


الفوائد البارزة والكامنة
يف

النعم الظاهرة والباطنة
لإلمام جــالل الدين السيوطي

)849 – 911 هـ(

حتقيق ودراســـة

د. عبد احلكيم األنيــس

)7(

 



شــاكرًا هلل  تلقـــاُه  امـرٌؤ  لقـلَّ 
بقضــاِء لـه  يـرىض  امــرٌؤ  وقــلَّ 

عظيمــــٌة علـينـا  نعمـــاٌء  وهلل 
عطــــاِء وفضـــُل  إحســـاٌن  وهلل 

* * *

سـعـــٍة ِمـْن  أعطــاَك  َمـْن  ُسـْبحـان 
أعطـى مـا  أعطــاَك  َمـْن  ُسـْبحــان 

وإْن لَتْشـُكـرنَّ  َعَقـْلـَت  فلئـن 
أْقـنـى وقــد  أْغنـى  فقـد  َتْشـُكـْر 

* * *

)أبو العتاهية(

االهتبال )ص 32، 40(

 



55

احلم�د هلل رب العامل�ن، وأفضل الصالة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعن.

وبعـد: فهذه رسالة » الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة « 

لإلمام جالل الدين السيوطي، وأتناول الكالم عليها حتت النقاط اآلتية:

- وصفـها:

يتناول الس�يوطي يف هذه الرس�الة الكالم عىل قوله تعاىل: ﴿   ڀ   ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ       ﴾ )�( م�ن حي�ث بي�ان المقصود بالنع�م الظاهرة والباطنة، 
ويذكر أكثر من )300( قول في ذلك، مما اس�تنبطه هو، أو نقله عن غيره من 

العلماء، ال سيما اإلمام النسفي)2(.

ث�م يوصل الع�دد إلى قريب من عش�رة آالف وف�ق اس�تنباطات اتبعها، 

ويختم الرسالة بذكر نعمة اهلل عليه.

)�( من سورة لقامن، اآلية 20 .
)2( ذك�ر األس�تاذ عب�د اهلل احلبيش هذه الرس�الة يف كتابه »معجم العلامء واملش�اهري الذين 
أف�ردوا برتاج�م خاصة « ذكرها )ص �046(، فيمن ترجم لنفس�ه، وليس�ت هي يف 
الرتاجم، وربام ظنها كذلك لشبه العنوان بعنوان كتاٍب سابٍق ورد عنده، وهو: »الدرة 

الباهرة يف التحدث بنعم اهلل الباطنة والظاهرة«، واهلل أعلم .

 



56

- توثيق نسبتها:

وفهرس�ت  اهلل)�(،  بنعم�ة  التح�دث  يف  نفس�ه  إىل  الس�يوطي  نس�بها 

املصنفات)2(.

- عنواهنا:

جاء العنوان يف املصدرين املذكورين، ويف النسخ الست: » الفوائد البارزة 

والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة «، وزاد يف فهرس�ت املصنفات والنسختن 

س، ب: » تتعلق بقوله تعاىل: ﴿   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ﴾ «.

- مصادرها:

رصح املؤلف باملصادر اآلتية:

- مسلم )ت: �26 ه�(. ويريد الصحيح .

- املطر البن أيب الدنيا )ت: �28 ه�(.

- مسند أيب يعىل )ت: 307 ه�(.

- املعجم األوسط للطرباين )ت: 360 ه�(.

- املعجم الكبري للطرباين .

)�( )ص �25(.
)2( انظر: هبجة العابدين )ص �80(.
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- العظمة أليب الشيخ ابن حيان )ت: 369 ه�(.

- احلاكم )ت: 405 ه�(. ويريد املستدرك.

- حلية األولياء أليب نعيم )ت: 430 ه�(.

- اإلحياء للغزايل )ت: 505 ه�(.

- )التيس�ري يف التفس�ري( للنس�في )ت: 537 ه�(. ومل يرصح الس�يوطي 
باسم الكتاب.

- تفسري ابن النقيب )ت: 687 ه�(.

- حاشية الكشاف للطيبي )ت: 743 ه�(.

- السبكي، ومل يذكر كتابًا.

- جمموع للبلقيني )ت: 805 ه�(.

وذكر » فوائد املصائب « للعز ابن عبد السالم )ت: 660 ه�(، ومل يرصح 
بالنقل عنه. ولكن من الواضح أّنه استوحى منه بعض املعاين.

وأهبم بعض مصادره فقال:

- قال بعض السلف.

- قال بعضهم. وحددُت أنه سفيان الثوري.

- قال بعض الصوفية.

- قال قائلهم. وهو أبو تراب النخشبي .

- قال القائل. وهو املتنبي.
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- قال القائل. وهو أبو حيان األندليس.

- بعض املتكلمن عىل » أرسار الفاحتة «.

- غريه يف » رشح أسامء اهلل احلسنى «.

- تاريخ التأليف:

مل أجد ما يدل عىل ذلك رصاحة، ال يف املصادر، وال يف النسخ اخلطية.

- وصف النسخ:

وقفُت هلذه الرسالة عىل ست نسخ، وهي:

�- نس�خة مص�ورة عن اخلزان�ة التيمورية برق�م )�65 جماميع( وأغلب 
املجموع ليس للسيوطي، وتقع هذه النسخة يف )9( أوراق، وقد كتبت يف سنة 

��06 ه�. ورمزها: ت)�(.

2- نس�خة مصورة من جمموع يف مكتبة اس�ميخان س�لطان يف اسطنبول، 
ورقمها )�03(، وتقع يف )7( أوراق، ورمزها: س.

 3- نس�خة مص�ورة م�ن جمموع يف مكتبة بش�ري أغ�ا ضمن مكتب�ة امللك 

)�( ُذِك�َر هل�ا يف الفه�رس الش�امل )�/539( ث�الث نس�خ، كله�ا يف التيموري�ة، ه�ذه 
 إحداها، وإحدى النس�خ بخط املؤلف، كذا قيل هنا، ويف دليل خمطوطات الس�يوطي 
)ص �46(، ولك�ن األس�تاذ أمح�د الرشق�اوي إقب�ال يق�ول يف كتابه مكتب�ة اجلالل 
الس�يوطي )ص �27(: » عليه�ا ط�رة بخ�ط مؤلفها « ف�اهلل أعلم. وأرج�و أن أوفق 

للحصول عىل مصورهتا.
 وللرس�الة نس�ختان يف األحقاف باليمن، وبرلن، انظر: دليل خمطوطات الس�يوطي 

)ص �46(.
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عب�د العزي�ز يف املدين�ة املن�ورة، ورقمه�ا )�995/2(، وتق�ع يف )8( أوراق، 
ورمزها: ب.

4- نسخة مصورة من جمموع يف خمطوطات تيشيت يف موريتانيا، ورقمها 
)�26(. وخطها مغريب، وتقع يف )6( أوراق، ويؤخذ من تاريخ الرس�الة التي 

قبلها أهنا كتبت سنة �277 ه�. ورمزها: ش.

5- نسخة مصورة من اجلامعة النظامية يف حيدر آباد باهلند، رقمها )�4(، 
وتقع يف )6( أوراق، وتاريخ نسخها: ���5 ه�، وقدحصلت عليها من مكتبة 

اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة. ورمزها: ج� .

6- نس�خة مص�ورة من اجلامع�ة النظامية املذك�ورة أيض�ًا، ورقمها )35(، 
وتقع يف )��( ورقة، حصلُت عليها من مركز مجعة املاجد بديب. ورمزها: ج2.

وهاتان النس�ختان ترجعان إىل أصل واحد، ومها كثريتا األخطاء، وفيهام 
بياض وسقط كثري جدًا، وال سيام من آخرمها، فهام تنقطعان يف وسط النقل عن 

شيخ اإلسالم البلقيني، كام ستجد يف التعليق.

ونظ�رًا لكث�رة األخطاء واألس�قاط فقد اس�تبعدت فروقهام بع�د املقابلة، 
لعدم الفائدة من ذلك، إال يف مواضع.

وعىل نس�خة النظامية األوىل - وقد علم�ت حاهلا - أخرج أحد الباحثن 
الفضالء هذه الرسالة)�(، وقد اعتذر عن ذلك فقال: » وأعتذر للقارئ الكريم 
ألنن�ي اعتم�دُت ع�ىل هذه النس�خة وحده�ا، التي ق�د يكون فيه�ا نقص مجل 

معدودة ...«)2(! ولو اطلع عىل نسخ أخرى لعلم أنَّ األمر أبعد من ذلك .

)�( صدرت عن دار ابن حزم يف بريوت سنة ��42 ه�-2000م.
)2( مقدمة »الفوائد البارزة والكامنة« )ص 8(.
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- خطة التحقيق:

جري�ت عىل اخلطة املعهودة نس�خًا وإمالًء ومقابل�ًة، وتفصياًل وترقياًم، 
وتوثيق�ًا وخترجيًا، وتعريف�ًا وتقدياًم، وتعليقًا وحتقيق�ًا، ومل ألتزم ذكر الفروق 
كلها، واستعنُت بنسخة خطية من » التيسري يف التفسري« لإلمام عمر النسفي، 
 إلص�الح عدد م�ن أخطاء النس�اخ الت�ي ت�واردت عليها النس�خ، ومن اهلل 

نستمد العون.

وبع��د: فقد قال ابن عطاء اهلل اإلسكندري:

» متى رزقك الطاعـَة والغنى بـه فاعلْم أّنـه قد أسبغ عليك نعمـه ظاهرًة 
وباطنـة «)�(، ويف ذلك إجياز رائع.

ونخت�م بام افتتح ب�ه قوام الدين الفت�ح بن عيّل البن�داري )ت: 643 ه�( 
كتابه » سنا الربق الشامي«)2(:

» محـدًا هلل عـى نَِعـٍم نافحـة الريـاض، وِمنَـٍح طافحـة احليـاض، نرتع يف 

مسـارحها لياًل وهنارًا، ونكرُع من مشـارعها رسًا وجهـارًا، ونلبس فضفاضها 

سابغًا، ونرُد فياضها سائغًا «.

* * *

)�( من احلكم برشح الشيخ زروق )ص ��9(.
)2(  )ص 3(.
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الصفحة األوىل من النسخة )ت(
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الصفحة األخرية من النسخة )ت(
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الصفحة األوىل من النسخة )س(
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الصفحة األخرية من النسخة )س(
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الصفحة األوىل من النسخة )ب(

 



66

الصفحة األخرية من النسخة )ب(
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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 )ج1(
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الصفحة األخرية من النسخة )ج1(
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الصفحة األوىل من النسخة )ج2(
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الصفحة األخرية من النسخة )ج2(
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احلمد هلل الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرًة وباطنًة فال حتىص لكثرهتا بالتعداد، 
وحف�ظ ع�ىل هذه األم�ة دينها فال ي�زال فيها جمته�د يقوم به عىل مم�ر األعصار 
واآلباد، ووعدها عىل لس�ان نبيها ملسو هيلع هللا ىلص بأنه يبعث هبا )�( عىل رأس كل مائة سنة 
رجاًل جيدد هلا دينها ، وهو القائم بوصف االجتهاد ، اللهم صلِّ وسلِّم عىل َمْن 
ْت بمزيد اإلس�عاد ، وعىل آله وصحبه  ل�ْت به هذه األمة الرشيف�ة ، وُخصَّ ُفضِّ

السادة األجماد .

وبع��د: فق�د ذك�ر يل بعُض األع�زة أنَّ ذاك�رًا ذكر له أنه وق�ف عىل كالم  
لإلم�ام النس�في)2( مضمونه أن�ه ذكر يف بعض كتب�ه املطولة)3( يف تفس�ري قوله 
تع�اىل: ﴿ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ث�الث مئة قول، وأنه متش�وف إىل 
الوق�وف عليها ، وس�ألني هل وقف�َت عىل يشء من ذلك ؟ فقل�ت له: مل أقف 

)�( يف ش، ج�،ج2: هلا.
)2( يريد: عمر بن حممد بن إس�امعيل النس�في ثم الس�مرقندي، املولود بنسف سنة �46، 
واملت�وىف بس�مرقند س�نة 537، وكان إمام�ًا فاضاًل م�ربزًا متفننًا، صن�ف يف كل نوع 
م�ن العل�م، يف التفس�ري واحلديث وال�رشوط، وبلغ�ت تصانيفه املئة. وله: »التيس�ري 
يف التفس�ري«، و» األكمل األط�ول « انظر: طبقات املفرسي�ن )8/2-9(، والفهرس 

الشامل )�/��55-�5(.
)3( هو كتابه »بحر علوم التفس�ري عىل بحور رس�وم التذكري« فقد قال يف كتابه التيس�ري يف 
التفس�ري )3/ الورقة 377( يف تفس�ري س�ورة لق�امن: » ويف النعمة الظاه�رة والنعمة 
الباطن�ة أقاوي�ل كثرية، ونح�ن ذكرنا ]من[ ذلك في كتابنا » بحر علوم التفس�ير على 
بحور رسوم التذكير« عند قوله ﴿ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ﴾ ثالث مئة قول، على البسط 

والتطويل، ونذكر ها هنا بعضها على االختصار «.
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ع�ىل يشء م�ن ذلك، لكن يمكنن�ي)�( أن أذكر ذلك اس�تنباطًا ، ألن املأخذ )2( 
وأدوات االس�تنباط - بحمد اهلل - عندي حارضة ، وقد أس�بغ اهلل تعاىل علينا 
م�ن نعم�ه الباطنة والظاهرة، ثم أخذت أجول يف اس�تنباط ذل�ك، فظهر يل أْن 

قلت:

�- الظاهـرة: أحكام الرشيع�ة، والباطنة:أرسار احلقيق�ة ، ففي احلديث: 
» لـكل آية ظهـر وبطن «)3(، قال اب�ن النقيب يف »تفسـريه« )4(: ظهرها )5(: ما 
 ظهر من معانيها ألهل العلم بالظاهر، وبطنها )6(: ما تضمنته من األرسار التي 

أطلع اهلل)7( عليها أرباب احلقائق.

2- وق�د يقال: الظاهرة: ألفاظ القرآن املتعبد بتالوته ، والباطنة: ما حتتها 
من املعاين املفهومة .

3- وقد يقال: الظاهرة: الذكر باللسان ، والباطنة: الفكر باجلنان .

4- وقد يقال: الظاهرة: نعمة البرص ، والباطنة: نعمة السمع. 

)�( يف ب: يمكني.
)2( وضع عليها يف س، ت مد ومهزة.

)3( أخرج�ه أب�و عبيد يف فضائل الق�رآن )�/277( برق�م 82، والفريايب ك�ام يف اإلتقان 
)23�0/6(، وهو حديث مرسل، إسناده صحيح إىل احلسن. كام قال حمققوه.

)4( يف ب، ت، ش: تفس�ريها . ومل أجد هذا القول يف »مقدمة تفس�ريه« املطبوعة بتحقيق 
الدكتور زكريا سعيد عيل.

)5( يف ب: ظاهرها .
)6( يف ب: باطنها .

)7( مل يذكر لفظ اجلاللة يف ت.
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َر  5- وقد يقال: الظاهرة: ما نزل من السامء من األمطار، والباطنة: ما َتَفجَّ
من األرض واحلجارة من العيون واألهنار.

6- وقد يقال: الظاهرة: ما أنبته غذاًء ، والباطنة:ما جعله دواًء .

7- وق�د يق�ال: الظاهرة: م�ا يزرع من ال�زرع)�( والنب�ات ، والباطنة: ما 
كمن)2( يف األرض من املعادن .

8- وقد يقال: الظاهرة: أنواع املس�ارِّ ، والباطنة:أنواع املضارِّ ، فإن هلل يف 
ط�ي كل نقم�ة)3( نعم�ة ، وقد قال بعض الس�لف: كانوا يع�دون البالء نعمة ، 

وأنتم تعدونه مصيبة ، وقال بعضهم)4(: َمْن مل يعد البالء نعمة فليس بفقيه.

9- وقد يقال: الظاهرة: البرشى ، والباطنة: اإلنذار .

�0- وقد يقال: الظاهرة: العطاء، والباطنة:املنع ، وقد قال بعض الصوفية:
إن يف املنع عطاء ، وال يفهم العطاء يف املنع  إال قليل، وقال قائلهم)5(:

)�( يف ت: الزروع، ويف ش: األرض.
)2( كمن: ليست يف ش . 

)3( يف ب، س: نعم�ة ! وس�قطت نقم�ة من ش. وهذه الكلمة للس�بكي فقد قال يف معيد 
النعم ومبيد النقم: » وكم من حمنة يف طيِّها نعمة ال يدرهيا إال من يعلم العواقب «.

)4( ه�و س�فيان الث�وري ك�ام يف مصادر متع�ددة منها ش�عب اإلي�امن )220/7(، وحلية 
األولياء )55/7(، ونصه: » مل يفقه عندنا َمْن مل ...«، وجاء يف كتاب الشكر البن أيب 
الدني�ا )ص 36( عن س�فيان: » كان يقال ...« وذك�ره. وروي يف حديث مرفوع وال 

يصح. انظر: فيض القدير )364/5(.
)5( هو أبو تراب عس�كر بن حصن النخش�بي، من جلة مش�ايخ خراس�ان، واملذكورين 
بالعل�م والفت�وة والت�وكل والزه�د وال�ورع، ت�ويف س�نة 245 ه�. والبي�ت يف قوت 
القل�وب )�03/2(، وإحي�اء علوم الدي�ن )339/4(. وترمجته يف طبقات الصوفية 

)ص: �46(.
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و املن��ُع منُه عط�يٌة مق���بولٌة      والفقُر إكراٌم)�( وبِرٌّ عاجُل

��- وق�د يق�ال: الظاهرة: أئمة الع�دل)2(، والباطنة: مل�وك اجلور، فإن 

فيه�م نعم�ة عظيمة لقمع املفس�دين وأمن الطرقات، ويف احلديث: » سـيكون 

أمراء يفسدون يف األرض وما يصلح اهلل هبم أكثر «)3(.

وق�د نق�ل الغ�زايل يف »اإلحياء« ع�ن بعض الصوفي�ة)4( أنه ق�ال: » جور 

الس�لطان ستن س�نة خري من فس�اد الرعية يومًا واحدًا ، واخلُْشُب املعلقة عىل 

أبواهبم خري من سبعن قاصًا يقص «)5(.

وق�ال الس�بكي)6(: » حيص�ل بالس�لطان اجلائر م�ن إزالة الفس�اد، وقمع 

اخل�وارج واملحارب�ن، وأم�ن الطرق�ات، ما لو اجتم�ع قضاة الع�دل بأرسهم 

)�( يف ب: اكرم !
)2( يف ب: العدول.

)3( رواه البيهق�ي يف ش�عب اإلي�امن )�5/6( برق�م )7368( ونص�ه: » سـيليكم أمـراء  
يفسـدون، وما يصلح اهلل هبم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة اهلل فلهم األجـر وعليكم 
الشـكر، ومـن عمـل منهـم بمعصـية اهلل فعليـهـم الوزر وعليكم الصــر«. وق��ال 
أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر، وأبو سمري )حكيم بن خذام(: مرتوك احلديث. 
وذك�ر ابن عدي هذا احلديث يف ترمجة حكيم، وخت�م الرتمجة بقوله: » هو ممن يكتب 

حديثه «. الكامل )220/2(.
)4( هو س�هل بن عبد اهلل التس�رتي. انظر اإلحياء )99/4(، وليس فيه الش�طر األول من 

القول!
)5( يف ب: قاضيًا يقض، ويف ش: قاضيًا يقيض !

)6( ينظر من املقصود التقي أم التاج، وقد بحثت عن القول يف معيد النعم فلم أجده.

 



79

مل يق�دروا ع�ىل ع�رش معش�اره «، ففي مل�وك اجلور نع�م باطن�ة ال يدركها إال 
املحققون )�(.

�2- وق�د يقال: الظاهرة: االتفاق، والباطنـة: االختالف ، فإّن يف وقوع 
الفت�ن حك�اًم وفوائد ال يدركه�ا إال أرب�اب األرسار ، وهل�ذا ورد يف احلديث: 
» ال تكرهـوا الفتـن فـإّن فيها حصاد املنافقـن «)2(، قال الطيبي)3( يف »حاشـية 

الكشاف«: وهلذا يقال: يا من إفساده)4( إصالح . 

�3- وقد يقال: الظاهرة: اتفاق العلامء عىل املس�ائل اإلمجاعية، والباطنة: 
اختالفهم يف املسائل االجتهادية)5(، ففي احلديث: » اختالف أمتي رمحة «)6(.

�4- وقد يقال: الظاهرة: القتل يف س�بيل اهلل ش�هادة، والباطنة: حصول 
الشهادة هلم بالطاعون، وهو وخز)7( أعدائهم من اجلن .

)�( ليس يف هذا تسويغ للجور، ولكن بيان لقيمة األمن، وكمون النعمة يف النقمة. ويقول 
الش�يخ قرع�وس بن العب�اس القرطب�ي )ت: 220 ه�(: »س�معُت مال�كًا والثوري 
ٍة سائبٍة ساعًة من هنار « . ترتيب املدارك  يقوالن: سلطان جائر سبعن سنة خرٌي من ُأمَّ

.)493/�(
)2( ق�ال املؤل�ف يف ال�درر املنتث�رة )ص: �40(: » أنك�ره احلاف�ظ اب�ن حج�ر يف »رشح 
البخاري«، ونقل عن ابن وهب أنه سئل عنه فقال: إنه باطل«، وانظر: الآللئ املنثورة 

للزركيش )ص: 2�9-220(، واملقاصد احلسنة )ص: 459-458(.
)3( يف ب: الطيب !
)4( يف س: إفساد !

)5( قوله: اإلمجاعية إىل هنا، سقط من ش .
)6( انظ�ر ال�كالم عىل هذا احلدي�ث يف اجلامع الصغري ورشحه في�ض القدير )�/2�2(، 
واملقاصد احلس�نة )ص 49-50(، واملغ�ري )ص: �6-�7(، واخلالصة أنه ال أصل 

له هبذا اللفظ .
)7( يف ب: وخزي !
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�5- وق�د يق�ال: الظاهـرة: الصح�ة، والباطنة: املرض، فف�ي األمراض 

كف�ارات للذنوب، وتعظيم لألجور، ورفع للدرجات، وتعويق)�( عن عظائم 

وباليا يرتكبها اإلنسان، وهلذا ورد: » وإّن ِمْن عبادي ملن ال يصلحه إال السقم، 

ولو أصححته)2( ألفسده ذلك «)3(.

وق�د يك�ون املرض س�ببًا لعافية)4( من م�رض آخر ، فقد ذك�ر األطباء يف 

أم�راض مزمنة)5( أهنا ال تنح�ل إال إذا أصاب صاحبها م�رض آخر)6( ، وهلذا 

قال القائل:

..................................
بالع��ل�ل)7( األجس����اد  صح�ت  وربم�ا 

)�( يف ب: وتعويض !
)2( يف النس�خ الست: أصلحته. ورضب ناس�خ ش عليها، وكتب يف احلاشية: أصححته، 

وهو ما جاء يف احللية.
 )3( ه�ذا ج�زء م�ن حدي�ث قال عنه اب�ن حج�ر يف فت�ح الب�اري )��/342(: » أخرجه 
أبو يعىل والبزار والطرباين ويف سنده ضعف «. وأخرجه أبو نعيم يف احللية )3�8/8( 

كام سيأيت.
)4( يف ب: سبب العافية.

)5( يف النسخ - عدا ش -: لزمته ! ولعل الصواب ما أثبت.
)6( قوله: فقد ذكر . إىل هنا، سقط من ش.

)7( هو للمتنبي يف قصيدته: أجاب دمعي. ولفظه:

لعّل عتبك حمم����ود عواقب�ه       فربام صحت األجسام بالعلل

انظر: ديوانه برشح الربقوقي )2�0/3(.
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�6- وق�د يقال: الظاهرة: الرخاء ، والباطنة: البالء ، وقد صنف الش�يخ 
عز الدين ابن عبد الس�الم كتابًا يف » فوائد املصائب « ذكر فيه س�ب�ع عرشة )�( 

فائ�دة)2( .

�7- وقد يقال: الظاهرة: الزوجة الولود، والباطنة: العقيم .

�8- وقد يقال: الظاهـرة: حياة األوالد ، والباطنة: موهتم ، واألحاديث 
الواردة يف الفوائد املرتتبة عىل موت األوالد معروفة)3( .

�9- وقد يقال: الظاهرة: تعجيل إجابة الدعاء، والباطنة: تأخري اإلجابة، 
فف�ي احلدي�ث: » ما من مسـلم يدعو اهلل بدعوة إال أعطـاه اهلل هبا إحدى ثالث 

خصال:

إّما أن يعجل له دعوته.

خرها له يف اآلخرة . وإّما أن يدَّ

وإّما أن يرصف)4( عنه من السوء مثلها «)5(.

)�( يف ب، ش: عرش .
)2( نقله تاج الدين السبكي يف معيد النعم كاماًل، فانظر )ص �6�-�56(.

)3( للعلامء ومنهم السيوطي يف هذا املوضوع مؤلفات كثرية.
)4( يف ت: يفرق .

)5( قال اهليثمي يف جممع الزوائد )�48/�0-�49(: »رواه أمحد ]2�3/�7[ وأبو يعىل 
]5�6/�0[ بنحوه، والبزار والطرباين يف األوسط]�/53[، ورجال أمحد وأيب يعىل 

وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غري عيل بن عيل الرفاعي وهو ثقة «.
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وروى احلاك�م)�( ع�ن جاب�ر أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » يدعـو اهلل باملؤمن يوم 
القيامة حتى يوقفه بن يديه:

فيقول: عبدي إين أمرتك أن تدعوين،  ووعدتك أن أسـتجيب لك ، فهل 
كنت تدعوين ؟

فيقول: نعم يا رب .

فيقـول: أما إنك مل تدعني بدعوة إال اسـتجبت)2( لـك ، أليس دعوتني)3( 
يوم)4( كذا وكذا لغٍم)5( نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟

فيقول: بى يا رب .

فيقول: فإين عجلتها لك يف الدنيا ، ودعوتني)6( يوم كذا وكذا لغم)7( نزل 
بك أن أفرج عنك، فلم)8( َتَر فرجًا ؟

)�( يف املس�تدرك )�/�67( وق�ال: » تف�رد به الفضل بن عيس�ى الرق�ايش، عن حممد بن 
املنك�در، وحمل الفضل بن عيس�ى حمل م�ن ال ُيتَّهم بالوضع «. وأخرج�ه البيهقي يف 

شعب اإليامن )48/2( برقم )��33(.
)2( يف س: استجيبت.

)3( يف ب: دعويت .
)4( سقط من ب.
)5( يف ب: الغم.

)6( يف ب: دعويت !
)7( يف ب: الغم !
)8( يف ب: فكم !
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فيقول: نعم يا رب .

 فيقـول: إين ادخـرت لـك هبا )�( يف اجلنـة كذا وكـذا، ودعوتني يف حاجة 

أقضيها لك)2( ؟ 

َ له ، إما أن يكون عجل له  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فال يدعو اهللَ عبُدُه املؤمُن إال َبنَّ

يف الدنيا ، وإما أن يكون ادخر له يف اآلخرة ، فيقول املؤمن يف ذلك املقام:يا ليته 

مل يكن عجل له يشء من دعائه «.

20- وقد يقال: الظاهرة: حسن الصورة ، والباطنة: سالمة القلب. 

�2- وق�د يق�ال: الظاهرة: ما حصل بالطهارات م�ن وضاءة الظاهر)3(، 

والباطنة: ما أرشق هبا من  األنوار يف الباطن .

22- وقد يقال: الظاهرة: األصدقاء ، والباطنة: األعداء، قال القائل)4(: 

)�( هبا: سقطت من ش، ج�، ج2 .
)2( يف حاش�ية ش هن�ا تتم�ة وهي: »يف يوم كذا وكذا فقضيتها ل�ك ؟ فيقول: نعم يا رب، 
فيق�ول: إين عجلته�ا ل�ك يف الدنيا، ودعوتني يف يوم كذا وك�ذا يف حاجة أقضيها لك 
فلم تر قضاءها ؟ ]فيقول: نعم يا رب[ فيقول: إني ادخرت لك في الجنة كذا وكذا«. 
وهذه التتمة يف رواية البيهقي، وليس�ت يف املس�تدرك. وما ب�ن املعقوفن زيادة منّي، 

من شعب اإليامن.
)3( يف ب، س: الظاهرة !

)4( هو أبو حيان األندليس، انظر ديوانه )ص 4�5(. 
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وم�ن�ٌة ع�يلَّ  فض����ل  هل���م  ع����داي)�( 

ف��ال أذه��ب الرمح���ُن عن�ي األع��ادي��ا 

فاجتنبت�ُ�ه�ا زلت�ي)2(  ع�ن  بحث�وا  ه���ُم 
وه���م نافس���وين فاكتس�بُت املعالي��ا )3(

23- وق�د يقال: الظاهرة: حصول الكرامات ، والباطنة: حبس�ها خوف 

االغرتار هبا .

24- وق�د يقال: الظاهرة: احلواسُّ اخلم�س الظاهرة، والباطنة: احلواسُّ 

الباطنة )4(.

25- وق�د يقال: الظاهرة: ترسي�ح األعضاء يف املباحات، والباطنة: كفها 

عن املحظورات.

26- وق�د يقال: الظاهرة: اهلداية يف الظل�امت بالنجوم ، والباطنة: كوهنا 

لألعداء من الشياطن رجوم.

 27- وق�د يق�ال: الظاهـرة: ما ينزل من املط�ر، والباطنة: م�ا يمزج ب�ه 

)�( يف الديوان: عدايت .
)2( يف ت، س، ب: ذلتي !

)3( يف ب: فاكتسب املعايا ! ويف الديوان: فاجتنيُت املعاليا . ليقابل: فاجتنبتها.
)4( هذا القول ليس يف ب . واحلواس كتبت يف ش: احلواش. يف املوضعن!
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م�ن ب�ذر)�( اجلن�ة، ففي األثر عن ابن عباس ق�ال: » املطر مزاجـه من اجلنة، 
فإذا كثر املزاج َعُظَمْت الركة وإن َقّل املطر ، وإذا َقّل املزاج قلَّت الركة وإن 

كثر املطر «. 

وعنه أيضًا قال: » ما نزل مطر من السامء إال ومعه البذر « أخرجهام ابن أيب 
الدنيا يف كتاب »املطر«)2(، وأبو الشيخ ابن حيان)3( يف كتاب »العظمة«)4( .

28- وقد يقال: الظاهرة: ما حصل باملطر من النبات، والباطنة: ما حصل 
به من اللؤلؤ، فعن ابن عباس قال: » خيلق)5( اهلل اللؤلؤ يف األصداف من املطر، 
تفتـح األصـداف أفواهها عنـد املطر، فاللؤلـؤة العظيمة من القطـرة العظيمة، 

واللؤلؤة الصغرية من القطرة الصغرية «.

 وق�ال عكرمة: » ما أنزل اهلل من السـامء قطـرة إال )6( أنبت هبا يف األرض 
عشبة، أو يف البحر لؤلؤة « أخرجهام أبو الشيخ يف كتاب »العظمـة« )7(.

)�( يف ب، س: بذل.
)2( أخرج األول )ص 54-59( برقم )8(، وفيه راو جمهول، وأخرج الثاين )ص �07-

�08( برقم )85(، وتتمته: » أما إنكم لو بسطتم نطعًا لرأيتموه «.
)3( يف ب، س: حبان !

)4( انظ�ر )�267/4( برق�م )750(، وهو موقوف، وفي�ه أبو ربيعة، فإن كان هو زيد بن 
عوف فهو ضعيف، وسائر رجاله ثقات.

)5( يف س، ت: خلق.
)6( يف ب، س: وال .

)7( األول يف )�255/4-�256( برقم )�73، 732( وهو موقوف وإس�ناده ضعيف، 
والث�اين يف )�259/4( برق�م )738(، ونص�ه فيه: » ما من قط�رة تقطر إال نبتت هبا 

شجرة أو لؤلؤة « وهو مقطوع كام قال املحقق .
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29- وق�د يقال: الظاهرة: املطر، والباطنة: الندى،  أخرج أبو الش�يخ )�( 

عن ابن عباس قال: » السـحاب األسـود فيه املطر، واألبيـض فيه الندى، وهو 

الذي ينضج الثامر «.

 30-وق�د يق�ال: الظاهرة: لباس الرياش ، والباطنـة: لباس التقوى، قال 

ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ﴿ڄ    تع�اىل: 

ڇ ﴾)2(. 

�3- وقد يقال: الظاهرة: حيوان الرب ، والباطنة: حيوان البحر . 

32- وق�د يقال: الظاهرة: االجتهاد يف العبادات ، والباطنة: الفرتة عنها، 

ففي احلديث: » وإن من عبادي املؤمنن ملن يسـألني الباب من العبادة فأكفه)3( 

عنه أن ال يدخله عجب فيفسده ذلك « رواه أبو نعيم يف »احللية« )4(.

33- وق�د يقال: الظاهـرة: الزوجة الصاحلة ، والباطنة: الزوجة الس�وء، 

ألهنا هتذب األخالق .

34- وقد يقال: الظاهرة: اخلدم املوافقون )5(، والباطنة: اخلدم السوء .

)�( يف كتاب العظمة )�246/4-�247( برقم )�72( وفيه راو ضعيف.
)2( من سورة األعراف، اآلية 26 . وقوله: »قال« إىل »وريشًا« سقط من ش.

)3( يف ب: فاكهة !
 )4( انظ�ر )3�8/8(، وق�د س�بق ج�زء من�ه وه�و: » إّن مـن عبـادي ملـن ال يصلحـه 

إال السقم «. وقوله: »املؤمنن« سقط من ش.
)5( يف ب، س: واملوافقون !
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35- وق�د يق�ال: الظاهـرة: م�ا الق بالنف�س م�ن املطاعم واملش�ارب ، 

والباطنة: ما كرهته وعافته.

36- وق�د يق�ال: الظاهـرة: م�ا أحل�ه اهلل م�ن املأك�والت واملرشوبات، 

والباطنة: ما حرم�ه منها.

37- وق�د يقال: الظاهرة: العلوم التي ُيَعرّب عنها اللس�ان، والباطنة: التي 

تق�وم بالقلب وتق�رص العبارة عنها، كدليل االستحس�ان الذي يقول به األئمة 

احلنفية، و)�(  ككثري من املواجيد)2( التي تقع للسادة الصوفية .

38- وق�د يقال: الظاهرة: ما يؤكل من الثامر ، والباطنة: ما يزرع من نواه 

وبذره)3(.

فلّم�ا انتهي�ُت يف االس�تنباط إىل هنا ، وعدة م�ا ذكرته اثنان وس�بعون )4( 

ُأْحِض�َر يل تفس�ري اإلمام النس�في فوجدته َعدَّ في�ه نحو الثالث مئ�ة)5(، فمنها 

م�ا تواردت معه علي�ه، ومنها ما ذكرته ومل يذكره أصاًل، وقد رأيت أن أس�وق 

عبارته ثم أعقبه بتتامت ُأخر .

)�( سقط من ب .
)2( يف ش: املواجد .

)3( يف ش: ما يزرع من نبات وبذر !
)4( املذكور )76( قواًل، فلعل املؤلف أضاف أربعة أقوال بعد كتابته ما كتب.

)5( س�يقول يف آخر النص: » هذا كالم النس�في بحروفه، وعدة ما ذكره مئتان وأربعون، 
مئة وعرشون يف الظاهرة، ومئة وعرشون يف الباطنة «.
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قال ريض اهلل عنه)�(:

�- قال ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام: » سألُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ما هذه 

ى ِمْن خلقك،  النعمة الظاهرة والباطنة ؟ فقال: أّما الظاهرة: فاإلسالم وما سوَّ

وما َأفضَل عليك من الرزق، وأّما ما بطن فسرت )2( مساوئ عملك « )3(. 

)�( يف كتابه التيس�ري يف التفس�ري، يف تفس�ري اآلية )20( من س�ورة لقامن، وقد وقفُت عىل 
اجلزء الذي فيه هذا، وهو اجلزء الثالث، يف مركز مجعة املاجد، مصور من مكتبة امللك 
عبد العزيز العامة بالرياض، فانظر الورقة )377-380(، وقد قابلت النص املنقول 
هنا بالنص هناك، واستفدُت منه كثريًا يف إصالح عدد من األخطاء التي توارد عليها 

النساخ! وقد سقط منه هناك القوالن )6( و)44(.
)2( يف ت: فيسرت !

)3( قال املؤلف يف الدر املنثور )526-525/6(:

»أخ�رج البيهقي يف ش�عب االيامن  ]�20/4[  عن عطاء ريض اهلل عنه قال: س�ألت 
ابن عباس ريض اهلل عنهام عن قوله ﴿ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ قال: هذه من 
كنوز علمي. قال : س�ألُت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : » أّما الظاهرة فام سـوى من خلقك، 

وأّما الباطنة فام سرت من عورتك، ولو أبداها لقالك أهلك فمن سواهم «.

وأخ�رج اب�ن مردويه والبيهق�ي والديلمي واب�ن النجار عن اب�ن عّباس ريض اهلل 
عنهام قال: سألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن قول ﴿  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ قال: 
» أّمـا الظاهرة فاإلسـالم وما سـوى من خلقك، وما أسـبغ عليك مـن رزقه، وأّما 
الباطنة فام سرت من مساوئ عملك، يا ابن عباس إّن اهلل تعاىل يقول: ثالث جعلتهن 
ر عنه من خطاياه،  للمؤمن: صالة املؤمنن عليه من بعده، وجعلت له ثلث ماله أكفِّ
وسـرتت عليه من مسـاوئ عمله فلم أفضحه بـيٍء منها، ولو أبديتهـا لنبذه أهله 

َفَمْن سواهم...«.
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2- وقي�ل: الظاهرة )�(: اجلوارح، والباطنـة: املصالح، وهي)2( الصفات 
القائمة هبا )3(.

3- الظاهرة: التصوير، والباطنة: التنوير.

4- الظاهرة: اإلقرار، والباطنة: االعتقاد.

5- الظاهرة: الدعوة إىل اإليامن، والباطنة: اهلداية إىل اإليامن .

6- الظاهرة: إعطاء اإليامن، والباطنة: اإلبقاء عىل اإليامن .

7- الظاهرة: الدعاء إىل اإلسالم ، والباطنة: الدعاء إىل دار السالم )4( .

8-الظاهرة: النفع، والباطنة: الدفع)5( . 

9- الظاهـرة: التوفي�ق لإلي�امن )6( والطاع�ات ، والباطنـة: العصمة عن 
الكفر واجلفوات)7( .

)�( يف ب: الظاهر !
)2( يف ب: وهن .

)3( يف ب: به !
)4( يف ج�، ج2: نظ�ر الس�الم. ويف ت، س، ب: دار اإلس�الم. ويف ش والتيس�ري: دار 

السالم، وهو الصواب ففي اآلية: ﴿ حئ   مئ  ىئ   يئ  جب ﴾ ]يونس:25[.
)5( هذا من ش والتيسري. ويف النسخ: الرفع !

)6( يف ب: إىل.
)7( كذا يف ت، س، ب، ش، ويف التيسري: احلقرات، ولعل الصواب: اهلفوات . وسقطت 

اجلملة من ج�، ج2 .
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�0- الظاهرة: إظهار الطاعات ، والباطنة: إخفاء السيئات .

��- الظاهرة: التخفيف، والباطنة: التضعيف . 

�2- الظاهرة: النطق ، والباطنة: العقل . 

والباطنـة: التزي�ن   ،)�(﴾ ڱ  ڱ  ڱ   الظاهـرة: التبي�ن ﴿   -�3 
﴿ ڍ  ڌ  ڌ ﴾)2(.

�4- الظاهـرة:  التكلي�ف ﴿ ۓ   ۓ  ڭ    ڭ ﴾)3(، والباطنـة: 
التأليف ﴿ ڇ  ڇ   ڇ    ﴾)4(. 

 �5- الظاهرة: تعديد)5( احلس�نات ﴿ ٱ  ٻ﴾ اآلية)6(، 
﴿   ڻ  ڻ  ۀ ﴾ اآلي�ة)7(، ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ﴾ اآلي�ات)8(، 
﴿ ژ   ژ ﴾ اآلي�ات)9(، ﴿ڀ  ٺ ﴾ اآلي�ة )�0(، والباطنة: 

إمجال السيئات ﴿ ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ ﴾)��(.

)�( من سورة البقرة، اآلية �22 .
)2( من سورة احلجرات، اآلية 7 .
)3(  من سورة البقرة، اآلية 208 .

)4(  من سورة آل عمران، اآلية �03 .
)5( يف ب: تعدد !

)6( من سورة التوبة، اآلية ��2 .
)7(  من سورة األحزاب، اآلية 35 .

)8(  من سورة املؤمنون، اآلية � .

)9( من سورة املعارج، اآلية 22 .
)�0(  من سورة آل عمران، اآلية �7 .

)��(  من سورة النور، اآلية �3 .
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�6- الظاهرة: األوصاف، والباطنة: األرسار.

�7- الظاهرة: األفعال املرئية، والباطنة: الضامئر املطوية)�(. 

�8- الظاهرة: األقوال واألفعال، والباطنة: املقامات واألحوال .

�9- الظاهرة: الشخوص واألشباح ، والباطنة: القلوب واألرواح . 

20- الظاهرة: حسن الصورة، والباطنة: حسن السرية. 

�2- الظاهرة: الرسوم ، والباطنة: العلوم .

22- الظاهرة: حسن اخلَْلق ، والباطنة: حسن اخلُُلق )2(. 

23- الظاهرة: وجود النعمة ، والباطنة: شهود املنعم .

24- الظاهرة: الدنيوية، والباطنة: الدينية .

25-الظاهرة: نفس بال زلة ، والباطنة: قلب بال غفلة .

26- الظاهرة: يف األموال ونامئها، والباطنة: يف األحوال وصفائها . 

27- الظاهرة: توفيق الطاعات ، والباطنة: قبول الطاعات.

28- الظاهرة: التسوية )3( ، والباطنة: التصفية)4(.  

)�( يف ب: الطوية !
)2( ضبط ناس�خ س لف�ظ »اخللق« األول بضم اخلاء والالم، والثاين بفتح اخلاء وس�كون 

الالم. والصواب العكس.
)3( يف النس�خ: الدينونة، أو: الدنيوية، وكتب ناس�خ ش يف احلاشية: التورية ! والتصحيح 

من التيسري.
)4( يف س، ب: النصفبة !
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29- الظاهرة: صحبة الصاحلن، والباطنة: حفظ حرمتهم .

30- الظاهرة: الزهد يف الدنيا، والباطنة: االكتفاء باملوىل .

�3- الظاهرة: الزهد ، والباطنة:  الوجد .

32- الظاهرة: توفيق املجاِه�د ، والباطنة: حتقيق املشاِه�د)�(.

33- الظاهرة: وظائف النفس، والباطنة: لطائف القلب .

34- الظاهرة: اش�تغالك بنفس�ك عن غريك ، والباطنة: اشتغالك بربك 

عن نفسك .

35- الظاهرة: طلبه، والباطنة: وجوده .

36- الظاهرة: أن تصل إليه ، والباطنة: أن تبقى معه . 

37- الظاهرة: اخلدمة ، والباطنة: احلرمة .

38- الظاهرة: األمر ، والباطنة: األجر .

 39- الظاهـرة: ما س�ّمى من نعم اجلنة ، والباطنـة: ما أخفاه منها ، فقال: 

﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ﴾)2(.

40- الظاهرة: املال والثروة )3(، والباطنة: العلم واحلكمة. 

)�( اتفقت النسخ عىل هذا، لكن يف التيسري: توفيق املجاهدة، وحتقيق املشاهدة .
)2( من سورة السجدة، اآلية �7 .

)3( يف ت، س، ب. ويف ج�، ج2: الث�روي . وس�قط الق�ول م�ن ش. والتصحي�ح م�ن 
التيسري .
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�4- الظاهرة: حفظ القرآن ، والباطنة: فهم القرآن .

42- الظاهرة: حمكم القرآن ، والباطنة: متشابه القرآن .

43- الظاهرة: تفسريه، والباطنة: تأويله .

44- الظاهرة: الرتغيب، والباطنة: الرتهيب)�(.

45- الظاهـرة: الرتغيب والرتهيب ، والباطنـة: التزين والتحبيب ، قال 
تعاىل: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴾)2(.

46- الظاهرة: أنك حتبه ، والباطنة: أنه )3(حيبك .

47- الظاهرة: أنك مريده)4(، والباطنة: أنك مراده.

48- الظاهرة: النعم املنقودة، والباطنة: النعم املوعودة .

49- الظاهرة: املحرضة ، والباطنة: املنتظرة .

50- الظاهـرة: الن�رص ع�ىل األع�داء يف احل�روب، والباطنـة: إلق�اء)5( 
الرعب )6( يف القلوب .

)�( سقط هذا القول من ت.
)2( من سورة احلجرات، اآلية 7 .

)3( من هنا إىل قوله: تريده، سقط من ش.
)4( يف ت، س، ب: تريده .

)5( يف ب: ألقاك !
)6( ه�ذا م�ن ش، والتيس�ري، وقد كت�ب ناس�خ ش أواًل: الرغبة -وهو ما جاء يف النس�خ 
اخلم�س األُخ�رى- ثم عدهلا إىل الرعب ، وهو الصواب ك�ام يف احلديث: » ونرصُت 
بالرعب مسرية شـهر « رواه البخاري )�/�28( برقم )329(، ومسلم )�/370( 

برقم )�52(.
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�5- الظاهـرة: الصحة ، والباطنة: العلة، ُتْق�َدُر عىل األعامل الصاحلة يف 

صحتك ، وُيْكَتُب لك ثواب األعامل من غري عمٍل يف علتك .

52- الظاهرة: الشباب، والباطنة: الشيب، الشباب رسور، والشيب نور .

53- الظاهـرة: إدام�ة النعم�ة علي�ك لتش�كر فتن�ال ث�واب الش�اكرين، 

والباطنة: سلب النعم عنك لتصرب فتنال ثواب الصابرين .

54- الظاهرة: اإلعطاء باملسألة ، والباطنة: اإلعطاء من غري مسألة .

55- الظاهرة: الرزق ، والباطنة: تفريق الرزق.

56- الظاهـرة: قوله تعاىل: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ   ﴾ ، والباطنة: قوله 

تعاىل: ﴿ ۀ  ہ  ہ   ہ ﴾)�(.

57- الظاهرة: التنعيم، والباطنة: التعليم .

58- الظاهرة: الرزق، والباطنة: الربكة يف الرزق . 

59- الظاهرة: س�الم النبي)2( ملسو هيلع هللا ىلص ظاهرًا ، والباطنة: س�الم املالئكة ليلة 

القدر، وعند املوت، ويف القيامة، ويف اجلنة ، ثم سالم الرب بال واسطة . 

)�( من سورة الفتح، اآلية 26 .
)2( يف التيسري فقط: سالم عىل النبي ...
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60- الظاهرة: أولياؤك ، والباطنة: أعداؤك)�(،  يذُكر وليَُّك)2( حماس�نََك 
َك مس�اوئك فتفارقه�ا، يعين�ك ولي�ك)3( فتكثر لك  فتالزمه�ا، ويذك�ر ع�دوُّ

احلسنات، ويظلمك عدوك فتصرب فيغفر لك السيئات .

�6- الظاهـرة: الزوج�ة املس�اعدة ، والباطنـة: الزوج�ة املخالف�ة ، تلك 
ترشح)4( صدرك ، وهذه)5( تعظم)6( أجرك . 

62- الظاهـرة: اجل�ار امل�ريض ، والباطنة: اجلار امل�ؤذي، ذاك يقرك)7( يف 
دارك فتعيش يف الرخاء ، وهذا يزعجك عن وطنك فتنال فضيلة الغرباء.

63- الظاهرة: قبول)8( القلوب ، والباطنة: نفرة القلوب، يف ذلك وجود 
بر األبرار ، ويف هذا زوال رمحة األغيار.

64- الظاهـرة: اجل�اه والرفع�ة ، والباطنة: اخلمول والضع�ة)9(، يف ذلك 
ينرش علمك ، ويف هذا يسلم دينك)�0( .

)�( يف التيس�ري هن�ا زي�ادة وهي: تس�تعن باهلل ع�ىل أم�ورك بأوليائك، وتس�تعيذ باهلل من 
أعدائك .

)2( يف ب: والك ! ويف س: يذكروا ! ويف ش: يذكرون لك !
)3( يف ب: وقلبك !

)4( يف التيسري هنا: ترشح بالرسور .
)5( يف ت، س، ب: وهن .

)6( يف ب، ت: يعظم ! ويف التيسري هنا زيادة: بالصرب واالحتامل .
)7( يف ب، س، ش: يقروك.

)8( وكتب ناسخ ش يف احلاشية: إقبال .
)9( يف س: والصفة.

)�0( يف التيس�ري: يف ذل�ك ين�رش عملك ] كذا هنا وف�ي ج�، ج2[ فتثاب بكل ما عمل به 
أحد من األمة، وفي هذا يسلم دينك فال تقع في الرياء والسمعة .
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65- الظاهـرة: الولد البار ، والباطنة: الول�د العاق ، ذاك يكثر األعداد ، 

وهذا يقطع عن اخللق االعتامد .

66- الظاهرة: والدة الولد ، والباطنة: موته ، ذاك َفَرٌح)�( ، وهذا َفَرٌط .

67- الظاهـرة: النهار ، والباطنة: الليل ، قال تعاىل: ﴿ چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ     ڍ ﴾)2(.

68- الظاهرة: البحار واألهنار، والباطنة: العيون واآلبار)3(.

69- الظاهرة: الصالة ، والباطنة: الصوم .

تنا )5(  �ُة املاضن علين�ا لنعترب ، والباطنة: ت�رك)4( ِقصَّ 70- الظاهـرة: ِقصَّ

عىل غرينا لنسترت.

�7- الظاهرة: اختالف اهليئات ، والباطنة: اختالف الِهّمات ، لو استوت 

اهليئ�ات)6( مل)7( تتمي�ز ال�ذوات ، ولو عل�ت الِهّمات مل يش�تغل أحد باحلرف 

اخلسيسة، فتعطلت  احلاجات . 

)�( يف ب، س: فرج !
)2( من سورة القصص، اآلية 73 .

)3( سقط هذا القول من ش.
)4( من هنا إىل قوله: »والباطنة« سقط من ش .

)5( يف ب: قضيتنا !
)6( يف ش: اهلامت. حتريف.

)7( قوله: »والباطنة« إىل هنا، سقط من ت. وغري الناسخ: تتميز إىل: ليتميز !
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72- الظاهـرة: النظ�ر يف ملك�وت األرض�ن والس�اموات ، والباطنـة: 

التبدل)�( ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   ﴾)2(.

73- الظاهرة: التحسن ، والباطنة: التحصن . 

74- الظاهرة: الترصيف)3( ، والباطنة: التعريف.

 75- الظاهـرة: حس�ن العم�ل ، والباطنـة: ص�دق الوجل ، ق�ال تعاىل: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾)4(.

76- الظاهرة: احلمد عىل النعمة ، والباطنة: الشكر يف النعمة )5(.

77- الظاهرة: املنح ، والباطنة: املحن)6( .

78- الظاهرة: العروق املتحركة ، والباطنة: الساكنة .

)�( سقط هذا من ج�، ج2  .
)2( من سورة النور، اآلية 55 . واملقابلة يف هذا القول غري واضحة .

)3( يف ش: التصديق !
)4( من سورة املؤمنون، اآلية 60 .

)5( يف ت: النقم�ة . ول�ُكلٍّ وجه . ويف التيس�ري زي�ادة وهي: واحلمد ثناء اللس�ان وذكره، 
والشكر معرفة اإلحسان ونرشه.

)6( يف التيس�ري هن�ا زي�ادة: »واملن�ح األم�وال للت�رصف، واألع�امل لل�رشف، والنب�ات 
للتجمل، واجلامل للتمتع، واملحن: اخلرسان والنقصان واألدواء واألسواء والنوائب 
واملصائ�ب، وعاقبته�ا: ﴿ ڤ   ڤ     ﴾ والموع�ود عليه�ا الصل�وات والرحمة 

ودوام الهداية «. اه�، ولينظر يف نسخة أخرى. 
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79- الظاهـرة: الرتبي�ة بعد الوالدة ، والباطنة: الرتبي�ة قبلها ، قال تعاىل: 

﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾)�(.

80- الظاهرة: ما يكتِسب)2(، والباطنة: ما يأتيه من حيث ال حيتِسب .

بمحارب�ة  األم�ر  والباطنـة:   ، الكف�ار  بمحارب�ة  األم�ر  الظاهـرة:   -8�

الشيطان)3(.

82- الظاهرة: األمر بالصدقة ، والباطنة: إعطاء اخللف عىل النفقة .

83- الظاهرة: العمل ، والباطنة: النية . 

84- الظاهرة: اإلطعام واإلسقاء)4(، والباطنة: اإلشباع واإلرواء .

85-الظاهرة: إساغة)5( الطعام والرشاب ، والباطنة: إخراجهام بسهولة .

86- الظاهرة: اإلشباع واإلرواء ، والباطنة: اإلجاعة واإلظامء.

87- الظاهرة: إنزال األمطار ، والباطنة: إخراج احلبوب والثامر .

)�( من سورة النجم، اآلية 32 .
)2( يف ب: ال مكتسب، ويف س: ال تكتسب.

)3( يف التيسري هنا زيادة: ذلك لئال يستويل عىل نفسك، وهذا لئال يزيلك عن دينك .
)4( يف النس�خ اخلم�س: اإلهل�ام واإلس�عاد ! وك�ذا يف ش، إال أن فيها: واإلس�عا. وكتبها 
الناس�خ يف احلاش�ية: واإلس�عاف ! وال معنى هلذا يف مقابلة ما ذكر يف النعمة الباطنة، 

فصححتها إىل ما ترى. ثم رأيتها كام صححتها يف التيسري.
)5( يف ب: إضاعة !
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88- الظاهـرة: م�ا ظه�ر م�ن ال�زروع والث�امر، والباطنـة: م�ا بط�ن من 
الرطاب)�(.

89- الظاهرة: ما يس�تفاد بالتجارات والصناعات، والباطنة: ما يس�تفاد 
بالزراعات ، وهذا أكثر ربحًا، فإّنه معاملة مع اهلل تعاىل .

90- الظاهرة: صيود الرب ، والباطنة: صيود البحر)2( .

�9- الظاهرة: ما يكتسب يف األسواق من الدرهم والدينار، والباطنة: ما 
يستخرج من املعادن والبحار .

92- الظاهـرة: التج�ارات إلص�الح املع�اش ، والباطنة: أن ال تش�غلك 
زه�رة التج�ارات عن إصالح املع�اد ، قال تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      

پ  پ  پ ﴾)3(.

93- الظاهرة: العمل الصالح ، والباطنة: العمل)4( النافع .

94- الظاهرة: ذكر اللسان ، والباطنة: ذكر اجلنان .

95- الظاهرة: أنك تدعوه، والباطنة: أنك تريده ، قال تعاىل: ﴿  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀ ﴾)5(.

)�( سقطت »من « من ت، ويف ب: الرباط ! ويف التيسري: والباطنة: نتائجه ورطوبته !
)2( يف ش: صيد. يف املوضعن.
)3( من سورة النور، اآلية 37 .

)4( يف ت، ش: العلم !
)5( من سورة الكهف، اآلية 28 .
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96- الظاهرة: البسط)�(، والباطنة: القبض)2(.

97- الظاهـرة: الن�وم بالس�كون والراح�ة ، والباطنة: التهج�د باملناجاة 
واخللوة.

98- الظاهـرة: الصي�ف)3( ، فالنع�م ظاه�رة يف الك�روم)4( ، والباطنـة: 
الشتاء)5(، والنعم باطنة)6( يف البيوت.

99- الظاهـرة: إحس�ان العب�ادة )7(، والباطنة: رؤية)8( منَّ��ِة اهلل تعاىل يف 
التوفيق للعبادة .

�00-الظاهرة: رشيعة الرسول ، والباطنة: شفاعة الرسول .

��0- الظاهرة: السمعيات، والباطنة: العقليات .

�02- الظاهرة: أعيان النصوص ، والباطنة: دالئل النصوص .

)�( يف ب: البسيط !
)2( يف التيسري هنا: قال تعاىل: ﴿ وئ  ۇئ  ۇئ   ﴾.

)3( يف النسخ كلها: الصيد !! والتصحيح من التيسري .
)4( يف ج�، ج2: الكروب !!

)5( يف ت: الس�فا، ويف س، ب، ش، ج�: الش�فا، وس�قطت اجلملة من ج2، والتصحيح 
من التيسري.

)6( يف التيسري: ظاهرة !
)7( يف ب: العادة.

)8( يف ب: أوب�ذ، ويف س: أوي�د! وس�قطت الكلمة من ت . وكتبها ناس�خ ش ثم رضب 
عليها .
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�03- الظاهرة: العبارات ، والباطنة: اإلشارت .

�04- الظاهرة: التمكن ، والباطنة: التس�كن ﴿ ے  ۓ    ﴾ )�( ، 
﴿ ڦ  ڦ ﴾)2(.

�05- الظاهـرة: م�ا ي�ؤكل ظاهره ويلقى باطن�ه)3(، والباطنـة: ما يؤكل 
باطنه ويلقى ظاهره )4(.

والباطنـة: االختي�ار)7(  ی﴾)6(،  الظاهـرة: االختب�ار)5( ﴿   -�06 
﴿ ہ  ہ ﴾)8(. 

�07- الظاهرة: املناداة)9( ، والباطنة: املناجاة )�0(. 

�08- الظاهـرة: حي�اة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، والباطنة: موته ، كام قال: » حيايت خري 
لكم ومويت خري لكم « احلديث)��(.

)�( من سورة  األعراف، اآلية �0 .
)2( من سورة الفتح، اآلية 4 .

)3( يف التيسري: كالتفاح والكمثرى والسفرجل ونحوها.
)4( يف التيسري: كالرمان واجلوز واللوز ونحوها .

)5( يف ب، س، ش: االختيار !
)6( من سورة األنبياء، اآلية 35 .

)7( يف ب: االختبار !
)8( من سورة احلج، اآلية 78 .

)9( يف النسخ الست: املساواة. والتصحيح من التيسري.
)�0( يف التيسري: إفهام املناجاة .

)��( ق�ال اهليثم�ي يف جمم�ع الزوائ�د )24/9(: »رواه الب�زار )308/5 برق�م �925(، 
 ورجال�ه رج�ال الصحي�ح«، وعزاه الس�يوطي يف اجلام�ع الصغري إىل ابن س�عد يف = 
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�09- الظاهرة: قضاء غريك حاجتك، والباطنة: قضاؤك حاجة غريك )�(.

��0- الظاهرة: األمن يف الدنيا ، والباطنة: األمن يف العقبى .

���- الظاهرة: صحة األبدان)2(، والباطنة: صحة األديان .

��2- الظاهرة: البدن السليم ،والباطنة: القلب السليم .

��3- الظاهرة: غنى املال ، والباطنة: غنى)3( احلال .

��4- الظاهرة: إخراجنا )4( بعد األنبياء واألمم لئال يطلعوا عىل قبائحنا، 

والباطنة: ذكرنا يف)5( زمرة األنبياء قبل جميئنا بأوصاف مدائحنا . 

��5- الظاهرة: الرواية ، والباطنة: الرعاي�ة )6(.

= الطبق�ات مرس�اًل، وعج�ب املن�اوي من�ه القتص�اره علي�ه. انظ�ر: في�ض القدير 
)40�/3(، وق�د ضع�ف األلب�اين ه�ذا احلديث يف سلس�لته الضعيف�ة )404/2-
406(، وصححه عدد من العلامء منهم الشيخ عبد اهلل الغامري، انظر: » هناية اآلمال 

بصحة حديث عرض األعامل « له.
)�( يف التيسري هنا: »قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعيّل: يا عيل، إذا أتى طالب حاجة فاعلم أهنا نعمة ومنة 

من اهلل عليك، من أراد أن يغفر ذنبه وتقىض حوائجك « كذا.
)2( يف س: األبدال !

)3( يف ش: غناء، يف املوضعن.
)4( يف ب، س: إخراجا !

)5( سقطت من ش .
)6( هكذا يف النسخ الست. وتشبه أن تكون يف التيسري: الوعاية.
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��6- الظاهرة: ركوب األنعام، والباطنة: ركوب السفن العظام .

��7- الظاهرة: املراكب يف حياتك ، والباطنة: املناكب  بعد وفاتك .

��8- الظاهـرة: املال والبنون، والباطنة: املفروض واملس�نون ، وجاء يف 
قوله تعاىل: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ   ﴾)�(.

قول�ه)3(:   والباطنـة:   ،)2(﴾ ۆئ  ۆئ  قول�ه: ﴿  الظاهـرة:   -��9
﴿ ٱ  ٻ   ﴾)4(.

�20- الظاهرة: احلياة، والباطنة: املوت ، قال الشاعر)5(: 

ف�أكث�روا احل��ي�اَة  مدح��وا  إْذ  قل�ُت  ق�د 
ُت�وص��ُف)6( ال  فض��يل�ٍة  أل�ُف  للم�وت 

بلق���اِئ���ِه لق�اِئ���ِه  أم�����اُن  من��ه�ا 
ُينِْص�ُف)7( ال  مع���ارٍش  ُك��لِّ  وف��راُق 

)�( من سورة الكهف، اآلية 46 .
)2( من سورة البقرة، اآلية 223، وغريها .

)3( من سورة التوبة، اآلية �2 .
)4( سقط هذا القول من ت .

)5( ه�و منص�ور الفقي�ه ك�ام يف عدد من كت�ب الثعالب�ي، منه�ا يتيمة الده�ر )69/4( ط 
حمي�ي الدي�ن، ومعج�م األدب�اء )2725/6(، وديوان�ه )ص �83(، وروح ال�روح 

.)862/2(
وه�و ابن الروم�ي يف دي�وان املع�اين )96�/2(، وديوان�ه )�625/4(. أفاده حمقق 

»روح الروح«.
)6( يف ب، س: توصفوا !

)7( يف ب، س: معاش ال ينصفوا !
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فإذا عرفت أن اهلل تعاىل أس�بغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فشكر ذلك أن 
تعمل بقوله: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ﴾)�(.

هذا كالم النسفي بحروفه)2(، وعدة ما ذكره مئتان وأربعون، مئة وعرشون 
يف الظاهرة، ومئة وعرشون يف الباطنة، وتكمل بما )3( ذكرته ثالث مئة .

- ث�م رأْيُت يف جمموٍع لش�يخ اإلس�الم الُبلقيني)4( كالم�ًا عىل ه�ذه اآلية 
قال فيه: 

» اعلم أّن نعم اهلل الظاهرة والباطنة ال حتىص، منها:

- نعم�ة اإلس�الم، وم�ا رشع في�ه )5( من األع�امل الت�ي يف كل عمٍل منها 
أجر.

- ونعمة اإلجياد وما خلق)6( يف البدن من األعضاء واملنافع « . 

- قل�ُت: وخص�ال اخل�ري الت�ي رشع�ت يف اإلس�الم ث�الث مئ�ة خصلة  
وكرس)7(: 

)�( من سورة األنعام، اآلية �20 .
)2( وقد حذف مجاًل كام رأْيَت يف التعليق .

)3( يف س، ت: مما .
)4( الظاه�ر أن�ه يقصد اإلمام عمر بن رس�الن املعروف املتوىف س�نة 805 ه��. وليته ميزه 

بلقبه.
)5( هنا تنقطع نسختا اجلامعة النظامية.

)6( من هنا إىل قوله: »اخلري« سقط من ش.
)7( يف ب: وكثري !
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روى الط�رباين يف »الكبري« عن عبي�د - وكانت له صحبة  - أّن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص 
ق�ال: » اإليمـان ثالث مئـة وثالثون)�( رشيعة، َمْن واىف)2( برشيعٍة منهن دخل 

اجلنّـة «)3(.

وروى أب�و يع�ىل عن أيب س�عيد اخلدري ق�ال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إن 
بـن يـدي الرمحن للوحًا فيه ثـالث مئة ومخس عرشة)4( رشيعـة ، يقول الرمحن 
عـز وجـل: وعزيت وجاليل ال يأيت عبد من عبادي ال يرشك يب شـيئًا ، فيه واحد 

منها )5( إال دخل اجلنة «)6(.

وروى الطرباين يف »األوسـط« عن أنس قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إّن هلل 
لوحـًا مـن زبرجدة خرضاء حتت العرش كتب فيـه: أنا اهلل ال إله  إال أنا، أرحم 
الرامحـن، خلقـت بضعة عرش وثـالث مئة ُخُلق، َمـْن جاء بُخُلـٍق منها )7( مع 

شهادة أن ال إله إال اهلل أدخل اجلنة «)8(. 

)�( يف ش: وستون !
)2( يف ب: أوىف !

 )3( ق�ال اهليثم�ي يف جمم�ع الزوائ�د )�/36(: » رواه الط�رباين يف الكب�ري، ويف إس�ناده 
 عيس�ى ب�ن س�نان القس�ميل وثق�ه اب�ن حب�ان، واب�ن خ�راش، وضعف�ه اجلمه�ور، 

وعبد الرمحن بن عبيد، مل أر من ذكره «. اه�، ومل أجده يف املعجم الكبري املطبوع.
وانظر ما سيأيت قريبًا .

)4( يف النسخ األربع: مخسة عرش . 
)5( يف ب: منهام !

)6( انظر مسند أيب يعىل )484/2( برقم )�3�4(.
وقال اهليثمي )�/36(: » يف إسناده عبد اهلل بن راشد وهو ضعيف «.

)7( يف ت، ب، س: فيها !
 )8( انظ�ر املعج�م األوس�ط )20/2( برق�م )�093( وق�ال: » مل ي�رو ه�ذا احلديث عن 

=أيب ظالل إال أبو الدمهاء، تفرد به النفييل «.
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وروى الط�رباين يف »األوسـط« عن اب�ن عباس عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
 » اإلسـالم ثـالث مئــة رشيعة وثـالث عـرشة )�( رشيعـة، ليس منهـا رشيعة 

يلقى اهلل هبا صاحبها إال وهو يدخل هبا )2( اجلنة « )3(.

فهذه اخلصال املذكورة، يف كل واحدة منها عدة نعم:

�- نعمة ظاهرة يف مرشوعيتها )4(.

2- ونعمة ظاهرة يف بعث)5( النبي ملسو هيلع هللا ىلص هبا .

3- ونعمة ظاهرة يف وصوهلا إىل املكلَّف.

4- ونعمة ظاهرة يف فهمه إياها.

5- ونعمة ظاهرة يف توفيقه لفعلها وإقداره عليها 

6-�0- ونعمة باطنة يف شهود منَّة اهلل تعاىل يف كل من هذه اخلمس.

فهذه عرشة.

= وقال اهليثمي )�/36(: » يف إس�ناده أبو ظالل القس�ميل وثقه ابن حبان، واألكثر 
عىل تضعيفه «.

)�( يف النسخ األربع: ثالثة عرش !
)2( سقطت من ش .

)3( انظر املعجم األوس�ط )305/8( برقم )8709(، واملعجم الكبري )�84/�2( برقم 
)�2985(، وق�ال اهليثمي يف جمم�ع الزوائد )�/36(: » فيه عبي�د اهلل بن زحر وهو 

ضعيف «.
)4( يف ب، س: مرشوعتها .

)5( يف ت: بعثة.
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��- ونعمة باطنة يف الفرتة عنها )�( حذرًا من العجب واالغرتار.

�2- ونعمة باطنة)2( يف العفو عن التقصري يف أدائها.

�3- ونعم�ة باطن�ة)3( يف إعطاء أجرها )4( مع عدم عملها )5( إّما لعذٍر أو 
بالشفاعة. 

�4 - ونعمة باطنة يف تضعيف األجر ملن عملها .

�5 - ونعم�ة باطنة يف االقتداء به يف عمله�ا ، فيحصل له أجر َمْن عملها 
إىل يوم القيامة .

 فه�ذه مخ�س عرشة )6( نعم�ة، ما بن ظاه�رة وباطن�ة، يف كل خصلة عىل 
انفراده�ا، ت�رضب يف ث�الث مئ�ة وثالث�ن)7(، تبلغ أربع�ة آالف وتس�ع مئ�ة 

ومخسن.

-ثم رأْيُت يف كالم بعض املتكلمن عىل »أرسار الفاحتـة«، قال:

» اعلم أّن النعم الواصلة من احلق إىل عباده عىل قسمن: نعم ذاتية، ونعم 
أسامئية )8(، وكل نعمة منها تثمر نعمًا «.

)�( يف ب، س: الفقر باعثها !!
)2( حترفت يف ش إىل ظاهرة .
)3( حترفت يف ش إىل ظاهرة .

)4( يف ب: اخرها !
)5( يف ب: علمها !

)6( يف النسخ األربع: مخسة عرش !
)7( حترفت يف ش إىل: ستن .

)8( يف ب، س: أسامئه .
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 وذك�ر غ�ريه يف »رشح أسـامء اهلل احلسـنى«: » أن�ه م�ا م�ن )�( اس�م م�ن 
أس�امء اهلل تع�اىل إال وللعبد ب�ه تعلق يف الظاه�ر ، وختلق يف الباط�ن ، كام قيل: 

ختلقوا بأخالق اهلل «.

فهذه نحو مئتي)2( نعمة بحسب عدة أسامء اهلل ، ثامنية وتسعون ظاهرة يف 
التعلق ، وثامنية وتسعون باطنة)3( يف التخلق .

- ُثمَّ رأيت يف احلديث ما روى مسلم )4( عن عائشة قالت: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: » ُخلق كل إنسان من بني آدم عى ثالث مئـة وستن مفصاًل، َفَمْن كرَّ اهلل، 
ومحد اهلل، وهلل اهلل، وسبح اهلل، واستغفر اهلل، وعزل حجرًا عن طريق النّاس، أو 
شوكة، أو عظاًم، وَأَمَر بمعروف أو هنى عن منكر، عدد )5( الستن والثالث مئة 

]السالمى[ )6(، فإّنه يمي)7( يومئذ وقد َزْحَزَح نفسه عن النّـار«. 

ففي هذه اجلملة نعم ظاهرة وباطنة من عدة وجوه:

* فالظاهرة: 

- خلقها.

)�( سقطت من ت.
)2( يف ت، ب، س: مائتن !

)3( يف ب، س: باجلنة !!
)4( يف الصحيح )698/2( برقم )�007(.

)5( يف ب: عدل .
)6( من صحيح مسلم .

)7( يف ت، ش: يميس . وهي رواية .
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- وجعلها عىل صفة االستواء.

- وسالمتها من األمل.

- وشكر اهلل عليها.

- وقبوله اليسري من العمل يف شكرها .

* والباطنة:

- التوفيق للشكر عليها.

- وشهود منة اهلل يف ذلك)�(.

- وأملها إن تأملت، لما فيه من األجر والتكفري.

- والفرتة عن أداء شكرها خوف اإلعجاب .

- والعفو عن التقصري يف شكرها.

فهذه عرشة، ترضب يف ثالث مئة وس�تن، تبلغ ثالثة آالف وست مئة، 
تضم ملا تقدم تبلغ نحو)2( عرشة آالف ، نصفها ظاهرة، ونصفها باطنة، وقد 
كان طلب منّا يف ذلك ثالث مئة، ففتح اهلل بقريب عرشة آالف، وذلك نقطة 

م�ن بحار نع�م اهلل التي ال حتىص ، ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ ﴾)3(.

)�( سقط من ت: يف ذلك.
)2( سقطت من ش .

)3( من سورة إبراهيم، اآلية 34، وغريها . ومل يستشهد باآلية يف ت.
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ونختم هذا الكتاب بذكر نعمة من نعم اهلل علينا ، فإّن اهلل تعاىل أنعم علينا 

يف العلم بنعمة مل ينعم هبا عىل أحد من أهل العرص ، بحيث أحوجهم بأرسهم 

إىل أن يستفيدوا من علمنا :

فالظاهرة: أن أكابر العلامء يرس�لون ظاهرًا ويطلبون من كتبنا ليس�تفيدوا 

منها يف اإلفتاء وغريه.

والباطنـة: أن َم�ْن تكرب عن ذلك احتاج إىل أن يدس َمْن )�( يأتيه هبا س�ّرًا 

فيستفيد منها يف خفية، ويرسق منها ما أحب ، فاحلمد هلل عىل نعمه الظاهرة )2( 

والباطنة )3(. 

تم التأليف بحمد اهلل وعونه، واحلمد هلل عىل اإلسالم .

* * *

)�( يف ت: ما.
)2( يف ب: ظاهرة .

)3( الظاهرة والباطنة: ليست يف س.

هذا وقد ختم ناس�خ ش بصالة الفاتح فكتب: اللهم صلِّ عىل س�يدنا حممد الفاتح ملا 
أغلق، واخلاتم ملا س�بق، نارص احلق باحلق، واهلادي إىل رصاطك املس�تقيم، وعىل آله 

حق قدره ومقداره العظيم.
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املصادر

- اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي )ت: ��9 ه�(، حتقيق: مركز الدراسات 
القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة املنورة )�426 ه�(.

- إحياء علوم الدين للغزايل )ت: 505 ه�(، دار املعرفة، بريوت.

- االهتبال بام يف شعر أيب العتاهية من احلكم واألمثال البن عبد الرب األندليس 
)ت: 463 ه�(، حتقيق: عيل إبراهيم كردي، هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث، 

ط� )��43ه�-20�0م(.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جالل الدين )الس�يوطي( لعبد القادر 
الش�اذيل )كان حيًا سنة 946 ه�(، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية بدمشق، ط� )�4�9 ه�-�998م(.

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي )ت: ��9 ه�(، حتقيق: إليزابث ماري سارتن، 
مطبعة جامعة كمربدج )�972م(.

- ترتي�ب املدارك وتقريب املس�الك ملعرفة أعالم مذه�ب مالك لعياض )ت: 
544 ه�(، حتقيق: أمحد بكري حممود، دار مكتبة احلياة، بريوت.

- التيس�ري يف التفسري للنس�في )ت: 537 ه�(، جزء منه خمطوط يف مركز مجعة 
املاجد بديب برقم )872(، يف القرص )2366(، وأصله يف مكتبة امللك عبد 

العزيز العامة بالرياض.

- اجلامع الصغري للسيوطي= انظر: فيض القدير.

- حك�م اب�ن عطاء اهلل )برشح زروق(، حتقيق: عب�د احلليم حممود وحممود بن 
الرشيف، دار الشعب، القاهرة )�405 ه�-�985م(.
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- حلية األولياء أليب نعيم )ت: 430ه�(، تصوير دار الفكر، بريوت.

- الدر املنثور يف التفسري املأثور للسيوطي، دار الفكر، بريوت )�993م(.

- الدرر املنتثرة يف األحاديث املش�تهرة للس�يوطي، حتقي�ق: حممود األرناؤوط 

وحمم�د بدر الدين قهوجي، مكتب�ة دار العروبة، الكويت، ط2 )�4�0ه�-

�989م(.

- دلي�ل خمطوط�ات الس�يوطي وأماك�ن وجوده�ا، إع�داد: حممد ب�ن إبرهيم 

الشيباين وأمحد سعيد اخلازندار، نرش مركز املخطوطات والرتاث والوثائق، 

الكويت، ط2 )�4�6 ه�-�995م(.

- ديوان أيب حيان األندليس )ت: 745 ه�(، طبعة بغداد.

- روح ال�روح ملؤل�ف جمه�ول من الق�رن اخلام�س اهلجري، حتقي�ق: إبراهيم 

صال�ح، هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث، املجم�ع الثقايف، ط� )�430 ه� - 

2009م(.

- سلس�لة األحاديث الضعيف�ة واملوضوعة لأللب�اين )ت: �420ه�(، توزيع 

املكتب اإلسالمي، بريوت.

- س�نا الربق الش�امي للفتح بن عيل البنداري )ت: 643 ه�(، حتقيق: رمضان 

شش�ن، نرش مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، استانبول 

)�425 ه�-2004م(.

- رشح دي�وان املتنب�ي لعب�د الرحي�م الربقوق�ي، دار الكتاب الع�ريب، بريوت 

)�407 ه�-�986م(.
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- شعب اإليامن للبيهقي )ت: 450 ه�(، حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط� )�4�0 ه� - �990م(.

- الشكر البن أيب الدنيا )ت: �28 ه�(، ضمن موسوعة رسائل ابن أيب الدنيا، 

مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط� )�4�4 ه�-�993م(.

- صحي�ح البخاري )ت: 256(، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثري، دمش�ق، 

ط5 )�4�4ه�-�993م(.

- صحيح مسلم بن احلجاج )ت: �26 ه�(، طبعة حممد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء الكتب العربية، القاهرة.

- طبقات الصوفية للس�لمي )ت: 4�2 ه�(، حتقيق: نور الدين رشيبة، مكتبة 

اخلانجي، القاهرة، ط2 )�406 ه�-�986م(.

- طبقات املفرسين للداوودي )ت: 945 ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت.

- العظم�ة أليب الش�يخ اب�ن حيان )ت: 369 ه�(، حتقي�ق: رضاء اهلل بن حممد 

إدريس املباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط� )�408 ه�(.

- عل�ل احلدي�ث البن أيب حات�م )ت: 327 ه�(، تصوي�ر دار املعرفة، بريوت 

)�405 ه�-�985م(.

- فتح الباري برشح البخاري البن حجر )ت: 852 ه�(، السلفية.

- فضائ�ل الق�رآن أليب عبيد القاس�م بن س�الم )ت: 224 ه��(، حتقيق: أمحد 

اب�ن عبد الواح�د اخلياطي، وزارة األوقاف والش�ؤون اإلس�المية، املغرب 

)�4�5ه� - �995م(.
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- الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�المي املخطوط )التفس�ري وعلومه(، 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عامن )�989م(.

- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة للس�يوطي، حتقيق: حممد 

خري رمضان يوسف، دار ابن حزم، بريوت، ط� )��42 ه�-2000م(.

- في�ض القدي�ر برشح اجلامع الصغ�ري للمناوي )ت: 3�0 ه��(، تصوير دار 

الفكر، بريوت.

- قوت القلوب يف معاملة املحبوب أليب طالب املكي )ت: 386 ه�(، حتقيق: 

عاصم الكيايل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2 )�426ه�-2005م(.

- الكامل البن عدي )ت: 365ه�(، قرأه ودققه عىل املخطوطات: حييى خمتار 

غزاوي، دار الفكر، بريوت، ط3 )�409 ه�-�988م(.

- الآلل�ئ املنث�ورة يف األحاديث املش�هورة للزركيش )ت: 794ه��(، حتقيق: 

مصطف�ى عبد القادر عط�ا، دار الكتب العلمية، ب�ريوت، ط� )�406ه�-

�986م(.

- جمم�ع الزوائ�د للهيثم�ي )ت: 807 ه��(، تصوي�ر دار الكت�اب الع�ريب، 

بريوت.

- املس�تدرك عىل الصحيح�ن للحاكم )ت: 405 ه��(، حتقيق: مصطفى عبد 

القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ط� )���4ه� - �990م(.

- مس�ند أيب يع�ىل )ت: 307 ه��(، حتقي�ق: حس�ن س�ليم أس�د، دار املأمون 

للرتاث، دمشق، ط� )�404 ه�-�984م(.
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- مسند اإلمام أمحد بن حنبل )ت: �24 ه�(، طبعة مؤسسة الرسالة.

- املط�ر والرع�د والربق والريح البن أيب الدنيا )ت: �28 ه�(، حتقيق: طارق 

حمم�د س�كلوع العم�ودي، دار اب�ن اجل�وزي، الدم�ام، ط� )�4�8 ه��-
�997م(.

- املعج�م األوس�ط للط�رباين )ت: 360 ه��(، حتقيق: طارق ب�ن عوض اهلل 
اب�ن حمم�د، وعب�د املحس�ن ب�ن إبراهي�م احلس�يني، دار احلرم�ن، القاهرة 

)�4�5ه�(.

- معجم العلامء واملش�اهري الذين أفردوا برتاجم خاصة لعبد اهلل احلبيش، هيئة 
أبو ظبي للثقافة والرتاث، أبو ظبي، ط� )�430 ه� - 2009م(.

- املعج�م الكب�ري للطرباين )ت: 360 ه�(، حتقيق: محدي الس�لفي، دار إحياء 
الرتاث العريب.

- معي�د النعم ومبيد النق�م لتاج الدين الس�بكي )ت: �77ه�(، حتقيق: حممد 
عيل النجار وأبو زيد شلبي وحممد أبو العيون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط2 

)�4�3ه�-�993م(.

- املغ�ري ع�ىل األحادي�ث املوضوع�ة يف اجلام�ع الصغ�ري ألمح�د ب�ن حممد بن 
الصديق الغامري )ت: �380ه��(، دار الرائد العريب، بريوت )�402ه�-

�982م(.

- املقاصد احلس�نة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة للسخاوي 
)ت: 902 ه��(، صحح�ه وعلق حواش�يه: عب�د اهلل بن حممد ب�ن الصديق 
الغامري، تصوير دار الكتب العلمية، بريوت، ط� )�407 ه�-�987م(.
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- مكتب�ة اجلالل الس�يوطي ألمحد الرشق�اوي إقبال )ت: �423ه��(، ط دار 
الغرب، الرباط )�397ه�-�977م(.

- هناي�ة اآلم�ال بصحة حديث ع�رض األعامل لعبد اهلل بن حمم�د بن الصديق 
الغ�امري )ت: �4�3ه��(، دار الكتب العلمية، ب�ريوت، ط� )�424ه�-

2003م(.

                        * * *

 


