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احلمد هلل رب العاملني، وأفضل صلواته وتسليامته عىل سيدنا حممد، وعىل 
آله وصحبه أمجعني.

وبع����د: فه�ذا كت�اب جديد مفي�د مل يطبع م�ن قبل، حيت�وي عىل رشح 

االس�تعاذة والبس�ملة، وفي�ه فوائ�د مهم�ة كث�رة، ألف�ه اإلم�ام ج�ال الدين 

السيوطي يف أول عمره، وفرغ منه يوم اخلميس عارش املحرم سنة 866 ه�، أي 

كان عمره )16 سنة و6أشهر و10 أيام(، وهذا أحد األسباب التي دفعتني إىل 

االعتناء به، وحتقيقه وإظهاره، لنرى من خاله كيف كان علامؤنا الس�ابقون يف 

اشتغاهلم ونبوغهم وحتصيلهم العلمي املتني بحيث يقبلون عىل التأليف يف سن 

مبك�رة، قد ال َيْع�ِرُف يف مثلها طالُب العلم اليوم أس�امَء الكتب التي يذكروهنا 

وينقلون منها ! 

وه�ذا الكت�اب - عىل صغر حجم�ه - أودع فيه الس�يوطي خاصة قيمة 

ع�ن االس�تعاذة والبس�ملة بعد رجوع�ه إىل مص�ادر عالي�ة الدرج�ة، متنوعة 

املوضوعات، كبرة احلجم، وهو يف مقتبل عمره وأول اشتغاله بالعلم.

وبيان ذلك أنه ولد يف مستهل رجب سنة 849 ه�)1(، ورشع يف االشتغال 

بالعلم من أول س�نة 864 ه� عىل مجاعة من الش�يوخ، وألف سنة 865، يقول 

هو يف حديثه عن نفسه: » وقرأُت يف هذه املدة أيضًا، وهي من ابتداء شهر ربيع 

)1( التحدث بنعمة اهلل )ص 32(.
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األول س�نة أربع وس�تني، عىل الش�يخ ش�مس الدين حممد بن موسى احلنفي، 

اإلمام بخانقاه ش�يخو روايًة » صحيح مس�لم « إال يس�رًا من آخره، وسمعُت 

علي�ه » الش�فاء «، وقرأُت علي�ه درايًة » ألفية ابن مالك « م�ن أوهلا إىل آخرها، 

فام ختمتها إال وقد صنفُت، فأجازين باإلقراء والتدريس يف مس�تهل س�نة ست 

وستني، وكتب يل بخطه إجازة «)1(.

وكان أول يشء ألف�ه: » رشح االس�تعاذة والبس�ملة «، و » رشح احلوقلة 

واحليعلة «، وأوقف عليهام ش�يخه اإلمام علم الدي�ن البلقيني )ت: 868 ه�( 

فكت�ب عليهام تقريظًا. قال هو يف كتاب س�رته » التحدث بنعمة اهلل «: » كتب 

ش�يخنا ش�يخ اإلس�ام قايض القضاة علم الدين البلقيني ع�ىل تأليفي » رشح 

االس�تعاذة والبس�ملة « و» رشح احليعلة واحلوقلة «، ومها أول ما ألفته يف زمن 

الطلب، وذلك يف سنة مخس وستني)2(، ما نصه: » احلمد هلل، وسام عىل عباده 

الذين اصطفى. وقفُت عىل هذين التصنيفني اللطيفني املباركني املش�تملني عىل 

الفوائد الكثرة، والفرائد الغزيرة، فوجدهتام مشتملني عىل أشياء حسنة، وألفاظ 

ه بفضل مصنفهام، ويذكر م�ا حواه من الفضائل، وما  مستحس�نة، فحق أن ُينوَّ

حرره من املسائل، شكر اهلل سعيه عىل ذلك، وسلك بنا وإّياه أحسن املسالك، 

وجعلنا وإّياه مع الذين أنعم اهلل عليهم، وحسن أولئك« )3(.

)1( هبجة العابدين )ص 66(.
)2( هذا تاريخ الرشوع، وقد فرغ من األول يف أول س�نة 866 ه� كام جاء يف آخر النس�خ 

التي وقفت عليها .
)3( التحدث بنعمة اهلل )ص 137(.
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وم�ن األمان�ة أن أذكر أن الس�يوطي ذك�ر هذا الكتاب ضم�ن » ما تم من 

الكت�ب املعت�رة الصغ�رة احلجم التي هي من كراس�ني إىل ع�رشة «)1(، وذكر 

رشح احليعلة واحلوقلة ضمن ما كان كراسًا ونحوه)2( لكن يبدو أنه حني تقّدم 

ب�ه العم�ر مل يعتر هذين الكتابني، ومل يغس�لهام - فيام غس�ل - إال ألن ش�يخه 

البلقيني كتب عليهام بخطه، يقول هو يف حديثه عن مازمته دروس البلقيني:

» وصنف�ُت يف ه�ذه الس�نة - أعن�ي س�نة مخس وس�تني - كت�اب » رشح 

االس�تعاذة والبس�ملة « وكت�اب » رشح احلوقل�ة واحليعل�ة«، وأوقفت�ه عليهام 

فكت�ب يل عليه�ام تقريظًا، وه�ذان الكتابان وإن اش�تما عىل فوائ�د يبتهج هبا 

املبتدئ، فإين ال أعترمها اآلن، ولوال أن ش�يخنا ش�يخ اإلس�ام وقف عليهام 

ورّشفهام بخطه لغس�لتهام يف مجلة ما غس�لته، فإين غس�لُت ما هو أجلُّ بالنس�بة 

إليهام، وإنام أبقيتهام لرشف خطه وبركته «)3(.

وال ينبغ�ي أن يدفعن�ا ه�ذا الق�ول إىل التقلي�ل م�ن ش�أن ه�ذا الكت�اب، 

والتش�كيك فيه، فإن املعلومات ال�واردة فيه معلومات صحيحة قيمة، واجلهد 

في�ه واض�ح، واملص�ادر متع�ددة املوضوع�ات واالهتامم�ات، والنق�ول نافعة 

 نادرة، وال س�يام عن ش�يخه اإلمام حميي الدين الكافيجي، واألئمة: ابن مجاعة 

)1( انظر: التحدث بنعمة اهلل )ص 111(.
)2( السابق )ص 116(.

)3( هبج�ة العابدي�ن برتمجة حاف�ظ العرص جال الدي�ن )ص 69(. وكتاب رشح احلوقلة 
واحليعلة مل يذكر يف فهرست املصنفات عند الشاذيل.
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وجال الدين البلقيني ورساج الدين وغرهم، ولعله ال يعترمها - هو والكتاب 

اآلخر - بالنظر إىل طريقة إيراد املعلومات فيهام، وكثرة االستطرادات.

هذا يشء، واليشء اآلخر هو أّن علينا أن نفهم هذه الكلمة يف سياق فهمنا 

لشخصية السيوطي الذي دخل يف خصومات علمية كثرة، وكان هو ومؤلفاته 

حم�ل متابع�ة من هؤالء اخلص�وم، وكان هو يتطلب معايل األمور، ويس�عى إىل 

بلوغ درجة االجتهاد.

ولو رجعنا إىل كتابه » التحدث بنعمة اهلل « الذي ذكر فيه ما له من مؤلفات 

�اًم هلا عىل س�بعة أقسام، لوجدنا القسم الس�ادس معقودًا ملؤلفات وصفها  مقسِّ

السيوطي بقوله » مؤلفات ال أعتد هبا، ألهنا عىل طريق البطالني الذين ليس هلم 

اعتن�اء إال بالرواي�ة املحضة، ألفتها يف زمن الس�امع وطلب اإلجازات، مع أهنا 

مشتملة عىل فوائد بالنسبة إىل ما يكتبه الغر «)1(، وقد عد يف هذا القسم )40( 

مؤلفًا، هي يف نظري مؤلفات مهمة ال يستغنى عنها ! وقد أدخل هو عددًا منها 

يف فهرست املصنفات التي ارتضاها إىل املامت، وليس هنا جمال تفصيل ذلك.

وع�ىل أية حال فن�رش الكتاب نافع من جهة الوقوف ع�ىل ما فيه، ومعرفة 

أس�لوب الس�يوطي يف أول عه�ده بالتألي�ف، وه�و يلق�ي الض�وء كذلك عىل 

مس�توى التحصي�ل العلم�ي يف ذل�ك العرص، وتش�جيع العل�امء لطاهبم عىل 

البح�ث والتألي�ف، كالذي نرى يف إقدام البلقين�ي وكتابته لتلميذه عىل باكورة 

)1( التحدث بنعمة اهلل )ص 126(. 
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أعامله، هذا التشجيع الذي أثمر ثمرات رائعة فيام بعد، عىل أن يف كتابته ما يدلُّ 

عىل قيمة العملني أيضًا.

وَثمَّ يشء ثالث وهو احتامل أن يكون السيوطي عاد إىل الكتاب ونقح فيه، 
ذلك أنا نجد يف كامه عىل » من «: » وهلا معان أخر مل أذكرها خش�ية اإلطالة، 
وقد استوفيتها يف غر هذا الكتاب «، مع أن هذا الكتاب هو األول، مما يدلُّ أن 
هذه العبارة مضافة يف وقت الحق. ونجد فيه إحالة عىل كتابه »النهجة املرضية 
يف رشح األلفية«، وهو متأخر عن هذا الكتاب)1(، مما يشر إىل النظر والترصف 

والتدخل بعد إخراجه األول.

ويؤيد هذا أن الكتاب ُذكر يف » فهرست املصنفات التي ارتضاها وأبقاها 
إىل امل�امت « ك�ام جاء عن�د تلميذه الش�اذيل)2(، وقد اش�تهر وتعددت نس�خه، 
وأصبح فيام بعد مصدرًا ، فهذا العامة الصبان يستفيد منه يف الرسالة الكرى 

عىل البسملة)3(.

عىل أن الس�يوطي نفس�ه أعاد ذكر عدد من النقول هنا يف حاشيته الكرى 
عىل البيضاوي: » نواهد األبكار وش�واهد األفكار «، وقد أرشُت إىل يشء من 

ذلك.

)1( قال السيوطي عن »النهجة املرضية«: » أقمت يف تأليفه سنتني، وحررته مدة طويلة «. 
التح�دث بنعم�ة اهلل )ص 139(، وحني توجه إىل احلجاز للحج يف ربيع اآلخر س�نة 
869 - وكان يف العرشي�ن م�ن العمر - كان هذا الكت�اب معه. انظر: التحدث )ص 

.)80-79
)2( انظر هبجة العابدين )ص 175( و)ص 179(.

)3( انظر التعليق هنا عىل خصوصية اسم الرمحن .
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وهنا أذكر ش�هادة لتلميذه الش�اذيل يصف فيها ما غسله فيقول: » وأما ما 
غسله من مصنفاته وحماه، لكونه صنفه يف البداية، وبعد النهاية ما ارتضاه، فهو 

أيضًا يشٌء كثر، بل وال يوجد لكّلٍّ مما غسله نظر «)1(.

 * * *

)1( هبجة العابدين )ص 121(.
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هذا الكتاب

- وصف�ه:

ق�ال املؤل�ف يف مقدمته: » ه�ذا تعليق لطيف عىل االس�تعاذة والبس�ملة، 
أذك�ر فيه نب�ذة من عدة علوم تتعلق بذلك، كالفق�ه واألصول والنحو واللغة، 

وغر ذلك «.

وق�د رتب�ه عىل كتابني، أورد يف األول س�بعة أبواب، وخامت�ة، ويف الثاين: 
مقدم�ة، وس�بعة أب�واب، وخامتة كذل�ك. وضمن األب�واب ي�ورد معلومات 
متنوع�ة حت�ت عناوين فرعية كقوله: » تنوير«، و» فائدة «، و» فرع «، و» ذيل«، 
 و» تدري�ج «، و» خت�م «، و» ظريف�ة «، و» غريب�ة «، و» نكت�ة «، و» حكاية «، 
و» مهمة «، و» توجيه «، و» استطراد «، و» تذنيب «، وهذه عناوين األبواب:

- االستعاذة .

الباب األول: يف أصلها .

الباب الثاين: يف معانيها .

الباب الثالث: يف إعراهبا .

الباب الرابع: يف ألفاظها .

الباب اخلامس: يف حكمها خارج الصاة .

الباب السادس: يف حكمها يف الصاة .

الباب السابع: يف حملها .
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اخلامتة: يف فضلها .

- البسملة .

املقدمة .

الباب األول: يف أصلها .

الباب الثاين: يف اشتقاقها .

الباب الثالث: يف إعراهبا .

الباب الرابع: يف رسمها .

الباب اخلامس: يف حكمها خارج الصاة .

الباب السادس: يف حكمها يف الصاة .

الباب السابع: يف حملها .

اخلامتة: يف فضلها .

- توثيق نسبته:

ذك�ره املؤل�ف لنفس�ه يف ع�دد م�ن كتب�ه كالتح�دث بنعمة اهلل، وحس�ن 
املح�ارضة، وفهرس�ت املصنف�ات، وذكره احل�اج خليفة وق�ال: » هو يف جملد 

مبسوط « )1(.

)1( انظ�ر: التح�دث بنعم�ة اهلل )ص 111(، وحس�ن املحارضة )293/1(، وفهرس�ت 
املصنف�ات ضم�ن هبج�ة العابدي�ن )ص 179(، وضم�ن ترمجت�ه لل�داودي، وق�د 
ن�رشه الدكت�ور حممد خ�ر البقاعي يف جمل�ة الدرعية )الس�نة 3، يف العددين 11، 12 

ص 378(، وكشف الظنون )1031/2(، وقوله: » يف جملد مبسوط « فيه نظر .
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- تاريخ تأليفه:

مر معنا قول املؤلف أنه ألفه س�نة 865 ه�، وأنه فرغ منه يف 10 من حمرم 

احلرام سنة 866 ه�.

- عنوانه:

س�امه املؤل�ف يف التح�دث بنعم�ة اهلل، وحس�ن املح�ارضة، وفهرس�ت 

املصنفات: رشح االستعاذة والبسملة.

وسامه يف مقدمته: » رياض الطالبني «.

وجاء اس�مه عىل غاف نسخة الغازي خرسو والسليامنية األوىل: رياض 

الطالبني يف رشح االس�تعاذة والبسملة، وعىل نس�خة السليامنية الثانية: رياض 

الطالبني يف االستعاذة والبسملة، وعىل غاف نسخة فلسطني: رياض الطالبني 

ع�ىل االس�تعاذة . واعتم�دت ما جاء عىل نس�خة الغ�ازي خرسو والس�ليامنية 

األوىل، فهي جامعة ودالة.

أّم�ا ما ج�اء يف فه�رس مؤلفاته املحف�وظ يف مكتبة ع�ارف حكمت وهو 

» اجلواهر املسلس�لة يف رشح االس�تعاذة والبس�ملة « )1(، فلم أجده يف موضع 

آخر.

)1( انظر: مقدمة حتقيق » فهرس مؤلفات السيوطي املنسوخ يف عام 903 « للدكتور حييى 
حممود ساعايت، املنشور يف جملة عامل الكتب، مج 12، ع2 )ص 234(.
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- مصادره:

رجع الس�يوطي يف هذا الكتاب إىل مصادر كثرة، رّصح بأس�امء بعضها، 

واكتفى يف أخرى بذكر أس�امء مؤلفيها، وقد يبهم األسامء أيضًا كأن يقول: قال 

بعض املعتزلة، قال بعضهم، أو: قال بعض أشياخي، أو: قال بعض املعربني.

وفيام يأيت قائمة هبذه املصادر من أسامء الكتب واملؤلفني، فإن احتملت أن 

يكون النقل بواسطة رصحُت بذلك:

- سيبويه )ت: 180 ه�(.

- األم للشافعي )ت: 204 ه�(.

- صحيح مسلم )ت: 261 ه�(.

- املرد )ت: 285 ه�(.

- صحيح ابن حبان )ت: 354 ه�(.

- تفسر أيب الليث السمرقندي )ت: 375 ه�(.

- الدارقطني )ت: 385 ه�(، ويريد: السنن .

- احلاكم )ت: 405 ه�(، ويريد: املستدرك .

- العبادي )ت: 458 ه�(.
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- البغوي )ت: 516 ه�(، ويريد:  تفسره .

- احلريري )ت: 516 ه�(، ويريد: املقامات .

ونقل كذلك من كتابه:

- ملحة اإلعراب .

وَثمَّ نقل عن احلريري ينظر مصدره فيه .

- الزخمرشي )ت: 538 ه�(، ويريد: الكشاف .

- ابن العريب )ت: 542 ه�(.

وربام كان النقل عنه بواسطة الكافيجي اآليت.

- الرافعي )ت: 623 ه�(، ويريد: كتابه التذنيب.

- ألفية ابن معطي )ت: 628 ه��(.

- ابن احلاجب )ت: 646 ه�(، ويريد: الكافية .

- أبو شامة املقديس )ت: 665 ه�(.

- ابن مالك )ت: 672 ه�(، ورصح يف موضع بالكافية الشافية.

- رشح صحيح مسلم للنووي )ت: 676 ه�(.
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- تفسر القرطبي )ت: 681 ه�(، وقد ينقل منه من غر ترصيح .

- بدر الدين ابن مالك )ت: 686 ه�(.

- ابن أيب الربيع )ت: 688 ه�(.

- الطيبي )ت: 743 ه�(، ولعله يريد: مفاتيح الغيب، وهي حاشيته عىل 

الكشاف .

- اب�ن قاس�م امل�رادي )ت: 749 ه�(، ويري�د: كتابه » رشح االس�تعاذة 

والبسملة «، وكان يملك منه نسخة بخط املؤلف كام سيأيت يف التعليق.

- رشح شذور الذهب يف معرفة كام العرب البن هشام )ت: 761 ه�(، 

وهو ينقل من خطه.

- مغني اللبيب عن كتب األعاريب له .

- رفع احلاجب عن خمترص خمترص ابن احلاجب لتاج الدين السبكي )ت: 

771 ه�(، وربام كان النقل عنه بواسطة ابن مجاعة اآليت.

- الكش�اف عىل الكش�اف ل�رساج الدين البلقين�ي )ت: 805 ه�(، وهو 

ينقل من خطه .

- مراسلة بني جال الدين البلقيني )ت: 826 ه�(، ووالده رساج الدين 

املذكور .
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- اب�ن مجاعة )ت: 819 ه�(، ذكره ثامين مرات، ورصح يف موضع واحد 

بكتابه: صفوة النقاد يف رشح الكوكب الوقاد .

- حم�اورة ب�ني ش�مس الدي�ن اهل�روي )ت: 829 ه��(، وج�ال الدين 

البلقيني )ت: 826 ه�(.

- ركن الدين ابن قديد )ت بعد: 850 ه�(.

- جال الدين املحيل )ت: 864 ه�(.

- الكافيجي )ت: 879 ه�( ذكره ثامين مرات يف كامه عىل البس�ملة، ومل 

يذكر له كتابًا، ولعل النقل من أحد كتابيه:

* رشح االستعاذة والبسملة .

* أو: حاشية عىل الكشاف)1(.

* وله: الغرة الواضحة يف تفسر الفاحت�ة)2(. ومل أجد النقول فيه.

)1( ذك�ر األول احل�اج خليف�ة يف كش�ف الظن�ون )1031/2(، ويف مرك�ز املل�ك فيصل 
خمطوط باس�م » رشح البس�ملة « له، وق�د يؤيد هذا أن الس�يوطي مل يذكر الكافيجي 

يف كامه عىل االستعاذة.

وم�ن الث�اين » حاش�ية عىل الكش�اف « نس�خة أصلي�ة يف مركز مجعة املاج�د بديب، يف 
)189( ورقة، كتبت سنة 877 ه�.

)2( ذكر يف الفهرس الشامل )488/1(. ورأيت منه نسخة األزهر.
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- ونق�ل ع�ن كت�اب س�امه » اللب�اب «، ورب�ام كان النق�ل عن�ه بواس�طة 
الكافيجي، كام يشر إليه السياق.

وظهر يل أنه نقل من:

- تفسر الرازي )ت: 606 ه�(.

وأفاد من:

- الدر املصون للسمني احللبي )ت: 754 ه�(.

ولكنه أغفل ذكرمها .

- أثره فيمن بع��ده:

يبدو أن خطة السيوطي يف هذا التأليف لقيت قبوالً لدى العلامء املتأخرين، 
فرأينا كتبًا يف البسملة تظهر مشاهبًة له، ومن ذلك كتاب » إبداع حكمة احلكيم 
يف بي�ان بس�م اهلل الرمح�ن الرحي�م « أليب س�عيد حممد بن حمم�د اخلادمي )ت: 
1176 ه��( ال�ذي اخترصه الش�يخ عب�د اهلل حممد علي�ش، وقد ج�اء الكام 
عىل البس�ملة فيه من جهة اللغة فالوضع فاالش�تقاق فالرصف فالنحو فاملعاين 
فالبيان فالبديع فالكام فاألصول فاملنطق فاآلداب فالفقه فالتفس�ر فاإلس�ناد 

فالقراءة فاحلديث فالتصوف)1(.

)1( انظر: إيضاح إبداع حكمة احلكيم يف بيان بس�م اهلل الرمحن الرحيم. وقد طبع يف مرص 
س�نة 1295 ه�، وفيه حاجة إىل خدمة جديدة ونرش آخر. وانظر عن نس�خ األصل: 

الفهرس الشامل )770/2(.
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ومن ذلك » الرس�الة الكرى عىل البس�ملة « للشيخ حممد بن عيل الصبان 

)ت: 1206 ه�(، وقد رتب كتابه عىل مقدمة ومخسة مقاصد وخامتة:

املقدمة: يف احلديث الوارد باالبتداء هبا، ويف أحاديث أخرى بشأهنا .

املقصد األول: يف الباء، وفيه أربعة مباحث .

املقصد الثاين: يف لفظ اسم، وفيه أربعة مباحث .

املقصد الثالث: يف اجلالة، وفيه ستة مباحث .

املقصد الرابع: يف الرمحن الرحيم، وفيه ستة مباحث .

املقصد اخلامس: يف مجلة البسملة، وفيه ستة مباحث .

اخلامت��ة: يف معنى لفظ بسملة ونحته )1(.

- وصف النسخ:

وقفُت عىل ست نسخ، كلها ضمن جماميع، وهي:

1- نس�خة م�ن مكتب�ة الغ�ازي خ�رسو يف رساييف�و، مرقمة ب�� )950-

)1( انظ�ر تفصي�ل املباح�ث يف املقدم�ة )ص 2-3(، والكتاب هذا يق�ع يف )49( صفحة 
م�ن القط�ع الكب�ر، وقد طبع يف مرص س�نة 1291 ه��، ففيه حاج�ة إىل حتقيق ونرش 

جديدين. وانظر نسخه يف الفهرس الشامل )794/2(.
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 R(، تق�ع يف )10( أوراق، وتارخيه�ا 1113 ه�� . وعليه�ا تعليق�ات مفيدة . 

ورمزها: غ .

2- نسخة من جامعة ليدن هبولندا، مرقمة ب� )474(، تقع يف )7( أوراق، 

ورمزها: ل .

3- نسخة من كلية مصباح اهلدى يف نيدور بوالية تامل نادو باهلند، مرقمة 

ب� )57(، وتقع يف )12( ورقة، ورمزها: م .

وهذه النسخ الثاث مصورة يف مركز مجعة املاجد بديب.

4- نس�خة ضمن جمموع أصيل لدى بعض الفضاء من فلسطني، تقع يف 

)15( ورقة، مؤرخة ب� 1149 ه� )انظر كلمة عن هذا املجموع يف تقديمي ل�: 

)اإلشارات يف شواذ القراءات(، ورمزها: ف .

5- نس�خة من الس�ليامنية يف اس�طنبول، برقم )5293(، يف )25( ورقة، 

مؤرخة ب� 1177. ورمزها: س .

6- نس�خة من الس�ليامنية أيضًا، مرقمة ب� )598(، يف )11( ورقة، كتبها 

أمحد بن حممد بن آق ش�مس الدين امل�درس بمكة، وفرغ منها يوم الثاثاء 12 

من رمضان سنة 1008 ه�. ورمزها: ن .
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وه�اتان النسختان تكرم بصورتيهما األخ الكريم الفاضل الدكتور حممد 
إقبال فرحات جزاه اهلل خرًا .

- خطة التحقيق:

جريت ع�ىل اخلطة املعهودة نس�خًا وإم�اًء، وتفصيًا وترقيم�ًا، وتوثيقًا 
وخترجي�ًا، وتعريفًا وتقديمًا، وعلقت عليه بام يزيده فائدة، واس�تدركت عىل ما 

فيه حاجة إىل االستدراك .

وال بد من القول إين مل أعتمد عىل نس�خة واحدة، ألن النس�خ الس�ت ال 
ختل�و واحدة منه�ا - عىل تفاوت - من س�قط وحتريف، وبع�د املقابلة الدقيقة 
بينها، خرجت بنصٍّ سليم صحيح - إن شاء اهلل تعاىل-، ومل أر فائدة من إثبات 
س�هو النس�اخ وأخطائهم باس�تيعاب، فأعرضُت عن قدٍر من ذلك، وال س�يام 

النسخة )م(.

ومل أقدم مقدمة عن املؤلفات يف االستعاذة لقلتها )1(، وال عن املؤلفات يف 
البس�ملة لكثرهتا، فهي حتتاج إىل جهد خاص، وقد أورد بعض الباحثني عددًا 

جيدًا مما كتب فيها )2(.

* * *

 )1( ومنه�ا أوراق ع�ىل االس�تعاذة للش�يخ ابن تيمية، ذك�ر يف » مؤلفات�ه « ص 8، ومنها: 
» تقييدات الشاذة من فوائد االستعاذة « البن طولون . خ.

)2( انظر ما أورده الش�يخ عدنان احلموي يف صدر حتقيقه لكتاب البسملة )الكبر( لإلمام 
أيب شامة املقديس )ص 80-72( . 
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الصفحة األوىل من النسخة )غ(
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الصفحة األخرية من النسخة )غ(
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الصفحة األوىل من النسخة )ل(
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الصفحة األخرية من النسخة )ل(

 



41

الصفحة األوىل من النسخة )م(
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الصفحة األخرية من النسخة )م(
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الصفحة األوىل من النسخة )ف(
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الصفحة األخرية من النسخة )ف(
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الورقة األوىل من النسخة )س(
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الورقة األخرية من النسخة )س(
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الصفحة األوىل من النسخة )ن(
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الصفحة األخرية من النسخة )ن(

 



رياض الطالبني
يف شرح االستعاذة والبسملة

لإلمام جــالل الدين السيوطي
)849 – 911 هـ(

النص احملقق

)1(
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باسمك)1( اللهم نستعيذ من عذاب النار، ونسألك يا رمحن أن حترشنا مع 

األبرار، ونرضع إليك يا رحيم، أن تدفع عنا كيد الشيطان الرجيم، وصل عىل 

حممد وآله وصحبه، وخصهم بأفضل التسليم.

ه�ذا تعلي�ق لطي�ف ع�ىل االس�تعاذة والبس�ملة، أذكر في�ه نبذة م�ن عدة 

 عل�وم تتعلق بذل�ك، كالفقه واألص�ول والنحو واللغة، وغر ذلك، وس�ميته 

ب� » رياض الطالبني «، وفيه كتابان:

الكتاب األول يف االستعاذة، وفيه سبعة أبواب، وخامت���ة:

)1( سقطت من غ .
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الباب األول يف أصلها

قال اهلل تعاىل: ﴿ ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾)1( أي 

إذا أردت الق�راءة، كقول�ه تع�اىل: ﴿   ٻ  ٻ  پ  پ ﴾)2(، ﴿ ٻ  ٻ  

ٻ   ﴾)3(، أي إذا أردتم القيام والطاق، فَعّبَر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل، 
إقامة للمسبَّب مقام السبب.

)تنوي�ر(: ﴿ ں ﴾ يف اآلي�ة مايض اللفظ مس�تقبل املعن�ى . وهكذا كل 

ماض إذا دخل عليه كلمة الرشط، ومثله املضارع بعد لم ونحوها، فإّنه مايض 

املعنى مستقبل اللفظ.

تع�اىل:  قول�ه  يف)4(  مثله�ا  للن�دب،  اآلي�ة  يف  افع�ل  صيغ�ة   )فائ��دة(: 

تع�اىل:  كقول�ه  للوج�وب،  وأصله�ا  چ﴾)5(.  ڃ   ڃ   ڃ     ڃ    ﴿ 

﴿ ۈ  ۈ       ﴾)6( ما مل يرصفها صارف إىل غره، وترد ملعان غر هذين:

أحدها: اإلباحة، كقوله تعاىل: ﴿ ٴۇ  ۋ  ۋۅ    ﴾ )7(.

)1( من سورة النحل، اآلية 98 .
)2( من سورة املائدة، اآلية 6 .

)3( من سورة الطاق، اآلية 1 .
)4( سقطت من غ، ف .

)5( من سورة النور، اآلية 33 .
)6( من سورة البقرة، اآلية 43، وغرها .

)7( من سورة املائدة، اآلية 2 .
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الث�اين: اإلذن، كقول�ك ملريد الدخ�ول: ادخل. وبعضه�م جعل هذا من 

اإلباحة .

الثال�ث: التأدي�ب كقول�ه علي�ه الص�اة والس�ام: » كل مما يلي�ك «)1(، 

وبعضه�م جعل ه�ذا من املن�دوب، إذ األدب)2( مندوب إليه، وهو أي األكل 

مم�ا ييل من�دوب للمكلف، عىل أن الش�افعي ريض اهلل عن�ه)3( نص عىل حرمة 

األكل من غر ما ييل)4(. وُحِمَل عىل ما إذا اشتمل عىل إيذاء . 

الرابع: التمني، كقوله: 

أال أهيا الليُل الطويُل أال انجيل)5(       ................................

اخلامس: التهديد، نحو: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ ﴾)6(.

السادس: التسخر، نحو: ﴿  گ    گ  گ ﴾)7(.

)1( رواه البخاري )2056/5( برقم )5061(، ومسلم )1599/3( برقم )2022( عن 
عمر بن أيب سلمة .

)2( يف ل: املندوب !
)3( يف غ هنا ويف كل املواضع اآلتية: رمحه اهلل .

)4( انظر كتاب األم، كتاب صفة هني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )292/7(.
)5( الم�رئ القيس يف معلقته برق�م )46(، وتتمته: بصبٍح وما اإلصباُح منَك بأمثِل. انظر 

رشح املعلقات العرش )ص 61(.
)6( من سورة فصلت، اآلية 40 .

)7( من س�ورة البقرة، اآلية 65 . والتس�خر غر السخرية. انظر: البحر املحيط للزركيش 
.)359/2(
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السابع: التسوية، نحو: ﴿   پ   ڀ  ڀ      ڀ ﴾)1(.

الثامن: الدعاء: نحو: ﴿   ەئ   ەئ  وئ   ﴾)2(.

التاس�ع: اإلرشاد، نحو: ﴿ ڈ  ژ   ژ  ڑ ﴾)3(، فإن 
قل�ت: م�ا الفرق بين�ه وبني الندب؟ قل�ت: املندوب مطلوب لث�واب اآلخرة، 

واإلرشاد ملنافع الدنيا)4(. 

العارش: ) إرادة االمتثال، كقولك عند العطش: اسقني ماء . 

احلادي عرش()5(: اإلنذار، نحو: ﴿ ڱ   ں   ﴾)6(، وبعضهم جعل هذا 
م�ن التهديد، قال ابن مجاعة)7( رمحه اهلل: واحل�ق التغاير، فإن قلت: ما وجهه؟ 

)1( من سورة الطور، اآلية 16 .
)2( من سورة آل عمران، اآلية 147 .

)3( من سورة البقرة، اآلية 282 .
)4( هذا التفريق للقفال الشايش. انظر: البحر املحيط للزركيش )357/2(.

)5( ما بني اهلالني سقط من ل .
)6( من سورة إبراهيم، اآلية 30 .

)7( ه�و ع�ز الدي�ن - ك�ام س�يأيت يف كام املصنف -، واس�مه: حمم�د بن أيب بك�ر بن عبد 
العزيز، ولد س�نة 749 يف القاهرة، وتويف فيها س�نة 819 ه�. ترمجته يف الضوء الامع 
)171/7(، وسيأيت وصف املؤلف له ب� » املحقق «. وللمؤلف » الراعة يف تراجم بني 

مجاعة « ذكره لنفسه يف كتابه التحدث بنعمة اهلل )ص 108(، وال تعرف له نسخة.

ولع�ز الدي�ن ابن مجاع�ة مؤلفات كثرة، وقد تكرر نقل املؤلف عنه، ومل يس�م س�وى 
كت�اب واح�د ه�و » صفوة النق�اد يف رشح الكوكب الوق�اد «، فهل النق�ول كلها منه 
أو رج�ع إىل غ�ره ؟  اهلل أعلم. وصفوة النقاد ما زال خمطوطًا، ومنه نس�خة يف املكتبة 

اخلالدية يف فلسطني.
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 قلت:وجه�ه أن التهدي�د التخوي�ف، واإلن�ذار اإلب�اغ، لك�ن ال يك�ون إال 

من املخوف.

الث�اين عرش: االمتنان، نحو: ﴿ ې  ى  ى       ائ   ﴾)1(، وفرق بينه 

وب�ني اإلباحة بأهنا ق�د يتقدمها حظر، قال ابن مجاعة: واحلق أن اإلباحة قس�م 

منه .

الثالث عرش: اإلكرام، نحو: ﴿ ۈ  ۈ      ٴۇ   ﴾)2(، وجعله بعض 

املعتزلة هنا للوجوب، وال وجه له .

الرابع عرش: التكوين، نحو: ﴿  ڦ      ڦ  ﴾)3(.

اخلامس عرش: التعجيز، نحو: ﴿ ائ  ائ  ﴾)4(.

ڑ     ژ   ژ         ڈ    ﴿ نح���و:  اإله�ان�����ة،  ع�رش:  الس��ادس 

ڑ﴾)5(.

السابع عرش: االحتقار، نحو: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾)6(. 

)1( من سورة املائدة، اآلية 88، وغرها .
)2( من سورة احلجر، اآلية 46 .

)3( من سورة آل عمران، اآلية 47، وغرها .
)4( من سورة البقرة، اآلية 23، وغرها .

)5( من سورة الدخان، اآلية 49 .
)6( من سورة يونس، اآلية 80، وغرها .
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الثامن عرش: اخلر)1(، كقوله عليه الصاة والسام: » إذا مل تستح فاصنع 

ما شئت «)2(.

التاسع عرش: تذكر النعمة، نحو: ﴿    ائ     ائ  ەئ  ەئ   وئ  ﴾)3(.

العرشون: التفويض، نحو: ﴿  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾)4(. 

يئ   ىئ   مئ   حئ     ﴿ نح�و:  التعج�ب،  والع�رشون:  احل�ادي 

جب﴾)5(.

الث�اين والعرشون: التكذيب، نح�و: ﴿    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           

چ   ﴾)6(. 

الثالث والعرشون: املشورة، نحو: ﴿   جب  حب  خب ﴾)7(. 

الرابع والعرشون: االعتبار، نحو﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ﴾)8(.

)1( يف م: التخير !
)2( رواه البخ�اري برق�م )5769(. واملعنى عىل هذا: أي صنعَت ما ش�ئت. انظر: البحر 

املحيط )362/2(.
)3( من سورة البقرة، اآلية 57، وغرها .

)4( من سورة طه، اآلية 72 .
)5( من سورة اإلرساء، اآلية 48، وغرها .

)6( من سورة آل عمران، اآلية 93 .
)7( من سورة الصافات، اآلية 102 .

)8( من سورة األنعام، اآلية 99 .
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الباب الثاني يف معانيها

االس�تعاذة: طلب اإلعاذة من اهلل تعاىل، وهي عصمته ،كاالس�تجارة)1(، 
واالس�تغاثة، واالس�تعانة، يق�ال: عذت بفان، واس�تعذت ب�ه أي جلأت إليه 

فأعاذين.

والش�يطان: قيل: فيعال من شطن يشطن إذا بعد، وقيل: فعان من شاط 
يش�يط إذا هل�ك، وع�ىل األول إنام س�مي به لبع�ده عن اخلر، وع�ىل الثاين إنام 
س�مي به ألنه هال�ك بتمرده، ويقال لكل متمرد م�ن اإلنس واجلن والدواب: 

شيطان، وأما العفريت فهو املارد من اجلن .

والرجيم: فعيل بمعنى مفعول نقل عنه إليه قصدًا للمبالغة، فإن فعيًا من 
أمثلة املبالغة، أي مرجوم باللعن)2( والطرد .

وقي�ل: فعيل بمعنى فاع�ل، أي يرجم بني آدم بالس�يئات، وأصل الرجم 
الرم�ي باحلجارة، ويقال للق�ول بمعنى الظن، قال تعاىل: ﴿   ڃ  چ  

چ  چ     چ   ڇ ﴾)3( .

)ف��رع(: قال أهل)4( الظاهر يف قوله تعاىل: ﴿  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ   ﴾: إن ما يطلق)5( عليه اس�م املرض يبيح الفطر، 

)1( يف ف، م: كاالستخارة !
)2( يف م: بالبعد !

)3( من سورة الكهف، اآلية 22 .
)4( يف س: أفعل !

)5( يف ل، م، ف، ن: ينطلق .
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ق�ال البغ�وي: وهو قول ابن س�رين، وحكي أن رجًا دخ�ل عليه يف رمضان 

وهو يأكل، فقال إنه وجعتني أصبعي هذه. انتهى)1(.

وأق�ول: هذا قول من ال يعرف العربية، أمل يعل�م أن فعيًا للمبالغة، ولذا 

ذهب األكثرون إىل أنه مرض خياف معه من الصوم زيادة علة.

ال وِمْفعال وَفعول و)2(َفِعل، وهي كاس�م  )ذي��ل(: من أمثلة املبالغ�ة: فعَّ

َدْت  الفاعل يف العمل والرشوط، فإن وقعت صلة ألل عملت مطلقًا، وإن ُجرِّ

منها عملت برشطني: 

أحدمها: أال تكون للاميض .

والث�اين: أن تعتم�د ع�ىل نفي أو اس�تفهام أو مبت�دأ خمر عنه هبا، أو اس�م 

ا العس�ل فأنا رّشاب، وقوهل�م: إنه ملنحار  موص�وف هبا، مثال ذل�ك قوهلم: أمَّ

بوائكها )3(، وقوله:
)4( الس�يف ُس�وَق س�اهنا  بنص�ل  رضوٌب 

)5 (.................................

)1( تفسر البغوي )199/1(.
)2( يف س: أو !

)3( يف س: ملنجار بواكيها !
)4( يف غ: بنعل. سامئها ! حتريف .

)5( البيت أليب طالب بن عبد املطلب، وتتمته:
ع��اق�ِ����ُر ف��إن�����َك  زادًا  ع���دم����وا  إذا 

واألمثلة الثاثة يف كتاب سيبويه )111/1(.
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وقوله:
أت�اين أن�ه����م َم�ِزق�����ون)1( ع��ريض)2(

....................................

)1( يف س: مرقون !
)2( البيت لزيد اخليل، كام يف رشح شذور الذهب )ص 507(، وتتمته: 

ف��دي������ُد هل��������ا  الكرم��ل�ني  جح���اُش 
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الباب الثالث: يف إعرابها

أع�وذ: فعل مض�ارع أجوف، أصله أْعُوذ، فاس�تثقلت الضم�ة عىل الواو 

فنقلت إىل العني فسكنت، وفاعله مسترت وجوبًا، وهو أحد املواضع التي يسترت 

فيها الفاعل وجوب�ًا .

وثانيها: الفعل املضارع املبدوء بالنون)1(.

ثالثها: الفعل املضارع املبدوء بتاء خطاب الواحد.

رابعها: أمر الواحد .

خامسها: فعل االستثناء كخا، وعدا ،وال يكون، كقولك: قاموا ما خا 

زيدًا، وما عدا عمرًا، وال يكون خالدًا .

سادسها: أفعل يف التعجب نحو: ما أحسن زيدًا.

سابعها: أفعل التفضيل نحو: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴾)2(.

ْه )3(، ونزاِل)4(. ثامنها: اسم الفعل غر املايض، نحو: َأوَّ

)1( انف�ردت النس�خة م بالتمثيل هلذا املوضع وما بع�ده، فجاء فيها: كنرضب . كترضب . 
كارضب.

)2( من سورة مريم، اآلية 74 .
)3( يف س: كواوة !

)4(  انظر: الدر املصون )9-7/1(.
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)ذيل(: مجلة أعوذ فعلية ال حمل هلا ألهنا مستأنفة.

باهلل: الباء متعلقة بأعوذ، وهي هنا للتعدية، واجلملة يف موضع نصب عىل 

املفعولية، وللباء معان أخر:

أحده�ا: اإللص�اق، ويق�ال في�ه اإلل�زاق، كقول�ه تع�اىل: ﴿ ڀ  

ٺ ﴾)1( )أي ألصقوا املسح برؤوسكم()2(، وهو يصدق ببعض شعره)3(، 
وبه متسك الشافعي ريض اهلل عنه، قال يف » األم «: » ألن من مسح من رأسه)4( 

ش�يئًا فقد مس�ح برأس�ه، ومل حتتمل اآلية إال هذا، وهو أظهر معانيها، أو مسح 

الرأس كله، ودّلت الس�نة عىل أن ليس عىل املرء مس�ح الرأس كله، وإذا دلت 

الس�نة ع�ىل ذلك، ففي اآلية أن من مس�ح ش�يئًا من رأس�ه أج�زأه «. هذا نصه 

بحروفه)5(، انتهى.

وظن كثر أنه يقول إن الباء هنا أعني يف هذه اآلية للتبعيض، وليس كذلك .

الدي�ن  ج�ال  الش�يخ  اهل�روي)6(  الدي�ن  ش�مس  الش�يخ  س�أل   وق�د 

)1( من سورة املائدة، اآلية 6 .
)2( ما بني اهلالني سقط من غ .

)3( يف س: شعرة !
)4( من رأسه: سقطت من س .

)5( األم )26/1(، وأوله: » وكان معقواًل يف اآلية أنَّ َمْن ... «.
)6( ه�و حمم�د ب�ن عط�اء اهلل، ولد هبراة س�نة 767 ه�، وتويف س�نة 829 ه��، وترمجته يف 

الضوء الامع )151/8(.
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البلقين�ي)1( س�ؤااًل حاصل�ه: ل�م قلت�م إن الب�اء يف ﴿ ڀ  ٺ     ﴾ 

للتبعي�ض، ومل تقولوا ب�ه يف ﴿    ەئ  وئ   ﴾)2(؟ فأجاب�ه بأّنا ال نقول 

ب�ه، وليس يف عبارة الشافعي ريض اهلل عنه ما يدّل عليه، ورسد له عبارة األم)3(  

التي ذكرهتا آنفًا، وقال: هي يف املوضعني لإللصاق، لكن قام الدليل يف كل آية 

عىل ما هو حكمها.

وذهب أبو حنيفة رمح�ه اهلل إىل أنه ال جيزئ إال مسح الربع .

الث�اين: أن تك�ون زائ�دة، وب�ه قال مال�ك رمح�ه اهلل يف هذه اآلي�ة، وقال: 

ال جي�زئ إال مس�ح كل الرأس. وجي�اب بأنه ثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص مس�ح بناصيته وعىل 

العاممة)4(، فلو كان ال جيزئ إال الكل مل يقترص عىل ما ذكر .

)ف�ائدة(: تزاد الباء يف مواضع: 

منه�ا: الفاع�ل، فتزاد في�ه وجوبًا يف نحو: أحس�ن بزيد، وغالب�ًا يف نحو: 

﴿پ  پ   ڀ  ﴾ )5(.

)1( هو عبد الرمحن بن عمر بن رس�ان، ولد س�نة 763 ه�، وتويف سنة 824 ه�، وترمجته 
يف الضوء الامع )106/4(.

)2( من سورة النساء، اآلية 43، وغرها .
)3( يف س: اإلمام .

)4( رواه مسلم )230/1( برقم )274(، وغره، وانظر رشح النووي )172/3(.
)5( من سورة النساء، اآلية 79، وغرها .
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ومنها: املفعول ، نحو: ﴿  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہ  ﴾)1(. 

ومنها: املبتدأ، وذلك قوهلم: بحسبك درهم . 

ومنها: اخلر، نحو: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ   ڎ ﴾)2(.

)ت�دريج(: الباء يف قوله تعاىل: ﴿ ڻ  ۀ    ﴾)3( قيل: زائدة، وقيل:

بمعنى يف، أي: يف أي)4( طائفة منكم)5( املفتون، وقيل غر ذلك .

)خ�تم(: احلرف الزائد ال يتعلق بيشء)6( .

الثال�ث م�ن مع�اين الب�اء: التبعي�ض، أثبت�ه الكوفي�ون واب�ن مال�ك)7(، 

واستشهدوا بقوله تعاىل: )﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴾)8(.

الرابع: معنى عن، كقوله تعاىل:()9( ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ﴾)10(.

)1( من سورة البقرة، اآلية 195 .
)2( من سورة الزمر، اآلية 36 .

)3( من سورة القلم، اآلية 6 .
)4( قوله » يف أي « الثانية ليس يف س، ن .

)5( يف م، ن: فيكم .
)6( يف غ: احلروف الزائدة ال تتعلق بيشء .

)7( هذا من مغني اللبيب )ص 142(، وفيه: » وقيل: الكوفيون «.
)8( من سورة اإلنسان، اآلية 6 .
)9( ما بني اهلالني سقط من ف .

)10( من سورة الفرقان، اآلية 25.
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اخلام�س: االس�تعانة، ق�ال يف »املغن�ي«: » وهي الداخلة ع�ىل آلة الفعل، 
نحو: كتبت بالقلم «)1(. 

السادس: السببية، نحو: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ ﴾)2(.

السابع: املصاحبة، نحو: ﴿  ڍ  ڌ    ﴾)3(.

الثامن: الظرفية، والظرف قسامن: زمان كقوله تعاىل: ﴿   ڍ  ڌ ﴾)4(، 
ومكان كقوله تعاىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ    ﴾)5(.

التاس�ع: املقابل�ة، ق�ال يف » املغن�ي «: » وه�ي الداخل�ة ع�ىل األع�واض 
كاشرتيته بألف «)6(.

هب�ا  يل)7(  َأنَّ   « عن�ه:  تع�اىل  اهلل  ريض  عم�ر  ،كق�ول  البدلي�ة  الع�ارش: 
الدنيا «)8(.

)1( مغني اللبيب )ص 139(.
)2( من سورة العنكبوت، اآلية 40 .

)3( من سورة هود، اآلية 48 .
)4( من سورة القمر، اآلية 34 .

)5( من سورة آل عمران، اآلية 123 .
)6( مغني اللبيب )ص 141(. 

)7( يل: سقطت من غ .
)8( روى أب�و داود )80/2( برق�م )1498( ع�ن عم�ر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عنه قال: 
استأذنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف العمرة فأذن يل، وقال: ال َتنَْسنَا يا ُأَخيَّ من دعائك، فقال كلمًة 
م�ا ي�رسين أّن يل هب�ا الدنيا ... وانظ�ر األحاديث املخت�ارة )293/1(، ومهع اهلوامع 

.)159/4(
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احلادي عرش: االستعاء ،كقوله تعاىل: ﴿     ڻ  ڻ     ڻ      ﴾)1( .

الثاين عرش: القسم، نحو: باهلل ألفعلن، وهي أصل فيه بدليل دخوهلا عىل 

املضمر واملظهر وكل اس�م، وال�واو فرع عنها لكنها كثر اس�تعامهلا دوهنا، وقد 

ألغ�ز احلري�ري يف ذلك: وم�ا عامٌل نائُبُه أرح�ب منه وك�رًا )2(، وأعظم مكرًا، 

وأكثر هلل تعاىل ذكرًا ؟ )3(.

الثالث عرش: الغاية، نحو: ﴿ ں  ں  ڻ    ﴾)4( أي إيل .

)ت�دري�ج(: الب�اء يف قوله تع�اىل: ﴿ ڄ  ڄ   ﴾)5( عىل قراءة من ضم 

ت�اء تنب�ت، حيتم�ل أن تك�ون زائ�دة، وأن تك�ون للمصاحبة، فالظ�رف حال 

)للفاع�ل(، )أي(: تنب�ت)6( مصاحب�ة للده�ن، أو للمفع�ول، أي:تنبت الثمر 

مصاحبًا للدهن، وعىل قراءة من فتح التاء للتعدية، ليس غر)7(.

)1( من سورة آل عمران، اآلية 75 .
)2( يف غ: أرحب ذكرًا ! ويف ن: أوجب !

)3( انظر املقامة القطيعية ضمن املقامات )ص 194(.
)4( من سورة يوسف، اآلية 100 .
)5( من سورة املؤمنون، اآلية 20 .

)6( يف غ: حال لفاعل تنبت !
)7( هذا من مغني اللبيب )ص 139-138(.

وانظر عن القراءتني ، معجم القراءات )161-160/6(.
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قلُت: وذكر هلا العبادي)1( من أصحابنا معنى آخر، وهو)2( التعليق كام إذا 

قال: أنت طالق بمشيئة اهلل تعاىل، فإهنا ال تطلق كام لو قال: إن شاء اهلل تعاىل. 

فإن قلت: ألي يشء كان كذلك ؟

قل�ُت: ألن مش�يئة اهلل تع�اىل ليس�ت معلوم�ة . ك�ذا قالوه، وع�ىل هذا لو 

ُعِلَمْت بإحيائه إىل نبي أو إهلامه إىل صفي)3( -حيث قلنا إنه حج�ة )4( - فينبغي 

أن ال )5( يكون احلكم طردًا كام ذكر)6(، ومل أر من ذكر ذلك.

 و» م�ن « هن�ا حيتمل أن يك�ون معناه�ا )7( التعليل، مثله�ا يف قوله تعاىل: 

﴿ ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ﴾)8( الشاهد يف الثانية.

وهل�ا مع�ان أخ�ر:

أحده�ا: ابت�داء الغاية نح�و: مطرنا م�ن اجلمعة إىل اجلمع�ة، ورست من 

)1( هو أبو عاصم حممد بن أمحد، تويف سنة 458 ه�، وترمجته يف طبقات الشافعية الكرى 
.)112-104/4(

)2( يف س: وهذا !
)3( يف غ: إهلامه صفيًا .

)4( يف ف: جهة !
)5( ال: ليست يف غ .

)6( يف ن: مطردًا كام ذكروا .
)7( سقطت من غ .

)8( من سورة احلج، اآلية 22 .
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الب�رصة )1(، و﴿ ہ  ہ  ہ   ﴾)2(، وب�ه ق�ال اب�ن مجاع�ة رمح�ه اهلل يف ﴿ ەئ  
ەئ   ﴾)3(.

الثاين: التبعيض، نحو: ﴿ پ  ڀ  ڀ       ڀ ﴾)4(.

الثالث: البيان، نحو: ﴿ ى   ائ  ائ  ەئ   ﴾)5(.

الراب�ع: الب�دل، نح�و: » وال ينفع ذا اجلد منك اجل�د «)6( أي: وال ينفع ذا 
احلظ حظه بذلك)7( .

اخلامس: معنى عن، نحو: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾)8(.

السادس: معنى الباء، نحو: ﴿ پ   پ  پ  ڀ ﴾)9(.

السابع: معنى يف نحو: ﴿  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ ﴾)10(.

)1( يف س: إىل الكوفة .
)2( من سورة النمل، اآلية 30 .

)3( من سورة آل عمران، اآلية 36، وغرها .
)4( من سورة البقرة، اآلية 253 .

)5( من سورة احلج، اآلية 30 .
)6( من دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، رواه البخاري )289/1( برقم )808( وغره .

)7( يف م: بدلك. وتابعت ما يف املغني وس�ائر النس�خ، وقد قال ابن هش�ام بعد هذا: »أي 
بدل طاعتك، أو بدل حظك «. انظر: املغني )ص 422(.

)8( من سورة األنبياء، اآلية 97 .
)9(  من سورة الشورى، اآلية 45 .

)10( من سورة اجلمعة، اآلية 9 .
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وهل�ا مع�ان أخ�ر مل أذكرها خش�ية اإلطال�ة، وق�د اس�توفيتها يف غر هذا 

الكتاب)1(.

)ظريف��ة(: تأيت » ِمْن « فعل أمر من مان)2( يمني أي كذب.

)غريبة(: قيل إن » من « تكون اساًم، قال الزخمرشي يف قوله تعاىل: ﴿ ڭ     

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾)3(: إذا كانت » من « للتبعيض فهي يف موضع املفعول 

ب�ه، ورزق�ًا مفعول ألجله، ولكم مفعول به لرزق�ًا، ألنه حينئذ مصدر)4(، قال 

الطي�بي)5(: وإذا قدرت » من « مفعواًل كانت اساًم كعن يف قوله:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأم��ام�ي)6( م��رة  يم�ين�ي  ع��ن  م��ن 

قلُت: فقد استكملت »من« أقسام الكلمة.

)1( البد أن املؤلف أضاف هذه اجلملة عىل كتابه هذا، إذ علمنا أنه املؤلف األول له .
)2( يف س: مادة !

)3( من سورة البقرة، اآلية 22 .
)4( انظر الكشاف )94/1-95( والنقل بترصف .

)5( لعل هذا يف حاشيته عىل الكشاف املسامة ب� » مفاتيح الغيب «.
)6( البيت لقطري بن الفجاءة املازين، وأوله: 

دريئ��������������ة للرم�������اح  رآين  فلق���د 

انظر: احلامسة املغربية )622/1(.
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)نكت���ة(: ختت�ص »من«بأهنا جتر عند وال جتره�ا )1( غرها، قال احلريري 

يف » امللح�ة «)2(: 

مس�ت�م��ُر الن�ص�ُب  ف�ي���ه�ا  وع��ن�د 
)3( ���رُّ ُتَ ف�ق��ط  بِ�ِم��ْن  لكن�ه���ا 

وق�ال ملغ�زًا: وم�ا منص�وب ] أب�دًا [ ع�ىل الظ�رف، ال خيفض�ه س�وى 

حرف)4( ؟

والشيطان: قال ابن قاسم)5(: املراد به إبليس وجنوده، فأل)6( فيه جنسية. 

انتهى . 

)1( يف غ: وال جتر !
)2( كان للسيوطي اشتغال بملحة اإلعراب هذه، فقد رشحها رشحًا ممزوجًا، واخترصها. 

انظر: التحدث بنعمة اهلل )ص 113 و116(.
)3( انظر امللحة مع رشحها، باب الظرف )ص 207(، ودرة الغواص )ص 28-27(.

)4( انظر املقامة القطيعية ضمن املقامات )ص 194(، وما بني املعقوفني منه .
)5( هو احلسن بن قاسم املرادي املعروف بابن أم قاسم )ت: 749 ه�(، ترجم له السيوطي 
يف بغية الوعاة، وذكر له رشح االستعاذة والبسملة وقال )517/1(: » كراس ملكته 

بخطه « فالظاهر أن النقل هنا منه . 
)6( يف ن: قال !
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وهي من حيث هي ثالثة أقسام:

أحدها: استغراق أفراد اجلنس كام هنا.

الثاين: استغراق)1( خصائص األفراد، نحو: زيد الرجل علمًا . 

الثالث: تعريف املاهية، نحو: ﴿  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ ﴾)2(.

وتكون عهدية، وهي ثالثة أقسام:

أحده�ا: أن يك�ون مصحوهب�ا )3( معه�ودًا ذكري�ًا نح�و: ﴿ ۓ  ڭڭ  

ڭ﴾)4(.

الث�اين: أن يك�ون مصحوهب�ا معه�ودًا ذهني�ًا )5(، نح�و: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ   ﴾)6(. 

چ   چ   چ    ﴿ نح�و:  حضوري�ًا،  معه�ودًا  يك�ون  أن  الثال�ث: 

ڇ    ﴾)7(.

)1( سقطت من غ .
)2( من سورة األنبياء، اآلية 30 .

)3( يف ف: مضموهنا !
)4( من سورة النور، اآلية 35 .

)5( سقطت من س .
)6( من سورة التوبة، اآلية 40 .

)7( من سورة املائدة، اآلية 3 .
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وتكون زائدة، وهي قسان: 

)الزم��ة: كالذي والتي، وغري الزم��ة، وهي قسامن: 

كثرية: كاحلارث والعباس .

وقليلة، وهي قسامن( )1(:

واقعة يف الشعر، كقوله:
)2( مب�اركًا  اليزي���د  ب�ن  الول��ي�د  رأي�ت 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويف شذوذ من النثر، نحو: ادخلوا األول فاألول .

)فائ���دة(: تأيت أل اس�اًم موص�والً بمعنى الذي وفروع�ه، وصلتها صفة 
رصحية كالضارب واملرضوب، وقد توصل باملضارع، كقوله:

م�ا أن�َت باحل�ك�م ال�رىض)3( حكومت�ه )4(
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)1( ما بني اهلالني سقط من ف .
)2( البيت البن ميادة، وتتمته:

كاهل�ه اخلالف�ة   - أحن�اء  أو   - بأعب�اء  ش�ديدًا 
وهو من ش�واهد النحاة واللغويني، انظر: لس�ان الع�رب )200/3(، ومهع اهلوامع 

. )77/1(
)3( يف ن: املريض !!

)4( البيت للفرزدق، وتتمته:
واجل����دل ال�رأي  ذي  وال  األص�ي��ل  وال 

وهو من شواهد النحاة، انظر: خزانة االدب )51/1(، ومهع اهلوامع )294/1(.
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وبالظرف )كقوله:
املع�ه)1( ع�ى  ش�اكرًا  ي�زال  ال  َم�ْن 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وباجلملة االسمية كقوله()2(:
منه���م)3( اهلل  الرس�وُل  الق��وِم  ِم�َن 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واب�ن مال�ك يرى اط�راد األول، وخولف يف ذلك، وعبارت�ه يف » الكافية 

الشافي�ة «)4(:

وَم��ْن التُّْرَض�ى  احلك�م  نح��و  وَش�ذَّ 

َوَه��ْن ف�م��ا  ذا  م�ث��ِل  اط���راَد  رأى 
اهللِ الرس����وُل  الق����وِم  م��َن  لك�ْن 

واِه)5( ق�ل�ي�ٌل  ون�ح���وه  من���ه�م 

)1( من شواهد النحاة، وتتمته:
س��ع�����ه ذات  بعي��ش�����ة  َح���ٍر  فه���و 

انظر: مغني اللبيب )ص 72(، ومهع اهلوامع )294/1(.
)2( ما بني اهلالني سقط من ف .

)3( من شواهد النحاة، وتتمته:
م���ع�����د بن�ي  رق�������اُب  دان�ت  هل������م 

انظر: مغني اللبيب )ص 72(، ومهع اهلوامع )294/1(.
)4( انظر الكافية الشافية مع رشحها )297/1(. 

)5( يف ن: زاهي !
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وق�د أوضحت ذل�ك يف كتايب املس�مى ب�� » النهج�ة )1( املرضية يف رشح 

األلفية « فراجع�ه )2(.

)غريب�ة(: ت�أيت أل لاس�تفهام، حك�ى بعضه�م:أل فعل�ت ؟ بمعنى هل 

فعلت.

وش�يطان: إن قلن�ا إن�ه من ش�طن فه�و م�رصوف، أو من ش�اط فهو غر 

منرصف .

والرجيم: صفة للشيطان، وهي للذم، وسيأيت الكام يف الصفة مبسوط�ًا 

يف أثناء الباب الثالث من أبواب الكتاب الثاين)3( إن شاء اهلل تعاىل.

* * *

)1( يف ل، م، ف: البهج��ة . وقد طبع هبذا االسم.
)2( انظر: البهجة املرضية )ص 84-83(.

)3( سقطت من س .
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الباب الرابـع: يف ألفاظـها

واملختار منها أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، وروى القرطبي يف » تفسريه « 

عن ابن مس�عود)1( قال: قلت: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، 

فقال يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا ابن أم عبد أعوذ باهلل من الش�يطان الرجيم، هكذا أقرأين 

جريل عن اللوح عن القلم)2(.

ونقل أبو شام�ة )3( رمحه اهلل عن نص الشافعي ريض اهلل عنه يف » اإلمالء « 

يف ب�اب اس�تقبال القبلة أنه ق�ال: » وأح�ب أن يقول: أعوذ باهلل من الش�يطان 

الرجيم، وأي لفظ استعاذ به أجزأه «)4(.

قلت: و رأيت يف » األم « مثله)5(.

)1( وضع ناسخ غ هنا رمز: رمحه اهلل !
)2( انظر تفسر القرطبي، القول يف االستعاذة )87/1(.

واحلديث رواه الثعلبي يف تفسره مسلسًا )41/6-42(، ورواه عنه الواحدي يف الوسيط 
)83/3-84( بسنده ومتنه، ذكر هذا الزيلعي يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف 

تفسر الكشاف )244/2-245( ومل حيكم عليه.

وقال عنه أبو شامة يف إبراز املعاين )223/1(: » ال أصل له يف كتب أهل احلديث «.

وذك�ره اب�ن عراق يف تنزيه الرشيعة )309/1( برقم )85( وعزاه إىل ابن النجار من طريق 
هناد النسفي الشافعي مسلسًا .

)3( يف غ: الرشامة !
)4( رجعت إىل كتايب أيب شامة يف البسملة: الكبر والصغر - وقد طبع الصغر منسوبًا إىل 

فخر الدين الرازي -، وإىل إبراز املعاين، ومل أجد هذا النقل، فلينظر .
)5( األم )107/1(.
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وروي عن مح�زة )1(: أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، وعنه 

أيضًا: نستعيذ وأستعيذ واستعذت كذلك، وعنه والكسائي ونافع وابن عامر: 

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم إن اهلل هو السميع العليم، وروي غر ذلك)2(.

)ف�ائ��دة(: لفظ االس�تع�اذة ع�ىل اختاف��ه خ�ر، ومعن�اه الدعاء، أي: 

 اللهم أعذين، ومثله ورود اخلر بمعنى األمر، نحو: ﴿ ھ  ھ      ﴾)3(، 

ڀ         ڀ   پ    ﴿ نح�و:  النه�ي:  وبمعن�ى   ،)4(﴾ ڃ       ڃ    ﴿

ڀ     ﴾)5(. 

* * *

)1( يف غ: مخس�ة !
)2( يف غ: وروي عنه غر ذلك .

)3( من سورة البقرة، اآلية 233 .

)4( من سورة البقرة، اآلية 228 .
)5( من سورة البقرة، اآلية 79 .
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الباب اخلامس يف حكمها خارج الصالة 

وه�ي مندوب�ة كام قدمن�اه، وهي تابعة للق�راءة، إن رّسًا ف�رس، وإن جهرًا 

فجهر .

وُروي إخفاؤها مطلق�ًا ألنه دعاء، واإلرسار به أفضل .

ونقل أبو الليث السمرقندي عن بعضهم أهنا فرض)1(.

فإذا نيس القارئ ثم تذكر يف أثناء القراءة تعوذ وابتدأ من أول، وقيل: من 

موضع وقفه)2(.

وقيل: كانت واجبة عليه ملسو هيلع هللا ىلص وحده ثم تأسينا ب�ه)3(، واهلل أعلم .

* * *

)1( ه�و يف تفس�ر القرطب�ي )87/1( ع�ن أيب اللي�ث، ومل أج�ده يف تفس�ره )النح�ل 
.)250/2

)2( قال القرطبي )88/1(: » وباألول قال أس�انيد احلجاز والعراق، وبالثاين قال أسانيد 
الشام ومرص «.

)3( هذا من تفسر القرطبي )88/1(.

 



77

الباب السادس يف حكمها يف الصالة

ولنا يف استحباهبا طريقان:

أحدمه�ا: وه�و الصحي�ح اس�تحباهبا يف كل ركعة قطعًا، وه�ي يف األوىل 

آكد.

والثاين: حيكي قولني: أحدمها هذا، والثاين ال تستحب إال يف األوىل فقط، 

ألن الق�راءة يف الص�اة واح�دة . ويرس هبا فيه�ا، رسية كان�ت أو جهرية، ويف 

قول: يستحب اجلهر هبا يف اجلهرية. 

)ف��رع(: إذا ترك التعوذ ناسيًا أو جاهًا أو عامدًا ) لم يكن عليه إعادة وال 

 سجود سهو، لكن يكره تركه عامدًا ()1(، نصَّ عىل ذلك الشافعي ريض اهلل عنه يف 

» األم «)2(.

* * *

)1( ما بني اهلالني سقط من غ .
)2( األم )107/1(.
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الباب السابع يف حملها

حمل االستعاذة قبل)1( القراءة .

ونق�ل ع�ن أيب هري�رة والنخع�ي واب�ن س�رين أن التع�وذ بعد الق�راءة، 

واحتج�وا بقول�ه تع�اىل: ﴿ ڱ  ں  ں   ڻ   ﴾)2( ذكر االس�تعاذة بعد 

الفراغ، والفاء للتعقيب)3( .

* * *

)1( يف ف، غ: قبيل .
)2( من سورة النحل، اآلية 98 .

)3( وللمؤل�ف رس�الة بعن�وان: » الق�ذاذة يف حتقي�ق حم�ل االس�تعاذة « ضم�ن » احلاوي 
للفت�اوي« )460/1-463( أجاب فيها عىل س�ؤال عام يقع م�ن النّاس كثرًا، وهو 
أهنم إذا أرادوا إيراد آية قالوا: » قال اهلل تعاىل بعد »أعوذ باهلل من الش�يطان الرجيم«، 
ويذكرون اآلية، هل » بع��د « هذه جائزة قبل االستعاذة أم ال ؟ وهل أصاب القارئ 

يف ذلك أو أخطأ ؟ فهي يف غر موضوعنا هنا .
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اخلامتة يف فضلها

روى مسلم أن رجلني تساّب�ا بحرضة النبي ملسو هيلع هللا ىلص )1( فغضب أحدمها غضبًا 

ش�ديدًا ، وانتفخ�ت أوداجه، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إين ألعل�م كلمة لو قاهلا 

لذهب ذا عنه: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم «)2(.

)ذي��ل(: ليست االستعاذة من القرآن إمجاعًا، واهلل أعلم .

* * *

)1( كتبها ناسخ غ هنا ويف غر موضع: صلعم !!
)2( أخ�ذه من تفس�ر القرطبي )88/1-89(، واحلدي�ث رواه البخاري برقم )3108(، 

ومسلم برقم )2610(.
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الكتاب الثاني يف البسملة )1(

وفيه مقدمة، وسبعة أبواب، وخامت���ة:

املقدمــة

قال بعضهم: البس�ملة مصدر بس�مل إذا قال بس�م اهلل، والتسمية مصدر 
سمى إذا ذكر االسم، وعن أيب عيل: يقال هلل إذا قال: ال إله إال اهلل .

وعن غره يقال: ال حتبذ بام ال ينفعك أي)2( ال تقل حبذا .

و مثل بس�مل و هلل قوهلم: حيع�ل: إذا قال: حي عىل الصاة، وحوقل: 
إذا قال: ال ح�ول وال قوة إال باهلل، ومحدل: إذا قال: احلم��د هلل، وحس�بل: إذا 

قال: حسبنا اهلل.

اش�تقت ه�ذه األفعال من هذه الكلامت طلبًا لاختص�ار يف التعبر عنها. 
انتهى)3(.

وحكى احلريري جعلف: إذا قال: ُجعلت فداك)4(.

)1( يف غ: التسمية !.
)2( يف غ: أو ! حتريف.

)3( تعرض القرطبي ليشء من ذلك، انظر: التفسر )97/1(.
)4( مل أج�د ه�ذا يف املقام�ات، وال يف درة الغ�واص. ثم إن يف تفس�ر القرطبي )97/1(: 

» جعفل: إذا قال: جعلت فداك «.

وق�ال الصب�ان يف الرس�الة الك�رى )ص 49(: » ومنه�ا جعف�د - بال�دال ال بالام 
 ع�ىل الصواب، ك�ام يف املزه�ر وغره -: أي قال: جع�لت ف��داءك، ورواه احلريري: 

جعلف - بالام مقدمة عىل الفاء - وهو أيضًا صحيح «.
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الباب األول يف أصلها

قال ملسو هيلع هللا ىلص: » كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببس�م اهلل الرمحن الرحيم فهو أبر « 

رواه ابن حبان يف » صحيحه « عن أيب هريرة ريض اهلل عنه )1(.

)فائ�دة( يف رشح األلفاظ الواقعة يف هذا احلديث: 

�ر نح�و:   ق�ال يف » املغن�ي «: » كل: اس�م وض�ع الس�تغراق أف�راد املنكَّ

ی    ﴿ نح�و)3(:  املجم�وع  واملع�رف   ،)2(﴾ ڻ   ڻ   ں   ں    ﴿

جئ﴾)4(، وأج�زاء املف�رد املع�رف، نح�و:كل زي�د حس�ن، ولفظه�ا اإلفراد 

والتذك�ر، ومعناها بحس�ب ما تض�اف إليه وجيب مراعاته، ق�ال تعاىل: ﴿    جب         

حب  خب  مب ىب ﴾)5(.

)1( الذي يف صحيح ابن حبان )اإلحسان( )173/1-174(: » ال يبدأ فيه بحمد اهلل فهو 
أقطع «، وهو كذلك يف س�نن أيب داود برقم )4840(، وس�نن النسائي الكرى برقم 

)10328(، وابن ماجه برقم )1893(.

أم�ا ه�ذا اللفظ ف�رواه اخلطيب البغ�دادي يف كتاب�ه اجلامع ألخاق ال�راوي وآداب 
الس�امع )87/2( برقم )1232(، وانظر لزام�ًا كام الزيلعي عىل احلديث يف ختريج 
األحادي�ث واآلث�ار )22/1-24(، وابن امللق�ن يف البدر املن�ر )530-528/7(، 

والسيوطي يف نواهد األبكار )الورقة 27 ب(.
)2( من سورة آل عمران، اآلية 185، وغرها .

)3( من غ.
)4( من سورة مريم، اآلية 95 .
)5( من سورة املدثر، اآلية 38 .
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وقال الشاعر:

ب�اط���ُل)1( اهللَ  خ���ال  م�ا  يشٍء  ُكلُّ  أال 

.)2(»...................................

)ف���رع(: )وتأيت للتوكيد، تق�ول: مررت هبم كلهم()3(، قال ابن هش�ام 

 يف »رشح الش�ذور« -وم�ن خطه نقلت -: » قال بعض العل�امء يف قوله تعاىل:

﴿ ېئ  ېئ  ېئ   ىئ ﴾)4(: فائدة ذكر »كل« دفع وهم َمْن يتوهم 

)أن الس�اجد البعض ،وفائ�دة ذكر ﴿ ىئ ﴾ دفع وهم م�ن يتوهم()5( أهنم 

مل يس�جدوا يف وق�ت واحد، بل س�جدوا يف وقتني خمتلف�ني. واألول صحيح، 

والث�اين باطل بدليل قوله تعاىل: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ   ﴾)6( ﴿ مح  

جخ  ﴾)7( )ألن دخوهل�م جهن�م وإغواءهم لي�س يف وقت واحد، فدل ذلك 

عىل أن أمجعني()8( ال تعرض فيه الحتاد الوقت، وإنام معناه كمعنى كل س�واء، 

)1( البيت للبيد، كام يف املصدر املنقول منه، وتتمته: وكلُّ نعيٍم ال حمالَة زائُل .
)2( مغني اللبيب )ص 255-259(، والنقل باختصار .

)3( ما بني اهلالني سقط من ل .
)4( من سورة احلجر، اآلية 30، وغرها .

)5( ما بني اهلالني سقط من ف، م .
)6(  من سورة احلجر، اآلية 43 .

)7( من سورة احلجر، اآلية 39 ، وسورة ص، اآلية 82 .
)8( ما بني اهلالني سقط من س .
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وه�و قول مجهور النحويني، وإنام ذكر يف اآلية تأكيدًا عىل تأكيد، كام قال تعاىل: 

﴿  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ﴾)1( «. انتهى)2(.

وأجاب بعض أشياخي بأّن » أمجعني « يف قوله تعاىل: ﴿ مح  جخ﴾ 

﴿ ہ  ہ  ہ  ہ   ﴾ اس�تعمل ككل لع�دم ذكرها، وكل هنا ذكرت 

فوجب محل أمجعني عىل ما ذكروه .

وذي يف قوله: ذي بال، معناها صاحب، وهي أحد األسامء الستة املرفوعة 

بالواو واملنصوبة باأللف واملجرورة بالياء، وهي نكرة ولذا كانت نعتًا )3( ألمر، 

وال تس�تعمل إال مضافة إىل أسامء األجناس، وال تضاف إىل الضمر، وجاءت 

شذوذًا يف آخر بيت من قصيدة هي)4(:

ألخ�ي�ه تص���دى  َم�ْن 

إل��ي���ه اضط��ر  ف�إن 

أم�� ف�إن  املث�ري  ُيْك�َرم 

نبي�ًا النّ�اس  رأى  ل�و 

يف طمع���وا  ل�و  وه�ُم 

أخ���وه فه���و  بالغن�ى 

يس���وه م��ا  من�ه  راء 

بن��وه أق�ص���اه  �ل�ق 

س��ائ�اًل م��ا وص��ل�وه 

أكل���وه  كل�ٍب  زاد 

)1( من سورة الطارق، اآلية 17 .
)2( رشح ش�ذور الذه�ب )ص 554(، ولي�س فيه اآلي�ة ﴿ہ  ہ ﴾، وال قوله: ألن 

دخولهم جهنم .
)3( يف ل، س: نفيًا .

)4( يف النسخ حتريفات يف عدة مواضع، ولكني مل أرش إليها .
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)1(

الده��� آخ�ر  ت�راين  ال 

إن َم�ْن يس�أل س�وى ال�

ب�أرزا ق�ام  وال�ذي 

وع�ن الن�اس بفض�ل ال�

ع�زٍّ أث�واب  تلبس�وا 

أنَت ما استغنيَت عن صا

إلي�ه احتج�َت  ف�إذا 

أفض�ُل املع�روف م�ا لم

الفض�� ذا  يع�رف  إنم�ا 

��ر بت�س��آل    أف������وه 

رمح���ن يكث�ر حارم�وه   

ق ال�ورى ط��رًا س�ل�وه 

�له ف�اغ�نوا    وامح���دوه  

وع�وه ق�ويل  فاس�معوا 

أخ���وه  الده��َر  حب�ك 

ف���وه  جم�َّ�َك  س�اع��ًة 

الوج����وه  في�ه  ُتبت�ذل 
��ل ِم�ن النّ�اس ذووه)1(

وأجاز املرد إضافتها إىل ياء املتكلم، فتقول: ذيَّ كام تقول يفَّ )2(.

)نكت��ة(: هل ذو أبلغ من صاحب أو العكس ؟

 ق�ال الش�يخ ع�ز الدي�ن اب�ن مجاع��ة : ذه�ب الس�هييل إىل األول، ق�ال: 

)1( القصي�دة - بزي�ادة بيت�ني - يف اإلرشاف يف منازل األرشاف الب�ن أيب الدنيا )208-
281 ه�( )ص 199-200(، وفيه: » أنش�دين أعرايب من بني متيم من بني حنظلة«، 
ومثل هذا جاء عن األصمعي )ت: 216 ه�(: قال السيوطي يف املزهر )النوع السابع( 
)157/1(: » ق�ال الزجاج�ي يف رشح أدب الكاتب: أنش�دنا أب�و بكر بن دريد قال: 
أنشدنا عبد الرمحن ابن أخي األصمعي عن عمه، قال: أنشدين أعرايب من بني متيم من 

بني حنظلة لنفسه «، وهي يف » 42 « بيتًا يف ديوان أيب العتاهية )ص 474-473(.
)2( مل أجد ه�ذا يف املقتضب .
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وهو احل�ق بدليل إطاق��ه عىل اهلل تعاىل دون�ه )1(.

وقال ابن مجاعة أيضًا: ما وجه التعبر تارًة ب� » ذي «، وتارة ب� » صاحب « 
يف قوله تع�اىل: ﴿ ک  ک   ک  ک  گ   ﴾)2(، وقوله: ﴿ ڍ  ڍ  ڌ          

ڌ     ﴾)3( فتأمل ؟

قلُت: الظاهر أنه تفنن، واهلل أعلم . 

والبال)4(: احلال. 

واألبر: الناقص .

وها هنا س�ؤال لش�يخنا العامة الكافيجي)5( س�لمه اهلل )6( وهو أنه ُيرى 

)1( وللمؤل�ف: » الع�رف الش�ذي يف أح�كام ذي «، ذك�ره لنفس�ه يف كتاب�ه » التح�دث 
بنعمة اهلل « )ص 121(.

)2( من سورة األنبياء، اآلية 87 .
)3( من سورة القلم، اآلية 48 .

)4( يف ف: الثالث !
)5( هو اإلمام حممد بن س�ليامن الرومي، ولد س�نة 788، وتويف س�نة 879 ه�، ترجم له 
الس�يوطي يف بغي�ة الوع�اة )117/1-119(، وأثنى عليه ثناء كب�رًا، وقال: » لزمته 
أربع عرشة س�نة، فام جئته من مرة إال وس�معت منه م�ن التحقيقات والعجائب ما مل 
أس�معه قبل ذلك «. ويف حاشية غ: » الكافيجي ش�يخنا، بكرس الفاء، وفتح التحتية، 
وجي�م، منس�وب إىل الكافية البن حاج�ب ] كذا [ رحمه الله لكث�رة قراءته وإقرائها 

له «، وثم إشارة أن هذا من املصنف .
)6( يف ل: رمح�ه اهلل. وح�ذف الدعاء من ف. ورأْيُت أن أحاف�ظ عىل ما كتبه املؤلف، وقد 
التزم بذلك أكثر النس�اخ، وفيه داللة عىل احرتام الش�يخ، وأن هذه الرسالة كتبت يف 

حياته .
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كثر من األمور يبتدأ فيه باس�م اهلل تع�اىل مع أنه ال يتم، وُيرى كثر بالعكس ؟ 

وأجاب عنه ش�يخه الفناري)1( بأن)2( املراد من كونه ناقصًا أن ال يكون معترًا 

يف ال�رشع، أال ت�رى أن األمر الذي ابتدئ فيه بغر اس�م اهلل غر معتر رشع�ًا، 

وإن كان متامًا حسًا )3(.

* * *

)1( حترف يف م إىل: الفانري !! وهو ش�مس الدين حممد بن محزة، ولد س�نة 751، وتويف 
س�نة 834 ه�، وترمجته يف بغية الوعاة )97/1-98(، والش�قائق النعامنية )ص 17( 
وغرمها، قال الس�يوطي: » الزمه شيخنا العامة حميي الدين الكافيجي، وكان يبالغ 

يف الثناء عليه «.
)2( يف غ: فإن !

)3( نق�ل الس�يوطي هذا ع�ن الكافيجي يف حاش�يته » نواه�د األبكار وش�واهد األفكار« 
)الورقة 28 أ(، ومل يذكر الفناري هناك !
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الباب الثاني يف اشتقاقها

االس�م: قال البرصيون: مش�تق من الس�مو، وه�و العلو، فأصله ِس�ْمٌو، 

حذفت المه وعوض عنها ألف الوصل.

�مة، وهي العامة، واألول هو  وقال الكوفيون: مش�تق من الَوْسِم، والسِّ

 )3 األصح، قال ابن معطي يف » األلفية «)1(:)2(

واشتق االسَم ِمْن سما البرصيون

الج�ل�يُّ ُم  املق�����دَّ واملذه�ُب 

واش�تقه ِمْن َوَسَم)2( الكوفيون

�َميُّ والسُّ األس�م��اُء  دليُلُه)3( 

أي يس�تدل عىل صحة مذهب البرصيني بأن مج�ع االس�م أس�امء)4(، ولو 

كان م�ن الوس�م لقيل: )أوس�ام ،وبأن تصغره: س�مي ، ولو كان من الوس�م 

لقيل()5(: وسيم)6(. 

)1( ص 3 
)2( يف ف: سام !

)3( يف غ: وائله، ويف م: واليله !
)4( وضع ناس�خ غ بعدها لفظة: فائدة، وكتب بدل » فائدة « اآلتية: لطيفة . وأس�قط لفظة 

» لطيفة « اآلتية !
)5( ما بني اهلالني سقط من ل، م . ويف س: ولو كان من االسم .

)6( انظر: الدر املصون )19/1(.
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)ف�ائدة(: إنما س�مي االسم اسمًا ألّن�ه سام عىل قسيميه الستغنائه عنهام، 

واحتياجهام إليه، وفيه لغات .

)لطيف��ة(: روى الس�مرقندي يف » تفس�ريه « عن كع�ب األحبار أن الباء 

من بس�م هباء اهلل، والس�ني س�ناؤه، وال يشء أعىل منه، وامليم ملكه، وهو عىل 

كل يشء قدير)1(.  

واهلل: قال اإلمام الرافعي)2(: هو املستحق للعبادة . انتهى.

ق�ال مجاع�ة: هو عل�م غر مش�تق)3( . ق�ال اإلم�ام البلقيني رمح�ه اهلل يف 

» الكش�اف « - ومن خط�ه نقلت -: حكي هذا القول ع�ن طائفة من العلامء، 

منهم اإلمام الش�افعي، وحممد بن احلس�ن، ومجع من الفقهاء منهم اخلطايب)4(، 

وإمام احلرمني، والغزايل.

)لطيف���ة(: حكي أّن األش�عري رئي يف املنام فقيل ل�ه: ما فعل اهلل بك ؟ 

قال: غفر يل، فقيل: بم�اذا ؟ قال: بقويل بعلمية اهلل تعاىل. 

)1( تفسر السمرقندي )77/1(.
)2( يف التذنيب )خمطوط( )ص 3(.

)3( قال السيوطي يف نواهد األبكار )الورقة 39 أ(: » اعلم أن يف االسم نحو ثاثني قواًل، 
وقد رأيُت أن أوردها هنا باختصار لتستفاد « فانظره فإنه مهم .

)4( يف غ: اخلطاب !
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ق�ال اب�ن مجاع�ة يف كتاب�ه املس�مى ب�� » صف�وة النق�اد يف رشح الكوكب 
الوقاد «)1(: قال ابن دريد: هذا من اخلوض فيام ال يعلم .

وقيل: هو مشتق، ثم اختلفوا:

فقي�ل: من أله، وأله لفظ مش�رتك يف العبادة والس�كون والتحر والفزع، 
ألن خلقه يعبدونه و يسكنون إليه ويتحرون فيه ويفزعون إليه، فأصل اجلالة 
الرشيف�ة حينئ�ذ إله كإمام أدخل�ت عليه األلف والام للتعري�ف ، ثم حذفت 
اهلم�زة ختفيفًا ونقلت حركتها إىل الام، ثم س�كنت األوىل وأدغمت يف الثانية 

تسهيًا .

وقي�ل: م�ن اله يلوه إذا احتج�ب، فأصل اجلالة حينئ�ذ اله، أدخل عليه 
األلف والام فصار الاه فوجب اإلدغام .

وقيل غر ذلك)2( .

 واعل�م أن الصحي�ح هو املذه�ب األول، ال يقال: يرد ظاه�ر قوله تعاىل: 
﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ﴾)3( أنه نعت فيكون مشتقًا، لما قيل من)4( 

أنه بدل نحو: مررت بالشجاع الكريم زيد)5(.

)1( امل�راد بالكوك�ب: » الكوك�ب الوق�اد يف أص�ول االعتق�اد «، وه�و نظم لعل�م الدين 
السخاوي، وقد رشحه السيوطي أيضًا، انظر: التحدث بنعمة اهلل )ص 116(.

)2( انظر هذه األقوال يف الدر املصون )26-24/1(.
)3( من سورة إبراهيم، اآلية 2-1 .

)4( قيل من: سقطت من غ .
 )5( وق�د ُأف�ردت ه�ذه املس�ألة بالتألي�ف، وللش�يخ حمم�د الغيث ب�ن حمم�د مصطفى = 
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وعىل كل قول هو اسم تفرد به الباري تعاىل، قال عز وجل: ﴿  ڀ  ڀ   ڀ    

ڀ ﴾)1(، وهو أعرف املعارف)2(، وحكي أن س�يبويه رئي يف املنام فقيل له: 
ما فعل اهلل بك ؟ قال: خرًا كثرًا، جلعيل اسمه أعرف املعارف)3(. 

)ف��رع(: القائلون بأن االسم الكريم علم اختلفوا يف األلف والام فيه:

فقيل: من بنية االسم، وُردَّ بعدم دخول التنوين .

وقيل: زائدة ، ونسب)4( للجمهور.

والقائلون بأنه مش�تق يقولون بأن األلف وال�ام للتعريف، ورد بدخول 

حرف النداء، وأجيب بأنه خفف فيه لكثرة االستعامل.

)نكت���ة(: ذك�ر ه�ذا االس�م يف  الق�رآن يف ألف�ني وثاثامئ�ة )5( وس�تني 

موضع�ًا )6(.

= امللقب ماء العينني: » نور الغس�ق يف بيان هل اس�م اجلالة مرجتل أو مش�تق « طبع 
سنة 1330 ه�.

)1( من سورة مريم، اآلية 65 .
)2( بعدها يف غ فراغ بمقدار كلمة .
)3( هذا يف الدر املصون )24/1(.

)4( سقطت من ن .
)5( وثاثامئة: سقطت من غ، ل، س، ن .

)6( العدد حسب إحصاء املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )2697(.
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والرمحن الرحيم: فيهام مسائل: 

األوىل: قال الزخمرشي يف » الكش�اف «: األول: فعان من رحم كغضبان 

وس�كران، من غضب وسكر، والثاين: فعيل منه كمريض وسقيم ، من مرض 

وسقم . انتهى )1(.

واعرتض عليه اإلمام البلقيني رمحه اهلل تعاىل يف » الكشاف « بأمور: 

األول: أن ما ذكر من أنه من رحم ال جيري ظاهره عىل طريقة البرصيني.

الثاين: أن ما ذكره من أنه كغضبان وس�كران )أو كمريض و س�قيم يقال 

علي�ه: ب�اب فع�ان، يف نحو غضب�ان وس�كران( )2(، وفعي�ل يف نحو مريض 

وسقيم)3( خمالف لرمحن ورحيم )4(، فإن فعل غضبان ونحوه الزم، وأما رمحن 

ففعله متعد . 

الثال�ث: أن�ه ليس من األدب التش�بيه الذي ذكره، ولو ق�ال: والرمحن )5( 

فعان من رمحٍة )6( كمنان من املن، وحنان من احلنان لكان أوىل. انتهى)7(.

)1( الكشاف )6/1(.
)2( ما بني اهلالني سقط من ف، س .

)3( من قوله: » يقال عليه « إىل هنا سقط من ل .
)4( يف ل، غ: ورحم .

)5( سقط لفظ » الرمحن « من غ.
)6( يف م، ف: رحم .

)7( ونقله يف نواهد األبكار )الورقة 46 أ(.
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وأجاب هو عن األول بأن املراد أنه من مادة رحم ال أنه مشتق منه .

وأجاب ش�يخنا العامة الكافيجي س�لمه اهلل )1( عن الثاين بأن ذلك بعد 

النقل إىل فعل، أو بعد تن�زيل الفعل املتعدي منزلة الازم)2(.

قلُت: وأما الثالث فا يمكن اجلواب عنه . واهلل أعلم .

الثانية: املشهور أن الرمحن عريب مشتق .

وقيل: إنه عراين، وكأن اخلاء معجمة فعرب، وصار)3( احلاء مهملة.

وقيل:إنه عريب، ولكنه علم وليس بمش�تق .وهذا قول ضعيف. واستدل 

بع�ض العلامء بأنه ل�و كان علمًا ل�كان قولنا: ال إله إال الرمح�ن، يفيد التوحيد 

كقولنا: ال إله إال اهلل .

الكش�اف «: » يف الرمح�ن م�ن املبالغ�ة م�ا لي�س يف  الثالث�ة: ق�ال يف » 

الرحيم«)4(.

ويف » تفسري البغوي « أن بعضهم يقول: الرمحن بمعنى العموم، والرحيم 

بمعن�ى اخلص�وص، فالرمحن بمعنى الرزاق يف الدنيا، وه�و عىل العموم لكافة 

)1( حذف الدعاء من ف .
)2( ونقله يف نواهد األبكار )الورقة 46 أ( أيضًا .

)3( يف س: صارت .
)4( الكشاف )6/1(، ومن: سقطت من س .
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اخلل�ق، والرحيم بمعن�ى املعايف يف اآلخرة، )والعف�و يف اآلخرة( )1( للمؤمنني 

عىل اخلصوص )2(.

الرابعة: الرمحن خاص به س�بحانه ألنه صفة ملن وس�عت رمحته كل يشء، 

ومن مل يكن كذلك ال يسمى رمحانا، ولذا اليثنى وال جيمع، وأما قوله:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رمحان��ا زل�َت  ال  ال�ورى  غي�ُث  فأن�َت 

فأجاب الزخمرشي بأن هذا من باب تعنتهم يف كفرهم)3( .

قال الش�يخ تاج الدين الس�بكي يف » رفع احلاجب «: هذا غر سديد، فإنه 

ال يفي�د جواب�ًا )إذ التعنت ال يفي�د()4( مع وقوع)5( إطاقه�م، وغايته أنه ذكر 

الس�بب احلام�ل هلم عىل اإلطاق . واجلواب الس�ديد أن يق�ال: املختص باهلل 

تعاىل هو املعرف بالام دون غره . انتهى)6(.

)1( ما بني اهلالني سقط من ل، س .
)2( تفسر البغوي )38/1(.

)3( الكشاف )7/1(، وأول البيت:

سموت باملجد يابن األكرمني أبًا

وهو لرجٍل من بني حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب !
)4( ما بني اهلالني سقط من ل .

)5( سقطت من غ .
)6( رفع احلاجب )385/1-386(، والنقل بترصف .
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وأقره)1( ابن مجاع��ة)2( .

وأج�اب الش�يخ بدر الدين بن مال�ك وأبوه من قبله بأن�ه: أراد الزلت ذا 

رمحة .

قلت: وال خيفى ما فيه.

وأّما الرحيم فإنه يطلق عىل غر اهلل أيضًا .

اخلامس�ة: احلكم�ة يف ذكر الرحيم بعد الرمحن األع�ىل منه، ومل يعكس كام 

هو املس�تعمل أن العظيم ال يطلب منه احلق�ر، فكأنه تعاىل يقول: لو اقترصت 

ع�ىل ذكر الرمحن الحتش�مت ولتع�ذر عليك س�ؤال األمر اليس�ر، ولكن كام 

علمتن�ي رمحان��ًا تطلب مني األم�ور العظيمة فأن��ا أيضًا رحي�م فاطلب مني 

رشاك نعلك.

)حكاي��ة(: ذهب رجل إىل بعض األكابر فقال: جئتك ألمر يسر. فقال: 

اطلب للمهم اليسر رجًا يسرًا .

)ظريف��ة(: روي أن فتى اعُتِقَل لس�انه عند وفاته عن الش�هادة فأيت النبي 

)1( حترفت يف ل إىل: أفرده. ويف غ إىل: أقراه .
)2( أورد الصب�ان يف الرس�الة الك�رى )ص 35-36( كام الزخم�رشي والس�بكي وابن 

مجاعة كام هنا، مما يدل عىل أنه وقف عىل تأليف السيوطي هذا .
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ملسو هيلع هللا ىلص وأخ�ر ب�ه، فقام ودخل عليه فجعل يعرض الش�هادة عليه)1( وهو يتحرك 
ويضط�رب، فقال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: أما كان يصيل، أما كان يزك�ي، أما كان يصوم ؟ 
قال�وا: بىل، فقال: ه�ل عق والديه ؟، قالوا: بىل، فطلب أمه، فجاءت عجوز)2( 
عوراء، فقال عليه الصاة والسام: هل)3( عفوت عنه ؟ فقالت:ال إنه لطمني 
ففق�أ عين�ي، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: هات�وا باحلطب والنار، فقال�ت: وما تصنع 
بالنار ؟ قال: أحرقه بني يديك جزاء ملا فعل، فقالت:عفوت، أللنار محلته تسعة 

أشهر، أللنار أرضعته سنتني ؟ فانطلق لسانه وذكر أشهد أن ال إله إال اهلل )4(.

)1( سقطت من غ .
)2( سقطت من غ، ويف س: عجوزًا .

)3( يف تفسر الرازي: ها .
 )4( احلدي�ث رواه الدين�وري يف املجالس�ة وجواه�ر العل�م برق�م )516( بس�نده ع�ن 
 عب�د اهلل ب�ن أيب أوىف ق�ال: بينام نح�ن قعوٌد عند رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، إذ أت�اه آٍت، فقال: 

يا رس�ول اهلل، إن ها هنا ش�ابًا جيود بنفس�ه، يقال له: قل: ال إله إال اهلل فا يس�تطيع. 
ق�ال: فنه�ض وهنض َمْن معه حتى دخلنا عليه، فقال له: يا ش�اب قل: ال إله إال اهلل . 
ى القفل  ق�ال: ال أس�تطيع . قال: لَِم ؟ قال: ُأْقِفَل عىل قلبي، كل�ام أردت أن أقوهلا َعمَّ
قلبي. قال: لَِم ؟ قال: بعقوقي والديت. قال: َأَحيَّ�ٌة والدتك؟ قال: نعم . قال: فأرسل 
َجْت ناٌر ضخمٌة  إليه�ا، فلّم�ا جاءت قال: هذا ابنك؟ قالت: نعم . قال: أرأيت إْن ُأجِّ
فقيل لك: اس�تغفري له ]في دالئل النبوة للبيهقي 205/6: أتش�فعين له [ أم تلقينه 
فيه�ا ؟ قال�ت: يا رس�ول اهلل، إذن أش�فع له. قال: فأش�هدي اهلل وأش�هديني برضاك 
عن�ه. قالت: اللهم إين ُأْش�ِهُدَك وُأْش�ِهُد َرُسوَلَك  برضاي عنه. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ي�ا ش�اب ق�ل: ال إله إال اهلل . قال: ال إله إال اهلل وح�ده ال رشيك له . فقال: احلمد هلل 

الذي أنقذك يب من النار.
ويف س�نده أب�و الورق�اء فائد بن عبد الرمحن العط�ار، وهو ُمتَّهم، وانظ�ر تعليق حمقق 
املجالسة )318/2-357( فقد أطال يف الكام عليه، وذكر من رواه، ومدار اجلميع 

عىل فائد.
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النكت�ة يف ذل�ك أهن�ا رحيم�ة، فألجل ذل�ك الق�در القليل م�ن الرمحة ما 

ج�وزت اإلحراق بالنار، فالرمحن الرحيم الذي مل يترضر بجنايات عباده كيف 

حيرق املؤمن الذي داوم عىل شهادة أن ال إله إال اهلل سنني ؟ )1(.

* * *

)1( من قوله: روي أن فتى .. إىل هنا من تفسر الرازي )191/1( باختصار يسر.
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الباب الثالث يف إعرابها

 الب�اء لاس�تعانة، وقي�ل: للمصاحب�ة، ق�ال ش�يخنا العام�ة الكافيجي 

س�لمه اهلل تعاىل)1(: األول يناس�ب الرواية، والثاين يناسب الدراية . انتهى)2(، 

وسبق ذكر معانيها.

)توجيه�ان(:

أحدمها: قال)3( بعض املعربني)4(: إنما كرست الباء للفرق بني ما خيفض 

وهو حرف، وما خيفض وهو اسم، كالكاف . 

الث�اين: إنام عملت هذه احلروف اجلرألنه ملا كان هلا معنى ليس يف األفعال 

أعطيت عمًا ليس يف األفعال وهو اجلر.

والب�اء متعلقة بمحذوف تقديره عند البرصيني: ابتدائي كائن باس�م اهلل، 

فاجل�ار م�ع املجرور يف موضع رفع، وعند الكوفيني: ابتدأت بس�م اهلل، فهو يف 

موضع نصب.

)1( حذف الدعاء من ف .
)2( ونقل هذا عنه يف حاشيته نواهد األبكار )الورقة 29 ب(.

)3( سقطت من غ .
)4( يف س: املرصيني !
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قال صاحب »اللباب«)1(: ويف هذا تسامح، فإن معرب املحل هو املجرور 

فقط . 

ق�ال ش�يخنا العام�ة الكافيج�ي: ي�دلُّ عىل ذل�ك إدخال كلم�ة مع عىل 

املج�رور، فإهن�ا تدل ع�ىل املتبوعي�ة واألصالة أال ت�رى)2( أهنم يقول�ون: جاء 

الوزير مع السلطان، وال يقولون: جاء السلطان مع الوزير . انتهى .

وعن�د الزخم�رشي تقديره: بس�م اهلل أقرأ،كام إذا قال املس�افر عند ارحتاله: 

بس�م اهلل، فإن�ه يتعلق بأرحت�ل)3(، وتبعه عىل ذلك ش�يخنا العام�ة الكافيجي 

سلمه اهلل)4(، والشيخ اإلمام جال الدين املحيل رمحه اهلل .

وعن�د اب�ن الع�ريب املتعل�ق مذكور، وه�و احلم�د، فالتقدير احلمد باس�م 

اهلل ثاب�ت هلل، قال ش�يخنا العام�ة الكافيجي)5(: وذلك بعيد م�ن جهة اللفظ 

واملعنى: أما األول فواضح، وأما الثاين فألن املقصود جنس احلمد ال نوع منه، 

وهو احلمد بكذا .

)1( يف غ: الكتاب . وأثبت ما يف النس�خ األخرى . ومل أجد هذا يف » كتاب « س�يبويه، وال 
يف » اللباب يف علل البناء واإلعراب « للعكري .

)2( يف س، ن: أال ُيرى .
)3( انظر: الكشاف )2/1(.

)4( حذف الدعاء من ف .
)5( الكافيجي: من غ، ف .
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)مه��م�ة(: هل حرف اجلر وحده املتعلق أومع جمروره ؟ 

ظاهر إطاق األكثرين: األول)1(، لكن الثاين هو املرجح، وقد قال الشيخ 

جال الدين البلقيني يف مراس�لة أرس�لها لوالده: قول بع�ض املعربني للقرآن 

الكريم:إن املتعلق هو حرف اجلر ال يس�تقيم ألن حرف اجلر ال يتعلق بمفرده، 

وإنام يتعلق مع جمروره، ووافقه والده عىل ذلك، وقال: هذا هو التحقيق .

)نكت��ة(: قال املحقق عز الدين ابن مجاعة: مما يمتحن به الذهن معرفة ما 

بني التعلق والعمل من النسب األربع فعليك بذلك .

قلُت: بينهام عموم وخصوص مطلق، فكل متعلق عامل وال عكس .

ف�إن قل�ت: مل ال يكون بينهام عم�وم وخصوص من وج�ه لوجود التعلق 

دون العمل يف احلرف املكفوف ؟

قلُت: إن ثبت أن احلرف املكفوف متعلق مل يمتنع ذلك .

)توج��ي��ه(: قال بع�ض املعربني: ح�ذف)2( املتعلق لكثرة االس�تعامل ، 

ومن شأهنم إذا كثر استعامهلم ليشء حذفوا منه ختفيفًا، كقوهلم: أيش عندك؟

هذا، وإضافة » اسم « إىل » اهلل« تعاىل:

)1( حترف يف غ إىل: األولني !
)2( يف س: حرف !
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قيل: عىل)1( أن معناه التسمية .

وقيل: عىل حذف مضاف، تقديره: بسم مسمى)2( اهلل.

وقيل: هو مقحم .

)ف�ائدت�ان(: 

األوىل: يف اجلار للمضاف إليه)3( ثالثة أقوال)4(:

األول: أن اجلار له املضاف، وإليه ذهب سيبويه، وهو الذي يقوى عندي)5( 

ألن�ه طال�ب له فعمل فيه، كاملبتدأ عمل يف اخلر ملا كان طالب�ًا له بجامع أن كل 

واحد من املبتدأ واملضاف البد له من اآلخر، أعني اخلر واملضاف إليه .

الثاين: احلرف املقدر وهو الراجح عند ابن مالك .

الثالث: معنوي)6(، وه�و اإلضافة، وهو ظاهر عبارة أكثرهم إذ يقولون: 

هذا االسم خمفوض بإضافة كذا إليه . 

)1( سقطت من س . 
)2( سقطت من س . 

)3( إليه: سقطت من غ، ف .
)4( قوله: فائدتان، إىل هنا سقط من س .

)5( اقرأ هذا وال تنس أنه ألف الكتاب ومل يتم الس�ابعة عرشة من عمره ! إال أن يقال: إّن 
هذا مما أضافه فيام بع���د .

)6( يف غ: املعنوي .
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الثانية: اختلف يف أن املضاف واملضاف إليه ما هو ؟

فاألصح أن األول )هو املضاف، والثاين()1( هو املضاف إليه .

والثاين: العكس .

والثالث: جيوز)2( يف كلٍّ منهام كلٌّ منهام )3(.

والرمحن الرحيم: جمروران عىل النعت، وهو للمدح، ويأيت:

- للذم كام تقدم .

- وإليضاح املعرف�ة، نحو: مررت بزيد اخلياط.

- ولتخصيص النكرة، نحو: مررت برجل صالح.

- وللتوكيد، نحو: ﴿    ىت  يت  جث ﴾)4(.

- وللرتحم، نح�و: اللهم أنا عبدك املسكني .

)استط�راد(: إذا كان املنعوت معلوم�ًا بدون النعت جاز فيه اإلتباع والقطع 

إىل الرف�ع، أو إىل النص�ب إذا كان جم�رورًا، أو إىل أحدمه�ا إذا كان غر جمرور، 

)1( سقط من ل، س .
)2( يف س: جير !

)3( »كل منهام « هذه من ل، م، س .
)4( من سورة البقرة، اآلية 196 .
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 فالقط�ع إىل الرفع بإضامر هو)1(، وإىل النصب بإضامر أعني يف صفة التوضيح، 

وأمدح يف صفة املدح، وأذم يف صفة الذم:

فاألول: كقولك: مررت بامرئ القيس الشاعر.

والثاين: كقول بعض العرب: احلمد هلل أهَل احلمد، بالنصب .

ق�رئ يف  ڱ   ڱ  ڱ ﴾)2(  تع�اىل: ﴿  والثال�ث: كقول�ه 

الس�بع)3( بالنصب والرفع ، فالنصب بإضامر أذم ، والرفع إما عىل اإلتباع ، أو 

عىل القطع بإضامر هو .

)تذنيب(: ال يشرتط يف القطع تكرار النعوت، و إذا تكررت، فلك قطع 

 بع�ض وإتباع بعض، وهل جيوز اإلتب�اع بعد القطع ؟ فيه خاف، رجح ابن 

أيب الربيع)4( املنع .

)1( هو: سقط من غ .
)2( من سورة املسد، اآلية 4 .

)3( يف غ: الدرج !
)4( هو عبد اهلل بن أمحد اإلشبييل، ولد سنة 599، وتويف سنة 688، وترمجته يف بغية الوعاة 

.)126-125/2(
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)تن�وي�ر(: لم يقرأ أح�د ﴿    ڀ  ڀ  ﴾ إال باجلر فيهما )1(، والقراءة 

سنة متبع�ة )2(.

)ذي���ل(: الصحيح أن العامل يف النعت ه�و العامل يف املنعوت، وذهب 

األخفش إىل أن العامل فيه معنوي، وهو التبعية .

)خ�ت��م(: الرمحن هل هو منرصف أو ال ؟

في�ه قوالن مبنيان عىل أن الرشط يف فعان هل هو انتفاء فعانة أو وجود 

فعىل ؟ واختار ابن احلاجب األول)3( .

�ا بحرف أو إضافة أو تبعية  م أن املجرور جير إمَّ )خامت��ة(: قد علمت مما تَقدَّ

عىل املذهب الضعيف، وجير بثالث، وهو املجاورة، قال الشيخ مجال الدين ابن 

)1( اجل�ر قراءة اجلمهور، وقرأ أبو العالية وابن الس�ميفع وعيس�ى ب�ن عمر وزيد بن عيل: 
»الرمح�َن الرحيَم « بالنص�ب عىل املدح. وقرأ أبو رزين العقييل والربيع بن خيثم وأبو 
عم�ران اجل�وين: » الرمح�ُن الرحي�ُم « عىل االبت�داء واخل�ر. انظر: معج�م القراءات 

.)7/1(
)2( يف غ: س�بعة ! ه�ذا، وقد قال املؤل�ف يف احلاوي للفت�اوي )463/1(: » وأما قوهلم: 
» القراءة س�نة متبعة « فهذا أثر عن زيد بن ثابت، أخرجه س�عيد بن منصور يف س�ننه 
وغ�ره، ق�ال البيهقي يف تفس�ره: أراد أن اتباع َم�ْن قبلنا يف احلروف س�نة، وال جتوز 
خمالفة املصحف الذي هو إمام، وال خمالفة القراءات التي هي مشهورة، وإن كان غر 

ذلك سائغًا يف اللغة «.
)3( انظر الكافية برشح الريض )157/1(.
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هش�ام: » وهو ش�اذ، نحو هذا جحُر ضبٍّ خرٍب «)1(، )أصله خرٌب()2( ألن�ه 
صفة جلحر، لكنه لّم�ا جاور املجرور ج�ر)3(،  ويف املعنى)4(:

غ�دا َفَم�ْن  الص�دور  بأرب�اب  علي�ك 
تص�ّدرا الص�دور  ألرب�اب  مضاف�ًا 

ناق�ٍص صح��اب���َة  ت�رىض  أن  �اك  وإيَّ
وُت��ق��را ع���الك  م�ن  ق���درًا  فتنح�ط 

���ٍل« »ُمَزمَّ خف�ض  ث�م  َم�ْن«  »أب�و  فرف�ع 
 )5( را  وُمَ���ذِّ ُمْغ��ِري���ًا  ق���ويل   ُ يب�نيِّ

أش�ار بقول�ه: » رفع أبو من « إىل املثال املع�روف)6(، وهو: علمت أبو َمْن 

)1( رشح شذور الذهب )ص 432(.
)2( سقط من ل، س .
)3( سقطت من س .

)4( يف س: ويف املغني .
)5( األبيات للشيخ اإلمام النحوي أمني الدين املحيل: حممد بن عيل بن موسى األنصاري 
)ت: 673 ه�(، ذكرها له الصفدي يف ترمجته يف الوايف بالوفيات )188/4(، والبيت 

األول فيه:
م���ن ف�إن  الص�����دور  بأرب���اب  عل�ي�ك 

تص����درا الص������دور  أرب����اب  جي����ال�س 
وعنده » ساقط « مكان » ناقص «، ولكن السيوطي تبع ابن هشام، فهذا مما أخذه من 
مغني اللبيب )ص 669(، وابن هشام أفاده من » القواعد الثاثون يف علم العربية « 
لشهاب الدين القرايف )ص 47-48(، وكلٌّ منهام أغفل مصدره، إال إذا صّح ما جاء 

يف س، فيكون السيوطي قد رصح .
)6( يف ن: املثال املفروق. وهو تصحيف طريف .
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زيد؟ رفع )أبو( وعلق الفعل ملا أضيف إىل)1( االستفهام.

وأشار بقوله: ثم » خفض مزمٍل «، إىل قول امرئ القيس:

وب���ل�ه ع�ران���ني  يف  ثب����ريًا  ك���أّن 
��ِل)2( ُمَزمَّ بِج�������اٍد  يف  أن����اٍس  كب�رُي 

وذل�ك أّن مزم�ًا صفة لكب�ر فكان حق�ه الرفع، لكنه خف�ض ملجاورته 
املخفوض .

وق��د ُأورد ه�ذا ع�ىل تعريف التواب��ع، فإن�ه ليس بمش�ارك ملتبوع�ه يف 
إعراب��ه ؟ وأجاب الش�يخ عز الدين اب�ن مجاع��ة بأن األصل َخ�ِرَب ُجْحُرُه، 

)فح�ذف املضاف()3( وأقيم املضاف إليه مقام�ه)4( فارتفع الضمر واسترت . 

قال الشيخ ركن الدين ابن ق�ديد)5(: وفيه بحث ألن البرصي يلتزم إبرازه 
عند جري الصفة عىل غر من هي له سواء ألبس)6( أم)7( ال . 

)1( يف ف: إليه .
)2( البيت من معلقته برقم )78(، انظر رشح املعلقات العرش )ص 77(.

)3( سقطت من س . 
)4( سقطت من ل .

 )5( ه�و عم�ر ب�ن قديد احلنف�ي، ترجم ل�ه الس�يوطي يف بغي�ة الوع�اة )222/2( فقال: 
» كان عامة، بارعًا فاضًا، عاملًا باألصول والنحو والترصيف وغرها، الزم الشيخ 
ع�ز الدي�ن ابن مجاعة، وأخذ عن�ه عدة فنون، وتصدر لإلقراء، وخت�رج به مجاعة، وله 

حواش وتعاليق وفوائد .. مات سنة نيف ومخسني وثامنمئة «.
)6( يف م فقط: ألبس االمر. ويف ن: النسق االم !

)7( يف غ، ل: أو .
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الباب الرابع يف رمسها

روي أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال ملعاوية: ألق الدواة، وحرف القلم، وانصب 

الباء، وفرق الس�ني، وال تعور امليم، وحسن اهلل، ومد الرمحن، وجود الرحيم، 

وضع قلمك عىل أذنك اليرسى فإنه أذكر لك)1( .

)ف�ائ���دة(: حذف�ت أل�ف الوصل من بس�م اهلل م�ن اخلط ختفيف�ًا لكثرة 

االستعامل، وطولت الباء عوضًا عنها، واختلف يف ألف الرمحن، فقال الكسائي: 

حتذف، وقال غره: الحتذف، ألن االستعامل يف بسم أكثر منه فيه�ا )2(.

�ا نزلت  )ذي���ل(: روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يكتب أوالً: باسمك اللهم، فلمَّ

س�ورة ه�ود: ﴿   ک       گ  گ  گگ ﴾)3(، كت�ب: بس�م اهلل، فلام نزلت 

س�ورة س�بحان: ﴿ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک ﴾)4(، كتب:بس�م اهلل الرمحن ، 

فلام نزلت س�ورة النم�ل: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ ﴾)5(، 

كتب: بسم اهلل الرمحن الرحيم )6(.

الع�امل  برق�م )8533(، وعن�ه يف كن�ز  الف�ردوس )394/5(  الديلم�ي يف  )1( ذك�ره 
)314/10( برقم )29566(، ويف فتح الباري )504/7( إشارة إىل ضعفه .

)2( هذا من تفسر القرطبي )99/1(. 
)3( من سورة هود، اآلية 41 .

)4( من سورة اإلرساء، اآلية 110 .
)5( من سورة النمل، اآلية 30 . 

)6( رواه اب�ن أيب ش�يبة يف املصن�ف )598/19( برقم )37040( عن الش�عبي من قوله. 
وليس فيه: » فلام نزلت س�ورة س�بحان ...«، وعنه يف كنز الع�امل )311/10( برقم 

 .)29557(
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)خ�ت��م(: روي عن عيل ريض اهلل عنه أّن�ه نظر إىل رجل يكتب بس�م اهلل 

الرمحن الرحيم فقال: جودها، فإن رجًا ج�ودها فغفر له )1(.

* * *

)1( من تفسر القرطبي )91/1(، وعزاه اإلمام السيوطي يف »مجع اجلوامع« إىل اخلتيل عن 
سعيد بن أيب سكينة، انظر: كنز العامل )311/10( برقم )29558(. 
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الباب اخلامس يف حكمها خارج الصالة

وه�ي مندوب�ة يف كل أمر من�دوب أو مب�اح إال الصاة، وس�يأيت الكام 
فيه�ا.

واتفقوا عىل جواز كتبها أول كتب العلم والرسائل .

واختل�ف يف كتابتها يف أول ديوان الش�عر: فمنعه مجاعة، واختار ش�يخنا 
العام�ة الكافيج�ي أي�ده اهلل)1( ج�وازه إن كان يف الديوان مواع�ظ أو حكم . 

انتهى)2(.

�ا قص�يدة يرفعها الشاعر إىل ممدوحه فا سبيل إىل كتابتها . أمَّ

)ذي���ل(: أقل البسملة: بسم اهلل، وأكملها: بسم اهلل الرمحن الرحيم.

ويس�ن)3( أن يقول عن�د الذبح والقتال: بس�م)4( اهلل واهلل أكر، ألن ذلك 
الوقت ال يليق به ذكر الرمحن الرحيم .

)1( حذف الدعاء من ف .
)2( ق�ال القرطبي يف تفس�ره )97/1(: » اتفقت األم�ة عىل جواز كتبها يف أول كل كتاب 
من كتب العلم والرسائل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فروى جمالد عن الشعبي قال: 
أمجعوا أال يكتبوا أمام الشعر: بسم اهلل الرمحن الرحيم . وقال الزهري : مضت السنة 

أال يكتبوا يف الشعر: بسم اهلل الرمحن الرحيم «.

وذهب إىل رس�م التس�مية يف أول كتب الشعر س�عيد بن جبر ، وتابعه عىل ذلك أكثر 
املتأخرين . قال أبو بكر اخلطيب: وهو الذي نختاره ونستحب�ه «.

)3( يف غ: وليس ! 
)4( يف غ: أال بسم  . 
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الباب السادس يف حكمها يف الصالة

 وه�ي آي�ة م�ن الفاحتة عن�د الش�افعي ريض اهلل عن�ه لما روى أب�و هريرة 

ريض اهلل عن�ه ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إذا قرأت�م احلمد فاقرءوا بس�م اهلل 

الرمح�ن الرحيم إهن�ا أم الق�رآن وأم الكتاب والس�بع املثاين، وبس�م اهلل الرمحن 

الرحيم إحدى آياهتا « رواه الدارقطني)1( .

ومن كل سورٍة سوى براءة، ألن�ه:

ال يرس�م يف املصح�ف إال م�ا هو من القرآن، وهلذا ال ترس�م االس�تعاذة 

املأمور هبا يف ابتداء كل قراءة، وال لفظ آمني املأمور به يف ختم الفاحتة .

ومل�ا روى مس�لم عن أنس قال: » بينا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ب�ني أظهرنا إذ غفا 

إغفاءة ثم رفع رأس�ه متبس�مًا فقلنا: ما أضحكك يا رس�ول اهلل ؟ قال: أنزلت 

عيّل آنفًا س�ورة، فقرأ: بس�م اهلل الرمحن الرحيم ﴿  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک ﴾ «. احلديث)2(.

ومذهب أيب حنيفة ومالك أهنا ليس�ت آي�ة من الفاحتة وال من غره�ا)3(، 

 وإنم�ا كتب�ت للفصل والترك، واس�تدلوا بحديث أن�س ريض اهلل عنه، وهو: 

)1( انظر كتابه السنن، باب وجوب قراءة بسم اهلل الرمحن الرحيم )312/1( برقم )36(، 
وهو يف تفسر القرطبي )93/1(.

)2( صحيح مسلم برقم )400(، وهو يف تفسر القرطبي )93/1(. 
)3( وال من غرها: سقطت من غ .
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» أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وأب��ا ب�كر وع�م�ر كانوا يفتتح�ون الص��الة ب�احل�مد هلل رب 

العامل�ني «)1(. 

ويف رواي�ة: » صليت خلف أيب بكر وعمر وعثان فلم أس�مع أحدًا منهم 

يقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم «. 

ويف رواي�ة: » صلي�ت خل�ف النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وعمر وعث�ان، فكانوا 

يس�تفتحون باحلمد هلل رب العاملني، ال يذكرون بسم اهلل الرمحن الرحيم يف أول 

قراءة وال يف آخرها «)2(.

وج�وابنا عنه من وج�وه:

أحده�ا: أن�ه ثب�ت ع�ن أنس م�ن رواي�ة اجلهر هبا ع�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، 

صححها الدارقطني واحلاكم وغرمه�ا )3(، وقال الشافعي يف » األم «: » بلغني 

أن اب�ن عب�اس كان يق�ول: إن رس�ول اهلل كان يفتتح القراءة ببس�م اهلل الرمحن 

الرحيم «)4(.

الث�اين: أن قوله كان�وا يفتتحون الصاة باحلم�د هلل رب العاملني، أول بأنه 

كان يبتدئ بالفاحتة قبل السورة، قاله الشافعي رمحه اهلل يف » األم « )5(.

)1( رواه البخاري برقم )710(.
)2( الروايتان يف صحيح مسلم برقم )399(.

)3( سنن الدارقطني )308/1( برقم )24(، واملستدرك )500/1( برقم )886(.
)4( األم )107/1(.

.)107/1( )5(
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ق�ال بعضه�م: ه�ذا من أحس�ن األجوب�ة، وفهم ال�راوي م�ن ذلك ترك 

البسملة فيه، وروى باملعنى فأخطأ.

قلُت: ولومل يكن)1( فيه إال تطرق االحتامل .

الثالث: أن باقي احلديث دال عىل ترك اجلهر بالبسملة يف بعض األوقات، 

وفعل�وا ذل�ك لبي�ان اجلواز، وهل�ذا ترجم مس�لم: باب حجة من ق�ال ال جيهر 

بالبسملة )2(.

)تنوي��ر(: هل ه�ذه املسألة ظنية أو قطعية ؟ 

ذهب القرطبي إىل األول)3(، ومجاع�ٌة إىل الثاين.

قال ش�يخنا العام�ة الكافيجي أيده اهلل)4(: واملخت�ار عندي هو التفصيل 

هاهنا بأن نقول: إن كانت هذه املس�ألة مس�ألة من مس�ائل علم الكام فينبغي 

أن تك�ون قطعي�ة ألهن�ا تكون مّما )5( يطل�ب فيه نفس)6( القط�ع واليقني، فإن 

)1( يف م، س: ومل يكن . 
)2( املع�روف أن العناوي�ن يف صحيح مس�لم ليس�ت من وضع�ه. انظر م�ا دار حول هذا 
املوضوع يف كتاب: اإلمام مسلم بن احلجاج ملشهور حسن حممود سلامن )ص 182-

.)192
)3(  انظر تفسره )96/1(. 

)4( حذف الدعاء من ف .
)5( سقطت من غ. 

)6( كتبها ناسخ غ: يقني !
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وج�د دليل قطعي دال عليها تكون معلومة لنا جزم�ًا ويقينًا، وإال فالتوقف)1( 

فيها ، وإن كانت مس�ألة من مس�ائل العلوم الظنية )تكون مس�ألة ظنية()2( با 

شبهة، ألهنا تكون مما يطلب يف العمل عىل سبيل الظن()3( كسنية)4( قراءهتا يف 

الصاة )5(.

)ف�ائ��دة(: اتفق�وا ع�ىل أن الفاحت�ة س�بع آيات، فاآلية األوىل بس�م اهلل 

الرمح�ن الرحي�م عند َمْن جيعلها من الفاحتة، وابت�داء اآلية األخرة: ﴿ ڤ  

ڤ  ڤ   ڦ ﴾، وم�ن مل جيعله�ا م�ن الفاحت�ة ق��ال: ابتداؤها ﴿ پ  پ  

پ  پ﴾، وابتداء اآلية األخرة: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ ﴾.

)ف��رع(: مذهب الش�افعي ريض اهلل عنه: أنه يس�ن اجله�ر هبا يف الصاة 

 اجلهرية، والرس هبا يف الرسية، ومذهب أيب حنيفة وأمحد: الرس هبا مطلق�ًا، ومالك: 

ال يراه�ا رسًا وال جهرًا )6(.

)1( يف س: فلنتوقف .

)2( سقط من ل، س .
)3( قوله »تكون« إىل هنا سقط من ف .

)4( يف غ: كنية، ويف ل: بسنية، ويف س: لنسيه .
)5( وذهب املؤلف يف رسالته » ميزان املعدلة يف شأن البسملة « إىل أهنا قطعية، وأن قراءهتا 

ال جتب يف الصاة، واستدل ملذهبه بأدلة رآها، فانظرها.
)6( قال القرطبي يف تفسره )95/1(: » بيد أن أصحابنا استحبوا قراءهتا يف النفل، وعليه 
حتم�ل اآلث�ار الواردة يف قراءهتا، أو عىل الس�عة يف ذلك. قال مالك: وال بأس أن يقرأ 

هبا يف النافلة، وَمْن يعرض القرآن عرضًا «.
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)تذنيب(: من ال )1( يرى البسملة آية يبسمل تركًا وفصًا بني السور .

)ف�ائ���دة(: قوله يف احلدي�ث األول » بينا «، أصله بني فأش�بعت فتحتها 

فص�ارت بين�ا، وبينما بمعن�اه، زيدت في�ه ما، ومها م�ن)2( الظ�روف الزمانية 

الازم�ة لإلضاف�ة إىل اجلملة االس�مية، والعام�ل فيهام اجل�واب إذا كان جمردًا 

م�ن)3( كلمت�ي املفاجأة )ومها إذ وإذا، فإن مل يكن جمردًا كام يف احلديث فالعامل 

معنى املفاجأة()4( الذي تضمنه إذ وإذا، وهو أيضًا عامل فيهام عىل الصحيح.

وقوله: بني أظهرنا، أي بيننا .

)وقوله: إذ غفا، أي نام ()5(.

وقوله: آنف�ًا باملد، أي قريبًا .

قول�ه يف احلدي�ث الث�اين: » باحلم�د هلل «، قال النووي رمح�ه اهلل يف »رشح 

مسلم«: » هو برفع الدال عىل احلكاي�ة «)6(.

واعلم أن هذه املس�ألة - أعني مسألة البسملة - كثرة االختاف، طويلة 

الذيول، وفيما أوردناه كفاي��ة .

)1( من ال: سقطت من س .
)2( يف غ: يف !

)3( يف ل، س: بني !
)4( ما بني اهلالني سقط من ف، م .

)5( سقط من ل . 
)6( رشح مسلم )111/4(.
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الباب السابع يف حملها

وه�و أول الفاحتة، وأول كل س�ورة خا ب�راءة، ويف األجزاء خير القارئ 

بني التس�مية وتركها واالس�تغناء باالس�تعاذة عنها، لك�ن يف مواضع خيتار أن 

يبس�مل بعد االس�تعاذة ،منه�ا قول�ه تع�اىل: ﴿ ٻ   ٻ  ٻ  ٻ ﴾)1(، وقوله 

تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  پ  پ  پ  ڀ    ﴾)2(.

)لطيف����ة(: إنم�ا س�قطت من ب�راءة ألهنا أم�ان، وليس يف ب�راءة أمان، 

وروي عن أيب بن كعب قال: » كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يأمرنا أول كل سورة ببسم 

اهلل الرمحن الرحيم، ومل يأمرنا يف أول براءة بيشء «)3(.

* * *

)1( من سورة فصلت، اآلية 47 .
)2( من سورة النساء، اآلية 87 .

)3( ذكر هذا ابن العريب يف أحكام القرآن )445/2(، وابن عطية يف املحرر الوجيز )3/3( 
ومل يعزياه إىل أح��د .
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اخلامتة يف فضلها 

روي ع�ن ابن مس�عود ريض اهلل عنه أنه قال: » م�ن أراد أن ينجيه اهلل من 
الزبانية التسعة عرش، فليقرأ بسم اهلل الرمحن الرحيم، ليجعل اهلل له بكل حرف  

منها جنة من كل واحد «)1(.

وروي: » أن رج�ًا كت�ب إىل عم�ر ريض اهلل عنه إن يب صداعًا ال يس�كن 
فابعث يل دواء، فبعث إليه قلنسوة، فكان إذا وضعها عىل رأسه سكن صداعه، 
وإذا رفعها عاوده الصداع، فتعجب ففتحها فإذا فيها كاغد فيه بسم اهلل الرمحن 

الرحيم «)2(.

)1( ذكره القرطبي يف تفس�ره )92/1(، وعزاه املؤلف يف الدر املنثور )26/1( إىل وكيع 
والثعلبي، انظر: تفسر الثعلبي )91/1(، وابن كثر )18/1(.

)2( اخل�ر يف تفس�ر ال�رازي )143/1(، والرج�ل فيه ه�و قيرص، ومل ينس�به إىل مصدر، 
ووجدت�ه يف فت�وح الش�ام للواق�دي ص 266، ونصه: »حدثنا يارس عن س�ليامن بن 
عبد الواحد عن صفوان بن برش عن عروة بن مذعور عن حممد بن عيل عن عدي عن 
شعبة عن قتادة عن أيب الصديق الناجي عن ابن سعد قال: ما خرج هرقل من أنطاكية 
إال وهو مسلم، وذلك أنه كتب إىل عمر بن اخلطاب يف الرس عن قومه: إن يب صداعًا 
ال يس�كن، فأنفذ إيّل بدواء أتداوى ب�ه، فأرس�ل إليه قلنس�وة، فكان إذا وضعها عىل 
رأس�ه س�كن صداعه، وإذا رفعها عاد إليه، فتعجب من ذلك، وأمر بفتحها فإذا فيها 
مكتوب: بسم اهلل الرمحن الرحيم، فقال هرقل: ما أكرم هذا االسم وأعزه حيث شفاين 
اهلل ب��ه. وكانوا قد توارثوا ه�ذه القلنس�وة إىل أن وصلت إىل صاحب عموري�ة، فلام 
كان يوم املعتصم ونزل عليها عرض للمعتصم صداع فأرس�ل إليه صاحب عمورية 
بالقلنسوة، فلام وضعها عىل رأسه سكن ما ب�ه، فأمر املعتصم بفتحها فإذا فيها الرقعة 

ومكتوب فيها: بسم اهلل الرمحن الرحيم «. كذا، واهلل أعلم.
وقال عمر بن حممد الرازي يف مس�امرة الندمان ومؤانسة اإلخوان )ص 149( معقبًا 

عىل هذا اخلر: » ويف إسامه - أي قيرص - ُبْع�ٌد، مل يصح ومل يثبت ذلك «.
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وه���ذا آخ�ر ما تيرس م�ن التعليق، فاحلم�د هلل الذي هدانا هل�ذا، وما كنا 

لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، لقد جاءت رسل ربنا باحلق.

ق�ال مؤلفه رمحه اهلل تع�اىل: فرغُت من ه�ذا الكتاب ي�وم اخلميس عارش 

املحرم احلرام  سنة ست وستني وثامنامئ�ة .

* * *
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املصادر
- إب�راز املع�اين من حرز األماين أليب ش�امة املق�ديس )ت: 665 ه�(، حتقيق: 

حمم�ود بن عبد اخلال�ق حممد جادو، مطبوع�ات اجلامعة اإلس�امية باملدينة 

املنورة )1413ه�(.

- األحادي�ث املختارة للضي�اء املقديس )ت: 643 ه�(، حتقيق: عبد امللك ابن 

دهيش، مكتبة النهضة احلديثة، مكة )1410 ه�(.

- أحكام البس�ملة )الصغر(، طبع منس�وبًا إىل الفخر الرازي، وهو أليب شامة 

املقديس، مكتبة القرآن، القاهرة )1988م(.

- أح�كام الق�رآن البن العريب )ت: 543 ه�(، حتقي�ق: حممد عبد القادر عطا، 

دار الفكر، بروت.

- أس�امء مؤلفات ش�يخ اإلس�ام ابن تيمية )نس�ب الفهرس إىل ابن القيم!(، 

حتقي�ق: ص�اح الدي�ن املنج�د، دار الكت�اب اجلديد، ب�روت )1403ه�-

1983م(.

- اإلرشاف يف من�ازل األرشاف الب�ن أيب الدني�ا )ت: 281 ه�(، حتقيق: وليد 

قصاب، دار الثقافة، الدوحة، ط1 )1413ه�-1993م(.

- األم للشافعي )ت: 204 ه�(، دار املعرفة، بروت )1393ه�(.

- اإلم�ام مس�لم ب�ن احلج�اج صاح�ب املس�ند الصحي�ح وحم�دث اإلس�ام 

الكبر ملش�هور حس�ن حممود س�لامن، دار القلم، دمش�ق، ط1 )1414ه�-

1994م(.
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- إيض�اح إبداع حكمة احلكيم يف بيان بس�م اهلل الرمح�ن الرحيم لعليش )ت: 

1299ه�(، املطبعة الوهبية، القاهرة )1295ه�(.

ْرَك�يِش )ت:794ه�(، ق�ام بتحريره عبد  - البح�ر املحيط يف أص�ول الفقه للزَّ

القادر العاين، وزارة األوقاف الكويتية، ط2 )1413ه�-1992م(.

- الب�در املن�ر يف ختري�ج األحادي�ث واآلث�ار الواقع�ة يف ال�رشح الكبر البن 

امللقن )ت: 804 ه��(، حتقيق: جمموعة، دار اهلجرة، الرياض )1425 ه�-

2004م(.

- بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للس�يوطي )ت: 911 ه�(، حتقيق: 

حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العرصية.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جال الدين )الس�يوطي( لعبد القادر 

الش�اذيل )كان حيًا سنة 946 ه�(، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية بدمشق، ط1 )1419ه�-1998م(.

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي )ت: 911ه�(، حتقيق: إليزابث ماري سارتني، 

مطبعة جامعة كمردج )1972م(.

- ختري�ج األحادي�ث واآلثار الواقعة يف تفس�ر الكش�اف للزيلعي )ت: 762 

ه��(، اعتن�ى به: س�لطان بن فهد الطبي�يش، دار ابن خزيم�ة، الرياض، ط1 

)1414ه�(.

- التذنيب للرافعي )ت: 623ه�( نسخة مصورة يف مركز مجعة املاجد للثقافة 

والرتاث بديب، عن نسخة مكتبة األمر فاروق بسوهاج، مرص.
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- تفس�ر أيب اللي�ث الس�مرقندي )ت: 375 ه�(، حتقيق: ع�يل حممد معوض 

وزميليه، دار الكتب العلمية، بروت، ط1 )1413 ه� -1993م(.

- تفسر الَبَغوي )ت:516ه�(، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر وزميليه، دار طيبة، 

الرياض )1409ه�(.

- تفسر الثعلبي )ت: 427 ه�(: الكشف والبيان، حتقيق: أيب حممد بن عاشور، 

دار إحياء الرتاث العريب، بروت، ط1 )1422 ه� - 2002م(.

- تفس�ر ال�رازي )ت: 606 ه��(، دار الكتب العلمية، ب�روت )1421ه�-

2000م(.

- تفسر القرطبي )ت: 671 ه�(، املطبعة املرصية األوىل.

- تفس�ر الواحدي )ت: 468 ه�(: الوسيط، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 

وزمائه، دار الكتب العلمية، بروت، ط1 )1415 ه�-1994م(.

ِة من فوائد االس�تعاذة البن طولون )ت: 953ه�(، خمطوط  - تقييداُت الش�اذَّ

يف شسرتبتي.

- تنزي�ه الرشيع�ة املرفوع�ة عن األخبار الش�نيعة املوضوعة الب�ن عراق )ت: 

963 ه�(، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد اهلل الغامري، دار الكتب 

العلمية )1399ه�(.

- اجلامع ألخاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )ت: 463 ه�(، 

حتقيق: حممد عجاج اخلطيب، مؤسس�ة الرس�الة، بروت، ط2 )1414ه�-

1994م(.
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- حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل 

إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة )1415 ه�-1995م(.

- احلامس�ة املغربي�ة للتاديل )ت: 609ه��(، حتقيق: حممد رض�وان الداية، دار 

الفكر املعارص )1991م(.

- خزانة األدب ولب لباب لس�ان العرب للبغدادي )ت: 1093ه�(، حتقيق: 

حمم�د نبي�ل طريف�ي وإميل بدي�ع اليعق�وب، دار الكت�ب العلمي�ة، بروت 

.)1998(

- ال�در املص�ون يف عل�وم الكت�اب املكنون للس�مني احللب�ي )ت: 756 ه�(، 

حتقيق: أمحد اخلراط، دار القلم، دمشق، ط1 )1406ه�-1986م(.

- الدر املنثور يف التفس�ر املأثور للسيوطي )ت: 911ه�(، دار الفكر، بروت 

)1993م(.

- ال�درة األلفي�ة يف عل�م العربية ليحيى ب�ن عبد املعطي ال�زواوي )ت: 628 

ه�(، ط ليبسيج )1317 ه�-1900م(.

- درة الغواص يف أوهام اخلواص للحريري )ت: 516 ه�(، حتقيق: حممد أبو 

الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة )1997م(.

- دالئ�ل النب�وة للبيهق�ي )ت: 458 ه��(، حتقي�ق: عبد املعط�ي قلعجي، دار 

الكتب العلمية، بروت، ط1 )1408ه�-1988م(.

- دي�وان أيب العتاهي�ة )ت: 210 ه��(، دار ص�ادر، ب�روت، )1400 ه��-

1980م(.
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- الرسالة الكرى عىل البسملة ملحمد بن عيل الصبان )ت 1206 ه�(، املطبعة 

العامرة، القاهرة )1291ه�(.

- رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب لتاج الدين الس�بكي )ت: 771 ه�(، 

حتقي�ق: عيل حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب، بروت، 

ط1 )1419 ه�- 1999م(.

- سنن أيب داود )ت: 275 ه�(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، مصورة 

املكتبة العرصية، بروت.

- س�نن الدارقطني )ت: 385 ه�(، حتقيق: الس�يد عبد اهلل هاشم يامين املدين، 

تصوير عامل الكتب، بروت، ط3 )1413 ه� -1993م(.

- الس�نن الكرى للنسائي )ت: 303 ه�(، حتقيق: عبد الغفار البنداري وسيد 

كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، بروت )1411ه�-1991م(.

- السنن البن ماجه )ت: 275 ه�(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، 

بروت.

- رشح ال�ريض )ت: 688ه��( ع�ىل الكافي�ة البن احلاج�ب )ت: 646ه�(، 

حتقيق: يوسف حسن عمر )مل يذكر مكان الطبع وال زمانه(.

- رشح الس�يوطي ع�ىل ألفي�ة ابن مال�ك املس�مى »البهجة املرضية«، دراس�ة 

وحتقيق: عيل سعد الش�ينوي، منشورات كلية الدعوة اإلسامية، طرابلس، 

ليبيا، ط1 )1403 حسب تارخيهم(.
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- رشح الكافية الش�افية الب�ن مالك )ت: 672 ه�(، حتقي�ق: عبد املنعم أمحد 

هريدي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

- رشح املعلقات الس�بع للتريزي )ت: 502 ه��(، حتقيق: فخر الدين قباوة، 

دار الفكر، دمشق، ط1 )1415ه�-1997م(.

- رشح النووي عىل صحيح مسلم، دار إحياء الرتاث العريب، بروت.

- رشح ش�ذور الذه�ب يف معرف�ة كام الع�رب البن هش�ام )ت: 761 ه�(، 

حتقي�ق: عب�د الغني الدق�ر، الرشكة املتح�دة للتوزيع، دمش�ق )1404 ه�-

1984م(.

- رشح ملح�ة اإلعراب للحريري )ت: 516 ه�(، حتقيق: أمحد حممد قاس�م، 

مكتبة دار الرتاث، املدينة املنورة، ط2 )1412ه�-1991م(.

- الش�قائق النعامنية يف علامء الدولة العثامنية لطاشكري زاده )ت: 968 ه�(، 

دار الكتاب العريب، بروت )1395ه� - 1975 م(.

- صحيح ابن حبان )ت: 354 ه�( برتتيب ابن بلبان )ت: 739 ه�(، حتقيق: 

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بروت )1414 ه�-1993م(.

- صحي�ح البخ�اري )ت: 256 ه��(، طبع�ة: مصطف�ى البغ�ا، دار ابن كثر، 

دمشق، ط5 )1407 ه�-1987م(.

- صحيح مسلم بن احلجاج )ت: 261 ه�(، طبعة: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء الكتب العربية، القاهرة .
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- الض�وء الامع ألهل القرن التاس�ع للس�خاوي )ت902ه��(، مصورة دار 

مكتبة احلياة، بروت.

- الطبقات الشافعية الكرى للسبكي )ت: 771 ه�(، حتقيق: حممود الطناحي، 

وعبد الفتاح احللو، هجر للطباعة )1413 ه�(.

- الغرة الواضحة يف تفس�ر الفاحت�ة للكافيجي )ت: 879 ه�(، نس�خة خطية 

مصورة عن مكتبة األزهر.

- فتح الباري برشح البخاري البن حجر )ت: 852 ه�(، السلفية.

- فتوح الشام للواقدي )ت: 207ه�(، دار اجليل، بروت.

- الف�ردوس بمأث�ور اخلط�اب للديلم�ي )ت: 509 ه�(، حتقيق: الس�عيد بن 

بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بروت، ط1 )1406 ه�-1986م(.

- الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�امي املخطوط )التفس�ر وعلومه(، 

املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسامية، عامن )1989م(.

- فهرس مؤلفات الس�يوطي املنس�وخ يف عام 903 ه�، دراس�ة وحتقيق: حييى 

حممود ساعايت، جملة عامل الكتب، مج2، ع2 )شوال 1411ه�(.

- القذاذة يف حتقيق حمل االس�تعاذة للس�يوطي، ضمن »احلاوي للفتاوي«، حتقيق: 

حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، بروت )1411ه�-1990م(.

- القواعد الثاثون يف علم العربية للقرايف )ت: 682 ه�(، حتقيق: طه حمسن، 

دار الينابيع، دمشق، ط1 )2009م(.
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- كتاب البس�ملة أليب ش�امة املقديس، حتقيق: عدنان بن عبد الرزاق احلموي، 

املجمع الثقايف، أبو ظبي، ط1 )1425ه�-2004م(.

- الكت�اب لس�يبويه )ت: 180 ه��(، حتقيق: عبد الس�ام حممد ه�ارون، دار 

اجليل، بروت .

- الكش�اف للزخم�رشي )ت: 538 ه��(، دار الكت�اب العريب، ب�روت، ط1 
)1415 ه�-1995م(.

- كش�ف الظنون عن أس�امي الكتب والفنون للحاج خليفة )ت:1067ه�(، 
مصورة مؤسسة التاريخ العريب، بروت.

- كن�ز الع�امل يف س�نن األق�وال واألع�امل للمتق�ي اهلن�دي )ت: 975 ه�(، 
بعناية: بكري حياين وصفوة الس�قا، مؤسس�ة الرسالة، بروت )1413ه�-

1993م(.

- اللب�اب يف علل البن�اء واإلعراب للعكري )ت: 616 ه��(، حتقيق: غازي 
خمتار طليامت، دار الفكر، دمشق، ط1 )1416ه�-1995م(.

- لس�ان الع�رب الب�ن منظ�ور )ت:711 ه��(، دار ص�ادر، ب�روت، ط4 
)2005م(.

- املجالسة وجواهر العلم للدينوري )ت:333 ه�(، حتقيق: مشهور بن حسن 
آل سلامن، دار ابن حزم، بروت، ط1 )1419ه�-1998م(.

- املح�رر الوجيز يف تفس�ر الكت�اب العزيز البن عطي�ة األندليس )ت: 541 
ه��(، حتقيق: عبد الس�ام عبد الش�ايف حممد، دار الكت�ب العلمية، بروت، 

)1413ه�-1993م(.
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- خمطوطة ترمجة العامة الس�يوطي أليب عبد اهلل ش�مس الدين حممد الداودي 
)ت: 945 ه�(، عرف هبا وحقق مقدمتها، والباب الرابع منها الدكتور حممد 
خر البقاعي. بحث منشور يف جملة الدرعية - السعودية، السنة 3، يف العددين 

)11-12 رجب - شوال 1421 ه�، أكتوبر - يناير 2000-2001م(.

- املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، حتقيق: حممد أمحد جاد املوىل وعيل 
البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، مصورة دار الفكر، بروت .

- مس�امرة الندمان ومؤانس�ة اإلخوان لعمر بن حممد الرازي )ت: 728 ه�(، 
حتقيق: وليد مش�وح، مرك�ز زايد للرتاث والتاريخ، الع�ني، اإلمارات، ط1 

)1423ه�-2003م(.

- املس�تدرك ع�ىل الصحيح�ني للحاك�م )ت:405ه��(، حتقيق: عبد الس�ام 
علوش، دار املعرفة، بروت، ط1 )1418ه�-1998م(.

- املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة  )ت: 235 ه��(، حتقيق: حممد عوام�ة، رشكة دار 
القبلة للثقافة اإلسامية، جدة، ط1 )1427ه�-2006م(.

- معج�م الق�راءات لعب�د اللطي�ف اخلطيب، دار س�عد الدين، دمش�ق، ط1 
)1422ه�-2002م(.

- مغن�ي اللبيب عن كتب األعاريب البن هش�ام، حتقيق: مازن املبارك وحممد 
عيل محد اهلل، دار الفكر، دمشق )1985م(.

- مقامات احلريري )ت: 516 ه�(، دار بروت، بروت .

- املقتض�ب للم�رد )ت: 285 ه�(، حتقي�ق: حممد عبد اخلال�ق عضيمة، عامل 
الكتب، بروت.
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- مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع للس�يوطي، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، 
املكتبة التوفيقية، مرص.

- ال�وايف بالوفي�ات للصف�دي )ت: 764 ه�(، حتقيق: جمموع�ة من املحققني 
الع�رب واألجانب، دار النرش فرانز شتايز-ش�توتغارت، ط3 )1412ه�-

1992م(.

* * *

 




