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 األنظار رد في األفكار نقد كتاب من ولاال الفصل

 تحقيق و دراسة: لمالخسرو

Mustafa ŞEN* 

 

 

 امللخص

)نقد األفكار ِف رد األنظار( الفصل اَلول ِف القران والتسمية لإلمام ُممد بن فرامرز الرومي اْلنفي الشهْي ِبَل 
هذه الدراسة هي حتقيق لفصل كتاب نقد اَلفكار ِف رد األنظار فيما يتعلق ِبلقرآن.  -دراسة وحتقيق-ه ( ٨٨٥خسرو)ت. 

خسرو الذي يشتهر ِبسم املنطقي واللغوي. هناك ستة فصول ِف الكتاب: القرآن الكرمي،  كتبه الفقيه اْلنفي الشهْي موَل
ه ( ٨٤١أخبار النبوة، والفقه، واألصول، والبَلغة، واملنطق. ِف هذا الكتاب، وكان سبب َتليفه أن عَلء الدين الرومي )ت. 

ه (، ُث إن املَل خسرو )ت. ٨٨٦التوقيعي )ت. ِجع عشرة مسائل ِف كل علم من العلوم الستة، فأجاب عنها سراج الدين 
 ه ( أعاد اْلجابة عليها، فكان طابع الكتاب أشبه ِبملناظرة العلمية.٨٨٥

 .املَل خسرو، نقد األفكار، القران، حتقيق املخطوطات، احملاكمات :الكلمات املفتاحية

Molla Hüsrev’in Nakdu’l-efkâr fî reddi’l-enzâr Adlı Eserinin Birinci Bölümünün 

Tahkik ve İnceleme Çalışması 

Öz 

Bu çalışma mantıkçı ve dilbilimci olarak da kabul edilen ünlü Hanefî fıkıhçısı Molla 

Hüsrev (ö. 885/1480)’in Nakdu’l-efkâr fî reddi’l-enzâr adlı eserinin Kuran-ı Kerim ile 

ilgili bölününün tahkik çalışmasıdır. Eserde, Kur’an, siyer, fıkıh ilmi, fıkıh usulü, belağat 

ilmi ve mantık ilmi olmak üzere altı bölüm bulunmaktadır. Bu eserde Alauddin Ali b. 

Musa al-Rûmî (ö. 841/1488) tarafından sorulan on soruya Siracüddin et-Tevkîî (ö. 

886/1481) cevap vermiş, Molla Hüsrev de bu ikisinin görüşlerini değerlendirmiş ve 
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akabinde kendi görüşünü ifade etmiştir. Muhakemat geleneğinin en önemli örnekle-

rinden birisi olan bu eser Molla Hüsrev’in bahsi geçen ilimlere vukufiyetini ve ifade 

gücünü göstermesi bakımından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Molla Hüsrev, Nakdu'l-efkâr, Kur’an, Tahkik, Muhakemat. 

Study and Critical Edition of Chapter I of Molla Husrev’s Nakdu al-efkar fî red al-

enzar 

Abstract 

This study is a critical edition of first chapter of the book Nakdu al-efkar fî red al-

enzar which is related to the ‘Quran’ written by famous Hanafi jurist Molla Husrev 

known as logicist and linguist as well. There are six chapters in the book: the Quran, 

life of the prophet, fiqh, usul al-fiqh, rhetoric, and logic. In this book, first Alauddin Ali 

b. Musa al-Rûmî asks ten questions and then Siracüddin al-Tawqîî answers his ques-

tions, finally Molla Hüsrev evaluate their point of views and adds his own opinions. The 

book, which is one of the best examples of Muhakamat (Adjudications), is important 

since it reflects the Molla Husrev’s capability of related sciences and his power of ex-

pression. 

Keywords: Molla Husrev, Nakdu al-efkar, Quran, Critical Edition, Muhakemat. 

 

 الدراسة .۱

 ترمجة املؤلف .۱.١
 حياته .۱.١.۱

رز( بن علي شيخ اْلسَلم الرمومي اْلنفي، املعروف ِبَل )منَل أو املوَل( خسرو. هو ُممد بن  فراُمرز )فراُموز، فرامه
وكان املَل خسرو يقطن ِف املنطقة  -أحد أفخاذ القبيلة الرتمكمانية -كان والده رومي األصل من أمراء الرتاكمة من وارساق 

أماسيا وطوقات، ولد ِف القرية الواقعة بني مدينِت سواس وطوقات، وأظهرت  املسماة "ِبلوَلية الرومية" الواقعة بني مدينة
 .بعض املصادر أنم هذِه القرية املعروفة ِبسم "قارقن" تقع ِبوار مدينِت يوزغات وي هرُْكويْ 

زومجها ول تذكر املصادر الِت اطلعت عليها اتريخ ميَلده، وقد تشرمف والده ِبْلسَلم، فنشأ وهو مسلم، وكان له بنت 
كان رحه هللا مربوع  1من أمْي آخر مسمى ِبسرو، وابنه ُممد كان ِف حجر خسرو بعد وفاة أبيه، فغلب عليه اسم خسرو.

القامة، عظيم اللِمحية، وكان يلبس الثِمياب الدنيئة، وعلى رأسه ِعمامة صغْية، فِإذا دخل يوم اْلمعة جامع أَي صوفيا يقوم 
لطان ُممد الفاتح ينظر إليه ويفتخر به، ويقول له من ِف اْلامع احرتاماً ح َّت يصل إَل احملراب، فُيصلي عند احملراب، والسُّ

 لوزرائه: هذا أبو حنيفة زمانه.

                                                             
ُممود األرَنؤوط، أخرج أحاديثه: عبد القادر  حتقيق:، شذرات الذهب ِف أخبار من ذهبابن العماد، عبد اْلي بن أحد العهكري اْلنبلي،  1

هدية العارفني أَساء املؤلفني وآاثر البغدادي، إَساعيل بن ُممد أمني،  ؛٩/٣٢٨ م،۱٩٨٦األرَنؤوط، دار ابن كثْي، الطبعة األوَل، دمشق 
 ،األعَلم الزركلي، خْي الدين بن ُممود بن ُممد بن علي بن فارس الدمشقي،؛ ٢/٢٢۱م، ۱٩٥۱، وكالة املعارف اْلليلة، استانبول املصنفني

، دار إحياء الرتاث العرِب، معجم املؤلفنيمد راغب بن عبد الغِن، كحالة، عمر بن رضا بن ُم؛  ٦/٣٢٨ م،٢۰۰٢دار العلم للمَليني، بْيوت 
 .۱۱/۱٢٢ ،بدون اتريخبْيوت 
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 حياته العلمية .١.٢.۱
ة، ُثَّ ينزل  كان طلبته يذهبون إَل بيته وقت الضحوة فيتغدون عنده، ُثَّ يركب بغلته وميشي الطلبة أمامه إَل اْلمدرسه

عًا متواضعاً، صاحب أخَلق حيدة، وسكينة ووقار، خيدم بنفسه مع ما له فُيد رِمُس، ُثَّ ميشون أمامه إَل بيته،كان متخشِم
من العبيد واِلدم، فكان يكنس بنفسِه بيت مطالعته، ويُوقد فيه النار والسراج، فكان ِف نظر النماس صاحب احرتام واعتبار 

 لخْي والتمقوى.كبْيين بسبب سلوكه الرمزين، وحبمه ل

ضاء والتدريس يكتب كل يوم ورقتني من كتب  وكان عاملا ومفتيا ِف الدولة العثمانية، وكان مع ماله من أشغال القه
لف، وكان له خط حسن، وخلَّف بعد موته كتباً كثْية ِبطه  .السم

م وترقمى  ِف بلده، وكانت لوالده زاوية علمية، درس اَلبتدائية  2ِف دراستِه حتت رعاية زوج أختِه.وِف الغالب أنمه تقدم
ين الفناري، وقد حصل على اْلجازة م۱٤٤٣/ه ٨٤٦)ت. تعلم من شيخه القاضي يُوُسف ِبيل  ( اْبن اْلموَل شس الدم

انه عهاملا فهاضَل، توَل القضاء ِبدينة بورصة حَّت مات فيها. ين حيدر بن  3العلمية منه، وكه ُث درس ِف حضور برهان الدم
د بن ارمغان الشهْي بيكان، أخذ عنهما املَل خسرو الكثْي من العلوم،م٤٢٦۱/ه ۰٨٣)ت. وي الرومي ُممود اَلر   4( و ُممَّ

رس،  اومها تَلميذ األستاذ سعد الدين التفتازاِن، ُثَّ صار مدرسا بِبعض املدارس ِبدينة بورصه، ُثَّ انتهت إليه رَيسة الدَّ
ين الفناري. ْفتهازهاِنم  5والفتوى، ومنصب القضاء بعد اْلموَل شس الدم وغْيمها فنقلوا إليه علم شيخهم مسعود بن عمر الت َّ

شرح الشمسية ِف اْلمنطق، واْلرشاد ِف ( العَلمة الكبْي، صام۱٣٩۰/ه ٧٩٢)ت.  ين، وه حب شرح العقائد ِف أُصول الدم
ت إِلهْيِه مع هه اف وغْيها. وقد انْ ت ه شَّ ين، والتلويح ِف أُصول فقه اْلْهنهِفيَّة، وحاشية اْلكه رفهة ُعُلوم النَّْحو، واملقاصد ِف أُصول الدم

ائِر اأْلهمْ  ار.البَلغة، واملعقول ِبملشرق بل ِف سه ين  6صه ال الدم مه تَلميذ املَل خسرو كثرون جدا؛ منهم: إَساعيل كه
اِعر. ين يُوُسف الشهْي بسنان الشَّ  7 القراماِن،حسن بن عبد الصمد السامسوِن، ِسنهان الدم

لك"، وقد أتيح له مهنة التمدريس ِف مدرسة اْللِب  ل وظيفة رَسيمة ِف مدينة أدرنة كمدرس ِف مدرسة "شاه مه بدأ أوم
لطان مراد الثماِن عن ٨٣٩اْللبيمة( ِف نفس املدينة أيضاً عام ) ه. بعد وفاة أخيه الذي كان مدرساً فيها. عندما تنازل السم

ه. توَل مَل خسرو منصب "قاض عسكر" وهي رتبة علمية دينية ِف اْليش. ُث ترك ٨٤٨عرشِه، ونصب ابنه ُممد عام 
لطان مراد الثاِن، وا ه. وأصبح قاضيًا ِف مدينة أدرنة ما بني عام ٨٥۰ْللوس على عرشه عام عمله هذا بعد رجوع السم

 ه.٨٥٤-٨٥۱

ه. جعل له كل يوم مئة درهم، وملا فتح ٨٨٦-٨٥٥خان على سرير السلطنة اثنياً  الفاتح وملا جلس السلطان ُممد
القسطنطينية جعل املَل خسرو قاضياً فيها. ولكن ِف يوم من األَيم أجلس السلطان ُممد الفاتح أحد ُعلماء زمانِه )مَل 

                                                             
2 Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu i”, ğilişKoca, Ferhat, “Molla Hüsrev’in Hayatı, Eserleri ve Ki

(18-20 Kasım 2011 Bursa) Bildirileri, 2013, ss. 21-52. 
 .٩/٢۱٥، شذرات الذهب ابن العماد، ؛٢٤، ص الشقائق النعمانيةطاشكَبي زاده،  3

 .٩/٢۱٥، شذرات الذهب ابن العماد، ؛٣٨، ٣٧، ص الشقائق النعمانيةطاشكَبي زاده،  4

 .٤٩، ٤٨، ص الشقائق النعمانيةطاشكَبي زاده،  5

، مراقبة: ُممد عبد املعيد ضان، َملس دائرة املعارف يان املائة الثامنةالدرر الكامنة ِف أعابن حجر، أبو الفضل أحد بن علي العسقَلِن،  6
 .۱۱٣، ٦/۱۱٢، م۱٩٧٢العثمانية، الطبعة الثانية، حيدر أِبد 

 .٢۰٢، ۰۱٢، ص الشقائق النعمانيةطاشكَبي زاده،  7
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َل يليق بدرجته العلمية، فرتك ه. وعدَّ مَل خسرو هذا اْللوس ٨٧٧كوراِن( على ميينه، ومَل خسرو على يساره عام 
إسطنبول بسبب ذلك وسافر إَل بورصة. وقد استدعاه السلطان ُممد الفاتح إَل اسطنبول، وعيمنه مفتيا َلسطنبول عام 

ه. وهو املفِت الثالث للدولة العثمانية الذي يتسلم منصب شيخ اْلسَلم، وبقي ِف هذا املنصب إَل أن وافاه األجل ٨٧٨
 8ذت جنازته إَل مدينة بورصة، وُدفن ِف املدرسة الِت أنشأها ِبَسه.ه. وُأخ٨٨٥عام 

 مؤلفاته .١.٣.۱
لقد ألمف املَل خسرو كتباً ِف َماَلت عدة، وعلى رأس هذِه العلوم: الفقه، وُأصول الفقه، والتمفسْي، واللمغة العربية، 

 9ومن تصانيفه:
 أسرار التأويل( ِف التفسْي.. حاشية على تفسْي البيضاوي املسمى )أنوار التنزيل و ۱

 . اْلاشية على التلويح للتفتازاِن، والتلويح حاشية كتاب التوضيح لصدر الشريعة ِف أصول الفقه.٢

 . حاشية على حاشية املختصر للسيد شريف اْلرجاِن، واملختصر َلبن اْلاجب ِف أصول الفقه.٣

 .لبَلغة. حاشية على املطول للتفتازاِن ِف املعاِن والبيان ِف ا٤

 .الفقه . حواشي على شرح عضد الدين اْلُيي ملختصر ابن اْلاجب ِف أصول٥
 . درر اْلكام ِف شرح غرر األحكام ِف الفقه اْلنفي.٦

 وكيفية تصريفه ِف الفروع. . رسالة ِف بيت املال،٧

ِت رهبِمكه . رسالة ِف تفسْي: ٨  .ِف التفسْي  10ي هْومه َيهِْت ب هْعُض آَيه

 .الوَلء )رسالة الوَلء( وهي رسالة مهمة ملَل خسرو عن حقوق الرمق ِف الفروع . رسالة ِف٩

 . شرح أصول البزدوي ِف أصول الفقه.۱۰

 .. شرح تلخيص املفتاح للقزويِن، وكتاب مفتاح العلوم للسكاكي ِف املعاِن والبيان ِف البَلغة۱۱

 . غرر األحكام ِف فروع اْلنفية.۱٢

 .ِف علم األصول اْلنفية رقاة الوصول. مرآة األصول ِف شرح م۱٣

 . مرقاة اْلُوُصول ِف علم األصول.۱٤
 .. مشكل األحكام۱٥

 .. كاشفة شبهات العَلئية ِف أنواع شَّت من العلوم۱٦

                                                             
 البغدادي،؛ ٦/٣٢٨ األعَلم، ،الزركلي؛ ٣۱٢، ٩/٢۱٢، شذرات الذهب ابن العماد، ؛٧٢-۰٧، ص الشقائق النعمانيةطاشكَبي زاده،  8

 .٢/٢۱٢، هدية العرفني
، ۰٩۱، ۱/۱٨م، ۱٩٤۱مكتبة املثًن، بغداد  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونكاتب جلِب، مصطفى بن عبد هللا حاجي خليفة،  9

٨٥، ٤٩٨، ٤٧٣۱ ،٨٩٩، ٨٥٥ ،۱۱٤٤ ،۱۱٩٩ ،۱٦٥٧ ،۱٦٩٥ ،۱٧٦٢ ،۱٨٥٣ ،۱٩٧٣. 

 .٦/٥٨۱سورة األنعام،  10
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 .. نقد األفكار ِف رد األنظار أجوبة أسئلة من الفنون۱٧
 النسخة للمؤلف ةنسب .١.٢

النسخ مكتوبة اسم الناسخ ِبط املؤلف املَل خسرو. ل يذكر  ِف ظهرية نسخة األم الِت نتحدث عنها ِف وصف
اتريخ النسخ، لكن كتب ِف هناية نسخِت )ق،ع( أن املؤلف ابتدأ ِف َتليفها ِف بداية شهر ُمرم، وفرغ منها ِف أواخر شهر 

َل املؤلف، ه. النسخة مكتوبة ِبط َمتاز قليل األخطاء، فيها بعض التصحيحات ِف اْلواشي، نسبت إ٨٤۰صفر عام 
كان مع اشتغاله ِبملناصب والتدريس يكتب   فذكر ِف بداية املخطوطة أهنا ِبط املَل خسرو مرتني، وقد ذكر ِف ترِجته أنه:

لف ِبط حسن  .11كل يوم ورقتني من كتب السم
 التعريف ابلكتاب .١.٣
 منهج املؤلف يف الكتاب. .١.٣.١

وكل فصل من هذه الفصول منه ستة فصول ِف ستة علوم. أما عن الكتاب فقد احتوى على مقدمة، وخاُتة، وض
احتوى على عشر مباحث، وقد احتوت بعض املباحث على استطرادات من قبل املصنف رحه هللا، أو من قبل )املوَل 

ا عنواَنً، ل يذكر املصنف َل -وهو النص احملقق-أما املباحث املتعلقة بعلم البَلغة،  اجمليب( سراج الدين التوقيعي رحه هللا.
 كما أنِن ل أثبت عناوين َلا ِف النص احملقق.

ويظهر لنا أن املؤلف رحه هللا والذي وصف نفسه "ِبلفقْي" ل يقتنع كثْياً بردود سراج الدين التوقيعي "املوَل اجمليب" 
ر فيها. ِبا وعلى عَلء الدين الرومي "املوَل الباحث." فانَبى للرد على السائل ِف أسئلته، وعلى اجمليب  ِف ردوده الِت قصم

أن املؤلف ألف الكتاب للرد على أسئلة عَلء الدين الرومي، ومن خَلل سْيته الذاتية فقد كان ُمققاً، مناظراً، جدلياً، 
 ذكياً، حاد الطبع، فكان لزاماً أن يكون طابع الكتاب أشبه ِبملناظرة العلمية استخدم املؤلف فيها قواعد املنطق واْلدل الِت

 َيسنها أكثر من استخدامه لَلدلة النقلية، فكانت عبارة الكتاب صعبة الفهم ِف بعض األحيان.
كما أن املؤلف رحه هللا كان يستشهد كثْيًا ِبقوال اْلمام التفتازاِن شيخ العَلء الرومي، والذي انتهت إليه رائسة 

 .ه ِف املسائل الِت يعرضهاعلوم املعقول ِف زمانه حبيث يلزم العَلء الرومي اْلجة بقول شيخ
 سبب أتليف الكتاب. .١.٣.٢

م(كان ُمققًا جدلياً، يلقي ٤٣٨۱ه /۱٨٤)ت.  12سبب َتليف الكتاب أن عَلء الدين علي بن موسى الرومي
الفصل األول ِف القرآن والتسمية، األسئلة، ويعجز الُنظَّار عن أجوبتها، فجمع أسئلة ِف ستة علوم جعلها ِف ستة فصول: 

صل الثاِن ِف األخبار النبوة، الفصل الثالث ِف علم الفقه واَلداية، الفصل الرابع ِف علم األصول، الفصل اِلامس ِف الف
. أوله: اْلمد هلل الذي ربط نظام العال ِبلعدل واْلحسان... وأجاب عنها علم البَلغة، الفصل السادس ِف علم املنطق

                                                             
 .٩/٢۱٥، شذرات الذهبابن العماد،  11

فْ  12 يِمد كان عاملاً ُمققاً، عارفاً ِبْلدل، حديد الطَّْبع، قوي الذكاء، ِإماماً ِف املعقول، ِبرعا ِف علوم كثْية، حضر دروس العَلمة الت َّ تهازهاِنم، والسَّ
اِنم، وحضر مباحثتهما، وحفظ منهما أسئلة كثْية مع  تلك األسئلة ويعجز اْلاضرين عن املباحثة، ُثَّ دخل  أجوبتها، وكان يلقيالشريف اْْلِْرجه

 .٣۱، ص الشقائق النعمانيةالقاهرة، وأعجز علماءها. ينظر: طاشكَبي زاده، 
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م( أجاب أوَل ۰٤٨۱ه/ ٨٨٥)ت. م(، ُث إن املَل خسرو ۱٤٨۱ه /٨٨٦)ت.  13سراج الدين بن سعد الدين التوقيعي
.. .عن األصل ِبجوبة يرتضيها أولوا النهى، وَساها "نقد األفكار ِف رد األنظار" أوله: اْلمد هلل الذي وفق من شاء للتعدي

د هلل الذي كرم بِن آدم ُث أجاب عن أجوبة سراج الدين، وحاكم بينهما بقوله: قال الباحث، وقال اجمليب، أوله: اْلم
 14..ِبلعقل القومي

 وصف النسخ. .١.٤
استخدمت ِف التحقيق مخس نسخ، اعتمدت واحدة منها أصًَل، وقابلت النسخ الباقية عليها، وتعهدَن ِف تسميتها 

 ورتبتها حسب األفضلية: مع األساتذة األفاضل ِف حتقيق األجزاء األخرى من الكتاب حَّت يكون العمل موحداً،
. النسخة األصل )ك(: هي نسخة خطية ُمفوظة ِف املكتبة السليمانية ِف اسطنبول ِبجموعة كره سون وحتمل ۱

 ورقة. ٦٣. عدد األوراق ٩٢الرقم 
ْلبراهيم بن أدهم، وإَساعيل بن ُممد املدعو... كموجك : املَلحظات العامة: يوجد على النسخة أربع ُتليكات وهي

 ه  .۱٢٦٥..، ومصطفى صدقي بن ُممد أمني الكره بويل سنة .دجلِب زادة، عبد الصمد بن ُمم
. النسخة )ق(: هي نسخة خطية ُمفوظة املكتبة السليمانية ِف اسطنبول، ِبجموعة قلج علي ِبشا وحتمل الرقم ٢

ُمرم من شهر  ٢٣ورقة،و اسم الناسخ إبراهيم بن عمر اْلنفية. اتريخ النسخ ذكر ِف يوم اْلمعة  ٥۱. عدد األوراق ٥٢٥
 ه.٨٦٨

املَلحظات العامة: نسخة قيمة كتبت ِف حياة املؤلف ِبط جيد، وهي أقدم النسخ الِت ذكر فيها اتريخ النسخ، كما 
 ذكر فيها مكان النسخ، واسم الناسخ، وهي قليلة األخطاء، وعليها بعض التصويبات ِف اْلواشي.

اسطنبول ِبجموعة بغداد َل وهي وحتمل الرقم  . النسخة )ب(: هي نسخة خطية ُمفوظة املكتبة السليمانية ِف٣
 ه.٨٩٧ورقة، وهي كتبت ِف شهر أوائل شهر رمضان من سنة  ٨٨. عدد األوراق ٢۰٦٦

املَلحظات العامة: عليها ختم وقف ِبسم: ابن عبد املعني الدوري، عليها بعض التعليقات والتصويبات ِف اْلواشي، 
 والنسخة كثْية األخطاء.

هي نسخة خطية ُمفوظة ِف املكتبة السليمانية ِف اسطنبول ِبجموعة عاطف أفندى. وهي حتمل . النسخة )ع(: ٤
 عبد الرحن بن ُممد اْلسيِن.: ورقة. اسم الناسخ ٥٦. عدد األوراق ٢٧٦الرقم 

وعليها ُتليك ْلسام الدين الكرماِن، ، ه ۱۱٥٣املَلحظات العامة: النسخة وقف من اْلاج مصطفى عاطف سنة 
عض التصويبات، عليها بعض اْلواشي، كتبت ِبط متوسط يتغْي حجمه بني الصفحات، وكأهنا كتبت ِف أوقات فيها ب

 متعددة.

                                                             
وقًعا قرأ على علماء عصره، ُث وصل إَل خدمة املوَل خواجه زاده، ودرمس ِبلصحن، ُث صار قاضًيا ِبدرنه، ُث جعله السلطان ُممد خان م 13

سلم الوصول إَل ه. ملهارته ِف اْلنشاء، وكان حافًظا لكل ما قرأ أو طالع، متفرًدا ِف حفظ قصائد العرب. كاتب جلِب، ٨٨۱ِبلديوان سنة 
 .٢/۱۱٢، طبقات الفحول

 .۱/۱٨، كشف الظنونكاتب جلِب،   14
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. وعدد ٧٨٤هي نسخة خطية ُمفوظة املكتبة السليمانية ِف اسطنبول ِبجموعة وهي حتمل الرقم : (ي). النسخة ٥
 .٤٢األوراق ورقة 

بت ِبط جيد، فيها بعض السقط، والتصويبات القليلة. َل يوجد اسم املَلحظات العامة: نسخة قليلة األخطاء، كت
 الناسخ واتريخ النسخ ومكان النسخ.

 منهج الباحث يف التحقيق. .١.٥
من املعروف أن الغرض األساس من حتقيق النصوص هو نشرها وإخراجها ِبفضل صورة َمكنة على النحو الذي أراده 

املستطاع الوصول إَل هذه الغاية، فاتبعت الطرق واألساليب الِت نشرت من قبل املصنف عند كتابته لذلك حاولت قدر 
 . وكان منهجي ِف التحقيق مرتكزاً على اِلطوات اآلتية:٢۰۱٦( سنة İSAMمركز البحوث اْلسَلمية )

اعتمدت نسخة أصًَل؛ ألهنا كتبت ِبط واضح ، ُتكنت من حصول على أربع نسخ من الكتاب . بعد البحث۱
 اِلطأ، وتنسب ِف كتابتها إَل املؤلف رحه هللا.قليل 

 . ُث قمت بنسخها وفقاً لقواعد اْلمَلء اْلديثة، وذلك تسهيَلً على القارئ.٢

. قابلت النسخ اِلطية على نسخة األصل، وأثبتت الفروق بني تلك النسخ ِف اَلامش، وعند حصول اختَلف ٣
األقرب إَل الصواب، أو األنسب لسياق الكَلم، مثبتاً إَيها ِف املنت  بني اْلمل، أو الكلمات، اخرتت اللفظ األصح، أو

 مع اْلشارة إَل املخالف ِف اَلامش.

. احتوت النسخ على بعض املختصرات فأثبت أصل الكلمة دون اْلشارة إليها ِف اَلامش، وهذه املختصرات هي: ٤
عس/ع م( عليه السَلم، )بط( ِبطل، )مط( مطلوب، )رح( رحه هللا، ) ع( تعاَل، )صلعم( صلى هللا عليه وسلم،)ت. 

 خيلو. (يخ))مم( َمنوع، )ظا( ظاهر، )مح( ُمال، )ح( حينئذ، )املص( املصنف، )الش( الشارح، )من( نسلم، 

 التحقيق. .٢

 16األول الفصل :15قال املوىل الباحثظ[٢]/
 ابلقرآن وتسميته وفيه أحباث يتعلق فيما

 [األول البحث]
قصدا إَل رعاية « بسم هللا الرحن الرحيم حامدا هلل تعاَل»ِف أوله:  17فيما قال به صاحب التوضيح البحث األول:

اِلَبين ِف التسمية و التحميد ِبهنما متعلِمقان ِبَلبتداء، يعِن إن متعلَّقهما واحد. فإذا إحتد متعلَّقهما َل يكون اَلبتداء 
ما على اَلبتداء ِبآلخر. فهذا ح كَلم صاحب التوضيح. وقال التفتازاِن رحه هللا: ؛إنم اَلبتداء   18اصلِبحدمها متقدِم

                                                             
باحث. 15

ُ
 ب: امل

 ي: البحث. ق ب ع 16
دار الكتب العلمية، بْيوت  ،املطول على شرح تلخيص املفتاحعبد اْلميد اَلنداوي،  حتقيق:التفتازاِن، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد هللا،  17

٢۰۰۱، ١/٣. 
 حاصل.–ي 18
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 20ويل فيه حبث, وهو أنم قوله اْلبتداء ِبحدمها مفوِمت لإلبتداء 19ِبحدمها مفوِمت لَلبتداء ِبآلخر، هذا كَلمه ِف التلويح،
ا يصح د اْلبتداء وهو َمنوع؛ 21على تقدير ِبآلخر, إمنم د املت 22تعدم  23علَّق من تعدد املتعلِمق فليتأمل.لعدم لزوم تعدم

إن ما ذكرت لك املقالة ِف تقرير التعارض الظاهري بني اِلَبين، فكأنه  إنم صاحب التلويح وقال املوىل اجمليب:
به ومبًن كَلمه ِف تقرير التعارض الظاهري  24يقول العمل ِبَب التسمية يقتضي اَلبتداء هبا وخَب التحميد يقتضي اَلبتداء

فأحد األمرين: أنم اَلبتداء أمر آِن, َل زماِن حَّت  26إَل خَلف ذلك األمرين 25ين، وإن كان مآل حتقيقه ِبآلخرةعلى أمر 
 .اَلبتداء يسع التحميد والتسمية, واألمر اآلخر: أن الباء الواقع ِف حيمز لفظ اَلبتداء ِف قوله اَلبتداء ِبحدمها صلة

 آن الشروع مفوِمات لَلبتداء ِبلتحميد ِف ذلك الشيء، فكان صاحب فبالضرورة يكون اَلبتداء الواقع ِبلتسمية ِف
ر ِف عبارة صاحب التوضيح املتعلِمق للتسمية والتحميد معا. فمن مثمة مة  27البحث اعتَب اَلبتداء املقدَّ منع صحة تلك املقدِم

د املتعلِمق من التسمية والتحميد َل يستلزم د املتعلَّق 28مستِندا ِبنم تعدم هو اَلبتداء, لكن مرام صاحب التلويح ِبعزل و  29تعدم
نف علي إيثار طريقة اْلال وعبارته الدَللة  30من هذا، فإنه ِف بيان التعارض الصوري قبل اْلمع والتوفيق الباعث للمصم

د املتعلِمق حَل ألحد املتع د املتعلَّق مع تعدم لِمقني على كونه على ذلك اْليثار هي ُمل اْلمع والتوفيق بني اِلَبين. وفيه احتم
 .مبتدأ حقيقيا واألخر إضافيا

علي  للمصنف فيه حبث، أما أوَل: فَلنم بيان التعارض الصوري بعد ذلك اْلمع والتوفيق الباعث }يقول{ الفقري:
 دهما قصه  تسوية بني اْلمد والتسمية 32َل قبله فإن الشارح رحه هللا قد أفاد بقوله "آثر طريقة اْلال" 31إيثار طريقة اْلال

 36ِف كون 35بني النصني فإن املراد ِبلتسوية, التسوية و[ من التوفيق٣/] 34هبذا التعبْي الذي خالف فيه اْلمهور 33املصنمف

                                                             
 .1/4، اتريخ بدون مصر صبيح، مكتبة ،التوضيح على التلويح شرح عمر، بن مسعود الدين سعد التفتازاِن 19
 لَلبتداء.–ي 20
 ي: إذا. + ق ب ع؛ على تقدير–ي ق ب ع 21
 ق ع: مم. 22
 فليتأمل.–ي ق ب ع 23

 وخَب التحميد يقتضي اَلبتداء، صح هامش.–ق 24
 ِبآلخرة. -ي ق ب ع 25
 ذينك األمر.–ق 26
 مثمة.–ي 27
 َلستلزام.–ي 28
د املتعلَّق–ع 29  صح هامش.، من التسمية والتحميد َل يستلزم تعدم
 ب: إثبات. 30
 للمصنف علي إيثار طريقة اْلال. الباعث–ع ي 31
 .١/٣، شرح التلويحالتفتازاِن،  32
 املصنف، صح هامش.–ك 33
 الذي خالف فيه اْلمهور.–ي ق ب ع 34
 التسوية، صح هامش.–ق 35
 كون، صح هامش.–ك 36
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ووجه إفادة  38فإذا علل اْليثار هبذه التسوية فقد علل ِبلتوفيق ألنم هذه التسوية عني التوفيق 37كل منهما مبتدأ الكتاب،
َلميكن أن يوجد  41إَل آخره من أن اَلبتداء إذا قيد ِبثل هذه القيود 40الطريقة التسوية ما أشار إليه بقوله "فحاول " 39هبذه

عليه، فَل يتحقق إبتداء الكتاب ِبجرد قوله بسم هللا الرحن 42وفقو قبل وجود ِجيعها، ألن القيد مغْي ْلكم الكَلم، وهو م
ِجيع القيود. و أما اثنيا: فَلن قوله وعبارته الدالة إَل قوله مع تعدد املتعلِمق كَلم الرحيم بل َل بد ِف حتقيقه من حتقق 

َلن التوفيق  فليس كذلك، صحيح َل غبار عليه، وأما قوله حَل ألحد املتعلَّقني على كونه مبتدأ حقيقيا واآلخر إضافيا،
 46مبتدء حقيقي 45بل كل منهما 44اآلخر إضافياو  43الذي حصل بذلك اْليثار ليس حبمل أحدمها على كونه مبتدأ حقيقيا

 بيانه. 47على ذلك اَلعتبار كما سيأِت
إنم اَلبتداء ِف قوله "اَلبتداء ِبحدمها مفوِمت لَلبتداء ِبآلخر" مغايٌر لَلبتداء الواقع متعلَّقا  أن يقال: :48فالصواب

 50مبتداء حقيقيا ملباحث الكتاب حبيث َل يَلحظبقيود ُجعلت بسببه  49َلما ومقيَّدا هبما، فإن هذا واحد وزماِن ومقيَّد
من التوفيق بني النصني ِبعتبار احتمال فيهما،  51الرتتيب بينها، ول يذكره الشارح إَل ِف بيان ما قصده املصنف بعبارته

د وآِن ومطلق 52راجح وإن كان عن القيود، وكل من التسمية والتحميد مبتدأ ِبعتباره  53ِبَلف ذلك اَلبتداء، فإنه متعدِم
ِف بيان ما قصده املصنف ِبشارته من التوفيق بينهما ِبعتبار إحتمال فيهما مرجوح  54اْلقيقي أحدمها، ول يذكره الشارح إَل

                                                             
 املبدئية.ي+ ِف  ق ب ع؛ ع ق ي   ِف كل منها مبتدأ الكتاب ،التسوية ِف كون كل منها مبتدأ الكتاب–ب 37
 ألنم هذه التسوية عني التوفيق.–ي ق ب ع 38
 هبذه، صح هامش.–ك 39
 أن ُيعل اْلمد قيدا لَلبتداء.ي +  ق ب ع 40
 ي   القيود. 41
 ي: متفق ق ب ع 42

 حقيقيا، صح هامش.–ك 43
الباحث  ق ب ع ي: ألنم األحوال شروط فلما ظهر أن قول صاحب التلويح إذ اَلبتداء اخل بعد اْلمع والتوفيق املستلزم لوحدة اَلبتداء وردم منع 44

اْلاصل بذلك متعلق بقوله هي ُمل اْلمع و التوفيق وليس بشيء ألن التوفيق  ول يدفعه كَلم اجمليب وأما اثنيا: فَلن الظاهر أن قوله حَل ظاهرا
 .اْليثار

 ي + جزء. ق ب ع 45
 ب + ِجع. 46
 كما سبق وسيأِت.–ي ق ب ع 47
 ِف اْلواب. ي + ق ب ع 48
 بقيود.–ي؛ ي: مقيَّدا 49
 ق: فَل يَلحظ. 50
 بعبارته. -ي ق ب ع 51
 ِبعتبار احتمال فيهما راجح. -ي ق ب ع 52
.–ي 53  الكفم

لتوفيق بينهما ِبعتبار إحتمال فيها مرجوح فمنع الباحث مكابرة وقوله لعدم تعدد إَل ِف بيان ما قصده املصنف ِبشارته من ا -ي ق ب ع 54
إَل ِف تقرير  ي+ ق ب ع؛ ِف العبارة و اَلبتداء املتعدد واملشار إليه املتعلق من تعدد املتعلق َنش من عدم التفرقة بني اَلبتداء الواحد املذكور

 ألن منشء عدم التفرقة بني اَلبتداءين. ا َل يلزم من وحدة أحدمها وحدة اآلخر فسقط املنع)ع, ي: شبهته( نشاءت َما سبق فإذا تغاير  ؛شبهه
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فمنع الباحث مكابرة. وقوله لعدم تعدد املتعلَّق من تعدد املتعلِمق َنشئ من عدم التفرقة بني اَلبتداء الواحد املذكور ِف العبارة 
مات األوَل:و اَلبتداء   56إن الباء ِف كل من اْلديثني 55املتعدد واملشار إليه وتوضيح اْلواب، بل حتقيق املقام مبِن على مقدِم

ألنه   58ويكون الظرف حاَل وهذا اَلحتمال هو الراجح 57َيتمل معنيني. األول: أن يكون للمَلبسة َل صلة للبداء
والثاِن: وأن يكون صلة له والظرف لغوا، وهذا وإن كان مرجوحا لكنه ُمتمل وهكذا أطال ِف الباء الواقعة ِف  59املقصود.

 60العبارة فإهنا أيضا ُمتِمل معنيني.
الثانية: إن اَلبتداء قد يكون آنيا َل يعتَب ِف العرف َمتدا كاَلبتداء ]ِبسم هللا وِبْلمد وِبلكَلم وَنو ذلك. وقد 

ِبلكتاب والوعظ وَنو ذلك. فإن ابتداء الكتاب كما صرح به ِف التلويح يعتَب  ِف العرف َمتدا كاَلبتداء 61ا يعَبيكون زماني
ِف البحث الثالث: إن البداء املعتَب ِف عبارة املصنف مطابق  62 إَل الشروع. ِف العرف َمتدا من حني األخذ ِف التصنيف

توفيق بينهما كما حققه الشارح رحه هللا بقوله آثر لال به وإَل شعار ِبللمذكور ِف اْلديث، ألن مقصوده إظهار اَلمتث
يسعها  : اَلبتداء املقدر ِف النظم واحد َمتد عرفا مقيد بقيود64إذا ُتهدت هذه املقدمات. فنقول 63طريقة اْلال إَل آخره

بني النصني بسبب التطابق  65وجبة للوفيقزمانه َل آِن متعدد. وإمنا ذكره الشارح رحه هللا بعد ذكر األول وحتقيق وحدته امل
بني هذا البداء والبداء املذكور ِف النصني، لتقرير شبهة نشاءت َما سبق وحتريرها إن التوفيق اْلاصل هبذا الطريق. إمنا يتأتى 

لتعارض ِبق إذ إذا حل الباء ِف كل من النصني على املَلبسة واْلبتداء على املمتد عرفا، وأما إذا أبقيا على ظاهرمها فا
اَلبتداء ِبحد اَلمرين َل ِبامع اَلبتداء ِبلآلخر ظاهرا، فما وجه التوفيق حينئذ. فأجاب ِبن وجهه حل أحد اَلبتدائني 
على اْلقيقي و اآلخر على اْلضاِف، فإن التوفيق حينئذ َلميكن بغْي هذا الطريق وقد أشار إليه املصنف حيث قدم التسمية 

فحقيقته ِبلنظر إَل ما بعده ُث ملا ورد أن هذا املقصود كان َيصل ِبلعكس أيضا فما  66بتداء هبا،على التحميد فوقع اَل
وجه الرتجيح. أجاب ِبنه العمل ِبلكتاب الوارد بتقدميها واْلِجاع املنعقد عليه هذا غاية التوفيق ِف هذا املقام وحتقيقه اْلمد 

 هلل على منه وتوفيقه.
 ههنا حبث انفس َما اورده الفاضل الباحث من حبثه هذا، وهو ان القاضي برهان الدين ويلمث قال املوىل اجمليب: 

رحه هللا ذكر ِف ترجيحه: أن حامدا ههنا إذا حلناه على اْلمد اْلاصل ِف ضمن التسمية بناء على أهنا يتضمن وصف 
عل أحد األمرين حقيقيا واآلخر إضافيا. اْلق ِبوصافه اْلميلة َيصل العمل ِبِلَبين بفعل واحد، وَلَيتاج إَل ُتحل ج

                                                             
 ق ب :األول. 55
 ي + وعبارة املصنف. ق ب ع 56
 َل صلة للبداء.–ي ق ب ع 57
 .ق ع: لَلستعانة؛ ب + املختار ِف الكشاف والثاِن أن يكون لَلستغاثة 58
 ألنه املقصود.–ي ق ب ع 59
 ُمتمل معنيني. أطال ِف الباء الواقعة ِف العبارة فإهنا أيضا وهكذا–ي ق ب ع 60
 يعتَب.ق:  61
 .١/٤، شرح التلويحالتفتازاِن،  62
 .١/٣، شرح التلويحالتفتازاِن،  63
 فنقول، صح هامش.–ع 64
 للتوفيق.–ب 65
 هبا حقيقة وبه.: ب ع 66
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اثنيا، َيِب هذا املعًن وذالك ظاهر. ُث أنه أعِن صاحب  67قلت نصرة للعَلمة التفتازاِن: تفصيل اْلمد إَل اْلمد اوَل واْلمد
 الفصل وجها سوى ما ذكره صاحب التلويح من الوجوه قائَل ِبن حده أوَل، هو حده ِف املنت 68الرتجيح ذكر ِف هذا

ِلُم الطَّيِمُب﴾ وحده اثنيا، هو حده ِف الشرح فكأنه قال: ابتدأت ِبسم هللا حامدا اوَل حني شرعت  69بقوله ﴿ِإلهْيِه يهْصعهُد اْلكه
ِببتداءت املقدر ههنا اْلخبار عما مضى او يراد به انشاء اَلفتتاح ِف  ِف املنت و اثنيا حني شرحته. قلت: أما أن يراد

فَل اثِن وعلى الثاِن يتعني الثاِن فَل اول  70تسمية والتحميد أو كَلمها ِجيعا وعلى األول بتعيني األولالتصنيف متيمنا ِبل
ِف املنت  71وعلى الثالث يلزم إرادة املعنيني متباينني من لفظ ابتداءت و عكسه ان يقال اراد ِببتداءت املقدر اْلخبار عما

 وِبملعطوف ِف قوله واثنيا اَلبتداء اَلنشائي
 72يقول{ الفقْي: فيه حبث، أما اوَل فَلنه إن أراد أن التفصيل مطلقا َيِبه، فَلئم كيف وقد بني له القاضي معًن}

ووجهه هذا اجمليب وسلمه وإن أراد أن التفصيل ِبملعًن الذي ذكره عَلمة َيِبه، فعلى تقدير تسليمه ليس بقادح، ألن إِبء 
ه َل َيِبه َلن الوجه األول: يستفاد من لفظه هللا الدال على الذات العظيم قول أحد اِلصمني قول اآلخر َل يضره على أن

النعماء وجزيلة اآلَلء. والوجه الثاِن: يستفاد من  74و من الرحن الرحيم الدالني على ِجيل 73املستجمع للصفات العظيمة
املصنف رحه هللا حني قال:  الثالث، ألن وكذا 76ظ[ يقولون: رحن الدنيا واآلخرة ورحيم الدنيا.٤/] 75الرحن الرحيم ألهنم[

 78فإن الرحن يفيداهنما 77بسم هللا الرحن الرحيم حامدا َل يبعد أن يَلحظ قوله تعاَل: ﴿لهُه اْلْهْمُد ِف اأْلُوَله وهاآْلهِخرهِة﴾
النصرة له ِبن عطف  أن يعنون الكَلم ِبلنصرة، نعم ميكن 79والرحيم يفيد األوَل، وإن أراد إيراد سؤال وجواب فَل ينبغي

هذا املعًن فتدبر. وأما اثنيا فَلن قوله ِف اآلخرة وميكن أن يقال إَل آخره، يقتضي عطف اْلنشاء  مصليا على حامدا َيىب
ول يوجد له نظْي ِف كَلم األعراب، وذلك َلن معًن  على اْلخبار من غْي أن يكون للمعطوف عليه ُمل من اْلعراب.

 يتكرر ابتدأت مع عطف أحدمها على اآلخر. قوله، واثنيا وِببتدأت املعطوف فيه فبالضرورةقوله وِبملعطوف ِف 

                                                             
 واْلمد.–ع 67
 .ِف هذا، صح هامش–ق 68
 .٣٥/١٠سورة فاطر،  69

 األول، صح هامش.بتعيني –ق 70
 ب: ِبا. 71
 معًن.–ع 72
 عظمة.: ع 73
 ِجيع: ب 74
 يستفاد من الرحن الرحيم ألهنم.ِبسم هللا وِبْلمد وِبلكَلم وَنو ذلك... –ك 75
 ورحيم الدنيا، صح هامش.–ق 76
 .٢٨/٦٨سورة القصص،  77
 ق ب ي: يفيد الثانية. 78
 أن يرد الكَلم هذا الرد وَل يليق.ق ب ي +  79
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 [الثاين البحث]
اِء﴾ قال صاحب الكشاف: البحث الثاين: قال املوىل الباحث: مه يِمٍب ِمنه السَّ صه اآلية،  80ِف قوله تعاَل ﴿أهْو كه

ثهِل الَِّذي ا 81عطف على قوله "كمثل" مه رًا﴾ِف قوله تعاَل ﴿كه ْوقهده َنه وقال: "او كصيب"  وعدل البيضاوي عن ذلك 82ْست ه
 فما وجه عدوله وصحته. 83عطف على "الذى استوقد"
ثهِل وقال املوىل اجمليب:  مه أما قوله ِبن صاحب الكشاف قال: بعطف "او كصيب" على" كمثل" ِف قوله تعاَل ﴿كه

رًا﴾ ْوقهده َنه لبني أنه خَلف الواقع. وإن اراد أنه يفهم من كَلمه ان يكون كذلك إن أراد أنه صرح بذلك فمن ا 84الَِّذي اْست ه
ر املثل. إذ لوَل ذلك ل َيتج إَل تقدير املثل، ألنه مذكور ِف املعطوف عليه. فحينئذ َليبعد  ر ذوي ُث قدم بناء على انه قدم

تقدير املثل ِف املعطوف.  85 يلزمَل إَل القول ِبلعطف على "الذى استوقد" كي ان يكون هذا املعًن سببا لعدول البيضاوي
ر املثل، ألَنم نقول: ذلك إظهار ملا ِف املعطوف عليه َل تقدير احملظوف وليس لك ان تقول: َل صحة  َل يقال هو أيضا قدم

اوكمثل كصيب، ألن البيضاوي حني إختار ذلك مال مع  86لعطفه على "الذى استوقد" ألنه يكون تقدير الكَلم حينئذ,
وهاٌء  يَلحظ جانب اللفظ،املعًن ول  وهم مييلون مع املعًن ميَل بينا كما ذكره صاحب الكشاف ِف تفسْي قوله تعاَل ﴿سه

ْرت هُهْم أهْم لْه تُ ْنِذْرُهْم﴾. اللفظ  88"َل َتكِل السمك وتشربه اللنب"، وإن كان: وقرمر ذلك بقوله من ذلك قوَلم 87عهلهْيِهْم أهأهْنذه
ن تشرب, على "َلَتكل" أعطف و  تقتضي ان َليصح يعِن أن قاعدة اللفظ 89على الفعلعلى ما َل يصح من عطف اَلسم 

لكونه عطف اَلسم على الفعل لكن صح العطف نظرا إَل املعًن ألن املعًن َليكن منك أكل السمك وشرب اللنب. هذا 
 .و[ الصادقني٥إن كان من/]يل ِف وجه عدول البيضاوي إَل ما اختاره. ومن ل يرتضه ووجد خْيا منه فليأت به  ماَلح

حيث قال: فإن  90فيه حبث. أما أوَل: فَلن صاحب الكشاف قال: بعطف كصيب على كمثليقول{ الفقري: }
قلت: ل عطف أحد التمثيلني على اآلخر حبرف الشك؟ وصرح بعض الشارحني ِبن املعطوف عليه هو كمثل، فَل وجه 

                                                             
 .٢/١٩ ،البقرةسورة  80
 .١/٨١ه ، ١٤٠٧بْيوت  ؛ دار الكتاب العرِب،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري، أبو القاسم ُممود بن عمرو بن أحد، جار هللا،  81
وقد ... قال بعطف او كصيب على كمثل ِف قوله تعاَل كمثل الذى است وقال او كصيب ي   وعدل البيضاوي عن ذلك ؛٢/١٧ البقرة، سورة 82

 َنرا.
–ُممد عبد الرحن املرعشلي، دار إحياء لرتاث العرِب حتقيق: ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، َنصر الدين أبو سعيد عبد هللا الشْيازي،  83

 .١/٥١ ه ،١٤١٨بْيوت 

 .٢/١٧سورة البقرة،  84
 ي: لئَل يلزم. ق ب ع 85
 هكذا.ي+  ق ب ع 86
 .٢/١٠ ،سورة البقرة 87
 ي + ظاهر.ق ب ع  88
 .٤٧-١/٤٦ الكشاف،الزخمشري،  89
ِف كل من كَلمي الباحث واجمليب ...  ي+ ؛ ق ب عفيه حبث أما أوَل فَلن صاحب الكشاف قال بعطف كصيب على كمثل–ي ق ب ع 90

 أحد التمثيلني على اآلخر.
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ْلواز أن يكون إظهارا ملا ِف  92املعطوف َل يوجب عطف اجملموع على اجملموعِف  فَلن ذكر املثل 91اثنيا: وأما َلنكاره.
اثلثا: فَلن  94فَل يصح اَلستدَلل به عليه. وأما للمحذوف، 93املعطوف عليه، كما حل عبارة البيضاوي عليه َل تقديرا

مع املعًن، فحينئذ َليوجد وجه العدول،  أقل تكلفا من التزام زَيدة الكاف، واَلرتكاب إَل القول ِبمليل 96تقدير املثل 95التزام
 البلغاء فكيف ِف كَلم أعجز مصاقع اِلطباء. 98غْي صحيح عند 97بل وَلوجه الصحة أيضا َلن ترك األول

ل يصرح بعطف "أو كصيب" على "الذى استوقد" بل قال بعد  100إنَّ البيضاوي 99ِف اْلواب أن يقال: فالصواب
فقوله عطف خَب مبتداء حذف اعتمادا على فهم سامع الكَلم وقرينة املقام.  101نقل اآلية عطف على "الذى استوقد".

َلُيوز أن يكون َمموع "أو كصيب"، ألنه ليس ِبعطوف، وذلك ظاهر، وَل كصيب للزوم زَيدة الكاف  أوذلك املبتد
رد صيب على أن يكون اآلية َتويل بعيد ِف كَلم هللا تعاَل من غْي ضرورة تدعو إليه. فتهعنيم أن يكون َم واَلرتكاب إَل

ِف كصيب مرفوع احملل  كما صرح بنظائره ِف كتب النحو فيكون الكاف  103على املفردات. 102من قبيل عطف املفردات
معطوفا على الكاف ِف كمثل. واملثل املقدر معطوف على املثل املذكور، والصيِمب على الذي استوقد فالتزمنا ِف عبارة 

 لئَل يلزم ِف كَلم هللا تعاَل التأويل املهجور هذا وجه الصحة وأما وجه العدول فأمران.البيضاوي التأويل املشهور 
األول: إفادة كمال اْلرتباط بني اْلملتني. فإنَّ اْلرتباط بني املفردات يقتضي اَلرتباط بينهما بدون العكس. والثاِن: 

فإن الصيب إذا عِطف  من وجوب اعتبار املثل، خمالفا لصاحب الكشاف 104اْلشارة إَل قوة ما ذهب اليه صاحب املفتاح
أيضا, وقال: اْلق ما ذهب  105على الذي يشاركه ِف معمولته املثل، فيجب اعتباره قطعا، وقد اختاره صاحب الكشاف

ِبلقصة. أما أن ذوي القصة ِف األول هم املنافقون.  106اليه اَلمام السكاكي ألن؛ الرتكيب إمنا استفيد من تشبيه القصة
ر ذوي وِف  الثاِن أصحاب الصيب فيما َلنزاع فيه. ُث قال وحتريره أن تقدير مثل َلبد منه للعطف على السابق، وحينئذ يقدِم

                                                             
 كمثل.ِف الثاِن فمن وجهني األول إن ذكر املثل ِف كصيب َليوجب عطفه على َمرد   ي + ق ب ع 91
ِف املعطوف َل يوجب عطف  اثنيا فَلن ذكر املثل وأما وصرح بعض الشارحني ِبن املعطوف عليه هو كمثل فَل وجه َلنكاره–ي ق ب ع 92

 اجملموع. علىاجملموع 
 ق: َل تقدير. 93
ا.–ي ق ب ع 94  وأمم
 إلزام.: ب 95
 ب + مع. 96
 ق ب ي: أوَل. 97
 عند، صح هامش.–ق 98
 وقوع هذه العبارة عن.ي + بعد تسليم  ق ب ع 99

 ي + َل عن الناسخ سهو اْلذف لفظ كمثل أنه. ق ب ع 100
 صح هامش.، على الذى–ق 101
 ي :املفرد. 102
 على املفردات، صح هامش.–ق 103
 زرزور، نعيم: عليه وعلق هوامشه وكتب ضبطه ،العلوم مفتاح يعقوب، أبو اْلنفي اِلوارزمي علي بن ُممد بن بكر أِب بن يوسف السكاكي، 104

 .٣٤٨-١/٣٤٧، م۱٩٨٧/ه ۱٤۰٧ ببْيوت العلمية الكتب دار
 كشف الكشاف.  ي: ق ب ع 105
 ب: ِبلتشبيه لقصية. 106



210 Mustafa ŞEN 

Mütefekkir, 2017; 4(7): 197-229 

إَل ذلك هذا وإن أمكن إضافة القصة إَل كل من اَلجزاء الِت َلا دخل فيها,  إضافة املثل، َل ألن التشبيه يسوق َلستقامة
الباقي َمازية إَل هذا عبارة صاحب الكشف. فاليتأمل ِف هذا املقام، فإِن جئت  لكن اْلضافة إَل أصحاهبا حقيقية وإَل

 بشيء مبني.
واملعطوف  108: وههنا حبث أغمض من هذا البحث املتعلق حبديث العطف وتعيني املعطوفاجمليب 107مث قال الفاضل

فيه. واحملققون على  109لفعليه وهو أن صاحب الكشاف قال: فإن قلت: هل يسمى ما ِف اآلية استعارة؟ قلت: خمت
تسميته تشبيهاً بليغاً َل استعارة؛ ألنم املستعار له مذكور وهم املنافقون. واَلستعارة إمنا تطلق حيث يطوى ذكر املستعار له، 

 لوَل دَللة اْلال أو فحوى الكَلم هذا ما ِف الكشاف.، وُيعل الكَلم خلواً صاْلاً ألن يراد به املنقول عنه واملنقول إليه

أن مينع صَلحية الكَلم على تقدير عدم القرينة َلرادة معًن اجملازي. فقال التفتازاِن رحه هللا:  111وفيه حبث: اذ ملانع 110
من أفراده يصلح له لفظه كما يصلح  113املشبه به حَّت كأنه 112وميكن اْلواب عنه ِبنه مبِن على دخول املشبه ِف جنس

 وإن ل يندفع األشكال ِبا قاله فبم يندفع َل بد من بيانه. 114فتاززاِنْلفراده اْلقيقية فما حتقيق ما قاله الت
: ِف حتقيق مراد التحرير مطابقا لقواعد املعاِن. واَلصول إن مقصوده من دخول املشبه ِف جنس }يقول{ الفقري

استعمل فيما وضع له يدل عليه  املشبه به، اعتبار العَلقة بينهما وملا كان األول: مستلزما للثاِن: عَب به عنه. فإن اللفظ إذا
إذا انتفى القرينة  116وإذا استعمل ِف غْيه مع العَلقة والقرينة املانعة عنه يدل على هذا الغْي أيضا قطعا. وأما 115قطعا.
هو الذي عَب عنه التحرير بدخول املشبه ِف جنس املشبه به، فيصلح اللفظ لكل من املعًن اْلقيقي و  العَلقة 117ووجد

ما اْلقيقي فَلنتفاء القرينة املانعة، وأما اجملازي فلوجود العَلقة اجملوِمزة لدخول األفراد اجملازية ِف جنس األفراد واجملازي. أ
فاتضح اندفاع اَلشكال ِبا قاله فإن قيل:سلَّمنا أن ماقاله التحرير  اْلقيقية دخوَل يصحح إطَلق اللفظ على تلك األفراد.

فهل ههنا  118وإشكال حَّت حلوه على الضعف و اَلختَلل. ضا قاله: َل خيلو عن غمو التحرير، لكن م يدفع البحث هبذا
وجه دفع آخر اخصر منه وأظهر. قلنا: بلى، وهو أن احتمال القرينة كاف ِف احتمال اجملاز فمنع صَلحية الكَلم َلرادة 

نتفاء القرينة، وهذه فائدة َلا تصريح ِف و[ يكون كذلك لو قطع ِب٦]/ املعًن اجملازي على تقدير عدم القرينة مكابرة. وإمنا
 119التلويح.

                                                             
 املوَل. ي: ق ب ع 107
 ب + تعيني. 108

 ب ي: خيتلف. 109
 .٧٧-١/٧٦ الكشاف،الزخمشري،  110
 ي: َل مانع. 111
 جنس، صح هامش.–ع 112
 ق: كان. 113
 .١٦١-١/١٦٠، شرح التلويحالتفتازاِن، ؛ ي: اْلقيقة ق ب ع 114
  وإذا استعمل ِف غْيه مع العَلقة والقرينة املانعة عنه يدل على هذا الغْي أيضا قطعا. -ق 115
ا. ي+ ق ب ع 116  أمم
 ق: وجب. 117
 ي: ضعف واختَلل. ق ب ع 118
 .١/١٦١، شرح التلويحالتفتازاِن،  119
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 [الثالث البحث]
نهُة﴾قال املوىل الباحث ْسكه لَُّة وهاْلمه ُضرِبهْت عهلهْيِهُم الذِم  120: البحث الثالث: قال صاحب الكشاف ِف قوله تعاَل: ﴿وه

و البيضاوي رحه هللا فسره بقوله:  121فهم فيها كمن يكون ِف القبة ضربت عليهم.، جعلت الذلة ُميطة هبم مشتملة عليهم
وقال املوىل  واملفهوم منه ان يكون الذلة ُماطة؛ ومن الكشاف ان يكون ُميطة فما وجه عدوله وصحته. 122احيطت
به اجمليب: ُميطا, وِبلعكس  124إَل لقصد اْلُياز دون أن ُيعل احملاط 123ل يعَبِم البيضاوي عن فحوى هذه اَلستعارة ِباعَبم

قاله: عقيبه إحاطة القبة واِليمة على من ضربت عليه. وصيغة اجملهول ِف مثله قد يراد هبا مطلق وقوع شهد لذلك ما 
﴾ ُهونه ا يهْشت ه ب هنْيه مه ُهْم وه ن ه رِِه﴾: أي وقع اْليلولة وِف قوله تعاَل 125مصدره، كما ِف قوله تعاَل: ﴿وهِحيله ب هي ْ  126﴿وهُأِحيطه بِثهمه

" وأريد ههنا أيضا بقوله 128حكاية عن يعقوب عليه السَلم: "﴿لهتهْأتُ نَِِّن ِبِه ِإَلَّ أهْن َُيهاطه ِبُكْم﴾ 127وِف قوله تعاَل .أي أهلك
تبقى ههنا مناقشة لفظية، هي أن على ذالك التقدير كان عليه أن يقول: وأحيط دون  "وأحيطت" وقعت اْلحاطة نعم

ن وجد ُمَل أصحم من  أحيطت ِبلتاء. هذا ما سنح يل ِف حل كَلم البيضاوي على ُممل يناسب ما يعقبه من كَلمه، ومه
 هذا فليأت به.

اْلُياز دون أن ُيعل احملاط ُميطا  129فيه حبث: أما أوَل: فَلن مقصود البيضاوي ولو كان َمرد}يقول{ الفقري: 
ا اثنيا: فَلن وِبلعكس. يقال: أحاطت بدل أحيطت، ألنه مع وجازته كذلك أدل منه على املقصود كما َل خيفى، وأم

 130البيضاوي مع كماله ِف الكَلم كيف خيطئ ِف األلفاظ، وُيئ بتاء زائدة خمالفا لقواعد العربية عند تفسْي كَلم هللا تعاَل.
العَلمة الشْيازي والتحرير التفتازاِن ِف شرحهما  131واملخالفة ملثل صاحب الكشاف على أنه قد وافقه ِف هذا التعبْي

 133ية اَلستبعاد.اِف غ أعلى اِلط 132الفحول اْلياد للمفتاح واتفاق هؤَلء

                                                             
 .٢/٦١سورة البقرة،  120

 .١/١٤٥الكشاف،الزخمشري،  121
 .١/٨٤الكشاف،الزخمشري،  122
 ع ي: عَبَّ عنه.؛ ما عَبَّ به: ب 123
 للمحاط.: ب 124

 .٣٤/٥٤سورة سبأ،  125
 .١٨/٤٢سورة الكهف،  126
 قوله تعاَل.–ي 127
 .١٢/٦٦سورة يوسف،  128
  َمرد، صح هامش.–ك 129
 ١/٨٤ أنوار التنزيل،البيضاوي،  130
 التفسْيي:  ق ب ع 131
 اْلياد–ي 132
 .٥٩٧-٥٩٦، ص املطول التفتازاِن، ، 133
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أحد أمرين زائدين على ما قصده صاحب الكشاف. األول:  134أن يقال: أنه قصد هبذا التعبْي ِف اْلوابفالصواب 
وفائدته أما لفظا: فمطابقة املفسر؛ و  .احاطتها ِبن فيها 135القلب، فمعًن أحيطت هبم إحاطة القبة ِبن فيها أحيطوا هبا،

وذا َل يتفاوت ِبعتبار  138التثبت كما صرح به ِف املفتاح 137ظ[هو٦/] 136ما معًن: فالتنبيه على أن املستعارله حقيقة.ا
كون الذلة ُميطة أو ُماطة. الثاِن: زَيدة املبالغة ِف إثبات الذلة واملسكنة َلم، حبيث يكوَنن ُميطتني هبم من وجه؛ ويكونون 

قوله: أحيطت من قبيل اْلذف واْليصال إن ل يستعمل أحاط متعدَي واَل فعلى  هبما من وجه آخر. بيانه أن 139ُميطني
فإن  140ظاهره، والباء ِف هبم و ِبن للسببية َل للتعدية. وإحاطة ِف قوله إحاطة القبة مصدر من املبِن للمفعول ِبعًن احملاطية

يها جهتان: جهة احمليطية صورة، وجهة وَنوها، إذا ضربت على الشئ يكون مقتصرة عليه غْي متجاوزة عنه فف 141القبة
، ل يتجاوز احمليط فقد استعْي الضرب املعدى بعلى  142احملاطية معًن. يم فإهنا ملا ل يتجاوز احملاط صارت كمحاط حسم

 اَلختصاص وعدم التجاوز ِبعتبار احمليطية واحملاطية. والقرينة اَلسناد إَل الذلة واملسكنة واستعْيت 143ِبامع كمال للتثبيت
القبة وَنوها للذلة واملسكنة ِبامع اْلهتني املذكورتني، ودلم على اَلستعارة بذكر َلزم املستعار منه. وهو الضرب املعدى 
بعلى لكن املقصود هوهذه اَلستعارة. واَلستعارة األوَل اتبعة َلا كما اختاره صاحب الكشاف فتكون اآلية من قبيل قوله 

ُقُضونه عهْهده اَّللَِّ   147التحييلية واصالة املكنية وتبعية التبعية 146وانتفاء 145ِف اجتماع املكنية والتبعية فيها 144﴾تعاَل: ﴿ي هن ْ
فمعًن عبارة البيضاوي جعلت الذلة ُماطة هبم َل مطلقا بل كمحاطية القبة ِبن فيها فإهنا ُماطة ِبن فيها معًن وُميطة صورة 

وَلخيفى أنم ما ذهب إليه صاحب  148فكذا الذلة ُماطة هبم معًن حبيث َليتجاوزهم وُميطة صورة حبيث َليتجاوزوهنا
فإن قيل إذا كان  151الذلة و املسكنة 150ْللوها عن اعتبار ِبحاطية 149بالغةالكشاف خال عن اعتبار القلب وعن هذه امل

كل من احملاطية واحمليطية معتَبا فلم اقتصر البيضاوي وغْيه على ذكر احملاطية قلنا ملناسبة بني أحيطت وضربت مع خفاء 
                                                             

 ب: التفسْي. 134
 ي + كذلك. ق ب ع 135
  .١٤٦-١/١٤٥ ،الكشافالزخمشري، ؛ ي + ليس هو اْلحاطة ق ب ع 136
 ي: بل. ق ب ع 137
 .١/٣٩٠، مفتاح العلومالسكاكي،  138
 ع: ُميطتني. 139
 ب: احملاط. 140
 القبة.–ق 141
 ق: ِبعًن. 142
 .كمال–ي 143
 .٢/٢٧ ،سورة البقرة 144
 التبعية | ب + ههنا.–ب 145
 وانتفاء.–ب 146
 التحييلية واصالة املكنية وتبعية التبعية. فيها وانتفاء–ي 147
 ب: َليتجاوزها. 148
 ق ب ع + املناسبة للمقام. 149
 ق ب: املخطبة. 150
 ْللوها عن اعتبار ُماطية الذلة و املسكنة. شاف خال عن اعتبار القلب وعن هذه املبالغةَلخيفى أنم ما ذهب إليه صاحب الكو –ي 151
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 153اِلفي واكتفوا ِف اآلخر ِبنفهامه 152جهة احملاطية فإهنم ملا ارادوا أن ينبهوا على هذه الدقيقة ِبلطف وجه صرحوا ِبلشق
من قوَلم إحاطة القبة ِبن فيها فإن اْلحاطة وإن كانت ِبعًن احملاطية لكن القبة وقوله ِبن فيها يدَلن على احمليطية فتدبر 

 .فإن ما ذكر هو احململ الصحيح
ل َما ذكر وهو ِف اآل٧]/مث قال املوىل اجمليب:  ية استعارة َلُمالة فهل هي ِف و[وِف هذا املقام حبث أجدى للمحصِم

تلبس الذلة بتلبس احمليط ِبحملاط ويكون املتعلِمقات قرينة َلا كما  قوله ضربت حَّت يكون تبعية تصرَيية, مبنية على تشبيه
أو هي ِف الذلة حَّت يكون إستعارة  154ِف قول الشاعر" تقرى الرمَيح رَيض اْلزن مزهرة إذا سرى النوم ِف األجفان إيقاظا"

لكناية تشبيها َلا ِبلقبة املضروبة على من فيها ويكون إسناد الضرب عليه قرينة اَلستعارة كما ِف قوله تعاَل ينقضون عهد ِب
 155حيث شبه العهد ِبْلبل. هللا

وقد قال الشارح  157: أن َلُيتمع ِف هذه اآلية املكنية والتبعية156األول ا:املتبادر من هذه العبارة أمور }يقول{ الفقري: 
تبعية وَل َتييلية ههنا أصَل وقد مر توضيحه الثاِن:  158حرير ِف شرح الكشاف إن الذلة استعارة مكنية وضربت استعارةالت

وقد صرح شراح الكشاف واملفتاح ِبن ِف ينقضون استعارة  159أن يكون اَلستعارة ِف ينقضون عهد هللا منحصرة ِف املكنية،
ِبَلفه شراح الكشاف واملفتاح  161ستوي اَلعتباران ِف مثال واحد وقد صرحالثالث: أن َلي 160تبعية، وِف عهد هللا مكنية

ويمة.  163قال صاحب الكشف 162أيضا. بعد ذكر اَلعتبارين وقد يكون جرَين التشبيه ِف مصدر الفعل، وِف متعلقه على السم
 فيجوز اختيار كل من التبعية واملكنية كما ِف نطقت اْلال بكذا.

ِف اآلية استعارتني َلُمالة. فهل إحديهما أصل واألخرى تبع أم مها متساويتان.  هكذا: إن 164أن يقالفالصواب 
 كما سبق، فتدبر.  املكنية أصل والتبعية اتبعة 165فلو قيل هكذا قلنا ِف جوابه:

                                                             
 ب: املثل. 152
ا منه. 153  ي: ِبهنم
 .١٧١، ص اْليضاحيِن، القزو  154
 ي + فأي هذين اْلعتبارين اوَل ههنا. ق ب ع 155
 ق ب ع ي + إذ َل توجد اَلستعارة ِف كل من الضرب والذلة وليس كذلك إذ قد صرح. 156
 أن َلُيتمع ِف هذه اآلية املكنية والتبعية.–ي ق ب ع 157
 استعارة.–ب 158
 ب ق + وليس كذلك إذ. 159
 .٦٠٨، ص املطولالتفتازاِن،  160
 الثالث: أن َليستوي اَلعتباران ِف مثال واحد. مكنيةعهد هللا استعارة تبعية وِف ينقضون ِف وقد صرح شراح الكشاف واملفتاح ِبن –ي 161
 ِبَلفه. شراح الكشاف واملفتاحق ب ي: وليس كذلك لتصريح  162
 كشف الكشاف.  ق ب ع ي: 163
 ق ب ع ي: يقرر السؤال. 164
 ي+ حينئذ أن يقال. ق ب ع جوابه؛ فلو قيل هكذا قلنا ِف–ي ق ب ع 165
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 [الرابع البحث]
لهًكا ْلهه قال املوىل الباحث:  عهْلنهاُه مه لهْو جه اآلية.  166عهْلنهاُه رهُجًَل﴾البحث الرابع: قال هللا تعاَل ِف سورة األنعام: ﴿وه

القوم إن صدق العكس َلزم لصدق األصل. فعلى ذلك التقدير يلزم من كذب الَلزم كذب امللزوم.  إعلم أن املقرر فيما بني
لو جعلناه رجَل »غْي صادق، ألن عكسه « لو جعلناه ملكا ْلعلناه رجَل»فههنا عكس القضية الصادقة، وهي قولنا: 

فهذا ليس ِبتحقق، ألن هللا تعاَل قد جعله رجَل ول ُيعله ملكا. فكيف يكون قضية العكس وهو كاذب « ْلعلناه ملكا
الكذب. فإن قيل إنه اصطَلح طراء فَلُيب موافقة قاعدهتم بقاعدة اللغة. قلن: تقرر  167واألصل صدق ُمض ميتنع فيه

 ه.هفيما تقرر بينهم من اَلصطَلحات فما توجي و[لقاعدة اللغة، وَلخَلف ألحد٧ههنا أن تلك القاعدة غْي خمالفة /]
َلبد من ُتهيد مقدمة يتوقف عليها دفع ما أورده الباحث ِف هذه املقام، وهي أن للو الشرطية  قال املوىل اجمليب:

أي اسعمالني. استعماَل لغوَي: وهي ِف هذا اَلستعمال َلنتفاء الثاِن َلنتفاء األول. كما ِف قولك "لو جئتِن ألكرمتك" 
انتفاء األكرام مِن لَلنتفاء اجمليئ منك. فمفهوم القضية اْلخبار ِبن شيئا ل يتحقق بسبب عدم حتقق شيئ آخر. واستعماَل 
عرفيما: تعارفهه املنطقيون فيما بينهم، وذلك أهنم جعلوا "إن" و"لو" من أدوات اَلتصال لزوما او اتفاقا. فاللزوم كما ِف قولنا 

ِجادا." ويُسوقون مثل هذه القضية ِف القياس اِللفي لَلستدَلل ِبلعدم على العدم. فعندهم  "لو كان زيد حجرا كان
ون  احملكوم عليه هو الشرط، واحملكوم به هو اْلزاء، واْلكم هو اْلذعان بصدق اْلزاء على تقدير صدق الشرط. ويعَبم

م والتايل وصدق هذه القضية ِبطابقة ق اْلكم ِبللزوم لل 168عنهما ِبملقدِم واقع وكذهبا بعدمها، حَّت إهنا تكذب وإن حتقَّ
يستعملها أهل اللغة أيضا ِف هذا املعًن إما ِبَلشرتاك اوِبجملاز. كما يقال مثَل: لو  169طرفاها. إذا ل يكن بينهما لزوم وقد

م: "لو كان حيا كان زيد ِف البلد لرآه أحد. وكما روي عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ِف حق اِلضر عليه السَل
ومن البنيم أن املقصود اَلستدَلل ِبلعدم على العدم، َل الدَللة على أن انتفاء الثاِن بسبب انتفاء األول. وقوله  170لزارِن"

﴾ اته ده سه ا آهَِلهٌة ِإَلَّ اَّللَُّ لهفه انه ِفيِهمه  173ولقد اشتبه هذان اَلستعماَلن 172وارد أيضا على هذا اَلستعمال، 171تعلى: ﴿لهْو كه
 حدمها ِبآلخر.أ

علي ابن اْلاجب حَّت قال ما قال. وارد ذلك مع حتقيق القول فيه الفاضل التفتازاِن ِف شرحح الكبْي لتلخيص 
لهًكا  174املعاِن. عهْلنهاُه مه لهْو جه إذا تقرر هذا فنقول قول صاحب البحث ِبن عكس القضية الصادقة وهي قوله تعاَل: ﴿وه

. فهذا ليس ِبتحقق ألن هللا تعاَل قد جعله رجَل ول ُيعله ملكا. إن أراد بتلك القضية غْي صادق 175ْلههعهْلنهاُه رهُجًَل﴾

                                                             
 .٦/٩ النعام،سورة  166
 ب: مينع فيه منه. 167
 ب: ملطابقة. 168
 ق: فلو. 169
 .١/٤٢٦، كشف اِلفىالعجلوِن،  170
 .٢١/٢٢ ،األنبياءسورة  171
 ي: استدَلل. 172
 ي: استدَلَلن. 173
 .٣٣٤-٣٣٣ص ، املطولالتفتازاِن،  174
 .٦/٩ اَلنعام،سورة  175
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إن عكسه ما ذكر. فإن عكس قولنا "لو جئتِن ألكرمتك"  176الصادقة هي املأخوذة ِبعتبار اَلستعمال اللغوي فَل نسلم،
ستعمال بني الشرط واْلزاء ِبَلتصال، وليس ليس قولنا "لو أكرمتك ْلئتِن" وإمنا يكون كذلك "لو" كان اْلكم ِف هذا اَل

و[ بل القضية هي اْلملة اْلزائية والشرط، قيد َلا كما صرح به السكاكي، وطول حبثه ِف املطول على أن ٨كذلك، /]
لوا اآلية ِبن املراد "ولو جعلناه ملكا ْلعلناه" على صورة رجل م واملقصد بيان انتقاض غرضهم من قوَل 177أئمة التفسْي، أوَّ

صورة الِت هو اللوَل أنزل عليه ملك. يعِن أن نزول امللك عليه َلُيدي، ألهنم وهم هم َل يقدرون على مشاهدة امللك على 
ه فيكون اآلية و ِف مرتبة من مراتب التنزل حَّت َيصل َلم مناسبة معه، فْي  عليها، إَل أن ُيعله متمثَل على صورة البشر

ماذا، وكيف حاله ِف الصدق و الكذب. فإهنا ل تسبق لبيان لزوم  178ان عكسهاعن  حينئذ ِبراحل عن أن يبحث فيها
اْلعل الثاِن للجعل األول، حَّت يستدل ِبلعدم على العدم أو ِبلوجود على الوجود. فيكون نسبة هذا البحث إَل هذه 

كورة إهنا إذا أخذت ِبَلستعمال العرِف إَل النعامة. و ان أراد هبا أعِن ِبآلية املذ  179اآلية كنسبة الضب إَل النون، أو األروى
املنطقي كما ِف املثال املضروب للقضية اللزومية، َلبد من صدق عكسها على تقدير صدق اصلها فنسلم. ولكن َلنسلم 
كذب عكسها على ذلك التقدير وهو لزوم اْلعل الثاِن للجعل األول على بعض التقادير وعلى بعض اَلوضاع املمكنة 

ا فرضنا لزوم اْلعل رجَل للجعل ملكا كليا على ِجيع التقادير لصدق لزوم اْلعل ملكا للجعل رجَل على اَلجتماع. فإذ
قد جعله رجَل ول ُيعله  بعض اَلوضاع والتقادير. كما هو املقرر ِف قواعد املنطق على أن قول موَلَن الباحث "أن هللا تعاَل

 182إن 181كما لو قال قائل إذا قلنا:  180ل بعدم الَلزم على بطَلن اللزومملكا" َل يليق أن يصدر مثله عن مثله ألنه استدَل
ألنمه حيوان وليس بصاهل ِف الواقع. واملنشأ هو ظن أن عدم حتقق أحد الطرفني أو كليهما  حيواَن كان صاهَل" كان زيد

 م.يناِف اللزوم. وأنت خبْي ِبنم اللزوم وصدقه َليتوقف على حتقق الطرفني وَل على حتقق املقد

فيه حبث. أما أوَل: فَلن كون القضية هي اْلملة اْلزائية وكون الشرط قيدا َلا عند أهل العربية كَلم }يقول{ الفقري: 
بناء اْلواب عليه. وأما  183ردمه السيد الشريف رحه هللا. وحقق اتفاق الفريقني على كون اْلملة هي اجملموع فكيف يصح

ظ[ بل استدل بعدم الَلزم مع وجود امللزوم على بطَلن ٨الَلزم على بطَلن اللزوم، /]بعدم  فَلنَّ الباحث ل يستدل اثنيا:
 اللزوم. كما َل خيفى على الناظر ِف عبارته فتدبر، واستقم.

من انتفاء  األول: ما ذكره الفاضل اجمليب: 185أكثر استعمال "لو" عند أهل اللغة ِف معنيني. 184أن يقال فالصواب:
، الثاِن: الدَللة على أن اْلزاء َلزم الوجود ِف ِجيع الَلزمنة ِف قصد املتكلم. وذلك إذا كان الشرط َما الثاِن َلنتفاء األول

                                                             
 ق ي: فَلئم. 176
 .٣٣٨ص ، املطول، التفتازاِن 177
 ب: عن عكسها. 178

 .منه: ِجع أروية  179
 ب ي: امللزوم. 180
 .َل يصدق عكسه وهو أنه قد يكون ي + إن كان زيد صاهَل كان حيواَن ق ب ع 181
 إذا. ق ب ع ي: 182
 .فَل يصحم  ق ب ع: 183
 أكثر استعمال ... إما من قبيل األول أي.–ب 184
 ي:أحدمها.؛ ق: األول 185
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يستبعد استلزامه لذلك اْلزاء، ويكون نقيض ذلك الشرط أنسب وأليق ِبستلزام ذلك اْلزاء، فيلزم استمرار وجود اْلزاء 
وقد صرح احملققون  186نعم العبد صهيب لو ل خيف هللا ل يعصه"على تقدير وجود الشرط وعدمه. كقوله عليه السَلم:" 

إما من قبيل األول، أي: لو جعلنا الرسول املرسل اليهم ملكا قرينا لك ملكا يعاينوه، الرسول املرسل إليهم ملكا  187ِبن اآلية
املرسل اليهم ملكا. وأما من ْلعلنا ذلك امللك ِف صورة رجل. وما جعلنا ذلك امللك ِف صورة رجل، ألَن ل ْنعل الرسول 

قبيل الثاِن: أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان ِف صورة رجل، فكيف إذا كان إنساَن وكل منهما َل يقبل العكس املذكور. 
 188وَل اثلث فَل إشكال.

من  189إعلم أن ههنا حبثا هو أليق ِبملقام وأحسن رعاية لَلدب، مع ما هو أحسن كَلممث قال موىل اجمليب: 
وهو أن اْلمام فخر الدين الرازي رحه هللا ذكر ِف  190تغال فيه ِبملنطق واصطَلحه واَلهتمام بتمشية قانونه وإصَلحه.اَلش

إن اْلنس إَل اْلنس  تفسْيه الكبْي ِف بيان وجه اْلكمة ِف جعل امللك على تقدير إنزاله على صورة البشر امورا. األول:
امللك قوية فيستحقرون طاعاة البشر. ورِبا َليعذروهنم  192الثالث: إن طاعاة مللك.ا 191أميل. الثاِن: إن البشر َليطيق رؤية

 194فضل من هللا تعاَل فيخص هبا من يشاء من عباده سواء كان ملكا أوبشرا. : ان النبوة193ِف اْلقدام على املعاصي. الرابع
وأما الوجه الرابع فغْي ظاهرِف ذلك فما  لتصوير امللك بصورة الرجل. قلت: األمور الثَلثة األول ظاهرة ِف كوهنا حكمة

 وجهه.

لعل وجهه ان هذا املصوَّر الذي قدر كونه نبيا ملا اشتمل على جهِت البشرية صورة وامللكية حقيقة، }يقول{ الفقري: 
و[ ٩]/ل يبعد أن يكون دليَل على أن النبوة فضل من هللا تعاَل، خيص هبا من يشاء من عباده سواء كان  195ألنه تبدل منه

 .فليتأمل 198بشر اآلن 197فإنمه 196ملكا كهذا املصور فإنمه كان ملكا أو بشرا كهذا املصور أيضا
                                                             

مسند أمْي املؤمنني أِب حفص عمر بن اِلطاب رضي هللا عنه وأقواله على ابن كثْي، أبو الفداء إَساعيل بن عمر القرشي البصري ُث الدمشقي،  186
 .٢/٦٨١م، ١٩٩١/ه ١٤١١املنصورة، الطبعة األوَل، ، ، دار الوفاءأبواب العلم

 ل الضمْي جعلناه للمطلوب أو الرسول.ق + سواء جعل ضمْي جعلناه للمطلوب أو الرسول؛ ي+ سواء جع 187
فح يصح ب: أن يقال املعًن على صرمحوا به ولو جعلناه قرينا لك ملكا يعاينوه أو الرسول ملكا ملثَّلناه رجَل كما مثل جَبائيل ِف صورة ُدحية  188

ا كان ِف صورة رجل دون معناه صح ذلك بَل أو الرسول ِف صورة رجل جعلناه ملكا فأنه إذ يقال قد يكون إذا مثملنا قرينا لك العكس وهو أن
 مريهة فتدبمر.

 ب: كَلمه. 189
  ب ي: واصطَلحه. 190
 ي: لرؤية.؛ ق: الرؤية 191
 طاعة. 192
 .ب: ُثم  193
دار إحياء الرتاث  ،مفاتيح الغيبالرازي، أبو عبد هللا ُممد بن عمر بن اْلسن بن اْلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين خطيب الري،  194

 .١٢/٤٨٧ه ، ١٤٢٠بْيوت ، العرِب
ل منه. 195  ب: َل تبدم
 كهذا املصور أيضا، صح هامش.–ك 196
 ب ع ق ي + فإنه كان ملكا أوبشرا. 197

خَلف ق ب ع ي + نعم يرد على الوجه الثالث أنه إمنا يتم إذا تبدل حقيقة امللك املقدر نزوله حبقيقة البشر وهو مع كونه من انقَلب اْلقائق  198
 كتب التفاسْيفإن املفهوم ههنا تبدل صورته بصورة البشرَلحقيقية حتقيقيته.  من ما يفهم
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 [اخلامس البحث]
نَّا﴾:البحث اخلامس: 199وقال املوىل الباحث ُنوا قهاُلوا آهمه ِإذها لهُقوا الَِّذينه آهمه من  201اآلية فيفهم 200قال هللا تعاَل: ﴿وه

ُْم آِمُنوا  202صراحة ِإذها ِقيله َله هذه اآلية أنم الكفرة الفجرة يظهرون اْلميان عند مَلقات املؤمنني واملفهوم من قوله تعاَل: ﴿وه
اُء﴾ هه فه نه السُّ ا آمه مه نه النَّاُس قهاُلوا أهنُ ْؤِمُن كه ا آمه مه اآلية أهنم يظهرون الكفر عند املَلقات ألن أمر آمنوا بدون املَلقات  203كه

ور وهو ظاهر فيفهم من هذه اآلية اهنم عنداملَلقات يظهرون الكفر واملفهوم من قوله تعاَل "وإذا لقوا الذين آمنوا" َل يتص
 اآلية إظهار اْلميان َل إظهار الكفر فما وجه التوفيق بينهما.

هم ِف النصيحة من قال العَلمة الفاضل التفتازاِن ِف شرحه للكشاف ِف تقرير معًن قوله أت هوْ  :وقال املوىل اجمليب
 205تقبيح ما كانوا عليه لبعده من الصواب وجرمِه إَل الفساد والفتنة. والثاِن: تبصْيهم الطريق األسد 204وجهني. أحدمها:

واألمر  206فساد،اْلمن أتباع ذوي األحَلم، ودخوَلم ِف ِعدادهم أي اتى املؤمنون املنافقني ِف النصيحة من جهة النهي عن 
ِبَلميان هم املؤمنون َل املنافقون. بعضهم لبعض  207َل ينبغي، وحتلية ِبا ينبغي. وفيه إشارة إَل أن اآلمر ِبْلميان َتلية عما

فيما بينهم على ما ذكر ِف بعض كتب التفسْي، لكن ينبغي أن يكون قوَلم "أنؤمن كما آمن السفهاء" مقوَل فيما بينهم َل 
 . فيخرج من هذا جواب ما أورده صاحب البحث. وَيصل التوفيق بنيِف وجوه املؤمنني وإَل لكانوا َماهرين َل منافقني

ا  209التوفيق 208اآليتني وإمنا يتعذر مه إن لو قيل: وإذا قال َلم املؤمنون "آمنوا كما آمن الناس" قال َلم املنافقون: "أهنُ ْؤِمُن كه
اُء." هه فه نه السُّ  آمه

 211إذا الشرطية هي بعينها الظرفية. 210نمه قال ِف املطول:يرد على ظاهر كَلم العَلمة التفتازاِن أ}يقول{ الفقري: 
قرأُت القرآن" يفيد معًن َل أقرأ القرآن اَل إذا خلوت، سواء  212استعملت استعمال الشرط وَل شك أن قولنا: "إذا خلوتُ 

نه حصل ذلك ِبعتبار مفهوم الشرط أو ِبعتبار ان التقدمي يفيد اَلختصاص. فيفهم منه أن يكون قوَلم أهنُ ؤْ  ا آمه مه ِمُن كه

                                                             
 ب: اجمليب. 199
 .٢/١٤ ،سورة البقرة 200
 فيفهم. -ق 201
 صراحة.–ي 202
 .٢/١٣ ،سورة البقرة 203
  أحدمها. -ي ؛ق ب ع ي: األول 204
 اَلبتداء. 205
 الفساد.–ي 206
 األمر.–ي 207
 ي: يقدر. 208
 التوفيق. –ق ب ع ي 209
اخل  ب, ف, ع, ق،ي + فيه حبثان األول ِف قول اجمليب وإمنا يتعذر؛ يرد على ظاهر كَلم العَلمة التفتازاِن أنمه قال ِف املطول–ق ب ع ي 210

 فإن التعذر فيه َمنوع وإمنا يلزم لو قيد قول املنافقني بكونه ِف وجوههم والعبارة مطلقة ِف كَلم التحرير فإنه قال ِف املطول.
 .٣٢٨، ص ولاملطالتفتازاِن،  211
 خلوت.–ي 212
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اُء. خمتصا حبال قول املؤمنني َلم آمنوا فيلزم شيآن. األول: هه فه ظ[القول 9والثاِن: ان َل يصدر عنهم هذا /] 214اجملاهرة. 213السُّ
 فليتأمل. ِف غْي هذا الوقت وميكن دفعهما بتأمل

هوهم أي : نعم يتوجه اَلشكال على صاحب الكشاف حيث قال: فكان من جواهبمث قال موىل اجمليب م ان سفم
ألنه صرح ِبن املنافقني جاهروا املومنني ِبلتسفيه. فَليكون ذالك إَل ِبطاهبم بقوَلم "أنؤمن كما  215وهم إَل السفه،نسب

اجملاهرة ِبلكفر مع أن هاء أو: كماآمن الطائفة الفَلنية وهم السفهاء فيلزم من فآمنتم وانتم الس 216آمن السفهاء" أي: كما
نَّا﴾وَل اعاآلية األ ُنوا قهاُلوا آهمه ِإذها لهُقوا الَِّذينه آهمه  دون الكفر. 218يدل على أهنم َماهرون لَلميان 217ِن قوله تعاَل ﴿وه

: َل اشكال على صاحب الكشاف، َلنه ل يصرح ِبن املنافقني جاهروا املؤمنني ِبلتسفيه، بل فيه الفقري 219يقول
على كون اْلواب ما يقال عند املواجهة وُردَّ هذا الوهم ِبن كون اْلواب  هذا املعًن. وهي قوله من جواهبم بناء 220عبارة توهم

هبذا املعًن موقوف على النقل من أهل اللغة، وَل وجود له ِف كتبها على أنه خمالف اَلستعمال الثقات. فان اِللف 
 اْلواب علي رد كَلم السلف من غْي نكْي فتدبر. 221يطلقون

 [السادس البحث]
﴾الباحثقال املوىل  اوهاِت وهاأْلهْرضه مه ِسعه ُكْرِسيُّهُ السَّ : 222: البحث السادس قال صاحب الكشاف ِف قوله تعاَل ﴿وه

ألن الكرسي عبارة عن املقعد الذي َل يزيد على القاعد. وههنا َليتصور  223واآلية هذا تصوير لعظمة هللا تعاَل وَتييل.
 ذالك وهو ظاهر وَل سبيل إَل التشبيه فما وجهه.

اْلواب احملرر أن يقال إن اردت ِبلتشبيه مطلق التشبيه فَل نسلم أنه َلسبيل اليه ْلواز أن يشبه قول{ الفقري: }ي
هيئة منتزعة عن أحد الطرفني ِبَليئة املتنزعة عن الطرف اآلخر. كما هوشأن التمثيل ويكون املقصود منه تصوير املعًن 

هللا تعاَل بشيء من املمكنات، سلمنا أنه َلسبيل اليه، لكنه ل يلزم.  ِف صورة احملسوس. وإن أردت به تشبيه 224املعقول
بعض احملققني  فإن التمثيل َليستلزم اَلستعارة ِف شيئ من أجزائه، بل َلُيوز فيه ذلك كما صرح به أهل البيان حَّت بًن

املقام ِبا َلَيتاج إليه الناظر ِف هذه  عدم أجتماع التمثيلية والتبعية على ذالك. فليتأمل. ولقد أطنب الفاضل اجمليب ِف هذا
 الرسالة ول َيرر اْلواب وهللا أعلم ِبلصواب.

                                                             
 ي: أحدمها. 213
 ي + ِبلكفر. ق ب ع 214
 .١/٦٣، الكشافالزخمشری،  215
 أي كما.–ب 216
 .٢/١٤ ،سورة البقرة 217
 لَلميان، صح هامش.–ك 218
 ب: قال. 219
 ب: عن توهم. 220
 ب ف ع ق ي + لفظ. 221
 .٢/٢٥٥ ،سورة البقرة 222
 .١/٣٠١، الكشافالزخمشری،  223
 ق: املنقول. 224
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 [السابع البحث]
و[ ﴿أهرهْهِطي أهعهزُّ ١٠شعيب عليه السَلم: /] 225البحث السابع قال هللا تعاَل حكاية عن قومقال املوىل الباحث: 

والكَلم بدون تقدير املضاف  227تقدير املضاف فتقديره من نِب هللااآلية. ذهب صاحب الكشاف إَل  226عهلهْيُكْم ِمنه اَّللَِّ﴾
 228اتم مستقيم غاية اَلستقامة َلن له نسبته إَل هللا تعاَل ونسبته إَل الرهط وهي نسبة الغرابة ول يعتَبوا نسبته عليه السَلم

جه صحيح قال به كثْي من العلماء احملققني فما وجه هذا و  229إَل هللا تعاَل، فلذلك قال: ﴿أهرهْهِطي أهعهزُّ عهلهْيُكْم ِمنه اَّللَِّ﴾
 230عدول صاحب الكشاف عن التحقيق املغِن عن التقدير.

املعاِن ان َلتزاحم ِف اَلعتبارات وههنا اعتباران. األول: إن الكَلم واقع  231قد تقرر ِف قواعد علم}يقول{ الفقري: 
تعاَل:  232ه والثاِن: إن هتاوهنم به وهو نِب هللا هتاون ِبهلل قال هللاِف شعيب عليه السَلم وِف رهطه وأهنم األعزة عليهم. دون

ْد أهطهاعه اَّللَّه﴾ ْن ُيِطِع الرَُّسوله ف هقه فحني عز عليهم رهطه دونه كان رهطه اعز عليهم من هللا. فمن َلحظ اَلعتبار  233﴿مه
ِلُكلٍم ِوْجهه  ا﴾األول ذهب إَل تقدير املضاف ومن َلحظ الثاِن استغنا عنه ﴿وه لكن اَلعتبار الثاِن اجود  234ٌة ُهوه ُموهلمِيهه

 صاحب املفتاح 235وادق هذا وقد نسب املوَل الباحث تقدير املضاف إَل صاحب الكشاف وهو سهو فإنَّ القائل به هو
 وصاحب الكشاف امنا ذهب إَل اَلعتبار الثاِن.

عرتاض على صاحب املفتاح ِبن اآلية من بعد نقل اَل 236: قال السيد الشريف ِف شرحه للمفتاحقال املوىل اجمليب
يفيد اَلختصاص اتفاقا، َلشرتاط أفادته بكون اِلَب فعليا، واستضعاف ُتسك من ُتسك على ذالك  ِبب "اَن عارف" فَل

لهْوَله رهْهُطكه  237﴾﴿أهرهْهِطي أهعهزُّ عهلهْيُكمْ  ِبن قوله جواب له فوجب مطابقته إَيه ِبنه ُيوز ان َل يكون جواِب له، بل لقوَلم ﴿وه
.﴾ ْنهاكه ا﴾ 239واعلم أن صاحب الكشاف صرح ِب التخصيص. 238لهرهِجه ةٌ ُهوه قهائُِلهه ِلمه فكيف يقال:"ِبن  240ِف قوله تعاَل: ﴿كه

                                                             
 .قوم–ي ق ب ع 225
 .١١/٩٢سورة اَلود،  226
 والكَلم بدون تقدير املضاف اتم مستقيم غاية اَلستقامة.–ب 227
 عليه السَلم، صح هامش.–ع 228
 .١١/٩٢سورة اَلود،  229
 .٢/٤٢٤، الكشافالزخمشری،  230
 علم.–ب 231
  .قال هللا–ب ع ق ي 232
 .٤/٨٠سورة النساء،  233
 .٢/١٤٨سورة البقرة،  234
 هو. -ي 235
 .١/٢٣٢، مفتاح العلومب: املفتاح؛ السكاكي،  236
 .١١/٩٢سورة اَلود،  237
 .٩١/١٠سورة يونس،  238
 .٢/٤٢٤، الكشافالزخمشری،  239
 .٢١/١٠٠سورة املؤمنون،  240
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مه  نها بِعهزِيٍز﴾اَن عارف" َليفيد اَلختصاص اتفاقا، وان جعله جواِب ل ﴿وه هو الظاهر ِبن ُيعل التنوين للتعظيم،  241ا أهْنته عهلهي ْ
أقول ِف كَلمه حبث، ألن ثبوت أصل العزة إذا  243فَل يَلئمه ﴿أهرهْهِطي أهعهزُّ عهلهْيُكْم﴾ 242فيدل على ثبوت اصل العزة له،

العزيز علينا َي شعيب! رهطك، َل أنت، كان مفهوما من تنوين عزيز إذا كان للتعظيم َل َيتاج حينئذ إَل أن يكون معناه 
بل َليكون املعًن حينئذ إَل أنك لست متناهيا ِف العزة علينا، وإمنا أنت عزيز علينا عزة ِف اْلملة.  244كما قاله السكاكي.

ظ[غْي ما يستفاد من التخصيص، فَل يكون هذا ذِب عن السكاكي وهو بصدد ذلك. فما حتقيق ما قاله السيد ١٠وهذا /]
أهي نصرة للسكاكي دفعا لَلعرتاض املذكور عنه أم هونصرة عليه أم ماذا قصده  245ريف وما مقصوده من مقالة هذه،الش

 هبا سوامها؟ فَلبد من بيانه.
خنتار أن مقالته هذه نصرة للسكاكي دفعا لَلعرتاض عنه. وَل نسلم أن ثبوت أصل العزة إذا كان  }يقول{ الفقري:

َل أنت. وإمنا تثبَّت عدم األحتياج  247َيتاج إَل أن يكون معناه العزيز علينا َي شعيب! رهط عزيز، َل 246مفهوما من تنوين
معًن لكَلم ل يقدم فيه حرف النفي على املسند إليه، مثل "أنت لست علينا بعزيز" أو "لست علينا  248لو كان هذا

فإن تنكْي عزيز ملا افاد التعظيم، وقد أفاد أو َنوذلك. وليس كذلك، بل هو معًن قوله "وما انت علينا بعزيز"  249بعزيز"
تقدمي حرف النفي على املسند اليه التخصيص. كان املراد ِبلضرورة قصر العزة الكاملة على رهط شعيب، وقصر نفي العزة 

يفيد َتصيص  الكاملة عليه وإن جاز وجود العزة القليلة فيه، وَل يفيد هذا املعًن إَل قولنا: العزيز علينا رهطك َل أنت، ألنه
لست متناهيا ِف العزة علينا وإمنا  250الرهط ِبلعزة الكاملة املستفادة من تعريف العزيز وَتصيص شعيب بنفيها دون قولنا:

 أنت عزيز علينا، عزة ِف اْلملة ألنه َليفيد اَل َتصيص شعيب بعزة قليلة وليس املقصود ذلك. فليتأمل.
 [الثامن البحث]

ا عهِملهْت ِمْن ُسوٍء ت هوهدُّ﴾﴿ث الثامن قال صاحب الكشاف ِف قوله: البحقال املوىل الباحث:  مه اآلية: ان ما  251وه
فاعرتض على صاحب الكشاف ِبن القاعدة اللغوية هي أن الشرط إذا كان  252ِف ماعملت ليست بشرطية َلرتفاع تود.

                                                             
 .١١/٩١سورة هود،  241
 وَل دَللة لقوَلم ولوَل رهطك لرِجناك علي إشرتاك العزة. ق ب ع ي + 242
 .١١/٩٢سورة اَلود،  243
 .١/٢٣٢، مفتاح العلوم ،لسكاكيا 244
رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، بْيوت  حتقيق:، اْلاشية على املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، السيد الشريف اْلرحاِن 245

  .١٤٧-١٤٦م، ص. ٢۰۰٧ه/۱٤٢٨
 ثبوت. 246
 ق ب ع ي: رهطك. 247
 هذا.–ق 248
 ق ب ع ي + أو لست علينا بعزيز. 249
 قولنا. -ق 250
 .٣/٣٠سورة آل عمران،  251
 .١/٣٥٢، الكشافالزخمشری،  252
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البيت. واذا جاز  254خليٌل يوم مسغبة" كقول الشاعر: "وإن أاته  253ماضيا واْلزاء مضارعا ُيوز فيه الرفع والنصب واْلزم
 الشرطية. ِبرتفاع تود على انتفاء 255اَلستدَلل الرفع حينئذ فكيف يصح

هذا اعرتاض مشهور مذكور ِف شروح الكشاف. واَلخصر ِف اْلواب ما قال العَلمة التفتازاِن: إن }يقول{ الفقري: 
 د وشهد به اَلستعمال. حيث َليوجد اَل ِف ذلك البيت.رفع املضارع ِف اْلزاء شاذ كرفعه ِف الشرط، نص عليه املَب 

و[ حبث آخر، وهو ان صاحب الكشاف قال بصحة الشرطية على قراءة عبدهللا ١١وههنا/] قال املوىل اجمليب:
ودمت مقام تود ُث رجح الوجه اآلخر بقوله: ولكن اْلمل على اَلبتداء واِلَب أوقع ِف املعًن ألنه حكاية الكائن ِف ذلك 

فلقائل ان يقول: "كون اآلية حكاية عن الكائن ِف ذلك اليوم،" يوجب نفي صحة  257العامة. 256ليوم واثبت ملوافقة قراءةا
 كوهنا شرطية َل كون الشرطية مرجوحا فما وجه ما قاله صاحب الكشاف.

حيث قال: َلن الكَلم حكاية  260التفتازاِن ِف شرحه لكشاف 259العَلمة 258هذا سؤال أورده }يقول{ الفقري:
فيجب أن َيمل على مايفيد الكينونة والوقوع وَلكذالك الشرطية فإن معًن ماصنعته صنعُت إن  261الكائن ِف ذلك اليوم.

سوء ِف ذلك اليوم. فإن قيل: فهذا  262صنعته هذا صنعت هذا او ذاك فذاك إَل ماَل َيصى على أنه لَلستقبال وَل عمل
شرطية. قلنا: الشرط وان ل يدل على الوقوع فَل ينافيه، فرِبا يصرف اليه حبسب املقام وحديث يوجب نفى صحة كوهنا 

اَلستقبال. يندفع بتقدير كان اي: وما كان عملت من سؤء، على ما سيجيء ِف مواضع هذا وقد إشتبه على الفقْي كَلم 
منا نشاء من توجيهه كَلم الكشاف حيث ارجع احتاج ِف دفعه إَل هذه التكلفات، ا 264السؤال الذي 263التحرير. فإن هذا

إَل َمرد ودت كما قال اْلمام البيضاوي  266إَل َمموع الكَلم فلم َل ُيوز أن يرجع 265الضمْي ِف قوله ألنه حكاية الكائن

                                                             
 صح هامش.واْلزم، –ك 253
 .٣/١٢٧٩ ،توضيح املقاصد الرمادي،بدر الدين  254
 ق ب ع ي: استدَلل صاحب الكشاف. 255
 ي: قراء. 256
 .١/٣٥٢، الكشافالزخمشری،  257
 ق ب ع ي + الشارح التحرير. 258
 العَلمة.–ق ب ع ي 259
 ِف شرح الكشاف مع جوابه.–ق ب ع ي 260
 .١/٣٥٢، الكشافالزخمشری،  261
 ب: َيمل. 262
 صح هامش.هذا، –ك 263
 الذي.–ق 264
 .١/٣٥٢، الكشافالزخمشری،  265
 ق ب ع ي + إَل ما وقع موقع اِلَب. 266
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 269هي اَلوقعية 268وأيضا دعوى صاحب الكشاف:امنا 267رحه هللا. ولكن اْلمل على اِلَب أوقع معًن ألنه حكاية كائن
فيجب  272ويقال بدل قوله 271الضمْي إَل ودت، فالوجه أن يرجع 270اسبها قول الشارح التحرير فيجب أن َيمل، فَل ين

على الوقوع  274على مايفيد الكينونة والوقوع قطعا وَل كذلك اْلزاء. فإنه وإن دلم  273أن َيمل إَل آخره. فَلنسب أن َيمل
 فليتأمل. 275كن وقوع األخْي.لكن على تقدير وقوع الشرط وهو على حظر الوجود والعدم ومي

 [التاسع البحث]
ى﴾قال املوىل الباحث:  ا أهنْ زهْلنها عهلهْيكه اْلُقْرآهنه لِتهْشقه  276البحث التاسع قال صاحب الكشاف ِف قوله تعاَل ﴿طه مه

 تعاَل هتجده على إحدى رجليه فأمر هللا 277كان يقوم ِف  -عليه الصَلة والسَلم-اآلية. إن "طه" أمر ِبلوطئ وان النِب 
َلن وطء اَلخرى  279ظ[إن املطلوب ِبَلمر هو وطء إحدي الرجلني١١ولقائل أن يقول: /] 278ِبن يطأ األرض بقدميه.

 حاصل، واْلاصل َليكون مطلوِب ِبْلصول. فما معًن تعلق اَلمر بوضعهما.
حد أو يراد ِبلتعلق هبما أن تعلق اْلكم ِبملثًن على أحد الطريقني إما أن يتعلق بكل واحد وا قال املوىل اجمليب:

خذ بيديك أي: بكل واحد من يديك إذا ل يكن املخاطب املأمور  :التعلق ِبجموعهما من حيث هو َمموع مثال األول
ِبألخذ، أخذا بشيئ من يديه قبل اَلمر ِبألخذ. ومثال الثاِن: أيضا هذا القول أعِن قولنا خذ بيديك إذا كان آِخذا قبل 

 280الظهور. ط. فكأنك تقول َل تقتصر على أخذك ِبحدى يديك بل خذ بكَل يديك وهذا ِف غايةاَلمر ِبحدى يديه فق
 حد.أ فهيا ليته ل يورده ِف عداد أحباثه العشرة واستبدل به غْيه َلنه ُيري َمرى البديهي ِف أنه يعرفه كل

إذا تعلق ِبجملموع من حيث هو َمموع على طريق اْلثبات فَلبد  281فيه حبث. أما أوَل: فَلن اْلكم }يقول{ الفقري:
أن يكون لكل من اْلزئني، فصاعدا دخل ِف التعلق حَّت إذا تعلق اْلكم بواحد منهما بدون اآلخر َل يوجد اْلكم على 

                                                             
 أنوار التنزيل،البيضاوي، ؛ الىمجرد ودت كما قال اْلمام البيضاوي رحه هللا ولكن اْلمل على اِلَب أوقع معًن ألنه حكاية كائن–ق ب ع ي 267

١٣-٢/١٢. 

ا.–ق ب ع ي 268  إمنم
 .١/٣٥٢، الكشافالزخمشری،  269
 ق ب ع ي: فوجب أن َيمله. 270
 ق ب ع ي + اِلْي. ؛ودت–ق ب ع ي 271
 ق ب ع ي: قول التحرير. 272
 ان َيمل.–ق 273
.: ف ؛وإن دلم –ق 274  دالم
 ق ب ع ي + بتأمل. 275
 .٢-٢٠/١سورة طه،  276
 ِف.–ي 277
 .٣/٤٩، الكشافالزخمشری،  278
 األمر بوضع إحدى الرجلني.ق، ي + فيكون  279
 ق ب ع ي: الوضوح. 280
 ق ب ع ي: أحكام. 281
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فهام معناه عرفا، ما اثنيا: فَلن الباحث َل ينكر انأو  282اجملموع من حيث هو َمموع صرح به عَلمة التفتازاِن ِف املطول
وإمنا يسأل عن كيفية دَللته على ذلك املعًن، ووجه استعماله فيه، هل هو حقيقة أم كناية ام َماز. فإذا كان َمازا فمن أي 

 قسم منه. فالواجب على اجمليب حتقيق هذا األمر، إذ كم من شيئ يستعمل ِف متعارف الناس وِف حتقيقه تسكب العَبات.
ناه طلب إحداث وضع ِف كل من القدمني، حبيث يكون وضع كل منهما مقارَن لوضع أن يقال: معفالصواب 

األخرى. والقدم املوضوعة وإن كان َلا وضع إَل أنه ليس ِبقارن لوضع األخرى. واملطلوب أمنا هو الوضع املقارن فَل يلزم 
إحدى القدمني إذا كانت مرفوعة، َل حتصيل اْلاصل. فحينئذ يكون حقيقة، وُيوز أن يكون من ِبب اجملاز العقلي. فإن 

تبقى للموضوعة ثبات فاعتَبت كأهنا مرفوعة أيضا. فأمر ِبيقاع نسبة الوضع عليهما معا، أو نقول: ملا كانت إحدى 
آلخر، فأمر ِبيقاع النسبة عليهما ِجيعا لالقدمني مرفوعة اعتَبت األخرى كذلك، ألن حكم أحد املتصاحبني قد يعطى 

 283عربية ِف حتقيق التأكيد ِف جاِف الرجَلن كَلمها.كما ذكر أهل ال
 [العاشر البحث]

اِكنيه ِمْن  قال املوىل الباحث: رهِة مهسه ارهتُُه ِإْطعهاُم عهشه فَّ البحث العاشر:قال صاحب الكشاف ِف قوله تعاَل :﴿فهكه
﴾ ا ُتْطِعُمونه ِط مه فما وجه عدول صاحب  285و[ما تطعمون.١٢اآلية.أو كسوهتم عطف على ُمل من أوسط /] 284أهْوسه

فقال صاحب الكشاف ُمله مرفوع على البدلية  الكشاف عن التعاطف على خصال الكفارة وأيضا فما ُمل من أوسط
قلت كَلم صاحب الكشاف غْي ظاهر اْلستقامة ألن أقسام البدل َليتصور ههنا واختار البيضاوي أنه صفة  286من إطعام

 .طف كسوهتم عليه مينع أن يكون من أوسط صفة فما وجههغْي ظاهر أيضا وع 288قيل كونه صفة 287طعام
هو كون الكسوة إسم ثوب،  289فإن قلت سبب عدول صاحب الكشاف عن العطف على إطعام،: الصواب فيه

وهو مكفر به، َل الكفارة، َلهنا ُيب أن يكون من األحداث. قلت هذا الكَلم إمنا يستقيم ان لو كان "ما" ِف قوله "من 
 ون" موصولة، َل مصدرية. وفيه َتمل.أوسط ما تطعم

: إعلم أِن َنقل لك كَلم الفاضل الشارح التفتازاِن ِف شرح هذا املوضع من الكشاف، ُث أشْي وقال املوىل اجمليب
قال  290: أو كسوهتم عطف على ُمل من أوسط.-رحه هللا-إَل اندفاع ما أورده الباحث على صاحب الكشاف. قال 

"من أوسط" بدَل من "اْلطعام" والبدل هو املقصود. ولذلك كان املبدل منه ِف حكم املنحى، املصنف: وجهه أن يكون 

                                                             
ب, ف,  ؛اْلكم إذا تعلق ِبجملموع من حيث هو َمموع على طريق اْلثبات ... هو َمموع صرح به عَلمة التفتازاِن ِف املطول–ق ب ع ي 282

 .٣٣٢ص  املطول،فتازاِن، الت ؛خيفى أن وضع القدم من هذا القبيلع, ق + من اَلحكام ما يصح حله ... وَل
 فليتأمل. ق ب ع ي + 283
 .٥/٨٩سورة املائدة،  284
 .١/٦٧٣، الكشافالزخمشری،  285
 .١/٦٧٣، الكشافالزخمشری،  286

  .٢/١٤١أنوار التنزيل،البيضاوي،  ؛إطعام ق ب ع ي: 287
 ق ب ع ي +إطعام قيل كونه صفة. 288
 .١/٦٧٣، تفسْي الزخمشري :ب: الطعام 289
 .١/٦٧٣، تفسْي الزخمشري 290
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ضرورة. وإبدال كسوهتم من إطعام  291فكأنه قيل: فكفارته من أوسط. واعرتض ِبنَّ املعطوف على البدل ِف موقع البدل
ى البدل ويكون املقصود اَلنتساب إَل ما غلط َل يقع ِف التنزيل. وأجيب ِبملنع بناء على ما سبق من أنه قد يعطف عل

انتسب إليه املبدل منه ْلعله ِف حكم املنحى وقد ُياب ِبنه على طريقة "علفُته تِبنا وماء ِبردا" والتقدير "إطعام من أوسط 
الكَلم. و  أو إلباس من كسوهتم. وردم ِبنه حينئذ َليكون عطفا على البدل وَل املبدل منه مع ما فيه من تغيْي ما تطعمون"

اْلواب أن املراد ِبلنظر إَل ظاهر اللفظ عطف على البدل. فإن قيل: هنا وجه ظاهر هو عطفه على إطعام. وجعل من 
ُمذوف أو إطعاما من أوسط أو مفعول به أي طعاما من  293على ما هو الظاهر أو صفة مصدر 292أوسط صفة اْلطعام

أجيب ِبنه اختار ذلك ليكون الكفارة فيما يتعلق ِبملساكني متَلئمة أوسط فما الباعث على هذا الوجه املتعسف املتكلف 
 295جنس آخر فليكف 294ظ[ فيناسب أن يعتَب ِف جانب اْلطعام املطعوم ِبَلف اَلعتاق فأنه١٢إذ الكسوة اسم للثوب /]

قد مت كَلم  297ةالكل إَل هنج واحد ذهب إَل أن التقدير إطعام وإلباس كسو  296ِبسم املعًن أعًن التحرير ومن حاول رد
يكون التقدير: فكفارته من أوسط ما  298َما قرره أن اْلبدال صحيح على تقدير تنحيته املبدل منه. إذ الشارح. وينقدح

من األبدال األربعة. فليس من تلك الصعوبة  299تطعمون. والذي استصعبه صاحب البحث من أنه َليصح أن يكون واحدا
ِف شيء، ألنه بدل الكل من الكل بتقدير املوصوف فتقدير الكَلم :" فكفارته إطعام عشرة مساكني إطعامهم من أوسط 

قرى األضياف قراهم من أطيب ما عند اْلنسان." وَلح أيضا من عرض  300"يعجبِن: ووزانه وزان قولك ما تطعمون "
ا إحتماَلت ُاخر، مثل أن يكون من أوسط صفة إطعام أي:" إطعام عشرة مساكني " الكائن من أوسط أو كَلمه إن ههن

صفة مصدر ُمذوف أي: إطعاما من أوسط وينتصب إطعاما على أنه مفعول مطلق، َل طعام املضاف إَل عشرة، أو يتعلق 
من أوسط ما تطعمون، أو يكون من  302اأي: إطعامهم إطعام 301من أوسط ِبنصوب يكون مفعوَل به َل طعام املضاف،

 304كسوهتم. لكن صاحب الكشاف ل يعرج على  303أو الباسهم قبيل علفته تبنا وماء ِبردا، أي: إطعام عشرة مساكني،

                                                             
 البدل.–ي 291
 ع: لإلطعام. ؛ب: َلطعام 292
 مصدر.–ي 293
 ب: ِبنمه. 294
 ق ب ع ي: فيكتفي. 295
 ق: ِف الكل. 296
 ق ب ع ي: كسوة. 297
 أو. ق ب ع ي: 298
 ب: واجدا. 299
 ق ب ع ي: أعجبِن. 300
املضاف إَل عشرة أو  الكائن من أوسط أو صفة مصدر ُمذوف أي إطعاما من أوسط وينتصب إطعاما على أنه مفعول مطلق َل طعام–ب 301

 يكون مفعوَل به َل طعام املضاف. يتعلق من أوسط إَل ِبنصوب
 إطعاما.–ب 302
 ق ب ع ي: الباس. 303
 ب: ل يصرح إَل. 304
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ليكون الكفارات متَلئمة، إذ الكسوة عني فَل بد أن يكون ِف مقابلته عني هو  305شيء من هذه الوجوه واختار البدل،
إمنا يناسب كون من أوسط  307املصدرية. 306ه ِبن أوسط ما تطعمون. وكون ما ِف ما تطعمون علىاملطعوم الذي عَب عن

 صفة ْلطعام يعًن إطعام، هو من أوسط اْلطعمات.
ارح التحرير ِف وجه اختيار البدل من كونه ِبعًن املطعوم }يقول{ الفقري:  فيه حبث؛ أما أوَل: فَلنَّ ما نقله من الشم

لتقدير الذي اختاره، ألن اْلطعام ليس ِبطعوم وَل ُيوز أن يكون ما فيما تطعمون مصدرية على يبطل كونه بدل الكل ِب
وأما اثنيا: فَلن هذا التقدير يستلزم حذف املوصول مع بعض الصلة  نفسه ِف آخر البحث. 308تقدير البدل كما صرح به

و[ غْي ضرورة ١٣لى الوجه الضعيف من/]تعاَل ع وهو ضعيف حَّت ذهب بعض النحاة إَل عدم جوازه، وحل كَلم هللا
 تدعو إليه الباطل. وأما اثلثا: فَلن اْلواب إمنا يتم إذا أثبت كون ما ِف ما تطعمون موصولة َل مصدرية ول يثبت فَل يتم.

أن يقال: أما سبب العدول عن التعاطف على خصال الكفارة فما أفاده الشارح العَلمة من كون الكفارة فالصواب 
بتقدير طعام من أوسط  ن يقال: أنه بدل اَلشتمالأيتعلق ِبملساكني متَلمية. وأما حتقيق أنه من أي قسم من البدل. ففيما 

ألهنم  311ومتابعيهما فظاهر، 310أما على مذهب إبن اْلاجب وصاحب اللباب 309ما تطعمون كما صرح به ِف التلويح.
لكلية. وأما على مذهب اْلمهور؛ فَلهنم يشرتطون اشتمال التابع على يكتفون ِبَلبسة بني البدل واملبدل منه بغْي اْلزئية وا

متقاضيا له بوجه ما حبيث 315املظروف، بل من حيث كونه داَل عليه إِجاَل و 314كاشتمال الظرف على  313َل 312املتبوع
يعدون من هذا القبيل إَل ذكر الثاِن. فجيء ِبلثاِن ملخصا ملا أِجله األول ومبينا له و  تبقى النفس عند ذكر األول متشوقة

                                                             
 .١/٦٧٣، الكشافالزخمشری،  305
 على.–ق ب ع ي 306
 ق ب ع ي: مصدرية. 307
 ق ب ع ي + اجمليب. 308
 .١/٢٥٤، شرح التلويحالتفتازاِن،  309
وهو ُممد بن ُممد بن أحد، اتج الدين األسفراييِن. عال ِبلنحو. له فيه كتب، منها: ضوء املصباح ِف شرح املصباح للمطرزي، و لباب  310

 .٧/٣۱، األعَلماْلعراب ولب اللباب، وفاحتة اْلعراب ِبعراب الفاحتة، ورسالة ِف اْلملة اِلَبية. الزركلي، 
 .١٣٢ص ، رابعلم اْلع اللباب ِفاألسفرايِن،  311
 على املتبوع.–ع 312
 َل.–ب 313
 الظرف على.–ب 314
 ف ق: أو. 315
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أن إطعام عشرة مساكني دال  317وَل خيفى 316نظرت إَل القمر فلكه. صرح به ِف شرح اللباب ركن الدين اِلواِف: قوَلم
املوصوف ِبَلقصد إمنا هو املطعوم  318على الطعام إِجاَل ومتقاض له بوجه ما. وأما بيان أن ما موصولة َل مصدرية، فَلن

اِنُّ إما بي 319َل اْلطعام، ألنه ْلمه ُة السَّ ُط اِلُبْ ُز : أنه قالرضي هللا عنهما ان للنوع: كما روى ُمي السنة عن أِب عهِبيده األْوسه
ُز واللَّْحم، واِلْهلُّ  ُز البْحُت. أو للمقدار كما قال القاضي: من أقصده ِف النوع أو القدر، وهو مد ، واألعلى اِلُب ْ واألْدّنه اِلُب ْ

واملقدار معا: كما قال صاحب الكشاف: وهو عند  321أو للنوع 320 صاع عند أِب حنيفة.لكل مسكني عندَن، ونصف 
كَلم صاحب الكشاف. وأما القاضي   323هذا حتقيق 322أِب حنيفة نصف صاع من بر أوصاع من غْيه لكل مسكني.

ما  325ُمل من أوسط الباحث ل ينظر ِف كَلمه حَّت اشتبه عليه حاله ول يقف على مرامه، فإنه قال: أوَل: 324فكان املوَل
تطعمون النصب؛ ألنه صفة مفعول ُمذوف تقديره أن تطعموا عشرة مساكني طعاما من أوسط ما تطعمون. أو الرفع على 

ظ[ على إطعام أو من ١٣البدل؛ فكونه صفة ظاهر من عبارته فَل وجه ْلنكار ظهوره. وقال اثنيا: أو كسوهتم عطف/]
الباحث ُث إن  327عطف على من أوسط إذا جعل بدَل. وقد غفل عنه املوَلال 326إمنا جوز أوسط إن جعل بدَل، فإنه

                                                             
از منه أهبُو السعادات اأْلهْكَبه ؛  ق ب ع ي: ركن الدين اِلواِف ِف شرحه اللباب. 316 ين اِلواِف أجه د بن ِإَْسهاِعيل ركن الدم مَّ كر عنه السخاوي ِبُحه

. وهو ابن ُممد بن شهاب بن يم كِم ِنم اْلمه ه ٧٧٧ُممود بن ُممد ابن يوسف بن اْلسن اِلواِف املولود ِبدينة سلومد ِف ربيع اَلول سنة  اْلُقْسطهَله
رحه للمفتاح وللمواقف للعضد ولتذكرة ۱٤٤٩ه، ٨٥٢ِبهِدينهة سلومد وتوِف ِف ذي اْلجة سنة  اِنم من تصانيفه شه يِمد اْْلِْرجه م. وهَسع ِمْن السَّ

ئهة وحاشيته على ش اف والبيضاوي. وهو عال مشارك ِف بعض العلوم، وله أاثر خمتلفة منها: كتاب ِف الطوسي ِف اَْلهي ْ شَّ بهعض اْلكه رح اْلمطهالع وه
 املنطق، حاشية على العضد، حاشية على شرح املفتاح للتفتازاِن، حاشية على الطوالع، وحاشية على املنهاج للبيضاوي. السخاوي، شس الدين

الضوء الَلمع ألهل القرن التاسع، دار اْليل، بْيوت  بن ُممد بن أِب بكر بن عثمان بن ُممد، أبو اِلْي ُممد بن عبد الرحن
 .۱۰/٢۱٦، معجم املؤلفني لكحالة، ٨/٨۰، ٢٦٧، ٧/۱٤٥م، ۱٩٩٢ه/۱٤۱٢

317 .  ع: وَل شكم
 ع: وألن. 318
 صح هامش ك.، أي قوله من أوسط، منه 319
 .١٢/٤٢٠، الغيب مفاتيح ،الرازي 320
 ب: ِف النوع. 321
 .١/٦٣٧ ،الكشافالزخمشری،  322
 ب: التحقيق. 323
 املوَل.–ب ع ق 324
 ما تطعمون أو الرفع على البدل فكونه صفة ظاهر من عبارته فَل وجه َلنكار ظهوره وقال اثنيا أو كسوهتم عطف.–ب 325
 على إطعام أو من أوسط.: إمنا ُيوز؛ + ف,ع, ق ب: أن ُيعل بدَل فإنه 326
 املوَل.–ق ب ع ي 327
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ل خيرت  332وهو خطأ ألنمه 331واختار البيضاوي أنه صفة إطعام، 330.اوقعت ِف النسخ الِت رأيناه 329الباحث هكذا 328عبارة
 فتدبر واستقم. 333أنه صفة إطعام، بل اختار أنمه صفة طعام. فالصواب أن يكتب طعام بدل إطعام.

: ههنا حبث أحكامي وحكم أحكامي؛ لعمري أنه ألشرف وأنفس من ألف مسألة لفظية من قال املوىل اجمليبمث 
اخاه وقد  334جنس ما أوردها الباحث مهتما بشأهنا مع قلة جدواها. وذلك البحث الشريف هو أن املنصوص َل ينوب

دى درمها جيدا يعدل مخسة أ عا. منها أن املزكي لوفرو  -رحة هللا عليه-تقرر ذلك ِف قواعد اْلامع الكبْي وقد فرع ُممد 
زيوفا عن مائِت زيوف َل ينوب ذلك اْليد عن تلك اِلمسة الزيوف. وإمنا يقع عن نفسه ويبقى عليه األربعة اَلخرى. 
ومنها أن من نذر أن يتصدق صاعا من ُتر رديئ لو أدى نصف صاع من ُتر جيد َليصح وَل ينوب عنه. وإمنا يصح عن 

َل يقع إَل عن  336آخر. كذلك لو أطعم مسكينا واحدا قدر ما يطعم عشرة مساكني 335ه ويبقى عليه نصف صاعنفس
مقدار العشر ويبقى عليه تسعة اَلعشار ِبَلف الكسوة. فإنه لو ملك فقْيا واحدا ثوِب يساوي قيمته قيمة أثواب عشرة 

 تتبعها.بخدمته ِف اْلوامع فمن أراده فعليه مساكني يصح. فما الفرق بينهما ولن َيققه إَل من كان له طول 
قد خدمنا اْلوامع بقدر الوسع وتتبعناها فما وجدَن الكَلم إَل خمالفا ملا ذكره الفاضل اجمليب فَل }يقول{ الفقري: 

يق. قال بد من نقل أصل الكَلم أوَل، ُث ما قال الشراح فيه اثنيا، ُث التنبيه على موضع اِللل اثلثا. فأقول وِبهلل التوف
صاحب التلخيص: ُث املنصوص َل ينوب أخاه كصاع و نصف عن صيام الكفارة والَب عن التمر ِف الفطرة ِبَلف الثوب 
عن الطعام. إذ عشر كسوة َل يغِن عن شيئ منها ِبَلف ما مر. وقال بعض الشارحني: هذا ضابط ِف إقامة بعض من 

َل ُيوز إقامة بعض مقام غْيه. فعلى هذا لو يتصدق بصاع ونصف املنصوص عليه مقام آخر، فإذا تعدد املنصوص عليه 
َفَمْن عن صيام ثَلثة أَيم عن كل يوم نصف صاع من بر ِف كفارة أطلق ِبَلذى ل ُيز لكونه منصوصا عليه بقوله تعاَل: ﴿

وكذا ِف كفارة اليمني ولو  337﴾َقٍة أو ُنُسكٍ ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم أو َصدَ  و[١٤]/َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا أو بِِه َأًذى
 338تصدق بربع صاع من بر يساوي صاعا من ُتر أو صاعا من شعر ِف صدقة الفطر، ل ُيز إَل عن قدره. وجوزه زفر،

قال: ألن املقصود َيصل به كالقيمة، وكما لو كسا عشرة ثوِب عن الطعام و أشار املصنف إَل جوابه بقوله ِبَلف الثوب 
                                                             

 العبارة.ق ب ع ي:  328
 الباحث هكذا.–ق ب ع ي 329
 .هكذاق ب ع ي +  330
 .٢/١٤١أنوار التنزيل،البيضاوي،  331
 ألنمه ل خيرت أنه صفة إطعام بل اختارأنمه صفة طعام.–ق ب ع ي 332
ُث إن عبارة الباحث هكذا وقعت ِف النسخ الِت –ك؛ فالصواب انه أن يكتب طعام بدل إطعام؛ + والصواب أنه صفة طعام–ق ب ع ي 333

أنه صفة إطعام، وهو خطأ ألنمه ل خيرت أنه صفة إطعام، بل اختار أنمه صفة طعام. فالصواب أنه أن يكتب طعام بدل  البيضاويرأيناه. واختار 
 صح هامش.إطعام، 

 ب+ عنه. 334
 صاع. -ق ي 335
 صح هامش.، مساكني–ك 336
 .٢/١٩٦، البقرةسورة  337
 األعَلم،فقيه كبْي من أصحاب اْلمام أِب حنيفة النعمان   ينظر زركلي، ه (، ١٥٨)ت. و اْلمام أبو هذيل زفر بن هذيل بن قيس العنَبي ه 338

٣/٤٥. 
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عن شيء منها أي من الكسوة ولعل حتقيقه أن عشر الكسوة ليس ملنصوص عليه،  339الطعام. اذ عشر كسوة َل يغِنعن 
ر الثوب َلَيصل ذلك ما مر من الَب عن التمر ِف الفطرة. فان بعضه عشألن املنصوص عليه ما َيصل به اَلكتساء، وب

وع الطعام واحد. وهو سد اْلوعة وبعضهم يغِن عن شيئ وكَلمه يشْي إَل ان املقصود من ن 340يغِن عن الشيء من اآلخر
من اآلخر وليس املقصود من الثواب كذلك. فَل يغِن إذا عرفت هذا عرفت أن ِف النقل إختَلَل وِف املنقول اشكاَل. أما 

ونقص ما  وهو َما َل َيتاج اليه كما عرفت 341األول: فَلنه زاد ماَل َيتاج إليه وهو مساواة قيمة الثوب عشرة مساكني
ثواب عشرة أيساوي قيمته قيمة  َيتاج إليه وهو قيد عن الطعام. وأما الثاِن: فَلن املتبادر من هذا املنقول أن ُيزي ثوِب

صرح به شراح التلخيص  342مساكني عن تلك اَلثواب، وهو ِبطل َلن الكسوة َلتنوب عن الكسوة قطعا، بل عن الطعام.
 تب اْلنفية إَل وقد صرح فيه هبذا. فانظرو َي معاشر األحرار. واعتَبوا َي إَل اَلبصار.واَلداية بل ما من كتاب مبسوط من ك

 

 

 

 املراجع و املصادر

 م.۱٩٥۱، وكالة املعارف اْلليلة، استانبول هدية العارفني أَساء املؤلفني وآاثر املصنفني ،إَساعيل بن ُممد أمني ،البغدادي «
ُممد عبد الرحن املرعشلي،  حتقيق: ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، بن عمر بن ُممد الشْيازيَنصر الدين أبو سعيد عبد هللا ،البيضاوي «

 ه .١٤١٨بْيوت ، دار إحياء الرتاث العرِب
 .بدون اتريخ مكتبة صبيح، مصر ،شرح التلويح على التوضيح، فتازاِن سعد الدين مسعود بن عمرالت «

 .٢۰۰۱دار الكتب العلمية، بْيوت  عبد اْلميد اَلنداوي، حتقيق: ،املطول على شرخ تلخيص املفتاح، ______ «

دار إحياء الرتاث  ،مفاتيح الغيبأبو عبد هللا ُممد بن عمر بن اْلسن بن اْلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين خطيب الري،  ،الرازي «
 ه .١٤٢٠بْيوت  ،العرِب

، مراقبة: ُممد عبد املعيد ضان، َملس دائرة املعارف لكامنة ِف أعيان املائة الثامنةالدرر ا ،أبو الفضل أحد بن علي العسقَلِن ،بن حجرا «
 م.۱٩٧٢العثمانية، الطبعة الثانية، حيدر أِبد 

ُممود األرَنؤوط، أخرج أحاديثه: عبد  حتقيق:، شذرات الذهب ِف أخبار من ذهب ،عبد اْلي بن أحد العهكري اْلنبلي ،ابن العماد «
 م.۱٩٨٦القادر األرَنؤوط، دار ابن كثْي، الطبعة األوَل، دمشق 

مسند أمْي املؤمنني أِب حفص عمر بن اِلطاب رضي هللا عنه وأقواله أبو الفداء إَساعيل بن عمر القرشي البصري ُث الدمشقي،  ،بن كثْيا «
 .م١٩٩١/ه ١٤١١، الطبعة األوَل، املنصورة ،، دار الوفاءعلى أبواب العلم

 م.٢۰۰٢دار العلم للمَليني، بْيوت  ،ألعَلمالزركلي، خْي الدين بن ُممود بن ُممد بن علي بن فارس الدمشقي، ا «

 ه .١٤٠٧بْيوت  دار الكتاب العرِب، ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلأبو القاسم ُممود بن عمرو بن أحد، جار هللا،  ،الزخمشري «
، دار الضوء الَلمع ألهل القرن التاسع السخاوي، شس الدين أبو اِلْي ُممد بن عبد الرحن بن ُممد بن أِب بكر بن عثمان بن ُممد، «

 م.۱٩٩٢ه/۱٤۱٢اْليل، بْيوت 

                                                             
 .صح هامشَل يغِن، –ك 339
 وكَلمه يشْي إَل ان املقصود من نوع الطعام واحد. وهو سد اْلوعة وبعضهم.–ق ب ع ي 340
 .َيتاج اليه كما عرفتوهو َما َل –ق ب ع ي 341
 .+ ُث نيابة مثل هذه الكسوة عن الطعام العشرة. امنا تصح إذا كان املساكني عشرة حَّت أعطيت مسكينا واحدا ل ُيز أيضاق ب ع ي  342
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نعيم  ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: ،مفتاح العلومالسكاكي، يوسف بن أِب بكر بن ُممد بن علي اِلوارزمي اْلنفي أبو يعقوب،  «
 م.۱٩٨٧ه /۱٤۰٧زرزور، دار الكتب العلمية ببْيوت 

رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، بْيوت  حتقيق: ،اْلاشية على املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ،لسيد الشريف اْلرحاِنا «
 م.٢۰۰٧ه/۱٤٢٨

 .بدون اتريخدار الكتاب العرِب، بْيوت  ،العثمانيةالشقائق النعمانية ِف علماء الدولة عصام الدين أحد بن مصطفى، ، طاشكَبي زاده «

مكتبة القدسي، القاهرة  ،اء ومزيل اْللتباس عما اشتهر من األحاديث على أألسنة الناسكشف اِلف ،إَساعيل بن ُممد لعجلوِنا «
 ه.١٣٥١

 م.۱٩٤۱، بغداد مكتبة املثًن ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد هللا حاجي خليفة ،كاتب جلِب «

 .اتريخ بدوندار إحياء الرتاث العرِب، بْيوت  ،املؤلفنيمعجم كحالة، عمر بن رضا بن ُممد راغب بن عبد الغِن،  «
» Koca, Ferhat, Molla Hüsrev’in Hayatı, Eserleri ve Kişiliği, Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu 

(18-20 Kasım 2011 Bursa) Bildirileri, 2013, ss. 21-52. 

 


