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احلمد هلل، والصاة والسلام عى سليِّدنا رسلول اهلل، وعلى آله وصحبه 
وَمْن وااله .

وبع����د: فهذه رسلالة » املحرر يف قوله تع�اىل: ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڀ   ٺ  ٺ  ﴾«، وأتناول الكام عليها حتت العناوين اآلتية:

- وصفها:

أجلاب السليوطي يف هذه الرسلالة عى سلؤال وجه إليه علن معنى قوله 

تعلاىل: ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾، وكيلف يكلون له - عليه 

الصاة والسام - ذنب مع أنه معصوم.

وقلد أورد فيهلا اثنلي عرش قلوالً غلر مقبولة، ملا بني ملردود وضعيف 

ومؤول.

ثلم أورد األقلوال املقبولة، واستحسلن كثرًا قول بعلض املحققني - ومل 

يعينه -  القائل: إن املغفرة هنا كناية عن العصمة.

ورجع فيها إىل مصادر مهمة، منها كتاب ما زال أكثره مفقودًا، وكتاب ما 

زال خمطوطًا إىل اليوم.
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- توثيق نسبتها:

ذكرها السليوطي رمحه اهلل لنفسله يف كتابه التحدث بنعمة اهلل، يف القسلم 

اخلاملس من مؤلفاتله، وهو لما ٌألِّلف يف واقعات الفتاوى، ملن كراٍس وفوقه 

وحتته. قال: وهو اآلن ثامنون مؤلفًا ���.

وذكرهلا يف احللاوي للفتلاوي���، وفهرسلت املصنفلات، يف مؤلفاتله يف 

التفسلروتعلقات القلرآن���، ومل أجدهلا يف الفهرسلت املذكلورة يف حسلن 

املحارضة���.

- عنواهنا:

ذكرت يف هذه املواضع كلها باسلم: »املحرر يف قوله تعاىل ﴿ پ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ﴾«، وكذللك يف النسلخ اخلطيلة التي وقفت عليها 

من دمشلق وفلسلطني واألزهر، ونسلخة رشليد أفندي، وسلميت يف نسلخة 

تشسلربتي، واليل له إسامعيل، وجواهر البحار باسم »القول املحرر«، واألمر 

يسر.

��� انظلر �ص ���، ���6، وملع أنله أورد ملن هلذه الثامنلني ��55 رسلالة يف احلاوي 
للفتاوي، فإنه مل يورد » املحرر «، لكنه أجاب عن هذه املسلألة باختصار شلديد، وقد 

نقلُت جوابه يف آخر تعليقي عى هذه الرسالة .
��� ��/��98 �الفتاوى القرآنية�.

��� ضمن هبجة العابدين �ص ��80.
��� انظر ��/���97-�9.
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- مصادره�ا:

رجع فيها املؤلف إىل عدة مصادر، وهي:

- مسند أمحد بن حنبل �ت: ��� هل�.

- سنن الرمذي �ت: �79 هل�.

- تفسر ابن املنذر �ت: ��8 هل�.

- املستدرك للحاكم �ت: �05 هل�.

- الشفا بتعريف حقوق املصطفى لعياض �ت: ��5 هل�.

- هناية السلول فيام سلنح من تفضيل الرسلول صى اهلل عليه وسللم لعز 

الدين بن عبد السام �ت: 660 هل�.

- تفسلر تقي الدين السلبكي �ت: 756 هل�، ويسلمى: »الدر النظيم يف 

تفسر القرآن العظيم«، وهو عمدتله ���.

وأهبم بعض نقوله فقال: »قال بعض املحققني«، »وقد عدَّ البلغاء«.

��� قال السليوطي يف ترمجة السلبكي يف حسن املحارضة ��/��77: » وله من املصنفات 
اجلليللة الفائقلة التلي حقهلا أن تكتلب بلامء الذهب، مللا فيها ملن النفائلس البديعة، 

والتدقيقات النفيسة، منها الدر النظيم «.
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- تاريخ التأليف:

مل يذكلر تاريلخ تأليفهلا يف يشء من النسلخ، ولكنَّ ِذْكرهلا يف » التحدث 

بنعملة اهلل « - وآخر تاريخ ورد فيه هو سلنة 896 هلل��� - يدل عى أهنا ُألِّفت 

قبل هلذا التاريخ.

- وصف النسخ:

وقفت هلذه الرسالة عى سبع نسخ، وهي:

�- نسلخة مصورة من مكتبة الظاهرية بدمشق، برقم ���856، وتقع يف 

أربع أوراق، وكتبت سلنة ��09 هل . كتبها حممد بن حممد الشلاذيل الطولوين. 

ورمزها: ظ .

�- نسلخة مصورة ملن املكتبة األزهريلة بالقاهرة، برقلم �؟�، يف ثاث 

ورقلات وبعلض صفحلة، كتبهلا عبد الرمحلن بن عبلد اهلل احلوللوي احلنبيل. 

ورمزها: ز .

�- نسخة مصورة من أحد الفضاء من فلسطني، يف أربع أوراٍق، وكتبت 

سلنة ��50 هل، كتبها فتح اهلل بن أيب بكر بن صايف احللبي الشلافعي القادري. 

ورمزها: ف.

��� انظر �ص ���7 .
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�- نسلخة مصورة من تشسلربتي، برقم ���5�9، يف ثاث أوراق، ومل 

يكتب تاريخ نسخها يف آخرها. ورمزها: ش.

5- نسخة مصورة من مكتبة اليل له إسامعيل يف اسطنبول، برقم ��678، 

يف ثاث أوراق، تكرم هبا األخ الشليخ عبد العاطي الرشقاوي جزاه اهلل خرًا، 

ورمزها: س .

6- نسلخة مصورة من مكتبة رشليد أفندي يف اسطنبول،برقم ����00، 

يف ورقتلني، تكرم هبا األخ الدكتور حممد إقبال فرحات، جزاه اهلل خرًا، وهذه 

النسخة كتبها صالح القرمتي سنة ���� هل. ورمزها: ر .

وكل هلذه النسلخ ضمن جماميع، كام هو احلال يف رسلائل السليوطي غر 

الكبرة، ورسائل غره من العلماء ���.

7- نسلخة ضملن »جواهلر البحلار يف فضائلل النبلي املختلار صلى اهلل 

عليه وسللم« للشليخ يوسلف النبهاين �ت: ��50 هل�، وفيها أسقاط شديدة 

وحتريفات���. ورمزها: ج .

��� وانظر نسخًا أخرى هلا يف الفهرس الشامل ��/�5�0، وخزانة الراث .
��� راجعُت أواًل طبعة مركز أهل السلنة يف اهلنلد، وهي فيها يف ��/���-���8، وهي 

مصورة عن طبعة دار الفكر يف بروت.

ثلم راجعت للتأكد الطبعة التي كانت يف حياة املؤلف، وصححها بنفسله، وكانت يف 
املطبعة األدبية يف بروت سنة ���7، وهي فيها ��/���9-����9، ورأيت فيها 

األسقاط والتحريفات نفسها، ومرجعها إىل أن املؤلف اعتمد عى نسخة واحدة .
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- عميل فيها:

قابللت النسلخ بعضهلا ببعض، وأخرجلت نصًا سللياًم - إن شلاء اهلل - 

بماحظلة ملا اتفلق عليه أكثرهلا، وذكلرُت قدرًا ملن الفلروق للتعريف هبذه 

النسلخ. وعزوُت اآليات واألحاديلث، ووثقت النصوص، وعلقت تعليقات 

أحسلبها نافعة، ومل أطل لتبقى الرسلالة - كام وضعها مؤلفها - لطيفة احلجم، 

سهلة القراءة، رسيعة اإلفادة، واحلمد هلل أوالً وأخرًا .

* * *
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الورقة األوىل من النسخة )ظ(
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الورقة األخرية من النسخة )ظ(
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الورقة األوىل من النسخة )ز(
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الورقة األخرية من النسخة )ز(
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الورقة األوىل من النسخة )ف(
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الورقة األخرية من النسخة )ف(
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الصفحة األوىل من النسخة )ش(
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الصفحة األخرية من النسخة )ش(
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الصفحة األوىل من النسخة )س(
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الصفحة األخرية من النسخة )س(
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الورقة األوىل من النسخة )ر(
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الورقة األخرية من النسخة )ر(
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أنموذج من النسخة )ج(
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أنموذج من النسخة )ج(
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احلمد هلل، وسام عى عباده الذين اصطفى ..

وبعلللد :

فقلد سلئلُت عن معنى قوله تعلاىل :  ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

ٺ  ﴾ ��� وكيف يكون له عليه الصاة والسام ذنب مع أنه معصوم ؟ 

فأقول: وباهلل التوفيق���:

 هللذه اآليلة فيهلا أقلوال للمفرسين بعضهلا مقبلول، وبعضهلا مردود، 

وبعضها ضعيف، للدليل القاطع عى عصمة النبي �، وسلائر��� األنبياء من 

الذنوب قبل النبوة وبعدها .

��� من سورة الفتح، اآلية � .
��� هلذا يف ف، وتبلدأ ظ، ز، ج بلل »قولله تعلاىل :  ﴿ پ ...﴾ هللذه اآليلة فيها أقوال 
للمفرسين«، وتبدأ ش بل » احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصاة وأرشف التسلليم 

على خاتم النبيلني. وبعللد: فهذا جزء لطيف سلميته » القلول املحرر يف ﴿ پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾«، أقلول، وبلاهلل التوفيلق«، وتبلدأ ر بلل » احلمد هلل، 

والصاة والسام عى رسول اهلل �، قوله تعاىل ... هذه اآلية «.
��� يف ف: بل وسائر .
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قال اإلمام��� السلبكي: يف » تفس�ريه «���: للناس يف��� هذه اآلية أقوال، 

منها ما جيب تأويله، ومنها ما جيب رده���.

القول األول: أن املراد ما كان يف��5 اجلاهلية، قاله مقاتل��6.

 قال السبكي : وهذا مردود بأن النبي � ليست له جاهلية.

القول الثاين: أن املراد ما كان قبل النبوة .

 قال السبكي : وهو مردود أيضًا، بأنه��7 معصوم قبل النبوة وبعدها .

القول الثالث: قول سلفيان الثلوري��8: ما عمللت يف��9 اجلاهلية، وما مل 

تعمل .

��� من ش .
��� السبكي هو تقي الدين عيل بن عبد الكايف، اإلمام املعروف، ولد سنة �68، وتويف سنة 
756 هلل. وترجلم له كثرون، منهم ابنه تاج الدين، ترجم له ترمجة مطولة يف طبقات 
 الشلافعية الكلرى ���9/�0-���8، وذكلر تفسلره هلذا �ص ��07، وسلامه: 

» الدر النظيم يف تفسر القرآن العظيم « وقال: مل يكمل .

وانظر عن نسخته اخلطية: الفهرس الشامل ��/����.
��� يف ف: يف تفسر هذه اآلية . ويف ر: للناس أقوال ! 

��� يف ش: رده عيل !! 
��5 يف ز: قبل اجلاهلية ! حتريف .

��6 يف تفسره ��/�66.
��7 يف ش: فإنه .

��8 رواه عنه الثعلبي يف الكشف والبيان �9/���.
��9 يف ف: به !    
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 قال السبكي: وهو مردود بمثل��� الذي قبله���.

م � من حديلث مارية، � وما  الق�ول الراب�ع: وحيكى عن جماهلد : � ما تقدَّ

تأخر � من امرأة زيد .

قلال السلبكي: وهذا قول باطل، ومل يكن يف قصلة مارية وامرأة زيد ذنب 

أصًا، ومن اعتقد ذلك فقد أخطأ .

القول اخلامس: قول الزخمرشي : » مجيع ما فرط منك «���.

 قال السبكي: وهذا مردود أيضًا ���:

أّما أوالً : فلبيان عصمة األنبياء عليهم الّصاة والّسلام ��5، وقد أمجعت 

األملة على عصمتهلم فيام يقلع��6 بالتبليلغ، ويف غر ذللك من الكبائلر، ومن 

��� يف ف: مردود أيضًا بام تقدم مثله. ويف ر: بالذي قبله .  
��� ومن قبله قال ابن عطية يف املحرر الوجيز �ص ��7�9: » هذا ضعيف «.

��� انظر الكشاف ��/����.
��� يف س: وهلذا ملردود وباطلل ومل يكن . وهذا من سلهو الناسلخ، ذهلب برصه إىل ما 

سبق.
��5 يف ج: أما أواًل فلعصمة النبي � وسائر األنبياء .

��6 يف ش: على عصملة األنبيلاء فيام يقع منهم . وقولله: يقع. هكذا يف النسلخ، وجاء يف 
اخلصائلص الكلرى للسليوطي ��/��56 - وقلد نقل هلذا النلص -: » فيام يتعلق 

بالتبليغ «.
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الصغائلر الرذيلة التي حتلط مرتبتهم، وملن املداومة عى الصغائلر���، هذه��� 

األربعة جممع عليها.

واختلفلوا يف الصغائر��� التي ال حتط مرتبتهلم���، فذهبت املعتزلة وكثر 

��5 ما  من غرهم إىل جوازها، واملختار املنع، ألنا مأمورون باالقتداء هبم يف ُكلِّ

يصدر��6 عنهم من قول و��7 فعل، فكيف يقع منهم ما ال ينبغي، ونؤمر باالقتداء 

فيه ؟ وللحشوية��8 جتارس عى األنبياء، فنسب��9 إليهم جتويزها عليهم مطلقًا، 

فإن صح ذلك عنهم، فهم حمجوجون���0 بام ذكرناه من اإلمجاع.

والذين جوزوا الصغائر مل جيوزوها بنصٍّ وال دليل، وإنام أخذوا ذلك من 

هذه اآلية وأمثاهلا، وقد ظهر جواهبا ����.

��� يف ف: الرذيلة. وليست يف ظ ، ش، ز، وال يف اخلصائص الكرى.
��� سقطت من ف .

��� قوله: »هذه« إىل هنا سقط من ج.
��� يف ظ، واخلصائص: من مرتبتهم. ويف س: يف !

��5 ليست يف ش .
��6 يف ز: كل ذلك صدر ! حتريف.

��7 يف ظ، ف: أو .
��8 يف ش: وللحرشية !  ويف ر: املحرشية !  وقوله: » جتارس عى األنبياء « سقط منها .

��9 يف ش: تنسب ! ويف ز: فنسبت ! حتريف .
���0 يف ش: حمجوبون ! حتريف .

���� يف ش، ز، س: جوازها ! حتريف شديد .
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والذين��� جوزوا الصغائر التي ليست برذائل:

 قال ابن عطية : » اختلفوا ��� هل وقع ذلك من نبينا � أو مل يقع ؟«���.

وقال السلبكي : ال ��� أشلك وال أرتلاب��5 أنه مل��6 يقلع، وكيف يتخيل 

خاف ذلك، ﴿ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   ﴾ ��7.

  وأّما الفعل فإمجاع الصحابة املعلوم منهم قطعًا عى اتباعه والتأيس بله يف 

كل ملا يفعلله من قليل أو كثر، أو صغر أو كبر ، للم��8 يكن عندهم يف ذلك 

توقلف وال بحلث، حتى أعامله يف الرس واخللوة حيرصلون عى العلم هبا وعى 

اتباعهلا، عللم ذلك��9 أو لم يعلم، وملن تأمل أحلوال���0 الصحابة مع النبي 

�، وما عرفوه وشلاهدوه منه يف مجيع أحواله من أوله إىل آخره ���� اسلتحى 

��� يف ج: وكذلك الذين ! وكذلك: زيادة تفسد املعنى .
��� سقطت من ج .

��� املحرر الوجيز �ص ��7�9.
��� يف ظ، ز، س: مل . ويف ر: أشك !!

��5 يف ش: وال ارتياب. ويف اخلصائص الكرى ��/��57: » ال شك وال ارتياب «.
��6 سقطت من ف !

��7 من سورة النجم، اآلية �، � .
��8 يف ر: بل !

��9 يف ف، ر : هبا . ويف اخلصائص الكرى: هبم .
���0 يف ش: أقوال ! حتريف . 

���� يف ش: من أوهلا إىل آخرها .
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ملن اهلل أن يتكللم بمثل هذا اللكام، أو خيطر بباله، وللوال أن��� هذا قول قد 
قيل��� ملا حكيناه، ونحن برآء إىل اهلل منه، ولو قال به من قال.

فهذا الكام األول عى��� الزخمرشي يف تفسره اآلية.

وأّم�ا ثاني�ًا: فألنله لو ُسللِّم ذللك وحاشلا هلل���، فتلك��5 بقلول اخلصم 
يشء أو أشلياء نادرة، حقرة، فا��6 تناسلب ما اآلية مشلرة إليله من التعظيم 
واالمتنلان، وجعله ذلك غاية الفتلح املبني املقرون بالتعظيم، فحمله عى ذلك 

خيل بالباغة.

هلذا ��7 كام السبكي يف رد مقالة الزخمرشي. 

القول الس�ادس: قيل: املراد بذلك ملا كان يقع منه يف صغره من خروجه 
ملع الغللامن يلعب،وذللك ال يليق بمقامه الرشيلف��8، فإن حسلنات األبرار 
سليئات املقربني، وهلذا قال حييى بن زكريا عليهام السلام،وهو صغر ملا دعاه 

الصبيان للعب: أولللعب��9 خلقت���0 ؟ 

��� سقطت من ج .
��� يف ف: قيل به .

��� يف ف: عن !
��� يف ز: حاشا اهلل !

��5 يف ج: فذلك !
��6 سقطت من ج ففسد املعنى متامًا .

��7 يف ش: هذا كله  .
��8 من ف .

��9 يف ظ: أللعب. ويف ز، ج: ماللعب.
 ���0 رواه ابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ����8�/6، وعزاه إليه السيوطي يف اجلامع=
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وهذا القول مردود:

أّما أوالً : فألنه يشلعر بتمييز السليد حييى عى نبينا صى اهلل عليه وسللم، 
وال يمتاز عليه أحد، فكل خصيصة ُأوتيها نبّي من األنبياء ُأويت نبينا � مثلها 
وأجلل منها، وقلد روي أنه � كان يعدل يف رضاعله��� وهو رضيع، فكانت 
مرضعتله حليملة ��� تعطيه ثدهيا فيرشب منه، فإذا أعطتله الثدي اآلخر امتنع، 
لعلمله بلأن له رشيكًا يف الرضاعلة��� �وهو ولدها ضملرة����، فهذه أجل من 

= الصغلر، انظلر: فيلض القديلر ��/�8-��9، وقلال العجلوين يف كشلف اخلفاء 
��/�5�5 حتت رقم ����77: » بإسناد ضعيف «.

��� يف رضاعه: من ف .
��� يف ر: ريض اهلل عنها .

��� قال السليوطي يف اخلصائص الكرى: �بلاب ما ظهر يف زمان رضاعه � من اآليات 
واملعجزات� ��/�59:

» وذكر ابن سلبع يف اخلصائص أن حليملة قالت: كنت أعطيه الثدي األيمن فيرشب 
منله، ثم أحّوله إىل الثدي األيلرس فيأبى أن يرشب منه. قال بعضهم: وذلك من عدله 
ألنله عللم أن له رشيكًا يف الرضاعة «. وأورد هذا الشلامي يف سلبل اهلدى والرشلاد 
�/�77 وأضلاف: » وكان � مفطلورًا على العلدل، جمبلوالً على مجيلل املشلاركة 

والفضل، صى اهلل عليه، وزاده رشفًا وفضًا لديه «.

وابن سلبع هو اإلمام أبو الربيع سلليامن بن سلبع السلبتي، وكتابه هو » شفاء الصدور 
يف أعلام نبلوة الرسلول وخصائصله «. وانظلر ملا جلاء عنله يف الرسلالة املسلتطرفة 

�ص��06.
��� ملن ف فقلط، وقال الشلامي وهو يعلدد إخوة النبلي � من الرضاعلة ��/���6: 
» عبد اهلل بلن احللارث بن عبد العلّزى، ابن حليمة، وهو اللذي رشب مع النبي �، 
ووقلع للبيهقي من طريلق العائي ] كلذا، والصواب الغابي كما فلي دالئل النبوة 

�/��0[ أن اسمه ضمرة . فاهلل تعاىل أعلم «.
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تلرك اللعلب، وهو فلوق��� ذلك��� السلن، ومل يثبت أن لعبه ملع الغلامن كان 

لعلب هللو، بل هلذه اللفظة إن ثبتت يف حديلث��� وجب تأويلهلا عى ما يليق 

هبا، ثم ماذا يصنع قائل هذا القول - إن محل قوله : � ما تقدم � عى اللعب مع 

الغلامن وهو صغر- يف قوله : � وما تأخر � ؟

القول السابع: قول عطاء اخلراساين���: �ما تقدم من ذنب � أبويك��5 آدم 

وحواء � وما تأخر� من ذنوب أمتك��6.

��� يف ف: دون . ويكون قصده النبي �، أما قوله: » فوق « فيعود عى حييى .
 ��� كلذا يف النسلخ، والسلن إذا أريلد هبلا مقلدار العملر فهلي مؤنثلة. انظلر: القاملوس 

�ص ��557.
��� يف حديث: سقطت من ز، ج .

��� حكاه الثعلبي يف الكشف والبيان �9/��� - كام قال ابن عطية �ص ��7�9 - عنه، 
وجلاء يف الشلفا للقايض عياض ص 686: » حكاه السلمرقندي والسللمي عن ابن 
عطاء «. ومل ينسلب القول يف تفسر السلمرقندي املطبوع �/��9، وينظر تفسر أيب 

عبد الرمحن السلمي .
��5 يف ف: أبوك ! ويف س، ج: أبيك .

 ��6 روى البيهقلي يف أحلكام القلرآن ��/�7-��8 عن اإلمام الشلافعي أنه قال: » يعني 
- واهلل أعللم - �ملا تقدم� ملن ذنبه قبل الوحي، �وما تأخلر� أن يعصمه فا يذنب، 
ُيعلم اهلل ما يفعل به من رضاه عنه، وأنه أول شلافع وأول مشلفع يوم القيامة وسليد 
اخلائق«، ثم روى البيهقي عن املزين أنه قال: » سئل الشافعي عن قول اهلل عز وجل: 
ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ﴾، قلال: معنلاه     ﴿
ملا تقلّدم من ذنب أبيلك آدم وهبته للك، وما تأخر ملن ذنوب أمتلك أدخلهم اجلنة 
بشفاعتك «. قال البيهقي: » وهذا قول مستظرف، والذي وضعه الشافعي يف تصنيفه 

أصح الروايتني، وأشبه بظاهر الرواية «. 
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وهلذا ضعيف:

أّما أوالً : فألن آدم نبي معصوم ال ينسلب إليه ذنب، فهو تأويل حيتاج إىل 
تأويل.

وأم�ا ثاني�ًا : فألن ذنب الغر ال يضاف��� إىل غلر َمْن صدر منه بكاف��� 
اخلطاب.

وأما ثالثًا: فألن ذنوب األمة كلها مل تغفر���، بل منهم من يغفر له، ومنهم 
من ال يغفر له���. 

القول الثامن: قول ابن عباس: مما ��5 يكون.

 قال السبكي : وهذا مؤول، أي: مما يكون لو كان، واملعنى: إنك بحالة لو 
كان لك ذنوب ماضية ومستقبلة لغفرنا لك مجيعها لرشفك عندنا .

القول التاس�ع: قال يف » الشلفا «: » قيل: املراد ما وقع لك من ذنب وما مل 
يقع، أْعَلمه أنه مغفور له «��6.

��� يف ج: فألنه ال ينسب ذنب الغر .
��� يف ف: مكان ! حتريف .

��� يف ج: مل تغفر كلها .
��� وقد رد الشيخ ابن تيمية هذا القول من ستة وجوه، منها الثاثة املذكورة، انظر: جمموع 
الفتلاوى ��0/���-���6 . فهل وقف السلبكي عى كامه أو تواردا عى ذلك ؟ 

اهلل أعلم .
��5 يف ش: بام ! حتريف .

��6 الشفا، فصل يف الرد عى من أجاز عليهم الصغائر �ص �686، وانظر لزامًا كام ابن 
حجر يف فتح الباري ���/���6 �كتاب الرقاق: رشح حديث الشفاعة�.
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الق�ول العارش: قال أيضًا : » قيل���: املتقدم ما كان قبل النبوة ، واملتأخر: 

عصمتك بعدها . حكاه أمحد بن نرص«���.

الق�ول احل�ادي عرش: » قيلل: املراد��� ما كان عن سلهو وغفللة وتأويل، 

حكاه الطري���، واختاره القشري « ��5.   

الق�ول الثاين عرش: » قال مكي��6: خماطبة النبي � ها هنا ��7 هي خماطبة 

ألمته «��8.

��� يف ج: قيل أيضًا. وسقطت قال !
د شارح الشفا الشيخ عيل القاري أمحد بن نرص هذا . انظر رشحه  ��� الشفا �ص �686، ومل حيدِّ
��/���8. أملا اخلفاجلي فقال عنله يف نسليم الريلاض ��/��75: » اخلزاعي الزاهد 
الشلهيد، قتله الواثق يف حمنة خلق القرآن سنة إحدى وثاثني ومائتني «، وأنا يف شك من 

هذا ! ولعله أمحد بن نرص الداودي �ت: �07 هل�. انظر: األعام ��/���6.
��� سقطت من: ف .

��� يف ر: الطراين ! حتريف .
��5 هذا من الشفا �ص �686 أيضًا. ومل أجده يف تفسر الطري، وال يف تفسر القشري: 
لطائف اإلشارات �رجعت إىل تفسر سورة حممد والفتح�، وال يف الرسالة القشرية، 
وللقشري: » التيسر يف التفسر «، ويقال له: » التفسر الكبر «، وهو خمطوط كام يف 

ترمجته يف األعام ��/�57 فلعل النقل منه .
��6 يف س: حكى يف !!

��7 سقطت من ج .
��8 هلذا ملن الشلفا �ص �686 . وانظلر: اهلدايلة إىل بللوغ النهاية ملكلي ���/�6906 

�سورة حممد: اآلية ��9.
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فهلذه اثنلا علرش قلوالً كلهلا ��� غلر مقبوللة، ما بلني ملردود وضعيف 

ومؤول���.

وأّما األقوال املقبولة :

ففلي��� » الشلفا «: » قيل: إّن النبي � لما ُأملر أن يقول:  ﴿ ک  ک  

ک  ک   گ  گ   گ ﴾��� رس بذللك الكفلار، فأنلزل اهلل تعاىل: ﴿ پ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ اآليلة ��5، وأخلر بملآل��6 املؤمنلني يف اآليلة 

األخلرى بعدها، فمقصلد اآلية:  أنك مغفور لك، غلر مؤاخذ بذنب��7 أن 

لو كان «��8.

��� سقطت من ف .

��� سقطت من ف .
��� يف ف: فعن ! حتريف .

��� من سورة األحقاف، اآلية 9 .
��5 عزاه الثعلبي إىل مقاتل بن سليامن. انظر: الكشف والبيان �9/���، ونصه: » ملا نزل 
قوله ﴿ ک  ک ...﴾ فرح بذلك المشلركون والمنافقون، وقالوا: كيف نتبع رجًا 
ال يلدري ما يفعلل به وبأصحابه، ما أمرنلا وأمره إال واحد، فأنزل اللله تعالى بعدما 
رجع من الحديبية: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ أي قضينا لك قضاء بينًا «. وهو بأبسلط 

من هذا يف تفسر مقاتل ��/�68.
��6 يف ش: بحال ! حتريف. ويف ج: بام للمؤمنني .

��7 سقطت من ف، ج .
��8 الشفا �ص �687-686.
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قللُت: هلذا األثر أخرجه ابن املنذر يف » تفس�ريه «��� عن ابن عباس، قال 

 يف قولله تعلاىل: ﴿ ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ ﴾: فأنلزل اهلل تعلاىل بعلد هذا : 

﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾.

 وأخلرج أمحلد والرمذي واحلاكم عن أنلس قال : ُأنزلت على النبي � 

��� ملن احلديبيلة،  ��� مرجَعلُه  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾   ﴿

فقالوا : هنيئًا لك��� يا رسلول اهلل، لقد بنيَّ اهلل لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل 

بنا ؟ فنزلت ﴿ ڍ  ڍ ڌ ﴾ حتى بلغ ﴿ گ  گ﴾��5.

ملن  ترئلة  هاهنلا  املغفللرة  بعضهلم:  قلال   « عيلاض:  القلايض  قلال 

العيوب «��6.

��� ليس تفسلر سلورة الفتح ضمن القسلم املطبوع من هذا التفسلر، فهي ضمن القسم 
األكر الذي ما زال مفقودًا .

��� من قوله: وأخرج أمحد. إىل هنا سقط من ج !
��� يف ف: عند مرجعه .

��� يف ظ: ُهنالك !
��5 انظلر: مسلند أمحلد ����5/�0 ����0�5، وسلنن الرملذي ���05/5 �����6، 
واملستدرك ��/��59 ����76، وقال الرمذي: » هذا حديث حسن صحيح «، وقال 

احلاكم: » هذا حديث صحيح عى رشط الشيخني ومل خيرجاه هبذه السياقة ...«.

وقلال السليوطي يف الدر املنثلور ���/��70: » أخلرج عبد الرزاق وابن أيب شليبة 
 وأمحلد وعبلد بلن محيلد والبخلاري ومسللم والرملذي وابلن جريلر وابلن مردويه 

وأبو نعيم يف املعرفة عن أنس « وذكره .
��6 الشفا �ص �687. ويف ف: الذنوب ! حتريف. وسقط هاهنا من س .
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 وقال الشيخ عز الدين بن عبد السام يف كتابه » هناية السول فيما سنح��� 

م�ن تفضيل الرس�ول «: فضلل اهلل نبينا � عى سلائر األنبياء عليهم السلام 

بوجوه «. إىل أن قال :

» ومنها أن اهلل تعاىل أخره أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ومل ينقل 

أنه تعاىل أخر أحدًا من األنبياء عليهم الّصاة و الّسام بمثل ذلك، بل الظاهر 

أنه سبحانه وتعاىل مل خيرهم ألن كّل واحٍد��� إذا طلبت منه الشفاعة يف املوقف 

ذكر خطيئته التي أصاب وقال : نفيس نفيس، ولو علم كلُّ واحٍد منهم بغفران 

خطيئته مل يوجل��� منها يف ذلك املقام ، وإذا استشلفعت اخلائق بالنبي � يف 

ذلك املقام قال: أنا هلا «���.

وقال السلبكي يف » تفس�ريه « : » قد تأملت هذا الكام - يعني قوله ﴿ ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ - بذهني��5 مع ما قبله وما بعده فوجدته ال حيتمل 

��� يف ظ، ش: منح ! وقد طبع بعنوان »بداية السلول يف تفضيل الرسلول« وانظر الكام 
عى العنوان يف مقدمة حمققه األستاذ إياد الطباع �ص �7-6.

��� يف ج: واحد منهم .
��� يف ج: ينكل . 

��� بداية السلول يف تفضيل الرسلول � �ص �� و�6-��7. وحديث الشلفاعة رواه 
البخاري يف كتاب التوحيد ����7/6 برقم ���707، ومسلم يف اإليامن ��/���8 

برقم ����6.

ويف ف كرر: أنا هلا .
��5 سقطت من ج، ويف ر: بذهبى .
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إال وجهًا واحدًا ، وهو ترشيف النبي � من غر أن يكون هناك ذنب، ولكنه 

أريلد أن يسلتوعب يف اآلية مجيلع أنواع النعم ملن اهلل عى عبلاده��� األخروية 

والدنيوية���، ومجيع النعم األخروية شيئان :

 سلبية ���: وهي غفران الذنوب.

 وثبوتية���: وهي ال تتناهى، أشار إليها بقوله��5: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ ﴾. 

ومجيع النعم الدنيوية شيئان:

 دينية: أشار إليها بقوله: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ ﴾.

 ودنيويلة ��6: وإن كانلت هنا املقصود هبا الدين، وهي قوله: ﴿ ٹ  ٹ  

َم يف الدنيويلِة الدينيَة عى��7  ٹ  ڤ ﴾، وقلدم األخرويلة عى الدنيويلة، وَقدَّ

غرهلا تقديمًا لألهم فاألهلم��8، فانتظم بذلك تعظيم��9 قدر النبي � بإتمام 

��� يف ف، ج: عبده . 
��� من س، ج . 

��� يف ج: » والدنيوية، ومنها أشياء سلبية « ! 
��� يف ج: وتوبته ! 

��5 من هنا إىل قوله اآليت » بقوله « سقط من ف، س . 
��6 زاد يف ف هنا: ودينية ! وهو خطأ . 

��7 يف ف: » وقلدم الدنيويلة عى الدينية وعى « ! وهو خطأ، ويف ش: »وقدم الدنيوية عى 
غرها « ! وهو خطأ أيضًا .
��8 فاألهم: ليست يف ظ، ش . 

��9 من ش، واخلصائص الكرى ��/��57. 
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أنلواع نعم اهلل عليله��� املفرقة يف غره، وهلذا جعل ذللك غاية للفتح��� املبني، 

اللذي عظمه وفخمه بإسلناده إليه بنون العظمة، وجعلله���  خاصًا بالنبي � 

بقوله :﴿ پ﴾.

قلال: وبعلد أن وقعت��� عى هذا املعنى وجدت ابلن عطية قد وقع عليه 

فقلال: » وإنام املعنى الترشيف هبذا احلكم، ومل تكن ذنوب البتة «��5. وقد وفق 

فيام قال «. انتهى��6.

وقال بعض املحققني : املغفلرة هلنا كناية��7 عن العصملة، فمعنى قوله: 

﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ﴾ : » ليعصملك اهلل��8 فيما تقلدم 

 مللن عملرك، وفيملا تأخلر منه «��9. وهللذا القلول يف غلايلة احلسلن���0، 

��� أنواع، وعليه: سقطت من ج . 
��� يف ف: الفتح !  
��� يف ف: وكونه ! 

��� يف أ، ج: وقفت ! حتريف .
��5 املحرر الوجيز �ص ��7�9. 

��6 نقلل املؤللف هلذا النّص عن السلبكي - مع اختصلاٍر يسلر - يف اخلصائص الكرى 
 .�57/��

��7 يف ف: هذا كناية . 
��8 زاد يف ف: من الذنوب .

��9 من قوله: ليعصمك إىل هنا سقط من س .
���0 قال املؤلف يف الفتاوى القرآنية يف احلاوي ��/��98: » أحسن ما جياب به عن اآلية 
الكريملة أنله كنّلى باملغفرة عن العصملة، أي ليعصمك اهلل عن الذنلب فيام تقدم من 
عمرك وما تأخر .                                                                                                            =
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وقلد َعللدَّ البلغللاء ملن أسلاليب الباغللة يف القلرآن أنلله يكنلي��� علن 

التخفيفات��� بلفظ املغفرة، والعفو، والتوبة:

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ   ﴿ : الليلل  قيلام  نسلخ  عنلد   كقولله 

 ڦ ﴾���.                               

وعنلد نسلخ تقديلم الصدقلة بلني يلدي النجلوى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  

ڃ﴾���.

وعنلد نسلخ حتريم اجلامع ليللة الصيلام: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  
ڤ      ﴾��6�.�5

          

= وقلد نلّص غر واحد على أن املغفرة والعفلو والتوبة جاءت يف القرآن والسلنة يف 
معلرض اإلسلقاط والرخيلص، وإن مل يكلن ذنلب، ومنه قولله تعلاىل : ﴿ چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾، » عفلا اهلل لكلم علن صدقلة اخليل والرقيلق« ...«. ثم ذكر 

اآليات األخرى املذكورة هنا .
��� يف س: يكن !

��� يف ز: التحقيقات ! حتريف .
��� من سورة املزمل، اآلية �0 . 

��� من سورة املجادلة، اآلية �� . 
��5 من سورة البقرة، اآلية �87 . 

��6 وانظلر - إذا شلئت - ملا تنتهي به النسلخ يف النامذج اخلطية. وآخلر ش: » واهلل تعاىل 
أعلم، وهذا ما أردنا مجعه، وهلل احلمد واملنة عى ذلك، ... «، وكأن هذا من املؤلف.
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املصادر

- أحلكام القرآن للشلافعي، مجعه البيهقي �ت: �58 هلل�، حتقيق: عبد الغني 
عبد اخلالق، دار الكتب العلمية، بروت ���00 هل�.

- األعلام لللزركيل �ت: ��96 هلل�، دار العللم للمايني، بلروت، ط�� 
.��00��

- بداية السلول يف تفضيل الرسلول لعز الدين بن عبد السام �ت: 660 هل�، 
حتقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر، دمشق، ط� ����5 هل-�995م�.

- هبجلة العابدين برمجة حافلظ العرص جال الدين �السليوطي� لعبد القادر 
الشلاذيل �كان حيًا سنة 9�6 هل�، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية بدمشق، ط�، ����9هل-�998م�.

- تاريلخ مدينلة دمشلق البن عسلاكر �ت: �57 هل�، حتقيق: عملر بن غرامة 
العمروي، دار الفكر، بروت ����5 هل-�995م�.

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي �ت: ��9 هل�، حتقيق: اليزابث ماري سارتني، 
مطبعة جامعة كامردج ���97م�.

- تفسلر السلمرقندي �ت: �75هل�، حتقيق: عيل حممد معوض وزميله، دار 
الكتب العلمية، بروت، ط� �����هل - ��99م�.

- تفسر القرآن البن املنذر النيسابوري �ت: ��8 هل�، حتقيق: سعد بن حممد 
السعد، دار املآثر، املدينة النبوية املنورة، ط� �����هل-��00 م�.

- تفسلر مقاتل بن سلليامن �ت: �5�5، حتقيق: عبد اهلل حممود شلحاتة، دار 
إحياء الراث العريب، بروت.
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- جاملع البيان علن تأويل آي القرآن للطري �ت: ��0 هل�، حتقيق: عبد اهلل 
الركي، دار عامل الكتب، الرياض، ط� �����هل-��00م�.

- اجلامع الصغر للسيوطي = انظر: فيض القدير .

- جواهر البحار يف فضائل النبي املختار  ليوسف النبهاين �ت: ��50 هل�.

�- املطبعة األدبية، بروت ����7 هل�.

�- دار الفكر، بروت، ط� ����7 هل-�997م�.

�- مركلز أهل السلنة، بلركات رضا، فوربنلدر، غجلرات، اهلند، ط� 
�����هل-��00م�.

- احلاوي للفتاوي للسليوطي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مصورة 
املكتبة العرصية، بروت.

- حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل 
إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة، ط�، ����8 هل-�998م�.

- اخلصائص الكرى �كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب� للسيوطي، 
مصورة دار الكتاب العريب .

- الدر املنثور يف التفسلر املأثور للسليوطي، حتقيق: عبلد اهلل الركي بالتعاون 
مع مركز هجر للبحوث والدراسلات  العربية واإلسلامية يف القاهرة، ط� 

�����هل - ��00م�.

- دالئلل النبلوة ومعرفة أحلوال صاحب الرشيعلة للبيهقلي �ت: �58 هل�، 
حتقيق: عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بروت، ط� ���05هل-

�985م�.
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- الرسلالة القشلرية للقشلري �ت: �65 هلل�، حتقيلق: عبلد احلليم حممود 

وحممود بن الرشيف، دار الشعب، القاهرة .

- الرسلالة املسلتطرفة لبيان مشلهور كتب السلنة املرشفة للكتاين �ت: ���5 

هلل�، بعنايلة: حممد املنتلرص الكتاين، دار البشلائر اإلسلامية، بروت، ط5 

����� هل-��99م�.

- سبل اهلدى والرشاد يف سرة خر العباد ملحمد بن يوسف الصاحلي الشامي 

�ت: ��9 هلل�، حتقيلق: مصطفلى عبلد الواحلد، إصدار املجللس األعى 

للشؤون اإلسامية، القاهرة ����8 هل-�997م�.

- سلنن الرمذي �ت: �79 هل�، املطبوع باسلم: اجلامع الكبر، حتقيق: بشار 

عواد معروف، دار الغرب اإلسامي، ط� ��996م�.

- رشح الشلفا لعليل القلاري �ت: ���0 هلل�، مصورة دار الكتلب العلمية، 

بروت.

- الشلفا بتعريلف حقوق املصطفلى لعياض بن موسلى اليحصبي �ت: ��5 

هلل�، حتقيق: عبده عيل كوشلك، مكتبة الغزايل، دمشلق، ط� ����0 هل-

�000م�.

- صحيح البخاري �ت: �56 هل�، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثر، دمشق، 

ط5 ����� هل - ��99م�.

- صحيح مسللم بلن احلجاج �ت: ��6 هلل�، طبعة حممد فلؤاد عبد الباقي، 

مصورة دار الكتب العلمية، بروت ����� هل-��99م�.
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- طبقات الشافعية الكرى للسبكي �ت: �77 هل�، حتقيق: عبد الفتاح احللو 

وحممود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

- فتح الباري برشح البخاري البن حجر �ت: �85 هل�، السلفية.

- الفهلرس الشلامل لللراث العلريب اإلسلامي املخطلوط �عللوم القلرآن: 

خمطوطات التفسلر وعلومه�، املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسامية، 

عاّمن ��989م�.

- فيض القدير برشح اجلامع الصغر من أحاديث البشر النذير للمناوي �ت: 

���0 هل�، مصورة دار الفكر، بروت .

- القاموس املحيط للفروزآبادي �ت:8�7هل�، حتقيق: مكتب حتقيق الراث، 

مؤسسة الرسالة، ط5 ����6هل-�996م�.

لاف عن حقائق التنلزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمرشي  - الكشَّ

�ت:5�8هل�، دار الكتاب العريب، بروت، ط�، ����5هل-�995م�.

- كشلف اخلفلاء ومزيل اإللباس عام اشلتهر من األحاديث عى ألسلنة الناس 

للعجللوين �ت: ���6 هلل�، بعنايلة: أمحلد القلاش، مؤسسلة الرسلالة، 

بروت، ط6 ����6هل-�996م�.

- الكشلف والبيلان للثعلبي �ت��7هلل�، حتقيق: أيب حممد بن عاشلور، دار 

إحياء الراث العريب، بروت، ط� �����هل-��00م�.

- لطائف اإلشلارات للقشري �ت: �65 هل�، حتقيق: إبراهيم بسيوين، اهليئة 

املرصية للكتاب ��000م�.
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- جمموع فتاوى شيخ اإلسام أمحد بن تيمية �ت: 7�8 هل�، مجع: عبد الرمحن 
ابن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبيل وابنه حممد، الرياض.

- املحلرر الوجيلز يف تفسلر الكتلاب العزيلز لعبد احللق بن عطيلة األندليس 
�ت��5هلل�، قدم له: جملد مكي، دار ابن حزم، بلروت، ط� ����� هل 

- ��00م�.

- املسلتدرك على الصحيحلني للحاكلم �ت:�05هلل�، حتقيق: عبد السلام 
علوش، دار املعرفة، بروت، ط� ����8هل-�998م�.

- مسند أمحد بن حنبل �ت: ��� هل�، حتقيق: جمموعة من املحققني، مؤسسة 
الرسالة، بروت.

- نسليم الريلاض يف رشح شلفاء القلايض عيلاض، ألمحلد اخلفاجلي �ت: 
�069هل�، تصوير دار الفكر، بروت .

- اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب �ت: ��7 هل�، حتيق: جمموعة من 
املحققني املغاربة، إصدار جامعة الشارقة، ط� ����9 هل - �008م�.

* * *

  

 


