عنهم مجيعهم فتأمل على هذا قوله قولك كل إخوانك جاءين فإمنا 
تعاىل قل كل يعمل على شاكلته كيف أفرد اخلرب ألنه مل يرد اجتماعهم فيه وقال تعاىل كل إلينا راجعون فجمع ملا 

  أريد اإلجتماع يف اجمليء وهذا أحسن مما تقدم من الفرق فتأمله 
قوله تعاىل وله من يف السموات واألرض كل له قانتون بل هو حتقيق له وشاهد ألن القنوت هنا وال يرد على هذا 

هو العبودية العامة اليت تشترك فيها أهل السموات واألرض ال خيتص هبا بعضهم عن بعض وال خيتص بزمان دون 
الف قوله تعاىل كل من عليها زمان وهي عبودية القهر فالقنوت هنا قنوت قهر وذل ال قنوت طاعة وحمبة وهذا خب

  فان فإنه أفرد ملا مل جيتمعوا يف الفناء 
  ونظريه قوله وكلكم مسؤول عن رعيته فإن اهللا يسأل كل راع مبفرده 

ومما جاء جمموعا الجتماع اخلرب قوله تعاىل كل يف فلك يسبحون وما أفرد لعدم اجتماع اخلرب قوله تعاىل كذبت 
ذو األوتاد ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة أولئك األحزاب إن كل إال كذب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون 

  فأفرد ملا مل جيتمعوا يف التكذيب  ١٤ ١٢الرسل فحق عقاب ص 
وتأمل كيف كشف قناع هذا املعىن وأوضحه كل  ١٤ونظريه يف سورة ق كل كذب الرسل فحق وعيد ق 

  اإليضاح بقوله تعاىل وكلهم آتيه يوم 

كيف افرد آتيه ملا كان املقصود اإلشارة إىل أهنم وإن أتوه مجيعا فكل واحد منهم منفرد عن  ٩٥مرمي  القيامة فردا
  كل فريق من صاحب أو قريب أو رفيق بل هو وحده منفرد فكأنه إمنا أتاه وحده 

قطعها والفرق وإن أتاه مع غريه النقطاع تبعيته للغري وانفراده بشأن نفسه فهذا عندي أحسن من الفرق باإلضافة و
  بذلك فرقه السهيلي رمحه اهللا تعاىل فتأمل الفرقني واستقرأ األمثلة والشواهد 

  فصل كل ذلك مل يكن و مل يكن كل ذلك 
وأما مسألة كل ذلك مل يكن ومل يكن كل ذلك ومل أصنع كله وكله مل أصنعه فقد أطالوا فيها القول وفرقوا بني 

  دالليت اجلملة الفعلية واإلمسية 
الوا إذا قلت كل ذلك مل يكن وكله مل أصنعه فهو نفي للكل بنفي كل فرد من أفراده فيناقض اإلجياب اجلزئي وق

وإذا قلت مل أصنع الكل ومل يكن كل ذلك فهو نفي للكلية دون التعرض لنفي األفراد فال يناقضه اإلجياب اجلزئي 
ي أن اخلرب ال جيوز أن يكون أخص من املبتدأ بل جيوز أن وال بد من تقرير مقدمة تبىن عليها هذه املسألة وأمثاهلا وه

يكون أعم منه أو مساويا له إذ لو كان أخص منه لكان ثابتا لبعض أفراده ومل يكن خربا عن مجلته فإن األخص إمنا 
  يثبت لبعض أفراد األعم 

ا وهذا غري ممتنع فإذا عرف ذلك فإذا وأما إذا كان أعم منه فإنه ال ميتنع ألنه يكون ثابتا جلملة أفراد املبتدأ وغريه
كان املبتدأ لفظة كل الدال على اإلحاطة والشمول وجب أن يكون اخلرب املثبت حاصال لكل فرد من أفراد كل 

واخلرب املنفي مثبتا لكل فرد من أفراده سواء أضفت كال أو قطعتها عن اإلضافة فإن اإلضافة فيها منوية معىن وإن 
كلهم ذهب وكلكم سريوي أو كل ذهب وكل سريوى عم احلكم أفراد املبتدأ فإذا كان سقطت لفظا فإذا قلت 

  احلكم سلبا حنو كلهم مل يأت وكل مل يقم فكذلك 
وهلذا يصح مقابلته باإلجياب اجلزئي حنو قوله وقد سئل أقصرت الصالة أم نسيت فقال كل ذلك مل يكن فقال ذو 
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أنشده برفع كل واستقبحه حلذف الضمري العائد من اخلرب وغري سيبويه مينعه مطلقا وينشد البيت منصوبا فيقول كله 
أراده الشاعر ومتدح به عند أم اخليار ولو كان مل أصنع والصواب إنشاده بالرفع حمافظة على النفي العام الذي 

منصوبا مل حيصل له مقصوده من التمدح فإنه مل يفعل ذلك الذنب وال شيئا منه بل يكون املعىن مل أفعل كل الذنب 
بل بعضه وهذا ينايف غرضه ويشهد لصحة قول سيبويه قراءة ابن عباس يف سورة احلديد أولئك أعظم درجة من 

  ن بعد وقاتلوا وكل وعد اهللا احلسىن فهذا يدل على أن حذف العائد جائز وأنه غري قبيح الذين أنفقوا م
أجاز  ٥٠ومن هذا على أحد القولني قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو هنارا ماذا يستعجل منه اجملرمون يونس 

نه اجملرمون كما حيذف من الزجاج أن تكون اجلملة ابتدائية وقد حذف العائد من يستعجل وتقديره يستعجله م
  الصلة والصفة واحلال إذا دل عليه دليل ودعوى قبح حذفه من اخلرب مما ال دليل عليها 

وللكالم يف تقرير هذه املسألة موضع آخر واملقصود أن إنشاد البيت بالنصب حمافظة على عدم احلذف إخالل 
  شديد باملعىن 

ضرب كلهم كأنك مل تتعرض للنفي عن كل فرد فرد وإمنا نفيت فعل وأما إذا تقدم النفي وقلت مل أصنع كله ومل أ
اجلميع ومل تنف فعل البعض أال ترى أن قولك مل أصنع الكل مناقض لقولك صنعت الكل واإلجياب الكلي يناقضه 

أن  السلب اجلزئي أال ترى إىل قوهلم مل أرد كل هذا فيما إذا فعل ما يريده وغريه فتقول مل أرد كل هذا وال يصح
تقول كل هذا مل أرده فتأمله فهذا تقرير هذه املسألة وقد أغناك عن ذلك التطويل املتعب القليل الفائدة فصل إضافة 

  كل للمخاطبني 
واعلم أن كال من ألفاظ الغيبة فإذا أضفته إىل املخاطبني جاز لك أن تعيد املضمر عليه بلفظ الغيبة مراعاة للفظه وأن 

  عاة ملعناه فتقول كلكم فعلتم وكلكم فعلوا تعيده بلفظ اخلطاب مرا
فإن قلت أنتم كلكم فعلتم وأنتم كلكم بينكم درهم فإن جعلت أنتم مبتدأ وكلكم تأكيدا قلت أنتم كلكم فعلتم 

وبينكم درهم لتطابق املبتدأ وإن جعلت كلكم مبتدأ ثانيا جاز لك وجهان أحدمها أن تقول فعلوا وبينهم درهم 
  مراعاة للفظ 

أن تقول فعلتم وبينكم درهم عمال على املعىن ألن كال يف املعىن للمخاطبني فائدة كال وكلتا بني الكوفيني كل و
  والبصريني 

  اختلف الكوفيون والبصريون يف كال وكلتا 
فذهب البصريون إىل أهنا اسم مفرد دال على اإلثنني فيجوز عود الضمري إليه باعتبار لفظه وهو األكثر وجيوز عوده 

  عتبار معناه وهو األقل وألفها الم الفعل ليست ألف تثنية عندهم با
وهلم حجج منها أهنا يف األحوال الثالثة مع الظاهر على صورة واحدة واملثىن ليس كذلك وأما انقالهبا ياء مع 

م كالمها الضمري فال يدل على أهنا ألف تثنية كألف على وإىل ولدى هذا قول اخلليل وسيبويه واحتجوا أيضا بقوهل
ذاهب دون ذاهبان وسيبويه مل حيتج هبذه احلجة ملا تقدم من أنك إذا أضفت لفظ كل أفردت خربه مع كونه داال 
على اجلمع محال على املعىن ألن قولك كلكم راع مبنزلة كل واحد منكم راع فكذا قولك كالكما قائم أي كل 

  واحد منكما قائم 



هنما امسان مفردان قيل هذا يبطل بتوكيد اجلمع والتثنية هبما وكما ال ينعت فإن قيل بل أفرد اخلرب عن كل وكال أل
اجلمع واملثىن بالواحد فكذلك ال يؤكد به بطريق األوىل ألن التوكيد تكرار للمؤكد بعينه خبالف النعت فإنه عينه 

بتوكيد اإلثنني وكال  بوجه واملعول عليه ملن نصر مذهب سيبويه على احلجة األوىل على ما فيها وعلى معارضتها
  واملثىن ال يؤكد باملفرد كما قررناه 

فإن قيل اجلواب عن هذا أن كال اسم للمثىن فحسن التوكيد به وحصلت املطابقة باعتبار مدلوله وهو املقصود من 
وع ك الكالم فال يضر إفراد اللفظ قيل هذا ميكن يف اجلمع أن يكون لفظه واحدا ومعناه مجعا حنو كل وأمساء اجلم

رهط وقوم ألن اجلموع قد اختلفت صورها أشد اختالف فمذكر ومؤنث مسلم ومكسر على اختالف ضروبه وما 
  لفظه على لفظ واحد كما تقدم بيانه فليس ببدع أن يكون صورة اللفظ مفردا ومعناه مجعا 
ون منها اسم فرد معناه وأما التثنية فلم ختتلف قط بل لزمت طريقة واحدة أين وقعت فبعيد جدا بل ممتنع أن يك

  مثىن وليس معكم إال القياس على اجلمع 

وقد وضح الفرق بينهما فتعني أن تكون كال لفظا مثىن ينقلب ألفه ياء مع املضمر دون املظهر ألنك إذا أضفته إىل 
دلول واحد ألن ظاهر استغنيت عن قلب ألفه ياء بانقالهبا يف املضاف إليه لتنزله منزلة اجلزئية لداللة اللفظ على م

كال هو نفس ما يضاف إليه خبالف قولك ثوبا الرجلني وفرسا الزيدين فلو قلت مررت بكال الرجلني مجعت بني 
عالميت تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة ألهنما ال ينفصالن أبدا وال تنفك هذه عن اإلضافة حبال أال ترى كيف 

أوا املضاف واملضاف إليه كاسم واحد هذا مع أن الرؤوس رفضوا ضربت رأسي الزيدين وقالوا رؤوسهما ملا ر
  تنفصل عن اإلضافة كثريا 

فإذا كانوا قد رفضوا عالمة التثنية هناك مع أن اإلضافة عارضة  ٤وكذلك القلوب من قوله صغت قلوبكما التحرمي 
ألزموها األلف على كل فما ظنك هبذا املوضع الذي ال تفارقه اإلضافة وال تنفك عنه فهذا الذي محلهم على أن 

حال وكان هذا أحسن من إلزام طيء وخثعم وبين احلرث وغريهم املثىن لأللف يف كل حال حنو الزيدان والعمران 
فإذا أضافوه إىل الضمري قلبوا ألفه يف النصب واجلر ألن املضاف إليه ليس فيه عالمة إعراب وال يثىن بالياء ولكنه 

يت رفضوها يف الظاهر وهذا القول هو الصحيح إن شاء اهللا كما ترى وإن كان أبدا باأللف فقد زالت العلة ال
  سيبويه املعظم املقدم يف الصناعة فمأخوذ من قوله ومتروك 

ومما يدل على صحة هذا القول أن كال يفهم من لفظه ما يفهم من لفظ كل وهو موافق له يف فاء الفعل وعينه وأما 
من األمساء فمن ادعى أن الم الفعل واو وأنه من غري لفظ كل فليس له دليل  الالم فمحذوفة كما حذفت يف كثري

  يعضده وال اشتقاق يشهد له 
  فإن قيل فلم رجع الضمري إليها بلفظ اإلفراد إذا كانت مثناة 

قيل ملا تقدم من رجوع الضمري على كل لذلك إيذانا بأن اخلرب عن كل واحد واحد فكأنك قلت كل واحد من 
قام وفيه نكتة بديعة وهي أن عود الضمري بلفظ اإلفراد أحسن ألنه يتضمن صدور الفعل عن كل واحد الرجلني 

  منفردا به ومشاركا لآلخر 
  فإن قيل فلم كسرت الكاف من كال وهي من كل مضمومة 

نني كما يبتدأ قيل هذا ال يلزمهم ألهنم مل يقولوا إهنا لفظة كل بعينها وهلم أن يقولوا كسرت تنبيها على معىن اإلث
  لفظ اإلثنني بالكسر وهلذا كسروا العني من عشرين إشعارا بتثنية عشر 



ومما يدل على صحة هذا القول أيضا أن كلتا مبنزلة قولك ثنتا وال خالف أن ألف ثنتا ألف تثنية فكذلك ألف كلتا 
  هان ومن ادعى أن األصل فيها كلوامها فقد ادعى ما تستبعده العقول وال يقوم عليه بر

ومما يدل أيضا على صحته أنك تقول يف التوكيد مررت بإخوتك ثالثتهم وأربعتهم فتؤكد بالعدد فاقتضى القياس أن 
تقول أيضا يف التثنية كذلك مررت بأخويك اثنيهما فاستغنوا عنه بكليهما ألنه يف معناه وإذا كان كذلك فهو مثىن 

  مثله 
  ل اثنا أخويك جاء فدل على أنه ليس يف معناه فإن قيل فإنك تقول كال أخويك جاء وال تقو

قيل العدد الذي يؤكد به إمنا يكون تأكيدا مؤخرا تابعا ملا قبله فأما إذا قدم مل جيز ذلك ألنه يف معىن الوصف 
والوصف ال يقدم على املوصوف فال تقول ثالثة إخوتك جاؤوين وهذا خبالف كل وكال وكلتا ألن فيها معىن 

احلرف الداخل ملعىن فيما بعده فحسن تقدميهما يف حال اإلخبار عنها وتأخريمها يف حال التوكيد اإلحاطة فصارت ك
  فهذا يف هذا املذهب كما ترى فائدة تأكيد املفرد بأمجع 

ال يؤكد ب أمجع املفرد مما يعقل وال ما حقيقته ال تتبعض وهذا إمنا يؤكد به ما يتبعض كجماعة من يعقل فجرى 
  جمرى كل 

  يل فقد تقول رأيت زيدا أمجع إذا رأيته بارزا من طاقة وحنوه فإن ق
قيل ليس هذا توكيدا يف احلقيقة لزيد ألنك ال تريد حقيقته وذاته وإمنا تريد به ما تدرك العني منه وأمجع هذه اسم 

املعىن تعرف معرفة باإلضافة وإن مل يكن مضافا يف اللفظ ألن معىن قبضت املال أمجع أي كله فلما كان مضافا يف 
وأكد به املعرفة وإمنا استغنوا عن التصريح بلفظ املضاف إليه معه ومل يستغن عن لفظ املضاف مع كل إذا قلت 

قبضت املال كله ألن كال تكون توكيدا وغري توكيد وتتقدم يف أول الكالم حنو كلكم ذاهب فصار مبنزلة نفسه 
فإذا أكدته مل يكن بد من إضافته إىل ضمري املؤكد حىت يعلم  وعينه ألن كل واحد منهما يكون توكيدا وغري توكيد

أنه توكيد وليس كذلك أمجع ألنه ال جييء إال تابعا ملا قبله فاكتفى باإلسم الظاهر املؤكد واستغىن به عن التصريح 
  بضمريه كما فعل بسحر حني أردته ليوم 

  إليه اتكاال على ذكر اليوم قبله بعينه فإنه عرف مبعىن اإلضافة واستغىن عن التصريح باملضاف 
  فإن قيل ومل مل تقدم أمجع كما قدم كل 

قيل اجلواب أن فيه معىن الصفة ألنه مشتق من مجعت فلم يكن يقع تابعا خبالف كل ومن أحكامه أنه ال يثىن وال 
مجعا توكيد ملعىن التثنية جيمع على لفظه أما امتناع تثنيته فألنه وضع لتأكيد مجلة تتبعض فلو ثنيته مل يكن يف قولك أ

كما يف كليهما ألن التوكيد تكرار املعىن املذكور إذا قلت درمهان أفدت أهنما اثنان فإذا قلت كالمها كأنك قلت 
اثنامها وال يستقيم ذلك يف أمجعان ألنه مبنزلة من يقول أمجع وأمجع كالزيدان مبنزلة زيد وزيد فلم يفدك أمجعان 

ا أفادك تثنية واحدة خبالف كالمها فإنه ليس مبنزلة قولك كل وكل وكذلك اثنامها املستغىن تكرار معىن التثنية وإمن
عنه بكليهما ال يقال فيهما اثن وإثن فإمنا هي تثنية ال تنحل وال تنفرد فلم يصلح لتأكيد معىن التثنية غريها فال ينبغي 

 يكون مبنزلة األمساء املفردة املعطوف بعضها على أن يؤكد معىن التثنية واجلمع إال مبا ال واحد له من لفظه كيال
بعض بالواو وهذه علة امتناع اجلمع فيه ألنك لو مجعته كان مجعا لواحد من لفظه وال يؤكد معىن اجلمع إال جبمع ال 

  ينحل إىل الواحد 
  فإن قيل هذا ينتقض بأمجعني وأكتعني فإن واحده أمجع وأكتع 

ن أمجع يف معىن كل وكل ال يثىن وال جيمع إمنا يثىن وجيمع الضمري الذي يضاف قيل سيأيت جوابه وإن شئت قلت إ



  إليه كل 
وأما قوهلم يف تأنيثه مجعاء فألنه أقرب إىل باب أمحر ومحراء من باب أفضل وفضلى فلذلك مل يقولوا يف تأنيثه مجعى 

  ككربى 
  إىل باب أفعل وفعلى وإن خالفه يف غري هذا ودليل ذلك أنه ال يدخله األلف والالم وال يضاف صرحيا فكان أقرب 

وأما أمجعون وأكتعون فليس جبمع ل أمجع وأكتع وال واحد له من لفظه وإمنا هو لفظ وضع لتأكيد اجلمع بوزن 
اإلمسني مبنزلة أثينون تصغري اإلثنان فإنه مجع مسلم وال واحد له من لفظه والدليل على ذلك أنه لو كان واحد 

قالوا يف املؤنث مجعاء ألن فعل بفتح العني ال يكون واحده فعالء ومجعاء اليت هي مؤنث أمجع لو  أمجعني أمجع ملا
  مجعت لقيل مجعاوات أو مجع بوزن محر 

وأما فعل بوزن كرب فجمع لفعلى وإمنا جاء أمجعون على وزن أكرمون وأرذلون ألن فيه طرفا من معىن التفضيل كما 
اجلموع ختتلف مقاديرها فإن كثر العدد احتج إىل كثرة التوكيد حرصا على  يف األكرمني واألرذلني وذلك أن

  التحقيق ورفعا للمجاز 
فإذا قلت جاء القوم كلهم وكان العدد كثريا توهم أنه قد شذ منهم البعض فاحتيج إىل توكيد أبلغ من األول فقالوا 

التفضيل ومن حيث دخله معىن التفضيل  أمجعون أكتعون فمن حيث كان أبلغ من التوكيد الذي قبله دخله معىن
مجع مجع السالمة كما جيمع أفعل الذي فيه ذلك املعىن مجع السالمة ك أفضلون وجيمع مؤنثه على فعل كما جيمع 

مؤنث ما فيه من التفضيل وأما أمجع الذي هو توكيد اإلسم الواحد فليس فيه من معىن التفضيل شيء وكان كباب 
قال كالمها أمجعان كما يقال كلهم أمجعون ألن التثنية أدىن من أن حيتاج إىل توكيدها إىل أمحر ولذلك استغىن أن ي

هذا املعىن فثبت أن أمجعون ال واحد له من لفظه ألنه توكيد جلمع من يعقل وأنت ال تقول فيمن يعقل جاءين زيد 
  أمجع فكيف يكون جاءين الزيدون أمجعون مجعا له وهو غري مستعمل يف اإلفراد 

وسر هذا ما تقدم وهو أهنم ال يؤكدون مع اجلمع والتثنية إال بلفظ ال واحد له ليكون توكيدا على احلقيقة ألن كال 
مجع ينحل لفظه إىل الواحد فهو عارض يف معىن اجلمع فكيف يؤكد به معىن اجلمع والتوكيد حتقيق وتثبيت ورفع 

ا حذف التنوين من مجع فكحذفه من سحر ألنه مضاف يف للبس واإلهبام فوجب أن يكون مما يثبت لفظا ومعىن وأم
  املعىن 

  فإن قيل ونون اجلمع حمذوفة يف اإلضافة أيضا فهال حذفت من أمجعني ألنه مضاف يف املعىن 
قيل اإلضافة املعنوية ال تقوى على حذف النون املتحركة اليت هي كالعرض من احلركة والتنوين أال ترى أن نون 

لف والالم ويف الوقف والتنوين خبالف ذلك فقويت اإلضافة املعنوية على حذفه ومل تقو على اجلمع تثبت مع األ
  حذف النون إال اإلضافة اللفطية 

  فإن قيل ومل كانت اإلضافة اللفظية أقوى من املعنوية والعامل اللفظي أقوى من املعنوي 
وى من املعىن املفرد عن اللفظ فوجب أن تكون قيل اللفظي ال يكون إال متضمنا ملعناه فإذا اجتمعا معا كان أق

  أضعف وهذا ظاهر ملن عدل وأنصف 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  فائدة بديعة لفظ العني وإطالقها دالالت العني



العني يراد هبا حقيقة الشيء املدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان وليست اللفظة على أصول موضوعها ألن أصلها 
درا وصفة ملن قامت به مث عرب عن حقيقة الشيء بالعني كما عرب عن الوحش بالصيد وإمنا الصيد يف أن يكون مص

أصل موضوعه مصدر من صاد يصيد ومن ههنا مل يرد يف الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه وتعاىل ألن نفسه 
  سبحانه غري مدركة بالعيان يف حقنا اليوم 

  ني امليزان فراجعة إىل هذا املعىن وأما عني القبلة وعني الذهب وع
  وأما العني اجلارية فمشبهة بعني اإلنسان ملوافقتها هلا يف كثري من صفاهتا 

وأما عني اإلنسان فمسماة مبا أصله أن يكون صفة ومصدرا ألن العني يف أصل الوضع مصدر كالدين والزين والبني 
  واألين وما جاء على بنائه 
ون وعاين ويقولون عنته أصبته بالعني وعاينته رأيته بالعني وفرقوا بني املعنيني وكأن عاينته أال تراهم يقولون رجل عي

من الرؤية أوىل من عنته ألنه مبنزلة املفاعلة واملقابلة فقد تقابلتما وتعاينتما خبالف عنته فإنك تفرد بإصابته العني من 
  حيث ال يشعر 

وحق اليقني  ٥كما قال علم اليقني التكاثر  ٧ىل عني اليقني التكاثر ومما يدل على أهنا مصدر يف األصل قوله تعا
فالعلم واحلق مصدران مضافان إىل اليقني فكذلك العني هكذا قال السهيلي رمحه اهللا تعاىل وفيه نظر ألن  ٩٥الواقعة 

هي عضو مسيت عينا إضافة عني إىل اليقني من باب قوهلم نفس الشيء وذاته فعني اليقني نفس اليقني والعني اليت 
  ألهنا آلة وحمل هلذه الصفة اليت هل العني 

وهذا من باب قوهلم امرأة ضيف وعدل تسمية للفاعل باسم املصدر والعني اليت هي حقيقة الشيء ونفسه من باب 
  تسمية املفعول باملصدر كصيد 

  إضافة العني إىل اهللا 
الباري تعاىل كقوله ولتصنع على عيين حقيقة ال جمازا كما قال السهيلي إذا علمت هذا فاعلم أن العني أضيفت إىل 

توهم أكثر الناس ألنه صفة يف معىن الرؤية واإلدراك وإمنا اجملاز يف تسمية العضو هبا وكل شيء يوهم الكفر 
  والتجسيم فال يضاف إىل الباري تعاىل ال حقيقة وال جمازا 
  عيسى إنه ولد على اجملاز ال على احلقيقة فكفروا ومل يدروا  أال ترى كيف كفر الرومية من النصارى حيث قالوا يف

أال ترى كيف مل يضف سبحانه إىل نفسه ما هو يف معىن عني اإلنسان كاملقلة واحلدقة حقيقة وال جمازا نعم وال لفظ 
  ة وحنومها اإلبصار ألنه ال يعطي معىن البصر والرؤية جمردا ولكنه يقتضي مع معىن البصر معىن التحديق واملالحظ

قلت كأنه رمحه اهللا غفل عن وصفه بالسميع البصري وغفل عن قوله يف احلديث الصحيح ألحرقت سبحات وجهه ما 
وأما إلزامه التحديق واملالحظة وحنوها فهو كإلزام املعتزلة // رواه مسلم وابن ماجه وأمحد // أدركه بصره من خلقه 

  رف نظريه يف الرؤية فهو منقول من هناك حرفا حب
  وجوبه من وجوه 

األول ما تعين بالتحديق واملالحظة أمعىن البصر واإلدراك أو قدرا زائدا عليهما غري ممتنع وصف الرب به أو معىن 
  زائدا ميتنع وصفه به فإن عنيت األولني منعنا انتفاء الالزم وإن عنيت الثالث منعنا املالزمة وال سبيل إىل إثباهتا حبال 

  تحديق واملالحظة إمنا تلزم الصفة من جهة إضافتها إىل املخلوق ال تلزمها مضافة إىل الرب تعاىل الثاين أن هذا ال
وهذا كسائر خصائص املخلوقني اليت تطرقت اجلهمية هبا إىل نفي صفات الرب وهذا من جهلهم وتلبيسهم فإن 

ائص وجودهم وذاهتم وهذا مقرر خصائص صفات املخلوقني ال تلزم الصفة مضافة إىل الرب تعاىل كما ال يلزم خص



  يف موضعه 
  وهذا األصل الذي فارق أهل السنة طائفيت الضالل من املشبهة واملعطلة فعليك مبراعاته 

الثالث قوله ال يعطي اإلبصار معىن البصر والرؤية جمرد كالم ال حاصل حتته وال حتقيق فإنه قد تقرر عقال ونقال أن 
السمع فإن كان لفظ اإلبصار ال يعطى الرؤية جمردة فكذلك لفظ السمع وإن  هللا تعاىل صفة البصر ثابتة كصفة

  أعطى السمع إدراك املسموعات جمردا فكذلك البصر فالتفريق بينهما حتكم حمض 
مث نعود إىل كالمه قال وكذلك ال يضاف إليه سبحانه وتعاىل من آالت اإلدراك األذن وحنوها ألهنا يف أصل الوضع 

حة ال عن الصفة اليت هي حملها فلم ينقل لفظها إىل الصفة أعين السمع جمازا وال حقيقة إال أشياء عبارة عن اجلار
ضعيف منكر // وردت على جهة املثل مبا يعرف بأدىن نظر أهنا أمثال مضروبة حنو احلجر األسود ميني اهللا يف األرض 

  وما من قلب إال وهو بني إصبعني من أصابع // 

  مما عرفت العرب املراد به بأول وهلة  //صحيح // الرمحن 

  قال وأما اليد فهي عندي يف أصل الوضع كاملصدر عبارة عن صفة ملوصوف قال 
  بأسفل ذي احلداة يد الكرمي ... يديت على ابن خضخاض بن عمرو 

ار ف يديت فعل مأخوذ من مصدر ال حمالة واملصدر صفة موصوف ولذلك مدح سبحانه باأليدي مقرونة مع األبص
  ومل ميدحهم باجلوارح ألن املدح ال يتعلق إال بالصفات ال باجلواهر  ٤٥يف قوله أويل األيدي واألبصار ص 

قلت املراد باأليدي واألبصار هنا القوة يف أمر اهللا تعاىل والبصر بدينه فأراد أهنم من أهل القوى يف أمره والبصائر يف 
  شعري دينه فليست من يديت إليه يدا فتأمله مذهب األ

وقوله تعاىل // إسناده حسن // قال وإذا ثبت هذا فصح قول أيب احلسن األشعري إن اليد من قوله خلق آدم بيده 
  صفة ورد  ٧٦ملا خلقت بيدي ص 

رد هبا الشرع ومل يقل إهنا يف معىن القدرة كما قال املتأخرون من أصحابه وال يف معىن النعم وال قطع بشيء من 
  نه عن خمالفة السلف وقطع بأهنا صفة حترزا عن مذهب املشبهة مفهوم الصفات عند العرب التأويالت حترزا م

  فإن قيل وكيف خوطبوا مبا ال يفهمون وال يستعملون 
قلنا ليس األمر كذلك بل كان معناها مفهوما عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم ولذلك مل يستفت واحد من 

  نفسه توهم التشبيه وال احتاج إىل شرح وتنبيه  املؤمنني عن معناها وال خاف على
وكذلك الكفار لو كان عندهم ال تعقل إال يف اجلارحة لتعلقوا هبا يف دعوى التناقض واحتجوا هبا على الرسول 

ولقالوا له زعمت أن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء مث خترب أن له يدا كأيدينا وعينا كأعينا وملا مل ينقل ذلك عن مؤمن 
كافر علم أن األمر كان فيها عندهم جليا ال خفيا وأهنا صفة مسيت اجلارحة هبا جمازا مث استمر اجملاز فيها حىت  وال

  نسيت احلقيقة ورب 
جماز كثر واستعمل حىت نسي أصله وتركت حقيقته والذي يلوح يف معىن هذه الصفة أهنا قريب من معىن القدرة إال 

احملبة مع اإلرادة واملشيئة وكل شيء أحبه اهللا فقد أراده وليس كل شيء أراده أهنا أخص منها معىن والقدرة أعم ك
أحبه وكذلك كل شيء حادث فهو واقع بالقدرة وليس كل واقع بالقدرة واقعا باليد فاليد أخص من معىن القدرة 

  ولذلك كان فيها تشريف آلدم 



ويل األشعري وقول احملققني من أصحابه وهذا قلت أما قوله ليس كل شيء أراده فقد أحبه فهذا صحيح وهو أحد ق
  الذي يدل عليه الكتاب والسنة واملعقول كما هو مقرر يف موضعه 

وأما قوله كل شيء أحبه فقد أراده فإن كان املراد أنه أراده مبعىن رضيه وأراده دينا فحق وإن كان املراد أنه أراده 
ومل يردها وحيب التوبة من كل عاص ومل يرد ذلك كله تكوينا كونا فغري الزم فإنه سبحانه حيب طاعة عباده كلهم 

إذ لو أراده لوقع فاحملبة واإلرادة غري متالزمني فإنه يريد كون ما ال حيبه وحيب ويرضى بأشياء ال يريد تكوينها ولو 
  ا أرادها لوقعت وهذا مقرر يف غري هذا املوضع الفرق بني ولتصنع على عيين وقوله واصنع الفلك بأعينن

  قال ومن فوائد هذه املسألة أن نسأل كيف وردت اآلية األوىل ب على واآلية الثانية بالياء 
اجلواب ال بد أن نسأل عن املعىن الذي ألجله قال تعاىل ولتصنع على عيين حبرف على وقال تعاىل جتري بأعيننا 

  حبرف الباء وما الفرق  ٣٧و واصنع الفلك بأعيننا هود  ١٤القمر 
ق أن اآلية األوىل وردت يف إظهار أمر كان خفيا وإبداء ما كان مكتوما فإن األطفال إذ ذاك كانوا يغذون إن الفر

ويصنعون سرا فلما أراد أن يصنع موسى عليه السالم ويغذى ويرىب على حال أمن وظهور ال حتت خوف 
تعالء ظهور وإبداء فكأنه يقول واستسرار دخلت على يف اللفظ تنبيها على املعىن ألهنا تعطي اإلستعالء واإلس

  سبحانه وتعاىل ولتصنع على أمن ال حتت خوف وذكر العني لتضمنها معىن الرعاية والكالءة 
فإنه إمنا يريد برعاية منا وحفظ وال يريد  ٣٧و اصنع الفلك بأعيننا هود  ١٤وأما قوله تعاىل جتري بأعيننا القمر 

 الكالم إىل معىن على خبالف ما تقدم هذا كالمه ومل يتعرض رمحه اهللا إبداء شيء وال إظهاره بعد كتم فلم حيتج يف
  تعاىل لوجه اإلفراد هناك واجلمع هنا وهو من ألطف معاين اآلية 

فاقتضى هذا  ٤١والفرق بينهما يظهر من اإلختصاص الذي خص به موسى يف قوله تعاىل واصطنعتك لنفسي طه 
  فإن هذه اإلضافة إضافة ختصيص  ٣٩ع على عيين طه اإلختصاص اإلختصاص اآلخر يف قوله ولتصن

وأما قوله تعاىل جتري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا فليس فيه من اإلختصاص ما يف صنع موسى على عينه سبحانه 
وتعاىل واصطناعه إياه لنفسه وما يسنده سبحانه إىل نفسه بصيغة ضمري اجلمع قد يريد به مالئكته كقوله تعاىل فإذا 

  ونظائره فتأمله  ٣وقوله حنن نقص عليك يوسف  ١٨ناه فاتبع قرآنه القيامة قرأ
قال وأما النفس فعلى أصل موضوعها إمنا هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معىن زائد وقد استعمل أيضا من لفظها 

  ة النفاسة والشيء النفيس فصلحت للتعبري عنه سبحانه وتعاىل خبالف ما تقدم من األلفاظ اجملازي
  وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس وال سيما املتكلمني القول فيها أهنا يف معىن النفس واحلقيقة 

ويقولون ذات الباري هي نفسه ويعربون هبا عن وجوده وحقيقته وحيتجون يف إطالق ذلك بقوله يف قصة إبراهيم 
  وقول خبيب // رواه البخاري ومسلم // ثالث كذبات كلهن يف ذات اهللا 

وذلك يف ذات اإلله قال وليست هذه اللفظة إذا استقريتها يف اللغة والشريعة كما زعموا ولو كان كذلك جلاز أن 
وذلك غري مسموع وال يقال  ٢٨يقال عند ذات اهللا واحذر ذات اهللا كما قال تعاىل وحيذركم اهللا نفسه آل عمران 

ى نفس الباري تعاىل إذا قلت جاهدت يف اهللا تعاىل إال حبرف يف اجلارة وحرف يف للوعاء وهو معىن مستحيل عل
وأحببتك يف اهللا تعاىل حمال أن يكون هذا اللفظ حقيقة ملا يدل عليه هذا احلرف من معىن الوعاء وإمنا هو على 

حذف املضاف أي يف مرضاة اهللا وطاعته فيكون احلرف على بابه كأنك قلت هذا حمبوب يف األعمال اليت فيها 
  وطاعته وأما أن تدع اللفظ على ظاهرة فمحال مرضاة اهللا 

وإذا ثبت هذا فقوله يف ذات اهللا أو يف ذات اإلله إمنا يريد يف الديانة والشريعة اليت هي ذات اإلله فذات وصف 



  للديانة وكذلك هي يف األصل موضوعها نعت ملؤنث 
  ا تشرف أال ترى أن فيها تاء التأنيث وإذا كان األمر كذلك فقد صارت عبارة عم

باإلضافة إىل اهللا تعاىل عز و جل ال عن نفسه سبحانه وهذا هو املفهوم من كالم العرب أال ترى قول النابغة الذبياين 
  ... جبلتهم ذات اإلله ودينهم 

فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه وهذا من كالمه من املرقصات فإنه أحسن فيه ما 
  شاء 

  ظة ذات أصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو مبعىن صاحب فذات صاحبة كذا يفأصل لف

األصل وهلذا ال يقال ذات الشيء إال ملا له صفات ونعوت تضاف إليه فكأنه يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت 
والالم هنا وهلذا أنكر مجاعة من النحاة منهم ابن برهان وغريه على األصوليني قوهلم الذات وقالوا ال مدخل لأللف 

كما ال يقال الذو يف ذو وهذا إنكار صحيح واإلعتذار عنهم أن لفظة الذات يف اصطالحهم قد صارت عبارة عن 
الشيء نفسه وحقيقته وعينه فلما استعملوها استعمال النفس واحلقيقة عرفوها بالالم وجردوها ومن هنا غلطهم 

لغوي فإن العرب ال تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه  السهيلي فإن هذا اإلستعمال والتجريد أمر اصطالحي ال
وإمنا يقولون ذلك ملا هو منسوب إليه ومن جهته وهذا كجنب الشيء إذا قالوا هذا يف جنب اهللا ال يريدون إال فيما 

  ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته ال يريدون غري هذا البتة 
النفس واحلقيقة ظن من ظن أن هذا هو املراد من قوله ثالث  فلما اصطلح املتكلمون على إطالق الذات على

كذبات يف ذات اهللا وقوله وذلك يف ذات اإلله فغلط واستحق التغليط بل الذات هنا كاجلنب يف قوله تعاىل يا 
أال ترى أنه ال حيسن أن يقال ههنا فرطت يف نفس اهللا وحقيقته  ٥٦حسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا الزمر 

أن يقال فرط يف ذات اهللا كما يقال فعل كذا يف ذات اهللا وقتل يف ذات اهللا تعاىل وصرب يف ذات اهللا فتأمل  وحيسن
  ذلك فإنه من املباحث العزيزة الغريبة اليت يثىن على مثلها اخلناصر واهللا املوفق املعني فائدة إبدال النكرة من املعرفة 

يينها هبا فإن كانت الفائدة يف النكرة فلم ذكرت املعرفة وإن كانت يف ما الفائدة يف إبدال النكرة من املعرفة وتب
  املعرفة فما بال ذكر النكرة 

قيل فيه نكتة بديعة وهي أن احلكم قد يعلق بالنكرة السابقة فتذكر ويكون الكالم يف معرض أمر معني من اجلنس 
النكرة وحدها خلرج الكالم عن التعرض  مدحا أو ذما فلو اقتصر على ذكر املعرفة الختص احلكم به ولو ذكرت

لذلك املعني فلما أريد اجلنس أتى بالنكرة ووضعت إشعارا بتعليق احلكم بالوصف وملا أيت باملعرفة كان تنبيها على 
  دخول ذلك املعني قطعا 

 جهل مث تعلق فإن اآلية كما قيل نزلت يف أيب ١٦ومثال ذلك قوله تعاىل لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة العلق 
حكمها بكل من اتصف به فقال لنسفعن بالناصية تعيينا ناصية كاذبة لعدمه وتنبيها ولذلك اشترط يف النكرة يف هذا 

  الباب أن تكون منعوتة لتحصيل الفائدة املذكورة وليتبني املراد 
ففيها قوالن  ٧٣ا النحل وأما قوله تعاىل ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقا من السموات واألرض شيئ

أحدمها أن شيئا بدل من رزقه ورزقا أبني من شيئا ألنه أخص منه واألخص أبني من األعم وجاز هذا من أجل تقدم 
النفي ألن النكرة إمنا تفيد باإلخبار عنها بعد النفي فلما اقتضى النفي العام ذكر اإلسم العام الذي هو أنكر النكرات 



  جل النفي صلح أن يكون بدال من رزق ووقعت الفائدة به من أ
أال ترى أنك لو طرحت اإلسم األول واقتصرت على الثاين مل يكون إخالال بالكالم والقول الثاين أن شيئا هنا 

مفعول املصدر الذي هو الرزق وتقديره ال ميلكون أن يرزقوا شيئا وهذا قول األكثرين إال أنه يرد عليهم أن الرزق 
نه بوزن الذبح والطحن للمذبوح واملطحون ولو أريد املصدر جلاء بالفتح حنو قول الشاعر هنا اسم ال مصدر أل

  خياطب عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا وعفا عنه 
  وارزق عيال املسلمني رزقه ... واقصد إىل اخلري وال توقه 

ويطلق على املصدر واإلسم وقد جياب عن هذا بأن الرزق من املصادر اليت جاءت على فعل بكسر أوائلها كالفسق 
  بلفظ واحد كالنسخ للمصدر واملنسوخ وبابه وهذا أحسن 

والبيت ال نسلم أن راءه مفتوحة وإمنا هي مكسورة وهذا الالئق حبال عمر ابن عبد العزيز والشاعر فإنه طلب منه 
ذي هو املصدر هذا مما ال أن يرزق عيال املسلمني رزق اهللا الذي هو املال املرزوق ال أنه يرزقهم كرزق اهللا ال

  خياطب به أحد وال يقصده عاقل واهللا أعلم 

  فائدة بديعة تفسري اهدنا الصراط املستقيم

  فيها عشرون مسألة  ٧ ٦قوله تعاىل اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاحتة 
  ان والبدل القصد به بيان اإلسم األول أحدها ما فائدة البدل يف الدعاء والداعي خماطب ملن ال حيتاج إىل البي

الثانية ما فائدة تعريف الصراط املستقيم بالالم وهال أخرب عنه مبجرد اللفظ دوهنا كما قال وإنك لتهدي إىل صراط 
   ٥٢مستقيم الشورى 

ن الكرمي الثالثة ما معىن الصراط ومن أي شيء اشتقاقه ومل جاء على وزن فعال ومل ذكر يف أكثر املواضع يف القرآ
  هبذا اللفظ 

   ٣٠ويف سورة األحقاف ذكر بلفظ الطريق فقال يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم األحقاف 
الرابعة ما احلكمة يف إضافته إىل قوله تعاىل الذين أنعمت عليهم هبذا اللفظ ومل يذكرهم خبصوصهم فيقول صراط 

  النبيني والصديقني فلم عدل إىل لفظ املبهم دون املفسر 
اخلامسة ما احلكمة يف التعبري عنهم بلفظ الذي مع صلتها دون أن يقال املنعم عليهم وهو أخصر كما قال املغضوب 

  عليهم وما الفرق 
السادسة مل فرق بني املنعم عليهم واملغضوب عليهم فقال يف أهل النعمة الذين أنعمت ويف أهل الغضب املغضوب 

  حبذف الفاعل 
لصراط املستقيم فعدى الفعل بنفسه ومل يعده بإىل كما قال تعاىل وإنك لتهدي إىل صراط السابعة مل قال اهدنا ا

   ٨٧مستقيم وقال تعاىل واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم األنعام 
الثامنة أن قوله تعاىل الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم يقتضي أن نعمته خمتصة باألولني دون املغضوب 

  الضالني عليهم وال 
  وهذا حجة ملن ذهب إىل أنه ال نعمة له على كافر فهل هذا استدالل صحيح أم ال 

التاسعة أن يقال مل وصفهم بلفظ غري وهال قال تعاىل ال املغضوب عليهم كما قال والضالني وهذا كما تقول مررت 
  بزيد ال عمرو وبالعاقل ال األمحق 



ال تتعرف باإلضافة وليس احملل حمل عطف بيان إذ بابه اإلعالم  العاشرة كيف جرت غري صفة على املوصوف وهي
وال حمل لذلك إذ املقصود يف باب البدل هو الثاين واألول توطئة ويف باب الصفات املقصود األول والثاين بيان 

  وهذا شأن هذا املوضع فإن املقصود ذكر املنعم عليهم ووصفهم مبغايرهتم معىن الغضب والضالل 
شرة إذا ثبت ذلك يف البدل فالصراط املستقيم مقصود اإلخبار عنه بذلك وليس يف نية الطرح فكيف جاء احلادية ع

  صراط الذين أنعمت عليهم بدال منه وما فائدة البدل هنا 
الثانية عشرة أنه قد ثبت يف احلديث الذي رواه الترمذي واإلمام أمحد وابن أيب حامت تفسري املغضوب عليهم بأهنم 

فما وجه هذا التقسيم واإلختصاص وكل من الطائفتني ضال مغضوب // حسن // والنصارى بأهنم الضالون  اليهود
  عليه 

  الثالثة عشرة مل قدم املغضوب عليهم يف اللفظ على الضالني 
الرابعة عشرة مل أتى يف أهل الغضب بصيغة مفعول املأخوذة من فعل ومل يأت يف أهل الضالل بذلك فيقال املضلني 

  ل أتى فيهم بصيغة فاعل املأخوذة من فعل ب
  اخلامسة عشرة ما فائدة العطف ب ال هنا ولو قيل املغضوب عليهم والضالني مل خيتل الكالم وكان أوجز 

السادسة عشرة إذ قد عطف هبا فيأيت العطف هبا مع الواو للمنفى حنو ما قام زيد وال عمرو وكقوله تعاىل ليس على 
إىل قوله تعاىل وال على الذين إذا ما  ٩١رضى وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج التوبة الضعفاء وال على امل

  وأما بدون الواو فباهبا اإلجياب حنو مررت بزيد ال عمرو  ٩٢أتوك لتحملهم التوبة 
  السابعة عشرة هل اهلداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق واإلهلام 

مؤمن مأمور هبذا الدعاء أمرا الزما ال يقوم غريه مقامه وال بد منه وهذا إمنا نسأله يف الصالة بعد  الثامنة عشرة كل
  هدايته فما وجه السؤال ألمر حاصل وكيف يطلب حتصيل احلاصل 

التاسعة عشرة ما فائدة اإلتيان بضمري اجلمع يف اهدنا والداعي يسأل ربه لنفسه يف الصالة وخارجها وال يليق به 
  مري اجلمع وهلذا يقول رب اغفر يل وارمحين وتب علي ض

  العشرون ما حقيقة الصراط املستقيم الذي يتصوره العد وقت سؤاله 
  فهذه أربع مسائل حقها أن تقدم أوال ولكن جر الكالم إليها بعد ترتيب املسائل الست عشرة 

  وال قوة له إال بإعانته اجلواب بعون اهللا وتعليمه أنه ال علم ألحد من عباده إال ما علمه 

  فائدة البدل يف الدعاء

لقد وردت اآلية يف معرض التعليم للعباد والدعاء حق الداعي أن يستشعر عند دعائها ما جيب عليه اعتقاده مما ال 
يتم اإلميان إال به إذ الدعاء مخ العبادة واملخ ال يكون إال يف عظم والعظم يف حلم ودم فإذا وجب إحضار معتقدات 

اإلميان عند الدعاء وجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناء فمن مث جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مشوبا باخلري 
تصرحيا من الداعي مبعتقده وتوسال منه بذلك اإلعتقاد الصحيح إىل ربه فكأنه متوسل إليه بإميانه واعتقاده أن صراط 

  تصهم بنعمته وحباهم بكرامته احلق هو الصراط املستقيم وأنه صراط الذين اخ
فإذا قال اهدنا الصراط املستقيم واملخالفون للحق يزعمون أهنم على الصراط املستقيم أيضا والداعي جيب عليهم 
اعتقاد خالفهم وإظهار احلق الذي يف نفسه فلذلك أبدل وبني هلم ليمرن اللسان على ما اعتقده اجلنان ففي ضمن 



  بفائدتني جليلتني هذا الدعاء املهم اإلخبار 
إحدامها فائدة اخلرب والفائدة الثانية فائدة الزم اخلرب فأما فائدة اخلرب فهي اإلخبار عنه باإلستقامة وأنه الصراط 

املستقيم الذي نصبه ألهل نعمته وكرامته وأما فائدة الزم اخلرب فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله هبذا اإلقرار 
  ئد إىل ربه فهذه أربع فوا

الدعاء باهلداية إليه واخلرب عنه بذلك واإلقرار والتصديق لشأنه والتوسل إىل املدعو إليه هبذا التصديق وفيه فائدة 
خامسة وهي أن الداعي إمنا أمر بذلك حلاجته إليه وأن سعادته وفالحه ال تتم إال به فهو مأمور بتدبري ما يطلب 

ر يف خلده وقام بقلبه كان أشد طلبا له وأعظم رغبة فيه وأحرص على وتصور معناه فذكر له من أوصافه ما إذا تصو
  دوام الطلب والسؤال له فتأمل هذه النكت البديعة 

  فصل تعريف الصراط بالالم 
وأما املسألة الثانية وهي تعريف الصراط بالالم اعلم أن األلف والالم إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه 

أال ترى أن قولك جالس فقيها أو عاملا ليس كقولك جالس الفقيه أو العامل وال قولك أحق بتلك الصفة من غريه 
أكلت طيبا كقولك أكلت الطيب أال ترى إىل قوله أنت احلق ووعدك احلق وقولك احلق مث قال ولقاؤك احلق واجلنة 

ة وأدخلها على اسم الرب فلم يدخل األلف والالم على األمساء احملدث// رواه البخاري ومسلم // حق والنار حق 
  تعاىل ووعده وكالمه 

فإذا عرفت هذا فلو قال اهدنا صراطا مستقيما لكان الداعي إمنا يطلب اهلداية إىل صراط ما مستقيم على اإلطالق 
وليس املراد ذلك بل املراد اهلداية إىل الصراط املعني الذي نصبه اهللا تعاىل ألهل نعمته وجعله طريقا إىل رضوانه 

ته وهو دينه الذي ال دين له سواه فاملطلوب أمر معني يف اخلارج والذهن ال شيء مطلق منكر والالم هنا للعهد وجن
العلمي الذهين وهو أنه طلب اهلداية إىل سر معهود قد قام يف القلوب معرفته والتصديق به ومتيزه عن سائر طرق 

  الضالل فلم يكن بد من التعريف 
وقوله تعاىل وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم  ٢قوله لنبيه ويهديك صراطا مستقيما الفتح  فإن قيل مل جاء منكرا يف

وقوله تعاىل قل إنين هداين ريب إىل  ٨٧وقوله تعاىل واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم األنعام  ٥٢الشورى 
   ١٦١صراط مستقيم األنعام 

يف مقام الدعاء والطلب وإمنا هي يف مقام اإلخبار من اهللا فاجلواب عن هذه املواضع جبواب واحد وهو أهنا ليست 
تعاىل عن هدايته إىل صراط مستقيم وهداية رسوله إليه ومل يكن للمخاطبني عهد به ومل يكن معروفا هلم فلم جييء 

معروفة  معرفا بالم العهد املشرية إىل معروف يف ذهن املخاطب قائم يف خلده وال تقدمه يف اللفظ معهود تكون الالم
إليه وإمنا تأيت الم العهد يف أحد هذين املوضعني أعين أن يكون هلا معهود ذهين أو ذكر لفظي وإذ ال واحد منهما يف 

  هذه املواضع فالتنكري هو األصل 
  وهذا خبالف قوله اهدنا الصراط املستقيم فإنه ملا تقرر عند املخاطبني أن هللا 

ه وكان املخاطب سبحانه املسئول من هدايته عاملا به دخلت الالم عليه فقال صراطا مستقيما هدي إليه أنبياءه ورسل
اهدنا الصراط املستقيم وقال السهيلي إن قوله تعاىل ويهديك صراطا مستقيما نزلت يف صلح احلديبية وكان 

نزل اهللا على املسلمون قد كرهوا ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خالفه وكان اهللا تعاىل عما يقولون ورسوله أعلم فأ
رسوله هذه اآلية فلم يرد صراطا مستقيما يف الدين وإمنا أراد صراطا يف الرأي واحلرب واملكيدة وقوله تبارك وتعاىل 



  وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم أي هتدي من الكفر والضالل إىل صراط مستقيم 
ن اإلستقامة إذ األلف والالم تنيبء أن ما ولو قال يف هذا املوطن إىل الصراط املستقيم جلعل للكفر وللضالل حظا م

دخلت عليه من األمساء املوصلة أحق بذلك املعىن مما تاله يف الذكر أو ما قرب به يف الوهم وال يكون أحق به إال أن 
  يكون يف اآلخر طرف منه وغري خاف ما يف هذين اجلوابني من الضعف والوهن 

تقيما يف احلرب واملكيدة فهضم هلذا الفضل العظيم واحلظ اجلزيل الذي أما قوله أن املراد بقوله ويهديك صراطا مس
امنت اهللا به على رسوله وأخرب النيب أن هذه اآلية أحب إليه من الدنيا وما فيها ومىت مسى اهللا احلرب واملكيدة صراطا 

  مستقيما 
اهللا عليه من اهلدى ودين احلق  وهل فسر هذه اآلية أحد من السلف أو اخللف بذلك بل الصراط املستقيم ما جعله

الذي أمره أن خيرب بأن اهللا تعاىل هداه إليه يف قوله قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم مث فسره بقوله تعاىل دينا 
ونصب دينا هنا على البدل من اجلار واجملرور أي هداين  ١٦١قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني األنعام 

  أفتراه ميكنه ههنا أن يقول إن احلرب واملكيدة فهذا جواب فاسد جدا دينا قيما 
وتأمل ما مجع اهللا سبحانه لرسوله يف آية الفتح من أنواع العطايا وذلك مخسة أشياء أحدها الفتح املبني والثاين مغفرة 

واخلامس إعطاء النصر العزيز ما تقدم من ذنبه وما تأخر والثالث هدايته الصراط املستقيم والرابع إمتام نعمته عليه 
ومجع سبحانه له بني اهلدى والنصر ألن هذين األصلني هبما كمال السعادة والفالح فإن اهلدى هو العلم باهللا تعاىل 

  ودينه والعمل مبرضاته وطاعته فهو العلم النافع والعمل الصاحل والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه 
نان فهو النصر باحلجة واليد وقهر القلوب املخالفني له باحلجة وقهر أبداهنم باليد وهو فاحلجة والبيان والسيف والس

  سبحانه كثريا ما جيمع بني هذين األصلني إذ هبما 

متام الدعوة وظهور دينه على الدين كله كقوله تعاىل هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين 
   سورة براءة ويف سورة الصف يف موضعني يف ٣٣كله التوبة 

فهذا اهلدى مث  ٢٥وقال تعاىل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط احلديد 
  قال وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد فهذا النصر فذكر الكتاب اهلادي واحلديد الناصر 

قيوم نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل من وقال تعاىل أمل اهللا ال إله إال هو احلي ال
فذكر إنزال الكتاب اهلادي والفرقان وهو النصر الذي يفرق بني  ٤ ١قبل هدى للناس وأنزل الفرقان آل عمران 

  احلق والباطل 
هلذا مسى تعاىل ما ينصر به عباده وسر اقتران النصر باهلدى أن كال منهما حيصل به الفرقان بني احلق والباطل و

 ٤١املؤمنني فرقانا كما قال تعاىل إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يون التقى اجلمعان األنفال 
فذكر األصلني ما أنزله على رسوله يوم الفرقان وهو يوم بدر وهو اليوم الذي فرق اهللا تعاىل فيه بني احلق والباطل 

  رسوله ودينه وإذالل أعدائه وخزيهم بنصر 
فالفرقان نصره له على  ٤٨ومن هذا قوله تعاىل ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقني األنبياء 

فرعون وقومه والضياء والذكر التوراة هذا هو معىن اآلية ومل يصب من قال إن الواو زائدة وإن ضياء منصوب على 
اده يف األمايل املكية فبني أن آية الفتح تضمنت األصلني اهلدى والنصر وأنه ال يصح فيها غري احلال كما بينا فس

  ذلك البتة 
وأما جوابه الثاين عن قوله وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم بأنه لو عرف جلعل للكفر والضالل حظا من اإلستقامة 



بديع رمحه اهللا تعاىل وما هي إال كبوة جواد ونبوة فما أدري من أين جاء له هذا الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه ال
  صارم 

يفهم منه أن لغريه  ١١٨ ١١٧أفترى قوله تعاىل وآتينامها الكتاب املستبني وهدينامها الصراط املستقيم الصافات 
نبياءه حظا من اإلستقامة وما مث غريه إال طرق الضالل وإمنا الصراط املستقيم واحد وهو ما هدى اهللا تعاىل إليه أ

ورسله أمجعني وهو الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وكذلك تعريفه يف سورة الفاحتة هل يقال أنه يفهم 
  منه أن لغريه حظا من اإلستقامة بل يقال تعريفه ينيبء 

هم هذا أن ال يكون لغريه حظ من اإلستقامة فإن التعريف يف قوة احلصر فكأنه قيل الذي ال صراط مستقيم سواه وف
  اإلختصاص من اللفظ أقوى من فهم املشاركة فتأمله هنا ويف نظائره فصل 

  بيان اشتقاق الصراط وأما املسألة الثالثة وهي اشتقاق الصراط فاملشهور

أنه من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعا سهال فسمي الطريق صراطا ألنه يسترط املارة فيه والصراط ما مجع 
ن طريقا مستقيما سهال مسلوكا واسعا موصال إىل املقصود فال تسمي العرب الطريق املعوج مخسة أوصاف أن يكو

صراطا وال الصعب املشتق وال املسدود غري املوصول ومن تأمل موارد الصراط يف لساهنم واستعماهلم تبني له ذلك 
  قال جرير 

  إذا أعوج املوارد مستقيم ... أمري املؤمنني على صراط 
ط على زنة فعال ألنه مشتمل على سالكه اشتمال احللق على الشيء املسروط وهذا الوزن كثري يف وبنوا الصرا

  املشتمالت على األشياء كاللحاف واخلمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب إىل سائر الباب 
غراس والثالث أنه يقصد به يأيت لثالثة معان أحدها املصدر كالقتال والضراب والثاين املفعول حنو الكتاب والبناء وال

قصد اآللة اليت حيصل هبا الفعل ويقع هبا كاخلمار والغطاء والسداد ملا خيمر به ويغطى ويسد به فهذا آلة حمضة 
  واملفعول هو الشيء املخمر واملغطى واملسدود 

ذا حكاية اهللا تعاىل ومن هذا القسم الثالث إله مبعىن مألوه وأما ذكره له بلفظ الطريق يف سورة األحقاف خاصة فه
لكالم مؤمين اجلن أهنم قالوا لقومهم إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل 

وتعبريهم عنه ههنا بالطريق فيه نكتة بديعة وهي أهنم قدموا قبله ذكر موسى وأن  ٣٠طريق مستقيم األحقاف 
ديه من كتاب موسى وغريه فكان فيه كالنبأ عن رسول اهللا يف قوله لقومه ما الكتاب الذي مسعوه مصدقا ملا بني ي

كنت بدعا من الرسل أي مل أكن أول رسول بعث إىل أهل األرض بل قد تقدمت رسل من اهللا إىل األمم وإمنا بعثت 
بعد موسى مصدقا ملا بني  مصدقا هلم مبثل ما بعثوا به من التوحيد واإلميان فقال مؤمنوا اجلن إنا مسعنا كتابا أنزل من

  يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق 

مستقيم أي إىل سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله وإنه ليس بدع كما قال يف أول السورة نفسها فاقتضت 
البالغة واإلعجاز لفظ الطريق ألنه فعيل مبعىن مفعول أي مطروق مشت عليه الرسل واألنبياء قبل فحقيق على من 

سل اهللا وآمن هبم أن يؤمن به ويصدقه فذكر الطريق ههنا إذا أوىل ألنه أدخل يف باب الدعوة والتنبيه على صدق ر
تعني أتباعه واهللا أعلم مث رأيت هذا املعىن بعينه قد ذكره السهيلي فوافق فيه اخلاطر اخلاطر فصل إضافة الصراط إىل 

  املوصول املبهم 



  ىل املوصول املبهم دون أن يقول صراط النبيني واملرسلني ففيه ثالث فوائد وأما املسألة الرابعة وهي إضافته إ
إحداها إحضار العلم وإشعار الذهن عند مساع هذا فإن استحقاق كوهنم من املنعم عليهم هو هبدايتهم إىل هذا 

إلنعام باستحقاق ما الصراط فبه صاروا من أهل النعمة وهذا كما يعلق احلكم بالصلة دون اإلسم اجلامد ملا فيه من ا
علق عليها من احلكم هبا وهذا كقوله تعاىل الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند رهبم 

والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم  ٢٧٤البقرة 
  د فاإلتيان باإلسم موصوال على هذا املعىن من ذكر اإلسم اخلاص وهذا الباب مطر ١٣األحقاف 

الفائدة الثانية إشارة إىل أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من هدى إىل هذا الصراط فقد أنعم عليه 
ألول يتضمن فالسائل مستشعر سؤاله اهلداية وطلب اإلنعام من اهللا عليه والفرق بني هذا الوجه والذي قبله أن ا

  اإلخبار بأن أهل النعمة هم أهل اهلداية إليه والثاين يتضمن الطلب واإلرادة وأن تكون منه 
الفائدة الثالثة أن اآلية عامة يف مجيع طبقات املنعم عليهم ولو أتى باسم خاص لكان مل يكن فيه سؤال اهلداية إىل 

من الفائدة أن املسئول اهلدى إىل مجيع تفاصيل الطريق اليت صراط مجيع املنعم عليهم فكان يف اإلتيان باإلسم العام 
  سلكها كل من أنعم عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

وهذا أجل مطلوب وأعظم مسئول ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال جلعله هجريا وقرنه بأنفاسه فإنه مل يدع شيئا 
  من خري الدنيا واآلخرة إال تضمنه 

  ا كان هبذه املثابة فرضه اهللا على مجيع عباده فرضا متكررا يف اليوم والليلة ال يقوم ومل

  غريه مقامه ومن مث يعلم تعني الفاحتة يف الصالة وأهنا ليس منها عوض يقوم مقامها فصل 

  قال أنعمت عليهم ومل يقل املنعم عليهم

يقل املنعم عليهم كما قال املغضوب عليهم فجواهبا وأما املسألة اخلامسة وهي أنه قال الذين أنعمت عليهم ومل 
  وجواب املسألة السادسة واحد وفيه فوائد عديدة 

إحداها أن هذا جاء على الطريقة املعهودة يف القرآن الكرمي وهي أن أفعال اإلحسان والرمحة واجلود تضاف إىل اهللا 
للمفعول فإذا جيء بأفعال العدل واجلزاء والعقوبة  سبحانه وتعاىل فيذكر فاعلها منسوبة إليه وال يبين الفعل معها

  حذف وبين الفعل معها للمفعول أدبا يف اخلطاب وإضافته إىل اهللا تعاىل أشرف قسمي أفعاله 
فمنه هذه اآلية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه ومل حيذف فاعلها وملا ذكر الغضب حذف الفاعل وبىن الفعل للمفعول 

  وقال يف اإلحسان الذين أنعمت عليهم فقال املغضوب عليهم 
ونظريه قول إبراهيم اخلليل صلوات اهللا وسالمه عليه الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا 

فنسب اخللق واهلداية واإلحسان بالطعام والسقي إىل اهللا تعاىل وملا جاء إىل  ٨٠ ٧٨مرضت فهو يشفني الشعراء 
  ت ومل يقل أمرضين وقال فهو يشفني ذكر املرض قال وإذا مرض

 ١٠ومنه قوله تعاىل حكاية عن مؤمين اجلن وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدا اجلن 
  فنسبوا إرادة الرشد إىل الرب وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول 

دت أن أعيبها فأضاف العيب إىل نفسه وقال يف الغالمني ومنه قول اخلضر عليه الصالة و السالم يف السفينة فأر
   ٨٢فأراد ربك أن يبلغا أشدمها الكهف 



فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال وأحل  ١٨٧ومنه قوله تعاىل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم البقرة 
  قترن بالتصريح بالفاعل ألن يف ذكر الرفث ما حيسن منه أن ال ي ٢٧٥اهللا البيع وحرم الربا البقرة 

  وقوله قل  ٣ومنه حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير املائدة 

  إىل آخرها  ١٥١تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن ال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا األنعام 
إىل آخرها مث قال  ٣٣ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معىن قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم النساء 

وتأمل قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم النساء  ٢٤وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء 
  كيف صرح بفاعل التحرمي يف هذا املوضع وقال يف حق املؤمنني حرمت عليكم امليتة والدم  ١٦

ا وأصل الشكر ذكر املنعم والعمل بطاعته وكان من شكره الفائدة الثانية أن اإلنعام باهلداية يستوجب شكر املنعم هب
إبراز الضمري املتضمن لذكره تعاىل الذي هو أساس الشكر وكان يف قوله أنعمت عليهم من ذكره وإضافته النعمة 

إليه ما ليس يف ذكر املنعم عليهم لو قاله فضمن هذا اللفظ األصلني ومها الشكر والذكر املذكوران يف قوله 
   ١٥٢وين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون البقرة فاذكر

الفائدة الثالثة أن النعمة باهلداية إىل الصراط هللا وحده وهو املنعم باهلداية دون أن يشرك أحد يف نعمته فاقتضى 
اختصاصه هبا أن يضاف إليه بوصف اإلفراد فيقال أنعمت عليهم أي أنت وحدك املنعم احملسن املتفضل هبذه النعمة 

ما الغضب فإن اهللا سبحانه غضب على من مل يكن من أهل اهلداية إىل هذا الصراط وأمر عباده املؤمنني مبعاداهتم وأ
وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة لغضب رهبم عليهم فموافقته تعاىل تقتضي أن يغضب على من غضب عليه 

   ويرضى عمن رضي عنه فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه وهذا حقيقة العبودية
واليهود قد غضب اهللا عليهم فحقيق باملؤمنني الغضب عليهم فحذف فاعل الغضب وقال املغضوب عليهم ملا كان 

  للمؤمنني نصيب من غضب اهللا عليه خبالف اإلنعام فإن هللا وحده فتأمل هذه النكت البديعة 
رة إىل نفس الصفة اليت هلم الفائدة الرابعة أن املغضوب عليهم يف مقام اإلعراض عنهم وترك اإللتفات واإلشا

واإلقتصار عليها وأما أهل النعمة فهم يف مقام اإلشارة إليهم وتعيينهم واإلشادة بذكرهم وإذا ثبت هذا فاأللف 
والالم يف املغضوب وإن كانتا مبعىن الذين فليست مثل الذين يف التصريح واإلشارة إىل تعيني ذات املسمى فإن 

وم الذين فعلوا وقولك الضاربون واملضروبون ليس فيه ما يف قولك الذين ضربوا أو قولك الذين فعلوا معناه الق
  ضربوا فتأمل ذلك 

فالذين أنعمت عليهم إشارة إىل تعريفهم بأعياهنم وقصد ذواهتم خبالف املغضوب عليهم فاملقصود التحذير من 
  تقدم فصل تعدية الفعل بنفسه  صفتهم واإلعراض عنهم وعدم اإللتفات إليهم واملعول عليه من األجوبة ما

وأما املسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إىل فجواهبا أن فعل اهلداية يتعدى بنفسه تارة وحبرف 
  إىل تارة وبالالم تارة والثالثة يف القرآن 

لتهدي إىل صراط  فمن املعدى بنفسه هذه اآلية وقوله ويهديك صراطا مستقيما ومن املعدى ب إىل قوله وإنك
مستقيم وقوله تعاىل قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم ومن املعدى بالالم قوله يف قول أهل اجلنة احلمد هللا الذي 

   ٩وقوله تعاىل إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم اإلسراء  ٤٣هدانا هلذا األعراف 
قاعدة تشري إىل الفرق وهي أن الفعل املعدى  والفروق هلذه املواضع تدق جدا عن أفهام العلماء ولكن نذكر

باحلروف املتعددة ال بد أن ال يكون له مع كل حرف معىن زائد على معىن احلرف اآلخر وهذا حبسب اختالف 



معاين احلروف فإن ظهر اختالف احلرفني ظهر الفرق حنو رغبت عنه ورغبت فيه وعدلت إليه وعدلت عنه وملت 
يت به وأن تفاوت معىن األدوات عسر الفرق حنو قصدت إليه وقصدت له وهديته إىل إليه وعنه وسعيت إليه وسع

  كذا وهديته لكذا وظاهرية النحاة جيعلون أحد احلرفني مبعىن اآلخر 
وأما فقهاء أهل العربية فال يرتضون هذه الطريقة بل جيعلون للفعل معىن مع احلرف ومعىن مع غريه فينظرون إىل 

  ن األفعال فيشربون الفعل املتعدى به معناه احلرف وما يستدعي م
هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه رمحه اهللا تعاىل وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معىن الفعل ال يقيمون احلرف 

  مقام احلرف وهذه قاعدة شريفة جليلة املقدار تستدعي فطنة ولطافة يف الذهن 
فإهنم يضمنون يشرب معىن يروي فيعدونه بالباء اليت تطلبها  ٦اهللا اإلنسان  وهذا حنو قوله تعاىل عينا يشرب هبا عباد

  فيكون يف ذلك دليل على الفعلني 

أحدمها بالتصريح به والثاين بالتضمن واإلشارة إليه باحلرف الذي يقتضيه مع غاية اإلختصار وهذا من بديع اللغة 
  وحماسنها وكماهلا 

بحر حىت روين مث ترفعن وصعدن وهذا أحسن من أن يقال يشرب منها فإنه ال ومنه قوله يف السحاب شربن مباء ال
داللة فيه على الري وأن يقال يروى هبا ألنه ال يدل على الشرب بصرحيه بل باللزوم فإذا قال يشرب هبا دل على 

  الشرب بصرحيه وعلى الري خبالف الباء فتأمله 
وفعل اإلرادة ال يتعدى بالباء ولكن ضمن معىن يهم  ٢٥ذقه احلج ومن هذا قوله تعاىل ومن يرد فيه بإحلاد بظلم ن

فيه بكذا وهو أبلغ من اإلرادة فكان يف ذكر الباء إشارة إىل استحقاق العذاب عند اإلرادة وإن مل تكن جازمة وهذا 
  باب واسع لو تتبعناه لطال الكالم فيه 

 عدي ب إىل تضمن اإليصال إىل الغاية املطلوبة فأتى ويكفي املثاالن املذكوران فإذا عرفت هذا ففعل اهلداية مىت
حبرف الغاية ومىت عدي بالالم تضمن التخصيص بالشيء املطلوب فأتى بالالم الدالة على اإلختصاص والتعيني فإذا 
قلت هديته لكذا فهم معىن ذكرته له وجعلته له وهيأته وحنو هذا وإذا تعدى بنفسه تضمن املعىن اجلامع لذلك كله 

  هو التعرف والبيان واإلهلام و
فالقائل إذا قال اهدنا الصراط املسقيم هو طالب من اهللا أن يعرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه فيجعل يف 

قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه فجرد الفعل من احلرف وأتى به جمردا معدى بنفسه ليتضمن هذه املراتب كلها ولو 
معناه وختصص حبسب معىن احلرف فتأمله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها فصل ختصيص أهل عدي حبرف تعني 
  السعادة باهلداية 

وأما املسألة الثامنة وهي أنه خص أهل السعادة باهلداية دون غريهم فهذه مسألة اختلف الناس فيها وطال احلجاج 
  من الطرفني وهي أنه هل هللا على الكافر نعمة أم ال 

حمتج هبذه وبقوله ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني فمن ناف 
  فخص هؤالء باإلنعام فدل على أن غريهم غري منعم عليه  ٦٩والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا النساء 

يف اإلنتقام والعقوبة فأي نعمة على من خلق وبأن اإلنعام ينا ١٥٠ولقوله لعباده املؤمنني وألمت نعميت عليكم البقرة 
  للعذاب األبدي 

وقوله لليهود يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت  ٣٤ومن مثبت حمتج بقوله وإن تعدوا نعمت اهللا ال حتصوها إبراهيم 



تركة وهذا خطاب هلم يف حال كفرهم وبقوله يف سورة النحل اليت عدد فيها نعمه املش ٤٠أنعمت عليكم البقرة 
على عباده من أوهلا إىل قوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني يعرفون 

وهذا نص صريح ال حيتمل صرفا واحتجوا بأن الرب  ٨٣ ٨١نعمت اهللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون النحل 
حد مقر هللا تعاىل بأنه إمنا يعيش يف نعمته وهذا معلوم والفاجر واملؤمن والكافر كلهم يعيش يف نعمة اهللا وكل أ

  باإلضطرار عند مجيع أصناف بين آدم إال من كابر وجحد حق اهللا تعاىل وكفر بنعمته 
وفصل اخلطاب يف املسألة أن النعمة املطلقة خمتصة بأهل اإلميان ال يشركهم فيها سواهم ومطلق النعمة عام للخليقة 

نهم وكافرهم فالنعمة املطلقة التامة هي املتصلة بسعادة األبد وبالنعيم املقيم فهذه غري كلهم برهم وفاجرهم مؤم
مشتركة ومطلق النعمة عام مشترك فإذا أراد النايف سلب النعمة املطلقة للكافر أخطأ وإن أراد إثبات مطلق النعمة 

  عه خطأ وصواب واهللا املوفق للصواب أصاب وهبذا تتفق األدلة ويزول النزاع ويتبني أن كل واحد من الفريقني م
وأما قوله تعاىل يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم فإمنا يذكرهم بنعمته على آبائهم وهلذا يعددها 

واحدة واحدة بأن أجناهم من آل فرعون وأن فرق هبم البحر وأن وعد موسى أربعني ليلة فضلوا بعده مث تاب عليهم 
  ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم املن والسلوى إىل غري ذلك من نعمه اليت يعددها عليهم وعفا عنهم وبأن 

وإمنا كانت ألسالفهم وآبائهم فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم هلا إىل طاعته واإلميان برسله والتحذير من 
آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي  عقوبته مبا عاقب به من مل يؤمن برسوله ومل ينقد لدينه وطاعته وكانت نعمته على

منهم شكرا فكيف جتعلون مكان الشكر عليها كفركم برسويل وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه وهذا ال يدل على أن 
  نعمته املطلقة التامة حاصلة هلم يف حال كفرهم واهللا أعلم 

  فصل غري مكان ال 
املغضوب عليهم فيقال ال ريب أن ال يعطف هبا بعد  وأما املسألة التاسعة وهي أنه قال غري املغضوب ومل يقل ال

اإلجياب كما تقول جاءين زيد ال عمرو وجاءين العامل ال اجلاهل وأما غري فهي تابع ملا قبلها وهي صفة ليس إال كما 
  سيأيت 

يف وإخراج الكالم هنا خمرج الصفة أحسن من إخراجه خمرج العطف وهذا إمنا يعلم إذا عرف فرق ما بني العطف 
هذا املوضع والوصف فتقول لو أخرج الكالم خمرج العطف وقيل صراط الذين أنعمت عليهم ال املغضوب عليهم مل 
يكن يف العطف هبا أكثر من نفي إضافة الصراط إىل املغضوب عليهم كما هو مقتضى العطف فإنك إذا قلت جاءين 

اهل وإثباته للعامل وأما اإلتيان بلفظ غري فهي صفة ملا العامل ال اجلاهل مل يكن يف العطف أكثر من نفي اجمليء عن اجل
  قبلها فأفاد الكالم معها وصفهم بشيئني 

أحدمها أهنم منعم عليهم والثاين أهنم غري مغضوب عليهم فأفاد ما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم فإنه 
هنم غري مستحقني لوصف الغضب وأهنم يتضمن صفتني ثبوتية وهي كوهنم منعما عليهم وصفة سلبية وهي كو

  مغايرون ألهله 
وهلذا ملا أريد هبا هذا املعىن جرت صفة على املنعم عليهم ومل تكن صفة منصوبة على اإلستثناء ألنه يزول منها معىن 
 الوصفية املقصود وفيها فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أهنم هم املنعم عليهم دون
أهل اإلسالم فكأنه قيل هلم املنعم عليهم غريكم ال أنتم وقيل للمسلمني املغضوب عليهم غريكم ال أنتم فاإلتيان 

  بلفظة غري يف هذا السياق أحسن وأدل على إثبات املغايرة املطلوبة فتأمله 
فون بذلك جتريدا وتأمل كيف قال املغضوب عليهم وال الضالني ومل يقل اليهود والنصارى مع أهنم هم املوصو



لوصفهم بالغضب والضالل الذي به غايروا املنعم عليهم ومل يكونوا منهم بسبيل ألن اإلنعام املطلق ينايف الغضب 
  والضالل فال يثبت ملغضوب عليه وال ضال فتبارك من أودع كالمه من األسرار ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم محيد 

  فصل جريان غري صفة على املعرفة 
  املسألة العاشرة وهي جريان غري صفة على املعرفة وهي ال تتعرف باإلضافة ففيه ثالثة أوجه  وأما

  أحدها أن غري هنا بدل ال صفة وبدل النكرة من املعرفة جائز وهذا فاسد من وجوه ثالثة 
ه تعاىل وهللا على أحدها أن باب البدل املقصود فيه الثاين واألول توطئة له ومهاد أمامه وهو املقصود بالذكر فقول

املقصود هو أهل اإلستطاعة خاصة وذكر الناس قبلهم  ٩٧الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال آل عمران 
  توطئة وقولك أعجبين زيد علمه إمنا وقع اإلعجاب على علمه وذكرت صاحبه توطئة لذكره 

ا هو السؤال عن القتال يف الشهر احلرام ال املقصود إمن ٢١٧وكذا قوله يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه البقرة 
عن نفس الشهر وهذا ظاهر جدا يف بدل البعض وبدل اإلشتمال ويراعى يف بدل الكل من الكل وهلذا مسي بدال 
إيذانا بأنه املقصود فقوله لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة املقصود لنسفعن بالناصبة الكاذبة اخلاطئة وذكر 

ئة هلا وإذا عرف هذا فاملقصود هنا ذكر املنعم عليهم وإضافة الصراط إليهم ومن متام هذا املقصود املبدل منه توط
وتكميله اإلخبار مبغايرهتم للمغضوب عليهم فجاء ذكر غري املغضوب مكمال هلذا املعىن ومتمما وحمققا ألن أصحاب 

حمقق وفائدته فائدة الوصف املبني  الصراط املسئول هدايته هم أهل النعمة فكوهنم غري مغضوب عليهم وصف
  للموصوف املكمل له وهذا واضح 

الوجه الثاين أن البدل جيري جمرى توكيد املبدل وتكريره وتثنيته وهلذا كان يف تقدير تكرار العامل وهو املقصود 
صراط املستقيم بالذكر كما تقدم فهو األول بعينه ذاتا ووصفا وإمنا ذكر بوصف آخر مقصود بالذكر كقوله اهدنا ال

  صراط الذين أنعمت عليهم وهلذا حيسن اإلقتصار عليه دون األول وال يكون خمال بالكالم 
أال ترى أنك لو قلت يف غري القرآن هللا حج البيت على من استطاع إليه السبيل لكان كامال مستقيما ال خلل فيه 

مستقيما وإذا كان كذلك فلو قدر ولو قلت يف دعائك رب اهدين صراط من أنعمت عليه من عبادك لكان 
اإلقتصار على غري وما يف حيزها الختل الكالم وذهب معظم املقصود منه إذ املقصود إضافة الصراط إىل الذين أنعم 

  اهللا عليهم ال إضافته إىل غري املغضوب عليهم بل أتى بلفظ غري زيادة يف وصفهم والثناء عليهم فتأمله 

  ل ورودها بدال وإمنا ترد استثناء أو صفة أو حاال الوجه الثالث أن غري ال يعق
وسر ذلك أهنا مل توضع مستقلة بنفسها بل ال تكون إال تابعة لغريها وهلذا قلما يقال جاءين غري زيد ومررت بغري 
عمرو والبدل ال بدل أن يكون مستقال بنفسه كما تبني أنه املقصود ونكتة الفرق أنك يف باب البدل قاصد إىل 

   متوجه إليه قد جعلت األول سلما ومرقاة إليه فهو موضع قصدك وحمط إرادتك الثاين
ويف باب الصفة خبالف ذلك إمنا أنت قاصد املوصوف موضح له بصفته فجعل هذه النكتة معيارا على باب البدل 

  والوصف مث زن هبا غري املغضوب عليهم هل يصح أن يكون بدال أو وصفا 
ا صح جريانه صفة على املعرفة ألهنا موصولة واملوصول مبهم غري معني ففيه رائحة من اجلواب الثاين أن غري ههن

  النكرة إلهبامه فإنه غري دال على معني فصلح وصفه ب غري لقربه من النكرة وهذا جواب صاحب الكشاف 
ت عليهم ال فإن قلت كيف صح أن يقع غري صفة للمعرفة وهو ال يتعرف وإن أضيف إىل املعارف قلت الذين أنعم

  توقيت فيه فهو كقوله 



  فمضيت مثت قلت ال يعنيين ... ولقد أمر على اللئيم يسبين 
ومعىن قوله ال توقيت فيه أي ال تعيني لواحد من واحد كما تعني املعرفة بل هو مطلق يف اجلنس فجرى جمرى النكرة 

م املعرفة بالالم لكونه غري معني فهو يف قوة واستشهاده بالبيت معناه أن الفعل نكرة وهو يسبين وقد أوقعه صفة للئي
النكرة فجاز أن ينعت بالنكرة وكأنه قال على لئيم يسبين وهذا استدالل ضعيف فإن قوله يسبين حال منه ال وصف 

  والعامل فيه فعل املرور املعين أمر على اللئيم سابا يل أي أمر عليه يف هذه احلال فأجتاوزه وال أحتفل بسبه 
ثالث وهو الصحيح أن غري ههنا قد تعرفت باإلضافة فأن املانع هلا من تعريفها شدة إهبامها أو عمومها يف اجلواب ال

كل مغاير للمذكور فال حيصل هبا تعيني وهلذا جتري صفة على النكرة فتقول رجل غريك يقول كذا ويفعل كذا 
زول لوقوعها بني متضادين يذكر أحدمها مث فتجري صفة للنكرة مع إضافتها إىل املعرفة ومعلوم أن هذا اإلهبام ي

  تضيفها إىل الثاين فيتعني باإلضافة ويزول اإلهبام الذي مينع تعريفها باإلضافة كما قال 
  النسب املعروف غري املنكر ... حنن بنو عمرو اهلجان األزهر 

ينتان فال إهبام يف غري ألن أفال تراه أجرى غري املنكر صفة على النسب كما أجرى عليه املعرف ألهنما صفتان مع
  مقابلها املعروف وهو معرفة وضده املنكر متميز متعني كتعني املعرف أعين تعني اجلنس 

وهكذا قوله صراط الذين أنعمت عليهم فاملنعم عليهم هم غري املغضوب عليهم فإذا كان األول معرفة كانت غري 
  التعريف معرفة إلضافتها إىل حمصل متميز غري مبهم فاكتسب منه 

وينبغي أن تتفطن ههنا لنكتة لطيفة يف غري تكشف لك حقيقة أمرها ف أين تكون معرفة وأين تكون نكرة وهي أن 
غريا هي نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه فهي واقعة على متبوعها وقوع اإلسم املرادف على مرادفه 

  م غري املغضوب عليهم فإن املعرف هو تفسري غري املنكر واملنعم عليهم ه
هذا حقيقة اللفظة فإذا كان متبوعها نكرة مل تكن إال نكرة وإن أضيفت كما إذا قلت رجل غريك فعل كذا وكذا 

وإذا كان متبوعها معرفة مل تكن إال معرفة كما إذا قيل احملسن غري املسيء حمبوب معظم عند الناس والرب غري الفاجر 
الدعوة فهذا ال تكون فيه غري إال معرفة ومن ادعى فيها التنكري هنا غلط وقال ما ال  مهيب والعادل غري الظامل جماب

  دليل عليه إذ ال إهبام فيها حبال فتأمله 
فإن قلت عدم تعريفها باإلضافة له سبب آخر وهي أهنا مبعىن مغاير اسم فاعل من غاير كمثل مبعىن مماثل وشبه مبعىن 

باإلضافة وكذا ما ناب عنها قلت اسم الفاعل إمنا ال يتعرف باإلضافة إذا أضيف إىل مشابه وأمساء الفاعلني ال تعرف 
معموله ألن اإلضافة يف تقدير اإلنفصال حنو هذا ضارب زيد غدا وليست غري بعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل 

  ها من النكرات يف املفعول حىت يقال اإلضافة يف تقدير اإلنفصال بل إضافتها إضافة حمضة كإضافة غري
  أال ترى أن قولك غريك مبنزلة قولك سواك وال فرق بينهما واهللا أعلم فصل إخراج صراط خمرج البدل 

وأما املسألة احلادية عشرة وهي ما فائدة إخراج الكالم يف قوله اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
  خمرج البدل مع أن األول يف نية الطرح 

أن قوهلم األول يف البدل يف نية الطرح كالم ال يصح أن يؤخذ على إطالقه بل البدل نوعان نوع يكون فاجلواب 
  األول فيه يف نية الطرح وهو بدل البعض من الكل وبدل اإلشتمال ألن املقصود هو الثاين ال األول وقد تقدم 

نزلة التذكري والتوكيد وتقوية النسبة مع ونوع ال ينوي فيه طرح األول وهو بدل الكل من الكل بل يكون الثاين مب
ما تعطيه النسبة اإلسنادية إليه من الفائدة املتجددة الزائدة على األول فيكون فائدة البدل التوكيد واإلشعار حبصول 



  وصف املبدل للمبدل منه 
صا بنا أم سلكه غرينا ممن فإنه ملا قال اهدنا الصراط املستقيم فكأن الذهن طلب املعرفة ما إذا كان هذا الصراط خمت

هداه اهللا فقال صراط الذين أنعمت عليهم وهذا كما إذا دللت رجال على طريق ال يعرفها وأردت توكيد الداللة 
وحتريضه على لزومها وأن ال يفارقها فأنت تقول هذه الطريق املوصلة إىل مقصودك مث تزيد ذلك عنده توكيدا 

  ا الناس واملسافرون وأهل النجاة وتقوية فتقول وهي الطريق اليت سلكه
أفال ترى كيف أفاد وصفك هلا بأهنا طريق السالكني الناجني قدرا زائدا على وصفك هلا بأهنا طريق موصلة وقريبة 

سهلة مستقيمة فإن النفوس جمبولة على التأسي واملتابعة فإذا ذكر هلا من تتأسى به يف سلوكها أنست واقتحمتها 
  غضوب عليهم و الضالني فتأمله فصل تفسري امل

وأما املسألة الثانية عشرة وهي ما وجه تفسري املغضوب عليهم باليهود والضالني بالنصارى مع تالزم وصفي الغضب 
  والضالل 

فاجلواب أن يقال هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة األخرى فإن كل مغضوب عليه 
طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه هبا وأن ذلك هو الوصف  ضال وكل ضال مغضوب عليه لكن ذكر كل

الغالب عليهما وهذا مطابق لوصف اهللا اليهود بالغضب يف القرآن والنصارى بالضالل فهو تفسري لآلية بالصفة اليت 
  وصفهم هبا يف ذلك املوضع 

  زل اهللا أما اليهود فقال تعاىل يف حقهم بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أن

 ٩٠بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهني البقرة 
  ويف تكرار هذا الغضب هنا أقول 

أحدها أنه غضب متكرر يف مقابلة تكرر كفرهم برسول اهللا والبغي عليه وحماربته فاستحقوا بكفرهم غضبا وبالبغي 
   والصد عنه غضبا آخر

ونظريه قوله تعاىل الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زدناهم عذابا فوق العذاب فالعذاب األول بكفرهم والعذاب 
  الذي زادهم إياه بصدهم الناس عن سبيله 

  القول الثاين أن الغضب األول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم األنبياء والغضب الثاين بكفرهم باملسيح 
  األول بكفرهم باملسيح والغضب الثاين بكفرهم مبحمد القول الثالث أن الغضب 

والصحيح يف اآلية أن التكرار هنا ليس املراد به التثنية اليت تشفع الواحد بل املراد غضب بعد غضب حبسب تكرر 
كفرهم وإفسادهم وقتلهم األنبياء وكفرهم باملسيح ومبحمد ومعاداهتم لرسل اهللا إىل غري ذلك من األعمال اليت كل 

  عمل منها يقتضي غضبا على حدته 
أي كرة بعد كرة ال مرتني  ٤ ٣وهذا كما يف قوله فارجع البصر هل ترى من فطور مث ارجع البصر كرتني امللك 

  فقط 
وقصد التعدد يف قوله فباءوا بغضب على غضب أظهر وال ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وحتريفهم 

ذيبهم األنبياء يستدعي غضبا آخر وقتلهم إياهم يستدعي غضبا آخر وتكذبيهم وتبديلهم يستدعي غضبا وتك
املسيح وطلبهم قتله ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضبا وتكذبيهم النيب يستدعي غضبا وحماربتهم له وأذاهم 

عاذنا اهللا من غضبه ألتباعه يقتضي غضبا وصدهم من أراد الدخول يف دينه عنه يقتضي غضبا فهم األمة الغضبية أ
  فهي األمة اليت باءت بغضب اهللا املضاعف املتكرر وكانوا أحق هبذا اإلسم والوصف من النصارى 



وقال تعاىل يف شأهنم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة 
  للعنة واملسخ وهو أشد ما يكون من الغضب فهذا غضب مشفوع با ٦٠واخلنازير وعبد الطاغوت املائدة 

  وقال تعاىل لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي 

ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثريا منهم يتولون 
   ٨٠ ٧٨هللا عليهم ويف العذاب هم خالدون املائدة الذين كفروا لبئس ما قدمت هلم أنفسهم أن سخط ا

وأما وصف النصارى بالضالل ففي قوله تعاىل قل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق وال تتبعوا أهواء قوم 
فهذا خطاب للنصارى ألنه يف سياق خطابه  ٧٧قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل املائدة 

له لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم إىل معهم بقو
فوصفهم بأهنم قد ضلوا أوال مث أضلوا كثريا وهم أتباعهم فهذا قبل  ٧٧ ٧٢قوله وضلوا عن سواء السبيل املائدة 

هم فلما بعث النيب ازدادوا ضالال آخر بتكذيبهم له مبعث النيب حممد حيث ضلوا يف أمر املسيح وأضلوا أتباع
وكفرهم به فتضاعف الضالل يف حقهم هذا قول طائفة منهم الزخمشري وغريه وهو ضعيف فإن هذا كله وصف 

  ألسالفهم الذين هم هلم تبع فوصفهم بثالث صفات 
ن سواء السبيل فهذه صفات ألسالفهم إحداها أهنم قد ضلوا من قبلهم والثانية أضلوا أتباعهم والثالثة أهنم ضلوا ع

الذين هني هؤالء عن اتباع أهوائهم فال يصح أن يكون وصفا للموجودين يف زمن النيب ألهنم هم املنهيون أنفسهم ال 
  املنهي عنهم فتأمله 

ليت وإمنا سر اآلية أهنا اقتضت تكرار الضالل يف النصارى ضالال بعد ضالل لفرط جهلهم باحلق وهي نظري اآلية ا
تقدمت يف تكرار الغضب يف حق اليهود وهلذا كان النصارى أخص بالضالل من اليهود ووجه تكرار هذا الضالل 

أن الضالل قد أخطأ نفس مقصوده فيكون ضاال فيه فيقصد ما ال ينبغي أن يقصده ويعبد من ال ينبغي أن يعبده وقد 
ليه فاألول ضالل يف الغاية والثاين ضالل يف يصيب مقصودا حقا لكن يضل يف طريق طلبة والسبيل املوصلة إ

  الوسيلة مث إذا دعا غريه إىل ذلك فقد أضله 
وأسالف النصارى اجتمعت هلم األنواع الثالثة فضلوا عن مقصودهم حيث مل يصيبوه وزعموا أن إهلهم بشر يأكل 

ضلوا عن السبيل ويشرب ويبكي وأنه قتل وصلب وصفع فهذا ضالل يف نفس املقصود حيث مل يظفروا به و
  املوصلة إليه فال اهتدوا إىل املطلوب وال إىل الطريق املوصل إليه ودعوا أتباعهم إىل ذلك فضلوا عن 

  احلق وعن طريقه وأضلوا كثريا فكانوا أدخل يف الضالل من اليهود فوصفوا بأخص الوصفني 
ما كان هلم على قومهم من السحت والرياسة والذي حيقق ذلك أن اليهود إمنا أتوا من فساد اإلرادة واحلسد وإيثار 

فخافوا أن يذهب باإلسالم فلم يؤتوا من عدم العلم باحلق فإهنم كانوا يعرفون أن حممدا رسول اهللا كما يعرفون 
أبناءهم وهلذا مل يوخبهم اهللا تعاىل ويقرعهم إال بإراداهتم الفاسدة من الكرب واحلسد وإيثار السحت والبغي وقتل 

  األنبياء 
ووبخ النصارى بالضالل واجلهل الذي هو عدم العلم باحلق فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة احلق تارة ومن 
عدم إرادته والعمل هبا أخرى يتركب منها فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة احلق والعمل به وإيثار غري عليه بعد 

حلق وضالهلم فيه فإذا تبني هلم وآثروا الباطل عليه معرفته فلم يكن ضالال حمضا وكفر النصارى نشأ من جهلهم با
  أشبهوا األمة الغضبية وبقوا مغضوبا عليهم ضالني 



مث ملا كان اهلدى والفالح والسعادة ال سبيل إىل نيله إال مبعرفة احلق وإيثاره على غريه وكان اجلهل مينع العبد من 
شيء إىل أن يسأل اهللا تعاىل كل وقت أن يهديه الصراط معرفته باحلق والبغي مينعه من إرادته كان العبد أحوج 

املستقيم تعريفا وبيانا وإرشادا وإهلاما وتوفيقا وإعانة فيعلمه ويعرفه مث جيعله مريدا له قاصدا التباعه فيخرج بذلك 
  عن طريقة املغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم والضالني الذين عدلوا عنه عن جهل وضالل 

السلف يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وهذا كان 
كما قالوا فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخالق اليهود من حتريف الكلم عن مواضعه وكتمان ما أنزل اهللا إذا 

ذين يأمرون بالقسط من الناس ويدعوهنم كان فيه فوات غرضه وحسد من آتاه اهللا من فضله وطلب قتله وقتل ال
إىل كتاب رهبم وسنة نبيهم إىل غري ذلك من األخالق اليت ذم هبا اليهود من الكفر واللي والكتمان والتحريف 

  والتحيل على احملارم وتلبيس احلق بالباطل فهذا شبهه باليهود ظاهر 
ه رسوله وغال يف الشيوخ فأنزهلم منزلة الربوبية وجاوز وأما من فسد من العباد فعبد اهللا مبقتضى هواه ال مبا بعث ب
  ذلك إىل نوع من احللول أو اإلحتاد فشبهه بالنصارى ظاهر 

فعلى املسلم أن يبعد من هذين الشبهني غاية البعد ومن تصور الشبهني والوصفني وعلم أحوال اخللق علم ضرورته 
ه وال أوجب منه عليه وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إىل وفاقته إىل هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع من

احلياة والنفس ألن غاية ما يقدر بفوهتما موته وهذا حيصل له بفوته شقاوة األبد فنسأل اهللا أن يهدينا الصراط 
املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني آمني إنه قريب جميب فصل تقدمي املغضوب 

  ليهم على الضالني ع
  وأما املسألة الثالثة عشرة وهو تقدمي املغضوب عليهم على الضالني فلوجوه 

  أحدها أهنم متقدمون عليهم بالزمان 
الثاين أهنم كانوا هم الذين يلون النيب من أهل الكتابني فإهنم كانوا جريانه يف املدينة والنصارى كانت ديارهم نائية 

ود والكالم معهم يف القرآن الكرمي أكثر من خطاب النصارى كما يف سورة البقرة عنه وهلذا جتد خطاب اليه
  واملائدة وآل عمران وغريها من السور 

الثالث أن اليهود أغلظ كفرا من النصارى وهلذا كان الغضب أخص هبم واللعنة والعقوبة فإن كفرهم عن عناد 
  أهم بالتقدمي وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وبغي كما تقدم فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أحق و

الرابع وهو أحسنها أنه تقدم ذكر املنعم عليهم والغضب ضد اإلنعام والسورة هي السبع املثاين اليت يذكر فيها 
الشيء ومقابله فذكر املغضوب عليهم مع املنعم عليهم فيه من اإلزدواج واملقابلة ما ليس يف تقدمي الضالني فقولك 

اس منعم عليه ومغضوب عليه فكن من املنعم عليهم أحسن من قولك منعم عليه وضال فصل اسم املفعول يف الن
  املغضوب واسم الفاعل يف الضال 

وأما املسألة الرابعة عشرة وهي أنه أتى يف أهل الغضب باسم املفعول ويف الضالني باسم الفاعل فجواهبما ظاهر فإن 
وأصاهبم غضبه فهم مغضوب عليهم وأما أهل الضالل فإهنم هم الذين ضلوا أهل الغضب من غضب اهللا عليهم 

  وآثروا 

الضالل واكتسبوه وهلذا استحقوا العقوبة عليه وال يليق أن يقال وال املضلني مبنيا للمفعول ملا يف رائحته من إقامة 
  عذرهم وأهنم مل يكتسبوا الضالل من أنفسهم بل فعل فيهم 



ة فإنا نقول إهنم هم الذين ضلوا وإن كان اهللا أضلهم بل فيه رد على اجلربية الذين ال وال حجة يف هذا للقدري
  ينسبون إىل العبد فعال إال على جهة اجملاز ال احلقيقة فتضمنت اآلية الرد عليهم 

حلق أهنم كما تضمن قوله اهدنا الصراط املستقيم الرد على القدرية ففي اآلية إبطال قول الطائفتني والشهادة ألهل ا
هم املصيبون وهم املثبتون للقدر توحيدا وخلقا والقدرة إلضافة أفعال العباد إليهم عمال وكسبا وهو متعلق األمر 

والعمل كما أن األول متعلق اخللق والقدرة فاقتضت اآلية إثبات الشرع والقدر واملعاد والنبوة فإن النعمة والغضب 
أتباعهم ليس إال وهدى أتباعهم إمنا يكون على أيديهم فاقتضى إثبات النبوة هو ثوابه وعقابه فاملنعم عليهم رسله و

  بأقرب طريق وأبينهما وأدهلا على عموم احلاجة وشدة الضرورة إليها 
وأنه ال سبيل للعبد أن يكون من املنعم عليهم إال هبداية اهللا له وال تنال هذه اهلداية إال على أيدي الرسل وأن هذه 

رة وهي النعمة التامة املطلقة يف دار النعيم وخلالفها مثرة وهي الغضب املقتضي للشفاء األبدي فتأمل اهلداية هلا مث
كيف اشتملت هذه اآلية مع وجازهتا واختصارها على أهم مطالب الدين وأجلها واهللا اهلادي إىل سواء السبيل وهو 

  أعلم فصل زيادة ال بني املعطوف واملعطوف عليه 
  اخلامسة عشرة وهي ما فائدة زيادة ال بني املعطوف واملعطوف عليه ففي ذلك أربع فوائد وأما املسألة 

أحدها أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه غري فلوال ما فيها من معىن النفي ملا عطف عليها ب ال مع الواو فهو يف 
  قوة ال املغضوب عليهم وال الضالني أو غري املغضوب عليهم وغري الضالني 

  فائدة الثانية أن املراد املغايرة الواقعة بني النوعني وبني كل نوع مبفرده فلو مل ال

يذكر ال وقيل غري املغضوب عليهم والضالني أوهم أن املراد ما غاير اجملموع املركب من النوعني ال م ؤا غاير كل 
  غري هؤالء نوع مبفرده فإذا قيل وال الضالني كان صرحيا يف أن املراد صراط غري هؤالء و

وبيان ذلك أنك إذا قلت ما قام زيد وعمرو فإمنا نفيت القيام عنهما وال يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما 
  مبفرده 

الفائدة الثالثة رفع توهم أن الضالني وصف للمغضوب عليهم وأهنما صنف واحد وصفوا بالغضب والضالل ودخل 
ا على بعض حنو قوله تعاىل قد أفلح املؤمنون الذين هم يف العطف بينهما كما يدخل يف عطف الصفات بعضه

إىل آخرها فإن هذه صفات املؤمنني ومثل قوله سبح  ٣ ١صالهتم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون املؤمنون 
  ونظائره  ٣ ١اسم ربك األعلى الذين خلق فسوى والذي قدر فهدى األعلى 

  مقصودان بالذكر وكانت ال أوىل هبذا املعىن من غري لوجوه فلما دخلت ال علم أهنما صنفان متغايران 
  أحدها أهنا أقل حروفا 

  الثاين التفادي من تكرار اللفظ 
  الثالث الثقل احلاصل بالنطق ب غري مرتني من غري فصل إال بكلمة مفردة وال ريب أنه ثقيل على اللسان 

ن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط املستقيم كما نفى عنهم الرابع أن ال إمنا يعطف هبا بعد النفي فاإلتيان هبا مؤذ
الضالل وغري وإن أفهمت هذا فال أدخل يف النفي منها وقد عرف هبذا جواب املسألة السادسة عشرة وهي أن ال 

  إمنا يعطف هبا يف النفي فصل معىن اهلداية 
  م أن أنواع اهلداية أربعة فاملسألة السابعة عشرة وهي أن اهلداية هنا من أي أنواع اهلدايات فاعل

أي  ٥٠أحدها اهلداية العامة املشتركة بني اخللق املذكورة يف قوله تعاىل الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى طه 
  أعطى كل شيء صورته اليت ال 



يشتبه فيها بغريه وأعطى كل عضو شكله وهيئته وأعطى كل موجود خلقه املختص به مث هداه إىل ما خلقه له من 
  مال األع

وهذه هداية احليوان املتحرك بإرادته إىل جلب ما ينفعه ودفع ما يضره وهداية اجلمال املسخر ملا خلق له فله هداية 
  تليق به كما أن لكل نوع من احليوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها 
واللسان للكالم واألذن  وكذلك كل عضو له هداية تليق به فهدى الرجلني للمشي واليدين للبطش والعمل

لإلستماع والعني لكشف املرئيات وكل عضو ملا خلق له وهدى الزوجني من كل حيوان إىل اإلزدواج والتناسل 
وتربية الولد وهدى الولد إىل التقام الثدي عند وضعه وطلبه مراتب هدايته سبحانه ال حيصيها إال هو فتبارك اهللا 

  رب العاملني 
من اجلبال بيوتا ومن الشجر ومن األبنية مث تسلك سبل رهبا مذللة هلا ال تستعصي عليها مث وهدى النحل أن تتخذ 

تأوي إىل بيوهتا وهداها إىل طاعة يعسوهبا واتباعه واإلئتمام به أين توجه هبا مث هداها إىل بناء البيوت العجيبة الصنعة 
له بأنه اهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة العزيز احملكمة البناء ومن تأمل بعض هدايته املثبوتة يف العامل شهد 

  احلكيم 
وانتقل من معرفة هذه اهلداية إىل إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل 

ل العقالء عنها شبهة فإنه مل يهمل هذه احليوانات سدى ومل يتركها معطلة بل هداها إىل هذه اهلداية اليت تعجز عقو
كيف يليق به أن يترك النوع اإلنساين الذي هو خالصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثري من خلقه مهمال 

وسدى معطال ال يهديه إىل أقصى كماالته وأفضل غاياته بل يتركه معطال ال يأمره وال ينهاه وال يثبه وال يعاقبه وهل 
  ليق جبالله هذا إال مناف حلكمته ونسبته له مما ال ي

وهلذا أنكر ذلك على من زعمه ونزه نفسه عنه وبني أنه يستحيل نسبة ذلك إليه وأنه يتعاىل عنه فقال تعاىل أفحسبتم 
فنزه نفسه عن هذا احلسبان  ١١٦ ١١٥أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون فتعاىل اهللا امللك احلق املؤمنون 

السليمة والعقول املستقيمة وهذا أحد ما يدل على إثبات املعاد بالعقل وأنه مما  فدل على أنه مستقر بطالنه يف الفطر
  تظاهر عليه العقل والشرع وكما هو أصح الطريقني يف ذلك 

ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعاىل وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف 
   ٣٨ رهبم حيشرون األنعام الكتاب من شيء مث إىل

 ٣٧بقوله تعاىل وقالوا لوال نزل عليه آية من ربه قل إن اهللا قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم ال يعلمون األنعام 
وكيف جاء ذلك يف معرض جواهبم عن هذا السؤال واإلشارة به إىل إثبات النبوة وأن من مل يهمل أمر كل دابة يف 

جبناحيه بل جعلها أمما وهداها إىل غاياهتا ومصاحلها وكيف ال يهديكم إىل كمالكم ومصاحلكم األرض وال طائر يطري 
  فهذه أحد أنواع اهلداية وأعمها 

النوع الثاين هداية البيان والداللة والتعريف لنجدي اخلري والشر وطريقي النجاة واهلالك وهذه اهلداية ال تستلزم 
ب وهلذا ينبغي اهلدى معها كقوله تعاىل وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى اهلدى التام فإهنا سبب وشرط ال موج

أي بينا هلم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا ومنها قوله وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم  ١٧على اهلدى فصلت 
   ٥٢الشورى 

عنها وهي املذكورة يف قوله يضل  النوع الثالث هداية التوفيق واإلهلام وهي اهلداية املستلزمة لإلهتداء فال يتخلف
ويف قول  ٣٧ويف قوله إن حترص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل النحل  ٨من يشاء ويهدي من يشاء فاطر 



ويف قوله تعاىل إنك ال // رواه مسلم وأمحد والبيهقي // النيب من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له 
فى عنه هذه اهلداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان يف قوله وإنك لتهدي إىل فن ٥٦هتدي من أحببت القصص 

  صراط مستقيم 
النوع الرابع غاية هذه اهلداية وهي اهلداية إىل اجلنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما قال تعاىل إن الذين آمنوا وعملوا 

وقال أهل اجلنة فيها احلمد هللا الذي  ٩ت النعيم يونس الصاحلات يهديهم رهبم بإمياهنم جتري من حتتهم األهنار يف جنا
وقال تعاىل عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا  ٤٣هدانا هلذا األعراف 

   ٢٣ ٢٢فاهدوهم إىل صراط اجلحيم الصافات 
ول املرتبة الثانية والثالثة خاصة فهي طلب التعريف إذا عرف هذا فاهلداية املسئولة يف قوله الصراط املستقيم إمنا تتنا

  والبيان واإلرشاد والتوفيق واإلهلام طلب التعريف والبيان والتوفيق 
  فإن قيل كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له وكذلك اإلهلام والتوفيق 

ل له اهلدى التام املطلوب إال بعد سبعة قلنا لقد أجيب عنها بأن املراد التثبيت ودوام اهلداية واعلم أن العبد ال حيص
  أمور هو حمتاج إليها حاجة ال غىن له عنها 

األمر األول معرفته يف مجيع ما يأتيه ويذره بكونه حمبوبا للرب تعاىل مرضيا له فيؤثره وكونه مغضوبا له مسخوطا 
  به عليه فيجتنبه فإن نقص من هذا العلم واملعرفة شيء نقص من اهلداية التامة حبس

األمر الثاين أن يكون مريد اجلميع ما حيب اهللا منه أن يفعله عازما عليه ومريدا لترك مجيع ما هنى اهللا عازما على 
تركه بعد خطوره بالبال مفصال وعازما على تركه من حيث اجلملة جممال فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من 

  اهلدى التام حبسب ما نقص من اإلرادة 
لث أن يكون قائما به فعال وتركا فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه حبسبه فهذه ثالثة هي أصول يف األمر الثا

  اهلداية ويتبعها ثالثة هي من متامها وكماهلا 
  أحدها أمور هدي إليها مجلة ومل يهتد إىل تفاصيلها فهو حمتاج إىل هداية التفصيل فيها 

  و حمتاج إىل متام اهلداية فيها لتكمل له هدايتها الثاين أمرو هدي إليها من وجه دون وجه فه
الثالث األمور اليت هدي إليها تفصيال من مجيع وجوهها فهو حمتاج إىل اإلستمرار إىل اهلداية والدوام عليها فهذه 

  أصول تتعلق مبا يعزم على فعله وتركه 
فهو حمتاج إىل تداركها بالتوبة منها  األمر السابع يتعلق باملاضي وهو أمور وقعت منه على غري جهة اإلستقامة

وتبديلها بغريها وإذا كان كذلك فإمنا يقال كيف يسأل اهلداية وهي موجودة له مث جياب عن ذلك بأن املراد التثبيت 
  والدوام عليها 

له إذا كانت هذه املراتب حاصلة له بالفعل فحينئذ يكون سؤاله اهلداية سؤال تثبيت ودوام فأما إذا كان ما جيه
أضعاف ما يعلمه وما ال يريده من رشده أكثر مما يريده وال سبيل له إىل فعله إال بأن خيلق اهللا فاعليه فيه فاملسئول 
هو أصل اهلداية على الدوام تعليما وتوفيقا وخلقا لإلرادة فيه وإقدارا له وخلقا للفاعلية وتثبيتا له على ذلك فعلم 

  داية أصلها وتفصيلها علما وعمال والتثبيت عليها والدوام إىل املمات أنه ليس أعظم ضرورة منه إىل سؤال اهل

وسر ذلك أن العبد مفتقر إىل اهلداية يف كل نفس يف مجيع ما يأتيه ويذره أصال وتفصيال وتثبيتا ومفتقر إىل مزيد 
أن يهدينا الصراط العلم باهلدى على الدوام فليس له أنفع وال هو إىل شيء أحوج من سؤال اهلداية فنسأل اهللا 



  املستقيم وأن يثبت قلوبنا على دينه فصل اإلتيان بالضمري يف قوله اهدنا 
أما املسألة التاسعة عشرة وهي اإلتيان بالضمري يف قوله اهدنا الصراط ضمري مجع فقد قال بعض الناس يف جوابه إن 

به فأتى بصيغة اجلمع تنزيال لكل  كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إىل هداية خاصة
عضو من أعضائه منزلة املسترشد الطالب هلداه وعرضت هذا اجلواب على شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه 

  فاستضعفه جدا 
وهو كما قال فإن اإلنسان اسم للجملة ال لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه والقائل إذا قال اغفر يل 

وأصلحين واهدين سائل من اهللا ما حيصل جلملته ظاهره وباطنه فال حيتاج أن يستشعر لكل عضو وارمحين واجربين 
  مسألة ختصه يفرد هلا لفظه 

واإلتيان بضمري اجلمع يف املوضعني أحسن  ٥فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعني الفاحتة 
رب تعاىل وإقرار بالفاقة إىل عبوديته واستعانته وهدايته فأتى به بصيغة وأفخم فإن املقام مقام عبودية وافتقار إىل ال

  ضمري اجلمع أي حنن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية 
وهذا كما يقول العبد للملك املعظم شأنه حنن عبيدك ومماليكك وحتت طاعتك وال خنالف أمرك فيكون هذا أحسن 

ك ومملوكك وهلذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقته فإذا قال أنا وأعظم موقعا عند امللك من أن يقول أنا عبد
وكل من يف البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم ألن ذلك يتضمن أن عبيدك كثري جدا وأنا واحد 
ة منهم وكلنا مشتركون يف عبوديتك واإلستعانة بك وطلب اهلداية منك فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسع

  جمده وكثرة عبيده وكثرة سائليه اهلداية ما ال يتضمنه لفظ اإلفراد فتأمله 
وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط حنو ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

  النار وحنو دعاء آخر البقرة وآخر آل عمران وأوهلا وهو أكثر أدعية القرآن الكرمي 

  فصل الصراط املستقيم 
وأما املسألة العشرون وهي ما هو الصراط املستقيم فنذكر فيه قوال وجيزا فإن الناس قد تنوعت عباراهتم فيه 
وترمجتهم عنه حبسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد وهو طريق اهللا الذي نصه لعباده على ألسن رسله 

ه سواه بل الطرق كلها مسدودة إال هذا وهو إفراده بالعبودية وإفراد وجعله موصال لعباده إليه وال طريق هلم إلي
رسوله بالطاعة فال يشرك به أحدا يف عبوديته وال يشرك برسوله أحدا يف طاعته فيجرد التوحيد وجيرد متابعة 

  الرسول 
ته وهذا كله وهذا معىن قول بعض العارفني إن السعادة والفالح كله جمموع يف شيئني صدق حمبته وحسن معامل

مضمون شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل يف هذين األصلني 
ونكتة ذلك وعقده أن حتبه بقلبك كله وترضيه جبهدك كله فال يكون يف قلبك موضع إال معمور حببه وال تكون لك 

  إرادة إال متعلقة مبرضاته 
  بشهادة أن ال إله إال اهللا األول حيصل بالتحقيق 

والثاين حيصل بالتحقيق بشهادة أن حممدا رسول اهللا وهذا هو اهلادي ودين احلق وهو معرفة احلق والعمل له وهو 
  معرفة ما بعث اهللا به رسله والقيام به 

باطنة فقل ما شئت من العبارات اليت هذا أحسنها وقطب رحاها وهي معىن قول من قال علوم وأعمال ظاهرة و
مستفادة من مشكاة النبوة ومعىن قول من قال متابعة رسول اهللا ظاهرا وباطنا علما وعمال ومعىن قول من قال 



  اإلقرار هللا بالوحدانية واإلستقامة على أمره 
وأما ما عدا هذا من األقوال كقول من قال الصلوات اخلمس وقول من قال حب أيب بكر وعمر وقول من قال هو 

م اخلمس اليت بين عليها فكل هذه األقوال متثيل وتنويع ال تفسري مطابق له بل هي جزء من أجزائه أركان اإلسال
  وحقيقته اجلامعة ما تقدم واهللا أعلم فائدة بدل البعض وبدل املصدر 

  يف بدل البعض من الكل وبدل املصدر من اإلسم ومها مجيعا يرجعان يف املعىن 

ء ومها لعني واحدة إال أن البدل يف هذين املوضعني ال بد من إضافته إىل ضمري والتحصيل إىل بدل الشيء من الشي
  املبدل منه خبالف بدل الشيء من الشيء ومها لعني واحدة 

أما اتفاقهم يف املعىن فإنك إذا قلت رأيت القوم أكثرهم أو نصفهم فإمنا تكلمت بالعموم وأنت تريد اخلصوص وهو 
جعلت أكثرهم أو نصفهم تبيينا لذلك البعض وأضفته إىل ضمري القوم كما كان كثري شائع فأردت بعض القوم و

  اإلسم املبدل مضافا إىل القوم فقد آل الكالم إىل أنك أبدلت شيئا من شيء ومها لعني واحدة 
وكذلك بدل املصدر من اإلسم ألن اإلسم من حيث كان جوهرا ال يتعلق به املدح والذم واإلعجاب واحلب 

  ا متعلق ذلك وحنوه صفات وأعراض قائمة به والبغض إمن
فإذا قلت نفعين عبد اهللا علمه دل أن الذي نفعك منه صفة وفعل من أفعاله مث بينت ذلك الوصف فقلت علمه أو 

إرشاده أو رويته فأضفت ذلك إىل ضمري اإلسم كما كان اإلسم املبدل منه مضافا إليه يف املعىن فصار التقدير نفعين 
خصلة من خصاله مث بينتها بقولك علمه أو إحسانه أو لقاؤه فآل املعىن إىل بدل الشيء من الشيء ومها  صفة زيد أو
  لعني واحدة 

وإذا تقرر هذا فال يصح يف بدل اإلشتمال أن يكون الثاين جوهرا ألنه ال يبدل جوهر من عرض وال بد من إضافته 
م يف التقدير والعجب من الفارسي يقول يف قوله تعاىل النار إىل ضمري اإلسم ألنه بيان ملا هو مضاف إىل ذلك اإلس

أهنا بدل من األخدود بدل اشتمال والنار جوهر قائم بنفسه مث ليست مضافة إىل ضمري  ٥ذات الوقود الربوج 
  األخدود وليس فيها شرط من شرائط اإلشتمال 

و وهو حذف املضاف وإقامة املضاف إليه وذهل أبو علي عن هذا وترك ما هو أصح يف املعىن وأليق بصناعة النح
مقامه فكأنه قيل أصحاب األخدود أخدود النار ذات الوقود فيكون من بدل الشيء من الشيء ومها لعني واحدة 

  كما قال الشاعر 
  ... رضيعي لبان ثدي أم حتالفا 

  على رواية اجلر يف ثدي أم أراد لبان ثدي فحذف املضاف 

  س حج البيتفائدة بديعة وهللا على النا

  حج  ٩٧قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال آل عمران 

البيت مبتدأ وخربه يف أحد اجملرورين قبله والذي يقتضيه املعىن أن يكون يف قوله على الناس ألنه وجوب والوجوب 
  يقتضي على 

رجح هذا التقدير أن اخلرب حمط الفائدة وموضعها وجيوز أن يكون يف قوله وهللا ألنه يتضمن الوجوب واإلستحقاق وي
وتقدميه يف هذا الباب يف نية التأخري وكان األحق أن يكون وهللا ويرجح الوجه األول بأن يقال قوله حج البيت على 



  الناس أكثر استعماال يف باب الوجوب من أن يقال حج البيت هللا تعاىل أي حق واجب هللا فتأمله 
  اجملرور األول وليس خبرب فائدتان وعلى هذا ففي تقدمي 

إحدامها أنه اسم للموجب للحج فكان أحق بالتقدمي من ذكر الوجوب فتضمنت اآلية ثالثة أمور مرتبة حبسب 
الوقائع أحدها املوجب هلذا الفرض فبديء بذكره والثاين مؤدي الواجب وهو املفترض عليه وهم الناس والثالث 

  ا وهبم وجوبا وأداء وهو احلج النسبة واحلق املتعلق به إجياب
والفائدة الثانية أن اإلسم اجملرور من حيث كان هللا تعاىل امسا سبحانه وجب اإلهتمام بتقدميه تعظيما حلرمة هذا 

  الواجب الذي أوجبه وختويفا من تضييعه إذ ليس ما أوجبه اهللا سبحانه مبثابة ما أوجبه غريه 
ة من الناس بأهنا فاعل املصدر كأنه قال أن حيج البيت من استطاع إليه وأما قوله من فهي بدل وقد استهوى طائف

  سبيال وهذا القول يضعف من وجوه 
منها أن احلج فرض عني ولو كان معىن اآلية ما ذكره ألفهم فرض الكفاية ألنه إذا حج املستطيعون برئت ذمم 

م فإذا أدى املستطيعون الواجب مل يبق واجبا غريهم ألن املعىن يؤول إىل وهللا على الناس أن حيج البيت مستطيعه
على غري املستطيعني وليس األمر كذلك بل احلج فرض عني على كل أحد حج املستطيعون أو قعدوا ولكن اهللا 
سبحانه عذر غري املستطيع بعجزه عن أداء الواجب فال يؤاخذه به وال يطالبه بأدائه فإذا حج أسقط الفرض عن 

  عني مبسقط للفرض عن العاجزين وإن أردت زيادة إيضاح نفسه وليس حج املستطي
فإذا قلت واجب على أهل هذه الناحية أن جياهد منهم الطائفة املستطيعة للجهاد فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع 

  تعلق الوجوب عن غريهم 
العاجز بعجزه ففي  وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن جياهد منهم املستطيع كان الوجوب متعلقا باجلميع وعذر

  نظم اآلية على هذا الوجه دون أن يقال وهللا حج البيت على املستطيعني هذه النكتة البديعة فتأملها 

الوجه الثاين أن إضافة املصدر إىل الفاعل إذا وجد أوىل من إضافته إىل املفعول وال يعدل عن هذا األصل إال بدليل 
ر إليه وكان يقال وهللا على الناس حج البيت من استطاع ومحله على منقول فلو كان من هو الفاعل ألضيف املصد

باب يعجبين ضرب زيدا عمرو مما يفصل به بني املصدر وفاعله املضاف إليه باملفعول والظرف محل على املكثور 
ن كل املرجوح وهي قراءة ابن عامر قتل أوالدهم بفتح الدال شركائهم فال يصار إليه وإذا ثبت أن من بدل بعض م

وجب أن يكون يف الكالم ضمري يعود إىل الناس كأنه قيل من استطاع منهم وحذف هذا الضمري يف أكثر الكالم ال 
  حيسن وحسنه ههنا أمور 

  منها أن من واقعة على من يعقل كاإلسم املبدل منه فارتبطت به 
ف الضمري العائد ومثال ذلك إذا ومنها أهنا موصولة مبا هو أخص من اإلسم األول ولو كانت الصلة أعم لقبح حذ

قلت رأيت أخواتك من ذهب إىل السوق تريد من ذهب منهم لكان قبيحا ألن الذاهب إىل السوق أعم من األخوة 
وكذلك لو قلت البس الثياب ما حسن ومجل تريد منها ومل تذكر الضمري لكان أبعد يف اجلواز ألن لفظ ما حسن 

  أعم من الثياب 
الكل أن يكون أخص من املبدل منه فإذا كان أعم وأضفته إىل ضمري أو قيدته بضمري يعود  وباب بدل البعض من

إىل األول ارتفع العموم وبقي اخلصوص ومما حسن حذف الضمري يف هذه اآلية أيضا مع ما تقدم طول الكالم 
  بالصلة واملوصول 

ال من سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها ألنه وأما اجملرور من قوله إليه فيحتمل وجهني أحدمها أن يكون يف موضع ح



  لو تأخر لكان يف موضع النعت لسبيل والثاين أن يكون متعلقا بسبيل 
  فإن قيل كيف يتعلق به وليس فيه معىن الفعل 

قيل السبيل كان ههنا عبارة عن املوصل إىل البيت من قوت وزاد وحنومها كان فيه رائحة الفعل ومل يقصد به السبيل 
و الطريق فصلح تعلق اجملرور به واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقدمي اجملرور وإن كان موضعه التأخري الذي ه

ألنه ضمري يعود على البيت والبيت هو املقصود به اإلعتناء وهم يقدمون يف كالمهم ما هم به أهم وببيانه أعىن هذا 
جملرور وجه آخر أحسن من هذين وال يليق باآلية سواه تعبري السهيلي وهو بعيد جدا بل الصواب يف متعلق اجلار وا

  وهو الوجوب املفهوم من قوله على الناس أي جيب على الناس احلج فهو حق واجب وأما تعليقه 

بالسبيل أو جعله حاال منها ففي غاية البعد فتأمله وال يكاد خيطر بالبال من اآلية وهذا كما يقول هللا عليك احلج وهللا 
  والزكاة عليك الصالة 

ومن فوائد اآلية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه وحيرمه يذكره بلفظ األمر والنهي وهو األكثر أو بلفظ 
قل تعالوا أتل ما حرم  ٣حرمت عليكم امليتة املائدة  ٨٣اإلجياب والكتاب والتحرمي حنو كتب عليكم الصيام البقرة 

   نظم اآلية وتأكد الوجوب ١٥١ربكم األنعام 
ويف احلج أتى هبذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه أحدها أن قدم امسه تعاىل وأدخل عليه الم 
اإلستحقاق واإلختصاص مث ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على مث أبدل منه أهل 

أي سبيل تيسرت من قوت أو مال فعلق اإلستطاعة مث نكر السبيل يف سياق الشرط إيذانا بأنه جيب احلج على 
الوجوب حبصول ما يسمى سبيال مث أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال ومن كفر أي بعدم التزام هذا الواجب 

  وتركه مث عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه واهللا تعاىل هو الغين احلميد وال حاجة به إىل حج أحد 
ئه عنه هنا من اإلعالم مبقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وإمنا يف ذكر استغنا

وأبلغه مث أكد ذلك بذكر اسم العاملني عموما ومل يقل فإن اهللا غين عنه ألنه إذا كان غنيا عن العاملني كلهم فله الغىن 
  قته لتارك حقه الذي أوجبه عليه الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار وكان أدل على عظم م

مث أكد هذا املعىن بأداة إن الدالة على التوكيد فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكيد هذا الغرض العظيم وتأمل سر البدل 
  يف اآلية املقتضى لذكر اإلسناد مرتني 

ية املعىن وتأكيده مرة بإسناده إىل عموم الناس ومرة بإسناده إىل خصوص املستطيعني وهذا من فوائد البدل تقو
  بتكرار اإلسناد وهلذا كان فيه نية تكرار العامل وإعادته 

مث تأمل ما يف اآلية من اإليضاح بعد اإلهبام والتفصيل بعد اإلمجال وكيف تضمن ذلك إيراد الكالم يف صورتني 
  وحلتني اعتناء به وتأكيدا لشأنه 

م شأنه مبا يدعو النفوس إىل قصده وحجه وإن مل يطلب مث تأمل كيف افتتح هذا اإلجياب بذكر حماسن البيت وعظ
ذلك منها فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 

  فوصفه خبمس صفات  ٢٦دخله كان آمنا احلج 

  أحدها أنه أسبق بيوت العامل وضع يف األرض 
اخلري ودوامه وليس يف بيوت العامل أبرك منه وال أكثر خريا وال أدوم وال أنفع  الثاين أنه مبارك والربكة كثرة

  للخالئق 



  الثالث أنه هدى وصفه باملصدر نفسه مبالغة حىت كأنه هو نفس اهلدى 
  الرابع ما تضمنه من اآليات البينات اليت تزيد على أربعني آية 

ب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن شطت بالزائرين اخلامس األمن لداخله ويف وصفه هبذه الصفات دون إجيا
  الديار وتناءت هبم األقطار مث أتبع ذلك بصريح الوجوب املؤكد بتلك التأكيدات 

وهذا يدلك على اإلعتناء منه سبحانه هبذا البيت العظيم والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره ولو مل 
  لكفى هبذه اإلضافة فضال وشرفا  ٢٦ نفسه بقوله وطهر بييت للطائفني احلج يكن له شرف إال إضافته إياه إىل

وهذه اإلضافة هي اليت أقبلت بقلوب العاملني إليه وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا إىل رؤيته فهو املثابة للمحبني 
اقا فال الوصال يشفيهم وال يثوبون إليه وال يقضون منه وطرا أبدا كلما ازدادوا له زيادة ازدادوا له حبا وإليه اشتي

  البعاد يسلبهم كما قيل 
  إليه وهل بعد الطواف تداين ... أطول به والنفس بعد مشوقة 

  بقليب من شوق ومن هيمان ... وألثم منه الركن أطلب برد ما 
  وال القلب إال كثرة اخلفقان ... فواهللا ما أزداد إال صبابة 

  منييت من دون كل أمان  ويا... فيا جنة املأوى ويا غاية املىن 
  إليك فما يل بالبعاد يدان ... أبت غلبات الشوق إال تقربا 

  ويل شاهد من مقليت ولساين ... وما كان صدي عنك صد ماللة 
  فلىب البكا والصرب عنك عصاين ... دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 

  سيبلى هواه بعد طول زمان ... وقد زعموا أن احملب إذا نأى 
  دواء اهلوى يف الناس كل أوان ... كان هذا الزعم حقا لكان ذا ولو 

  على حاله مل يبله امللوان ... بل إنه يبلى التصرب واهلوى 
  بغري زمام قائد وعنان ... وهذا حمب قاده الشوق واهلوى 
  مطيته جاءت به القدمان ... أتاك على بعد املزار ولو ونت 

  امفائدة بديعة يسألونك عن الشهر احلر

من باب بدل اإلشتمال والسؤال إمنا وقع عن القتال  ٢١٧قوله تعاىل يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه البقرة 
  فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم إهنم يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم به أعىن 

رمته فكان اعتناؤهم قيل السؤال مل يقع منهم إال بعد وقوع القتال يف الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم وانتهاك ح
واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال فالسؤال إمنا وقع من أجل حرمة الشهر فلذلك قدم يف الذكر وكان 

  تقدميه مطابقا ملا ذكرنا من القاعدة 
  فإن قيل فما الفائدة يف إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر وهال اكتفى بضمريه 

  ه عن زيد أهو يف الدار كان أوجز من أن تقول أزيد يف الدار فقال قل هو كبري وأنت إذا قلت سألت
قيل يف إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة وهي تعلق احلكم اخلربي باسم القتال فيه عموما ولو أتى باملضمر وقال هو 

شهر  كبري لتوهم اختصاص احلكم بذلك القتال املسئول عنه وليس األمر كذلك وإمنا هو عام يف كل قتال وقع يف
  حرام 



فأعاد لفظ // صحيح // ونظري هذه الفائدة قوله وقد سئل عن الوضوء مباء البحر فقال هو الطهور ماؤه احلل ميتته 
املاء ومل يقتصر على قوله نعم توضئوا به لئال يتوهم اختصاص احلكم بالسائلني لضرب من ضروب اإلختصاص 

  فعدل عن قوله نعم 

لق احلكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو فأفاد استمرار احلكم على الدوام توضئوا إىل جواب عام يقتضي تع
  وتعلقه بعموم اآلية وبطل توهم قصره على السبب فتأمله فإنه بديع 

فكذلك يف اآلية ملا قال قتال فيه كبري فجعل اخلرب بكبري واقعا على قتال فيه فيطلق احلكم به على العموم ولفظ 
   املضمر ال يقتضي ذلك

ومل  ١٧٠وقريب من هذا قوله تعاىل والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضيع أجر املصلحني األعراف 
  يقل أجرهم تعليقا هلذا احلكم بالوصف وهو كوهنم مصلحني وليس يف الضمري ما يدل على الوصف املذكور 

ومل  ٢٢٢أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض البقرة وقريب منه وهو ألطف معىن قوله تعاىل يسألونك عن احمليض قل هو 
  يقل فيه تعليقا حلكم اإلعتزال بنفس احليض وأنه هو سبب اإلعتزال 

وقال تعاىل قل هو أذى ومل يقل احليض ألن اآلية جارية على األصل وألنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثالث مرات 
من ذكره مضمرا ليفيد تعليق احلكم بكونه حيضا خبالف قوله وكان ذكره بلفظ الظاهر يف األمر باإلعتزال أحسن 

قل هو أذى فإنه إخبار بالواقع واملخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضا خبالف تعليق احلكم به 
  فإنه إمنا يعلم بالشرع فتأمله فائدة جميء احلال من املضاف إليه 

ن احلال شبه الظرف واملفعول فال بد هلا من عامل ومعىن اإلضافة أضعف إمنا امتنع جميء احلال من املضاف إليه أل
  من المها والمها ال تعمل يف ظرف ولو مفعول فمعناها أوىل بعدم العمل 

  فإن قلت فاجعل العامل فيها هو العامل يف املضاف 
يف املضاف لكانت حاال منه  قلت هو حمال ال جيب احتاد العامل يف احلال وصاحبها فلو كان العامل فيها هو العامل

  دون املضاف إليه فتستحيل املسألة 
فأما إذا كان املضاف فيه معىن الفعل حنو قولك هذا ضارب هند قائمة وأعجبين خروجها راكبة جاز انتصاب احلال 

  من املضاف إليه ألن ما يف املضاف من معىن 

ذا جاء قوله تعاىل قل النار مثواكم خالدين فيها الفعل واقع على املضاف إليه وعامل فيما هو حال منه وعلى ه
فإن ما يف مثوى وأصحاب من معىن الفعل  ١٠وقوله أولئك أصحاب النار خالدين فيها التغابن  ١٢٨األنعام 

  يصحح عمله يف احلال خبالف قولك رأيت غالم هند راكبة فإنه ليس يف الغالم شيء من رائحة الفعل 
ملضاف إليه إذا كان املضاف جزءه أو منزال منزلة جزئه حنو رأيت وجه هند قائمة ألن وقد جيوز انتصاب احلال عن ا

  البعض جيري عليه حكم الكل يف اقتضاء العامل له فجاز أن يعمل يف احلال ما يعمل يف بعض صاحبها لتنزله منزلته 
وحنو قوله ذهبت بعض أصابعه وسريان حكم البعض إىل الكل ال ينكر ال لغة وال شرعا وال عقال فاللغة حنو هذا 

  وسرقت صدر القناة وتواصفت سور املدينة وهو كثري 
وأما الشرع فكسريان العتق يف الشقص املشترك وأما العقل فإن اإلرتباط الذي بني اجلزء والكل يقتضي أن يثبت 

  ألحدمها ما يثبت لآلخر وعلى هذا جاء قول الشاعر 
  ... كان حواء منه مدبرا 



  وقول حبيب 
  ... والعلم يف شهب األرماح المعة 

  فائدة بديعة إضمار الناصب 
إن قيل كيف يضمرون الناصب يف مثل ولبس عباءة وتقر عيين وبابه وال جيوزون إضمار اخلافض وال اجلازم وال 

  إضمار نواصب األمساء وعوامل األمساء عندكم أقوى من عوامل األفعال 
 بإحدى شرائط إما مع الواو العاطفة على مصدر حنو تقتضى لبانات وسيام قيل حنن ال جنيز إضمار أن الناصبة إال

سامي ولبس عباءة وتقر عيين أال ترى أنك لو جعلت مكان اللبس والتقضي امسا غري مصدر فقلت يعجبين زيد 
فكأنك  ويذهب عمرو مل جيز وإمنا جاز هذا مع املصدر ألن الفعل املنصوب بأن مشتق من املصدر ودال عليه بلفظه

  عطفت مصدرا على مصدر 

فإن قيل فكان ينبغي أن يستغىن مبجرد لفظ الفعل عن ذكر املصدر وإضمار أن فيقال ألبس عباءة وتقر عيين وأقضي 
  لبانات وسيام سامي 

قيل هذا سؤال حسن يستدعي جوابا قويا وقد أجيب عنه بأن األول لو جعل فعال مضارعا لكان مرفوعا فإذا 
اين شاركه يف إعرابه وعامله ورافع املضارع ضعيف ال يقوى على العمل يف الفعلني فإن العامل يف عطفت عليه الث

املعطوف واملعطوف عليه واحد وال خيفى فساد هذا اجلواب فإنه منتقض بالطم والرم مما يعطف فيه املضارع على 
  مثله كقوله زيد يذهب ويركب وإمنا يذهب وخيرج زيد وأمثال ذلك 

الصحيح أن يقال املراد ما يف املصدر من الداللة على ثبوت نفس احلدث وتعليق احلكم به دون تقييده فاجلواب 
بزمان دون زمان فلو أتى الفعل املقيد بالزمان لفات الغرض أال ترى أن قوهلا ولبس عباءة وتقر عيين املراد به 

عني مطلوب جتددها حبسب جتدد األوقات حصول نفس اللبس مع كوهنا تقر عينها كل وقت شيئا بعد شيء فقرة ال
  وليس هذا مرادا يف لبس العباءة 

وكذا قولك آكل الشعري وأكف وجهي عن الناس أحب إىل من أكل الرب وأبذل وجهي هلم أفال ترى تفضيل أكل 
الشعري على أكل الرب ويدوم له كف وجهه عن الناس كما أن تلك فضلت لبس العباءة على لبس الشفوف وتدوم 

  ا قرة العني هل
فعلمت أن املقصود ماهية املصدر وحقيقته ال تقييده بزمان دون زمان وملا كانت أن والفعل تقع موقع املصدر 

أي صيامكم أول  ١٨٤ويؤوالن به يف اإلخبار عنهما كما خيرب عن اإلسم حنو قوله وأن تصوموا خري لكم البقرة 
  ا من باب املقابلة واملوازنة املصدر ب أن والفعل يف صحة عطف الفعل عليه وهذ

وقد جاء عطف الفعل على اإلسم إذا كان فيه معىن الفعل حنو صافات ويقبضن وإن املصدقني واملصدقات وأقرضوا 
  اهللا تعاىل 

ومنه وجيها ومن املقربني ويكلم الناس يف املهد ألن اإلسم املعطوف عليه ملا كان حامال للضمري صار مبنزلة الفعل 
  درا مل جيز عطف الفعل عليه إال بإضمار أن ألن املصادر ال تتحمل الضمائر ولو كان مص

  فإن قيل 

فلم جاز عطف الفعل على اإلسم احلامل للضمري ومل يعطف اإلسم على الفعل فتقول مررت برجل يقعد وقائم كما 
  تقول قائم ويقعد 



ك وهو الزجاج فإنه أجازه يف معاين القرآن قيل هذا سؤال قوي وملا رأى بعض النحاة أنه ال فرق بينهما أجاز ذل
  والصحيح أنه قبيح 

والفرق بينهما أنك إذا عطفت الفعل على اإلسم املشتق منه رددت الفرع إىل األصل ألن اإلسم أصل الفعل 
  والفعل متفرع عنه فجاز عطف الفعل عليه ألنه ثان والثواين فروع على األوائل 

  قد رددت األصل فرعا وجعلته ثانيا وهو أحق بأن يكون مقدما ألصالته وإذا عطفت اإلسم على الفعل كنت 
وسر املسألة أن عطف الفعل على اإلسم يف مثل قوله صافات ويقبضن ومررت برجل قائم ويقعد أن اإلسم معتمد 

أو حاال على ما قبله وإذا كان إسم الفاعل معتمدا عمل عمل الفعل وجرى جمراه واإلعتماد أن يكون نعتا أو خربا 
  والذي بعد الواو ليس مبعتمد بل هو اسم حمض فيجري جمرى الفعل فائدة مصدر الفعل الالزم 

ملا كان الفعل الالزم هو الذي لزم فاعله ومل جياوزه إىل غريه جاء مصدره مثقال باحلركات إذ املثقل من صفة ما لزم 
  حمله ومل ينتقل عنه إىل غريه 

ه إىل غريه فكان خفة اللفظ يف هذا الباب وثقله موازنا للمعىن فما لزم مكانه وحمله واخلفة من صفة املنتقل من حمل
  فهو الثقيل لفظا ومعىن وما جاوزه وتعداه فهو اخلفيف لفظا ومعىن 

ومن ههنا يرجح قول سيبويه أن دخلت الدار غري متعد ألن مصدره دخول فهو كاخلروج والقعود وبابه إال أن 
لى فعل ألنه ليس بطبع يف الفاعل وال خصلة ثابتة فيه فإن كان الفعل عبارة عما هو طبع الفعل منه مل جييء ع

وخصلة ثابتة نقلوه بضم العني كظرف وكرم فهذا الباب ألزم للفاعل من باب قعد ودخل فكان أثقل منه لفظا 
 لفظ الفعل ولزم وباب قعد وخرج ألزم للفاعل من الفعل املتعدي كضرب فكان أثقل منه مصدرا وإن اتفقا يف

  مصدر فعل الذي هو طبع وخصلة وزن الفعال كاجلمال والكمال والبهاء والسناء واجلالل والعالء 

هذا إذا كان املعىن عاما مشتمال على خصال ال ختتص خبصلة واحدة فإن اختص املعىن خبصلة واحدة صار كاحملدود 
كالضربة من الضرب وحذفها يف هذا الباب ويف أكثر  ولزمته تاء التأنيث ألهنا تدل على هناية ما دخلت عليه

  األبواب يدل على انتفاء النهاية 
أال ترى أن الضرب يقع على القليل والكثري إىل غري هناية وإمنا استحقت التاء ذلك ألن خمرجها منتهى الصوت 

هذا فاجلمال والكمال وغايته فصلحت للغايات ولذلك قالوا عالمة ونسابة أي غاية يف هذا الوصف فإذا عرفت 
  كاجلنس العام من حيث مل تكن فيه التاء املخصوصة بالتحديد والنهاية 

وقولك ملح مالحة وفصح فصاحة هو على وزنه إال يف التاء ألن الفصاحة خصلة من خصال الكمال وكذلك 
  ة من الضرب والثمر املالحة فحددت بالتاء ألهنا ليست جبنس عام كالكمال واجلمال فصارت كباب الضربة والثمر

أال ترى إىل قول خالد بن صفوان وقد قالت له امرأته إنك جلميل فقال أتقولني ذلك وليس عندي عمود اجلمال 
  وال رداؤه وال برنسه ولكن قويل إنك ملليح ظريف فجعل املالحة خصلة من خصال اجلمال فبان صحة ما قلناه 

الرزانة واملهابة ويف ضد ذلك السفاهة والوضاعة واحلماقة والرذالة وعلى هذا قالوا احلالوة واألصالة والرجاحة و
ألهنا كلها خصال حمدودة باإلضافة إىل السفال الذي هو يف مقابلة العالء والكمال ألنه جنس جيمع األنواع اليت حتته 

ا ومل يقولوا وهذا هو األصل يف هذا الباب فمىت شذ عنه منه شيء فلمانع وحكمة أخرى كقوهلم شرف الرجل شرف
شرافا ألن الشرف رفعه يف آبائه وهو شيء خارج عنه خبالف كمل كماال ومجل مجاال فإنه مجاله وكماله وصف قائم 

به وهذا ألنه شرف مستعار من شرف األرض وهو ما ارتفع منها فاستعري للرجل الرفيع يف قومه كأن آباءه الذين 
  ذكر هبم وارتفع بسببهم شرف له 



يف هذا الباب احلسب ألنه من باب القبص والنقص ال من باب املصادر ألن احلسب ما حيسبه وكذلك قوهلم 
اإلنسان ويعده لنفسه من اخلصال احلميدة واألخالق الشريفة واستحق اإلسم الشامل يف هذا الباب اسم الفعال 

نا النفتاح املعىن واتساعه ولذلك بفتح الفاء والعني وبعدمها ألف وهي فتح ليكون اللفظ الذي يتواىل فيه الفتح مواز
أطرف يف اجلمع الكثري حنو مفاعل وفعايل وبابه وأطرد يف باب تفاعل حنو تقاتل وختاصم ومتارض وتغافل وتناوم ألنه 

  إظهار لألمر ونشر له 

م ومن هذا الباب حلم فإنه يوافقه يف وجه خيالفه يف وجه ألنه يدل على إثبات الصفة فوافق شرف وكرم يف الض
وخالفه يف املصدر ملخالفته له يف املعىن ألنه صفة تقتضي كف النفس ومجعها عن اإلنتقام واملعاقبة وال يقتضي انتفاحا 

وال انتشارا فقالوا حلم ألنه من بناء اخلصال والطبائع وقالوا حلماء ألن الصفة صفة مجع النفس وضمها وعدم 
  إرساهلا يف اإلنتقام فتأمله 

 وصغر موافق ملا قبله يف الفعل خمالف له يف املصدر ألن الكرب والصغر عبارة عن اجتماع أجزاء ومن هذا الباب كرب
اجلسم يف قلة أو كثرة وليس من الصفات واألحداث املنتشرة وهذا تنبيه لطيف على ما هو أضعاف ذلك فائدة فعل 

  املطاوعة 
سر فزيدت النون يف أوله قبل احلروف األصلية فعل املطاوعة هو الواقع مسببا عن سبب اقتضاء حنو كسرته فانك

ساكنة كيال تتواىل احلركات مث وصل إليه هبمزة الوصل وقد تقدم أن الزوائد يف األفعال واألمساء موازنة للمعاين 
  الزائدة على معىن الكلمة 

ة كالنون يف الفعل فإن كان املعىن الزائد مترتبا قبل املعىن األصلي كانت احلروف الزائدة قبل احلروف األصلي
وكحروف املضارعة يف باهبا وإن كان املعىن الزائد يف الكلمة آخرا كان احلرف الزائد على احلروف األصلية آخرا 

  كعالمة التأنيث وعالمة التثنية واجلمع ومن هذا الباب تفعلل وتفاعل 
خصوا الرباعي بالتاء وخصوا الثالثي بالنون فرقا أما تفعل فال يتعدى البتة ألن التاء فيه مبثابة النون يف الفعل إال أهنم 

  بينهما ومل تكن التاء هنا ساكنة كالنون لسكون عني الفعل فلم يلزم منها من توايل احلركات ما لزم هناك 
وأما تفاعل فقد توجد متعدية ألنه ال يراد هبا املطاوعة كما أريد بتفعلل وإمنا هو فعل دخلته التاء زيادة على فاعل 

تعدي فصار حكمه إن كان متعديا إىل مفعولني قبل دخول التاء أن يتعدى بعد دخول التاء إىل مفعول حنو نازعت امل
  زيدا احلديث مث تقول وتنازعنا احلديث 

  وإن كان متعديا إىل مفعول مل يتعد بعد دخول التاء إىل شيء حنو خاصمت زيدا 

إهنا تزيده واحدا أبدا وإن كان الزما صريته متعديا إىل وختاصمنا وهذا عكس دخول مهزة التعدية على الفعل ف
  مفعول وإن كان متعديا إىل واحد صريته متعديا إىل اثنني 

  وأما امحر وامحار ففعل مشتق من اإلسم كانتعل من النعل ومتسكن من املسكن ومتدرع ومتندل ومتنطق 
أن افعل يقال فيما مل خيالطه لون آخر وافعال يقال ملا  وزعم اخلطايب أن معىن امحر خمالف ملعىن امحار وبابه وذهب إىل

خالطه لون آخر وهو ثقة يف نقله والقياس يقتضي ما ذكر ألن األلف مل يزد يف إضعاف حروف الكلمة إال لدخول 
  وه معىن زائد بني أضعاف معناها والذي قاله غريه أحسن من هذا وهو أن امحر يقال ملا امحر وهلة حنو امحر الثوب وحن
وأما امحار فيقال ملا يبدو فيه اللون شيئا بعد شيء على التدريج حنو امحار البسر واصفار ويدخل أفعل يف هذا على 

  أفعال فيقال امحر البسر إذا تكامل لون احلمرة فيه وامحار إذا ابتدأ صاعدا إىل كماله فائدة املتعدي إىل مفعولني 



كسا هل هو قياسي باهلمزة أم مساعي والثاين قول سيبويه وهو الصحيح اختلفوا يف املتعدي إىل مفعولني من باب 
فإنك ال تقول أكلت زيدا اخلبز وال آخذته الدراهم وال أطلقت زيدا امرأته وأعتقته عبده ولكن ينبغي التفطن 
لت لضابط حسن وهو أنه ينظر إىل كل فعل حصل منه يف الفاعل صفة ما فهو الذي جيوز فيه النقل ألنك إذا ق

أفعلته فإمنا تعين جعلته على هذه الصفة وقلما ينكسر هذا األصل يف غري املتعدي إذا كان ثالثيا حنو قعد وأقعدته 
  وطال وأطلته 

وأما املتعدي فمنه ما حيصل للفاعل منه صفة يف نفسه وال يكون اعتماده يف الثاين على املفعول فيجوز نقله مثل طعم 
املاء وأجرعته وكذلك بلع وشم ومسع وذلك ألهنا كلها جتعل يف الفاعل منها صفة  زيد اخلبز وأطعمته وكذلك جرع

يف نفسه غري خارجة عنه ولذلك جاءت أو أكثرها على فعل بكسر العني مشاهبة لباب فزع وحذر وحزن ومرض 
ض إىل غري ذلك مما له أثر يف باطن الفاعل وغموض معىن ولذلك كانت حركة العني كسرة ألن الكسرة خف

  للصوت وإخفاء له فشاكل اللفظ املعىن 

ومن هذا لبس الثوب وألبسته إياه ألن الفعل وإن كان متعديا فحاصل معناه يف نفس الفاعل كأنه مل يفعل بالثوب 
شيئا وإمنا فعل بالبسه ولذلك جاء على فعل مقابلة عري وقالوا كسوته الثوب ومل يقولوا أكسيته إياه وإن كان 

  الالزم منه كسى 
  ومنه واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

فهذا من كسي يكسي ال من كسا يكسو وسر ذلك أن الكسوة ستر للعورة فجاء على وزن سترته وحجبته فعدوه 
  بتغيري احلركة ال بزيادة اهلمزة 

 تقول وأما أكل وأخذ وضرب فال ينقل ألن الفعل واقع باملفعول ظاهر أثره فيه غري حاصل يف الفاعل منه صفة فال
  أضربت زيدا عمرا وأقتلته خالدا ألنك مل جتعله على صفة يف نفسك كما تقدم 

وأما أعطيته فمنقول من عطا يعطو إذا أشار للتناول وليس معناه األخذ والتناول أال تراهم يقولون عاط بغري أنواط 
كما نقل املتعدي لقربه منه  أي يشري إىل التناول من غري شيء فنفوا أن يكون وقع هذا الفعل لشيء فلذلك نقل

  فقالوا أعطيته اي جعلته عاطيا 
  وأما أنلت من نال التعدية وهي مبنزلة عطا يعطو ال تبىن إال عن وصول إىل املفعول دون تأثري فيه وال وقوع ظاهر به 

جيز هذا إمنا هو شيء  ولو كان فعال مؤثرا يف مفعوله مل ٣٧أال ترى إىل قوله سبحانه وتعاىل لن ينال اهللا حلومها احلج 
منيبء عن الوصول فقط أو ما أتيت املال زيدا فمنقول من أتى ألهنا غري مؤثرة يف املفعول وقد حصل منها يف الفاعل 

  صفة 
  فإن قيل يلزمك أن جتيز آتيت زيدا عمرا أو املدينة أي جعلته يأتيها 

هذا املعىن صار كقوله أكسبته ماال أو ملكته إياه قلت بينهما فرق وهو أن إيتاء املال كسب ومتليك فلما اقترن به 
وليس كقولك آتى عمرا وأما شرب زيد املاء فلم يقولوا فيه أشربته املاء ألنه مبثابة األكل واألخذ ومعظم أثره يف 

املفعول وإن كان قد جاء على فعل ك بلع ولكنه ليس مثله إال أن يريد أن املاء خالط أجزاء الشارب له وحصل من 
وعلى هذا يقال أشربت  ٩٣لشرب صفة يف الشارب فيجوز حينئذ حنو قوله تعاىل وأشربوا يف قلوهبم العجل البقرة 

  الدهن اخلبز ألن شرب اخلبز الدهن ليس كشرب زيد املاء فتأمله 
ا



ت وأما ذكر زيد عمرا فإن كان من ذكر اللسان مل ينقل ألنه مبنزلة شتم ولطم وإن كان من ذكر القلب نقل فقل
  أذكرته احلديث مبنزلة أفهمته وأعلمته أي جعلته على هذه الصفة فائدة اخترت يتعدى حبرف اجلر 

اخترت أصله أن يتعدى حبرف اجلر ألنه يتضمن إخراج شيء من شيء وجاء حمذوفا يف قوله تعاىل واختار موسى 
  ربهم وحنو ذلك لتضمن الفعل معىن فعل غري متعد كأنه خنل قومه وميزهم وس ١٥٥قومه األعراف 

فمن ههنا واهللا أعلم أسقط حرف اجلر كما سقط من أمرتك اخلري أي ألزمتك وكلفتك ألن األمر إلزام وتكليف 
  ومنه مترون الديار أي تعدوهنا وجتاوزوهنا ومنه رحبتك الديار أي وسعتك فائدة تقدمي اجملرور وتأخري املفعول 

 املفعول اجملرد عن حرف اجلر فتقول اخترت من الرجال زيدا وجيوز اإلختيار تقدمي اجملرور يف باب اخترت وتأخري
فيه التأخري فإذا أسقطت احلرف مل حيسن تأخري ما كان جمرورا به يف األصل فيقبح أن تقول اخترت زيدا الرجال 
 واخترت عشرة الرجال أي من الرجال ملا يوهم من كون اجملرور يف موضع النعت للعشرة وأنه ليس يف موضع

  املفعول الثاين 
وأيضا فإن الرجال معرفة فهو أحق بالتقدمي لإلهتمام به كما لزم يف تقدمي اجملرور الذي هو خرب عن النكرة من 

قولك يف الدار رجل لكون اجملرور معرفة وكأنه املخرب عنه فإذا حذفت حرف اجلر مل يكن بد من التقدمي لإلسم 
   الذي كان جمرورا حنو اخترت الرجال عشرة

واحلكمة يف ذلك أن املعىن الداعي الذي من أجله حذف حرف اجلر هو معىن غري لفظ فلم يقو على حذف حرف 
  اجلر إال مع اتصاله به وقربه منه 

  ووجه ثان وهو أن القليل الذي اختري من الكثري إذا كان مما يتبعض مث ويل الفعل 

عض جيوز فيه أن خيتار وأن خيتار منه فألزموه التأخري وقدموا الذي هو اخترت توهم أنه خمتار منه أيضا ألن كل ما يتب
اإلسم املختار منه وكان أوىل بذلك ملا سبق من القول فإن كان مما ال يتبعض حنو زيد وعمرو فرمبا جاز على قلة يف 

  الكالم حنو قول الشاعر 
  ... ومنا الذي اختري الرجال مساحة 

الفرس اسم جنس فقد يتبعض مثله وخيتار منه وزيد من حيث كان  وليس هذا كقولك اخترت فرسا اخليل ألن
  جسما يتبعض ومن حيث كان علما على شيء بعينه ال يتبعض فتأمل هذا املوضع 

  فائدة بديعة استغفر زيد ربه ذنبه

ا موضع قوهلم استغفر زيد ربه ذنبه فيه ثالث أوجه أحدها هذا والثاين استغفره من ذنبه والثالث استغفر لذنبه وهذ
حيتاج إىل تدقيق نظر وأنه هل األصل حرف اجلر وسقوطه داخل عليه أو األصل سقوطه وتعديه بنفسه وتعديته 

  باحلرف مضمن هذا مما ينبغي حتقيقه 
قال السهيلي األصل فيه سقوط حرف اجلر وأن يكون الذنب نفسه مفعوال باستغفر غري متعد حبرف اجلر ألنه من 

  وسترته مع أن اإلسم األول هو فاعل باحلقيقة وهو الغافر مث أورد على نفسه سؤاال فقال غفرت الشيء إذا غطيته 
  فإن قيل فإن كان سقوط حرف اجلر هو األصل فيلزمكم أن تكون من زائدة كما قال الكسائي 

وقد قال سيبويه والزجاج إن األصل حرف اجلر مث حذف فنصب الفعل وأجاب بأن سقوط حرف اجلر أصل يف 
عل املشتق منه حنو غفر وأما استغفر ففي ضمن الكالم ما ال بد منه من حرف اجلر ألنك ال تطلب عفوا جمردا من الف



معىن التوبة واخلروج من الذنب وإمنا تريد باإلستغفار خروجا من الذنب وتطهريا منه فلزمت من يف هذا الكالم هلذا 
  ا تعدى الفعل فنصب وكان مبنزلة أمرتك اخلري املعىن فهي متعلقة باملعىن ال بنفس اللفظ فإن حذفته

  ويغفر لكم من خطاياكم  ٣١فإن قيل فما قولكم يف حنو قوله تعاىل يغفر لكم من ذنوبكم األحقاف 

قلنا هي متعلقة مبعىن اإلنقاذ واإلخراج من الذنوب فدخلت من لتؤذن هبذا املعىن ولكن ال يكون ذلك يف القرآن إال 
  فعول الذي هو الذنب حنو قوله لكم ألنه املنقذ املخرج من الذنوب باإلميان حيث يذكر الفاعل وامل

ولو قلت يغفر من ذنوبكم دون أن يذكر اإلسم اجملرور مل حيسن إال على معىن التبعيض ألن الفعل الذي كان يف 
  ضمن الكالم وهو اإلنقاذ قد ذهب بذهاب اإلسم الذي هو واقع عليه 

ويف سورة الصف يغفر  ١٤٧ما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا آل عمران فإن قلت فقد قال تعاىل و
  فما احلكمة يف سقوطها هنا وما الفرق  ١٢لكم ذنوبكم الصف 

قلت هذا إخبار عن املؤمنني الذين سبق هلم اإلنقاذ من ذنوب الكفر بإمياهنم مث وعدوا على اجلهاد بغفران ما 
الذنوب وهي غري حمبطة كإحباط الكفر املهلك للكافر فلم يتضمن الغفران معىن اإلستنقاذ  اكتسبوا يف اإلسالم من

إذ ليس مث إحاطة من الذنب باملذنب وإمنا يتضمن معىن اإلذهاب واإلبطال للذنوب ألن احلسنات يذهنب السيئات 
مما أحاط هبم من الذنوب وهو خبالف اآليتني املتقدمتني فإهنما خطاب للمشركني وأمر هلم مبا ينقذهم وخيلصهم 

الكفر ففي ضمن ذلك اإلعالم واإلشارة بأهنم واقعون يف مهلكة قد أحاطت هبم وأن ال ينقذهم منها إال املغفرة 
  املتضمنة لإلنقاذ الذي هو أخص من اإلبطال واإلذهاب 

يف موضع من اليت للتبعيض فهي  ٢٧١وأما املؤمنون فقد أنقذوا وأما قوله تعاىل ويكفر عنكم من سيئاتكم البقرة 
ألن اآلية يف سياق ثواب الصدقة فإنه قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم 

  ويكفر عنكم من سيئاتكم والصدقة ال تذهب مجيع الذنوب 
فأدخل عن // لبخاري حنوه رواه مسلم والترمذي ول// ومن هذا النحو قوله فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري 

يف الكالم إيذانا مبعىن اخلروج عن اليمني ملا ذكر الفاعل وهو اخلارج فكأنه قال فليخرج بالكفارة عن ميينه وملا مل 
ومل يذكر من وأضاف الكفارة إىل األميان وذلك من  ٨٩يذكر الفاعل املكفر يف قوله ذلك كفارة أميانكم املائدة 

  عول وإن كانت األميان ال تكفر وإمنا يكفر احلنث إضافة املصدر إىل املف

واإلمث ولكن الكفارة حل لعقد اليمني فمن هنالك أضيفت إىل اليمني كما يضاف احلل إىل العقد إذ اليمني عقد 
  والكفارة حل له واهللا أعلم فائدة ألبست زيدا الثوب 

إىل األوهام ملا تقدم من أنك ال تنقل الفعل  قولك ألبست زيدا الثوب ليس الثوب منتصبا بألبست كما هو السابق
عن الفاعل ويصري الفاعل مفعوال حىت يكون الفعل حاصال يف الفاعل ولكن املفعول الثاين منتصب مبا تضمنه 

ألبست من معىن لبس فهو منتصب مبا كان منتصبا به قبل دخول اهلمزة والنقل وذلك أهنم اعتقدوا طرحها حني 
ا يف تصغري محيد وزهري ومنه قوهلم أحببت حبيبا فجاءوا حببيب على اعتقاد طرح اهلمزة وهي كانت زائدة كما فعلو

  لغة 
  ومنه أدرست البيت فهو دارس على تقدير درسته 

  فجاء املصدر على نبت  ١٧ومنه واهللا أنبتكم من األرض نباتا نوح 
ة إلعالله قبل دخول اهلمزة وهلذا حيث نقلوه يف ومما يوضح هذا أهنم أعلوا الفعل فقالوا أطال الصالة وأقامها مراعا



التعجب فاعتقدوا إثبات اهلمزة مل يعدوه إىل مفعول ثان بل قالوا ما أضرب زيدا لعمرو بالالم ألن التعجب تعظيم 
لصفة املتعجب منه وإذا كان الفعل صفة يف الفاعل مل ينقل ومن مث صححوه يف التعجب فقالوا ما أقومه وأطوله 

يعتقدوا سقوط اهلمزة كما صححوا الفعل من استحوذ واستنوق اجلمل حيث كانت اهلمزة والزوائد الزمة حيث مل 
  غري عارضة واهللا أعلم فائدة حذف الباء من أمرتك اخلري 

  حذف الباء من أمرتك اخلري وحنوه إمنا يكون بشرطني 
و أمرت الرجل يوم اجلمعة باخلري ألن املعىن الذي أحدمها اتصال الفعل باجملرور فإن تباعد منه مل يكن بد من الباء حن

من أجله حذفت الباء معىن وليس بلفظ وهو تضمنها معىن كلفتك فلم يقو على احلذف إال مع القرب من اإلسم 
  كما كان ذلك يف اخترت 

كيف أعاد  ٧٥ أال ترى إىل قوله تعاىل قال املأل الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا ملن آمن منهم األعراف
  حرف اجلر يف البدل ملا طال بالصلة 

  على أحد القولني أي خيرج لنا من بقل األرض وقثائها  ٦١وكذلك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها البقرة 
وقوله مما تنبت توطئة ومتهيد والقول الثاين أهنا متعلقة بقوله تنبت أي ما تنبت من هذا اجلنس ف من األوىل البتداء 

لغاية والثانية لبيان اجلنس وهذا الثاين أظهر فإذا أعيد حرف اجلر مع البدل لطول اإلسم األول فإثبات احلرف من ا
  حنو أمرتك اخلري إذا طال اإلسم أجدر 
  الشرط الثاين أن يكون املأمور به حدثا 

  قلت أمرتك بضربه أو إكرامه  فإن قلت أمرتك بزيد مل حيذف ألن األمر يف احلقيقة ليس به وإمنا هو على غريه كأنك
وأما هنيتك عن الشر فال حيذف احلرف منه ألنه ليس يف الكالم ما يتضمن الفعل الناصب ألن النهي عنه كف وزجر 

  وإبعاد وهذه املعاين اليت يتضمنها هني تطلب من احلرف ما يطلبه هني خبالف أمر فإنه كلف وألزم ال تطلب الباء 

  ت كذافائدة بديعة أصل وضع عرف

قوهلم عرفت كذا أصل وضعها لتمييز الشيء وتعيينه حىت يظهر للذهن منفردا عن غريه وهذه املادة تقتضي العلو 
والظهور كعرف الشيء ألعاله ومنه األعراف ومنه عرف الديك وأما علمت فموضوعة للمركبات ال لتمييز املعاين 

لك أنك تعرف زيدا على حدته وتعرف معىن القيام على حدته املفردة ومعىن التركيب فيها إضافة الصفة إىل احملل وذ
  مث تضيف القيام إىل زيد فإضافة القيام إىل زيد هو التركيب وهو متعلق العلم 

فإن قلت علمت فمطلوهبا ثالثة معان حمل وصفة وإضافة الصفة إىل احملل وهن ثالث معلومات إضافة العلم هللا ال 
  املعرفة 

  ض املتكلمني ال يضاف إىل اهللا سبحانه إال العلم ال املعرفة إذا عرفت هذا فقال بع

ألن علمه متعلق باألشياء كلها مركبها ومفردها تعلقا واحدا خبالف علم احملدثني فإن معرفتهم بالشيء املفرد 
حد وأن وعلمهم به غري علمهم ومعرفتهم لشيء آخر وهذا بناء منه على أن اهللا تعاىل يعلم املعلومات كلها بعلم وا

  علمه بصدق رسول اهللا هو عني علمه بكذب مسيلمة الكذاب 
والذي عليه حمققو النظار خالف هذا القول وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر املعلومات وتغايرها فلكل معلوم علم 

  خيصه وإلبطال قول أولئك وذكر األدلة الراجحة على صحة قول هؤالء مكان هو أليق به 



ق بني إضافة العلم إليه تعاىل وعدم إضافة املعرفة ال ترجع إىل اإلفراد والتركيب يف متعلق العلم وعلى هذا فالفر
وإمنا ترجع إىل نفس املعرفة ومعناها فإهنا يف جماري استعماهلا إمنا تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو 

صفته ومل يره فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت عزوف عن القلب فإذا تصور وحصل يف الذهن قيل عرفه أو وصف له 
  فيه قيل عرفه 

أال ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل مث رأيته بعد زمان فتبينت أنه هو قلت عرفته وكذلك عرفت اللفظة 
  وعرفت الديار وعرفت املنزل وعرفت الطريق 

عرفة متييز له وتعيني ومن هذا قوله تعاىل يعرفونه وسر املسألة أن املعرفة لتمييز ما اختلط فيه املعروف بغريه فاشتبه فامل
فإهنم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته وجاء كما  ١٤٦كما يعرفون أبناءهم البقرة 

يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكالم وتشبيه أحد اليقينني باآلخر فتأمله وقد بسطنا هذا يف كتاب التحفة املكية 
  نا فيها من األسرار والفوائد ما ال يكاد يشتمل عليه مصنف وذكر

وأما ما زعموا من قوهلم إن علمت قد يكون مبعىن عرفت واستشهادهم بنحو قوله تعاىل ال تعلمهم حنن نعلمهم 
ت فالذي دعاهم إىل ذلك أهنم رأوا علم ٦٠وبقوله وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللا يعلمهم األنفال  ١٠١التوبة 

  قد تعدت إىل مفعول واحد وهذا هو حقيقة العرفان فاستشهاد ظاهر 
على أنه قد قال بعض الناس أن تعدي فعل العلم يف هذه اآليات وأمثاهلا إيل مفعول واحد ال خيرجها عن كوهنا علما 

  على احلقيقة فإهنا ال تتعدى إىل مفعول واحد على حنو تعدى عرفت ولكن على جهة احلذف واإلختصار 
فقوله ال تعلمهم حنن نعلمهم ال تنفي عنه معرفة أعياهنم وأمسائهم وإمنا تنفي عنه العلم بعدواهنم ونفاقهم وما تقدم من 

  الكالم يدلك على ذلك 

وكذلك قوله وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللا يعلمهم فرمبا كانوا يعرفوهنم وال يعلموهنم أعداء هلم فيتعلق العلم 
إىل املوصوف ال بعينه وذاته قال هذا وإمنا مثل من يقول إن علمت مبعىن عرفت من أجل أهنا متعدية  بالصفة املضافة

إىل مفعول واحد يف اللفظ كمثل من يقول إن سألت يتعدى إىل غري العقالء بقوهلم سألت احلائط وسألت الدار 
وكذلك ما تقدم وليس ما قاله هؤالء قال وإمنا هذا جهل باجملاز واحلذف  ٨٢وحيتج بقوله واسأل القرية يوسف 

بقوى فإن اهللا سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان أولئك املنافقني هذا صريح اللفظ وإمنا جاء نفي معرفة نفاقهم من 
جهة اللزوم فهو كان يعلم وجود النفاق يف أشخاص معينني وهو موجود يف غريهم وال يعرف أعياهنم وليس املراد 

معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على النفاق وهو ال يعلم ذلك فيهم فإن اللفظ مل يدل أن أشخاصهم كانت 
  على ذلك بوجه 

والظاهر بل املتعني أنه لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم ويف حلن القول ومل يكن خيفى عليه نفاق من يظهر له 
  اإلسالم ويبطن عداوته وعداوة اهللا عز و جل 

وحا اآلية األخرى فإن قوله ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم فيهم والذي يزيد هذا وض
  قوالن 

أحدمها أهنم اجلن املظاهرون ألعدائهم من اإلنس على حماربة اهللا ورسوله وعلى هذا فاآلية نص يف أن العلم فيها 
  ك جاهلني عداوهتم كما أمكن مثله يف اإلنس مبعىن املعرفة وال ميكن أن يقال إهنم كانوا عارفني بأشخاص أولئ

الثاين أهنم املنافقون وعلى هذا فقوله ال تعلموهنم إمنا ينبغي محله على معرفة أشخاصهم ال على معرفة نفاقهم ألهنم 
 كانوا عاملني بنفاق كثري من املنافقني يعلمون نفاقهم وال يشكون فيه فال جيوز أن ينفي عنهم علم ما هم عاملون به



  وإمنا ينفي عنهم معرفة أشخاص من هذا الضرب فيكون كقوله تعاىل ال تعلمهم حنن نعلمهم فتأمله 
ويزيده وضوحا أن هذه األفعال ال جيوز فيها اإلقتصار على أحد املفعولني خبالف باب أعطى وكسا للعلة املذكورة 

باب أعطى فإنه مل يتعلق بنسبة فيصح هناك وهي تعلق هذه األفعال بالنسبة فال بد من ذكر املنتسبني خبالف 
  اإلقتصار فيه على أحد مفعولني وهذا واضح كما تراه واهللا تعاىل أعلم 

وأما تنظريهم ل سألت احلائط والدار فيما بعد ما بينهما فإن هذا سؤال بلسان احلال وهو كثري يف كالمهم جدا 
قول الرجل للدار اخلربة ليت شعري ما فعل أهلك على أنه ال ميتنع أن يكون سؤاال بلسان املقال صرحيا كما ي

  وليت شعري ما صريك إىل هذه احلال وليس هذا سؤال استعالم بل سؤال تعجب وتفجع وحتزن 
وأما قوله واسأل القرية فالقرية إن كانت هنا امسا للسكان كما هو املراد هبا يف أكثر القرآن الكرمي والكالم فال جماز 

  اد هبا املسكن فعلى حذف املضاف فأين التسوية والتنظري تنبيه علمت وظننت وتعديهما وال حذف وإن كان املر
قوهلم علمت وظننت يتعدى إىل مفعولني ليس هنا مفعوالن يف احلقيقة وإمنا هو املبتدأ واخلرب وهو حديث إما معلوم 

لفعل ألنه ال تأثري له يف اإلسم إمنا التأثري وإما مظنون فكان حق اإلسم األول أن يرتفع باإلبتداء والثاين باخلرب ويلغى ا
  لعرفت الواقعة على اإلسم املفرد تعيينا ومتييزا 

ولكن أرادوا تشبث علمت باجلملة اليت هي احلديث كيال يتوهم اإلنقطاع بني املبتدأ وبني ما قبله ألن اإلبتداء عامل 
بأن هذا احلديث معلوم فكان إعمال علمت فيه ونصبه يف اإلسم وقاطع له مما قبله وهم إمنا يريدون إعالم املخاطب 

  له إظهارا لتشبثها ومل يكن عملهما يف أحد اإلمسني أوىل من اآلخر فعملت فيهما مجيعا 
وكذلك ظننت ألنه ال يتحدث حبديث حىت يكون عند املتكلم إما مظنونا وإما معلوما فإن كان مشكوكا فيه أو 

من مث مل يعملوا شككت وال جهلت فيما عملت فيه ظننت ألن الشك تردد بني جمهوال عنده مل يسعه التحدث به ف
  أمرين من غري اعتماد على أحدمها خبالف الظن فإنه معتمد على أحد األمرين 

وأما العلم فأنت فيه قاطع بأحدمها ومن مث تعدى الشك حبرف يف ألنه مستعار من شككت احلائط باملسمار وشك 
ري ميل إىل أحد اجلانبني كما أن الشك يف احلديث تردد فيه من غري ترجيح ألحد اجلانبني احلائط إيالج فيه من غ

  إعمال كان 
  ونظري إعماهلم علمت وأخواهتا يف املبتدأ واخلرب إعماهلم كان وأخواهتا يف 

مل يبق فيها اجلملة وإمنا كان أصلها أن ترفع فاعال واحدا حنو كان األمر أي حدث فلما خلعوا منها معىن احلدث و
إال معىن الزمان مث أرادوا أن خيربوا هبا عن احلدث الذي هو زيد قائم أي زمان هذا احلدث ماض أو مستقبل 

  أعملوها يف اجلملة ليظهر تشبثها هبا ولئال يتوهم انقطاعها عنها ألن اجلملة قائمة بنفسها 
ملة دليال على تشبثها هبا وأهنا خرب عن هذا وكان كلمة يوقف عليها أو يكون خربا عما قبلها فكان عملها يف اجل

احلدث ومل تكن لتنصب اإلمسني ألن أصلها أن ترفع ما بعدها ومل تكن لترفعهما معا فال يظهر عملها ولذلك رفعت 
  أحدمها ونصبت اآلخر 

نك قلت كان نعم ومنهم من يقول كان زيد قائم فيجعل احلديث هو الفاعل لكان فيكون معموهلا معنويا ال لفظيا كأ
  هذا احلديث وأضمرت الشأن واحلديث ودلت عليه قرينة احلال 

واملسألة على حاهلا ألن اجلملة حينئذ بدل من ذلك الضمري ألهنا يف معىن احلديث وذلك احلديث هو األمر املضمر 
  فهذا بدل الشيء من الشيء ومها لعني واحدة 



علمت وظننت إذا ألغيت حنو زيد ظننت قائم كأنك قلت  ونظري هذا املعمول املعنوي الذي هو احلديث معمول
  ظننت هذا احلديث فلم تعملها لفظا وإمنا أعملتها معىن إعمال إن وأخواهتا 

ومن هذا الباب إعماهلم إن وأخواهتا وإمنا دخلت ملعان يف اجلملة واحلدث أال ترى إن وأخواهتا كلمات يصح الوقف 
  قال الشاعر  عليها ألن حروفها ثالثة فصاعدا كما

  ... ليت شعري وأين مين ليت 
  وقال حبيب 

  ... عسى وظن يدنو هبم ولعلما 
وإذا كان هذا حكمها فلو رفع بعدها على األصل باإلبتداء مل يظهر تشبثها باحلديث الذي دخلت ملعىن فيه فكان 

كان عملها نصبا ألن املعاين اليت إعماهلم يف اإلسم املبتدأ إظهارا لتشبثها باجلملة كي ال يتوهم انقطاعها عنها و
  تضمنتها لو لفظ هبا لنصبت حنو أؤكد وأترجى وأمتىن وليست هذه املعاين مضافة إىل اإلسم املخرب عنه ولكن 

احلديث هو املؤكد واملتمىن واملترجى فكان عملها نصبا هبا وبقي اإلسم اآلخر مرفوعا مل تعمل فيه حيث مل تكن 
  ل يف اجلملة كلها أفعاال كعلمت وظننت فتعم

وأيضا أرادوا إظهار تشبثها باجلملة فاكتفوا بتأثريها يف اإلسم األول يدلك على أهنا مل تعمل يف اإلسم الثاين أنه ال 
يليها ألنه ال يلي العامل ما عمل فيه غريه فلو عملت فيه لوليها كما يلي كان خربها ويلي الفعل مفعوله نعم ومن 

مسني مجيعا وهو أقوى يف القياس ألهنا دخلت ملعان يف اجلملة فليس أحد اإلمسني أوىل بأن العرب من أعملها يف اإل
  تعمل فيه من اآلخر قال 
  تأكل كل ليلة قفيزا ... إن العجوز حية حزوزا 

  وقال 
  قادمة أو قلما حمرفا ... كأن أذنيه إذا تشوفا 

  غة قائمة بنفسها معاين هذه احلروف وليس هذا من باب حذف فعل التشبيه كما قال بعضهم فإن هذا ل
واعلم أن معاين هذه احلروف ال تعمل يف حال وال ظرف وال يتعلق هبا جمرور ألهنا معان يف نفس املتكلم كاإلستفهام 

  والنفي واملعاين اليت جعلت احلروف أمارات هلا وليس هلا وجود يف اللفظ 
وكذلك ال معناها النفي وكذلك ليس ولذلك ملا أرادوا  فإذا قلت هل زيد قائم فمعناه استفهم عن هذا احلديث

تشبثها باجلملة مل ينصبوا هبا اإلسم األول كما نصبوا ب أن حيث مل يكن معناها يقتضي نصبا إذا لفظ به كما 
  يقتضي معىن أن ولعل إذا لفظ به اختالف كأن عن أخواهتا 
معىن يف نفس املتكلم واقع على اإلسم الذي بعدها ختتلف كأن عن أخواهتا من جهة أهنا تدل على التشبيه وهو 

فكأنك خترب عن اإلسم أنه يشبه غريه فصار معىن التشبيه مسندا إىل اإلسم بعدها كما أن معاين األفعال مسندة إىل 
األمساء بعدها فمن مث عملت يف احلال والظرف تقول كأن زيدا يوم اجلمعة أمري فيعمل التشبيه يف الظرف ومن ذلك 

  له قو
  سفود شرب نسوه عند مفتئد ... كأنه خارجا من جنب صفحته 

ومن مث وقعت يف موضع احلال والنعت كما تقع األفعال املخرب هبا عن األمساء تقول مررت برجل كأنه أسد وجاءين 
  رجل كأنه أمري 



ا حلروف الشرط وليس ذلك يف أخواهتا ألهنا ال تكون يف موضع نعت وال يف موضع حال بل هلا صدر الكالم كم
واإلستفهام ألهنا داخلة ملعان يف اجلمل فانقطعت عما قبلها وإمنا كانت كأن خمالفة ألخواهتا من وجه وموافقة من 
وجه من حيث كانت مركبة من كاف التشبيه وأن اليت للتوكيد وكان أصلها أن زيدا األسد أي مثل األسد مث 

  الكاف على احلديث املؤكد بأن لتؤذن أن احلديث مشبه به أرادوا أن يبينوا أنه ليس هو بعينه فأدخلوا 
وحكم أن إذا أدخل عليها عامل أن تفتح اهلمزة منها فصار اللفظ هبا كأن زيدا االسد فلما جاء يف الكلمة من 
ت التشبيه املخرب به عن زيد صار زيد مبنزلة من أخرب عنه بالفعل فوقع موقع النعت واحلال وعمل ذلك املعىن وتعلق

به اجملرورات ومن حيث كان يف الكلمة معىن أن دخلت يف هذا الباب ووقع يف خربها الفعل حنو قولك كأن زيدا 
  يقوم واجلملة حنو كأن زيدا أبوه أمري 

ولو مل يكن إال جمرد التشبيه مل جيز هذا ألن اإلسم ال يشبه بفعل وال جبملة ولكنه حديث مؤكد بأن والكاف تدل 
ه من خرب وذلك اخلرب املشبه هو الذي عليه زيد فكان املعىن زيد قائم وكأنه قاعد وزيد أبوه وضيع على أن خربا أشب

  وكأنه أبوه أمري فشبهت حديثا حبديث 
والذي يؤكد احلديث أن والذي يدل على التشبيه الكاف فلم يكن بد من اجتماعها فصل حروف متنع ما قبلها أن 

  يعمل فيه ما بعدها 
  ف متنع ما قبلها أن يعمل فيه ما بعدها لفظا أو معىن وكل هذه احلرو

أما اللفظ فألنه ال جيتمع عامالن يف اسم واحد وهذه احلروف عوامل وأما املعىن فال تقول سرين زيد قائم أي سرين 
هذا احلديث وال كرهت زيد قائم أي كرهت هذا احلديث كما يكون ذلك يف كان وليس ألهنا ليست بفعل حمض 

  تقول كان زيد قائم أي كان هذا احلديث ومل جيز يف سرين وال بلغين  فجاز أن
  فإن أدخلت ليت أو لعل أو إن املكسورة مل جيز أيضا ألن هذه املعاين ينبغي أن 

يكون هلا صدر الكالم فال يقع بعدها فعل يعمل وال يلغى فإن جئت ب أن املفتوحة قلت بلغين أن زيدا منطلق 
ل معنوي وهو احلديث ألن اجلملة امللفوظ هبا حديث يف املعىن وإمنا جاز هذا المتناع الفعل فأعملت الفعل يف معمو

أن يعمل فيما عملت فيه أن وال بد له من معمول فتسلط على املعمول املعنوي وهو احلديث حيث مل ميكن أن يعمل 
  يف اللفظي الذي عملت فيه أن 

  وهو معىن ال لفظ  وكذلك كرهت أن زيدا منطلق املفعول هو احلديث
  فإن قيل ومل ال جعلوا ل أن املفتوحة صدر الكالم كما جعلوا ل ليت ولعل وجلميع احلروف الداخلة على اجلمل 

قيل ليس يف أن معىن زائدا على اجلملة أكثر من التوكيد وتوكيد الشيء مبثابة تكراره ال مبثابة معىن زائد فيه فصح 
 ملا قبلها حيث منعت هي من عمل ما قبلها يف اللفظ الذي بعدها فتسلط العامل أن يكون احلديث املؤكد هبا معموال

الذي قبلها على احلديث ومل يكن له مانع يف صدر الكالم يقطعه عنه كما لو كان ذلك يف غريها فتح مهزة إن 
  وكسرها 

اجلملة للعمل يف معناها فليس فإن كسرت مهزهتا كان الكسر فيها إشعارا بتجريد املعىن الذي هو التوكيد عن توطئة 
  بني املكسورة واملفتوحة فرق يف املعىن إال أهنم أرادوا توطئة اجلملة ألن يعمل الفعل الذي قبلها يف معناها 

وإن صريوها يف معىن احلديث فتحوا اهلمزة وإذا أرادوا قطع اجلملة مما قبلها وأن يعتمدوا على التوكيد اعتمادهم 
  سروا اهلمزة لتؤذن باإلبتداء واإلنقطاع عما قبل على الترجي والتمين ك

وأهنم قد جعلوا التوكيد صدر الكالم ألنه معىن كسائر املعاين وإن مل يكن يف الفائدة مثل غريه وكان الكسر يف هذا 



م خلفته املوطن أوىل ألنه أثقل من الفتح والثقل أوىل أن يعتمد عليه ويصدر الكالم به والفتح أوىل مبا جاء بعد الكال
وأن املتكلم ليس يف عنفوان نشاطه ومجامه مع أن املفتوحة قد يليها الضم والكسر كقولك ألنك وعلمت أنك فلو 

  كسرت لتواىل الثقل 
فإن قيل فما املانع أن تكون هي وما بعدها يف موضع اإلبتداء كما كانت يف موضع الفاعل واملفعول واجملرور أليس 

ديث فهال تقول إنك منطلق يعجبين وما الفرق بينها وبني أن اليت هي وما بعدها يف قد صريت اجلملة يف معىن احل
  تأويل اإلسم حنو أن تقوم خري من أن جتلس فلم تكون تلك يف موضع املبتدأ وال تكون هذه كذلك 

  قيل إن املبتدأ يعمل فيه عامل معنوي والعامل املعنوي لوال أثره يف املعمول اللفظي ملا عقل 
اجلملة املؤكدة ب أن إمنا يصح أن تكون معموال لعامل لفظي ألن املعمول معىن أيضا فهذا ال يفهمه املخاطب  وهذه

وال يصل إىل علمه إال بوحي فامتنع أن تكون هذه اجلملة املؤكدة يف موضع املبتدأ ألنه ال ظهور للعامل وال 
ا وإن وأخواهتا ألهنا قد استغنت بظهور عملها يف للمعمول ومن مث مل تدخل عليه عوامل اإلبتداء من كان وأخواهت

اجلملة عن حرف يصري اجلملة يف معىن احلديث املعمول فيه فال تقول كان أنك منطلق ال حاجة إىل أن مع عمل 
  هذه احلروف يف اجلملة 

وكيد دون توطئة وجواب آخر وهو أهنم لو جعلوها يف موضع اإلبتداء مل يسبق إىل الذهن إال اإلعتماد على جمرد الت
اجلملة عنها فكانت تكسر مهزهتا وقد تقدم أن الكسر إشعار باإلنقطاع عما قبل واعتماد على املعىن الذي هو 
التوكيد فلم يتصور فتحها يف اإلبتداء إال بتقدمي عامل لفظي يدل على املراد بفتحها ألن العامل اللفظي يطلب 

  تسلط على املعىن واإلبتداء خبالف هذا معموله فإن وجده لفظا غري ممنوع منه وإال 
فإن قيل فلم قالوا علمت أن زيدا منطلق وظننت أنه ذاهب هال اكتفوا بعمل هذه األفعال يف األمساء عن تصيري 

  اجلملة يف معىن احلديث كما اكتفوا يف باب كان وأن فقالوا كان زيد قائما ومل يقولوا كان أن زيدا قائما 
هذه األفعال تدل على احلدث والزمان وليست مبنزلة كان وليس وال مبنزلة إن وليت فجرت قيل الفرق بينهما أن 

جمرى كرهت وأحببت فلذلك قالوا علمتك أنك منطلق كما قالوا أحببت أنك منطلق إال أهنا ختالف كرهت وسائر 
نطلقا وزيد علمت منطلق ومل األفعال ألهنا ال تطلب إال احلديث خاصة وال تتعلق إال به فمن مث قالوا علمت زيدا م

يقولوا كرهت زيدا أخاك ألنه ال متعلق لكرهت وسائر األفعال باحلديث إمنا متعلقها األمساء أال متنعها أن من العمل 
  يف األمساء فتصري متعلقة باحلديث فافهمه فصل العامل يف قولك لو أنك ذاهب فعلت 

قولك لو أنك ذاهب فعلت ال سيما ولو ال يقع بعدها إال الفعل  فإن قيل فما العامل يف هذا احلديث املؤكد بأن من
  وال فعل ههنا فما موضع أن وما بعدها 

فاجلواب أن أن يف معىن التأكيد وهو حتقيق وتثبيت فذلك املعىن الذي هو التحقيق اكتفت به لو حىت كأنه فعل وليها 
ارت أن كأهنا من جهة اللفظ عاملة يف اإلسم مث عمل ذلك املعىن يف احلديث كأنك قلت لو ثبت أنك منطلق فص

  الذي هو لفظ ومن جهة املعىن عاملة يف املعىن الذي هو احلديث 
  فإن قيل أمل يتقدم أنه ال يعمل عامل معنوي يف معمول معنوي 

قوم قيل هذا يف اإلبتداء حيث ال لفظ يسد مسد العامل اللفظي فأما ههنا ف لو لشدة مقارنتها للفعل وطلبها له ت
مقام اللفظ فالعامل الذي هو التحقيق والتثبيت اليت دلت عليه أن مبعناها ومن مث عمل حرف النفي املركب مع لو 
من قولك لوال زيد عمل املصدر فصار زيد فاعال بذلك املعىن حىت كأنك قلت لو عدم زيد وفقد وغاب لكان كذا 



  روف ال تعمل معانيها يف األمساء أصال وكذا ولوال مقارنة لو هلذا احلرف ملا جاز هذا ألن احل
  فالعامل يف هذا اإلسم الذي بعد لو كالعامل يف هذا اإلسم الذي هو احلديث من قولك لو أنك ذاهب لفعلت كذا 

وأما اختصاص ال بالتركيب معها يف باب لوال زيد لزرتك فألن ال قد تكون منفردة معىن عن الفعل إذا قيل لك هل 
  فقد أخربت عنه بالقعود قام زيد فتقول ال 

وإذا قيل هل قعد قلت ال فكأنك خمرب بالقيام وليس شيء من حروف النفي يكتفي به يف اجلواب حىت يكون مبنزلة 
اإلخبار إال هذا احلرف فمن مث صلح لإلعتماد عليه يف هذا الباب وساغ تركيبه مع حرف ال يطلب إال الفعل 

وصار زيد بعدها مبنزلة الفاعل ولذلك قال سيبويه إنه مبين على لوال فصارت الكلمة بأسرها مبنزلة حرف وفعل 
وهذا هو احلق ألن ما يهذون به من أنه مبتدأوخربه حمذوف ال يظهر وخامل ال يذكر هذا الفصل كله كالم 

  السهيلي إىل آخره فائدة اإلقتصار على املفعول األول من باب أعلمت 
  فعول األول من باب أعلمت تأوله أصحابه مبعىن ال حيسن اإلقتصار عليه قول سيبويه ال جيوز اإلقتصار على امل

قالوا ألنه هو الفاعل يف املعىن فإنه هو الذي علم ما أعلمته به من كون زيد قائما قالوا والفاعل جيوز اإلقتصار عليه 
ال لفظا وال معىن هذا تقرير لتمام الكالم به فهكذا ما يف معناه خبالف املفعول األول من باب علمت فإنه ليس فاع

  قوهلم وقول إمام النحو هو الصواب وال حاجة إىل تأويله هذا التأويل البارد 
وممن أنكر هذا التأويل السهيلي وقال عندي أن قول سيبويه حممول على الظاهر ألنك ال تريد بقولك أعلمت زيدا 

  ا احلديث فال بد إذا من ذكر احلديث الذي أعلمته به أي جعلته عاملا على اإلطالق هذا حمال إمنا تريد أعلمته هبذ
  فإن قيل فهل جيوز أظننت زيدا عمرا قائما 

قيل الصحيح امتناعه ألن الظن إن كان بعد علم ضروري فمحال أن ينقلب ظنا وإن كان بعد علم نظري مل يرجع 
س من فعلك أنت به فال تقول أظننته العامل إىل الظن إال بعد النسيان والذهول عن ركن من أركان النظر وهذا لي

بعد أن كان عاملا وإن كان قبل الظن شاكا أو جاهال أو عاقال مل يتصور أيضا أن تقول أظننته ألن الظن ال يكون عن 
دليل يوقفه عليه أو خرب صادق خيربه به كما يكون العلم ألن الدليل ال يقتضي ظنا وال يقتضي أيضا شبهة كما بينه 

بت أن الظن ال تفعله أنت به وال تفعل شيئا من أسبابه فلم جيز أظننته أي جعلته ظانا وكذلك ميتنع األصوليون فث
حال الظن إىل حال الشك هذا كالم أشككته أي جعلته شاكا ولكنهم يقولون شككته إذا جذبته حبديث يصرفه عن 

  السهيلي وليس األمر كما قال وال فرق بني أعلمته وأظننته إال من جهة السماع 
وأما اجلواب مما ذكرناه فيقال ما املانع أن يكون أظننته أي جعلته ظانا بعد أن كان جاهال أو شاكا مما ذكرته له من 

  األمارات واألدلة الظنية 
كون عن دليل يوقفه عليه أو خرب صادق خيرب به دعوى جمردة بل ظاهرة البطالن فإن الظن هو وقولك إن الظن ال ي

الرجحان فإذا ذكرت له أمارة ظاهرة ال توجب اليقني أفادته الرجحان وهو الظن وهذا كما إذا أخربك من يثري 
دليل دعوى باطلة وإن  خربه لك ظنا راجحا وال ينتهي إىل قطع كالشاهد وغريه فدعوى أن الظن ال يكون عن

أردت أنه ال يكون عن دليل قاطع مل يفدك شيئا فإنه يكون عن أمارة حتصل له وال يلزم من كون الدليل ال يقتضي 
  الظن إال تقتضيه اإلمارة 

وقوله فثبت أن الظن ال تفعله أنت وال تفعل شيئا من أسبابه يقال وكذلك العلم مل تفعله أنت به وال شيئا من أسبابه 
  إن أردت أنك مل حتدثه فيه وإن 



أردت أنك مل تتسبب إىل حصوله فيه فباطل فإن ذكر األمارات واألدلة الظنية سبب إىل حصول الظن له وهذا أظهر 
من أن حيتاج إىل تقريره ويدل عليه قوهلم شككته فإن معناه أحدثت له شكا مبا ذكرته له من األمور اليت تستلزم 

  طلب مفعوال وال يصل إليه بنفسه شكه فائدة الفعل الذي ي
كل فعل يقتضي مفعوال ويطلبه وال يصل إليه بنفسه توصلوا إليه بأداة وهي حرف اجلر مث أهنم قد حيذفون احلرف 

  لتضمن الفعل معىن فعل متعد بنفسه كما تقدم 
ف اجلر مث حيذف املفعول لكن هنا دقيقة ينبغي التفطن هلا وهي أنه قد يتعدى الفعل بنفسه إىل مفعول وإىل آخر حبر

الذي وصل إليه بنفسه لعلم السامع به ويبقى الذي وصل إليه حبرف اجلر كما قالوا نصحت لزيد وكلت له ووزنت 
له وشكرت له املفعول يف هذا كله حمذوف والفعل واصل إىل اآلخر حبرف اجلر وال يسمع قوهلم أربعة أفعال تتعدى 

رون هذه فإنه كالم جمرد عن حتقيق بل املفعول يف احلقيقة حمذوف فإن قولك بنفسها تارة وحبرف اجلر أخرى ويذك
  نصحت له مأخوذ من نصح اخلياط الثوب إذا أصلحه وضم بعضه إىل بعض 

مث استعري يف الرأي فقالوا نصحت له أي نصحت له رأيه أي أخلصته وأصلحته له والتوبة النصوح إمنا هي من هذا 
توبة النصوح مبنزلة نصح اخلياط الثوب إذا أصلحه وضم أجزاءه ويقولون نصحت زيدا فإن الذنب ميزق الدين فال

فيسقطون احلرف ألن النصيحة إرشاد فكأنك قلت أرشدته وكذلك شكرت إمنا هو تفخيم للفعل وتعظيم له من 
احلرف ألن  شكر بطنه إذا امتأل فاألصل شكرت لزيد إحسانه وفعله مث حتذف املفعول فتقول شكرت لزيد مث حتذف

شكرت متضمنة حلمدت أو مدحت وأما كلت لزيد ووزنت له فمفعوهلما غري زيد ألن مطلوهبا ما يكال أو يوزن 
فاألصل دخول الالم مث قد حيذف لزيادة فائدة ألن كيل الطعام ووزنه يتضمن معىن املبايعة واملقاوضة إال مع حرف 

وإذا قلت كلت زيدا فقد أخربت مبعاملته ومبايعته مع الكيل الالم فإن قلت كلت لزيد أخربت بكيل الطعام خاصة 
  كأنك قلت بايعته بالكيل والوزن 

  أي بايعوهم كيال أو وزنا  ٣قال تعاىل وإذا كالوهم أو وزنوهم املطففني 

 فإمنا دخلت على لتؤذن أن الكيل على البائع للمشتري ودخلت التاء يف ٢وأما قوله اكتالوا على الناس املطففني 
اكتالوا ألن افتعل يف هذا الباب كله لألخذ ألهنا زيادة على احلروف األصلية تؤذن مبعىن زائد على معىن الكلمة ألن 

األخذ للشيء كاملبتاع واملكتال واملشتري وحنو ذلك يدخل فعله من التناول واإلجترار إىل نفسه واإلحتمال إىل 
  رحله ما ال يدخل فعل املعطي واملبايع 

يعين من السيئات ألن الذنوب يوصل إليها  ٢٨٦ل سبحانه هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت البقرة وهلذا قا
بواسطة الشهوة والشيطان واهلوى واحلسنة تنال هببة اهللا من غري واسطة شهوة وال إغراء عدو فهذا الفرق بينهما 

تعمل واحملاولة واملعاناة فلم جيعل على على ما قاله السهيلي وفيه فرق أحسن من هذا وهو أن اإلكتساب يستدعي ال
  العبد إال ما كان من هذا القبيل احلاصل بسعيه ومعاناته وتعمله 

وأما الكسب فيحصل بأدىن مالبسة حىت باهلم باحلسنة وحنو ذلك فخص الشر باإلكتساب واخلري بأعم منه ففي هذا 
// رواه البخاري ومسلم // يئة فال تكتبوها مطابقة للحديث الصحيح إذا هم عبدي حبسنة فاكتبوها وإن هم بس

وأما حديث الواسطة وعدمها فضعيف ألن اخلري أيضا بواسطة الرسول وامللك واإلهلام والتوفيق فهذا يف مقابلة 
  وسائط الشرط فالفرق ما ذكرناه واهللا أعلم فصل مسع اهللا ملن محده 

ألن السمع متعلق باألقوال واألصوات دون غريها فالالم وأما مسع اهللا ملن محده فقال السهيلي مفعول مسع حمذوف 
على باهبا إال أهنا تؤذن مبعىن زائد وهو اإلستجابة املقارنة للسمع فاجتمع يف الكلمة اإلجياز والداللة على الزائد وهي 



  اإلستجابة ملن محده 
ي زائدة ولكن ردف فعل متعد وهذا مثل قوله عسى أن يكون ردف لكم ليست الالم الم املفعول كما زعموا وال ه

ومعموله غري هذا اإلسم كما كان مفعول مسع غري اجملرور ومعىن ردف تبع وجاء على األثر فلو محلته على اإلسم 
  اجملرور لكان املعىن غري صحيح إذا تأملته ولكن املعىن ردف لكم استعجالكم وقولكم ألهنم قالوا 

قول واإلستعجال اتكاال على فهم السامع ودلت الالم على احلذف مىت هذا الوعد مث حذف املفعول الذي هو ال
ملنعها اإلسم الذي دخلت عليه أن يكون مفعوال وآذنت أيضا بفائدة أخرى وهي معىن عجل لكم فهي متعلقة هبذا 

املعىن فصار معىن الكالم قل عسى أن يكون عجل لكم بعض الذي تستعجلون فردف قولكم واستعجل لكم فدلت 
ى أهنم قالوا واستعجلوا ودلت الالم على املعىن اآلخر فانتظم الكالم أحسن انتظام واجتمع مع اإلجياز معىن ردف عل

  التمام 
  قلت فعل السمع يراد به أربعة معان أحدمها مسع إدراك ومتعلقه األصوات 

  الثاين مسع فهم وعقل ومتعلقه املعاين 
  الثالث مسع إجابة وإعطاء ما سئل 

  بول وانقياد الرابع مسع ق
   ١٨١ولقد مسع اهللا قول الذين قالوا آل عمران  ١فمن األول مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها اجملادلة 

ليس املراد مسع جمرد الكالم بل مسع الفهم  ١٠٤ومن الثاين قوله ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا البقرة 
  والعقل ومنه مسعنا وأطعنا 

  ع اهللا ملن محده ويف الدعاء املأثور اللهم امسع أي أجب وأعط ما سألتك ومن الثالث مس
  أي قابلون له ومنقادون غري منكرين له  ٤١ومن الرابع قوله تعاىل مساعون للكذب املائدة 

أي قابلون ومنقادون وقيل عيون وجواسيس وليس بشيء  ٤٧ومنه على أصح القولني وفيكم مساعون هلم التوبة 
واجلواسيس إمنا تكون بني الفئتني غري املختلطتني فيحتاج إىل اجلواسيس والعيون وهذه اآلية إمنا هي يف  فإن العيون

حق املنافقني وهم كانوا خمتلطني بالصحابة بينهم فلم يكونوا حمتاجني إىل عيون وجواسيس وإذا عرف هذا فسمع 
  ى وهذا حبسب املعىن اإلدراك يتعدى بنفسه ومسع القبول يتعدى بالالم تارة ومبن أخر

فإذا كان السياق يقتضي القبول عدي ب من وإذا كان يقتضي اإلنقياد عدي بالالم وأما مسع اإلجابة فيتعدى بالالم 
حنو مسع اهللا ملن محده لتضمنه معىن استجاب له وال حذف هناك وإمنا هو مضمن وأما مسع الفهم فيتعدى بنفسه ألن 

  مضمونه يتعدى بنفسه 

  قرأت الكتاب واللوح  فصل قوهلم
ومما يتعلق هبذا قوهلم قرأت الكتاب واللوح وحنومها مما يتعدى بنفسه وأما قرأت بأم القرآن وقرأت بسورة كذا 

ففيه نكتة بديعة قل من يتفطن هلا وهي أن // رواه البخاري ومسلم // كقوله ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب 
سورة كذا اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكر وأما إذا عدي بالباء  الفعل إذا عدى بنفسه فقلت قرأت

فمعناه ال صالة ملن مل يأت هبذه السورة يف قراءته أو يف صالته أي يف مجلة ما يقرأ به وهي ال يعطى اإلقتصار عليها 
  بل يشعر بقراءة غريها معها 

ائة كيف جتد املعىن أنه يقرأ فيما يقرأ به بعد الفاحتة هبذا وتأمل قوله يف احلديث كان يقرأ يف الفجر بالستني إىل امل



  العدد وكذلك قوله قرأ ب األعراف إمنا هي بعد الفاحتة وكذلك قرأ بسورة ق وحنو هذا 
رواه البخاري ومسلم // وتأمل كيف مل يأت بالباقي قوله قرأسورة النجم فسجد وسجد معه املسلمون واملشركون 

فقال قرأ سورة النجم ومل يقل هبا ألنه مل يكن يف صالة فقرأها وحدها وكذلك قوله قرأ على / /وأبو داود والنسائي 
  ومل يقل بسورة الرمحن // حسن لغريه // اجلن سورة الرمحن 

ومل يقل بسورة ومل تأت الباء إال يف قراءة // رواه البخاري ومسلم والترمذي // وكذلك قرأ على أيب سورة مل يكن 
كما ذكرت لك وإن شئت قلت هو مضمن معىن صلى بسورة كذا وقام بسورة كذا وعلى هذا فيصح يف الصالة 

هذا اإلطالق وإن أتى هبا وحدها وهذا أحسن من األول وعلى هذا فال يقال قرأ بسورة كذا إذا قرأها خارج 
  الصالة وألفاظ احلديث تتنزل على هذا فتدبرها فصل كفى باهللا شهيدا 

هيدا فالباء متعلقة مبا تضمنه اخلرب عن معىن األمر باإلكتفاء ألنك إذا قلت كفى باهللا أو كفاك اهللا وأما كفى باهللا ش
زيدا فإمنا تريد أن يكتفي هو به فصار اللفظ لفظ اخلرب واملعىن معىن األمر فدخلت الباء هلذا السبب فليست زائدة 

دأ وله خرب ومع اهللا فقد جيزم الفعل يف جوابه يف احلقيقة وإمنا هي كقولك حسبك بزيد أال ترى أن حسبك مبت
فتقول حسبك ينم الناس فينم جزم على جواب األمر الذي يف ضمن الكالم حكى هذا سيبويه عن العرب فائدة 

  تعدي الفعل إىل املصدر 
دا الثالث أن تعدي الفعل إىل املصدر على ثالثة أمور أحدها أن يكون مفعوال مطلقا لبيان النوع الثاين أن يكون توكي

  يكون حاال قال سيبويه وإمنا تذكره لتبني أي فعل فعلت أو توكيدا 

وأما احلال فنحو جاء زيد مشيا وسعيا تريد ماشيا وساعيا وفيه قوالن أحدمها هذا والثاين أن احلال حمذوف ومشيا 
ول مشيت مشيا بطيئا معموهلا أي ميشي مشيا وقد تقول مشيت ماشيا وقعدت قاعدا جتعلها حاال مؤكدة وقد تق

  ومسرعا فلك فيها وجهان 
وهي احلال املوطئة ألن الصفة  ١٢أحدمها أن يكون املصدر حاال فيكون من باب قوله تعاىل لسانا عربيا األحقاف 

وطأت اإلسم اجلامد أن يكون حاال فإن حذفت اإلسم وبقيت الصفة وحدها مل يكن يف احلال إشكال حنو سرت 
  شديدا 

ناه إن قولك سرت شديدا هي حال من املصدر الذي دل عليه الفعل فإذا أردت باملصدر هذا املعىن كان ويبني ما قل
مبنزلة احلال وجيوز تقدميه وتأخريه إذا كان مفعوال مطلقا أو حاال وال جيوز تقدميه على الفعل إذا كان توكيدا له ألن 

  التوكيد ال يتقدم على املؤكد 
احلال الفعل نفسه والعامل فيه إذا كان مفعوال مطلقا ليس هو لفظ الفعل بنفسه وإمنا  والعامل فيه إذا أردت معىن

هو ما يتضمنه من معىن فعل الذي هو فاء وعني والم ألنك إذا قلت ضربا فالضرب ليس مبضروب ولكنك حني 
إلنسان قلت ضربت تضمن ضربت معىن فعلت ألن كل ضرب فعل وليس كل فعل ضربا فصار هذا مبنزلة تضمن ا

  احليوان 
وإذا كان كذلك فضربا منصوب بفعلت املدلول عليها بضربت حىت كأنك قلت فعلت ضربا وال يكون املصدر 

مفعوال مطلقا حىت يكون منعوتا أو يف حكم املنعوت وإمنا يكون توكيدا للفعل ألن الفعل يدل عليه داللة مطلقة وال 
مطلقا وليس مث نعت يف اللفظ إذا كان يف حكم املنعوت كأنك تريد يدل عليه حمدودا وال منعوتا وقد يكون مفعوال 

ضربا تاما فال يكون حينئذ توكيدا إذ ال يؤكد الشيء مبا فيه معىن زائدا على معناه ألن التوكيد تكرار حمض تكليم 



  اهللا ملوسى 
از بقوله وكلم اهللا موسى احتج بعض أهل السنة على القائلني من املعتزلة بأن تكليم اهللا ملوسى عليه السالم جم

  فأكد الفعل باملصدر وال يصح اجملاز مع التوكيد  ١٦٤تكليما النساء 
قال السهيلي فذاكرت هبا شيخنا أبا احلسن فقال هذا حسن لوال أن سيبويه أجاز يف مثل هذا أن يكون مفعوال 

يكون يف اآلية حجة قاطعة واحلجج  مطلقا وإن مل يكن منعوتا يف اللفظ فيحتمل على هذا أن يريد تكليما ما فال
  عليهم كثرية 

  الوحي وتفسريه 
قلت وهذا ليس بشيء واآلية صرحية يف أن املراد هبا تكليم أخص من اإلحياء فإنه ذكر أنه أوحى إىل نوح والنبيني 
 من بعده وهذا الوحي هو التكليم العام املشترك مث خص موسى باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليما ورفع

  توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده باملصدر 
وهذا يدل على اختصاص موسى هبذا التكليم ولو كان املراد تكليما ما لكان مساويا ملا تقدم من الوحي أو دونه 

  وهو باطل 
ووصفه مبا وأيضا فإن التأكيد يف مثل هذا السياق صريح يف التعظيم وتثبيت حقيقة الكالم والتكليم فعال ومصدرا 

  يشعر بالتقليل مضاد للسياق فتأمله 
فلو كان التكليم  ١٤٤وأيضا فإن اهللا سبحانه قال ملوسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي األعراف 

  الذي حصل له تكليما ما كان مشاركا لسائر األنبياء فيه فلم يكن لتخصيصه بالكالم معىن 
بقلته وإن نوعا من أنواع التكليم حصل له وهذا حمال ههنا فإن اإلهلام تكليم وأيضا فإن وصف املصدر ههنا مؤذن 

وإذا أوحيت إىل  ٧ما وهلذا مساه اهللا تعاىل وحيا والوحي تكليم ما فقال وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه القصص 
  ونظائره  ١١١احلواريني املائدة 

ب عبده يف منامه فكل هذه األنواع تسمى تكليما ما وقد وقال عبادة بن الصامت رؤيا املؤمن كالم يكلم به الر
  خص اهللا سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكالمه له 

وأيضا فإن اهللا سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم اخلاص دون اإلسم العام كقوله وملا جاء 
بل ذكر تكليمه له بأخص من ذلك  ١٤٣ األعراف موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن تراين

فناداه وناجاه والنداء والنجاء أخص  ٥٢وهو تكليم خاص كقوله وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنيا مرمي 
  من التكليم ألنه تكليم خاص فالنداء تكليم من البعد يسمعه املنادي والنجاء تكليم من القرب 

ذه اآلية ما ميتنع معه محلها على ما ذكره وهو أنه ذكر الوحي املشترك مث ذكر عموم األنبياء وأيضا فإنه اجتمع يف ه
  بعد حممد ونوح مث ذكر موسى بعينه بعد ذكر النبيني عموما مث ذكر خصوص تكليمه مث أكده باملصدر 

صيص موسى بتكليم مل وكل من له أدىن ذوق يف األلفاظ وداللتها على معانيها جيزم بأن هذا السياق يقتضي خت
حيصل لغريه وأنه ليس تكليما ما فما ذكره أبو احلسن غري حسن بل باطل قطعا والذي غره ما اختاره سيبويه من 

حذف صفة املصدر وإرادهتا وسيبويه مل يذكر هذا يف كل مصدر كان هذا شأنه وإمنا ذكر أن هذا مما يسوغ يف 
دة التأكيد دون الصفة مل يقل سيبويه وال أحد أنه موصوف حمذوف يدل اجلملة فإذا كان يف الكالم ما يدل على إرا

على تقليله كما إذا قيل صدقت الرسول تصديقا وآمنت به إميانا أو قيل قاتل فالن مع رسول اهللا قتاال ونصره 



يكون نصرا وبني الرسول ألمته تبينا وأرشدهم إرشادا وهداهم هدى فهل يقول سيبويه أو أحد أن هذا جيوز أن 
موصوفا واملراد تصديقا وإميانا ما وتبيينا ما وهدى ما فهكذا اآلية واهللا تعاىل املوفق للصواب العامل يف املصدر إذا 

  كان توكيدا للفعل 
قال السهيلي وسألته عن العامل يف املصدر إذا كان توكيدا للفعل والتوكيد ال يعمل فيه املؤكد إذ هو هو يف املعىن 

فسكت قليال مث قال ما سألين عنه أحد قبلك وأرى أن العامل فيه ما كان يعمل يف الفعل قبله لو فما العامل فيه 
  كان امسا ألنه لو كان امسا لكان منصوبا بفعلت املتضمنة فيه 

مث عرضت كالمه على نفسي وتأملت الكتاب فإذا هو قد ذهل عما لوح إليه سيبويه يف باب املصادر بل صرح 
صدر املؤكد منصوبا بفعل هو التوكيد على احلقيقة واختزل ذلك الفعل وسد املصدر الذي هو وذلك أنه جعل امل

معموله مسده كما سدت إياك وزيدا مسد العامل فيهما فصار التقدير ضربت ضربت ضربا فضربت الثانية هي 
  عول مطلق ال توكيد التوكيد على احلقيقة وقد سد ضربا مسدها وهو معموهلا وإمنا يقدر عملها فيه على أنه مف

هذا معىن قول صاحب الكتاب مع زيادة شرح ومن تأمله هناك وجده كذلك والذي أقول به اآلن قول الشيخ أيب 
  احلسن ألن الفعل املختزل معىن واملعاين ال يؤكد هبا وإمنا يؤكد باأللفاظ 

يتضمن املصدر ولذلك وقولك ضربت فعل مشتق من املصدر فهو يدل عليه فكأنك قلت فعلت الضرب فضربت 
  تضمره فتقول من كذب فهو شر له وتقيده باحلال حنو قمنا سريعا فسريعا حال من القيام 

  فكما جاز أن تقيده باحلال وأن تكىن عنه جاز أيضا أن تؤكده بضربا كأنك قلت 

يف املفعول  ضربا ضربا أو نصب ضربا املتضمن ضربا املصرح به وبه يعمل يف الثاين يعين فعلت كما كان ذلك
املطلق إذا قلت ضربت ضربا شديدا أي فعلت ضربا شديدا وليس املؤكد كذلك إمنا ينتصب كما ينتصب زيد 

الثاين يف قولك ضربت زيدا مكررا انتصب من حيث كان هو األول ال أنك أضمرت له فعال فتأمله فصل تأكيد 
  األفعال باملصادر 

  كد فيما يؤكد من األفعال باملصادر وما ال يؤ
قد أشرنا إىل أن الفعل قسمان خاص وعام فالعام فعلت وعملت وفعلت أعم ألن عملت عبارة عن حركات 

اجلوارح مع دأب ولذلك جاء على وزن فعل كتعب ونصب ومن مث مل جتدها خيرب هبا عن اهللا سبحانه إال أن يراد به 
تعاىل أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا  مسع فيحمل على اجملاز احملض ويلتمس له التأويل قلت وقد ورد قوله

وقد تقدم له كالم أن اليد صفة أخص من القدرة والنعمة كما هو مذهب أيب احلسن األشعري رمحه  ٧١أنعاما يس 
اهللا ونصر ذلك املذهب وارتضاه وعلى هذا فال تأويل يف اآلية بل هي على حقيقتها على قوله وأما الدأب والنصب 

  جلارحة فمن خصائص العبد واهللا تعاىل منزه عن ذلك متعال عنه وإثبات ا
وخصائص املخلوقني ال جيوز إثباهتا لرب العاملني بل الصفة املضافة إىل اهللا ال يلحقه فيها شيء من خصائصهم فإثباهتا 

  له كذلك ال حيتاج معه إىل تأويل فإن اهللا ليس كمثله شيء 
اخلة يف اإلسم العام فضال عن دخوهلا يف اإلسم اخلاص املضاف إىل الرب وقد تقدم أن خصائص املخلوقني غري د

  تعاىل وأهنا ال يدل اللفظ عليها بوضعه حىت يكون نفيها عن الرب تعاىل صرفا للفظ عن حقيقته 
ومن اغتفر دخوهلا يف اإلسم املضاف إىل الرب مث توسل بذلك إىل نفي الصفة عنه فقد مجع بني التشبيه والتعطيل 

وأما من مل يدخلها يف مسمى اللفظ اخلاص وال أثبتها للموصوف فقوله حمض التنزيه وإثبات ما أثبت اهللا تعاىل لنفسه 



فتأمل هذه النكتة ولتكن منك على ذكر يف باب األمساء والصفات فإهنا تزيل عنك اإلضطراب والشبهة واهللا تعاىل 
  املوفق للصواب 

  فعلت وحنوها ال تؤكد مبصدر 
مه قال إذا ثبت هذا وما كان حنوها من األحداث العامة الشائعة فإهنا ال تؤكد مبصدر ألهنا يف األفعال مبنزلة عاد كال

شيء وجسم يف األمساء فال يؤكد ألنه مل يثبت له حقيقة معينة عند املخاطب وإمنا يؤكد ما ثبت حقيقة واملخاطب 
  ه إىل توكيد فعلت أحوج إىل ذكر املفعول املطلق الذي تقع به الفائدة من

فلو قلت له فعلت فعلت وأكدته بغاية ما ميكن من التوكيد ما كان الكالم إال غري مفيد وكذلك لو قال فعلت فعال 
على التوكيد ألن املصدر الذي كنت تؤكد به لو أكدت قياسه أن يكون مفتوح الفاء ألنه ثالثي واملصدر الثالثي 

ت هذا ليس على إطالقه فإن فعلت إذا أريد هبا الفعل العام الذي مل تتحصل قياسه فتح فائه كما أن فعله كذلك قل
  حقيقته عند املخاطب امتنع تأكيدها بل مثل هذا ال يقع يف التخاطب 

وأما إذا أريد هبا فعل خاص قد حتصلت حقيقته ومتيزت عندمها كما إذا قال له أنت فعلت هذا وأشار إىل فعل معني 
ال فعلت فعلت كان الكالم مفيدا أبلغ فائدة وهذا إمنا جاء من حيث كانت فعلت مرادا به فإنه إذا أكد الفعل وق

  احلدث اخلاص وأكثر ما جييء فعلت يف اخلطاب كذلك فتأمله 
قال إذا ثبت هذا فال يقع بعد فعلت إال مفعول مطلق إما من لفظها فيكون عاما حنو فعلت فعال حسنا ومن مث جاء 

  لطحن والذبح ليس مبصدر اشتق منه الفعل بل هو مشتق من فعلت مكسور الفاء ألنه كا
وإما أن يكون خاصا حنو فعلت ضربا فضربا أيضا مفعول مطلق من غري لفظ فعل فصار فعلت كطحنت طحنا 

  وفعلت ضربا كطحنت دقيقا اإلستغناء باملفعول املطلق عن املصدر 
ن مفعوال مطلقا فلم مل يكن مكسور األول إذا كان مفعوال فإن قيل أمل جييزوا يف ضربت ضربا وقتلت قتال أن يكو

  مطلقا ومفتوحا إذا كان مصدرا مؤكدا 
قيل أمل يقدم يف أول الفائدة أنه ال يعمل يف ضربا إذا كان مفعوال مطلقا إال معىن فعلت ال لفظ ضربت فلو عمل فيه 

نك إذا شققت له امسا من فعلت لفظ ضربت لقلت ضربا بالكسر كطحن وهو حمال ألن الضرب ال يضرب ولك
  اليت هي عاملة فيه على احلقيقة فقلت هو فعل 

  وإن شققت له امسا من ضربت اليت ال يعمل لفظها فيه مل جيز أن جيعلها كالطحن 

والذبح ألن اإلسم القابل لصورة الفعل إمنا يشتق لفظه من لفظ ما عمل فيه فثبت من هذا كله أن فعلت وعملت 
ا املطلق عن مصدرها ألهنا ال تتعدى إال إىل حدث وذلك احلدث يشتق له اسم من لفظها فيجتمع استغىن مبفعوهل

  اللفظ واملعىن ويكون أقوى عند املخاطب من املصدر الذي يشتق منه الفعل 
ولذلك مل يقولوا صنعت صنعا بفتح الصاد وال عملت عمال بسكون امليم وال فعلت فعال بفتح الفاء استغناء عن 

صادر باملفعوالت املطلقة ألن العمل مثل القصص والنغص والصنع مثل الدهن واخلبز والفعل مثل الطحن وكلها امل
  مبعىن املفعول ال مبعىن املصدر الذي اشتق منه الفعل 

ض ومجيع هذه األفعال العامة ال تتعدى إىل اجلواهر واألجسام إال أن خيرب هبا عن خالقها وإمنا تتعدى إىل اجلواهر بع
األفعال اخلاصة حتت ضربت زيدا فهو مضروب على اإلطالق وإن اشتق له من لفظ فعلت مفعول به أي فعل به 

  الضرب ومل يفعل هو جاز 



وأما حلمت يف النوم حلما فهو مبنزلة فعلت وصنعت يف اليقظة ألن مجيع أفعال النوم تشتمل عليها حلمت وكان 
مث مل يقولوا حلما بوزن ضربا ألن حلمت مغنية عن املصدر كما كانت  مجيع أفعال اليقظة يشتمل عليها فعلت فمن

فعلت مغنية عنه وإمنا مطلوب املخاطب معرفة احمللوم واملفعول فلذلك قالوا حلما ولذلك مجعوه على أحالم وحلوم 
   يثىن ألن األمساء هي اليت جتمع وتثىن وأما الفعل أو ما فائدته كفائدة الفعل من املصادر فال جيمع وال

وقوهلم إمنا مجعت احللوم واألشغال الختالف األنواع بل يقال هلم وهل اختلفت األنواع إال من حيث كانت مبثابة 
األمساء املفعولة أال ترى أن الشغل على وزن فعل كالدهن هو عبارة عما يشتغل املرء عنه فهو اسم مشتق من الفعل 

ل والشغل هو املصدر كما أن اجلعل كذلك فعلى هذا ليس اإلشتغال وليس الفعل مشتقا منه إمنا هو مشتق من الشغ
  واألحالم جبمع املصدر بل هو مجع اسم املصادر على احلقيقة ال جتمع 

واملصدر على احلقيقة ال جيمع ألن املصادر كلها جنس واحد من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل واحلركة 
  هاء التأنيث يف متاثل احلركة وال ختالفها بذاهتا ولوال 

احلركة ما ساغ مجعها فلو نطقت العرب مبصدر حلمت الذي استغىن عنه باحللم ومبصدر شكرت الذي استغىن عنه 
  بالشكر ملا جاز مجعه ألن اختالف األنواع ليس راجعا إليه وإمنا هو راجع إىل املفعول املطلق 

عل وكذلك نقيضه وهو الكفر عبارة عما يقابل به املنعم أال ترى أن الشكر عبارة عما يكافأ به املنعم من ثناء أو ف
من جحد وقبح فعل فهو مفعول مطلق ال مصدر اشتق منه الفعل إال أن الكفر يتعدى بالباء لتضمنه معىن التكذيب 

وشكرت يتعدى بالالم اليت هي الم اإلضافة ألن املشكور يف احلقيقة هي النعمة وهي مضافة إىل املنعم وكذلك 
  ر يف احلقيقة هي النعمة لكن كفرها تكذيب وجحد فلذلك قالوا كفر باهللا وكفر نعمته وشكر له وشكر نعمته املكفو

وإذا ثبت أن الشكر من قولك شكرت شكرا مفعول مطلق وهو خمتلف األنواع ألن مكافأة النعم ختتلف جاز أن 
ن عباده ال نريد منكم جزاء وال شكورا جيمع كما مجع احللم والشغل فيحتمل قوله سبحانه حكاية عن املخلصني م

  أن يكون مجعا لشكر وليس كالقعود واجللوس ألنه متعد ومصدر املتعدي ال جييء على الفعول  ٩اإلنسان 
قلت الصحيح أنه مصدر جاء على الفعول ألن مقابله وهو الكفر واجلحد والنفار جتيء مصادرها على الفعول حنو 

بعد أن يراد بالكفور مجع الكفر والكفر ال يعهد مجعه يف القرآن قط وال يف كفور وجحود ونفور ويبعد كل ال
اإلستعمال فال يعرف يف التخاطب كفار أو كفور وإمنا املعروف الكفر والكفران والكفور مصادر ليس إال فحسن 

  جميء الشكور على الفعول محله على مقابله وهو كثري يف اللغة وقد تقدمت اإلشارة إليه 
و كان الشكور سائغا استعماله مجعا واحتمل اجلمع واملصدر لكان األليق مبعىن اآلية املصدر ال اجلمع ألن اهللا وحىت ل

  تعاىل وصفهم باإلخالص وأهنم إمنا قصدوا بإطعام الطعام وجهه ومل يريدوا من املطعمني جزاء وال شكورا 
وأصنافا منه بل األليق هبم وبإخالصهم أن يقولوا ال  وال يليق هبذا املوضع أن يقول ال نريد منكم أنواعا من الشكر

نريد منكم شكرا أصال فينفوا إرادة نفس هذه املاهية منهم وهو أبلغ يف قصد اإلخالص من نفي األنواع فتأمله فإنه 
عهود ظاهر فال يليق باآلية إال املصدر وكذلك قوله تعاىل ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إمنا هو مصدر وليس بامل

  البني مجع الشكر على الشكور واستعماله كذلك كما لو مل يعهد ذلك يف الكفور 

  اإلستغناء باملفعول املطلق عن املصدر 
عاد كالمه قال ويزيد هذا وضوحا قوهلم أحببت حبا فاحلب ليس مبصدر ألحببت إمنا هو عبارة عن الشغل باحملبوب 

  ع كما جيمع الشغل قال ولذلك جاء على وزنه مضموم األول ومن مث مج



  وحب متالق وحب هو القتل ... ثالثة أحباب فحب عالقة 
فقد انكشف لك بقوهلم أحببت حبا ومل يقولون إحبابا استغناء باملفعول املطلق الذي هو أفيد عند املخاطب من 

ملفعول األحباب أن حلمت حلما وشكرت شكرا وكفر كفرا وصنع صنعا كلها واقعة على ما هو اسم للشيء ا
وناصب له نصب املفعول املطلق وهو يف هذه األفعال أجدر أن يكون كذلك ألهنا أعم من أحببت إذ الشكر واقع 

  على أشياء خمتلفة وكذلك الكفر والشغل واحللم 
وكلما كان الفعل أعم وأشيع مل يكن لذكر مصدره معىن وكان فعل ويفعل مغنيا عنه ولوال كشف الشاعر 

ب ما كدنا نعرف ما فيه من العموم وأنه يف معىن الشغل صار أحببت كشغلت وصار احلب الختالف أنواع احل
كالشغل ولو قال إحبابا لكان مبنزلة شغلت شغال بفتح الشني أال ترى أهنم ال جيمعون من املصادر ما كان على وزن 

حمددا كالتمرة من التمر وأما مجعه اإلفعال حنو اإلكرام وعلى وزن اإلنفعال واإلفتعال والفعل وحنوها إال أن يكون 
الختالف األنواع فال اختالف لألنواع فيه إمنا اختالف األنواع فيما كان امسا مشتقا من الفعل استغىن به عن 

املصدر خلصوصه وعموم املصدر وذلك ال جتده يف الثالثي إال على وزن فعل وفعل أال ترى أهنم ال جيمعون حنو 
  فس والربص والعمى وبابه احلذر والرمد واخلدر واخل

  قلت فعل احلب فيه لغتان فعل وافعل وقد أنشدوا يف الصحاح بيتني على اللغتني ومها 
  واعلم أن احلب باملرء أرفق ... أحب أيا مروان من أجل متره 

  وكان عياض منه أدىن ومشرق ... وواهللا لوال متره ما حببته 
ن أدىن من عبيد ومشرق باألقواء والبيتان لغيالن بن شجاع النهشلي هكذا أنشده املربد والذي يف الصحاح وال كا

  وهو عريب فصيح وإذا ثبت أهنما لغتان يف أحببته حبا فأنا له حمب وهو حمبوب على تداخل اللغتني فأتوا يف املصدر 

ي وأتوا مبصدره الثالثي كالشكر والشغل واستعملوا من الفعلني الرباعي يف غالب كالمهم حىت كأهنم هجروا الثالث
  حىت كأهنم هجروا الرباعي 

فلما جاءوا إىل اسم الفاعل أتوا باإلسم من الرباعي حىت كأهنم مل ينطقوا بالثالثي فقالوا حمب ولو يقولوا حاب أصال 
  وجاءوا إىل املفعول فأتوا به من الفعل الثالثي يف األكثر فقالوا حمبوب ومل يقولوا حمب إال نادرا كما قال 

  مين مبنزلة احملب املكرم ... نزلت فال تظىن غريه ولقد 
فهذا من أحببت كما أن احملبوب من حببت مث استعملوا لفظ احلبيب يف احملبوب أكثر من استعماهلم إياه يف احملب مع 

  أنه يطلق عليهما فمن جميئه مبعىن املفعول قول ابن الدمينة 
  آته حلبيب  إيل وإن مل... وإن الكثيب الفرد من جانب احلمى 

  أي حملبوب ومن جميئه للفاعل قول اجملنون 
  وما كان نفسا بالفراق تطيب ... أهتجر ليلى للفراق حبيبها 

  فهذا مبعىن حمبها ورمبا قالوا للحبيب حب مثل خدن فخدن وخدين مثل حب وحبيب 
حملبوب ليس األمر كما قال بل وإذا ثبت هذا فقوله رمحه اهللا احلب ليس مبصدر ألحببت إمنا هو عبارة عن الشغل با

هي مصدر للثالثي أجروه على الفعل الرباعي استغناء عن مصدره وهذا لكثرة ولوع أنفسهم باحلب وألسنتهم به 
  استعملوه منه أخف املصدرين استغناء به عن أثقلهما 

هره وإذالله إياه حىت إنه وأما جميئه بالضم دون الفتح فكثري يف ذلك وهو قوة هذا املعىن ومتكنه من نفس احملب وق
ليذل الشجاع الذي ال يذل ألحد فينقهر حملبوبه ويستأسر له كما هو معروف يف أشعارهم ونثرهم وكما يدل عليه 



  الوجود 
فلما كان هبذه املثابة أعطوه أقوى احلركات وهي الضمة فإن حركة احملب أقوى احلركات فأعطوا أقوى حركات 

  ية ليتشاكل اللفظ واملعىن فلهذا عدلوا عن قياس مصدره وهو احلب إىل ضمه املتحرك أقوى احلركات اللفظ
وأيضا فإهنم كرهوا أن جييئوا مبصدره على لفظ احلب الذي هو اسم جنس للمحبة ومل يكن بد من عدوهلم إما إىل 

  الضم أو إىل الكسر وكان الضم أوىل لوجهني 
  مع ما يوازي ما يف معىن أحدمها قوته وقوة احلب الثاين أن يف الضمة من اجل

  احلب من مجيع اهلمة واإلرادة على احملبوب فكأهنم دلوا السامع بلفظه وحركته وقوته على معناه اشتقاق احلب 
وتأمل كيف أتوا يف هذا املسمى حبرفني أحدمها احلاء اليت هي أقصى احللق مبدأ الصوت وخمرجها قريب من خمرج 

عدن احلب وقراره مث قرنوها بالباء اليت هي من الشفتني وهي آخر خمارج اهلمزة من أصل املصدر الذي هو م
الصوت وهنايته فجمع احلرفان بداية الصوت وهنايته كما اشتمل معىن احلب على بداية احلركة وهنايتها فإن بداية 

ايته فتأمل هذه النكت حركة احملب من جهة حمبوبه وهنايتها إىل الوصول إليه فاختاروا له حرفني مها بداية الصوت وهن
  البديعة جتدها ألطف من النسيم وال تعلق إال بذهن يناسبها لطافة ورقة 

  بعشك فادرج ساملا غري غامن ... فقل لكثيف الطبع وحيك ليس ذا 
  واشتقاقه يف األصل من املالزمة والثبات من قوهلم أحب البعري فهو حمب إذ برك فلم يثر قال 

  ضرب بعري السود إذ حبا .. .حلت عليه بالقطيع ضربا 
فلما كان احملب مالزما لذكر حمبوبه ثابت القلب على حبه مقيما عليه ال يروم عنه انتقاال وال يبغي عنه زواال قد 

  اختذ له يف سويداء قلبه وطنا وجعله له سكنا 
  على العهد ال يلوي وال يتغري ... تزول اجلبال الراسيات وقلبه 

الدال على الثبات واللزوم وملا جاءوا إىل احملبوب أعطوه يف غالب استعماهلم لفظ فعيل  فلذلك أعطوه هذا اإلسم
  الدال على أن هذا الوصف وهو كون متعلق احملب أمر ثابت له لذاته وإن مل حيب فهو حبيب سواء أحبه غريه أم ال 

ناء األوصاف الثابتة الالزمة وهذا الوزن موضوع يف األصل هلذا املعىن الشريف وإن مل يشرفه غريه وهو من ب
كطويل وقصري وكرمي وعظيم وحليم ومجيل وبابه وهذا خبالف مفعول فإن حقيقته ملن تعلق به الفعل ليس إال 

مضروب ملن وقع عليه الضرب ومقتول ومأكول وبابه فهجروا يف أكثر كالمهم لفظ حمبوب ملا يؤذن من أنه الذي 
بيب الدال على أنه حبيب يف نفسه تعلق به احلب أم ال جاءوا إىل من قام به تعلق به احلب فقط واختاروا له لفظ ح

  احلب فأعطوه لفظ حمب دون حاب لوجهني 

أحدمها أن األصل هو الرباعي والنطق به أكثر فجاء على األصل الثاين أن حروفه أكثر من حروف حاب واحملل حمل 
ا يف كتاب وإمنا هي روضة أنف منح العزيز الوهاب فهمها وله تكثري ال حمل تعليل فتأمل هذه املعاين اليت ال جتده

احلمد واملنة وقد ذكرنا من هذا وأمثاله يف كتاب التحفة املكية ما لو وجدناه لغرينا ألعطيناه حقه من اإلستحسان 
  واملدح وهللا تعاىل الفضل واملنة أنواع احلب 

مصدرا ألنه أراد أن احلب ثالثة أنواع وثالثة ضروب  وأما مجع الشاعر له على ثالثة أحباب ال خيرجه عن كونه
وهذا تقسيم للمصدر نفسه وهو تقسيم صحيح فإن للحب بداية وتوسطا وهناية فذكر الشاعر األقسام الثالثة فحب 

  البداية هو حب العالقة ويسمى عالقة لتعلق القلب باحملبوب قال الشاعر 



  ثغام املخلس أفنان رأسك كال... أعالقة أم الوليد بعدما 
واحلب املتوسط وهو حب التملق وهو التذلل والتواضع للمحبوب واإلنكسار له وتتبع مواقع رضاه وإيقاعها على 

  ألطف الوجوه فهذا هو التملق وهو إمنا يكون بعد تعلق القلب به 
قطع دوهنا العبارة واحلب الثالث الذي هو يباشر القلب ويصطلم العقل ويذهب اللب ومينع القرار وهذه احملبة تن

  ومتتنع إليها اإلشارة ويل فيها من أبيات 
  وفيها املنايا ينقلنب أمانيا ... وما هي إال املوت أو هو دوهنا 

فقد بان لك أن الشاعر إمنا أراد مجع احلب الذي هو املصدر باعتبار أنواعه وضروبه ولنقطع الكالم يف هذه املسألة 
  كتاب التحفة أضعاف ذلك واهللا املوفق  فمن مل يشبع من هذه الكلمات ففي

عاد كالمه قال فإن قيل فقد قالوا سقم وأسقام والسقم مصدر سقم فهذا مجع الختالف األنواع ألنه اسم كما 
  ذكرت 

قيل هذه غفلة أليس قد قالوا سقم بضم السني فهو عبارة عن الداء الذي يسقم اإلنسان فصار كالدهن والشغل 
  ألنواع فجمع وهو يف ذاته خمتلف ا

  وأما املرض فقد يكون عبارة عن السقم والعلة فيجمع على أمراض وقد يكون مصدرا كقولك مرض فال جيمع 
  فإنه قيل تفريقك بني األمرين دعوى فما دليلها 

قلنا قولك عرق يعرق عرقا ال خيفى على أحد أنه مصدر عرق والعرق الذي هو جسم سائل مائع سائل من اجلسد 
لى أحد أنه غري العرق الذي هو املصدر وإن كان اللفظ واحدا فكذلك املرض يكون عبارة عن املصدر ال خيفى ع

  وعبارة عن السقم والعلة 
فعلى هذا تقول تصبب زيد عرقا ليكون له إعرابان متييز إذا أردت املائع ومفعول من أجله أو مصدر مؤكد إذا 

  أردت املصدر 
ملصدر فهي مثل العمي وإن أردت الشيء املائع فهو دم مثل يد وقد يسمى وكذلك دميت إصبعي دما إذا أردت ا

  املائع باملصدر قال 
  ولكن على أعقابنا تقطر الدما ... فلسنا على األعقاب تدمى كلومنا 

  فهذا مقصور كالعصا وعليه قول اآلخر 
  فصل توكيد الفعل وتوكيد النكرة ... جرى الدميان باخلرب اليقني 

ع أن يؤكد الفعل العام باملصدر لشيوعه كما ميتنع توكيد النكرة لشيوعها وأهنا مل تثبت هلا عني مل جيز ومن حيث امتن
أن خيرب عنه كما ال خيرب عن النكرة ال تقول من فعل كان شرا له خبالف من كذب كان شرا له ألن كذب فعل 

ا وال علمت طويال كما قالوا سرت سريعا خاص فجاز اإلخبار عما تضمنه من املصدر ومن مث مل يقولوا فعلت سريع
  وجلست طويال على احلال من املصدر كما يكون احلال من اإلسم اخلاص وال يكون من النكرة الشائعة 

  فإن قلت اجعله نعتا للمفعول املطلق كأنك قلت فعلت فعال سريعا وعملت عمال كثريا 
كورة يف موضعها فليس قوهلم سرت سريعا نعتا ملصدر قيل ال جيوز إقامة النعت مقام املنعوت إال على شروط مذ

نكرة حمذوفة إمنا هو حال من مصدر يف حكم املعرفة بداللة الفعل اخلاص عليه فقد استقام امليسم للناظر يف فصول 
  هذه املسألة واستتب القياس فيها من كل وجه 

  ر األول كالطحن والذبح فإن قيل فما قولكم يف علمت علما أليس هو مصدرا لعلمت فلم جاء مكسو



قيل العلم يكون عبارة عن املعلوم كما تقول فرأيت العلم وعبارة عن املصدر نفسه الذي اشتق منه علمت إال أن 
  ذلك املصدر مفعول لعلمت ألنه معلوم بنفس العلم 

لك جاء على ألنك إذا علمت الشيء فقد علمته وعلمت أنك علمته بعلم واحد فقد صار العلم معلوما بنفسه فلذ
وزن الطحن والذبح وليس له نظري يف الكالم إال قليل ال أعلم فعال يتناول املفعول ويتناول نفسه إال العلم والكالم 

  ألنك تقول للمخاطب تكلم فيقول قد تكلمت فيكون صادقا وإن مل ينطق قبل ذلك 
وكان قد أجبتك // رواه البخاري وأبو داود // وهلذا قال النيب لألعرايب ملا قال له يا ابن عبد املطلب قد أجبتك 

جوابا وخربا عن اجلواب فتناول القول نفسه ولذلك تعبدنا يف التالوة أن نقول قل هو اهللا أحد ألن قل أمر يتناول 
ما بعده ويتناول نفسه فمن مث جاء مصدر القول على القيل كما جاء مصدر علمت على العلم وجاء أيضا على 

  ن القبض ألن القول قد يكون مقوال بنفسه القال وهو على وز
وجاء أيضا على األصل مفتوح األول وأما العلم فلم جييء إال مكسورا مصدرا كان أو مفعوال ألنه ال يكون أبدا إال 

  معلوما بنفسه 
  والقول خبالف ذلك قد يتناول نفسه يف بعض الكالم وقد ال يتناول إال املفعول وهو األغلب 

س باسم عند سيبويه ولذلك منع من مجعه فقال ال جيمع الفكر على أفكار محله على املصادر اليت ال وأما الفكر فلي
  جتمع 

وقد استهوى اخلطباء والقصاص خالف هذا وهو كالعلم لقربه منه يف معناه ومشاركته له يف حمله وأما الذكر 
  فبمنزلة العلم ألنه نوع منه فصل فيما حيدد من املصادر باهلاء 

ا حيدد من املصادر باهلاء وفيه بقايا من الفصل األول فقد تقدم أن الفعل ال يدل على مصدره إال مطلقا غري حمدد فيم
  وال منعوت 

وإنك إذا قلت ضربته ضربة فإمنا هو مفعول مطلق ال توكيد ألن التوكيد ال يكون يف معناه زيادة على املؤكد ومن 
  رية كذلك وال قعدت طويلة ألن الفعل ال يدل بلفظه على املرة الواحدة مث ال تقول سري بزيد سريعة حسنة تريد س

ومن مث بطل ما أجازه النحاس وغريه من قوله زيد ظننتها منطلق تريد الظنة ألن الفعل ال يدل عليها وإذا ثبت هذا 
قع التحديد غالبا ألنه فالتحديد يف املصادر ليس يطرد يف مجيعها ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه ي

مضارع لألجناس الظاهرة اليت يقع الفرق بني الواحد منه واجلنس هباء التأنيث حنو مترة ومتر وخنلة وخنل وكذلك 
  تقول ضربة وضرب 

وأما ما كان من األفعال الباطنة حنو علم وحذر وفرق ووجل أو ما كان سبعا حنو ظرف وشرف ال يقال يف شيء 
  ل فهم فهمة وال ظرف ظرفة من هذا فعلة ال يقا

وكذلك ما كان من األفعال عبارة عن الكثرة والقلة حنو طال وقصر وكرب وصغر وقل وكثر ال نقول فيه فعلة وأما 
قوهلم الكربة يف اهلرم فعبارة عن الصفة وليست بواحدة من الكرب وكذلك الكثرة ليست كالضربة من الضرب 

  أحسبه يقال يف حتديده محدة كما يقال مدحة الفرق بني احلمد واملدح  ألنك ال تقول كثر كثرا وأما محدا فما
والفرق بينهما أن محد يتضمن الثناء مع العلم مبا يثىن به فإن جترد عن العلم كان مدحا ومل يكن محدا فكل محد مدح 

ومل جييء كذلك دون العكس ومن حيث كان يتضمن العلم خبصال احملمود جاء فعله على محد بالكسر موازنا لعلم 
مدح فصار املدح يف األفعال الظاهرة كالضرب وحنوه ومن مث يف الكتاب والسنة محد ربنا فالنا ويقول مدح اهللا 

فالنا وأثىن على فالن وال تقول محد إال لنفسه ولذلك قال سبحانه احلمد هللا بالم اجلنس املفيدة لإلستغراق فاحلمد 



ه لنفسه استحقاق ومحد العباد له ومحد بعضهم لبعض ملك له فلو محد هو كله له إما ملكا وإما استحقاقا فحمد
غريه مل يسغ أن يقال يف ذلك احلمد ملك له ألن احلمد كالمه ومل يسغ أن يضاف إليه على جهة اإلستحاق وقد 

  تعلق بغريه 
  فإن قيل أليس ثناؤه ومدحه ألوليائه إمنا هو مبا علم فلم ال جيوز أن يسمى محدا 

 يسمى محدا على اإلطالق إال ما يتضمن العلم باحملاسن على الكمال وذلك معدوم يف غريه سبحانه فإذا مدح قيل ال
  فإمنا ميدح خبصلة هي ناقصة يف حق العبد وهو أعلم بنقصاهنا وإذا محد نفسه محد مبا علم من كمال صفاته 

صحيحا فإن كل واحد منهما يتضمن العلم مبا  قلت ليس ما ذكره من الفرق بني احلمد واملدح باعتبار العلم وعدمه
حيمد به غريه وميدحه فال يكون مادحا وال حامدا من مل يعرف صفات احملمود واملمدوح فكيف يصح قوله إن جترد 

  عن العلم كان مادحا بل إن جترد عن العلم كان كالما بغري علم فإن طابق فصدق وإال فكذب 
  السنة محد ربنا فالنا يقال وأين جاء فيهما مدح اهللا فالنا وقوله ومن مث مل جييء يف الكتاب و

وقد جاء يف السنة ما هو أخص من احلمد وهو الثناء الذي هو تكرار احملامد كما يف قول النيب ألهل قباء ما هذا 
ملن شاء من  فإذا كان قد أثىن عليهم والثناء محد متكرر فما مينع محده// صحيح // الطهور الذي أثىن اهللا عليكم به 

  عباده 
مث الصحيح يف تسمية النيب حممدا أنه الذي حيمده اهللا ومالئكته وعباده املؤمنون وأما من قال الذي حيمده أهل 

السموات وأهل األرض فال ينايف محد اهللا بل محد أهل السموات واألرض له بعد محد اهللا له فلما محده اهللا محده أهل 
ا كان احلمد ثناء خاصا على احملمود مل ميتنع أن حيمد اهللا تعاىل من يشاء من خلقه السموات واألرض وباجلملة فإذ

كما يثين عليه فالصواب يف الفرق بني احلمد واملدح أن يقال اإلخبار عن حماسن الغري إما أن يكون إخبارا جمردا من 
  حب وإرادة أو مقرونا حببه وإرادته 

   فهو احلمد فاحلمد إخبار عن حماسن احملمود مع حبه وإجالله وتعظيمه فإن كان األول فهو املدح وإن كان الثاين
وهلذا كان خربا يتضمن اإلنشاء خبالف املدح فإنه خرب جمرد فالقائل إذا قال احلمد هللا أو قال ربنا لك احلمد تضمن 

ققة واملقدرة وذلك كالمه اخلرب عن كل ما حيمد عليه تعاىل باسم جامع حميط متضمن لكل فرد من أفراد احلمد احمل
  يستلزم 

إثبات كل كمال حيمد عليه الرب تعاىل وهلذا ال تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه وال ينبغي إال ملن هذا شأنه وهو 
  احلميد اجمليد 

 وملا كان هذا املعىن مقارنا للحمد ال تتقوم حقيقته إال به فسره من فسره بالرضى واحملبة وهو تفسري له جبزء مدلوله
  بل هو رضاء وحمبة ومقارنة للثناء 

وهلذا السر واهللا أعلم جاء فعله على بناء الطبائع والغرائز فقيل محد لتضمنه احلب الذي هو بالطبائع والسجايا أوىل 
وأحق من فهم وحذر وسقم وحنوه خبالف اإلخبار اجملرد عن ذلك وهو املدح فإنه جاء على وزن فعل فقالوا مدحه 

معاين الغرائز والطبائع فتأمل هذه النكتة البديعة وتأمل اإلنشاء الثابت يف قولك ربنا لك احلمد  لتجرد معناه من
وقولك احلمد هللا كيف جتده حتت هذه األلفاظ ولذلك ال يقال موضعها املدح هللا تعاىل وال ربنا لك املدح وسره ما 

  وإجالله وتعظيمه  ذكرت لك من األخبار مبحاسن احملمود إخبارا مقترنا حببه وإرادته
فإن قلت فهذا ينقض قولكم إنه ال ميتنع أن حيمد اهللا تعاىل من شاء من خلقه فإن اهللا تعاىل ال يتعاظمه شيء وال 



  يستحق التعظيم غريه فكيف يعظم أحدا من عباده 
قلت احملبة ال تنفك عن تعظيم وإجالل للمحبوب ولكن يضاف إىل كل ذات حبسب ما تقتضيه خصائص تلك 

الذات فمحبة العبد لربه تستلزم إجالله وتعظيمه وكذلك حمبة الرسول تستلزم توقريه وتعزيزه وإجالله وكذلك حمبة 
الوالدين والعلماء وملوك العدل وأما حمبة الرب عبده فإهنا تستلزم إعزازه لعبده وإكرامه إياه والتنويه بذكره وإلقاء 

  املعىن ثابت يف حمبته ومحده لعبده مسي تعظيما وإجالال أو مل يسم التعظيم واملهابة له يف قلوب أوليائه فهذا 
أال ترى أن حمبته سبحانه لرسله كيف اقتضت أن نوه بذكرهم يف أهل السماء واألرض ورفع ذكرهم على ذكر 
غريهم وغضب على من مل حيبهم ويوقرهم وجيلهم وأحل به أنواع العقوبات يف الدنيا واآلخرة وجعل كرامته يف 

لدنيا واآلخرة حملبيهم وأنصارهم وأتباعهم أوال ترى كيف أمر عباده وأولياءه بالصالة اليت هي تعظيم وثناء على ا
  خامتهم وأفضلهم صلوات اهللا عليه وسالمه أفليس هذا تعظيما هلم وإعزازا وإكراما وتكرميا 

فما الفرق بينهما وبني الثناء واجملد  فإن قيل فقد ظهر الفرق بني احلمد واملدح واستبان صبح املعىن وأسفر وجهه
  الفرق بني احلمد واملدح وبني الثناء واجملد 

  قيل قد تعدينا طورنا فيما حنن بصدده ولكن نذكر الفرق تكميال للفائدة فنذكر 

اعتبارات  تقسيما جامعا هلذه املعاين األربعة أعين احلمد واملدح والثناء واجملد فنقول اإلخبار عن حماسن الغري له ثالث
اعتبار من حيث املخرب به واعتبار من حيث اإلخبار عنه باخلرب واعتبار من حيث حال املخرب فمن حيث اإلعتبار 

األول ينشأ التقسيم إىل احلمد واجملد فإن املخرب به إما أن يكون من أوصاف العظمة واجلالل والسعة وتوابعها أو من 
ن األول فهو اجملد وإن كان الثاين فهو احلمد وهذا ألن لفظ م ج د يف أوصاف اجلمال واإلحسان وتوابعها فإن كا

لغتهم يدور على معىن اإلتساع والكثرة فمنه قوهلم أجمد الدابة علفا أي أوسعها علفا ومنه جمد الرجل فهو ماجد إذا 
  كثر خريه وإحسانه إىل الناس قال الشاعر 

  إذا هتب مشأل بليل ... أنت تكون ماجد نبيل 
ه قوهلم يف شجر الغار واستمجد املرخ والعفار أي كثرت النار فيهما ومن حيث اعتبار اخلرب نفسه ينشأ التقسيم ومن

  إىل الثناء واحلمد فإن اخلرب عن احملاسن إما متكرر أو ال 
بعض فإن تكرر فهو الثناء وإن مل يتكرر فهو احلمد فإن الثناء مأخوذ من الثين وهو العطف ورد الشيء بعضه على 

ومنه ثنيت الثوب ومنه التثنية يف اإلسم فاملثىن مكرر حملاسن من يثىن عليه مرة بعد مرة ومن جهة اعتبار حال املخرب 
ينشأ التقسيم إىل املدح واحلمد فإن املخرب عن حماسن الغري إما أن يقترن بإخباره حب له وإجالل أو ال فإن اقترن به 

  هذه األقسام وميزها  احلب فهو احلمد وإال فهو املدح فحصل
مث تأمل تنزيل قوله تعاىل فيما رواه عنه رسول اهللا حني يقول العبد احلمد هللا رب العاملني فيقول اهللا محدين عبدي فإذا 
قال الرمحن الرحيم قال أثىن علي عبدي ألنه كرر محده فإذا قال مالك يوم الدين قال جمدين عبدي فإنه وصفه بامللك 

فامحد اهللا على ما ساقه إليك من هذه األسرار // رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي // والعظمة واجلالل 
  والفوائد 

عفوا مل تسهر فيها عينك ومل يسافر فيها فكرك عن وطنه ومل تتجرد يف حتصيلها عن مألوفاتك بل هي عرائس معان 
  غنمها وعليه غرمها فصل تثنية املصادر ومجعها جتلى عليك وتزف إليك فلك لذة التمتع هبا ومهرها على غريك لك 

فلنرجع إىل كالمه قال وكل ما حدد من املصادر جتوز تثنيته ومجعه وما مل حيدد فعلى األصل الذي تقدم ال يثىن وال 



جيمع وقوهلم إال أن ختتلف أنواعه ال ختتلف أنواعه إال إذا كان عبارة عن مفعول مطلق اشتق من لفظ الفعل ال عن 
در اشتق الفعل منه ولذلك جتده على وزن فعل بالكسر وعلى وزن فعل حنو عمل والذي هو مصدر حقيقة ما مص

  جتده على وزن فعل حنو ضرب وقتل 
وأما الشرب بالفتح والضم والكسر فالشرب بالفتح هو املصدر والشرب بالضم عبارة عن املشروب أو عن احلدث 

  الذي هو مفعول مطلق يف األصل 
بالضم  ٥٥تسع فيه فأجرى جمرى املصدر الذي اشتق الفعل منه كما قال تعاىل فشاربون شرب اهليم الواقعة ورمبا ا

والفتح قلت هذه كبوة من جواد ونبوة من صارم فإن الشرب بالضم هو املصدر وأما املشروب فهو الشرب بكسر 
  الشني 

فهذا هو املشروب كما تقول قسم من املاء وحظ  ١٥٥قال اهللا يف الناقة هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم الشعراء 
ونصيب تشربه يف يومها ولكم حظ وقسم تستوفونه يف يومكم وهذا هو القياس يف الباب كالذبح مبعىن املذبوح 

والطحن للمطحون واحلب للمحبوب واحلمل للمحمول والقسم للمقسوم والعرس للزوجة اليت قد عرس هبا 
  ونظائره كثرية جدا 

ب بالفتح فقياسه أن يكون مجع شارب كصاحب وصحب وتاجر وجتر وهو يستعمل كذلك وإطالق لفظ وأما الشر
اجلمع عليه جريا على عادهتم والصواب أنه اسم مجع فإن فعال ليس من صيغ اجلموع واستعمل أيضا مصدرا وقد 

  مبعىن املشروب  قرئت اآلية بالوجوه الثالثة فمن قرأ بالضم أو الفتح فهو مصدر ومن قرأ بالكسر فهو
وعلى األول يقع التشبيه بني الفعلني وهو املقصود بالذكر شبه شرهبم من احلميم بشرب اإلبل العطاش اليت قد 

  أصاهبا اهليام وهو داء تشرب منه وال تروى وهو 

كسر فوجهها مجع أهيم وأصله هيم بضم اهلاء كأمحر ومحر مث قلبوا الضمة كسرة ألجل الياء فقالوا هيم وأما قراءة ال
  أنه شبه مشروهبم مبشروب اإلبل اهليم يف كثرته وعدم الري به واهللا تعاىل أعلم مجع الفهم والعقل والوهم والظن 

عاد كالمه قال فإن قيل الفهم والعقل والوهم والظن مصادر ليست مما ذكرت وقد مجعت فقالوا أفهام وأوهام 
  وعقول 

أجريت جمرى األمساء حيث صارت عبارة عن صفة الزمة وعن حاسة  قيل هذه مصادر يف أصل وضعها ولكنها قد
  ناطقة كالبصر 

أال ترى أنك إذا قلت عقلت البعري عقال مل جيز يف هذا املصدر اجلمع فإذا أردت به املعىن الذي استعري له وهو عقل 
  اإلنسان جاز مجعه إذ صار لإلنسان كأنه حاسة ناطقة كالبصر 

ورد يف القرآن الكرمي جمموع والسمع غري جمموع يف أجود الكالم لبقاء السمع على أصله  أال ترى أن البصر حيثما
من بناء املصادر الثالثة ولكون البصر على وزن فعل كاألمساء وألنه يراد به احلاسة وقد جيوز يف السمع على ضعف 

يكون ذلك إال بشرط وهو أن  أن جتمعه إذا أردت به احلاسة دون املصدر كما جتمع الفهم على أفهام ولكن ال
  تكون األفهام واألمساع وحنوها مضافة إىل مجع حنو أفهام القوم وأمساع الزيدين 

ولو كان هذا اجلمع إمنا هو الختالف أنواع املصدر ملا جاز أن تقول عرفت أفهام القوم يف هذه املسألة وعرفت 
لة وإن اختلفت حماهلا فعلم زيد وعلم عمرو إذا تعلقا علومهم ألن الصفة ال ختتلف عند احتاد متعلقها بل هي مماث

  بشيء واحد فهما مثالن وعلم زيد بشيء واحد وعلمه بشيء آخر خمتلفان الختالف املعلومني 
واملقصود أن األفهام والعقول ال جتمع الختالف أنواعها ألهنا قد جتمع حيث ال ختتلف وهي عند اتفاق أفهام على 



ة عند اختالفها حنو فهم زيد احلساب والنحو وغريمها ال يقال فيه عرفت أفهام زيد بالعلوم مفهوم واحد وجتيء مفرد
ولكن تقول فهم زيد باإلفراد مع اختالف متعلقه واختالف متعلقه يوجب اختالفه وإذا ثبت هذا فلم جيمع الفهم 

مجع وإذا أضيف إىل واحد مل جيمع على أفهام إال من حيث كان مبنزلة حاسة ناطقة لإلنسان فإذا أضيف إىل أكثرين 
ألنه كاحلاسة الواحدة وإن كان يف أصله مصدرا فرب مصدر أجرى جمرى األمساء كضيف وضيفان وعدل وعدول 

  وصيد وصيود 

وأما رؤية العني فليست التاء فيها للتحذير بل هي لتأنيث الصفة كالقدرة والصفرة واحلمرة وكان األصل فيها رأيا 
فإذا مل تضف استعمل  ١٣عملون هذا األصل مضافا إىل العني حنو قوله تعاىل رأي العني آل عمران ولكنهم إمنا يست

  يف الرأي املعقول واستعملت الرؤية يف املعىن اآلخر للفرق 
وأما الظن فمصدر ال يثىن وال جيمع إال أن تريد به األمور املظنونة حنو ذلك قوله تعاىل وتظنون باهللا الظنونا األحزاب 

أي يظنون أشياء كاذبة والظنون على هذا مفعول مطلق ال عبارة عن الظن الذي هو املصدر يف األصل واهللا  ١٠
  أعلم فائدة لفظ سحر وتقسيمه 

سحر على قسمني أحدمها يراد به سحر يوم بعينه معرفة كان اليوم أو نكرة وهو يف هذا ظرف غري منون بشرط أن 
  عوال وفيه وجهان يكون اليوم ظرفا ال فاعال وال مف

أحدمها أن تعريفه ملا فيه من معىن اإلضافة فإنك تريد سحر ذلك اليوم فحذف التنوين منه كما حذف يف أمجع 
  وأكتع ملا كان مضافا يف املعىن 

الوجه الثاين وهو اختيار سيبويه أن تعريفه بالالم املقدرة كأنك حني ذكرت يوما قبله وجعلته ظرفا مث ذكرت سحر 
  أردت السحر الذي من ذلك اليوم فاستغنيت عن األلف والالم بذكر اليوم فكأنك 

وهذا القول أصح للفرق الذي بني سحر وبني أمجع فإن أمجع توكيد مبنزلة كله ونفسه فهو مضاف يف املعىن إىل 
ا عنه حبال وليس ضمري املؤكد واستغىن عن إظهار الضمري بذكر املؤكد ألن أمجع ال يكون إال تابعا له وال يكون خمرب

كذلك السحر ألنه مبنزلة الفرس واجلمل فإن أضفته مل يكن بد من إظهار املضاف إليه وإمنا هو معرف بالالم كما 
قال سيبويه وهذا كله ملا كان اليوم ظرفا ال مفعوال فلو قلت كرهت يوم السبت سحر كان بدال كما تقول أكلت 

  الشاة رأسها 
إذا كان ما قبله ظرفا أيضا ألنه بعض اليوم فيكون بدل البعض من الكل كما كان ذلك فإن قيل فهال قلتم أنه بدل 

  إذا كان اليوم مفعوال 
قيل الفرق بينهما أن البدل يعتمد عليه ويكون املبدل منه يف حكم الطرح ويكون الفعل خمصوصا بالبدل بعدما كان 

  عموما يف املبدل منه 

اول األكل إال رأسها وخرج سائرها من أن يكون مأكوال وليس كذلك فإذا قلت أكلت السمكة رأسها مل يتن
خرجت يوم اجلمعة سحر ألن الظرف مقدر ب يف وجعل سحر ظرفا ال خيرج اليوم عن أن يكون ظرفا بل يبقى 

على حاله ألنه ليس من شرط الظرف أن ميأله ما يوضع فيه فالكالم معتمد عليه كما كان قبل ذكر سحر نعم وما 
سع من اليوم يف املعىن حنو الشهر والعام الذي فيه ذكر اليوم وما هو أوسع من العام كالزمان كل واحد من هو أو

هذه ظرف للفعل الذي وقع يف سحر بالذكر فذكر سحر ال خيرج شيء منها أن يكون ظرفا للفعل فلذلك اعتمد 
السبت سحرا أو السحر منه ال بد من الكالم على اليوم واستغىن به عن جتديد آلة التعريف خبالف كرهت يوم 



البدل فيه فقد بان الفرق وبانت علة ارتفاع التنوين ألنه ال جيامع األلف والالم وال معناها وإن كان يف حكم 
  املضاف كما زعم بعضهم فلذلك أيضا امتنع تنوينه 

ن ذلك اليوم ألن الظرفية وأما مانع تصرفه ومتكنه فإنك ملا أردته ليوم هو ظرف فلو متكن خرج عن أن يكون م
كانت رابطة بينهما ومشعرة بأن السحر من ذلك اليوم فإذا قلت سري بزيد يوم اجلمعة سحر وجعلته مفعوال على 
السعة مل جيز لعدم الرابط بينه وبني اليوم فإن أردت هذا املعىن فقل سري بزيد يوم اجلمعة سحر أو السحر منه حىت 

  والالم من غري أن يلفظ هبما إال إذا كان يف الكالم ما يغين عنهما  يرتبط به ألنك ال تقدر األلف
وأما إذا كان امسا متمكنا كسائر األمساء فال بد من تعريفه مبا تعرف به األمساء أو جتعله نكرة فال يكون من ذلك 

  اليوم 
ا يوم اجلمعة سحر فإن قلت فقد أجازوا سري بزيد يوم اجلمعة سحر برفع اليوم ونصب سحر فلم ال جيوز أيض

  بنصب اليوم ورفع سحر 
قيل ألن اليوم وإن اتسع فيه فهو ظرف يف معناه وهو يشتمل على السحر وال يشتمل السحر عليه فال جيوز إذا أن 
يتعرف السحر تعريفا معنويا حىت يكون ظرفا مبنزلة اليوم الذي هو منه ليكون تقدمي اليوم مع كونه ظرفا مغنيا عن 

  فصل ضحوة وعشية ومساء آلة التعريف 
  وأما ضحوة وعشية ومساء وحنو ذلك فإهنا مفارقة لسحر من حيث كانت 

منونة وإن أردهتا ليوم بعينه وهي موافقة له يف عدم التصرف والتمكن والفرق بينهما أن هذه أمساء فيها معىن الوصل 
اء والضحوة من قولك فرس أضحى وليلة ألهنا مشتقة مما وصف به األوقات اليت هي ساعات اليوم فالعشي من العش

  إضحيان يريد البياض والصباح من األصبح وهو لون بني لونني 
فإذا قلت خرجت اليوم عشاء وظالما وضحى وبصرا حكاه سيبويه فإمنا تريد خرجت اليوم يف ساعة وصفها كذا 

نكرات هي أجزاء اليوم وخرجت وقتا مظلما أو مبصرا وحنو ذلك فقد بان لك أهنا أوصاف لنكرات وتلك ال
  وساعاته 

أال ترى أنك إذا قلت خرجت اليوم ساعة منه أو مشيت اليوم وقتا منه مل يكن إال منونا إال أن ساعة ووقتا غري 
معني وضحوة وعشية قد ختصصا بالصفة ولكنه مل يتعرف وإن كان ليوم بعينه ألنه غري معرف باأللف والالم كما 

يتعرف كاألمساء وخيرب عنه وأما نعته فال يكون كذلك ألن النعت ال يكون فاعال كان سحر ألن سحر اسم جامد 
  وال مفعوال وال يقام مقام املنعوت إال على شروط خمصوصة 

فإن قلت أليست هذه األوقات معروفة عند املخاطب من حيث كانت ليوم بعينه فلم ال تكون معرفة كما كان 
  سحر إذا كان ليوم بعينه 

مل يتعرف بشيء إال مبعىن األلف والالم ال من حيث كان ليوم بعينه فقد تعرف املخاطب الشيء بصفته قيل إن سحر 
كما تعرف بآلة التعريف فتقول رأيت رجال من صفته كذا وكذا حىت يعرفه املخاطب فيسري إليه التعريف وهو مع 

لتقدم ذكر اليوم الذي هو مشتمل ذلك نكرة وكذلك ضحوة وعشية وإمنا استغين عن ذكر املنعوت هبذه الصفات 
على األوقات املوصوفة هبذه املعاين كما استغىن عن ذكر املنعوت إذا قلت زيد قائم وال شك أن املعىن زيد رجل 

قائم ولكن ترك ذكر الرجل ألنه زيد وكذلك جاءين زيد صاحلا أي رجال صاحلا ولكن زيد هو الرجل فأغناك عن 
  ذكره 

ن هذه األمساء اليت هي يف نفسها أوصاف ألوقات أغىن ذكر اليوم الذي هي له عن ذكرها وكذلك ما حنن بسبيله م



الشتماهلا عليه ومل يكن ذلك يف سحر ومن مث أيضا مل تتمكن فتقول سري عليه يوم اجلمعة ضحوة وعشية ألن متكنها 
ردهتا له وينضاف إىل هذه العلة علة خيرجها إىل حيز األمساء ويبطل منها معىن الصفة فال ترتبط حينئذ باليوم الذي أ

  أخرى قد تقدمت يف فصل سحر 
  وكذلك كل ما كان من الظروف نعتا يف األصل حنو ذا حاج وكلت مرة وأقمت 

طويال وجلست قريبا ال يتمكن وال خيرج من الظرف ويلحق هبذا الفصل هنارا إذا قلت خرجت اليوم هنارا ألنه 
اإلنتشار والسعة ومنه النهر من املاء ألنه باإلضافة إىل موضع تفجره كالنهار  مشتق من أهنر الدم مبا تشتت تريد

باإلضافة إىل فجره ألن النهر ما ينتشر ويتسع فما انفجر من املاء والنهر مبنزلة ما انتشر واتسع من فجر الضياء 
را وعشيا معىن اإلشتقاق واليوم أوسع من النهار يف معناه فصار قولك خرجت اليوم هنارا كقولك خرجت اليوم ظه

  فيها كلها بني فجرت جمرى األوصاف للنكرات يف تنوينها وعدم متكنها 
  قلت وملا كان النهار أوسع من النهر خص باأللف املعطية اتساع النطق وانفتاح الفم دون النهر فصل غدوة وبكرة 

والذي أخرجهما عن باب ضحوة وعشية وأما غدوة وبكرة فهما امسا علم وعدم التنوين فيهما للتعريف والتأنيث 
وإن كان فيهما معىن الغدو والبكور كما كان يف أخواهتما معاين الفعل أهنما قد بنيا بناء ال يكون عليه املصادر وال 

النعوت وغريها للعلمية كما غري عمارة وعمر وأشباههما وكما غري الدبران وفيه معىن الدبور إيذانا باللمية وحتقيقا 
أال ترى أن ضحوة على وزن صعبة من النعوت وضربة من املصادر واملصادر ينعت هبا وضحى على وزن  ملعناها

هدى وعلى وزن حطم من النعت وكذلك سائر تلك األمساء وغدوة وبكرة خبالف ذلك قد غريتا عن لفظ الغدو 
  والبكور تغيريا بينا ففارقتا الفصل املتقدم 

  ا مبثابة امتناعه يف سحر ليوم بعينه فإن قيل فلعل امتناع التنوين فيهم
قيل كالم العرب يدل على خالف ذلك ألهنم ال يكادون يقولون خرجت اليوم يف الغدوة وللغدوة خري من أول 
الليل كما يقال السحر خري من أول الليل فالسحر كسائر األجناس يف تنكريه وتعريفه وغدوة وبكرة من اليوم 

  د تبني خمالفتهما لسحر وضحوة وأخواهتما وأهنما مبنزلة أمساء الشهور مبنزلة رجب وصفر من العام فق

األعالم وأمساء األيام األعالم حنو السبت واجلمعة وإذا ثبت هذا فهما امسان متمكنان جيوز إقامتهما مقام الفاعل إذا 
يوم اجلمعة غدوة على قلت سري بزيد يوم اجلمعة غدوة فال حيتاج إىل إضافة وال إىل الم تعريف وتقول سري به 

الظرف فيهما مجيعا ألهنا بعض اليوم كما تقول سرت العام رجبا كله وتقول أيضا سري به يوم اجلمعة غدوة برفعهما 
  كأهنما بدل من اليوم وال حتتاج أيضا إىل الضمري كما حتتاج يف بدل البعض من الكل ألهنا ظرف يف املعىن 

دل مل يكن بد من إضافة غدوة إىل ضمري املبدل منه ألن اليوم ليس بظرف ولو قلت كره يوم السبت غدوة على الب
فيكون كقولك كرهت اخلميس سحره إذا أردت البدل ألن املكروه هو السحر دون سائر اليوم وإمنا يستغىن عن 

ظرفا  ضمري يعود على اليوم إذا تركته ظرفا على حاله ألن بعض اليوم إذا كان ظرفا لفعل كان مجيع ذلك اليوم
  لذلك الفعل الظرف الذي له اسم علم 

واعلم أنه ما كان من الظروف له اسم علم فإن الفعل إذا وقع فيه تناول مجيعه وكان الظرف مفعوال على سعة 
الكالم فإذا قلت سرت غدوة فالسري وقع يف الوقت كله وكذلك سرت السبت واجلمعة وصفر واحملرم كله مفعول 

للفعل ألن هذه األمساء ال يطلبها الفعل وال هي يف أصل موضوعها زمان إمنا هي عبارة على سعة الكالم ال ظرف 
عن معان أخرى فإن أردت أن جتعل شيئا منها ظرفا ذكرت لفظ الزمان وأضفته إليه كقولك سرت يوم السبت 



  وشهر احملرم فالسري واقع يف الشهر وال يتناول مجيعه إال بدليل والشهر ظرف وكذلك اليوم 
قال سيبويه ومما ال يكون الفعل إال وقعا به كله سرت احملرم وصفر هذا معىن كالمه وإذا ثبت هذا فرجب ورمضان 

أمساء أعالم إذا أردهتا لعام بعينه أو كان يف كالمك ما يدل على عام تضيفها إليه فإن مل يكن كذلك صار اإلسم 
  خرى إمنا أردت مجعة أسبوعك ورمضان عامك نكرة تقول صمت رمضان ورمضانا آخر وصمت اجلمعة ومجعة أ

وإذا كان نكرة مل يكن إال شهرا واحدا كما تكون النكرة من قولك ضربت رجال إمنا تريد واحدا وإذا كان معرفة 
يكون ما يدل على التمادي وتوايل األعوام مل يكن حينئذ واحدا كقولك املؤمن يصوم رمضان فهو معرفة ألنك ال 

  بعينه إذ املعىن يصوم رمضان من كل عام على التمادي وذكر اإلميان قرينة تدل على تريده لعام واحد 

أن املراد ولو مل يكن يف الكالم ما يدل على هذا مل يكن حمله إال على العام الذي أنت فيه وإذا ثبت هذا فانظر إىل 
وإذا // رواه مسلم // رمضان ويف احلديث من صام  ١٨٥قوله تعاىل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن البقرة 

  دخل رمضان بدون لفظ الشهر وحمال أن يكون فعل ذلك إجيازا واختصارا ألن القرآن أبلغ إجيازا وأبني إعجازا 
وحمال أيضا أن يدع لفظ القرآن مع حتريه أللفاظه وما علم من عادته من اإلقتداء به فيدع ذلك لغري حكمة بل 

  ت الفرق بني املوضعني لفائدة جسيمة ومعان شريفة اقتض
  وقد ارتبك الناس يف هذا الباب فكرهت طائفة أن تقول صمت رمضان بل شهر رمضان واستهوى ذلك الكتاب 

  اعتل بعضهم يف ذلك برواية منحولة إىل ابن عباس رمضان اسم من أمساء اهللا قالوا ولذلك أضيف إليه الشهر 
  لق الكراهية بذلك وبعضهم يقول إن رمضان من الرمضاء وهو احلر وتع

وبعضهم يقول إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القرآن وقد اعتىن هبذه املسألة أبو عبدالرمحن النسائي لعلمه وحذقه 
فقال يف السنن باب جواز أن يقال دخل رمضان أو صمت رمضان وكذلك فعل البخاري وأورد احلديث املتقدم 

  من صام رمضان 
حقيق يف هذه النكتة فقد تقدم أن الفعل إذا وقع على هذه األمساء األعالم فإنه يتناول وإذا أردت معرفة احلكمة والت

مجيعها وال يكون ظرفا مقدرا ب يف حىت يذكر لفظ الشهر أو اليوم الذي أصله أن يكون ظرفا وأما اإلسم العلم فال 
  القرآن فيه فائدتان أو أكثر  أصل له يف الظرفية وإذا ثبت هذا فقول اهللا سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه

إحدامها أنه لو قال رمضان الذي أنزل فيه القرآن القتضى اللفظ وقوع اإلنزال على مجيعه كما تقدم من قول 
سيبويه وهذا خالف املعىن ألن اإلنزال كان يف ليلة واحدة منه يف ساعة منها فكيف يتناول مجيع الشهر وكان ذكر 

  قا للمعىن كما تقول سرت يف شهر كذا فال يكون السري متناوال جلميع الشهر الشهر الذي هو غري علم مواف

الفائدة األخرى أنه لو قال رمضان الذي أنزل فيه القرآن الكرمي لكان حكم املدح والتعظيم مقصورا على شهر 
ليت هو فيها مل يكن حمله بعينه إذ قد تقدم أن هذا اإلسم وما هو مثله إذا مل تقترن به قرينة تدل على توايل األعوام ا

  إال العام الذي أنت فيه أو العام املذكور قبله فكان ذكر الشهر الذي هو اهلالل يف احلقيقة كما قال الشاعر 
  ... والشهر مثل قالمة الظفر 

مع  يريد اهلالل مقتضيا لتعليق احلكم الذي هو التعظيم باهلالل والشهر املسمى هبذا اإلسم مىت كان يف أي عام كان
أن رمضان وما كان مثله ال يكون معرفة يف مثل هذا املوطن ألنه مل يرد لعام بعينه أال ترى أن اآلية يف سورة البقرة 
وهي من آخر ما نزل وقد كان القرآن أنزل قبل ذلك بسنني ولو قلت رمضان حج فيه زيد تريد فيما سلف لقيل 

  رمضانيات حىت تريد عاما بعينه كما سبق لك أي رمضان كان ولزمك أن تقول حج يف رمضان من ال



وفائدة ثالثة يف ذكر الشهر وهو التبيني يف األيام املعدودات ألن األيام تبني باأليام وبالشهر وحنوه وال تبني بلفظ 
رمضان ألن لفظه مأخوذ من مادة أخرى وهو أيضا علم فال ينبغي أن يبني به األيام املعدودات حىت يذكر الشهر 

  يف معناها مث تضاف إليه الذي هو 
وأما قوله من صام رمضان ففي حذف الشهر فائدة أيضا وهي تناول الصيام جلميع الشهر فلو قال من صام أو قام 
شهر رمضان لصار ظرفا مقدرا ب يف ومل يتناول القيام والصيام مجيعه فرمضان يف احلديث مفعول على السعة حنو 

  ن ظرفا مل حيتج إىل قوله إال قليال ألنه لو كا ٢قوله قم الليل املزمل 
فإن قيل فينبغي أن يكون قوله من قام رمضان مقصورا على العام الذي هو فيه ملا تقدم من قولكم أنه إمنا يكون 

  معرفة علما إذا أردته لعامك أو لعام بعينه 
ن صام كل عام قيل قوله من صام رمضان على العموم خطاب لكل فرد وألهل كل عام فصار مبنزلة قولك م

رمضان كما تقول إن جئتين كل يوم سحر أعطيتك فقد مر قرينة تدل على التمادي تنوب مناب ذكر كل عام وقد 
اتضح الفرق بني احلديثني واآلية فإذا فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل هذه الفصول وتدبرها مث مل تعدل عندك هذه 

ها واهللا املستعان على واجب شكرها هذا نص كالم السهيلي حبروفه الفائدة مجيع الدنيا بأسرها فما قدرهتا حق قدر
  مث قال 

  فصل عمل الفعل وشروطه 
الفعل ال يعمل يف احلقيقة إال فيما يدل عليه لفظه كاملصدر والفاعل واملفعول به أو فيما كان صفة لواحد من هذه 

 وكذلك النعت والتوكيد والبدل كل حنو سرت سريعا وجاء زيد ضاحكا ألن احلال هي صاحب احلال يف املعىن
واحد من هذه هو اإلسم األول يف املعىن فلم يعمل الفعل إال فيما دل عليه لفظه ألنك إذا قلت ضرب اقتضى هذا 

  اللفظ ضربا وضاربا ومضروبا 
أو تبيني النوع وأقوى داللته على املصدر ألنه هو الفعل يف املعىن وال فائدة يف ذكره مع الفعل إال أن تريد التوكيد 

  منه وإال فلفظ الفعل مغن عنه مث داللة الفعل على الفاعل أقوى من داللته على املفعول به من وجهني 
أحدمها أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه حنو فعل زيد وعمل عمرو وأما اخلصوص فنحو ضرب زيد عمرا 

   وال تقول فعل زيد عمرا إال أن يكون اهللا هو الفاعل سبحانه
الوجه اآلخر أن الفعل هو حركة الفاعل واحلركة ال تقوم بنفسها وإمنا هي متصلة مبحلها فوجب أن يكون الفعل 
متصال بفاعله ال مبفعوله ومن مث قالوا ضرب زيد لعمرو وضرب زيدا عمرا فأضافوه إىل املفعول بالالم تارة وبغري 

م تؤذن باإلنفصال وال يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظا الم أخرى ومل يضيفوه إىل الفاعل بالالم أصال ألن الال
  كما ال ينفصل عنه معىن 

قلت ويف صحة قوله ضرب زيد لعمرو نظر واملعروف اإلتيان هبذه الالم إذا ضعف الفعل بالتأخري حنو قوله تعاىل إن 
د لضعف العامل يف هذه أو كان امسا حنو أنا ضارب لزيد أو يعجبين ضربك لزي ٤٣كنتم للرؤيا تعربون يوسف 

  املواضع دعم بالالم وال يكادون يقولون شربت للماء وأكلت للخبز 
قال فإن قيل فإن الفعل ال يدل على الفاعل معينا وال على املفعول معينا وإمنا يدل عليهما مطلقا ألنك إذا قلت 

ن ال يعمل حىت تقول ضرب ضرب مل يدل على زيد بعينه وإمنا يدل على ضارب وكذلك املضروب وكان ينبغي أ
  ضارب مضروبا هبذا اللفظ ألن لفظ زيد ال يدل عليه لفظ الفعل وال يقتضيه 

  قيل األمر كما ذكرت ولكن ال فائدة عند املخاطب يف الضارب املطلق وال يف 



ه الفعل ألنه هو املفعول املطلق ألن لفظ الفعل قد تضمنهما فوضع اإلسم املعني مكان اإلسم املطلق تبيينا له فيعمل في
  يف املعىن وليس بغريه 

قلت الواضع مل يضع هذه األلفاظ يف أصل اخلطاب مقتضية فاعال مطلقا ومفعوال مطلقا وإمنا جاء اقتضاء املطلق من 
العقل ال من الوضع والواضع إمنا وضعها مقتضيات ملعني من فاعل ومفعول طالبة له فما مل يقترن هبا املعني كان 

  لبها حباله ألن األخبار والطلب إمنا يقعان على املعني اقتضاؤها وط
فإن قيل لو كانت قد وضعت مقتضية ملعني مل يصح إضافتها إىل غريه فلما صح نسبتها وإضافتها إىل كل معني علم 

  أهنا وضعت مقتضية للمطلق 
ه مقامه والسؤال إمنا يلزم أن لو قيل الفرق بني املعني على سبيل البدل واملعني على سبيل التعيني حبيث ال يقوم غري

  قيل إهنا مقتضية للثاين أما إذا كانت مقتضية ملعني من املعينات على سبيل البدل مل يلزم ذلك السؤال واهللا أعلم 
قال وإذا ثبت ما قلناه فما عدا هذه األشياء فال يصل إليه الفعل إال بواسطة حرف حنو املفعول معه والظرف املكاين 

الدار ألنه ال يدل عليه بلفظه وأما ظرف الزمان فكذلك أيضا ألن الفعل ال يدل عليه بلفظه وال بنسبته  حنو قمت يف
  وإمنا يدل بنسبته على اختالف أنواع احلدث وبلفظه على احلدث نفسه وهكذا 

بني حركة قال سيبويه يف أول الكتاب وإن تسامح يف موضع آخر وأما الزمان فهو حركة الفلك فال ارتباط بينه و
الفاعل إال من جهة اإلتفاق واملصاحبة إال أهنم قالوا فعلت اليوم ألن اليوم وحنوه أمساء وضعت للزمان يؤرخ هبا 

الفعل الواقع فيها فإذا مسعها املخاطب علم املراد منها واكتفى بصيغتها عن احلرف اجلار فإن أضمرهتا مل يكف لفظ 
ضمار يصلح للزمان ولغريه فقلت يوم اجلمعة خرجت فيه وقد تقول اإلضمار وال أغىن عن احلرف ألن لفظ اإل

خرجت يف يوم اجلمعة ألهنا وإن كانت أمساء موضوعة للتاريخ فقد خيرب عن املكان إال أن اإلخبار عن املكان احملدود 
يف  أكثر وأقوى ألن األمكنة أشخاص كزيد وعمرو وظروف الزمان خبالف ذلك فمن مث قالوا سرت اليوم وسرت

  اليوم ومل يقولوا جلست الدار فصل تعدي الفعل واشتقاقه 
فإن كان الظرف مشتقا من فعل تعدى إليه بنفسه ألنه يف معىن الصفة اليت ال تتمكن وال خيرب عنها وذلك كقبل 

  وبعد وقريبا منك ألن يف قبل معىن املقابلة وهي 

در ألنك إذا قلت جلست قبل جلوس زيد فما يف قبل من لفظ قبل وبعد من لفظ بعد وهذا املعىن هو من صفة املص
  معىن املقابلة فهو يف صفة جلوسك 

ومل ميتنع اإلخبار عن قبل وبعد من حيث كان غري حمدود ألن الزمان والدهر قد خيرب عنهما ومها غري حمدودين تقول 
  قمت يف الدهر مرة وإمنا امتنع قمت يف قبلك للعلة اليت ذكرناها 

ما تقدم يف فصل غدوة وعشية من امتناع تلك األمساء من التمكن ملا فيها من معىن الوصف حنو  ومن هذا النحو
خرجت بصرا وظالما وعشاء وضحى وإن كنا قد قدمنا أن هذه املعاين أوصاف لألوقات فليس مبناقض ملا قلناه آنفا 

فلك واحلركة ال توصف بصفة معنوية ألن ألن األوقات قد توصف هبذه املعاين جمازا وأما يف احلقيقة فاألوقات هي ال
  العرض ال يكون حامال لوصف 

ومن هذا الفصل خرجت ذات يوم وذات مرة ألن ذات يف أصل وضعها وصف للخرجة وحنوها كأنك قلت 
خرجت خرجة ذات يوم أي مل يكن إال يف يوم واحد فمن مث مل جيز فيها إال النصب ومل جيز دخول اجلار عليها 

  ح وذا مساء يف غري لغة خثعم وكذلك ذا صبا
فإن قيل فلم أعرهبا النحويون ظرفا إذا كانت يف األصل مصدرا قيل ألنك إذا قلت ذات يوم علم أنك تريد يوما 



  واحدا وقد اختزل املصدر ومل يبق إال لفظ اليوم مع الذات فمن مث أعربوه ظرفا 
ة واحدة من مرور الزمان فهي ظرف زمان وإن أردت هبا وسر املسألة يف اللغة ما تقدم وأما مرة فإن أردت هبا فعل

فعلة واحدة من املصدر مثل قولك لقيته مرة أي لقية فهي مصدر وعربت عنها باملرة ألنك ملا قطعت اللقاء ومل تصله 
ا بالدوام صار مبنزلة شيء مررت به ومل تقم عنده فإذا جعلت املرة ظرفا فاللفظ حقيقة ألهنا من مرور الزمان وإذ

  جعلتها مصدرا فاللفظ جماز إال أن تقول مررت مرة فيكون حينئذ حقيقة فصل 

  حبث جلست خلفك وأمامك

  ومن هذا القبيل جلست خلفك وأمامك وفوق وحتت وعندك يف معىن القرب ألهنا من لفظ العند قال الراجز 
  حىت احلبارى فتطري عنده ... وكل شيء قد حيب ولده 

ظ غري خاف أهنا مأخوذة من لفظ الفعل فخلف من خلفت وقدام من تقدمت وفوق من أي إىل جنبه وهذه األلفا
  فقت وأمام من أممت أي قصدت وكذلك سائرها 

إال أهنم مل يستعملوا فعال من حتت ولكنها مصدر يف األصل أميت فعله وإذا كان األمر فيها كذلك فقد صارت 
لوصف فلذلك عمل الفعل فيها بنفسه كما يعمل فيما هو كقبل وبعد يف الزمان وقريب وصار فيها كلها معىن ا

وصف للمصدر أو وصف للفاعل أو املفعول به ألن الوصف هو املوصوف يف املعىن فال يعمل الفعل إال يف هذه 
 الثالثة أو ما هو يف معناها ألهنا ال تدل بلفظها إال عليها كما تقدم فقد بان لك أنه مل ميتنع اإلخبار عنها وال دخول

اجلار عليها من جهة اإلهبام كما قالوه ألنه ال فرق بينهما وبني غري املبهم يف انقطاع داللة الفعل عنها إذ ال يدل 
الفعل بلفظه على مبهمها وال على حمدودها وال على حركة فلك وإمنا يدل بلفظه على مصدره وفاعله إذا كان 

  الفاعل مطلقا وعلي املفعول به كذلك 
فظ الفعل يف ميل وفرسخ وأي معىن للوصف فيه والفعل قد تعدى إليه بغري حرف وعمل فيه بال فإن قيل فأين ل

  واسطة 
قيل املراد بامليل والفرسخ تبيني مقدار املشي ال تبيني مقدار األرض فصار امليل عبارة عن عدة خطى كأنك قلت 

ملقدر بعدد معلوم كقولك ضربت ألف سرت خطى عدهتا كيت كيت فلم يتعد الفعل يف احلقيقة إال إىل املصدر ا
  ضربة ومشيت ألف خطوة 

أال ترى أن امليل عبارة عن ثالثة آالف ومخس مائة خطوة والفرسخ أضعاف ذلك ثالث مرات فلم ينكسر ما 
أصلناه من أن الفعل ال يتعدى إال إىل ما ذكرنا وإمنا مسوا هذا املقدار من اخلطى واألذرع ميال ألهنم كانوا ينصبون 

 رأس ثلث كل فرسخ كهيئة امليل الذي يكتحل به إال أنه كبري مث يكتبون يف رأسه عدد ما مشوه ومقدار ما يف
  ختطوه 

وذكر قاسم بن ثابت أن هشام بن عبد امللك مر يف بعض أسفاره مبيل فأمر أعرابيا أن ينظر يف امليل كم فيه مكتوبا 
ه حمجن وحلقة وثالثة كأطباء الكلبة وهامة كهامة القطا فضحك وكان األعرايب أميا فنظر فيه مث رجع إليه فقال في

  هشام وقال معناه مخسة أميال 

فقد وضح لك أن األميال مقادير املشي وهو مصدر فمن مث عمل فيها الفعل ومن مث عمل يف املكان حنو جلست 
يضا من لفظ الوضع فال مكان زيد ألنه مفعل من الكون فهو يف أصل وضعه مصدر عرب به عن املوضع واملوضع أ



  حيتاج الفعل يف شيء من هذا القبيل إىل حرف 
والذي قلناه يف مكان أنه من الكون هو قول اخلليل يف كتاب العني إال أهنم شبهوا امليم باحلرف األصلي للزومها 

صلي حنو متدرع فقالوا يف اجلمع أمكنة حىت كأنه على وزن فعال وقد فعلوا ذلك يف ألفاظ كثرية شبهوا الزائد باأل
ومتسكن وأما جلست ميينك ومشالك فليس من هذا الفصل ولكنه مما حذف منه اجلار لعلم السامع أرادوا عن ميينك 

وعن مشالك وعن مشالك أي الناحيتني مث حذف اجلار فتعدى الفعل فنصب فهو من باب أمرتك اخلري وإمنا حذف 
قلت جلست عن ميينك فمعىن الكالم قابلت ميينك وحاذيته  احلرف ملا تضمنه الفعل من معىن الناصب ألنك إذا

  وحنو ذلك فصل تعدي الفعل إىل احلال بنفسه 
ومن هذا الباب تعدي الفعل إىل احلال بنفسه ونعين باحلال صفة الفاعل اليت فيها ضمريه أو صفة املفعول أو صفة 

  ضمري الذي هو املوصوف وذلك حنو املصدر الذي عمل فيها ألن الصفة هي املوصوف من حيث كان فيها ال
سرت سريعا وجاء ضاحكا وضربته قائما فلم يعمل الفعل يف هذا النحو من حيث كان حاال ألن احلال غري اإلسم 

  الذي نزل عليه الفعل 
أال ترى أنك إن صرحت بلفظ احلال مل يعمل فيها الفعل إال بواسطة احلرف حنو جاء زيد يف حال ضحك وال تقول 

حال ضحك ألن احلال غري زيد ولذلك ال تقول جاء زيد ضاحكا ألنه غريه وغري اجمليء فال يعمل جاء فيه  جاء زيد
إال بواسطة فإذا قلت ضاحكا عمل فيه ألن الضاحك هو زيد وإذا قلت جاء مشيا عمل فيه أيضا ال من حيث كان 

الذي هو اجمليء فعمل فيه جاء كما  صفة لزيد ألنه ال ضمري فيه يعود على زيد ولكن من حيث كان صفة للمصدر
  يعمل يف املصدر 

وأما عمله يف املفعول من أجله فإنه مل يعمل فيه بلفظ عندي ولكنه دل على فعل باطن من أفعال النفس والقلب وإال 
  قلت آثار هذا الفعل الظاهر وصار ذلك 

لفعل الظاهر دال عليه ولذلك ال يكون الفعل الباطن عامال يف املصدر الذي هو املفعول من أجله يف احلقيقة وا
  املفعول من أجله منصوبا إال بثالثة شرائط 

أن يكون مصدرا وأن ال يكون من أفعال اجلوارح الظاهرة وأن يكون من فعل الفاعل املتقدم ذكره حنو جاء زيد 
بان لك أن اجمليء إمنا يظهر ما  خوفا مثال ورغبة ولو قلت جاء قراءة للعلم وقتال للكافر مل جيز ألهنا أفعال ظاهرة فقد

كان باطنا خفيا حىت كأنك قلت جاء زيد مظهرا مبجيئه اخلوف أو الرغبة أو احلرص أو أشباه ذلك فهذه األفعال 
الظاهرة تبدى تلك األفعال الباطنة فهي مفعوالت يف املعىن والظاهرة دالة على ما تتضمنها فإن جئت مبفعول من 

  الذي ذكرناه مل يصل الفعل إليه إال حبرف حنو جئت لكذا أو من أجل كذا واهللا أعلم أجله من غري هذا القبيل 
  قلت ما أدري أي ضرورة به إىل هذا التعسف والتكلف الظاهر الذي ال يصح لفظا وال معىن 

المهم فإنه أما اللفظ فإنه لو كان معموال لعامل مقدر وهو قولك يظهر اخلوف واحملبة وحنوه لتلفظوا به ولو مرة يف ك
  ال دليل عليه من سياق وال قرينة وال هو مقتضى الكالم فيصح إضماره فدعوى إضماره ممتنعة 

  وأما فساده من جهة املعىن فمن وجوه عديدة 
منها أن املتكلم ال خيطر بباله هذا املعىن حبال فال خيطر ببال القائل زرتك حمبة لك وزرتك مظهرا حملبتك وال بقوله 

  فا من اهللا تركته مظهرا خويف من اهللا وهذا أظهر من أن حيتاج إىل تقديره تركت هذا خو
الثاين أنه إذا كان التقدير ما ذكر خرج الكالم عن حقيقته ومقصوده إذ ال يبقى فيه دليل على أنه علة الفعل الباعثة 

له على اخلروج ابتغاء مرضاة عليه فإنه إذا قال خرجت مظهرا ابتغاء مرضاة اهللا مثال مل يدل ذلك على أن الباعث 



  اهللا تعاىل ألن قوله مظهر كذا حال أي خرجت يف هذه احلال فأين مسألة احلال من مسألة املفعول ألجله 
الثالث أن املفعول له هو علة الفعل وهي إما علة فاعلية أو غائية وكالمها ينتصب على املفعولية تقول فعلت ذلك 

عن اإلنفاق شحا فهذه أسباب حاملة على الفعل والترك ال أهنا هي الغايات  خوفا وقعدت عن احلرب جبنا وأمسك
  املقصودة منه 

وتقول ضربته تأديبا وزرته إكراما وحبسته صيانة فهذه غايات مطلوبة من الفعل إذا ثبت هذا فاملعلل إذ ذكر الفعل 
األفعال اإلختيارية شاهدا أو غائبا  طلب املخاطب منه الباعث عليه ملا يف النفوس من طلب األسباب والغايات يف

فإذا ذكر الباعث أو الغاية وهو املراد من الفعل كان خمربا بأن هذا هو مقصوده وغايته والباعث له على الفعل فكان 
اقتضاء الفعل اللفظي كاقتضاء الفعل الذي هو حدث له فصح نصبه له كما كان واقعا ألجله وهذا حبمد اهللا واضح 

  احلال صفة الزمة لإلسم فصل إذا كانت 
قال إذا كانت احلال صفة الزمة لإلسم كان محلها عليه على جهة النعت أوىل هبا وإذا كانت مساوية للفعل غري 

الزمة لإلسم إال يف وقت اإلخبار عنه بالفعل مع أن تكون حاال ألهنا مشتقة من التحول فال تكون إال صفة يتحول 
ن فعل ألن الفعل حركة غري ثابتة وقد جتيء غري مشتقة لكن يف معىن املشتق عنها ولذلك ال تكون إال مشتقة م

  أي يتحول عن حاله ويعود متصورا يف صورة الرجل // رواه مسلم // كقوله وأحيانا يتمثل يل امللك رجال 
  فقوله رجال يف قوة متصورا هبذه الصورة 

ل ولوال صاحلا ما كان رجال حاال وكذلك قوله تعاىل وأما قوهلم جاءين زيد رجال صاحلا فالصفة وطأت اإلسم للحا
   ١٢لسانا عربيا األحقاف 

  قلت وعلى هذا فيكون أقسام احلال أربعة مقيدة ومقدرة ومؤكدة وموطئة 
  فإن قيل وما فائدة ذكر اإلسم اجلامد يف املوطئة وهال اكتفى باملشتق فيها 

ل على لزوم هذه احلال لصاحبها وأهنا مستمرة له وليس قيل يف ذكر اإلسم موصوفا بالصفة يف هذا املوطن دلي
كقولك جاءين زيد صاحلا ألن صاحلا ليس فيه غري لفظ الفعل والفعل غري دائم ويف قولك رجال صاحلا لفظ رجل 

  وهو دائم فلذلك ذكر 
يا أو عربيا مل فإن قيل كيف يصح يف لسانا عربيا أن يكون حاال وليست وصفا منتقال وهلذا لو قلت جاءين زيد قرش

  جيز 

قيل قوله لسانا عربيا حال من الضمري يف مصدق ال من كتاب ألنه نكره والعامل يف احلال ما يف مصدق من معىن 
الفعل فصار املعىن أنه مصدق لك يف هذه احلال واإلسم الذي هو صاحب احلال قدمي وقد كان غري موصوف هبذه 

عيسى ومن خال من الرسل وإمنا كان عربيا حني أنزل على حممد الصفة حني أنزل معناه ال لفظه على موسى و
  مصدقا ملا بني يديه من الكتاب فقد أوضحت فيه معىن احلال وبرح اإلشكال 

قلت كال بل زدت اإلشكال إشكاال وليس معىن اآلية ما ذهبت إليه وإمنا لسانا عربيا حال من كتاب وصح 
وصف والنكرة إذا وصفت انتصب عنها احلال لتخصصها بالصفة كما انتصاب احلال عنه مع كونه نكرة لكونه قد 

  يصح أن يبتدأ هبا 
وأما قوله إن املعىن مصدق لك فال ريب أنه مصدق له ولكن املراد من اآلية أنه مصدق ملا تقدم من كتب اهللا تعاىل 

ال أمل اهللا ال إله إال هو احلي وق ٤٨كما قال وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب املائدة 



وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني  ٣القيوم نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه آل عمران 
   ٩٢يديه األنعام 

  أفال ترى كيف اطرد يف القرآن وصف الكتاب بأنه مصدق ملا بني يديه 
من الكتب وهبذه الطريق يكون مصدقا للنيب ويكون أبلغ يف الدليل  وقال وباتفاق الناس أن املراد مصدق ملا تقدمه

على صدقه من أن يقال هذا كتاب مصدق لك فإنه إذا كانت الكتب املتقدمة تصدقها وتشهد بصحة ما فيها مما 
ذلك أنزله اهللا من غري مواطأة وال اقتباس منها دل على أن الذي جاء به رسول اهللا صادق كما أن الذي جاء هبا ك

  وأن خمرجهما من مشكاة واحدة 
وهلذا قال النجاشي حني قريء عليه القرآن إن هذا والذي جاء به موسى خيرج من مشكاة واحدة يعين فإذا كان 
موسى صادقا وكتابه حق فهذا كذلك إذ من احملال أن خيرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدمها باطال حمضا 

  ون إال مع غاية التباين والتنافر واآلخر حقا حمضا فإن هذا ال يك
فالقرآن صدق الكتب املتقدمة وهي بشرت به ومبن جاء به فقام الدليل على صدقه من الوجهني معا من جهة بشارة 

  من تقدمه به ومن جهة تصديقه ومطابقته له فتأمله 

بصحة نبوة حممد هبذه الطريق وهي وهلذا كثريا ما يتكرر هذا املعىن يف القرآن إذ يف ضمنه اإلحتجاج على الكتابيني 
حجة أيضا على غريهم بطريق اللزوم ألنه إذا جاء مبثل ما جاءوا به من غري أن يتعلم منهم حرفا واحدا دل على أنه 

  من عند اهللا تعاىل 
حة وحىت لو أنكروا رسالة من تقدم لكان يف جميئه مبثل ما جاءوا به إثبات لرسالته ورسالة من تقدمه ودليل على ص

الكتابني وصدق الرسولني ألن الثاين قد جاء بأمر ال ميكن أن ينال بالتعليم أصال وال البعض منه فجاء على يدي أمي 
ال يقرأ كتابا وال خطه بيمينه وال عاشر أحدا من أهل الكتاب بل نشأ بينكم وأنتم شاهدون حاله حضرا وسفرا 

به ليس من عند البشر وال يف قدرهتم وهذا برهان بني من برهان وظعنا وإقامة فهذا من أكرب األدلة على أن ما جاء 
الشمس وقد تضمن ما جاء به تصديق من تقدمه وتضمن ما تقدمه البشارة به فتطابقت حجج اهللا وبيناته على 

  صدق أنبيائه ورسله وانقطعت املعذرة وثبتت احلجة فلم يبق لكافر إال العناد احملض أو اإلعراض والصد 

  الكتب املقدسة واحدة هل معاين

وقوله إن اإلسم الذي هو صاحب احلال قدمي وكان غري موصوف هبذه الصفة حني أنزل معناه ال لفظه على موسى 
وعيسى وداود عليهم السالم هذا بناء منه على األصل الذي انفردت به الكالبية عن مجيع طوائف أهل األرض من 

  آن وسائر كتب اهللا معىن واحد أن معاين التوراة واإلجنيل والزبور والقر
فالعني ال اختالف فيها وال تعدد وإمنا تتعدد وتتكرر العبارات الدالة على ذلك املعىن الواحد فإن عرب عنه بالعربية 
كان قرآنا وهو نفس التوراة وإن عرب عنه بالعربية كان توراة وهو نفس القرآن وإن عرب عنه بالسريانية كان إجنيال 

  القرآن ونفس التوراة وكذلك سائر الكتب  وهو أيضا نفس
وهذا قول يقوم على بطالن تسعني برهانا ال تندفع ذكرها شيخ اإلسالم يف األجوبة املصرية وكيف تكون معاين 
التوراة واإلجنيل هي نفس معاين القرآن وأنت جتدها إذا عربت ال تدانيه وال تقاربه فضال عن أن تكون هي إياه 

 تعاىل أنزل هذا القرآن على داود وسليمان وعيسى بعينه بغري هذه العبارات أم كيف يقال إن وكيف يقال إن اهللا



معاين كتب اهللا كلها معىن واحد خيتلف التعبري عنها دون املعىن املعرب عنه وهل هذا إال دعوى يشهد احلس ببطالهنا 
القرآن عن سائر الكالم مبعانيه وألفاظه متيزا  أم كيف يقال إن التوراة إذا عرب عنها بالعربية صارت قرآنا مع متيز

  ظاهرا ال يرتاب فيه أحد وباجلملة فهذا اجلواب منه بناء على ذلك األصل 

واجلواب الصحيح أن يقال احلال املؤكدة ال يشترط فيها اإلشتقاق واإلنتقال بل التنقل مما ينايف مقصودها فإمنا أتى 
  ىن لوصف اإلشتقاق واإلنتقال فيها أصال وتسميتها حاال تعبري حنوي اصطالحي هبا لتأكيد ما تقدمها وتقريره فال مع

وإال فالعرب مل تقل هلذه حل حىت يقال كيف مسيتموها حاال وهي وصف الزم وإمنا النحاة مسوها حاال فيا هللا العجب 
سم بغري هذا اإلسم وقال من أن تكون تسميتهم احلادثة اإلصطالحية موجبة الشتراط التنقل واإلشتقاق فلو مساها م

هذه نصب على القطع من املعرفة إذا جاءت بعد معرفة أكان يلزمه هذا السؤال فقد بان لك ضعف ما اعتمده من 
  اجلواب وباهللا التوفيق 

  الكالم على قوله وهو احلق مصدقا البقرة

ل املؤكدة أن يكون معناها عاد كالمه قال وأما قوله وهو احلق مصدقا فقد حكموا أهنا حال مؤكدة ومعىن احلا
  كمعىن الفعل ألن التوكيد هو املؤكد يف املعىن وذلك حنو قم قائما وأنا زيد معروفا هذه هي احلال املؤكدة يف احلقيقة 
وأما وهو احلق مصدقا فليست حبال مؤكدة ألنه قال مصدقا ملا معهم وتصديقه ملا معهم ليس يف معىن احلق إذ ليس 

ن مصدقا لفالن وال مكذبا له بل احلق يف نفسه حق وإن مل يكن مصدقا لغريه ولكن مصدقا من شرط احلق أن يكو
  هنا حال من اإلسم اجملرور من قوله تعاىل ويكفرون مبا وراءه 

وقوله وهو احلق مجلة يف معىن احلال أيضا واملعىن كيف تكفرون مبا وراءه وهو يف هذه احلال أعين مصدقا ملا معكم 
  شتم زيدا وهو أمري حمسنا إليك كما تقول ال ت

فاجلملة حال وحمسنا حال بعدها واحلكمة يف تقدمي اجلملة اليت يف موضع احلال على قولك حمسنا ومصدقا أنك لو 
  أخرهتا لتوهم أهنا يف موضع احلال من الضمري الذي يف حمسن ومصدق 
أنك تريد حمسنا إليك يف هذه احلال فلما  أال ترى أنك لو قلت اشتم زيدا حمسنا إليك وهو أمري لذهب الوهم إىل

  قدمتها اتضح املراد وارتفع اللبس 
ووجه آخر يطرد يف هذه اآلية ويف اآلية اليت يف سورة فاطر والذي أوحينا إليك من الكتاب هو احلق مصدقا ملا بني 

نها األلف والالم ألن األلف وهو أن يكون مصدقا ههنا حاال يعمل فيها ما دلت عليه اإلشارة املنبئة ع ٣يديه فاطر 
  والالم قد تنيبء عما تنيبء عنه أمساء اإلشارة 

وحكى سيبويه ملن الدار مفتوحا باهبا فقولك مفتوحا باهبا حال ال يعمل فيها اإلستقرار الذي يتعلق به ملن ألن ذلك 
األلف والالم وعلم املخاطب أنه خالف املعىن املقصود وتصحيح املعىن ملن هذا الدار مفتوحا باهبا فقد استغىن بذكر 

  مشري وتنبه املخاطب باإلشارة إىل النظر وصار ذلك املعىن املنبه عليه عامال يف احلال 
وكذلك قوله وهو احلق مصدقا كأنه يقول ذلك هو احلق مصدقا ألن احلق قدمي ومعروف بالعقول والكتب املتقدمة 

ا إذا قلت هذا زيد قائما نبهت اإلشارة املخاطب على النظر فلما أشار نبهت اإلشارة على العامل يف احلال كم
فكأنك قلت انظر إىل زيد قائما ألن اإلسم الذي هو زيد هو العامل ولكن مشعر ومنبه على املعىن العامل يف احلال 

ت واآلن وذلك املعىن هو انظر ومما أغنت فيه األلف والالم عن اإلشارة قوهلم اليوم قمت والساعة جئت والليلة فعل



  قعدت اكتفيت باأللف والالم عن أمساء اإلشارة 
قلت ليس املراد بقول النحاة حال مؤكدة ما يريدون بالتأكيد يف باب التوابع فالتأكيد املبوب له هناك أخص من 

فارق التأكيد املراد من احلال املؤكدة وإمنا مرادهم باحلال املؤكدة املقررة ملضمون اجلملة بذكر الوصف الذي ال ي
العامل وال ينفك عنه وإن مل يكن معىن ذلك الوصف هو معىن اجلملة بعينه وهذا كقوهلم زيد أبوك عطوفا فإن كونه 

  عطوفا ليس معىن كونه أباه ولكن ذكر أبوته تشعر مبا يالزمها من العطف 
  بعضا وكذلك قوله هو احلق مصدقا ملا بني يديه فإن ما بني يديه حق واحلق يالزمه تصديق بعضه 

وقوله ليس من شرط احلق أن يكون مصدقا لفالن يقال ليس هذا بنظري ملسألتنا بل احلق يلزمه لزوما ال انفكاك عنه 
  تصديق بعضه بعضا فتصديق ما بني يديه من احلق هو من جهة كونه حقا فهذا معىن قوهلم إهنا حال مؤكدة فافهمه 

رة ملضمون اجلملة فإن كونه مصدقا للحق املعلوم الثابت مقررا واملعىن أنه ال يكون إال على هذه الصفة وهي مقر
  ومؤكدا ومبينا لكونه حقا يف نفسه 

وأما قوله إهنا حال من اجملرور يف قوله ويكفرون مبا وراءه واملعىن يكفرون به مصدقا ملا معهم فهذا املعىن وإن كان 
ىن وهب أن هذا ميكن دعواه يف هذا املوطن صحيحا لكن ليس هو معىن احلال يف القرآن حيث وقعت هبذا املع

  فكيف يقول يف قوله تعاىل والذي أوحينا إليك من الكتاب هو احلق مصدقا ملا بني يديه والكالم والنظم واحد 

وأيضا فاملعىن مع جعل مصدقا حال من قوله وهو احلق أبلغ وأكمل منه إذا جعل حاال من اجملرور فإنه إذا جعل حاال 
كون اإلنكار قد توجه عليهم يف كفرهم به حال كونه مصدقا ملا معهم وحال كونه حقا فيكونان حاال من اجملرور ي

من اجملرور أي يكفرون به يف هذه احلال وهذه احلال وإذ جعل حاال من مضمون قوله وهو احلق كان املعىن يكفرون 
للتصديق واإلميان به وهو اجتماع كونه  به حال كونه حقا مصدقا ملا معهم فكفروا به يف أعظم أحواله املستلزمة

حقا يف نفسه وتصديقه ملا معهم فالكفر به عند اجتماع الوصفني فيه يكون أغلظ وأقبح وهذا املعىن واملبالغة ال جتده 
فيما إذا قيل يكفرون به حال كونه حقا وحال كونه مصدقا ملا معهم فتأمله فإنه بديع جدا فصح قول النحاة 

  آلية واهللا أعلم فائدة قوهلم هذا بسرا أطيب منه رطبا واملفسرين يف ا
  قوهلم هذا بسرا أطيب منه رطبا فيها أسئلة عشرة 

  أحدها ما جهة انتصاب بسرا ورطبا أعلى احلال أم خرب كان 
  الثاين إذا كانا حالني فما هو صاحبهما 

  ري ذلك الثالث ما العامل يف احلالني هل هو أفعل التفضيل أو اسم اإلشارة أو غ
الرابع إنكم إذا جعلتم العامل أفعل التفضيل لزم تقدمي معمول أفعل التفضيل عليه واإلتفاق واقع على امتناع زيد 

  منك أحسن وإذا مل يتقدم احلال 
  اخلامس مىت جيوز أن يعمل العامل الواحد يف احلالني ومىت ال جيوز وما ضابط ذلك 

  الني مجيعا أم ال السادس هل جيوز التقدمي والتأخري يف احل
  السابع كيف تصورت احلال يف غري املشتق 

  الثامن إىل أي شيء وقعت اإلشارة بقوهلم هذا 
  التاسع هال قلتم إن بسرا ورطبا منصوبان على خرب كان وختلصتم من هذا كله 

  العاشر هل يشترط يف هذه املسألة أن يكون اإلمسان املنصوبان امسني لشيء واحد 



 أوهل جيوز أن يقع بني شيئني خمتلفني حنو هذا بسرا أطيب منه عنبا فاجلواب عن هذه املسائل جهة باعتبار صفتني
  اإلنتصاب على احلال 

أما السؤال األول فجهة انتصابه على احلال يف أصح القولني وهو اختيار سيبويه وحمققي أصحابه خالفا ملن زعم أنه 
اسع وإمنا جعله سيبويه حاال ألن املعىن عليه فإن املخرب إمنا يفضله على خرب كان وسيأيت إبطاله يف جواب السؤال الت

  نفسه باعتبار حالني من أحواله 
لوال ذلك ملا صح تفضيل الشيء على نفسه فالتفضيل إمنا صح باعتبار احلالني فيه فكان جهة انتصاهبما على احلال 

  لوجود شروط احلال وسيأيت الكالم على شرط اإلشتقاق 
كان هذا الباب ال يذكر إال لتفضيل شيء يف زمان أو على حال على نفسه يف زمان أو على حال أخرى وسائر فلما 

  وجوه النصب متعذرة فيه إال احلال أو كونه خربا لكان وسيأيت بطالن الثاين فيتعني أن يكون حاال 
  فإذا قلت فهال جعلته متييزا 

ليس من املقادير املنتصبة عن متام اإلسم وال من التمييز املنتصب عن قلت يأىب ذلك أنه ليس من قسمي التمييز فإنه 
  متام اجلملة فال يصح أن يكون متييزا فصل صاحب احلال 

وأما السؤال الثاين وهو ما هو صاحب احلال ههنا فجوابه أنه اإلسم املضمر يف أطيب الذي هو راجع إىل املبتدأ من 
حال من املضمر اجملرور ب من هو املرفوع املستتر يف أطيب من جهة خربه فبسرا حال من ذلك الضمري ورطبا 

املعىن ولكنه نزل منزلة األجنيب أال ترى أنك لو قلت زيد قائما أخطب من عمرو قاعدا لكان قاعدا حال من اإلسم 
  املخفوض ب من وهو عمرو فكذلك رطبا حال من اإلسم اجملرور ب من هذا قول مجاعة من البصريني 

بو على الفارسي صاحب احلال املضمر املستكن يف كان املقدرة التامة وأصل املسألة هذا إذا كان أي بسرا وقال أ
  أطيب منه إذا كان أي وجد رطبا فبسرا ورطبا حاالن 

من املضمر املستكن يف كان وهذان القوالن مبنيان على املسألة الثالثة وهو ما هو العامل يف هذه احلال وفيه أربعة 
   أقوال

أحدها أنه ما يف أطيب من معىن الفعل ألنك تريد أن طيبه يف حال البسرية تزيد على طيبه يف حال الرطبة فالطيب 
  أمر واقع يف هذه احلال 

  القول الثاين أن العامل فيها كان الثانية املقدرة وهذا اختيار أيب علي 
  أي أشري إليه بسرا  القول الثالث أن العامل فيها ما يف اسم اإلشارة من معىن الفعل

القول الرابع أنه ما يف حرف التنبيه من معىن الفعل واملختار القول األول وهو العامل فيها ما يف أطيب من معىن 
  الفعل وإمنا اخترناه لوجوه 

يف  أحدها أهنم متفقون على جواز زيد قائما أحسن منه راكبا ومثر خنليت بسرا أطيب منه رطبا واملعىن يف هذا كاملعىن
األول سواء وهو تفضيل الشيء على نفسه باعتبار حالني فانتفى اسم اإلشارة وحرف التنبيه ودار األمر بني القولني 

  الباقيني أن يكون العامل كان مقدرة أو أطيب 
والقول بإضمار كان ضعيف فإهنا ال تضمر إال حيث كان يف الكالم دليل عليها حنو قوهلم إن خريا فخري وبابه ألن 

لكالم هناك ال يتم إال بإضمارها خبالف هذا وأيضا فإن كان الزمانية ليس املقصود منها احلدث وإمنا هي عبارة عن ا
الزمان والزمان ال يضمر وإمنا يضمر احلدث إذا كان يف الكالم ما يدل عليه وليس يف الكالم ما يدل على الزمان 

  مل يعقل  الذي يقيد به احلدث إال أن يلفظ به فإن مل يلفظ به



فإن قلت فمن ههنا قالوا إن كان ههنا تامة غري ناقصة بل قد خلعوا منها الداللة على الزمان وجردوها لنفس 
  احلدث 

قلت هذا كالم من مل حيصل معىن كان التامة والناقصة كما ينبغي فإن كان الناقصة والتامة يرجعان إىل أصل واحد 
ول لكن نشري إىل بعض وهو أن القائل إذا قال كان برد مطر وكان وال جيوز إضمار واحد منهما وكشف ذلك يط

  مطر فهو مبنزلة وقع حدث 
وكذا غريمها من األفعال الالزمة والزمان جزء مدلول الفعل فال جيوز أن خيلعه وجيرد عنه وإمنا الذي خلع من كان 

  التامة اقتضاؤها خربا يقارن زماهنا وبقيت تقتضيه 

كما كان يقارنه اخلرب فال فرق بينهما أصال فإن الزمان الذي كان اخلرب يقترن به هو بعينه مرفوعا يقارن زماهنا 
الزمان الذي اقترن به مرفوعا وينزل مرفوعها يف متامها به مبنزلة خربها إذا كانت ناقصة فتأمل هذا السر الذي 

  أغفله كثري من النحاة 
ر فإن القائل به يضمر ثالثة أشياء إذا والفعل والضمري وهذا ويبطل هذا املذهب أيضا بشيء آخر وهو كثرة اإلضما

  تعد لطور اإلضمار وقول بال دليل عليه 
الوجه الثاين من وجوه الترجيح أن العامل يف احلال لو كان معىن اإلشارة لكانت اإلشارة إىل احلال ال إىل اجلوهر 

إليه وإن مل يكن على تلك احلال كما إذا أشار إىل متر  وهذا باطل فإنه إمنا يشري إىل ذات اجلوهر وهلذا يصح إشارته
  يابس وقال هذا بسرا أطيب منه رطبا فإنه يصح ولو كان العامل يف احلال هو اإلشارة مل تصح املسألة 

الوجه الثالث أنه لو كان العامل معىن اإلشارة لوجب أن يكون اخلرب عن الذات مطلقا ألن تقييد املشار إليه باعتبار 
شارة إذا كان مبتدأ ال يوجب تقدمي خربه إذا أخربت عنه وهلذا تقول هذا ضاحكا أيب فاإلخبار عنه باألبوة غري اإل

مقيد حبال ضحكه بل التقييد لإلشارة فقط واإلخبار باألبوة وقع مطلقا عن الذات فاعتصم هبذا املوضع فإنه ينفعك 
  بأطيب وقع عن املشار إليه مطلقا يف كثري من املواضع وإذا عرف هذا وجب أن يكون اخلرب 

الوجه الرابع أن العامل لو مل يكن هو أطيب مل تكن األطيبية مقيدة بالبسرية بل تكون مطلقة وإذا مل تكن مقيدة فسد 
املعىن ألن الغرض تقييد األطيبية بالبسرية مفضلة على الرطبية وهذا معىن العامل وإذا ثبت أن األطيبية مقيدة 

  أن يكون بسرا معموال ألطيب بالبسرية وجب 
فإن قلت فألجل هذا قدرنا الظرف املقيد حىت يستقيم املعىن وقلنا تقديره هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان 

  رطبا أي هذا يف وقت بسريته أطيب منه يف وقت رطبيته 
عنا ما يغين عنه فال وجه لتكلف قلت هذا حيتاج إليه إذا مل يكن يف اللفظ ما يغين عنه ويقوم مقامه فأما إذا كان م

  إضماره وتقديره العامل يف احلالني 
فإن قلت لو كان العامل هو أطيب لزم منه احملال ألنه يستلزم تقييده حبالني خمتلفني وهذا ممتنع قلت اجلواب عن هذا 

طيب من معىن الفعل ألنك أن العامل يف احلالني وصاحبهما متعدد ليس متحدا أما العامل يف احلال األوىل فهو ما يف أ
  إذا قلت 

هذا أطيب من هذا تريد أنه طاب وزاد طيبه عليه والطيب أمر ثابت له يف حال البسرية قال سيبويه هذا باب ما 
ينصب من األمساء على أهنا أحوال وقعت فيها األمور وأما احلال الثانية وهي رطبا فالعامل فيه معىن الفعل الذي هو 

لك منه فإن منه متعلق مبعىن غري الطيب ألن طاب يطيب ال يتعدى مبن ولكن صيغة الفعل تقتضي متعلق اجلار يف قو



التفضيل بني شيئني مشتركني يف صفة واحدة إال أن أحدمها متميز من اآلخر منفصل منه بزيادة يف تلك الصفة 
يعمل يف احلالة الثانية كما  فمعىن التمييز واإلنفصال الذي تضمنه أفعل هو الذي تعلق به حرف اجلر وهو الذي

  عمل معىن الفعل الذي تعلق به حرف اجلر من قولك زيد يف الدار قائما يف احلال اليت هي قائما 
  فإن قلت فهال أعملت فيهما مجيعا ما يف أطيب 

م يوم اجلمعة قلت الستلزامه احملال املذكور ألن الفعل الواحد ال يقع يف حالني كما ال يقع يف ظرفني ال تقول زيد قائ
يوم اخلميس وال جالس خلفك أمامك فإذا قلت زيد يوم اجلمعة أطيب منه يوم اخلميس جاز ألن العامل يف أحد 
اليومني غري العامل يف اليوم الثاين ألنك فضلت حني قلت أطيب أو أصح أو أقوم صحة وقياما على صحة أخرى 

  وقيام آخر وفضلت حال من حال مبزية وزيادة 
 قلت هذا بسرا أطيب منه رطبا وال جيوز أن يعمل عامل واحد يف حالني وال ظرفني إال أن يتداخال وكذلك حني

ويصح اجلمع بينهما حنو قولك زيد مسافر يوم اخلميس ضحوة ألن الضحوة داخلة يف اليوم وكذلك سرت راكبا 
ستحالة اجلمع بينهما إال على مسرعا لدخول اإلسراع يف السري وتضمنه له ولو قلت سرت مسرعا مبطئا مل جيز ال

تقدير الواو أي مسرعا تارة ومبطئا أخرى وكذلك بسرا ورطبا يستحيل أن يعمل فيهما عامل واحد ألهنما غري 
  متداخلني هذا هو اجلواب الصحيح عندي 

ن يف قوة وأجاب طائفة بأن قالوا أفعل التفضيل يف قوة فعلني ألن معناه حسن وزاد حسنه وطاب وزاد طيبه وإذا كا
فعلني فهو عامل يف بسرا باعتبار حسن وطاب ويف رطبا باعتبار زاد حىت لو فككت ذلك لقلت هذا زاد بسرا يف 
الطيب على طيبه يف حال كونه رطبا فاستقام املعىن املطلوب وهذا جواب حسن واألول أمنت فتأملهما فصل تقدمي 

  معمول أفعل التفضيل عليه 
  قدمي معمول أفعل التفضيل عليه فاجلواب عنه من وجهني وأما السؤال الرابع وهو ت

أحدمها ال نسلم امتناع تقدمي معموله عليه وقولكم اإلتفاق واقع على امتناع زيد منك أحسن غري صحيح ال اتفاق 
  يف ذلك بل قد جوز بعض النحاة ذلك واستدل عليه بقول الشاعر 

  ... كأنه جىن النحل أو ما زودت منه أطيب 
الء وأفعل التفضيل ملا كان يف قوة فعلني جاز تقدمي معموله عليه قالوا وتقدميه أقوى من قولك أنا لك حمب قال هؤ

  وفيك راغب وعندك مقيم والستقصاء احلجج يف هذه املسألة موضع آخر 
ى إىل احلال الوجه الثاين سلمنا امتناع تقدمي معموله وال يقال زيد منك أحسن فهذا األمر خيتص بقوهلم منك ال يتعد

والظرف وذلك ألن منك يف معىن املضاف إليه بدليل أن قوهلم زيد أحسن منك مبنزلة زيد أحسن الناس يف قيام 
أحدمها مقام آخر وإهنم ال جيمعون بينهما فلما قام مقام املضاف إليه لكونه املفضل عليه يف املعىن كرهوا تقدميه على 

  متناع تقدمي معمول هو كاملضاف إليه امتناع تقدمي معمول ليس كهو املضاف ألنه خالف لغتهم فال يلزم من ا
وهذا بني وجواب ثالث وهو أهنم إذا فضلوا الشيء على نفسه باعتبار حالني فال بد من تقدمي أحدمها على العامل 

امل وأخروا وإن كان مما ال يسوغ تقدميه لو مل يكن كذلك فإذا فضلوا ذاتا باعتبار حالني قدموا أحدمها على الع
  اآلخر عنه فقالوا زيد قائما أحسن منه قاعدا وكذلك يف التشبيه أيضا يقولون زيد قائما كعمرو قاعدا 

وإذا جاز تقدمي هذا املعمول على الكاف اليت هي أبعد يف العمل من باب أحسن فتقدمي معمول أحسن أجدر 
عليها يف حال كوهنا رطبا فصل عمل العامل  والغرض هنا هبذا الكالم تفضيل هذه الثمرة يف حال كوهنا بسرا

  الواحد يف حالني 



وأما السؤال اخلامس وهو مىت جيوز أن يعمل العامل الواحد يف حالني فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم وأن ذلك جيوز 
مها إذا كانت إحدى احلالني متضمنة لألخرى حنو جاء زيد راكبا مسرعا وكذلك يعمل يف الظرفني إذا تضمن أحد

  األخر حنو سرت يوم اخلميس بكرة 

  فصل التقدمي والتأخري يف احلالني 
  وأما السؤال السادس وهو هل جيوز التقدمي والتأخري يف احلالني أم ال 

فاجلواب عنه أن احلال األوىل جيوز فيها ذلك ألن العامل فيها لفظي وهو ما يف أطيب من معىن الفعل فلك أن تقول 
  رطبا وأن تقول هذا أطيب بسرا منه رطبا وهو األصل هذا بسرا أطيب منه 

  فإن قلت إذا كان هذا هو األصل فلم مثل سيبويه هبا مقدمة وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها 
قلت كأنه أراد تأكيد معىن احلال فيها ألنه ترجم عن احلال فلو أخرها ألشبهت التمييز ألنك إذا قلت هذا الرجل 

فبسرا ال حمالة متييز وإذا قدمت بسرا على أطيب من كذا فبسرا ال حمالة حال وال يصح أن أطيب بسرا من فالن 
  خيرب هبذا الكالم عن رجل وال عن شيء سوى التمر وما هو يف معناه 

فإن قلت هذا بسرا احتمل الكالم قبل متامه وقبل النظر يف قرائن أحواله أن يكون بسرا متييزا وأن يكون حاال 
املعىن فرق عظيم فاقتضى ختصيص املعىن واحلرص على البيان للمراد تقدمي احلال األوىل على عاملها ولو وبينهما يف 

أخرت جلاز وأما احلال الثانية فال سبيل إىل تقدميها على عاملها ألنه معنوي والعامل املعنوي ال يتصور تقدمي معموله 
ه التأخري قلت فيه مقدم يف اللفظ مؤخر يف املعىن فقسمت عليه ألن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حق

  العبارة بني اللفظ واملعىن 
فإن مل يكن للعامل وجود يف اللفظ مل يتصور تقدمي املعمول عليه ألنه ال بد من تأخري املعمول على عامله يف املعىن 

والوهم إىل غري موضعه خبالف اللفظي  فال يوجد تعد وعامله متقدم عليه ألنه منوي غري ملفوظ به فال تذهب النية
فإن حمل اللفظ اللسان وحمل املعىن القلب فإذا ذهب اللسان باللفظ إىل غري موضعه مل يذهب القلب باملعىن إال إىل 

  موضعه وهو التقدمي فصل تصور احلال يف غري املشتق 
  الشتراط وأما السؤال السابع وهو كيف يتصور احلال يف غري املشتق فاعلم أنه ليس 

اإلشتقاق حجة وال يقوم على هذا الشرط دليل وهلذا كان احلذاق من النحاة على أنه ال يشترط بل كل ما دل على 
  هيئة صح أن يقع حاال فال يشترط فيها إال أن تكون دالة على معىن متحول وهلذا مسيت حاال كما قال 

  وكل ما حال فقد زاال ... لو مل حتل ما مسيت حاال 
ان صاحب احلال قد أوقع الفعل يف صفة غري الزمة للفعل فال تبايل أكانت مشتقة أم غري مشتقة فقد جاء يف فإذا ك

احلديث يتمثل يل امللك رجال فوقع رجال هنا حاال ألن صورة الرجلية طارئة على امللك يف حال التمثل وليست 
  ألنه قد حتول إليها  الزمة للملك إال يف وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل فهي إذا حال

ويقولون  ١٧ومثله فتمثل هلا بشرا مرمي  ٧٣ومثله هذه ناقة اهللا لكم آية األعراف  ٦٧ومثله خيرجكم طفال غافر 
مررت هبذا العود شجرا مث مررت به رمادا وهذا زيد أسدا وتأويل هذا كله بأنه معمول احلال والتقدير يشبه بعيد 

عسف ظاهر والتحقيق ما تقدم وأهنا كلها أحوال وإن كانت جامدة ألهنا صفات جدا وكذا تأويل ذلك كله مبشتق ت
يتحول الفاعل إليها وليس يلزم يف الصفات أن تكون كلها فعلية بل فيها نفسية ومعنوية وعدمية وهي صفة النفي 

  وإضافية وفعلية وال يكون من مجيعها حاال إال ما كان الفعل واقعا فيه وجاز خلوه عنها 



ما كان الزما لإلسم مما ال جيوز خلوه عنه فال يكون حاال منتصبة بالفعل حنو قولك قرشي وعريب وحبشي وابن  فأما
  وبنت وأخ وأخت فكل هذه ال يتصور وقوعها أحواال ألهنا ال تتحول فصل مدلول اإلشارة بقولك هذا 

  وأما السؤال الثامن وهو إىل أي شيء وقعت اإلشارة بقولك هذا 
ن متعلق اإلشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه األحوال وهو ما خترجه النخل من أكمامها فيكون فاجلواب أ

بلحا مث يكون سيابا مث جداال مث بسرا إىل أن يكون رطبا فمتعلق اإلشارة احملل احلامل هلذه األوصاف فاإلشارة إىل 
  شيء ثالث غري البسر والرطب وهو حامل البسرية والرطبة 

ت هبذا أنه ال ينبغي ختصيص اإلشارة بقوهلم إهنا إىل البلح والطلع واجلدال كل ذلك متثيل والتحقيق أن وقد عرف
  اإلشارة إىل احلقيقة احلاملة هلذه الصفات والذي يدل على هذا أنك تقول زيد قائما أخطب منه قاعدا 

ال مشار هنا وإمنا هو إخبار عن اإلسم وقال عبداهللا بن سالم لعثمان أنا خارجا أنفع لك مين داخال فال إشارة و
احلامل للصفات اليت منها القيام والقعود وال يصح أن يكون متعلق اإلشارة صفة البسرية وال اجلوهر بقيد تلك 

الصفة ألنك لو أشرت إىل البسرية وكان اجلوهر يفيدها مل يصح تقييده حبال الرطبية فتأمله فلم تبق إال أن تكون 
وهر الذي تتعاقب عليه األحوال وقد تبني لك بطالن قول من زعم أن متعلق اإلشارة يف هذا هو اإلشارة إىل اجل

العامل يف بسر فإن العامل فيها إما ما تضمنه أطيب من الفعل وإما كان املقدرة وكالمها ال يصح تعلق اإلشارة به 
  فصل 

  هل النصب على أنه خرب كان

إنه منصوب على أنه خرب كان فجوابه إن كان لو أضمرت ألضمر ثالثة  وأما السؤال التاسع وهو قوله هال قلتم
أشياء الظرف الذي هو إذا وفعل كان ومرفوعها وهذا ال نظري له إال حيث يدل عليه الدليل وقد تقدم ذلك وقد 

  منع سيبويه من إضمار كان فقال لو قلت عبداهللا املقتول تريد كان عبداهللا املقتول مل جيز 
ا يدل على امتناع إضمار كان فال نطول بإعادته وإذا مل جيز إضمار كان على انفرادها فكيف جيوز وقد تقدم م

إضمار إذ وإذا معا وأنت لو قلت آتيك جاء زيد تريد إذا جاء زيد كان خلفا من الكالم بإمجاع وإذا كان كذلك 
  كان اإلضمار من هذا املوطن أبعد ألنه ال يدرى ههنا إذ تريد أم إذا 

 قولك سآتيك ال حيتمل إىل أحدمها خبالف قولك زيد قائما أخطب منه قاعدا وإذا بعد كل البعد إضمار الظرف ويف
  ههنا فإضماره مع كان أبعد ومن قدره من النحاة فإمنا أشار إىل شرح املعىن بضرب من التقريب 

لتفضيل شيء يف زمان من أزمان على فإن قيل الذي يدل على أنه ال بد من إضمار كان أن هذا الكالم ال يذكر إال 
نفسه يف زمان آخر وجيوز أن يكون الزمان املفضل فيه ماضيا وأن يكون مستقبال وال بد من إضمار ما يدل على 

  املراد منهما 

فيضمر للماضي إذ وللمستقبل إذا وإذ وإذا يطلبان الفعل وأعم األفعال وأمشلها فعل الكون الشامل لكل كائن 
ما يضمرونه فال بد من فعل يضاف إليه الظرف الستحالة أن تقول هذا إذ بسرا أطيب منه إذ رطبا وهلذا كثريا 

  فتعني إضمار كان لتصحيح الكالم 
قيل هذا السؤال إمنا يلزم إذ أضمرنا الظرف وأما إذا مل نضمره مل حنتج إىل كان ويكون وأما قولكم أنه يفضل 

ا للزمان فجوابه أن يف التصريح باحلالني املفضل أحدمها على اآلخر غنية الشيء على نفسه باعتبار زمانني وإذ وإذ



  عن ذكر الزمان وتقدير إضماره 
أال ترى أنك إذا قلت هذا يف حال بسريته أطيب منه يف حال رطبيته استقام الكالم وال إذ هنا وال إذا لداللة احلال 

ك تقول هذا يف حال شبوبيته أعقل منه يف حال شيخوخته على مقصود املتكلم من أن التفضيل باعتبار الوقتني وكذل
ونظائر ذلك مما يصح فيه التفضيل باعتبار زمانني من غري ذكر ظرف وال تقديره فافهمه فصل احتاد املفضل واملفضل 

  عليه 
  وأما السؤال العاشر وهو هل يشترط احتاد املفضل واملفضل عليه باحلقيقة 

وز أن يقال هذا بسرا أطيب منه عنبا ألن وضع هذا الباب لتفضيل الشيء على فجواهبا أن وضعها كذلك وال جي
  نفسه باعتبارين ويف زمانني 

قال األخفش كل ما ال يتحول إىل شيء فهو رفع حنو هذا بسر أطيب منه عنب فأطيب مبتدأ وعنب خربه ويف هذا 
  التركيب إشكال وتوجيهه أن الكالم مجلتان 

ثانية قولك أطيب منه عنب واملعىن العنب أطيب منه فقدرت خربين أحدمها أنه بسر أحدمها قولك هذا بسر وال
  والثاين أن العنب أطيب منه ولو قلت هذا البسر أطيب منه عنب التضحت املسألة وانكشف معناها واهللا أعلم 

ية أن ال يعود فليسامح فهذا ما يف هذه املسألة املشكلة من األسئلة واملباحث علقتها صيدا لسوانح اخلاطر فيها خش
الناظر فيها فإهنا علقت على حني بعدى من كتيب وعدم متكين من مراجعتها وهكذا غالب هذا التعليق إمنا هو صيد 

  خاطر واهللا املستعان 

  مسألة سالم عليكم ورمحة اهللا 
  سالم عليكم ورمحة اهللا يف هذا التسليم مثانية وعشرون سؤاال 

  الم وما حقيقته السؤال األول ما معىن الس
  السؤال الثاين هل هو مصدر أو اسم 

  السؤال الثالث هل قول املسلم سالم عليكم خرب أو إنشاء 
السؤال الرابع ما معىن السالم املطلوب عند التحية وإذا كان دعاء وطلبا فما احلكمة يف طلبه عند التالقي واملكاتبة 

  دون غريه من املعاين 
السالمة فمعلوم أن الفعل منها ال يتعدى ب على فال يقال سالمة عليك وسلمت  السؤال اخلامس إذا كان من

   ٩١عليك بكسر الالم وإمنا يقال سالم لك كما قال تعاىل فسالم لك من أصحاب اليمني الواقعة 
 ذلك السؤال السادس ما احلكمة يف اإلبتداء يف السالم مع كون اخلرب جارا وجمرورا وقياس العربية تقدمي اخلرب يف

  حنو يف الدار رجل 
السؤال السابع مل اختص املسلم هبذا النظم والراد بتقدمي اجلار واجملرور على السالم وهال كان رده بتقدمي السالم 

  مطلقا كابتدائه 
السؤال الثامن ما احلكمة يف كون سالم املبتديء بلفظ النكرة وسالم الراد عليه بلفظ املعرفة وكذلك ما احلكمة يف 

داء السالم يف املكاتبة بالنكرة ويف آخرها باملعرفة فيقال أوال سالم عليكم ويف انتهاء املكاتبة والسالم عليكم ابت
  وهل هذا التعريف ألجل العهد وتقدم السالم أم حلكمة سوى ذلك 

نتهاء والسالم السؤال التاسع ما الفائدة يف دخول الواو العاطفة يف السالم اآلخر فيقول أوال سالم عليكم ويف اإل
  عليكم وعلى أي شيء هذا العطف 



السؤال العاشر ما السر يف نصب السالم يف تسليم املالئكة ورفعه يف تسليم إبراهيم وهل هو كما تقول النحاة أن 
سالم إبراهيم أكمل لتضمنه مجلة إمسية دالة على الثبوت وتضمن سالم املالئكة صيغة مجلة فعلية دالة على احلدوث 

  غري ذلك  أم لسر
 ٦٣السؤال احلادي عشر ما السر يف نصب السالم من قوله تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما الفرقان 

وما  ٥٥ورفعه من قوله وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم القصص 
  الفرق بني املوضعني 

تسليم اهللا على أنبيائه ورسله والسالم إمنا هو طلب السالمة للمسلم عليه فكيف  السؤال الثاين عشر ما احلكمة يف
  يتصور هذا املعىن يف حق اهللا وهذا من أهم األسئلة وأحسنها 

السؤال الثالث عشر إذا ظهرت حكمة سالمه تعاىل عليهم فما احلكمة يف كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع 
لفظ املعرفة فيقولون السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته وكذلك سالمهم لعباده أن يسلموا على رسوله ب

  على أنفسهم وعلى عباد اهللا الصاحلني 
وتسليم املسيح  ١٥السؤال الرابع عشر ما السر يف تسليم اهللا على حيىي بلفظ النكرة يف قوله وسالم عليه مرمي 

  وأي السالمني أمت وأعم  ٣٣ على نفسه بلفظ املعرفة بقوله والسالم علي مرمي
السؤال اخلامس عشر ما احلكمة يف تقييد هذين السالمني هبذه األيام الثالثة يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 

خاصة مع أن السالم مطلوب يف مجيع األوقات فلو أتى به مطلقا أما كان أعم فإن هذا التقييد خص السالم هبذه 
  األيام خاصة 
دس عشر ما احلكمة يف تسليم النيب على من اتبع اهلدى يف كتاب هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى السؤال السا

على من اتبع اهلدى بلفظ املعرفة كما جاء يف القرآن وهال كان سالم النيب بلفظ املعرفة ليطابق القرآن وما الفرق 
  بينهما 

هل هذا سالم من اهللا  ٥٩ده الذين اصطفى النحل السؤال السابع عشر قوله تعاىل قل احلمد هللا وسالم على عبا
فيكون الكالم قد تضمن مجلتني طلبية وهي األمر بقوله قل احلمد هللا وخربية وهي سالمة تعاىل على عباده وعلي 
هذا فيكون من باب عطف اخلرب على الطلب أو هو أمر من اهللا بالسالم عليهم وعلى هذا فيكون قد أمر بشيئني 

مد هللا والثاين قول سالم على عباده الذين اصطفى ويكون كالمها معموال لفعل القول وأي املعنيني أحدمها قول احل
  أليق باآلية 

السؤال الثامن عشر روى أبو داود يف سننه من حديث أيب جري اهلجيمي قال أتيت رسول اهللا فقلت عليك السالم 
قال الترمذي حديث صحيح // صحيح // حتية املوتى يا رسول اهللا فقال ال تقل عليك السالم فإن عليك السالم 

  وقد صح عنه يف السالم 

فما وجه هذا احلديث وكيف اجلمع بينه // رواه مسلم // على األموات فعال وأمرا السالم عليكم دار قوم مؤمنني 
  وبني األحاديث الصحيحة 

رواه // هل الكتاب فقولوا وعليكم السؤال التاسع عشر ما وجه دخول الواو يف قول النيب إذا سلم عليكم أ
وقد استشكل كثري من الناس أمر هذه الواو حىت أنكر بعضهم من احلذاق أن تكون ثابتة قال // البخاري ومسلم 

ألن الواو يف مثل هذا تقتضي تقرير األول وتصديقه كما إذا قلت زيد كاتب فقال املخاطب وفقيه فإنه يقتضي 



  فكيف دخلت يف هذا املوضوع وما وجهها  إثبات األول وزيادة وصف فقيه
السؤال العشرون ما السر يف اقتران الرمحة والربكة بالسالم دون غريمها من الصفات كاملغفرة والرب واإلحسان وحنو 

  هذا 
  السؤال احلادي والعشرون مل كانت هناية السالم عند قوله وبركاته ومل تشرع الزيادة عليها 

ما احلكمة يف إضافة الرمحة والربكة إىل اهللا تعاىل وجتريد السالم عن هذه اإلضافة ومل ال السؤال الثاين والعشرون 
  أضيفت كلها أو ردت كلها 

  السؤال الثالث والعشرون ما احلكمة يف إفراد السالم والرمحة ومجع الربكة 
الصالة يف قوله تعاىل صلوا  السؤال الرابع والعشرون ما احلكمة يف تأكيد األمر بالسالم على النيب باملصدر دون

  ومل يقل صلوا صالة  ١٥٦عليه وسلموا تسليما األحزاب 

السؤال اخلامس والعشرون ما احلكمة يف تقدمي السالم عليه يف الصالة على الصالة عليه وهال وقعت البداءة 
  لى السالم بالصالة عليه أوال مث اتبعت بالسالم لتصح البداءة مبا بدأ اهللا به من تقدمي الصالة ع

السؤال السادس والعشرون ما احلكمة يف كون السالم عليه يف الصالة بصيغة خطاب املواجهة وأما الصالة عليه 
  فجاءت بصيغة الغيبة لذكره باسم العلم 

السؤال السابع والعشرون وهو ما جر إليه طرد الكالم ما احلكمة يف كون الثناء على اهللا ورد بصيغة يف قولنا 
هللا مع أنه سبحانه هو املناجي املخاطب الذي يسمع كالمنا ويرى مكاننا وجاء السالم على النيب بصيغة التحيات 

  اخلطاب مع أن احلال كان يقتضي العكس فما احلكمة يف ذلك 
السؤال الثامن والعشرون وهو خامتة األسئلة ما السر يف كون السالم خامتة الصالة وهال كان يف ابتدائها وإذا كان 

  لك فما السر يف جميئه معرفا وهال جاء منكرا معىن السالم وحقيقته كذ
وأما السؤال األول وهو ما حقيقة هذه اللفظة فحقيقتها الرباءة واخلالص والنجاة من الشر والعيوب وعلى هذا 

ب سلم املعىن تدور تصاريفها فمن ذلك قولك سلمك اهللا وسلم فالن من الشر ومنه دعاء املؤمنني على الصراط ر
  اللهم سلم 

ومنه سلم الشيء لفالن أي خلص له وحده فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعاىل ضرب اهللا مثال رجال فيه 
  أي خالصا له وحده ال ميلكه معه غريه  ٢٩شركاء متشاكسون ورجال سلما لرجل الزمر 

كال من املتحاربني خيلص ويسلم ألن  ٦١ومنه السلم ضد احلرب قال تعاىل وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا األنفال 
  من أذى اآلخر وهلذا يبىن منه على املفاعلة فيقال املساملة مثل املشاركة 

ومنه القلب السليم وهو النقي من الغل والدغل وحقيقته الذي قد سلم هللا تعاىل وحده فخلص من دغل الشرك 
  وغله ودغل الذنوب واملخالفات بل هو 

معاملته فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته ومنه أخذ املستقيم على صدق حبه وحسن 
اإلسالم فإنه من هذه املادة ألنه اإلستسالم واإلنقياد هللا تعاىل والتخلص من شوائب الشرك فسلم لربه وخلص له 

خلص اخلالص كالعبد الذي سلم ملواله ليس فيه شركاء متشاكسون وهلذا ضرب سبحانه هذين املثلني للمسلم امل
  لربه واملشرك به 

ومنه السلم للسلف وحقيقته العوض املسلم فيه ألن من هو يف ذمته قد ضمن سالمته لربه مث مسى العقد سلما 



  وحقيقته ما ذكرناه 
  فإن قيل فهذا ينتقض بقوهلم للديغ سليما 

يطلبه ويرجو أن يئول إليه حاله من قيل ليس هذا بنقض له بل طرد ملا قلناه فإهنم مسعوه سليما باعتبار ما يهمه و
السالمة فليس عنده أهم من السالمة وال هو أشد طلبا منه لغريها فسمى سليما لذلك وهذا من جنس تسميتهم 

  املهلكة مفازة ألنه ال شيء أهم عند سالكها من فوزه منها أي جناته فسميت مفازة ألنه يطلب الفوز منها 
فازة ومسيت اللديغ سليما تفاؤال وإن كان التفاؤل جزء هذا املعىن الذي ذكرناه وهذا أحسن من قوهلم إمنا مسيت م

  وداخل فيه فهو أعم وأحسن 
  فإن قيل فكيف ميكنكم رد السلم إىل هذا األصل 

قيل ذلك ظاهر ألن الصاعد إىل مكان مرتفع ملا كان متعرضا للهوي والسقوط طالبا للسالمة راجيا هلا مسيت اآللة 
هبا إىل غرضه سلما لتضمنها سالمته إذ لو صعد بتكلف من غري سلم لكان عطبه متوقعا فصح أن  اليت يتوصل

  السلم من هذا املعىن 
ومنه تسمية اجلنة بدار السالم ويف إضافتها إىل السالم ثالثة أقوال أحدها أهنا إضافة إىل مالكها السالم سبحانه الثاين 

فيها السالم الثالث أهنا إضافة إىل معىن السالم أي دار السالم من كل آفة أهنا إضافة إىل حتية أهلها فإن حتيتهم 
ونقص وشر والثالثة متالزمة وإن كان الثالث أظهرها فإنه لو كانت اإلضافة إىل مالكها ألضيفت إىل اسم من أمسائه 

  ها إليه غري السالم وكان يقال دار الرمحن أو دار اهللا أو دار امللك وحنو ذلك فإذا عهدت إضافت

  مث جاء دار السالم محلت على املعهود وأيضا فإن املعهود يف القرآن إضافتها إىل صفتها أو إىل أهلها 
أما األول فنحو دار القرار دار اجملد جنة املأوى جنات النعيم جنات الفردوس وأما الثاين فنحو دار املتقني ومل تعهد 

رآن فاألوىل محل اإلضافة على املعهود يف القرآن وكذلك إضافتها إىل إضافتها إىل اسم من أمساء اهللا تعاىل يف الق
  التحية ضعيف من وجهني 

أحدمها أن التحية بالسالم مشتركة بني دار الدنيا واآلخرة وما يضاف إىل اجلنة ال يكون إال خمتصا هبا كاخللد 
كوهنا دائمة وباقية ودار اخللد والتحية فيها  والقرار والبقاء الثاين أن من أوصافها غري التحية ما هو أكمل منها مثل

عارضة عند التالقي والتزاور خبالف السالمة من كل عيب ونقص وشر فإهنا من أكمل أوصافها املقصودة على 
  الدوام اليت ال يتم النعيم فيها إال به فإضافتها إليه أوىل وهذا ظاهر فصل إطالق السالم على اهللا تعاىل 

طالق السالم على اهللا تعاىل امسا من أمسائه هو أوىل من هذا كله وأحق هبذا اإلسم من كل وإذا عرفت هذان فإ
مسمى به لسالمته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجد فهو السالم احلق بكل اعتبار واملخلوق سالم 

ونقص وسالم باإلضافة فهو سبحانه سالم يف ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم وسالم يف صفاته من كل عيب 
يف أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غري وجه احلكمة بل هو السالم احلق من كل وجه وبكل 

  اعتبار 
فعلم أن استحقاقه تعاىل هلذا اإلسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه 

  ونزهه به رسوله 
ة والولد والسالم من النظري والكفء والسمي واملماثل والسالم من الشريك ولذلك إذا فهو السالم من الصاحب

نظرت إىل أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سالما مما يضاد كماهلا فحياته سالم من املوت ومن السنة والنوم 



يان أو حاجة إىل وكذلك قيوميته وقدرته سالم من التعب واللغوب وعلمه سالم من عزوب شيء عنه أو عروض نس
  تذكر وتفكر وإرادته سالم من خروجها عن احلكمة واملصلحة 

وكلماته سالم من الكذب والظلم بل متت كلماته صدقا وعدال وغناه سالم من احلاجة إىل غريه بوجه ما بل كل ما 
أو شافع عنده  سواه حمتاج إليه وهو غين عن كل ما سواه وملكه سالم من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر

بدون إذنه وإالهيته سالم من مشارك له فيها بل هو اهللا الذي ال إله إال هو وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وجتاوزه 
  سالم من أن تكون عن حاجة منه أو ذلك أو مصانعة كما يكون من غريه بل هو حمض جوده وإحسانه وكرمه 

م من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة بل هو وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سال
حمض حكمته وعدله ووضعه األشياء مواضعها وهو مما يستحق عليه احلمد والثناء كما يستحقه علي إحسانه وثوابه 

ونعمه بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا حلكمته ولعزته فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله 
  فهو سالم مما يتوهم أعداؤه واجلاهلون به من خالف حكمته  وحكمته وعزته

وقضاؤه وقدره سالم من العبث واجلور والظلم ومن توهم وقوعه على خالف احلكمة البالغة وشرعه ودينه سالم 
من التناقض واإلختالف واإلضطراب وخالف مصلحة العباد ورمحتهم واإلحسان إليهم وخالف حكمته بل شرعه 

  محة ومصلحة وعدل كله حكمة ور
وكذلك عطاؤه سالم من كونه معاوضة أو حلاجة إىل املعطى ومنعه سالم من البخل وخوف اإلمالق بل عطاؤه 

  إحسان حمض ال ملعاوضة وال حلاجة ومنعه عدل حمض وحكمة ال يشوبه خبل وال عجز 
ه بل العرش حمتاج إليه ومحلته واستواؤه وعلوه على عرشه سالم من أن يكون حمتاجا إىل ما حيمله أو يستوي علي

حمتاجون إليه فهو الغىن عن العرش وعن محلته وعن كل ما سواه فهو استواء وعلو ال يشوبه حصر وال حاجة إىل 
عرش وال غريه وال إحاطة شيء به سبحانه وتعاىل بل كان سبحانه وال عرش ومل يكن به حاجة إليه وهو الغين 

يالؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غري حاجة إىل عرض وال غريه احلميد بل استواؤه على عرشه واست
  بوجه ما ونزوله كل ليلة إىل مساء الدنيا سالم مما يضاد علوه وسالم مما يضاد غناه 

وكماله سالم من كل ما يتوهم معطل أو مشبه وسالم من أن يصري حتت شيء أو حمصورا يف شيء تعاىل اهللا ربنا عن 
  كماله وغناه ومسعه وبصره سالم من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل كل ما يضاد 

ومواالته ألوليائه سالم من أن تكون عن ذلك كما يوايل املخلوق املخلوق بل هي مواالة رمحة وخري وإحسان وبر 
فلم  ١١١إلسراء كما قال وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل ا

  ينف أن يكون له ويل مطلقا بل نفي أن يكون له ويل من الذل 
وكذلك حمبته حملبيه وأوليائه سالم من عوارض حمبة املخلوق للمخلوق من كوهنا حمبة حاجة إليه أو متلق له أو انتفاع 

إنه سالم عما يتخيله مشبه أو بقربه وسالم مما يتقوله املعطلون فيها وكذلك ما أضافه إىل نفسه من اليد والوجه ف
  يتقوله معطل 

فتأمل كيف تضمن امسه السالم كل ما نزه عنه تبارك وتعاىل وكم ممن حفظ هذا اإلسم ال يدري ما تضمنه من هذه 
  األسرار واملعاين واهللا املستعان املسئول أن يوفق للتعليق على األمساء احلسىن على هذا النمط إنه قريب جميب فصل 

  م مصدر أو اسم مصدرهل السال



وأما السؤال الثاين وهو هل السالم مصدر أو اسم مصدر فاجلواب أن السالم الذي هو التحية اسم مصدر من سلم 
  ومصدره اجلاري عليه تسليم كعلم تعليما وفهم تفهيما وكلم تكليما والسالم من سلم كالكالم من كلم 

  فإن قيل وما الفرق بني املصدر واإلسم 
هما فرقان لفظي ومعنوي أما اللفظي فإن املصدر هو اجلاري على فعله الذي هو قياسه كاألفعال من أفعل قلنا بين

  والتفعيل من فعل واإلنفعال من انفعل والتفعلل من تفعلل وبابه 
  وأما السالم والكالم فليسا جباريني على فعليهما ولو جريا عليه لقيل تسليم وتكليم 

أن املصدر دال على احلدث وفاعله فإذا قلت تكليم وتسليم وتعليم وحنو ذلك دل على وأما الفرق املعنوي فهو 
  احلدث ومن قام به فيدل التسليم على السالم واملسلم وكذلك التكليم والتعليم 

وأما اسم املصدر فإمنا يدل على احلدث وحده فالسالم والكالم ال يدل لفظه على مسلم وال مكلم خبالف التكليم 
يم وسر هذا الفرق أن املصدر يف قولك سلم تسليما وكلم تكليما مبنزلة تكرار الفعل فكأنك قلت سلم سلم والتسل

  وتكلم تكلم والفعل ال خيلو عن فاعله أبدا 

وأما اسم املصدر فإهنم جردوه جملرد الداللة على احلدث وهذه النكتة من أسرار العربية فهذا السالم الذي هو 
  التحية 

  الذي هو اسم من أمساء اهللا ففيه قوالن  وأما السالم
أحدمها أنه كذلك اسم مصدر وإطالقه عليه كإطالق العدل عليه واملعىن أنه ذو السالم وذو العدل على حذف 

  املضاف 
والثاين أن املصدر مبعىن الفاعل هنا أي السامل كما مسيت ليلة القدر سالما أي ساملة من كل شر بل هي خري ال شر 

  فيها 
حسن من القولني وأقيس يف العربية أن يكون نفس السالم من أمسائه تعاىل كالعدل وهو من باب إطالق املصدر وأ

  على الفاعل لكونه غالبا عليه مكررا منه كقوهلم رجل صوم وعدل وزور وبابه 
كان املراد نفس وأما السالم الذي هو مبعىن السالمة فهو مصدر نفسه وهو مثل اجلالل واجلاللة فإذا حذفت التاء 

املصدر وإذا أتيت بالثاء كان فيه إيذان بالتحديد باملرة من املصدر كاحلب واحلبة فالسالم واجلمال واجلالل كاجلنس 
  العام من حيث مل يكن فيه تاء التحديد والسالمة واجلاللة واملالحة والفصاحة كلها تدل على اخلصلة الواحدة 

الكمال واجلاللة من خصال اجلالل وهلذا مل يقولوا كمالة كما قالوا مالحة أال ترى أن املالحة خصلة من خصال 
وفصاحة ألن الكمال اسم جامع لصفات الشرف والفضل فلو قالوا كمالة لنقضوا الغرض املقصود من اسم الكمال 

  فتأمله 
حمدودة فجاءوا فيها  وعلى هذا جاءت احلالوة واألصالة والرزانة والرجاحة ألهنا خصلة من مطلق الكمال واجلمال

بالتاء الدالة على التحديد وعكسه احلماقة والرقاعة والنذالة والسفاهة فإهنا خصال حمدودة من مطلق العيب 
والنقص فجاءوا يف اجلنس الذي يشمل األنواع بغري تاء فجاءوا يف أنواعه وأفراده بالتاء وقد تقدم تقرير هذا املعىن 

  وأيضا فال حاجة إىل إعادته 
أمل اآلن كيف جاء السالم جمردا عن التاء إيذانا حبصول املسمى التام إذ ال حيصل املقصود إال به فإنه لو سلم من فت

  آفة ووقع يف آفة مل يكن قد حصل له السالم فوضح أن السالم مل خيرج عن املصدرية يف مجيع وجوهه 



قيل هذا السر بديع وهو أن املقصود حصول  فإن قيل فما احلكمة يف جميئه اسم مصدر ومل جييء على أصل املصدر
  مسمى السالمة للمسلم عليه على اإلطالق من 

غري تقييد بفاعل فلما كان املراد مطلق السالمة من غري تعرض لفاعل أتوا باسم املصدر الدال على جمرد الفعل ومل 
  يأتوا باملصدر الدال على الفعل والفاعل معا فتأمله فصل 

  نشاء أم خربهل السالم عليكم إ

وأما السؤال الثالث وهو أن قول املسلم سالم عليكم هل هو إنشاء أم خرب فجوابه أن هذا وحنوه من ألفاظ الدعاء 
متضمن لإلنشاء واإلخبار فجهة اخلربية فيه ال تناقض جهة اإلنشائية وهذا موضع بديع حيتاج إىل كشف وإيضاح 

  فنقول 
ه نفسه ونسبة إىل املتكلم فيه إما طلبا وإما خربا وله نسبة ثالثة إىل املخاطب ال الكالم له نسبتان نسبة إىل املتكلم ب

  يتعلق هبا هذا الغرض وإمنا يتعلق حتقيقه بالنسبتني األوليني 
فباعتبار تينك النسبتني نشأ التقسيم إىل اخلرب واإلنشاء ويعلم أين جيتمعان وأين يفترقان فله بنسبته إىل قصد املتكلم 

لثبوت مضمونه وصف اإلنشاء وله بنسبته إىل املتكلم فيه واإلعالم بتحققه يف اخلارج وصف اإلخبار مث  وإرادته
جتتمع النسبتان يف موضع وتفترقان يف موضع فكل موضع كان املعىن فيه حاصال بقصد املتكلم وإرادته فقط فإنه ال 

لقت فإن هذه املعاين مل يثبت هلا وجود خارجي إال جيامع فيه اخلرب اإلنشاء حنو قوله بعتك كذا ووهبتكه وأعتقت وط
بإرادة املتكلم وقصده فهي إنشاءات وخربيتها من جهة أخرى وهي تضمنها إخبار املتكلم عن ثبوت هذه النسبة يف 

  ذهنه لكن ليست هذه هي اخلربية اليت وضع هلا لفظ اخلرب 
لمتكلم إال دعاؤه حبصوله وحمبته فاخلرب فيه ال وكل موضع كان املعىن حاصال فيه من غري جهة املتكلم وليس ل

يناقض اإلنشاء وهذا حنو سالم عليكم فإن السالمة املطلوبة مل حتصل بفعل املسلم وليس للمسلم إال الدعاء هبا 
  وحمبتها فإذا قال سالم عليكم تضمن اإلخبار حبصول السالمة واإلنشاء للدعاء هبا وإرادهتا ومتنيها 

سيبويه هو دعاء وخرب ومل يفهم كثري من الناس قول سيبويه على وجهه بل حرفوه عما أراده به  وكذلك ويل له قال
وإمنا أراد سيبويه هذا املعىن أهنا تتضمن اإلخبار حبصول الويل له مع الدعاء به فتدبر هذه النكتة اليت ال جتدها حمررة 

رب وإنشاء من غري حترير وبيان ملواضع اجتماعهما يف غري هذا املوضع هكذا بل جتدهم يطلقون تقسيم الكالم إىل خ
  وافتراقهما 

وقد عرفت هبذا أن قوهلم سالم عليكم وويل له وما أشبه هذا أبلغ من إخراج الكالم يف صورة الطلب اجملرد حنو 
  اللهم سلمه فصل معىن السالم املطلوب عند التحية 

التحية ففيه قوالن مشهوران أحدمها أن املعىن اسم السالم وأما السؤال الرابع وهو ما معىن السالم املطلوب عند 
عليكم والسالم هنا هو اهللا عز و جل ومعىن الكالم نزلت بركة امسه عليكم وحلت عليكم وحنو هذا واختري يف هذا 

  املعىن من أمسائه عز و جل اسم السالمة دون غريه من األمساء ملا يأيت يف جواب السؤال الذي بعده 
حاب هذا القول حبجج منها ما ثبت يف الصحيح أهنم كانوا يقولون يف الصالة السالم على اهللا قبل عباده واحتج أص

السالم على جربيل السالم على فالن فقال النيب ال تقولوا السالم على اهللا فإن اهللا هو السالم ولكن قولوا السالم 
  // صحيح // باد اهللا الصاحلني عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى ع



فنهاهم النيب أن يقولوا السالم على اهللا ألن السالم هو املسلم عليه دعاء له وطلب أن يسلم واهللا تعاىل هو املطلوب 
منه ال املطلوب له وهو املدعو ال املدعو له فيستحيل أن يسلم عليه بل هو املسلم على عباده كما سلم عليهم يف 

وقوله سالم  ١٨١ ١٨٠سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني الصافات  كتابه حيث يقول
وقال يف حيىي  ١٣٠سالم على آل ياسني الصافات  ١٧٩سالم على نوح الصافات  ١٠٩على إبراهيم الصافات 

اجلنة كما  ويسلم يوم القيامة على أهل ٤٨وقال لنوح اهبط بسالم منا وبركات عليك هود  ١٥وسالم عليه مرمي 
فقوال منصوب على املصدر وفعله ما  ٥٨قال تعاىل هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون سالم قوال من رب رحيم يس 

  تضمنه سالم من القول ألن السالم قول 
ومسند اإلمام أمحد وسنن ابن ماجة من حديث حممد بن املنكدر عن جابر قال قال رسول اهللا بينا أهل اجلنة يف 

  طع هلم نور من فوقهم فرفعوا نعيمهم إذ س

رؤوسهم فإذا اجلبار جل جالله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل اجلنة سالم عليكم مث قرأ قوله سالم قوال 
  // ضعيف // من رب رحيم مث يتوارى عنهم فتبقى رمحته وبركته عليهم يف ديارهم 

وقال تعاىل // ضعيف جدا وفيه نكارة // يامة عمر ويف سنن ابن ماجة مرفوعا أول من يسلم عليه احلق يوم الق
فهذا حتيتهم يوم يلقونه تبارك وتعاىل وحمال أن تكون هذه حتية منهم له فإهنم  ٤٤حتيتهم يوم يلقونه سالم األحزاب 

ل فهي أعرف به من أن يسلموا عليه وقد هنوا عن ذلك يف الدنيا وإمنا هذا حتية منه هلم والتحية هنا مضافة إىل املفعو
 ٥٨التحية اليت حييون هبا ال التحية اليت حييونه هم هبا ولوال قوله تعاىل يف سورة يس سالم قوال من رب رحيم يس 

الحتمل أن تكون التحية هلم من املالئكة كما قال اهللا واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم الرعد 
  هم يف منازهلم من اجلنة يدخلون مسلمني عليهم ولكن هذا سالم املالئكة إذا دخلوا عليهم و ٢٣

وأما التحية املذكورة يف قوله حتيتهم يوم يلقونه سالم فتلك حتية هلم وقت اللقاء كما حيىي احلبيب حبيبه إذا لقيه 
  فماذا حرم احملجوبون عن رهبم يومئذ 

  فذاك ذنب عقابه فيه ... يكفي الذي غاب عنك غيبته 
   يطلب منه السالم فال ميتنع يف حقه أن يسلم على عباده وال يطلب له فلذلك ال يسلم عليه واملقصود أن اهللا تعاىل

وقوله إن اهللا هو السالم صريح يف كون السالم امسا من أمسائه قالوا فإذا قال املسلم سالم عليكم كان معناه اسم 
  السالم عليكم 

لم على النيب فلم يرد عليه حىت استقبل اجلدار مث ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رجال س
قالوا ففي هذا احلديث بيان أن السالم // صحيح // تيمم ورد عليه وقال إين كرهت أن أذكر اهللا إال على طهر 

  ذكر اهللا وإمنا يكون ذكرا إذا تضمن امسا من أمسائه 

 يقال هلم سالم عليكم ومعلوم أنه ال يكره أن ومن حججهم أيضا أن الكفار من أهل الكتاب ال يبدؤون بالسالم فال
يقال ألحدهم سلمك اهللا وما ذاك إال أن السالم اسم من أمساء اهللا فال يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة ذلك 

  اإلسم عليه فهذه حجج كما ترى قوية ظاهرة 
  ية القول الثاين أن السالم مصدر مبعىن السالمة وهم املطلوب املدعو به عند التح

ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يذكر بال ألف والم بل يقول املسلم سالم عليكم ولو كان امسا من أمساء اهللا مل 



يستعمل كذلك بل كان يطلق عليه معرفة كما يطلق عليه سائر أمسائه احلسىن فيقال السالم املؤمن املهيمن العزيز 
فظ إىل معني فضال عن أن يصرفه إىل اهللا وحده خبالف املعرف فإن التنكري ال يصرف الل ٢٣اجلبار املتكرب احلشر 

  فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أمساؤه احلسىن 
ومن حججهم أيضا إن عطف الرمحة والربكة عليه يف قوله سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته يدل على أن املراد به 

  املصدر وهلذا عطف عليه مصدرين مثله 
ه لو كان السالم هنا امسا من أمساء اهللا مل يستقم الكالم إال بإضمار وتقدير يكون به مقيدا ومن حججهم أيضا أن

ويكون املعىن بركة اسم السالم عليكم فإن اإلسم نفسه ليس عليهم ولو قلت اسم اهللا عليك كان معناه بركة هذا 
  عليه اإلسم وحنو ذلك من التقدير ومعلوم أن هذا التقدير خالف األصل وال دليل 

ومن حججهم أيضا أنه ليس املقصود من السالم هذا املعىن وإمنا املقصود منه اإليذان بالسالمة خربا ودعاء كما 
يأيت يف جواب السؤال الذي بعد هذا وهلذا كان السالم أمانا لتضمنه معىن السالمة وأمن كل واحد من املسلم 

سالم مصدر مبعىن السالمة وحذفت تاؤه ألن املطلوب هذا والراد عليه من صاحبه قالوا فهذا كله يدل على أن ال
  اجلنس ال املرة الواحدة منه والتاء تفيد التحديد كما تقدم 

وفصل اخلطاب يف هذه املسألة أن يقال احلق يف جمموع القولني فلكل منهما بعض احلق والصواب يف جمموعهما وإمنا 
ن دعا اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن أن يسأل يف كل مطلوب ويتوسل نبني ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارا وهي أن م

إليه باإلسم املقتضي لذلك املطلوب املناسب حلصوله حىت كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به فإذا قال رب 
  طلوبه اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه بامسني من أمسائه مقتضيني حلصول م

وكذلك قول النيب لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر قويل اللهم إنك عفو كرمي حتب العفو فاعف 
  // صحيح // عين 

وكذلك قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا وإنه ال يغفر الذنوب 
وهذا كثري جدا // رواه البخاري ومسلم // وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم  إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك

  فال نطول بإيراد شواهده 
وإذا ثبت هذا فاملقام ملا كان مقام طلب السالمة اليت هي أهم ما عند الرجل أتى يف لفظها بصيغة اسم من أمساء اهللا 

ني أحدمها ذكر اهللا كما يف حديث ابن عمر والثاين وهو السالم الذي يطلب منه السالمة فتضمن لفظ السالم معني
  طلب السالمة وهو مقصود املسلم فقد تضمن سالم عليكم امسا من أمساء اهللا وطلب السالمة منه فتأمل هذه الفائدة 

وقريب من هذا ما روي عن بعض السلف أنه قال يف آمني أنه اسم من أمساء اهللا تعاىل وأنكر كثري من الناس هذا 
ل وقالوا ليس يف أمسائه آمني ومل يفهموا معىن كالمه فإمنا أراد أن هذه الكلمة تتضمن امسه تبارك وتعاىل فإن القو

معناها استجب وأعط ما سألناك فهي متضمنة المسه مع داللتها على الطلب وهذا التضمن يف سالم عليكم أظهر 
  ة يف السالم عند اللقاء ألن السالم من أمسائه تعاىل فهذا كشف سر املسألة فصل احلكم

  إذا عرف هذا فاحلكم يف طلبه عند اللقاء دون غري من الدعاء أن عادة الناس اجلارية 

  بينهم أن حييي بعضهم بعضا عند لقائه وكل طائفة هلم يف حتيتهم ألفاظ وأمور اصطلحوا عليها 
حا فيأتون بلفظة أنعموا من النعمة بفتح وكانت العرب تقول يف حتيتهم بينهم يف اجلاهلية أنعم صباحا وأنعموا صبا

النون وهي طيب العيش واحلياة ويصلوهنا بقوهلم صباحا ألن الصباح يف أول النهار فإذا حصلت فيه النعمة 



  استصحب حكمها واستمرت اليوم كله فخصوها بأوله إيذانا بتعجيلها وعدم تأخرها إىل أن يتعاىل النهار 
الزمان هو صباح ومساء فالصباح يف أول النهار إىل بعض انتصافه واملساء من بعد  وكذلك يقولون أنعموا مساء فإن

انتصافه إىل الليل وهلذا يقول الناس صبحك اهللا خبري ومساك اهللا خبري فهذا معىن أنعم صباحا ومساء إال أن فيه ذكر 
  اهللا 

مة هلم حتية من هذا اجلنس أو ما وكانت الفرس يقولون يف حتيتهم هزا رساله ميمايي أي تعيش ألف سنة وكل أ
أشبهه وهلم حتية خيصون هبا ملوكهم من هيئات خاصة عند دخوهلم عليهم كالسجود وحنوه وألفاظ خاصة تتميز هبا 
حتية امللك من حتية السوقة وكل ذلك مقصودهم به احلياة ونعيمها ودوامها وهلذا مسيت حتية وهي تفعلة من احلياة 

أدغم املثالن فصار حتية فشرع امللك القدوس السالم تبارك وتعاىل ألهل اإلسالم حتية  كتكرمة من الكرامة لكن
بينهم سالم عليكم وكانت أوىل من مجيع حتيات األمم اليت منها ما هو حمال وكذب حنو قوهلم تعيش ألف سنة وما 

تحية بالسالم أوىل من ذلك كله هو قاصر املعىن مثل أنعم صباحا ومنها ما ال ينبغي إال هللا مثل السجود فكانت ال
لتضمنها السالمة اليت ال حياة وال فالح إال هبا فهي األصل املقدم على كل شيء ومقصود العبد من احلياة إمنا حيصل 

بشيئني بسالمته من الشر وحصول اخلري كله والسالمة من الشر مقدمة على حصول اخلري وهي األصل وهلذا إمنا 
ان بسالمته أوال مث غنيمته ثانيا على أن السالمة املطلقة تتضمن حصول اخلري فإنه لو فاته يهتم اإلنسان بل كل حيو

  حصل له اهلالك والعطب أو النقص والضعف 
ففوات اخلري مينع حصول السالمة املطلقة فتضمنت السالمة جناته من كل شر وفوزه باخلري فانتظمت األصلني الذين 

ا مشتقة من امسه السالم ومتضمنة له وحذفت التاء منها ملا ذكرنا من إرادة اجلنس ال ال تتم احلياة إال هبما مع كوهن
  السالمة الواحدة 

  وملا كانت اجلنة دار السالمة من كل عيب وشر وآفة بل قد سلمت من كل ما ينغص 

م من كل باب سالم العيش واحلياة كانت حتية أهلها فيها سالم والرب حيييهم فيها بالسالم واملالئكة يدخلون عليه
  فهذا سر التحية بالسالم عند اللقاء  ٢٤عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار الرعد 

وأما عند املكاتبة فلما كان املراسالن كل منهما غائب عن اآلخر ورسوله إليه كتابه يقوم مقام خطابه له استعمل يف 
  مقام اخلطاب فصل تعدية السالم ب على  مكاتبه له من السالم ما يستعمله معه لو خاطبه لقيام الكتاب

وأما السؤال اخلامس وهو تعدية هذا املعىن ب على فجوابه بذكر مقدمة وهي ما معىن قوله سلمت فإذا عرف 
معناها عرف أن حرف على أليق به فاعلم أن لفظ سلمت عليه وصليت عليه ولعنت فالنا موضوعها ألفاظ هي مجل 

ردة فقولك سلمت موضوعه قلت السالم عليك وموضوع صليت عليه قلت اللهم طلبية وليس موضوعها معاين مف
  صل عليه أو دعوت له وموضوع لعنته قلت اللهم العنه 

ونظري هذا سبحت اهللا قلت سبحان اهللا ونظريه وإن كان مشتقا من لفظ اجلملة هلل إذا قال ال إله إال اهللا ومحدل 
وال قوة إال باهللا وحيعل إذا قال حي على الصالة وبسمل إذا قال بسم  إذا قال احلمد هللا وحوقل إذا قال ال حول

  اهللا قال 
  أال حبذا ذاك احلبيب املبسمل ... وقد بسملت ليلى غداة لقيتها 

وإذا ثبت هذا فقولك سلمت عليه أي ألقيت عليه هذا اللفظ وأوضعته عليه إيذانا باشتمال معناه عليه كاشتمال 
  لى أليق احلروف به فتأمله لباسه عليه وكان حرف ع

فليس هذا سالم حتية  ٩١وأما قوله تعاىل وأما إن كان من أصحاب اليمني فسالم لك من أصحاب اليمني الواقعة 



ولكن  ٧٩سالم على نوح الصافات  ١٠٩ولو كان حتية لقال فسالم عليه كما قال سالم على إبراهيم الصافات 
  عند القيامة  اآلية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم

الصغرى حال القدوم على اهللا فذكر أهنم ثالثة أقسام مقرب له الروح والرحيان وجنة النعيم ومقتصد من أصحاب 
اليمني له السالمة فوعده بالسالمة ووعد املقرب بالغنيمة والفوز وإن كان كل منهما ساملا غامنا وظامل بتكذيبه 

فلما مل يكن املقام مقام حتية وإمنا هو مقام إخبار عن حاله ذكر ما  وضالله فأوعده بنزل من محيم وتصلية جحيم
  حيصل له من السالمة 

فإن قيل فهذا فرق صحيح لكن ما معىن الالم يف قوله لك ومن هو املخاطب هبذا اخلطاب وما معىن حرف من يف 
  قوله من أصحاب اليمني فهذه ثالثة أسئلة يف اآلية 

ىل بذكر الفرق بني هذا السالم يف اآلية وبني سالم التحية وهو الذي كان املقصود وهذه قيل قد وفينا حبمد اهللا تعا
األسئلة وإن كانت متعلقة باآلية فهي خارجة عن مقصودنا ولكن جنيب عنها إكماال للفائدة حبول اهللا وقوته وإن كنا 

واللفظ بل منهم من يقول املعىن فمسلم مل نر أحدا من املفسرين شفى يف هذا املوضع الغليل وال كشف حقيقة املعىن 
لك إنك من أصحاب اليمني ومنهم من يقول غري ذلك مما هو حوم على معناها من غري ورود فأعلم أن املدعو به 

  من اخلري والشر مضاف إىل صاحبه بالم اإلضافة الدالة على حصوله له 
اللعنة إيذانا حبصول معناها وثبوته هلم وكذلك قوله  ومل يقل عليهم ٢٥ومن ذلك قوله تعاىل أولئك هلم اللعنة الرعد 

ولكم الويل مما تصفون ويقول يف ضد هذا لك الرمحة ولك التحية ولك السالم ومنه هذه اآلية فسالم لك أي ثبت 
  لك السالم وحصل لك 

يمني وعلى هذا فاخلطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو خطاب للجنس أي فسالم لك يا من هو من أصحاب ال
كما تقول هنيئا لك يا من هو منهم وهلذا واهللا أعلم أتى حبرف من يف قوله من أصحاب اليمني واجلار واجملرور يف 

موضع حال أي سالم لك كائنا من أصحاب اليمني كما تقول هنيئا لك من اتباع رسول اهللا وحزبه أي كائنا منهم 
تقول أحببتك من أهل الدين والعلم أي كائنا منهم فهذا معىن واجلار واجملرور بعد املعرفة ينتصب على احلال كما 

هذه اآلية وهو وإن خلت عنه كتب أهل التفسري فقد حام عليه منهم من حام وما ورد وال كشف املعىن وال 
  أوضحه فراجع ما قالوه واهللا تعاىل املوفق املان بفضله 

  فصل اإلبتداء بالنكرة يف السالم 
و ما احلكمة يف اإلبتداء بالنكرة هاهنا مع أن األصل تقدمي اخلرب عليها فهذا سؤال قد وأما السؤال السادس وه

  تضمن سؤالني 
أحدمها حكمة اإلبتداء بالنكرة يف هذا املوضع الثاين أنه إذ قد ابتديء هبا فهال قدم اخلرب على املبتدأ ألنه قياس الباب 

  حنو يف الدار رجل 
ل إن النحاة قالوا إذا كان يف النكرة معىن الدعاء مثل سالم لك وويل له جاز واجلواب عن السؤال األول أن يقا

اإلبتداء هبا ألن الدعاء معىن من معاين الكالم فقد ختصصت النكرة بنوع من التخصيص فجاز اإلبتداء هبا وهذا 
وغة لإلبتداء بالنكرة كالم ال حقيقة حتته فإن اخلرب أيضا نوع من أنواع الكالم ومع هذا فال تكون جهة اخلرب مس

  فكيف تكون جهة الدعاء مسوغة لإلبتداء هبا 
وأما الفرق بني كون الدعاء نوعا واخلرب نوعا والطلب نوعا وهال يفيد ذلك تعيني مسمى النكرة حىت يصلح اإلخبار 



ب يف ذهنه حىت عنها فإن املانع من اإلخبار عنها ما فيها من الشياع واإلهبام الذي مينع من حتصيلها عند املخاط
  يستفيد نسبة اإلسناد اخلربي إليها وال فرق يف ذلك بني كون الكالم دعاء أو خربا 

وقول من قال إن اإلبتداء بالنكرة إمنا امتنع حيث ال يفيد حنو رجل يف الدنيا ورجل مات وحنو ذلك فإذا أفادت 
ذلك بكون الكالم دعاء أو يف قوة الكالم جاز اإلبتداء هبا من غري تقييد بضابط وال حصر بعد وأحسن من تقييد 

آخر وغري ذلك من الضوابط املذكورة وهذه طريقة إمام النحو سيبويه فإنه يف كتابه مل جيعل لإلبتداء هبا ضابطا وال 
حصره بعدد بل جعل مناط الصحة الفائدة وهذا هو احلق الذي ال يثبت عند النظر سواه وكل من تكلف ضابطا 

فاظ خارجة عنه فإما أن يتمحل لردها إىل ذلك الضابط وإما أن يفردها بضوابط أخرى حىت آل فإنه ترد عليه أل
األمر ببعض النحاة إىل أن جعل يف الباب ثالثني ضابطا ورمبا زاد غريه عليها وكل هذا تكلف ال حاجة إليه 

  واسترحت من شر أهر ذا ناب وبابه 

  قاعدة جامعة يف اإلبتداء

  الضابط إذا سلكت طريقتهم يف ذلك  فإن قلت فما عندك من
  قلت امسع اآلن قاعدة جامعة يف هذا الباب ال يكاد يشذ عنها شيء منه 

أصل املبتدأ أن يكون معرفة أو خمصوصا بضرب من ضروب التخصيص بوجه حتصل الفائدة من اإلخبار عنه فإن 
رورا مفيدا معرفة مقدما عليه هبذه الشروط انتفت عنه وجوه التخصيص بأمجعها فال خيرب عنه إال أن يكون اخلرب جم

  األربعة ألنه إذا تقدم وكان معرفة صار كأن احلديث عنه وكأن املبتدأ املؤخر خرب عنه 
ومثال ذلك إذا قلت على زيد دين فإنك جتد هذا الكالم يف قوة قولك زيد مديان أو مدين فمحط الفائدة هو الدين 

يف قيود األوضاع وتقول على زيد جار وجمرور فكيف يكون مبتدأ فأنت تراه وهو املستفاد من اإلخبار فال تنحس 
هو املخرب عنه يف احلقيقة وليس املقصود اإلخبار عن الدين بل عن زيد بأنه مديان وإن كثف ذهنك عن هذا فراجع 

مي اخلرب وتأخريه كما شروط املبتدأ وشروط اخلرب وإن مل يكن اخلرب مفيدا مل تفد املسألة شيئا وكان ال فرق بني تقد
إذا قلت يف الدنيا رجل كان يف عدم الفائدة مبنزلة قولك رجل يف الدنيا فهنا مل متتنع الفائدة بتقدمي وال تأخري وإمنا 

  امتنعت من كون اخلرب غري مفيد 
حبصول املرأة  ومثل هذا قولك يف الدار امرأة فإنه كالم مفيد ألنه مبنزلة قولك الدار فيها امرأة فأخربت عن الدار

فيها يف اللفظ واملعىن فإنك مل ترد اإلخبار عن املرأة بأهنا يف الدار ولو أردت ذلك حلصلت حقيقة املخرب عنه أوال مث 
أسندت إليه اخلرب وإمنا مقصودك اإلخبار عن الدار بأهنا مشغولة بامرأة وأهنا اشتملت على امرأة فهذا القدر هي 

هاهنا فإهنا ليست خربا يف احلقيقة وإمنا هي يف احلقيقة خرب عن املعرفة املتقدمة فهذا الذي حسن اإلخبار عن النكرة 
حقيقة الكالم وأما تقديره اإلعرايب النحوي فهو أن اجملرور خرب مقدم والنكرة مرفوعة باإلبتداء يشترط لإلبتداء 

  بالنكرة أن تكون موصوفة 
  لفظ فال تقول امرأة يف الدار ودين على زيد فإن قلت فمن أين امتنع تقدمي هذا املبتدأ يف ال

قلت ألن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا فيسبق الوهم إىل أن اجلار واجملرور وصف هلا ال خرب عنها إذ ليس من 
عادهتا اإلخبار عنها إال بعد الوصف هلا فيبقى الذهن متطلعا إىل ورود اخلرب عليه وقد سبق إىل مسعه ولكن مل يتيقن 

خلرب بل جيوز أن يكون وصفا فال حتصل به الفائدة بل يبقى يف أمل اإلنتظار للخرب والترقب له فإذا قدمت اجلار أنه ا



واجملرور عليها استحال أن يكون وصفا هلا ألنه ال يتقدم موصوفه فذهب ومهه إىل أن اإلسم اجملرور املقدم هو اخلرب 
  واحلديث عن النكرة وهو حمط الفائدة 

ا فمن التخصصات املسوغة لإلبتداء هبا أن تكون موصوفة حنو ولعبد مؤمن خري من مشرك البقرة إذا عرفت هذ
  أو عامة حنو ما أحد خري من رسول اهللا وهل أحد عندك  ٢٢١

ومن ذلك أن تقع يف سياق التفضيل حنو قول عمر مترة خري من جرادة فإن التفضيل نوع من التخصيص بالعموم إذ 
ري معينة من هذا اجلنس بل املراد أن هذا اجلنس خري من هذا اجلنس وأتى بالتاء الدالة على ليس املراد واحدة غ

  الوحدة إيذانا بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد من أفراد اجلنس 
فإنه قدره طاعة أمثل وقول معروف أشبه وأجدر  ٢١ومنه تأويل سيبويه يف قوله تعاىل طاعة وقول معروف حممد 

من قول بعضهم أن املسوغ لإلبتداء هبا هاهنا العطف عليها ألن املعطوف عليها موصوف فيصح بكم وهذا أحسن 
  اإلبتداء به 

وإمنا كان قول سيبويه أحسن ألن تقييد املعطوف بالصفة ال يقتضي تقييد املعطوف عليه هبا ولو قلت طاعة أمثل 
  لساغ ذلك وإن مل يعطف عليها 

بعد إمجال كما إذا قلت اقسم هذه الثياب بني هؤالء فثوب لزيد وثوب لعمرو ومنه وقوع النكرة يف سياق تفصيل 
وثوب لبكر فإن النكرة هاهنا ختصصت وتعينت وزال إهبامها وشياعها يف جنس الثياب بل ختصصت بتلك الثياب 

  املعينة فكأنك قلت ثوب منها لزيد وثوب منها لعمرو وهذا تقييد وختصيص 
ا مل يكن الكالم خربا حمضا بل فيه معىن التزكية واملدح فمن ذلك قوهلم أمت يف احلجر ال ومنه اإلبتداء بالنكرة إذ

فيك ألهنم مل يقولوا أمت يف احلجر وسكتوا حىت قرنوه بقوهلم ال فيك فصار معىن الكالم نسبة األمت إىل احلجر 
ونفي العيب عنه ومل يريدوا اإلخبار  أقرب من نسبته إليك واألمت باحلجر أليق به منك ألهنم أرادوا تزكية املخاطب

عن أمت بأنه يف احلجر بل هو يف حكم النفي عن احلجر وعن املخاطب معا إال أن نفيه عن املخاطب أوكد وإذا 
  دخل احلديث معىن النفي فال غرو أن يبتدأ بالنكرة ملا فيه من العموم والفائدة قوهلم شر أهر ذا ناب 

  وفيه تقديران ومن هذا قوهلم شر أهر ذا ناب 
  أحدمها أنه على الوصف أي شر عظيم أو شر خموف أهره 

والثاين أنه يف معىن كالم آخر وهو ما أهر ذا ناب إال شر أو إمنا أهره شر وال ريب يف يف صحة املسألة على وجه 
معىن الكالم ما جاء الفاعلية فهكذا إذا كانت على وجه املبتدأ واخلرب الذي يف معناه ومنه قوهلم شر ما جاء به ألن 

به إال شر فأدت ما الزائدة هنا معىن شيئني النفي واإلجياب كما أدته يف قولك إمنا جاء به شر ويف قوله تعاىل فقليال 
أي  ١٣أي ما يؤمنون إال قليال وقليال ما يذكرون وقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم املائدة  ٨٨ما يؤمنون البقرة 

أي ما لنت هلم إال برمحة من اهللا وال  ١٥٩ميثاقهم وحنو فبما رمحة من اهللا لنت هلم آل عمران ما لعناهم إال بنقضهم 
  تسمع قول من يقول من النحاة أن ما زائدة يف هذه املواضع فإنه صادر عن عدم تأمل 

ها من النفي فإن قيل فمن أين لكم أفادت ما هذه املعنيني املذكورين من النفي واإلجياب وهي لو كانت على حقيقت
  الصريح مل تفد إال معىن واحد وهو النفي فإذا مل يكن النفي صرحيا فيها كيف تفيد معنيني 

قيل حنن مل ندع أهنا أفادت النفي واإلجياب مبجردها ولكن حصل ذلك منها ومن القرائن احملتفة هبا يف الكالم أما 
ال يبتدأ هبا فلما قصد إىل تقدميها علم أن فائدة اخلرب  قوهلم شر ما جاء هبا فلما انتظمت مع اإلسم النكرة والنكرة



خمصوصة هبا وأكد ذلك التخصيص ب ما فانتفى األمر عن غري هذا اإلسم املبتدأ ومل يكن إال له حىت صار املخاطب 
  عن إال يفهم من هذا ما يفهم من قوله ما جاء به إال شر واستغنوا هنا ب ما هذه عن ما النافية وباإلبتداء بالنكرة 

وأما قولك إمنا زيد قائم فقد انتظمت ب أن وامتزجت معها وصارتا كلمة واحدة وأن تعطى اإلجياب الذي تعطيه 
إال وما تعطي النفي ولذلك جاز إمنا يقوم أنا وال تكون أنا فاعله إال إذا فصلت من الفعل ب إال تقول ما يقوم إال 

  ا صرت كأنك لفظت ما مع إال قال أنا وال تقول يقوم أنا فإذا قلت إمنا قام أن
  يدافع عن أعراضهم أنا أو مثلي ... أدافع عن أعراض قومي وإمنا 

فإذا عرفت أن زيادهتا مع أن واتصاهلا هبا اقتضى هذا النفي واإلجياب فانقل هذا املعىن إىل اتصاهلا حبرف اجلر من 
الفرق بني هذا التركيب وبني أن يقال فربمحة من اهللا قوله فبما رمحة من اهللا و فبما نقضهم ميثاقهم وتأمل كيف جتد 

  وفبنقضهم ميثاقهم وإنك تفهم من تركيب اآلية ما لنت هلم إال برمحة من اهللا وما 

لعناهم إال بنقضهم ميثاقهم وكذلك قوله فقليال ما يؤمنون دلت على النفي بلفظها وعلى اإلجياب بتقدمي ما حقه 
  ا به مع تقدمي كما قرر يف قوهلم شر ما جاء به التأخري من املعمول وارتباط م

وقد بسطنا هذا يف كتاب الفتح املكي وبينا هناك أنه ليس يف القرآن حرف زائد وتكلمنا على كل ما ذكر يف ذلك 
وبينا أن كل لفظة هلا فائدة متجددة زائدة على أصل التركيب وال ينكر جريان القلم إىل هذه الغاية وإن مل يكن من 

ا فإهنا أهم من بعض ما حنن فيه وبصدده فلنرجع إىل املقصود فنقول الذي صحح اإلبتداء بالنكرة يف سالم غرضن
عليكم إن املسلم ملا كان داعيا وكان اإلسم املبتدأ النكرة هو املطلوب بالدعاء صار هو املقصود املهتم به وينزل 

ليك فالسالم نفس مطلوبك ومقصودك أال ترى أنك منزلة قولك اسأل اهللا سالما عليكم واطلب من اهللا سالما ع
  لو قلت اسأل اهللا عليك سالما مل جيز وهذا يف قوته ومعناه فتأمله فإنه بديع جدا 

  فإن قلت فإذا كان يف قوته فهال كان منصوبا مثل سقيا ورعيا ألنه يف معىن سقاك اهللا سقيا ورعاك رعيا 
  يف الفرق بني سالم إبراهيم وسالم ضيفه إن شاء اهللا  قلت سيأيت جواب هذا يف جواب السؤال العاشر

وأيضا فالذي حسن اإلبتداء بالنكرة هاهنا أهنا يف حكم املوصوفة ألن املسلم إذا قال سالم عليكم فإمنا مراده سالم 
  مين عليك كما قال تعاىل اهبط بسالم منا 

م منه نفسه ملا يف ذلك من حصول مقصود السالم أال ترى أن مقصود املسلم إعالم من سلم عليه بأن التحية والسال
من التحيات والتواد والتعاطف فقد عرفت جواب السؤالني مل ابتديء بالنكرة ومل قدمت على اخلرب خبالف الباب يف 

  مثل ذلك واهللا أعلم فصل تقدمي السالم يف جانب املسلم 
  الم ويف جانب الراد تقدمي املسلم عليه وأما السؤال السابع وهو أنه مل كان يف جانب املسلم تقدمي الس

  فاجلواب عنه أن يف ذلك فوائد عديدة 
أحدها الفرق بني الرد واإلبتداء فإنه لو وقال له يف الرد السالم عليكم أو سالم عليكم مل يعرف أهذا رد لسالمه 

ملسلم من املسلم عليه أن يرد عليه أم ابتداء حتية منه فإذا قال عليك السالم عرف أنه قد رد عليه حتيته ومطلوب ا
عليه سالمه ليس مقصوده أن يبدأه بسالم كما ابتدأه به وهلذا السر واهللا أعلم هنى النيب املسلم عليه بقوله عليك 

وسيأيت الكالم على هذا // صحيح // السالم عن ذلك فقال ال تقل عليك السالم فإن عليك السالم حتية املوتى 
  احلديث ومعناه يف موضعه 

أفال ترى كيف هناه النيب عن ابتداء السالم بصيغة الرد اليت ال تكون إال بعد تقدمي سالم وليس يف قوله فإهنا حتية 



املوتى ما يدل على أن املشروع يف حتيات املوتى كذلك كما سنذكره وإذا كانوا قد اعتمدوا الفرق بني سالم 
  ألنه هو املقصود وخصوا الراد بتقدمي اجلار واجملرور املبتديء وسالم الراد خصوا املبتديء بتقدمي السالم 

الفائدة الثانية وهي أن سالم الراد جيري جمرى اجلواب وهلذا يكتفي فيه بالكلمة املفردة الدالة على أختها فلو قال 
تحية وعليك لكان متضمنا للرد كما هو املشروع يف الرد على أهل الكتاب مع أنا مأمورون أن نرد على من حيانا ب

مثل حتيته وهذا من باب العدل الواجب لكل أحد فدل على أن قول الراد وعليك مماثل لقول املسلم سالم عليك 
لكن اعتمد يف حق املسلم إعادة اللفظ األول بعينه حتقيقا للمماثلة ودفعا لتوهم املسلم عدم رده عليه الحتمال أن 

  يريد عليك شيئا آخر 
حيرفوا السالم وال يعدلون فيه ورمبا سلموا سالما صحيحا غري حمرف ويشتبه األمر يف وأما أهل الكتاب فلما كانوا 

ذلك على الراد ندب إىل اللفظ املفرد املتضمن لرده عليهم نظري ما قالوه ومل تشرع له اجلملة التامة ألهنا إما أن 
ة أهل السالم وال سيما وهو ذكر تتضمن من التحريف مثل ما قالوا وال يليق باملسلم حتريف السالم الذي هو حتي

اهللا كما تقدم ألجل حتريف الكافر له وإما أن يرد سالما صحيحا غري حمرف مع كون املسلم حمرفا للسالم فال 
يستحق الرد الصحيح فكان العدول إىل املفرد وهو عليك هو مقتضى العدل واحلكمة مع سالمته من حتريف ذكر 

  اهللا 
  واملقصود أن اجلواب يكفي فيه قولك وعليك وإمنا كمل تكميال للعدل وقطعا للتوهم  فتأمل هذه الفائدة البديعة

الفائدة الثالثة وهي أقوى مما تقدم أن املسلم ملا تضمن سالمة الدعاء للمسلم عليه بوقوع السالمة عليه وحلوهلا 
عليك السالم كان معناه وعليك عليه وكان الرد متضمنا لطلب أن حيل عليه من ذلك مثل ما دعا به فإنه إذا قال و

  من ذلك مثل ما طلبت يل 
كما إذا قال غفر اهللا تعاىل لك فإنك تقول له ولك يغفر ويكون هذا أحسن من قولك وغفر لك وكذا إذا قال رمحة 
اهللا عليك تقول وعليك وإذا قال عفا اهللا عنك تقول وعنك وكذلك نظائره ألن جتريد القصد إىل مشاركة املدعو له 

لداعي يف ذلك الدعاء ال إىل إنشاء دعاء مثل ما دعا به فكأنه قال ولك أيضا وعنك أيضا أي وأنت مشارك يل يف ل
ذلك مماثل يل فيه ال أنفرد به عنك وال أختص به دونك وال ريب أن هذا املعىن يستدعي تقدمي املشارك املساوي 

  فتأمله فصل ابتداء السالم بالنكرة واجلواب باملعرفة 
  ا السؤال الثامن وهو ما احلكمة يف ابتداء السالم بلفظ النكرة وجوابه بلفظ املعرفة وأم

فتقول سالم عليكم فيقول الراد وعليك السالم فهذا سؤال يتضمن ملسألتني إحدامها هذه والثانية اختصاص النكرة 
  قع التعريف والتنكري يف السالم بابتداء املكاتبة واملعرفة بآخرها واجلواب عنها بذكر أصل منهده ترجع إليه موا

وهو أن السالم دعاء وطلب وهم يف ألفاظ الدعاء والطلب إمنا يأتون بالنكرة إما مرفوعة على اإلبتداء أو منصوبة 
على املصدر فمن األول ويل له ومن الثاين خيبة له وجدعا وعقرا وتربا وجندال وهذا يف الدعاء عليه ويف الدعاء له 

  مة ومسرة فجاء سالم عليكم بلفظ النكرة كما جاء سائر ألفاظ الدعاء سقيا ورعيا وكرا
وسر ذلك أن هذه األلفاظ جرت جمرى النطق بالفعل أال ترى أن سقيا ورعيا وخيبة جرى جمرى سقاك اهللا ورعاك 

ل منه وكذلك سالم عليك جار جمرى سلمك اهللا والفعل نكرة فأحبوا أن جيعلوا اللفظ الذي هو جار جمراه وكالبد
نكرة مثله وأما تعريف السالم يف جانب الراد فنذكر أيضا أصال يعرف به سره وحكمته وهو أن األلف والالم إذا 

  دخلت على اسم السالم تضمنت أربع فوائد 
  إحداها اإلشعار بذكر اهللا تعاىل ألن السالم املعرف من أمسائه كما تقدم تقريره 



لسالمة منه للمسلم عليه ألنك مىت ذكرت امسا من أمسائه فقد تعرضت به الفائدة الثانية إشعارها بطلب معىن ا
  وتوسلت به إىل حتصيل املعىن الذي اشتق منه ذلك اإلسم 

  الفائدة الثالثة إن األلف والالم يلحقها معىن العموم يف مصحوهبا والشمول فيه يف بعض املواضع 
كما تقول ناولين الكتاب واسقين املاء واعطين الثوب ملا هو حاضر  الفائدة الرابعة أهنا تقوم مقام اإلشارة إىل املعني

  بني يديك فإنك تستغين هبا عن قولك هذا فهي مؤدية معىن اإلشارة 
  وإذا عرفت هذه الفوائد األربع 

فقول الراد وعليك السالم بالتعريف متضمن للداللة على أن مقصوده من الرد مثل ما ابتديء به وهو هو بعينه 
ه قال ذلك السالم الذي طلبته يل مردود عليك وواقع عليك فلو أتى بالرد منكرا مل يكن فيه إشعار بذلك ألن فكأن

  املعرف وإن تعدد ذكره واحتد لفظه فهو شيء واحد خبالف املنكر 
فإن  فإنه أشار إىل قوله تعاىل// مرسل وله طرق تعضده // ومن فهم هذا فهم معىن قول النيب لن يغلب عسر يسرين 

فالعسر وإن تكرر مرتني فتكرر بلفظ املعرفة فهو واحد واليسر  ٦ ٥مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الشرح 
  تكرر بلفظ النكرة فهو يسران فالعسر حمفوف بيسرين يسر قبله ويسر بعده فلن يغلب عسر يسرين 

ظلم فالفضل أن يرد عليه أحسن من  وفائدة ثانية وهي أن مقامات رد السالم ثالثة مقام فضل ومقام عدل ومقام
حتيته والعدل أن ترد عليه نظريها والظلم أن تبخسه حقه وتنقصه منها فاختري للراد أكمل اللفظني وهو املعرف 

  باألداة اليت تكون لإلستغراق والعموم كثريا ليتمكن من اإلتيان مبقام الفضل 
مي املسلم عليه على السالم فلو نكره وقال عليك سالم لصار وفائدة ثالثة وهي أنه قد تقدم أن املناسب يف حقه تقد

مبنزلة قولك عليك دين ويف الدار رجل فخرجه خمرج اخلرب احملض وإذا صار خربا بطل معىن التحية ألن معناها 
  الدعاء 

بالدعاء والطلب فليس مبسلم من قال عليك سالم إمنا املسلم من قال سالم عليك فعرف سالم الراد بالالم إشعارا 
  للمخاطب وأنه راد عليه التحية طالب له السالمة من اسم السالم واهللا أعلم فصل ابتداء السالم يف املكاتبة 

وأما املسألة الثانية وهي ابتداء السالم يف املكاتبة بالنكرة واختتامها باملعرفة فابتداؤها بالنكرة كما تقدم يف ابتداء 
  تبة قائمة مقام النطق وأما تعريفه يف آخر املكاتبة ففيه ثالث فوائد السالم النطقي هبا سواء فإن املكا

أحدها أن السالم األول قد وقع األنس بينهما به وهو مؤذن بسالمه عليه خصوصا فكأنه قال سالم مين عليك كما 
ذلك وعلم يف  تقدم وهذا أيضا من فوائد تنكر السالم اإلبتدائي لإليذان بأنه سالم خمصوص من املسلم فلما استقر

صدر الكتاب كان األحسن أن يسلم عليه سالما وهو أعم من األول لئال يبقى تكرارا حمضا بل يأيت بلفظ جيمع 
سالمه وسالم غريه فيكون قد مجع له بني السالمني اخلاص منه والعام منه ومن غريه وهلذه الفائدة استحسنوا أن 

  آخر املكاتبة بعد والسالم عليك هلذا الغرض  يكون قول الكاتب وفالن يقرئك السالم وفالن يف
الفائدة الثانية أنه قد تقدم أن السالم املعرف اسم من أمساء اهللا وقد افتتح الكاتب رسالته بذكر اهللا فناسب أن 

  خيتمها باسم من أمسائه وهو السالم ليكون امسه تعاىل يف أول الكتاب وآخره وهذه فائدة بديعة 
عة جدا وهي جواب السؤال التاسع بعد هذا وهي أن دخول الواو العاطفة يف قول الكاتب الفائدة الثالثة بدي

  والسالم عليكم ورمحة اهللا فيها وجهان 
أحدمها قول ابن قتيبة أهنا عطف على السالم املبدوء به فكأنه قال والسالم املتقدم عليكم والقول الثاين إهنا لعطف 

جلملة السالم على ما قبلها من اجلمل كما تدخل الواو يف تضاعيف فصول الكتاب بعضه على بعض فهي عطف 



  الفصول وهذا أحسن من قول ابن قتيبة لوجوه 
  منها أن الكالم بني السالمني قد طال فعطف آخره بعد طوله على أوله قبيح غري مفهوم من السياق 

فلم يفد فائدة متجددة ويف ذلك شح بسالم  الوجه الثاين أنه إذا محله على ذلك كان السالم الثاين هو األول بعينه
متجدد وإخالل مبقاصد املتكاتبني من تعداد اجلمل والفصول واقتضاء كل مجله لفائدة غري الفائدة املتقدمة حىت أن 
قارىء الكتاب كلما قرأ مجله منها لفائدة غري الفائدة املتقدمة تطلعت نوازع قلبه إىل استفادة ما بعدها فإذا كررت 

ائدة واحدة مرتني سئمتها نفسه فكان الالئق هبذا املقصود أن جيدد له سالما غري األول يسره به كما سره له ف
  باألول وهو السالم العام الشامل 

وملا فرغ الكاتب من فصول كتابه وختمها أتى بالواو العاطفة مع السالم املعرف فقال والسالم عليكم أي وبعد هذا 
دم أن السالم إذا انبىن على اسم جمرور قبله وكان سالم رد ال ابتداء فإنه يكون معرفا كله السالم عليكم وقد تق

حنو وعليك السالم وملا كان سالم املكاتب هاهنا ليس بسالم رد قدم السالم على اجملرور فقال والسالم عليكم 
  وأتى بالالم لتفيد جتديد سالم آخر واهللا تعاىل أعلم 

لفية موروثة عن سلف األمة وعن الصحابة يف مكاتباهتم وهكذا كانوا يكتبون إىل وهذه فصاحة غريبة وحكمة س
  نبيهم صلوات اهللا وسالمه عليه فصل نصب سالم ضيف إبراهيم املالئكة 

  وأما السؤال العاشر وهو السر يف نصب سالم ضيف إبراهيم املالئكة ورفع سالمه 
الئكة تضمن مجلة فعلية ألن نصب السالم يدل على سلمنا فاجلواب أنك قد عرفت قول النحاة فيه أن سالم امل

عليك سالما وسالم إبراهيم تضمن مجلة امسية ألن رفعه يدل على أن املعىن سالم عليكم واجلملة اإلمسية تدل على 
الثبوت والتقرر والفعلية تدل على احلدوث والتجدد فكان سالمه عليهم أكمل من سالمهم عليه وكان له من 

  الرد ما يليق مبنصبه وهو مقام الفضل إذ حياهم بأحسن من حتيتهم هذا تقرير ما قالوه مقامات 
وعندي فيه جواب أحسن من هذا وهو أنه مل يقصد حكاية سالم املالئكة فنصب قوله سالما مفعول القول املفرد 

اجلمل وأما املفرد فال يكون كأنه قيل قالوا قوال سالما وقالوا سدادا وصوابا وحنو ذلك فإن القول إمنا حتكي به 
  حمكيا به بل منصوب به انتصاب املفعول به 

ليس املراد أهنم قالوا هذا اللفظ املفرد  ٦٣ومن هذا قوله تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما الفرقان 
لسالم ويتضمنه من املنصوب وإمنا معناه قالوا قوال سالما مثل سدادا وصوابا ومسي القول سالما ألنه يؤدي معىن ا

  رفع الوحشة وحصول اإلستئناس 
وحكى عن إبراهيم لفظ سالمه فأتى به على لفظه مرفوعا باإلبتداء حمكيا بالقول ولوال قصد احلكاية لقال سالما 

بالنصب ألن ما بعد القول إذا كان مرفوعا فعلى احلكاية ليس إال فحصل من الفرق بني الكالمني يف حكاية سالم 
ورفعه ونصب ذلك إشارة إىل معىن لطيف جدا وهو أن قوله سالم عليكم من دين اإلسالم املتلقى عن إمام إبراهيم 

احلنفاء وأيب األنبياء وأنه من ملة إبراهيم اليت أمر اهللا هبا وباتباعها فحكى لنا قوله ليحصل اإلقتداء به واإلتباع له ومل 
لتفصيل واهللا أعلم فزن هذا اجلواب والذي قبله مبيزان غري جائر حيك قول أضيافه وإمنا أخرب به على اجلملة دون ا

  يظهر لك أقوامها وباهللا التوفيق فصل نصب السالم ورفعه 
وأما السؤال احلادي عشر وهو نصب السالم من قوله تعاىل وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ورفعه يف قوله 

   ٥٥ي اجلاهلني القصص حكاية عن مؤمين أهل الكتاب سالم عليكم ال نبتغ



فاجلواب عنه أن اهللا سبحانه مدح عباده الذين ذكرهم يف هذه اآليات بأحسن أوصافهم وأعماهلم فقال وعباد 
الرمحن الذين ميشون على األرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما فسالما هنا صفة ملصدر حمذوف هو 

صوابا وسليما من الفحش واخلنا ليس مثل قول اجلاهلني الذين القول نفسه أي قالوا قوال سالما أي سدادا و
خياطبوهنم باجلهل فلو رفع السالم هنا مل يكن فيه املدح املذكور بل كان يتضمن أهنم إذا خاطبهم اجلاهلون سلموا 

ل يقابلونه عليهم وليس هذا معىن اآلية وال مدح فيه وإمنا املدح يف اإلخبار عنهم بأهنم ال يقابلون اجلهل مثله ب
  بالقول السالم فهو من باب دفع السيئة باليت هي أحسن اليت ال يلقاها إال ذو حظ عظيم 

  وتفسري السلف وألفاظهم صرحية هبذا املعىن وتأمل كيف مجعت اآلية وصفهم يف 

ة حركيت األرجل واأللسن بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها فقال الذين ميشون على األرض هونا أي بسكين
ووقار واهلون بفتح اهلاء من الشيء وهو مصدر هان هونا أي سهل ومنه قوهلم ميشي على هينته وال أحسبها إال 

مولدة ومع هذا فهي قياس اللفظة فإهنا على بناء احلالة واهليئة فهي فعلة من اهلون وأصلها هونة فقلبت واوها ياء 
ما اهلون بالضم فهو اهلوان فأعطوا حركة الضم القوية للمعىن النكسار ما قبلها فاللفظة صحيحة املادة والتصريف وأ

الشديد وهو اهلوان وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعىن السهل وهو اهلون فوصف مشيهم بأنه مشي حلم ووقار 
وسكينة ال مشي جهل وعنف وتبختر ووصف نطقهم بأنه سالم فهو نطق حلم وسكينة ووقار ال نطق جهل وفحش 

فلهذا مجع بني املشي والنطق يف اآلية فال يليق هبذا املعىن الشريف العظيم اخلطري أن يكون املراد منه وخنا وغلظة 
  سالم عليكم فتأمله 

وأما قوله تعاىل وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني 
أهل الكتاب قدموا على رسول اهللا مكة املكرمة فآمنوا به فغريهم فإهنا وصف لطائفة من مؤمين  ٥٥القصص 

املشركون وقالوا قبحتم من وفد بعثكم قومكم لتعلموا خرب الرجل ففارقتم دينكم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومكم 
كم ال فأخرب عنهم بأهنم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض وهجر مجيل فقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم علي

نبتغي اجلاهلني وكان رفع السالم متعينا ألنه حكاية ما قد وقع ونصب السالم يف آية الفرقان متعينا ألنه تعليم 
وإرشاد ملا هو األكمل واألوىل للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه اجلاهل فتأمل هذه األسرار اليت أدناها يساوي رحلة 

  م واهللا تعاىل احملمود وحده على ما من به وأنع
  يقال لوال وال هال وال فلم فصل تسليم اهللا أنبيائه ورسله ... وهي املواهب من رب العباد فما 

وأما السؤال الثاين عشر وهو ما احلكمة يف تسليم اهللا على أنبيائه ورسله والسالم هو طلب ودعاء فكيف يتصور 
يدرك سره إال من رزقه اهللا فهما خاصا وعناية  من اهللا فهذا سؤال له شأن ينبغي اإلعتناء به وال يهمل أمره وقل من

وليس هذا من شأن أبناء الزمان الذين غاية فاضلهم نقال أن حيكي قيال وقاال وغاية فاضلهم حبثا أن يبدي احتماال 
  ويربز إشكاال وأما حتقيق العلم كما ينبغي 

  وللدواوين كتاب وحساب ... فللحروب أناس قائمون هبا 
نا اإلمساك وكف عنان القلم وأن جنري معهم يف ميداهنم وخناطبهم مبا يألفونه وأن ال جنلوا عرائس وقد كان األوىل ب

املعاين على ضرير وال نزف خودها إىل عنني ولكن هذه سلعة وبضاعة هلا طال وعروس هلا خطاب فستصري إىل أهلها 
  وهتدي إىل بعلها وال تستطل اخلطابة فإهنا نفثة مصدور 

ملقصود فنقول ال ريب أن الطلب يتضمن أمورا ثالثة طالبا ومطلوبا ومطلوبا منه وال تتقوم حقيقته إال فلنرجع إىل ا



هبذه األركان الثالثة وتغاير هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئا من غريه كما هو الطلب املعروف مثل من يأمر 
لطالب هو املطلوب منه ومل يكن هنا إال ركنان غريه وينهاه ويستفهمه وأما إذا كان طالبا من نفسه فهنا يكون ا

  طالب ومطلوب واملطلوب منه هو الطالب نفسه 
فإن قيل كيف يعقل احتاد الطالب واملطلوب منه ومها حقيقتان متغايرتان فكما ال يتحد املطلوب واملطلوب منه وال 

سان من نفسه قيل هذا هو الذي املطلوب والطالب فكذلك ال يتحد الطالب واملطلوب منه فكيف يعقل طلب اإلن
  أوجب غموض املسألة وإشكاهلا وال بد من كشفه وبيانه فنقول الفرق بني اإلرادة والطلب 

الطلب من باب اإلرادات واملريد كما يريد من غريه أن يفعل شيئا فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله والطلب 
اجلنس له فكما يعقل أن يكون املريد يريد من نفسه فكذلك النفسي وإن مل يكن اإلرادة فهو أخص منها واإلرادة ك

  يطلب من نفسه وللفرق بني الطلب واإلرادة وما قيل يف ذلك مكان غري هذا 
واملقصود أن طلب احلي من نفسه أمر معقول يعلمه كل أحد من نفسه وأيضا فمن املعلوم أن اإلنسان يكون آمرا 

وقال وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن  ٥٣ألمارة بالسوء يوسف  لنفسه ناهيا لنفسه قال تعاىل إن النفس
  وقال الشاعر  ٤٠اهلوى النازعات 

  عار عليك إذا فعلت عظيم ... ال تنه عن خلق وتأيت مثله 
  فإذا انتهت عنه فأنت حكيم ... ابدأ بنفسك فاهنها عن غيها 

يأمر نفسه وينهاها واألمر والنهي طلب مع أن فوقه آمرا وهذا أكثر من إيراد شواهده فإذا كان معقوال أن اإلنسان 
  وناهيا فكيف يستحيل ممن ال آمر فوقه وال ناه أن يطلب 

من نفسه فعل ما حيبه وترك ما يبغضه وإذا عرف هذا عرف سر سالمه تبارك وتعاىل على أنبيائه ورسله وأنه طلب 
ضاحا وبيانا وهو أنه قد أخرب سبحانه يف كتابه أنه كتب من نفسه هلم السالمة فإن مل يتسع هلذا ذهنك فسأزيدك إي

على نفسه الرمحة وهذا إجياب منه على نفسه فهو املوجب وهو متعلق اإلجياب الذي أوجبه فأوجب بنفسه على 
  نفسه 

وقد أكد النيب هذا املعىن مبا يوضحه كل اإليضاح ويكشف حقيقته بقوله يف احلديث الصحيح ملا قضى اهللا اخللق 
رواه // يده على نفسه يف كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب ويف لفظ سبقت غضيب ب

فتأمل كيف أكد هذا الطلب واإلجياب بذكر فعل الكتاب وصفة اليد وحمل الكتابة // البخاري ومسلم والترمذي 
واع من التأكيد وهو إجياب منه على وأنه كتاب وذكر مستقر الكتاب وأنه عنده فوق العرش فهذا إجياب مؤكد بأن

  نفسه 
فهذا حق أحقه على نفسه فهو طلب وإجياب على نفسه  ٤٧ومنه قوله تعاىل وكان حقا علينا نصر املؤمنني الروم 

  بلفظ احلق ولفظ على 
م أن ومنه قول النيب يف احلديث الصحيح ملعاذ أتدري ما حق اهللا على عباده قلت اهللا ورسوله أعلم قال حقه عليه

يعبدوه وال يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك قلت اهللا ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن 
  // رواه البخاري ومسلم // ال يعذهبم بالنار 

ومنه قوله يف غري حديث من فعل كذا وكذا كان حقا على اهللا أن يفعل به كذا وكذا يف الوعد والوعيد فهذا احلق 
  هو الذي أحقه على نفسه 

ومنه احلديث الذي يف املسند من حديث أيب سعيد عن النيب يف قول املاشي إىل الصالة اسألك حبق ممشاي هذا وحبق 



السائلني عليك فهذا حق للسائلني عليه هو أحقه على نفسه ال أهنم هم أوجبوه وال أحقوه بل أحق على نفسه أن 
يف حديث معاذ أن ال يعذب من عبده فحق السائلني عليه أن جييبهم وحق جييب من سأله كما أحق على نفسه 

  العابدين له أن يثيبهم واحلقان هو الذي أحقهما وأوجبهما ال السائلون وال العابدون بل هو سبحانه 

  كل وال سعي لديه ضائع ... ما للعباد عليه حق واجب 
  اسع فبفضله وهو الكرمي الو... إن عذبوا فبعدله أو نعموا 

فهذا الوعد هو احلق الذي أحقه على  ١١١ومنه قوله تعاىل وعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن التوبة 
  نفسه وأوجبه 

وقوله فوربك لنحشرهنم  ٩٢ونظري هذا ما أخرب به سبحانه من قسمه ليفعلنه حنو فوربك لنسألنهم أمجعني احلجر 
وقوله فاحلق واحلق أقول ألمألن جهنم منك وممن تبعك  ١٣ني إبراهيم وقوله لنهلكن الظامل ٦٨والشياطني مرمي 
وقوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا يف سبيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن  ٨٥ ٨٤منهم أمجعني ص 

سألن وقوله فلنسألن الذي أرسل إليهم ولن ١٩٥عنهم سيئاهتم وألدخلنهم جنات جتري من حتتها األهنار آل عمران 
إىل أمثال ذلك مما أخرب أن يفعله إخبارا مؤكدا بالقسم والقسم يف مثل هذا يقتضي احلض  ٦املرسلني األعراف 

والقسم على  ٣ ١واملنع خبالف القسم على ما فعله تعاىل مثل قوله يس والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلني يس 
لقسم املتضمن للتصديق وهلذا يقول الفقهاء اليمني ما ثبوت ما ينكره املكذبون فإنه توكيد للخرب وهو من باب ا

اقتضى حقا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فالقسم الذي يقتضي احلض واملنع هو من باب الطلب ألن احلض واملنع 
طلب ومن هذا ما أخرب به ال بد أن يفعله لسبق كلماته به كقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إهنم هلم 

وقوله ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس  ١٧٣ ١٧١صورون وإن جندنا هلم الغالبون الصافات املن
فهذا إخبار عما يفعله ويتركه أنه لسبق كلمته به  ١١وقوله ولوال كلمة سبقت من ربك هود  ١١٩أمجعني هود 

  فال يتغري 
عن رسوله يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي  ومن هذا حترميه سبحانه ما حرمه على نفسه كقوله فيما يرويه

فهذا التحرمي نظري ذلك اإلجياب وال يلتفت إىل ما قيل يف ذلك من // رواه مسلم والترمذي // وجعلته بينكم حمرما 
التأويالت الباطلة فإن الناظر يف سياق هذه املواضع ومقصودها به جيزم ببعد املراد منها كقول بعضهم إن معىن 

  ب والكتاب يف ذلك كله هو إخباره به ومعىن كتب ربكم اإلجيا

على نفسه الرمحة أخرب هبا عن نفسه وقوله حرمت الظلم على نفسي أي أخربت أنه ال يكون وحنو ذلك مما يتيقن 
 املرء أنه ليس هو املراد بالتحرمي بل اإلخبار ههنا هو اإلخبار بتحرميه وإجيابه على نفسه فمتعلق اخلرب هو التحرمي

واإلجياب وال جيوز إلغاء متعلق اخلرب فإنه يتضمن إبطال اخلرب وهلذا إذا قال القائل أوجبت على نفسي صوما فإن 
  متعلقه وجوب الصوم على نفسه فإذا قيل إن معناه أخربت بأين أصوم كان ذلك إلغاء وإبطاال ملقصود اخلرب فتأمله 

حيرم ويأمرها وينهاها مع كونه حتت أمر غريه وهنيه فاآلمر وإذا كان معقوال من اإلنسان أنه يوجب على نفسه و
الناهي الذي ليس فوقه آمر وال ناه كيف ميتنع يف حقه أن حيرم على نفسه ويكتب على نفسه وكتابته على نفسه 

دة أن سبحانه تستلزم إرادته ملا كتبه وحمبته له ورضاه به وحترميه على نفسه يستلزم بغضه ملا حرمه وكراهته له وإرا
ال يفعله فإن حمبته للفعل تقتضي وقوعه منه وكراهته ألن يفعله متنع وقوعه منه وهذا غري ما حيبه سبحانه من أفعال 
عباده ويكرهه فإن حمبة ذلك منهم ال تستلزم وقوعه وكراهته منهم ال متنع وقوعه ففرق بني فعله هو سبحانه وبني 



تخلف مع حمبته له ورضاه به خبالف فعله هو سبحانه فهذا نوع وذاك فعل عباده الذي يقع مع كراهته وبغضه له وي
نوع فتدبر هذا املوضع الذي هو منزلة أقدام األولني واآلخرين إال من عصم اهللا وهداه إىل صراط مستقيم وتأمل 

ب وجود أين تكون حمبته وكراهته موجبة لوجود الفعل ومانعة من وقوعه وأين تكون احملبة منه والكراهة ال توج
  الفعل وال متنع وقوعه 

ونكتة املسألة هي الفرق بني ما يريد أن يفعله هو سبحانه وما ال يريد أن يفعله وبني ما حيبه من عبده أن يفعله العبد 
أو ال يفعله ومن حقق هذا املقام زالت عنه شبهات ارتبكت فيها طوائف من النظار واملتكلمني واهللا اهلادي إىل سواء 

  السبيل 
  اعلم أن الناس يف هذا املقام ثالث طوائف و

فطائفة منعت أن جيب عليه شيء أو حيرم عليه شيء بإجيابه وحترميه وهم كثري من مثبيت القدر الذين ردوا أقوال 
  القدرية النفاة وقابلوهم أعظم مقابلة نفوا ألجلها احلكم واألسباب والتعليل وأن يكون العبد فاعال أو خمتارا 

ثانية بإزاء هؤالء أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقوهلم جعلوها شريعة له جيب عليه مراعاهتا من غري أن الطائفة ال
يوجبها هو على نفسه وال حرمها وأوجبوا عليه من جنس ما جيب على العباد وحرموا عليه من جنس ما حيرم عليهم 

  ولذلك 

باطلني تعطيل صفاته وجحد نعوت كماله والتشبيه له خبلقه فيما كانوا مشبهة يف األفعال واملعتزلة منهم مجعوا بني ال
أوجبوه عليه وحرموه فشبهوا يف أفعاله وعطلوا يف صفات كماله فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات 

الكمال ومسوه توحيدا وشبهوه خبلقه فيما حيسن منهم ويقبح من األفعال ومسوا ذلك عدال وقالوا حنن أهل العدل 
يد فعدهلم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة اليت ال خيرج عنها شيء من املوجودات ذواهتا وصفاهتا وأفعاهلا والتوح

وتوحيدهم إحلادهم يف أمسائه احلسىن وحتريف معانيها عما هي عليه فكان توحيدهم يف احلقيقة تعطيال وعدهلم شركا 
  وهذا مقرر يف موضعه 

ة يف األفعال معطلة يف الصفات وهدى اهللا األمة الوسط ملا اختلفوا فيه من احلق واملقصود أن هذه الطائفة مشبه
بإذنه فلم يقيسوه خبلقه ومل يشبهوه هبم يف شيء من صفاته وال أفعاله ومل ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك ومل يوجبوا 

م ما يف ضمن ذلك اإلجياب عليه شيئا ومل حيرموا عليه شيئا بل أخربوا عنه مبا أخرب عن نفسه وشهدت قلوهب
والتحرمي من احلكم والغايات احملمودة اليت يستحق عليها كمال احلمد والثناء فإن العباد ال حيصون ثناء عليه أبدا بل 

  هو كما أثىن على نفسه 
لطرفني وهذا بني حبمد اهللا عند أهل العلم واإلميان مستقر يف فطرهم ثابت يف قلوهبم يشهدون احنراف املنحرفني يف ا

وهم ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء بل هم إىل اهللا تعاىل ورسوله متحيزون وإىل حمض سنته منتسبون يدينون دين احلق 
أىن توجهت ركائبه ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه ال تستفزهم بدوات آراء املختلفني وال تزلزهلم شبهات 

ون ملا فيها من احلق والشبهات يردون على كل باطلة ويوافقونه املبطلني فهم احلكام على أرباب املقاالت واملميز
فيما معه يف احلق فهم يف احلق سلمه ويف الباطل حربه ال مييلون مع طائفة على طائفة وال جيحدون حقها ملا قالته من 

ال جيرمنكم شنآن قوم باطل سواه بل هم ممتثلون قول اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط و
فإذا كان قد هنى عباده أن  ٨على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون املائدة 

حيملهم بغضهم ألعدائه أن ال يعدلوا عليهم مع ظهور عداوهتم وخمالفتهم وتكذيبهم هللا ورسوله فكيف يسوغ ملن 
لطائفة منتسبة إىل الرسول تصيب وختطيء على أن ال يعدل فيهم بل جيرد هلم العداوة  يدعي اإلميان أن حيلمه بغضه



وأنواع األذى ولعله ال يدري أهنم أوىل باهللا ورسوله وما جاء به منه علما وعمال ودعوة إىل اهللا على بصرية وصربا 
  من قومهم على األذى يف اهللا وإقامة حلجة اهللا ومعذرة 

 كمن نصب معامله صادرة عن آراء الرجال فدعا إليها وعاقب عليها وعادى من خالفها ملن خالفهم باجلهل ال
بالعصبية ومحية اجلاهلية واهللا املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال به وليكن هذا متام الكالم يف هذا 

  عرفة السؤال فقد تعدينا به طوره وإن مل نقدره قدره فصل التسليم بلفظ النكرة أو امل
وأما السؤال الثالث عشر وهو ما السر يف كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله 

بلفظ املعرفة وكذلك تسليمهم على نفوسهم وعلى عباده الصاحلني فقد تقدم بيان احلكمة يف كون السالم ابتداء 
  بلفظ النكرة 

يف دخول الالم يف السالم أربعة فوائد وهذا املقام مستغن عنها ألن ونزيد هنا فائدة أخرى وهي أنه قد تقدم أن 
املتكلم بالسالم هو اهللا تعاىل فلم يقصد تربكا بذكر اإلسم كما يقصد العبد فإن التربك استدعاء الربكة واستجالهبا 

و أيضا غري الئق والعبد هو الذي يقصد ذلك وال قصد أيضا تعرضا وطلبا على ما يقصده العبد وال قصد العموم وه
هنا ألن سالما منه سبحانه كاف من كل سالم ومغن عن كل حتية ومقرب من كل أمنية فأدىن سالم منه وال أدىن 

هناك يستغرق الوصف ويتم النعمة ويدفع البؤس ويطيب احلياة ويقطع مواد العطب واهلالك فلم يكن لذكر األلف 
  والالم هناك معىن 

املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ومساكن طيبة يف جنات  وتأمل قوله تعاىل وعد اهللا
كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرا خمربا عنه بأنه أكرب من كل ما وعدوا به  ٧٢عدن ورضوان من اهللا أكرب التوبة 

ا يتجلى ألوليائه يف جنات عدن فأيسر شيء من رضوانه أكرب اجلنات وما فيها من املساكن الطيبة وما حوته وهلذا مل
ومينيهم أي شيء يريدون فيقولون ربنا وأي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا فيقول تبارك وتعاىل إن لكم عندي أفضل 

  من ذلك أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا 
سالم العباد ملا كان متضمنا لفوائد وقد بان هبذا الفرق بني سالم اهللا على رسله وعباده وبني سالم العباد عليهم فإن 

األلف والالم اليت تقدمت من قصد التربك بامسه السالم واإلشارة إىل طلب السالم له وسؤاهلا من اهللا باسم السالم 
  وقصد عموم 

السالم كان األحسن يف حق املسلم على الرسول أن يقول السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته وإن كان قد 
د سالم عليك فاملعرفة أكثر وأصح وأمت معىن فال ينبغي العدول عنه ويشح يف هذا املقام باأللف والالم واهللا أعلم ور

  فصل تسليم اهللا وتسليم املسيح 
وقد عرفت هبذا جواب السؤال الرابع عشر وهو ما احلكمة يف تسليم اهللا تعاىل على حيىي بلفظ النكرة وتسليم 

املعرفة ال ما يقوله من ال حتصيل له أن سالم حيىي جرى جمرى ابتداء السالم يف الرسالة املسيح على نفسه بلفظ 
واملكاتبة فنكر وسالم املسيح جرى جمرى السالم يف آخر املكاتبة فعرف فإن السورة كالقصة الواحدة وال خيفى 

  فساد هذا الفرق فإهنما سالمان متغايران من مسلمني 
  ى عباده والثاين سالم العبد على نفسه فكيف يبين أحدمها على اآلخر أحدمها سالم اهللا تعاىل عل

وكذلك قول من قال إن الثاين عرف لتقدم ذكره يف اللفظ فكانت األلف والالم فيه للعهد وهذا أقرب من األول 
ه املواطن إلمكان أن يكون املسيح أشار إىل السالم الذي سلمه اهللا على حيىي فأراد أن يل من السالم يف مثل هذ



  الثالثة مثل ما حصل له واهللا أعلم فصل تقييد السالم يف قصيت حيىي واملسيح 
وأما السؤال اخلامس عشر وهو ما احلكمة يف تقييد السالم يف قصيت حيىي واملسيح صلوات اهللا عليهما هبذه األوقات 

  الثالثة 
العطب ومواطن الوحشة وكلما كان املوضع  فسره واهللا أعلم أن طلب السالمة يتأكد يف املواضع اليت هي مظان

مظنة ذلك تأكد طلب السالمة وتعلقت هبا اهلمة فذكرت هذه املواطن الثالثة ألن السالمة فيها آكد وطلبها أهم 
والنفس عليها أحرص ألن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرا فيها موطن النفس على صحبتها وسكناها إىل 

  آلفات واحملن والبالء فإن اجلنني من حني خرج إىل هذه دار هو فيها معرض ل

  الدار انتصب لبالئها وشدائدها وألوائها وحمنها وأفكارها كما أفصح الشاعر هبذا املعىن حيث يقول 
  إىل هذه الدنيا إذا هو يولد ... تأمل بكاء الطفل عند خروجه 

  بكل الذي يلقاه منه مهدد ... جتد حتته سرا عجيبا كأنه 
  ألوسع مما كان فيه وأرغد ... إال فما يبكيه منها وإهنا و

وهلذا من حني خرج ابتدرته طعنة الشيطان يف خاصرته فبكى لذلك وملا حصل له من الوحشة بفراق وطنه األول 
وهو الذي أدركه األطباء والطبائعيون وأما ما أخرب به الرسول فليس يف صناعتهم ما يدل عليه كما ليس فيها ما 

  يه فكان طلب السالمة يف هذه املواطن من آكد األمور ينف
املوطن الثاين خروجه من هذه الدار إىل دار الربزخ عند املوت ونسبة الدنيا إىل تلك الدار كنسبة داره يف بطن أمه 

من أهم  إىل الدنيا تقريبا ومتثيال وإال فاألمر أعظم من ذلك وأكرب وطلب السالمة أيضا عند انتقاله إىل تلك الدار
  األمور 

املوطن الثالث موطن يوم القيامة يوم يبعث اهللا تعاىل األحياء وال نسبة ملا قبله من الدور إليه وطلب السالمة فيه 
آكد من مجيع ما قبله فإن عطبه ال يستدرك وعثرته ال تقال وسقمه ال يداوى وفقره ال يسد فتأمل كيف خص هذه 

  لسالمة فيها املواطن بالسالم لشدة احلاجة إىل ا
واعرف قدر القرآن وما تضمنه من األسرار وكنوز العلم واملعارف اليت عجزت عقول اخلالئق عن إحصاء عشر 

معشارها وتأمل ما يف السالم مع الزيادة على السالمة من األنس وذهاب الوحشة مث نزل ذلك على الوحشة 
 اإلبتالء وعند معاينته هول املطلع إذا قدم على اهللا وحيدا احلاصلة للعبد يف هذه املواطن الثالثة عند خروجه إىل عامل

جمردا عن كل مؤنس إال ما قدمه من صاحل عمل وعند موافاته القيامة مع اجلمع األعظم ليصري إىل إحدى الدارين 
مبنه اليت خلق هلا واستعمل بعمل أهلها فأي موطن أحق بطلب السالمة من هذه املواطن فنسأل اهللا السالمة فيها 

  وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه فصل تسليم نبينا وتسليم موسى 
وأما السؤال السادس عشر وهو ما احلكمة يف تسليم النيب على من اتبع اهلدى يف كتابه إىل هرقل بلفظ النكرة 

  وتسليم موسى عليهم بلفظ املعرفة 

قال من حممد رسول اهللا إىل هرقل عظيم  فاجلواب عنه أن تسليم النيب تسليم ابتدائي وهلذا صدر به الكتاب حيث
  الروم سالم على من اتبع اهلدى ففي تنكريه ما يف تنكري سالم من احلكمة وقد تقدم بياهنا 

وأما قول موسى والسالم على من اتبع اهلدى فليس بسالم حتية فإنه مل يبتديء به فرعون بل هو خرب حمض فإن من 
خالفه فإنه قال له فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذهبم قد جئناك بآية من ربك  اتبع اهلدى له السالم املطلق دون من



   ٤٨ ٤٧والسالم على من اتبع اهلدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل طه 
وع أفال ترى أن هذا ليس بتحية يف ابتداء الكالم وال خامتته وإمنا وقع متوسطا بني الكالمني إخبارا حمضا عن وق

السالمة وحلوهلا على من اتبع اهلدي ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له مبا جبلت النفوس على حبه وإيثاره من 
  السالمة وأنه إن اتبع اهلدى الذي جاءه به فهو من أهل السالم واهللا تعاىل أعلم 

ب حسنه وحالوته وتأمل حسن سياق هذه اجلمل وترتيب هذا اخلطاب ولطف هذا القول اللني الذي سلب القلو
مع جاللته وعظمته كيف ابتدأ اخلطاب بقوله إنا رسول ربك ويف ضمن ذلك إنا مل نأتك لننازعك ملكك وال 

لنشركك فيه بل حنن عبدان مأموران مرسالن من ربك إليك ويف إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته إليهما 
من عند مواله أنا رسول موالك إليك وأستاذك وإن كان استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله كما يقول الرسول للرجل 

أستاذمها معا ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له مث إهنما طلبا منه أن يرسل معهما بين إسرائيل وخيلي 
بينهم وبينهما وال يعذهبم ومن طلب من غريه ترك العدوان والظلم وتعذيب من ال يستحق العذاب فلم يطلب منه 

  شططا ومل يرهقه من أمره عسرا بل طلب منه غاية النصف 
فقد برئنا من عهدة نسبتك  ٤٧مث أخربه بعد الطلب بثالث إخبارات أحدها قوله تعاىل قد جئناك بآية من ربك طه 

لنا إىل التقول واإلفتراء مبا جئناك به من الربهان والداللة الواضحة فقد قامت احلجة مث بعد ذلك للمرسل إليه 
حالتان إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل اهلدى والسالم على من اتبع اهلدى وإما أن يكذب ويتوىل فالعذاب 
على من كذب وتوىل فجمعت اآلية طلب اإلنصاف وإقامة احلجة وبيان ما يستحق السامع املطيع وما يستحقه 

  املكذب املتويل بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب 

  حلمد هللا وسالم على عباده فصل قل ا
هل السالم من  ٥٩وأما السؤال السابع عشر وهو أن قوله قل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى النمل 
  اهللا تعاىل فيكون املأمور به احلمد والوقف التام عليه أو هو داخل يف القول واألمر هبما مجيعا 

لكل منهما ضرب من الترجيح فريجح كونه داخال يف مجلة القول  فاجلواب عنه أن الكالم حيتمل األمرين ويشهد
  بأمور 

منها اتصاله به وعطفه عليه من غري فاصل وهذا يقتضي أن يكون فعل القول واقعا على كل واحد منهما هذا هو 
  األصل ما مل مينع منه مانع وهلذا إذا قلت احلمد هللا وسبحان اهللا فإن التسبيح هنا داخل يف املقول 

ومنها أنه إذا كان معطوفا على املقول كان عطف خرب على خرب وهو األصل ولو كان منقطعا عنه كان عطفا على 
  مجلة الطلب وليس باحلسن عطف اخلرب على الطلب 

ومنها أن قوله قل احلمد وسالم على عباده الذين اصطفى ظاهر يف أن املسلم هو القائل احلمد هللا وهلذا أتى بالضمري 
  غيبة ومل يقل سالم على عبادي بلفظ ال

ويشهد لكون السالم من اهللا تعاىل أمور أحدها مطابقته لنظائره يف القرآن من سالمه تعاىل بنفسه على عباده الذين 
  اصطفى كقوله سالم على نوح يف العاملني سالم على إبراهيم سالم على موسى وهارون سالم على آل ياسني 

هم املرسلون واهللا سبحانه يقرن بني تسبيحه لنفسه وسالمه عليهم وبني محده لنفسه ومنها أن عباده الذين اصطفى 
 ١٨١وسالمه عليهم أما األول فقال تعاىل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني الصافات 

  وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما ال يليق جبالله مث سالمه على رسله  ١٨٢
بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع فإنه نزه  ويف اقتران السالم عليهم



نفسه تنزيها مطلقا كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه مث سلم على املرسلني وهذا يقتضي سالمتهم من كل ما يقول 
ما جاءوا به من الكذب  املكذبون هلم املخالفون هلم وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سالمة كل

  والفساد وأعظم ما جاءوا به التوحيد ومعرفة اهللا ووصفه مبا يليق جبالله مما وصف به نفسه على ألسنتهم 

وإذا سلم ذلك من الكذب واحملال والفساد فهو احلق احملض وما خالفه هو الباطل والكذب احملال وهذا املعىن بعينه 
باده الذين اصطفى فإنه يتضمن محده مبا له من نعوت الكمال وأوصاف اجلالل يف قوله قل احلمد هللا وسالم على ع

واألفعال احلميدة واألمساء احلسىن وسالمة رسله من كل عيب ونقص وكذب وذلك يتضمن سالمة ما جاءوا به من 
ن اهللا تعاىل كل باطل فتأمل هذا السر يف اقتران السالم على رسله حبمده وتسبيحه فهذا يشهد لكون السالم هنا م

  كما هو يف آخر الصافات 
 ١١٢وأما عطف اخلرب على الطلب فما أكثره فمنه قوله تعاىل قال رب احكم باحلق وربنا الرمحن املستعان األنبياء 

وقوله ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري  ١١٨وقوله وقل رب اغفر وارحم وأنت خري الرامحني املؤمنون 
  ونظائره كثرية جدا  ٨٩راف الفاحتني األع

وفصل اخلطاب يف ذلك أن يقال اآلية تتضمن األمرين مجيعا وتنتظمهما انتظاما واحدا فإن الرسول هو املبلغ عن اهللا 
كالمه وليس فيه إال البالغ والكالم كالم الرب تبارك وتعاىل فهو الذي محد نفسه وسلم على عباده وأمر رسوله 

سول احلمد هللا وسالم على عباده الذي اصطفى كان قد محد اهللا وسلم على عباده مبا محد بتبليغ ذلك فإذا قال الر
به نفسه وسلم به هو على عباده فهو سالم من اهللا ابتداء ومن املبلغ بالغا ومن العباد اقتداء وطاعة فنحن نقول 

  كما أمرنا ربنا تبارك وتعاىل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى 
فهو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده فإذا قال العبد  ١هذا قوله تعاىل قل هو اهللا أحد اإلخالص  ونظري

قل هو اهللا أحد كان قد وحد اهللا مبا وحد به نفسه وأتى بلفظة قل حتقيقا هلذا املعىن وأنه مبلغ حمض قائل ملا أمر 
  بقوله واهللا أعلم 

فإن هذا أمر حمض بإنشاء  ١و قل أعوذ برب الناس الناس  ١الفلق وهذا خبالف قوله قل أعوذ برب الفلق 
اإلستعاذة ال تبليغ لقوله أعوذ برب الناس فإن اهللا ال يستعيذ من أحد وذلك عليه حمال خبالف قوله قل هو اهللا أحد 

   املستعان فإنه خرب عن توحيده وهو سبحانه خيرب عن نفسه بأنه الواحد األحد فتأمل هذه النكتة البديعة واهللا
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ئد: كتاب  لفوا ئع ا   بدا
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

  فصل عليك السالم حتية املوتى 
وأما السؤال الثامن عشر وهو هنى النيب من قال له عليك السالم عن ذلك وقال ال تقل عليك السالم فإن عليك 

لصواب يف معناه وخفي عليه مقصوده وسره فتعسف ضروبا من السالم حتية املوتى فما أكثر من ذهب عن ا
التأويالت املستنكرة الباردة ورد بعضهم احلديث وقال قد صح عن النيب أنه قال يف حتية املوتى السالم عليكم دار 

قالوا وهذا أصح من حديث النهي وقد تضمن تقدمي ذكر لفظ السالم فوجب املصري // رواه مسلم // قوم مؤمنني 
  ليه إ

وتومهت طائفة أن السنة يف سالم املوتى أن يقال عليكم السالم فرقا بني السالم على األحياء واألموات وهؤالء 
كلهم إمنا أتوا ما أتوه من عدم فهمهم ملقصود احلديث فإن قوله عليك السالم حتية املوتى ليس تشريعا منه وإخبارا 

د الذي جرى على ألسنة الشعراء والناس فإهنم كانوا يقدمون اسم عن أمر شرعي وإمنا هو إخبار عن الواقع املعتا
  امليت على الدعاء كما قال قائلهم 

  ورمحته ما شاء أن يترمحا ... عليك سالم اهللا قيس بن عاصم 
  وقول الذي رثى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

  يد اهللا يف ذاك األدمي املمزق ... عليك سالم من أمري وباركت 
ثر يف أشعارهم من أن نذكره ههنا واإلخبار عن الواقع ال يدل على جوازه فضال عن كونه سنة بل هنيه عنه وهذا أك

  مع إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته السنة يف السالم تقدمي لفظه على لفظ املسلم عليه 
على األموات فكما ال يقال يف وأن السنة يف السالم تقدمي لفظه على لفظ املسلم عليه يف السالم على األحياء و

السالم على األحياء عليكم السالم فكذلك ال يقال يف سالم األموات كما دلت السنة الصحيحة على األمرين 
وكأن الذي ختيله القوم من الفرق أن املسلم على غريه ملا كان يتوقع اجلواب وأن يقال له وعليك السالم بدءوا 

ا لقوله وعليك السالم وأما امليت فما مل يتوقعوا منه ذلك قدموا املدعو له على باسم السالم على املدعو له توقع
  الدعاء فقالوا عليك السالم 

وهذا الفرق لو صح كان دليال على التسوية بني األحياء واألموات يف السالم فإن املسلم على أخيه امليت يتوقع 
  اجلواب أيضا 

ا من رجل مير بقرب أخيه كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال رد اهللا عليه قال ابن عبد الرب ثبت عن النيب أنه قال م
وباجلملة فهذا اخليال قد أبطلته السنة الصحيحة تشريع السالم على // صحيح // روحه حىت يرد عليه السالم 

  األحياء واألموات 
ات بتقدمي امسه على املسلم عليهم ألنه وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن هلا وهي أن السالم شرع على األحياء واألمو

دعاء خبري واألحسن يف دعاء اخلري أن يتقدم الدعاء به على املدعو له كقوله تعاىل رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل 
   ٢٤وقوله سالم على إبراهيم سالم على نوح سالم على آل ياسني سالم عليكم مبا صربمت الرعد  ٧٣البيت هود 

وقوله وأن  ٧٨ر فيقدم فيه املدعو عليه املدعو به غالبا كقوله تعاىل إلبليس وإن عليك لعنيت ص وأما الدعاء بالش



   ١٦وقوله وعليهم غضب الشورى  ٩٨وقوله عليهم دائرة السوء التوبة  ٣٥عليك اللعنة احلجر 
تطلبه ويلذ للسمع لفظه وسر ذلك واهللا أعلم أن يف الدعاء باخلري قدموا اسم الدعاء احملبوب الذي تشتهيه النفوس و

فيبدأ السمع بذكر اإلسم احملبوب املطلوب ويبدأ القلب بتصوره فيفتح له القلب والسمع فيبقى السامع كاملنتظر ملن 
حيصل هذا وعلى من حيل فيأيت بامسه فيقول عليك أو لك فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب 

  بالسالم والتواد والتراحم الذي هو املقصود 

وأما يف الدعاء عليه ففي تقدمي املدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء وأنه عليه وحده كأنه قيل له هذا عليك 
  وحده ال يشركك فيه السامعون خبالف الدعاء باخلري فإن املطلوب عمومه وكل ما عم به الداعي كان أفضل 

  عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء على األرض ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يقول فضل 
وذكر يف ذلك حديثا مرفوعا عن علي أن النيب مر به وهو يدعو فقال يا علي عم فإن فضل العموم على اخلصوص 

كفضل السماء على األرض وفيه فائدة ثانية أيضا وهي أنه يف الدعاء عليه إذا قال له عليك انفتح مسعه وتشوف 
ء يكون عليه فإذا ذكر له اسم املدعو به صادف قلبه فارغا متشوفا ملعرفته فكان أبلغ يف نكايته ومن قلبه إىل أي شي

فهم هذا فهم السر يف حذف الواو يف قوله تعاىل وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمرا حىت إذا جاءوها فتحت أبواهبا 
نزلة من وقف على باب ال يدري مبا يفتح له من ففاجأهم وبغتهم عذاهبا وما أعد اهللا تعاىل فيها فهم مب ٧١الزمر 

أنواع الشر إال أنه متوقع منه شرا عظيما ففتح يف وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه وهذا كما جتد يف الدنيا من يساق 
إىل السجن فإنه يساق إليه وبابه مغلق حىت إذا جاءه فتح الباب يف وجهه ففاجأته روعته وأمله خبالف ما لو فتح له 

  ل جميئه قب
وهذا خبالف أهل اجلنة فإهنم ملا كانوا مساقني إىل دار الكرامة وكان من متام إكرام املدعو الزائر أن يفتح له باب 

الدار فيجيء فيلقاه مفتوحا فال يلحقه أمل اإلنتظار فقال يف أهل اجلنة حىت إذا جاءوها وفتحت أبواهبا وحذف 
  عادهتم يف حذف اجلوابات هلذا املقصد اجلواب تفخيما ألمره وتعظيما لشأنه على 

وهذه الطريقة ترحيك من دعوى زيادة الواو ومن دعوى كوهنا واو الثمانية ألن أبواب اجلنة مثانية فإن هذا لو صح 
فإمنا يكون إذا كانت الثمانية منسوقة يف اللفظ واحدا بعد واحد فينتهون إىل السبعة مث يستأنفون العدد من الثمانية 

  وهنا ال ذكر للفظ الثمانية يف اآلية وال عدها فتأمله بالواو 
على أن يف كون الواو جتيء للثمانية كالم آخر قد ذكرناه يف الفتح املكي وبينا املواضع اليت ادعى فيها أن الواو 

  للثمانية وأين ميكن دعوى ذلك وأين يستحيل 
  يلقاه مغلقا حىت يستفتحه فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بأن سيد اخلالئق يأيت باب اجلنة ف

قلنا هذا من متام إظهار شرفه وفضله على اخلالئق أن اجلنة تكون مغلقة فال تفتح ألهلها إال على يديه فلو جاءها 
  وصادقها مفتوحة فدخلها هو وأهلها مل يعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه وأنه هو الذي استفتحها هلم 

خول باب مدينة أو حصن وعجزوا ومل ميكنهم فتحه حىت جاء رجل ففتحه هلم أحوج أال ترى أن اخللق إذا راموا د
ما كانوا إىل فتحه كان يف ذلك من ظهور سيادته عليهم وفضله وشرفه ما ال يعلم لو جاء هو وهم فوجدوه مفتوحا 

تعليق واهللا تعاىل املان وقد خرجنا عن املقصود وما أبعدنا وال تستطل هذه النكت فإنك ال تكاد جتدها يف غري هذا ال
  بفضله وكرمه فصل إذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم 

رواه البخاري // وأما السؤال التاسع عشر وهو دخول الواو يف قوله إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم 



ل عليكم قال فقد استشكلها كثري من الناس كما ذكر يف السؤال وقالوا الصواب حذفها وأن يقا// ومسلم 
  اخلطايب يرويه عامة احملدثني بالواو وابن عيينة يرويه حبذفها وهو الصواب 

وذلك أنه إذا حذف الواو صار قوهلم الذي قالوا بعينه مردودا عليهم وبإدخال الواو يقع اإلشتراك معهم والدخول 
  فيما قالوه ألن الواو حرف العطف واإلجتماع بني الشيئني 

إليه اخلطايب أن الواو يف مثل هذا تقتضي تقرير اجلملة وزيادة الثانية عليها كما إذا قلت زيد  قلت معىن ما أشار
كاتب فقال املخاطب وشاعر فإنه يقتضي إثبات الكتابة له وزيادة وصف الشعر وكذلك إذا قلت لرجل فالن حمب 

  لك فقال وحمسن إيل عدة أصحاب الكهف 
عدة أصحاب الكهف سبعة قال ألن اهللا تعاىل عطف عليهم الكلب حبرف  ومن هنا استنبط السهيلي يف الروض أن

   ٢٢الواو فقال وثامنهم كلبهم الكهف 

ومل يذكر الواو فيما قبل ذلك من كالمهم والواو تقتضي تقرير اجلملة األوىل وما استنبطه حسن غري أنه إمنا يفيد إذا 
قد حكى سبحانه أهنم قالوا سبعة مث أخرب تعاىل أن ثامنهم  كان املعطوف بالواو ليس داخال يف مجلة قوهلم بل يكون

الكلب فحينئذ يكون ذلك تقريرا ملا قالوه وإخبارا بكون الكلب ثامنا وأما إذا كان اإلخبار عن الكلب من مجلة 
  قوهلم وأهنم قالوا وهذا وهذا مل يظهر ما قاله وال تقتضي الواو يف ذلك تقريرا وال تصديقا فتأمله 

وله احملدثون يروونه بالواو فهذا احلديث رواه عبداهللا بن عمر أن النيب قال إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم وأما ق
قال أبو داود وكذلك رواه مالك // رواه البخاري ومسلم وأبو داود // فإمنا يقول السام عليكم فقولوا وعليكم 

وقال فيه وعليكم انتهى كالمه وأخرجه الترمذي والنسائي عن عبداهللا بن دينار ورواه الثوري عن عبداهللا بن دينار 
  كذلك ورواه مسلم ويف بعض طرقه فقل عليك ومل يذكر الواو 

وحديث مالك الذي ذكره أبو داود وأخرجه البخاري يف صحيحه وحديث سفيان الثوري متفق عليه كلها بالواو 
  ئي يف سننه بإسقاط الواو وأما ما أشار إليه اخلطايب من حديث ابن عيينة فرواه النسا

وإذا عرف هذا فإدخال الواو يف احلديث ال تقتضي حمذورا البتة وذلك ألن التحية اليت حييون هبا املسلمني غايتها 
اإلخبار بوقوع املوت عليهم وطلبه ألن السام معناه املوت فإذا حيوا به املسلم فرده عليهم كان من باب القصاص 

  نا لسنا منوت دونكم بل وأنتم أيضا متوتون فما متنيتموه لنا حال بكم واقع عليكم والعدل وكان مضمون رده أ
وأحسن من هذا أن يقال ليس يف دخول الواو تقرير ملضمون حتيتهم بل فيه ردها وتقريرها هلم أي وحنن أيضا ندعو 

كان يف إدخال الواو سر لطيف عليكم مبا دعومت به علينا فإن دعاءهم قد وقع فإذا رد عليهم اجمليب بقوله وعليكم 
وهو الداللة على أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعومت به هو بعينه مردود عليكم ال حتية غريه فإدخال الواو مفيد هلذه 

  الفائدة اجلليلة 
قلت وتأمل هذا يف مقابلة الدعاء باخلري إذا قال غفر اهللا لك فقال له ولك املعىن أن هذه الدعوة بعينها مين لك ولو 

  غفر اهللا لك فقال لك مل يكن فيه 

إشعار بأن الدعاء الثاين هو األول بعينه فتأمله فإنه بديع جدا وعلى هذا فيكون الصواب إثبات الواو كما هو ثابت 
  يف الصحيح والسنن 

الوصول فهذا ما ظهر يل يف هذه اللفظة فمن وجد شيئا فليلحقه باهلامش فيشكر اهللا له وعباده سعيه فإن املقصود 
إىل الصواب فإذا ظهر وضع ما عداه حتت األرجل وقد ذكرنا هذه املسألة مستوفاة مبا أمكننا يف كتاب هتذيب 



  السنن فصل اقتران الرمحة والربكة بالسالم 
  وأما السؤال العشرون وهو ما احلكمة يف اقتران الرمحة والربكة بالسالم 

ل له إىل انتفاعه باحلياة إال بثالثة أشياء أحدها سالمته من الشر ومن فاجلواب عنه أن يقال ملا كان اإلنسان ال سبي
  كل ما يضاد حياته وعيشه والثاين حصول اخلري له والثالث دوامه وثباته له فإن هبذه الثالثة يكمل انتفاعه باحلياة 

اهللا يتضمن حصول  لقد شرعت التحية متضمنة للثالثة فقوله سالم عليكم يتضمن السالمة من الشر وقوله ورمحة
  اخلري وقوله وبركاته يتضمن دوامه وثباته كما هو موضوع لفظ الربكة وهو كثرة اخلري واستمراره 

  ومن هنا يعلم حكمة اقتران امسه الغفور بامسه الرحيم يف عامة القرآن 
ل إليها وأسباب وملا كانت هذه الثالثة مطلوبة لكل أحد بل هي متضمنة لكل مطالبه وكل املطالب دوهنا ووسائ

لتحصيلها جاء لفظ التحية داال عليها باملطابقة تارة وهو كماهلا وتارة داال عليها بالتضمن وتارة داال عليها باللزوم 
فداللة اللفظ عليها مطابقة إذا ذكرت بلفظها وداللته بالتضمن إذا ذكر السالم والرمحة فإهنما يتضمنان الثالث 

قتصر على السالم وحده فإنه يستلزم حصول اخلري وثباته إذ لو عدم مل حتصل السالمة وداللته عليها باللزوم إذا ا
  املطلقة فالسالمة مستلزمة حلصول الرمحة كما تقدم تقريره 

قد عرف هبذا فضل هذه التحية وكماهلا على سائر حتيات األمم وهلذا اختارها اهللا لعباده وجعلها حتيتهم بينهم يف 
  م الدنيا ويف دار السال

وقد بان لك أهنا من حماسن اإلسالم وكماله فإذا كان هذا يف فرع من فروع اإلسالم وهو التحية اليت يعرفها اخلاص 
  والعام فما ظنك بسائر حماسن اإلسالم 

وجاللته وعظمته وهبجته اليت شهدت هبا العقول والفطر حىت أهنا من أكرب الشواهد وأظهر الرباهني الدالة على نبوة 
وكمال دينه وفضله وشرفه على مجيع األديان وأن معزته يف نفس دعوته فلو اقتصر عليها كانت آية وبرهانا حممد 

على صدقه وأنه ال حيتاج معها إىل خارق وال آية منفصلة بل دينه وشريعته ودعوته وسريته من أعظم معجزاته عند 
  يات يف حقهم مقويات مبنزلة تظاهر األدلة اخلاصة من أمته حىت أن إمياهنم به إمنا هو مستند إىل ذلك واآل

ومن فهم هذا انفتح له باب عظيم من أبواب العلم واإلميان بل باب من أبواب اجلنة العاجلة يرقص القلب فيه طربا 
  ويتمىن أنه له بالدنيا وما فيها 

سن الشريعة وما فيها من وعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر بعض حما
احلكم البالغة واألسرار الباهرة اليت هي من أكرب الشواهد على كمال علم الرب تعاىل وحكمته ورمحته وبره بعباده 

  ولطفه هبم وما اشتملت عليه من بيان مصاحل الدارين واإلرشاد إليها وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها 
برمحة ومل حيسن إليهم إحسانا أعظم من إحسانه إليهم هبذا الدين القيم وهذه وأنه سبحانه مل يرمحهم يف الدنيا 

الشريعة الكاملة وهلذا مل يذكر يف القرآن لفظة املن عليهم إال يف سياق ذكرها كقوله لقد من اهللا على املؤمنني إذ 
كانوا من قبل لفي ضالل بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن 

وقوله مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان  ١٦٤مبني آل عمران 
فهي حمض اإلحسان إليهم والرأفة هبم وهدايتهم إىل ما به صالحهم يف الدنيا  ١٧إن كنتم صادقني احلجرات 

حان اخلايل عن العواقب احلميدة والغايات اليت ال سبيل إليها إال هبذه الوسيلة واآلخرة ال أهنا حمض التكليف واإلمت
فهي لغاياهتا اجملربة املطلوبة مبنزلة األكل للشبع والشرب للري واجلماع لطلب الولد وغري ذلك من األسباب اليت 

طريقا إىل الفوز األكرب ربطت هبا مسبباهتا مبقتضى احلكمة والعزة فلذلك نصب هذا الصراط املستقيم وسيلة و



  والسعادة وال سبيل إىل الوصول إليه إال من هذه الطريق كما ال سبيل إىل دخول اجلنة إال بالعبور على الصراط 
فالشريعة هي حياة القلوب وهبجة النفوس ولذة األرواح واملشقة احلاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد الثاين 

غايات املطلوبة ال أنه مقصود لذاته فضال عن أن يكون هو املقصود ال سواه فتأمل كوقوعه يف األسباب املفضية إىل ال
  هذا املوضع وأعطه حقه 

من الفكر يف مصادرها ومواردها يفتح لك بابا واسعا من العلم واإلميان فتكون من الراسخني يف العلم ال من الذين 
  يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون 

وكما أهنا آية شاهدة له على ما وصف به نفسه من صفات الكمال فهي آية شاهدة لرسوله بأنه رسول حقا وأنه 
أعرف اخللق وأكملهم وأفضلهم وأقواهم إىل اهللا وسيلة وأنه مل يؤت عبد مثل ما أويت فواهلفاه على مساعد على 

ولو بشطر كلمة بل واهلفاه على من ال يتصدى سلوك هذا الطريق واستفتاح هذا الباب واإلفضاء إىل ما وراءه 
  لقطع الطريق والصد عن هذا املطلب العظيم ويدع املطي وحاديها ويعطي القوس باريها 

ولكن إذا عظم املطلوب قل املساعد وكثر املعارض واملعاند وإذا كان اإلعتماد على جمرد مواهب اهللا وفضله يغنيه 
ك شنآن من صد عن السبيل وصدق وال تنقطع مع من عجز عن مواصلة ما يتحمله املتحمل من أجله فال يثن

  السري ووقف فإمنا هي مهجة واحدة فانظر فيما جتعل تلفها وعلى من حتتسب خلقها 
  فانظر لنفسك يف اهلوى من تصطفي ... أنت القتيل بكل من أحببته 

 سواها إليك وبني العبد وبني السعادة وأنفق أنفاسك فيما شئت فإن تلك النفقة مردودة بعينها عليك وصائرة ال
  والفالح صرب ساعة هللا وحتمل مالمة يف سبيل اهللا 

  ويذهب هذا كله ويزول ... وما هي إال ساعة مث تنقضي 
وقد أطلنا ولكن ما أمللنا فإن قلبا فيه أدىن حياة يهتز إذا ذكر اهللا ورسوله ويود أن لو كان املتكلم كله ألسنة تالية 

  ه آذانا واعية ومن مل جيد قلبه مث فليشتغل مبا يناسبه فكل ميسر ملا خلق له وكل يعمل على شاكلته والسامع كل
  وكل امريء يصبو إىل ما يناسبه فصل ملاذا كانت هناية السالم عند قوله وبركاته ... وكل امريء يهفو إىل من حيبه 

عند ذكر الربكات إذ قد استوعبت هذه وقد عرفت هبذا جواب السؤال احلادي والعشرين أن كمال التحية 
األلفاظ الثالث مجيع املطالب من دفع الشر وحصول اخلري وثباته وكثرته ودوامه فال معىن للزيادة عليها وهلذا جاء 

  يف األثر املعروف انتهى السالم إىل وبركاته 

  فصل إضافة الرمحة هللا وجتريد السالم عن اإلضافة 
  ن وهو ما احلكمة يف إضافة الرمحة والربكة إىل اهللا تعاىل وجتريد السالم عن اإلضافة وأما السؤال الثاين والعشرو

فجوابه أن السالم ملا كان امسا من أمساء اهللا تعاىل استغين بذكره مطلقا عن اإلضافة إىل املسمى وأما الرمحة والربكة 
  فلو مل يضافا إىل اهللا مل يعلم رمحة من وال بركة من تطلب 

عليكم ورمحة وبركة مل يكن يف هذا اللفظ إشعار بالراحم املبارك الذي تطلب الرمحة والربكة منه فقيل رمحة فلو قيل 
  اهللا وبركاته 

وجواب ثان أن السالم يراد به قول املسلم سالم عليكم وهذا يف احلقيقة مضاف إليه ويراد به حقيقة السالمة 
ىل اهللا فيضاف هذا املصدر إىل الطالب الذاكر تارة وإىل املطلوب املطلوبة من السالم سبحانه وتعاىل وهذا يضاف إ

  منه تارة فأطلق ومل يضف 



وأما الرمحة والربكة فال يضافان إال إىل اهللا تعاىل وحده وهلذا ال يقال رمحيت وبركيت عليكم ويقال سالم مين عليكم 
  وسالم من فالن على فالن 

ية خبالف الرمحة والربكة فإهنما إمسان ملعنامها دون لفظهما فتأمله فإنه وسر ذلك أن لفظ السالم اسم للجملة القول
  بديع 

وجواب ثالث وهو أن الرمحة والربكة أمت من جمرد السالمة فإن السالمة تبعيد عن الشر وأما الرمحة والربكة 
إليه وهلذا كان ما حيصل فتحصيل للخري وإدامة له وتثبيت وتنمية وهذا أكمل فإنه هو املقصود لذاته واألول وسيلة 

ألهل اجلنة من النعيم أكمل من جمرد سالمتهم من النار فأضيف إىل الرب تبارك وتعاىل أكمل املعنيني وأمتهما لفظا 
وأطلق اآلخر وفهمت إضافته إليه معىن من العطف وقرينة احلال فجاء اللفظ على أمت نظام وأحسن سياق فصل 

  ومجع الربكة احلكمة يف إفراد السالم والرمحة 
  وأما السؤال الثالث والعشرين وهو ما احلكمة يف إفراد السالم والرمحة ومجع الربكة 

فجوابه أن السالم إما مصدر حمض فهو شيء واحد فال معىن جلمعه وإما اسم من أمساء اهللا تعاىل فيستحيل أيضا مجعه 
  فعلى التقديرين ال سبيل إىل مجعه 

ىن العطف واحلنان فال جتمع أيضا والتاء فيها مبنزلتها يف اخللة واحملبة والرقة ليست وأما الرمحة فمصدر أيضا مبع
للتحديد مبنزلتها يف ضربة ومترة فكما ال يقال رقات وال خالت وال رأفات ال يقال رمحات وهنا دخول اجلمع يشعر 

هنا أكمل وأكثر معىن من اجلمع وهذا بالتحديد والتقييد بعدد وإفراده يشعر باملسمى مطلقا من غري حتديد فاإلفراد 
  بديع جدا أن يكون مدلول املفرد أكثر من مدلول اجلمع 

أعم وأمت معىن من أن يقال فلله احلجج البوالغ وكان قوله  ١٤٩وهلذا كان قوله تعاىل قل فلله احلجة البالغة األنعام 
إن تعدوا نعم اهللا ال حتصوها وقوله ربنا آتنا يف أمت معىن من أن يقال و ٣٤وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إبراهيم 
أمت معىن من أن يقال حسنات وكذا قوله يستبشرون بنعمة من اهللا  ٢٠١الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة البقرة 

  ونظائره كثرية جدا وسنذكر سر هذا فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل  ١٧١وفضل آل عمران 
ثرة اخلري واستمراره شيئا بعد شيء كلما انقضى منه فرد خلفه فرد آخر فهو خري وأما الربكة فإنا ملا كان مسماها ك

مستمر يتعاقب اإلفراد على الدوام شيئا بعد شيء كان لفظ اجلمع أوىل هبا لداللته على املعىن املقصود هبا وهلذا 
رد الرمحة ومجع الربكة فأف ٧٣جاءت يف القرآن كذلك يف قوله تعاىل رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت هود 

  وكذلك يف السالم يف التشهد السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته فصل الرمحة املضافة إىل اهللا 
  اعلم أن الرمحة املضافة إىل اهللا تعاىل نوعان 

قوله يف  أحدمها مضاف إليه إضافة مفعول إىل فاعله والثاين مضاف إليه إضافة صفة إىل املوصوف هبا فمن األول
رواه // احلديث الصحيح احتجت اجلنة والنار فذكر احلديث وفيه فقال للجنة إمنا أنت رمحيت أرحم بك من أشاء 

  فهذه رمحة // مسلم وأمحد 

خملوقة مضافة إليه إضافة املخلوق بالرمحة إىل اخلالق تعاىل ومساها رمحة ألهنا خلقت بالرمحة وللرمحة وخص هبا أهل 
  دخلها الرمحاء الرمحة وإمنا ي

رواه مسلم واحلاكم // ومنه قوله خلق اهللا الرمحة يوم خلقها مائة رمحة كل رمحة منها طباق ما بني السماء واألرض 
ومنه تسميته تعاىل للمطر رمحة بقوله  ٩ومنه قوله تعاىل ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة هود // وروى البخاري حنوه 



   ٥٧يدي رمحته األعراف  وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني
وعلى هذا فال ميتنع الدعاء املشهور بني الناس قدميا وحديثا وهو قول الداعي اللهم امجعنا يف مستقر رمحتك وذكره 
البخاري يف كتاب األدب املفرد له عن بعض السلف وحكى فيه الكراهة قال إن مستقر رمحته ذاته وهذا بناء على 

  اعي ذلك بل مراده الرمحة املخلوقة اليت هي اجلنة أن الرمحة صفة وليس مراد الد
ولكن الذين كرهوا ذلك هلم نظر دقيق جدا وهو أنه إذا كان املراد بالرمحة اجلنة نفسها مل حيسن إضافة املستقر إليها 

سنت وهلذا ال حيسن أن يقال امجعنا يف مستقر جنتك فإن اجلنة نفسها هي دار القرار وهي املستقر نفسه كما قال ح
مستقرا ومقاما فكيف يضاف املستقر إليها واملستقر هو املكان الذي يستقر فيه الشيء وال يصح أن يطلب الداعي 
اجلمع يف املكان الذي تستقر فيه اجلنة فتأمله وهلذا قال مستقر رمحته ذاته والصواب أن هذا ال ميتنع حىت ولو قال 

املستقر أعم من أن يكون رمحة أو عذابا فإذا أضيف إىل أحد أنواعه صرحيا امجعنا يف مستقر جنتك مل ميتنع وذلك أن 
  أضيف إىل ما يبينه ومييزه من غريه كأنه قيل يف املستقر الذي هو رمحتك ال يف املستقر اآلخر 

ونظري هذا أن يقال اجلس يف مستقر املسجد أي املستقر الذي هو املسجد واإلضافة يف مثل ذلك غري ممتنعة وال 
ة وأيضا فإن اجلنة وإن مسيت رمحة مل ميتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رمحة وال ريب أن مستقر ذلك مستكره

النعيم هو اجلنة فالداعي يطلب أن جيمعه اهللا ومن حيب يف املكان الذي تستقر فيه تلك الرمحة املخلوقة يف اجلنة وهذا 
  ظاهر جدا فال ميتنع الدعاء بوجه واهللا أعلم 

  خبالف قول الداعي يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث فإن الرمحة هنا  وهذا

صفته تبارك وتعاىل وهي متعلق اإلستغاثة فإنه ال يستغاث مبخلوق وهلذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب ملا تضمنه 
كلها وإليهما مرجع من التوحيد واإلستغاثة برمحة أرحم الرامحني متوسال إليه بامسني عليهما مدار األمساء احلسىن 

معانيها مجيعها وهو اسم احلي القيوم فإن احلياة مستلزمة جلميع صفات الكمال وال يتخلف عنها صفة منها إال 
لضعف احلياة فإذا كانت حياته تعاىل أكمل حياة وأمتها استلزم إثباهتا إثبات كل كمال يضاد نفي كمال احلياة وهبذا 

إلثبات له تعاىل صفة السمع والبصر والعلم واإلرادة والقدرة والكالم وسائر الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل ا
  صفات الكمال 

وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه ال حيتاج إىل من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا 
مته وهذا من كمال قدرته وعزته فانتظم من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو املقيم لغريه فال قيام لغريه إال بإقا

  هذان اإلمسان صفات الكمال والغىن التام والقدرة التامة 
فكأن املستغيث هبما مستغيث بكل اسم من أمساء الرب تعاىل وبكل صفة من صفاته فما أوىل اإلستغاثة هبذين 

واملقصود أن الرمحة املستغاث هبا هي صفة اإلمسني أن يكونا يف مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات 
الرب تعاىل ال شيء من خملوقاته كما أن املستعيذ بعزته يف قوله أعوذ بعزتك مستعيذ بعزته اليت هي صفته ال بعزته 

  اليت خلقها يعز هبا عباده املؤمنني 
كلماته تبارك وتعاىل غري  وهذا كله يقرر قول أهل السنة إن قول النيب أعوذ بكلمات اهللا التامات يدل على أن

  خملوقة فإنه ال يستعاذ مبخلوق 
فهذه رمحة الصفة اليت وسعت كل  ٧وأما قوله تعاىل حكاية عن مالئكته ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما غافر 

وسعتها عموم تعلقها بكل شيء كما أن سعة علمه  ١٥٦شيء كما قال تعاىل ورمحيت وسعت كل شيء األعراف 
  علقه بكل معلوم فصل الربكة املضافة هللا تعاىل عموم ت



  وأما الربكة فكذلك نوعان أيضا 
  أحدمها بركة هي فعله تبارك وتعاىل والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة 

  وبأداة على تارة وبأداة يف تارة واملفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك فكان مباركا جبعله تعاىل 
يه إضافة الرمحة والعزة والفعل منها تبارك وهلذا ال يقال لغريه ذلك وال يصلح إال له عز والنوع الثاين بركة تضاف إل

فمن  ٣١و جل فهو سبحانه املبارك وعبده ورسوله كما قال املسيح عليه السالم وجعلين مباركا أينما كنت مرمي 
  بارك اهللا فيه وعليه فهو املبارك 

تبارك الذي  ٥٤قها على نفسه بقوله تبارك اهللا رب العاملني األعراف وأما صفته تبارك فمختصة به تعاىل كما أطل
وتبارك الذي له ملك السموات واألرض وما بينهما وعنده علم  ١٤بيده امللك تبارك اهللا أحسن اخلالقني املؤمنون 

جعل لك  تبارك الذي إن شاء ١تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان  ٨٥الساعة وإليه ترجعون الزخرف 
   ٦١تبارك الذي جعل يف السماء بروجا الفرقان  ١٠خريا من ذلك الفرقان 

أفال تراها كيف اطردت يف القرآن جارية عليه خمتصة به ال تطلق على غريه وجاءت على بناء السعة واملبالغة كتعاىل 
ايته فكذلك تبارك دال على وتعاظم وحنومها فجاء بناء تبارك على بناء تعاىل الذي هو دال على كمال العلو وهن

  كمال بركته وعظمها وسعتها وهذا معىن قوله من قال من السلف تبارك تعاظم 
وقال آخر معناه أن جتيء الربكات من قبله فالربكة كلها منه وقال غريه كثر خريه وإحسانه إىل خلقه وقيل اتسعت 

أفعاله ومن هنا قيل معناه تعاىل وتعاظم وقيل تبارك رأفته ورمحته هبم وقيل تزايد عن كل شيء وتعاىل عنه يف صفاته و
تقدس والقدس الطهارة وقيل تبارك أي بامسه يبارك يف كل شيء وقيل تبارك ارتفع واملبارك املرتفع ذكره البغوي 

  وقيل تبارك أي الربكة تكتسب وتنال بذكره 
ل ذكره البغوي أيضا وحقيقة اللفظة أن وقال ابن عباس جاء بكل بركة وقيل معناه ثبت ودام مبا مل يزل وال يزا

  الربكة كثرة اخلري ودوامه وال أحد أحق بذلك وصفا وفعال منه تبارك وتعاىل 
وتفسري السلف يدور على هذين املعنيني ومها متالزمان لكن األليق باللفظة معىن الوصف ال الفعل فإنه فعل الزم 

  مثل تعاىل وتقدس وتعاظم 
  عناها أنه جعل غريه عاليا وال قدوسا وال عظيما هذا مما ال ومثل هذه األلفاظ ليس م

حيتمله اللفظ بوجه وإمنا معناها يف نفس من نسبت إليه فهو املتعايل املتقدس فكذلك تبارك ال يصح أن يكون معناها 
لقى الربكة بارك يف غريه وأين أحدمها من اآلخر لفظا ومعىن هذا الزم وهذا متعد فعلمت أن من فسر تبارك مبعىن أ

وبارك يف غريه مل يصب معناها وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا فتبارك من باب جمد واجملد كثرة صفات اجلالل 
والسعة والفضل وبارك من باب أعطى وأنعم وملا كان املتعدي يف ذلك يستلزم الالزم من غري عكس فسر من فسر 

ال جميء الربكة كلها من عنده أو الربكة كلها من قبله وهذا فرع على من السلف اللفظة باملتعدي لينتظم املعنيني فق
  تبارك يف نفسه 

وقد أشبعنا القول يف هذا يف كتاب الفتح املكي وبينا هناك أن الربكة كلها له تعاىل ومنه فهو املبارك ومن ألقى عليه 
مكنة اليت شرفها واختصها عن غريها مباركة بركته فهو املبارك وهلذا كان كتابه مباركا وبيته مباركا واألزمنة واأل

فليلة القدر مباركة وما حول األقصى مبارك وأرض الشام وصفها بالربكة يف أربعة مواضع من كتابه أو مخسة وتدبر 
قول النيب يف حديث ثوبان الذي رواه مسلم يف صحيحه عند انصرافه من الصالة اللهم أنت السالم ومنك السالم 



فتأمل هذه األلفاظ الكرمية كيف مجعت نوعي // رواه مسلم وأبو داود وأمحد // جلالل واإلكرام تباركت يا ذا ا
الثناء أعين ثناء التنزيه والتسبيح وثناء احلمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأمته معىن فأخرب أنه السالم ومنه السالم 

سالم وأن صفات كماله ونعوت جالله وأفعاله فالسالم له وصفا وملكا وقد تقدم بيان هذا يف وصفه تعاىل بال
وأمسائه كلها سالم وكذا احلمد كله له وصفا وملكا فهو احملمود يف ذاته وهو الذي جيعل من يشاء من عباده حممودا 

فيهبه محدا من عنده وكذلك العزة كلها له وصفا وملكا وهو العزيز الذي ال شيء أعز منه ومن عز من عباده 
  فبإعزازه له 

  كذلك الرمحة كلها له وصفا وملكا و
وكذلك الربكة فهو املتبارك يف ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصري بذلك مباركا فتبارك اهللا رب 
العاملني وتبارك الذي له ملك السموات واألرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وهذا بساط وإمنا 

  و من أول حواشيه وأطرافه غاية معارف العلماء الدن

وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم اخللق باهللا وأقرهبم إىل اهللا وأعظمهم عنده جاها ال أحصى ثناء عليك أنت كما 
  // رواه مسلم // أثنيت على نفسك 

ري رواه البخا// وقال يف حديث الشفاعة الطويل فأخر ساجدا لريب فيفتح علي من حمامده مبا ال أحسنه اآلن 
  // ومسلم 

ويف دعاء اهلم والغم أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو 
فدل على أن هللا سبحانه وتعاىل أمساء وصفات استأثر هبا يف علم // صحيح // استأثرت به يف علم الغيب عندك 

  مرسل الغيب عنده دون خلقه ال يعلمها ملك مقرب وال نيب 
وحسبنا اإلقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فال نغلو فيه وال جنفو عنه وباهللا التوفيق فصل السالم 

  على النيب دون الصالة عليه 
وأما السؤال الرابع والعشرون وهو ما احلكمة يف تأكيد األمر بالسالم على النيب باملصدر دون الصالة عليه يف قوله 

  ه وسلموا تسليما صلوا علي
فجوابه أن التأكيد واقع على الصالة والسالم وإن اختلفت جهة التأكيد فإنه سبحانه أخرب يف أول اآلية بصالته عليه 

وصالة مالئكته عليه مؤكدا هلذا اإلخبار حبرف إن خمربا عن املالئكة بصيغة اجلمع املضاف إليه وهذا يفيد العموم 
  واإلستغراق 

نفوس أن شأنه عند اهللا وعند مالئكته هذا الشأن بادرت إىل الصالة عليه وإن مل تؤمر هبا بل يكفي فإذا استشعرت ال
  تنبيهها واإلشارة إليها بأدىن إشارة فإذا 

أمرت هبا مل حتتج إىل تأكيد األمر بل إذا جاء مطلق األمر بادرت وسارعت إىل موافقة اهللا ومالئكته يف الصالة عله 
  عليه فلم حيتج إىل تأكيد الفعل باملصدر  صلوات اهللا وسالمه

وملا خال السالم عن هذا املعىن وجاء يف حيز األمر اجملرد دون اخلرب حسن تأكيده باملصدر ليدل على حتقيق املعىن 
وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره كما حصل التكرير يف الصالة خربا وطلبا فكذلك حصل التكرمي يف السالم 

  صدرا فتأمله فإنه بديع جدا واهللا أعلم فعال وم
وقد ذكرنا بعض ما يف هذه اآلية من األسرار واحلكم العجيبة يف كتاب تعظيم شأن الصالة والسالم على خري األنام 



وأتينا فيه من الفوائد مبا يساوي أدناها رحلة مما ال يوجد يف غريه وهللا احلمد فنقتصر على هذه النكتة الواحدة فصل 
  السالم على النيب يف الصالة قبل الصالة عليه  تقدمي

وأما السؤال اخلامس والعشرين وهو ما احلكمة يف تقدمي السالم على النيب يف الصالة قبل عليه وهال وقعت البداءة 
  مبا بدأ اهللا به يف اآلية 

قدمي ما قدمه اهللا فهذا سؤال أيضا له شأن ال ينبغي اإلضراب عنه صفحا ومتشية والنيب كان شديد التحري لت
  والبداءة مبا بدأ به 

  // صحيح // فلهذا بدأ بالصفا يف السعي وقال نبدأ مبا بدأ اهللا به 
وبدأ بالوجه مث اليدين مث الرأس يف الوضوء ومل خيل بذلك مرة واحدة بل كان هذا وضوءه إىل أن فارق الدنيا مث 

أن ينقل عنه خالف ذلك ال بإسناد صحيح وال حسن وال يقدم منه مؤخرا ومل يؤخر منه مقدما قط وال يقدر أحد 
ضعيف ومع هذا فوقع يف الصالة والسالم عليه تقدمي السالم وتأخري الصالة وذلك لسر من أسرار الصالة نشري 

إليه حبسب احلال إشارة وهو أن الصالة قد اشتملت على عبودية مجيع اجلوارح واألعضاء مع عبودية القلب فلكل 
  صيب من العبودية عضو منها ن

فجميع أعضاء املصلي وجوارحه متحركة يف الصالة عبودية هللا وذال وخضوعا فلما أكمل املصلي هذه العبودة 
وانتهت حركاته ختمت باجللوس بني يدي الرب تعاىل جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز و جل كما 

ا يكون من اجللوس وأعظمه خضوعا وتذلال فأذن جيلس العبد الذليل بني يدي سيده وكان جلوس الصالة أخشع م
  للعبد يف هذه احلال بالثناء على اهللا تبارك وتعاىل بأبلغ أنواع الثناء وهو التحيات هللا والصلوات والطيبات 

وعادهتم إذا دخلوا على ملوكهم أن حييوهم مبا يليق هبم وتلك التحية تعظيم هلم وثناء عليهم واهللا أحق بالتعظيم 
ء من كل أحد من خلقه فجمع العبد يف قوله التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على اهللا وأخرب أن والثنا

ذلك له وصفا وملكا وكذلك الصلوات كلها هللا فهو الذي يصلي له وحده ال لغريه وكذلك الطيبات كلها من 
د إليه إال طيب والكلم الطيب إليه الكلمات واألفعال كلها له فكلماته طيبات وأفعاله كذلك وهو طيب ال يصع

يصعد فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه له ملكا ووصفا ومنه جميئها وابتداؤها وإليه مصعدها ومنتهاها والصالة 
مشتملة على عمل صاحل وكلم طيب والكلم الطيب إليه يصعد والعمل الصاحل يرفعه فناسب ذكر هذا عند انتهاء 

  هللا تعاىل سر السالم على النيب الصالة وقت رفعها إىل ا
ملا أتى هبذا الثناء على اهللا تعاىل التفت إىل شأن الرسول الذي حصل هذا اخلري على يديه فسلم عليه أمت سالم معرف 

بالالم اليت لإلستغراق مقرونا بالرمحة والربكة هذا هو أصح شيء يف السالم عليه فال تبخل عليه باأللف والالم يف 
  هذا املقام 

مث انتقل إىل السالم على نفسه وعلى سائر عباد اهللا الصاحلني وبدأ بنفسه ألهنا أهم واإلنسان يبدأ بنفسه مث مبن يعول 
مث ختم هذا املقام بعقد اإلسالم وهو التشهد بشهادة احلق اليت هي أول األمر وآخره وعندها كل الثناء والتشهد مث 

  انتقل إىل نوع آخر وهو الدعاء والطلب 
التشهد جيمع نوعي الدعاء دعاء الثناء واخلري ودعاء الطلب واملسألة واألول أشرف النوعني ألنه حق الرب ف

// ووصفه والثاين حظ العبد ومصلحته ويف األثر من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطى السائلني 
  // ضعيف 



ه النوعني وقدم األول منهما لفضله مث انتقل إىل النوع لكن ملا كانت الصالة أمت العبادات عبودية وأكملها شرع في
الثاين وهو دعاء الطلب واملسألة فبدأ بأمهه وأجله وأنفعه له وهو طلب الصالة من اهللا تعاىل على رسوله وهو من 

  أجل أدعية العبد وأنفعها له يف دنياه وآخرته كما ذكرناه يف كتاب تعظيم شأن الصالة على النيب 
أن الداعي جعله مقدمة بني يدي حاجته وطلبه لنفسه وقد أشار إىل النيب إىل هذا املعىن يف قوله مث لينتخب وفيه أيضا 

من الدعاء أعجبه إليه وكذلك يف حديث فضالة بن عبيد إذا دعا أحدكم فليبدأ حبمد اهللا والثناء عليه مث ليصل على 
  النيب مث ليدع 

مطابقا هلذا منتظما له أحسن انتظام فحديث فضالة هذا هو الذي كشف  فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إىل آخره
لنا املعىن وأوضحه وبينه فصلوات اهللا وسالمه على من أكمل به لنا دينه وأمت برسالته علينا نعمته وجعله رمحة 

  للعاملني وحسرة على الكافرين فصل السالم بصيغة اخلطاب والصالة بصيغة الغيبة 
  دس والعشرون وهو ما احلكمة يف كون السالم وقع بصيغة اخلطاب والصالة بصيغة الغيبة وأما السؤال السا

فجوابه يظهر مما تقدم فإن الصالة عليه طلب وسؤال من اهللا أن يصلي عليه فال ميكن فيها إال لفظ الغيبة إذ ال يقال 
لة املواجه حلكمة بديعة جدا وهي أنه ملا اللهم صل عليك وأما السالم عليه فأتى بلفظ احلاضر املخاطب تنزيال له منز

كان أحب إىل املؤمن من نفسه اليت بني جنبيه وأوىل به منها وأقرب وكانت حقيقته الذهنية ومثاله العلمي موجودا 
  يف قلبه حبيث ال يغيب عنه إال شخصه كما قال القائل 

  ومثواك يف قليب فأين تغيب ... مثالك يف عيين وذكرك يف فمي 
ن هبذه احلال فهو احلاضر حقا وغريه وإن كان حاضرا للعيان فهو غائب عن اجلنان فكان خطابه خطاب ومن كا

املواجهة واحلضور بالسالم عليه أوىل من سالم الغيبة تنزيال له منزلة املواجه املعاين لقربه من القلب وحلوله يف 
  كما قيل جيمع أجزائه حبيث ال يبقى يف القلب جزء إال وحمبته وذكره فيه 

  ... لو شق عن قليب يرى وسطه ذكرك 
والتوحيد يف سطر ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا وال تستنكر استيالء احملبوب على قلب احملب وغلبته عليه حىت كأنه 

يراه وهلذا جتدهم يف خطاهبم حملبوهبم إمنا يعتمدون خطاب احلضور واملشاهدة مع غاية البعد العياين لكمال القرب 
الروحي فلم مينعهم بعد األشباح عن حمادثة األرواح وخماطبتها ومن كثفت طباعه فهو عن هذا كله مبعزل وإنه ليبلغ 

  احلب ببعض أهله أن يرى حمبوبه يف القرب إليه مبنزلة روحه اليت ال شيء أدىن إليه منها كما قيل 
  وبعيدا عن ناظري وعياين ... يا مقيما مدى الزمان بقليب 

  فهي أدىن إيل من كل داين ... حي إن كنت لست أراها أنت رو
  وقال آخر 

  مين وإن بعدت علي دياره ... يا ثاويا بني اجلوانح واحلشا 
  وإنه ليلطف شأن احملبة حىت يرى أنه أدىن إليه وأقرب من روحه وهذه أبيات تلم بذلك 

  وإن كان عن عينه نائيا ... وأدىن إىل الصب من نفسه 
  فأىن يكون له ساليا ... به هكذا ومن كان مع ح

  مث يلطف شأهنا ويقهر سلطاهنا حىت يغيب احملب مبحبوبه عن نفسه فال يشعر 



إال مبحبوبه وال يشعر بنفسه ومن هنا نشأت الشطحات الصوفية اليت مصدرها عن قوة الوارد وضعف التمييز 
البني وحكم احملفوظون فيها حاكم العلم على فحكم صاحبها فيها احلال على العلم وجعل احلكم له وعزل علمه من 

سلطان احلال وعلموا أن كل حال ال يكون العلم حاكما عليه فإنه ال ينبغي أن يغتر به وال يسكن إليه إال كما 
يساكن املغلوب املقهور ملا يرد عليه مما يعجز عن دفعه وهذه حال الكمل من القوم الذين مجعوا بني نور العلم 

عاملة فلم تطفيء عواصف أحواهلم نور علمهم ومل يقصر هبم علمهم عن الترقي إىل ما وراءه من وأحوال من امل
  مقامات اإلميان واإلحسان فهؤالء حكام على الطائفتني 

ومن عداهم فمحجوب بعلم ال نفوذ له فيه أو مغرور حبال ال علم له بصحيحه من فاسده واهللا تعاىل املسؤول من 
فالكامل من حيكم العلم على احلال فيتصرف يف حاله بعلمه وجيعل العلم مبنزلة النور الذي فضله إنه قريب جميب 

مييز به الصحيح من الفاسد ال من يقدح يف العلم باحلال وجيعل احلال معيارا عليه وميزانا فما وافق حاله من العلم 
كيم العلم والرجوع إىل حكمه وهبذا قبله وما خالفه رده ونفاه فهذا أصل الضالل يف هذا الباب بل الواجب حت

أوصى العارفون من شيوخ الطريق كلهم وحرضوا على العلم أعظم حتريض لعلمهم مبا يف احلال اجملرد عنه من 
  فصل الثناء على اهللا يف التشهد  ٢١٣الغوائل واملهالك واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم البقرة 

ا احلكمة يف ورود الثناء على اهللا يف التشهد بلفظ الغيبة مع كونه سبحانه هو وأما السؤال السابع والعشرون وهو م
  املخاطب الذي يناجيه العبد والسالم على النيب بلفظ اخلطاب مع كونه غائبا 

فجوابه أن الثناء على اهللا عامة ما جييء مضافا إىل أمسائه احلسىن الظاهرة دون الضمري إال أن يتقدم ذكر اإلسم 
فيجيء بعده املضمر وهذا حنو قول املصلي احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الظاهر 
  وقوله يف الركوع سبحان ريب العظيم ويف السجود سبحان ريب األعلى  ٥ ١الفاحتة 

  ويف هذا من السر أن تعليق الثناء بأمسائه احلسىن هو ملا تضمنت معانيها من صفات 

ونعوت اجلالل فأتى باإلسم الظاهر الدال على املعىن الذي يثىن به وألجله عليه تعاىل ولفظ الضمري ال  الكمال
إشعار له بذلك وهلذا إذا كان وال بد من الثناء عليه خبطاب املواجهة أتى باإلسم الظاهر مقرونا مبيم اجلمع الدالة 

وع اللهم ربنا لك احلمد ورمبا اقتصر على ذكر الرب على مجع األمساء والصفات حنو قوله يف رفع رأسه من الرك
  تعاىل لداللة لفظه على هذا املعىن فتأمله فإنه لطيف املنزع جدا 

وتأمل كيف صدر الدعاء املتضمن للثناء والطلب بلفظة اللهم كما يف سيد اإلستغفار اللهم أنت ريب ال إله إال أنت 
مذي والنسائي احلديث وجاء الدعاء اجملرد مصدرا بلفظ الرب حنو والتر// رواه البخاري // خلقتين وأنا عبدك 

وقول موسى رب إين  ٢٣وقول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا األعراف  ١٤٧قول املؤمنني ربنا اغفر لنا ذنوبنا آل عمران 
 وكان النيب يقول بني ٤٧ظلمت نفسي فاغفر يل وقول نوح رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم هود 

  // صحيح // السجدتني رب اغفر يل رب اغفر يل 
وسر ذلك أن اهللا تعاىل يسئل بربوبيته املتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصالح أمره ويثىن عليه بإالهيته 

  املتضمنة إثبات ما جيب له من الصفات العلى واألمساء احلسىن وتدبر طريقة القرآن جتدها كما ذكرت لك 
  قد ذكرنا منه أمثلة وهو يف القرآن حيث وقع ال يكاد جييء إال مصدرا باسم الرب فأما الدعاء ف

حيث  ٢وأما الثناء فحيث وقع فمصدر باألمساء احلسىن وأعظم ما يصدر به اسم اهللا جل جالله حنو احلمد هللا الفاحتة 
سبح هللا ما يف السموات وحنوه  ١٨٠وجاء سبحان ربك رب العزة الصافات  ٢٢جاء وحنو فسبحان اهللا األنبياء 



فتبارك اهللا أحسن اخلالقني املؤمنون  ٥٤حيث وقعت وحنو تبارك اهللا رب العاملني األعراف  ١وما يف األرض احلشر 
  ونظائره  ١تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الفرقان  ١٤

مرين ومل جييء يف القرآن سواه فذكر األ ١٤وجاء يف دعاء املسيح اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء املائدة 
  وال رأيت أحدا تعرض هلذا وال نبه عليه 

سر عجيب دال على كمال معرفة املسيح بربه وتعظيمه له فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له هل يستطيع 
عنه وأن اإلميان فخوفهم اهللا وأعلمهم أن هذا مما ال يليق أن يسأل  ١١٢ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء املائ 

يرده فلما أحلوا يف الطلب وخاف املسيح أن يداخلهم الشك إن مل جيابوا إىل ما سألوا بدأ يف السؤال باسم اللهم 
الدال على الثناء على اهللا جبميع أمسائه وصفاته ففي ضمن ذلك تصوره بصورة املثين احلامد الذاكر ألمساء ربه املثين 

الدعاء وقضاء هذه احلاجة إمنا هو أن يثين على الرب بذلك وميجده به ويذكر آالءه  عليه هبا وأن املقصود من هذا
ويظهر شواهد قدرته وربوبيته ويكون برهانا على صدق رسوله فيحصل بذلك من زيادة اإلميان والثناء على اهللا أمر 

م الرب الذي يدعي ويسأل به ملا حيسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه فأتى باإلمسني اسم اهللا الذي يثين عليه به واس
  كان املقام مقام األمرين 

فتأمل هذا السر العجيب وال يثب عنه فهمك فإنه من الفهم الذي يؤتيه اهللا من يشاء يف كتابه وله احلمد وأما 
السالم على النيب بلفظ اخلطاب فقد ذكرنا سره يف الوجه الذي قبل هذا فالعهد به قريب فصل السالم يف آخر 

  صالة وتعريفه ال
أما السؤال الثامن والعشرون فقد يتضمن ذلك سؤالني أحدمها ما السر يف كون السالم يف آخر الصالة والثاين مل 

  كان معرفا 
واجلواب أما اختتام الصالة به فقد جعل اهللا تعاىل لكل عبادة حتليال منها فالتحليل من احلج بالرمي وما بعده 

فطر بعد الغروب فجعل السالم حتليال من الصالة كما قال النيب حترميها التكبري وكذلك التحليل من الصوم بال
  حترميها هنا هو باهبا الذي يدخل منه إليها وحتليلها باهبا الذي خيرج به منها // صحيح // وحتليلها التسليم 

اهللا وألزم نفسه بتأمل فجعل التكبري باب الدخول والتسليم باب اخلروج حلكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن 
حماسن هذا الدين العظيم وسافر فكره يف استخراج حكمه وأسراره وبدائعه وتغرب عن عامل العادة واأللف فلم 

يقنع مبجرد األشباح حىت يعلم ما يقوم به من األرواح فإن اهللا تعاىل مل يشرع شيئا سدى وال خلوا من حكمة بالغة 
احلكم واألسرار اليت تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على وراءه فيسجد بل يف طوايا ما شرعه وأمر به من 

  القلب خضوعا وإذعانا 
فنقول وباهللا التوفيق ملا كان املصلي قد ختلى عن الشواغل وقطع مجيع العالئق وتطهر وأخذ زينته وهتيأ للدخول على 

مللوك فيدخل بالتعظيم واإلجالل فشرع له أبلغ لفظ اهللا تعاىل ومناجاته شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على ا
يدل على هذا املعىن وهو قول اهللا أكرب فإن يف اللفظ من التعظيم والتخصيص واإلطالق يف جانب احملذوف اجملرور 
 مبن ما ال يوجد يف غريه وهلذا كان الصواب أن غري هذا اللفظ ال يقوم مقامه وال يؤدي معناه وال تنعقد الصالة إال

  به كما هو مذهب أهل املدينة وأهل احلديث 



فجعل هذا اللفظ واستشعار معناه واملقصود باب الصالة الذي يدخل العبد على ربه منه فإنه إذا استشعر بقلبه أن 
اهللا أكرب من كل ما خيطر بالبال استحيا منه أن يشغل قلبه يف الصالة بغريه فال يكون موفيا ملعىن اهللا أكرب وال مؤديا 

  حلق هذا اللفظ وال أتى البيت من بابه بل الباب عنه مسدود 
وهذا بإمجاع السلف أنه ليس للعبد من صالته إال ما عقل منها وحضره بقلبه وما أحسن ما قال أبو الفرج بن 

اجلوزي يف بعض وعظه حضور القلب أول منزل من منازل الصالة فإذا نزلته انتقلت إىل بادية املعىن فإذا رحلت 
ها أخنت بباب املناجاة فكان أول قرى الضيف اليقظة وكشف احلجاب لعني القلب فكيف يطمع يف دخول مكة عن

من ال خرج إىل البادية وقد تبعث قلبك يف كل واد فرمبا تفجأك الصالة وليس قلبك عندك فتبعث الرسول وراءه 
  فال يصادفه فتدخل يف الصالة بغري قلب 

يقول بلسانه اهللا أكرب وقد امتأل قلبه بغري اهللا فهو قبلة قلبه يف الصالة ولعله ال حيضر  واملقصود أنه قبيح بالعبد أن
بني يدي ربه يف شيء منها فلو قضى حق اهللا أكرب وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف واخلريات 

  فهذا الباب الذي يدخل منه املصلى وهو التحرمي 
و باب السالم املتضمن أحد األمساء احلسىن فيكون مفتتحا لصالته بامسه تبارك وتعاىل وأما الباب الذي خيرج منه فه

وخمتتما هلا بامسه فيكون ذاكرا السم ربه أول الصالة وآخرها فأوهلا بامسه وآخرها بامسه فدخل فيها بامسه وخرج 
من بني يدي اهللا تعاىل فإن املصلي ما  منها بامسه مع ما يف اسم السالم من اخلاصية واحلكمة املناسبة النصراف املصلي

دام يف صالته بني يدي ربه فهو يف محاه الذي ال يستطيع أحد أن خيفره بل هو يف محى من مجيع اآلفات والشرور 
فإذا انصرف من بني يديه تبارك وتعاىل ابتدرته اآلفات والباليا واحملن وتعرضت له من كل جانب وجاءه الشيطان 

و متعرض ألنواع الباليا واحملن فإذا انصرف من بني يدي اهللا مصحوبا بالسالم مل يزل عليه حافظ مبصائده وجنده فه
من اهللا إىل وقت الصالة األخرى وكان من متام النعمة عليه أن يكون انصرافه من بني يدي ربه بسالم يستصحبه 

  ويدوم له ويبقى معه 
ه لكان كافيا فكيف وفيه من األسرار والفوائد ما ال يوجد عند فتدبر هذا السر الذي لو مل يكن يف هذا التعليق غري

  أبناء الزمان واحلمد يف ذلك هللا وحده فكما أن املنعم به هو اهللا وحده فاحملمود عليه هو اهللا وحده 

وقد عرف هبذا جواب السؤال الثاين وهو جميء السالم هنا معرفا ليكون داال على امسه السالم وليكن هذا آخر 
الم يف مسألة سالم عليكم فلوال قصد اإلختصار جلاءت جملدا ضخما هذا ومل تتعرض فيها إىل املسائل املسطورة الك

  يف الكتب من فروع السالم ومسائله فإهنا مملوءة فمن أرادها فليأخذها من هناك واحلمد هللا رب العاملني املعوذتان 

  تفسري املعوذتني ما ورد يف املعوذتني من األحاديث

وى مسلم يف صحيحه من حديث بن أيب حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا أمل تر آيات أنزلت الليلة مل ر
ير مثلهن قط أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس ويف لفظ آخر من رواية حممد بن إبراهيم التيمي عن عقبة أن 

ى قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رسول اهللا قال له أال أخربك بأفضل ما تعوذ به املتعوذون قلت بل
ويف الترمذي حدثنا قتيبة بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرين رسول اهللا 

  قال هذا حديث غريب // إسناده فيه ضعف وهو صحيح لغريه // أن أقرأ باملعوذتني يف دبر كل صالة 
وسنن أيب داود عن عبداهللا بن حبيب قال خرجنا يف ليلة مطر وظلمة نطلب النيب ليصلي لنا  ويف الترمذي والنسائي



فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا مث قال قل فلم أقل شيئا مث قال قل قلت يا رسول اهللا ما أقول قال قل هو اهللا أحد 
قال الترمذي حديث حسن  //صحيح // واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء 

  صحيح 

ويف الترمذي أيضا من حديث اجلريري عن أيب هريرة عن أيب سعيد اخلدري قال كان رسول اهللا يتعوذ من اجلان 
قال ويف الباب عن أنس وهذا // حسن // وعني اإلنسان حىت نزلت املعوذتان فلما نزلتا أخذمها وترك ما سوامها 

   حديث غريب نفث النيب باملعوذتني
ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب كان إذا آوى إىل فراشه نفث يف كفيه ب قل هو اهللا أحد 

واملعوذتني مجيعا مث يسمح هبما وجهه وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرين أن أفعل ذلك 
س عن الزهري عن عروة عن عائشة ذكره البخاري قلت هكذا رواه يون// رواه البخاري ومسلم وأبو داود // به 

ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها أن النيب كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات وينفث فلما اشتد 
  // رواه البخاري ومسلم // وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها 
 كان ينفث على نفسه يف مرضه الذي قبض فيه باملعوذات كذلك قال معمر عن الزهري عن عروة عنها أن النيب

فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه هبن وأمسح بيده نفسه لربكتها فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث قال ينفث على 
  // رواه البخاري // يديه مث ميسح هبما وجهه 

يأمرها ومل مينعها من ذلك وأما أن ذكره البخاري أيضا وهذا هو الصواب أن عائشة كانت تفعل ذلك والنيب مل 
يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فال ولعل بعض الرواة رواه باملعىن فظن أهنا ملا فعلت ذلك وأقرها على رقيته 

  فليس أحدمها مبعىن اآلخر ولعل الذي كان يأمرها به إمنا هو املسح على نفسه بيده فيكون هو الراقي لنفسه 
قل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه ويكون هذا غري قراءهتا هي عليه ومسحها ويده ملا ضعفت عن التن

  على يديه فكانت تفعل هذا وهذا والذي أمرها به إمنا هو تنقل يده ال رقيته واهللا أعلم 
  واملقصود الكالم على هاتني السورتني وبيان عظيم منفعتهما وشدة احلاجة بل 

ستغين عنهما أحد قط وأن هلما تأثريا خاصا يف دفع السحر والعني وسائر الشرور وأن الضرورة إليهما وأنه ال ي
  حاجة العبد إىل اإلستعاذة هباتني السورتني أعظم من حاجته إىل النفس والطعام والشراب واللباس 

عاذة والثانية فنقول واهللا املستعان قد اشتملت السورتان على ثالثة أصول وهي أصول اإلستعاذة أحدها نفس اإلست
املستعاذ به والثالثة املستعاذ منه فبمعرفة ذلك تعرف شدة احلاجة والضرورة إىل هاتني السورتني فلنعقد هلما ثالثة 

  فصول الفصل األول يف اإلستعاذة والثاين يف املستعاذ به والثالث يف املستعاذ منه 

  الفصل األول اإلستعاذة وبيان معناها

صرف منها يدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقيقة معناها اهلروب من شيء ختافه إىل اعلم أن لفظ عاذ وما ت
  من يعصمك منه وهلذا يسمى املستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا 

ويف احلديث أن ابنة اجلون ملا أدخلت على النيب فوضع يده عليها قالت أعوذ باهللا منك فقال هلا قد عذت مبعاذ 
  فمعىن أعوذ ألتجيء وأعتصم وأحترز ويف أصله قوالن // رواه البخاري / /احلقي بأهلك 

أحدمها أنه مأخوذ من الستر والثاين أنه مأخوذ من لزوم اجملاورة فأما من قال إنه من الستر قال العرب تقول للبيت 



ذ بالشجرة واستتر الذي يف أصل الشجرة اليت قد استتر هبا عوذ بضم العني وتشديد الواو وفتحها فكأنه ملا عا
  بأصلها وظلها مسوه عوذا فكذلك العائد قد استتر من عدوه مبن استعاذ به منه واستجن به منه 

ومن قال هو لزوم اجملاورة قال العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ ألنه اعتصم به واستمسك 
ه والقوالن حق واإلستعاذة تنتظمهما معا فإن املستعيذ به فكذلك العائذ قد استمسك باملستعاذ به واعتصم به ولزم

  مستتر 

مبعاذه متمسك به معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمه كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به 
فهرب منه فعرض له أبوه يف طريق هربه فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك فكذلك العائذ قد 

  رب من عدوه الذي يبغي هالكه إىل ربه ومالكه وفر إليه وألقى نفسه بني يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه ه
وبعد فمعىن اإلستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات وإمنا هي متثيل وإشارة وتفهيم وإال فما يقوم بالقلب حينئذ 

  ب واإلفتقار إليه والتذلل بني يديه أمر ال حتيط به العبارة من اإللتجاء واإلعتصام واإلنطراح بني يدي الر
ونظري هذا التعبري عن معىن حمبته وخشيته وإجالله ومهابته فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك وال تدرك إال 

باإلتصاف بذلك ال مبجرد الصفة واخلرب كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنني مل ختلق له شهوة أصال فلو قربتها 
وشبهتها مبا عساك أن تشبهها به مل حتصل حقيقة معرفتها يف قلبه فإذا وصفتها ملن خلقت فيه وركبت فيه عرفها 

  بالوجود والذوق 
وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكني العني وضم الواو مث أعل بنقل حركة الواو إىل العني وتسكني الواو فقالوا أعوذ 

وا يف اسم الفاعل عائذ وأصله عاوذ فوقعت الواو بعد ألف فاعل فقلبوها على أصل هذا الباب مث طردوا إعالله فقال
مهزة كما قالوا قائم وخائف وقالوا يف املصدر عياذا باهللا وأصله عواذا كلواذ فقلبوا الواو ياء لكسرة ما قبلها ومل 

فنقلوا كسرة الواو إىل حتصنها حركتها ألهنا قد ضعفت بإعالهلا يف الفعل وقالوا مستعيذ وأصله مستعوذ كمستخرج 
  العني قبلها مث قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب 

فإن قلت فلم دخلت السني والتاء يف األمر من هذا الفعل كقوله فاستعذ باهللا ومل تدخل يف املاضي واملضارع بل 
  األكثر أن يقال أعوذ باهللا وعذت باهللا دون أستعيذ واستعذت 

تاء دالة على الطلب فقوله أستعيذ باهللا أي أطلب العياذ به كما إذا قلت أستخري اهللا أي أطلب خريته قلت السني وال
وأستغفره أي أطلب مغفرته وأستقيله أي أطلب إقالته فدخلت يف الفعل إيذانا لطلب هذا املعىن من املعاذ فإذا قال 

تجاء واإلعتصام وفرق بني نفس اإللتجاء واإلعتصام املأمور أعوذ باهللا فقد امتثل ما طلب منه ألنه طلب منه اإلل
وبني طلب ذلك فلما كان املستعيذ هاربا ملتجئا معتصما باهللا أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على 

  طلب ذلك فتأمله 

ا قال أستغفر اهللا وهذا خبالف ما إذا قيل أستغفر اهللا فقال أستغفر اهللا فإنه طلب منه أن يطلب املغفرة من اهللا فإذ
  كان ممتثال ألن املعىن أطلب من اهللا تعاىل أن يغفر يل 

وحيث أراد هذا املعىن يف اإلستعاذة فال ضري أن يأيت بالسني فيقول أستعيذ باهللا تعاىل أي أطلب منه أن يعيذين ولكن 
ربه وخربه يتضمن سؤاله وطلبه هذا معىن غري نفس اإلعتصام واإللتجاء واهلرب إليه فاألول خيرب عن حاله وعياذه ب

أن يعيذه والثاين طالب سائل من ربه أن يعيذه كأنه يقول أطلب منك أن تعيذين فحال األول أكمل جميء امتثال 
  هذا األمر بلفظ األمر 



هللا وهلذا جاء عن النيب يف امتثال هذا األمر أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وأعوذ بكلمات اهللا التامات وأعوذ بعزة ا
وقدرته دون أستعيذ بل الذي علمه اهللا إياه أن يقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس دون أستعيذ فتأمل هذه 

  احلكمة البديعة 
وقل أعوذ برب  ١فإن قلت فكيف جاء امتثال هذا األمر بلفظ األمر واملأمور به فقال قل أعوذ برب الفلق الفلق 

 وقل سبحان اهللا فإن امتثاله أن يقول احلمد هللا وسبحان اهللا وال يقول قل الناس ومعلوم أنه إذا قيل قل احلمد هللا
  سبحان اهللا 

قلت هذا هو السؤال الذي أورده أيب بن كعب على النيب بعينه وأجابه عنه رسول اهللا فقال البخاري يف صحيحه 
 فقال سألت رسول اهللا فقال حدثنا قتيبة ثنا سفيان عن عاصم وعبده عن زر قال سألت أيب بن كعب عن املعوذتني

رواه البخاري مث قال حدثنا علي بن عبداهللا // قيل يل فقلت فنحن نقول كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ثنا سفيان ثنا عبدة بن أيب لبابة عن زر بن حبيش وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أيب بن كعب قلت أبا املنذر إن 

وكذا فقال إين سألت رسول اهللا فقال قيل يل فقلت قل فنحن نقول كما قال رسول  أخاك ابن مسعود يقول كذا
  اهللا 

قلت مفعول القول حمذوف وتقديره قيل يل قل أو قيل يل هذا اللفظ فقلت كما قيل يل وحتت هذا السر أن النيب 
   ليس له يف القرآن إال بالغة ال أنه هو أنشأه من قبل نفسه بل هو املبلغ له عن اهللا

وقد قال اهللا له قل أعوذ برب الفلق فكان يقتضي البالغ التام أن يقول قل أعوذ برب الفلق كما قال اهللا وهذا هو 
املعىن الذي أشار النيب إليه بقوله قيل يل فقلت أي إين لست مبتدئا بل أنا مبلغ أقول كما يقال يل وأبلغ كالم ريب 

بلغ الرسالة وأدى األمانة وقال كما قيل له فكفانا وشفانا من املعتزلة  كما أنزله إيل فصلوات اهللا وسالمه عليه لقد
  واجلهمية وإخواهنم ممن يقول هذا القرآن العريب 

وهذا النظم كالمه ابتدأ هو به ففي هذا احلديث أبني الرد هلذا القول وأنه بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه 
  غ حمض وما على الرسول إال البالغ ولفظه حىت أنه ملا قيل له قل ألنه مبل

  الفصل الثاين املستعاذ به هو اهللا

املستعاذ به وهو اهللا وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس الذي ال ينبغي اإلستعاذة إال به وال يستعاذ 
  بأحد من خلقه بل هو الذي يعيذ املستعيذين ويعصمهم ومينعهم من شر ما استعاذوا من شره 

قد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه عمن استعاذ خبلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا فقال حكاية عن مؤمين اجلن وأنه و
جاء يف التفسري أنه كان الرجل من العرب يف  ٦كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا اجلن 

ذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت يف أمن وجوار منهم اجلاهلية إذا سافر فأمسى يف أرض قفر قال أعوذ بسيد ه
  حىت يصبح أي فزاد اإلنس اجلن باستعاذهتم بسادهتم رهقا أي طغيانا وإمثا وشرا يقولون سدنا اإلنس واجلن 

والرهق يف كالم العرب اإلمث وغشيان احملارم فزادوهم هبذه اإلستعاذة غشيانا ملا كان حمظورا من الكرب والتعاظم 
  نوا أهنم سادوا اإلنس واجلن فظ

// واحتج أهل السنة على املعتزلة يف أن كلمات اهللا غري خملوقة بأن النيب استعاذ بقوله أعوذ بكلمات اهللا التامات 
  وهو ال يستعيذ مبخلوق أبدا // رواه مسلم 



اه وعفوه من فدل على أن رض// رواه مسلم // ونظري ذلك قوله أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك 
وقوله أعوذ بنور وجهك الذي // أخرجه مسلم // صفاته وأنه غري خملوق وكذلك قوله أعوذ بعزة اهللا وقدرته 

وما استعاذ به النيب غري خملوق فإنه ال يستعيذ إال باهللا أو صفة من // إسناده قابل للتحسني // أشرقت له الظلمات 
  صفاته 

 باسم الرب وامللك واإلله وجاءت الربوبية فيها مضافة إىل الفلق وإىل الناس وجاءت اإلستعاذة يف هاتني السورتني
وال بد من أن يكون ما وصف به نفسه يف هاتني السورتني يناسب اإلستعاذة املطلوبة ويقتضي دفع الشر املستعاذ 

ىن فيسأل لكل مطلوب منه أعظم مناسبة وأبينها وقد قررنا يف مواضع متعددة أن اهللا سبحانه يدعى بأمسائه احلس
  باسم يناسبه باسم ويقتضيه 

وقد قال النيب يف هاتني السورتني أنه ما تعوذ املتعوذون مبثلها فال بد أن يكون اإلسم املستعاذ به مقتضيا للمطلوب 
 وهو دفع الشر املستعاذ منه أو رفعه وإمنا يتقرر هذا بالكالم يف الفصل الثالث وهو الشيء املستعاذ منه فتتبني

  املناسبة املذكورة فنقول 

  الفصل الثالث الشرور املستعاذ منها

يف أنواع الشرور املستعاذ منها يف هاتني السورتني الشر الذي يصيب العبد ال خيلو من قسمني إما ذنوب وقعت منه 
شرين يعاقب عليها فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباهتا وهو أعظم ال

وأدومهما وأشدمها اتصاال بصاحبه وإما شر واقع به من غريه وذلك الغري إما مكلف أو غري مكلف واملكلف إما 
  نظريه وهو اإلنسان أو ليس نظريه وهو اجلين وغري املكلف مثل اهلوام وذوات احلمى وغريها 

وأدله على املراد وأعمه استعاذة فتضمنت هاتان السورتان اإلستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأمجعه 
  حبيث مل يبق شر من الشرور إال دخل حتت الشر املستعاذ منه فيهما 

فإن سورة الفلق تضمنت اإلستعاذة من أمور أربعة أحدها شر املخلوقات اليت هلا شر عموما الثاين شر الغاسق إذا 
كلم على هذه الشرور األربعة ومواقعها واتصاهلا وقب الثالث شر النفاثات يف العقد الرابع شر احلاسد إذا حسد فنت

  بالعبد والتحرز منها قبل وقوعها ومباذا تدفع بعد وقوعها 
وقبل الكالم يف ذلك ال بد من بيان الشر ما هو وما حقيقته فنقول الشر يقال على شيئني على األمل وعلى ما يفضي 

  إليه وليس له مسمى سوى ذلك 
ا فاملعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور وإن كان لصاحبها فيا نوع غرض فالشرور هي اآلالم وأسباهب

ولذة لكنها شرور ألهنا أسباب اآلالم ومفضية إليها كإفضاء سائر األسباب إىل مسبباهتا فترتب األمل عليها كترتب 
ذلك من األسباب اليت تصيبه املوت على تناول السموم القاتلة وعلى الذبح واإلحراق بالنار واخلنق باحلبل وغري 

مفضية إىل مسبباهتا وال بد ما مل مينع السببية مانع أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده كما 
يعارض سبب املعاصي قوة اإلميان وعظمة احلسنات املاحية وكثرهتا فيزيد يف كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب 

  فيدفع األقوى لألضعف 
أن مجيع األسباب املتضادة كأسباب الصحة واملرض وأسباب الضعف والقوة واملقصود أن هذه األسباب وهذا ش

اليت فيها لذة ما هي شر وإن نالت هبا النفس مسرة عاجلة وهي مبنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم إذا تناوله 



صي والذنوب وال بد حىت لو مل خيرب اآلكل لذا آلكله وطاب له مساغه وبعد قليل يفعل به ما يفعل فهكذا املعا
  الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة اخلاصة والعامة من أكرب شهوده 

وهل زالت عن أحد قط نعمة إال بشؤم معصيته فإن اهللا إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه وال يغريها عنه حىت 
حىت يغريوا ما بأنفسهم وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال يكون هو الساعي يف تغيريها عن نفسه إن اهللا ال يغري ما بقوم 

   ١١مرد له وما هلم من دونه من وال الرعد 
ومن تأمل ما قص اهللا تعاىل يف كتابه من أحوال األمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك مجيعه إمنا هو خمالفة 

عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء  أمره وعصيان رسله وكذلك من نظر يف أحوال أهل عصره وما أزال اهللا
  عواقب الذنوب كما قيل 
  فإن املعاصي تزيل النعم ... إذا كنت يف نعمة فارعها 

فما حفظت نعمة اهللا بشيء قط مثل طاعته وال حصلت فيها الزيادة مبثل شكره وال زالت عن العبد مبثل معصيته 
  يف احلطب اليابس لربه فإهنا نار النعم اليت تعمل فيها كما تعمل النار 

ومن سافر بفكره يف أحوال العامل استغىن عن تعريف غريه له واملقصود أن هذه األسباب شرور وال بد وأما كون 
مسبباهتا شرورا فألهنا آالم نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدة األمل احلسي أمل الروح باهلموم والغموم 

  واألحزان واحلسرات 
للبيب هلذا حق التفطن ألعطاه حقه من احلذر واجلد يف اهلرب ولكن قد ضرب على قلبه حجاب ولو تفطن العاقل ا

الغفلة ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه يف الدنيا حسرات على ما فاته من حظه 
واإلشراف واإلطالع على عامل البقاء  العاجل واآلجل من اهللا وإمنا يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العامل

مدار املستعاذات  ٥٦ويا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا الزمر  ٢٤فحينئذ يقول يا ليتين قدمت حليايت الفجر 
  على اآلالم وأسباهبا 

نه أو وملا كان الشر هو اآلالم وأسباهبا كانت استعاذات النيب مجيعها مدارها على هذين األصلني فكل ما استعاذ م
أمر باإلستعاذة منه فهو إما مؤمل وإما سبب يفضي إليه فكان يتعوذ يف آخر الصالة من أربع وأمر باإلستعاذة منهن 

رواه البخاري // وهي عذاب القرب وعذاب النار فهذان أعظم املؤملات وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال 
  فالفتنة سبب العذاب وذكر الفتنة خصوصا  وهذان سبب العذاب املؤمل// ومسلم والنسائي 

وعموما وذكر نوعي الفتنة ألهنا إما يف احلياة وإما بعد املوت ففتنة احلياة قد يتراخى عنها العذاب مدة وأما فتنة 
املوت فيتصل هبا العذاب من غري تراخ فعادت اإلستعاذة إىل األمل والعذاب وأسباهبا وهذا من أكد أدعية الصالة 

جب بعض السلف واخللف اإلعادة على من مل يدع به يف التشهد األخري وأوجبه ابن حزم يف كل تشهد فإن حىت أو
  مل يأت به بطلت صالته استعاذة النيب من مثانية أشياء 

// ومن ذلك قوله اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل واجلنب والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال 
فاستعاذ من مثانية أشياء كل اثنني منها قرينان فاهلم واحلزن قرينان ومها من آالم // ي ومسلم والنسائي رواه البخار

الروح ومعذباهتا والفرق بينهما أن اهلم توقع الشر يف املستقبل واحلزن التأمل على حصول املكروه يف املاضي أو 
  باملاضي مسي حزنا وإن تعلق باملستقبل مسي مها  فوات احملبوب وكالمها تأمل وعذاب يرد على الروح فإن تعلق

والعجز والكسل قرينان ومها من أسباب األمل ألهنما يستلزمان فوات احملبوب فالعجز يستلزم عدم القدرة والكسل 



  يستلزم عدم إرادته فتتأمل الروح لفواته حبسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل 
دم النفع باملال والبدن ومها من أسباب األمل ألن اجلبان تفوته حمبوبات ومفرحات واجلنب والبخل قرينان ألهنما ع

وملذوذات عظيمة ال تنال إال بالبذل والشجاعة والبخل حيول بينه دوهنا أيضا فهذان اخللقان من أعظم أسباب 
  اآلالم 

وهو ضلع الدين والثاين قهر بباطل  وضلع الدين وقهر الرجال قرينان ومها مؤملان للنفس معذبان هلا أحدمها قهر حبق
  وهو غلبة الرجال وأيضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد يف الغالب وغلبة الرجال قهر بغري اختياره 

فإهنما يسببان األمل العاجل ومن ذلك قوله أعوذ برضاك من // رواه البخاري // ومن ذلك تعوذه من املأمث واملغرم 
فالسخط سبب األمل والعقوبة هي األمل فاستعاذ من أعظم اآلالم // رواه مسلم / /سخطك ومبعافاتك من عقوبتك 

  وأقوى أسباهبا 

  فصل الشر املستعاذ منه 
والشر املستعاذ منه نوعان أحدمها موجود يطلب رفعه والثاين معدوم يطلب بقاؤه على العدم وأن ال يوجد كما أن 

وثباته وأن ال يسلبه والثاين معدوم فيطلب وجوده وحصوله  اخلري املطلق نوعان أحدمها موجود فيطلب دوامه
  مطالب العباد أربعة 

فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلني من رب العاملني وعليها مدار طلباهتم وقد جاءت هذه املطالب األربعة يف 
نادي لإلميان أن آمنوا بربكم قوله تعاىل حكاية عن دعاء عباده يف آخر آل عمران يف قوهلم ربنا إننا مسعنا مناديا ي

فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فهذا الطلب لدفع الشر املوجود فإن الذنوب والسيئات شر كما تقدم 
  بيانه 

مث قال وتوفنا مع األبرار فهذا طلب لدوام اخلري املوجود وهو اإلميان حىت يتوفاهم عليه فهذان قسمان مث قال ربنا 
  فهذا طلب للخري املعدوم أن يؤتيهم إياه  ١٩٤وعدتنا على رسلك آل عمران  وآتنا ما

مث قال وال ختزنا يوم القيامة فهذا طلب أن ال يوقع هبم الشر املعدوم وهو خزي يوم القيامة فانتظمت اآليتان 
ملغفرة ودوام اإلسالم إىل للمطالب األربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتيب قدم فيها النوعان اللذان يف الدنيا ومها ا

املوت مث اتبعا بالنوعني اللذين يف اآلخرة ومها أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وأن ال خيزيهم يوم القيامة فإذا 
يتناول اإلستعاذة من // صحيح // عرف هذا فقوله يف تشهد اخلطبة ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 

  دوم لكنه فيها بالقوة فيسأل دفعه وأن ال يوجد شر النفس الذي هو مع
وأما قوله من سيئات أعمالنا ففيه قوالن أحدمها أنه استعاذة من األعمال السيئة اليت قد وجدت فيكون احلديث قد 

تناول نوعي اإلستعاذة من الشر املعدوم الذي مل يوجد ومن الشر املوجود فطلب دفع األول ورفع الثاين والقول 
  أن سيئات  الثاين

األعمال هي عقوباهتا وموجباهتا السيئة اليت تسوء صاحبها وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضا دفع املسبب 
واألول دفع السبب فيكون قد استعاذ من حصول األمل وأسبابه وعلى األول يكون إضافة السيئات إىل األعمال من 

ئاهتا نوع منها وعلى الثاين يكون من باب إضافة املسبب إىل باب إضافة النوع إىل جنسه فإن األعمال جنس وسي
سببه واملعلول إىل علته كأنه قال من عقوبة عملي والقوالن حمتمالن فتأمل أيهما أليق باحلديث وأوىل به فإن مع كل 

عمال واحد منهما نوعا من الترجيح فيترجح األول بأن منشأ األعمال السيئة من شر النفس فشر النفس يولد األ



السيئة فاستعاذ من صفة النفس ومن األعمال اليت حتدث عن تلك الصفة وهذان مجاع الشر وأسباب كل أمل فمىت 
  عويف منها عويف من الشر حبذافريه 

ويترجح الثاين بأن سيئات األعمال هي العقوبات اليت تسوء العامل وأسباهبا شر النفس فاستعاذ من العقوبات 
  قوالن يف احلقيقة متالزمان واإلستعاذة من أحدمها تستلزم اإلستعاذة من اآلخر فصل واآلالم وأسباهبا وال

وملا كان الشر له سبب هو مصدره وله مورد ومنتهى وكان السبب إما من ذات العبد وإما من خارجه ومورده 
وعلى غريه أخرى وشر ومنتهاه إما نفسه وإما غريه كان هنا أربعة أمور شر مصدره من نفسه ويعود على نفسه تارة 

  مصدره من غريه وهو السبب فيه ويعود على نفسه تارة وعلى غريه أخرى 
مجع النيب هذه املقامات األربعة يف الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه 

 إله إال أنت أعوذ بك من اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن ال
فذكر مصدري // صحيح // شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إىل مسلم 

الشر ومها النفس والشيطان وذكر مورده وهنايتيه ومها عوده على النفس أو على أخيه املسلم فجمع احلديث 
  وأبينه مصادر الشر وموارده يف أوجز لفظه وأخصره وأمجعه 

   ٢فصل الشرور املستعاذ منها يف املعوذتني الشر األول يف قوله من شر ما خلق الفلق 
فإذا عرفت هذا فلنتكلم على الشرور املستعاذ منها يف هاتني السورتني الشر األول العام يف قوله من شر ما خلق 

إىل خلق الرب تعاىل الذي هو فعله وتكوينه  وما ههنا موصولة ليس إال والشر مسند يف اآلية إىل املخلوق املفعول ال
فإنه ال شر فيه بوجه ما فإن الشر ال يدخل يف شيء من صفاته وال يف أفعاله كما ال يلحق ذاته تبارك وتعاىل فإن ذاته 

  هلا الكمال املطلق الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه وأوصافه كذلك هلا الكمال املطلق واجلالل التام 
ا وال نقص بوجه ما وكذلك أفعاله كلها خريات حمضة ال شر فيها أصال ولو فعل الشر سبحانه الشتق وال عيب فيه

له منه اسم ومل تكن أمساؤه كلها حسىن ولعاد إليه منه حكم تعاىل وتقدس عن ذلك وما يفعله من العدل بعباده 
ا يكون شرا بالنسبة إليهم فالشر وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خري حمض إذ هو حمض العدل واحلكمة وإمن

وقع يف تعلقه هبم وقيامه هبم ال يف فعله القائم به تعاىل وحنن ال ننكر أن الشر يكون يف مفعوالته املنفصلة فإنه خالق 
  اخلري والشر 

  ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على باب 
  منفصال ال يكون وصفا له وال فعال من أفعاله  أحدمها أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه ال يكون إال مفعوال

الثاين أن كونه شرا هو أمر نسيب إضايف فهو خري من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به وشر من جهة نسبته إىل من 
هو شر يف حقه فله وجهان هو من أحدمها خري وهو الوجه الذي نسب منه إىل اخلالق سبحانه وتعاىل خلقا وتكوينا 

فيه من احلكمة البالغة اليت استأثر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها وأكثر الناس تضيق  ومشيئة ملا
عقوهلم عن مباديء معرفتها فضال عن حقيقتها فيكفيهم اإلميان اجململ بأن اهللا سبحانه هو الغين احلميد وفاعل الشر 

حلمده فيستحيل صدور الشر من الغين احلميد فعال وإن كان هو  ال يفعله حلاجته املنافية لغناه أو لنقصه وعيبه املنايف
  اخلالق للخري والشر فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضايف وهو يف نفسه خري من جهة نسبته إىل خالقه ومبدعه 

  فال تغفل عن هذا املوضع فإنه يفتح لك بابا عظيما من معرفة الرب وحمبته ويزيل 



أكثر الفضالء وقد بسطت هذا يف كتاب التحفة املكية وكتاب الفتح القدسي  عنك شبهات حارث فيها عقول
  وغريمها الشر يف أفعاله تعاىل أمر نسيب 

وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة أحدها أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه وخري حمض 
فع الضرر عنهم وخري بالنسبة إىل متويل القطع أمرا وحكما ملا يف بالنسبة إىل عموم الناس ملا فيه من حفظ أمواهلم ود

ذلك من اإلحسان إىل عبيده عموما بإتالف هذا العضو املؤذي هلم املضر هبم فهو حممود على حكمه بذلك وأمره 
  به مشكور عليه يستحق عليه احلمد من عباده والثناء عليه واحملبة 

دمائهم وحرماهتم وجلد من يصول عليهم يف أعراضهم فإذا كان هذا وكذلك احلكم بقتل من يصول عليهم يف 
عقوبة من يصول عليهم يف دنياهم فكيف عقوبة من يصول على أدياهنم وحيول بينهم وبني اهلدى الذي بعث اهللا به 

  رسله وجعل سعادة العباد يف معاشهم ومعادهم منوطة به 
وإحسان إىل العبيد وهي شر بالنسبة إىل الصائل الباغي أفليس يف عقوبة هذا الصائل خري حمض وحكمة وعدل 

فالشر ما قام به من تلك العقوبة وأما ما نسب إىل الرب منها من املشيئة واإلرادة والفعل فهو عني اخلري واحلكمة 
  فال يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم 

معرفة حكمته ورمحته وإحسانه إىل خلقه وأنه والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إىل اهللا و
سبحانه كما أنه الرب الرحيم الودود احملسن فهو احلكيم امللك العدل فال تناقض حكمته رمحته بل يضع رمحته وبره 
وإحسانه موضعه ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه وكالمها مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز احلكيم 

ه أن يضع رضاه ورمحته موضع العقوبة والغضب وال يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورمحته وال فال يليق حبكمت
يلتفت إىل قول من غلظ حجابه عن اهللا تعاىل أن األمرين بالنسبة إليه على حد سواء وال فرق أصال وإمنا هو حمض 

  املشيئة بال سبب وال حكمة 
بالرد على هذه املقالة وإنكارها أشد اإلنكار وتنزيه نفسه عنها  وتأمل القرآن من أوله إىل آخره كيف جتده كفيال

وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات  ٣٥كقوله تعاىل أفنجعل املسلمني كاجملرمني ما لكم كيف حتكمون القلم 
  أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون 

 ٢٨عل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض أم جنعل املتقني كالفجار ص وقوله أم جن ٢١اجلاثية 
فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه نفسه عنه فدل على أنه مستقر يف الفطر والعقول السليمة أن هذا ال 

  ريا يكون وال يليق حبكمته وعزته وإالهيته ال إله هو تعاىل عما يقول اجلاهلون علوا كب
وقد فطر اهللا عقول عباده على استقباح وضع العقوبة واإلنتقام يف موضع الرمحة واإلحسان ومكافأة الصنع اجلميل 
مبثله وزيادة فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقوهلم أشد اإلستنكار واستهجنته أعظم اإلستهجان 

نتقام كما إذا جاء إىل من يسيء إىل العامل بأنواع اإلساءة وكذلك وضع اإلحسان واإلكرام يف موضع العقوبة واإل
يف كل شيء من أمواهلم وحرميهم ودمائهم فأكرمه غاية اإلكرام ورفعه وكرمه فإن الفطر والعقول تأىب استحسان 

  هذا وتشهد على سفه من فعله 
ة وعزته وعدله يف وضع عقوبته يف هذه فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها فما للعقول والفطر ال تشهد حكمته البالغ

  أوىل احملال هبا وأحقها بالعقوبة وأهنا لو أوليت النعم مل حتسن هبا ومل تلق ولظهرت مناقضة احلكمة كما قال الشاعر 
  رمبا استقبحت على أقوام ... نعمة اهللا ال تعاب ولكن 

ه الساعني يف خالف مرضاته الذين يرضون إذا فهكذا نعم اهللا ال تليق وال حتسن وال جتمل بأعدائه الصادين عن سبيل



غضب ويغضبون إذا رضى ويعطلون ما حكم به ويسعون يف أن تكون الدعوة لغريه واحلكم لغريه والطاعة لغريه 
فهم مضادون يف كل ما يريد حيبون ما يبغضه ويدعون إليه ويبغضون ما حيبه وينفرون عنه ويوالون أعداءه وأبغض 

وقال وإذ قلنا  ٥٥هنم عليه وعلى رسوله كما قال تعاىل وكان الكافر على ربه ظهريا الفرقان اخللق إليه ويظاهرو
للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم 

با وجاللة وهتديدا كيف صدره فتأمل ما حتت هذا اخلطاب الذي يسلب األرواح حالوة وعقا ٥٠لكم عدو الكهف 
بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود ألبينا فأىب ذلك فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن السجود ألبينا مث أنتم 

توالونه من دوين وقد لعنته وطردته إذ مل يسجد ألبيكم وجعلته عدوا لكم وألبيكم فواليتموه وتركتموين فليس هذا 
سرة عليكم ويوم القيامة يقول تعاىل أليس عدال مين أن أويل كل رجل منكم ما كان يتوىل من أعظم الغنب وأشد احل

يف دار الدنيا فليعلمن أولياء الشيطان كيف حاهلم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم وبقي أولياء الرمحن مل يذهبوا 
  مع 

الناس أحوج ما كنا إليهم وإمنا ننتظر ربنا  أحد فيتجلى هلم ويقول أال تذهبون حيث ذهب الناس فيقولون فارقنا
الذي كنا نتواله ونعبده فيقول هي بينكم وبينه عالمة تعرفونه هبا فيقولون نعم إنه ال مثل له فيتجلى هلم ويكشف 

  عن ساق فيخرون له سجدا 
احلق فسيعلم  فيا قرة عيون أوليائه بتلك املواالة ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم وبقوا مع موالهم

  املشركون به الصادون عن سبيله أهنم ما كانوا أولياءه إن أولياءه إال املتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون 
وال تستطل هذا البساط فما أحوج القلوب إىل معرفته وتعقله ونزوهلا منه منازهلا فيالدنيا لتنزل يف جوار رهبا يف 

نبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا فصل حديث اآلخرة الذين أنعم اهللا تعاىل عليهم من ال
  لبيك وسعديك 

صحيح // إذا عرفت هذا عرف معىن قوله يف احلديث الصحيح لبيك وسعديك واخلري يف يديك والشر ليس إليك 
يك وأن هذا وإن معناه أجل وأعظم من قول من قال والشر ال يتقرب به إليك وقول من قال والشر ال يصعد إل// 

الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه فال يتضمن تنزيهه يف ذاته وصفاته وأفعاله عن 
الشر خبالف لفظ املعصوم الصادق املصدق فإنه يتضمن تنزيهه يف ذاته تبارك وتعاىل عن نسبة الشر إليه بوجه ما ال 

   ٢ ١وإن دخل يف خملوقاته كقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق  يف صفاته وال يف أفعاله وال يف أمسائه
وقوله  ٢٥٤وتأمل طريقة القرآن يف إضافة الشر تارة إىل سببه ومن قام به كقوله والكافرون هم الظاملون البقرة 

ذلك جزيناهم ببغيهم  وقوله ١٦٠وقوله فبظلم من الذين هادوا النساء  ١٠٨واهللا ال يهدي القوم الفاسقني املائدة 
  وهو يف القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا  ٧٦وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني الزخرف  ١٤٦األنعام 

عشر معشاره وإمنا املقصود التمثيل وتارة حبذف فاعله كقوله تعاىل حكاية عن مؤمين اجلن وأنا ال ندري أشر أريد 
  فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا مبريد الرشد  ١٠دا اجلن مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رش

فذكر النعمة مضافة إليه  ٧ونظريه يف الفاحتة صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني الفاحتة 
ا سبحانه والضالل منسوبا إىل من قام به والغضب حمذوفا فاعله ومثله قول اخلضر يف السفينة فأردت أن أعيبه

   ٨٢ويف الغالمني فأراد ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك الكهف  ٧٩الكهف 
 ٧ومثله قوله ولكن اهللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان احلجرات 



فحذف الفاعل  ١٤بنني آل عمران فنسب هذا التزيني احملبوب إليه وقال زين للناس حب الشهوات من النساء وال
  املزين 

ومثله قول اخلليل صلى اهللا عليه و سلم الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو 
فنسب إىل ربه كل كمال  ٨٢ ٧٨يشفني والذي مييتين مث حييني والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين الشعراء 

   نفسه النقص منها وهو املرض واخلطيئة وهذا كثري يف القرآن الكرمي من هذه األفعال ونسب إىل
الذين  ١٢١ذكرنا منه أمثلة كثرية يف كتاب الفوائد املكية وبينا هناك السر يف جميء الذين آتيناهم الكتاب البقرة 

اقعا يف سياق املدح والفرق بني املوضعني وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب و ١٠١أوتوا الكتاب البقرة 
  وحيث حذفه كان من أوتيه واقعا يف سياق الذم أو منقسما وذلك من أسرار القرآن الكرمي 

وقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون  ٣٢ومثله مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فاطر 
اىل كله خري وحكمة ومصلحة وعدل والشر وباجلملة فالذي يضاف إىل اهللا تع ١٦٩عرض هذا األدىن األعراف 

  ليس إليه الشر األول 

  فصل من شر ما خلق 
وقد دخل يف قوله تعاىل من شر ما خلق اإلستعاذة من كل شر يف أي خملوق قام به الشر من حيوان أو غريه إنسيا 

  كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو رحيا أو صاعقة أي نوع كان من أنواع البالء 
  فهل يف ما هاهنا عموم  فإن قلت

قلت فيها عموم تقييدي وصفي ال عموم إطالقي واملعىن من شر كل خملوق فيه شر فعمومها من هذا الوجه وليس 
املراد اإلستعاذة من شر كل ما خلقه اهللا تعاىل فإن اجلنة وما فيها ليس فيها شر وكذلك املالئكة واألنبياء فإهنم خري 

ديهم فاإلستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل خملوق فيه شر وكل شر يف الدنيا حمض واخلري كله حصل على أي
  واآلخرة وشر شياطني اإلنس واجلن وشر السباع واهلوام وشر النار واهلواء وغري ذلك 

ويف الصحيح عن النيب أنه قال من نزل منزال فقال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت 
رواه مسلم روى أبو داود يف سننه عن عبداهللا بن عمر قال كان رسول اهللا إذا سافر فأقبل الليل قال يا  يرحتل منه

أرض ريب وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ باهللا من أسد 
  // لى الراجح حسن ع// وأسود ومن احلية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد 

  ويف احلديث اآلخر أعوذ بكلمات اهللا التامة اليت ال جياوزها بر وال 

فاجر من شر ما خلق وذرا وبرا ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ يف األرض وما خيرج 
  // ح صحي// منها ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر كل طارق إال طارقا يطرق خبري يا رمحن 

  الشر الثاين فصل شر الغاسق إذا وقب 
الشر الثاين شر الغاسق إذا وقب فهذا خاص بعد عام وقد قال أكثر املفسرين أنه الليل قال عبداهللا بن عباس الليل 

إذا أقبل بظلمته من الشرق ودخل يف كل شيء وأظلم والغسق الظلمة يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم ومنه قوله 
   ٧٨الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل اإلسراء تعاىل أقم 

وكذلك قال احلسن وجماهد الغاسق إذا وقب الليل إذا أقبل ودخل والوقوب الدخول وهو دخول الليل بغروب 
الشمس وقال مقاتل يعين ظلمة الليل إذا دخل سواده يف ضوء النهار ويف تسمية الليل غاسقا قول آخر إنه من الربد 



 ٧٥ن النهار والغسق الربد وعليه محل عبداهللا بن عباس قوله تعاىل هذا فليذوقوه محيم وغساق ص والليل أبرد م
قال هو الزمهرير حيرقهم بربده كما حترقهم  ٢٥ ٢٤وقوله ال يذوقون فيها بردا وال شرابا إال محيما وغساقا النبأ 

  النار حبرها 
 بني القولني فإن الليل بارد مظلم فمن ذكر برده فقط أو وكذلك قال جماهد ومقاتل هو الذي انتهى برده وال تنايف

ظلمته فقط اقتصر على أحد وصفيه والظلمة يف اآلية أنسب ملكان اإلستعاذة فإن الشر الذي يناسب الظلمة أوىل 
باإلستعاذة من الربد الذي يف الليل وهلذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو 

  لمة فناسب الوصف املستعاذ به للمعىن املطلوب باإلستعاذة كما سنزيده تقريرا عن قريب إن شاء اهللا الظ
  فإن قيل فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أيب ذئب عن احلرث بن عبدالرمحن 

من شر هذا فإن هذا  عن أيب سلمة عن عائشة قالت أخذ النيب بيدي فنظر إىل القمر فقال يا عائشة استعيذي باهللا
  قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح // صحيح // هو الغاسق إذا وقب 

وهذا أوىل من كل تفسري فيتعني املصري إليه قيل هذا التفسري حق وال يناقض التفسري األول بل يوافقه ويشهد 
فالقمر  ١٢ية النهار مبصرة اإلسراء بصحته فإن اهللا تعاىل قال وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل وجعلنا آ

هو آية الليل وسلطانه فهو أيضا غاسق إذا وقب كما غاسق إذا وقب والنيب أخرب عن القمر بأنه غاسق إذا وقب 
وهذا خرب صدق وهو أصدق اخلرب ومل ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب وختصيص النيب له بالذكر ال ينفي مشول 

  اإلسم لغريه 
رواه مسلم والنسائي // قوله يف املسجد الذي أسس على التقوى وقد سئل عنه فقال هو مسجدي هذا ونظري هذا 
  ومعلوم أن هذا ال ينفي كون مسجد قبا مؤسسا على التقوى مثل ذاك // والترمذي 

// مسلم رواه // ونظريه أيضا قوله يف علي وفاطمة واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم أمجعني اللهم هؤالء أهل بييت 
  فإن هذا ال ينفي دخول غريهم من أهل بيته يف لفظ أهل البيت ولكن هؤالء أحق من دخل يف لفظ أهل بيته 

  ونظري هذا قوله ليس املسكني هبذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة 

وهذا // البخاري ومسلم  رواه// والتمرتان ولكن املسكني الذي ال يسأل الناس شيئا وال يفطن له فيتصدق عليه 
  ال ينفي اسم املسكنة عن الطواف بل ينفي اختصاص اإلسم به وتناول املسكني لغري السائل أوىل من تناوله له 

فإنه ال // رواه البخاري ومسلم // ونظري هذا قوله ليس الشديد بالصرعة ولكن الذي ميلك نفسه عند الغضب 
ولكن يقتضي أن ثبوته للذي ميلك نفسه عند الغضب أوىل ونظريه يقتضي نفي اإلسم عن الذي يصرع الرجال 

الغسق والوقوب وأمثال ذلك فكذلك قوله يف القمر هذا هو الغاسق إذا وقب ال ينفي أن يكون الليل غاسقا بل 
  كالمها غاسق 

قب أي دخل فإن قيل فما تقولون يف القول الذي ذهب إليه بعضهم أن املراد به القمر إذا خسف واسود وقوله و
  يف اخلسوف أو غاب خاسفا 

قيل هذا القول ضعيف وال نعلم به سلفا والنيب ملا أشار إىل القمر وقال هذا الغاسق إذا وقب مل يكن خاسفا إذ ذاك 
وإمنا كان وهو مستنري ولو كان خاسفا لذكرته عائشة وإمنا قالت نظر إىل القمر وقال هذا هو الغاسق ولو كان 

حيذف ذلك الوصف منه فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة ال جيوز أن يطلق عليه بدوهنا خاسفا مل يصح أن 
  ملا فيه من التلبيس 



وأيضا فإن اللغة ال تساعد على هذا فال نعلم أحدا قال الغاسق القمر يف حال خسوفه وأيضا فإن الوقوب ال يقول 
  قوهلم وقيت العني إذا غارت أحد من أهل اللغة أنه اخلسوف وإمنا هو الدخول من 

  ومنه الوقب للثقب الذي يدخل فيه احملور وتقول العرب وقب يقب وقوبا إذا دخل 
فإن قيل فما تقولون يف القول الذي ذهب إليه بعضهم أن الغاسق هو الثريا إذا سقطت فإن األسقام تكثر عند 

  سقوطها وغروهبا وترتفع عند طلوعها 
ول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك قيل إن أراد صاحب هذا الق

  بوجه ما فهذا حيتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه وأما أن خيتص اللفظ به فباطل 

  فصل سبب اإلستعاذة من شر الليل 
وقب هو أن الليل إذا أقبل فهو حمل سلطان والسبب الذي ألجله أمر اهللا باإلستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا 

األرواح الشريرة اخلبيثة وفيه تنتشر الشياطني ويف الصحيح أن النيب أخرب أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطني 
  // رواه البخاري ومسلم // وهلذا قال فاكتفوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حىت تذهب فحمة العشاء 

من خلقه ما يشاء والليل هو حمل الظالم وفيه تتسلط شياطني اإلنس واجلن ما ال  ويف حديث آخر فإن اهللا يبث
  تتسلط بالنهار فإن النهار نور والشياطني إمنا سلطاهنم يف الظلمات واملواضع املظلمة وعلى أهل الظلمة 
فقال يف مثل  وروي أن سائال سأل مسيلمة كيف يأتيك الذي يأتيك فقال يف ظلماء حندس وسأل النيب كيف يأتيك

ضوء النهار فاستدل هبذا على نبوته وإن الذي يأتيه ملك من عند اهللا وأن الذي يأيت مسيلمة شيطان وهلذا كان 
سلطان السحر وعظم تأثريه إمنا هو بالليل دون النهار فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثري وهلذا كانت 

م ومأواهم والشياطني جتول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه القلوب املظلمة هي حمال الشياطني وبيوهت
  وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن فصل السر يف اإلستعاذة برب الفلق 

ومن هاهنا تعلم السر يف اإلستعاذة برب الفلق يف هذا املوضع فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو 
ي يطرد جيش الظالم وعسكر املفسدين يف الليل فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إىل الذ

  سرب أو كن أو غار وتأوي اهلوام إىل أحجرهتا والشياطني اليت انتشرت بالليل إىل أمكنتها وحماهلا 
  عسكرها  فأمر اهللا تعاىل عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر

وجيشها وهلذا ذكر سبحانه يف كل كتاب أنه خيرج عباده من الظلمات إىل النور ويدع الكفار يف ظلمات كفرهم 
قال تعاىل اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور 

ن ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف وقال تعاىل أو من كا ٢٥٧إىل الظلمات البقرة 
وقال يف أعمار الكفار أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج  ١٢٢الظلمات ليس خبارج منها األنعام 

النور  من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور
٤٠   

وقد قال قبل ذلك يف صفات أهل اإلميان ونورهم اهللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 
املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها 

   ٣٥شاء النور يضيء ولو مل متسسه نار نور على نور يهدي اهللا لنوره من ي
فاإلميان كله نور ومآله إىل نور ومستقره يف القلب املضيء املستنري واملقترن بأهله األرواح املستنرية املضيئة املشرقة 



والكفر والشرك كله ظلمة ومآله إىل الظلمات ومستقره يف القلوب املظلمة واملقترن هبا األرواح املظلمة فتأمل 
لظلمة ومن شر ما حيدث فيها ونزول هذا املعىن على الواقع يشهد بأن القرآن بل اإلستعاذة برب الفلق من شر ا

  هاتان السورتان من أعظم أعالم النبوة وبراهني صدق رسالة حممد ومضادة ملا جاء به الشياطني من كل وجه 
ال يتأتى منهم وال وإن ما جاء به ما تنزلت به الشياطني وما ينبغي هلم وما يستطيعون فما فعلوه وال يليق هبم و

يقدرون عليه ويف هذا أبني جواب وأشفاه ملا يورده أعداء الرسول عليه من األسئلة الباطلة اليت قصر املتكلمون 
غاية التقصري يف دفعها وما شفوا يف جواهبا وإمنا اهللا سبحانه هو الذي شفى وكفى يف جواهبا فلم حيوجنا إىل متكلم 

  احلمد واملنة ال حنصي ثناء عليه فصل وال إىل أصويل وال أنظار فله 

  تفسري الفلق واعلم أن اخللق كله فلق وذلك أن فلقا فعل مبعىن مفعول كقبض

  وسلب وقنص مبعىن مقبوض ومسلوب ومقنوص واهللا عز و جل فالق اإلصباح وفالق احلب 

األجنة والظالم عن والنوى وفالق األرض عن النبات واجلبال عن العيون والسحاب عن املطر واألرحام عن 
  اإلصباح ويسمى الصبح املتصدع عن الظلمة فلقا وفرقا يقال هو أبيض من فرق الصبح وفلقه 

وكما أن يف خلقه فلقا وفرقا فكذلك أمره كله فرقان يفرق بني احلق والباطل فيفرق ظالم الباطل باحلق كما يفرق 
انا لتضمنه الفرق بني أوليائه وأعدائه ومنه فلقة البحر ظالم الليل باإلصباح وهلذا مسى كتابه الفرقان ونصره فرق

  ملوسى ومساه فلقا 
فظهرت حكمة اإلستعاذة برب الفلق يف هذه املواضع وظهر هبذا إعجاز القرآن وعظمته وجاللته وأن العباد ال 

   ٤٢يقدرون قدره وإنه تنزيل من حكيم محيد فصلت 
  الشر الثالث فصل شر النفاثات يف العقد 

الثالث شر النفاثات يف العقد وهذا الشر هو شر السحر فإن النفاثات يف العقد هن السواحر الاليت يعقدن  الشر
اخليوط وينفثن على كل عقدة حىت ينعقد ما يردن من السحر والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل وهو مرتبة 

يريده باملسحور ويستعني عليه باألرواح اخلبيثة بينهما والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه باخلبث والشر الذي 
نفخ يف تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه اخلبيثة نفس ممازج للشر واألذى مقترن بالريق املمازج لذلك 
  وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى املسحور فيقع فيه السحر بإذن اهللا الكوين القدري ال األمر الشرعي 

  السحر يكون من الذكور واإلناث فلم خص اإلستعاذة من اإلناث دون الذكور فإن قيل ف
قيل يف جوابه إن هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبيد بن األعصم سحرن النيب هذا جواب أيب عبيدة 

  وغريه وليس هذا بسديد فإن الذي سحر النيب هو لبيد بن األعصم كما جاء يف الصحيح 
  ق إن النفاثات هنا هن األرواح واألنفس النفاثات ال النساء النفاثات واجلواب احملق

ألن تأثري السحر إمنا هو من جهة األنفس اخلبيثة واألرواح الشريرة وسلطانه إمنا يظهر منها فلهذا ذكرت النفاثات 
  هنا بلفظ التأنيث دون التذكري واهللا أعلم 

أن النيب طب حىت إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه  ففي الصحيح عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة
وأهنا دعا ربه مث قال أشعرت أن اهللا قد أفتاين فيما استفتيته فيه فقالت عائشة وما ذاك يا رسول اهللا قال جاءين 

رجالن فجلس أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلي فقال أحدمها لصاحبه ما وجع الرجل قال اآلخر مطبوب قال 



ن طبه قال لبيد بن األعصم قال له فبماذا قال يف مشط ومشاطه وجف طلع ذكر قال فأين هو قال يف ذروان بئر م
يف بين زريق قالت عائشة رضي اهللا عنها فأتاها رسول اهللا مث رجع إىل عائشة رضي اهللا عنها فقال واهللا لكأن ماءها 

يا رسول اهللا هال أخرجته قال أما أنا فقد شفاين اهللا نقاعة احلناء ولكأن خنلها رءوس الشياطني قال فقلت له 
قال البخاري وقال الليث وسفيان بن // رواه البخاري ومسلم // وكرهت أن أثري على الناس شرا فأمر هبا فدفنت 

  عيينة عن هشام يف مشط ومشافة ويقال أن املشاطة ما خيرج من الشعر إذا مشط واملشاقة من مشاقة الكتان 
يف هذه الرواية إنه مل خيرجه اكتفاء مبعافاة اهللا له وشفائه إياه وقد روى البخاري من حديث سفيان بن  قلت هكذا

عيينة قال أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثين آل عروة عن عروة فسألت هشام عنه فحدثنا عن أبيه عن 
ال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر عائشة كان رسول اهللا سحر حىت كان يرى أنه يأيت النساء وال يأتيهن ق

إذا كان كذا فقال يا عائشة أعلمت أن اهللا قد أفتاين فيما استفتيته فيه أتاين رجالن فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر 
عند رجلي فقال الذي عند رأسي لآلخر ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن األعصم رجل من 

د وكان منافقا قال وفيم قال يف مشط ومشاطة قال وأين قال يف جف طلع ذكر حتت رعوفة بين زريق حليف ليهو
يف بئر ذروان قال فأتى البئر حىت استخرجه فقال هذه البئر اليت أريتها وكأن ماءها نقاعة احلناء وكأن خنلها رءوس 

  // رواه البخاري // شرا الشياطني قال فاستخرج أما اهللا فقد شفاين وأكره أن أثري على أحد من الناس 
  ففي هذا احلديث أنه استخرجه وترجم البخاري عليه باب هل يستخرج السحر 

وقال قتادة قلت لسعيد بن املسيب رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أحيل عنه وينشر قال ال بأس به إمنا يريدون به 
الظاهر تعارضهما فإن حديث عيسى عن هشام اإلصالح فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه فهذان احلديثان قد يظن يف 

عن أبيه األول فيه أنه مل يستخرجه وحديث ابن جريج عن هشام فيه أنه استخرجه وال تنايف بينهما فإنه استخرجه 
  من البئر حىت رآه وعلمه مث دفنه بعد أن شفي 

وه فأخربها باملانع له من ذلك وقول عائشة رضي اهللا عنها هال استخرجته أي هال أخرجته للناس حىت يروه ويعاين
وهو أن املسلمني مل يكونوا ليسكتوا عن ذلك فيقع اإلنكار ويغضب للساحر قومه فيحدث الشر وقد حصل 

املقصود بالشفاء واملعافاة فأمر هبا فدفنت ومل يستخرجها للناس فاإلستخراج الواقع غري الذي سألت عنه عائشة 
بئر ليستخرجها منه ومل جييء إليه لينظر إليها مث ينصرف إذ ال غرض له يف ذلك والذي يدل عليه أنه إمنا جاء إىل ال

  واهللا أعلم 
وهذا احلديث ثابت عند أهل العلم باحلديث متلقى بالقبول بينهم ال خيتلفون يف صحته وقد اعتاض على كثري من 

صنفا مفردا محل فيه على هشام أهل الكالم وغريهم وأنكروه أشد اإلنكار وقابلوه بالتكذيب وصنف بعضهم فيه م
وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه األمر ومل يكن من هذا شيء قال ألن النيب ال جيوز أن 

قالوا وهذا كما قال فرعون  ٤٧يسحر فإنه يكون تصديقا لقول الكفار إن تتبعون إال رجال مسحورا اإلسراء 
   ١٠١اإلسراء ملوسى إين ألظنك يا موسى مسحورا 

وقال قوم شعيب له إمنا أنت من املسحرين قالوا فاألنبياء  ١٥٣وقال قوم صاحل له إمنا أنت من املسحرين الشعراء 
  ال جيوز عليهم أن يسحروا فإن ذلك ينايف محاية اهللا هلم وعصمتهم من الشياطني 

وأعلمهم ومل يقدح فيه أحد من األئمة مبا وهذا الذي قاله هؤالء مردود عند أهل العلم فإن هشاما من أوثق الناس 
  يوجب رد حديثه فما للمتكلمني وما هلذا الشأن وقد رواه غري هشام عن عائشة 

وقد اتفق أصحاب الصحيحني على تصحيح هذا احلديث ومل يتكلم فيه أحد من أهل احلديث بكلمة واحدة والقصة 



فقهاء وهؤالء أعلم بأحوال رسول اهللا وأيامه من املتكلمني مشهورة عند أهل التفسري والسنن واحلديث والتاريخ وال
  قال أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن يزيد بن حباب عن زيد ابن األرقم قال سحر 

النيب رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما قال فأتاه جربيل فقال إن رجال من اليهود سحرك وعقد لذلك عقدا 
اهللا عليا فاستخرجها فجاء هبا فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول اهللا كأمنا أنشط من  فأرسل رسول

  // رواه ابن أيب شيبة // عقال فما ذكر ذلك لليهودي وال رآه يف وجهه قط 
رأس وقال ابن عباس وعائشة كان غالم من اليهود خيدم رسول اهللا فدنت إليه اليهود فلم يزالوا حىت أخذ مشاطة 

النيب وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها وتوىل ذلك لبيد بن األعصم رجل من اليهود فنزلت 
  هاتان السورتان فيه 

قال البغوي وقيل كانت مغروزة بالدبر فأنزل اهللا عز و جل هاتني السورتني ومها أحد عشرة آية سورة الفلق مخس 
أ آية احنلت عقدة حىت احنلت العقد كلها فقام النيب كأمنا انشط من عقال آيات وسورة الناس ست آيات فكلما قر

  قال وروى أنه لبث فيه ستة أشهر واشتد عليه ثالثة أيام فنزلت املعوذتان 
قالوا والسحر الذي أصابه كان مرضا من األمراض عارضا شفاه اهللا منه وال نقص يف ذلك وال عيب بوجه ما فإن 

رواه // ياء وكذلك اإلغماء فقد أغمي عليه يف مرضه ووقع حني انفكت قدمه وجحش شقه املرض جيوز على األنب
وهذا من البالء الذي يزيده اهللا به رفعة يف درجاته ونيل كرامته وأشد الناس بالء األنبياء فابتلوا // البخاري ومسلم 

تلى النيب من بعض أعدائه بنوع من من أممهم مبا ابتلوا به من القتل والضرب والشتم واحلبس فليس ببدع أن يب
السحر كما ابتلى بالذي رماه فشجه وابتلى بالذي ألقى على ظهره السال وهو ساجد وغري ذلك فال نقص عليهم 
وال عار يف ذلك بل هذا من كماهلم وعلو درجاهتم عند اهللا قالوا وقد ثبت يف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري أن 

د اشتكيت فقال نعم فقال باسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو جربيل أتى النيب فقال يا حمم
عني حاسد اهللا يشفيك بسم اهللا أرقيك فعوذه جربيل من شر كل نفس وعني حاسد ملا اشتكى فدل على أن هذا 

  التعويذ مزيل لشكايته وإال فال يعوذه من شيء وشكايته من غريه 
  م هبا ال حجة لكم فيها أما قوله تعايل عن الكفار قالوا وأما اآليات اليت استدللت

فقيل  ١٥٣وقوله قوم صاحل له إمنا أنت من املسحرين الشعراء  ٤٧أهنم قالوا إن تتبعون إال رجال مسحورا اإلسراء 
املراد به من له سحر وهي الرئة أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب ليس مبلك ليس املراد به السحر وهذا جواب غري 

وهو يف غاية البعد فإن الكفار لك يكونوا يعربون عن البشر مبسحور وال يعرف هذا يف لغة من اللغات  مرض
وحيث أرادوا هذا املعىن أتوا بصريح لفظ البشر فقالوا ما أنتم إال بشر مثلنا أنؤمن لبشر مثلنا أبعث اهللا بشرا 

  رسوال 
ناسبة لذكر الرئة يف هذا املوضع مث كيف يقول فرعون وأما املسحور فلم يريدوا به ذا السحر وهي الرئة وأي م

ملوسى إين ألظنك يا موسى مسحورا أفتراه ما علم أنه له سحرا وأنه بشر مث كيف جييبه موسى بقوله وإين ألظنك يا 
ولو أراد باملسحور أنه بشر لصدقه موسى وقال نعم أنا بشر أرسلين اهللا إليك كما  ١٠٢فرعون مثبورا اإلسراء 

ت الرسل لقومهم ملا قالوا هلم إن أنتم إال بشرا مثلنا فقالوا إن حنن إال بشرا مثلكم ومل ينكروا ذلك فهذا اجلواب قال
يف غاية الضعف وأجابت طائفة منهم ابن جرير وغريه بأن املسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إياه غريه 

إن ساعدت عليه اللغة وهو أن من علم السحر يقال له  فاملسحور عنده مبعىن ساحر أي عامل بالسحر وهذا جيد



مسحور وال يكاد هذا يعرف يف اإلستعمال وال يف اللغة وإمنا املسحور من سحره غريه كاملطبوب واملضروب 
  واملقتول وبابه 

وسى إن وأما من علم السحر فإنه يقال له ساحر مبعىن أنه عامل بالسحر وإن مل يسحره غريه كما قال قوم فرعون مل
ففرعون قذفه بكونه مسحورا وقومه قذفوه بكونه ساحرا فالصواب هو اجلواب  ٣٤هذا لساحر عليم الشعراء 

الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغريه إن املسحور على بابه وهو من سحر حىت جن فقالوا مسحور مثل 
سد عقله حبيث ال يدري ما يقول فهو جمنون زائل العقل ال يعقل ما يقول فإن املسحور الذي ال يتبع هو الذي ف

كاجملنون وهلذا قالوا فيه معلم جمنون فأما من أصيب يف بده مبرض من األمراض يصاب به الناس فإنه ال مينع ذلك من 
اتباعه وأعداء الرسل مل يقذفوهم بأمراض األبدان وإمنا قذفوهم مبا حيذرون به سفهاءهم من اتباعهم وهو أهنم قد 

وا ال يعلمون ما يقولون مبنزلة اجملانني وهلذا قال تعاىل انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال سحروا حىت صار
  مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى واجملنون مرة واملسحور أخرى فضلوا يف مجيع  ٤٨يستطيعون سبيال اإلسراء 

ريق أخذها فهي طريق ضالل وحرية ذلك ضالل من يطلب يف تيهه وحتريه طريقا يسلكه فال يقدر عليه فإن أي ط
فهو متحري يف أمره ال يهتدي سبيال وال يقدر على سلوكها فهكذا حال أعداء رسول اهللا معه حىت ضربوا له أمثاال 

  برأه اهللا منها وهو أبعد خلق اهللا منها وقد علم كل عاقل أهنا كذب وافتراء وهبتان 
تعاىل هلم فإنه سبحانه كما حيميهم ويصوهنم وحيفظهم ويتوالهم فيبتليهم وأما قولكم إن سحر األنبياء ينايف محاية اهللا 

مبا شاء من أذى الكفار هلم ليستوجبوا كمال كرامته وليتسلى هبم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من 
ون ما أعد هلم الناس فرأوا ما جرى على الرسل واألنبياء صربوا ورضوا وتأسوا هبم ولتمتليء صاع الكفار فيستوجب

من النكال العاجل والعقوبة اآلجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوهتم فيعجل تطهري األرض منهم فهذا من بعض 
حكمته تعاىل يف ابتالء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله احلكمة البالغة والنعمة السابغة ال إله غريه وال رب سواه 

  فصل تأثريات السحر 
النفاثات يف العقد وحديث عائشة املذكور على تأثري السحر وأن له حقيقة وقد أنكر ذلك وقد دل قوله ومن شر 

طائفة من أهل الكالم من املعتزلة وغريهم وقالوا إنه ال تأثري للسحر البتة ال يف مرض وال قتل وال حل وال عقد 
ترت به اآلثار عن الصحابة قالوا وإمنا ذلك ختيل ألعني الناظرين ال حقيقة له سوى ذلك وهذا خالف ما توا

والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسري واحلديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقالء 
والسحر الذي يؤثر مرضا وثقال وحال وعقدا وحبا وبغضا وتزينا وغري ذلك من اآلثار موجود تعرفه عامة الناس 

  ه منه وكثري منهم قد علمه ذوقا مبا أصيب ب
وقوله تعاىل من شر النفاثات يف العقد دليل على أن هذا النفث يضر املسحور يف حال غيبته عنه ولو كان الضرر ال 

  حيصل إال مبباشرة البدن ظاهرا كما يقوله هؤالء مل يكن للنفث وال للنفاثات شر يستعاذ منه 
هتم حىت يروا الشيء خبالف ما هو به مع أن هذا وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر مجيع أعني الناظرين مع كثر

تغري يف إحساسهم فما الذي حييل تأثريه يف تغيري بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم وما الفرق بني التغيري الواقع يف 
  الرؤية والتغيري يف صفة أخرى من صفات النفس والبدن 

وامليت حيا فما احمليل ألن يغري صفات نفسه فإذا غري إحساسه حىت صار يرى الساكن متحركا واملتصل منفصال 
  حىت جيعل احملبوب إليه بغيضا والبغيض حمبوبا وغري ذلك من التأثريات 



فبني  ١١٦وقد قال تعاىل عن سحرة فرعون إهنم سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم األعراف 
ملرئي وهو احلبال والعصي مثل أن يكون السحرة سبحانه أن أعينهم سحرت وذلك إما أن يكون لتغيري حصل يف ا

استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطني فظنوا أهنا حتركت بأنفسها وهذا كما إذا جر من ال يراه حصريا أو بساطا 
فترى احلصري والبساط ينجر وال ترى اجلار له مع أنه هو الذي جيره فهكذا حال احلبال والعصي التبستها الشياطني 

كتقلب احلية فظن الرائي أهنا تقلبت بأنفسها والشياطني هم الذين يقلبوهنا وإما أن يكون التغيري حدث يف  فقلبتها
الرائي حىت رأي احلبال والعصي تتحرك وهي ساكنة يف أنفسها وال ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا فتارة يتصرف 

صرف يف املرئي باستعانته باألرواح الشيطانية يف نفس الرأي وإحساسه حىت يرى الشيء خبالف ما هو به وتارة يت
  حىت يتصرف فيها 

وأما ما يقوله املنكرون من أهنم فعلوا يف احلبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغريه حىت سعت 
فهذا باطل من وجوه كثرية فإنه لو كان كذلك مل يكن هذا خياال بل حركة حقيقية ومل يكن ذلك سحرا ألعني 

الناس وال يسمى ذلك سحرا بل صناعة من الصناعات املشتركة وقد قال تعاىل فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من 
ولو كانت حتركت بنوع حيلة كما يقوله املنكرون مل يكن هذا من السحر يف شيء  ٦٦سحرهم أهنا تسعى طه 

إبطاهلا إخراج ما فيها من الزئبق وبيان  ومثل هذا ال خيفى وأيضا لو كان ذلك حبيلة كما قال هؤالء لكان طريق
ذلك احملال ومل حيتج إىل إلقاء العصا البتالعها وأيضا فمثل هذه احليلة ال حيتاج فيها إىل اإلستعانة بالسحرة بل يكفي 
فيها حذاق الصناع وال حيتاج يف ذلك إىل تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه هلم ووعدهم بالتقريب واجلزاء وأيضا 

يقال يف ذلك إنه لكبريكم الذي علمكم السحر فإن الصناعات يشترك الناس يف تعلمها وتعليمها وباجلملة  فإنه ال
  فبطالن هذا أظهر من أن يتكلف رده فلنرجع إىل املقصود فصل شر احلاسد إذا حسد 
  الشر الرابع شر احلاسد إذا حسد وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد احلاسد 

فنفس حسده شر يتصل باحملسود من نفسه وعينه وإن مل يؤذه بيده وال لسانه فإن اهللا تعاىل قال ومن يؤذي احملسود 
  شر حاسد إذا حسد فحقق الشر منه عند صدور احلسد 

والقرآن ليس فيه لفظة مهملة ومعلوم أن احلاسد ال يسمى حاسدا إال إذا قام به احلسد كالضارب والشامت والقاتل 
يكون الرجل يف طبعه احلسد وهو غافل عن احملسود اله عنه فإن خطر على ذكره وقلبه انبعثت  وحنو ذلك ولكن قد

نار احلسد من قلبه إليه ووجهت إليه سهام احلسد من قبله فيتأذى احملسود مبجرد ذلك فإن مل يستعذ باهللا ويتحصن 
حبيث يدفع عنه من شره مبقدار توجهه  به ويكون له أوراد من األذكار والدعوات والتوجه إىل اهللا واإلقبال عليه

وإقباله على اهللا وإال ناله شر احلاسد وال بد فقوله تعاىل إذا حسد بيان ألن شره إمنا يتحقق إذا حصل منه احلسد 
  بالفعل تأثري العني 

ن وقد تقدم يف حديث أيب سعيد اخلدري الصحيح رقية جربيل النيب وفيها بسم اهللا أرقيك من كل شيء يؤذيك م
شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك فهذا فيه اإلستعاذة من شر عني احلاسد ومعلوم أن عينه ال تؤثر مبجردها إذ 

لو نظر إليه نظر اله ساه عنه كما ينظر إىل األرض واجلبل وغريه مل يؤثر فيه شيئا وإمنا إذا نظر إليه نظر من قد 
ضبية خبيثة حاسدة أثرت هبا تلك النظرة فأثرت يف تكيفت نفسه اخلبيثة واتسمت واحتدت فصارت نفسا غ

احملسود تأثريا حبسب صفة ضعفه وقوة نفس احلاسد فرمبا أعطيه وأهلكه مبنزلة من فوق سهما حنو رجل عريان 
  فأصاب منه مقتال ورمبا صرعه وأمرضه والتجارب عند اخلاصة والعامة هبذا أكثر من أن تذكر 

ة النفس اخلبيثة وهي يف ذلك مبنزلة احلية اليت إمنا يؤثر مسها إذا عضت واحتدت فإهنا وهذه العني إمنا تأثريها بواسط



تتكيف بكيفية الغضب واخلبث فتحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر يف امللسوع ورمبا قويت تلك الكيفية 
األبتر وذي الطفيتني واشتدت يف نوع منها حىت تؤثر مبجرد نظرة فتطمس البصر وتسقط احلبل كما ذكره النيب يف 

  // رواه البخاري ومسلم // منها وقال اقتلومها فإهنما يطمسان البصر ويسقطان احلبل 

فإذا كان هذا يف احليات فما الظن يف النفوس الشريرة الغضبية احلاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية واتسمت 
كم من معايف عاد مضين على فراشه يقول طبيبه وتوجهت إىل احملسود بكيفيتها فلله كم من قتيل وكم من سليب و

ال أعلم داءه ما هو فصدق ليس هذا الداء من علم الطبائع هذا من علم األرواح وصفاهتا وكيفياهتا ومعرفة تأثرياهتا 
  يف األجسام والطبائع وانفعال األجسام عنها عجائب األرواح وتأثرياهتا 

بون منكرون له وال يعلم تأثري ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعاهلا عنه إال وهذا علم ال يعرفه إال خواص الناس واحملجو
من له نصيب من ذوقه وهل األجسام إال كاخلشب امللقى وهل اإلنفعال والتأثر وحدوث ما حيدث عنها من األفعال 

يقة له واآلالت وسائط يف العجيبة واآلثار الغريبة إال من األرواح واألجسام آلتها مبنزلة آلة الصانع فالصنعة يف احلق
وصول أثره إىل الصنع ومن له أدىن فطنة وتأمل أحوال العامل ولطفت روحه وشاهدت أحوال األرواح وتأثرياهتا 

وحتريكها األجسام وانفعاهلا عنها كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق األسباب واملسببات رأى عجائب يف الكون 
  مته وربوبيته وآيات دالة على وحدانية اهللا وعظ

وإن مث عاملا جتري عليه أحكام أخرى تشهد آثارها وأسباهبا غيب عن األبصار فتبارك اهللا رب العاملني وأحسن 
اخلالقني الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه وال نسبة لعامل األجسام إىل عامل األرواح بل هو أعظم وأوسع 

  وعجائبه أهبر وآياته أعجب 
ل اإلنساين إذا فارقته الروح كيف يصري مبنزلة اخلشبة أو القطعة من اللحم فأين ذهبت تلك العلوم وتأمل هذا اهليك

واملعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك األفعال العجيبة وتلك األفكار والتدبريات كيف ذهبت كلها مع 
حيبك أو يواليك أو يعاديك وخيف  الروح وبقي اهليكل سواء هو والتراب وهل خياطبك من اإلنسان أو يراك أو

  عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إال ذلك األمر الذي وراء اهليكل املشاهد بالبصر 
فرب رجل عظيم اهليويل كبري اجلثة خفيف على قلبك حلو عندك وآخر لطيف اخللقة صغري اجلثة أثقل على قلبك 

هذا وغلظ روحه ومرارهتا وباجلملة فالعلق والوصل  من جبل وما ذاك إال للطافة روح ذاك وخفتها وحالوهتا وكثافة
  اليت بني األشخاص واملنافرات والبعد إمنا هي لألرواح أصال واألشباح تبعا 

  فصل العاين واحلاسد 
والعاين واحلاسد يشتركان يف شيء ويفترقان يف شيء فيشتركان يف أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه حنو 

تتكيف نفسه عند مقابلة املعني ومعاينته واحلاسد حيصل له ذلك عند غيب احملسود وحضوره  من يريد أذاه فالعائن
  أيضا 

ويفترقان يف أن العائن قد يصيب من ال حيسده من مجاد أو حيوان أو زرع أو مال وإن كان ال يكاد ينفك من حسد 
  ف نفسه بتلك الكيفية تؤثر يف املعني صاحبه ورمبا أصابت عينه نفسه فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب وحتديق مع تكي

وقد قال غري واحد من املفسرين يف قوله تعاىل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا مسعوا الذكر القلم 
  إنه اإلصابة بالعني فأرادوا أن يصيبوا هبا رسول اهللا فنظر إليه قوم من العائنني وقالوا ما رأينا مثله وال مثل حجته  ٥١
كان طائفة منهم متر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها مث يقول خلادمه خذ املكتل والدرهم وآتنا بشيء من حلمها و



  فما تربح حىت تقع فتنحر 
وقال الكليب كان رجل من العرب ميكث يومني أو ثالثة ال يأكل مث يرفع جانب خبائة فتمر به اإلبل فيقول مل أر 

ن من هذه فما تذهب إال قليال حىت يسفط منها طائفة فسأل الكفار هذا الرجل أن كاليوم إبال وال غنما أحس
يصيب رسول اهللا بالعني ويفعل به كفعله يف غريه فعصم اهللا تعاىل وحفظه وأنزل عليه وإن يكاد الذين كفروا 

  ليزلقونك بأبصارهم هذا قول طائفة 
بونك بالعني كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه وإمنا أراد أهنم وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة ليس املراد أهنم يصي

  ينظرون إليك إذا قرأت القرآن الكرمي نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك 
  قال الزجاج يعين من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك وهذا مستعمل يف الكالم يقول القائل 

  ... يصرعين نظر إيل نظر قد كان 
قال ويدل على صحة هذا املعىن أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن الكرمي وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة 

  فيحدون إليه النظر بالبغضاء النظر الذي يؤثر يف املنظور 
  قلت النظر الذي يؤثر يف املنظور قد يكون بسببه شده العداوة واحلسد فيؤثر نظره يف 

سه باحلسد ويقوى تأثري النفس عند املقابلة فإن العدو إذا غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه فإذا عاينه كما تؤثر نف
قبال اجتمعت اهلمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إليه فيتأثر بنظره حىت إن من الناس من يسقط ومنهم من حيم 

  ومنهم من حيمل إىل بيته وقد شاهد الناس من ذلك كثريا 
ببه اإلعجاب وهو الذي يسمونه بإصابة العني وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام وقد يكون س

فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر يف املعني وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية املعني فإهنم يستحسنون الشيء 
  ويعجبون منه فيصاب بذلك 

رواه // ل هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول اهللا العني حق قال عبد الرزاق بن معمر عن هشام بن قتيبة قا
وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن // رواه البخاري ومسلم // وهنى عن الوشم // البخاري ومسلم 

نعم عامر عن عبيد بن رفاعة أن أمساء بنت عميس قالت يا رسول اهللا إن ابين جعفر تصيبهم العني أفتسترقي هلم قال 
  // صحيح // فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العني 

فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العدواة فهو نظر يكاد يزلقه لوال حفظ اهللا وعصمته فهذا أشد من نظر 
  العائن بل هو جنس من نظر العائن فمن قال 

ن نظرهم مل يكن نظر استحسان وإعجاب فالقرآن إنه من اإلصابة بالعني أراد هذا املعىن ومن قال ليس به أراد أ
  الكرمي حق 

فلوال أن العني شر مل // صحيح // وقد روى الترمذي من حديث أيب سعيد أن النيب كان يتعوذ من عني اإلنسان 
  يتعوذ منها 

نه مسع ويف الترمذي من حديث علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري حدثين حابس بن حبة التميمي حدثين أيب أ
  // ضعيف لكن قوله والعني حق صحيح // رسول اهللا يقول ال شيء يف اهلام والعني حق 

وفيه أيضا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان رسول اهللا يقول لو كان شيء سابق 
  بن عمر وهذا حديث صحيح ويف الباب عن عبداهللا // رواه مسلم // القدر لسبقته العني وإذا استغسلتم فاغسلوا 



واملقصود أن العائن حاسد خاص وهو أضر من احلاسد وهلذا واهللا أعلم إمنا جاء يف السورة ذكر احلاسد دون العائن 
ألنه أعم فكل عائن حاسد وال بد وليس كل حاسد عائنا فإذا استعاذ من شر احلسد دخل فيه العني وهذا من مشول 

  وأصل احلسد هو بغض نعمة اهللا على احملسود ومتين زواهلا الساحر واحلاسد  القرآن الكرمي وإعجازه وبالغته
فاحلاسد عدو النعم وهذا الشر هو من نفس احلاسد وطبعها ليس هو شيئا اكتسبه من غريها بل هو من خبثها 

أعلم قرن يف وشرها خبالف السحر فإنه إمنا يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة باألرواح الشيطانية فلهذا واهللا 
  السورة بني شر 

احلاسد وشر الساحر ألن اإلستعاذة من شر هذين تعم كل شر يأيت من شياطني اإلنس واجلن فاحلسد من شياطني 
  اإلنس واجلن والسحر من النوعني 

وبقي قسم ينفرد به شياطني اجلن وهو الوسوسة يف القلب فذكره يف السورة األخرى كما سيأيت الكالم عليها إن 
اء اهللا تعاىل فاحلاسد والساحر يؤذيان احملسود واملسحور بال عمل منه بل هو أذى من أمر خارج عنه ففرق بينهما ش

  يف الذكر يف سورة الفلق 
والوسواس إمنا يؤذي العبد من داخله بواسطة مساكنته له وقبوله منه وهلذا يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به 

تقترن هبا األفعال والعزم اجلازم ألن ذلك بسعيه وإرادته خبالف شر احلاسد والساحر الشيطان من الوساوس اليت 
فإنه ال يعاقب عليه إذ ال يضاف إىل كسبه وال إرادته فلهذا أفرد شر الشيطان يف سورة وقرن بني شر الساحر 

  واحلاسد يف سورة وكثريا ما جيتمع يف القرآن احلسد والسحر للمناسبة 
سحر الناس وأحسدهم فإهنم لشدة خبثهم فيهم من السحر واحلسد ما ليس يف غريهم وقد وصفهم وهلذا اليهود أ

اهللا تعاىل يف كتابه هبذا وهذا فقال واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني 
علمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما ي

فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا ويتعلمون ما 
يضرهم وال ينفعهم ولقد علموا ملن اشتراه ما له يف اآلخرة من خالق ولبئسما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 

   ١٠٢البقرة 
لكالم على أسرار هذه اآلية وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر وما تضمنته من وا

الفرقان بني السحر وبني املعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية اإللتباس وقد تضمنت اآلية أعظم الفرقان 
رتني وشدة حاجة اخللق إليهما وإن ال يقوم بينهما يف موضع غري هذا إذ املقصود الكالم على أسرار هاتني السو

غريمها مقامهما وأما وصفهم باحلسد فكثري يف القرآن كقوله تعاىل أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله 
ويف قوله ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما  ٥٤النساء 

   ١٠٩ق البقرة تبني هلم احل
والشيطان يقارن الساحر واحلاسد وحيادثهما ويصاحبها ولكن احلاسد تعينه الشياطني بال استدعاء منه للشيطان ألن 

  احلاسد شبيه بإبليس وهو يف احلقيقة من أتباعه ألنه 

وأىب أن  يطلب ما حيبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم اهللا عنهم كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله
يسجد له حسدا فاحلاسد من جند إبليس وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه ورمبا يعبده من 

  دون اهللا تعاىل حىت يقضي له حاجته ورمبا يسجد له 



ويف كتب السحر والسر املكتوم من هذا عجائب وهلذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة هللا ولرسوله 
عباده املؤمنني كان سحره أقوى وأنفذ وهلذا كان سحر عباد األصنام أقوى من سحر أهل الكتاب وسحر اليهود ول

أقوى من سحر املنتسبني إىل اإلسالم وهم الذين سحروا رسول اهللا ويف املوطأ عن كعب قال كلمات أحفظهن من 
ال شيء أعظم منه وبكلمات اهللا التامات اليت ال التوراة لوالها جلعلتين يهود محارا أعوذ بوجه اهللا العظيم الذي 

رواه مالك // جياوزهن بر وال فاجر وبأمساء اهللا احلسىن ما علمت منها وما مل أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ 
  // ورجاله ثقات 

ترن واملقصود أن الساحر واحلاسد كل منهما قصده الشر لكن احلاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود والشيطان يق
به ويعينه ويزين له حسده ويأمره مبوجبه والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطني فصل احلسد يشمل 

  احلاسد من اجلن واإلنس 
وقول من شر حاسد إذا حسد يعم احلاسد من اجلن واإلنس فإن الشيطان وحزبه حيسدون املؤمنني على ما آتاهم 

أبانا آدم وهو عدو لذريته كما قال تعاىل إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا اهللا تعاىل من فضله كما حسد إبليس 
   ٦فاطر 

ولكن الوسواس أخص بشياطني اجلن واحلسد أخص بشياطني اإلنس والوسواس يعمهما كما سيأيت بياهنما واحلسد 
  يعمهما أيضا فكال الشيطانني حاسد موسوس 
د اشتملت السورة على اإلستعاذة من كل شر يف العامل وتضمنت شرورا فاإلستعاذة من شر احلاسد تتناوهلما مجيعا فق

  أربعة يستعاذ منها شرا عاما وهو شر ما خلق وشر الغاسق إذا وقب فهذا نوعان 

مث ذكر شر الساحر واحلاسد وهي نوعان أيضا ألهنما من شر النفس الشريرة وأحدمها يستعني بالشيطان ويعبده 
لسحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه إما بذبح بامسه أو بذبح يقصد به هو وهو الساحر وقلما يتأتى ا

  فيكون ذحبا لغري اهللا وبغري ذلك من أنواع الشرك والفسوق 
والساحر وإن مل يسم هذا عبادة للشيطان فهو عبادة له وإن مساه مبا مساه به فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر 

ه فمن سجد ملخلوق وقال ليس هذا بسجود له هذا خضوع وتقبيل األرض باجلبهة حلقيقته ومعناه ال المسه ولفظ
  كما أقبلها بالنعم أو هذا إكرام مل خيرج هبذه األلفاظ عن كونه سجودا لغري اهللا فليسمه مبا شاء 

 وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه مبا حيب فقد عبده وإن مل يسم ذلك عبادة بل يسميه
استخداما ما وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصري من خدم الشيطان وعابديه وبذلك خيدمه الشيطان لكن 

  خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان ال خيضع له ويعبده كما يفعل هو به 
بين آدم أن ال تعبدوا الشيطان واملقصود أن هذا عبادة منه للشيطان وإمنا مساه استخداما قال تعاىل أمل أعهد إليكم يا 

وقال تعاىل ويوم حيشرهم مجيعا مث يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون قالوا  ٦٠إنه لكم عدو مبني يس 
   ٤١ ٤٠سبحانك أنت ولينا من دوهنم بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم هبم مؤمنون سبأ 

 الدنيا واآلخرة ولبئس املوىل ولبئس العشري فهذا أحد فهؤالء وأشباههم عباد اجلن والشياطني وهم أولياؤهم يف
النوعني والنوع الثاين من يعينه الشيطان وإن مل يستعن به وهو احلاسد ألنه نائبه وخليفته ألن كليهما عدو نعم اهللا 

  تعاىل ومنغصها على عباده فصل تقييد احلاسد بقوله إذا حسد 
حسد ألن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن خيفيه وال يرتب عليه أذى  وتأمل تقييده سبحانه شر احلاسد بقوله إذا



بوجه ما ال بقلبه وال بلسانه وال بيده بل جيد يف قلبه شيئا من ذلك وال يعاجل أخاه إال مبا حيب اهللا فهذا ال يكاد 
  خيلو منه أحد إال من عصمه اهللا 

كن الفرق بني القوة اليت يف قلبه من ذلك وهو ال وقيل للحسن البصري أحيسد املؤمن قال ما أنساك إخوة يوسف ل
يطيعها وال يأمتر هبا بل يعصيها طاعة هللا وخوفا وحياء منه وإجالال له أن يكره نعمه على عباده فريى ذلك خمالفة هللا 

ري له وبغضا ملا حيب اهللا وحمبة ملا يبغضه فهو جياهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود ومتين زيادة اخل
خبالف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من األذى بالقلب واللسان واجلوارح فهذا احلسد 

  املذموم هو كله حسد متين الزوال وللحسد ثالث مراتب 
  أحدمها 

  هي هذه 
من جهله أو  الثانية وهي متين استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن حيدث اهللا لعبده نعمة بل حيب أن يبقى على حاله

فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن اهللا أو قلة دينه فهو يتمىن دوام ما هو فيه من نقص وعيب فهذا حسد على شيء 
مقدر واألول حسد على شيء حمقق وكالمها حاسد عدو نعمة وعدو عباده وممقوت عند اهللا تعاىل وعند الناس وال 

  إال من يريد اإلحسان إليهم  يسود أبدا وال يواسي فإن الناس ال يسودون عليهم
فأما عدو نعمة اهللا عليهم فال يسودونه باختيارهم أبدا إال قهرا يعدونه من البالء واملصائب اليت ابتالهم اهللا هبا فهم 

  يبغضونه وهو يبغضهم 
بأس به واحلسد الثالث حسد الغبطة وهو متين أن يكون له مثل حال احملسود من غري أن تزول النعمة عنه فهذا ال 

وال يعاب صاحبه بل هذا قريب من املنافسة وقد قال تعاىل ويف ذلك فليتنافس املتنافسون خطأ يبحثها احملقق ويف 
الصحيح عن النيب أنه قال ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماال وسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا 

فهذا حسد غبطة احلامل لصاحبه عليه كرب نفسه // لبخاري ومسلم رواه ا// احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها الناس 
وحب خصال اخلري والتشبه بأهلها والدخول يف مجلتهم وأن يكون من سباقهم وعليتهم ومصلهم ال من فساكلهم 

 يدخل يف فتحدث له من هذه اهلمة املنافسة واملسابقة واملسارعة مع حمبته ملن يغبطه ومتين دوام نعمة اهللا عليه فهذا ال
  اآلية بوجه ما فهذه السورة من أكرب أدوية احملسود فإهنا تتضمن التوكل على اهللا واإللتجاء إليه 

واإلستعاذة به من شر حاسد النعمة فهو مستعيذ بويل النعم وموليها كأنه يقول يا من أوالين نعمته وأسداها إيل أنا 
 وهو حسب من توكل عليه وكايف من جلأ إليه وهو الذي عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مين ويزيلها عين

يؤمن خوف اخلائف وجيرب املستجري وهو نعم املوىل ونعم النصري فمن تواله واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته 
 إليه تواله وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه آمنه مما خياف وحيذر وجلب إليه كل ما حيتاج إليه من املنافع

فال تستبطيء  ٣ ٢ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه الطالق 
نصره ورزقه وعافيته فإن اهللا تعاىل بالغ أمره وقد جعل اهللا لكل شيء قدرا ال يتقدم عنه وال يتأخر ومن مل خيفه أخافه 

فه من اهللا قال تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان من كل شيء وما خاف أحدا غري اهللا إال لنقص خو
الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 

وقال إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني آل  ١٠٠ ٩٨مشركون النحل 
أي خيوفكم بأوليائه ويعظمهم يف صدوركم فال ختافوهم وأفردوين باملخافة أكفكم إياهم فصل كيف  ١٧٥عمران 



  يندفع شر احلاسد عن احملسود 
  ويندفع شر احلاسد عن احملسود بعشرة أسباب 

هللا تعاىل مسيع أحدها التعوذ باهللا تعاىل من شره واللجوء والتحصن به واللجوء إليه وهو املقصود هبذه السورة وا
  الستعاذته عليم مبا يستعيذ منه والسمع هنا املراد به مسع اإلجابة ال السمع العام فهو مثل قوله مسع اهللا ملن محده 

وقول اخلليل إن ريب لسميع الدعاء ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصر القتضاء حال املستعيذ ذلك فإنه يستعيذ به من 
ه ويعلم كيده وشره فأخرب اهللا تعاىل هذا املستعيذ أنه مسيع الستعاذته أي جميب عليم بكيد عدو يعلم أن اهللا تعاىل يرا

  عدوه يراه ويبصره لينبسط أمل املستعيذ ويقبل بقلبه على الدعاء 
وتأمل حكمة القرآن الكرمي كيف جاء يف اإلستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده وال نراه بلفظ السميع العليم 

  ف والسجدة وجاءت اإلستعاذة من شر يف األعرا

اإلنس الذين يؤنسون ويرون باإلبصار بلفظ السميع البصري يف سورة حم املؤمن فقال إن الذين جيادلون يف آيات 
ألن أفعال  ٥٦اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه فاستعذ باهللا إنه هو السميع البصري غافر 

  عاينة ترى بالبصر هؤالء أفعال م
وأما نزع الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها يف القلب يتعلق هبا العلم فأمر باإلستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر 

  باإلستعاذة بالسميع البصري يف باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية واهللا أعلم 
 اهللا حفظه ومل يكله إىل غريه قال تعاىل وإن تصربوا السبب الثاين تقوى اهللا وحفظه عند أمره وهنيه فمن اتقى اهللا توىل

وقال النيب لعبداهللا بن عباس احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده  ١٢٠وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا آل عمران 
فمن حفظ اهللا حفظه اهللا ووجده أمامه أينما توجه ومن كان اهللا حافظه وأمامه فممن خياف // صحيح // جتاهك 
  ذر وملن حي

السبب الثالث الصرب على عدوه وأن ال يقاتله وال يشكوه وال حيدث نفسه بأذاه أصال فما نصر على حاسده 
وعدوه مبثل الصرب عليه والتوكل على اهللا وال يستطل تأخريه وبغيه فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي 

ه سهام يرميها من نفسه ولو رأي املبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه احملسود يقاتل به الباغي نفسه وهو ال يشعر فبغي
عليه ولكن لضعف بصريته ال يرى إال صورة البغي دون آخره ومآله وقد قال تعاىل ومن عاقب مبثل ما عوقب به مث 

قه أوال فإذا كان اهللا قد ضمن فإذا كان اهللا قد ضمن له النصر مع أنه قد استوىف ح ٦٠بغى عليه لينصرنه اهللا احلج 
فكيف مبن مل يستوف شيئا من حقه بل بغى عليه وهو صابر وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة 

  الرحم وقد سبقت سنة اهللا أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكا 
سباب اليت يدفع هبا والتوكل من أقوى األ ٣السبب الرابع التوكل على اهللا من يتوكل على اهللا فهو حسبه الطالق 

  العبد ما ال يطيق من أذى اخللق وظلمهم وعدواهنم وهو من أقوى األسباب يف ذلك فإن اهللا حسبه أي 

كافية ومن كان اهللا كافيه وواقيه فال مطمع فيه لعدوه وال يضره إال أذى ال بد منه كاحلر والربد واجلوع والعطش 
أبدا وفرق بني األذى الذي هو يف الظاهر إيذاء له وهو يف احلقيقة  وأما أن يضره مبا يبلغ منه مراده فال يكون

إحسان إليه وإضرار بنفسه وبني الضرر الذي يتشفى به منه قال بعض السلف جعل اهللا تعاىل لكل عمل جزاء من 
كذا جنسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه ومل يقل نؤته كذا و

من األجر كما قال يف األعمال بل جعل نفسه سبحانه كايف عبده املتوكل عليه وحسبه وواقيه فلو توكل العبد على 



  اهللا تعاىل حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهن جلعل له خمرجا من ذلك وكفاه ونصره 
 كتاب الفتح القدسي وذكرنا هناك فساد وقد ذكرنا حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه يف

من جعله من املقامات املعلولة أنه من مقامات العوام وأبطلنا قوله من وجوه كثرية وبينا أنه من أجل مقامات 
العارفني وأنه كلما عال مقام العبد كانت حاجاته إىل التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إميان العبد يكون توكله 

  نا ذكر األسباب اليت يندفع هبا شر احلاسد والعائن والساحر والباغي وإمنا املقصود ه
السبب اخلامس فراغ القلب من اإلشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن ميحوه من باله كلما خطر له فال يلتفت إليه 

شره فإن هذا مبنزلة من  وال خيافه وال ميأل قلبه بالفكر فيه وهذا من أنفع األدوية وأقوى األسباب املعينة على اندفاع
يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه فإذا مل يتعرض له وال متاسك هو وإياه بل انعزل عنه مل يقدر عليه فإذا متاسكا وتعلق 

  كل منهما بصاحبه حصل الشر 
مىن وهكذا األرواح سواء فإذا علق روحه وشبثها به وروح احلاسد الباغي متعلقة به يقظة ومناما ال يفتر عنه وهو يت
  أن يتماسك الروحان ويتشبثا فإذا تعلقت كل روح منهما باألخرى عدم القرار ودام الشر حىت يهلك أحدمها 

فإذا جبذ روحه عنه وصاهنا عن الفكر فيه والتعلق به وأن ال خيطره بباله فإذا خطر بباله بادر إىل حمو ذلك اخلاطر 
غي يأكل بعضه بعضا فإن احلسد كالنار فإذا مل جتد ما تأكله أكل واإلشتغال مبا هو أنفع له وأوىل به بقي احلاسد البا

  بعضها بعضا 
وهذا باب عظيم النفع ال يلقاه إال أصحاب النفوس الشريفة واهلمم العالية وبني الكيس الفطن وبينه حىت يذوق 

  حالوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب 

وال يرى شيئا أمل لروحه من ذلك وال يصدق هبذا إال النفوس املطمئنة  والروح اشتغاله بعدوه وتعلق روحه به
الوارعة اللينة اليت رضيت بوكالة اهللا هلا وعلمت أن نصره له خري من انتصارها هي لنفسها فوثقت باهللا وسكنت 

فعلمت أن إليه واطمأنت به وعلمت أن ضمانه حق ووعده صدق وأنه ال أوىف بعهده من اهللا وال أصدق منه قيال 
  نصره هلا أقوى وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها أو نصر خملوق مثلها هلا وال يقوى على هذا إال 

بالسبب السادس وهو اإلقبال على اهللا واإلخالص له وجعل حمبته وترضيه واإلنابة إليه يف حمل خواطر نفسه وأمانيها 
هرها ويغمرها ويذهبها بالكلية فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها تدب فيها دبيب اخلواطر شيئا فشيئا حىت يق

يف حماب الرب والتقرب إليه ومتلقه وترضيه واستعطافه وذكره كما يذكر احملب التام احملبة حملبوبه احملسن إليه الذي 
ه والطريق إىل اإلنتقام قد امتألت جواحنه من حبه فال جيعل بيت إنكاره وقلبه معمورا بالفكر يف حاسده والباغي علي

  منه والتدبري عليه هذا ما ال يتسع له إال قلب خراب مل تسكن فيه حمبة اهللا وإجالله وطلب مرضاته 
بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه إياك ومحى امللك إذهب إىل بيوت اخلانات اليت 

  لسلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه احلرس وأحاطه بالسور كل من جاء حل فيها ونزل هبا ما لك ولبيت ا
قال  ٨٢ ٨١قال تعاىل حكاية عن عدوه إبليس أنه قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني ص آية 

لون وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوك ٤٢تعاىل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان احلجر 
وقال يف حق الصديق كذلك لنصرف عنه  ١٠٠إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون النحل 

   ٢٤السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني يوسف 
فما أعظم سعادة من دخل هذا احلصن وصار داخل اليزك لقد آوى إىل حصن ال خوف على من حتصن به وال 

ال مطمع للعدو يف الدنو إليه منه وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم ضيعة على من آوى إليه و



   ٤اجلمعة 
السبب السابع جتريد التوبة إىل اهللا من الذنوب اليت سلطت عليه أعداءه فإن اهللا تعاىل يقول وما أصابكم من مصيبة 

  دونه أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم  وقال خلري اخللق وهم أصحاب نبيه ٣٠فبما كسبت أيديكم الشورى 

فما سلط على العبد من يؤذيه إال بذنب يعلمه أو ال  ١٦٥مثلها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم آل عمران 
  يعلمه وما ال يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره 

إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مل ال أعلم فما حيتاج العبد إىل اإلستغفار ويف الدعاء املشهور اللهم 
  منه مما ال يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه فما سلط عليه مؤذ إال بذنب 

ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه فقال له قف حىت أدخل البيت مث أخرج إليك فدخل فسجد هللا 
  ناب إىل ربه مث خرج إليه فقال له ما صنعت فقال تبت إىل اهللا من الذنب الذي سلطك به علي وتضرع إليه وتاب وأ

وسنذكر إن شاء اهللا تعاىل أنه ليس يف الوجود شر إال الذنوب وموجباهتا فإذا عويف من الذنوب عويف من موجباهتا 
ة النصوح وعالمة سعادته أن يعكس فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوب

فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشغل هبا وبإصالحها وبالتوبة منها فال يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به بل 
يتوىل هو التوبة وإصالح عيوبه واهللا يتوىل نصرته وحفظه والدفع عنه وال بد فما أسعده من عبد وما أبركها من 

أحسن أثرها عليه ولكن التوفيق والرشد بيد اهللا ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع فما كل أحد نازلة نزلت به وما 
  يوفق هلذا ال معرفة به وال إرادة له وال قدرة عليه وال حول والقوة إال باهللا 

اسد ولو مل السبب الثامن الصدقة واإلحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثريا عجيبا يف دفع البالء ودفع العني وشر احل
يكن يف هذا إال جتارب األمم قدميا وحديثا لكفى به فما يكاد العني واحلسد واألذى يتسلط على حمسن متصدق وإن 

  أصابه شيء من ذلك كان معامال فيه باللطف واملعونة والتأييد وكانت له فيه العاقبة احلميدة 
واقية وحصن حصني وباجلملة فالشكر حارس النعمة  فاحملسن املتصدق يف خفارة إحسانه وصدقته عليه من اهللا جنة

  من كل ما يكون سببا لزواهلا 
ومن أقوى األسباب حسد احلاسد والعائن فإنه ال يفتر وال يين وال يربد قلبه حىت تزول النعمة عن احملسود فحينئذ 

شكرها وال عرضها للزوال مبثل  يربد أنينه وتنطفيء ناره ال أطفأها اهللا فما حرس العبد نعمة اهللا تعاىل عليه مبثل
  العمل فيها مبعاصي اهللا وهو كفران النعمة وهو باب إىل كفران املنعم 

  فاحملسن املتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه فمن مل 

  ن يكن له جند وال عسكر وله عدو فإنه يوشك أن يظفر به عدوه وإن تأخرت مدة الظفر واهللا املستعا
السبب التاسع وهو من أصعب األسباب على النفس وأشقها عليها وال يوفق له إال من عظم حظه من اهللا وهو 

إطفاء نار احلاسد والباغي واملؤذي باإلحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله 
تعاطاه فامسع اآلن قوله عز و جل وال تستوي نصيحة وعليه شفقة وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضال عن أن ت

احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما 
وقال  ٣٦ ٣٤يلقاها إال ذو حظ عظيم وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه هو السميع العليم فصلت 

   ٥٤ؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا ويدرأون باحلسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون القصص أولئك ي
وتأمل حال النيب الذي حكى عنه نبينا أنه ضربه قومه حىت أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي 



من اإلحسان قابل هبا  كيف مجع يف هذه الكلمات أربع مقامات// رواه البخاري ومسلم // فإهنم ال يعلمون 
إساءهتم العظيمة إليه أحدها عفوه عنهم والثاين استغفاره هلم الثالث اعتذاره عنهم بأهنم ال يعلمون الرابع استعطافه 

هلم بإضافتهم إليه فقال اغفر لقومي كما يقول الرجل ملن يشفع عنده فيمن يتصل به هذا ولدي هذا غالمي هذا 
  صاحيب فهبه يل 

ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به اعلم أن لك ذنوبا بينك وبني اهللا ختاف عواقبها وامسع اآلن 
  وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك 

ومع هذا ال يقتصر على جمرد العفو واملساحمة حىت ينعم عليك ويكرمك وجيلب إليك من املنافع واإلحسان فوق ما 
جو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك فما أوالك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به إساءهتم تؤمله فإذا كنت تر

ليعاملك اهللا هذه املعاملة فإن اجلزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس يف إساءهتم يف حقك يفعل اهللا معك يف 
دين تدان وكما تفعل مع عباده يفعل ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقا فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن أو اترك فكما ت

  معك فمن تصور هذا املعىن وشغل به فكره هان عليه اإلحسان إىل ما أساء إليه هذا مع ما حيصل له بذلك من 

نصر اهللا ومعيته اخلاصة كما قال النيب للذي شكى إليه قرابته وأنه حيسن إليهم وهم يسيئون إليه فقال ال يزال معك 
هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصريون كلهم معه على // رواه مسلم // ت على ذلك من اهللا ظهري ما دم

خصمه فإنه كل من مسع أنه حمسن إىل ذلك الغري وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه ومهته مع احملسن على املسيء 
ال يعرفونه وال يريدون منه وذلك أمر فطري فطر اهللا عباده فهو هبذا اإلحسان قد استخدم عسكرا ال يعرفهم و

إقطاعا وال خربا هذا مع أنه ال بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتني إما أن ميلكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له 
ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه فإنه يذيقه بإحسانه 

انتقامه ومن جرب هذا عرفه حق املعرفة واهللا هو املوفق املعني بيده اخلري كله ال إله غريه وهو أضعاف ما ينال منه ب
  املسئول أن يستعملنا وإخواننا يف ذلك مبنه وكرمه 

ويف اجلملة ففي هذا املقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة وآجلة سنذكرها يف موضع آخر إن شاء 
  اهللا تعاىل 

لسبب العاشر وهو اجلامع لذلك كله وعليه مدار هذه األسباب وهو جتريد التوحيد والترحل بالفكر يف األسباب ا
  إىل املسبب العزيز احلكيم 

والعلم بأن هذه آالت مبنزلة حركات الرياح وهي بيد حمركها وفاطرها وبارئها وال تضر وال تنفع إال بإذنه فهو 
صرفها عنه وحده ال أحد سواه قال تعاىل وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال الذي حيسن عبده هبا وهو الذي ي

   ١٧هو وإن يردك خبري فال راد لفضله األنعام 
وقال النيب لعبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما واعلم أن األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء كتبه 

فإذا جرد العبد التوحيد // صحيح //  يضروك إال بشيء كتبه اهللا عليك اهللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك مل
فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهون عليه من أن خيافه مع اهللا تعاىل بل يفرد اهللا باملخافة وقد أمنه 

واشتغاال به عن غريه  منه وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وجترد اهللا حمبة وخشية وإنابة وتوكال
  فريى أن إعماله فكره يف أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده 



وإال فلوجرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل واهللا يتوىل حفظه والدفع عنه فإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا فإن كان 
فإن كمل إميانه كان دفع اهللا عنه أمت دفع وإن مزج  مؤمنا فاهللا يدافع عنه وال بد وحبسب إميانه يكون دفاع اهللا عنه

مزج له وإن كان مرة ومرة فاهللا له مرة ومرة كما قال بعض السلف من أقبل على اهللا بكليته أقبل اهللا عليه مجلة 
  ومن أعرض عن اهللا بكليته أعرض اهللا عنه مجلة ومن كان مرة ومرة فاهللا له مرة ومرة 

الذي من دخله كان من اآلمنني قال بعض السلف من خاف اهللا خافه كل شيء ومن مل  فالتوحيد حصن اهللا األعظم
  خيف اهللا أخافه من كل شيء 

فهذه عشرة أسباب يندفع هبا شر احلاسد والعائن والساحر وليس له أنفع من التوجه إىل اهللا وإقباله عليه وتوكله 
وحده وال يرجوا سواه بل يرجوه وحده فال يعلق قلبه عليه وثقته به وأن ال خياف معه غريه بل يكون خوفه منه 

بغريه وال يستغيث بسواه وال يرجو إال إياه ومىت علق قلبه بغريه ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهته فمن 
خاف شيئا غري اهللا سلط عليه ومن رجا شيئا سوى اهللا خذل من جهته وحرم خريه هذه سنة اهللا يف خلقه ولن جتد 

  فصل التأثري لنفوس احلاسدين وأعينهم واألرواح الشيطانية  ٦٢تبديال األحزاب  لسنة اهللا
فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة اهلامة اليت ال غىن للعبد عنها يف دينه ودنياه 

بواسطة السحر والنفث يف  ودلت على أن نفوس احلاسدين وأعينهم هلا تأثري وعلى أن األرواح الشيطانية هلا تأثري
  العقد وقد افترق العامل يف هذا املقام أربع فرق 

ففرقة أنكرت تأثري هذا وهذا وهم فرقتان فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة واجلن وأنكرت تأثريمها البتة وهذا 
لكلية وقالت ال وجود قول طائفة من املتكلمني ممن أنكر األسباب والتقوى والتأثريات وفرقة أنكرت وجودمها با

لنفس اآلدمي سوى هذا اهليكل احملسوس وصفاته وأعراضه فقط وال وجود للجن والشياطني سوى أعراض قائمة 
به وهذا قول كثري من مالحدة الطبائعيني وغريهم من املالحدة املنتسبني إىل اإلسالم وهو قول شذوذ من أهل 

  ة والضاللة الكالم الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدع

الفرقة الثانية أنكرت وجود النفس اإلنسانية املفارقة للبدن وأقرت بوجود اجلن والشياطني وهذا قول كثري من 
  املتكلمني من املعتزلة وغريهم 

الفرقة الثالثة بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة املفارقة للبدن وأنكرت وجود اجلن والشياطني وزعمت أهنا غري 
  قوى النفس وصفاهتا وهذا قول كثري من الفالسفة اإلسالميني وغريهم خارجة عن 

وهؤالء يقولون إمنا يوجد يف العامل من التأثريات الغريبة واحلوادث اخلارقة فهي من تأثريات النفس وجيعلون السحر 
ول حىت أهنم والكهانة كله من تأثري النفس وحدها بغري واسطة شيطان منفصل وابن سينا وأتباعه على هذا الق

جيعلون معجزات الرسل من هذا الباب ويقولون إمنا هي من تأثريات النفس يف هيوىل العامل وهؤالء كفار بإمجاع أهل 
  امللل وليسوا من أتباع الرسل مجلة 

الفرقة الرابعة وهم أتباع الرسل وأهل احلق أقروا بوجود النفس الناطقة املفارقة للبدن وأقروا بوجود اجلن 
اطني وأثبتوا ما أثبته اهللا تعاىل من صفاهتما وشرمها واستعاذوا باهللا تعاىل منه وعلموا أنه ال يعيذهم منه وال والشي

جيريهم إال اهللا تعاىل فهؤالء أهل احلق ومن عداهم مفرط يف الباطل أو معه باطل وحق اهللا تعاىل يهدي من يشاء إىل 
  م على سورة الفلق سورة الناس صراط مستقيم فهذا ما يسر اهللا تعاىل من الكال

وأما سورة الناس فقد تضمنت أيضا استعاذة ومستعاذا به ومستعاذا منه منه فاإلستعاذة تقدمت وأما املستعاذ به فهو 
اهللا تعاىل رب الناس ملك الناس إله الناس فذكر ربوبيته للناس وملكه إياهم وإالهيته هلم وال بد من مناسبة يف ذكر 



اذة من الشيطان الرجيم كما تقدم فنذكر أوال معىن هذه اإلضافات الثالث مث وجه مناسبتها هلذه ذلك يف اإلستع
  اإلستعاذة 

اإلضافة األوىل إضافة الربوبية املتضمنة خللقهم وتدبريهم وتربيتهم وإصالحهم وجلب مصاحلهم وما حيتاجون إليه 
وذلك يتضمن قدرته التامة ورمحته الواسعة وإحسانه ودفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم هذا معىن ربوبيته هلم 

  وعلمه بتفاصيل أحواهلم وإجابة دعواهتم وكشف كرباهتم 
اإلضافة الثانية إضافة امللك فهو ملكهم املتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه وهو املتصرف هلم املدبر هلم كما يشاء 

  النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام 

ملكهم احلق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجؤهم فال صالح عليهم فهو 
هلم وال قيام إال به وبتدبريه فليس هلم ملك غريه يهربون إليه إذا دمههم العدو ويستصرخون به إذا نزل العدو 

  بساحتهم 
ال إله هلم سواه وال معبود هلم غريه فكما أنه وحده هو  اإلضافة الثالثة إضافة اإلهلية فهو إهلهم احلق ومعبودهم الذي

رهبم ومليكهم مل يشركه يف ربوبيته وال يف ملكه أحد فكذلك هو وحده إالههم ومعبودهم فال ينبغي أن جيعلوا معه 
  شريكا يف إهليته كما ال شريك معه يف ربوبيته وملكه 

التوحيد على ما أنكروه من توحيد اإلالهية والعبادة وإذا كان وهذه طريقة القرآن الكرمي حيتج عليهم بإقرارهم هبذا 
وحده هو ربنا ومالكنا وإالهنا فال مفزع لنا يف الشدائد سواه وال ملجأ لنا منه إال إليه وال معبود لنا غريه فال ينبغي 

ه ألن من ترجوه أن يدعي وال خياف وال يرجى وال حيب سواه وال يذل لغريه وال خيضع لسواه وال يتوكل إال علي
وختافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومويل شأنك وهو ربك فال رب سواه أو تكون 

  مملوكه وعبده احلق فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه 
وروحك  أو يكون معبودك وإهلك الذي ال تستغين عنه طرفة عني بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إىل حياتك

وهو اإلله احلق إله الناس الذي ال إله هلم سواه فمن كان رهبم وملكهم وإهلهم فهم جديرون أن ال يستعيذوا بغريه 
وال يستنصروا بسواه وال يلجئوا إىل غري محاة فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتويل أمورهم مجيعا بربوبيته 

عند النوازل ونزول عدوه به إىل ربه ومالكه وإهله فظهرت مناسبة هذه  وملكه وإالهيته هلم فكيف ال يلتجيء العبد
  اإلضافات الثالث لإلستعاذة من أعدى األعداء وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدا 

مث إنه سبحانه كرر اإلسم الظاهر ومل يوقع املضمر موقعه فيقول رب الناس وملكهم وإهلهم حتقيقا هلذا املعىن وتقوية 
  ه فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أمسائه ومل يعطف بالواو ملا فيهم من اإليذان باملغايرة ل

واملقصود اإلستعاذة مبجموع هذه الصفات حىت كأهنا صفة واحدة وقدم الربوبية لعمومها ومشوهلا لكل مربوب 
ا فمن مل يعبده ويوحده فليس وأخر اإلهلية خلصوصها ألنه سبحانه إمنا هو إله من عبده ووحده واختذه دون غريه إهل

  بإهله وإن كان يف احلقيقة ال إله له سواه ولكن ترك إهله احلق واختذ إهلا غريه ووسط صفة امللك بني 

الربوبية واإلهلية ألن امللك هو املتصرف بقوله وأمره فهو املطاع إذا أمر وملكه هلم تابع خللقه إياهم فملكه من 
حلق من كمال ملكه فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضيه وملكه يستلزم إهليته ويقتضيها كمال ربوبيته وكونه إالههم ا

فهو الرب احلق امللك احلق اإلله احلق خلقهم بربوبيته وقهرهم مبلكه استعبدهم بإالهيته فتأمل هذه اجلاللة وهذه 
الناس إله الناس وقد  العظمة اليت تضمنته هذه األلفاظ الثالثة على أبدع نظام وأحسن سياق رب الناس ملك



  اشتملت هذه اإلضافات الثالث على مجيع قواعد اإلميان وتضمنت معاين أمسائه احلسىن 
أما تضمنها ملعاين أمسائه احلسىن فإن الرب هو القادر اخلالق الباريء املصور احلي القيوم العليم السميع البصري 

قدم املؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء احملسن املنعم اجلواد املعطي املانع الضار النافع امل
  ويشقي ويعز من يشاء ويذل من يشاء إىل غري ذلك من معاين ربوبيته اليت له منها ما يستحقه من األمساء احلسىن 

امللك ما  وأما امللك فهو اآلمر الناهي املعز املذل الذي يصرف أمور عباده كما حيب ويقلبهم كما يشاء وله من معىن
يستحقه من األمساء احلسىن كالعزيز اجلبار احلكم العدل اخلافض الرافع املعز املذل العظيم اجلليل الكبري احلسيب 

  اجمليد الوايل املتعايل مالك امللك املقسط اجلامع إىل غري ذلك من األمساء العائدة إىل امللك 
ل فيدخل يف هذا اإلسم مجيع األمساء احلسىن وهلذا كان وأما اإلله فهو اجلامع جلميع صفات الكمال ونعوت اجلال

القول الصحيح أن اهللا أصله اإلله كما هو قول سيبويه ومجهور أصحابه إال من شذ منهم وأن اسم اهللا تعاىل هو 
فكان اجلامع جلميع معاين األمساء احلسىن والصفات العلى فقد تضمنت هذه األمساء الثالثة مجيع معاين أمسائه احلسىن 

  املستعيذ هبا جديرا بأن يعاذ وحيفظ ومينع من الوسواس اخلناس وال يسلط عليه 
وأسرار كالم اهللا أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر وإمنا غاية أويل العلم اإلستدالل مبا ظهر منها على ما 

  وراء وإن باديه إىل اخلايف يسري فصل اإلستعاذة من الشر 
ى اإلستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب واملعاصي كلها وهو الشر الداخل يف وهذه السورة مشتملة عل

اإلنسان الذي هو منشأ العقوبات يف الدنيا واآلخرة فسورة الفلق تضمنت اإلستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغري 
  له بالسحر واحلسد وهو شر من 

  لم العبد نفسه وهو شر من داخل خارج وسورة الناس تضمنت اإلستعاذة من الشر الذي هو سبب ظ
فالشر األول ال يدخل حتت التكليف وال يطلب منه الكف عنه ألنه ليس من كسبه والشر الثاين يف سورة الناس 

يدخل حتت التكليف ويتعلق به النهي فهذا شر املعائب واألول شر املصائب والشر كله يرجع إىل العيوب واملصائب 
تتضمن اإلستعاذة من شر املصيبات وسورة الناس تتضمن اإلستعاذة من شر العيوب وال ثالث هلما فسورة الفلق 

  اليت أصلها كلها الوسوسة فصل الوسواس 
إذا عرف هذا فالوسواس فعالل من وسوس وأصل الوسوسة احلركة أو الصوت اخلفي الذي ال حيس فيحترز منه 

إال من ألقي إليه وإما بغري صوت كما يوسوس فالوسواس اإللقاء اخلفي يف النفس إما بصوت خفي ال يسمعه 
الشيطان إىل العبد ومن هذا وسوسة احللي وهو حركته اخلفية يف األذن والظاهر واهللا تعاىل أعلم إهنا مسيت وسوسة 

لقرهبا وشدة جماورهتا حملل الوسوسة من شياطني اإلنس وهو األذن فقيل وسوسة احللي ألنه صوت جماور لألذن 
  م الذي يلقيه الشيطان يف أذن من يوسوس له كوسوسة الكال

وملا كانت الوسوسة كالما يكرره املوسوس ويؤكد عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها فقالوا 
  وسوس وسوسة فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه 

اه كالدوران والغليان والنزوان وبابه ونظري ونظري هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معن
ذلك زلزل ودكدك وقلقل وكبكب الشيء ألن الزلزلة حركة متكررة وكذلك الدكدكة والقلقلة وكذلك كبكب 

 ٩٤الشيء إذا كبه يف مكان بعيد فهو يكب فيه كبا بعد كب كقوله تعاىل فكبكبوا فيها هم والغاوون الشعراء 
رة بعد مرة ومثله ذرذره إذا ذره شيئا بعد شيء ومثله صرصر الباب إذا تكرر ومثله رضرضة إذا كرر رضه م

  صريره ومثله مطمط الكالم إذا مطه شيئا بعد شيء ومثله كفكف الشيء إذا كرر كفه وهو كثري 



وقد علم هبذا أن من جعل هذا الرباعي مبعىن الثالثي املضاعف مل يصب ألن الثالثي ال يدل على تكرار خبالف 
  باعي املكرر فإذا قلت ذر الشيء وصر الر

الباب وكف الثوب ورض احلب مل يدل على تكرار الفعل خبالف ذرذر وصرصر ورضرض وحنوه فتأمله فإنه مطابق 
  للقاعدة العربية يف احلذو باأللفاظ حذو املعاين وقد تقدم التنبيه على ذلك فال وجه إلعادته 

صوته قالوا عجعج وكذلك ثج املاء إذا صب فإن تكرر ذلك قيل وكذلك قوهلم عج العجل إذا صوت فإن تابع 
  ثجثج واملقصود أن املوسوس ملا كان يكرر وسوسته ويتابعها قبل وسوس فصل 

  هل الوسواس وصف أو مصدر

إذا عرف هذا فاختلف النحاة يف لفظ الوسواس هل هو وصف أو مصدر اجلواب على قولني وحنن نذكر حجة كل 
  ح من القولني بعون اهللا تعاىل وفضله قول مث نبني الصحي

أما من ذهب إىل أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فعلل والوصف من فعلل إمنا هو مفعلل كمدحرج ومسرهف 
ومبيطر ومسيطر وكذلك هو من فعل بوزن مفعل كمقطع وخمرج وبابه فلو كان الوسواس صفة لقيل موسوس أال 

زلزال وكذلك من دكدك مدكوك وهو مطرد فدل على أن الوسواس ترى أن اسم الفاعل من زلزل مزلزل ال 
مصدر وصف به على وجه املبالغة أو يكون على حذف مضاف تقديره ذو الوسواس قالوا والدليل عليه أيضا قول 

  الشاعر 
  ... تسمع للحلي هبا وسواسا 

  فهذا مصدر مبعىن الوسوسة سواء 
أن فعلل ضربان أحدمها صحيح ال تكرار فيه كدحرج وسرهف قال أصحاب الرأي اآلخر الدليل على أنه وصف 

بيطر وقياس مصدر هذه الفعللة كالدحرجة والسرهفة والبيطرة والفعالن بكسر الفاء كالسرهاف والدحراج 
  والوصف منه مفعلل كمدحرج ومبيطر 

ر ألن األصل السالمة والثاين فعلل الثنائي املكرر كزلزل ودكدك ووسوس وهذا فرع على فعلل اجملرد عن التكرا
من التكرار ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو ملصدر األول ووصفه فمصدره يأيت على الفعللة كالوسوسة 

  والزلزلة والفعالل كالزلزال وأقيس املصدرين وأوالمها بنوعي فعلل الفعالن ألمرين 
ابع وسكون الثاين فجعل أفعال مصدر أحدمها أن فعلل مشاكل ألفعل يف عدد احلروف وفتح األول والثالث والر

أفعل وفعالل مصدر فعلل ليتشاكل املصدران كما يتشاكل الفعالن فكان الفعالن أوىل هبذا الوزن من الفعللة الثاين 
أن أصل املصدر أن خيالف وزنه وزن فعله وخمالفة فعالل لفعلل أشد من خمالفة فعللة له فكان فعالل أحق باملصدرية 

  ساويا يف اإلطراد من أن فعللة أرجع يف اإلستعمال وأكثر هذا هو األصل من فعللة أو ت
وقد جاءوا مبصدر هذا الوزن املكرر مفتوح الفاء فقالوا وسوس الشيطان وسواسا ووعوع الكلب وعواعا إذا عوى 

اعي الصحيح وعظعظ السهم عظعاظا واجلاري على القياس فعالل بكسر الفاء أو فعللة وهذا املفتوح نادر ألن الرب
أصل للمتكرر ومل يأت مصدر الصحيح مع كونه أصال إال على فعللة وفعالل بالكسر فلم حيسن بالرباعي املكرر 

لفرعيته أن يكون مصدره إال كذلك ألن الفرع ال خيالف أصله بل حيتذي فيه حذوه وهذا يقتضي أن ال يكون 
  مصدره على فعالل بالفتح فإن شذ حفظ ومل يزد عليه 



ا وأيضا فإن فعالال املفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل املكرر ليكون فيه نظري فعال من الثالثي قالو
ألهنما متشاركان وزنا فاقتضى ذلك أن ال يكون لفعالل من املصدرية نصيب كما مل يكن لفعال فيها نصيب فلذلك 

تكون صفات دالة على املبالغة يف مصادر هذه استندروا وقوع وسواس ووعواع وعظعاظ مصادر وإمنا حقها أن 
  األفعال 

قالوا وإذا ثبت هذا فحق ما وقع منها حمتمال للمصدرية والوصفية أن حيمل على الوصفية محال على األكثر الغالب 
وجتنبا للشاذ فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه ذو تقديرا فقوله خارج عن القياس واإلستعمال الغالب 

  ى فساد ما ذهب إليه أمران ويدل عل

أحدمها أن كل مصدر أضيف إليه ذو تقديرا فتجرده للمصدرية أكثر من الوصف به كرضي وصوم وفطر وفعالل 
املفتوح مل يثبت جترده للمصدرية إال يف ثالثة ألفاظ فقط وسواس ووعواع وعظعاظ على أن منع املصدرية يف هذا 

ى املصدرية قوهلم وسوس إليه الشيطان وسواسا وهذا ال يتعني للمصدرية ممكن ألن غاية ما ميكن أن يستدل به عل
الحتمال أن يراد به الوصفية وينتصب وسواسا على احلال ويكون حاال مؤكدة فإن احلال قد يؤكد هبا عاملها 

س والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشم ٧٩املوافق هلا لفظا ومعىن كقوله تعاىل وأرسلناك للناس رسوال النساء 
والنجوم مسخرات بأمره نعم إمنا تتعني مصدرية الوسواس بالسمع أعوذ باهللا من وسواس الشيطان وحنو ذلك مما 

يكون الوسواس فيه مضافا إىل فاعله كما مسع ذلك يف الوسوسة ولكن أين لكم ذلك فهاتوا شاهده فبذلك يتعني أن 
  يكون الوسواس مصدرا بانتصابه بعد الفعل 

ثاين من دليل فساد من زعم أن وسواسا مصدر مضاف إليه ذو تقديرا إن املصدر املضاف إليه ذكر تقديرا الوجه ال
ال يؤنث وال يثىن وال جيمع بل يلزم طريقة واحدة ليعلم أصالته يف املصدرية وأنه عارض الوصفية فيقال امرأة صوم 

صوم وفعالل املوصوف به ليس كذلك بل وامرأتان صوم ونساء صوم ألن املعىن ذات صوم وذاتا صوم وذوات 
  يثىن وجيمع ويؤنث فتقول رجل ثرثار وامرأة ثرثارة ورجال ثرثارون 

  وقالوا ريح رفرافة أي // حسن // ويف احلديث أبغضكم إىل الثرثارون املتفيهقون 

املصدر حترك األشجار وريح سفسافة أي تنخل التراب ودرع فضفاضة أي متسعة والفعل من ذلك كله فعلل و
فعللة وفعالل بالكسر ومل ينقل يف شيء من ذلك فعالل بالفتح وكذلك قالوا متتام وفأفاء ولضالض أي ماهر يف 
الداللة وفجفاج كثر الكالم وهرهار أي ضحاك وكهكاه ووطواط أي ضعيف وحشحاش وعسعاس أي خفيف 

  وهو كثري ومصدره كله الفعللة والوصف فعالل بالفتح 
يص ومثله دحداح أي قصري ومثله جبباج أي جسيم وختتاج أي ألكن مششام أي سريع وشيء ومثله هفهاف أي مخ

خشخاش أي مصوت وقعقاع مثله وأسد فضفاض أي كاسر وحية نضناض حترك لساهنا فقد رأيت فعالل يف هذا 
ثرثار كله وصفا ال مصدرا فما بال الوسواس أخرج عن نظائره وقياس بابه فثبت أن وسواسا وصف ال مصدر ك

  ومتتام ودحداح وبابه 
ويدل عليه وجه آخر وهو أنه وصفه مبا يستحيل أن يكون مصدرا بل هو متعني الوصفية وهو اخلناس فالوسواس 
واخلناس وصفان ملوصوف حمذوف وهو الشيطان وحسن حذف املوصوف ههنا غلبة الوصف حىت صار كالعلم 

ركا فيقع اللبس كالطويل والقبيح واحلسن وحنوه فيتعني ذكر عليه واملوصوف إمنا يقبح حذفه إذا كان الوصف مشت
املوصوف ليعلم أن الصفة له ال لغريه فأما إذا غلب الوصف واختص ومل يعرض فيه اشتراك فإنه جيري جمرى اإلسم 



وحيسن حذف املوصوف كاملسلم والكافر والرب والفاجر والقاصي والداين والشاهد والوايل وحنو ذلك فحذف 
  ف هنا أحسن من ذكره املوصو

وهذا التفصيل أوىل من إطالق من منع حذف املوصوف ومل يفصل ومما يدل على أن الوسواس وصف ال مصدر أن 
الوصفية أغلب على فعالل من املصدرية كما تقدم فلو أريد املصدر أليت بذو املضافة إليه ليزول اللبس وتتعني 

السواء فال بد من قرية تدل على تعيني أحدمها فكيف والوصفية أغلب املصدرية فإن اللفظ إذا احتمل األمرين على 
  عليه من املصدرية 

وهذا خبالف صوم وفطر وباهبما فإهنا مصادر ال تلبس باألوصاف فإذا جرت أوصافا علم أهنا على حذف مضاف أو 
طان نفسه وأنه ذات ال تنزيال للمصدر منزلة الوصف مبالغة على الطريقتني يف ذلك فتعني أن الوسواس هو الشي

  مصدر واهللا أعلم 

  فصل اخلناس وبيان اشتقاقه 
وأما اخلناس فهو فعال من خنس خينس إذا توارى واختفى ومنه قول أيب هريرة لقيين النيب يف بعض طرق املدينة وأنا 

ب يف قوله جنب فاخننست منه وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور فليست جملرد اإلختفاء وهلذا وصفت هبا الكواك
قال قتادة هي النجوم تبدو بالليل وختنس بالنهار فتختفي وال ترى وكذلك قال  ١٥تعاىل فال أقسم باخلنس التكوير 

علي رضي اهللا عنه هي الكواكب ختنس بالنهار فال ترى وقالت طائفة اخلنس هي الراجعة اليت ترجع كل ليلة إىل 
  جهة املشرق وهي السبعة السيارة 

اخلنوس الرجوع إىل وراء واخلناس مأخوذ من هذين املعنيني فهو من اإلختفاء والرجوع والتأخر فإن قالوا وأصل 
العبد إذا غفل عن ذكر اهللا جثم على قلبه الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه أنواع الوساوس اليت هيأصل الذنوب 

توارى وذلك اإلخنناس واإلنقباض هو كلها فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به اخننس وانقبض كما ينخنس الشيء لي
  أيضا جتمع ورجوع وتأخر عن القلب إىل خارج فهو تأخر ورجوع معه اختفاء 

وخنس واخننس يدل على األمرين معا قال قتادة اخلناس له خرطوم كخرطوم الكلب يف صدر اإلنسان فإذا ذكر 
  العبد ربه خنس 

لقلب مينيه وحيدثه فإذا ذكر اهللا تعاىل خنس وإذا مل يذكره عاد ويقال رأسه كرأس احلية وهو واضع رأسه على مثرة ا
  ووضع رأسه يوسوس إليه ومينيه 

وجيء من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون اخلانس واملنخنس إيذانا بشدة هروبه ورجوعه وعظم نفوره 
ا بل إذا ذكر اهللا هرب واخننس وتأخر عند ذكر اهللا وأن ذلك دأبه ودينه ال أنه يعرض له ذلك عند ذكر اهللا أحيان

فإن ذكر اهللا هو مقمعته اليت يقمع هبا كما يقمع املفسد والشرير باملقامع اليت تردعه من سياط وحديد وعصي 
  وحنوها 

فذكر اهللا يقمع الشيطان ويؤمله ويؤذيه كالسياط واملقامع اليت تؤذي من يضرب هبا وهلذا يكون شيطان املؤمن هزيال 
  ضىن مما يعذبه ويقمعه به من ذكر اهللا وطاعته ضئيال م

ويف أثر عن بعض السلف أن املؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعريه يف السفر ألنه كلما اعترضه صب عليه 
سياط الذكر والتوجه واإلستغفار والطاعة فشيطانه معه يف عذاب شديد ليس مبنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه يف 

  ذا يكون قويا عاتيا شديدا راحة ودعة وهل



فمن مل يعذب شيطانه يف هذه الدار بذكر اهللا تعاىل وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه يف اآلخرة بعذاب النار 
  فال بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه 

ها العبد وجاء بناء اخلناس وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارا حىت يعزم علي
على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل ألنه كلما ذكر اهللا اخننس مث إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء 

  اللفظني مطابقا ملعنييهما فصل الصفة الثالثة للشيطان 
ر حملها ثانيا وأهنا يف صدور وقوله الذي يوسوس يف صدور الناس صفة ثالثة للشيطان فذكر وسوسته أوال مث ذك

الناس وقد جعل اهللا للشيطان دخوال يف جوف العبد ونفوذا إىل قلبه وصدره فهو جيري منه جمرى الدم وقد وكل 
  بالعبد فال يفارقه إىل املمات 

ويف الصحيحني من حديث الزهري عن علي بن حسني عن صفية بنت حيي قالت كان رسول اهللا معتكفا فأتيته 
يال فحدثته مث قمت فانقلبت فقام معي ليقلبين وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد فمر رجالن من األنصار أزوره ل

فلما رأيا النيب أسرعا فقال النيب على رسلكما إهنا صفية بنت حيي فقاال سبحان اهللا يا رسول اهللا فقال إن الشيطان 
  // رواه البخاري // ما سوءا أو قال شيئا جيري من اإلنسان جمرى الدم وإين خشيت أن يقذف يف قلوبك

ويف الصحيح أيضا عن أيب سلمة بن عبدالرمحن عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان 
وله ضراط فإذا قضى أقبل فإذا ثوب هبا أدبر فإذا قضي أقبل حىت خيطر بني اإلنسان وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر 

رواه البخاري // دري أثالثا صلى أم أربعا فإذا مل يدر أثالثا صلى أم أربعا سجد سجديت السهو كذا حىت ال ي
  // ومسلم 

  ومن وسوسته ما ثبت ويف الصحيح عن أيب هريرة عن النيب قال يأيت 

// الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا حىت يقول من خلق اهللا فمن وجد ذلك فليستعذ باهللا ولينته 
ويف الصحيح أن أصحاب رسول اهللا قالوا يا رسول اهللا إن أحدنا ليجد يف نفسه ما ألن // رواه البخاري ومسلم 

  // صحيح // خير من السماء إىل األرض أحب إليه من أن يتكلم به قال احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة 
أن يفعله وهلذا يضاف النسيان إليه إضافته إىل سببه  ومن وسوسته أيضا أن يشغل القلب حبديثه حىت ينسيه ما يريد

   ٦٣قال تعاىل حكاية عن صاحب موسى إنه قال إين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره الكهف 
وتأمل حكمة القرآن الكرمي وجاللته كيف أوقع اإلستعاذة من شر الشيطان املوصوف بأنه الوسواس اخلناس الذي 

 ٤ر الناس ومل يقل من شر وسوسته لتعم اإلستعاذة شره مجيعه فإن قوله من شر الوسواس الناس يوسوس يف صدو
يعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرا وأقواها تأثريا وأعمها فسادا وهي الوسوسة اليت هي مباديء 

فيصوره لنفسه ومينيه ويشهيه اإلرادة فإن القلب يكون فارغا من الشر واملعصية فيوسوس إليه وخيطر الذنب بباله 
فيصري شهوة ويزينها له وحيسنها وخييلها له يف خيال متيل نفسه إليه فيصري إرادة مث ال يزال ميثل وخييل وميين ويشهي 

وينسى علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبني مطالعته فال يرى إال صورة املعصية والتذاذه هبا 
ذلك فتصرب اإلرادة عزمية جازمة فيشتد احلرص عليها من القلب فيبعث اجلنود يف الطلب  فقط وينسى ما وراء

فيبعث الشيطان معهم مدادا هلم وعونا فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم كما قال تعاىل أمل تر أنا أرسلنا 
وا أو ونوا أزعاجتهم أي تزعجهم إىل املعاصي إزعاجا كلما فتر ٨٣الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا مرمي 

  الشياطني وأزهتم وأثارهتم فال تزال بالعبد تقوده إىل الذنب وتنظم مشل اإلجتماع بألطف حيلة وأمت مكيدة 



قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بين آدم وهو الذي استكرب وأىب أن يسجد ألبيهم بتلك النخوة والكرب وال يرضاه 
  ل بعضهم أن يصري قوادا لكل من عصى اهللا كما قا

  وقبح ما أظهر من خنوته ... عجبت من إبليس يف تيهه 
  وصار قوادا لذريته شرور الشيطان ... تاه على آدم يف سجدة 

فأصل كل معصية وبالء إمنا هو الوسوسة فلهذا وصفه هبا لتكون اإلستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه وإال 
  فشره بغري الوسوسة حاصل أيضا 

لص سارق ألموال الناس فكل طعام أو شراب مل يذكر اسم اهللا تعاىل عليه فله فيه حظ بالسرقة فمن شره أنه 
واخلطف وكذلك يبيت يف البيت إذا مل يذكر فيه اسم اهللا تعاىل فيأكل طعام اإلنس بغري إذهنم ويبيت يف بيوهتم بغري 

صية مث يلقي يف قلوب الناس يقظة ومناما إنه أمرهم فيدخل سارقا وخيرج مغريا ويدل على عوراهتم فيأمر العبد باملع
فعل كذا وكذا ومن هذا أن العبد يفعل الذنب ال يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به وما ذاك إال 

أن الشيطان زينه له وألقاه يف قلبه مث وسوس إىل الناس مبا فعل وألقاه فأوقعه يف الذنب مث فضحه به فالرب تعاىل 
والشيطان جيهد يف كشف ستره وفضيحته فيغتر العبد ويقول هذا ذنب مل يره إال اهللا تعاىل ومل يشعر بأن  يستره

عدوه ساع يف إذاعته وفضيحته وقل من يتفطن من الناس هلذه الدقيقة ومن شره أنه إذا نام العبد عقد على رأسه 
عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال ويعقد عقدا متنعه من اليقظة كما يف صحيح البخاري عن سعيد بن املسيب 

الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقدة يضرب على كل عقدة مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإن 
استيقظ فذكر اهللا احنلت عقده فإن توضأ احنلت عقدة فإن صلى احنلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإال 

  // رواه البخاري ومسلم  //أصبح خبيث النفس كسالن 
ومن شره أن يبول يف أذن العبد حىت ينام إىل الصباح كما ثبت عن النيب أنه ذكر عنده رجل نام ليله حىت أصبح 

رواه البخاري ومن شره أنه قعد البن آدم // رواه البخاري // قال ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه أو قال يف أذنيه 
يق من طرق اخلري إال والشيطان مرصد عليه مينعه جبهده أن يسلكه فإن خالفه وسلكه بطرق اخلري كلها فما من طر

  ثبطه فيه وعوقه وشوش عليه باملعارضات والقواطع فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته 

 أيديهم ومن خلفهم وعن ويكفي من شره أنه أقسم باهللا ليقعدن لبين آدم صراطه املستقيم وأقسم ليأتينهم من بني
أمياهنم وعن مشائلهم ولقد بلغ شره أن أعمل املكيدة وبالغ يف احليلة حىت أخرج آدم من اجلنة مث مل يكفه ذلك حىت 
استقطع من أوالده شرطة النار من كل ألف وتسعة وتسعني مث مل يكفه ذلك حىت أعمل احليلة يف إبطال دعوة اهللا 

وة له وأن يعبد من دون اهللا فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور اهللا وإبطال من األرض وقصد أن تكون الدع
  دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك وحمو التوحيد وأعالمه من األرض 

ويكفي من شره أنه تصدى إلبراهيم خليل الرمحن حىت رماه قومه باملنجنيق يف النار فرد اهللا تعاىل كيده عليه وجعل 
بردا وسالما وتصدى حىت أراد اليهود قتله وصلبه فرد اهللا كيده وصان املسيح ورفعه إليه وتصدى النار على خليله 

لزكريا وحيىي حىت قتال واستثار فرعون حىت زين له الفساد العظيم يف األرض ودعوى أنه رهبم األعلى وتصدى للنيب 
على النيب بشهاب من نار يريد أن يرميه به وظاهر الكفار على قتله جبهده واهللا تعاىل يكبته ويرده خاسئا وتفلت 

  وهو يف الصالة فجعل النيب يقول ألعنك بلعنة اهللا 
وأعان اليهود على سحرهم للنيب فإذا كان هذا شأنه ومهته يف الشر فكيف اخلالص منه إال مبعونة اهللا وتأييده 



و السبب فيه ويكن ينحصر شره يف وإعاذته وال ميكن حصر أجناس شره فضال عن آحادها إذ كل شر يف العامل فه
  ستة أجناس ال يزال بابن آدم حىت ينال منه واحدا منها أو أكثر 

الشر األول شر الكفر والشرك ومعاداة اهللا ورسوله فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه 
صريه من جنده وعسكره وإستنابه على أمثاله وهو أول ما يريد من العبد فال يزال به حىت يناله منه فإذا نال ذلك 

  وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه 
فإذا يئس منه من ذلك وكان ممن سبق له اإلسالم يف بطن أمه نقله إىل املرتبة الثانية من الشر وهي البدعة وهي 

ب منه وهي خمالفة أحب إليه من الفسوق واملعاصي ألن ضررها يف نفس الدين وهو ضرر متعد وهي ذنب ال يتا
لدعوة الرسل ودعا إىل خالف ما جاءوا به وهي باب الكفر والشرك فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا 

  نائبه وداعيا من دعائه 

فإن أعجزه من هذه املرتبة وكان العبد ممن سبقت له من اهللا موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضالل نقله إىل 
ثالثة من الشر وهي الكبائر على اختالف أنواعها فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها وال سيما إن كان عاملا املرتبة ال

متبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه مث يشيع من ذنوبه ومعاصيه يف الناس ويستنيب منهم من يشيعها 
يشعر فإن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إىل اهللا تعاىل وهو نائب إبليس وال 

آمنوا هلم عذاب أليم هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها ال نصيحة منهم ولكن 
طاعة إلبليس ونيابة عنه كل ذلك لينفر الناس عنه وعن اإلنتفاع به وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند 

 من ذنوب هؤالء فإهنا ظلم منه لنفسه إذا استغفر اهللا وتاب إليه قبل اهللا توبته وبدل سيئاته حسنات وأما ذنوب اهللا
أولئك فظلم للمؤمنني وتتبع لعورهتم وقصد لفضيحتهم واهللا سبحانه باملرصاد ال ختفى عليه كمائن الصدور 

  ودسائس النفوس 
املرتبة الرابعة وهي الصغائر اليت إذا اجتمعت فرمبا أهلكت صاحبها كما فإن عجز الشيطان عن هذه املرتبة نقله إىل 

وذكر حديثا معناه // صحيح // قال النيب إياكم وحمقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفالة من األرض 
الصغائر أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حىت أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا واشتووا وال يزال يسهل عليه أمر 

  حىت يستهني هبا فيكون صاحب الكبرية اخلائف منها أحسن حاال منه 
فإن أعجزه العبد من هذه املرتبة نقله إىل املرتبة اخلامسة وهي إشغاله باملباحات اليت ال ثواب فيها وال عقاب بل 

  عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله هبا 
  ان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه فإن أعجزه العبد من هذه املرتبة وك

وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إىل املرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل املفضول عما هو أفضل 
منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل اخلري املفضول وحيضه عليه وحيسنه له إذا تضمن 

ا هو أفضل وأعلى منه وقل من يتنبه هلذا من الناس فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا وحمركا إىل نوع من الطاعة ال ترك م
يشك أنه طاعة وقربة فإنه ال يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان فإن الشيطان ال يأمر خبري ويرى أن هذا خري 

 أن الشيطان يأمر بسبعني بابا من أبواب اخلري إما ليتوصل فيقول هذا الداعي من اهللا وهو معذور ومل يصل علمه إىل
  هبا إىل باب واحد من الشر وإما ليفوت هبا خريا أعظم من تلك السبعني بابا وأجل وأفضل 

وهذا ال يتوصل إىل معرفته إال بنور من اهللا يقذفه يف قلب العبد يكون سببه جتريد متابعة الرسول وشدة عنايته 



عند اهللا وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة هللا تعاىل ولرسوله ولكتابه ولعباده مبراتب األعمال 
املؤمنني خاصتهم وعامتهم وال يعرف هذا إال من كان من ورثة الرسول ونوابه يف األمة وخلفائه يف األرض وأكثر 

  لى من يشاء من عباده اخللق حمجوبون عن ذلك فال خيطر بقلوهبم واهللا تعاىل مين بفضله ع
فإن أعجزه العبد من هذه املراتب الست وأعيا عليه سلط عليه حزبه من اإلنس واجلن بأنواع األذى والتكفري 
والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إمخاله وإطفائه ليشوش عليه قلبه ويشغل حبربه فكره وليمنع الناس من 

لني من شياطني اإلنس واجلن عليه وال يفتر وال يين فحينئذ يلبس املؤمن ألمة اإلنتفاع به فيبقى سعيه يف تسليط املبط
  احلرب وال يضعها عنه إىل املوت ومىت وضعها أسر أو أصيب فال يزال يف جهاد حىت يلقى اهللا 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس وتزن به األعمال فإنه يطلعك على 
حقائق الوجود ومراتب اخللق واهللا املستعان وعليه التكالن ولو مل يكن يف هذا التعليق إال هذا الفصل لكان نافعا ملن 

  تدبره ووعاه فصل الصدور والقلوب 
وتأمل السر يف قوله تعاىل يوسوس يف صدور الناس ومل يقل يف قلوهبم والصدر هو ساحة القلب وبيته فمنه تدخل 

  فتجتمع يف الصدر مث تلج الواردات إليه 

  يف القلب فهو مبنزلة الدهليز له ومن القلب خترج األوامر واإلرادات إىل الصدر مث تتفرق على اجلنود 
فالشيطان  ١٥٤ومن فهم هذا فهم قوله تعاىل وليبتلي اهللا ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم آل عمران 

قاءه يف القلب فهو موسوس يف الصدر ووسوسته واصلة إىل القلب يدخل إىل ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إل
ومل يقل فيه ألن املعىن أنه ألقى إليه ذلك وأوصله فيه فدخل يف  ١٢٠وهلذا قال تعاىل فوسوس إليه الشيطان طه 
  قلبه فصل اجلار واجملرور من اجلنة والناس 

  واجملرور مب يتعلق وقوله تعاىل من اجلنة والناس اختلف املفسرون يف هذا اجلار 
فقال الفراء ومجاعة هو بيان للناس املوسوس يف صدورهم واملعىن يوسوس يف صدور الناس الذين هم من اجلن 

  واإلنس أي املوسوس يف صدورهم قسمان إنس وجن 
فالوسواس يوسوس للجين كما يوسوس لإلنسي وعلى هذا القول فيكون من اجلنة والناس نصب على احلال ألنه 

ر بعد معرفة على قول البصريني وعلى قول الكوفيني نصب باخلروج من املعرفة هذه عبارهتم ومعناها أنه ملا جمرو
يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبا والبصريون يقدرونه حاال أي كائنني من اجلنة والناس 

  وهذا القول ضعيف جدا لوجوه 
اجلين يوسوس يف صدور اجلن ويدخل فيه كما يدخل يف اإلنسي وجيري منه جمراه من أحدها أنه مل يقم دليل على أن 

  اإلنسي فأي دليل يدل على هذا حىت يصح محل اآلية عليه 
الثاين أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا فإنه قال الذي يوسوس يف صدور الناس فكيف يبني الناس بالناس فإن معىن 

لناس الذين هم أو كائنني من اجلنة والناس أفيجوز أن يقال يف صدور الناس الكالم على قوله يوسوس يف صدور ا
  الذين هم من الناس وغريهم هذا ما ال جيوز وال هو استعمال فصيح 

  الثالث أن يكون قد قسم الناس إىل قسمني جنة وناس وهذا غري صحيح فإن الشيء ال يكون قسيم نفسه 
ناس بوجه ال أصال وال اشتقاقا وال استعماال ولفظهما يأىب ذلك فإن اجلن إمنا الرابع أن اجلنة ال يطلق عليهم اسم ال

مسوا جنا من اإلجتنان وهو اإلستتار فهو مستترون عن أعني البشر قسموا جنا لذلك من قوهلم جنه الليل وأجنه إذا 



  ستره وأجن امليت إذا ستره يف األرض قال 
  وآل أيب بكر علي وعباس ... وال تبك ميتا بعد ميت أجنه 

ومنه اجملن الستتار  ٣١يريد النيب ومنه اجلنني الستتاره يف بطن أمه قال تعاىل وإذا أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم النجم 
  احملارب به من سالح خصمه 

 ومنه اجلنة الستتار داخلها باألشجار ومنه اجلنة بالضم ملا بقي اإلنسان من السهام والسالح ومنه اجملنون الستتار
عقله وأما الناس فبينه وبني اإلنس مناسبة يف اللفظ واملعىن وبينهما اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليب الكلمة إىل معىن 

واحد واإلنس واإلنسان مشتق من اإليناس وهو الرؤية واإلحساس ومنه قوله آنس من جانب الطور نارا القصص 
  أي رآها  ٢٩

سستموه ورأيتموه فاإلنسان مسي إنسانا ألنه يونس أي يرى بالعني أي أح ٦ومنه فإن آنستم منهم رشدا النساء 
والناس فيه قوالن أحدمها أنه مقلوب من أنس وهو بعيد واألصل عدم القلب والثاين هو الصحيح أنه من النوس 
كما  وهو احلركة املتتابعة فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة كما مسي الرجل حارث ومهام أصدق األمساء

  ألن كل أحد له هم // صحيح // قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

وإرادة وهي مبدأ وحرث وعمل هو منتهى فكل أحد حارث ومهام واحلرث واهلم حركتا الظاهر والباطن وهو 
  حقيقة النوس وأصل ناس نوس حتركت الواو قبلها فصارت ألفا هذان مها القوالن املشهوران يف اشتقاق الناس 

ما قول بعضهم أنه من النسيان ومسي اإلنسان إنسانا لنسيانه وكذلك الناس مسوا ناسا لنسياهنم فليس هذا القول وأ
بشيء وأين النسيان الذي مادته ن س ي إىل الناس الذي مادته ن و س وكذلك أين هو من اإلنس الذي مادته ا ن 

ائدان ال جيوز فيه غري هذا البتة إذ ليس يف كالمهم س وأما إنسان فهو فعالن من أ ن س واأللف والنون يف آخره ز
أنس حىت ال يكون إنسانا إفعاال منه وال جيوز أن يكون األلف والنون يف أوله زائدتني إذ ليس يف كالمهم انفعل 

  فيتبني أنه فعالن من األنس ولو كان مشتقا من نسي لكان نسيانا ال إنسانا 
  نسيان كليلة إصحيان مث حذفت الياء ختفيفا فصار إنسانا فإن قلت فهال جعلته إفعالال وأصله إ

قلت يأىب ذلك عدم افعالل يف كالمهم وحذف الياء بغري سبب ودعوى ما ال نظري له وذلك كله فاسد على أن 
  الناس قد قيل إن أصله األناس فحذفت اهلمزة فقيل الناس واستدل بقول الشاعر 

  ...  إن املنايا يطلعن على األناس الغافلني
وال ريب أن أناسا فعال وال جيوز فيه غري ذلك البتة فإن كان أصل ناس أناسا فهو أقوى األدلة على أنه من أنس 

ويكون الناس كاإلنسان سواء يف اإلشتقاق ويكون وزن ناس على هذا القول عال ألن احملذوف فاؤه وعلي القول 
  األول يكون وزنه فعل ألنه من النوس 

  يف يكون وزنه فلع ألنه من نسي فقلبت المه إىل موضع العني فصار ناسا ووزنه فلعا وعلى القول الضع
واملقصود أن الناس إسم لبين آدم فال يدخل اجلن يف مسماهم فال يصح أن يكون من اجلنة والناس بيانا لقوله يف 

  صدور الناس وهذا واضح ال خفاء فيه 
سم الرجال كما يف قوله تعاىل وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون فإن قيل ال حمذور يف ذلك فقد أطلق على اجلن ا

  فإذا أطلق عليهم اسم الرجال مل ميتنع أن يطلق عليهم اسم الناس  ٦برجال من اجلن اجلن 



قلت هذا هو الذي غر من قال إن الناس اسم للجن واإلنس يف هذه اآلية وجواب ذلك أن اسم الرجال إمنا وقع 
   مقابلة ذكر الرجال من اإلنس وال يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا عليهم وقوعا مقيدا يف

وأنت إذا قلت إنسان من حجارة أو رجل من خشب وحنو ذلك مل يلزم من ذلك وقوع اسم الرجل واإلنسان عند 
يه اسم الناس وذلك اإلطالق على احلجر واخلشب وأيضا فال يلزم من إطالق اسم الرجل على اجلين أن يطلق عل

ألن الناس واجلنة متقابالن وكذلك واإلنس واجلن فاهللا تعاىل يقابل بني اللفظني كقوله يا معشر اجلن واإلنس الرمحن 
  وهو كثري يف القرآن  ٣٣

يقتضي أهنما متقابالن فال يدخل أحدمها يف اآلخر خبالف الرجال واجلن  ٦وكذلك قوله من اجلنة والناس الناس 
مل يستعمال متقابلني فال يقال اجلن والرجال كما يقال اجلن واإلنس وحينئذ فاآلية أبني حجة عليهم يف أن فإهنما 

اجلن ال يدخلون يف لفظ الناس ألنه قابل بني اجلنة والناس فعلم أن أحدمها ال يدخل يف اآلخر فالصواب القول الثاين 
نوعان إنس وجن فاجلين يوسوس يف صدور اإلنس  وهو أن قوله من اجلنة والناس بيان للذي يوسوس وأهنما

  واإلنسي أيضا يوسوس إىل اإلنسي 
فاملوسوس نوعان إنس وجن فإن الوسوسة هي اإللقاء اخلفي يف القلب وهذا مشترك بني اجلن واإلنس وإن كان 

ابن آدم وجيري منه إلقاء اإلنسي ووسوسته إمنا هي بواسطة األذن واجلين ال حيتاج إىل تلك الواسطة ألنه يدخل يف 
  جمرى الدم 

على أن اجلين قد يتمثل له ويوسوس إليه يف أذنه كاإلنسي كما يف البخاري عن عروة عن عائشة عن النيب أنه قال 
إن املالئكة حتدث يف العنان والعنان الغمام باألمر يكون يف األرض فتسمع الشياطني الكلمة فتقرها يف أذن الكاهن 

فهذه وسوسة وإلقاء من // رواه البخاري والترمذي // زيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم كما تقر القارورة في
  الشيطان بواسطة األذن 

ونظري اشتراكهما يف هذه الوسوسة اشتراكهما يف الوحي الشيطاين قال تعاىل وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني 
   ١١٢ألنعام اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا ا

فالشيطان يوحي إىل اإلنسي باطله ويوحيه اإلنسي إىل إنسي مثله فشياطني اإلنس واجلن يشتركان يف الوحي 
الشيطاين ويشتركان يف الوسوسة وعلى هذا فتزول تلك اإلشكاالت والتعسفات اليت ارتكبها أصحاب القول 

ني اإلنس واجلن وعلى القول األول إمنا تكون األول وتدل اآلية على اإلستعاذة من شر نوعي الشياطني شياط
  اإلستعاذة من شر شياطني اجلن فقط فتأمله فإنه بديع جدا 

فهذا ما من اهللا به من الكالم على بعض أسرار هاتني السورتني وله احلمد واملنة وعسى اهللا أن يساعد بتفسري على 
  وخنتم الكالم على السورتني بذكر  هذا النمط فما ذلك على اهللا بعزيز واحلمد هللا رب العاملني

  قاعدة نافعة اعتصام العبد من الشيطان

  فما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره وحيترز منه وذلك يف عشرة أسباب 
احلرز األول اإلستعاذة باهللا من الشيطان أحدمها اإلستعاذة باهللا من الشيطان قال تعاىل وإما ينزغنك من الشيطان 

ويف موضع آخر إنه هو مسيع عليم وقد تقدم أن السمع املراد به  ٣٦استعذ باهللا إنه هو السميع العليم فصلت نزغ ف
  هاهنا مسع اإلجابة ال جمرد السمع التام 



وتأمل سر القرآن الكرمي كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها 
لالم يف سورة حم القتضاء املقام هلذا التأكيد وتركه يف سورة األعراف الستغناء املقام عنه وعرف الوصف باأللف وا

فإن األمر باإلستعاذة يف سورة حم وقع بعد األمر بأشق األشياء على النفس وهو مقابلة إساءة املسيء باإلحسان إليه 
  قال اهللا تعاىل  وهذا أمر ال يقدر عليه إال الصابرون وال يلقاه إال ذو حظ عظيم كما

والشيطان ال يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وعجز ويسلط عليه عدوه فيدعوه إىل اإلنتقام ويزينه له فإن 
عجز عنه دعاه إىل اإلعراض عنه وأن ال يسيء إليه وال حيسن فال يؤثر اإلحسان إىل املسيء إال من خالفه وآثر اهللا 

فكان املقام مقام تأكيد وحتريض فقال فيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ  تعاىل وما عنده على حظه العاجل
  باهللا إنه هو السميع العليم 

وأما يف سورة األعراف فإنه أمره أن يعرض عن اجلاهلني وليس فيها األمر مبقابلة إساءهتم باإلحسان بل باإلعراض 
ان وسعيه يف دفع هذا كحرصه على دفع املقابلة وهذا سهل على النفوس غري مستعص عليها فليس حرص الشيط

  باإلحسان فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم 
وقد تقدم ذكر الفرق بني هذين املوضعني وبني قوله يف حم املؤمن فاستعذ باهللا إنه هو السميع البصري ويف صحيح 

ال كنت جالسا مع النيب ورجالن يستبان فأحدمها امحر وجهه البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد ق
وانتفخت أوداجه فقال النيب إين ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب عنه ما جيد لو قال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ذهب 

  // رواه البخاري ومسلم // عنه ما جيد 
إلستعاذة باهللا تعاىل من شره ودفعه والتحصن منه وهلذا احلرز الثاين قراءة هاتني السورتني فإن هلما تأثريا عجيبا يف ا

قال النيب ما تعوذ املتعوذون مبثلهما وقد تقدم أنه كان يعوذ هبما كل ليلة عند النوم وأمر عقبة أن يقرأ هبما دبر كل 
  صالة 

  وتقدم قوله إن من قرأمها مع سورة اإلخالص ثالثا حني ميسي وثالثا حني يصبح كفته من كل شيء 
احلرز الثالث قراءة أية الكرسي ففي الصحيح من حديث حممد بن سريين عن أيب هريرة قال وكلين رسول اهللا حبفظ 

زكاة رمضان فأتى آت فجعل حيثو من الطعام فأخذته فقلت ألرفعنك إىل رسول اهللا فذكر احلديث فقال إذا أويت 
ظ وال يقربك شيطان حىت تصبح فقال النيب صدقك إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من اهللا حاف

  // رواه البخاري // وهو كذوب ذاك الشيطان 
وسنذكر إن شاء اهللا تعاىل السر الذي ألجله كان هلذه اآلية العظيمة هذا التأثري العظيم يف التحرز من الشيطان 

  تعاىل وتأييده  واعتصام قارئها هبا يف كالم مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون اهللا
احلرز الرابع قراءة سورة البقرة ففي الصحيح من حديث سهل عن عبداهللا عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال ال 

  // رواه مسلم والترمذي // جتعلوا بيوتكم قبورا وأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة ال يدخله الشيطان 

الصحيح من حديث أيب موسى األنصاري قال قال رسول اهللا احلرز اخلامس قراءة خامتة سورة البقرة فقد ثبت يف 
ويف الترمذي عن النعمان بن بشري // رواه البخاري ومسلم // من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه 

رآن يف عن النيب قال إن اهللا كتب كتابا قبل أن خيلق اخللق بألفي عام أنزل منه آيتني ختم هبما سورة البقرة فال يق
  // صحيح // دار ثالث ليال فيقرهبا شيطان 

احلرز السادس أول سورة حم املؤمن إىل قوله تعاىل إليه املصري مع آية الكرسي يف الترمذي من حديث عبدالرمحن 



بن أيب بكر عن ابن أيب مليكة عن زرارة بن مصعب عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا من قرأ حم 
 إليه املصري وآية الكرسي حني يصبح حفظ هبما حىت ميسي ومن قرأمها حني ميسي حفظ هبما حىت يصبح املؤمن إىل

وعبدالرمحن املليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه فاحلديث له شواهد يف قراءة آية الكرسي // ضعيف // 
  وهو حمتمل على غرابته 

له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ففي الصحيحني من  احلرز السابع ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
حديث مسي موىل أيب بكر عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له 

  امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشرة رقاب 

وحميت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد وكتبت له مائة حسنة 
فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة // رواه البخاري ومسلم // بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر من ذلك 

  يسري سهل على من يسره اهللا تعاىل عليه 
ز من الشيطان ففي الترمذي من حديث احلارث األشعري أن النيب احلرز الثامن كثرة ذكر اهللا وهو من أنفع احلرو

قال إن اهللا أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل هبا ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا وأنه كاد يبطيء هبا فقال 
  أن آمرهم  عيسى إن اهللا أمرك خبمس كلمات لتعمل هبا وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبا فإما أن تأمرهم وإما

فقال حيىي أخشى إن سبقتين هبا أن خيسف يب أو أعذب فجمع الناس يف بيت املقدس فامتأل وقعدوا على الشرف 
فقال إن اهللا أمرين خبمس كلمات أن أعمل هبن وأمركم أن تعملوا هبن أوهلن أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وأن 

خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل مثل من أشرك باهللا كمثل رجل اشترى عبدا من 
  وأد إيل فكان يعمل ويؤدي إىل غري سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك 

  وإن اهللا أمركم بالصالة فإذا صليتم فال تلتفتوا فإن اهللا ينصب وجهه لوجه عبده يف صالته ما مل يلتفت 
صابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو بعجبه رحيها وإن ريح وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل يف ع

  الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك 
وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إىل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه 

  منكم بالقليل والكثري ففدى نفسه منهم 
مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو يف أثره سراعا حىت أتى على حصن حصني فأحرز  وأمركم أن تذكروا اهللا فإن

  نفسه منهم كذلك العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا 
قال النيب وأنا آمركم خبمس اهللا أمرين هبن السمع والطاعة واجلهاد واهلجرة واجلماعة فإن من فارق اجلماعة قيد شرب 

م من عنقه إال أن يراجع ومن ادعى دعوى اجلاهلية فإنه من حثاء جهنم فقال رجل يا رسول فقد خلع ربقة اإلسال
  اهللا 

  فادعوا بدعوى اهللا الذي مساكم املسلمني املؤمنني عباد اهللا // صحيح // وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام 
وله غري هذا احلديث فقد  قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح وقال البخاري احلارث األشعري له صحبة

أخرب النيب يف هذا احلديث أن العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة 
قل أعوذ برب الناس فإنه وصف الشيطان فيها بأنه اخلناس واخلناس الذي إذا ذكر العبد اهللا اخننس وجتمع وانقبض 

ىل التقم القلب وألقى إليه الوساوس اليت هي مباديء الشر كله فما أحرز العبد نفسه من وإذا غفل عن ذكر اهللا تعا



  الشيطان مبثل ذكر اهللا عز و جل 
احلرز التاسع الوضوء والصالة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه وال سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة فإهنا نار 

يث أيب سعيد اخلدري عن النيب أنه قال أال وإن الغضب مجرة يف قلب تغلي يف قلب ابن آدم كما يف الترمذي من حد
  // صحيح // ابن آدم أما رأيتم إىل محرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق باألرض 

  فما // ضعيف // ويف أثر آخر إن الشيطان خلق من نار وإمنا تطفأ النار باملاء 

هوة مبثل الوضوء والصالة فإهنا نار والوضوء يطفئها والصالة إذا وقعت خبشوعها أطفأ العبد مجرة الغضب والش
  واإلقبال فيها على اهللا أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر جتربته تغين عن إقامة الدليل عليه 

ال منه احلرز العاشر إمساك فضول النظر والكالم والطعام وخمالطة الناس فإن الشيطان إمنا يتسلط على ابن آدم وين
غرضه من هذه األبواب األربعة فإن فضول النظر يدعو إىل اإلستحسان ووقوع صورة املنظور إليه يف القلب 
واإلشتغال به والفكرة يف الظفر به فمبدأ الفتنة من فضول النظر كما يف املسند عن النيب أنه قال النظرة سهم 

أو كما // ضعيف جدا // جيدها يف قلبه إىل يوم يلقاه  مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره هللا أورثه اهللا حالوة
  قال فاحلوادث العظام إمنا كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات ال حسرة كما قال الشاعر 

  ومعظم النار من مستصغر الشرر ... كل احلوادث مبداها من النظر 

  ر فتك السهام بال قوس وال وت... كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها 
  وقال اآلخر 

  لقلبك يوما أتعبتك املناظر ... وكنت مىت أرسلت طرفك رائدا 
  عليه وال عن بعضه أنت صابر ... رأيت الذي ال كله أنت قادر 

  وقال املتنيب 
  فمن املطالب والقتيل القاتل ... وأنا الذي جلب املنية طرفه 

  ويل من أبيات 
  ل مبا ترمي فال تصب أنت القتي... يا راميا بسهام اللحظ جمتهدا 

  توقه إنه يرتد بالعطب ... وباعث الطرف يرتاد الشفاء له 
  فهل مسعت بربء جاء من عطب ... ترجو الشفاء بأحداق هبا مرض 

  وصفا للطخ مجال فيه مستلب ... ومفنيا نفسه يف إثر أقبحهم 
  لو كنت تعرف قدر العمر مل هتب ... وواهبا عمره يف مثل ذا سفها 

  بطيف عيش من اآلالم منتهب ... يب عيش ما له خطر وبائعا ط
  ترجعت ذا العقد مل تغنب ومل ختب ... عينت واهللا غبنا فاحشا فلو اس 

  أمامك الورد صفوا ليس بالكذب ... وواردا صفو عيش كله كدر 
  لكل داهية تدنو من العطب ... وحاطب الليل يف الظلماء منتصبا 
  وضاع وقتك بني اللهو واللعب ...  شاب الصبا والتصايب بعد مل يشب
  والطي يف األفق الشرقي مل يغب ... ومشس عمرك قد حان الغروب هلا 
  عن أفقه ظلمات الليل والسحب ... وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 



  ورسل ربك قد وافتك يف الطلب ... كم ذات التخلف والدنيا قد ارحتلت 
  هتواه للصب من سكين وال أرب ... ما يف الديار وقد سارت ركائب من 

  ما قاله صاحب األشواق يف احلقب ... فأفرش اخلد ذياك التراب وقل 
  غيالن أشهى له من ربعك اخلرب ... ما ربع مية حمفوفا يطوف به 

  أشهى إىل ناظري من خدك الترب ... وال اخلدود وإن أدمني من ضرج 

  وصل عن كثب أيام كان منال ال... منازال كان يهواها ويألفها 
  يهوى إليها هوي املاء يف صب ... فكلما جليت تلك الربوع له 

  فلو دعا القلب للسلوان مل جيب ... أحيا له الشوق تذكار العهود هبا 
  وما له يف سواها الدهر من رغب ... هذا وكم منزل يف األرض يألفه 
  بثثته بعض شأن احلب فاغترب ... ما يف اخليام أخو وجد يرحيك إن 

  بنفحة الطيب ال بالنار واحلطب ... وأسر يف غمرات الليل مهتديا 
   تلقيك يف احلرب وحارب النفس ال... وعاد كل أخي جنب ومعجزة 

  يوم اقتسام الورى األنوار بالرتب ... وخذ لنفسك نورا تستضيء به 
  إال بنور ينجي العبد يف الكرب ... فاجلسر ذو ظلمات ليس بقطعه 

واملقصود أن فضول النظر أصل البالء وأما فضول الكالم فإهنا تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان 
كالم يسد عنه تلك األبواب كلها وكم من حرب جرهتا كلمة واحدة وقد قال النيب ملعاذ وهل فإمساك فضول ال

  ويف الترمذي أن رجال من األنصار تويف // صحيح لغريه // يكب الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم 

وأكثر // ضعيف // و خبل مبا ال ينقصه فقال بعض الصحابة طوىب له فقال النيب فما يدريك فلعله تكلم مبا ال يعنيه أ
املعاصي إمنا تولدها من فضول الكالم والنظر ومها أوسع مداخل الشيطان فإن جارحتيهما ال ميألن وال يسأمان 

خبالف شهوة البطن فإنه إذا امتأل مل يبق فيه إرادة للطعام وأما العني واللسان فلو تركا مل يفترا من النظر والكالم 
متسعة األطراف كثرية الشعب عظيمة اآلفات وكان السلف حيذرون من فضول النظر كما حيذرون من فجنايتهما 

  فضول الكالم وكانوا يقولون ما شيء أحوج إىل طول السجن من اللسان 
وأما فضول الطعام فهو داع إىل أنواع كثرية من الشر فإنه حيرك اجلوارح إىل املعاصي ويثقلها عن الطاعات 

ن شرا فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال دوهنا فمن وقى شر بطنه فقد وحسبك هبذي
وقى شرا عظيما والشيطان أعظم ما يتحكم من اإلنسان إذا مأل بطنه من الطعام وهلذا جاء يف بعض اآلثار ضيقوا 

ن يف اإلمتالء من الطعام إال أنه يدعو جماري الشيطان بالصوم وقال النيب ما مأل آدمي وعاء شرا من بطن ولو مل يك
إىل الغفلة عن ذكر اهللا ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به يف كل واد فإن النفس إذا 

  شبعت حتركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت خمالطة الناس 
لب لكل شر وكم سلبت املخالطة واملعاشرة من نعمة وكم زرعت من إن فضول املخالطة هي الداء العضال اجلا

عداوة وكم غرست يف القلب من حزازات تزول اجلبال الراسيات وهي يف القلوب ال تزول ففضول املخالطة فيه 
مىت خلط خسارة الدنيا واآلخرة وإمنا ينبغي للعبد أن يأخذ من املخالطة مبقدار احلاجة وجيعل الناس فيها أربعة أقسام 

  أحد األقسام باآلخر ومل مييز بينهما دخل عليه الشر 



أحدها من خمالطته كالغذاء ال يستغىن عنه يف اليوم والليلة فإذا أخذ حاجته منه ترك اخللطة مث إذا احتاج إليه خالطه 
وه وأمراض هكذا على الدوام وهذا الضرب أعز من الكربيت األمحر وهم العلماء باهللا تعاىل وأمره ومكايد عد

  القلوب وأدويتها الناصحون هللا تعاىل ولكتابه ولرسوله وخللقه فهذا الضرب يف خمالطتهم الربح كله 

القسم الثاين من خمالطته كالدواء حيتاج إليه عند املرض فما دمت صحيحا فال حاجة لك يف خلطته وهم من ال 
ليه من أنواع املعامالت واملشاركات واإلستشارة يستغىن عنه خمالطتهم يف مصلحة املعاش وقيام ما أنت حمتاج إ

  والعالج لألدواء وحنوها فإذا قضيت حاجتك من خمالطة هذا الضرب بقيت خمالطتهم من 
القسم الثالث وهم من خمالطته كالداء على اختالف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه فمنهم من خمالطته كالداء العضال 

ليه يف دين وال دنيا ومع ذلك فال بد من أن ختصر عليه الدين والدنيا أو أحدمها واملرض املزمن وهو من ال تربح ع
  فهذا إذا متكنت خمالطته واتصلت فهي مرض املوت املخوف 

  ومنهم من خمالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن األمل 
أن يتكلم فيفيدك وال حيسن أن ينصت ومنهم من خمالطته محى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي ال حيسن 

فيستفيد منك وال يعرف نفسه فيضعها يف منزلتها بل إن تكلم فكالمه كالعصي تنزل على قلوب السامعني مع 
إعجابه بكالمه وفرحه به فهو حيدث من فيه كلما حتدث ويظن أنه مسك يطيب به اجمللس وإن سكت فأثقل من 

  ها وال جرها على األرض نصف الرحا العظيمة اليت ال يطاق محل
ويذكر عن الشافعي رمحه اهللا أنه قال ما جلس إىل جانيب ثقيل إال وجدت اجلانب الذي هو فيه أنزل من اجلانب 

  اآلخر 
ورأيت يوما عند شيخنا قدس اهللا روحه رجال من هذا الضرب والشيخ حيمله وقد ضعف القوى عن محله فالتفت 

ع مث قال لكن قد أدمنت أرواحنا على احلمى فصارت هلا عادة أو كما قال وباجلملة إيل وقال جمالسة الثقيل محى الرب
  فمخالطة كل خمالف محى للروح فعرضية والزمة 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته وخمالطته فليعاشره باملعروف 
  حىت جيعل اهللا له فرجا وخمرجا 

لرابع من خمالطته اهللك كله وخمالطته مبنزلة أكل السم فإن اتفق ألكله ترياق وإال فأحسن اهللا فيه العزاء وما القسم ا
أكثر هذا الضرب يف الناس ال كثرهم اهللا وهم أهل البدع والضاللة الصادون عن سنة رسول اهللا الداعون إىل 

البدعة سنة والسنة بدعة واملعروف منكرا واملنكر خالفها الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجا فيجعلون 
معروفا إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب األولياء والصاحلني وإن جردت املتابعة لرسول اهللا قالوا 

  أهدرت األئمة املتبوعني 

شبهني وإن أمرت وإن وصفت اهللا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله من غري غلو وال تقصري قالوا أنت من امل
مبا أمر اهللا به ورسوله من املعروف وهنيت عما هنى اهللا عنه ورسوله من املنكر قالوا أنت من املفتنني وإن اتبعت 
السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع املضلني وإن انقطعت إىل اهللا تعاىل وخليت بينهم وبني جيفة 

ركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند اهللا تعاىل من اخلاسرين وعندهم الدنيا قالوا أنت من املبلسني وإن ت
من املنافقني فاحلزم كل احلزم التماس مرضاة اهللا تعاىل ورسوله بإغضاهبم وأن ال تشتغل بإعتاهبم وال باستعتاهبم وال 

  تبايل بذمهم وال بغضبهم فإن عني كمالك كما قال 



  ي الشهادة يل بأين كامل فه... وإذا أتتك مذميت من ناقص 
  وقال آخر 

  بغيض إىل كل امريء غري طائل ... وقد زادين حبا لنفسي أنين 
فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه املداخل األربعة اليت هي أصل بالء العامل وهي فضول النظر والكالم والطعام 

شيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على واملخالطة واستعمل ما ذكرناه من األسباب التسعة اليت حترزه من ال
نفسه أبواب جهنم وفتح عليها أبواب الرمحة وانغمر ظاهره وباطنه ويوشك أن حيمد عند املمات عاقبة هذا الدواء 

  فعند املمات حيمد القوم التقي وعند الصباح حيمد القوم السرى واهللا املوفق ال رب غريه وال إله سواه 

  رحيم فصل دعاء العبادة ودعاء املسألةبسم اهللا الرمحن ال

قوله عز و جل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حيب املعتدين وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها وادعوه خوفا 
  وطمعا إن رمحة اهللا قريب من احملسنني 

 القرآن يراد به هذا تارة هاتان اآليتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء املسألة فإن الدعاء يف
وهذا تارة ويرادبه جمموعهما ومها متالزمان فإن دعاء املسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو 
دفعه وكل من ميلك الضر والنفع فإنه هو املعبود حقا واملعبود ال بد أن يكون مالكا للنفع والضرر وهلذا أنكر اهللا 

  ه ماال ميلك ضرا وال نفعا تعاىل على من عبد من دون
وذلك كثري يف القرآن كقوله تعاىل ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم وقوله تعاىل وال تدع من دون اهللا 
ما ال ينفعك وال يضرك وقوله تعاىل قل أتعبدون من دون اهللا ما ال ميلك لكم ضرا وال نفعا واهللا هو السميع العليم 

بدون من دون اهللا ما الينفعكم شيئا وال يضركم أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا وقوله تعاىل واتل وقوله تعاىل أفتع
عليهم نبأإبراهيم إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل هلا عاكفني قال هل يسمعونكم إذا تدعون 

لقون شيئا وهم خيلقون وال ميلكون ألنفسهم ضرا أو ينفعونكم أو يضرون وقوله تعاىل واختذوا من دونه آهلة ال خي
وال نفعا وال ميلكون موتا وال حياة وال نشورا وقال تعاىل ويعبدون من دون اهللا ما ال ينفعهم وال يضرهم وكان 

الكافر على ربه ظهريا فنفى سبحانه عن هؤالء املعبودين من دونه النفع والضر القاصر واملتعدي فال ميلكونه 
  وال لعابديهم ألنفسهم 

وهذا يف القرآن كثري بيد أن املعبود ال بد أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعى للنفع والضر دعاء املسألة ويدعي 
  خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعني متالزمان 

تعاىل إذا سألك  فعل دعاء عبادة مستلزم لدعاء املسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله
عبادى عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرت اآلية قيل أعطيه إذا 
سألين وقيل أثيبه إذا عبدين والقوالن متالزمان وليس هذا من استعمال اللفظ املشترك يف معنييه كليهما أو استعمال 

عمال له يف حقيقةته الواحدة املتضمنة لألمرين مجيعا فتأمله فإنه موضع عظيم اللفظ يف حقيقة وجمازه بل هذا است
النفع قل من يفطن له وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيني فصاعدا هي من هذا القبيل ومثال ذلك قوله أقم 

التفسري وليسا الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل فسر بالزوال وفسر الدلوك بالغروب وحكيا قولني يف كتب 
بقولني بل اللفظ يتناوهلما معا فإن الدلوك هو امليل ودلوك الشمس ميلها وهلذا امليل مبدأ ومنتهى فمبدأه الزوال 



  ومنتهاه الغروب فاللفظ متناول هلما هبذا االعتبار ال يتناول املشترك ملعنييه وال اللفظ حلقيقته وجمازه 
بالليل والقمر وإن ذلك ليس باختالف بل يتناوهلما لتالزمهما فإن القمر آية ومثاله أيضا ما تقدم من تفسري الغاسق 

  الليل ونظائره كثرية 
ومن ذلك قوله عز و جل قل ما يعبأبكم ريب لوال دعاؤكم قيل لوال دعاؤكم إياه وقيل دعاؤه إياكم إىل عبادته 

ألرجح من القولني وعلى هذا فاملراد به نوعا فيكون املصدر مضافا إىل املفعول وعلى األول مضافا إىل الفاعل وهو ا
الدعاء وهو يف دعاء العبادة أظهر أي ما يعبأبكم ريب لوال أنكم تعبدونه وعبادته تستلزم مسألته فالنوعان داخالن 

  فيه 
ومن ذلك قوله تعاىل وقال ربكم ادعوين أستحب لكم فالدعاء يتضمن النوعني وهو يف دعاء العبادة أظهر وهلذا 

  بقوله إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين الدعاء هو العبادة  عقبة
فسر الدعاء يف اآلية هبذا وهذا وقد روى سفيان عن منصور عن ذر يسيع الكندي عن النعمان بن بشري قال مسعت 

  رسول اهللا يقول على املنرب 
  إن الدعاء هو العبادة 

// صحيح // ستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين رواه الترمذي مث قرأ ادعوين أستحب لكم إن الذين ي
  وقال حديث حسن صحيح 

وأما قوله تعاىل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
قبل وكل موضع ذكر فيه دعاء املشركني وقوله إن يدعون من دونه إال إناثا وقوله وضل عنهم ما كانوا يدعون من 

  ألصنامهم وآهلتهم فاملراد به دعاء العبادة املتضمن دعاء املسألة فهو يف دعاء العبادة أظهر لوجوه ثالثة 
  أحدها أهنم قالوا إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم هو عبادهتم هلم 

ا الدعاء يف مواضع أخرى بأنه العبادة كقوله وقيل هلم أينما كنتم تعبدون من دون اهللا الثاين أن اهللا تعاىل فسر هذ
هل ينصرونكم أو ينتصرون وقوله إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم وقوله قل يا أيها الكافرون ال اعبد 

  ما تعبدون وهو كثري يف القرآن فدعاؤهم آلهلتهم هو عبادهتم هلا 
ا كانوا يعبدوهنا ويتقربون هبا إىل اهللا فإذا جاءهتم احلاجات والكربات والشدائد دعوا اهللا وحده الثالث أهنم إمن

وتركوها ومع هذا فكانوا يسألوهنا بعض حوائجهم ويطلبون منها وكان دعاؤهم هلا دعاء عبادة ودعاء مسألة وقوله 
  دوه وحده وأخلصوا عبادته ال تعبدوا معه غريه تعاىل فادعوا اهللا خملصني له الدين هو دعاء العبادة واملعىن اعب

وأما قول إبراهيم اخلليل إن ريب لسميع الدعاء فاملراد بالسمع هنا السمع اخلاص وهو مسع اإلجابة والقبول ال 
السمع العام ألنه مسيع لكل مسموع وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب ومسع الرب 

 له إثابته على الثناء وإجابته للطلب فهو مسيع هلذا وهذا وأما قول زكريا ومل أكن بدعائك رب شقيا تبارك وتعاىل
  فقد قيل إنه دعاء املسألة 

  واملعىن إنك عودتين إجابتك وإسعافك ومل تشقين بالرد واحلرمان فهو توسل 

أنا الذي أحسنت إىل وقت كذا وكذا إليه تعاىل مبا سلف من إجابته وإحسانه كما حكى أن رجال سأل رجال وقال 
فقال مرحبا مبن توسل إلينا بنا وقضي حاجته وهذا ظاهر ههنا ويدل عليه أنه قدم ذلك أمام طلبه الولد وجعله 
وسيلة إىل ربه فطلب منه أن جياريه على عادته اليت عوده من قضاء حوائجه إىل ما سأله قل ادعوا اهللا أو ادعوا 



  الرمحن 
ىل قل ادعوا اهللا او ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن فهذا الدعاء املشهور وأنه دعاء املسألة فأما قوله تعا

  وهو سبب النزول قالوا كان النيب يدعوا ربه فيقول مرة 
  يا هللا 
  ومرة 

  يا رمحن 
باس مسع املشركون النيب يف فظن اجلاهلون من املشركني أنه يدعوا إليهني فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية قال ابن ع

سجوده يا رمحن يا رحيم فقالوا هذا يزعم أنه يدعوا واحدا وهو يدعوا مثىن مثىن فأنزل اهللا هذه اآلية قل ادعو اهللا 
  أو ادعوا الرمحن 

هللا وقيل إن الدعاء ههنا الدعاء ههنا مبعىن التسمية كقوهلم دعوت ولدي سعيدا وادعه بعبد اهللا وحنوه واملعىن مسوا ا
  أو أو مسوا الرمحن فالدعاء ههنا مبعىن التسمية وهذا قول الزخمشري 

والذي محله على هذا قوله أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن فإن املراد بتعدده معىن أي وعمومها ههنا تعدد األمساء 
مساء احلسىن أي فللمسمي سبحانه ليس إال واملعىن أي اسم مسيتموه به من أمساء اهللا تعاىل إما اهللا إما الرمحن فله األ

األمساء احلسىن والضمري يف له يعود إىل املسمى فهذا الذي أوجب له أن حيمل الدعاء يف الداء يف هذه اآلية على 
التسمية وهذا الذي قاله هو من لوازم املعىن املرادبالدعاء يف اآلية وليس هو عني املراد بل املراد بالدعاء معناه 

د يف القرآن وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء ولكنه متضمن معىن التسمية فليس املراد جمرد التسمية املعهود املطر
اخلالية عن العبادة والطلب بل التسمية الواقعة يف دعاء الثناء والطلب فعلى هذا املعىن يصح أن يكون يف تدعوا 

  معىن تسموا فتأمله 

  الكم واهللا أعلم واملعىن أيا ما تسموا يف ثنائكم ودعائكم وسؤ
وأما قوله تعاىل إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الرب الرحيم فهذا دعاء العبادة املتضمن للسؤال رغبة ورهبة واملعىن إنا 
كنا من قبل خنلص له العبادة وهبذا استحقوا أن وقاهم عذاب السموم ال مبجرد السؤال املشترك بني الناجي وغريه 

يف السموات ومن يف األرض والفوز والنجاة إمنا هي بإخالص العبادة ال مبجرد السؤال  فإن اهللا سبحانه يسأله من
  والطلب 

وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف ربنا رب السموات واألرض لن ندعو من دونه إهلا أي لن نعبد غريه وكذلك 
  قوله تعاىل أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني 

كاءكم فدعوا فلم يستجيبوا هلم ورأوا العذاب لو أهنم كانوا يهتدون فهذا من دعاء وأما قوله تعاىل وقيل ادعوا شر
املسألة يبكتهم اهللا عز و جل وخيزيهم يوم القيامة بإراءهتم أن شركاءهم ال يستجيبون لدعوهتم وليس املراد 

  اعبدوهم 
وا هلم وهذا التقرير نافع يف مسألة وهو نظري قوله تعاىل ويوم يقول نادوا شركائى الذي زعمتم فدعوهم فلم يستجيب

الصالة وأهنا هل نقلت عن مسماها يف اللغة فصارت حقيقة شرعية منقولة أو استعملت يف هذه العبادة جمازا للعالقة 
بينها وبني املسمى اللغوي أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط وعلى ما قررناه وال حاجة 

ناء أو دعاء طلب ومسألة وهو يف احلالني داع فما خرجت الصالة عن حقيقة الدعاء فتأمله إخفاء إىل شيء عبادة وث
  الدعاء 



إذا عرفت هذا فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية فإنه يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر يف دعاء املسألة متضمن دعاء 
ودعوة العالنية سبعون ضعفا ولقد كان املسلمون العبادة وهلذا أمر بإخفائه وإسراره قال احلسن بني دعوة السر 

  جيتهدون يف الدعاء وما يسمع هلم صوت إن كان إال مهسا بينهم وبني رهبم وذلك أن اهللا تعاىل 

يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية وأن اهللا تعاىل ذكر عبدا صاحلا ورضي بفعله فقال إذ نادي ربه نداء خفيا ويف 
  إخفاء الدعاء فوائد عديدة 

أحدها أنه أعظم إميانا ألن صاحبه يعلم أن اهللا تعاىل يسمع دعاءه اخلفي وليس كالذي قال أن اهللا يسمع إن جهرنا 
  وال يسمع إن أخفينا 

ثانيها أنه أعظم يف األدب والتعظيم وهلذا ال ختاطب امللوك وال تسأل برفع األصوات وإمنا ختفض عندهم األصوات 
يسمعونه ومن رفع وصوته لديهم مقتوه وهللا املثل األعلى فإذا كان يسمع الدعاء  وخيف عندهم الكالم مبقدار ما

  اخلفي فال يليق باألدب بني يديه إال خفض الصوت به 
ثالثها أنه أبلغ يف التضرع واخلشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن اخلاشع الذليل الضارع إمنا يسأل 

ذلت جوارحه وخشع صوته حىت إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره مسألة مسكني ذليل قد انكسر قلبه و
وضراعته إىل أن ينكسر لسانه فال يطاوله بالنطق فقلبه سائل طالب مبتهل ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته 

  ساكت وهذه احلالة ال يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصال 
  رابعها أنه أبلغ يف األخالص 

بلغ يف مجعه القلب على اهللا تعاىل يف الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته فكلما خفض صوته كان خامسها أنه أ
  أبلغ يف صمده وجتريد مهته وقصده للمدعو سبحانه وتعاىل 

سادسها وهو من النكت السرية البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه من اهللا وأنه القترابه منه وشدة حضوره 
  شيء إليه فيسألة مسألة مناجاة للقريب ال مسألة نداء البعيد للبعيد  يسأله مسألة أقرب

وهلذا أثىن سبحانه على عبده زكريا بقوله إذ نادى ربه نداء خفيا فكلما استحضر القلب قرب اهللا تعاىل منه وإنه 
 مستحسن أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ومل يتأت له رفع الصوت به بل يراه غري

  كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفي كالمه فبالغ يف رفع الصوت استهجن ذلك منه 
  وهللا املثل األعلى سبحانه وقد أشار النيب هذا املعىن بعينه بقوله يف احلديث 

  الصحيح ملا رفع الصحابة أصواهتم بالتكبري وهم معه يف السفر فقال 
وال غائبا إنكم تدعون مسيعا قريبا أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته  اربعوا على أنفسكم إنكم ال تدعون أصما

  وقال تعاىل وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 
وقد جاء أن سبب نزوهلا أن الصحابة قالوا يا رسول اهللا ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل اهللا عز و جل وإذا 

  فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان سألك عبادي عين 
وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة يف الدعاء ال للنداء الذي هو رفع الصوت فإهنم عن هذا سألوا فأجيبوا بأن رهبم 
تبارك وتعاىل قريب ال حيتاج يف دعائه وسؤاله إىل النداء وإمنا يسأل مسألة القريب املناجي ال مسألة البعيد املنادي 

  القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو قريب من داعيه وقريب من عابده وهذا 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو أخص من قرب اإلنابة وقرب اإلجابة الذي مل يثبت أكثر املتكلمني 



  تعاىل سواه بل هو قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النيب راويا عن ربه تبارك و
  من تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مين ذراعا تقربت منه باعا 

  // رواه البخاري ومسلم // 
فهذا قربه من عابده وأما قربه من داعيه وسائله فكما قال تعاىل وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة 

  ة واإلعالم هبذا القرب الداعى إذا دعان وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية فيه اإلشار
وأما قربة تبارك وتعاىل من حمبه فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر كما قد ذكرناه يف كتاب التحف املكية على أن 

العبارة تنبو عنه وال حتصل يف القلب حقيقة معناه أبدا لكن حبسب قوة احملبة وضعفها يكون تصديق العبد هبذا 
بغري العبارة النبوية أو يقع يف قلبك غري معناها ومرادها فتزل قدم بعد ثبوهتا وقد  القرب وإياك مث إياك أن تعرب عنه

ضعف متييز خالئق يف هذا املقام وساء تعبريهم فوقعوا يف أنواع من الطامات والشطح وقابلهم من غلط حجابه 
  ه احملبوب القريب ليس إال فأنكر حمبة العبد لربه مجلة وقربه منه وأعاد ذلك إىل جمرد الثواب املخلوف فهو عند

وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤالء وهوالء يف كتاب التحفة أكثر من مائة طريق واملقصود ههنا الكالم علي هذه 
  اآلية 

سابعها أنه أدعى إىل دوام الطلب والسؤال فإن اللسان ال ميل واجلوارح ال تتعب خبالف ما إذا رفع صوته فإنه قد 
  ض قواه وهذانظري من يقرأويكرر رافعا صوته فإنه ال يطول له ذلك خبالف من خيفض صوته يكل لسانه وتضعف بع

ثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع واملشوشات واملضعفات فإن الداعي إذاأخفى دعاءه مل يدر به أحد فال 
ة واخلبيثة من اجلن واألنس حيصل هناك تشويش وال غريه وإذا جهر به تفطنت له األرواح الشريرة والباطولي

فشوشت عليه وال بد ومانعته وعارضته ولو مل يكن إال أن تعلقها به يفرق عليه مهته فيضعف أثر الدعاء لكفى ومن 
  له جتربة يعرف هذا فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه املفسدة 

تل إليه ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو تاسعها إن أعظم النعم اإلقبال على اهللا والتعبد له واالنقطاع إليه والتب
جلت وال نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس احلاسدين املنقطعني متعلقة هبا وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته 

  عن احلاسد وأن ال يقصد إظهارها له 
و مبني وكم من وقد قال يعقوب ليوسف ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإلنسان عد

صاحب قلب ومجعية وحال مع اهللا قد حتدث هبا وأخرب هبا فسلبه إياها األغيار فأصبح يقلب كفيه وهلذا يوصى 
العارفون والشيوخ حبفظ السر مع اهللا وأن ال يطلعوا عليه أحدا ويتكتمون به غاية التكتم كما أنشد بعضهم يف 

  ذلك 
  نوه على األسرار ما عاشا مل يأم... من سارروه فأبدي السر جمتهدا 

  وأبدلوه مكان األنس إحياشا ... وأبعدوه فلم يظفر بقرهبم 
  حاشا ودادهم من ذلكم حاشا ... ال يأمنون مذيعا بعض سرهم 

والقوم أعظم شيء كتمانا ألحواهلم مع اهللا وما وهب اهللا هلم من حمبته واألنس به ومجعية القلب عليه وال سيما 
إذا متكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة اليت أصلها ثابت وفرعها يف السماء للمبتدىء والسالك ف

  يف قلبه حبيث ال 



خيشي عليه من العواصف فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع اهللا ليقتدي به ويؤمت به مل يبال وهذا باب عظيم النفع وإمنا 
  يعرفه أهله 

دعاء الطلب والثناء واحملبة واإلقبال على اهللا فهو من أعظم الكنوز اليت هي وإذا كان الدعاء املأمور بإخفائه يتضمن 
  أحق باإلخفاء والستر عن أعني احلاسدين وهذه فائدةشريفة نافعة 

عاشرها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأمسائه وأوصافه فهو ذكر وزيادة كما 
  نه الطلب كما قال النيب أن الذكر مسي دعاء لتضم

فسمى احلمد هللا دعاء وهو ثناء حمض ألن احلمد يتضمن احلب والثناء واحلب // حسن // أفضل الدعاء احلمد هللا 
أعلى أنواع الطلب للمحبوب فاحلامد طالب حملبوبه فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة ما 

ا قيل ان الذاكر متعرض للنوال وإن مل يكن مصرحا بالسؤال فهو داع مبا تضمنه فتأمل هذا املوضع وال حتتاج إىل م
  ثناؤه من التعرض كما قال أمية بن إيب الصلت 

  حياؤك إن شيمتك احلياء ... أأذكر حاجيت أم قد كفاين 
  كفاه من تعرضه الثناء ... إذا أثىن عليك املرء يوما 

د والثناء متضمن ألعظم الطلب وهو طلب احملب فهو دعاء حقيقة بل وعلى هذه الطريقة اليت ذكرناها فنفس احلم
أحق أن يسمى دعاء من غريه من أنواع الطلب الذي هو دونه واملقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن 

اآلخر ويدخل فيه وقد قال تعاىل واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخفية ودون اجلهر من القول فأمر تعاىل نبيه أن 
  ذكره يف نفسه ي

قال جماهد وابن جريج أمر أن يذكروه يف الصدور بالتضرع واالستكانة دون رفع الصوت أو الصياح وقد تقدم 
  حديث أيب موسى كنا مع النيب يف سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبري فقال 

يبا اقرب إىل أحدكم من عنق يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصما وال غائبا إمنا تدعون مسيعا قر
  راحلته 

وتأمل كيف قال يف آية الذكر واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ويف آية الدعاء // رواه البخاري ومسلم // 
ادعوا ربكم تضرعا وخفية فذكر التضرع فيهما معا وهو التذلل والتمسكن واالنكسار وهو روح الذكر والدعاء 

  من احلكم وغريها وخص الدعاء اخلفيه ملا ذكرنا 

  اقتران حمبة اهللا باخلوف منه 
وخص الذكر باخلفيه حلاجة الذاكر إىل اخلوف فإن الذكر يستلزم احملبة ويثمرها وال بد فمن أكثر من ذكر اهللا تعاىل 

ط ورمبا أمثر له ذلك حمبته واحملبة ما مل تقرن باخلوف فإهنا ال تنفع صاحبها بل قد تضره ألهنا توجب اإلدالل واالنبسا
آلت بكثري من اجلهال املغرورين إىل أهنم استغنوا هبا عن الواجبات وقالوا املقصود من العبادات إمنا هو عبادة القلب 

وإقباله على اهللا وحمبته له وتأهله له فإذا حصل املقصود فاالشتغال بالوسيلة باطل ولقد حدثين رجل إنه أنكر على 
ور اجلمعة فقال له الشيخ أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شيء من ماله رجل من هؤالء خلوة له ترك فيها حض

فإن اجلمعة تسقط عنه فقال له بلى فقال له فقلب املريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو كما قال وهو إذا 
 أمر اهللا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة يف حقه فقال له هذا غرور بل الواجب عليه اخلروج إىل

  وحفظ قلبه مع اهللا فالشيخ املريب العارف يأمر املريد بأن خيرج إىل األمر ويراعى حفظ قلبه أو كما قال 
فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل هبؤالء إىل االنسالخ عن اإلسالم مجلة فإن من سلك هذا املسلك انسلخ عن 



  من اخلاصة أنواع العبادة اإلسالم العام كانسالخ احلية من قشرها وهو يظن أنه 
وسبب هذا اقتران اخلوف من اهللا تعاىل حببه وإرادته وهلذا قال بعض السلف من عبد اهللا تعاىل باحلب وحده فهو 
زنديق ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده باحلب واخلوف 

  والرجاء فهو مؤمن 
ه املقامات الثالثة بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون وقد مجع اهللا تعاىل هذ

رمحته وخيافون عذابه فابتغاء الوسيلة هو حمبته الداعية إىل التقرب إليه مث ذكر بعدها الرجاء واخلوف فهذه طريقة 
  حملرمات ويقول احملب ال يضره ذنب عبادة وأوليائه ورمبا آل األمر مبن عبده باحلب اجملرد إىل استحالل ا

وصنف بعضهم يف ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا إذا أحب اهللا العبد مل تضره الذنوب وهذا كذب قطعا مناف 
  لإلسالم فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم للبدن 

  ولو قدر أن هذا الكالم صح عن بعض الشيوخ وأما عن رسول اهللا فمعاذ اهللا 

لك فله حممل وهو أنه إذا أحبه مل يدعه حبه إياه إىل أن يصر على ذنب ألن اإلصرارعلى الذنب مناف لكونه من ذ
حمبا هللا وإذا مل يصر على الذنب بل بادر إىل التوبة النصوح منه فإنه ميحو أثره وال يضر الذنب وكلما أذنب وتاب 

قصود أن جتريد احلب والذكر عن اخلوف يوقع يف هذه إىل اهللا زال عنه أثر الذنب وضرره فهذا املعىن صحيح وامل
  املعاطب 

فإذا اقترن باخلوف مجعه على الطريق ورده إليها كلما شرد فكأن اخلوف سوط يضرب به مطيته لئال خترج عن 
الدرب والرجاء حاد حيدوها يطيب هلا السري واحلب قائدها وزمامها الذي يسوقها فإذا مل يكن للمطية سوط وال 

يردها إذا حادت عن الطريق وتركت تركب التعاسيف خرجت عن الطريق وضلت عنها فما حفظت حدود  عصا
اهللا وحمارمه ووصل الواصلون إليه مبثل خوفه ورجائه وحمبته فمىت خال القلب عن هذه الثالثة فسد فسادا ال يرجى 

  اخلفية بالذكر والدعاء صالحه أبدا ومىت ضعف فيه شيء من هذه ضغف إميانه حبسبه اقتران اخليفة و
فتأمل أسرار القرآن الكرمي وحكمته يف هذا االقتران فإنه قال اذكر ربك يف نفسك فلم حيتج بعدها أن يقول خفية 
وقال يف الدعاء وادعوه خوفا وطمعا فلم حيتج أن يقول يف األول ادعوا ربكم تضرعا وخيفة فانتظمت كل واحدة 

رع أحسن انتظام ودلت على ذلك أكمل داللة وذكر الطمع الذي هو الرجاء يف من اآليتني للخيفة واخلفية والتض
آية الدعاء ألن الدعاء مبين عليه فإن الداعي ما مل يطمع يف سؤله ومطلوبه مل تتحرك نفسه لطلبة إذ طلب ما ال طمع 

ا هو الالئق هبا واألوىل فيه ممتنع وذكر اخلوف يف آية الذكر لشدة حاجة اخلائف إليه كما تقدم فذكر يف كل آية م
هبا من اخلوف والطمع فتبارك من أنزل كالمه شفاء ملا يف الصدور وهدي ورمحة للمؤمنني فصل املقصود بقوله إنه 

  ال حيب املعتدين 
  وقوله تعاىل إنه ال حيب املعتدين قيل املراد أنه ال حيب املعتدين يف الدعاء 

ياء وغري ذلك وقد روى أبو داود يف سنته من حديث محاد بن سلمة عن كالذي يسأل ما ال يليق به من منازل األنب
سعيد اجلريري عن أيب نعامة أن عبد اهللا بن مغفل مسع ابنه يقول اللهم إين أسألك القصر األبيض عن ميني اجلنة إذا 

  دخلتها فقال يا بىن سل اهللا اجلنة وتعوذ به من النار فإين مسعت رسول اهللا 
  يف هذه اآلمة قوم يعتدون يف الطهور والدعاء أنواع االعتداء يف الدعاء يقول إنه سيكون 

وعلى هذا فاالعتداء بالدعاء تارة بأن يسأل ما ال جيوز له سؤاله من اإلعانة على احملرمات وتارة بأن يسأل ما ال 



من احلاجة إىل الطعام والشراب يفعله اهللا مثل أن يساله ختليده إىل يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية 
أو يسأله أن يطلعه على غيبه أو يساله أن جيعله من املعصومني أو يسأله أن يهب له ولدا من غري زوجة وال أمة وحنو 

ذلك مما سؤاله اعتداء فكل سؤال يناقض حكمه اهللا أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خالف ما أخرب به 
   وال حيب سائله وفسر االعتداء برفع الصوت أيضا يف الدعاء فهو اعتداء ال حيبه اهللا

قال ابن جريح من االعتداء رفع الصوت يف الدعاء والنداء يف الدعاء والصياح وبعد فاآلية أعم من ذلك كله وإن 
ريه كما قال كان االعتداء يف الدعاء مرادا هبا فهو من مجلة املراد واهللا ال حيب املعتدين يف كل شيء دعاء كان أو غ

وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخرب أنه ال حيب أهل العدوان وهم 
الذين يدعون معه غريه فهؤالء أعظم املعتدين عدوانا فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة يف غري موضعها 

وله أنه ال حيب املعتدين ومن العدوان أن يدعوه غري متضرع بل دعاء مدل فهذا العدوان ال بد أن يكون داخال يف ق
كاملستغين مبا عنده املدل على ربه به وهذا من أعظم االعتداء املنايف لدعاء الضارع الذليل الفقري املسكني من كل 

  جهة يف جمموع حاالته فمن مل يسأل مسألة مسكني متضرع خائف فهو معتد 
عبده مبا مل يشرعه وتثين عليه مبا مل يثن به على نفسه وال أذن فيه فإن هذا اعتداء يف دعاء الثناء ومن االعتداء أن ت

  والعبادة وهو نظري االعتداء يف دعاء املسألة والطلب 

  وعلى هذا فتكون اآلية دالة على شيئني أحدمها حمبوب للرب تبارك وتعاىل مرض له وهو الدعاء تضرعا وخفية 
له مبغوض مسخوط وهو االعتداء فأمر مبا حيبه اهللا وندب إليه وحذر مما يبغضه وزجر عنه مبا هو ابلغ الثاين مكروه 

طرق الزجر والتحذير وهو أنه ال حيب فاعله ومن مل حيبه اهللا فأي خري يناله ويف قوله إنه ال حيب املعتدين عقب قوله 
ية فهو من املعتدين الذين ال حيبهم فقسمت اآلية ادعو ربكم تضرعا وخفية دليل على أن من مل يدعه تضرعا وخف

  الناس إىل قسمني داع هللا تضرعا وخفية ومعتد بترك ذلك فصل اإلفساد يف األرض باملعاصي والدعاء لغري اهللا 
وقوله تعاىل وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها قال أكثر املفسرين ال تفسدوا فيها باملعاصي والدعاء إىل غري طاعة 

 بعد إصالح اهللا إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إىل طاعة اهللا فإن عبادة غري اهللا والدعوة إىل غريه اهللا
والشرك به هو أعظم فساد يف أألرض بل فساد األرض يف احلقيقة إمنا هو بالشرك به وخمالفة أمره قال تعاىل ظهر 

طية يف اآلية وال تعصوا يف األرض فيمسك اهللا املطر ويهلك الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس وقال ع
  احلرث مبعاصيكم 

وقال غري واحد من السلف إذا قحط املطر فإن الدواب تلعن عصاة بين آدم وتقول اللهم العنهم فبسببهم أجدبت 
رسول اهللا هو أعظم  األرض وقحط املطر وباجلملة فالشرك والدعوة إىل غري اهللا وإقامة معبود غريه ومطاع متبع غري

الفساد يف األرض وال صالح هلا وال ألهلها إال أن يكون اهللا وحده هو املعبود والدعوة له ال لغريه والطاعة واألتباع 
لرسوله ليس إال وغريه إمنا جتب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول فإذا أمر مبعصيته وخالف شريعته فال مسع له وال طاعة 

  برسوله ودينه وباألمر بتوحيده وهني عن إفسادها بالشرك به ومبخالفة رسوله فإن اهللا أصلح األرض 
ومن تدبري أحوال العامل وجد كل صالح يف األرض فسببه توحيد اهللا وعبادته وطاعة رسوله وكل شر يف العامل وفتنة 

  وبال وقحط وتسليط عدو وغري ذلك فسببه خمالفة رسوله والدعوة إىل غري اهللا ورسوله 

تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العامل منذ قام إىل اآلن وإىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خري  ومن
الوارثني وجد هذا األمر كذلك يف خاصة نفسه ويف حق غريه عموما وخصوصا وال قوة إال باهللا العلي العظيم فصل 



  تكرار األمر بالدعاء 
ر األمر بالدعاء ملا ذكر معه من اخلوف والطمع فأمر أوال بدعائه تضرعا وقوله تعاىل وادعوا خوفا وطمعا إمنا كر

وخفية مث أمر بأن يكون الدعاء أيضا خوفا وطمعا وفصل بني اجلملتني إحدامها خربية ومتضمنة للنهي وهي قوله إنه 
رتان مقويتان للجملة ال حيب املعتدين والثانية طلبية وهي قوله وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها واجلملتان مقر

  األوىل مؤكدتان ملضموهنا 
مث ملا مث تقريرها تقدم وبيان ما يضادها ويناقضها أمر بدعائه خوفا وطمعا مث قرر ذلك وأكد مضمونة جبملة خربية 
 وهي إن رمحة اهللا قريب من احملسنني فتعلق هذه اجلملة بقوله وادعواه خوفا وطمعا كتعلق قوله إنه ال حيب املعتدين

  بقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية 
وملا كان قوله تعاىل وادعوه خوفا وطمعا مشتمال على مجيع مقامات اإلميان واإلحسان وهي احلب واخلوف والرجاء 

عقبها بقوله إن رمحة اهللا قريب من احملسنني أي إمنا ينال من دعاة خوفا وطمعا فهو احملسن والرمحة قريب منه ألن 
  هذه األصول الثالثة مدار اإلحسان على 

وملا كان دعاء التضرع واخلفية يقابله االعتداء بعدم التضرع واخلفية عقب ذلك بقوله إنه ال حيب املعتدين وجوب 
  انتصاب قوله خوفا وطمعا 

إن انتصاب قوله تضرعا وخفية وخوفا وطمعا قيل هو على احلال أي ادعوه متضرعني خمفني خائفني طامعني وهذا 
حه السهيلي وغريه وقيل هو نصب على املفعول له وهذا قول كثري من النحاة وقيل هو نصب على هو الذي رج

  املصدر وفيه على هذا تقديران أحدمها أنه منصوب بفعل مقدر من لفظ املصدر 

اعي واملعىن تضرعوا إليه تضرعا واخفوا خفية الثاين أنه منصوب بالفعل املذكور نفسه ألنه يف معىن املصدر فإن الد
   ٢متضرع يف حصول مطلوبة خائف من فواته فكأنه قال تضرعوا تضرعا 

والصحيح يف هذا أنه منصوب على احلال واملعىن عليه فإن املعىن ادعوا ربكم متضرين إليه خائفني طامعني ويكون 
  اعر وقوع املصدر موقع اإلسم على حد قوله ولكن الرب من آمن باهللا وقوهلم رجل عدل ورجل صوم قال الش

  ... فإمنا هي إقبال وإبار 
وهو أحسن من أن يقال ادعوه متضرعني خائفني والذي حسنه أن املأمور به هنا شيئان الدعاء املوصوف املقيد 

بصفة معينة وهي صفة التضرع واخلوف والطمع فاملقصود تقييد املأمور به بتلك الصفة وتقييد املوصوف الذي هو 
لفظ املصدر لصالحيته ألن يكون صفة للفاعل وصفة للفعل املأمور به فتأمل هذه صاحبها هبا فأتى باحلال على 

النكتة فإنك إذا قلت اذكر ربك تضرعا فإنك تريد اذكره متضرعا إليه واذكره ذكر تضرع فأنت مريد لألمرين 
ة ورهبة معا ولذلك إذا قلت ادعه طمعا أي ادعه دعاء طمع وادعه طامعا يف فضله وكذلك إذا قلت ادعه رغب

كقوله تعاىل إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا كان املراد ادعه راغبا وراهبا وادعه دعاء رغبة 
  ورهبة 

فتأمل هذا الباب جتده كذلك فأتى فيه باملصدر الدال على وصف املأمور به بتلك الصفة وعلى تقييد الفاعل هبا 
على هذا أنك جتد مثل هذا صاحلا وقوعه جوابا لكيف فإذا قيل كيف أدعوه تقييد صاحب احلال باحلال ومما يدل 

قيل تضرعا وخفية وجتد اقتضاء كيف هلذا أشد من اقتضاء مل ولو كان مفعوال له لكان جوابا ل مل وال حتسن هنا أال 
و انتصاب على ترى أن املعىن ليس عليه فإنه ال يصح أن يقال مل أدعوه فيقول تضرعا وخفية وهذا واضح وال ه

  املصدر املبني للنوع الذي ال يتقيد به الفاعل ملا ذكرناه من صالحيته جوابا ل كيف 



وباجلملة فاملصدرية يف هذا الباب ال تنايف احلال بل اإلتيان باحلال ههنا بلفظ املصدر يفيد ما يفيده املصدر مع زيادة 
   فائدة احلال فهو أمت معىن وال تنايف بينهما واهللا أعلم

  فصل حق العبد الرمحة وواجبه اإلحسان 
وقوله تعاىل إن رمحة اهللا قريب من احملسنني فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا املأمور به هو اإلحسان املطلوب منكم 
ومطلوبكم أنتم من اهللا هو رمحته ورمحته قريب من احملسنني الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفا وطمعا فقرب 

منكم وهو الرمحة حبسب أدائكم ملطلوبه منكم وهو اإلحسان الذي هو يف احلقيقة إحسان إىل أنفسكم فإن  مطلوبكم
  اهللا تعاىل هو الغين احلميد وإن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم 

لى وقوله إن رمحة اهللا قريب من احملسنني له داللة مبنطوقه وداللة بإميائه وتعليله وداللة مبفهومه فداللته مبنطوقه ع
قرب الرمحة من أهل اإلحسان وداللته بتعليله وإميانه على أن هذا القرب مستحق باإلحسان فهو السبب يف قرب 

  الرمحة منهم وداللته مبفهومه على بعد الرمحة من غري احملسنني فهذه ثالث دالالت هلذه اجلملة 
الرامحني وإحسانه تعاىل إمنا يكون ألهل وإمنا اختص أهل اإلحسان بقرب الرمحة منهم ألهنا إحسان من اهللا أرحم 

  اإلحسان ألن اجلزاء من جنس العمل فكما أحسنوا بأعماهلم أحسن إليهم برمحته 
وأما من مل يكن من أهل اإلحسان فإنه ملا بعد عن اإلحسن بعدت عنه الرمحة بعدا ببعد وقربا بقرب فمن تقرب 

حسان تباعد اهللا عنه برمحته واهللا سبحانه حيب احملسنني وببغض باإلحسان تقرب اهللا إليه برمحته ومن تباعد عن اإل
  من ليس من احملسنني ومن أحبه اهللا فرمحته أقرب شيء منه ومن أبغضه فرمحته أبعد شيء منه 

واإلحسان ههنا هو فعل املأمور به سواء كان إحسانا إىل الناس أو إىل نفسه فأعظم اإلحسان اإلميان والتوحيد 
اهللا واإلقبال عليه والتوكل عليه وأن يعبد اهللا كأنه يراه إجالال ومهابه وحياء وحمبة وخشية فهذا هو  واإلنابة إىل

  مقام اإلحسان كما قال النيب وقد سأله جربيل عن اإلحسان فقال 
قريب من  Cوإذا كان هذا هو اإلحسان ف// رواه مسلم الترمذي والنسائي وغريهم // أن تعبد اهللا كأنك تراه 

  حبه فإن اهللا إمنا يرحم أهل توحيده املؤمنني به صا
وإمنا كتب رمحته للذين ويتقون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون والذين يتبعون رسوله فهؤالء هم أهل الرمحة كما 

  أهنم هم احملسنون 

ه إال أن حيسن وكما أحسنوا جوزوا باإلحسان وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان يعين هل جزاء من أحسن عبادة رب
ربه إليه قال ابن عباس هل جزاء من قال ال إله إال اهللا وعمل مبا جاء به حممد إال اجلنة وقد ذكر ابن أيب شيبة وغريه 
من حديث الزبري بن عدي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول اهللا هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان مث قال هل تدرون 

فصل // ضعيف // لم قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إال اجلنة ما قال ربكم قالوا اهللا ورسوله أع
  الرمحة مؤنته وقريب مذكر 

وأما اإلخبار عن الرمحة وهي مؤنثة بالتاء بقوله قريب وهو مذكر ففيه اثنا عشر مسلكا نذكرها ونبني ما فيها من 
  صحيح وسقيم ومقارب 

أيت مبعىن فاعل كقدير ومسيع وعليم والثاين يأيت مبعىن مفعول كقتيل املسلك األول أن فعيال على ضربني احدمها ي
  وجريح وكف خضيب وطرف كحيل وشعر دهني كله مبعىن مفعول 

  فإذا أتى مبعىن فاعل فقياسه أن جيري جمراه يف إحلاق التاء به مع املؤنث دون املذكر 



  حة فطويل وطويلة وحنوه كجميل ومجيلة وشريف وشريفة وصبيح وصبيه وصيب وصبية ومليح وملي
وإذ أتى مبعىن مفعول فال خيلو إما أن يكون يصحب املوصوف كرجل قتيل وامرأة قتيل أو يفرد عنه فإن صحب 

املوصوف استوى فيه املذكر واملؤنث كرجل قتيل وامرأة قتيل وإن مل يصحب املوصوف فإنه يؤنث إذا جرى على 
  املؤنث حنو قتيلة بين فالن 

ىل حرمت عليكم امليتة إىل قوله والنطيحة هذا حكم فعيل وفعول قريب منه لفظا ومعىن فإهنما مشتبهان ومنه قوله تعا
  يف الوزن والداللة على املبالغة وورودها مبعىن فاعل ومفعول 

وملا كان فعيل أخف استغىن به عن فاعل يف املضاعف كجليل وعزيز وذليل كراهية منهم لثقل التضعيف إذ قالوا 
عازز وذالل فأتوا بفعيل مفصوال فيه بني املثلني بالياء الساكنة ومل يأتوا يف هذا بفعوال ألن فعيال أخف منه جالل و

وخلفته أيضا اطرد بناؤه من فعل كشريف وظريف ومجيل ونبيل وليس لفعول بناء يطرد منه وخلفته أيضا كان يف 
ب واجلليل والرقيب ونظائره أكثر من ألفاظ الرؤوف أمساء اهللا تعاىل أكثر من فعول فإن الرحيم والقدير واحلسي

  والغفور والشكور والصبور والودود والعفو وال يعرف إال هذه األلفاظ الستة 
وإذا ثبت التشابه بني وفعيل فعول فيما ذكرنا وكانوا قد خصوا فعوال الذي مبعىن فاعل بتجريده من التاء الفارقة 

يف لفظ املذكر فقالوا رجل صبور وشكور وامرأة صبور وشكور ونظائرمها وأما بني املذكر واملؤنث وشركوا بينهما 
  عدو وعدوة فشاذ 

فإن قصد بالتاء املبالغة حلقت املذكر واملؤنث كرجل ملولة وفروقة وامراة كذلك وإن كان فعول يف معىن مفعول 
عىن فاعل وليس املراد أنه مبعىن قارب بل حلقته التاء يف املؤنث كحلوبة وركوبة فإذا تقر فقريب يف اآلية هو فعيل مب

مبعىن اسم الفاعل العام فكان حقه أن يكون بالتاء ولكنهم أجروه جمرى فعيل مبعىن مفعول فلم يلحقوه التاء كما 
جرى فعيل مبعىن مفعول جمرى فعيل مبعىن فاعل يف إحلاقه التاء كما قالوا خصلة محيدة وفعله ذميمة مبعىن حمموده 

مال على مجيلة وشريفة يف حلاق التاء فحملوا قريبا على امرأة قتيل وكف خضيب وعني كحيل يف عدم ومذمومة فح
  إحلاق التاء محال لكل من البابني على اآلخر 

  ونظريه قوله تعاىل قال من حيىي العظام وهي رميم فحمل 

لنحاة وعليه يعتمدون وقد اعترض رميما وهي مبعىن فاعل على امرأة قتيل وبابه فهذا املسلك هو من أقوى مسالك ا
  عليه بثالثة اعتراضات 

أحدها أن ذلك يستلزم التسوية بني الالزم واملتعدي فإن فعيال مبعىن مفعول بابه الفعل املتعدى وفعيال مبعىن فاعل 
وية بني بابه الفعل الالزم ألنه غالب ما يأيت من فعل املضموم العني فلو جرى على أحدمها حكم اآلخر لكان ذلك تس

  الالزم واملتعدي وهو ممتنع 
االعتراض الثاين إن هذا أن ادعى على وجه العموم فباطل وإن ادعى على سبيل اخلصوص فما الضابط وما الفرق 

  بني ما يسوغ فيه هذا االستعمال وما ال يسوغ 
وهو مبعىن فاعل قال جرير االعتراض الثالث أن العرب قد نطقت يف فعيل بالتاء وهو مبعىن مفعول وجردته من التاء 

  يرثي خالته 
  وأرى بنعق بلية األحجار ... نعم القرين وكنت علق مضنه 

  فجرد القرين من التاء وهو مبعىن فاعل وقال 
  هزج الرواح ودمية ال تقلع ... فسقاك حيث حللت غري فقيدة 



  فقرن فقيدة بالتاء وهو فعيل مبعىن مفعول أي غري مفقودة وقال الفرزدق 
  أراها وتدنوا يل مرار وأرشف ... ويته عامني وهي قريبة فدا

ويقولون امرأة فتني وسريح وهريت فجردوه عن التاء وهو مبعىن فاعل وقالوا امرأة فروك وهلوك ورشوف وأنوف 
فجردوه وهو مبعىن فاعل كصبور وقالوا امرأة عروب فجردوه وهو مبعىن فاعل أيضا ودعوى أن التاء ههنا للمبالغة 

دليل عليها فقد رأيت اشتراك فعول وفعيل يف االقتران بالتاء والتجرد منها فدعوى أصالة اجملرد منهما وشذوذ ال 
  املقرون مقابلة مبثلها ومع مقابلها قياس اللغة يف اقتران املؤنث وجتريد املذكور 

عربية فإن العظام مجع عظيم وأما ما استشهدمت به من قوله تعاىل من حيىي العظام وهي رميم فهو على وفق قياس ال
وهو مذكر ولكن مجعه مجع تكسري ومجع التكسري جيوز أن يراعى فيه تأنيث اجلماعة وباعتباره قال وهي ومل يقل 
وهو ويراعى فيه معىن الواحد وباعتبار قال رميم كما يقال عظم رميم مع أن رميما يطلق على مجع املذكر مفردا 

  ومجعا قال جرير 
  أمسو رميما فال أصل وال طرف ... اهللا دابرهم  إىل املهلب جذ

  فهذا االعتراض على هذا املسلك فصل 
  املسلك الثاين أن قريبا يف اآلية من باب تأويل املؤنث مبذكر موافق له يف املعىن كقول الشاعر 

  يضم إىل كشحيه خمضبا ... أرى رجال منهم أسيفا كأمنا 
فذكر صفته فكذلك تؤل الرمحة وهي مؤنثة باإلحسان فيذكر خربها فكف مؤنث ولكن تأويله مبعىن عضو وطرف 

  قالوا وتأويل الرمحة أوىل من تأويل الكف بعضو لوجهني 
  أحدمها أن الرمحة معىن قائم بالرحم واإلحسان هو بر املرحوم ومعىن القرب يف الرب من احملسنني أظهر منه يف الرمحة 

صوفة بالقرب من احملسنني هو مقابلة لإلحسان الذي صدر منهم وباعتبار الثاين أن مالحظة اإلحسان بالرمحة املو
املقابلة ازداد املعىن قوة واللفظ جزالة حىت كأنه قال إن إحسان اهللا قريب من أهل اإلحسان كما قال تعاىل هل 

طلوبة قالوا ومن جزاء اإلحسان إالاإلحسان فذكر قريبا ليفهم منه أنه صفة ملذكر وهو اإلحسان فيفهم املقابلة امل
  تأويل املؤنث مبذكر ماأنشده الفراء 

  ويف وائل كانت العاشرة ... وقائع يف مضر تسعة 
فتأول الوقائع وهي مؤنثة بأيام احلرب املذكرة فأنث العدد اجلاري عليها فقال تسعة ولوال هذا التأويل لقال تسع 

  قول من قال جاءته كتايب أي صحيفيت ويف قول الشاعر  ألن الوقائع مؤنثة قالوا وإذا جاز تأويل املذكر مبؤنث يف
  سائل بين أسد ما هذه الصوت ... يا أيها الراكب املزجي مطيته 

أي ما هذه النصيحة مع أنه محل أصل على فرغ فألن جيوز تأويل مؤنث مبذكر لكونه محل فرع على أصل أوىل 
  ري الزمني وأحرى وهذا وجه جيد وقد اعترض عليه باعتراضني فاسدين غ

أحدمها أنه لو جاز تأويل املؤنث مبذكر يوافقه وعكسه جلاز أن يقال كلمتين زيد أكرمتين عمرو وكلمين هند 
وأكرمين زينب تأويال لزيد وعمرو بالنفس واجلثة وتأويال هلند وزينب بالشخص والشيخ وهذا باطل وهذا 

أنه مما يسوغ أن يستعمل وفرق بني ما يسوغ يف بعض  االعتراض غري الزم فإهنم مل يدعوا اطراد ذلك وإمنا ادعوا
  األحيان وبني ما يطرد كرفع الفاعل ونصب املفعول وهم مل يدعوا أنه من القسم الثاين 

مث إن هذا االعتراض مردود بكل ما يسوغ استعماله مبسوغ وهو غري مطرد وهو أكثر من أن يذكر ههنا وال ينكره 



على قواعد العربية بالتشكيكات واملناقضات وأهل العربية ال يلتفتون إىل شيء  حنوى أصال وهل هذا إال اعتراض
من ذلك فلو أهنم قالوا جيوز تاويل كل مؤنث مبذكر يوافقه وبالعكس لصح النقض وأمنا قالوا يسوغ أحيانا تاويل 

  ان أحدمها باآلخر لفائدة يتضمنها التأويل كالفائدة اليت ذكرناها من تأويل الرمحة باإلحس
االعتراض الثاين أن محل الرمحة على اإلحسان إما أن يكون محال على حقيقتة أو جمازة ومها ممتنعان فإن الرمحة 

واإلحسان متغايران ال يلزم من أحدمها وجود اآلخر ألن الرمحة قد توجد وافرة يف حق من ال يتمكن من اإلحسان 
رمحة يف طباعة كامللك القاسي فإنه قد حيسن إىل بعض أعدائه كالوالدة العاجزة وحنوها وقد يوجد اإلحسان ممن ال 

وغريهم ملصلحة ملكه مع أنه ال رمحة عنده وإذا تبني انفكاك أحدمها عن اآلخر مل جيز إطالقه عليه ال حقيقة وال 
  جمازا 

فإذا كان منفكا عن أما احلقيقة فظاهر وأما اجملاز فإن شرطه خطور املعىن اجملازي بالبال ليصح انتقال الذهن إليه 
  احلقيقة مل خيطر بالذهن وهذا االعتراض أفسد من الذي قبله وهو من باب التعنت واملناكدة 

  وأين هذا من قول أكثر املتكلمني ولعل هذا املعترض منهم أنه ال معىن 

محته جمرد إحسانه ومع أنا للرمحة غائبا إال اإلحسان احملض وأما الرقة اليت يف الشاهد فال يوصف اهللا تعاىل هبا وإمنا ر
ال نرتضي هذا القول بل تثبت هللا تعاىل الرمحة حقيقة كما أثبتها لنفسه منزهة مرباة عن خواص صفات املخلوقني 

كما نقوله يف سائر صفاته من إرادته ومسعه وبصره وعلمه وحياته وعلمه وحياته وسائر صفات كماله فلم نذكره إال 
  ترض على قول أئمته لنبني فساد اعتراض هذا املع

ومن قال بقوله من املتكلمني مث نقول الرمحة ال تنفك عن إرادة اإلحسان فهي مستلزمة لإلحسان أو إرادته استلزام 
  اخلاص للعام فكما يستحيل وجود اخلاص بدون العام فكذلك الرمحة بدون اإلحسان أو إرادته يستحيل وجودها 

تكن تقدر على اإلحسان بالفعل فهي حمسنة باإلرادة فرمحتها ال تنفك عن إرادهتا  وأما قضية األم العاجزة فإهنا وإن مل
التامة لإلحسان اليت يقترن هبا مقدورها إما بدعاء وإما بأيثار مبا تقدر عليه وحنو ذلك فتخلف بعض اإلحسان الذي 

ح وأما امللك القاسي إذا أحسن ال تقدر عليه عن رمحتها ال خيرج رمحتها عن استلزامها لإلحسان املقدور وهذا واض
فإن إحسانه ال يكون رمحة فهذا ألن اإلحسان أعم من الرمحة واألعم ال يستلزم األخص وهم مل يدعوا ذلك فال 

يلزمهم وأيضا فإن اإلحسان قد يقال إنه يستلزم الرمحة وما فعله امللك املذكور فليس بإحسان يف احلقيقة وإن كانت 
  جلملة فالعنت واملناكدة على هذا االعتراض أبني من أن يتكلف معه رده وإبطاله فصل صورته صورة اإلحسان وبا

املسلك الثالث أن قريبا يف اآلية من باب حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه مع االلتفات إىل احملذوف فكأنه 
كريه ومن ذلك قول الشاعر قال إن مكان الرمحة قريب من احملسنني مث حذف املكان وأعطى الرمحة إعرابه وتذ

  حسان 
  بردي يصفق بالرحيف السلسل ... يسقون من ورد الربيص عليهم 

  فقال يصفق بالياء وبردى هي مؤنث ألنه أراد ماء بردى ومنه قول النيب وقد 

  أخذ بيديه ذهبا وحريرا فقال 
  هذان حرام على ذكور أميت 

كأنه قال استعمال هذين حرام وهذا املسلك ضعيف جدا ألن فقال حرام باإلفراد واملخرب عنه مثىن // صحيح // 
حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ال يسوغ ادعاؤه مطلقا وإال اللتبس اخلطاب وفسد التفاهم وتعطلت 



األدلة إذ ما من لفظ أمر أو هني أو خرب متضمن مأمورا به ومنهيا عنه وخمربا إال وميكن على هذا أن يقدر له لفظ 
  ف خيرجه عن تعلق األمر والنهي واخلربية مضا

فيقول امللحد يف قوله وهللا على الناس حج البيت أي معرفة حج البيت وكتب عليكم الصيام أي معرفة الصيام وإذا 
فتح هذا الباب فسد التخاطب وتعطلت األدلة وإمنا يضمر املضاف حيث يتعني وال يصح الكالم إال بتقديره 

اكلت الشاة فإن املفهوم من ذلك أكلت حلمها فحذف املضاف ال يلبس وكذلك إذا قلت للضرورة كما إذا قيل 
  أكل فالن كبد فالن إذا أكل ماله فإن املفهوم أكل مثرة كبده فحذف املضاف هنا ال يلبس ونظائره كثرية 

جمتمع فإمنا تطلق وليس منه واسأل القرية وإن كان أكثر األصوليني ميثلون به فإن القرية اسم للسكان يف مسكن 
القرية باعتبار األمرين كالكأس ملا فيه من الشراب والذنوب للدلو املآلن ماء النهر واخلوان للمائدة إذا كان عليها 

  طعام ونظائره 
مث إهنم لكثرة استعماهلم هلذه اللفظه ودوراهنا يف كالمهم أطلقوها على السكان تارة وعلى املسكن تارة حبسب 

اطه وإمنا يفعلون هذا حيث ال لبس فيه فال إضمار يف ذلك وال حذف فتأمل هذا املوضع الذي سياق الكالم وبس
  خفي على القوم مع وضوحه 

وإذا عرفت هذا فقوله إن رمحة اهللا قريب من احملسنني ليس يف اللفظ ما يدل على إرادة موضع وال مكان أصال فال 
تضمن اإلخبار بأن املتكلم أراد احملذوف ومل ينص على إرادته جيوز دعوى إضماره بل دعوى إضمار خطأ قطعا ألنه ي

دليال ال صرحيا وال لزوما فدعوى املدعي أنه أراده دعوى باطلة وأما قوله بردى يصفق فليس أيضا من باب حذف 
املضاف بل اراد بربدى النهر وهو مذكر فوصفه بصفة املذكر فقال يصفق فلم يذكر بناء على حذف املضاف وإمنا 

  ذكر بناء على أن بردى املراد به النهر 

فإن قلت فال بد من حذف مضاف ألهنم إمنا يسقون ماء بردى ال نفس النهر قلت هذا وإن كان مراد الشاعر فلم 
يلزم منه صحة ما ادعاه من أنه ذكر يصفق باعتبار املاء احملذوف فإن تذكريه إمنا يكون باعتبار إرادة النهر وهو 

  ى ما ادعوه مذكر فال يدل عل
  وأما قوله هذان حرام 

ففي إفراد اخلرب سر بديع جدا وهو التنبيه واإلشارة على أن كل واحد منهما مبفرده موصوف بأنه حرام فلو ثىن 
اخلرب مل يكن فيه تنبيه على هذا املعىن فلهذا أفرد اخلرب فكأنه قال وكل واحد من هذين حرام فدل إفراد اخلرب على 

ن كل واحد واحد مبفرده فتأمله فإنه من بديع اللغة وقد تقدم بيانه يف هذا التعليق يف مسألة كال إرادة اإلخبار ع
وكلتا وإن قوهلم كالمها قائم باالفراد ال يدل على أن كال مفرد كما ذهب إليه البصريون بل هو مثىن حقيقة وإمنا 

  وقد قررنا ذلك هناك مبا فيه كفاية فصل  أفردوا اخلرب للداللة على أن اإلخبار عن كل واحد منهما بالقيام
املسلك الرابع أنه من باب حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامة كأنه قال إن رمحة اهللا شيء قريب من احملسنني أو 

  لطف قريب أو بر قريب وحنو ذلك وحذف املوصوف كثري فمنه قول الشاعر 
  من يل من بعدك يا عامر ... قامت تبكيه على قربه 

  قد ذل من ليس له ناصر ... ين يف الدار ذا غربة تركت
  املعىن تركتين شخصا أو إنسانا ذا غربة ولوال ذلك لقالت تركتين ذات غربة ومنه قول اآلخر 

  فراقك مل أخبل وأنت صديق ... فلو أنك يف يوم الرخاء سألتين 
حائض وطالق وطال فقال كأهنم  أراد وأنت شخص أو إنسان صديق وعلى هذا املسلك محل سيبويه قوهلم للمرأة



  قالوا شيء حائض وشيء طامث وهذا املسلك أيضا ضعيف لثالثة أوجه 
أحدها أن حذف املوصوف وإقامة الصفة مقاومة إمنا حيسن بشرطني أن تكون الصفة خاصة يعلم ثبوهتا لذلك 

  املوصوف بعينه ال لغريه 
  وصوف كالرب والفاجر الثاين أن تكون الصفة قد غلب استعماهلا مفردة على امل

والعامل واجلاهل واملتقي والرسول والنيب وحنو ذلك مما غلب استعمال الصفة فيه جمردة عن املوصوف فال يكاد جييء 
ذكر املوصوف معها كقوله تعاىل إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله إن املتقني يف جنات وعيون 

وقوله إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات وقوله والكافرون هم املظاملون  وقوله إن املتقني يف جنات وعيون
وهو كثري جدا يف القرآن وكالم العرب وبدون ذلك ال حيسن االقتصار على الصفة فال حيسن أن تقول جاءين 

  طويل ورأيت مجيال أو قبيحا وأنت تريد جاءين رجل طويل ورأيت 
  قول سكت يف قريب تريد يف مكان قريب مع داللة السكىن على املكان رجال مجيال أو قبيحا وال ت

الثاين إن الشيء أعم املعلومات فإنه يشمل الواجب واملمكن فليس يف تقديره وال يف اللفظ به زيادة فائدة يكون 
ل يف حائض الكالم هبا فضال عن أن يكون هبا يف أعلى مراتب الفصاحة والبالغة فأي فصاحة وبالغة يف قول القائ

وطامث وطالق شيء حائض وشيء طامث وشىء طالق وهو لو صرح هبذا الستهجنه السامع فكيف يقدر يف الكالم 
  مع أنه ال يتضمن فائدة أصال إذ كونه شيئا أمر معلوم عام ال يدل على مدح وال ذم وال كمال وال نقصان 

مل كالم اهللا عز و جل ويفسر مبجرد االحتمال النحوى وينبغي أن يتفطن ههنا ألمر ال بد منه وهو أنه ال جيوز أن حي
االعرايب الذي حيتمله تركيب الكالم ويكون الكالم به له معىن ما فإن هذا مقام غلط فيه أكثر املعربني للقرآن فإهنم 

 يفسرون اآلية ويعربوهنا مبا حيتمله تركيب تلك اجلملة ويفهم من ذلك التركيب أي معىن اتفق وهذا غلط عظيم
  يقطع السامع بأن مراد القرآن غريه 

وإن احتمل ذلك التركيب هذا املعىن يف سياق آخر وكالم آخر فإنه ال يلزم أن حيتمله القرآن مثل قول بعضهم يف 
قراءة من قرأ واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا باجلر أنه قسم ومثل قول بعضهم يف قوله تعاىل وصد عن سبيل اهللا 

  جد احلرام إن املسجد جمرور بالعطف على الضمري اجملرور يف به وكفر به واملس
ومثل قول بعضهم يف قوله تعاىل لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أنزل إليك وما انزل من قبلك 

  واملقيمني الصالة إن 

للقرآن عرف خاص ومعان  املقيمني جمرور بواو القسم ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثري بل
معهودة ال يناسبه تفسريه بغريها وال جيوز تفسريه بغري عرفة واملعهود من معانية فإن نسبة معانية إىل املعاين كنسبة 
ألفاظه إىل األلفاظ بل أعظم فكما أن ألفاظه ملوك األلفاظ وأجلها وأفصحها وهلا من الفصاحة أعلى مراتبها اليت 

ني فكذلك معانية أجل املعاين وأعظمها وأفخمها فال جيوز تفسريه بغريها من املعاين اليت ال تليق يعجز عنها قدر العامل
به بل غريها أعظم منها وأجل وأفخم فال جيوز محله على املعاين القاصرة مبجرد االحتمال النحوي اإلعرايب فتدبر 

 من أقوال املفسرين وزيفها وتقطع أهنا هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع هبا يف معرفة ضعف كثري
ليست مراد املتكلم تعاىل بكالمه وسنزيد هذا إن شاء اهللا تعاىل بيانا وبسطا يف الكالم على أصول التفسري فهذا 

  أصل من أصوله بل هو أهم أصوله 
دخلت للفرق بني املذكر الوجه الثالث أن طالقا وحائضا وطامثا إمنا حذفت تاؤه لعدم احلاجة إليها فإن التاء إمنا 



واملؤنث يف حمل اللبس فإذا كانت الصفة خاصة باملؤنث فال لبس فال حاجة إىل التاء هذا هو الصواب يف ذلك وهو 
  املذهب الكويف 

  فإن قلت هذا خالف مذهب سيبويه 
أما أهل قلت فهل يرتضي حمصل برد موجب الدليل الصحيح لكونه خالف قول عامل معني هذه طريقة اخلفافيش ف

  البصائر فإهنم ال يردون الدليل وموجبه بقول معني ابدا وقليل ما هم 
وال ريب أن أبا بشر رمحة اهللا ضرب يف هذا العلم بالقدح املعلى وأحرز من قصبات سبقه واستوىل من أمده على ما 

جبميع كالم العرب وإن مل يستول عليه غريه فهو املصلى يف هذا املضمار ولكن ال يوجب ذلك أن يعتقد أنه أحاط 
ال حق إال ما قاله وكم لسيبويه من نص قد خالفه مجهور أصحابه فيه واملربزون منهم ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال 

  الكالم به 
وال تنس قوله يف باب الصفة املشبهة مررت برجل حسن وجهه بإضافة حسن إىل الوجه والوجه إىل الضمري وخمالفة 

يف ذلك فسيبويه رمحة اهللا ممن يؤخذ من قوله ويترك وأما أن نعتقد صحة قوله يف كل شيء  مجيع البصريني والكوفيني
فكال وسنفرد إن شاء اهللا كتابا للحكومة بني البصريني والكوفيني فيما اختلفوا فيه وبيان الراجح من ذلك وباهللا 

  التوفيق والتأييد 

من املذهب الكويف قوله تعاىل يوم تروهنا تذهل كل فإن قلت يكفي يف رد ما اخترمتوه يف طامث وحائض وطالق 
مرضعة عما أرضعت فهذا وصف خيتص به اإلناث وقد جاء بالتاء قلت ليس يف هذا وهللا احلمد رد هلذا املذهب وال 
 إبطال له فإن دخول التاء ههنا يتضمن فائدة ال حتصل بدوهنا فتعني اإلتيان هبا وهي أن املراد باملرضعة فاعلة الرضاع

  فاملراد الفعل ال جمرد الوصف ولو أريد الوصف اجملرد بكوهنا من أهل اإلرضاع لقيل مرضع كحائض وطامث 
فإن املراد به املوصوفة بكوهنا من أهل احليض ال من // صحيح // أال ترى إىل قوله يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار 

وصفا وإن مل يكن قائما هبا ويقال على من قام هبا  جيري دمها فاحلائض واملرضع وصف عام يقال على من هلا ذلك
بالفعل فأدخلت التاء ههنا إيذانا بأن املراد من تفعل الرضاع فإهنا تذهل عما ترضعه لشدة هول زلزلة الساعة وأكد 

له  هذا املعىن بقوله عما أرضعت فعلم أن املراد املرضعة اليت ترضع بالفعل ال بالقوة والتهيؤ وترجيح هذا املذهب
  موضع غري هذا فصل 

املسلك اخلامس أن هذا من باب اكتساب املضاف حكم املضاف إليه إذا كان صاحلا للحذف واالستغناء عنه بالثاين 
  كقول الشاعر 

  سور املدينة واجلبال اخلشع ... ملا أتى خرب الزبري تواضعت 
  وقال اآلخر 

  واسم أعاليها مر الرياح الن... مشني كما اهتزت رماح تسفهت 
  وقال اآلخر 

  نقما وإن عمهت وطال غرورها ... بغي النفوس معيدة نعماءها 

فأنت يف األول السور املضاف إىل املدينة ويف الثاين املر املضاف إىل الرياح ويف الثالث البغي املضاف إىل النفوس 
ن جيوز تذكري املؤنث إلضافته لتأنيث املضاف إليه مع أن التذكري أصل والتأنيث فرع فحمل األصل على الفرع فأل

  إىل غري مؤنث أوىل ألنه محل للفرع على األصل 



  ومن األول أيضا قول الشاعر 
  كما شرقت صدر القناة من الدم ... وتشرق باألمر الذي قد أذعته 

   فأنث الصدر إلضافته إىل القناة وأنشدين بعض أصحابنا أليب حممد بن حزم يف هذا املعىن بإسناد ال حيضرين
  تراه كعمرو بني عرب وأعجم ... جتنب صديقا مثل ما واحذرالذي 

  كما شرقت صدر القناة من الدم ... فإن صديق السوء يردي وشاهدي 
  ومنه قول النابغة الذبياين 

  يركضن قد قلقت عقد األطانيب ... حىت استغن بأهل امللح ضاحية 
  فليس بقوي ألنه إمنا يعرف وهذا املسلك وإن كان قد ارتضاه غري واحد من الفضالء 

  ومنه قول لبيد 
منه إذا هي عردت أقدامها جميئه يف الشعر وال يعرف يف الكالم الفصيح منه إال ... فمضى وقدمها وكانت عادة 

النادر كقوهلم ذهبت بعض أصابعه والذي قواه ههنا شدة اتصال املضاف باملضاف إليه وكونه جزؤه حقيقة فكأنه 
  صبعان من أصابعه ومحل القرآن على املكثور الذي خالفه أفصح منه ليس بسهل فصل قال ذهبت إصبع وإ

املسلك السادس إن هذا من باب االستغناء بأحد املذكورين عن األخ لكونه تبعا له ومعىن من معانيه فإذا ذكر أغىن 
  عن ذكره ألنه يفهم منه 

ماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني فاستغىن عن خرب ومنه يف أحد الوجوه قوله تعاىل إن نشأ ننزل عليهم من الس
  األعناق باخلرب عن أصحاهبا ومنه يف أحد الوجوه قوله تعاىل واهللا ورسوله أحق أن يرضوه 

املعىن واهللا أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فاستغىن بإعادة الضمري إىل اهللا إذ إرضاؤه هو ارضاء رسوله فلم حيتج أن 
ا يكون األصل يف اآلية إن اهللا قريب من احملسنني وإن رمحة اهللا قريبة من احملسنني فاستغىن يقول يرضومها فعلى هذ

خبرب احملذوف عن خرب املوجود وسوغ ذلك ظهور املعىن وهذا املسلك مسلك حسن إذا كسي تعبريا أحسن من هذا 
يعرب عنه به أن الرمحة صفة من وهومسلك لطيف املنزع دقيق على األفهام وهو من أسرار القرآن والذي ينبغي أن 

صفات الرب تبارك وتعاىل والصفة قائمة باملوصوف ال تفارقه ألن الصفة ال تفارق موصوفها فإذا كانت قريبة من 
  احملسنني فاملوصوف تبارك وتعاىل أوىل بالقرب منه بل قرب رمحته تبع لقربه هو تبارك وتعاىل من احملسنني 

 تعاىل قريب من أهل اإلحسان بإثابته ومن أهل سؤاله بإجابته وذكرنا شواهد ذلك وقد تقدم يف أول اآلية أن اهللا
وأن اإلحسان يقتضي قرب الرب من عبده كما أن العبد قرب من ربه باإلحسان وأن من تقرب منه شربا تقرب اهللا 

محته قريبة منهم وقربة منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا فالرب تبارك وتعاىل قريب من احملسنني ور
  يستلزم قرب رمحته ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة اجلليلة 

وأن اهللا تعاىل قريب من احملسنني وذلك يستلزم القربني قربة وقرب رمحته ولو قال إن رمحة اهللا قريبة من احملسنني مل 
رمحته واألعم ال يسلتزم األخص خبالف قربة فإنه ملا كان  يدل على قربه تعاىل منهم ألن قربة تعاىل أخص من قرب

أخص استلزم األعم وهو قرب رمحته فال تستهن هبذا املسلك فإن له شأنا وهو متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب 
كاف وما أظن صاحب هذا املسلك قصد هذا املعىن وال أمل به وإمنا أراد أن اإلخبار عن قرب اهللا تعاىل من احملسنني 

  عن اإلخبار عن قرب رمحته منهم 
فهو مسلك سابع يف اآلية وهو املختار وهو من أليق ما قيل فيها وإن شئت قلت قربة تبارك وتعاىل من احملسنني 
وقرب رمحته منهم متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر فإذا كانت رمحته قريبة منهم فهو أيضا قريب منهم وإذا 



صح إرادة كل واحد منهما فكان يف بيان قربه سبحانه من احملسنني من التحريض على  كان املعنيان متالزمني
اإلحسان واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظ وأشرفه وأجله على اإلطالق وهو أفضل إعطاء أعطيه العبد 

ياة القلوب وسعادة العبد كلها وهو قربة تبارك وتعاىل من عبده الذي هو غاية األماين وهناية اآلمال وقرة العيون وح
  فكان يف 

العدول عن قريب إىل قريب من استدعاء اإلحسان وترغيب النفوس فيه ما ال يتخلف بعده إال من غلبت عليه 
  شقاوته وال قوة إال باهللا تعاىل فصل 

ضعيف جدا فإن  املسلك الثامن إن الرمحة مصدر واملصادر كما ال تثىن وال جتمع فحقها أن ال تؤنث وهذا املسلك
اهللا سبحانه حيث ذكر الرمحة أجرى عليها التأنيث كقوله ورمحيت وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون وقوله 

ولو كان حذف // رواه البخاري ومسلم والترمذي // فيما حكى عنه رسوله إن رمحيت غلبت أو سبقت غضيب 
فيها مل يعد عليها الضمري إال مذكرا وكذلك ما كان من التاء من الرمحة لكوهنا مصدرأ واملصادر ال حظ للتأنيث 

  املصادر بالتاء كالقدرة 
  واإلرادة واحلكمة واهلمة ونظائرها ويف بطالن ذلك دليل على بطالن هذا املسلك 

  املسلك التاسع أن القريب يراد به شيئان 
  أحدمها النسب والقرابة فهذا بالتاء تقول فالنه قريبة يل 

ملكان وهذا بال تاء تقول جلست فالنه قريبا مين وال تقول قريبة مىن وهذا مسلك الفراء رمحة اهللا والثاين قرب ا
ومجاعة وهو أيضا ضعيف فإن هذا إمنا هو إذا كان لفظ القريب ظرفا فإنه يذكر كما قال تقول جلست املرأة مين 

  قريبا فأما إذا كان امسا حمضا فال فصل 
ة ملا كان غري حقيقي ساغ فيه حذف التاء كما تقول طلع الشمس وطلعت وهذا املسلك العاشر أن تأنيث الرمح

  املسلك أيضا فاسد فإن هذا إمنا يكون إذا أسند الفعل إىل ظاهر املؤنث 
فإما إذا أسند إىل ضمريه فال بد من التاء كقولك الشمس طلعت وتقول الشمس طالعة وال تقول طالع ألن يف 

  لفعل يف ذلك سواء الصفة ضمريها فهي مبعىن ا

  فصل 
املسلك احلادي عشر أن القريبا مصدر ال وصف وهو مبنزلة النقيض فجرد من التاء ألنك إذا أخربت عن املؤنث 

باملصدر مل تلحقه التاء وهلذا تقول امرأة عدل وال تقول عدلة وامرأة صوم وصالة وصدق وبر ونظائره وهذا 
 يعرف استعماله مصدرا أبدا وإمنا هو وصف واملصدر هو القرب ال املسلك من أفسد ما قيل عن القريب فإنه ال

  القريب فصل 
املسلك الثاين عشر إن فعيال وفعوال مطلقا يستوي فيهما املذكر واملؤنث حقيقيا كان أو غري حقيقي كما قال امرؤ 

  القيس 
  كخرعوبة البانة املنقطر ... يرهرهه رودة رخصة 

  تفتر عن ذي عزوب خصر ... قطيع القيام فتور الكالم 
  وقال أيضا 

  قريب وال البسباسة ابنة يشكرا ... له الويل إن أمسى وال أم هاشم 



  وقال جرير 
  قريب ال تزور وال تزار ... أتنفعك احلياة وأم عمرو 

  وقال جرير أيضا 
  تكشف غماها وأنت صديق ... كأن مل حنارب يا بثني لو أهنا 

  وقال أيضا 
  بأسهم أعداء وهن صديق ... ن قلوبنا دعون اهلون مث ارهت

  قالوا وشواهد ذلك كثرية 
ويف هذا املسلك غنية عن تلك التعسفات والتأويالت وهذا املسلك ضعيف أيضا ومما رده أبو عبد اهللا بن مالك 
ري فقال هذا القول ضعيف ألن قائله إما أن يريد أن فعيال يف هذا املوضع وغريه يستحق ما يستحقه فعول من اجل

  على املذكر واملؤنث بلفظ واحد وإما أن يريد أن فعيال يف هذا املوضع خاصة حممول على فعول 
  فاألول مردود إلمجاع أهل العربية على التزام التاء يف ظريفة وشريفة وأشباههما 

أن األصل هو  وزنا وداللة ولذلك احتاج علماؤهم أن يقولوا يف قوله تعاىل وما كانت أمك بغيا وقوله ومل أك بغيا
يغوى على فعول فلذلك مل تلحقه التاء مث أعل بإبدال الواو ياء والضمة كسرة فصار لفظه كلفظ فعيل ولو كان 

  فعيال أصال للحقته التاء فقيل امل أك بغية 
وال والثاين أيضا مردود ألن لفعيل على فعول من املزايا ما اليليق به أن يكون تبعا له بل العكس أوىل أن يكون فع

تبعا لفعيل وألنه يتضمن محل فعيل على فعول ومها خمتلفان لفظا ومعىن أما اللفظ فظاهر وأما املعىن فألن قريبا ال 
  مبالغة فيه ألنه يوصف به كل ذي قرب وإن قل وفعول ال بد فيه من املبالغة 
ه املبالغة فتتغري بنيته كضارب وضروب وأيضا فإن الدال على املبالغة ال بد أن يكون له بنية ال مبالغة فيها مث يقصد ب

  وعامل وعليم وقريب ليس كذلك فال مبالغة فيه وأما بيت امرؤ القيس فال حجة فيه لوجوه 
أحدها أنه نادر فال حكم له فال كثرت صوره وال جاء على األصل كاستجوذ واستوثق البعري واغيمت السماء 

  واغور واحول وما كان كذلك فال حكم له 
أن يكون قد أراد قطيعة القيام مث حذف التاء لإلضافة فإهنا جتوز حبذفها عند الفراء وغريه وعليه محل قوله الثاين 

تعاىل وإقام الصالة أي إقامتها ألن املعروف يف ذلك إمنا هو لفظ اإلقامة وال يقال إقام دون إضافة كما ال يقال أراد 
اء عوضا عن ألف إفعال أو عينه ألن أصل إقامة أقوام فنقلت حركة يف أرادة وال أقال يف إقالة ألهنم جعلوا هذه الت

العني إىل الفاء فانقلبت ألفا فالتقت ألفان فحذفت إحدامها فجاءوا بالتاء عوضا فلزمت إال مع اإلضافة فإن حذفها 
لواو وجعلت جائز عند قوم قياسا وعند أخرين مساعا ومثلها يف اللزوم تاء عدة وزنة وأصلهما وعد ووزن فحذفت ا

  التاء عوضا منها فلزمت وقد حتذف لإلضافة كقول الشاعر 
  وأخلفوك عد األمر الذي وعدوا ... إن اخلليط أجدوا البني واجنردوا 

أي أخلفوك عدة األمر فحذف التاء وعلى هذه اللغة قرأ بعض القراء ولو ارادوا اخلروج ألعدوا له عدة باهلاء أي 
  عدته فحذف التاء 

يكون فعيل يف قوله قطيع القيام مبعىن مفعول ألن صاحب احملكم حكى أنه قال مبينا على قطعه وأقطعه  الثالث أن
إذا بكته وأقطعه إذا بكته وقطع هو فهو قطيع القول فقطيع على هذا مبعىن مقطوع أي مبكت فحذف التاء على 



سرع فحقه على ذلك أن يلحقه التاء  هذا التوجيه ليس خمالفا للقياس وإن جعل قطيعا مبنيا على قطع كسريع من
  عند جريه على 

املؤنث إال أنه شبه بفعيل الذي مبعىن مفعول فأجرى جمراه فهذا متام اثىن عشر مسلكا يف هذه اآلية اصحها املسلك 
  املركب من السادس والسابع وباقيها ضعيف وواه وحمتمل 
ال خيفى عليه قويها من ضعيفها وليكن هذا آخر الكالم واملبتدىء واملقلد ال يدرك هذه الدقائق والفاضل املنصف 

  على اآلية واهللا أعلم فائدة تقسيم اخلب إىل مفرد ومجله 
خرب املبتدأ إما مفرد وإما مجلة فإن كان مجلة فإما أن يكون نفس املبتدأأو غريه فإن كان نفس املبتدأ مل حيتج إىل رابط 

  و قويل احلمد هللا يربطها به إذ ال رابط أقوى من احتادمها حن
وإن كانت غري املبتدأ فال بد فيها من رابط يربطها باملبتدأ لئال يتوهم استقالهلا وانقطاعها عن املبتدأ ألن اجلملة 
كالم قائم تام بنفسه وذلك الرابط ال يتعني أن يكون ضمريا بل جيوز أن يكون ضمريا وهو األكثر واسم إشارة 

  خريا وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم ونظائره كثرية  كقوله تعاىل ولباس التقوى ذلك
  وامسا ظاهرا قائما مقام الضمري كقوله تعاىل والذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال نضيع أجر املصلحني 

عد اجلملة ففيه يقع وقد يستغين عن الضمري إذا علم الرابط وعدم االستقالل بالسياق وباب هذا التفصيل ب
االستغناء عن الضمري كثريا كقولك املال هلؤالء لزيد درهم ولعمرو درمهان وخلالد ثالثة ومثله الناس واحد يف اجلنة 

  وواحد يف النار وال حاجة إىل تقدير ضمري رابط حمذوف تقديره لزيد منه درهم وواحد منهم يف اجلنة 
ىن عن الضمري فتأمله ومثله السمن منوان بدرهم وهذا خبالف قولك زيد فإن تفصيل املبتدأباجلملة بعده رابط أغ

  عمرو مسافر فإنه ال رابط بينهما بوجه فلذلك حيتاج أن يقول يف حاجته وحنو ذلك ليفيد اإلخبار 
ن هذا حكم اجلملة وأما املفردا فقد اشتهر على ألسنة النحاة أنه إن كان مشتقا فال بد من ضمري يربطه باملبتدأوإ

  كان جامدا مل حيتج إىل ضمري 

وبعضهم يتكلف تأويله باملشتق وهذا موضع ال بد من حتريره فنقول اخلرب املفرد ملا كان نفس املبتدأكان احتادمها 
أعظم رابط ميكن فال وجه الشتراط الرابط بعد هذا أصال فإن املخاطب يعرف أن اخلرب مسند ىل املبتدأوأنه هو 

املنطقيني يف قوهلم إنه ال بد من الرابط إما مضمرا وإما مظهرا وهذا كالم من هو بعيد من  نفسه ومن هنا يعلم غلط
تصور املعاين وارتباطها باأللفاظ وال تستنكر هذه العبارة يف حق املنطقيني فإهنم من أفسد الناس تصورا وال يصدق 

  هبذا إال من عرف قوانني القوم وعرف ما فيها من التخبيط والفساد 
ا إن كان اخلرب امسا مشتقا مفردا فال بد فيه من ضمري ولكن ليس اجلالب لذلك الضمري ربطه باملبتدأبل اجلالب وأم

  له أن املشتق كالفعل يف املعىن فال بد له من فاعل ظاهر أو مضمر 
للفظ ال فإن قيل وما الذي يدل على أن يف الفعل ضمريا حىت يكون يف ثانية ضمري فإذا قلت زيد قام فإن هذا ا

  ضمري فيه يستمع فدعوى حتمله للضمري دعوى حمضة 
قيل الذي يدل على أن فيه الضمري تأكيدهم له وعطفهم عليه وإبداهلم منه كقولك يف التأكيد إن زيدا سيقوم نفسه 
برفع نفس ويف العطف كقوله تعاىل سيصلى نارا ذات هلب وامرأته فامرأته رفع عطفا على الضمري يف سيصلى ويف 

إلبدال قولك إن زيدا يعجبين علمه على أن يكون علمه بدل اشتمال ال فاعل فإذا كان املشتق مفردا كان الضمري ا
  الذي فيه فعال كان أو امسا حنو زيد يذهب وزيد ذاهب 



إذا  وأما يف التثنية واجلمع فال يكون ضمريا إال يف األفعال حنو يذهبان ويذهبون وأما يف األمساء فإنه ال يكون فيها
ظهر إال عالمة ال ضمريا حنو ذاهبان وذاهبون فهما يف االسم حرفان ويف الفعل امسان برهان ذلك انقالهبما يف االسم 
ياء يف التثنية واجلمع كما ينقلبان فيما ال حيتمل ضمريا كزيدين والزيدين ولو كان ضمريا ك مها يف الفعل لبقيا على 

ال يذهبون ومررت برجال يذهبون ورأيت رجاال يذهبون وكذلك يف لفظ واحد كما تقول يف الفعل هؤالء رج
التثنية سواء فال يتغري لفظ الواو ألهنا فاعل وليست عالمة إعراب الفعل فثبت هبذا صحة دعوى النحاة على العرب 

  أن الضمري املستتر يف اإلسم املشتق ال يظهر يف تثنية وال مجع 
  التثنية واجلمع ولوال الدليل الذي ذكرناه ملا  وأن الضمري املستتر يف الفعل يظهر يف

عرف هذا أبدا ألن العرب مل تشافهنا هبذا مشافهة وال أفصحت عن هذا القدر يف هذا وحنوه إال باستقراء كالمها 
  والتتبع ألحنائها ومقاصدها املوصل إىل غرائب هذه اللغة وأسرارها وحكمها 

ة اليت من أجلها فرقوا بني املواطنني فجعلوها ضمائر يف األفعال فإن قيل فقد عرفنا صحة ذلك فما هي احلكم
  وحروفا يف األمساء 

قيل يف ذلك حكمة بديعة وهي أن األمساء ملا كان أصلها اإلعراب كانت أحوج إىل عالمة إعراب منها إىل عالمة 
مة إضمار الفاعلني منها إىل إضمار واألفعال أصلها البناء ومل يكن هلا بد من الفاعل ضرورة فكانت احوج إىل عال

عالمة إعراب مع أن هذه العالمة يف األمساء عالمة تثنية ومجع وحروف إعراب أيضا واألفعال ال تثىن وال جتمع إذ 
  هي مشتقة من املصدر وهو ال يثىن وال جيمع ألنه يدل على القليل والكثري بلفظ واحد هذه علة النحاة 

لطف وأدق قد تقدمت يف أول هذا التعليق وإذا ثبت أن األفعال ال تثىن وال وفيه علة أخرى هي أصح من هذه وأ
جتمع وعالمة التثنية واجلمع حروف إعراب فال يكون الواو واأللف إال عالمة إضمار وال يكون يف األمساء وإن 

عراب نفسها احتملت الضمائر إال عالمة تثنية ومجع وحروف إعراب على قول سيبويه أي حمل األعراب أو هي األ
على قول قطرب وغريه مبنزلة احلركات يف املفرد أو دليل إعراب على قول أيب احلسن األخفش وأيب العباس املربد 

  فصل حكم اخلرب إذا كان ظرفا أو جارا وجمرورا 
فإنه  هذا حكم اخلرب إذا كان مفردا أو مجلة فأما إذا كان واقعا موقع اخلرب وليس هو نفسه خربا كالظرف واجملرور

  واقع موقع مشتق متحمل للضمري وهو إما مفرد وإما مجلة 
وأكثر النحاة يقدرونه مبفرد مشتق نظرا إىل أن األصل يف اخلرب أن يكون مفردا فتقديره كذلك موافق لألصل وأيضا 

ما تقتضيه فإمنا قدر لضرورة صحة الكالم فإن الظرف واجملرور ليس هو نفس املبتدأ وما قدر للضرورة ال يتعدى به 
  الضرورة وهي تزول باملفرد فتقدير اجلملة مستغىن عنه مع أنه خالف األصل 

وأيضا فإنه قدر للتعلق وهذا التعلق يكفي فيه املفرد وأيضا فإنه يقع يف موضع ال يصح فيه تقدير اجلملة كقولك أما 
ملفرد ههنا يرجح يف الباقي ليجري الباب عندك فزيد وأما يف الدار فعمر فإن أما ال يليها إال اسم مفرد فإذا تعني ا

على سنن واحد وال ينتقض هذا بوقوعه يف صلة املوصول كقولك جاءين الذي يف الدار إذ يتعني تقدير اجلملة ألن 
كالمنا يف التقدير يف باب اخلرب ال يف التقدير يف سائر األبواب كالصلة والصفة واحلال وال يلزم من تعني اجلملة يف 

  يف الصلة تعينها وال ترجيحها يف باب املبتدأ التقدير 
وسأل أبو الفتح بن جين أبا علي عن هذه املسألة فلم يراجعه جبواب شاف أكثر من أن قال له تقدير االسم ههنا 

  أوىل ألن خرب املبتدأ يف أغلب أحواله اسم 



إذ الفعل احملض ما دل على حدث وكشف الغطاء عن هذه املسألة أن يقال اجلار هنا ال يتصور تعليقه بفعل حمض 
وزمان وداللته على الزمان ببنيته فإذا مل يكن له وجود يف اللفظ مل يكن له بنية تدل على الزمان مع أن اجلار ال تعلق 
له بالزمان وال يدل عليه إمنا هو يف أصل وضعه لتقييد احلدث وجره إىل اإلسم على وجه ما من اإلضافة فال تعلق له 

واحلدث الذي هو املصدر ال ميكن تقديره ههنا ألنه خرب املبتدأ واملبتدأ ليس هو احلدث فبطل أن يكون  إال باحلدث
  التقدير زيد استقرار يف الدار 

وبطل أيضا مبا تقدم أن يكون التقدير زيد استقر يف الدار أال ترى أن يقبح أن يقال زيد يف الدار أمس أو أول من 
  أمس 

  إضمار املصدر والفعل مل يبق إال القسم الثالث وهو إضمار اسم الفاعل فتتضح الفائدتان  وإذا بطل القسمان أعىن
  أحدمها أن يكون خربا عن املبتدأويضمر فيه ما يعود عليه إذ ال ميكن ذلك يف املصدر 

ال يصح والثانية أن يصبح تعلق اجلار به إذ مطلوبة احلدث واسم الفاعل متضمن للحدث ال للزمان إذا عرف هذا ف
ارتفاع االسم بعد الظرف واجملرور باالستقرار على أنه فاعل وإن كان يف موضع خرب أو نعت وإمنا يرتفع باالبتداء 

كما يرتفع يف قولك قائم زيد باالبتداء ال بقائم خالفا لألخفش فإذا قلت يف الدار زيد فارتفاع زيد باالبتداء ال 
  باالستقرار 

  اسم الفاعل 
  ذا قلت زيد قائم أبوه ورأيت رجال قائما أبوه ومررت برجل فإن قلت إليس إ

قائم أبوه فترفع االسم بقائم إذا كان معتمدا على مبتدأأو منعوت أو ذي حال وكذلك إذا كان قبله استفهام أو 
  نفي حنو أقائم زيد وما قائم زيد 

م أو قرينة من القرائن اليت ذكرت اليت قيل اسم الفاعل مشتق وفيه لفظ الفعل ومعناه فإذا اقترن به ألف االستفها
يقوي هبا معىن الفعل عمل عمل الفعل خبالف قائم زيد فإنه ال قرينة معه تقتضي أن يعمل عمل الفعل فحمل على 

  أصله من االبتداء واخلرب 
  ىل سيبويه فإن قيل فهال قلت إن الظرف واجملرور إذا اعتمد كما يعتمد اسم الفاعل أنه يرفع االسم كما هو معزى إ

فإذا قلت زيد يف الدار أبوه كان أبوه مرفوعا بالظرف كما إذا قلت زيد قائم أبوه قلت قد توهم قوم أن هذا 
مذهب سيبويه وأنك إذا قلت مررت برجل معه صقر أن صقرا مرفوعا بالظرف العتماده على املوصوف وكنا نظن 

وقد بني أبو سعيد السريايف مراد سيبويه من كالمه وشرح ذلك زمانا حىت تبني أن هذا ليس مبذهبه وأنه غلط عليه 
  وجه الغلط عليه مبا فيه كفاية فراجعه يف كتابه 

والفرق بني الظرف وبني اسم الفاعل ما تقدم أن اسم الفاعل مشتق وفيه لفظ الفعل ومعناه فإذا اعتمد أن اقترنت 
لفظ للفعل فيه إمنا هو معىن يتعلق به الفعل ويدل عليه  به قرينة جانب الفعلية فيه فعمل عمل الفعل وأما الظرف فال

ومل يكن يف قوة القرينة اليت يعتمد عليها أن جتعله كالفعل كما مل يكن يف قوته إذا كان ملفوظا به دون قرينة أن 
  لفعل يكون كالفعل فإذا اجتمع االعتماد املقوي ملعىن الفعل مع اللفظ املشتق من الفعل عمل االسم حينئذ عمل ا

ووجه آخر من الفرق بني املسألتني أنك إذا قلت مررت برجل قائم أبوه فالقيام ال حمالة مسند إىل األب يف املعىن 
وهو يف اللفظ جار على رجل والكالم له لفظ معىن فقائم يف اللفظ جار عل ما قبله ويف املعىن مسند إىل ما بعده 

يتعلق به اجلار وذلك املعىن مسند إىل االسم املرفوع وخرب عنه  وأما الظرف واجملرور فليس كذلك إمنا هو معىن
  فصح أنه مبتدأ واجملرور خرب عنه واجلملة يف موضع نعت أو خرب 



فإن قيل فليزمكم إذا قدمتم الظرف يف موضع اخلرب وقدرمت فيه ضمريا يعود على املبتدأ أن جتيزوا يف الدار نفسه 
  وزه أحد ويف هذا حجة لألخفش وملن قال بقوله يف أن رفع االسم بالظرف زيد وفيها أمجعون إخوتك وهذا ال جي

  قيل إمنا قبح توكيد املضمر إذا كان الظرف خربا مقدما ألن الظرف يف احلقيقة ليس 

هو احلامل للضمري إمنا هو متعلق باالسم احلامل للضمري وذلك االسم غري موجود يف اللفظ حىت يقال إنه مقدم يف 
يف املعىن وإذا مل يكن ملفوظا به فهو يف املعىن والرتبة بعد املبتدأواجملرور املقدم قبل املبتدأ دال عليه  اللفظ مؤخر

والدال على الشيء غري الشيء فلذلك قبح فيها أمجعون الزيدون ألن التوكيد ال يتقدم على املؤكد ولذلك صح 
رب يف احلقيقة إمنا هو متعلق باخلرب واخلرب منوي يف تقدمي خرب إن على امسها إذا كان ظرفا ألن الظرف ليس هو اخل

موضعه مقدر يف مكانه ولذلك مل ينكسر أصل اخلليل يف منعه تقدمي خرب املبتدأ مع كثرة هذا النحو يف الكالم أعين 
 يف الدار زيد ولذلك عدل سيبويه يف قوهلم فيها قائما رجل وملية موحشا طلل إىل أن جعل احلال من النكرة ومل

جيعلها حاال من الضمري الذي يف اخلرب ألن اخلرب مؤخر يف النية وهو العامل يف احلال وهو منوي واحلال ال يتقدم 
على العامل املنوي فهذا كله مما يبني أن الظرف واجملرور ليس هو اخلرب يف احلقيقة وال احلامل للضمري وال العامل يف 

  يف فاعل شيء من األشياء ال يف حال وال يف ظرف وال 
ومن جهة املفعول أن الدار إذاانفردت بلفظها مل يصح أن تكون خربا عن زيد وال عاملة وال حاملة للضمري وكذلك 
يف ومن وسائر حروف اجلر لو انفردت مل يكن فيها شيء من ذلك فقد وضح أن اخلرب غريها وأهنا واقعة موقعة واهللا 

  أعلم 
بعض النحاة أنك إذا قلت قائم زيد أن قائما مبتدأوزيد فاعل به سد مسد  فإن قيل فما تقول فيما حكاه الزجاج عن

  اخلرب 
قيل هذا وإن كان قد جوزه بعض النحاة فهو فاسد يف القياس ألن اسم الفاعل اسم حمض واشتقاقه من الفعل ال 

  يوجب له عمل الفعل كمسجد ومرقد ومروحة ومغرفة 
و كان يف موضع ال تدخل عليه العوامل اللفظية حنو النعت واخلرب واحلال ولكن إمنا يعمل إذا تقدم ما يطلب الفعل أ

فيقوى حينئذ معىن الفعل فيه ويعضد هذامن السماع أهنم مل حيكوا قائم الزيدان وذاهب إخوتك عن العرب إال على 
مل يكن مسموعا الشرط الذي ذكرنا ولو وجد األخفش ومن قال بقوله مساعا الحتجوا به على اخلليل وسيبويه فإذا 

  وكان بالقياس مدفوعا فأخرى به أن يكون باطال ممنوعا 
  فإن قلت فما تصنع يف قول الشاعر 

  مقالة هليب إذا الطري مرت ... خبري بين هلب فال تك ملغيا 
  فهذا صريح يف أن خبري مبتدأوبنو هلب فاعل به ويف قول اآلخر 

  قال ياال  إذا الداعي املثوب... فخري حنن عند الناس منكم 

قلت أما البيت األول فعلى شذوذه وندرته ال يعرف قائله ومل يعرف أن متقدمي النحاة وأئمتهم استشهدوا به وما 
كان كذلك فإنه ال حيتج به باتفاق على أنه لو صح أن قائله حجة عند العرب الحتمل أن يكون املبتدأ حمذوفا 

خيرب عنها باملفرد كما تقدم يف أول التعليق مث حذف املضاف مضافا إىل بين هلب وأصله كل بين هلب خبري وكل 
  وأقام املضاف إليه مقامه فاستحق إعرابه 

ويدل على إرادة العموم عجز البيت وهو قوله فال تك ملغيا مقالة هليب أفال ترى كيف يعطي هذا الكالم أن كل 



 متعلق فيه أصال ألن أفعل التفضيل إذا وقع خربا واحد من بين هلب خبري فال تلغ مقالة هليب وكذلك البيت الثاين فال
  عن غريه وكان مقترنا مبن كان مفردا على كل حال حنو الزيدون خري من العمرين فصل وجوه اسم الفاعل 

إذا ثبت هذا فيجوز يف اسم الفاعل إذا اعتمد على ماقبله أو كان معه قرينة مقتضية للفعل وبعده اسم مرفوع 
  وجهان 

يكون خربا مقدما واالسم بعده مبتدأ وأن يكون مبتدأواملرفوع بعده فاعل حنو أقائم زيد وما قائم عمرو أحدمها أن 
  وحنوه إال أن مينع مانع من ذلك وذلك يف ثالث مسائل 

أحدها قولك زيد قائم أخواه فإن هذا يتعني فيه أن يكون أخواه فاعال بقائم وال جيوز أن يكون أخواه مبتدأ وقائم 
  لعدم املطابقة اخلرب 

الثانية قولك زيد قائمان أخواه فإن هذا يتعني فيه على األفصح أن يكون مبتدأ وخربا لو كان من باب الفعل 
  والفاعل لقلت قائم أخواه كما تقول قام أخواه 

خربا ألن الثالثة قولك زيد قائم أنت إليه وزيد قائم هو إذا كان الفاعل ضمريا منفصال فإن هذا ال يكون إال مبتدأو
الضمري املنفصل ال يكون فاعال مع اتصاله بعامله إمنا يكون فاعال إذا مل ميكن اتصاله حنو ما قائم إال أنت وحنو الضار 

  به هو 
  فمخرجي // رواه البخاري ومسلم والترمذي // فإذا عرفت ذلك فقوله يف حديث املبعث أو خمرجي هم 

لرواية اتفقت على تشديد خمرجي وكان أصله خمرجون يل فحذف الالم يتعني أن يكون خربا مقدما وهم مبتدأألن ا
وأضيف خمرجون إىل الياء فسقط نون اجلمع ألهنا تسقط لإلضافة فصار خمرجوي فاجتمع الواو والياء والسابق 

  منهما ساكن فقلبت الواو ياء فصار مثالن فأدغم أحدمها يف اآلخر فجاء خمرجي 
صفة ههنا رافعة للضمري لكانت مفردة وكان يقول أو خمرجي هم بالتخفيف كما ومثله ضاريب ومكرمي ولو أن ل

  تقول أضاريب إخوتك ولو جعلته مبتدأ خريا لقلت أضاريب بالتشديد واهللا أعلم 
فان قلت ما هم مبخرجي تعني التشديد ليس إال ألن الفاعل ال يتقدم فلو خففت لكانت املسألة من باب الفعل 

   يتقدم عامله وإن أخرت الضمري جاز لك الوجهان كما تقدم ظروف الزمان واإلخبار عن اجلثة والفاعل والفاعل ال
قوهلم ظروف الزمان ال تكون إخبار عن اجلثة ليس على إطالقه بل فيه تفصيل يعرف من العلة يف منع ذلك والعلة 

ثهم بأزمنة تقارهنا معلومة عن املتكلم أن الزمان ملا كان عبارة عن أوقات احلوادث وكانوا حمتاجني إىل تقييد حواد
واملخاطب كما يقدروهنا باإلماكن اليت تقع فيها جعل اهللا سبحانه وتعاىل حركات الشمس والقمر وما حيدث بسببها 
من الليل والنهار والشهور وأالعوام معيارا يعلم به العباد مقادير حوادث أفعاهلم وتارخيها ومعيارها لشدة حاجتهم 

 اآلجال كالعدد واإلجارات والسلم والديون املؤجلة ومعرفة مواقيت احلج والصيام وغريها فصارت إىل ذلك يف
  حركة الشمس والقمر تارخيا وتقييدا ومعيار لألفعال واحلياة واملوت واملولد وغري ذلك 

العباد ومعيارا  فالزمان إذا عبارة عن مقارنة حادث حلادث مقارنة احلادث من احلركة العلوية للحادث من حركات
له وهلذا مساه النحاة ظرفا ألنه مكيال ومعيار يعلم به مقدار احلركة والفعل وتقدمه وتأخره وقربه وبعده وطوله 

  وقصره وانقطاعه ودوامه 
فإذا أخربت أن فعلك قارن ذلك احلادث املعلوم من حركة الشمس والقمر يوقت له ويقيد به فسمي وقتا وهو يف 

الشيء أوقته حددته وقدرته حىت لو أمكن أن يقيد ويؤرخ مبا يقارن الفعل من احلوادث غري األصل مصدر وقت 



الزمان استغىن عن الزمان حنو قمت عند خروج األمري وعند قدوم احلاج وعند موت فالن لكن ذلك ال يشترك يف 
  علمه ومعرفته كاالشتراك يف معرفة يوم اجلمعة وشهر رمضان وحنوه وال 

أيضا توقيت وتاريخ بالزمان يف احلقيقة فإن قولك عند خروج األمري وقدوم احلاج إمنا تريد به هذه  يطرد مع أنه
  األوقات واألزمنة ولكن املعلوم عند مجيع املخاطبني إمنا هي أجزاء الزمان كالشهر والسنة واليوم وأبعاض ذلك 

ت بأحداث فتحتاج إىل تقييدها مبا يقارهنا وإذا عرف ذلك فال معىن لقولك زيد اليوم وعمرو غدا ألن اجلثث ليس
  وإىل تارخيها حبدث معها فما ليس حبدث ال معىن لتقييده باحلدث الذي هو الزمان 

وعلى هذا فإذا أردت حدوث اجلثة ووجودها فهو أيضا حادث فيجوز أن خيرب عنه بالزمان إذا كان الزمان يسع 
  عي يف املائة الثانية واإلمام أمحد يف املائة الثالثة وحنو هذا مدهتا تقول حنن يف املائة الثامنة وكان األوزا

وعلى هذا إذا قلت الليلة اهلالل صح وال حاجة بك إىل تكليف إضمار الليلة طلوع اهلالل فإن املراد حدوث هالل 
ذلك الشهر فجرى جمرى األحداث وكذلك تقول الورد يف ايار وتقول الرطب يف شهر كذا وكذا ومنه قول 

  شاعر ال
  يلقحه قوم وتنتجونه ... أكل عام نعم حيوونه 

ومثله قولك البدر ليلة رابع عشرة وال حاجة إىل تكلف طلوع البدر بل ال يصح هذا التقدير ألن السائل إذا سألك 
أي وقت البدر فإنه مل يسألك عن الطلوع إذ هو ال جيهله وإمنا يسألك عن ذات البدر ونفسه فقولك هو ليلة أربع 

  رة تريد به أن ليلة أربع عشرة هي ليلة كونه بدرا ال ليلة طلوعه فتأمله عش
وعلى هذا فال يسوغ هذا االستعمال حىت يكون الزمان يسع ما قيدته به من احلدث واجلثة اليت يف معناه فلو كان 

يوم السبت وإن صح الزمان أضيق من ذلك مل جيز التقييد به ألن الوقت ال يكون أقل من املؤنث فال تقول حنن يف 
أن تقول حنن يف املائة الثامنة وال تقول احلجاج يف يوم اخلميس وتقول احلجاج يف زمن بين أمية واهللا اعلم إشكاالت 

  إعرابية 
قوله عز و جل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون وقال تعاىل سواء عليهم أستغفرت هلم 

وقوله تعاىل سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون مما أشكل إعرابه على فحول العربية واختلفت أم مل تستغفر هلم 
  أقواهلم يف ذلك 

فقال صاحب الكشاف سواء اسم مبعىن االستواء وصف به كما يوصف باملصادر ومنه قوله تعاىل تعالوا إىل كلمة 
ئلني مبعىن مستوية وارتفاعه على أنه خرب ألن وأنذرهتم أم مل سواء بيننا وبينكم وقوله تعاىل يف أربعة أيام سواء للسا

  تنذرهم يف موضع رفع على الفاعلية 
كأنه قيل إن للذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه كما تقول إن زيدا خمتصم أخوه وابن عمه أو يكون أنذرهتم 

  إنذارك وعدمه واجلملة خرب ألن أم مل تنذرهم يف موضع االبتداء وسواء خربا مقدما مبعىن سواء عليهم 
  فإن قلت الفعل أبدا خرب ال خمرب عنه فكيف صح اإلخبار عنه يف هذا الكالم 

قلت هو من جنس الكالم املهجور فيه جانب اللفظ إىل جانب املعين وقد وجدنا العرب مييلون يف مواضع من 
  كالمهم مع املعاين ميال بينا 

اللنب معناه ال يكن منك أكل السمك وشرب اللنب وإن كان ظاهر اللفظ  من ذلك قوهلم ال تأكل السمك وتشرب
على ما ال يصح من عطف االسم على الفعل واهلمزة وأم جمردتان مبعىن االستواء وقد انسلخ عنهما معىن االستفهام 



  رأسا 
أيتها العصابة قال سيبويه جرى هذا على حرف االستفهام كما جرى على حرف النداء يف قولك اللهم اغفر لنا 

يعين أن هذا جرى على صورة االستفهام وال استفهام كما أن ذاك جرى على صورة النداء وال نداء ومعىن 
االستواء استواؤمها يف علم املستفهم عنهما ألنه قد علم أن أحد األمرين كائن إما اإلنذار وإما عدمه ولكن ال بعينه 

  وكالمها معلوم بعلم غري معني 
ه وقول طائفة من النحاة وقد اعترض على ما ذكراه بأنه يلزم القائل به أن جييز سواء قمت أم قعدت قلت هذا قول

دون أن تقول علي أو عليك وأنه جييز سيان أذهب زيد أم جلس ويتفقان أقام زيد أم قعد وما كان حنو هذا مما ال 
  هذا جيوز يف الكالم وال روي عن أحد ألن التقدير الذي قدروه منطبق على 

وقالت طائفة أخري سواء ههنا مبتدأواجلملة االستفهامية يف موضع اخلرب وإمنا قالوا هذا وإن كان سواء نكرة ألن 
اجلملة ال تكون يف موضع املبتدأأبدا وال يف موضع الفاعل وأورد عليهم أن اجلملة إذا وقعت خربا فال بد فيها من 

ى سواء ههنا فأجابوا عن هذا بأن سواء وإن كان مبتدأ يف اللفظ فهو ضمري يعود على املبتدأفأين الضمري العائد عل
  يف املعىن خرب ألن املعىن سواء عليهم اإلنذار وعدمه 

  قالوا وال يلزم أن يعود من املبتدأضمري على اخلرب فلما كان سواء خرب يف املعىن دون اللفظ روعي املعىن 

على ضريب ضمري من احلال اليت سدت مسد اخلرب ألن معناه اضرب  ونظري هذا قوهلم ضريب زيدا قائما فإنه مل يعد
  زيدا أو ضربت زيدا والفعل ال يعود عليه ضمري فكذلك ما هو يف معناه وقوته 

ونظريه أيضا أقائم أخوك الن اخوك وإن سد مسد اخلرب فإنه فاعل يف املعىن وقائم معناه معىن الفعل الرافع للفاعل 
هذه املواضع وهجر فيه جانب اللفظ إىل جانب املعىن وبقي حكم االبتداء مقتضيا للرفع  فروعيت هذه املعاين يف

لفظا واملبتدأ متضمن ملعىن خيالف معىن االبتداء فحكم لذلك املعىن فلم يعد على اللفظ ضمري وحكم للفظ املبتدأ 
  حبكم االبتداء فارتفع 

اف حبسنه وقوته بأن العرب مل تنطق مبثل هذا يف سواء حىت فهذا قول هذه الطائفة األخرى واعترض عليه بعد االعتر
قرنته بالضمري اجملرور ب على حنو سواء عليكم وسواء عليهم وسواء علي فإن طردوا ما أصلوه يف سواء سواء قرن 

  ب على أم مل يقرن فليس كذلك وإن خصوه باملقرون ب على فلم يبينوا سر اختصاصه بذلك 
السهيلي وهذا لفظه ملا كانت العرب ال تقول سيان أقمت أم قعدت وال مثالن وال شبيهان  وقالت طائفة ثالثة منهم

وال يقولون ذلك إال يف سواء مع اجملرور ب على وجب البحث عن السر يف ذلك وعن مقصد القوم يف هذا الكالم 
دنا معىن الكالم وعن املساواة بني أي شيء هي ويف أي الصفات هي من األمسني املوصوفني بالتساوى فوج

ومقصوده إمنا هو تساوي عدم املباالة بقيام أو قعود أو إنذار أو ترك إنذار ولو أرادوا املساواة يف صفة موجودة يف 
  الذات لقالوا سواء اإلقامة والشخوص كما يقولون سواء زيد وعمرو 

يف عدم املباالة وترك االلتفات هلما وسيان ومثالن يعىن استواءمها يف صفة ذاتيهما فإذا أردت أن تسوى بني أمرين 
  وأهنما قد هانا عليك وخفا عليك 

قلت سواء علي أفعل أم مل يفعل كما تقول ال أبايل أفعل أم مل يفعل ألن املباالة فعل من افعال القلب وأفعال القلب 
قعد وقد وقعت بعدها تلغي إذا وقعت بعدها اجلمل املستفهم عنها أو املؤكد بالالم تقول ال أدرى أقام زيد أم 

ليقومن زيد ولكن ال تلغى هذه األفعال القلبية حىت يذكر فاعلها يف اللفظ أو يف املعىن فتكون حينئذ يف موضع 
  املفعول بالعلم مث قال 



  فصل إعراب سواء عليهم أأنذرهتم 
 املعىن املضمون من فإذا ثبت هذا ف سواء مبتدأ يف اللفظ وعلى وعليكم أو عليهم جمرور يف اللفظ وهو فاعل يف

مقصود الكالم إذ قولك سواء علي يف معىن ال أبايل ويف أبايل فاعل وذلك الضمري الفاعل هو اجملرور ب على يف 
املعىن الن األمرين إمنا استويا عليك يف عدم املباالة فإن مل تبال هبما مل تلتفت بقلبك إليهما وإذا مل تلتفت فكأنك 

   قلت ال أدري أقمت أم قعدت
فلما صارت اجلملة االستفهامية يف معىن املفعول لفعل من افعال القلب مل يلزم أن يكون فيها ضمري يعود على ما 
قبلها إذ لبس قبلها يف احلقيقة إال معىن فعل يعمل فيها من املفعول ضمري على عاملة ولوال قولك علي وعليكم ما 

اجلارية صار يف حكم املنطوق به وصار اجملرور هو الفاعل يف قوى ذلك املعىن وال عمل يف اجلملة ولكن ملا تعلق 
  املعىن كالفاعل يف علمت ودريت وباليت 

أال ترى كيف صار اجملرور يف قوهلم له صوت غراب مبنزلة الفاعل يف يصوت حىت كأنك نطقت بيصوت فنصب 
  صوت غراب لذلك 

فوض ب على ليس هو الفاعل الذي ينوح كما كان وإذا قلت عليه نوح احلمام رفعت نوح احلمام ألن الضمري املخ
  يف قولك له صوت صوت غراب 

وكذلك اجملرور يف سواء عليهم هوالفاعل الذي يف قولك ال يبالون وال يلتفتون إذ املساواة إمنا هي يف عدم املباالة 
عت اجلملة االستفهامية وااللتفات واملتكلم ال يريد غري هذا فصار الفاعل مذكورا واملباالة مفعوله مقصوده فوق

  مفعوال هلا 
قال ونظري هذه املسألة حذو القذة بالقذه قوله تعاىل مث بدا هلم من بعد ما رأوا األيات ليسجننه حىت حني فبدا فعل 

ماض فال بد له من فاعل واجلملة املؤكدة بالالم ال تكون يف موضع فاعل أبدا وإمنا تكون يف موضع املفعول ب 
  ن يف اللفظ علموا ففي اللفظ ما هو معناه ألن قوهلم بدا ظهر للقلب ال للعني علمت وأن مل يك

وإذا ظهر الشيء للقلب فقد علم واجملرور من قوله هلم هو الفاعل فلما حصل معىن العلم وفاعله مقدما على اجلملة 
تداء وألف االستفهام يكون املؤكدة بالالم صارت اجلملة مفعوال لذلك العلم كما تقول علمت ليقومن زيد والم االب

  قبلها أفعال القلب ملغاة 

فكذلك سواء عليهم أأنذرهتم رفعت اجلملة االستفهامية يف املعىن بعد فعل من أفعال القلب وبعد فاعله كما تقدم 
  بيان ذلك حني قدرناه بقولك ال يبالون فالواو يف يبالون هو الفاعل والضمري يف عليهم هو الفاعل يف املعىن 

 ترى كيف اختص ب على من بني حروف اجلر ألن املعىن إذا كان يرجع إىل عدم املباالة فقد هان عليك األمران إال
وصار أخف شيء على من ال يباهلما ويلتفت إليهما فتأمله جتد املعاين صحيحة والفوائد كثرية مزدمحة حتت هذا 

  اللفظ الوجيز 
ليهم األصول اليت اصلوها واضطربوا يف اجلواب عن االعتراضات فلذلك نبت عنه كثري من األفهام حىت تناقضت ع

اليت التزموها مع ما غاب عنهم من فوائد هذه اآليات وإعجازها ومسانه هذه الكلمات على إجيازها مث قال فصل 
  االستفهام مع أم 

  فإن قيل ما بال االستفهام يف هذه اجلملة والكالم خرب حمض 
معىن التسوية فإذا قلت أقام زيد أم قعد فقد سويت بينهما يف علمك فهذا جواب فيه قلنا االستفهام مع أم يعطي 

  مقنع 



وإما التحقيق يف اجلواب فأن تقول الف االستفهام مل خيلع منها ما وضعت له وال عزلت عنه وإمنا معناه علمت أقام 
حكيت الكالم كما كان كما كان زيد أم قعد أي علمت ما كنت أقول فيه هذا القول واستفهم عنه هبذا اللفظ ف

ليعلم املخاطب ما كان مستفهما عنه معلوم كما تقول قام زيد فترفعه ألنه فاعل مث تقول ما قام زيد فيبقى الكالم 
كما كان وتبقى اجلملة حمكية على لفظها لتدل على أنه ما كان خربا متومها عند املخاطب فهو الذي نغى حبرف 

  النفي 
ذكرها فكذلك قوله سواء عليهم أأنذرهتم ملا مل يبالوا باإلنذار وال نفعهم وال ذخل يف قلوهبم منه وهلذا نظائر يطول 

شيء صار يف حكم املستفهم عنه أكان أم مل يكن فال تسمى األلف ألف التسوية كما فعل بعضهم ولكن ألف 
  املاضي االستفهام باملعىن الذي وضعت له ومل يزل عنه جمىء أنذرهتم و أدعوهتم بلفظ 

  فإن قيل فلم جاء بلفظ املاضي أعين أنذرهتم وكذلك أدعومتوهم أم أنتم 

  صامتون وأقام زيد أم قعد ومل جيىء بلفظ احلال وال املستقبل فاجلواب من وجهني 
أحدمها أن يف الكالم معىن الشرط والشرط يقع بعد املستقبل بلفظ املاضي تقول إن قام زيد غذا قمت وههنا يتعذر 

  املعىن كأنك قلت إن قام زيد أو قعد مل أباله وال ينتفع القوم إن أنذرهتم أم مل تنذرهم فلذلك جاء بلفظ املاضي ذلك 
وقد قال الفارسي قوال غري هذا ولكنه قريب منه يف اللفظ قال إن ألف االستفهام تضارع إن اليت للجزاء ألن 

وط فهذه العبارة فاسدة من وجوه يطول ذكرها ولو االستفهام واجب كما أن الشرط ليس حباصل إذا عدم املشر
  رأي املعىن الذي قدمناه لكان أشبه 

على أنه عندي مدخول أيضا ألن معىن الشرط يطلب االستقبال خاصة دون احلال واملاضي وقوله سواء عليكم 
ة يف كل حال بل هي أدعومتوهم وسواء عليهم أأنذرهتم ال ختتص باالستقبال بل املساواة يف عدم املباالة موجود

  أظهر يف فعل احلال وال يقع بعد حرف الشرط فعل حال بوجه 
والتحقيق يف اجلواب أن تقول قد أصلنا يف نتائج الفكر أصال وهو أن الفعل مل يشتق من املصدر مضافا إال ليدل 

دما اشتق من املصدر إال على كون االسم خمربا عنه أعين الفاعل الذي كان املصدر مضافا إليه ومل ختتلف أبنيته بع
الختالف أحوال احلدث من مضي أو استقبال فإن كان قصد املتكلم أن ال يقيد احلدث بزمان دون زمان وال حبال 
استقبال دون حال مضي بل جيعله مطلقا جاء بلفظ املاضي الذي ال زوائد فيه ليكون أخف على اللسان وأقرب إىل 

يقولون ال أفعله ما الح برق وما طار طائر بلفظ املاضي خاصة ملا أرادوا مدة لفظ احلدث املشتق منه أال ترى أهنم 
مطلقة غري مقيدة وأنه ال يفعل هذا الشيء يف مدة لوح الربق وطريان الطائر وحنو ذلك فلم جياوزوا لفظ املاضي 

  ألهنم ال يريدون استقباال وال حاال على اخلصوص 
  اء بلفظ املاضي فإن قلت وال يريدون أيضا ماضيا فكيف ج

قلنا قد قرن معه ال أكلمه وال أفعله فدل على أن قوله ما الح برق ال يريد به لوحا قد انقضى وانقطع إمنا يريد 
مقارنة الفعل املنفي للفعل اآلخر يف املدة على اإلطالق والدوام فليس يف قوله ما الح برق إال معىن اللوح خاصة 

ربق خمربا عنه كما تقدم فمىت أردت هذا ومل ترد تقييدا بزمان فلفظ املاضي أحق غري أنه ترك لفظ املصدر ليكون ال
  وأوىل 

وكذلك قوله تعاىل سواء عليهم أأنذرهتم أضاف اإلنذار إىل املخاطب املخرب عنه فاشتق من اإلنذار الفعل ليدل على 
وأن القوم مل يبالوا هبذا وال هم يف  أن املخاطب فاعل اإلنذار وترك الفعل بلفظ املاضي ألنه مطلق يف الزمان كله



  حال مباالة فلم يكن إلدخال الزوائد األربع معىن إذ ليس املراد تقييد الفعل بوقت وال ختصيصه حبال 
  فإن قلت لفظ املاضي خيصصه باالنقطاع 

بوت هذه قلت حدث حديثني امرأة وفيما قدمناه ما يغين عن اجلواب مع ما يف قوله سواء عليهم أأنذرهتم من ث
الصفة فيهم وحصوهلا يف احلال ويف املآل فال تقول سواء ثوباك أو غالماك إذا كان االستواء فيما مضى ومها اآلن 
خمتلفان فهذه القرينة تنفي االنقطاع الذي يتوهم يف لفظ املضي كما كان لفظ احلال يف قولك ال أكلمه ما دامت 

م وإذا انتفى االنقطاع وانتفت الزوائد األربع بقي احلدث مطلقا غري السموات واألرض بنفي االنقطاع املتوهم يف دا
  مقيد يف املسألتني مجيعا فتأمل هذا جتده صحيحيا فصل واو الثمانية 

الكالم على واو الثمانية قوهلم إن الواو تأيت للثمانية ليس عليه دليل مستقيم وقد ذكروا ذلك يف مواضع فلنتكلم 
  عليها واحدا واحدا 

ضع األول قوله تعاىل التائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون باملعروف والناهون املو
  عن املنكر فقيل الواو يف والناهون واو الثمانية جمليئها بعد استيفاء األوصاف السبعة وذكروا يف اآلية وجوها آخر 

  رك عطف بعضه منها أن هذا من التفنن يف الكالم أن يعطف بعضه ويت
ومنها أن الصفات اليت قبل هاتني الصفتني صفات الزمة متعلقة بالعامل وهاتان الصفتان متعديتان متعلقتان بالغري 

  فقطعتا عما قبلهما بالعطف 
ومنها أن املراد التنبيه على أن املوصوفني بالصفات املتقدمة هم اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر وكل هذه 

غري سديدة وأحسن ما يقال فيها أن الصفات إذا ذكرت يف مقام التعداد فتارة يتوسط بينها حرف العطف  األجوبة
  لتغايرها يف نفسها 

ولإليذان بأن املراد ذكر كل صفة مبفردها وتارة ال يتوسطها العاطف الحتاد موصوفها وتالزمها يف نفسها ولإليذان 
  توسط العاطف بني بعضها وحيذف مع بعض حبسب هذين املقامني بأهنا يف تالزمها كالصفة الواحدة وتارة ي

فإذا كان املقام مقام تعداد الصفات من غري نظر إىل مجع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطف وإن أريد اجلمع بني 
الصفات أوالتنبيه على تغايرها حسن إدخال حرف العطف فمثال أألول التائبون العابدون احلامدون وقوله 

  ت مؤمنات قانتات تائبات مسلما
ومثال الثاين قوله تعاىل هو األول واآلخر والظاهر والباطن وتأمل كيف اجتمع النوعان يف قوله تعاىل حم تنزيل 
الكتاب من اهللا العزيز العليم غافر الذب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول فأيت بالواو يف الوصفني األولني 

ألن غفران الذنب وقبول التوب قد يظن أهنما جيريان جمرى الوصف الواحد وحذفها يف الوصفني اآلخرين 
لتالزمهما فمن غفر الذنب قبل التوب فكان يف عطف أحدمها على اآلخر مايدل على أهنما صفتان وفعالن متغايران 

  ومفهومان خمتلفان لكل منهما حكمه 
  أحدمها يتعلق باإلساءة واإلعراض وهو املغفرة 

  ق باإلحسان واإلقبال على اهللا تعاىل والرجوع إليه وهو التوبة فتقبل هذه احلسنة وتغفر تلك السيئة والثاين يتعل
وحسن العطف ههنا هذا التغاير الظاهر وكلما كان التغاير أبني كان العطف أحسن وهلذا جاء العطف يف قوله هو 

املؤمن املهيمن وقوله اخلالق الباريء املصور األول واآلخر والظاهر والباطن وترك يف قوله امللك القدوس السالم 
وأما شديد العقاب ذي الطول فترك العطف بينهما لنكته بديعة وهي الداللة على اجتماع هذين األمرين يف ذاته 
سبحانه وأنه حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطول وطوله ال يناىف شدة عقابه بل مها جمتمعان له خبالف األول 



ألولية ال جتامع اآلخرية وهلذا فسرها النيب بقوله أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس واآلخر فإن ا
  بعدك شيء فأوليته أزليته وآخريته أبديته 

فإن قلت فما تصنع بقوله والظاهر والباطن فإن ظهوره تعاىل ثابت مع بطونه فيجتمع يف حقه الظهور والبطون 
قه شيء والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء وهذا العلو والفوقية جمامع هلذا القرب والنيب الظاهر بأنه الذي ليس فو

  والدنو واإلحاطة 
قلت هذا سؤال حسن والذي حسن دخوله الواو ههنا أن هذه الصفات متقابلة متضادة وقد عطف الثاين منها على 

ونسبة الباطن إىل الظاهر كنسبة اآلخر إىل األول األول للمقابلة اليت بينهما والصفتان األخريان كاألوليني يف املقابلة 
  فكما حسن العطف بني األوليني حسن بني األخريني 

فإذا عرف هذا فاآلية اليت حنن فيها يتضح مبا ذكرناه معىن العطف وتركه فيها ألن كل صفة مل تعطف على ما قبلها 
واحد فلم حيتج إىل عطف فلما ذكر األمر  فيها كان فيه تنبيه على أهنا يف اجتماعها كالوصف الواحد ملوصوف

باملعروف والنهى عن املنكر ومها متالزمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف ليتبني أن كل وصف منهما قائم 
على حدته مطلوب تعيينه ال يكتفي فيه حبصول الوصف اآلخر بل ال بد أن يظهر أمره باملعروف بصرحية وهنيه عن 

ا فحسن العطف ههنا ما تقدم من التضاد فلما كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر ضدين املنكر بصرحية وأيص
  أحدمها طلب اإلجياد واآلخر طلب اإلعدام كانا كالنوعني املتغايرين املتضادين فحسن لذلك العطف 

 قوله تعاىل ثيبات املوضع الثاين قوله تعاىل عسى ربه إن طلقكن أن بيدله أزواجا خريا منكن مسلمات مؤمنات إىل
وأبكارا فقيل هذه واو الثمانية جمليئها بعد الوصف السابع وليس كذلك ودخول الواو ههنا متعني ألن األوصاف 

اليت قبلها املراد اجتماعها يف النساء وأما وصفا البكارة والثيوبة فال ميكن اجتماعهما فتعني العطف ألن املقصود أنه 
  بكار يزوجه بالنوعني الثيبات واأل

املوضع الثالث قوله تعاىل سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة 
وثامنهم كلبهم قيل املراد إدخال الواو ههنا ألجل الثمانية وهذا حيتمل أمرين أحدمها هذا والثاين أن يكون دخول 

سبعة مث ابتدأ قوله وثامنهم كلبهم وذلك يتضمن تقرير قوهلم سبعة كما الواو ههنا إيذانا بتمام كالمهم عند قوهلم 
  إذا قال لك زيد فقيه فقلت وحنوي وهذا اختيار السهيلي 

وقد تقدم الكالم عليه وأن هذا إمنا يتم إذا كان قوله وثامنهم كلبهم ليس داخال يف احملكي بالقول والظاهر خالفه 
  واهللا أعلم 

اىل وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمرا حىت إذا جاءوها وفتحت أبواهبا فأتى بالواو ملا كانت املوضع الرابع قوله تع
أبواب اجلنة مثانية وقال يف النار حىت أذا جاءونا فتحت أبواهبا ملا كانت سبعة وهذا يف غاية البعد وال داللة يف اللفظ 

اجلواب لنكتة بديعة وهي أن تفتيح أبواب النار كان على الثمانية حىت تدخل الواو ألجلها بل هذامن باب حذف 
  حال موافاة أهلها ففتحت يف وجوههم ألنه أبلغ يف مفاجأة املكروه 

وأما اجلنة فلما كانت ذات الكرامة وهي مأدبة اهللا وكان الكرمي إذا دعا أضيافه إىل داره شرع هلم أبواهبا مث 
اطفة ههنا الدالة على أهنا جاءوها بعدما فتحت أبواهبا وحذف اجلواب استدعاهم إليها مفتحة األبواب أتى بالواو الع

تفخيما لشأنه وتعظيما لقدرة كعادهتم يف حذف األجوبة وقد أشبعنا الكالم على هذا فيما تقدم واهللا اعلم فصل 
  اتصال لوال بضمري متصل 



جمرورا وخالفه األخفش وقال األخفش  مذهب سيبويه أن لوال إذا اتصل هبا الضمري املتصل حنو لوال ه ولوالك كان
والكوفيون هذه الضمائر مما وقع املضمر املتصل موقع املنفصل كما وقع املنفصل موقع املتصل يف قوهلم ما أنا كأنت 

  وال أنت كأنا وقد وقع املتصل موقع املنفصل يف قوله 
  أن ال جياورنا إالك ديار ... وما نبايل إذا ما كنت جارتنا 

  د بقول الكوفيني فأما حجة سيبويه فهي االستعمال قال الشاعر وقال املرب
  بإجرامه من قلة النيق منهوي ... وكم موطن لوالي طحت كما هوى 

  وقال اآلخر 
  ... لوالك هذا العام مل أحجج 

  وقال آخر 
  ... لوالك مل يعرض ألحسابنا حسن 

يت هي اهلاء والكاف والياء إما أن تكون ضمائر نصب واحتج سيبويه على أن الضمري هنا جمرور بأن هذه الضمائر ال
أو ضمائر جر وحمال أن تكون ضمائر رفع وال جيوز أن تكون ضمائر نصب ألن احلروف إذا اتصل هبا ياء املتكلم 

  وكانت يف موضع 

لوقاية نصب اتصل هبا نون الوقاية حنو إين وأنين وكأين وكأنين فإن أدى ذلك إىل اجتماع مثلني جاز حذف نون ا
فيقال إين وكأين ولكين فلو كانت الياء ضمري نصب لقالوا لوالين كما قالوا ليتين ومل يات ذلك فتعني أن تكون 

  ضمري جر فإذا ثبت هذا يف الياء فكذلك يف الكاف واهلاء 
املنفصل وأما الكوفيني فاحتجوا بأن الظاهر ال يقع بعد هذه احلروف إال مرفوعا فكذلك املضمر وقد وجد ذلك يف 

فيكون املتصل كذلك ولكن هذه الضمائر املتصلة وقعت موقع الضمائراملنفصلة كما يقع املنفصل موقع املتصل فهما 
يتعاقبان ويتعاوضان فقالوا ما أنا كأنت فأوقعوا الرفع موقع ضمري اجلر فلذلك قالوا لوالك فأوقعوا ضمري اجلر موقع 

 اإلعراب قالوا وقد ثبت أن لوال ال تعمل يف الظاهر فكيف تعمل يف ضمري الرفع فالتغيري وقع يف الصيغة ال يف
  املضمر 

وإجاب البصريون عن هذا بأن األصل أن الضمائر ال يقع بعضها موقع بعض إال للضرورة يف الشعر وبأنه يستلزم 
  خمالفة األصل من وجهني 

  أحدمها إيقاع املتصل موقع املنفصل 
رفوع وهذا تغيري مرتني فالتغينري يف لوال بكوهنا حرف جر يف هذا املوضع أسهل قالوا والثاين إيقاع اجملرور موقع امل

وأما عملها يف املضمر خاصة فليس مبستنكر عمل العامل يف بعض األمساء دون بعض فهذه لدن ال تعمل إال يف 
يف املضمر دون غدوة وحدها فإذا كان العامل يعمل يف بعض الظاهرات دون بعض وهي جنس واحد فألن يعمل 

الظاهر ومها جنسان أوىل وقد رد بعض النحاة هذا االستعمال مجلة وقال هو حلن واختلف على املربد فقيل إن هذا 
  مذهبه وقيل إن مذهبه قول الكوفيني واهللا اعلم فصل مذهب النحاة يف املستثىن 
  ستثىن منه وهو احملكوم عليه فقط اختلف يف املستثىن من أي شيء هو خمرج فذهب الكسائي إيل أنه خمرج من امل
  فإذا قلت جاء القوم إال زيدا فزيدا خمرج من القوم فكأنك أخربت عن القوم 



  الذين ليس فيهم زيد باجملي وأما هو فلم خترب عنه بشيء بل سلبت اإلخبار عنه ال أنك أخربت عنه بسلب اجمليء 
  اإلخراج وذهب الفراء إىل أنه خمرج من احلكم نفسه والفرق بني األمرين واضح وعلى قوله فاإلسناد وقع بعد 

تبار هو خمرج من االسم ٤وذهب األكثرون إىل أنه خمرج منهما معا فله اعتباران أحدمها كونه مستثىن وهبذا االع
املستثىن منه والثاين كونه حمكوما عليه بضد حكم املستثىن منه وهبذا االعتبار هو خمرج من حكمه والتحقيق يف ذلك 

  أنه خمرج من االسم املقيد باحلكم فهو خمرج من اسم مقيد ال مطلق االحتجاج لكل مذهب 
  ونذكر هنا ما احتج به هلذه املذاهب وما تعقب به على االحتجاج 

احتج الكسائي بقوله تعاىل وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أيب ووجه االستدالل أن االستثناء لو 
من احلكم لكان قوله أيب تكرار ألنه قد علم باالستثناء وأجيب عن هذا بأنه تأكيد واعترض على هذا  كان خمرجا

اجلواب بأن املعاين املستفادة من احلروف ال تؤكد فال يقال ما قام زيد نفيا وهل قام عمرو استفهاما ولكن قام زيد 
  فعل إليه فتأكيده بالفعل ينايف املقصود بوضعه استدراكا وحنوه ألن احلرف وضع على االختصار وهلذا عدل عن ال

والتحقيق يف اجلواب أن ايب أفاد معىن زائدا وهو ان عدم سجوده استند إىل إبانه وهو أمر وجودي اتصف به 
  نشأعنه الذنب فلم يكن ترك سجوده لعجز وال لسهو وال لغفلة بل كان إباء واستكبارا 

ناء وإمنا املفهوم منه عدم سجوده وأما احلامل على عدم السجود فال يدل ومعلوم أن هذا ال يفهم من جمرد االستث
االستثناء عليه فصرح بذكره ونظري هذا االحتجاج واالعتراض والتقدير سواء قوله تعاىل وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا 

عنه ألن نفي آلدم فسجدوا إال ابليس مل يكن من الساجدين فإن نفي كونه من الساجدين أخص من نفي السجود 
الكون يقتضي نفي األهلية واالستعداد فهو أبلغ يف الذم من أن يقال مل يسجد مث الذي يدل على بطالن هذا املذهب 

  وجوه 
منها أنه لو كان ما بعد إال سكوتا عن حكمه مل يكن قولنا ال إله إالاهللا توحيدا والالزم باطل فامللزوم مثله واملقدمتان 

  ظاهرتان 

  ستئناء املنقطع ال يتصور اإلخراج فيه من االسم لعدم دخوله فيه فكذلك املتصل ومنها أن اال
ومنها أنه لو كان اإلخراج من االسم وحده ملا صح االستثناء من مضمون اجلملة كقولك زيد أخوك إال أنه ناء 

  عنك وعمرو صديقك إال أنه يواد عدوك وحنو هذا 
قوم إال زيدا فإنه قام ولو كان اإلخراج من االسم وحده واملستثىن ومنها أنه ال يوجد يف كالم العرب قام ال

مسكوت عنه جلار إثبات القيام له كما جاز نفيه عنه فإن السكوت عن حكمه ال يفيد نفي القيام عنه وال إثباته فال 
  يكون واحد منهما مناقضا لالسئثناء 

سم وكذلك الباب كله ومأجيب عن ذلك بأن وإذا تبني بطالن املذهبني صح مذهب خمرج من احلكم ال من اال
املستثىن داخل مع االسم احملكوم عليه تقديرا إذ يقدر أألول شامال بوجه ليصح االستثناء وملن نصر قول الكسائي 

  أيضا أن جييب هبذا اجلواب 
خمرج من وإذا تبني بطالن املذهبني صح مذهب اجلمهور أن اإلخراج من االسم واحلكم معا فاالسم املستثىن 

املستثىن منه وحكمه خمرج من حكمه وأن املمتنع إخراج االسم املستثىن من املستثىن منه مع دخوله حتته يف احلكم 
فإنه ال يعقل اإلخراج حينئذ البتة فإنه لو شاركه يف حكمه لدخل معه يف احلكم واالسم مجيعا فكان استثناؤه غري 

كلم تارك لإلخبار عنه بنفي أو إثبات مع احتمال كل واحد منهما ألنا معقول وال يقال إن معىن االستثناء أن املت
  نقول هذا باطل من وجوه عديدة 



منها أنك اذا قلت ما قام إال زيد وما ضربت إال عمرا وما مررت إال بزيد وحنوه من االستثناءات املفرغات مل يشك 
  غريه بل إثباهتا للمستثين أقوى من سلبها عن غريه أحد يف أنك أثبت هذه األحكام ملا بعد إال كما أنك سلبتها عن 

ويلزم من قال إن حكم املستثىن مسكوت عنه أن ال يفهم من هذا إثبات القيام والضرب واملرور لزيد وهو باطل 
  قطعا 

مل يثبت ومنها أنه لو كان مسكوتا عنه مل يدخل الرجل يف اإلسالم بقوله ال إله إال اهللا ألنه على هذا التقدير الباطل 
اإلهلية هللا وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي اإلهلية عما سوى اهللا وإثباهتا له بوصف االختصاص فداللتها على 

  اإلثبات أعظم من داللة قولنا اهللا إله وال يستريب أحد يف هذا البتة 
  ومنها أنه لو ادعى عليه مبائة درهم فقال له عندي مائة إال ثالثة دراهم فإنه 

لثبوت املستثىن يف ذمته ولو كان ساكتا عنه لكان قد أقر بالبعض ونكل عن اجلواب عن البعض وهذا مل يقله ناف 
  عاقل ولو كان حكم املستثىن السكوت لكان هذا ناكال 

ومنها أن املفهوم من هذا عند أهل التخاطب نفي احلكم عن املستثىن وإثباته للمستثىن منه وال فرق عندهم بني فهم 
لنفي وذلك اإلثبات البتة وذلك جرى عندهم جمرى فهم األمر والنهي النفي واالستفهام وسائر معاين الكالم هذا ا

فال يفهم سامع من قول اهللا عز و جل فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما أنه أخرب عن تسع مائة عام ومخسني عاما 
  اخلمسني مل يلبثها فيهم  وسكت عن مخسني فلم خيرب عنها بشيء وال يفهم أحد قط إال أن

وكذلك قوله تعاىل قال فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني ال يفهم منها إال أن املخلصني ال يتمكن 
  من إغوائهم وكذلك سائر االستثناءات 

ذا من أراد تكذيبه ومنها أن القائل إذا قال قام القوم إال زيدا مل يكن كالمه صدقا إال بقيامهم وعدم قيام زيد وهل
قال له كذبت بل قام زيد ولو كان زيد مسكوتا عنه مل يكن هذا تكذيبا له والعقالء قاطبة يعدونه تكذيبا ويعدون 

  خربه كاذبا حيث يعدون اإلخبار خبالف ما الشيء عليه كذبا 
مشكل التعقل قال ألنك  إذ عرف هذا فبه بنحل اإلشكال الذي أورده بعض املتاخرين على االستثناء وقال االستثاء

إذا قلت جاء القوم إال زيدا فإما أن يكون زيد داخال يف القوم أم ال فإن كان غري داخل مل يستقم االستثناء ألنه 
إخراج وإخراج ما مل يدخل غري معقول وإن كان داخال فيهم مل يستقم إخراجه للتناقض ألنك حتكم عليه حبكمني 

  متناقضني 
قاضي وموافقوه إن عشرة إال ثالثة مرادف لسبعة فهما امسان ركبا مع احلرف وجعال بإزاء هذا وهلذه الشبهة قال ال

العدد فإن أراد القاضي أن املفهوم منهما واحد فصحيح وإن أراد التركيب النحوى فباطل واجلواب عن هذا 
إلخراج فالقائل إذا قال قام القوم اإلشكال أنه ال حيكم بالنسب إال بعد كمال ذكر املفردات فاإلسناد إمنا وقع بعد ا

  إال زيد ا فها هنا مخسة أمور 
أحدها القيام مبفردة الثاين القوم مبفردهم الثالث زيد مبفرده الرابع النسبة بني املفردين اخلامس األداة الدالة على 

  سلب النسبة عن زيد فزيد دخل يف 

ناد مث أسند بعد إخراجه فدخوله وخروجه باعتبارين غري القوم على تقدير عدم اإلسناد وخرج منهم على تقدير اإلس
متنافيني فإنه دخل باعتبار اإلفراد وخرج باعتبار النسبة فهو من القوم غري حمكوم عليهم وليس من القوم املقيدين 

  باحلكم عليهم هذا إيضاح هذا اإلشكال وحله واهللا املوفق فصل جعل املستثين تابعا ملا قبله 



جعل تابعا ملا قبله فمذهب البصريني أنه بدل وقد نص عليه سيبويه ومذهب الكوفيني أنه عطف فأما املستثين إذا 
  القول بالبدل فعليه إشكاالن 

أحدمها أنه لو كان بدال لكان بدل بعض إذ ميتنع أن يكون بدل كل من كل وبدل البعض ال بد فيه من ضمري يعود 
  على املبدل منه حنو قبضت املال نصفه 

اين أن حكم البدل حكم املبدل منه ألنه تابع يشارك متبوعه يف حكمه وحكم املستثىن ههنا خمالف حلكم املستثى الث
منه فكيف يكون بدال وأجيب عن األول بأن إال وما بعدها من متام الكالم األول وإال قرينة مفهمة أن الثاين قد كان 

  إىل رابط خبالف قبضت املال نصفه تناوله األول فمعلوم أنه بعض األول فال حيتاج فيه 
وأجيب عنه أيضا بأن البدل يف االستثناء قسم على حدته ليس من تلك األبدال اليت تبينت يف غري االستثناء وأجيب 
عنه أيضا بأن البدل يف االستثناء إمنا املراعى فيه وقوعه مكان املبدل منه فإذا قلت ما قام أحد إال زيد ف إال زيد هو 

و الذي يقع موقع أحد فليس زيد وحده بدال من أحد فإال زيد هو األحد الذي نفيت عنه القيام فقولك البدل وه
إال زيد هو بيان أألحد الذي عنيت وعلى هذا فالبدل يف االستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من 

  الكل 
عمل العامل فيه وختافهما بالنفي واإلجياب ال مينع البدلية  وأما اإلشكال الثاين فقال السريايف جميبا عنه هو بدل منه يف

  ألن مذهب البدلية أن جيعل األول كأنه مل يذكر والثاين يف موضعه 
  وتتخالف الصفة واملوصوف نفيا وإثباتا حنو مررت برجل ال كرمي وال لبيب 
  اصة وأما أن يكون حكمهما واحدا فال ومعىن هذا اجلواب أنه إمنا يشترط يف البدل أن حيل حمل األول يف العامل خ

وأما القول الكويف أنه عطف فإهنم جعلوا إال من حروف العطف يف هذا الباب خاصة واحلامل هلم على ذلك وجود 
  املخالفة املذكورة 

قال ثعلب كيف يكون بدال وهو موجب ومتبوعة منفي والعطف توجد فيه املخالفة يف املعىن كاملعطوف ب بل 
ممكن خال من التكلف وال يقال إنه يستلزم االشتراك يف احلروف وهو مذهب ضعيف ألنا نقول ليس  ولكن وهذا

هذا من االشتراك يف احلروف فإن إال لإلخراج على باهبا وإمنا مسوا هذا النوع من اإلخراج عطفا على حنو تسميتهم 
مبعىن الواو لكن قد رد قوهلم بالعطف  اإلخراج ب بل ولكن عطفا واالشتراك املردود قول من يقول إن إال تكون

بأن إال لو كانت عاطفة مل تباشر العامل يف حنو ما قام إال زيد ألن حروف العطف ال تلي العوامل وجياب عن هذا 
بأن إال اليت باشرت العامل ليست هي العاطفة فليس ههنا عطف وال بدل البتة وإمنا الكالم فيما إذا كان ما بعد إال 

  قبلها تابعا ملا 
قال ابن مالك وملقوي العطف أن يقول ختالف الصفة واملوصوف كال ختالف ألن نفي الصفتني إثبات لضديهما فإذا 

قلت مررت برجل ال كرمي وال شجاع فكأنك قلت خبيل جبان وليس كذلك ختالف املستثين واملستثىن منه فإن جعل 
ه عدم النظري إذ ال يدل يف غري حمل النزاع إال وتعلق العامل به زيد بدال من أحد إذا قيل ما فيها أحد إال زيد يلزم من

مساو لتعلقه باملبدل منه واألمر فيما قام أحد إال زيد خبالف ذلك فيضعف كونه بدال إذ ليس يف اإلبدال ما يشبهه 
معطوفا  وإن جعل معطوفا مل يلزم من ذلك خمالف املعطوفات بل يكون نظري املعطوف ب ال وبل ولكن فكان جعله

أوىل من جعله بدال قلت ويقوى العطف أيضا أنك تقول ال أحد يف الدار إال عبد اهللا فعبد اهللا ال يصح أن يكون 
  بدال من أحد فإنه ال حيل حمله 

فإن قيل هذا جائز على توهم ما فيها أحد إال عبد اهللا إذ املعىن واحد فأمكن أن حيل أحدمها حمل األخر قيل هذا 



حلقائق ال تبين على األوهام وأجاب ابن عصفور عن هذا بأن قال ال يلزم أن حيل عبد اهللا حمل أحد كامسه وهم وا
الواقع بعد ال ألن املبدل إمنا يلزم أن يكون على نية تكرار العامل وقد حصل ذلك كله يف هذه املسألة وأمثاهلا أال 

ه االبتداء كما أن العامل يف موضع ال أحد ترى أن عبد اهللا بدل من موضع ال أحد فيلزم أن يكون العامل في
  االبتداء 

وبال شك أنك إذا أبدلته منه كان مبتدا يف التقدير وخربه حمذوف وكذلك حرف النفي لداللة ما قبله عليه والتقدير 
  ال أحد فيها إال عبد اهللا مث حذف 

اب حنو قام القوم إال زيد لصحة واختصر وهذا اجلواب غري قوي إذ لو كان األمر كما زعم لصح البدل مع اإلجي
  تقدير العامل يف الثاين وهم قد منعوا ذلك وعللوه بعدم صحة حلول الثاين حمل األول فدل على أنه مشترط 

  فصل االستثناء يف قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال اهللا

زخمشري هو استثناء منقطع جاء على لغة متيم قوله تعاىل قل ال يعلم من يف السموات وأألرض الغيب إال اهللا قال ال
ألن اهللا تعاىل وإن صح اإلخبار عنه بأنه يف السماوات واألرض فإمنا ذلك على اجملاز ألنه مقدس عن الكون يف 

املكان خبالف غريه فإن اإلخبار عنه أنه يف السماء أو يف األرض ليس مبجاز وإمنا هو حقيقة وال يصح محل اللفظ يف 
  على احلقيقة واجملاز  حال واحد

قلت وقوله على لغة متيم يريد أن من لغتهم أن االستثناء املنقطع جيوز اتباعه كاملتصل إن صح االستثناء به عن 
املستثىن به وقد صح ههنا إذ يصح أن يقال ال يعلم الغيب إال اهللا قال ابن مالك والصحيح عندي أن االستثناء يف 

غري استقر من األفعال املنسوبة حقيقة إىل اهللا تعاىل وإىل املخلوقني كذكر ويذكر وحنوه اآلية متصل ويف متعلقة بعقل 
  كأنه قيل ال يعلم من يذكر يف السموات واألرض الغيب إال اهللا تعاىل 

قال وجيوز تعليق يف باستقر مستند إىل مضاف حذف وأقيم املضاف إليه مقامه واألصل ال يعلم من استقر ذكره يف 
  وأالرض الغيب إال اهللا  السموات

  مث حذف الفعل واملضاف واستتر املضمر لكونه مرفوعا 
وهذا على تسليم امتناع إرادة احلقيقة واجملاز يف حال واحد وليس عندي ممتنعا لقوهلم القلم أحد اللسانني واخلال 

الثة يد اهللا ويد املعطى ويد السائل أحد األبوين وقوله تعاىل إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب وقوله النيب األيدي ث
  مت كالمه 

فهذا كالم هذين الفاضلني يف هذه اآلية وأنت ترى ما فيه من التكلف الظاهر الذي ال حاجة باآلية إليه بل األمر 
  فيها أوضح من ذلك الصواب يف االستثناء يف هذه اآلية 

حقيقة وجمازة ألن من يف السموات واألرض ههنا  والصواب أن االستثناء متصل وليس يف اآلية استعمال اللفظ يف
أبلغ صيغ العموم وليس املراد هبا معينا فهي يف قوة أحد املنفي بقولك ال يعلم أحد الغيب إال اهللا وأتى يف هذا بذكر 

السموات واألرض أحد املنفي بقولك ال يعلم أحد الغيب إال اهللا وأتى يف هذا بذكر السموات واألرض حتقيقا 
  دة العموم واإلحاطة فالكالم مؤد معىن ال يعلم أحد الغيب إال اهللا إلرا

وإمنا نشأ الوهم يف ظنهم أن الظرف ههنا للتخصيص والتقييد وليس كذلك بل لتحقيق االستغراق واإلحاطة فهو 
ملدلول عليه نظري الصفة يف قوله تعاىل وال طائر يطري جبناحيه فإهنا ليست للتخصيص والتقييد بل لتحقيق الطريان ا



  بطائر فكذلك قوله من يف السموات واألرض لتحقيق االستغراق املقصود بالنفي 
ومن تأمل اآلية علم أنه مل يقصد هبا إال ذلك وقد قيل أنه ال ميتنع أن يطلق عليه تعاىل أنه يف السموات كما أطلقه 

بل له منه احلقيقة اليت تليق جبالله وال  على نفسه وأطلق عليه رسوله قالوا وال يلزم أن يكون هذا اإلطالق جماز
يشاهبه فيها شيء من خملوقاته وهذا كما يطلق عليه أنه مسيع بصري عليم قدير حي مريد حقيقة ويطلق ذلك على 

خلقه حقيقة واحلقيقة املختصة به ال متاثل احلقيقة اليت خللقه فتناول اإلطالق بطريق احلقيقة هلما ال يستلزم متاثلهما 
  فر منه إىل اجملاز حىت ي

وأما قوله أن الظرف متعلق بفعل غري استقر من األفعال املنسوبة إىل اهللا وإىل املخلوقني حقيقة كذكر ويذكر إىل 
آخره فيقال حذف عامل الظرف ال جيوز إال إذا كان كونا عاما أو استقرار عاما فإذا كان استقرار أو كونا خاصا 

مصرحا به يف قوله تعاىل فلما رآه مستقرا عنده ألن املراد به االستقرار الذي هو  مقيدا مل جيز حذفه وعلى هذا جاء
الثبات واللزوم ال مطلق احلصول عنده فكيف يسوغ حذف عامل الظرف يف موضع ليس مبعهود حذفه فيه وأبعد 

غىن به عن املضاف من هذا التقدير ما ذكره يف التقدير الثاين أن عامل الظرف استقرار مضاف إىل ذكر حمذوف است
  إليه 

والتقدير استقر ذكره فإن هذا ال نظري له وهو حذف ال دليل عليه واملضاف جيوز أن يستغىن به عن املضاف إليه 
  بشرطني أن يكون مذكورا وأن يكون معلوم الوضع مدلوال عليه لئال يلزم اللبس 

إىل شيء آخر حمذوف من غري داللة يف  وأما ادعاء إضافة شيء حمذوف اىل شيء حمذوف مث يضاف املضاف إليه
  اللفظ عليه فهذا مما يصان عنه الكالم الفصيح فضال عن كالم رب العاملني 

وأما قوله على أنه ال ميتنع إرادة احلقيقة واجملاز معا واستدالله على ذلك بقوهلم القلم أحد اللسانني فال حاجة فيه 
بإمسني أريد بأحدمها احلقيقة وباآلخر اجملاز وكذلك اخلال أحد األبوين ألن اللسانني اسم مثىن فهو قائم مقام النطق 

  وكذلك األيدي ثالثة 
وأما قوله تعاىل إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب فاالستدالل به أبعد من هذا كله فإن الصالة على النيب اهللا 

احلقيقة املضافة إىل املالئكة كما أذا قيل اهللا  ومالئكته حقيقة بال ريب واحلقيقة املضافة إىل اهللا من ذلك ال متاثل
ورسوله واملؤمنون يعلمون أن القرأن كالم اهللا مل جيز أن يقال إن هذا استعمال اللفظ يف حقيقتة وجمازه وإن كان 

نة فصل العلم املضاف إىل اهللا غري مماثل للعلم املضاف إىل الرسول واملؤمنني فتأمل هذه النكت البديعة وهللا احلمد وامل
  االستثناء املنقطع 

املعروف عند النحاة أن االستثناء املنقطع هو أن ال يكون املستثىن داخال يف املستثىن منه عربوا عنه بأن ال يكون 
  املستثىن من جنس املستثىن منه وهذا حيتمل شيئني 

  احدمها أن يكون املستثىن فردا من أفراد املستثىن منه 
يف ماهيته ومسماه فنحو جاء القوم إال فرسا منقطع اتفاقا وجاءوا إال زيدا متصل ورأيت  الثاين أن ال يكون داخال

زيدا إال وجهه منقطع على االعتبار األول ألن الوجه ليس فردا من أفراد املستثىن منه ولكن ال أعلم أحدا من 
ه تعاىل ال يذوقون فيها املوت النحاة يقول ذلك ويلزم من ذلك أن يكون استثناء كل جزء من كل منقطعا وحنو قول

  إال املوته األوىل منقطع على التفسري االول لعدم 



دخول املوته األوىل يف املستثىن منه متصل على التفسري الثاين ألهنا من جنس املوت يف اجلملة ويف االستثناء املنقطع 
فاملنقطع تناوال جاء القوم إال محارا واملنقطع عبارة أخرى وهي أن يكون منقطعا مما قبله إما يف العمل إما يف تناوله له 

عمال حنو قوله تعاىل لست عليهم مبصيطر إال من توىل وكفر فيعذبه اهللا العذاب األكرب فهذا استثناء منقطع جبملة 
  كذا قاله ابن خروف وغريه وجعلوا من مبتدأ ويعذبه خربه ودخلت الفاء لتضمن املبتدأ معىن الشرط 

ذا قوله تعاىل فشربوا منه إال قليال منهم على قراءة الرفع وقدره إال قليل منهم مل يشربوا وقواه وجعل الفراء من ه
  ابن خروف واستحسنه 

ومن هذا قوهلم ما للشياطني من سالح أبلغ يف الصاحلني من النساء إال املتزوجون أولئك املطهرون املربؤون من 
  اخلناء 

ك بقطع من الليل وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك إنه مصيبها ما أصاهبم يف وقيل إن من هذا قوله تعاىل فأسر بأهل
  قراءة الرفع ويكون امرأتك مبتدأوخربه ما بعده 

وهذا التوجيه أوىل من أن جيعل االستثناء يف قراءة من نصب من قوله فأسر بأهلك ويف قراءة من رفع من قوله وال 
من فأسر بأهلك رفعا ونصبا وإمنا قلنا إنه أوىل ألن املعىن عليه فإن اهللا  يلتفت منكم أحد ويكون االستثناء على هذا

  تعاىل أمره أن يسري بأهله إال امرأته 
  ولو كان االستثناء من االلتفات لكان قد هني املسري هبم عن االلتفات وأذن فيه المرأته وهذاممتنع لوجهني 

  أهله الذين وعد بنجاهتم أحدمها أنه مل يأمره أن يسرى بامرأته وال دخلت يف 
والثاين أنه مل يكلفهم بعدم االلتفات ويأذن فيه للمرأة إذا عرف هذا فاختلف النحاة هل من شرط االستثناء املنقطع 

  تقدير دخوله يف املستثين منه بوجه أو ليس ذلك بشرط 
ثناء منقطعا فال بد من أن فكثري من النحاة مل يشترطوا فيه ذلك وشرطه آخرون قال ابن السراج إذا كان االست

يكون الكالم الذي قبل إال قد دل على ما يستثىن فعلى األول ال حيتاج إىل تقدير وعلى الثاين فال بد من تقدير الرد 
  ولنذكر لذلك أمثله 

ا عندهم املثال األول قوله تعاىل ما هلم به من علم إال اتباع الظن فمن مل يشترط التقدير أجراه جمرى املفرغ واملعىن م
  أو ما هلم إال اتباع الظن وليس اتباع الظن متعلقا بالعلم أصال 

ومن اشترط التقدير قال املعىن ما هلم من شعور إال اتباع الظن والظن وإن مل يدخل يف العلم حتقيقا فهو داخل فيه 
ح به دخوله وإخراجه تقدير إذ هو مستحضر بذكره وقائم مقامه يف كثري من املواضع فكان يف اللفظ إشعاره به ص

وهذا بعد تقريره فيه ما فيه فإن املستثىن هو اتباع الظن ال الظن نفسه فهو غري داخل يف املستثىن منه حتقيقا وال 
تقديرا فاألحسن فيه عندي أن يكون التقدير ما هلم به من علم فيتبعونه ويلقون به إن يتبعون إال الظن فليس اتباع 

  ا هو مستثىن من املقصود بالعلم واملراد به هو اتباعه فتأمله الظن مستثىن من العلم وإمن
هذا على تقدير اشتراط التناول لفظا أو تقديرا وأما إذا مل يشترط وهو األظهر فتكون فائدة االستثناء ههنا كفائدة 

  لم شيئا االستدراك ويكون الكالم قد تضمن نفي العلم عنهم وإثبات ضده هلم وهو الظن الذي ال يغين من الع
ومثله قوله تعاىل وما هلم بذلك من علم إن هم إال يظنون ليس املراد به نفي احلكم اجلازم وإثبات احلكم الراجح بل 

  املراد نفي العلم وإثبات ضده وهو الشك الذي ال يغىن عن صاحبه شيئا واملذكور من األمثلة يزيد هذا وضوحا 
عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين فهذا استثناء منقطع ألن اتباعه  املثال الثاين قوله تعاىل إن عبادي ليس لك

الغاوين مل يدخلوا يف عبادة املضافني إليه وإن دخلوا يف مطلق العباد فإن األضافة فيها معىن التخصيص والتشريف 



رض هونا إىل آخر كما مل تدخل اخلانات واحلمامات يف بيوت اهللا قال تعاىل وعباد الرمحن الذين ميشون على األ
  األيات وقال عينا يشرب هبا عباد اهللا فعباده املضافون إليه هم الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون 

قال تعاىل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون وقال تعاىل يا عبادي ال خوف عليكم اليوم وال 
   أنتم حتزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمني

  ومن هذا قوله تعاىل قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من 

رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا فعبادة ههنا الذين يغفر ذنوهبم مجيعا هم املؤمنون التائبون واالنقطاع يف هذا قول 
  ابن خروف وهو الصواب 

ت غلطه وعلي تقدير االنقطاع فإن مل يقدر دخوله يف وقال الزخمشري هو متصل وجعل لفظ العباد عاما وقد عرف
األول فظاهر وإن قدرنا دخوله فقالوا تقديره إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وال على غريهم إال من اتبعك من 
الغاوين وال خيفي التكلف الظاهر عليه بل األحسن أن يقال ملا ذكر العباد وأضافهم إليه واإلضافة حيتمل أن تكون 

  ربوبيته العامة فتكون إضافة ملك وأن تكون إىل اهليئة فتكون إضافة اختصاص وحمبة  إىل
والغاووين داخلون يف العباد عند التعميم واإلطالق لقوله تعاىل إنكل من يف السماوات واالرض إال آتى الرمحن 

  عبدا فاألول متناول له بوجه فصح إخراجه 
م من أمر اهللا إال من رحم على أصح الوجوه يف اآلية فإنه تعاىل ملا ذكر العاصم املثال الثالث قوله تعاىل ال عاصم اليو

استدعى معصوما مفهوما من السياق فكأنه قيل ال معصوم اليوم من أمره إال من رمحة فإنه ملا قال ال عاصم اليوم من 
م إال من رمحة اهللا ودل هذا أمره اهللا بقى الذهن طالبا للمعصوم فكأنه قيل فمن الذي يعصم فأجيب بأنه ال يعص

الفظ باختصاره وجاللته وفصاحته علي نفي كل عاصم سواه وعلى نفي كل معصوم سوى من رمحة اهللا فدل 
االستثناء على أمرين على املعصوم من هو وعلى العاصم وهو ذو الرمحة وهذا من أبلغ الكالم وأفصحه وأوجزه وال 

  قالوا فيها ثالثة أقوال آخر  يلتفت إيل ما قيل يف اآلية بعد ذلك وقد
أحدها أن عاصما مبعىن معصوم كماء دافق وعيشة راضية واملعىن ال معصوم إال من رمحة اهللا وهذا فاسد ألن كل 

واحد من اسم الفاعل واسم املفعول موضوع ملعناه اخلاص به فال يشاركه فيه اآلخر وليس املاء الدافق مبىن املدفوق 
ما يقال ماء جار فدافق كجار فما املوجب للتكليف البارد وأما عيشة راضية فهي عند بل هو فاعل على بابه ك

  سيبويه على النسب كتامر والبن أي ذات رضي وعند غريه كنهار صائم وليل قائم على املبالغة 
فاعل من فاعل  والقول الثاين أن من رحم فاعل ال مفعول واملعىن ال يعصم اليوم من أمر اهللا إال الراحم فهو استثناء

  وهذا وإن كان أقل تكلفا فهو أيضا ضعيف جدا وجزالة الكالم وبالغته تأباه بأول نظر 

والقول الثالث إن يف الكالم مضافا حمذوفا قام املضاف إليه مقامه والتقدير ال معصوم عاصم اليوم من أمر اهللا إال 
  والبالغة ولو صرح به لكان مستغثا من رمحة اهللا وهذا من أنكر األقوال وأشدها منافاة للفصاحة 

املثال الربع قوله تعاىل وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف فهذا من االستثناء السابق زمان 
املستثىن فيه زمان املستثىن منه فهو غري داخل فيه فمن مل يشترط الدخول فال يقدر شيئا ومن قال ال بد من دخوله 

مون اجلملة الطلبية بالنهي ألن مضمون قوله تعاىل والال تنكحوا ما نكح آباؤكم اإلمث واملؤاخذة قدر دخوله يف مض
أي أن الناكح ما نكح أبوه آمث مؤاخذ إال ما قد سلف قبل النهي وإقامة احلجة فإنه ال تتعلق به املؤاخذة وأحسن من 

ذلك أن وطأهن بعد التحرمي ال يكون نكاحا  هذا عندي أن يقال ملا هنى سبحانه عن نكاح منكوحات اآلباء أفاد



البتة بل ال يكون إال سفاحا فال يترتب عليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش وحلوق النسب بل الولد فيه يكون 
ولد زنية وليس هذا حكم ما سلف قبل التحرمي فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب الحق فأفادا االستثناء فائدة 

  أنولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحرمي ثابت النسب وليس ولد زنا واهللا أعلم  جليلة عظيمة وهي
املثال اخلامس قوله تعاىل ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء 

ة الكفار اقتضي ذلك معاداهتم إال أن تتقوا منهم تقاة ومعلوم أن التقاة ليست مبواالة ولكن ملا هناهم عن مواال
  والرباءة منهم وجمهرهتم بالعدوان يف كل حال إال إذا خافوا من شرهم فأباح هلم التقية وليست التقية مواالة هلم 

  والدخول ههنا ظاهر فهو إخراج من متوهم غري مراد 
ذاب االكرب فهذا من املنقطع ال املثال السادس قوله تعاىل لست عليهم مبصيطر إال من توىل وكفر فيعذبه اهللا الع

باالعتبار الذي ذكره ابن خروف من كون املستثىن مجلة مستقلة بل باعتبار آخر وهو أنه ليس املراد إثبات السيطرة 
على الكفار فإن اهللا سبحانه بعثه نذيرا مبلغا لرساالت ربه فمن أطاعة فله اجلنة ومن عصاه فله النار قال تعاىل فإن 

رسلناك عليهم حفيظا إن عليك إال البالغ وقال تعاىل قل يأيها الناس قد جاءكم احلق من ربكم فمن أعرضوا فما أ
  اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها 

وما أنا عليكم بوكيل قال املفسرون املعىن انك مل ترسل مسلطا عليهم قاهرا هلم جبارا كامللوك بل أنت عبدي 
يت فمن أطاعك فله اجلنة ومن عصاك فله النار ويوضح هذا أن املخاطبني هبذا اخلطاب هم ورسويل املبلغ رساال

  الكفار فال يصح أن يكونوا هم املستثنني 
  املثال السابع قوله تعاىل ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيال سالما سالما 

ملنايف هلما فاملقصود به نفي شيء وإثبات ضده وهذا فيه نفي لسماع اللغو والتأثيم وإثبات لضده وهو السالم ا
وعلى هذا فال حاجة إىل تكلف دخوله حتت املستثىن منه ألنه يتضمن زوال هذه الفائدة من الكالم ومن رده إىل 
األول قال ملا نفي عنهم مساع اللغو والتأثيم ومها مما يقال فكأن النفس تشوفت إىل أنه هل يسمع فيها شيء غريه 

قيال سالما سالما فعاد املعىن إىل ال يسمعون فيها شيئا إال قيال سالما سالما وأنت إذا تأملت هذين فقال إال 
التقديرين رأيت األول أصوب فإنه نفى مساع شيء وأثبت ضده وعلى الثاين نفى مساع كل شيء إال السالم وليس 

  املعىن عليه فإهنم يسمعون السالم وغريه فتأمله 
تعاىل ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل فهذا من االستثناء السابق زمانه زمان املستثىن منه وملا  املثال الثامن قوله

كانت املوته األوىل من جنس املوت املنفى زعم بعضهم أنه متصل وقال بعضهم إال مبعىن بعد واملعىن ال يذوقون بعد 
إىل مساعدة اللفظ عليه ويوضحه أنه ليس املراد إخراج املوته  املوتة األوىل موتا يف اجلنة وهذا معىن حسن جدا يفتقر

األوىل من املوت املنفي وال مث شيء متوهم حيتاج ألجله إىل االستثناء وإمنا املراد اإلخبار بأهنم بعد موتتهم األوىل اليت 
  كتبها اهللا عليهم ال يذوقون غريها 

م ما قبلها واحلياة الدائمة يف اجلنة إمنا تكون بعد املوته األوىل وعلى هذا فيقال ملا كان ما بعد إال حكمه خمالف حلك
كانت أداة إال مفهمة هذه البعدية وقد أمن اللبس لعدم دخوهلا يف املوت املنفى يف اجلنة فتجردت هلذا املعىن فهذا 

  من أحسن ما يقال يف اآلية فتأمله 
ون فيها بردا وال شرابا إال محيما وغساقا فهذا على عدم تقدير املثال التاسع قوله تعاىل ال بثني فيها أحقابا ال يذوق

  التناول يكون فيه نفي الشيء وإثبات ضده وهو أظهر وعلى تقدير التناول ملا نفي ذوق الربد 



  والشراب فربمبا توهم أهنم ال يذوقون غريمها فقال إال محيما وغساقا فيكون االستثناء من عام مقدر 
تعاىل إين ال خياف لدي املرسلون إال من ظلم مث بدل حسنا بعد سوء فعلى تقدير عدم الدخول املثال العاشر قوله 

  نفي اخلوف عن املرسلني وأثبته ملن ظلم مث تاب وعلى تقدير الدخول يكون املعىن وال غريهم إال من ظلم 
فع األمان عن اللغة ويوقع اللبس وإما قول بعض الناس أن إال مبعىن الواو واملعىن وال من ظلم فخبط منه فإن هذا ير

يف اخلطاب والواو وإال متنافيتان فإحدامها تثبت للثاين نظري حكم األول واألخرى تنفى عن الثاين ذلك فدعوى 
تعاقبتهما دعوى باطلة لغة وعرفا والقاعدة أن احلروف ال ينوب بعضها عن بعض خوفا من اللبس وذهاب املعىن 

ويشرب معىن فعل آخر يقتضي ذلك احلرف فيكون ذكر الفعل مع احلرف الذي  الذي قصد باحلرف وإمنا يضمن
يقتضيه غريه قائما مقام الذكر الفعلني وهذا من بديع اللغة وكماهلا ولو قدر تعاقب احلروف ونيابة بعضها عن بعض 

وسع فيه فإما أن فإمنا يكون ذلك إذا كان املعىن مكشوفا واللبس مأمونا فيكون من باب التفنن يف اخلطاب والت
  يدعى ذلك من غري قرينة يف اللفظ فال يصح وسنشبع الكالم على هذا يف فصل مفرد إن شاء اهللا تعاىل 

والذي محلهم على دعوى ذلك أهنم ملا رأوا اخلوف منتفيا عن املذكور بعد إال ظنوا أهنا مبعىن الواو لكون املعىن عليه 
  مه وحال تبديله احلسن بعد السوء وغلطوا يف ذلك فإن اخلوف ثابت له حال ظل

أما حال ظلمه فظاهر وأما حال التبديل فألنه خياف أنه مل يقم بالواجب وأنه مل يقبل منه ما أتى به كما يف الترمذي 
عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قلت يا رسول اهللا والذين يؤتون ما اتوا وقلوهبم وجلة هو الرجل يزين ويسرق 

الصديق هو الرجل يصوم ويصلي وخياف أن ال يقبل منه فمن ظلم مث تاب فهو أوىل باخلوف وإن وخياف قال يا بنت 
  وقد جييء االنقطاع يف هذا االستثناء // حسن لغريه // مل يكن خوف عليه 

من وجه آخر وهو ان ما بعد إال مجلة مستقلة بنفسها فهى منقطة مما قبلها انقطاع اجلمل بعضها عن بعض فسمى 
  هبذا االعتبار كما تقدم نظريه واهللا أعلم  منقطعا

املثال احلادي عشر قوله تعاىل بل الذين كفروا يكذبون واهللا أعلم مبا يوعون فبشرهم بعذاب أليم إال الذين آمنوا 
وعملوا الصاحلات هلم أجر غري ممنون فهذا يبعد تقدير دخوله فيما تقدم قبله جدا وإمنا هو إخبار عن مال الفريقني 

ما بشر الكافرين بالعذاب بشر املؤمنني باألجر غري املمنون فهذا من باب املثاين الذي يذكر فيه الشيء وضده فل
  كقوله تعاىل إن األبرار لفي نعيم وإنالفجار لفي جحيم فليس هناك مقدر خيرج منه هذا املستثىن واهللا أعلم 

ليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل صاحلا فمن آمن املثال الثاين عشر قوله تعاىل وما أموالكم وال أوالدكم با
ليس داخال يف األموال واألوالد ولكنه من الكالم احملمول على املعىن ألنه تعاىل أخرب أن أموال العباد وأوالدهم ال 

 قريب تقرهبم إليه وذلك يتضمن أن أرباهبا ليسوا هم من املقربني إليه فاستثىن منهم من آمن وعمل صاحلا أي ال
عنده إال من آمن وعمل صاحلا سواء كان له مال وولد أو مل يكن له واالنقطاع فيه أظهر فإنه تعاىل نفى قرب الناس 
إليه بأمواهلم وأوالدهم وأثبت قرهبم عنده بإمياهنم وعملهم الصاحل فتقدير لكن ههنا أظهر من تقدير االتصال يف هذا 

  االستثناء 
رأيت كثريا منه واردا على املعىن لوضوحه فلو ورد على قياس اللفظ مع وضوح املعىن وإذا نأملت الكالم العريب 

لكان عيا وهبذه القاعدة تزول عنك إشكاالت كثرية وال حتتاج إلىتكلف التقديرات اليت إمنا عدل عنها املتكلم ملا 
كثري يف تقديرات النحاة اليت ال  يف ذكرها من التكلف فقدر املتكلفون لنطقه ما فر منه وألزموه مبا رغب عنه وهذا

ختطر ببال املتكلم أصال وال تقع يف تراكيب الفصحاء ولو مسعوها الستهجنوها وسنعقد إن شاء اهللا تعاىل فصال 



  مستقال 
املثال الثالث عشر قوله تعاىل لن يضروكم إال أذى وتقدير الدخول يف هذا أظهر إذ املعىن لن ينالوا منكم إال أذى 

ر فإهنم لن ينالوه منكم وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا فنفى حلوق ضرر كيدهم هبم مع اهنم وأما الضر
ال يسلمون من أذى يلحقهم بكيدهم ولو أنه باإلرهاب والكالم وإجلائهم إىل حماربتهم وما يناهلم هبا من األذى 

  والتعب ولكن ليس ذلك بضارهم ففرق بني األذى والضرر 
بع عشر قوله تعاىل ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم املشهور ظلم مبىن للمفعول وعلى هذا املثال الرا

  ففي االستثناء قوالن 
أحدمها أنه منقطع أي لكن من ظلم فإنه إذا شكا ظاملة وجهر بظلمه له مل يكن آمثا وتقدير الدخول يف األول علي 

أنه يبغضه ويبغض فاعلة إال من ظلم فإن جهره وشكايته لظامله حالل له  هذا القول ظاهر فإن مضمون ال حيب كذا
  فعرضه شكاية صاحب احلق له // حسن // كما قال النيب الواجد حيل عرضه وعقوبته 

وقوله ظلمين ومطلين ومنعين حقي وعقوبته ضرب األمام له حيت يؤدي ما عليه يف أصح القولني يف مذهب أمحد 
هو حبسه وقيل هو استثناء متصل واجلهر بالسوء هو جهره بالدعاء أن يكشف اهللا عنه وهو مذهب مالك وقيل 

  ويأخذ له حقه أو يشكوا ذلك إىل اإلمام ليأخذ له حبق 
وعلى هذا التقدير فيجوز فيه الرفع بدال من احد املدلول عليه باجلهر أي ال حيب اهللا أن جيهر أحد بالسوء إال 

ال من اجلهر واملعىن إال جهر من ظلم وقرىء من ظلم بالفتح وعلى هذه القراءة املظلوم وجيوز فيه النصب بد
  فمنقطع ليس إال أي لكن الظامل جيهر بالسوء من القول 

املثال اخلامس عشر قوله تعاىل يا أيها الذين آمنو ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض 
ن نفي األكل بالباطل وإباحة األكل بالتجارة احلق ومن قدر دخوله يف األول قدر منكم فهذا استثناء منقطع تضم

مستثىن منه عاما أي ال تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من األسباب إال أن تكون جتارة أو يقدر بالباطل وال بغريه إال 
بالباطل وحده وقرىء برفع  بالتجارة وال خيفي التكلف على هذا التقدير بل هو فاسد إذا املراد بالنهي األكل

  التجارة ونصبها فالرفع على التمام والنصب على اهنا خرب كان الناقصة ويف إمسها علي هذا وجهان 
  إحدمها التقدير إال أن يكون سبب األكل أو املعاملة جتارة والثاين إال أن تكون أموال الناس جتارة 

ء إال ما ملكت أميانكم وهذا من أشكل مواضع االستثناء ألن املثال السادس عشر قوله تعاىل واحملصنات من النسا
   ٤مملوكته إذا كانت حمصنة 

إحصان التزويج فهي حرام عليه واإلحصان ههنا إحصان التزويج بال ريب إذ ال يصح أن يراد به إحصان العفة وال 
مات به ململوكه فقال كثري من إحصان احلرية وال إحصان اإلسالم فهو إحصان التزويج قطعا فكيف يستثىن من احملر

  الناس االستثناء ههنا منقطع واملعىن لكن ما ملكت أميانكم فهن لكم حالل 
ورد هذا بأنه استثناء من موجب واالنقطاع إمنا يقع حيث يقع التفريغ ورد هذا الرد بأن االنقطاع يقع يف املوجب 

  ا الصاحلات وغريه قال تعاىل فبشرهم بعذاب أليم إال الذين آمنوا وعملو
  وقالت طائفة االستثناء على بابه متصل وما ملكت أميانكم مستثىن من املزوجات مث اختلفوا 

فقالت طائفة من الصحابة منهم ابن عباس وغريه وبعض التابعني أنه إذا زوج أمته مث باعها كان بيعها طالقا وحتل 
  للسيد ألهنا ملك ميينه واحتج هلم باآلية 



أمور أحدها أنه لو كان صحيحا لكان وطؤها حالال لسيدها إذا زوجها ألهنا ملك ميينه فكما ورد هذا املذهب ب
اجتمع ملك سيدها هلا وحلها للزوج فكذلك جيتمع ملك مشتريها هلا وحلها للزوج وتناول اللفظ هلما واحد ما 

   دامت مزوجة وينتقل إل املشتري ما كان ميلكه فملكها املشترى مسلوبة منفعة البضع
الثاين أن املشتري خليفة البائع فانتقل إليه بعقد الشراء ما كان ميلكه بائعها وهو كان ميلك رقبتها مسلوبة منفعة 

  البضع فإذا فارقها زوجها رجع إليه البضع كما كان يرجع إىل بائعها 
  كذلك فهذا حمض الفقه والقياس 

// اشترت بريرة وكانت مزوجة فعتقتها وخريها النيب الثالث أنه قد ثبت يف الصحيحني أن عائشة رضي اهللا عنها 
ولو بطل النكاح بالشراء مل خيربها وهذا مما أخذا األئمة األربعة وغريهم فيه برواية ابن عباس // رواه البخاري 

  وتركوا رأيه فإنه راوي رواي احلديث وهو ممن يقول بيع األمة طالقها 
قال أبو سعيد اخلدري نزلت يف سبايا أوطاس قالوا فأباح اهللا تعاىل وقالت طائفة أخرى اآلية خمتصة بالسبايا 

  للمسلمني وطء ما ملكوه من السيب وإن كن حمصنات 

مث اختلف هؤالء مىت يباح وطء املسبيه فقال الشافعي وأبو اخلطاب وغريمها يباح وطؤها إذا مت استرباؤها سواء 
  كان زوجها موجودا أو مفقودا واحتجوا بثالث حجج 

إحداها أن اهللا سبحانه أباح وطء املسبيات مبلك اليمني مستثنيا هلن من احملصنات الثانية ما روى مسلم يف صحيحه 
من حديث أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا حنني بعث جيشا إىل أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم 

أجل أزواجهن من املشركني فأنزل اهللا عز و جل وأصابوا هلم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النيب من غشياهنن من 
  يف ذلك واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم أي فهن لكم حالل إذا انقضت عدهتن 

ويف الترمذي عن أيب سعيد أصبنا سبايا يوم أو طاس هلن أزواج يف قومهن فذكروا ذلك لرسول اهللا واحملصنات من 
  صريح يف إباحتهن يف وإن كن ذوات أزواج النساء إال ما ملكت أميانكم وهذا 

ويف الترمذي ومسند أمحد من حديث العرباض بن سارية أن النيب حرم وطء السبايا حىت يضعن ما يف بطوهنن فهذا 
التحرمي إىل غاية وهي وضع احلمل فال بد أن حيصل احلل بعد الغاية ولو كان وجود أزواجهن مانعا من الوطء لكان 

  له غايتان 
مها عدم الزوج والثاين وضع احلمل وهو خالف احلديث ظاهر احلديث قالوا وألن ملك الكافر احلريب البضع إحدا

مل يبق له حرمة وال عصمة إذ قد ملك املسلمون عليه ما كان ميلكه فملكوا رقبة زوجته فكيف يقال ببقاء العصمة 
ائر أمالكه فما بال ملك البضع وحده باقيا يف ملك البضع ال سيما واملسلمون يستحقون ملك رقبته وأوالده وس

  على العصمة فهذا ال نص وال قياس وال معىن قالوا فقد أذن النيب وطء 

السبايا بعد انقضاء عدهتن مطلقا ولو كان بقاء الزوج مانعا مل يأذن يف وطئهن إال بعد العلم مبوته وهذا املذهب كما 
  تراه قوة وصحة 

منا يباح وطؤها إذا سبيت وحدها فلو سبيت مع زوجها فهما على نكاحهما وال يباح وقال أصحابنا القاضي وغريه إ
  وطؤها قالوا ألهنا إذا سبيت وحدها فبقاء الزوج جمهول واجملهول كاملعدوم فنزلت منزلة من ال زوج هلا فحل وطؤها 

لم بقاء زوجها يف دار وال كذلك إذا كان زوجها معها مث أوردوا على أنفسهم سؤاال وهو إذا سبيت وحدها وع
احلرب وهذا سؤال ال حميد هلم عنه وال ينجيهم منه إال قوهلم باحلل وإن علم بقاء الزوج استنادا إىل زوال عصمة 



النكاح بالسيب فإهنم إذا أجابوا بالتزام التحرمي خالفوا النصوص خالفا بينا وإن أجابوا باحلل مع حتقيق بقاء الزوج 
  احلل إىل كون املسبية خالية من الزوج تنزيال للمجهول منزلة املعدوم  نقضوا أصلهم حيث أسندوا

فقول أيب اخلطاب أفقة وأصح وعليه تنزل االية واألحاديث ويظهر به أن االستثناء متصل وأن اهللا تعاىل أباح من 
  احملصنات من سباها املسلمون 

  صنات فيجيء االنقطاع ىف االستثناء فإن قيل فعلى ما قررمتوه يزول اإلحصان بالسيب فال تدخل يف احمل
  قيل ملا كانت حمصنة قبل السيب صح مشول االسم هلا فأخرجت االستثناء 

فإن قيل فما تقولون يف األمة املزوجة إذا بيعت حمصنة قد ملكت نفسها فهل هي خمصوصة من هذا العموم أو غري 
  داخلة فيه 

  قيل ههنا مسلكان للناس 
عموم باألدلة على أن البيع ال يفسخ النكاح وأن الفرج ال يكون حالال لشخصني يف قت أحدمها أهنا خصت من ال

  واحد 
املسلك الثاين أهنا مل تدخل يف املستثىن منه ألن السيد إذا زوجها فقد اخرج منفعة البضع عن ملكه فإذا باعها فقد 

فلم تدخل هذه املنفعة يف ملكه بعقد البيع  انتقل إىل املشتري ما كان للبائع فملكها املشتري مسلوبه منفعة البضع
  فلم تتناوهلا اآلية وهذا املسلك ألطف وأدق من األول واهللا أعلم 

  فوائد شىت منقولة من خط القاضي أيب يعلي رمحه اهللا تعاىل فائدة اجلهر بالقراءة يف صالة االستسقاء 
ويصلي صالة الناس ليس فيها تكبري مثل تكبري  إمساعيل بن سعيد عن أمحد ال جيهر بالقراءة يف صالة االستسقاء

العيدين وعند حممد بن احلكم والكوسج واملرزوي جيهر بالقراءة فيها حلديث عبد اهللا بن زياد قال أبو حفص حيتمل 
  أن هذا القول هو املتأخر ألنه قد قيل إن إمساعيل بن سعيد مساعه قدمي فائدة صالة اخلوف ركعة 

// الة اخلوف ركعة ملا روى أبو عياش الزرقي عن النيب أنه صلى بعسفان ويوم بىن سليم قال أمحد ال تعجبين ص
رواه البخاري // وابن أيب خيثمة // رواه البخاري // وابن عباس // رواه مسلم // وكذلك روى جابر // صحيح 

ائشة وابن عمرو وأبو وكذا روت ع// صحيح // يف ذات الرقاع وكذلك أبو هريرة يف عام جند أنه صلى ركعتني 
  فائدة الصالة وقت الغارة // رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي // موسى 

ابن حليان عن أمحد يف القوم إذا أرادوا الغارة فخشوا أن يتبادرهم العدو يصلون على دواهبم أو يؤخرون الصالة إىل 
  طلوع الشمس 

وعنه // ضعيف وهو قابل للتحسني //  أربع صلوات يوم اخلندق قال أي ذلك شاءوا فعلوا واحلجة فيه تأخري النيب
أبو طالب إن كانوا منهزمني يصلون ركبانا يومئون وال يؤخرون الصالة على ما صلى النيب اآلية نزلت بعدما صلى 

  النيب قوله تعاىل فإن خفتم فرجاال أو ركبانا فائدة فيمن صلى ركعتني من فرض مث أقيمت صالة 
ن احلكم عن أمحد بن حنبل يف رجل صلى ركعتني من فرض مث أقيمت الصالة قال إن شاء دخل مع نقل حممد ب

اإلمام فإذا صلى معه ركعتني سلم وأعجب إىل أن يقطع الصالة ويدخل مع اإلمام قال القاضي وظاهر هذا الدخول 
  من غري حترميه غري انه اختار القطع والدخول بتحرميه 



  فائدة 
محد عن الرجل يدخل املسجد يظن أهنم قد وصلوا فيصلي ركعتني فتقام الصالة قال قد اختلفوا أبو طالب سألت أ

  فيها 
  بعضهم قال ميضي ال يدخل فرض فيال فرض وبعضهم قال يسلم 

قلت ما تقول قال ما يبايل كيف قلت يسلم ويدخل معه قال نعم قال القاضي وظاهره هذا أنه منع من الدخول ألنه 
إذا قلنا ال يدخل معه فهل ميضي يف صالته أو يقطع على روايتني حممد بن احلكم عنه إن شاء دخل قال يستأنف ف

  معه وأعجب إىل أن يقطع 
  أبو طالب يسلم ويدخل معه والثانية ميضي 

فعنه أبو احلارث وقد سئل عن رجل دخل يف مسجد فافتتح صالة مكتوبة وهو يرى أن قد صلوا فلما صلى ركعة 
  قيمت الصالة قال يتم الصالة اليت افتتحها مث إن شاء صلى مع القوم وإن شاء مل يدخل معهم أو ركعتني أ

قال أبو حفص وكذلك نقول فيمن افتتح تطوعا مث أقيمت الصالة أنه ال يقطعها ولكن يتمها ووجهه قول النيب 
  حتليلها التسليم فوجب أن ال خيرج منها بغري التسليم الذي بعد التمام 

ود من دخل يف صالة فال يقطع حىت يفرغ ووجه األخرى وأنه خيرج منها أن صالة اجلماعة واجبة فإن قلنا ابن مسع
ميضي يف صالته ففرغ مث أدرك اجلماعة يف املسجد فهل يدخل معهم أو يكون خمريا يف الدخول واالنصراف على 

  روايتني 
أن يصلي معهم إذا حضر يف مسجد أهله يصلون  إحدامها خيري وهو املنصوص يف رواية أيب احلارث واألخرى جيب

  وهو األكثر يف مذهبه وبه وردت السنة فإن أحرم بتطوع مث أقيمت الصالة فهل يقطعها ويدخل يف اجلماعة أو يتمها 
على روايتني وال فرق بني ركعىت الفجر وغريها كاختالف قولية فيمن انفرد بصالة فريضة مث أقيمت الصالة فإن 

  مث ذكر أن عليه فريضة فعنه يعجبين أن ينصرف عن شفع مث يقضي الفريضة  دخل يف تطوع
قال أبو حفص وخيرج عنه يف هذه املسألة رواية أخرى كما ذكرنا فيمن دخل يف تطوع مث أقيمت الصالة ووجهه 

  قوله إذا ذكرها 

  فائدة إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة 
ع وأقيمت الصالة قال قد جاءت أحاديث وكان القوم يف جماعة فأما قال أبو احلارث سئل أمحد عن العشاء إذا وض

  اليوم فلو قام رجوت وقال يف رواية مجاعة يبدا بالطعام فإن قلنا يبدأ بالطعام فهل يتناول منه شيئا أويتم عشاءه 
 يرجع إىل حنبل عنه إذا كان الرجل قد أكل من طعامه لقمة أو حنو ذلك فال بأس أن يقوم إىل الصالة فيصلى مث

  // رواه البخاري // العشاء ألن النيب دعى إىل الصالة وقد كان جيتز من كتف الشاة فألقى السكني وقام 
أمحد بن احلسني سألت أمحد إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة قال أبدا بالعشاء قلت أنال منه شيئا مث أخرج إىل 

اعة قال أن الرجل إذا تناول منه شيئا مث تركه فكان يف الصالة قال البل تعش قلت أخاف أن تفوتين الصالة مج
نفسه شغل من ترك الطعام إذا مل ينل منه حاجته قلت فيأيت على ما يريد من الطعام مث يصلي قال نعم وأن خاف أن 

تفوته الصالة ما دام يف وقت حرب قلت ألمحد الرجل يصلي حبضرة الطعام قال إن كان قد أكل بعضه فأقيمت 
فإنه يتم أكله وإن كان مل يأكل فأحب إىل أن يصلي قال القاضي وظاهر هذا الفرق بني أن يكون  الصالة

  ابتدأفيستويف طعامه وبني أن ال يبتدىء فيؤخره فائدة 



  هل جيوز للجماعة أن يقوموا قبل رؤية اإلمام

  ذن وهو يف املنارة فعلى روايتني إذا أقيمت الصالة واإلمام غري حاضر مثل أن يكون مل خيرج من بيته بعد أو هو املؤ
  روى مجاعة ال يقوموا حىت يروه للحديث 

وروى األثرم وغريه أنه جائز للمأمومني أن يقوموا قبل ان يروا اإلمام حلديث أيب هريرة أقيمت الصالة وصف 
هم فدل على ومل ينكر علي// راه البخاري // الناس صفوفهم وخرج النيب مقامه مث أومأإليهم بيده أن مكانكم 

  جوازه 

وروى جعفر بن حممد واملروزي وغريمها عنه انه وسع العمل باحلديثني مجيعا فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه وإن 
  شاءوا مل يقوموا حىت يروه فائدة انتظار اإلمام للمؤذن 

ره فال بأس ووجهه قول قال أمحد يف رواية أيب طالب إن انتظر اإلمام املؤذن فال بأس قد فعل ذلك عمر وإن مل ينتظ
  فدل على أنه مل ينتظره فائدة // صحيح // بالل للنيب ال تسبقين بآمني 

عبد اهللا والكوسج قاال كان أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل يضع نعليه بني يديه وال جيعلهما بني رجليه يعىن يف الصالة 
  إماما كان أو غري إمام 

  ريضة والتطوع ونعلة بني يديه ونقل حنبل وامحد بن علي جيعلهما عن يساره قال عبد اهللا بن أمحد كان أيب يصلي الف
وجه األوىل أنه ال يؤذي هبما أحدا وقد أشار النيب إىل ذلك يف احلديث ووجه الثانية أنه يوم الفتح مبكة فوضع نعليه 

  // صحيح // عن يساره 

  فائدة الوقوف وراء اإلمام 
جل اجلاهل يقوم خلف اإلمام فيجىء من هو أعلم بالسبة منه فيؤخره أو يدفعه قال يف رواية على بن سعيد يف الر

ويقوم يف مقامه ال أرى ذلك فذكر له حديث قيس بن عباد حني أخره أيب بن كعب رضي اهللا عنهما فقال إمنا كان 
  غالما قال القاضي إمنا مل جيز تأخريه ألنه كبري قد سبق إىل ذلك املوضع 

  ث أيب بأن قيسا كان غالما وأجاب أمحد عن حدي
قلت وقد يؤخذ من كالم أمحد جواز تأخري الصيب وصالة الرجل مكانه وقد قال أمحد يف رواية امليموين يلي اإلمام 

  الشيوخ وأصحاب القرآن ويؤخر الغالم والصبيان 
يب ال بأس هو وقال يف رواية أيب طالب يف الصف يكون طويال فيكون يف آخره صيب فيجيء رجل فيقوم خلف الص

  متصل بالصف 
قال بعض أصحابنا وهذا يدل على أنه إذا كان يف الصف خلل مقام رجل ال يبطل املوقف ألن الصيب ال يضاف 

الرجل وقد حكم باتصاله بالصف فإن كان قد أمتال الصف وفيه صيب فجاء رجل فللرجل إذا جاء أن يؤخره ويقوم 
  مقامه ألنه أوىل بالتقدمة فائدة 

روزي كان أبو عبد اهللا يقوم خلف اإلمام فجاء يوما وقد جتايف الناس أن يصلي أحد يف ذلك املوضع فاعتزل قال امل
وقام يف طرف الصف وقال قد هنى أن يتخذ الرجل مصاله مثل مربض البعري فائدة اجلاهل يصلي برجل فيجعله عن 

  يساره 



رجل فجعله عن يساره كان خمالفا للسنة ورد إليها قال أمحد يف رواية ابن عبد اهللا لو أن رجال جاهال صلى ب
  وجازت صالته 

وقال يف رواية جعفر بن حممد يف الرجل يقيم الصالة وليس معه إال غالم ال يؤمه يف الفريضة وإمنا أم النيب عباس يف 
  // رواه البخاري ومسلم وأبو داود // تطوع صالة الليل 

  // لبخاري ومسلم والنسائي وابو داود رواه ا// وكذلك حديث أنس إمنا هو تطوع 
وروى هذه أيضا عنه حرب وابن سندي قال بعض أصحابنا وجه ذلك أنه ال يصح أن يكون إماما يف هذه الصالة 

فلم تنعقد به كاملرأة والعبد يف صالة اجلمعة وال يلزم أنه إذا صلى بامرأة أن تنعقد اجلماعة ألهنا تصح أن تكون 
  نساء فائدة علة منع البالغ من مصاففة الصيب إمامة فيها يف حق ال

اختلف أصحابنا يف علة منع البالغ من مصاففة الصيب فقال أبو حفص خيشي ان ال يكون متطهرا يعىن فيصري البالغ 
  فذا وقال غريه ملا مل جيز أن يؤمه مل جيز أن يصافه كاملرأة وعكسه صالة النافلة ملا جاز أن يؤمه جاز أن يصافه 

ثبت ذلك فاإلمام خمري بأن يقف يف وسطهما الرجل عن ميينه والصيب عن يساره وبني أن يقفا مجيعا عن ميينه إن وإذا 
كانت الصالة فرضا وإن كانت نافلة جاز ان يقفا خلفه نص عليه فقال إذا كان رجل وغالم مل يدرك يف صالة 

ضة قيل له حديث أنس أمنا رسول اهللا قال ذلك الفريضة فيقوم الرجل وسطهم بينهما كما فعل ابن مسعود يف الفري
  يف التطوع 

قال أبو حفص واحتج أبو عبد اهللا يف أن الرجل يقف على ميني اإلمام والغالم عن يساره مبا رواه حدثنا يعقوب ثنا 
أيب عن حممد بن إسحاق حدثين عبد الرمحن بن األسود عن ابيه قال دخلت أنا وعمي علقمة على عبد اهللا بن 

  عود باهلاجرة قال فأقام لصالة الظهر فقمنا خلفه فأخذ بيدي وبيد عمي مث جعل احدنا عن ميينه مس

  واآلخر عن يساره مث قام بيننا فصففنا صفا واحدا مث قال هكذا كان رسول اهللا يصنع إذا كانوا ثالثة 
أخربين إسحاق بن عبد اهللا بن ايب  وحجته يف التطوع أهنما يقفان خلف اإلمام ما رواه أمحد ثنا عبد الرزاق عن مالك

طلحة عن أنس فذكر احلديث وفيه فقمت أنا واليتيم وراءة قال أبو حفص على أن حديث أنس مل يقطع به أبو عبد 
  اهللا 

قال يف رواية عبد اهللا كان قليب ال جيسر على حديث إسحاق ألن حديث موسى يعىن خالفه ليس فيه ذكر لليتيم إمنا 
عن ميني النيب قال أمحد ثنا حجاج ابن حممد قال شعبة قال مسعت عبد اهللا بن املختار عن موسى ابن  فيه أن أنسا قام

أنس حيدث عن أنس أنه كان هو ورسول اهللا وأمه وخالته خلفهما قال شعبة وكان عبد اهللا بن املختار أشب مين 
  فائدة صفوف اجلماعة وترتيبها 

نص عليه حلديث جابر وجبار فأما ما ذهب إليه ابن مسعود إذا كانوا ثالثة األفضل إذا كانا رجلني أن يصليا خلفه 
  يقوم وسطهم فإن أبا عبد اهللا قال مل يبلغ عبد اهللا هذه األخبار 

وقد سهل أبو عبد اهللا يف ذلك قال وأرجوا أن يكون اإلمام يف الثالثة واسعا واحب إىل أن يتقدم كما فعل عمر 
جييء واألمام يف التشهد وإىل لزقه رجل هل يقوم معه أو جيذبه قال أعجب إىل أن  وروى عنه املروزي يف الرجل
  يتقدم اإلمام وجيذب الرجل 

قال أبو حفص قوله يتقدم اإلمام ليقل تأخر املأموم ويقرب اإلمام من السترة وقد أجاز جذب الرجل ليصح مقامه 
  معه خلف اإلمام 



 ألنه يؤخره عن موقفه فإن اختار هو ذلك وقال يف رواية أيب طالب إذا وأكثر الروايات عنه أنه كره أن جيذب رجال
  صلى اإلمام مع رجل وجلس وجاء رجل 

فليجلس عن يساره حىت يقوم ألن تأخي اجلالس يثقل وكون املأموم عن يسار اإلمام إذا كان عن ميينه رجل موسع 
ومني على علو فنقل عنه صاحل أنه أجاز ذلك فائدة صالة املأمومني على علو اختلف قول أمحد يف صالة املأم

للضرورة إذا كان موضعا ضيقا وقال يف الرجل يصلي فوق البيت بصالة اإلمام إن كان يف موضع ضيق يوم اجلمعة 
  كما فعل أنس 

ونقل حرب وحنبل وأبو احلارث اجلواز مطلقا أن يصلي املأموم وهو يسمع قراءة اإلمام يف دار أو فوق سطح أو يف 
رحبة أو رجل منزله مع املسجد يصلي على سطحه بصالة اإلمام أو على سطح املسجد بصالة اإلمام أسفل وذكر ال

  اآلثار بذلك عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وابن عمر وابن عباس 
واختلف قوله إذا كان بينهم هنر أو طريق أو حائط فنقل حرب عنه أنه أجاز للمرأة أهنا تصلي فوق بيت بصالة 

مام وبينهما وبني اإلمام طريق ولفظه أرجو أن ال يكون به بأس وذكر حديث أنس أنه كان يفعل ذلك فقيل إذا اإل
  كان وحده قال ال من صلى خلف الصف وحده أعاد 

ونقل أبو طالب املنع فقال يف الرجل يصلي فوق سطح بصالة اإلمام قال إذا كان بينهما طريق او هنر فال قيل أنس 
  صلى يوم اجلمعة يف عرفة بعدما كرب ويوم اجلمعة ال يكون طريق ميتلىء من الناس صلى قال أنس 

ونقل ابن احلكم جواز ذلك للضرورة قال إذا كان موضع ضرورة أجزأ عنه يروى عن أنس فأما التراويح فتجوز 
  فوق سطح وإن كان بينهما طريق نص عليه وقال ذلك تطوع 

  م اجلمعة يف طاقات باب خراسان وخارج الطاقات نص عليه قال أبو حفص وجائز أن يصلي الناس يو
  فيه فروايتان // رواه البخاري // قال أبو حفص إذا فعل الرجل مثل فعل أيب بكرة مع العلم بنهى النيب أليب بكرة 

 إحدمها يعيد وعنه أنه أجاز للرجل أن يكرب ويركع فيما دون الصف مث ميشي حىت يدخل يف الصف إذا علم أنه ال
يدرك فقال يف رجل كرب قبل أن يدخل يف الصف وركع مث مشي حىت دخل يف الصف فقال جيوز له ذلك قد روى 

  أن أبا بكرة ركع دون الصف ومل يأمره أن يعيد 
وقد روى أيضا عن ابن مسعود وزيد اهنما ركعا دون الصف وقال يف رواية إسحاق ابن إبراهيم أرى إذا علم أنه 

  ع دون الصف وإذا علم أنه ال يدرك ركع وإثنان أحب إىل أن يكربا مجيعا ويدبا إىل الصف يدرك الركعة مل يرك
قال أبو حفص ووجه ذلك ما روى عبد اهللا بن أمحد رمحهما اهللا تعاىل ثنا زكريا بن حيىي ثنا إبراهيم بن سعد الزهري 

ع مث يدب حىت يصل إىل الصف عن قبيصة بن ذؤيب قال رأيت زيد ابن ثابت يدخل املسجد والقوم ركوع فريك
  وعن ابن مسعود مثله 

ابن جريج عن عطاء أنه مسع ابن الزبري على املنرب يقول للناس إذا دخل أحدكم املسجد والناس ركوع فلريكع حني 
يدخل مث ليدب راكعا حىت يدخل يف الصف فإن ذلك من السنة قال عطاء وقد رأيته هو يفعل ذلك قال ابو حفص 

  النيب بكرة ال تعد هنى عن شدة السعى بدليل قول ابن الزبري فإن ذلك من السنة فائدة  الربمكي وقول
قال أمحد يف رواية إسحق بن إبراهيم يف رجل مكفوف دخل يف الصف فلما اراد أن يركع التزق الذين كانوا معه يف 

ع اإلمام ركعة وسجدتني يف الصف بصف آخر وبقي هو وحده يعيد وقال يف رواية مهنا يف رجل صلى يوم اجلمعة م
الصف مث زمحوه فصلى الركعة األخرى خلف الصف وحده يعيد الركعة اليت الركعة اليت صلى وحده قال يف رواية 



  احلسن بن حممد إذا ركع ركعة وسجد مث دخل يف الصف يعيد الركعة اليت صالها وال يعيد الصالة كلها 
 دون الصف مث جاء الناس فقاموا إىل جنبه يف الثالث ركعات وقال يف رواية مهنا يف رجل ركع ركعة وسجدتني

يعيد الصالة كلها مث قال لو ركع ركعة وحدها ومل يسجد السجدتني مل يكن عليه إعادة ألن أبا بكرة ركع دون 
  الصف ومل يسجد 

اف إليه قال أبو حفص اختلف قول ايب عبد اهللا يف رجل يصلي خلف الصف ركعة كاملة مث يدخل الصف أو ينض
  قوم هل يعيد تلك الركعة وحدها أو الصالة كلها 

قال أبو حفص واألصح عندي أنه يعيد ما صلى خلف الصف حسب فيعيد الركعة أو الركعتني وال يعيد ما صلى 
مع غريه قال ألن تكبرية اإلحرام مل تفسد ألنه ال خيتلف قوله أنه إذا كرب وحده أهنا صحيحة قال القاضي وحترير 

يب حفص أنه صلى بعض الصالة منفردا فلم تبطل مجيعها كالتكبرية والركوع من غري سجود ووجه البطالن قول أ
ان القياس يقتضي بطالن الصالة يف التكبرية والركوع لن ما يفسد مجيع الصالة يفسد بعضها كاحلدث وإمنا أجاز 

  يعيدها ألنه فذ وإن كان بني الصفني أمحد ذلك القدر حلديث أيب بكرة قال أمحد إذا صلى بني الصفني وحده 
وقال يف الرجل ينتهي إىل الصف األول وقد مت يدخل بني رجلني إذا علم أنه ال يشق عليهم وذلك أهنم قد أمروا أن 
ال يكون بينهم خلل ويكره أن ميد رجال من الصف إليه نص عليه قال أما أنا فأستقبح أن ميد رجال يدخل مع القوم 

  من الصف فريكع معه أو ينتزع رجال 
  قال بعض أصحابنا ويقرب من هذه املسألة أنه يباح ختطي رقاب الناس إذ تركوا قدامه فرجة يف رواية 

قال يف رواية املروزي إذا جاء وليس ميكنه الدخول يف الصف هل ميد رجاليصلي معه قال ال ولكن يزاحم الصف 
  ويدخل 

لرجل يف رواية املروزي فإن صح النقل كان يف املسألة روايتان وقال أبو حفص وقد ذكرنا عن أمحد جواز جر ا
  روي عن أيب أيوب قال حتريك الرجل من الصف ظلم 

قلت ويف املدونة قال مالك هو خطأ منهما ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه ينكره أيضا ويقول 
الة فذا ألن غاية املصافة أن تكون واجبة يصلي خلف الصف فذا وال جيذب غريه قال وتصح صالته يف هذه احل

  فتسقط بالعذر فائدة انفراج القدمني وضمهما 
  قال مهنأرأيت أمحد إذا قام إىل الصالة يفرج بني قدميه وإذا احندر للسجود ضم قدميه 

  قال القاضي إمنا قلنا يفرج بني قدميه ملا روى حرب ثنا أبو حفص ثنا أبو عاصم 

عن ابن عمر قال ال تقارب وال تباعد وكيع عن ابن عيينة عن ابن عبد الرمحن بن حوشب عن ابن جريج عن نافع 
قال قال كنت مع أيب يف املسجد يعىن مسجد البصرة فنظر إىل رجل قائما يصلي قد ضيق بني قدميه وألزق إحدامها 

ت أحدا منهم يصنع هكذا باألخرى فقال أيب لقد أدركت يف هذا املسجد مثانية عشر من أصحاب رسول اهللا ما رأي
  وألنه أمكن للقيام يف الصالة وضم القدمني عند االحندار للسجود أمكن لالحندار 

  قال يف رواية حرب وقد سأله الرجل يصف بني قدميه أحب إليك أم يعتمد على هذه مرة وعلى هذه مرة 
عمش عن املنهال عن أيب عبيدة قال قال يراوح بني قدميه أحب إيل يعتمد على هذه مرة وعلى هذه مرة ملا روى األ

رأى عبد اهللا رجال يصلي صافا بني قدميه فقال لو راوح هذا بني قدميه كان أفضل وألنه أروح للمصلى وقد رفع 



وكان يتوقى بالثوب يف // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // النيب املشقة عن املصلى بقوله أبردوا بالصالة 
  // إسناده ضعيف وله ما يشهد لصحه معناه // بردها الصالة حر األرض و

وقال حنبل رأيته يراوح بني قدميه يف صالة التطوع فإذا كانت املكتوبة قام منتصبا ال يتحرك منه شيء وقال أمحد 
  بن احلسني الترمذي رأيت أبا عبد اهللا إذا افتتح الصالة رفع يديه قريبا من شحمه أذنيه ونشر أصابعه 

داود مسعت أمحد بن حنبل سئل تذهب إىل نشر األصابع إذا كربت قال ال قال أبو حفص لعل أبا عبد اهللا وقال أبو 
  أراد بالنشر الذي مل يذهب إليه التفريق الذي كان يقول به أوال والنشر الذي ذهب إليه آخرا هو مد اليدين 

بين كنت أذهب إىل حديث أيب هريرة كان النيب وقد قال صاحل سألت أيب عن رفع اليدين يف التكبرية األوىل فقال يا 
فظننت أنه التفريق فكنت أفرق أصابعي فسألت // إسناده فيه ضعف وهو قابل للتحسني // إذا كرب نشر أصابعه 

أهل العربية فقالوا هو الضم وهذا النشر ومد أيب أصابعه مدا مضمومة وهذا التفريق وفرق بني أصابعه قال أمحد 
عبد اهللا بن الزبري ثنا ابن أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان حدثنا حممد بن 

  رفع اليدين يف الصالة // صحيح // عن أيب هريرة أن رسول اهللا كان إذا قام إىل الصالة رفع يديه مدا 
اليدين يف الصالة وينسبونه إىل  قال أمحد يف رواية الفضل بن زيد وقد سأله عن رجل بلي بأرض ينكرون فيها رفع

النقص جيوز له ترك الرفع قال ال يترك ذلك يداريهم إمنا قال يداريهم ألنه ال طاقة له هبم وأمر النيب بالرفق قال يف 
  رواية ابن مشيش رفع اليدين يف الصالة من السنة وهذا يدل على أن اهليئات يف الصالة يطلق عليها اسم السنة 

ما حديث أمحد بن يونس عن أيب بن بكر بن عياش عن حصني عن جماهد عن ابن عمر أنه كان ال قال أبو حفص فأ
يرفع يديه فإن أبا عبد اهللا قيل له إن جماهدا قال ما رأيت ابن عمر رفع يديه إال يف افتتاح الصالة قال هذا خطأ نافع 

  وسامل اعلم حبديث ابن عمر وإن كان جماهد أقدم فنافع أعلم منه 
بعض أصحابنا وهذا من أمحد يدل على أصلني أحدمها أن رواية األعلم مقدمة على رواية غريه والثاين أن رواية  قال

  من خيتص بالصحبة أوىل من غريه فائدة 
اختلف قول أمحد يف رفع اليدين فيما عدا املواضع الثالثة فأكثر الروايات عنه أنه مل ير الرفع عند االحندار إىل 

   السجدتني وال عند القيام من الركعتني وال فيما عدا املواضع الثالثة يف حديث ابن عمر السجود وال بني
ونقل عنه ابن األثرم وقد سئل عن رفع اليدين فقال يف كل خفض ورفع قال ابن األثرم ورايت أبا عبد اهللا يرفع 

ين فقال يرفع يديه يف كل يديه يف الصالة يف كل خفض ورفع ونقل عنه جعفر بن حممد وقد سئل عن رفع اليد
  موضع إال بني السجدتني 

  ونقل عنه املروزي ال يعجبين أن يرفع يديه بني السجدتني فإن فعل فهو جائز 
// عمرو بن مرة عن أيب البحترى عن عبد الرمحن اليحصيب عن وائل بن حجر أن النيب كان يرفع يديه مع التكبري 

  // صحيح 
يف موضع آخر أنه كان يرفع يديه كلما كرب قال أبو حفص وظاهر هذا احلديث وقد حكى امحد لفظ هذا احلديث 

  يأيت على مجيع الصالة يف كل خفض ورفع 
أمحد عن ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن حمارب بن دثار عن ابن عمر عن النيب إذا هنض من الركعتني رفع يديه 

  بأس حبديثه يعىن عاصم ابن كليب  قال أمحد ال// رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // 



رفدة بن قضاعة عن األوزاعي عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي عن أبيه عن جده قال كان رسول اهللا يديه مع 
  // إسناده ضعيف // كل تكبري يف الصالة املكتوبة 

   عن جده قال أمحد وحيىي بن معني ليس بصحيح وال يعرف عبيد بن عمري حيدث عن أبيه شيئا وال
قال أمحد ال أعرف رفده وجه الثالث حديث ابن عمر وال يرفع بني السجدتني بعد ذكر املواضع الثالثة واختلف 

قوله يف حد الرفع فعنه أنه اختار إىل منكبية وعنه فروع أذنيه وجه األوىل حديث ابن عمر ووجه الثانية حديث 
  // رواه مسلم والنسائي وغريمها / /مالك بن احلويرث أن النيب يديه إىل فروع أذنيه 

وكيع عن قطن عن عبد اجلبار بن وائل عن ابيه قال رأيت رسول اهللا يديه حني افتتح الصالة حىت جاوزت إهباماه 
  // صحيح // شحمة أذنيه 

امي وكيع عن ابيه عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء ابن عازب قال كأين أنظر إىل إهب
  رسول اهللا حاذتا شحمة أذنيه يف الصالة 

  قال أبو حفص األمر عند أيب عبد اهللا واسع إىل أي موضع رفع ما مل يتجاوز األذنني ومل يقصر عن املنكبني 
  احلسني بن حممد األمناطي رأيت أبا عبد اهللا إذا رفع رأسه من الركوع ال يرفع يديه حىت يستتم قائما 

محيد فيقول مسع اهللا ملن محده مث يرفع يديه أبو داود قلت ألمحد افتتح الصالة ومل يرفع يديه واحلجة فيه حديث أيب 
  أيعيد قال ال 

وال نعلم أحدا قال باإلعادة إال حممد // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // حجته أن النيب يعلمه لألعرايب 
  اليدين يف الصالة بن سرين فإن أمحد ذكر عنه أنه قال يقضي فائدة وضع 

اختلف قوله يف صفة وضع اليد على اليد فعنه أمحد بن أصرم املزين وغريه انه يقبض بيمينه على رسغ يساره وعنه 
  أبو طالب يضع يده اليمىن وضعا بعضها على ظهر كفة اليسرى وبعضها على ذراعه األيسر 

ويف حديث مث ضرب بيمينه على // صحيح // رسغ لألوىل حديث وائل رأيت النيب اليمىن على اليسرى قريبا من ال
  // صحيح // مشاله فأمسكها 

وللثانية ما روى أنس أنه وضع ميينه على مشاله على هذا الوصف ويف حديث وائل ويف طريق زائدة عن عاصم بن 
وعنه كليب قال مث وضع يده اليمىن على ظهر كفه والرسغ والساعد واختلف يف موضع الوضع فعنه فوق السرة 

حتتها وعنه أبو طالب سألت أمحد أين يضع يده إذا كان يصلي قال على السرة أو أسفل وكل ذلك واسع عنده إن 
  وضع فوق السرة أو عليها أو حتتها 

  // ضعيف // علي رضي اهللا عنه من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف حتت السرة 

  ل تفسري علي إال أنه غري صحيح والصحيح حديث علي عمرو بن مالك عن ايب اجلوزاء عن ابن عباس مث
قال يف رواية املزين أسفل السرة بقليل ويكره أن جيعلهما على الصدر وذلك ملا روى عن النيب أنه هنى عن التكفري 

  وهو وضع اليد على الصدر 
احلديث عبد اهللا مؤمل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل أن النيب يده على صدره فقد روى هذا 

  بن الوليد عن سفيان مل يذكر ذلك 
ورواه شعبة وعبد الواحد مل يذكرا خالف سفيان قال يف رواية صاحل والكوسج إذا التفت يف الصالة قد أساء وما 



  عملت أين مسعت فيه حديثا أي أنه يعيد 
خلشوع واإلقبال على صالته قال هو وقال يف رواية أيب طالب االلتفات يف الصالة ال يقطع إمنا كره ألنه يترك ا

فلو كلف اإلعادة شق إذ املصلي ال يكاد // رواه البخاري والنسائي وغريهم // اختالس خيتلسه الشيطان احلديث 
  يسلم من اختالسه فائدة االستفتاح يف الصالة 

ل أجزأه واهل املدينة ال قال يف رواية حنبل كان ابن مسعود وأصحابه ال يعرفون االفتتاح يكربون ولو فعل هذا رج
  يعرفون االفتتاح 

وحجته يف سقوط وجوب االفتتاح ما روى عن ابن مسعود ألن يف األخبار ضعفاء قلت ابن مسعود كان يذهب يف 
  الصالة إىل أشياء خالفه فيها سائر الصحابة 

ثة يف وسطهم ومنها ترك االفتتاح فمنها ترك الرفع فيما عدا االفتتاح ومنها التطبيق يف الركوع ومنها قيام إمام الثال
وأمحد مل يضعف أحاديث االفتتاح وال أسقط وجوبة من أجل ضعفها وال من أجل ترك ابن مسعود له وإمنا مل يوجبه 

  لعدم األمر به فإن النيب قال إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن ومل يأمره باالستفتاح 
اد أن يبتدىء الصالة يكرب مث يستفتح استفتاح عمر مث يتعوذ أعوذ باهللا السميع العليم من روى حنبل عنه إذا أر

الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم مث يقرأ ويبدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كله خيافت به فإن جهر هبا 
  فهو سهو يسجد سجديت السهو إذا جهر هبا 

ا حرب عنه ال يقرأ اإلمام إال بعد سكته حىت يقرأ من خلفه فاحتة الكتاب عبد اهللا قال أبو حفص ليس السجود واجب
عنه يقول أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم إن اهللا هو السميع العليم هذا أعجب إيل وكذا نقل املروزي مث قال واألمر 

  سهل 
شيطان الرجيم وقوله وإما ينزغنك من األصل فيه قوله تعاىل قوله تعاىل فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من ال

  الشيطان نزغ فاستعذ باهللا ويف هذا مجع بني األمرين 
رواه البخاري ومسلم والنسائي // وعن النبىي قصة عائشة قال أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم 

  إن الذين جاءوا باإلفك // وغريهم 
هللا أنه سئل عن بسم اهللا الرمحن الرحيم من فاحتة الكتاب فقال نعم هي روى أمحد بن إبراهيم بن هشام عن أيب عبد ا

  إحدى آياهتا 
قال أبو حفص ليست هذه الرواية يف كتاب اخلالل لكنها يف مساعنا وروى أبو طالب إذا نسي أن يقرا بسم اهللا 

  ركها عند قراءة السورة الرمحن الرحيم يسجد سجديت السهو قال ال قال أبو حفص هذا على إحدى الروايتني إذا ت
وروى عنه الفضل وأبو احلارث وقد سئل عن اجلهر ب آمني قال اجهر هبا فإهنا سنة ذهبت من الناس وهذا يدل 

  على أن اهليئة سنة عند أمحد ألن اجلهر هيئة يف الكالم 

وب مامور به عند أمحد وروى عنه أسحق بن إبراهيم آمني أمر من النيب أمن القارىء فأمنوا وهذا يدل على أن املند
  وروى عنه حنبل جيهر هبا يف املكتوبة وغريها لعموم اإلخبار 

ابن منصور عن أمحد وقد سأله عن قول أيب هريرة ال تسبقين بآمني قال يتأيد حىت جييء املؤذن لفضل التأمني نسيان 
  القراءة أول الصالة 

فيما جيهر فيه أيقول آمني قال ال أدري وال أعلم به وروى عنه األثرم وقد سئل إذا كان خلف اإلمام فقرأ خلفه 



  بأسا 
اختلف قوله إذا مل يقرأأول الصالة هل يقضي فروى عنه عبد اهللا ابنه أنه إن ترك القراءة يف األولتني قرأيف اآلخرتني 

تأنف وسجد سجديت السهو قبل السالم وإن ترك القراءة يف الثالثة مث ذكر وهو يف الرابعة فسدت صالته واس
  الصالة 

وروى عنه إمساعيل بن سعيد فيمن ترك القراءة من صالة الغداة أو يف ركعتني من الظهر عمدا أو سهوا ال يعتد 
  بتلك الركعة اليت مل يقرأفيها وبيين على صالته ويقرأ 

ه األول وروى عنه ابن مشيش يف إمام صلى بقوم الظهر فلما فرغ ذكر أنه مل يقرأيعيد ويعيدون وهو الصحيح وج
ما روى امحد ثنا وكيع ثنا عكرمة ابن عمار عن ضمضم بن جوس اهلسفاين عن عبد اهللا بن حنظلة بن الراهب قال 

صلى بنا عمر املغرب فنسى أن يقرأيف الركعة األوىل فلما قام يف الثانية قرأ بفاحتة الكتاب مرتني وسورتني فلما قضي 
رواه البخاري // الثانية قوله صالة إال بفاحتة الكتاب والركعة ووجه // إسناده حسن // الصالة سجد سجدتني 

  الواحدة صالة // ومسلم والنسائي وغريهم 
وروى حممد بن أيب عدي عن الشعيب قال قال األشعري صلى بنا عمر فدخل ومل يقرأشيئا قال فاتبعته حىت أتيت 

  اإلطناب فقلت يا أمري املؤمنني إنك مل تقرأ 

قال // مرسل // يتين أجهز عربا بكذا وأفعل كذا قال فأمر املؤذنني فأذنوا وأقاموا فأعاد بنا الصالة شيئا فقال لقد رأ
القاضي اذا قلنا يعيد فإنه يعيد األذان قال أمحد يف رواية إمساعيل بن سعيد وقد سأله هل يعيدون اآلذان واإلقامة إذا 

  كانوا على ذلك قال نعم 
م الناس ليجتمعوا لإلعادة وروى عنه أمحد بن احلسني الترمذي وقد سئل عن ووجهه حديث عمر وألن فيه إعال

  حديث عمر أنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ومل يعيدوا قال هكذا تقول 
  قلت فإن مل يقرأ اإلمام اجلنب والذي على غري طهر ومن خلفه قال يعيد ويعيدون انتهى 

اءة يتحملها اإلمام عن املأموم فإذا مل يقرأ مل يكن مث حتمل والطهارة قلت والفرق بني القراءة وترك الطهارة أن القر
  ال يتحملها اإلمام عن املأموم فال يتعدى حكمها إىل املأموم خبالف القراءة فإن حكمها يتعدى إليه 

  فإن قيل كيف يتحمل اجلنب القراءة عن املأموم وليس من أهل التحمل 
  من أهل التحمل قيل كيف يتحمل اجلنب القراءة وليس 

قيل ملا كان معذورا بنسيانه حدثه نزل يف حق املأموم منزلة الطاهر فال يعيد املأموم ويف حق نفسه تلزمه اإلعادة 
وهذا خبالف املتعمد للصالة حمدثا أو جنبا فإنه ملا مل يكن معذورا نزل فعله بالنسبة إىل املأموم منزلة العبث الذي ال 

  يعتد به 
هذا يكثر مع السهو مل يتعد بطالن صالته إىل املأموم رفعا للمشقة واحلرج وملا كان يندب مع التعمد وأيضا ملا كان 

  تعدى فساد صالته إليهم 
واختلف قوله يف الصالة بغري الفاحتة فروى حرب عنه فيمن نسي أن يقرأ بفاحتة الكتاب وقرأ قرآنا قال وما بأس 

  بذلك أليس قد قرأ القرآن 
  ة أخرى يقول كل ركعة ال يقرأفيها بفاحتة الكتاب فإهنا ليست جبائزة وعلى صاحبها أن يعيدها قال ومسعته مر



قال اخلالل الذي رواه حرب قد رجع عنه أبو عبد اهللا وبني عنه خلف كثري أنه ال جيزئه إال أن يقرأيف كل ركعة 
  فيها بأم القرآن مل يصل إال وراء إمام للثانية ما روى مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال من صلى ركعة مل يقرأ

وروى عنه أبو طالب من نسي أول ركعة مث ذكر يف آخر ركعة أنه مل يقراال يعتد بالركعة اليت مل يقرأ فيها ويصلي 
  ركعة أخرى مكان تلك الركعة فإن ذكرها وقد سلم وتكلم أعادة الصالة قراءة القرآن يف الفرائض 

الكرمي يف الفرائض على التأليف على سبيل الدرس فروى عنه ابنه عبد اهللا أنه قال  اختلف قوله يف قراءة القرآن
سألت أيب عن الرجل يقرأالقرآن كله يف الصالة الفريضة قال ال أعلم فعل هذا وقد روى عن عثمان بن عفان رضي 

التأليف يف الصالة اليوم  اهللا عنه أنه كان يقرأ بعض القرآن سورا على التأليف وروى عنه حرب يف الرجل يقرأعلى
سورة الرعد وغدا اليت تليها وحنو ذلك قال ليس يف هذا شيء أنه يروى عن عثمان أنه فعل ذلك يف املفصل وحدها 

  وروى عنه مهنا أنه رخص أن يقرأيف الفرائض حيث ينتهي 
أول القرآن إىل آخره  سأل ابن قتيبة عن سهل بن أيب حذيفة عن ثابت عن أنس قال كانوا يقرؤون يف الفريضة من

  // ضعيف // 
وروى املروزي أن أمحد سئل عن حديث أنس هذا فقال هذا حديث منكر روى حنبل عنه إذا كان املسجد على 

قارعة الطريق أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إىل وإن كان مسجدا معتزال أهله فيه ويرضون بذلك فال ارى به 
  بأسا وأرجو إن شاء اهللا 

بو احلارث إذا قرأبفاحتة الكتاب وهو حيسن غريها إن كان عامدا فال أحب له ذلك وإن كان ساهيا فال وروى عنه أ
  بأس صالته تامة 

  وعنه حممد بن احلكم هو عندي مسيء إذا عمد ذلك قلت يريد االقتصار على 

  لصالة مسيئا الفاحتة وكالمه يدل على أحد أمرين إما أن تكون السورة واجبة وإما أن يكون تارك سنة ا
وروى الفضل بن زياد عنه وقد سئل الرجل يقرأيف املكتوبة يف كل ركعة باحلمد هللا وسورة قال قد كان عمر يفعل 

  قيل فترات قال ال قد فعل النيب هذا اقرأيف األوليني انتهى 
  وروى عن علي وجابر قاال يف الركعتني األخرين بفاحتة الكتاب 

اهللا عن الرجل يصلي بالناس املكتوبة فيقرأ يف األربع كلها باحلمد هللا ورسورة قال وروى أبو طالب سألت أبا عبد 
ال ينبغي أن يفعل قلت ساهيا قال يسجد سجدتني وروى عنه أمحد بن هاشم وقد سئل عن رجل قرأ يف الركعتني 

   اآلخريني باحلمد هللا وسورة ناسيا هل عليه سجدتا السهو قال ال وكذلك قال مهنا وامليموين
وروى عنه ابو احلارث يف إمام صلى بقوم فقرأ بفاحتة الكتاب مث قرأبعض السورة ومل يتمها مث ركع ال بأس مث قال 

أمحد ثنا عبد اهللا بن إدريس ثنا يزيد بن ايب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ابن أبزي قال صليت خلف عمرو 
زن فهو كظيم وقع عليه البكاء فركع مث قرأسورة النجم فقرأ سورة يوسف حىت إذا بلغ وابيضت عيناه من احل

فسجد فيها مث قام فقرأ إذا زلزلت وروى عنه صاحل وقد سأله رجل عن رجل يصلي فيبدأمن أوسط السورة أو من 
  آخرها قال أما آخر السورة فأرجو وأما وسطها فال 

ل إن كانت مثل آية الدين أو مثل آية وروى عنه أمحد بن هشام األنطاكي هل جيزىء مع قراءة احلمد آية قا
  الكرسي 

وروى عنه حممد بن حبيب يكره أن يقرأالرجل يف صالة الفجر ب قل يا أيها الكافرون و أرأيت إال أن يكون يف 
  سفر 



حممد بن حبيب ثنا عمر والناقد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد ثنا أيب عن أسحاق عن مسعر ومالك بن مغول عن 
عمرو بن ميمون عن عمر أنه صلي هبم الفجر يف طريق مكة فقرأب قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا احلكم عن 

  أحد 
وروى امليموين صلى بنا أبو عبد اهللا الفجر فقرأيف األوىل ويف الثانية ب الفجر وكنا نصلي خلف أيب عبد اهللا بغلس 

  شمس كورت فيقرأبنا يف األوىل تبارك وحنوها ويقرأيف الثانية إذا ال

وروى عنه امحد بن احلسني بن حسان يف إمام يقصر يف الركعة األوىل ويطول يف اآلخريه ال ينبغي هذا يطول يف 
  األوىل ويقصر يف اآلخرة 

قال أبو حفص وقد روى عن أنس أنه قرأيف الركعة األوىل قل هو اهللا أحد ويف الثانية ب قل يا أيها الكافرون وهذا 
الة يف الثانية وليس ما ذكره بقوي ومن خطايا القاضي مما قال انتقيته من كتاب الصيام أليب يدل على جواز اإلط

  حفص من صام رمضان وهو ينوى التطوع 
نقل عبد اهللا قال سألت أيب عمن صام رمضان وهو ينوى هبا تطوعا قال ال يفعل هذا إنسان من أهل اإلسالم ال 

بع ركعات ال ينوى هبا صالة فريضة أكان جيزئه مث قال ال جتزئه صاله جيزئه حىت ينوي لو أن رجال قام فصلى أر
  فريضة حىت ينويها 

قال أبو حفص وقد قال الشافعي ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان يف يوم الشك مث بان أنه من رمضان 
صام شعبان كله قال ال بأس أن يصوم أجزأه قال وهذا موافق ملا قال أبو عبد اهللا يف الغيم قال عبد اهللا قلت أليب إذا 

اليوم الذي يشك فيه إذا مل ينو انه من رمضان ألن النيب كان يصل شعبان برمضان فقد دخل ذلك اليوم يف صومه 
قال أبو حفص مراد أيب عبد اهللا يف هذه املسألة إذا كان الشك يف الصحو ملا تقدم من مذهبه يف الغيم ومن خط 

  ه انتقاه من كتاب حكم الوالدين يف مال ولدمها عتق األب جارية ابنه القاضي أيضا مما ذكر أن
مجع أيب حفص الربمكي قال أختلف قول ايب عبد اهللا يف عتق األب جارية ابنه قبل قبضها فروى عنه بكر بن حممد 

  أنه قال ويعتق األب يف ملك االبن وهو يف ملك االبن حىت يعتق األب أو يأخذ فيكون لألب ما اخذ 
وعنه املروزي ولو أن البنه جارية فأعتقها كان جائزا وعنه بكر بن حممد إذا كانت لالبن جارية فأراد عتقها قبضها 

  مث أعتقها وال يعتق من مال ابنه إال أن يقبضها وكذا روى عنه عبد اهللا وغريه 
الن وعلى هذا خيرج قلت الروايتان مأخذمها أن من ملك أن ميلك بتصرف قبل متلكه هل ينفذ تصرفه فيه قو

تصرف الزوج يف نصف الصداق إذا طلق بعد االقباض وقبل الدخول وتصرف املوصى له إذا تصرف بعد املوت 
  وقبل القبول على أن 

الذي تقتيضيه قواعد أمحد وأصوله صحة التصرف وجيعل هذا قبوال واسترجاعا للصداق قد قارن التصرف ومن 
أن يكون داال على الرجوع والقبول الذي هو سبب امللك ومل يتقدم على منع صحته قال إن غاية هذا التصرف 

  التصرف وامللك ال بد أن يكون سابقا للتصرف فكما ال يتاخر عنه ال يقارنه 
وملن نصر األول أن جييب عن هذا بأن احملذور أن يرد العقد على ما ال ميلكه وال يكون مأذونا له يف التصرف فيه 

ب التملك مل يرد العقد إال على مملوك فقولكم ال بد أن يتقدم امللك العقد دعوى حمل النزاع فإذا قارن العقد سب
فمنازعوكم جيوزون مقارنة العقد لسبب التملك وهذه املسألة تشبه مسالة حصول الرجعة بالوطء فإنه بشروعه 

رجعته مقارنة لوطئها فتأمله فإنه  بالوطء حتصل الرجعة وإن مل يتقدم على الوطء فما وطأ إال من ارجتعها وإن كانت



  من أسرار الفقة 
ونظري هذه املسألة اجلارية مسألةاملوهوبة للولد سواء قال أمحد يف رواية أيب طالب إذا وهب إلبنه جارية وقبضها 
االبن مل جيز لألب عتقها حىت يرجع فيها ويردها إليه قال أبو حفص الربمكي وخيرج يف هذه املسألة رواية أخرى 

  بصحة العتق واألول أصح 
قال إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد اهللا رمحه اهللا تعاىل عن جارية وهبها رجل إلبنه مث قبضها االبن من األب 

  فأعتقها األب بعدما قبضها االبن قال اجلارية لالبن وأعتق األب ما ليس له 
ب جائز يذهب إىل هذا فأما احلسن وابن قال من قال أن عتق األ// صحيح // قلت فحديث النيب ومالك ألبيك 

أيب ليلى يقوالن عتقه عليه جائز وال أذهب إليه قلت إيش احلجة يف هذا قال ال جيوز عتقه على ما وهبه االبن 
  وأجازه قبض األب صداق ابنته 

ه يربأوأصل احتلف يف قبض األب صداق ابنته فروى عنه مهنا ال يربأالزوج بذلك وروى عنه املروزي وأبو طالب أن
  الروايتني عند أصحابنا ابراء األب عن الصداق فإن فيه روايتني فإن قلنا يصح ابراؤه صح قبضه وإال فال كاألجنيب 

قلت وعندي أن الروايتني يف القبض غري منيتني على رواية االبراء بل ملا ملك األب الوالية على أبنته يف هذا العقد 
هو كإقباض البضع ومتكني الزوج منه ملك قبل الصداق وهذه هي العادة بني ملك قبض عوضه فلما ملك تزوجيها و

  الناس 
والرواية األخرى ال يقبض هلا إال بإذهنا فال يربأ الزوج بإقباضه كما ال يتصرف يف ماهلا إال بإذهنا واهللا أعلم 

  يستقرض الرجل من مال أوالده مث يوصي مبا اخذ 
من مال أوالده مث يوصي مبا أخذ من ذلك قال ذلك إليه فإن فعل فال بأس روى املروزي عنه يف الرجل يستقرض 

وهذه الرواية تدل على أن الدين يثبت يف ذمته وإن مل ميلك االبن املطالبة به إذ لوال ثبوته يف الذمة مل ميلك الوصية 
  به وكانت وصيته لوارث 

  ال يبطل دين اإلبن وقد روى عنه أبو احلارث يف رجل له على أبيه دين فمات األب ق
  قلت وهذه الرواية عندي حتتمل أمرين 

به فال خيتص به من التركة مث يقسم الباقي فلو ! أحدمها بطالنه وسقوطه مجلة وهو الظاهر والثاين بطالن املطالبة 
  م أوصي له به من غري مطالبة فله أخذه يقدم به من التركة موافقا لنصه االخر يف رواية املروزي واهللا أعل

  فإن قيل لو اشتغلت الذمة به لوجبت الوصية به كسائر الديون 
قلت ملا كان لألب من االختصاص يف مال ولده ما ليس لغريه فيملك أن يتملك عليه عني ماله فلذلك ميلك أن 

  يسقطه من ذمته نفسه وأن يوفيه إياه فتأمله أخذ األب من مال ابنه ومات ووجده االبن فهل يأخذه 
رواية عن أمحد فيما أخذه األب من مال ابنه ومات ووجده االبن بعينه هل يكون له أخذه على روايتني اختلفت ال

  نقلهما أبو طالب يف مسائلة واحتج جبواز األخذ بقول عمر 
قال أبو حفص وألنا قد بينا أن احلق يف ذمته وال ميتنع أن يسقط الرجوع إذا كان دينا وميلك إذا كان عينا كاملفلس 

  ن املبيع ووجه األخرى أن األب قد حازه فسقط الرجوع كما لو أتلفه بثم

روى عنه أبو احلارث كلما أحرزه األب من مال ولده فهو له رضي أو كره يأخذ ما شاء من قليل وكثري واألم ال 
  تأخذ إمنا قال أنت ومالك ألبيك ومل يقل ألمك 



تتصدق بشيء من غري علمه قال أمحد أما الذى مسعنا أن املرأة  وروى عنه إسحاق بن إبراهيم ال حيل هلا يعىن األم أن
  تتصدق من بيت زوجها ما كان من رطب والشيء الذى تطعمه فأما الرجل فال أحب له أن يتصدق بشيء إال بإذهنا 

   وروى عنه حنبل يف الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو امه ال أراه يلزق به الولد عاهر إال ان حيلها له
قال أبو حفص الربمكي حيتمل أن يريد بقوله حيلها له أى باهلبة وحيتمل ان يريد ألنه حبل فرجها ألنه إذا أحل فرجها 
فوطئها حلقه الولد ألجل الشبهة إال ترى أنا ندرأ عن احملصن الرجم يف هذا حلديث النيب يف رواية بكر بن حممد يف 

ا فحملت منه وولدت هى أمه تباع ألنه مبنزلة الغريب وهو أشد عقوبة رجل له جارية يطؤها فوثب عليها ابنه فوطئه
  من الغريب ال يثبت له نسب ولكن لو اعتقد األب قوله وهو أشد عقوبة لوجهني 

أحدمها وطؤه موطوءة أبيه والثاين أهنا حمرمة عليه على التأبيد وإمنا أختار عتقه ألنه من ماء ولده خملوق ومل يوجبه 
  نسب لعدم ثبوت ال

عبد اهللا ابنه إذا دفع إليه ابنه ماال يعمل به فذهب االبن فاشترى جارية واعتقها وتزوج هبا مضي عتقها وله أن 
  يرجع على ابنه بامللك ويلحق به الولد وليس له الرجوع باجلارية 

دقته فليس له حنبل عنه قال أرى أن من تصدق على ابنه بصدقة فقبضها االبن أو كان يف حجر أبيه فأشهد على ص
  أن ينقض شيئا من ذلك ألنه ال يرجع يف شيء من الصدقة 

وعنه املروزي إذا وهب البنه جارية فأراد أن يشتريها فإن كان وهبها على وجه املنفعة فال بأس أن يأخذها مبا تقوم 
  وإذا جعل اجلارية هللا تعاىل أو يف السبيل أو أعطاها ابنه مل يعجبين أن يشتريها 

رواه // إذا وهبها على جهة املنفعة دون الصدقة جاز أن يشتريها ألن النيب أجاز الرجوع يف هبة الولد أبو حفص 
  وإن جعل اجلارية صدقة على إبنته وقصد // البخاري ومسلم والنسائي وغريهم 
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ئد: كتاب  لفوا ئع ا   بدا
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

رواه البخاري ومسلم والنسائي // الدار اآلخرة مل جيز له الرجوع ال بثمن وال بغريه لقوله ال تعد ىف صدقتك 
  وغريهم 

ىل غري الولد هبة كان أو صدقة ويرجع فيما وهبه قال أبو حفص وحتصيل املذهب أنه ال جيوز له الرجوع فيما دفع إ
  البنه وال يرجع فيما كان على وجه الصدقة 

وروى عنه مهنأإذا تصدق الرجل بشيء من ماله على بعض ولده ويدع بعضا قال أبو حفص ال فرق بني العطية 
تلف قوله يف قسمة الرجل للمنفعة وبني الصدقة لألجر ألن كالمها عطية وإمنا خيتلف حكمها يف رجوع الوالد اخ

  ماله بني ولده يف حياته فروى إن شاء قسم وإن شاء مل يقسم إذا مل يفضل 
  وروى عنه حممد بن احلكم أحب إىل أب ال يقسم ماله يدعه على فرائض اهللا لعله يولد له 

فإن كان علي بن سعيد عن أمحد إذا زوج بعض ولده وجهزه له ولد سواهم وهم عنده ينفق عليهم ويكسوهم 
  نفقته عليهم مما جيحف مباله ينبغي له أن يواسيهم وإن مل جيحف مباله وإمنا هى نفقة فال يكون عليه شيء 

قال أبو حفص قوله جيحف مباله يعىن ينفق فوق احلاجة ينبغي أن يعطي الذين خرجوا من نفقته بإزاء ذلك ألن ما 
  زاد على النفقة جيري جمرى النحل 

احلسني يف امراة جعلت ماهلا ألحد بنيها إن هو حج هبا دون أخويه تعطيه أجرته وتسوي بني وروى عنه أمحد بن 
  الولد 

وروى عنه إسحاق بن إبراهيم يف األب يقول وهبت جارييت هذه البين إذا كان ذلك يف صحة منه وأشهد عليه كان 
ها اإلجياب ألنه اعترب يف ذلك القبض قبضه هلا قبضا وهذه الرواية تدل على أن هبة األب البنه الصغري جيري في

  وروى عنه يوسف بن موسى يف الرجل يكون له الولد البار الصاحل وآخر غري بار ال ينيل البار دون اآلخر 
قال أبو حفص ألن النيب مل يفرق وألنه كالبار يف املرياث وروى عنه للشاهد أن ال يشهد إذا جاء مثل هذا وعرف 

  ى عنه احلكم ال يشهد اذا فضل ببيت ولده فيه احليف يف الوصية ورو

وروى عنه الفضل بن زياد يف رجل كانت له بنت وأخ وله عشرة االف درهم مل جيز له أن يصاحل األخ منها على 
  ألفي درهم ليس هذا بشيء 

له  قال أبو حفص ألنه هضم للحق فبطل وآلنه إمنا يستحق بعد املوت فهو كإجازة الشريك لشريكه بيع نصبيه مث
رواه البخاري // املطالبة بالشفعه قلت هذا القياس غري صحيح ألن النيب على الشريك البيع قبل استئذان شريكه 

فقال ال حيل له أن يبيع حىت يؤذن شريكه فإن باع ومل يؤذنه فهو أحق بالشفعه فدل على أنه إذا أذن يف // ومسلم 
جب النص فسبب الشفعة إرادة البيع واستئذان الشريك البيع ومل يرد أخذ الشقص سقطت شفعته وعلى هذا مو

  فاذا طلبه الشريك وجب على شريكه بيعه إياه هذا مقتضي النص خالفه من خالفه 
وأما إسقاط املرياث فإسقاط أمر موهوم ال يدري أحيصل أم ال ولعله أن ميوت هو قبله فهو جار جمرى إسقاط حقه 

لبتة وإسقاط حقه مبا لعل املوصى أن يوصي له به وأمثال ذلك مما ال عربة به من الغنيمة قبل اجلهاد وحترك العدو ا
  واهللا أعلم فائدة أحكام الوالدين بالنسبة ألوالدمها 



إذا مات ومل يسو فهل يرد فيه روايتان منصوصتان رواية ابنه عبد اهللا وعمه حنبل وايب طالب أنه يرد وأصحابنا إمنا 
فص وال ريب أنه اختياره يف هذا الكتاب ونقله نصا عن أمحد رواية من مسينا وهو نسبوا ذلك إىل أنه قول أىب ح

األقيس نقل عنه حرب يف جموسي كان له ولد فنحل بعض ولده دون بعض وكان للمنحول ابن فمات وترك ابنه 
  كيف حاله يف هذا املال الذي ورث عن أبيه وكان اجلد حنله قال ال بأس يأكله ألن هذا يف الشرك 

قال ابو حفص هذا جييء على القولني مجيعا أما على القول الذى ميضيه باملوت فهو مثله وأما على القول بالرد بعد 
املوت فألنه حنله يف حال الشرك وهو مقبوض فيه فهو كما يثبت قبض املهر إذا كان مخرا أو خنزيرا وإن كان 

  ور مرودا يف اإلسالم آخر ما انتقاه القاضي من الكتاب املذك

  ومما انتقاه من كتاب أحكام امللل أليب حفص أيضا 
أبو طالب عنه قال وسأله إمساعيل اليهودي والنصراين يف أعمال املسلمني مثل اخلراج قال ال يستعان هبم يف شيء 

قال وروى ابو // رواه والترمذي وابو داود وامحد // وذكر أبو حفص احلديث إىل قول النيب فلن أستعني مبشترك 
عاوية حدثنا أبو حيان التيمي عن الزنباع عن أيب الدهقان قال قيل لعمر إن ههنا رجال من أهل احلرية له علم م

  بالديوان أفنتخذه كاتبا فقال عمر لقد اختذت إذا بطانه من دون املؤمنني 
صراين وكيع حدثنا إسرائيل عن مساك بن حرب عن عياض األشعري عن أيب موسى قال قلت لعمران يل كاتب ن

  فقال ما لك قاتلك اهللا ما مسعت اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وذكر احلديث 
قال أبو حفص احتج أبو عبد اهللا يف جرب الكافر على اإلسالم بذكر الشهادتني وإن مل يقل أنا بريء من الكفر الذي 

اتل الناس حىت يقولوا إال إله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم كنت فيه بقوله لعمه أدعوك إىل كلمة أن أق
  // رواه البخاري ومسلم // وأمواهلم 

فإن قال مل أرد اإلسالم فهل تضرب عنقه أم ال اختلف قوله يف ذلك فروى عنه حرب يضرب عنقه وروى عنه 
أن حممدا رسول اهللا وقال مل أنو اإلسالم جيرب على مهنأيف يهودي أو نصراين أو جموسي قال أشهد أن ال إله اال اهللا و

  اإلسالم فإن أيب حيبس فقلت يقتل قال ال ولكن حيبس 
ووجه األوىل أنه قد أتى بصريح اإلسالم واإلعتبار يف اإلسالم بالظاهر ووجه الثانية أنه حيتمل ما قاله وإن مل يقصد 

سقط بالشبهة بدليل ما لو أعطي األمان لواحد من أهل  اإلميان فجاز أن جيعل ذلك شبهة يف سقوط القتل والقتل
  احلصن واشتبه علينا 

  ومما انتقاه من خط أيب حفص الربمكي 
وبإسناده إليه يرفعه إذا مسعت النداء // ضعيف // بإسناده إىل أنس بن مالك قال رأيت رسول اهللا على كور عمامته 

على أخيك واقرأ ما تسمع أذنيك وال تؤذ جارك وصل  فأجب وعليك السكينة فإن أصبت فرجة وإال فال تضيق
  // ضعيف // صالة مودع 

وبإسناده // إسناده فيه ضغف // وبإسناده إىل ابن عمر يرفعه ليصل أحدكم يف املسجد الذي يليه وال يتبع املساجد 
  عن أيب هريرة يرفعه إذا دخل أحدكم املسجد فوجد الناس 

ليهود وروى ابن بطة بإسناده إىل أيب أمامة أن رسول اهللا جنازة وهو سابع سجودا فليسجد وال يقف كما يقف ا
سبعة فأمرهم رسول اهللا يصفوا ثالثة صفوف خلفه فصف ثالثة واثنيت وواحد صفا خلف صف فصلى على امليت 



  // ضعيف // مث انصرف 
  // ضعيف // وبإسناده عن مسرة بن جندب يرفعه من كتم علي غال فهو غال مثله 

  // صحيح // إسناده عن عائشة رضي اهللا عنها سئل النيب الشعر فقال هو كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح وب

// وبإسناده عن جابر بن مسرة يرفعه ألن يؤدب أحدكم ولده خري له من أن يتصدق بصاع كل يوم على مسكني 
  // ضعيف 

  // ضعيف // ومل أحدكم ولو بشاة وبإسناده عن عائشة ترفعه أعلنوا النكاح واجعلوه يف املساجد ولي
  وبإسناده عن إبراهيم احلريب قال الناس كلهم عندي عدول إال من عدله القاضي 

  قلت ويروى عن ابن املبارك أنه قال الناس كلهم عدول إال العدول مسعته من شيخنا 
رون وأهل العلم فلم يكونوا وبإسناده عن حيىي القطان مل يكن يشهد عند احلاكم إال القسام والذراع فأما املستو

يشهدون وبإسناده قال رجل البن املبارك يا أبا عبد الرمحن من السفل قال الذين يلبسون القالنس ويأتون جمالس 
  احلكام 

وبإسناده عن أنس بن مالك قال رسول اهللا على الناس زمان يدعوا فيه املؤمن للعامة فيقول اهللا عز و جل ادع 
  // باطل // فأما العامة فإين عليهم ساخط خلاصة نفسك أستجب لك 

وبإسناده عن عبد اهللا بن حممد بن الفضل الصيداوي قال قال أمحد بن حنبل إذا سلم الرجل على املبتدع فهو حيبه 
  // رواه مسلم // قال النيب أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم 

صحيح من // ل ألن أحلف باهللا كاذبا أحب إىل من أن أحلف بغريه صادقا وبإسناده عن مهام بن مسعود كان يقو
  وليت القاضي ذكر أسانيد هذه االحاديث وكتبها الكشف حاهلا // قول ابن مسعود 

  ومن خط القاضي أيضا 
س حكى عن عثمان بن منصور وعمرو بن معدي كرب أهنما كانا يقوالن اخلمر مناحة مباحة وحيتجان بقوله تعاىل لي
على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنو وعملوا الصاحلات قاال قد آمنا وعملنا 
الصاحلات فال جناح علينا فيما طعمنا فلم تكفرمها الصحابة هبذا القول وسؤاهلما احلكم يف ذلك ألنه مل يكن قد 

ال بعض املسلمني يف وقتنا هذا لكفرناه ألنه قد ظهر حترمي ظهرت أحكام الشريعة يف ذلك الوقت ظهورا عاما ولو ق
  ذلك 

وسبب نزول هذه اآلية ما قاله احلسن ملا نزل حترمي اخلمر قالوا كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي يف بطوهنم وقد أخرب 
  اهللا اهنا رجس فأنزل اهللا ليس على الذين آمنو وعملةا الصاحلات جناح فيما طعموا 

ل يف مانعي الزكاة أهنم على ضربني منهم من حكم بكفره وهم من آمن مبسيلمة وطليحة والعنسى وكذلك قد قي
ومنهم من مل حيكم بكفره وهم من مل يؤمنوا هبم لكن منعوا الزكاة وتأولوا أهنا كانت واجبة عليهم ألن النيب كان 

لنا فلم حيكم بكفرهم ألنه مل يكن قد  يصلي عليهم وكانت صالته سكنا هلم قالوا وليس صالة ابن أيب قحافة سكنا
  انتشرت أحكام اإلسالم ولو منعها مانع يف وقتنا حكم بكفره ومن خطه أيضا من تعاليقه 

عذاب القرب حق وقد وقيل وال بد من انقطاعه ألنه من عذاب الدنيا والدنيا وما فيها فان منقطع فال بد أن يلحقهم 
لك جيوز أن حيشر اهللا العباد يوم القيامة عراة يف وقت خروجهم من قبورهم الفناء والبالء وال يعرف مقدار مدة ذ



يوم البعث مث يكسو اهللا املؤمن حلل اجلنان وجيعل علىالكافر والعصاة سرابيل القطران والتعبد يف اآلخره بترك 
  التكشف زائل 

ال من اجلنة وال من النار فقد  احملشر هل هو يف ارض اجلنة او يف ارض من اراضي من أراضي الدنيا أو يف موضع
قيل أول حشر الناس عند قيامهم من قبورهم يف هذه األرض اليت ماتوا ودفنوا فيها مث حيولون إىل األرض اليت 

فإذا هم بالساهرة والساهرة هي اليت حياسبون عليها فإذا فرغوا من احلساب  \تسمى الساهرة فهذا معىن قوله 
اجملرمني واملؤمنني ضرب بينهم بسور فكان ما وراء السور مما يلي اجلنة من أرض وجازوا على الصراط وميز بني 

اجلنة وصار ما دون السور مما يلي النار من أرض جهنم وموضع احلساب يصري من جهنم قوله تعاىل ال يعصون اهللا 
على املالئكة وال غريهم ألن  ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون املراد األمر يف الدنيا ألن اآلخرة ليس فيها أمر وال هني

  التعبد زائل 
قلت هذا وهم منه رمحة // رواه البخاري // ويف البخاري عن علي اليوم عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل 

  اهللا تعاىل فإن اهللا تعاىل يأمر املالئكة 

باده بالسجود له فيخرون سجدا إال يوم القيامة بأخذ الكفار واجملرمني إىل النار وسوقهم إليها وتعذيبهم فيها ويأمر ع
من منعه اهللا من السجود ويأمر املؤمنني فيعربون الصراط ويأمر خزنة اجلنة بفتحها هلم ويأمر خزنة النار بفتحها 

ألهلها ويأمر مالئكة السموات بالنزول إىل األرض ويأمر بشأن البعث كله وما بعده فاألمر يومئذ هللا وال يعصي اهللا 
طرفة عني وأومره ذلك اليوم للثواب والعقاب والشفاعة للمالئكة واألنبياء وغريهم تضبطها قدرة  يف ذلك اليوم

اخلالق فكيف يقال ليس يف اآلخرة أمر وال هنى حىت يقال ال يعصون اهللا تعاىل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يف 
فال يعصون فيه ويفعلون ما يؤمرون فيه نعم  الدنيا أفترى اهللا عز و جل ال يأمرهم يوم القيامة يف امر النار بشيء

ليست اآلخرة دار حرث وإمنا هي دار حصاد وأوامر الرب ونواهية ثابتة يف الدارين وكذلك أوامر التكليف ثابته 
يف الربزخ ويوم القيامة وحكاه أبو احلسن األشعري يف مقاالته عن أهل السنة يف تكليف من مل تبلغه الدعوة يف الدنيا 

لفوا يوم القيامة فقول القائل اآلخرة ليست دار تكليف وال أمر وال هني قول باطل ودعوى فاسدة واهللا تعاىل أن يك
  املوفق حتقيق معىن الوالية 

  قال ذكر بعضهم أنه جيوز أن يقول أنا مؤمن وال يقول أنا ويل وفرق 

ىل فإن علمتموهن مؤمنات اآلية ومل يأمر من بينهما فإن اهللا تعاىل أمر من ظهر منه اإلميان أن يسمى مؤمنا قال تعا
ظهر منه ذلك أن يسمى وليا وال فرق بينهما فإن اهللا قد وصف الويل بصفة املؤمن فقال وما كانوا أولياؤه ان 

اولياءه إال املتقون وهذه صفة املؤمن مث ال جيوز أن يصف نفسه بأنه ويل وكذلك املؤمن وألنه إمنا يكون وليا بتوليه 
  اهللا وقيامه هبا كاملؤمن  لطاعات

قلت هذه حجة من منع قول القائل أنا مؤمن بدون استثناء كما ال يقول أنا ويل ومن فرق بينهما اجاب بأنه ال 
ميكنه العلم بأنه ويل ألن الوالية هي القرب من اهللا عز و جل فوىل اهللا هو القريب منه املختص به والوالء هو يف 

وأدلة وله اسباب وشروط وموجبات وله موانع وآفات وقواطع فال يعلم العبد هل هو  اللغة القرب وهلذا عالمات
  ويل اهللا أم ال 

وأما اإلميان فهو أن يؤمن باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله ولقائه ويلتزم أداء فرائضه وترك حمارمه وهذا ميكن أن 



  يعلمه من نفسه بل ويعلمه غريه منه 
ن والية اهللا تعاىل نوعان عامة وخاصة فالعامة والية كل مؤمن فمن كان مؤمنا هللا تقيا والذي يظهر يل من ذلك أ

كان له وليا وفيه من الوالية بقدر إميانه وتقواه وال ميتنع يف هذه الوالية أن يقول أنا ويل إن شاء اهللا كما يقول أنا 
  مؤمن إن شاء اهللا 

جبميع حقوقه مؤثر له على كل ما سواه يف مجيع حاالته قد صارت والوالية اخلاصة إن علم من نفسه أنه قائم هللا 
مراضي اهللا وحمابة هي مهه ومتعلق خواطره يصبح وميسي ومهه مرضاة ربه وإن سخط اخللق فهذا إذا قال أنا ويل 

  اهللا كان صاقا 
 ومالئكته وكتبه ورسله وقد ذهب احملققون يف مسألة أنا مؤمن إىل هذا التفصيل بعينه فقالوا له أن يقول آمنت باهللا

ولقائه وال يقول أنا مؤمن ألن قوله أنا مؤمن يفيد اإإلميان املطلق الكامل اآليت صاحبه بالواجبات التارك للمحرمات 
خبالف قوله آمنت باهللا فتأمله وإذا دخل خارجي أو قاطع طريق إىل بلد وقد غصب األموال وسىب الذراري هل 

  جيوز معاملته 
يكن معهم إال ما أخذوه من الناس مل جيز معاملتهم وإن كان معهم حالل وحرام مل جيز أيضا إال أن نظرت فإن مل 

  يبينوه كرجل كان عنده أربع إماء فأعتق واحدة منهن 

بعينها وعرض واحدة منهن وهو مدع لرقهن مل جيز الشراء منه حىت يبني اليت أعتقها وكذلك إذا كان عنده ميتة 
راء منه حىت يبني فأما األموال اليت يف ايدي هؤالء الغصبة من اخلوارج واللصوص الذين ال يعرف ومذكاة مل جيز الش

  هلم صناعة غري هذه األموال املغصوبة عليهم فالعلم قد أحاط بأن مجيع ما معهم حرام فال جيوز البيع والشراء منهم 
املسلمني لو ظفر هبذا الفاسق ومبا معه من  ولكن جيوز للفقري أن يأخذ منهم ما يعطوه من جهة الفقر ألن إمام

األموال لوجب أن يصرف هذه األموال يف الفقراء وأما املستور فإنه حيكم له مبا يف يده ألنا ال نعلم أنه يف دعواه 
  مبطل 

وكذلك لو أن رجال من فساق املسلمني ال ينزع عن الزنا والقذف وحنوه وكان يف يده مال حكم له به ويفارق هذا 
ن يعرف بالغصب والظلم ألن الظاهر أن تلك األموال حرام غصوب ومن خط القاضي من جزء فيه تفسري آيات م

  من القرآن عن اإلمام أمحد 
رواية املروزي عنه رواية أيب بكر أمحد بن عبد اخلالق عنه رواية أيب بكر أمحد ابن جغفر بن سامل احلنبلي رواية أيب 

سنجردي قال املروزي مسعت أبا عبد اهللا يقول لرجل اقعد اقرأ فجئته أنا باملصحف احلسني أمحد بن عبد اهللا السو
فقعد فقرأعليه فكان مير باالية فيقف أبو عبد اهللا فيقول له ما تفسريها فيقول ال أدري فيفسرها لنا فرمبا خنفقته 

جد فقلت أليب عبد اهللا الي العربة فريدها وكان إذا أمر بالسجدة سجد الذي يقرأوسجدنا معه فقرأ مرة فلم يس
شيء مل تسجد قال لو سجد سجدنا معه قد قال ابن مسعود للذي قرأأنت إمامنا إن سجدت سجدنا وكان يعجبه 

  ان يسلم فيها 
وقال ذهب إىل ابن سواء فكان يقرأبنسخة لعبد الوهاب فكان يقرأويفسر قال ابن سواء كان يقرأويفسر قال وكان 

  قتادة يقرا ويفسر 
لرجل لو قرأت فسمعنا وحنن يسري من العسكر فكان الرجل يقراوأبو عبد اهللا يسمع ورمبا زاد أبو عبد اهللا  وقال

احلرف واآلية فتفيض عيناه ومسعته يفسر القرآن وقال قال جماهد عرضت القرآن على ابن عباس ثالث مرات وقال 



  أعيتين الفرائض فما أحسنها 
  فيها عوان بني ذلك  وقرأ عليه ال شية فيه قال ال سواد

قال ال كبرية وال صغريه غري مدينني قال حماسبني وقال يقرأالسجن والسجن أحب إىل أيتها العري قال محر حتمل 
الطعام كفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا قال تعاىل وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن قال هذه نسختها اليت يف 

ن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا قال يفرض لكل حامل مطلقة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرو
كانت أو متوىف عنها زوجها هلا النفقة حىت تضع هكذا رأيت هذا التفسري وال خيلوا من وهم إما من املروزي أو من 

قال متنن مبا  الناقل وثيابك فطهر قال عملك فأصلحه والرجز فاهجر قال الرجز عبادة األوثان وال متنن تستكثر
صحيح // أعطيت لتأخذ أكثر قل أعوذ برب الفلق قال واد يف جهنم الغاسق القمر وقال النيب هذا الغاسق قد طلع 

يعين القمر النفافات السحر و العقد الذين يعقدون السحر حاسد إذا حسد قال هو احلسد الذي يتحاسد الناس // 
  قلت إيش تفسري إذا وقب قال ال أدرى 

عليه إرم ذات العماد قال مل تزل جابو الصخر بالواد قال نقبوا الصخر وجاءوا عليهم جلود النمار قد وقرىء 
جابوها قد نقبوها عسعس أظلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة قال هذه مدينه مروان قد مررت هبا وهي قرينة 

  ا أثر زرع وال خضرة إمنا غدوا على أن من عبد الرزاق رأيتها سوداء محراء أثر النار تبني فيها ليس فيه

يصرموها أو جيدوها وفيها حرث وكانوا قد أقسموا أن ال يدخلها مسكني فأصبحت كالصرمي قد أكلتها النار حىت 
  تركتها سوداء 

قال أوسطهم أعدهلم ال يلتكم من أعمالكم ال يظلمكم يوم تكون السماء كاملهل قال مثل دردري الزيت ذات 
فيها ! لرجع املطر والصدع النبات أمل جنعل األرض كفاتا يكفتون فيها األحياء الشعر والدم وتدقنون الرجع قال ا

  موتاكم 
قال املروزي ومسعته يقول يدفن فيها ثالثة أشياء األظافر والشعر والدم مث قال وأمواتا تدفن فيها األموات ماء فراتا 

  السراج فيحترق عذبا الفراش املبثوث قال الفراش الذي يطري عند 
وجنىن من فرعون وعمله قال مضاجعته بغري عمد تروهنا قال كان ابن عباس يقول ترون السموات وال ترون العمد 
والنجم والشجر يسجدان قال الشجر ما كان إىل طول قائم والنجم النبات الذي على وجه األرض وقرىء عليه 

خبالصة ذكرى الدار قال أخلصوا بذكر اآلخرة فطفق  خلقت بيدي قال مشددة خمالفة على اجلهمية أخلصناهم
مسحا بالسوق واألعناق قال ضرب أعناقها وآتيناه أجره يف الدنيا قال الثناء يتوىل إبراهيم امللل كلها يتسولونه ورد 

  اهللا الذين كفروا بغيظهم قال جاءت ريح فقطعت أطناب الفساطيط 
ياة الدنيا باآلخرة قال باعوها قلت يريد أبو عبد اهللا باعوا اآلخرة ال أنه فرجعوا لن تنالوا الرب قال اجلنة اشتروا احل

  فسر االشتراء بالبيع فإهنم مل يبيعوا احلياة الدنيا وإمنا باعوا اآلخرة واشتروا الدنيا 
فيها صر برد فضحكت حاضت خبس دراهم معدودة قال بعشرين درمها قاصرات الطرف قال قصرن طرفهن على 

  ال يرين غريهم حور عني قال كثري بياض أعينهن شديد سواد احلدق والذين جاءوا من أزواجهن ف

بعدهم قال العجم يصرون على احلنث العظيم قال الكفر شرب اهليم اإلبل األحقاف الرمل سيل العرم قال السيل 
  هو السيل والعرم هو مسناة البحر 



حاق عن أيب ميسرة يف قوله سيل العرم قال املسناة بلحن قال املروزي حدثنا حممد بن جعفر ثنا شريك عن أيب إس
  اليمن 

قال أي شيء تفسري إن اإلنسان لربه لكنود قلت لكفور قال نعم بني الصدفني قال اجلبلني عني القطر النحاس 
املذاب ال تأخذه سنة ال تأخذه نعسة فلما قضينا عليه املوت قال مكث على عصاة سنة فلما خنرت العصى وقع 

  ايت أكل مخط قال األراك ذو
وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه ما مل يكن فيه سرف أو تقتري وأىن هلم التناوش ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك 

قال القرآن ذنوبا مثل ذنوب أصحاهبم بالذي أوحينا إليك قال سجل منالعذاب ذات األكمام قال الطلع قرىء عليه 
نهم سبلنا قال الذي قال سفيان إذا اختلفتم يف شيء فانظروا ما عليه أهل التقوى يتأول والذين جاهدوا فينا لنهدي

اآلية سوف أستغفر لكم ريب أخر دعاءه إىل السحر العشار عطلت مل حتلب ومل تصر ما أغىن عنه ماله وما كسب 
ض اجلرز هي أرض ال يأتيها قال ما كسب ولده مث لتسئلن يومئذ عن النعيم قال نعيم الدنيا نسوق املاء إىل األر

املطر إمنا يساق إليها املاء وقد مررت هبا بليل قلت وكان شيخنا أبو العباس أمحد بن تيمية يقول هي أرض مصر 
وهي أرض إيليز ال ينفعها املطر فلو أمطرت مطر العادة مل ينفعها ومل يروها ولو داوم عليها املطر هلدم البيوت وقطع 

الد احلبشه والنوبة مث ساق املاء إليها وعندي أن األية عامة يف املاء الذي يسوقه اهللا على متون املعايش فأمطر اهللا ب
  الرياح يف السحاب ويف املاء الذي يسوقه وجه األرض فمن قال هي مصر إمنا أراد التمثيل ال التخصيص 

املدينة أول من وكل هبا وملن بعدهم  فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين قال أهل املدينة فنوان نضيج قلت أهل
  من الوكالة حبسب قيامة هبا علما وعمال ودعوة إىل اهللا تعاىل 

قال بعث شعيب إىل مدينتني قال عذبوا يوم الظله قال فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني قال يقرأ صواع 
ري قال أشركه معي يا رب قال افعل امللك وصواع وصواعب أصوب قال وكان من ذهب هارون أخي اشدد به أز

  بنا قال هذا دعاء قال ومن قرأأشدد به ازري قال موسى أنا أشركه يف أمري قال كال الوجهني حسن 
يعلم السر وأخفى قال السر ما كان يف القلب يسره وأخفى الذي مل يكن بعد يعلمه هو يعلم خائنة األعني قال هو 

رواه // ة فليخظها بصره وقد سئل النيب نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك عنها الرجل يكون يف القوم فتمر به املرأ
  // مسلم وأبو داود والترمذي 

ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء قال كان ابن مسعود رضي اهللا عنه يقرا حيث ما وجد ال يأت خبري 
له عوجا قيما قال إمنا هو قيما ومل جيعل له عوجا قال أحسن هذا احلرف وقرأه هو أكثر نفريا قال رجاال ومل جيعل 

  وقال ليس أحد من األنبياء متىن املوت غري يوسف قال رب توفين مسلما اآلية أزكى طعاما أحل 
لو كان هؤالء آهلة ما وردوها قال عيسى والعزيز قلت هذا تفسري حيتاج إىل تفسري فإن كان أمحد قال هذا فلعله 

  بدهم اليهود والنصارى وزعموا أهنما عيسى والعزيز أراد الشياطني الذين ع
وقال يا أخت هارون قلت هو هارون أخو موسى قال نعم كان املشركون قد اختصموا على عهد رسول اهللا بني 

  // رواه مسلم // موسى وعيسى كذا وكذا فقال النيب كان هذا بدعا بني األنبياء 
رجال فأيب أن يدخل له يف عمل فقال يعين عمر يوسف قد سأل العمل  قال ابو عبد اهللا استعمل عمر رضي اهللا عنه

  فاستعمل على خزائن األرض 
وقال يف املائدة مثانيةعشرة فريضة حالل وحرام يعمل هبا وليس فيها شيء ال يعمل به إال آية يا أيها الذين آمنوا ال 

  حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام 



ء نزل من القرآن املائدة وأول شيء نزل من القرآن اقرأ أحلت لكم هبيمة األنعام قال هذه منسوخة وقال آخر شي
  قال كان ابن عباس يأخذ بذنب اجلنني ويقول هذا من هبيمة األنعام 

  قال وأما // صحيح // وقد روى عن النيب قال ذكاة اجلنني ذكاة أمه 

  فارغه 

هللا سكينته عليه قال أبو بكر وكان النيب أنزلت عليه أبو حنيفة فقال ال يؤكل تذبح نفس وتوكل نفس فأنزل ا
السكينة قلت وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس اهللا روحه يذهب إىل خالف هذا ويقول الضمري عائد إىل النيب 

  وإىل صاحبه تبعا له فهو الذي أنزلت عليه السكينة وهو الذي أيده اهللا باجلنود وسرى ذلك إىل صاحبه انتهى 
ل ما نزل مبكة واملدينة من القرآن أربع سور أنزلت باملدينة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة ياأيها الذين آمنو وقا

قال باملدينة يا أيها الناس قال مبكة قلت مل يرد أمحد التخصيص وال خالق بني األمة يف أن األنفال وبراءة والنور 
  واملنافقني نزلن باملدينة يف سور أخرى  واجملادلة واحلشر واملمتحنة والصف واجلمعة

وقوله يا أيها الذين آمنوا باملدينة صحيح و يا أيها الناس مبكة فمنه ما هو باملدينة ومنه ما هو مبكة فالبقرة مدينة 
وفيها يا أيها الناس جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياما للناس قال كان ابن عباس يقول لو ترك الناس احلج سنة 

  احدة ماتوا طرا و
ما ذبح على النصب قال على األصنام قال وكل شيء يذبح على األصنام ال يؤكل تستقسموا باألزالم قال كعاب 

  فارس يقال هلا النرد وأشباه ذلك 
  ومن يرد فيه بإحلاد بظلم قال لو أن رجال ب عدن هم 

ابن مسعود قال وقد خرج جابر من املدينه  بقتل رجل وهو يف احلرام هذا قول اهللا نذقه من عذاب أليم هكذا قال
إىل مكة جماورا أربعة أشهر وعشرا قال والعشر ليال او أيام مث قال لو كانت ليايل كان يكون نقصان يوم لكنها 

  وليال عشرة قال وأهل مصر يقولون الشام باديتهم 
شم رحيه من مسرية سبعة أيام فصرب قال يوسف وجاء بكم من البدو ال تثرين عليكم ال تعبري اذهبوا بقميصي قال 

  مجيل ال جزع فيه 
قلت ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه ونور ضرحية مرار يقول ذكر اهللا الصرب اجلميل والصفح 

اجلميل واهلجر اجلميل فالصرب اجلميل الذي ال شكوى معه واهلجر اجلميل الذي ال أذى معه والصفح اجلميل الذي 
  ه انتهى ال عتاب مع

  شاهد من أهلها قال عبد قد قال قوم حكيم من أهلها وقال قوم القميص الشاهد وقال قوم الصرب 
خلقنا اإلنسان يف كبد قال منتصبا وقال القول اآلخر أظهر وهو يف مشقة وعناء يكابد أمر الدنيا واآلخرة قال 

غورا قال ال يناله الرشاء مباء معني قال على وجه  احلسن ما اجد من خلق اهللا تعاىل يكابد ما يكابده ابن آدم ماؤكم
األرض قلت حيتمل تفسري أمحد أمرين احدمها أن يكون معينا فعيال من أمعن يف األرض إذا ذهب فيها وحيتمل أن 
يكون مفعوال من العني اى مرئيا بالعني وأصله معيون مث أعل إعالل مبيع وبابه أو قال قرأ زيد بن ثابت وانظر إىل 

  عظام كيف ننشرها وهو أشبه إذا شاء أنشره ال
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه قال يعزروه النيب اهللا تعاىل على ختوف نقصان فيه يعصرون قال حيلبون البحر املسجور 



  جهنم قلت مل يرد امحد املراد باآلية جهنم وإمنا اراد أنه يكون جهنم أو موضعها واهللا أعلم البحار فجرت فاضت 
  لني الذين هم عن صالهتم ساهون قال كانوا يؤخروهنا حىت خيرج الوقت فويل للمص

أو دما مسفوحا هو العبيط وال يكاد ان يكون يف اللحم الصفو فيغسل يف ظلمات ثالث البحر وحوت يف حوت 
  فنادى 

لق فيها يف الظلمات قلت هذا تفسري فنادى يف الظلمات وذكر يف ظلمات ثالث وهم فإن تلك الظلمات هي اليت خي
  اجلنني ال مدخل لظلمه البحر وال لظلمه احلوت فيها بل لظلمه الرحم وظلمة املشيمة وظلمة البطن واهللا أعلم 

  فمن ابتغى وراء ذلك قال الزنا 
لكم فيها منافع قال اشترى ابن املنكدر جبميع ما كان معه بدنة وتأويل هذه اآلية وما أرسلنا من قبلك من رسول 

  ا متىن ألقى الشيطان يف أمنينة إىل عذاب يوم عظيم قال هذه نزلت مبكة والباقي باملدينة وال نيب إال إذ
مث أنشاناه خلقا آلخر قال نفخ فيه الروح قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال هو ان ينظر قيل ان يرجع 

  طرفه إليه قال وإمنا كان قد علم االسم الذي يستجاب فدعا به 
  قال يسوق إىل أمر اهللا والشهيد يشهد عليه مبا عمل املاعون الفأس والقدر وأشباه ذلك  سائق وشهيد

وإذا أخذنا من النبني ميثاقهم ومنك ومن نوح قال قدمه على نوح قال هذه حجة على القدرية قلت ولعل امحد أراد 
  ال فال تعرض فيها خلق األعمال القدرية املنكرة للعلم باألشياء قبل كوهنا وهم غالهتم الذين كفرهم السلف وإ

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء إىل قوله ومتعوهن قال هذه هلا نصف الصداق وإن متعت فحسن وإن مل متتع 
  فحسن قال ابن عباس متتع خبادم ابن عمر متتع بدرع وإزار وحنو هذا 

  على املوسع قدره وعلى املقتر قدره 
ؤمنات مث طلقتموهن اآلية قال هذه ليس عليها عدة وقال سعيد بن جبري لكل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم امل

مطلقة متاع ابن املسيب ليس هلا متاع قال أبو عبد اهللا من متع فحسن ومن مل ميتع فحسن الذي بيده عقدة النكاح 
رأة تترك للزوج ما عليه هو الزوج وقد قال قوم هو الوىل فإذا عفا الرجل اعطاها املهر كامال أو يعفون قال تكون امل

  فتكون قد عفت 
قلت ونص أمحد يف رواية أخرى أنه األب وهو مذهب مالك واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد ذكرت على 

  رجحانه بضعة عشر دليال يف موضع آخر 

  الوحوش حشرت قال مجعت وقال قوم ماتت 
ان قال هذان كتابان واحدا بعد واحد قلت قال من قرأ إن هذان لساحران قال موسى وهارون ومن قرأ ساحر

  هكذا رأيته وهو وهم وإمنا هذا تفسري اآلية اليت يف القصص 
أو مل يكفروا مبا أويت موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا اراد موسى وحممدا وقالوا إنا بكل كافرون وقرأالكوفيون 

ا إال قراءة واحدة ومعىن واحد لساحران يريدون سحران تظاهرا أرادوا التوراة والقرأن وأما آية طه فليس فيه
  موسى وهارون فاشتبهت اآليتان على النافل أو السامع 

نزاعة للشوى تأكل حلم الساقني قلت يف االية تفسريان مشهوران أحدمها أن الشوى األطراف اليت ليست مقاتل 
ذا أصاب أطرافه دون مقاتلة فإن أصاب كاليدين والرجلني تنزعها عن اماكنها ومنه قوهلم رمى الصيد فأشواه إ

  مقتله فمات موضعه قيل رماه فأصماه فإن محل السهم وفر به مث مات يف موضع آخر قيل رماه فأحناه قال الشاعر 



  ما له عد من نفره ... فهو ال ينحى رمية 
لعله إمنا ذكر حلم التفسري الثاين أن الشوى مجع شواة وهي جلدة الرأس وفروته وتفسري أمحد ال يناقض هذا ف

  الساقني متثيال واهللا أعلم 
ما زاغ البصر مل ينصرف ميينا وال مشاال وما طغى مل ينظر إىل فوق وقال من قرأسأل سائل قال سأل واد ومن قرأسأل 

  سائل قال دعا قلت هذا أحد القولني والثاين أن ذا األلف من السؤال أيضا لكنه قلبت اهلمزة فيه ألفا 
قال قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر والناشئة ال تكون إال من بعد رقدة ومن مل يرقد ال يقال هلا  ناشئة الليل

  ناشئة 
هي أشد وطئا قال هي أشد تبيينا تفهم ما يقرأوتعى أذنك وخر راكعا قال كان ابن مسعود ال يسجد فيها يقول هي 

  توبة نيب 
ثالث قال قوينا قال هي أنطاكية وجاء الثالث وقد اجتمع الناس على االثنني إذا ارسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا ب

  فقال يا قوم 

اتبعوا املرسلني اتبعوا من ال يسألكم اجرا قال أبو عبد اهللا قال ابن ادريس وددت أين قرأت اهل املدينة املنورة قال 
جريح قد كتب التفسري عن ابن عباس  وقال ابن عيينة قال يل ابن جريح اقرأعلي حىت أفسر لك قال وكان ابن

وعن جماهد وقال رحم اهللا سفيان ما كان أفقهه يف القرآن وكان له علم وقال يف النجم يف آخرها يسجد مث يقوم 
فيقرأهذا يف اإلمام وقال النفاق مل يكن يف املهاجرين وقال يف القرآن اثنان ومثانون موضعا الصرب حممود وموضعان 

م سواء علينا اجزعنا ام صربنا أن امشوا واصربوا على أهلتكم أو قال فما أصربهم على النار مذموم قال املذمو
  املروزي شك 

  وإبراهيم الذي ويف قال بلى بالذبح ذبح ابنه فوىف وبلى حبرق النار فوىف وذكر الثالثة فوىف فلم أحفظه 
ترضوا أعماهلم قال وإذا قرىء القرآن فاستمعوا قلت أليب عبد اهللا إيش تفسري وال تركنوا إىل الذين ظلموا قال ال 

له وانصتوا يف الصالة واخلطبة يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال هو يف التفسري بكتاهبا قلت أليب عبد اهللا يف القرآن 
احملراب كلما دخل عليها زكريا احملراب هو حمراب مثل حماريبنا هذه قال ال أدري أي حمراب هو ويف بعض التفسري 

  كر حمراب داود ذ
وسئل عن قوله تعاىل قلوبنا غلف قال أوعية قلت هذا أحد القولني والقول الثاين وهو أرجح غلف اي يف غشاوة ال 
نفقه عنك ما تقول نظريه قوله وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعوننا إليه ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يضعف قول من 

غلف ويقال للقلب الذي يف الغشا أغلف ومجعه غلف كما يقال للرجل غري قال أوعية جدا وقال إمنا هي مجع أ
  املختون أقلف ومجعه قلف 

وسئل عن صيام ثالثة ايام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة قال كملت للهدى ذلك ملن مل يكن أهله 
تقصر فيه الصالة آخر ما وجد حاضري املسجد احلرام فأما أهل مكة فليس عليهم هدى وال ملن كان بأطراف ما 

من خط القاضي رمحة اهللا تعاىل فوائد شىت من كالم ابن عقيل وفتاويه سئل عمن قال إن برىء مريضي أو قدم 
  غائيب صمت هل يكفي كونه نذرا أو 

 بداللة يفتقر إىل أن يقول هللا علي فأجاب يكفى نذرا ألنه ذكره على وجه اجملازاة ألن اهللا هو يربىء املرضي فاستغىن
  احلال 



وسئل عن رجل طعن بعض الناس فظنه لصا يف لصوص هربوا فأجاب عليه القود ألنه لو كان لصا فهرب مل جيز 
  طعنه ووجب القود فكيف إذا مل يكن 

وسئل لو قال منجم أن الشمس تكسف حتت األرض يف وقت كذا هل تصلي صالة الكسوف فأجاب ال ألن 
ا اهلالل حتت الغيم فإن قيل فإذا قالوا قد زالت الشمس قلنا ذاك موقوف على تقدير خربهم ال يؤخذ به كما لو قالو

وهلذا نقدره بالصنائع انتهى كالمه وال حاجة إىل هذا فإن الشمس لو كسفت ظاهرا مث غابت كاسفة مل يصل 
  ع للكسوف بعد غيبتها فكيف يصلي هلا إذا مل يعاين كسوفها البتة الفراسة حكم باألمارت والشر

وذكر له حاكم طعن عليه بأنه حيكم بالفراسة وأنه ضرب باجلريد يف إقرار مبال وأخذه منه فقال ابن عقيل ليس 
ذلك فراسة بل حكم باألمارات وإذا تأملتم الشرع وجدمتوه جيوز التعويل على ذلك وقد ذهب مالك بن أنس 

تند إىل قوله إن كان قميصه قد من قبل ومىت رضي اهللا عنه غلى التوصل إىل اإلقرار مبا يراه احلاكم وذلك يس
حكمنا بعقد األزح وكثرة اخلشب ومعاقد القمط يف احلصن وما يصلح للمرأة والرجل يعىن يف الدعاوي والدباغ 
والعطار إذا حتاكما يف جلد والقيافة والنظر يف اخلنثى والنظر يف أمارات القبلة وهل اللوث يف القسامة إال حنو هذا 

  بد للحاكم من فقهني  انتهى ال
قلت احلاكم أذا مل يكن فقيه النفس يف األمارات ودالئل احلال كفقهه يف كليات األحكام ضيع احلقوق فهاهنا 
فقهان ال بد للحاكم منهما فقه يف أحكام احلوادث الكلية وفقه يف الوقائع وأحوال الناس مييز به بني الصادق 

هذا وهذا بني الواقع والواجب فيعطي الواقع حكمه من الواجب السياسة والكاذب واحملق واملبطل مث يطبق بني 
العادلة جزء من الشريعة ومن له ذوق يف الشريعة واطالع على كماهلا وعدهلا وسعتها ومصلحتها وأن اخللق ال 

قاصدها صالح هلم بدوهنا البتة علم أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها وأن من احاط علما مب
  ووضعها مل حيتج معها إىل سياسة غريها البتة 

فإن السياسة نوعان سياسة ظاملة فالشريعة حترمها وسياسة عادلة خترج احلق من الظامل الفاجر وهي من الشريعة 
علمها من علمها وخفتيت على من خفيت عنه وال تنس يف هذا املوضع قول سليمان نيب اهللا للمراتني اللتني ادعتا 

ولد فحكم به داود للكربى فقال سليمان ايتوين بالسكني أشقه بينهما فقالت الصغري ال تفعل هو ابنها فقضي به ال
للصغرى ملا دل عليه امتناعها من رمحة األم ودل رضي الكربى بذلك على االسترواح إىل التأسي مبساواهتا يف فقد 

  الولد 
ميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد قد من دبر فذكر اهللا وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز إن كان ق

  تعاىل ذلك مقررا له غري منكر على قائله بل رتب عليه العلم برباءة يوسف عليه السالم وكذب املرأة عليه 
ومن ذلك // صحيح // وقد أمر النيب أن يقرر ابين ايب احلقيق بالتعذيب على إخراج الكنز فعذهبما حىت أقرا به 

رواه البخاري // علي للظعينة اليت محلت كتاب حاطب وأنكرته فقال هلا لتخرجن بكتاب أو لنجردنك قول 
وهل تقتضي حماسن الشريعة الكاملة إال هذا وهل يشك أحد يف أن كثريا من القرائن تفيد علما // ومسلم وغريهم 

مشاهدة الرجل مكشوف الرأس وآخر اقوى من الظن املستفاد من الشاهدين مبراتب عديدة فالعلم املستفاد من 
هارب قدامه وبيده عمامة وعلى رأسه عمامة فالعلم بأن هذه عمامة املكشوف رأسه كالضرورى فكيف تقدم عليه 
اليد اليت إمنا تفيد ظنا ما عند عدم املعارضة واما مع هذه املعارضة فال تفيد شيئا سوى العلم بأهنا يد عادية فال جيوز 

  ومل تأت الشريعة باحلكم هلذه اليد وأمثاهلا البتة احلكم هبا البتة 
وقد نص امحد على اعتبار // رواه البخاري ومسلم واملوطأ وغريهم // وقد أمر النيب أن يدفع اللقطة إىل واصفها 



الوصف عند تنازع املالك واملستأجر يف الدفني يف الدار وهذه من حماسن مذهبه ونص على البلد يفتح فيوجد فيه 
  اب مكتوب عليها بالكتابة القدمية أهنا وقف أنه أبو

حيكم بذلك لقوة هذه القرينة وهل احلكم بالقافة إال حكم بقرينة الشبه وكذلك اللوث يف القسامة حىت أن مالكا 
وأمحد يف إحدى الرايتني يقيدان هبا يف وهو الصواب الذي ال ريب فيه وكذلك احلكم بالنكول إمنا هو مستند إىل 

قرينة الدالة على أن الناكل غري حمق وباجلملة فابينه اسم لكل ما ينب احلق ومن خصها بالشاهدين دعواه قوة ال
والشاهدان من البينة وال ريب أن غريمها من أنواع البينة قد تكون أقوى منهما وإمنا أتت مرادا هبا احلجة والدليل 

املراد به بيان ما يصحح // رواه البخاري ومسلم // دعى والربهان مفردة وجمموعة وكذلك قول النيب البينة على امل
دعواه الشاهدان من البينة وال ريب ان غريها من أنواع البينة قد تكون أقوى منهما كداللة احلال على صدق 
 املدعى فإهنا أقوى من داللة إخبار الشاهد والبينة واحلجة والداللة والربهان واآلية والتبصرة كاملترادفة لتقارب

معانيها واملقصود أن الشرع مل بيغ القرائن وال دالالت احلال بل من استقرأمصادر الشرع وموارده وجده شاهدا هلا 
باالعتبار مرتبا عليها األحكام وقول ابن عقيل ليس هذا فراسة يقال وال ضري يف تسميته فراسه فإهنا فراسه صادقة 

مواضع من كتابه قال تعاىل إن يف ذلك آليات للمتومسني وهم وقد مدح اهللا سبحانه وتعاىل الفراسة وأهلها يف 
  املتفرسون الذين يأخذون بالسيما وهي العالمة 

ويقال تومست فيك كذا أي تفرسته كأنك اخذت من السيما وهي فعال من السمة وهي العالمة وقال تعاىل ولو 
من التعفف تعرفهم بسيماهم ويف الترمذي نشأألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وقال تعاىل حيسبهم اجلاهل أغنياء 

  واهللا أعلم // ضعيف // مرفوعا اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا مث قرأ إن يف ذلك آليات للمتومسني 

  هوامش 

  ذكرة مناظرة بني فقيهني يف طهارة املين وجناسته 
ما أبعد ما اعتربت فالتراب وضع طهورا  قال مدعي الطهارة املىن مبدأخلق بشر فكان طاهرا كالتراب قال اآلخر

ومساعدا للطهور يف الولوغ ويرفع حكم احلدث على رأى واحلدث نفسه على راي فأين ما يتطهر به إىل ما يتطهر 
منه على أن االستحاالت تعمل عملها فأين الثواين من املبادىء وهل اخلمر إال ابنة العنب واملين إال املتولد من 

  دة ذات اإلحالة هلا إىل النجاسة مث إىل الدم مث إىل املين األغذية يف املع
قال املطهر ما ذكرته يف التراب صحيح وكون املين يتطهر منه ال يدل على جناسته فاجلماع اخلاىل من األنزال يتطهر 

ا دون منه ولو كان التطهر منه لنجاسته الختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهور
املين فلعدم تصور التطهري باملين وكذلك مساعدته يف الولوغ فما أبعد ما اعتربت من الفرق وأما دعواك أن 

االستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الطيب إىل اخلبيث كاألغذية إىل البول والعذرة والدم واخلبيث إىل الطيب 
والدم فاالستحالة من أكرب حجتنا عليك ألن املين دم  كدم الطمث ينقلب لبنا وكذلك خروج النب من بني الفرث

  قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقالبه عنها إىل عني أخرى فلو اعطيت االستحالة حقها حلكمت بطهارته 
قال مدعي النجاسة املذي مبدأ املين وقد دل الشرع على جناسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه وإذا كان 

فكيف بنهايته ومعلوم أن املبدأموجود يف احلقيقة بالفعل قال املطهر هذا دعوى ال دليل عليها ومن أين مبدؤه جنسا 
لك ان املذي مبدأ املين ومها حقيقتان خمتلفتان يف املاهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة فدعواك أن املذي 



قلي وعقلي وحسي فال تكون مقبوله مث لو سلمت لك مبدأاملين وأنه مين مل تستحكم طبخه دعوى جمردة عن دليل ن
مل يفدك شيئا البتة فإن للمبادىء أحكاما ختالفها احكام الثواين فهذا الدم مبدأ اللنب وحكمهما خمتلف بل هذا املين 
نفسه مبدأ اآلدمي طاهر العني ومبدأه عندك جنس العني فهذا مناظهر ما يفسد دليلك ويوضح تناقضك وهذا مما ال 

يلة يف دفعة فإن املين لو كان جنس العني مل يكن اآلدمى طاهرا ألن النجاسة عندك ال تطهر باالستحاله فال بد من ح
نقض أحد أصليك فإما أن تقول بطهارة املين أو تقول النجاسة تطهر باالستحالة وإما أن تقول املين جنس والنجاسة 

  ي فتناقض مالنا إال النكري له ال تطهر باالستحالة مث تقول بعد ذلك بطهارة اآلدم

قال املنجس ال ريب ان املين فضله مستحيلة عن الغذاء خيرج من خمرج البول فكانت جنسه كهو أى كالبول وال 
  يرد على البصاق واملخاط والدمع والعرق ألهنا ال خترج من خمرج البول 
خروج من خمرج البول أو جملموع األمرين قال املطهر حكمك بالنجاسة إما أن يكون لالستحالة عن الغذاء أو لل

فاألول باطل إذ جمرد استحالة الفضله عن الغذاء ال يوجب احلكم بنجاستها كالدمع واملخاط والبصاق وإن كان 
خلوجه من خمرج البول فهذا امنا يفيدك انه متنجس لنجاسة جمراه ال أنه جنس العني كما هو أحد األقوال فيه وهو 

املقر الباطن ال حيكم عليه بالنجاسة وإمنا حيكم بالنجاسةبعد اخلروج واالنفصال وحيكم بنجاسة فاسد فإن اجملرى و
املنفصل خلبثه وعينه ال جملراه مقره وقد علم هبذا بطالن االستناد إىل جمموع األمرين والذي يوضح هذا انا رأينا 

اط وجنس كالبول والغائط فدل على أن الفضالت املستحلة عن الغذاء تنقسم إىل طاهر كالبصاق والعرق واملخ
جهة االستحالة غري مقتضية للنجاسة ورأينا ان النجاسة دارت مع اخلبث وجودا وعدما فالبول والغائط ذاتان 

خبيثتان منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضالت اآلدمى بزيادة اخلبث والننت واالستقذار تنفر منهما النفوس 
  عنها أقصى ما ميكن وال كذلك هذه الفضلة الشريفة اليت هي مبدأ خيار عباد اهللا وساداهتم  وتنأى عنهما وتباعدمها

وهي من أشرف جواهر اإلنسان وأفضل األجزاء املنفصلة عنه ومعها من روح احلياة ما متيزت به عن سائر 
  الفضالت فقياسها على العذرة أفسد قياس يف العامل وأبعده عن الصواب 

حكم من أن جيعل حمال وحيه ورساالته وقربه مبادئهم جنسه فهو أكرم من ذلك وأيضا فإن اهللا تعاىل أخرب واهللا تعاىل أ
عنه هذا املاء وكرر اخلرب عنه يف القرآن ووصفه مرة بعد مرة وأخرب أنه دافق خيرج من بني الصلب والترائب وأنه 

عذرة والبول ويعيده ويبديه وخيرب حبفظه يف قرار استودعه يف قرار مكني ومل يكن اهللا تعاىل ليكرر ذكر شيء كال
مكني ويصفه بأحسن صفاته من الدفق وغريه ومل يصفه باملهانة إال إلظهار قدرته البالغة أنه خلق من هذا املاء 

  الضعيف هذا البشر القوي السوي فاملهني ههنا الضعيف ليس هو النجس اخلبيث 
ملا جعله اهللا تعاىل مبدأخلق الطيبني من عبادة والطيبات وهلذا ال يتكون وأيضا فلو كان املين جنسا وكل جنس خبيث 

من البول والغائط طيب فلقد أبعد النجعة من جعل أصول بين آدم كالبول والغائط يف اخلبث والنجاسة والناسإذا 
  سبوا الرجل قالوا أصله خبيث وهو خبيث األصل فلو كانت أصول الناس جنسة وكل جنس خبيث لكان 

هذا السبب مبنزلة أن يقال أصله نطفة أو أصله ماء وحنو ذلك وإن كانوا إمنا يريدون خببث األصل كون النطفة 
  وضعت يف غري حاهلا فذاك خبث على خبث ومل جيعل اهللا يف أصول خواص عبادة شيئا من اخلبث بوجه ما 

القول وأغرضتم وتلك الشناعة مشتركة قال املنجسون قد أكثرمت علينا من التشنيع بنجاسة أصل اآلدمي وأطلتم 
اإللزام بيننا وبينكم فإنه كما أن اهللا جيعل خواص عباده ظروفا وأوعية للنجاسة كالبول والغائظ والدم واملذي وال 

  يكون ذلك عائدا عليهم بالعيب والذم فكذلك خلقه هلم من املين النجس وما الفرق 



به واستروحتم إىل خيال باطل فليسوا ظروفا للنجاسة البتة وإمنا تصري  قال املطهرون لقد تعلقتم مبا ال متعلق لكم
الفضلة بوال وغائطا إذا فارقت حملها فحينئذ حيكم عليها بالنجاسة وإال فما دامت يف حملها فهي طعام وشراب طيب 

ا كان يف بدن غري خبيث وإمنا يصري خبيثا بعد قذفة وإخراجه وكذلك الدم إمنا هو جنس إذا سفح وخرج فأما إذ
  احليوان وعروقه فليس بنجس فاملؤمن ال ينجس وال يكون ظرفا للخبائث والنجاسات 

قالوا والذي يقطع دابر القول بالنجاسة أن النيب علم أن األمة شديدة البلوى يف أبداهنم وثياهبم وفرشهم وحلفهم ومل 
ويستحيل أن يكون كالبول ومل يتقدم إليهم حبرف يامرهم فيه يوما ما بغسل ما أصابة ال من بدن وال من ثوب البتة 

  واحد يف األمر بغسله وتأخري البيان عن وقت احلاجة إليه ممتنع عليه 
قالوا ونساء النيب األمة حبكم هذه املسألة وقد ثبت عن عائشة أهنا أنكرت على رجل أعارته ملحفة صفراء ونام فيها 

ا كان يكفيه أن يفركه بإصبعه رمبا فركته من ثوب رسول اهللا فاحتلم فغسلها فأنكرت عليه غسلها وقالت إمن
  بإصبعي ذكره ابن أيب شيبة 

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام قال نزل بعائشة ضيف فذكره وقال أيضا حدثنا هشيم عن 
رواه مسلم // عىن املين مغرية عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت لقد رأيتين أجده يف ثوب رسول اهللا عنه ت

وهذا قول عائشة وسعد ابن أيب وقاص وعبد اهللا بن عباس قال ابن أيب شيبة ثنا هشيم عن // والنسائي وغريهم 
  حصني عن مصعب بن 

سعد عن سعد أنه كان يفرك اجلناية من ثوبه ثنا جرير عن منصور عن جماهد عن مصعب ابن سعد عن سعد أنه كان 
  ه يفرك اجلنايه من ثوب

حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف املىن قال امسحه بإذخرة ثنا هشيم انبأنا 
حجاج وابن ايب ليلى عن عطاء عن ابن عباس يف اجلنابه تصيب الثوب قال إمنا هو كالنخامة أو النخاعة أمطه عنك 

  خبرقة أو بأذخرة 
مسنده من حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت كان رسول اهللا املين من ثوبه  قالوا وقد روى اإلمام أمحد بن حنبل يف

وهذا صريح يف طهارته ال حيتمل تأويال // حسن // بعرق األذخر مث يصلي فيه وحيته من ثوبه يابسا مث يصلى فيه 
  البتة 

لرمحن عن عطاء عن قالوا وقد روى الدارقطين من حديث إسحاق بن يوسف األزرق ثنا شريك عن حممد ابن عبد ا
أبن عباس رضي اهللا عنهما قال سئل النيب املين يصيب الثوب فقال إمنا هو مبنزلة البصاق واملخاط وإمنا يكفيك أن 

  متسحه خبرقة أو بإذخرة قالوا هذا إسناد صحيح فإن إسحاق األزرق حديثه خمرج يف الصحيحني 

سحاق ثقة حيتج به يف الصحيحني وعندكم تفرد الثقة وكذلك شريك وإن كان قد علل بتفرد إسحاق األزرق به فإ
  بالزيادة مقبول 

قال املنجس صح عن عائشة رضي اهللا عنها اهنا كانت تغسله من ثوب رسول اهللا وثبت أبن عباس رضي اللعه 
عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أيب شيبة حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا 

  أجنب الرجل يف ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن مل ير فيه أثرا فلينضحه 
ثنا عبد االعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه كان يقول يف 



ه وعلم أنه قد اجلنابة يف الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أنه قد أصابه وخفي عليك فاغسل الثوب مكان
أصابه غسل الثوب كله ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن الصلت أن عمر بن اخلطاب غسل ما رأى ونضح 

  ما مل ير وأعادة بعدما أضحى متمكنا 
  ثنا وكيع عن السري بن حيىي عن عبد الكرمي بن رشيد عن أنس يف رجل اجنب يف ثوبه فلم ير أثره قال يغسله كله 

  ا حفص عن أشعت عن احلكم أن ابن مسعود كان يغسل اثر االحتالم من ثوبه ثنا جابر ثن
ثنا حسني بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أيب عزة قال سأل رجل عمر ابن اخلطاب فقال إين احتلمت 
 على طنفسة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه وإن خفي عليك فارششه قالوا وقد ثبت تسمية

  املين اذي كما مسى دم احليض أذى واألذى هو النجس فقال الطحاوي ثنا ربيع احلريى ثنا إسحاق 

ابن بكر بن مضر قال حدثين ايب عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن ايب حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن 
لثوب الذي يضاجعك فيه قالت حديج عن معاوية بن ايب سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النيب كان النيب يف ا

  نعم إذا مل يصبه أذى ويف هذا دليل من وجه آخر وهو ترك الصالة فيه 
  وقد روى حممد بن عبد اهللا بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول اهللا يصلي يف حلف نسائه 
  الصالة قالوا وأما ما ذكرمت من اآلثار على مسحه بأذخرة وفركه فإمنا هي يف ثياب النوم ال يف ثياب 

قالوا وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم ال بأس بالنوم فيها وال جتوز الصالة فيها فقد جيوز أن يكون 
املين كذلك قالوا وإمنا تكون تلك اآلثار حجة علينا لو كنا نقول ال يصح النوم يف الثوب النجس فإذا كنا نبيح 

 ذلك ونقول من بعد ال تصلح الصالة يف ذلك فلم خيالف شيئا مما روى ذلك ونوافق ما رويتم ما رويتهم عن النيب
  يف ذلك عن النيب 

قالوا وإذا كانت اآلثار قد اختلفت يف هذا الباب ومل يكن فيها دليل على حكم املين كيف هو اعتربنا ذلك من 
نا أن ننظر يف األشياء اليت طريق النظر فوجدنا خروج املين حدثا أغلظ األحداث ألنه يوجب أكرب الطهارات فأرد

خروجها حدث كيف حكمها يف نفسها فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث ومها جنسان يف أنفسهما وكذلك دم 
احليض واالستحاضة مها حدث ومها جنسان يف أنفسهما ودم العروق كذلك يف النظر فلما ثبت مبا ذكرنا أن كل ما 

  ن خروج املين حدث ثبت أيضا أنه يف نفسه جنس فهذا هو النظر فيه خروجه حدث فهو جنس يف نفسه وقد ثبت أ
قال املطهر ليس يف شيء مما ذكرت دليل على جناسته أما كون عائشة كانت تغسله من ثوب رسول اهللا فال ريب أن 

الثوب يغسل من القذر والوسخ والنجاسة فال يدل جمرد غسل الثوب منه على جناسته فقد كانت تغسله تارة 
متسحه أخرى وتفركه أحيانا ففركه ومسحه دليل على طهارته وغسله ال يدل على النجاسة فلو أعطيتم األدلة و

حقها لعلمتم توافقها وتصادقها ال تناقضها واختالفها وأما أمر ابن عباس بغسله فقد ثبت عنه أنه قال إمنا هو مبنزله 
  املخاط والبصاق فأمطه عنك ولو 

ستقذار والنظافة ولو قدر أنه للنجاسة عنده وأن الرواية اختلفت عنه فتكون مسألة خالف بإذخرة وأمره بغسله لال
عنه بني الصحابة واحلجة تفضل بني املتنازعني على أنا ال نعلم عن صحايب وال أحد أنه قال إنه جنس البته بل غاية ما 

 مبجموع اآلثار عنهم لدلت على جواز يروونه عن الصحابة غسله فعال وأمرا وهذا ال يستلزم النجاسة ولو أخذمت
األمرين غسله لالستقذار واالجتزاء مبسحه رطبا وفركه يابسا كاملخاط وأماقولكم ثبت تسمية املين أذى فلم يثبت 
ذلك وقول أم حبيبة ما مل ير فيه أذى ال يدل على أن مرادها باألذى املين ال مبطابقة وال تضمن وال التزام فإهنا إمنا 



  أنه يصلي يف الثوب الذي يضاجعها فيه مامل يصبه أذى ومل تزد أخربت ب
فلو قال قائل املراد باألذى دم الطمث لكان أسعد تفسريه منكم وكذلك تركه الصالة يف حلف نسائه ال يدل على 

الصالة جناسة املين البتة فإن حلاف املرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي ال تشعر وقد يكون التركذ تنزها عنه وطلب 
  على ما هو أطيب منه وأنظف فأين دليل التنجيس 

وأما محلكم اآلثار الدالة على االجتزاء مبسحه وفركه على ثياب النوم دون ثياب الطهارة فنصره املذاهب توجب 
ى مثل هذا فلو أعطيتهم األحاديث حقها وتأملتم سياقها وأسباهبا جلزمتم بأهنا إمنا سيقت ال حتجاج الصحابة هبا عل

  الطهارة وإنكارهم على من جنس املين 
قالت عائشة رضي اهللا عنها كنت أفركه من ثوب رسول اهللا فيصلي فيه ويف حديث عبد اهللا بن عباس مرفوعا 

وموقوفا إمنا هو كاملخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وباجلملة فمن احملال أن يكون جنسا والنيب شدة ابتالء 
  أبداهنم وال يامرهم يوما من األيام بغسله وهم يعلمون االجتزاء مبسحه وفركه األمه به يف ثياهبم و

وأما قولكم إن اآلثار قد اختلفت يف هذا الباب ومل يكن يف املروى عن النيب بيان حكم املين فاعتربمت ذلك من طريق 
فية بأسرها عنها وقد تقدم أن النظر فيقال اآلثار حبمد اهللا يف هذا الباب متفقة ال خمتلفة وشروط االختالف منت

  الغسل تارة واملسح والفرك تارة جائز وال يدل ذلك على تناقض وال اختالف البتة 
  ومل يكن رسول اهللا أمته يف بيان حكم هذا األمر املهم إىل جمرد نظرها 

   احلمد وآرئها وهو يعلمهم كل شيء حىت التخلي وآدابه ولقد بينت السنة هذه املسألة بيانا شافيا وهللا
وأما ما ذكرمت من النظر على تنجيسه فنظر أعشى ألنكم أخذمت حكم جناسته من وجوب االغتسال منه وال ارتباط 
بينهما ال عقال وال شرعا وال حسا وإمنا الشارع حكم بوجوب الغسل علىالبدن كله عند خروجه كما حكم به 

ه الريح توجب غسل أعضاء الوضوء وليست جنسه عند إيالج احلشفة يف الفرج وال جناسة هناك وال خارج وهذ
وهلذا ال يستنجي منها وال يغسل اإلزار والثوب منها فما كل ما أوجب الطهارة يكون جنسا وال كل جنس يوجب 

الطهارة أيضا فقد ثبت عن الصحابة أهنم صلوا بعد خروج دمائهم يف وقائع متعددة وهم أعلم بدين اهللا من أن 
ظهر ان النظر ال يوجب جناسته واآلثار تدل على طهارته وقد خلق اهللا األعيان على أصل يصلوا وهم حمدثون ف

الطهارة فال ينجس منها إال ما جنسه الشرع وما مل يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة واهللا أعلم فائدة 
  تعليق الطالق على أمر 

من ال يعلم إال من جهته بوقوعه وليس خربه مما قام الدليل  إذا علق الطالق بأمر يعلم العقل استحالته عادة وأخرب
  على صدقه فقد قال كثري من الفقهاء بوقوع الطالق عند خربه 

قال حممد بن احلسن بعدم الوقوع وهو الصواب وهو اختيار ابن عقيل وغريه من أصحاب أمحد بن حنبل وصورة 
ار فأنت طالق فقالت أنا أحب ذلك قال املوقعون احملبة أمر ال املسألة إذا قال إن كنت حتبني أن يعذبك اهللا يف الن

  يتوقف عليه وال يعلم إال من جهتها فإذا أخربت به رجع إىل قوهلا الباطن 
اعترض على ذلك ابن عقيل فقال إذا كان عليه داللة أمكن االطالع عليه وال داللة أكرب من العلم بأن طباع 

وال حتبها وإذا علم هذا طبعا صار دعوى خالفه خرقا للعادة فهو كقوله أنت  احليوان ال تصرب على نفحات النار
طالق إن صعدت السماء فغابت مث ادعت الصعود فإنه ال يقع الستحالته طبعا وعادة قالوا النعام مييل إىل النار فال 

دها فتمنت معه ميتنع أن تكون هذه صادقة إلخبارها عن نفسها أو دخل عليها داخل من برد استوىل على جس
  دخول النار 



قال ابن عقيل ال يستحيل امليل إىل النار من احليوان الذي ذكرت لكن ذلك خرق للعادة يف حق غريها فلئن جاز أن 
يصدقها يف ذلك لكونه ال يستحيل وجب أن يصدقها يف صعود السماء فقد صعدت إليها املالئكة واجلن واألنبياء 

خرقها ويف مسألتنا مل تقل أحب النار بل قالت احب ان يعذبين اهللا بالنار والنعام ال  بل يبىن األمر على العادة دون
يتعذب فقد صرحت حبب أعظم األمل ومل جيتمع يف حيوان حب وميل إىل ما يعذب به فقد صرحت حبب أعظم األمل 

بأن ما يف قلبها ال يطلع  ومل جيتمع يف حيوان حب وميل إىل ما يعذب به بل طبعه النفور من كل مؤمل فأما تعلقهم
  عليه إال من إخبارها فهذا شيء يرجع إىل ما جيوز أن يكون يف قلبها من طريق العادة 

فأما املستحيل عادة فإنه كاملستحيل يف نفسه ولو أنه قال هلا إن كنت تعتقدين ان اجلمل يدخل يف خرم اإلبرة فأنت 
ز ذلك فضال عن أن يعتقده انتهى كالمه وهو كما ترى قوة صحة طالق فقالت أعتقده مل يقع الطالق إذ ال عاقل جيو

  حادثة 
مسجد عليه وقف خرب وليس يف وقفه ما يفى بعمارته هل جيوز نقل ذلك إىل عمارة اجلامع الذي ال غىن للقرية 

  عنه 
مسجد قال مجاعة جيوز وخالفهم ابن عقيل فقال جيب صرف دخل وقف املسجد إىل عمارته حبسبها وقد كان سقف 

  النيب انتهى 
والتحقيق يف املسألة أن املسجد ان تعطل حبيث انتقل أهله عنه وبقى يف مكان ال يصلى فيه فالصواب ما قاله 

  اجلماعة وإن كان جربانه حباهلم وهو بصدد أن يصلى فيه فالصواب ما قاله ابن عقيل واهللا أعلم 
ها مدة مث قصر يف النفقة وعلل ذلك بأنه يف مقابلة ما وسئل عن رجل تزوج ضريرة ومعها جارية ختدمها فأنفق علي

كان أنفق على اجلارية فقال هذا فإن من تزوج ضريرة فقد دخل على بصرية أنه ال بد هلا من خادم فتكون املؤونة 
  عليه كمن تزوج امرأة ذات جاللة يلزمه إخدامها 

ني قول مسع اهللا ملن محده فهل يقدر ما يكون به وسئل عن رجل ادرك الناس ركوعا يف صالة اجلمعة ومسع من املبلغ
تابعا لإلمام أو يعترب مبن يليه فقال بل يقدر ما يكون به حاكما تابعا لإلمام يف حال ركوعه ألنه قد يكون ركع 

  واإلمام قد رفع ولكن 

االمام فالوسائط ال لبعد ما بني املبلغني وبني اإلمام قد يكون األواخر ركعا وذلك أن الشرع علق اإلدراك بركوع 
  عربة هبم حادثة طالق امرأة 

رجل قال المراته انت طالق ال كلمتك وأعادة فقال بعض أصحاب أمحد إن قصد إفهامها بالثاين مل يقع وإن قصد 
  االبتداء وقع املعلق بالثاين 

وإمنا اشتبهت مبسألة إذا  قال ابن عقيل هذا خطأألن الثاين هو كالم هلا على كل حال سواء قصد اإلفهام إو االبتداء
قال إن حلفت بطالقك فأنت طالق وأعادة فإن التفصيل كما ذكرت فأما الكالم فهو على اإلطالق يتناول كل 

كالم خمصوص خبالف احللف فإنه ال يكون حلفا إال بقصد وإذا كان قصده بالثاين إفهامها ملا حلف به أوال مل يكن 
الفرق خيايل فإنه اراد أذ قصد إفهامها فلم يرد إال اليمني األوىل ومل يرد به  حلفا قلت والصواب القول األول وهذا

الكالم احمللوف عليه فتحنيثه مبا مل يرده البتة وبساط الكالم وتبينه إمنا يدل على أنه ال كلمتك بعد اليمني مفردة 
  بينهما وبني مسألة احللف كانت أو مكررة فما كلمها الكالم الذي حلف عليه وإمنا أفهمها ميينه فال فرق 

وأما قوله إن احللف ال يكون حلفا إال بقصد فيقال إن كان القصد شرطا يف اعتبار احمللوف عليه مل حينث يف 
املوضعني وإن مل يكن شرط فيه فينبغي أن حينث يف املوضعني فأما أن جيعل القصد شرطا يف أحدمها دون اآلخر فال 



  ة ألهل البيت وجه له واهللا أعلم فائدة الوصي
استدل شيعي على الوصية ألهل البيت بقوله تعاىل قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب فأجيب بأن قيل هذه 
وصية هبم ال وصية إليهم فهي حجة على خالف قول الشيعة ألن األمر لو كان إليهم ألوصاهم ومل يوص هبم ونظري 

رواه البخاري ومسلم //  يف األنصار بقول النيب أوصيكم باألنصار هذا االحتجاج على أن األمر يف قريش ال
  فدل على أن األمر يف غريهم // والترمذي 

قلت وهذا كله خروج عن معىن اآلية وما أريد هبا وال داللة فيها لواحد من الطائفتني فإن معىن اآلية ال أسالكم 
نه مل يكن بطن من قريش إال وللنيب قرابة فقال ال أسألكم على عليه اجرا إال أن تصلوا ما بيين وبينكم من القرابة فإ

تبليغ الرسالة أجرا ولكن صلوا ما بيين وبينكم من القرابة وليست هذه الصلة أجرا فاالستثناء منقطع فإن الصلة من 
ة موجبات الرحم فهي واجبة على كل احد وهذا هو تفسري ابن عباس الذي ذكره البخاري عنه يف صحيحه فائد

  أنكار أشياء على الفقهاء 
من العجب إنكار كون القرعة طريقا إلثبات األحكام مع ورود السنة هبا وإثبات حل الوطء بشهادة شاهدي زور 

يعلم الزوج الثاين اهنما شاهدا زور ومع هذا فيثبت احلل له بشهادهتما فمن يقول هذا يف باب حل اإلبضاح 
  والفروج كيف مينع القرعة 

قوهلم إذا منع الذمي دينار من اجلزية انتقض عهده ولو جاهر بسب اهللا ورسوله ودينه او حرق بيوت  ومن العجب
  اهللا مل ينتقض عهده 

  ومن العجب إباحتهم القرآن بالعجمية ومنع رواية احلديث باملعىن 
مسيجد وفقيه  ومن العجب قوهلم اإلميان نفس التصديق وهو ال يتفاضل واألعمال ليست منه وتكفريهم من يقول

  ومن يلتذ بالسماع ويصلي بال وضوء وحنو ذلك 
ومن العجب إسقاطهم احلد عمن استأجر امرأة لرضاع ولده فزنا هبا أو أستأجرها ليزين هبا وإجياهبم احلد على من 

  وطىء امرأة يف الظلمة بظنها امرأته فبانت أجنبية 
القناطري املقنطرة من املاء مبثل رأس األبرة من البول ومن العجب تشددهم يف املياة أعظم التشديد حىت جنسوا 

  وجيوزون الصالة يف ثوب ربعه متضمخ بالنجاسة 
رواه البخاري ومسلم // ومن العجب منعهم إحلاق النسب بالقيافة اليت هي من أظهر األدلة وقد اعتربها النيب 

اهللا عنه وإحلاقهم النسب برجل تزوج امرأة وعمل هبا اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي // والنسائي وغريهم 
بأقصى املشرق وهو بأقصى املغرب وبينهما ما ال يقطعه البشر وقال تزوجت فالنه وهي طالق ثالثا عقب القبول مث 

  جاءت بولد فقالت هو منه 

ت بولد على ومن العجب إحلاقهم الولد يف هذه الصورة وزعمهم أن الرجل إذا كانت له سرية وهو يطأها دائما فأت
  فراشه مل يلحقه إال أن يستحلقه 

ومن العجب أهنم يقولون إذا شهد عليه أربعة بالزنا فقال صدقوا يف شهادهتم وقد فعلت سقط عنه احلد وإن اهتمهم 
  وقال كذبوا علي حد 

ها ومن العجب قوهلم ال يصح اسئجار دار لتجعل مسجدا يصلي فيه املسلمون ويصح استئجارها كنيسة يعبد في
  الصليب وبيتا تعبد فيه النار 



ومن العجب قوهلم أذا قهقه يف الصالة انتقض وضوؤه ولو غىن يف صالته وقذف احملصنات وأتى بأقبح السب 
  والفحش فوضوؤه حبالة مل ينتقض 

املاء ومن العجب قوهلم إذا وقع يف البئر جناسة ينزح منه ادالء معينة فإذا حصل الدلو األول يف البئر تنجس وغرف 
جنسا فما أصاب حيطان البئر منه جنسها وكذلك ما بعده من الدالء إىل األخري فإنه ينزل جنسا مث يصعد طاهرا 

  يقشقش النجاسة من البئر قال احلافظ ما يكون أكرم او أعقل من هذا الدلو 
نث بأكل الرطب ومن العجب قوهلم لو حلف ال يأكل فاكهة حنث يأكل اجلوز ولو كان يابسا منذ سنني وال حي

  والعنب والرمان 
وأعجب من ذلك تعليلهم بأن هذه الثالثة خيار الفاكهه فال تدخل يف األسم املطلق ذكر احلكم والدليل األمساقي يف 

  شرح الطحاوي 
ومن العجب قوهلم لو حلف ال يشرب من النيل أو الفرات أو دجلة فشرب بكفه مل حينث حىت ينكب ويكرع بفيه 

  فائدة نعيم وعذاب مثل البهائم 
قال مجاعة من الناس إذا ماتت نصرانية يف بطنها جنني مسلم نزل ذلك القرب نعيم وعذاب فالنعيم لألبن والعذاب 

  لألم وال بعد فيما قالته كما لو دفن يف قرب واحد مؤمن وفاجر فإنه جيتمع يف القرب النعيم والعذاب فائدة العتق 
  إال إذا قصد به القربه ألهنم جعلوه عبادة والعبادة ال تصح إال بالنية  قالت اإلمامية إن العتق ال ينفذ

قال ابن عقيل وال بأس هبذا القول ال سيما وهم يقولون الطالق ال يقع إال إذا كان مصادقا للسنة مطابقا لألمر 
الطالق ما كان  وليس بقربة فكيف بالعتق الذي هو قربة قلت وقد ذكر البخاري يف صحيحه عن ابن عباس أنه قال

  عن وطر والعتق ما ابتغى به وجه اهللا فائدة خطاب الرؤساء باللني 
كثري من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة األخالق اليت كان يعامله هبا قبل الرياسة فال يصادفها 

ب من صاحبه إذا سكر فينتقض ما بينهما من املودة وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة وهو مبنزلة من يطل
أخالق الصاحي وذلك غلط فإن الرياسه سكرة كسكرة اخلمر أو أشد ولو مل يكن للرياسة سكرة ملا اختارها 

صاحبها على اآلخرة الدائمة الباقية فسكرهتا فوق سكرة القهوة بكثري وحمال أن يرى من السكران أخالق الصاحي 
مبخاطبة رئيس القبط باخلطاب اللني فمخاطبة الرؤساء بالقول اللني أمر وطبعه وهلذا أمر اهللا تعاىل أكرم خلقه عليه 

مطلوب شرعا وعقال وعرفا ولذلك جتد الناس كاملفطورين عليه وهكذا كان النيب رؤساء العشائر والقبائل وتأمل 
معه جمرج امتثال موسى ملا أمر به كيف قال لفرعون هل لك إىل أن تزكى وأهديك إىل ربك فتخشى فأخرج الكالم 

السؤال والعرض ال خمرج األمر وقال إىل أن تزكى ومل يقل إىل أن أزكيك فنسب الفعل إليه هو وذكر لفظ التزكي 
دون غريه ملا فيه من الربكة واخلري والنماء مث قال وأهديك إىل ربك أكون كالدليل بني يديك الذي يسري أمامك 

  ورزقه ورباه بنعمه صغريا ويافعا وكبريا وقال اىل ربك استدعاء ألميانه بربه الذي خلقه 
وكذلك قول إبراهيم اخلليل ألبيه يا أبت مل تعبد ما اليسمع وال يبصر وال يغىن عنك شيئا فابتدأ خطابه بذكر أبوته 

  الدالة على توقريه ومل يسمه بامسه مث اخرج الكالم معه خمرج السؤال فقال مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال 

شيئا ومل يقل ال تعبد مث قال يا ابت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فلم يقل له جاهل ال علم عندك بل  يغىن عنك
عدل عن هذه العبارة إىل ألطف عبارة تدل على هذا املعىن فقال جاءين من العلم ما مل يأتك مث قال فاتبعين أهدك 

  صراطا سوايا 



مث قال يا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن فتكون  هذا ومثل قول موسى لفرعون وأهديك إىل ربك
  للشيطان وليا فنسب اخلوف إىل نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق اخلائف على من يشفق عليه 

وقال ميسك فذكر لفظ املس الذي هو ألطف من غريه مث نكر العذاب مث ذكر الرمحن ومل يقل اجلبار وال القهار فأي 
  ن هذا خطاب ألطف وألني م

ونظري هذا خطاب صاحب يس لقومه حيث قال يا قوم اتبعوا املرسلني اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون وما 
  يل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون 

ونظري ذلك قول نوح لقومه يا قوم إين لكم نذير مبني أن أعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم 
مى وكذلك سائر خطاب األنبياء ألمتهم يف القرآن إذا تأملته وجدته ألني خطاب وألطفه بل خطاب اهللا إىل أجل مس

لعباده وألطف خطاب وألينه كقوله تعاىل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اآليات وقوله 
اهللا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وقوله يا  تعاىل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون

أيها الناس إن وعد اهللا حق فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور وتأمل ما يف قوله تعاىل وإذ قلنا 
للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان اجلن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم 

  عدو بئس للظاملني بدال من اللطف الذي سلب العقول لكم 
وقوله تعاىل أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفني على أحد التأويلني أي نترككم فال ننصحكم وال 

  ندعوكم ونعرض عنكم إذا أعرضتم انتم وأسرفتم 
نوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من وتأمل لطف خطاب نذر اجلن لقومهم وقوهلم يا قومنا أجيبوا داعى اهللا وآم

  عذاب أليم 

  فائدة 
سئل ابن عقيل عن رجل له ماء جيري على سطح جاره فعلى داره هل يسقط حق اجلري فقال ال لكنه إذا سلط املاء 

على عادته حفر سطح جاره ملوضع العلو فينبغي أن جيعل جريه حبدته إىل ملكه مث خيرجه بسهولة إىل سطح جاره 
  ة قالت لزوجها طلقين فائد

وسئل عن رجل قالت له زوجته طلقين فقال إن اهللا قد طلقك فقال يقع الطالق ألنه كناية استندت إىل داللة احلال 
  وهي ذكر الطالق وسؤاهلا إياه 

وإجاب بعض الشافعية بإنه إن نوى وقع الطالق وإال مل يقع قلت وهذا هو الصواب إن قوله إن اهللا قد طلقك إن 
د به شرع طالقك وأباحة مل يقع وإن أراد أن اهللا قد أوقع عليك الطالق وأراده وشاءه فهذا يكون طالقا ألن أرا

  ضرورة صدقة أن يكون الطالق واقعا وإذا احتمل األمرين فال يقع إال بالنية فائدة 
ال إذا مل يكن وسئل عن رجل أوقف دابة يف مكان فجاء رجل فضرهبا فرفسته فمات هل يضمن صاحب الدابة فق
  متعديا يف إيقافها بأن تكون يف ملك الضارب فال ضمان عليه وإن كان متعديا فالضمان عليه فائدة 

حكى الطحاوي أن مذهب أيب يوسف جواز أخذ بين هاشم الفقراء الزكاة من بين هاشم األغنياء قاله ابن عقيل قال 
  مذهب أيب يوسف وهو مذهب اإلمامية  وسألت قاضي القضاة عن ذلك يريد الدامغاين فقال نعم هو

قلت وقد ذهب بعض الفقهاء إىل أهنم جيوزون هلم األخذ من الزكاة مطلقا إذا منعوا حقهم من اخلمس وأفىت به 
  بعض الشافعية 



  فائدة 

  هل حجرة النيب أفضل أم الكعبة

جرة فالكعبة أفضل وإن أردت قال ابن عقيل سألين سائل أميا أفضل حجرة النيب الكعبة فقلت إن أردت جمرد احل
  وهو فيها فال واهللا وال العرش ومحلته وال جنه عدن وال األفالك الدائرة ألن باحلجرة جسدا لو وزن بالكونني لرجح 

وسئل عن حبس الطري لطيب نغمتها فقال سفه وبطر يكفينا أن نقدم على ذحبها لألكل فحسب ألن اهلواتف من 
لطريان وذكر أفراخها أفيحسن بعاقل أن يعذب حيا ليترمن فيلتذ بنياحته وقد منع من احلمام رمبا هتفت نياحة على ا

  هذا بعض أصحابنا ومسوه سفها فائدة صحة الرأي باعتدال املزاج 
من دقيق الورع أن ال يقبل املبذول حال هيجان الطبع من حزن أو سرور فذلك كبذل السكران ومعلوم ان الرأى 

املزاج ومىت بذل باذل يف تلك احلال يعقبه ندم ومن هنا ال يقضي القاضي وهو غضبان  ال يتحقق إال مع اعتدال
وإذا أردت اختبار ذلك فاخترب نفسك يف كل مواردك من اخلري والشر فالبدار باالنتقام حال الغضب يعقب ندما 

  متثيله بابن ملجم فائدة وطاملا ندم املسرور على جمازفته يف العطاء وود أن لو كان اقتصر وقد ندم احلسن على 
جواز البيان بالفعل وجواز // رواه مسلم والنسائي والترمذي // يف قول النيب لسائل عن مواقيت الصالة صل معنا 

  تأخريه إىل وقت احلاجة إليه وجواز العدول عن العمل الفاضل إىل املفضول لبيان اجلواز 

  فائدة تفسري القرياط يف حديث الرسول

جنازة فله قرياط ومن تبعها حىت تدفن فله قرياطان سئل أبو نصر بن الصباغ عن القرياطني هل مها  قوله صلى على
  غري األول أو به فقال بل القرياطان األول وآخر معه بدليل قوله تعاىل مثىن وثالث ورباع 

فكأمنا قام الليل كله  قلت ونظري هذا قوله صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ومن صلى الفجر يف مجاعة
فهذا مع صالة العشاء يف مجاعة قد جاء مصرحا به يف جامع // رواه مسلم والترمذي وابو داود وغريهم // 

  الترمذي كذلك ومن صلى العشاء والفجر يف مجاعة فكأمنا قام الليل كله 
له أندادا ذلك رب العاملني وجعل ونظريه أيضا قوله تعاىل قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون 

فيها رواسي من قوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني فهي أربعة باليومني األولني ولوال 
  ذلك لكانت أيام التخليق مثانية فائدة 

ت البن عقيل فيه كالما قال مل أزل حريصا على معرفة املراد بالقرياط يف هذا احلديث وإىل أي شيء نسبته حىت رأي
القرياط نصف سدس درهم مثال أو نصف دينار وال جيوز أن يكون املراد هنا جنس األجر ألن ذلك يدخل فيه 

ثواب اإلميان وأعماله كالصالة واحلج وغريه وليس يف صالة اجلنازة ما يبلغ هذا فلم يبق إال أن يرجع إىل املعهود 
علق بامليت أجر الصرب على املصاب فيه وأجر جتهيز وغسله ودفنه والتعزية به ومحل وهو األجر العائد إىل امليت ويت

الطعام إىل أهله وتسليتهم وهذا جمموع األجر الذي يتعلق بامليت فكان للمصلى واجلالس إىل أن يقرب سدس ذلك أو 
  نصف سدسه إن صلى وانصرف 

راق إىل وضعه يف حلده وقضاء حق أهله وأوالده قلت كان جمموع األجر احلاصل على جتهيز امليت من حني الف
  وجربهم دينار مثال فللمصلي عليه قراط من هذا الدينار 



والذي يتعارفه الناس من القرياط أنه نصف سدس فإن صلى عليه وتبعه كان له قرياطان منه ومها سدسه وعلى هذا 
يف نفسه وكلما كان اعظم كان القرياط منه  فيكون نسبه القرياط إىل األجر الكامل حبسب عظم ذلك األجر الكامل

  حبسبه فهذا بني ههنا 
وأما قوله افتىن كلبا إال كلب ماشية أو زرع نقص من أجره أو من عمله كل يوم قرياط فيحتمل أن يراد به هذا 
ته املعىن أيضا بعينه وهو نصف سدس أجر عمله ذلك اليوم ويكون صغر هذا القرياط وكربه حبسب قلة عمله وكثر
فإذا كانت له أربعة وعشرون ألف حسنة مثال نقص منها كل يوم ألفا حسنة وعلى هذا احلساب واهللا أعلم مبراد 

// ضعيف // رسوله وهذا مبلغ اجلهد يف فهم هذااحلديث فائدة تعزية املصاب قوله عزى مصابا فله مثل أجره 
  استكشله بعضهم وقال 

ية املعزي هلا مع برد قلبه فأجاب ابن عقيل رمحه اهللا جبواب بديع جدا فقال مشقة املصيبة أعظم بكثري من مساواة تعز
ليس مراده بعضهم لبعض نسأ اهللا يف أجلك وتعيش انت وتبقى وأطال اهللا عمرك وما أشبه ذلك بل املقصود من 

فداوى عمد اجلك إىل قلب قد أقلقه أمل املصاب وأزعجه وقد كاد يساكن السخط ويقول اهلجر ويوقع الذنب 
ذلك القلب بآي الوعيد وثواب الصرب وذم اجلزع حىت يزيل ما به او يقلله فيتعزى فيصري ثواب املسلى كثواب 
املصاب ألن كال منهما دفع اجلزع فاملصاب كابده باالستجابة واملعزي عمل يف أسباب املداواة ألمل الكآبة فائدة 

  إقالة العثرات 
  قال ابن عقيل // حسن // ود قوله ذوي اهليئات عثراهتم إال احلد

  هوامش 

  املراد هبم الذين دامت طاعاهتم وعدالتهم فزلت يف بعض األحايني أقدامهم بورطة 
قلت ليس ما ذكره بالبني فإن النيب يعرب عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأهنم ذوو اهليئات وال عهد هبذه العبارة 

لظاهر أهنم ذوو األقدار بني الناس من اجلاه والشرف والسؤدد فإن اهللا تعاىل يف كالم اهللا ورسوله للمطيعني املتقني وا
خصهم بنوع التكرمي وتفضيل على بين جنسهم فمن كان منهم مستورا مشهورا باخلري حىت كبا به جواده ونبا 

ود اهللا فإنه عصب صربه وأديل عليه شيطانه فال تسارع إىل تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما مل يكن حدا من حد
  يتعني استيفاؤه من الشريف كما يتعني أخذه من الوضيع فإن النيب لو أن فاطمه بنت حممد سرقت لقطعت 

يدها وقال إمنا هلك بنوا إسرائيل أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه 
وهذا باب عظيم من أبواب حماسن هذه الشريعة الكاملة // رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي // احلد 

  وسياستها للعامل وانتظامها ملصاحل العباد يف املعاش واملعاد فائدة نفاة احلكم واملثبتون 
اعترض نفاة املعاين واحلكم على مثبتيها يف الشريعة بأن قالوا الشرع قد فرق بني املتماثالت فأوجب احلد بشرب 

الدم والبول وأكل العذرة وهي أخبث من اخلمر وأوجب قطع اليد يف سرقه ربع دينار ومنع  اخلمر ومل حيد بشرب
قطعها يف هنبه ألف دينار وأوجب احلد يف رمي الرجل بالفاحشة ومل يوجبه يف رميه بالكفر وهو أعظم منه ومل يرتب 

  الكبائر  على الربا حدا مع كونه من الكبائر ورتب احلد على شرب اخلمر والزنا ومها من
فأجاب املثبتون بأن قالوا هذا مما يدل على اعتبار املعاين احلكم ونصب الشرع حبسب مصاحل العباد فإن الشارع 

ينظر إىل احملرم مفسدته مث ينظر إىل وازعه وداعية فإذا عظمت مفسدته رتب عليها من العقوبة حبسب تلك املفسدة 



يف بين آدم وازعا عنه اكتفى بذلك الوازع عن احلد فلم يرتب على شرب  مث أن كان يف الطباع اليت ركبها اهللا تعاىل
البول والدم والقىء وأكل العذرة حدا ملا يف طباع الناس من االمتناع عن هذه االشياء فال تكثر مواقعتها حبيث 

دود عليها لعمت يدعو إىل الزجر باحلد خبالف شرب اخلمر والزنا والسرقة فإن الباعث عليها قوي فلوال ترتيب احل
  مفاسدها وعظمت املصيبة بارتكاهبا 

وأما النهبة فلم يرتب عليها حدا إما ألن بواعث الطباع ال تدعوا إليها غالبا خوف الفضيحة واإلشتهار وسرعة 
  األخذ وإما ألن مفسدهتا تندفع بإغاثة الناس ومنعهم املنتهب واخذهم على يده 

ألنه يقع يف األسواق ويف املأل فوكلت إزالته إىل إنكار الناس خبالف السرقة  وأما الربا فلم يرتب عليها حدا فقيل
والفواحش وشرب اخلمر فإهنا إمنا تقع غالبا سرا فلو وكلت إزالته إىل الناس مل تزل وأحسن من هذا أن يقال ملا 

  كان املرايب إمنا يقضي له 

وإن مل يأخذها مل يقض له هبا كانت مفسدة الربا منتفيه  برأس ماله فقط فإن أخذ الزيادة قضى عليه بردها إىل غرمية
بذلك فإن غرمية لو سأله مل يعطه إال رأس ماله فحيث رضي بإعطائه الزيادة فقد رضى باستهالكها وبذهلا جمانا 

  واألخذ هلا رضي بأكل النار 
ورسوله آكل للجمر واحلد إمنا  وأجود من هذين أن يقال ذنب الربا أكرب من أن يطهره احلد فإن املرايب حمارب هللا

شرع طهرة وكفارة واملرايب ال يزول عنه أمث الربا باحلد ألن حرمته أعظم من ذلك فهو كحرمة مفطر رمضان عمدا 
  من غري عذر 

ومانع الزكاة خبال وتارك صالة العصر وتارك اجلمعة عمدا فإن احلدود كفارات وطهر فال تعمل إال يف ذنب يقبل 
  ر التكفري والطه

ومن هذا عدم إجياب احلد بأكل أموال اليتامي ألن آكلها قد وجبت له النار فال يؤثر احلد يف إسقاط ما وجب له 
  من النار 

وكذلك ترك الصالة هو أعظم من أن يرتب عليه حد ونظري هذا اليمني الغموس هي أعظم إمثا من أن يكون فيها 
  حد أو كفارة 

كاملة وجدهتا يف غاية احلكمة ورعاية املصاحل ال تفرق بني متماثلني البتة وال وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة ال
تسوى بني خمتلفني وال حترم شيئا ملفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية ملا حرمته أو رجحته عليه وال تبيح شيئا ملصلحة 

  لك البتة وحترم ما مصلحته تساويه ملا اباحته البتة وال يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذ
وال يلزمه األقوال املستندة إىل آراء الناس وظنوهنم واجتهاداهتم ففي تلك من التفريق بني املتماثالت واجلمع بني 

  املختلفات وإباحة الشيء وحترمي نظره وأمثال ذلك ما فيها فائدة كشف وجه املرأة يف اإلحرام 
الفساد اليوم أهو أوىل أم التغطية مع الفداء وقد قالت سئل ابن عقيل عن كشف املرأة وجهها يف اإلحرام مع كثرة 

// رواه البخاري ومسلم وابو داود // عائشة رضي اهللا عنها لو علم رسول اهللا أحدث النساء ملنعهن املساجد 
  فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها ورفع حكم 

  ع الشرع رأسا ثبت شرعا حبوادث البدع ال جيوز ألنه يكون نسخا باحلوادث ويفضي إىل رف
وأما قول عائشة فإهنا ردت األمر إىل صاحب الشرع فقالت لو رأى ملنع ومل متنع هي وقد حبذ عمر السترة على 
االمة وقال ال تشبهي باحلرائر ومعلوم أن فيهن من تفنن لكنه ملا وضع كشف رأسها للفرق بني احلرائر واإلماء 



الل وقد ندب الشرع إىل النظر إىل املرأة قبل النكاح وأجاز جعله فرقا فما ظنك بكشف وضع بني النسك واإلح
للشهود النظر فليس ببدع أن يأمرها بالكشف ويأمر الرجال بالغض ليكون أعظم لالبتالء كما قرب الصيد إىل 

  األيدي يف اإلحرام وهنى عنه 
م فإن النيب يشرع هلا كشف قلت سبب هذا السؤال واجلواب خفاء بعض ما جاءت به السنة يف حق املرأة يف اإلحرا

الوجه يف االحرام وال غريه وإمنا جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين وجاء النهي عن 
لبس القميص والسراويل ومعلوم ان هنيه عن لبس هذه االشياء مل يرد أهنا تكون مكشوفة ال تستر البتة بل قد أمجع 

تر بدهنا بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله باإلزار مع أن خمرج النهي الناس على أن احملرمة تس
  عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد وكيف يزاد على موجب النص 

ويفهم منه أنه شرع هلا كشف وجهها بني املأل جهارا فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة 
جه املرأة كبدن الرجل حيرم ستره باملفصل على قدره كالنقاب والربقع بل وكيدها حيرم سترها باملفصل على بل و

  قدر اليد كالقفاز وأما سترها بالكم وستر الوجه باملالءه واخلمار والثوب فلم ينه عنه البته 
ى رأس احملرم ملا جعل اهللا ومن قال إن وجهها كرأس احملرم فليس معه بذلك نص وال عموم وال يصح قياسه عل

  بينهما من الفرق 
وقول من قال من السلف إحرام املرأة يف وجهها إمنا اراد به هذا املعىن أي ال يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم 

  الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل 
صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس حبجة ما مل يثبت عن 

  كشف الوجه وال سبيل إىل واحد من األمرين 
وقد قالت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها كنا إذ مر عنها الركبان سدلت إحدانا اجللباب على وجهها ومل تكن 

  إحداهن تتخذ عودا جتعله بني وجهها وبني اجللباب كما 

  هذا عن امرأة من نساء الصحابة وال أمهات املؤمنني البتة ال عمال وال فتوى قاله بعض الفقهاء وال يعرف 
ومستحيل أن يكون هذا من شعار اإلحرام وال يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه اخلاص والعام ومن آثر اإلنصاف 

واهلادي فائدة  وسلك سبيل العلم والعدل تبني له راجح املذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها واهللا املوفق
  زكاة احللي 

قال ابن عقيل خيرج من رواية إجياب الزكاة يف حلي الكراء واملواشط أن جيب يف العقار املعد للكراء وكل سلعة 
تؤجر وتعد لإلجارة قال وإمنا خرجت ذلك عن احللي ألنه قد ثبت من اصلنا أن احللي ال جيب فيه الزكاة فإذا اعد 

  اليت ال جتب فيها الزكاة ينشيء إجياب الزكاة للكراء وجبت مجيع العروض 
يوضحه أن الذهاب والفضة عينان جتب الزكاة جبنسهما وعينهما مث إن الصياغة واإلعداد للباس والزينة واالنتفاع 
غلبت على إسقاط الزكاة يف عينه مث جاء اإلعداد للكراء فغلب على االستعمال وإنشاء إجياب الزكاة فصار أقوى 

على إسقاط الزكاة فأوىل أن يوجب الزكاة يف العقار واألواين واحليوان اليت ال زكاة يف جنسها أن ينشيء مما قوى 
  فيها اإلعداد للكراء زكاة فائدة 

قال ابن عقيل جاءت فتوى أن حاكما قال بني يديه يهودي ال ننكر أن حممدا بعث إىل العرب فقال له وتقول إنه 
اعة أنه قد أسلم وكتبت ال شك أن قوله إنه بعث إىل العرب قول طائفة منهم وقوله جاء باحلق فقال نعم فأفىت مج



بعد هذا وأعتقد أنه جاء باحلق يرجع إىل ما أقر به من أنه جاء رسوال إىل العرب فإذا احنمل أن يعود كالمه إىل هذا 
  مل خيرج من دينه بأمر حمتمل وكتب بذلك كياد الشاشي 

  علم فائدة غلبة احلسن على ال
قال ابن عقيل يف مسألة ما إذا ألقى يف مركبهم نار واستوى األمران عندهم فيه رويتان قال واعلموا أن التقسيم 

والتفصيل مامل متس النار اجلسد فإن مسته فاإلنسان بالطبع يتحرك إىل خارج منها ألن طبع احليوان اهلرب من احملس 
صري النار دافعة له باحلس والبحر ليس حمسوسا أذاه له لكن الغرق ويغلب احلس على التأمل والنظر يف العاقبة فت

  واملضرة معلومة واحلس يغلب على العلم 
يبني هذا ما يشاهد من الضرب والوخز لإلنسان الذي قد نصبت له خشبة ليصلب عليها أو حفر له بئر ليلقي فيها 

خز باإلنسان والضرب حمس فهو أضرار ناجز واقع فإنه يتقدم إىل اخلشبه والبئر ألن الضرر فيهما ليس مبحس والو
وإذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إىل وقوف احلي وجنوحه عن التحرك إذا تكافأعنده األمرين يف احلس والعلم بيانه 
إنسان هجم عليه سبع على حرف هنر جار عميق وهو ال حيسن السباحة فإنه ال حمالة يتحرك حنو املاء راميا نفسه 

السبع له وهجومه عليه فلو هجم عليه من قبل وجهه سبع فالتفت فإذا وراءه سبع آخر ومها متساويان  ألجل إحلاء
يف اهلجوم عليه مل يبق للطبع مهرب وتوازنت املكروهات فإنه يقف مستسلما صامدا للبالء وكذلك تكافؤ كفة 

  امليزان 
ه لتكافأ عنده األمران احملسوس واملعلوم قلت هذا صحيح من جهة الوهم والدهش وإال فلو كان عقله حاضرا مع

وكثريا ما حيضر الرجل عقله إذ ذاك فيتكافأ عنده احملسوس واملعلوم فيستسلم ملا ال صنع له فيه وال يعني على نفسه 
وحيكم عقله على حسه ويعلم أنه أن صرب كان له أجر من قتل ومل يعن على نفسه وإن ألقى يف اهلالك مل يكن من 

على يقني بل وال يستلزم ذلك لإلميان بالثواب بل إذا تصور محد الناس له على صربه وعدم جزعه بالقاء هذا األجر 
نفسه يف اهلالك هربا مما ال بد له منه رأى الصرب أمحد عاقبة وأنفع له إجال فمحكم يف فمحكم العقل يقدم الصرب 

  ة واهللا أعلم فائدة اهلدية تفقأ عني احلكم وحمكم احلس يهرب من التلف إىل التلف فليست الطباع هذا متكافئ
  يذكر عن كعب قال قرأت يف بعض كتب اهللا تعاىل اهلدية تفقأ عني احلكم 

قال ابن عقيل معناه أن احملبة احلاصلة للمهدي إليه وفرحته بالظفر هبا وميله إىل املهدي مينعه من حتديق النظر إىل 
ه مبطل فال ينظر يف أفعاله بعني ينظر منها إىل من مل يهد إليه هذا معىن معرفة باطل املهدي وأفعاله الدالة على أن

  كالمه 
فاهلدية إذا // ضعيف // قلت وشاهده احلديث املرفوع الذي رواه أمحد يف مسنده حبك الشيء يعمى ويصم 

  أوجبت له حمبة املهدي ففقأت عني احلق وأصمت أذنه 

  فائدة األموال اليت يأخذها القضاة 
  بن عقيل األموال اليت يأخذها القضاة أربعة أقسام رشوة وهداية وأجرة ورزق الرشوة قال ا

حرام وهي ضربان رشوة ليميل إىل إحدمها بغري حق فهذه حرام عن فعل حرام على اآلخذ واملعطي ومها آمثان 
ملعطي ألهنا لالستقاذ ورشوة يعطاها ليحكم باحلق واستيفاء حق املعطي من دين وحنوه فهي حرام على احلاكم دون ا

  فهي كجعل اآلبق وأجرة الوكالء يف اخلصومة وأما اهلدية 



فضربان هدية كانت قبل الوالية فال حترم استدامتها وهدية مل تكن إال بعد الوالية وهي ضربان مكروهة وهي اهلدية 
  وأما األجرة إليه ممن ال حكومة له وهدية ممن قد اجتهت له حكومة فهي حرام على احلاكم واملهدي 

إن كان للحاكم رزق من اإلمام من بني املال حرم عليه أخذ األجرة قوال واحدا ألنه إمنا أجرى له الرزق ألجل 
االشتغال باحلكم فال وجه ألخذ األجرة من جهة اخلصوم وإن كان احلاكم ال رزق له فعلى وجهني أحدمها اإلباحة 

دم الرزق ال يتعني عليه احلكم فال مينع من أخذ األجرة كالوصي ألنه عمل مباح فهو كما لو حكماه وألنه مع ع
  وأمني احلاكم يأكالن من مال اليتيم بقدر احلاجة 

وأما الرزق من بيت املال فإن كان غنيا ال حاجة له إليه احتمل أن يكره لئال يضيق على أهل املصاحل وحيتمل أن 
  واخلراج يباح ألنه بذل نفسه لذلك فصار كالعامل يف الزكاة 

قلت أصل هذه املسائل عامل الزكاة وقيم اليتيم فإن اهللا تعاىل أباح لعامل الزكاة جزءا منها فهو يأخذه مع الفقر 
رواه البخاري // والغىن والنيب منعه من قبول اهلدية وقال هال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدي إليه أم ال 

أن أهدي إليه يف بيته ومل يكن بسببيه العمل على الزكاة جاز له قبوله فيدل ويف هذا دليل على // ومسلم وابو داود 
  ذلك على أن احلاكم إذا أهدى إليه من كان يهدي له قبل احلكم ومل تكن واليته سبب اهلدية فله قبوهلا 

  وأما ناظر اليتيم فاهللا تعاىل أمره باالستعفاف مع الغىن وأباح له األكل باملعروف مع الفقر 
  و إما اقتراض أو إباحة على اخلالف فيه واحلاكم فرع متردد بني أصلني عامل وه

الزكاة وناظر اليتيم فمن نظر إىل عموم احلاجة إليه وحصول املصلحة العامة به أحلقه بعامل الزكاه فيأخذ الرزق مع 
 حظ هلم أهنم أحلقه بويل اليتيم الغين كما يأخذه عامل الزكاة ومن نظر إىل كونه راعيا منتصبا ملعاملة الرعية بأن ال

  إن احتاج أخذ وإن استغىن ترك 
وهذا أفقه وهو مذهب اخللفيتني الراشدين قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إين أنزلت نفسي من مال اهللا منزلة 

  // صحيح // ويل اليتيم إن احتاج أكل باملعروف وإن استغىن ترك 
عامل الزكاة مستأجر من جهة اإلمام جلباية أموال املستحقني هلا ومجعها فما والفرق بينه وبني عامل الزكاة وأن 

  يأخذه يأخذه بعمله كمن يستأجره الرجل جلباية أمواله 
وأما احلاكم فإنه فإنه منتصب إللزام الناس بشرائع الرب تبارك وتعاىل وأحكامه وتبليغها إليهمم فهو مبلغ عن اهللا 

عن املفىت باإللزام بواليته وقدرته واملبلغ عن اهللا تعاىل امللزم لألمة بدينة ال يستحق  تعاىل عز و جل بفتياه ويتميز
عليهم شيئا فإن كان حمتاجا فله من الفىء ما يسد حاجته وهذا لون وعامل الزكاة لون فاحلاكم مفيت يف خربه عن 

شروط املفىت والشاهد ويتميز بالقدرة حكم اهللا ورسوله شاهد فيما ثبت عنده ملزم ملن توجه عليه احلق فيشترط له 
على التنفيذ فهو يف منصب خالفه من قال ال أسألكم عليه أجرا فهؤالء هم احلكام املقدر وجودهم يف األذهان 

  املفقودون يف األعيان الذين جعلهم اهللا ظالال يأوى إليها اللهفان ومناهل يردها الظمآن 

  فائدة حنث يف اليمني 
  ذ يل كتابا فحلف اآلخر أنه قد أنفذه أمس مث بان أنه أنفذه قبله بيوم فماذا يبين على ذلك إذا قال إنسان انف

قال ابن عقيل ال حينث ال ألجل اخلطأ والنسيان بل ألن قصده تصديق نفسه يف اإلنفاذ الذي هو مقصود الطالب 
لو حلف قد أعطيتك دينارا فبان  وإذا بان أن املقصود قد حصل قبل أمس فقد بان أنه قد حصل أو يف املقصود كما

  انه أعطاه دينارين 



  فائدة إذا ماتت احلامل

  إذا ماتت احلامل فصلي عليها هل ينوى احلمل 
  قال ابن عقيل حيتمل أن ال يذكر سوى املرأة ألن احلمل غري متيقن وهلذا ال يالعن عليه ولو قتلت مل جتب ديته 

  قابر املشركني إذا كانت نصرانية ويتذكى بذكاة أمه فإن قيل أليس يعزل له اإلرث وال تدفن يف م
قيل أما اإلرث فهو احلجة ألنه ال يعطاه وال يورث عنه حىت يتحقق وضعه عنه وأما دفنه فلظن وجوده وحكم 

  الزكاة تلحقه إذا وضع فائدة 
  إذا جب إنسان عبده ليزيد يف مثن عبده فهل حتل له الزيادة 

أنس رضي اهللا عنه يف العتق باملثلة فال تفريع وأما من مل يعتقه باملثلة فينبغي عنده أن أما على أصلنا وأصل مالك بن 
  ال حترم الزيادة كما لو قطع له إصبعا زائدة فزاد مثنه بقطعها 
  فإن قيل فاملغنية إذا زادت قيمتها ألجل الغناء حرمت الزيادة 

وال يؤخذ العوض عنه وأما اخلصاء فهو أثر فعل قد قيل الغناء منهي عنه حال دوامه فيقال الحيل لك أن تغين 
  انقضى وال يتعلق النهي بدوامه فافترقا 

  فائدة 
  رجل سرق منديال ال يساوى نصابا ويف طرفه دينار مل يعلم به 

قال ابن عقيل قياس قول أمحد فيمن سرق إناء من ذهب فيه مخر قال إنه ال يقطع فكذلك ههنا ال يقطع ألنه جعل 
  خمر علة إلسقاط القطع باإلناء فقال لو مل يكن قصده اخلمر أراقه فائدة قود يف النفس والطرف القصد لل

رجل له على آخر قود يف النفس والطرف فقطع الطرف فسرى إىل النفس هل يسقط حكم القود يف النفس 
  بالسراية 

وما صلح الستيفاء احلقني حصل به  قال ابن عقيل حيتمل أن يكون مستوفيا للحق بالسراية ألن القطع قد صار قتال
  استيفاؤمها كمن أعتق املكاتب عندنا يف الكفارة حصل به مقصود املكاتب من العتق ومقصود السيد من التكفري 

وكمن أطعم املضطر طعاما قد وجب عليه بذلة لكون املضطر ال طعام له وكون صاحب الطعام غري حمتاج إليه 
  فع به احلقني ونوي بإطعامه الكفارة فإنه يند

  وكذا من دخل املسجد فصلى قضاء ناب عن القضاء والتحية 
قلت وكذلك إذا نذر صيام يوم يقدم فالن فقدم يف هنار رمضان على قول اخلرقي وكذلك املتمتع إذا دخل املسجد 

  طاف طوافا واحدا هو طواف العمرة وطواف القدوم 
  ف طوافا واحدا كفاه عنهما وكذلك إذا اخر طواف الزيارة إىل وقت الوداع وطا

  وكذلك إذا سرق وقطع يدا معصومة فطلب القصاص قطعت يده حدا وقصاصا 
  قال وحيتمل أن ال يقع موقعه ويكون فائدة وقوعه على اإلحتمال األول أنه ال يستحق الدية 
هدرا ألهنا غري مضمونه وإن قلنا الواجب أحد أمرين ويكون فائدة عدم وقوعه على اإلحتمال الثاين أن تقع السراية 

عندنا وإن مل تكن مضمونه مل يكن حمتسبا بالسراية قتال فإن االحتساب هبا عن القود الواجب له هو أحد الضمانني 
  فإذا ثبت أهنا ال تقع موقع القود كان له الدية على الرواية اليت تقول إن الواجب أحد األمرين 



  فائدة ما يؤخذ من الذمي واحلريب 
  مام أمحد رمحه اهللا يؤخذ من الذمي التاجر إذا جاز علينا نصف العشر ومن احلريب املستأمن العشر مذهب اإل

  ومذهب أيب حنيفة إن فعلوا ذلك بنا فعلنا هبم وإال فال 
  ومذهب الشافعي ال جيوز إال بشرط أو تراض بينهم وبني اإلمام 
ذمي واألمان للحريب أوجب حفظ أمواهلم وصيانتها قال ابن عقيل وهذا هو الصحيح من املذهب ألن عقد الذمة لل

بالعهد واجلزية وأخذ ذلك يقع ظلما منا ونقصا لذمتهم املوجبة عصمة أمواهلم ودمائهم فأورد عليهم ما يصنع 
بقضية عمر فقال هي حمتملة أنه فعل ذلك لفعل كان منهم وحيتمل انه كان شرط على قوم منهم ذلك ملصلحة رآها 

 أوجبت ذلك قال ودليلي مصرح باحلكم واضح ال حيتمل فاصرف ظاهر القصة إىل هذا وحاجة للمسلمني
  االحتمال بدليلي الواضح فائدة كتب املهر يف ديباج 

قال ابن عقيل سئلت عن كتب املهر يف ديباج فقلت إمنا يقصد املباهاة وهي اليت حرم ألجلها احلرير وهو الكرب 
حلجة قلت ال كما لو كتب يف ورقة مغصوبة الكتب حرام واحلجة ثابتة فائدة واخليالء قالوا فهل يطعن ذلك يف ا

  الشهود على زنا احملصن 
طلب يف الزنا أربعة ويف اإلحصان اكتفى بإثنني الن الزنا سبب وعلة واإلحصان شرط وإبداء الشروط تقصر عن 

عندنا وعند احلنفة فائدة عطية األوالد العلل واألسباب ألهنا مصححة وليست موجبة وهلذا ال يكتفي باإلقرار مرة 
  املشروعة 

عطية األوالد املشروع أن يكون على قدر موارثيهم ألن اهللا تعاىل منع مما يؤدي إىل قطيعة الرحم والتسوية بني 
  الذكر واألنثى خمالفة ملا وضعه الشرع من التفصيل فيفضي 

األصلح التفضيل بني الذكر واألنثى ملا شرعه وألن حاجة ذلك إىل العداوة وألن الشرع أعلم مبصاحلنا فلو مل يكن 
الذكر إىل املال أعظم من حاجة األنثى وألن اهللا تعاىل جعل األنثى على النصف من الذكر يف الشهادات واملرياث 

نثى والديات ويف العقيقة بالسنة وألن اهللا تعاىل جعل الرجال قوامني على النساء فإذا علم الذكر أن األب زاد اال
علىالعطية اليت أعطاها اهللا وسواها مبن فضله اهللا عليها أفضى ذلك إلىالعداوة والقطيعة كما إذا فضل عليه من 

  سوى اهللا بينه وبينه 
  فأي فرق بني أن يفضل من أمر اهللا بالتسوية بينه وبني أخيه ويسوى بني من أمر اهللا بالتفضيل بينهما 

وقال بناء العطية حال احلياة والصحة واملال ال حق ألحد فيه وهلذا ال جيوز  واعترض ابن عقيل على دليل التفضيل
له اهلبات والعطايا للوارث وما زاد على الثلث لألجانب عربة حبال صحته وقطعا له عن حال مرض املوت فضال 

اهللا على  عن املوت وكذا تعطى األخوات مع وجود االبن واآلب وإن مل يكن هلم حق يف اإلرث وتلك عطية من
سبيل التحكم ال اختيار ألحد فيه وهذه عطية من مكلف غري حمجور عليه فكانت على حسب اختياره من تفضيل 

  وتسوية وهذا هو القول الصحيح عندي 
قلت وهذه احلجة ضعيفة جدا فإهنا باطلة مبا سلمه من امتناع التفصيل بني األوالد املتساوين يف املذكورة واألنوثة 

ه قوله إهنا عطية من مكلف غري حمجور عليه فجازت على حسب اختياره وأنت قد حجرت عليه يف وكيف يصح ل
  التفصيل بني املتساوين فائدة جواز العمل يف السلطنة الشرعية 

  قال ابن عقيل اجلري يف جواز العمل يف السلطنة الشرعية بالسياسة هو احلزم فال خيلو منه إمام 
  ما وافق الشرع قال الشافعي ال سياسة إال 



قال ابن عقيل السياسة ما كان فعال يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد وإن مل يضعه الرسول وال 
نزل به وحي فإن أردت بقولك إال ما وافق الشرع أي مل خيالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن أردت ما نطق به 

فاء الراشدين من القتل واملثل ما ال جيحده عامل بالسنن ولو مل يكن الشرع فغلط وتغليظ للصحابة فقد جرى من اخلل
  إال حتريق املصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة وحتريق على يف األخاديد وقال 

  أججت ناري ودعوت قنربا ... إين إذا شاهدت أمرا منكرا 
رك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا ونفي عمر نصر بن حجاج قلت هذا موضع مزله أقدام وهو مقام ضنك ومعت

احلدود وضيعوا احلقوق وجرؤوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة ال تقوم هبا مصاحل العباد وسدوا 
على نفوسهم طرقا عديدة من طرق معرفة احلق من الباطل بل عطلوها مع علمهم قطعا وعلم غريهم بأهنا أدلة حق 

شرع والذي أوجب هلم ذلك نوع تقصري يف معرفة الشريعة فلما رأى والة األمر ذلك ظنا منهم منافاهتا لقواعد ال
وأن الناس ال يستقيم أمرهم إال بشيء زائد على ما فهمه هؤالء من الشريعة أحدثوا هلم قوانني سياسية ينتظم هبا أمر 

ر طويل وفساد عريض وتفاقم العامل فتولد من تقصري أولئك يف الشريعة وإحداث ما أحدثوه من أوضاع سياستهم ش
  االمر وتعذر استدراكه 

وأفرطت طائفة أخرى فسوغت منه ما يناىف حكم اهللا ورسوله وكال الطائفتني أتت من تقصريها يف معرفة ما بعث 
اهللا به رسوله فإن اهللا ارسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذى به قامت السماوات واألرض 

ت أمارات العدل وتبني وجهة بأي طريق كان فثم شرع اهللا ودينه واهللا تعاىل مل حيصر طرق العدل وأدلته فإذا ظهر
وعالماته يف شيء ونفي غريها من الطرق اليت هي مثلها أو أقوى منها بل بني ما شرعه من الطرق أن مقصودة إقامة 

  فهي من الدين العدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج هبا العدل والقسط 
ال يقال إهنا خمالفة له فال تقول إن السياسة العادلة خمالفة ملا نطق به الشرع بل موافقة ملا جاء به بل هي جزء من 

أجزائه وحنن نسميها سياسة تبعا ملصطلحكم وإمنا هي شرع حق فقد حبس رسول اهللا يف منيمة وعاقب يف هتمة ملا 
أطلق كل متهم وخلى سبيله مع علمه باشتهاره بالفساد يف األرض ونقبه ظهر أمارات الريبه على املتهم فمن 

البيوت وكثرة سرقاته وقال ال آخذه إال بشاهدي عدل فقوله خمالف للسياسة الشرعية وكذلك منع النيب الغال من 
  وحتريق اخللفاء الراشدين متاعه // ضعيف مرفوعا // سهمه من الغنيمة 

وكذلك اضعافه الغرم على سارق ما ال يقطع // حسن // شطره مال مانع الزكاة وكذلك أخذه // ضعيف // كله 
  وكذلك حتريق // صحيح // وكذلك إضعافه الغرم على كامت الضالة // حسن // فيه عقوبته باجللد 

عمر حانوت اخلمار وحتريقه قربه مخر وحتريقه قصر سعد بن أيب وقاص ملا احتجب فيه عن الرعية وكذلك حلقه 
س نصر ابن حجاج ونفيه وكذلك ضربه صبيغا وكذلك مصادرته عماله وكذلك إلزامه الصحابة أن يقلوا رأ

احلديث عن رسول اهللا ليشتغل الناس بالقرآن فال يضيعوه إىل غري ذلك من السياسة اليت ساس هبا األمة فصارت 
 عنه للوطىء ومن هذا حتريق عثمان سنة إىل يوم القيامة وإن خالفها من خالفها ومن هذا حتريق الصديق رضي اهللا

رضي اهللا عنه للصحف املخالفة للسان قريش ومن هذا اختيار عمر رضي اهللا عنه للناس اإلفراد باحلج ليعتمروا يف 
غري أشهره فال يزال البيت احلرام مقصودا إىل أضعاف أضعاف ذلك من سياسته اليت ساسوا هبا األمة وهي بتأويل 

م الناس احلكم إىل شرعية وسياسية كتقسيم من قسم الطريقة إىل شريعة وحقيقة وذلك تقسيم القرآن وسنته وتقسي



  باطل فاحلقيقة نوعان 
  حقيقة هي حق صحيح فهي لب الشرعية ال قسيمتها وحقيقة باطلة فهي مضادة للشريعة كمضادة الضالل للهدى 

أقسامها ال قسيمتها وسياسة باطلة فهي  وكذلك السياسة نوعان سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من
مضادة للشريعة مضادة الظلم للعدل ونظري هذا تقسيم بعض الناس الكالم يف الدين إىل الشرع والعقل هو تقسيم 
باطل بل املعقول قسمان قسم يوافق ما جاء به الرسول فهو معقول وإمنا هي خيالت وشبه باطلة لظن صاحبه أنه 

الت وشبهات قسم خيالفه هي خياالت وشبه باطلة لظن صاحبه أهنا معقوالت وإمنا هي معقوالت وإمنا هي خيا
  خياالت وشبهات القياس الصحيح والباطل 

  وكذلك القياس والشرع فالقياس الصحيح هو معقول النصوص والقياس الباطل املخالف للنصوص مضاد للشرع 
مبىن على حرف واحد وهو عموم رسالته بالسنة إىل كل  فهذا الفصل هو فرق ما بني ورثه األنبياء وغريهم وأصله

ما حيتاج إليه العباد يف معارفهم وعلومهم وأعماهلم اليت هبا صالحهم يف معاشهم ومعادهم وأنه ال حاجة إىل أحد 
لرسول بل سواه البتة وإمنا حاجتنا إىل من يبلغنا عنه ما جاء به فمن مل يستقر هذا يف قلبه مل يرسخ قدمه يف اإلميان با

  جيب اإلميان بعموم رسالته يف ذلك كما جيب اإلميان بعموم 

رسالته بالنسبة إىل املكلفني فكما ال خيرج أحد من الناس عن رسالته البتة فكذلك ال خيرج حق من العلم به والعمل 
بل نصيبه من معرفته عما جاء به فما جاء به هو الكايف الذي ال حاجة باألمة إىل سواه وإمنا حيتاج إىل غريه من ق

وفهمه فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته وإال فقد تويف رسول اهللا وما من طائر يقلب جناحيه يف السماء 
إال وقد ذكر لألمة منه علما وعلمهم كل شيء حىت آداب التخلي وآداب اجلماع والنوم والقعود واألكل 

كرسي واملالئكة واجلنة والنار ويوم القيامة وما فيه حىت والشرب والركوب والنزول ووصف هلم وآداب العرش وال
كأنه رأي عني وعرفهم برهبم ومعبودهم أمت تعريف حىت كأهنم يرونه مبا وصفه هلم به من صفات كماله ونعوت 
جالله وعرفهم األنبياء وأممهم وما جرى هلم معهم حىت كأهنم كانوا بينهم وعرفهم من طرق اخلري والشر دقيقها 

  لها ما مل يعرفه نيب ألمته قبله وجلي
وعرفهم من أحوال املوت وما يكون بعده يف الربزخ وما حيصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما جلى هلم 

  ذلك حىت كأهنم يعاينوه 
ىل وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة واملعاد والرد على مجيع طوائف أهل الكفر والضالل ما ليس ملن عرفه إ

  كالم أحد من الناس البتة 
وكذلك عرفهم من مكايد احلروب ولقاء العدو وطرق الظفر به ما لو علموه وفعلوه مل يقم هلم عدوا أبدا وكذلك 
عرفهم من مكائد إبليس طرقه اليت يأتيهم منها وحيترزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ماال مزيد عليه 

  ما لو فعلوه الستقامت هلم دنياهم أعظم استقامة  وبذلك أرشدهم يف معاشهم إىل
وباجلملة فقد جاءهم رسول اهللا خبري الدنيا واآلخرة حبذافريه ومل جيعل اهللا هبم حاجة إىل أحد سواه وهلذا ختم اهللا به 

تاجة إىل ديوان النبوة فلم جيعل بعده رسوال الستغناه األمة به عمن سواه فكيف يظن أن شريعته الكاملة املكملة حم
  سياسة خارجه عنها أو إىل حقيقة خارجه عنها أو إىل قياس خارج عنها أو إىل معقول خارج عنها 

فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إىل رسول آخر بعده وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن 
  ذلك 



ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون وقال تعاىل ونزلنا قال تعاىل أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف 
  عليك 

الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وبشري للمسلمني وقال تعاىل إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم وقال تعاىل 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور وهدي ورمحة للمؤمنني وكيف يشفى ما يف 

تاب ال يفي بعشر معشار ما الناس حمتاجون إليه على زعمهم الباطل ويا هللا العجب كيف كان الصحابة الصدور ك
والتابعون قبل وضع هذه القوانني واستخراج هذه اآلراء واملقايس واألقوال أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا 

يظنه من به رمق من عقل أو حياء نعوذ على خالف ذلك حىت جاء املتأخرون أعلم منهم وأهدي منهم هذا ما ال 
باهللا من اخلذالن ولكن من أويت فهما يف الكتاب وأحاديث الرسول استغىن هبما عن غريمها حبسب ما أوتيه من 

الفهم وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم وهذا الفصل لو بسط كما ينبغي لقام منه عدة أسفار 
  إىل ما وراءها فائدة خلوة النساء باخلصيان واجملبوبني  ولكن هذه لفظات تشري

قال ابن عقيل حيرم خلوه النساء باخلصيان واجملبوبني إذ غاية ما جتد فيهم عدم العضو أو ضعفه وال مينع ذلك 
إلمكان االستمتاع حبسبهم من القبلة واللمس واالعتناق واخلصى يقرع قرع الفحل واجملبوب يساحق ومعلوم أن 

ساء لو عرض فيهن حب السحاق ومنعنا خلوة بعضهن ببعض فأوىل أن مينع خلوة من هو يف األصل على شهوته الن
  للنساء فائدة تعزية بطفلة 

  عزى بعض العلماء رجال بطفلة فقال له قد دخل بعضك اجلنة فاجتهد أن ال تتخلف بقيتك عنها 
طفال املؤمنني يف اجلنة ال نشهد به ملعني أنه فيها كما قلت ويف جواز هذه الشهادة ما فيها فإنا وإن مل نشك أن أ

  نشهد لعموم املؤمنني باجلنة وال نشهد هبا ملعني سوى من شهد له النص 

وعلى هذا حيمل حديث عائشة رضي اهللا عنها وقد شهدت للطفل من األنصار بأنه عصفور من عصافري اجلنة فقال 
  // هلا النيب وما يدرك 

  فائدة طويت الصحف

وهكذا نقول هلذا املغزي وما يدريك أن بعض املغزي دخل اجلنة وسر املسألة الفرق بني املعني واملطلق يف األطفال 
  والبالغني واهللا أعلم 

قوله يف حديث اجلمعة وطويت الصحف أي صحف الفضل فاما صحف الفرض فإهنا ال تطوى ألن الفرض يسقط 
  بعد ذلك فائدة الشاة والشواؤون 

   الصيد إذا أوجبه والشاة إذا ذحبها مث سقطت يف ماء هل تباح على روايتني عن أمحد يف
وسئل بعض أصحابنا عن هؤالء الشوائني يذحبون الدجاج ويرمون به يف ماء السمط وهو يضطرب فخرجه على 

تخلي هاتني الروايتني وصحح اإلباحة قال ألن ذلك االضطراب ليس له حكم احلياة فائدة تفضيل النكاح على ال
  عنه 

استدل على تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة بأن اهللا تعاىل عز و جل اختاره النكاح ألنبيائه ورسله فقال 
  تعاىل ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا وذرية وقال يف حق آدم وجعل منها زوجها ليسكن 



نم مهر الزوجة ومعلوم مقدار هذه السنني العشر يف نوافل إليها واقتطع من زمن كليمة عشر سنني يف رعاية الغ
  العبادات 

  واختار لنبيه حممد أفضل األشياء فلم حيب له ترك النكاح بل زوجة بتسع فما فوقهن وال هدي فوقه هدية 
  ولو مل يكن فيه إال سرور النيب يوم املباهاة بأمته 
  وته ولو مل يكن فيه إال انه بصدد أنه ال ينقطع عمله مب

  ولو مل يكن فيه إال أنه خيرج من صلبه من يشهد باهللا بالوحدانية ولرسوله بالرسالة 
  ولو مل يكن فيه إال غض بصره وإحصان فرجه عن التفاته إىل ما حرم اهللا تعاىل 

  تتزايد  ولو مل يكن فيه إال حتصني امرأة يعفها اهللا به ويثيبه على قضاء وطره ووطرها فهو يف لذاته وصحائف حسناته
  ولو مل يكن فيه إال ما يثاب عليه من نفقته على امرأته وكسوهتا ومسكنها ورفع اللقمة إىل فيها 

  ولو مل يكن فيه إال تكثري اإلسالم وأهله وغيظ أعداء اإلسالم 
  ولو مل يكن فيه إال ما يترتب عليه من العبادات اليت ال حتصل للمتخلي للنوافل 

ل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه مبا هو أنفع له يف دينه ودنياه فإن تعلق القلب ولو مل يكن فيه إال تعدي
  بالشهوة أو جماهدته عليها تصده عن تعلقه مبا هو أنفع له فإن اهلمة ميت انصرفت إىل شيء انصرفت عن غريه 

  النار ولو مل يكن فيه إال تعرضه لبنات إذا صرب عليهن وأحسن إليهن كن له سترا من 
  ولو مل يكن فيه إال أنه إذا قدم له فرطني مل يبلغا احلنث أدخله اهللا هبما اجلنة 

ولو مل يكن فيه إال استجالبه عون اهللا له فإن يف احلديث املرفوع ثالثة حق على اهللا عوهنم الناكح يريد العفاف 
  واملكاتب يريد األداء واجملاهد 

  جلماعة بأن اجلمع بني الصالتني شرعفائدة وجوب اجلماعة استدل على وجوب ا

يف املطر ألجل حتصيل اجلماعة مع أن إحدى الصالتني قد وقعت خارج الوقت والوقت واجب فلم مل تكن اجلماعة 
  واجبة ملا ترك هلا الوقت الواجب 

 اعترض على ذلك بأن الواجب قد يسقط لغري الواجب بك لغري املستحب فإن شطر الصالة يسقط لسفر الفرجة
والتجارة ويسقط غسل الرجلني ألجل لبس اخلف وغايته أن يكون مباحا وهذا االعتراض فاسد فإن فرض املسافر 

ركعتني قلم يسقط الواجب لغري الواجب وأيضا فإنه ال حمذور يف سقوط الواجب ألجل املباح وليس الكالم يف 
لواجب فهذا هو الذي ال عهد لنا يف الشريعة ذلك وإمنا املستحيل أن يراعى يف العبادة أمر مستحب يتضمن فوات ا

مبثله البتة وبذلك اجلواب عن سقوط غسل الرجلني ألجل اخلف واستدل على وجوهبا بان اهللا تعاىل أمر هبا يف صالة 
اخلوف اليت هي حمل التخفيف وسقوط ما ال يسقط يف غريها واحتمال ما ال حيتمل يف غريها فما الظن بصالة اآلمن 

  املقيم 
اعترض على ذلك بأن املقصود االجتماع يف صالة اخلوف فقصد اجتماع املسلمني وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار ف

دينهم وال سيما حيث كانوا مع النيب فكان املقصود أن يظهروا للعدو طاعة املسلمني له وتعظيمهم لشأنه حىت أهنم 
عنه وال يفارقونه حبال وهذا كما جرى هلم يف عمرة  يف حال اخلوف الذي ال يبقى أحد مع أحد يتبعونه وال يتفرقون

القضاء معه حىت قال عروة بن مسعود لقد وفدت على امللوك كسرى وقيصر فلم ار ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم 



حممدا أصحابه والذي يدل على هذا أنا رأينا اجلماعة تسقط عند املطر الذي يبل النعال فكان منادي رسول اهللا 
  صلو يف رحالكم واجلمعة تسقط خبشية فوات اخلبز الذي يف التنور مع كون اجلماعة شرطا فيها ينادي أال 

وتسقط خشية مصادفة غرمي يؤذيه ومعلوم أن عذر احلرب ومواقفة الكفار أعظم من هذا كله ومع هذا فأقيم 
  شعارها يف تلك احلال فدل على أن املقصود ما ذكرنا 

د أيضا مضموم إىل مقصود اجلماعة فال منافاة بينه وبني وجوب اجلماعة بل إذا قلت وحنن ال ننكر أن هذا مقصو
كان هذا أمرا مطلوبا فهو من أدل الدالئل على وجوب اجلماعة يف تلك احلال ومع ان هذا مقصود أيضا يف 

ثبوت تلك اجتماع املسلمني يف الصالة وراء إمامهم وأسباب العبادات اليت شرعت ألجلها ال يشترط دوامها يف 
العبادات بل تلك العبادات تستقر وتدوم وإن زالت أسباب مشروعيتها وهذا كالرمل يف الطواف والسعي بني 

  الصفا واملروة 
ونظري هذا اعتراضهم على أحاديث األمر بفسخ احلج إىل العمرة بأن املقصود هبا اإلعالم جبواز العمرة يف اشهر 

أدل الدالئل على استحبابه ودوام مشروعيته فإن ما شرع من املناسك قصدا  احلج خمالفة للكفار فقيل هلم وهذا من
ملخالفة الكفار فإنه دائم املشروعية إىل يوم القيامة كالوقوف بعرفة فإن النيب خالفهم ووقف هبا وكانوا يقفون 

يدفعون منها حىت  مبزدلفة فقال خالف هدينا هدي املشركني وكالدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس فإهنم كانوا ال
تشرق الشمس فقصد خمالفتهم وصارت سنة إىل يوم القيامة وهذه قاعدة من قواعد الشرع أن األحكام املشروعة 
هلذه األسباب يف األصل ال يشترط يف ثبوهتا قيام تلك األسباب فلو كان ما ذكرمت من األسباب يف كون اجلماعة 

م منه سقوط األمر هبا عند زوال تلك األسباب وفتح هذا الباب يفضي مأمورا هبا يف صالة اخلوف هو الواقع مل يلز
  إىل إسقاط كثري من السنن وذلك باطل 

  فائدة التفضيل بني عائشة وفاطمة

اخلالف يف كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل إذا حرر حمل التفضيل صار وفاقا فالتفضيل بدون التفصيل 
رة الثواب عند اهللا عز و جل فذلك أمر ال يطلع عليه إال بالنص ألنه حبسب تفاضل ال يستقيم فإن أريد بالفضل كث

  أعمال القلوب ال مبجرد أعمال اجلوارح 
  وكم من عاملني أحدمها أكثر عمال جبوارحه واآلخر أرفع درجة منه يف اجلنة وإن 

األمة من العلم ما مل يؤد غريها  أريد بالتفضيل التفضل بالعلم فال ريب أن عائشة أعلم وأنفع لألمة وأدت إىل
  واحتاج إليها خاص األمة وعامتها 

وإن أريد بالتفضيل شرف األصل وجاللة النسب فال ريب أن فاطمة أفضل فإهنا بضعة من النيب وذلك اختصاص مل 
  يشركها فيه غري إخواهتا 

الفضل وأسبابه صار الكالم بعلم وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء األمة وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد 
  وعدل 

وأكثر الناس إذا تكلم يف التفضيل مل يفصل جهات الفضل ومل يوازن بينهما فيبخس احلق وإن انضاف إىل ذلك نوع 
  تعصيب وهوي ملن يفضله تكلم باجلهل والظلم مسائل متنوعة يف التفضيل 

  التفضيل فأجاب فيها بالتفصيل الشايف وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل 



فمنها أنه سئل عن تفضيل الغين الشاكر على الفقري الصابر أو العكس فأجاب مبا يشفي الصدور فقال أفضلهما 
  أتقامها هللا تعاىل فإن استويا يف التقوى استويا يف الدرجة 

فقال أيام عشر ذي احلجة أفضل من ومنها أنه سئل عن عشر ذي احلجة والعشر األواخر من رمضان أيهما أفضل 
ايام العشر من رمضان والليايل العشر األواخر من رمضان أفضل من ليايل عشر ذي احلجة وإذا تأمل الفاضل 

اللبيب هذا اجلواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من ايام العمل فيها أحب إىل اهللا من أيام عشر ذي احلجة وفيهما 
التروية وأما ليايل عشر رمضان فهي ليايل االحياء اليت كان رسول اهللا حيييها كلها وفيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم 

  ليلة خري من ألف شهر فمن أجاب بغري هذا التفصيل مل ميكنه أن يديل حبجة صحيحة 
يب وليلة ومنها أنه سئل عن ليلة القدر وليلة اإلسراء بالنيب أيهما أفضل فأجاب بأن ليلة اإلسراء أفضل يف حق الن

القدر أفضل بالنسبة إىل األمة فحظ النيب الذي اختص به ليلة املعراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر وحظ 
  األمة من ليلة القدر 

أكمل من حظهم من ليلة املعراج وإن كان هلم فيها أعظم حظ لكن الفضل والشرف والرتبة العليا إمنا حصلت فيها 
  ملن أسرى به 
ل عن يوم اجلمعة ويوم النحر فقال يوم اجلمعة أفضل أيام األسبوع ويوم النحر أفضل ايام العام وغري ومنها أنه سئ

  هذا اجلواب ال يسلم صاحبه من االعتراض الذي ال حيلة له يف دفعه 
ومنها أنه سئل عن خدجية وعائشة أمي املؤمنني ايهما أفضل فأجاب بأن سبق خدجية وتأثريها يف أول اإلسالم 

رها وقيامها يف الدين مل تشركها فيه عائشة وال غريها من امهات املؤمنني وتأثري عائشة يف آخر اإلسالم ومحل ونص
الدين وتبليغه إىل األمة وإدراكها من العلم ما مل تشركها فيه خدجية وال غريها مما متيزت به غريها فتأمل هذا اجلواب 

  من املعارضة الذي لو جئت بغريه من التفضيل مطلقا مل ختلص 
ومنها أنه سئل عن صاحلي بين آدم واملالئكة ايهما أفضل فأجاب بأن صاحلي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية 

واملالئكة أفضل باعتبار البداية فإن املالئكة اآلن يف الرفيق األعلى منزهني عما يالبسه بنو آدم مستغرقون يف عبادة 
أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول اجلنة فيصري حال صاحلي الرب وال ريب أن هذه األحوال اآلن 

البشر اكمل من حال املالئكة وهبذا التفصيل يتبني سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقني ويصاحل كل منهم على حقه 
ازنة بينها ثانيا مث فعلى املتكلم يف هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أوال مث درجاهتا ونسبة بعضها إىل بعض واملو

نسبتها إىل من قامت به ثالثا كثرة وقوة مث اعتبار تفاوهتا بتفاوت حملها رابعا قرب صفة هي كمال لشخص وليست 
كماال لغريه بل كمال غريه بسواها فكمال خالد بن الوليد بشجاعته وحروبه وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه 

ه أربع مقامات يضطر إليها املتكلم يف درجات التفضيل وتفضيل وكمال أيب ذر بزهده وجترده عن الدنيا فهذ
  األنواع على األنواع أسهل من تفضيل األشخاص على األشخاص وأبعد من اهلوى والغرض 

وههنا نكتة خفية ال ينتبه هلا إال من بصره اهللا وهي أن كثريا ممن يتكلم يف التفضيل يستشعر نسيته وتعلقه مبن يفضله 
مث يأخذ يف تقريظه وتفضيله وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل واملبالغة فيه ولو على بعد 

  واستقصاء حماسن املفضل واإلعضاء عما سواها ويكون نظره يف املفضل عليه بالعكس 
ليت ال يقبل ومن تأمل كالم أكثر الناس يف هذا الباب رأى غالبه غري سامل من هذا وهذا مناف لطريقة العلم والعدل ا

  اهللا سواها وال يرضي غريها ومن هذا تفضيل 



كثري من أصحاب املذاهب والطرائق واتباع الشيوخ كل منهم ملذهبه وطريقته أو شيخه وكذلك األنساب والقبائل 
واملدائن واحلرف والصناعات فإن كان الرجل ممن ال يشك يف علمه وورعه خيف عليه من جهة أخرى وهو أنه 

فعه املتعلق بتلك اجلهة ويغيب عن نفع غريه بسواها ألن نفعه مشاهد له أقرب إليه من علمه بنفع غريه يشهد حظه ن
فيفضل ما كان نفعه وحظه من جهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه فهذه نكت جامعة خمتصرة إذا تأملها 

  املنصف عظم انتفاعه هبا واستقام له نظره ومناظرته واهللا املوفق 

  دة أيهما أفضل السمع أو البصرفائ

  اختلف ابن قتيبة وابن األنباري يف السمع والبصر أيهما أفضل 
ففضل ابن قتيبة السمع ووافقه طائفة واحتج بقوله تعاىل ومنهم من يستمعون إليك أفانت تسمع الصم ولو كأنوا ال 

فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل  يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت هتدي العمي ولو كانوا ال يبصرون قال
  ومل يقرن بذهاب النظر إال ذهاب البصر كان دليال على أن السمع أفضل 

قال ابن األنباري هذا غلط وكيف يكون السمع أفضل وبالبصر يكون اإلقبال واإلدبار والقرب إىل النجاة والبعد 
كرميتيه فصرب واحتسب مل أرض له ثوابا دون اجلنة من اهلالك وبه مجال الوجه وبذهابه شينة ويف احلديث من ذهبت 

وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه اهللا تعاىل مع السمع مبنزلة الذي نفاه عن البصر إذا كأنه // صحيح // 
أراد إبصار القلوب ومل يرد إبصار العيون والذي يبصره القلب هو الذي يعقله ألهنا نزلت يف قوم من اليهود كانوا 

يستمعون كالم النيب فيقفون على صحته مث يكذبونه فأنزل يف اهللا فيهم أفانت الصم أي املعرضني ولو كانوا ال 
يعقلون ومنهم من ينظر إليك بعني نقص أفأنت هتدي العمي أي املعرضني ولو كانوا ال يبصرون قال وال حجة يف 

  ريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع تقدمي السمع على البصر هنا فقد اخرب يف قوله تعاىل مثل الف

قلت واحتج مفضلو السمع بأن به ينال غاية السعادة من مسع كالم اهللا ومساع كالم رسوله قالوا وبه حصلت 
العلوم النافعة قالوا وبه يدرك احلاضر والغائب واحملسوس واملعقول فال نسبة ملدرك البصر إىل مدرك السمع قالوا 

أقل علما من فاقد البصر بل قد يكون فاقد البصر أحد العلماء الكبار خبالف فاقد صفة السمع وهلذا يكون فاقده 
فإنه مل يعهد من هذا اجلنس عامل البتة قال مفضلو البصر أفضل النعيم النظر إىل الرب تعاىل وهو يكون بالبصر 

ب والوهم فمدرك البصر أمت وأكمل والذي يراه البصر ال يقبل الغلط خبالف ما يسمع فإنه يقع فيه الغلط والكذ
  قالوا وأيضا فمحله أحسن وأكمل وأعظم عجائب من حمل السمع وذلك لشرفه وفضله 

قال شيخنا والتحقيق أن السمع له مزية والبصر له مزية فمزية السمع العموم والشمول ومزية البصر كمال اإلدراك 
من جهة مشول إدراكه وعمومه وهذا أفضل من جهة  ومتامه فالسمع أعم وأمشل والبصر أمت وأكمل فهذا أفضل

  كمال إدراكه ومتامه 

  فائدة مسائل فقهية عن ابن عقيل

إذا تزوجها على مخر أو خنزير صح النكاح واستحقت مهر املثل ولو خالعها على مخر أو خنزير صح اخللع ومل 
لبضع متقوم يف دخوله إىل ملك الزوج تستحق عليه شيئا يف أحد القولني والفرق بينهما عند بعض األصحاب أن ا

وال يتقوم يف خروجه عن ملكه أما تقومه داخال فلتعلق أحكام املقومات به من استقرار املهر بالدخول ووجوب 



ق بينهما إال أن ٦املهر بوطء الشبهة وهلذا يزوج االب ابنه الصغري وال خيلع ابنته الصغريه بشيء من ماهلا وال فر
ما له قيمة والبنت أخرج ما هلا يف مقابلة ما ال قيمة له يف خروجه إليها ولو كان خروج البضع  االبن حصل يف ملكه

من ملك الزوج متقوما لكان قد بذل ما هلا فيما له قيمة وذلك الميتنع ويدل عليه أنه لو طلق زوجته يف مرض موته 
ضا لو خالعها يف مرض موته بدون مهر مثلها مل يعترب من الثلث ولو كان خبروج البضع قيمة ال عترب من الثلث وأي

صح اخللع ولو كان خروجه متقوما لكان مبثابة ما لو باع سلعة بدون مثنها فإنه حماباة حمسوبة من الثلث ويدل عليه 
أيضا أنه يطلق عليه القاضي يف االيالء والعنت واإلعسار بالنفقة وغري ذلك جمانا وال عهد لنا يف الشريعة مبتقوم 

  عن ملك مالكه قهرا بغري عوض ويدل عليه أنه  خيرج

  لو كان خبروجه قيمة جلاز لألب ان خيرجه عن ابنته الصغرية بشيء من ماهلا كما يشترى هلا عقارا أو غريها مباهلا 
قلت وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية رمحه اهللا ورضي عنه يضعف هذا القول جدا ويذهب إىل خروج البضع من 

وحيتج عليه بالقرآن قال ألن اهللا تعاىل أمر املسلمني أن يردوا إىل من ذهبت امرأته إىل الكفار مهره إذا  ملكه متقوم
أخذوا من الكفار ماال بغنيمة أو غريها فقال تعاىل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فآتوا الذين 

قىب وهي الغنيمة هذا قول املفسرين واملقصود أنه قال ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ومعىن عاقبتم أصبتم منهم ع
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وهو املهر وقال تعاىل يف هذه القصة واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 

رن ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم فأمر املسلمني أن يسألوا مهور نسائهم ويسأل الكفار مهور نسائهم الاليت هاج
وأسلمن ولو ال أن خروج البضع متقوم مل يكن ألحد الفريقني على اآلخر مهرا واختلف أهل العلم يف رد مهر من 
أسلم من النساء إىل أزواجهن يف هذه القصة هل كان واجبا او مندوبا على قولني أصلهما أن الصلح هل كان قد 

  وقع على رد النساء أم ال 
رد من جاء مسلما مطلقا ومل يكن فيه ختصيص بل وقع بصيغة من املتناولة  والصحيح أن الصلح كان عاما على

للرجال والنساء مث أبطل اهللا تعاىل منه رد النساء وعوض منه رد مهورهن وهذه شبهة من قال إن حكم هذه اآلية 
اهللا تعاىل قال  منسوخ ومل ينسخ منه إال رد النساء خاصة وكان رد املهور مأمورا به والظاهر أنه كان واجبا ألن

  واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم فثبت أن رد املهور حق ملن يسأله فيجب رده إليه 
  قال الزهري ولوال اهلدنة والعهد الذي كان بني رسول اهللا وبني قريش يوم احلديبية ألمسك النساء ومل يرد الصداق 

املسلمات قبل العهد فلما نزلت هذه اآلية أقر املسلمون حبكم اهللا تعاىل وأدوا ما  وكذلك كان يصنع مبن جاءه من
أمروا به من نفقات املشركني على نسائهم وأيب املشركون أن يقروا حبكم اهللا تعاىل فيما أمر من رد نفقات املسلمني 

ا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا إليهم فأنزل اهللا تعاىل وإن فاتكم شيء من أزواجهم إىل الكفار فعاقبتم فآتو
  فهذا ظاهر القرآن يدل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم 

قلت ويدل عليه أن الشارع كما جعله متقوما يف دخوله فكذلك يف خروجه ألنه مل يدخله إىل ملك الزوج إال بقيمة 
ق امرأته اليه بعد دخول الثاين هبا دليل على وحكم الصحابة رضي اهللا عنهم يف املفقود مبا حكموا به من رد صدا

  أنه متقوم يف خروجه وهذا ثابت عن مخسة من الصحابة منهم عمر وعلي 
قال أمحد أي شيء يذهب من خالفهم فهذا القرآن والسنة وأقوال اخللفاء الراشدين دالة على تقوميه ولو مل يكن له 

الناس من أغلى القيم ورغبتم فيه من أقوى الرغبات وخروجه  قيمة ملا صح بذل نفائس األموال فيه بل قيمته عند
  عن ملك الرجل من أعظم املغارم حىت يعده غرما أعظم من غرم املال 



قلت لشيخنا لو كان خروجه من ملكه متقوما عليه لكانت املرأة إذا وطئت بشبهة يكون املهر للزوج دوهنا فحيث 
لبضع وإمنا ميلك االستمتاع فإذا خرج البضع عنه مل خيرج عنه شيء كان كان املهر هلا دل على أن الزوج مل ميلك ا

مالكه فقال يل الزوج إمنا ملك البضع ليستمتع به ومل ميلكه ليعاوض عليه فإذا حصل هلا بوطء الشبهة عوض كان 
ء مبثابة ما حيصل هلا ألن عقد النكاح مل يقتض ملك الزوج املعاوضة عن بضع امرأته فصار ما حيصل هلا جبناية الواطى

  هلا بغريه من أروش اجلنايات 
قلت له فما تقول يف خلع املريض بدون مهر املثل فقال هو ميلك إخراج البضع جمانا بالطالق فإذا أخذ منها شيئا 
ق فقد زاد الورثة خريا قال وحنن إمنا منعناه من احملاباة فيما ينتقل إىل الورثة ألنه يفوته عليهم وبضع الزوجة ال ح

  للورثة فيه البتة وال ينتقل إليهم فإذا أخرجه بدون مهر املثل مل يفوهتم حقا ينتقل إليهم انتهى 
قلت وأما منع األب من خلع ابنته بشيء من ماهلا فليست مسألة وفاق بل فيها قوالن مشهوران وحنن إذا قلنا أن 

ل الدخول وهو الصحيح لبضعه عشر دليال قد الذي بيده عقدة النكاح هو األب وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قب
ذكرهتا يف موضع آخر فكذلك خلعها بشيء من ماهلا بل هو أوىل ألنه إذا ملك إسقاط ماهلا جمانا فألن ميلك إسقاطه 

  ليخلصها من رق الزوج وأسره ويزوجها مبن هو خري هلا منه أوىل وأحرى 
ه واختاره شيخنا وأما قولكم إنه خيرج من ملكه قهرا بغري وهذه رواية عن أمحد ذكرها أبو الفرج يف مبهجه وغري

عوض فيما إذا طلق عليه احلاكم إلعسار أو عنت أو غريها فجوابه أن الشارع إمنا ملكه البضع باملعروف وأمنا 
ن ملكه حبقه فإذا مل يستمتع به باملعروف الذي هو حقه أخرجه الشارع عنه قال تعاىل وعاشروهن باملعروف وقال وهل

  مثل الذي عليهن باملعروف ! 

وقال فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فأوجب اهللا تعاىل الزوج أحد األمرين إما أن ميسك مبعروف وإما أن 
  يسرح بإحسان فإذا مل ميسك مبعروف ومل يسرح بإحسان سرح احلاكم عليه قهرا 

كونه قد أخرج البضع عن ملكه وفوته إياه فلو قلت لشيخنا فلو قتلت الزوجه مل جيب للزوج املهر على قاتلها مع 
  كان خروجه متقوما لوجب له على القاتل املهر 

فقال النكاح معقود على مدة احلياة فإذا قتلت زال وقت النكاح وانقضى أمده فال جيب للزوج شيء بعد ذلك كما 
  لو ماتت 

ومل يرجع على املفسد فضعف هذا القول قلت له فلو افسد مفسد نكاحها بعد الدخول الستقر املهر على الزوج 
وقال عندي أنه يرجع به وهو املنصوص عن أمحد وهو مبىن على هذا األصل فإذا ثبت أن خروج البضع من ملكه 

  متقوم فله قيمته على من أخرجه من ملكه 
عن ذلك وكان قلت ويرد عليه ما لو أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإن مهرها ال يسقط قوال واحدا ومل أسأله 

مينع ذلك وخيتار سقوط املهر ويثبت اخلالف يف املذهب وال فرق بني ذلك وبني إفساد األجنيب فطرد قول من طرد 
هذا األصل وقال بالتقومي يف حال اخلروج أن يسقط إذا افسدته هي ولو قيل إن مهرها ال يسقط بذلك قوال واحدا 

ها املسمى يف العقد وعليها مهر املثل وقت اإلفساد ألن اعتبار وإن قلنا بان خروج البضع متقوم فيجب هلا مهر
خروجه من ملكه حيئذ لكان متوجها ولكن يشكل على هذا أن اهللا سبحانه وتعاىل اعترب يف خروج البضع ما أنفق 

  الزوج وهو املسمى ال مهر املثل 
هذه القاعدة أن مهرها يسقط بإفسادها وكذلك الصحابة حكموا للمفقود باملسمى الذي أعطاها ال مبهر املثل فطرد 

  وهو الذي كان شيخنا يذهب إليه 



  فإن قيل فما تقولون يف شهود الطالق إذا رجعوا قبل الدخول أو بعده 
قيل أما قبل الدخول فيلزمه نصف املهر ويرجع به علي الشهود وفيها مأخذان احدمها أنه يقوم عليه يف دخوله 

ليه يف خروجه بنظريه والثاين أهنم أجلأوه إىل غرمه وكان بصدد السقوط مجلة بأن بنصف املهر الذي غرمه فيقوم ع
ينسب الزوجة إىل إسقاطه ورجح هذا املأخذ بأنه لو كان الغرم ألجل التقومي للزمهم نصف مهر املثل ألنه هو القيمة 

  ثل وكذلك خلفاؤه الراشدون ال املسمى وقد تقدم أن الشارع إمنا اعترب تقوميه يف اخلروج باملسمى ال مبهر امل

  فإن قيل لو كان الغرم ألجل التقومي للزم الشهود مجيع املهر ألهنم أخرجوا البضع كله من ملكه 
قيل هو متقوم عليه مبا بذله فلما كان من املبذول نصف املهر كان هو الذي رجع به وال ريب أن خروج البضع قبل 

د بالنكاح مل حيصل إال بالدخول فإذا دخل استقر له ملك البضع الدخول دون خروجه بعد الدخول فإن املقصو
واستقر عليه الصداق وأما إذا رجع الشهود بعد الدخول فكذلك يقول جيب عليهم غرم املهر الذي بذله الزوج 

  وهو إحدى الراويتني عن أمحد رضي اهللا عنه 
  ء فإن قيل فما يف مقابلة املهر قد استوفاه بوطئه فلم يفت عليه شي

قيل ليس كذلك ألنه إمنا بذل املهر يف مقابلة بضع يسلم له االستمتاع به فإذا مل يسلم له رجع مبا بذله ويدل عليه 
  حكم اهللا عز و جل يف املهاجرات وحكم الصحابة يف امرأة املفقود 

  فإن قيل فما تقولون فيما إذا أفسدت امراة نكاحه برضاع 
ف املهر وفيه مأخذان أحدمها أهنا قررته عليه وهذا مأخذ كثري من قيل إن افسدته قبل الدخول غرمت نص

األصحاب لظنهم أنه لو كان ألجل التقومي لغرمت كمال املهر بعد الدخول والثاين وهو الصحيح أهنا إمنا غرمت 
د بعد ألنه متقوم يف خروجه وقد يقوم بنصف املهر وهو الذي بذله فهو الذي يرجع به وعلى هذا فإذا كان اإلفسا

الدخول رجع عليها بكمال املهر هذا منصوص اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل ويف رواية ايب القاسم وقال بعض أصحابه 
  ال يرجع بشيء واملنصوص هو األقوى دليال ومذهبا واهللا تعاىل أعلم فائدة 

منه على هذا الوجه أو يغالبه إذا خاف على نفسه اهلالك وأيب صاحب الطعام أن يبذله إال بعقد ربا فهل يباح أخذه 
  ويقاتله 

قال بعض أصحاب أمحد الربا عقد حمظور ال تبيحه الضرورة واملغالبة واملقاتلة للمانع طريق إباحة الشرع فينبغي له 
أن يغلبه على قدر ما حيتاج إليه وال يدخل يف الربا فإن مل يقدر دخل معه يف العقد مالفظة وعزم بقلبه على ان ال 

  د الربا بل إن كان نسيئا عزم على ان جيعل العوض الثابت يف الذمة قرضا يتمم عق

ولو قيل إن له أن يظهر معه صورة الربا وال يغالبه وال يقاتله ويكون مبنزلة املكرة فيعطيه من عقد الربا صورته ال 
إال بالفخور هبا فهل يباح هلا  حقيقتة لكان أقوى من مقاتلة فلو اتفق مثل هذا المرأة فأىب صاحب الطعام أن يبذله هلا

ذلك إذا خافت اهلالك قال بعض أصحابنا هلا أن تبذل نفسها وجيرى ذلك جمرى التهديد بقتلها من قادر فإن املنع يف 
هذه احلال قتل وهلذا جيب القود علي صاحب الطعام إذا منع املضطر حىت مات قال وغاية ما ميكنها مما يبعدها عن 

تقول قدم عقد زوجية على أرخص املذاهب ولو مبتعة وال متكنه متكينا بغري عقد رأسا مع إمكان  الزنا جيب فعله بأن
أن يرغب إليه يف عقد على قول بعض أهل اإلسالم فلو اتفق مثل هذا لصيب صرب حلكم اهللا ولقائه ومل جيز له 

الحق له بفوات احلياة واهللا أعلم التمكني من نفسه حبال ألن الضرر الالحق له بتمكينه أعظم فسادا من الضرر ال
  فائدة تسديد الدين من مثن اخلمر 



  رجل له على ذمي دين فباع الذمي مخرا وقضاه من مثنه فأيب أن يأخذه 
  قال اإلمام أمحد رضي اهللا عنه ليس له إال أن يأخذه أو يربئه فائدة بناء من مال مغصوب 

  قنطرة فهل ينفعه ذلك أو يكون الثواب للمغصوب منه إذا غصب إنسان ماال وبىن به رباطا أو مسجدا أو 
قال ابن عقيل ال ثواب على ذلك لواحد منهما أما الغاصب فعليه العقوبة ومجيع تصرفاته يف مال الغري آثام متكررة 

نية وأما صاحب املال فال وجه لثوابه ألن ذلك البناء مل يكن له فيه نية وال حسبة وما مل يكن للمكلف فيه عمل وال 
  فال يثاب عليه وإمنا يطالب غاصبة يوم القيامة فيؤخذ من حسناته بقدر ماله 

قلت يف هذا نظر ألن النفع احلاصل للناس متولد من مال هذا وعمل هذا والغاصب وإن عوقب على ظلمه وتعدية 
فسق به لعواقب واقتص املظلوم من حسناته فما تولد من نفع الناس بعمله له وغصب املال عليه وهو لو غصبه و

  عقوبتني فإذا 

غصبه وتصدق به او بىن به رباطا أو مسجدا أو افتك به أسريا فإنه قد عمل خريا وشرا فمن يعمل مثقال ذرة خريا 
  يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

ماله  وأما ثواب صاحب املال فإنه وإن مل يقصد ذلك فهو متولد من مال اكتسبه فقد تولد اخلري وأيضا فإن أخذ
مصيبة فإذا أنفق يف خري فقد تولد له من املصيبة خري واملصائب إذا ولدت خريا مل يعدم صاحب منه ثوابا وكما أن 

األعمال إذا ولدت خريا أثيب عليه وإن مل يقصده فاملصائب إذا ولدت خريا مل مينع أن يثاب عليه وإن مل يقصده 
  واهللا أعلم فائدة وراثة 
  رثه ولده ومل يستوفه فهل املطالبة به يف اآلخرة له او لولده رجل مات وترك دينا فو

  قال بعض أصحاب أمحد املطالبة لالبن الن اإلرث انتقل عن األب إىل اإلبن فصار احلق له 
قلت ويف هذا نظر وينبغي التفصيل فإذا كان املوروث قد عجز عن استيفائه وتعذر عليه فقد وجب أجره له وله 

بن الن اإلرث انتقل عن األب إىل يوم القيامة واحلقوق األخروية ال تورث وإن أمكنه املطالبة به حق املطالبة ال لال
  فلم يطالب به حىت مات انتقل إىل الولد فإذا مل يوفه إياه كان حق املطالبة به للولد 

البة لكل واحد منهم وقد قال بعض الناس إنه إذا مل يوف امليت وال وارثه حىت مات الزوارث وورثه آخر ثبتت املط
  وتضاعفت عليه املطالبة الستحقاق كل واحد منهم ذلك احلق عليه فائدة السر يف حروف امل 

تأمل سر أمل كيف اشتملت على هذه احلروف الثالثة فاأللف إذا بدىء هبا أوال كانت مهزة وهي أول املخارج من 
  أقصى الصدر والالم من وسط خمارج وهي 

على اللسان وامليم آخر احلروف وخمرجها من الفم وهذه الثالثة هي أصول خمارج احلروف أشد احلروف اعتمادا 
  أعين احللق واللسان والشفتني وترتيب يف التنزيل من البداية إىل الوسط إىل النهاية 

دار  فهذه احلروف معتمد املخارج الثالثة اليت تتفرع منها ستة عشر خمرجا فيصري منها تسعة وعشرون حرفا عليها
  كالم األمم األولني واآلخرين مع تضمنها سرا عجيبا 

وهو أن الأللف البداية والالم التوسط وامليم النهاية فاشتملت األحرف الثالثة على البداية والنهاية والواسطة بينهما 
ليق العامل وكل سورة استفتحت هبذه األحرف الثالثة فهي مشتملة على بدء اخللق وهنايته وتوسطه فمشتملة على خت

وغايته وعلى التوسط بني البداية والنهاية من التشريع واألوامر فتأمل ذلك يف البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة 
  وسورة الروم 



وتأمل اقتران الطاء بالسني واهلاء يف القرآن فإن الطاء مجعت من صفات احلروف مخس صفات مل جيمعها غريها وهي 
إلطباق والسني مهموس رخو مستفل صفريي منفتح فال ميكن أن جيمع إىل الطاء حرف اجلهر والشدة واالستعالء وا

يقابلها كالسني واهلاء فذكر احلرفني اللذين مجعا صفات احلروف وتأمل السور اليت اشتملت على احلروف املفردة 
ية من ذكر القرآن كيف جتد السورة مبنية على كلمة ذلك احلرف فمن ذلك ق والسورة مبنية على الكلمات القاف

وذكر اخللق وتكرير القول ومراجعته مرارا والقرب من ابن آدم وتلقي امللكني قول العبد وذكر الرقيب وذكر 
السائق والقرين واإللقاء يف جهنم والتقدم بالوعيد وذكر املتقني وذكر القلب والقرون والتنقيب يف البالد وذكر 

ي فيها وبسوق النخل والرزق وذكر القوم وحقوق الوعيد ولو مل يكن إال القيل مرتني وتشقق األرض وإلقاء الرواس
تكرار القول واحملاورة وسر آخر وهو أن كل معاين هذه السورة مناسبة ملا يف حرف القاف من الشدة واجلهر 

  والعلو واالنفتاح 
وهلا خصومة الكفار مع وإذا أردت زياة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة ص من اخلصومات املتعددة فأ

النيب أجعل اآلهلة هلا واحد إىل أخر كالمهم مث اختصام اخلصمني عند داود مث ختاصم أهل النار مث اختصم املأل 
األعلى يف العلم وهو الدرجات والكفارات مث خماصمة إبليس واعتراضه على ربه يف أمره بالسجود آلدم مث خصامة 

أمجعني إال أهل اإلخالص منهم فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق هبذه السورة غري ص  ثانيا يف شأن بنيه حلفه ليغوينهم
  وسورة ق غري حرفها وهذه قطرة من حبر من بعض أسرار هذه احلروف واهللا أعلم 

  فوائد من السياسة الشرعية 
  من السياسة الشرعية نص عليه اإلمام امحد قال يف رواية املروزي وابن منصور 

  ألنه ال يقع منه إال الفساد والتعرض له ولإلمام نفيه إىل بلد يأمن فساد اهله وإن خاف عليه حبسه  املخنث ينفي
ونقل حنبل عنه فيمن شرب مخرا يف هنار رمضان أو اتى شيئا حنو هذا أقيم عليه احلد وغلط عليه مثل الذي قتل يف 

  احلرم دية وثلث 
   ونقل حرب عنه إذا أتت املرأة تعاقبان وتؤديان

وقال أصحاب أمحد إذا راى اإلمام حتريق اللوطي بالنار فله ذلك إذا رأى ألن خالد ابن الوليد كتب إىل أيب بكر أنه 
وجد يف بعض ضواحي العرب رجال ينكح كما تنكح املرأة فاستشار أصحاب النيب علي بن أيب طالب وكان أشدهم 

احدة فصنع اهللا هبم ما قد علمتهم أرى أن حيرقوا بالنار قوال فقال إن هذا الذنب مل تعص به إمة من األمم إال و
فأمجع رأي أصحاب رسول اهللا على أن حيرقوا بالنار فكتب أبو بكر إىل خالد بن الوليد أن حيرقوا مث حرقهم ابن 
الزبري مث حرقهم هشام بن عبد امللك ونص أمحد فيمن طعن يف الصحابة على أنه قد وجب على السلطان عقوبته 

  للسلطان أن يعفوا عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب وإال أعاد عليه العقوبة فائدة اإلخالص يف العمل  وليس
قال ابن عقيل شهد شيخنا ومعلمنا املناظرة أن أبا إسحاق الفريوزبادي ال خيرج شيئا إىل فقري إال أحضر النية وال 

نصرة احلق دون التزين والتحسني للخلق وال صنف  يتكلم يف مسألة إال قدم االستعانة باهللا وإخالص القصد يف
مسالة إال بعد أن صلى ركعات فال جرم شاع امسه واشتهرت تصانيفه شرقا وغربا هذه بركات اإلخالص فائدة 

  تقبيل يد السلطان 
عوتب ابن عقيل يف تقبيل يد السلطان حني صافحه فقال أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأأم 

  واقعا موقعة قالوا بلى قال فاألب يريب ولده 



تربية خاصة والسلطان يريب العامل تربية عامة فهو باإلكرام أوىل مث قال وللحال احلاضرة حكم من البسها وكيف 
  يطلب من املبتلي حبال ما يطلب من اخلايل عنها فائدة كفر تارك الصالة 

الصالة وزعم أنه ال جواب عنه فقال إذا أراد هذا الرجل معاودة  أورد شيخنا اهلراسي سؤاال على القول بكفر تارك
  اإلسالم فبماذا يسلم فإنه مل يترك كلمة اإلسالم 

فاجابة ابن عقيل بأن قال إمنا كان كفره بترك الصالة ال بترك الكلمة فهو إذا عاود فعل الصالة صارت معاودته 
  أو الصالة  للصالة إسالما فإن الدال على إسالم الكافر الكلمة

قلت وهذا الذي ذكره شيخنا يرد عليه يف كل من كفر بشيء من األشياء مع إتيانه بالشهادتني وتلك صور عديدة 
  فائدة ال موت يف اجلنة 

سأل سائل فقال إذا كانت اجلنة ال موت فيها فكيف يأكلون فيها حلم الطري وهو حيوان قد فارقته الروح فأجيب 
يتا وهذا جواب يف غايه الغثاثة قال ابن عقيل وما الذي احوجه إىل هذا واجلنة دار ال خيلق بأنه جيوز أن ال يكون م

فيها أذى وال نصب ال مطلقا بل ال يدخل الدخل إليها ذلك على طريق اإلكرام كما قال تعاىل إن لك أال جتوع 
ك يف حق آدم علم أنه ليس فيها وال تعرى وأنك ال تظمؤا فيها وال تضحى وذلك مشروط بالطاعة فإذا جاز ذل

بواجب يف حق الطري وال ميتنع يف قدرة اهللا تعاىل أن يكون هذا الطائر مشوبا ال عن روح خرجت منه أو عن روح 
  خرجت خارج اجلنة ووجل اجلنة وهو حلم مشوي 

واع األطعمة قلت وما الذي أوجب هذا التكلف كله فاجلنة دار اخللود ألهلها وسكاهنا وأما الطري فهو نوع من أن
اليت حيدثها اهللا هلم شيئا بعد شيء فهو دائم النوع وإن آحاده متصرمة كالفاكهه وغريها وقد ثبت عن النيب املؤمنني 

فهذا حيوان قد كان يأكل من // رواه مسلم // ينحر هلم يوم القيامة ثور اجلنة الذي كان يأكل منها فيكون نزهلم 
  لم اجلنة فينحر نزال ألهلها واهللا أع

  فائدة الدنيا سجن املؤمن 
  فيه تفسريان صحيحان // رواه مسلم والترمذي وغريمها // الدنيا سجن املؤمن 

  احدمها أن املؤمن قيده إميانه عن احملظورات والكافر مطلق التصرف 
ن والكفار الثاين ان ذلك باعتبار العواقب فاملؤمن لو كان أنعم الناس فذلك باإلضافة إىل مآله يف اجلنة كالسج

  عكسه فإنه لو كان أشد الناس بوسا فذلك بالنسبة إىل النار جنته فائدة املبالغة يف املدح 
سأل تلميذ أستاذه أن ميدحه يف رقعة إىل رجل ويبالغ يف مدحه مبا هو فوق رتبته فقال لو فعلت ذلك لكنت عند 

 اإلخبار فأكون كذابا وكال األمرين يضرك املكتوب إليه إما مقصرا يف الفهم حيث أعطيتك فوق حقك أو متهما يف
  ألين شاهدك وإذا قدح يف الشاهد بطل حق املشهود له فائدة خمالفة العادات 

  قال قائل أراين إذا دعيت بامسي دون لقيب شق ذلك علي جدا خبالف السلف فإهنم كانوا يدعون بأمسائهم 
بيعة ثابتة وألن االسم عن السلف مل يكن عندهم داال على فقيل له هذا ملخالفة العادات ألن أنس النفوس بالعادة ط

قلة رتبة املدعو واليوم صارت املنازل يف القلوب تعلم بأمارة االستدعاء فإذا قصر دل على تقصري رتبته فيقع 
السخط ملا وراء االستدعاء فلما صارت املخاطبات موازين املقادير شق على احملطوط من رتبته قوة كما يشق عليه 

  فعال فائدة الدعاء والدواء 
  مسع بعض اهل العلم رجال يدعوا بالعافية فقال له يا هذا استعمل األدوية وادع 



بالعافية فإن اهللا تعاىل إذا كان قد جعل إىل العافية طريقا وهو التداوي ودعوته بالعافية رمبا كان جوابه قد عافيتك مبا 
ابة من بني زرعه وبني املاء ثلمة يدخل منها املاء يسقي زرعه فجعل يصلي جعلته ووضعته سببا للعافية وما هذا إال مبث

ويستسقي لزرعه ويطلب املطر مع قدرته على فتح تلك الثلمة لسقي زرعة فإن ذلك ال حيسن منه شرعا وال عقال 
وبالسبب  ومل يكن ذلك إال ألنه سبق بإعطاء األسباب فهو إعطاء بأحد الطريقني وله ان يعطي بسبب وبغري سبب

ليتبني به ما أفاض من صنعه وما أودع يف خملوقاته من القوى والطبائع واملنافع وإعطاؤه لغري سبب ليتبني للعباد أن 
القدرة غري مفتقرة إىل واسطة يف فعله فإذا دعوته بالعافية فاستنقذ ما أعطاك من العتائد واألرزاق فإن وصلت هبا 

فرغب إىل املعدن كما قال سيد اخلالئق اللهم هذا قسمي فيما أملك فال وإال فاطلب طلب من أفلس من مطلوبه 
  // إسناد ضعيف ولبعضه شواهد // تلمين فيما متلك وال أملك 

  أقسام الناس يف طلب األسباب 
قلت هذا كالم حسن وأكمل منه ان يبذل االسباب ويسأل سؤال من مل يدل بشيء البتة والناس يف هذا املقام أربعة 

   أقسام
  فأعجزهم من مل يبذل السبب ومل يكثر الطلب فذاك أمهن اخللق 

والثاين مقابلة وهو أحزم الناس من أدىل باالسباب اليت نصبها اهللا تعاىل مفضية إىل املطلوب وسأل سؤال من مل يدل 
  بسبب أصال بل سؤال مفلس بائس ليس له حيله وال وسيلة 

ها وقصر نظره عليها فهذا وإن كان له حظ مما رتبه اهللا تعاىل عليها والثالث من استعمل األسباب وصرف مهته إلي
لكنه منقوص منقطع نصب اآلفات واملعارضات ال حيصل له إال بعد جهد فإذا حصل فهو وشيك الزوال سريع 

  االنتقال غري معقب له توحيدا وال معرفة وال كان سببا لفتح الباب بينه وبني معبوده 
ل نبذ األسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء واالبتهال فهذا حيمد يف موضع ويذم الرابع مقابلة وهو رج

يف موضع ويشينه األمر يف موضع فيحمد عند كون تلك األسباب غري مأمور هبا إذ فيها مضرة عليه يف دينه فإذا 
اب مأمورا هبا فتركها وأقبل تركها وأقبل على السؤال واالبتهال والتضرع هللا كان حممودا ويذم حيث كانت األسب

  على الدعاء كمن حصره العدو وأمر جبهاده فترك جهاده وأقبل على الدعاء والتضرع أن يصرفه اهللا عنه وكمن 
جهده العطش وهو قادر على تناول املاء فتركه وأقبل يسأل اهللا تعاىل أن يرويه وكمن أمكنه التداوي الشرعي 

  هذا فتركه وأقبل يسأل العافية ونظائر 
ويشتبه األمر يف األسباب اليت ال يتبني له عواقبها وفيها بعض االشتباه وهلا لوازم قد يعجز عنها وقد يتولد عنها ما 

  يعود بنقصان دينه 
فهذا موضع اشتباه وخطر واحلاكم يف ذلك كله األمر فإن خفي فاالستخارة وأمر اهللا وراء ذلك فائدة إذا تزوج 

  العبد حرة 
تزوج العبد احلرة عتق نصفه ومعىن هذا أن اوالده يكونون أحرارا وهم فرعه فاألصل عبد وفرعه حر  قال أمحد إذا

  والفرع جزء من األصل 

  فائدة رد احلق والتهاون 
  حذار حذار من أمرين هلما عواقب سوء 

تقبله إال إذا برز يف احدمها رد احلق ملخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من احلق رأسا وال 



قالب هواك قال تعاىل نقلب أفئدهتم وأبصارهم كما لو مل يؤمنوا به أول مرة فعاقبهم على رد احلق اول مرة بأن 
  قلب افئدهتم وأبصارهم بعد ذلك 

والثاين التهاون باألمر إذا حضر وقته فإنك إن هتاونت به ثبطك اهللا وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك قال 
عاىل فإن رجعك اهللا إىل طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن خترجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم ت

رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع اخلالفني فمن سلم من هاتني اآلفتني والبليتني العظيمتني فليهنه السالمة فائدة 
  فتوى يف طالق 

رجال تزوج امرأة فأحبها حبا شديدا وأبغضته بغضا شديدا فكانت تواجهه  وقعت حادثة يف أيام ابن جرير وهي أن
بالشتم والدعاء عليه فقال هلا يوما أنت طالق ثالثا ال ختاطبيين بشيء إال خاطبتك مبثله فقالت له يف احلال أنت طالق 

أن تطلق فإنه إن أجاهبا مبثل  ثالثا بتاتا فأبلس الرجل ومل يدر ما يصنع فاستفىت مجاعة من الفقهاء فكلهم قال ال بد
  كالمها طلقت وان مل حيبها حنث وطلقت فإن بر طلقت وإن حنث طلقت 

فأرشد به إىل ان جرير فقال هلا امض وال تعاود األميان واقم على زوجتك بعد أن تقول هلا انت طالق ثالثا إن أنا 
  نك ملا وصلت به الطالق من الشرط طلقتك فتكون قد خاطبتها مبثل خطاهبا لك فوفيت بيمينك ومل تطلق م

فذكر ذلك البن عقيل فاستحسنه وقال وفيه وجه آخر مل يذكره ابن جرير وهو أهنا قالت له انت طالق ثالثا بفتح 
  التاء وهو خطاب تذكري فإذا قال هلا أنت بفتح التاء مل يقع به طالق 

هو ختصيص اللفظ العام بالنية كما إذا قلت وفيه وجه آخر أحسن من الوجهني وهو جار على أصول املذهب و
  حلف ال يتغدى ونيته غذاء يومه قصر عليه 

وإذا حلف ال يكلمه ونيته ختصيص الكالم مبا يكرهه مل حينث إذا كلمه مبا حيبه ونظائره كثرية وعلى هذا فنياط 
  هذا الباب إال كلمها مبثله  الكالم صريح او كالصريح يف أنه إمنا اراد ال تكلم بشتم أو سب أو دعاء أو ما كان من

ومل يرد أهنا قالت له اشتر يل مقنعة أو ثوبا ان يقول هلا اشترى يل ثوبا او مقنعه وإذا قالت له ال تشتر يل كذا فإين ال 
احبه أن يقول هلا مثله هذا مما يقطع أن احلالف مل يرده فإذا مل خياطبها مبثله مل حينث وهكذا يقطع بأن هذه الصورة 

ول عنها مل يردها وال كان بساط الكالم يقتضيها وال خطرت بباله وإمنا أراد ما كان من الكالم الذي هيج املسؤ
  ميينه وبعثه على احللف ومثل هذا يعترب عندنا يف األميان فائدة سورة التكوير 

بن عقيل فقال له قرأ قارىء إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا اجلبال سريت ويف احلاضرين أبو الوفاء 
قائل يا سيدي هب أنه أنشر املوتى للبعث واحلساب وزوج النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب فلم هدم األبنية وسري 

  اجلبال ودك األرض وفطر السماء ونثر النجوم وكور الشمس 
الل عليه حبسن التأمل فقال إمنا بين هلم الدار للسكين والتمتع وجعلها وجعل ما فيها لالعتبار والتفكر واالستد

  والتذكر فلما انقضت مدة السكىن وأجالهم من الدار خرهبا النتقال الساكن منها 
فأراد أن يعلمهم بأن الكونني كانت معمورة هبم ويف إحالة األحوال وإظهار تلك األهوال وبيان املقدرة بعد بيان 

والشمس والقمر واألوثان فيعلم الذين كفروا أهنم العزة وتكذيب ألهل اإلحلاد وزنادقة املنجمني وعباد الكواكب 
كانوا كاذبني فإذا راوا آهلتهم قد اهندمت وأن معبوداهتم قد انثرت وانفطرت وحماهلا قد تشققت ظهرت فضائحهم 
وتبني كذهبم وظهر أن العامل مربوب حمدث مدبر له رب يصرفه كيف يشاء تكذيبا ملالحدة الفالسفة القائلني بالقدم 

 تعاىل من محكة يف هدم هذه الدار وداللة على عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد فكم هللا
  املخلوقات بإسرها لقهره وإذ عاهنا ملشيئته فتبارك اهللا رب العاملني 



  فائدة حشر الوحوش 
  الدليل على حشر الوحوش وجوه 

  األول قوله تعاىل وإذا الوحوش حشرت 
عاىل وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالطكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء مث إىل الثاين قوله ت

  رهبم حيشرون 
الثالث حديث مانع صدقه اإلبل والبقر والغنم وأهنا جتيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنه تنطحه بقروهنا وتطأه 

  فق على صحته وهو مت// رواه البخاري ومسلم // بأظالفها 
الرابع حديث أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه أن النيب شاتني ينتطحان فقال يا ابا ذر اتدري فيم نيتطحان قال قلت ال 

  رواه أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه يف مسنده // صحيح // قال لكن اهللا يدري وسيقضي بينهما 
ا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتين كنت ترابا وأن اهللا تعاىل اخلامس االثار الواردة يف قوله تعاىل يوم ينظر املرء م

جيمع الوحوش مث يقتص من بعضها لبعض مث يقول هلا كوين ترابا فتكون ترابا فعندها يقول الكافر يا ليتين كنت ترابا 
  فاءدة التشديد والتيسري يف التكليف 

ه بعد توطني النفس على العزم واالمتثال فيحصل للعبد تأمل احلكمة يف التشديد يف اول التكليف مث التيسري يف آخر
  األمران األجر على عزمه وتوطني نفسه على االمتثال والتيسري والسهولة مبا خفف اهللا عنه 

  فمن ذلك أمر اهللا تعاىل رسوله خبمسني صالة ليلة اإلسراء مث خففها وتصدق جبعلها مخسا 
شرة مث خفف عنهم ذلك إىل االثنني ومن ذلك أنه حرم عليهم يف الصيام ومن ذلك انه أمر أوال بصرب الواحد إىل الع

  إذا نام أحدهم أن يأكل بعد ذلك او جيامع مث خفف عنهم 
ومن ذلك أنه أوجب عليهم تقدمي الصدفة بني يدي مناجاة رسوله فلما وطنوا له أنفسم على ذلك خففه عنهم 

  بإباحة ذلك إىل عنهم الفجر 
تداد باحلول بأربعة اشهر وعشرا وهذا كما قد يقع يف االبتالء باألوامر فقد يقع يف االبتالء ومن ذلك ختفيف االع

بالقضاء والقدر يشدد على العبد أوال مث خيفف عنه وحكمه تسهيل الثاين باألول وتلقى الثاين بالرضي وشهود املنه 
  والرمحة 

رون يطلب منهم الكثري جدا الذي رمبا عجزوا عنه مث وقد يفعل امللوك ببعض رعاياهم قريبا من هذا فهؤالء املصاد
  حيطون إىل ما دونه لتطوع هلم أنفسهم بذلة ويسهل عليهم 

وقد يفعل بعض احلمالني قريبا من هذا فيزيدون على احلمل شيئا ال حيتاجون إليها مث حيط تلك األشياء فيسهل محل 
  الباقي عليهم 

مرا ويقع يف األمر والقضاء والقدر ايضا ضد هذا فينقل عباده بالتدريج واملقصود أن هذا باب من احلكمة خلقا وأ
  من اليسري إىل ما هو اشد منه لئال يفجأ هذا التشديد بغته فال حتمله وال تنقاد له 
  وهذا كتدرجيهم يف الشرائع شيئا بعد شيء دون ان يؤمروا هبا كلها وهلة واحدة 

  الة أوال ركعتني ركعتني فلما ألفوها زيد فيها ركعتني أخريني يف احلضر وكذلك احملرمات ومن هذا أهنم أمروا بالص
ومن هذا أهنم أمروا أوال بالصيام وخريوا فيه بني الصوم عينا وبني التخيري بينه وبني الفدية فلما ألفوه أمروا بالصوم 

  عينا 
ه نفوسهم وباشروا حسن عاقبته ومثرته ومن هذا أهنم أذن هلم باجلهاد أوال من غري أن يوجبه عليهم فلما توطنت علي



  أمروا به فرضا وحكمة هذا التدريج التربية على قبول األحكام واإلذعان هلا واالنقياد هلا شيئا فشيئا 
وكذلك يقع مثل هذا يف قضائه وقدره مقدر على عبده بل ال بد منه اقتضاه محده وحكمته فيبتليه باألخف أوال مث 

   يستكمل ما كتب عليه منه يرقيه إىل ما هو فوقه حىت

وهلذا قد يسعى العبد يف أول البالء يف دفعه وزواله وال يزداد إال شدة ألنه كاملرض يف أوله وتزايده فالعاقل يستكني 
له أوال وينكسر ويذل لربه وميد عنقه خاضعا ذليال لعزته حىت إذا مر به معظمه وغمرته وأذن ليله بالصباح فإذا 

  ته األسباب ومن تأمل هذا يف اخللق انتفع به انتفاعا عظيما وال حول وال قوة إال باهللا تعاىل سعى يف زواله ساعد

  فائدة امرأة طلبت الطالق من زوجها

رجل قالت له زوجته أريد منك ان تطلقين فقال هلا إن كنت تريدين أن أطلقك فأنت طالق فهل يقع الطالق هبذا أو 
  ة ال بد من إخبارها عن إرادة مستقبل

  وقال بعض الفقهاء ال بد من إرادة مستقبلة عمال مبقتضى الشرط وأن تأثريه إمنا هو يف املستقبل 
قال بعضهم بل تطلق بذلك اكتفاء بداللة احلال على أنه إمنا أراد بذلك إجابتها إىل ما سألته من طالقها املراد هلا 

  من الكالم ال يفهم الناس غريه  فأوقعه معلقا له بإرادهتا اليت أخربته هبا هذا هو املفهوم
وقال ابن عقيل ظاهر الكالم ووضعه يدل على إرادة مستقبلة وداللة احلال تدل على أنه أراد إيقاعه ألجل اإلرادة 

  اليت أخربته هبا ومل يزد 
ثل هذا قلت وكأنه ترجيح منه للوقوع اكتفاء بداللة احلال على ما هو املعهود من قواعد املذهب ولفظ الشرط يف م

  ال يستلزم االستقبال 
وقد جاء مرادا به املشروط املقارن للتعليق وهو كثري يف أفصح الكالم كقوله تعاىل وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم 

مؤمنني وقوله واشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعاىل فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته 
إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا وهو كثري جدا وملا كان ما يتلو أداة الشرط يف هذا ال يراد مؤمنني وقول مرمي 

  به املستقبل بل يراد احلال واملاضي 
بعض النحاة إن فيه مبعىن إذا اليت تكون للماضي وقال غريه إهنا للتعليل والتحقيق فيها أهنا للشرط على باهبا ! قل 

  املستمر املطلوب دوامه واستمراره دون تقيده بوقت دون وقت فتأمله  والشرط يف ذلك داخل الكون

  فائدة النية وطهارة املاء

استدل على أن النية ال تشترط يف طهارة املاء بأن املاء خلق على صفات وطبيعة ال حيتاج يف حصول أثرها إىل النية 
جعل عليه فكما أنه ال حيتاج إىل النية يف  وخلق طهورا وخلق مرويا وخلق مربدا سائال كل ذلك طبعه ووصفه الذي

حصول الري والتربيد به فكذلك يف حصول التطهري يوضحه أنه خلق طاهرا أو طهورا وطاهريته ال تتوقف على نية 
فكذلك طهوريته يزيده إيضاحا أن عمله يف أقوى الطهارتني وهي طهارة اخلبث ال تتوقف على نية فعدم توقف 

طهارة األخرى أوىل وإمنا قلنا إهنا أقوى الطهارتني ألن سببها وموجبها أمر حسي وخبث عمله علي النية يف ال
صحيح // مشاهد وألنه ال بدل هلا من التراب فقد ظهرت قوهتا حسا وشرعا يزيده بيانا قوله خلق املاء طهورا 

ذه احلالة من كونه صريح يف أنه خملوق على هذه الصفة وطهورا منصوب على احلال أي خلق على ه// املعىن 



طهورا وإن كانت حاال الزمة فهي كقوهلم خلق اهللا الزراقه يديها أطول من رجليها فهذه الصفة وهي الطهورية 
  خملوقة معه نويت أو مل تنو 

واالستدالل هبذا قريب من االستدالل بقوله تعاىل وأنزلنا من السماء ماء طهورا يوضح ذلك أيضا أن النية إن 
ن املاء على األعضاء فهو حاصل نوى أو مل ينو وإن اعترب حصول الوضاءة والنظافة فكذلك ال يتوقف اعتربت جبريا

حصوهلا على نية وإن اعتربت إلزالة احلدث املتعلق باألعضاء فقد بينا أن اخلبث املتعلق هبا اقوى من احلدث وزوال 
  هذا األقوى ال يتوقف على النية فكيف لألضعف 

  ينا الشريعة قد قسمت أفعال املكلفني إىل قسمني يوضحه أيضا أنا رأ
قسم حيصل مقصوده واملراد منه بنفس وقوعه فال يعترب يف صحته نية كأداء الديون ورد األمانات والنفقات الواجبة 

وإقامة احلدود وإزالة النجاسات وغسل الطيب عن احملرم واعتداد املفارقة وغري ذلك فإن مصاحل هذه األفعال 
  وجودها ناشئة من ذاهتا فإذا وجدت حصلت مصاحلها فلم تتوقف صحتها على نية حاصلة ب

القسم الثاين ما ال حيصل مراده ومقصوده منه مبجرده بل اليكفي فيه مبجرد صورته العارية عن النية كالتلفظ بكلمة 
روة والصالة واالعتكاف اإلسالم والتلبية يف اإلحرام وكصورة التيمم والطواف حول البيت والسعي بني الصفا وامل
  والصيام وملا كان إزالة اخلبث من القسم األول اكتفى فيه بصورة الفعل حلصول مقصودة 

وقد عللنا أن املراد من الوضوء النظافة والوضاءة وقيام العبد بني يدي الرب تبارك وتعاىل على أكمل أحواله مستور 
حاصل بإيانه هبذه األفعال نواها أو مل ينوها يوضحه أن  العورة متجنبا للنجاسة نظيف األعضاء وضيئها وهذا

الوضوء غري مراد لنفسه بل مراد لغريه واملراد لغريه ال جيب أن ينوي ألنه وسيلة وإمنا تعترب النية يف املراد لنفسه إذ 
ها وكذلك نية هو املقصود املراد وهلذا كانت نية قطع املسافة يف احلج واجلمعة غري واجبة وال تتوقف الصحة علي
  شراء املاء وشراء العبد يف عتق الكفار وشراء الطعام فيها غري واجبة إذ هذه وسائل مرادة لغريها 

  وكذلك الوضوء وسيلة تراد للصالة فهي كطهارة املكان والثياب اعتبار النية يف العبادات 
العورة وإزالة النجاسة وغريمها وال يوضحه أن النية لو اعتربت يف الوضوء العتربت يف سائر شروط الصالة كستر 

أرى منازعي القوم يتمكنون من اجلواب عن هذه الكلمات جبواب شاف هذه أجوبتهم يف طريقهم فعليك مبراجعتها 
وحنن ال ترتضي هذا الرأي ولكن مل نر استدالل منازعتهم وأجوبتهم هلم أقوى من هذه األدلة وما ذاك لضعف 

الكالم يف مسألة النية شديد االرتباط بأعمال القلوب ومعرفة مراتبها وارتباطها املسألة من جانبهم ولكن ألن 
بأعمال اجلوارح وبنائها عليها وتأثريها فيها صحة وفسادا وإمنا هي األصل املراد املقصود وأعمال اجلوارح تبع 

الروح فموات وكذلك العمل  ومكملة ومتممة وأن النية مبنزلة الروح والعمل مبنزلة اجلسد لألعضاء الذي إذا فارق
  إذا مل تصحبه النية فحركة عابث 

  فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام اجلوارح إذ هي أصلها وأحكام اجلوارح متفرعة عليها 
وكذلك أيضا ال يتحقق الكالم يف املسألة إال بعد معرفة حقيقة النية وهل هي من جنس املعلوم والتصورات أو من 

ات والعزوم أو حقيقتها مركبة من األمرين وأما من قبيل انبساطها وانقسامها على حروف معينة لكل جنس اإلراد
  حرف منها جزء من أجزاء النية فلم حيصل معىن النية فضال عن ان يتمكن من رد قول منازعه يف اعتبارها 

صل أيضا معناها فيجب أن نعلم وكذلك من ظن أهنا ال تتحقق إال جبريان ألفاظ من اللسان خيرب هبا عنها مل حي
حقيقتها أوال ومنزلتها من أعمال القلوب وأنه مستحيل عليها االنبساط واالنقسام وأنه ال مدخل لأللفاظ البتة 



ويفرق بني النية املتعلقة باملعبود اليت هي من لوازم اإلسالم وموجباته بل هي روحه وحقيقته اليت ال يقبل اهللا من 
  البتة عامل عمال بدوهنا 

وبني النية املتعلقة بنفس العمل اليت وقع فيها النزاع يف بعض املواضع مث يعرف ارتباطها بالعمل وكيف قصد به متييز 
العبادة عن العادة إذ كانا يف الصورة واحدا وإمنا يتميزان بالنية فإذا عدمت النية كان العمل عاديا ال عباديا 

يات وفاطر املخلوقات فإذا عري العمل عن النية كان كاألكل والشرب والعادات ال يتقرب هبا إىل بارىء الرب
والنوم احليواين البهيمي الذي ال يكون عبادة بوجه فضال أن يؤمر به ويرتب عليه الثواب والعقاب واملدح والذم 

راتب العبادات وما كان هذا سبيله مل يكن من املشروع للتقرب به إىل الرب تبارك وتعاىل ولذلك يقصد هبا متييز م
بعضها عن بعض فيميز فرضها عن نفلها ومراتبها بعضها عن بعض وهذه أمور ال حتقق هلا إال بالنية وال قوام هلا 

  بدوهنا البتة 
وهي مرادة للشارع بل هي وظائف العبودية فكيف يؤدي وظائف العبودية من ال خيطر بباله التمييز بني العبادات 

مراتب تلك الوظائف ومنازهلا من العبودية هذا أمر ممتنع عادة وعقال وشرعا فالنية هي والعادات وال التمييز بني 
سر العبودية وروحها وحملها من العمل حمل الروح من اجلسد وحمال أن يعترب يف العبودية عمل األرواح له معه بل 

ر رضي اهللا عنه ال عمل ملن ال نية له هو مبنزلة اجلسد اخلراب وهذا معىن األثر املروى موقوفا على أمري املؤمنني عم
  وال أجر ملن ال حسبة له 

وقد قال تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين فنهى سبحانه أن يكون أمر عباده بغري العبادة اليت قد 
رهم إال بعمل هو أخلص عاملها له فيها النية ومعلوم أن إخالص النية للمعبود أصل لنية أصل العبادة فإذا مل يأم

عبادة قد أخلص عاملها النية فيها لربه عز و جل ومعلوم أن النية جزء من العبادة بل هي روح العبادة كما تبني 
  علم أن العمل الذي مل ينو ليس بعبادة وال مأمور به فال يكون فاعله متقربا إىل اهللا تعاىل وهذا مما ال يقبل نزاعا 

األفعال اليت ال تقع إال منوية عادة وبني األفعال اليت تقع منوية وغري منوية فاألوىل  ومن نكت املسألة أن يفرق بني
كالوضوء املرتب عضوا بعد عضو فإنه ال يكاد يتصوروقوعه من غري نية فإن علم الفاعل مبا يفعله وقصده له هو 

لنية فليست النية أمرا خارجا عن النية والعاقل املختار ال يفعل فعال إال مسبوقا بتصوره وإرادته وذلك حقيقة ا
تصور الفاعل وقصده ملا يريد أن يفعله وهبذا يعلم غلط من ظن أن امللتفظ مدخال يف حتصيل النية فإن القائل إذا قال 

نويت صالة الظهر أو نويت رفع احلدث إما أن يكون خمربا أو منشأفإن كان خمربا فإما أن يكون إخباره لنفسه أو 
بث ال فائدة فيه ألن االخبار إمنا يفيد أذا تضمن تعريف املخرب ما مل يكن عارفا به وهذا حمال يف لغريه وكالمها ع

إخباره لنفسه وإن كان إخبارا لغريه بالنية فهو عبث حمض وهو غري مشروع وال مفيد وهو مبثابة إخباره له بسائر 
عن وحبة وبغضه بل قد يكون يف هذا اإلخبار افعاله من صومة وصالته وحجة وزكاته بل مبنزلة إخباره له اميانه 

فائدة وأما إخبار املأمومني أو اإلمام أو غريمها بالنية فعبث حمض وال يصح أن يكون ذلك إنشاء فإن اللفظ ال ينشيء 
  وجود النية وإمنا إنشاؤها إحضار حقيقتها يف القلب ال إنشاء اللفظ الدال عليها 

فتأمل هذه النكتة البديعة واملقصود أن مثل هذه األفعال املرتبة اليت ال تقع إال فعلم هبذا أن التلفط هبا عبث حمض 
عن علم وقصد ال تكون إال منوية وهذا خبالف االغتسال مثال فإنه قد يقع لتنظيف أو تربيد وحنومها فإن مل يقصد به 

  رفع حدثه مل يكن منويا 
تقع إال منوية ولو تكلف الرجل أن يصلى أو يتوضا بغري نية  وكذلك افعال الصالة املرتبة اليت يتبع بعضها بعضا ال



لتعذر عليه ذلك بل ميكن تصوره فيما إذا قصد تعليم غريه ومل يقصد العبادة أو صلى وتوضأمكرها وأما عاقل خمتار 
  عامل مبا يفعله يقع فعله وفق قصده فهذا ال يكون إال منويا 

  لقصد فرقان فالنية هي القصد بعينه ولكن بينها وبني ا
أحدمها أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غريه والنية ال تتعلق إال بنفسه فال يتصور أن ينوى الرجل فعل 

  غريه ويتصور أن يقصده ويريده 
الفرق الثاين أن القصد ال يكون إال بفعل مقدور يقصده الفاعل وأما النية فينوي اإلنسان ما يقدر عليه وما يعجز 

ذا يف حديث أيب كبشة األمناري الذي رواه أمحد والترمذي وغريمها عن النيب الدنيا ألربعة نفر عبد رزقه اهللا عنه وهل
ماال وعلما فهو يتقي يف ماله ربه ويصل فيه رمحة ويعلم هللا فيه حقا فهذا بأفضل املنازل عند اهللا وعبد رزقه اهللا علما 

ت فيه بعمل فالن فهو بنيتة وأجرمها سواء وعبد رزقه اهللا ماال ومل يرزقه ومل يرزقه ماال فهو يقول لو أن يل ماال لعمل
علما ذلك شر منزلة عند اهللا مث قال وعبد مل يرزقه اهللا ماال وال علما فهو يقول لو أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن 

نه خبالف القصد واإلرادة فإمنا ال فالنية تتعلق باملقدور عليه واملعجوز ع// صحيح // فهو بنيته ومها يف الوزر سواء 
يتعلقان باملعجوز عنه ال من فعله وال من فعل غريه وإذا عرف حقيقة النية وحملها من اإلميان وشرائعه تبني الكالم يف 

  املسألة نفيا وإثباتا بعلم وإنصاف 
ا وسائال وسائال ومطهرا ولنذكر كالمهم وما فيه من مقبول ومردود فأما قوهلم إن املاء خلق بطبعه مربدا ومروي

وحصول هذه االثار منه ال تفتقر إىل نية إىل آخره فيقال إن أردمت بكونه مطهرا بطبعه أنه منظف حملل التطهري فمسلم 
  ولكن نزاعنا يف أمر وراءه 

فيه  وإن أردمت أنه يفتتح به الصالة ويرفع املانع الذي جعله الشارع صادا عن الدخول فيها بطبعه من غري اعتبار
فدعوى جمردة ال ميكنهم تصحيحها البته بل هي مبثابة قول القاتل استعماله عبادة مبجرد طبعه فحصول التعبد 

لنية  والثواب به ال حيتاج إىل نية وهذا بني البطالن وهذا حرف املسالة وهو أن التعبد به مقصود وهو متوقف علىا
  واملقدمتان معلومتان مغنيتان عن تقدير 

بعض الناس بان منع أن يكون يف املاء قوة أو طبع وقال هذا مبين على إثبات القوى والطبائع يف  وقد أجاهبم
املخلوقات وأهل احلق ينكرونه وهذا جواب فاسد يرغب طالب احلق عن مثله وهو باطل طبعا وحسا وشرعا وعقال 

اب والقوى والعقالء قاطبة على إثباهتا وأهل احلق هم املتبعون للحق أين كان والقران والسة مملوآن من اثبات األسب
سوي طائفة من املتكلمني محلهم املبالغة يف إبطال قول القدرة والنفاة على إنكارها مجلة والذي يكشف سر املسألة 

  أن التربيد والري والتنظيف حاصل باملاء ولو مل يرده وحىت لو أراد أن ال يكون 
ية التعبد فقياس أحد األمرين على اآلخر من أفسد القياس فاحلاصل بطبع وأما التعبد هللا بالوضوء فال حيصل إال بن

املاء أمر غري التعبد الذي هو مقوم حلقيقة الوضوء الذي ال يكون وضوءا إال به وهبذا خرج اجلواب عن قوهلم إن 
شاهد ال عمله يف رفع اخلبث مل يتوقف على نية فان ال يتوقف رفعه للحدث أوىل فإن رفع اخلبث أمر حسي م

  يستدعي أن يكون رافعة من أهل العبادة بل هو مبنزلة كنس الدار وتنظيف الطرقات وطرح املميتات واخلبائث 
نوضحه إن زوال النجاسة ال يفتقر إىل فعل من املكلف البتة بل لو أصاهبا املطر فأزال عينها طهر احملل خبالف 

كون املكلف مؤديا ما أمر به إال بقعلها االختياري الذي هو مناط الطهارة من اخلبث فإن اهللا أمر بأفعال متميزه ال ي
التكليف وهبذا خرج اجلواب عن قوهلم النية إن اعتربت جلريان املاء على األعضاء أو حلصول الوضاءة مل يفتقر إىل 

  نيةإىل آخره طلب النية يف األعمال 



  قوهلم الشريعة قسمت األفعال إىل قسمني 
ه مبجرد من غري نية قسم ال حيصل إال بالنية فمسلم قوهلم أن الوضوء من القسم األول قسم حيصل منه مقصود

دعوى حمل النزاع فال يقبل قوهلم يف تقريرها ملقصود الوضاءه أن الوضوء والنظافة وقيام العبد بني يدي ربه على 
  أكمل أحواله 

فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية فجوابه أن هللا على العبد عبوديتني عبودية باطنة وعبودية ظاهرة 
فقيامه بسورة العبودية الظاهر مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما ال يقربه إىل ربه وال يوجب له الثواب وقبول 
منه  عمله فإن املقصود امتحان القلوب وابتالء السرائر فعمل القلب هو روح العبودية ولبها فإذا خال عمل اجلوارح

كان كاجلسد املوات بال روح والنية هي عمل القلب الذي هو ملك األعضاء واملقصود باألمر والنهي فكيف 
يسقط واجبة ويعترب واجب رعيته وجنده واتباعه الاليت إمنا شرعت واجباهتا ألجله وألجل صالحه وهل هذا إال 

نها إمنا هو صالح القلب وكماله وقيامه عكس القضية وقلب احلقيقة واملقصود باألعمال كلها ظاهرها وباط
بالعبودية بني يدي ربه وقيومه وإهله ومن متام ذلك قيامه هو وجنوده يف حضرة معبوده وربه فإذا بعث جنوده 

  ورعيته وتغيب هو عن اخلدمة والعبودية فما أجدر تلك اخلدمة بالرد واملقت وهذا مثل يف غاية املطابقة 
عمل القلب إال مبنزلة حركات العابثني وغايتها أن ال يترتب عليها ثواب وال عقاب وملا وهل األعمال ااخلالية عن 

رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤالء احنرف عنها إىل أن صرف مهه إىل عبودية القلب وعطل عبودية اجلوارح 
ابل هؤالء ال التفات هلم إيل وقال املقصود قيام القلب حبقيقة اخلدمة واجلوارح تبع والطائفتان متقابلتان أعظم تق

عبودية جوارحهم ففسدت عبودية قلوهبم وأولئك ال التفات هلم إىل عبودية قلوهبم ففسدت عبودية جوارحهم 
واملؤمنون العارفون باهللا وبأمره قاموا له حبقيقة العبودية ظاهرا وباطنا وقدموا قلوهبم يف اخلدمة وجعلوا األعضاء تبعا 

  جنوده يف خدمة املعبود وهذا هو حقيقة العبودية هلا فأقاموا امللك و
ومن املعلوم أن هذا هو مقصود الرب تعاىل بإرساله رسله وإنزاله كتبه وشرعه شرائعه فدعوى املدعي أن املقصود 

  من هذه العبودية حاصل وإن مل يصحبها عبودية القلب من أبطل الدعاوي وأفسدها واهللا املوفق 
ادرها ومواردها علم ارتباط أعمال اجلوارح بأعمال القلوب وأهنا ال تنفع بدوهنا وأن ومن تأمل الشريعة يف مص

أعمال القلوب أفرض على العبد من اعمال اجلوارح وهل مييز املؤمن عن املنافق إال مبا يف قلب كل واحد منهما من 
جوارحه وعبودية القلب أعظم  األعمال اليت ميزت بينهما وهل ميكن أحد الدخول يف اإلسالم إال بعمل قلبه قبل

من عبودية اجلوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة يف كل وقت وهلذا كان اإلميان واجب القلب على الدوام واإلسالم 
واجب اجلوارح يف بعض األحيان فمركب اإلميان القلب ومركب اإلسالم اجلوارح فهذه كلمات خمتصرة يف هذه 

  إمنا أشري إليها إشارة املسألة لو بسطت لقام منها سفر ضخم و

وحرف املسألة أن أعمال اجلوارح إمنا تكون عبادة بالنية والوضوء عبادة يف نفسه مقصود مرتب عليه الثواب وعلى 
تركه العقاب وكما جيب يف العبادات إفراد املعبود تعاىل عن غريه بالنية والقصد فيكون وحده املقصود املراد فكما 

د املعبود تعاىل هبا ال سواه فكذلك جيب فيها متييز العبادة عن العادة وال يقع التمييز بني أنه جيب يف العبادات إفرا
النوعني احتاد صورة العملني إال بالنية فعمل ال يصحبه إرادة املعبود غري املقبول وال يعتد به وكذلك عمل ال تصحبه 

لتقرب والتعبد جزء من نية اإلخالص وال قوم لنية إرادة التعبد له والتقرب إليه غري مقبول وال معتقد به بل نية ا
اإلخالص للمعبود إال بنية التعبد فإذا كانت نية اإلخالص شرطا يف صحة كل أداء العبادة فاشتراط نية التعبد أوىل 



  وأحرى وال جواب عن هذا البتة إال بإنكار أن يكون الوضوء عبادة 
ة وهو مبنزلة إنكار كون الصوم والزكاة واحلج واجلهاد وغريها وكذلك يلتحق بإنكار املعلوم من الشرع بالضرور

  عبادات واهللا املوفق للصواب فائدة ميت ال يوجد له كفن 
ذكر أمحد بن مروان املالكي عن ابن عباس أنه سئل عن ميت مات ومل يوجد له كفن قال يكب على وجهه وال 

  يستقبل بوجهه القبلة 
بن عباس بل هو باطل والصواب أنه يستر حباجز من تراب ويوضع يف حلده على  قلت هذا بعيد الصحة من عبد اهللا

يه مالءة أو غريها وإذا كان عليه حاجز من تراب وهو ٦جنبه مستقبل القبلة كما ينام العريان الذي نشر عل
مر وهو يصلي مستقبل القبلة كان مبنزلة من عليه ثيابه فائدة وذكر أيضا عن جماهد قال جلست إىل عبد اهللا بن ع

فخفف مث سلم وأقبل إىل مث قال إن حقا علي أو سنة إذا جلس الرجل إىل الرجل وهو يصلي التطوع أن خيفف 
  ويقبل إليه 

وذكر ايضا عن ابن عباس قال ما من يوم إال ليلته قبله إال يوم عرفة فإن ليلته بعده قلت هذا مما اختلف فيه وحكى 
  عروف عند الناس عن طائفة أن ليلة اليوم بعده وامل

أن ليلة اليوم قبله ومنهم من فصل بني الليلة املضافة إىل اليوم كليلة اجلمعة والسبت واألحد وسائر أليام والليلة 
املضافة إىل مكان أو حال أو فعل كليلة عرفة وليلة النفر وحنو ذلك فاملضافة إىل اليوم قبله واملضافة إىل غريه بعده 

املروي عن أبن عباس ونقض عليهم بليلة العيد والذي فهمه الناس قدميا وحديثا من قول  واحتجوا له هبذا االثر
رواه مسلم وأبو داود والترمذي // النيب ختصوا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام وال ليلة اجلمعة بقيام من بني الليايل 

إىل تعظيمها وكثرة التعبد فيها عن سائر  أهنا الليلة اليت تسفر صبيحتها عن يوم اجلمعة فإن الناس يسارعون// 
  الليايل فنهاهم ختصيصها بالقيام كما هناهم عن ختصيص يومها بالصيام واهللا أعلم 

قال أبو عبد اهللا احلاكم يف كتابه اجلامع لذكر أئمة األمصار املزكني لرواة األخبار مسعت أبا تراب املذكور يقول 
يقول مسعت العباس بن حممد اهلامشي يقول دخل حيىي بن معني مصر مسعت إبراهيم بن عبد الرمحن بن سهل 

فاستقبلته هدايا أيب صاحل كاتب الليث وجارية ومائة دينار فقبلها ودخل مصر فلما تأمل حديثه قال ال تكتبوا عن 
  أيب صاحل قال احلاكم هذه من أجل فضائل حيىي إذ مل حياب أبا صاحل وهو يف بلده ونعمته 

بن حممد بن الفضل الشعراين ناجدي مسعت علي بن املدين يقول كان أبو اجلعد والد سامل بن أيب اجلعد  أنا إمساعيل
إذا تغذى مجع بنيه فكانوا ستة اثنان مرجئان واثنان شيعيان واثنان خارجيان فكان أبو اجلعد يقول لقد مجع اهللا بني 

  ايديكم وفرق بني أهوائكم 
ن حممد بن صاحل اهلامشي ثنا عبد اهللا ابن احلسني بن موسى نا عبد اهللا بن علي بن قرأت على قاضي القضاة أيب احلس

املديين قال مسعت أيب يقول مخسة أحاديث يرووهنا وال أصل هلا عن رسول اهللا حديث لو صدق السائل ما افلح من 
أيب طالب وحديث رده وحديث ال وجع إال وجع العني وال غم إال غم الدين وحديث إن الشمس ردت لعلى بن 

أنه أنا أكرن على اهللا من أن يدعين حتت األرض مائيت عام وحديث أفطر احلاجم واحملجوم إهنما كانا يغتابان قال 
كاتبه ونظري هذا قول اإلمام أمحد أربعة أحاديث تدور يف األسواق ال أصل هلا عن رسول اهللا من آذى ذميا فكأمنا 

  آذاين وحديث من 



ضمنت له على اهللا اجلنة وحديث للسائل حق وإن جاء على فرس وحديث يوم صومكم يوم بشرين خبروج آذار 
حنركم يوم رأس سنتكم قال احلاكم مسعت األستاذ أبا سهل حممد بن سليمان يقول مسعت أبا العباس حممد بن 

مد ابن كرام يسأله إسحاق الثقفي يقول شاهدت حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا تعاىل ودفع إليه كتابا من حم
عن أحاديث منها سفيان بن عيينة عن الزهري عن سامل عن عن أبيه أن النيب قال اإلميان ال يزيد وال ينقص ومعمر 
عن الزهري مثله فكتب البخاري رمحه اهللا تعاىل على ظهر كتابه من حدث هبا استوجب الضرب الشديد واحلبس 

  الطويل 
افظ يقول مسعت ابا العباس الدغويل يقول قلت أليب حامت الرازي هل تعرف يف مسعت أبا اخلري حممد بن يعقوب احل

أصحاب رسول اهللا امسه أمحد قال ال أعلمه قلت فهل تعلم يف الصحابة رضي اهللا عنهم من امسه إمساعيل قال ال غري 
ن فيهم من امسه أشعث قال األغر املزين أسيد قال ال اعلمه قلت فهل كان فيهم من امسه امين قال ال أعلم قلت أفكا

ال غري اشعت بن قيس الكندي قلت فهل كان فيهم من أمسه امية قال صحايب واحد يقال له أمية بن خمشي اخلزاعي 
قلت فهل كان فيهم من امسه أسلم قال واحد أسلم ابو رافع موىل النيب فهل كان غري أهبان بن صيفي قال أهبان بن 

ابن محال فقال ال أعلمه قلت فهل كان فيهم اغر غري األغر املزين املزين قال ال  أوس قلت فهل كان فيهم أبيض غري
أعلمه قلت فهل كان فيهم من امسه أرقم قال انا ارقم بن أيب األرقم قلت فهل كان فيهم من امسه إبراهيم قال نعم 

ن أبيه قال مسعت رسول اهللا إبراهيم اسم قدمي قد تسمى به رجل قد مسع من النيب املكيون عن عطاء بن إبراهيم ع
  قال كاتبه ويف كتاب ابن حبان يف ترمجة الصحابة أسلم آخر // إسناده ضعيف // قابلوا بني النعال 

  غري أيب رافع قال أسلم بن عبدل ملا اسلم أسلمت اليهود بإسالمه مل يزد مت االنتقاء 
  سفر هل يغفل الزاد من أضحى على ... يا جامع املال ما أعددت للحفر 
  واخيبة السعي بل واضيعة العمر ... أفنيت عمرك يف اللذات تطلبها 
  وانظر إليها وال تسال عن اخلرب ... قف يف ديار بين اللذات معتربا 

  من بعد ألفتهم معىن ملعترب ... ففي الذي فعلت أيدي الشتات هبم 
  قال غريه 

  املعروف يف أيامنا الصعبة ... قد عرف املنكر واستنكر 
  وصار أهل اجلهل يف رتبة ... ر أهل العلم يف وهدة صا

  والدين ملا أشتدت الكربة ... فقلت لألبرار أهل التقي 
  نوبتكم يف زمن الغربة ... ال تنكروا أحوالكم قد اتت 

  وقال غريه 
  واشكر لربك ما أوالك من منن ... اقنع بأيسر ميسور من الزمن 

  لتقي واهجروا األبراد من عدن ذوي ا... واذكر مالبس من عدن ختص هبا 
  قطوفها فتفوق النار باجلنن ... إن شئت أن تدخل اجلنات جمتنبا 

  وراقب اهللا يف سر ويف علن ... وباشر الناس باملعروف جمتهدا 
حديث روى البيهقي من حديث أيب بكر احلنفي ثنا سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول 

مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى هبا فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على اهللا عاد 



قال البيهقي هذا احلديث // صحيح // األرض إن استطعت وإال فأومىء إمياء واجعل سجودك أخفض من ركوعك 
  يعد يف أفراد أيب بكر احلنفي عن الثوري مت كالمه 

أنه دخل على مريض قيل له فإن أبا أسامة قد رواه عن الثورى مرفوعا قال ليس بشيء خطأ إمنا هو عن جابر قوله 
  هو موقوف مت كالمه رمحه اهللا تعاىل 

ورواه حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا الثوري فذكره مبثله ورواه البيهقي فهؤالء ثالثة رفعوه ابو 
في فأما ابو أسامة فالعلم املشهور وأما أبو بكر احلنفي من رجال أسامة وعبد الوهاب بن عطاء وأبو بكر احلن

الصحيحني وقواه ووثقه أمحد وأما عبد الوهاب بن عطاء فاحتج به مسلم والظاهر أن احلديث موقوف كما ذكره 
  ابن أيب احلامت عن ابيه واهللا أعلم 

عن ابن عمر أنه كان يقول إذا مل يستطع  واآلثار يف ذلك معروفة عن الصحابة كما روى مالك يف املوطأ عن نافع
  املريض السجود أومأ برأسه إمياء ومل يرفع إىل جبهته شيئا 

  وقد رفعه عبد اهللا بن عامر األسلمي عن نافع وقد ضعفه أمحد وأبو زرعة والصواب وقفه 
  وروى شعبة عن ايب احلق السبيعي عن زيد موىل ابن معاوية عن علقمة قال دخلت 

 بن مسعود على أخيه يعوده وهو مريض فرأى معه مروحة يسجد عليها فانتزعها منه عبد اهللا وقال مع عبد اهللا
  اسجد على األرض فإن مل تستطع فأومىء إمياء واجعل السجود أخفض من الركوع 

وزيد هذا ثقة حديث قال حنبل قال أمحد يف حديث حجاج املصيصي عن شريك عن إبراهيم بن حزم عن أيب زرعة 
أيب هريرة قال كان النيب إذا دخل اخلالء أتيته مباء فاستنجى مث مسح بيده على األرض مث توضأ فقال أمحد هذا عن 

  حديث منكر إمنا هو عن أيب األحوص عن عبد اهللا ومل يرفعه 

  فائدة نسيات ليس بلحن

  ة قال بعضهم قول العامة نسيات ليس بلحن ألن اجلوهري حكاه وكأنه مجع نسية بتصغري نسو
  قلت وعلى هذا فال يقال إال على مجاعات متعددة منهن ألنه مجع اجلمع والعامة تطلقه على اجلماعة الواحدة منهن 

  فائدة اللعب بالنرد قول النيب من لعب بالنرد فكأمنا صيغ يده يف حلم

لباطل الذي هو حرام خنزير ودمه سر هذا التشبيه واهللا أعلم أن الالعب هبا ملا كان مقصوده بلعبه أكل املال با
كحرمة حلم اخلنزير وتوصل إليه بالقمار وظن أنه يفيده حل املال كان كاملتوصل إىل أكل حلم اخلنزير بذكاته والنيب 
شبه الالعب هبا بغامس يده يف حلم اخلنزير ودمه إذ هو مقدمة األكل كما أن اللعب هبا مقدمة أكل املال فإن أكل 

  نزير هبا املال كان كأكل حلم اخل

  والتشبه إمنا وقع يف مقدمة هذا مبقدمة هذا واهللا أعلم 

  فائدة تفسري البقر اليت رآها النيب يف نومه



تفسري النيب البقر اليت رآها يف النوم تنحر بالنفر الذين أصيبوا من أصحابه يوم أحد قيل وجه هذا التأويل أن البقر 
آلخر بالنقط وهذه جهة من جهات التعبري وهذا قول فاسد جدا والنفر مشتركان يف صورة اخلط وميتاز أحدمها عن ا

ومل يكن النيب يدرك شيئا من اخلط أصال وال هذه جهة صحيحة من جهات التأويل فال يؤل النرد بالربد وال الزيد 
  بالزند وال العني بالغني وال احلية باجلنة وأمثال ذلك 

ل هبا وهي قروهنا وكانت العرب تستعمل الصياصي والقرون يف وقيل وجه الشبة أن البقر معها أسلحتها اليت تقات
  الرماح عند عدم األسنة وهذا أقرب من األول ولكنه مشترك بني املسلمني والكفار فإن كل طائفة معها سالحها 
 أجود من هذين أن يقال وجه التشبيه أن األرض ال تعمر وال تفلح إال بالبقر فهم عمارة األرض وهبا صالح العامل

وبقاء معيشتهم وقوام أمرهم وهكذا املؤمنون هبم إصالح األرض وأهلها وهم زينتها وأنفع أهل األرض للناس كما 
  أن البقر أنفع الدواب لألرض 

ومن وجه آخر وهو أن البقر تثري األرض وهتيئها لقبول البذر وإنباته وهكذا أهل العلم واإلميان يثريون القلوب 
  دى فيها ونباته وكماله واهللا أعلم ويهيئوهنا لقبول بذر اهل

  فائدة قول املسيح آمنت باهللا وكذبت بصري

قول النيب رأى عيسى رجال يسرق فقال سرقت قال كال والذي ال إله إال هو فقال عيسى آمنت باهللا وكذبت 
  دقه يل هو استفهام من املسيح ال إنه إخبار واملعىن أسرقت فلما حلف له ص// رواه البخاري // بصري 

ويرد هذا قوله وكذبت بصري وقيل ملا رآه املسيح أخذ املال بصورة السارق فقال سرقت قال كال أي ليس بسرقة 
إما ألنه ماله أو له فيه حق أو ألنه أخذه ليقلبه ويعيده واملسيح عليه السالم أحال على ظاهر ما رأى فلما حلف له 

أنه كذب نفسه يف أخذه املال عيانا فالتكذيب واقع على الظن  قال آمنت باهللا وكذبت نفسي يف ظين أهنا سرقة ال
ال على العيان وهكذا الرواية كذبت نفسي وال تنايف بينها وبني رواية وكذبت بصري ألن البصر ظن أن ذلك 

  األخذ سرقة فأنا كذبته يف ظن أنه رأى سرقة ولعله إمنا رأى أخذا ليس بسرقة 
به وهو أن املسيح عليه السالم لعظمة وقار اهللا يف قلبه وجالله ظن أن هذا  ويف احلديث معىن ثالث ولعله أليق

  احلالف بوحدانية اهللا تعاىل صادقا عمله إميانه باهللا على 

  تصديقه وجوز أن يكون بصره قد كذبه وأراه ما مل ير فقال آمنت باهللا وكذبت بصري 
ف ما هي عليه وخييل ما ال وجود له يف اخلارج فإذا وال ريب أن البصر يعرض له الغلط ورؤية بعض األشياء خبال

  حكم عليه العقل تبني غلطه واملسيح صلوات اهللا عليه وسالمه حكم إميانه على بصره ونسب الغلط إليه واهللا أعلم 

  فائدة األنبياء أوالد عالت

اجلوهري بنو العالت هم  قول النيب األنبياء أوالد عالت ويف لفظ اخوة من عالت أمهاهتم شىت ودينهم واحد قال
أوالد الرجل من نسوة شىت مسيت بذلك ألن الذي تزوجها على أوىل كانت قبلها مث عل من الثانية العلل الشرب 
الثاين يقال له علل بعد هنل وعله يعله إذا سقاه السقية الثانية وقال غريه مسوا بذلك ألهنم أوالد ضرائر والعالت 

  الضرائر وهذا الثاين أظهر 



أما وجه التسمية فقال مجاعة منهم القاضي عياض وغريه معناه أن األنبياء خمتلفون يف أزماهنم وبعضهم بعيد الوقت و
من بعض فهم أوالد عالت إذ مل جبمعهم زمان واحد كما مل جيمع أوالد العالت بطن واحد وعيسى ملا كان قريب 

ن واحد فقال أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي عليه السالم قالوا الزمان من النيب ومل يكن بينهما نيب كانا كأهنما يف زما
  كيف يا رسول اهللا فقال األنبياء إخوة من عالت احلديث 

وفيه وجه آخر أحسن من هذا وهو أن النيب شبه دين األنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد وهو عبادة اهللا وحده ال 
سله ولقائه باألب الواحد الشتراك مجيعهم فيه وهو الدين الذي شرعه اهللا شريك له واإلميان به ومبالئكته وكتبه ور

ألنبيائه كلهم فقال تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
واحد وذكر هذا  وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه وقال البخاري يف صحيحه باب ما جاء أن دين األنبياء

احلديث وهذا هو دين اإلسالم الذي أخرب اهللا أنه دين أنبيائه ورسله من أوهلم نوح إىل خامتهم حممد فهو مبنزلة األب 
  الواحد 

وأما شرائع األعمال واملأمورات فقد ختتلف فهي مبنزلة األمهات الشىت اليت كان لقاح تلك األمهات من أب واحد 
ع املختلفة من دين واحد متفق عليه فهذا أوىل املعنيني باحلديث وليس يف تباعد أزمنتهم ما كما أن مادة تلك الشرائ

يوجب أن يشبه زماهنم بأمهاهتم وجيعلون خمتلفي األمهات لذلك وكون األم مبنزلة الشريعة واألب مبنزله الدين 
على أنه معىن احلديث واهللا أعلم فائدة وأصالة هذا وتذكريه وفرعية األم وتأنيثها واحتاد األب وتعدد األم ما يدل 

  قوله تعاىل أسرى بعبده 
يف قوله تعاىل أسرى بعبده دون بعث بعبده وأرسل به ما يفيد مصاحبته له يف مسراه فإن الباء هنا للمصاحبة كاهلاء 

ألن ذلك  يف قوله هاجر بأهله وسافر بغالمه وليست للتعدية فإن أسرى يتعدى بنفسه يقال سري به وأسراه وهذا
رواه // السري كان أعظم أسفاره والسفر يعتمد الصاحب وهلذا كان سافر يقول اللهم أنت الصاحب يف السفر 

  // مسلم والترمذي وأبو داود 
  فإن قيل فهذا املعىن يفهم من الفعل الثالثي لو قيل سري بعبده فما فائدة اجلمع بني اهلمزة والباء ففيه أجوبة 

  وأن أسرى الزم كسرى تقول سرى زيد وأسرى مبعىن واحد هذا قول مجاعة أحدها أهنما مبعىن 
الثاين أن اسرى متعذ ومفعوله حمذوف أي أسرى بعبده الرباق هذا قول أيب القاسم السهيلي وغريه ويشهد للقول 

  األول قول الصديق أسرينا ليلتنا كلها ومن الغد حىت قام قائم الظهرية 
املتعدي بالباء يفهم منه شيئان أحدمها صدور الفعل من فاعله الثاين مصاحبته ملا دخلت اجلواب الصحيح أن الثالثي 

  عليه الباء 
فإذا قلت سريت بزيد وسافرت به كان قد وجد منك السري والسفر مصاحبا لزيد فيه كما قال ولقد سريت على 

وأما // رواه البخاري وابو داود // الظالم مبعشر ومنه احلديث أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا 
  املتعدي باهلمزة فيقتضي إيقاع الفعل باملفعول فقط كقوله تعاىل واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم 

فأخرجناهم من جنات وعيون ونظائره فإذا قرن هذا املتعدي باهلمزة أفاد إيقاع الفعل على املفعول مع املصاحبة 
ثالثي فهم منه معىن املشاركة يف مصدره وهو ممتنع فتأمله فائدة كرامة الرسول املفهومة من الباء ولو أتى فيه بال

  باألسراء 
كانت كرامة رسول اهللا مفاجأة من غري ميعاد ليحمل عنه أمل االنتظار ويفاجأ بالكرامة بغتة وكرامة موسى بعد 



  انتظار أربعني ليلة فائدة ليس يف السفر إىل الرب تعب 
ضر وجد يف طريقة مس اجلوع والنصب فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ملا سافر موسى إىل اخل
  فإنه سفر إىل خملوق 

وملا واعده ربه ثالثني ليلة وأمتها بعشر فلم يأكل فيها مل جيد مس اجلوع وال النصب فإنه سفر إىل ربه تعاىل وهكذا 
والنصب ما جيده يف سفره إىل بعض املخلوقني فائدة تسخري الرباق  سفر القلب وسريه إىل ربه ال جيد فيه من الشقاء

  حلمل الرسول 
تسخري الرباق حلمل رسول اهللا ليلة واحدة مسرية شهرين ذهابا وإيابا أعظم من تسخري الريح لسليمان مسرية 

لرباق فاآلية فيه أعظم شهرين يف يوم واحد ذهابا وإيابا فإن الريح سريعة احلركة طبعها اإلسراع مبا حتملة وأما ا
  فائدة شق صدر الرسول 

  شق صدر النيب بتطهري قلبه وحشوه إميانا وحكمة دليل على أن حمل العقل القلب وهو متصل بالدماغ 
واستدل بعض الفقهاء بغسل قلبه الطست من الذهب على جواز حتلية املصاحف بالذهب واملساجد وهو يف غايه 

  البعد 
ة ومل يكن ذلك من ذهب الدنيا وكان كرامة أكرام هبا من فعل املالئكة بأمر اهللا وهم ليسوا فإن ذلك كان قبل النبو

  داخلني حتت تكاليف البشر 

وأبعد منه احتجاج من احتج به على جواز انتفاع الرجل باحلرير تبعا المرأته كالفراش واللحاف واملخدة قال ألن 
  د أبعد هذا القائل النجعة وأتى بغري دليل فائدة التحرمي والكراهية امللك ال حرج عليه والنيب انتفع بذلك تبعا وق

الفعل إن كان منشأاملفسدة اخلالصة أو الراجحة فهو احملرم فإن ضعفت تلك املفسدة فهو املكروه ومراتبه يف 
يبا فهو الكراهة حبسب ضعف املفسدة هذا إذا كان منشأ للمفسدة وأما إن كان مفضيا إليها فإن كان اإلفضاء قر

  حرام أيضا كاخللوة باألجنبية والسفر هبا ورؤية حماسنها فهذا القسم يسلب عنه اسم اإلباحة وحكمها 
وإن كان اإلفضاء بعيدا جدا مل يسلب اسم اإلباحة وال حكمها كخلوة ذي رحم احملرم هبا وسفره معها وكنظر 

فضاء قربا ما فهو الورع وهو يف املراتب على اخلاطب الذي مقصوده اإلفضاء إىل املصلحة الراحجة فإن قرب اإل
قدر قرب اإلفضاء وبعده وكلما قرب اإلفضاء كان أوىل بالكراهة والورع حىت ينتهي إىل درجة التحرمي فائدة 

  ترحيب املالئكة بالرسول 
 وسهال ومرحبا قول املالئكة للنيب اإلسراء مرحبا به أصل يف استعمال هذه األلفاظ وما ناسبها عند اللقاء حنو أهال

  وكرامة وخري مقدم وأمين مورد وحنوها 
ووقع االقتصار منها على لفظ مرحبا وحدها القتضاء احلال هلا فإن الترحيب هو السعة وكان قد أفضى إىل واسع 
األماكن ومل يطلق فيها سهال ألن معناه وطئت مكانا سهال والنيب حمموال إىل السماء فائدة تفسري حديث واهللا ال 

  محلكم أ
قول النيب يف حديث أيب موسى واهللا ال أمحلكم وال عندي ما أمحلكم عليه حيتمل وجهني أحدمها أن يكون مجلة 

  واحدة والواو واو احلال واملعىن ال 

رواه البخاري // أمحلكم يف حال ليس عندي فيها ما امحلكم عليه ويؤيد هذا جوابه قال ما أنا محلتكم اهللا محلكم 
  وعلى هذا فال تكون هذه اليمني حمتاجة إىل تكفري // داود والنسائي ومسلم وأبو 



وحيتمل أن تكون مجلتني حلف من إحدامها أنه ال حيملهم وأخرب يف الثانية أنه ليس عنده ما حيملهم عليه ويؤيد قوله 
ها إال كفرت عن مييين يف احلديث ملا قيل له إنك محلتنا وقد حلفت فقال إين ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا من

  وأتيت الذي هو خري وملن نصر االحتمال األول أن جييب عن هذا جبوابني 
أحدمها أن هذا استثناف لقاعدة كان سببها اليمني ليبني فيها لألمة حكم اليمني ال أنه حنث يف تلك اليمني وكفرها 

ميني وأتيت الذي هو خري واهللا أعلم  واجلواب الثاين أن هذا كالم خرج على التقدير أي ولو حنثت لكفرت عن
  فائدة يوسف أويت شطر احلسن 

قالت طائفة املراد منه أن يوسف اويت شطر // رواه مسلم وأمحد وغريمها // قول النيب يوسف أوتى شطر احلسن 
اه الترمذي احلسن الذي أوتيه حممد فالنيب بلغ الغاية يف احلسن ويوسف بلغ شطر تلك الغاية قالوا وحيقق ذلك ما رو

من حديث قتادة عن أنس قال ما بعث اهللا نبيا إال حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم وجها وأحسنهم صوتا 
والظاهر أن معناه أن يوسف عليه السالم اختص على الناس بشطر احلسن واشترك الناس كلهم يف شطره فانفرد 

يف احلسن للجنس ال للحسن املعني واملعهود املختص  عنهم بشطره وحده وهذا ظاهر اللفظ فلماذا يعدل عنه والالم
  بالنيب أدري ما الذي محلهم علي العدول عن هذا إىل ما ذكروه 

وحديث أنس ال يناىف هذا بل يدل على أن النيب أحسن األنبياء وجها وأحسنهم صوتا وال يلزم من كونه أحسنهم 
  وجها أن ال يكون يوسف 

ركوا هم يف الشطر اآلخر ويكون النيب شارك يوسف فيما اختص به من اختص عن الناس بشطر احلسن واشت
الشطر وزاد عليه حبسن آخر من الشطر الثاين واهللا أعلم فائدة اللعانون قول النيب اليكون اللعانون سفعاء وال 

ن فاملسىء يف ألن اللعن إساءة بل من أبلغ األساءة والشفاعة إحسا// رواه مسلم وأبو داود // شهداء يوم القيامة 
هذه الدار باللعن سلبه اهللا اإلحسان يف اآلخرى بالشفاعة فإن اإلنسان إمنا حيصد ما يزرع واإلساءة مانعة من 

  الشفاعة اليت هي إحسان 
وأما منع اللعن من الشهادة فإن اللعن عداوة وهي منافية للشهادة وهلذا كان النيب الشفعاء وشفيع اخلالئق لكمال 

  ورمحته هبم فائدة السر يف خروج اخلالفة عن أهل بيت النيب  إحسانه ورأفته
السر واهللا أعلم يف خروج اخلالفة عن أهل بيت النيب أيب بكر وعمر وعثمان أن لو توىل اخلالفة بعد موته ألوشك 

هرقل أن يقول املبطلون إنه ملك ورث ملكه أهل بيته فصان اهللا منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة وتأمل قول 
أليب سفيان هل كان يف آبائه من ملك قال ال فقال له لو كان يف آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك ابائه فصان اهللا 
! منصبه العلي من شبهة امللك يف أبائه وأهل بيته وهذا واهللا أعلم هو السر يف كونه مل يورث هو واألنبياء قطعا هلذه 

وا مجع الدنيا ألوالدهم وورثتهم كما يفعله اإلنسان من زهده يف نفسه الشبهة لئال يظن املبطل أن االنبياء طلب
وتوريثه ماله لولده وذريته فصاهنم اهللا عن ذلك ومنعهم من توريث ورثتهم شيئا من املال لئال تتطرق التهمة إىل 

ن األمر ملا سبق أهنا حجج اهللا ورسله فال يبقى يف نبوهتم ورسالتهم شبهة أصال وال يقال فقد وليها علي وأهل بيته أل
  ليست مبلك موروث وإمنا هي خالفة نبوة تستحق بالسبق والتقدم كان علي يف وقته هو سابق األمة وأفضلها 

ومل يكن فيهم حني وليها أوىل هبا منه وال خري منه فلم حيصل ملبطل بذلك شبهة واحلمد اهللا تعاىل فائدة بيع عقار 
  اليتيم وطهارة املقربة 

  جل مسجد املدينة من اليتيمني وجعلها مسجدا يف شراء ر



من الفقه دليل على جواز بيع عقار اليتيم وإن مل يكن حمتاجا إىل بيعه للنفقة إذا كان يف البيع مصلحة للمسلمني 
  عامة لبناء مسجد أو سور أو حنوه ويؤخذ من ذلك أيضا بيعه إذا عوض عنه مبا هو خري له منه 

األرض وجعلها مسجدا دليل على طهارة املقربة فإن الصالة فيها مل ينه عنها لنجاستها  ويف نبش قبور املشركني من
وإمنا هو صيانة للتوحيد وسدا لذريعة الشرك بالقبور الذي هو أصل عبادة األصنام كما قال ابن عباس وغريه فائدة 

  جواز الرجوع للكافر يف الطب والكتابة 
وهو كافر دليل على جواز // رواه البخاري // يل هاديا يف وقت اهلجرة يف استئجار النيب اهللا بن أريقط الدؤ

الرجوع إىل الكافر يف الطب والكحل واألدوية والكتابة واحلساب والعيوب وحنوها ما مل يكن والية تتضمن عدالة 
يق وال سيما يف وال يلزم من جمرد كونه كافرا أن ال يوثق به يف شيء أصال فإنه ال شيء أخطر من الداللة يف الطر

  مثل طريق اهلجرة فائده شهادة التقليد 
  يف حديث عبد اهللا بن جحش أن النيب له كتابا وأمره أن ال يقرأه حىت 

احلديث فيه من الفقه جواز // إسناده مرسل // يسري يومني وأن عبد اهللا امتثل أمره ففتح الكتاب بعد اليومني فقرأه 
ما فيه بل أذا قال هذا كتاب فاشهد علي مبا فيه جازت الشهادة وهي مسألة  الشهادة على الكتاب الذي ال يدري

خالف مشهورة وتسمى شهادة التقليد ويدل عليها أيضا أن النيب يبعث كتبه إىل امللوك والنواحي وال يقرأها على 
  من يبعثها معه بل يقول هذا كتايب فأوصله إىل فالن 

ز تراخي القبول عن اإلجياب فإن يف هذا الكتاب أن اقرأه وال تكره وكذلك عمل به خلفاؤه من بعده وفيه جوا
أحدا فمن أجابك فامض به حىت تنزل خنلة وفيه مسألة بديعة وهي جواز العقد والتولية على أمر جمهول حال العقد 

  يتبني يف ثاين احلال فائدة الندم والشفاعة 
ي به إخاها النضر لو مسعت هذا قبل قتله مل أقتله ليس فيه قو النيب أنشدته قتيلة بنت احلارث شعرها املعروف ترث

الندم على قتله فإنه مل يقتله إال باحلق ولكن كان رحيما يقبل الشفاعة ومين على اجلاين فمعناه لو شفعت عندي مبا 
  قالت قبل أن اقتله لقبلت شفاعتها وتركته 

رواه البخاري ومسلم // ت اهلدى وجلعلتها متعة وقريب من هذا قوله لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ملا سق
ليس فيها ندامة على أفضل مما أتى به من النسك فإن اهللا مل يكن ليختار له إال أفضل األنساك وأعالها // والنسائي 

ولكن كان حملبة تآلف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب نفوسهم بأن يفعل كما فعلوا ود لو أنه مما احلوا ولكن 
سوق اهلدي وعلى هذا فيكون اهللا تعاىل قد اختار له أفضل األنساك بفعله وأعطاه ما متناه من موافقة أصحابه منعة 

  وتآلف قلوهبم بنيته ومناه فجمع له بني األمرين وهذا هو الالئق به صلوات اهللا تعاىل وسالمة عليه 

  كال يف حديث قتل ابن األشرف فائدة استش
رواه البخاري ومسلم // استشكل الناس من حديث قتل كعب بن األشرف استئذان الصحابة أن يقولوا يف النيب 

  وذلك ينايف اإلميان وقد أذن هلم فيه وأجيب عنه بأجوبة // وأبو داود 
مأنينة القلب وباإلميان وكعب قد اشتد أحدها بأن اإلكراه على التكلم بكلمة الكفر خيرجها عن كوهنا كفرا مع ط

يف اذى املسلمني وبالغ يف ذلك فكان حيوض على قتاهلم وكان يف قتله خالص املسلمني من ذلك فكان اكراه الناس 
على النطق مبا نطقوا به أجلأهم إليه فدفعوا عن انفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوهبم باإلميان وليس هذا بقوى 

  اجلواب 



ثاين أن ذلك القتل والكالم مل يكن صرحيا مبا يتضمن كفرا بل تعريضا وتورية فيه مقاصد صحيحة مومهة اجلواب ال
  موافقة يف غرضه وهذا قد جيوز يف احلرب الذي هو خدعة 

اجلواب الثالث إن هذا الكالم والنيل كان بإذنه واحلق له وصاحب احلق إذا أذن يف حقه ملصلحة شرعية عامة مل 
  ورا يكن ذلك حمظ

  فائدة الشروع والنذر 
احتج به من يقول أن النوافل // حسن // قوله ينبغي لنيب إذا ليس ألمته أن ينزعها حىت حيكم اهللا بينه وبني أعدائه 

  تلزم بالشروع وان الشروع فيها جار جمرى 

  ألنه الغاية  التزامها بالنذر فإن الشروع التزام بالفعل والنذر التزام بالقول وااللتزام بالفعل اقوى
ويف االستدالل باحلديث شيء فإن فيه اإلشارة إىل االختصاص بقوله ما ينبغي لنيب ومل يقل ما ينبغي ألحد وال ما 

ينبغي لكم فدل على خمالفة حكم غريه له يف هذا وأنه من خواصه ويدل عليه انه كان إذا عمل عمال أثبته وداوم 
  ر أثبتها وداوم عليها عليه وهلذا ملا قضي سنة الظهر بعد العص

  وقوهلم الشروع التزام بالفعل يقال تعنون بااللتزام إجيابه إياه على نفسه أم تعنون به دخوله فيه 
  األول حمل النزاع والثاين ال يفيد وبه خرج اجلواب عن قولكم االلتزام بالفعل أقوى 

شرع فيها نية تكميلها فعلها فعل سائر النوافل وأما  وسر املسألة أن الشارع يف النافلة مل يلتزمها التزام الواجبات بل
  الناذر هلا فبنذره قد التزم أداءها كما يؤدي الواجبات فافترقا فائدة من شؤم اآلباء على األبناء 

عتبة بن أيب وقاص الذي كسر رباعية النيب أحد قال بعض العلماء باإلخبار أنه استقرى نسله فال يبلغ أحد منهم 
  خبر وأهتم يعرف ذلك فيهم من شؤم اآلباء على األبناء احللم إال أ

واختلف فيما وقع للنيب هذا وحنوه فقيل هو قبل نزول قوله واهللا يعصمك من الناس وقيل العصمة املوعود هبا 
عصمة النفس من القتل العصمته من أذاهم بالكلية بل أبقى اهللا تعاىل لرسوله ثواب ذلك األذى وألمته حسن 

إذا أوذي أحدهم نظر إىل ما جرى عليه وصرب وللمؤذين األشقياء األخذة الرابية فائدة التفدية قيل إمنا  التأسي به
  ملا ماتا عليه واما األبوان املسلمان // رواه البخاري مسلم والترمذي // فدا النيب بأبويه 

ها األول وصارت عالمة على الرضى فال جيوز أن يفدي هبما وهلذا ال حيتاج إليه فإن التفدية نقلت بالعرف عن وضع
  واحملبة وكأنه قال أفعل كذا مغبوطا مرضيا عنك فائدة عسى من اهللا واجب 

يف حديث ابا لبابه ملا بلغ النيب قال لو أتاين الستغفرت له وإذا فعل فلست اطلقه حىت يطلقه اهللا فأنزل اهللا تعاىل 
ويف هذا ما يدل على صحة // صحيح // عليهم فأطلقه النيب  وآخرون اعترفوا بذنوهبم إىل قوله عسى اهللا أن يتوب

// قول املفسرين أن عسى من اهللا واجب وفيه أن فاطمة جاءت حتله فقال ال إال رسول اهللا فقال فاطمة بضعة مين 
  // صحيح 

  فإن قيل فهل يرب احلالف مبثل هذا لو اتفق اليوم 
  نه قطعا واهللا أعلم فائدة إطالق السيد على البشر قيل ال إما ألنه خمتص بالنيب ألن فاطمة بضعة م

اختلف الناس يف جواز إطالق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا بأنه قبل له يا سيدنا قال إمنا 
  وجوزه قوم واحتجوا بقول النيب قوموا إىل سيدكم وهذا اصح من احلديث األول // صحيح // السيد اهللا 



سيد أحد ما يضاف اهللا فال يقال لتميمي أنه سيد كندة وال يقال ملالك أنه سيد البشر قال وعلى هذا قال هؤالء ال
فال جيوز أن يطلق على اهللا هذا اإلسم ويف هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه تعاىل فهو مبعىن املالك واملوىل والرب 

  لم فائدة حكم ومواعظ وعرب ال باملعىن الذي يطلق علي املخلوق واهللا سبحانه وتعاىل أع
  دققت هبا فصارت كالزجاج ... وأخالق كأخالق الزجاج 
  كذلك يكون عاقبة العالج ... إىل أن عدن يل عال وماء 

  ... األول مجع زج وهو نصل الرمح والثاين القوارير 
  ورائد أعجبته خضرة الدمن ... ما أنت أول سار غرة قمر 

  مثل املعيدي فامسع يب وال ترىن ... فاربأ بنفسك عين إنين رجل 
  وقال غريه 

  عن املاء فاشتاقت إليها املناهل ... إذا اشتاقت اخليل املناهل أعرضت 
  وقد حطمت يف الدار عني العوامل ... وترجع أعقاب الرماح سليمة 

  من أراد من العمال أن ينظر قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه 
كفر ابن أيب وقد صلى معه القبلتني ملا تقدم اختبار الطني املنهبط صعد علىالنار وحدث زيد وما رأى الرسول و

  املرتفعة فكانت الغلبة آلدم يف حرب إبليس 
سبق العلم بنبوة موسى وإميان آسية فسبق تابوته إىل بيتها فجاء طفل بال أم إىل امراة بال ولد يا من هو من مجلة 

   عسكر الرسول أحيسن بك كل يوم هزمية
  احليوانات تذل يف طلب القوت والفيل يتملق حىت يأكل 

  بسوء حايل وحل للضنا بدين ... إن كان يوجب صربي رمحيت فرضى 
  إال رضاك وافقري إىل الثمن ... منحتك القلب ال أبغي به مثنا 

  وقال 
  وبالليل يدعوين اهلوى فأجيب ... أحسن بأطراف النهار صبابة 

  وقال غريه 
  فإن هوان النفس أكرم للنفس ... أصادف راحة  سأتعب نفسي أو

يا من هو من أرباب اخلربة هل عرفت قيمة نفسك إمنا خلقت األكوان كلها لك يا من غذي بلبان الرب وقلب 
  بأيدي األلطاف كل األشياء شجرة وأنت الثمرة صورة وأنت املعىن وصدف وأنت الدر وخميض وأنت الزبد 

  ط ولكن استخراجك ضعيف مىت رمت طليب فاطلبين عندك منشور اختيارنا لك واضح اخل
وحيك لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها باملعاصي إمنا ابعدنا إبليس ألنه مل يسجد لك وأنت يف صلب أبيك فواعجبا 

كيف صاحلته وتركتنا وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا الدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه 
  ته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس للظاملني بدال أفتتخذونه وذري

  لو كان يف قلبك حمبة لبان أثرها على جسدك 
عجب ربنا من رجل ثار عن وطائه وحلافه إىل صالته تأمل معىن ثار ومل يقل قام ألن القيام قد يقع بفتور فأما الثوران 

  فال يكون إال بإسراع حذرا من فائت ما 
  صى بكمال وعلم وال رد عنه عز انتفع آدم يف بلية وع



وإمنا خلصة ذل ربنا ظلمنا أنفسنا ملا عشقت للبالء به الشجر تعلقت طلبا للعناق فقيل هلا مع الكثافة ال ميكن 
  فرضيت بالتحول والتفت 

  إىل لقائك واألشواق تقدمه ... تلق قليب فقد أرسلته عجال 
  ربي أنت تعلمه صربي الضعيف فص... وال تكلين على بعد الديار إىل 

  وقال الشاعر 
  فريح الصبا مين إليك رسول ... إذا مل يكن بيين وبينك مرسل 

ملؤوا مراكب القلوب متاعا ال ينفق إال على امللك فلما هبت رياح السحر أقلعت تلك املراكب قطعوا بادية اهلوى 
 طريق التلقي فدخلوا بلد الوصل وقد بأقدام اجلد فما كان إال القليل حىت قدموا من السفر فاعتنقتهم الراحة يف

  حازوا ربح األبد 
  فرغ القوم قلوهبم من الشواغل فضربت فيها سرادقات احملبة فأقاموا العيون حترس تارة وترسق األرض أخرى 

  ... سرادق احملبة ال تضرب إال يف قاع فارغ نزه 
  ... ار الفائت فرغ يل بيتا اسكنه أعرف مقدار ما ضاع منك وابك بكاء من يدري مقد

  ... لو ختيلت قرب األحباب ألقمت املآمث على بعدك 
  ... لو استنشقت ريح االسحار ألفاق قلبك املخمور 

  ... من استطال الطريق ضعف مشيه 
  طوال الليايل أو بعيد املفاوز ... وما انت باملشتاق إن قلت بيننا 

  ... أما علمت أن الصادق إذا هم ألقى بني عينيه عزمة 
  ... إذا نزل آب يف القلب سكن آذار يف العني 

  ... من قبل فم اللذة ال ينكر عض اسنان الندامة 
  ... هان سهر احلراس ملا علموا أن أصواهتم مبسع امللك 

  ... فيقك قيسي وأنت مياين 
  ... إذا كنت كلما الحت لك شهوة طفيل العرائس فانتظر قبله وضاح اليمن 

  ... هان عليه فراق الدنيا من الح له كمال اآلخرة 
  ... إذا الح للباشق الصيد نسي مألوف الكف 

  ... يا اقدام الصرب امحلى بقي القليل 
  ... تذكر حالوة الوصال يهني عليك واجملاهدة 

  ... قد علمت أين املنزل فأحد هلا كسر 
  قال أبو يزيد ما زلت أسوق نفسي إىل اهللا وهي تبكى حىت سقتها إلية وهي تضحك 

اهلمة العلية من استعد صاحبها للقاء احلبيب وقدم التقادم بني يدي امللتقي فاستبشر عند القدوم وقدموا ألنفسكم 
  واتقوا اهللا واعلموا أنكم مالقوه 

اجلنة ترضى منك بأداء الفرائض والنار تندفع عنك بترك املعاصي واحملبة ال تقنع منك إال ببذل لروح إن اهللا اشترى 
   أنفسهم من املؤمنني



  فمن الذي يبتاع بالثمن ... بدم احملب يباع وصلهم 
  هللا ما أحلى زيارة تسعى هبا اقدم الرضا على أرض االشتياق 

  فرش الفال بيننا مجرا لزرناك ... زرناك شوقا ولو أن النوى بسطت 
  يق ماسافر اخلليل سفرا وال سلك طريقا أطيب من الفالة اليت دخلها حني خرج من كفة املنجن

رآه جربيل قد ودع بلد العادة فظن ضعف التوكل فعرض عليه زاد ألك حاجة فرده بأنفه أما إليك فال ملا تكامل 
  وفاؤه ما أمر به جاءته خلعته وإبراهيم الذي وىف 

  باهللا صفة وال تنقص وال تزد ... قالت لطيف خيال زارها ومضى 
  اء مل يرد وقلت قف عن ورود امل... فقال خلفته لو مات من ظمأ 

  يا برد ذاك الذي قالت علي كبدي ... قالت صدقت الوفا يف احلب شيمته 
  وقال غريه 

  فإذا كنت أنا الرهن فمن يقبض ديين ... إن قومي بانوا فرقوا بينه وبيين 
  وقال غريه 

  م حتسبه بعض اطناهبا ... وكم مغرم بني تلك اخليا 
  زنوا بالقسطاط املستقيم للنفس حظ وعليها حق فال متيلوا كل امليل و

  وإن رأيتم منها فتورا فاضربوها بسوط اهلجر يف املضاجع فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال 
  ارفقوا مبطايا األبدان فقد ألفت الترف وال تضاورهن لتضيقوا عليهن 

  بة فلها حينئذ حكمها إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق وال حتملوا علىالنفوس فوق الطاقة إىل أن تتمكن احمل
  شراب اهلوى حلو ولكنه يورث الشوق 

  من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران احلبة 
الشبكة ال بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم أي تصرف بقى لك ! يا معرقال يف شرك اهلوى محوة عزم وقد خرقت 

  يف قلبك وهو بني اصبعني 
  وافتحوا بوادي الذل فإذا فتح باب  يا منقطعني عن القوم سريوا يف بادية الدجى

للواصلني فدونكم فاهجموا هجوم اللوانني وتصدق علينا لعل هاتف الرمحة يقول ال تثريب هللا ملك السموات 
  واألرض 

  واستقرض منك حبة فبخلت هبا وخلق سبعة أحبر واستقرض دمعة فقحطت عينك هبا 
  بة وما يرضى املعبود مبزامجه األصنام إطالق البصر ينقش يف القلب صورة املنظور والقلب كع

لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك واحلور العني يعجنب من سوء اختيارك عليهن غري أن زوبعة اهلوى إذا ثارت 
  سفت يف عني البصرية فخفيت اجلادة 

  تدور عينك على احملرمات كأنه قد ضاع منك شيء 
ر نفسك حب الفاين فذكرها العيش الباقي فإن أبت إال ببيع الغنب وراحل مهتك يف اهلوى ما حتمل هلا قتب إن قه

فاحجر عليها حجر السفينه وغط بصر باشقك إىل أن ينسى ما رأى واغسل باطن عينيك بطهور املدامع وكلما 
  تذكرت ما أبصرت فاطرق بدمعة لعل فرط البكاء يدفع فساد البصر فيصلح لرؤية احلبيب 

  سواها وما طهرهتا املدامع ... ا وكيف ترى ليلى بعني ترى هب



  حديث سواها يف خروق املسامع ... وتسمع منها لفظة بعدما جرى 
  وقال غريه 

  إليكم فما نفعى بسمعي وناظري ... إذا مل أنل منكم حديثا ونظرة 
  تزينت اجلنة للخطاب فجدوا يف حتصيل املهور 

باجليف ما يساوى ربع الدينار خجل الفضيحة فكيف تعرف رب العزة للمحبني فعملوا على اللقاء وأنت مشغول 
  بأمل القطع 

املعرفة بساط ال يطأ عليه إال مقرب واحملبة نشيد ال يطرب عليها إال حمب مغرم واحلب غدير يف صحراء ليس عليه 
  جادة فلهذا قل وراده 

  لطفل إلىأمه احملب يهرب إىل العزلة واخللوة مبحبوبة والتعلق بذكره كهرب احلوت إىل املاء وا

  احدث عنك النفس بالسر خاليا ... وأخرج من بني البيوت لعلين 
لو رأيت احملبني يف الدجى متر عليهم زمر النجوم مر الوصائف إىل أن تقبل هوادج هل من سائل فينثرون عليه 

  األرواح نثر الفراش على النار 
ال يوم املزيد فمثل لقلبك االستراحة حتت شجرة ليس للعابدين مستراح إال حتت شجرة طوىب وال للمحبني قرار إ

  طوىب يهن عليك النصب واستحضر يوم املزيد يهن عليك ما تتحمل من أجله 
  كنوز اجلواهر مودعة يف مصر الليل فتتبع آثار احملبني لعلك تظفر بكنز 

  انت طفل يف حجر العادة مشدود بقماط اهلوى فما لك وملزامحة الرجال 
  وأنت أسري احلبة  أين أنت واحملبة

  متسكت بالدنيا متسك الرضيع بالظئر والقوم ما أعاروها الطرف 
  اف لبدوي ال يطربه ذكر حاجر 

انقسم الصاحلون عند السباق فمنهم من أخذه القلق فكان يقول ويل يل إن مل يغفرها انا أمضي إىل النار أو يغفر 
تقول واحزناه وهو يقول واطرباه غدا ألقي األحبة حممدا  ومنهم من غلبه عليه الرجاء كبالل احلبشي كانت زوجته

  وحزبه 
  واها لبالل علم أن اإلمام ال ينسى املؤذن 

  اشتغل به يف احلياة يكفك ما بعد املوت 
دق كؤوس الرحيل فسار الركب وتأهبوا للمسري وعكمت أمحال الزاد وسار رفقة اجملدين وأنت يف الرقدة األوىل 

  مع الشيع أم كيف تزاحم أهل العزائم مبناكب الكسل  بعد كيف تطيق السهر
  هيهات ما وصل القوم إىل املنزل إال بعد مواصلة السرى وال عربوا إىل مقر الراحة إال على جسر التعب 

  سم اخلياط مع احملبوب ميدان ... وأطيب األرض ما للقلب فيه هوى 
  ة إىل جناة وحيل بينهم وبني ما يشتهون لو رأيت أهل القبور يف وثاق األسر فال يستطيعون احلرك

  يا منفقا بضاعة العمر يف خمالفة حبيبه والبعد منه ليس يف أعدائك أشد شرا عليك منك 
  ما يبلغ اجلاهل من نفسه ... ما يبلغ األعداء من جاهل 



  وقال غريه 
  قلبا فإن صادفت قلبا فاعذل ... هذا احملب لديك فانظر هل ترى 

  ل اللوم إيل األذن فأما القلب فال سبيل له إليه غاية العاذل إيصا
  سفر الليل ال يطيقه إال مضمر اجملاعة 

  متر النجائب يف األول وحامالت الزاد يف اآلخر ولو وردت ماء مدين لوجدت عليه أمة من الناس يسقون 
  إقبال الليل عند احملبني كقميص يوسف يف أجفان يعقوب 

  خدمته  لو أحببت املخدوم حضر قلبك يف
  قريب ولكن دون ذلك أهوال ... فيا دارها باحلزن إن مزارها 

العروس تلبس عند العرض حتت الثياب شعار اخلوف من الرد وفوق الثياب حلة االنكسار ومحرة اخلجل تغنيها عن 
  ختمري مستعار ألهنا ال تدري على ماذا تقدم فكيف يسكن من ال يعرف العواقب 

   مع ذكر ليلى مداراة قيس ممكن ولكن ال
انقسم العباد ثالثة اقسام فمنهم من الحظ احلصاد فزاد يف البذر ومنهم من رأى حق املخدوم فقام بادائه ومنهم من 

  خدم حبا وشوقا فتلذذ باخلدمة وهذه اخلدمة ال ثقل هلا الن حمركها احلب وغريها ثقيل على البدن 
  ة بصوت احلادي وقلوهبا معلقة باملنزل نوق ابدان احملبني ال حتس بالنصب وأمساعها مشغول

  من عبده خوفا أمنه ومن عبده رجاء أعطاه أمله ومن عبده حبا فال تعلم نفس ما أخفي هلا 
  فتحظى ولكن من لعيين برؤياها ... يراها بعني الشوق قليب على النوى 

  فهل متنعون القلب أن يتمناها ... وهبكم منعتم أن يراها بعينه 
  س عاص يف باطنه باطية مخر فما زالت تعمل فيها حدة مشس التذكري حىت انقلبت خال فحلت كم دخل اجملل

  إليكم تلقى نشركم فيطيب ... يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى 

  فائدة يف فقه اللغة

حلي الشيء يف عيين وحلي يف فمي احلذف بالعصا واخلذف باحلصا حسر عن رأسه وسفر عن وجهه وافتر عن نابه 
عن أسنانه وأبدى عن ذراعيه وكشف عن ساقيه مائدة ملا عليها الطعام وخوان ملا ال طعام عليه عرق العظم  وكشر

عليه اللحم وعراق مجعه وبدون اللحم عظم كأس ملا فيه شراب وبدونه زجاجة وإناء وقدح كوز لذي العروة 
قبة وبدونا سرير خدر للخباء فيه املرأة  وبدوهنا كوب رضاب للريق يف الفم فإذا انفصل فبصاق أريكة السرير عليه

وبدوهنا ستر ظعينة للمرأة يف اهلودج قلم للمربى وبدون بريه أنبوب عهن للصوف املصبوغ وبدون صبغه صوف 
وقود للحطب املشتعل نارا وبدوهنا حطب ركية للبئر ذي املاء وراوية لإلبل حامالت املاء سجل للدلو فيها املاء فإذا 

ودلو بدوهنما نفق إذا كان له منفذ وبدونه سرب نعش للسرير عليه امليت وبدونه سرير خامت  ملئت فهي ذنوب
لذي الفص وبدونه حلقة رمح لذي الزج وبدوهنا قناة لطيمة اإلبل اليت حتمل الطيب والبز خاصة ومحولة حلامالت 

طر الفرق البغض بني الزوجني خاصة األمتعه وبدنة للمهداة هضبة للحمراء من التلول غيث للمطر يف إبانه وإال فم
الشيم نظري الربق وحده الناعية الصائحة على امليت خاصة واإلباق هرب العبد خاصة القتار ريح الشواء خاصة 
القذف الشتم بالزنا خاصة ال يؤوبه به وله وأما إليه فمن حلن اخلاصة ينفل بالكسر والضم ويفسق مثله آسيتك 

بيد واسيتك بالواو فيهن وليس إذا من حلن اخلاصة وله وجه يف العربية فإهنم وواكلتك وآخيتك وحكى أبو ع



يقولون أواسيه بقلب اهلمزة واوا يف املستقبل فأعطوها ذلك يف املاضي ال يقال أقلبه إال يف موضع واحد قلبت اخلبز 
عس بفتح العني ما أعطي إذا حان وقت قلبها القوة املاسكة ليس بغلط كما زعم طائفة ألنه قد ورد مسك ثالثي ت

  أحد النصف فأباه إال أخذ أقل منه 
  اعجبين الشيء يراد به معنيان 

أحدمها سرين وهو من اإلعجاب والثاين مبعىن دعاين إىل التعجب منه فتقول عجب يعجب معدي باهلمزة قال كعب 
  بن زهري 

  سعي الفىت وهو خمبوء له القدر ... لو كنت أعجب من شيء ألعجبين 
  بين هنا من العجب ال من اإلعجاب فتقول أعجبين وما أعجبين باالعتبارين فأعج

يتحدر يف قراءته يسرع ويهدر يهتاج يف قراءته مع علو صوته فيها من قوهلم هدر الفحل إذا هاج وهدر احلمام 
عنيت  وهدرت الضفادع فليس من حلن العامة إذا حلت الشمس بالشرطني بفتح الشني والراء وضمهما حلن يقال

يف كذا فأنا عان فيه وعنيت بالضم هبا وعنيت بالفتح أي قصدت تقول عنيت كذا أي قصدته غري معدي بالباء فهذا 
  من القصد وأما من العنا فإمنا يقال معىن وأما من العناية فإمنا يقال عين به مبين للمفعول 

  فصل أمساء بعض الرجال وأمساء آبائهم

ن ام مكتوم وأبوه عمرو بشر بن احلصاصة وأبوه معبد احلارث بن الرضا وأبوه مالك بالل بن محامة وأبوه رباح اب
خفاف بن ندية وابوه عمري شرحبيل بن حسنة وأبوه مالك مالك بن منيلة وأبوه ثابت معاذ ومعوذ إبين عفرا وأبومها 

  احلارث يعلى بن منبه وأبوه أمية عبد اهللا بن حبينة وأبوه مالك فصل 
لية وأبوه إبراهيم منصور بن صفية وأبوه عبد الرمحن حممد بن عائشة وأبوه حفص إبراهيم بن هراشة إمساعيل بن ع

  وأبوه سلمة حممد بن عثمة وأبوه خالد فصل 
عطاء عن أيب هريرة يف كل صالة قراءة وعطاء مرفوعا ال جيتمع حب هؤالء األربعة إال يف قلب مؤمن فذكر اخللفاء 

ا إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة وعطاء عنه أن النيب سجد يف اقرأ باسم ربك األربعة وعطاء عنه مرفوع
وعطاء عنه مرفوعا ذا مضى ثلث الليل يقول اهللا تعاىل أال داع فاألول ابن أيب رباح والثاين اخلراساين والثالث ابن 

  يسار والرابع ابن ميناء واخلامس موىل أم صفية 

على عائشة فسألتها ما مسعت رسول اهللا يقول يف الفرار من الطاعون قالت مسعته يقول  عمرة أهنا دخلت مع امها
  كالفرار من الزحف 

وعمرة عن عائشة مسعت رسول اهللا ينهي عن الوصال األوىل بنت عبد الرمحن الثانية بنت قيس العدوية الثالثة بنت 
  أرطأة الرابعة يقال هلا الصاحية 

  النيب يف النخل صوتا احلديث محاد عن ثابت عن أنس مسع 

  محاد عن ثابت عن أنس رأى رسول اهللا على عبد الرمحن صفرة احلديث 
  محاد عن ثابت عن أنس يرفعه مثل أميت كاملطر األول ابن سلمة الثاين ابن زيد الثالث األشج 



  قتادة يروي عن عكرمة مويل ابن عباس وعن عكرمة بن خالد ضعيف 
عدي ثقة وعن النضر بن عبد الرمحن ضعيف حفص ابن غياث يروى عن أشعث بن عبد وكيع يروي عن النضر بن 

الرمحن ثقة وعن اشعث بن سوار ضعيف موسى بن عبيدة الزبدي كان أخوه عبد اهللا بن عبيدة أسن منه بثمانني سنة 
  طالب أسن من عقيل بعشر سنني وعقيل أسن من جعفر بعشر وجعفر أسن من علي بعشر 

  مدرك بنو املهلب بن أيب صفرة ولدوا يف عام واحد وقتلوا يف عام واحد يزيد وزياد و

وعاش كل منهم مثانيا وأربعني سنة أربعة أنفس ولد كل منهم مائة ولد أنس بن مالك وعبد اهللا بن عمر الليثي 
هللا جعفر وخليفة السعدي وجعفر بن سليمان اهلامشي علي بن احلسني وعلي بن عبد اهللا بن عباس وعلي بن عبد ا

  بنو عم ولكل منهم ابن امسه حممد والكل أشراف والكل علماء والكل أخيار 

  فصل اإلنسان خليفة اهللا يف األرض

اهللا سبحانه مهد األرض آلدم وذريته قبل خلقه فقال إين جاعل يف األرض خليفة وقضى أن يعرفه قدر املخالفة وأقام 
قوله مث اجتباه ربه يا آدم ال جتزع من كأس خطا كان سبب كيسك عذره بقوله فأزهلما الشيطان وتداركه برمحة ب

  فقد استخرج منك داء العجب وألبسك رداء العبودية لو مل تذنبوا 
ال حتزن بقويل لك اهبطوا منها فلك خلقتها ولكن اخرج إىل مزرعة اجملاهدة واجتهد يف البذر واسق شجرة الندم 

  ملا كان منصب اخللة بساقية الدمع فإذا عاد العود أخضر فعد 
وهو منصب ال يقبل املزامحة بغري احملبوب وأخذ الولد شعبة من شعاب القلب غار احلبيب على خليله أن يسكن 

غريه يف شعبة من شعاب قلبه فامره بذحبه فلما أسلم لالمتثال خرجت تلك املزامحة وخلصت احملبة ألهلها فجاءته 
أن يعذب ولكن يبتلى ليهذب ليس العجب من أمر اخلليل بذبح الولد إمنا البشرى وفديناه بذبح عظيم ليس املراد 

العجب من مباشرة الذبح بيده ولوال االستغراق يف حب األمر ملا هان مثل هذا املأمور فلذلك جعلت آثارها مثابة 
  للقلوب حتن إليها أعظم من حنني الطيور إىل أوكارها موقف لوط من شذوذ قومه 

قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم فاتقوا اهللا وال ختزون يف ضيفي أليس منكم رجل رشيد جيمع  قول لوط لقومه يا
  أنواعا من االستعطاف 

  أحدها خطاهبم خبطاب الناصح املشفق بقوله يا قوم ومل يقل يا هؤالء 

  الثاين عرضه بناته عليهم بقوله هؤالء بنايت 
  الثالث تنجيز ذلك باإلشارة بلفظ احلضور 

  ترغيبه فيهن لطهارهتن وطيبهن  الرابع
  اخلامس تذكريهم باهللا تعاىل بقوله فاتقوا اهللا 

  السادس املطالبة حبفظ الذمام وترك األذى بقوله وال ختزون 
  السابع التوبيخ الشديد بقوله أليس منكم رجل شديد حكم ومواعظ وعرب 

  الظامل يف مرآة إين رأيت أحد عشر كوكبا  ملا متكن احلسد من قلوب إخوة يوسف عليه السالم أرى املظلوم مآل
  شكرك ال يساوي قدر قوتك 
  ال كانت دابة ال تعمل بعلفها 



  مىت رأيت العقل يؤثر الفاين على الباقي فاعلم أنه قد مسخ 
ومىت رأيت القلب قد ترحل عنه حب اهللا واالستعداد للقائه وحل فيه حب املخلوق والرضا باحلياة الدنيا والطمأنينة 

  ا فالعلم أنه قد خسف به هب
ومىت أقحطت العني من البكاء من خشية اهللا تعاىل فاعلم أن قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب من اهللا القلب 

  القاسي 
ومىت رأيت نفسك هترب من األنس به إىل األنس باخللق ومن اخللوة مع اهللا إىل اخللوة مع األغيار فاعلم أنك ال 

  تصلح له 
  ه يستزيد غريك وأنت ال تطلب ويستدين سواك وأنت ال تقرب ومىت رأيت

فإن حتركت لك قدم يف الزيارة ختلف قلبك يف املنزل فاعلم أنه احلجاب والعذاب مزاج اإلميان منحرف عن الصحة 
  ونبض اهلوى شديد اخلفقان 

ذا وما يسهل عليك حتكمت أخالط الشهوات يف أعضاء الكسل فثبطت عن احلركة فتولدت األمراض املختلفة ه
  شرب مسهل فإن تداركت املرض وإال قتل 

  لو احتميت ساعة مل حتتج إىل معاجلة الدواء مدة 
  من ركب ظهر التفريط والتواين نزل به دار العسرة والندامة 

  ربك حيب حياة نفسك وأنت تريد قتلها 
  يريد بك اليسر وأنت تريد العسر 

  ها يريد هبا الكرامة وأنت جاهد يف إهانت
  ما يبلغ اجلاهل من نفسه ... ما يبلغ األعداء من جاهل 

  من أدجل يف غياهب الليل على جنائب الصرب صبح منزل السرور 
  ومن نام على فراش الكسل أصبح ملقى بوادي األسف 

  اجلد كله حركة والكسل كله سكون 
  فتورك عن السعي يف طلب الفضائل دليل على تأنيث العزم 

  ف الديك من الدجاجة وقت خروجه من البيضة فعلقه مبنقارة فإن حترك فديك وإال فدجاجة إذا أردت أن تعر
  الدنيا كامرأة بغي ال تثبت مع زوج فلذلك عيب عشاقها 

  فإذا املالحة بالقباحة ال تفي ... ميزت بني مجاهلا وفعاهلا 
  فكأمنا حلفت لنا أن ال تفي ... حلفت لنا أن ال ختون عهودها 

دينار بنقش اسم امللك فيه حىت صربت سبيكته على الترداد على النار فنفت عنها كل خبث مث صربت ما حظي ال
علي تقطيعها دنانري مث صربت على ضرهبا على السكة فحينئذ يظهر عليها رقم النقش فكيف يطمع يف نقش كتب 

  يف قلوهبم اإلميان من كله خبث 
  وادي اجلوع واملعشي بوادي السهر إىل ان تلوح أعالم املنزل مكابدة البادية هتون عند ذكر البيت املضحي ب

  إذا ونت الركاب يف السري فبثوا حداة الغزم يف نواحيها يطيب هلا السرى 
  إذا حال غيم اهلوى بني القلوب وبني مشس اهلدى حتري السالك 

  احليوان البهيم يتأمل العواقب وأنت ال ترى إال احلاضر 



لشتاء حىت يقوى الربد وال مبؤونه الصيف حىت يقوى احلر والذر يدخر الزاد من الصيف أليام ما تكاد هتتم مبؤونة ا
  الشتاء 

وهذا الطائر إذا علم أن األنثى قد محلت أخذ ينقل العيدان لبناء العش قبل الوضع أفتراك ما علمت قرب رحيلك 
  إىل القرب فهال بعثت فراش من عمل صاحلا فألنفسهم ميهدون 

بوع ال يتخذ بيتا إال يف موضع صلب ليسلم من احلافز ويكون مرتفعا ليسلم من السيل ويكون عند أكمه وهذا الري
أو صخرة لئال يضل عنه مث جيعل له ابوابا ويرقق بعضها فال ينقذه فإذا أتى من باب مفتوح دفع برأسه ما رق من 

  موضعا  التراب وخرج منه وأنت قد ضيقت على نفسك اخلناق فما أبقيت للنجاة
النفس كالعدو إن عرفت صوله اجلد منك استأسرت لك وإن أنست عنك املهانة أسرتك أمتنعها ملذوذ مباحاهتا 

  ليقع الصلح على ترك احلرام فإذا احتجت لطلب املباح فإما منا بعد وإما فداء 
  الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك والنفس عدو بني جنبيك 

  ين يلونكم من سنة اجلهاد قاتلوا الذ
  أليس املبارك باحملاربة كالكمني الذي يطلع عليك من حيث ال تشعر 

أقل ما تفعل النفس معك أهنا متزق العمر بكف التبذير والبطاله اخل معها يف بيت الفكر سويعة مث انظر هل هي 
  معك أو عليك مث عاملها مبا تعامل به واحدا منهما 

  رة إليه من مل تبك الدنيا عليه مل تضحك اآلخ
  سينقشع غيم التعب عن فجر اآلخرة 

  كم صرب بشر عن شهوة حىت مسع كل يا من مل يأكل 
  يامن حسد سجاف نعم العبد على قبة ووهبنا له حىت وصل على قدر إنا وجدناه صابرا 

  كيف يفلح من يشكو الليل إىل ربه من طول يومه والنهار من قبيح فعله 
  رب بالنهار ينصب مبيزان البخس ومكيال التطفيف والقدر ثالثة األثايف كيف يفلح من هو جيفة بالليل قط

  لو فكر الطائر يف الذبح ما حام حول القمح 
  لوال صرب املضمرات على قلة العلف ما قيل هلا سوابق 

  هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا ... مما أضر بأهل العشق أهنم 
  قبيح وجهه حسن  يف إثر كل... تفىن نفوسهم شوقا وأعينهم 

  فكل بني على اليوم مؤمتن ... حتمل محيلكم كل راحبة 
  إن مت شوقا وال فيها هلا مثن ... ما يف هوادجكم من مهجيت عوض 

  مث استمر مريري وارعوى الوسن ... سهرت بعد رحيل وحشة لكم 
  ما دام تصحب فيه روحك البدن ... ال تلق دهرك إال غري مكترث 

  ال يرد عليك الغائب احلزن ... د سررت به فما يدمي سرورا ق
إذا مل تكن من أنصار الرسول فتناول احلرب فكن من حراس اخليان فإن مل تفعل فكن من نظارة احلرب الذين 

يتمنون الظفر للمسلمني وال تكن الرابعة فتهلك إذا رأيت الباب مسدودا يف وجهك فاقنع بالوقوف خارج الدار 
  ستعطيا فعسى ولكن ال تول ظهرك وتقول ما حيليت وقد سد الباب دوين مستقبال الباب سائال م



ملا نادي منادي األفضال من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا سارت جنائب األعمال قام اجلزاء يصيح بالدليل ولوال أن 
مل يكن عنده ابن  ثبتتك فقال ما منكم من ينجيه عمله إن مل تقدر على مشارع أرباب العزائم فرد باقي احلياض فمن

  لبون قبلت منه ابنة خماض 
  ال حتتقر معصية فكم أحرقت شررة 

  أما عرفت سر وال تقربا هذه الشجرة 
  لو قنع آدم الكتفى ولكن احملنة كانت يف الشرة 

  اخللوة شرك لصيد املؤانسة 
  أخفى الصيادين شخصا وأقلهم حركة أكثرهم التقاط للصيد 

  ما صاد هرنوا أي صوت 
  إىل ربوعكم حتن ... نفوس العاشقني أبدا 

  بعد املخافة تطمئن ... وكذا القلوب بذكركم 
  وقال غريه 

  شكا غري ذي نطق إىل غري ذي فهم ... طلويل إذا يشكو إليها متيم 
  وقال غريه 

  يصدر عنه غامنأأو خاسرا ... وأمنا عمر الفىت سوق له 
  قال غريه 

  ني ختفي ذاهبات ونلهو ح... تراع إذا اجلنائز قابلتنا 
  فلما غاب عادت راتعات ... كروعة ثلة لظهور ذئب 

  خذ نفسك بالعزائم ال ترخص 
  حائط الباطن خراب فعالم أذا جتصص 
  العلم والعمل توأمان أمهما علو اهلمة 

  اجلهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل 
  لمتعلم قلق أيها املعلم تثبت على املبتدى وقدر يف السر فللعامل رسوخ ول

  ويا أيها الطالب تواضع يف الطلب فإن التراب بيننا هو حتت األمخص صار طهورا للوجه 
  جتلى عليك عروس املعرفة ولكن علي غري كفؤ 

  وإمنا حيل النظر إذا كان العقد جائزا 
  فغض الطرف إنك من منري 

  ليس العامل شخصا واحدا العامل عامل تصانيف 
  دون أوالده  العامل أوالده املخلدون

  من خلق للعلم شف جوهره من الصغر 
  طول الشهر مفض إىل طيب املرقد واهلوان يف ظل اهلوينا كامن 

  وجاللة األخطار يف ركوب األخطار 
مياه املعاين خمزونة يف قلب العامل يفتح منها للسقي سيحا بعد سيح ويدخر أصفاها ألهل الصفا فإذا تكاثرت عليه 



  علمه سيح وهلذا يتضاعف عليه زكاة الشكر نادى للسبيل فيبقي 
كل وقت تسافر بضائع فكره من مدينة قلبه إىل قلوب الطالبني فينادي عليها دالل لسانه وهو يعرضها يف مواسم 

  النصح على جتار الطلب واإلرادة من يشترى حكمه وعلما بتخيري الثمن 

  فيا من يرى علو تلك املرتبة ال تنس الدرج 
ملحا حىت وقع بالعذب وكم تاه يف مهمه قفر حىت مسى بالدليل وكم أنض مراكب اجلسم وفض كم خاض حبرا 

  شهوات احلس وواصل السرى ليال وهنارا وأوقد نار الصرب يف دياجي اهلوى فإن وثقتم بأمانته فهذا ختبري السرى 
  الدنيا تفوق سهامها حنو بنيها وتقول خذوا حذركم فلهذا دم قتالها هدر 

دهد عن سليمان ساعة فتوعده فيا من أطال الغيبة عن ربه هل أمنت غضبه ختلف الثالثة عن الرسول يف غاب اهل
  غزوة واحدة فجرى هلم ما مسعت فكيف مبن عمره يف التخلف عنه 

إذا سكر الغراب بشراب احلرص تنقل باجليف فإذا صحا من مخاره ندم على الطلل خالف موسى اخلضر يف طريق 
رات فحل عقدة الوصال بيد هذا فراق بيين وبينك أفما ختاف يا من مل يف لربه قط أن تقول يف الصحبة ثالث م

  بعض زالتك هذا فراق بيين وبينك 
  أعظم عذاب أهل جهنم جهلهم باملعذب 

  لو صحت معرفتهم مبا ملالك هنالك ملا استغاثوا مبالك يا مالك 
  املعرفة فكلما محلت عليه النار اتقاها بدرع يا حنان يا منان وقع بينهم شخص ليس من اجلنس كان يف باطنه ذرة من 

  كان موته يف املعاصي سكن فقرب يف جهنم فلما حترك الروح يف الباطن أخرج من القرب 
  حرص العصفور خينقه وقنع العنكبوت يف زاوية الضعف يسوق إليها الذباب قوتا هلا 

  رب ساع لقاعد 
  ى مث تبعث وراءه وقت الصالة فرمبا ال يلقاه الرسول فتصلي بال قلب أرسلت قلبك مع كل مطلوب من اهلو

  باملازمني غداة النفر بالنفر ... خلفت قلبك يف األظغان إذ نزلت 
  ما ضاع عند مين فاعجب لذا اخلرب ... ورحت تطلب يف أرض العراق ضحى 

  فضل عين بني الضال والسمر ... ملا طرقنا مين كان الفؤاد معي 

  امشي بوجدي غذا إال على األثر ... لعيس تنبيك الرمال فما بأرجل ا
  يا من فقد قلبه ال تيأس من عودة 

  يظنان كل الظن أن ال تالقيا ... فقد جيمع اهللا الشتيتني بعدما 
  اهلوى قاطن والصواب خاطر وطرد القاطن صعب وإمساك اخلاطر أصعب 

بطن األم والثالث القماط واملهد والرابع املكتب واخلامس إنك مل تزل يف حبس فاول احلبوس صلب األب والثاين 
  الكد على العيال والسادس مرض املوت والسابع القرب فإن وقعت يف الثامن نسيت مرارة كل حبس تقدم 

ادخل حبس التقوى باختيارك أياما ليحصل لك اإلطالق على الدوام وال تؤثر إطالق نفسك فيما حتب فإنه يؤثر 
  حبس األبد 

عذل على محل العشق عالوة ومريخ قطب الشم يوجده فروى له خرب التعذيب فعرضا مىت تركت املعصية وما ال
حللت عقد اإلصرار مل يفد شيئا كما لو سكن املرض من غري استفراغ فإنه على حاله إن مل يتحقق قصد القلب مل 



  يؤثر النطق شيئا 
ا املشترى بأفخر الثمن فاجهد يف إصالح عيوهبا لعلة يرضي ميني املكره ال تنعقد وحيك نفسك سلعتك وقد استامه

  هبا 
  منام املىن أضغاث ورائد األمال كذوب ومرتع الشهوات وخيم 

  العجز شريك احلرمان التفريط مصائب الكسل 
  قفل قلبك رومي ما يقع عليه غش 

  مىت خامر من جنود عزمك عليك واحد مل يأمن قلبك اهلزمية عليه 
  ألنابيب خلف وقع الطيش يف رؤوس الصعاد وإذا كان يف ا

  كمن قيما على جوارحك ورعيتك إذا وفيتها احلظوظ فاستوف منها احلقوق 
تأمل قوله تعاىل فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى كيف شرك بينهما يف اخلروج وخص الذكر بالشقاء الشتغاله 

  بالكسب واملعاش واملرأة يف خدرها 
  بوادي الغضا ماء نقاحا وال بردا ... يرى  تزود من املاء القراح فلن

  فهيهات واد ينبت البان والرندا ... فهل من نسيم البان والرند نفحة 
  مىت تسر ال تنظر عقيقا وال جندا ... وكر إىل جند بطرفك إنه 

رس وأما انظر مينه فهل ترى حمنة مث اعطف يسرة فهل ترى إال حسرة أم الربع العامر فدرس وأما أسر املمات فغ
الراكب فكبت به الفرس ساروا يف ظلم ظالمتهم فما عندهم قبس وقفت هبم سفن جناهتم ألن البحر يبس وانقلبت 

  تلك الدور كلها يف تعس وجاء منكر بآخر سبأ ونكري بأول عبس أفال يقوم لنجاته من طال ما قد جلس 
  كأن مدهتا أضغاث أحالم ... يا نفس ما هي إال صرب أيام 

  وخل عنها فإن العيش قدامي ... جودي عن الدنيا ولذهتا  يا نفس
  أال يصرب طائر اهلوى عن حبة جمهوله العاقبة وإمنا هي ساعة ويصل إىل برج أمنة وكم فيه من حبة 

  فبالفضا ماء وروضات أخر ... وإن حننت للحمى وروضة 
  حامل الكتب من الطري أقوى عزمية فلعل وضعك على غري االعتدال 

  ون الروح الصافية إال يف بدن معتدل وال اهلمة العالية إال يف نفس نفيسة ال تك
إذا محل الطائر الرسالة صابر العزمية والزم بطون األوديه فإن خفيت عليه الطريق تنسم الرياح وتلمح قرص 
محل فإذا  الشمس وتستر وهو مع شدة جوعه حيذر احلب امللقى خوفا من دفينة فخ توجب تعرقل اجلناح ويضيع ما

  بلغ الرسالة اطلق نفسه يف أغراضها داخل الربج 
فيا حاملي كتب األمانه أكثركم على غري اجلادة وما يستدل منكم من قد راقه احلب فنزل مبا محل فارهتن وربح 

  فيسلم تعرقل جناحه وينتظر الذبح فال احلبة حصلت وال الرسالة وصلت 
  ق اجلناح جتاذبه وقد عل... قطاة غرها شرك فباتت 

  وال يف الصبح كان هلا سراح ... فال يف الليل نالت ما متنت 
لو صابرمت مشقة الطريق النتهي السفر فتوطنتم مسترحيني يف جنات عدن يا مهملني النظر يف العواقب أسلفوا يف 

ا فأغري على وقت الرخص فما يؤمن تغري األسعار ال ترم بسهام النظر فإهنا واهللا فيك تقع رب راع مقلة أمهله
  السرح 



  ومعظم النار من مستصغر الشرر ... كل احلوادث مبدأها من النظر 
  فعل السهام بال قوس وال وتر ... كم نظرة فعلت قلب ناظرها 

  وقال غريه 
  فعالم سهم للخط يصمى من رمي ... وأرى السهام نام من يرمي هبا 

  اعرف قدر لطفه بل وحفظه لك 
  اية لك وصيانة لك ال خبال منه عليك وإمنا أمرك بالطاعة رمحة وإحسانا إمنا هناك عن املعاصي مح

  ال حاجة منه إليك ملا عرفته بالعقل حرم ما يزيله وهو اخلمر صيانه لبيت املعرفة 
  يا متناوال للمسكر ال تفعل يكفيك سكر جهلك فال جتمع بني سكرين 

  سلعة وإين لغفار ال تبذل إال بثمن ملن تاب 
  من سبيلة وأمن عن سكة وعمل صاحلا يا خارجا 

  من داري ضرب مث اهتدى إن مل تقدر على اجلد يف العمل فقف على باب الطلب 
  تعرض لنفحة من نفحات الرب ففي حلظة أفلح السجرة 

  وال ترى األعداء ما يشمت ... ال جتزعن من كل خطب عرى 
  إذا لقيتم فئة فاثبتوا ... واصرب فبالصرب تنال املىن 

  املعايل اجلد والفتور داء أمر من السلوة  مثن
  أيف عينيك آيات وآثار إذا ما برد القلب فما تسخنه النار 

  الوجود حبر والعلماء جواهره والزهاد عنربه والتجار حيتانه واألشرار متاسيحه واجلهال على ظهره كالزبد 
إال بقتل عشاقها وكم تدللت عليهم بالنشوز لو كشفت لك الدنيا ما حتت نقاهبا لرأيت املعشوقة عجوزا وما ترضى 

  أذاقتهم برد كانون األماين وإذا هم يف وسظ متوز 
  تطلب مشاركة الغامنني وما شهدت احلرب حتل الغنيمة ملن شهد الوقعة 

  الباليا تظهر جواهر الرجال وما أسرع ما يفتضح املدعي 
  لو كنت صبا مل تكن هكذا ... تنام عيناك وتشكو اهلوى 

  مؤثرا ما يفىن على ما يبقى هذا رأي هواك فهال استشرت العقل لتعلم أنصحهما لك  يا

  ال حتقرن يسري املعصية كالعشب الضعيف يفتل منه حبال جتر السفن 
  ما نفذت يف سد سبأ حيلة جرد العمر ثوب غري مكفوف وكل نفس خيط يسل منه 

  ل أنت أجري وعليك عمل فأخر ثياب الراحة إىل انقضاء العم
كم غرقت سفينة يف حبر شوق ساروا وما يسألون ما فعل الفجر وال كيف مالت الشهب عودهم هجرهم مطالبة 

  الراحات أن يظفروا مبا طلبوا 
  الشجاع يلبس القلب على الدرع واجلبان يلبس الدرع علىالقلب 

  أعظم الباليا تردد الركب إىل بلد احلبيب يودعون الدمن 
  لزمته جناية السراق ...  ومعال لو ادعاها سواهم

  قال آخر 



  إن الكرام إذا احنطوا فقد صعدوا ... نالوا السماء وحطوا من نفوسهم 
  لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إىل بيداء الطلب 

  الناقد خياف دخول املبهرج عليه واختالطه مباله والبهرج آفته 
  هذا الصديق ميسك بلسانه ويقول هذا أوردين املوارد 

  ر يناشد حذيفة هل أنا منهم واملخلط على بساط األمن وعم
إذا جن الليل وقع احلرب بني النوم والسهر فكان الشوق واخلوف يف مقدمة عسكر اليقظة وصار الكسل والتواين 
د يف كتيبة الغفلة فإذا محل الغرمي محلة صادقة هزم جنود الفتور والنوم فحصل الظفر والغنيمة فما يطلع الفجر إال وق

  قسمت السهمان وما عند النائمني خرب 
  قام املتهجدون على اقدام اجلد حتت ستر الدجى يبكون على زمن ضاع يف غري الوصال 

  ما زالت مطايا السهر تذرع بيداء الدجى وعيون آماهلا ال ترى إال املنزل وحادى العزم يقول 
  لليل مل يصل املسرى فمن نام طول ا... يا رفقة الليل طاب السري فاغتنموا 

إىل أن هب نسيم السحر فقام الصادح يبغي ظالم الليل فلما هم بالرحيل تشبث القوم بأذياله يبكون على فراق 
  احملبوب فلما طلع الفجر حدا حاديهم 

  عند الصباح حيمد القوم السرى 
  يا من يستعظم أحوال القوم تنقل يف املراقي تصل 

انتحا له املعاين البديعة فهي تنادي على رؤوس األشهاد ولدت من نكاح ال من من مجع بني العلم بالسنة ومتابعتها 
  سفاح 

ومن قرن بني البدعة واهلوى انتحا له ضروب اهلذيان فهي تنادي على رؤوس األشهاد أيها الفطن ال تغتري إذا 
شم إذا تكلم من يريد فتحت الوردة عينها فرأت الشوك حوهلا فلتصرب على جماورته قليال فوحدها تقصد وتقبل وت

الدنيا بكالمه فإنه كلما حفر يف قليب قلبه وأمعن يف االستنباط اهنار عليه تراب الطمع فطمه إذا رأيت سربال الدنيا 
  قد تقلص عنك فاعلم أنه لطف بك ألن املنعم مل يقبضه خبال أن يتمزق ولكن رفقا بالساعي أن يتعثر 

ر القلب أول منزل من منازل الصالة فإذا نزلته انتقلت إىل باديه املعىن فتش على القلب الضائع قبل الشروع فحضو
فإذا رحلت عنها أخنت بباب املناجاة فكان أول قرى ضيف اليقظة كشف احلجاب لعني القلب فكيف يطمع يف 

  دخول مكة من ال خرج إىل البادية بعد 
فقطعن أيديهن وما شعرن فكيف باحلال  إذا كانت مشاهدة خملوق يوم أخرج عليهن استغرقت إحساس الناظرات

  يوم املزيد 
  لو أحببت العبود حلضر قلبك يف عبادته 

  قيل لعامر بن عبد القيس أما تسهو يف صالتك قال أو حديث أحب إىل من القرآن حىت أشتغل به 
فما التفت وكان مسلم بن يسار ال يلتفت يف صالته حىت اهندمت ناحية من نواحي املسجد فزع هلا اهل السوق 

  وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا علما منهم بالغيبة 
وقيل لبعضهم إنا لنوسوس يف صالتنا قال بأي شيء باجلنة أو احلور العني والقيامة قالوا ال بل بالدنيا فقال ألن 

ك إىل القبلة ووجهت قلبك إىل قطر ختتلف يف األسنة أحب إيل من ذلك تقف يف صالتك جبسدك وقد وجهت وجه
  آخر وحيك ما تصلح هذه الصالة مهرا للجنة فكيف تصلح مثنا للمحبة 



رأت فأرة مجال فأعجبها فجرت خطامه فتبعها فلما وصلت إىل باب بيتها وقف فنادى بلسان احلال إما أن تتخذي 
ة تليق مبعبودك وإما أن تتخذ معبودا يليق دارا تليق مبحبوبك أو حمبوبا يليق بدارك وهكذا أنت إما أن تصلي صال

  بصالتك 
تعاهد قلبك فإن رأيت اهلوى قد أمال أحد احلملني فاجعل يف اجلانب اآلخر ذكر اجلنة والنار ليعتدل احلمل فإن 
غلبك اهلوى فاستعنت بصاحب القلب يعينك على احلمل فإن تأخرت اإلجابة فابعث رائد االنكسار خلفها جتده 

  سرة قلوهبم مع الضعف أكثر فتضاعف ما أمكنك عند املنك
  ملا كانت الدجاجة ال حتنو على الولد اخرج كاسبا 

  ملا كانت النملة ضعيفة البصر أعينت بقوة الشم فهي جتد ريح املطعوم من البعد 
  وملا كانت اخللد عمياء أهلمت وقت احلاجة إىل القوت أن تفتح الذباب فيسقط فيه فتناول منه حاجتها 

األطيار تترمن طول النهار فقيل للضفدع ما لك ال تنطقني فقالت مع صوت املزمار يستبشع صويت ولكن الليل امجل 
  يب 

ال تنس العناية بالسحرة جاءوا حياربونه وحياربون رسله وخلع الصلح قد فصلت وتيجان الرضى قد وضعت 
فإذا هبا قد انقلبت خال فأقطروا عليه فسكروا  وشراب الوصال مروق فمدوا أيديهم إىل ما اعتصروا من مخر اهلوى

  بشراب احملبة فلما عربدت عليهم احملبة صلبوا يف جذوع النخل 
  واعجبا لعزمات ما ثناها ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف 

سجدوا له سجدة واحدة فما رفعوا رؤوسهم حىت رأوا منازهلم من اجلنة فغلبهم الوجد ومتكن منهم الشوق فقالوا 
  اقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا 

  ويصدع قليب أن يهب هبوهبا ... متر الصبا بساكن ذي الغضا 
  هوى كل نفس أين حل حبيبها ... قريبة عهد باحلبيب وإمنا 

  قطعت نياق جدهم بادية الليل ومل جتد مس التعب فالطريق إىل احملبوب ال تطول 
  وأما علي املشتاق فهو قريب  ...بعيد على كسالن أو ذي ماللة 

يا حاضرين معنا بنية النزهة لستم معنا عودوا إىل أوكار الكسل فاحلرب طعن وضرب ويا مودعني ارجعوا فقد 
عربنا العذيب وعن قريب تأتيكم أخبارنا بعد قليل ويا أيها احلادث عرس باخليف من مىن تعلمك الدموع كيف 

  ترمى حصا اجلمار 
  قرى إال املهج ضيف احملبة ما له 

  إذا رأيت حمبا ومل تدر ملن وضع يدك على نبضه وسم له من تطبه به فإن النبض ينزعج عند ذكره 
  املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم 

  حر اخلوف صيف الذوبان وبرودة الرجاء شتاء العطلة ومن لطف به فزمانه كله فصل الربيع 
  لطول تباعد وفراق  تبكى... عني تسر إذا رأتك وأختها 

  وعد اليت أبكيتها بتالق ... فاحفظ لواحدة دوام سرورها 
إذا رزقت يقظة فصنها يف بيت عزلة فإن أيدي املعاشره هناية واحذر معاشرة البطالني فإن الطبع لص ال تصادقن 

  فاسقا وال تثق إليه فإن من خان اول منعم عليه ال يفى لك 
  ة فإن هر اهلوي صيود يا فرح التوبة الزم ذكر اخللو



  إياك والتقرب من طرف الوكر واخلروج من بيت العزلة حىت تتكامل نيات احلوايف وإال كنت رزق الصائد 
  األنس باخللوة دبق أول ما يعلق جناج الطري واملخالطة توجب التخليط وأيسرها تشتيت اهلمة وضعف العزمية 

  ضها ان تنفر الغنم إن مل يصب بع... أقل ما يف سقوط الذئب يف غنم 
إن مل تكن من مجلة املستحقني للمرياث فكن من رفقة إذا حضر القسمة أولوا القرىب وحيك ال حتقر نفسك فالتائب 

  حبيب واملنكر صحيح 
  إقرارك باإلفالس عني الغىن 

  تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة 
بذلت املالئكة نقد وحنن تسبح حبمدك فقال اعترافك باخلطأ نفس اإلصابة عرضت سلعة العبودية يف سوق البيع ف

  آدم ما عندي إال فلوس اإلفالس نقشها ربنا ظلمنا أنفسنا فقيل هذا الذي ينفق على خزانة اخلاص 

  أنني املذنبني احب إلينا من زجل املسبحني 
جيعل بينكم إن كان يأجوج الطبع ومأجوج اهلوى قد كانوا يف أرض القلوب فأفسدوا فيها فأعينوا امللك بقوة 

  وبينهم ردما 
أمجعوا له من العزائم ما يشابه زبر احلديد مث تفكروا فيما اسلفتم ليثور صعد األسف فال حيتاج إىل أن يقول لكم 

  انفخوا 
شدوا بنيان العزم هبجر املألوفات والعوائد وقد استحكم البناء فحينئذ أفرغوا عليه قطر الصرب وهكذا بىن األولياء 

  لعدو فما أستطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قبلكم فجاء ا
  ضاقت ايام املوسم فأسرعوا باإلبل ال تفتكم الوقفة 

  ال حتد وما لك بعري 
  ال متد القوس وما هلا وتر كم بذل نفسه مراء ليمدحه اخللق فذهبت نفسه فانقلب املدح ذما 

  ولو بذهلا هللا لبقيت ما بقى الدهر 
  ا قشور املرائي حيشو جراب الزوادة رمال يثقله يف الطريق وما ينفعه عمل الرائي بصلة كله

ريح الرياء جيفه جتافاها مشام القلوب ملا أخذ دود القز ينسج اقبلت العنكبوت تشبهه وقالت لك نسج ويل نسج 
  فقالت دودة القز ولكن نسيجي اردية امللوك ونسجك شبكة الذباب وعند مس احلاجة يتبني الفرق 

  تبني من بكا ممن تباكا ... شتبكت دموع يف خدود إذا ا
شجرة الصنوبر تثمر يف ثالثني سنه وشجرة الدباء تصعد يف اسبوعني فتقول للصنوبرة إن الطريق اليت قطعتها يف 

ثالثني سنة قطعتها يف أسبوعني ويقال يل شجرة ولك شجرة فقالت هلا الصنوبرة مهال حىت هتب رياح اخلريف فإن 
   فخرك ثبت هلا مت

  كان التصوف والفقر يف مواطن القلوب فصار يف ظواهر الثياب كان خرقة فصار حرفه 
  غري زيك أيها املرائي فإنه يصبح بك خذوين 

  السيف والدرع لتزين هيئتك فضيحة البهرج تبني عند احملك 
شاهدت ساقة املستغفرين  لو أبصرت طالئع الصديقني يف أوائل الركب او مسعت استغاثة احملبني يف وسط الركب أو

  يف آخر الركب لعلمت انك قد انقطعت حتت شجر أم غيالن 



  واحسرتا ملنقطع دون الركب يعد املنازل 
  وقد عشت دهرا ال أعد اللياليا ... أعد الليايل ليلة بعد ليلة 

  يظنان كل الظن أن ال تالقيا ... وقد جيمع اهللا الشتيتني بعدما 
لتفليس وحتام السعى يف صحبة ابليس وكم هبرجة يف العمل وتدليس اين أقرنك هل تسمع إالم الرواح يف اهلوى وا

هلم من حسيس اعلمت اهنم اشتد ندمهم وحسرهتم على إيثار اخلسيس تاهللا لقد ودوا ان لو كانوا طلقوا الدنيا قبل 
  املسيس 

  وطرف مطلوهبا مذ كان وسنان ... عني املنية تغضي غري مطرقة 
  فالنطق صاح ولب املرء سكران ... نه حني مولده جهال متكن م

  ال تنفع الرياضة إال يف جنيب 
  لو سقى احلنظل مباء السكر مل خيرج إال مرا 

  شجر األثل والصفصاف واحلور وحنوها ولو دام املاء يف عروقها ال تثمر ابدا 
ارض قلبك قيعان ال متسك ماء سحاب اهلوى قد طبق بيداء األكوان وأمطر مشارق األرض ومغرهبا ولكن قيعان 

  وال تنبت كأل ومع هذا فال تيأس فقد يستحيل اخلمر خال ولكنت إمنا ذلك لطيب العنصر 
خال الفكر يف القلب يف بيت التالوة فجرى ذكر احلبيب وأوصافه فنهض الشوق على قدم السعي يا من مل يشاهد 

  مجال يوسف مل يعرف ما الذي أمل قلب يعقوب 
  مل يدر كيف تفتت أألكباد ... احلب حشوة فؤاده من مل يبت و

  يا من هبت على قلبه جنوب اجملانبة فتكاثفت عليه غيوم الغفلة فأظلم أفق املعرفة ال تيأس فالشمس حتت الغيم 
  لو تصاعد منك نفس أسف استحالت مشاال فتقطع السحاب فبانت الشمس حتته 

ألن زمن االنتهاب ال حيتمل املضغ وجعل له حوصلة كاملخالة ينقل  ملا كان رزق الطائر اختالسا مل جيعل له أسنان
  إليها ما يسلب مث تنقله إىل القاضة يف زمن اإلمكان فإن كانت له أفراخ أسهمهم قبل النقل 

  كلما طالت ساق احليوان طال عنقه ليمكنه تناول األطعمة من األرض 
  ن مل تطق رفعها فانقب حوهلا لعل ينابيع املاء تنفجر رميت صخرة اهلوى على ينبوع الفطنة فاحتبس املاء فإ

  لو بعت حلظة منإقبالك على اهللا مبقدار عمر نوح يف ملك قارون لكنت مغبوتا يف العقد 
  عشاق الدنيا بني مقتول ومأسور فمنهم من قضي حنبه ومنهم من ينتظر 
  ستم وإنناقشكم على اإلخالص أفلستم يا طاليب العلم قد كتبتم ودرستم فلو طلبكم العلم يف بيت العمل فل

شجرة اإلخالص أصلها ثابت ال يضرها زعازع اين شركائي الذي كنتم تزعمون وأما شجرة الدباء فإهنا جتتث عند 
  نسمة من كان يعبد شيئا فليتبعه 

  رياء املرائني صري مسجد الضرار مزبلة وخربة ال تقم فيه ابدا وإخالص املخلصني رفع قدر التفث 
اشعث أغرب قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه يصرفه عنك غلى غريك فال على ثواب املخلصني حصلت وال رب 

  إىل ما قصدته بالرياء وصلت وفات األجر واملدح فال هذا وال هذا 
  ال تنقش على الدرهم الزائف اسم امللك فإنه ال يدخل اخلزانة إال بعد النقد 

ه وببهرجته يصح له النقد واملرائي يتربطل على باب امللك يوهم أنه من املخلص يتبهرج على اخللق بستر حال
  اخلواص وهو غريب فسله عن أسرار امللك يفتضح فإن خفي عليك فانظر حاله مع خاصة امللك 



  يا من مل يصرب عن اهلوى صرب يوسف يتعني عليه بكاء يعقوب فإن مل يطق فذل إخواته يوم تصدق علينا 
على األهنار تكامل ربه فإذا نضب عنه املاء استلبت الشمس ما فيه من الرطوبة فيشتد شوقه  إذا طاب لبث الطني

إىل املاء فلو وضعت منه قطعة على لسانك ألمسكه وعلق به شوقا إىل الورد فيا من نضب ماء معاملته هل 
  أحسست بالعطش وقالوا 

  كانت باحلجاز لنا ليال ... يعود املاء يف البئر بعدما 
  ... اهن من أيدي الزمان هنبن

  فإن النازلني على ارحتال ... وال تنصب خيامك يف حمل 
  مداراة الضعفاء باللطف فإذا قووا شدد عليهم 

  مروهم بالصالة لسبع واضربوهم على تركها لعشر 
لصالة فلما كان األسالم يف بدايته كالنطفة فاقتنع بكلمة التوحيد فلما نفخ فيه الروح احتاج إىل الغذاء ففرضت ا

حترك وجبت اهلجرة فلما اشتد وجبت الزكاة فلما قربت الوالدة لزم احلج فلما ظهر طفال حبا بلطف يريد اهللا بكم 
اليسر فلما خاف من الزلل والعقاب جاءت بشارة ال تقنطوا فلما ترعرع قال املؤدب من يعمل سوءا جيز به فلما 

  بلغ اشده واستوى جاء وحيذركم اهللا نفسه 
تعبدون بالليل يقربون إىل نوق األبدان خيط الرقاد فإذا تناولت سد الفاقة رفعت رؤوسها فإذا الدليل على اجلادة امل

  فتأخذ يف السري 
من النجوم اجلواري مؤذن ومنها مقيم فأرباب العزائم يؤذن يف حملتهم بليل ويقام هلم أول الوقت ومن دوهنم 

ره إذا هجمت جنود الرقاد على العيون صاح حارس اليقظة باملتعبدين يصلون يف اول الوقت واهل الفتور يف آخ
  الصالة خري من النوم وهتف رقيب املعاتبة كذب من ادعى حمبيت حىت إذا جنة الليل نام عين فيصيح املشتاق 

  هل اكتحلت بالغمض يل فيه اجفان ... سلوا الليل عين مذ تناءت دياركم 
فيبعثون مع كل فيج رسالة فتسلم أخباره إىل ركب السحر فتهب جمليئها رياح  مث متر باجملتهدين سيارة النجوم

  األسحار فيقول املنتظر إين ألجد ريح يوسف 
سبحان من أنعم على املوجودات بإجيادها من غري طلب فلما وجدت بسطت اكف السؤال لطلب تكميلها فاألجنة 

يطلب قوته من الري ومخ الثمار ينتظر من فضله كمال  يف بطون األمهات تطلب تكميل اخللق والبذر حتت التراب
نضجه ومراكب البحار حتريكها بالرياح وأصحاب البضائع ينتظرون وجود األرباح عليهم وطالب العلم يسالون 

فتح منغلق الفهم وأهل اجملاهدة يرومون املعاونة على الطبع واملظلوم يترقب طلوع فجر النصر واملريض يتململ بني 
لبا للطفه واملكروب ينتظر كشف ما به واخلائف يترقب بريد األمن واألبدان املتمزقة يف اللحود تنتظر مجع يديه ط

  الشمل بعد الشتات وعرائس اجلنان يسألن سالمة بعولتهن وتعجيل اللقاء فإذا قام اخللق من 

د التقاضي باملسلم فيه عند أطباق التراب بإنعاش البعث نكس صاحب الزلل رأس الندم طلبا للعفو ومد العابد ي
حلول األجل وحدق الزاهد إىل جزاء الصرب واشرف احملب على أطالل الشوق إىل احلبيب وصاح العارف بلسان 

  الوجد إذ مل يبق وقت للصمت 
  الدين يل وفؤادي الرهن ... يل عندكم دين فواعجبا 

  وقال غريه 



  نستبق وبعد عند ورود احلوض ... من شاء باهليت باهلته هبم 
  وقال غريه 

  وجدت بنجد يل طبيبا مداويا ... عدمت دوائي بالعراق ورمبا 
  فإين سأكسوك الدموع اجلواريا ... ويا جبل الريان إن تعر منهم 

  وأغالق وجدي باقيات كما هيا ... ومن جذري ال أسأل الركب عنهم 
  ئدة دقائق املعاين وظواهر األلفاظ فال بد ان يلقى بشريا وناعيا فا... ومن يسال الركبان عن كل غائب 

من له غرض يف دقائق املعاين يتجاوز نظره قالب اللفظ إىل لب املعىن والواقف مع األلفاظ مقصود على الزينة 
اللفظية فتأمل قوله تعاىل إن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمؤا فيها وال تضحى كيف قابل اجلوع 

لواقف مع القالب رمبا خييل إليه أن اجلوع يقابل بالظمأوالعري بالضحى والداخل إىل بلد بالعرى والظمأ بالضحى وا
املعىن يرى هذا الكالم يف اعلى الفصاحة واجلاللة ألن اجلوع أمل الباطن والعري أمل الظاهر فهما متناسبان يف املعين 

رارة الظاهر فاقتضت اآلية نفي وكذلك الظمأ مع الضحى ألن الظما موجب حلرارة الباطن والضحى موجب حل
مجيع اآلفات ظاهرا وباطنا ويف هذا الباب حكاية مشهورة وهي ان ابن محدان قال يوما للمتنيب قد انتقد عليك 

  قولك 
  كأنك يف جفن الردى وهو نائم ... وقفت وما يف املوت شك لواقف 

  ووجهك وضاح وثغرك باسم ... متر بك األبطال كلمى هزمية 
  ت صدر كل بيت على عجز اآلخر وكان األوىل ان تقول قالوا ركب

  ووجهك وضاح وثغرك باسم ... وقفت وما يف املوت شك لواقف 
  كأنك يف جفن الردى وهو نائم ... متر بك األبطال كلمى هزمية 

ن فليتم املعىن حينئذ ألن انبساط الوجد ووضوحه مع الوقوف يف موقف املوت اشبه بأوصاف الكماة والسالمة م
  الردى مع مرور األبطال كلمى هزمية 

  أعجب يف حصول النجاة وهذا كما انتقد على أمرىء القيس قوله 
  ومل أبتطن كاعبا ذات خلخال ... كأين مل أركب جوادا للذة 

  خليلي كري كرة بعد إجفال ... ومل أسبأ الزق الروي ومل أقل 
  فلو قال 

  رة بعد إجفال خليلي كري ك... كأين مل أركب جوادا ومل اقل 
  ومل أبتطن كاعبا ذات خلخال ... ومل أسبأ الزق الروي للذة 

كان أشبه باملعىن ألن ركوب اخليل اشبه بالكر على األبطال وسبأ الزق أليق بتبطن الكواعب فقال املتنبة يعين قائل 
لم أوله وآخره والبزاز ال يرى الشعر املدعو باملتنيب الكذاب أعلم أن القزاز اعلم بالثوب من البزاز ألن القزاز يع

منه إال ظاهره وهذا االنتقاد غري صحيح فإين قلت وقفت وما يف املوت شك لواقف فذكرت املوت وحتقق وقوعه 
يف صدر البيت مث متمت املعىن بقويل كأنك يف جفن الردى وهو نائم والردى املوت بعينه فكأين قلت وقفت يف 

ئم عنك فحصل املعىن مناسبا للقصد مث قلت متر بك األبطال كلمى هزمية ومن مواضع املوت ومل متت كأن املوت نا
شأن املكلوم واملنهزم أن يكونا كاشحي الوجوه عابسيها خائيب األمل فقلت ووجهك وضاح وثغرك باسم لتحصل 

ا من له يف املطابقة بني عبوس الوجه وقطوبه ونضارته وشحوبه وإن مل تكن ظاهره يف اللفظ فهي يف املعىن يفهمه



  إدراك دقائق املعاين قدم راسخ 
وأما قول امرىء القيس كأين مل اركب جودا للذة فإنه ملا ذكر الركوب يف البيت األول متمه مبا يشبهه ويناسبه من 

  ركوب الكواعب ليحصل لذة ركوب مهر احلرب وركوب مهر اللذة 
من صدره ويثور ما يف نفسه من كوامن األخالق إىل وأما البيت الثاين فمن شأن الشارب إذا انتشي أن تتحرك كوا

اخلارج فلما ذكر الشرب وحالة وختيل نفسه كذلك فتحرك كامن خلقه من احلماسة والشجاعة فأردفه مبا يليق به 
  مث ذكر اآلية وتكلم عليها بنحو ما تقدم 

   فكل ذنب جناه احلب مغفور فصل حكم ومواعظ وعرب... إذا ظفرت من الدنيا بقربكم 
  من نبت جسمه على احلرام فمكاسبه كربيت به يوقد عليه 

  احلجر املغصوب يف البناء أساس اخلراب 
أتراهم نسوا طي الليايل ملن تقدمهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فما هذا االعترار وقد خلت من قبلهم املثالت فهل 

  العودة فحيل بينهم وبني ما يشتهون ينتظرون إال مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من هلم إذا طلبوا 
سبحان اهللا كم بكت يف تنعم الظامل عني أرملة واحترقت كبد يتيم وجرت دمعة مسكني كلوا ومتتعوا قليال إنكم 
جمرمون ولتعلمن نبأه بعد حني ما ابيض لون رغيفهم حىت اسود لون ضعيفهم وما مسنت أجسامهم حىت انتحلت 

  أجسام ما استأثروا عليه 
  حتتقر دعاء املظلوم فشرر قلبه حممول بعجيج صوته إىل سقف بيتك ال 

  وحيك نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت 
  قوسه قلبه املقروح ووتره سواد الليل وأستاذه صاحب ألنصرنك ولو بعد حني وقد رأيت ولكن لست تعترب 

ا غرض سوى األحشاء منك فرمبا ولعلها احذر عداوة من ينام وطرفه باك يقلب وجهه يف السماء يرمي سهاما ما هل
  إذا كانت راحة اللذة تثمر مثرة العقوبة مل حيسن تناوهلا 
  ما تساوي لذة سنة غم ساعة فكيف واألمر بالعكس 

  كم يف مي الغرور من متساح فاحذر يا غائص ستعلم أيها الغرمي قصتك عند علق الغرماء بك 
  يلى أي دين تداينت ستعلم ل... إذا التقى كل ذي دين وماطلة 

  من مل يتتبع مبنقاش العدل شوك الظلم من ايدي التصرف أثر ما ال يؤمن تعديه إىل القلب 
  يا ارباب الدول ال تعربدوا يف سكر القدرة فصاحب الشرطة باملرصاد 

يكون  سليمان احلكم قد حبس عاصف العقوبة يف حصن فال تعجل عليهم إمنا نعد هلم عدا وأجرى رحا الرخا لئال
للناس على اهللا حجة فلو هبت مسوم اجلزاء من مهب ولئن مستهم نفحة قلعت سكرى إمنا منلي هلم فإذا طوفان 

التلف ينادي فيهم ال عاصم اليوم من امر اهللا فاحلذر ان تقول نفس يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا وأنت 
  من طريق جناية إن اهللا ال يغري ما بقوم أيها املظلوم فتذكر من أين أتيت فإنك ال تلقى كدرا إال 

  حىت يغريوا ما بأنفسهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
كان يشوب املاء باللنب فجاء سيل فذهب بالغنم فجعل يبكي فهتف به هاتف اجتمعت تلك القطرات فصارت سيال 

  واألمر وقت الكسب ولسان اجلزاء ينادية يداك أوقدتا وفوك نفخ اذكر غفلتك عن األمر 
  وال تنس إطراح التقوى عند معاملة اخللق فإذا انقض غاصب فسمعت صوت سوطه يضرب 



  عقد املكسب جزاء خليانته العقود فال تستعظم ذاك فأنت اجلاين والبادي أظلم فائدة تعليق الطالق 
  ه وما زال عنده إحسان ... ما يقول الفقيه أيده الل 

  قبل ما قبل قبله رمضان ... يف فىت علق الطالق بشهر 
يف هذا البيت مثانية أوجه أحدها هذا والثاين بعدما بعد بعده والثالث قبل ما بعد بعده والرابع بعد ما قبل قبله فهذه 
  أربعة متقابلة واخلامس قبل ما بعد قبله والسادس بعد ما قبل بعده والسابع بعد ما بعد قبله والثامن قبل ما قبل بعده 

ا إنك إن قدمت لفظه بعد جاء اربعة احدها بعدات كلها والثانية بعدان وقبل والثالثة بعد وقبالن والرابعة وتلخيصه
بعد وقبل مث بعد وإن قدمت لفظه قبل جاءت أربعة كذلك فإذا عرفت هذا فضابط اجلواب عن هذه األقسام 

تقدمه رمضان بثالثة أشهر فيقع الطالق يف  الثمانية أنه إذا اتفقت األلفاظ فإن كانت قبال فيكون هذا الشهر الذي
ذي احلجة فكأنه قال أنت طالق يف شهر ذي احلجة ألن املعىن أنت طالق يف شهر رمضان قبل قبل قبله فلو قال 

رمضان قبله طلقت يف شوال ولو قال قبل قبله لطلقت يف ذي القعدة فإن قال قبل قبل قبله طلقت يف ذي احلجة 
ات طلقت يف مجادي اآلخرة ألن املعىن أنت طالق يف شهر يكون رمضان بعد بعد بعده ولو وإن كانت األلفاظ بعد

قال رمضان بعده طلقت يف شعبان ولو قال بعد بعده طلقت يف رجب فإن قال بعد بعد بعده طلقت يف مجادى 
ا حنو قبل بعده اآلخرة وإن اختلفت األلفاظ وهي يف ست مسائل فضابطها أن كل ما اجتمع فيه قبل وبعد فألفهم

  وبعد قبله واعترب الثالث 

فإذا قال قبل بعد بعده أو بعد قبل قبله فألغ اللفظني األولني يصري كأنه قال يف األول بعده رمضان فيكون شعبان 
  ويف الثاين كأنه قال قبله رمضان فيكون شوال 

فظه بني مضادين هلا حنو قبل بعد قلبه وتقرير هذا أن كل شهر واقع قبل ما هو بعده وبعد ما هو قبله وإن توسطت ل
وبعد قبل بعده فالغ اللفظني األولني ويكون شواال وإذا قال بعد بعد قبله أو قبل قبل بعده ومها متام الثمانية طلقت 
يف األوىل يف شعبان كأنه قال بعده رمضان يف الصورة األوىل كأنه قال يف شهر رمضان وشعبان يف الثانية كأنه قال 

  مضان ويف الثانية يف شوال كأنه قال قبله رمضان فائدة االحتماالت يف بيت من الشعر بعده ر
قال بعض الفضالء بيتا من الشعر يشتمل على أربعني الف وثالث مائة وعشرين بيتا من الشعر وهو لزين الدين 

  املقري 
  بديع مجيل رشيق لطيف ... لقليب حبيب مليح ظريف 
انية اجزاء ميكن أن ينطق بكل جزء من أجزائه مع اجلزء اآلخر فتنتقل كل كلمة مثانية وبيان ذلك ان هذا البيت مث

  انتقاالت فاجلزءان األوالن لقليب حبيب يتصور منهما صورتان بالتقدمي والتأخري 
مث خذ اجلزء الثالث فيحدث منه مع األولني ست صور ألن له ثالثة أحوال تقدميه عليهما وتأخريه وتوسطه وهلما 

  االن فاضرب أحواله يف احلالني يكن ستة ح
  مث خذ اجلزء الرابع وله أربعة احوال فاضرهبا يف الصور املتقدمه وهي السته اليت ملا قبله تكن أربعة وعشرين 

  مث خذ اخلامس جتد له مخسة أحوال فاضرهبا يف الصور املتقدمة وهي أربعة وعشرون تكن مائة وعشرين 
  احوال فاضرهبا يف مائة وعشرين تكن سبع مائة وعشرين مث خذ السادس جتد له سته 

  مث خذ السابع جتد له سبعة أحوال فاضرهبا يف سبع مائة وعشرين تكن مخسة االف وأربعني 
مث خذ الثامن جتد أحواله مثانية فاضرهبا يف مخسة آالف واربعني تكن أربعني ألفا وثالث مائة وعشرين بيتا فامتحنها 

  يل قلته يف القدس جتدها كذلك ومثله 



  وحيد ضعيف كتوم محول فائدة دخول الشرط على الشرط ... حمب صبور غريب فقري 
  يف دخول الشرط على الشروط وهو صور 

  أحدها إن خرجت ولبست فأنت طالق ال حينث إال هبما كيفما كانا 
  الثانية إن لبست فخرجت مل حينث إال خبروج بعد لبس 

 حينث إال خبروجها بعد لبسها ال معه ويكون متراخيا هذا البناء على ظاهر اللفظ وأما الثالثة إن لبست مث خرجت ال
  قصده فرياعي وال يلتفت إىل هذا 

  الرابعة إن خرجت ال إن لبست حينث باخلروج وحده وال حينث باللبس وحيتمل هذا التعليق أمرين 
  ما ذكرنا  أحدمها ان جيعل اخلروج شرطا ويبقى أن يكون اللبس شرطا فحكمه

الثاين أن جيعل اخلروج مع عدم اللبس شرطا فال حينث خبروج معه لبس ويكون املعىن إن خرجت الالبسه أو غري 
  البسة فإن خرجت البسة مل حينث 

اخلامسة إن خرجت بل إن لبست فال حينث إال باللبس دون اخلروج وحيتمل هذا التعليق أيضا أمرين احدمها هذا 
ل منهما شرطا فيحنث بأيهما وجد ويكون اإلضراب إضراب اقتصار ال إضراب إلغاء فكأنه والثاين أن يكون ك

يقول ال أقتصر على جعل األول وحده شرطا بل أيهما وجد فهو شرط فعلى التقدير األول يكون أضراب إلغاء 
  ورجوع وعلى الثاين إضراب اقتصار وإفراد 

  السادسة إن خرجت أو إن لبست حينث بأيهما وجد 
  السابعة إن لبست لكن إن خرجت فالشرط الثاين قد لغا األول ب لكن الهنا لالستدراك 

  الثامنة وهي أشكلها إن لبست إن خرجت وهذه مسألة دخول الشرط على وحيتمل التعليق يف ذلك أمرين 
جيعل أحدمها  أحدمها أن جيعل كل واحد منهما شرطا مستقال فيكون كاملعطوف بالواو سواء وال إشكال والثاين أن

  شرطا يف اآلخر 
  واختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة فقال اصحاب مالك هو تعليق للتعليق ففي هذا الكالم تعليقان 

  احدمها إن لبست فأنت طالق مث علق هذه اجلملة املعلقة باخلروج فكأنه قال 

لبس وممن نص عليها ابن شاش يف شرط نفوذ هذا التعليق اخلروج فعلى هذا ال حينت حىت يوجد اخلروج بعد ال
اجلواهر وقال أبو إسحاق يف املهذب وقد صور املسألة إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق مث كلمت زيدا 

طلقت وإن كلمت زيدا أوال مث دخلت الدار مل تطلق ألنه جعل دخول الدار شرطا يف كالم زيد فوجب تقدميه عليه 
  أبو املعايل قول املالكية يف هنايته وهكذا عكس قول املالكية ورجح 

  وقد وقع هذا التعليق يف كتاب اهللا عز و جل يف مواضع 
أحدها قوله حكاية عن نوح وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا يريد أن يغويكم وهذا ظاهر 

ينفعكم نصحي إن اردته وهذا يشهد يف أن الشرط الثاين شرط يف الشرط األول واملعىن إن أراد اهللا أن يغويكم مل 
  لصحة ما قال الشيخ أبو إسحاق 

املوضع الثاين قوله تعاىل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن اراد النيب أن يستنكحها خالصة لك قالوا فهذه 
ا العقد واإلجياب اآلية ظاهرة يف قول املالكية ألن إرادة رسول اهللا متأخرة عن هبتها فإهنا جتري جمرى القبول يف هذ

  هو هبتها 
ونظري هذا أن يقول إن وهب يل شيئا إن أردت قبوله أخذته فإرادة القبول متأخرة عن اهلبة فال يكون شرطا فيها 



قال األولون جيوز أن تكون إرادة رسول اهللا فلما فهمت املرأة منه ذلك وهبت نفسها له فيكون كاآلية األوىل وهذا 
فإن املرأة قامت وقالت يا رسول اهللا إين وهبت لك نفسي فصعد فيها النظر وصوبه مث مل غري صحيح والقصة تأباه 

  يتزوجها وزوجها غريه 
املوضع الثالث قوله تعاىل فلوال إن كنتم غري مدينني ترجعوهنا إن كنتم صادقني املعىن فلوال ترجعوهنا أي تردون 

إن كنتم صادقني وهنا الثاين شرط لألول واملعىن إن كنتم  الروح إذا بلغت احللقوم إن كنتم غري مربوبني مملوكني
  صادقني يف قولكم فهال تردوهنا إن كنتم غري مدينني ويدل عليه قول الشاعر أنشده عبد اهللا بن مالك 

  منا معاقل عز زاهنا الكرم ... إن تستغيثوا بنا أن تذعروا وجتدوا 
  شرط فيها ومن هذا قول الدريدي  ومعلوم أن االستغاثة إمنا تكون بعد الذعر فالذعر

  نفسي من هاتا فقوال ال لعا ... فإن عثرت بعدها أن والت 

ومعلوم أن العثور مرة ثانية إمنا يكون بعد النجاة من األوىل فوالت شرط يف الشرط الثاين وعلى هذا فإذا ذكرت 
له والتتمة كاحلال وغريها من الشرطني وأتيت باجلواب كان جوابا لألول خاصة والثاين جرى معه جمرى الفض

  الفضالت قاله ابن مالك 
وأحسن من هذا أن يقال ليس الكالم بشرطني يستدعيان جوابني بل هو شرط واحد وتعليق واحد اعترب يف شطره 

قيد خاص جعل شرطا فيه وصار اجلواب للشرط املقيد فهو جواب هلما معا هبذا االعتبار وإيضاحه أنك إذا قلت إن 
ا إن رأيته فأنت طالق جعلت الطالق جزاء على كالم مقيد بالرؤية ال على كالم مطلق وكأنه قال إن كلمت زيد

كلمته ناظرة إليه فأنت طالق وهذا يبني لك حرف املسألة ويزل عنك إشكاهلا مجلة وباهللا التوفيق فائدة األعم ال 
  يستلزم األخص 

لق األخص ضرورة وقوعه يف الوجود وال بد يف هذا من قوهلم األعم ال يستلزم األخص عينا وإمنا يستلزم مط
تفصيل وهو أن احلقيقة العامة تارة تقع يف رتب متساوية فهذه تستلزم األخص عينا وال بد كما إذا قال أفعل كذا 
 فإنه أعم من مرة ومرات وهو يستلزم املرة الواحدة عينا وأنفق ماال يستلزم اقل القليل عينا وتارة يقع يف رتب غري
متساوية كاحليوان والعدد فإهنما ال يستلزمان أحد انواعهما عينا واهللا سبحانه وتعاىل اعلم فائدة محل املطلق على 

  املقيد 
  محل املطلق على املقيد يف الكلي شيء ومحل املطلق على املقيد يف الكلية شيء آخر 

ا إذا محل املطلق على املقيد فيه مل يكن متضمنا فاألول كقوله تعاىل فتحرير رقبه وقيدها باإلميان يف مكان آخر فهذ
  ملخالفة أحدمها بل هو عمل هبما وتوفيه مبقتضامها ولو عمل باملطلق دون املقيد خلالف وال بد 

أما الثاين فكما إذا كان اإلطالق يف العام كقوله يف كل أربعني شاة وشاة فإذا قيل يف الغنم السائمة يف كل أربعني 
  ذا من باب محل املطلق على شاة شاة فليس ه

املقيد فإن اللفظ العام متناول جلميع أفراده فحمله على التخصيص إخراج لبعض مدلوله والفرق بني إخراج بعض 
  مدلول اللفظ وبني تقييد سلب عنه اللفظ األول رافع ملوجب اخلطاب 

عموم باملفهوم فتأمله فائدة وعلى والثاين رافع ملوجب االستصحاب وإمنا يرجع هذا إىل أصل آخر وهو ختصيص ال
هذا فال ينبغي أن يقال حيمل املطلق على املقيد مطلقا بل يفرق بني األمر والنهى فإن املطلق إذا كان يف األمر مل يكن 

  عاما فحمله على املقيد ال يكون خمالفة لظاهره وال ختصيصا 



  ياق النهي وإذا كان اإلطالق يف النهي فإنه يعم ضرورة عموم النكرة يف س
فهذا عام يف // رواه مسلم // وإذا محل عليه مقيد آخر كان ختصيصا ومثاله قوله ميسكن أحدكم ذكره بيمينه 

رواه البخاري // اإلمساك وقت البول ووقت اجلماع وغريمها وقال ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 
  ول فحمل األول عليه ختصيص حمض فائدة فهذا مقيد حبالة الب// ورواه مسلم وأبو داود والنسائي 

محل املطلق على املقيد مشروط بأن ال يقيد بقيدين متنافيني فإن قيد بقيدين متنافيني امتنع احلمل وبقى على إطالقه 
رواه // سبع مرات وعلم أن القيدين متثيل ال تقييد مثاله قوله تعاىل يف لوغ الكلب فليغسله إحدهن بالتراب 

  مطلق ويف لفظ اوالهن وهذا مقيد باألول // م والنسائي وغريهم البخاري ومسل
  ويف لفظ أخراهن وهذا مقيد باآلخرة فال حيمل على أحدمها بل يبقى على إطالقه فائدة شروط محل املطلق 
  ثاالن إمنا حيمل املطلق على املقيد إذا مل يستلزم محله تأخري البيان عن وقت احلاجة فإن استلزمه على إطالقه وله م

  // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // أحدمها قوله من مل جيد نعلني فليلبس خفني 

ومل يشترط قطعا وقال باملدينة على املنرب ملن سأله ما يلبس احملرم من مل جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل من 
  // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // كعبيه 

وال حيمل عليه ذلك املطلق ألن احلاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي مل يشهدوا خطبته  فهذا مقيد
  باملدينة فلو كان القطع شرطا لبينه هلم لعدم علمهم به وال ميكن اكتفاؤهم مبا تقدم من خطبته باملدينه 

   يأمر بقطع يف أعظم أوقات احلاجة ومن هنا قال أمحد ومن تابعه إن القطع منسوخ بإطالقه بعرفات اللبس ومل
ومل يشترط عددا مع أنه وقت // رواه البخاري ومسلم // املثال الثاين قوله ملن سألته عن دم احليض حتيه مث اغسليه 

حاجة فلو كان العدد شرطا لبينه هلا ومل حيملها على غسل ولوغ الكلب فإهنا رمبا مل تسمعه ولعله مل يكن شرع األمر 
  غه فائدة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه بغسل ولو

وهنى عن بيع ما مل يقبض يف حديث حكيم بن حزام وزيد بن // رواه مسلم // هنى رسول اهللا بيع الطعام قبل قبضه 
ثابت فقال أصحاب مالك النهي خمصوص بالطعام دون غريه فمنهم من قال هو من باب محل املطلق على املقيد وهو 

  // صحيح // نه عام وخاص ولفظه إذا اشتريت شيئا فال تبعه حىت تقبضه فاسد كما تقدم فإ

ومنهم من قال خاص وعام تعارضا فقدم اخلاص على العام وهو أفسد من األول إذ ال تعارض بني ذكر الشيء حبكم 
  وذكر بعضه به بعينه 

هنا ألن الطعام هنا وإن كان ومنهم من قال هو من باب ختصيص العموم باملفهوم وهذا املأخذ أقرب لكنه ضعيف 
مشتقا فاللقبية أغلب عليه حيث مل يلج معىن يقتضي اختصاص النهي به دون الشراب واللباس واألمتعة فالصواب 

رواه البخاري ومسلم // التعميم فائدة حديث جعلت يل األرض مسجدا قوهلجعلت يل األرض مسجدا وطهورا 
ختصيص الطهور بالتراب محال للمطلق علىاملقيد وهو ضعيف ألنه من ويف لفظ وتراهبا طهور فقيل // والنسائي 

  باب اخلاص والعام 
  وقيل هو من باب التخصيص باملفهوم واعترض عليه بثالثة أمور 

  أحدها أن داللة العموم أقوى ألهنا لفظية متفق عليها 
  الثاين أنه مفهوم لقب وهو أضعف املفهومات 

  لكونه غالب أجزاء األرض والتخصيص إذا كان له سبب مل يعترب مبفهومه  الثالث أن التخصيص بالتربة خرج



وأجيب بأن ذكر التربة اخلاصة بعد ذكر لفظ األرض عاما يف مقام بيان ما اختص به وامنت اهللا عليه وعلى األمة به 
بعده يتضمن  دليل ظاهر على أختصاص احلكم باللفظ اخلاص فإن عدوله عن عطفه على اللفظ العام إىل اسم خاص

زيادة اللفظ والتفريق بني احلكمني وأن الطهور متعلق بالتربة وكوهنا مسجدا متعلق مبسمى األرض يفهم تقييد كل 
  حكمم مبا نسب إليه وختصيصه مبا جعل خربا عنه وهذا واضح فائدة قال لنسائه إحداكن طالق 

  فإن اجلميع حيرمن عليه بالطالق  استشكل مجهور الفقهاء مذهب مالك فيمن قال لنسائه إحداكن طالق

وقالوا هذا إلزام بالطالق ملن مل يطلقها وهو باطل قالوا ويلزم من هذا خالف اإلمجاع وال بد ألن اهللا تعاىل اوجب 
إحدى خصال الكفارة فإضافة احلكم ألحد األمور إن اقتضى التعميم وجب أن يوجبوا مجيع اخلصال وهو خالف 

عموم وجب أن ال يقتضيه يف قوله إحداكن طالق ألنه لو عم لعم بغري مقتض وهو باطل اإلمجاع وإن مل يقتض ال
باإلمجاع ولكن لقوله رضي اهللا عنه غور وهو الفرق بني إجياب القدر املشترك وحترمي القدر املشترك فاالجياب يف 

جب عتق رقبه وهي الكفارة إجياب لقدر مشترك وهو مسمى احد اخلصال وذلك ال يقتضي العموم كما إذا أو
  مشتركة بني الرقاب مل يعم سائرها وأما حترير القدر املشترك فيلزم منه العموم ألن التحرمي من باب النهي 

وإذا هنى عن القدر املشترك كان هنيا عن كل فرد من أفراده بطريق العموم وإذا ثبت هذا فالطالق حترمي ألنه رافع 
  ك وهو إحدى نسائه عم مجيعهن كما لو قال واهللا ال قربت إحداكن شهرا حلل النكاح فإذا وقع يف القدر املشتر

وأما أصحاب أمحد فإهنم قالوا إذا قال عبدي حر وامرأيت طالق عتق عليه مجيع عبيده وطلق مجيع نسائه ولكن ليس 
  بناء منهم على هذا املأخذ بل ألن عندهم املفرد املضاف يعم كاجلمع املضاف 

فة والشافعي فلم يقولوا بالعموم يف واحدة من الصورتني وقال أصحاب مالك إذا قال لعبيدة وأما أصحاب أيب حني
أحدكم حر كان له أن خيتار من شاء منهم فيعينه للعتق وال يعتق اجلميع قالوا ألن العتق قربة وطاعة ال حترمي فهو 

ق أحدكم لزمه عتق واحد دون اجلميع فيقال إجياب للقدر املشترك وإن لزم منه التحرمي وهلذا لو قال هللا على أن أعت
ال فرق بني الطالق والعتق يف ذلك وقول اجلمهور أصح وقولكم إن الطالق حترمي ليس كذلك بل هو كامسه إطالق 

  وإرسال للمرأة ويلزم منه التحرمي كما أن العتق إرسال لألمة ويلزم منه التحرمي فهما سواء 
ا فلله علي أن أطلق واحدة منكن أو إحداكن مل يلزمه طالق مجيعهن عند من ويدل عليه أنه إن قال إن كلمت زيد

يعني عليه الوفاء عينا دون الكفارة ومعلوم قطعا أن القائل لنسائه إحداكن طالق غري مطلق لبقيتهن ال بلفظه وال 
اهللا تعاىل أباحه ومل بقصده فكيف يطلقن مجيعا فلو طلقن بغري مقتض لطالقهن ويدل على أن الطالق ليس بتحرمي أن 

  يبح قط حترمي احلالل والتحرمي ليس إىل العبد إمنا إليه االسباب 

التحليل والتحرمي يتبعها فهو كالعتق سواء وقد قال تعاىل ياأيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك مث فرض حتلة اليمني يف 
ن الطالق حترميا لشرعت فيه الكفارة كما ومل يكن ذلك حترميا هلا ولو كا// صحيح // حترمي احلالل وقد طلق 

  شرعت يف حترمي احلالل وكما شرعت يف الظهار الذي هو حترمي 
  فإن قيل فما تقولون إذا قال لنسائه إحداكن علي حرام فإن هذا حترمي للمشترك فينبغي أن يعم 

وأما من جيعله حترميا تزيله قيل هذا السؤال غري مسموع منكم فإن التحرمي عندكم طالق فهو كقوله إحداكن طالق 
الكفارة كالظهار كقول أمحد ومن وافقه فعندهم ال يعم ألنه مطلق يف إثبات فهو كقوله حرمت واحدة منكن خبالف 
ما إذا أراد املطلق يف نفي كقوله واهللا ال قربت واحدة منكن أو يف هني كقوله ال تقرب واحدة منهن فإنه يعم فائدة 

  ضي ارتفاع الواقع يف املا



  ارتفاع الواقع شرعا حمال أي ارتفاعه يف الزمن املاضي وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده ممكن وله أمثله 
أحدمها أن من يقول الفسخ رفع للعقد من أصله فيستتبع الولد والثمرة والكسب نقول بقدر ارتفاعه من أصله 

  واقعا ال أنا نقول برفعه من أصله 
دم زيد آخر الشهر فأنت طالق أوله وقلنا تطلق أول الشهر بقدومه آخره فإنا نقدر الثاين إذا قال المرأته إن ق

ارتفاع تلك اإلباحة قبل قدومه ال أنا نرفعها وجنعل الوطء حراما بل نقدر أن تلك اإلباحة يف حكم العدم تنزيال 
  للموجود مبنزلة املعدوم 

امللك بعد احلول إىل امللتقط مع بقاء املالك تنزيال له مبنزلة الثالث أنا ننزل اجملهول كاملعدوم يف باب اللقطة فننقل 
  املعدوم 

  الرابع أنا يف املفقود نزلنا الزوج الذي فقد منزلة املعدوم فأحبنا المرأته أن تعتد وتتزوج كما قضى فيه الصحابة 
  اخلامس إن من مات وال يعرف له قرابة كان ماله لبيت املال تنزيال للمجهول 

عدوم والنقول نوقفه حيت يتبني له قرابة وكذلك لو علمنا له وارثا واحدا وشككنا يف غريه دفعنا إىل املعلوم منزلة امل
مرياثه ومل نوقفه إال إن تيقن أنه كان له وارث وشككنا يف عدمه فإنه ينبين على تقدير وجوده ألنه األصل وعكس 

  ه أمثله هذا تنزيل املعدوم منزلة املوجود تقديرا ال حتقيقا ول
أحدها أن املقتول خطأ تورث عنه ديته املستحقة بعد موته تنزيال حلياته املعدومة وقت ثبوت الدية منزلة احلياة 

  املوجودة ليثبت له امللك 
  ثانيها لو أعتق عبده عن غريه فإنا نقدر امللك املعدوم للمعتق عنه مبنزلة املوجود الثابت له ليقع العتق عنه 

  اليت مل ختلق بعد يف بيع الثمار بعد بدو صالحها فإهنا تنزل مبنزلة املوجود حىت يكون موردا للعقد  ثالثها األجزاء
رابعها املنافع املعدومة يف اإلجازة فإهنا تنزل منزلة املوجود ونظائر القاعدتني كثرية فائدة رفض األعمال بعد الفراغ 

  منها باطل 
ض شيء من األعمال بعد الفراغ منه وأن نية رفضه وإبطاله ال تؤثر القياس وأصول الشرع يقتضي أنه ال يصح رف

شيئا فإن الشارع مل جيعل ذلك إليه ولو صح ذلك لتمكن املكلف من إسقاط مجيع أعماله احلسنة والقبيحة يف الزمن 
ال زناه املاضي فيقصد إبطال ما مضي من حجة وجهاده وهجرته وزكاته وسائر أعماله احلسنة والقبيحة فيقصد إبط

وسرقته وشربه وقتله ورباه وأكله أموال اليتامى وغري ذلك فما بال الوضوء والصالة والصوم واحلج دون سائر 
األعمال خرج فيها اخلالف فاملشهور يف مذهب مالك صحة الرفض يف الصالة والصوم ويف احلج والطهارة خالف 

ص وال إمجاع وال فرق صحيح بينها وبني سائر ويف الطهاره خاصة وجهان ألصحابنا وليس يف هذه املسائل ن
األعمال بل املعلوم من قاعدة الشرع أن إبطال ما وقع من األعمال إمنا يكون بأسباب نصيبه اهللا تعاىل مبطالت 

لتلك األعمال كالردة املبطلة لإلميان واحلدث املبطل للوضوء واإلسالم املبطل للكفر والتوبة املبطلة آلثار الذنوب 
منه املن واألذى املبطل للصدقة ويف الرياء الالحق بعد العمل خالف فهذه األسباب جعلها الشارع مبطالت  وقريب

آلثار األعمال وأما الرفض فال دليل يف الشرع يدل على أنه مبطل وال ميكن طرده وليس له أصل يقاس عليه بل قد 
  يقترن بالعمل أمور متنع صحته 

سمعة وغريمها وليس هذا إبطاال ملا صح وإمنا هو مانع من الصحة فائدة األسباب وتراتب أثره عليه كالرياء وال
  الفعلية أقوى من األسباب القولية 



األسباب الفعلية أقوى من األسباب القولية وهلذا تصح الفعليةمن احملجور عليه دون القولية فلو استولد ثبت 
ن لغوا ولو متلكه باصطياد أو احتطاب وحنوه ملكه وكذلك استيالده ولو عتق كان لغوا ولو متلك ماال بالشراء كا

لو أحياه ملكه باإلحياء مث قيل الفرق بينهما احتياجه إلىالفعل دون القول فإنا لو منعناه من وطئه أمته أضررنا هبا 
الفرق أن وال حاجة به إىل عتقها وهذا غري طائل فإنه قد حيتاج إىل القول أيضا كالشراء والنكاح واإلقرار ولكن 

أقواله ميكن إلغاؤها فإهنا جمرد كالم ال يترتب عليه شيء وأما األفعال فإذا وقعت ال ميكن إلغاؤها فال ميكن أن يقال 
إنه مل يسرق ومل يقتل ومل يستولد ومل يتلف وقد وجدت منه هذه األفعال فجرى جمرى املكره يف إلغاء أقواله وجمرى 

  علم فائدة احلائض واجلنب املأذون له يف صحة أفعاله واهللا ا
احلائض إذا انقطع دمها فهي كاجلنب فيما جيب عليها وحيرم فيصح صومها وغسلها وجتب عليها الصالة وهلا أن 
تتوضأوجتلس يف املسجد وجيوز طالقها على أحد القولني إال يف مسألة واحدة فإهنا ختالف اجلنب فيها وهي جواز 

لفرق بينها وبني اجلنب يف ذلك أن حدث احليض أوجب حترمي الوطء وحدثه ال وطئها فإنه يتوقف على االغتسال وا
  يزول إال بالغسل خبالف حدث اجلناية فإنه ال يوجب حترمي الوطء وال ميكن ذلك فيه البتة 

واستثىن بعض الفقهاء مسألة أخرى وهي نقض الشعر للغسل فإنه جيب على احلائض يف أحد القولني دون اجلنب 
  إىل هذا االستثناء فتأمله قاعدة وال حاجة 

يف املسائل اليت يتعلق هبا االحتياط الواجب وترك ما ال بأس به حذرا مما به البأس ومدارها على ثالثة قواعد قاعدة 
يف اختالط املباح باحملظور حسا وقاعدة يف اشتباه أحدمها باآلخر والتباسه به على املكلف وقاعدة يف الشك يف العني 

  هل هي قسم من املباح أم قسم من احملظور فهذه القواعد الثالث هي معاقد هذا الباب الواحدة 

فأما القاعدة األوىل وهي اختالط املباح باحملظور حسا فهي قسمان أحدمها أن يكون احملظور حمرما لعينه كالدم 
املغصوب مثال فهذا القسم الثاين ال والبول واخلمر وامليتة والثاين أن يكون حمرما لكسبه ألنه حرام يف عينه كالدرهم 

يوجب اجتناب احلالل وال حترميه البتة بل إذا خالط ماله درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار احلرام وحل له 
الباقي بال كراهة سواء كان املخرج عني احلرام أو نظريه ألن التحرمي مل يتعلق بذات الدرهم وجوهره وإمنا تعلق 

ا خرج نظريه من كل وجه مل يبق لتحرمي ما عداه معىن هذا هو الصحيح يف هذا النوع وال تقوم جبهة الكسب فيه فإذ
  مصاحل اخللق إال به 

وأما القسم األول وهو احلرام لعينه كالدم واخلمر وحنومها فهذا إذا خالط حالال وظهر أثره فيه حرم تناول احلالل 
نقلب حراما البتة ما دام وصفه باقيا وإمنا حرم تناوله ألنه ما تعذر وال نقول أنه صري احلالل حراما فإن احلالل ال ي

الوصول إليه إال بتناول احلرام فلم جيز تناوله وهذه العلة بعينها منصوصة لإلمام أمحد وقد سئل بأي شيء حيرم املاء 
خالطت هذه املاء فمتناوله  إذا ظهرت فيه النجاسة فأجاب هبذا وقال حرم اهللا تعاىل امليتة والدم وحلم اخلنزير فإذا

كأنه قد تناول هذه األشياء هذا معىن كالمه هذا إذا ظهر أثر املخالط فلو استهلك ومل يظهر أثره فهنا معترك النزال 
وتالطم أمواج األقوال وهي مسألة املاء واملائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت ومل يظهر هلا فيه أثر البتة واملذاهب 

  على إثىن عشر مذهبا نذكرها يف غري هذا املوضع إن شاء اهللا فيها ال تزيد 
أصحها مذهب الطهارة مطلقا مائعا كان ما خالطته أو جامدا ماء أو غريه قليال أو كثريا لرباهني كثرية قطعية أو 

احلرمة  تكاد تذكر هناك إن شاء اهللا وعلى هذا فإذا وقعت قطرة من لنب يف ماء فاستهلكت وشربه الرضيع مل تنتشر
ولو كانت قطرة مخر فاستهلكت يف املاء البتة مل حيد بشربه ولو كانت قطرة بول مل يغري ويشربه وهذا ألن احلقيقة ملا 

استهلكت امتنع ثبوت اإلسم اخلاص هبا فنفى اإلسم واحلقيقة للغالب فيتعني ثبوت أحكامه ألن األحكام تتبع 



  سألة فصل احلقائق واألمساء وهذا أحد الرباهني يف امل
وأما القاعدة الثانية وهي اشتباه املباح باحملظور إن كان له بدل ال اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن مل يكن له بدل 

  ودعت الضرورة إليه اجتهد يف املباح واتقى اهللا ما 

رب اجتهد يف أحدمها استطاع فإذا اشتبه املاء الطاهر بالنجس انتقل إىل بدله وهو التيمم ولو اشتبها عليه يف الش
  وشربه 

  وكذلك لو اشتبهت ميتة مبذكاة انتقل إىل غريمها ومل يتحر فيهما فإن تعذر عليه اإلنتقال ودعته احلاجة اجتهد 
  ولو اشتبهت أخته بأجنبية انتقل إىل نساء مل يشتبه فيهن فإن كان بلدا كبريا حترى ونكح 

مل جيد فقيل يصلي يف كل ثوب صالة ليؤدي الفرض يف ثوب  ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إىل غريمها فإن
متيقن الطهارة وقيل بل جيتهد يف أحد الثوبني ويصلي وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية قال ألن اجتناب النجاسة 

  من باب الترك وهلذا ال تشترط له النية 
اجتهد فقد صلى يف ثوب يغلب على ظن طهارته ولو صلى يف ثوب ال يعلم جناسته مث علمها بعد الصالة مل يعد فإن 

  وهذا هو الواجب عليه ال غري 
قلت وهذا كما لو اشترى ثوبا ال يعلم حاله جاز له أن يصلي فيه اعتمادا على غلبة ظنه وإن كان جنسا يف نفس 

جنسا يف نفس األمر فكذلك إذا أداه اجتهاده إىل طهارة أحد الثوبني وغلب على ظنه جاز أن يصلي فيه وإن كان 
األمر فاملؤثر يف بطالن العلم بنجاسة الثوب ال جناسته اجملهولة بدليل ما لو جهلها يف الصالة مث علمها بعد الصالة مل 

  يعد الصالة فهذا القول ظاهر جدا وهو قياس املذهب 
ب النجسة وزاد وقيل يراعى يف ذلك جانب املشقة فإذا كثرت الثياب اجتهد يف أحدها وإن قلت صلى بعدد الثيا

  صالة وهو اختيار ابن عقيل املين أو املذي 
ومن هذا الباب ما لو استيقظ فرأى يف ثوبه بلال واشتبه عليه أمين هو أم مذي ففي هذه املسألة قوالن يف كل 

يا مذهب من املذاهب األربعة إال أن أصحاب اإلمام أمحد رضي اهللا عنه قالوا إن سبق منه سبب ميكن إحالة كونه مذ
عليه مثل القبلة واملالعبة والفكر مع اإلنتشار فهو مذي إذ الظاهر أن الذكر بعد ذلك إمنا انكسر به فهو املتيقن وما 

زاد عليه فمشكوك فيه فال جيب عليه غسل بالشك وإن مل يتقدم منه شيء من ذلك فهو مين يف احلكم إذ هو 
مظنة اإلحتالم وقد قام شاهد املظنة ظاهر القياس مبوجب الغالب على النائم ومل يتقدم سبب يعارضه والنوم يف 

  شهادته وقوة هذا املسلك مما ال خيفي على منصف اشتباه جهة القبلة 
  ومن هذا الباب إذا اشتبهت عليه جهة القبلة ففيها ثالثة أقوال 

  أحدها جيتهد ويصلي صالة واحدة هذا أصح األقوال يف املذاهب األربعة وهو املشهور 
ين أنه يصلي أربع صلوات إىل أربع جهات ليؤدي مسيتقنا كما قالوا يف الثياب النجسة وكما قالوا فيمن فاتته الثا

  صالة من يوم ال يعلم عينها صلى مخس صلوات 
والقول الثالث أنه قد سقط عنه فرض االستقبال يف هذه احلال فيصلي حيث شاء وهذا مذهب أيب حممد بن حزم 

فرض االستقبال على العامل جبهة الكعبة القادر على التوجه إليها فأما العاجز عنها فلم يفرض اهللا  واحتج بأن اهللا إمنا
عليه التوجه إليها قط فال جيوز أن يلزم مبا ال يلزمه اهللا ورسوله به وإذا مل يكن التوجه واجبا عليه ألن وجوبه 

  الذي ال ميكنه التوجه إىل جهة القبلة مشروط بالقدرة صلى إىل أي جهة شاء كاملسافر املتطوع والزمن 



قلت وهذا القول ارحج وأصح من القول بوجوب اربع صلوات عليه فإنه إجياب ما مل يوجبه اهللا ورسوله وال نظري 
له يف إجيابات الشارع البتة ومل يعرف يف الشريعة موضع واحد أوجب اهللا على العبد فيه أن يوقع الصالة مث يعيدها 

لتفريط يف فعلها أوال كتارك الطمأنينة واملصلى بال وضوء وحنوه وأما أن يأمره بصالة فيصليها بأمره مرة اخرى إال 
مث يأمره بإعادهتا بعينها فهذا مل يقع قط وأصول الشريعة ترده وقياس هذه املسالة على مسالة الثياب وناسي صالة 

ملسألتني ايضا فلو أن حكمهما ثبت بكتاب أو سنة أو من يوم قياس ملختلف فيه على مثله ولعل الكالم إال يف تينك ا
إمجاع لكان يف قياس عليها ما فيه بل مل يكن صحيحا ألن جهة الفرق إما مساوية جلهة اجلمع أو أظهر وعلى 

التقديرين فالقياس منتف بقي النظر يف ترجيح أحد قويل االجتهاد والتخيري يف مسألة القبلة على اآلخر فمن نصر 
احتج مبا يف الترمذي وسنن ابن ماجة عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النيب يف سفر يف ليلة مظلمة التخيري 

// حسن // فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنيب فأينما تولوا فثم وجه اهللا 
  فيه ضعف قال الترمذي هذا حديث حسن إال أنه من حديث أشعث السمان و

وروى الدارقطين من حديث عطاء عن جابر قال كنا مع النيب مسري فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا يف القبلة فصلى 
كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا خيط بني يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنيب فلم يأمرنا باإلعادة فقال قد 

  دارقطين رواه حممد ابن سامل عن عطاء قال قال ال// ضعيف على الراجح // أجزأتكم صالتكم 

ويروى أيضا عن حممد بن عبد اهللا العرزمي عن عطاء وكالمها ضعيف وقال العقيلي ال يروى منت هذا احلديث من 
وجه يثبت واحتجوا أيضا مبا تقدم حكايته أن اهللا مل يأمر باالستقبال إال من كان عاملا به وقادرا عليه وأما العاجز 

ساقط عنه فرض االستقبال فال يكلف به ومن نصر االجتهادا احتج بأن اهللا تعاىل أوجب على العبد أن اجلاهل ف
يتقيه ما استطاع وهذا مقتضي وجوب االجتهاد عليه يف تقوى ربه تعاىل والتقوى هي فعل ما أمر وترك ما هنى قالوا 

قبل أي جهة شاء ابتداء بل ينظر إىل مطالع الكواكب وأيضا فإنه من املعلوم أنه اذا قام إىل الصالة مل جيز له أن يست
ومساقطها ومست جهة القبلة حىت إذا علم جهتها استقبلها وهذا نوع اجتهاد وأدلة اجلهة متفاوته اخلفاء والظهور 

فيجب على كل أحد فعل مقدوره من ذلك فإن مل يصبها قطعا أصاهبا ظنا وهو الذي يقدر عليه فمىت ترك مقدروة مل 
  قد اتقى اهللا تعاىل حبسب استطاعته يكن 

وقولكم إن اهللا إمنا أوجب االستقبال على القادر عليه العامل به قلنا اهللا سبحانه وتعاىل أوجب على كل عبد ما تؤديه 
إليه استطاعته من طاعته فإذا عجز عن هذا اليقني وأدلة اجلهة سقط عنه ولكن من أين يسقط عنه بذل وسعه 

  ه فصل إذا طلق إحدى امرأتيه مث اشتبهت عليه باألخرى ومقدوره الالئق ب
ومن هذا الباب لو طلق احدى امرأتيه بعينها مث اشتبهت عليه باألخرى فقيل جيب عليه اعتزاهلا ويوقف األمر حىت 
  يتبني احلال وعليه نفقتهما وهذا مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد يف إحدى الروايتني وهي اختيار صاحب املغىن 

وقيل يقرع بينهما كما لو أهبم الطالق يف واحدة ال بعينها وهذا هو املشهور يف املذهب وهذا اختيار عامة أصحاب 
  أمحد ونص عليه اخلرقى يف املختصر فقال ولو طلق واحدة من نسائه ونسيها أخرجت بالقرعة 

ل له إحدمها بالقرعة كما لو اشتبهت قال املانعون من القرعة يف هذه الصورة اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فال حت
  أخته بأجنبية مل يكن له أن يعقد على إحدامها 



بالقرعة قالوا وألن القرعة ال تزيل التحرمي من املطلقة وال ترفع الطالق عمن وقع عليه وال تزيل احتمال كون 
ذا ذكرها فلما عاد التحرمي بالذكر املطلقة غري من وقعت عليها القرعة بدليل أن التحرمي لو ارتفع بالقرعة ملا عاد إ

  دل على أن القرعة مل ترفع حترمي املطلقة 
قالوا وأيضا القرعة ال يؤمن وقوعها على غري املطلقة وعدوهلا عن املطلقة وذلك يتضمن مفسدتني حترمي احملللة له بال 

  سبب وحتليل احملرمة عليه مع جواز كوهنا املطلقة 
مترة بعينها مث وقعت يف متر فإهنا ال خترج بالقرعة ولو حلف ال يكلم إنسانا بعينه مث  قالوا وأيضا فلو حلف ال يأكل

  اختلط يف آخرين مل خيرج بالقرعة إىل أمثال ذلك من الصور فهكذا قالوا 
وأيضا فال نعلم سلفا باستعمال القرعة يف مثل هذه الصورة قالوا وأيضا لو حلف ال يأكل مترة فوقعت يف متر فأكل 

واحدة فقد قال اخلرقي ال حتل له امراته حىت يعلم أهنا ليست اليت وقعت اليمني عليها فحرمها مع أن األصل  منه
بقاء النكاح ومل يعارضه يقني التحرمي فهاهنا اوىل قالوا وأيضا فقد قال اخلرقي فيمن طلق امرأته ومل يدر أواحدة طلق 

فإن راجعها يف العدة مل يطاها حىت يتيقن كم الطالق فلم يبح له  أو ثالثا اعتزهلا وعليه نفقتها ما دامت يف العدة
وطؤها الحتمال كون الطالق ثالثا واألصل عدمه واحتمال كون غري من خرجت عليها القرعة هي املطلقة 

كاحتمال كون هذه مطلقة ثالثا بل هو هناك أقوى فإن يف صورة الشك يف عدد الطالق مل يتيقن حترميا يرفع النكاح 
  األصل بقاء احلل ويف املنسية قد تيقنا ارتفاع النكاح مجلة عن إحدمها وأهنا أجنبية وحصل الشك يف تعيينها و

قالوا وال يصح قياس هذه الصورة على ما إذا طلق واحدة مبهمة فقال واحدة منكن طالق جاز له أن يعينها بالقرعة 
قرعة تعينت الن الشارع جعل القرعة صاحلة للتعيني منشئة له الن الطالق ههنا مل يثبت لواحدة بعينها فإذا عينتها ال

  ويف مسألتنا املطلقة معينة يف نفسها ال حمالة والقرعة ال ترفع الطالق عنها وال توقعه على غريها كما تقدم 
احتج به من  وسر املسألة أن القرعة إمنا تعمل يف إنشاء التعيني الذي مل يكن ال يف إظهار تعيني كائن قد نسى فهذا ما

نصر هذا القول وأما من نصر القول بالقرعة فقالوا الشارع جعل القرعة معينة يف كل موضع تتساوى فيه احلقوق 
  وال ميكن التعيني إال هبا إذ لوالها لزم أحد باطلني إما الترجيح مبجرد االختيار والشهوة وهو باطل يف تصرفات 

ك تعطيل احلقوق وتضرر املكلفني مبا ال تأيت به الشريعة الكاملة بل وال الشارع وإما التعطيل ووقف األعيان ويف ذل
السياسة العادلة فإن الضرر الذي يف تعطيل احلقوق أعظم من الضرر املقدر يف القرعة بكثري وحمال أن جتيء الشريعة 

  بالتزام أعظم الضررية لدفع أدنامها 
لقرعة تعينه فيسعد اهللا هبا من يشاء ويكون تعيني القرعة له هو وإذا عرف هذا فاحلق إذا كان لواحد غري معني فإن ا

غاية ما يقدر عليه املكلف فالتعيني هبا تعيني لتعلق حكم ملا عينته فهي دليل من أدلة الشرع واجب العمل به وإن 
انت غري مطابقة كان نفس األمر خبالفه كالبينة واإلقرار والنكول فإهنا أدلة منصوبة من الشارع لفصل النزاع وإن ك

  ملتعلقها يف بعض الصور فلهذا نصب الشارع القرعة معينة للمستحق قاطعة للنزاع 
وإن تعلقت بغري صاحب احلق يف نفس االمر فإن مجاعة املستحقني إذا استووا يف سبب االستحقاق مل تكن القرعة 

م كلهم وليس احدهم أوىل بالتعيني من ناقله حلق احدهم وال مبطلة له بل ملا مل ميكن تعميمهم كلهم وال حرماهن
اآلخرين جعلت القرعة فاصلة بينهم معينة ألحدهم فكأن املقرع يقول اللهم قد ضاق احلق عن اجلميع وهم عبيدك 

فخص هبا من تشاء منهم به مث تلقى فيسعد اهللا هبا من يشاء وحيكم هبا على من يشاء وهذا سر القرعة يف الشرع 
من شبهها بالقمار الذي هو ظلم وجور وكيف يلحق غاية املمكن من العدل واملصلحة وهبذا علم بطالن قول 

بالظلم واجلور هذا من افسد القياس وأظهره بطالنا وهو كقياس البيع على الربا فإن الشريعة فرقت بني القرعة 



حرم القمار وقد قال تعاىل والقمار كما فرقت بني الربا والبيع فأحل اهللا البيع وحرم الربا وأحل الشارع القرعة و
وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم ايهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون وقال تعاىل إخبارا عن ذي النور 

فساهم فكان من املدحضني وقد احتج األئمة بشرع من قبلنا جاء ذلك منصوصا عنهم يف مواضع وقد ثبت عن 
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه وثبت عنه يف الصحيح ايضا أن رجال النيب أنه كان إذا اراد سفرا اقرع بني 

أعتق ستة مملوكني ال مال له سواهم فجزأهم النيب أجزاء وضرب عليهم بسهمي رق وسهم حربة فأعتق إثنني وأرق 
عة ههنا إمنا أربعة وكل ما ذكروه يف الطالق فهو منتقض عليهم هبذه الصورة بل القرعة يف الطالق أوىل ألن القر

هي جلمع احلرية يف بعضهم وقد كان يف املمكن أن يعتق من كل واحد سدسه وليستسعى يف بقية نفسه كما يقول 
  أبو حنيفة أو يترك رقيقا ومع هذا 

فاقرع بينهم جلمع احلرية يف إثنني منهم وعني هبا عبدين من الستة مع تشوفه إىل العتق وحكمه به يف السراية يف 
شريكه فما الظن بالطالق الذي هو أبغض احلالل إىل اهللا ورسوله وألنا لو مل نستعمل القرعة يف املنسية  ملكه وملك

  لزم احد حمذورين 
  أما إيقاع الطالق على األربع إذ انسيت بينهن وهذا باطل ألنه يتضمن حترمي من مل يطلقها وال حرمها اهللا عليه 

ت ابدا إىل املمات ومع هذا نوجب عليه نفقتهن وكسوهتن وإسكاهنن وأما أن يعطل انتفاعه هبن ويتركهن معلقا
ونقول ال حيل لك قربان واحدة منهن وعليك القيام جبميع حقوقهن فهذا لو جاء به الشارع لقوبل بالسمع والطاعة 

  ولكن حكمة شرعه ورمحته تأبياه وال شاهد له يرد إليه ويعترب به 
صول شرعه ما يدل عليه وأنه أوىل األقوال يف املسألة وقد روى البخاري يف وأما القول بالقرعة فقد ذكرنا من أ

// رواه البخاري وغريه // صحيحه أن النيب على قوم اليمني فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم يف اليمني ايهم حيلف 
سول اهللا أن يستهما ويف السنن واملسند عن أيب هريرة أن رجلني تداعيا يف دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرمها ر

ويف املسند والسنن أيضا أن النيب قال إذا كره اإلثنان اليمني أو استحباها // صحيح // على اليمني أحبا أو كرها 
ويف السنن عن أم سلمة أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا مواريث بينهما قد درست // صحيح // فليستهما عليها 

ن إيل وإمنا أنا بشر ولعل بعضكم أحلن حبجته من بعض وإمنا أقضي بينكم على ليس بينهما بينه فقال إنكم ختتصمو
حنو ما امسع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأخذه فإمنا أقطع له قطعة من النار يأيت هبا اسطاما يف عنقه يوم 

سما مث توخيا احلق مث القيامة فبكى الرجالن وقال كل منهما حقي ألخي فقال رسول اهللا إذا قلتما فاذهبا فاقت
  // رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود // استهما عليه مث ليتحلل كل منكما صاحبه 

  وأقرع سعد يوم القادسية بني املؤذنني فهذه قرعة يف احلضانة ويف ختفيف السفينة 

تنازع فيه ويف األذان ويف العتق ويف السفر بالزوجة والبداءة هبا يف القسم ويف احللف على احلق ويف تعيني احلق امل
  ومجع احلرية وتكميلها يف رقبة كاملة 

وصح عن علي رضي اهللا عنه أنه سئل عن رجل له اربع نسوة طلق إحداهن ونكح مث مات ال أيتهن طلق فقال 
ق وإما أقرع بني االربع وأنذر منهن واحدة وأقسم بينهن املرياث فهذه قرعة يدري الشهود فهذه قرعة إما يف الطال

يف االستحقاق للمال وأيا ما كان فاملوانع اليت ذكروها يف الطالق بعينها قائمة يف استحقاق املال سواء بسواء فأي 
فرق بني حترمي مال أحله اهللا تعاىل وبني حترمي فرج أحله اهللا فإن كانت القرعة تتضمن أحد الفسادين فهي متضمنة 

  من ذلك لآلخر قطعا وإن مل تتضمن اآلخر مل تتض



  وقولكم املال فهي أسهل ال ينفعكم يف دفع هذا اإللزام واهللا أعلم 
قالوا وحنن جنيب عن كلماتكم أما قولكم اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم حيل املشتبه بالقرعة كما لو اشتبهت قبل 

  العقد أخته بأجبية 
اؤه فمنعنا مث اصل مستصحب ال جيوز تركه فجوابه ان األصل قبل العقد التحرمي وقد شككنا يف دفعة واألصل بق

إال بسبب يزيله وال كذلك يف مسألتنا إذ ثبت احلل قطعا فنحن إذا اخرجنا املطلقة بالقرعة بقيت األخرى على احلل 
  املستصحب قبل الطالق وقد شككنا يف إصابة الطالق هلا فنتمسك باألصل حىت يثبت ما يزيله وهذاواضح 

  ل أعىن استصحاب ما ثبت حىت ثبت رفعه وقد اتفق على هذا األص
وأما قولكم القرعة ال تزيل التحرمي من املطلقة وال ترفع الطالق عمن وقع عليه وال تزيل احتمال كون املطلقة غري 

  اليت وقع عليها القرعة 
طلق فحق فجوابه أنه منقوض بالعتق وما كان جوابكم عن العتق فهو جوابنا بعينه ومنقوض بالقرعة يف امللك امل

املالك يف ملك املال كحقه يف ملك البضع والعتق بالقرعة متضمن إرقاق رقبه من ثبت له احلرية وسقوط احلج 
واجلهاد عنه وثبوت أحكام العبيد له على تقدير كونه هو املعتق يف نفس األمر وإن كانت امة يضمن إباحة فرجها 

  ا للمطلقة كذلك أوىل لغري مالكها ومع هذا فالقرعة معينة للمعتق فتعينه
وجواب آخر وهو أن القرعة مل تزل حترميا ثابتا يف املطلقة وإمنا عينت حكما مل يكن لنا سبيل إىل تعيينه إال بالقرعة 
واحتمال كون غري اليت خرجت هلا القرعة هي املطلقة يف نفس األمر كما مل يكلفنا به الشارع لتعذر الوصول إىل 

   علمه فنزل منزلة املعدوم
وهذا كما أن احتمال كون غري األمة اليت خرجت هلا القرعة هي احلرة يف نفس األمر ساقطا عنا لتعذر علمنا به 

  فتنزل منزل املعدوم 
وكذلك كون مالك املال الضائع موجودا يف نفس األمر ال ميتنع من نقله عنه إىل امللتقط بعد حول التعريف لتعذر 

  معرفته فنزل منزلة املعدوم 

لك حكم الصحابة عمر وغريه يف املفقود تتزوج امرأته وإن كان باقيا حيا على وجه األرض وقد أبيج فرج وكذ
  زوجته لغريه من غري طالق منه وال وفاة لتعذر معرفته فنزل يف منزلة املعدوم 

  قولكم لو ارتفع التحرمي بالقرعة ملا عاد إذا ذكرها 
إذا زال النسيان زال شرط االرتفاع والقرعة إمنا صرنا إليها ٤سان وقلنا ارتفاع التحرمي مشروط باستمرار الني

  للضرورة وال ضروره مع التذكر 
  قولكم القرعة ال يؤمن وقوعها على غري املطلقة وعدوهلا عن املطلقة وذلك يتضمن مفسدتني إىل آخره 

نزل منزلة املعدوم ومل يضر كون  قلنا منقوض بالعتق وبامللك املطلق وأيضا ملا كان ذلك جمهوال معجوزا عن علمه
  املستحق يف نفس األمر غري املستحق بالقرعة كما قدمنا من النظائر فلسنا مؤاخذين مبا يف نفس األمر ما مل نعلم به 

وهذه قاعدة من قواعد الشرع وهي أن املؤاخذة وترتب األحكام على املكلف إمنا هي على علمه ال على ما يف 
مه وعليها جل الشريعة يف الطهارات والنجاسات واملعامالت واملناكحات واألحكام نفس األمر إذا مل يعل

والشهادات فإن الشاهد إذا عرف أن لزيد قبل عمرو حقا وجب عليه أن يشهد به وإن كان قد برىء إليه منه 
  وحيكم به احلاكم فالشريعة غري منكر فيها ذلك وهل تتم مصاحل العباد إال بذلك 

ال يأكل مترة وال يكلم إنسانا مث اختلط احمللوف عليه بغريه مل خيرج بالقرعة فيقال هذه املسألة قولكم لو حلف 



  ليست منصوصا عليها وال يعلم فيها إمجاع البتة 
فإن كانت مثل مسألتنا سواء فالصواب التسوية بينهما وإن كان بينهما فرق بطل اإلحلاق فبطل اإللزام هبا على 

ما يفيدكم إلزام الفرق بينهما وإن كان بينهما فرق بطل التقديران بالتناقض وأنه جيب عليه التقديرين نعم غاية 
التسوية بينهما يف احلكم وهذا ليس بدليل يثبت لكم حكم املسألة إذ منازعكم يقول تناقض يف الفرق بني املسألتني 

الباطل يف عدم القول بالقرعة يف مسألة ليس بدليل على صحة ما ذهبتم إليه فإن كان التفريق باطال جاز أن يكون 
اإللزام وال يتعني أن يكون الباطل القول هبا يف املسالة املتنازع فيها فهذا جواب إمجايل كاف فكيف والفرق بينهما 
يف غاية الظهور فإنه إذا حلف ال يأكل مترة بعينها مث وقعت يف متر فأكل منه واحدة فإنه ال حينث حىت يأكل اجلميع 

  ا يعلم به أنه أكلها وما مل يتيقن أكلها مل يتيقن حنثه فال حاجة إىل القرعة وكذلك مسألة كالم رجل بعينه أو م
  فإن قيل فهل يأمرونه باإلقدام على األكل مع االختالط 

  قيل الورع أن ال يقدم على األكل فإن أكل مل حينث حىت يتيقن أكله هلا 

يقال سبحان اهللا تعاىل وأي سلف معكم يوقف الرجل عن مجيع زوجاته قولكم ال سلف بالقرعة يف هذه الصورة ف
وجعلهن معلقات ال مزوجات وال مطلقات إىل املوت مع وجوب نفقتهن وكسوهتن وسكناهن عليه وينبغي أن يعلم 

ل ان القول الذي ال سلف به الذي جيب إنكاره ان املسألة وقعت يف زمن السلف فأفتوا فيها بقول او أكثر من قو
  فجاء بعض اخللف فأفىت فيها بقول مل يقله فيها احد منهم فهذا هو منكر 

فأما إذا مل تكن احلادثة قد وقعت بينهم وإمنا وقعت بعدهم فإذا افىت املتأخرون فيها بقول ال حيفظ عن السلف مل يقل 
  أنه ال سلف لكم يف املسألة 

املتأخرون فيقال حينئذ أنه ال سلف لكم هبذه الفتوى وليس اللهم إال أن يفتوا يف نظريها سواء خبالف ما أفىت به 
  هذا موضع بسط الكالم يف هذا املوضع فإنه يستدعي حتريرا أكثر من هذا 

وأما قولكم لو حلف ال يأكل مترة قد وقعت يف متر فأكل منه واحدة فإن اخلرقي حيرم عليه امرأته حىت يعلم أهنا 
  األصل بقاء النكاح فهنا أوىل  ليست اليت وقعت عليها اليمني مع أن

قلت اخلرقي مل يصرح بالتحرمي بل أفىت بأنه ال يقرب زوجته حىت يتبني احلال وهذا ال ينهض للتحرمي ولفظ اخلرقي 
يف خمتصره هذا وإذا حلف بالطالق أن ال يأكل مترة فوقعت يف متر فإن أكل منه واحدة منع من وطء زوجته حىت 

  ت عليها اليمني وال يتحقق حنثه حىت يأكل التمر كله هذا لفظه يعلم أهنا ليست اليت وقع
وآخر كالمه يدل على أن منعه من وطئها إمنا هو على سبيل الورع فإنه ال حيرمها عليه حبنث مشكوك فيه وهذا 

  ظاهر 
فإن اخلرقي وأما مسألة من طلق ومل يدر أواحدة طلق ام ثالثا فاالحتجاج هبا يف غاية الضعف وكذلك اإللزام هبا 

بناها على كون الرجعية حمرمة وهلذا صرح يف املختصر بذلك يف تعليل املسألة فقال وإذا طلق فلم يدر أواحدة طلق 
أم ثالثا اعتزهلا وعليه نفقتها ما دامت يف العدة فإن راجعها يف العدة مل يطأها حىت يتيقن كم الطالق النه متيقن 

  للتحرمي شاك يف التحليل 
ول هذا قد تيقن وقوع الطالق وشك هل الرجعة رافعة له أم ال وغريه ينازعه يف إحدى املقدمتني فاخلرقي يق

ويستفصل يف األخرى فيقول ال نسلم أن الرجعية حمرمة فلم يتيقن حترميا البتة وعلى تقدير أن تكون حمرمة فالتحرمي 
  ه األول مسلم وال يفيدكم شيئا والثاين املتيقن أي حترمي يعنون به حترميا تزيله الرجعة أو حترميا ال تزيل



ممنوع وعلى التقديرين فال حجة لكم يف هذه املسالة وال إلزام فإهنا ليست منصوصة وال متفق عليها وال ملزمة ايضا 
فإنه بناها على اصله من كون الرجعية حمرمة فقد تيقن حترميها وشك يف رفع هذا التحرمي بالرجعة وال كذلك فيمن 

  سواها فإنه مل يتيقن حترميها وإزالة التحرمي بالقرعة فافترقا خرجت على 
وأما قولكم ال يصح قياسها على ما إذا طلق واحدة مبهمة حيث يعينها بالقرعة ألن الطالق مل يثبت لواحدة بعينها 

ن إحلاق إحدامها فتعيينها بالقرعة خبالف املنسية قلت ال ريب ان بني املسألتني فرقا ولكن الشأن يف تأثريه ومنعه م
باإلخرى فإن صح تأثري الفرق بطل هذا الدليل املعني وال يلزم من بطالن دليل معني بطالن احلكم إال أن ال يكون 

هلم دليل سواه وحنن مل حنتج هبذا الدليل اصال حىت يلزم بطالن ما ذكرناه وإن بطل تأثري الفرق وجب إحلاق إحدى 
  الصورتني باألخرى 

اهللا أن هذا الفرق ملغي فنقول إذا قال لنسائه إحداكن طالق فإما أن ينفذ الطالق على واحدة منهن  وحنن نبني حبمد
عقب إيقاعه أو ال يقع إال بتعيينه والثاين باطل ألن التعييني ليس بسبب صاحل للتطليق فال يصح إضافة الطالق إليه 

  واحدة منهن وال بد واألقوال هنا ثالثة فيتعني أن الطالق استند إىل واحدة يف إيقاعة أوال فقد وقع ب
  أحدها أنه ميلك تعيني املطلقة فيمن شاء وهذا قول الشافعي وأيب حنيفة 

  القول الثاين أنه تطلق عليه اجلميع وهذا قول مالك ومن وافقه 
لف يف القول الثالث أنه خيرج املطلقة بالقرعة وهذا مذهب أمحد وهو قول علي وابن عباس وال يعرف هلما خما

الصحابة وبه قال احلسن البصري وأبو ثور وغريمها وهو الصحيح من األقوال فإن طالق األربع مع كون اللفظ غري 
صاحل له واإلرادة غري متناوله له خمالفة لألصول وإيقاع الطالق من غري سببه وقد تقدم الكالم على مأخذ هذا 

  وال تعيني وإمنا الكالم على قوىل القرعة والتعيني فنقول القول وما فيه فال نعيده وعلى هذا القول فال قرعة 
القول بالقرعة أصح وإذا كان القول هبا اصح يف هذه املسألة فالقول هبا يف مسألة املنسية اوىل فهذان مقامان هبما 

ناه وهي أقرب إىل يتم الكالم يف املسالة فأما املقام األول فيدل عليه ان القرعة قد ثبت هلا اعتبار يف الشرع كما قدم
  العدل وأطيب 

للقلوب وابعد عن هتمة الغرض وامليل باهلوى إذ لوالها لزم احد األمرين إما الترجيح بامليل والغرض وإما التوقف 
وتعطيل االنتفاع ويف كل منهما من الضرر ما الخفاء به فكانت القرعة من حماسن هذه الشرعية وكماهلا وعموم 

  مصاحلها 
طلقة بعد إهبامها وانتظار ما يعينه النصيب والقسمة اليت ال تتطرق إليها هتمة وال ظن فليس ذلك إىل وأما تعيني امل

املكف بل إليه إنشاء الطالق ابتداء يف واحدة منهن وأما أن يكون إليه تعيني من جعل طريق تعيينه خارجا عن 
  غيب عن العباد فكال مقدوره وموكوال إىل ما يأيت به القدر وخيرجه النصيب املقسوم امل

  وسر املسالة أن العبد له التعيني ابتدء وأما تعيني ما أهبمه اوال فلم جيعل إليه وال ملكه الشارع إياه 
والفرق بينهما أن التعيني االبتدائي تعلق به إرادته وباشره بسبب احلكم فتعني بتعيينه ومبباشرته بالسبب وأما التعيني 

ألنه مل يباشره بالسبب والسبب كان قاصرا عن تناوله معينا وإمنا تناوله مبهما واملكلف  بعد اإلهبام فلم جيعل إليه
  كان خمريا بني أن يوقع احلكم معينا فيتعني بتعيينه أو يوقعه مهما فيصري تعيينه إىل الشارع 

شترك يف فرد من وسر ذلك أن احلكم قد تعلق يف املبهم باملشترك فال بد من حاكم منزه عن التهمة يعني ذلك امل
  افراده 

واملكلف ليس مبنزه عن التهمة فكانت القرعة هي املعينة وأما إذا عينه ابتداء فلم يتعلق احلكم مبشترك بل تعلق مبا 



  اقتضاه تعيينه وغرضه فأنفذه الشارع عليه 
عباس بالقرعة ومل  فهذا مما يدلك على دقة فقه الصحابة رضي اهللا عنهم وبعد غور مداركهم وهلذا افىت على وابن

  جيعال التعيني إليه 
وال حنفظ عن صحايب خالفهما وإذا ثبت أن القرعة يف هذه الصورة راجحة على تعيني املكلف تبني بذلك تقرير 

املقام الثاين وهو أن القول هبا يف مسألة املنسية أوىل ألهنا أذا علمت يف حمل قد يعلق احلكم فيه باملشترك وهو أحد 
كل واحدة منهن يصدق عليها اهنا أحدها وهذا هو مأخوذ من عمم الوقوع فألن يعمل يف حمل تعلق  الزوجات إذ

احلكم فيه ببعض أفراده اوىل فإن احلكم يف األول كان صاحلا جلميع األفراد لتعلقه بالقدر املشترك ومع هذا فالقرعة 
لق بفرد بعينه لكنه جهل فاستفيد علمه من قطعت هذه الصالحية وخصتها بفرد بعينه واحلكم يف الثانية إمنا تع

القرعة وملا جهل صار كاملعدوم إذ اجملهول املطلق يف الشريعة كاملعدوم وليس لنا طريق إىل اعتباره موجودا إال 
  بالقرعه 

  فإذا قطعت القرعة احلق املشترك من غري املعني فألن يعني جمهوال ال سبيل إىل تعينها إال هبا أوىل واحرى 
شئت قلت إخراج اجملهول أيسر من تعيني املبهم وأوسع طريقا وأقل مانعا ألن املبهم ال تثبت له حقيقة معينه فإن 

بعد وال سيما إذا كان مشتركا بني افراد تقتضيه اقتضاء واحد فليس ثبوت التعيني لفرد أوىل من ثبوته لغريه 
ة عليها اي دليل وجد واي عالمة أمكنت فإهنا عالمة واجملهول قد ثبتت له احلقيقة أوال مث جهلت فيكفي يف الدالل

ودليل على وجودها ال علة ألنيتها وبغري املبهم ليس دليال حمضا بل هو كالعلة النيته وثبوته فإذا صلحت القرعة 
هو  لتعيني املبهم فالن تصلح للداللة على اجملهول بطريق األوىل وحنن ال ندعي وال عاقل ان القرعة جتعل املخرج هبا

متعلق احلكم يف نفس األمر بل نقول إن القرعة جتعل املخرج هبا متعلق احلكم ظاهرا وشرعا وهو غاية ما يقدر عليه 
املكلف ومل يكلفه اهللا علم الغيب وال موافقة ما يف نفس األمر بل القرعة عندنا ال تزيد على البينه والنكول 

   سبحانه وتعاىل اعلم فصل واألمارات الظاهرة اليت هي طرق لفصل النزاع واهللا
وأما القاعدة الثالثة وهي قاعدة الشك ينبغي ان يعلم انه ليس يف الشريعة شيء مشكوك فيه البته وإمنا يعرض الشك 

للمكلف بتعارض إمارتني فصاعدا عده فتصري املسالة مشكوكا فيها بالنسبة إليه فهي شكيه عنده ورمبا تكون ظنية 
وتكون قطعيه عند آخرين فكون املسالة شكية أو ظنيه أو قطعية ليس وصفا ثابتا هلا بل هو لغريه أوله يف وقت آخر 

  أمر يعرض هلا عند إضافتها إىل حكم املكلف وإذا عرف هذا فالشك الواقع يف املسائل نوعان 
هذا الشك أحدمها شك سببه تعارض األدلة واألمارات كقوهلم يف سؤر البغل واحلمار مشكوك فيه فنتوضأونتيمم ف

لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة وإن كان النجاسة ال يقاوم دليل الطهارة فإنه مل يقم على تنجيس سؤرمها دليل 
والرجس هو // رواه البخاري ومسلم وغريهم // وغاية ما احتج به لذلك قول النيب احلمر األهلية إهنا رجس 

   النجس وهذا ال دليل فيه ألنه إمنا هناهم عن حلومها

وقال اهنا رجس وال ريب أن شحومها ميته ال تعمل الذكاة فيها فهي رجس ولكن من أين يلزم أن تكون جنسة يف 
  حياهتا حىت يكون سؤرها جنسا وليس هذا موضع هذه املسألة 

ومن هذا قوهلم للدم الذي تراه املرأه بني اخلمسني سنة إىل الستني أنه مشكوك فيه فتصوم وتصلى وتقضي فرض 
وم لتعارض دليلي الصحة والفساد وإن كان الصحيح أنه حيض وال معارض لدليل كونه حيضا أصال ال من الص

  كتاب وال من سنة وال إمجاع وال معقول فليس هذا مشكوكا فيه واملقصود التمثيل 



معرفته القسم الثاين الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه اسباب احلكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله أو لعدم 
  بالسبب القاطع للشك فهذا احلكم واقع كثريا يف العيان واألفعال وهواملقصود لذكر القاعدة اليت تضبط أنواعه 
والضابط فيه أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك استصحبها املكلف وبين عليها حىت يتيقن االنتقال عنها 

ه جناسة أم ال بين علي يقني الطهارة ولو تيقن جناسته مث شك هذا ضابط مسائلة فمن ذلك إذا شك يف املاء هل أصابت
  هل زالت أم ال بىن على يقني النجاسة 

الثالثة إذا أحدث مث شك هل توضأ أم ال بىن على يقني احلدث ولو توضأ وشك يف احلدث بىن على يقني الطهارة 
  وفروع املسألة مبنية على هذا األصل 
الشمس مل جيز له الفطر ولو اكل أفطر ولو شك يف طلوع الفجر جاز له األكل  الرابعة إذا شك الصائم يف غروب

  ولو اكل مل يفطر 
اخلامسة لو شك هل صلى ثالثة أو أربعا وهو منفرد بىن على اليقني إذ األصل بقاء الصالة يف ذمته وإن كان إماما 

أموم على الصواب وقال الشافعي ومالك فعلى غالب ظنه ألن املأموم ينبهه فقد عارض األصل هنا ظهور تنبيه امل
  يبين على اليقني مطلقا ألنه األصل 

السادسة إذا رمى صيدا فوقع يف ماء فشك هل كان موته باجلرح أو باملاء مل ياكله ألن األصل حترميه وقد شك يف 
قن شروط احلل يف غري السبب املبيح وكذلك لو خالط كالبا أخرى ومل يدر اصاده كلبه أو غريه مل ياكله ألنه مل يتي

  // رواه البخاري ومسلم // كلبه كما قال النيب إنك إمنا مسيت على كلبك ومل تسم علي غريه 

  السابعة إذا شك هل طاف ستا او سبعا أو رمى ست حصيات او سبعا بىن على اليقني 
  وسواسا الثامنة إذا شك هل عم املاء بدنه وهو جنب أم ال لزمه يقني تعميمه ما مل يكن ذلك 

  التاسعة إذا اشترى ثوبا جديدا أو لبيسا وشك هل هو طاهر أو جنس فيبين األمر على الطهارة ومل يلزمه غسله 
العاشرة إذا أصابه بلل ومل يدر ما هو مل جيب عليه أن يبحث عنه وال يسال من أصابه به ولو سأله مل جيب عليه 

بالليل أو بالنهار مل جيب عليه مشها وال تعرفها فإذا تيقنها إجابته على الصحيح وعلي هذا لو أصاب ذيله رطوبة 
  عمل مبوجب يقينه 

احلادية عشر إذا كان عليه حق هللا عز و جل من صالة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام وشك هل أتى به أم ال 
  لزمه اإلتيان به 

  ه املال حىت يتيقن موته الثانية عشرة إذا شك هل مات مورثه فيحل له ماله أو مل ميت مل حيل ل
الثالثة عشرة إذا شك يف الشاهد هل هو عدل أو ال مل حيكم بشهادته ألن الغالب يف الناس عدم العدالة وقول من 
قال األصل يف الناس العدالة كالم مستدرك بل العدالة طارئة متجددة واألصل عدمها فإن خالف العدالة مستندة 

جهوال ظلوما فاملؤمن يكمل بالعلم والعدل ومها مجاع اخلري وغريه يبقى على  جهل اإلنسان وظلمه واإلنسان خلق
  األصل أي فليس األصل يف الناس العدالة وال الغالب 

  الرابعة عشرة إذا شك هل صلى ثالثا أو أربعا بىن علي اليقني وألغى املشكوك فيه واستثىن من هذا موضعني 
  ة مل يلتفت إليه الثاين أن يكون إماما فيبين على غالب ظنه أحدمها أن يقع الشك بعد الفراغ من الصال

فأما املوضع األول فهو مبين على قاعدة الشك يف العبادة بعد الفراغ منها فإنه ال يؤثر شيئا ويف الوضوء خالف 
املقصود به  فمن أحلقه هبذه القاعدة نظر إىل أنه قد أنقضى بالفراغ منه ومن نظر إىل بقاء حكمه وعمله وأنه مل يفعل



  أحلقه بالشك يف العبادة قبل انقطاعها والفراغ منها 
  وأما املوضع الثاين فإمنا استثىن لظهور قطع الشك والرجوع إىل الصواب بتنبيه املأموم 

له فسكوهتم وإقرارهم دليل على الصواب هذا ظاهر املذهب عند اإلمام أمحد ومذهب الشافعي أنه يبين علىاليقني 
  كان أو منفردا وال يلتفت إىل قول غريه  مطلقا إماما

ومذهب مالك أنه يبىن على اليقني إال أن يكون مستنكحا بالشك فال يلتفت إليه ويلهي عنه فإن مل ميكنه أن يلهي 
عنه بىن على خواطره ومذهب أيب حنيفة أنه إن عرض له ذلك يف أول صالته أعادها وإن عرض له فيما بعدها بىن 

  على اليقني 
امسة عشرة إذا شك هل دخل وقت الصالة أو ال مل يصل حىت يتيقن دخوله فإن صلى مع الشك مث بان له أنه اخل

صلى يف الوقت فقد قالوا إنه يعيد صالته وعلى هذال إذا صلى وهو يشك هل هو حمدث أو متطهر مث يتقن أنه كان 
  متطهرا فإنه يعيدها أيضا 

ة أو غريها مث تبني هلا أهنا جهة القبلة وال كذلك إذ شك يف طهارة وكذلك إذا صلى إىل جهة وشك هل هي القبل
الثوب والبدن واملكان فصلى فيه مث تيقن أن ذلك كان طاهرا ألن األصل هنا الطهارة وقد تيقنه آخرا فتوسط 
 اصل الشك بني األصل واليقني ال يؤثر خبالف املسائل األوىل ألن األصل فيها عدم الشك فالشك فيها مستند إىل

  يوجب عليه حكما مل يأت به والذي يقتصية أصول الشرع وقواعد الفقه يف ذلك هو التفرقة بني املعذور والقادر 
  فاملعذور ال جيب عليه اإلعادة إذا مل ينسب إىل تفريط وقد فعل ما اداه إليه اجتهاده وأصاب فهو كاجملتهد املصيب 

هرا يظنه رمضان وهو يشك فيه فبان رمضان أو ما بعده أجزاه وعلى هذا فإذا حترى األسري وفعل جهده وصام ش
  مع كونه شاكا فيه 

وكذلك املصلي إذا كان معذورا حمتاجا إىل تعجيل الصالة يف أول الوقت إما لسفر ال ميكنه النزول يف الوقت وال 
مث تبني له أنه أوقع الوقوف أو ملرض يغمى عليه فيه أو لغري ذلك من األعذار فتحرى الوقت وصلى فيه مع شكه 

الصالة يف الوقت مل جيب عليه اإلعادة بل الذي يقوم عليه الدليل يف مسألة األسري أنه لو وافق شعبان مل جيب عليه 
اإلعادة وهو قول الشافعي ألنه فعل مقدورة ومأموره والواجب على مثله صوم شهر يظنه من رمضان وإن مل يكنه 

  ملتمكن والعاجز والفرق بني الواجب على القادر ا
  فإن قيل فما تقولون يف مسألة الصالة إذا بان أنه صالها قبل الوقت 

  قيل الفرق بني املسألتني أن الصوم قابل إليقاعه يف غري الوقت للعذر كاملريض أو 

هم املسافر واملرضع واحلبلى فإن هؤالء يسوغ هلم تأخريه ونقله إىل زمن آخر نظرا ملصلحتهم ومل يسوغ األحد من
  تأخري الصالة عن وقتها البتة 

  فإن قيل فقد يسوغ تأخريها للمسافر واملريض واملمطور من وقت إحدامها إىل وقت األخرى 
قيل ليس بتأخري من وقت إىل وقت وإمنا جعل الشارع وقت العبادتني يف حق املعذور وقتا واحدا فهو يصلي الصالة 

ا بالنسبة إىل أهل األعذار فهو كالنائم والناسي إذا استيقظ وذكر فإنه يف وقتها املشروع الذي جعله الشارع وقتا هل
يصلي الصالة حينئذ لكون ذلك وقتها بالنسبة إليهما وإن مل يكن وقتا بالنسبة إىل الذاكر املستيقظ على أن للشافعي 

  قولني يف املسألتني واهللا أعلم فصل مدح العلماء العاملني 
در قال إن العامل بني اهللا وبني خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم وقال سهل بن عبد اهللا من ابن عيينة عن حممد بن املنك



أراد أن ينظر إىل حماسن األنبياء فلينظر إىل حماسن العلماء جييء الرجل فيقول يا فالن إيش تقول يف رجل حلف على 
  ك امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته وهذا مقام لألنبياء فاعرفوا هلم ذل

قال عبد الرمحن بن ايب ليلى أدركت مائة وعشرين من األنصار من أصحاب رسول اهللا أحدهم املسألة فريدها هذا 
  إىل هذا وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول ما منهم من أحد إال ود أن أخاه كفاه الفتيا 

  وقال ابن مسعود من أفىت الناس يف كل ما يستفتونه فهو جمنون 
رضي اهللا عنهما وقال حصني األسدي إن أحدكم ليفيت يف املسألة لو وردت على عمر بن اخلطاب عن ابن عباس 

جلمع هلا أهل بدر وعن احلسن والشعيب مثله وقال احلاكم مسعت أبا عبد اهللا الصفار يقول مسعت عبد اهللا ابن أمحد 
مد بن عجالن يقول إذا أخطأالعامل يقول مسعت ايب يقول مسعت الشافعي يقول مسعت مالك ابن أنس يقول مسعت حم

  ال أدري أصيبت مقاتله 
وروى ذلك بنحوه عن أبن عباس وذكر أبو عمر عن القاسم بن حممد أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم 

  ال أحسنه فجعل الرجل يقول إين دفعت إليك 

هللا ال أحسنه فقال شيخ من قريش جالس ال أعرف غريك فقال القاسم ال تنظر إىل طول حلييت وكثرة الناس حويل وا
إىل جنبه يا ابن اخي الزمها فواهللا ما رأيت يف جملس أبيك مثل اليوم فقال القاسم واهللا لئن يقطع لساين أحب إىل من 

  أن أتكلم مبا ال أعلم 
  وذكر أبو عمر عن ابن عيينة وسحنون اجسر الناس على الفتيا أقلهم علما 

ن أجاب يف مسألة فينبغي من قبل أن جييب فيها ان يعرض نفسه على اجلنة أو النار وكان مالك بن أنس يقول م
وكيف يكون خالصة يف اآلخرة سئل عن مسألة فقال ال ادري فقيل له إهنا مسألة خفيفة سهلة فغضب وقال ليس 

اصة ما يسأل عنه يف العلم شيء خفيف أمل تسمع قوله جل ئناؤه إنا سنلقي عليك قوال ثقيال فالعلم كله ثقيل وخ
يوم القيامة وقال كان أصحاب رسول اهللا عليهم املسائل وال جييب أحدهم يف مسألة حىت ياخذ رأي صاحبه مع ما 

  رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين غطت اخلطايا والذنوب قلوبنا 
ا جييبه فقال يا أبا عبد الرمحن إين أريد وقال عبد الرمحن بن مهدي جاء رجل إىل مالك يسأله عن شيء أياما م

اخلروج وقد طال التردد إليك فأطرق طويال مث رفع رأسه وقال ما شاء اهللا يا هذا إين إمنا أتكلم فيما احتسب فيه 
  اخلري ولست أحسن مسألتك هذه 

  أو يف اجلواب  وسئل الشافعي عن مسألة فسكت فقيل له أال جتيب يرمحك اهللا فقال حىت أدري الفضل يف سكويت
  وكان سعيد بن املسيب ال يكاد يفىت فتيا وال يقول شيئا إال قال اللهم سلمين وسلم مين 

وقال سحنون أشقى الناس من باع آخرته بدنياه وأشقى منه باع آخرته بدنيا غريه فقال تفكرت فيه وجدته املفىت 
فيذهب احلانث فيستمتع بامراته ورقيقته وقد باع يأتيه الرجل قد حنث يف امرأته ورقيقته فيقول له ال شيء عليك 

  املفيت دينه بدنيا هذا 
وجاء رجل إىل سحنون يسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثالثة أيام فقال مسأليت أصلحك اهللا اليوم ثالثة أيام فقال 

هللا لكل معضلة فقال له وما أصنع مبسألتك مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحري يف ذلك فقال وأنت أصلحك ا
سحنون هيهات يا ابن أخي ليس بقولك هذا أبذل حلمى ودمي للنار وما أكثر ما ال أعرف إن صربت رجوت أن 

  تنقلب مبسألتك وإن أردت أن متضي إىل غريي فامض 



  جتاب يف مسالتك يف ساعة فقال إمنا جئت إليك وال استفيت غريك قال فاصرب مث اجابه بعد ذلك 
تسأل عن املسألة لو سئل عنها أحد من أصحابك ألجاب فيها فتتوقف فيها فقال إن فتنة اجلواب  وقيل له إنك

  بالصواب أشد من فتنه املال 
وقيل هلإنك تسأل عن املسألة لو سئل عنها أحد من اصحابك ألجاب فيها فتتوقف فيها فقال إن فتنة اجلواب 

  بالصواب اشد من فتنة املال 
من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها قل توفيقه واضطرب يف أمره وإن كان وقال بعض العلماء قل 

كارها لذلك غري خمتار له ما وجد مندوحه عنه وقدر أن حييل باألمر فيه إىل غريه كانت املعونه له من اهللا أكثر 
  والصالح يف جوابه وفتاويه أغلب 

أل وذكر أبو عمر عن مالك أخربين رجل أنه دخل على وقال بشر احلايف من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يس
ربيعة فوجده يبكى فقال ما يبكيك امصيبة دخلت عليك وارتاع لبكائه فقال ال ولكن استفيت من ال علم له وظهر 

  يف اإلسالم أمر عظيم 
  قال ربيعة ولبضع من يفىت ههنا أحق باحلبس من السراق ومن مسائل إسحاق الكوسج ألمحد 

أالرجل يف املسجد قال فعل ذلك قوم إسحاق هو حسن ما مل يستنج فيه قلت إذا عطس الرجل يوم قلت يتوض
اجلمعة قال ال تشمته قلت يقاتل اللص قال إذا كان مقبال فقاتله وإذا وىل ال تقاتل قال إسحاق كما قال ويناشده يف 

كتمها إذا زالت القطع فغرامة مثلها عليه قال اإلقبال ثالثا فإن أىب وإال يقاتله قلت الضالة املتكتومة قال الذي ي
  إسحاق كما قال سنة مسنونة 

قلت سئل سفيان عن صيب افتض صبية قال هلا مهر مثلها يف ماله قال أمحد يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث قال 
ا مهر مثلها يف إسحاق كما قال سفيان يف ماله قلت قال سفيان استفيت يوسف بن عمر بن ايب ليلى يف هذه فقال هل

  ماله قال أمحد ال بل على عاقلته قال اسحاق كما قال ابن أيب ليلى 
قلت كأنه اراده واهللا أعلم أرش البكارة فسماه مهرا أو يقال أن استيفاء هذه املتعة منه جتري جمرى جنايته عليها 

ة إذ ال بد فيه من عفو أو عقوبة فإذا أوجبت ماال كان على من حيمل جنايته وال ريب أن الوطء جيرى جمرى اجلناي
  وجناية الصيب على 

النفوس واألعضاء واملنافع على عاقلته وهذه جناية على منفعة الصبية فتكون على عاقلته وهذا أصوب االحتمالني 
  ومل أر أصحابنا تعرضوا هلذا النص وال وجهوه 

لعله أراد به الطري إذا تفلت من قفصه فصاره قلت أيقطع يف الطري قال ال يقطع يف الطري قال إسحاق كما قال قلت 
وهو خالف ظاهر كالمه إذ يقال الطري ال تستقر عليه اليد وال يثبت يف احلرز وال سيما إذا اعتاد اخلروج واجملىء 

كاحلمام وأجود من هذين املأخذين أن يقال إذا أخذه فهو مبنزلة من فتح القفص عنه حىت ذهب مث صاده من اهلواء 
صاحبه عليه يف احلالني واحد وهو لو تفلت من قفصه مث جاء إىل دار انسان فأخذه مل يقطع ولو صاده من  فإن ملك

اهلواء مل يقطع فكذلك إذا فتح قفصه وأخذه منه والقاضي تأويل هذا النص على الكري غري اململوك وال خيفي فساد 
  ذلك واهللا أعلم  هذا التأويل والذي عندي فيه أن أمحد ذهب إىل قول أيب يوسف يف

  قلت رجل زوج جاريته مث وقع عليها قال أمحد أما الرجم فادرأعنه لكن أضربه احلد حمصنا كان أو غري حمصن 
قال إسحاق كما قال جيلد مائة جلدة نكاال كما قال عمر قلت لعله مسى التعزير حدا وبلغ به مائة أو ملا سقط عنه 

  الرجم حده حد الزاين غري احملصن 



ئل سفيان عن رجل قال لرجل ما كان فالن لبلد مثلك قال ما أرى يف هذا شيئا فقال أمحد هو تعريض قلت س
  شديد فيه احلد 

قلت سئل سفيان عن رجل قال لرجل أنت أكثر زنا من فالن وقد ضرب فالن يف الزنا قال ما أرى احلد بينا أرى 
  أن يعزر قال أمحد هذا تعريض يضرب احلد 

ل أمحد فقد نص على وجوب احلد بالتعريض وهو الصواب بال ريب فإنه أنكى وأوجع من قال أسحاق كما قا
  التصريح وهو ثابت عن عمر 

قلت قال سفيان من رمى اجلمرتني ومل يقم عندمها فليذبح شاة أو ليتصدق بصاع قال أمحد ال أعلم عليه شيئا 
  محد ويتقرب إىل اهللا تعاىل مبا شاء وقد اساء قال إسحاق كما قال ا

قلت احلائك يدفع إليه ثوبا على الثلث والربع قال كل شيء من هذا الغزل والدار والدابة وكل شيء يدفع إىل 
  الرجل يعمل فيه على الثلث والربع فعلى قصة خيرب قال إسحاق كما قال أمحد 

  قلت من بىن يف فناء قوم بإذهنم أو بغري إذهنم قال إذا كان بإذهنم فله 

ن كان بغري إذهنم قلع بناءه وأحب إىل إذا كان البناء ينتفع به هنا أن يعطيه النفقة وال يقلع بناءه قال عليهم نفقته وإ
  إسحاق كما قال سواء 

قلت رجل ضل بعري له اعجف فوجده يف يد رجل قد أنفق عليه حىت مسن قال هو بعريه يأخذه من أمر هذا أن يأخذ 
قال إسحق إذا كان أخذه يف دار مضيعة // رواه البخاري ومسلم //  قال النيب دعها فإن معها حذاءها وسقاءها

  فأنفق عليه لريده إىل األول ويأخذ النفقة كان له ذلك 
قلت وال يناقض هذا قاعدته فيمن أدى عن غريه واجبا بغري إذنه أنه يرجع عليه ألن هذا متعد بأخذ البعري حيث هناه 

   ٤الفوائد البن قيم اجلوزية اجلزء الرابع ج الشارع عن أخذه واهللا تعاىل أعلم بدائع

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فصول يف أصول الفقه واجلدل وآدابه واإلرشاد إىل املنافع كما جاء يف القرآن والسنة فصل عموم النكرة يف النفي 
  واإلثبات 

ما اخفى هلم من قرة أعني ويف النكرة يف سياق النفي تعم مستفاد من قوله تعاىل وال يظلم ربك أحد فال تعلم نفس 
االستفهام من قوله هل تعلم له مسيا الشرط من قوله فإما ترين من البشر أحدا إن أحد من املشركني استجارك ويف 

النهى من قوله وال يلتفت منكم أحد ويف سياق اإلثبات بعموم العامة واملقتضى كقوله علمت نفس ما أحضرت 
كل نفس ومن عمومها بعموم املقتضى ونفس وما سواها فصل عموم املفرد وإذا أضيف إليها كل حنو وجاءت 

  واجلمع 
ويستفاد عموم املفرد احمللى بالالم من قوله إن اإلنسان لفي خسر وقوله وسيعلم الكفار وعموم املفرد املضاف من 

اليت أحصيت فيها  قوله وصدقت بكلمات رهبا وكتبه وقوله هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق واملراد مجيع الكتب
أعماهلم وعموم اجلمع احمللى باالم من قوله وإذا الرسل أقتت وقوله وإذ أخذنا من النبني ميثاقهم وقوله إن املسلمني 

  واملسلمات إىل آخرها 



واملضاف من قوله كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وعموم أدوات الشرط األمساء من قوله ومن يعمل من 
مؤمن فال خياف ظلما وال هضما وقوله فمن يعمل مثقال زرة خريا يرا وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا الصاحلات وهو 

أينما تكونوا يدركم املوت وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم 
  وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنافقل سالم عليكم 

طلبا مثل هاتني اآليتني فإن كان خربا ماضيا مل يلزم العموم كقوله وإذا رأو جتارة أو هلوا هذا إذا كان اجلواب 
  أنفضوا إليها إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا 

وإن كان مستقبال فأكثر موارده للعموم كقوله وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون وإذا مروا هبم يتغامزون وقوله إهنم 
إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون وقد ال تعم كقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فصل الوجوب كانوا 

  والتحرمي 
  ويستفاد كون األمر املطلق للوجوب من ذمة ملن خالفه وتسميته إياه عاصيا وترتيبه عليه العقاب العاجل أو اآلجل 

ه عاصيا وترتيبه العقاب على فعله ويستفاد الوجوب باإلمر ويستفاد كون النهي للتحرمي من ذمة ملن ارتكبه وتسميت
تارة وبالتصريح باإلجياب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى املؤمنني وترتيب الذم والعقاب 

  على الترك وإحباط العمل بالترك وغري ذلك 
ىالفعل وذم الفاعل وإجياب الكفارة بالفعل ويستفاد التحرمي من النهي والتصريح بالتحرمي واحلظر والوعيد عل

وقوله ال ينبغي فإهنا يف لغة القرآن والرسول للمنع عقال أوشرعا ولفظة ما كان هلم كذا ومل يكن هلم وترتيب احلد 
  على الفعل ولفظة ال حيل وال يصلح ووصف الفعل بأنه فساد وأنه من تزيني الشيطان وعمله وإن 

  اه لعباده وال يزكي فاعله وال يكلمه وال ينظر إليه وحنو ذلك اهللا ال حيبه وأنه ال يرض
وتستفاد اإلباحة من اإلذن والتخيري واألمر بعد احلظر ونفي اجلناح واحلرج واإلمث واملؤاخذة واإلخبار بأنه معفو عنه 

عله لنا وامتنانه وباإلقرار على فعله يف زمن الوحي وباإلنكار على من حرم الشيء واإلخبار بأنه خلق لنا كذا وج
علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غري ذام هلم عليه فإن اقترن بإخباره مدح فاعله ألجله دل على رجحانه 

  استحبابا أو وجوبا فصل الوجوب والندب 
وكل فعل عظمه اهللا ورسوله ومدحه أو مدح فاعله ألجله أو فرحه به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به او رضى 

فاعله أو وصفه بالطيب أو الربكة أو احلسن أو نصبه سببا حملبته أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سببا لذكره  عن
لعبده أو لشكره له أو هلدايته إياه أو إلرضاء فاعله أو ملغفرة ذنبه وتكفري سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة 

نفي احلزن واخلوف عن فاعله أو وعده باألمن أو نصبه سببا لواليته فاعله بالطيب أو وصف الفعل بكونه معروفا أو 
أو اخرب عن دعاء الرسل حبصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله كالقسم خبيل اجملاهدين وإغارهتا أو 
ضحك الرب جل جالله من فاعله أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته املشتركة بني الوجوب والندب فصل 

  استنباط التحرمي من القرآن الكرمي 
وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقته أو مقت فاعله أو نفي حمبته إياه أو حمبة 
فاعله أو نفي الرضى به أو الرضاء عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطني أو جعله مانعا من اهلدى أو من 

بسوء كراهة أو استعاذ األنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الصالح لعذاب عاجل أو آجل  القبول او وصفه
  أو لذم أو لوم أو لضاللة أو معصية أو وصف خببث أو 



رجس أو جنس أو بكونه فسقا أو أمسا أو سببا إلمث أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد 
خزي أو ارهتان نفس أو لعداوة اهللا أو حملاربته أو لالستهزاء به وسخريته أو جعله الرب سببا من احلدود أو قسوة أو 

لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصرب عليه أو باحللم والصفح عنه أو دعا إىل التوبة منه أو وصف فاعله خببث أو 
صفه بصفة ذم مثل كونه ظلما أو بغيا أو احتقار أو نسبة إىل عمل الشيطان وتزيينه أو توىل الشيطان لفاعله أو و

عدوانا أو إمثا أو تربأ األنبياء منه أو فاعله أو شكوا إىل اهللا من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أ نصب سببا خليبة 
فاعله عاجال او اجال أو ترتب عليه حرمان اجلنة أو وصف فاعله بأنه عدو هللا وان اهللا عدوه او اعلم فاعله حبرب 

اهللا ورسوله أو محل فاعله إمث غريه أو قيل فيه ال ينبغي هذا وال يصلح أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر  من
بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تالعن فاعلوه يف اآلخرة وتربأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضاللة أو أنه ليس 

ر التحرمي يف احلكم واخلرب عنهما خبرب واحد أو جعل من اهللا يف شيء من الرسول وأصحابه أو قرن مبحرم ظاه
اجتنابه سببا للفالح أو فعله سببا إليقاع العداوة والبغضاء بني املسلمني أو قيل لفاعله هل أنت منته أو هنى األنبياء 

له ال يكلمه عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا وطردا ولفظة قتل من فعله أو قاتل اهللا من فعله أو أخرب أن فاع
اهللا يوم القيامة وال ينظر إليه وال يزكيه وإن اهللا ال يصلح عمله وال يهدي كيده وإن فاعله ال يفلح وال يكون يوم 
القيامة من الشهداء وال من الشفعاء أو أن اهللا يغار من فعله أو منه على وجه املفسدة فيه أو أخرب أنه ال يقبل من 

أن من فعله قيض له شيطان فهو له قرين أو جعل الفعل سببا إلزاغة اهللا قلب فاعله فاعله صرفا وال عدال أو أخرب 
أو صرفه عن آياته وفهم كالمه أو سؤال اهللا تعاىل عن علة الفعل مل فعل حنو مل تصدون عن سبيل اهللا مل تلبسون احلق 

سؤول فإن اقترن به جواب كان بالباطل ما منعك أن تسجد مل تقولون ما ال تفعلون ما مل يقترن به جواب من امل
  حبسب جوابه 

  فهذا وحنوه يدل على املنع من الفعل وداللته على التحرمي أطرد من داللته على جمرد الكراهة 
وأما لفظة يكرهه اهللا تعاىل ورسوله أو مكروه فأكثر ما تستعمل يف احملرم وقد يستعمل يف كراهة التنزيه وأما لفظة 

  حقق من الكراهة كقوله أما أنا فال آكل متكئا وأما لفظه ما يكون لك وما يكون لنا فاطرد أما أنا فال أفعل فاملت

استعماهلا يف احملرم حنو ما يكون لك أن تتكرب فيها وما يكون لنا أن نعود فيها ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق 
  فصل كيفية استفادة اإلباحة 

جلناح واإلذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فال تفعل من االمتنان مبا وتستفاد اإلباحة من لفظ اإلحالل ورفع ا
يف األعيان من املنافع وما يتعلق هبا من األفعال حنو من أصوافها وأوبارها واشعارها أثاثا وحنو وبالنجم هم يهتدون 

ارك وتعاىل وإقرار ومن السكوت عن التحرمي ومن اإلقرار على الفعل يف زمن الوحي وهو نوعان إقرار الرب تب
رواه البخاري ومسلم وابو داود // رسوله إذا علم الفعل فمن إقرار الرب تعاىل قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل 

ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر كنت أنشد وفيه من هو خري منك فائدة مجع أصول احكام // والترمذي 
  الشريعة 

عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني مجعت أصول قوله تعاىل يا بين آدم خذوا زينتكم 
  أحكام الشريعة كلها فجمع األمر والنهي واإلباحة واخلرب 

  فائدة معاتبة اهللا لنبيه



تقدمي العتاب على الفعل من اهللا تعاىل ال يدل على حترميه وقد عاتب اهللا تعاىل نبيه يف مخسة مواضع من كتابه يف 
ال وبراءة واألحزاب وسورة التحرمي وسورة عبس خالفا أليب حممد بن عبد السالم حيث جعل العتب من أدلة األنف

  النهي 

  فائدة االمتنان مبمنوع 
ال يصح االمتنان مبمنوع منه خالفا ملن زعم أنه يصح ويصرف االمتنان إىل خلقه للصرب عنه فائدة اجلمع بني التزهيد 

  والترغيب 
متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتيال مجعت بني التزهيد يف الدنيا والترغيب يف قوله تعاىل قل 

اآلخرة واحلض علىالفعل اخلري والزجر عن فعل الشر إذا قوله وال تظلمون فتيال يتضمن حثهم على كسب اخلري 
  وزجرهم عن كسب الشر فائدة دالالت التعجب 

اهللا لفعل حنو عجب ربك من شاب ليست له صبوة ويعجب ربك من رجل ثار من التعجب كما يدل على حمبة 
فراشه ووطائه إىل الصالة وحنو ذلك وقد يدل على بعض الفعل حنو قوله وإن تعجب فعجب قوهلم وقوله بل عجبت 

كم ويسخرون كيف تكفرون باهللا وقوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وقد يدل على امتناع احل
وعدم حسنه حنو كيف يكون للمشركني عهد وقد يدل على حسن املنع منه وأنه ال يليق به فعله حنو كيف يهدي 

  اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم فائدة نفي التساوى يف القرآن الكرمي 
جد احلرام كمن نفي التساوي يف كتاب اهللا تعاىل قد يأيت بني الفعلني كقوله تعاىل أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املس

  آمن باهللا وقد يأيت بني الفاعلني حنو ال يستوى القاعدون من املؤمنني غري أوىل الضرر واجملاهدون يف 

سبيل اهللا وقد يأيت بني اجلزئني كقوله ال يستوى أصحاب النار وأصحاب اجلنة وقد مجع اهللا بني الثالثة يف آية واحدة 
ري وال الظلمات وال النور وال الظل وال احلرور وما يستوى األحياء وال وهي قوله تعاىل وما يستوى األعمى والبص

األموات فاألعمى والبصري اجلاهل والعامل والظلمات والنور الكفر واإلميان الظل واحلرور اجلنة والنار األحياء 
  واألموات واملؤمنني والكفار فائدة ضرب األمثال يف القرآن الكرمي 

يستفاد منه أمور التذكري والوعظ واحلث والزجر واالعتبار والتقرير وتقريب املراد للعقل ضرب األمثال يف القرآن 
  وتصويره يف صورة احملسوس حبيث يكون نسبته للعقل كنسبة احملسوس إىل احلس 

وقد تأيت أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت األجر على املدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلي تفخيم األمر 
  أو حتقريه وعلى حتقيق أمر وإبطال أمر واهللا أعلم فائدة إرشادات السياق 

السياق يرشد إىل تبيني اجململ وتعيني احملتمل والقطع بعدم احتمال غري املراد وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع 
  الداللة 

ط يف مناظرته فانظر إىل قوله تعاىل ذق وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن امهله غلط يف نظره وغال
  إنك أنت العزيز الكرمي كيف جتد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري فائدة إخبار اهللا عباده عن احملسوس 

  إخبار الرب تبارك وتعاىل عن احملسوس الواقع له عدة فوائد 
  منها أن يكون توطئة وتقدمه إلبطال ما بعده 



  ري ومنها أن يكون موعظة وتذك
  ومنها أن يكون شاهدا على ما أخرب به من توحيده وصدق رسوله وإحياء املوتى 

  ومنها أن يذكر يف معرض االمتنان 
  ومنها أن يذكر يف معرض اللوم والتوبيخ 

  ومنها أن يذكر يف معرض املدح والذم 
  ومنها أن يذكر يف معرض اإلخبار عن إطالع الرب عليه وغري ذلك من الفوائد 

  قوله وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوء لقومكما مبصر بيوتا وقولهفائدة 

تعاىل وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما مبصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصالة وبشر املؤمنني هو 
ىن إسرائيل طاعة من أحسن النظم وأبدعه فإنه ثىن أوال إذ كان موسى وهارون مها الرسوالن املطاعان وجيب على ب

كل واحد منهما سواء وإذا تبوءا البيوت لقومهما فهم تبع هلما مث مجع الضمري فقال وأقيموا الصالة ألن إقامتها 
فرض على اجلميع مث وحده يف قوله وبشر املؤمنني أن موسى هو األصل يف الرسالة وأخوه ردءا ووزيرا وكما أرسال 

ه تعاىل إين رسول رب العاملني فهذا الرسول هو الذي قيل له وبشر املؤمنني برسالة واحدة كانا رسوال واحدا كقول
  فائدة عدم املانع شرط يف ثبوت احلكم 

الفقهاء يقولون عدم املانع شرط يف ثبوت احلكم ألن احلكم يتوقف عليه وال يلزم من حتقق عدم املانع ثبوت احلكم 
وزعم أنه غري صحيح بأن قال املشكوك فيه ملغي يف  وهذا حقيقة الشرط واعترض على هذا الشهاب القرايف

الشريعة فإذا شككنا يف الشرط أو يف السبب مل يترتب احلكم وإذا شككنا يف املانع رتبنا احلكم كما إذا شككنا يف 
  ردة زيد قبل وفاته أو يف طالقه المراته مل مينع ذلك ترتيب املرياث 

لنقيضان فيما إذا شككنا يف طريان املانع ألن الشك يف أحد النقيضني مث قال فلو كان عدم املانع شرطا الجتمع ا
يوجب الشك يف النقيض اآلخر فإذا شككنا يف وجود املانع شككنا يف عدمه ضرورة فلو كان عدمه شرطا لكنا قد 

  شككنا يف الشرط 

  ان والشك يف الشرط مينع ترتب احلكم والشك يف املانع المينع ترتب احلكم فيجتمع النقيض
قلت وهذا االعتراض يف غاية الفساد فإن الشك يف عدم املانع إمنا مل يؤثر إذا كان عدمه مستصحبا باألصل فكون 

الشك يف وجوده ملغى باألصل فال يؤثر الشك وال فرق بينه وبني الشرط يف ذلك لو شككنا يف إسالم الكافر 
  بقاء الكفر والرق وقد شككنا يف ثبوت شرط التوريث  وعتق العبد عند املوت مل نورث قريبة املسلم منه إذ األصل

وهكذا إذا شككنا يف الردة أو الطالق مل مينع املرياث ألن األصل عدمهما وال مينع كون عدمها شرطا ترتب احلكم 
مع الشك فيه ألنه مستند إىل األصل كما مل مينع الشك يف إسالم امليت الذي هو شرط التوريث منه ألن بقاءه 

إىل األصل فال مينع الشك فيه من ترتب احلكم فالضابط أن الشك يف بقاء الوصف على أصله أو خروجه  مستند
عنه ال يؤثر يف احلكم استنادا إىل األصل سواء كان شرط أو عدم مانع فكما ال مينع الشك يف بقاء الشرط من 

ا شككنا هل وجد مانع احلكم أم ال مل ترتب احلكم فكذلك ال مينع الشك استمرار عدم املانع من ترتب احلكم فإذ
مينع من ترتب احلكم وال من كون عدمه شرطا ألن استمراره على النفي األصلي جيعله مبنزلة العدم احملقق يف الشرع 

وإن أمكن بطالنه كما أن استمرار الشرط على ثبوته األصلي جيعله مبنزلة الثابت احملقق شرعا وإن أمكن خالفه 



  لفقهاء صحيح واعتراض هذا املعترض فاسد فعلم أن إطالق ا
ومما يبني لك األمر اتفاق الناس على أن الشرط ينقسم إىل وجودي وعدمي مبعىن أن وجود كذا شرط فيه وعدم 
كذا شرط فيه وهذا متفق عليه بني الفقهاء واألصوليني واملتكلمني وسائر الطوائف وما كان عدمه شرطا فوجوده 

  شرط فعدمه مانع مانع كما أن ما وجوده 
  فعدم الشرط مانع من موانع احلكم وعدم املانع شرط من شروطه وباهللا التوفيق فائدة األدلة واألسباب والبينات 

  احلاكم حمتاج إىل ثالثة أشياء اليصح له احلكم إال هبا معرفة األدلة واألسباب والبينات 
  يف هذا احملل املعني أو  فاألدلة تعرفه احلكم الشرعي الكلي واألسباب تعرفه ثبوته

انتفاءه عنه والبينات تعرفه طريق احلكم عند التنازع ومىت اخطأيف واحد من هذه الثالثة أخطأ يف احلكم ومجيع 
خطأاحلكام مداره على اخلطأفيها أو يف بعضها مثال ذلك إذا تنازع عنده إثنان يف رد سلعة مشتراه بعيب فحكمه 

عي الذي يسلط املشترى على الرد وهو إمجاع األمة املستند إىل حديث املصراة موقوف على العلم بالدليل الشر
لرد أم  وغريه وعلى العلم بالسبب املثبت حبكم الشارع يف هذا البيع املعني وهو كون هذا الوصف عيبا يسلط علىا

و ذلك وعلى البينه ليس بعيب وهذا ال يتوقف العلم به على الشرع بل على احلس أو العادة والعرف أو اخلرب وحن
اليت هي طريق احلكم بني املتنازعني وهي كل ما تبني له صدق أحدمها يقينا أو ظنا من إقرار أو شهادة أربعة عدول 

أوثالثة يف دعوى اإلعسار بتلف ماله على أصح القولني او شاهدين أو رجل وامرأتني أوشاهد وميني أو شهادة رجل 
ار ويفرق ويفرق بينه وبني الشهادة جمرد اللفظ أو شهادة امرأة واحدة واحد وهو الذي يسميه بعضهم اإلخب

كالقابلة واملرضعة أو شهادة النساء منفردات حيث ال رجل معهن كاحلمامات واألعراس على الصحيح الذي ال 
 أو القرائن جيوز القول بغريه أو شهادة الصبيان على اجلراح إذا مل يتفرقوا أو شهادة األربع من النسوة أواملراتني

الظاهرة عند اجلمهور كمالك وأمحد وأيب حنيفة كتنازع الرجل واجللم واإلبرة والذراع وكتنازع الوراق واحلداد 
يف الدواء واملسطرة والقلم واملطرقة وامراته يف ثياهبما وكتب العلم وحنو ذلك كتنازع النجار واخلياط يف القدوم 

مما يقتضي فيه أكثر اهل العلم لكل واحد من املنتازعني بآلة صنعته مبجرد واجللم والكلبتني والسندان وحنو ذلك 
  دعواه 

والشافعي يقسم اخلف بني الرجل واملرأة ويقسم الكتاب الذي يقرأ فيه بينهما وكذلك طيلسانه وعمامته أو الشاهد 
زوجة أوشهادة أهل الذمة يف واليمني أو اليمني املرودة أوالنكول اجملرد أو القسامة أو التعان الزوج ونكول ال

الوصية يف السفر أوشهادة بعضهم على بعض أوالوصف للقطة أو شهادة الدار أو احلبل يف ثبوت زنا اليت ال زوج 
هلا أو رائحة املسكر أو قيئه أو وجود املسروق عند من ادعى عليه سرقته على أصح القولني أو وجود اآلجر 

ول هبا فهذه كلها داخلة يف اسم البينة فإهنا اسم ملا يبني احلق ويوضحه وقد ومعاقد القمط وعقد األزج عند من يق
  أرشد اهللا سبحانه إليها يف كتابه حيث حكى عن شاهد يوسف اعتباره قد القميص وحكى عن 

بت يعقوب وبنيه أخذهم البضائع اليت باعوا هبا مبجرد وجودهم هلا يف رحاهلم اعتمادا على القرائن الظاهرة بأهنا وه
هلم ممن ملك التصرف فيها وهم مل يشاهدوا ذلك وال علموا به ولكن اكتفوا مبجرد القرينة الظاهرة وكذلك 

سليمان بن داود عليهما السالم حكم للمرأة بالولد بقرينة رمحتها له ملا قال إيتوين بالسكني أشقه بينهما فقالت 
  رائن وألطفها الصغرى ال تفعل هو ابنها فقضى به هلا وهذا من أحسن الق

وكذلك النيب بتعذيب أحد ابىن احلقيق اليهودي ليدله على كنز حيي ابن أخطب وقد ادعى ذهابه فقال هو أكثر 



فاستدل هبذه القرينة الظاهرة على كذبه يف دعواه فأمر الزبري أن يعذبه حىت // صحيح // من ذلك والعهد قريب 
به ليقر بالسرقة مل خيرج عن الشريعة إذا ظهرت له ريبة بل ضربه له يف يقر به فإذا عذب الوايل املتهم إذا ظهر له كذ

  هذه احلال من الشرع 
وقد حبس رسول اهللا يف هتمة وقد عزم علي والزبري على جتريد املرأة اليت معها الكتاب وتفتيشها ملا تيقنا أن الكتاب 

لب على ظن احلاكم أن املال املسروق أو غريه فإذا غ// رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأمحد // معها 
  يف بيت أو غريه يف بيت املدعى عليه أو معه فأمر بتفتيشه حىت يظهر املال مل يكن بذلك خارجا عن الشرع 

وقد قال النعمان بن بشري للمدعي على قوم بسرقة مال هلم إن شئتم أن أضرهبم فإن ظهر متاعكم عندهم وإال 
يعىن مثل ضرهبم فقالوا هذا حكمك قال بل هذا حكم رسول اهللا أمحد ابو داود والنسائي أخذت من ظهوركم مثله 

  // حسن 
والرجوع إىل القرائن يف األحكام متفق عليه بني الفقهاء بل بني املسلمني كلهم وقد اعتمد الصحابة على القرائن يف 

   باستنكاه املقر بالسكر وهو اعتماد على الرائحة احلدود فرمجوا باحلبل وجلدوا يف اخلمر بالقىء والرائحة وأمر النيب

واألمة جممعة على جواز وطء الزوج للمرأة اليت هتديها إليه النساء ليلة العرس ورجوعه إىل داللة احلال أهنا هي اليت 
  وقع عليها العقد وإن مل يراها ومل يشهد بتعيينها رجالن 

أو كانت من صيب ومن نازع يف ذلك مل ميكنه العمل خبالفه وإن وجممعة على جواز أكل اهلدية وإن كانت من فاسق 
  قاله بلسانه 

وجممعة على جواز شراء ما بيد الرجل اعتمادا على قرينة كونه يف يده وإن جاز أن يكون مغصوبا وكذلك جيوز 
قل والعرف إنفاق النقد إذا أخرب بأنه صحيح رجل واحد ولو كان ذميا فالعمل بالقرائن ضروري يف الشرع والع

  فائدة 

  دليل مشروعية احلكم ودليل وقوع احلكم

الفرق بني دليل مشروعة احلكم وبني دليل وقوع احلكم فاألول متوقف علىالشارع والثاين يعلم باحلس أو اخلرب أو 
  الزيادة 

  فاألول الكتاب والسنة ليس إال وكل دليل سوامها يستنبط منهما 
وطه وموانعه فدليل مشروعيته يرجع فيه إىل أهل العلم بالقرآن واحلديث والثاين مثل العلم بسبب احلكم وشر

  ودليل وقوعة يرجع فيه إىل أهل اخلربة بتلك األسباب والشروط واملوانع 
ومن أمثله ذلك بيع املغيب يف األرض من السلجم واجلزر والقلقاس وغريه فدليل املشروعية أو منعها موقوف 

  ته علىالشارع اليعلم إال من جه
ودليل سبب احلكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه إىل أصله فإذا قال املانع من الصحة هذا غرر ألنه مستور حتت 
األرض قيل كون هذا غررا أو ليس بغرر يرجع إىل الواقع ال يتوقف على الشرع فإنه من األمور العادية املعلومة 

غارا وحنو ذلك فال يستدل على وقوع أسباب احلكم باحلس أوالعادة مثل كونه صحيحا أو سقيما وكبارا أو ص
باألدلة الشرعية كما ال يستدل على شرعيته باألدلة احلسية فكون الشيء مترددا بني السالمة والعطب وكونه مما 

جيهل عاقبته وتطوى مغبته أو ليس كذلك يعلم باحلس أو العادة ال يتوقف على الشرع ومن استدل على ذلك 



استدل على ان هذا الشراب مسكر بالشرع وهذا ممتنع بل دليل إسكاره احلس ودليل حترميه بالشرع فهو كمن 
  الشرع 

  فتأمل هذه الفائدة ونفعها وهلذه القاعدة عبارة أخرى وهي ان دليل سببية الوصف غري 

فائدة األمر دليل ثبوته فيستدل على سببيته بالشرع وعلى ثبوته باحلس أو العقل أو العادة فهذا شيء وذلك شيء 
  املطلق ومطلق األمر 

األمر املطلق واجلرح املطلق والعلم املطلق والترتيب املطلق والبيع املطلق واملاء املطلق املطلق غري املطلق األمر 
  واجلرح والعلم إىل آخرها والفرق بينهما من وجوه 

تقسيم ومطلق األمر ينقسم إىل أمر أجياب أحدها أن األمر املطلق ال ينقسم إىل أمر الندب وغريه فال يكون موردا لل
  وأمر ندب فمطلق األمر ينقسم واألمر املطلق غري منقسم 

  الثاين أن األمر املطلق فرد من أفراد مطلق األمر وال ينعكس 
  الثالث أن نفي مطلق األمر يستلزم نفي األمر املطلق دون العكس 

  ملطلق دون العكس الرابع أن ثبوت مطلق األمر ال يستلزم ثبوت األمر ا
  اخلامس أن األمر املطلق نوع ملطلق األمر ومطلق االمر جنس لألمر املطلق 

السادس أن األمر املطلق مقيد باإلطالق لفظا جمرد عن التقييد معىن ومطلق األمر جمرد عن التقييد لفظا مستعمل يف 
  املقيد وغريه معىن 

  ألمر يصلح للمطلق واملقيد السابع أن األمر املطلق ال يصلح للمقيد ومطلق ا
الثامن أن األمر املطلق هو املقيد بقيد اإلطالق فهو متضمن لإلطالق والتقييد ومطلق األمر غري مقيد وإن كان بعض 

  أفراده مقيدا 
التاسع أن من بعض أمثلة هذه القاعدة اإلميان املطلق ومطلق اإلميان فاإلميان املطلق ال يطلق إال على الكامل الكمال 

املأمور به ومطلق اإلميان يطلق علىالناقص والكامل وهلذا نفى النيب املطلق عن الزاين وشارب اخلمر والسارق ومل 
ينف عنه مطلق اإلميان لئال يدخل يف قوله واهللا وىل املؤمنني وال يف قوله قد أفلح املؤمنني وال يف قوله إمنا املؤمنون 

اآليات ويدخل يف قوله فتحرير رقبة مؤمنة ويف قوله وإن طائفتان من  الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم إىل آخر
  وأمثال ذلك // رواه البخاري والترمذي والنسائي // املؤمنني اقتتلوا ويف قوله ال يقتل مؤمن بكافر 

  فائدة مطلق اإلميان واإلميان املطلق 
  أسلمنا نفيا لإلميان املطلق ال ملطلق اإلميان لوجوه  فلهذا كان قوله تعاىل قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا

  منها أنه أمرهم او اذن هلم أن يقولوا أسلمنا واملنافق ال يقال له ذلك 
  ومنها أنه قال قالت األعراب ومل يقل قال املنافقون 

ظة منهم وجفاء ال ومنها أن هؤالء اجلفاة الذين نادوا رسول اهللا من وراء احلجرات ورفعوا أصواهتم فوق صوته غل
  نفاقا وكفرا 

ومنها أنه قال وملا يدخل إإلميان يف قلوبكم ومل ينف دخول اإلسالم يف قلوهبم ولو كانوا منافقني لنفى عنهم اإلسالم 
  كما نفى اإلميان 

  ة له ومنها أن اهللا تعاىل قال وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئا أي ال ينقصكم واملنافق ال طاع



ومنها أنه قال مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا على إسالمكم فأثبت هلم إسالمهم وهناهم أن مينوا على رسول اهللا 
مل يكن إسالما صحيحا لقال مل تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذهبم يف قوهلم نشهد أنك لرسول اهللا ملا مل تطابق 

  شهادهتم اعتقادهم 
  ن عليكم ولو كانوا منافقني ملا من عليهم ومنها أنه قال بل اهللا مي

ومنها أنه قال أن هداكم لإلميان وال ينايف هذا قوله قل مل تؤمنوا فإنه نفى اإلميان املطلق ومن عليهم هبدايتهم 
  إلىاإلسالم الذى هو متضمن ملطلق اإلميان 

// مؤمن فقال أو مسلم ثالث مرات ومنها أن النيب ملا اقسم القسم قال له سعد أعطيت فالنا وتركت فالنا وهو 
وأثبت له اإلسالم دون اإلميان ويف اآلية أسرار بديعة ليس هذا // رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 

موضعها واملقصود الفرق بني اإلميان املطلق ومطلق اإلميان فاإلميان املطلق مينع دخول النار ومطلق اإلميان مينع 
  اخللود فيها 

إنك إذا قلت األمر املطلق فقد ادخلت الالم على األمر وهى تفيد العموم والشمول مث وصفته بعد ذلك  العاشر
  باإلطالق مبعىن أنه مل يقيد بقيد يوجب 

  ختصيصه من شرط أو صفة وغريمها فهو عام يف كل فرد من األفراد اليت هذا شأهنا 
فهو قدر مشترك مطلق ال عام فيصدق بفرد من افراده  وأما مطلق األمر فاإلضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز

وعلى هذا فمطلق البيع جائز والبيع املطلق ينقسم إىل جائز وغريه واألمر املطلق للوجوب ومطلق األمر ينقسم إىل 
الواجب واملندوب واملاء املطلق طهور ومطلق املاء ينقسم إىل طهور وغريه وامللك املطلق هو الذى يثبت للحر 

  ق امللك يثبت للعبد ومطل
  فإذا قيل العبد هل ميلك أم ال ميلك كان الصواب إثبات مطلق امللك له دون امللك املطلق 

  وإذا قيل هل الفاسق مؤمن أم غري مؤمن فهو على هذا التفصيل واهللا تعاىل أعلم 
سق هل هو مؤمن ام ال فائدة فبهذا التحقيق يزول اإلشكال يف مسألة املندوب هل هو مأمور به أم ال ويف مسألة الفا

  انعقاد البيع باملعاطاة 
نص الشافعي علىان البيع ال ينعقد إال باإلجياب والقبول وخرج ابن شريح له قوال أنه ينعقد باملعاطاه واختلف 

  أصحابه من أين خرجه 
ه وخيلي بينه وبني فقال بعضهم خرجه من قوله يف اهلدي إذا عطب قبل احملل فإن املهدى ينحره ويغمس نعلة يف دم

  املساكني وال حيتاج إىل لفظ بل القرينة كافية 
واعترض على هذا التخريج بأن ذلك من باب اإلباحات وهي مبنية على املساحمات يغتفر فيها ماال يغتفر يف غريها 

اخلصومة كتقدمي الطعام للضيف والبيع من باب املعاوضات اليت تعقد علىاملساحمة ويطلب الشارع قطع النزاع و
  بكل طريق 

  وقال بعضهم هو خمرج عن مسألة الغسال والطباخ وحنومها فإنه يستحق األجرة مع انه مل يسم شيئا 
  واعترض على ذلك بأنه ال نص للشافعي فيها إالعدم االستحقاق وإمنا قال بعض أصحابه يستحق األجرة 

أعطيتىن ألفا فوضعتها بني يديه فإهنا تطلق وميلك وقال بعضهم هو خمرج من مسألة اخللع إذا قال هلا أنت طالق إن 
  األلف مع أنه مل يصدر منها لفظ يدل على التمليك 



وحكى أن الشيخ عز الدين بن عبد السالم كان يرجع التخريج من ههنا واعترض عليه بأن يف اخللع شائبة التعلق 
  البيع فائدة جواز البدل وفقد املبدل  واملعاوضة وأما البيع فمعاوضة حمضة وهلذا يصح اخللع باجملهول دون

ما علق جواز البدل فيه على فقد املبدل فإذا فقدا معا فهل جيب عليه حتصيل املبدل او يتخري بينه وبني البدل فيه 
  خالف وعليه إذا وجب عليه بنت خماض فابن لبون فإن عدمه فقوالن 

  األصل أحدمها متخري بينهما يف الشراء والثاين أنه يتعني شراء 
ومنها أنه لو ملك مائتني من األبل وقلنا خيرج أربع حقاق فعدمها فهل جيوز أن يشترى مخس بنات لبون فيه خالف 

  فائدة ثالثة من الصحابة كانوا أنصارا ومهاجرين 
  ثالثة من الصحابة مجعوا بني كوهنم أنصارا ومهاجرين ذكرهم ابن إسحاق يف سريته 

بىن اخلزرج قال ابن إسحاق كان خرج إىل رسول اهللا كان معه مبكة املكرمة مث أحدهم ذكوان بن عبد قيس من 
  هاجر منها إىل املدينة وكان يقال له مهاجري أنصارى شهدا بدرا وقتل بأحد شهيدا 

والعباس بن عبادة بن نضلة من بىن اخلزرج أيضا قال ابن أسحاق كان فيمن خرج إىل رسول اهللا وهو مبكة املكرمة 
  عه هبا قتل يوم احد شهيدا فأقام م

  وعقبة بن وهب خرج إىل رسول اهللا من املدينة املنورة إىل مكة وكان يقال له مهاجرى أنصاري حليف لبىن اخلزرج 

  فائدة قول احلاكم كنت حكمت بكذا 
  إذا قال احلاكم املوىل كنت حكمت بكذا قبل قوله عند أمحد والشافعي واجلمهور وعند مالك ال يقبل قوله 

  قال اجلمهور هو ميلك لإلنشاء فيملك اإلقرار كويل اجملربة إذا قال زوجتها من فالن قبل قوله اتفاقا 
قال اصحاب مالك الفرق بينهما أن ويل اجملربة غري متهم خبلعها لكمال شفقته وكمال رعايته ملصاحل ابنته خبالف 

  احلاكم 
  مت حيث تنتفي التهمة فأما إذا كان هتمة مل يقبل قال أصحاب القول وكذلك حنن إمنا نقبل قول احلاكم حك

قال أصحاب مالك هذانفسه يف مظنه التهمة فوجب رده كما يرد حكمه لنفسه وحكمه بعلمه فمظنه التهمة كافيه 
وأما األب فهو يف مظنة كمال الشفقة ورعاية مصلحة ابنته فافترقا وهذا فقه ظاهر ومأخذ حسن واإلنصاف أوىل 

  حلف وخمالعة وزواج  من غريه فائدة
  إذا حلف على شيء بالطالق الثالث أنه ال يفعله مث خلع ومل يفعله مث تزوجها 

فقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم الصحيح أنه ال يعود احلنث فذكر له اختيار الشيخ أيب إسحاق يف كتاب 
النكاح الثاين متلك بالعقد الواحد أكثر  الطالق فقال ذلك غلط قال ومأخذنا يف هذه املسألة أنه لو عاد احلنث يف

من ثالث تطليقات بيانه أن النكاح ميلك به ثالثا والتنجيز كالتعليق فإنه ميلك بالعقد الطالق املنجز واملعلق وال يزيد 
ذلك على ثالث فلو عاد احلنث مللك ثالثا بالعقد لو جنزها لوقعت وملك املعلق بتقدير عود احلنث وهو حمال فائدة 

  دة املتوىف عنها زوجها ع
  رمبا يظن بعض الناس أن عدة املتويف عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال فإذا طلع فجر 

  الليلة العاشرة انقضت العدة ووقع يف التنبيه وإن كانت أمة اعتدت بشهرين ومخس ليال 
نية ايام وجواب هذا أن املعدود ويقوي هذا الوهم حذف التاء من العشر وإمنا حيذف مع املؤمن حنو سبع ليال ومثا

إذا ذكر مع عدده فاألمر كما ذكر حتذف التاء مع املؤنث وتثبت مع املذكر وإذا ذكر العدد دون معدوده املذكر 



جاز فيه الوجهان حذف التاء وذكرها حكاه الفراء وابن السكيت وغريمها وعلي هذا جاء قوله من صام رمضان 
  ومل يقل بستة // أبو داود وابن ماجه والترمذي رواه مسلم و// واتبعه من شوال 

وقوله تعاىل يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا فهذه أيام بدليل ما بعدها وعلى هذا فال نتقضي العدة حىت تغيب 
مشس اليوم العاشر وما وقع يف التنبيه فغلط واهللا تعاىل أعلم ووقع له هذا يف باب العدد وباب االسترباء فائدة 

  ضع واملرضعة الر
املرضع من هلا ولد ترضعه واملرضعة من ألقمت الثدي للرضيع وعلى هذا فقوله تعاىل يوم تروهنا تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت أبلغ من مرضع يف هذا املقام فإن املرأة قد تذهل عن الرضيع إذا كان غري مباشر للرضاعة فإذا التقم 

  مر أعظم عندها من اشتغاهلا بالرضاع الثدي واشتغلت برضاعة مل تذهل عنه إال أل
وتأمل رمحك اهللا تعاىل السر البديع يف عدوله سبحانه عن كل حامل إىل قوله ذات محل فإن احلامل قد تطلق على 

املهيأة للحمل وعلى من هي يف أول محلها ومبادئه فإذا قيل ذات محل مل يكن إال ملن ظهر محلها وصلح للوضع 
ل ذات ولد فأيت يف املرضعة بالتاء اليت حتقق فعل الرضاعة دون التهيؤ هلا وأتى يف احلامل كامال أو سقطا كما يقا

  بالسبب الذي حيقق وجود احلمل وقبوله للوضع واهللا تعاىل أعلم فائدة قول املطلق الرجعي راجعت زوجىت 
  قال الشيخ تاج الدين سئل الشيخ عز الدين بن عبد السالم عن معىن قول الفقهاء 

مطلق الطالق الرجعي قل راجعت زوجيت إىل نكاحي ما معناه وهي مل خترج من النكاح فإهنا زوجة يف مجيع لل
األحكام فقلت له معناه إهنا رجعت إىل النكاح الكامل الذي مل تكن فيه صائرة إىل بينونه بانقضاء زمان وبالطالق 

  الشرع  وصارت إىل بينونه بانقضاء العدة فقال احسنت فائدة إظهار حكم
القاضي واملفىت مشتركان يف أن كال منهما جيب عليه إظهار حكم الشرع يف الواقعة ويتميز احلاكم باإللزام به 

وإمضائه فشروط احلاكم ترجع إىل شروط الشاهد واملفىت والواىل فهو خمرب عن حكم الشارع بعلمه مقبول بعدالته 
  منفذ بقدرته فائدة استمرار احلجر على الصيب 

الشيخ عز الدين يستشكل مذهب الشافعي يف أن حجر الصيب يستمر مبجرد الفسق والسفه يف الدين وقال قد  كان
اتفق الناس على أن اجملهول يسمع احلاكم دعواه والدعوى عليه فالغالب يف الناس وجودا عدم الرشد يف الدين فلو 

هول وال إقراره وذلك خالف اإلمجاع كان الصالح يف الدين شرطا يف كل احلجر لزم أن ال يسمع دعوى اجمل
  املستمر عليه العمل فائدة تفضيل األرض أم السماء 

  اختلف الناس هل السماء أشرف من األرض أم االرض أشرف من السماء فاألكثرون على األول 
ه أحياء وأمواتا واحتج من فضل األرض بأن اهللا تعاىل أنشأمنها أنبياءه ورسله وعباده املؤمنني وبأهنا مساكنهم وحمل

وبأن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أراد إظهار آدم للمالئكة قال إين جاعل يف األرض خليفة فأظهر فضله عليهم بعلمه 
واستخالفه يف األرض وبأن اهللا سبحانه وتعاىل وضعها بأن جعلها حمل بركاته عموما وخصوصا فقال وجعل فيها 

  رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر ووصف 

شام بالربكة يف ست آيات ووصف بعضها بأهنا مقدسة ففيها األرض املباركة واملقدسة والوادي املقدس وفيها بيته ال
احلرام ومشاعر احلج واملساجد اليت هي بيوته سبحانه والطور الذي كلم عليه كليمة وجنيه وبإقسامه سبحانه 

طور والبلد األمني والتني والزيتون وملا اقسم باألرض عموما وخصوصا اكثر من إقسامه بالسماء فإنه أقسم بال
بالسماء أقسم باألرض معها وبأنه سبحانه خلقها قبل خلق السماء كما دلت عليه سورة حم السجدة وبأهنا مهبط 



وحيه ومستقر كتبه ورسله وحمل احب األعمال إليه وهو اجلهاد والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
نصر اوليائه وليس يف السماء من ذلك شيء وبأن ساكنيها من الرسل واألنبياء واملتقني افضل من ومغايظة أعدائه و

سكان السماء من املالئكة كما هو مذهب أهل السنة فمسكنهم أشرف من مسكن املالئكة وبأن ما اودع فيها من 
اهتم مل يودع يف السماء مثله وبأن اهللا املنافع واألهنار والثمار واملعارف واألقوات واحليوان والنبات ما هو من برك

سبحانه قال ويف األرض آيات للمؤمنني مث قال ويف السماء رزقكم وما توعدون فجعل األرض حمل آياته والسماء 
حمل رزقه ولو مل يكن له فيها إال بيته وبيت خامت انبيائه ورسله حيا وميتا وبأن االرض جعلها اهللا قرارا وبساطا 

وكفاتا ومادة للساكن ملالبسه وطعامه وشرابه ومراكبه ومجيع آالته وال سيما إذا أخرجت بركتها  ومهادا وفراشا
  وازينت وأنبتت من كل زوج هبيج 

قال املفضلون للسماء على األرض يكفي يف فضلها أن رب العاملني سبحانه فيها وأن عرشه وكرسيه فيها وأن 
ن دار كرامته فيها واهنا مستقر انبيائه ورسله وعباده املؤمنني يوم احلشر الرفيق األعلى الذي أنعم اهللا عليه فيها وأ

وأهنا مطهرة مربأة من كل شر وخبث ودنس يكون يف األرض وهلذا ال تفتح أبواهبا لألرواح اخلبيثة وال يلج ملكوهتا 
قائم وبأهنا أشرف وألهنا مسكن من ال يعصون اهللا طرفة عني فليس فيها موضع أربع أصابع إال وملك ساجد أو 

مادة من األرض وأوسع وأنور وصفى واحسن خلقه وأعظم آيات وبأن األرض حمتاجة يف كماهلا إليها وال حتتاج 
هي إىل األرض وهلذا جاءت يف كتاب اهللا يف غالب املواضع مقدمة على االرض ومجعت وأفردت األرض فبشرفها 

ال مفردة وحيث اريد تعدادها قال ويف األرض مثلهن وهذا القول وفضلها أتى هبا جمموعة واما األرض فلم يأت هبا إ
  هو الصواب واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  فائدة فق النكاح 
فرق النكاح عشرون فرقة األوىل فرقة الطالق الثانية الفسخ للعسرة باملهر الثالثة الفسخ للعسر عن النفقة الرابعة 

ة تفريق احلكمني السابعة فرقة العنني الثامنه فرقة اللعان التاسعة فرقة العتق فرقة اإليالء اخلامسة فرقة اخللع السادس
حتت العبد العاشرة فرقة الغرور احلادية عشر فرقة العيوب الثانية عشرة فرقة الرضاع الثالثة عشر فرقة وطء الشبهة 

أحدمها السادسة عشر فرقة  حيث حترم الزوجة الرابعة عشر فرقة إسالم أحد الزوجني اخلامسة عشر فرقة ارتداد
إسالم الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها السابعة عشر فرقة السبا الثامنة عشر 

فرقة ملك أحد الزوجني صاحبة التاسعة عشر فرقة اجلهل بسبق أحد النكاحني العشرون فرقة املوت فهذه الفروق 
قة احلرية والغرور والعيب ومنها إىل الزوج وحده الطالق والغرور والعيب أيضا ومنها ما منها إىل املرأة وحدها فر

للحاكم فيه مدخل وهو فرقة العنني واحلكمني واإليالء والعجز عن النفقة واملهر ونكاح الوليني ومنها ما ال يتوقف 
دمها وملك احد الزوجني صاحبة على أحد الزوجني وال احلاكم هو اللعان والردة والوطء بالشبهة وإسالم أح

والرضاع وهذه الفرق منها ما ال يتالىف إال بعد زوج وإصابة وهو استيفاء الثالث ومنها ما ال يتالىف ابدا وهو فرقة 
اللعان والرضاع والوطء بشبهة ومنها ماال يتالىف يف العدة خاصة وهى فرقة الردة وإسالم احد الزوجني الطالق 

ىف بعقد جديد وهي فرقة اخللع واإلعسار باملهر والنفقة وفرقة اإليالء والعيوب والغرور وكلها الرجعي ومنها ما يتال
  فسخ إال الطالق وفرقة اإليالء والفرقة باحلكمني فائدة الشك عند الفقهاء 

حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بني وجود الشيء وعدمه سواء تساوى االحتماالن او رجح 
مها كقوله إذا شك يف جناسة املاء أو طهارته أو انتقاض الطهارة أو حصوهلا أو فعل ركن يف الصالةأو شك هل أحد



طلق واحدة أو اكثر أو شك هل غربت الشمس أم ال وحنو ذلك بىن على اليقني ويدل على صحة قوله الشك 
  // رواه مسلم والترمذي والنسائي وغريهم // ولينب على ما أستيقن 

  اض الشك انتق
  قال أهل اللغة الشك خالف اليقني 

  وهذا ينتقض بصور منها أن اإلمام مىت تردد يف عدد الركعات بىن على األغلب من االحتمالني 
  ومنها أنه إذا شك يف األوىل بىن على األغلب يف ظنه عندما جيوز له التحرى 

  ومنها أنه أذا شك يف القبلة بىن على غالب ظنه يف اجلهات 
  ا أنه إذا شك يف دخول وقت الصالة جاز له أن يصلى إذا غلب على ظنه دخول الوقت ومنه

  ومنها أنه إذا غلب على ظنه عدالة الراوى والشاهد عمل هبا ومل يقف على اليقني 
ومنها إذا شك يف املال هل هو نصاب أم ال وغلب على ظنه أنه نصاب فإنه يزكيه كما لو اخربه خارص واحد بأنه 

  نصاب 
ومنها لو وجد يف بيته طعاما وغلب على ظنه أنه أهدى له جاز له األكل وإن مل يتيقن كما لو أخربه بد ولده أو 

  امرأته 
ومنها أنه لو شك يف مال زيد هل هو حالل أم حرام وغلب على ظنه أنه حرام فإنه ال جيوز له األكل منه ونظائر 

  ئدة تزاحم احلقني ذلك كثرية جدا فما ذكر من القاعدة ليس مبطرد فا
إذا تزاحم حقان يف حمل أحدمها متعلق بذمة من هو عليه واآلخر متعلق بعني من هى له قدم احلق املتعلق بالعني على 

  اآلخر ألنه يفوت بفواهتا خبالف احلق اآلخر وعلى ذلك مسائل 
  ص حقه بالعني خالف املرهتن أحدها إذا جىن العبد املرهون قدم اجملىن عليه مبوجب جنايته على املرهتن الختصا

  الثانية إذا جىن عبد املدين قدم اجملىن عليه على الغرماء كذلك 
  الثالثة إذا تشاح البائع واملشترى يف املبتدي بالتسليم فإن كانا عينني جعل بينهما 

املشترى فإن حقه  عدل وإن كان الثمن يف الذمة أجرب البائع على تسليم املبيع أوال لتعلق حقه بعني املبيع خبالف
  متعلق بذمة البائع قاعدة ما ثبت ضمنا وما ثبت أصالة 

  فرق بني ما ثبت ضمنا وبني ما ثبت اصالة بأنه يغتفر يف الثبوت الضمىن ما ال يغتفر يف األصل وعلى ذلك مسائل 
  ال وغريه ومنها لو أقر املريض مبال لوارث مل يقبل إقراره ولو اقر بوارث قبل إقراره واستحق ذلك امل

ومنها لو اشترى منه سلعة فخرجت مستحقة رجع عليه بدرك املبيع وقد تضمن شراؤه منه إقراره له بامللك وقد أقر 
  له بامللك صرحيا مث اشتراها فخرجت مستحقة ال يرجع عليه بالدرك 

ظريه إذا أعتق الكافر ومنها لو قال الكافر ملسلم أعتق عبدك املسلم عىن وعلى مثنه فإنه يصح يف أحد الوجهني ون
املوسر شركا له يف عبد مسلم عتق عليه مجيعة يف أحد الوجهني ولو قال للمسلم بعىن عبدك املسلم حىت أعتقه مل 

  يصح بيعه قاعدة االجتهاد فيما تبيحه الضرورة 
  ما تبيحه الضرورة جيوز االجتهاد فيه حال االشتباه وما ال تبيحه الضرورة فال وعلى هذه مسائل 

  أحدها إذا اشتبهت أخته بأجنبية مل جيز له اإلجتهاد يف أحدمها 
  الثانية طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه مل جيز له أن جيتهد يف إحدامها 



الثالثة اشتبه عليه الطاهر بالنجس مل جيب عليهم أن يتحرى يف أحدمها وهذا خبالف ما لو اشتبهت ميته مبذكاة 
  ورة تبيحه وتبيح ترك القبلة يف حال املسايفة وغريها قاعد مسائل يف اإلبدال أوطاهر بنجس للشرب عند الضر

  ما بطل حكمه من اإلبدال حبصول مبدله مل يبق متعبدا به حبال فإن وجود املبدل 

بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه وما مل يبطل حكمه رأسا بل بقى معتربا يف اجلملة مل يبطل وجود املبدل 
  شروع فيه وعلى هذا مسائل بعد ال

إحدامها املعتدة باألشهر إذا صارت من ذوات القرء قبل انقضاء عدهتا انتقلت إليها لبطالن اعتبار األشهر حال 
  احليض 

  الثانية املتيمم إذا قدر على املاء بعد التيمم سواء شرع يف الصالة أومل يشرع فيها بطل تيممه 
 قدر على اإلطعام او العتق مل يلزمه االنتقال عنه إليهما ألن الصوم مل يبطل الثالثة إذا شرع يف صوم الكفارة مث

  اعتباره بالقدرة على الطعام بل هو معترب يف كونه عبادة وقربة وقد شرع فيه كذلك ومل يبطل تقربه وتعبده به 
ن أن االعتبار يف الكفارات الرابعة املتمتع إذا شرع يف الصوم مث قدر على اهلدي مل يلزمه االنتقال لذلك وفرق ثا

حبال وجوهبا على املكلف ألنه حال استقرار الواجب يف ذمته فالواجب عليه أداؤها كما وجبت يف ذمته وهلذا لو 
قدر على الطعام بعد احلنث وقبل الصوم مل يلزمه االنتقال إليه كذلك خبالف العدة والصالة فإن الواجب عليه أداء 

وإمنا أبيح له ترك ذلك للضرورة وما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها الصالة على أكمل األحوال 
  وكذلك العدة سواء قاعدة أحوال قدرة املكلف 

  املكلف بالنسبة إىل القدرة والعجز يف الشيء املأمور به واآلالت املأمور مبباشرهتا من البدن له أربعة أحوال 
  قادر على املاء واحلر القادر علىالرقبة الكاملة إحدامها قدرته هبما فحكمه ظاهر كالصحيح ال

  الثانية عجزة عنهما كاملريض العادم للماء والرقيق العادم للرقبة فحكمه أيضا ظاهر 
الثالثة قدرته ببدنه وعجزه عن املأمور به كالصحيح العادم للماء والعاجز عن الرقبة يف الكفارة فحكمه االنتقال إىل 

در عليه كالتيمم أو الصيام يف الكفارة وحنو ذلك فإن مل يكن له بدل سقط عنه وجوبه بدله إن كان له بدل يق
  كالعريان العاجز عن ستر عورته يف الصالة فإنه يصلى وال يعيد 

  الرابعة عجزه ببدنه وقدرته على املأمور أو بد 

  فهو مورود اإلشكال يف هذه األقسام وله صور 
ى الراحلة وله مال يقدر أن حيج به عنه فالصحيح وجوب احلج عليه مباله إحداها املغصوب الذى ال يستمسك عل

لقدرته على املأمور به وإن عجز عن مباشرته هو بنفسه وهذا قول األكثرين ونظريه القادر على اجلهاد مباله العاجز 
   تعاىل ببدنه جيب عليه اجلهاد مباله يف أصح قويل العلماء ومها رويتان منصوصتان عن أمحد رمحه اهللا

الصورة الثانية الشيخ الكبري العاجز عن الصوم القادر على اإلطعام فهذا جيب عليه اإلطعام عن كل يوم مسكينا يف 
  اصح أقوال العلماء 

الصورة الثالثة املريض العاجز عن استعمال املاء فهذا حكمه حكم العادم وينتقل إىل بدله كالشيخ العاجز عن 
  ام الصيام ينتقل إىل اإلطع

  وضابط هذا أن املعجوز عنه يف ذلك كله إن كان له بدل انتقل إىل بدله وإن مل يكن له بدل سقط عنه وجوبه 
فإذا متهدت هذه القاعدة ففرق بني العجز ببعض البدن والعجز عن بعض الواجب فليسا سواء بل مىت عجز ببعض 



نه جرحيا وبعضه صحيحا غسل الصحيح وتيمم البدن مل يسقط عنه حكم البعض اآلخر وعلى هذا إذا كان بعض بد
  للجريح على املذهب الصحيح كما دل عليه حديث اجلريح 

  ونظريه إذا ملك املعتق بعض ما يتمكن به من عتق واجب لزمه اإلعتاق 
ونظريه إذا ذهب بعض أعضاء وضوئه وجب عليه غسل الباقي وأما إذا عجز عن بعض الواجب فهذا معترك 

مه به مرة وال يلزمه به مرة وخيرج اخلالف اخلالف مرة فمن قدر على إمساك بعض اليوم دون اإلشكال حيث يلز
إمتامه مل يلزمه اتفاقا ومن قدر على بعض مناسك احلج وعجز عن بعضها لزم فعل ما يقدر عليه ويستناب عنه فيما 

ض ما يكفيه لوضوئه أو غسله عجز عنه ولو قدر بعض رقبة وعجز عن كاملة مل يلزمه عتق البعض ولو قدر علىبع
  لزمه استعماله يف الغسل ويف الوضوء وجهان أحدمها يلزمه والثاين له أن ينتقل إىل التيمم وال يستعمل املاء 

وضابط الباب أن ما مل يكن جزؤه عبادة مشروعة ال يلزمه اإلتيان به كإمساك بعض اليوم وما كان جزؤه عبادة 
اجلنب بعض أعضائه فإنه يشرع كما عند النوم واألكل واملعاودة يشرع له  مشروعة لزمه اإلتيان به كتطهري

  الوضوء ختفيفا للجنابه 
وعلى هذا جوز اإلمام أمحد للجنب أن يتوضأويلبث يف املسجد كما كان الصحابة يفعلونه وإذا ثبت ختفيف احلدث 

  األكرب يف بعض البدن فكذلك األصغر 

  لقدرة على عتق بعض العبد فإنه مشروع ومع هذا فال يلزمونه به يبقى أن يقال فهذا ينتفض عليكم با
قيل الفرق بينه وبني القدرة على بعض الطهارة أن اهللا سبحانه وتعاىل إمنا نقل املكلف إىل البدن عند عدم ما يسمى 

  ماء فقال تعاىل فلم جتدوا ماء فتيمموا وبعض ماء الطهارة ماء اليتيمم مع وجوده 
فإن اهللا سبحانه وتعاىل نقله إىل اإلطعام والصيام عند استطاعه إعتاق الرقبة فقال فمن مل يستطع ال وأما يف العتق 

ريب فيه أن املعىن فمن مل يستطع فتحرير رقبة وال حيتمل الكالم غري هذا البته والقادر على بعض الرقبة غري 
  هذه القاعدة فائدة مسائل فقهية أصوليه مستطيع حترير رقبة واهللا سبحانه وتعاىل أعلم فهذا ما ظهر يل يف 

من وجب عليه شيء وأمر بإنشائه فامتنع فهل يفعله احلاكم عنه أو جيربه عليه فيه خالف مأخذه أن احلاكم نصب 
  نائبا ووكيال من جهة الشارع لصاحب احلق حىت يستوفيه له أو جمربا وملزما ملن هو عليه حىت يؤديه 

فهل يغلب وصف اإللزام واإلجبار أو وصف الوكالة والنيابة هذا سر املسألة وعلى فإذا اجتمع األمران يف حكم 
  هذا مسائل 

  إحداها املوىل إذا امتنع من الفيئة والطالق فهل يطلق احلاكم عليه أو جيربه على الطالق فيه خالف 
نفاق على الباقي فإذا امتنع فهل الثانية إذا امتنع من اإلنفاق على رقيقة أو على هبيمته إلعساره كلف بيع البعض لإل

  جيربه عليه أو يبيع احلاكم عليه فيه خالف أيضا 
الثالثة إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع من عتقه وقلنا ال جنرب البائع بني الفسخ واإلمضاء فهل جيرب على العتق 

  أو يعتق احلاكم فيه خالف فائدة رد االستحسان 
  يف رد االستحسان وقد قال به يف املسائل الشافعي رضي اهللا عنه يبالغ 

  األوىل أنه استحسن يف املتعة يف حق الغىن أن يكون خادما ويف حق الفقري مقنعة ويف حق املتوسط ثالثني درمها 
  الثانية استحسن التحليف باملصحف 

  الثالثة أنه استحسن يف خيار الشفعة أن تكون ثالثة أيام 



أنه يبدأ يف النضال مبخرج السبق اتباعا لعادة الرماة قال أصحابه هو استحسان فائدة  الرابعة أنه نص يف أحد أقواله
  أصول جامعة 

من أصول مالك اتباع عمل أهل املدينه وإن خالف احلديث وسد الذرائع وإبطال احليل ومراعاة املقصود والنيات 
  ول باملصاحل والسياسة الشرعية يف العقود واعتبار القرائن وشواهد احلال يف الدعاوى واحلكومات والق

ومن أصول أيب حنيفة االستحسان وتقدمي القياس وترك القول باملفهوم ونسخ اخلاص املتقدم بالعام املتأخر والقول 
  باحليل 

ومن أصول الشافعي مراعاة األلفاظ والوقوف معها وتقدمي احلديث على غريه ومن أصول أمحد األخذ باحلديث ما 
فإن تعذر فقول الصحايب ما مل خيالف فإن اختلف أخذ من أقواهلم بأقواها دليال وكثريا ما خيتلف وجد إليه سبيال 

قوله عند اختالف أقوال الصحابة فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة وهذا قريب من أصول 
  الشافعي بل مها عليه متفقان فائدة شرط العمل بالظنيات 

  لترجيح عند التعارض فإن وقع التساوى ففيه قوالن التخيري والتوقف شرط العمل بالظنيات ا
  فإن كان طريق التقليد فهل يشترط الترجيح يف أعيان من يقلده 

فيه وجهان فإن كان طريق العمل اليقني فال مدخل للترجيح هناك إذ الترجيح إمنا يكون بني متعارضني وال تعارض 
  يف اليقينيات 

  يها وهل تسمع املعارضة ف
فيه ألهل اجلدل قوالن منهم من يسمعها ومنهم من ال يسمعها واحلق التفصيل أهنا إن كانت معارضة يف مقدمة 

  قطعية مل تسمع حبال وإن كانت معارضة يف غريها مسعت فائدة احلقوق املالية الواجبة هللا 
  احلقوق املالية الواجبة هللا تعاىل أربعة قسام 

فهذا يثبت يف الذمة بعد التمكن من أدائه فلو عجز عنه بعد ذلك مل يسقط وال يثبت يف أحدها حقوق املال كالزكاة 
  الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب وأحلق هبذا زكاة الفطر 

القسم الثاين ما جيب بسبب الكفارة ككفارة األميان والظهار والوطء يف رمضان وكفارة القتل فإذا عجز عنها وقت 
  هتا يف ذمته إىل امليسرة أو سقوطها قوالن مشهوران يف مذهب الشافغي وأمحد انعقاد أسباهبا ففي ثبو

القسم الثالث ما فيه معىن ضمان املتلف كجزاء الصيد وأحلق به فدية احللق والطيب واللباس يف اإلحرام فإذا عجز 
ما يف الطيب وبابه فليس عنه وقت وجوبة ثبت يف ذمته تغليبا ملعىن الغرامة وجزاء املتلف وهذا يف الصيد ظاهر وأ

كذلك ألنه ترفة ال اتالف إذ الشعر والظفر ليسا مبتلفني ومل جتب الفدية يف إزالتها يف مقابلة اإلتالف ألهنا لو وجبت 
لكوهنا إتالفا لتقيدت بالقيمة وال قيمة هلا وإمنا هي من باب الترفة احملض كتغيطه الرأس واللباس فأي إتالف ههنا 

  ح من االقوال أن الفدية ال جتب مع النسيان واجلهل وعلى هذا فالراج
القسم الرابع دم النسك كاملتعة والقرآن فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدهلا من الصيام فإن عجز عنها ترتب يف 

  ذمته أحدمها فمىت قدر عليه لزمه وهل االعتبار حبال الوجوب أو بأغلظ األحوال فيه خالف 
ا ال تسقط بالعجز عنها لكن إن كان عجزه بتفريط منه يف أدائها هبا اآلخرة وأخذ ألصحاهبا وأما حقوق اآلدميني فإهن

يف حسناته وإن كان عجزه بغري تفريط كمن احترق ماله أو غرق أو كان اإلتالف خطأ مع عجزه عن ضمانه ففي 
  إشغال 



واهللا تعاىل أعلم فائدة ملك اإلنشاء  ذمته به وأخذ أصحاهبا من حسناته نظر ومل اقف على كالم شاف للناس يف ذلك
  لعقد 

قوهلم من ملك اإلنشاء لعقد ملك اإلقراربه ومن عجز عن إنشائه عجز عن اإلقرار به غري مطرد وال منعكس فأما 
  اختالل طرده ففي مسائل 

  أحدها ويل املراة غري اجملربة ميلك إنشاء العقد عليها دون اإلقرار به 
  ء إذا أنه اشترى ما وكل فيه وأنكره املوكل مل يقبل إقراره عليه مع ملكه إلنشائه الثانية الوكيل يف الشرا

  الثالثة الوكيل بالبيع إذا أقر به وأنكر املوكل فالقول قول املوكل وأما اختالل عكسه ففي مسائل 
  األقرار  األوىل أن العاقل ال ميلك إنشاء إرقاق نفسه ولو أقر به قبل فهذا عاجز عن اإلنشاء قادر على

  الثانية املرأة عاجزة عن إنشاء النكاح ولو أقرت به قبل إقرارها 
  الثالثة لو أقر العبد املأذون بعد احلجر عليه بدين قبل إقراره ومل ميلك اإلنشاء 

الرابعة لو أقر املريض ألجنىب أنه كان وهبه يف الصحة ما يزيد على الثلث قبل إقراره يف أصح الروايتني ومل ميلك 
  اإلنشاء 

اخلامسة احلاكم إذا بعد قال العزل كنت حكمت يف والييت لفالن على فالن بكذا قبل قوله وحده وإن مل ميلك 
اإلنشاء وكذلك لو قال القاضي املعزول عن مال يف يد أمني أقر أنه تسلمه منه هو لفالن وقال األمني بل هو لفالن 

  قبل قول القاضي دون األمني 
عيا هبا وهي رجالن يف يد أحدمها مال وهو أمني عليه واآلخر ليس املال يف يده وال له حكم وال هو وهذ املسألة مما ي

  أمني عليه يقبل إقرار هذا الثاين يف املال دون األمني 
  والقرب مسكنه والبعث خمرجه ... من كان يعلم أن املوت مدركه 

  يوم القيامة أو نار ستنضجه ... وأنه بني جنات ستبهجه 

  وما أقام عليه منه أمسجه ... ل شيء سوى التقوى به مسج فك
  مل يدر أن املنايا سوف تزعجه ... ترى الذي اختذ الدنيا له وطنا 
  وهاتيك يف أغمارهن املناصل ... تظل على أكتاف أبطاهلا القنا 

  وتلقى رداهن الذرى والكواهل ... حتامى الرزايا ضف ومنسم 
  وقد حطمت يف الدارعني العوامل . ..وترجع أعقاب الرماح سليمة 

  فعند التناهي يقصر املتطاول مسائل ... فإن كنت تبغي العيش فاقنع توسطا 

  هل جيوز للحاكم أن يسمع شهادة أبية وابنه وحيكم هبا

أجاب أبو اخلطاب جيوز له مساع شهادهتما لغريه وحيكم هبا جواب ابن عقيل جيوز إذا مل يتعلق عليهما من ذلك هتمة 
ومل يوجب هلما بقبول شهادته ريبة مل تثبت بطريق التزكية إذا سأل احلاكم الشهود عن مستند شهادهتم فقالوا أخربنا 

مجاعة أجاب أبو اخلطاب تقبل شهادهتم يف ذلك وحيكم فيه بشهادة االستفاضة وأجاب ابن عقيل إن صرحا 
   باالستفاضة أو استفاض بني الناس قبل يف الوفاة والنسب مجيعا

  من فتاوى أىب اخلطاب وابن عقيل وابن الزاغوىن 



  هل للذمي أن يصلى بإذن املسلم

  أجاب أبو اخلطاب ال جيوز له أذن املسلم أو مل يأذن ألنه حق هللا تعاىل هللا تعاىل وأجاب ابن عقيل مثله 
أمثاهنا على هل يصح أن توقف على املسجد ستور أجاب أبو اخلطاب يصح وقفها على املسجد ويبيعها وينفق 

عمارته وال ستر حيطانه خبالف الكعبة الشريفة فإهنا خصت بذلك كما خصت بالطواف حوهلا وأجاب ابن عقيل ال 
  ينعقد هذا الوقف راسا ألنه بدعة وهو على حكم املرياث 

وال ميلكها إذا وجد لقطه فخاف إذا عرفها أن ينتزعها منه ظامل أجاب أبو اخلطاب ال يكون معذورا يف ترك التعريف 
إال بعد تعريفها أجاب ابن عقيل التعريف يراد به حفظها على مالكها وهذا التعريف يفضى إىل تضييعها فيدعها أبدا 

  يف يده إىل أن جيد فسحة وأمنا فيعرفها حوال 

من دار  إذا وجد يف الربية شاة فذحبها وجب عليه ضماهنا إذا جاء مالكها ويف املصر يعرفها ألن الظاهر أهنا خرجت
أهل احمللة خبالف الربية هذا جواب أىب اخلطاب وجواب ابن عقيل ال جيوز له ذحبها أوان ذحبها مث ولزمه ضمان 

  قيمتها 
إذا صادر السلطان إنسانا وعنده وديعة هل يضمن أجاب أبو اخلطاب عليه اإلمث والضمان إذا فرط فيها فإن حتقق 

ري إمث فإن استدعى السلطان املودع إذا مل يدله عليها وأخذت بغري أنه يتأذى يف نفسه كان عليه الضمان من غ
اختياره فال ضمان عليه جواب ابن عقيل إذا غلب على ظنه أنه يأخذها منه بإقراره وكان ذلك داللة عليها وعليه 

  الضمان 
ن مثابا مثل أن إذا كان عنده وديعة فاعترض السلطان هلا ظلما أجاب أبو اخلطاب إن حلف وورى عنها وتأول كا

حيلف أنه مل يودعىن يف املسجد احلرام أو مبوضع مل يسلكاه أو يف زمان كرمضان وحنوه فإن مل حيلف وأخذها 
السلطان من حرزه مل يضمن فإن طلب منه أن حيلف بالطالق فدفعها إليه أو دله على مكاهنا ضمن وأجاب ابن 

  ن بدفعها إليه ألنه افتدى هبا عن ضرره بوقوع الطالق عقيل ال يسقط الضمان خبوفه من وقوع الطالق بل يضم
  إذا كان كلب املسلم قد علمه جموسي فهل جيوز أن يصطاد به أجاب أبو اخلطاب وابن عقيل باإلجياب 

هل جيوز كتابه املصحف بالذهب وهل جتب فيه الزكاة فإن وجبت فهل جيوز حكه ملعرفة قدرة اجاب أبو اخلطاب 
كان نصابا وجيوز له حكه وأخذه وسأل عنها ابن عقيل بن الزغوين فأجاب إن كتابه القرآن جتب فيه الزكاة إن 

بالذهب حرام ألنه من مجلة زخرفة املصاحف ويؤمر حبكه ورفعه وأن كان مما إذا حك اجتمع منه شيء يتمول 
كان مبنزلة التالف فال شيء وجبت فيه الزكاة ألنه ينزل منزلة األواىن احملرمة وإن كان إذا حك ال جيتمع منه شيء 

  فيه 
إذا أجرت امرأة نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغريه فطالبها أهل الصيب بالفطر يف رمضان ألجل 
ذلك هل جيوز هلا الفطر فإن مل جيز هل يثبت ألهل الصيب اخليار وما املانع من جوازه قلنا جيوز لألم أن تفطر أجاب 

نت قد أجرت نفسها إجارة صحيحة جاز هلا اإلفطار إذا نقص لبنها أو تغري حبيث يتأذى بذلك أبو اخلطاب إذا كا
  املرتضع وإذا امتنعت لزمها ذلك فإن مل تفعل كان ألهل 

  فارغة 



والثاين ال جيب احلد وال ينشر احلرمة فعلى هذا يكون األمر على التفصيل املتقدم وأجاب أبو اخلطاب عن هذه 
  ل جيب غسلها بعد الوطء كذا الظاهر عندي وال أعرف فيه رواية فوائد شىت املسألة بأن قا

  هل كان اإلسراءيقظة أو مناما

قال القاضي نص أمحد على أن اإلسرار كان يقظة وحكي له أن موسى ابن عقبة قال أحاديث اإلسراء منام فقال 
رآه وال يطلق سوى ذلك وقال أبو بكر النجار هذا كالم اجلهمية ونقل حنبل أن الرؤية منام ونقل األثرموغريه أنه 

راه إحدى عشرة مرة بالسنة تسع مرات ليلة املعراج حني كان يتردد بني موسى وبني ربه عز و جل ومرتني 
  بالكتاب فائدة إقعاد الرسول على العرش 

و قول ايب داود قال القاضي صنف املروزي كتابا يف فضيلة النيب وذكر فيه إقعاده على العرش قال القاضي وه
وأمحد بن أصرم وحيىي بن ايب طالب وأىب بكر بن محاد وأىب جعفر الدمشقي وعياش الدوري وإسحاق بن راهوية 

وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم األصبهاىن وإبراهيم احلريب وهارون بن معروف وحممد بن إمساعيل السلمي وحممد 
بن شريك وأىب قالبة وعلي بن سهل واىب عبد اهللا بن عبد النور بن مصعب بن العابد وأيب بن صدقة وحممد بن بشر 

وأيب عبيد واحلسن بن فضل وهارون بن العباس اهلامشي وإمساعيل بن إبراهيم اهلامشي وحممد بن عمران الفارسي 
  الزاهد وحممد بن يونس البصري وعبد اهللا ابن اإلمام واملروزي وبشر احلايف انتهى 

الطربي وإمام هؤالء كلهم جماهد إمام التفسري وهو قول أيب احلسن الدارقطين ومن شعره قلت وهو قول ابن جرير 
  فيه 

  إىل أمحد املصطفى مسنده ... حديث الشفاعة عن أمحد 
  على العرش أيضا فال جنحده ... وجاء حديث بإقعاده 

  وال تدخلوا فيه ما يفسده ... أمروا احلديث على وجهه 
  وال تنكروا أنه يقعده . ..وال تنكروا أنه قاعده 

  فائدة مسائل عن القاضي 
سئل القاضي عن مسائل عديدة وردت عليه من مكة وكان منها ما تقول يف قول اإلنسان إذا عثر حممد أو علي 
فقال إن قصد االستعانة فهو خمطىء ألن الغوث من اهللا تعاىل فقال ومها ميتان فال يصح الغوث منهما وألنه جيب 

  على غريه تقدمي اهللا 
إذا قال القاضي أفضل الناس بعد رسول اهللا مث طلحة مث الزبري مث سعد إىل آخر العشرةفأجاب األوىل العطف على 
االربعة الواو ألن مث تقتضي الترتيب فيقتضى تقدمي طلحة على الزبري والزبري على عبد الرمحن وال ميكن ألنه ليس 

هم أن خيتاروا للخالفة واحدا من ستة ومل ينص على واحد منهم وظاهره فيه نقل يرجع إليه وعمر رضي اهللا عنه أمر
  التساوي 

ومنها وقد سئل عن حركة اللسان بالقرآن الكرمي فقال ال جيوز أن يقال إهنا قدمية بل حركة اللسان بالقرآن الكرمي 
  حمدثة 

هم ألنه قد يكون يف غريهم من هو ومنها يف البدريني أهنم أفضل يف اجلملة من غريهم وال تفضل آحادهم على غري
رواه البخاري // أفضل من آحادهم كما قال النيب خريكم القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم 



فخاير بني القرون يف اجلملة ألنه قد يكون يف التفضيل من غريه أفضل منه وهلذا يعلم // ومسلم والنسائي وغريهم 
  زيد ويزيد يف عصر التابعني ملا جرى من يزيد مبا عاد يف القدح يف عدالته أن أمحد أفضل من ي

ومنها هل جيوز أن يقال إن اهللا يرحم الكافر قال ال جيوز أن يقال إن اهللا يرحم الكافر ألن فيه رد اخلرب الصادق إن 
هم قال تعاىل ادخلوا آل اهللا ال يغفر أن يشرك به وال خيفف عنهم العذاب إىل أمثاله بل يقال خيفف عذاب بعض

  فرعون أشد العذاب وآهتم ضعفني من العذاب فائدة شهوة الرجل وشهوة املرأة 
  قال ابن عقيل قوهلم إن اهللا تعاىل جعل للمرأة شهوة تزيد على شهوة الرجل بسبعة أجزاء 

ى املرأة فال تزيد على قال لو كان كذلك ما جعل اهللا للرجل ان يتزوج بأربع ويتسرى مبا شاء من اإلماء وضيق عل
رجل وهلا من القسم الربع وحاشا حكمته أن تضيق على األحرج وتوسع على من دونه يف احلرج أجابة حنبلي آخر 

  فقال 
إن ذلك إمنا كان لعارضراجح وهو خرفه اشتباه االنساب وأيضا ففي التوسعة للرجل يكثر النسل الذي هو من أهم 

  مقاصد النكاح 
واملرأة ملا اشتركا يف التذاذ كل منهما بصاحبه وقضاء وطره منه وخص الرجل بالنفقة والكسوة وأيضا فإن الرجل 

  وكلفة املرأة عوض بأن أطلق له االستمتاع بغريها 
وأيضا فإن املرأة مقصورة يف اخلدر ال تدخل وال خترج إال حلاجة حىت أن صالهتا يف بيتها أفضل من صالهتا يف 

  الرجال على ما يقع نظر الرجل عليه فحاجته إىل أكثر من واحدة أشد من حاجتها  املسجد مل يقع نظرها من
وأيضا فإن طبيعة الذكر احلرارة وطبيعة أألنثى الربودة وصاحب احلرارة حيتاج من اجلماع فوق ما حيتاج إليه 

  صاحب الربودة 
يقة وغري ذلك وهلذا قال تعال وال تتمنوا وأيضا فإن اهللا فضل الذكر على األنثى يف املرياث والدية والشهادة والعق

ما فضل اهللا به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب واسألوا اهللا من فضله 
  فكان من تفضيله الذكر على األنثى أن خص جبواز نكاح أكثر من واحدة واهللا أعلم فائدة استعمال احلرير 

  يتخذ النساء السفر واملطارح واملخاد وغري ذلك حريرا فقال البل مالبس فقط فائدة  سئل ابن عقيل هل جيوز أن

  يف األذان يف الفنون سئل أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه عن رجل مسع مؤذنا

  يقول اشهد أن حممدا رسول اهللا فقال كذبت هل يكفر فقال ال ال يكفر جلواز أن يكون قصده 

أصل الكلمة فكأنه قال أنت ال تشهد هذه الشهادة كقوله واهللا يشهد إن املنافقني تكذيب القائل فيما قال ال يف 
  لكاذبون فائدة يف الكفر 

قال اخلالل حدثنا العباس بن امحد اليمامي بطرسوس ثنا أوانبأعبد اهللا رجل عن احلديث الذي يروى عن النيب يكفر 
// صحيح // يث النيب من ترك الصالة فقد كفر أحد من أهل التوحيد بذنب فقال موضوع ال أصل له فكيف حبد

  فقال له يورث باملله فقال ال يورث وال يرث فائدة السر بني العبد وربه 
قال ابن اجلوزي يف آخر منتخب الفنون مما بلغه عن ابن عقيل من غري الفنون قال مسعت أبا يعلى بن الفراء يقول 

لة بينه وبني اإللة وإمنا مث ظواهر الشرع فإن عىن بالسر ظاهر من قال إن بينه وبني اهللا سرا فقد كفر واي وص
  الشرع فقد كذب ألنه ليس بسر وإن شيئا وراء ذلك فقد كفر 



وقال يف قول املتوسلني بامليت اللهم إين أسلك بالسر الذي بينك وبني فالن أي سر بني العبد وبني ربه لوال محاقة 
إمنا يعىن املتوسل بذلك العبادات املستورة عن اخللق فائدة اجلمع بني أم  هذا القائل قال ابن اجلوزي معترضا عليه

  الرجل وأختيه 
  سئل رجل عن رجل تزوج أم رجل وأختيه فقال 

  صورة املسألة رجالن وطئا أمة يف طهر واحد فأتت بولد فتداعياه فأرى القافة 

أجنيب فتزوج باألمة بعد عتقها وتزوج بنيت  فأحلقوه هبما على مذهب من يرى ذلك وكان للرجلني بنتان فجاء رجل
الواطئني ألنه ليس إحدامها أختا لألخرى وإن كانتا أختني للولد امللحق بالواطئني فقد مجع هذا الرجل األجنيب بني أم 

  ذلك الولد وأختيه من الواطئني فأمة ليست امهما فائدة ختصيص آية املرياث 
رواه // واحد بتخصيص آية املرياث بقوله ال نورث ما تركناه صدقة استدل على ختصيص عموم القرآن خبرب ال

والصديق أول من خصصه قال ابن عقيل وهذه بالهة من هذا املستدل فإن // البخاري ومسلم والنسائي وغريهم 
  الصديق مل خيصصه إال مبا مسعه شفاها من النيب قطعي وليس النزاع فيه فائدة مناظرة املعتزلة 

ل يف مناظرته لبعض املعتزلة أنتم اعتمدمت يف نفي التثنية على دليل التمانع وهو بعينه ينقلب عليكم يف قال ابن عقي
خلق األفعال ألنا إذا قدرنا أنه تعاىل أراد حتريك جسم وأراد العبد تسكينه فال خيلوا إىل آخره وفعل اهللا ال يدخل 

ندكم فال انفكاك لكم البته عن هذا السؤال فأين حتت مقدور العبد وفعل العبد ال يدخل حتت مقدور اهللا ع
  توحيدكم فائدة مسائل فقهية 

جعفر بن حممد سألت أبا عبد اهللا عن رجل ينقد للناس مائة دينار بدرهم فخرج يف نقده دينار ردىء قال وجب 
انري ألنه ال تفاوت عليه أن يرد من اجرته من مائة من درهم قال القاضي إمنا صحت هذه اإلجارة وإن مل يشاهد الدن

  بني الدنانري يف النقد فصحت اإلجارة انتهى 
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ئد: كتاب  لفوا ئع ا   بدا
لقيم اجلوزية: املؤلف  ا ابن  عبد اهللا  أبو  لزرعي  ا أيوب  بكر  بن أيب   حممد 

فعلى هذا إذا استأجره ليكيل له مائة مكوك من طعام يف بيت مل يره صحت اإلجارة للعلة اليت ذكرناها وإمنا رجع 
نها كما لو كان له مائة مكوك إال مكوكا عليه جبزء من مائة جزء من الدرهم ألن العمل ال يتفاوت يف كل واحد م

  واحدا 
إذا رأى إنسانا يغرق فال ميكنه ختليصه إال بأن يفطر هل جيوز له الفطر اجاب أبو اخلطاب جيوز له الفطر إذا تيقن 

ختليصه من الغرق ومل ميكنه الصوم مع التخليص وأجاب ابن الزاغوين عنها إذا كان يقدر على ختليصه وغلب على 
لك لزمه اإلفطار وختليصة وال فرق بني ان يفطر بدخول املاء يف حلقه وقت السباحة أو كان جيد من نفسه ظنه ذ

  ضعفا عن ختليصه ألجل اجلوع حىت يأكل ألنه يفطر للسفر املباح فألن يفطر للواجب أوىل 
رضع واحلامل إذا قلت أسباب الفطر أربعة السفر واملرض واحليض واخلوف على هالك من خيشى عليه بصوم كامل

  خافتا على ولديهما ومثله مسألة الغريق 
واجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوى على اجلهاد وفعله وأفىت به ملا نازل العدو دمشق يف رمضان فأنكر عليه بعض 

مني املتفقهني وقال ليس سفرا طويال فقال الشيخ هذا فطر للتقوى على جهاد العدو وهو أوىل من الفطر للسفر يو
سفرا مباحا او معصية واملسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام مل ميكنهم النكاية فيهم ورمبا أضعفهم الصوم عن 

القتال فاستباح العدو بيضة أإلسالم وهل يشك فقيه أن الفطر ههنا أوىل من فطر املسافر وقد أمرهم النيب يف غزوة 
  ة على العدو ال للسفر واهللا أعلم الفتح باإلفطار لبتقووا على عدوهم فعلل ذلك للقو

قلت إذا جاز فطر احلامل واملرضع خلوفهما على ولديهما وفطر من خيلص الغريق ففطر املقاتلني أوىل باجلواز ومن 
  جعل هذا من املصاحل املرسلة فقد غلط بل هذا أمر من باب قياس األوىل ومن باب داللة النص وإميائه 

ب أبو اخلطاب تلزمه اإلعادة إذا علم وجتوز إمامة املراة بالنساء وجيوز على رواية إذا صلى سهوا خلف املرأة أجا
  عن أمحد أن تصلي بالرجال نافلة وتكون وراءهم وهي بعيدة 

  قلت إن كان أميا وهي قارئة مل تلزمه اإلعادة وإن كان قارئا مثلها ففي وجوب 

 يعلم حدثه فإنه ال تلزمه اإلعادة وهنا أوىل ألن اإلعادة نظر إذ غاية ذلك أن يكون كرجل صلى خلف حمدث ال
  صالة املراة يف نفسها صحيحة خبالف احملدث 

واجاب ابن الزاغوين إذا علم ذلك حكم ببطالن صالته واإلعادة ومل جيوز إمامنا أمحد أن يتابع رجل امرأة يف 
فظ القرآن فإنه جيوز لألمي أن يتابعها يف الصالة مفترضا فأما يف النفل فإنه أجازه يف موضع وهو إذا كانت امرأة حت

النافلة كصالة التروايح وتكون صفوف الرجال بني يديها وهي والنساء خلفهم إذا امتنع من صالة اجلمعة وقال 
أنااصلى الظهر هل يقتل أم ال أجاب أبو اخلطاب يستتاب فإن تاب وإال قتل زاد ابن عقيل يف جوابه إذا مل يكن على 

د اعتقاد بعض اجملتهدين يف أهنا ال تتعقد يف القرايا جواب ابن الزاغوين اجلمعة تفعل يف موضعني أحدمها وجه قد اعتق
متفق على وجوبه فيه وهو البلد الكبري الواسع مع إذن اإلمام يف إقامتها فهذا مىت ترك اجلمعة يف هذه احلالة قتل 

قهاء يف وجوهبا معه كاألرباض والقرى وإذا مل يأذن اإلمام كما يقتل يف سائر الصلوات واملوضع الثاين ما اختلف الف
  وأمثال ذلك فهذا إن ترك اجلمعة متأوال قول أحد من الفقهاء فإنه يكون معذورا بذلك وال يعترض عليه 



إذا كانت لألخرس إشارة مفهومة فأشار هبا يف صالته فهل تبطل أجاب ابن الزغواين أما اإلشارة برد السالم فال 
الصالة من األخرس واملتكلم وأما غري ذلك فإنه جيري منهما جمرى العمل يف الصالة إن كان يسريا عفي عنه تبطل 

  وإن كان كثريا أبطل الصالة 
  وجواب أيب اخلطاب إذا كثر ذلك منه بطلت صالته 

وما سوى ذلك وجواب ابن عقيل إشارته املفهومة جتري جمرى الكالم فإن كانت برد السالم خاصة مل تبطل صالته 
  تبطل 

قلت إشارة األخرس منزلة منزلة كالمه مطلقا وأما تنزيلها منزلة الكالم يف غري رد السالم خاصة فال وجه له وإمنا 
كان رد السالم من الناطق باإلشارة غري مبطل يف أصح قويل العلماء كما دل على النص أن إشارته مل تنزل منزلة 

  املفهومة ككالم الناطق يف سائر األحكام كالمه خبالف األخرس فإن إشارته 
إذا توضأ مباء زمزم هل جيوز أم ال أجاب ابن الزاغوين ال خيتلف املذهب أنه منهي عن الوضوء منه واألصل يف النهي 

قول العباس ال أحلها ملغتسل وهي لشارب حل وبل واختلف يف السبب الذي ألجله ثبت النهي وفيه طريقان 
  الواقف وشرطه وهو قول العباس أحدمها أنه اختيار 

وقد أختلف أصحابنا يف مسألة مثل هذه وهي أن رجال لو سبل ماء للشرب فهل جيوز ألحد أن يأخذ منه ما 
  يتوضأبه قال بعضهم جيوز ويكره فعلى هذا يكون النهى عنها كراهة تنزيه ال حترمي 

الواقف فعلى هذا ال جيوز الوضوء مباء زمزم فأما وقال آخرون من أصحابنا ال جيوز له الوضوء به ألنه خالف مراد 
  الطريق اآلخر أن سببه الكرامة والتعظيم 

  فإن قلنا ما يتحدر عن أعضاء املتوضيء أعضاء املتوضيء طاهر غري مطهر كأشهر الروايات كره الوضوء مباء زمزم 
  ام الوضوء به وإن قلنا بالرواية الثانية أنه حيكم بنجاسة ما ينفصل من أعضاء الوضوء حر

وإن قلنا بالرواية الثالثة أن املنفصل طاهر مطهر مل حيرم الوضوء به ومل يكره ألنه مل يؤثر الوضوء فيه مبا يوجب رفع 
التعظيم عنه فأما إن أزال به جناسة وتغري كان فعله حمرما وإن مل يتغري وكان يف الغسلة السابعة فهل حيرم أو يكره 

  على روايتني 
  ن املاء ال ينجس إال بالتغري فمىت انفصل غري متغري يف أي الغسالت كان كره ومل حيرم وإن قلنا إ

قلت وطريقة شيخنا شيخ اإلسالم ابن تيمية كراهة الغسل به دون الوضوء وفرق بأن غسل اجلناية جيرى إزالة 
إمنا حجرها على املغتسل  النجاسة من وجه وهلذا عم البدن كله ملا صار كله جنبا وألن حدثها أغلظ وألن العباس

خاصة وجواب أيب اخلطاب وابن عقيل يصح الوضوء به رواية واحده وهل تكره على روايتني فوائد شىت من خط 
  القاضي ايب يعلى التوبة وأصحاب البدع 

أبو الفرج اهلمداين مسعت املروزي يقول سئل أمحد عما ورد عن النيب أن اهللا احتجر التوبة عن صاحب بدعة 
  ب التوبة إيش معناه وحج

فقال أمحد ال يوفق وال يسري صاحب بدعة لتوبة وقال النيب ملا قرأ هذه اآلية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
  فوائد // إسناده حسن // لست منهم يف شيء فقال النيب أهل األهواء والبدع ليست هلم توبة 

  خبط القاضي أيب يعلى وهى من مسائل أيب جعفر حممد بن أىب حرب اجلرجاين 
قيل أليب عبد اهللا الرجل حيفر إىل جنب قناة الرجل وال يضر هبا أله أن مينعه قال له يروى عن الزهري أنه قال حرمي 



  العيون مخس مائة ذراع كأنه ذهب إليه 
إذا جاوز حرميه  قيل أليب عبد اهللا فإن حفر على أكثر من مخس مائة ذراع فأضر به هل له أن مينعه قال ليس أن مينعه

  أضر به أو مل يضر به 
قيل أليب عبد اهللا رجل عمل يف قناة رجل بغري إذنه فاستخرج املاء فجاء صاحب القناة فقال هلذا الذي عمل نفقته 
إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة يف احلاشية خبط القاضي إمنا رجع بنفقته ألن اآلبار كاألعيان ولو عمل يف 

  ال له فيه اعيان رجع هبا كذلك يف اآلبار هذا كالم القاضي وفيه نظر ملك غريه عم

قيل ألىب عبد اهللا الرجل يسبق إىل دكاكني السوق قال إذا مل يكن ألحد ومل حيجز أخذه فمن سبق إليه عدوة فهو له 
  إىل الليل قال وكان هذا يف سوق املدينة فيما مضى 

رجل كلها يف الطعام قال إذا مل يرد احلكرة فال بأس هذا ضيق باملدينة ومكة قيل أيكره بيع الطعام وأن تكون جتارة ال
  فأما ههنا فرمبا كان خريا مث قال إمنا ههنا شبه البحر 

  قيل من أحق بالسوم قال البائع قلت له فإن أوقد نارا يف السفينة فقال ال بد له من أن يطبخ وكأنه مل يرد عليه 
طا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتني قال ال بأس وكتبت إىل أيب عبد اهللا أسأله قيل له رجل اشترى من رجل حائ

قلت بنت أخ يل خطبها ابن أخت يل فقري وأمها تقر ذلك قال ال تفعل فإن النيب وآمروا النساء يف بناهتن وما 
  ذكرت من أمر الفقر فزوج فإن الفقر والغىن إىل اهللا فزوجت الفقري فلم أر إال خريا 

  ألته عن الرجل يشترى البقر لألكار فكرهه وس
  قلت يأخذ الرجل حيج عن الرجل قال ال يأخذ 

  قلت فيأخذ الفرس أو ال يأخذ يف السبيل قال ياخذ مل يزل الناس يأخذون فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله 
ف الزيارة فال بد منه وسئل عن الطواف فقال ثالثة واجبة طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر وأما طوا

  ولو أنسية الرجل حىت يرجع إىل مدينته على أن يأتى 

  به قيل له كيف يصنع قال يدخل معتمرا فيطوف بعمرة مث يطوف للزيارة بعد ذلك 
  وسئل عن احملرم يغسل بدنه باحمللب قال أراه يكرهه وكره األشنان 

  زينة  وسئل عن اخلضاب للمحرم فقال ليس هو مبنزلة الطيب ولكنه
وسئل عن صيد الليل فقال ال أعلم فيه شيئا حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس مث ذكره تفسريه أراه عن نافع 
أو غريه قال كانوا يف اجلاهليه إذا خرجوا يطريون الطري من مكانه قال رسول اهللا يف مكانه يعىن أنه ال يضر وال ينفع 

  ومل ير به باسا 
صل يف السفر قال أن كان من علة فأرجوا وإن كان من غري ذلك فال يؤكل وأما وسئل عن أكل الكراث والب

  الكراث فليس له كبري شيء وهو أهون من البصل 
  قيل له فالثوم قال إمنا جاءت الكراهة يف الثوم والبصل فال تأكل 

  يه وسألته عن أكل اجلنب هل مسعت يف كراهيته شيئا ثبت قال ال وكأنه مل يكرهه ومل يتكلم ف
  وسألته عن شراء األرض بالثغور فقال هو أيسر من غريه ألهنم بإزاء العدو وهم يدفعون عن املسلمني فوائد 

  من مسائل أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغوي ألمحد 
  كاة مسعت أبا عبد اهللا يقول السائمة اليت ترعى والسائبة اليت تسيب وليس هلا رعاء ويف السائمة الز



وقال رجل ألمحد بلغين أن نصاري يكتبون املصاحف فهل يكون ذلك قال نعم نصارى احلرية كانوا يكتبون 
  املصاحف وإمنا كانوا يكتبون لقله من كان يكتبها فقال رجل يعجبك ذلك فقال ال يعجبين 

  ء وسئل عن رجل أعطى رجال درمها يشترى له شيئا فخلطه مع درامهه فضاع قال ليس عليه شي

وسئل عن رجل أوصى أن يشترى بألف درهم فرسا للجهاد ومائة للنفقة قال يشترى له مثل ما اوصى ال يزاد على 
  ذلك شيء قال فإن أصيبا بأقل من الف خبمسني أو اكثر قال يزاد على نفقته 

مضمونة عليه  إذا قال بعتك هذه السلعة ومل يسم الثمن أجاب أبو اخلطاب ال يصح البيع وإذا قبض السلعة فهي
وجواب ابن الزغوين أما البيع من غري ذكر العوض فإبطال وإذا اقتض السلعة عند هذا العقد فله ردها فإن تلفت 

حتت يده وجب عليه ضماهنا يف املشهور من املذهب ألهنا جترى جمرى املقبوضة على وجه السوم وقد روي عن أمحد 
ريط فال ضمان فيه ومثله ههنا وجواب شيخنا ابن تيمية صحة يف املقبوض على وجه السوم إذا تلف من غري تف

البيع بدون تسمية الثمن فانصرافه إىل مثن املثل كالنكاح واإلجازة كما يف دخول احلمام ودفع الثوب إىل القصار 
 إجارة والغسال واللحم إىل الطباخ ونظائره قال فاملعاوضة بثمن املثل ثابتة بالنص واإلمجاع يف النكاح وبالنص يف

املرضع يف قوله تعاىل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وعمل الناس قدميا وحديثا عليه يف كثري من عقود اإلجارة 
  وكذلك البيع مبا ينقطع به السعر وهو بيع بثمن املثل وقد نص أمحد على جوازه وعمل األمة وعليه 

لحام واخلباز والبقال ويأخذ كل يوم ما حيتاج إليه من قلت واحملرمون له ال يكادون خيلصون منه فإن الرجل يعامل ال
أحدهم من غري تقدير مثن الذي ينقطع به وكذلك جرايات الفقهاء وغريها فحاجة الناس إىل هذه املسألة جترى 

جمرى الضرورة وما كان هكذا ال جييء الشرع باملنع منه البتة كيف وقد جاء جبوازهن يف العقد الذي الوفاء مبوجبه 
ثر تأكيدا من غريه من العقود وهو النكاح وتفريقهم بينه وبني البيع بأن الصداق داخل فيه ال يصح بل هو ركن أك

فيه يبطل العقد بنفيه كما نص عليه صاحب الشرع يف الشفار وجاء جبوازه أيضا يف عقد اإلجارة الذي تقديره 
 البيع اقل اختالفا يف املنفعة ألهنا تتجدد بتجدد العوض فيهااكثر تأكيدا من تقديره يف البيع ألن قيمة العني يف

األوقات فتختلف باختالفها غالبا فإذا جازت األجارة بعوض املثل فالبيع بثمن املثل وما ينقطع به السعر أوىل ولو 
فرعنا على بطالن العقد فاملقبوض به يضمن بنظريه وهو اما مثله واما قيمته وال يصح إحلاقه للمقبوض على وجه 

  السوم فإن القابض هناك مل يدخل على أنه ضامن بل خمترب مقلب للمقبوض والقابض 

  ههنا دخل على أنه ضامن بثمن املثل مل يقبضه على أنه مستام مقلب بل مالك له بعوضه فإذا تلف ضمنه 
ه وكونه مل ميلكه فإن قيل هو مل ميلكه هبذا العقد الفاسد قلنا دخل على أنه مالك ضامن فال وجه إلسقاط الضمان عن

يف نفس األمر ال يوجب سقوط الضمان عنه كاملستعار واملقبوض بالعقود الفاسدة واملغصوب وأما إذا فرعنا على 
  صحة العقد فالضمان يكون بثمن املثل وهو القيمة ال باملثل نفسه واهللا أعلم 
و حبيث متر أجزاء التراب مع املاء على كم مقدار التراب املعترب يف الولوغ جواب أيب اخلطاب ليس له حد وإمنا ه

مجيع اإلناء وأجاب ابن عقيل يكون حبيث تظهر صفته ويغري صفة املاء وأجاب ابن الزاغوين فقال النجاسات على 
ضربني جناسة ال تزول عن حملها إال باحلت والفرك والتراب الذي يظهر أثره فهذا احلت والقرص والتراب يف 

  إزالتها واجب 
ا يكفى فيها فراغ املاء ففي وجوب التراب فيها ألصحابنا وجهان أحدمها وجوبه عينا وهو اختيار أيب بكر الثاين م

والثاين مستحب غري واجب والقائلون بوجوبه إذا كان املغسول مما ال يضره التراب الكثري فال بد أن يطرح يف 



ما يقع عليه اسم التراب وإن مل يظهر أثره فيه الغسل ما يؤثر وإن كان مما يضره التراب كالثوب وحنوه فهل جيرى 
ايضا عن أصحابنا وجهان أحدمها ال جيزئه إال ما يظهر أثره الثاين جيزئه ما يقع على األسم وإن مل يظهر أثره وهل 

  ينوب عنه الصابون واألشنان وامثال ذلك مما يضره التراب فيه عن أصحابنا وجهان 
القبلة وكان الصف طويال يزيد على مست الكعبة اختلف كالم أمحد يف ذلك على إذا قلنا الواجب التوجه إىل عني 

  روايتني 
إحدامها أن طول الصف مع البعد الكثري ال يؤثر ذلك ميال عن الكعبة إال قدرا خيفي أمره ويعسر اعتباره ال سيما 

ىب اإلمام احنرف الطرفان إىل ما يلي فيما هو مأخوذ باإلجتهاد فعفي عنه والرواية الثانية أنه إذا طال الصف من جان
اإلمام احنرافا يسريا جيمع به توجيه اجلميع إىل العني وال يشبه هذا خالف اجملتهدين ألن كل واحد من اجملتهدين 

  يعتقد خطأ صاحبه يف اجتهاده ويف مسألتنا قد اتفقا يف اإلجتهاد 
هذا إمنا يكون مع التقوس كالدائرة حول نقطة قلنا  قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر احملاذي للعني فإن قيل

نعم ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدا فإن التقوس ال يظهر يف جوانب حميطها إال خفيفا فيكون اخلط الطويل 
  متقوسا حنو شعرة وهذا ال يظهر للحس 

جلنب اسم ملن أنزل املاء والصيب إذا وطىء الصيب هل جيب عليه الغسل أجاب ابن الزغوين هذا ال نسميه جنبا ألن ا
ال ماء له وهل جيب عليه الغسل اللتقاء اخلتانني ينظر فيه فإن كان مراهقا وهو أن جيد الشهوة يف ذلك وجب عليه 
االغتسال ومل مل جيد ذلك فال اغتسال عليه لكن يؤمر به متر ينا وعادة وهكذا أجاب ابن عقيل عن هذه املسألة يف 

  إن كان له شهوة لزمه الغسل وإن كان ذلك على سبيل اللعب لغري شهوة فال غسل عليه  صيب وطىء مثله قال
إذا سجد على شيء مرتفع لعذر فهل جيوز أجاب ابن الزاغوين إذا كانت األرض ذات صعود وهبوط فال يضر إن 

جة تدعوه إىل سجد على األعلى وجيلس يف املنهبط فأما إذا كان متخذا كالدرجة والضفة وأمثال ذلك وال حا
  السجود عليها فإنه ال جيوز له ذلك 

وإن كان مريضا مل جيز له أن يعتمد مثل ذلك بل يومىء بركوعه وسجوده وال ينزل حتت جبهته شيئا دون األرض 
  يسجد عليه فأما إذا زحم ومل يقدر إال أن يسجد على ظهر أخيه سجد على ظهر أخيه وأجزأه 

  عه حبيث خيرج به عن صفة السجود مل جيزئه وإن فعل ذلك لعذر جاز وأجاب أبو اخلطاب إن كان ارتفا
هل جيوز له ان حيدث محاما يتأذى به اجلريان أجاب ابو اخلطاب ال جيوز له فعل ما يتأذى به عقار اجلريان وأبنيتهم 

  ويؤذيهم يف إجسامهم 
ا وال يتع يتعدى دخان نار محامه وال وأجاب ابن عقيل إذا كان ذلك يف خاصة ملكه حبيث ال يتزلزل حيطاهنم بالرح

  ينزو ماؤه إىل جدار جاره جاز 
وأجاب ابن الزاغوين ال جيوز له أن يتصرف يف ملكه على وجه يضر جبريانه بزلزال حائط أو حر نار أو ماء ينزل يف 

  بالوعة أو غري ذلك مما به ضرر عليهم إال بإذهنم 
كذا وكذا هل جيوز أن يقوال أشهدنا أنه حكم على نفسه بكذا إذا قال القاضي لشاهدين أعلمكما أين حكمت ب

  وكذا 
أجاب ابن الزاغوين الشهادة على احلاكم تكون يف وقت حكمه فأما بعد ذلك فإنه خمرب هلما حبكمه فيقول الشاهد 

  أخربىن أو أعلمىن أنه حكم بكذا يف وقت كذا 
  دنا وإمنا يقوالن أخربنا وأعلمنا وأجاب أبو اخلطاب وأبن عقيل بأنه ال جيوز أن يقوال اشه



قلت الصواب املقطوع به أن جيوز يقوال أشهدنا كما يقوالن أعلمنا وأخربنا ألن اخلربة شهادة وكل خمرب شاهد قال 
  تعاىل وشهد من أهلها مث ذكر شهادته فقال إن كان قميصه قد قبل 

رواه البخاري // الصالة بعد العصر قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون أن رسول اهللا وسلم هنى عن 
  احلديث // ومسلم والنسائي وغريهم 

وقال علي بن املديين أقول إن العشرة يف اجلنة وال أشهد بذلك فقال اإلمام أمحد مىت قلت هم يف اجلنه فقد شهدت 
  قال شيخنا وهذا صريح منامحد أن لفظ الشهادة ليس بشرط قال وهو الصحيح 

  ايات منصوصات حكاها أبو عبد اهللا بن تيمية يف ترغيبة قلت عن امحد ثالث رو
  احدها اإلشتراط وهي املعروفة عند متأخرى اصحابنا 

  الثانية عدم االشتراط اختارها شيخنا 
الثالث الفرق بني األقوال واألفعال فإن شهد على الفعل مل يشترط لفظ الشهادة بل يكفيه أن يقول رأيت وشاهدت 

هد على القول فال بد من لفظ الشهادة إذا عرف هذا فإذا قال احلاكم أعلمكما أو أخربكما وتيقنت وحنوه وإن ش
أو قال شاهد األصل لشاهدي الفرع يعلمكما أو خيربكما بأنا نشهد بكذا وكذا ساغ أن يقوال اشهدنا كما ساغ أن 

 الشرع وال يف احلقيقة فالتفريق بينهما يقوال أخربنا واعلمنا وال فرق بينهما البتة ال يف اللفظ وال يف املعىن وال يف
  تفريق بني املتماثلني 

قلت والشريعة تأباه وقد كان رسول اهللا كتبه إىل رسله ينفذوهنا إىل املكتوب إليه ومل يقل ألحد منهم أشهدك أو 
شهدين على ما هذا كتاىب وكان الرسول يدفع كتابه إىل املرسل إليه وال يقول اشهد أن هذا كتاب رسول اهللا يقول أ

  فيه ولو سئل الشهادة الشهد قطعا وقال أشهد أنه كتابه 
مما يدل على أن لفظ الشهادة غري مشترط قوله تعاىل قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن حرم هذا فإن شهدوا 

من قال يشهد  فال تشهد معهم ومعلوم قطعا أنه مل ينكر عليهم إال جمرد قوهلم إن اهللا حرم هذا مل خيص اإلنكار بقول
  أن اهللا تعاىل حرمه وال هنى رسول اهللا يتلفظ بالشهادة على التحرمي بل هو هني له أن يقول إن اهللا حرمه 

  فوائد من مسائل شىت 
  من جامع األنباري استودع 

سألته عن رجل ماال وديعة فمات الرجل الذي أودعه وله صيب فكان أوسع هلأن يدفع املستودع املال إىل رجل 
  تور ينفق عليه قال القاضي ومعىن هذا إذا مل يكن وصي وال حكام مس

وسئل عن الرجل يكون له اجلاه عند السلطان فيسأل له املاء فاستقى منه إذا مل يكن تركه له يرد على من قد سئل 
وإن قدمه  عنه أو حنوا مما قلت له فأجاز يل ذلك إذا اخذت بقدر حاجيت وذهب يف الشفعة أن ال حيلف للذي يطالبه

  إىل احلاكم فأخرجه خرج 
ورأى أن ما كان يف النطفة والعلقة أنه ال يكون نفاسا وما كان يف حد املضغة أنه نفاس وودعته غري مرة فقال 

  أحسن اهللا لك الصحابة وطوى لك البعيد 
  ع وتصلح بني الناس قلت له كيف احلديث الذي جاء يف املعاريض يف الكالم قال املعاريض ال تكون يف الشراء والبي

وسألته عن األذان الذي يوجب علي من كان خارجا من املصر أن يشهد اجلمعة هو األذان الذي على املنارة أو 
  األذان بني يدي املنرب قال هو الذي يف املنارة 

  وسألته عن كتابه احلديث باألجرة فلم ير به بأسا وكتابه القرآن أيضا 



شيئا بدنانري أو دراهم فدفعها إليه فقال اذهب فانتقدها وزن حقك ورد على وسألته عن رجل اشترى من رجل 
الباقي فضاعت فرأى أهنا من مال املشترى إال أنه يقول هذا حقك فخذه ورد على الباقي فكان معىن قوله يكون من 

  مال البائع إذا ضاعت 
  لف فرأى دفنه ومل ير الصالة عليه الرجل يوجد ميتا خمضوبا أقلف فرأى الصالة عليه قلت فإن وجد ميتا أق

وكنت على باب امحد فجاء رجل يسأل عن رجل أراد أن يتصدق يعىن مبال اشترى به موضع غلته أو يتصدق به 
  فخرج إليه اجلواب أنه ال يدرى من يقوم هبا وقال إن كان له قرابة حمتاجون تصدق عليهم 

  فارغه 

  قال القاضي قد ذكر هنا يتيمم لكل صالة 
ال يف الفوائت يصليها بتيمم واحد فتخرج اجلميع على روايتني قوله إن جيء باألخرى حني يسلم صلى بذلك وق

  التيمم ألحد وجهني 
احدمها أن وقت األوىل إىل متام فعلها فإذا جاء بعد ذلك فقد خرج الوقت والتيمم يقدر بالوقت والثاين أنه إذا 

 التيمم لتفاوت الزمان وإذا تراخى مل يشق وجيب أن تكون املسألة حممولة جاءت الثانية عقيب األوىل حلقته املشقة يف
على أنه تعني عليه الصالة عليها فأما إن مل يتعني عليه جاز أن يصلي بتيمم واحد كالنوافل جتمع بتيمم واحد ولو 

نازة إذا تعينت فهي فرض قيل إنه يصلى عليها بتيمم واحد مع التعني وجها واحدا ويف الفوائت على روايتني ألن اجل
  على الكفاية فهي اخف وتلك فرض على األعيان فهي آكد انتهى كالم القاضي وعدنا إىل مسائل الربزاطي 

  الرجل يتوضأبفضل وضوء املرأة وسؤرها قال أكره ذلك قلت فإن توضأ وصلى قال ال آمرهم باإلعادة 
اهل سوقه أن يصلي هبم فيه هاتني الصالتني قال أحب  رجل يف سوقة مسجد اليصلى فيه إال الظهر والعصر ويسأله

  هلم أن خيرج يصلي مع الناس يف مساجد اجلماعة اليت يصلي فيها الصلوات اخلمس 
مسجد يف بعضه غصب قال إذا كان موقف اإلمام منه يف الغصب اعاد اإلمام ومن صلى خلفه وإذا مل يكن موقف 

  اإلمام يف الغصب أعاد من صلى يف الغصب 
قلت رجل دخل املسجد ورجالن يقرآن سورتني فيهما سجدة فسجدا مجيعا قال إذا مسعها مجيعا يقرآن السجدة 

  وقد سجدا سجد الرجل سجدتني 
سألت أمحد عن رجل يعمل القالنس ويبيعها فرمبا خلط القطن العتيق بالقطن اجلديد أو بشيء من الصوف وحشى 

  لك إال أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف القالنس به قال هذا من الغش وأكره له ذ
سالت أمحد عن رجل مات وخلف أوالدا صغارا وخلف هلم ماال وهلم والدة أترى هلا ان تأكل من ماهلم قال ال 

  احب هلا أن تأكل من ماهلم إذا كان هلا مال 
م قال ال إال من ضرورة وحاجة وال جتد إال قلت إهنا تكفلهم وحتضنهم وتقوم عليهم أال جيوز هلا أن تأكل من ماهل
  ذلك أو تصري إىل احلاكم حىت يفرض هلا من ماهلم حق احلضانة ملثلها 

سألت امحد عن الرجل يرهن الثوب عند التاجر فلما رام انفكاكه أخرج املرهتن الثوب إليه فقال الراهن ليس هذا 
ل الراهن مع ميينه أن هذا ثوبك وأنه ما خرج من يده إىل يد ثويب قال املوهتن هذا ثوبك الذي رهنته قال القول قو

غريه منذ أخذه إىل يوم أخرجه إليه ويف احلاشية خبط القاضي قوله القول قول الراهن سهو من الراو ومعناه املرهتن 



ه غارم ألن كالمه فيما بعد يدل عليه وهو قوله ميينك وإن هذا ثوبك ما خرج من يده إىل يد غريه منذ أخذه ألن
  وألنه أمني 

قلت ألمحد ماتت زوجته وقد حكم عليه القاضي أن يدفع صبيانه إىل جدهتم لتحضنهم وهي يف قرية بعيدة عن قريته 
قال إن كانت حبيث ميكن أن يراهم يف كل يوم ويرونه فال بأس بذلك قد مضى أبو بكر على عمر أن يدفع ابنه 

   //صحيح // جلدته وهي بقبا وعمر باملدينة 
سألت عن معىن هنى النيب منع نفع البئر قال هو الرجل تكون له األرض وليس فيها بئر وجلاره بئر يف أرضه فليس له 

  أن مينع جاره أن يسقي ارضه من بئره 

سألته عن إجارة بيت الرحى الذي يديره املاء قال اإلجارة على البيت واألحجار واحلديد واخلشب فأما املاء فإنه 
  ويذهب فال تقع عليه إجارة  يزيد وينقص

  قلت إذا قال لعبده أنت حر وقال إمنا أردت من هذه الصنعة قال هو حر ونينه فيما وبينه وبني اهللا 
وسألته عن رجل يزعم أنه يعاجل اجملنون من الصرع بالرقى والعزائم ويزعم أنه خياطب اجلن ويكلمهم وفيهم من 

ن ليعاجله قال ما أدري ما هذا ما مسعت يف هذا شيئا وال احب ألحد أن يفعله حيدثه فترى أنه يدفع إليه الرجل اجملنو
  وتركه أحب إىل 

وسئل عن رجل مات وخلف ألف درهم وعليه للغرماء ألفا درهم وليس له وارث غري ابنه فقال ابنه لغرمائه اتركوا 
ى هذا جائزا قال إذا كانوا قد هذه األلف يف يدي وأخروا يل حقوقكم ثالث سنني حىت أوفيكم مجيع حقوقكم تر

استحقوا قبض هذه األلف وإمنا يؤخرون ألجل تركها يف يديه فهذا ال يؤخر فيه إال أن يقبضوا األلف منه ويؤخرونه 
  بالباقي ما شاءوا 

قلت وجه هذا األلف قد انتقلت إىل ملكهم وليس له يف ذمة اإلبن شيء فإذا أخروا قبضها استوفوها ألفني صار 
ئة بزيادة وبعد فال خيلوا ذلك من نظر فإهنم لو اخروا فبض األلف اتفاقا ال ألجل الزيادة مث أجتر الولد كالنسي

بالتركة وربح فيها ما يقوم بوفائهم ال ستوفوا حقهم كله وال يكون هذا من باب عمل اإلنسان يف مال غريه فإهنم ال 
  غرماء يستحقون الربح كله وإمنا يستحقون منه متام حقهم وحق ال

وإن تعلق بالتركة فهو كتعلق الرهن ال أهنم ميلكون التركة مبجرد موت الغرمي ولو وفاهم الورثة من غريها مل يكن 
أن ميتنعوا من اإلستيفاء وهذا على قولنا إن الدين ال مينع انتقال التركة إىل الورثة أظهر فإن التركة تنتقل إليهم 

لو رحبت ال ستحقوا من الربح بقدر ديوهنم وليس هذا من الربا يف شيء فإن وتبقى ديون الغرماء على نفس التركة ف
الغرمي يستحق األلفني استحقاقا صحيحا بوجه ال ربا فيه وإمنا يؤخر قبض بعض حقه ليستوفيه كامال فليس هذا من 

ا وجب له بأصل باب الزيادة على رأس ماله ألجل األجل يف شيء وهذا حقيقة الربا وإمنا هذا صرب منه يستويف م
العقد كما لو كان الغرمي حيا وأفلس ومل يسع ما له لوفاء ما عليه فصرب الغرماء ليستوفوا حقهم كامال وال يعىن 

الفرق أن ذمة امليت قد خرجت باملوت وذمة املعسر باقية لوجهني أحدمها املنع بل الدين باقي يف ذمة امليت كما هو 
  باقي يف ذمة احلي وإمنا تعذرت 

طالبة باملوت والذمة مشغولة مرهتنة بالدين وتعذرت مطالبته كتعذر مطالبة الغرمي إذا سقط عنه التكليف باجلنون امل
  وذلك غري مانع من التأخري بتمام األستيفاء وكذا يف املوت وهذا على أصول اىب عبد اهللا وقواعده واهللا تعاىل أعلم 

وقال أردت أنك حر من العمل أجاب ابن عقيل وأبو اخلطاب  رجل قال لعبده إذا فرغت من هذا العمل فأنت حر



  وابن الزاغوين ال يقبل قوله يف ظاهر احلكم وأما بينه وبني اهللا فيحتمل 
قلت أما التوقف لكونه يدين فال وجه له فإنه إذا أراد بلفظه ما حيتمله ومل خيطر بقلبه العتق وليس هنالك قرينة 

راده وقد قال أمحد يف رواية بشر بن موسى يف الرجل يكتب إىل أخيه أعتق جارييت ظاهرة تكذبه فهو أعلم بنيته وم
فالنه ويريد ان يهددها بذلك وينوى التصحيف اكره ذلك ال خبرب وهو عبث فيهددها ويسعه فيما بينه وبني اهللا أن 

  يبيعها والقاضي يفرق بينهما 
لعدول باللفظ عن معناه املوضوع له وقد قال يف قلت مراده بالتصحيف التعريض وكأنه تصحيف للمعىن وهو ا

رواية أيب احلارث إذا قال انت طالق وهو يريد طالق من عقال إذا كانت قد سألته الطالق أو كان بينهما غضب مل 
يقبل قوله وهذا يدل على قبوله عند عدم القرينة الدالة علىالطالق فعلى هذا إذا قال له عبده أعتقىن هللا فقال إذا 

  ت من هذا العمل فأنت حر مل يقبل قوله فرغ
وأما إذا قال أرحىن من هذا العمل واستعملين يف غريه أو اعتقين من هذا العمل فقال إذا فرغت منه فأنت حر واراد 
من هذا العمل قبل قوله فاملراتب ثالثة مبا يبعد معه صرف اللفظ عن غرضه ملا هنالك من القرائن فال يقبل قوله ومبا 

  عه الصرف كقرائن حتف به فيقبل قوله وما يكون جتردا عن األمرين فهو حمل تردد يعرف م
إذا لقي امرأة يف الطريق فقال تنحى يا حرة فإذا هي جاريته فاجاب ابن الزاغوين بأن قال اختلف اصحابنا فيما إذا 

  والعتق مثله لقى امرأة يف الطريق فقال تنحى يا طالق فإذا هي امرأته فهل تطلق على وجهني قال 
قلت وقوع العتق يف هذه الصورة بعيد إذ من عادة الناس يف خطاهبم يف الطرقات وغريها إطالق هذا اللفظ وال 

يريد به املخاطب إنشاء العتق هذا عرف مستقر وأمر معلوم وأيضا فإمنا يريدون حرية األفعال وحرية العفة ال حرية 
ألجنبية بالطالق فال يلزم من احلكم بوقوع الطالق يف مثل هذا احلكم بوقوع العتق ومل جتر العادة بأن ختاطب املراة ا

  العتق 

إذا علم احلاكم من حال الشاهدين أهنم ال يفترقان بني ان يشهدا مبا يذكر أن الشهادة قدمية به وبني ان يعتمدا على 
دان على اخلط أو مها ذاكران معرفة اخلط من غري ذكر هل جيوز إذا شهدا الشهادة قدمية أن يسأهلما هل يعتم

للشهادة أجاب ابن الزاغوين إذا علم احلاكم أهنما جيوزان بذلك صار حكمهما يف ذلك حكم املغفلني أو احملرفني إذا 
هنما حيرفان ومن هذه صفته ال جيوز له قبول شهادهتما حبال فإذا كان يتوهم ذلك من غري حتقيق مل جيز له أن ٤علم أ

   جيب عليهما أن خيرباه بالصفة يسأهلما عن ذلك وال
أجاب أبو اخلطاب ال يلزم احلاكم سؤاهلما عن ذلك وال يلزم جوابه إذا قاال نشهد من حيث جاز لنا الشهادة وإذا 

  علم جتوزمها يف الشهادة صارا كاملغفلني فال جيوز له قبول شهادهتما 
امللك مث عاد وشهد االخر أنه وارثه معه فهل يشارك  إذا شهدا أنا ال نعلم لفالن وارثا إال هذا فدفع إليه احلاكم

  األول 
إجاب ابن الزاغوين ليس بني الشهادتني تناقض ألنه يعلم اإلنسان بعض املعلوم يف وقت ويعلم يف وقت آخر ما بقي 

  وإذا ثبت هذا وجب أن يشارك الثاين األول 
  وأجاب أبو اخلطاب يقبل قوهلما وتقسم التركة بينهما 

بن عقيل الشهادة األوىل ال تنايف الثانية وال تناقض بينهما وأن نفي العلم يف حال ال يناىف ثبوته بطريقة فيما وأجاب ا
  بعد فريثان مجيعا 

  إذا حكم احلاكم بشهادة شاهدين مث بان له فسقهما أو كذهبما وقت الشهادة 



  إجاب أبو أخلطاب ينقضي احلكم األول وال جيوز تنفيذه 
  ال يقبل قوله بعد احلكم  أجاب ابن عقيل

فإن قال كنت عاملا بفسقهما قبل قوله وجواب ابن الزغوين ال خيلو قبوله لشهادة الشاهدين إما أن يكون لعدالة 
ثبتت عنده بعلمه أو بعدالة ثبتت بتعديل مزك أو بظاهر عدالة اإلسالم فإن كان لعدالة ثبتت عنده بعلمه فاألمر يف 

  جيوز له أن حيكم بعلمه ويف ذلك عن أمحد رويتان ذلك مبىن على احلاكم هل 
  إحدامها أنه ال حيكم بعلمه فعلى هذا قد اخرب بأنه حكم على وجه ال جيوز له احلكم به فنقض حكمه 

والرواية الثانية أنه جيوز له احلكم بعلمه فعلى هذه الرواية ال ينتقض حكمه ألنه متهم يف نقضه وذلك بأنه أتى 
  يضيفهما إىل نفسه لعمل يكون على األول دون الثاين بقولني خمتلفني 

وإن كان حكم بعدالتهما لشاهدة مزكى بعدالتهما مل جيز له أن ينقض حكمه إذا أضافة إىل علمه وهل يقتصر يف 
حكمه إىل شاهدين غريه يشهدان بفسقهما أو يكتفى معه بشاهد واحد فيه وجهان ذكرمها أبو علي ابن أيب موسى 

  فإن حكم بشهادهتما لظاهر عدالة اإلسالم فهل جيوز له ذلك فيه عن أمحد روايتان  من اصحابنا
  إحدامها ال جيوز احلكم بشهادة شاهد حىت يعلم عدالته باطنا وظاهرا فتعلى هذا ينقض حكمه 

  والرواية الثانية أنه ال جيوز له ذلك فعلى هذا جيوز له أن ينقض حكمه حيتمل وجهني 
  ذلك إال أن يثبت عنده ببينة  إحدمها ال جيوز له

والثاين جيوزله نقض احلكم ألنه قد تظهر باإلسالم عدالة من ولو كشفت حاله مل يكن عدال وكان قوله حمتمال يبعد 
عن التهمة مث ينظر بعد هذا فإن وافقه املشهود له على ما ذكر وجب عليه رد ما أخذ فإن كان ما نقض احلكم 

ه فيه فإن أوجبه دون غرامه لزمت احلاكم إذا قال املشهود عليه أشهدت على نفسي بنفسه دون احلاكم وإن خالف
مبا يف هذا الكتاب ومل أعلم ما فيه ومل يقرأعلى وليس يف الكتاب أنه قرىء عليه هل مينع ذلك احلكم به وهل جيوز 

  أن يعرفه ما به ويشهد به للشاهد أن يقول للمشهود عليه اشهد عليك جبميع ما نسب إليك يف هذا الكتاب من غري 
أجاب ابن الزاغوين ال جيوز للشاهد أن يشهد على املشهود عليه إال بأن يقرأ عليه الكتاب ويقول املشهود عليه قد 
قرىء علي أو يقول قد فهمت مجيع ما فيه وعرفته فإذا اقر بذلك عند الشهود شهدوا عليه به وإذا شهد الشاهدان 

  هم بفهم مجيع ما يف الكتاب مل يلتفت إىل إنكار املشهود عليه عند احلاكم أنه قد أقر عند
وأجاب أبو اخلطاب إذا قال املشهود عليه أشهدمت على نفسي مبا يف هذا الكتاب ال يشهد الشاهدان إال أن يقوال له 

 يقبل نشهد عليك جبميع ما يف هذا الكتاب وقد فهمته أو قرىء عليك فيقول نعم أو يقرأعليه فإذا وجد ذلك مل
  قوله مل اعلم ما فيه ولزمه احلكم يف الظاهر 

  قلت وعلى هذا فكثري من كتب هذه األوقاف املطولة اليت واقفها امرأة أو أعجمي أو 

تركي أو عامي ال يعرف مقاصد الشروط ال جيب القيام بكثري من الشروط اليت تضمنته ألن الواقف مل يقصدها وال 
ني بذلك بعد الوقف وعلى هذا فيصري كالوقف الذي ال نعلم شروطه ومن مسائل فهمها وقد صرح كثري من الواقف
  أيب جعفر حممد بن علي الوراق 

قيل له قال حج عين قال حيج عنه يعىن يفرد احلج قيل له قال وما فضل فهو لك كيف ترى قال إذا قال فأرجو أن 
ها ٢ل السجدة وعبس فسها أن يقرا السجدة فجاوزيطيب له صلى بنا أبو عبد اهللا يوم مجعة صالة الفجر فقرأ تنزي

فسجد سجديت السهو قبل التسليم قيل له مل سجدت سجديت السهو قال ال يضره وذكر حديث ابن عباس إن 



  استطعت أن ال تصلى صالة إال سجدت بعدها سجدتني أما رأيتين ما صنعت يقول إين مل أقرأالسجدة 
سجدةيوم اجلمعة ليست من سنن صالة الفجر وهلذا ال يستحب ان يتعمد  قلت هذه الرواية يف غاية اإلشكال ألن

قراءة آية سجدة من هذه السورة وال من غريها يف فجر اجلمعة وإمنا املقصود قراءة هاتني السورتني تنزيل وهل أتى 
ة ويف يوم اجلمعة وذلك ملا فيهما من بدء خلق اإلنسان وذكر القيامة فإهنا يف يوم اجلمعة فإن آدم خلق يوم اجلمع

تقوم الساعة فاستحب قراءة هاتني السورتني يف هذا اليوم تذكريا لألمة مبا كان فيه ويكون والسجدة جاءت تبعا 
غري مقصود فال يستحب ملن مل يقرا سورة تنزيل أن يتعمد قراءة آية سجدة من غريها السيما وقد آل هذا خبلق 

ادة سجدة فيشتد إنكارهم على من مل يسجد ذلك اليوم ورمبا يعيدون كثري إىل اعتقادهم أن يوم اجلمعة خص بزي
الصالة وينسبونه مع سعة علمه وفقهه إىل أنه ال حيسن يصلي وهلذا واهللا أعلم كرهها مالك وأبو حنيفة وغريها 

 فالسجدة ليست من سنن الصالة فال يستحب سجود السهو لتركها وهذا إن كان قد صح عن امحد فالظاهر واهللا
أعلم أنه رجع عن ذلك فلم يستقر مذهبه عليه وقول ابن عباس أن استطعت أن ال تصلي صالة إال سجدت بعدها 

سجدتني إمنا أراد به ابن عباس الركعتني بعد الفريضة جابرين مبا يكون من الفريضة من خللل والركعة تسمى 
  سجدة 

رواه البخارى ومسلم // ظهر وسجدتني بعدها وقال ابن عمر حفظت عن رسول اهللا قبل الصبح وسجدتني قبل ال
  احلديث وهو كثري يف أألحاديث واآلثار إطالق اسم // والبيهقي 

السجدتني على الركعتني وقد ذهبت طائفة من الزيدية إىل أنه يشرع لكل مصل أن يسجد سجدتني للسهو يف آخر 
  كل صالة ولعلهم فهموا ذلك من قول ابن عباس واهللا أعلم 

م للوراق متابعا على هذه الرواية واملذهب على خالفها عدنا إىل مسائلة قال قلت اإلمام إذا ختم يقرأ وال أعل
  املعوذتني مث يقرأ بفاحتة الكتاب ويبتدى بالقراءة قال ال أدري ما مسعت يف هذا بشيء 
الثوب أو القميص وإن كسا  قلت جتزىء العمامة يف الكسوة يف كفارة اليمني فقال يل جتزىء القلنسوة مث قال ال إال

امرأة فقميص ومقنعة ألنه ال جيوز للمرأة أن تصلي إال يف قميص ومقنعة الكسوة فيما جتوز فيه الصالة وسأله رجل 
عن مسألة فقال ال أدرى فردها الرجل عليه فقال أكل العلم حنسنه حنن قال فاذهب إىل هؤالء فاسأهلم يعىن 

  ن يذهب إىل رأي أهل املدينة أصحاب الرأى فقال ال أنظر إىل م
ومسعت أمحد يقول كان احلجاج بن أرطاة يقول ال تقولوا من حدثك وال من اخربك قولوا من ذكره قيل له كان 

  يدلس قال نعم 
ومن مسائل أيب العباس أمحد بن حممد البزي قلت إذا تالعن الزوجان ما أمرمها فسخ أو طالق بتفريق احلاكم 

ة إذا ارتدت عن اإلسالم واخللع وما أشبه هذا فقال هذه مسألة أنا فيها منذ ثالثني سنة مل وكيف يكون حال املرأ
  يتضح األمر فيها فال أدرى اللعان فيها أو ال ومن مسائل زياد الطوسي 

قال زياد // صحيح // سألته عن العقيقة فقال ليست بواجبه وقد روى عن النيب أنه عق عن احلسن واحلسني 
  و عبد اهللا أنه قال تعطي القابلة الراحل كذا خبط القاضي حباء مهملة وهو سهو منه وصوابه الرجل باجليم وأخربين أب

يعين من العقيقة ذكره اخلالل يف جامعة قال // ضعيف // وروى أمحد بإسناده أن النيب أن يبعثوا إلىالقابلة برجل 
  ومسعت أمحد يقول ال 



من قاله وقال ومسعته يقول ال تسمى يف التشهد إال ما روي عن عبد اهللا يعجبنا أن يقول مؤمن حقا وال يكفر 
  التحيات ومن مسائل بكر بن أمحد 

سألت أبا عبد اهللا إذا فاتتين أول صالة اإلمام فأدركت معه ركعة من آخر صالته فقال يل تقرأ فيما تقضي يعين 
  ضل بن زياد احلمد هللا وسورة ويف القعود على ابتداء صالتك ومن مسائل الف

قال مسعت أبا عبد اهللا قيل له ما تقول يف التزويج يف هذا الزمان فقال مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج ليت 
أن الرجل إذا تزوج اليوم ثنتني فقلت ما يأمن أحدكم أن ينظر النظر فيحبط عمله قلت له كيف يصنع من أين 

  مسائل عبد امللك امليموين  يطعمهم فقال ارزاقهم على اهللا عز و جل ومن
قال الزكاة أهون من الصدقة ألن اهللا قال فيها وابن السبيل وهو حني يأخذ الزكاة فيخرج من منزلة تلك الساعة 
هو ابن السبيل قال القاضي قوله حني يأخذ الزكاة خيرج من منزلة تلك الساعة هو ابن السبيل يدل علىأن ابن 

  خالف وأنه املختار انتهى الكالم السبيل هواملنشيء للسفر وعنه 
ومل يفسر قول أمحد الزكاة أهون من الصدقة وأراه قد خفي عليه معىن كالم أمحد ومل يرد أمحد ما فهم القاضي وقال 

امليموين قلت يعتق من زكاته قال نعم قلنا له فإن جىن جناية أو أحدث حدثا أليس يرجع عليه قال بلى قلنا له 
قلنا ومل قال إن ذا هللا فإذا ورث منه شيئا جعله يف مثله قلت يعقل عنه ويؤخذ جبريرته يف جنايته فمرياثه له قال ال 

  فإذا مات ذهب مرياثه قال هو اراده وضيعه بنفسه 
وسألته عن احلب جيمع قال مسألة فيها اختالف قلت إذا كنا نذهب يف الذهب والفضة إىل أن ال جنمعها مل ال تشبه 

  ذه يقع عليها اسم احلبوب هبا قال ه

طعام واسم حبوب قال ورأيت أبا عبد اهللا يف احلبوب حيب مجعها ومذهبه يف الذهب والفضة والبقر والغنم أن 
  يزكى كل واحد منها على حدة وال جيمع بعضها إىل بعض 

تحلفه وسألته عن الرجل من أهل الكتاب يل عليه اليمني أستحلفه قال نعم ال إال أن من الناس من يقول اس
  بالكنيسة ويغلط عليه بأمياهنم ومنهم من يقول يستحلفه باهللا 

قلت فإن استحلفه باهللا أو بالكنيسة أليس ترى ذلك جائزا قال بلى وإذا رفع إىل احلاكم استحلفه بالكنيسة ويغلظ 
  عليه أو باهللا عز و جل 

اهللا يف الكنيسة ومل يرد أن حيلفه هبا وحيتمل أن يف احلاشية خبط القاضي قوله أو بالكنيسة حيتمل أن يريد به يستحلفه ب
  يريد يستحلفه باهللا ويضم إليه 

وهدم اهللا الكنيسة قلت ما تقول يف الصفي قال ذلك شيء للنيب قلت قال اهللا عز و جل هللا وللرسول اآلية أن 
  ها جعلها رجل يف صنف واحد اجزأ عنه قال يل ما علمت أن أحدا قال بذا جيعل يف األصناف كل

وقال أرأيت إن كان عنده عشرة آالف وعليه عشرة آالف ال حيج ما تقول يف حج هذا إذا حج قلت على القياس 
حجة فاسد على قول من قال ليس له أن حيج من هذا املال فقال يل ما يرى هذا إال شنيع قلت هذا القياس غري 

ىت تكون مسألة احلج باملال احلرام وإمنا حج مباله صحيح ألنه وإن كان دينه بقدر ما بيده فهو مل حيج مبال حرام ح
نفسه ولكنه أمث بتأخري قضاء الدين من هذا املال ولو أنه اكتسب يف هذا املال ومنا لكان مناؤه مل خيتص به ولو 

  تصدق منه لكان ثوابه له فال يصح قياسها على ما لو سرق ماال لغريه وحج به 
وم من بلد إىل بلد قال ال إال أن يكون فيها فضل عنهم قلت كيف يكون عن عدنا إىل املسائل قلت وخترج صدقة ق

فضل قال يعطيهم ما يكفيهم وخيرج الفضل عنهم ألن الذى كان جيىء املدينة إىل النيب بكر وعمر إمنا من فضل 



  عنهم 
س عليه أيضا ال دية وقال يل أبو عبد اهللا إذا بيت فإصاب نسائهم فليس عليه كفارة وليس عليه شيء وإذا عمد فلي

  وال كفارة ولكن ال يقتل ال يدخل يف هني النيب 

  وقال ابو عبد اهللا إمنا اجلهر بالقراءة يف اجلماعة أرأيت إن صلى وحده عليه أن جيهر إمنا اجلهر يف اجلماعة إذا صلى 
اجلرح نفسه قلت  وسألوه عن اجلرح يكون باإلنسان خياف عليه كيف ميسح عليه قال ينزع اخلرقة مث ميسح على

هذا النص خالف املشهور عند األصحاب فإهنم يقولون إذا كان مكشوفا مل ميسح عليه حىت يستره فإن مل يكن 
مستورا له ونص أمحد صريح يف أنه يكشف اخلرقة مث يباشر اجلرح باملسح وهذا يدل على أن مسح اجلرح البارز 

الصواب الذي ال ينبغي العدول عنه وهو احملفوظ عن السلف  أوىل من مسح اجلبرية وأنه خري من التيمم وهذا هو
من الصحابة والتابعني وال ريب أنه مبقتضى القياس فإن مباشرة العضو باملسح الذي هو بعض الغسل املأمور به أوىل 

ى من مباشرة غري ذلك العضو بالتراب ومل أزل أستبعد هذا حىت رأيت نص أمحد هذا خبالفه ومعلوم أن املسح عل
احلائل إمنا جاء لضرورة املشقة بكشفة فكيف يكون أوىل من املسح على اجلرح نفسه بغري حائل فالقياس واآلثار 

  تشهد بصحة هذا النص واهللا أعلم 
وقد ذكرت يف الكتاب الكبري اجلامع بني السنن واآلثار من قال بذلك من السلف وذكرت اآلثار عنهم بذلك 

  مية رمحة اهللا يذهب إىل هذا ويضعف القول بالتيمم بدل املسح وكان شيخنا ابو العباس بن تي
رجعنا إىل املسائل وقال إذا كان اإلمام من أئمة األحياء يسكر هذا ال تقبل صالته أربعني يوما كيف أصلي خلف 

ار قال ابو هذا يل أن ختار ليس هو واىل املسلمني والصالة خلف الوالة ال بد والصالة خلف أئمة األحياء لنا أن خنت
  عبد اهللا مل ترث بنات عم من مواليه شيئا ومن مسائل الفضل بن زياد القطان 

  مسعت أمحد وسئل عن الرجل خينت نفسه فقال إذا قوى على ذلك 
  قلت من أقرأهم قال أحفظهم 

  مل يتربع  سألت أمحد عن املتطوع جالسا هل يتربع قال إن كان يطيل القراءة تربع وإن كان يكثر الركوع والسجود
وسألت أمحد رضي اهللا عنه عن الرجل يصلي تطوعا فيصري بعض ذلك عن والديه فقال أما الطواف فقد مسعنا وأما 

  الصالة فما ادرى أحتاج أن انظر فيه 

ومسعته يسأل عن القنوت قبل الركوع او بعد فقال كل حسن إال أين أختار بعد الركوع وسألته إذا قنت الرجل يف 
مث يقنت فقال إذا قنت قبل الركوع ففرغن من القراءة كرب مث قنت وإن قنت بعد الركوع فرفع رأسه  الوتر يكرب

من الركوع قال اللهم إنا نستعينك ونستهديك ومل يكرب وسألته عن قدر القيام يف القنوت فقال كقنوت عمر 
  ا مجيعا ومسعته وسئل عن اإلمام يقنت ويؤمن من خلفه قال ما احسنه إال أنا حنن ندعو

سألت أمحد قلت أختم القرآن أجعله يف الوتر أو يف التراويح قال اجعله يف التراويح قلت كيف أصنع قال إذا 
  فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا وحنن يف الصالة وأطل القيام 

ومحد اهللا واثىن عليه ودعا قال  وسألت أمحد عن إمام قوم إذا آخر ليلة من الشهر أقبل على الناس ووعظ وذكر
  حسن قد كان عامة البصريني يفعلون هذا 

أخربنا أمحد ثنا عبد الرزاق انبأعقيل عن معقل بن وهب بن منبه عن جابر بن عبد اهللا أن النيب عن النشرة فقال هي 
  من الشيطان 



ا معىن الغلو فأتاين اجلواب يغلوا يف م// صحيح // كتبت إىل ايب عبد اهللا أسأله عن حديث ابن عباس إياكم والغلو 
  كل شيء يف احلب والبغض 

  صافحت أبا عبد اهللا كثريا فصافحين وابتدأين باملصافحة غري مرة ورأيته يصافح الناس كثريا 

أخربنا أبو طالب عن أىب عبد اهللا قال قلت هؤالء إذا قلنا هلم يهديكم اهللا يصلح بالكم قالوا إمنا يقال هذا لليهود 
  قال بلى الفضل // حسن // يس بقرآن اهدنا الصراط املستقيم قلت أليس دعاء النيب اهدين فيمن هديت أل

يقع // رواه البخاري ومسلم // قال أبو طالب سألته عن اليهود والنصارى من أمة حممد ال النيب يقول أمىت أمىت 
  على اليهودي والنصاري 

ية مث يبدوا له أن يشترى خريا منها قال إذا مساها فال يبيعها إال ملن وسألت أبا عبد اهللا عن الرجل يشترى األضح
  يريد أن يضحى هبا 

  وسألت عن اإلزار حتت السرة اعجب إليك ام فوق السرة فقال حتت السرة 
ومسعت يسأل عن معىن ال تراءى نارمها فقال ال ينزل من املشركني يف موضع إذا أوقدت رأوا فيه نارك وإذا اوقدوا 

  يت فيه نارهم ولكن تباعد عنهم رأ
وسألته عن طواف الزيارة كم هو قال واحد وعشرون طوافا ثالثة أسابيع لذلك أعجب إلينا قلت يريد امحد أن 
اكمل الطواف ثالثة أسابيع سبعة للقدوم و سبعة لإلفاضة وسبعة للوداع فأجاب السائل عن سؤاله وغريه وقد 

  صرح هبذا يف مواضع أخرى 
  قول لقوم قدموا من مكة يبارك اهللا لكم يف مقدمكم وتقبل منكم ومسعته ي

ومسعته وقد سئل عن املرأة تلبس احللي وهي حمرمة فقال ال بأس به ومسعته وقد سئل عن حمرم أحرم من خرسان 
رم فلما صار ببغداد مات أوصى أن حيج عنه حيرم عنه من بغداد أو من املواقيت قال من املواقيت وسألته عن احمل

  يستظل قال ال يستظل 
قلت عليه دم فقال الدم عندي كثري وكتبت إليه أسأله عن رجل له قرابات حماويج ال يعرفون شرائع اإلسالم وال 

يتعلمونه أيضع زكاته فيهم أو يف من يعرف شرائع من غري القرابات فأتى اجلواب ينبغي له ان يعلمهم ويضعها فيهم 
  ويعطيهم من غري الزكاة 

أسأله عن احلديث من أقر باخلراج وهو قادر على أن ال يقر به فعليه لعنة اهللا فأتى اجلواب ما مسعت هبذا هو  وكتبت
  حديث منكر وقد روى عن ابن عمر أنه كان يكره الدخول يف اخلراج وإمنا كان اخلراج على عهد عمر 

  هشام ومل اراه  وسألته وسألته عن الرجل يكتب عن الرجل وال يراه فقال كتبت عن علي بن
نافع عن ابن عمر قال كان يبعث هبا قبل الفطر باليومني والثالثة إىل اجملمع وكان عطاء يعطي عن أبوية صدقة الفطر 

  حىت مات قيل ألىب عبد اهللا يعجبك هذا قال هذا تربع ما أحسن هذا 
  مسعت ابا عبد اهللا يقول أكذب الناس القصاص والسؤال 

  إذا وقف ببابه أعاننا اهللا وإياك ومسعت يرد على السائل 
كتبت إليه اسأله عن رجل يعمل اخلوص قوته ليس يصيب منه أكثر من ذلك هل يقدم على التزويخ فأتاىن اجلواب 

  يقدم على التزوجيج فإن اهللا يأيت برزقها ويتزوج ويستقرض 
مل خيربهم أنه من الصداق فلما دخل وسألته عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث إليها بقيمته متاعا وثيابا و



  هبا سألته الصداق فقال أبو عبد اهللا هلا ذلك 
قلت فإنه قال هلا إىن قد بعثت إليك هبذا املتاع واحتسبته من الصداق فقالت املرأة إمنا صداقي دراهم فقال ابن عبد 

  يه بصداقها اهللا صدقت قلت كيف يصنع هبذا قال ترد عليه الثياب واملتاع وترجع املرأة عل
وسئل عن رجل قال المرأته أنت طالق ثالثا إن لبست من غزلك وعليه من غزهلا يلقى ما عليه من غزهلا ساعة 
وقعت اليمني قيل له فإن هو نسى وذكر بعد قال يلقيه عنه ساعة ذكر قيل له فإن مشى خطوات وهو ذاكر له 

  يقول الساعة ألقيه أخشى أن يكون قد حنث 
  أمحد ههنا  قلت هذا منصوص

ويف مسألة احلمل إذا قال إن محلت فأنت طالق فبانت حامال طلقت وقال صاحب احملرر وعندي أهنا ال تطلق إال 
حبمل متجدد وقد أوافق ابو الربكات على مسألة اللبس فقال إذا حلف ال يلبس ثوبا هو البسه أو ال يسكن دارا 

  ذلك حنث وكذلك إذا حلف أن ال يتسرى  هو ساكنها أوال يساكن فالنا وهو مساكنه فاستدام

فوطىء أمة له قال حينث مث قال وإن حلف ال يتطيب وهو متطيب أوال يتطهر وهو متطهر أو ال يتزوج وهومتزوج 
  فاستدام ذلك مل حينث مث قال وإن حلف ال يدخل دارا هو فيها فهل حينث باالستدامة إذا مل تكن له نية فعلى وجهني 

اج إىل فرق صحيح ويعسر أو يتعذر إبداؤه فأما إن اعتربنا النية فاجلميع سواء وإن تعذر اعتبار النية وهذه املسألة حتت
مل يظهر فرق البتة بني أن حيلف أن ال يتسرى أو أن حيلف أن ال يتزوج فيحنث بوطء أمته خبالف التزوج فإن وطء 

مأخوذ من ضم الزوج إىل زوجة ولكن عند الزوجة ال يقال له تزوج وهذا الفرق ليس بشيء فإن التزوج أيضا 
االطالق ال يفهم من التسرى والتزوج إال جتديد فراش أمته أو زوجه فإن كان استدامة فراش األمة يعد تسريا 

  فاستدامه فراش الزوجة يعد زواجا وباجلملة فال يظهر يل يف هذه املسائل فرق يعتمد عليه 
مرضه فمات وهي يف العدة ال ترثه ليس هي مثل الطالق ابتداء واخللع عدنا وسئل عن امرأة أختلعت من زوجها يف 

  هو من قبلها حديثا 
ابو طالب عن اىب عبد اهللا أنه سأله عن األمة إذا فقدت زوجها تتربص سنتني علىالنصف من احلرة مسعت أمحد 

  ضأ أو كما قال يقول يف حديث أيب هريرة من محل جنازة فليتوضأ فقال كأنه يقول ال حيملها حىت يتو
وسألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء فقال يتيمم قلت فإهنم ميحوه وصلوا عليه وأصابوا املاء قال ال 

  أدري ما هذا مل أمسع يف هذا بشيء 
وكتبت إليه أسأله عن زائر القرب يقف قائما أو جيلس فأتى اجلواب أرجوا أن ال يكون به باس ومن مسائل أمحد بن 

  بن خزمية بن عباد بن عبد اهللا ابن حسان بن عبد اهللا بن املغفل املزين الصحايب  أحرم
مسعته وقال له رجل مجعنا اهللا تعاىل وإياك يف مستقر رمحته فقال ال تقل هكذا قلت اختلف السلف يف هذه الدعوة 

  ر رمحته ذاته هذا معىن وذكرها البخاري يف كتاب األدب املفرد له وحكى عن بعض السلف أنه كرهها وقال مستق

كالمه وحجة من أجازها ومل يكرهها الرمحة هنا املراد الرمحة املخلوقة ومستقرها اجلنة وكان شيخنا مييل إىل هذا 
  القول انتهى 

وسئل عن رجل استأجر اجريا على أن حيتطب له على محارين كل يوم ينقل عليهما وكان األجري ينقل على 
آخر يف نوبة هذا أو يأخذ منه األجر فقال إن كان يدخل عليه فيه ضررا رجع عليه احلمارين وعلى محار رجل 

  بالقيمة أو قال كالما هذا معناه 



قلت وشبية هبذه املسألة إذ أخذ من رجل ماال مضاربة مث ضارب لغريه وعلى األول ضرر يف ذلك فإنه يرد حصته 
قة للمستأجر واملضارب فإذا بذهلا لغريه بعوض كان من الربح يف شركة األول ووجه هذا أن منافعه صارت مستح

  العوض ملستحقها 
  وساله رجل أن والدي تويف وترك عليه دينا أفاقضيه من زكاة مايل قال ال 

وسئل عن رجل أسلم يف طعامه إىل أجل مسمى فإذا حل األجل يشترى منه عقارا أو دارا فقال نعم يشترى منه ماال 
  يكال وال يوزن 

  ل عن رجل حلف أن ال يلبس من غزل امرأته فخاط اخلياط من غزهلا فلم جيب فيه شيء ومسعته سئ
  وسئل عن امرأة رميت فأقرت على نفسها مث ولدت فبلغ زوجها فطلقها قال الولد للفراش حىت يالعن 

ه رجل وسئل عن رجل أسلم من أهل حرب يف دار احلرب مث دخل دار اإلسالم وليس له وىل يف دار اإلسالم فقتل
  من املسلمني خطأأيلزم املسلم الدية مع الرقبة قال الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية وعليه رقبة 

وسئل عمن طاف وراء املقام وقيل له روى عن عطاء أنه قال من مل ميكنه الطواف إال خلف املقام جلس كأن عطاء 
  ره من هذا أكثر لتعبه وأعظم ألجره كره الطواف خلف املقام فقال من روى هذا ليس هذا بشيء الذي يك

  قيل له طاف من وراء السقاية قال نعم هو اكثر لتعبه 
رواه أبو داود // أن النيب قال ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب ! قيل له تذهب إىل حديث عبد اهللا بن حكيم 

ل نعم قيل له وقد رواه خالد احلذاء قا// وابن ماجه وأمحد والطيالسى والنسائي والبخاري والبيهقي والترمذي 
  عمن مسع عبد اهللا بن 

عكيم قال قد رواه شعبة عن احلكم عن ابن اىب ليلى عن عبد اهللا بن عكيم أصح من هذا وقد رواه عباد ورواه 
  شعبة عن احلكم كأنه صححه من غري حديث خالد ومن مسائل الفضل بن زياد القطان 

رواه البخاري // حديث النعمان بن بشري من اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه  كتبت إىل أىب عبد اهللا أسأله عن
ما الشبهات فأتاىن اجلواب هي منزلة بني احلالل واحلرام إذا استربأ لدينه مل يقع // ومسلم وأبو داودوالنسائي وغريه 

  فيها 
ه كان يكره أن يشترى بالدنانري إال أمحد رضي اهللا عنه حدثنا عبد األعلى عن هشام عن حممد يعىن ابن واسع أن

  العتق وبالدراهم اليت فيها كتاب اهللا أن يشترى هبا أو يبيع 
وقال أمحد مسعت من معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال كان ناس من اصحاب رسول اهللا 

ئل عن بيع اجلزاف فقال إذا استوى يف البحر منهم طلحة بن عبد اهللا وسعيد بن زيد مسعت أبا عبد اهللا وقد س
  علمهما فال بأس يعىن إذا جهال به فإذا علم أحدمها وجهل اآلخر فال 

وسألته قلت القطن يبيعه فريفع ظرفه العدل مخسة أمنان قلت نعم ورمبا زاد فيحسبه املشترى فرخص فيه ومل ينكره 
  على طريق الصلح 

اء فقال هذا أحب إىل من ذلك ألنه يكون مبنزلة التمر يف جاللته قلت فإنا نبيع بيعا آخر نبيع القطن يف الكس
  وقواصره ما زال هذا يباع يف اإلسالم 

قلت فإهنم حيملونا على أن نكشفه فقال هذا ضرورة ليس عليكم هذا قال القاضي إمنا مل يشترط كشفه على الرواية 
ان حيتسب بوزن الظرف ألهنم رمبا اختلفوا يف وزنه اليت أجاز بيع اجلرب قبل حلها وقوله نبيعه بظرفه احب إىل من 



  انتهى 
  قلت قول أمحد نبيع القطن يف الكساء أحب إيل وقوله ألنه رمبا يكون مبنزلة التمر 

يف جالله وقواصره ما زال هذا يباع يف اإلسالم يؤخذ منه بيع املغيبات يف األرض كاجلزر والقلقاس والسلجم 
يباع يف اإلسالم ويتعذر عليهم بيع املزارع إال هكذا وعلمهم مبا يف األرض أمت من علم  وحنوها بل أوىل وما زال هذا

املشترى مبا يف اجلرب واإلعدال ألهنم يعرفونه بورقه وال يكاد ختلو معرفتهم به بل رمبا كان اختالف ما يف اجلرب 
اعي البسر وما يف األرض ال صنع هلم واإلعدال أكثر من اختالف املغيب يف األرض والعسر فيه أكثر ألنه حبسب دو

فيه فالغالب تساويه وباجلملة فلم يزل ذلك يباع يف اإلسالم وهذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع أن كل ما 
يعلم أنه ال غىن باإلمة عنه ومل يزل يقع يف اإلسالم ومل يعلم من النيب تغيريه وال إنكاره وال من الصحابة فهو من 

كإجارة االقطاع وبيع املعاطاة وقرض اخلبز واخلمري ورد أكثر منه وأصغر وأكل الصيد من غري تفريز الدين وهذا 
حمل أنياب الكلب وال غسله وصالة املسلمني يف جراحاهتم كما قال البخاري مل يزل املسلمون يصلون يف جراحاهتم 

سدت وال يعرف يف اإلسالم غسل ومسحهم سيوفهم من غري غسل وصالهتم وهم حاملوها ولو غسلت السيوف لف
السيوف وال إلقاؤها وقت الصالة وكذلك صالة النساء يف ثياب الرضاعة أمر مستمر يف أإلسالم مع أن الصبيان ال 

يزال لعاهبم يسيل على األمهات وهم يتقيئون وال تغسل افواههم وكذلك البيع والشراء بالسعر مل يزل واقعا يف 
 جيد منه بدا فإنه يأخذ من اللحام واخلباز وغريمها كل يوم ما حيتاج إليه من غري أن اإلسالم حىت أن من أنكره ال

يساومه على كل حاجة مث حياسبه يف الشهر أو العام ويعطيه مثن ذلك فما يأخذه كل يوم إمنا يأخذه بالسعر الواقع 
الطباخ واخلباز وغريهم مل يزل من غري مساومة وكذلك اإلجارة بالسعر يف مثل دخول احلمام وغسل الغسال وطبخ 

الناس يفعلون ذلك من غري تقدير إجارة اكتفاء منهم بأجارة املثل وقد نص اهللا علىجواز النكاح من غري تسمية 
  وحكم النيب املثل فإذا كان هذا يف النكاح ففي سائر العقود من البيوع واإلجارات أوىل وأحرى 

مقصود وال ركن كالم ال حتقيق وراءه بل هو عوض مقصود تنكح عليه وقول القائل الصداق يف النكاح دخيل غري 
املرأة وترد بالعيب وتطالب به ومتنع نفسها من التسليم قبل قبضه حيث يكون هلا ذلك وهو أحق أن يوىف به من مثن 

ة واألعيان املبيع وعوض اإلجارة فهو يف هذا العقد أدخل من مثن املبيع وعوض اإلجارة فيهما وألن منافع اإلجار
املباعة قد تستباح بغري عوض بل تباح بالبدل خبالف منفعة البضع واملرأة مل تبذل بضعها إال يف مقابلة املهر وبضعها 

  أعز عليها من 

ماهلا فكيف يقال إن الصداق عارية يف النكاح غري دخيل يف العقد أهنم رأوا النكاح يصح بدون تسمية فدلت على 
  فهذا هو الذي دعاهم إىل هذا القول  أنه ليس ركنا يف العقد

وجوب ان هذا النكاح مل ينعقد بدونه البتة وإمنا انعقد عند اإلطالق بصداق املثل فوجب صداق املثل بنفس العقد 
فهذا هو الذي دعاهم إىل هذا القول حىت صار كاملسمى وجعل الشارع سكوهتم عنه مبنزلة الرضي به وتسميته فلم 

  صداق وإمنا بغري تسمية صداق وفرق بني األمرين ينعقد النكاح بغري 
واملقصود أن الشارع جوز أن يكون أعراض املبيعات واملنافع يف اإلجارات ومنفعة البضع منصرفة عند اإلطالق إىل 

  عوض املثل وإن مل يسم عند العقد وليس هذا موضع تقرير هذه املسائل وإمنا أشرنا إليها إشارة 
يشترى الثوب بدينار ودرهم فقال ال بأس به قلت فإنه اشتراه بدينار غري درهم قال ال جيوز قال وسألته عن الرجل 

  هذا 



ومسعت أنه سئل عن املكحلة قال ال يشترى هبا شيئا ولكن إذا كان لك على رجل دراهم فأعطاك مكحلة فخذ منه 
  كأنك اخذت دون حقك ورأيته يشدد يف الشريعة جدا 

قال له صاحب الدار حتول فقال الساكن قد دفنت يف دارك شيئا فقال صاحب الدار وسئل عن رجل كان ساكنا ف
  ليس ذلك لك فقال ابو عبد اهللا ينبش كل واحد منهما ما دفن فكل من اصاب الوصف كان ذلك له أو حنو هذا 

ف الثاىن قلت هذا له ثالثة اصول احدها وصف اللقطة فإنه يوجب او يسوغ على القول اآلخر دفعها إىل الواص
الدعوى املؤيدة بالظاهر والعادة الثالث إن العلم املستفاد من وصف أحدمها له بصدقة أقوى من العلم املستفاد 

بالشاهد الواحد واليمني أو نكول اخلصم وهذا ما ال سبيل للنفس إىل دفعه وحمال أن حيكم باألضعف ويلغى حكم 
ال يعطي بدعوى جمردة ال دليل معها شيئا فإذا متيزت بدليل مل ما هو أقوى منه والذى منع منه الشرع أن املدعى 

حيكم له بدعوى جمردة وهلذا حيكم له بالشاهدين تارة وباملرأة تارة وبالنكول تارة وبالقرائن الظاهرة وبالصفة 
جر وبالشبه وهذا كله أمر زائد على جمرد الدعوى فلم حيكم له بدعوى جمردة وأين يقع معاقد القمط ووجوه اآل

  واجلص من الصفة ههنا ويف اللقطة واهللا املوفق 
  قال أمحد إذا دعى أحدمها الدار أمجع وقال أالخر يل نصفها فهي بينهما 

  نصفان وقد يقول بعض الناس هي بينهما ثالثة أرباع ملدعى اجلميع ولآلخر الربع 
منازع خلصمه فيه فينفرد به  قلت وجه هذا ان مدعى النصف قد اعترف أن النصف اآلخر ال حق له فيه فال

  وخصمه ينازعه يف هذا النصف املدعى وكالمها يدعيه فهما فيه سواء 
ووجه املنصوص وهو القياس أن ايديهما على الدار سواء فلكل واحد نصفها ومدعى الكل يدعي النصف الذي 

يقر له بالنصف فألي شيء  لآلخر وهو ينكره فلو أعطى منه شيئا ألعطي مبجرد دعواه وهو باطل فإن خصمه إمنا
يعطي نصف ما بيد خصمه مبجرد الدعوى فهذا القول ضعيف جدا وقوهلم إنه يقر خلصمه بالنصف فينفرد به ومها 

  متداعيان للنصف اآلخر فيقسم بينهما 
 فجوابه أن استحقاق خصمه للنصف مل يكن مستندا إىل إقراره له به بل النصف له سواء أقر له به خصمه أو نازعه
فإقراره إمنا زاد تأكيدا ويد كل منهما مثبتة لنصف املدعى وأحدمها يقول لصاحبه ليست يدك يد عدوان واآلخر 

يقول ملدعى النصف يدك يد عدوان فلو قضينا له بشيء بيد خصمه لقضينا له مبجرد قوله ودعواه وهذا ال نص وال 
  قياس واهللا أعلم 

رماء قال غري هذا أعجب إىل ومسعته يقول ما أقل بركة بيع العقار إذا وقال له رجل أكرى نفسي لرجل ألزم له الغ
بيع وقيل له ما تقول يف رجل اكترى من رجل دارا فوجد فيها كناسة فقال صاحب الدار مل يكن هذا يف دارى 

  وقال الساكن بل قد كان يف دارك فقال هو على صاحب الدار 
  ردى اخلمر قال هذا غش يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض سألت ابا عبد اهللا عن الصائغ يغسل الفضة بد

أملى على أبو عبد اهللا إمنا على الناس اتباع اآلثار عن رسول اهللا صحيحها من سقيمها مث بعد ذلك قول أصحاب 
رسول اهللا مل يكن قول بعضهم لبعض خمالفا فإن اختلف نظر يف الكتاب فأي قوهلم كان أشبه بالكتاب أخذ به أو 

رسول اهللا به فاذا مل يأيت عن النيب وال عن أحد من اصحاب النيب نظر يف قول التابعني فأي قوهلم كان أشبه بقول 
  بالكتاب والسنة أخذ به وترك ما احدث الناس بعدهم 

مسعت أبا عبد اهللا وقد سئل عن الرجل يسأل عن الشي من املسائل فريشد صاحب املسالة إىل الرجل يسأله قال له 
  رجال متبعا أرشده إليه فال بأس  إذا كان



وقال ابن اىب ذئب ما رأينا بعد أصلح يف تدينه وأورع وأقوم باحلق من مالك عن السالطني فدخل ابن اىب ذئب على 
أيب جعفر فلم يهمله أن قال له باحلق وكان يشبه ابن اىب ذئب بسعيد بن املسيب يف زمانه قلت رجل يقرىء رجال 

  مائة آية قال ينبغي له أن ينصف بني الناس  مائيت آية ويقرىء آخر
قلت إنه يأخذ على هذا مائىت آية ألنه يرجو أن يكون عامال به ويأخذ على هذا أقل ألنه مل يكن يبلغ مبلغ هذا يف 
  العمل قال ما احسن هذا اإلنصاف يف كل شيء ومسعت ابا عبد اهللا وذكر عنده أبو الوليد فقال هو شيخ اإلسالم 

اهللا عن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أىب خالد قال وذكر له أن السابقون قال قتادة هم األولون يف ابو عبد 
العرض يوم القيامة وهم اآلخرون يف اخللق السابقون يف دخول اجلنة اجعلهم أمىت قال تلك أمة أمحد قال إين أجد يف 

ن من قبلكم إمنا يقرأون كتبهم نظرا فإذا رفعوها مل يعوها األلواح أمة أنا جيلهم يف صدورهم يقرأوهنا قال قتاده وكا
ومل حيفظوها وأن اهللا أعطى هذه األمة من احلفظ ما مل يعط األمم قبلها وذكره إىل آخره وسألت أبا عبد اهللا عن 

  الطعام يف أرض العدو إىل مىت يأكلون فقال إذا بلغوا الدرب ألقوا ما معهم 
اهللا عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية مبا فضل عن القبضة قلت له فحديث قال ابن هاىنء سألت أبا عبد

النيب احفوا الشوارب واعفوا عن اللحي قال يأخذ من طوهلا ومن حتت حلقه ورأيت أبا عبد اهللا يأخذ من عارضيه 
ل ال تلبسه وسئل عن جلود من حتت حلقه قال ورأيت أبا عبد اهللا حاجبه باملقراض قال وسألته عن خامت احلديد فقا

الثعالب قال ألبسه وال تصل فيه وسئل عن السراويل أحب إليك أم املئرز فقال السراويل دث ولكنه أستر قال ابن 
هاىنء خرج أبو عبد اهللا على قوم يف املسجد فقاموا له فقال ال تقوموا ألحد فإنه مكروه قال وكنت مع أيب عبد اهللا 

   رجعنا فقعدنا واستراح وأنا معه فجاءرجل كانه حمموم فقال ياأبا عبد اهللا إين كنت يف مسجد اجلامع فصلينا مث

شارب مسكر فتكلمت فيك بشىء فاجعلين يف حل فقال أنت يف حل إن مل تعد قلت يا أبا عبد اهللا مل قلت له لعله 
إذا أراد أن يعود فال يعود إن يعود قال أمل تر إىل ما قلت له إن مل يعد فقداشترطت عليه مث قال ما أحسن الشرط 

  كان له دين قلت وهذا صريح يف جواز تعليق اإلبراء على الشرط وهو الصواب 
وقال إسحاق بن هاىنء قال رجل أليب عبداهللا أوصين فقال أعز أمر اهللا حيث كنت يعزك اهللا وقال يل يا إسحاق ما 

  فواهللا إين ألهنأ ما يكون حني هتان  هو أهون الدنيا على اهللا عز و جل قال احلسن أهينوا الدنيا
  فقال إذا كان على // إسناده صحيح // وقيل له ما معىن احلديث ال يقم أحد ألحد 

جهة الدنيا مثل ما روى معاوية فال يعجبين قيل له يكون الرجل حاجا فيأتيه الناس وفيهم املشايخ أيقوم هلم قال قد 
  قام النيب جلعفر 

ث أيب ذر أن النيب عانقه وسألته عن الرجل يلقى الرجل أيعانقه قال نعم قد فعله أبو الدرداء يف املعانقة احتج حبدي
  وحموت قدامه لوحا بثوىب فقال ال متأل ثيابك سوادا امح اللوح برجلك 

 وجئته بكتاب من خراسان فإذا عنوانه أليب عبد اهللا أبقاه اهللا فأنكره وقال إيش هذا قال ابن هاىنء دفع إىل أبو
عبداهللا يوما يف املسجد اجلامع ثالث قطع فيها قريب من دانقني أعطيها وأشار إىل رجل فجاء معي حىت وقف عليه 
فدفعها إليه وهو ينظر إىل فلما أن دخل املسجد وصلينا الفريضة إذا حنن بالسائل يقول واهللا ما دفع إىل اليوم شيء 

أبو عبداهللا أمل تر ذلك السائل وميينه باهللا عز و جل يروي عن وال وقع بيدي اليوم شر من حرماين الطريق قال يل 
  عائشة رضي اهللا عنها عن النيب ان لو صدق السائل ما أفلح من رده 



وقال يل أبو عبداهللا يكذبون خري لنا لو صدقوا ما وسعنا حىت نواسيهم مبا معنا وما رأيته تصدق يف مسجد اجلامع 
قة على سؤال املساجد فيها ووجوب املواساة عند احلاجة وجواز رواية احلديث غري تلك املرة ففي هذا جواز الصد

  الضعيف فقلنا باشتراط الصحة 

  فصل اإلطناب يف اإلجابة

إذا سبح أحد يف مسألة فإن كان السائل عن حترميها أو كراهتها فهو تقرير ملا سأله عنه لقول ابن منصور له يكره 
هللا أي لعمري وإن سبح جوابا للسائل فإن كان قرينة ظاهرة يف التحرمي محل عليه التحريش بني البهائم قال سبحان ا

وإال احتمل وجهي التحرمي والكراهة وإن قال ال ينبغي فهو للتحرمي وإن قال ينبغي ذلك فهل هو للوجوب أو 
  اإلستحباب على وجهني والصواب النظر إىل القرينة 

عنه املتمتع كم يسعى بني الصفا واملروة قال إن طاف طوافني فهو قال إسحاق بن منصور قلت ألمحد رضي اهللا 
  أجود وإن طاف طوافا واحدا فال بأس 

قلت كيف هذا قال أصحاب النيب ملا رجعوا من مىن مل يطوفوا بني الصفا واملروة وكذلك قال يل يف رواية ابن عبد 
  ابن منصور  اهللا إال أنه مل يزل يذكر الدليل وكذلك نقل عنه ابن مشيش وقال

قلت ألمحد إذا علم من الرجل الفجور أخيرب به الناس قال ربك يستر عليه إال أن يكون داعية وزاد ابن منصور خيرب 
  به عند احلاجة يف تعديل أو جتريح أو تزويج 

وال  قلت يكره اخلضاب بالسواد قال أي واهللا مكروه قال ابن منصور كما قال شديدا إال أن يريد به قريبا ألهله
  يغر به امراة 

قلت يكره أن يقول الرجل للرجل فداك أيب وأمي قال يكره أن تقول جعلين اهللا فداك وال بأس أن يقول فداك أيب 
  وأمي قال ابن منصور كما قال 

قال حرب باب من تزوج امرأة ومل يدخل هبا فجاءت بولد قال أمحد يف رجل تزوج امرأة فلم يدخل هبا وإهنا ولدت 
  ه ال يلزمه قال ابن منصور ولدا أن

قلت ألمحد يف كم تعطي الدية قال ال أعرف فيه حديثا إال إذا كانت العاقلة تقدر أن حتملها يف سنة فال أرى به بأسا 
ويعجبين ذلك قال ابن منصور يف ثالث سنني كل سنة ثلث ألنه وإن مل يكن اإلسناد متصال عن عمر فهو أقوى من 

  ا حممد بن احلسني تقدمي اجلمعة أواجلنازة غريه ومن مسائل ابن بدين
مسعت أبا عبد اهللا سئل حنضر اجلمعة واجلنازة وخناف الفوت فبأيهما نبدأ قال نبدأ باجلنازة كذا فيه وهو غلط من 

  الكاتب وإمنا الصواب نبدأ باجلمعة عتق األمة وتزوجها 
دة عن أنس أنه كره إذا أعتق األمة أن يتزوجها حدثين أبو بكر األشرم قال قلت أليب عبد اهللا روى شعبة عن قتا

قال نعم إذا أعتقها لوجه اهللا كره له أن يرجع يف شيء منها فأما إن أعتقها ليس لوجه اهللا امنا اعتقها ليكون عتقها 
  صداقها فجائز 

ن ومن وروى بإسناده عن صهيب قال قال رسول اهللا من تزوج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها لقي اهللا وهو زا
مسائل أيب علي احلسن بن ثوبان الشهادة قال قلت الرجل يقال له اشهد ان هذه فالنة قال إذا كانت ممن قد عرف 

  امسها ودعيت فذهبت وجاءت فليشهد وإن كان ال يعلم ما امسها فال يشهد 



ذلك الرجل قال  قلت وال جيوز أن يقول الرجل للرجل اشهد إذا كان عنده ثقة أن هذه فالنة فيشهد على شهادة
  إذا عرفت فاشهد 

قلت رجال زىن بامرأة أبيه حترم عليه امرأته قال نعم ومعىن هذا القول أن يكون رجل تزوج امرأة وإبنة بنتها مث 
وطىء االبن أم زوجته قلت رجل حفر بئرا قال إن كان ما أخذه به السلطان فال يضمن وإن كان مما أراد هبا النفع 

ا الشيء ضمن وضمن احلفار معه إذا جاء به إىل الطريق وهو يعلم مثله ال يكون ملكا له حمفر لداره أو ليحدث فيه
له شاركه يف الضمان قلت فإن كان حفر نصفها يف حده ونصفها يف فنائه فوقع فيها رجل قال يضمن وال يضمن 

جئت إىل شيء أظن أنه ملك احلفار قلت فإن أخذ احلفار قال إن علم أن هذا الذى حفر مل يكن له ضمن وإن قال 
  هلذا فليس عليه شيء 

قيل له فما ترى يف رجل حفر بئرا قامة فجاء آخر فحفرها حىت وصل املاء فوقع فيها رجل ملن يلزم الضمان قال 
  بينهما املرأة واحملرمة 

  قلت ما ترى يف املرأة حتج أو تسافر يف غري حمرم قال أعوذ باهللا 
  يبطل قال أعوذ باهللا تعاىل إن حجها جائز هلا ولكنها أتت غري ما أمرها النىب  قلت ترى إن حجت من غري حمرم

  اجلد ووالء األوالد 
قلت ما تقول يف رجل مملوك له أب حر وأوالد أحرار من أمرأة حرة مات العبد والء ولده ملن قال ملوايل امة قلت 

اجلد والءهم إمنا ذلك يف رجل مملوك وله أب إن بعضهم يزعم أن اجلد جير والءهم قال ليس هذا ذاك الذي جير 
  مملوك وأوالد أحرار مات الرجل اململوك واجلد مملوك مث إن الرجل عتق فهو جير والءهم ألنه عتق بعد موت ابنه 

قيل له ما ترى يف رجل حفر يف داره بئرا فجاء آخر فحفر يف داره بئرا إىل احلائط الذي بينه وبينه فجرت هذه البئر 
  تلك البئر قال ال تسد هذه من إجل تلك هذه يف ملك صاحبها ومن مسائل أيب بكر بن حممد بن صدقة مباء 

  قال مسعت أبا عبد اهللا وقد سئل عن رجل قال بسم اهللا التحيات فقال ال تقل بسم التحيات ولكن لتقل التحيات هللا 
دعت الشهادة أصال أمت مث قال إن كان وسئل عن الرجل يشهد وهو ردىء اللفظ قال يكتبه هو عنده فقال فإن و

  يضر بأهل القرية ومثله حيتاج إليه فال يفعل 
وسئل عن مسجد إىل جنب رجل ومسجد آخر كان أبوه يؤذن فيه أترى أن أصلى يف املسجد الذي إىل جنيب قال 

  إن كان عهد مجيعا فكلما بعد فهو خري 
قال اإلغرار عندنا أن يسلم // صحيح // الصالة وال تسليم وسئل عن حديث أيب هريرة عن النيب قال ال إغرار يف 

  منها وال يكملها وأما التسليم فال أدرى 

  قيل له حديث ابن عمر انه كان حيتجم وال يتوضأقال ال يصح ألن عمر كان يتوضأ من الرعاف 
  ن قد عودهتم فأعطهم وسئل عن الرجل يعطي اخاه أو أخته من الزكاة فقال نعم إذا كان ال خياف مذمتهم وإن كا

// وسئل عن رجل توضأبأقل من مد واغتسل بأقل من صاع فقال ما مسعنا بأقل من مد النيب بالصاع وتوضأباملد 
  // رواه البخاري ومسلم والنسائى 

وسئل عن رجل ميوت يقول وارثى فالن فقال له كيف هذا وارثك فالن وفالن اقرب إليك منه ببطن قال ليس ذاك 
  ن جده كان داعيا وينكر ذلك أهل مرادي فال



القرية واجلريان ويف السامع املستفاض أن هذا الذي زعم أنه جده دعى وارث وأقرب إليه يقبل قوله قال ال يقبل 
  قوله الولد للفراش 

مل  وسئل عن اجملوسيه تكون حتت أخيها أو ابيها فيطلقها قال أو ميوت عنها فريفعان إىل امللسمني أهلا مهر قال أمحد
  يسلما قال ال فليس هلا مهر 

وسئل عن الدرهم إذا رأيته مطروحا هل آخذه قال ال تأخذه فإن أخذه يعرفه سنة للخرب وسئل عن أحاديث وهب 
بن منبه عن جابر كيف هي قال أرجو ومل يكن إمساعيل حيدث هبا وحنن مثة وكتبت أنا عن إبراهيم بن عقيل بن معقل 

   يكن إمساعيل حيدث وأرجوا وعقيل بن معقل احب إيل من عبد الصمد شيخا كبريا حديثني منها ومل
  وسئل عن رجل حلف بصدقه ما ميك فقال هذه ميني فقيل له ثالثني حجة قال ال أفيت فيه بشيء 

  وسئل عن الرجل يعزي الرجل يصافحه قال ما أذكره ما مسعت 
ال بكتاب قال نعم واهللا ملا بلغ املقابر خلع نعليه وسئل عن حديث النيب ال تأتو النساء طروقا قال نعم يؤذيهن ق

  ورأيته ملا حثى التراب على امليت انصرف ومل جيلس 
قال أمحد يف رواية املروزي من اشترى ما يكاله وكاله البائع فوجده املشترى زائدا فقد يتغابن الناس بالقليل فإن 

  قيل فكيحله وحنوه قال هذا قد يتغابن الناس مبثله  كان كثريا رده إليه قيل له يف القفيز قال هذا فاحش يرده
قال يف رواية أمحد بن احلسني الترمذي العينة عندنا أن يكون عند الرجل املتاع فال يبيعة إال بنسيئة فإن باع بنقد 

قال يف ونسيئة فال بأس وقال يف رواية صاحل بن القاسم أكره للرجل أن ال يكون له عادة غري العينة ال يبيع بنقد و
رواية صاحل يف الذي يبيع الشيء على حد الضرورة كأنه يوكل به السلطان ألخذ خراج فيبيع فيودي ال يعجبين أن 

يشترى منه قال يف رواية حنبل يكره بيع املضطر الذي يظلمه السلطان وكل بيع يكون على هذا املعىن فأحب أن 
  يتوفاه ألنه يبيع ما يسوى كذا بكذا من الثمن الدون 

وقال يف رواية امليموين وال بأس بالعربون ويف رواية األشرم وقد قيل له هنى النيب العربان فقال ليس بشيء واحتج 
أمحد مبا روى نافع عن عبد احلارث أنه اشترى لعمر دارا بشجرة فإن رضي عمر وإال له كذا وكذا قال األشرم 

  اهللا عنه  فقلت ألمحد فقد يقال هذا قال أي شيء اقول هذا عمر رضي
وقال حرب قيل ألمحد ما تقول يف رجل اشترى ثوبا وقال آلخر انقد عين وأنت شريكي وقال إن مل يرد منفعة ومل 

  يكن قرض جر نفعا فال بأس 
قال حرب وسئل أمحد عن دار بني ثالثة اشترى أحدهم ثلثها مبائة واآلخر الثلث األخر مبائتني واألخر بثالث مائة مث 

  عيني مساومة قال الثمن بينهم بالسوية ألن أصل الدار بينهم اثالثا باعوها بغري ت
وسئل أمحد مرة أخرى عن ثوب بني رجلني قوم نصفه على أحدمها بعشرين ونصفه على احدمها بثالثني فباعاه 
مساومة فقال قال ابن سريين الثمن بينهما نصفني قال حرب وهو مذهب أمحد قيل مل قال إن لكل واحد منهما 

  صفه قلت وإن كان عبدا قال وإن كان عبدا وكل شيء هبذه املنزلة انتهى ن
قلت فإن باعوه مراحبة فالثمن بينهم على قدر رؤوس امواهلم ألن الربح تابع لرأس املال فإن كان الربح عشرة يف 

  مائة فقد قابل عشرة درمها فيقسم الثمن بينهم كما يقسم الربح 
اهنما إذا باعاه مراحبة فالثمن بينهما نصفان وعنه رواية اخرى حكاها أبو بكر أهنا  وقال صاحب املعين نص أمحد على

على قدر رؤوس أمواهلم قال حرب ومسعت أمحد يقول يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء قلت وإن كان األب غنيا 



ت ومالك ألبيك وحديث قال نعم قيل فإن كان لإلبن فرج شبه األمة قال أما الفرج فال وذهب إىل حديث النيب أن
  واهللا أعلم // صحيح // عائشة إن أوالدكم من كسبكم 

  فصل فيمن عنده رهون يعرف صاحبها 
قال أمحد يف رواية أيب طالب فيمن عنده رهون ال يعرف صاحبها يبيعها ويتصدق هبا وال يأخذ ما على الرهن إذا 

  باعه فإن جاء صاحبها غرمها 
وال يأخذ ما على الرهن وجها مع جتويز بيعها فإن كان املنع ألجل جهالة صاحبها  قال ابن عقيل وال أعرف لقوله

فيجب أن مينع البيع والصدقة بالثمن كما منع من اقتضاء الدين وإن مل مينع من الصدقة والبيع فال وجه ملنع اقتضاء 
  ار بني األخذ أو الثمن الدين ونقل أبو احلارث يف ذلك ويتصدق يبيعه بالفضل فإذا جاء صاحبها كان باخلي

  قلت فقد اختلفت الرواية عنه يف جواز أخذه حقه من حتت يده 
قال ابن عقيل وأصل هاتني الروايتني جواز شراء الوكيل من نفسه وفيه رويتان كذلك أخذه من حتت يده خيرج 

  عليهما وقد تضمن نصاه جواز البيع وإن مل يستأذن 

تعذر إذن احلاكم قال وأما إذا أمكن فال جيوز له ذلك النه ال والية له على مال  احلاكم وتأوهلما القاضي على ما إذا
  الغائب ال بوالية عامة وال خاصة وجمرد كون مال الغري يف يده ال ال يوجب الوالية 

قال قد نص أمحد يف رواية أيب طالب إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف وحنوه يأتى إيل 
  ليأمره ببيعه وال بيعه بغري إذن السلطان فهذا النص منه يقضي على ذلك اإلطالق  السلطان

قلت والصواب تقرير النصني والفرق بني املسالتني ظاهر فإن يف الثانية صاحب الرهن موجود ولكنه غائب فليس له 
ذا خبالف ما إذا جهل صاحب أن يتصرف يف مال الغائب بغري وكالة أو والية وال يأمن شكايته ومطالبته إذا قدم وه

املال أو ليس من معرفته فإن املعىن الذي يف حق الغائب املوجود مفقود يف حق هذا واهللا أعلم ومن مسائل أمحد بن 
  خالد الربائى 

قال سألت ابا عبد اهللا فقلت إذا فاتتين أول صالة اإلمام فأدركت معه من آخر صالته فما أعتد به أول صاليت فقال 
  ا مضي يعين احلمد وسورة ويف العقود تقعد على ابتداء صالتك تقرأفيم

ومن خط القاضي أيضا نقل مهنا عن أمحد يف أسري يف ايدي الروم مكث ثالث سنني يصوم شعبان وهو يرى أنه 
  رمضان يعيد قيل له كيف قال شهرا على أثر شهر كما يعيد الصلوات 

تتاح قبل اإلمام هذا ليس مع اإلمام يعيد الصالة إمنا أمره باإلعادة ومل ونقل عبد اهللا عنه يف الرجل يكرب تكبرية االف
جيعله منفردا بالصالة ألنه يرى االئتمام مبن ليس بإمام ألنه إذا كرب قبله فليس بإمام له ومل تصح صالة االنفراد ألن 

ا ألنه ائتم بغري إمام فإن النيه قد بطلت فإن صلى نفسان ينوي كل واحد منهما أنه يأمت بصاحبه مل تصح صالهتم
صلى نفسان كل واحد منهما أنه نوى أته امام صاحبه مل تصح صالهتما ايضا ألنه نوي اإلمامة مبن ال يامت به فهو 

  كما لو نوى االئتمام بغري إمام 
ف فيه نقل احلسن بت علي بن احلسن سالت ابا عبد اهللا عن الرجل يكرب خلف اإلمام خيافت أو يعلن به قال ال نعر

  شيئا إمنا احلديث إذا كرب فكربوا 
  قال القاضي ظاهر كالمه التوقف عن جهر املأموم بذلك وجيب أن يكون السنة يف 



ذلك اإلخفات يف حقه كسائر األذكار يف حقه وألن اإلمام إمنا جيهر ليعلم املأموم بدخوله يف الصالة وركوعه وإال 
  انتهى  فالسنة اإلخفات لسائر األذكار غري القراءة

من خط القاضي أيب يعلى مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج ألىب حفص الربمكي قال أبو حفص إذا ترك التشهد 
أن صالته جتزئه وال فرق عنده بني التشهد األول والثاين ان تركهام عامدا أعاد الصالة وإن تركهما ناسيا فصالته 

  جائزة وعليه سجود السهو 
// ما يكون غري واجب وإن كان مبدله واجبا مثل النكاح واجب وجعل النيب منه الصيام قال ومن االبدال عندنا 

وهو غري واجب يا مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني // رواه البخارى ومسلم والنسائي وغريهم 
جودا والسجود فبدأ بالسجود قيل ذلك يف غري شريعتنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وألن الركوع يسمى س

رواه البخاري ومسلم // ركوعا وبدليل حديث عائشة صلى النيب ركعتني يف كل ركعة سجدتني يريد ركوعني 
// رواه البخاري والنسائي // ويف حديث أىب هريرة من ادرك من العصر سجدة يريد ركعة // والنسائي وغريهم 

  وقال تعاىل فخر راكعا وأناب يريد ساجدا 
انغمس يف املياه الجيزئه حىت يتوضأقال أبو حفص إن كان اغتساله لغريه اجلنابه ال جيزئه من وضئه وإن قال أمحد وإن 

نوى الوضوء ليس عليه الترتيب وإذا خرج من املاء أخرجه رأسه قبل وجهه وألن الغسل ال يقوم مقام املسح 
ف املاء فإن مسح برأسه وغسل رجليه واملغمس يف املاء غري ماسح بل غاسل فال جيزئه وإن ربت األعضاء يف جو

بعد أن خرج رأسه من املاء ويكون قد متضمض واستنشق أوال الوضوء لنفسه ألن أبا داود روي عنه إذا علم رجال 
  الوضوء ونوى أجزأه ألن عثمان وعليا رضي اهللا عنهما جلسا يعلمان الناس وضوء رسول اهللا وكان هلما طهورا 

جلنب هل حيتاج إىل وضوء إحداهن جيزئه الغسل بال وضوء الثانية جيزئه الغسل عن عن أمحد ثالث روايات يف ا
  الوضوء إذا نواه الثالثة ال جيزئه حىت يتوضأ 

قلت قد استشكل بعض األصحاب الرواية األوىل وهي الصحيحة دليال ألن حكم احلدث األصغر قد اندرج يف 
ل ما جيب غسله من احلدث األصغر جيب غسله يف األكرب األكرب وصار جزءا منه فلم ينفرد حبكم ال سيما وك

وزيادة فهذه الرواية هي الصحيحة وهبذه الطريق كان الصحيح أن العمرة ليست بفريضة لدخوهلا يف احلج والنيب 
الطهر بإفاضة املاء على مجيع اجلسد ومل يشترط وضوءا وفعله النيب أكمل الغسل قال أبو حفص إن قيل ان النيب 

ملضمضة واالستنشاق بالذكر عن الوجه فقال إن العبد إذا متضمض واستنشق خرجت ذنوبه من فيه ومنخريه أفرد ا
احلديث قيل المينع ذلك أن يكونا من الوجه من الوجه كما قال يطوفون بينها // رواه مسلم // فإذا غسل وجهه 

م وألنه أفردمها ألنه خص الوجه مبعىن آخر وبني محيم آن فلم مينع متييزه بني احلميم وبني جهنم أن يكون من جهن
هو خطايا النظر وألنه ميكن فعلهما يف احلال فجمع بينهما يف الذكر وال ميكن مجعهما مع الوجه يف اإلستعمال فأفردا 

  بالذكر وإمنا مل جيب غسل باطن العينني ألنه يورث العمى فسقط للمشقة وفيهما يف الغسل روايتان 
شقة واألخرى جيب لعدم التكرار واختلف أصحابنا يف املبالغة يف االستنشاق فقال ابن أىب على إحدامها ال جيب للم

هي غري واجبة ألهنا تسقط يف صوم التطوع وقال أبو اسحاق هي واجبة وال يدل سقوطها يف الصوم على سقوط 
ص بأن اجلمعة فيها بدل فرضها يف غريه ألن سفر التطوع يسقط اجلمعة وال تسقط يف غري السفر وأجاب أبو حف

  وليس من املبالغة بدل وأجاب ابو أسحاق بأنه قد يسقط الفرض بالتطوع وال بدل كالسفر يسقط بعض الصالة 
قال إن قيل يلزم أن جيعل ما خلف األذن من البياض من الرأس قيل يقول إنه منه قيل يلزم أن جيوز االقتصار من 

استيعاب الرأس باألخذ من مجيع شعره واملرأة تقصر من طرف شعرها أمنلة التقصري من شعر األذن قيل عندنا يلزم 



  ألن شعرها منسبل فهو يأتى على شعرها قيل يلزم أن جيوز االقتصار باملسح عليهما يف الوضوء 
قيل يف املسح روايتان إحدامها استيعاب اجلميع واألخرى البعض وال جيوز االقتصار على األذنني إمجاعا وقال صفة 

  مسح املرأة أن متسح من وسط رأسها إىل 

مقدمة مث من وسط رأسها إىل مؤخره على استواء الشعر وكذا الرجل إذا كان له شعر وقد روى عن النيب أنه مسح 
  // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // من مقدمة إىل مؤخره 

فلما كان ماء الفحل طاهرا // صحيح // ماء  جيزي يف املذي النضح ألنه ليس بنجس لقوله ماء الفحل ولكل فحل
وهو املىن وكان هذا مثله ألهنما ينشآن من الشهوة قال قوله اذا قام احدكم من منامه إشارة إىل نوم الليل ألن املنام 

يهم املطلق إشارة إىل الليل وألنه قال باتت يده والبيتوته ال تكون إال بالليل كقوله تعاىل أفأمن اهل القرى أن يأت
  بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون فخص البيات بالليل مث ذكر النهار 
  قال أمحد بئس الدرهم األبيض على غريا وضوء وأرجو حيتمل أن يكون سهال حلاجة الناس إىل املعاملة به وتقليبه 

ه ماء ال أكره له ذلك قد فعله بن عباس روي أنه تيمم وصلى قال أمحد يف الرجل جيامع أهله يف السفر وليس مع
  مبتوخئني مث التفت إليهم فقال إين اصبت من جارية رومية مث تيممت وصليت بكم 

// واحتج للتيمم ال جيوز بغري تراب بقوله تعاىل فتيمموا صعيدا طيبا قال فإن قيل النيب مسى املدينة طيبة وطابة 
  مساها طيبة ألهنا طابت له وبه ال أن هذا اإلسم استحقته األرض  وكانت سبخة قيل// صحيح 

قال يف الدم أكثر الروايات أن الفاحش ما يستفحشه اإلنسان يف نفسه وقد قال ههنا بالذراع والشرب وال يدل ذلك 
التوقيت  على أن ما دونه ليس بفاحش ألنه قال يف مسائل املروزي مخس بصاقات من دم وإمنا مل يوقت يف ذلك ألن

  مل يأت عمن تقدم 
  روى عن ابن عمر أنه تيمم واملاء منه على غلوة أو غلوتني مث دخل املصر وعليه وقتأي غسل 

  روى وهب بن األجدع عن علي أن النيب قال ال صالة بعد العصر إال أن 

الصالة بعد العصر قيل حيتمل أنه يعىن وقت العصر ألنه روي أنه هنى عن // صحيح // تكون الشمس بيضاء نقية 
فيه ضعف ويريد بذلك اإلسفار يف نفس الصالة // صحيح // أي فعل الصالة قوله اسفروا بالفجر فإنه أعظم للجر 

  فيكون قد ابتدأهابعدها طلع الفجر وأسفر هبا بتطويل القراءة 

  هوامش 

  أبو بكر قرأ هبم البقرة يف الفجر وقال لو طلعت ما وجدتنا غافلني 
   هذااحلديث أربع طرق قلت للناس يف

  إحداها تضعيفه وهي طريقة اىب حفص وغريه 
  الثانية محله على اإلسفار هبا ليايل الغيم والليايل املقمرة خشية الصالة قبل الوقت 

الثالثة أن اإلسفار املأمور به هواإلسفار هبا استدامة وتطويال ال أبتداء وهذه أصح الطرق وال جيوز محل احلديث على 
إذ من احملال أن يكون تأخريها إىل وقت افسفار أفضل وأعظم لألجر والنيب يواظب على خالفة هو وخلفاؤه  غريها

  الراشدون من بعده 
وتفسري هذا احلديث يؤخذ من فعله وفعل خلفائه وأصحابه فإهنم كانوا يسفرون باستدامتها البابتدائها وهو حقيقة 



ة اي اطيلوها إيل وقت اإلسفار وفهم هذااملعىن من اللفظ أقوى من فهم اللفظ فإن قوله أسفروا هبا الباء للمصاحب
  معىن آخر احتماال مساويا مل جيز محله على معىن املخالف لعمله وعمل خلفائه الراشدين واهللا أعلم 

  الطريقة الرابعة أن تأخريها أفضل ومحلوا األسفار هبا على تأخرها إىل وقت اإلسفار 
 روى عبد الرزاق عن معمر عن إيوب عن نافع قال كان اهل املدينة إذ مجعوا بني املغرب قال دليل اجلمع للمطري

والعشاء يف الليلة املطرية صلى معهم ابن عمر وروى عن ابن الزبري مثله قال وروى عن أمحد الشفق احلمرة حضرا 
  وسفرا وعنه البياض سفرا وحضرا 

  هللا خلق كل دابة من ماء وإطالق املاء يقتضي الطهرة قال احتج من قال بطهارة الكلب بقوله تعاىل وا
وقيل ال مينع أن يقلب اهللا عينها إىل النجاسة كالعصري يتخمر واملاء ينقل بوال سئل امحد عن جريان املسجد قال كل 

  من مسع النداء 
يف مجاعة من األنبياء إىل سئل يؤم الرجل أباه قال اى واهللا يؤم القوم أقرؤهم واحتج أبو حفص أن النيب قال ورأيتىن 

  // رواه مسلم // أن ذكر إبراهيم قال فصليت هبم 
عن أمحد يف النفخ قال اكرهه شديدا إال أين ال اقول بقطع الصالة وليس هو بكالم وعنه أن النفخ يقطع الصالة 

  وعلى الرواينت هو مكروه 
ما مينع من فعلها فقد فعلها وتركها وقتا صالة الضحى قيل عثمان وما أحد يسبحها قيل وليس يف ترك الصحابة 

  وهذا إختيار أمحد ان ال يداوم عليها 
قال إذا قال املؤذن قد قامت الصالة وجب أن يقوم اإلمام وال يسبقوه مث يقوموا وإذا مل يكن يف املسجد أيضا قاموا 

ينا رسول اهللا إىل قوله مث فانتظروه قياما وقد روى أبو هريرة قال أقيمت الصالة وصف الناس صفوفهم فخرج عل
وأما قوله ال تقوموا حىت // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // ذكر أنه مل يغتسل فقال بيده للناس مكانكم 

فنقول إذا مل يكن يف املسجد جاز ان يقوموا إذا قال قد قامت // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // تروين 
  حلديث اىب هريرة وإذا كان ي املسجد قاموا ومل يتقدموه ألنه قال حىت تروين اى قائما  الصالة ينتظرونه قياما

يف االستفتاح وقد روى أبو سعيد عن النيب وليس بصحيح ألن رواية علي // رواه مسلم // اختار أمحد حديث عمر 
 يعبأ به شيئا حديث الرباء أنه بن علي الرقاعي عن ايب املتوكل الباجي عن ايب سعيد وقد قال أمحد علي بن علي ال

كان إذا افتتح الصالة رفع يديه مث ال يعود قال أمحد مل يعد من كالم وكيع قال ال خيتلف املذهب يف اللحن الذي هو 
  خمالفة األعراب ال يبطل الصالة 

ا ما روى قابوس بن واختلف قوله إذاختم آية رمحة بآية عذاب على روايتني إحدامها عليه اإلعادة الثانية ال ووجهه
ايب ظبيان اىب ظبيان عن ابن عباس قال صلى رسول اهللا فحطرت منه كلمة فسمعها املنافقون قال فأكثروا فقال إن 

  له قلبني أال تسمعون إىل قوله واآلية يف الصالة 
الصالة عندك قال ابن عباس ال يؤم الغالم حىت حيتلم وإن قيل يلزم عليك إمامته إذا كان ابن عشر ألنه خوطب ب

قيل اخلرب ألزم ذلك يف النظر إن قيل أم عمرو بن سلمة وهو غالم قيل مسى غالما وهو بالغ ورواية أنه كان له سبع 
  سنني فيه رجل جمهول فهو غري صحيح 

  الكوسج قلت يؤم القوم وفيهم من يكره ذلك قال إذا كان رجال او رجلني فال حىت يكونوا مجاعة ثالثة فما فوقه 
  أبو حفص جعل احلكم للكثري يف الكراهة ألن احلكم لألغلب قال 



حيتمل أن يكون // رواه مسلم وأبو داود والنسائي // روى أنس صليت خلف النيب أنا ويتيم لنا وأم سليم خلفنا 
كان بالغا وحيتمل أم يكونا صبيني أما إذا كان أحدمها بالغا فعلى حديث عبد اهللا بن مسعود أنه صلى بعلقمة 

رواه مسلم // األسود وأحدمها غري بالغ فأقام غري بالغ فأقام أحدمها عن ميينه واآلخر عن يساره ورفع إىل النيب و
الكوسج قلت إذا دخل واإلمام راكع يركع قبل أن يصل إىل الصف قال إذا كان وحده // وأبو داود والنسائي 

  وظن أنه يدرك فعل واحتج أبو حفص حبديث أيب بكرة 

  فقد هناه قيل هناه عن شدة السعى فإن قيل 
  قلت اإلشارة يف الصالة قال قد أشار النيب اجلسوا إذا كان يفهمهم شيئا أمر صالهتم 

الصالة لغري القبلة وهو ال يعلم مث علم قال يستدير قلت يعيد ما صلى قال ال أبو حفص دليلة أهل قبا قوله فليصل 
  صالته  إيل سترة وليدن منها ال يقطع الشيطان عليه

قيل حيتمل أن خنقه مينه أو يسرة قال // رواه البخاري ومسلم // إن قيل فقد روي أنه خنق شيطانا وهو يصلي 
أمحد ال يعجبين أن ينقص وتره وعنه اجلواز حلديث عثمان وابن عباس وأسامة رخصا فيه قلت إن رجال قال يا 

ملا أسر العمل فأظهر اهللا له الثناء احلسن فأعجبه فلم يعب  رسول اهللا إىن أعمل العمل أسره فيطلع عليه فيعجبين قال
ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه اخلري ال بأس أن يعجب اإلنسان ما قيل عنه من اخلري إذا كان مقصده يف عمله 

  // صحيح // اهللا ألن النيب قال املؤمن تسره حسنة 

حممول // رواه البخاري ومسلم وابو داود // من الغد  وقوله إذا نسى أحدكم صالة فليصلها إذا ذكرها لوقتها
على النسخ حبديث عمران بن حصني سرنا مع رسول اهللا فذكره إىل قوله فصلى بنا رسول اهللا فقلنا يا رسول اهللا 

  // رواه البخاري ومسلم وأبو داود // نقضيها ملقاهتا من الغد قال ال أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم 
بن مسعود ال يقصر إال حاج أو غاز حيمل على ما شاهده من الرسول ألن أسفاره مل تكن إال يف حج أو غزو قال ا

  واختلفت الرواية يف صالة النائم فروي عنه على جنب وعنه مستلقيا ورجاله إىل القبلة 
  جتب الصالة على الصيب عند تكامل العشر ال كما يقول خمالفنا عند تكامل اخلمس عشرة 

ت رجل وضع يديه على فخديه يف الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ومل يضع األخرى قال أمحد ارجو أن قل
جيزئه قال أبو حفص معىن هذه املسألة إذا كان ذلك من علة اما من غري علة فال ملا روى عن سعد كنا نطبق مث امرنا 

ق ولو ان رجال مل يبلغه فعمل باملنسوخ كابن ان نضع األيدي على الركب وابن مسعود مل يبلغه ذا وكان يطب
  مسعود مل تبطل صالته ولزمه ذلك منذ وقت علم 

إذا سها يف صالته عشرين مرة يكفيه سجدتان حلديث عمران بن حصني فإنه حصل منه سهو كثري واكتفى 
  ساهيا بسجدتني من ذلك انه جلس يف الثالثة ساهيا وسلم ساهيا وسؤاهلم له ساهيا ودخوله احلجرة 

إذا أدرك إحدى سجديت السهو يقضي السجدة مث يقوم فيقضي ما فاته إمنا مل جيز تأخريها إىل آخر صالته بل يقضيها 
  وقد فاتته سجدة فيجب أن يسجدها ال زيادة عليها // رواه البخاري ومسلم // معه لقوله وما فاتكم فاقضوا 

  محد جيمعان مجيعا من يوم واحد وأيام متفرقة رجالن نسى أحدمها الظهر امس واآلخر اول أمس قال أ

وعنه يف رواية صاحل اهنما ال جيمعان من أيام متفرقة وجه رواية الكوسج أن صالهتما جيمعهما اسم ظهر وليس 
بينهما اختالف هذا قول أيب حفص وجه رواية صاحل ما ذكره الشريف ابو جعفر من أن ظهر يوم واحد يف حكم 



مني يف حكم اجلنسني بدليل أنه قد سقط ظهر أحدمها مبا ال يسقط به ظهر اآلخر وهو ظهر اجلنس الواحد ومن يو
يوم اجلمعة وبقية األيام تسقط بظهر مثلها وهذا معدوم يف اليوم الواحد وهذا فرق صحيح وقد ذكرناه بعينه إذا 

  كان عليه كفارتان من جنسني أنه يفتقر إىل التعيني 
تم كل واحد منهما بصاحبه يعيدان مجيعا والدليل عليه أنه مل يصل واحد منهما معتقدا قال يف رجلني صليامجيعا ائ

لألمامة قال ولو أن رجال ائتم برجل ومل ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه جيزى لإلمام ويعيد هو دليله أن اإلمامة ال 
  تصح إال بنية 

د ابتدأها لنفسه قيل النيب ليس كغريه وهو إمام كيف فإن قيل عبد اهللا بن عباس ائتم النيب يف صالة الليل وكان ق
  تصرفت أحواله إال أن ينقل نفسه فيصري مأموما 

قال إسحاق الكوسج قلت يكره هلؤالء اخلياطني الذين يف املساجد قال لعمرى شديد دليله عمر بن اخلطاب رضي 
  إىل سوق الدنيا اهللا عنه رأى رجلني يتبايعان يف املسجد فقال هذا سوق اآلخره فاخرجا 

  قضاء الركعتني بعد العصر خصوصا له النيب بدليل حديث ام سلمة يا رسول اهللا أنقضيها إذا فاتتنا قال ال 

  الفرق بني األسالم يصح يف األرض املغصوبة دون الصالة ألن اإلسالم ال يفتقر إىل مكان خبالف الصالة 
  روايتني وجه سقوطها أن ذمته ذمة سيده  املسلم أذا أعتق عبده النصراين فهل عليه جزية على

كراهته للمعتكف أن يعتكف يف خيمة إال أن يكون بردا ألن اخليمة تضيق املسجد والنيب اعتكف يف زمان بارد يف 
فعلم أن الزمان بارد لوجود // رواه ملسم وأمحد // قبة وخيمة يدل عليه قوله إىن أسجد يف صبيحتها يف ماء وطني 

  املطر 
ان املستحاضة قال ال يأتيها إال أن يطول ذلك هبا وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قصر ولكنه يف إتي

  اراد أنه إذا طال علمت أيام حيضها من ايام استحاضتها يقينا وهذا ال تعلمه إذا قصر بذلك 
أبو حفص معناه عندي إذا وقوله يف املرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها قال إذا كان دواء يعرف فال بأس قال 

  ابتليت باالستحاضة الشديدة فهو مرض ال باس 

بشرب الدواء أما احليض فال ألن احليض كتبه اهللا على بنات آدم وإمنا تلد إذا كان حيضها موجودا وال جائز أن 
  يتعرض ملا يقطع الولد 

حفص إن مل يصح عن النيب فقد صح  يف إتيان احلائض قال أمحد لو صح احلديث كنا نرى عليه الكفارة وقال أبو
عن ابن عباس ومذهب امحد احلكم بقول الصحايب إذا مل خيالف قال واختياري ما قال الكوسج أنه خمري يف الدينار أو 

  النصف دينار 
قوله يف اكثر احليض أكثر ما مسعنا سبعة عشر يوما حيتمل أن يكون ذكره ألنه قوله وميكن أن يكون على طريق 

واألشبه عندي أن يكون قوله ال خيتلف أنه مخسة عشر يوما وإمنا أخرب عن السبع عشرة أنه مسعه ال أنه احلكاية 
  يقلده 

قوله يف الطهر أنه على قدر ما يكون فليس عنده أن ألقلة حدا كما ليس ألكثره حد وكل شيء ألكثره حد ليس 
عدهتا يف أربعة أيام تباح لألزواج قيل العدة ليس ألقلة حد فإن قيل ينبغي إن كان ليس ألقلة حد لو ادعت انقضاء 

  من هذا ألن قوله ثالثة قروء يريد اإلقراء الكاملة وأقل الكاملة أن تكون يف شهر حلديث علي مع شريح 
وقوله يف الصيب ال يزوج ال يكون وليا حىت حيتلم وعنه ابن عشر يزوج ويتزوج آخر املنتقى من خط القاضي مما 



  مسائل الكوسج أليب حفص قال ومبلغه ستة أجزاء فصل الرهن غالم أو ثوب أو دار انتقاه من شرح 
قال أمحد يف رواية احلسن بن ثوبان إذا كان الرهن غالما فاستعمله املرهتن أو ثوبا فلبسه وضع عنه قدر ذلك قال 

  أصحابنا يعين أنه يضع من دين الرهن بقدر ما انتفع من الرهن 
ن الرهن دارا فقال املرهتن أنا أسكنها بكرائها وهي وثيقة حبقي تنتقل فتصري دينا وتتحول عن ونقله عنه أيضا إذا كا

الرهن وهذا نص منهم على أن الراهن إذا أجر العني املرهونة للمرهتن خرجت عن الرهن وبقي دينه بال رهن هذا 
  لدار وخترج الدار عن كوهنا رهنا معىن قوله تنتقل فتصري دينا أي يبقى حقه يف الذمة فقط وال يتعلق برقبة ا

ونقل عنه بكر بن حممد إذا رهن جارية فسقت ولد املرهتن وضع عنه بقدر ذلك يعىن وضع عن الراهن من الدين 
  بقدر أجرةلرضاع ولد املرهتن فصل تعليق الرهن بشرط 

ك فقد فعله اإلمام أمحد يف إذا قال الراهن للمرهتن إن جئت حبقك إىل كذا وإال فالرهن لك بالدين الذي أخذته من
  حجته ومنع منه أصحابه وقالوا نص يف رواية حرب على خالفه فقال باب الرهن يكتب شراء 

قيل ألمحد املتبايعان بينهما رهن فيكتبان شراء فكرهه كراهة شديدة وقال أول شيء أنه يكذب هو رهن يكتب 
  شراء فكرهه جدا 

ب شراء ملوافقة بينه وبني الراهن وإن مل يأته باحلق إىل وقت كذا يكون قال ابن عقيل ومعىن هذا أن املرهتن يكت
  الرهن مبيعا فهو باطل من حيث تعليق البيع على الشرط وحرام من حيث أنه كذب واكل مال بالباطل 

د قلت وهذا ال يناقص فعله وهذا شيء وما فعله شيء فإن الراهن واملرهتن قد اتفقا على أنه رهن مث كتبا أنه عق
تبايع يف احلال وتواطئا على أنه رهن فهو شراء يف الكتابة رهن يف الباطن فأين هذا من قوهلما ظاهرا وباطنا إن 
جئتك حبقك يف حمله وإال فهو لك حبقك أال ترى أن امحد قال هذا كذب ومعلوم أن العقد إذا وقع على جهة 

هية ما مينع تعليق البيع بالشرط واحلق جوازه فإن الشرط فليس بكذب وليس يف األدلة الشرعية وال القواعد الفق
املسلمني على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال وهذا مل يتضمن واحدا من األمرين فالصواب جواز 

  هذا العقد وهو اختيار شيخنا على عادته محل ذلك وفعل إمامنا 
مه قال ابن عقيل وهذه الرواية بظاهرها تعطي أن الرهن قال أمحد يف رواية ايب طالب إذا ضاع الرهن عند املرهتن لز

مضمون إال أن شيخنا علي عادته محل ذلك على التعدي ألجل نصوص أمحد على أن الرهن أمانة وعادته تأويل 
الرواية الشاذة ألجل الروايات الظاهرة وهذا عندي ال جيوز إال بداللة فأما صرف الكالم عن ظاهره بغري داللة تدل 

  جيوز كما ال جيوز يف كالم صاحب الشرع انتهى كالمه فال 

  فصل االستمناء 
إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه االستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا مل يذكروا سوى 

م عليهه االستمناء الكراهه مل يطلقوا التحرمي قال وإن مل يقدر على زوجة وال سرية وال شهوة له حتمله على الزنا حر
ألنه استمتاع بنفسه واآلية متنع منه وإن كان متردد احلال بني الفتور والشهوة وال زوجه له وله أمة وال يتزوج به 

كره ومل حيرم وإن كان مغلوبا على شهوته خياف العنت كاألسري واملسافر والفقري جاز له ذلك نص عليه أمحد رضي 
  ا يفعلونه يف غزواهتم وأسفارهم اهللا عنه وروي أن الصحابة كانو

وإن كانت امرأة ال زوج هلا واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا جيوز هلا اختاذ االكرنبج وهو شيء يعمل من 
جلود على صورة الذكر فتستدخله املرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه ال يباح ألن 



ولو كان هناك // رواه البخاري ومسلم وغريمها // ا عجز عن الزواج إىل الصوم النيب إمنا أرشد صاحب الشهوة إذ
معىن غريه لذكره وإذا كان غائبا عنها ألن الفعل جائز وال حيرم من تومهه وختيل وإن كان غالما أو أجنبية كره له 

  ذلك ألنه إغراء لنفسه باحلرام وحث هلا عليه 
جنشا يف صنم إليه فأوجل فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من وإن قور بطيخة أو عجينا أو أدميا أو 

استمنائه بيده وقد قال أمحد فيمن به شهوة اجلماع غالبا ال ميلك نفسه وخياف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا 
ه من اهلالك لعطش حكاه عنه يف املغىن مث قال أباح له الفطر ألنه خياف على نفسه فهو كاملريض خياف على نفس

وحنوه وأوجب اإلطعام بدال من الصيام وهذا حممول على من ال يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فال فدية عليه 
والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا اآلية وإمنا يصار إىل الفدية عند اليأس من 

لى الصيام احتمل أن ال يلزمه ألن ذمته قد برئت بأداء الفدية اليت كانت هي القضاء فإن أطعم مع يأسه مث قدر ع
الواجب فلم تعد إىل الشغل مبا برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء ألن اإلطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه 

  املعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت يف أثنائها 

نشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه حلبس املاء يف زمن رمضان ويف الفصول روى عن أمحد يف رجل خاف ان ت
يستخرج املاء ومل يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه مبا ال يفسد صوم غريه كاستمنائه بيده أو 

فيما  ببدن زوجته أو أمته غري الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغرية استمىن بيدها وكذلك الكافرة وجيوز وطئها
دون الفرج فإن أراد الوطء يف الفرج مع إمكان إخراج املاء بغريه فعندي أنه ال جيوز ألن الضرورة إذا رفعت حرام 

  ما وراءها كالشبع مع امليتة بل ههنا آكد ألن باب الفروج آكد يف احلظر من األكل 
مثل هذا يف حال احليض مل جيز له الوطء قلت وظاهر كالم أمحد جواز الوطء ألنه أباح له الفطر واإلطعام فلو اتفق 

  قوال واحدا فلو اتفق ذلك حملرم أخرج ماءه ومل جيز له الوطء فصل 
فإن كان شبق الصائم مستداما مجيع الزمان سقط القضاء وعدل إىل الفدية كالشيخ والشيخة وإن كان يعتريه يف 

ذر غري مستدام فهو كاملريض ذكر ذلك يف زمن الصيف أو الشتاء قضي يف الزمن اآلخر وال فدية هنا ألنه ع
  الفصول فائدة حكم القيام إىل اجلنازة 

وقوله يف املقنع وإن جاءت وهو جالس مل يقم هلا يعىن اجلنازة مل أر هذا يف الكالم أمحد رضي اهللا عنه وقد قال وإن 
نازة فال جيلس حىت توضع كذا قال أبو قام مل أعبه وإن قعد فال بأس وقال امليموين يف مسائله مسعته يقول إذا تبع اجل

  هريرة وأبو سعيد وإذا رآها قام قال كان هذا أكثر يف اخلرب من عشرة من أصحاب رسول اهللا يروونه 
مث قال امليموين تسمية من يروي عن النيب أنه كان إذا رأى جنازة قام هلا عثمان بن عفان سعيد بن زيد عامر بن 

  ف ربيعة قيس بن سعد سهل بن حني

زيد بن ثابت اخو زيد بن ثابت أبو سعيد اخلدري أبو هريرة أبو موسى األشعرى ابن عباس حسن وحسني فهؤالء 
اثنا عشر من الصحابة رضي اهللا عنهم مث ساق امليموين احاديثهم كلها بإسناده وقال حرب يف مسائلة قلت ألمحد 

   قعد وكان ابن عمر يقوم وسهل أبو عبد اهللا فيه يري اجلنازة أيقوم هلا فقال قد روى عن علي أن النيب قام مث
وقال أبو داود يف مسائله مسعت أمحد بن حنبل سئل عن القيام إذا رأى اجلنازة قال إن مل يقم أرجو وإن قام أرجو 
قيل القيام افضل عندك قال ال وقال يف رواية إسحاق بن هاينء إذا رأى اجلنازة فقام فال بأس وإن مل يقم فال بأس 

قال إسحاق بن هاينء وسئل يعىن أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه عن الرجل ميوت فيوصي أن يدفن يف داره قال يدفن 



يف مقابر املسلمني وإن دفن يف داره أضر بالورثة واملقابر مع املسلمني أعجب إيل وقال يف رويته أكره أن جيعل على 
  القرب ترابا من غريه تغسيل امليت 

  ئض تغسل املرأة امليته قال ال يعجبين أن تغسل احلائض شيئا من امليت واجلنابة أيسر من احليض قال وسئل عن احلا
  قال وسئل عمن غسل امليت أعليه غسل أم وضوء قال يتوضأوقد اجزأه 

قال وسألته هل على من غسل امليت غسل قال عليه الوضوء فقط واتبع امحد يف ذلك آثار الصحابة فإنه صح عن 
  ابن عباس وأيب هريرة األمر بالوضوء منه وال حيفظ عن صحايب خالفهم وهو قول حذيفة وعلى ايضا ابن عمر و

وقال اجلوزجاين حدثنا يزيد بن هارون أنا مبارك بن فضالة عن بكر عن عبد اهللا املزىن عن علقمة بن عبد اهللا املزين 
 ممن بايع نيب اهللا حتت الشجرة فما زادوا على قال غسل أباك يعىن أبا بكر بن عبد اهللا أربعة من أصحاب رسول اهللا

أن مشروا أكمتهم وجعلوا قمصهم حتت حجرهم وتوضأوا ومل يغتسلوا ويف املوطأ مالك عن عبد اهللا بن أىب بكر ان 
أمساء بنت عميس امرأة أىب بكر غسلت أبا بكر الصديق حني توىف مث خرجت فسألت من حضرها من املهاجرين 

إين صائمة وإن هذا اليوم شديد الربد فهل علي من غسل قالوا ال قال إمساعيل بن سعيد قلت واألنصار فقالت 
ألمحد بن حنبل ارأيت إن كان امليت كافرا قال عليه الغسل حلديث علي يعىن على غاسله الغسل وهو قول أيب 

  با طالب ايوب قال اجلوزجاين وأقول أن هذا وهم منهما وذلك أنه ليس يف حديث على أنه غسل أ

  فصل عمل اخلري لألبوين 
قال امحد يف الرجل يعمل اخلري وجيعل النصف ألبيه أو ألمه أرجو وقال امليت يصل إليه كل شيء من اخلري ملا روى 

عن النيب أنه قال إن من الرب بعد الرب أن تصلى هلما مع صالتك وأن تصوم مع صومك وأن تتصدق هلما هلما مع 
انتهى وال يشترط تسمية املهدي إليه بامسه بل يكفي النية نص عليه يف // شيبة واخلطيب  رواه ابن أىب// صدقتك 

  رواية ابنه عبد اهللا ال بأس أن حيج عن الرجل وال يسميه فصل الطالق ليس ميينا 
كان قال إسحاق الكوسج قلت ألمحد رضي اهللا عنه قال احلسن يف الرجل يقول المرأته أنت طالق إن شاء اهللا تعاىل 
  يلزمه فقال أمحد أما أنا فال أقول فيه شيئا قلت مل قال الطالق ليس هو ميني قلت وكذلك العتق قال نعم فصول 

يف أحكام الوطء يف الدبر فمنهما أنه من الكبائر ومنها أنه يوجب القتل إذا كان من غالم نص عليه أمحد يف إحدى 
شافعي فإن كان من زوجه أو امة أوجب التعزير ويف الكفارة الروايتني والثانية حده حد الزاىن كقول مالك وال

  وجهان احدمها عليه كفارة من وطىء حائضا اختاره ابن عقيل 
والثاين الكفاره فيه وهو قول أكثر األصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به وذكره غري واحد من أصحابنا 

فالذي قاله ابو الربكات وأبو حممد وغريمها حده حد الزاىن وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحابنا يف حده 
وقال ابن عقيل يف فصوله فإن كان الوطء يف الدبر يف حق اجنبية وجب احلد الذى أوجبناه يف اللوط وعلى هذا 
فحده القتل بكل حال وإن كان يف مملوكه فذهب بعض اصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه جمرى املثلة الظاهرة وهو 

  بعض السلف  قول

قال النسائي يف سننه الكبري اإلباحة للحاكم أن يقول للمدعى عليه احلف قبل ان يسأله املدعى انبأ هناد بن السري 
عن ايب معاوية عن األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا من حلف على ميني هو فيها فاجر ليقتطع هبا 

فقال أألشعت يف واهللا كان ذلك كان بيىن // رواه البخاري ومسلم // ان مال امرىء مسلم لقي اهللا وهو عليه غضب
وبني رجل من اليهود دار فجحدين فقدمته إىل رسول اهللا فقال رسول اهللا ألك بينه فقلت ال فقال لليهودي احلف 



ية قال النسائي ال نعلم فقلت واهللا إذا حيلف فيذهب حقي فأنزل اهللا إن الذين يشترون بعهد اهللا وامياهنم مثنا قليال اال
  أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال لليهودي احلف انتهى 

ويسوغ للحاكم أن يقول له احلف إذا قصد به الزجر والتخويف أو كان يعلم أن املدعى قاصدا لتحليفه أو كان 
التقوى وظهور احلق وأكثر يعلم ان املدعى عليه برىء من الدعوى فإنه يف قصده الصور الثالث قد اعان على الرب و

  أوضاع احلكام ورسومهم ال أصل هلا يف الشريعة واهللا املستعان فصل مسائل فقهية يف مذهب امحد 
إذا كانت داية ترضع ولد غريها هل جيوز هلا اإلفطار كما لو كان ولدها قال ابن عقيل يف فصوله جارية جاءت إىل 

ن اجلواب أهنا تستبيح اإلفطار ألن أكثر ما فيه أنه نوع ضرر الشيخ أيب نصر بن الصباغ وأنا حاضر فتحصل م
ألجل املشاق كإفطار املسافر يف املضاربة يستبيح كاملسافر مبال نفسه وفارق العمل يف الصنائع الشاقة ألهنا إذا بلغ 

ر مل يبح يف حقه وال فيها اجلهد إىل حد يبيح يف حق نفسه إباحة يف عمل غريه وإن مل تبلغ املشقة إىل حد إباحة اإلفطا
  حق غريه 

قال أمحد يف رواية ابن ماهان ال بأس للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده فإن رجع السيد فليس له أن يرجع إذا أذن 
له مرة وتسرى فتأوله القاضي قال حيتمل أنه أراد بالتسرى ههنا التزويج ومساه تسريا جمازا ويكون للسيد الرجوع 

  نظري تأويل الشيخ اىب حممد النكاح بالتسرى يف مسألة تزويج عبده بأمته  فيما ملكه عبده وهذا

وقد قال أمحد يف رواية جعفر بن حممد وحرب ليس للسيد أن يأخذ سرية العبد إذا أذن له يف التسري فإن تسري 
  ة انتهى كالمه بغري إذنه أخذها منه وإذا باع العبد وله سرية فهي لسيده وال يفرق بينهما الهنا مبنزلة املرأ

وهذا يرد قول األصحاب إن التسري مبين على امللك وأنه إذا مل ميلك مل يتسر ويرد قوهلم إن للسيد انتزاع سريته 
  منه ويرد قوهلم إنه إذا باعه رجعت السرية إىل سيده وال يطأها العبد 

 أعتقها ال جيوز أن جيتمعا حىت قال أمحد يف رواية ابن هاىنء وحرب ويعقوب بن حليان إذا زوج عبده من أمته مث
  جيدد النكاح فاستشكل معىن هذه الرواية فقال وعن أمحد إن عتقا معا انفسخ النكاح 

ومعناه واهللا أعلم أهنإذا وهب لعبده سرية أو اشترى له سرية وأذن له يف التسرى هبا مث أعتقها مجيعا صارا حرين 
نكاح جديد هكذا روى مجاعة من أصحابه فيمن وهب لعبده وخرجت من ملك العبد فلم يكن له إصابتها إال ب

السرية أو اشترى له سرية مث أعتقها ال يقرهبا إال بنكاح جديد واحتج على ذلك مبا روى نافع عن ابن عمر أن عبدا 
  له كان له سريتان فأعتقهما فنهاه أن يقرهبما إال بنكاح جديد 

الء الثالثة إمنا رووا املسألة عنه بلفظ واحد وهو أنه زوج عبده قلت وهذا تأويل بعيد جدا من لفظ أمحد فإن هؤ
أمته مث قوله حىت جيدد النكاح مع قوله زوج صريح يف أنه نكاح ال تسر وعنه يف هذه املسألة ثالث روايات هذه 

ة حممد بن حبيب إحداهن والثانية هلما اخليار نص عليه يف رواية األثرم والثالثة أهنما على نكاحهما نص عليه يف رواي
وحكاه أبو بكر يف زاد املسافر ثالث روايات منصوصات يف مسألة التزويج وللبطالن وجه دقيق وهو أنه إمنا زوجها 

حبكم ملكه هلما وقد زال ملكه خبالف تزوجيها بعبد غريه وبني املسألتني فرق وهلذا يف وجوب املهر يف هذه املسألة 
يسقط واملنصوص إنه جيب ويتبع به بعد العتق خبالف تزوجيها بعبد الغري واهللا نزاع فقيل ال جيب حبال وقيل جيب و

  أعلم 
وقوله يف املقنع وإن باعه السلعة برقمها أو بألف دينار ذهبا وفضة أو مبا ينقطع به السعر أو مبا باع به فالن أو 

ل حرب سألت أمحد عن بيع الرقم بدينار مطلق ويف البلد نقود مل يصح أما الرقم فقد نص علي صحة البيع به فقا



فلم ير به بأسا وأما البيع بالسعر فقد اختلفت الرواية عنه فيه فقال يف ابن منصور يف الرجل يأخذ من الرجل السلعة 
  يقول أخذهتا منك على سعر ما تبيع مل جيز ذلك 

ية األثرم يف رجل باع ثوبا بكذا وحكى شيخنا عنه اجلواز نصا وأما البيع بدينار مطلق ويف البلد نقود فقال يف روا
وكذا درمها أو اكثرى دابه بكذا وكذا واختلفا يف النقد فقال له نقد الناس بينهم قيل له نقد الناس بينهم خمتلف 

  قال له قال ابن عقيل فظاهر هذا جواز البيع بثمن مطلق مع كون النقود خمتلفه وإمنا يكون هلم أدناها 
ذ من الرجل املتاع وال يقاطعه على سعره سئل ابو عبد عبد اهللا عن الرجل ياخذ من وقال األثرم باب الرجل يأخ

البقال األوقية من كذا والرطل من كذا مث حياسبه أجيوز هبأن يقول اكتب مثنه علي وال يعطيه على املكان قال أرجو 
كره إذا كان على معىن السلف أن جيوز ألنه ساعة أخذه إمنا أخذه على معىن الشراء ليس على معىن السلف إمنا ي

فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه قيل له فإن مل يدرك قيمته يوم أخذه قال يتحرى ذلك وسألته مرة أخرى فقلت رجل 
اخذ رطال من كذا ومنا من كذا ومل يقاطعه على سعره ومل يعطه مثنا أجيوز هذا قال ليس على معىن البيع أخذه قلت 

  حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه ال يوم حاسبه  بلى قال فال بأس ولكنه إذا
قال أسحاق بن هاىنء سألت ابا عبد اهللا عن رجل يفجر باملرأة مث يتزوجها قال ال يتزوجها حىت يعلم أهنا قد تابت 
ألنه اليدري لعلها تعلق عليه ولدا من غريه قلت وما علمه أهنا قد تابت قال يريدها على ما كان أرادها عليه فإن 

  امتنعت فهي تائبة 
قلت وهذا التفاوت منامحد إىل القرائن ودالئل احلال وجواز إيهام غري احلق قوال وفعال ليعلم به احلق وهذه اقتداء 

بنيب اهللا سليمان بن داود حيث قال يف احلكومة بني املرأتني يف الصيب أئتوين بالسكني أشقه بينكما ومن تراجم 
ة للحاكم أن يقول للشيء الذي ال يفعله افعل ليستبني به احلق وهذا الذي قاله أمحد النسائي على حديثه هذا التوسع

اتبع فيه ابن عمر فإنه قال يريدها على نفسها فإن طاوعته مل تتب وإن أبت فقد تابت وأنكر الشيخ يف املغىن هذا 
إمنا يكون يف خلوة وال حتل اخللوة جدا وقال الينبغي ملسلم أن يدعوا امرأة إىل الزىن ويطلبه منها وألن طلبه ذلك 

بأجنبية ولو كان يف تعليمها القرآن فكيف حيل يف مراودهتا على الزنا مث ال يأمن إن أجابته إىل ذلك أن يعود إىل 
املعصية فال حيل التعرض مبثل هذا وألن التوبة من سائر الذنوب بالنسبة إىل سائر األحكام ويف حق سائر الناس على 

  جه فكذا هذا غري هذا الو

قول ابن عمر ألمحد أفقه فإن التوبة ملا كانت شرطا يف صحة النكاح مل يكن بد من حتقيقها وال سبيل له إىل العلم هبا 
إال بذلك أو بأن يأمر غريه مبراودهتا وال ريب أن املفاسد املذكووه أقرب إىل الغري إذا ال غرض له يف نكاحها خبالف 

وعزمه عليه مينعه من معاودة ما يعود على مقصوده باإلبطال فائدة وابعثه مقاما حممودا  اخلاطب فإن أرادته لنكاحها
  الذي وعدته 

رواه البخاري وأبو داود // الذي وقع يف صحيح البخاري وأكثر كتب احلديث وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته 
حيحني من رواية جابر وابعثه املقام احملمود ووقع يف صحيح ابن خزمية والنسائي بإسناد الص// والترمذي والنسائي 

ورواه ابن خزمية عن موسى بن سهل الرملي وصدقه أبو حامت الرازي وباقى اإلسناد شرطهما ورواه // صحيح // 
  النسائي عن عمر بن منصور عن علي بن عباس والصحيح ما يف البخاري لوجوده 

  أحدها اتفاق أكثر الرواة عليه 
  فقته للفظ القرآن الثاين موافقة موا



الثالث إن لفظ التنكري فيه مقصود به التعظيم لقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك وقوله وهذا ذكر مبارك أنزلناه وقوله 
  وهذا كتاب مصدق ونظائره 

ة الرابع أن دخول الالم يعينه وخيصه مبقام معني وحذفها بقتضي إطالقا وتعددا كما يف قوله ربنا أتنا يف الدنيا حسن
ويف اآلخرة حسنة ومقاماته احملمودة يف املوقف متعددة كما دلت عليه األحاديث فكان يف التنكري من اإلطالق 

  واآلشاعة ما ليس يف التعريف 
اخلامس أن النيب كان حيافظ على ألفاظ القرآن تقدميا وتأخريا وتعريفا وتنكريا كما حيافظ على معانيه وعنه ومنه 

ومنه بداءته يف الوضوء بالوجه مث اليدين باتباعا للفظ // تقدم خترجيه // بدأوا مبا بدأ اهللا به قوله وقد بدأ بالصفا ا
  القرآن ومنه قوله يف حديث الرباء 

موافقة لقوله يا // رواه البخاري ومسلم وغريمها // ابن عازب آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت 
فالذي وعدته إما بدل وإما خرب مبتدأ حمذوف وإما مفعول فعل حمذوف وإما صفة أيها النيب إنا إرسالناك وعلى هذا 

  لكون مقاما حممودا قريبا من املعرفة لفظا ومعىن فتأمله 
  قال أمحد يف رواية بن هاىنء ال جتوز شهادة من أيسر ومل حيج وليس به زمانة وال أمر حيبسه عنه 

لوالده إذا كانوا جيرون الشيء ألنفسهم وقال جتوز شهادة الغالم إذا  وقال ال جيوز شهادة الوالد لولده وال الولد
  كان ابن اثىن عشر سنة او عشر سنني واقام شهادته جازت شهادته 

  وقال ابن هاينء مسعت أبا عبد اهللا يقول ال يعجبين أن يعدل القاضي ألن الناس يتغريون وال يدري ما حيدث 
يقضي يعدله ألنه ال يدري ما حيدث والناس يتغريون وسئل مىت بعد الرجل وسئل عن الرجل يعدل الرجل فقال ما 

فقال قال إبراهيم إذا مل تظهر منه ربية يعدل وألصحابه فيما إذا سئل عن مسألة فأجاب فيها حبكاية قول من بعد 
  الصحابة وجهان أحدمها ان يكون مذهبا له والثاين ال فائدة الفرق بني الشك والريب 

الشك والريب من وجوه أحدها أنه يقال شك مريب ال يقال ريب مشكك الثاين أن يقال رابين أمر كذا  الفرق بني
وال يقال شككين الثالث انه يقال رابه يريبه إذا أزعجه واقلقه ومنه قول النيب وقدمر بظين خافت يف اصل شجرة ال 

يف طلوع الشمس أو يف غروهبا أو دخول الشهر يريبه أحد وال حيسن هنا ال يشككه أحد الرابع أنه ال يقال للشاك 
أو وقت الصالة هو مرتاب يف ذلك وأن كان شاكا فيه اخلامس إن الريب ضد الطمأنينة واليقني فهو قلق 

  واضطراب وانزعاج كما أن اليقني والطمأنينة ثبات واستقرار السادس 

فإنه يشك أوال فيوقعه شكه يف الريب فالشك  يقال رابين جميئة وذهابه وفعله وال يقال شككين فالشك سبب الريب
  مبتداالريب كما ان العلم مبتدأ اليقني االستنجاء 

ومما انتقاه القاضي من شرح أيب حفص ملبسوط أيب بكر اخلالل امحد يف رواية أمحد بن احلسني يغسل يده ثالثا مث 
سل اليد يف الطهارة يف ثالثة مواضع أحدها يستنجي مث يغسل يده مث يتوضأقال أبو حفص قد بينا عن أيب عبد اهللا غ

  قبل االستنجاء والثاين غسل اليد اليسرى بعد االستنجاء والثالث عند ابتداء الوضوء االستجمار 
وقال يف الرجل يستجمر ويعرق يف سراويله إذا استجمر ثالثة فال بأس حيتمل أن حيمل على ظاهرها فيكون املوضع 

العرق وحيتمل أن يأول على أنه عرق غري موضع احلدث أو عرق فلم يصب ذلك قد طهر باالستجمار وال يضر 
املوضع سراويله وهذا القول أوىل ألن املوضع عفى عنه ختفيفا فإذا نال املوضع رطوبة وجب إزالة األثر كما جتب 

  إزالة العني وجنس ما القاها كالعني 



نه أو طاهر على وجهني وعلى ما اختاره أبو حفص قلت اختلف أصحابنا يف أثر االستجمار هل هو جنس معفو ع
  تصري املسألة علي ثالثة أوجه 

وقوله الذي اختاره ضعيف جدا مذهبا ودليال وعمال فإن الصحابة مل يكن أكثرهم يستنجي باملاء وإمنا كانوا 
ضعه وال كانوا هم يستجمرون صيفا وشتاء والعادة جارية بالعرف يف اإلزار ومل يأمرهم النيب بغسله وهو يعلم مو

يفعلونه مع أهنم خري القرون وأتقاهم هللا وال أعلم أحدا من اصحابنا اختار ما اختاره أبو حفص وهو خالف نص 
أمحد واهللا أعلم واختلف قوله إذا مل جيمع املستنجي بني األحجار واملاء أيهما أوىل باالستعمال فنقل الشالنجي أنه 

وروى أبو عبد اهللا عن أحب إمساعيل بن إمية عن نافع قال إن مل يكن مع األحجار قال عمر كان ال ميس ذكره باملاء 
ماء فاألحجار أحب إىل والوجه فيه أن ابن عمر كان ال ميس ذكره باملاء وروى أبو عبد اهللا عن امساعيل بن أمية عن 

  نافع قال كان ابن عمر ال يغسل أثر املبال واستعمال احلجارة أتت يف األخبار 
حرب الكرماين واحلسن بن ثوبان تضعيف األخبار يف االستنجاء باملاء وقال يف حديث معاذ عن عائشة عن  روى

قتادة مل يرفعه وألن املستجمر ال تالقي يده النجاسة وعنه مها سواء وعنه املاء أفضل جاء يف البول من التغليظ ما مل 
  يأت يف الكلب 

  الصالة يف السفينة 
قدروا ان يصلوا يف السفينة قياما مجاعة وأمكنهم الصالة فرادى قياما فهل يصلون مجاعة وعنه اختلف قوله إذا مل ي

  يف رواية حرب يصلي كل إنسان على حدته 
وقال يف رواية الفضل بن زياد تصلى وحدك قائما ووجهه أن القيام آكد ألنه لو صلى قاعدا مع قدرته علىالقيام مل 

  على اجلماعة أجزأ  جيزئه ولو صلى منفردا مع قدرته
والقول اآلخر خترجيا على قوله إن األمام إذا صلى جالسا يصلي من خلفه جلوسا فقد اجاز للمأموم الصالة جالسا 

  ألجل اجلماعة 
  قال القاضي قلت أنا وألنا اسقطنا القيام لعدم الستارة فكذا اجلماعة صالة العريان 

عنه جيعل قيامه تربعا قال القاضي قلت أنا كاملريض واملننفل وعنه واختلف قوله يف صفه جلوس العريان يف صالته ف
يتضامون ألهنم إذا تضاموا كان أستر لعوراهتم واملتربع يفضي بفرجه إىل السماء وال ميكنه وضع يده على فرجه لئال 

  تنتقض طهارته 
لي العريان قاعدا جيعل قيامة واختلف قوله إذا توارى بعضهم عن بعض فصلوا قياما فعنه ال بأس وعنه أنه قال يص

متربعا فقد ذكر عريانا واحدا أن يصلى قاعدا وهذا أصح يف مذهبه ألن ستر العورة آكد عنده من القيام ألن 
مذهبة يف العراة يصلون جلوسا وألن ستر العورة يراد للصالة أال ترى أنه ال جيوز للخايل أن يصلى مكشوف 

  ر إىل عورته وحليته حتول بينه وبني النظر فائدة الصدقة فيما بلغ النصاب العورة وال إذا كان جيبه واسعا ينظ
قيل لعله اشار // إسناده جيد // حديث يا رسول اهللا عندي دينار قال أنفقه على بيتك إىل اخلامس قال أنت ابصر 

  إىل أنه قبل اخلامس 

شر درمها فقد ملك قيمة مخسني درمها من يف حكم الفقري فلما اخربه أن معه خامسا والدينار كان عندهم اثنا ع
الذهب وزاد عليها ففوض األمر إليه يف الصدقة يف اخلامس دون ما قبله فهذا يؤيد حديث من سأل وله ما يغنيه قيل 

  احلديث واهللا أعلم االستدارة يف احململ // صحيح // وما يعنيه قال مخسون درمها 



احململ فروى حممد بن احلكم عنه من صلى يف حممل فإنه ال جيزئه إال  قال أبو حفص واختلف قوله يف االستدارة يف
أن يستقبل القبلة ألنه ميكنه أن يدور وصاحب الراحلة والدابة ال ميكنه واحلجة امر اهللا تعاىل باستقبال القبلة حيث 

ه أبو طالب أنه قال كان املصلى وذلك ممكن يف احململ كما يف السفنة خبالف الدابة تسقط لعدم اإلمكان وروى عن
االستدارة يف احململ شديدة يصلي حيث كان وجهه ألن االستدارة يف احململ شديدة على اجلمل فجاز تركها كما 

  جاز يف الراحلة ألجل املشقة على الراكب السجود يف احململ 
  اختلف قوله يف السجود يف احململ فروى عنه عبد اهللا ابنه أنه قال وأن 

أن يسجد يف احململ سجد وروى عنه امليموين إذا صلى على احململ أحب إىل أن يسجد ألنه ميكنه كان حممال فقدر 
  وعن الفضل بن زياد يسجد يف احململ إذا أمكنه 

  ووجهه أنه تعاىل امر بالسجود وإمنا سقط عن املصلى على الراحلة لعدم اإلمكان 
مل رمبا اشتد على البعري ولكن يومىء وجيعل السجود وروى عنه جعفر بن حممد السجود على املرفقة إذا كان احمل

  اخفض من الركوع وكذا روى عنه ابو داود ووجهه املشقة على البعري 
قلت الذي أوجب هذا أن الصحابة مل يكن سفرهم وال حجهم يف احملامل وإمنا حدث يف زمن احلجاج فالصالة فيها 

الراحلة فمن راعى شبهها بالسفينة أوجب االستقبال ألن احململ دائرة الشبه بني الصالة يف السفينة والصالة على 
بيت سائر يف الرب كما أن السفينه بيت سائر يف البحر ومن راعى مشقة االستدارة على املصلى والبعري أسقط 

  االستقبال وهو األقيس واهللا أعلم مسألة التراويح 
ركعتني قبل التراويح وجهه ما روى عن على رضي اهللا عنه  قال املروزي كان أبو عبد اهللا إذا سلم من املكتوبة ركع

ظاهره العموم يف رمضان // ضعيف // كان رسول اهللا يصلي على أثر كل صالة مكتوبة ركعتني إال الفجر والعصر 
  وغريه وال يترك ذلك ألجل التراويح ألن كال منهما مقصود 
ضان التراويح فكان إذا صلى العتمة ال يصلى حىت يقوم وروى امحد بن احلسني صليت مع أىب عبد اهللا يف شهر رم

  إىل التراويح 

قال اخلالل مل يضبط هذا وإن كان قد ضبط ما رواه فوجهه أنه جعل التراويح أو الركعتني قبل ركعة الوتر موضع 
  الركعتني بعد املكتوبة 

ا ورمبا حتدث ويسأل عن الشيء قال حنبل كان أبو عبد اهللا يصلي معنا فإذا فرغنا من التروحية جلس وجلسن
  فيجيب مث يقوم فيصلى مث يدعو بعد الصالة بدعوات مث يوتر مث ينصرف 

وقال الفضل رأيت أمحد يقعد بني التراويح ويردد هذا الكالم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له أستغفر اهللا الذي ال 
  مسي تراويح ملا يتخلله من االستراحة بعد كل تروحية إله إال هو وجلوس أيب عبد اهللا لالستراحة ألن القيام إمنا 

واختلف قوله يف تأخري التراويح إىل آخر الليل فعنه إن أخروا القيام إىل آخر الليل فال بأس به كما قال عمر فإن 
  الساعة اليت تنامون عنا أفضل وألنه حيصل قيام بعد رقدة وقال اهللا تعاىل إن ناشئة الليل اآلية 

أبو داود ال يؤخر القيام إىل آخر الليل سنة املسلمني احب إىل وجهه فعل الصحابة وحيمل قول عمر وروى عنه 
على الترغيب يف الصالة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إىل آخر الليل ال أهنم يؤخروهنا وهلذا أمر عمر من يصلي هبم 

  أول الليل 
  ا من الناس هذه الصالة لغلبة النوم القيام ليلة العيد قال القاضي قلت وألن يف التأخري تعريضا بأن يفوت كثري



واختلف قوله يف القيام ليلة العيد فروى عنه حنبل اما قيام ليلة الفطر فما يعجبين ما مسعنا أحدا فعل ذلك إال عبد 
لوه وكان الرمحن وما أراه ألن رمضان قد مضى وهذه ليلة ليست منه ما أحب أن أفعله وما بلغنا من سلفنا أهنم فع

  أبو عبد اهللا يصلي ليلة الفطر املكتوبة مث ينصرف ومل يصلها معه قط وكان يكرهه للجماعة 
الفضل بن زياد شهدت أمحد ليلة الفطر وقد اختلف الناس يف اهلالل فصلى املكتوبة وركع اربع ركعات وجلس 

الل فلم يزل جالسا وحنن معه حىت يستخرب خرب اهلالل فبعث رسوال فقال اذهب حنو ايب إسحاق فاستخرب خرب اهل
رجع الرسول فقال قد رؤي اهلالل فانتقل أمحد مث قام فدخل منزلة وعنه أبو طالب أنه قال يف اجلماعة يقومون ليلة 

  العيد إىل الصباح جيمعون قال من فعل ذلك هو زيادة خري 

فحسن ومن مل يفعله فليس عليه شيء  كان عبد الرمحن بن األسود يعتكف فيقوم ليلة العيد إىل الصباح من فعله
  انتهى 

ملا روى مالك بن دينار عن سامل عن ابن عمر كان حيىي ليلة العيد عبد الرمحن بن األسود كان يصلي بقومه يف شهر 
  رمضان يقرأ هبم القران كل ليلة الوتر 

آخرين يشتغل بينهم بشيء قال أبو عبد اهللا يف الرجل يصلي شهر رمضان يقوم فيوتر هبم وهو يريد يصلي بقوم 
بأكل أو شرب أو جيلس رواه املروزي وذلك ألنه يكره أن يوصل بوتره صالة فيشتغل بينهم بشيء ليكون فصال 
بني وتره وبني الصالة الثانية وهذا إذا كان يصلي هبم يف موضعه أما يف موضع آخر فذهابه فصل وال يعيد الوتر 

  // حسن // ثانية ال وتران يف ليلة 
قال ابو عبد اهللا يف الرجل جييء واإلمام يوتر يف شهر رمضان املبارك فيلحق معه ركعة إن كان اإلمام يفصل بينهم و

بسالم اجزأته الركعة اليت حلق وإذا كان ال يسلم يف الثنتني يقضي مثل ما صلى ثالثا إذا فرغ قام يقضي وال يقنت 
يقنت كما لو سجد للسهو معه ال يسجد آخر صالته وحيتمل  قوله وال يقنت وحيتمل ألنه قد قنت مع اإلمام فال

  ألنه أدرك آخر صالته فال يقنت يف أوهلا 
حممد بن حبر رأيت أبا عبد اهللا يف شهر رمضان وقد جاء فضل بن زياد القطان فصلى بأيب عبد اهللا التراويح وكان 

ابو عبد اهللا فصعد درجة املسجد فنظر إىل حسن القراءة فاجتمع املشايخ وبعض اجلريان حىت امتأل املسجد فخرج 
  اجلمع فقال 

ما هذا تدعون مساجدكم وجتيئون إىل غريها فصلى هبم ليايل مث صرفه كراهية ملا فيه يعين من إخالء املساجد وعلى 
  جار املسجد أن يصلي يف مسجده 

ها رسول اهللا تعاىل هذا ساقط قال أمحد رضي اهللا عنه يف الرجل يترك الوتر متعمدا هذا رجل سوء يترك سنة سن
  العدالة إذا ترك الوتر متعمدا 

روى هذا املسألة هارون بن عبد اهللا البزاز ونقل أبو طالب وصاحل من ترك الوتر متعمدا هذا رجل سوء وذلك 
تر لقول اهللا تعاىل فليحذر الذين خيالفون عن امرة وقد أمر النيب واختلف قوله إذا اوتر بعد طلوع الفجر هل يو

بواحدة أو بثالث فعنه امليموىن قال إذا استيقظ وقد طلع الفجر ومل يكن تطوع ركع ركعتني مث يوتر بواحدة ألن 
  الركعتني من وتره 

وحنوه األثرم وابو داود ووجهه أن الوتر اسم الثالث ألن النيب كان يوتر هبا وألنه وقت لفعل الوتر وكان وقتا 
بواحدة وذلك نقل أمحد بن احلسني يف الرجل يفجأة الصبح ومل يكن صلى قبل للثالث ونقل يوسف بن موسى يوتر 



العتمة وال بعدها شيئا يوتر بواحدة وال يصلي قبلها شيئا ووجهه قوله الليل مثىن مثىن فإذا خشيت الصبح فأوتر 
بادرة بواحدة وألن فجعل ما قبلها من صالة الليل وامره بامل// رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // بواحدة 

  ما بعد طلوع الفجر ال جيوز فيه إال ركعتا الفجر وإمنا أجزنا الوتر لتأكده 
واختلف قوله يف اختياره الوتر فروى عنه أبو بكر بن محاد أنه قال اذهب إىل حديث أيب هريرة أوصاين خليلي 

   لست أنام إال على وتر احلديث وعنه امليموين// رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // بثالث 
وعنه الفضل بن زياد قال آخره أفضل فإن خاف رجل أن ينام أوتر الليل قال أبو حفص وإمنا يكون الوتر آخر 

الليل أفضل يف غري شهر رمضان فأما يف شهر رمضان فالوتر أول الليل تبع لإلمام افضل لقول النيب صلى مع إمام 
  حىت ينصرف كتب له قيام ليلة 

محد إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبرية رواه أبو داود والفضل بن زياد ودليلة ابن مسعود كان قال أ
  يقنت يف الوتر إذا فرغ من القراءة كرب ورفع يديه مث قنت 

  قدر القيام يف القنوت 
أبو داود ومسعت أمحد  أختلف قوله يف قدر القيام يف القنوت فعنه بقدر إذا السماء انشقت أو حنو ذلك وقد روى

  سئل عن قول إبراهيم القنوت قدر إذا السماء انشقت قال هذا قليل يعجبين أن يزيد 
  وعنه كقنوت عمر وعنه كيف شاء وجه 

األوىل أنه وسط من القيام والثانية فعل عمر والثالثة أن طريقة االستحباب فسقط التوقيت فيه نقل يوسف بن موسى 
جل يف الوتر حباجته وروى عنه علي بن أمحد األمناطي أنه قال يصلي على النيب يف دعاء عنه ال بأس أن يدعو الر

  القنوت 
قل أمحد يدعو اإلمام ويؤمن من خلفه وعنه أبو داود إذا مل يسمع صوت اإلمام يدعوا أبو حفص ألن التأمني ملا 

وعنه إذا دعا وأمنو فجيد // ئي وغريهم رواه البخاري ومسلم والنسا// يسمعون قال النيب إذا أمن اإلمام فأمنوا 
  وإن دعا ودعوا فال بأس كل موسع 

وجهه ان املؤمن داع قال تعاىل قد أجيبت دعوتكما وكان هارون مؤمنا قال جيهر اإلمام بالقنوات ومل ير أن خيافت 
  إذا قنت البتة ملا روى أن النيب جهر بالقنوت بدليل أن اصحابة كانوا يؤمنون 

د اهللا حدثنا حممد بن جعفر ثنا سعيد عن جعفر عن أيب عثمان صليت خلف عمر بن اخلطاب فقنت وروى أبو عب
  بعد الركوع ورفع يديه يف قنوته ورفع صوته بالدعاء حىت مسع من وراء احلائط 

عاءه وعن يب أنه جهر بالقنوت وعن معاذ القارىء أنه جهر املروزي كان ابو عبد اهللا يف دعاء الوتر مل يكن يسمع د
  من يليه هذا يدل على أنه كان مأموما واملأموم ال جيهر 

مهنا سئل أمحد عن الرجل يقنت يف بيته أيعجبك جيهر بالدعاء يف القنوت أو يسره قال يسره وذلك أن اإلمام إمنا 
  جيهر ليؤمن املأموم 

  دعا مسح وجهه عبد اهللا قلت أليب ميسح هبما وجهه قال أرجو أن ال يكون به بأس وكان احلسن إذا 

وقال سئل ايب عن رفع األيدي يف القنوت وميسح هبما وجهه قال ال بأس ميسح هبما وجهه وقال أيب عن رفع األيدي 
يف القنوت وميسح هبما وجهه قال ال بأس ميسح هبما وجهه قال عبد اهللا ومل ار أيب ميسح هبما وجهه فقد سهل أبو 

ه يف غري الصالة ألنه عمل قليل ومنسوب إىل الطاعة واختيار أيب عبد اهللا عبد اهللا يف ذلك وجعله مبنزلة مسح الوج



تركه قال حنبل قلت أليب عبد اهللا ما احب إليك ما يتقرب به العبد من العمل إىل اهللا قال كثرة الصالة والسجود 
  وأقرب ما يكون العبد من اهللا إذا عضر وجهه له ساجدا 

  يف هذا بيان أن الصالة افضل اعمال اخلري  يعىن هبذا إذا سجد هللا على التراب
وروى عنه املروزي أنه قال كل تسبيح يف القرآن صالة إال موضع واحد قال وادبار النجوم ركعتني قبل الفجر 

  وادبار السجود ركعتني بعد املغرب 
والصالة وأمر أهلك قال ابو حفص واحلجة يف تفضيل الصالة على سائر أعمال القرب قوله تعاىل واستعينوا بالصرب 

  بالصالة واصطرب عليها 
وقال // رواه مسلم والنسائي وغريمها // وكان حذيفة إذا أحزنه أمر صلى وقال اعىن على نفسك بكثرة السجود 

وألهنا ختتص جبمع // صحيح // وقال جعلت قرة عيين يف الصالة // صحيح // أفضل األعمال الصالة ألول وقتها 
  واالنقطاع عن كل شيء سواها خبالف غريها من الطاعات وهلذا كانت ثقيلة على النفس اهلمة وحضور القلب 

نقل عنه حممد بن احلكم يف الرجل يفوته ورده من الليل اليقرأ به يف ركعيت الفجر كان النيب لكن يقرأإذا اصبح 
  ارجو أن حيسب له بقيام الليل 

م يصليهما يف املسجد ووجهه حديث أم سلمة يف الركعتني بعد اختلفت الرواية يف الركعتني بعد الظهر فعنه األثر
  العصر ظاهرة اهنم شغلوه عن صالة الركعتني يف املسجد 

  الفضل بن زياد رأيت امحد ال يصلي بعد بعد املكتوبة شيئا يف املسجد إال مرة بعد الظهر كان يوما نادرا 
خيرج فيصلي بالناس مث يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني  ووجهه حديث عائشة كان يصلي قبل الظهر أربعا يف بييت مث

  واهللا أعلم مسألة اجلهر بالقراءة 
أبو الصقر عنه ال باس أن جيهر الرجل بالقراءة بالليل وال جيهر بالنهار يف التطوع وقال يف الرجل يصل بقوم صالة 

الة وقال يف الرجل يصلى ويأيت على الفريضة فمرت به آيات العذاب فقال أستجري باهللا مضت صالته وال يعيد الص
  ذكر النيب وهو يف الصالة قال إن كان تطوعا صلى عليه وإن كان الفريضة فال صالة الضحى 

// واختلف قوله يف املداومة على صالة الضحى فعنه قال ما احب أن أداوم عليها وقد صالها رسول اهللا الفتح 
قال رمبا صليت ورمبا مل أصل ووجهه ما روى أبو هريرة قال ما و// رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود 

صلى النيب الضحى قط إال مرة قال امليموين قال أمحد ما مسعناه إال من وكيع وإسناده جيد وروي عنه موسي بن 
هارون اخلطاب قال مريب أمحد بن حنبل ومعه املروزي وأنا يف املسجد قبل الزوال أصلى الضحى ألين كنت شغلت 
عنها فوقف علي فقال ما هذه الصالة وليس هذا إىل وقت الظهر قال قلت يا أبا عبد اهللا هذه ركعات كنت أصليها 

ضحى فشغلت عنها إىل هذا الوقت قال ال تتركها ولو ذكرهتا بعد العتمة ووجهه قوله احب العمل إىل اهللا أدومه 
  لتسبيح صالة ا// رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // وإن قل 

قال يف رواية مهنأ وعبد اهللا صالة التسبيح مل يثبت عندي فيها حديث وقال يف رواية اىب احلارث صالة التسبيح 
  حديث ليس هلا أصل ما يعجبين أن يصليها 

يصلي غريها وقال علي بن سعيد ذكرت أليب عبد اهللا حديث عبد اهللا بن مرة من رواية املستمر بن الريان فقال 
  شيخ ثقة وكأنه أعجبه املستمر 

أمحد بن األثرم يف الركعتني قبل املغرب قال أحاديث جياد أو قال صحاح عن النيب وعن الصحابة والتابعني فمن 



  شاء صلى بني األذان واإلقامة 
وعنه الفضل بن زياد ما فعلته قط إال مرة فلم ار الناس عليه فتركتها وقال يف رواية حنبل السنة أن يصلي الرجل 

  لركعتني بعد املغرب يف بيته كذا روي عن النيب ا
قال السائب بن يزيد لقد رأيت الناس يف زمان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا انصرفوا من املغرب انصرفوا 

مجيعا حىت ال يبقى يف املسجد احد كان ال يصلون بعد املغرب يعين حىت يصريوا إىل أهلهم فإن صلى الركعتني يف 
جيزئه اختلف قوله روى عبد اهللا أنه قال بلغين عن رجل مساه أنه قال لو أن رجال صلى الركعتني يف املسجد هل 

  املسجد بعد املغرب ما أجزأه وقال ما احسن ما قال هذا الرجل وما أجود ما أسرع 
عاصيا قال ما ووجهه أمر النيب بالصالة يف البيوت وقال له املروزي من صلى ركعتني بعد املغرب يف املسجد يكون 

  اعرف هذا 
رواه البخاري // قلت له حيكى عن اىب ثور أنه قال هو عاص قال لعله ذهب إىل قول النيب فاجعلوها يف بيوتكم 

  ووجهه أنه لو صلى الفرض يف البيت وترك املسجد أجزأه فكذا السنة يف املسجد // ومسلم 
ط هلا مكان معني وال مجاعة فتفعل يف املسجد والبيت قلت ليس هذا وجههعند أمحد وامنا وجهه أن السنن ال يشتر

  واهللا أعلم 
قال يف رواية امليموين واملروزي يستحب أن ال يكون قبل الركعتني بعد املغرب إىل أن تصلهما كالم وقال احلسن بن 

  ل الدار حممد رأيت امحد سلم اإلمام من صالة املغرب قام ومل يتكلم ومل يركع يف املسجد وتكلم قبل أن يدخ
  وجه الكراهة قول مكحول قال رسول اهللا من صلى ركعتني بعد 

  املغرب يعىن قبل أن يتكلم رفعت صالته يف عليني وألنه يصل النفل بالفرض 
  وقال أمحد يف رواية حرب ويعقوب وإبراهيم بن هاينء إن ترك ركعيت املغرب ال يعيدمها إمنا مها تطوع 

ع فيما بني املغرب والعشاء املروزي عنه يف رجل يريد سفرا فيقصر يوما مث يبدو له املروزي رايت أبا عبد اهللا يرك
فريجع فيتم وجاءه رسول اخلليفة رده من بعض الطريق يف الليل فأمت الصالة فقيل له أليس حنن مسافرون قال أما 

  الساعة فال وكان حنوا من سبع فراسخ 
بلدان يتنزه أو إىل بلد يتلذذ فيه ليس يطلب فيه حجا وال عمرة وال حممد بن احلكم عنه يف الرجل خيرج إىل بعض ال

جتارة ما يعجبين أن يقصر الصالة والوجه فيه أن األصل اإلمتام فال جيوز أن ينقص الفرض لطلب النزهة واهللا أعلم 
  مسألة السفر وقصر الصالة 

ال يف رواية حرب إن مل يتم املكاري يف أهله إن مل يكن مع املالح أهله وكان يسافر ويرجع إىل اهله قصر الصالة ق
  ما يقضي رمضان يقضي يف السفر وذلك أن هذه حال ضرورة والقضاء عليه فرض 

اختلف قوله يف املسافر يرد على أهله ال يريد املقام فروي عنه عبد اهللا لو أن مسافرا ورد على أهله أمسك عن 
إسحاق الكوسج يف رجل خرج مسافر فبدا يف حاجة إىل بيته  الطعام وأمت الصالة إال أن يكون مارا وكذا نقل

ليأخذها فأدركته الصالة وهو مسافر ويقصر إذا مل يكن له اهل وهو أهون ألنه على نية السفر فوروده على أهله مل 
  خيرجه عن حكم السفر 

ابن عباس قال إذا قدمت  عنه صاحل يف رجل خرج مسافرا فبدا له فرجع يف حاجة إىل بيته فأدركته الصالة يتم ألن
  على اهل أو ماشية فأمت 

  والوجه فيه حديث ابن عباس وال يصح محله على ما إذا نوى املقام ألنه إذا نوى 



املقام يف غري أهله لزمه اإلمتام وألنه لو أنشأالسفر من بلده جيز له القصر حىت يفارق منزله كذا بعد رجوعه حلاجة 
غرب ال يدعهما يف السفر عنه صاحل والكوسج إذا نوى املسافر املقام وهو يف الصالة عنه املروزي ركعتا الفجر وامل

يتم وإن قعد يف الركعتني حىت خيرج بتسليم ووجهه أنه قد صار مقيما مسألة إقامة إحدى وعشرين صالة األثرم عنه 
ك امت واحتج حبديث جابر إذا امجع أن يقيم إحدى وعشرين صالة مكتوبة قصر فإذا عزم على أن يقيم اكثر من ذل

قدم النيب رابعة وكذا نقل // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // وابن عباس // رواه البخاري ومسلم // 
  ابن احلكم 

ونقل املروزي إذا عزم على مقام إحدى وعشرين فليتم ألن النيب صلى الغداة يوم التروية مبكة وكذلك نقل حرب 
  أن يقيم أربعة ايام وزيادة صالة أمت إذا دخل إىل قرية نوى 

وكذا نقل ابن اصرم وصاحل والكوسج إذا أزمع على إقامة ايام وزيادة صالة يتم يف أول يوم واحتج حبديث جابر 
قال أو حفص الربمكي هذه الرواية ليست مستقصاة واألدلة مستقصاة أنه ال يلزمه اإلمتام بالعزمية على إقامة اربعة 

  ة حىت ينوى أكثر من ذلك فكيف يقول إذا ازمع على إقامة اربع وزيادة صالة امت ايام وزيادة صال
وحيتج حبديث جابر يف هذا املقدار وقد كشف هذايف رواية الفضل بن عبد الصمد قيل له يا أبا عبد اهللا حيكون أنك 

  أقامة أربع وصالة فقصر تقول إذا أمجع على إقامة أكثر مناربعة وصالة أمت فقال ال يفهمون النيب أمجع على 
ونقل عنه أيوب بن إسحاق بن سافري أنه قال إن أزمع على إقامة مخسة ايام يتم وما دون ذلك يقصر قال ابو 

حفص ليس يف هذا خالف لذلك ألنه إذا أوجب اإلمتام بإقامة اكثر من أربعة أيام وزيادة صالة فبخمسة ايام اوىل 
  قصر حيتمل أن يكون اراد به األربعة ايام وزيادة أن يوجب اإلمتام وقوله ما دون ذلك ي

صالة ألهنا دون اخلمسة أيام وحيتمل ان يكون ذكره لليوم اخلامس ألن الصالتني بعد األربعة ايام من اليوم اخلامس 
  ال أنه أراد إكمال اليوم اخلامس 

من صالة من اليوم اخلامس أمتم فقد  وقد بني ذلك يف رواية طاهر بن حممد التميمي فقال إذا نوى أربعة ايام وأكثر
  بني مراده من ذكر اليوم اخلامس أنه بعضه ألنه اكثر من مقام النيب الذي قصر فيه الصالة 

قال القاضي وظاهر كالم ايب حفص هذا أن املسألة على رواية واحدة وأن مدة اإلقامة ما زاد على أحدى وعشرين 
حبديث جابر أن النيب مكة صبح رابعة فصلى هبا الغداة وخامسة صالة وتأول بقية الروايات واحتج يف ذلك 

وسادسة وسابعة أربعة أيام كوامل وزاد صالة ألنه صلى الغداة يوم التروية مبكة باألبطح وخرج يوم اخلامس إىل 
  مىن فصلى الظهر مبىن وكان يقصر الصالة يف هذه األيام وقد أمجع على إقامتها 

  على ظاهره فيكون يف قدر اإلقامة ثالث روايات وجيوز أن حيمل كالم أمحد 
إحداها ما زاد على إحدى وعشرين اختارها اخلرقي وأبو حفص الثانية ما زاد على أربعة أيام ولو بصالة ألهنا مدة 

تزيد على األربعة فكان هبا مقيما دليلة إذا نوى زيارة على إحدى وعشرين الثالثة ما نقص عن مخسة أيام ولو بوقت 
  ة ألهنا مدة تنقص عن مخس أيام فكان يف حكم السفر دليلة مدة إحدى وعشرين أو عشرين صالة الكسوف صال

  اختلف قوله يف صالة الكسوف بغري إذن اإلمام فروي عنه يعقوب بن حسان ال بأس به 
انكسفت الشمس وقال املروزي قلت أليب عبد اهللا بن مهدي عن محاد بن يزيد قال بلغ أيوب أن سليمان التيمي ملا 

صلى يف مسجده فبلغ أيوب فأنكر عليه فقال إمنا هذا لألئمة فقال أبو عبد اهللا إىل هذا نذهب يف كسوف الشمس 
  األئمة يفعلون ذلك وعنه حممد بن احلكم يستحب العتاقة يف صالة الكسوف االستسقاء 



  خيرج اإلمام ال خترجوا اختلف يف خروج الناس لالستسقاء بغري إمام فعنه أمحد بن القاسم إن مل 
  وعنه امليموين إن أخرجهم اإلمام خرجوا وإال فيخرجون النفسهم يستسقون ال بأس بذلك 

فإن قلنا خيرجون بغري إمام فهل يصلون مجاعة أو يستسقون وينصرفون فعنه امليموين خيرجون ألنفسهم يستسقون ما 
يس فيها وال خرجوا يستسقون يصلي هبم إمامهم يعجبين يصلي هبم بعضهم وعنه حرب انه قال يف أهل قرية ل

  مجاعة قال ارجو أن ال يضيق هذا آخر ما وجدته من هذا املنتقي فائدة اجلحد بعد االعتراف 
ال يكون اجلحد إال بعد االعتراف بالقلب واللسان ومنه قوله تعاىل وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ومنه ولكن 

يب قوله فإهنم ال يكذبونك ومنه ما جيحد بآيا تنا إال الظاملون وما جيحد بآياتنا إال الظاملني بآيات اهللا جيحدون عق
الكافرون واعلى هذا ال حيسن استعمال الفقهاء لفظ اجلحود يف مطلق اإلنكار يف باب الدعاوى وغريها ألن املنكر 

  قد يكون حمقا فال يسمى جاحدا فائدة األكل واحلمد 
مرة أنا وأبو عبد اهللا وقرابة لنا فجعلنا نتكلم وهو يأكل وجعل ميسح عند لقمة بيده  قال إسحاق بن هاينء تعشيت

باملنديل وجعل يقول عند كل لقمة احلمد هللا وبسم اهللا مث قال يل أكل ومحد خري من اكل وصمت فائدة موقف 
  النحاة من البعض والكل 

ستعمالن إال مضافان ووقع يف كالم الزجاج وغريه بدل منع كثري من النحاة أن يقال البعض والكل ألهنما امسان ال ي
  البعض من الكل 

  وجوز أبو عبيدة أن يكون مبعىن الكل كما جوز ذلك يف أألكثر فاألول كقوله 

يصبكم بعض الذي يعدكم والثاين كقوله وأكثرهم كاذبون وال دليل له يف ذلك ألن قوله بعض الذي يعدكم من 
  أما وأكثرهم كاذبون فال ميتنع أن يكون فيهم من يصدق يف كثري من أقواله خطاب التلطف والقول اللني و

فة البعض للجزء القليل والكثري واملساوى ويف هذا نظر إذ إطالق لفظ بعض العشرة ٤إذا عرف هذا فقالت طائ
وليس يف عرف على التسعة مما حيتاج إىل نقل واستعمال والظاهر أنه قريب من البعض معىن كما هو قريب منه لفظا 

اللغة والتخاطب إذا قال خذ بعض هذه الصربة أن يأخذها كلها إال حفنة منها وال ملن جييئك يف أيام الشهر كلها إال 
  يوما واحدا هو جييء يف بعض ايام الشهر مسائل فقهية عن اإلمام أمحد 

إسناده ضعيف واحلديث // ق قال أمحد يف رواية حنبل حديث عائشة رضي اهللا عنها ال طالق وال عتاق يف إغال
  يريد الغضب // حمتمل التحسني لطرقه 

وقال يف رواية أيب داود حديث ركانه ال يثبت أنه طلق امراته البتة ألن ابن إسحاق يرويه عن داود بن احلصني عن 
  عكرمة عن ابن عباس أن ركانه طلق امرأته ثالثا وأهل املدينة يسمون ثالثا البتة 

د بن أصرم أن أبا عبد اهللا سئل عن حديث ركانة يف البتة فقال ليس بشيء وقال يف رواية ايب وقال يف رواية أمح
احلارث يف رجل غصب رجال على امراته فأولدها مث رجعت إىل زوجها وقد أولدها ال يلزم زوجها األوالد وكيف 

يف منزلة إمنا يكون الولد  يكون الولد للفراش يف مثل هذا وقد علم أن هذه يف منزل رجل أجنيب وقد اولدها
  للفراش إذا ادعاه الزوج وهذا ال يدعى فال يلزمه 

قال أمحد يف رواية إسحاق بن منصور إذا زوج السيد عبده من أمته مث باعها يكون بيعها طالقها كقول ابن عباس 
  ورواية أكثر أصحابه عنه ال يكون طالقا 



قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعني منهم عطاء  قال أمحد يف رواية ايب طالب ال اعلم شيئا يدفع
وجماهد وأهل السنة وأهل املدينة على تسرى العبد فمن احتج هبذه اآلية والذين هم لفروجهم حافظون إال على 

ري رواه البخا// أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم وأي ملك للعبد فقد قال النيب من اشترى عبدا وله مال فاملال للسيد 
  جعل له ماال هذا يقوي التسري // ومسلم والنسائي وغريهم 

وابن عباس وابن عمر اعلم بكتاب اهللا ممن احتج هبذه االية ألهنم أصحاب رسول اهللا وانزل القرآن على رسول اهللا 
  يعلمون فيما أنزل قالوا يتسري العبد 

   ماله هو ما مل يأخذه سيده منه إذا ثبت هذا فقد قال يف رواية إسحاق بن إبراهيم يتسرى العبد يف
وقال يف رواية جعفر بن حممد وحرب ليس للسيد أن يأخذ سرية العبد إذا اذن له يف التسري فإن تسري بغري إذنه 
أخذها منه وإذا باع العبد وله سرية هي لسيده وال يفرق بينهما ألهنا مبنزلة املرأة فقد فرق أمحد بني أن يتبع العبد 

  للسيد فتكون السرية 

وال يفرق بينهما وبني العبد وعلل بأهنا مبنزلة الزوجة وبني أن يبقى العبد على ملكه فليس له أخذ السرية منه إذا 
  أذن له كما لو أذن له يف التزويج ليس له أن يفرق بينه وبني امرأته وعلى كال النصني مشكل وله فقه دقيق 

األمة يكون طالقا لألمة حلديث ابن عباس قال ابو بكر مسألة ابن وقال يف رواية ابن منصور إذا تزوج احلرة على 
  منصور مفردة 

وقال يف رواية أيب احلارث إذا تزوج امرأة فشرط أن ال يبيت عندها إال ليلة اجلمعة فإن طالبته كان هلا املقامسة وإن 
ع إليها ماال على أن ال تتزوج بعد أعطته ماال واشترطت عليه أن ال يتزوج عليها يرد عليها املال إذا تزوج ولو دف

  موته فتزوجت ترد املال إىل ورثته 
وقال يف رواية أمحد بن القاسم األمة إذا كان زوجها حرا فعتقت فال خيار هلا ألن احلديث عندنا أن زوج بريرة كان 

س وعائشة يقولون إنه عبدا فاجعل الرواية هكذا وال ازيل النكاح إال يف املوضع الذي أزالته السنة وهذا ابن عبا
عبد وعليه أهل املدينة وعلمهم وإذا روى أهل املدينة حديثا وعملوا به فهو أصح ما يكون وليس يصح أن زوج 

  بريرة كان حرا إال عن األسود وحده وأما غريه فيقول إنه عبد 
وقال يف رواية علي بن سعيد وقال أمحد يف رواية حنبل ال يكىن ولده بأيب القاسم ألنه يروى عن النيب أنه هنى عنه 

هو أن جيمع بنب // رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأمحد // وقد سأله عن احلديث تسموا بامسي وال تكنوا بكنييت 
امسه وكنيته أو يفرد أحدمها فقال آخر احلديث تسموا بامسى وال نكنوا بكنيىت وهذا موافق لرواية حنبل وقال ابن 

  ملرأة قال نعم عائشة كناها النيب أم عبد اهللا منصور قلت ألمحد تكىن ا

وقال يف روايته أيضا عمر كره يكىن بأيب عيسى وقال يف رواية حنبل ال بأس أن يكىن الصيب قال النيب يا أبا عمري 
  وكان صغريا 

ة الناس هكذا وقال يف رواية األثرم وسئل عن الرجل يعرف بلقبه قال إذا مل يعرف إال به قال أمحد األعمش إمنا يعرف
  فسهل يف مثل هذا إذا كان قد شهر به 

  وقال ابن منصور قلت ألمحد رجل نذر أن يذبح نفسه قال يفدي نفسه إذا حنث يذبح كبشا 
قال إسحاق كما قال وقال أيضا قلت ألمحد من مات ومل حيج فهو من مجيع املال قال إذا كان له مال كثري واجب 

  إذا كان مال قليل فإمنا هو شيء ضيعه ليس هذا مثل الزكاة  على الورثة أن ينفذوا ذاك وأما



  وقال أيضا قلت له طواف املكي قبل املغرب قال أمحد ال خيرج من مكة حىت يودع البيت 
  وقال أمحد يف رواية ابن منصور يكره أن يقول للرجل جعلين اهللا فداك وال بأس أن يقول فداك أيب وأمي 

ره اجللوس بني الشمس والظل أليس قد هنى عنه وقال إسحاق ابن راهوية قد صح وقال يف رواية ابن منصور يك
اخلرب فيه عن النيب ولكن لو ابتدأ وجلس فيه كان أهون وقال يف رواية أيب طالب وسألته يكىن الرجل أهل الذمة 

  فقال قد كىن النيب جنران وعمر قال يا ابا حسان ال بأس فيه 
ن وسأله عن النورة واحلجامة واألربعاء فكرهها قال وبلغين عن رجل أنه تنور وقال يف رواية يعقوب بن حليا

  واحتجم فأصابه املرض قلت كأنه هتاون قال نعم 
  وقال يف رواية مهنا يف الرجل تأتيه املرأة املسحوره فيطلق عنها السحر قال ال بأس 

سعيد ابن املسيب عن املرأة تأيت الرجل فيطلق وحدثنا إمساعيل بن علية عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة قال سألت 
  عنها السحر فقال ال بأس فقلت ألمحد أحدث هبذا عنك قال نعم 

وقال يف رواية املروزي محمت فكتب يل يف احلمى بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا وباهللا وحممد رسول اهللا يا نار 
اهم األخسرين اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل إشف كوين بردا وسالما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلن

  صاحب هذا الكتاب حبولك وقوتك وجربوتك إله احلق آمني 
وقال يف رواية عبد اهللا يكتب للمراة إذا عسر عليها الوالدة يف جام أو شيء نظيف ال إلة إال اهللا احلليم الكرمي 

كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها كأهنم يوم يرون سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني 
  ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار مث تسقي وينضح مبا بقى دون سرهتا 

وقال يف رواية الكوسج يكره التفل يف الرقية وال بأس بالنفخ وقال يف رواية صاحل احلقنة إذا كانت لضرورة فال 
قنة إن اضطر إليها فال بأس قال املروزي ووصف أليب عبد اهللا ففعل وقال إسحاق بن بأس وقال يف املروزي احل

هاينء رايت أبا عبد اهللا إذا كان يوم اجلمعة يصلي حىت يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول فإذا قاربت أمسك عن 
م فإذا صلى الفريضة انتظر يف الصالة حىت يؤذن فإذا أخذ يف األذان قام فصلى ركعتني أو أربعا يفصل بينهما بالسال

املسجد مث خيرج منه فيأيت بعض املساجد اليت حبضرة اجلامع فيصلى فيها ركعتني مث جيلس ورمبا صلى أربعامث جيلس 
مث يقوم فيصلى ركعتني مث جيلس ورمبا صلى أربعا مث جيلس مث يقوم فيصلى ركعتني أخريني فتلك ست ركعات على 

  دة حديث على رضي اهللا عنه فائ

  هل الوفاء باستيفاء الدين

ظن بعض الفقهاء أن الوفاء إمنا حيصل باستيفاء الدين بسبب أن الغرمي إذا قبض املال صار يف ذمته للمدين مثله مث 
  يقع التقاضي منهما والذي أوجب هلم هذا إجياب املماثلة بني الواجب ووافائه ليكون قد وىف الدين بالدين 

  ية وهذا تكلف أنكره مجهور الفقهاء وقالوا بل نفس قال شيخ اإلسالم ابن تيم

املال الذي قبضه حيصل به الوفاء وال حاجة إىل أن يقدروا يف ذمة املستويف دينا والدين يف الذمة من جنس املطلق 
الكلي والعني من جنس العني اجلزئي فإذا ثبت يف ذمته دين مطلق كلي كان املقصود منه األعيان الشخصية اجلزئية 

  فأي معني استوفاه حصل به مقصوده ملطابقتة للكل مطابقة األفراد اجلزئية فائدة مسائل فقهية 



قال أمحد يف رواية صاحل يف املضارب إذا خالف فاشترى غري ما أمر به صاحب املال فالربح لصاحب املال وهلذا 
  الربح لصاحب املال مث استحسنت أجرة مثله إال أن يكون الربح حميطا بأجرة مثله فيذهب قال وكنت أذهب إىل 

  وقال يف رواية امليموين استحسن أن يتمم لكل صالة ولكن القياس أنه مبنزلة املاء حىت حيدث أو جيد املاء 
وقال يف رواية املروزي جيوز شراء أرض السواد وال جيوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن ال ميلك فقال القياس كما 

  حتج بأن اصحاب النيب يف شراء املصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك يقول ولكن هو استحسان وا
وقال يف رواية بكر بن حممد فيمن غصب أرضا وزرعها الزرع لرب األرض وعليه النفقة وليس هذا شيئا يوافق 

اس قالوا القياس استحسن أن يدفع إليه نفقته وقال يف رواية ايب طالب أصحاب ايب حنيفة إذا قالوا شيئا خالف القي
نستحسن هذا وندع القياس فيدعون الذين يزعمون أن احلق باالستحسان قال وأنا أذهب إىل كل حديث جاء وال 

أقيس عليه فقال القاضي ظاهر هذا يقضي إبطال القول باالستحسان وأنه ال جيوز قياس املنصوص عليه على 
ية القول باالستحسان ونازعهم شيخنا يف مراد أمحد املنصوص عليه وجعل املسألة على روايتني ونصر هو وأتباعه روا

من كالمه وقال مراده أىن استعمل النصوص كلها وال أقيس على أحد النصني قياسا يعارض النص اآلخر كما يفعل 
من ذكره حيث يقيسون على أحد النصني مث يستثنون موضع االستحسان إما لنص أو لغريه والقياس عندهم موجب 

العلة الىت يدعون صحتها مع تساويها يف حماهلا وهذا من أمحد بني أنه يوجب طرد العلة الصحيحة العلة فينقضون 
  وأن انتقاضها مع تساويها يف حماهلا يوجب فسادها وهلذا قال ال أقيس على أحد النصني قياسا ينقصه النص االخر 

ياخذ من شعره وال من بشرته شيئا وهذا مثل حديث أم سلمة عن النيب أراد أحدكم أن يضحى ودخل العشر فال 
مع حديث عائشة كنت أفتل قالئد هدي النيب مث نبعث به وهو مقيم ال حيرم // رواه مسلم والنسائي وغريمها // 

والناس يف هذا على ثالثة أقوال منهم // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // عليه شيء مما حيرم على احملرم 
ألضحية يف املنع ويقول إذا بعث احلالل هديا صار حمرما وال حيل حىت ينجر كما روى عن من يسوى بني اهلدى وا

ابن عباس وغريه ومنهم من يسوى بينهما يف األذن ويقول بل املضحى ال مينع عن شيء كما ال مينع باعث اهلدى 
بل وغريمها عملوا فيقيسون على أحد النصني ما يعارض اآلخر وفقهاء احلديث كيحىي بن سعيد وامحد بن حن

بالنصني ومل يقيسوا أحدمها على اآلخر وكذلك عند أمحد وغريه من فقهاء احلديث ملا امر النيب يصلي الناس قعودا 
// مث ملا افتتحوا الصالة قياما امتها هبم قياما // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // إذا صلى إمامهم قاعدا 

فعمل باحلديثني ومل يقس على أحدهم قياسا ينقص اآلخر وجيعله منسوخا كما // ئي رواه مسلم وأبو داود والنسا
  فعل غريه 

قلت وكذلك فعل يف حديث األمر بالوضوء من حلوم اإلبل وترك الوضوء مما مست النار عمل هبما ومل يقس على 
  إحدمها قياسا يبطل اآلخر وجيعله منسوخا 
ها مث القائلون باإلستحسان منهم من يقول هو ترك احلكم إىل حكم وكذلك فعل يف احاديث املستحاضة ونظائر
  أوىل منه ومنهم من يقول هو أوىل القياسني 

وقال القاضي احلجة اليت نرجع إليها يف االستحسان هي الكتاب تارة والسنة تارة واإلمجاع تارة واإلستدالل يترجح 
هادة أهل الذمة على املسلمني يف الوصية يف السفر بعض األصول على بعض فاالستحسان ألجل الكتاب كما يف ش

إذا مل جيد مسلما ومما قلنا فيه باالستحسان السنة فيمن غصب ارضا وزرعها الزرع لرب األرض وعلى صاحب 
األرض النفقة حلديث رافع بن خديج والقياس أن يكون الزرع لزارعة ومما فيه قلنا بذلك اإلمجاع جواز سلم 

  يف املوزونات والقياس أن ال  الدراهم والدنانري



  جيوز ذلك لوجود الصفة املضمونة إىل اجلنس وهي الوزن إال أهنم استحسنوا فيه اإلمجاع انتهى 
  قال شيخنا ومن ذلك أن نفقة الصغري وأجرة مرضعته على ابيه دون أمة بالنص واإلمجاع 

  ين كاجلد واجلدة قلت إال خالفا شاذا يف مذهب أيب حنيفة وغريه بإجياهبا على األبو
وكذلك يقولون إجارة الظئر ثابتة بالنص واإلمجاع على خالف القياس واالستحسان يقول يرجع إىل ختصيص العلة 
بل هو نفسه كما قاله احلسن البصري والرازي وغريمها واملشهور عن الشافعية منع ختصيصها وعن احلنفية القول 

ن عن أمحد وحكى ختصيص العلة مذهب األئمة األربعة وهو بتخصيصها وألصحاب أمحد قوالن وحكيتا رويتا
الصواب والقاضي وابن عقيل مينعون ختصيص العلة مع قوهلم باالستحسان وأبو اخلطاب خيتار ختصيص العلة مع 

  قوله باالستحسان 
اس وفرق القاضي بني التخصيص واالستحسان بأن التخصيص منع العلة عملها يف حكم خاص واالستحسان ترك قي

األصول للنصوص أي خمالفة القياس ألجل النص كما يف شهادة أهل الذمة وإجارة الظئر وإعطاء الزرع ملالك 
  األرض ونظائره كحمل العاقلة دية اخلطأ فصول عظيمة النفع جدا 

 إبطال يف إرشاد القرآن والسنة إىل طريق املناظرة وتصحيحها وبيان العلل املؤثرة والفروق املؤثرة وإرشارهتا إىل
الدور والتسلسل بأوجز لفظ وأبينه وذكر ما تضمناه من التسوية بني املتماثلني والفرق بني املختلفني واألجوبة عن 

املعارضات وإلغاء ما جيب إلغاؤه من املعاين اليت ال تأثري هلا واعتبار ما ينبغي اعتباره وإبداء تناقض املبطلني يف 
ن كنوز القرآن اليت ضل عنها أكثر املتأخرين فوضعوهم هلم شريعة جدلية دعاويهم وحججهم وأمثال ذلك وهذا م

  فيها حق وباطل ولو أعطوا القرآن حقه لرأوه وافيا هبذا املقصود كافيا فيه مغنيا عن غريه 
تربة والعامل عن اهللا من آتاه فهما يف كتابه والنيب أول من بني العلل الشرعية واملآخذ واجلمع والفرق واألوصاف املع

  واألوصاف امللغاة وبني الدور والتسلسل وقطعهما 

رواه البخاري ومسلم وأبو // فانظر إىل قوله سئل عن البعري جيرب فتجرب ألجله اإلبل فقال من أعدى األول 
كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة املختصرة البينة على إبطال الدور التسلسل وطاملا // داود وابن ماجه وغريهم 

 الفيلسوف وتشدق املتكلم وقرب ذلك بعد اللتيا واليت يف عدة ورقات فقال من أوتى جوامع الكلم فمن تفيهني
أعدى األول ففهم السامع مع هذا أن إعداء األول إن كان من إعداء غريه له فإنه مل ينته إىل غاية فهو التسلسل يف 

ادت اجلرب من إعداء من جرب به له فهو الدور املورثات وهو باطل بصريح العقل وإن انتهى إىل غاية وقد استف
  املمتنع 

رواه البخاري ومسلم وأبو // أفال جلس يف بيت ابيه وأمه وقال هذا أهدى يل // وتأمل قوله يف قصة ابن اللتبية 
داود كيف جيد حتت هذه الكلمة الشريفة أن الدوران يفيد العلية واألصويل رمبا كد خاطره حىت قرر ذلك بعد 

د فدلت هذه الكلمة النبوية على أن اهلدية ملا دارت مع العمل وجودا وعدما كان العمل سببها وعلتها ألنه لو اجله
  جلس يف بيت ابيه وأمه النتفت اهلدية وإمنا وجدت بالعمل فهو علتها 

اإلبل غضب وتأمل قوله اللقطة وقد سئل عن لقطة الغنم فقال إمنا هي لك أو ألخيك أو للذئب فلما سئل عن لقطة 
// رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي // وقال ما لك وهلا معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وترعى الشجرة 

ففرق بني احلكمني باستغناء اإلبل واستقالهلا بنفسها دون أن خياف عليها اهللكة يف الربية واحتياج الغنم إىل راع 
اع خبالف اإلبل فهكذا تكون الفروق املوثرة يف األحكام ال الفروق وحافظ وإنه إن غاب عنها فهى عضرة للسب

  املذهبية اليت امنا يفيد ضابط املذهب 



// رواه البخاري ومسلم ومالك // وكذلك قوله يف اللحم الذي تصدق به على بريرة هو عليها صدقة ولنا هدية 
   إذ جهة الصدقة عليها غري جهة اهلدية منها ففرق يف الذات الواحدة وجعل هلا حكمني خمتلفني باختالف اجلهتني

  وكذلك الرجالن اللذان عطسا عند النيب فشمت أحدمها ومل يشمت اآلخر 

فدل // رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي // فلما سئل عن الفرق أجاب بأن هذا محد اهللا واآلخر مل حيمده 
  ملؤثرة فيها على أن تفريقه يف األحكام الفتراقها يف العلل ا

كيف تضمن التفرقة بني // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // وتأمل قوله يف امليتة إمنا حرم منها أكلها 
  أكل اللحم واستعمال اجللد وبني أن النص إمنا تناول حترمي األكل وهذا حتته قاعدتان عظيمتان 

ن غري جممل وأنه غري مراد به من كل عني ما هي مهيأة له ويف إحدامها بيان أن التحليل والتحرمي املضافان إىل األعيا
ذلك الرد على من زعم أن ذلك يتضمن ملضمر عام وعلى من زعم أنه جممل والثانية قطع إحلاق استعمال اجللد 
لد بأكل اللحم وأنه ال يصح قياسة عليه فلو أن قائال قال وإن دلت اآلية على حترمي األكل وحده فتحرمي مالبسة اجل
قياسا عليه كان قياسه باطال بالنص إذ ال يلزم من حترمي املالبسة الباطنية بالتعدي حترمي مالبسة اجللد ظاهرا بعد 

  الدباغ 
  ففي هذا احلديث بيان املراد من اآلية وبيان فساد إحلاق اجللد باللحم 

رواه البخاري ومسلم // سواء وتأمل قوله للنعمان بن بشري وقد خص ابنه بالنحل أحتب أن يكونوا يف الرب 
كيف جتده متضمنا لبيان الوصف الداعي إىل شرع التسوية بني األوالد وهو العدل الذي // والنسائي وغريهم 

قامت به السموات واألرض فكما أنك حتب أن يستووا يف برك وأن ال ينفرد أحدهم بربك وحترمه من اآلخر فكيف 
ها اآلخر وتأمل قوله لعمر وقد استأذنه يف قتل حاطب فقال وما يدريك أن اهللا ينبغي أن تفرد أحدمها بالعطية وحترم

// رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وامحد // اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
املانع هل يفتقر إىل كيف جتده متضمنا حلكم القاعدة اليت اختلف فيها أرباب اجلدل واألصوليون وهي أن التعليل ب

قيام املقتضي فعلل النيب عصمة دمه شهود بدرا دون األسالم العام فدل علي أن مقتضى قتله كان قد وجد وعارض 
سبب العصمة وهو اجلس على رسول اهللا لكن عارض هذا املقتضي مانع منع من تأثريه وهو شهوده بدرا وقد سبق 

  من اهللا مغفرته ملن شهدها 

ديث حجة ملن رأى قتل اجلاسوس ألنه ليس ممن شهد بدرا وإمنا امتنع قتل حاطب لشهوده بدرا ومن وعلى هذا فاحل
احلديث فتحت هذا إلغاء األوصاف // صحيح // ذلك قوله لعمر سأله عن القبلة للصائم فقال ارأيت لو متضمضت 

أن املمنوع منه الصائم إمنا هو الشرب ال اليت ال تأثري هلا يف األحكام وحتته تشيبه الشيء بنظريه وبإحلاقه به وكما 
مقدمته وهو وضع املاء يف الفم فكذلك الذي منع إمنا هو اجلماع ال مقدمته وهي القبلة فتضمن احلديث قاعدين 

  عظمتني كما ترى 
ومن ذلك قوله وقد سئل عن احلج عن امليت فقال للسائل أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضية قال نعم قال فدين 

شاذ او منكر فتضمن هذا احلديث بيان قياس األوىل وأن دين املخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع // هللا أحق بالقضاء ا
شحه وضيقه فدين الواسع الكرمي تعاىل أحق بأن يقبل الوفاء ففي هذا أن احلكم إذا ثبت يف حمل األمر ومث حمل آخر 

رع يف ذلك التنبيه على املعاين واألوصاف املقتضية لشرع أوىل بذلك احلكم فهو أوىل بثبوته فيه ومقصود الشا
  احلكم والعلل املؤثرة وإال فما الفائدة يف ذكر ذلك واحلكم ثابت مبجرد قوله 



// ومن ذلك أن النيب أحلق الولد يف قصة وليدة زمعة بعبد ابن زمعة عمال بالفراش القائم وأمر سودة أن حتتجب منه 
عمال بالشبه املعارض له فرتب على الوصفني حكميهما وجعله أخا من // ائي وغريهم رواه البخاري ومسلم والنس

  وجه دون وجه وهذا من ألطف مسالك الفقه وال يهتدي إليه أال خواص أهل العلم والفهم عن اهللا تعاىل ورسوله 
قال فإذا قلتم ذلك أصابت وتأمل قوله يف التشهد وقد علمهم أن يقولوا السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني مث 

كيف قرر هبذا عموم اسم // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // كل عبد صاحل هللا يف السماء واألرض 
اجلمع املضاف وأغنانا عن طريق األصوليني وتعسفها كذلك قوله تعاىل وقد سئل عن زكاة احلمر فقال مل ينزل علي 

  عمل مثقال ذرة خريا يره فسمى اآلية جامعة أي إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة فمن ي

عامة شاملة باعتبار اسم الشرط فدل على أن أدوات الشرط العموم وهذا يف خماطبته وحماورته أكثر من أن يذكر 
  وإمنا جيهله من كالمه من مل حيط به علما 

  وتأمل قوله للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غالما أسود 
قال له النيب ألك إبل قال نعم قال فما لوهنا قال سود قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأين له ذلك فأنكر ذلك ف

كيف تضمن إلغاء // رواه البخاري ومسلم // قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق قال عسى أن يكون نزعه عرق 
هذا الوصف الذي ال تأثري له يف احلكم وهو جمرد اللون وخمالفة الولد لألبوين فيه وإن مثل هذا ال يوجب ريبة وأن 

لعليم فكما أن اجلمل نظريه يف املخلوقات مشاهد باحلس واهللا تعاىل خالق اإلبل وخالق بىن آدم وهو اخلالق ا
األورق قد يتولد من بني أبوين أسودين فكذلك الولد األسود قد يتولد من بني أبوين أبيضني وإن ما جوز به من 

  سبب ذلك يف اإلبل هو بعينه قائم يف بىن آدم 
الشيء  فهذا من أصح املناظرت واإلرشاد إىل اعتبار ما جيب من األوصاف وإلغاء ما جيب إلغاؤه منها وإن حكم

  حكم نظريه وإن العلل واملعاين حق شرعا وقدرا فصل أسرار املناظرة من القرآن الكرمي 
وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا اطلعت فيه من أسرار املناظرات وتقرير احلجج الصحيحة وإبطال 

  ن بصره اهللا وأنعم عليه بفهم كتابه الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق واملعارضة واملنع على ما يشفي ويكفي مل
فمن ذلك قوله تعاىل وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أال إهنم هم املفسدون فهذه مناظرة 

جرت بني املؤمنني واملنافقني فقال هلم املؤمنون ال تفسدوا يف األرض فأجاهبم املنافقون بقوهلم إمنا حنن مصلحون 
ناظرة انقطعت بني الفريقني ومنع املنافقون ما ادعى عليهم أهل اإلميان من كوهنم مفسدين وأن ما نسبوهم فكأن امل

  إليه إمنا هو صالح ال فساد فحكم العزيز احلكيم بني الفريقني بأن سجل على املنافقني أربع إسجاالت 

م بقوله هم املفسدون والرابع وصفهم أحدها تكذيبهم والثاين اإلخبار بأهنم مفسدون والثالث حصر الفساد فيه
بغاية اجلهل وهو أنه ال شعور هلم البتة بكوهنم مفسدين وتأمل كيف نفى الشعور عنهم يف هذا املوضع مث نفى العلم 

يف قوهلم أنؤمن كما آمن السفهاء فقال أال أهنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون فنفى علمهم بسفههم وشعورهم 
يكون من الذم والتجهيل أن يكون الرجل مفسدا وال شعور له بفساده البتة مع أن أثر  بفسادهم وهذا أبلغ ما

  فساده مشهور يف اخلارج مرئي لعباد اهللا وهو ال يشعر به وهذا يدل على استحكام الفساد يف مداركه وطرق علمه 
ده وإرادته خبالفه فإذا وكذلك كونه سفيها والسفه غاية اجلهل وهو مركب من عدم العلم مبا يصلح معاشه ومعا

كان هبذه املنزلة وهو ال يعلم حباله كان من أشقى النوع اإلنساين فنفي العلم عنه بالسفه الذي هو فيه متضمن 
إلثبات جهله ونفى الشعور عنه بالفساد الواقع منه متضمن لفساد آالت إدراكه فتضمنت اآليتان اإلسجال عليهم 



  يعتقدون الفساد صالحا والشر خريا باجلهل وفساد آالت اإلدراك حبيث 
وكذلك املناظرة الثانية معهم أيضا فإن املؤمنني قالوا هلم آمنوا كما آمن الناس فأجاهبم املنافقون بقوهلم أنؤمن كما 

آمن السفهاء وتقرير املناظرة من اجلانبني أن املؤمنني دعوهم إىل اإلميان الصادر من العقالء باهللا ورسوله وأن العاقل 
يتعني عليه الدخول فيما دخل فيه العقالء الناصحون ألنفسهم وال سيما إذا قامت أدلته وصحت شواهده فأجاهبم 
املنافقون مبا مضمونه أنا إمنا جيب علينا موافقة العقالء وأما السفهاء الذي ال عقل هلم مييزون به بني النافع والضار 

  وحكم للمؤمنني وأسجل على املنافقني بأربعة أنواع فال جيب علينا موافقتهم فرد اهللا تعاىل عليهم 
احدها تسفيههم الثاين حصر السفه فيهم الثالث نفي العلم عنهم الرابع تكذيبهم فيما تضمنه جواهبم من دعواهم 

  التنزيه من السفه 
قوله تعاىل فاتقوا  الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إىل! ومن ذلك قوله تعاىل يا أيها الناس اعبدوا ربكم 

النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين فهذا استدالل يف غاية الظهور وهناية البيان على مجيع مطالب 
أصول الدين من إثبات الصانع وصفات كماله من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وحكمته وأفعاله وحدوث العامل 

  وإثبات نوعى توحيده 

وبية املتضمن أنه وحده الرب اخلالق الفاطر وتوحيد اإلهلية املتضمن أنه وحده اإلله املعبود احملبوب تعاىل توحيد الرب
الذي ال تصلح العبادة والذل واخلضوع واحلب إال له مث قرر تعاىل بعد ذلك إثبات نبوة رسوله حممد أبلغ تقرير 

يقوله وقد أخرب عن املعاد واجلنة والنارفثبت  وأحسنه وامته وأبعده عن املعارض فثبت بذلك صدق رسوله يف كل ما
صحة ذلك ضرورة فقررت هذه اآليات هذه املطالب كلها على أحسن وجه فصدرها تعاىل بقوله يا أيها الناس 

  وهذا خطاب جلميع بين آدم يشتركون كلهم يف تعلقه هبم 
قطعي على وجوب عبادته ألنه إذا كان مث قال اعبدوا ربكم فأمرهم بعبادة رهبم ويف ضمن هذه الكلمة الربهان ال

ربنا الذي يربينا بنعمة وإحسانه وهو مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا وكل ذرة من العبد فمملوكه له ملكا خالصا 
حقيقيا وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه عبادته له وشكره إياه واجب عليه وهلذا قال اعبدوا ربكم ومل يقل إهلكم 

سيد واملالك واملنعم واملريب واملصلح واهللا تعاىل هو الرب هبذه االعتبارات كلها فال شيء أوجب يف والرب هو ال
  العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده ال شريك له 

مث قال الذي خلقكم فنبه هبذا أيضا على وجوب عبادته وحده وهو كونه أخرجهم من العدم إىل الوجود وأنشأهم 
بال شريك باعترافهم وإقرارهم كما قال يف غري موضع من القرآن ولئن سألتهم من خلق  واخترعهم وحده

السموات واألرض ليقولن اهللا فإذا كان هو وحده اخلالق فكيف ال يكون وحده املعبود وكيف جيعلون معه شريكا 
  الربوبية على توحيد اإلهلية يف العبادة وأنتم مقرون بأنه ال شريك له يف اخللق وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد 

مث قال والذين من قبلكم فنبه بذلك على أنه وحده اخلالق لكم وآلبائكم ومن تقدمكم وإنه مل يشركه أحد يف خلق 
من قبلكم وال يف خلقكم وخلقه تعاىل هلم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته وذلك يستلزم 

تضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته يف صفاته فال شبيه له فيها وال يف لسائر صفات كماله ونعوت جالله ف
  أفعاله فال شريك له فيها 

مث ذكر املطلوب من خلقهم وهو أن يتقوه فيطيعونه وال يعصونه ويذكرونه فال ينسونه ويشكرونه وال يكفرونه 
  فهذه حقيقة تقواه 



وقيل تعليل للخلق وقيل املعىن اعبدوه لتتقوه بعبادته وقيل املعىن  وقوله تعاىل لعلكم تتقون قيل إنه تعليل لألمر
  خلقكم لتتقوه وهو أظهر لوجوه 

أحدها أن التقوى هي العبادة والشي ال يكون علة لنفسه الثاين أن نظريه قوله تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال 
  ن األمر ليعبدون الثالث أن اخللق أقرب يف اللفظ إىل قوله لعلكم تتقون م

وملن نصر األول أن يقول ال ميتنع أن يكون قوله لعلكم تتقون تعليال لألمر بالعبادة ونظريه قوله تعاىل كتب عليكم 
الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذا تعليل لكتب الصيام وال ميتنع أن يكون تعليال لألمرين 

  معا وهذا هو األليق باآلية واهللا أعلم 
مث قال تعاىل الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 
فذكر تعاىل دليال آخر متضمنا لالستدالل حبكمته يف خملوقاته فاآلول متضمن ألصل اخللق واإلجياد ويسمى دليل 

ويسمى دليل العناية واحلكمة وهو تعاىل كثريا ما االختراع واإلنشاء والثاين متضمن للحكم املشهودة يف خلقه 
يكرر هذين النوعني من االستدالل يف القرآن ونظريه قوله تعاىل اهللا الذي خلق السموات واألرض وأنزل من 

السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى يف البحر بأمره وسخر لكم األهنار وسخر 
ر دائبني وسخر لكم الليل والنهار فذكر خلق السموات واألرض مث ذكر منافع املخلوقات لكم الشمس والقم

  وحكمها 
ونظريه قوله تعاىل أمن خلق السموات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما كان لكم 

جعل خالهلا أهنارا وجعل هلا رواسي أن تنبتوا شجرها أإله مع اهللا بل هم قوم يعدلون أمن جعل األرض قرارا و
وجعل بني البحرين حاجزا إىل آخر اآليات على أن يف هذه األيات من األسرار واحلكم مبا حبسب عقول العاملني أن 

  يفهموه ويدركوه ولعله أن مير بك إن شاء اهللا التنبيه على رائحة يسرية من ذلك 
األرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ونظري ذلك أيضا قوله تعاىل إن يف خلق السموات و

ينفع الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
  والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون وهذا كثري يف القرآن ملن تأمله 

  سورة البقرة قرار العامل وهو األرض وسقفه وهو السماء وذكر سبحانه يف 

وأصول منافع العباد وهو املاء الذي انزله من السماء فذكر املسكن والساكن وما حيتاج إليه من مصاحله ونبه تعاىل 
ارا جبعله لألرض فراشا على متام حكمته يف أن هيأها الستقرار احليوان عليها فجعلها فراشا ومهادا وبساطا وقر

  وجعل سقفها بناء حمكما مستويا ال فطور فيه وال تفاوت وال عيب 
مث قال فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون فتأمل هذه النتيجة وشدة لزومها لتلك املقدمات قبلها وظفر العقل هبا 

ما يقرره وأطاله بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريبة وقادح وإن كل متكلم ومستدل وحماج إذا بالغ يف تقرير 
  وأعرض القول فيه فغايته إن صح ما يذكره أن ينتهي إيل بعض ما يف القرآن 

فتأمل ما حتت هذه األلفاظ من الربهان الشايف يف التوحيد أي إذا كان اهللا وحده هو الذي فعل هذه األفعال فكيف 
  يف بالغته  جيعلون له أندادا وقد علمتم أنه ال ند له يشاركه يف فعله إعجاز القرآن

فلما قرر نوعي التوحيد انتقل إىل النبوة فقال وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني إن حصل لكم ريب يف القرآن الكرمي وصدق من جاء به وقلتم إنه مفتعل 



األرض أمجعهم ومن احملال أن يأت واحد منهم بكالم يفتعله وخيتلقه فأتوا بسورة واحدة تشبهه وهذا خطاب ألهل 
من تلقاء نفسه مث يطالب أهل األرض جبمعهم أن يعارضوه يف أيسر جزء منه يكون مقداره ثالث أيات من عدة 

ألوف مث تعجز اخلالئق كلهم عن ذلك حىت أن الذين راموا معارضته كان ما عارضوه من أقوى األدلة على صدقه 
فإهنم أتوا بشيء يستحي العقالء من مساعه وحيكمون بسماجته وقبح ركاكته وخسته فهو كمن أظهر طيبا مل يشم 
احد مثل رحيه قط وحتدى اخلالئق ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله فاستحى العقالء وعرفوا عجزهم 

فهل يزيد هذا ما جاء به إال قوة وبرهانا وعظمة وجاء احلمقاء بعذرة منتنة خبيثة وقالوا قد جئنا مبثل ما جئت به 
وجاللة وأكد تعاىل هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني كما 

يقول املعجز ملن يدعى مقاومته اجهد علي بكل من تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائك وال تبق منهم أحدا 
 به فهذا ال يقدم عليه إال أجهل العامل وأمحقه وأسخفه عقال إن كان غري إن كان غري واثق بصحة ما حىت تستعني

  يدعيه أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم مبا يقوله والنيب 

يقرأ هذه اآلية وأمثاهلا على أصناف اخلالئق أميهم وكتابيهم وعرهبم وعجمهم ويقول لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه 
بدا فيعدلون معه إىل احلرب والرضى بقتل أألحباب فلو قدروا على اإلتيان بسورة واحدة مل يعدلوا عنها إىل اختيار أ

  احملاربة وايتام األوالد وقتل النفوس واإلقرار بالعجز عن معارضته 
الئق إسجاال عاما إىل وتقرير النبوة هبذه اآلية وجوه متعددة هذا احدها وثانيها إقدامه هذا األمر وإسجاله على اخل

يوم القيامة أهنم لن يفعلوا ذلك ابدا فهذا ال يقدم عليه وخيرب به إال عن علم ال خياجله شك مستند إىل وحي من اهللا 
تعاىل وإال فعلم البشر وقدرته يضعفان عن ذلك وثالثها النظر إىل نفس ما حتدى به وما اشتمل عليه من األمور اليت 

  اإلتيان مبثله الذي فصاحته ونظمه وبالغته فرد من أفراد إعجازه تعجز قوى البشر على 
وهذا الوجه يكون معجزة ملن مسعه وتأمله وفهمه وبالوجهني األولني يكون معجزة لكل من بلغة خربه ولو مل يفهمه 

إعجازه وأهنم  ومل يتأمله فتأمل هذا املوضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثري من املتكلمني وتقصريهم يف بيان
لن يوفوه عشر معشار حقه حىت قصر بعضهم اإلعجاز على صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليها وبعضهم 
قصر اإلعجاز على جمرد فصاحته وبالغته وبعضهم على خمالفة أسلوب نظمة ألساليب نظم الكالم وبعضهم على ما 

وال القاصرة اليت ال تشفي وال جتدي وإعجازه فوق ذلك اشتمل عليه من اإلخبار بالغيوب إىل غري ذلك من األق
ووراء ذلك كله فإذا ثبتت النبوة هبذه احلجة القاطعة فقد وجب على الناس تصديق الرسول يف خربه وطاعة أمره 
ا وقد أخرب عن اهللا تعاىل وأمسائه وصفاته وافعاله وعن املعاد واجلنة والنار فثبت صحة ذلك يقينا فقال تعاىل فاتقو

النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جترى من 
حتتها األهنار اآلية فاشتملت اآليات على تقرير مهمات أصول الدين من إثبات خالق العامل وصفاته ووحدانيته 

  ورسالة رسوله واملعاد األكرب 
 ال يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها اآلية وهذا جواب اعتراض اعترض به ومن ذلك قوله تعاىل إن اهللا

الكفار على القرآن وقالوا إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنكبوت وحنوها من احليونات اخلسيسة فلو كان 
إن اهللا ال يستحيي أن يضرب  ما جاء به حممد كالم اهللا مل يذكر فيه احليونات اخلسيسة فأجاهبم اهللا تعاىل بأن قال

مثال ما بعوضة فما فوقها فإن ضرب األمثال بالبعوضة فما فوقها إذا تضمن حتقيق احلق وإيضاحه وإبطال الباطل 
  وإدحاضه كان من 



أحسن األشياء واحلسن ال يستحيا منه فهذا جواب االعتراض فكأن معترضا اعترض على هذا اجلواب أو طلب 
 عما له يف ضرب تلك األمثال من احلكمة وهي إضالل من شاء وهداية من شاء مث كأن حكمه ذلك فأخرب تعاىل

سائال سأل عن حكمة اإلضالل ملن يضله بذلك فأخرب تعاىل عن حكمته وعدله وأنه إمنا يضل به الفاسقني الذين 
نت أعماهلم هذه القبيحة ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض فكا

  اليت ارتكبوها سببا ألن اضلهم وأعماهم عن اهلدى 
ومن ذلك قوله تعاىل كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم مث مييتكم مث حييكم مث إليه ترجعون فهذا استدالل 

فر به البتة فذكر تعاىل أربعة قاطع على أن اإلميان باهللا تعاىل أمر مستقر يف الفطر والعقول وأنه ال عذر ألحد يف الك
  أمور ثالثة منها مشهودة يف هذا العامل والرابع منتظر موعود به وعد احلق 

األول كوهنم كانوا أمواتا ال أرواح فيهم بل نطفا وعلقا ومضغة مواتا ال حياة فيها الثاين أنه تعاىل أحياهم بعد هذه 
الرابع أنه حيييهم بعد هذه اإلماتة فريجعون إليه فما بال العاقل يشهد اإلماتة الثالث أنه تعاىل مييتهم بعد هذه احلياة 

الثالثة األطوار األول ويكذب بالرابع وهل الرابع إال طور من أطوار التخليق فالذي أحياكم بعد أن كنتم مواتا مث 
ر جمرد باهللا تعاىل أماتكم بعد أن أحياكم ما الذي يعجزه عن إحببائكم بعد ما مييتكم وهل إنكاركم ذلك إال كف

فكيف يقع منكم بعد ما شاهدمتوه ففي ضمن هذه اآلية االستدالل على وجود اخلالق وصفاته وأفعاله على املعاد 
ومن ذلك قوله تعاىل وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا اجتعل فيها من يفسد فيها يفسك 

 أعلم ما ال تعلمون وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك قال إين
فقال أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم قال يا 

وأعلم ما تبدون وما  آدم أنبئهم بأمسائهم فلما أنبأهم بأمسائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم غيب السموات واألرض
  كنتم تكتمون 

فهذه كاملناظرة من املالئكة واجلواب عن سؤاهلم كأهنم قالوا إن استخلفت يف األرض خليفة كان منه الفساد 
وسفك الدماء وحكمتك تقتضي أن ال تفعل ذلك وإن جعلت فيها فتجعل فيها من يسبح حبمدك ويقدس لك وحنن 

  نفعل ذلك 

لسؤال بأن له من احلكمة يف جعل هذا اخلليفة يف األرض ما ال تعلمه املالئكة وإن وراء ما فأجاهبم تعاىل عن هذا ا
زعمتم من الفساد مصاحل وحكما ال تعلموهنا أنتم وقد ذكرنا منها قريبا من أربعني حكمة يف كتاب التحفة املكية 

ني وعمر هبم اجلنة وميز اخلبيث من ذريته فاستخرج تعاىل من هذا اخلليفة وذريته األنبياء والرسل واألولياء واملؤمن
  من الطيب فعمر هبم النار 

وكان يف ضمن ذلك من احلكم واملصاحل ما مل يكن للمالئكة تعلمة مث إنه سبحانه أظهر فضل اخلليفة عليهم مبا خص 
  به من العلم الذي مل تعلمه املالئكة وأمرهم بالسجود له تكرميا له وتعظيما له وإظهار لفضله 

  يف ضمن ذلك من احلكم ما ال يعلمه إال اهللا و
فمنها امتحاهنم بالسجود ملن زعموا أنه يفسد يف األرض ويسفك الدماء فأسجدهم له وأظهر فضله عليهم ملا أثنوا 
على أنفسهم وذموا اخلليفة كما فعل سبحانه ذلك مبوسى ملا أخرب عن نفسه أنه أعلم أهل األرض فامتحنه باخلضر 

   تلك الوقائع الثالث وهذه سنته تعاىل يف خليقته وهو احلكيم العليم وعجزه معه يف
ومنها خربه هلذا اخلليفة وابتداؤه له باإلكرام واإلنعام ملا علم مما حيصل له من اإلنكسار واملصيبة واحملنة فابتدأه باجلرب 

سان فكانت املصيبة اليت حلقته حمفوفة والفضل مث جاءت احملنة والبلية والذل وكانت عاقبتها إىل اخلرب والفضل واإلح



بإنعامني إنعام قبلها وبعدها ولذريته املؤمنني نصيب مما ألبيهم فإن اهللا تعاىل أنعم عليهم باإلميان ابتداء وجعل العاقبة 
  هلم فما أصاهبم بني ذلك من الذنوب واملصائب فهي حمفوفة بإنعام قبلها وإنعام بعدها فتبارك اهللا رب العاملني 
ومنها استخراجه تعاىل ما كان كامنا يف نفس عدوه إبليس من الكرب واملعصية الذي ظهر عند أمره بالسجود 

فاستحق اللعنة والطرد واإلبعاد على ما كان كامنا يف نفسه عند إظهاره واهللا تعاىل كان يعلم منه ومل يكن ليعاقبه 
سجود له مع املالئكة مظهرا للخبث والكفر الذي كان ويلعنه على علمه فيها بل على وقوع معلومة فكان أمره بال

كامنا فيه ومل تكن املالئكة تعلمه فأظهر هلم سبحانه ما كان يعلمه وكان خافيا عنهم من أمره فكان يف األمر 
بالسجود له تكرميا خلليفته الذي أخربهم جبعله يف األرض وجربا له وتأديبا للمالئكة وإظهارا ملا كان مستخفيا يف 

  فس إبليس وكان ذلك سببا لتمييز اخلبيث من الطيب وهذا من بعض حكمه تعاىل يف إسجادهم آلدم ن
  مث إنه سبحانه مل علم أدم ما علمه مث امتحن املالئكة بعلمه فلم يعلموه فأنبأهم 

يسفك به آدم وكان يف طي ذلك جوابا هلم عن كون هذا اخلليفة ال فائدة يف جعله يف األرض فإنه يفسد فيها و
  الدماء فأراهم من فضله وعلمه خالف ما كان يف ظنهم فصل مناظرة إبليس يف آدم 

يف ذكر مناظرة إبليس عدو اهللا يف شأن آدم وإنائه من السجود له وبيان فسادها وقد كرر اهللا تعاىل ذكرها يف كتابه 
ا ذكر الشبهة تعنتا وإال فسبب وأخرب فيها أن امتناع إبليس من السجود كان كربا منه وكفرا وجمرد إباء وإمن

معصيته االستكبار واإلباء والكفر وإال فليس يف أمره بالسجود آلدم ما يناقض احلكمة بوجه وأما شبهته الداحضة 
وهي أن أصله وعنصره النار وأصل آدم وعنصره التراب ورتب علي ذلك أنه خري من آدم مث رتب على هاتني 

  ملن هو فوقه وخري منه فهي باطلة من وجوه عديدة  املقدمني أنه ال حيسن منه اخلضوع
منها أن دعواه كونه خريا من آدم دعوى كاذبة باطلة واستداللة عليها بكونه خملوقا من نار وآدم من طني استدالل 

  باطل وليست النار خريا من الطني والتراب بل التراب خري من النار وأفضل عنصرا من وجوه 
  لفساد وإتالف ما تعلقت به خبالف التراب أحدها أن النار طبعها ا

  الثاين أن طبعها اخلفة واحلدة والطيش والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات 
الثالث أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق احليوان وأقواهتم ولباس العباد وزينتهم واآلت معايشهم ومساكنهم والنار 

  ال يتكون فيها شيء من ذلك 
لتراب ضروري للحيوان ال يستغين عنه البتة وال عن ما يتكون فيه ومنه والنار يستغين عنها احليوان الرابع أن ا

البهيم مطلقا وقد يستغىن عنها اإلنسان األيام والشهور فال تدعوه إليها الضرورة فأين انتفاع احليوان كله بالتراب 
  إىل انتفاع اإلنسان بالنار يف بعض األحيان 

اب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه اخلامس أن التر
  فيه مضاعفا ولو استودعته النار خلانتك وأكلته ومل تبق ومل نذر 

السادس أن النار ال تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إىل حمل تقوم به فيكون حامال هلا والتراب ال يفتقر إىل حامل 
  منها  فالتراب أكمل

السابع أن النار مفتقرة إىل التراب وليس بالتراب فقر إليها فإن احململ الذي تقوم به النار ال يكون إال مكونا من 
  التراب أو فيه فهي الفقرية إىل التراب وهو الغين عنها 

ال وهلذا غلب اهلوى الثامن أن املادة اإلبليسية هي املارج من النار وهو ضعيف يتالعب به اهلوى فيميل معه كيفما م



على املخلوق منه فأسره وقهره وملا كانت املادة اآلدمية التراب وهو قوي ال يذهب مع اهلوى أينما ذهب وقهر 
هواه وأسره ورجع إىل ربه فاجتباه واصطفاه فكان اهلوى الذي مع املادة اآلدمية عارضا سريع الزوال فزال وكان 

وكان إبليس بالعكس من ذلك فرجع كل من األبوين إىل اصله وعنصر آدم إيل الثبات والرزانة أصليا له فعاد إليه 
  أصله الطيب الشريف واللعني إىل أصله الردىء 

التاسع أن النار وإن حصل هبا بعض املنفعة واملتاع فالشر فيها ال يصدها عنه إال قسرها وحبسها ولو ال القاسر 
فاخلري والرب والربكة كامن فيه كلما أثري وقلب ظهرت بركته  واحلابس هلا ألفسدت احلرث والنسل وأما التراب

  وخريه ومثرته فأين احدمها من اآلخر 
العاشر أن اهللا تعاىل اكثر ذكر األرض يف كتابه وأخرب عن منافعها وخلقها وأنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا 

يف آياهتا وعجائب ما أودع فيها ومل يذكر النار إال يف  وكفاتا لألحياء واألموات ودعا عباده إىل التفكر فيها والنظر
معرض العقوبة والتخويف والعذاب إال موضعا أو موضعني ذكرها فيه بأهنا تذكرة ومتاع للمقوين تذكرة بنار 
فأين اآلخرة ومتاع لبعض أفراد اإلنسان وهم املقوون النازلون باألرض اخلالية إذانزهلا املسافر متتع بالنار يف منزلة 

  هذا من أوصاف األرض يف القرآن 
احلادي عشر أن اهللا تعاىل وصف األرض بالربكة يف غري موضع من كتابة خصوصا وأخرب أنه بارك فيها عموما فقال 

أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملني وجعل فيها رواسي من فوقها 
قواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني فهذه بركة عامة وأما الربكة اخلاصة ببعضها فكقوله وبارك فيها وقدر فيها أ

  وجنيناه ولوطا إىل األرض اليت 

باركنا فيها للعاملني وقوله وجعلنا بينهم وبني القرى اليت باركنا فيها قرى ظاهرة وقوله ولسليمان الريح عاصفة 
وأما النار فلم خيرب أنه جعل فيها بركة أصال بل املشهور أهنا مذهبة للربكة ما جترى بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها 

  حقه هلا فأين املبارك يف نفسه املبارك فيما وضع فيه إىل مزيل الربكة وما حقها 
 الثاين عشر أن اهللا تعاىل جعل األرض حمل بيوته اليت يذكر فيها امسه ويسبح له فيها بالغدو واآلصال عموما وبيته

احلرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه وهدى للعاملني خصوصا ولو مل يكن يف األرض إال بيته احلرام لكفاها ذلك 
  شرفا وفضال على النار 

الثالث عشر أن اهللا تعاىل أودع يف األرض من املنافع واملعادن واألهنار والعيون والثمرات واحلبوب واألقوات 
ا واجلبال واجلنان والرياض واملراكب البهية والصور البهيجة ما مل يودع يف النار شيئا وأصناف احليوانات وأمتعته

منه فأي روضة وجدث يف النار أو جنة أو معدن أو صورة أو عني فوارة أو هنر مطرد أو مثرة لذيذة أو زوجة حسنة 
  أو لباس وسترة 

نار إمنا حملها حمل اخلادم هلذه األشياء املكمل هلا فهي الرابع عشر أن غاية النار أهنا وضعت خادمة ملا يف األرض فال
تابعة هلا خادمة فقط إذا استغنت عنها طردهتا وأبعدهتا عن قرهبا وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء املخدوم 

  خلادمة ومن يقضي حوائجه 
اء فاحتقره ومل يعلم أن الطني اخلامس عشر أن اللعني لقصور نظره وضعف بصريته رأى صورة الطني ترابا ممتزجا مب

مركب من أصلني املاء الذي جعل اهللا تعاىل منه كل شيء حي والتراب الذي جعله خزانة املنافع والنعم هذا وكم 
جيىء من الطني من املنافع وأنواع األمتعة فلو جتاوز نظره صورة الطني إىل مادته وهنايته لرأى أنه خري من النار 

لوجوه اليت تدلك على أن التراب أفضل من النار وخري منها وجدهتا كثرية جدا وإمنا أشرنا وأفضل وإذا استقريت ا



إليها إشارة مث لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خري من الطني مل يلزمه من ذلك أن يكون املخلوق منها خريا 
هو خري ممن خلقه من املادة الفاضلة  من املخلوق من الطني فإن القادر على كل شيء خيلق من املادة املفضولة من

واالعتبار بكمال النهاية ال ينقص املادة فاللعني مل يتجاوز نظره حمل املادة ومل يعرب منها إىل كمال الصورة وهناية 
  اخللقة فأين املاء املهني الذي هو نطفة 

خلقا وقد خلق اهللا تعاىل املالئكة من ومضغة واستقذار النفوس له إىل كمال الصورة اإلنسانية التامة احملاسن خلقا و
نور وآدم من تراب ومنه ذرية آدم من هو خري من املالئكة وإن كان النور أفضل من التراب فهذا وأمثاله مما يدلك 
على ضعف مناظرة اللعني وفساد نظره وإدراكه وأن احلكمة كانت توجب عليه خضوعه آلدم فعارض حكمه اهللا 

ره الفاسد فقياسه باطل نصا وعقال وكل من عارض نصوص األنبياء بقياسه ورأيه فهو من وأمره برايه الباطل ونظ
خلفائه وأتباعه فنعوذ باهللا من اخلذالن ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البالء الذي ما رمي العبد بشر منه وألن 

قد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي يلقي اهللا بذنوب اخلالئق كلها ما خال اإلشراك به أسلم له من أن يلقي اهللا و
بىن جنسه وهل طرد اهللا تعاىل إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إال حيث عارض النص بالرأى والقياس مث 
قدمه عليه واهللا يعلم أن شبه عدو اهللا مع كوهنا داحضة باطلة أقوى من كثري من شبه املعارضني لنصوص األنبياء 

يتدبر سر تكرير اهللا تعاىل هلذه القصة مرة بعد مرة وليحذر أن يكون له نصيب من هذا بآرائهم وعقوهلم فالعامل 
الرأى والقياس وهو ال يشعر فقد اقسم عدو اهللا أنه ليغوين بىن آدم أمجعني إال املخلصني منهم وصدق تعاىل ظنه 

واحملبة واإلجالل والطاعة هللا  عليهم وأخرب أن املخلصني ال سبيل له عليهم واملخلصون هم الذين أخلصوا العبادة
واملتابعة واالنقياد لنصوص األنبياء فيجرد عبادة اهللا عن عبادة ما سواه وجيرد متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله 

دون متابعة غريه فليزن العاقل نفسه هبذا امليزان قبل أن يوزن يوم القدوم على اهللا واهللا املستعان وعليه التكالن وال 
   قوة إال باهللا تعاىل فصل املطالبة بتصحيح دعواهم حول وال

ومن ذلك قوله تعاىل وقالوالن متسسنا النار إال أياما معدودة قل أختذمت عند اهللا عهدا فلن خيلف اهللا عهده ام تقولون 
حد منهما وقد على اهللا ما ال تعلمون فهذا مطالبته هلم بتصحيح دعواهم وترديد هلذه املطالبة بني أمرين ال بد من وا

  تعني بطالن أحدمها فلزم ثبوت اآلخر 
فإن قوهلم لن متسنا النار إال أياما معدودة خرب عن غيب ال يعلم إال بالوحي فإما أن يكون قوال على اهللا بال علم 
ا فيكون كاذبا وإما أن يكون مستندا إىل وحي من اهللا وعهد عهده إىل املخرب وهذا منتف قطعا فتعني أن يكون خرب

  كاذبا قائله كاذب على اهللا تعاىل 

  فصل حجة على أهل الكتاب 
ومن ذلك قوله تعاىل وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وال خترجون أنفسكم من دياركم مث أقررمت وأنتم 
تشهدون مث أنتم هؤالء تقتلون انفسكم وخترجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان وإن 

أتوكم أساري تفادوهم وهو حمرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فهذه حجة من اهللا ي
احتج هبا على أهل الكتاب فإنه كان قد أخذ عليهم امليثاق أن ال يقتل بعضهم بعضا وال جيليه عن دياره وأن يفدي 

ا بالثالث فقتل بعضهم بعضا وأخرجه من بعضهم بعضا من األسر فهذه ثالث عهود خالفوا منها عهدين وأخذو
دياره مث فادوا أسراهم ألن اهللا أمرهم بذلك فإن كنتم قد فاديتم األساري ألن اهللا أمركم بفدائهم فلم قتلتم بعضكم 

بعضا وأخرجتموهم من ديارهم واهللا وقد هناكم عن ذلك واألخذ ببعض الكتاب يوجب عليكم األخذ جبميعه 



تاب وتؤمنون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة فكيف تكفرون ببعض الك
  يردون إىل أشد العذاب وما اهللا بغافل عما يعملون فصل التشهي والتحكم الباطل 

 ومن ذلك قوله تعاىل أفكلما جاءكم رسول مبا هتوى أنفسكم استكربمت ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فهذا هو الذي
تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحكم فيقول أحدهم لصاحبه ال حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي 

والتحكم الباطل فإن جاءك ما ال تشتهيه دفعته ورددته وإن كان القول موافقا ملا هتواه وتشتهيه إما من تقليد من 
ما وافق هواك وهذا االحتجاج والذي قبله  تعظمه أو موافقة ما تريده قبله وأجزته فترد ما خالف هواك وتقبل

مفحمان للخصم ال جواب له وعليهما البته فإن األخذ ببعض الكتاب يوجب األخذ جبميعه والتزام بعض شرائعه 
يوجب التزام مجيعها وال جتوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات إذ لو كان الشرع تابعا للهوى والشهوة لكان يف 

وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعا له ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض  الطباع ما يغين عنه
  ومن فيهن 

  فصل حجة على اليهود يف تكذيبهم مبحمد 
ومن ذلك قوله تعاىل وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 

ه اهللا على الكافرين فهذه حجة أخرى على اليهود يف تكذيبهم مبحمد فإهنم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن
كانوا حياربون جرياهنم من العرب يف اجلاهلية ويستنصرون عليهم بالنيب قبل ظهوره فيفتح هلم وينصرون فلما ظهر 

به ألنه نيب كان جحد  النيب كفروا به وجحدوا نبوته فاستفتاحهم به وجحد نبوته مما ال جيتمعان فإن كان استفتاحهم
نبوته حماال وإن كان جحد نبوته كما يزعمون حقا كان استفتاحهم به باطال فإن كان استفتاحهم به حقا فنبوته حق 
وإن كانت نبوته كما يقولون باطال فاستفتاحهم به باطل وهذا مما ال جواب ألعدائه عنه البتة وميكن تقريرها على 

  صورة عديدة 
  أقررمت قبل ظهوره باستفتاحكم به فتعني عليكم اإلقرار هبا بعد ظهوره منها أن يقال قد 

الثانية أن يقال كنتم تستفتحون به وذلك إقرار منكم بنبوته قبل ظهوره استناد إىل ما عندكم من العلم بظهوره فلما 
املعرفة وآمنتم به حني  شاهدمتوه وصار املعلوم معاينا بالرؤية فالتصديق به حينئذ يكون أوىل فكفرمت به عند كمال

  كانت غيبا مل تكمل فآمنتم به على تقدير وجوده وكفرمت به عند حتقق وجوده فأي تناقض وعناد أبلغ من هذا 
  الثالثة أن يقال إميانكم به الزم الستفتاحكم به ووجود امللزوم بدون الزمه حمال 

ال بد أن يقولوا كان عن دليل وحينئذ جيب طرد الرابعة أن يقال استفتاحكم به هل كان عن دليل أوال عن دليل ف
الدليل والقول مبوجبه حيث وجد فأما أن يقال مبوجبه يف موضع وجيحد موجبه يف موضع أقوى منه فمن أبطل 

  الباطل 
اخلامسة أن يقال إن كان االستفتاح به تصديقا للنيب الذي أخرب بظهوره وقامت الرباهني على صدقه فاإلميان به 

ديقا للنيب األول أيضا وإن كان ترك اإلميان قبل ظهوره تكذيبا للنيب األول فترك اإلميان به بعد ظهوره متعني تص
  أشد تكذيبا فأنتم يف كفركم به مكذبون للنيب األول والثاين وهذا من أحسن الوجوه 

فاإلميان به عند ظهوره  السادسة أن يقال إن كان االستفتاح به حقا ملا ظهر على يد النيب املبشر به من املعجزات
يكون أقوى النضمام املعجزات اليت ظهرت على يده وهي تستلزم لصدقه إىل املعجزات اليت ظهرت على يد النيب 

  املبشر به فقويت أدلة الصدق وتظافرت براهينه 



فإهنما ال ميكن السابع أن يقال أحد األمرين الزم وال بد إما خطأكم يف استفتاحكم به وإما يف كفركم وتكذيبكم به 
اجتماعهما فأيهما كان خطأ كان اآلخر صوابا لكن استفتاحكم به مستند إىل اإلميان بالنيب األول فهو مستند إىل 

حق فتعني أن يكون كفرهم به هو الباطل وال ميكن أن يقال إن التكذيب به هو احلق واالستفتاح به كان باطال ألنه 
  د يستلزم تكذيب من أقررمت بصدقة وال ب

الثامنة أن يقال التصديق به قبل ظهوره من لوازم التصديق بالنيب األول والتكذيب به حينئذ كفر فالتصديق به بعد 
ظهوره كذلك وإن كان تكذيب به قبل ظهوره مستلزما للكفر بالنيب األول فهو بعد ظهوره أشد استلزاما فال 

هوره وال بعده أما قبل ظهوره فباعترافكم وإما بعد ظهوره جيتمع التكذيب به واإلميان بالنيب األول أبدا ال قبل ظ
  فألن داللة صدقه حينئذ أظهر وأقوى كما تقدم بيانه 

التاسعة أن يقال االستفتاح به تصديق وإقرار بنبوته وتكذيبه جحد وكفر هبا واإلميان والتصديق برسالة الرجل 
يستلزم أحد األمرين إما التصديق بنبوة من ليس بنيب وإما الواحد والتكذيب واجلحد هبا مستلزم للكفر وال بد فإنه 

  جحد نبوة من هو نيب وأيهما كان فهو كفر وقد أقررمت على أنفسكم بالكفر وال بد فلعنه اهللا على الكافرين 
العاشرة تقرير االستدالل بطريقة استسالف املقدمات املؤاخذة باالعتراف فيقال هلم ألستم كنتم تستفتحون به 

ولون بلى فيقال أليس االستفتاح به إميان به فال بد من االعتراف بذلك فيقال أفليس ظهور من كنتم تؤمنون به فيق
قبل وجوده موجبا عليكم اإلميان به فال بد من االعتراف أو العناد الصريح وليس ألعداء اهللا على هذا الوجوه 

جود بالذي كنا نستفتح به وهذا من أعظم البهت اعتراض البتة سوى أن قالوا هذا كله حق ولكن ليس هذا املو
  والعناد 

وإن الصفات والعالمات اليت فيه طابقت ما كانت عندهم مطابقة املعلوم لعلمه فإنكار أن يكون هو إمنا يكون 
جحدا للحق وإنكارا له باللسان والقلب يعرفه وهلذا قال تعاىل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه اهللا على 

  افرين الك

فأغين عن هذه الوجوه والتقريرات كلها قوله تعاىل وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه اهللا على الكافرين واملادة احلق ميكن إبرازها يف 

أبرزت ظهرت صحيحة وهذا شأن مواد براهني القرآن يف أي صورة  الصورة املتعددة ويف أي قالب أفرغت وصورة
  ابرزهتا ظهرت يف غاية الصحة والبيان واحلمد هللا املان باهلدى على عباده املؤمنني فصل احلجة يف بعث نبينا 
على  وتأمل قوله تعاىل يف هذه اآلية وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم كيف جتد حتته برهانا عظيما

صدقه وهو جمىء الرسول الثاين مبا يطابق ما جاء به الرسول األول ويصدقه مع تباعد زماهنا وشهادة أعدائه 
وإقرارهم له بأنه مل يتلقه من بشر وهلذا كانوا ميتحنونه بأشياء يعلمون أنه ال خيرب هبا إال بين أو من أخذ عنه وهم 

لوجد أعداؤه السبيل إىل الطعن عليه ولعارضوه مبثل ما جاء به إذ  يعلمون أنه مل يأخذ عن أحد البتة ولو كان ذلك
  من املمكن أن لو كان ما جاء به مأخوذا عن بشر أن يأخذوهم عن ملك أو عن نظريه فيعارضوا ما جاء به 
خذ عنه واملقصود أن مطابقة ما جاء به ملا أخرب به الرسول االول من غري مواطأة وال تشاعر وال تلقي منه وال ممن أ

  دليل قاطع على صدق الرسولني معا 
ونظري هذا أن يشهد رجل بشهادة فيخرب فيها مبا يقطع به أنه صادق يف شهادته صدقا ال يتطرق إليه شبهة فيجيء 
آخر من بالد أخرى مل جيتمع باألول ومل يتواطأمعه فيخرب بنظري تلك الشهادة سواء مع القطع بأنه مل جيتمع به وال 

أحد اجتمع به فهذا يكفى يف صدقه إذا جترد األخبار فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع هبا بأنه صادق أعظم تلقاها عن 



من األدلة اليت اقترنت خبرب األول فيكفي يف العلم بصدق الثاين مطابقة خربه خلرب األول فكيف إذا بشر به األول 
اقترن باألول وأقوى منها واهللا أعلم فصل مناظرة بني  فكيف إذا أقترن بالثاين من الرباهني الدالة على صدقة نظري ما

  الرسول واليهود 
  و من ذلك قوله تعاىل وإذا قيل هلم آمنوا مبا أنزل اهللا تعاىل نؤمن مبا أنزل علينا 

علينا ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدقا ملا معهم قل فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني هذه حكاية 
ومرادهم ! ظرة بني الرسول وبني اليهود ملا قال هلم آمنوا مبا أنزل اهللا تعاىل فأجابوه بأن قالوا نؤمن مبا أنزل علينا منا

هبذا التخصيص أن نؤمن باملنزل علينا دون غريه فظهرت عليهم احلجة بقوهلم هذا من وجهني دل عليهما قوله تعاىل 
   ويكفرون مبا وراءه وهو احلق إىل أخر اآلية

قال إن كنتم قد آمنتم مبا أنزل عليكم ألنه حق فقد وجب عليكم أن تؤمنوا مبا جاء به حممد ألنه حق مصدق ملا 
  معكم وحكم احلق اإلميان به إين كان ومع من كان فلزمكم اإلميان باحلقني مجيعا أوالكفر الصراح 

ا كفروا به وهو حق مل يكن إمياهنم مبا انزل ويف وقوله ويكفرون مبا وراءه وهو احلق نكتة بديعة جدا وهي أهنم مل
عليهم ألجل أنه حق فإذا مل يتبعوا احلق فيما أنزل عليهم وال فيما جاء به حممد ألهنم لو آمنوا باملنزل عليهم أنه حق 

 آلمنوا باحلق الثاين وأعطوا احلق حقه من اإلميان ففي ضمن هذه الشهادة عليهم بأهنم مل يؤمنوا باحلق األول وال
بالثاين وهكذا احلكم يف كل من فرق احلق فآمن ببعضه وكفر ببعضه كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض وكمن 

  آمن ببعض األنبياء وكفر ببعض مل ينفعه إميانه مبا كفر به حىت يؤمن باجلميع 
نفعه ألنه آمن ونظري هذا التفريق من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات األوامر والنواهي فإن ذلك ال ي

ببعض الرسالة وكفر ببعض فإن كانت الشبهة اليت عرضت ملن كفر ببعض األنبياء غري نافعة له فالشبهة اليت 
عرضت ملن رد بعض ما جاء به النيب أوىل أن ال تكون نافعة وإن كانت هذه عذرا له فشبهة من كذب بعض األنبياء 

األنبياء ومن كفر بنيب من األنبياء فهو كمن كفر بعضه ورد مثلها وكما أنه ال يكون مؤمنا حىت يؤمن جبميع 
  جبميعهم فكذلك ال يكون مؤمنا حىت يؤمن جبميع ما جاء به الرسول فإذا آمن ببعضه فهو كمن كفر به كله 

فتأمل هذا املوضع واعترب به الناس على أختالف طوائفهم يتبني لك أن أكثر من يدعى األميان برىء من األميان وال 
  ول وال قوة إال باهللا ح

الوجه الثاين من النقض قوله فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني ووجه النقض أنكم إن زعمتم أنكم 
تؤمنون مبا أنزل إليكم وباألنبياء الذين بعثوا فيكم فلم قتلتموهم من قبل وفيم أنزل إليكم اإلميان هبم وتصديقهم فال 

  آمنتم 

وال مبا أنزل على حممد مث كأنه توقع منهم اجلواب بأنا مل نقتل من ثبتت نبوته ومل نكذب به فأجيبوا  مبا انزل إليكم
على تقدير هذا اجلواب الباطل منهم بأن موسى قد جاءكم بالبينات وما ال ريب يف صحة نبوته مث عبدمت بعد غيبته 

اهني على صدقة فقال ولقد جاءكم موسى عنكم وأشركتم باهللا وكفرمت به وقد علمتم نبوة موسى وقيام الرب
  بالبينات مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون فهكذا تكون احلجج والرباهني ومناظرات األنبياء خلصومهم 

ومن ذلك قوله تعاىل قل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني 
أحباء اهللا ولنا الدار اآلخرة خالصة من دون الناس وإمنا يعذب منا من عبد العجل مدة مث خيرج كانوا يقولون حنن 

من النار وذلك مدة عبادهتم له فأجاهبم تبارك وتعاىل عن قوهلم إن النار لن متسهم إال أياما معدودة باملطالبة وتقسيم 



أن يكونوا قد قالوه عليه ما ال يعلمون وال سبيل هلم إىل األمر بني أن يكون هلم عند اهللا تعاىل عهد عهده إليهم وبني 
  ادعاء العهد فتعني الثاين وقد تقدم 

مث إجاهبم عن دعواهم خلوص اآلخرة هلم بقوله فتمنوا املوت إن كنتم صادقني ألن احلبيب ال يكره لقاء حبيبة 
بل احب شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه فحيث مل واالبن اليكره لقاء أبيه ال سيما إذا علم أن كرامته ومثوبته خمتصة به 

  حيب ذلك ومل يتمنه فهو كاذب يف قوله مبطل يف دعواه 
ونظري هذا قوله يف سورة املائدة ردا عليهم قوهلم حنن أبناء اهللا وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم يعين أن األب ال 

  يعذب ابنه واحلبيب ال يعذب حبيبه 
  من ينتبه هلا حنن نقررها بسؤال وجواب وههنا نكتة لطيفة جدا قل 

  فإن قيل معلوم أن األب قد يؤدب ولده إذا أذنب واحلبيب قد يهجر حبيبه إذا راى منه بعض ما يكره 
قيل لو تأملت أيها السائل قوله قل فلم يعذبكم بذنوبكم لعلمت الفرق بني هذا التعذيب وبني اهلجران والتأديب 

غضب املنايف للمحبة فلو كانت احملبة قائمة كما زعموا مل يكن هناك ذنوب يستوجبون فإن التعذيب بالذنب مثرة ال
عليها العذاب من املسخ قردة وخنازير وتسلط أعدائهم عليهم يستبحوهنم يستعبدوهنم وخيربون متعبداهتم ويسبون 

  ذراريهم فاحملب ال يفعل هذا حببيبه وال األب بإبنه 

فعل هذا بأمه إال بعد فرط إجرامها وعتوها على اهللا واستكبارها عن طاعته وعبادته ومعلوم أن الرمحن الرحيم ال ي
وذلك يناىف كوهنم أحبابه فلو أحبوه ملا ارتكبوا من غضبه وسخطه ما أوجب هلم ذلك ولو احبهم ألدهبم ومل يعذهبم 

ب للعقوبة واجلزاء على فالتأديب شيء والتعذيب شيء والتأديب يراد به التهذيب والرمحة واإلصالح والتعذي
القبائح فهذا لون وهذا لون ويف ضمن هذه املناظرة معجزة باهرة للنيب وهي أنه يف مقام املناظرة مع اخلصوم الذين 
هم أحرص الناس على عداوته وتكذيبه وهو خيربهم خربا جزما أهنم لن يتمنوا املوت أبدا ولو علموا من نفوسهم 

الرد عليه بل ذلوا وغلبوا وعلموا صحة قوله وإمنا منعهم من متىن املوت معرفته مبا هلم  أهنم يتمونه لوجدوا طريقا إىل
  عند اهللا تعاىل من اخلزي والعذاب األليم بكفرهم باألنبياء وقتلهم هلم وعداوهتم لرسول اهللا 

  فإن قيل فهال أظهروا التمين وإن كانوا كاذبني فقالوا فنحن نتمناه 
خرى وهي أن اهللا تعاىل حبس عن متنيه قلوهبم وألسنتهم فلم ترده قلوهبم ومل تنطق به قيل وهذا أيضا معجزة أ

ألسنتهم تصديقا لقوله ولن يتمنوه أبدا ومن ذلك قوله تعاىل وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى 
 أنه لن يدخل اجلنة إال من تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني هذه دعوى من كل واحد من الطائفتني

كان منهما فقالت اليهود ال يدخلها إال من كان هودا وقالت النصارى ال يدخلها إال من كان نصرانيا فاختصر 
الكالم أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس ووضوح املعىن فطالبهم اهللا تعاىل بالربهان على صحة الدعوى فقال قل 

 وهذا هو املسمى سؤال املطالبة بالدليل فمن ادعى دعوى بال دليل يقال له هات هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني
برهانك إن كنت صادقا فيما ادعيت وحيتج هبذه اآلية من يقول بلزوم النايف الدليل كما يلزم املثبت وحكوا يف 

اهللا تعاىل مل يطالبهم  ذلك ثالث مذاهب ثالثها يلزمه يف الشرعيات دون العقليات واستدالهلم باآلية ال يصح ألن
بدليل النفي اجملرد بل ادعوا دعوى مضموهنا إثبات دخوهلم اجلنة وإن غريهم مل يدخلها فطولبوا بالدليل الدال على 

هذه الدعوى املركبة من النفي واإلثبات وصاحب هذه الدعوي يلزمه الدليل باتفاق الناس وإمنا اخلالف يف النفي 
  اجملرد 



قوله تعاىل وقالوا لن متسنا النار إال أياما معدودة لكان اقرب مع كونه متضمنا للنفي واإلثبات ولو استدل هؤالء ب
  لكن الدعوى فيه إمنا توجهت إىل النفي ومقصود الكالم إنا ال نعذب بعد تلك األيام فلم ينكر عليهم 

فلذلك قلنا إن اإلستدالل هبا اعترافهم بالتعذيب تلك أأليام بل دعواهم اهنم ال يعذبون بعدها وذلك نفي حمض 
  أقرب من هذه اآلية 

  وبعد فالتحقيق يف مسألة النايف هل عليه دليل أن النفي نوعان 
نوع مستلزم إلثبات ضد املنفي فهذا يلزم النايف فيه الدليل كمن نفي اإلباحة فإنه يطالب بالدليل قطعا ألن نفيها 

لك نفي التعذيب بالنار بعد أأليام املعدودة يستلزم دخول يستلزم ثبوت ضد من أضدادها وال بد من دليل وكذ
  اجلنة والفوز بالنعيم وال بد له من دليل 

النوع الثاين نفي ال يستلزم ثبوتا كنفي صحة عقد من العقود أو شرط و عبادة يف الشرعيات ونفي إمكان شيء ما 
وإن نفى املعلوم نفسه وادعى أنه منتف يف نفس األمر من األشياء يف العقليات فالنايف إن نفي العلم به مل يلزمه دليل 

  فال بد له من دليل 
احلجة األوىل ومن ذلك قوله تعاىل وقالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه إىل قوله كن فيكون فرد عليهم سبحانه دعواهم له 

السموات واألرض  اختاذ الولد ونزه نفسه عنه مث ذكر أربع حجج على استحالة اختاذه الولد أحدها كون ما يف
ملكا له وهذا ينايف أن اختاذ الولد فيهما ولد له ألن الولد بعض الوالد وشريه فال يكون خملوقا له مملوكا له ألن 

  املخلوق مملوك مربوب عبد من العبيد واالبن نظري األب فكيف يكون عبده تعاىل وخملوقه ومملوكه بعضه ونظريه 
ذه احلجة بقوله كل له قانتون فهذا تقرير لعبوديتهم له وأهنم مملوكون فهذا من أبطل الباطل وأكد مضمون ه

مربوبون ليس فيهم شريك وال نظري وال ولد فإثبات الولد هللا تعاىل من أعظم اإلشراك به فإن املشرك به جعل له 
يك لبيك ال شريك شريكا من خملوقاته مع أعترافه بأنه مملوك كما كان املشركون يقولون يف تلبيتهم لبيك اللهم لب

لك إال شريك هو لك متلكه وما ملك فكانوا جيعلون من أشركوا به مملوكا له عبدا خملوقا والنصارى جعلوا له 
شريكا هو نظري وجزء من اجزائه كما جعل بعض املشركني املالئكة بناته فقال تعاىل وجعلوا له من عباده جزءا فإذا 

تون مربوبون مملوكون استحال أن يكون له منهم شريك وكل من اقر بأن كان له ما يف السموات واالرض عبيد قان
اهللا تعاىل ما يف السموات وما يف األرض لزمه أن يقوله بالتوحيد وال بد وهلذا حيتج سبحانه على املشركني بإقرارهم 

  بذلك كقوله قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم يعملون سيقولون 

  شاء اهللا تعاىل مزيد بيان هلذايف موضعه  هللا قل افال تذكرون وسيأيت إن
احلجة الثانية قوله تعاىل بديع السموات واألرض هذه من أبلغ احلجج على استحالة نسبة الولد إليه وهلذا قال يف 
سورة األنعام بديع السموات واألرض أين يكون له ولد اي من أين يكون لبديع السموات واألرض ولد ووجه 

من اخترع هذه السموات واألرض مع عظمهما وآياهتما وفطرمها وابتدعهما فهو قادر على  تقرير هذه احلجة أن
أختراع ما هو دوهنما وال نسبة له إليهما البتة فكيف خيرجون هذا الشخص بالعني عن قدرته وإبداعه وجيعلونه 

رئه فكيف يعجزه ان يوجد هذا نظريا وشريكا وجزءا مع أنه تعاىل بديع العامل العلوي والسفلي وفاطره وخمترعه وبا
الشخص من غري أب حىت يقولوا إنه ولده فإذا كان قد ابتدع العامل علوية وسفلية فما يعجزه ومينعه عن إبداع هذا 

العبد وتكوينه وخلقه بالقدرة اليت خلق هبا العامل العلوي والسفلي فمن نسب الولد هللا فما عرف الرب تعاىل وال 
أن هذه احلجة من أبلغ احلجج على استحالة نسبة الولد إليه وإن شئت أن تقرر االستدالل آمن به وال عبده فظهر 



بوجه آخر وهو أن يقال إذ كانت نسبة السموات واألرض وما فيهما إليه إمنا هي بإلختراع واخللق واإلبداع أنشأ 
ته على اختراع العامل وما فيه ذلك وأبدعه من العدم إىل الوجود فكيف يصح نسبة شيء من ذلك إليه بالنبوة وقدر

  مل تزل ومل حيتج فيها إىل معاون وال صاحب وال شريك 
وإن شئت أن تقررها بوجه آخر فتقول النسبة إليه بالنبوة تستلزم حاجته وفقره إىل حمل الوالدة وذلك يناىف غناه 

اختذ اهللا ولدا سبحانه بل له ما يف وانفراده بإبداع السموات واألرض وقد اشار تعاىل إىل هذا املعىن بقول وقالوا 
السموات واألرض فكمال قدرته وكمال غناه وكمال ربوبيته جيعل نسبة الولد إليه ونسبته إليه تقدح يف كمال 

  ربوبيته وكمال غناه وكمال قدرته 
 تعاىل شتمىن ولذلك كانت نسبة الولد إليه مسبة له تبارك وتعاىل كما ثبت يف الصحيحني عن النيب أنه قال يقول اهللا

عبدي ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبين ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله اختذ اهللا ولدا وأنا األحد 
  الصمد الذي مل ألد ومل أولد ومل يكن يل كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدين 

  ر بن خطاب رضي اهللا عنه يف النصارى أذلوهم وال كما بدأىن وليس أول اخللق بأهون علي من إعادته وقال عم
تظلموهم فلقد سبوا اهللا مسبة ما سبه إياها أحد من البشر قال تعاىل وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولداما هلم به من 
منه علم وال آلبائهم االية وأخرب تعاىل تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا وما ذاك إال لتض

  شتم الرب تبارك وتعاىل والتنقص به ونسبة ما مينع كمال ربوبيته وقدرته وغناه إليه 
احلجة الثالثة قوله تعاىل وإذا قضى امره فإمنا يقول له كن فيكون وتقرير هذه احلجة أن من كانت قدرته تعاىل كافية 

هو ال يتكثر به من قلة وال يتعزر به وال يف إجياد ما يريد إجياده مبجرد أمره وقوله كن فأي حاجة به إىل ولد و
  يستعني به يعجز عن خلق ما يريد خلقه وإمنا حيتاج إىل الولد من ال خيلق وال إذا أراد شيئا قال له كن فيكون 

وهذا املخلوق العاجز احملتاج الذي ال يقدر على تكوين ما اراد وقد ذكر تعاىل حججا أخرى على استحالة نسبة 
  كرها يف هذا املوضع الولد إليه فنذ

احلجة الرابعة كما علمه وعموم خلقه لكل شيء واستحالة نسبة الصاحبة إليه فقال تعاىل يف سورة األنعام بديع 
السموات واألرض أين يكون ولد ومل تكن له صاحبة االية فأما منافاه عموم خلقه لنسبه الولد إليه فظاهر فإنه لو 

ا وهذا ينايف كونه خالق كل شيء وهبذا يعلم أن الفالسفة الذين يقولون بتولد كان له ولد مل يكن خملوقا بل جزء
العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغري واسطة شر من النصارى وأن من زعم أن العامل قدمي فقد أخرجه عن كونه 

ني ومن خملوقا هللا وقوله أخبث من قول النصارى ألن النصارى أخرجوا عن عموم خلقه شخصا واحدا أو شخص
قال بقدم العامل فقد أخرج العامل العلوي والسفلي واملالئكة عن كونه خملوقا هللا والنصارى مل يصل كفرهم إىل هذا 

  احلد 
وأما منافاة عدم املصاحبة للولد فظاهر أيضا ألن الولد إمنا يتولد من اصلني فاعل وحمل قابل يتصالن اتصاال خاصا 

كون منه الولد فمن ليس له صاحبة كيف يكون له ولد ولذلك ملا فهم عوام فينفصل من أحدمها جزء يف اآلخر ي
النصارى أن االبن يستلزم الصاحبة مل يستنكفوا من دعوى كون مرمي إالهة وأهنا والدة اإلله عيسى فيقول عوامهم 

  يا والدة اإلله اغفري يل ويصرح بعضهم بأهنا زوجة الرب وال ريب أن 

لك أو إثبات إيالد ال يعقل وال يتوهم فخواص النصارى يف حرية وضالل وعوامهم ال القول باإليالد يستلزم ذ
يستنكفون أن يقولوا بالزوجة واإليالد املعقول تعاىل اهللا عن قوهلم علوا كبريا والقوم يف هذا املذهب اخلبيث أضل 



  ء السبيل خلق اهللا فهم كما وصفهم اهللا بأهنم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سوا
احلجة اخلامسة وأما منافاة عموم علمه تعاىل للولد فيحتاج إىل فهم خاص وتقريره أن يقال لو كان له ولد لعلمه 

ألنه بكل شيء عليم وهو تعاىل ال يعلم له ولد فيستحيل أن يكون له ولد ال يعلمه وهذا استدالل بنفي علمه 
   يعلمه فهو غري كائن للشيء على نفيه يف نفسه إذ لو كان لعلمه فحيث مل

ونظري هذا قوله تعاىل ويعبدون من دون اهللا ماال يضرهم وال ينفعهم اآلية فهذا نفي ملا ادعوه من الشفعاء بنفي علم 
الرب تعاىل هبم املستلزم لنفي املعلوم وال ميكن أعداء اهللا املكابرة وأن يقولوا قد علم اهللا وجود ذلك ألنه تعاىل إمنا 

اوجده وكونه ويعلم أنه سيوجد مايريد إجياده فهو يعلم نفسه وصفاته ويعلم خملوقاته اليت دخلت يف  يعلم وجود ما
  الوجود وانقطعت واليت دخلت يف الوجود وبقيت واليت مل توجد بعد 

 وأما شيء آخر غري خملوق له وال مربوب فالرب تعاىل ال يعلمه ألنه مستحيل يف نفسه فهو يعلمه مستحيال ال يعلمه
واقعا إذ لو علمه واقعا لكان العلم به عني اجلهل وذلك من اعظم احملال فهذه حجج الرب تبارك وتعاىل على بطالن 

ما نسبه إليه اعداؤه واملفترون عليه فوازن بينها وبني حجج املتكلمني الطويلة العريضة اليت هي كالضريع الذي ال 
ك املفاضلة إن كنت بصريا ومن كان يف هذه أعمى فهو يف يسمن وال يغين من جوع فإذا وازنت بينهما ظهرت ل

أالخرة أعمى وأضل سبيال فاحلمد هللا الذي أغىن عباده املؤمنني بكتابه وما أودعه من حججه وببيانه عن شقاشق 
املتكلمني وهذيانات املتهوكني فلقد عظمت نعمة اهللا تعاىل على عبد أغناه بفهم كتابه عن الفقر إىل غريه أو مل 

  يكفهم أنا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون فصل التوحيد دين مجيع األنبياء 
  ومن ذلك قوله تعاىل وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا 

 فأجيبوا عن هذه الدعوى بقوله فل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني وهذا اجلواب مع اختصاره قد
  تضمن املنع واملعارضة 

أما املنع مما تضمنه حرف بل من اإلضراب أي ليس األمر كما قالوا وأما املعارضة ففي قوله ملة إبراهيم حنيفا أي 
أتتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ويف ضمن هذه املعارضة إقامة احلجة على أهنا أوىل بالصواب مما دعومت إليه من 

نه وصف صاحب امللة بأنه حنيف غري مشرك ومن كانت ملته احلنيفية والتوحيد فهو اوىل بأن اليهودية والنصرانية أل
يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية فإن احلنيفية والتوحيد هي دين مجيع األنبياء الذي ال يقبل اهللا من أحد دينا وسواه 

ن من كان يهوديا أو نصرانيا فإن احلنيفية تتضمن وهو الفطرة اليت فطر عليها عباده فمن كان عليها فهو املهتدي أل
  اإلقبال على اهللا بالعبادة واإلجالل والتظيم واحملبة والذل 

والتوحيد يتضمن إفراده هبذا اإلقبال دون غريه فيعبد وحده وحيب وحده ويطاع وحده وال جيعل معه إهلا آخر فمن 
  رانية وال يبقى بعد هذا للخصوم إال سؤال واحد أوىل باهلداية صاحب هذه امللة أو ملة اليهودية والنص

وهو أن يقولوا فنحن على ملته أيضا مل خنرج عنها وإبراهيم وبنوه كانوا هودا أو نصارى فاجيبوا عن هذا السؤال 
ل بأهنم كاذبون فيه وأن اهللا تعاىل قد علم أنه مل يكن يهوديا وال نصرانيا فقال تعاىل أم تقولون إن إبراهيم وإمساعي

وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودا أو نصارى االية وقرر تعاىل هذا اجلواب يف سورة آل عمران بقوله ما كان 
  إبراهيم يهوديا وال نصرانيا إيل قوله واهللا ويل املؤمنني 

هذا بقوله  فإن قالوا فهب أن إبراهيم مل يكن يهوديا وال نصرانيا فنحن على ملته وإن انتحلنا هذا االسم فأجيبوا عن
  تعاىل قولوا آمنا باهللا إىل قوله وحنن له مسلمون فهذه للمؤمنني 

قال فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن أتوا من اإلميان مبثل ما أتيتم به فهم على ملة إبراهيم وهم مهتدون 



 شقاق وعداوة فإن ملة إبراهيم اإلميان وإن مل يأتوا بإميان مثل إميانكم فليسوا من إبراهيم وملته يف شيء وإمنا هم يف
باهللا وكتبه ورسله وأن ال يفرق بني احد منهم فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فمن مل يأت مبثل هذا اإلميان فهو 

  برىء من ملة إبراهيم مشاق ملن هو على ملته 

لنبيون من امللل وأهنم مل يكونوا يهودا وال وقوله تعاىل قل أأنتم أعلم أم اهللا أي اهللا تعاىل يعلم ما كان عليه إبراهيم وا
نصارى فاهللا تعاىل يعلم ذلك فلو كانوا يهودا أو نصارى واهللا تعاىل ال يعلم ذلك لكنتم اعلم من اهللا هبم هذا مع أن 
عندكم شهادة وبينه من اهللا تعاىل مبا كان عليه إبراهيم وبأن هذا النيب على ملته ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن 

أتباعكم فلم تؤدوها إليهم مع حتققكم هلا وال أظلم ممن كتم شهادة استشهده اهللا هبا فهي عنده من اهللا إال أنه كتمها 
  من اهللا فاجملرور متعلق مبا تضمنه الظرف الذي هو عنده من الكون واحلصول فصل حتويل القبلة 

م اليت كانوا عليها قل هللا املشرق واملغرب يهدي ومن ذلك قوله تعاىل سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلته
من يشاء إىل صراط مستقيم هذا سؤال من السفهاء أورده على املؤمنني ومضمونه أن القبلة األوىل إن كانت حقا 

فقد تركتم احلق وإن كانت باطال فقد كنتم على باطل ولفظ اآلية وإن مل يدل على هذا فالسفهاء اجملادلون يف القبلة 
  وه قال

فأجاب اهللا تعاىل عنه جبواب شاف بعد أن ذكر قبله مقدمات تقرره وتوضحه والسؤال من جهة الكفار أوردوه على 
صور متعددة ترجع إىل شيء واحد فقالوا ما تقدم وقالوا لو كان نبيا ما ترك قبلة األنبياء قبله وقالوا لو كان نبيا ما 

  كان يفعل اليوم شيئا وغدا خالفه 
  كون قد رجع إىل قبلتكم فيوشك أن يرجع إىل دينكم قال املشر

وقال أهل الكتاب ولو كان نبيا ما فارق قبله األنبياء وكثر الكالم وعظمت احملنة على بعض الناس كما قال تعاىل 
وإن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا وتأمل حكمه العزيز احلكيم ولطفه وإرشاده يف هذه القصة ملا علم أن 

التحويل أمر كبري كيف وطأه ومهده وذهللا بقواعد قبله فذكر النسخ وأنه إذا نسخ شيئا أتى مبثله أو خري منه  هذا
وأنه قادر على ذلك فال يعجزه مث قرر التسليم للرسول وأنه ال ينبغي أن يعترض عليه ويسأل تعنتا كما جرى ملوسى 

يه وأثىن عليه وأوجب اتباع ملته فقرر يف النفوس بذلك مع قومه مث ذكر البيت احلرام وتعظيمه وحرمته وذكر بان
  توجهها إىل البيت بالتعظيم واإلجالل واحملبة وإىل بانيه باالتباع 

واملواالة واملوافقة وأخرب تعاىل أنه جعل البيت مثابة للناس يثوبون إليه وال يقضون منه وطرا فالقلوب عاكفة على 
ليه حيث كانت مث أخرب أنه أمر إبراهيم وإمساعيل بتطهريه للطائفني والقائمني حمبته دائمة االشتياق إليه متوجهة إ

واملصلني وأضافه إليه بقوله أن طهرا بييت وهذه اإلضافة هي اليت أسكنت يف القلوب من حمبته والشوق إليه ما 
وذكروا هبا فكأهنا نادهتم  أسكنت وهي اليت أقبلت بأفئدة العامل إليه فلما استقرت هذه األمور يف قلوب أهل اإلميان

أن استقبلوه يف الصالة ولكن توقفت على ورود األمر من رب البيت فلما برز مرسوم فول وجهك شطر املسجد 
احلرام تلقاه رسول اهللا والراسخون يف اإلميان بالبشرى والقبول وكان عيدا عندهم ألن رسول اهللا كان كثريا ما 

ل اهللا عن قبلة أهل الكتاب فواله اهللا القبلة اليت يرضاها وتلقى ذلك الكفار يقلب وجهه يف السماء ينتظر أن حيو
باملعارضة وذكر الشبهات الداحضة وتلقاه الضعفاء من املؤمنني باإلغماض واملشقة فذكر تعاىل أصناف الناس عند 

  األمر باستقبال الكعبة 
الناس فال تعبأوا بقوهلم فإنه قول سفية مث قال قل هللا وابتداء ذلك بالتسلية لرسوله وللمؤمنني عما يقول السفهاء من 



املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم فأخرب تعاىل أن املشرق واملغرب له أنه رب ذلك فأيا ما تعبدله 
صل عبادة بأمره إىل أي جهة كانت فهم مطيعون له كما قال وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا فلم ي

مستقبل اجلهات بأمره إال له تعاىل فإذا كنتم تصلون إىل غري الكعبة بأمره مث أمركم أن تصلوا إليها فما صليتم إال له 
أوال وآخرا وكنتم على حق يف االستقبال األول واآلخر ألن كليهما كان بأمره ورضاه فانتقلتم من رضاه مث نبه 

ثانيا بأنه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم كما هداكم للقبلة اليت  على فضل اجلهة اليت أمرهم باالستقبال إليها
جعلها قبلتكم وشرعا لكم ورضيها ولكن أمركم باستقبال غريها أوال حلكمة يف ذلك وهو أن يعلم سبحانه من يتبع 

مه الغييب الرسول ويدور معه حيثما دار ويأمتر بأوامره كيف تصرفت وهو العامل بكل شيء ولكن شاء أن يعلم معلو
عيانا مشاهدا فتميز بذلك الراسخ يف اإلميان املسلم للرسول املنقاد له ممن يعبد اهللا تعاىل على حرف فينقلب على 

  عقبة بأدىن شبهة أسباب تشريع القبلة األوىل 
عل من بعض حكمه يف أن جعل القبلة األوىل غري الكعبة فلم يشرع ذلك سدى وال عبثا مث أخرب سبحانه أنه كما ج

  هلم أوسط اجلهات قبلة بتعبدهم فكذلك جعلهم أمة وسطا فاختار القبلة الوسط يف اجلهات لألمة الوسط يف األمم 

مث ذكر أن هذا التفضيل واالختصاص ليستشهدهم على األمم فيقبل شهادهتم على اخلالئق يوم القيامة مث أجاب 
وصالة من مات من إخواهنم قبل التحويل فقال وما كان  تعاىل عما سأل عنه املؤمنون من صالهتم إلىالقبلة األوىل

  اهللا ليضيع إميانكم وفيه قوالن 
  أحدمها ما كان ليضيع صالتكم إىل بيت املقدس بل جيازيكم عليها ألهنا كانت بأمره ورضاه 

ف على القول والثاين ما كان ليضيع إميانكم بالقبلة األوىل وتصديقكم بأن اهللا شرعها ورضيها وأكثر السلف واخلل
  األول وهو مستلزم للقول اآلخر احلكمة يف نسخ االستقبال لبيت املقدس 

مث ذكر منته على رسوله واطالعه على حرصه على حتويله عن قبلته األوىل فقال قد نرى تقلب وجهك يف السماء 
أخرب تعاىل عن أهل  فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره مث

الكتاب بأهنم يعلمون أنه احلق من رهبم ومل يذكر للضمري مفسرا غري ما يف السياق وهو األمر باستقبال املسجد 
احلرام وأن أهل الكتاب عندهم من عالمات هذا النيب أن يستقبل بيت اهللا الذي بناه إبراهيم يف صالته مث أخرب تعاىل 

  لو أتاهم الرسول بكل آية ما تبعوا قبلته  عن شدة كفر أهل الكتاب بأهنم
ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم مث برأة من قبلتهم فقال وما أنت بتابع قبلتهم مث ذكر اختالفهم يف القبلة وأن 

كل طائفة منهم ال تتبع الطائفة األخرى ألن القبلة من خواص الدين وأعالمه وشعائره الظاهرة فأهل كل دين ال 
ن قبلتهم إال أن يفارقوا دينهم فأخرب تعاىل يف هذه اجلمل الثالث بثالث إخبارات تتضمن براءة كل طائفة من يفارقو

قبله الطائفة األخرى وتتضمن األخبار بأن اهل الكتاب لو رأوا كل آية تدل على صدق الرسول ملا تبعوا قبلته 
ق منهم خمتلون خمتلفون يف باطلهم فال تتبع طائفة قبلة عنادا وتقليدا آلبائهم وأهنم إن اشتركوا يف خالف القبلة احل

األخرى فهم متفقون على خالف احلق يف اختيار الباطل ويف هذه اآلية أيضا ثبيت للرسول واملؤمنني على لزوم 
م قبلتهم وأنه ال يشتغل مبا يقوله أهل الكتاب ارجعوا إىل قبلتنا فنتبعكم على دينكم فإن هذا خداع ومكر منهم فإهن

لو رأوا كل آية تدل على صدقك ما تبعوا قبلتك ألن الكفر قد متكن من قلوهبم فال مطمع للحق فيها ولست أيضا 
  بتابع قبلتهم فليقطعوا مطامعهم من موافقتك هلم 



وعودك إىل قبلتهم وكذلك هم ايضا خمتلفون فيما بينهم فال يتبع أحد منهم قلبة اآلخر فهم خمتلفون يف القبلة 
أيها املؤمنون موافقني ألحد منهم يف قبلته بل أكرمكم اهللا بقبلة غري قبلة هؤالء املختلفني اختارها اهللا لكم ولستم 

ورضيها وأكد تعاىل هذا املعىن بقوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ملن الظاملني فهذا كله 
قبلتهم كما هم براء من قبلتك وكما بعضهم بريء من قبله بعض  تثبيت وحتذير من موافقتهم يف القبلة وبراءة من

فأنتم أيها املؤمنون أوىل بالرباءة من قبلتهم اليت أكرمكم اهللا تعاىل بالتحويل عنها مث أكد ذلك بقوله احلق من ربك 
ح القولني أن فال تكونن من املمترين مث أخرب تعاىل عن اختصاص كل أمة بقبلتهم فقال ولكل وجهة هو موليها وأص

  املعىن هو متوجه إليها أي موليها وجهه فالضمري راجع إىل كل 
وقيل إىل اهللا اي اهللا موليها إياه وليس بشيء ألن اهللا مل يول القبلة الباطلة أبدا وال امر النصارى باستقبال الشرق 

ريات مشعر بصحة هذا القول أي قط بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء أنفسهم وولوها وجوههم وقوله فاستبقوا اخل
إذا كان أهل امللل قد تولوا اجلهات فاستقبوا أنتم اخلريات وبادروا إىل ما اختاره اهللا لكم ورضيه ووالكم إياه وال 
تتوقفوا فيه إينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعا جيمعكم من اجلهات املختلفة واألقطار املتباينة إىل موقف القيامة كما 

ن سائر اجلهات إىل جهة القبلة اليت تؤموهنا فهكذا جتتمعون من سائر أقطار األرض إىل جهة املوقف الذي جتتمعون م
يؤمه اخلالئق وهذا نظري قوله تعاىل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 

  فيما آتاكم فاستبقوا اخلريات املرجع إىل اهللا تعاىل 
 أن مرجعهم إليه عند إخباره بتعدد شرائعهم ومنها هجم كما ذكر ذلك بعينه عند إخباره بتعدد وجهتهم وأخرب

وقبلتهم فقال ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اخلريات أينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعا وحتت هذا سر بديع يفهمه 
ع والقبل يكون أقرهبا إىل احلق ما كان أدل على اهللا من يفهمه وهو أنه عند االختالف يف الطرائق واملذاهب والشرائ

وأوصل إليه ألن مرجع اجلميع إليه يوم القيامة وحده وإن اختلفت أحواهلم وأزمنتهم وأمكنتهم فمرجعهم إىل رب 
واحد وإله واحد فهكذا ينبغي أن يكون مرد اجلميع ورجوعهم كلهم إليه وحده يف الدنيا فال يعبدون غريه وال 

  بغري دينه إذ هو إهلهم احلق يف الدنيا واآلخرة  يدينون

فإذا كان أكثر الناس قد أىب ذلك إال كفورا وذهابا يف الطرق الباطلة وعبادة غريه وإن دانوا غري دينه فاستبقوا أنتم 
ديع يف ايها املؤمنني للخريات وبادروا إليها وال تذهبوا مع الذين يسارعون يف الباطل والكفر فتأمل هذا السر الب

  السورتني يوم الفصل والبعث 
ويف قوله فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون سر آخر أيضا وهو أن هذا االختالف دليل على يوم الفصل وهو اليوم الذي 
يفصل اهللا تعاىل فيه بني اخلالئق ويبني هلم حقيقة ما اختلفوا فيه فنفس االختالف دليل على يوم الفصل والبعث وقد 

له تعاىل يف سورة النحل واقسموا باهللا جهد أمياهنم ال يبعث اهللا من ميوت بلى وعدا عليه حقا ولكن أوضح ذلك قو
أكثر الناس ال يعلمون ليبني هلم الذي خيتلفون فيه وليعلم الذين كفروا أهنم كانوا كاذبني فذكر تعاىل حكمتني 

  بالغتني يف بعثة األموات بعدما أماهتم 
الذي اختلفوا فيه وهذابيان عياين تشترك فيه اخلالئق كلهم والذي حصل يف الدنيا بيان إمياين إحدامها أن يبني للناس 

  اختص به بعضهم 
احلكمة الثانية علم املبطل بأنه كان كاذبا وإن كان على باطل وأن نسبة أهل احلق إىل الباطل من افترائه وكذبه 

تعاىل وما تضمنته آيات الكتاب اجمليد من احلكمة البالغة وهبتانه فيخزيه ذلك أعظم خزي فتأمل أسرار كالم الرب 
الشاهدة بأنه كالم رب العاملني والشاهدة لرسوله بأنه الصادق املصدوق وهذا كله من مقتضى حكمته ومحده تعاىل 



 وهو معىن كونه خلق السموات واألرض وما بينهما باحلق ومل خيلق ذلك باطال بل خلقه خلقا صادرا عن احلق آيال
إىل احلق مشتمال على احلق فاحلق سابق خللقها مقارن له غاية له وهلذا أتى بالباء الدالة على هذا املعىن دون الالم 

املفيدة ملعىن الغاية وحدها فالباء مفيدة معىن اشتمال خلقها على احلق السابق واملقارن والغاية فاحلق السابق صدور 
أمره عن كمال علمه وحكمته وبكمال هاتني الصفتني يكون املفعول ذلك عن علمه وحكمته فمصدر خلقه تعاىل و

الصادر عن املوصوف هبما حكمه كله ومصلحة وحقا وهلذا قال تعاىل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم 
فأخرب أن مصدر التلقي عن علم املتكلم وحكمته وما كان كذلك كان صدقا وعدال وهدى وإرشادا وكذلك قالت 

ة المرأة إبراهيم حني قالت أألد وأنا عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو احلكيم العليم وهذا راجع إىل املالئك
  قوله وخلقه وهو خلق الولد هلا على الكرب وأما 

مقارنة احلق هلذه املخلوقات فهو ما اشتملت من احلكم واملصاحل واملنافع واآليات الدالة للعباد على اهللا ووحدانيته 
فاته وصدق رسله وأن لقاءه حق ال ريب فيه ومن نظر يف املوجودات ببصرية قلبه رآها كاألشخاص الشاهدة وص

الناطقة بذلك بل شهادهتا أمت من شهادة اخلرب اجملرد ألهنا شهادة حال ال يقبل كذبا فال يتأمل العاقل املستبصر خملوقا 
يته وعلى كمال صفاته وأمسائه وعلى صدق رسله وعلى أن حق تأمله إال وجده داال على فاطره وبارئه وعلى وحدان

لقاءه حق ال ريب فيه وهذه طريقة القرآن يف إرشاده اخللق إىل االستدالل باصناف املخلوقات وأحواهلا على إثبات 
ق ومرة الصانع وعلى التوحيد واملعاد والنبوات فمرة خيرب أنه مل خيلق خلقه باطال وال عبثا ومرة خيرب أنه خلقهم باحل

خيربهم وينبههم على وجوه االعتبار واالستدالل هبا على صدق ما أخربت به رسله حىت يبني هلم أن الرسل إمنا 
جاؤوهم مبا يشاهدون أدلة صدقة ومبا لو تأملوه لرأوه مركوزا يف فطرهم مستقرا يف عقوهلم وأن ما يشاهدونه من 

وصفاته وتوحيده ولقائه ووجود مالئكته وهذا باب عظيم من خملوقاته شاهد مبا أخربت به رسله عنه من أمسائه 
  أبواب اإلميان إمنا يفتحه اهللا على من سبقت له منه سابقة السعادة وهذا أشرف علم يناله العبد يف هذه الدار 

وقد بينت يف موضع آخر أن كل حركة تشاهد علىاختالف أنواعها فهي دالة على التوحيد والنبوات واملعاد 
سهلة واضحة برهانية وكذلك ذكرت يف رسالة إىل بعض األصحاب بدليل واضح أن الروح مركوز يف أصل بطريق 

فطرهتا وخلقتها شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وأن اإلنسان لو استقصى التفتيش لوجد ذلك 
ستخرج منها اإلميان باهللا تعاىل مركوزا يف نفس روحه وذاته وفطرته فلو تأمل العاقل الروح وحركتها فقط ال

وصفاته والشهادة بأنه ال إله إال هو واإلميان برسله ومالئكته ولقائه وإمنا يصدق هبذا من أشرقت مشس اهلداية على 
افق قلبه واجنابت عنه سحائب غيبه وانكشف عن قلبه حجاب إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون 

طال عنه اكتتامه ويلوح له صباح هو ليلة وظالمه فقف اآلن عند كل كلمة من قوله تعاىل إن  فهنالك يبدو له سر
يف السموات واألرض آليات للمؤمنني ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختالف الليل والنهار وما 

لقوم يعقلون مث تأمل وجه كوهنا آية  أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا وتصريف الرياح آيات
وعلى ماذا جعلت آية أعلى مطلوب واحد أم مطالب متعددة وكذلك سائر ما يف القرآن الكرمي من هذا النمط 

  كآخر سورة آل عمران وقوله يف سورة الروم ومن آياته إىل 

 آخر اآليات وأضعاف ذلك يف آخرها وقوله يف سورة النمل قل هو احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى إىل
القرآن الكرمي وكقوله يف سورة الذاريات ويف األرض أيات للموقنني ويف أنفسكم أفال تبصرون وكأين من آية يف 

السموات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون فهذا كله من احلق الذي خلقه به السموات واألرض وما 



  سطور يف صفحاهتا يقرؤه كل موفق كاتب وغري كاتب كما قيل بينهوما وهو حق لوجود هذه املخلوقات م
  من املأل األعلى إليك رسائل ... تأمل سطور الكائنات فإهنا 

  أال كل شيء ما خال اهللا باطل مل خيلق اهللا العامل عبثا ... وقد خط فيها لو تأملت خطها 
اد هبم فاليت تراد منهم أن يعرفوا اهللا تعالىوصفات وأما احلق الذي هو غاية خلقها فهو غاية تراد من العباد وغاية تر

كماله عز و جل وأن يعبدوه ال يشركوا به شيئا فيكون هو وحده إهلهم ومعبودهم ومطاعهم وحمبوهبم قال تعاىل اهللا 
الذي خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط 

كل شيء علما فأخرب أنه خلق العامل ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أمسائه ب
  وصفاته وتوحيده 

وقال تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فهذه الغاية هي املرادة من العباد وهي أن يعرفوا رهبم ويعبدوه 
زاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب قال تعاىل وهللا ما يف السموات وما يف وحده وأما الغاية املرادة هبم فهي اجل

األرض ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن قال تعاىل إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي 
نوا كاذبني قال تعاىل إن ربكم كل نفس مبا تسعى وقال تعاىل ليبني هلم الذي خيتلفون فيه وليعلم الذين كفروا أهنم كا

اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يدبر األمر ما من شفيع إال من بعد إذنه ذلكم 
اهللا ربكم فاعبدوه أفال تذكرون إليه مرجعكم مجيعا وعد اهللا حقا إنه يبدأ اخللق مث يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا 

  ط والذين كفروا هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون فتأمل اآلن الصاحلات بالقس

كيف أشتمل خلق السموات واألرض وما بينهما على احلق أوال وآخرا ووسطا وأهنا خلقت باحلق وللحق وشاهدة 
مث نزه نفسه  باحلق وقد أنكر تعاىل على من زعم خالف ذلك فقال أفحسبتم خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون

عن هذا احلسبان املضاد حلكمته وعلمه ومحده فقال فتعاىل اهللا امللك احلق وتأمل ما يف هذين اإلمسني ومها امللك احلق 
من إبطال هذا احلسبان الذي ظنه أعداؤه إذ هو مناف لكمال ملكه ولكونه احلق إذ امللك احلق هو الذي يكون له 

ه وأمره وهذا هو الفرق بني امللك واملالك إذ املالك هو املتصرف بفعله وامللك األمر والنهي فيتصرف يف خلقه بقول
هو املتصرف بفعله وأمره والرب تعاىل مالك امللك فهو املتصرف بفعله وأمره فمن ظن أنه خلق خلقه عبثا مل يأمرهم 

دره إذ قالوا ما انزل اهللا على ومل ينههم فقد طعن يف ملكه ومل يقدره حق قدره كما قال تعاىل وما قدروا اهللا حق ق
بشر من شيء فمن جحد شرع اهللا وأمره وهنيه وجعل اخللق مبنزلة األنعام املهملة فقد طعن يف ملك اهللا ومل يقدره 

حق قدره وكذلك كونه تعاىل إله اخللق يقتضي كمال ذاته وصفاته وأمسائه ووقوع أفعاله على أكمل الوجوه وأمتها 
وله احلق ووعده احلق وأمره احلق وأفعاله كلها حق وجزاؤه املستلزم لشرعه ودينه ولليوم فكما أن ذاته احلق فق

اآلخر حق فمن أنكر شيئا من ذلك فما وصف اهللا بأنه احلق املطلق من كل وجه وبكل اعتبار فكونه حقا يستلزم 
سدى ال يأمرهم وال ينهاهم وال شرعه ودينه وثوابه وعقابه فكيف يظن بامللك احلق أن خيلق خلقه عبثا وأن يتركهم 

يثيبهم وال يعاقبهم كما قال تعاىل أحيسب اإلنسان أن يترك سدى قال الشافعي رمحه اهللا مهمال ال يؤمر وال ينهى 
وقال غريه ال جيزي باخلري والشر وال يثاب وال يعاقب والقوالن متالزمان فالشافعي ذكر سبب اجلزاء والثواب 

ي واآلخر ذكر غاية األمر والنهي ذكر سبب اجلزاء والثواب والعقاب مث تأمل قوله تعاىل والعقاب وهو األمر والنه
بعد ذلك أمل يك نطفة من مين ميىن مث كان علقه فخلق فسوى فمن مل يتركه وهو نطفة سدى بل قلب النطفة 

ها فسوى خلقها وصرفها حىت صارت أكمل مما هي وهي العلقة مث قلب العلقة حىت صارت أكمل مما هي حىت خلق
فدبرها بتصريفه وحكمته يف أطوار كماالهتا حىت انتهى كماهلا بشرا سويا فكيف يتركه سدى ال يسوقه إىل غاية 



كماله الذي خلق له فإذا تأمل العاقل البصري أحوال النطفة من مبدئها إىل منتهاها دلته علىاملعاد والنبوات كما تدله 
  ماله فكما تدل أحوال النطفة من مبدئها إىل غايتها على كمال قدرة فاطر على إثبات الصانع وتوحيده وصفات ك

اإلنسان وبارئه فكذلك تدل على كمال حكمته وعلمه وملكه وأنه امللك احلق املتعاىل عن أن خيلقها عبثا ويتركها 
ة رسله وأنه ال سدى بعد كمال خلقها وتأمل كيف ملا زعم أعداؤه الكافرون أنه مل يأمرهم ومل ينههم على ألسن

يبعثهم للثواب والعقاب كيف كان هذا الزعم منهم قوال بأن خلق السموات واألرض باطل فقال تعاىل وما خلقنا 
السماء واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فلما ظن أعداؤه أنه مل يرسل 

ن ذلك ظنا منهم أنه خلق خلقه باطال وهلذا أثىن تعاىل على عباده املتفكرين إليهم رسوال ومل جيعل هلم أجال للقائه كا
يف خملوقاته بأن أوصلهم فكرهم فيها إىل شهادهتم بأنه تعاىل مل خيلقها باطال وأهنم ملا علموا ذلك وشهدوا به علموا 

ا ربنا ما خلقت هذا باطال أن خلقها يستلزم أمره وهنيه وثوابه وعقابه فذكروا يف دعائهم هذين األمرين فقالو
سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظاملني من أنصار فلما علموا أن خلق 

السموات واألرض يستلزم الثواب والعقاب تعوذوا باهللا من عقابه مث ذكروا اإلميان الذي أوقعهم عليه فكرهم يف 
ننا مسعنا مناديا ينادى لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا فكانت مثرة فكرهم يف خلق خلق السموات واألرض فقالوا ربنا إ

السموات واألرض اإلقرار به تعاىل وبوحدانيته وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابه فتوسلوا إليه بإمياهنم الذي هو من 
ه اليت وعدمهوها وذلك متام نعمته أعظم فضله عليهم إىل مغفرة ذنوهبم وتكفري سيئاهتم وإدخاهلم مع اإلبرار إىل جنت

عليهم فتوسلوا بإنعامه عليهم أوال إىل إنعامه عليهم آخرا وتلك وسيلة بطاعته إىل كرامته وهو إحدى الوسائل إليه 
وهي الوسيلة اليت أمرهم هبا يف قوله يا أيها الذين آمنوا أتقوا اهللا وابتغوا إليه الوسيلة وأخرب عن خاصة عبادهم أهنم 

ن الوسيلة إليه إذ يقول تعاىل أولئك الذين يدعون إىل رهبم الوسيلة ايهم أقرب على أن يف هاتني اآليتني أسرارا يبتغو
بديعة ذكرهتا يف كتاب التحفة املكية يف بيان امللة اإلبراهيمية فأمثر هلم فكرهم الصحيح يف خلق السموات واألرض 

رسوله ودينه وشرعه وثوابه وعقابه والتوسل إليه بطاعته واإلميان به وهذا أنه مل خيلقها باطال وأمثر هلم اإلميان باهللا و
الذي ذكرناه يف هذا الفصل قطرة من حبر ال ساحل له فال تستطله فإنه كنز من كنوز العلم ال يالئم كل نفس وال 

  يقبله كل حمروم واهللا خيتص برمحته من يشاء و 
  اجه أهل الباطل للمسلمني يف القبلة لنرجع إىل ما كنا بصدده من الكالم يف ذكر حم

ونصر اهللا هلم باحلجة عليهم وقد رأيت أليب القاسم السهيلي يف الكالم على هذه االيات فصال اذكره بلفظه قال يف 
يعىن ملا صلى إىل الكعبة املشرفة // إسناده جيد // قول النيب للرباء بن معرور قد كنت على قبلة لو صربت عليها 

  بالتوجه إليها ومل يأمره باإلعادة ألنه كان متأوال قبل األمر 
قلت ونظري هذا أنه مل يأمر من أكل يف هنار رمضان باإلعادة ملا ربط اخليطني يف رجليه وأكل حىت يتبينا له ألجل 

  التأويل 
ل يا رسول اهللا إين ونظريه أنه مل يأمر أبا ذر بإعادة ما ترك من الصالة مع اجلنابة إذ مل يعرف شرع التيمم للجنب فقا

  تصيبين اجلنابة فأمكث الشهر والشهرين ال أصلي يعين يف البادية فقال أين أنت عن التيمم 
ونظريه أيضا أنه مل بأمر املستحاضة باإلعادة وقد قالت إين أستحاض حيضة شديدة وقد منعين الصوم والصالة 

  ومل يأمرها بإعادة ما تركت // والنسائي وغريهم  رواه البخاري ومسلم// فأمرها أن جتلس أيام احليض مث تصلي 
بإعادة ما تقدم له من // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // ونظريه أيضا أنه مل يأمر املسىء يف صالته 



  الصلوات اليت مل تكن صحيحة وإمنا باإلعادة يف الوقت ألنه مل يؤد فرض وقته مع بقائه خبالف ما تقدم له 
// ضا أنه مل يأمر املتمعك يف التراب كما تتمعك الدابة ألجل التيمم باإلعادة مع أنه مل يصب فرض التيمم ونظريه أي

  // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريمها 
// ونظريه ايضا أنه مل يأمر معاوية بن احلكم السلمي بإعادة الصالة وقد تكلم فيها بكالم أجنيب ليس من مصلحتها 

  // لنسائي وغريمها رواه مسلم وا

رواه البخاري ومسلم وأبو داود // ونظريه أيضا أنه مل يضمن أسامة قتيله بعد إسالمه بقصاص وال دية وال كفارة 
وال جتد هذه النظائر جمموعة يف موضع فالتأويل واالجتهاد يف إصابة احلق منع يف هذه املواضع من // وغريهم 

  ق العبد اإلعادة والتضمني ثبوت األحكام يف ح
وقاعدة هذه الباب أن األحكام إمنا تثبت يف حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه فكما ال يترتب يف حقه قبل بلوغه 
وهو كذلك ال يترتب يف حقه قبل بلوغها إليه وهذا جممع عليه يف احلدود أهنا ال تقاوم إال على من بلغه حترمي أسباهبا 

  ثبوت ذلك يف العبادات واحلدود وما ذكرناه من النظائر يدل على 
ويدل عليه أيضا يف املعامالت قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنني فإمرهم 
تعاىل أن يتركوا ما بقي من الربا وهو ما مل يقبض ومل يأمرهم برد املقبوض ألهنم قبضوه قبل التحرمي فأقرهم عليه بل 

قبا صلوا إيل القبلة املنسوخة بعد بطالهنا ومل يعيدوا ما صلوا بل استداروا يف صالهتم وامتوها ألن احلكم مل يثبت  أهل
  يف حقهم إال بعد بلوغه إليهم ويف هذا األصل ثالثة أقوال للفقهاء وهي ألصحاب أمحد 

  هذا أحدها وهو أصحها وهو اختيار شيخنا رضي اهللا عنه 
إذا بلغ طائفة ترتب يف حق غريهم ولزمهم كما لزم من بلغه وهذا اختيار كثري من اصحاب الثاين أن اخلطاب 
  الشافعي وغريهم 

الثالث الفرق بني اخلطاب االبتدائي واخلطاب الناسخ فاخلطاب االبتدائي يعم ثبوته من بلغه وغريه واخلطاب الناسخ 
ني أنه يف الناسخ مستصحب حلكم مشروع مأمور به ال يترتب يف حق املخاطب إال بعد بلوغه والفرق بني اخلطاب

خبالف اخلطاب االبتدائي ذكره القاضي أبو يعلي يف بعض كتبه ونصوص القرآن والسنة تشهد للقول األول وليس 
  هذا موضع استقصاء هذه املسألة وإمنا أشرنا إليها إشارة 

 بيت املقدس وهو قول ابن عباس يعين قوله قال أبو القاسم ويف احلديث دليل على أن النيب كان يصلي مبكة إىل
للرباء لقد كنت على قبلة وقالت طائفة ما صلى إىل بيت املقدس إال منذ قدم املدينة سبعة عشر شهرا أو ستة عشر 

  شهرا فعلى هذا يكون يف القبلة نسخان نسخ سنة بسنة ونسخ سنة بقرآن وقد 

روى عنه من طرق صحاح أن رسول اهللا إذا صلى مبكة استقبل بني حديث ابن عباس منشأاخلالف يف هذه املسألة ف
بيت املقدس وجعل الكعبة بينه وبني بيت املقدس فلما كان يتحرى القبلتني مجيعا مل ينب توجهه إىل بيت املقدس 

للناس حىت خرج من مكة ولذلك واهللا أعلم قال اهللا تعاىل يف االية الناسخة ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
د احلرام اي من اي جهة جئت إىل الصالة وخرجت إليها فاستقبل الكعبة كنت متسدبرا بيت املقدس أو مل املسج

  تكن ألنه كان مبكة يتحرى يف استقباله بيت املقدس أن تكون الكعبة بني يديه 
ا قال تدبر قوله ومن حيث خرجت فول وجهك وقال ألمته وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومل يقل حيث م
خرجتم وذلك ألنه كان إمام املسلمني فكان خيرج إليهم يف كل صالة ليصلي هبم وكان ذلك واجبا عليه إذ كان 



اإلمام املقتدي به فأفاد ذكر اخلروج يف خاصته هذا املعىن ومل يكن حكم غريه هكذا يقتضي اخلروج وال سيما 
  النساء ومن ال مجاعة عليه 

ن قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره خطاب عام له وألمته يقتضي قلت ويظهر يف هذا معىن آخر وهو أ
  أمرهم بالتوجه إىل املسجد احلرام يف أي موضع كانوا من األرض 

وقوله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام خطاب بصيغة اإلفراد واملراد هو األمة كقوله يا أيها 
  استقباهلا من اي جهة ومكان خرج منه النيب اتق اهللا ونظائره وهو يفيد األمر ب

وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يفيد األمر باستقباهلا يف أي موضع استقر فيه وهو تعاىل مل يقيد اخلروج 
بغاية بل اطلق غايته كما عم مبدأة فمن حيث خرج إىل أي خمرج كان من صالة أو غزو أو حج أو غري ذلك فهو 

د احلرام هو واألمة ويف أي بقعة كانوا من األرض فهو مأمور هو واألمة باستقباله فتناولت مأمور باستقبال املسج
اآليتان أحوال األمة كلها يف مبدأ تنقلهم من حيث خرجوا ويف غايته إىل حيث انتهوا ويف حال اسقرارهم حيث ما 

نها العبد فتأمل هذا املعىن ووازن بينه كانوا فأفاد ذلك عموم األمر باالستقبال يف األحوال الثالث اليت ال ينفك م
وبني ما ابداه أبو القاسم يتبني لك الرجحان واهللا أعلم مبا أراد من كالمه وإمنا هو كد أفهام أمثالنا من القاصرين 
فقوله من حيث خرجت يتناول مبدأ اخلروج وغايته له ولألمة وكان أوىل هبذااخلطاب ألن مبدأ التوجه كان على 

  شديد احلرص على التحويل يديه وكان 

وقوله وحيثما كنتم يتناول أماكن الكون كلها له ولألمة وكانوا أوىل هبذا اخلطاب لتعدد أماكن أكواهنم وكثرهتا 
حبسب كثرهتم واختالف بالدهم وأقطارهم واستدارهتا حول الكعبة شرقا وغربا ومينا وعراقا فكان األحسن يف 

ي من أقطار األرض يف شرقها وغرهبا وسائر جهاهتا وال ريب أهنم أدخل يف هذا حقهم أن يقال هلم وحيث ما كنتم أ
  اخلطاب منه فتأمل هذه النكت البديعة فلعلك ال تظفر هبا يف موضع غري هذا واهللا أعلم 

نوا قال ابو القاسم وكرر الباري تعاىل األمر بالتوجه إيل بيت احلرام يف ثالث آيات ألن املنكرين لتحويل القبلة كا
ثالثة اصناف من الناس اليهود ألهنم ال يقولون بالنسخ يف أصل مذهبهم وأهل الريب والنفاق اشتد إنكارهم له ألنه 

إليه كما رجع إىل قبلتنا وكانوا قبل ! كان أول نسخ نزل وكفار قريش قالوا ندم حممد على فراق ديننا فسريجع 
ىل ملة إبراهيم وإمساعيل وقد فارق قبله إبراهيم وإمساعيل وآثر ذلك حيتجون عليه فيقولون يزعم حممد أنه يدعونا إ

  عليها قبلة اليهود فقال اهللا له حني أمره بالصالة إىل الكعبة لئال يكون للناس عليكم حجة إال الذين ظلموا منهم 
كونن من على االستثناء املنقطع أي لكن الذين ظلموا منهم ال يرجعون وال يهتدون وقال احلق من ربك فال ت

  املتمرين أي من الذين شكوا وامتروا 
ومعىن احلق من ربك أي الذي أمرتك به من التوجه إىل بيت احلرام هواحلق الذي كان عليه األنبياء قبلك فال متتر 

يف ذلك فقال وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رهبم وقال وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون 
  تمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة األنبياء مث ساق من طريق أيب داود يف كتاب الناسخ واملنسوخ أي يك

قال حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب قال كان سليمان بن عبد امللك ال يعظم إيليا كما 
معاوية فقال سليمان وهو جالس فيه  يعظمها أهل بيته قال فسرت معه وهو ويل عهد قال ومعه خالد بن يزيد بن
  واهللا إن يف هذه القبلة اليت صلى إليها املسلمون والنصارى لعجبا كذا رأيته 

والصواب اليهود قال خالد بن يزيد أما واهللا إين ألقرأ الكتاب الذي انزله اهللا علي حممد فلم جتدها اليهود يف 



ة كان على الصخرة فلما غضب اهللا عز و جل على بين إسرائيل الكتاب الذي أنزله اهللا عليهم ولكن تابوت السكين
  رفعه فكانت صالهتم إىل الصخرة عن مشاورة منهم 

وروى أبو داود أيضا أن يهوديا خاصم أبا العالية يف القبلة فقال أبو العالية إن موسى كان يصلي عند الصخرة 
 يديه وقال اليهودي بيين وبينك مسجد صاحل النيب ويستقبل البيت احلرام فكانت الكعبة قبلته وكانت الصخرة بني

  أبو العالية فإين صليت يف مسجد صاحل وقبلته الكعبة انتهى 
قلت وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة وهي أن استقبال أهل الكتاب لقبلتهم مل يكن من جهة الوحي والتوقيف 

ب أن اهللا مل يأمرهم يف اإلجنيل وال يف غريه باستقبال من اهللا بل كان عن مشورة منهم واجتهاد أما النصارى فال ري
املشرق أبدا وهم مقرون بذلك ومقرون أن قبله املسيح كانت قبلة بين إسرائيل وهي الصخرة وإمنا وضع هلم 

شيوخهم وأسالفهم هذه القبلة وهم يعتذرون عنهم بأن املسيح فوض إليهم التحليل والتحرمي وشرع األحكام وأن 
وحرموه فقد حلله هو وحرمه يف السماء فهم مع اليهود متفقون على أن اهللا مل يشرع استقبال املشرق ما حللوه 

على لسان رسوله أبدا واملسلمون شاهدون عليهم بذلك وأما قبلة اليهود فليس يف التوراة األمر باستقبال الصخرة 
قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه فلما  البتة وإمنا كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجوا فإذا

  رفع صلوا إىل موضعه وهو الصخرة 
وأما السامرة فإهنم يصلون إىل طور هلم بأرض الشام ويعظمونه وحيجون إليه ورأيته أنا وهو يف بلد نابلس وناظرت 

لة الصحيحة واليهود فضالءهم يف استقباله وقلت هو قبلة باطلة مبتدعة فقال مشار إليه يف دينهم هذه هي القب
أخطأوها ألن اهللا تعاىل أمر يف التوراة باستقباله عينا مث ذكر نصا يزعمه من التوراة يف استقباله فقلت له هذا 

خطأقطعا على التوراة ألهنا إمنا أنزلت على بين إسرائيل فهم املخاطبون هبا وأنتم فرع عليهم فيها وإمنا تلقيتموها 
توراة اليت بأيديهم وأنا رأيتها وليس هذا فيها فقال يل صدقت إمنا هو يف توراتنا خاصة عنهم وهذا النص ليس يف ال

قلت له فمن احملال أن يكون أصحاب التوراة املخاطبون هبا وهم الذين تلقوها عن الكليم وهم متفرقون يف أقطار 
نتم وحفظتم النص هبا فلم يرجع إىل األرض قد كتموا هذا النص وأزالوه وبدلوا القبلة اليت أمروا هبا وحفظتموها أ

  اجلواب 
قلت وهذا كله مما يقوى أن يكون الضمري يف قوله تعاىل ولكل وجهة هو موليها راجعا إىل كل أي هو موليها وجهه 

  ليس املراد أن اهللا موليه إياها لوجوه هذا أحدها 
  كان  الثاين أنه مل يتقدم المسه تعاىل ذكر يعود الضمري عليه يف األية وإن

مذكورا فيما قبلها ففي إعادة الضمري إليه تعاىل دون كل رد الضمري إىل غري من هو أوىل به ومنعه من القريب منه 
  الالحق به 

الثالث أنه لو عاد الضمري عليه تعاىل لقال هو موليه إياها هذا وجه الكالم كما قال تعاىل نوله ما توىل فوجه الكالم 
  قال وىل القبلة إياه فتأمله أن يقال واله القبلة ال ي

وقول أيب القاسم أنه تعاىل كرر ذكر األمر باستقباهلا ثالثا ردا على الطوائف الثالث ليس بالبني وال يف اللفظ إشعار 
بذلك والذي يظهر فيه إنه أمر به يف كل سياق ملعىن يقتضيه فذكره أول مرة ابتداء للحكم ونسخا لالستقبال األول 

لب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فقال قد نرى تق
فولوا وجوهكم شطره مث ذكر أن أهل الكتاب يعلمون أن هذا هو احلق من رهبم حيث جيدونه يف كتبهم كذلك مث 



لتهم وال بعضهم بتابع قبلة أخرب عن عبادهتم وكفرهم وأنه لو أتاهم بكل آية ما تبعوا قبلته وال هو أيضا بتابع قب
بعض مث حذره من اتباع أهوائهم مث كرر معرفة أهل الكتاب به كمعرفتهم بأبنائهم وأهنم ليكتمون احلق عن علم مث 

أخرب أن هذا هو احلق من ربه فال يلحقه فيه امتراء مث اخرب أن لكل من األمم وجهة هو مستقبلها وموليها وجهة 
ون اخلريات مث اعاد األمر باستقباهلا من حيث خرج يف ضمن هذا السياق الزائد على جمرد فاستبقوا أنتم أيها املؤمن

النسخ مث اعاد األمر به غري مكرر له تكررا حمضا بل يف ضمنه أمرهم باستقباهلا حيثما كانوا كما أمرهم باستقباهلا 
كانوا عند شرع احلكم وابتدائه وبعد أوال حيثما كانوا عند النسخ وابتداء شرع حلكم فأمرهم باستقباهلا حيثما 

احملاجة واملخاصمة واحلكم هلم وبيان عنادهم وخمالفتهم مع علمهم فذكر األمر بذلك يف كل موطن القتضاء السياق 
  له فتامله واهللا أعلم 

ه فاستثناؤه وقوله إن االستثناء يف قوله إال الذين ظلموا منهم منقطع قد قاله أكثر الناس ووجهة أن الظامل ال حجة ل
مما ذكر قبله منقطع ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول ليس االستثناء مبنقطع بل هو متصل على بابه وإمنا أوجب 

هلم أن حكموا بانقطاعه حيث ظنوا أن احلجة ههنا املراد هبا احلجة الصحيحة احلق واحلجة يف كتاب اهللا يراد هبا 
  نوعان 

  له وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وقوله قل فلله احلجة البالغة أحدمها احلجة احلق الصحيحة كقو

ويراد هبا مطلق االحتجاج حبق أو بباطل كقوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا وقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا 
إبراهيم يف ربه وقوله بينات ما كان حجتهم إال ان قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني وقوله أمل تر إىل الذي حاج 

والذين حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم وإذا كانت احلجة إمسا ملا حيتج به من احلق 
أو باطل صح استثناء حجة الظاملني من قوله لئال يكون للناس عليكم حجة وهذا يف غاية التحقيق واملعىن أن الظاملني 

  لة الداحضة فال ختشوهم واخشوين حيتجون عليك باحلجة الباط
ومن ذلك قوله تعاىل وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوا كان آباؤهم ال يعقلون 
 شيئا وال يهتدون فهذه مناظرة حكاها اهللا بني املسلمني والكفار فإن الكفار جلأوا إىل تقليد اآلباء وظنوا أنه منجيهم

إلحساهنم ظنهم هبم فحكم اهللا بينهم بقوله أولو كان آباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون ويف موضع آخر أولو كان 
الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري ويف موضع آخر قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم فأخرب عن 

تقليد من ليس عنده علم وال هدى من اهللا واملعىن ولو بطالن هذه احلجة وأهنا ال تنجين من عذاب اهللا تعاىل ألهنا 
كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري يقلدوهنم ولو كانوا ال علم عندهم وال هدى يقلدوهنم أيضا وهذا شأن من 

ال غرض له يف اهلدى وال يف اتباع احلق إن غرضه بالتقليد إال دفع احلق واحلجة إذا لزمته ألنه لو كان مقصوده 
ق التبعه إذا ظهر له وقد جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم فلو كنتم ممن يتبع احلق ألتبعتم ما جئتكم به فأنتم احل

مل تقلدوا اآلباء لكوهنم على حق فقد جئتكم أهدى مما وجدمتوهم عليه وإمنا جعلتم تقليدهم جنة لكم تدفعون هبا 
  ية كلية احلق الذي جئتكم به فائدة اندراج الدليل حتت قض

ليس من شرط الدليل اندراجه حتت قضية كلية تكن هبا جزءا من قياس مشويل وال استلزامه نظريا يكون به قياس 
متثيل بل جيوز كونه معينا مستلزما لثبوت معني وإمنا شرطه اللزوم فيما كان بينهما تالزم شرعا أو عقال أو عادة 

  استدل فيه بثبوت امللزوم على 



في الالزم على نفي ملزومه فكل ملزوم دليل على الزمه والعلم بداللته متوقف على العلم به وعلى ثبوت الزمه وبن
العلم بلزومه وهلذا كانت أدلة التوحيد واملعاد والنبوات اليت يف القرآن آيات ودالالت معينات مستلزمة ملدلوهلا 

يعها وما تضمنته من التخصيصات واحلكم بنفسها من غري احتياج إىل اندراجها حتت قضية كلية فاملخلوقات مج
والغايات مستلزمة خلالق سبحانه عينا خبالف ما يزعم كثري من النظار أنه دليل لقوهلم كل ممكن مفتقر إىل واجب 

وكل حمدث مفتقر إىل حمدث فإن هذه القضية الكلية بعد تعبهم يف تقريرها ودفع ما يعارضها ال يدل على مطلوب 
منا يدل على واجب وحمدث ما وأما آياته سبحانه وأدلة توحيده وما اخرب به من املعاد وما نصته معني وخالق معني إ

من األدلة لصدق رسله فال يفتقر يف كوهنا آيات إىل قياس مشويل وال متثيلي وهي مستلزمة ملدلوهلا عينا والعلم هبا 
دلول انتقال بني يف غاية البيان وهو كانتقال الذهن مستلزم للعلم باملدلول ال خيتلف عنه فانتقال الذهن منها إىل امل

من رؤية الدخان إىل أن حتته نارا ومن رؤية اجلسم املتحرك قسرا إىل ان له حمركا ومن رؤية شعاع الشمس إىل العلم 
وقف بطلوعها ونظائر ذلك فالعلم مبفردات هذه القضايا الكلية أسبق إىل الذهن واحلركة من القضية الكلية بل ال تت

داللتها على القضية الكلية البته وعلم العقل مبدلول اآلية املعينة احلسية كعلم احلس بتلك اآلية ال فرق يف العلم 
بينهما إال أن اآلية تدرك باحلس ومدلوهلا بالعقل فعلم العقل بثبوت التوحيد واملعاد والنبوات وجزمه هبا كجزم 

  الفعل بالنسبة إىل التكليف  احلس مبا يشاهده من آياهتا املشهودة فائدة
الفعل بالنسبة إىل التكليف نوعان أحدمها اتفق الناس على جوازه ووقوعه واختلفوا يف نسبة إطالق القول عليه بأنه 
ال يطاق والثاين اتفق الناس على أنه ال يطاق وتنازعوا يف جواز األمر به ومل يتنازعوا يف عدم وقوعه ومل يثبت حبمد 

ر اتفق املسلمون على أنه ال يطاق وقالوا إنه يكلف به العبد وال اتفق املسلمون على فعل كلف به العبد اهللا تعاىل أم
  وأطلقوا القول عليه بأنه ال يطاق وللمسالة ثالثة مآخذ 

أحدها أن االستطاعة مع الفعل أو قبله والصواب أهنا نوعان نوع قبله وهي املصححة للتكليف اليت هي شرط فيه 
  ارن له فليست شرطا يف التكليف ونوع مق

املأخذ الثاين إن تعلق علم اهللا سبحانه بعدم وقوع الفعل هل خيرجه عن كونه مقدورا للعبد فمن أخرجه عن كونه 
مقدورا قال األمر به أمر مبا ال يطاق ومن مل خيرجه عن كونه مقدورا مل يطلق عليه ذلك والصواب أنه ال خيرجه عن 

املصححة اليت هي مناط التكليف وشرط فيه وإن أخرجه عن كونه مقدورا القدرة املوجبة كونه مقدروا القدرة 
  للفعل املقارنة له 

املأخذ الثالث أن ما تعلق علم اهللا بأنه ال يكون من أفعال املكلفني نوعان أحدمها أن يتعلق بأنه ال يكون لعدم القدرة 
ثاين ما تعلق بأنه ال يكون لعدم إرادة العبد له فهذا ال خيرج هبذا عليه فهذا ال يكون ممكنا مقدورا وال مكلفا به وال
  العلم عن اإلمكان وال عن جواز األمر به ووقوعه 

املأخذ الرابع وهو من ادقها وأغمضها وهو أن علم اهللا أنه ال يكون لعدم مشيئته له ولو شاء للعبد لفعله هل خيرجه 
وجيعل األمر به أمرا مبا ال يطاق والصواب أن عدم مشيئة الرب له ال عدم مشيئة الرب تعاىل له عن كونه مقدورا 

خيرجه عن كونه ممكنا يف نفسه كما أن عدم مشيئته ملا هو قادر عليه من أفعاله ال خيرجه عن كونه مقدورا له وإمنا 
ئته فال خيرجه عن كونه خيرج الفعل عن اإلمكان إذا كان حبيث لو أراده الفاعل مل ميكنه فعله وأما امتناعه لعدم مشي

  مقدورا وجيعله حماال 
  فإن قيل هو موقوف على مشيئة اهللا وهي غري مقدورة للعبد واملوقوف على غري املقدور غري مقدور 

قيل إمنا يكون غري مقدور إذا كان حبيث لو أراده العبد مل يقدر عليه فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة العبد عليه فأما 



لعدم مشيئته له فهذا ال خيرجه عن كونه مقدورا له وإن كانت مشيئته موقوفة على مشيئة  إذا كان عدم وقوعه
الرب تعاىل كما أن عدم وقوع الفعل من اهللا لعدم مشيئته له ال خيرجه عن كونه مقدورا له وإن كانت مشيئته تعاىل 

النظر إىل املأمور به وإىل النظر إىل موقوفة على غريها من صفاته كعلمه وحكمته فالنزاع يف هذا األصل يتنوع إىل 
  جواز األمر به ووقوعه 

ومن جعل القسمني واحدا وادعى جواز األمر به مطلقا لوقوع بعض األقسام اليت يظنها مما ال يطاق وقاس عليها 
أو  النوع الذي اتفق الناس على أنه ال يطاق وأن وقوع ذلك النوع يستلزم لوقوع القسم املتفق على أنه ال يطاق
على جوازه فقد أخطأ خطأ بينا فإن من قاس الصحيح املتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله على 

  العاجز عن الفعل إما الستحالته يف نفسه أو لعجزه عنه جلامع ما يشتركان فيه من كون 

بني ما علم الفرق بينهما عقال االستطاعة مع الفعل ومن تعلق علم الرب تعاىل بعدم وقوع الفعل منهما فقد مجع 
  وشرعا وحسا وهذا منافسد القياس وأبطله والعبد مأمور من جهة الرب تعاىل ومنهى 

وعند هؤالء أن أوامره تكليف ملا يطاق فهي غري مقدورة للعبد وهو جمبور على ما فعله من نواهيه فتركها غري 
ا ارتكبه مما هنى عنه بل هو جمرب يف باب النواهي مكلف مبا مقدور له فال هو قادر على فعل ما أمر به وال على ترك م

ال يطيقه يف باب األوامر وبإزاء هؤالء القدرية الذين يقولون إن فعل العبد ال يتوقف على مشيئة اهللا وال هو مقدور 
نا وكافرا وبرا له سبحانه وأنه يفعله بدون مشيئة اهللا لفعله وتركه بدون مشيئة اهللا لتركه فهو الذي جعل نفسه مؤم
  وفاجرا ومطيعا وعاصيا واهللا مل جيعله كذلك وال شاء منه أفعاله وال خلقها وال يوصف بالقدرة عليها 

وقول هؤالء شر من قول أولئك من وجه وقول أولئك شر من قول هؤالء من وجه وكالمها ناكب عن احلق حائد 
  عن الصراط املستقيم فائدة 

  الكالم على لفظ مدائن

  عاىل وابعث يف املدائن حاشرين هي مجع مدينة وفيها قوالن قوله ت
  أحدمها أهنا فعيله واشتقاقها من مدن وعلى هذا فتهمز ألهنا فعائل كعقائل وظرائف وابه 

الثاين أهنا مفعلة واشتقاقها من دان يدين وأصلها مديونة مفعولة من دان أي مملوكة مذللة مللكها منقادة له وفعل هبا 
بيوع حىت صار مبيعا فعند اخلليل أنك ألقيت ضمه الياء على الباء فسكنت الياء اليت هي عني الفعل ما فعل مب

  وبعدها واو مفعول وهي ساكنة فاجتمع ساكنان فحذفت واو مفعول ألهنا زائدة فهي أوىل باحلذف من العني 
ت ياء ألهنم ملا ألقوا ضمة الياء على قال أبو احلسن األخفش احملذوف عني الفعل والباقية هي واو مفعول وإمنا صار

الباء انضمت الباء وبعدها ياء ساكنة فأبدلت الضمة كسرة للياء اليت بعدها مث حذفت الياء اللتقائها ساكنه مع 
  الواو واو مفعول بعد 

هنم أن ألزمت الفاء الكسرة اليت حدثت ألجل الياء فصادفت واو مفعول ساكنة فقلبتها ياء ورجح قول اخلليل بأ
  قالوا ماء مشيب وارض مميت عليها إي ممات عليها وغار منيل وهو الذي ينال ما فيه من النوال 

وأصل هذه الكلمات مشيوب ومميوت ومنيول فحذفوا واو مفعول وبقوا عني الفعل وال جيوز أن تكون احملذوفة 
إذا اعتلت الم الفعل كمرمى ومقضي مقضي الالم وواو مفعول هي الباقية املنقلبة ياء ألن واو مفعول إمنا تقلب ياء 

عليه وإال فإذا كانت الم الفعل صحيحة بقيت واو مفعول على حاهلا كمضروب ومقتول ورجح قول األخفش بأن 



واو مفعول جاءت ملعىن فحذفها خمل مبا جاءت إلجله أال ترى أهنم يقولون مررت بقاض حيذفون الياء األصلية 
  عىن ويبقون التنوين ألنه جاء مل

ورجح أيضا بأن العني قد أعلت يف قال وباع وقيل وبيع ومبيع ومقول فلما اعتلت باإلسكان والقلب اعتلت 
باحلذف وواو مفعول مل ينقلب من شيء ومل يعتل يف الفعل فكان إبقاؤها وحذف املعتل أوجب وايضا فإن العني يف 

 باحلذف يف مقول ومبيع وملن نصر قول اخلليل مقول ومبيع حذفت يف قوهلم قل وبع فلما حذفت ههنا كانت أوىل
أن يقول الساكنان إذا التقيا يف كلمة واحدة حرك الثاين منهما فكذلك إذا حذف أحد الساكنني من كلمة حيذف 

  اآلخر منهما 
وملن نصر قول األخفش أن يقول هذا الدليل نقلبه عليكم فنقول إذا التقى الساكنان يف كلمة واحدة حذف أوهلما 
كخف وقل وبع وقياس احلذف على احلذف أقرب من قياس احلذف على احلركة وأيضا فكما اعتلت العني بالقلب 

  مع ألف فاعل كقائم وقائل اعتلت باحلذف مع واو مفعول 
قالت اخلليلية امليم يف أول مفعول دالة على أنه اسم مفعول فتبقى الواو زائدة حمضة فتكون أوىل باحلذف من احلرف 

ي قالت األخفشية امليم ال تستقل بالداللة على املفعولية فإن مبيعا يشبه مسريا أو مقيال من املصادر وال األصل
  يتميزان إال بواو مفعول فال سبيل إىل حذفها فصار يف املدينة ثالثة أقوال 

فإن كانت املدائن فعائل  أحدها أهنا فعلية من مدن والثاين مفعولة وعينها حمذوفة والثالث مفعلة وواو املفعول حمذوفة
  تعني مهزها كصحائف ألن املدة وقعت بعد ألف اجلمع وإن كانت فهي مفعلة كمعيشة فال هتمز ألهنا ليست مبدة 

فإن قلت فما تقول يف قراءة من قرأ معائش باهلمز وهي مجع معيشة وياؤها ليست زائدة بل أصلها احلركة إما مفعلة 
  زهم مصائب وهي مجع مصيبة وإما مفعلة وكذلك ما تقول يف مه

قلت أما معائش فكدرت عيش اهل التصريف حىت قال فيها أبو عثمان يف تصريفه و أما قراءة اهل املدينة معائش 
باهلمز فهي خطأفال يلتفت إليها فإمنا أخذت عن نافع بن أىب نعيم ومل يكن يدري ما العربية وله أحرف يقرؤها حلنا 

  قد أصيبوا منها مبصائب حنوا من هذا وأما مصائب فل
قال املازين وقد قالت العرب مصائب فهمزوا وهو من الغلط قالوا حالب السويق وكأهنم تومهوا أن مصيبة فعيلة 
فهمزوها حىت مجعوها كما مهزوا شقائق وإمنا مصيبة مفعلة من أصاب يصيب فأصلها مصوبة فألقوا حركة الواو 

لصاد فانكسرت الصاد وبعدها واو سا   كنة فأبدلت ياء علىا
وأكثر العرب يقول مصاوب فيجيء هبا على القياس وما ينبغي فيقال ومن املصائب ختطئه العرب وأهل املدينة وحنن 
إمنا جنهد أنفسنا يف استخراج املقاييس لنوافقهم فيما تكلموا به فإذا كان ما ثبت عنهم خطأ وحلنا وخالفناهم فيه مل 

ج كالمهم وال ريب أن املهموز يف هذا اجلمع هو ما كانت حروف العلة يف واحدة نكن تابعني هلم وال قاصدين لنه
مدة زائدة كصحيفة ورسالة وعجوز فإذا مهزوا ما كان حرف العلة فيه اصليا يف بعض املواضع تشبيها له مبا هو فيه 

أصله لغرض ما من  مبدة زائدة فأي خطأ يلزمهم وأي غلط يسجل به عليهم وطاملا خيرجون الشيء من كالمهم عن
تشبيه أو ختفيف أو تنبيه على أنه كان ينبغي أن يكون كذا وألغراض عديدة أفتراهم ملا صححوا استحوذ فصححوا 

  ما حقه اإلعالل كانوا خمطئني 
وكذلك ملا صححوا استنوق فهال قلتم إن القوم ملا القوا اهلمزة بعد ألف مفاعل فيها حرف العلة مدة يف واحدة مل 

وها يف معايش ومصايب ألن املوضع موضع مهز فليست اهلمزة بشديدة الغربة يف هذا املوضع ويا للعجب يستنكر
كم يف اللغة من قلب وإبدال وحذف غري مقيس بل هو مسموع مساعا جمردا ولو تكلم بغريه لكان غلطا وخطأوإن 



  كان مقتضى القياس 
يف كالمهم مث قال وإمنا جيوز مثل هذا لغلط عليهم ملا  وقد ذكر ابن جين من األمثلة اليت زعم أهنا وقعت غلطا

يستهويهم من الشبه ألهنم ليست هلم قياسات يعتصمون هبا وإمنا خيلدون إىل بدائعهم وأين هذا من كالم اإلمام 
املقدم سيبويه حيث يقول وليس شيء مما يضطرون إليه إال وهم حياولون به وجها وهذا من النحاة شبيه من رد 

ية نصوص الصفات ملخالفتها أقيستهم ومن رد أحاديث األحكام عند خمالفتها الرأي واملقصود باألقيسة اجلهم
  واالستنباطات فهم املنقول ال ختطئته واهللا املوف 

  فائدة الكالم على لفظ استطاع

أي حسنة وزينة  استطاع استفعل من طاع يطوع ومل ينطق به وإمنا نطقوا بالرباعي منه فيقال أطاعة وقالوا طوع له
وكأنه جعل نفسه مطيعة لداعية فاهلمزة من أطاعه مهزة التعدية والنقل من اللزوم إلىالتعدي والتضعيف يف طوع 

  لكونه يف معىن حسن وزين 
وأما السني والتاء يف استطاع فإما أن تكون للوجود أي وجدته طوعا يل كاستجدته أي وجدته جيدا واستصوبت 

  ا واستعظمته أي وجدته عظيما كالمه أي وجدته صواب
وأما أن تكون للطلب أي طلبت أن يطيعين إذا امرته وال يستعصي علي بل يكون طوع قدريت وقد يأيت هذا البناء 
مبعىن فعل كقر واستقر ومر واستمر وقد يأيت مبعىن الصريورة كاستنوق البعري واستحجر الطني وباهبما الفعل الالزم 

  عظم واستعظم وقد يأيت موافق تفعل كت
وأما استعتبت فهو للطلب أي طلب االعتاب فهو لطلب مصدر الرباعي الذي هو أعتب أي ازال عتبه ال لطلب 

الثالثي الذي هو العتب فقوله تعاىل وإن يستعبوا فما هم من املعتبني أي إن يطلبوا إعتابنا وإزالة عتبنا عليهم ويقال 
ل استعتب السيد عبده أي طلب منه أن يزيل عتب نفسه عنه بعوده عتب عليه إذا أعرض عنه وغضب عليه مث يقا

إىل رضاه فأعتبته عبده اي أزال عتبه بطاعته ويقال استعتب العبد سيده أي طلب منه أن يزيل غضبه وعتبه عنه 
وا إعتابنا فأتبعه سيده أي فأزال عتب نفسه عنه وعلى هذا فقوله تعاىل وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني أي وإن يطلب

  وهو إزالة عتبنا عنهم فما هم من املزال عتبهم ألن اآلخرة ال تقال فيها عثراهتم وال يقبل فيها توبتهم 
وقوله ال يؤذن للذين كفروا وال هم يستعتبون أي ال يطلب منهم إعتابنا وإعتبابه تعاىل إزالة عتبة بالتوبة والعمل 

  وا رهبم فيزيلوا عتبه بطاعته واتباع رسله الصاحل فال يطلب منهم يوم القيامة أن يعتب
// وكذلك قوله فيؤمئذ ال تنفع الذين ظلموا معذرهتم وال هم يستعتبون وقول النيب يف دعاء الطائف لك العتيب 

هو اسم من اإلعتاب ال من العتب أي انت املطلوب إعتابه ولك علي أن أعتبك // إسناده حسن إن شاء اهللا 
  وأرضيك بطاعتك 

ل ما ترضى به عين وما يزول به عتبك علي فالعتب منه على عبده والعتيب واإلعتاب له من عبده فههنا أربعة فافع
  أمور 

األول العتب وهو من اهللا تعاىل فإن العبد ال يعتب على ربه فإنه احملسن العادل فال يتصور أن يعتب عليه عبده إال 
  قبح غلط والعبد ظامل ومن ظن من املفسرين خالف ذلك غلط أ

الثاين اإلعتاب وهو من اهللا ومن العبد باعتبارين فإعتاب اهللا عبده إزالة عتب نفسه عن عبده وإعتاب العبد ربه إزالة 



  عتب اهللا عليه والعبد ال قدرة له على ذلك إال بتعاطي األسباب اليت يزول هبا عتب اهللا تعاىل عليه 
االعتبارين فاهللا تعاىل يستعتب عباده أي يطلب منهم أن يعتبوه الثالث استعتاب وهو من اهللا إيضا ومن العبد ب

ويزيلوا عتبة عليهم ومنه قول ابن مسعود وقد وقعت الزلزلة بالكوفة إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه والعبد يستعتب 
  ربه أي يطلب منه إزالة عتبه 

  بيط كثري من املفسدين هلذه املواضع الرابع العتيب وهي اسم اإلعتاب فاشدد يديك هبذا الفضل الذي يعصمك من خت
فأما حمسن فلعله // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // ومنه قول النيب ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل له 

  أن يزداد وإما مسيء فلعله أن يستعتب أي يطلب من ربه إعتابه إياه بتوفيقه للتوبة وقبوهلا منه فيزول عتبة عليه 
ب نظري االسترضاء وهو طلب الرضى ويف األثر أن العبد ليسترضى ربه فريضى عنه وإن اهللا ليسترضي واالستعتا
  فريضى 

  لكن االسترضاء فوق االستعتاب فإنه طلب رضوان اهللا تعاىل واالستعتاب طلب إزالة غضبه وعتبه ومها متالزمان 
  رجعنا إىل استطاع وفيها مخس لغات هذه إحداها 

  ذف تاء استفعال ختفيفا ومنه قوله تعاىل فما اسطاعوا أن يظهروه الثانية اسطاع حب
  الثالثة اصطاع بالصاد وفيه أمران أحدمها حذف التاء والثاين إبدل السني صادا ألجل جماورهتا الطاء 

  الرابعة اسطاع بإدغام التاء يف الطاء وهو إدغام على خالف القياس ألن فيه التقاء الساكنني على غري حدمها 
اخلامسة اسطاع بقتح اهلمزة وقطعها وهي أشكلها فقال سيبويه السني عوض عن ذهاب حركة العي ألن أصله 

أطوع فنقلت فتحه الواو إىل الطاء مث أعل بقلب واوه ألفا لتحركها أصال وانتفاح ماقبلها لفظا فزيدت السني عوضا 
  من ذهاب حركة السني 

يعوض من الشيء إذا فقد وذهب فأما إذا كان موجودا يف اللفظ فال  وتعقب املربد هذا على سيبويه وقال إمنا
  وحركة العني منقولة إىل الفاء فلم تعدم 

وأجيب عن هذا بأن العني ملا سكنت وهنت وهتيأت للحذف عند سكون الالم حنو مل يطع وأطعت فلو بقيت 
السني ليكون عوضا من هذا اإلعالل  حركتها فيها ملا تطرق إليها احلذف بل كنت تقول مل يطوع وأطوعت فزيدت

املتضمن لثالثة أمور نقل حركة املتحرك ووهنه بالسكون وتعريضه للحذف عند سكون ما بعده فجربوا هذا 
اإلعالل هذا بزيادة السني يف أوله سواء قوهلم اهراق فإن أصله أراق فقلبت عينه ألفا بعد تسكينها فصارت عرضة 

عل بالنقل والقلب واحلذف فعرضت اهلاء يف أوله جربا إلعالله وأما أراق فعلى للحذف كقولك مل يرق وارقت فأ
  األصل وأما هراق فعلى إبدال اهلمزة هاء جملاورهتا يف املخرج 

ونظريه أيضا قوهلم اهراح يف أراح يريح هذا قول البصريني وقال الفراء أصله استطاع مث حذفوا التاء فعرضوا منها 
  ذا الذي قاله اقل عمال وأبعد من التكلف فتح اهلمزة وقطعها وه

  ورد عليه بأهنم قالوا اسطاع بكسر اهلمزة ووصلها مع حذف التاء فلو كان حذف 

التاء يوجب الفتح والقطع ملا عدلوا عنه وهذا ظلم للفراء فإنه مل يدع لزوم ذلك وإمنا ذكر ان هذا احلذف مسوغ 
عالل مسوغ لزيادة السني واهلاء طراد يف أقام وأنام وأجاد وأقال وما للفتح والقطع ويقال ولو كان ما ذكرمت من اإل

  ال حيصى وليس نقضكم عليه بأقل من نقوضه فعلم أن هذه مسوغات ال موجبات فائدة ألفاظ التخلف العقلي 
يقال جمنون ومغبون ومهروع خمفوع ومعتوه وممتوه وممته وممسوس وبه ملص ومصاب يف عقله فهذه عشرة ألفاظ 



  أما خمروع فصحفها العامة من مهروع فائدة داللة االقتران و
داللة االقتران تظهر قوهتا يف موطن وضعفها يف موطن وتساوى األمرين يف موطن فإذا مجع املقترنني لفظ اشتركا يف 

ويف / /رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريمها // إطالقه وافتراقا يف تفصيله قويت الداللة كقوله الفطرة مخس 
مث فصلها فإذا جعلت الفطرة مبعىن السنة والسنة هي // رواه النسائي مسلم وغريمها // مسلم عشر من الفطرة 

  املقابلة للواجب ضعف االستدالل باحلديث على وجوب اخلتان 
بل ذلك لكن تلك املقدمتان ممنوعتان فليست الفطرة مبرادفة للسنة وال السنة يف لفظ النيب هي املقابلة للواجب 

  إصطالح وضعي ال حيمل عليه كالم الشارع 
  ومن ذلك قوله على كل مسلم أن يغتسل يوم اجلمعة ويستاك وميس 

فقد اشترك الثالثة يف اطالق لفظ احلق عليه إذا كان // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // من طيب بيته 
فإن اللفظ // صحيح // من هذا قوله وبالغ يف االستنشاق  حقا مستحبا يف اثنني منها كان يف الثالث مستحبا وأبني

  تضمن االستنشاق واملبالغة فإذا كان أحدها مستحبا فاآلخر كذلك 
ولقائل أن يقول اشتراك املستحب واملفروض يف لفظ عام ال يقتضي تساويها ال لغة وال عرفا فإهنما إذا اشتركا يف 

لفات تشترك يف الزم واحد فيشتركان يف أمر عام ويفترقان خبواصهما شيء مل ميتنع افتراقهما يف شيء فإن املخت
فاالقتران كما ال يثبت ألحدمها خاصية ال ينفيها عنه فتأمله وإمنا يثبت هلما االشتراك يف أمر عام فقط وأما املوضع 

ال يبولن أحدكم  الذي يظهر ضعف داللة االقتران فيه فعند تعدد اجلمل واستقالل كل واحدة منهما بنفسها كقوله
رواه // وقوله ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عهد يف عهده // صحيح // يف املاء الدائم وال يغتسل فيه من جنابة 
فالتعرض لداللة االقتران ههنا يف غاية الضغف والفساد فإن كل مجلة // البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود 

ردة به عن اجلملة األخرى واشتراكهما يف جمرد العطف ال يوجب مفيدة ملعناها وحكمها وسببها وغايتها منف
اشتراكهما فيما وراءه وإمنا يشترك حرف العطف يف املعىن إذا عطف مفردا على مفرد فإنه يشترك بينهما يف العامل 

اجلملة كقام زيد وعمرو وأما حنو اقتل زيدا وأكرم بكرا فال اشتراك يف معىن وأبعد من ذلك ظن من ظن أن تقييد 
  السابقة بظرف أو حال أو جمرور يستلزم تقييد الثانية وهذا دعوى جمردة بل فاسدة قطعا 

  ومن تأمل تراكيب الكالم العريب جزم ببطالهنا 
وأما موطن التساوى فحيث كان العطف ظاهرا يف التسوية وقصد املتكلم ظاهرا يف الفرق فيتعارض ظاهر اللفظ 

  دمها اعترب وإال طلب الترجيح واهللا أعلم وظاهر القصد فإن غلب ظهور أح

  فائدة الفعل الناقص 
رضي المه واو من الرضوان وانقلبت واوه ياء النكسار ما قبلها وقالوا يف املاضي املسند إىل اثنني رضيا بالياء 

يرضيان على وجاءوا إىل املضارع فقالوا يرضيان بالياء والقياس يرضوان إذ ال موجب لقلب الواو ياء ولكن محلوا 
رضيا كما محلوا أعطيا على يعطيان ومل يقولوا اعطوا وذلك ليجري الباب على سنن واحد وال خيتلف عليهم فائدة 

  اللفيف املقرون 
إمنا امتنعوا من النطق بأفعال ويله ووحيه وويسه وويبه ألنه لفيف مقرون فلو وضعوا له فعال لوقعت الواو بعد حرف 

هلا باحلذف ك يعد ويزن ويثق ووقعت العني وهي حرفة علة أيضا ثالثة وذلك يوجب املضارعة وذلك يوجب إعال
نقل حركتها إىل الساكن قبلها وإعالهلا باإلسكان ك يبيع وحييد فيتواىل عليهم إعالالت يف كلمة واحدة وهم ال 



  يسمحون بذلك فرفضوا الفعل رأسا فائدة انتصاب جزاء يف اآلية 
فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاءا موفورا أعاد الضمري بلفظ اخلطاب وإن كان  قوله تعاىل إلبليس اذهب

من تبعك يقتضي الغيبة ألنه اجتمع خماطب وغائب فغلب املخاطب وجعل الغائب تبعا له كما كان تبعا له يف 
اله به وانتصب جزاء املعصية والعقوبة فحسن أن جيعل تبعا له يف اللفظ وهذا من حسن ارتباط اللفظ باملعىن واتص

  موفورا عند ابن مالك على املصدر وعامله عنده املصدر األول 
  قال واملصدر يعمل يف املصدر تقول عجبت من قيامك قياما ويعمل فيه الفعل حنو قيام قياما واسم الفاعل كقوله 

  ت مزدجرا عن هواها ازدجارا ... فأصبحت ال أقرب الغانيا 

  با وبعد ففي نصب جزاء قوالن آخران واسم املفعول هو مطلوب طل
  احدمها أنه منصوب مبا يف معىن فإن جهنم جزاؤكم من الفعل فإنه متضمن لتجازون وهو الناصب جزاء 

  الثاين أنه حال وساغ وقوع املصدر حاال ههنا ألنه موصوف 
  ذكر الزخمشري هذين القولني وهذا كما تقول خذ عطاءك عطاء موفورا 

ية أن جزاء ليس مبصدر وإمنا هو اسم للحظ والنصيب فليس مصدر جزيته جزاء بل هو كالعطاء والذي يظهر يف اآل
والنصيب وهلذا وصفه بأنه موفورا اي تام ال نقص فيه وعلى هذا فنصبه على االختصاص وهو يشبه نصب الصفات 

دان واألقربون وللنساء نصيب املقطوعة وهذا كما قال الزخمشري وغريه يف قوله تعاىل للرجال نصيب مما ترك الوال
إىل قوله نصيبا مفروضا قال نصبه على االختصاص أي أعين نصيبا مفروضا وجيوز أن ينتصب انتصاب املصادر 

  املؤكدة كقوله تعاىل فريضة من اهللا فائدة التذكري يف لفظ املسك 
  املسك مذكر بدليل قوهلم أذفر وقد ظن بعضهم تأنيثه حمتجا بقوله 

  واملسك من أرداهنا ناقحة ... بني أتراهبا مرت بنا ما 
وال يثبت التأنيث مبثل ذلك ألنه خرب عن مضاف حمذوف أي رائحة املسك وهذا جيوز عند أمن اللبس فائدة الصفة 

  املتقدمة 
من كليات النحو كل صفة نكرة قدمت عليها انقلبت حاال ال ستحالة كوهنا صفة تابعة مع تقدمها فجعلت حاال 

  لفظ الصفة ال معناها فإن احلال صفة يف املعىن ففارقها 
وكل صفة علم قدمت عليه انقلب املوصوف عطف بيان حنو مررت بالكرمي زيد وكذلك غري العلم كقولك مررت 

  بالكرمي أخيك ألن الثاين تابع له مبني له وكل 

من جعله بدال وإن مل يتضمن  تابع صلح للبدلية وعطف البيان نظرت فيه فإن تضمن زيادة بيان فجعله عطفا أوىل
ذلك فجعله بدال أوىل مثال األول قوله تعاىل أو كفارة طعام مساكني وقوله ومن شجرة مباركة زيتونة وقوله إن 

  للمتقني مفازا حدائق وأعنابا فائدة أفعال املاضي واملضارع واألمر 
  األفعال ثالثة ماض ومضارع وأمر 
ك فال يقترن به ما جيعله لغريه وأما وروده ملن هو ملتبس بالفعل فال يكون فاألمر ال يكون إال لالستقبال ولذل

  املطلوب منه إال أمرا متجددا وهو إما االستدامة وإما تكميل املأمور به حنو يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله 
 يف اخلرب كقوله تعاىل إن كان وأما املاضي فيصرف إىل االستقبال بعد أدوات الشرط ويف الوعد واإلنشاء وحنوه ال

قميصه قد من قبل فصدقت وإن كان قمصيه قد من دبر فكذبت وكقوله إن كنت قلته فقد علمته وكقوله النيب 



ونظائره كثرية // رواه البخاري ومسلم والنسائي وغريهم // لعائشة إن كنت أملت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه 
  جدا 

بأن املعىن إن ثبت يف املستقبل وقوع ذلك يف املاضي أفترى املسيح يقول لربه إن ثبت يف  وال خيفي فساد تأويل ذلك
املستقبل أين قلته يف املاضي فقد علمته وهل هذا إال فاسد يف الكالم ممتنع من العاقل إطالقه وكذلك قول النيب 

  لفظ الفعل وصرفه إىل معىن آخر لعائشة إمنا أراد إن كان وجد فيما مضى ذنب فتداركيه بالتوبة التغيري يف 
وأما ما يصري به املاضي مستقبال فكقولك إن قمت أكرمتك وإن زرتين أحسنت إليك فهذا ماضي اللفظ مستقبل 

  املعىن وللنحاة ههنا مسلكان 
أحدمها أن التغيري وقع يف لفظ الفعل وكان املوضع للمستقبل فغري إىل لفظ املاضي واألداة هي اليت تصرفت يف 

  غيريه وهذا اختيار أيب العباس املربد ت

والثاين أن التغيري إمنا هو يف املعىن واألداة وردت على فعل ماض فغريت معناه إىل االستقبال وهذا هو الصواب ألن 
 األدوات املغرية للكلم إمنا تغريه معانيها دون ألفاظها كاالستفهام املغري ملعىن ما بعده من اخلرب إىل الطلب وكالتمىن
والترجي والطلب والنفي ونظائره ويتصرف إىل احلال بقرينة اإلنشاء كتزوجت وبعتك وطلقتك على أحد القولني 

  يف هذه الصيغ ومن جعلها أخبارا عما قام بالنفس فهي ماضية على باهبا 
ىل االستقبال والتحقيق أهنا إنشاء للخارج إخبار عما يف النفس فجهة اخلرب فيها ال يناىف جهة اإلنشاء وينصرف إ

بقرينة الطلب والدعاء كقولك غفر اهللا لك وأدخلك اجلنة وأعاذك من النار وحنو عزمت عليك إال فعلت ويتصرف 
إليه أيضا بالوعد عند بعضهم مستشهدا بقوله تعاىل إنا أعطيناك الكوثر وأشرقت األرض بنور رهبا و اتى أمر اهللا 

إىل االستقبال بعطفه على ما علم استقباله كقوله تعاىل يقدم قومه يوم وحنوه وفيه نظر ظاهر للمتأمل وينصرف أيضا 
القيامة فأوردهم النار ويوم ينفخ يف الصور ففزع من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهللا وينصرف إىل 

  وكقول الشاعر االستقبال أيضا بالنفي ب ال وإن بعد القسم كقوله تعاىل ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 
  ما دام يف مائنا ورد لنزال احتمال الفعل املاضي واالستقبال ... ردوا فواهللا ال زدناكم أبدا 

وحيتمل املضي واالستقبال بعد مهزة التسوية حنو سواء على أقمت أم قعدت والصواب أن املراد هنا املصدر املدلول 
  مال من جهة اهلمزة بل من جهة القصد إىل املصدر بالفعل وهو أعم من احلال واالستقبال فلم جييء االحت

  فإن قلت فلو اقترن الفعل الواقع بعد أم بلم فهل يصلح املاضي للحال واالستقبال أم يتعني املاضي 
قلت ذهب صاحب التسهيل إىل تعيني املضي واحتج بقوله تعاىل سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون 

املضي فإن املعىن سواء عليهم اإلنذار وعدمه فال فرق بني ذلك وبني أن يقال سواء عليهم  والصواب أنه ال يتعني
  أأنذرت أم تركت اإلنذار 

  وكذلك لو كان بعد أم مجلة إمسية مل يتعني املضي يف الفعل كقوله تعاىل 

ضي واملستقبل سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون وإذا وقع املاضي بعد حرف التحضيض صلح أيضا للما
كقوله تعاىل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم والصواب أن 

املاضي ههنا باق على وضعه مل يتغري عنه كقوله تعاىل فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ويقول هال اتقيت 
نزلت يف غزوة تبوك يف سياق ذم املتخلفني عن رسول اهللا فأخرب تعاىل أن املؤمنني مل اهللا تعاىل فيما أتيت واآلية إمنا 

  يكونوا لينفروا كافة مث وخبهم توبيخا متضمنا للحض على أن ينفر بعضهم ويقعد بعضهم 



فة النافرة إذا وأصح القولني أنه ينفر منهم طائفة يف السرايا والبعوث وتقعد طائفة تتفقه يف الدين فتنذر القاعدة الطائ
  رجعت إليهم وختربهم مبا نزل بعدهم من احلالل واحلرام واألحكام لوجوه 

  أحدها أن اآلية هي يف سياق النفري يف اجلهاد وتوبيخ القاعدين عنه 
  الثاين أن النفري إمنا يكون يف الغزو وال يقال ملن سافر يف طلب العلم أنه نفر وال استنفر وال يقال للسفر فيه نفري 

الثالث أن اآلية تكون قد اشتملت على بيان حكم النافرين والقاعدين وعلى بيان اشتراكهم يف اجلهاد والعلم 
فالنافرون أهل اجلهاد والقاعدون أهل التفقه والدين إمنا يتم باجلهاد والعلم فإذا اشتغلت طائفة باجلهاد وطائفة 

جعوا إليهم حصلت املصلحة بالعلم واجلهاد وهذا األليق باآلية بالتفقه يف الدين مث يعلم أهل الفقه للمجاهدين إذا ر
  واألكمل ملعناها وأما إذا جعل النفري فيها نفريا لطلب العلم مل يكن فيها تعرض للجهاد مع إخراج النفري عن موضعه 

املنذرون هم والذي أوجب هلم دعوى أن النفري يف طلب العلم أهنم رأوا الضمري إمنا يعود على املذكور القريب ف
  النافرون وهم املتفقهون 

وجواب هذا الضمري إمنا يرجع إلىاألقرب عند سالمته من معارض يقتضي األبعد وقد بينا أن السياق يقتضي أن 
  القاعد هو املتفقة املنذر للنافر الراجع 

يف هذا املوضع أن لفظه  واملقصود أن نفر يف اآلية ماض وإمنا يفهم منه االستقبال ألن التحضيض يؤذن به والتحقيق
لوال وهال إن جترد للتوبيخ مل يتغري املاضي عن وضعه وإن جترد للتحضيض تغري إىل االستقبال وإن كان توبيخا 

  مشربا معىن التحضيض صلح لألمرين وإن وقع بعد كلما جاز أن يراد به املضي كقوله 

وله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غريها وقد تعاىل كلما جاء أمة رسوهلا كذبوه وإن يراد به االستقبال كق
ظن صاحب التسهيل أنه إذا وقع صلة للموصول جاز أن يراد به االستقبال حمتجا بقوله تعاىل إال الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم وهذا وهم منه رمحة اهللا والفعل ماضي لفظا ومعىن واملراد إال 

تقدمت توبتهم القدرة عليهم فخلوا سبيلهم واالستقبال الذي حلظه رمحه اهللا إمنا هو ملا تضمنه الكالم من  الذين
معىن الشرط ففيه معىن من تاب قبل أن تقدروا عليه فخلوا سبيله فلم جييء هذا من قبل الصلة ولو جتردت الصلة 

  اىل الذين قال هلم الناس عن معىن الشرط مل يكن الفعل إال ماضيا وضعا ومعىن كقوله تع
فقال صاحب التسهيل إن االستقبال يف مسع جاء من كونه // صحيح // وأما قوله تعاىل نضر اهللا امرءا مسع مقاليت 

وقع صفة لنكرة عامة وهذا وهم أيضا فإن ذلك ال يوجب استقباال حبال تقول كم من مال أنفقته وكم رجل لقيته 
هد شهده علي مع رسول اهللا جاء االستقبال من جهة ما تضمنه الكالم من وكم نعمة كفرها أبو جهل وكم مش

الشرط فهو يف قوة من مسع مقاليت فوعاها نضره اهللا فتأمله وكذلك إذا وقع مضافا إليه حيث صلح لالستقبال إذا 
تضمنت معىن الشرط كقوله تعاىل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا 

جوهكم شطره فلم يأت االستقبال ههنا من قبل حيث كما ظنه وإمنا جاء من قبل ما تضمنه الكالم من الشرط و
  وهلذا لو جترد من الشرط مل يكن إال للمضي كقولك اذهب حيث ذهب فالن وأما قول الشاعر 

  من األمر واستحباب ما كان يف غد ... وإين آلتيكم بذكر ما مضى 
قبلة املعىن لكوهنا يف صلة املوصول بدليل وقوعها للمضي يف قوله ما مضى من األمر وإمنا فلم تكن كان ههنا مست

  جاء االستقبال من جهة الظرف الذي جعل وقتا للفعل فصل نفي املضارع بال 
وإذا نفي املضارع ب ال فهل خيتص يف االستقبال أو يصلح له وللحال مذهبان للنحاة مذهب األخفش صالحيته 



  قه بن مالك وزعم أنه الزم لسيبويه حمتجا بإمجاعهم على صحة قام القوم ال يكون زيد فهو مبعىن إال زيدا هلما وواف
ومن ذلك قوهلم أحتبه أم ال حتبه وأتظن ذلك أم ال تظنه ال ريب أنه مبعىن احلال وقوهلم ما لك ال تقبل وأراك ال تبايل 

ون هللا وقارا ما يل ال ارى اهلدهد و ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه قال تعاىل وما لنا ال نؤمن باهللا و ومالكم ال ترج
ترجعون وزعم الزخمشري أنه يتخلص هبا لالستقبال اخذا من قول سيبويه وإذا قال هو يفعل ومل يكن الفعل واقعا 

يقل ال تنفى احلال فإن نفيه ال يفعل وهذا ليس صرحيا يف اختصاصه باملستقبل فإن ال تنفى احلال واالستقبال وهو مل 
وإمنا أراد سيبويه أن يفرق بني نفي الفعل ب ما ونفيه ب ال يف أكثر األمر فقال وإذا قال هو يفعل اي هو يف حال 

فعل كان نفيه ما يفعل وإذا قال هو يفعل ومل يكن الفعل واقعا فإن نفيه ال يفعل ومعلوم أن ما ال خيلص الفعل املنفي 
  ها يف فعل احلال ك ال يف فعل االستقبال هبا للحال وسيبويه قد جعل

  فعلم أنه إمنا اراد األكثر من استعمال احلرفني 
وتأمل كيف جاء نفي املضارع وهو مرفوع مبا وال ومها ال يزيالن رفعه لتشاكل املنفي باملثبت ويقابل مرفوع مبرفوع 

  ا قدم وما حدث والغدايا والعشايا ونظائره واملشاكلة مهمة يف كالمهم حىت يغريوا هبا بعض األلفاظ كقوهلم أخذه م
وترجع احلال بدخول الم االبتداء عليه حنو إين ألحبك وأما قوله تعاىل حكاية عن يعقوب إين ليحزنين أن تذهبوا به 

  ذهاهبم مستقبل وهو فاعل احلزن وميتنع أن يكون الفاعل مستقبال والفعل حاال 

الالم ال ختلص للحالية واحتج ايضا بقوله إن ربك ليحكم بينهم يوم فزعم صاحب التسهيل أن هذا دليل على أن 
القيامة ولقائل ان يقول التخلص إمنا يكون بالالم اجملردة وأما إذا اقترن بالفعل قرينة ختلصه لالستقبال مل تكن الالم 

حال وهذا كان للحال وهذا كسوف كما يف قوله تعاىل ولسوف يعطيك ربك فترضى فلوال هذه القرائن لتخلص لل
مع مل كقوله تعاىل وإن مل ينتهوا فإن منعت اقتضاء مل للمضي واما اآلن وآنفا والساعة فمخلصة للحال خالفا 

  لبعضهم 
واحتج بقوله تعاىل فاآلن باشروهن واألمر إمنا يكون للمستقبل وقد عمل يف اآلن وأجيب عن ذلك بأن اآلن هنا هو 

يف االستقبال فعرب عنه باآلن اعتبارا بأوله كقوله تعاىل فمن يستمع اآلن جيد له الزمن املتصل أوله باحلال مستمرا 
شهابا رصدا والصواب أن اآلن يف اآلية ظرف لألمر واإلباحة ال لفعل املأمور به واملعىن فاآلن أحبث لكم مباشرهتن 

ن كقوله وما ادري ما يفعل يب وال ال أن املعىن فاآلن مدة وقوع املباشرة منكم وترجع احلالية بنفيه ب ما وليس وإ
  بكم وكقوله وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون مثال نفيه ب ليس قول الشاعر 

  ولكن من ميشي سريضى مبا ركب ... ولست وبيت اهللا أرضي مبثلها 
  وأما قوله 

  وليس يكون الدهر ما دام بدل ... فما مثله فيهم وال كان قبله 
  تقسيم النفي إىل ماض وحال ومستقبل فإمنا جاء لالستقبال من 

  وقال ابن مالك ال خيلصه النفي بذلك لالستقبال واحتج هبذا البيت وبقوله 
  والعيش شح وإشفاق وتأميل ... واملرء ساع ألمر ليس يدركه 

  وبقول أىب ذؤيب 
  عند الرقاد وعربة ما تقلع ... أودى بين وأودعوين حسرة 
  لنيب وبقول النابغة الذبياين ميدح ا

  وليس عطاء اليوم مانعه غدا ... له نافالت ما يغب نواهلا 



وبقوله تعاىل قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحي إيل والتحقيق يف ذلك ان هذه األدوات 
  تنفي الفعل املبتدىء 

لتعرض للمستقبل وال تنفيه يف املستقبل مع من احلال مستمر النفي يف االستقبال فال تنفيه يف احلال نفيا منقطعا عن ا
  جواز التلبس به يف احلال فتأمله 

  وتتخلص لالستقبال بعشرة أشياء 
حرف تسويف أو مصاحبة ناصب أو أداة ترج أو إشفاق كلعل أو جمازاة أو نوين التوكيد أو لو املصدرية كقوله 

  تعاىل ودوا لو تدهن فيدهنون ومثال اإلشفاق قول الشاعر 
  عسى يغتر يب محق لئيم فائدة إعراب وبناء وراء وراء ... ا كيس فنجا ولكن فأم

  جيوز فيه وجهان // رواه البخاري ومسلم // قوله يف احلديث الصحيح إمنا كنت خليال من وراء وراء 
بيت األول فتحهما معا وهو األشهر واألفصح ومها مبنيان على الفتح للتركيب املتضمن للحرف كقوهلم هو جاري 
بيت واملعىن بيته إىل بييت ومنه قوهلم مهزة بني بني وفالن يأتيك صباح مساء ويوم يوم وتركوا البالد حيث بيث 

وحاث بات ووقعوا يف حيص بيض بيض وأصل هذا كله مخسة عشر وبابه فإن أصله قبل التركيب العطف فركب 
 يف مخسة عشر مقصود داللتهما قبل التركيب وبين لتضمنه معىن حرف العطف وال كذلك بعلبك وبابه ألن اإلمسني

  خبالف بعلبك 
الوجه الثاين بناء وراء وراء على الضم كالظروف املقطوعه عن اإلضافة ورجح هذا بعض املتأخرين حمتجا مبا أنشده 

  اجلوهري يف صحاحه بالضم 
  لقاؤك إال من وراء وراء ... إذا أنا ملن اومن عليك ومل يكن 

  وعلى هذا فوراء األوىل بنيت كبناء قبل وبعد إذا قطعنا ويف الثانية أربعة أوجه  هكذا أنشده بالضم
  األول أن يكون بناؤها كذلك أيضا على تقدير من فيها أي من وراء من وراء حذفت من اكتفاء باألوىل 

اب وبناؤها عارض فهي الثاين أن تكون تأكيدا لفظيا لألوىل وتبعتها يف حركة البناء لقوهتا وألن هلا أصال يف اإلعر
  كحركة املنادي املفرد كقولك يا زيد زيد 

  الثالث أن يكون بدال منها 
  الرابع أن يكون عطف بيان كقوله 

  لقائل يا نصر نصر نصرا ... إين واسطار سطرا 
أو وهذان الوجهان عند التحقيق ال شيء ألن الشيء ال يبدل بنفسه إال باختالف ما يف تعريف وتنكري أو إظهار 

إضمار ومع االحتاد من كل وجه ال يبدل أحدمها من اآلخر خللو هذا اإلبدال عن الفائدة وكذلك عطف البيان فإن 
الشيء ال يتبني بنفسه وال يفهم حقيقة عطف البيان بني لفظني متساويني من مجيع الوجوه وعلىالوجه األول وهو 

  فتحهما ففيهما وجهان 
والثاين اإلعراب وتكون فتحة وراء فتحة إعراب ولكنه غري منصرف وتقريره أن أحدمها البناء كما تقدم تقريره 

وراء ملا مل يقصد هبا قصد مضاف بعينه صارت كأهنا اسم مستقل بنفسه وهو علم جنسي ملطلق اخللفية والكلمة 
  مؤنثة فاجتمع فيها التأنيث والعلمية فمنعت الصرف 

اليت تقدمت يف املضمومة ويدل على صحة ما ذكرنا ما وقع يف بعض  وعلى هذا ففي وراء الثانية األوجه األربعة



روايات احلديث من وراء من وراء بتكرار من يف املوضعني وفتح وراء وهذا ينفي التركيب فيتعني به اإلعراب ومنع 
يف تصغريها الصرف والدليل على تأنيث الكلمة أن اجلوهري نص يف كتابه على تأنيثها فقال وهي مؤنثة ألهنم قالوا 

وريئة قلت ولكن ليس تأنيثها باهلمزة املمدودة بل تأنيثها معنوى ال عالمة له لكن ما تأنيثه باهلمزة إذا صغر مل تقع 
اهلمزة يف حشوة كحمراء فلما قالوا وريئة علم أن مهزهتا ليست للتأنيث بل تأنيثها كتأنيث قوس وإذن وحنومها وقد 

  وجه أخرى حكيت يف هاتني الكلمتني أربعة أ
  أحدها من وراء وراء بكسر اهلمزة فيهما وهي كسرة بناء 

الثانية من وراء وراء بفتح األوىل وضم الثانية ووجه إضافة األوىل إىل الثانية فأعربت األوىل وبنيت الثانية على الضم 
وراء صفة حملذوف قالوا فتكون األوىل ظرفا منصوبا والثانية غاية مقطوعة قلت وتصحيح هذا يستلزم أن يكون 
  ليصح تقدير الظرفية فيه فيكون تقديره من مكان وراء وإال فمع مباشرة من ال ينتصب ظرفا 

الثالثة من وراء وراء بالنصب فيهما علىالظرفية ووجهة ما اشرنا إليه من تقدير موصوف حمذوف أي من مكان 
  وراء وراء 

ر األوىل بإضافتها وتعرب الثانية إعراب غري املنصرف كقولك الرابعة من وراء وراء بكسر األوىل وفتح الثانية فتج
  من أحجر عثمان وموضوع هذه الكلمة كخلف وضد أمام 

  وذهب بعض املفسرين واللغوين إىل أهنا قد تأيت مبعين أمام فتكون مشتركة بينهما واحتج بأمرين 
أمام الكافر وكذلك قوله ومن ورائه األول قوله تعاىل ومن ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد وجهنم إمنا هي 

  عذاب غليظ وإمنا العذاب الغليظ أمامه وفيما يستقبله 
الثاين قوله تعاىل أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر فأردت أن أعيبها وكان ورائهم ملك أي أمامهم 

يكون أماماكما ال يكون أمام  بدليل قراءة عبد اهللا بن عباس وكان إمامهم ملك وهذا املذهب ضعيف ووراء ال
وراء إال بالنسبة إىل شيئني فيكون أمام الشيء وراء لغريه ووراء الشي أماما لغريه فهذا الذي يعقل فيها وأما أن 

  يكون وراء زيد مبعىن أمامه فكال 
ه فهي من بعده أي وأما ما استدلوا به فال حجة فيه فأما قوله تعاىل من ورائه جهنم فاملعىن أنه مالق جهنم بعد موت

بعد مفارقته الدنيا فهي ملا كانتبعد حياته كانت وراءه ألن وراء كبعد فكما ال يكون بعد قبل فال يكون وراء أمام 
وأنت لو قلت جهنم بعد موت الكافر مل يكن فيها معىن قبل بوجه فوراء ههنا زمان ال مكان فتأمله رمحك اهللا تعاىل 

أمامه ومستقبلته فكوهنا خلفا وأماما باعتبارين وإمنا وقع االشتباه ألن بعدية  فهي خلف زمان حياته وبعده وهي
الزمان إمنا يكون فيما يستقبل أمامك كقولك بعد غد وورائية املكان فيما ختلف وراء ظهرك فمن ورائه جهنم 

  ورائية زمان ال مكان 
زم هلا ظن من ظن أهنا مشتركة وال اشتراك فيها وهي إمنا تكون يف املستقبل الذي هو أمامك فلما كان معىن األمام ال

  وكذلك قوله ومن ورائه عذاب غليظ وكذلك من ورائهم جهنم 
وأما قوله وكان وراءهم ملك فإن صحت قراءة وكان أمامهم ملك فلها معىن ال يناقض القراءة العامة وهو أن 

  امللك كان خلف ظهورهم وكان مرجعهم عليه فهو 

أمامهم يف مرجعهم فالقراءتان باالعتبارين واهللا سبحانه وتعاىل أعلم فائدة البدل يف نية تكرار وراءهم يف ذهاهبم و
  العامل 



قوهلم البدل يف نية تكرار العامل إن أريد به أن العامل فيه غري العامل يف متبوعه فال بد من إعادته إما ظاهرا وأما 
الف ملذهب سيبويه فإن الذي دل عليه كالمه أن مقدرا كما هو مذهب ابن خروف وغريه فضعيف جدا وهو خم

العامل فيهما هو األول ويتعني هذا ألن من املبدالت ما يبدل من جمرور وجمزوم وال يعاد عامله فلو كان العامل 
  مقدرا لزم اطراد إضمار اجلار يف اجلازم يف اإلبدال من اجملرور واجملزوم وهو ممتنع 

   والذي أوجب هلم ما ادعوه أمران
أحدمها أهنم رأوا البدل كثريا ما يعاد معه العامل كقوله تعاىل قال املأل الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا ملن 

  آمن منهم ومل يروه معادا مع غريه من التوابع إال نادرا 
بالعامل أوىل  الثاين أن البدل هو املقصود بالذكر واألول يف نية اإلطراح فلما كان هو املقصود كانت مباشرته

  خبالف بقية التوابع فإن املقصود يف النعت وعطف البيان والتأكيد هو األول والثاين توضيح وتبيني 
وأما عطف النسق وإن قصد فيه التابع واملتبوع فاملعطوف فيه ثان تابع ملقصود فاكتفى فيه بالعامل األول وال حجة 

تكرار العامل أكثر من اقترانه بإعادة العامل وإمنا أعيدت الالمم يف شيء من ذلك أما األول فمجيء البدل خاليا من 
  يف اآلية ملزيد البيان واالختصاص وأن القول من املستكربين إمنا كان للمؤمنني املستضعفني خاصة 

م ال أبا ونظري إعادة الالم ههنا إعادهتا يف قوله تعاىل تكون لنا عيدا ألولنا وآخرنا وإذا كانوا يزيدون الالم يف قوهل
لك مع شدة ارتباط املضاف باملضاف إليه لقصد االختصاص والتببني فاإلتيان هبا يف مثل هذه اآلية أوىل واقوى وهلذا 

  مل يعد يف قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ويف قوله لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة 

الذين وال يف قوله وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا الذي االية  ويف قوله اهدنا الصراط املستقيم صراط
وال يف قوله ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب وال يف وقوله إن للمتقني مفازا حدائق وأعنابا فنظائره 

  اكثر من ان تذكر 
بدل فغري صحيح فإن األول مقصود أيضا وأما استدالهلم بأن املبدل منه يف نية الطرح واملقصود مباشرة العامل للم
  ولكن ذكر توطئة للمبدل منه ومل يقصد طرحه ويدل عليه قول الشاعر 

  تركت هوازن مثل قرن األعصب ... إن السيوف عدوها وروحها 
فجعل اخلرب للسيوف وألغى البدل وجعله كاملطروح إذ لو مل يلغه لقال تركا وإمنا يكون األول يف نية الطرح يف 

ني من البدل ومها بدل الغلط واألكثر فيهما أن يقعا بعد بل واهللا أعلم فائدة البدل واملبدل البدل واملبدل إما أن نوع
يتحدا يف املفهوم أوال فإن احتدا فهو املسمى بدل الكل من الكل وأحسن من هذه التسمية أن يقال بدل العني من 

ذا البدل جيرى فيما ال يقبل التبعيض والكل كقوله تعاىل إىل العني وبعضهم يقول بدل املوافق من املوافق ألن ه
صراط العزيز احلميد وقوله وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا وحنوه وإن مل يتحدا يف املفهوم فإما ان يكون 

الستغناء الثاين جزءا من األول أوال فإن كان جزءا منه فهو بدل البعض من الكل وإن مل يكن جزءه فإما أن يصح ا
باألول عن الثاين أوال فإن صح فهو بدل االشتمال مبالبس إما وصف أو فعل أو طرف أو جماور أو مقصود من 

  العني أو يكون مظروفا لألول 
فاألول كقولك أعجبين زيد حسنه والثاين كقولك أعجبين زيد صالته والثالث أعجبين زيد داره والرابع أعجبين 

د للطعام أكله والسادس يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه وهل األول مشتمل علي زيد ثيابه واخلامس دعي زي
  الثاين أو الثاين علي األول أو العامل مشتمل عليهما ثالثة أقوال ال 



طائل حتتها وكلها صحيحة ألن املالبسة حاصلة بني األول والثاين وهي املرادة من االشتمال وأما اشتمال العامل 
م سائر أقسام البدل فسمى هذا النوع به ألن كل واحد من األنواع اختص بامسه فأعطى اإلسم العام عليهما وإن ع

  هلذا النوع من البدل 
وإن مل يصح االستغناء باألول فإما أن يكون املتكلم قد قصده مث أراد إطراحه أو مل يقصده فإن كان قصده فهو بدل 

  البدا وإن مل يقصده فهو بدل الغلط 
ألول أن تقول أعط السائل رغيفا مث ترق عليه فتقول دينارا ومثال الثاين أن تقول أكلت حلما مث تذكر فمثال ا

  فتقول خبزا فائدة إبدال اجلملة من اجلملة واملفرد 
قد تبدل اجلملة من اجلملة كبدل الفعل من الفعل واجلملة من املفرد كقولك عرفت زيدا ابو من هو قال ابن جين 

  اعر ومنه قول الش
  وبالشام أخرى كيف يتلقيان ... إىل اهللا أشكو باملدينة حاجة 

  قال فكيف يلتقيان بدل من حاجة كأنه قال إىل اهللا أشكو هاتني احلاجتني تعذر التقاؤمها ويبدل املفرد من املفرد 
د من معناها ال من وأما بدل املفرد من اجلملة فال يتصور إال أن تكون اجلملة يف تأويل املفرد فيصح إبدال املفر

  لفظها كقولك أزورك يوم يعافيك اهللا تعاىل يوم السرور فائدة بدل النكرة من املعرفة 
ال يشترط يف بدل النكرة من املعرفة احتاد اللفظني وشرطه الكوفيون حمتجني لقوله تعاىل بالناصية ناصية واحتج 

  البصريون بقول الشاعر 
  التحمحم والصهيل فائدة اشتراك املصدر واسم الفاعل يف عمل الفعل  ليؤذيين... فال وأبيك خري منك إين 

  يشترك املصدر واسم الفاعل يف عملهما عمل الفعل ويفترقان يف عشرة أحكام 

األول أن اسم الفاعل يتحمل ضمريا مستترا حنو هذا ضارب زيد واملصدر ال يتحمله فإذا قلت يعجبين أكل اخلبز مل 
  ألنه ليس مبشتق والضمري إمناحيمله املشتقات يكن يف أكل ضمري فقيل 

الثاين أن املصدر يعمل مبعىن املضي واحلال واالستقبال ألنه أصل الفعل واسم الفاعل خيتص عمله مبا إذا كان يف 
  معىن احلال واالستقبال ألنه يتحمله لشبهه بالفعل املضارع الذي ال يكون إال ألحدمها 

فاعل واملفعول كما يسلط الفعل عليهما واسم الفاعل ال يضاف إىل الفاعل الستحالة الثالث أن املصدر يضاف إىل ال
  إضافته إىل نفسه 

الرابع أن اسم الفاعل يعمل فيما قبله واملصدر ال يعمل فيما قبله وسر الفرق أن املصدر يف تقدير أن والفعل 
  فمعموله من صلته فال يتقدم عليه خبالف اسم الفاعل 

  فة اسم الفاعل ال يفيد التعريف إال إذا كان مبعىن املضي وإضافة املصدر تفيد التعريف مطلقا اخلامس أن إضا
السادس أن األلف والالم إذا دخلت على أسم الفاعل كانت موصولة وإذا دخلت على املصدر مل تكن موصولة 

  ومن الفرق عود الضمري عليها من اسم الفاعل دون املصدر 
د منه ومن معموله كالم تام ال يفتقر إيل شيء قبله حنو ضربا زيدا واسم الفاعل ال ينعقد منه السابع أن املصدر ينعق

  ومن معمولة كالم تام حىت يعتمد على شيء قبله حنو هذا ضارب زيدا وجاءين مكرم عمرا 
  الثامن أن جهة عمل املصدر كونه أصال للفعل وجهة عمل أسم الفاعل كونه فرعا على الفعل 

ن إضافة املصدر ال مينع من نصبه مفعوله وإضافة أسم الفاعل متنع من نصبه مفعوله إال أن يتعدي فعله إىل التاسع أ
  اكثر من واحد فينتصب حينئذ ما عدا املفعول األول 



العاشر أن األلف والالم إذا دخلت على املصدر أذهبت عمله فلم أنكل عن الضرب مسمعا شاذ نادر وإذا دخلت 
ل قوت عمله وهلذا ال يعمل مبعىن املضي فإن اقترنت به األلف والالم عمل تقول هذا الضارب زيدا على اسم الفاع

  أمس وسر الفرق أن األلف والالم فيه موصولة تقوى جانب الفعلية فيه خبالفها يف املصدر 

  فائدة إما ليست من حروف العطف 
  إما ال تكون من حروف العطف ألربعة أوجه 

ربت إما زيدا وإما عمرا فتذكره قبل معمول الفعل فلو كانت إما من حروف العطف لكنت قد أحدها أنك تقول ض
  عطفت معمول الفعل عليه وهو ممتنع فلما وقعت إما بني الفعل ومعموله علم أهنا ليست بعاطفة 

زء من الفعل فال تقول جاءين إما زيد وإما عمروا فتقع إما بني الفعل والفاعل ومعلوم أن الفاعل كاجل٤الثاين أنك 
  يصح الفصل بينهما بالعاطف 

الثالث أن تقول وإما عمرو فتدخل الواو عليه ولو كانت حرف عطف مل يدخل عليها حرف عطف آخر كما ال 
  تقول ضربت زيدا أو عمرا 

 الرابع أن العطف ال بد أن يكون عطف مجلة على مجلة أو مفرد على مفرد وإذا قلت ضربت إما زيدا وإما عمرا
فإما األوىل مل تعطف زيدا علىمفرد وال يصح عطفه على اجلملة بوجه فالصواب أن حروف العطف تسعة ال عشرة 

  فائدة 

  الكالم على جاءين زيد بل عمرو

  إذا قلت جاءين زيد بل عمرو فله معنيان 
لعمرو اجمليء كما  أحدمها أنك نفيت اجمليء عن زيد وأثبته لعمرو وعلى هذا فيكون إضراب نفي والثاين أنك أثبت

أثبته لزيد وأتيت ب بل لنفي االقتصار على األول ال لنفي اإلسناد إليه بل لنفي االقتصار على اإلسناد إليه ويسمى 
إضراب اقتصار وهذا اكثر استعماال يف القرآن وغريه كقوله تعاىل أضعاث أحالم بل افتراه بل هو شاعر مشاعر 

بل هم يف شك منها بل هم منها عمون ونظائره ويسمى هذا إضرابا وخروجا وكقوله بل أدارك علمهم يف اآلخرة 
  من قصة إىل قصة وإذا قلت ما جاءين زيد بل عمرو فله معنيان 

أحدمها أنك نفيت اجمليء عن زيد وأثبته لعمرو وهذا قول األكثرين والثاين أنك نفيت اجمليء عنهما معا فنسبت إىل 
ى األول بالنفي مث نسبت هذا احلكم إىل الثاين والتحقيق يف أمر هذا احلرف أنه الثاين حكم األول وأنت حكمت عل

  يذكر لتقرير 

ما بعده نفيا كان أو إثباتا فالنظر فيه يف أمرين فيما قبله فيما بعده وملا مل يفصل كثري من النحاة بني هذين النظرين 
التقرير والتحقيق وهو شبيه مبصحوب قد وجتريد وقع يف كالمهم ختليط كثري يف معناه فنقول أما حكم ما بعده ف

العناية بالكالم إيل ما بعده أهم عندهم من االغتناء مبا قبله فقوله تعاىل بل تؤثرون احلياة الدنيا املقصود تقرير هذه 
اجلملة ال اإلضراب عن قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وكذلك قوله كال بل ال تكرمون اليتيم 

ود تقرير هذا النفي وحتقيقه ال اإلضراب عن قوله وتأكلون التراث أكال ملا وحتبون املال حبا مجا وكذلك إذا املقص
وقعت بني مجلتني متضادتني أفادت تقرير كل واحدة منهما كقوله وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل 

ال تضرب زيدا بل اضرب عمرا وكذلك ما قام زيد بل  أحياء عند رهبم فاملقصود تقرير الطلب واخلرب وكذلك قول



قام عمرو فهي يف ذلك كله لتقرير مجلتني وكذلك قوله تعاىل أغري اهللا تدعون إن كنتم صادقني بل إياه تدعون املعىن 
هم أنكم إذا نزل بكم هذا األمر العظيم ال تدعون غري اهللا بل تدعونه وحده فهو تقرير لترك دعائهم اهلتهم ولدعائ
اإلله احلق وحده فيدخل يف مثل ذلك على مقرر بعد مقرر واألول تارة يكون تقريره توطئة للثاين كقوله تعاىل 

أولئك كاألنعام بل هم اضل وتارة ال يكون توطئة كقوله تعاىل ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به اإلرض 
كالم مقرر بعد كالم مردود كقوله تعاىل وقالوا اختذ الرمحن  أو كلم به املوتى بل اهللا األمر مجيعا وتارة يدخل على

ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ويف مثل هذا يظهر معىن اإلضراب وليس املراد هبم إضراب عن الذكر بل اإلضراب 
لعروض  عن املذكور ونفيه وإبطاله وتارة يأيت لتقرير كالم بعد كالم قد رجع عنه املتكلم إما لغلط أو لظهور رأى أو

  نسيان وذلك كله إما يف اإلخبار وإما يف املخرب به 
فمثال األول أن تقول أنت عبدي بل سيدي ومثال الثاين الح برق بل ضوء نار ومثال الثالث خذ هذا بل هذا 
اىل ومثال الرابع شربت عسال بل لبنا وتأيت مع التكرار لقصد ما بعدها باإلولوية والذكر دون نفي ما قبلها كقوله تع
بل قالوا اضعاث أحالم بل افتراه بل هو شاعر فهم مل يقصدوا إبطال ما قبل كل واحدة بل قصدوا أولوية املتأخر 

بالقصد إليه واالعتماد عليه مع ثبوت ما قبله وكذلك قوله تعاىل وما يشعرون أيان يبعثون بل إدارك علمهم يف 
  األخرة بل 

صد نفي إدراك علمهم يف األخرة وال نفي شكهم فيها فتأمله ومن هم يف شك منها بل هم منها عمون فليس الق
مواردها جميئها بعد قسم مل يذكر جوابه فيتضمن حتقيق ما بعدها وتقريره ويتضمن ذلك مع القسم حتقيق ما قصده 

ملطلق بالقسم وتقريره فائدة احتمال اللفظ للمعين وداللته عليه احتمال اللفظ للمعىن شيء وداللته عليه شيء فا
بالنسبة إىل املقيدات حمتمل غري دال والعام بالنسبة إىل األفراد دال فائدة محل اللفظ على املعىن محل اللفظ على 
املعىن يراد به صالحيته له تارة ووضعه له تارة فإن أريد باحلمل اإلخبار بالوضع طولب مدعيه بالنقل وأن أريد 

يلزم من الصالحية له أن يكون مرادا به ذلك املعىن هذا إن أريد باحلمل صالحيته مل يكف ذلك يف محله عليه ألنه ال 
اإلخبار عن مراد املتكلم وإن أريد به إنشاء معىن يدعيه صاحب احلمل مث حيمل عليه الكالم فإن ذلك يكون وضعا 

ناها فائدة جترد جديدا فليتأمل هذا من قوهلم حيمل اللفظ على كذا وكذا فكثري من النظار أطلق ذلك وال حيصل مع
  اللفظ عن مجيع القرائن الدالة على مراد املتكلم 

جترد اللفظ عن مجيع القرائن الدالة على مراد املتكلم ممتنع يف اخلارج وإمنا يقدره الذهن ويفرضه وإال فال ميكن 
  استعماله إال مقيدا باملسند واملسند إليه 

فإن كان كل مقيد جمازا استحال أن يكون يف اخلارج لفظ حقيقة ومتعلقاهتما وأخواهتما الدالة على مراد املتكلم 
وإن كان بعض املقيدات جمازا وبعضها حقيقة فال بد من ضابط للقيود اليت جتعل اللفظ جمازا والقيود اليت ال خترجه 

  عن حقيقته ولن جيد مدعو اجملاز إىل ضابط مستقيم سبيال البتة فمن كان لديه شيء فليذكره 

  الدالة ومنع املدلول  فائدة منع
منع الداللة شيء ومنع عليه شيء فالثاين مستلزم لألول من غري عكس فمن منع الداللة مع تسليم للمدلول عليه 

فانتقل عنه منازعة إىل دليل آخر كان انقطاعا وإن منع املدلول فانتقل عنه املنازع إىل دليل آخر مل يكن انقطاعا كما 
دعي فاقام بينه أخرى غري مطعون فيها فله ذلك فينبغي التفطن يف املناظرة لذلك فائدة إذا طعن اخلصم يف شهود امل

  صرف اللفظ عن ظاهره إىل جمازه 



من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إىل جمازه مل يتم له ذلك إال بعد إربع مقامات أحدها بيان امتناع إرادة احلقيقة 
نه وإال كان مفتريا على اللغة الثالث بيان تعيني ذلك اجململ إن كان الثاين بيان صالحية اللفظ لذلك املعىن الذي عي

له عدة جمازات الرابع اجلواز عن الدليل املوجب إلرادة احلقيقة فما مل يقم هبذه األمور األربعة كانت دعواه صرف 
الظاهر والثاين جوابه عن  اللفظ عن ظاهره ومل يعني له جممال لزمه أمران أحدمها بيان الدليل الدال على امتناع إرادة

  املعارض صرف اللفظ عن حقيقتة إىل جمازه 
  مدعى صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إىل جمازه يتضمن دعواه اإلخبار عن مراد املتكلم ومراد الواضع 

املعىن أما املتكلم فكونه أراد ذلك املعىن الذي عينه الصارف وأما الواضع فكونه وضع اللفظ املذكور داال على هذا 
فإن مل تكن دعواه مطابقة كان كاذبا على املتكلم خبالف مدعي احلقيقة فإنه إذا تضمنت دعواه إرادة املتكلم 

للحقيقة وإرادة الواضع كان صادقا أما صدقة على الواضع فظاهر وأما صدقة على املتكلم معرفة مراد املتكلم إمنا 
تفهيم والبيان فمىت عرف ذلك من عادته وخاطبنا ملا هو املفهوم من حيصل بإعادته من كالمه وأنه إمنا خياطب غريه لل

  ذلك اخلطاب علمنا أنه مراده منه وهذا حبمد بني الخفاء فيه 

  فائدة داللة اللفظ 
داللة اللفظ على مدعى املستدل شيء وداللته على بطالن قول منازعه شيء آخر ومها مالزمان إن كان القوالن 

قض فللمستدل حينئذ تصحيح قوله بأي الطريقني شاء وإن تقابال تقابل النضاد مل يلزم من إقامته متقابلني تقابل التنا
الدليل على بطالن مذهب منازعه صحة مذهبه هو جبواز بطالن املذهبني وكون احلق يف ثالث وإن أقام دليال على 

  ل والداللة صحة قوله لزم منه بطالن قول منازعه الستحالة مجع الضدين فائدة االستدال
االستدالل شيء والداللة شيء آخر فال يلزم من الغلط يف أحدمها الغلط يف اآلخر فقد يغلط يف االستدالل والداللة 
صحيحة كما يستدل بنص منسوخ أو خمصوص على حكم فهو دال عليه تناوال والغلط يف االستدالل ال يف الداللة 

براءة الرحم فحكمنا حبلها للزوج مث بانت حامال فالغلط هنا وقع  وعكسه كما إذا استدللنا باحليضة الظاهرة على
  يف الداللة نفسها ال يف االستدالل فتأمل هذه الفروق فائدة تسليم موجب الدليل 

  تسليم موجب الدليل ال يستلزم تسليم املدعى إال بشرطني 
قوم دليل راجح أو مساو على نقيض املدعى أحدمها أن يكون موجبه هو املدعى بعينه أو ملزوم املدعى الثاين أن ال ي

ومع وجود هذا املعارض ال يكون تسليم موجب الدليل الذي قد عورض تسليما للمدعى إذ غايته أن يعترف له 
منازعه بداللة دليله على املدعى وليس يف ذلك تعرض للجواب عن املعارض وال يتم مدعاه إال بأمرين مجيعا فائدة 

  لغة وما يعني له جممال ما يذكره اجملتهد بال
ما يذكره اجملتهد العامل باهللا من موضوع اللفظ لغة شيء وما يعني له جممال خاصا يف بعض موارده من مجلة حمامله 

  شيء 

فاألول حكم قوله فيه حكم قول أئمة اللغة فيقيد بشرطه والثاين حكم قوله فيه حكم ما يفىت به فيطلب له الدليل 
فامسحوا بوجوهكم للتبعيض فهذا محل منه للباء على التبعيض يف هذا املورد وليس هو كقوله مثاله قوله الباء يف 

ابن السبيل هواملسافر الذي انقطع عن أهله ووطنه ونظائره ذلك فهذا نقل حمض اللغه واألول استنباط ومحل ومن مل 
  ثل ما آمنتم به يفرق بني األمرين غلط يف نظره وغالط يف مناظرته واهللا أعلم فائدة قوله مب

  وقوله تعاىل مبثل ما آمنتم به وليس له مثل واجلواب من أوجه 



األول أن املراد به التبكيت واملعىن حصلوا دينا آخر مثله وهو ال ميكن الثاين أن املثل صلة الثالث أنكم آمنتم 
د اهتدوا الرابع أن املراد أن بالفرقان من غري تصحيف وال حتريف فإن آمنوا بالتوراة من غري تصحيف وال حتريف فق

آمنوا مبثل ما صرمت به مؤمنني روى ابن جرير أن ابن عباس قال قولوا فإن آمنوا بالذي آمنتم به قال عبد اجلبار وال 
  جيوز ترك القراءة املتواترة فائدة تأنيث عدد األمثال 

اءة أيب العالية ال ينفع نفسا إمياهنا بالتاء قوله تعاىل فله عشر أمثاهلا أنث عدد األمثال لتأويلها حبسنات ومثله قر
  والفعل مسند إىل اإلميان لكنه طاعة وإثابة يف املعىن فائدة أقسام اجلهل 

اجلهل قسمان بسيط وهو عبارة عن عدم املعرفة مع عدم تلبس بضد ومركب وهو جهل أرباب االعتقادات الباطلة 
  ب اجلهل املركب فال يطلبه والقسم األول هو الذي يطلب صاحبه العلم أما صاح

  فائدة لغتان يف األجداث 
  األجداث القبور وفيها لغتان بالثاء والفاء أهل العالية تقوله بالثاء وأهل السافلة بالفاء فائدة فوائد النوم 

األعمال يف النوم فائدتان إحدامها انعكاس احلرارة إىل البطن فينهضم الطعام الثانية استراحة األعضاء اليت قد كلت ب
  فائدة صالة القاعد والقائم والنائم 

يف صحيح البخاري ما انفرد به من رواية عمران بن حصني أنه سأل النيب عن صالة الرجل قاعدا قال إن صلى 
رواه البخاري // قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد 

قلت اختلف العلماء هل قوله من صلى قاعدا يف الفرض أو النفل فقالت طائفة هذا يف الفرض // والنسائي وغريمها 
وهو قول كثري من احملدثني واختيار شيخنا فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام فصالته 

سافر كتب له ما كان يعمل  باطلة وإن كان مع عجزه فأجر القاعد مساو ألجر القائم لقوله إذا مرض العبد أو
فقال يل شيخنا وضع صالة القاعد على النصف مطلقا وإمنا كمل األجر // رواه البخاري وأمحد // صحيحا مقيما 

بالنية للعجز قلت ويرد على كون هذا يف الفرض قوله إن صلى قائما فهو أفضل وهذا ال يكون يف الفرض مع 
ا وبني صالته قاعدا ألن صالته قاعدا واحلالة هذه باطلة فهذه قرينة تدل على القدرة ألن صالته قائما ال مساواة بينه

  أن ذلك يف النفل كما قاله طائفة أخرى لكن يرد عليه أيضا قوله ومن صلى نائما فإنه يدل على جواز التطوع 

  للمضطجع وهو خالف قول األئمة األربعة مع كونه وجها يف مذهب أمحد والشافعي 
تأولت احلديث يف شرح البخاري علي النافلة إال ان قوله من صلى نائما يبطل هذا التأويل لعدم جواز وقال اخلطايب 
  التطوع نائما 

وقال يف شرح أيب داود أنا اآلن أتأوله على الفرض وأمحله على من كان القيام مشقا عليه فإذا صلى قاعدا مع 
  إمكان القيام ومشقته فله نصف أجر القائم 

بد الرب أمجعوا على أنه ال جيوز التنفل مضطجعا قلت يف الترمذي جوازه عن احلسن البصري وروى وقال ابن ع
الترمذي بإسناده عن احلسن قال إن شاء صلى صالة التطوع وجالسا قائما ومضطجعا واهللا أعلم فائدة معىن من يف 

  قوله كل من عليها فان 
د الفناء ليس احلال حال القرار والتمكني فائدة فضل عرفة على قوله تعاىل كل من عليها فان ومل يقل فيها ألن عن

  عاشوراء 
  إن قيل مل كان عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتني قيل فيه وجهان عاشور 



  الثاين أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا خبالف عاشوراء فضوعف بربكات 
ه شهر حرام خبالف املصطفى واهللا أعلم منتخب من أحدمها أن يوم عرفة يف شهر حرام وقبله شهر حرام وبعد

  الفوائد املنتقية من الرقوم الشرقية فائدة معىن السبت 
  من كتاب اجململ البن فارس السبت من األيام واجلمع أسبت وسبوت 

والسبت الدهر والسبت الراحة والسبت السري السهل والسبت حلق الرأس والسبت احلرية واملسبت املتحري 
ت ضرب العنق والسبت الغالم العارم قال يصبح سهالن وميسى مسبتا والسبت جلود مدبوغة بقرظ فائدة والسب

  جديد املوت 
  روي أنا ملا حضرت احلطيئة الوفاة قال لكل جديد لذة غري انين وجدت جديد املوت غري لذيذ فائدة لغات إبراهيم 

والثانية إبراهم والثالثة إبراهم والرابعة إبراهيم واخلامسة يف إبراهيم ست لغات أحدها إبراهيم وهي اللغة الفاشية 
  إبراهام والسادسة أبرهم 

  قال عبد املطلب 
  مستقبل الكعبة وهو قائم ... عذت مبا عاذ به إبراهم 

  وقال أيضا 
  مل يزل ذاك على عهد إبراهم فائدة معاين املوىل ... حنسن آل اهللا يف كعبة 

  وقد تكرر ذكر املوايل يف احلديث وهو اسم يقع على مجاعة كثرية فهو قال ابن األثري يف النهاية 
الرب واملالك والسيد واملنعم واملعتق والناصر واحملب والتابع واجلار وابن العم واحلليف والعقيد والصهر والعبد 

  واملعتق واملنعم عليه 
اخلشوع والصالة والدعاء والعبادة والقيام قال يف النهاية أيضا القنوت يف احلديث ويرد مبعان متعددة كالطاعة و

  وطول القيام والسكوت 

  فائدة العلوم التابعة واملتقدمة 
العلوم التابعة هي االنفعالية واملتقدمة هي الفعلية وعلوم اهللا تعاىل فعليه واالنفعايل عليه حمال قال الشيخ قلت العلم 

والعلم االنفعايل هو الذي ينشأ عن األسباب كما إذا أمر  الفعلي هو الذي يتبعه الفعل كمن يعلم مصلحة فيفعلها
زيد بني يديك فحصل لك العلم مبروره وقد يكون علما خاليا عن القسمني كعلمنا بوجود السماء فائدة القبلة 

  والبوس 
  القبلة عربية والبوس فارسي فائدة 

  األشياء والعقل 
يه وممتنع والعقل ينفيه وجائز والعقل يتوقف فيه فائدة معىن قال الراغب األشياء ثالثة أقسام واجب والعقل يقتض

  سبحانك اللهم وحبمدك 
  قال املارزي املعىن يف قول اإلنسان سبحانك اللهم وحبمدك أي حبمدك سبحانك فائدة حقائق ال تتعلق إال مبعدوم 

  وعيد والترجي والتمىن واإلباحة عشر حقائق ال تتعلق إال مبعدوم الشرط وجزاؤه واألمر والنهي والدعاء والوعد وال



  فائدة الربا بني املسلم واحلريب 
  قال يف احملرر الربا حمرم إال بني مسلم وحريب ال أمان بينهما ومل يذكر هذه املسألة يف املغىن وذكر حترمي الربا مطلقا 

املسلم واحلريب الذي ال أمان  وقال أبو حنيفة ال حيرم الربا يف دار احلرب قال الشيخ قلت رأيت يف حترمي الربا بني
  بينهما روايتني منصوصتني فائدة إطالق من علي غري العاقل 

  قال تعاىل فمنهم من ميشي على بطنه وكذا على أربع يدل على استعمال من فيمن ال يعقل وفيه وجهان 
العاملون كاإلنس وغري أحدمها أن صدر اآلية قوله تعاىل واهللا خلق كل دابة من ماء فاجتمع مجيع الدواب ومنهم 

  العاملني كالبهائم والقاعدة إذا اجتمع من يعقل وغريه غلب من يعقل فلما وقع التفصيل وقع تفصيال للعقالء فقط 
  الوجه الثاين أنه قابل من ميشي يف قوله ومنهم من ميشي على رجلني فعدل عن األصل للمقابلة املطلوبة 

ما تعبدون وأجيب بأن ما هنا مصدرية تقديره وال أنتم عابدون عباديت وال أنا وقيل ما للعاملني أيضا كقوله ال أعبد 
عابد عبادتكم فما عرب هبا إال عمن ال يعقل وكذلك اجابوا عن قوله ونفس وما سواها غري أنه أشكل عليهم الضمري 

م بعضهم عود الضمري عليها يف قوله تعاىل فأهلمها فجورها وتقواها وما املصدرية حرف ال تعود عليها الضمائر والتز
  أعىن املصدرية وهو ضعيف 

ومما أول قوله تعاىل وما خلق الذكر واالنثى ومما عسر تأويله قوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من النساء والنساء 
ىل يعقلن قال الشيخ قلت ذكر أبو البقاء وغريه أنه إمنا قيل ونفس وما سواها ألن من مل يعقل وال يوصف اهللا تعا

  هبذا اإلطالق وإمنا يوصف بالعلم فأيت ب ما الدالة على مسمى شيء سواها 

  وأما قوله ما طاب لكم فهي لصفات من يعقل والصفات ال تعقل فهي على أصلها 
وأما قوله تعاىل ملا خلقت بيدي فقال مجاعة من النحاة يعرب هبا عن نوع من يعقل كقوله ملا خلقت بيدي وال يعرب هبا 

من يعقل فال يقال جاءىن ما عندك قال الشيخ قلت وهذا ضعيف ألن آدم شخص ال نوع وإمنا أتى مبا عن شخص 
  يف حقه ليكون الالئمة إىل ترك السجود مبجرد خمالفة األمر من غري تعلق بغريها 

  مسألة الشتم بقول يا خمنث

صرحيا يف عمل الفاحشة بل يف إذا قال يا خمنث فليس فيه حد نص عليه قال الشيخ قلت ألن مدلول هذا ليس 
  زيادة التشبه بالنساء ومنه احلديث كان يدخل عليهن خمنث فائدة الشفاعة خاصة مبحمد 

قال أبو بكر عبد العزيز غالم اخلالل مسعت بعض شيوخنا يقول إمنا امتنع سائر األنبياء من الشفاعة ألهنم عوتبوا 
  ه السالم غفر له قبل العتاب فائدة أقسام احللوالت قبل الغفران فأحجمهم عن اهلجوم عليه ونبينا علي

احللوالت ثالثة أقسام حلول اإلحاطة كحلول املاء يف الكوز وحلول السريان كحلول السواد يف اجلوهر وحلول 
  الغاية والظرفية كحلول النقطة يف اخلط 

يط بالروح ألنه ليس حبلول قال الشيخ قلت حلول الروح يف البدن قد يشبه حلول اإلحاطة مبعىن أن البدن حم
  السريان وال حبلول الغاية فإن مل يكن من حلول املاء يف الظرف فهو نوع آخر من احللول 

  فائدة الشرب يف رمضان



إذا شرب يف رمضان زيد احلد عشرين تعزيزا كما فعله علي بالنجاشي نص عليه وقال أبو بكر جيلد مخسني أربعني 
  للشرب وعشرة لرمضان 

  لتعزية بالعباس ملا توىف العباس أحجم الناس عن تعزية ولده عبدفائدة ا

  اهللا إجالال له وتعظيما حىت قدم رجل من البادية فأنشده 
  صرب الرعية عند الصرب الراس ... إصرب نكن بك صابرين وإمنا 
  واهللا خري منك للعباس ... خري من العباس صربك بعده 

  فائدة الفرق بني يفترقان ويتفرقان  قال فسرى عنه وأقبل الناس على تعزيته
قال أبو عمر غالم شعبة سأل أبو موسى أبا العباس يعىن ثعلبا هل بني يتفرقان ويفترقان خالف قال نعم أخربنا ابن 

  األعرايب عن املفضل قال يقال افترقا بالكالم وتفرقا باإلجسام فائدة اصحاب الرسول 
رواه البخاري ومسلم // عام ويف الصحيح ال تسبوا أصحايب // ع موضو// يف احلديث أصحايب كالنجوم فهذا 

  وهو عموم أيضا ويف املأثور إن اهللا اختارين واختار يل // وأبو داود والترمذي 

وهو عام أيضا ويف سند الترمذي وصححه عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من // صحيح // أصحابا 
// صحيح // بعة وروى الشافعي وغريه اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر فخص األر// صحيح // بعدي 

// رواه البخاري ومسلم // فهذا خصوص من خصوص ويف الصحيح أنه قال للمرأة فإن مل جتديين فأيت أبا بكر 
  وهذا خاص من خاص من خاص يف الدرجة الثالثة 

  فائدة عزيز الوجود املعتزلة على خلق القرآن الكرمي

احتج املعتزلة على خملوقية القرآن بقوله تعاىل خالق كل شيء وحنو ذلك من اآليات فإجاب األكثرون بأنه عام 
  خمصوص خيص حمل النزاع كسائر الصفات من العلم وحنوه 

  قال ابن عقيل يف أإلرشاد ووقع يل أن القرآن ال يتناوله هذا اإلخبار وال يصلح 

عالم بكونه خالقا لكل شيء وما حصل به عقد اإلعالم واإلخبار مل يكن داخال لتناوله قال ألن به حصل عقد أإل
  حتت اخلرب قال ولو أن شخصا قال ال أتكلم اليوم كالما إال كان كذبا مل يدخل إخباره بذلك حتت ما اخرب به 

إين نذرت للرمحن  قلت مث تدبرت هذا فوجدته مذكورا يف قوله تعاىل يف قصة مرمي فإما ترين من البشر أحدا فقويل
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وإمنا أمرت بذلك لئال تسأل عن ولدها فقوهلا فلن أكلم اليوم إنسيا به حصل إخبار 

  بأهنا التكلم اإلنس ومل يكن ما أخربت به داخال حتت اخلرب وإال كان قوهلا هذا خمالفا لنذرها 
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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