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الفهرس١١٩
املوضوعات فهرس

الصفحةاملوضوع رقم
ـة ٣. املقدم

املؤلف ٣٣. مقدمة
األول اللفظ: الباب اشتراك جهة العارضمن اخلالف ٣٧. يف
الثاين واجملاز: الباب احلقيقة جهة العارضمن اخلالف ٥١. يف
الثالث والتركيب: الباب اإلفراد جهة العارضمن اخلالف ٧١. يف

واخلصوص: الرابعالباب العموم جهة من العارض اخلالف ٨٩. يف
اخلامس الرواية: الباب جهة من العارض اخلالف ٩٥. يف
السادس والقياس: الباب االجتهاد قبل من العارض اخلالف ١١٣. يف
السابع النسخ: الباب قبل من العارض اخلالف ١١٥. يف
الثامن قبل: الباب من العارض اخلالف ـةيف ١١٧. اإلباح

١١٩. الفهرس



ـة٣ املقدم
    

 
 : 

األندلس أجنبتهم الذين العربية علماء كبار من واحداً البطليوسي السيد ابن يعد
بصورة العريب الفكر إغناء يف أسهمت اليت اجلادة إضافاته بسبب اخلامس القرن يف

خاصة بصورة اللغوي والدرس توزعته،عامة اليت جهوده نالت خمتلفةوقد ميادين ا
القدام اهتمام من كبرياً قدراً املعرفة مؤلفاتىمن بني املرموقة ملكانتها واحملدثني

العربية .علماء
 : 

البطليوسي السيد بن اهللا عبد حممد السم)١(أبو معىن من أكثر املصادر ذكرت
ضبة بين من العرب من بطن السيد فبنو السيد، : والسيد،)٣(األسد:يدوالسِّ،)٢(جده

ترجم،)٤(الذئب ممن واحد غري أشار الذئبوقد اهللا عبد جد السيد معىن أن )٥(له

ومشال األندلس يف شائع أمر وهو السيد لكلمة حتريف السيد كلمة أن واألرجح
بال. أفريقيا علمنا الشهريةبعرف األندلس مدن إحدى بطليوس إىل نسبة .)٦(طليوسي

: 
ابن وأربعمائةولد وأربعني أربع بطليوس)٧(السيد كالم،مبدينة من ويبدو

شلب مبدينة ولد السيد ابن أن الطيب نفح كتابه يف أي-ومنها: (قال. املقري
                                       

الرياض) ١( أزهار كتابه يف كاملة املقري نقلها خاقان بن للفتح البطليوسي السيد ابن ترمجة
ضم٣/١،٣،١٤٩ املخطوطات معهد مصورة عن مصورة نسخة جمموع،وعندي ن

خاقان بن للفتح العقيان .٢٢١،٢٣١قالئد
اللغة١٩٠االشتقاق٢/٤١٢املثلث) ٢( جهرة العرب٢/٢٦٨، أنساب جهرة ،١٩٠.
.٤/٢١٧)سيد(اللسان) ٣(
الكرب٢/٤١٢املثلث) ٤( احليوان حياة اللسان٢،٧٠ى، .١٤/٢١٧) سيد(،
األعيان) ٥( الكربى٢/٢٨٤وفيات احليوان حياة ،٢/٧٠.
الرياض) ٦( .٣/١٠٥أزهار
الوعاة١/٢٩٢الصلة) ٧( بغية ،٢/٥٦.



٤ ـة املقدم
حممد-شلب أبو زمانه ضته…حنوي و حركته كانت ومنها بيضته شلباً )١()فإن

حتري عدم سببه منه وهم أوردهوهو فقد النص، نقل يف ابنالدقة ترمجة من فقرة
الرياض أزهار كتابه يف نقلها خاقان بن لفتح الفتح. السيد بيضته: (قال ،وشلب

حرك كانت قرارهمـومنها كان وفيها ضته و أبيه وعرارهم،ة آسهم منا ومنها
هلا ملولده بطليوس إىل .)٢()ونسب

بلنسية مبدينة ولد أنه البغدادي باشا إمساعيل سب،)٣(وذكر وهم ابنوهو أن به
بلنسية سكن .السيد

: 
معرفته استطعت وما أسرته عن بال ذا شيئاً أعرف شلب: ال من أباه له)٤(أن أعرف وال

حممد بن علي سوى أهل،أخوة من علياً أن بشكوال ابن ذكر فقد ببطليوس، ولد ولعله
القفطي،بطليوس بط)٥(ونقل ترك علياً أن ويبدو بشكوال، ابن ذكره رباحما قلعة إىل ليموس

حري مه ا فقد حبياته أودت حملنة فيها القلعةـفتعرض إدارة ويل الذي عكاشة بن حكم بن ز
سنة أبيه مقتل ـ٤٦٧بعد شيء(فاعتقله)٦(ه ال رغيفاً عليه جيري وكان ضيق بيت يف

وهلك ضعف أن إىل سنة)٧()معه مبعتقله تويف علياً أن بشكوال ابن ذكر ٤٨٠وقد

                                       
الطيب) ١( .١/١٨٥نفح
الرياض) ٢( .٣/١٠٥أزهار
العارفني) ٣( .١/٤٥٤هدية
الرياض) ٤( .٣/١٠٥أزهار
الرواة) ٥( .٢/٣٠٧أنباه
السرياء) ٦( . ٢/١٧٧احللة
نفسه) ٧( . املصدر



ـة٥ املقدم
ـ والسيوطي؛ه القفطي أن سنة)١(إال وفاته تاريخ ـ٤٨٨جعال ما،ه أن والراجح

ع بن احلكم بن حريز ألن الصواب إىل أقرب بشكوال ابن سنةكاذكره قتل شة
ـ٤٨٠ .)٢(ه

   : 
الفتنة بعد اخلامس القرن يف قرطبة أصاب ما املؤرخ يتصور أن جداً العسري من

إىل أدت األمويةاليت اخلالفة واختالف،سقوط واحنالل متزق من لألندلس جرى وما
حروب وويالت واملؤامرات،أهواء الدسائس أمراؤها حيوك دويالت إىل حتولت فقد

ويدفعون املشترك، عدوهم صاغرينوميالون اجلزية بعض،له على بعضهم ويشن
إىل اخلضر األندلس مدن وحتيل والدمار املوت تزرع فيهاحروباً ينتشر خاوية مدن

مسيت متصارعة، ودويالت وأحزاباً شيعاً البالد تفرقت فقد واجلوع، دول(اخلوف
.)٣()الطوائف

ومازال السيد، ابن ولد األندلس يف املسلمني حياة من القاسية املرحلة هذه يف
الرغم وعلى عنه، شئ كل جنهل نكاد حىت حياته من كثرية جوانب يكتنف الغموض

ذلك وفاتهمن حىت والدته منذ وحياته لنشأته رفيع خيط رسم .أستطيع
بني وتنقل حياته، من األكرب الشطر يف الطوائف دول السيد ابن عاصر

م على،دويال حياته تقسيم ميكن هذا وعلى بلنسية يف املرابطني خالل استقر مث
األوىل. مرحلتني الطوائ: املرحلة أمراء دويالت بني متنقالً .فقضاها

الثانية املرابطني: املرحلة حكم إبان ببلنسية فيها .استقر
 : 

حديثة ماردة، إقليم من مدينة وهي أسلفنا، كما بطليوس مبدينة صاحبنا ولد

                                       
الوعاة) ١( .٢/١٨٩بغية
ا) ٢( .٢/١٧٨لسرياءاحللة
املقتبس) ٣( جذوة الفترة هذه خبصوص . ٣٦-١٨يراجع



٦ ـة املقدم
يف تقع ومنهابالعمران أيام ستة إشبيلية إىل منها كبري، ر ضفة على األرض من سط

مراحل ست قرطبة امل،)١(إىل أن فاألحزانويبدو اجلديد املولود باستقبال تعبأ مل دينة
ع باهللا املعتضد بني طاحنة حرب إثر تعمها حممدبَّمازالت بن ـ٤٦١ت(اد حاكم) ه

األفطس بن املظفر حاكمها وبني ـ٤٦١ت(إشبيلية خالية)٢()ه مدة بقيت وقد
ألهلها القتل استئصال من واألسواق كبري،الدكاكني ربيض للمدينة منوكان أكرب

بالفنت خال شرقها يف .)٣(املدينة
والتحصيل، الدرس يف حياته من املرحلة هذه قضى السيد ابن أن واملتوقع

بطليوس علماء من وعلي،فيسمع البطليوسي أيوب بن عاصم وخباصة عنهم وأخذ
حممد .بن

مكانة هلا كانت فقد تعليمه، إلكمال قرطبة إىل رحل السيد ابن أن ويبدو
يف مسقطخاصة عن تبعد ال املدينة أن كما عامة بصورة األندلس مسلمي نفوس

مراحل ست من أكثر بعد،)٤(رأسه حظيت قد ا أ إليها الرحلة على يشجع ومما
األموية اخلالفة سنة،سقوط حممد بن هشام باهللا املعتد ـ٤٢٧وخلع واستيالء)٥(ه

واالستقر الدعة من بكثري احلكم على حممد بن سنةجهور وفاته وبعد ار،
ـ٤٣٥ سياسة)٦(ه على فسار جهور، بن حممد الوليد أبو ولده بعده من احلكم توىل

سنة مات أن إىل ـ٤٤٣أبيه غريه،ه من خائف كل فيه يأمن حرماً املدينة فصارت
ولدي حكم إبان أحواهلا اضطربت فقد عليه كانت ما على تستمر مل احلال أن غري ،

                                       
املعطار) ١( .٩٣الروض
الطوائف) ٢( اخلامس٤٢-٤١دول القرن يف إشبيلية ،١٢٧.
املعطار) ٣( .٩٣الروض
املعطار) ٤( .٩٣الروض
املغرب) ٥( املعجب٣/١٤٦البيان ،٥٨.
املل) ٦( املعجب٣٥مستبغية ،٥٩.



ـة٧ املقدم
نتيجة جهور بن الرئاسةحممد على حتقيق)١(تنافسهما عباد بن املعتمد فاستطاع

سنة عليها باالستيالء ـ٤٦٢حلمه سنة،ه النون ذي بن املأمون احتلها ـ٤٦٧مث ه
نفسها السنة يف ا استعاد عباد ابن .)٢(واستطاع

الغساين علي أبا أستاذه السيد ابن لقي قرطبة احملدثني،ويف شيخ وكان
وليس)٣(بقرطبة خربان، إال قرطبة يف السيد ابن أخبار من أيدينا أورده:األول: بني

قال مدحه قرطبياً شاعراً ا جييب للبطليوسي قصيدة وهو خاقان بن الفتح :تلميذه
دررنذهب من شاء ما فحوى ه

من باحلربحختتال املرقوم ربها
بصري ال القلب وسواد بصرييت
نظر ذي حكم يف لقرطبٍة )٤(يوماً

الفكرقل من حبر يف غاض للذي
ع زفـهللا رائحةـذراء منك ت

ومرتهلا ودي من الصدق صداقها
يفبوهل ـاظرةـظنطليوس ـ من م

وهو القفطي أورده فقد الثاين اخلرب حممد: أما أيام يف قرطبة سكن قد وكان
كاتبه وكان قرطبة صاحب احلاج الكاتب:ابن عليه،علياً بقرطبة األمور ،ومدار

عزونوكان أحدهم يسمى ثالثة بنون رمحون،له وكانوا،والثاين حسون، والثالث
صوراً الناس أمجل من وكانوا احللم حد يف على…صغاراً القرآن يقرءون وكانوا

ذلك يف اجلامع إىل وخيتلفون م،املقرئ، ولع قد السيد بن حممد أبو ولَموكان
منه وال صنفهم غري يف كان إذ صحبتهم شجرة،مميكنه حتت اجلامع يف جيلس وكان
مها بيتني فيهم فقال فيه، يقرأ كتاب يف :يتعلل

ـز فع ـزوٍن ع حب يف ومهت خيفيين كاد حىت سقمي ينوأخفيت
ف حسون ريق إىل نفسي ظَِمئَت فإن برمحوٍن ارمحوين احسوينـمث

                                       
.١/٥٦املغرب) ١(
د) ٢( عباد، بن خالص.املعتمد املل،١٢٦-١٢٤صالح بغية أيضاً واملعجب٣٥مستوينظر

.١/٥٦واملغرب،٥٩
الصلة) ٣( يف مبحث١/١٢٤ترمجته يف ذكره وسيأيت .يوخهش،
الرياض) ٤( .٣/١٤١أزهار



٨ ـة املقدم
أبيهم من نفسه على بلنسية،وخاف إىل وخرج قرطبة من معففر اخلرب ويرد ،
السيوطي عند التحريف من عبارة)١(شئ منه سقط الكاتب(فقد فصار) على

مجلة اخلرب اية من سقطت كما قرطبة صاحب احلاج بن حممد أبناء وخرج(األوالد
بلنسية املقري). إىل أيضاً اخلرب أورد السيوطي)٢(وقد عن .نقالً

اآلت لألسباب اخلرب هذا تصديق أستطيع :يةوال
بالشرف،-١ املخل والسخف والفجور بالطيش توحي ال السيد ابن سرية إن

سريته يشيب مبا يذكره مل له ترجم .فمن
ترمجوا-٢ الذين معاصريه من أحداً يوأن مل قريبرِشله من اخلرب هذا إىل
بعيد ه،وال إىل يشر مل إليه تنسب اليت املقذعة املقامة يف خاقان بن الفتح أن ذاحىت

حيب ما نسج من املقامة صاحب متكن مادة من فيه ما برغم .اخلرب
حممد-٣ احلاجاوأن املرابطنياواحد-بن قواد يفيِّع-من لقرطبة حاكماً ن

لبلنسية حاكماً عني كما السادس، القرن جاوز،)٣(أوائل أن بعد احلكم توليه أن أي
العمر من واخلمسني اخلامسة سن السيد نضوكا،ابن قمة يف املرحلة هذه يف ـن هج

حتت جيلس أن املعقول من فليس بقرطبة كان السيد ابن أن صح فإن الفكري،
العمر ذا وهو صغار أوالد إىل النظر يستِلص حوله.شجرة التف وقد تصوره ميكن

التلقني وجودة التعليم حبسن وصف فقد عليه، ويقرءون منه يأخذون العلوم ،طالب
ثقة ضابطوأنه .)٤(حافظ

السابع العقد أواخر يف قرطبة عمت اليت املستقرة غري السياسية احلالة أن ويبدو
ا مغادر إىل السيد ابن دفعت اخلامس القرن .من

طليطلة إىل رحل السيد ابن أن الغالب األندلس،،ويف بالد جلميع مركز وهي

                                       
الوعاة) ١( .٥٦-٢/٥٥بغية
الرياض) ٢( الطيب٣/١٠٢أزهار نفخ ،٣/٢٨٧.
املغربالبيا) ٣( .٤/٤٨ن
.١/٢٩٢الصلة) ٤(



ـة٩ املقدم
عن نفسه باملقدار وتبعد مراحل تسع مبقدار قرطبة عن واملريةتبعد وعلى)١(بلنسية

ابن ذكر فقد النون، ذي بن باهللا القادر حكم إبان دخلها السيد ابن أن األغلب
القادرخ مدح يف قاهلا قصيدة السيد البن ترمجته يف .)٢(اقان

جملس وصف يف السيد البن أخرى قصيدة يذكر خاقان ابن أن الغريب ومن
قوله منها أورد بالناعورة :القادر

جنرـكَذْأَ حسن ـين اخللدـ ة
نـوغي مـم وطش اوردـٍد
فـفي الآليل األسـه دـواغر
ـدـ بالعق ـاب الكَع ـو زه ـادر ق

جتهـي رمقت إن منظراً ا
مسـترب عنربٍةـةُ وجوُّ ك
نظَمتـوامل قد كالالزورد اء

يزه ـىتراه ال ـه ـ ب حيل إذ
العقيان قالئد يف نفسها القصيدة يورد أ،مث جملسويذكر وصف يف قيلت ا

النون ذي بن القادر؛املأمون السيد ابن فيه يذكر الذي البيت فيها يورد ال أنه . )٣(إال
نف كتابه يف يذكر املقري أن بن)٤(الطيبحكما للفتح السيد ابن ترمجة عن نقالً

األستاذ(خاقان الكبري العالمة ترمجة يف صورته…وقال مع: ما حضر أنه أخربين
باملنيةاملأ الناعورة جملس يف النون ذي بن القصيدة،)مون يذكر املأمون،مث ذكر ويرد

الصورة هذه على القادر من بدالً نفسه البيت :يف
يزه ـراه ـوت ال ـه ب حيل زهـإذ ـون ـدومأم بالعق الفتاة

املقر أن الروايتني موازنة بعد ظننت ابنيوقد ترمجة نقل يف الدقة يتحر مل
ما،دالسي وأن النقل يف أميناً كان الرجل أن يل فتبني املخطوطة النسخة إىل فرجعت

املخطوط يف ورد ملا مطابق الرياض أزهار يف .)٥(ورد

                                       
املعطار) ١( .٣٩٣الروض
الرياض) ٢( .٣/١٣٥،١٣٦أزهار
العقيان) ٣( .٢٢٢قالئد
.١/٦٤٣الطيبحنف) ٤(
الرياض) ٥( ورقة٣/١٠٧أزهار السيد ابن ترمجة ،٤.



١٠ ـة املقدم
إقامت خالل السيد ابن بطليطلـوكان احلسنـه أيب مع طيبة عالقة على ة
النون ذي كاتب العريف بن تنبئ،)١(راشد شعرية مراجعات بينهما كانت عنفقد

بينهما يربط الذي اإلخاء وصادق الود .)٢(عميق
وال باألدب اهتمام للقادر يكن يعرف،فيه)٣(لهظحومل ال جباناً احلزموكان

وقد األمور بكر،وسياسة أيب وزيره قتل إىل قدرها حق األمور تقديره وعدم طيشه دفعه
أق من تعد نكبة إىل حكمه إبان املدينة تعرضت كما حلتاحلديدي اليت النكبات وى

الطوائف أمراء عهد يف عام. باألندلس السيد بابن أملت اليت النكبة أن أستبعد ـ٤٧٠وال ه
املدينة ا مرت اليت الدامية األحداث تلك خالل .كانت

رزين ابن وكان هلا، رزين بن امللك عبد مروان أيب حكم أبان شنتمرية السيد ابن ودخل
البسالة( اختذته خوراً،قلباًرجالً وال جبناً يعرف ال وخِلْباً شغافاً عليه دولته،وضمت وكانت

أخالق للمكارم فيها ترضع األعيان ومقذف البيان .)٤()موقف
م(وكان من م مبطلو متعسراً الشعراء على متعسفاً وأدبه شرفه سوريمع

أل)٥()العطاء شنتمرية يف امتدت قد السيد ابن إقامة أن ويبدو رزين، ابن ـهرفَع(ن
حمٍل من،أرفَع منـوأنزله شاء ما وأقطعه مسائه يف وأطلعه واحلَل العقْد أهل زلة

مائ مناهل أصفى وأورده ندمائهه،نعمائه خواص مع .)٦()وأحضره
بن عيسى أيب مع وطيدة عالقة على شنتمرية يف إقامته خالل السيد ابن وكان

حاكم مل)٧()مربيطر(لبون أخذهاالذي فقد طويالً هلا حكمه من(يدم رزين ابن

                                       
القصر٢/٣٢املغرب) ١( خريدة ،٢/١٦٤.
الرياض) ٢( .٣/١١٣،١١٤،١٣٢أزهار
قالذخري) ٣( . ١/١١٦م٤ة
العقبان) ٤( ٥٨قالئد
السرياء) ٥( . ٢/١١٠احللة
الرياض) ٦( .٣/١٢٣أزهار
.٢/٢٧٥املغرب) ٧(



ـة١١ املقدم
حال أنكد وأقطعه باحملال وخدعه ضته بعد وأقعده ابن)١()قبضته السيد ابن مدح وقد

وقربه فأكرمه أخيه)٢(لبون بوفاة أحزانه لبون ابن شارك كما مؤثرة،، بقصيدة . فرثاه
السيد البن رزين ابن تنكر أجهله استعطافه،ولسبب رائقفحاول من بقصيدة

قوله منها نذكر :الشعر
بعيـلبىفتقض ويدنو دهاـانايت
صدودهاىويمح الغانيات بوصل

عبيدها املوايل طول رجا وِقدماً
مـبدائع منـه يفيدهاـازال ك

ـدها قصي احلسان سجاياك حتلى

يعيدها جفاين ممن عطفة عسى
بع األيام تعِتب اـفقد عتا د

امل أيها عبـفيا أنا الذي دهـوىل
أنعٍم عبد من الشعر حر حنو أَِصخ
ـا ـ كأمن السامعني تروق قواف

ي مل رزين ابن أن وتوسالتهصِغإال حال،لصرخيه أسوأ على وهو سرقسطة إىل .)٣(ففر
البيضاء املدينة سرقسطة كثرية،وتسمى الشوارع، واسعة البنيان، حسنة مدينة وهي

دخله،)٤(البساتني حكمهوقد استمر الذي هلا املستعني حكم أبان السيد ابن ا
عليها حاكماً تاشفني بن يوسف تركه فقد املرابطني، حكم خالل ِحجزاً(لسرقسطة

النصارى وبني . )٥()بينه
حاله سوء عرف ملا أمريها أن إال فيها السيد ابن إقامة طالت كم أدري به(وال معلماً ذكره

له منوهاً وأحضره خاقان)٦()ومشرفاًومعرفاً ابن أوردها بقصيدة السيد ابن مدحه .وقد
 : 

األندلس إىل املرابطني دخول بعد املرحلة هذه ـ٥٣٩-٤٨٤(وتبدأ ،)ه

                                       
العقيان) ١( .١١١قالئد
الرياض) ٢( .٣/١٢٠أزهار
الرياض) ٣( .٣/١٢١أزهار
املعطار) ٤( .٣١٧الروض
.٢/٤٣٧املغرب) ٥(
الرياض) ٦( .٣/١٢١أزهار



١٢ ـة املقدم
ببلنسية قضاها أنه تعرضت،ويبدو فقد هلا، املرابطي الفتح بعد دخلها ا أ والراجح

اهلز أقوى من تعد هزة إىل الفتح قبل الطوائفاملدينة دول هلا تعرضت اليت ،ات
نكبة اجلحافلَمونكبت ابن حكم إبان دويلة أية مغامر؛تشهدها حاصرها فقد

الكبيطور السيد امسه جوعاًهف(نصراين الناس أكثر والدوابلَِكوأُ،لك اجللود )١()ت
ل التسليم إىل املدينة اضطر فدخلهاـمما بالن،ه أحرقه مث حاكمها، أموال ارواستصفى

عامة الناس أموال استصفى سواء،كما باحملنة .وجعلهم
كما املرابطني، والة بالطات ولوج عن املرحلة هذه يف السيد ابن عزف وقد

عامة بصورة األندلس به حظيت الذي واألمن االستقرار بصورة-أن وبلنسية
للتدريس-خاصة التفرغ على والتأليف)٢(ساعده .والبحث

إشب زار أنه بشكوالويبدو ابن تلميذه فيها لقيه فقد أيامه أخريات يف يلية
ـ٥٧٨ت( عنه) ه .فأخذ

عالق على السيد ابن طيبـوكان تاشفنيـة بن يوسف األمري بكاتب ة
ـ٥٠٠ت( اخلصال)٣()ه أيب بن مسعود بن حممد اهللا عبد ـ٥٤٠ت(أيب فقد،)٤()ه

شعرية مراجعات بينهما ن)٥(كانت وقد تنسبسبت، اليت املقامة اخلصال أيب البن
منها تربأ أنه إال خاقان، بن للفتح .أيضاً

ح من السيد ابن ينج معاصريهسومل بن،د الرمحن عبد بن حممد مه ا فقد
البلنسي اللخمي خلصة بن ـ٥٢١ت(أمحد كتاب) ه شرح(بسرقة يف االقتضاب

الكتاب أمحد) أدب بن حممد بن أمحد العباس أيب ـ٤٦٠ت(من أن) ه ويبدو

                                       
املغر) ١( .٤/٣٣بالبيان
وإقرائها) ٢( العلوم تدريس يف جبودته السيد البن ترجم من أغلب املثال.أشار سبيل على :ينظر

األعيان١/٢٩٢الصلة وفيات ،٢/٢٨٢.
املغرب) ٣( .٤/٨٤البيان
.٢/٦٦،٦٧املغرب١٤٩،١٥٠املعجب) ٤(
الرياض) ٥( .٣/١٣٣،١٣٤أزهار



ـة١٣ املقدم
التهمئاملس هذه عن العزيزةول عبد بن بالباغي-حممد الفقهاء-ويعرف أفىت وقد

شهادته وإسقاط بتأديبه .مجيعاً
العريب بن أمحد بن اهللا عبد بن حممد بن اهللا عبد بن حممد بكر أبو خطأه وقد

ـ٥٤٣ت(املعافري السيد) ه ابن عليه فرد العالء أيب لشعر شرحه لوأ،يف هـظهر
دعواه .بطالن

: 
ال أن السيدويبدو ابن جسد إىل طريقه عرف واملرض من،هن اهللا جناه فقد

منه له جناة ال أنه ظن إىل،مرض العودة فيها متىن قصيدة باملرض حمنته خالل فنظم
قال ربه ليستغفر الشباب :أيام

زمـل أن يستردهـو فانياً اناً
عن غائب قليب رشدـليايل هه

ورده اخللق على حتم منهل إىل
يرده فتيل ـا ـ فيه يكن مل )١(وإن

يودُّه ما امرؤ يعطى وهل وددت
مأل أطراساً محمو اخلناـلني ن

باحلي حباً ذاك وإنينـوما اة
باملىن تخدع ـرء امل نفس ولكن

ذلك ذكر ومخسمائة، وعشرين إحدى سنة من رجب منتصف يف احملتوم أجله يدركه مث
القفطيتل وتابعه بشكوال ابن العماد،)٢(ميذه الضيب،)٣(وابن سنة)٥(والسيوطي،)٤(واكتفى بذكر

فرحون ابن أما وشهرها، بذكرباديآوالفريوز)٦(وفاته اكتفيا وفاتهفقد .سنة
 : 

األندلس يف اإلسالمية احلضارة عصور أكثر من الطوائف أمراء عصر يعد

                                       
حي) ١( الذي اجملموع ضمن وقصائد ورقةرسائل السيد ابن ترمجة على .٨٤توي
الرواة) ٢( .٢/١٤٣أنباه
الذهب) ٣( .٤/٦٥شذرات
امللتمس) ٤( .٣٣٧بغية
الوعاة) ٥( .٢/٥٦بغية
.١٤١املذهبجايبالد) ٦(



١٤ ـة املقدم
وازدهاراً درجاتتقدماً أقصى إىل اجلانب هذا يف وصلت فقد واآلداب، العلوم يف

ع حىت والرقي اخلالفةدَّالتطور وعصر اإلمارة جتمعت(عصر طويلة إعداد فترة
الدراسات فروع من فرع كل يف غزيرة وافرة مواد . )١()خالهلا

ما إىل إليصاهلا واآلداب العلوم حركة دفع يف عوامل عدة أسهمت وقد
وميوهلم؛إليهوصلت احلكام أهواء واختالف احلكم مراكز علماء)٢(فتعدد وانتشار

والدينية االجتماعية واحلرية األندلس أحناء شىت يف الكتب جمموعات وتفرق قرطبة
الطوائف أمراء أباحها اليت،)٣(اليت الفكرية النهضة على ساعدت عوامل كلها

وامل املرحلة هذه يف بوضوح ـةظهرت وصلتاليترحل متعددة فنوناً فإن إىلتلتها،
لألندلس املرابطني حكم خالل والكمال التطور من رفيعة .)٤(درجات

السيد ابن عاش املرحلة هذه بأنواع،يف تزويده يف كثرية عوامل أسهمت وقد
العربية علماء كبار مصاف يف ووضعته مداركه فوسعت عصره،املعرفة يف ال

ا،فحسب عصور كل يف أيديولكن على املبكر فالتعليم اإلسالمية، العربية حلضارة
العلماء من سبقه من جهود استيعاب على واحلرص أجالء الطويلة،شيوخ والرحلة

أمراء بالطات يف واالختالط صادفته اليت والتجارب للتلقي الفطري واالستعداد
عو كلها والتأليف، الدرس على حدب مع األندلس علماء بصفوة املالطوائف

ترجم من كل النهاية يف ودفعت إليه وصل ما إىل الوصول من ينعتهمكنته أن له
الصفات واملفكرين،بأحسن العلماء ألقاب بكل .ويلقبه

يد على تلقاها اليت العلمية الثروة تلك السيد ابن ثقافة مصادر أهم من ولعل
تتاح كانت فما لوشيوخه، العلمية املكانة هذه تعلَمله علىيتلق فيه يعتمد ليماً

السيد ابن وكتب التراجم كتب لنا حفظت وقد األول، الرعيل من سبقه من جهود

                                       
جنثالث) ١( آخنل األندلسي الفكر . ١٣تاريخ
األندلس) ٢( األدب .٧١يتاريخ
األندلس) ٣( الفكر .١٣يتاريخ
.٢٢نفسهاملصدر) ٤(



ـة١٥ املقدم
منهم أساتذته،نفراً عن تلقاها اليت املعرفة مقدار عن ينبئنا أحصيته الذي العدد وهذا

بداية تعد ـةاليت السيدطيب كابن عامل :لتنشئة
بن-١ علي احلسن بنأبو البطلحممد باخليطال-يوسيالسيد كان-يعرف

معتقالً مات غراب، بن بكر أيب عن روى وضبطها، وحفظها اللغة علم يف مقدماً
وأربعمائة مثانني سنة حنو يف رباح اللغة)١(بقلعة يف املربز كتاب السيد ابن عنه روى ،
احلجازي يونس بن حممد اهللا عبد احلسن،أليب بن حممد بكر أليب مقسم ابن ونوادر

حامتبن بن أمحد نصر أليب واألجناس العطار، املقرئ مقسم بن احلسن بن يقوب
اإلنسان، وخلق والفرق، والنبات، واألصوات، واإلبدال، والقلب األصمعي، غالم

ا وأراجيزألومعاين واألصمعي، املفضل، واختيارات السكيت، البن واألضداد بيات
العالء أليب والضوء الزند، وسقط .العجاج،

األندلس-٢ البطليوسي أيوب بن عاصم بكر ـ٤٩٤ت(يأبو عن) ه روى
الغراب بن حممد بكر واملعرفة،أيب اآلداب أهل من كان طالب أيب بن ومكي
للمعلقات شرح له عنه،باللغات، رواية السيد .والبن

فرحون-٣ وابن بشكوال ابن ذكره الوراق سعيد خري)٢(أبو روى)٣(وابن ،
مق السيد ابن األصمعيعنه واختيارات الفرسان .اتل

السيدتكما ابن الغساينعلىتلمذ علي البغدادي،)٤(أيب الفضل وأيب،)٥(وأيب
موسى بن هارون القريواين،نصر الدائم .)٦(وعبد

: 

                                       
الرواة١/٢٩٢،٢/٤٥١الصلة) ١( أنباه الد٢/٣٨٤، .١٤٠املذهبيباج،
.١٤١املذهبيباجالد) ٢(
خري) ٣( ابن .٤١٢فهرسة
.١/٢٩١الصلة) ٤(
االستبصار) ٥( عن عدل ممن خري٢١،٤٥االنتصار ابن فهرسة ،٤١٢.
.٢٣نتصارالا) ٦(



١٦ ـة املقدم
أي فيهاعلَمإن يتعلم األوىل مبرحلتني، العلمية حياته أثناء يف مير أن البد األعالم من
أعال عن حياتهفيأخذ من الثانية املرحلة تبدأ نضجه بعد مث عصره العطاء،م مرحلة .وهي

أن السيد ابن تالمذة ببعض التعريف خالل من أوضحه أن أريد والذي
ع يكن مل العربيةلَصاحبنا الثقافة تاريخ يف عابراً ثقافات،ماً لكل خالصة كان ولكنه

فيه نشأ الذي .العصر
عناء طالبه بعض جتشم عليه،وقد مؤلفاته بعض وقراءة لقائه أجل من السفر

سليم علمي منهج صاحب كان الرجل أن طالبه،والشك به مل،وثق علم ذا وكان
أحد على به .يبخل

أيضاً العربية الثقافة حركة يف دورهم هلم أعالم السيد ابن وكان،وتالميذ
وأكم ترمجته أحدهم فكتب الوفاء، غاية ألستاذهم أوفياء كتبهمنهم من كتاباً آخر ل

مؤلفاته بعضهم وروى وفاته بسبب إكماله يستطع تالمذته.مل :ومن
نصر-١ أبو الكاتب القيسي اهللا عبيد حممد بن حممد،الفتح أيب من مسع

ومخسمائة عشرة ست سنة االنتصار بليغاً.كتاب مترسالً اآلداب على قائماً ،كان
ت اآومن ومسرح األنفس مطمح كتاب العقليفه قالئد وكتاب حماسنيلتأنس يف ان

مراكش حضرة من لبيت بفندق ذبيحاً تويف البطليوسي، السيد ابن وترمجة ،األعيان،
ومخسمائةود وعشرين مثان سنة الدباغني بباب ).٣١٣املعجم(فن

احلسني-٢ أبو القيسي سعد بن هشام بن حممد بن امللك عبد احملدث الفقيه
الطال- بابن سنةت-يعرف كتاب٥٥١ويف السيد ابن كتب من وروى ـ، ه

للسقط، وشرحه وشعره، خلصة البن ورسالته اخللل، إصالح وكتاب االقتضاب،
واملثلث، السيد، ابن وفهرسة وشعره، اخلمسة األحرف بني والفرق احلديث، وعلل
وكتاب األجناس، وكتاب مقسم، ابن ونوادر اللغة، يف املربز كتاب عنه وروى

ومقاتلالقلب واألضداد، والنبات، اإلنسان، وخلق والفرق، واألصوات، واإلبدال،
والضوء الزند، وسقط العجاج، وأراجيز واألصمعي، املفضل واختيارات الفرسان،

امللتمس( األبار،٣٧٤بغية ابن السيد،٢٦٢ومعجم ابن عن مروياته يف وينظر
ابن ).٣٩١،٣٩٢،٤١٢،٤٣٣خريفهرسة
أ-٣ العبدريالفقيه الرمحن عبد بن سعيد بن أمحد بن اهللا عبد حممد بو



ـة١٧ املقدم
موجوال بابن بلنسية-املعروف أهل سنة-من بإشبيلية ـ٥٦٦تويف من،ه روى

السيد ابن األسباب:كتب على والتنبيه الكتاب، أدب شرح يف االقتضاب اليتكتاب
اال يف والكالم ومذاهبهم، عقائدهم يف املسلمني بني اخلالف وردهأوجبت واملسمى، سم

األحرف بني والفرق احلديث، وعلل الزند، سقط وشرح العريب، بن بكر أيب القاضي على
واملثلث السيد، ابن وفهرسة األبار(.وغريها،اخلمسة، ابن والتكملة٢٦٧-٢٦٦معجم ،

الصلة خري،٨٤٧-٢/٨٤٥لكتاب ابن فهرسة السيد ابن عن مروياته يف ،٢٠٤وينظر
٢٥٨،٣١٦،٣٢٦،٣٤٤،٤٣٣.(

من-٤ األستاذ األنصاري اخلري سعد بن حممد بن إبراهيم بن علي احلسن أبو
بلنسية تغلب،أهل غفلة إىل منسوباً اآلداب يف وتفننه العربية يف تقدمه على كان

منهاعليه، بديعة رسائل انتهى: له حيث من ابتدأه اجلمل، شرح يف احللل كتاب
ا أيب طرر ومحع الوقشيالبطليوسي إىل،لوليد الكامل علي السيد بن حممد وأيب

سنة بإشبيلية تويف القرط، ومساه قبله من ـ٥٧١زيادات األبار(ه البن املقتضب
س٥١ والصلة املوصول لكتايب والتكملة الذيل ).١٩١-١/١٨٧م٥،

السيد ابن تالميذ من علماً وسبعني أربعة الفالحي يعقوب الزميل أحصى وقد
هلم ذكرتفترجم اليت املصادر ذكر مع أمسائهم بذكر أكتفي آخرين، ذكر وفاته
ل م :وهم،هـتلمذ
بكر-١ أبا يكىن بلنسية أهل من املطرف بن الصل(أمحد لكتاب ةـالتكملة

س٨٦-١/٨٥ والصلة املوصول لكتايب والتكملة الذيل ).١/١٩٤م١،
خضر-٢ بن أمحد حممد بن الصلة(أمحد لكتاب ).١٩٤-١/٤٨التكملة
علي-٣ بن حممد بن س(أمحد والصلة املوصول لكتايب والتكملة ١الذيل

).٤٤٧-٢/٤٣٩م
حمم-٤ بن حممـأمحد بن والتكمل(دـد والصلـالذيل املوصول ةـة

).٤٨٣-٢/٤٨١م١س
يوسف-٥ بن حممد بن والصلة(أمحد املوصول لكتايب والتكملة الذيل

).٢/٥٢٩م١س
إبراهيم-٦ بن اهللا سعيدعبد والصلة(بن املوصول لكتايب والتكملة الذيل



١٨ ـة املقدم
).٤/١٧٦س

القيسي-٧ احلسن أيب بن والصلة(عمر املوصول لكتايب والتكملة الذيل
).٤٦٩-٢/٤٦٧م٥س

اخلشين-٨ اهللا عبيد بن الصلة(حممد لكتاب ).٥٢٦-٢/٥٢٥التكملة
 : 

حظيت العربية، علماء مشاهري من السيد ابن باهتماميعد التأليف يف جهوده
اجلادة اإلضافات بسبب واحملدثني منهم القدامى والدارسني، العلماء من كبرية طائفة
جوانب شىت يف اإلسالمي العريب الفكر أثرت اليت العميقة الفكرية واإلسهامات

بقوله خاقان بن الفتح وصفها فقد يف: (املعرفة، صنوفوتواليفه وغريها ،املشروحات
األذانوهي يف بشكوال)١()شنوفاليوم ابن فيها حساناً: (وقال كتباً الضيب،)ألف : وقال

باعه( وامتداد نفوذه واتساع رسوخه على دالة خلكان،)٢()وتواليفه ابن كتباً(:وقال ألف
ممتعه الفدا،)٣()نافعة أبو وغريها: (وقال اللغة يف املصنفات الفريوز. )٤(صاحب :باديآوقال

الت( اجلليلةله .)٥()صانيف
يف ا تفرد اليت آرائه بعض على ضيف شوقي الدكتور أستاذنا نبه وقد

كتابه)٦(النحو أمهية على السامرائي إبراهيم الدكتور أستاذنا نبه املسائل(كما
ـواألجو مسائل) ةب بعض كتابهـهفحقق يف عربية(ونشرها ودراسات نصوص
مطلق) وإفريقية أبري الدكتور اللغويةوعرض السيد ابن مؤلفات وأشاد،بعض

                                       
العق) ١( .٢٢٢انيقالئد
امللتمس) ٢( .٣٣٧بغية
األعيان) ٣( .٢/٢٨٢وفيات
والنهاية) ٤( .١٢/٩٨البداية
اللغة) ٥( أئمة تاريخ يف .١٠٢البلغة
النحوية) ٦( .٢٩٥-٢٩٤املدارس



ـة١٩ املقدم
األندلسـمبن يف اللغة علماء بني العملية .)١(زلته

والنحو اللغة يف قيمة مؤلفات فألف السيد ابن عند املعرفة جوانب تعددت وقد
والفلسفة واألدب سبيل،والقراءات على منها أذكر جادة دراسات مؤلفاته حول ودارت
امل حمسن خالد دراسة اللغوي(ةموسواملثال العامل البطليوسي السيد يعقوب،)ابن ودراسة

يف(املوسومةيحالالف وجهوده البطليوسي السيد ).اللغةابن
يعترب ظل أن بعد الفيلسوف هذا اكتشاف بالثيوس آسني املستشرق أعاد وقد

الن عداد طويالًحيف زمناً واللغويني السري؛اة مؤرخو ا وقع هفوة دفق،)٢(بسبب
السيد ابن مؤلفات يف الفلسفي اجلانب أمهية على املستشرق هذا كتابه،نبه يعد :إذ

اليوناين) (احلدائق( والفكر اإلسالمية الشريعة بني للتوفيق حماولة أول)٣()أول ولعل
احلديثة بالعلوم حتقق وله خاقان ابن ذكره ما الفلسفية السيد ابن مكانة إىل إشارة

يف وتعرف نكبوالقدمية وال شرع مضمار عن مبعرفتها خرج ما املستقيمة طرقها
فرع وال للسنة أصل .)٤(عن

يف يذكرها عنها سئل أسئلة سبعة على السيد ابن فيه يرد احلدائق وكتاب
املسالك)٥(املقدمة ضيقة أسئلة ما،وهي املهالكتفضيوكثرياً إىل .بسالكها

كل يف يرد أبواب سبعة على كتابه قسم تلكوقد من سؤال على باب
ـة،األ األولسئل قوهلم: فالباب شرح األول: يف السبب عن املوجودات ترتيب إن

مبد إىل مرجعها ومهية دائرة الثاينئحيكي والباب اإلنسان، صورة يف شرح:ها يف
يبلغ: قوهلم حيث إىل مماته بعد تبلغ ذاته وإن ومهية دائرة حيكي اإلنسان علم إن

حياته يف الثالثعلمه والباب قوهلم:، شرح يتصور: يف أن اجلزئي العقل قوة إن

                                       
األندلس) ١( يف اللغوية .٣٥١-٣١٩،٣٣٨-٣١٨احلركة
اإلسالمية) ٢( الفلسفة .٣٤٩تاريخ
األندلس) ٣( الفكر .٣٣٥يالتاريخ
الرياض) ٤( .٣/١٠٦أزهار
العويصة) ٥( الفلسفية العالية املطالب يف . ٧احلدائق



٢٠ ـة املقدم
الرابع والباب الكلي العقل قوهلم:بصورة شرح والباب: يف ومهية، دائرة العدد إن

قوهلم:اخلامس شرح تعا: يف الباري صفات اىلإن يوصف أن يصح وجهإالال على
السادس.السلب قوهلم: والباب شرح الباري: يف والبابىلتعاإن نفسه، إال يعرف ال
اجلسد: السابع مفارقة بعد حية الناطقة النفس أن على الربهان إقامة شرح وردت،يف وقد

طيماوس كتايب عن نقول الكتاب اسم،يف تردد كما ألفالطون، الطبيعة بعد وما
الكتاب من موضع غري يف وأفالطون وسقراط .أرسطاطاليس

ا ركوب يتقصد السيد واسعةوابن وثقافة فذة مقدرة على ليدلل لصعب
املسلمني بني اخلالف أسباب هلم يبني مؤلف إىل الناس حاجة ملس فقد وقاد، وذكاء

اإلسالمية املذاهب ظهور إىل أدت كتابه،اليت على(:فألف التنبيه يف األنصاف
آرائهم يف املسلمني بني االختالف أوجبت اليت السي،)األسباب ابن أنصف دوقد

بوصفه النظري(كتابه املن،قليل عجيب للجمهور يشبه،زعـنافع املقطع غريب
خمترع غري كان وإن الفقهاء،)١()املخترع معرفة مدى إىل يعود اخلالف أن وذكر

و ا، ودالال العربية أوجهـنأباللغة مثانية من يعرض منها: ه األلفاظ: األول اشتراك
واجمل: والثاين،واملعاين والتركيب،: الثالثواز،احلقيقة اخلصوص: الرابعواإلفراد

والسادس: اخلامسووالعموم، والنقل، فيه،: الرواية نص ال فيما :السابعواالجتهاد
واملنسوخ، والتوسع: الثامنوالناسخ .اإلباحة
وجوانب(والكتاب باللغة يرتبط كما الفقه ومسائل باألصول يرتبط

املؤلف(،)٢()األدب أكثر الفقهوقد مسائل من املتنوعة واألمثلة اإلشارات من
والسرد التحليل سبيل على ال واللغة والفلسفة والكالم احلديث على،وقضايا ولكن

والتدليل التمثيل .)٣()سبيل
وطالبه معاصريه ثقة السيد ابن حاز لعلمهتعرضوكما بعضهم ،المتحان

                                       
.٢١نصافألا) ١(
واألجو) ٢( .١٣) الدراسة(ةباملسائل
نفسه) ٣( . املصدر



ـة٢١ املقدم
ع فيجيب لالمتحان أو لالستفهام أسئلة يسأل وألفـوق،نهافكان أجوبتها مجع د

مساه كتاباً واألجوبة(:منها يف)١()املسائل متعددة مسائل على الكتاب احتوى قد
والعروض واملنطق والفلسفة واحلديث والقراءات والتفسري واللغة والصرف ،)٢(النحو

أجوبته تقتصر بكل(ومل أجوبته أحاط إمنا العلوم بشىت األقدمني كتب روته ما على
اأ وإثبا احلقيقة إىل للوصول املعرفة .)٣()سباب

اعتباطاً كتبه يؤلف ال ما،والبطليوسي إىل الناس حاجة عينيه نصب يضع وإمنا
السيد ابن ملس وقد مؤلفاته، أغلب مقدمة يف صرح كما منه م استفاد ومدى يؤلفه

هي معينة حروف يف والعوام اخلواص أخطاء والذالظال(كثرة والضاد والسنياء
اخلمسة،)٤()والصاد األحرف بني الفرق كتابه أبواب،فألف مخسة على : وقسمه

والثاين: أوهلا( والذال، والضاد الظاء والثالث: باب والضاد، الظاء الظاء: باب باب
والرابع واخلامس: والذال، والذال، الضاد والسني: باب الصاد .)باب

عل يعتمد معجمياً تأليفاً ليس هذهوالكتاب أحد بنيتها يف اليت األلفاظ حصر ى
فحسب هو،احلروف للنظائرحصرإمنا خاص فهم على لفظه،مبين اتفق ما على قائم

واملعىن اللفظ فيه اتفق وما معناه بعضها،واختلف مع األحرف هذه فيه تشترك ما ذكر ،مث
يف ورد يدوما السيد ابن وكأن اآلخر، مع ـه ل ـة شرك ال ِممَّا إىلاحلرف وردعو ما حصر

اعتباراً بينها اجلامع يكون احلروف من طوائف على وتقسيمها املعجم حروف يف األلفاظ من
والصفات املخارج يف التقارب أو التشابه يف يتمثل .صوتياً

املشرق مؤلفات ببعض السيد اهتم ككتاب،وقد عليها شروحاً ) اجلمل(فألف
ـ٣٣٩ت(للزجاجي اجلرجاينلع) اجلمل(وكتاب) ه القاهر ـ٤٧٤ت(بد ) ه

شرحه ويعد خاصة، عناية العالء أيب شعر الزند(وأوىل الشروح) (لسقط أقوى

                                       
.٣ةباألجوواملسائل) ١(
واألجو) ٢( .١٧٣) الدراسة(ةباملسائل
نفسه) ٣( . املصدر
اخلمسة) ٤( األحرف بني .٢الفرق



٢٢ ـة املقدم
ـوأو ب) ١()اهاف املسمىـفاق العالء أيب شرح السقط(ه سقط(وكتاب.)٢()ضوء
ابن) الزند أحس وقد الباحثني من طائفة باهتمام حظي العالء أيب كتب أشهر من

حا بالكتاب شرحالسيد إعادة إىل مجيعشرحألن؛جة يستوف مل العالء أيب
كتابه)٣(معانيه يف يسلك مل العالء أبا أن كما الزند(، وإمنا) سقط الشعراء، مسلك

وا( النحل من نكتاً واألنسابآلضمنه باألخبار معرفته يرى أن وأراد يف،راء وتصرفه
والبديع الغريب فيه فأكثر األدب أنواع ا،مجيع فتعددتومزج باملصنوع ملطبوع

أغراضه وبعدت أيب)٤()ألفاظه شعر من طائفة السقط لشعر السيد ابن ضم وقد ،
ويتصف املعجم، حروف على بترتيبه انفرد كما يلزم ال ما لزوم من بعضها العالء

النحوية(شرحه واملسائل اللغوية للتحقيقات التعرض .)٥()بكثرة
اب ا اهتم اليت املشرق كتب كتابومن عنايته وأوالها السيد أدب(ن

قتيبة) الكاتب ـ٢٧٦ت(البن شروح،)ه أهم من يعد شرحه يف كتاباً فألف
الكاتب( غزير)٦()أدب وعلم واسعة ثقافة على فيه تتعلق،دلل موضوعات فيه وعاجل

مساه خمتلفة الكتاب(مبعارف أدب شرح يف ).االقتضاب
يف تناول أجزاء ثالثة على شرحه فشرحهاقسم قتيبة ابن مقدمة األول ،اجلزء

الكتاب أصناف عدد عن،مث هلم غىن ال اليت اآلالت ذكر مع منهم واحد كل ومهام
أربعة) ٧(معرفتها قسمها الكتاب يف وردت وأغالطاً هفواٍت الثاين اجلزء يف وذكر
منها(أقسام، األول فيها: القسم غلط قتيبة-مواضع ابن غلط-يعين على ه،فأنبه

                                       
املق) ١( الزند سقط ـشروح ه .دمة
األعيان) ٢( والنهاية٢/٢٨٢وفيات الظنون،١٢/٩٨والبداية .٢/٩٩٢وكشف
الزند) ٣( سقط .١٥شروح
نفسه) ٤( . املصدر
نفسه) ٥( احملققني(املصدر ـ-د) مقدمة . ه
اجلندي) ٦( سند احلميد لعبد قتيبة .١٥٢ابن
.١/١٠٥االقتضاب) ٧(



ـة٢٣ املقدم
الثاين يف:والقسم فيه منع ما كتابه من موضع يف فأجاز كالمه فيها اضطرب أشياء

الثالث والقسم أبو: آخر، رواه ما على ذلك يف وعول العامة حلن من جعلها أشياء
األصمعي عن عمرو،حامت وأيب األعرايب كابن اللغويني من األصمعي غري وأجازها

وغريه زيد وأيب ويونس ل،مالشيباين ينبغي يقولـوكان أن هو: ه ذكره ما إن
يقول أو واألفصح فالن: املختار قول أجل،هذا من جائز وهو شيئاً جيحد ال وأن
ل اللغويني بعض فيقولـإنكار بسديد،: ه ليس ومذهب صحيح غري رأي ذلك

الرابع أ: والقسم فال إلينا املنقولة البغدادي علي أيب رواية يف غلطاً وقعت علممواضع
عنه الناقلني من أم قتيبة ابن من غلط فإنه)١()أهي الكتاب من الثالث اجلزء أما ،

ملشكل ومعانيها(شرح الكتاب هذا أبيات أمساء،إعراب من حيضرين ما وذكر
بعده من أو قبله من الشعر من به يتصل ما منها بيت بكل أقرن أن وغرضي ؛قائليها

األشعا أحفظ مل يسرية أبياتاً ماإال بالشاهد يتصل ما معرفة ويف فيها وقعت اليت ر
وما الشعر من الشاهد قبل ما بذكره وهو فحواه، عن ويعرب معناه بعدهجيلو

الصحيح املعىن حتديد قد(فإن،يستطيع ا املستشهد لألبيات املفسرين من كثرياً
فيها وقعت اليت األشعار يعلموا مل حني معانيها يف البيت؛غلطوا انفردألن إذا

كثرية تأويالت .)٢()احتمل
: 

طيباً وقوفاً بعضها على ووقف اإلسالمية العربية الثقافة بألوان السيد ابن أمل
أقسام ثالثة على آثاره أقسم أن رأيت :وقد

-  : 
-  : 

ب العربية اللغة جممع جملة يف ونشره فاروق أمحد الكتاب هذا دمشقحقق
.٣٤٣-٣٣٠ص٤٧م٢ج

                                       
.١٠٦االقتضاب) ١(
. ١٠٦االقتضاب) ٢(



٢٤ ـة املقدم
-     : 

بعناية- سنة:طبع ببريوت األدبية املطبعة يف البستاين اهللا .م١٩٠١عبد
الطبعة- هذه نشر ببريوت اجليل دار .١٩٧٣سنة) باألوفسيت(أعادت
عل- منيأحصى نسخ وثالث للكتاب خمطوطة نسخ عشر احلسني عبد

الثالث .)١(جزئه
-     : 

اجمليد عبد حامد الدكتور اإلبي،حققه إبراهيم باملطبعة،اريـوراجعه وطبع
سنة مبصر .م١٩٥٥األمريية

للكتاب احملقق وضعها اليت التسمية يف احلافظ سعيد حممد أربعة)٢(شك وذكر
هي فيها للشك تدعوه :أسباب

واح) أ( يف االسم هذا يرد مـمل احملققدة اعتمدها اليت الست النسخ ن
الكتاب حتقيق .يف

باسم) ب( السيد ابن ملؤلفات تعداده مورد يف الكتاب احملقق ابن(ذكر رد
املعري شعر شرح يف عريب ابن اعتراضات على ).السيد

باسم) ج( فهرسته يف الكتاب ذكر اإلشبيلي خري ابن أيب(إن رد فيه جزء
بن حممد بن اهللا عبد ردهحممد فيما عريب بن بكر أيب القاضي على البطليوسي السيد

املعرييفعليه لشعر .)٣()شرحه
كتابه) د( يف ذكر إمساعيل حمسن خالد العامل(إن البطليوسي السيد ابن
الكتاب-)اللغوي نسخ على كالمه معرض بطنطا-يف األمحدي املسجد يف نسخة
خ ا) ٤(١٣٩٤ع٧٣برقم إج: (عنوا على البطليوسيرسالة حممد)ابات يقترح ومل ،

                                       
اخلمسة) ١( األحرف بني .٣٥) الدراسة(الفرق
واألجوية) ٢( .٢٦ص) الدراسة(املسائل
واألجو) ٣( ـاملسائل ص) الدراسة(ةب خري ابن فهرسة أيضاً .٤١٩وانظر
واألجو) ٤( ـاملسائل ص،٢٧)الدراسة(ةب اللغوي العامل البطليوسي السيد ابن أيضاً .٤٨وانظر



ـة٢٥ املقدم
ل جديداً عنواناً موردـسعيد يف األبار البن املعجم كتاب يف وجدت أين إال ه،

سنة املتوىف القيسي اهللا عبد بن حممد بن للفتح أن٥٢٨ترمجته إىل يشري ما ـ ه
بعنوان كتاباً قال)االنتصار(للبطليوسي كتاب…(:، البطليوسي حممد أيب من ومسع

سنةاال تأليفه من ـ٥١٦نتصار .)١()ه
-      : 

مرتنيعِبطُ- الكتاب سنة: هذا بالسيوس١٩٤٠األوىل آسني وقد،بتحقيق
باألسبانية له ترمجة مع .)٢(نشره

سنة القاهرة يف الكوثري١٩٤٦والثانية احلسن بن زاهد حممد ،بتصحيح
طبعه على احلسيينووقف العطار عزة السيد .ا

-       : 
مرتني- الكتاب هذا الكرمي: طبع عبد سعيد وتقدمي بتحقيق ب،األوىل هـنال

ا كلية من املاجستري سنة-دابآلشهادة بغداد وزارة١٩٧٣جامعة وقامت م،
سنة بنشره العراقية واإلعالم .١٩٨٠الثقافة

النشريت:والثانية صالح العربية،بتحقيق اللغة كلية من الدكتوراه شهادة نال
سنة األزهر .)٣(م١٩٧٤جامعة

-          : 
كتابه يف الفالحي يعقوب الرسالة يف(نشر وجهوده البطليوسي السيد ابن

الذخ،١٨٦-١٨٥ص) اللغة كتاب يف عليها عثر أنه بساموذكر البن أما)٤(رية
ص العقيان قالئد كتابه يف خاقان ابن أوردها قصيدة فهو .٢٣١-٢٣٠الشعر

السيد ابن ترمجة على حيتوي جمموع ضمن والشعر الرسالة من نسخة وعندي

                                       
. ٣٠١–٣٠٠ص) ١(
.٣٣٤صياألندلسالفكرتاريخ) ٢(
ص) ٣( اللغة يف وجهوده البطليوسي السيد .١٧٨ابن
ص) ٤( اللغة يف وجهوده البطليوسي السيد .١٨٥ابن



٢٦ ـة املقدم
الرياض أزهار يف املنشورة خاقان بن مكتبة)١(للفتح يف حمفوظة نسخة عن مصورة ،

بإسبانيا .االسكريال
-   : 

مرتنيطُ- الكتاب هذا سنة:األوىل: بع ـ١٢٧٦بتربيز .)٢(ه
التربيزي١٩٤٠سنة: والثانية شرح مع املصرية الكتب دار مبطبعة
بعنوان،واخلوارزمي جملدات مخسة يف الشروح الزند(وصدرت سقط ) شروح

طه الدكتور عليها أشرف العالء، أيب آثار إحياء جلنة الشروح بتحقيق ،حسنيوقامت
السقا مصطفى األستاذ التحقيق يف حممود،وشارك الرحيم عبد عبد،واألستاذ واألستاذ

هارون اإلبياري،السالم إبراهيم اجمليد،واألستاذ عبد حامد الطبعة. واألستاذ هذه نشر أعادت
سنة) باألوفسيت( بالقاهرة والنشر للطباعة القومية .م١٩٦٤الدار

-      : 
اللزوميات من البطليوسي اختارها اليت للقصائد شرح شرحضم،وهو يف ها

اهلجاء حروف على ترتيبه أعاد حني الزند .)٣(سقط
سنة مبصر الكتب دار مبطبعة منه األول القسم الدكتور،م١٩٧٠طبع بتحقيق

اجمليد عبد .حامد
-    : 

علي له وقدم زوينحققه كلية،احلسني من املاجستري شهادة به ونال
سنة-اآلداب القاهرة .م١٩٧٦جامعة
الطبعة:  -   .هذه
-  : 

مسائله بعض السامرائي إبراهيم الدكتور نصوص،حقق كتابه يف ونشرها

                                       
الرياض)١( . ٣/١٠٣،١٣٧أزهار
العربية(نابروكلم) ٢( .٥/٤١) الترمجة
العالء) ٣( أيب لزوميات من املختار .٣٠-٢٩ص) املقدمة(شرح



ـة٢٧ املقدم
ص وأفريقية عربية .١٨٩-١٤٠ودراسات

سعيد حممد له وقدم شه،حققه به اآلدابونال كلية من الدكتوراه جامعة-ادة
سنة كتاب١٩٧٧القاهرة أن ذكر سعيد حممد أن بالذكر اجلدير ومن ـ، ه

بروكلمان) األسئلة( عزاه السيد)١(الذي مكتبة،البن يف منه نسخة وجود إىل وأشار
برقم بفاس نفسه١٢٤٠القرويني واألجوبة املسائل كتاب .هو

-  : 
-   : 

نسخة وتوجد له ترجم ممن أحد يذكره مل وقبيلته، وبلده وابنه الرجل باسم
برقم املصرية الكتب دار يف تيمور٤٤٢منه .أدب

- : 
ترجم ممن أحد يذكره ضمنمل بدبلن بييت جستر مكتبة يف منه نسخة وتوجد له

برقم ا،٣١٩٠جمموع ذخائر ضمن عواد كوركيس مكتبةذكرها يف العريب لتراث
بييت ج. جستر األول اجمللد املورد، .١٥٨ص٢-١جملة

-   : 
الفهرسة يف خري ابن ذكره االسم يف،٣٤٥ذا املغرب يف سعيد حلىوابن

الرواةيوالقفط،١/٣٨٥املغرب أنباه .٢/١٤١يف
اجلمل(وباسم أبيات شرح يف وفي) احللل يف خلكان ابن األعيانذكره ات

اجلنان٢/٢٨٢ مرآة يف البلغةآوالفريوز٣/٢٢٨واليافعي يف بغية،١١٤بادي يف والسيوطي
اخلزانة،٢/٥٦الوعاة يف الرياض١/٩،٢/١٩١والبغدادي أزهار يف املقري ٣/١٠٢ونقل

الذهب شذرات يف العماد ابن ذكره نفسه وباالسم السيوطي، يف٤/٦٥عن خليفة وحاجي
الظنو اجلنات،١/٦٠٣نكشف روضات يف .١/١٧٣واخلونساري

الكتاب خمطوطة نسخ مثاين إمساعيل حمسن خالد .أحصى
-    :

                                       
.١/٧٥٨) امللحق(بروكلمان) ١(



٢٨ ـة املقدم
اخلامس السفر والصلة املوصول لكتايب والتكملة الذيل يف املراكشي ذكره

عليا١٩١ً-١/١٨٧ أن وذكر السيد ابن تلميذ األنصاري إبراهيم علي ترمجة قديف
زيا مع الوقشي وطرر السيد ابن طرر ومساهدمجع عليهما قبله من ،)القرط(ات

نفسه البلغوباالسم يف صـورد اللغة أئمة تاريخ يف يف١٤٣ة مصادره من البغدادي وعده
الكامل،اخلزانة شرح مواضع يف يذكر،ومساه ومل الكامل على حاشية موضعني يف ومساه

أخرـل مواضع يف امساً بقولهو،ه يكتفي الكامل: (كان على كتبه فيما السيد ابن ).قال
امليمين العزيز عبد األستاذ خزانة يف منه نسخة .)١(توجد

- : 
ترجم من االسم ذا يذكره يف،هـلمل جمموع ضمن منه نسخة وتوجد

برقم بدبلن بييت جستر التراث،٣١٩٠مكتبة ذخائر ضمن عواد كوركيس وذكرها
م بييتيف جستر ج. كتبة األول اجمللد .١٥٨،ص٢-١املورد

الوعاة بغية يف ذكره ورد الذي النحو يف املنثورة املسائل كتاب ولعله
للبغدادي٢/٥٦للسيوطي العارفني .١/٤٥٤وهدية

-  : 
-  : 

األدب خزانة كتابه مصادر من وعده البغدادي بذكره يفونقل،١/٩انفراد منه
١/٤٢٦،١٥٠،٣٧٠،٣٧٤،٣٧٦،٣/٢٦٩،٣٣٨،٣٦٠،٣٩٤،٤/١٧،٣٨،٤١ .

الكت بنسبة إمساعيل حمسن خالد السيدـشك البن البن،اب أنه وزعم
السيدـلنأل،السكيت ابن تالمذة أحد عن خري ابن رواه االسم ذا كتاباً )٢(ه

موضعه يف يكن مل شكه أن ص؛واحلقيقة البغدادي ابنألن كتايب على باعتماده رح

                                       
جملد) ١( العريب العلمي اجملمع حمي٣٥/٥٤٣جملة الرزاق عبد الدكتور أعلمين وقد اهلامش،

ظهور األستاذ أن ظهورالدين، حققأمحد البنجاب جامعة يف العربية اللغة قسم رئيس
الدكتوراه درجة ا ونال والوقشي السيد ابن .تقريرات

اللغ) ٢( العامل البطليوسي السيد صابن .٧١وي



ـة٢٩ املقدم
اخلزانة يف السكيت وابن م،١/٩السيد أن خيـكما ابن رواه أحدـا عن ر

السكيتـتالم البن األبيات معاين كتاب هو السيد ابن .)١(ذة
-  : 

ـة اللغ أئمة تاريخ يف البلغة كتابه يف الفريوزآبادي بذكره . ١١٤انفرد
- : 

بذكر الظنونانفرد كشف يف خليفة حاجي . ١/١٨٠ه
-  : 

الرواة إنباه يف القفطي ـذكره ب . ٢/١٤٢انفرد
-    : 

فهرسته يف خري ابن بذكره . ٢٠٤انفرد
- : 

الدوائر كتاب أن كوربان هنرى عشربنيمن(ذكر األحد أشار،كتبه اليت
بالسيوس آسني الكتاب: وقال)٢()إليها مصاف(إن يف للدخول مؤلفه يؤهل

موسى،)٣()الفالسفة اليهودي الفليسوف العربية إىل الدوائر كتاب بترمجة قام وقد
تيبون .بن

-          : 
فهرسته يف خري ابن بذكرها . ٤٢٠انفرد

-   : 
البغدادي عنه اخلزانةنقل السا٢/٣٤٩يف املعاين أبيات الذكرلولعله أو،ف

له السكيت،شرح البن املعاين ألبيات شرح .أو
 -   : 

                                       
خري) ١( ابن .٣٨٢فهرسة
اإلسالمية) ٢( الفلسفة .٣٥٠تاريخ
اإلسالمية) ٣( الفلسفة .٣٥٠تاريخ



٣٠ ـة املقدم
ـة اخلزان يف البغدادي منه والنقل بذكره ،٣/٢٩٥،٢٩٦انفرد

٢٩٩،٣٠٠،٣٦٣ .
-    : 

الظنون كشف يف خليفة حاجي شر٢/٦٠٢عده القاهرضمن عبد مجل وح
كتابه يف املراكشي إليه أشار الذي اجلمل على البطليوسي شرح أن ويبدو اجلرجاين،

اخلامس السفر والصلة املوصول لكتايب والتكملة شرح١٩١-١/١٨٧ص. الذيل هو
تبيان سبق كما كامالً وصلنا الزجاجي جلمل شرحه ألن القاهر عبد مجل على

حمس. )١(ذلك خالد أنكر عبدوقد مجل على شرح السيد البن يكون أن إمساعيل ن
مسوغ أي ذكر دون .)٢(القاهر

-   : 
األعيان وفيات يف خلكان ابن ل: (قال٢/٢٨٢ذكره أن شرحـمسعت ه

املغرب من خيرج مل إنه وقيل عليه، أقف ومل املتنيب خليفة). ديوان حاجي منه ونقل
الظنون كشف الوعاةوذك. ١/٨١٢يف بغية يف السيوطي أيضا٢/٥٦ًره منه ونقل

الرياض أزهار يف العارفني.٣/١٠٢املقري هدية يف البغدادي ،١/٤٥٤وذكره
اجلنات روضات يف .١/٤٨واخلونساري

-   : 
املزهر يف السيوطي منه ،١/٢٠١،٢١٥،٢٢٤،٢٧٢،٣٠٨،٤٧٤: نقل

الظنونوعد،٤٧٥،٤٩٩،٢/٩٣،١٠٧،١٩٥ كشف يف خليفة حاجي ه
الفصيح١٢٧٣-٢/١٢٧٢ شروح .من

-   : 
فهرسته يف السيد ابن التكملة٤٣٣ذكره كتابه يف األبار ابن منه ونقل ،

الصلة . ١/١٨١لكتاب

                                       
ص) ١( املطبوعة مؤلفاته ضمن ذكره .١/٣٨سبق
اللغوي) ٢( العامل البطليوسي السيد .اهلامش٥٧ابن



ـة٣١ املقدم
-    : 

فهرسته يف خري ابن . ٤١٣ذكره
- : 

ا معرفة كتابه يف الذهيب الكبارذكر عبد(٢/٤٩١لقراء أليب القراءات كتاب
البطليوسي السيد بن حممد املؤلف)اهللا اسم يف وقع سهو ولعله ، .

-       : 
أزهار يف املنشورة السيد ابن ترمجة يف خاقان بن الفتح ذكره االسم ذا

يف٣/١٠٧الرياض بشكوال ابن املوطأ(أنه١/٢٩٣صلةالوذكر شرح يف ) كتاب
الرواة أنباه يف القفطي األعيان٢/١٤٢ومساه وفيات يف خلكان وابن٢/٢٨٣وابن
املذهب الديباج يف اللغةآوالفريوز١٤١فرحون أئمة تاريخ يف البلغة يف ١١٥بادي
الوعاة بغية يف الذهب٢/٥٦والسيوطي شذرات يف العماد شرح(٤/٦٥وابن

ح) طأوامل ذكره املوطأكما شروح ضمن خليفة البغدادي،اجي ذكره نفسه وباالسم
العارفني هدية اجلنات،١/٤٥٤يف روضات يف .١/١٧٣واخلونساري



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



املؤلفـمقدم٣٣ ة
    

الرمحن عبد الفضل أيب القاضي بن ـه الل عبد حممد أبو الفقيه القاضي أخربنا
قال عنه، ـه الل رضي العثماين إمساعيل بن حيىي الرحيم((: بن الرمحن ـه الل . بسم

علما زدين حممد))رب بن إبراهيم إسحاق أبو الفاضل الفقيه إبراهيمأخربنا بن املتقن
سنة املعظم رمضان شهر يف عليه وقرأته اإلسكندرية ثغر علينا قدم السبيت، اللخمي

قال ومخسمائة، وعشرين بن((: ثالث ـه الل عبد حممد أيب احلافظ الفقيه على قرأت
البطليوسي عنه-السيد ـه الل مجاد-رضي ومخسمائةىيف عشرة ست سنة األوىل

قال وبارياحلمد: ببلنسية بالقدم، واملنفرد القسم، ومسوغ النعم، مسبغ ـه لل
والرمم ـهامدة ال العظام وباعث العدم، بعد وموجده بني)١(النسم، واملخالف ،

والشيم ـهيآت من)٢(ال األجسام خلق احلكم، ذوي عقول فهمها يف تاهت حكمة ،
أبرزها حىت حبكمته، نقائضها وألف بقدرته، وابتدعها متنافرة متغايرةأضداد للعيان،

اآلراء بني وخالف مثال، غري على خمترعة األشكال، متفقة واأللوان، الصور
ـهيئات وال الصور بني خالف كما واضح))واالعتقادات، من ذلك يف وأخربنا

قائل من عز فقال واخِتالف: اآليات واَألرِض السَّمواِت خلْق آياِتِه وِمن
وأَ للْعاِلِمنيأَلِْسنِتكُم آلياٍت ذَِلك ِفي إن ـه]٢٢: الروم[لْواِنكُم جالل جل وقال ، :

خلَقَهم وِلذَِلك ربُّك رَِّحم من إال مختِلِفني يزالُونَ لنا. ]١٨،١٩:هود[وال وبني
فقال العادة به أجرى ما غري على قدير لَجمعهمـولَ: أنه ـه الل شاَء علَىو

فَال ـهدى اجلَاِهِلنيال ِمن .]٣٥: األنعام[تكُوننَّ
املركوز البشر، يف املوجود اخلالف هذا يف ما على تنبيه ألطف يف)٣(ونبهنا

إح ـه جعل وأنه البالغة، الـاحلكمة البعث، صحة على الدالئل أنـدى كرهـذي
أس يف أحلد فـمن نعمائه، بسوابغ وكفر ووعدهـقو-قالـمائه، احلق، ـه ول

                                       
البايل:الرمم) ١( .العظم
والسجية: الشيمة) ٢( واخللق .الطبيعة
.املثبت: املركوز) ٣(



٣٤ املؤلفـمقدم ة
وعدا:-الصدق بلَى يموت من ـه الل يبعثُ ال أَيماِنِهم جهد ـه ِبالل وأَقْسموا

وِليعلَم ِفيِه يختِلفُونَ الِذي ـهم ل ِليبيِّن يعلَمونَ ال النَّاِس أَكْثَر ولَِكنَّ حقًا علَيِه
أَنَّهم كَفَروا كَاِذِبنيالِذين .]٣٨،٣٩: النحل[كَانوا

البعث، صحة على الربهانية األدلة من العزيز القرآن تضمنه ما أحد اآلية وهذه
يتنبه وال العاملون، إال قدرها حق يقدرها ال اليت اآلية هذه من املنفك الربهان ووجه

اختالف يوجب ال احلق يف الناس اختالف إن املستبصرون، إال سرها احلقلغامض
نفسه يف واحلق عليه املركبة والقياسات إليه، املوصلة الطرق ختتلف وإمنا نفسه يف

هذه. واحد حياتنا يف لنا سبيل ال وكان حمالة، ال موجودة حقيقة هاهنا أن ثبت فلما
وقوفً عليها الوقوف االختالفإىل عنا ويرفع االئتالف، لنا يوجب كان-ا إذ

مركوز فطرنا،االختالف يف إالمطبوعا ـه وزوال ارتفاعه ميكن ال وكان خلقنا، يف ا
ِج إىل ونقلنا اخللقة، هذه اِجل)١(لةِببارتفاع هذه حياة-لةِبغري لنا أن ضرورة صح

الضغائن صدورنا من وتزول والعناد، اخلالف يرتفع فيها احلياة، هذه غري أخرى
بامل ـه الل وعدنا اليت احلال هي وهذه واألحقاد، فقالالكامنة إليها ـزعنا:  صري ون

مُّتقَاِبِلني سرٍر علَى إخوانا ِغلٍّ مِّن صدوِرِهم ِفي .]٤٧: احلجر[ما
وجود يقتضي اخلالف وجود كان إذ باالضطرار، ذلك كون من والبد

املضاف من ونوع ضرب ألنه ل. االئتالف، وإن حقيقة، من البد نقلـموكان
مذهب إىل صرنا احلقائقذلك نفي يف .السوفسطائية

العامل يف املوجود اخلالف صار ترى-فقد كون-كما على الدالئل أوضح
امللحدون فيه وينازع املنكرون، ينكره الذي . البعث

تصرحي العزيز كتابه أودع من وتلوحيفسبحان حقا قدره ملن لطيفة كل قدره،ا
سره غوامض لفهم هدان. ووفق من على ـه الل اجلهالة،وصلى بعد وعلمنا الضاللة، من به ا

جواره يف الكرامة دار حيلنا حىت آثاره، القتفاء يوفقنا أن نسأل .وإياه
                                       

.ةقَلِْخلا:ةلبِِاجلِِ) ١(



املؤلفـمقدم٣٥ ة
التصنيف، بأنواع الناظرين وأملوا التأليف، يف أفرطوا قد الناس رأيت ملا وإين
أسباب يف كتاب وضع إىل خاطري صرفت مألوفة، وأساليب معروفة، أشياء يف

الوا عجيباخلالف للجمهور، نافع النظري، قليل األمة، بني املقطع،قع غريب ـزع، املن
العريب اللسان من ويتعلق نسب، بأدىن الدين إىل ينتمي خمترع، غري كان وإن املخترع يشبه
األدب، علم إىل مفتقرة الفقهية الطريقة بأن ومقصده غرضه تأمل من وخيرب سبب، بأقوى

العرب كالم أصول على .مؤسسة
الدؤيل األسود أيب قول ـه ومثل ـها مثل :وأن

فإنه تكنه أو يكنها افإال بلبا أمه ا غذ أخوها
اخلالف أوجبت اليت األسباب يف أتكلم أن هذا كتايب يف غرضي وليس
أوجبت اليت األسباب أذكر أن غرضي وإمنا األمم، من وخلف سلف من بني األعظم

احلنيفية، ملتنا أهل بني واضحاخلالف إىل وهدانا ـها، أهل من ـه الل جعلنا اليت
م مقاال ذوي ومن واحلنفي، والشافعي، املالكي، فقهائهم من صار حىت ـها، سبل
والسبئي، والرافضي، الزيدي، شيعهم ومن واجلهمي، واملشبه، والقدري، اجلربي،

واحملمدي)٢(واملخمس)١(والغرايب والسب)٣(، الثالث الفرق من هؤالء اليتوغري عني
ـه الل رسول عليها أيضنص غرضي وال أَ، أن واآلراء،رصحا املذاهب أصناف

يف ونبه إليه، سبق قد العلم من الفن هذا ألن واألهواء، املضللة البدع ذوي وأناقض
عليه كثرية .مواضع

تباينوا حىت العلماء بني اخلالف نشأ منها اليت املواضع على أنبه أن غرضي وإمنا
ـهفس وأسأل وأستهديه، احلق، سبيل إىل ـه الل أسترشد وأنا واآلراء، املذاهب ي

                                       
الغرابية: الغرايب) ١( فرقة إىل الشيعة،نسبة غالة من طائفة .وهم
حممد: املخمس) ٢( أن زعمت احلق عن املنحرفة الفرق من الشيعة من فرقة ااملخمسية

وعليًّ واحدوفاطمة شيء واحلسني واحلسن .ا
فرق: احملمدي) ٣( مناحملمدية .الشيعةفرقة



٣٦ املؤلفـمقدم ة
ـه أقول فيما الزلل من يعصمين أن يف إليه وأرغب وأنويه، ـه أحاول ما على العون

سواه رب ال ومسديه، الطول ويل إنه حاشاه،وأدعيه معبود .وال
ه كم للخالف املوجبة األسباب ؟؟يذكر

العصم-أقول ـه كل:-ةوبالل أوجه، مثانية من ملتنا ألهل عرض اخلالف إن
عنها ومتفرع منها متولد اخلالف من :ضرب

منها واملعاين:األول األلفاظ . اشتراك
واجملاز:الثاين . احلقيقة
والتركيب: الثالث . اإلفراد
والعموم:الرابع . اخلصوص
والنقل:اخلامس . الرواية
في:السادس فماالجتهاد نص ال .يها
واملنسوخ:السابع . الناسخ
والتوسع: الثامن .اإلباحة

بقيتها على هذا كتابنا قارئ تنبه أمثلة األنواع هذه من نوع لكل نذكر وحنن
ـه حاول من على املتعذر من ذلك مجيع استيفاء كان التوفيق.إذ ـه .وبالل



 



٣٨ ـه التنبي كتاب
       

   
أقسام ثالثة ينقسم الباب هذا

املفردة: أحدها اللفظة موضع يف .اشتراك
وغريه:والثاين إعراب من ـها ل تعرض اليت ـها أحوال يف .اشتراك
األلفاظ:والثالث تركيب يوجبه بعضاشتراك على بعضها . وبناء

فنوعان املفردة اللفظة موضوع يف العارض االشتراك : فأما
متضادة غري خمتلفة معاين جيمع واشتراك متضادة، خمتلفة معاين جيمع .اشتراك

العراقيونركالقُ:األول وذهب الطهر، أنه إىل الفقهاء من احلجازيون ذهب ء،
ش القولني من واحد ولكل احليض، أنه واللغةإىل احلديث من .اهد

رو فما احلديث من احلجازيني حجة عمريأما بنعن وزيد وعائشة وعثمان
عنهم-ثابت ـه الل قالوا-رضي م .األطهار: األقراء: أ

األعشي فقول اللغة من حجتهم :وأما
غزوة جاشم أنت عام كل ويف

رفعـورثم احلي ويف ماال ةـة
ألقصاه عـتشد عزائكاـا زمي

نسائكا قروء من فيها ضاع )١(ملا

النيب فقول احلديث من العراقيني حجة عن((: للمستحاضةوأما اقعدي
أقرائك أيام . )٢())الصالة

الراجز فقول اللغة من حجتهم :وأما
عليَّ ضغن ذي رب ققارضيا ـه كقـل احلائـروء )٣(ضـروء

يعقوب حكى توقد العرب أن اللغويني من وغريه السكيت :قولبن
العرب كالم يف القرء أن وذلك حاضت، إذا وأقرأت طهرت، إذا املرأة أقرأت

                                       
ديو)١( .٦٧ص: األعشىناانظر
املسندأمحدرواه) ٢( النيب: "بلفظ٦/٤٢٠:يف أتت حبيش بنت فاطمة إلإن يهفشكت

فقال تصلي((: الدم فال قرؤك أتاك فإذا فانظري، عرق ذلك .))إن
للجاحظيفالبيت) ٣( احليوان .٦/٦٦،كتاب



ـه٣٩ التنبي كتاب
مع: معناه وللحيض للطهر صلح فلذلك الشاعر،االوقت، قول ذلك على :ويدل

شليل بين عقر العقر الرياحشنئت لقارئها هبت )١(إذا

وتعاىل تبارك ـه بقول ـهم لقول احلجازيني بعض احتج ثَالثَةَ: وقد
ولو،]٢٨٨: البقرة[قُروٍء األطهار، أراد أنه على ذلك فدل ثالثة يف ـهاء ال فأثبت

النظر أهل عند فيه حجة ال وهذا مؤنثة، احليض ألن قروء، ثالث لقال احليض . أراد
قدمناه فيما ـهم ل احلجة . إمنا

لفظً القرء يكون أن ينكر ال ألنه حجة فيه تكن مل مذكروإمنا يا بهنعا ي
محالً ثالثة تذكري ويكون العرباملؤنث، تقول كما املعىن، دون اللفظ جاءين: على

على وتارة اللفظ على تارة الكالم حتمل والعرب نساء، يعنون وهم أشخص ثالثة
القراء قراءة إىل ترى أال آياِتي: املعىن، جاَءتك قَد الكاف]٩: الزمر[بلَى بكسر ،

. )٢(وفتحها
األمس أقسامووقوع أربعة ينقسم العرب كالم يف املسميات على :اء

مذكر:أحدها املسمى يكون مذكرأن وامسه عمرو،ا أبو بزيد مسمى .كرجل
مؤنثً:واآلخر املسمى يكون مؤنثأن وامسه فاطمة،ا، متسى . كامرأة
مؤنثً: والثالث املسمى يكون مذكرأن وامسه تسمى،ا، وزيد: كامرأة .جعفر

الشاع :رقال
ياجعفريا جعفر جعفريا

أكربأوأك فأنت شيب ذا
أقصرأكإن فأنت )٣(دحداحا

سرب أحـغرك عليك مرـال

                                       
ـهذيلملالبيت) ١( ال احلارث بن ـهذليني:انظر،الك ال .٣/٨٣أشعار
اجلمهور)٢( جاءتك: قرأ وفتح،قد الكاف خطاب.تاءالبفتح بعدها النفسما ذي للكافر . ا

اب والشافعيوقرأ والزعفراين حيوة وأبو واجلحدري يعمر خطابوغريهم،ن والتاء الكاف ابكسر
عائشة وابنته الصديق بكر أيب قراءة وهي عنهما-للنفس، ـه الل النيب-رضي عن مسلمة أم ما ورو

احمليط،.  البحر الزمر،٧/٤٣٦انظر سورة خالويه البن الشواذ .وانظر
الكاملاألبيات) ٣( .١/٨٥للمربد،يف



٤٠ ـه التنبي كتاب
أصف احلرير من سـوترـومقنع ذاك تذكروأَحت لو ة

مذك:والرابع املسمى يكون مرـأن وامسه كرجـا، طلحةـؤنث يسمى ل
واألنواع، األجناس دون األعالم األمساء خيص ال يفوهذا العرب مذهب وهكذا

املوص كان فرمبا واملوصوف، مطابقًوالصفة والتأنيث،ف التذكري يف لصفته ا
ـهم قائمة: كقول امرأة وهذه قائم، رجل . هذا

خمالفً كان والتأنيثورمبا التذكري يف لصفته ـهم،ا ربعة:كقول عالمةورجل
حاسرونسَّ امرأة املؤنث ويف الرمة،وعاشقابة، ذو :قال

تعرضت احلكيم لقمان أن يربقفلو كاد حاسرا مي )١(لعينيه

ثالثة يف ـهاء ال دخول يف حجة ال أنه تبني املشتركة. فقد األلفاظ ومن
تعاىل ـه قول وضده الشيء على كَالصَِّرِمي: الواقعة .]٢٠: القلم[فَأَصبحت

املفسرين بعض شي: قال ال بيضاء املضيء، كالنهار فيهامعناه : ء
آخرون يف:وقال موجود القولني وكال فيها شيء ال سوداء املظلم كالليل
قال من أما زهري: اللغة، قول فحجته املضيء :كالنهار
غدوةبكرت ـهقعودفرأيتهعليه عواذل بالصرمي لديه )٢(ا

الراجز قول فحجته كالليل قال من وأما الصباح : يعين
الصرمي أجنم هويَّ وي

آخر : وقال
صوار على والرحال الصرميكأنا أسلمه خزاق )٣(برمل

معناه بعضهم معناه: قال قوم وقال الرمل، عنه واجنلى: احنسر الليل من خرج
النابغة قال كما :عنه

الصبححىت بياض يف واَألاتِلصنمغدا لبنان من األماعز )١(ماكَيقرو

                                       
الرمة:انظر)١( ذي ديوان .١/٤٦١شرح
ص:انظر)٢( .١٤٠الديوان
جالسلالبيت) ٣( بن مسهر بن للمرزوقييفوالبيت،ربج احلماسة .٣/١٢٧٢،شرح



ـه٤١ التنبي كتاب
س صرميِموإمنا منهما واحد كل اآلخري واىف إذا ينصرم ألنه . ا،

أيض القولني:اواملعىن من واحد لكل تقول؛يشهد العرب بياض: ألن لك
وبالسواد فيه، عمارة ال ما بالبياض يعنون وسوادها، ما:األرض فهذا العمارة، فيه ما

البياض معىن إىل ذهب ملن به . حيتج
احترقت ا أ أراد فإمنا السواد معىن إىل ذهب ِصومن ناررٍّبريح ـه،أو كقول

فَاحترقَت: تعاىل نار ِفيِه إعصار .]٢١٦: البقرة[فَأَصابها
عليه ـه الل رضوان بكر أيب قول النوع هذا يف: ومن مات ملن طوىب

البصائر.)٢(النأنأة قوة عند اإلسالم أول يريد أن حيتمل اخلالف،فإنه وقوع .وقبل
آخر يريد أن واخلالف،وحيتمل البدع وكثرت البصائر، ضعفت إذا اإلسالم

مجيع املعنيني صحة على ـهويدل قول غريب((: ا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم اإن
لل .)٣())رباءغفطوىب

العرب عند الكرب،الضعف: والنأناة دون الصغر به خيص القيس،ال امرؤ :قال
سع ما آمثلعمرك خبلة حصرد وال احلفاظ يوم نأنأ )٤(وال

ما احلديث لفظ يف وليس اإلسالم، أول أراد أنه على عبيد أبو ـه وتأول
روى قد الرواة بعض أن على ذلك، حمفوظً: يقتضي هذا كان فإن األوىل، النأنأة ،ايف

عبيد أبو قال ما .فالقول
ـه قول النوع هذا الشوارب((: ومن اللحى،قصوا . )٥())وأعفوا

معناه قوم وكثرواوفرو: قال آخرون. ا القولني: وقال وكال وأنقصوا قصروا
                                       =

صديوان:انظر)١( اللفظ٦٥النابغة، يف باختالف البيت روي فقد ،.
ضعيفً:أي،النأنأة)٢( كان حني اإلسالم بدء والداخلونيف أنصاره يكثر أن قبل .فيها
عمر) ٣( ابن عن اإلميان باب يف مسلم بلفظ،رواه هريرة أيب عن بدأ((: ورواه اإلسالم إن

غريبغريب وسيعود بدأا، كما .))ا
القيس،ديوان:انظر)٤( .١١٢صامرئ
هريرة،) ٥( أيب عن مسنده يف أمحد اللباسورواه باب يف عمر ابن عن .البخاري



٤٢ ـه التنبي كتاب
اللغة من شاهد ـه . ل

وجل عز ـه الل قول فحجته التكثري إىل ذهب من عفَوا: أما . ]٩٥: األعراف[حتَّى
جرير :وقال

منها السيف نعض كومؤبأسولكنا اللحم عافيات )١(ق

والتقصري احلذف إىل ذهب من زهري،وأما قول :فحجته
فبانوا منها ـها أهل العفاءحتمل ذهب من آثارها على

متضادة خمتلفة معان على الواقع املشترك اللفظ من مجلة .فهذه
ال املشترك اللفظ قـوأما فنحو متضادة غري خمتلفة معان على ـهـواقع ول

ِفي: تعاىل ويسعونَ ـه ورسول ـه الل يحاِربونَ الِذين جزاُء اَألرِضإنَّما
اآلية]٣٣: املائدة[اداـفَس آخر .إىل

أن إىل قوم للتخيري) أو(ذهب قولك،هاهنا يف زيد:كاليت عمرجالس أو .اا
العقوبات هذه يف خمري السلطان شاء،فقالوا أيها السبل بقاطع قول.يفعل وهو
مالك قال وبه وعطاء البصري .احلسن

أن إىل آخرون لل) أو(وذهب والتبصتفهاهنا وقتل: يضعيل حارب فمن
قتل املال يأخذ ومل قتل ومن صلب، املال يده،وأخذ قطعت يقتل ومل املال أخذ ومن

ـه جملز. ورجل أيب قول قال)٣(وحجاج،)٢(وهو وبه عباس، ابن عن أرطاة بن
النيب عن وعائشة عثمان رواه حبديث واحتجوا حنيفة، وأبو حيل((: الشافعي ال

م امرئ ثالثدم بإحدى إال قتلزىن: سلم أو إميان، بعد كفر أو إحصان، بعد

                                       
أن)١( للبيدالصواب ديوانه،البيت يف موجود ص،وهو لبيد ديوان .١٨٠انظر
جملز) ٢( البصري: أبو السدوسي محيد بن بن،الحق واحلسن األشعري موسى أيب عن روى

ثقة كان عباس، وابن تابعي،علي انظروهو التهذيب:، .١١/١٧١ذيب
أرطاة) ٣( بن األعالم: حجاج الشع،أحد عن حديثًمسع واحديب أيب،اا بن وعطاء احلكم ومن

و وطائفة شعيب بن وعمرو البصرةيلرباح حديث: وقيل. قضاء ستمائة من حنو ـه .ل
سنة ـ١٤٩تويف احلفاظ. ه .١/١٨٦تذكرة



ـه٤٣ التنبي كتاب
نفس بغري .)١())نفس

فيقولون والتفصيل، لإلفراد أو تستعمل العرب بأن اللغة من اجتمع: واحتجوا
كذا:فقالوا،القوم وبعضهم كذا، بعضهم قال أي صاحلوا، أو .حاربوا

تعاىل ـه الل قول هود: ومنه كُونوا تهتدواوقَالُوا نصارى أَو يف]٣٥: البقرة[ا وليس
والنصرانية اليهودية بني ختري فرقة بعضهم،الفرق أن املعىن اليهود-وإمنا كونوا:قالوا-وهم

وبعضهمهود النصارى-ا، نصارى:قالوا-وهم .كونوا
مج بتفسريمها وترمي املختلفني، الكالمني تلف والعرب فيه، شك ال تفصيل ثقةفهذا لة،

تعاىل ـه الل قال به، يليق ما بكل عنه خمرب كل إىل يرد السامع لَكُم: بأن جعلَ رَّحمِتِه وِمن
ـه فَضل ِمن ولِتبتغوا فِيِه لِتسكُنوا والنَّهار . ]٧٣:القصص[الليلَ

القيس امرئ قول :وحنوه
قلوب ويابسكأن رطبا البايلاالطري واحلشف العناب وكرها )٢(لدي

مفص الكالم هذا جاء رطب: لقالالًولو الطري قلوب ويابسكأن العناب، اا
البال لقال،احلشف مفصلة جاءت لو اآلية وكذلك فيه: ي لتسكنوا الليل لكم ،جعل

ـه فضل من لتبتغوا .والنهار
هو؟ ما األرض من النفي يف واختلفوا

احلجازيون إىلي: فقال موضع من العراقيون. موضعنفي وحيبس: وقال يسجن
السجن مبعىن النفي تستعمل املسجونني. والعرب بعض :قال

منخرجنا وحنن الدنيا ـهاأمن هل
ج حلاجةـإذا يوما السجان اءنا

األحيا وال فيها األموات من فلسنا
وقـع الدنياـجبنا من هذا جاء لنا

                                       
بلفظوأمحدهروا) ١( مسعود ابن عن ثالث((: الستة بإحدى إال امرئ دم حيل الثيب: ال

وال بالنفس، والنفس للجماعةالزاين، املفارق لدينه عن))تارك والترمذي أمحد ورواه
بلفظعنو،عثمان ثالث((:عائشة بإحدى إال امرئ دم حيل إحصان،: ال بعد زىن رجل

حق بغري نفسا قتل أو إسالم بعد ارتد اخلفاء: انظر. ))أو . ٢/٥١٢كشف
القيس،ديوان:انظر)٢( .٣٨صامرئ



٤٤ ـه التنبي كتاب
ـه قول النوع هذا أط((: ومن يب حلاقا يداأسرعكن ـه)١())ولكن قال

القصر ضد هو الذي الطول من فحسبنه فلما،لنسائه، املرادة، ا أ سودة فظنت
أراد إمنا أنه حينئذ علمن ـها قبل زينب والكرم،:ماتت الفضل هو الذي الطول

صدقة أكثرهن زينب تقول. فكانت يد: والعرب أطول فالنفالن من كان،ا إذا
منه .أكرم

الشاعر :قال
ماال الفتيان أكثر يك ذراعاولومل ـهم أطول كان )٢(كن

تعاىل. أرحبهم: ىويرو ـه قول النوع هذا علَى: ومن كَتبنا ذَِلك أَجِل ِمن
إسراِئيلَ .]٣٢: املائدة[بِني

معناه قوم يقال:قال كما ذلك سبب أجلك: من من ذلك . فعلت
معناه قوم ي: وقال وجريرته، ذلك جناية شر: قالمن عليهم ـهأجل يأجل ا

األنصاريأجالً جبري بن خوات بقول واحتجوا جناه، :إذا
بينهم ذات صاحل خباء ـهوأهل آجل أنا عاجل يف احتربوا )٣(قد

جد كثري النوع . اوهذا
لفظها موضوع دون الكلمة أحوال اختالف قبل من العارض االشتراك وأما

تعاىل ـه قول يضارَّ: فمثل شِهيوال وال . ]٢٨٢: البقرة[دـكَاِتب
قوم الكاتب:قال عليه:مضارة ميل مل ما يكتب أن،أن الشهيد ومضارة

الشهادة خبالف .يشهد
آخرون ما:وقال والشهادة:مضار الكتابة ويكلفا ـهما، أشغال من مينعا أن

                                       
البخاري) ١( الزكاة: رواه الصحابة. ٢/٩٥باب فضائل باب يف والنسائي. ٦/١٤٤ومسلم

الصدقة وفضل الزكاة باب .يف
احلر) ٢( بن ـه الل عبد بن يزيد وامسه األعرايب، زياد أبو هو انظرالشاعر ديوان، شرح

للمرزوقي . ٤/١٥٩٢احلماسة
انظر) ٣( لزهري، البيت أن زهريالصواب .٢٢١ص،ديوان



ـه٤٥ التنبي كتاب
عليهمايف ذلك فيه يشق ـه. وقت قول أن اخلالف هذا أوجب يض: وإمنا أنوال حيتمل ار

يضار وال تقديره الراء-ريكون مفعوالً-بفتح والشهيد الكاتب يكون أن هذا على مافيلزم
التضعيفلَم بإظهار مسعود ابن يقرأ كان وهكذا ـهما، فاعل الراء،يسم . وفتح

يضاِر وال تقديره يكون أن الراء-روحيتمل يكون-بكسر أن هذا على فيلزم
والشهيد عباس. فاعلنيالكاتب ابن يقرأ كان عنه-وهكذا ـه الل بإظهار-رضي

الراء وكسر تعاىل. التضعيف ـه قول هذا ـه: ومثل ل مولُود وال ِبولَِدها واِلدةٌ تضارَّ ال
.]٢٣٣: البقرة[ِبولَِدِه

بعض، على األلفاظ بعض وبناء الكالم تركيب قبل من العارض االشتراك وأما
ي ما منه غريفإن خمتلفة معان على يدل ما ومنه متضادة، خمتلفة معان على دل

. متضادة
تعاىل ـه قول األول النوع الالِتي: فمن النِّساِء يتامى ِفي الكِتاِب ِفي علَيكُم يتلَى وما

تنِكحوهنَّ أَن وترغَبونَ ـهنَّ ل كُِتب ما تؤتونهنَّ . ]١٢٧: النساء[ال
قومقا ـهن: معناه: ل ملال نكاحهن يف .وترغبون

آخرون ـهن: وقال مال وقلة لدمامتهن نكاحهن عن وترغبون أراد .إمنا
الشيء عن رغبت تقول العرب أن اخلالف هذا أوجب فيه،،وإمنا زهدت إذا

الشيء يف عليه،ورغبت حرصت تركب. إذا الكالم ركب اجلرفلما حرف منه سقط ا
التأويلني القائل،املتضاديناحتمل كقول :فصار

خالد املعايل يبين أن األالئمويرغب صنيع يرضى أن )١(ويرغب

مدح يكون أن حيتمل البيت ذمًّوهذا يكون وأن األوىلا، الرغبة جعلت فإن ا،
مدح كان بعن مقدرة والثانية بفي، .امقدرة

ب مقدرة والثانية بعن مقدرة األوىل الرغبة جعلت ذمكفيوإن هذا. اان ومن
علي قول عنه-النوع ـه الل الناس((: -رضي أال!! أيها عثمان، قتلت أين تزعمون

معه وأنا ـه، قتل ـه الل .))وإن

                                       
املغين) ١( يف البيت هشام،هذا ـه،٢/٥٢٦البن قائل على نقف .ومل



٤٦ ـه التنبي كتاب
علي ـه-أراد الل على-رمحه أنا فعطف معه، وسيقتلين ـه، قتل ـه الل أن

ـهاء عنهال ـه الل رضي عثمان على عائدة معه يف ـهاء ال وجعل ـه، قتل .من
موضعوتأو على أو ـه، قتل يف الضمري على أنا عطف أنه على اخلوارج لته

بأن تقول،املنصوب زيد: كما عمرإن فرفع وعمرو، قائم عطفًا زيدا موضع على ،ا
ال وجعلوا فيه عمل ـهتفوما قول يف عائد:سري عليهمعه فأوجبوا تعاىل، ـه الل على ا

الل رضي عثمان قتل يف شارك أنه اللفظ هذا بنمن كعب قال ولذلك عنه، ـه
: )١(جعيل

س شبهةـإذا حدا عنه يل
ب ساخطـفليس راضوال
ه سـوال سرهـو وال اه

الوعمَّ السائليناـى عن جواب
ف النُّـوال اآلمريناي وال هاة
ب ـوال يكوناـ أن ذا بعض من د

عليًّ ألن هذا قال عنه-اوإمنا ـه الل يقول-رضي ذُ: كان قتلِكإذا ـه ل -عثمانر
عنه ـه الل أمرت : -رضي ما ـه وال،والل سخطت، وال رضيت، وال يت، وال

سرينينساء وال ،.
مع املتضادين التأويلني ـه احتمال يف الضمري هذا عبدونظري بن خالد قول ا

املنرب)٢(اهللا على عليًّ: القسري ألعن أن إىل كتب املؤمنني أمري فالعنوهعن اهللا،،ا، لعنه
أ عليفأوهم إىل راجع الضمري أُ،ن ولذلك بلعنه، ـه ل اآلمر على عائد هو رنِكوإمنا

ال بألفاظ بلعنه يصرح ذلك بعد فكان املشترك، اللفظ من به جاء ما خالد على
الكالم يف كثري الضمائر من النوع وهذا فيها، تعاىل. اشتراك ـه قول إلَيِه: فمنه

والْعم الطيِّب الكَِلم يرفَعهيصعد الصَّاِلح الضمري،]١٠: فاطر[لُ يكون أن جيوز

                                       
جعيل) ١( بن واإلسالم:كعب اجلاهلية أدرك تغلب، من سنة،شاعر كعب ـ٥٥تويف . ه

الفريد:انظر . ٤/٢٩٦العقد
والي) ٢( كان القسري البجلي يزيد بن ـه الل عبد بن خالد بنهو هشام قبل من العراق على ا

قُ امللك سنةِتعبد الوليد أيام ـ١٢٦ل معروفً،ه العرب خطباء من بالفصاحةوكان . ا
الطربي:انظر .٨/٢٤٩تاريخ



ـه٤٧ التنبي كتاب
عائد يرفعه يف الذي الكلمالفاعل على يرفع: عناهم،ا التوحيد وهو الطيب، الكلم إن

إميان مع إال عمل يصح ال ألنه الصاحل، . العمل
عائد الفاعل الضمري يكون أن عائدوجيوز واملفعول العمل، على الكلم،ا على ا

ألنف صحيح، وكالمها الطيب، الكلم يرفع الذي هو الصاحل العمل أن معناه يكون
ببعض إال بعضها يصح ال وعمل، وعقد قول . اإلميان

اسم ألن اللفظان، الختلف الفعل مكان الفاعل اسم اآلية هذه يف جعلت ولو
إذا يلزم فكان ـه، ل ليس ما ضمري ويظهر ـه، ل هو ما ضمري فيه يستتر الفاعل

تقول أن للكلم الرفع للعمل: جعلت الرفع جعلت وإذا هو، رافعه الصاحل والعمل
رافع: قلت الصاحل تقولـوالعمل كما يظهر، وال الفاعل، الضمري فيستتر هند: ه،

خرب جرى ألنه ـهند، ل الضرب جعلت إذا هي، ضاربته ـهزيد ل هو من غري على . ا
قلت لزيد الضرب جعلت ا: فإذا ضار زيد جلريانههند الضمري إظهار إىل حيتج ومل ،

ـهخرب ل هو من على . ا
زهري قول الضمائر من النوع هذا :ومن

فرأيته نظرة إليه ـهنظرت حامل هو مرة حال كل على
بعكسذلك األمر يكون أن وجيوز الفرس، هو واحملمول الغالم، هو احلامل أن .جيوز

ـه قول الضمائر من النوع هذا علىإن((: ومن آدم خلق ـه الل
على. )١())صورته عائدة ا أ إىل وقوم آدم، على عائدة ـهاء ال أن إىل قوم ذهب

تعاىل ـه تعاىل. الل ـه الل شاء إن موضعه يف احلديث هذا على ومن. وسنتكلم
حسان قول املشتركة :الضمائر
قد الذي خيفى بأن واضعهصنعتمظننتم الوحي عنده نيب )٢(وفينا

سيبو اذهب أ إىل غريه وذهب الوحي، إىل ترجع واضعه يف ـهاء ال أن إىل يه
املعىن صحيح القولني وكال الذي، إىل . راجعة

                                       
والناريفمسلمرواه) ١( اجلنة االستئذان،٨/١٤٩باب باب يف البخاري . ويف
صديوان:انظر) ٢( . ٣٢٨حسان،



٤٨ ـه التنبي كتاب
النيب وضع معىن بأمرفيكون للناس وضعه أنه سيبويه، قول على للوحي

مراتبها األشياء ورتب الفروض، وفرض السنن، فسن وجل، عز معناه. اهللا ويكون
غريه قول مإن: على ـه ل يبني أي يصنعون، ما عنده يضع ترومونه،ـالوحي ا

م ـه ل ويظهر مكركمـوتريدونه، من ختفونه هذا. ا على الكالم نيب: فتقدير وفينا
عنده صنعتم ما واضع سيبويه. الوحي قول من أظهر عندي القول . وهذا

وا اإلسقاط هو الذي الوضع من يكون أن معناه،طراحالوجيوز إن: فيكون
ـهال ويبطل تصنعونه الذي يسقط . وحي

تعاىل ـه قول التركيب املشترك النوع هذا علَيكُ: ومن مـحرِّمت
وفاق. ]٢٣:النساء[…أُمَّهاتكُم بعضها ويف خالف، بعضها يف اآلية هذه : فإن

تعاىل ـه قول علَيكُ: فمن أُمَّهاتكُمـحرِّمت ـه،م قول من: إىل وأخواتكم
عليهالرضاعة متفق مبهم تعاىل. حترمي ـه مِّن: وقول حجوِركُم ِفي الالِتي ورباِئبكُم

ِبِهنَّ دخلْتم الالِتي تعاىلنِّساِئكُم ـه قول ورفع مبهم، غري ِنساِئكُم:حترمي .وأُمَّهات
التحرمينيمتوسطً بني املبه. ا التحرمي من النساء أمهات قوم منفجعل آخرون ـه وجعل م،

ِب يدخل ومل املرأة تزوج إذا وقالوا املبهم، غري أمهاالتحرمي عليه حترم مل .ها
النساء ذكر اآلية هذه يف أعاد وتعاىل تبارك أنه اخلالف هذا أوجب وإمنا

ذلك إثر على قال مث ِبِهنَّ: مرتني، دخلْتم من. الالِتي النساء أمهات جعل فمن
امل النساءالتحرمي دون خاصة بالربائب املتصالت للنساء صفة الاليت أن إىل ذهب بهم

باألمهات الاليت. املتصالت أن إىل ذهب املبهم غري التحرمي من ـهن جعل ومن
مع املوضعني يف املذكورات للنساء صفة ن، هذه. ادخلتم يف الفقهاء خالف فصار

مبني الصفةاآلية مجع يف النحويني خالف على املوصوفا .وتفريق
مجعوا قد ما ومنه جوازه، على النحويون أمجع قد ما منه الباب هذا أن وذلك

فيه اختلفوا ما ومنه منعه، . على
مع والعامل اإلعراب يف املوصوفان يتفق أن جوازه على اتفقوا ،افالذي

العاقلني:كقولك وأخيك بزيد . مررت
اإلعراب خيتلف أن منعه على اتفقوا معوالذي والعامالن مررت: كقولك،اان

أبوك وهذا جييزون. بزيد، الصفة،العاقالن: ال على العاقلني القطع،. وال على لكن



ـه٤٩ التنبي كتاب
قال كأنه مبتدأ بإضمار والرفع أعين، بإضمار العاقالن: والنصب . مها

العامالن وخيتلف اإلعرابان يتفق أن جوازه يف اختلفوا :كقولك،والذي
زيد بغالم العاقلنيون،مررت عمرو على العاقلني. ـزلت جيعلوا أن جييزون فقوم
وعمرو لزيد ذلك. صفة مينعون .وقوم

زيد ألن أقيس ذلك من منع من اجنرااومذهب وعمرو إليه، الغالم بإضافة جنر
الىبعل وذلك واحد، اسم يف خمتلفني عاملني أعملت ـهما ل صفة العاقلني جعلت فإذا ،

ق على جائز وهو عندهجيوز، يعمل ال املوصوف يف العامل ألن األخفش، احلسن أيب قول ياس
با ترتفع أو تنتصب أو عنده الصفة تنخفض وإمنا الصفة، .تباعاليف

تعاىلـافلم ـه قول من األول النساء نسائكم:كانت فيهنوأمهات :العامل
فيهن العامل األخر والنساء اختلف: اإلضافة، أال،العامالنمن، الاليتفوجب خلتمدتكون

معن ـهما ل قلناهصفة ما على حيتج. ا أن ميكنه الفقهاء من أجازه من ولكن
النحويني: أحدمها: بشيئني من ذلك أجاز من مذهب على يكون .أن

تعاىل: واآلخر ـه قول اإلعراب. الالِتي: أن فيه يظهر ال مبين فيمكن،اسم
منصوب يكون أعينأن بإضمار مبتدأمرفوعأو،)١(ا بإضمار فيه. ا اإلعراب ظهر ولو

منأيض سيبويه أنشده ما حنو فيكون الصفة، على ال اإلضمار على حيمل أن ميتنع مل ا
الشاعر :)٢(قول

اجلرَّ عمل وظلمهأمن أمس اف
عليهما حبسنا إن عداء أمريي

ِبـوعدوان أعتبتمونا مراِسـه
م ديـائم أو بالبهائمـال ا

تر ـهأال قول أن يكون:ى أن جيوز ال عداء وراسمبدالًأمريي اجلراف من
إضم على ولكنه العاملني، أعينـالختالف الراجز. ار قول :وكذلك

ب ا رزامـهـإ أو أكتل ـهاماـا ال ينقفان )٣(اـخويربني
مردودفخوربِي يكون أن جيوز ال ورزامن أكتل على أحدمها؛ا أوجب ألنه

ل اليت أو بينهمالدخول جيوز. لشك ال أنه ترى زيد:أال عمررأيت أو منطلقنيا . ا

                                       
القطع:أي) ١( .على
ـها) ٢( قائل يعرف مل اليت سيبويه شواهد من البيتان انظرهذان . ١/١٨٨سيبويهشواهد،
أسدبيتال) ٣( بين من انظرلرجل ص:، للمربد .٤٥٤الكامل



٥٠ ـه التنبي كتاب
ـه قول الشعر من ونظريه وضده، املعىن حيتمل الذي املشترك التركيب من وحنوه : فهذا

ليِّبقُ يـلة بذمـا خردلةـغدرون حبة الناس يظلمون )١(وال

غري يف أن ولوال ـهجو، ال خمرج الكالم هذا أخرج قد تراه البيتأال هذا
اآلخردليالً قول وكذلك واملدح، الثناء من لكان ذلك :على

ظُزجي من مغفرةأهلِملْون إحساناالعلم السوء أهل إساءة )٢(ومن

متضادة غري خمتلفة معان على الدال التركيب تعاىل،وأما ـه وما: فكقول
يِقينا . ]١٥٧: النساء[قَتلُوه

قوم الضمفإن يرون عائدا قتلوه من وقومري املسيح، إىل عائدا يرونه العلما إىل ا
ـه قول يف الظنِّ:املذكور اتِّباع ِإال ِعلٍْم ِمن ِبِه ـهم ل قول. ما من فيجعلونه

علم: العرب الشيء تعاىلاقتلت ـه قول النوع هذا كُِتب: ومن آمنوا الِذين أَيُّها يا
الصِّ قَبِلكُمعلَيكُم ِمن الِذين علَى كُِتب كَما . ]١٨٣: البقرة[يام

إمنا التشبيه أن إىل قوم فذهب وقع؟ أين من التشبيه هذا يف اختلفوا الناس فإن
رووهيفوقع حبديث واحتجوا األيام، يف: عدد عليهم فرض كان النصارى إن

يوم ثالثني صوم ماإلجنيل وإن علينا، فرضت كاليت تطوعا فيها زادوا حىتلوكهم ا
مخسني عدد.صريوها يف ال الفرض يف وقع إمنا التشبيه أن إىل آخرون قوم وذهب

ترى. األيام أال العرب، كالم يف جائزين القوالن كان وإن الصحيح هو القول وهذا
قلت إذا زيد: أنك عمرأعطيت أعطيت كما العطيتنيا تساوي تريد أن احتمل ،ا
أن اإلعطاواحتمل تساوي أعطيتئتريد ما خالف أحدمها أعطيت كنت وإن ني،

يكثرو-اآلخر تتبعناهإهذا قصدناه،-ن الذي الغرض على تنبه مجلة منه أوردنا وقد
التوفيق ـه .وبالل

                                       
عمرولالبيت) ١( بن اآلداب: انظر.قيس . ١/١٩زهر
العنربلالبيت) ٢( بين من أنيف بن انظرقريط للمرزوقي، احلماسة .١/٣١شرح



 

 
  



٥٢ ـه التنبي كتاب
      

  
إثباته إىل آخرون وذهب الَمجاز، إبطال إىل قوم ذهب . قد

غريه، جيوز ال الذي الصحيح ألنه أثبته، من مذهب على فيه كالمنا وإمنا
تعاىل ـه قَوِمِه:لقول ِبِلساِن إال رَّسوٍل ِمن أَرسلْنا ـه،]٤:براهيمإ[وما ِبِلساٍن:وقول
مُِّبٍني لَم،]١٩٥: الشعراء[عرِبيٍّ ألنا أنكره، من على الرد يف القول إلطالة وجه وال

أصول يف الكالم قصدنا وإمنا الَمقاالت، أهل من أحد مناقضة هذا كتابنا يف نقصد
فأقول الَموفق-اخلالف، أنواع-واهللا ثالثة الَمجاز : إن

يعرض الَمفردةنوع اللفظة موضوع . يف
وغريه إعراب من عليها الَمختلفة ـها أحوال يف يعرض .ونوع

بعض على األلفاظ بعض وبناء التركيب يف يعرض .ونوع
األولـمث النوع م،:ال معامال يف الناس تعارفه الذي الَمقدار يكون فإنه الَميزان،

العدل العرب: ويكون إذا: تقول الشيئني بني بينهماوازنت وازنعادلت إذا: ورجل
ومعرفة حصافة ـه ل كُ،كانت : ريِّثَقال

ـها وبعل اللجام كأشالء رأتين
العظام معروق أك فإنينفإن

أَـم القوم متباطبن بادن نـزي
وازن بالقوم القوم وزنت ما )١(إذا

للعوي وللنحو: روضقال الشعر، الكالم:ميزان . ميزان
عبىويرو اهللاـأن عمرد عنهما-بن اهللا غناء،-رضي عود عليه عرض
ـه ل الغناء: وقيل ميزان أنه أراد الرومي، الَميزان هو فقال هذا؟ .ما

يرث الشعراء بعض اهللايوقال رمحه العزيز عبد بن : عمر
الدافنونقد إذغيب لَموازينـبديدفنوااللحد قسطاس مسعان )٢(ر

                                       
كُأليبالبيت) ١( خزاعةيِّثَصخر بن عمرو بن األسود بن الرمحن عبد بن شعراء،ر فحول من

سنة،اإلسالم ـ١٠٥مات .٣٨٠صه،ديوان: انظر،ه
البلدا) ٢( معجم يف ورد البيت لياقوتهذا صن ،٣٢٢ .



ـه٥٣ التنبي كتاب
عمر عنه-فشبه اهللا ـهبالَم-رضي لعدل .يزان
ذلك جماز: ومن ـها وتستعمل حقيقة، ـها تستعمل العرب فإن علىالسلسلة، ا

أوجه :ثالثة
ي:األول ِبرأن ـهيدوا قول ذلك فمن واإلكراه، األمر على اإلجبار عجبت((: ها

بالسالسل اجلنة إىل يقادون .)١())لقوم
عنه:والثاين والكف الشيء من الَمنع ا يريدوا خراشكقو،أن أيب : ل

ال كعهد مـفليس أم يا السالسلالكـدار بالرقاب أحاطت )٢(ولكن

غشمها عن الغامشة األيدي كفت اليت وموانعه اإلسالم حدود بالسالسل ،يريد
حبقها إال الدماء سفك من تعاىل. ومنعت اهللا قول هذا أَعناِقِهم: ومن ِفي جعلْنا إنَّا

ا إلَى فَِهي مُّقْمحونَأَغْالالً فَهم .]٨: يس[َألذْقَاِن
يف:والثالث بعضه تتابع ما ا يريدوا واتصلإأن بعض ـهم،ثر تسلسل: كقول

وسالسل وسلسال سلسل ماء ويقال الَماء، وتسلسل حجر. احلديث، بن أوس : قال
ـهـهيـوأشربن كـال سلسلأنهـالكي الريح متنه يف جرت )٣(غدير

الرب سالسل الرملوقالوا وسالسل الرمة. ق، ذو : قال
بيـممانٍةدُأل وحش سـن السالسلويقةـن ذات العفر اجلبال )٤(وبني

ـهم قول النوع هذا الدابة:ومن وعلى اجلبل، على منهما،فالن واحد كل فوق . أي
يقولون مث حقيقة، القهر: فهذه بذلك يريدون البصرة على أمري وفالن دين، عاله

ـهموك. والغلبة قول البيت: ذلك ويف الدار يف يقولون. فالن حاجتك،: مث يف أنا

                                       
هريرةهروا) ١( أيب عن بالسالسل((:البخاري اجلنة إىل يقادون قوم من ربنا .))عجب
بن) ٢( عمرو بين أخي العجوة بن زهري قتل يف خراش أبو ـها قال أبيات ضمن ورد البيت

ـهذليني:انظر.احلارث ال ديوان .٣/١١٨٨شرح
عتابألالبيت) ٣( بن حجر بن شعر،وس من مضركان شعراء وفحل اجلاهلية، :انظر،اء

ص .٩٦الديوان
ديوان)٤( شرح الرمة،انظر دذي صاحل. حتقيق أبو القدوس . ٢/١٣٤٠عبد



٥٤ ـه التنبي كتاب
يريدون فضل: وإمنا يف تدع فلَم شغلتين قد حاجتك ذلكالًأن فشبهوا لغريها،

فضالً منه يدع فال الست، جهاته من بالتمكن حييط الذي . لغريهبالَمكان
جد كثري عزوهذا ـه قول فمنه تتبعناه، إن يكثر اللغة يف اهللا: وجلا فَأَتى
القَواِعِد مِّن . ]٢٦: النحل[بنيانهم

البنيذهب أن إىل حقيقـقوم هنا هامانـان بناه الذي الصرح أراد وأنه ة،
تع اهللا ذكره الذي وهو ـهاىلـلفرعون، قول ِلي: يف ابِن هامانُ يا ِفرعونُ وقَالَ

اَألسباب أَبلُغُ لعلي . ]٣٦:الَمؤمن[صرحا
والتشبيه التمثيل خمرج خرج كالم أنه إىل آخرون ما: قالوا،وذهب أن ومعناه

وصر اهللا ـه أبطل ـه وتأصيل إثباته وراموا مكرهم، من ـزلةفبنوه مبن فكانوا عليهم، ه
بنيان بين تعاىلمن ـه بقول وشبهوه ـه، فقتل عليه فسقط الَمهالك، من به يتحصن : ا
ا يِحيق ـهوال ِبأَهل إال السَّيِّئُ .]٤٣: فاطر[لَمكْر

مجيع يقولونوالقوالن تراهم أال العرب، مذهب على جائزان شرفًبىن: ا بىنوا،فالن
احلقيقةجمد يف بنيان هناك وليس الطبيب،ا، بن عبدة : قال

واحد هلك هلكه قيس كان بنيـولكنفما قـه تـان )١(هدماـوم

الَمعىن هذا أمحرويشبه ابن قول إليه ذهبوا : )٢(الذي
ووالدي منه كنت بأمر رماينريًّبرماين الطوى جال ومن ا

الطوىىويرو جول واجلول،من إىل:واجلال ـها أسفل من البئر ناحية
البئر: ومعناه.أعالها قعر من رماين فكأنه مكروهه، عليه رجع بأمر فرجعت،رماين

فأهلكته عليه رواه. رميته والَمعروفهكذا وفسروه الطوىأومن: قوم، وإمنا. جل

                                       
الط)١( بن واإلسالم:يببعبدة اجلاهلية يف الَمخضرمني الشعراء من فحل شهد،شاعر

الَمثىن مع وقاتل حارثةالفتوح، سنةو،بن ـ٢٥تويف احل: انظر. ه للَمرزوقيشرح ماسة
.٧٩٢ص

أمحر) ٢( الباهلي:ابن العمرد بن أمحر بن عمرو اخلطاب أبو اجلاهلية،هو شعراء أدرك،من
عفانتويف،وأسلَم،اإلسالم بن عثمان خالفة انظريف سيبويه:، شواهد . ١/٣٨شرح



ـه٥٥ التنبي كتاب
منهما واحد كل يدعيها بئر يف خياصمه بريئان: فقال.كان ووالدي أنا بأمر رماين

الشعر يدل هذا وعلى الطوى، يف اخلصام من وبينه بيين ما أجل من ـه؛منه قبل : ألن
قف أن سفيان رأى عزـلَما الوحدانلتهد احلائم مرمى الَماء )١(عن

وجل عز ـه قول النوع هذا ِمنه: ومن ِلتزولَ مكْرهم كَانَ وإن
من.]٤٦: إبراهيم[اِجلبالُ كان ما بذلك أراد وأنه حقيقة، هاهنا اجلبال يرون قوم

منحدر كر فلَما السماء، حنو التابوت يف كنعان بن منروذ ظنتهصعود األرض حنو ا
أمر فكادتاجلبال اهللا، عند من مواضعهاا من . تزول

يقولون آخرون النيب: وقوم ألمر متثيل هاهنا أمرهاجلبال ليزيلوا به مكروا م إ أي
مواضعها من إزالتها على يستطاع ال اليت اجلبال رسوخ رسخ قد تشبه،الذي والعرب

زهري قول إىل ترى أال الراسية، والصخرة الشامخ، باجلبل الثابت : الشيء
ب يـإىل مـعوـلـعـاذخ يـلى ـهـطـن )٢(اول

عادياء بن السموءل :وقال
جـلن حيـا جنريهـبل من ـه تل

به ومسا الثرى حتت ـه أصل رسا
ك وهو الطرف يرد ليلـمنيع

طويل ينال ال فرع النجم )٣(إىل

األعش :ىوقال
صخـكناط ليفلقهاـح يوما الوعلرة قرنه وأوهى يضرها )٤(فلَم

العرب كالم .فهذا
تعاىل ـه قول الباب هذا يواِري: ومن ِلباسا علَيكُم ـزلْنا أَن قَد آدم بِني يا

وإمنا،]٢٦: األعراف[سوَءاِتكُم تلبس، مالبس السماء من ـزل ين لَم اهللا أن ومعلوم

                                       
حبثً: احلائم) ١( ويطوف حيوم فالالطائر ماء عن بنفس:الوحدانو،دجيا .هالَمنفرد
.٥٦صزهري،ديوان:انظر) ٢(
اليهودي) ٣( عادياء بن فريض بن السموأل ـه اجلاهلية،قائل شعراء من مضرب،وهو وكان

الوفاء، يف للَمرزوقيانظرالَمثل احلماسة .١/١١١شرح
.٢٦صاألعشىديوان:انظر) ٤(



٥٦ ـه التنبي كتاب
ـه أعلَم-تأويل الَمطر-واهللا ـزل أن فصار،أنه البهائم، رعته مث النبات، عنه فنبت
وشعرصوفً ووبرا ذلكا من فاختذت والكتان، القطن عنه ونبت ا، أبدا على ا

فسم الَمالبس، لباسيأصناف سببالَمطر كان إذ يفا، العرب مذاهب على لذلك ا
الشيء باسم الشيء الَمعاين،تسمية أصحاب يسميه وهذا بسبب، منه كان .التدريج: إذا

للَمطر ـهم قول م:وحنوه ـزل ين ألنه وللنبتمساء السماء، عن:ن ألنه ندى
ندى وللشحم يكون، يكون؛الندى النبت عن أمحر.ألنه ابن : قال

الندى يضربه الفرد العذاب وحتدراكثور متنه يف الندى )١(تعلى

احلكماء معود مالك بن معاوية :وقال
ق بأرض السماء سقط كـرعينومـإذا وإن غضـاه )٢(اباـانوا

الراج قول :زحنوه
ال ـه لل الَمنـاحلمد العيدانانـعزيز رؤوس يف الثريد )٣(صار

.السُّنبليريد
ـه قول الباب هذا الليل((: ومن ثلث الدنيا مساء إىل ليلة كل ربنا ـزل ين

فيقول تائب: اآلخر، من هل ـه؟ ل فأغفر مستغفر من هل فأعطيه؟ سائل من هل
عليه . )٤())فأتوب

الَمجسمة ـزوجعلته احلقيقةالًن علوًّ-على اجلاهلون يقول عما اهللا اتعاىل
صفات-اكبري من االنتقال ألن ينتقل، ال أنه على تعاىل باهللا العارفون أمجع وقد

شيئً. الَمحدثات يقتضيان ال صحيحان تأويالن احلديث ـهذا التشبيهول من : ا
أنس:أحدمها بن مالك إليه عنه-أشار اهللا س-رضي وقد ع، احلديث،ئل هذا ن

                                       
ص:انظر) ١( الكشاف شواهد .٣٦شرح
الآلل:انظر)٢( و١/٤٤٨ئمسط . ١/١٨١للقايل،يلاألما،
ـهاليللالرجز) ٣( ال جبري بن اجلرجاين،صعصعة كنايات .١٣٥ص:انظر
التوحيديفالبخاريرواه) ٤( و٩/١٧٥كتاب يفيفمسلَم، والذكر الدعاء يف الترغيب باب

الليل .٢/١٧٥آخر



ـه٥٧ التنبي كتاب
سح: )١(فقال كل يف أمره ـزل يزولرين ال دائم فإنه وجل عز هو فأما ، .

األوزاعوس عنه يشاء: فقالي،ئل ما اهللا تصريح،. يفعل إىل حيتاج تلويح وهذا
بيوخف إىل حيتاج عبارةيِّإشارة . ن

به أمر من إىل الفعل تنسب العرب أن إليه ذهبنا الذي تنسبه،وحقيقة إىلكما
فيقولون بنفسه، وباشره ـه فعل كتاب: من لفالن األمري يدكتب األمري وقطع ا،

فالن السلطان وضرب شيئًاللص، يباشر لَم وهو سوط، ألف بنفسها ذلك من إمنا،ا
فقيل الكالم، يف الَموضوع التأكيد إىل احتيج هذا وألجل به، نفسه،: أمر زيد جاء

زيد نفسهورأيت . ا
على ملكًفمعناه يأمر تعاىل اهللا أن فيناديهذا الدنيا، السماء إىل ـزول بالن ا

للرجل ويقولون ووصيته، كتابه جاء إذا فالن، جاء العرب تقول وقد أنت: بأمره،
زيد يضربهضربت لَم وهو رضا، قد كان عليهيإذا وشايع تعاىل،بذلك اهللا : قال

اهللا أَنِبياَء تقْتلُونَ نبي. ]٩١:البقرة[فَلَم يقتلوا لَم بذلك لَماوالَمخاطبون ولكنهم ا،
قَ وتولوا بذلك، إليهم،ـلترضوا الفعل نسب ـهم فعل على وشايعوهم األنبياء، ة
يباشروه لَم كانوا . وإن

تعاىل ـه قول يتأول هذا حنو القَواِعِد: وعلى مِّن بنيانهم اهللا .]٢٦: النحل[فَأَتى
تأويل ا،-تراهكما-فهذا حماورا يف العرب كالم فصيح على جاء صحيح

واألوزاع مالك أراده ما شرح وهو أساليبها، من اهللا-يوالَمتعارف .-رمحهما
ي رواهيقوومما احلديث أهل بعض أن بصحته ويشهد التأويل، ـزلي:هذا ن

الياء-اهللا، واضح-بضم . وهذا
الثاين ـزو:والتأويل الن تستعمل العرب وجهنيأن على :ل

                                       
ما) ١( خيالف يفويرهذا مالك اإلمام وضاحفذلك،عن بن حممد بنحدثنا: قال،عن زهري

قال الش: عبادة، من أدركت من ووكيع: خيوكل الَمبارك، بن اهللا وعبد أنس، بن مالك
اجلراح حق: يقولون،بن ـزول فقال. الن ـزول الن عن معني بن حيىي والأ: وسألت به، قر
حد فيه .احتد



٥٨ ـه التنبي كتاب
واستعارة:واآلخر.حقيقة:أحدمها .)١(جماز

ع من الشيء فاحندار احلقيقة سفأما إىل تعاىل،لفْلو ـه ِمن: كقول ـزلُ وين
برٍد ِمن ِفيها ِجباٍل ِمن . ]٤٣: النور[السَّماِء

القيس امرئ : وكقول
ـزلهو ناعاالَمن جو حطـألالفمن أسد أَنزبين األرض من )٢(راعوا

أوجه أربعة فعلى والَمجاز االستعارة : وأما
يقال:أحدها الَمباعدة بعد والَمقاربة اإلعراض، بعد الشيء على : اإلقبال

سل يف البائع ـزل منعه،،تهعن بعد منها وأمكنه مباعدته، بعد الَمشتري قارب إذا
ـه: ويقال أهل عن فالن ـزل تركها: ن غريه،أي على الشاعروأقبل قول ومنه :ا،

الده ـزلين حـأن على شاهـمهـكمـر عـن خفضـق إىل )٣(ال

عل:أي وأقبل أباعده، كنت من أقارب فيكونىجعلين عنه، أعرض كنت من
هذا على احلديث غريه: معىن يف منه تعاىل اهللا رمحة إىل أقرب الوقت هذا يف العبد إن

األوقات عل،من يقبل تعاىل الباري مباوأن الوقت هذا يف والتعطف بالتحنن عباده ى
فهذا العمل، يف واجلد الطاعة على ـهم ل الباعثني والتذكري التنبيه من م قلو يف يلقيه

صحيحأيض ممكن تأويل .ا
وإمنافأما احلديث، هذا يف ـها ل مدخل فال ـزول الن معىن من الباقية األقسام

ـزول الن معىن لتوفية مما؛نذكرها ا احلديثوأل هذا غري يف إليه . حيتاج
الالئق مواضعها ووضعها األشياء ترتيب به يراد ما كقولـفمنها ا، تعاىلـة :  ه

ـزيالً تن ـزلْناه ذلك:أي. ]١٠٦:اإلسراء[ون ومن مواضعه، ووضعناه مراتبه رتبناه

                                       
خمالفهذا) ١( الذينأئمةذهبلَمالقول فمذهبيرفضونالسلف السنةالتأويل، أهل

تشبيهالسلفو وال كيف غري من والفوقية والرجل اليد ـه ل يثبت كما ـزول الن هللا التأويل.يثبت وألن
جائز غري بالظن الباري صفات يف والقول باالتفاق، فيه مظنون . أمر

القيس،ديوان:انظر) ٢( .٦٥صامرئ
للَمرزوقي:انظر) ٣( احلماسة .١/٢٨٥،شرح



ـه٥٩ التنبي كتاب
ـهم قول: قول ومنه قبيحة، ـزلة من أو حسنة، ـزلة من الَملك عند فالن ـزل : الشاعرن

ـزلُأَ اهللان ـها ـزل أن حبيث واإلتعوها ـهوان ال )١(اسـبدار

والقول اإلعالم به يراد ما تعاىل،ومنها ـه ِمثْلَ: كقول ـزلُ سأُن قَالَ ومن
اهللا ـزلَ أَن أعلَم. ]٩٣: األنعام[ما ما مبثل وأعلَم اهللا قال ما مثل أقول . أي

معناه إمنا الوحي ـزال إن هذا إىلومن وأداه تعاىل اهللا عن تلقاه جربيل أن
قدمناهحممد الذي اإلقبال معىن إىل راجع م. وهو عنـومنها االحنطاط به يراد ا
ـهم،ةـالذلوالَمرتبة الَملك: كقول عند فالن ـزلة من ـزلت يكون:أي،ن أن وجيوز احنطت،
ـه حكمه: قول على الدهر ـزلين الَمعىن،أن هذا . من

تستعم قبلوقد ذكرناه ما ضد وهو والزيادة، النماء يف ـزول الن العرب ل
فيقولون ـزل: هذا، ن ـه ل كثرية. طعام كانت إذا ـزلة، ن وأرض ومناء، بركة أي

م ـزال ن على القوم وتركت حال،الكأل، وحسن خصب يف كانوا . إذا
أيض يستعملونه يقولونوقد آخر معىن على أتوا: ا إذا القوم ـزل ومىنن يقال،

الشاعر،الَمنازل:لَمىن :قال
يا نازلةسمأأنازلة غري ياأم لنا ـهأأبيين أنتفاعل ما )٢(سم

سبعةيفجم الكلَمة هذه مواضع العرب. ع كالم يف ـزول الن وجوه . فهذه
أيض الَمجسمة فيه غلطت تعاىلومما ـه قول السَّمواِت: ا نور اهللا

نورفتو،]٣٥: النور[واَألرِض م ر أن اجلاهلني-مهوا قول عن اهللا وإمنا،-تعاىل
واألرض: الَمعىن السماوات أهل هادي الشبهات،. اهللا جلى ما كل تسمي والعرب

نور احلق وأوضح االلتباس، . اوأزال
تعاىل اهللا مُِّبينا: قال نورا إلَيكُم ـزلْنا القرآن. ]١٧٤:النساء[وأَن . يعين

الَم هذا مسوعلى منريسراجنبيهىعىن . اا
ميدحه الَمطلب عبد بن العباس : وقال

                                       
البيت) ١( ميمونلهذا بن السفاحسديف العباس أيب انظرموىل .٤/٨،الكامل،
البيت) ٢( الطفيلمنسوبهذا بن انظرلعامر مادةاللسان:، ـزل(، ).ن



٦٠ ـه التنبي كتاب
لَم أشرقـوأنت ظهرت األفقتـا بنورك )١(األرضوضاءت

العرب كالم جمرى هذا القيس. وعلى امرؤ : قال
امرِئحرَّقَأَ بنشى تـبنحجرالقيس مصـو الظـيم )٢(المابيح

الذبياين ـة النابغ : وقال
تركْتهمال جريانا اُهللا الظلَميبعِد ليلةَ تجلُو الَمصابيِح )٣(ِمثْلَ

اآلخر : وقال
القيت تقل منهم تلق اليتسيدهممن النجوم الساريِرسيمثل ا )٤(ي

النيب اهتديتم((: وقال اقتديتم بأيهم كالنجوم منحتـول،)٥())أصحايب و
طرفً التوفيقالَمجسمة من ما فيها لوجدت التحقيق بعني اآلية وتأملت يبطلـ، ا

اآليةدعواهم بعقب تعاىل قال ألنه دليل، طلب غري ومن تأويل، تكلف اهللا:دون ويضِرب
عِليم شيٍء ِبكُل واهللا ِللنَّاِس اآلية.]٣٥: النور[اَألمثَالَ يف ذكره ما أن فأخربنا

والَم والَمشكاة النور من مضروبةالعزيزة أمثال والشجرة والزيتونة والزجاجة صباح
لفهمها وفق من تعاىل اهللا عن ـها سرهاتوكشف،يعقل مكنون عن احلجب ـه ل

قـوعلَمه كما تعاىلـا وم: ال ِللنَّاِس نضِربها اَألمثَالُ إالـوِتلْك ـها يعِقل ا
.]٤٣: العنكبوت[العالَمونَ

قلت الت: فإن هذا وقع صدركيف شبه أنه فاجلواب به؟ الَمراد وما مثيل،
بالَمصباح، قلبه يف يضعه الذي ـهدى ال ونور بالزجاجة، وقلبه بالَمشكاة، الَمؤمن

الرسول قبل من الَمنبعثة ـهدى ال مادة بصائروشبه يف تزيد وحتفظاليت الَمؤمنني،

                                       
البيت) ١( الرسوللهذا عم انظرلعباس كثريالنبوية،السرية:، .١/١٩٥،البن
الديوان:انظر)٢( .١٤١ص،شرح
ميتدح) ٣( قصيدة من وهو النابغة ديوان من أنهالبيت ويعين عنهم، ارحتلَ حني الغساسنة ِبها

الَمشكالت يف بآرائهم الظالم. يهتدي يف بالَمصابيح يهتدى .كما
منسوب) ٤( كالب،لالبيت بن بكر بين أحد .١/٢٣٩األمايلانظرلعرندس
البيهقياحلديث) ٥( عباس،رواه ابن عن وانظروالديلَمي اخلفاء، للعجلوين،كشف ،١/١٤٧.



ـه٦١ التنبي كتاب
مبادة فيطمسه الشك عليه يغلب أن من ومتنعه عليهم، اإلميان لئالنور الَمصباح متد اليت الزيت

النيب وشبه نوره، ِقيطفأ من ينبعث إمنا ـهدى ال كان إذ ـهبالزيتونة، الزيت،بل كانبعاث
الزيتونة ومكة. من مبكة، كان إمنا ومبعثه ظهوره ألن غريبة وال شرقية ال الزيتونة وجعل

والَمغرب الَمشرق بني .متوسطة
على خرج قد ترى كما كالم علىفهذا جاء وتشبيه الكالم خمارج أحسن

التشبيه وجوه . أبدع
احلقيق من وحنوه العـفهذا والَمجاز الكلَمـة موضوع يف احلقيقة. ةـارضني وأما

أيضوالَمجاز كثريان ما فإ ـها أحوال قبل من فيها النوع،االعارضان ذلكككثرة فمن األول
ـهم فريفعونه: قول زيد ـهم،مات قول يرفعون زيد:كما اهللا وأحدمها،اأمات

جماز واآلخر تعاىل،حقيقة ـه اَألمر: وقول عزم ي. ]٢١:حممد[فَإذَا ال مِزعواألمر
ي النابغةعزوإمنا قال عليه : م

عزما قد الدين )١(وإن

أُزيدبوثَيِطعأُ: ويقولون الوجه وإمنا زيدا، زيدثوبعطي ألن اآلخذا، هو ا
ووللثوب ـه، ل عاماوالَمتناول ستون ـه ل و. لد ستنيوالَمعىن يف األوالد ـه ل لد
تعاىل،وحنوه. عاما ـه والنَّهاِر: قول الليِل مكْر .]٣٣:سبأ[بلْ

سيبويه:بهالَمرادإنَّماو وأنشد والنهار، الليل يف مكركم :بل
فف النهار يفوسلسلةديـقيأما الساجقعروالليل من )٢(منحوت

العرب قائم: وتقول وليلك صائم، : جريروقال،ارك
السُّ يف غيالن أم يا لَمتنا ومىرلقد لـومنت الَمطـا )٣(مـبنائيِّيل
ـهاليل ال ثور بن محيد : وقال

أمـوم األقراب ارهاـطوية وأمـفسا ليـبت فذميلـا ـها )٤(ل

طريق من العارضان واحلقيقة الَمجاز علىوأما األلفاظ بعض وبناء التركيب
                                       

.١٢٨صالنابغة،ديوان:ظران)١(
للَمربد:انظر) ٢( . ٧٠٠ص،الكامل
.٥٥٤صجرير،ديوان:انظر)٣(
.١١٦ص،ديوانال:انظر) ٤(



٦٢ ـه التنبي كتاب
يرد:فنحو،بعض واإلجياب األمر، بصيغة يرد واخلرب اخلرب، بصيغة يرد بصيغةاألمر

والَم الَممتنع، أو الَممكن بصيغة يرد والواجب اإلجياب، بصيغة يرد والنفي كنمالنفي،
بصور يرد والذم الذم، بصورة يرد والَمدح الواجب، بصيغة يردان والتقليلوالَممتنع الَمدح، ة

يقف ال اليت الكالم أساليب من ذلك وحنو التقليل، بصورة يرد والتكثري التكثري، بصورة يرد
اللسان بعلَم حتقق من إال . عليها

كل من نذكر وحنن البيان، أغراض من غرض به يقصد هذه من نوع وكل
فيما ليحتذى قلناه ما بصحة تشهد أمثلة األنواع هذه من مالَمنوع على نذكره

تعاىل اهللا شاء إن .ذكرناه
ـهم فكقول اخلرب بصيغة الوارد األمر هذا: أما صيغة فإن درهم، حسبك

قولك كصيغة تقديره:الكالم ألن األمر معىن ومعناه زيد، وأبوك منطلق، :أخوك
القيس امرؤ قال بدرهم اكتف أو درهم، : لكفك

ور شبع غىن من )١(يوحسبك
ـهم قول هذا الدعاءومن ومنه: يف عليك، وسالم اهللا، ورمحك لزيد، اهللا غفر

تعاىل ـه يِتمَّ: قول أَن أَراد لَمن كَاِملَيِن حولَيِن أَوالدهنَّ يرِضعن والْواِلدات
. ]٢٣٣:  البقرة[الرَّضاعةَ

الَمعىن أوالدهن:وإمنا الوالدات أمرنالَملريضع وإمنا بصيغةوأما،خيربنا الوارد اخلرب
التعجب يف ـهم فكقول زيد،: األمر إىل أحسن قولك كصيغة صيغته فإن بزيد، أحسن

خرب بزيد،وأحدمها أحسن معىن ألن أمر، زيد: واآلخر أحسن آمر،،اما ال خمرب أنت فإمنا
نصب فيه عملت وما إىل ومكان رفع، فيه عملت وما الباء تعاىل. ومكان ـه قول : ومنه

وأَبِصرأَس ِبِهم وأبصرهم:أي]٣٨ٍ: مرمي[ِمع أمسعهم . ما
ـهم فكقول النفي بصيغة الوارد اإلجياب عالَما: وأما زيد زال صيغته. ما فإن

هذه على أدخلت فإذا نفي، والثاين إجياب، األول عالَما، زيد كان ما قولك كصيغة
زال ما فقلت لإلجياب، اليت إال عالَمااجلملة إال الَموجب،زيد صيغة صيغته صارت

                                       
القيس،ديوان:انظر)١( .٦٣٧صامرئ



ـه٦٣ التنبي كتاب
قولك أن ذلك يف والعلة النفي، معىن يستعمل: "ومعناه مما كان لو عالَما زيد زال

النافية ما عليه أدخلت فإذا منه، وانتفى العلَم عن زال معناه ألنه النفي، معناه لكان
إجياب أدخلترجع فإذا األول، النفي يبطل الثاين النفي ألن النفيإا، بطل الثاينال

قولك فصار ـه، حال إىل األول النفي وعاد ما، أوجبته عالَما:الذي إال زيد زال ما
قولك ـزلة عالَما: مبن زيد .زال

قولك أن يرى من النحويني ألن":فمن اجلواز من امتنع إمنا عالَما إال زيد زال ما
تنفي آخرها يف إال ودخول العلَم، ـه ل يوجب الَمسألة صدر يف ما العلَم،دخول تصريفعنه

مثبتنافي واحدةا حال يف للخرب يقول. ا من تبطل:ومنهم عليه إال دخول ألن استحال إمنا
قلت؛ما فكأنك ـها ل مناقضة ا لَم: أل العرب ألن جائز، غري وهذا عالَما، زيد زال

إال واخلرب االبتداء على الداخلة زال . مامعتستعمل
يقول من استح: ومنهم موجبإمنا كالم عالَما زيد زال ما قولك ألن ،ال

لتوجبوإن وضعت إمنا إال ألن عليه، إال دخول جيز لَم كذلك كان فلَما النفي، بصورة كان
منفي كان موجبما الكالم كان فإذا ـها، دخول قبل عنهاا استغىن بنفسه هذا. ا طريف ومن

الفرزدق قول :النوع
سيوفهم يشيموا لَم رجال سبأيدي حني ا القتلى تكثر )١(ِتلولَم

الَمعاين أصحاب حني: قال ا القتلى كثرت وقد إال سيوفهم يشيموا لَم معناه
ـه. تلس قول ألن هذا وجب وإمنا نفي، وظاهره وصيغته إجياب، ترى كما : فمعناه
القتلى" تكثر ع" ولَم عليها معطوفة ـها قبل اليت اجلملة من منقطعة جبملة حدليس لى

وتقدير السيوف، من احلال على نصب موضع يف هي وإمنا اجلمل، على اجلمل عطف
س: الكالم حني ا القتلى كثرية غري سيوفهم يشيموا . تللَم

قولك ـزلة مبن جي: فصار فرسهلَمو،زيدئلَم قولك،يركب جعلت ولَم: إذا
زيد من احلال موضع يف فرسه فرسه،زيدئجيلَم: تقديره. يركب راكب غري

راكب جاء أنه فرسهفمحصول إجياب. ا ومعناه نفي، . فظاهره

                                       
للَمربد،الكامل:انظر) ١( ،١/١٢٧ .



٦٤ ـه التنبي كتاب
جي لَم أنه يريد أن الَمسألة يف جيوز يركبئوقد ولَم مع،، الفعلني ا،فتنفي

فقط العطف جهة على إال باألخرى متعلقة إحدامها ليست مجلتني ـهما . وجتعل
ـهم قول فنحو اإلجياب بصورة الوارد النفي ألكرمتهوأما زيد جاءين . لو

يف منفي وهو النفي، أدوات من أداة فيه ليست ألنه موجب، كالم صورة فصورته
فقيل النفي، حرف عليه دخل فإذا اإلكرام، وال الَمجيء يقع لَم لَم: الَمعىن لو

أجل ومن الواجب، معىن ومعناه النفي، صورة صورته صارت أضربه لَم زيد يشتمين
النحويون قال القيسهذا امرئ قول : يف

معيشة ألدىن أسعى ما أن الَمالفلو من قليل أطلب ولَم )١(كفاين

قلي طلب قد أنه ألوجب نصبه لو ألنه حمال، هاهنا القليل نصب منالًإن
هذا بعد يقول تراه أال الشاعر، أراده ما خالف وهذا :الَمال،

أسنولك مؤثلـعما لَمجد الَمـوقى الَمجد يدرك أمثايلـد ؤثل
قد النحويني أن ترى أال والرياسة، الَملك يطلب إمنا وأنه وعلوها، مهته ببعد فأخرب

ـه قول أطلب: "جعلوا إجياب" قليالًولَم نفيبالنصب وظاهره قبل. ا من هذا عرض وإمنا
البيت أول يف لو إجياب. دخول ونفيها نفي ا إجيا أن أعلَمتك .وقد

تعاىل ـه قول هذا هداها: ومن نفٍْس كُل آلتينا ِشئْنا .]١٣: السجدة[ولَو
جِميعا ـهم كُل اَألرِض ِفي من آلمن ربُّك شاَء .]٩٩:يونس[ولَو
تعاىل ـه فكقول الَممكن بصورة الواجب ورود ِبالْفَتِح: وأما يأِْتي أَن اهللا فَعسى

تعا،]٥٢: ائدةمالْ[ ـه مُّحمودا: ىلوقول مقَاما ربُّك يبعثَك أَن .]٧٩:اإلسراء[عسى
تفعل والعرب فيه، الَمشكوك الَممكن صورة وصورته ثابت، واجب وهذا

حترير واحتياطًهذا للَمعاين ومنا عليها، الشاعرـها :قول
ميلةيلعلَ الريح يب مالت زإذا أيب ابن يتندمايَّعلى أن )٢(ان

حمالة ال يتندم أنه يريد وإمنا اإلمكان، خمرج كالمه . فأخرج

                                       
القيس،ديوان:انظر) ١( .٣٩صامرئ
ألحد) ٢( منسوب غري . البيت



ـه٦٥ التنبي كتاب
القيس امرئ فكقول الَممكن بصورة الَممتنع ورود :وأما

قَ داِمحروبدلت صحةيا بعد أبؤساا حتولن منايانا )١(لعل

أبؤس الَمنايا الَممكنوحتول صورة يف ترى كما ـه جعل وقد ميكن ال الذي الَممتنع من ا
تقلالًعلى كذلك ليس أنه منه البالءالعلَم عظيم من فيه كان مما واستراحة قول.بذلك وحنوه

يرث الغنوي سعد بن :أخاهيكعب
ي دعا الندىـوداع إىل جييب من ا

الصوت وارفع أخرى ادع دعوةفقلت
قبِجي كما كـك يـد إنهلـعـفـان

جميب ذاك عند يستجبه )٢(فلَم

ق منك الَمغوار أبا ريبـلعل
ألب العالءـجنيب طلوبواب

يرث النابغة : النعمانيوقال
ت أميحفإن وإنـال حيايت حياٍةتمتلل يف مفما طائِتوبعد )٣(لـك

لبنيه الَمحرق الرجل قول هذا :ومن
ِم(( أنا أُتُّإذا فلعلي اليم، يف رمادي اذروا مث لئنلِضفأحرقوين، فواهللا اهللا،

عذابقدر ليعذبين علي شديداهللا .)٤())اا
يكون، أن يرجى ما خمرج يكون ال أنه حتقق قد ما أخرج قد أنه ترى أال

ـهالًتقل قول يف البالء به اشتد حني القيس امرؤ فعل كما إليه، واستراحة : بذلك،
مـل تـعل أبؤساـنايانا ممتنعحولن رجا الذي أن يف يشك ال وهو

ما أبني اآلخرومن قول ذلك :يف
نـأخ تعلالـادع باألماين الفسي مـعلى أنـعلَم تنتفعـين ليس ها

ـه قول عل: وأما اهللا قدر لئن عذابيَّفواهللا شديدليعذبين لئنا فواهللا فمعناه ا،

                                       
القيس،نديوا:انظر)١( .١٠٧صامرئ
.١/١٥٠األمايل:انظر)٢(
الديوان:انظر)٣( صشرح ،٦٢ .
يف) ٤( البخاري، التوحيدرواه يفمسلَمو،٩/١٧٩كتاب التوبة، يف،٨/٩٧باب أيوليس

ـه قول منها أُ(:رواية ).اهللالِضفلعلي



٦٦ ـه التنبي كتاب
عل اهللا ليعذبينيَّضيق اخلالص قدرته. طرق يف شك ولو اهللا، قدرة يف يشك وليس
كافر هو. الكان تعاىلوإمنا ـه علَيِه: كقول نَّقِْدر لن أَن ،]٨٧: األنبياء[فَظَنَّ
ـه ِرزقُه: وقول علَيِه قُِدر .قيِّض:أي]٧:الطالق[ومن

معناه فيكون القضاء، هو الذي القدر من يكون أن اهللا: وجيوز قدر لئن فواهللا
العذاب ليعذبين اختصار،علي الَمفعول قال،افحذف اجلعديكما :النابغة
حلقن تاحىت قُفوارسنايعدم رعن اآلالفٍّكأننا )١(يرفع

اخليلفتعدي: أراد . وارسنا
ـه قول يكون أن جيوز عل((: وقد اهللا قدر لئن الشيء))يَّفواهللا على القدرة ،من

قيل الذي: فإن الَممكن حيز من ـه جعل قد عليه الشرط ودخول هذا، يصح كيف
ي أن قلتجيوز إذا أنك ترى أال الشرط؟ خاصة وهذه يكون، ال أن وجيوز : كون،

يف حمض شك وهذا يقع، أال وممكن ذلك، يقع أن فممكن أكرمته زيد جاءين إن
تعاىل؟؟ اهللا .قدرة

إذا تستعمل كما إذا مبعىن للشرط اليت إن تستعمل قد العرب أن فاجلواب
يشك ال الذي الشيء على تقع وإذا إن، كونهمبعىن الليل:كقولك،يف كان إذا

تعاىل ـه وكقول منه، البد الليل وكون انفَطَرت: فأتين، السَّماُء . ]١:االنفطار[إذَا
هذا على عل: فمعناه اهللا قدر إذا عذابيَّفواهللا شديدليعذبين . اا

الزمانيةوإمنا إذا موقع للشرط اليت إن وقوع حتتاج؛جاز منهما واحدة كل إىلألن
تضارعا إذا والشيئان إن)٢(جواب، فيه وقعت فمما صاحبه، موقع منهما واحد كل يقع أن جاز

تعاىل ـه قول إذا آمِِنني: موقع اهللا شاَء إن احلَرام الَمسِجد .]٢٧: الفتح[لَتدخلُنَّ
النيب القبووقول على وقف الحقون((: رحني بكم اهللا شاء إن ،)٣())وإنا

اهللايريد شاء الشاعر. إذا قول : ومنه

                                       
اجلعدي،ديوان:انظر)١( . ١٠٦صالنابغة
.اتشا: اتضارع) ٢(
اجلنائز) ٣( باب يف مسلَم .) ٣/٦٣،٦٤(رواه



ـه٦٧ التنبي كتاب
طويل جسمي يكن ال وصولفإنينالًفإن الصاحلات بالفعال ـه )١(ل

طويالً: معناه جسمي يكن لَم احلسانفإذا باألفعال ـه أطيل الشرط،فإنين يصلح وال
اآلخر؛هاهنا ـه ومثل حمال، هنا فالشرط ووقع، كان قد شيء جسمه قصر :ألن
فَكأَنْإِـف وأَجندتارقْقد ـهـها عـفل عنهدـما بذَـجند )٢(يِمـمدنا

حجر بن أوس فكقول إن مبعىن إذا وقوع : وأما
واخلنا اجلهل تعرضعن لَم أنت جاهلإذا أصابك أو حليما )٣(أصبت

اخلن عن منواإلعراض هذا فليس يكون، ال أن وممكن يكون، أن ممكن ا
إذا مإنَّ،مواضع من هو إنما . واضع

ـهم فكقول الذم صورة يف الَمدح ورود أشعره: وأما ما اهللا اهللا!! أخزاه ولعنه
الغنوي سعد بن كعب وكقول أفصحه، : ما

الصبح يبعث ما أمه يؤوبغادياهوت حني الليل يرد )٤(وماذا

جنِّ ابن أعرابيًّيوذكر ثوبأن رأى قالا اهللا؟ حمقه ـه مال فقال ـه: ا، ل : فقلت
فقاللَ هذا؟ تقول شيئً: م استحسنا إذا عليهإنا دعونا . ا

عن فيعدلون بالعني، فيصيبونه الشيء، ميدحوا أن يكرهون م أ هذا وأصل
ذمه إىل تعاىل. مدحه ـه فكقول الَمدح صورة يف الذم ورود َألنت: وأما إنَّك
الرَِّشيد الشاعر. ]٨٧: هود[احلَِليم :وقول

لسي يـوقلت حـدنا أسوليمـا تأس لَم رفيقاإنك )٥(ا

ـه قول فنحو التكثري بصورة الوارد التقليل بطَ: وأما وكمٍلكم زيد، قتل
عليه ـزل ن بطالً!! ضيف يقتل لَم أنه تريد ضيفًقوأنت قرى وال ولكنكط، ا،

عاقل يا ولألمحق كرمي، يا للبخيل تقول كما به، االستهزاء . تقصد
                                       

للَمرزوقي) ١( احلماسة شرح .٣/١١٨١،انظر
منسوب) ٢( غري .البيت
حجر،ديوان:انظر) ٣( بن .٩٩صأوس
.٢/١٥٠األمايل:انظر) ٤(
منسوب) ٥( غري . البيت



٦٨ ـه التنبي كتاب
الوارد التكثري قولكوأما فنحو التقليل لبست،: بصورة قد حسن ثوب رب

العلَماء من لقيت ومن الثياب، من لبست ما فتقابل لقيت، قد عالَم رجل ورب
تواضع؛اتواضع نفسه حقر إذا الرجل ألن النفوس، يف لك أجل اخترب،اليكون مث

ف نفسه ـزل وأن تعاظم، وإذا النفوس، يف عظم نفسه به وصف مما أعظم وقفوجد
ـزلتها يعظمه،من كان من كل على وهان به، استخف قال، مما أقل فوجد اخترب . مث

الشيء تقليل يستعمل احلقيقة-وقد يف كثري األغراض-وهو من لضروب
صاحبه يهدد كالرجل ـه،والَمقاصد، ل مكان: فيقول وهذا ندمت، فرمبا تعادين ال

تقليل، مبوضع وليس الندامة، فيه تكثر أن لوينبغي هذا على الندامة أن ـه تأويل وإمنا
من فيه فصار كثرية؟ وهي فكيف إليها، يؤدي ما يتجنب أن لوجب قليلة كانت

هاهنا وقع لو التكثري يف ليس ما الَمبالغة . معىن
تعاىل ـه قول هذا مسلَمني: ومن كَانوا لَو كَفَروا الِذين يودُّ وإمنا. رُّبما

مبعىن رب يريدتأيت الَمفتخر أن ذلك يف والوجه االفتخار، مواطن يف أن: التكثري
موضع يف التقليل لفظ فيستعري منه وجوده يكثر غريه من وجوده يقل الذي األمر

وليكون الَمعىن، هذا إىل إشارة يفالتكثري . االفتخارأبلغ
قوم توهم الَمعاوقد تداخل من ذكرناه، ما عليهم خفي حني للتكثري ين،رب
شديدة غفلة الَمدح،؛وهذه خمرج خيرج والذم الذم، خمرج خيرج قد الَمدح جند ألنا

أن كما وضعهما، أصل يف عليه وضعا الذي موضوعهما عن ذلك خيرجهما وال
الع والنكرةلَماالسم العموم، ـه ل يعرض قد للخصوص وضعه أصل يف وضع الذي

ـه ل يعرض قد للعموم وضعها أصل يف وضعت ذلكاليت يبطل وال اخلصوص، ا
و الذي أوِضوضعهما عليه واختالفالًعا ـها، وتداخل الَمعاين لكثرة ذلك وإمنا ،

شيئً وجدت فمىت وتباينها، وغرض،األغراض لسبب ذلك فإمنا ـه، أصل خالف قد ا
عنه تبحث أن لك وتأمل،فيجب تثبت دون األصول نقض إىل تتسرع فمن. وال
أيب قول الباب هذا ـهذيلمشكل ال : كبري

فإنينـأزه القذال يشب إن مبَّرري يضلِرهيضل لففت )١(س

                                       
ـهذليني:انظر) ١( ال .٣/١٠٧٠،أشعار



ـه٦٩ التنبي كتاب
ربور من خمففة السِّ. بَّهنا عطاء أيب :نديِّوقول

فرمبا الفناء مهجور متس بـأقفإن به الوفـام وفودـعد )١(ود

أمدح، ليكون التقليل خمرج خرجا ولكن التكثري، البيتني ذين والَمراد
قلي:معىنوالْ كان لو هذا كثريالًأن وهو به ظنك فما لصاحبه، فخر فيه . لكان

السِّ عطاء أيب قول اليتيِِّدنوحيتمل الَمرثي حياة مدة تقليل أراد يكون أن
الوفود فيها عليه خمالفً. كثرت ورد ما يتأول التأويالت هذه حنو لألصول،فعلى ا

الباب هذا و:ومالك احلقيقة يمعرفة باب وهو يتمقِدالَمجاز، لَم من يفهعلى ر
فلذلك الصناعة، يقولكثريينكرهذه حيث الطيب أيب در وهللا صحيح، هو مما : ا

صحيح قوال عائب من اوكم
تـولك منـن اآلذان هـأخذ

السقفوآ الفهم من )٢(يمـته

وال القرائح قدر لومـعـعلى
الترك طريق من العارض اجملاز طريف علىومن الَمعاين أدوات إيقاعهم يب

الَمس ومرادهم الَمسبَّالسبب، على ا يوقعو وتارة تارة، وإمنابَّب السبب، ومرادهم ب
باآلخر أحدمها لتعلق هذا . يفعلون
تعاىل ـه قول األول مُّسلَمونَ: فمثال وأَنتم إال تموتنَّ .]١٣٣: البقرةفَال

النه ايفأوقع يف الَموت يهمعلى فيصح ـهم ل بفعل ليس والَموت للفظ،
عليه متوتوا حىت اإلسالم تفارقوا ال فمعناه اإلسالم، مفارقة عن اهم وإمنا . عنه،

النه الَموتيفأوقع أن؛على اإلنسان يلزم وخوفه توقعه أجل من الذي السبب ألنه
لور ـهويستعد عمل بصاحل ـه ل ويتأهب .ده،

تعاىل ـه قول مثل الشَّاِفِعني: والثاين شفَاعةُ تنفَعهم .]٤٨: املدثر[فَما
بدليل احلقيقة يف هناك شفاعة ال ألنه نافعة، غري شفاعة إثبات املراد وليس

تعاىل ـه حِميٍم: قول صِديٍق وال شاِفِعني ِمن لَنا .]١٠٠،١٠١: الشعراء[فَما
ومر الَمسبب، هي اليت املنفعة على النفي هيفأوقع اليت الشفاعة تعاىل اده

قال فكأنه منفعة: السبب، فتكون شفاعة، تكون .ما

                                       
للَمرزوق:انظر)١( احلماسة ديوان .٢/٨٠٠،يشرح
الَمتنيب: انظر) ٢( لديوان العكربي .٤/١٢٠،شرح



٧٠ ـه التنبي كتاب
قولك زيد: وحنوه كالم نفعين معنيني. ما حيتمل كالم : فهذا

الكالم: أحدمها إثبات تريد وحدها،أن املنفعة . ونفي
مع: والثاين نفيهما تريد منفعة،اأن منه فتكن كالم، منه يكن لَم .أي

قول ـه القيسومثل : امرئ
ِبمناِره يهتدى ال الحب )١(على

هداية، مث لكانت منار مث كان ولو ـهداية، ال ونفي الَمنار، إثبات يرد ولَم
ا هدايةملوإمنا فتكون منار به ليس .عىن

العرب قول هذا هاهنا: ومن فا،أرينك أراك، فإين هاهنا تكون ال رادملأي
الرؤية:بالنهي ال . الكون

النابغةوحنوه : قول
حور ربربا أعرفن مدامعهاال دوارا نعاج أبكارها )٢(كأن

الباب جمرى هذا . فعلى

                                       
ص:انظر) ١( .٦٦الديوان
.  ٨٥صالنابغة،ديوان:انظر)٢(



 

  



٧٢ ـه التنبي كتاب
      
  

جد طريف باب اخلالفهذا من كثرية أنواع الناس بني منه تولدت وقد ،ا،
ومعرفة القياس، بوجوه وحذق شديد، تأمل إىل حيتاج باب األلفاظ،توهو ركيب
است رمبا الواحدة اآلية جتد أنك وذلك بعض، على بعضها املقصودوبناء الغرض وفت

غريها إىل حتوجك فلم التعبد من تعاىل،ا ربَّكُم: كقوله اتَّقُوا النَّاس أَيُّها يا
ورسوِلِهو،]١: النساء[ ِباللِه آِمنوا آمنوا الِذين أَيُّها تعاىل،]١٣٦: النساء[يا : وقوله

الرَّسولَ وأَِطيعوا الله .]٥٩:النساء[أَِطيعوا
منها املراد للغرض مستوفية بنفسها، قائمة اآليات هذه من واحدة كل ،فإن

الواردة األحاديث واليمني((: كقوله،فكذلك املدعي على والبينة غارم، الزعيم
عليه املدعى .)١())على

يف الغرض متام وورد التعبد، من املراد للغرض مستوفية غري اآلية وردت ورمبا
وجلةـآي عز كقوله احلديث، وكذلك اآلِخرِة: أخرى، حرثَ يِريد كَانَ من

ِمن اآلِخرِة ِفي لَه وما ِمنها نؤِتِه الدُّنيا حرثَ يِريد كَانَ ومن حرِثِه ِفي لَه ـزد ن
.]٢٠:الشورى[نَِّصيٍب

أويتـفظ الدنيا حرث أراد من أن اآلية هذه نشاهر وحنن كثريـاهمنها، اد
الدنيا على حيرصون الناس بيان،من إىل حمتاج كالم فهذا منها، شيئا يؤتون وال

أخرىوإيضاح آية يف قال ِلمن: مث نشاُء ما ِفيها لَه عجَّلْنا العاِجلَةَ يِريد كَانَ من
.]١٨:اإلسراء[نُِّريد

أُ بفإذا األوىل اآلية إىل اآلية هذه اإلشكالمراانضيفت وارتفع تعاىل، اهللا . د
تعاىل قوله إذَا: وكذلك الدَّاِع دعوةَ أُِجيب قَِريب فَإنِّي عنِّي ِعباِدي سأَلَك وإذَا

أخرى. ]١٨٦:البقرة[دعاِن آية يف قال تدعونَ: مث ما فَيكِْشف تدعونَ إيَّاه بلْ

                                       
خترجيه) ١( سبق أمحد.احلديث مسند يف . ٥/٢٦٧ورد



ـه٧٣ التنبي كتاب
شاَء إن .]٤١:األنعام[إلَيِه
ا ورمبافدل األوىل، اآلية يف مراد أنه على الثانية اآلية هذه يف املشيئة شتراط

والزكاة الصالة يف جمملة الواردة كاآليات احلديث، يفسرها مث جمملة اآلية وردت
ذلك مجيع واآلثار السنة شرحت مث واحلج، . والصيام

تعاىلـوكقول نِّساِئكُ: ه ِمن الفَاِحشةَ يأِْتني علَيِهنَّوالالِتي فَاستشِهدوا م
الله يجعلَ أَو املَوت يتوفاهنَّ حتَّى البيوِت ِفي فَأَمِسكُوهنَّ شِهدوا فَإن مِّنكُم أَربعةً

سِبيالً .]١٥: النساء[لَهنَّ
قال عين((: مث سبيال،خذوا هلن اهللا جعل بالبكر: قد مائة،البكر جلد

بالثيبوتغري والثيب عام، والرجم،ب مائة الفقيه.)١())جلد صار هذا وألجل
وبناءمضطر املتغايرة، واألحاديث املفترقة، اآليات بني اجلمع إىل القياس استعمال يف ا

بعض على . بعضها
مبفرد الفقهاء بعض أخذ رمبا أنه املوضوع هذا من العارض اخلالف ووجه

وبىن احلديث، ومبفرد يأخذاآلية بأن ذكرناه الذي التركيب جهة على قياسه آخر
أحاديث، مبجموع أو آيات، مبجموع أو حديثني، مبجموع أو آيتني مبجموع
التناقض، إىل احلال ما أفضت ورمبا ينتجانه، فيما االختالف إىل احلال ما فتفضي

العق اختالف إىل األمر ما أفضى ورمبا اآلخر، حيرمه ما أحدمها فقط،فأحل رمباائد
اخلمر، حترمي سبب يف كاختالفهم فقط، األسباب يف االختالف إىل ما فإنأفضى

وجلقوم عز قوله مبجرد حتريهما وجوب على يستدلون :ا
فَانتهوا عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرَّسولُ آتاكُم على،]٧:احلشر[وما يستدلون وقوم

ق جملرد حترميها واَألزالم: ولهوجوب واألَنصاب واملَيِسر اخلَمر إنَّما آمنوا الذِين أَيُّها يا
الشَّيطَاِن عمِل مِّن قولهِرجس مُّنتهونَ: إىل أَنتم .]٩٠،٩١: املائدة[فَهلْ

أنه وذلك بعض على بعضها األلفاظ وبناء التركيب، بطريق ذلك يرون وقوم

                                       
صحيحهاحلديث) ١( يف مسلم .٢/٣٣،رواه



٧٤ ـه التنبي كتاب
وتعاىلقالَمَّا تبارك ومناِفع: ل كَِبري إثْم ِفيِهما قُلْ والْميِسِر اخلَمِر عِن يسأَلُونك

أخرى. ]٢١٩:البقرة[ِللنَّاِس آية يف قال ظَهر: مث ما الفَواِحش ربِّي حرَّم إنَّما قُلْ
واإلثْم بطَن وما .]٣٣:األعراف[ِمنها

ا جمموع من يقالتركب أن وهو اخلمر، حترمي أنتج قياس إمث: آليتني كل
إذً فاخلمر إمث، واخلمر حرامحرام، . ا

لوط قوم عن حكاه فيما تعاىل قوله هذا سبقَكُم:ومثل ما الفَاِحشةَ أَتأْتونَ
أَحٍد ِمن العالَِمنيِبها ذكرناها. ]٨٠: األعراف[مِّن اليت اآلية هذه يف قال قُلْ: مث

بطَن وما ِمنها ظَهر ما الفَواِحش ربِّي حرَّم .إنَّما
وهو قياس اآليتني جمموع من لوط: فركب قوم وفعل حرام، فاحشة كل

إذً لوط قوم ففعل حرامفاحشة، . ا
القي أصحاب بني ووقع القياسات، وركبت النتائج، أنتجت هذا مثل اسفعلى

القائس تقدم حبسب تأخرهاخلالف حبسب . أو
من فنشأ األلفاظ، بظاهر األخذ ورأوا القياس، يروا مل آخرون قوم وخالفهم

اخلالف من آخر نوع منهم.ذلك واحد كل ألخذ الفقهاء أقوال فيه اختلفت ومما
ر ما سواه، به يتصل ومل به اتصل مفرد أنهحبديث سعيد بن الوارث عبد عن وي

أب: قال فيها فألفيت مكة حنيفة،قدمت أبا فأتيت شربمة، وابن ليلى أيب وابن حنيفة ا
بيع باع رجل يف تقول ما شرطًفقلت وشرط فقالا باطل: ا؟؟ والشرط باطل . البيع

فقال ذلك، عن فسألته ليلى، أيب ابن شربمة،: فأتيت ابن فأتيت باطل، والشرط جائز، البيع
فقال ذلك عن جائز: فسألته والشرط جائز، نفسيفقلت. البيع اهللا: يف سبحان من! !يا ثالثة

مسألة على يتفقون ال العراق صاحبا!! فقهاء قال مبا فأخربته حنيفة، أيب إىل ما: فقاله،فعدت
أبيه عن شعيب بن عمرو حدثين لك؟ قاال ما جده،أدري اهللا: قال. عن رسول عن: ى

باطل والشرط باطل، فالبيع وشرط، .)١(بيع

                                       
األوسط) ١( يف الطرباين البيوع:انظر. رواه كتاب السالم . ٢/٢٩٦سبل



ـه٧٥ التنبي كتاب
أيب ابن إىل فقالفعدت صاحباه، قال مبا فأخربته لك؟: ليلى قاال ما أدري . ما

قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام اهللا:حدثين رسول اشتريأمرين أن
باطل والشرط جائز، البيع فأعتقها .)١(بريرة،

قاال: لقا ما أدري ما فقال صاحباه، قال مبا فأخربته شربمة ابن إىل فعدت
بن مسعر حدثين ملكن عن قالـكدام جابر، عن دثار بن النيب: حارب بعت

املبعري إىل محالنه يل وشرط جائزـا، البيع .)٢(جائزوالشرط،دينة،
أخرى آية ترد مث كثرية، تأويالت حيتمل مشترك بلفظ واحلديث اآلية ترد وقد
دون املعاين تلك بعض على وقصره املشترك، اللفظ ذلك بتخصيص آخر وحديث

كق وجلبعض عز .]٧:الضحى[فَهدىضاالووجدك: وله
ممن قوم توهم كثرية معان على تقع مشتركة كانت ملا الضالل لفظة ـمفإن ل

صحيح فهم هلم هوبيكن الذي الضالل أراد أنه باللسان، ثاقبة معرفة وال القرآن،
سنة أربعني قومه مذهب على كان أنه فزعموا اهلدى، ف. ضد خطأ نعوذوهذا احش
ولو لرسالته، وارتضاه لنبوته، اهللا طهره فيمن اعتقاده من ـمباهللا مال العزيز القرآن يف يكن
عليهم يرد ما املتواترة األخبار من ورد فيما لكان قوهلم ر. يرد قد ألنه كانوايوذلك م أ

ح يرتضونه وكانوا األمني، اجلاهلية يف عندهكميسمونه وكانت وهلم، عليهم كثريةا أخبار م
وإنذ ا نبيًّارايروو يكون بأنه والكهان الكتاب أهل من . ات

موضوع ليس هذا كتابنا أن كفاناولوال قد العزيز والقرآن فكيف القتصصناها، هلا ا
يوسفـه سورة يف قائل من عز فقوله كله، ِبما: ذا القَصِص أَحسن علَيك نقُصُّ نحن

إلَي الغاِفِلنيأَوحينا لَِمن قَبِلِه ِمن كُنت وإن القُرآنَ هذَا .]٣:يوسف[ك
ام اإل من اآلية تلك يف وقع ما شرح قد نصجلي هو،فهذا الذي الضالل أراد إمنا أنه وبني

آخر موضع يف قال كما ينسى: الغفلة وال ربِّي يِضل يغفل]٥٢:طه[ال ال أَن: الوق. أي

                                       
البيوعاحلديث) ١( كتاب يف البخاري املكاتب(ومسلم،٣/٦٤،رواه .٣/١٣٢)كتاب
املسند،أمحدرواه)٢( محال(:بلفظ،٣/٢٩٩يف واشترطت ـبعته أهلين إىل . )ه



٧٦ ـه التنبي كتاب
إحداهماتِض فَتذَكر إحداهما . وتنسىتغفل:أي،]٢٨٢:البقرة[اُألخرىل

معناه الصوفية حمب: وقالت هاهناووجدك الضالل فتأولوا فهداك، اهلدى يف ا
جد حسن قول وهذا احملبة، منمبعىن شاهده أما واللغة، القرآن من شاهد وله ا،

من تعاىل اهللا حكاه فما ِإالقرآن ألبيهمقول يوسف ضالِلك:  خوة لَِفي إنَّك تاللِه
يوسف. ]٥٩: يوسف[القَِدِمي يف حمبته إفراط هاهنا بالضالل أرادوا اهللا-إمنا صلى

مجيعهم وعلى . -عليه
ضال احملبة تسمي أن العرب مذاهب يف جائز فإنه اللغة من شاهده ألن،الًوأما

تِإ احملبة مفترض،احملبلَِغشفراط واجب لكل واإلغفال النسيان على وحتمله غرض كل عن
قيل ويصم: ولذلك يعمي ضالالًيتفسم. اهلوى على،احملبة الضالل سبب كانت إذ

بسبب منه كان إذا الشيء باسم الشيء تسمية يف يف. مذاهبهم تعاىل قوله الباب هذا ومن
السالم عليه نوح واتَّ: سورة الله اعبدوا ذُنوِبكُمأَِن مِّن لَكُم يغِفر وأَِطيعوِن قُوه

مُّسّمى أَجٍل إلَى .]٣،٤:نوح[ويؤخِّركُم
اآلية عقب يف تعاىل بقوله ذلك بني وقد فيه، تأخري ال أنه علمنا قد : واألجل

يؤخَّر ال جاَء إذَا اللِه أَجلَ آخرإن موضع يف أَج:وقال جاَء الفَإذَا لُهم
يستقِْدمونَ وال ساعةً التأخري. ]٦١:النحل[يستأِْخرونَ هذا معىن يف ينظر أن فوجب

هو؟ ه.ما وجدنا الـمث املبهمة اآلية مفصلةـذه واضحة آية شرحتها قد مجملة
أو يف تعاىل قوله وهو الدليل، طلب إىل حتوجنا ومل التأويل، هلكفتنا ودـسورة

ال- إلَى: -المـسعليه حسنا مَّتاعا يمتِّعكُم إلَيِه توبوا ثُمَّ ربَّكُم استغِفروا وأَِن
.]٣: هود[مُّسمًّىأَجٍل

األجل بتأخري أراد إمنا أنه على اآلية هذه احلسن:فدلت التمتيع ألن احلسن، التمتيع
احل والذكر والعز اآلفات من والسالمة الغىن فيه األشياءجيتمع هذه تسمي والعرب سن،
نقصان وخالفهما أضدادها وتسمى العمر، زيادة العمركلها من .ا

موسى أن احلديث بعض يف جاء السالمع-وقد بعدو-ليه تعاىل اهللا إىل شكا
إليه اهللا فأوحى فقري: له، رآه مدة بعد كان فلما سأميته، ياإين فقال احلصر، ينسج ا



ـه٧٧ التنبي كتاب
متي: رب أن تعدين أفقرته؟أمل قد ليس أو فقال . ته؟

اللسان يف واملوت احلياة تتصرف معىن كم على نذكر أن املوضع هذا يف علينا تعني وقد
تعاىل اهللا حبول مطعن لطاعن فيه يبقى ال حىت بشواهده ذكرناه ما ليتبني . العريب

على العربية اللغة يف تستعمالن مشتركتان لفظتان واملوت احلياة أن اعلم
وجهـثثال عشر :اة

و: أحدها والعدم إياها:الثاينالوجود ومفارقتها لألجسام احليوانية النفس . مقارنة
والذل: ثالثلاو و: اخلامسو. والفقرالغىن: الرابعو. العز والضالل، العلم: السادساهلدى

و و: السابعواجلهل، والسكون، و: الثامناحلركة واجلدب، والنوم: التاسعاخلصب . اليقظة
ومخودها: العاشرو النار عشرو. إشعال و: احلادي والبغضاء، عشراحملبة الرطوبة: الثاين

عشرو. واليبس واخلوف: الثالث .الرجاء
أمثلةً الوجوه هذه من وجه كل على نورد تعاىلوحنن اهللا شاء إن قلناه ما بصحة . تشهد

ما واملراد واملوت احلياة ومفا:أما لألجسام النفوس إياهامقارنة رقتها
هلما مثال إيراد عن تغين ما . فشهر

للشمس فكقوهلم والعدم الوجود حيةوأما موجودة دامت عدمت. ما فإذا
الرمة. ميتة: مسوها ذو : قال

حية والشمس الليل رأين نازعفلما حشاشة يقضي الذي )١(حياة

م وهو املوت عند بنفسه جيود الذي باحلي ا غرو عند الشمس التشبيهشبه ن
آخر. البديع : وقال

أداين شئت مشيعإذا صروم
جانبيه من ا ويتـيطوف يقـا

تتقيعـم مقلتيوعقام الفحل
ح الشمس األكيٌّا ميتـيف ارع
األكارع يف موجود أنه أراد النهار، نصف يف ظلها اجلسم،يريد سائر من .معدوم

والفقر والغىن والذل، العز ما،وأما موسىفنحو حديث من وحنو،قدمناه
                                       

ديوان:انظر) ١( الرمة،شرح .٢/٨٠٢ذي



٧٨ ـه التنبي كتاب
ر عنوما اهللاي قولهرسول الرزق((: من يف والسعة األجل يف النسأ سره من

رمحه الشاعر. )١())فليصل قول : ومنه
م من مبيتـليس فاستراح ات

مـإن امليت كئيبـما يعيش ـان
األحياءـإن ميت امليت ما
الرجاءـك قليل باله )٢(اسفا

اآلخر : قال
أبـف ال علينا ألبيكمـأثنوا اخللدبا هو الثناء إن )٣(أفعالنا

آخر :وقال
عمرو أبو مات ـات م ـلمَّا ف بعمرو حياته معارا عمرو أبو وكان

عمرو: يقول ابنه حيحيييكان فكأنه فكأنه. ذكره ذكره انقطع مات فلما
حينئذ مات .إمنا

و والعلم والضالل، اهلدى به يراد ما تعاىلوأما فكقوله الِذين: اجلهل، أَيُّها يا
يحِييكُم ِلما دعاكُم إذَا وِللرَّسوِل ِللِه استِجيبوا عز]٢٤:األنفال[آمنوا وقوله ،

فَأَحييناه:وجل ميتا كَانَ من .]١٢٢: األنعام[أَو
ضا: املعىن كان من وجاهالًأو النبيفعلمناه،الًفهديناه، للذكي العرب ـوتقول : هـ

الغيب وللبليد .ميت: حي،
البنه لقمان بين: وقال وازمحهم: يا العلماء حييجالس اهللا فإن يركبتيك،

حيي كما يسمعها احلكمة من بالكلمة امليت باملطريالقلب . األرض
الراجز قول فنحو والسكون احلركة ما املراد واملوت احلياة :وأما

أرج كنت ـحقد وأستري ـوم الي ـأرقد ف الريح تموت أن و

                                       
البيوع)١( كتاب يف البخاري اللفظ٢/٥٦رواه يف يسري اختالف مع ،.
الغساينلالبيتان) ٢( الرعالء بن انظرعدي .١/١٥٢،الشجريابنأمايل:،
حمصن)٣( بن أوس بن قطب للحادرة .٣/٢٧٠،٢٧٥،األغاين:انظر،البيت



ـه٧٩ التنبي كتاب
حياةً الريح هبوب موتفجعل ا اجملنونوسكو وقال :)١(ا،

فيعود ـها فارقت إذا وحييا لقيتها ما إذا ِمنِّي اهلَوى يموت
آخر :وقال

ماتت بالسوِط اجللد عنها زالَ فإن ـها حيات ـه في بالسوِط وجملودة
.وامةالد:يعين

تقول العرب فإن واجلدب، اخلصب به يراد ما ف: وأما األرض أحييتهاـأتيت
وجدت ويقالـإذا خمصبة، هاء:ها بغري ميت وأرض باهلاء، حية اهللا.أرض قال

ب:  تعاىل مَّيتاـِوأَحيينا بلْدةً آخر. ]١١:ق[ِه : وقال
اهللا أمر من جاء سيل املغأقبل ـة احلي حرد ـةحيرد )٢(ل

املعاين أصحاب بعض باحلية: قال واملغلة: أراد املخصبة، الغلة،:األرض ذات
رو من رواية التأويل هلذا والنون: ىويشهد باجليم .اجلنة

آخرون واملغلة: وقال نفسها، احلية أراد وشبهذاِتذات:إمنا واحلقد، الغل
مشتيتلو إذا وانعطافها احلية بتلوي وانعطافه . السيل

الرومي ابن قول :وهذا
املذعور ـة كاحلي أو كالسيف مسجور جدوٍل حقايف بني

وجل عز اهللا فكقول والنوم اليقظة موِتها: وأما ِحني اَألنفُس يتوفى الله
مناِمها ِفي تمت لَم وفاةيمفس. ]٤٢: الزمر[والِتي . النوم

سريين ابن رجل غابوسأل رجل لعن فقال جملسه، أنه: هـعن علمت ويفتأما
قرأ السائل جزع رأى فلما موِتها: البارحة؟ ِحني األَنفُس يتوفى الشاعر.الله : وقال

حنيا وال نموت أن يوما والبد وليلة يوم كل وحنيا منوت
                                       

صالديوان:انظر)١( ،٦٧٠.
.٢/١٦الشجريابنأمايل:انظر)٢(



٨٠ ـه التنبي كتاب
أيض متعارف فمشهور ومخودها النار اشتعال ذيف. اوأما قول الرمةمنه

نار اقتدحهايصف : ا
قدرا ـة قيت لَها واقتته بروحك فأحيها إليك ارفعها ـه ل )١(وقلت

مثله يف آخر :وقال
معجل فموت أكفنها لَم وإن عيشها فهو كفنتها إن وزهراء

بالزهراء االقتداح: يعين عند الزند من الساقطة إليهاإ: يقول. الشررة بادرت ن
ا من سقوطها حييتعند خرقة يف فلففتها وطفئت،لزند ماتت تركتها واملوت. وإن احلياة وأما

الشاعر فكقول والبغضاء احملبة مبعىن : املستعمالن
أقوام بني حياة العتاِب ويف ـة مغلغل عين مالك أبا أبلغ

بينهم املودة حييت تعاتبوا إذا الع،أي تركوا املودةتفإذا ماتت ذهبت:أي،اب
والتهاجروانقطعت البغضاء إىل . وصاروا

واليبس الرطوبة تعاىل،وأما قوله يف السدي إليه ذهب ما احلَيَّ: فنحو يخِرج
احلَيِّ ِمن املَيِّت ويخِرج املَيِِّت .]١٩:الروم[ِمن

السنبل: قال خيرج السنبلـمعناه من اليابسة احلبة وخيرج اليابسة، احلبة من اخلضراء ـةة
بعضوجوهه. ضراءاخل من اخلصبواجلدب معىن إىل راجع ميادة. وهذا ابن قول حنوه :وينحو

ـاتماؤهنمحيم خمرف وال صيفذيصواعق من سحائبال
يعيشهشيم حىت ِبها بكني ماتعودها األرضقد هبطن ما )٢(إذا

شاهد عليهما أذكر فال واخلوف الرجاء الطيوأما أيب قول غري :با
مرارا وأحيا مرارا أموت غفلة يف اليوم )٣(تركين

من جرى ملا أقسامها استوفينا قد العرب كالم يف واملوت احلياة وجوه فهذه

                                       
الرمة:ظران) ١( ذي ديوان .٣/١٢٩،شرح
الكامل)٢( رواية الرواية األغاين١/٥١هذه ورواية ،٢/٣٢٣.
العكربي:انظر)٣( املتنيب،شرح .٢/٩٤لديوان



ـه٨١ التنبي كتاب
املتقدمة اآلية فيه. ذكر كنا ما إىل نرجع : فنقول،مث

كالمها متضادتان مقالتان منه يتولد قد أنه الباب هذا أمر طريف من لط،غإن
ا التقصريويكون حد عن ترتفع بينهما، متوسطة ثالثة مقالة يف حد،حلق عن وتنحط

أكثرها. الغلو رأيت االعتقادات يف ملتنا أهل بني شجرت اليت املقاالت تأملت وإذا
الصفة هذه . على

اهللا رسول نبهنا بقولهوقد ذلك واملقصر((: على الغايل بني اهللا وهذا. )١())دين
الذ ذا منه منهتصريح وحتذير ذكرناه أيض. ي أوساطها((:اوقال األمور .)٢())خري

البصري للحسن رجل دين:وقال وسوطًعلمين ساقطًا،ا سقوطًال والا اذاهبا
فقالطًفرو أوساطها،أحسنت: ا، األمور . خري

غريه على به يستدل شيئا منه نذكر ولكنا تتبعه إىل ذهبنا إن الكالم فيه يطول نوع . وهذا
قوم أن ذلك مافمن حقيقة على الوقوف وأحبوا والقضاء، القدر أمر بباهلم خطر ملا ا

ذلك يف يعتقد أن أشياء،ينبغي فيهما فوجدوا املأثور، واحلديث العزيز القرآن تأملوا
تعاىل كقوله واإلكراه، اإلجبار فَال: ظاهرها اهلُدى علَى لَجمعهم الله شاَء ولَو

اجلَاِهِلنيتكُو ِمن تعاىلـوقول.]٣٥: األنعام[ننَّ وعلَى: ه قُلُوِبِهم علَى الله ختم
ِغشاوةٌ أَبصاِرِهم وعلَى ِبكُفِْرِهم: وقوله.]٧:البقرة[سمِعِهم علَيها الله طَبع بلْ

هذهو،]١٥٥:النساء[ غري كثرية آيات . يف
احل يف كقولهووجدوا ذلك حنو املأثور بطن((: ديث يف سعد من السعيد
شق من والشقي أمهيأمه، بطن .)٣())يف

أَ مقالة واألحاديث اآليات من النوع هذا من جمربلُصَّفبنوا العبد أن على وها
كفر فقد هذا غري اعتقد من بأن وصرحوا االستطاعة، من شيء له . ليس

فرأوا ذلك، مثل آخرين ببال معتقدوخطر يرضوه فلم هؤالء ألنفسهم،مذهب ا
                                       

السنة) ١( كتب من كتاب أي يف احلديث هذا جند ـم . ل
مرفوعارواه) ٢( سند بال بلفظلديلمي عباس ابن إىل خري((:ا الفرائض على األعمالداوموا

و))أوساطها اخلفاء:انظر، .١/٤٦٩للعجلوين،كشف
بلفظيفمسلمرواه) ٣( القدر شق((: باب من ويالشقي من والسعيد أمه، بطن بغريهيف .))عظ



٨٢ ـه التنبي كتاب
أن يوهم ظاهرها وأحاديث أخر، آيات فيهما فوجدوا واحلديث، القرآن فتصفحوا

أم مفوض مستطيع إليـالعبد تعاىلـره كقوله شاء ما يفعل ِلِعباِدِه: ه، يرضى وال
وقول]٧:الزمر[الكُفْر تعاىلـ، فَهديناهم: ه ثَمود علَىوأَمَّا العمى فَاستحبُّوا
تعاىل،]١٧: فصلت[اهلُدى كَفُورا: وقوله وإمَّا شاِكرا إمَّا السَِّبيلَ هديناه :اإلنسان[إنَّا

٣[.
اللذان((: وقوله مها أبواه يكون حىت الفطرة على يولد مولود كل

ميجسانه أو ينصرانه أو .)١())يهودانه
السالم-هـوقول كلهم((: -عليه حنفاء عبادي خلقت تعاىل اهللا يقول

دينهم عن الشياطني .)٢())فأجالتهم
األوىل للمقالة مناقضة ثانية مقالة واألحاديث اآليات من النوع هذا من ،فبنوا

يشاء ما يفعل أمره إليه مفوض خمري العبد أن على يريده،أصلوها ال ما على ويستطيع
اجل-ربه يقول عما اهللا علوًّتعاىل كبرياهلون .-اا

واألحاديث، اآليات من مذهبها خالف ما إىل الفرقتني هاتني من فرقة كل عمدت مث
البعيدفطلبت التأويل كان،له وإن ملذهبهم املناقضة األحاديث من رده أمكنهم ما وردوا
هارصحيح جرف شفا على بنيانه ويؤسس النهار، ضوء ستر يروم كمن .ا،

طائف تأملت معوملا الفرقتني مقاليت ثالثة مة منهما بواحدة يرتضوا مل ألنفسهمدقَتعا ،ا
مجيع ما أ خطأورأوا للتكليف؛ا وإبطال تعاىل للبارئ جتوير األوىل املقالة واملقالة. ألن

ل وتعجيز خلقه بأمر تعاىل للبارئ جتهيل فيهمـالثانية مشيئته متام عن وكال،ه
وص مبن تليق ال ووصفالصفتني القادرين، وأقدر احلاكمني أحكم بأنه نفسه ف

تعاىل بقوله ظُلُماِت: نفسه ِفي حبٍَّة وال يعلَمها إال ورقٍَة ِمن تسقُطُ اَألرِضوما
مُِّبٍني ِكتاٍب ِفي إال ياِبٍس وال رطٍْب . ]٥٩: األنعام[وال

                                       
اجلنائزيفالبخاريرواه) ١( .٢/٨٢كتاب
اجلنة) ٢( باب يف مسلم اجملاشعي،رواه محار بن عياض .عن



ـه٨٣ التنبي كتاب
ب ليس األول واألحاديث باآليات األخذ أن باآلياتورأوا األخذ من أوىل

األخر شناعة. واألحاديث من وتسلم الطرفني تنتظم واسطة يف هو إمنا احلق وأن
آيات فوجدوا الفريقني، بصائر من أصح ببصائر واحلديث القرآن واعتربوا املذهبني

الفريقني بغلط وخترب املقالتني شتيت جتمع تعاىل،وأحاديث ثَبَّتناك: كقوله أَن ولَوال
قَِليالً شيئًا إلَيِهم تركَن ِكدتَّ يوسفـوقول،]٧٤: اإلسراء[لَقَد يف تعاىل عليه-ه

ربِِّه: -المـالس برهانَ رَّأَى أَن لَوال ِبها وهمَّ ِبِه همَّت ،]٢٤: يوسف[ولَقَد
تعاىلـوقول الله: ه يشاَء أَن إال تشاُءونَ للعبدـف. ]٣٠:اإلنسان[وما أثبت

ع جممعة األمة ووجدوا تعاىل، ربه مبشيئة إال تتم ال قوهلمـمشيئة ق: لى وال حول إالـال وة
وق حول إثبات هذا ويف األمـباهللا، ووجدوا إياه، اهللا مبعونة إال يتمان ال للعبد جممعةـوة ة

ال يف اهللا إىل الرغبة اخلذالنـعلى من به واالستعاذة الـالل: وهلمـوق،عصمة إىلهم تكلنا
فنض الناس إىل وال فنعجز شهادة،يعـأنفسنا وعلم غيب علم لنفسه أثبت قد تعاىل اهللا ورأوا

الغيِب: تعاىلولهـبق . ]٧٣:األنعام[الشَّهادِةعاِلم
الغيب الشهادة: فعلمه وعلمه ا، كو قبل األشياء وقت: علمه باألشياء علمه
أ واعتربوا ا، فيهاكو يقع مل اليت وأحواله التكليف، فيها وقع اليت اإلنسان حوال

يسمع بأال يأمره مل تعاىل اهللا فوجدوا يبصر،تكليف، يشرب،وال وال يأكل، وال
يف. اإلطالقىعل ويشرب ويأكل ويبصر ا يسمع اليت آالته يستعمل بأن أمره إمنا

األشياء بعض،بعض يف يستعملها يكون.وال أن فرقفوجب وال فرق، األمرين بني
اآلخر من ميكن ومل عليه، استطاعة له وجعلت األمرين أحد من مكن أنه إال . هاهنا

ي حركة ختالف املفلوج يد حركة رأوا الصحيحـوكذلك بينهما،د أن فثبت
منفرقً القدرية تومهته ما يقتضي ال وجه على االستطاعة وجود إال فرق وال ا،

مع. التفويض معووجدوا الفريقني قول بطالن تؤيد أحاديث أن. اهذا على وتدل
الطيار جعفر عن روي ما كنحو اآلخر، وتقصري الفريقني أحد غلو بني متوسط احلق

عنه- اهللا رج-رضي قال: قالالًأن جمربون؟ العباد عبده: هل جيرب أن من أعدل اهللا
ل فقال عليها، يعذبه مث معصية، السائلـعلى أمر: ه فقالفهل إليهم؟ مفوض : هم

السائل له فقال يريد، ال ما ملكه يف جيوز أن من أعز قال: اهللا إذن؟ ذلك : فكيف
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تفويض وال جرب ال األمرين، بني . أمر

ر ما عليوكنحو عن عنه-وي اهللا ِص-رضي من انصرف ملا إليهفأنه قام ني
فقال املؤمنني: شيخ أمري ِص!! يا إىل مسرينا وقدر؟نيفأرأيت علي. أبقضاء : فقال

جب علونا ما واديالًواهللا هبطنا وال وقدر، بقضاء إال خطوة خطونا وال . ا
الشيخ أجر: فقال من مايل إذن عنائي أحتسب اهللا . فعند

عليفقال الرمحن،: له وخصماء الشيطان أولياء قول هذا فإن شيخ يا مه
ختيري أمر اهللا أن األمة هذه حتذقدرية ى و ـما،يرا يمغلوبصعيل ومل ا،مكرهعطَا،
مسرور ض و الشيخ، قالفضحك مث : ا،

رضوانا العرش ذي من ـة القيام يوم ـه بطاعت نرجو الذي اإلمام أنت
ـا إحسان ـه في ـا عن ـك رب جزاك ملتبسا كان ما ديننا من أوضحت

عباس ابن عن روي عنه-وقد اهللا . جعفرمقالةحنو-رضي
واألحاديث اآليات مجعوا ذكرناه الذي هذا مجيع وجدوا بعضها،فلما وبنوا
املقالتني شناعة من سليمة ثالثة مقالة جمموعها من هلم فأنتج بعض لكل،على منتظمة

القدرية غلو عن واحنطت اجلربية، تقصري عن ارتفعت الطرفني من فوافقت. واحد
و((: قوله الغايل بني اهللا . ))املقصردين

أصٍل على تفريعها منهبنوا الغرض ما: مجلة بكل سبق غيب علم تعاىل هللا أن
فجعل اإلنسان خلق مث كونه، قبل كائن عقهو االًله يصح واستطاعة يرشده،

من احلجة عليهم وأوجب اهم، و وأمرهم خلقه، عن السابق علمه طوى مث تكليفه،
عليهم الواقعني والنهي األمر بنيجهة يتصرفون فهم فيهم السابق علمه جهة من ال

فيهم السابق اهللا علم يعدو ال وكلهم وعاص، . مطيع
ع أنهمِلفمن علم ومن املعصية خيتار أن جيوز فال الطاعة خيتار أنه منه تعاىل اهللا

موصوفً تعاىل اهللا علم يكن مل ذلك جاز ولو الطاعة، خيتار أن جيوز فال املعصية اخيتار
يقعبا أن وميكن علم، كما األمر يقع أن ميكن الذي املخلوق كعلم ولكان لكمال،



ـه٨٥ التنبي كتاب
علم ما . خالف

تتم وال اجملربون، تومهه ما على إجبار وقوعها قبل األمور اهللا علم يف وليس
األمور من به يهم ما على استطاعة عليه؛ألحد تعاىل اهللا يعينه بأن إىل،إال يكله أو

إليه ويسلمه .حوله،
كان املعصية من به يهم مما عصمه وفضالًفإن وإن عدكَ، كان نفسه إىل فإذاالًله ،

صورة يف وجد يعدوه ال الذي فيه السابق اهللا علم إىل اإلضافة جهة من العبد حال اعتربت
املخلوقة االستطاعة إىل اإلضافة جهة من حاله اعتربت وإذا الواقعنياجملرب، والنهي واألمر له،

إليهعليه املفوض صورة يف بني. وجد أمر هو إمنا مطلق، تفويض وال مطلق، إجبار هناك وليس
املتأملني أذهان وحيري املعتربين، أفكار عن يدق . أمرين،

قوهلم من السنة أهل حذاق إليه أشار ما معىن هو مطلق،: وهذا ال العبد إن
اإل ظاهرها اليت واألحاديث اآليات من ورد فما موثق، إىلوال مصروف فهو جبار،

أشياءحأ ثالثة : ذ
غريه يتخري أن ميكنه وال منه، للعبد خمرج ال الذي السابق العلم إىل . إما

فَ فعل إىل تعاىلعوإما كقوله العقاب، جهة على به تعاىل اهللا الله: له طَبع بلْ
ِبكُفِْرِهم قد. ]١٥٥: النساء[علَيها عن اإلخبار إىل يشاءوإما ما على تعاىل رته

اهلُدى:  كقوله علَى لَجمعهم الله شاَء .]٣٥:األنعام[ولَو
األمر إىل مصروف فهو التفويض، ظاهره واألحاديث اآليات من ورد وما

عليه الواقعني . والنهي
علم تعاىل هللا يثبتون ال م أل هذا يف القدرية غلطت سابقًوإمنا قبلا باألمور وقوعها،ا

حمدثلوع عندهم اهللا اجلاهلون-م يقول عما اهللا جهة. -تعاىل من العبد حال فاعتربوا
السابق العلم جهة من ال فيه املركبة واالستطاعة والنهي . األمر

األمر جهة من ال فيه السابق اهللا علم جهة من العبد حال اعتربوا م أل اجلربية وغلطت
وظنوا عليه الواقعني علىوالنهي له منه إجبار إياه فعله قبل العبد يفعله ما جبميع تعاىل اهللا علم أن
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اآلخر. الفعل وتركوا الواحد بالطرف أخذوا م أل غلط القولني . وكال

العلماءيورأ وجلة لقوله:املشيخة فيه، واخلوض ذلك يف الكالم عن الوقف
فأمسكوا((:  القضاء ذكر أ. )١())إذا املذهب هذا آثرفكان ملن املذاهب حسن

والسالمة . اخلالص
يه يكن معرفةومل ميكن ال أمر هذا أن أجل من ذلك عن العلماء ي و

اإلصابة من أكثر فيه اخلطأ أمر فإنه وخفائه، دقته أجل من كان وإمنا منه، احلقيقة
بعض بعضهم ويناقض فيه، خيتصمون هذا يومنا إىل واجلربية القدرية ترى والا،فأنت

ألزمتها إذا شناعة، إىل مذهبها يفضي الفرقتني من فرقة وكل نفس، شفاء إىل يصلون
عنها . فرت

اهللا ووصفت السبيل، ج عن وخلت التأويل، أخطأ قد الطائفتني وكال
ذ عند به تليق ال العقولوبصفات .ي

جد اجملال ضيق باب وهو كثري تفصيلها قليلة مجلة تسوهذه فيه واخلائض إليها، بق
هذاالظ كتابنا نضع مل أنا مع عليه، نبهنا مما بأكثر فيه الكالم نتحامى فلذلك يعتقده، ما بغري نة

اخلالف منها نشأ اليت املواضع لتبيني وضعناه إمنا املقاالت، يف .للخوض
نقول ترك:لكنا من به وأمروا العلماء، رآه ما يقنعه ومل الشأن، هذا طلب ملن ينبغي

يرااخلوض أن صحاعيفيه فإن فَأصلني، أصاب قد أنه فليعلم معتقده، من وإن. احلقصَّله
واحد أو النظرأخطأمها، فلرياجع غلط قد أنه فلعلم منهما . ا

من:أحدمها مبعونة يفعل إمنا غريه فاعل كل وأن تعاىل، اهللا إال احلقيقة على فاعل ال أنه
وح،عنده فيضه من ا ميده ل. ِهوِلومادة كان ملا نفسه إىل وكله فعلـولو .ةبتَّلْاَه

وع:والثاين فيها، عبث ال حمضة حكمة كلها تعاىل الباري أفعال حمضدأن ل
إمنا األشياء هذه وأن فيه، شر ال حمض وخري فيه، قبح ال حمض وحسن فيه، جور ال

                                       
يف)١( الطرباين مرفوعرواه مسعود ابن عن الكبري أصحايب((: ولفظه،ااملعجم ذكر إذا

فأمسكوا،فأمسكوا القدر ذكر وإذا فأمسكوا، النجوم ذكرت .))وإذا
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خلقت يف ركز ملا وإما علينا، والنهي األمر لوقوع إما أفعالنا يف القوةتعرض من نا

حسن األشياء بعض ترينا اليت قبيحالعقلية وبعضها ماا، يوصف ال الصفتني وكال ا،
تعاىل ناٍه؛الباري وال فوقه آمر ال وموجدهألنه العقل خالق وهو ، .

شيئً يشبه ال أنه ذلك قولومجلة فكل اجلهات، من جهة يف املخلوقات من ا
أدَّأَ ذات يف خبلقه تشبيهه إىل القَاك نبذ وانبذه التراب، رفض فارفضه فعل اة،ذَو

غريه يف احلق بأن فَ،واعلم لك يتفق مل وإن به، تظفر حىت عنه منهمهفاحبث الغرض
يف تنازعه وال حكمته، يف بارئك تتهم وال االعتقاد، هذا بعروة يدك فاشدد واملراد

مبا،قدرته ووارد إليه، مفتقر وأنت عنك، غين بأنه عليهواعلم عملك من تزودت
العاقلون ميتري وال وإبرامه، نقضه يف ينازع ال الذي وأحكامه، بأقضيته املتفرد تبارك

حاشاه معبود وال سواه، رب ال وفضله، عفوه من املذنبون ييأس وال عدله، . يف
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   : 

املفردة:أحدمها اللفظة موضوع يف . يعرض
التركيب:والثاين يف . يعرض

فنحو املفردة اللفظة موضوع يف يعرض الذي فإن: فأما يستعملهاإلنسان،
وخصوصعموم . اا

فكقوله العموم الكَِرِمي: تعاىلأما ِبربِّك غَرَّك ما اإلنسانُ أَيُّها وقوله،]٦: االنفطار[يا
خسٍر: تعاىل لَِفي اإلنسانَ . ]٢: العصر[إن

واحد خيص ال عام لفظ أنه على تعاىلويدل قوله آخر دون الِذين: ا إن
مجلة،آمنوا من إال يستثىن وال منه، . فاستثىن

العربوحن قول هذا وقوهلم: و والدرهم، الدينار الناس من: أهلك أفضل امللك
احليوان سائر دون متعبد واإلنسان . اإلنسان،

قوهلم حنو الذي: واخلصوص الرجل ولقيت تعلم، الذي اإلنسان جاءين
وقوهلم اخلبز: كلمك، وأكلت املاء، مجيع. شربت أكل وال املاء مجيع يشرب ومل
ك وهذا مشهوراخلبز، يف،ثري الباب هذا من يأيت وقد منه، اإلكثار عن شهرته تغين

يقع وأشياء خصوصها، على أو عمومها على اجلميع يتفق أشياء واحلديث القرآن
اخلالف . فيها

تعاىل قوله فيه خيتلف مل الذي العموم ربَّكُم: فمن اتَّقُوا النَّاس أَيُّها يا
أَيُّو،]١: النساء[ حقٌّيا اللِه وعد إن النَّاس .]٥: فاطر[ها

النيب املدَّ((: وقول على والبينة غارم، املدَّالزعيم على واليمني ىععي،
كثري،))عليه ذلك .وحنو

تعاىل قوله فيه خيتلف مل الذي اخلصوص إن: ومن النَّاس لَهم قَالَ الِذين
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لَكُم جمعوا قَد عمران[النَّاس .]١٧٣: آل

الناس مجيع يقله مل القول مسعود،وهذا بن نعيم وهو واحد، رجل قاله ،إمنا
ج جوال إمنا الناس، مجيع هلم منهمعِممع جزء .هلم

تعاىل قوله نظر فضل إىل فاحتاج اخلالف فيه وقع ِفي: ومما ما تبدوا وإن
ا ِبِه يحاِسبكُم تخفُوه أَو . ]٢٨٤: البقرة[للهأَنفُِسكُم

قوم عموم: قال ـزلت ن اآلية هذه بقولهإن خصصت مث يِتمَُّألفحص((: ا
تعمل أو به تكلم مل ما نفوسها به حدثت .)١())عما

عائشة عن عنها-وروي اهللا قالت-رضي ا الكافر((: أ يف خصوص هي
وأعلن أسر مبا اهللا .))حياسبه
أصح األول ذلكـلقول؛والقول بأثر تعاىل من: ه ويعذب يشاُء ِلمن فَيغِفر

له.يشاُء مغفور غري معذب الكافر أن يف خالف اخلطاب. وال أن على هذا فدل
عموم خصوصوقع ال ذكرناها مبا خصص مث تعاىل.ا قوله ذلك له: ومن كُل

.]١١٦:البقرة[قَاِنتونَ
قوم أ: قال يف خصوص كالهذا بأن واحتجوا الطاعة، يف-هل كانت وإن

للعموم أمرهم تعاىل-غالب كقوله للخصوص تأيت قد ا امرأَةً: فإ وجدتُّ إنِّي
شيٍء كُل ِمن وأُوِتيت عذَاب: تعاىلولهـوق،]٢٣: النمل[تمِلكُهم ِفيها ِريح

تدمِّر ربِّأَِليم ِبأَمِر شيٍء قالهاكُل مث إال: ، يرى ال فَأَصبحوا
. ]٢٤،٢٥:األحقاف[مساِكنهم

آخرون عموم: وقال قوم. هي فقال بالعموم، القائمون م: واختلف أ أراد
آخرون وقال عباس، ابن عن روي وهذا القيامة، يوم له الدنيا،: مطيعون يف مطيعون

فقال الدنيا يف بالطاعة القائلون هللا،: بعضهمواختلف ظله سجود الكافر طاعة

                                       
البخار) ١( رواه . ومسلمي،احلديث
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وجل عز اهللا بقول طَوعا: واحتجوا واَألرِض السَّمواِت ِفي من يسجد وِللِه

واآلصاِل ِبالْغدوِّ وِظاللُهم . ]١٥: الرعد[وكَرها
آخرون وميسم: وقال قائم، للصنعة أثر ففيه تعاىل اهللا خلق ما كل أن معناه إن

أنللعبودية خالقًشاهد حكيمله اللغةا يف القنوت أصل ألن قول: ا، عليه ويدل ،هـالقيام،
فقال أفضل؟ الصالة أي سئل القنوت((: وقد وكافرهم. )١())طول مؤمنهم كلهم فاخللق

إقرار إما بالعبودية، فيهمقائمون البينة الصنعة بآثار وإما بألسنتهم، .ا
وتعاىل تبارك قوله الباب هذا الدِّيِن: ومن ِفي إكْراه .]٢٥٦:البقرة[ال

قوم أَ: قال إذا اإلسالم على يكرهون ال الكتاب أهل يف خصوص اودَّهذا
عباس ابن وكان الشعيب، قول وهو عنه-اجلزية، اهللا أيض-رضي خصوصيراه ا،ا

فقال على: معناه: وفسره فتنذر ولد، هلا يعيش ال كانت األنصار من املرأة سهافنإن
أُ فلما لتهودنه، عاش فقاليِلجلئن األنصار، أبناء من ناس فيهم إذا النضري بنو

اهللا: األنصار رسول اآلية!! أبناؤنا: يا هذه تعاىل اهللا ـزل .فأن
ن مث عموم هي قوم تعاىلتخسوقال والْمناِفِقني: بقوله الكُفار . ]٩:التحرمي[جاِهِد

قول الباب هذا تعاىلومن يعلَم: ه لَم ما اإلنسانَ أنه. ]٥:العلق[علم إىل قوم ذهب
ذلك حقيقة يف واختلفوا بعضهم. خصوص، آدم: فقال السالمـعلي-أراد واحتجوا،-ه

تعاىل كُلها: بقوله اَألسماَء آدم .]٣١: البقرة[وعلم
بعضهم حممد: وقال بقولهاأراد واحتجوا وجل، لَم: عز ما وعلمك

تعلَم .]١١٣:النساء[تكُن
آخرون الناس: وقال مجيع يف عموم الصحيح،هي قوله. وهو ذلك : ومن

ِم(( يف يأكل أمعاءيعاملؤمن سبعة يف يأكل والكافر .)٢())واحد،

                                       
السنن،النسائيرواه) ١( . ٥/٤٣يف
البخاري،) ٢( بلفظيفرواه األطعمة، يشرب((: باب يشرب،واحدِمعىيفاملؤمن والكافر

أمعاء سبعة .))يف
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قوم الغفاري:قال جهجاه يف خصوص النيب،هذا على اإلسالمورد يريد

فَفحلبت فكفته شاة له فحلبت أسلم، مث لبنها، فشرب شياه سبع للنيبِكذُله ذلك فقالر
قوم وقال املقالة، معناه: هذه حقيقة يف واختلفوا كافر، كل يف عموم قوم: إنه أن:فقال معناه

ذلك خبالف والكافر الربكة فيه فتكون طعامه على اهللا يسمي .املؤمن
آخرون هذا:وقال ضرب فجمثالًإمنا عليها، واحلرص الدنيا يف علللزهادة

ِمـامل يف كاآلكل الدنيا من باليسري لقناعته يفـوالكاف،واحدىعؤمن رغبته لشدة ر
أمعاء سبعة يف كاآلكل . الدنيا

اخلدري سعيد أبو رواه ما لصحته ويشهد األقوال، أصح القول رضي-وهذا
عنه اهللا: قال-اهللا رسول أخ((: قال اهللاوـإن خيرج ما عليكم أخاف ما ف

فقال األرض، بركات من رجللكم بالشر؟:له اخلري يأيت هل اهللا رسول يا
اهللا رسول يفسكت أنه ظننا وقالوححىت جبينه، عن العرق مسح مث إليه، : ى
فقال السائل؟ اهللا: أين رسول يا أنذا ثالثً: فقال. ها باخلري إال يأيت ال اخلري ا،إن

ه خولكن املال حرِضذا وولْة يإة، مما يتِبنن ما حبطًتقْالربيع آكلة،ال إال يلم أو
عادت مث وسلطت، فبالت الشمس استقبلت خاصرتاها امتألت إذا حىت تأكل اخلضر

خ املال هذا إن حِضفأكلت، هوولْرة املعونة فنعم حقه يف ووضعه حبقه أخذه من ومن. ة
ووضعه حقه بغري يشبعأخذه وال يأكل كالذي كان حقه غري .)١())يف

أيض هذا من ذروحنو أيب قول اهللا((: ا واملوعد ونقضم :واخلضم،ختضمون
مثالً فضربه كله بالفم والقضماألكل الدنيا، يف األسنان:للرغبة بأطراف األكل

مثالً العيشفضربه من البلغة ونيل .))للقناعة
اخلضم والقض: وقيل الرطب، اليابس:مأكل األول،أكل املعىن حنو وقد.وهو

الشريعة ختصصه مث العموم، على اللغة يف موضوعه ما الباب هذا من كاملتعة؛يأيت
العرب عند ا آخرتمتاسٍءشيكل:فإ شيء دون شيء به خيص ال به ن،ع قلتمث

                                       
الرقاقي،البخاررواه)١( . ٨/٧٧باب



٩٤ ـه التنبي كتاب
ضربني على الشريعة يف واستعملت ذلك : عن

مب:أحدمها كانت اليت مثاملتعة اإلسالم، أول يف ونسختنهياحة عنها،
والويل . بالنكاح
ت:والثاين بما مهرهاـمتع من املرأة تعاىل،ه املُوِسِع: كقوله علَى ومتِّعوهنَّ

قَدره املُقِْتِر وعلَى . ]٢٣٦: البقرة[قَدره
تعال قوله يف اخلالف وقع ذكرناه الذي هذا استمت: وألجل ِمنهنَّفَما ِبِه عتم

فَِريضةً أُجورهنَّ املتعة. ]٢٤: النساء[فَآتوهنَّ إىل مبعناه يذهب عباس ابن فكان
كاليت اآلية هذه وأن منسوخة، األوىل املتعة أن إىل الفقهاء من مجاعة وذهب األوىل،

معىن وأن البقرة، أُجورهنَّ:يف املهرفَآتوهنَّ أراد .إمنا
اجلماعةوال قول صحة على تعاىلـقول،دليل أَهِلِهنَّ: ه ِبإذِْن فَانِكحوهنَّ

أُجورهنَّ بإمجاع،]٢٥:النساء[وآتوهنَّ املهر . فهذا



 
 
 

  
 



٩٦ ـه التنبي كتاب
        

 
تعرض اليت العلل مبعرفة إال منه قصدناها اليت الفائدة تتم ال الباب هذا
فيه ولدت ورمبا لبعض، بعضه معارضة فيه أومهت فرمبا معناه، فتحيل للحديث

البعيدالًإشكا التأويل طلب إىل العلماء .حيوج
مثاوحنن منها نوع كل من ونذكر هي؟ كم العلل يستدلالًنذكر أمثلة أو ،

تعاىل اهللا شاء إن غريها على . ا
اهللا رسول عن املأثور احلديث أن هلماعلم والتابعني أصحابه رضي-وعن

عنهم علل-اهللا مثاين له : تعرض
و: أوهلا اإلسناد، دو: الثانيةفساد معناه على احلديث نقل جهة لفظه،من ن

و: الثالثةو باإلعراب اجلهل جهة و: الرابعةمن التصحيف، جهة من: اخلامسةمن
و به إال املعىن يتم ال احلديث من شيء إسقاط احملدث: السادسةجهة ينقل أن

و ذكره، جر الذي األمر بساط أو له، املوجب السبب نقل ويغفل : السابعةاحلديث
مس ويفوته احلديث بعض احملدث يسمع بعضهأن من: الثامنةو. اع احلديث نقل

الشيوخ لقاء دون . الصحف
  

اإلسنادو فساد كثري:هي إن حىت الناس عند العلل أشهر العلة أنهوهذه يتوهم منهم ا
احلديث رواة يكون أن يتفق قد فإنه كذلك، وليس احلديث، صح اإلسناد صح إذا

و الدين بصحة معروفني بالعدالة بنقلهممشهورين مستراب وال عليهم، مطعون غري . األمانة
ما على ذلك إىل منهم قصد غري من شىت وجوه على أعراض ألحاديثهم ذلك مع ويعرض

تعاىل اهللا شاء إن الباب هذا بقية يف . تراه
ل يعرض أوجهـواإلسناد من الفساد ومنها: ه االتصال، وعدم اإلرسال منها

بدعة، صاحب رواته بعض يكون متهمأن مشهورأو أو ثقة، وقلة بكذب، ببلها ا
متعصب يكون أو منحرفًوغفلة، الصحابة لبعض مشهورا كان من فإن بعضهم، عن اا



ـه٩٧ التنبي كتاب
حديثً روى مث يتعصببالتعصب، من تفضيل يف أنا لزم طريقه غري من يرد ومل له،

يتعصب ملن اإلنسان عصبية إفراط أن وذلك به، فيهيستراب حمبته وشدة حيملهله،
ب يفتعله مل وإن احلديث، افتعال وغيَّدَّعلى حروفهله بعض الشيعة،ر فعلت ما . كنحو

علي تفضيل يف كثرية أحاديث رووا م عنه-فإ اهللا اخلالفة-رضي ووجوب
السنة أهل ينكرها جنم،له أن روايتهم اهللامثل رسول عهد على سقط فقالا ، :

ا. انظروا فهو وقع من ـزل من دارففي يف سقط قد هو فإذا فنظروا بعدي، خلليفة
عنه-علي اهللا تعاىل-رضي اهللا ـزل فأن الكالم، ذلك يف الناس إذَا: فأكثر والنَّجِم

غَوى وما صاِحبكُم ضل ما لب. ]١،٢: النجم[هوى ذو يشك ال حديث فهذا
اآلية على مركب مصنوع أنه .)١(يف

املعتزلة فعلت فلموكالذي القرآن تغيري راموا أن إىل احلديث تغيري جتاوزوا م فإ
ف وصح عليه، األمة إلمجاع القرآن يف ذلك هلم احلديثـيصح من كثري يف: ي فغريوا

م كقراء كثرية مواضع شرٍّ: املصحف خلَقِمن م. بالتنوين]٢: الفلق[ما قَالَ:وقراء
أَ من ِبِه أُِصيب اهلمزة،]١٥٦: األعراف[اُءسعذَاِبي وفتح معجمة غري .بسني

تعاىل قوله يف واإلنِس: وقالوا اِجلنِّ مِّن كَِثريا ِلجهنَّم ذَرأْنا ،]١٧٩: األعراف[ولَقَد
معناه املثقب: إن قول وأنشدوا : دفعنا،

وديين أبدا دينه )٢(هذا وضيين هلا ذرأت إذا تقول
زعموا كما ي،وليس رإمنا وكذلك معجمة، غري بدال درأت الدفع يف ويقال

خلقنا مبعىن معجمة بالذال ذرأنا وإمنا معجمة، غري بدال املثقب . بيت
ر قرأيووقد أنه بعضهم درأنا: (عن معجمة) ولقد غري . بالدال

ي أن الناقل بنقل االسترابة على يبعث افتملَعومما و الدنيا على حرص منه
االتصال ملعلى الصفة ذه كان من فإن عندهم، واحلظوة املكانة ونيل بامللوك،

                                       
اجلوزي:انظر) ١( البن .١/٣٧٢،املوضوعات
األدب:انظر)٢( . ٤/٣٢٩،خزانة



٩٨ ـه التنبي كتاب
للحديث واالفتعال والتبديل التغيري عليه حرص،يؤمن حيصلوالكذب مكسب على ا

القائل قول إىل ترى أال : عليه،
ديينيخالق التحببوال ابتغاء

م ديينـومينعين ذاك ومنصيبن
يوم قربت وإن ببائعـولست ا

تكثيومـقدهـويعت جارةًـر
اهللا رسول نبه بقولهوقد ذكرناه الذي هذا حنو األحاديث((: على إن
كثرت كما بعدي علىعستكثر فاعرضوه عين جاءكم فما قبلي، األنبياء لى

ل أو قلته عين فهو اهللا كتاب وافق فما تعاىل، اهللا أقلهـكتاب .))م
ر قوميووقد وغريهأن واليهود الفرس من ودوخا ظهر قد اإلسالم رأوا ملا م
األمم س،مجيع ال أنه فأظهروابيورأوا واملكيدة، احليلة إىل رجعوا مناصبته إىل ل

والتقشف بالتعبد أنفسهم وأخذوا فيه، رغبة غري عن الناس. اإلسالم محد فلما
ول فرقًطرائقهم الناس وفرقوا واملقاالت، األحاديث . ادوا

الشيعة يف ذلك حيك،وأكثر واتصلىكما أسلم، أنه اليهودي سبأ بن اهللا عبد عن
عنه-بعلي اهللا أُ-رضي فلما شيعته، من وصار قالخِب، مبوته جئتمونا: ر لو واهللا كذبتم،

مصرور عدبدماغه األرض ميأل حىت ميوت وال مبوته، صدقنا ما صرة سبعني يف كماالًا
جور اهللاملئت كتاب يف ذلك جند مق،ا، يعفصارت بالسبئيةـالة أهلها .رف

اخلطاب بن عمر كان عنه-وإذا اهللا والزمان-رضي عليه، ويتوعد احلديث يف يتشدد
اهللاـزم رسول عليه أثىن الذي القرن يف والناس تظهر، مل والبدع متوافرون، والصحابة ان

وقلت البدع كثرت وقد ذمها اليت األزمنة يف باحلال ظنك فما . ةـاألمان،
اهللا-بخاريولل وكذلك-رمحه مربور، وسعي مشكور عناء الباب هذا يف

احملدثني ضعفاء على ونبهوا وحرروه، احلديث انتقدوا م فإ معني، وابن ملسلم
أحد ذلك وكان عصرهم، يف كان من ذلك من ضج حىت بالكذب واملتهمني

يرصدون يزالوا فلم البخاري، على الفقهاء صدور أوغرت اليت املكارهاألسباب له
فكف قاهلا بكلمة فرصة فيه أمكنتهم إىلحىت موضع من وطردوه وامتحنوه روه،

ح وحىت قَمموضع، الناس بعض قالهقلَل أن على ذلك : من



ـه٩٩ التنبي كتاب
عن شهيدـسيسأل واملليك ها

شديد فالعقاب زورا يك وإن
مقال الرجال يف معني ةوالبن

غيبةفإن فهو قوله حقا يك
هذ قائل أخلق مغرموما دفع يكون بأن الشعر ارتغاء((ا،ا يف حسوا ،)١())وأسر

مأجور يكون بأن أجدر فعل فيما معني ابن موزورألن يكون أن من يكون. اا وأال
ملوم ذلك مشكوريف بل .اا،

* * * * *
  

بعينهو احملدث لفظ دون املعىن على احلديث نقل يعظم:هي الباب وهذا
فيه شجدًّالغلط الناس بني منه نشأت وقد احملدثنيوبغا، أكثر أن وذلك الشنيعة،

النيب ألفاظ أُيراعون بألفاظ أراد ما معىن بعدهم من إىل ينقلون وإمنا ا، نطق . رخاليت
بعض يزيد خمتلفة ولغات شىت، بألفاظ يرد الواحد املعىن يف الواحد احلديث جند ولذلك

ع بعض، على النيبألفاظها تكرير أجل من يعرض قد احلديث ألفاظ اختالف أن لى
يفـل كالمنا وإمنا فيه، كالمنا فليس الصفة ذه احلديث من كان وما خمتلفة، جمالس يف ه

املعىن على احلديث نقل أجل من يعرض الذي األلفاظ . اختالف
و قرائحهم يف يتفاضلون الناس أن اجلهة هذه من الواقع الغلط كما،أفهامهمووجهه

الرواة يسمع أن اتفق فرمبا وأحواهلم أمورهم من ذلك وغري م وألوا صورهم يف يتفاضلون
النيب من أرادهااحلديث اليت اجلهة غري على نفسه يف معناه فيتصور غريه من أو ، .

أُ بألفاظ نفسه يف تصور الذي املعىن ذلك عن عرب حدَّخفإذا قد كان ثر
عن مسع ما ذلكخبالف إىل منه قصد . غري

اللفظة فيه تكون وقد وثالثة، معنيني حيتمل قد الواحد الكالم أن وذلك
كقوله وضده، الشيء على تقع اليت وأعفوا((: املشتركة الشوارب قصوا

                                       
أمر)١( يظهر ملن يضرب غريه،امثل يريد .وهو



١٠٠ ـه التنبي كتاب
.)١())اللحى
يريد: هـفقول أن وحيتمل ووفروا، كثروا، به يريد أن حيتمل يفهم: أعفوا، فال وقللوا، خففوا،
مجيعمرا واملعنيان آخر، لفظ من بدليل إال ذلك من العربده كالم يف موجودان : ا

وجل،اـعف: يقال عز اهللا قال حلمها، وكذلك كثر، إذا الناقة حتَّى: وبر
جرير،]٩٥:األعراف[عفَوا وقال كثروا، : أي

اللـع كـافيات ومـحم بأس منها السيف نعض قؤولكنا
ـزل: ويقال املن درس:عفا زهري. إذا : قال

اجلواء فاطمة أهل من )٢(عفا

النيب يذهب أن جيوز هذا مثل الواحدففي املعىن عنه،إىل الراوي ويذهب
ما ضد عنه روى قد كان بعينه لفظه دون مسع ما معىن أدى فإذا اآلخر، املعىن إىل

عامد غري مل. أراده ما اآلخر منه يفهم أن ألوشك بعينه لفظه أدى األولولو . يفهمه
علم بعدهوقد سيعرض هذا أن حمذر. ، ذلكفقال من امر((ا اهللا مسعأًنضر

فربافوعيتمقال مسعها، كما وأداها مبلٍغها، من أوعى .)٣())مبلٍغ
عنه روي ما هذا حنو فقال((: ومن أتاه رجال يف: أن املرأة إتيان أجيوز

فقال أدبر.نعم: دبرها؟ قالفلما قال: الرجل رجع فلما علي، أي: ردوه يف
فال دبرها يف دبرها من وأما فنعم، قبلها يف دبرها من أما . )٤())اخلرطتني؟

قـوق غلط عائشةـد حديث يف عنها-وم اهللا ه-رضي : املعىنذاـيف

                                       
بلفظ) ١( عمر ابن عن البخاري ورواه هريرة، أيب عن أمحد ا((:رواه وأعفوا الشارب كوا  .  ))للحىا
. ٧ص،الديوان:انظر) ٢(
مسنده،أمحدرواه) ٣( بلفظ١/٤٣٧يف حديثً((:، مسع امرأ اهللا حىتنضر فحفظه ا

سامع من أوعى مبلغ فرب .))يبلغه،
احلديث) ٤( األهذا ذه أجده السنةمل كتب يف .لفاظ



ـه١٠١ التنبي كتاب
اجلُ(( حرم املرأة .)١())انرحإذاحاضت

اإلتيان جواز منه ينفك الكالم هذا أن الدبرفتومهوا تأوله. يف ممن شديد غلط وقد. وهذا
اجلحرانُ بعضهم اجلحرانرواه أن وزعم النون، قتيبة: بضم ابن ذلك ذكر .الفرج

كان وإمنا تومهوه، مما شيء احلديث يف وليس املشهورة، هي األوىل والرواية
شرطً احمليض من الطهارة كانت لو قالوه ما جحرييلزم يف املرأة إتيان جواز يف هاا

سبب،امع الطهارة ارتفاع يكون أن ذلك عند يلزم معفكان حترميهما يف كانا كما ا،
معشرطً حتليلهما يف سبيالًا جيدوا مل فإذا ماا، يلزم مل الدعوى هذه تصحيح إىل

عائشة حديث يف املعىن وإمنا أحدمها،:قالوه، إباحة يف دبرها خيالف املرأة فرج أن
اآلخر احمليضواإلب. وحترمي من الطهارة بشرط معلقة بينهما خالفت اليت مل. احة فإذا

مع فاستويا به معلقة كانت اليت اإلباحة ارتفعت احمليض من الطهارة شرط يفيقع ا
قال،التحرمي لو قائل كقول وهذا بينهما، فرق الذي السبب أسكر: الرتفاع إذا

الشر حرم استويااالنبيذ أي والنبيذ اخلمر يريد خالفبان إمنا النبيذ ألن التحرمي، يف
تساويا بينهما فرق الذي والشرط السبب، ذهب فلما اإلسكار، عدم بشرط اخلمر

التحرمي يف اخلمر. معا إباحة منه يلزم ال القول هذا أن يففكما اإلسكار وجود قبل
عائشة قول فكذلك عنها-النبيذ اهللا وج-رضي قبل الدبر نكاح إباحة منه يلزم ودال

أيض هذا ونظري الفرج، يف رجاحليض أن لو ثوبانالًا معه عليه؛كان حترم جناسة فيه أحدمها
به جتوز. الصالة طاهر فقالواآلخر جناسة الثاين أصابت مث به، الصالة قائلله قد:له

يف األول الثوب مثل صار قد الثاين الثوب أن أراد إمنا بالثوبني، الصالة عليك حرمت
بينهماالتحرمي املفرق الشرط لعدم ، .

النيب حديث يف جاء مجيعوقد من مثله يكن مل وإن هذا، حنو ينحو ما
ر ما وذلك قولهالوجوه، من عنه صدره،((: وي وحر من كثري يذهب أن سره من

شهر كل من أيام وثالثة الصرب شهر .)٢())فليصم
                                       

احلديث)١( األهذا ذه أجده السنةمل كتب يف .لفاظ
أمحداإلمارواه) ٢( املسند،م . ٧٨/ ٥يف



١٠٢ ـه التنبي كتاب
الصرب بشهر الصرب: يريد شهر أن املراد وليس ملرمضان، ملن فيه األكل مباح

و ذهاب معناهِرحيسره وإمنا على:صدره، صومه الواجب الصرب شهر إىل فليضف
شهركل كل من يصومها أيام ثالثة . حال

النيب أن من روي ما األلفاظ اشتراك يف الواقع الغلط طريف وهبومن
عنه-لعلي اهللا متعمم-رضي علي فاجتاز السحاب، تسمى فقالاعمامة عليه-ا،

معه-السالم كان عليًّ((:ملن رأيتم السحابما يف اللفظ،،))؟ا من هذا حنو أو
سبب ذلك فكان املعروفة، السحاب يريد أنه فظن لعلي، املتشيعني بعض افسمعه

عليًّ أن الشيعة السحابالعتقاد يف إسحاق؛ا قال الفقيه)١(ولذلك سويد : بن
ال وابن)٢(غزالـمن )٣(بابمنهم منهم لست اخلوارج من بريت

السحاب على السالم يردون
الصوابـوأع من ذاك أن لم

أرج غدـبه الثوابو حسن ا

قـوم ذكـن إذا عليًّـوم اروا
أحـولك بكـين قـب ليبـل
والصـرس اهللا حـول اـبديق

املروي احلديث الباب هذا من العلماء بعض جعل صورةِلخ((: وقد على آدم ق
قالوا))الرمحن قال: ، صورته((: وإمنا على آدم اهللا إىل،)٤())خلق راجعة واهلاء

وهذا اللفظ، دون املعىن على فنقله اهللا، على عائدة ا أ السامعني بعض فتوهم آدم،
الباب هذا من موضعه إىل انتهينا إذا احلديث هذا على وسنتكلم يلزم، ال قالوه الذي

اهللا شاء إن تعاىلفهذ. بعينه اهللا شاء إن بقيته على تنبه النوع هذا من أمثلة .ه
* * * * *

 
 

                                       
التميمي) ١( العدوي هبرية بن سويد بن ثقة،إسحاق البخاريـلىرو،حمدث عن،ه روي

سنة تويف بكر أيب بن الرمحن وعبد الزبري، وابن عمر، ـ١٣١ابن . ه
عطاءهو: الغزال) ٢( بن زمانهاملعتزلةرأس،واصل . يف
باب)٣( عبيدهو: ابن ابن من،عمرو املعتزلةزعيم . زعماء
يفمسلمرواه) ٤( والنار، اجلنة . ٨/١٤٩،باب



ـه١٠٣ التنبي كتاب
  

او وجمازا العرب كالم ومباين باإلعراب، اجلهل كثي:هي أن منرـوذلك ا
واملنصوب املرفوع بني يفرقون ال العريب، باللسان جهال قوم احلديث رواة

م لكل وضعت العرب أن لو ولعمري لفظًواملخفوض، يلتبسعىن ال عنه يؤدي ا
معرفةـب يف إليه حاجة هلم تكن ومل اإلعراب، تعلم ترك يف عذر هلم لكان غريه

الصواب من .اخلطأ
ق العرب واللفظـولكن فقط، باحلركات املتضادين املعنيني بني تفرق د

بينهم ليس واملفعول الفاعل أن ترى أال الرفـواحد، من أكثر فرمباـا والنصب، ع
بح ينوي منه لفظة فرفع باحلديث احملدث ينويـدث أخرى ونصب فاعلة، ا أ ها

رفع ما ونصب نصب، ما فرفع احلديث، ذلك السامع عنه فنقل مفعولة، ا أ ا
األمجهالً بني مبا األول،رينـمنه احملدث أراده ما ضد إىل املعىن ترى.فانعكس أال
قول ي((: هـأن اليومصربشيُّرقُلُتقْال بعد كان. )١())ا يقتل من الالم جزمت إذا

آخر معىن له كان رفعت وإذا معىن، .له
قارئً أن قرأولو واآلخر:ا اَألوَّلُ وأشرك. ]٣: احلديد[هو كفر قد لكان اخلاء ففتح

حركة غري والكفر اإلميان بني فليس ووحد، آمن اخلاء كسر وإذا تعاىل، . باهللا
ا قال امرأً((: لنيبولذلك اهللا لسانهرحم من أمري.)٢())أصلح وقال

اخلطاب بن عمر عنه-املؤمنني اهللا كما((:-رضي واللحن والسنة الفرائض تعلموا
الشاعر. اللغة: واللحن.)٣())القرآنونَملعت : قال

خض على قيودهاـتبكت مسر راء
ويقودها مسعد من اهلوى )٤(تقود

هـوم هذاـا إالمحاماج ةـالشوق
تزل مل اللحن معروفة الضحى صدوح

                                       
اجلهاديفمسلمرواه) ١( .٥/١٧٣،باب
اللفظ) ٢( ذا السنة، كتب يف موجود غري احلديث، .هذا
سننه،الدارميرواه) ٣( .٢/٢٤٧يف
اجلرميلالبيت) ٤( عمرية بن انظرعلي .١/٥،األمايل:،



١٠٤ ـه التنبي كتاب
قول تعـوكذلك املُصوِّر: اىلـه الباِرئ اخلَاِلق الله اإلميانـليهو بني والكفرس

وكسرها الواو فتح غري تعاىل. فيه قوله للْمكَذِبني: وكذلك يومِئٍذ . ]١٥: املرسالت[ويلٌ
تقدما رجلني أن فقررهولو بثوب، صاحبه على أحدمها يدعى حكم إىل
قال إن فإنه ذلك، على أخذت: احلكم ثوبما نفسه،-بالرفع-له على بالثوب أقر

ثوب إحضار أخذت. ولزمه ما قال ثوبوإن ولزمتهـل-فنصب-اله بشيء، يقر م
بينة به عليه تقم مل إن . اليمني

المرأته رجل قال إن إن: وكذلك طالق اهلمزةأنت فتح إن فإنه الدار، دخلت
تأخري دون الوقت ذلك يف عليه الوقت،. طلقت ذلك عليه تطلق مل اهلمزة كسر وإن

للدار دخول منها كان إن يستقبل فيما عليه تطلق كُىويرو. وإمنا الكسائي بِتأن
قال: إليه رجل يف تقول : ما

يا خترقي وإن أمين فالرفق هند يا ترفقي أشأمفإن فاخلرق هند
طالق وأظلم-فأنت أعق خيرق ومن ثالث عزمية والطالق
الكسائي تطليقات: فقال ثالث فهي الثالث، ونصب العزمية رفع كان . إن

العزمية نصب كان واحدة،وإن فهي الثالث . ورفع
العزمية رفع إذا أنه ثالثً،يريد طالق فأنت التقدير، صار الثالث ا،ونصب

والتأخريو التقدمي على عزمية نص. الطالق بثالثـوإذا ينو مل الثالث ورفع العزمية ب
التقدير وصار فأنت:التقدمي،

قال مث الكالم، ومت يف: طالق، يكن فلم ثالث، عليه املطلق عزمية حال يف والطالق
بواحدة عليه فقضى الثالث، على عزم املطلق هذا أن على يدل ما الكالم وقد،هذا

أيض معميكن والثالث العزمية ترفع أن التقديرا ويكون ثالث،: ا، طالق فأنت
تطليقات ثالث ذلك فيلزم عزمية، أعلم. والطالق . واهللا

* * * * *
 



ـه١٠٥ التنبي كتاب
  

أيض:التصحيفوهي جدوهذا احلديث يف الفساد عظيم باب أنا وذلك ا،
ولكنهم احلروف، يضبطون ال احملدثني من إرسكثريا ا والاالًيرسلو مقيدة غري

اتكا إىلالًمثقفة احتاج مث زمانه، من مدة كتب عما احملدث غفل فإذا احلفظ، على
املرفوع ونصب املنصوب، رفع فرمبا غريه، قرأه أو كتب، ما قلنا-قراءة ،-كما

ت ورمبا أضدادها، إىل املعاين فيفحَّصفانقلبت الضبط لعدم آخر حبرف احلرف هله
ورمبا االشتباه، شديد العريب اخلط هذا أن وذلك به، املراد نقيض إىل املعىن فانعكس

النقطة أو احلركة غري املتضادين املعنيني بني يكن الراء-مكِرم: كقوهلم؛مل ،-بكسر
فاعالً كان ومإذا مفعوالًكر، كان إذا الراء بفتح . م

بالفاء أفرع وأقر:ورجل الشعر، تام كان بالقافإذا رأسه: ع يف شعر . ال
اهللا رسول كان احلديث . أفرع: ويف

احملدثني عن طريفة أشياء الباب هذا من جاءت ر،وقد ما بنيوحنو يزيد عن
روى أنه جلوس: هارون معاويةكنا بن بشر حول هو. ا معاوية: وإمنا سرير حول

الرزاق عبد روى كرمان: وكما خور بالز. تقاتلون خوز معجمةوإمنا .اي
صحَّ شوكما التِّبعف وإمنايَِّربنالعبَِّلة ساكنة، والم مكسورة مثلثة بثاء هوفرواه
بتاءٍٍ باالتلب ِطثنتنيمعجمة وزن على الباء وتشديد والالم، التاء . رِموكسر

الشاعر قول عليه : ويدل
إعصار البيت يف ا فسو كأن التَّ ميانيةبَِّلإن عرس له

بعضهمورو للحبائلتلِْخدأُ: ى وجه وال اللؤلؤ، حبائل فيها فرأيت اجلنة
العرب. هاهنا عند احلبائل الوحش:ألن ا يصاد اليت ِح،الشباك ا ومنواحد بالة،

العرب وإمنا: كالم باحلبالة، ذؤالة واجلنابذخش اللؤلؤ، جنابذ ج:هو القُ،ةُذَبنمجع ةُبَّوهي
كثري النوع الدارقطين. ادجوهذا فيه وضع مشهوركتابقد احلفاظا تصحيف مساه . ا

الصحيح ومسنده مسلم كتاب يف منه وقع ما طريف القيامة((: ومن يوم حنن
كذا النسخ. ))نظراُعلى أكثر يف جتده وهكذا معىن، له يتحصل ال شيء حنن. وهذا هو وإمنا



١٠٦ ـه التنبي كتاب
كوم على القيامة امل:والكوم. يوم وهو كومة، النقلةمجع بعض فصحفه املشرف، كان

ق: فكتب من فقرأ كذا، على القيامة يوم مـحنن يفهم فلم هوـرأ الكتاب. ا طرة يف : فكتب
مبتنه،انظر فأحلقه فظنه ثالث فوجده فيه، بالنظر الكتاب قارئ . يأمر

* * * * *
  

بهو إال املعىن يتم ال احلديث من شيء إسقاط النوع:هي قدأيضوهذا ا
احلديث يف كثرية أشياء منه قوم،وردت رواه ما مسعودعنكنحو سئل((ابن أنه

فقال اجلن ليلة أحد: عن منا شهدها .))ما
آخريوور طريق من قوم":عنه رأى الزُّأنه من فقالِطا من: ، أشبه هؤالء

اجلن ليلة باجلن ". رأيت
يدل واألول شهدها، أنه على يدل احلديث كمافهذا فاحلديثان يشهدها، مل أنه على

كلمة منه أسقط األول احلديث روى الذي أن بينهما التعارض أوجب وإمنا متعارضان، ترى
احلديث وإمنا غريه، غريي(رواها أحد منا شهدها ). ما

* * * * *
  

ينقـوه أن احلـي احملدث ويـل السـفغديث، املوجبـل فيعـلبب رضـه
ذ إشكمن معارضـلك أو احلديث، يف آخـال حلديث قـة رواه ما كنحو أنـر من وم
العالنيب الذينيِّرأتى اإلسالنني عن لقـوأغم،ارتدوا على أيديهم،احهـاروا بقطع فأمر

وس وتموأرجلهم، م عيو باحلَكُِرل فالِةرَّوا ماتوايسقونيستسقون .حىت
طرق من الروايات عنه وردت عرضوقد وإمنا املثلة، عن ى أنه هذاشىت

ورواه أوجبه، الذي سببه نقل أغفل األول احلديث روى الذي أن أجل من التعارض
فقال فعلهم: غريه مبثل فجازاهم براعيه مثلوا م أل ذلك م فعل الفقهاء. إمنا ومن

احلدود ـزل تن أن قبل اإلسالم أول يف كان هذا أن يرى نسخ،من . مث



ـه١٠٧ التنبي كتاب
قولهوقد يف العلماء بعض صورته((: ذهب على آدم خلق اهللا إىل)١())إن

أجله من قاله الذي السبب ذكر الناقل أغفل مما النيب،أنه أن برجلورووا مر
يقول وهو عبده وجه يلطم أشبهك: وهو من ووجه وجهك، اهللا : فقال. قبح

الوجه(( فليتق عبد أحدكم ضرب خلق،إذا تعاىل اهللا صورتهفإن على . ))آدم
العب: قالوا على ترجع أوهمدفاهلاء السبب رواية وأغفل احلديث، الراوي روى فلما ،

تعاىل اهللا على تعود ا أ علو-ظاهره ذلك عن اهللا كبريتعاىل قالوه،-اا الذي وهذا
وجهني من غريهم رواية على معترض غري : ورووه

آخر:أحدمها حديث يف جاء قد الرمحنخلق((: أنه صورة على يف،)٢())آدم وجاء
آخر صورة((: حديث أحسن يف ريب قالوه. ))رأيت الذي من شيء معه يسوغ ال . وهذا
قتيبة:والثاين ابن فيه تكلم وقد ظنوه، ما خبالف صحيح تأويل له احلديث أن

مبقنع فيه يأت عليه،ومل مبا أجدى لكان عنه سكت لو مبا جاء ابن. بل فيه وتكلم
ميكنكورفُ ما بأوجز قال ما نذكر وحنن اإلحسان، كل فيه ذلك،فأحسن يتمم ما ـزيد ون

وقدرته اهللا عائد: فنقول. حبول يكون أن جيوز صورته على قوله يف الضمري آدم،إن على ا
عائد يكون أن تعاىلوجيوز اهللا على عائد. ا كان علىفإذا الرد احلديث من فالغرض آدم على ا

كلمِرهالدَّ جوامع من وهذا القدرية، واليهود أوتيهاهية . اليت
وجهني من الدهرية على الرد : فوجه

قالت:أحدمها الدهرية حيوان: أن يتكون أن جيوز ال وأنه له، أول ال العامل إن
فأعلمنا قبله، آخر حيوان من شإال اليت صورته على آدم خلق اهللا عليهاِوأن هد

أن غري من خلقهابتداء يتم حىت مضغة مث علقة اجلنني يتكون كما رحم يف . يتكون
املكونة:والثاين احملدثات يف فعالً الكلية والنفس للطبيعة أن تزعم الدهرية أن
اهللا فعل قوهلم-غري عن اهللا كان-تعاىل اليت هيئته على خلقه اهللا أن أيضا فأعلمنا

                                       
خترجياحلديث) ١( .  هسبق
خترجياحلديث)٢( .  هسبق



١٠٨ ـه التنبي كتاب
وال،عليها طبيعة من مشاركة دون بذلك اليهود،نفسوانفرد على منه الرد :ووجه

اهللا وأن اجلنة، يف صورته خالف على كان الدنيا يف آدم أن يزعمون كانوا اليهود أن
وغيَّ قامته، نقص جنته من أهبطه ملا يزعمون،تعاىل فيما م بكذ فأعلمنا خلقته ر

هبوطه عند عليها كان اليت صورته على أمره أول يف خلقه أنه .وأعلمنا
القدريةووجه على منه ال:الرد هلمـأن خملوقة البشر أفعال أن زعمت قدرية

هللا قوهلم-ال عن اهللا والطبيعة-تعاىل للنفس أن من الدهرية إليه ذهب ما حنو وهو
تعاىل اهللا فعل غري أيض. أفعاالً قوهلمفأفادنا بطالن خلقه،،ا تعاىل اهللا أن وأعلمنا

أفعاله مجيع م. وخلق يفـفهذا آدما على عائدة كانت إذا القول من وإذا،اهلاء
عائدة كانت

إضاف كانت تعاىل اهللا إليـعلى آدم صورة وجـة على والتنويه،ـه التشريف ه
مما آخر معىن على ال فيكونيوالتخصيص، اإلضافات، معاين من الوهم إليه سبق

الكعبة يف كلها:كقوهلم البيوت أن علمنا وقد اهللا، بيت ا . لهإ
هونا: وكقوله اَألرِض علَى يمشونَ الِذين الرَّحمِن وقد. ]٦٣: الفرقان[وِعباد

عباده وكافر مؤمن من البشر مجيع أن . علمنا
خ باإلضافـوإمنا ملـصصه مبا شرفه تعاىل اهللا ألن غريه دون تعاىل اهللا إىل ة

احليوان شرف وجل عز أنه وذلك غريه، به اإلنسانيشرف وشرف اجلماد، على
األنبياء وشرف احليوان، سائر السالم-على اإلنسان،-عليهم نوع مجيع على

من ينتقل أن ودون وأنثى، ذكر غري من دفعة خلقه بأن بنيه مجيع على آدم وشرف
فيها يتصرف اليت اإلنسان أحوال وسائر املضغة، إىل العلقة ومن العلقة، إىل النطفة

كمال حني تعاىلإىل فقال البشر، سائر دون نفسه إىل خلقه ونسب خلَقْت: ه، ِلما
رُّوِحي،]٧٥:ص[ِبيديَّ ِمن ِفيِه وملدجسوأَ،]٢٩:احلجر[ونفَخت مالئكته له

لغريه بالسجود تعاىل. يأمرهم اهللا إىل صورته بإضافة السالم عليه هذهعلىفنبهنا
دون ا تفرد اليت ـزلة .غريهاملن

قول التأويل هذا صحة على تعاىلـويدلك رُّوِحي: ه ِمن ِفيِه : هـوقول،ونفَخت



ـه١٠٩ التنبي كتاب
نفِْسك ِفي ما أَعلَم ِبيديَّ: وقوله،]١١٦:املائدة[وال خلَقْت ال،]٧٥: ص[ِلما فكما

أن على إليه األشياء هذه إضافة ـهتدل وروحنفسل إضا،)١(ويدين،اا، الصورةفكذلك فته
صورة له أن على تدل ال إض. إليه يف جيوز فيهـوقد وجه تعاىل اهللا إىل الصورة افة

وجهني على الصورة تستعمل العرب أن وذلك ودقة، : غموض
زيد:أحدمها صورة كقولك باجلهات حمدود خمطط، شكل هي اليت ،الصورة
عمر .وصورة
شكل:والثاين ال الذي الشيء صفة ا جهاتليريدون وال ختطيط، وال ه

كقولك بذلك: حمدودة يريدون قصتك؟ صورة كانت وكيف أمرك؟، صورة ما
صورته. الصفة على آدم خلق معىن يكون أن جيوز فيكون: فقد صفته، على أي
فيهمصروفً حتديد ال الذي الثاين املعىن إىل الصفة؟. ا هذه معىن فما قلت وكيف،فإن

فيها؟ القول .تلخيص
وج:بفاجلوا أرضه، يف خليفة جعله اهللا أن ذلك معىن لعأن بهـل يعمل عقالً ه

وينه ويدبر ويسوس، والبحريويفكر، الرب يف ما مجيع على وسلطه يف،ويأمر، ما له وسخر
أمية بين خلفاء بعض ميدح احملدثني بعض هذا حنو يف قال وقد واألرض، : السماوات
وابتلى عاىف شاء ما فإذا منـأم ملـأمره من هـُكر

آدم يف قولنا معىن تعاىلإ:فيكون اهللا صورة على خلق فيه،نه قولنا إنه:كمعىن
اهللا تشبيه. خليفة تقتضي ال كلها التأويالت حتديدوهذه وال . اا،

قلت املرويِّ:فإن باحلديث تصنع أحسن((: عنهفكيف يف ريب رأيت
الت . ))صورة من شيء فيه ميكنك ال عليه؟وهذا محله لك يصح وال املتقدم، أويل

معنيني: فاجلواب حيتمل مشترك بلفظ ورد احلديث هذا : أن
صورة:أحدمها أحسن يف قوله يكون وهوراجع:أن املرئي، إىل ال الرائي إىل ا

تعاىل معناه. اهللا ريب: فيكون صورة،رأيت أحسن يف . وأنا

                                       
يعتقدون) ١( والسلف السنة وجل-اهللاأنأهل يدين-عز املتاللكنهاله أيدي .خلوقنيشبه



١١٠ ـه التنبي كتاب
راجع:والثاين صورة أحسن يف قوله يكون املرئيأن إىل عز-ا اهللا وهو

معناه-وجل ال: فيكون اليت الصفة مبعىن الصورة فتكون صفة أحسن على ريب رأيت
حتديدِوت ذكرناجب كما . ا

كقولك العربية يف زيد: وهذا الداررأيت يف لك. ا الدار يف قولك يكون أن ،فيجوز
قلت زيد: كأنك املرأيت يكون أن وجيوز الدار، يف وأنا زيد: عىنا وعلىرأيت الدار، يف وهو ا
نقول زيد: هذا قائمرأيت قاعدا زيدا ولقيت راكبنيا، :الشاعرقال. ا

األحزاب فارس وأيك أيي لتعلمن خاليني لقيتك فلئن
التقدير كان صورة:فإذا أحسن يف وأنا ريب تبارك،رأيت اهللا أن معناه كان

حسَّ إىلنوتعاىل ونقله ميكنهمةهيئصورته، ال البشر كان إذ رؤيته، معها ميكنه
أُ صور إىل ينقلوا حىت عليها هم اليت الصورة على تعاىل اهللا أالرؤية صورهم، غري خر

ينقلهم تعاىل اهللا ألن الدنيا، يف يرونه وال اآلخرة، يف تعاىل اهللا يرون املؤمنني أن ترى
أُ صفات إىل م صفا فععن وأشرف، أعلى اجَّخر لنبيهل تعاىل الكرامةهللا هذه
خصوص القيامة يوم يشاء،قبل من فضله يؤيت واهللا وشاهده، رآه حىت البشر دون ا
يريد من بكرامته . وخيتص

راجع ذلك كان معناهوإذا كان تعاىل اهللا على ما: ا أحسن على ربه رأى أنه
للرجل تقول كما وامتنانه وإكرامه، وإحسانه، إنعامه من صورة: عوده كانت كيف

فيقول امللك؟ لقاء عند صورة: أمرك عليَّ. خري وأنعم حملأعطاين من وأدناين ،
إيل وأحسن .كرامته

تكلف دون العرب كالم أساليب على خارجان صحيحان تأويالن وال،)١(فهذان
تعسف إىل مستعمل من احلديث،خروج بعض جاء كان: وقد فإذا النوم، يف رؤية كانت ا أ

واضحاأل التأويل كان كذلك التوفيق؛امر وباهللا املنام يف اهللا رؤية تنكر ال . ألنه
* * * * *

                                       
التأويالت) ١( والسلفهذه السنة أهل ملذهب السنية.خمالفة .٣/٤١٤الدرر



ـه١١١ التنبي كتاب
  

ويفوت احلديث، بعض احملدث يسمع أن بعضهوهي مساع يروماكنحو:ه
عائشة أن عنها-من اهللا اهللا: -رضي رسول أن حدث هريرة أبا أن أخربت

ث((: قال ففي الشؤم يكن والفرس: الثإن واملرأة احلديث. )١())الدار، وهذا
السالم عليه لقوله غول((: معارض وال صفر، وال هامة، وال عدوى، . )٢())ال

عائشة فغضبت التطري عن ى أنه كثرية أحاديث يف عنه روي : وقالت،وقد
اهللا رسول هذا قال ما قالواهللا وإمنا يقولون((: قط، اجلاهلية أهل إن: كان

ثالثي ففي الشؤم والفرس: كن والدار، .))املرأة،
أوله يسمع ومل احلديث، آخر فسمع هريرة أبو ألن. فدخل يعرض أن منكر غري وهذا

أمرالنيب به يريد ال مبا ويتكلم حكاية، األخبار جمالسه يف يذكر يكان وال جيعلها، أن وال ا،
منأصالً معلوم وذلك به، يسنت وشيئا دينه قولهيف من ومشهور . فعله،

* * * * *
  

األئمةو من والسماع الشيوخ، لقاء دون الصحف من احلديث نقل وهذا:هي
كثريأيض فإن الدين، يف والضرر البلية عظيم باب جدا فيه يتساحمون الناس من ا،ا

ل الشيخ إجازة على يعول إمنا يأـوأكثرهم مث عليه، والضبط لقائه دون بعده خذ
خمالفة كانت ورمبا سقمها، من صحتها يعلم ال اليت والكتب املسودة، الصحف من ذلك

ويبدِّ احلروف فيصحف شيخه، ظاللرواية شيخه إىل ذلك مجع وينسب األلفاظ، لهمـل ا
أمساء غري العلم من بأيديهم ليس الصفة، هذه على هذا زماننا يف الناس علم أكثر صار وقد

. الكتب
احلديثوإمنا لنقاد أصول ا أل للحديث العارضة العلل هذه لك ذكرت

                                       
النكاح،البخاريرواه) ١( .٧/١٠،باب
ومسلمرواه) ٢( بلفظالبخاري طرية،عدوىال((: ، هامة،وال صفر،وال ماجة.))وال .٢/١٠٧١وابن



١١٢ ـه التنبي كتاب
بش)١(املهتبلني حديث عليهم ورد فإذا سقيمه، من صحيحه أوعيمبعرفة املسموع،

سنده يف أوالً نظروا للمشهور تلك. خمالف ببعض متهما رجالً نقلته يف وجدوا فإن
استرابواوالوج ذكرناها اليت أصالًـول،بهه جيعلوه عليهم .يعول

بالعدالة مشهورين ثقات له الناقلني رجاله وجدوا بالعفة،وإن معروفني
ومل قبلوه عليه حيمل تأويالً له وجدوا فإن والنظر، التأويل إىل رجعوا واألمانة

جيدوا مل وإن منينكروه، فيه وقع غلط إىل نسبوه شديد استكراه على إال تأويالً له
املتقدمة الوجوه تلك . الذكربعض

الباب هذا يف القول مجلة التوفيق(فهذه . )وباهللا

                                       
املهتمني:املهتبلني) ١( .أي



 
 
 
 

  



١١٤ ـه التنبي كتاب
      

  
فيفزع حديث، أو القرآن من نص وجود فيه يعدم فيما يكون إمنا النوع هذا

الشاعر قال كما والنظر للقياس، االستعمال إىل ذلك عند : الفقيه
مـتعل ال بالقياسـق حالة نص وجود الفقيه أعيا إذا

نوعانواخلالف املوضع هذا من : العارض
والقياس:أحدمها لالجتهاد املنكرين بني الواقع له،اخلالف . واملثبتني

اآلخر كاختالف:والنوع قياسهم يف القياس أصحاب بني يعرض خالف
وحنوهم واحلنفية والشافعية عظيمة. املالكية اخلالف من أنواع ذلك من ،فيعرض

ا نطيل أن من أشهر الباب فيهوهذا . لقول



 
 
 
 

  



١١٦ ـه التنبي كتاب
    

   
نوعني أوالً يتنوع املوضع هذا من العارض :اخلالف

الصحيح:أحدها هو وإثباته أثبته، ومن النسخ أنكر من بني عارض . خالف
مثبتون السنة أهل ألنهومجيع خالفه إىل يلتفت ال من ذلك يف خالف وإمنا له،

د ـزلة العيانمبن وإنكار الضرورات . فع
الثاين بالنسخ:والنوع القائلني بني عارض . خالف

      : 

األخبار:أحدها يف والنهياختالفهم األمر يف جيوز كما النسخ فيها جيوز هل
ال؟ أم

القرآن:والثاين السنة تنسخ أن جيوز هل ال؟اختالفهم أم
واحلديث:ثوالثال القرآن من أشياء يف أن. اختالفهم إىل بعضهم يذهب

تنسخ مل ا أ إىل وبعضهم .نسخت،



 
 
 

  



١١٨ ـه التنبي كتاب
    

    
فيها اهللا وسع أشياء قبل من يعرض اخلالف من النوع وجل-هذا على-عز

نبيه لسان على هلم وأباحها . عباده،
ووجوه التشريق، وتكبري اجلنائز، على والتكبري األذان يف الناس كاختالف

السبع، ذلكالقراءات . وحنو
كتايب قارئ وأرشدت عليها، نبهت قد األمة بني الواقع اخلالف أسباب فهذه

إليها . هذا
اِجل صغري كان وإن الكتاب أشياءِمروهذا على تنبيهات فيه فإن احلجم، يسري

زلل من اهللا أستغفر وأنا موقعها، الذكي نفس من وحيلو مسمعها، حيسن إن-جليلة
عرضاـك ع-ن معبودونوأسأله وال غريه، رب ال وفرض، به تبعد ما على ا
. واهـس

      
  .    

    
   

 . 


