
على حتقيق إعراب ال إله إال هللا
إلبرهيم بن حسن الكوراين

إنباه األنباه

احملقق

أمحد گمي

 إبرهيم بن حسن الكوراين واحٌد من مشاهري علماء العامل اإلسالمي. أّلف مؤلفاٍت
 مجًّة يف جماالت عديدة، مثل الفقه والكالم واحلديث واللغة. دّرس الكوراين مّدًة
 طويلًة يف املسجد النبوي ابملدينة املنورة، وكان شيخ الطريقة ملختلف الطوائف يف
 الوقت نفسه، عّلم العديد من الطالب، ونوقشت آراؤه - وما تزال - إىل يومنا
 هذا. للكوراين ثالثُة أعماٍل يف كلمة التوحيد "ال إله إال هللا"؛ أمهها كتاب (ِإنـَْباُه
الكوراين كلمة ُحيلِّل  الكتاب  هذا  يف  هللاُ)  ِإالَّ  ِإَلَه  َال  ِإْعرَاِب  َحتِْقيِق  َعَلى   اْألَنـَْباِه 
 التوحيد حنوايًّ وصرفيًّا ولغوايًّ وكالميًّا، ومثل ذلك، ويناقش اآلراء املختلفة يف هذه

املسألة
 هذا العمل، الذي اعتمدان يف حتقيقه أربَع نسخ موجودة يف خمتلف املكاتب العاملية
التوحيد؛ فكان اثين عشر مبحثًا على عدد حروف كلمة   للمخطوطات، حيتوي 
 املبحث األول: يف إمكانية نفي اجلنس نفسه من غري نسبة شيء إليه أو نسبته إىل
النافية للجنس، وكان املبحث  شيء أم ال، وتناول املبحث الثاين كيفية عمل ال 
إثبات النفي  من  االستثناء  أن  يف  الرابع  واملبحث  االستثناء،  معىن  يف   الثالث 
 وابلعكس، وتناول املبحث اخلامس العامل يف التابع وكانت إشكاليته يف اإلجابة
 عن السؤال: أيعمل هذا العامل يف املتبوع أم ال؟، أّما املبحث السادس فكان يف
املستثىن انصب  يف  السابع  واملبحث  املنحّي،  حكم  يف  منه  املبدل  قوهلم   دراسة 
 ورافعه، واملبحث الثامن يف الكالم على إعراب ال إله إال هللا، واملبحث التاسع يف
 كون "ال إله إال هللا" من أّي قسم من أقسام القضية؟، واملبحث العاشر يف: هل
 تدّل " ال إله إال هللا" على توحيد هللا يف وجوب الوجود؟، واملبحث احلادي عشر
 يف: هل تدّل " ال إله إال هللا " على توحيد األفعال؟، واملبحث الثاين عشر يف: هل
 تدّل" ال إله إال هللا" على توحيد الوجود؟. والفوائد املاكثُة يف ثنااي هذا الكتاب كثريٌة
 جليلٌة يراها القارئ، ويتلّمسها حني يبدأ بقراءته وبتقليب صفحاته متفّكرًا يف عرض

اآلراء ومناقشتها، ومثل ذلك كثري إن شاء هللا
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املرحلة  دَرس شرقيَّ تركيا. (Ağrı)مدينة آغري يف  1871 سنةولد   گميأمحد  
يف مدينة امعة أتاتور  جب التحق ثّ  ،لألئّمة واخلطباءابتنوس يف اثنوية ثانوية ال

، قسم اللغة العربية وآداهبا ، كلية العلوم واآلداب،(Erzurum)أرضروم 
درجة املاجستري يف على  وتابع الدراسات العليا يف اجلامعة نفسها، فحصل

قسم اللغة العربية  يفكتوراه حصل على الد ّث ، م202عام  اللغة الرتكية وآداهبا
إبرهيم بن حسن الكوراين وكتابه " أبطروحته املوسومة بـــ م2011عام  وآداهبا

 -هو عضٌو يف اهليئة التدريسّية ". إنباه األنباه على حتقيق إعراب ال إله إال هللا
قسم اللغة يف جامعة ماردين آرتوقلو، كلية اآلداب،  -مبرتبة أستاذ مشار  

القّيمة  عدد من الدراسات العلميةله  وال يزال على رأس عمله. وآداهبا،العربية 
 .ابللغة العربية والرتكية والكردية واإلجنليزية
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 مقّدمة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رّب العاملني ُمْنزِل القرآِن بكالٍم عربٍّ ُمبني على سّيد اخللق حمّمد 
 وبعد:املبعوث رمحة وهداية للثقلني، وعلى آله وصحبه الغّر امليامني. 

كان علم التحقيق جليَل القدر يف إحياء َمَوات الكتب قمنا بتحقيق كتاب   امل
فكلمة التوحيد هذه مجعت املسلمني ِإْعَراِب اَل ِإَلَه ِإالا هللاُ(  )ِإنْ َباُه اأْلَنْ َباِه َعَلى حَتِْقيقِ 

متفقني عليها ال خالف وال اختالف وال مذاهب، إاّل أنّـها كانت َمثاَر اختالف 
النحاة يف إعراهبا فذهبوا فيها مذاهَب وذكروا فيها وجوهًا قصدوا منها مطالَب، وال 

 هللا قدمي جديد قبل عصر املؤلف وبعده.خيفى أّن اخلوض يف إعراب ال إله إال 

وقد تناولُت الكتاَب أنفُض عنه غباَر الزمن فقرأته فحصًا ومفاتشًة فوجدته  
كتااًب جلياًل يعرض املاّدَة على اثين عشر اباًب على عدد حروف كلمة التوحيد، وقد 

من َثَّ ذكر املؤّلُف مناقشاِت العلماء حول املسائل النحوية وأوجه اخلالف بينهم و 
يذكر رأيه فيها، وكذلك يعرض فلسفة الكالم املتعّلقة مبعىن كلمة التوحيد أبسلوب 

 عسري ابدئ األمر ث يـَتَـَيّسر شيئاً فشيئاً، فأابن وأجاد.

وقد أدرُت الكتاَب على قسمني ِقسِم الدراسة وقسم التحقيق؛ أّما قسُم 
ره وقيمة الكتاب وأثره يف الدراسة فقد تناول حياة املؤلف وشيوخه وتالميذه وآاث

 اخلالفني... 
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وأّما ِقسُم التحقيق فقد ُقْمُت بنسخ الكتاب وضبط الشواهد ث خّرجت 
ا وكذلك آي الذكر احلكيم واألحاديث الشريفة  الشواهد الشعرية والنثرية من َمظَاّنِّ

 وثَّقًة.ونسبت األقوال إىل قائليها وعّرفت ابألعالم وأحلُت كلَّ أولئك إىل مصادرها مُ 

نسخ خطية وهي: نسخة مكتبة  ثالثوقد اعتمدُت يف حتقيق الرسالة على 
( ونسخة 416/14امللك عبد العزيز ابملدينة املنورة، قسم عارف حكمت برقم )

( ونسخة مكتبة 2441مكتبة عاطف أفندي للمخطوطات إبسطنبول برقم )
 .(2160قسم الللي إبسطنبول برقم ) السليمانية للمخطوطات،

وما هذا إاّل ُجْهُد املقلِّ قصدت فيه وجَه هللا وإخراَج الكتاب على النحو الذي 
أراد له املؤلف أْن يكون، فإن أصبُت فبفضٍل من هللا ومّنٍة، وإن كانت الثانية فحسيب 
إخالُص النّـّية داعيًا املوىل أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسنايت يوم ألقاه على كلمة 

 ال إله إال هللا.

 احملقق
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 ترمجة الكوراين
هو اإلمام أبو العرفان إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين )برهان 

هــــ. 1026الدين، الشهرزوري، الُكردي، املدين(. ُولد بشهران من جبال الكرد، 
وأخذ العلم عن دمحم شريف الكوراين الصديقي، ث ارحتل إىل بغداد وأقام هبا مّدة، ث 

ث إىل مصر، ث إىل احلرمني. وتويف يف املدينة املنورة سنة دخل دمشق، 
1101/1580. 

 مشاخيه 

  صفي الدين أمحد بن العارف ابهلل دمحم املدين املعروف ابلقشاشي. .1
  مال دمحم شريف ابن القاضي حممود بن مال كمال الدين الكوراين. .2
 ابملصنف. مال عبد الكرمي ابن العالمة مال أب بكر شارح احملرر املشهور .1
  ابن السيد هداية هللا احلسيين الكوراين. .4
 مال أمحد الكردي اجمللي. .6
  جنم الدين ابن شيخ اإلسالم بدر الدين الغزي. .5
 الشيخ عبد الباقي الزرقاين األزهري، وغريهم رضي هللا عليهم أمجعني. .7

 أعماله 
 إبداء النعمة بتحقيق سبق الرمحة. .1
 الليل والنهار.اإلسفار عن أصل استخارة أعمال  .2
 إحتاف اخللف بتحقيق مذهب السلف. .1
 إحتاف املنيب األّواه بفضل اجلهر بذكر هللا. .4
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 مقّدمة املؤّلف
 [1ب]  بسم هللا الرمن الرحيم

 دَ هِ شَ ﴿ 1برهاان سليالته يفاق واألنفس على وحداناحلمد هلل الذي نصب يف اآل
النظر ندب أويل األلباب إىل  1﴾الً قيِ  هللاِ  نَ مِ  قُ دَ صْ أَ  نْ مَ وَ ﴿ 2﴾وَ هُ  الَ إِ  هَ لَ إِ  الَ  هُ نَّ أَ  هللاُ 

ء ذاته وتاهوا وا يف كربايري وحت إمجاال وتفصيال هملعء من ايف مصنوعاته فأحاطوا مبا ش
 ىنإليه دليال وأ ءُ اه أشيلُ ثْـ مِ  نْ من ليس كمثله شيء كيف جيد مَ  ؛فلم يهتدوا إليه سبيال

  .ه كان مستحيالنمبن هو بكل شيء حميط إأن حييط  حملدودٍ 

 ،زيالـأمحده على أن هداان إىل توحيده إمياان مبا نزل على عبده من الفرقان تن
إله  وأشهد أن ال ،جزيال ءاف كرمه عطئئف نعمه وطرااأوالان من لط لى أنوأشكره ع

 . ه كان على كل شيء وكيالنإ ،الذي بيده ملكوت كل شيء إال هللا

قطوفها  ة اليت ذللتنورسوله اهلادي إىل مفاتيح اجلعبده  ادان دمحميس نوأشهد أ
ء ائر األنبيافجمع له ما ذهب يف س 6مكارم األخالق  4يتمممن بعثه ل افي ،تذليال
وأسرى به  ،وإجنيال من الكتاب توراة 7إليه الكتاب مصدقا بني يديه وأنزل ،5مشاليال

                                       
 : "سليل مسلول وسل انتزاعك الشيء وإخراجه يف رفق"، انتهى.: يف القاموس يف هامشم - 1
 .19اقتباس من سورة آل عمران، اآلية:  - 2
 .122اقتباس من سورة النساء، اآلية:  - 1

 : لتميم.ل  يف   4-
 م وع: قال ملسو هيلع هللا ىلص: إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق، متفق عليه. عن أب هريرة هنع هللا يضر. يف هامش - 6
 : "ذهبوا مشاليل فرقا".م: يف القاموس يف هامش - 5
 يف ل : مصدقا ملا بني يديه.   - 7
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 بَ قاَ  نَ كاَ فَ ، ىلَّ دَ تَ  فَـ ىنَ دَ  ُثَّ ﴿ ،وأخدمه جربيالإىل السماوات العلى إىل املستوى 
  .ء أتهيالافأهله ملا ش 9﴾ىنَ دْ أَ  وْ أَ  نْيِ سَ وْ قَـ 

يده مع األنفاس فكمال ي  كل  10بها وابلئامن سح 8عليه صالة يغدودقصل 
فضال يزيده مع ئل كل إبه انئاض من ظالل سكوسلم عليه تسليما يفي ،رفعة وتفضيال

جنوما وألراضي له وأصحابه الذين كانوا لإلهتداء آوعلى  ،11وتبجيال ،انت تعظيمااآل
العلوم  11بفيض واألفئدة الظمأى [2]ا العطشى ولغليل األكباد ،12القلوب أهاليال

 ،وعينها سلسبيال إله إال هللا ال 15أنشهادة  16ةنما دامت مفاتيح اجل ،14سالسيال
  .هليالـوهلل مهلل تهل وبل ـسحاب وانهلل ـوت 17هل هالل وما

                                       
 .8-9سورة النجم، اآلية: من  اقتباس  9-

 : "اغدق املطر واغدودق كثر قطر".م: يف القاموس يف هامش - 8
 م: مطر شديد. يف هامش - 10
ابملقام احملمود واحلوض وع: قال ملسو هيلع هللا ىلص: إن هللا أعطى موسى الكالم وأعطاين الرؤية وأفضلين  م يف هامش -11

 عن جابر.  املورود. أخرجه ابن عساكر
: "اهلالل لرفق من املطر مجعه أهلة وأهاليل ويف القاموس ماء زالل كـغراب سريع م: يف القاموس يف هامش - 12

 أو مسكوب والنائل العطا".املر يف احللق ابرد عذب صاف سهل سلس وماء سكوب منسكب 
 يف ع : يفيض. - 11
 .م: السالسيل مجع سلسال كـخلحال املاء العذب والبارد على ما يف القاموس يف هامش - 14
 م: سيجيء يف احلديث األول يف اخلامتة إن شاء هللا. يف هامش - 16
 "أن" ساقطة من ل وع. - 15
: "هل اهلالل ظهر وهتلل الوجه والسحاب تألأل وهل املطر اشتد انصبابه وهلل م: يف القاموس هامش يف - 17

 "، انتهى. ويف ع : هالهيل.قال ال إله إال هللا
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هو القول السديد املعرب عما يتعلق بكلمة  19املتوقد يها الذكيأما بعد فهذا أ
عن الوجوه اليت ذكروها يف اإلعراب وما يتوقف  التوحيد مما معظمه الكالم يف اإلعراب

 ِـ بال و أ 18هترمجنا جه البسط واإلستيعاب وهلذاعليه التحقيق من املبادي على و 

 "ال إله إال هللا عن قواعد إعراب شتباهرفع اال"

 ِـ بواثنيا 

 " إله إال هللاال على حتقيق إعراب 20إنباه األنباه"

 الشبهات 21غياهباته ما أوردوها يف تلك الوجوه من ر بشوارق حتقيقو ين
فإنه كما  24املعضالت 21فيها من حوالك 22تدقيقاته ما ذكرواويكشف ببوارق 

كذلك اختلفت يف   راء أويل األلبابآالقدوس الواسع سبحانه اختلفت يف معرفة هللا 
أولئك منهم من  نفكما أ اإلعرابكلمة التوحيد أقوال األصحاب صناعة   إعراب

كذلك   ،زيه ومنهم من احنرف إىل التشبيه ومنهم من مجع مجعا مشروعاـاحنرف إىل التن
ومنهم من مال  ،ء منهم من مال إىل حاصل املعىن من غري رعاية أصول الصناعةؤاله

                                       
والوقاد كـكسان الطرف املاضي كاملتوقد م: الذكاء سرعة ذكى كـرضى وسعى وكرم فهو ذكي  يف هامش - 19

 . والظرف الكناية ظرف الكرم، كذا يف القاموس
 يف ل وع: ترمجته.  18-

 م: األول مصدر، والثاين مجع تنبيه مبعىن شريف.  يف هامش - 20
 م: الغيهب الظلمة.  يف هامش - 21
 يف ع : ذكروها. - 22
 .م: واحللكة ابلضم واحللك حمركة شدة السواد حلك كـعرج فهو حالك، كذا يف القاموس يف هامش - 21
 م: املعضالت: الشدائد. يف هامش - 24
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 كذل ،وعاومنهم من مجع مجعا مسم ،إىل ظاهر الصناعة من غري التفات إىل املعىن
هات أصول جممالت وتقرير أمّ موقوف على تفصيل  أبن حتقيق املقام وتوضيح املرام

وكان  سألةمن تكلم يف هذه امل نفإ التمنها ينتظم برهان كشف معض اتقواعد مهم
شكال يرى يف إفرتاه يقع  هاـب حل [2ب] حنرف عن جهة املقصد وماا هاـب قد أخل

من  حىتالعجب العجاب  عنه مبا يقضي 26أنه مغلق دونه أبواب اجلواب أو يتفصى
وأب  25شريمة الزخكالعال  إمام فيها هو يف صناعة النحو ال ينكر مقامه أو هو

ء إىل اإذا ج 28أال هو ابن هشام 29أحنى من سيبويه هنإ ومن قيل  فيه 27انيح
أو يستشكل  ده املعىن وال الصناعة يف البيانيساعن ينحرف إىل ما ال ا أماملطلوب فإ

 ،سانما جوابه ينتظم من أصول قد تضمنها تصانيفهم وتصانيف غريهم من أئمة الل
بطون وال يف  ،صول يف حني من دهرهم شيئا مذكوراه مل يكن تلك األنفكأ

 يف  ءٌ يْ شَ  هِ يْ لَ ى عَ فَ خيَْ  الَ هللا الذي ﴿ نذلك لتعلموا أ ،أمرا مسطورا 10همـتصنيفات

                                       
 يف ع : يتقضى. - 26
م، جار هللا( مفسر، حمدث، متكلم، حنوي، ، )أبو القاسهو حممود بن عمر بن دمحم اخلوارزمي، الزخشري - 25

، معجم املؤلفنيراجع:  .619/1144لغوي، بياين، أديب، انظم، انثر، مشار  يف عدة علوم، مات سنة 
12/195. 
( أديب، أبو حيان)أثري الدين،  دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرانطي اجلياين، األندلسيهو - 27

 .12/110، معجم املؤلفني راجع:. 746/114حنوي، لغوي، مفسر، حمدث، مقرئ، مؤرخ، مات سنة 
معجم  راجع:. 190/785)أبو بشر(. أديب، حنوي، مات سنة   هو عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه - 29

 .9/10، املؤلفني
)مجال الدين، أبو  هشام األنصاري، املعروف اببن بن عبد هللا ابن هشام هو عبد هللا بن يوسف بن أمحد - 28

 .5/151، معجم املؤلفني راحع:. 751/1150حنوي، مات سنة  دمحم(.
 نيفاهتم.يف ل : يف صحايف تص - 10
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ى  طَ عْ أَ ﴿ 12﴾ءَ آش اَ مبِ  الَّ إِ  هِ مِ لْ عِ  نْ مِ  ءٍ يْ شَ بِ  ونَ يطُ حيُِ  الَ ﴿ 11﴾ءِ ماَ  السَّ يف  الَ وَ  ضِ رْ ألَ اْ 
 نْ مِ  اسِ نَّ للِ  هللاُ  حِ تَ فْ يَـ  ماَ ﴿ 14{ر ملا خلق لهوكل ميس} 11﴾ىدَ هَ  ُثَّ  هُ قَ لْ خَ  ءٍ يْ شَ  لَّ كُ 
  .15{لهوما ميسك فال مرسل } 16﴾اَ هلَ  كَ سِ ممُْ  الَ فَ  ةٍ محَْ رَ 

 حتريرا شافيا بتوفيق هللا سألةامل هذه ذكر حاولت أن أحرر كما  كان األمر  ملاو 
ألصول يف وأقرر أمهات تلك ا ، بتحقيق مباديها ومقاصدها وافياوأفصلها تفصيال

به عني  قروت سيبويه وأحررها على وجه يرتاح إليه روح ،مباحث على سبيل التفصيل
ويرغب فيها وال يرغب  عليمإذا نظر فيها تلقاها ابلقبول كل منصف حاذق  17اخلليل

 .19﴾يمَ هِ راَ بْ إِ  ةِ لَّ مِ  نْ عَ  بُ غَ رْ يَـ  نْ مَ وَ عنها ﴿

سسا كلمة التوحيد مؤ   الكالم على إعرابث بعدها يقع الشروع يف مبحث  
 يوالنظر فيه من الذك د ومنط سديدعلى طرز جديعلى ما مهدت يف القواعد املقررة 

                                       
 .6اآلية:  آل عمران،   سورةاقتباس من   11-
 . 266سورة البقرة،  اآلية: اقتباس من   12-
 .60 :سورة طه،  اآليةاقتباس من   11-

 .81، رقم: 1/16سنن ابن ماجه،  راجع: - 14
 .2سورة فاطر، اآلية: اقتباس من   16-

 .566، رقم: 2/258املوطأ،  راجع: - 15
الفراهيد. هو صاحب العربية والعروض كان آية يف الذكاء يف استخراج مسائل النحو  بن أمحد هو اخلليل  17- 

وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب وعمل أول كتاب يف املعاجم املعروف بـِ"العني". مات سنة 
 .4/112، معجم املؤلفني راجع:. 176
 .110سورة البقر، اآلية: اقتباس من   19-
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يف شرح  18عن انظر اجليش[ 1]اويدرج فيه ما نقل  املنصف على ذلك شهيد
ز به القشر من يويشرح كالمه شرحا مي من األقاويل سألةهذه املق يف ا يتعلمم التسهيل

ه تكلم يف تلك نفإ ؛ء حجابااليت كانت من ور  ة احلقيويتجلى فيه جل بابالل
ورجح ما على  لو مما جرح  ما عليه يع جرحف قوال اليت مجعها ابجلرح والتعديل،األ

 ل الدليل. فساده يد

والعالمة  40احملقق اهلمهام ذق ابإلعراب من رسالة األستايدرج فيه ما يتعل ث
أحله هللا دار اخللد اليت قطوفها  42اينو موالان جالل الدين دمحم الد 41املدقق القمقام

دة ي كما وصفها يف خطبتها مباحث مور رسالة ه سألةه عمل يف هذه املنفإ ،دواين
 ،على وجه فيه إشارة إىل املنقول واملعقول وإىل ما عليه أرابب املكاشفة يف األصول

ذا إ واختار ما ،لته ال يكون موجبا للعدوله عدل فيها عن املشهور ألمر إذا أتمنغري أ
األمر ة احلال إذا انتهى يوسيكشف جل اه ابلقبولراجعت األصول وراعيتها قد ال تتلق

  .ء هللا الكبري املتعالاإىل الكالم على ذلك املقال إن ش

 اينو ء هللا مبباحث أخرى مما ذكرها العالمة الدايعقب هذا املبحث إن ش ث
  .ومما مل يلم بـها ومل يعرج عليها ه عليهاونب

                                       
، احلليب، املعروف بناظر اجليش )حمب الدين، ، املصريبن عبد الدائم التميمي هو دمحم بن يوسف بن أمحد - 18

 .12/121 ،: معجم املؤلفنيراجع.  779/1117أبو عبد هللا( حنوي، بياين، مات سنة 
الشجاع السخي خاص ابلرجال   : "اهلمام كغراب امللك العظيم اهلمة أو السيدم: يف القاموس هامش يف - 40

 كاهلمام ث قال واهلمهم ابلكسر األسد كاهلمهام واهلمهوم ابلضم". 
 واألمر العظيم والبحر. م: والقمقام ويضم السيد يف هامش - 41
الشافعي )جالل الدين( فقيه، متكلم، حكيم، منطقي، مفسر، مشار   هو دمحم بن اسعد الصديقي، الدواين -42

 .8/47، معجم املؤلفني راجع:. 829/1622يف علوم. مات سنة 
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عسى  ديث الواردة يف فضل كلمة التوحيدتم الكتاب مبا تيسر من األحاخن ث
  .إنه محيد جميد غ بفضل هللا ورمحتهأن يعود بركاهتا على الكتاب وصاحبه ومن بل

تربكا  بذكر  ملسو هيلع هللا ىلص قني الذكر املتصل إىل النيباألحاديث بذكر سند تل 41ليذن ث
زل بذكرهم الرمحة من هللا الرمحن ـرجال السند الذين هم كلمات هللا التامات املستن

زل الربكات وعلى هللا الذي بيده ملكوت كل شيء اإلعتماد أن يهديين ـالرحيم من
 مني.آكل توفيق وإمداد.   ه ويلنإ سبيل الرشاد ويسلك ب مسلك السداد [3ب]

                                       
 ذيل.يث يف ل:  -41
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 لو املبحث األ
هل  نسبة شيء إليه أو نسبته إىل شيء، نفي اجلنس نفسه من غري نيف أ

 هو ممكن أم ال؟
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ذكر يف حاشيته على املطول نقال عن صاحب املفتاح يف  -قدس سره- ديلسا
صفاهتا وحتقيق ذلك  ا ينفيمنالذوات ميتنع نفيها وإن أنفس أ" :مباحث القصر"

 تهى.ان ،44"خرآيطلب من علوم 

جعل املراد ابلذوات األجسام و  نفمنهم من زعم أ واختلفوا يف املراد ابلذوات
ا ّنأل ،ءااملراد ابلذوات حقائق األشي نإ :ومنهم من قال احلوالة راجعة إىل الطبيعيات

ا املنفي عنها منفال ميكن توجه النفي إليها وإ ليست جمعولة جبعل جاعل 46عند املعتزلة
وجعل احلوالة راجعة إىل علم الكالم وعلى   ؛يتبعه من الصفات وما واملثبت هلا الوجود

  .45كل منهما كالم

                                       
 .280مفتاح العلوم، ص:  راجع: - 44
 .1/292 ،التعريفاتراجع: . : هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال اعتزل عن جملس احلسن البصرياملعتزلة - 46
منهم من زعم أنه نقل عن السكاكي أن املراد ابلذوات : يف حاشية املطول -قدس سره-م: قال  يف هامش - 45

هي األجسام. فإّنا ال تنتفي بل تتبدل عوارضها يف غري الكون والفساد وصورها النوعية فيها. وأما أنه ينتفي جسم 
من البني مبعىن أنه ينعدم مطلقا فمحال بل يصري اجلسم بتبديل الصورة اجلسمية أو النوعية جسما اخر وجعل 

الة راجعة إىل الطبيعات حيث بني فيها أن أجزاء العامل ال حتتمل الزايدة المتناع التداخل وال للنقصان المتناع احلو 
اخللل. قال ويرد عليه بعد كون ذلك البيان مربعا خروج القصر الواقع يف األعراض عن هذا التحقيق. فلذلك اختار 

، فال ة يف أنفسها ليست جمعولة جبعل جاعل عند املعتزلةبعضهم أن املراد ابلذوات حقائق األشياء. وهي متقرر 
ميكن توجه النفي إليها. إمنا املنفي عنها واملثبت هلا الوجود وما يتبعه من الصفات وحتقيق ذلك موسهل إىل علم 

يف أنفسها من غري ويرد عليه أيضا أن ما ذهبوا إليه من تعزز ذوات األشياء حقائقها  -قدس سره-الكالم. قال 
أن يتعلق هبا جعل جاعل يقتضي استحالة توجه النفي واإلثبات إليها مبعىن جعلها منتفية يف الواقع أو مثبتة. فإنه 
أيضا حمال الشتماله على حتصيل احلاصل وإثبات الثابت ال مبعىن احلكم بثبوهتا أو انتفائها. فإن األول ال شك يف 

كون كاذاب لكنه ممكن وإال مل يعتقدوه خالفوهم والكالم هنا يف املعىن الثاين دون إمكانه وصدقه. وأما الثاين في
 األول. 
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وال " :حيث قال لو يف حاشية املط -قدس سره- ديوالتحقيق ما ذكره الس
الذات يطلق مبعىن احلقيقة فيتناول اجلواهر واألعراض ويطلق  نن يقال كما أأ يبعد

 :أي ،ةيابملفهوم مبعىن القائم بذاته فال يتناول األعراض كذلك يطلق على املستقل
الذات ما يصح أن يعلم وخيرب عنه  ا:وهذا معىن ما قالو  املفهوم امللحوظ ابلذات

لة ملالحظة مفهوم اا يكون م :أي ،ةيال يستقل ابملفهوم وحينئذ تطلق الصفة على ما
ة اليت يا يتوجهان إىل النسب احلكممنإ احلكم ابلنفي واإلثبات نء يف أاخفخر وال آ

 رو تص تزيدا أو اإلنسان أو السواد ومل رت مثالو ك إذا تصنفإ هذا املعىنـهي صفات ب
فهوم رت معه مو وإن تص [ منك نفي وال إثبات4]ا 49تيتأ مل أصال 47معه خرآ شيئا

 ومل تالحظ بينهما نسبة فال إمكان لنفي وال إثبات أيضا الوجود أو القيام أو القعود
ا نسبة الوجود أو حيث إّنن جتعلها ملحوظة ابلذات ال من ا إمإوإن الحظتها ف

إىل أحدمها فال ميكنك أيضا إثباهتا وال نفيها. نعم ميكن أن جتعلها حمكوما  48القيام
هذه النسبة نسبة الوجود إىل  فتقول نسبة الوجود إىل زيد واقعة أو تقول هاـأو بعليها 

 ينئذفح لة بينهماآا حيث إّنوتالحظها من  لة ملالحظة الطرفنيآن جتعلها ا إموإ زيد
 ثبات ميتنع ورودمها على الذوات،احلكم ابلنفي واإل نفظهر أ ؛ميكنك نفيها وإثباهتا

ا ملحوظة بني حيث إّنة من يصفات اليت هي النسب احلكمعلى ال الإان بل ال يتوارد
  .60لة لتعرف أحواهلاآأطرافها و 

                                       
 يف ع : ومل تتصور معه شيئا آخر. - 47
 يف ل : ومل يتصور معه شيئا أصال يتأت. - 49
ملحوظة أو القعود ومل تالحظ بينهما نسبة فال إمكان لنفي وال إثبات أيضا وإن الحظتها فأما إن جتعلها " - 48

 .ابلذات ال من حيث أّنا نسبة الوجود أو القيام" ساقطة من ع
 .211، ص: : شرح مطولراجع - 60



26 
 

 
 

ن احلوالة و ذكرانه يتم وجه حتقيقه يف القصر ويك 61اومم" -هقدس سر -ث قال 
ي واإلثبات حبسب راجعة إىل العلوم اليت يعلم هبا احملل الذي يتوارد عليه النف

 انتهى.  62"،احلقيقة

ة من ياحلكم 61النفي لكونه ال يرد حبسب احلقيقة إال على النسب نوحاصله أ
ال ميكن أن يتوجه إىل نفس مدخوله الذي مل  64هاافطر أا ملحوظة بني حيث إّن

أحدمها  انتفىفإذا  تحقق إال ابملنتسبنيالنسبة ال ت نأل بينه وبني غريه ر معه نسبةو يتص
ه حبسب احلقيقة مورد النفي الذي إليه يتوج انتفىانتفت النسبة ومىت انتفت النسبة 

  .أت إثباتنفي كما مل يت ينئذت حفلم يتأ

السلب رفع النسبة " :للتجريد 66يف حاشية الشرح القدمي -قدس سره-قال 
ال و  ر هنا  إجياب وال سلبو ر نسبة مل يتصو يتص رة بني بني فحيث الو اإلجيابية املتص

                                       
 يف ع : مبا. - 61
 .212، ص: شرح مطولراجع:  - 62
 يف ع : النسبة. - 61
 يف ل وع: بني طرفْيها. - 64
م: هو الشرح املسمى بسديد العقائد يف شرح جتريد القواعد لشمس الدين دمحم بن أب القاسم ابن  يف هامش - 66

ابن أمحد ابن دمحم  . ويف الطبقات الصغرى للتاج السبكي دمحم ابن أب القاسم عبد الرمحناألصفهاين أمحد
ودرس ابلعربية بعد أن درس  وقدم القاهرة 574أبو الثنا ولد إبصفهان سنة  الدين األصفهاين. شيخنا مشس

يف الدرر الكامنة وصنف شرح ختصر ابن  بدمشق يف الرواحيه. وكان أبرعا يف ...؟ انتهى. وقال احلافظ ابن حجر
وشرح املطالع لألرموي وجتريد النصر الطوسي وشرح قصيدة الشاوي يف العروض وصنف انظر العني يف  احلاجب

ومنهاجه وعمل تفسريا. قال الصفدي  املنطق وشرح مقدمة ابن احلاجب وشرح البديع ألب علي وطوالع البيضاوي
 ابلطاعون العام، انتهى. 748لقعدة سنة رأيت يكتب تفسريه من خاطره من غري مراجعة، مات يف ذي ا
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هنا  نسبة  [4ب] تفاع النقيضني أن يكونا ار منوإ ك ارتفاعا للنقيضنييكون ذل
  انتهى. "إجياهبا وال سلبهاق رة ال يصدو متص

يف كونه جزء كالم من فعل أو  وأما احلرف فال بد" :ما نصه 65يوقال الرض
يعين كالتنوين يف "زيد قائم" وقد حيتاج إىل  -كما ذكران- وقد حيتاج إىل املفرد ،اسم

فعد حرف النفي من  .انتهى ،67"واإلستفهام وحرف الشرط حرف النفياجلملة ك
 احلروف اليت حتتاج إىل اجلملة. 

 إىل نسبة شيء ما إليه النفي إذا ورد على احملكوم عليه كان متوجها نفظهر أ
وإن ورد على احلكم به كان متوجها إىل نسبة شيئ ما   ؛ن مذكورا يقدر ألبتةن مل يكإ

يف حنو: "ال ماَل وال  التربئة "ال" ن أنيوتب ؛قطعاإن مل يكن مذكورا يقدر كذلك 
 ؛احلق نصال وأأن يقدر له خرب أ أهَل" ميتنع أن يتوجه إىل نفس مال وأهل من غري

م ال ّنم يلتزمون حذفه ال أّنإذا علم هو أ :أي ،يف معىن قوهلم وبنو متيم ال يثبتونه
 أصال ال لفظا وال تقديرا.  هيثبتون

يف تفسري الكبري على  -رمحه هللا- 69فما اعرتض به اإلمام فخر الدين الرازي
حامل حيملكم  وأي" :" بقولهال إله إال هللا"يف  التربئة "ال"ِـ لنحويني يف تقديرهم اخلرب لا

أوىل من ذلك اإلضمار بل نقول محل الكالم على الظاهر  ،على التزام هذا اإلضمار
                                       

دمحم بن احلسن اإلسرتاابذي، السمنائي نزيل النجف )رضي الدين( حنوي، صريف، متكلم، منطقي، مات  - 65
 .8/191، معجم املؤلفني راجع:. 575/1297سنة 

 .  4/250 ،على الكافية شرح الرضي راجع: - 67
بن احلسني أبو عبدهللا فخر الدين الرازى أصله من طربستان ومولده ىف الري ويقال له ابن  دمحم بن عمر أمحد - 69

 .1/220 ،موسوعة األعالمراجع: . 505/1208خطيب الري، مات سنة 
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 فكان هذا نفيا هللا، إال لو التزمنا ذلك كان معناه ال إله يف الوجود الذي ذكرمت ألان
 .له الثاينعلى ظاهره كان هذا نفيا ملاهية اإلجرينا الكالم أولو  ؛له الثاينلوجود اإل
ء ااإلجر  نأ فثبت ؛من نفي الوجوديد نفي املاهية أقوى يف إثبات التوح نومعلوم أ

 انتهى.  ،68"على ظاهره أوىل وأقوى

ء اداللة استقر عندهم ب[ 6]ااحلامل هلم على التزام اإلضمار ما ثبت  نفجوابه أ
ن احلروف اليت حتتاج م "ال" نملا ثبت عندهم أبد له من اسم وخرب ال  "ال" ناللغة أ

إليه  واجلملة ال بد هلا من طرفني. فإذا كاان مذكورين فقد مت ما جيتاج ،إىل اجلملة
معىن  نفإ ،"ال"فال بد من تقديره ليتحقق معىن خر وإن ذكر أحدمها دون اآل ،"ال"

كحرف النفي فال يتعقل   :أمرين قه. وإذا كان متعلقهإال بتعقل متعل احلرف ال يتعقل
 نما مر من أ 50ذلك نيويب ،من تقديره  بدإال هبما. فإن مل يكن أحدمها مذكورا ال

من تقدير  فإذا ورد على أحدمها البد ،بة اليت ال تتحقق إال ابملنتسبنيالنفي رفع للنس
 النفي.  هإليها يتج خر إن مل يكن مذكورا ليتحقق النسبة اليتاال

ك إذا قلت السواد ليس نفإ ة غري معقوليفإن قيل نفي املاه" :ث قال اإلمام
عني نقيضه  51الشيء ورةوصريْ السواد انقلب إىل نقيضه  نكنت قد حكمت أب  بسواد

فلهذا السبب أضمران  سواد غري موجود كان كالما معقوالغري معقول. أما إذا قلت ال
ك إذا نقلنا: هذا ابطل. فإ ة غري معقولياجلواب: قولكم نفي املاه "فيه اإلضمار.
 ةيهو وجود ماه الوجود من حيث نلك ليس مبوجود فقد نقيت الوجودقلت السواد 

                                       
 .106-104، ص: من أسرار التنـزيل راجع: - 68
 ل وع: وسر ذلك.يف  - 50
 "الشيء" ساقطة من ع. - 51
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صار  52كان كذلك  وإذا اة ابلوجوداملسم ةياملاه نفيت فقد ة املطلقةيفإذا نفيت املاه
 ؟على ظاهرهاء هذه الكلمة اوإذا عقل ذلك فلم ال جيوز إجر  ة أمرا معقوالينفي املاه
الوجود  فيتة وما نيك ما نفيت املاهنفإ . إذا قلنا السواد ليس مبوجودانإ :فإن قلت

ة ابلوجود هل هي ية املاهيموصوف :ة ابلوجود. فنقولية املاهيا نفيت موصوفمنوإأيضا 
ة والوجود أم ال؟ فإن كانت مغايرة هلا كان لذلك املغاير يمغاير للماه[ 5ب]أمر 
 ينئذوح ةيابملوصوفماة ة املسييس مبوجود نفيا لتلك املاهفكان قولنا السواد ل ةيماه

ة ابلوجود ليست أمرا مغايرا ية املاهيموصوف نوأما إن قلنا إ يعود الكالم املذكور
ي النفي متوجها إما إىل وإذا امتنع ذلك بق ه النفي إليهاة وللوجود امتنع توجييللماه
وإذا كان األمر   ميكن نفيهاة ياملاه نحيصل غرضنا من أ ينئذوح ا إىل الوجودة وإمياملاه

انتهى  ،51"ري حاجة إىل إضمارال إله إال هو حق وصدق من غ قولنا نكذلك صح أ
 كالم اإلمام بطوله. 

 -رمحه هللا- 54الصديقي اينو احملقق جال الدين دمحم بن أسعد الد ذاألستا نوكأ
يف الثالث من مباحث رسالته املتعلقة بكلمة  -رمحه هللا-من هنا أخذ ما ذكره 

ة نفسها بدون اعتبار ينفي املاه نحيكم أب النظر ه قد يقال جليلُ نالتوحيد من أ
جعل  نفكما أ سواد نفسه ال نفي وجوده عنه بعيدكنفي ال  واتصافها به الوجود

فكذلك نفيه ورفعه  نفسهالشيء ابعتبار الوجود إذ ال معىن جلعل الشيء وتصيريه 

                                       
 يف ل : وإن كان كذلك. - 52
 .106، ص: : من أسرار التنـزيلراجع - 51
الشافعي )جالل الدين( فقيه، متكلم، حكيم، منطقي، مفسر، مشار   هو دمحم بن أسعد الصديقي، الدواين - 54

 .8/47، معجم املؤلفني راجع:. 829/1622يف علوم، مات سنة 
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 على تقدير كونه علة حذف اخلرب نأن يقال إ وال يبعد عتبار رفع الوجود عنهأيضا اب
ة ابعتبار ينفي املاه نأل ،فقد حيكم خبالف ذلكوأما دقيق النظر  وجودا هو هذا
اتصافها ابلوجود  نوذلك أل ة ما ابعتبار نفسهايإىل نفي ماه خرةابآلالوجود ينتهي 
من  فال بد يتناهىإىل ما ال تبار اتصاف ذلك االتصاف ابلوجود ال يكون ابع

 ،"رفعا للتسلسل فتدبد دال ابعتبار اتصافه ابلوجو ء إىل اتصاف منتف بنفسه ااإلنته
 انتهى. 

من قال من  نأل ،وكل من الكالمني منحرف عن مست غرض النحوي
نفي  نمل يرد أ "إله إال هللا ال"يف حنو [ 5]ا التربئة "ال"ِـ لني بوجوب تقدير اخلرب يالنحو 
ونفي  ةيه نفي لنفس املاهنأل ا كان غري معقولمنإ التربئة "ال"ة اليت هي اسم ياملاه

صافها به ينتهي واتة ابعتبار الوجود ينفي املاه نيرد أ حىتة حمال مطلقا ينفس املاه
  .فعا للتسلسلا ابعتبار نفسها دم ةيإىل نفي ماه ابألخرية

يف نفسها من غري تقدير خرب  "ال"ة اليت هي مدخول ينفي املاه نا املراد أمنوإ
 ه النفي إليها يف نفسها من غريتوج امتناعر ملا عرفت من و صهلا ونسبة إليها غري مت

ه على ء النفي أمرين منفيا ومنفيا عنه لوجوب ورودااعتبار نسبة وجودها إليها القتد
ء نفي الوجود عن اجلنس الواقع اسم افانته اليت ال تتحقق إال ابلطرفنية يالنسبة احلكم

أعين االتصاف امللحوظ بني اسم  ،ة ما ابعتبار نفسهايماه انتفاءرية إىل ابألخ "ال"
 من غري اعتبار نسبة الوجود إليه ابتداءة نفيه يف نفسه يستلزم صح" وخربها الال"

  د فيها.حداث الوجو ا هو إبمنإ ذاهتا ة يف نفسها وإجيادها يف حديجعل املاه نكما أ
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أعين  ا ابعتبار نفسها،ة ميإىل جعل ماه وهو وإن كان ينتهي ابألخرية
نفسها ة يف ييستلزم ذلك صحة جعل املاهووجودها الة ياملاهصاف امللحوظ بني االت

إن مل  ابتداءجعلها يف نفسها  نوذلك أل من غري اعتبار إحداث الوجود فيها ابتداء
ها حمال غري معقول ايها وجعلها إايفهو جعلها إ ،يكن مبعىن إحداث الوجود فيها

فيكون ر توسط جعل بينهما و يتص حىتة ونفسها يإذ المغايرة بني املاه أصال
يف شرحه للمواقف  -قدس سره- ديكما صرح به الس جمعولة تلك األخرى 56مهاأحد
ا يف ّنإ ،ات ليست جمعولةياملاه [6ب] معىن قوهلم والصواب أن يقال :ث قالحي

ة السواد يك إذا الحظت ماهنفإ ،جعل جاعل وأتثري مؤثر هبا حد أنفسها ال يتعلق
 ة ونفسهايمفهوما سواها مل يعقل هنا  جعل إذ المغايرة بني املاه ومل تالحظ معها

ر و وكذا ال يتص حدامها جمعولة تلك األخرىط جعل بينهما فيكون إر توسو يتص حىت
ة ابعتبار الوجود يأتثري الفاعل يف الوجود مبعىن جعل الوجود وجودا، بل أتثريه يف املاه

 اتصافها موجودا متحققا يف اخلارجه جيعل نال مبعىن أ ،متصفة ابلوجوده جيعلها نمبعىن أ
بل جيعل  ،وال الصبغ صبغا ه ال جيعل الثوب ثوابنواب فإغ ثالصباغ مثال إذا صب نفإ

اثبتا يف اخلارج  إن مل جيعل اتصافه به موجوداو  صفا ابلصبغ يف اخلارجالثوب مت
ات يبل املاه ،أيضا يف أنفسها جمعولة هتايف أنفسها جمعولة وال وجوداات يوليست املاه

ة بني وهذا املعىن مما ال ينبغي أن ينازع فيه وال منافا" :يف كوّنا موجودة جمعولة. قال
فالقول  آنفاا ني إثباهتا هلا مبا بنيال وبو ات ابملعىن الذي ذكرانه أية عن املاهينفي اجملعول

                                       
 يف ل وع : إحداههما. - 56
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، 55"رانهو ة مطلقا وإبثباهتا مطلقا كالمها صحيح إذا محال على ما صيبنفي اجملعول
  انتهى.

 ات املمكنات كلها حبسب ثبوهتا يف علم هللا الذايتيماه نوالتحقيق أ     
ن يكون معلوما للجاعل قبل كل جمعول ال بد وأ  نأل ،ة غري جمعولة فيه قطعايأزل األزيل
نسبة بني العلم  نأل ،وكل معلوم فال بد له من نوع ثبوت يف علم العامل به ،اجلعل

النسبة إال ابملنتسبني املتمايزين بوجه ما ابلضرورة وال واليتحقق  ؛املعلوم وبني العامل به
وإال لزم أن يكون املعدوم املطلق أي ما  ثبوتما نوع لكل منهمتايز إال أبن يكون 

يكون له  "ال" نأل ،به املستلزم هاملفهوم على تقدير اتصاف [7]ا هذا .صدق عليه
طل وجود بوجه ما يف علم ما املساوي للمجهول املطلق معلوما بوجه ما والالزم اب

معلوم نوع ثبوت يف علم هللا فلكل فكذا امللزوم  الشتماله على اجتماع النقيضني
غري جمعول إذ لو كان جمعوال لزم أن تكون  . وهذا الثبوت للمعلومات أزيلاألزيل الذايت

على حتقق  وتوقف العلم هبا  من توقف جعلها على العلم هبانيثباهتا ملا تبإل اثبتة قب
قبل جعلها  هتاوكلما لزم ثبو  الق العلم مبا ال ثبوت له بوجه متع متناعنوع وجود هلا ال

  .ت الثابت وحتصيل احلاصل وهو حمالاثبتة لزم من جعلها يف العلم إثبا

ا جمعوليتها منفإ األزيل يابعتبار ثبوهتا العلم ات جمعولةيوإذا امتنع كون املاه
كال من هذين الوجودين حادث   نفإ ؛الكوين أو الذهين يابعتبار وجودها اخلارج

مفتقر إىل حمدث هو اجلاعل فهو وكل حادث  ،أزالالثابتة يف علم هللا ات يللماه
 يكال منهما مسبوق ابلثبوت العلم  ن أنيتبوقد  منهما جمعوال ابلضرورة فيكون كال

                                       
 .1/15والعبادي،  حواشي الشرواين راجع: - 55
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وكلما   ث الذهين ياض عليها الوجود اخلارجفي نة بسبب ثبوهتا قابلة أليواملاه ،األزيل
أعين جعل الشيء يف حدذاته وجعل  57من قسمي اجلعلكان كذلك مل يكن شيء 
سبق  ابملركب مستغنيا عن وعن الثاين بسيطابجلعل ال لو الشيء شيئا املعرب عن األ

مها  ؛ل فلكون اجلعل متوسطا بني أمرينو ما األوأ .ما الثاين فظاهرأ ؛قابل مطلقا
 نفظهر أ ؛اض عليها اجملعول احلادثووجودها املف ،ة الثابتة يف العلم األزيلياملاه

ما  وكل ،ووجودها ة الثابتةيهلما املاهو وأ ،ر إال متوسطا بني أمرينو اجلعل مطلقا ال يتص
حيث إفاضته عليها  ة منيمتعلقا بوجود املاه ابتداءكان اجلعل   [7ب] كان كذلك

ة فيما سبق به علم احلكيم العليم القدير يوتعيينه على الوجه الذي يقتضيه تلك املاه
 جمردا عن اعتبار إفاضته عليها.  عن اعتبار وجودها وال بوجودها ة جمردةيال بنفس املاه

وليست " :يف شرح املواقف -قدس سره- ديومن هنا يتضح معىن قول الس
ات يف  يبل املاه ،جمعولة يف أنفسهاات يف أنفسها جمعولة وال وجوداهتا أيضا ياملاه

  انتهى. 59"جمعولةكوّنا موجودة 

ح هللا و ر  - اينو احملقق جالل الدين دمحم الد ديف كالم األستا نومبا تقرر يظهر أ
 ابتداءق اجلعل متعل نإ :وهو قوله يف حاشيته على الشرح اجلديد للتجريد -روحه 

ث العقل ينتزع منه كوّنا هي وكوّنا  ال بكوّنا هي وال بكوّنا موجودة 58ةيبنفس املاه

                                       
 : يف قسم اجلعل. فيل - 57
 .1/101كتاب املواقف،   راجع: - 59
 يف ع : إن اجلعل ابتداء متعلق بنفس املاهية. - 58
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ه فرق بني جعل الشيء شيئا نوحتقيق ذلك أ .70نييموجودة كما هو مذهب اإلشراق
 نبل جمعولة يف حد ذاهتا مبعىن أ ،هااية ليست جمعولة إيهاوبني جعل الشيء وامل
عند من جيعل  نتابع له كما أن صح أن يقال أيضا وجودها إنفسها تابع للجاعل و 

أن يقال جعلها الفاعل متصفا ابالتصاف هو االتصاف ابلوجود يصح و أثر الفاعل 
عنده هو  ىلو األثر األ نفكما أ صافبذلك االتابلوجود أو متصفا ابالتصاف 

  ؛واالتصافات األخر مرتتبة عليه بل جعله يف نفسه ،ه جعله شيئاناالتصاف ال مبعىن أ
بل جعلها يف  ،ها أو غريهااية ال مبعىن جعلها إيهاعندهم هو امل ىلو ألكذلك األثر ا

ه نالعقل حيكم أب :وقوهلم[ 9]ااالتصاف مطلقا يرتتب عليه. وصحة انتزاع  نفسها
العقل حيكم  نة بنفسها أثر الفاعل كما أيهاه ليس املنجعلها موجودا ال يدل على أ

 نوال يدل ذلك على أ ،االتصافه جعلها متصفة ابلوجود أو متصفة بذلك نأب
ا يدل على نفي منها إايه مل جيعل إنالعقل حيكم أب :وقوهلم .له ااالتصاف ليس أثر 

ها ال على نفي جعلها يف نفسها والفرق بني اجلعلني مما اياجلعل الثاين، أعين جعلها إ
ى ع ملا يتلفاستم ئت زايدة توضيح للمرامشال ينبغي أن خيفي على ذي بصرية. وإن 

أعين إبفاضة األثر على قابل   ،خرتاعياالتأثري قد يكون ا نوهو أ ؛عليك من الكالم
 كالصور واألعراض على املادة القابلة هلا ومن هذا القبيل جعل املوجود الذهين

وقد يكون  جمعوال إليهاو  جمعوال ي خبصوصه يستدعا وابلعكس وهذا التأثرييخارج
بل هو  ،وال يقتضي جمعوال وجمعوال إليه يس املطلقإجياد األيس عن الل :أعين ،بداعياإ

ن سبق قابل متعلق بذات الشيء جعل البسيط مقدس عن شوائب التكثري مستغن ع

                                       
 راجع:. احلكماء اإلشراقيون هم الذين يكون قوهلم وفعلهم موافقا للسنة ورئيسهم أفالطون :اإلشراقيون - 70

 .1/121التعريفات، 
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 ،أتثري يف بعض أوصافهل هو ابحلقيقة و واأل ؛يف الشيء يوهذا هو التأثري احلقيق فقط
كان   ملاهو املوجود أو غريه فأثره ابلذات هو ذلك االتصاف. و  ،خرآكونه شيئا   :أعين

 ر هذا التأثري نوع غموض مل يفهمه كثريونو ل وكان يف تصو املتعارف هو التأثري األ
شيئا جيب أن يكون  71الفاعل ما يفيد نثاين ومل يعلموا أوقصروا التأثري على املعىن ال

  ا من وجوه:. حبثانتهى "شيئاميكن أن يفيده  حىتة يله هو 

إذ  اهتا هي تعييناهتا يف علم هللا تعاىل أزاليء وماهائق األشياحق نال فألو أما أ
إذ كان تعاىل ومل  ل الذي ليس قبله شيءو ه األن فإنيفيه متع نيء هللا مرمى يتعاليس ور 

غري  األزيل يات يف ثبوهتا العلمياملاه ن فيما سبق أنيوقد تب [8ب] يكن شيء غريه
وكلما   أو الذهين يالوجود اخلارج 72اعتبارا هي منجمعوليتها إ نوأ ،جمعولة ابلضرورة

ذاته مسبوقا جعل الشيء وإجياده يف حدهو الذي  يكان كذلك كان التأثري اإلبداع
ضرورة تقدم ثبوهتا يف العلم  يف العلم األزيل ة الثابتةيوهو املاه ؛بقابل وجمعول إليه

 يلقدمه وحدوثهما فلم يكن اإلبداع الكوين والذهين يعلى وجوديها اخلارج األزيل
كما زعمه. فليس متعلقا ب التكثري مستغنيا عن سبق قابل مطلقا  ئسا عن شوامقد

 ة خبالفية هو عني وجود املاهيوإن كان وجود الوجود يف املاه الشيء فقطبذات 
موضوعاهتا هو وجودها يف وجودها يف  نفإ وجود سائر األعراض يف موضوعاهتا

أنفسها ال عني وجود موضوعاهتا لتحقق وجود موضوعاهتا قبل ذلك كما نقله هو يف 

                                       
 يف ل : ما يفيده الفاعل. - 71
 يف ل وع: ابعتبار. - 72
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وجود  قال الشيخ يف التعليقات" :حيث قال 71احلاشية املذكورة عن ابن سينا
الغرض الذي هو الوجود كما   نأ ا يف موضوعاهتا سوىاألعراض يف أنفسها وجوده

ء الوجود عن الوجود اتكون موجودة واستغن حىتهتا إىل الوجود كان خالفا هلا حلاجا
 نأ عىنيف نفسه مب هيكون موجودا مل يصح أن يقال وجوده يف موضوعه هو وجود حىت

 فسهو نوجوده يف موضوعه  نبل مبعىن أ ،لوجود وجودا كما يكون للبياض وجودل
انتهى.  ،"ه يف موضوعه هو وجود ذلكراض وجوده وغريه من األعوجود موضوع

 نالغرض أ ب غري قادح يف مقصودان إذهذا الفرق بني اجلعل البسيط واملرك نوذلك أل
يف البسيط   [8]ا ومها متحققان ؛اجلعل مطلقا ال بد له من أمرين يتوسط بينهما

 ة.يوإن كان وجود الوجود هو عني وجود املاهكاملركب 

ا من قبيل يموجودا خارج جعل املوجود الذهين نأ ه قد صرحنا اثنيا فألوأم
كله من قبيل جعل   يالتأثري اإلبداع نأ ومن املعلوم املقطوع به .ياجلعل اإلخرتاع

ليست  ات الثابتة يف علم هللا األزيلياملاه ن أنيا ملا تبيموجودا خارج ياملوجود العلم
 الكوين والذهين يا هي جمعولة يف وجودها اخلارجمنوإ األزيل يجمعولة يف ثبوهتا العلم

ابلضرورة.  إال ما كان اثبتا يف علمه األزيل 74الوجودين ىحداىل يف إوال جيعل هللا تع
موجودا  يكله جعل للموجود العلم  ياجلعل البسيط الذي هو اجلعل اإلبداع نفظهر أ
وكلما   .أن مل يكن فيهاعليه ليظهر يف األعيان بعد  يا إبفاضة الوجود اخلارجيخارج

                                       
بن أسباط الدينوري ويعرف اببن السين )أبو بكر(، حمدث، مات  بن دمحم بن إسحاق بن إبراهيم هو أمحد - 71

 .2/90، معجم املؤلفني راجع:. 154/876سنة 
 يف ل : يف أحد الوجودين. - 74
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كان البسيط كاملركب يف احتياجه إىل سبق قابل وإن كان بينهما الفرق كان كذلك  
 املذكور الذي اليقدح يف مقصودان.

 اتياملعرب عنه ابلثبوت الغري اجملعول للماه األزيل يالوجود العلم نفأل وأما اثلثا
اإلفادة ال تتوقف إال على حتقق قابل  نها شيئا ضرورة أايإ 76كاف يف إفادة الفاعل

زة يف يمتمة يفهي متصفة ابلقابل اثبتة يف علم هللا األزيلما ة ملمكن ي وكل ماهنيمتع
 . نيبل متعاوكل ما كان كذلك فهو ق علم هللا عن غريها

يفيده الفاعل ما مل يعلموا و  ل إىل قولهو كان املتعارف هو التأثري األ  ملاو  :فقوله
ه جيب أن يكون له نن أراد أإميكن أن يفيده شيئا  حىت ةييكون له هو  شيئا جيب أن

 ينلتسلسل كما هو ظاهر غه مستلزم للدور أو انففيه أ 75جمعول يووجود خارج ةيهو 
ا يا أو خارجية وتعني يف اجلملة علميه جيب أن يكون له هو نعن البيان وإن أراد أ

ء هلا ثبوت يف علم هللا ائق األشياحق نأل ،وغري مضر جمعوال أو غري جمعول فهو مسلم
 ءٍ يْ شَ لِ  ناَ لُ وْ قَـ  اَ منَّ إِ ﴿ما تقرر قوله تعاىل ومما يوضح   وقبولنيتع [9ب] أزال فلها األزيل

إىل املمكن الثابت يف  "كن"توجيه قوله  ن. فإ77﴾ونُ كُ يَ فَـ  نْ كُ   هُ لَ  ولَ قُ نَـ  نْ أَ  هُ انَ دْ رَ أَ  ذاَ إِ 
شيء حني أرادته هو عني تكوينه يف أحد الوجودين أي باملعرب عنه  العلم األزيل

موجها إليه لتكوينه يف العلم  "كن"الستحالة أن يكون قوله  الكوين والذهين ياخلارج
أحد الوجودين  يف فلم يبق يف املعقول إال إبرازه األمرين، امتناعه ملا مر من ايأو جلعله إ

 يثبوت العلمالإال  ييس هلا قبل التكوين اإلبداعإبفاضة أحدمها على حقيقته اليت ل
                                       

 يف ل: كان كاف يف إفادة الفاعل. - 76
 ووجود خارجي جمعول.يف ل: ومل يعلموا يفيده الفاعل شيئا أن أراد أنه جيب أن يكون له هوية  - 75
 .40اقتباس من سورة النحل، اآلية:  - 77
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الغري اجملعول للشيء   األزيل يوكلما كان كذلك كان الثبوت العلم ؛الغري اجملعول األزيل
متوسطا بني  يخرتاعأيضا كاال يوكان اجلعل اإلبداع ه شيئاايكافيا إلفادة الفاعل إ

وهو  إفاضته الوجود عليها، ة عن اعتبارة جمرديبنفس املاه ابتداءقا أمرين ال متعل
   املطلوب وابهلل التوفيق.

فقد ظهر  ر بني أمرينو ا يتصمناجلعل ولو جعال بسيطا إ نوإذا ظهر أ :نقول ث
حكمة العني  شرح يف حواشيه على 79نييندفاع ما أورده بعض احملققني على املشائا

األثر نفس الذات وما ذكره غريهم  نمن أ 78ونياقو احلق ما ذهب إليه الر " :حيث قال
كون االتصاف جمعوال اليكون إال   ناألثر هو الوجود واالتصاف فريد عليه أ نمن أ

كون اتصافا وال كون االتصاف ة االتصاف أثر للفاعل ال يهانفس م نابعتبار أ
فاحلق  .تصافة االيهابتعلق جلعل بنفس مء القول لزم هؤالإذا . و موجودااالتصاف 

يكون األثر يف  حىتة املمكن يهاويقال اجلعل يتعلق بنفس م .الو أن ال يهرب عنه أ
 انتهى.  ،"ايخارج يالتأثري اخلارج

الفاعل إذا  نمعىن كون االتصاف أثرا للفاعل هو أ نندفاع أووجه اال[ 10]ا
 نابلوجود. ألة يتصاف املاهب عليه افاضه عليها ترتأ :أي ،ةيأحدث الوجود يف املاه

هذا  نخر فإآة االتصاف من غري اعتبار شيء يبنفس مه ابتداءق أتثري الفاعل يتعل
 غري الزم من كالمهم. 

                                       
متعلمني منه العلم و احلكمة بطريق املباحثة.  : لقبوا بذلك ألّنم كانوا مشائني يف ركاب أفالطوناملشائيون - 79

 .1/1210، كشاف إصطالحات الفنون والعلومراجع: 
: راجع: هم الذين حضروا جملسه وجلسوا يف الرواق واقتبسوا أنوار احلكمة من عباراته وإشاراته . الرواقيون - 78

 .1/144، العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون دستور
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 نة موجودة هو أيبل جعل املاه ،ةية ماهيالفاعل مل جيعل املاهمعىن قوهلم  نفإ
فاتصفت ابلوجود فليس معىن  .بل أحدث الوجود فيها ،هااية إيالفاعل مل جيعل املاه

 جعلها موجودة إال جعلها متصفة ابلوجود إبحداث الوجود فيها. 

مل يرتتب على اجلعل إال عند توسطه بني  حينئذصاف ذات االت نء أاخفوال 
  .90ابتداءوجود إبحداث الثاين ال ة واليمها املاه ،أمرين

ة يتعلقه بنفس املاه ةاجلعل بذات االتصاف هبذا املعىن ال يستلزم صح وتعلق
ة يهاتعلق اجلعل بنفس مب. فال يلزمهم القول معها آخرمن غري اعتبار شيء  ابتداء

فاحلق "قوله وكلما كان كذلك مل يتجه  .جمردا عن توسطه بني أمرين ابتداءاالتصاف 
 ابتداءة ياجلعل ال يتعلق بنفس املاه ناحلق أ نفاتضح أ .إخل ،"الو أن ال يهرب عنه أ

ة يالنفي ال يتسلط على نفس املاه ناحلق أ نكما أ  ،معها آخرمن غري اعتبار شيء 
 معها. وابهلل التوفيق وإليه املنتهى. آخرمن غري اعتبار نسبة شيء  ابتداء

 

                                       
 يف ل وع: إبحداث الثاين يف األول ال ابتداء.  - 90
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 املبحث الثاين
 النافية للجنس "ال"يف كيفية عمل 
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ة إذا أريد يالنافية الداخلة على اجلملة االمس "ال" نء أاستقر بداللة االثبت قد 
قيضتها والزمة لكوّنا ن "نإ"جلنس على سبيل التنصيص عملت عمل هبا نفي ا

 واألكثرين.  92واملربد 91هذا مذهب األخفش .ء لزومهااألمسل

ا مثل: يإن كان امسها مبن "ال" نأ [10ب] فاملشهور عنه وأما مذهب سيبويه
صار االسم الذي   ملاه نفال تعمل إال يف االسم خاصة. قالوا أل "ال رجل يف الدار"

ن يكون استبعد أ مع قربه منهائه اصار دخلها عليه سبب بن ايا مبنكان معراب بسببه
 . بتداءفيبقى على أصله من الرفع ابال اب،بسببها إعراالبعيد منها يستحق  اخلرب

يرى يف "ال  سيبويه نيف حاشية التسهيل والذي عندي أ وقال ابن هشام
ا صارت جزؤ ّنأل ،ال عمل هلا أصال، ال يف االسم وال يف اخلرب "ال"كلمة   نرجل" أ

 "اي زيد الفاضل" ال على كالرفع يف  "ظريفا النصب يف "ال رجل وهلذا جعل ؛كلمة
 إنتهى.  ،"ال"حمل االسم بعد 

 أمهلت عند متيم وأني يعند احلجاز  "ليس"عملت عمل  91ها ذلكـوإذا مل يرد ب
ة يواحلجاز  "ليسـ". والثانية تسمى املشبهة بالتربئةالنافية للجنس و  ىواألوىل تسم

    ة.يوالتميم

                                       
عروف ابألخفش األوسط )أبو احلسن(. حنوي، لغوي، هو سعيد بن مسعدة اجملاشعي ابلوالء، البلخي، امل - 91

 .4/211، : معجم املؤلفنيراجع .216/910عروضي، مات سنة 
، أبو العباس، املعروف ابملربد: إمام العربية ببغداد يف زمنه، هو دمحم بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي - 92

 .7/144، : األعالم للزركليراجع. 295/988وأحد أئمة األدب واألخبار، مات سنة 
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واخلرب ال تعمل فيهما  أاملبتد سبيل التنصيص الداخلة علىفالنافية للجنس على 
فإن كان امسها مضافا أو مشبها  ا كاان نكرتني واألوىل متصلة هبا؛إال إذ "إن"عمل 

 سفرٍ  وهو ما اتصل به شيء من متام معناه كان معراب منصواب حنو: "ال غالمَ  به،
وإن   وال خريا من زيد عندان" ،ال حاضرٌ وال طالعا جب ،وال حسنا فعلُه مذمومٌ  ،ضرٌ حا

  .على ما ينصب به كان مفردا بين

ة وقيل لرتكيبه مع ال يستغراقنه معىن من االلتضم" :يف املغين قيل قال ابن هشام
 . ، انتهى94"تركيب مخسة  عشر

ة يستغراقاال "من"ن معىن فيه تضمء اة البنوشرحه قيل عل ويف أوضح املسالك
  قوله: يف بدليل ظهورها

 96ال من سبيل إىل هند ،أالوقال      هفقام يذود الناس عنها بسيف

تركيب االسم مع احلرف قليل  نوعلله أب واختار هذا القول ابن عصفور 
ا هو مناملتضمن ملعىن "من" إ نأب 95ضائعواعرتض ابن ال ء للتضمن كثري،اوالبن

كما يف تركيب ء تركيب االسم مع احلرف  اة البنعل :وقيل نفسها ال االسم بعدهاأل
                                                                                          

الوحدة أو م : أي: نفي اجلنس على سبيل التنصيص سواء مل يرد هبا نفي اجلنس أصال، بل نفي  يف هامش - 91
أريد هبا نفي اجلنس لكن ال على سبيل التنصيص، بل على سبيل الظهور فاألول حنو "ال رجل قائما بل رجالن" 

 والثاين حنو "ال رجل قائما".
 .1/219 ،: مغين اللبيبراجع - 94
، وختليص 1/291املسالك ؛ وأوضح 218/ 1شرح التصريح  راجع: البيت من الطويل وقائله مل يسم. - 96

 .2/64 ، وشرح الّتسهيل185الّشواهد، ص: 
 يف م : ابن الصائغ. - 95
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م إذا فصلوا ّنده أيويؤ  واجلماعة هذا قول سيبويه ،"مخسة عشرـ"ك  [11]ا االمسني
 انتهى.  ،فقالوا "ال فيها رجل وال امرأة أعربوا

فائدة  نفإ نظر، 99على ابن عصفور :97عوفيما اعرتض به ابن الضائ :أقول
وتوكيد العموم  ،ة التنصيص على العموم يف حنو "ما جائين من رجل"يستغراقاال "من"

  وغريه. ر" كما صرح به ابن هشامايما جائين من أحد أو من ديف حنو "

املؤكد هو العموم اجلنس  98كان ء كان هو املنصوص عليه أواوالعموم سو 
 وم عليه بنفي اخلرب عنه. ه حمكحيث إنفراده من أل "ال"مدخول  هو الذي

مؤكدا وكون العموم منصوصا عليه أو  ،العموم وصف للجنس نء أاخفوال 
 "ال"، ال يف "ال"فهو معىن يوجد يف مدخول  ،وصف للعموم ووصف الوصف وصف

 . "ال"ال  ،فهو املتضمن له

املعىن  نأففيه  ين أرادوا به الرتكيب احلقيقواجلماعة إ نسب إىل سيبويها ما وأم
جنس الرجل الذي هو  على نفي احلصول يف الدار علىيف حنو "ال رجل يف الدار" 

 ،"ال رجل"الذي هو جمموع  مبتدأال على اإلثبات احلصول يف الدار لل ،"ال"اسم 
فيلزم أن يكون  ،خربه "يف الدار"و مبتدأعنده  "لال رج"جمموع  نإ" :هم قالوانلك

                                       
هو علي بن دمحم بن علي بن يوسف اإلشبيلي، املعروف اببن الضائع )أبو احلسن( حنوي، مات سنة  - 97

 .7/224 ،: معجم املولفنيراجع. 590/1291
اإلزجي، الصائغ. فاضل بغدادي. تعلم يف كربه،  ابن عصفور بن هبة هللا بن اثبتهو هبة هللا بن صدفة  - 99

 .11/118: معجم املولفني، راجع. 681/1116وخرج جماميع، مات سنة 
 "كان" ساقطة من ع. - 98
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املعىن على  نلك  القضية معدولة،ريفتص ،"يف الدار"ـحمكوما عليه ب "ال رجل"جمموع 
نفصاهلا عن لعدم اا ّنأي أ ،نفصالما يشبه الرتكيب يف عدم االوإن أرادوا به  ؛السلب

خبمسة مع عشرة يف عدم  80ههصلة هبا شبيامسها الشرتاطهم كون امسها نكرة مت
ه ال يصدق على جمموع نفيه أ نلك ء االسم له وجه؛البن همهانفصاهلا عن عشرة فتوجي

يشعر  مبتدأمع االسم لكونه  "ال"احلكم على جمموع  نعلى أ بتدأحد امل "ال رجل"
يقتضي  [11ب] يوعدم الرتكيب احلقيق ،املعدول بتدأ، مثل ربطه ابملبربط اخلرب به

 سلب الربط فتنافيا. 

يف املغين على طبق ما سبق عنه نقله يف حاشية  ومقتضى كالم ابن هشام
ا مثل تركيب مخسة عشر يمركبة مع امسها تركيبا حقيق ال عند سيبويه نالتسهيل هو أ

 نأل ،االسم أيضابة ال تعمل يف املرك نسيبويه يرى أ نوالذي عندي أ" :حيث قال
بويه مثل "اي ه عند سينفإ ؛ابلنصب "ال رجل ظريفا"جزؤ الشيء ال يعمل فيه. وأما 

  انتهى. "زيد الفاضل" ابلرفع

الذي  نلك اخلرب ظاهر كما قال؛فوجه عدم عملها ال يف االسم وال يف  حينئذو 
ا ّنأل ا تر  التنوين يف معموهلامنسيبويه وإقال " :حيث قال سيبويه عن 81نقله الشمين

  انتهى. "مخسة عشرـ"زلة اسم واحد كـجعلت وما عملت فيه مبن

                                       
 : شبهه.  فيل - 80
، الداري القسنطيين ي بن حيىي بن دمحم بن خلف هللا التميميبن دمحم بن دمحم بن حسن بن عل هو أمحد - 81

األصل، ويعرف ابلشمين )تقي الدين أبو العباس( مفسر، حمدث، فقية، أصويل متكلم، حنوي، مات سنة 
 .2/148، معجم املؤلفنيراجع: .  972/1459
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 نده حيث أضاف املعمول إىل ضمريهاعاملة يف االسم ع "ال" نيدل على أ
ا ليست مركبة مع امسها تركيبا ّنوهو دليل على أ وأسند عملت إىل ضمريها. اثنيا الو أ

زلة اسم واحد حيث ـومل يصر اجملموع كلمة واحدة كما يشري إىل ذلك قوله مبن ؛ايحقيق
يعمل يف االسم  جاز أن ملاا يولو كانت مركبة مع امسها تركيبا حقيقمل يقل امسا واحدا 
وعلى  ،ايفال يكون مركبا معها تركيبا حقيق ،ه صرح بعملها فيهنلك ملا قال ابن هشام

اللهم إال  نفا؛آمشكل صناعة ومعىن كما مر  مبتدأ "ال رجل"جمموع  نفالقول أب هذا
ل الواقع بعد رج نهو أ بتداءمرفوع احملل ابال "ال رجل" ل سيبويهأن يقال معىن قو 

 التعبريئدة اويكون ف بتدأهو امل "ال رجل"جمموع  نال أ ،بتداءمرفوع احملل ابال "ال"
بل بكونه  التربئة "الـ"وإن مل يكن ب 82ارتفاع اخلرب ينئذ هي التنبيه علىح "ال رجلـ"ب

أي  ،النافية للجنس "ال"ه واقع بعد حيث إنا هو من منمحله عليه إ نلك ،بتدأخرب امل
- 81ابلنفي ال ابإلجياب. ويقرب إىل ذلك ما ذكره املوىل اجلامي بتدأه مربوط ابملنأ

ما  "إال أنْ " وْ أَ  "إىل أنْ "مبعىن  [12]ا وأو" :84يف شرح قول ابن احلاجب -قدس سره
ال إاملقدرة بعدها  "أنْ "الداخلتني على  "إال"أو  "إىل"أي بشرط أن يكون مبعىن  ،نصه

 إنتهى.  "داخل يف مفهومها أيضا "أنْ " 86نأ

                                       
 يف ل : على أن ارتفاع اخلرب.  - 82
، املشهور ابجلامي )نور الدين، أبو الربكات( عامل مشار  يف العلوم بن دمحم الشريازي بن أمحد هو عبد الرمحن - 81

 .6/122 ،معجم املؤلفنيراجع: . 989/1482العقلية والنقلية، مات سنة 
، احلسيين، املوصلي )أبو علي، ابن حاجب الدار( فاضل، الفضل بن حيىي بن عبد هللا العلوي هو املظفر بن - 84

 .12/100 ،معجم املؤلفنيراجع: . 656/1269مات سنة 
 يف ع : ألن أْن. - 86
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 ا مل يعلم إمجاعا من متيم وغريهم،مرفوع واجب الذكر إذوأما خربها فمعرب 
أحد ركين اجلملة إذا كان احملذوف  أو مقايل من شروط احلذف وجود دليل حايل نأل

 :ث قال ؛يف املغين كما إذا كان احملذوف اجلملة أبسرها على ما صرح به ابن هشام
 "ال"يثبتون خرب ن بين متيم ال أقول مجاعة  الدليل فيما تقدم كان مردودا شرتاطوال"

وقولك  ،85{غري من هللاأال أحد ا حنو }ا ذلك عند وجود الدليل. وأممنوإ التربئة
 يإنتهى. قال التق 87"مجاعإفيه  اخلرب فإثبات "ال رجل يفعل كذا"من غري قرينة  أمبتد

ال شيء } :ملسو هيلع هللا ىلصإنتهى. ومما أثبت فيه اخلرب قوله  "ني وغريهمييعين من التميم" :الشمين
إليه  وال أحد أحب ،ال أحد أحب إليه املدح من هللا} :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،89{أغري من هللا

من } :وقوله 100،{مسعه من هللا أذىً  ال أحد أصرب على} :وقوله ،88{العذر من هللا
وال  ،ال فقر أشد من اجلهل} :وقوله 101،{إليه من هللا ورسوله كان ال شيء أحب

وال مظاهر أوثق من  102،ش من العجبوحوحدة أوال  ،مال أعود من العقل
 :ول الشاعروق 101،{املشاورة

                                       
 .2904، رقم: 1129، كتاب التوبة، ص: مسلم راجع: - 85
 .2/504 ،: مغين اللبيبراجعيف ل : فإثبات فيه إمجاع؛  - 87
 .2752، رقم: 1106، كتاب التوبة، ص: مسلمراجع:  - 89
، رقم: 6/642وسنن الرتمذى، الدعوات:  ؛2750، رقم: 1104، كتاب التوبة، ص: مسلم راجع: - 88

1610. 
 .2750، رقم: 1104، كتاب التوبة، ص: مسلم راجع: - 100
 .759، رقم: 2/12املعجم الصغري،  راجع: - 101
 يف ل : ال مال أعود من عقل وحدة أحوش من العجب. - 102
 .2599، رقم: 1/59، املعجم الكبري راجع: - 101
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 104وحُ بُ صْ مَ  انِ دَ لْ لوِ اْ  نَ مِ  ميَ رِ كَ   الَ وَ 

فال  يوأما بنو متيم وط ؛وقد يثبتونه كثري عند أهل احلجازوأما إذا علم فحذفه  
 أو إذا كان مرفوعا خاصة. ما على اإلطالق إم يلتزمون حذفه ّنيثبتونه مبعىن أ

 أي اخلرب فحذفه كثري حنو ،وإذا علم" :لكيف أوضح املسا قال ابن هشام
نتهى. قال ا 107"ونيون والطائيويلتزمه التميم 105﴾رَ ي ْ ضَ  الَ  والُ قاَ ﴿ 106﴾تَ وْ ف َ  لَ فَ ﴿

 108ونقل ابن خروف ؛109هذا نقل ابن مالك" [12ب] :يف شرح أوضح املسالك
والظرف وهو ظاهر كالم م ال يظهرون خربا مرفوعا ويظهرون اجملرور ّن"أ :عن بين متيم

 نتهى. ا "سيبويه

 ،مشكلدا بكونه مرفوعا يالقول ابلتزام حذف اخلرب مطلقا أو مق :فإن قلت
بل ال بد مع القرينة من وجود شاغل  ،لتزام احلذف ال يكفي فيه جمرد القرينةا نأل

احملذوف فيهما ويف أمثاهلما ال  نأ وظاهر ،مثال ""ال مال وال أهل وهم يقولون ،حليزه
  .هز يحلشاغل 

                                       
املعجم راجع:  ، وصدره "َوَردَّ َجازُِرُهْم َحْرفًا ُمَصرََّمًة".البيت من البسيط وهو حلامت بن عبد هللا الطائي - 104

 .2/111املفصل يف شواهد اللغة العربية، 
 .61اقتباس من سورة سبأ، اآلية:  - 106
 .60اقتباس من سورة الشعراء، اآلية:  - 105
 .2/28 ،أوضح املسالكراجع:  - 107
، اجلياين )مجال الدين، أبو عبد هللا( حنوي، لغوي، مات ، األندلسيالطائي هللا بن مالكهو دمحم بن عبد  - 109
 . 10/214 ،معجم املؤلفنيراجع: . 572/1274سنة 
، أبو احلسن: النحوي، عامل ابلعربية، أندلسي، من هو علي بن دمحم بن علي بن دمحم احلضرمي، ابن خروف - 108

 .4/110 ،األعالم للزركليرجتع: . 508/1212أهل إشبيلية، مات سنة 
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فيما  زيحأن يكون مع القرينة الشاغل لل 110تقدير وجوبوجوب قلت على 
 ،شكالإوال  ،الذي هو ظاهر كالم سيبويه خنتار نقل ابن خروف ،هو واجب احلذف

فال بد أن  ،لقا من غري تقييد بظرفطكل ما يصح فيه تقدير موجود م  نوذلك أل
 ء إالاال شف}  ملسو هيلع هللا ىلصيف حنو قوله  ستثناءوف كاالذما يكون شاغال حليز احمل يوجد ث

فلم يلتزم حذفه جملرد  ،وأمثاهلما 112{ةخر عيش اآل ال عيش إال}و 111{ؤكاشف
ئز افهو ج بظرف 111ديبل مق ،وكل ما ال يصح فيه تقدير موجود مطلقا ،القرينة
ه ال نفإ ،من هذا القبيل "وال مال وال أهل"الشاغل حليزه غري مضر  انتفاءف ،إظهاره

فال بد من  ،ماال ما وأهال ما موجود نأ يصح فيهما تقدير موجود مطلقا ضرورة
ومن قال  ،ةية أو املقالياحلال ييده بنحو له أو مثة أو غري ذلك مما تدل عليه القرينةقت

  فعليه البيان يف ذلك. بنقل ابن مالك

يف مفصله من  114زخشريما ذكره العالمة ال نأوإذا تقرر هذا فاعلم      
 .ن أراد أّنم ال يذكرونه ُعلم أو مل يُعلمإمتيم ال يثبتونه يف كالمهم أصال وبنو " :قوله

عند  هو امنعدم إثباهتم اخلرب إ نأب فهو من اجلماعة الذين رد عليهم ابن هشام

                                       
 يف ل وع: قلت على تقدير وجوب. - 110
 .2181، رقم: 802، كتاب السالم، ص: مسلم راجع: - 111
 .1967، رقم: 6/584، والرتمذى، املناقب: 1906، كتاب اجلهاد، رقم: مسلمراجع:  - 112
 يف ل وع : مقيدا. - 111
)أبو القاسم، جار هللا( مفسر، حمدث، متكلم، حنوي،  هو حممود بن عمر بن دمحم اخلوارزمي، الزخشري - 114

، : معجم املؤلفنيراجع.  619/1144 لغوي، بياين، أديب، انظم، انثر، مشار  يف عدة علوم، مات سنة
12/195. 
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ما نسبه يف مفصله إىل ومما يوضح الرد عليه  [11]ا على حذفه ال مطلقا 116الدليل
 من قوله:  115حامت

 وحُ بُ صْ مَ  انِ دَ لْ لوِ اْ  نَ مِ  ميَ رِ كَ   الَ وَ 

 ،يصح نسبته إىل حامت وهذا البيت إن مل ،مما لو حذف ال يعلم "مصبوح" نفإ
مقدم على واملثبت  ،وانقل عدم اإلثبات انفاخلرب مثبت فناقل اإلمجاع على إثباهتم 

م يذكرون ّنفهو دليل على أ ،النايف على ما هو مقرر يف حمله وإن صح نسبته إليه
إثبات اخلرب إمجاع إذا مل  نمن أ ني على ما مر عن ابن هشاميمل يُعلم كاحلجاز  اخلرب إذا

البيت يف  زخشريفتأويل ال ،الشمينه ني وغريهم كما صرح بيأي من التميم ،يُعلم
 : مفصله بقوله وقول حامت

 وحُ بُ صْ مَ  انِ دَ لْ لوِ اْ  نَ مِ  ميَ رِ كَ   الَ وَ 

أن ال جيعل  والثاين ،ةيإىل اللغة احلجاز  ةيأن يرت  فيه طائ حيتمل أمرين: أحدمها
مما ال داعي  ؛نتهىا 117"يمع املنف "ال"صفة حممولة على حمل  نولك ،مصبوحا خربا

كالمنا أصال ُعلم أو مل يف   التربئة "الـ" ال نثبت اخلرب لانأبم ما صرحوا ّنليه ضرورة أإ
ا هم نطقوا منوإ ،وما يوجد يف حمل اخلرب يف لغتنا فهو نعت على احملل ال خرب .يُعلم

واملعىن  ،من ذكر ما يرى خربا يما ينطق به احلجاز ابلرتكيب فيما مل يعلم على حنو 

                                       
 يف ل : إمنا عند الدليل. - 116
)أبو عدي( فارس، شاعر، جواد، جاهلي كان من أهل  بن عبد هللا بن سعد بن احلشرج الطائي هو حامت - 115

 .1/171، املؤلفنيمعجم  راجع:مـ.  676جند، وقدم الشام، مات سنة 
 .1/106راجع: شرح املفصل،  - 117
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ة عن يمعىن البيت مثال نفي املصبوح نفإ ،يف مجيع موارد استعماالته ةيعلى اخلرب 
املوصوف  119ال نفي الوجود عن جنس الكرمي من الولدان ،جنس الكرمي من الولدان

صلى هللا  ياحلجاز  وكذلك املعىن يف حنو قول النيب ،ة وإن كان مستلزما لهياملصبوح
عن أحد ال نفي  120ة من هللاينفي األغري  118{ال أحد أغري من هللا} :عليه وسلم

 ،وهو ظاهر 121ة من هللا وإن كان مستلزما لهيالوجود عن أحد املوصوف ابألغري 
 ؛كالمهم  ءاستقر افمن  ة يف اللغتنيياملعىن على اخلرب  نوقس عليهما أمثاهلما. فظهر أ

تونه أصال إن مسع هذا البيت أو حنوه منهم فحكمه عليهم بثم ال يّنونقل عنهم أ
 ني مع احتاد املعىن يف اللغتنييال على احلجاز  ،ال يثبتونه أصال [ 13ب] حينئذ أبّنم
استقرائه وحجة على  121صنقعلى وإن مل يسمع فهذا البيت دليل  .122حتكٌم حْبت

ونقله ال ينتهض حجة لتأويل البيت على أنه اعرتض يف شرح  ؛كليفساد حكمه ال
 "وإذ ما مثلهم بشر"غلط يف قوله  124الفرزدق نإ" :على من قال أوضح املسالك

شرط عمل ما عند  مل يعرف يألنه متيم ،بنصب مثلهم مع تقدمه على االسم

                                       
 "ال نفي الوجود عن جنس الكرمي من الولدان" ساقطة من ع.- 119
 .2904، رقم: 1129، كتاب التوبة، ص: مسلم راجع: - 118
 يف ل : من هللا تعاىل. - 120
ملسو هيلع هللا ىلص: }ال أحد أغري من هللا{ نفي األغريية من هللا عن أحد ال "وكذلك املعىن يف حنو قول النيب احلجازي  - 121

 نفي الوجود عن أحد املوصوف ابألغريية من هللا وإن كان مستلزما له" ساقطة من ع.
 يف ع : حبث. - 122
 يف ل : على نقل. - 121
، بن جماشع بن دارم التميمي هو مهام بن غالب بن صعصعة بن انجية ابن عقال بن دمحم بن سفيان - 124

املعروف ابلفرزدق، لقب ابلفرزدق جلهامة وجهه وغلظه. )أبو فراس( شاعر، من أهل البصرة عظيم األثر يف اللغة 
 .11/162، معجم املؤلفني راجع:. 110/729واألخبار، كان شريفا يف قومه، ولد 
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وفيه نظر " :نتهى بقولها 126"فغلط فيها يفقصد أن يتكلم بلغة احلجاز  ،نيياحلجاز 
 نتهى.ا "ينطق بغري لغته كما قاله سيبويه ال يطاوعه لسانه أن العرب نفإ

م ال ّنوإن أراد أ ،ل أصالو فالبيت مما ال حيتمل اإلحتمال األ ،فإن مت هذا
وإن  ،يل البيت بل فيه حجة لعدم أتويلهلتأو ه ال حجة فيه نيذكرونه إذا ُعلم فظاهر أ

في نوالعام يدل عليه ال ،اخلرب عندهم ال يكون إال عاما نم يلتزمون حذفه ألّنأراد أ
  127خاص خرب هنأ 125ا يرىممما يذكر وأما  ،فهو حمذوف دائما لوجود الدليل

 ،حمللأو نعت على ا ةيفهو إما خروج إىل اللغة احلجاز  ؛يف البيت "مصبوحـ"ك
 129إن مسع هذا البيت فحكمه على أحد الناقل نل فيه ما مر من أو فاإلحتمال األ

 وإن مل يسمع كماملعىن واحد فيهما حت نالقبيلتني ابحلذف دون األخرى مع أ
 ة عليه.حجفالبيت  ،فاستقراؤه انقص

 ،ىن من غري ضرورةوأما اإلحتمال الثاين ففيه التزام تقدير ما ال حيتاج إليه املع
عىن يف البيت كما مر امل نعن إفادة املعىن املقصود مبنطوقه ألبل تقدير ما خُيرج الكالم 

وإن   128املوصوف ابملصبوحية ة عن جنس الكرمي من الولدانيصبوحعلى نفي امل
البيت تقدير التزام حذف اخلرب العام يكون التقدير يف  111علىمستلزما له  110كان

                                       
 .1/292 ،ح املسالكأوضراجع:  - 126
 يف ل : ما يرى. - 125
 يف ل : أنه جزئ خاص. - 127
 يف ل : أحدْي. - 129
 " عن جنس الكرمي من الولدان املوصوف ابملصبوحية" ساقطة من ع.- 128
 يف ل : كانت.- 110
 يف ل : وعلى؛ ويف ع : عن. - 111
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 ،لو املعىن الثاين ال األ [14]ا موجود واملستفاد منه ،"الولدان مصبوح"ال كرمي من 
ل من شقي و وهذا اإلحتمال هو الظاهر من الشق األ ؛ل ال الثاينو واملقصود هو األ

 هذه حذفا "ال"وحيذف خرب " :حيث قال لكالم ابن احلاجب  تقدير املوىل اجلامي
 ،حنو ال إله إال هللا ،لداللة النفي عليه "احلاصل"و "املوجودـ"كثريا إذا كان اخلرب عاما ك

 نأل .أي ال يظهرون اخلرب يف اللفظ ،ي ال إله موجود إال هللا. وبنو متيم ال يثبتونهأ
ون فيقول ،تقديرام ال يثبتونه أصال ال لفظا وال ّناملراد أ 112احلذف عندهم واجب أو

وعلى  ؛املال فال حيتاج إىل تقدير اخلرباألهل و  معىن قوهلم "ال أهل وال مال" انتفى
 إنتهى.  "التقديرين حيملون ما يرى خربا يف مثل "ال رجل قائم" على الصفة دون اخلرب

األصل  نوقد عرفت ما فيه من ارتكاب حذف ما ال حيتاج إليه املعىن مع أ
مثل  نأب" :يف قوله رد على سيبويه ابن احلاجب نيوضح ذلك أومما  ؛عدم احلذف

نتهى. وقال ا 111"ف بقوله وليس مبضاف لفساد املعىنمضا "له وال غالمي له ال أاب"
لفساد  ةي مثل هذين الرتكيبني مبضاف حقيقأ وليس" :يف تقديره -قدس سره-

الغالمني و أ األبجنس  املراد املفاد هبما على تقدير اإلضافة وهو نفي بثبوت .املعىن
وهذا املعىن يفسد  .خربستقالل من غري احتياج إىل تقدير ملرجع الضمري اجملرور ابال

  :تقدير اإلضافة   من وجهني على

                                       
 يف ع : و. - 112
 .2/178، على الكافية شرح الرضي راجع: - 111
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 ،114ال أابه وال غالميه اإلضافة ىن هذا الرتكيب على تقديرمع نال فألو أ أما
 ان. دأي ال أابه موجود وال غالميه موجو  116بتقدير خرب إال ال يتموهذا 

املراد نفي بثبوت جنس األب والغالمني له ال نفي الوجود عن  نوأما اثنيا فأل
 نتهى. ا "ه املعلوم أو غالميه املعلومنيأبي

ل وعدم إفادة و فجعل ارتكاب احلذف مع عدم احتياج املعىن إليه يف الوجه األ
موجود يف البيت  [ 14ب] ومثلهما املقصود يف الوجه الثاين ردا على سيبويهاملعىن 
فإن معىن البيت ال حيتاج إىل تقدير حمذوف واملعىن املقصود يفوت بتقدير  .وأمثاله

 العام وإن استلزم املقصود هنا دون املثالني. 

  :الثاين ففيه حبث وأما الشق

كان املعىن على ربط السلب ال   "انتفى"لو كانت مبعىن  "ال" نال فألو أما أ
املعىن على كوّنا حرفا انفيا للخرب املذكور  نأل ،التايل ابطل نعلى سلب الربط لك

فاملقدم مثله  ؛ابالسم املوصوف مبا يرى خربا نتفاءعلى ربط اال "ال"عن االسم 
يل على حذف اخلرب وال ال أصالة وال نيابة ال عند وجود الدل "انتفى"فليست مبعىن 

صال حىت م ال يثبتونه أّنودعوى أ ؛عند عدمه فال داعي إىل إخراج الكلمة عن أصلها

                                       
 يف ل : على تقدير ال أابه وال غالميه. - 114
 يف ل : ال يتم بتقدير خرب. - 116
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مما لو حذف مل يعلم جيعل نعتا على  "قائمال رجل "ثل ميف  115إذا وجد ما يرى خربا
 احملل. 

" واجب "ال أحد فيها إال زيد ه يلزم أن يكون املستثىن يف حنونوأما اثنيا فأل
 نتفاءواملعىن حينئذ على ربط اال ؛أحد فيها إال زيد التقدير حينئذ انتفى نأل ،النصب

يف كالم تام  ستثناءفيكون االفيها ال على نفي ربط احلصول فيها أبحد عنه  "أحدـ"ب
ئز مرجوح وكذلك يلزم أن ااملختار هو الرفع والنصب  ج نموجب فيجب نصبه مع أ

الرفع هو  ننفا مع أآ" ملا مر ثىن واجب النصب يف حنو "ال إله إال هللايكون املست
 الواجب وميتنع النصب كما سيجيء بيانه إن شاء هللا. 

 :حيث قال -رمحه هللا- 119تلميذه الالري 117عليه هأورد لماف وأما اثلثا
اسم  نأب من أمساء األفعال وزيفه املصنف يعين ابن احلاجب "ال"فيكون حينئذ "

 نصب االسم بعدها يدل نوال خيفى أ" :الفعل مل يكن على مثل هذه الصيغة. قال
ه نأل ،تزييفه إىل 118ومل يلتفت الشارح" :. قيل عليهنتهىا "أيضا على فساد هذا القول

الضمري مكان أدعوا ويكون فاعل الفعل  "اي"كنيابة   "فىـ"انتل 140ةجيوز أن تكون انئب
 نتهى. ا "ز ابملنصوب بعدهاياملبهم املم

 حبث: [16]ا وفيه
                                       

 يف ع : خرب.  - 115
 يف ل : أورد عليه. - 117
 .6/258، معجم املؤلفني راجع:. 812/1605، احلنفي، حنوي، مات سنة هو عبد عبد الغفور الالري - 119
 ابن دمحم بن عرب شاه اإلسفراييين. م : القائل هو عصام الدين إبراهيم يف هامش - 118
 يف ل : انئبا. - 140
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ال ابقية على حرفيتها حني إثبات اخلرب لعدم الدليل  نعرفت أ لماال فو أما أ
ال أصالة وال  "انتفى"وكلما كان كذلك فهي ليست مبعىن  ،وحني حذفه لوجود الدليل

 املعىن كلما مر على سلب الربط ال على ربط السلب. نأل ؛نيابة

فيها إال زيد" إن كان من ضمري  ال أحد" يف حنو ستثناءاال نوأما اثنيا فأل
غا يف ز ابلنكرة اليت بعدها كان املستثىن مفر ياملقدر الذي انبت عنه ال املم "انتفى"

ه يف " فعلى تقدير استقامة املعىن هنا استقامتيوم كذا "قرأُت إال اإلجياب كما يف حنو
ستثىن منه هنا لكونه فاعال امل نأل ،كان الواجب فيه رفع املستثىن  "قرأُت إال يوم كذا"

ئز النصب جوازا مرجوحا وإن  ابدل جاملستثىن يف حنو هذا املثال ختار ال نلك مرفوع
انئبة عن  "ال"ء كان اسو  اجب النصبلزم أن يكون املستثىن و  141أحد كان من

  ال.و فيه الضمري أ نستكاأصالة  "انتفى"سترت أو مبعىن مل يسترت فيه الضمري أو ا "انتفى"

وكلما   ،منه مذكورالكالم موجب واملستثىن  نأما إذا مل يستكن فيه الضمري فأل
  .النصب كان كذلك فاملستثىن فيه واجب

ستثىن مما جيب نصبه أعين ولكونه م 142ذلكليه الضمري فف نوأما إذا استك
وإن   ؛أو على اإلبدال ستثناءا على االكذلك كان النصب واجبا إموكلما كان   ،التمييز

لزم أيضا أن يكون  أصالة "انتفى"لكوّنا مبعىن  "ال"مري املسترت يف كان من الض
 نواملستثىن منه مذكور حكما مع أ الكالم موجب نأل ،النصب املستثىن واجب

 "ال إله إال هللا"م يف وكذلك يلز  ؛ئز مرجوح والرفع هو املختاراج النصب كما عرفت

                                       
 يف ل : من لوم أحد. - 141
 يف ل :  فكذلك. - 142
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اليت مبعىن  "ال"لضمري املسترت يف كما هو املشهور أو من ا  "إله"من  ستثناءإذا جعل اال
ه أيضا واقع بعد كالم نأل ،النصب واجب[ 15ب]أصالة أن يكون املستثىن  "انتفى"

ما   ايوأ "إهلا إال هللا"هو  انتفىأو  "إله إال هللا" انتفى ينئذالتقدير ح نأل ،تام موجب
 ،اوكلما كان كذلك كان كالما موجب ؛رتباطال بنفي اال نتفاءكان فاحلكم فيه بربط اال

فيلزم وجوب نصب  ؛أو حكما فيكون تاما أيضا 141ةواملستثىن منه مذكور حقيق
  بل وقياسا أيضا ،ه ميتنع نصبه مساعانكما أ  "ال إله إال هللا"يف لكن املستثىن املستثىن 
كذلك ميتنع نصبه   ؛ء هللا تعاىلاإن ش "املبحث السابع"جيء بيانه يف كما سي

ذا وإ" :-قدس سره-والشارح  القائل حيث قال يف قول ابن احلاجب اابعرتاف هذ
خيتار البدل على املوضع  أي ،تعذر البدل على اللفظ فعلى املوضع حيمل ما نصه

 نفإ ،144املواضعيف كثري من  ختيار يف احلمل على اللفظ فيما مل يتعذرختيارا فوق االا
"ال  يهامه البدل على اللفظ حنوفا إلههنا كثريا ما يكون ضعي ستثناءالنصب على اال

ئين من أحد إال اما ج"ال إيهام يف  ،نعم ."شيئا إال شيئا زيدٌ ما "و "دايز  أحد فيها إال
 "ال إله إال هللا"يف وهلذا امتنع  ؛النصب امتناعوقد يفضى خوُف اإليهام إىل  "زيدا

قصد التصريح ابلتوحيد  146وبنياللفظ إيهام الكفر وبينه  منإيهام البدل ههنا  نأل
   نتهى.ا "تناف

                                       
 يف ل : حقيقية. - 141
 يف ع : املوضع. - 144
 "وبني" ساقطة من ع. - 146
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ر هذا ئطراده يف نظااالنصب وإن كان غري وجيه لعدم  متناعفتوجيهه ال
عيش  ال عيش إال}و 145{ؤكاشف ء إالاال شف}: ملسو هيلع هللا ىلصب حنو قوله الرتكي

صحيح  "ال إله إال هللا"النصب يف  امتناعالذي صرح به من  نلك 147{ةخر اآل
ة إن شاء هللا يعلى وجه مطرد يف مجيع مواده اجلزئ "املبحث السابع"وسيأتيك بيانه يف 

يكون منصواب على سبيل الوجوب وابهلل  [ 15]ا مبا يقتضي أنفبطل القول  ؛تعاىل
 التوفيق يف نيل كل مطلوب.

 إحلاق وتذييل يف أتييد وتكميل

ء يف اأعين قوهلم علة البن ،إىل سيبويهاستشكلُت القول املنسوب  ملا ينعلم أا
مخسَة ـ"االسم مع احلرف كما يف تركيب االمسني ك " تركيبحنو "ال رجل يف الدار

املركبة ال تعمل  نسيبويه يرى أ نيف املغين وغريه أ قول ابن هشام 149يفأيُت ور  "عشرَ 
يه بدمشق فبحثُت عل ،طالع على كتاب سيبويهداعية اال 148تبعتيف االسم أيضا ا

راجعته  لماف ،ث بعد الوصول إىل مصر حبثُت عليه فظفرُت به ؛الشام فلم أظفر به
ورأيت  ا عاملة يف االسمّنعلى أ يف حنو عشرة مواضع 160سيبويه يدل كالمه نأ رأيتُ 

أحببُت نقل  ف ،ايتركيبا حقيق "ال"االسم مركٌب مع  نكالمه ليس فيه نص على أ نأ

                                       
 .2181، رقم: 802، كتاب السالم، ص: مسلم ع:راج - 145
 .1967، رقم: 6/584، املناقب: ؛ سنن الرتمذى1906، كتاب اجلهاد، رقم: مسلم راجع: - 147
 "يف" ساقطة من ل وع. - 149
 يف  ل وع : انُبعَث.- 148
 يف ع : يدل أن كالمه. - 160
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 وحتقيقا للمقام 161للمرام حايضاإو  لألفهام ةلألوهام وإراح ةكالمه هنا بلفظه إزاح
  فنقول وابهلل التوفيق.

ابب هذا " :ما نصه -رمحه هللا تعاىل وشكر سعيه- سيبويه نقال إمام الف
ملا  نإري تنوين ونصبها ملا بعدها كنصب بغوال تعمل فيما بعدها فتنصبه  "البـ"النفي 

زلة اسم واحد ـا جعلت وما عملت فيه مبنّنبعدها وتر  التنوين ملا تعمل فيه الزم أل
 وهو الفعل ا ليس ابسمئر ما ينصب مماا ال تشبه سّنوذلك أل ؛"مخسة عشر"حنو 

 ابتداءتعمل فيه يف موضع  "ما"و "ال"ة وا ال تعمل إال يف نكر ّنألجمراه  162ىوما جر 
 "مخسة عشرـ"خولف بلفظها كما خولف ب عن حال أخواهتا 161خولف هبا لماف
ال  "كم" نال تعمل إال يف نكرة وكما أ "ُرب" نكما أو ال تعمل إال يف نكرة  "الـ"ف

  إذا "ال"ك  ال تذكر بعد نأل ، النكرةإال يف [16ب] ستفهامتعمل يف اخلرب ويف اال
ا هي منإ "ُرب" نوذلك أل "ُرب"ال تذكر ذلك بعد  164بعينه كماملة شيئا اع كانت

حني  "هميُّ أبَ "خواهتا كما خولف أفخولف بلفظها حني خالفت  "َكم"زلة ـللعدد  مبن
وسرتى أيضا  حني خالفت ما فيه األلف والالم 166هللا ايخالفت الذي وكما قالوا 

 ء هللا تعاىل. احنو ذلك إن ش

                                       
 للمرام.يف ل: وأيضا  - 161
 يف م :جرا. - 162
 "هبا" ساقطة من ع. - 161
 يف ع : فكما. - 164
 يف م : ابهلل. - 166
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كما وهي عاملة فيما بعدها   يف اللفظ "مخسة عشرـ"كفجعلت وما بعدها  
وخولف  ،خرل عامل يف اآلو األ نفهي مثلها يف اللفظ ويف أ ،"أمِ  اي ابنَ " :قالوا

ا ّنل أبَ ال تعمل إال يف نكرة من قِ  "الـ"ف؛ عشرةو ا هي مخسة منا إّنأل "،مخسة عشرـ"ب
ه نفصار اجلواب نكرة كما أ "،هل من عبد أو جارية" :لقوله جواب فيما زعم اخلليل

  ابتداءه يف موضع عملت في "ما"و "ال" نواعلم أ إال نكرة. سألةال يقع يف هذه امل
ما " :وكذلك ،مبتدأفالكالم يف موضع اسم مرفوع  من رجل هل" ؛ك إذا قلتنكما أ

وإن  تضمرهك نوالذي يبىن عليه يف زمان أو مكان ولك "،شيء ما من"و "رجل من
ا تريد ال رجل يف مكان وال شيء منإ "ال شيء"و "ال رجل"وكذلك  ؛شئت أظهرتَه

 أوما من رجل يف موضع اسم مبتد أضع مبتدال رجل يف مو  نيف زمان. والدليل على أ
 نأ 165وأخربان يونس "."ال رجل أفضل منك :قول العرب من أهل احلجاز ة متيميف لغ

ما رجل أفضل منك " قال 167هن" كأ"ما من رجل أفضل منك :من العرب من يقول
 . -رمحه هللا-بلفظه  إىل هنا كالم سيبويه 169"وهل رجل خري منك

  لماوك ،عاملة فيما يليها "ال"مواضَع بكون فى كونُه صرحيا يف حنو عشرة خيوال 
 :ابن هشام فيه ملا قال [ 17]ا ملا عملت "إال"و "ال"كان كذلك مل يكن مركبا مع 

عدم انفصال أحدمها  يف "مخسة عشرـ"ا شبههما بمنجزؤ الشيء ال يعمل فيه وإ نإ"

                                       
( أديب، حنوي، عامل ابلشعر، عارف بن حبيب ابلوالء، املعروف ابلنحوي )أبو عبد الرمحن هو يونس - 165

والكسائي والفراء وغريهم،  وواسط، وأخذ عنه سيبويه بطبقات شعراء العرب، من قرية اجلبل على دجلة بني بغداد
ووفود البادية، وكان له يف العربية  وكانت له حلقة ابلبصرة ينتاهبا طالب العلم وأهل األدب وفصحاء األعراب

 . 11/147، معجم املؤلفني راجع:. 192/789مذاهب وأقيسة يتفرد هبا، مات سنة 
 يف ع : فإنه. - 167
 .275-2/274، كتاب سيبويه  راجع: - 169
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وإن أرادوا به  :عين قولناأ ،ستشكالالثاين من اال كما ذكرانه يف الشق  فقط خرعن اآل
مخسة ـ"بعدها كلت وما عه قال فجُ نوذلك أ .إخل "نفصاله الرتكيب يف عدم االما يشب
 ،نفصال فقطمن حيث عدم االا هو يف اللفظ منالتشبيه إ نفصرح أب يف اللفظ "عشر

من كون اجملموع كلمة واحدة  يو اللفظي من حذف التنوين دون املعنفأعطى حكمه 
وهلذا قال بعده متصال به وهي عاملة فيما بعده دفعا هلذا  ،يبسبب الرتكيب احلقيق

 ا هو يف اللفظ ال يف املعىن. منلتشبيه إا نالوهم وتنبيها على أ

ما  150فرأيُته نقل عن الزجاج 168للسريايف ث وقفت على شرح كتاب سيبويه
يعين  ،"مخسة عشرـ"ا شبهها بمنوإ :قال أبو إسحاق" :هو نص يف ذلك حيث قال

نتهى. وهو ا "مخسة ال تفارق عشرة نكما أا ال تفارق ما تعمل فيه  ّنأل ،سيبويه
 "ما"ا مركبة مع ّننفصال واملفارقة ال أد عدم االا هو يف جمر منالتشبيه إ نصريح يف أ

ا ال ّنأل ،كما يوضحه قوله "مخسة عشرـ"بعدها تركيبا يصري اجملموع به كلمة واحدة ك
لكنها ملا مل تفارقه ه صرح بكوّنا عاملة فيما بعدها نفإ  إخل. "تفارق ما تعمل فيه

 يكيب احلقيقالرت  وكلما انتفى ، ذلك مع حتقق عملها فيهيف "مخسة عشرـ"شبههما ب
ابن  نّ ظ نّ فظهر أ ؛املانع من عملها فيما بعدها انتفىكوّنا جزؤا من كلمة ف  انتفى
مل يوافق ما  نظ افردمكان أيضا إذا   عنده ال تعمل يف االسم "ال" نيف سيبويه أ هشام

  .قصده سيبويه
                                       

)أبو سعيد( عامل مشار  يف النحو والفقه واللغة والشعر  هو احلسن بن عبد هللا بن املرزابن السريايف - 168
معجم  راجع:. 159/878اهلندسة، مات سنة والعروض والقراءات والفرائض واحلديث والكالم واحلساب و 

 .1/242، املؤلفني
 .111/821( النحوي، اللغوي، املفسر، مات سنة )أبو اسحاق بن السري، بن سهل الزجاج براهيمهو إ - 150
 .1/11: : معجم املؤلفنيراجع
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ينصب  [ 17ب] االسم املفرد مبين على ما نمن أ وأما ما نسب إىل سيبويه
إن كان  "مخسة عشرـ"ئه تركيب االسم مع احلرف كما يف تركيب االمسني كاة بنبه وعل

وإن كان املراد به التشبيه  ،فقد ظهر فساُده معىًن ونقال ياملراد به الرتكيب احلقيق
يف نسبته إىل  نولكذاته صال فهو وجٌه صحيٌح للبناء يف حدالصوري يف عدم االنف

  .إخل "تعمل فيما بعدها فتنصبه بغري تنوين "ال" نإ" :ه قالنفإ ؛سيبويه حبثٌ 

ولكن بغري تنوين ملا ذكره من  ،ا عاملة فيما بعدها ابلنصبّنوهو صريح يف أ
 أي "فتنصبه"املراد  نمل كالمه على أتكلف وحيُ ه من النظائر إال أن يُ التشبيه وأورد

 وال خيفى ما فيه من التكلف فلرياجع.  ،ا على الفتحيحمال بغري تنوين لفظا لكونه مبن

 "..؟ابتداءوما عملت فيه يف موضع  "ال" نأ" :أليس معىن قوله :فإن قلت
  .ايحقيق 151واحدة فيكون الرتكيباجملموع كلمة  نإ .إخل

 "ما من رجل"و "هل من رجل" بقولك "ال رجل"ه ه شبنال وذلك أل :قلت
ه نأب "ال رجل"كما حكم على   مبتدأوضع اسم ه يف منأب "ما من رجل"وحكم على 

ما من "و "هل من رجل"جمموع  نقائال مل يقل أب نومن املعلوم أ ؛مبتدأيف موضع 
ستفهام أو الزائدة يف سياق اال "منـ"ورة لفظا بهو النكرة اجملر  بتدأاملا منوإ أمبتد "رجل

يذكر كثريا من  "ال رجل"حنو  نا املراد وهللا أعلم أمنوإ ،بتداءالنفي املرفوعة حمال ابال
 فأراد أن ،ه ال حاجة إىل تقدير خرب يف املعىننفرمبا يوهم ذلك أ ؛غري ذكر ما هو خرب

 ن أيف إىل تقديره معىن [ 19]ا حتياجل على عدم االتر  اخلرب لفظا ال يد نأ نيبي

                                       
 يف ع : تركيبا. - 151
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 يكون مستغنيا عن تقدير خرب حىتعملت فيه ليس تركيبا تاما  "ما"مع  152"ال"
يف  مبتدأ "ال"أي ما عملت فيه  ،مبتدأع ضملت فيه يف مو وما ع "ال" نوذلك أل
فال بد له من خرب إن  كان كذلك وكلما ؛مبتدأفهو يف موضع  "،ال" هُ تْ خَ سَ األصل نَ 

 بلغة أهل احلجاز احتجوهلذا  ،نييني واحلجاز يبد من تقديره إبمجاع التميممل يذكر ال
 :رونه معىن حيث قالا يقدبين متيم التاركني لذكر اخلرب لفظ ناملظهرين للخرب على أ

  ".يف لغة متيم مبتدأيف موضع  "ال رجل" نوالدليل على أ"

إظهار أهل  نيعين أ ""ال رجل أفضل منك لعرب من أهل احلجازقول ا
اخلرب  نر فيه اخلرب بنو متيم دليل على أرب يف مثل الرتكيب الذي مل يُظهاحلجاز اخل

املعىن املراد من الرتكيب املظهر فيه اخلرب واملرتو  فيه  نأل ،مقدر يف لغة متيم مراد معىن
  .كان اخلرب مقدرا عند متيم ألبتة  وكلما كان كذلك ،اللغتنييف  ذكره واحدٌ 

ه من الظروف نكان اخلرب احملذوف أمرا معلوما حبسب القرائن الدالة على أ  ملاو 
 والذي يبىن عليه يف زمان أو مكان" :قال سيبويه ،انية أو املكانية حقيقة أو جمازاالزم
  .151"ك تضمره وإن شئت أظهرتهنولك

للخرب احملذوف عند العلم به إذا شئت إظهاره وقع  كان متثيل سيبويه  ملاو 
أحد شراح كتاب  قال ابن خروف "،رجل يف مكان وال شيء يف زمان ال" :بقوله

 ا مرفوعا ويظهرون اجملرور والظرفيظهرون خرب [ 18ب]م ال ّنعن بين متيم إ" :سيبويه

                                       
 يف ع : فإن ال. - 152
 .2/276، كتاب سيبويهراجع:  - 151
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وابهلل التوفيق  انتهى. وقد مر نقله عن شرح أوضح املسالك "كالم سيبويهوهو ظاهر  
 اهلادي لكل سالك واحلمد هلل رب العاملني.
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 لثاملبحث الثا
 تستثناءيف معىن اال
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ُمدَخل يف متعدد مذكور أو مقدر عنه يف  154هو إخراج ما هو  تستثناءاال
وج وابإلدخال واملراد ابإلخراج الداللة على اخلر  ،أخواهتاأو إحدى  "إال"ِـ ب 156حكمه

ه الداللة على خروج ما هو مدلول على دخول يف نفاملعىن أ ؛الداللة على الدخول
ما دل املتعدد على دخوله فيه  نللسامع أب 155نياملتكلم فهو إعالم من .إخل ،دمتعد

ه حمكوم عليه حيث إنته من يخواهتا خارج عنه يف نإحدى أ وأ "إال"من املذكور بعد 
 نفٍي أو إثباٍت. حبكم 

ذكره بعد  نخراجه أإومعىن  157عن الشاطيب شرح أوضح املسالكقال يف 
ه كان ن ذلك للسامع بتلك القرينة ال أنيه فيما تقدم فبه مل يُرِد دخولنأ نيمب "إال"
وغريه وهو  مة اللسان سيبويهاإلخراج عند أئِ  رادا للمتكلم ث أخرجه هذا حقيقةم

 نتهى. ا ،غريه الذي ال يصح

" مثال ُمدخل يف زيدٌ  "ما جائين أحد إال املستثىن يف حنو نذلك أ وتفصيل
من حيث  فيه ه مدلول على دخولهنبال شك مبعىن أ "أحد" املتعدد املذكور الذي هو

 ،ه فيهلكن إدخال ،لكونه فردا من أفراده ستثناءي قبل احلكم املعترب بعد االأ ،هو هو
يقصد أن  [18]ا ه ملنأل ؛أي الداللة على دخوله فيه وفهِمه عنه ليس مرادا للمتكلم

بذلك بعد  ئر أفراد أحدام على سكما حيكبنفي اجمليء عنه   "زيد"حيكم على 

                                       
 "ما هو" ساقطة من ع. - 154
 "يف حكمه" ساقطة من ع. - 156
 وع: املتكلم.  لفي - 155
( حمدث، فقيه أبو إسحاقبن موسى بن دمحم اللخمي، الغرانطي، املالكي الشهري ابلشاطيب، ) هو إبراهيم - 157

 .1/119، معجم املؤلفني راجع:. 780/1199أصويل، لغوي، مفسر، مات سنة 
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القابل ألن يراد به  من أحد همراديدل به السامع على لفظ اج إىل فاحت ،ئهاستثنا
ة من حيث هي يوإن يراد به بعضها دون بعض لكونه موضوعا للماه ،مجيُع أفراده

مما وضعها  "إال"وكانت لفظة  ،األجناس ءاهي على ما هو التحقيق يف وضع أمس
املذكور بعدها مما تناوله متعدٌد مذكوٌر أو مقدر ليس مرادا  نالواضع للداللة على أ

بعدها زيدا الذي مل يكن مقصودا ذاكرا  "إالـ"بء افج ،ابحلكم الوارد على ذلك املتعدد
ئال يتناوله بعد ابحلكم على أحد بنفي اجمليء ليخرج هبا زيدا قبل احلكم عن أحد ل

نصب العامل على القبيلتني االكالم واعترب انعقاد احلكم  احلكم فيفوت غرضه. فإذا مت
ا عنه حصًة ييف ضمن األفراد اليت هي ما عدا زيدا منف "أحد"فصار  ،انصبابًة واحدةً 

مثبتا له حصة من اجمليء لوقوعه يف  "زيد"من اجمليء لوقوعه يف سياق النفي وصار 
كما كان   "الإ"لإلثبات فلم يبق أحٌد بعد احلكم متناوال ملا بعد  159املفيد سياق إال

ال  ،هي هي 158ة من حيثيا هو للماهمنالتناول إ نوذلك أل ،متناوال له قبل احلكم
من حيث حلصة من حصصها واحد الواقع يف سياق النفي بعد احلكم حصة من أحد 

 نفكما أ "إال"ل كما عرفَت فلم يبق شامال ملا بعد و ال لأل خروالتناول لآل ؛هو هو
له له بعد كذلك عدُم تناو   ،يقبل احلكم من مقتضي وضعه اللغو  "إال"تناوله ملا بعد 

شرط شيء مع القليل قليٌل ومع بة ال ياملاه ن. فإيوضعه اللغو  ىاحلكم من مقتض
ه موضوع للماهية نلنا إقوقد  ؛يمنف يالكثري كثري ومع املوَجب موَجٌب ومع املنف

 شرط شيء هذا. بأي ال  ،من حيث هي هي[ 19ب]

                                       
 وع: املفيدة.  لفي - 159
 "من حيث" ساقطة من ع. - 158
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هو املنع عن دخول بعض ما  :ستثناءيف تنقيحه اال 170قال صاحب التوضيح
وهذا تعريف " :وقال يف توضيحه ؛وأخواهتا "إالـ"ه بيتناوله صدر الكالم يف حكم

وأخواهتا إن  "إالـ"من قال هو إخراج ب نأل ،التعاريفئر ادُت به وهو أجود ستفر 
بعد احلكم فيكون تناقضا يكون ن أا إماإلخراج  نأل ؛حقيقة اإلخراج فممتنع 171أراد
وحقيقة اإلخراج ال يكون إال بعد  ،يف كالم هللا تعاىل أو قبل احلكمواقع  ستثناءواال

ا منوإ ،اإلخراج من احلكم الكالم فيمتنع الدخول واملستثىن غرُي داخل يف حكم صدر
ه يفهم حيث إنأي من  ،لكالم من حيث التناولصدر احكم املستثىن داخل يف 

التناول بعد  نأل ،حيث التناول املستثىن من صدر الكالم وضعا واإلخراج ليس من
ه إخراج ما نم صرحوا أبّنحقيقة اإلخراج غرُي مرادة على أ نفعلم أ ؛ابقٍ  ستثناءاال

املراد ابإلخراج املنع عن الدخول جمازا وهو غري مستعمل يف  نفعلم ألواله لدخل. 
 نتهى. ا 172"فالتعريف الذي ذكرته أوىل ،احلدود

اإلخراج جماز عن املنع وال  نأأي ال  171ال ذا  وال ذلكاملراد ال هذا و  :أقول
 ه اإلخراج مننأه من احلكم بل املراد نأوال  ،اإلخراج من التناول من حيث هو هو نأ

حمكوٌم  "إال"املتعدد الذي يتناول ما بعد  حيث إنأي من  ،التناول من حيث احلكم
 . "التناول ابٍق بعد نفال إخراج أل" :قوله .كم ما نفٍي أو إثباتٍ حبعليه 

                                       
 .أي: التفتازاين - 170
 "إن أراد" ساقطة من ع. - 171
 .2/44على التوضيح،  التلويحشرح راجع:  - 172
 "وال ذلك" ساقطة من ع. - 171
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 نأل ،فهو ممنوع ستثناءعترِب بعد االالتناول ابٍق بعد احلكِم امل نأردمت أ إن :قلنا
تصري  ؛ا من حيث ماال هل ،ة املتعدد من حيث هي هييا هو ملاهمنالتناول إ[ 20]ا

ع ضدها على ما هو مقرر مقابلة هلا م 174ة مع كل عارضياملاه نفإ معروضة ألمر ما
فإحدى الواقع يف سياق النفي احملكوم  ،خرحد املتقابلني ال يصدق على اآلأيف حمله و 

فال يشمل  ،صار معروضا للحكم ابلنفي "إالـ"عليه بنفي اجمليء بعد إخراج زيد عنه ب
 حلكم وضعا منتٍف قطعا. فالتناول بعد ا معروض للحكم ابإلثبات أعين زيداما هو 

الواضع  نفإ ،وال ضري التناول ابٍق قبل اعتبار احلكم فهو مسلم نوإن أردمت أ
فعدُم  ،ه احملتاج إليهنفإ ،التناول ملا بعدها إال بعد احلكم نتفاءعالمًة ال "إال"ما جعل 

وهلذا  ستثناءحتيج إىل االاا مل ح لغة وإالص يالتناول قبل احلكم ال يضران بل ال انتفاء
أي لدل  ،أي الداللة على خروج ما لواله لدخل ،قالوا هو إخراج ما لواله لدخل
 الكالم على دخوله يف احلكم. 

حقيقة  نوذلك أل ،خراج على حقيقته ال املنع جمازافاملراد ابإلخراج هو اإل
اإلخراج املراد هنا هي الداللة على خروج ما كان مدلوال على دخوله كما مر وهو 

إال على حقيقة اإلدخال مبعىن الداللة على الدخول وهي  قفهبذا املعىن ال يتو 
فراده اليت منها املستثىن إدخال له فيه أميع قة فإن ذكر املستثىن منه املتناول جلمتحق

 ابملعىن املذكور فصح اإلخراج على حقيقته من غري مانع. 

                                       
 : مع كل ما عارض.  ليف  - 174
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 ،فإن أراد به حقيقة املنع فهو ممتنع .إخل ،عن دخول نعامل 176هنأب عريفهوأما ت
أي الداللة على كونه ممنوعا من الدخول ال يتحقق إال  ،حقيقة املنع عن الدخول نأل

 ،ن ما ال يكون خرجاأضرورة  [ 20ب] الداللة على كونه خرجا  أي ،بعد اإلخراج
ته عن الدخول يف يمدلوال على ممنوع :أي ،على خروجه ال يكون ممنوعاأي مدلوال 

ما أا و يال إخراَج حقيقه نما قبل احلكم فألأعنده ممتنع  ياإلخراج احلقيق نلك احلكم
متنع واملوقوف على ه موقوف على املنأل ،ممتنعٌ  يفاملنع احلقيق ؛ه تناقضنبعده فأل

املخرج قبل  نأل ،لالزم على امللزومطالقا إاإلخراج جمازا وإن أراد به  ؛املمتنع ممتنع
 نلك ؛نعقاده ممنوع دخوله فيه بال شك كان صحيحاايدخل فيه بعد  الئلاحلكم 

ر بعد فانظ ،دا على القوم انقلب عليهر او  هناحلدود عنه فما ظَ  ةجيب صياناجملاز مما 
 .175ذااجذ تهابوابهلل التوفيق يف جعل أصنام الش ،ذلك إن أجود التعاريف ماذا

 

                                       
 يف ل : وأما تقريره أبن. - 176
 يف ل: أصنام الشهاب جذذا. - 175
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 املبحث الرابع
 وابلعكسمن النفي إثبات  تستثناءاال نيف أ
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وهو املعتمد  ،ه كذلكنالنقل من أئمة اللغة أ نئلون به على ذلك أباستدل القا
ال "ه لو مل يكن من النفي إثباتا ال يتم التوحيد بقولنا نإثبات مدلوالت األلفاظ وأبيف 

ا يتم منوالتوحيد إ ؛غريه تعاىل فقطة عن ينفي األلوه ينئذمعناه ح نأل "إله إال هللا
 ستثناءفاال ،والالزم ابطل فكذا امللزوم ،هونفيها عمن سوا ،ة له تعاىليإبثبات األلوه

من النفي  ستثناءقال ليس اال ،ن مل يوافقهم على هذاوم ،من النفي إثبات وابلعكس
ء ابق ستثناءاالم احلكم فمقتضى وهي عد ، من اإلثبات نفيا لتحقق الواسطةإثباتا وال
  .إثبات الحمكوم عليه بنفي و نه غري مسكوتا عاملستثىن 

ه من النفي إثبات جماز تعبريا نة أيكالم أهل العرب  نل أبو عن األ وأجابوا 
 نعن الالزم وهو عدم احلكم ابلنفي ابمللزوم وهو احلكم ابإلثبات كما أ[ 21]ا

ال "داللة  نوعن الثاين أب ،العكس جماز تعبريا عن عدم احلكم ابلثبوت ابحلكم ابلعدم
 . يعلى اإلثبات حبسب عرف الشرع ال حبسب الوضع اللغو  "إله إال هللا

إما مفسر ابإلخراج على ما فسره القوم أو ابملنع على ما عرف  ستثناءاال  أقول
 ما كان فهو من النفي إثبات وابلعكس ايوأ مفصالكما مر   به صاحب التوضيح

النفي واإلثبات نقيضان فكما ال جيتمعان كذلك ال يرتفعان  نمن املقرر أ نأل ،قطعا
فيه  شيء من أحدمها أو منع عن الدخول 177خرجألعدم الواسطة بني النقيضني. فإذا 

ن خيرب ن ما يصح أفإ ؛الحموهو  ،لزم ارتفاع النقيضني وإال ابلضرورة خردخل يف اآل
سكت ين أو  ،أن حيكم عليه بنفي أو إثبات ن كان يف نفس األمر يصحعنه وإ

                                       
 يف ل: خرج. - 177
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فإن ارتفاع  .وال يكون ذلك ارتفاع النقيضني ،امفال حيكم عليه بشيء منه 179عنه
ن يكون هنا  أ -قدس سره- ديعن الس "لو املبحث األ"يف  النقيضني على ما مر

كما يف املسكوت   نسبةر و رة ال يصدق إجياهبا وال سلبها فحيث ال يتصو نسبة متص
لكن بعد النطق به  ؛لنقيضنيا افال يكون ارتفاع ،ر هنا  إجياٌب وال سلبٌ و عنه مل يتص

منه أو بكونه ممنوع الدخول يف حكم املستثىن حكم املستثىن واحلكم عليه ابخلروج عن 
  .كما هو ظاهرمنه مل يبق مسكوتا عنه  

ه نفإذا أخرج عن النفي كان املعىن أ ،باتثإوحكم املستثىن منه إما نفي أو 
هذا األمر الذي نفي عن املستثىن منه إن كان قصر الصفة على  .ا عنهيليس منف
ا عما نفي يمنف [21ب] وليسا" زيدما قام إال "و "ما قام إال زيد"حنو  ،املوصوف

فعلى  ،"زيد إال قائم ما"عنه املستثىن منه إن كان قصر املوصوف على الصفة حنو 
وعلى الثاىن يلزم أن يكون اثبتا  املستثىن منه نفي عن 178ال يلزم أن يكون اثبتا ملو األ

  .ال لزم ارتفاع النقيضني وهو حمالوإ 190ملا نفي عنه املستثىن منه

ه ليس مثبتا له ما أثبت للمستثىن منه حنو ناإلثبات كان املعىن أ وإذا أخرج عن
 ؛ لزم ارتفاع النقيضتني وهو حمالا عنه وإاليأن يكون منففيلزم  ،ا"قام القوم إال زيد"
مبعىن اإلخراج  ستثناءاالما إذا كان أ ؛ابلعكس قطعامن النفي إثبات و  ستثناءاالف

املنع عن دخول بعض ما يتناوله صدر الكالم  نفأل ،ما إذا كان مبعىن املنعأو  فظاهر

                                       
 يف ل:  فإن سكت عنه.  - 179
 يف ل وع: اثبتا له ما. - 178
 "منه" ساقطة من ع. - 190
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له يف هو الداللة على كون ذلك البعض الذي يتناوله صدر الكالم ممنوعا دخو 
  .حكمه

حكم صدر الكالم   ك البعض مدلوال على كونه ممنوعا دخوله يفوكلما كان ذل
وكلما كان كذلك كان  ،ه غري داخل يف حكم صدر الكالمنكان مدلوال  على أ

وكلما كان كذلك كان مدلوال على  ،ه خارج عن حكم صدر الكالمنمدلوال على أ
على  "إالـ"فالداللة ب ،النطق أبحدمهاه داخل يف نقيضه إذ ال واسطة بينهما بعد نأ

مع  يلداللة على عدم دخوله فيه املساو ة دخوله يف حكم صدر الكالم هو ايممنوع
فليس  ينئذحالواسطة  نتفاءلدخوله يف نقيضه بعد النطق به الخروجه عنه املستلزم 

 "إال"الذي هو معىن  ستثناءاال 191املنع عن الدخول هو معىن نأل ،لبتةأمسكوتا عنه 
 منطوق هبا يف الكالم بال شك.  "إال"و

 ، يكون مسكوتا عنه يف ذلك الكالموكل معىن نطق ابلدال عليه يف كالم ال
واملنع على ما مر  ،ال يكون مسكوتا عنه "إالـ"فاملنع عن الدخول املدلول عليه ب

مسكوت  حكم صدر الكالم فهو منطوق به ال [22]ايستلزم الدخول يف نقيض 
 عنه. 

قد يذكر يف  ،نعم ؛من النفي إثباٌت وابلعكس قطعا ستثناءاالأن  فقد اتضح
 ،وحكٌم غري صريح غري مقصود ؛عنه ستثناءالالكالم حكم صريح هو املقصود اب

من النفي إثبات وابلعكس من احلكم املقصود ويكون غري املقصود  ستثناءاالف
 وهذا ال يضران وال جيديكم نفعا.  ،مسكوتا عنه

                                       
 ساقطة من ع."معىن"  - 191
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ه يدل  نفإ ،192زيدعن عن القوم إال  القيام فينْ ئل أَ اوذلك مثل ما إذا قال ق
ا منإ "إال" نفإ ،م عن زيد ال على إثبات القيام لهكالمه على إثبات عدم نفيه القيا

هو نفي املتكلم القيام عنهم وإخراجه  تفيد إخراَج زيد عن القوم يف حكمهم الذي
  .عنهم يف هذا احلكم يستلزم إدخاله يف نقيضه

ال أن يثبت القيام له فهو مسكوت  ،أن ال ينفى املتكلم القياَم عنه ونقيُضه
عدم نفي املتكلم القيام  ا املنطوق به ثبوتَ منعنه يف إثبات القيام له ونفيه عنه وإ

 . 191عنه

ياَم لزيد ال للقوم إال لزيد دل كالمه على نفي إثباته الق وإذا قال أثبت القيامَ 
ا هو إخراج زيد عن القوم يف حكمهم منإ "إال"ما يفيده  نأل ،على نفي القيام عنه

دخاله اا يستلزم منوإخراجه عنهم يف هذا احلكم إ ،الذي هو إثبات املتكلم القيام هلم
كلم القيام لزيد ال أن ينفى ثبت املتيونقيض حكمهم هو أن ال  ،يف نقيض حكمهم

ا املنطوق به هو عدم منه له وإوت عنه يف نفي القيام عنه وإثباتفهو مسك ،القيام عنه
 . له م القيامإثبات املتكل

القيام عن القوم  194ي" فليس معناه معىن أنفزيدٌ  وأما إذا قال "ما قام القوم إال
 ،املستثىن مسكوتا عنه يف إثبات القيام له ونفيه عنه [ 22ب] يكون حىتإال عن زيد 

في نو  ،لنفي القيام عن القوم "ما" نأل ،عن زيد "إال"القيام عن القوم  ينتفأبل معناه 

                                       
 يف ل: إال زيد. - 192
 "القيام عنه" ساقطة من ع. - 191
 يف ع : نفي. - 194
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القيام عن  انتفى "ما قام القوم"فمعىن  ؛ئه عنهاعن الشيء هو الداللة على انتفالشيء 
 ،ومثة بني فعل النفي وضمري املتكلم ".القوم"و "قام"احلكم هنا معترب بني  نفإ ،القوم

القيام  نتفاءالقيام عن القوم أو أحكم اب انتفاءعلى  فمعناه أدل ؛والقيام والقوم فضلة
عىن ما مف ،196فعل املتكلممن نفي هنا مستفاد من احلرف الوال ،عن القوم إال عن زيد

عن القوم يف  زيد خراجا 195ديمقإال عن زيد وإال القيام عن القوم  انتفىأي  ،ذكرانه
 القيام انتفاءيف نقيضه ونقيض فيلزم أن يدخل  ،القيام عنهم انتفاءحكمهم الذي هو 

دخاله يف الثبوت هو إو  ،دخاله يف الثبوتإيستلزم  نتفاءفإخراجه عن اال ،ثبوت القيام
  النفي إثباٌت قطعا من غري شبهة. من ستثناءاالف ،عني اإلثبات

ال أثبت  لزيد للقوم إالكان املعىن ثبت القيام   ،"زيدا "قام القوم إال وإذا قال
الذي هو  يف حكمهم "القوم"عن  "إال زيدا"فإذا أخرجت  ؛لزيد القيام للقوم إال

هو  نتفاءداخل يف االاإلو  ،القيام انتفاءفقد أدخلته يف نقيضه الذي هو  ،ثبوت القيام
  .هذا مسكوتا عنهكون من اإلثبات نفي قطعا فال ي ستثناءاالف ،عني نفيه عنه

على  "ما قام إال زيد"إنكار داللة " :رحيف شرح الش 197قال العالمة التفتازاين
ن النفي ه منة أيت وإمجاع أهل العربايلزيد يكاد يلحق إبنكار الضرور ثبوت القيام 

 انتهى.  "إثباٌت ال حيتمل التأويل

                                       
 يف ل: من الفعل املتكلم. - 196
 : تفيد.ليف ع و  - 195
)سعد الدين( عامل مشار  يف النحو والتصريف واملعاين والبيان  هو مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاين - 197

 .12/229، : معجم املؤلفنيراجع. 781/1198ني واملنطق وغري ذلك، مات سنة والفقه واألصل
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 ؛يإنكار داللة ما ذكر من حيث الوضع إنكار الضرور  ننسلم أال " :عليه قيل
حبسب العرف واإلمجاع على ما  ؛ا يصح ذلك لو مل يثبتوا داللة ما ذكرمنوإ[ 21]ا

وإن  ،ء يف قبوله التأويل مبا ذكرانامنهم فال خف ن أريد به ثبوت هذا الكالمإ .ذكر
 انتهى.  "منوعفمبال أتويل  يأريد اتفاقهم على ثبوت مفهومه احلقيق

 ،ل كالمهم اجملمع عليهو العقل ال جيوز عادة أن أي ناملراد أ نولك أن تقول إ
 ،مثل هذا نأل ؛وإن كانت العبارة قابلة للتأويل يف اجلملة مع قطع النظر عن العادة

أي اإلمجاع على إثبات مدلول لفظ جمازا إبطالق األخص على األعم غري معهود 
اتفقوا على  لماف ؛ولو واحد يف مرة خرعليه اآل بهن بعضهمه لو تسامح نإ حىتمنهم 

ظاهره هو  ندل ذلك على أ ،تنبيٍه  من واحد منهم على خالفه هذا التعبري من غري
ع جتويز ذلك يف مادة ما مبجرد احتمال العبارة يؤدي إىل ارتفا  نوأل ؛املراد ال غري

ها لتأويل فيها كلها أو أكثر األلفاظ الحتمال ائر االوثوق هبم يف إثبات مدلوالت س
 نه قد تقرر أنلك ابلنقل عنهمفيلزم أن ال يُثبت اللغُة رأسا أو أكثرها  ،قريبا أو بعيدا

 طريق معرفة اللغة النقل. 

" يدل على اإلثبات ال زيد حنو "ما قام إال نث بعد ثبوت اإلمجاع وتسليم أ
اللة حبسب العرف العام ال تلك الد نداعي إىل أتويل كالمهم اجملمع عليه ودعوى أ

 الوضع اللغوي. 

القول بكونه من النفي إثباتا وابلعكس ال يصح يف   نالداعي هو أ :فإن قلت
 صاحب التوضيح نفإ 199{ة إال بطهورال صل} :ملسو هيلع هللا ىلصصور حنو قوله كثري من ال

                                       
 .12/128، فتح الباري شرح صحيح البخاريراجع:  - 199
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 نأل ،[23ب]وهذا ابطل  صالة بطهور اثبتة لو كان نفيا أو إثباتا يلزم كل" :قال
 صا. خلانتهى م "هور موجود ال جيوز الصالةطلو كانت مفقودًة وال خرشرائط اآلال

ابلنسبة  بل هو إضايف ،يالقصر يف احلديث ليس حبقيق نمن الواضح أ :قلت
على صحة الصالة مقصورة  نأ 180{ة إال بطهورصلال } فمعىن ،198ثإىل احلد

اع شرائطها اليت منها الطهور إذ ال صالة إال ابجتم 181ثدَ تتعداه إىل احلَ الطهور ال 
ويزيده وضوحا ما ذكره النحاة من  ؛ئر الشروطاتها ابلطهور خاصة ال بسصح نأال 

 182{ال صلة إال بطهور}ـف ؛ال تقع إال جوااب لسؤال مذكور أو مقدر التربئة "ال" نأ
مع  هل من صالة"مبعىن  ؟"بال طهور هل من صالة" :جواب عن سؤال من يقول

 ؟"هل من صالة حبدث"ه قال نفكأ ،وعدم الطهور مساٍو للحدث ؟"عدم طهور
فيكون  ،الطهور ال بد له يف صحة الصالة أي 181{ال صلة إال بطهور} :فقال

 نتفاءاملشروط اب نتفاءاحلدث اجملامع لعدم الطهور الفال صالة مع  ؛شرطا يف صحتها
إذ  ،184{ة الكتابال صلة إال بفاحت} :ملسو هيلع هللا ىلصله كقوله اوقس عليه أمث ،هذا ،الشرط

ه خطاب الشارع على ما تقرر يف حمل نفإ ،إال بفاحتة الكتاب ةياملراد ال صالة شرع
 ؛وهنا موجود وال صارف مل على املعىن الشرعي إال إذا مل يكن أو صرفه صارفحي

وجودها الشرعي مقصور  نأي أ بفاحتة الكتاب ة موجودة إالية شرعفالتقدير ال صال

                                       
 يف ل : إىل احلديث. - 198
 .12/128، فتح الباري شرح صحيح البخاريراجع:  - 180
 احلديث.يف ل : إىل  - 181
 .12/128، فتح الباري شرح صحيح البخاريراجع:  - 182
 .12/128، فتح الباري شرح صحيح البخاريراجع:  - 181
 . 2/26، أبواب الصالة، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي راجع: - 184
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لقران أو مل يقرأ بغريها من ا أاها إىل عدمها سواء قر ال يتعد ،على قرائة فاحتة الكتاب
ال صلة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة } :ذلك حديث الصحيحنيوضح يبشيء أصال كما 

  .186{الكتاب

ه ال يصح نمن أ" : [24]ا 185القاضي أبو بكر الباقالينفال يرد ما ذكره 
وهو مرتدد  تقدير شيء بد منفاحتة الكتاب مع وجودها حسا فال النفي لصالة بدون

  انتهى. "حد منهما فكان جممالاح لو وال مرج ة والكمالبني الصح

من الصالة بغري  فما يوجد يف احلس ة وال بديدان الصالة ابلشرعي إذا قانفإ
ا من غري كلية فيصح السلب  يصورة الصالة ال الصالة الشرعا هو منإ ،فاحتة الكتاب

إذا أريد تقدير فعل   تقدير الصحة ال الكمالنيا تعكليوإذا صح السلب   مانع
صلى هللا قال ولذلك  ؛وجودها شرعا انتفاءتها شرعا هو غري صح انتفاءفإن  ؛خاص
فنفي عنه الصالة مع وجودها  187{ك مل ُتَصلنَصل فإ} ،للمسيء صالتَه وسلمعليه 
  تقدير الصحة فال إمجال يف احلديث. نيوإذا تع احس

                                       
 .241، رقم: 2/26، أبواب الصالة، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي راجع: - 186
هو دمحم بن الطيب بن دمحم بن جعفر بن القاسم البصري، ث البغدادي، املعروف ابلباقالين )أبو بكر(  - 185

، معجم املؤلفني راجع:. 401/1011، ولد ابلبصرة، وسكن بغداد، مات سنة متكلم على مذهب األشعري
10/108. 

 .6/90، فتح الباري شرح صحيح البخاري راجع: - 187
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فاحتة  نتفاءة يف نفس األمر ابيصحة الصالة الشرع انتفاء نث ال خيفى أ
ملن أداه اجتهاُده إىل عدم  189فاحتة الكتاب انتفاءتها شرعا مع الكتاب ال ينايف صح

 هذا.  ،وله أجرذلك أيضا شرع مقرر من عند الشارع  نأل ،وجوهبا يف الصالة

 ا صحيح إال بويليأي ال نكاح شرع 188{ال نكاَح إال بويل} :ملسو هيلع هللا ىلصوكقوله 
ها إىل غريها من اا التتعدّنالأ ،ال تتعداه إىل عدمه صحته مقصورة على الويل نمبعىن أ
 ،يالنكاح الشرعا هو صورة النكاح المنحسا إ نكاح بال ويلفوجود  والشروط األركان

هنا  يفاندفع ما أورده القاض ؛ة فال إمجالتقدير الصح 200نيوتع كليفصح السلب ال
فعليك بقياس أشكاهلا عليها وحل لفهم أمثاهلا وقد انفتح الباب حبمد هللا  ،أيضا

 شكاهلا.إ

 لَ تُ قْ ي َ  نْ أَ  ن  مِ ؤْ مُ لِ  نَ كاَ   ماَ وَ ﴿ يف قوله تعاىل" :قال صاحب التوضيح :فإن قلت
ه  نأ 202ال[ 24ب]هو كقوله وما كان له أن يقتل مؤمنا عمدا  201﴾أ  طَ خَ  الَ إِ  نا  مِ ؤْ مُ 

 ،أل اخلطوال جيوز إذُن الشرع ابلقت ،ذن الشرع بهإه يوجب نأل ،كان له أن يقتل خطأ
 ،وهذا" :جيب فيه الكفارُة. قال ء على تر  الرتوي وهلذاااثبتٌة فيه بنرمة جهة احل نأل

                                       
 "ال ينايف صحتها شرعا مع انتفاء فاحتة الكتاب" ساقطة من ع. - 189
 .1109، رقم: 1/409، كتاب النكاح، : اجلامع الصحيح سنن الرتمذيراجع - 188
 يف ل : تعيني. - 200
 . 82ساء، اآلية: اقتباس من سورة الن - 201
 يف التوضيح: إال أنه. - 202
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 ستثناءاالة محلوا يوالشافع ،وهو أقوى دليل على هذا املذهب ،هدليل تفردُت به إبيراد
 إنتهى. 201"األصل هو املتصل نلك ،خطأ على املنقطع فرارا عن هذا يف قوله إال

 نفر ال انإليه أل دليل على ما ذهبواه أقوى نال حجة يف ذلك وإن زعم أ :قلت
 :حيث قال 204ه متصل مفرغ كما ذكره البيضاوينبل خنتار أ ،من كونه متصال

 أحال اخلط إالأي ال يقتله يف شيء من األحوال  ،ونصبه على احلال أو املفعول له"
أي إال قتال  ،ه صفة مصدر حمذوفنأو على أ 206أللخطإال أو ال يقتله لعلة 

 نتهى. ا 205"خطأ

 ؛من النفي إثباتا ستثناءاالوإن كان  أ،م من ذلك إذن الشرع ابلقتل اخلطوال يلز 
 :حيث قال إثباته للمستثىن على ما أشار إليه البيضاوي ستثناءاالما يفيد  نوذلك أل

ه نفإ أخط ما صح له وليس من شانه أن يقتل مؤمنا بغري حق إال وما كان ملؤمن"
من حيث هو نتهى. هو صحة صدور القتل وجوازه من املؤمن ا 207"على عرضته

 ل. و واملوجب لإلذن هو الثاين ال األ ،مؤمن عقال ال جوازه شرعا

                                       
 .2/414: التوضيح: راجع - 201
، الشافعي، قاض، عامل ابلفقه والتفسري واالصلني ، الشريازيهو عبد هللا بن عمر بن دمحم بن علي البيضاوي - 204

 .5/87، معجم املؤلفني راجع:. 596/1295والعربية واملنطق واحلديث، مات سنة 
 يف ل : لعلة للخطإ. - 206
 .2/214بيضاوي،  راجع: - 205
 .2/214: بيضاوي، راجع - 207
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 ةيابملشتق يفيد علتعليق احلكم  نملا تقرر من أ منا قلنا من حيث هو مؤ منوإ
من أن أي ما صح ملؤ  ،ة اإلميانيشتقاق فتعليق نفي القتل ابملؤمن يفيد علذ االمأخ

 مانع له من ذلك. [ 26]اإميانه  نفإ ،يصدر منه قتل مؤمن إلميانه

للمؤمن يف مجيع  صحة صدور القتل مبعىن اجلواز العقلي اثبت :فإن قلت
 . أفائدة يف إثباته له يف حال اخلط يةأو  أكون ينفى عنه يف غري حال اخلطأحواله في

د املسبوق له مباٍد منها القص يكل فعل اختيار   نقد تقرر يف حمله أ :قلت
حيث من وابلوعيد الشديد عليه من واملؤمن بتحرمي قتل املؤ  ؛له ابلتصديق بفائدة ما

 ا. يئدة له تصديقا يقيناال فه نه مؤمن بذلك مصدق أبإن

 قتلهبفائدة ل ة التصديق اليقيينيمنه من تلك احليث ىوكلما كان كذلك ال يتأت
فائدة ما من ولكن من حيث استعماله الوهم قد يتوهم  ،اجتماع املتنافيني متناعال

فقد يغلب حكم عقله على حكم ومهه  لعاجلة فينازع ومهه عقله ويدافعهاحلظوظ ا
موجها إىل أويل  يهلإلاومن مثة كان اخلطاب  ؛وقد ينعكس فيصدر منه القتل فيدفعه

أي ذوي  209﴾بِ باَ لْ ألَ  اْ ويل أُ  يَ  وة  ي  حَ  صِ صاَ لقِ اْ  يفِ  مْ كُ لَ ﴿وَ  ياأللباب يف قوله العل
ء املدلول عليه بقوله اتقم الذين يرجى منهم اإلّنفإ .العقول اخلالصة من شوائب الوهم

حكم ة حكم الوهم على وإذا كان صدور القتل بغلب 208﴾ونَ قُ ت ا ت َ  مْ كُ لا عَ لَ ﴿ يالعل
 ؛اإلمياين اليقيين يضعف وينقص التصديق يالة بقدر غلبة احلكم الومهالعقل فال حم

ن أن يقتل مؤمنا يف غري حال مؤم هو ه ال يصح عقال ملؤمٍن من حيثنفظهر أ

                                       
 .178اقتباس من سورة البقرة، اآلية:  - 209
 .178اقتباس من سورة البقرة، اآلية:  - 208
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ه لعدم نفإ ،ه مؤمنحيث إنال ميتنع صدور القتل منه من ف أا يف حال اخلطوأم أ؛اخلط
ئدة ما ابف قال يلزم أن يكون له تصدي قتل املؤمن قصده إىل القتل أو لعدم قصده إىل

يح من مؤمن صحه حيث إنمنه من  هور فصد ،يف إميانه[ 25ب]يكون قادحا  ىتله ح
ه وصحة نفي إمكان صدور  أئدة إثباته له يف حال اخلطافظهر ف ؛غري نقص يف إميانه

 .أري حال اخلطمنه عقال يف غ

إال إذا مل يكن أو صرفه  يالشرعخطاب الشارع حيمل على املعىن  :فإن قلت
 عنه صارٌف على ما هو مقرر يف حمله فما الصارف هنا؟ 

والتخيري بني  ةهو اإلابحت اإلذن الشرعي نفإ ،الصارف استحالُته عقال :قلت
ه نأل ،لنفس عن فعله ال يكون إال عن قصدٍ فعله أو كف ا نوال شك أ ؛الفعل والرت 

 ال قصَد فيه مطلقا أو إىل أالقتل اخلط 210كما مر أوة  يمن املبادي لألفعال االختيار 
يف حني عدم القصد  الستلزامه القصد يواز على الشرعقتل املؤمن فيستحيل محل اجل

 هذا.  ،وهو حمال ،ألمٍر واحدٍ 

حبسب عرف الشرع ال حبسب الوضع  "إله إال هللا ال"ة دالل نإ :وأما قوهلم
ه لو كان كذلك ملا فهم منها التوحيَد َمن ال معرفَة له بعرف نأ 211هفريد ،ياللغو 

 "هللا إله إال ال"ا دعا قريشا إىل كلمة مل ملسو هيلع هللا ىلصه نفإ ،والالزم ابطل ار قريشالشرع من كف
 ذاَ هَ  نا إِ  دا  حِ واَ  ا  لَ َة إِ لَِ آلاْ  َعلَ جَ أَ ﴿" :الواقي طالب قاموا و ـند أبعحني كانوا اجتمعوا 

                                       
 يف ل وع : و. - 210
 يف ل : فريد. - 211
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وذلك ال  ؛م فهموا منها التوحيدَ ّنوهذا دليل واضح على أ 212﴾ب  جاَ عُ  ء  يْ شَ لَ 
 ،إال إبثباهتا له ونفيها عما سواه ىوذلك ال يتأت ؛ة عليه تعاىلييكون إال بقصر األلوه

 دالة على اإلثبات لغة ال شرعا. "إال" نفعلم أ

ة منها السبق عليهم بعرف الشرع يا فهموا قصر األلوهمنإلعلهم  :فإن قلت
 للمؤمنني. [ 25]امن هذه الكلمة ملكان خالطِتهم  ملسو هيلع هللا ىلصومبراده 

لو كان كذلك لكان الواجب عند عرض الكلمة على من مل خيالط  :قلت
معىن  ملسو هيلع هللا ىلصيعلمهم  211الذين مل يبلغهم عرُف الشرع أن املؤمنني أصال من األعراب

يصح إسالمهم  ىتفهم مبراده حويعر  ،يراد منها حبسب عرف الشرعالكلمة الذي 
صلى ده يعلى ما ير ه ال ينخرط يف سلك املوحدين إال ابإلقرار هبذه الكلمة نضرورة أ

  .منها هللا عليه وسلم

ه مفتاح اإلسالم نين فإده من أهم مهمات النفإ ،لنقل إليناولو وقع منه ذلك 
ه مل ينقل فلم يكن واقعا فلم يكن واجبا نلك ئر العباداتاسس الذي يبىن عليه واألسا

وهللا  ،ملطلوبوهو ا يفهو حبسب الوضع اللغو  ،فلم يكن داللتها حبسب عرف الشرع
 مرغوب. املوفق لكل

 

                                       
 .6سورة ص، اآلية:  - 212
  ل : أن مل.يف - 211
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 املبحث اخلامس
 ؟ال ع هل هو العامل يف املتبوع أمالعامل يف التاب نيف أ
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مل املتبوع إىل فقال بعضهم ابنسحاب عا ،ون يف عوامل التوابعياختلف النحو 
 214ونآخر وفصل  ،لعامل للتابع يف اجلميعون بتقدير اآخر وقال  ،التابع يف اجلميع

 ،نسحابمل مقدر وإال فاالافالعوقالوا إن كان التابع هو البدل أو العطف ابحلرف 
وقال بعضهم يف الصفة  ،العامل يف عطف النسق هو احلرف نوقال بعضهم إ

  .أي كوّنا تابعة يوالتأكيد وعطف البيان معنو 

البيان يف عامل الصفة والتأكيد وعطف  نوهو أ" :يوتفصيله ما ذكره الرض
 . "ثالثة أقوال

 ،يالعامل معنو  :وقال األخفش ،العامل فيها هو العامل يف املتبوع :قال سيبويه
 أما البدل فاألخفش ؛لو عامل الثاين مقدر من جنس األ نإ :وقال بعضهم

العامل فيه مقدر من  نعلى أوأكثر املتأخرين [ 26ب] 215يوالفارس 216يوالزايد
يعين ابن  ،فنواملص شريوالزخ والسريايف ومذهب سيبويه واملربد ،لو جنس األ

سق ففيه ثالثة وأما عطف الن ؛ البدل هو العامل يف املبدل منهيفالعامل  نأ احلاجب
 الفارسي وقال ،ل بواسطة احلرفو العامل يف املعطوف هو األ :قال سيبويه :أقوال

                                       
 يف ل : اآلخرون. - 214
( )أبو اسحاق بن زايد بن أبيه الزايدي بن سليمان بن أب بكر ابن عبد الرمحن بن سفيان هو إبراهيم - 216

 .1/14، معجم املؤلفني راجع:. 248/951حنوي، لغوي، راوية، شاعر، قرأ على األصمعي، مات سنة 
، الفسوي )أبو علي( حنوي، بن عبد الغفار بن دمحم بن سليمان بن اابن الفارسي هو احلسن بن أمحد - 215

، معجم املؤلفني راجع:. 177/897راءات، ولد ببلدة فسا، وقدم بغداد، مات سنة صريف، عامل ابلعربية والق
1/200. 
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العامل حرف  :وقال بعضهم ،لو العامل يف الثاين مقدر من جنس األ :217يناجل وابن
 انتهى.  219"العطف

دون التابع عند ئدة اخلالف يف هذا كله جواز الوقف على املتبوع اوف" :قيل
ا هو مه عند من قال العامل فيهامتناعو  ،لو العامل يف التابع غري األمن قال 

 انتهى.  218"لو األ

ومقتضى  -وهو مذهب سيبويه-نسحاب يف اجلميع هو املختار والقول ابال
يصح أن يتعدد  حىتة ي وحدة نوعايا كان أو معنو يمذهبه أن يكون وحدة العامل لفظ

للتابع يف حنو  آخرويف ضمن بعض  ،بعضها للمتبوع 220ضمنيف له أفراد فيثبت 
 آخريف بعض  خروينفى عن اآل ،أو يثبت ألحدمها يف ضمن بعض "ء زيد وعمرواج"

ومقتضى كون وحدة العامل  ؛"زيد القوم إال ءاما ج"و "ء زيد ال عمرواج"يف حنو 
ة يلماهاته املصدر موضوعا لين يكون اسم اجلنس الذي من جزئإة يوحدة نوع ياللفظ

ة بقيد يال للماه ،أي ال بشرط شيء كما إليه ذهب احملققون من حيث هي هي
عموم الفرد املنتشر  نوذلك أل ،ونآخر أي الفرد املنتشر كما ذهب إليه  ،وحدٍة ما

ال على د له أفراد فال يتعد ؛شرتا ة ال على سبيل الشمول وااليعموٌم على سبيل البدل
ه إذا عم عم نفإ ؛ة من حيث هي هيياملوضوع للماه[ 27]اسبيل البدل خبالف 

                                       
هو عثمان بن جين املوصلي )أبو الفتح(. أديب، حنوي، صريف، لغوي، مشار  يف بعض العلوم، مات سنة  - 217
 .5/261، : معجم املؤلفنيراجع. 182/1001
 .2/291، راجع: شرح الرضي - 219
 .2/292، شرح الرضي راجع: - 218
 يف ل : فيثبت ضمن بعضها. - 220



87 
 

 
 

قابل فهو  ،بواحد اختص به وإذا خص ،شرتا مجيع أفراده على سبيل الشمول واال
ه مع الواحد واحد ومع الكثري كثري ومع النفي منفي ومع نفإ ،221قابالتتجلميع امل

 ارض. د ومع اإلطالق مطلق إىل غري ذلك من العو ياإلثبات مثبت ومع التقييد مق

ال  شرتاسم اجلنس موضوٌع للفرد املن نئال أبائل ابالنسحاب قافلو كان الق
لزم من ذلك قيام العرض الواحد مبحلني ختلفني يف حنو  ،ة من حيث هي هييللماه
ء فلو كان اجملىي ،ل على اشرتاكهما يف اجمليءالواو تد نأل "ء زيد وعمرواج"قولنا 

كان إذا   موضوعا للفرد املنتشر "ءاج"املدلول عليه ضمنا يف  222اسم جنس الذي هو
فال يصح اشرتا   ،على سبيل البدل ه ال يتعدد إالنأل ؛نسب إىل أحدمها اختص به

إذا كان موضوعا  املف خبالف خهذا  الواو على االشرتا  وقد دل .فيه خراآل
فيثبت ألحدمها  221اجمليئ يف مطلق حينئذاشرتاكهما  نفإ ،ة من حيث هي هييللماه

 وال غبار عليه.  آخريف  خريف ضمن فرد ولآل

ا يشهد ومم ،ةٌ يابالنسحاب وحدٌة نوع ائلوحدة العامل عند الق نفظهر أ
فلو مل  ،من غري تقدير "قام الزيدون"و "ء الزيداناج"مجاعهم على صحة حنو إلذلك 

من حيث هي ة يًة موضوعا للماهيداللًة تضمن 224يكن املصدر الدال عليه الفعل
  .هذا ختلفني أو حمال ختلفة لزم احملال املذكور من قيام العرض الواحد مبحلني ،هي

                                       
 يف ع : املقابالت. - 221
 يف ع : هو اسم جنس. - 222
 يف ل : يف مطلق فيثبت. - 221
 "عليه" ساقطة من ع. - 224
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 من وجوب تقدير انصب شريمة الزخما ذكره العال نومن هنا يظهر أ
 مَ وْ ي َ وَ  ة  ريَ ثِ كَ   نَ طِ واَ  مَ يف  هللاُ  مُ كُ رَ صَ نَ  دْ قَ لَ ﴿ يف قوله تعاىل ﴾ْي  ن َ حُ  مَ وْ ي َ ﴿ِـ ل [ 27ب]
يوم حنني  الواجب أن يكون نإ :حيث قال 226﴾مْ كُ تُ رَ ث ْ كَ   مْ كُ تْ ب َ جَ عْ أَ  ذْ إِ  ْي  ن َ حُ 

 ذْ إِ ﴿ 225هقول نوموجب ذلك أ" :قال ،منصواب بفعل مضمر ال هبذا الظاهر
 نأل مل يصح هذا الظاهر هفلو جعلَت انصبَ  ،﴾ْي  ن َ حُ  مَ وْ ي َ ﴿بدل من  ﴾مْ كُ تْ ب َ جَ عْ أَ 

بقي أن ف ،مل تعجبهم يف مجيع تلك املواطن ومل يكونوا كثريا يف مجيعها ﴾مْ كُ تُ رَ ث ْ كَ ﴿
عليه  نسحاب على ما يدلمع كونه قائال ابال ؛انتهى ،فعال خاصا به هيكون انصب

رفعها ونصبها وجرها داخلة حتت وأما التوابع فهي يف " :قوله يف املفصل حيث يقول
غري  .انتهى 227"واحدةً  نصبابةً اعلى القبيلتني أحكام املتبوعات يـَْنَصب عمل العامل 

والواحد  ،ة كما مرينوع ةب وحدنسحاالعامل على القول ابال نفإ ؛واقع يف حمله
د يفهو يتق ،وإذا صح أن يكون له أفرادٌ  ،له أفراٌد متعددة 229ألن يكون ابلنوع قابلٌ 

وال يلزم من تقييده يف ضمن  ،آخرويكون مطلقا يف ضمن فرد  ،بقيد يف ضمن فرد
على املعطوف  "يوم حنني"بدال من  "إذ"فوقوع  ؛يف ضمن اجلميعبعض أفراده تقييده 

زمان إعجاب الكثرة ظرفا  يقعال يستلزم أن  "نصركم هللاـ"املعمولة ل 228"مواطن"حمل 
ن هم يف تلك املواطاييلزم كثرهُتم وإعجاهبا إ حىتالكثرية للنصر الواقع يف املواطن 

                                       
 .26اقتباس من سورة التوبة، اآلية:  - 226
 قول. يف ل : أن - 225
 .2/268، راجع: الكشاف - 227
 يف ع : ال يكون. - 229
م : أما بذاته إن كان اسم زمان كمقتل احلنني أو بتقدير مضاف من جانب املعطوف أي  يف هامش - 228

 ومواطن يوم حنني أو من جانب املعطوف عليه أي يف أايم مواطن.
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وال  حد ابلنوع العامل يف مواطن كثريةا يستلزم أن يكون ظرفا للنصر الوامنوإ ؛الكثرية
فكما يصح  ،فرادأالعامل لكونه واحدا ابلنوع يصح أن يتعدد له  نأل ؛حمذور يف ذلك

أن يتحقق يف ضمن أفراد متغايرة شخصا وزماان [ 29]اإذا عمل يف مواطن كثرية 
أن يتحقق  ﴾مْ كُ تْ ب َ جَ عْ أَ  ذْ إِ ﴿ِـ لاملتبوع  "يوم حنني"إذا عمل يف  كذلك يصح ،ومكاان

فال  210غري األفراد املتحققة يف سائر املواطن شخصا وزماان ومكاان آخريف ضمن فرد 
ئر األفراد اد سيهم أن يتقاييلزم من تقييد الفرد األخري بكونه يف زمن إعجاب الكثرة إ

 يلزم ما ذكره.  حىتبذلك الزمن 

د ياملعطوف مبا يق 211ديقتاألصل يف العطف أن  نعلى أ هو مبين :قلتفإن 
 به املعطوف عليه وابلعكس. 

 :حيث قال األصل إن كان مبعىن القاعدة فقد منعه العالمة التفتازاين :قلت
من  نوذلك أل ؛انتهى "يفتقر خالفه إىل دليل حىتذلك هو األصل  نوال نسلم أ"

مل يكن التقييد يف  ملاو  ،ءااالستقر ه ليس منقوال من الواضع بل هو مأخوذ من ناملعلوم أ
فال يستلزم تشار  املتعاطفني يف القيود كليا كما  ،ء انقصاه استقر نبعض املواد ظهر أ

يكن  فدعوى الكلية يف هذا األصل ث ارتكاب احلذف فيما مل ،أشار إليه البيضاوي
كقوهلم األصل وإن كان مبعىن األوىل إن مل مينع مانع   ؛التشريك دعوى ال دليل عليها
قة ياألصُل يف الكالم احلق"قوهلم ك أو مبعىن الكثري ،يف الفاعل أن يلي فعَله وحنوه

ية ليست اال نفعلى تقدير التسليم ال جُيديكم نفعا لوجود املانع الدال على أ ؛وحنوه

                                       
 "ومكاان" ساقطة من ع. - 210
 يف ل : أن يقيد. - 211
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فيه  من القليل الذي ال يصح 212يهبل  ،مبعىن األوىل أو الكثري ت األصلداخلة حت
 وورود. 211وابهلل التوفيق يف كل صدر ،شرتا  يف القيوداال

                                       
 يف ل : هو. - 212
 يف ع : صدور. - 211
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 سبحث السادامل
 ييف تقرير قولم املبدل منه يف حكم املنح
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 ،دون متبوعهالبدل هو املقصود ابلنسبة  نعلى أ[ 29ب]ء استقر االملا دل 
 ا ذكر لنحو من التوكيد والتوطئة كما صرحوا به أيضا.منل إو األ نوأ ؛ولذا عرفوه به

البدل يف  نوإ ،املعرض عنه واملبعد واملزال أي ؛ياملبدل منه يف حكم املنح نقالوا إ
ه لو حذف وأقيم البدل نأ يومعىن كون املبدل منه يف حكم املنح ؛حكم تكرير العامل

صح أصل املعىن وإن  ،ابتداءما كان منسواب إىل متبوعه  ابتداءسب إليه مقامه أبن ين
 يحبذفه كان يف حكم املنحفات التوكيد املستفاد من ذكره فحيث مل خيتل أصل املعىن 

البدل لكونه  نل يف حكم تكرير العامل أومعىن كون البد ،بعدمه املعىن ال خيتل نيف أ
أي ينسب إليه العامل اثنيا قصدا  ،مقصودا ابلنسبة إذا ذكر يعترب معه النسبة

ليه العامل اثنيا قصدا ه إذا ُنِسَب إنأل ،واستقالال. ويلزم من ذلك التكرار حكما
حمل حالله اة كان مقتضى ذلك صح  ملاو  ؛ه ذكر العامل مرة أخرىنفكأ ،واستقالال

حالله حمل وإن يصلح ال البدل ال بد نوإالبدل يف نية احالله خل األول  قالوا ،لو األ
  البيان. نية فيما ال يصلح فيه اإلحالل وتعيالبدل متناعحكموا ابومن هنا  ؛لو األ

ه أي نأالسابع " :يف املغىن يف الفروق بني البدل والعطف البيان قال ابن هشام
وهلذا امتنع البدل  ،خبالف البدل ،لو ة إحالله حمل األيالبيان ليس يف ن 214عطف

 ،ابلنصب اأو كرز  216ابلرفع "زٌ رْ اي سعيد كُ "و " البيان يف حنو "اي زيد احلارثنيوتع
الضارب الرجل زيٍد"   "أان وحنو ،ابلعكس[ 28]اه نفإ خبالف "اي سعيد كرز" ابلضم

ها يأ حنو "ايِء والرجاِل" ويف اأو النس ،ءاويف حنو "زيد أفضل الناِس الرجاِل والنس

                                       
 يف ل : العطف. - 214
 يف ل : ابلضم. - 216
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ئين كال ائك" ويف حنو "جاالرجلني زيٍد وعمرٍو ج ي"أ الرجُل غالُم زيد" ويف حنو
  انتهى. 215"زيٍد وعمروٍ  كأخويْ 

 219﴾وا هللاَ دُ بُ عْ ٱ نِ أَ ﴿ 217ابدال" :افهيف كش شريومن هنا أيضا منع الزخ
دان ييف قوله تعاىل حكاية عن س "به"ء يف اة من اهليمصدر  "نأ"تقدير كون  على 
ك نقال إل 218﴾وا هللاَ دُ بُ عْ ٱ نِ أَ  هِ  بِ ِن تَ رْ مَ أَ  ماَ  الا إِ  مْ لَُ  تُ لْ ق ُ  ماَ ﴿عليه السالم  عيسى

مل  ﴾وا هللاَ دُ بُ عْ ٱ نِ أَ ﴿ِـ بما أُِمْرُت  فقلت إال ،ءامقام اهل ﴾وا هللاَ دُ بُ عْ ٱ نِ أَ ﴿لو أقمت 
 انتهى.  240"املوصول بغري راجع إليه من صلته ءايصح لبق

ء يف اويصح أن يقدر بدال من اهل" :يف املغين فقال واعرتض عليه ابن هشام
 ىاملبدل منه يف حكم الساقط فتبق نا منه أنفمنع ذلك ظ  شريووهم الزخ ،"به"

 انتهى.  241"ا فال مينعئد موجود حساوالع ،ئداالصلة بال ع

عد من هذا يف الرد الزاُم بوأ" :للمغين يف هذا املقاميف شرحه  وقال الدماميين
املفصل ما هذا  ه قال يفنوذلك أ ، حميص له عنه وال يستطيع إنكارهمبا ال شريالزخ
ل إيذان منهم ابستقالله بنفسه ومفارقته و ة األيالبدل يف حكم تنح نوقوهلم إ" ،نصهُ 

 أال ،هل وإطراحو هدار األإأن يـَْعنُوا ال  ،فة يف كوّنما تتمتني ملا يتبعانهالتأكيد والص

                                       
 .2/469، راجع: مغين اللبيب - 215
 "ابدال" ساقطة من ع. - 217
 .15؛ اقتباس من سورة حنل، اآلية: 1اقتباس من سورة نوح، اآلية:  - 219
 .117: اقتباس من سورة املائدة، اآلية - 218
 .2/115، الكشاف راجع: - 240
 .1/11، راجع: مغين اللبيب - 241
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ل مل يسد  و " فلو ذهبَت هتدر األ"زيد رأيت غالَمه رجال صاحلا :تقول ترا َ 
 انتهى.  "اففانظر هذا مع ما وقع له يف الكش 242"كالُمك

 عرتاضني غري وارد.من اال وكل[ 28ب] :أقول

بدال ه لو استقام أن يعرب نمراده يف كشافه أ نفأل أما اعرتاض ابن هشام
ن يصلح أه البد و نفإ ،ن البدلاَمه كما هو شأحذف الضمري وإقامة البدل مقلصح 

 العائد مع وجوده نال أفاملقدم مثله  ،التايل ابطل ملا ذكره نلك ،لو إلحالله حمل األ
املبدل  نء على أابن ﴾وا هللاَ دُ بُ عْ ٱ نِ أَ ﴿وذكره لفظا ال حيصل به اإلرتباط لو أبدل منه 

لرده يف مفصله  تصدىقد ذلك هو التوهم الذي  نفإ ،ةكليمنه يف قوة الساقط ابل
ال أن ل حيث قال و األة يالبدل يف حكم تنح نإاه أن يكون مرادا هلم من قوهلم ونف

 خل. ، إل وإطراحهو يعنوا إهدار األ

من اإلبدال هو حذفه املانع   نصريح يف أ كالمه يف الكشاف  نء يف أاوال خف
 ئد إليهاعء املوصول بال امن ذلك بقمقامه ملا يلزم  ﴾وا هللاَ دُ بُ عْ ٱ نِ أَ ﴿ابلفعل وإقامة 

 نيرد أ وة الساقط مع كونه مذكورا ابلفعلويف ق ،من صلته ال جمرد كونه مبدال منه
 ئد موجود حسا فال مينع. االع

بعضهم مينع  نمن أ "الباب اخلامس"واستوضح من ذلك حال ما ذكره يف 
ئد يف ااملوصول بال عة الطرح فيبقى ياملبدل منه يف ن نء على أائد بنااإلبدال من الع

أن يكون بدال من  ﴾وا هللاَ دُ بُ عْ ٱ نِ أَ ﴿منع يف  شريالزخ نوقد مر أ" :قال ،التقدير

                                       
 .1/55: شرح املفصل، راجع - 242
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الطرح حكَم املطروح لزم  يء منو اولو لزم إعط ،عليهرددانه و  ﴾هِ  بِ ِن تَ رْ مَ أَ ﴿ء يف ااهل
ويرد ذلك قوله  "فكان ميتنع "ضرب زيدا غالمه ،رالتأخري حكَم املؤخ يمنو ء اإعط

 انتهى.  244"واإلمجاع 241﴾بُهُ  رَ يمَ هِ راَ بْ إِ  ىلَ ت َ اب ْ  ذِ إِ وَ ﴿ [ 10]ا تعاىل

وإقامته البدل مقامه  ن املبدل منه صحة احلذفأش نا يبىن على أمناملنع إ نفإ
دل مقامه ال وإقامته البابلفعل صح حذفه  ال فكل ما ء؛اعلى ما دل عليه االستقر 
 نأل ؛246ئد كذلك فال يصح أن يبدل منه شيءاوالع ،يصح أن يبدل منه شيء

ئد مبجرد كونه صحيح احلذف ويف حكم املطروح ال حيصل به اإلرتباط ولو كان االع
ومما  ؛يف مفصله كما مرّ  شريه الزخهذا هو التوهم الذي رد نفإ ،مذكورا ابلفعل

ر احلذف املوجود ال ئد املقداالع 245نا املنوال ما ذكره يف قواعده من أنسجه على هذ
 انتهى.  ،معدوم

 نلك ،ا فيحصل به اإلرتباطابلفعل وإن كان موجود املقدر احلذف املذكور نفإ
ة حمنه ص ن املبدلاش نأل ؛ه ابلفعل ال يصح أن يبدل منه شيءلو مل يصح حذف

 ئد ال يصح حذفه ملا ذكره فال يصح اإلبدال منه.االع نلك ،احلذف ابلفعل كما مر

                                       
 .124اقتباس من سورة البقر، اآلية:  - 241
 .2/666، راجع: مغين اللبيب - 244
 "شيء" ساقطة من ع. - 246
 "أن" ساقطة من ع. - 245
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ه ميكن أن يقرر كالمه يف املفصل على وجه ال نفأل وأما اعرتاض الدماميين
يتضح عند الناظر  لننقل كالمه يف هذا الفصل بتمامهف ،ينايف ما وقع له يف كشافه

 مقتضى سياق كالمه. 

 ل لنحوٍ و ا يذكر األمنوإ ،وهو الذي يعتمد ابحلديث" :قال ما هذا نصه :فنقول
ث أراد أتييد  ،يكون يف اإلفرادكيٍد وتبينٍي المن التوطئة ولُيفاد مبجموعهما فضُل تو 

اليت  يعين هبا األمثلةَ  البدلقال سيبويه عقيب ذكره أمثلة " :فقال ،ذلك بكالم سيبويه
ذكَرها يف الفصل املتقدم على هذا الفصل. وهي قوله وبدل البعض من الكل كقوله 

أراد "رأيت أكثر  ،"هَلاو "رأيت قوَمك أكثَرهم وثلثـَْيهم وصرفت وجوَهها أ[ 10ب]
ه يف حكم نوقوهلم إ ،ه ثىن االسم توكيدانولك" هلاو قومك وثلثي قومك وصرفت وجوه أ

هذا إمتام كالمه يف هذا  247"ما نقله الدماميين آخرل إيذان منهم إىل و ة األيتنح
 الفصل.

عن  جواب .خلإ ...لو ة األيه يف حكم تنحنو قوهلم إقوله  نومقتضى سياقه أ
 ...اد مبجموعهما فضل توكيٍد وتبينيوليف ،ل الفصلو يرد على قوله يف أ رٍ سؤاٍل مقد

 خل. إ

 ييف احلكم املنحل من االمسني و األ نبينهم أه قد تقرر فيما نتقدير السؤال أ
 ،املعرض عنه كذلك نفهو مهدر ال فائدة فيه كما أ وما هو كذلك ،واملعرض عنه

 .خلإ ...يفاد مبجموعهما فضل توكيد وتبينيه ذكر لنفكيف يقال إ

                                       
 .1/55شرح املفصل،  راجع: - 247
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خل. ال يعنون بذلك إ ...لو ة األيه يف حكم تنحنقوهلم إ نوتقرير اجلواب أ
ل و م قد يذكرون مع األّنفإ ،حبيث ال يكون لذكره فائدٌة أصال وإطراَحهل و إهداَر األ

المك وما ينتفي ك ل مل يُسدو فلو ذهبت هتدر األ ،رتباط الكالمال حيص به ضمريا
ه يف نإ"من كل وجه. فلم يعنوا بقوهلم  يسداد الكالم إبهداره ليس يف حكم املنح

خل. إ ...ابستقالله  بنفسهة بل ذلك إيذان منهم كليأنه مهدر ابل "لو ة األيحكم تنح
 ل. و واستقالله بنفسه يستلزم صحة إحالله حمل األ

والذي يدل على كونه " :قال يف الفصل الذي يلي هذا الفصل ما نصه
 ذلك صرحيا يف قوله عز وجل ، حكم تكرير العامل بدليل اجمليءه يفنمستقال بنفسه أ

 مْ وتِِ يُ ب ُ لِ  نِ محَْ لرا ابِ  رُ فُ كْ يَ  نْ مَ لِ  ناَ لْ عَ جلََ ﴿ قولهو  249﴾مْ هُ ن ْ مِ  نَ مَ آ نْ مَ وا لِ فُ عِ ضْ تُ اتسْ  ينَ ذِ لا لِ ﴿
 انتهى.  260"االشتمال[ 11]اوهذا من بدل  248﴾ة  ضا فِ  نْ مِ  فا  قُ تسُ 

 ؛قامه َلما صح تكرار العامل صرحيال وإقامة البدل مو فلو مل يصح حذف األ
ة إحالله حمل يالبدل يف ن نوهو قوهلم إ ،العامل داخل عليه يف التقدير نفظهر أ

ئل هبذا. قال يف فصل عطف اشري قاإلحالل ميتنع اإلبدال والزخفحيث ميتنع  ،لو األ
 والذي يفِصله لك من البدل شيئان:" :البيان ما نصه

                                       
 .76اقتباس من سورة األعراف، اآلية:  - 249
 .11اقتباس من سورة الزخرف، اآلية:  - 248
 .1/169، املفصل يف صنعة اإلعراب راجع: - 260
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 إ 
َ
 261:رار حدمها قول امل

 262وعاَ قُ وُ  قـُُبهُ رْ ُر تَـ يْـ الطَّ  هِ يْ لَ عَ     رٍ شْ بِ  يِّ رِ كْ لبَ ِ  اْ ارِ التَّ  نُ ابْ  انَ أَ 

يف حكم تكرير العامل لكان والبدل  "يمن البكر "لو جعل بدال  "راشْ بِ " نأل
 . "رٍ شْ بِ "يف التقدير داخال على  "التار "

الثاين من أجل أن  261دهوور  ،ما يعتمده احلديثل ههنا هو و األ نوالثاين أ
ل  و واأل إذ هو كما ذكرت املعتمد ابحلديث والبدل على خالف ذلك ،يوَضح أمرُه

اإلحالل  متناعال بدال يف قول املراراال متناعابه حكم نانتهى. فإ 264"كالبساط لذكره
جمرد كونه هو العمدة  من غري أن يصح  .خلإ ...و كان املرار من استقالله بنفسهفل

البيان يف  266نيالبدل وتع متناعقامه ملا كان حلكمه ابل وإقامة الثاين مو حذف األ
ل كالبساط لذكره و واأل ،كونه هو املعتمد ابحلديث  أي ،قول املرار معىًن إذ هذا املعىن

ويف البدل فال معىن حلكمه مبنع  ،يع مواده كما دل عليه كالمه هنامتحقٌق يف مج
 البدل يف بعض دون بعض. 

                                       
راجع: موية. بن سعيد بن حبيب الفقعسى، أبو حسان، شاعر إسالمى، من شعراء الدولة اال هو املرار - 261

 .7/188، األعالم للزركلي
 . 4/245املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية،  راجع:البيت من الوافر وهو ملرار األسدي،  - 262
 يف ل : وورود. - 261
 .1/150، : املفصل يف صنعة اإلعرابراجع - 264
 يف ل : تعيني. - 266



99 
 

 
 

ل وإقامة البدل مقامه  و بصحة حذف األئل يف مفصله اق شريالزخ نفظهر أ
 .خلإ ،يعنوا أن ال بقولهيف املفصل  ياملنف نفإ ،ما جرى عليه يف كشافه فال منافاةك

م ما َعَنوا ّنوهو صحيح فإ ،مع كونه مذكورا يف الكالم ابلفعلة كليهو اإلهدار ابل
ل بل ما ذكرانه من صحة حذف و األ [ 11ب] ةيه يف حكم تنحنذلك بقوهلم إ

ل وإقامة البدل و هو صحة حذف األ واملثبت يف الكشاف ،هحالل البدل حملإل و و األ
ة حذفه ء لعدم صحاة إقامته مقاَم اهلصح نتفاءَة عنه اليالبدل ينف ملاه نفإ ؛مقاَمه

ن يصلح أبد و ال البدل ندل ذلك على أ ء املوصول بال راجع إليه من صلتهالبق
 وهو أي ما بين ،يصلح لذلك كما هنا ال يكون بدال فحيث الل و إلحالله حمل األ
ن يصلح البدل أبد و الأي قوهلم  ،ية من القاعدة املذكورةة يف االيعليه منع البدل
ء على هذه القاعدة اة بنية يف اآليوإن كان منع البدل ل أيضا صحيحٌ و إلحالله حمل األ

 ء هللا تعاىل. اإن ش 265رهظيسفيه ما 

ل يف املثال ويف املفص ،حذفه ابلفعل الربط يف الكشاف نتفاءملوجب الوا
ل يف و األ نمعىن قوهلم إ نأء على اعتداد به مع كونه مذكورا ابلفعل بناملذكور عدُم اال

ة كلياألول ُمهدٌر ابل نل هو أو ة األيالبدل يف حكم تنح نكقوهلم إ  ياملنح 267حكم
املبدل  نيرد عليه أ ،نعم ؛تفقاادم املنافاة بينهما ولع ،فافرتقاوإن كان مذكورا ابلفعل 

 269"الغالمُ "و "ازيد"الم من حيث هو مضاف إىل ضمري منه يف مثال املفصل أما الغ
ل فيتم شاهدا على ما و فإن كان األ ،من حيث هو هو ال من حيث هو مضاف

                                       
 يظهر.يف ل :  - 265
 يف ل :احلكم. - 267
 يف ل : إىل ضمري زيٍد أو الغالم. - 269
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ئد اال عب تدأء املباالبدل مقامه عنده لبق ةه وإقامه ال يصح حذفُ نلكن يرد أ ،عاهاد
 "به"ء يف امن اهل ﴾وا هللاَ دُ بُ ِن اعْ أَ ﴿ إبدالإليه من خربه اجلملة كما ال يصح عنده 

وقد دل كالمه هنا ويف  ؛ء املوصول بال راجع إليه من صلتهاة حذفه لبقلعدم صح
البدل  نإ .ر بينهمالكشاف على صحة حذفه وإقامة البدل مقامه على ما هو املقر 

 فيصح حذفه وإحاللوإن كان الثاين  ،لو حالله حمل األن يصلح الأالبد و [ 12]ا
فإذا  ؛ة الم امللكياإلضافة الم ن" فإه أبن يقال "زيد رأيت له رجال صاحلاالثاين حمل

لكن ال يقوم شاهدا على ما ادعاه إذ ال يلزم من كون  ،أبرزت صح الربط واملعىن
 ،لو ا يرتتب على الثاين دون األمنالربط إ انتفاءو  ،راالغالم مهدرا كون الضمري مهد

 . غري ما ذكره الدماميين آخرهذا حبث  نلك

ية املذكورة يف اآل ا منع اإلبدال يف كشافهمنإ شريالزخ نحاصل إيراده أ نفإ
 حذفه وإقامة البدل ه يصحنل مبعىن أو ة األييف حكم تنحالبدل  نء على قوهلم إابن

ادهم مر  ن أنييف مفصله على من فسر قوهلم هذا هبذا املعىن وب 268ردمقامه. وقد 
ا إطراَحه وإقامَة البدل مقامه نو عْ ال أن يَـ  ،خلإ ...250بذلك هو اإليذان ابستقالله

فمنُعه يف كشافه  ،ابعرتافهما ذكره يف املفصل هو مراد القوم هبذا القول  نإ 251حيثو 
اإلبداُل  انتفى ،تفىحيث إنمعناه صحة حذفه وإقامة البدل مقامه ف نء على أابن

 ه بعد اإلقرار.فال يستطيع إنكار  ،عرتافه يف مفصلهفاسٌد اب

                                       
 يف ل : وقد ورد. - 268
 .1/167، : املفصل يف صنعة اإلعرابراجع - 250
 يف ل : مقامه حيث. - 251
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 وإحالل البدل حمَله يف مفصلهئل بصحة احلذف اق شريالزخ نوقد عرفت أ
 .عليه كالمه يف كشافه فاندفع ما أورده الدماميين ما بين طبق على

ئدة ذكر املبدل ااستشهد به من املثال على فما  نوأما ما أوردانه فحاصله أ 
افه ه ال يقوم شاهدا عليه أو يقوم ويناقض ما جرى عليه يف كشنمنه مع البدل إما أ

 نء على ما تقرر بينهم من أابن "به"ء يف امن اهل ﴾وا هللاَ دُ بُ ِن اعْ أَ ﴿من منع إبدال 
ل و ن يصلح إلحالله حمل األأالبدل البد و  نأو  ،ياملبدل منه يف حكم املنح[ 12ب]

 املستلزم لصحة حذفه كما دل عليه كالمه يف املفصل حسب ما مر تقريرُه. 

مبثال من  فلو استشهد ؛واملفصل يف الكشاف هكالميْ وهذا ال يندفع بتوافق  
اشرتطوا الضمري م ّنفإ ،شتمال لقام شاهدا من غري تناقضٍ أمثلة بدل البعض أو اال

ة مع كونه مذكورا ابلفعل ملا  كليل مهدرا ابلو فيهما ملفوظا به أو مقدرا. فلو كان األ
 كان الشرتاطهم ذلك معىًن. 

املبدل منه هو الغالم من  نإأي  ،ل من الرتديدو حنن خنتار الشق األ :فإن قلت
ن يصلح إلحالله أالبدل البد و  نمن قوهلم إ الزمال نأل ؛حيث هو مضاف وال منافاة

 يويف حكم املنح ،ه مبدٌل منهحيث إناملبدل منه من  نل وما يف معناه هو أو حمل األ
حذفه ال  امتناعوهذا ال ينايف  ؛يع املوادقامة البدل مقامه يف مجيصح حذفه ابلفعل وإ

فعدم صحة حذفه يف  ،الربط يف املثال املذكور انتفاءة بل ألمٍر عارٍض كيمن هذه احليث
  .ةكليال يقدح يف   ياملثال املذكور هلذا األمر العارض

يناقض ما  وما يف معناه  لو ن يصلح إلحالله حمل األأالبدل البد و  نقوهلم إ
ه يلزم أن نغاية ما يف الباب أ لودل عليه كالمه يف املفص يف الكشاف هعليه كالم بين
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وهنا   ،ذلك إذا كاان من جهتني ختلفتني وال حمذور يف ،مقصودا وغري مقصوديكون 
ا هو لكونه  منإ ،وكونه غري مقصود الكالم لربط ا هومنكونَه مقصودا إ  نكذلك فإ

 كالباسط لذكر البدل.

لو مل مينع مانٌع.  ياملبدل منه يف حكم املنح ناألمر إىل أ عفقد رج :قلت
إذ يصح أن يقال يف  ؛ة يف األمثلة املذكورةيولو كان املراد هذا ملا منعوا البدل[ 11]ا

 :قول املرار نفإ ،حذفه ابلفعل لو مل مينع مانعٌ  املبدل منه فيها يصح ناجلميع إ

 رٍ شْ بِ  يِّ رِ كْ لبَ اْ ِ  رِ تاَ  نُ ابْ  انَ أَ 

مقامه لو ال مانع لزوم إضافة الصفة  "بشر" هوإقام "يالبكر "يصح فيه حذف 
 املعرفة ابلالم إىل ما ليس معرفا ابلالم.

ه  نوال شك أ "،رأيت"لعامل يف املثال املذكور هو ا نء يف أاخفال  :فإن قلت
ه ال نفإ ،صاحلا" خبالف "التار " يف البيت كما يعمل يف "غالمه" يعمل يف "رجال

رتباط الكالم مع افاملانع يف املثال عدم  ،متعريفه ابلال نتفاءإضافته إىل "بشر" ال يصح
 ،يل مانٌع عرضو واأل ،توجه العامل إىل البدل امتناعيت ويف الب ؛صحة توجه العامل

ة املذكورة دون حنو هذا فلهذا حكموا مبنع اإلبدال يف األمثل ؛فافرتقا والثاين ذايت
 املثال. 

ء يف اعن اهل ﴾وا هللاَ دُ بُ ِن اعْ أَ ﴿ال وجه ملنعه يف كشافه إبدال  ينئذفح :قلت
وال  ،ابلفعل إىل جمروره ياجلر املفضف ية هو حر العامل يف اآل نأء يف اخفإذ ال  "به"

ِن أَ ﴿و ؛يح كذلك يعمل يف االسم أتوياله كما يعمل يف االسم الصر نشك يف أ
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ل فيصح عم ،252ًة يف أتويل املصدريعلى تقدير كون "أن" فيها مصدر  ﴾وا هللاَ دُ بُ اعْ 
تم ميتنع إضافته إىل "بشر" ه كما بينن. فإبيت املرار"التار " يف َـ کء فيه وليس االب
عدم صحة توجه ية فاملانع يف البيت ء كذلك يف اآلاتعريفه ابلالم وليس الب نتفاءال
 ،ل مانع ذايتو واأل ،رتباط الكالم مع صحة التوجهاية عدم ويف اآل ؛إىل البدللعامل ا

 فافرتقا.  يضوالثاين َعرَ 

ء يف "به" موافٌق امن اهل ﴾وا هللاَ دُ بُ ِن اعْ أَ ﴿إبداَل [ 11ب] فتجويز البيضاوي
بقوله وليس من شرط البدل جواز طرح  على صاحب الكشافوإيراده  ؛للقواعد

َحزّ  انتهى ُمصاب 254"ئداء املوصول بال عامنه بق 251يلزمل ل مطلقااملبد
َ
 .امل

صاحب املفصل لو استشهد مبثال من أمثلة بدل  نال نسلم أ :فإن قلت
 نَة قوهلم إكليالبعض أو اإلشتمال لقام شاهدا على ما ادعاه من غري أن يناقض  

البعض  م كما مر قد اشرتطوا يف بديلّنفإ ،لو يصلح إلحالله حمل األن أبد و البدل ال
 واإلشتمال الضمري ملفوظا به أو مقدرا. 

 ،ئد بال مرجعامقامه لبقي العفلو صح حذف املبدل منه ابلفعل وإقامة البدل 
ن يصلح إلحالله أالبدل البد و  نفاملقدم مثله فينايف صدق قوهلم إ ،لكن التايل ابطل

 ا. كليل  و حمل األ

                                       
 .727-1/725، : تفسري الكشافراجع - 252
 يف ل :فيلزم. - 251
 .2/281 ،: تفسري البيضاويراجع - 254
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يُربط الثاين  احتيج إليه لسبق ذكر املبدل منه امنالضمري إ نء يف أاال خف :قلت
حذف املبدل منه فإذا ه بعُضه أو مالبُسه بغري ضمري. نل لعدم داللته على أو ابأل

ابلفعل وأقيم البدل مقامه ال يؤتى ابلضمري لعدم اإلحتياج إليه لعدم مقتضيه بل يؤتى 
 سيبويه يعنِ صَ  يكون الكالم مربوطا. واملعىن صحيحا كما دل عليهابلظاهر على وجٍه 
يهم ومك أكثَرهم وثلث"رأيُت ق ة داللًة واضحًة حيث قال يف قولهيف األمثلة املذكور 

" اهلو " أراد "رأيُت أكثَر قوَمك وثلثي قوَمك وصرفُت وجوَه أهلاو وصرفُت وجوهها أ
 انتهى.  ،256توكيدا االسمُ  ينه ثُ نولك

 ؛عد حذف املبدل منه لعدم سبق ذكرهالرابط به أقام الظاهر مقام الضمري نفإ
البدل هو املقصود  نء أاستقر عليه اال مراده ذلك حتقيقا ملا دل نأب [ 14]اوصرح 
مرا واثنيا مض ،ال ظاهراو أي ذكره مرتني أ ، االسُم توكيداينه ثُ نث قال ولك ،ابلنسبة

من ئدة مجع البدل مع املبدل منه إزاحًة ملا ميكن أن يتوهم افنبه على ف ،إلفادة التوكيد
 االسَم ىنفلم عدل من مراده وث ،مراد املتكلم األمثلة املذكورة ما ذكرتهه إذا كان نأ

 وكرره. 

 نفيه داللًة على ما ذكرانه كذلك فيه داللٌة على أ نهذا كما أ ث كالم سيبويه
ة إحالله يه يف ننوأ ،البدل يف حكم تكرير العامل نوأ ،ياملبدل منه يف حكم املنح

 ل. و بد أن يصلح إلحالله حمَل األه النوأ ،لو حمَل األ

شتمال لقام شاهدا من بدل البعض أو اال ه لو استشهد مبثال من أمثلةنفظهر أ
 ل. و األ ن يصلح إلحالله حملَ أالبدل البد و  نإ :قوهلمة كليغري منافاة ل

                                       
 .1/160الكتاب لسيبويه، راجع:  - 256
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" ليس مانعا ٌد ُحْسُن ابهِلا"فـَتَـَنْت ِهنْ  أتنيث الفعل يف حنو نومن هنا يظهر أ
الضمري يف ابهلا مما اقتضاه سبق ذكر  نإذ كما أ ،لو حمَل األمن صحة إحالل البدل 

منه املبدل   ثُ نيأتء التأنيث يف "فتنت" مما اقتضاه كذلك تا  ،ملبدل منه لربط البدل بها
منه ال حاجة إىل الضمري ه إذا ُحِذَف املبدل نفكما أ ،ثنالفاعل مؤ  نللداللة على أ

مقتضى   نفإ ؛ثا ال حاجة إىل عالمة التأنيثنكذلك إذا مل يكن الفاعل مؤ   ،للربط به
ة يل وكونِه يف نو ة األييف حكم تنح وكون البدل ياملبدل منه يف حكم املنح كون

 [14ب] أن يصح حلوُل البدل حمَله يف أن يكون منسوابليس إال  ،لو إحالله حمل األ
وال يقتضي أن يقوم مقاَمه يف ذلك ويف مجيع  ؛ابتداءل و ما كان منسواب إىل األ 255إليه

  والتابع البدل من التوابع نأل ،ذلك غري ملتزم نفإ ،لو ما يقتضيه خصوص لفظ األ
وما قالوا كل اثن إبعراب سابقه  ،ل اثن إبعراب سابقه من جهة واحدةك

 ات سابقه. يوخبصوص

هلا" وُحْسُن اب ات خصوص لفظ "هنديالتأنيث من مقتض  نء يف أاوال خف
ه حيث إنن أي م ،"فتنت" الواحد ابلنوعِـ ا فاعل لحيث إّنمن  "إال"ليس بدال منها 

 ،به حقةالتأنيث مل ءتا حيث إنمن  ال ،ثنيسند إىل املذكر وإىل املؤ  نأل ؛صاحل
 حلوقها عند إسنادهكذلك يقبل عدم   ،ثنء عند إسناده إىل املؤ افكما يقبل حلوق الت

ضاح ما  يا. وابهلل التوفيق يف إكليه واحدا ابلنوع و إىل املذكر على ما هو مقتضى كون
 ا.يا جليوجعل ما كان خف ،كان مشكال

                                       
 يف ع : إليه ابتداء ما كان. - 255
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 عاملبحث الساب
 يف انصب املستثىن ورافعه
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. أوضح املسالكل استوفاها يف شرح اة أقو ياختلف يف انصب املستثىن على مثان
 ،واملربد ه مذهب سيبويهنوزعم أ وحدها وإليه ذهب ابن مالك "إال"س فه ننمنها أ

وابن  يوالفارس 259وإليه ذهب السريايف "إال"الفعل املتقدم بواسطة  257هنومنها أ
 . وإليه ذهب ابن خروف "إال"ه الفعل املتقدم بغري واسطة نومنها أ 258شذالبا

ل حيث قال انتصاب ما و هو األ ،يف املغين واألصح على ما ذكره ابن هشام
 انتهى.  271"وحنوها هبا على األصح 270﴾يل  لِ قَ  الا إِ  هُ نْ وا مِ بُ رِ شَ فَ ﴿ يف "إال"بعد 

  .272والزجاج هذا مذهب املربد :والشمين قال الدماميين

 . بدر الدين ابن مالك [ 16]ا ه األصحنوممن صرح أب :قال الشمين

والعامل ما  ،صلة لهوحم ستثناءاالمة ملعىن و مق "إال" نإ" :يووجهه ما قاله الرض
ئب عن ء اناحرف الند نكما أ  "ستثينأ"انئبة عن  "إال" نإم املعىن املقتضي أو و به يتق

 أاندي. 

                                       
 يف ع : أن. - 257
، أبو سعيد العالمة، إمام النحو، وصاحب التصانيف، وحنوي هو احلسن بن عبد هللا بن املرزابن السرْيايف - 259

 .227ص:  ،نزهة األلباءراجع: . 159/879بغداد، وكان أبوه جموسيا فأسلم، مات سنة 
بن خلف األنصاري الغرانطي، املعروف اببن الباذش، من العلماء ابلعربية، من أهل  هو علي بن أمحد - 258

 .4/266، : األعالم للزركليراجع. 629/1111غرانطة، مولدا ووفاة، مات سنة 
 .248البقرة، اآلية: اقتباس من سورة  - 270
 .1/70، مغين اللبيب راجع: - 271
: عامل ابلنحو واللغة. ولد ومات يف بغداد. كان يف الزجاج بن السري بن سهل، أبو إسحاق هو إبراهيم - 272

 . 1/40،: األعالم للزركليراجع. 111/821، مات سنة ربدفتوته خيرط الزجاج ومال إىل النحو فعلمه امل
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ق به ه شيء يتعلنأل "إال"ون العامل الفعل املتقدم أو معناه بتوسط يوقال البصر 
 انتهى.  271"الكالم فشابه املفعول ء بعد متاماالفعل معىن وقد ج

 وال معناه.  هه ال فعل مثَ نإخوتك مع أ "القوم إال زيدا" ه صحةه يردنواعرتض أب

الفعل إذ كان يف إخوة يف إخوتك معىن  نإني أن يقولوا يوللبصر  :يقال الرض
  .274أي ينتسبون إليك ابألخوة ،معىن النسب

"هذه األعيان  قولكقلت مثل هذا اإلعتذار ال يتأيت يف مثل  :قال الدماميين
 " انتهى. هذه اخلشبة حجارة إال

 :هما نص "املفتوحة املشددة نابب إ"يف املغين يف  قد ذكر ابن هشام :أقول
ين كونه تقديره بلغ "هذا زيد نبلغين أ" ر ابلكون حنوأي اخلرب جامدا قد ،وإن كان"

تقول هذا زيد  ،خرب عنه بلفظ الكونيصح نسبته إىل امل ،كل خرب جامد  نأل ؛زيدا
 انتهى.  276ئن زيدا ومعنامها واحداهذا ك وإن شئت

ة عقُدها ييف كل ما وقع يف مجلة امساملستثىن  نني أن يقولوا إيفللبصر وعلى هذا 
 وغريه إلطراده.  ئن فيندرج فيه مثال الدمامييناه منصوب مبعىن كنإ ؛من امسني جامدين

"ما قام  ه ينتقض بنحونللقول األصح أب يعلى توجيه الرض واعرتض الدماميين
 انتهى. ،ا موجود وال نصبهب ستثناءالا أحدا إال بكر" ابلرفع على البدل إذ
                                       

 .2/90، على الكافية شرح الرضيراجع:  - 271
 .92-2/91 ،على الكافية : شرح الرضيراجع - 274
 . 1/40، مغين اللبيب راجع: - 276
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 "الفعل"بواسطتها أو  "الفعل"أو  "إال"[ 16ب]ه نء قلنا إاالناصب سو  :أقول 
كون مرفوعا وجواب أو من املستثىن ما ي نأل ؛لى اإلطالقوحده حيث مل يكن انصبا ع

 .انتفى انتفىلعمله شرطا مىت حتقق حتقق العمل ومىت  ندل ذلك على أ جوازا راجحا
ها وحبثَت على هذا آخر أبسرها وتتبعَتها عن  ستثناءاالوأنت إذا استقرأت أقساَم 

 فضلةً  يئهون وهو مشاهبته ابملفعول يف جميه الذي ذكره البصر نحبثا وجدَت أالشرط 
 "الكالم فشابه املفعولبعد متام  ءاق به الفعُل معىن وقد جه شيء تعلنأل ،حيث قالوا

عمل فيه الفعل  275مافانتصاَب املفعول  "إال"يعين فانتصب ابلفعل بواسطة  ،انتهى
 ،لةفض ئهأي جملي ،بعد متام الكالم يئهوما حصلت املشاهبُة إال جمل ،إال بعد مشاهبته

 فإن ما مت الكالم بدونه ال حيتاج إليه الكالم يف متامه فيكون فضلة.

واملشبه " :ما نصه ستثناءاالبعد ما عد أقساَم  يف املفصل يشر مة الزخقال العال
 انتهى.  277"فضلة ئهوالثاين يف أحد وجهيه وشبهه به جملي ،لو ابملفعول منها هو األ

معىن مع مانع  ن تتحقق معىن وصورة أو معىن ال صورة أو صورة الإما أوهذه 
فالنصب على  أو ال معىن وال صورة من غري مانع يأو معنو  يصناع تباعمن اال

الث لوال ويف الث ،وممتنع يف القسم الرابع ؛والثاين ،لو واجب يف القسم األ ستثناءاال
املانع موجود فصار على ثالثة  نلك ،يف ضروبه مطلقا تباعالا ازاملانع كان القياس جو 

 أضرب. 

 جيب فيه النصب.  :لو األ

                                       
 يف ل : فيما. - 275
 .1/458، : شرح  املفصل يف صنعة اإلعرابراجع - 277



001 
 

 
 

 جيوز فيه النصب جوازا راجحا.  :والثاين

  جيوز فيه النصب جوازا مرجوحا. :والثالث

 ؛لة الضرب الثالث من القسم الثالثنقضا من أمث الدماميين[ 15]اوما أورده 
 زا جوازا مرجوحا. ئفلهذا مل جيب النصب فيه بل كان جا

ن أإما  ستثناءاالالكالم الذي يقع فيه  نيل الكالم يف هذا املقام هو أصوتف
 ء القوم إالاحنو "ج ،ء كان مذكورا بركنيهاا. فإن كان موجبا فسو ييكون موَجبا أو منف

يف جواب من قال  "إال زيداالقوم "حنو قولك  "إال زيدا أو ال القوم إخوتك"و "زيدا
فيه واجب  فاملستثىن "من القومُ "يف جواب من قال  "وإخويت إال زيدا من جائك"

اب املستثىن بعد اإلجي نأل ؛يه فضلةً ه املفعوَل يف جمئيشب حينئذاملستثىن  نأل ؛النصب
فاملستثىن يف اجلواب  ،من اإلثبات نفيٌ  ستثناءاال نأل ،ليس بعمدة ال معىًن وال صورةً 

 له الفعل ملا هو اثبته اتباعفامتنع  ،أو معناه املثبُت للمستثىن منه عنه الفعلُ  يمنف
  ،ه ليس بفاعل معىننه ليس بفاعل لفظا فيشبه املفعوَل يف أنكما أ  ،بفاعل معىن فليس
  .ه ليس بفاعل لفظانكما أ

لني شابََه املفعوَل و مذكورا بركنيه كاملثالني األفإن كان ذلك الكالُم املوجب التام 
 نأل ؛ني األخريين شابه املفعوَل معىنً صورًة ومعىًن. وإن كان غري مذكور بركنيه كاملثال

ه مل نلكالم مذكورا بركنيه فكأال صورة لعدم كون ا ،الفعل مل يكن اثبتا له يف املعىن
 نلك ،ْشِبِه املفعوَل صورةً يُ كالم صورة مل ء بعد متام اليوما مل جي ،متام الكالم ء بعديجي

فهي كافية  ،ه فضلةكونه تابعا كافيٌة لتحقق كون  متناعة املوجبة اليمشاهبته املعنو 
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كان الكالُم [ 15ب]وإن  "الفعلـ"أو ب "إالـ"ء قلنا إن نصبه بالوجوب نصبه سو 
  .ايمنف

أي  ،أي مذكورا فيه املستثىن منه أو ال يكون تاما ،تاماما أن يكون الكالُم إف
ال  ستثناءاالفإن كان غري تام فال نصب على ال يكون املستثىن منه مذكورا فيه. 

وهو املسمى  ، جوازا بل يعرب على حسب العواملال وجواب وال وال بغريها "إالـِ"ب
ه نوذلك أل ؛"ما مررُت إال بزيدٍ "و "إال زيدا ما رأيتُ "حنو "ما قام إال زيٌد و غابملفر 
ا منوالتابُع إ ،منه بدَل البعض من الكل وبدل ،احملذوفيف احلقيقة للمستثىن منه  تابعٌ 
فيه  "إالـِ"ل لومتبوُعه معرٌب على حسب العوامل ال عم ،إبعراب متبوعه  بُ يُعرَ 

 أي مشاهبته ابملفعول.  ستثناءاالعلى شرط النصب  نتفاءال 279فكذلك التابع

ه فاعٌل نلك ،ثىن وإن كان تابعا للمحذوف حقيقةاملست نل فألو أما يف املثال األ
من  ستثناءاال نوأما معىن فأل، أما لفظا فلعدم ذكر متبوعه لفظا لفظا ومعىن ظاهرا

 فالفعل أو معناه مثَبٌت له معىن.  ،النفي إثبات

املستثىن لكونه  نالفاعل وإن كان مذكورا لك نألخريين فألوأما يف املثالني ا
وإن كان تابعا للمفعول به حقيقة مل  278معىنو  ظاهرا لفظا  "إال"ال به ملا قبل مفعو 

جيز النصب على  وكلما كان كذلك مل ،ال لفظا وال معىن حكما ومشاهبةً يكن مفعوال 
 الشرط.  نتفاءاملشروط اب نتفاءال ستثناءاال

                                       
"والتابُع إمنا يُعَرُب  إبعراب متبوعه ومتبوُعه معرٌب على حسب العوامل ال عمل إلال فيه. فكذلك التابع"  - 279

 ساقطة من ع.
 يف ل : يف معىن.  - 278
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م مذكورا بركنيه أو ال يكون  كان الكالم تاما فإما أن يكون الكال  290فإن
ل و الابأل ستثناءاالمل يكن مذكورا بركنيه فكذلك النصب على  فإن ؛كذلك

وقوله  291{يوَم ال ظل إال ِظلهُ } :ذلك حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلصو  ،جوازاالوجواب وال ،والبغريها
وأمثال  291{َء إال ِشفاُؤكاشفال} وقوله 292،{ةخر اآل [17]ا ال عيَش إال عيشُ }

 مشاهبِته ابملفعول معىًن وصورًة.  نتفاءوذلك ال ،ذلك

حمله البعيد الذي  محال على "ال"املستثىن لكونه بدال من اسم  نأما معىن فأل
فيكون فاعال  معىن الفعلخلرب احملذوف الذي هو حمكوٌم عليه اب بتداءهو الرفُع ابال
فيكون املستثىن مثبتا له اخلرب احملذوف  ،إثباتٌ  من النفي ستثناءاال نأل ؛وعمدًة معىنً 

يُنفى يف  نأل حملذوف لكونه واحدا ابلنوع صاحلاخلرب ا نأل "؛ال"عن اسم  ياملنف
 يف سياق اإلثبات.  سياق النفي ويُثَبت

ه صار املستثىن صورًة كأحِد رُْكين الكالم لكونه مل يذكر بطرفيْ  نوأما لفظا فأل
ء انقله والكالم عليه إن ش 294يجيءسحقيقة كما  "ال" ه خربنه بعُضهم أنالكالم  ظ
 الرفُع نيفتع ،النصب وجواب وجوازا انتفىاملشاهبة صورة ومعىن  انتفىوكلما  ؛هللا تعاىل
 . تباععلى اال

                                       
 :وإن.يف ل وع - 290
 .550، رقم: 1/111، : صحيح البخاريراجع - 291
 .1906، كتاب اجلهاد، رقم: مسلم راجع: - 292
 .2181، رقم: 802، كتاب السالم، ص: مسلم راجع: - 291
 يف ل :  جييء. - 294
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فإما أن يكون املستثىن مقدما على املستثىن منه  ،بركنيهوإن كان الكالم مذكورا 
 أو مؤخرا عنه. 

ئين إال احنو "ما ج ،صال كان أو منقطعافإن كان مقدما وجب نصبه مطلقا مت
عتبار ابعد  يئهه ُمشابه للمفعول صورة جملنأل" ما ذهب إال محارا أحدٌ "و "أخا  أحدٌ 

 ،295ميملانع التقد تباعاال امتناع 296يفمعىن  لكالم وُمشارٌ  ملا يشبه املفعولمتام ا
ه فضلٌة من هذا نفصح أن يقال إ ،ذا املانعكونه فاعال هل  امتناعفشابه املفعول يف 

  .297له وإن كان الفعل اثبتا الوجه

فإن كان منقطعا فإما أن  ،صال أو منقطعافإما أن يكون مت ،راوإن كان مؤخ
وجب فإن مل يكن ؛ منه أو ال ميكنىن العامل على املستث[ 17ب]يكون تسليط 

"ما نفع  " إذ ال يقال زاد النقص ومثله"ما زاد هذا املاُل إال ما نقص حنو ،فاقاتانصبه 
ملا وذلك لشبهه ابملفعول صورة ومشاركِته  ،زيٌد إال ما ضر" إذ ال يقال نفع الضر

فهو أحق أبن يقال  ،التسليط متناع للفعل املذكور الكونه فاعال  امتناعُيْشِبُهه معىن يف 
لكن ملا  لإلثبات يعد النفي املقتضه وإن كان بنأل ؛ه فضلٌة من الذي تقدمهنفيه إ

ه وإن امتنع فيه نفإ ،ص مادة الفعل خبالف الذي تقدمهامتنع اإلثباُت ملانع خصو 
وصار كالذي ُيْشِبه  ،بكونه فضلة  له معىن صار أحقكن الفعل اثبتٌ ل ،تباعاال

 املفعوَل معىن وصورة شبها أقوى من شبه الذي تقدمه. 

                                       
 "يف" ساقطة من ل وع. - 296
 يف ل : التقدم. - 295
 ل."له" ساقطة من  - 297
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حنو "ما ذهب أحٌد إال  نييوإن أمكن تسليطه فكذلك جيب عند احلجاز 
 فيه إال بدُل الغلطر و إذ ال يتص ،تباعاال امتناعومانع  ي" لوجود الشبه الصور محارا

ا يصدر بطريق الروية منواملستثىن املنقطُع إ ،إال بطريق السهو والغفلة 299ردصوهو ال ي
 . والفطانة

ظاهرا لكونه  تباعاال امتناعفريجحون النصَب لوجود الشبه الصوري و وأما متيم 
 بضرٍب من التأويل.  تباعمكان االجوازا مرجوحا ال تباعوجييزون اال من غري جنسه

ما "و " زيداإالما رأيت أحدا "و "ء أحٌد إال زيداصال حنو "ما جوإن كان مت
اجلملة  يئه بعد ُمضيه شبيٌه ابملفعول صورة جملنأل ؛" جاز النصبمررت أبحد إال بزيد

 . تباعواختري االبطرفيه 

 ،من النفي إثباتٌ  ستثناءاال نأل ؛فاعال يف املعىن[ 19]اأما يف املرفوع فلكونه 
ه رعاية املعىن أوىل من رعاية الشبو  ،املعىنمل يكن شبيها ابملفعول يف وكلما كان كذلك 

 . يالصور 

مفعوال  "إال"فلكون املذكور بعد  ،بواسطة أو بالواسطةوأما يف املنصوب 
 298نصبه على أن يكون مفعوال به حقيقة يما وجد ما يقتضوكل ،حقيقة ملا قبلها

 وأوىل من النصب مبا يقتضي أن يكون مفعوال مشاهبة.  كان النصب به أرجح

                                       
 يف ل: يتصور. - 299
 "ملا قبلها وكلما وجد ما يقتضي نصبه على أن يكون مفعوال به حقيقة" ساقطة من ع. - 298



005 
 

 
 

 غ مفعول به لفظا ومعىن ملا قبلاملنصوب هنا كاملنصوب يف املفر  :فإن قلت
 فيه على القطع يف املفرغ وعلى األرجح هنا؟ "إال" لوا ما قبلَ عمَ أَ  مَ فلِ  "إال"

 ان مذكورا هنا صار الفعلاملفعول به الذي هو املستثىن منه ملا ك نأل :قلت
ة و من ق "إال"ه غرُي طالب ملفعول فينكسر بذكر مفعوله قبَل نكأ  ،ئه مفعوَلهاالستيف

 نفإ ؛غطلبه للمفعول الواقع بعدها ما جيوز إعماُل غريه فيه ولو مرجوحا خبالف املفر 
متوجه  "إال"ة الطلب ملا بعد و يف غاية ق "إال"ل فيه لعدم ذكر مفعوله لفظا قبل الفع

 ما جيوز إعمال غريه فيه. طلبه إليه بَشرَاِشره فلم ينكسر من َسْورَة 

أو  "إالـِ"ب ستثناءاالاملشاهبة ابملفعول عليه يدور النصب على  ناتضح أ فقد
 وعدما. بغريها وجودا 

وإن   دٌ يج املوجب عرب التام غريالنصب يف الكالم  نم  قالوا إّنإ :فإن قلت
 وبغري التام ،ما كان املستثىن منه فيه مذكورا وأرادوا ابلكالم التام ،أرجح تباعكان اال

اسم  نأل ،[ املعىن19ب]كالٌم تام هبذا  291{هيوَم ال ظل إال ظل} ه فنحومقابل
وقد قلتم ال  ؛فيه جائزا وهو مذكور فيقتضي أن يكون النصب ،هو املستثىن منه "ال"

 ال وجواب وال جوازا. ستثناءاالنصَب على 

 ،ء كالم العرباكلها مستنبطٌة من استقر َة  يالقوانني النحو  نمن املعلوم أ :قلت
اليت نقلوها  ستثناءاالان مجيَع أقسام قرأوحنن إذا است ،زاُع فاملرجُع السماعُ ـذا وقع النفإ

 ماَ ﴿النصب يف حنو  نتهم َوَجْدانهم قالوا إيإلينا من مساعهم من العرب املوثوق بعرب
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ورأينا  ،" السماُع منهم الرفعإال هللاُ ٌد ويف "ال إلَه يج بعر  281﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  لِ قَ  الا إِ  وهُ لُ عَ ف َ 
اختالف السماع  اج األمُر إىل الفارق املظِهر سرفاحت ،املستثىن منه مذكور فيهما نأ

 يف الرتكيبني مع اشرتاكهما يف ذكر املستثىن منه. 

ون من مشاهبة املستثىن ابملفعول يما ذكره البصر  نفَبَحْثنا على هذا فوجدان أ
ينا من مساعهم على طبق ما مطرٌد يف مجيع املواد جاٍر يف مجيع األقسام اليت نقلوها إل

ينتفي على  ،وحيث ينتفي ،ستثناءااليتحقق النصُب على  ،ه حيث يتحققنفإ ،مِسعوه
 ذي سبق. التفصيل ال

ُء التام. وظهر ااإلستقر ما ذكروه هو اإلستنباُط الصحيُح و  نفظهر لنا من هذا أ
ن أرادوا به مطلقا أعم من أن إئٌز يف الكالم التام غري املوجب االنصب ج نقوهلم إ نأ

 ؛عليه لو لفا للقياس والسماع ال ُمعَ فهو لكونه خا ،يكون الكالُم مذكورا بركنيه أوال
 فكونهم ذكروه يف مقابلة املفرغ ّنأ وإن أرادوا به ما إذا كان الكالم مذكورا بركنيه بقرينة

ثُة اب على حسب العوامل ثاللكونه معر املفرغ  نفإ مذكورا بركنيه يعرف من املقابلة،
بع على املختار ثالثة إذا أُتْ  [18]ا التام نكما أ  ؛أقسام: مرفوع ومنصوب وجمرور

 ،يف املفرغ فيكون مذكورا يف التامففي املرفوع الكالُم غري مذكور بركنيه  ؛أقسام أيضا
ام مذكور بركنيه مع ففي الت ،ٌر بركنيه يف املفرغ دون املفعولويف املنصوب واجملرور مذكو 

ن من املفرغ يف اما كان مذكورا بركنيه دخل األخري فلو أرادوا ابلتام  ؛املفعول أيضا
 ز القسمان. يا املعىن للكالم التام ليتمفاصطلحوا على هذ ،التام
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وهو مذكور  282﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  لِ قَ  الا إِ  وهُ لُ عَ ف َ  ماَ ﴿بنحو  مثلوا للتام مّند ذلك أيويؤ 
ومل جيعله  ،هذا القسم بعد املفرغ يف كافيته ورمبا يكون إيراد ابن احلاجب ،بركنيه

ز فيه النصب وإن كان بدال من و من الذي جي ه ليسنمتصال ابلقسم التام تنبيها على أ
 ،ور بركنيهالكالم غري مذك حيث إن فهذا القسم ُيَشبه املفرَغ املرفوع من ،مذكور

 ؛وليس بواحد منهما فناسب ذكره بعدمها ،ه بدل من مذكورحيث إنويشبه التاَم من 
 ولك أن تسميه الشبيه ابلتام.  ،غتسميه الشبيَه ابملفر فلك أن 

ني لكونه بدَل بعٍض ي"ما قام أحٌد إال زيٌد" فهو عند البصر  رافعه يف حنوا وأم
 على اإلنسحاب على األصح.  من كٍل رافُع متبوِعه

ني فهو لكونه معطوفا على املستثىن منه وإال حرُف عطٍف يوأما عند الكوف
 رافُع املعطوف عليه.  عندهم رافُعه

لف للمبدل منه يف ملثال املذكور خايف حنو ا "إال"البدل الواقع بعد  :فإن قلت
فليس مقصودا  ،" إثباتاإىل "أحد" نفيا وإىل "زيدٌ  فإن "قام" منسوبٌ  ؛النفي واإلجياب

حمله [ 18ب]فلم يصح إحاللُه  ،بل بنقيضه يىل املتبوع من القيام املنفإمبا نسب 
 ،تبوع دونهالبدل تابع مقصود مبا ُنسب إىل امل نفليس يف حكم تكرير العامل مع أ

ه يف حكم تكرير العامل كما تقرر سابقا نل وأو ن يصلح إلحالله حمل األأبد و وال
 وال ضمري معه يربطه ابملبدل منه.  ،هو بدل بعضوأيضا 
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واملستثىن هنا  ،ة املتكلميمقدٌم على احلكم يف ن ستثناءاال نتقدم أ 281قد :قلت
وحدَة العامل يف التابع  نوقد تقدم أيضا أ ،على احلكمُل فاإلبدال أيضا مقدم هو البد

أحد" قبل احلكم عليه بنفي ا يبدل من "منيف املثال املذكور إ "زيدٌ "َـ ف ؛ةٌ يواملتبوع نوع
بل القيام من  يوكلما كان كذلك مل يكون املنسوب إىل املتبوع هو القيام املنف ،القيام

ألن يُنسب إىل  الواحد ابلنوع الصاحل وعه هو قاماملنسوب إىل متب نأل ؛حيث هو هو
وهذا بعينه هو  ،اق اإلجياب ابإلجيابياق النفي ابلنفي وإىل ما هو يف سما هو يف سي

حصَة متبوِعه منه بعد احلكم لكونه يف سياق النفي  ناملقصود نسبته إىل البدل غري أ
ا اعترب ه إذنفإ ،كونه يف سياق اإلجياب يكون موجباالبدل ل ةوحص ،اييكون منف

فيأخذ كٌل من  ،ع على القبيلتني انصبابًة واحدةً احلكم يـَْنَصب العامُل الواحد ابلنو 
 ،يبه من نفي وإجياب حسبما يقتضيه الوضُع اللغو  ةابع واملتبوع منه حصَته الالئقالت

 ،ال العامُل املنسوُب إليهما دفعًة واحدةً  ،ا مها احلصتان بعد احلكممنأ فاملتمايزان
إذ ال  ،خالفَة بينهما ابإلجياب والسلب ه النفظهر أ ؛حدةً عليهما انصبابًة واواملنصب 

ه يصح نه مقصوٌد مبا ُنسب إىل املتبوع دونه وأنوظهر أ ،ستثناءاالسلب قبل اإلبدال و 
ل قبل احلكم ابلنفي "قام اإلبدا لكونتقدير الكالم  نأل ،لو األ[ 40]اإحاللُه حمَل 

ه يف حكم تكرير نأقال "قام زيد" و في ،لو إحالله حمل األ" وال شك يف صحة أحد زيد
ألن يذكر اثنيا يف سياق اإلجياب كما  ابلنوع صاحلالعامل لكونه واحدا  نأل ؛العامل
 شكال حبذافريه. فيقال "ما قام أحد إال قام زيد" فاندفع اإل ،ال يف سياق النفيو ذكر أ

 :بدل البعض من الكل على قسمني نفجوابه ما أقول إ ،ه ال ضمري فيهنوأما أ
ل و واحملتاج إىل الضمري للربط هو األ ،كليمن ال يمن الكل وبدل اجلزئ ءبدل اجلز 

                                       
 .ل"قد" ساقطة من  - 281



009 
 

 
 

نظر إىل جمرد فبال ا قيس إىل كله الواقع يف الرتكيباجلزء إذ نوذلك أل ،دون الثاين
هبا فاظ املعرب األل نفإ ؛ه جزؤ هلذا الكل لعدم اختصاصه بهنأمفهومه ال يفهم منه 

والنصف كالقليل والكثري ء  اانت كالرأس واليد أو غري أعضء كاعن األجزاء أعض
بداللة  ءء له هذا اجلز از جأذي  إىل كل تضاف ألن والثلث إىل غري ذلك صاحلة

وكلما   ،وكلما كان كذلك فال يكون ختصا بواحد منها خبصوصه ابلذات ؛ءاستقر اال
خيصه  يا بعينه من رابط خارجكان كذلك فال بد للداللة على اختصاصه بواحد منه

 الا ا إِ وْ لا وَ ت َ ﴿ ُثَّ  وقوله تعاىل 284﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  لِ قَ  الا إِ  وهُ لُ عَ ف َ  ماَ ﴿ حنو قوله تعاىل به ملفوظ
 وقوله تعاىل 285﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  لِ قَ  الا إِ  هُ نْ وا مِ بُ رِ شَ ﴿فَ وقوله تعاىل  286﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  لِ قَ 

وقوله  289﴾مْ هُ ن ْ ري  مِ ثِ كَ وا  م  صَ وا وَ مُ عَ  ثُا  297مْ هِ يْ لَ عَ  هللاُ  بَ تَ  ثُا وا م  صَ وا وَ مُ عَ ف َ ﴿
 الا إِ  لَ يْ اللا  مِ قُ ﴿أو مقدٍر حنو قوله تعاىل  288﴾َفهُ صْ نِ ، يل  لِ قَ  الا إِ  لَ يْ اللا  مِ قُ ﴿تعاىل 

 منه.  :أي 100﴾يل  لِ قَ 

ة فبالنظر إىل جمرد مفهومه مقيسا كليه إذا قيس إىل  نفإ ياجلزئ[ 40ب] وأما
وكونه  وعلى غريهعليه  كليال 101صدقل ه من أفرادهنوإ ،ندراُجه حتتهاة يـُْفَهُم كليإىل  
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 يلفظ يفال حاجَة إىل رابٍط خارج ،ايا معنو يفهو مربوط به ربطا ذات ،أخص منه
الربط  نتفاءوحنوه ال ءاجلز  حتيج إليه يفاا منإ يالرابط اخلارج نفإ ؛ملفوٍظ أو مقدرٍ 

بال  يحتياُج معه إىل اللفظالا انتفىيف شيء  يفيه فحيث ُوجد املعنو  ياملعنو  الذايت
بدُل  101جا مل حيتمنإ" :من قولهيف املغين  وضوحا ما ذكره ابن هشام 102يدهنر ء. و اخف

 بتدأاجلملة اليت هي نفُس امل نكما أ  ،ه نفس املبدل منه يف املعىننأل ،إىل رابطٍ  الكل
 يه ال حاجَة إىل الرابط اللفظنه يدل على أنانتهى. فإ 104"ال حتتاج إىل رابط لذلك

 وابهلل التوفيق يف تنوير كل حالك. ،فاعرف ذلك ،ياملعنو  بطُ إذا وجد الر 
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 -س سرهقد ديالس-على ما عرفه القصر يف اصطالح أهل البيان  نال أو اعلم أ
ًة أو يء كانت إسناداهو جعل أحد طريف النسبة يف الكالم سو " :يف شرحه للمفتاح

طالق أو ابإلضافة بطريٍق إما على اإل حبيث ال يتجاوزه خرا خصوصا ابآلغريَه
    انتهى. "معهودةٍ 

 حنو يى اإلطالق هو القصر احلقيقالذي حبيث اليتجاوزه عل :أي :لو واأل
  .105{ؤكاشفَء إال ا}ال شفو 106﴾وَ هُ  الّ إِ  هُ لَ  فَ شِ كاَ   لَ فَ ﴿

 ماَ وَ ﴿حنو  ابإلضافة هو القصر اإلضايف يتجاوزهالذي حبيث ال  أي :والثاين
 عن اهلال .  ييتعداها إىل الترب ال ،مقصور على الرسالة  أي 107﴾ول  تسُ رَ  الا د  إِ ما مَُ 

وقصر  ،قصر املوصوف على الصفة[ 41]ا :وكل منهما منحصر يف نوعني
  الصفة على املوصوف. 

 نأ" :هو لو يف حاشية املط -قدس سره-ووجه اإلحنصار فيهما على ما ذكره 
ن قصرا للمنسوب إليه على ما أن يكو إف ،ر بني شيئني بينهما نسبةٌ و تصا يمنالقصر إ
ن قصرا للمنسوب ما أن يكو إو  ،قصر املوصوف على الصفةبوهو املراد  109املنسوب

 انتهى. 110"و املراد بقصر الصفة على املوصوفوه 108على املنسوب إليه
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عموٌم  وبينهما يال النعُت النحو  ،ابلغري ئمااملعىن الق  أي ،ةيواملراد الصفة املعنو 
" وتفارقهما يف مثل "العلم حسٌن  هذا العلمُ "أعجبين من وجٍه لتصادقهما يف مثل

هذا وما  ،وما الباب إال ساجٌ  ،"ما زيد إال أخو  ا حنو قولك" وأمومررت هبذا الرجل
ما زيد اال كائن أخا  وما املعىن  نأل ؛" فمن قصر املوصوف على الصفةإال زيدٌ 
كل خرب   نأ" :ال كائن ساجا وما هذا إال كائن زيدا ملا مر عن ابن هشامإالباب 

وإن شئَت هذا كائن  تقول هذا زيدٌ  ،بُته إىل املخرب عنه بلفظ الكونِ جامٍد يصح نس
 انتهى.  111"مها واحدٌ ومعنا ،زيدا

ه مقصور على نأاملعىن  إذ" :من قوله فتازاينوهبذا يتضح ما علله به العالمة الت
 انتهى.  112"صاف بكونه أخا أو ساجا أو زيداتاال

 111﴾ول  تسُ رَ  الا د  إِ ما مَُ  ماَ وَ ﴿حنو  وقصر املوصوف على الصفة من اإلضايف
" وقصر الصفة على زيدٌ  وقصر الصفة على املوصوف منه حنو "ما شاعٌر إال

 115{ال شايف إال أنت}و 116﴾وَ ال هُ إِ  هُ لَ  فَ شِ كاَ   الَ ﴿حنو  يمن احلقيق 114املوصوف
إال على طريق  [41ب] فقد قالوا ال يكاد يوجد ا قصُر املوصوف على الصفة منهوأم
  .ءاعداال
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كقولك   ،ءاعدطريق االيكاد يوجد على التحقيق ال على  ن يقول بلأ ولقائل
ميكن أن يوجد له صفة ما ه النعلى شيء إال على ما يُريُده هللُا منه." فإ "ما زيد

  .فاليتأمل ،هللا تعاىل منه أبدايُريُده ال

النفي إذا  نهو أ ووجُه إفادهتما القصر ،ستثناءاالمنها النفُي و  ،وللقصر طُُرقٌ 
حملكوم به  وإذا ورد على ا ،ما إليه م عليه كان متوجها إىل نسبة شيءورد على احملكو 

 ث ذلك الشيء ؛لو بحث األحتقيُقه يف املا ملا مر كان متوجها إىل نسبته إىل شيٍء م
 للمستثىن يف 117ئن األحوال عام مناسبٌ ا مبعونة املقام وقر نيمقدٌر يتعإما مذكوٌر أو 
لبعُض صار ذلك ا ،فاعُترب إنعقاُد احلكم "إالـ"فإذا أخرج منه بعُضه ب ،جنسه وصفته

 هو معىن القصر. هذا و  ،ا عنهيا أو منفيوما عداه منف ،مثبتا أو مثبتا لهاملخرَج 

املقصور هو الواقع يف سياق و  ،"إال"ن املقصور عليه هو الذي يلي كا  ملاو 
 اتباع"وما لنا إال  حنو وجب تقدمُي اخلرب "إالـ"ب بتدأون إذا اقرتن امليقال النحو  ،النفي
  .119﴾ول  تسُ رَ  الا د  إِ ما مَُ  ماَ وَ ﴿وجب أتخريه حنو  "إالـ"اخلرب ب" وإذا اقرتن أمحد

االسُم   أي ،لو من قسمه األ بتدألم أنه إذا أريد قصر املفاع ،إذا متهد ذلك
فهو من قصر  ،ستثناءاملخرب عنه على اخلرب ابلنفي والة ياجملرُد عن العوامل اللفظ

ء كان اعلى اخلرب سو  "إال"و بتدأفيدخل كلمُة النفي على امل ،املوصوف على الصفة
 وحنو قوله:  ،118﴾ول  تسُ رَ  الا د  إِ ما مَُ  ماَ وَ ﴿حنو  ،غري انسخ النايف انسخا أو

                                       
 يف ع : وقرائن األحوال ما مر مناسٌب. - 117
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 120عِ ٍم ُمَرقَّ ؤْ لُ بِ  الَّ ٍد إِ حَ أَ  لىَ عَ       دَ محَْ أَ  نِ ابْ  بِ وْ ثَـ  رَ يْـ َب جَمٍْد غَ وْ ثَـ  الَ فَ [ 42]ا

وكان متوجها إىل  ،عنه ايومنف ايمنف :أمرينا يقتضي يالنفي معىن نسبكان   ملاو 
 ستثناءاالوكذلك كان  ،قها بدوّنما ذهنا وخارجاللمنتسبني لعدم حتقالنسبِة املقتضيِة 

هو  ،إقتضى ذلك أن يقدر أمٌر عام ؛ُخْرجا وُخرجا عنه :ا يقتضي أمرينيمعىًن نسب
إىل ألن يُنَسب  ؛القابل املستثىن منه املناسُب للمستثىن يف جنسه وصفته الواحد ابلنوع

إىل  ستثناءاالوابإلجياب يف سياق اإلجياب فيتوجه  ،سياق النفي يف ابلنفي بتدأامل
ويتوجه  ؛ابإلجياب بعد اعتبار احلكم بتدأواب إىل املإخراج ما بعده عنه ليكون منس

فإذا اعترب احلكم  ؛ستثناءاالئر أفراده الباقية بعد ايف ضمن س بتدأعن املالنفي إىل نفيه 
ا يمنف ستثناءاالوصار العام املقدر بعد  ،مبتدأمثبتا لل "إال"صف الواقع بعد صار الو 
 ﴾د  ما مَُ  ماَ وَ ﴿ية ء القصر فيقدر يف اآلافقد ج ؛ئر أفرادهايف ضمن س بتدأعن امل

 ،متصٌف بصفة إال بصفة الرسالة ﴾د  ما مَُ  ماَ وَ ﴿  أي ،﴾ول  تسُ رَ  الا إِ ﴿متصف بشيء 
 : ويف البيت .ن اهلال ع ياليتعداها إىل الترب 

 دٍ حَ أَ  لىَ عَ       دَ محَْ أَ  نِ ابْ  بِ وْ ثَـ  رَ يْـ َب جَمٍْد غَ وْ ثَـ  الَ فَ  

  .121مؤ ء إال مرقع بلاصف بشيء من األشيمت

                                       
 . 4/121: املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، راجعالبيت من الطويل وهو للمتنيب؛  - 120
 يف ل : بلوم. - 121
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بد فال وهو من قصر الصفة على املوصوف ،بتدأوإذا أريد قصر اخلرب على امل
وهو  ،ستثناءاالحرف  وإيالئه بتدأاله يف سياق النفي وأتخري املوإدخ ،من تقدمي اخلرب

  .نييقول النحو 

مناسب  والبد من تقدير عام ،وجب تقدمي اخلرب "إالـ"ب بتدأوإذا اقرتن امل
سياق [ 42ب]لواقع يف وينفى عنه اخلرب املتقدم ا ،"إال"الواقع بعد  بتدأيستثىن منه امل

ابلنوع قابل  122اواحدفإنه لكونه  ،منه "إال"الواقع بعد  بتدأحصة امل استثناءالنفي بعد 
 يف سياق اإلجيابألن ينسب إليه اخلرب املتقدم ابلنفي يف سياق النفي وابإلجياب 

و: "وما ال لنا إال حن ،فيباشر اخلرَب املتقدم التربئة "ال"فنقول هذا النايف إن كان غري 
أمحد وما شاعر أحد إال  اتباعوما لنا شيء إال   وما شاعر إال زيٌد" أي أمحد اتباع
  :املثالني مرفوعٌ  فهذا املقدر يف ؛زيد

يف قدم عليه فيصري اخلرب املتقدم الذي كان خربا للمستثىن  مبتدأما على أنه إ
ن بدال عنه بدَل الواقع مستثىن مفرغا اآل ياألصل بتدأهلذا املقدر ويصري امل األصل خربا

فال حاجة له إىل ضمري كما مر يف  ،من الكلي يمن قسٍم بدل اجلزئ  بعض عن كل
  "،ملبحث السابعا" آخر

وإما على أنه يف املثال األول فاعل للظرف العتماده على حرف النفي أو 
فإن قدر فعال  وسيجيء ،فحكمه حكم املثال الثاينفإن قدر امسا  ،ملتعلقهفاعل 

  .كنائبه الظرف  حمل له من اإلعراب فالفعل ال

                                       
 : واحد. ميف  - 122
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 ،من قسمه الثاين مبتدأاين فاعل للوصف ساد مسد خربه لتوحوله ثالويف مثال 
 ؛الوجهني اجلائزين فيهه على أحد عن اخلرب بعد تقدميبه  الوصف الرافع ملكتفى  أي

إن طابقت مفردا جاز فيها  ،ستفهامااعتمدت على حرف نفي أو  فإن الصفة اليت
يف األصل بدال  مبتدأفيكون املستثىن املفرغ الذي كان  ،األمران وهنا قد طابقت مفردا

مكتفى فيتحول فاعال  ،يعنه أيضا بدَل بعٍض عن كٍل من قسم بدل اجلزئي من الكل
 وإن كان النايف ،رافعا ملا يكتفى به عن اخلرب مبتدأكما حتول خربه   به عن اخلرب

وذلك ألن من اخلرب ما  ،شرشر اخلرب املتقدم وقد الَتبافقد تُبا التربئة "ال" [41]ا
من  التربئة "ال"ألن  "؛ال"يصلح المسيِة وكل ما كان كذلك ال ،مبتدأاليصلح أن يقع 

 مبتدأفما ال يصلح أن يكون  مبتدأوالتنسخ المسيتها إال ما كان  ،واخلرب بتدأدواخل امل
 ال يصلح أن يكون امسا. 

تقدمي مانع أو بعد ال مبتدأفنقول هذا اخلرب املتقدم إما أن ال مينع من حتوله 
فقط أو معنواي نواي املانع معفإن كان الثاين فإما أن يكون  ،مينعه من ذلك مانع

  :وصناعيا أيضا

ال شفاء موجود إال   أي ،323}ال شفاء إال شفاؤك{فاألول حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
وإال  ال شفاؤ  شفاء يألن أصل الرتكيب شفاؤ  موجود ألن القصر حقيق ،شفاؤ 

 لكان القصر إضافيا. 

  شفاء  يكون املعىن شفاؤ  ،بيان ذلك أنه لو قدر أن األصل شفاؤ  شفاء
املشهوُر ابلفصاحة   كامل حىت يكون احلمل مفيدا على حنو "شعري شعري" أي

                                       
 .2181، رقم: 802، كتاب السالم، ص: مسلم راجع: - 121
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وليس لغريه  ،بشعري أبن لغريه شفاء انقصا مالوإذا كان املعىن على الك ،والبالغة
على  تعاىل كما نص عليه الصلوة والسالم ٌص وال كامٌل إذ ال شايفَ إال هللاشفاء ال انق

فاعل يف الوجود إال هللا تعاىل بل ال 124}ال شايف إال أنَت{: خراحلديث اآلذلك يف 
  .هذا ،هللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

لكن لو قيل ال موجود  صناعة مبتدأموجوٌد صاحل ألن يتحوَل  126وال شك إن
بل وهو خالف املراد  ،قديرَه ال موجوَد شيٌء إال شفاؤ إال شفاؤ  كان املتبادُر أن ت

ئه اعلى شف ءإذ املراُد قصُر الوجود املنسوب إىل جنس الشفا ؛الواقع[ 41ب]خالُف 
 تعاىل. 

يكون  "ءاشف" اليؤدي هبذا الرتكيب إال إذا كان املقدر لفظَ وهذا املعىن 
وحيث ال  ،عليه على اخلصوص وال قرينة تدل ،التقدير ال موجوَد شفاٌء إال شفاؤ 

فالوجه  ؛على مثل هذا اخلرب "ال"وحيث ال فهَم ال صحَة لدخول  ،قرينَة ال فهَم للمراد
 ،جنس الشفاء  أعين ،ستثناءاالفيه أن يذكر ما هو املقصود بنفي الوجود عنه بعد 

قدم وجيعل اخلرب امل "الـ"ل 125له امساا اخلرب املتقدم خرب ل و وحت ،مبتدأله و وجيعل بعد حت
فيكون شفاؤ   ،وبه يتم املعىن املراد بال إيهام "،الـ"حمذوفا خربا ل "ال"مؤخرا عن اسم 
ل و احلاصل له ابلتح بتداءحمله البعيد الذي هو الرفُع ابال محال على "ال"بدال من اسم 

 . كليمن ال يإليه قبل اعتبار النسخ أو من ضمري موجوٍد الواقع خربا بدَل اجلزئ

                                       
 .6742، رقم: 7/112، : صحيح البخاريراجع - 124
 ساقطة من ع."ان"  - 126
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 "ال"اخلرب املتقدم أن يذكر خرُب  "ال"غاية ما يلزم من مباشرة   فإن قلت      
يذكر إذا مل  "ال"خرب  نأ "بحث الثاينامل"وال ضمري يف ذلك ملا مر يف  ،للجهل به

 ويذكر اخلرب.  127باشرييعلم إمجاعا فل

على جنس الشفاء  "ال"إدخال و  ،"الـ"املعىن املراد حاصل حبذفه خربا ل  قلت
وإذا  ،على موجود بل بذكره معه "ال"إدخال وليس حباصل حبذف شفاء و  ،امسا له

من غري زايدٍة وال ذُِكَر فاملعىن مع ذكره مع شفاء هو املعىن مع حذفه وذكر شفاء 
ا مل فلذ ،يذكرال داعي إىل ذكره وما هو كذلك ال ،وما هو كذلك لعدم فائدته ؛نقصٍ 

 . اخلرب اجملهول تباشر اخلرب املتقدم مع ذكر

يوم ال ظل }  أي 129{}يوَم ال ظل إال ظله: قوله ملسو هيلع هللا ىلص حنو  اينثوال[ 44]ا
يوم  ينئذحأصَل الرتكيب يوَم ظله فيه ال يوم ظله ظل وإال لكان املعىن  نأل ،{إال ظله

 ،لغري عرشه ظال انقصا  أي ،لغريه نوهو مشعٌر أب ،ظل كامل إلفادة احلملظله 
املراد يوُم  نأ" :110يعن شيخه عن النوو  128وليس كذلك على ما نقل العلقمي

عليهم حرها  شتدس واو الناُس لرب العاملني وقربت الشمس من الرؤ مة إذا قام االقي

                                       
 يف ل : فلتباشر. - 127
 .550، رقم: 1/111، : صحيح البخاريراجع - 129
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ه يشكل بقوله صلى نلك ،انتهى 111"هنا  لشيء إال للعرش وال ظل ،وأخذهم العرق
: عن عقبة بن عامر 111واحلاكم ،يف مسنده 112وسلم فيما رواه اإلمام أمحدهللا عليه 

  .114{يُقضى بي الناس }كل امرئ  يف ظل صدقته

ناُس إال ظله فيخرج ظل املراد ال ظل من شانه أن أيوَى إليه ال وميكن أن يُقال
 ليس من شانه أن أيوَى إليه غريه من الناس.  ،ه ختص بصاحبهانأل ،الصدقة

ل كامل لوجود ظ  أي ،إذن يصح أن يقدر األصل يوَم ظله ظل  فإن قلت
 على صاحبها الناقص ابلنسبة إىل ما هو أعم منه.ة ر الصدقة املقصو  116ظل

 ،عمال املوصلة إىل الظلاملقصوُد هتويُل ذلك اليوم ترغيبا يف األ  قلت
 شعارإيف  نفإ ،ولو انقصا العبارة بوجود ظل غرِي ظل العرشفاملناسب أن اليشعر 

وهو مناٍف  ،ن ذلك اليوم يف اجلملةأهتوينا لشبوجود ظل غري ظل عرشه  العبارة
ملقتضى املقام أن يقدر يوَم ظله فاملطابق  ،لغرض التهويِل املوجِب للرتغيب املقصود

 ال يوَم ظله ظل.  ،فيه
                                       

 .7/121، على مسلم شرح النووي راجع: - 111
د هللا ابن أنس بن عوف بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد ابن إدريس بن عبد هللا حيان بن عب هو أمحد - 112

، املروزي، البغدادي )أبو عبد هللا( إمام يف احلديث والفقه، صاحب املذهب بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباين
 .2/85، : معجم املؤلفنيراجع. 241/966احلنبلي، مات سنة 
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ومع  ،صناعةً  مبتدأ [44ب] لو يتح نأل فيه لكونه ظرفا غري صاحل نوظاهر أ
وهو خالف املراد بل  هفيه شيء إال ظلظله يوم الفيه إال ذلك فإن املتبادر من يوم ال

 جنس الظل يف ذلك اليوم على فإن املراد قصر الوجود املنسوب إىل ؛خالف الواقع
قدر لفظ ظل فيكون وهذا املعىن ال يتحصل من هذا الرتكيب إال إذا كان امل ،ظله

القرينة ينتفى فهُم املراد  نتفاءواب ،وهو ال قرينَة عليه ،التقدير يوم الفيه ظل إال ظله
فالوجه فيه أن يذكر ما هو  ،على اخلرب املتقدم "ال"املوجب لعدم صحة دخول 

بعد  "الـ"أعين جنس الظل وجيعل امسا ل ،ليومود بنفي الوجود عنه يف ذلك ااملقص
وبه يتم  ،خربا هلاويقدر اخلرب املقدم مؤخرا عن امسها  ،خربه اخلرب املتقدم مبتدأحتوله 

  .املعىن املراد

اليتقدم خربها على امسها ولو ظرفا فاليصح أن يقال  التربئة "ال"خيفى أن ث ال
قدم عليه  "ال"يكون ظل اسم يف هذا الرتكيب "يوم الفيه ظل إال ظله" على أن 

 ،على نفي اجلنس على سبيل التنصيص ألِغيْت مل تدلومىت  ،ألّنا ملغاة حينئذ ؛اخلرب
إال جوااب تقع ال التربئة "ال"ألّنم قالوا إن وذلك  ،التنصيصُ  التربئة "ال"واملطلوب يف 

فإن السائل بقوله: هل  وهذا السؤال طلب إلجياٍب جزئيٍ  ،لسؤال مذكوٍر أو مقدرٍ 
اليوم  من ظل غري ظله يف ذلك اليوم مثال؟ طالٌب للتصديق ابلوجود لظل ما يف ذلك

كان رفعا   "ال"وإن قيل له  ،اإلجياب اجلزئيأفاد  "نعمـ"فإن ُأجيب ب ،115غري ظله
 . كليسلٌب   يورفع اإلجياب اجلزئ ،لإلجياب اجلزئي

                                       
 "يف ذلك اليوم مثال طالٌب للتصديق ابلوجود لظل ما يف ذلك اليوم غري ظله" ساقطة من ع. - 115
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فيها عاملًة  "ال"فإذا أراد أن يصرح جبملة النفي فاملطابُق للسؤال أن يكون 
على سبيل التنصيص بداللة  كليعلى السلب ال[ 46]األّنا اليت تدل  "إن"عمَل 

تنصيُص فلو ألغيْت زال ال ،وأما غريها فالتدل إال داللًة ظاهرًة ال قاطعةً  ؛ستقراءاال
ومن  ؛يكون جوااب قاطعا لرتدد السائلحتماال مرجوحا فالاواحتملْت نفي الوحدة ولو 

يدخل يف اإلسالم أنه ال" :ما نصه ،يف املغين يف أواخر فصل نـََعمْ  هنا يقول ابن هشام
 انتهى. 117"الحتماله لنفي الوحدة "إله"" برفع إال هللا إلهبقوله "ال 

ِمْعيار  ستثناءاالوهم قالوا  ستثناءاالكيف حيتمل نفي الوحدة مع    فإن قلت
  ؟العموم

يكون أن ال "إال"الوحدة احتمل  ملا احتمل النايف أن يكون لنفي  لتق
فكما  ،ستثناءااليصح ال إذ على تقدير نفي الوحدة ،بل يكون مبعىن غري ،ستثناءلال

 ،صديق الدائر بني اجلازم واملظنوناملعترب يف اإلميان هو التصديُق اجلازُم ال مطلق الت نأ
دائرة بني  119ةال حمتمل ،كليالكذلك املعترب فيما يدل عليه عبارة قاطعة ابلسلب 

مانٌع بعد  مبتدأله و المينعه من حت  أي ،لو األوإن كان  ،ونفي الوحدة كليالسلب ال
ه نفبعد اعتبار أ "الـ"ث يعترب النسخ ب ،من أحد قسميه مبتدأله و ال حتو فيعترب أ التقدمي
 ل أو من قسمه الثاين. و إما أن يكون من قسمه األ مبتدأل و قد حت

                                       
 .2/147 ،: مغين اللبيبراجع - 117
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كامال   ال عيش  أي ،118{ةخر إال عيُش اآل}ال عيَش : ل حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلصو فاأل
عيش كامل على   أي ،ة عيشٌ خر أصل الرتكيب عيُش اآل نأل خرةموجود إال عيُش اآل

 [46ب]، لاموهو على معىن الك ،مد القصر قدأري لماف ،"طريقة "وشعري شعري
 ث ؛له خرب عامل وقدر و من قسمه األ مبتدأل و فتح ،بتدأه املقصود ابلقصر على املنأل

ال عيش كامال موجود إال   أي ،140{ةخر ال عيَش إال عيش اآل}اعترب النسُخ فصار 
ال  ،ا حتقيقايفيكون القصر قصر الصفة على املوصوف قصرا حقيق ،ةخر اآلعيش 

 ء. اادع

 ،ال شايف أحٌد إال أنت  أي ،141{}ال شايف إال أنت: حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص  والثاين
من قسمه  مبتدأل و فتح ،قدم بتدأأريد قصر اخلرب على امل لماف ؛واألصل أنت شافٍ 

شايف إال ال }ر ث اعترب النسخ فصا ،142اخلرب مرفوعا به مكتفًى به الثاين وقدر عام
ه فاعل نفأنت مستثىن مفرغ مرفوع على أ ،ال شايف أحٌد إال أنت  أي ،343{أنت

اعتمد على حرف  ،الوصف فيه وإن كان مفردا نفإ ،شايف ساد مسد خربه ال غري
 ن" ألبقان يف حنو: "ما شاعر إال زيدٌ السا ذجيوز فيه األمر إلكن ال ،مفردا نفي وطاَبقَ 

تها إال ما  يوهي التنسخ المس ،الرفع املصحح لتجويز األمرين قد نسخت التربئة "ال"
 . مبتدأل الوصف بعد التقدمي إال و يتحيلزم أن الف ،مبتدأكان 

                                       
 .1906، كتاب اجلهاد، رقم: : مسلمراجع - 118
 .1967، رقم: 6/584؛ والرتمذى، املناقب: 1906، كتاب اجلهاد، رقم: مسلمراجع:  - 140
 .5061، رقم: 5/160، : املعجم األوسطراجع - 141
 مكتفى به عن اخلرب.  يف ل وع : - 142
 .6742، رقم: 7/11، البخاري : صحيحراجع - 141
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مرفوعا به حمال  "إال"أن يكون الضمري املرفوع املنفصل الواقع بعد  نيوعليه فيتع
وهو يف احلقيقة لكونه مستثىًن مفرغا بدل من  ،اخلرب عن ه فاعل له مكتفى بهنعلى أ

 . كليمن ال ير بدَل بعٍض من كٍل من قسم بدل اجلزئدأحد املق

مثل "ال حسنا  ،رافعا للمستثىن لكان مشاهبا ابملضاف "شايف"يقال لو كان ال
حينئذ جيب نصُبه  "ال"اسم  نأل ؛انو " ولو كان كذلك لكان منصواب منفعُله مذمومٌ 

 ،فليس مشاهبا ابملضاف ،انو ليس منصواب من نلك ،نييعند البصر [ 45]اوتنوينه 
 ه من اثين قسميه. نوقد قلتم إ ،بتدأفليس من اثين قسمي امل ،فليس رافعا للمستثىن

شيء  به ما اتصل "بحث الثاينامل"املشابه ابملضاف على ما مر يف    نقولانأل
ه الفاعل نأل "،شايف"  أعين ،واملستثىن هنا ليس من متام معىن الوصف ،متام معناه من

ال  ه كالم تامنأل "،شايف"  وما هو كذلك مع الوصف، أعين املكتفى به عن اخلرب
قد مت معناه خبالف مرفوع حسنا يف  م أن يكون الوصف قبل إسناده إليهمفرد فيلز 
ن املقصود أ ضرورة ه ليس الفاعل املكتفى به عن اخلربنأل ه من متام معناه؛ناملثال، فإ

واملقصود يف احلديث نفي  ،ة عن احلسن الفعل ال نفي احلسن عن فعلهينفُي املذموم
وهو  آخركل أحد عن شيء   "شفاء"ال نفي  تعاىلثنائه حد بعد استأ الشفا عن كل

 ظاهر. 

 ،لو من قسم األ مبتدأل و وأما أن يقدر موصوف لشايف بعد التقدمي ليتح
تقدير ث يعترب النسخ فيكون ال ،ث يقام الوصف مقام املوصوف ،ويقدر له اخلرب العام

 ةويقما معىن الكالم مستغٍن عنه مع ت ففيه تقدير ،ال أحد شايف موجود إال أنت
عن كل  "الشفاء"املقصود كما مر نفُي  نأل ،وجَه الرتكابه وذلك فال ،املعىن املرادِ 
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ال نفي الوجود عن كل أحد موصوف بكونه شافيا بعد  ،أحٍد بعد استثنائه تعاىل
 استثنائه تعاىل وإن كان الزما له. 

دل على املقصود  144أحد إال أنت{ التقدير إذا كان }ال شايف نوال خفاء أ
مل يدل عليه  ،ولو كان التقدير ال أحد شافيا موجود إال أنت ؛بال واسطة ايلو التزاما أ

ال على قصر موجود الذي هو اخلرب و ا يدل أمنالكالم إ نأل ،إال التزاما بوسائط
وقصر  ،حد املوصوف بشاٍف على هللا تعاىلاملنسوب إىل جنس أ[ 45ب]احملذوف 

 ،ابنتفائها يستلزم قصر اجلنس عليههذا اخلرب لكونه صفة الوجود اليت ينتفي املوصوف 
 ،كونه شافيا   أي ،عليهث قصر اجلنس عليه يستلزم قصر صفته اليت هي غري الوجود 

 هذا. 

ا كان ابداي أو وإذ برز إىل الوجود حبمد هللا ما برز على هذا الطرز اجلديد مم
ات  وما توفيقي إال ابهلل الذي كان ومل يزل للمهم ،فيما هو املقصود لنشرعف خافيا
  فأعطى كل ذي حق حقه وافيا. 146﴾ىدَ هَ  ُثَّ  َقهُ لْ خَ  ءٍ يْ شَ  لَّ ى كُ طَ عْ ي أَ ذِ الَّ ﴿ ،كافيا

}ال ن ابب كما يصح أن يكون م  "ِإال هللاُ  إلهَ  ال" نوابهلل التوفيق أ :فنقول
}ال شايَف إال يكون من ابب  كذلك يصح أن  ،145{ةخر عيُش اآل عيَش إال

ه" على املوصوف الذي هو "إل  أعين ،ه من قصر الصفة اليت هي اخلربنأل 147{أنت

                                       
 .5061، رقم: 5/160، : املعجم األوسطراجع - 144
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أريد  لماف ؛"هللُا إلهٌ "أصل الرتكيب  نفإ ،اياسم هللا اجلليل قصرا حقيق  أعين ،بتدأامل
املقصور  نأل "،إالـ"فاقرتن ب بتدأوأخر امل "الـ"قدم اخلرب فاقرتن ب ،بتدأقصر اخلرب على امل

 واملقصور هو الواقع يف سياق النفي.  ،"إال"عليه هو الذي يلي 

فقبل  ،وجب تقدمي اخلرب كما مر "إالـ"ب بتدأإذا اقرتن امل :ونيوقد قال النحو 
على ما سبق  التربئة "ال" نأل ،من أحد قسميه مبتدأل و ن يتحأبد و اعتبار النسخ ال

 مبتدأل و فالبد أن يتح مبتدأتها إال ما كان يوالتنسخ المس ،اخلربو  بتدأمن نواسخ امل
 ،لو قسمه األ من مبتدأل و فإما أن يتح ينئذأحد قسميه قبل اعتبار النسخ وح من
الوصف   أي ،أو من قسمه الثاين ؛ة املخرب عنهياالسم اجملرد عن العوامل اللفظ  أي

من  مبتدأل و فإن حت .[47]ا به عن اخلرب على نفي أو استفهام الرافع ملكتفى املعتمد
}ال عيش إال عيُش فيكون من ابب  ،اسم جنس "إله" نل بناء على أو قسمه األ

بعد  مبتدأل و فيقدر له عام ث يعترب النسخ فيصري اخلرب املتقدم املتح 149ة{خر اآل
ال إله  :والتقدير ،ويصري خربه العام املقدر خربها ،"ال"اسم  "إله"  أعين ،التقدمي

محال  "ال"ه بدل من اسم نواسم هللا اجلليل مرفوع على أ ،موجود أو يف الوجود إال هللا
ل بوق ،لتقدميل إليه بعد او احلاصل له ابلتح بتداءى حمله البعيد الذي هو الرفع ابالعل

وعلى  ،املسترت يف اخلرب احملذوف "ال" اعتبار النسخ أو من الضمري العائد إىل اسم
فال حاجة إىل ضمري  كليمن ال يقبيل بدل اجلزئالتقديرين هو بدل بعٍض من كل من 

 . "املبحث السابع" آخريف  فيه للربط كما عرفته
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أو هو اإلبدال من ابعتبار حمله  "ال"األوىل هل هو اإلبدال من اسم  نما أأو 
 فسيأيت إن شاء هللا تعاىل.  ؟ضمريه املسترت يف اخلرب احملذوف

حركته وإن كانت  نبناء على أ "ال"ا مل جيز نصبه محال على لفظ اسم منوإ
وزواهلا بزواهلا أو محال على حمله القريب  ،"ال"ة حلدوثها بدخول يعرابًة شبيهًة اباليبنائ

أو حمله  "إله"بدال من لفظ اال نأل "،نإ"عمل العاملة  التربئة "الـ"الذي هو النصب ب
العامل يف البدل هو  نسواء قلنا إ ،فيه "ال"يوجب إعمال  "الـ"القريب املنصوب ب

 نوال شك أ ،لو ه مقدر من جنس األنعلى املختار أو قلنا إالعامل يف املبدل منه 
 ،ةجبواسم هللا اجلليل معرفٌة مو  ،ال تعمل يف معرفة وال يف موجب نسة للجيالناف "ال"

فلذا أُْبِدَل على احملل البعيد الذي ال عمل  ،اإلبدال من اللفظ واحملل القريب فتعذر
 فيه أصال. "الـ"ل

وقد زال بدخول  ،بتداءاحملل يلزم منه اعتبار اال فع علىالر [ 47ب]  فإن قلت
كذلك ميتنع الرفع   ،فكما امتنع النصب محال على اللفظ أو احملل القريب ،الناسخ

النصب إذا امتنع ملانٍع مع وجود  نإف ،متناعبل الرفع أوىل ابال ،البعيد محال على احملل
 العامل أوىل. نتفاءالرفع ال امتناعف ،العامل

ن أل الواحد ابلنوع القابل بتداءاملرفوع ابال "إله"اجلليل بدٌل من  اسم هللا  قلت
ال  التربئة "ال" ناعتبار النسخ ملا عرفَت أن الينسخ الواجب حتققه قبل أينسخ و 

وهي كل اثن ابعراب  ،والبدل لكونه من التوابع مبتدأتها إال ما كان يتنسخ المس
سابقه من جهٍة واحدٍة اليكون بدال عن شيء إال إذا كان ملتبسا ابعرابه من جهة 
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كان ملتبسا إال إذا   بتداءاملرفوع ابال "إله"يكون بدال عن الفاسم هللا اجلليل  ،واحدة
 ة مسندا إليه. يه جمرد عن العوامل اللفظحيث إن من  أي ،ابعرابه من جهة واحدة

فإبدال اسم هللا  ،ق إال قبل اعتبار النسخة ال تتحقيهذه احليث نوال شك أ
 ال يكون إال قبل اعتبار النسخ.  "إله"اجلليل من 

كان بدال   ،بتداءاملرفوع ابال "إله"ليل بدال من اجل كلما كان اسم هللا   فنقول
ك كان وكلما كان كذل ؛148ة مسندا إليهيعن العوامل اللفظه جمرد حيث إنعنه من 

ر النسخ كان اإلبدال قبل وكلما كان اإلبدال قبل اعتبا ،بدال منه قبل اعتبار النسخ
محال  "ال"ة من اسم يوكلما كان كذلك كان رفع املستثىن على البدل ،بتداءزوال اال
الرفع  وكلما كان كذلك مل ميتنع ،قبل زواله ال بعده بتداءه البعيد اعتبارا لالعلى حمل

 .متناعفضال عن أن يكون أوىل ابال

يف الوجود منسوب إىل اسم [ 49]ا وأ موجود  أعين ،اخلرب املقدر  فإن قلت
يكون البدل فيلزم أن ال ،والسلبوإىل البدل إثباتا فبينهما خالفٌة ابإلجياب نفيا  "ال"

وأن اليصح إحالله حمل  ،مقصودا مبا نسب إىل املتبوع من الوجود املنفي بل بنقيضه
البدل  نستقراء هو أالثابت ابال نيكون يف حكم تكرير العامل مع أوأن ال ،لو األ

ه نوأ ،لو ن يصلح إلحالله حمل األأه البد و نأو  ،تابٌع مقصود مبا نسب إىل املتبوع دونه
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يف حنو "ما قام  البدلَ  160وهلذا استشكل أبو العباس ثعلب  ؛يف حكم تكرير العامل
 ،عنه يالبدَل مثبت له واملبدل منه منف نفإ ،بينهما خالفةً  حيث إنأحد إال زيد" من 

وهلذا  ،يه ليس مقصودا مبا نسب إىل أحد من القيام املنفحيث إنواستشكله غريُه من 
يف ذلك   "إال"املرتفع بعد  نزعم األكثرون أ" :يف املغينبعد ما قال  ترى ابن هشام

ا وال مستحق ،وال إله إال إله واحد ،وال إله إال هو ،ال إله إال هللايف   يعين ،كله
ما جائين  :كما يف قولك  "؛ال"بدٌل من حمل اسم  هللا إال 161وللعبادة إال إلٌه واحد 

البدل ال يصلح هنا حللوله حمل  نأ ويشكل على ذلك  قال ،من أحد إال زيد
 انتهى.  162"لو األ

من  البدل انيواستشكل أبو ح" :يف حاشيته على املغين وقال الشمين    
ه نواختار أ ؛مل جيز ال إله إال هوميكن فيه تكرار العامل لو قلَت ه النأل  فقال "إله"

قال ولوال تصريُح  "؛ال"بدل من الضمري املستكن يف اخلرب احملذوف العائد على اسم 
م يريدون بقوهلم ّنلنا كالَمهم على أو لتأ "ال"ه بدل على املوضع من اسم نني أبيالنحو 

 انتهى.  ،"ال"من الضمري العائد على اسم   أي ،"ال"بدل من اسم 

 "إله"من [ 49ب] ه بدلٌ نعلى أاسم هللا اجلليل مرفوٌع  ند تقدم أق  قلت
وكلما كان بدال منه قبل اعتبار  ،الواحد ابلنوع قبل اعتبار النسخ بتداءاملرفوع ابال

                                       
ابلوالء، أبو العباس، املعروف بثعلب: إمام الكوفيني يف النحو  بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباين هو أمحد - 160
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وكلما كان كذلك مل يكن اخلرب  ،بل اعتبار احلكم ابلنفيالنسخ كان بدال منه ق
ل هو موجود الواحد ب ،ياملنفاملتبوع لالسم اجلليل هو موجود  "إله"املنسوب إىل 
إىل ما هو يف سياق النفي ابلنفي وإىل ما هو يف سياق  يسند ألن ابلنوع القابل

حصة متبوعه  161نغري أ ،وهذا بعينه هو املقصود نسبته إىل البدل ؛اإلجياب ابإلجياب
وحصة البدل لكونه يف سياق اإلجياب  ،ايبعد احلكم لكونه يف سياق النفي يكون منف

واملتبوع العامُل الواحُد ابلنوع على التابع  ه إذا اعترب احلكم ينصبنفإ ،وجبايكون م
فيأخذ كل منهما حصَة الالئقَة به من نفي وإجياب حسبما يقتضيه  ،انصبابًة واحدةً 

 عةً دفإليهما احلكم ال اخلرب املنسوب  فاملتمايزان مها احلصتان بعد ،يالوضع اللغو 
 ا انصبابًة واحدًة. معليه واملنصب ،واحدةً 

ا تتحقق بعد منإفة لاملخا نأل ؛ه ال خالفة بينهما ابإلجياب والسلبنأفظهر 
فال خالفة  ،ستثناءاالفال سلب قبل اإلبدال و  ،قبله ستثناءاالاحلكم ابلنفي واإلبدال ك

ويصح أن  إىل املتبوع ك فهو مقصود مبا نسبوكلما كان كذل ،ابلسلب واإلجياب
، بل احلكم ابلنفي إلٌه موجود هللاالتقدير ق نأل ؛ويف حكم تكرير العامل ،عل حملهحي
هللاُ  :فيقال ،ن حيل حملهأنسب إىل املتبوع و ال شك يف صحة كونه مقصودا مبا و 

 بتداءواال ،بتداءبل اال ،التربئة "ال"ليس  عامله نأل ،ر فيه عاملهموجوٌد وإن يتكر 
[ 48]اتكراره أبن يوضع التابُع موضَع متبوعه  ةا يعرف صحمن إايلكونه عامال معنو 

مكانه وصحته ايف  وهذا ال شك ،ابتداءما كان مسندا إىل متبوعه  ابتداءه يويسند إل
هلل التوفيق يف فتح ما كان واب ،شكاُل حبذافريهاإل فاندفع أبن يقال هللا موجود هنا
 هذا. ،قا وتنويرهُمغل
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ا يتم هذا منإويف الشرح " :بقوله عن شرح الدماميين وأما ما نقله الشمين
يصلح البدل ال نويشكل على ذلك أ م بقولهالذي أورده ابُن هشا  أي ،شكالاإل

وحنن نراه  ،اعتباره يف البدل ن لو كان هذا أمرا البد منأل و هنا حللوله حمل األ
ففيه  ؛انتهى "،" و"أُِكَلِت اأَلْرِغَفُة ُجْزٌؤ منهاابهِلا  ُحْسنُ يتخلف يف مثل "فُِتَنْت هندٌ 

كما قد صرحوا به على ما   ،شكال ال يتم ولو كان هذا أمرا البد من اعتبارهاإل نأ
 ،لو ه يصح حلوله حمل األنمن أنفا آملا عرفَت  "بحث السادسامل"سبق تقريرُه يف 

 فيقال هللا موجود. 

 ."حسن ابهلا ت هندوحنن نراه يتخلف يف مثل "فتن  قولكم

ا منتاء التأنيث يف "فتنت" إ نأ "املبحث السادس" آخرقد سبق يف   قلنا
هلا" ليس بدال منها إال و"اب ،لتكون عالمة على أتنيث الفاعل "هند"اقتضاها أتنيث 

 للفعل املاضي من الفتنة الصاحل  أي ،"فتنت" الواحد ابلنوعـلا فاعل حيث إّنمن 
 فال يلحقه. ث فيلحقه تاء التأنيث وإىل املذكر نألن يسند إىل املؤ 

ل ليس إال أن يصح حلوله حمله و ومقتضى وجوب صحة احالل البدل حمل األ
لك ويف مجيع ال يف ذ ،ابتداءل و ا كان منسواب إىل األم ابتداءيف أن يكون منسواب إليه 
 خروِقْس عليه املثال اآل ،ذلك غري ملتزم بل غري جائز نفإ ،ما يقتضيه خصوص لفظه

 وحنومها. 

املانع من " :من قوله وأقول على الدماميين وأما ما اعرتض به الشمين    
يف فعل وهو وجوب تاء التأنيث  ،يصناع يهذين لفظ البدل يف[ 48ب]حلول 

ما اليغتفرون يف مثل ذلك يف التابع  يغتفرون وهم  فعل البدلها يفامتناعل و و األ
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تاء  نفإ ،ففيه مثل ما يف كالم الدماميين ؛انتهى "يو وفيما حنن فيه املانع معن ،املتبوع
وقوع أحدمها يف  نكما أ  ،لو نعا من حلول البدل حمل األاالتأنيث يف املثالني ليس م

البدل يف  نخر يف سياق اإلجياب فيما حنن فيه ليس مانعا ملا عرفت أسياق النفي واآل
ة من حيث ينوع وحدةً  164ه مرفوع ابلفعل الواحدحيث إنل من و من األ املثالني بدلٌ 

التاء من العوارض اليت اقتضاها لفُظ  نفإ ،التاء الحقة به حيث إنال من  ،هي هي
يف صحة أن  ينئذوال شك ح ،ءااليلحق الت ابتداءفإذا أسند إىل البدل  ؛املتبوع خاصة

 "إله"وفيما حنن فيه بدل من  "؛وأُِكَل جزؤ من األرغفة ،فنت حسن ابل هند"يقال 
م ابلنفي فال مانع من احللول واحلك ،الواحد ابلنوع قبل اعتبار النسخ بتداءاملرفوع ابال

  لصحة أن يقال هللا موجود كما مر.ايا وال معنو يال لفظ

يف هذا  اعفال جُيْدى نف م يغتفرون يف التابع ما اليغتفرون يف املتبوعّنوأما أ     
وهذا يقتضي  ،لو ن يصلح الحالله حمل األأالبدل البد و  نم صرحوا أبّنفإ ،املقام

املبحث "حمله ابلفعل كما مر تقريرُه يف الثاين  حاللاابلفعل و حة حذف املبدل منه ص
تفر ما كان يغتفر حني كونه يغ كونه تابعا  ىيبقل ابلفعل الفعند االحال "،السادس

 ،ة االحاللة صحكليتكرير العامل فينتقض   وال ،فيلزم أن اليصح احالله حمله تابعا
  ؟ادهاجلواب عن إير  [60]ا فأين ،شكالعلى اإل الدماميين 166وهو عني ما أورد

شكال ابن إيف معرض اجلواب عن  التفتازاين عن وأما ما نقله الشمين    
 الا إِ  هَ لَ إِ  د  الَ حِ ه  واَ لَ إِ  مْ كُ لَُ إِ وَ ﴿عند قوله تعاىل:  شية التفتازاينحيث قال ويف حا هشام
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البدل هو املقصود ابلنسبة والنسبة إىل املبدل منه  نكيف يصح أ   فإن قيل .165﴾وَ هُ 
ود فالبدل هو املقص ،"إالـ"دل بعد النقض با وقعت النسبة إىل البمنإ  قلنا ؟ةيسلب

 انتهى.  ،النفي إثبات لكن بعد نقضه ونقض ،ابلنفي املعترب يف املبدل منه

 وصدوره من التفتازاين ،شكال عجيبمعرض اجلواب عن هذا اإلإيراده يف ف
البدل  نفإ ،اختالف النسبتني ابإلجياب والسلبا جاء من منشكال إاإل نفإ ،أعجب

يسند إليه ابلنفي ما   حىتيف سياق النفي ه حيث إنل من و ال يصح أن حيل حمل األ
 فال يكون مقصودا ابلنسبة إىل املبدل منه.  ،كان مسندا إليه ابلنفي

لكن بعد نقضه  ،صود ابلنفي املعترب يف البدل منهالبدل مق نفاجلواب أب
ة وإىل املبدل منه يالنسبة إىل البدل إجياب نونقض النفي إثبات هو عني االعرتاف أب

 ذاَ هَ  نا إِ ﴿ ؟أفليس حقيقا أبن يقال فيه ،فأين اجلواب ،شكالوهو عني اإل ،ةيسلب
   .167﴾ب  ُعجاَ  ء  يْ شَ لَ 

 ،"ال"ه يدل من االسم مع نوقد جياب أب" :بقوله ابن هشام وأما ما ذكره    
فيقال هللا  حينئذولكن يذكر اخلرب  ،ن خيلفهماويصح أ ،ما كالشيء الواحدّنفإ

اثن  لوهي ك ،ىن لكونه بدال والبدل من التوابعاملستث نففيه أ ؛هىانت 169"موجود
كان معراب ابعرابه من جهة   اليكون تابعا لشيء إال إذا ابعراب سابقه من جهة واحدة

يصح أن  [ 60ب] فال عرابمن اإل إن مل يكن له حمل "ال"واالسم مع  ؛واحدة

                                       
 .151اقتباس من سورة البقرة، اآلية:  - 165
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 ففيه ما بتداءكالرفع ابال  ،عرابمن اإل بدال عنه وإن كان له حمليكون املعرب املرفوع 
 ،"املبحث الثاين"وقد مر الكالم عليه يف  ،يف املذهب الذي ينسب إىل سيبويه

 د أحدعليه حومع ذلك فال يصدق  ؛168تعاىل وسيأيت متام الكالم عليه إن شاء هللا
 ن األقسام املذكورة يف اببما هذا البدل م" :وهلذا قال الدماميين ،االبدال األربعة

 انتهى.  "البدل

لكن ابعتبار  ،هو من بدل الكل من الكل" :وأقول بقوله وما ذكره الشمين
فسروه مبا  ،بدل الكل من الكل نفإ ،عليه لو عم ال؛ انتهى "ليتأمفلاللفظ دون املعىن 
مفهومامها فما اليصدق ن تغاير أو  ،هما واحدٌ ما صدق نل مبعىن أو مدلوله مدلوُل األ

املفهوم  نوال خفاء يف أ ،فراد بدل الكل من الكلأيكون من الهذا التفسري  ؛عليه
 "،ال إله"ال مفهوم  "،إله"الصادق على ما يصدق عليه اسم هللا اجلليل هو مفهوم 

وهللا  "؛فليتأمل"وقد يكون أشار إىل حنو هذا بقوله  ،فال يصح أن يكون بدال منه
 أعلم وابهلل التوفيق فيما دق وجل.

ه بدٌل من الضمري املستكن يف اخلرب احملذوف العائد نأ انيوأما اختيار أب ح
هو ربط عامله الذي من الضمري املذكور إن كان بعد  بدالاإل نففيه أ؛ "ال"على اسم 

ه معمول حيث إنإن كان بدال منه من   أي ،ايوصريورته منف "ال"اخلرب احملذوف ابسم 
ر العامل عند اإلبدال عن افال يصح تكر  ،ابلنفي "ال"إىل اسم ملوجود املنسوب 

حيث من  ياملنف نأل ؛"ال"ل عن اسم يصح تكراره عند اإلبداال كما   ،الضمري أيضا
فال  ،اإلثبات [61]ا فال يصح أن يقع يف سياق ،الميكن أن يكون مثبتا يه منفإن
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ه مرفوع ابخلرب احملذوف الواحد ابلنوع حيث إنوإن كان بدال منه من  رارُهتك يصح
 ،على القبيلتني انصبابًة واحدةً  إذا جاء احلكم انصب حىتللنفي واإلثبات القابل 

وثبت يف ضمن فرد  ،لوقوعه يف سياق النفي "ال"فراد لضمري اسم أيف ضمن  ىفانتف
ل هذا جار يف العامل يف موضع مثف ؛بدال لوقوعه يف سياق اإلثبات للمستثىن الواقع

ينسخ ن أل الصاحل الواحد ابلنوع القابل للنفي واإلثبات بتداءه االنأل ،ابلرفع "ال"اسم 
فصار  ،لنسخ انصب على القبيلتني انصبابة واحدةفإذا اعُترب احلكُم وا ؛ن الينسخإو 

لوجود الناسخ وقبول االسم  "ال"منسوخا يف ضمن فرد هو املبدل منه الذي هو اسم 
وبقي غري منسوخ يف  ،ر لوقوعه يف سياق النفيا عنه اخلرب املقدياملانع ومنف انتفاءو 

الناسخ إليه ملكان املانع الذي توجه  متناعال 150"إال"ضمن فرد هو البدل الواقع بعد 
ة االسم لكونه معرفًة ومثبتا له اخلرب املقدر لكونه يف سياق يابلق نتفاءوال "إال"هو 

هذا االختيار إن كان ابالختيار  فال مرجح للعدول عن قول األكثرين إىل ؛اإلثبات
  .151﴾رُ تاَ خيَْ وَ  ءُ آشيَ  ماَ  قُ لُ خيَْ  كَ ب  رَ وَ ﴿

قد ظهر وجه صحة الرفع محال على احملل البعيد ظهورا بذلك  :فإن قلت     
فهل  ،ه القريبأو حمل "ال"النصب محال على لفظ اسم  امتناعالتقريب كما ظهر وجه 

 أم ال؟ ستثناءجيوز نصُبه على اال

املبحث "أيضا ملا تقدم أيضا يف  ستثناءجيوز نصبه على االال :قلت      
هذه املشاهبة قد  نأهو املشاهبة ابملفعول و  ستثناءالمدار النصب على ا نأ "السابع
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وقد  ،معىنق صورة الحتق[ 61ب]وقد  ،وقد تنتفي صورًة ومعىنً  ،صورًة ومعىنً  تتحقق
 152املشاهبُة ابملفعول انتفىالنصب ممتنٌع فيما إذا  نوقد عرفَت أ ؛صورةال ق معىنتتحق

 وما حنن فيه من هذا القبيل.  ،صورًة ومعىنً 

محال على حمله البعيد  "ال"املستثىن لكونه بدال من اسم  نأما معىن فأل       
حمكوم عليه ابخلرب احملذوف الذي هو معىن الفعل ومنسوب  بتداءالذي هو الرفع ابال

وما هو   ،فيكون فاعال وعمدة معىن ،من النفي إثباتٌ  ستثناءاال نأل ،ةً يإليه نسبًة إجياب
 كذلك ال يكون شبيها ابملفعول معىن. 

الكالم لكونه مل يذكر بطرفْيه حلذف أحد ركنْيه الذي هو  نوأما لفظا فأل
ال  151جزؤه نه بعضهم أنظ حىتصار املستثىن صورة كأحد ركين الكالم  ،اخلرب

فانتفى املشاهبة ابملفعول  ؛والكالم عليه إن شاء هللا تعاىل كما سيجيء نقُله  ،حقيقةً 
 ،النصب وجواب وجوازا انتفى املشاهبة ابملفعول صورة ومعىن انتفى وكلما ،صورًة أيضا

 وبعضا.  وابهلل التوفيق يف املطالب كال ،خافَض أيضاإذ ال تباع الرفع على االنيفتع

وإن  النصب جائز يف الكالم التام غري املوجب  نم قالوا إّنإ :فإن قلت    
وما حنن  ،ا يكون املستثىن منه مذكورا فيهوفسروا الكالم التام مب ،أرجح تباعكان اال

مذكور فاندرج حتت هذه  "ال"وهو اسم  154املستثىن منه نأل ؛املعىنفيه كالم تام هبذا 

                                       
"وأن هذه املشاهبة قد تتحقق صورًة ومعىًن، وقد تنتفي صورًة ومعىًن، وقد حتقق صورة ال معىن، وقد تتحقق  - 152

 معىن ال صورة وقد عرفَت أن النصب ممتنٌع فيما إذا انتفى املشاهبُة ابملفعول" ساقطة من ع.
 يف ل : خرب. - 151
 الم تام هبذا املعىن، ألن املستثىن منه" ساقطة من ع."وما حنن فيه ك - 154
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فكيف  ،وكل ما كان مندرجا حتت هذه القاعدة كان النصب فيه جائزا ،القاعدة
 يصح نفي اجلواز؟

م إن ّنوحاصله أ "؛املبحث السابع"قد سبق اجلواب عنه يف  :قلت       
يكون مذكورا [ 62]اأن  ما كان املستثىن منه مذكورا أعم من ،أرادوا ابلكالم التام

 نل عليه ملا عرفَت أو ال مع ،التامء افهو لكونه خالفا ملا دل عليه االستقر  ؟بركنيه أم ال
حيث فحيث حتققت حتقق و  ،إمنا هو املشاهبة ابملفعول ستثناءمدار النصب على اال

ال إله إال "املستثىن يف حنو  نوقد عرفَت أ ؛لى ما مر مفصال وجممالتفت انتفى عإن
وإن أرادوا به  ستثناءفانتفى النصب على اال ،مل يشبه املفعول ال صورة وال معىن "هللا

م ذكروه يف مقابلة ّنذكورا فيه مع كونه مذكورا بركنيه بقرينة أما كان املستثىن منه م
فمرفوعه يف مقابلة مرفوع  ،ابلة قسم من املفرغقسم منه يف مقفيكون كل  ،املفرغ
 وجمروره يف مقابلة جمروره.  ،ومنصوبه يف مقابلة منصوبه ،املفرغ

 ؛كالٍم مذكوٍر بركنيهن مذكورا يف  املرفوع يف املفرغ مل يك نوال خفاء يف أ       
وقس عليه  ،ع الذي ذكر يف كالم مذكور بركنيهفالذي يقابله من التام هو املرفو 

 156﴾مْ هُ ن ْ يل  مِ لِ قَ  الا إِ  وهُ لُ عَ ف َ  ماَ ﴿ وقد يشري إىل ذلك متثيلهم بنحوواجملرور  ؛نصوبامل
غري  "ال إله إال هللا"حنو  نأل ؛فهو صحيح وغري مضر ،مذكور بركنيه وهو كالم تام

 وهللا املوفق يف كشف ما كان مستورا.  ؛املستثىن منه مذكورا مذكور بركنيه وإن كان
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فيكون  ،"وهٌ لُ أْ مَ "ه مبعىن نء على أامن قسمه الثاين بن مبتدأل و وإن حت        
فيقدر له مرفوع عام ث يعترب النسخ فيصري اخلرب  366{ال شايف إال أنت}من ابب 

ويصري مرفوعه املقدر سادا  ،"ال""إله" اسم  :أعين ،بعد التقدمي مبتدأل و املتقدم املتح
فاسم هللا  ،ال معبود أحد إال هللا :أي ،"ال إله أحد إال هللا"والتقدير  ،مسد خربها

الساد مسد خربه بدل بعض من   "إله"[ 62ب]ه بدل من مرفوع ناجلليل مرفوع على أ
 امنوإ ،اط كما مر مرار فال حاجة إىل ضمري للرب ؛كليمن ال يكل من قبيل بدل اجلزئ

عبد عبادة  ةيإالهة وألوهة وألوه لهألوه من أفعال مبعىن م "إله" نأل "؛إلهـ"صح الرفع ب
 فهو اسم جنس مبعىن ،فهو إن مل يكن وصفا مرادفا للمعبود ،157على ما يف القاموس

م يرفعون ّنأل ؛بهوكلما كان كذلك صح الرفع  ،املفعول كالكتاب مبعىن املكتوب
هم ابسم جنس فرفع "،األب"و "األسدـ"تشتبه ابلصفة قطعا ك ابجلوامد الصرفة اليت ال

املوضوع  نوإن فارقها يف أ ؛ها يف الداللة على ذاٍت ومعىنً ايإ تهيشتبه ابلصفة ملشارك
ذات مع املعىن اخلاص له يف هذا االسم املشتبه ابلصفة على ما حقق يف حمله هو ال

 ا موضوعة لذاٍت مبهمةٍ ّنفإ ،للمعىن على الذات خبالف الصفةمن غري رجحان 
ذات يقوم ذلك  يفبأ هذا املعىن املخصوص ،  األمرمال نومعىن قائم هبا على أ

ا على يصح اإلطالق الصفة عليها أوىل وأحرى سواء كان رفعهم ابجلوامد مبن ،املعىن
اخلرب املفرد اجلامد " :يف أوضح املسالك كما قال ابن هشام  ،ابملشتقاتها ايأتويلهم إ

 انتهى.  159""زيد أسد" إذا أريد به شجاع شتق حنوملابل و أ ناليتحمل ضمريا إال أ

                                       
 .6742، رقم: 7/112، : صحيح البخاريراجع - 155
 .1242احمليط،  : القاموسراجع - 157
 .1/184 ،: أوضح املسالكراجع - 159
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  انتهى. 158"نييوذلك عند مجهور البصر " :املسالكأوضح قال يف شرح 

ه إذا قلت نمن أ :عن ابن مالك يف حاشيته على الكشاف وكما نقل التفتازاين
وإذا قلته مشريا إىل الرجل الشجاع  ،ع فال ضمري يف اخلربمشريا إىل السبُ  "هذا أسد"

ولو أسند إىل [ 61]ال مبا فيه معىن الفعل حنو جمرتء و أه مُ نأل ؛ففيه ضمري مرفوع به
 :قال الشاعر .""رأيُت رجال أسدا أبوه :ظاهر لرفعه كقولك

 ،ُرهاَ و عُ وَ  ونُ يُ لعُ ُت اْ يحاَ حِ صَ  ءٌ واَ سَ           هِ تِ ماَ لُ ظُ  نْ مِ  اسُ النَّ  ولُ قُ يَـ  لٍ يْ لَ وَ 

 170هاَ رُ و سُ كُ   جاَ ساَ وَ  يهاَ لِ عاَ أَ  ُمُسوحاً            ةً ينَ صِ حَ  وتاً يُ بُـ  هُ نْ مِ  ناَ لَ  نَّ أَ ـكَ 

 ."سود"إلقامتهما مقام  "ساج"و "مسوحـ"ب "الكسور"و "األعايل"رفع ف

 172"كثيف"إىل  "ساجـ"وب "سود"إىل  "مسوحـ"هب بذ" :171ايفري قال الس 
كما اكتفوا   ،حة الفعل من غري أتويلئراا على اكتفائهم مبجرد ين مبنأو كا ؛إنتهى

  :بذلك يف تعلق الظروف ابجلوامد من غري أتويل يف حنو قوله

 171نْ ياَ حْ ألَ اْ  ضَ عْ بَـ  لِ هاَ نْ مِ و الْ بُ أَ  انَ أَ 

                                       
 .1/184 ،أوضح املسالك :راجع - 158
 .1/111املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية،  راجع:البيتان من الطويل ومها لألعشى.  - 170
)أبو سعيد( عامل مشار  يف النحو والفقه واللغة والشعر  هو احلسن بن عبد هللا بن املرزابن السريايف - 171

. 159/878راءات والفرائض واحلديث والكالم واحلساب واهلندسة. ولد بسرياف،  مات سنة والعروض والق
 .1/242، معجم املؤلفني راجع:

 .6/19خزانة األدب،  راجع: - 172
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 وقوله: 

 174رْ قُ النـَّ  دَّ جَ  ذْ إِ  ةَ يَّ وِ ماَ  نُ ابْ  انَ أَ 

 نأل الفعل،هلما ابسم يشبه و ابالمسني العلمني ليس لتأ "إذ"و "بعض"فإن تعلق 
بل ملا  ،ادة فيفوت املعىن املر يال خلرجا عن العلمو فلو أُ  ،علميتهما هي املرادة منها

كتفاء ء على اال اأي الرفع ابجلامد بن وهو ؛اع أو اجلوادقولك الشجفيهما من معىن 
م قالوا "مررت برجل ّنيف املغين من أ حة الفعل حمتمل فيما حكاه ابن هشامئد رامبجر 
فرفعوا الفاعل وأكدوه ابالمساء  ،"هكل  كلهم وبقاع عرفج  عرب وبقوم نفسه ةعشر  أب

شن والعرفج مبعىن اخل ،اجلامدة ِلما حلظوا فيها املعىن إذ كان العرب مبعىن الفصحاء
 انتهى. ،176"واألب مبعىن الوالد

زيٍز يف  عا بتأويل أو غري أتويل غرُي الرفع ابجلامد الصرف إم نأ :واحلاصل    
أن فصح  ،أتويال بطريق األوىللكونه مبعىن مألوه وضعا ال "إله"فالرفع بنحو  ،كالمهم

[ 61ب]اجلليل مستثىن يكون التقدير "ال إله أحد إال هللا" على أن يكون اسم هللا 
ل و وهذا التقدير أوىل من التقدير األ ،سادا َمَسد خربِها "ال"ابسم  175مفرغا مرفوعا

  :مورٍ صناعًة فألا مل منهو من الوجه األ حسن هنأأما ؛ بوجهيه صناعًة ومعىنً 

                                                                                          
يف شواهد اللغة العربية،  املعجم املفصل راجع:، وعجزه: "ليس علَي َحَسيب بُضْؤالْن"؛ الرجز ألب املنهال -171
12/181. 

 .10/40املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية،  راجع:. عبيد بن ماِويَة الطائيالرجز ل - 174
 . 2/579، مغين اللبيب راجع: - 176
 "مرفوعا" ساقطة من ع. - 175
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 هذا الوجه أمٌر واحٌد احملذوف يف نفإ ،ه سامل من كثرة احلذفنأ :لو األ    
 177ومها موجود لني إما أمران إن قدر موجودو ل من األو ويف الوجه األ ،هو أحدٌ 
وفاعل  ،واجملروراجلار  178وهي إن قدر يف الوجود ،أو ثالثة ؛املسترت فيه 179وضمريه
 الظرف البد له من عامل يتعلق به.   نأل ،بل أربعة ؛الظرف

 190ينبغي تقليُل احلذف ما أمكن لتقل"  يف املغين وقد قال ابن هشام    
ما أوىل من ئما" ضربه قائقايف "ضرب زيدا  فشخولذلك كان تقدير األ الفة األصلخ

روا وقد ر اثننيه قدنأل ،مائكان قا  اأو إذ 191إذا كان ،"حاصل" .نييالبصر تقدير ابقي 
 انتهى. 192"مخسة

قال "حيث قال:  ه سامل مما استشكله يف شرح أوضح املسالكنأ الثاين:    
ه يف موضع ن، أل"ال"اسم  من ةلاجلال :يعين ،رفعت البدل يف شرح التسهيل ابن مالك
 ة التعمل يف معرفة والياجلنس "ال" نأل ؛ومل حتمله على اللفظ فتنصبه بتداءرفع ابال

وهو  السمني وانظر اجليش 191واملرادي انيه على ذلك أبو حوتبع ،يف موجب
قد زال بدخول  ،"ال"ه مبتدأ قبل دخول نعلى أ "ال"اعتبار حمل اسم  نفإ ؛مشكل

                                       
 "ومها موجود" ساقطة من ع. - 177
 وضمريمها.يف ع :  - 179
 "وهي" ساقطة من ل. - 178
 يف ع : ليقل. - 190
  م  وع : إذا.يف ل : إذ كان؛ يف  - 191
 . 2/516، راجع: مغين اللبيب - 192
، املعروف ابلنحاس )أبو جعفر( حنوي، لغوي، املصري املرادي بن دمحم بن إمساعيل بن يونس هو أمحد - 191

 .2/92، معجم املؤلفني راجع:. 119/860مفسر، أديب، وفقيه. مات سنة 
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ما يف حمل ّنمع امسها على أ "ال"واعتبار حمل  ،"نابب إ"الناسخ كما قال املوضح يف 
ومل يذكر له  ،انتهى ،على اجلاللة "ال"ال يتوجه عليه تقديُر دخول  عند سيبويه مبتدأ

 جوااب أصال. 

شكال سالمته من هذا اإل ووجه ،فيما سبق وقد عرفت حبمد هللا جوابه   
 ظاهٌر مكشوٌف.

البدل أن  194من لو وروده على الوجه األ انيه سامل مما توهم أبو حنأ  الثالث  
وال من نقل كالمه فيما  ،وما أجاب عنه ،[64]اال ميكن فيه تكرار العامل  "إله"من 

 ووجه سالمته غري خاٍف. اجلواب عنه وقد مر ،وقفت عليه

 ،املستثىننصب  196القياس يقتضي جواز نمن أ ه سامل مما يستشكلنأ: الرابع 
وال يف  ،ه مل ُيسَمع يف هذه الكلمةنواملستثىن منه مذكور مع أ ،الكالم غري موجب نأل

ال }و ،197{يوم ال ظل إال ظله}و ،195{خرةال عيش إال عيُش اآل}رها مثل ئنظا
  غري ذلك إال الرفُع.إىل  199{شفاء إال شفاؤك

كان مستثىن   "لهإ"ـبان مستثىن من أحد مقدرا مرفوعا ذا كه إنأ ووجه سالمته
 شكال. إفوعا وجواب مساعا وقياسا من غري فيكون مر  ،مرفوع مفرغا من

                                       
 "من" ساقطة من ل. - 194
 يف ع : جواب. - 196
 .1906، كتاب اجلهاد، رقم: : مسلمراجع - 195
 .550، رقم: 1/111 ،: صحيح البخاريراجع - 197
 .2181، رقم: 802، كتاب السالم، ص: مسلم راجع: - 199
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فيحتاج  يف توجيه وجوب رفعه قياسا كما  "ال"وأما إذا كان بدال من حمل اسم 
ما ذكرانه من أن الكالم التام ما هو مذكور بركنيه مع كون مرفوع وجواب مساعا إىل هو 

زة لصحة النصب جوازا و اجملة يحيصل املشاهبة الصور  ينئذاملستثىن منه مذكورا إذ ح
 ئف فيه ابده قد يتوقنلك ،ةوهذا وإن كان يقتضيه كالمهم كما مر غري مر  ،مرجوحا

 ه فيما أعلم. حوا بم مل يصر ّنأل ،الرأي

 ه مصرح به جممع عليه. نأل ،فالرأي من غري توق ئالوجه فيقبل ابدوأما هذا 

ة له تعاىل ونفيها ي املقصور إثبات األلوهىناملع نفأل ،ه أحسن منه معىنً نأ وأما
على املوصوف الذي  "إله" :من قصر الصفة اليت هي اخلرب، أعينه نأعما سواه ملا مر 

  "إال هللاأحد ال إله "فإذا كان التقدير  ؛ايقاسم هللا اجلليل قصرا حقي :، أعينبتدأهو امل
فالذي يدل عليه  ،ليلواملقصور عليه هو اسم هللا اجل "،إله"هو  حينئذكان املقصور 

 . دوهو املعىن املقصو  ،ة له تعاىل ونفيها عمن سواهيهو إثبات األلوه ينئذالكالُم ح

هو  ينئذحفاملقصور  "ال إله موجود إال هللا"[ 64ب]وأما إذا كان التقدير 
هو إثبات الوجود  ينئذفالذي يدل عليه الكالم ح "إلهٌ "ال  "إلهٍ "موجود املنسوب إىل 

 له ونفيه عن كل إلٍه سواه. 

ه نووجه استلزامه أ ،املقصود وإن كان مستلزما له هذا غري املعىن نوال شك أ
ة عن كل ياأللوه انتفاءسواه دل على  "إلهٍ "وجود كل  انتفاءإذا دل الكالم على 

مل يكن الوجود منتفيا عن   ،ةيما سواه متصفا ابأللوه موجودكان   إذ لو ؛موجود سواه
املعىن  نسواء قلنا إ  ل أوىلو فالتقدير األ ،ف  ه منتٍف هِ نواملفروض أ ،سواه "إلهٍ "كل 

وابلنظر إىل الثاين  ،ل منطوق صريح أو غري صريحو ر األابلنظر إىل التقدي املقصود
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ال واسطة ومن الثاين بل و انفهامه من األ نأو قلنا هو مفهوم فيهما ملا عرفته أ مفهوم
ل من تلك و فلألمر األ ،ه أحسن من الوجه الثاين منهما صناعةً نوأما أ ؛بواسطة
وكلما كان هذا الوجه أحسن  ،ل بعينهو ه أحسن معىن فلما مر يف األنوأما أ ؛األمور

ل و وإن كان األ ،ختياركان هو األوىل ابال  ،ل صناعة ومعىنو من وجهي التقدير األ
 شتهار. ل هو املشهور يف كالمهم كل االو من األ

هذا  180إعرابأُْبرَِزْت يف أوىل ابلقبول من مجيع الوجوه اليت  198هو :بل أقول
على  التسهيليف شرح  وإن استضعفه القاضي حمب الدين انظر اجليش ،االسم اجلليل

ع فيه وجوها يف تعليقه على املغين، وهو كالم طويل مج 181قله عنه الدمامييننما 
وتبعه غريُه  ،وما تكلم عليه له عنه الدمامييننق ،يف إعراب هذا االسم اجلليل 182هاأبرز 

 ،حتيط أبطراف الكالم حىتفلننقله بطوله  ،عليهاح املغين يف النقل والسكوت من شر 
 حىتالريب عن وجه املرام [ 66]اونتكلم عليه بتوفيق هللا وأتييده مبا يكشف قناع 

 يتضح لدى الناظر ما  هو احلق والتحقيق يف املقام. 

                                       
 يف ع : هذا. - 198
 .يف ل : يف اإلعراب - 180
 ، املالكي، ويعرف اببن الدماميينهو دمحم بن أب بكر بن عمر بن أب بكر، القرشي املخزومي، اإلسكندري - 181

)بدر الدين( أديب، انثر، انظم، حنوي، عروضي فقيه. مشار  يف بعض العلوم. ولد ابإلسكندرية، مات سنة 
 .8/116، : معجم املؤلفنيراجع. 927/1424
 يف ل : أبرزوها. - 182
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يف شرح  قد تكلم القاضي حمب الدين انظر اجليش قال الدماميين :فنقول
إن كان فيه طول الشتماله هذه الكلمة الشريفة أورده جبملته و  على إعراب التسهيل
  .181دئعلى فوا

وهو الكثري ومل أيت يف  ،االسم املعظم يف هذا الرتكيب يرفع نإ :قال أهل العلم
 ن غريه وقد ينصب. االقر 

منها قوالن  :ه للناس على اختالف إعراهبم مخسةفاألقوال فيأما إذا رفع 
ة يمنها القوالن املعتربان أبن يكون رفعه على البدل ؛ل على شيئو وثالثة ال مع ،معتربان

 ،لسنة املعربنيأاجلاري على ة فهو املشهور يأما القول البدل ؛ةين يكون على اخلرب أو 
 ،"نإ"العاملة عمل  "ال"م على حذف خرب ه قال ملا تكلنفإ ،وهو رأي ابن مالك

وهذا الكالم منه يدل على  "،هللا ال إله إال"حنو  "،إال"ون مع يوأكثر ما حيذفه احلجاز 
ث  ،ةي أن يكون على البدلنييتع ينئذوح ،ةيرفع االسم املعظم ليس على اخلرب  نأ

ه نوقد قيل إ ،184املقدر املسترت يف اخلربمن الضمري ة ياألقرب أن يكون على البدل
 . "ال"ابعتبار حمل االسم قبل دخول  "ال"من اسم  دلب

ألقرب أوىل اإلبدال من ا نأل ؛ل ابلبدل من الضمري املسترت أوىلا كان القو منوإ
 تباعابعتبار احملل مع إمكان اال تباعه ال داعيَة إىل االنوأل ،من اإلبدال من األبعد

  ابعتبار اللفظ.

                                       
 .6/2147، : شرح التسهيلراجع - 181
 ساقطة من ل."املقدر"  - 184
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 :يف أولويته نظر :أقول

إذ احملذوف معدوم يف  ،ا هو يف التقدير ال يف اللفظمنة إياألقرب نال فألو أما أ
لو [ 66ب]صاله ابحملذوف مثل ات ،املوجود يف اللفظ "إله"ـبوالبدل متصل  ،اللفظ
حكما  ذوف أقرب إليهواملوجود يف اللفظ أقرب إليه لفظا وحسا وإن كان احمل ،ذكر

ة حبسب التقدير ال يحبسب اللفظ واحلس لو مل يرتجح على األقرب ةيواألقرب ،وتقديرا
إذا تعلق بذي  :م قالواّنوهو أ ،ا أرجحّنبل ذكروا ما يدل على أ ،تكون مرجوحة

يف "هذا بسرا أطيب منه  :ث قالوا ،حاالن وجب أن يلي كل منهما صاحبهاحلدثني 
لكن ملا كان  ،"أطيب"ن هو الضمري املسترت يف وإن كا "بسرا"صاحب  نرطبا" إ

 ؛حيث يلي مرجعه الذي هو عبارة عنهمسترتا أو املسترت كاملعدوم قدم احلال إىل 
اللفظ  نالستتاره كاملعدوم مع أ هم جعلوا الضمريـنهو أداللته على ما ذكرانه  هُ جْ وَ وَ 

وأجروا احلكم الذي كان من حقه أن جُيرى على  ،الذي يسترت فيه موجود يف اللفظ
ه لكونه صاحبها على مرجعه لكونه موجودا يف اللفظ ايوهو إيالُء احلال إ ،الضمري
فهو  ،ه مسترت حمذوف عامله الذي استرت فيهنوالضمري فيما حنن فيه مع أ ؛حقيقة

 ،عليه ىر قتضي أن يكون احلكم الذي كان جيمعدوم يف اللفظ حقيقة ال كاملعدوم في
لكونه موجودا يف اللفظ  "ال"اسم  على مرجعه الذي هو ىوهو اإلبدال منه جير 
 حقيقة بطريق األوىل. 

ا يعترب قبل النسخ ملا مر تقريره يف منإ ،"ال"اإلبدال من حمل اسم  نوأما اثنيا فأل
يف جواب  "ال إله موجود إال هللا" :أي ،يف الكالم على التقدير املشهور بحثهذا امل

ال  يرفع االسم قبل النسخ لفظ نوال شك أ ،ما استشكله مجاعٌة منهم ابن هشام
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وصريورته منسوخا بعد اإلبدال غري  ابٍق يف اللفظ حني اإلبدالرفعه  نمبعىن أ يحمل
 ظاهر. [65]ا وهو ،ابقيا يف اللفظ قبل النسخ :أي ،ايقادح يف كونه لفظ

كان البدل   ،يف اخلرب ث البدل إن كان من الضمري املستكن :قال انظر اجليش 
 لبدل يف املسئلتني ابعتبار اللفظا ن" ألبدل يف حنو "ما قام أحد إال زيدفيه نظري ال

 ن" ألل يف حنو "ال أحد فيها إال زيدٌ كان البدل فيه نظري البد  ،"ال"وإن كان من اسم 
 عتبار احملل. يف املسئلتني ابالبدل 

 نفا. آقد عرفت ما فيه  :أقول

 أما يف "ما قام أحد إال زيد" .وقد استشكل الناس البدل فيما ذكران :قال
 ضمري يعود على املبدل منه. ةليس مثو  ،ه بدل بعضنأ 185مهااحدإجهتني  186فمن

 ."املبحث السابع"خر آيف قد سبق اجلواب عنه   أقول

 .يٌب واملبدل منه منفالبدل موج نفإ ،بينهما خالفةً  نالثانية أ :قال

 187مالك ذكره بدر الدين ابن على ما شكال ألب العباس ثعلبهذا اإل  أقول
: كيف يكون بدال وهو موجوب قال أبو العباس ثعلب" ة والده، ولفظه:ييف شرح ألف

 ،ه كويفنفإ ني،يعلى مذهب البصر ا اعرتاض منه ؟ انتهى. وهذ"يومتبوعه منف

                                       
 يف ع : فهو من. - 186
 يف ل : أحديهما. - 185
 .  ل"...إىل قوله "على مذهب اجلمهور من مرجح" ساقطة من من قوله "على ما ذكره بدرالدين ابن مالك - 187
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 "إال"واملستثىن عندهم يف حنو "ما قام أحد إال زيد" معطوف على املستثىن منه و
 ، وقد عرفت اجلواب عنه أيضا فيه."املبحث السابع"حرف عطف عندهم كما مر يف 

 "إال"ل وو الم األوما بعدها من متام الك "إال" نل أبو وقد أجيب عن األ  قال
إىل  فيه فال حيتاج ،ه بعضهنل. فمعلوم أو الثاين قد كان يتناوله األ نإ قرينة مفهمة

 ."قبضت املال بعضه"رابطة خبالف 

 حبث: وفيه  أقول

 ستثناءاال نل إال إذا علم أو ه قد كان يتناوله األنالثاين ال يعلم أ نال فألو أما أ
 لدخل يف املستثىن ستثناءال االاملستثىن حبيث لو  إال إذا كان متصل وال يكون متصال

ل وضعا لوال و الثاين مما يتناوله األ نفإذا علم أ وضعا؛ منه لكونه مما يتناوله[ 65ب]
 ستثناء" فيه االإال" نمن خارج لعلمه بوضع لفظ املستثىن منه سابقا علم أ ستثناءاال
  متصل، أي ستثناءاال نموقوف على العلم أب تصايلاال ستثناءاال نفعلم أب ،تصايلاال

 ستثناءفلو كان اتصال اال ستثناءلوال االل وضعا و الثاين مما يتناوله األ نعلى العلم أب
 لزم الدور. "إالـ"ل للثاين معلوما بو وتناول األ

ل يف و يتناوله األ الثاين قد كان نلو كانت قرينة مفهمة أ "إال" نوأما اثنيا فأل
قرينة  عن البيان وإن كانت وفساده غين ،متصال استثناءلزم أن يكون كل  املواد،مجيع 

ل يف و احتاج األمر يف فهم كون الثاين مما يتناوله األ مفهمة ذلك يف بعض دون بعض
 قرينة. "إال"فلم يكن  "إال"ذلك البعض إىل قرينة أخرى غري 
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ى الربط مل يكن البدل لو كانت قرينة مفهمة ودالة عل "إال" نفأل وأما اثلثا
 نفإ ،ابطلالالزم  نلك ،ضمري يف املثال املذكور ونظائره حمتاجا مع وجودها إىل

ذكور، حنو قوله يف نظائر املثال امل "إال"االحتياج إىل الضمري للربط ابق مع وجود 
 يل  لِ قَ  الا ا إِ وْ لا وَ ت َ  399﴿ وقوله تعاىل 189﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  لِ قَ  الا إِ  وهُ لُ عَ ف َ  ماَ ﴿ تعاىل

 لَ يْ اللا  مِ قُ ﴿ وقوله تعاىل 401﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  لِ قَ  الا إِ  هُ نْ وا مِ بُ رِ شَ فَ ﴿ وقوله تعاىل 400﴾مْ هُ ن ْ مِ 
 ؛ا مل يرتبطيموجبا أو منف "إال" فإذا أوردان املثال املذكور مع 402﴾هُ فَ صْ نِ  ،يل  لِ قَ  الا إِ 

ابلضمري، حنو  "إال" 401ا مل يرتبطيموجبا أو منف "إال"فإذا أوردان املثال املذكور مع 
دالة على  "إال"فلم يكن  ضه" أو "ما قبضت املال إال بعضه"،"قبضت املال إال بع
 ."املبحث السابع"خر آفاجلواب ما أسلفناه يف  ،الربط وقرينة مفهمة

ل يف عمل العامل فيه وختالفهما يف و ه بدل من األنقال: وعن الثاين أب
ه مل نل كأو مذهب البدل جيعل األ نأل[ 67]ا ة،ي، ال مينع البدلواإلجياب 404النفي

  .موضعه ثاين يفيذكر وال

 ،هو البدل "إال زيدـ"أحد إال زيد"، فإذا قلت "ما قام ": عوقد قال ابن الضائ
 "إال زيد"ا منقال: وإ ،فليس زيد وحده بدال من أحد "أحد"ع وهو الذي يقع يف موض

                                       
 .55اقتباس من سورة النساء، اآلية:  - 189
 فيها "ث". ليس245يف النسخ "ث تولوا" وهو خطأ، ألن آية البقرة  - 188
 . 245اقتباس من سورة البقرة، اآلية:  - 400
 .248اقتباس من سورة البقرة، اآلية:  - 401
 .1-2اقتباس من سورة املزمل، اآلية:  - 402
 "فإذا أوردان املثال املذكور مع إال موجبا أو منفيا مل يرتبط" ساقطة من ع. - 401
 "يف النفي" ساقطة من ع. - 404
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ث قال بعد  ؛بيان األحد الذي عنيت "إال زيدـ"ف 406القيامهو األحد الذي نفيت عنه 
شيء من بدل البعض أشبه ببدل الشيء من ال ستثناءيف االذلك: فعلى هذا البدل 

قسم على حدته ليس  ستثناءاال البدل يف نخر: لو قيل إآموضع وقال يف  ؛من الكل
 ، انتهى."وجها وهو احلق نا، لك405ستثناءمن تلك اإلبدال اليت تثبت يف غري اال

يف  على ما نقله بدر الدين ابن مالك ال هو جواب السريايفو أقول: ما نقله أ
فيه عامل الهو بدل يف عمل وأجاب السريايف أبن قال "ة والده حيث قال: يشرح ألف

ه نكأ  ن جيعل البدلمذهب البدل فيه أ نأل ة؛يلنفي واإلجياب ال مينع البدلوختالفهما اب
وقد يتخالف املوصوف والصفة نفيا وإثباتا، حنو "مررت  مل يذكر والثاين يف موضعه

  برجل ال كرمي وال لبيب"، انتهى.

 فمن وجوه: أما يف كالم السريايف 407ويف كالم كل منهما حبث

ه لو كان جمرد كون البدل معموال لعامل متبوعه كافيا يف صحة نفأل الو أما أ
عتبار اإلبدال ملا  ولو اختلف نسبة العامل إليهما ابإلجياب والسلب حني ااإلبدال 

التايل  نل معىن، لكو ن يصلح الحالله حمل األالبد وأالبدل  نأل ؛كان الشرتاطهم
املبحث "شكال، وقد عرفت يف وهذا يف احلقيقة تسليم لورود اإل ،فاملقدم مثله طلاب

 اإلشكال مندفع من غري اضطرار إىل هذا. نأ "السابع

                                       
 يف ع : للقيام. - 406
 قسم على حدته ليس من تلك اإلبدال اليت تثبت يف غري االستثناء" ساقطة من ع. " االستثناء - 405
 يف ع : ويف كل كالم منهما حبث. - 407
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 فيه بل [67ب] ال تقريب "،مذهب البدل... إخل نأل" :قوله نفأل وأما اثنيا
ن يصلح أبد و البدل ال نا نشأ من أمناإلشكال إ ناإلشكال، فإ هو عني منشأ

الفعل فال  عنه؛ يومتبوعه منف ل، والبدل هنا موجب له، الفعلو حمل األالحالله 
 نلك ،كمتبوعه  409ا عنه. الفعل أيضايمنف ل، وإال لكانو يصلح الحالله حمل األ

الفعل موجب له، فكيف جيعل ما هو دليل على اإلشكال دليال على اجلواب عنه مع 
 بقائه؟

فاسد قياسه على حنو "مررت برجل ال كرمي وال لبيب" قياس  نفأل وأما اثلثا
مع ما بعدها كلمة  حينئذا ّنإن كان ال حرفا، فإ جمموع "ال كرمي"ما إ ،الصفة نأل

 حاشيةيف  -قدس سره- ديخرها كما صرح به الساعلى  واحدة أجرى على اإلعراب
غاية  ،اجملموع ال خالفة بينه وبني موصوفه نفيا وإثباتا نوال خفاء أ ،408الكشاف

ال  يابلعدم يواتصاف الوجود ،يوالصفة أمر عدم ياألمران املوصوف أمر وجود
إلثبات يف حنو "ما قام أحد إال زيد" اواختالف البدل ومتبوعه ابلنفي و  غبار عليه؛

ا بل اختالفهما يف نسبة العامل إىل يخر عدم واآلايأحدمها أمرا وجودليس مبعىن كون 
ما نفس ؛ وإ، وهو ظاهرايإجيااب مع كون كل منهما أمرا وجودخر أحدمها نفيا وإىل اآل

يف شرحه للكشاف عن  كما نقله التفتازاين  "غري"إن كانت امسا مبعىن  "ال"
 بني الصفة واملوصوف نفيا وإثباتا. حينئذال خالفة  نوظاهر أ": 410يالسخاو 

                                       
 "أيضا" ساقطة من ع. - 409
 " ساقطة من ع."الكشاف - 408
: راجع. 850/1661، املدين. مفسر، فقيه، مؤرخ، مات سنة بن دمحم السخاوي هو عبد املعطي بن أمحد - 410

 .5/175، معجم املؤلفني
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 ،إخل "هو البدل... 411"إال زيد" نإ" :هقول نفأل وأما يف كالم ابن الضائع
كب مع مر  "ال"إ نني من غري حجة إذ ال قائل فيما أعلم أبيإلمجاع البصر خرق 

ني من غري ياإلشكال مندفع عن البصر  نوقد عرفت أ ،املستثىن واإلعراب للمجموع
  ؛إىل هذا اجلواب اخلارق إلمجاعهم حاجة

اجملموع يصح   ن، لك"زيد"وإن مل يكن مركبا مع  "إال" ناملراد أ نوإن قيل إ
غاية ما يلزم من  نأل ؛فهو ال جيدى نفعا يف دفع اإلشكال [69]ا إحالله حمل املتبوع

فيصري  "زيدال إقام  ما"أن يصري تقدير الكالم  "أحد""إال زيد" حمل  حاللصحة إ
واإلشكال ليس ختصا بنحو "ما قام أحد إال زيد"، بل وارد على  ؛مستثىن مفرغا

فاملخرج  هو يقتضي أمرين خرجا وخرجا عنه،و  ستثناء" لالإال" ناملفرغ أيضا ضرورة أ
واملفرغ يف احلقيقة  ،من تقديره، وهو مقدر يف املفرغبد عنه إن مل يكن مذكورا ال

معطوف على ذلك املقدر عند ه نني كما أيمن ذلك املقدر عند البصر  412بدل
 ني.يالكوف

ن يلي ه يلزم يف حنو "ما قام إال زيد" أنأجابوا عن اعرتاض ثعلب أب 411وهبذا
 يلي العوامل هذا. 414بل حرف العطف العامل وليس شيء من أحرف العطف

                                       
 يف ع : زيدا. - 411
 يف م :بدال. - 412
 يف ع : وهلذا. - 411
 "بل" ساقطة من ع. - 414
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 ،ر ابلنفي وإىل املفرغ ابإلجيابالفعل منسوب إىل ذلك املقد نوال خفاء أ
"إال زيد" ال يقع موضعه إال و ،ل ومتبوعه ابإلجياب والسلببني البدفجاء اإلختالف 

ه يصري نكان يليه املستثىن منه كذلك، ال أه يلي العامل من غري فصل لفظا كما  نيف أ
كذلك فاإلشكال قائم على   ،لنفي كما كان منسواب إىل متبوعهالعامل منسواب إليه اب

 .416ساقيه مل يتزلزل بعد

أبدل  "زيد" نفيها إال زيد" فوجه اإلشكال فيه أقال: وأما يف حنو "ال أحد 
 .415انتهى "وأنت ال ميكنك أن حتله حمله "أحد"من 

 أقول: قد مضى اجلواب عنه يف هذا املبحث يف الكالم على التقدير املشهور.

ا هو على توهم منهذا الكالم إ نأب" :عن ذلك 417الشلوبنيقال: وقد أجاب 
ا إال تقول "ما فيه وهذا ميكن فيه احللول أبن إال زيد"، إذ املعىن واحد،ا أحد "ما فيه

 وهو كالم حسن، انتهى. زيد"، انتهى؛

 أقول: يف حسنه نظر، بل يف صحته كالم:

العطف [ 69ب]شرط جواز  نأ" :ذكر يف املغين ابن هشام نفأل الو أما أ
ويقال له العطف على التوهم يف غري  ،نآالذي يسمى العطف على املعىن يف القر 

                                       
 "بعد" ساقطة من ع. - 416
 "انتهى" ساقطة من ع. - 415
، اإلشبيلي، املعروف ابلشلوبيين )أبو علي( حنوي، ، األندلسيبن عبد هللا األزديهو عمر بن دمحم بن عمر  - 417

 .7/115، : معجم املؤلفنيراجع. 546/1247لغوي، ولد إبشبيلية، مات سنة 
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وهلذا حسن  ،توهم وشرط حسنه كثرة دخوله هنا صحة دخول ذلك العامل امل نآالقر 
 :419قول زهري

 418ياً ئِ جاَ  نَ كاَ   ذاَ إِ  ئاً يْ شَ  قٍ بِ ساَ  الَ وَ  ى  ضَ مَ  ماَ   َ رِ دْ مُ  تُ سْ  لَ يّنِ أَ  يلِ  داَ بَ 

 خر:وقول اآل

 420ابً الَّ غَ  قِّ حلَْ ى ابِ وَ هَ لْ لِ  نْ كُ يَ  ملَْ  نْ إِ   لٍ طَ بَ  الَ وَ  ماً داَ قْ مِ  مِ هْ الشَّ  مُ زِ اَ احلْ  ماَ 

 خر:ومل حيسن قول اآل

 422لُ مِ نْ مُ 421 مُ يهِ فِ  شٌ مِ نْ مُ  الَ وَ       مُ يهِ فِ  بِ رَ يْـ نَـ  ذاَ  تُ نْ كُ   ماَ وَ 

 انتهى. ،421"ما"و "ليس"لقلة دخول الباء على خرب كان خبالف خربي 

على التوهم أو املعىن  عطف النسق يف اإلعرابفعلى تقدير إجراء البدل جمرى 
النافية  "ما"يف "ما فيها أحد إال زيد" هو  "أحدـ"إما أن يكون العامل املتوهم الرافع ل
                                       

بن مازن، وينته نسبه إىل  ن رايح بن قرة بن احلارثبن أب سلمى ، واسم أب سلمى: ربيعة ب هو زهري - 419
شرح راجع: مـ. 511ُمَضر بن نِزار بن َمَعد بن عدانن. وهو أحد الثالثة املقدمني على سائر الشعراء، مات سنة 

 .   101ص:  ،املعلقات السبع
 .9/112يف شواهد اللغة العربية، البيت من الطويل وهو لزهري بن أب سلمى. راجع: املعجم املفصل  - 418
 .1/102البيت من البسيط، وهو بال نسبة. راجع: املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية،  - 420
 : وال منمل. عيف  - 421
 .5/291املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، : . راجعالبيت من املتقارب وهو بال نسبة - 422
يف املغين: "النريب النميمة واملنمل الكثري النميمة واملنمش املفسد ذات البني"،  ابن هشام: قال يف هامش - 421

 . 2/477 ،: مغين اللبيبراجعانتهى. 
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 بتداءأو االيبطل بتقدمي خربها إذا كان ظرفا عملها ال نإ" :بناء على قول ابن عصفور
 على حرف النفيوالظرف العتماده  بتقدمي عند اجلمهورعلى بطالن عملها  424بناء
ا" بعد "إال" فيمتنع الرفع ل ميتنع اعمال "ما فيهو فعلى األ ؛متعلقة االسم أو الفعلأو 

 ،على التوهم تباعشرط جواز اال نتفاءال 426توهم اإلبدال من "أحد" من امسهعلى 
 لئال يلزم تباعالعامل املتوهم على املتبوع جلواز االا اشرتطوا صحة دخول ذلك منإ مّنأل

وقد فرضناه  أن يكون ملتبوعه، فال يكون تابعا،يصح أن يكون التابع معراب إبعراب ال
مل يصح توجه العامل املتوهم إىل التابع مل يكن التابع معراب إبعراب فإذا  ،ف  تابعا هِ 

 على التوهم. 425تباعفامتنع اال ،واحدة فلم يصح أن يكون تابعا لهسابقه من جهة 

عنه  يمعموله منف حيث إنمن  اعترب أعمال االبتداء نإ  خرادير اآلتقوعلى ال
 يمرفوعه منف حيث إنامسا كان أو فعال من ة قأو متعل[ 68]ااخلرب وإعمال الظرف 

الواقع يف  نأل ؛فكذلك الذي يف االسم أو الذي يف الظرف عنه الفعل املقدر أو معناه
يصح أن يقع يف سياق اإلجياب، فال ه يف سياق النفي الحيث إنسياق النفي من 

وإن اعترب إعمال   ؛على التوهم تباعيعمل فيما هو يف سياق اإلجياب فانتفى شرط اال
كل واحد منهما واحدا ابلنوع   427من حيث كون  كل منهما من حيث هو هو، أي

فكل منهما هبذا االعتبار موجود يف "ال أحد  ،بال للنفي واإلثبات والنسخ وعدمهقا

                                       
 "بناء" ساقطة من ع. - 424
 يف ل : من "أحد" من امسه. - 426
 يف ع : االمتناع. - 425
 "كون" ساقطة من ع. - 427
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، ومن فاعل الظرف أو "ال"فيها إال زيد" لصحة أن يكون "أحد" بدال من حمل اسم 
 فاعل متعلقه مع صحة اإلحالل حمل متبوعه على التقادير.

ا وقع محال على حمله املرفوع مناإلبدال من اسم "ال" إ نل فألو أما على األ
وكلما كان قبل  ،وعدمه قبل اعتبار النسخ للنسخلنوع القابل الواحد اب بتداءابال

 اعتتبار النسخ صح إعماله فيما بعد "إال" على ما مر مرارا.

ا مناإلبدال من فاعل الظرف أو فاعل متعلقه إ نوأما على األخريين فكذلك أل
لنفي وكلما كان كذلك كان قابال ل ،ار النسخ وربطه ابسم "ال" ابلنفييعترب قبل اعتب

قبل التقدير  يف سياق اإلجياب، وصح اإلحالل إذفصح إعماله فيما هو  ثباتإلاو 
 .النسخ واحلكم ابلنفي فيها أحد زيد

صل أو حاصل وح ؛ل والثاينو فيها زيد على األل وال شك يف صحة أن يقا
فال حاجة إىل ارتكاب  ،صح اإلحالل اندفع اإلشكالوإذا  ،خرفيها زيد على اآل

 اإلبدال على التوهم لصحة اإلحالل.

إذ "ال أحد فيها إال زيد" نص  إذ املعىن واحد غري مسلم :قوله نوأما اثلثا فأل
نص فليس ال  [68ب]غراق يف االستغراق و"ما فيها أحد إال زيد" ظاهر يف االست

" برفع إال هللا "ال إله اليدخل يف اإلسالم بقوله"قال:  ابن هشام نإ حىتاملعىن واحدا 
 انتهى. وقد مضى نقله وتوجيهه. 429""إله" الحتماله لنفي الواحدة

                                       
 .2/147، مغين اللبيب راجع: - 429
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ا إال غاية ما يلزم من اإلبدال على التوهم أن يقال: "ما فيه نوأما اثلثا فأل
وارد على املفرغ غري مندفع مبثل اإلشكال  نوقد عرفت أ ،زيد" فيكون مستثىن مفرغا

 هذا اإلحالل.

ال يستحق يكون كلمة احلق على معىن  وعلى قول الشلوبني  قال الدماميين
ميكن فيه إحالل البدل حمل املبدل منه أبن نقول: ال وهذا  ،العبادة أحد إال هللا

 ، انتهى.428يستحق العبادة إال هللا

وأما يف قول من  ؛من الشقوق الثالثة األخرية لوبنيفيه ما يف قول الش  أقول
قال: أو يكون املعىن "ما يف الوجود إله إال هللا"، وميكن اإلحالل أيضا، انتهى. فرتد 

 الشقوق األربعة.

ة يف االسم املعظم فقد قال به مجاعة، يوأما القول اخلرب " :410قال انظر اجليش
وهو  ،ثالثة أمورة يف القول ابخلرب وقد ضع ،ةيه أرجح من القول ابلبدلنيل أويظهر 

االسم  نعرفة، وال ال تعمل يف املعارف، وأه يلزم من القول بذلك كون خرب "ال" منأ
 به نيليتبكر إال ه مل يذ نأل ، يصح أن يكون غري املستثىن منهاملعظم مستثىن واملستثىن ال

خربا االسم ال عام واالسم املعظم خاص، واخلاص اليكون  نأو  ،ما قصد ابملستثىن منه
 انتهى. عن العام، ال يقال احليوان إنسان"

                                       
 "وهذا ميكن فيه إحالل البدل حمل املبدل منه أبن نقول: ال يستحق العبادة إال هللا" ساقطة من ع. - 428
، احلليب، املعروف بناظر اجليش )حمب الدين، ، املصريبن عبد الدائم التميمي هو دمحم بن يوسف بن أمحد - 410

 .12/121، معجم املؤلفنيراجع: . 779/1117أبو عبد هللا( حنوي، بياين، ولد ابلقاهرة، مات سنة 
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ا هو لسلب الربط منحرف النفي الداخل على اجلملة، إ نال شك أ  أقول
املبحث "ا تقرر يف لقطع النسبة اليت هي العالقة بينهما مل  طرفيها، أياحلاصل بني 

ة ية والربط يف االمسيإىل النسبة احلكم [50]ا ا يتوجهانمنالنفي واإلثبات إ نأ: "لو األ
إىل مرفوعه املكتفى به عن اخلرب  بتدأونسبة امل لو يف قسمه األ بتدأبنسبة اخلرب إىل امل

يف قسمه الثاين، فحرف النفي  الداخل عليها لقطع هذه النسبة وقطعها يف القسم 
 ،دون اخلرب بتدأمنسوخني أو غري منسوخني أو منسوخا امل بتدأل بنفي اخلرب عن املو األ
سواء  بتدأامل أو خربه لنفي اخلرب عن بتدأل من املو تربية الداخلة على القسم األال "الـ"ف

وهو  ،ايسواء كان امسها معراب أو مبن :411ا عاملة فيهما على اإلطالق، أيّنقلنا إ
ا، وهو قول اجلميع ين مل يكن امسها مبنا عاملة فيهما إّنأو إ ؛واألكثرين قول األخفش

االسم ا عاملة يف ّنا سواء قلنا إيوعلى تقدير أن يكون امسها مبن ؛من غري خالف
أو ليست بعاملة يف االسم أيضا، وهو قول  ،على املشهور فقط، وهو قول سيبويه

 ."املبحث الثاين"، وقد مضى نقل كالمه يف سيبويه على رأي ابن هشام

ه خرب، ال نعلى أاسم هللا اجلليل مرفوع  نأبالقول  نأ متهد هذا فاعلم 412إذا
يف  "إال"ا ال تعمل ّنا عاملة يف االسم واخلرب فألّنأما إذا قلنا: إ ؛قول غري صحيح

ا غري عاملة يف اخلرب ّنوأما على القول أب ؛ة واسم هللا اجلليل معرفة موجبةينكرة منف
 ا نسخ أو مل ينسخ؛يمنف "إال"خربها ال يكون  نفأل ،ويف االسم أيضافقط أو فيه 

ا أصال فال يصح أن يكون ينفاليصح أن يكون م "إال"واسم هللا اجلليل لوقوعه بعد 
  ا.خرب 

                                       
 "أي" ساقطة من ع. - 411
 يف ع : وإذا. - 412
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ا يث البد أن يكون يف الكالم تقديرا ملا تقرر وتكرر أن النفي يقتضي منف
إما أن  [60ب]فبعد التقدير  ،يقتضي خرجا وخرجا عنه ستثناءا عنه، وااليومنف

 نأل ؛ال خربا مبتدأ على حمله البعيد فيكون "ال"يكون اسم هللا اجلليل بدال من اسم 
أو بدال من  مبتدءاالتابع معرب إبعراب متبوعه ومعمول لعامل متبوعه، ومتبوعه 

 ضمري موجودا ملقدر أو ضمري يف الوجود مقدرا.

فهو إما  ،ل انئب الفاعل ويف الثاين فاعل الظرفو الضمري يف األ نأ وال خفاء
 من خرب وعلى التقديرين اليكون خربا أو بدال أو من الفاعل ،انئب الفاعلبدل من 

ته من غري أتويل أو يعلمفإما أن يبقى على  ،حينئذو  حمذوف نفسه ال من ضمريه
 التربئة "ال"الكالم مفروض فيما إذا كان  نأل ستثناءل ال يصح االو وعلى األ ،لو أي

 ، مثل قوله:بتدأامل ل منو داخلة على القسم األ

 411عِ ٍم ُمَرقَّ ؤْ لُ بِ  الَّ ٍد إِ حَ أَ  لىَ عَ       دَ محَْ أَ  نِ ابْ  بِ وْ ثَـ  رَ يْـ َب جَمٍْد غَ وْ ثَـ  الَ وَ 

أن بد فاخلرب املقدر ال ،م مسوقا لقصر املوصوف على الصفةفيكون الكال
الذات على  قدير كونه علما من غري أتويل داليكون وصفا واسم هللا اجلليل على ت

فال يصح أن يكون  ،ات الدال على الصفةيدال على الذات من جزئوال شيء من ال
رقع بلؤم" من نفس كما صح إبدال "م  كليمن ال يبدال من نفس اخلرب بدل اجلزئ

املفرغ متصل  نفال يصح أن يكون مستثىن مفرغا، إذ ال شك أ اخلرب احملذوف
ه ايلدخل يف املستثىن منه لتأويله إ ستثناءواملتصل ما يكون املستثىن حبيث لوال اال

م مع الوصف ليس كذلك ومع هذا فهو عكس املعىن املقصود، إذ ، والعلوضعا
                                       

 . 4/121ة العربية، : املعجم املفصل يف شواهد اللغراجعالبيت من الطويل وهو للمتنيب؛  - 411



071 
 

 
 

ة على هللا تعاىل وهو قصر يقصر األلوه املقصود كما مر وسيعرتف به انظر اجليش
 الصفة على املوصوف. 

بدال من نفس اخلرب احملذوف  [51]ااسم هللا اجلليل  وعلى تقدير أن يكون
ه وهو كليعلى   ياحلقيق يوأيضا يلزم محل اجلزئ ،ينقلب القصر كليمن ال ياجلزئ بدل

  ، ففي صحته خالف وال خالف يف صحة هذا الرتكيب.إن مل يكن ابطال قطعا

والنكرة إن مل تكن  ،ةيكرة واخلرب معرفة يف مجلة خرب ن بتدأكون امل ويلزم أيضا
 خصصة فهي خرب اتفاقا، وإن كانت خصصة فكذلك عند اجلمهور. 

م محل الشيء على نفسه يف ل ابملعبود حبق فيلز و ما أن أيفإ  وعلى الثاين
 الواقع اسم "ال" هو املعبود حبق على ما صرح به التفتازاين "إلهـ"املراد ب نأل ،اإلجياب
إذ لو كان املراد منه مطلق املعبود على ما هو معناه يف أصل اللغة كان ما " ل:و يف املط

يكون  نحيث أباطلة فه يلزم الكذب لكثرة املعبودات النذكره التفتازاين واردا وهو أ
 انتهى.  " مبعىن املعبود ابحلق"إله"

ومحل الشيء على نفسه وإن صح فهو لغو من الكالم، ال جدوى له فضال 
ل بنحو واجب الوجود وخالق العامل، فيكون و أو أي ؛د التوحيد فيما حنن فيهعن أن يفي

ف وجوب الوجود املعىن ال فرد من أفراد إال له موصوف بشيء من األوصاف إال بوص
  .ة العامليأو خالق
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إذ ال داللة ليصح ويصدق اليفيد التوحيد  ه قصر إضايفنوهذا أبعد التزام أ
ة فهو مقصور على وصف وجوب الوجود يكل ما يوصف ابأللوه  نللكالم األعلى أ

 مثال، ال يتعداها إىل صفة إمكان الوجود مثال.

هذا املقصور على هذا الوصف هل هو واحد أم ال؟ فال داللة للكالم  نأ وأما
يفوت املعىن  [61ب]وعلى فرض إفادته التوحيد يف بعض التأويالت  ،عليه أصال

ه نومع هذا كله اليصح أن يقال فيه إ ،فت من انقالب القصرابلقصر ملا عر املقصود 
 .يكما مر منف  "ال"ه موجب وخرب نأصال، أل التربئة "الـ"خرب ل

  :بييف قول أب الط مينقد قال الش  فإن قلت

 414عِ ٍم ُمَرقَّ ؤْ لُ بِ  الَّ ٍد إِ حَ أَ  لىَ عَ       دَ محَْ أَ  نِ ابْ  بِ وْ ثَـ  رَ يْـ َب جَمٍْد غَ وْ ثَـ  الَ فَ 

 انتهى. "متعلقة به "بلؤم"و "الـ""مرقع" خرب ل نإ

بدل مستثىن مفرغ من خرب حمذوف نفسه ال من ضمريه  "مرقع" نوال شك أ
الكالم مسوق لقصر  نفإ ،كليمن ال يمن قسم بدل اجلزئ منه بدل بعض من كل

" الصفة اليت غري ثوب ابن أمحداملوصوف الذي هو "ثوب جمد" املوصوف بكونه "
 ."ابللوم"ة ياملرقعهي 

                                       
 . 4/121: املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، راجعالبيت من الطويل وهو للمتنيب؛  - 414
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ات اخلرب يمن جزئ يوهو جزئ م" دال على الصفة"مرقع ابللؤ  نوال خفاء يف أ
متصل مفرغ من نفس اخلرب  استثناءه نموصوف بصفة ما فصح أ احملذوف، أعين:

  احملذوف.

، "الـ"ه خرب لنأب وقد حكم الشمين ،ه موجب لكونه بعد "إال"نوال شك أ
ل على فرض إفادته التوحيد يف بعض التأويالت فلم و عظم هنا لو أفكذلك االسم امل

 لكونه موجبا. التربئة "الـ"ه خرب لنيصح أن يقال فيه إه النقلتم إ

مقرر  حمقق اثبتأمر  "ال"ا ليس إال عملت فيه أم يمنف "ال"قلت: كون خرب 
فالكالم معه كالكالم  ،ظاهرهإن أراد به  فقول الشمين ِمرية فيه كما مر توضيحه؛ال 

 ن، وال ضري ملا مر غري مرة أه خرب السم "ال" فهو صحيحنراد أمع غريه، وإن أ
 مقدم على النسخ واحلكم. ستثناءاإلبدال كاال

وال  يي ليس مبنفقبل النسخ واحلكم ابلنف "الـ"اخلرب املقدر ل نوال شك أ
سواء  "ال"مرفوع بغري  حينئذمنسوخ، بل قابل للنفي واإلثبات والنسخ وعدمه فهو 

املستثىن وكذلك  ،أو كالمها بتدأامل [52]اأو  بتداءالعامل يف اخلرب هو اال نقلنا إ
التابع معرب إبعراب متبوعه ومعمول لعامله فيكون اخلرب املقدر  نأل ؛الواقع بدال منه

النفي واإلجياب يف  ة الصاحلة للنفي يف سياقكلية اليعلى هذه القابل بتدأمربوطا ابمل
عن امسها  "الـ"ا بيفإذا اعترب احلكم ابلنفي ال يصري اخلرب املقدر منف ،سياق اإلجياب

 ه الواقع يف سياق النفي. نأل ،ة ابللؤميقعاف اليت هي غري املر إال يف ضمن األوص

 "ال"لكن  ،ا عنه بل مثبتا لهياليكون منف "إال"وأما حصة البدل فلوقوعه بعد 
أن  متناع"ال" الذي اليربط به خربها إال ابلنفي الستحالة ذلك اله اسم حيث إنمن 
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ه حيث إنا عن ذلك الشيء، بل من ييكون املثبت لشيء من حيث هو مثبت له منف
واقع يف سياق اإلجياب فيكون حمموال عليه ابعتبار حمله البعيد الذي هو الرفع  مبتدأ
فال  ،كوما عليه بنفي ما حيمل عليه عنهوحم "الـ"ال له ابعتبار كونه منسوخا ب بتداءابال

ان، ال جيد بكم نفعا"، يضر ال "وهو كما  ،بل خربا المسها التربئة "الـ"ربا ليكون خ
  .منعا، هذاعطاء و هللا الذي بيده ملكوت كل شيء إهو واملوفق 

حيث قال  التربئة "الـ"ة اسم هللا اجلليل لين رد القول خبرب مم ابن هشام نواعلم أ
 "ال" سبحانه وتعاىل خرب اسم هللا ن" أ"قال بعضهم يف "ال إله إال هللايف املغين: 

نعم، يصح  موجبة؛ ة واسم هللا تعاىل معرفةيا ال تعمل إال يف نكرة منفّنويرده أ التربئة
 ن. زعم أعند سيبويه بتداءما يف موضع رفع ابالّنمع امسها، فإ "الـ"ه خرب لنأن يقال إ
وهو خرب ن تعمل فيما تباعد منها، تعمل يف اخلرب لضعفها ابلرتكيب، أاملركبة ال 

املركبة ال تعمل يف  نسيبويه يرى أ نأوالذي عندي ": كذا قال ابن مالك ؛[62ب]
ه عند نوأما "ال رجل ظريفا" ابلنصب فإ جزئ الشيء ال يعمل فيه، ناالسم أيضا، أل

وكذا البحث يف "ال إله إال هو" للتعريف  " ابلرفعويه مثل "اي زيد الفاضلسيب
وإذا قيل: ال مستحقا للعبادة إال  ،إال إله واحد" لإلجيابواإلجياب أيضا، ويف "ال إله 

يف ذلك عاملة يف االسم واخلرب لعدم  "ال" نإله واحد، مل يتجه االعتذار املقدم، أل
 انتهى. 416"الرتكيب

 مبتدءاكيف جتعل الكلمتان معا " :يف الشرح نقال عن الدماميين قال الشمين
ة غري يغري صادق عليهما، إذ هو اسم جمرد عن العوامل اللفظ بتدأتعريف امل نمع أ
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الزائدة مسند إليه أو صفة معتمدة على نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو ضمري 
عليه الشمين واعرتض  ردا وال صفة معتمدة؛إله" امسا جم منفصل، وليس جمموع "ال

جمردا، بل هو اسم جمرد مركب  415جمموع "ال إله" ليس امسا نال نسلم أ بقوله: وأقول
 انتهى. "من كلمتني كخمسة عشر يف قولك عندي مخسة عشر

 يإن كان املراد به الرتكيب احلقيق الرتكيب يف كالم سيبويه نال خيفى أ وأقول:
 مندفع مبا ذكره الشمين ما أورده الدماميين نفال شك أ "مخسة عشر"مثل تركيب 

 "ال"يصري مع امسها حبيث  "ال"القول برتكيب  نكول عليه حينئذ بتدألصدق تعريف امل
مشكل  "مخسة عشرـ"من امسها ويصري اجملموع كلمة واحدة مركبة من كلمتني ك اءجز 

"ال رجل يفعل كذا" على نفي الفعل من جنس  املعىن يف حنو نيف املعىن جدا، أل
وجعل  ؛يوعلى القول ابلرتكيب احلقيق "ال رجل"ـ الرجل ال على إثبات الفعل ل

 "ال رجل"ـ ث جعل اخلرب عليه يقتضي أن يكون املعىن إثبات الفعل ل مبتدءااجملموع 
 صري السالبة موجبة معدولة املوضوع. ال نفيه عن جنس الرجل في [51]ا

إن صح فاملعىن املستفاد منه غري مراد وقد مضى  ينئذاحلمل ح نوال شك أ
هذا ال ينبغي أن يصدر ممن له أدىن معرفة ابألدب ومثل  "املبحث الثاين"يف  همثل

 ولسان العرب. نإمام الف فضال عن سيبويه

" زاد إشكاال على إشكال، كما يف "ال إله إال هللا  استثناءث إن كان يف الكالم 
د هلا من بال "إال" نا عنه، لكيا ومنفيحينئذ وإن كانت ال تقتضي أمرين منف "ال" نأل

ه نمستثىن من جمموع "ال إله" فمع أ فإن كان ما بعدهاأمرين خرجا وخرجا عنه، 
                                       

 "امسا" ساقطة من ع. - 415
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 اسم هللا اجلليل فرد ملفهوم "إله" ال ملفهوم "ال إله" ناملتصل ضرورة أ ستثناءيصح االال
يقتضي أن  ستثناءاال نأل ا عن املستثىن منه وهو ابطل؛يلزم أن يكون املستثىن خرب 

وعلى تقدير أن يكون املستثىن منه  للمستثىن منه أخرج عنه املستثىن، حكم يكون َثَّ 
حكم إال احلاصل حبمل املستثىن على املستثىن منه فال  ر َثَّ و ال يتص أهو عني املبتد

 ."إال"ـ يوجد حكم للمستثىن منه أخرج عنه املستثىن فيه ب

ليس  ينئذحه نوإن كان مستثىن من ضمري خرب مقدر جملموع "ال إله" فظاهر أ
خبرب، ومع ذلك يكون معىن الكالم إثبات الوجود جملموع "ال إله" ونفيه عنه تعاىل، 

 وهو عكس معىن التوحيد.  ،من اإلثبات نفي ستثناءاال نأل

، بل ما يشبه يمل يرد به الرتكيب احلقيق وإن كان الرتكيب يف كالم سيبويه
خبمسة مع عشر  ةا لعدم انفصاهلا عن امسها شبيهّنأ االنفصال، أي:الرتكيب يف عدم 
ب ال على كان على السل [63ب] عن عشر، فاملعىن حينئذ وإن ايف عدم انفصاهل

ه نجمموع "ال إله" مرفوع احملل أب نالقول أب نمع االسم، لك "ال"العدول لعدم تركيب 
 مشكل صناعة ومعىن.  مبتدأ

 نفإ غري صادق عليهما، بتدأتعريف امل نمن أ ا ذكره الدماميينفلم أما صناعة:
ه نإ من االسم كخمسة يف مخسة عشر ال يصدق على اجملموع ءاإذا مل يكن جز  "ال"

ا منعندي مخسة عشر، بل إ يف قولكعلى مخسة عشر كما يصدق   ،اسم جمرد... إخل
 .يصدق عليه اسم وحرف، فال يندفع مبا ذكره الشمين
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عدم تركيب "ال" مع االسم  نمن أ "املبحث الثاين"يف  ا مرّ فلم وأما معىن:
ا يقتضي أن يكون املعىن على سلب اخلرب عن االسم واحلكم على اجملموع يتركيبا حقيق

  .على اإلجياب وبينهما تناف 417يقتضي أن يكون املعىن مبتدأه نأب

من كون املستثىن خربا عن املستثىن  يلزم ما مرّ  "هل"إإن كان من  ستثناءث اال
الذي هو جمموع "ال إله"  بتدأوإن كان من ضمري موجود فاحلكم مبوجود على امل ،همن

وعدم تركيب "ال" مع  من اإلثبات ستثناءاال نإلشعاره ابإلجياب املعدول يشعر أب
 ستثناءا القتضائه أن يكون املعىن على السلب يقتضي أن يكون االياالسم تركيبا حقيق

 .خربا كما مرّ  االسم اجلليل ال يكون حينئذ نمن النفي وبينهما تناف مع أ

يف االسم  التربئة "ال"قائل بعمل  سيبويه نأ "املبحث الثاين"وقد تقدم يف      
ا جعلت وما عملت فيه مبنزلة اسم ّنا تر  التنوين يف معموهلا، ألمنوإ على ما يدل قوله

 ، انتهى. "مخسة عشرـ"واحد ك

ا كما يشري إليه قوله مبنزلة اسم يوكلما كان كذلك ال يكون الرتكيب حقيق
 امفيه ملا ذكره ابن هش [54]اواحد حيث مل يقل امسا واحدا وإال ملا جاز أن تعمل 

السم "ال" مع ا نمع هذا قد قال أب فإن كان سيبويه جزء الشيء ال يعمل فيه نمن أ
 مشكل صناعة ني، وأراد من ذلك ظاهره فهو كما تببتداءمرفوع احملل ابالاملفرد 

 ومعىن. 

                                       
 عىن" ساقطة من ع."على سلب اخلرب عن االسم واحلكم على اجملموع أبنه مبتدأ يقتضي أن يكون امل - 417
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املبحث "يف  كما مرّ   بتداءاالسم الواقع بعد "ال" مرفوع احملل ابال نوإن أراد أ
ه نمن أ حينئذ ما ذكره ابن هشام فهو صحيح من غري إشكال، لكن ال يتأتى "الثاين

ما يف موضع رفع ّنفإ " مع امسها،الـ"خرب لاسم هللا سبحانه وتعاىل  نإ :أن يقاليصح 
واألكثر   األخفش نسيبويه على هذا ليس قائال به كما أ ن، ألعند سيبويه بتداءابال

يكون قوال موجها البن  حىتذاته اليظهر له وجه صحيح ؛ ث هو يف حدكذلك
 ، وابهلل التوفيق العليم العالم.هشام

 :واجلواب عن هذه األمور :قال انظر اجليش

عظم حال تركيب االسم امل نأ مذهب سيبويه نك قد عرفت أنفهو أ لو أما األ
ل مرفوع مبا كان مرفوعا به قبل دخو  ينئذاالسم ح نمع "ال" ال عمل هلا يف اخلرب وأ

كجزء كلمة،   ضعيف حني ركبت صارت "نّ إ"بـ 419شبهها نوقد علل ذلك أب "؛ال"
، لكن أبقوا ومقتضى هذا أن يبطل عملها يف االسم أيضا وجزء الكلمة ال يعمل

واخلرب بعدمها على ما   مبتدأزلة ـاملعمولني وجعلت هي مع معموهلا مبنعملها يف أقرب 
 وإذا كان كذلك مل يثبت عمل "ال" يف املعرفة. ،كان عليه مع التجرد

االسم املعظم إذا   ناسم "ال" هو املستثىن منه، وذلك أ نفال نسلم أ وأما الثاين
ال يكون املستثىن منه فيه ، واملفرغ هو الذي مفرغا [64ب] ستثناءكان خربا كان اال

 مذكورا. 

                                       
 : تشييهها. عيف  - 419
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وال اعتداد بذلك املقدر  ،ا هو من شيء مقدر لصحة املعىنمنإ ستثناءنعم، اال
وال شك  ،"قائم" خرب عن "زيد" نإ؛ لفظا، وال خالف يعلم يف حنو "ما زيد إال قائم"

 ،من مقدر يف املعىنه مستثىن ن"زيد" الفاعل يف قوهلم "ما قام إال زيد" مع أ نأ
بني كون االسم املعظم خربا عن  ةفعلى هذا ال منافا ؛والتقدير "ما قام أحد إال زيد"

فيه إىل جانب  418اإذ جعله خربا منظور  م قبله وبني كونه مستثىن من مقدر،اس
 وجعله مستثىن منظور فيه إىل جانب املعىن. ،اللفظ

لم، كون خربا عن العام ُمسَ اخلاص ال ي نفهو أن يقال قولك إ وأما الثالث
ا سيق منوالكالم إ ،يالعموم منف ن" مل خيرب خباص عن عام، أليف "ال إله إال هللا لكن

 لنفي العموم، وختصيص اخلرب املذكور بواحد من أفراد ما دل عليه اللفظ العام.

 الثالثة حبث: ن األجوبةيف كل م  أقول

ا نسخ أو يعلى ما عرفت ال يكون إال منف التربئة "ال"خرب  نل فألو يف األأما 
ا أصال فال يواسم هللا اجلليل لكونه واقعا بعد "إال" ال يصح أن يكون منف مل ينسخ،

-فيه "ال" بل وإن مل يعمل فيه ويف االسم أيضا يصح أن يكون خربا وإن مل يعمل 
ال يستلزم  -يف اخلرب وكونه مرفوعا مبا كان مرفوعا به قبل دخول "ال"فعدم عمل "ال" 

  .هصحة كونه خرب "ال" على مذهب سيبوي

واألكثر  "ال" عند األخفش نوقد مر أ هذا الرتكيب صحيح ابالتفاق، نث إ
ان اسم هللا اجلليل خربا فلو ك ا أو معراب،يعاملة يف االسم واخلرب سواء كان امسها مبن

                                       
 : منظور. ميف  - 418
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يصح أن ها النلك واألكثر ال حمالة، [56]اد األخفش لكان "ال" عاملة فيه عن "الـ"ل
فلو كان  ؛عندهم "ال"ـل اسم هللا اجلليل خرباتكون عاملة عندهم، فال يصح أن يكون 

ه صحيح عند نمع أ يبويهن اليصح هذا الرتكيب إال عند ساالسم اجلليل خربا لزم أ
 ،وال مرجح بل ال مصحح حفالبد من اختياره على مذهب اجلمهور من مرج ،اجلميع

  ما كان فغري مستقيم كما مر وسيأيت.ايوأ ؛أو مفرغ "ال"إما من اسم  ستثناءاال نأل

 ،ل الذي ذكر يف تضعيف القول ابخلربية األمور الثالثةئالقا نفأل وأما يف الثاين
فعلى تقدير تسليمه  ؛"ال"كالمه على أن يكون االسُم اجلليل مستثىن من اسم   ا بىنمنإ

ير منعه وعلى تقد ،اه أيضانينه وبيالالزم كما ب ويف بطالن ،ال شك يف لزوم ما ذكره
  .فاخلرب يف احلقيقة ذلك احملذوف لفظا ومعىن ،مفرغ ستثناءاال نوالذهاب إىل أ

ومربوط  التربئة "ال"ه خرب حيث إنا هو بدل عن اخلرب ال من مناملستثىن فإوأما 
 بتدأه خرب املحيث إنبل من  ،البدل من اخلرب خرب أيضا نيرد أ حىتابمسها ابلنفي 

 ،ايمنفوبعد النسخ واحلكم ال يكون  "ال"ـلفال يكون خربا واحلكم ابلنفي  ،قبل النسخ
 وال على مذهب األخفش ال على مذهب سيبويه "،"الـلأن يكون خربا  فال يصح

 واألكثرين. 

ا فلم وأما على مذهب سيبويه ،ظاهرواألكثر ف أما على مذهب األخفش
وخربه هي لنفي اخلرب عن  بتدأل من املو الداخلة على القسم األ التربئة "ال" نقدمنا أ

وابجلملة  ؛خرل دون اآلو ت فيهما معا أو مل تعمل يف شيء منهما أو يف األلمع بتدأامل
واسم هللا اجلليل لكونه واقعا يف سياق  ،مل ينسخا ُنسخ أو يخربها ال يكون إال منف
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ال لفظا وال  ،""الـلفال يصح أن يكون خربا  ،أصال  [65ب] اياإلجياب ال يكون منف
 معىن قطعا. 

اه يف بيت أب نيوقد ب وبينهما فرق "،ال"ه خرب السم نيصح أن يقال إ ،نعم
 . بيالط

ال  ،"زيد"خرب عن  "مئقا" نأ "مئالف يعلم يف حنو "ما زيد إال قاال خ :فقوله
ليس خربا  "مئقا" نأل ،ولو لفظا التربئة "ال"ـلخرٌب م هنا االسم املعظ ندليل فيه على أ

وال من  ،ة اليت خربها حيمل على امسها ابلنفيياحلجاز  "ما"ه اسم حيث إنمن  "زيد"ـل
ه حيث إنمن بل  ،بتدأة النافية للخرب عن امليالتميم "ما"الداخل عليه  بتدأه املحيث إن

حيث أي من  ،ةيالتميم "ما"ـبخربه ا عنه يوال منف ةياحلجاز  "ما"ـبغري منسوخ  مبتدأ
  .ايف انسخا أو النء كان الاقبل احلكم عليه ابلنفي سو  مبتدأه إن

الذي مل ينسخ القابل للنسخ وعدمه والنفي واإلثبات  بتدأفهو بدل من خرب امل
وإن كان املبدل منه بعد  وصح أن يذكر يف سياق اإلجياب ،عالرف هفلهذا وجب في

  .ايمنفاحلكم يصري منسوخا و 

وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى املوضع مثل " :يقول ابن احلاجبومن هنا 
 نأل ؛ال عمرو، وما زيد شيئا إال شيء"ما جائين من أحد إال زيد، وال أحد فيها إ

بعد قدران عاملتني تال  "ال"و "ما"و ،ة ال تزاد بعد اإلثباتيستغراقاال أي "من"
" خبالف "ليس زيد إال إال"ـبوقد انتقض النفي  ،ا عملتا للنفيمنما إّنأل ،اإلثبات

ء اثر لنقض معىن النفي يف عملها لبقفال أ ،فينلل "ال"ة يا عملت للفعلّنأل ،"شيئا
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وامتنع "ما زيد إال  ،ئما"اومن ث جاز "ليس زيد إال ق لهاألمر العاملة هي ألج
 انتهى.  440"ئمااق

االسم  نإ :هو أن يقال "زيد"ـلخرب  "مئقا" نتفاقهم على أافغاية ما يلزم من 
ة الواحد يئابتدالرفع ابال [55]االذي هو محال على حمله البعيد  "إله"اجلليل خرب عن 

خرب  ينئذه حنيه نفعا ألوهذا ال جُيدِ  ،ابل للنسخ وعدمه والنفي واإلثباتابلنوع الق
ه من نأل ،م" غري صحيحئ"ما زيد إال قاقياسه على  نمع أ التربئة "ال"ال خرب  بتدأامل

ه من قصر اخلرب على نأ م" ملا عرفتئزيد" ال من قبيل "ما زيد إال قام إال ئقبيل "ما قا
ؤه من نفس انستثاصح فال ي ،اجلليل "هللا"هو اسم  بتدأوامل "إله"واخلرب هو  بتدأامل

أو من ضمري  "إله"اسم من ا هو مستثىن إما منبل إ "،مئقا" استثناءمثل  اخلرب احملذوف
ل أو هو و من قسمه األ مبتدأ "إله" :أعين ،ل اخلرب املقدمو خربه على تقدير أن يتح

من  مبتدأل و على تقدير أن يتح "إله"ـب 441املقدر املرفوع "أحد"مستثىن مفرغ من 
 وقد تقدم الكالم على كل من التقديرين. ،قسمه الثاين

فعلى هذا ال منافاة بني كون االسم " :التفريع على ما مهده بقوله نأ فظهر
وعلى فرض  ؛غرُي صحيح "املعظم خربا عن اسم قبله وبني كونه مستثىن من مقدر

 نفعا. 442هذا يكما ال جيد  لئصحته ال يضر ذلك القا

                                       
 .2/107 ،على الكافية شرح الرضيراجع:  - 440
 "املرفوع" ساقطة من ع. - 441
 يف م.  "هذا"  كررت كلمة  - 442
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ومها  ،ي وإثباتفن 441منه" "ال إله إال هللا نه ال شك يف أنفأل وأما يف الثالث
ن يكون املستثىن مفرغا ويكون فعلى تقدير أ ،طرفني منله بد وكل حكم ال ،حكمان

بعد  "ال"مها اسم  ،ال عن ضمريه يكون طرفا النفي ،وفمن نفس اخلرب احملذ ستثناءاال
 ،قبل النسخ مبتدأه حيث إنمن  "ال"مها اسم  ،رفا اإلثباتوطواخلرُب احملذوف  ،النسخ

واخلرب هو االسم  "إله"هو  بتدأفامل ؛االسم اجلليل :أعين ،واملستثىن من اخلرب احملذوف
 :فقوله ،خبار عن العام ابخلاص ال حمالةابإلثبات لزم اإل "إله"محل على فإذا اجلليل 

ه مل خيرب خباص نإن أراد أ ،ال هللا" مل خيرب خباص عن عامإله إ "ال [66ب]لكن يف 
بل  ،الكالم ليس يف طريف النفي إذ ،يف النفي فهو صحيح وغري مضرعام يف طر عن 

طريف اإلثبات فهو وإن أراد يف  ؛واالسم اجلليل ،"ال"يف طريف اإلثبات اللذين مها اسم 
ا يمحال إجياب "إله"محل االسم اجلليل على ملا عرفت من لزوم  444تقديره خالف ما يلزم

وهو  ،م"ئزيد إال قا ما" يف "زيد"ـل "مئقا"ة يمثل خرب  "إله"ـلعلى تقدير كونه خربا 
 هفقد لزم ،ء كان صحيحا أو ابطالاوهو قد سلم بطالنه سو  ،إخبار عن العام ابخلاص

 .446﴾رَ زَ وَ  الَ  لا كَ ، ر  فَ ملَ اْ  نَ يْ أَ ﴿ـ ف ،ما سلم بطالنه

 . يالعموم منف نأل  فقوله 

 .يما املراد هبذا العموم املنف :قلنا

 ."إله"هو عموم  :فإن قال 

                                       
 يف ل وع: فيه. - 441
 يف ل : من تقديره. - 444
 .11-10اقتباس من سورة القيامة، اآلية:  - 446
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  عماذا نفي؟  قلنا 

 عن اخلرب احملذوف. يه منفنإ  فإن قال 

 لو من قسمه األ بتدأاخل على املالنفي الد نغري صحيح ملا عرفت أ :قلنا 
 لنفي االسم عن اخلرب.  "ال"سم الا هو لنفي اخلرب عن امنإ ،وخربه

كيب رت وليس يف ال فبطالنه أظهر من أن خيفى ،عن االسم اجلليل :وإن قال
على تقدير أن يكون االسم اجلليل خربا  "إله"عنه عموُم  ىيصح أن ينف ،خرآشيء 

 ومستثىن مفرغا من نفس اخلرب احملذوف. 

 "إله"ـباملقدر املرفوع  "أحد"نعم، إذا قدران االسم اجلليل مستثىن مفرغا عن 
االسم  استثناءبعد  "إله"عنه  ىصح أن ينف ،اد مسد خربهالس "ال"الذي هو اسم 

هذا القول عنده من األقوال الثالثة اليت  نفإ ،وقد قدمناه وهو ال يقول به ،اجلليل منه
ا الراجح عنده منوإ ،ل على شيء منها، وسينقله ويردهو ال مع :ل كالمهو قال فيها يف أ

 نوهو كما ترى مع أ ،[57]ا م"ئال قايف "ما زيد إ "مئقا"ة يمثل خرب  ،ه خربنالقول أب
 . ة ملا مرّ ير يكون من قصر املوصوف على الصفالكالم على هذا التقد

ختصيص اخلرب املذكور بواحد من أفراد و ا سيق لنفي العموم منوالكالم إ وقوله:
وهو مع كونه خارجا عن القاعدة  ،خبالف ذلكما دل عليه اللفظ العام يشعر 
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 هللاُ  وحُ يَْ ﴿ ، أعلم ابلصوابوهللا ،ضطرابكالم غري منتظم شديد اال  ة والبيانيةيالنحو 
  .445﴾بِ تاَ لكِ اْ  م  أُ  هُ دَ نْ عِ وَ  تُ بِ ثْ ي ُ وَ  ءُ آشيَ  ماَ 

 "إال" نوأما األقوال الثالثة اليت ال عمل عليها فأحدها أ  قال انظر اجليش
 "ال"وهي مع االسم املعظم صفة السم  ،ا هي مبعىن غريمنوإ استثناءداة ليست أ

ال إله غري " :والتقدير عن بعضهم ذكر ذلك الشيخ عبد القاهر اجلرجاين ابعتبار احملل
 ."هللا يف الوجود

 "غري"جيوز أن يكون مبعىن  "إال" نإ :ا يتم عند من يقولمنأقول: هذا القول إ
فيما يتعذر فيه  "غري"كما جيوز أن يكون مبعىن   ،فيه ستثناءيتعذر اال 447فيما مل

وأما عند من يشرتط  ؛ستثناءصحة اال "غري"وعند من يشرتط لكونه مبعىن  ،ستثناءاال
فيما حنن  ستثناءدم تعذر االلع ،فال ن احلاجببايف فصيح الكالم ك ستثناءذر االله تع

 وهو من أفصح الكالم. ،فيه

ليس له  "غري"الرتكيب مبعىن  449يف هذا "إال" نالقول أب نأبوال شك   قال
 ة.يمانع مينعه من جهة الصناعة النحو 

 نفا ما يف هذا اإلطالق.آأقول: قد عرفت 

                                       
 .18اقتباس من سورة الرعد، اآلية:  - 445
 يف ع : ال. - 447
 "هذا" ساقطة من ع. - 449
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 نفي املقصود من هذا الكالم أمران: نوذلك أ ،ا مينعه من جهة املعىنمنوإ  قال
 ة له تعاىل.ياإلهلوإثبات  ؛ة عن غري هللا تعاىليّ هلاإل

 :أعين ،ة اليت هي اخلربكيب من قصر الصفالرت  نفإ ،هذا كالم حقأقول: 
 مفصال. االسم اجلليل كما مرّ  :أعين [67ب] ،أدعلى املوصوف الذي هو املبت "إله"

 .ينئذوال يفيده الرتكيب ح  قال

وال يلزم  ،حاصله نفي الوجود عن كل إله يوصف مبغايرة هللا تعاىل نأل  أقول
حه نَ يف مِ  448املكي ال يغايره تعاىل ملا قال الشيخ ابن حجر "إله"من ذلك وجود 

صريح كالم  :ال مفهوم له حيث قال "غريـ"النفي ب نأ" :460املكية نقال عن الراغب
 على أوجه: تقال "غري"وعبارة  ،"غريـ"ه ال مفهوم للنفي بنالراغب أ

وقال  م"ئ"مررت برجل غري قا حنو تكون للنفي اجملرد من غري إثباتأن   لو األ
 يف  وَ هُ وَ ﴿وقال:  ،461﴾هللاِ  نَ ى مِ د  هُ  رْيِ غَ بِ  هُ اَ و هَ  عَ بَ ت ا ا نِ مما  ل  ضَ أَ  نْ مَ وَ ﴿تعاىل: 

 انتهى. ،"هانتهى املقصود من ،462﴾ي  بِ مُ  رُ ي ْ غَ  مِ صاَ خلِ اْ 

 قال: فإن قيل يستفاد ذلك ابملفهوم.

                                       
، األنصاري الشافعي )شهاب بن دمحم بن دمحم بن علي بن دمحم بن علي بن حجر اهليتمي، السعدي أمحد هو- 448

 .2/162، معجم املؤلفني راجع:. 871/1655الدين، أبو العباس( فقيه مشار  يف أنواع من العلوم، مات سنة 
 )أبو القاسم(. أديب، لغوي، حكيم، مفسر، هو احلسني بن دمحم بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين - 460

 .4/68، معجم املؤلفني راجع:. 602/1109مات سنة 
 .60اقتباس من سورة القصص، اآلية:  - 461
 .19اقتباس من سورة الزخرف، اآلية:  - 462
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 نأو على أ ؛ال مفهوَم له "غريـ"النفي ب نء على منع كليته أاإما بن  أقول
فإذا نفي الوجود عن   ،ة عليهيا النزاع يف قصر األلوهمنوإ ،الثبوت موجوده تعاىل مسل

وهو تعاىل موجود يلزم قصر الوجود املنسوب إىل  ،كل إله يوصف مبغايرته تعاىل
 وهو املقصود. ،ة عليه تعاىليولزم من هذا قصر األلوه ،عليه "إله"جنس 

 قلنا أين داللة املنطوق من داللة املفهوم؟  قال

عامل إال زيد" من إثبات العلم  "ال :حنو ما يدل عليه نعلى أ هذا مبين  أقول
يف  461اجلالل  احمللي ذكره احملقق ما وهو ،منطوق كنفي العلم عن غري زيد "زيد"ـل

صراحة لسرعة تبادره إىل  :أي ،ه منطوقنإ قيل" :امع بقولهشرح مجع اجلو 
 انتهى. 464"األذهان

ه منطوق أبو نوممن صرح أب" :يف حاشيته 466شريفابن أب  قال الكمال
 467ورجحه القرايف ،يف امللخص 465الشريازي والشيخ أبو إسحاق بن القطانا احلسني

                                       
احمللي الشافعي: أصويل، مفسر، مات سنة  بن دمحم بن إبراهيم هو جالل الدين دمحم بن أمحد - 461
 .6/111، : األعالم للزركلي. راجع954/1468
 .1/128 على مجع اجلوامع، حاشية العطار على شرح اجلالل احملليراجع:  - 464
بن رضوان، املري، القدسي، الشافعي، املعروف اببن أب  هو دمحم بن دمحم بن أب بكر بن علي ابن مسعود - 466

: راجع. 805/1600شريف )كمال الدين، أبو املعايل( فقيه، أصويل، مفسر، متكلم، ولد ابلقدس، مات سنة 
 .11/200، معجم املؤلفني

، معجم املؤلفني راجع:. 951/1468 أبصول الفقه، مات سنة ، عاملبن إسحاق الشريازي هو أمحد - 465
1/151. 
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 يتهفلأيف شرح  اجلالل احمللي :أي ،شيخ الشارح 469يوالربماو  ،[59]ا يف قواعده
ولو كان  ،ابلدينار اإقرار دينار" كان ذلك  إال يله علما " ه لو قالنأ بدليل" :قال

 انتهى. 468"يرر قااألذ به لعدم اعتبار املفهوم يف ابملفهوم مل يؤخ

 ،"ذ كيف يقال يف "ال إله إال هللاإ ،ج له الصدروهو الذي يثلَ "  قال الكمال
 انتهى.  450"ة ابملفهوميداللتها على إثبات األلوه نإ

 ما يدل عليه حنو "ال نيف مجع اجلوامع أ 451السبكيوالذي جرى عليه التاج 
وهو املشهور يف  :قال الكمال ،مفهوم "زيد"ـلعامل إال زيد" من إثبات العلم 

 انتهى.  ،452األصول

                                                                                          
بن عبد هللا الصهناجي األصل، البهنسي، املشهور ابلقرايف )شهاب  بن إدريس بن عبد الرمحن هو أمحد - 467

 راجع:. 594/1296الدين، أبو العباس( فقيه، أصويل، مفسر، ومشار  يف علوم أخرى. ولد مبصر، مات سنة 
 .1/169، معجم املؤلفني

النعيمي، العسقالين  دمحم بن رمحة ابن إبراهيم هو دمحم بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم بن فارس بن - 469
، أبو عبد هللا( حمدث، فقيه، أصويل، فرضي، حنوي، انظم، ، ث القاهري، الشافعي )مشس الديناألصل، الربماوي

 .10/112 ،معجم املؤلفني راجع:. 911/1429مات سنة 
 .1/128، على مجع اجلوامع حاشية العطار على شرح اجلالل احملليراجع:  - 468
 .1/128، على مجع اجلوامع حاشية العطار على شرح اجلالل احملليراجع:  - 450
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري، الشافعي،  - 451

. 771/1170السبكي )أبو نصر، تارج الدين( فقيه، أصويل، مؤرخ، أديب، انظم، انثر، ولد ابلقاهرة، مات سنة 
 .5/226، معجم املؤلفني راجع:

 .1/128، على مجع اجلوامع ار على شرح اجلالل احملليحاشية العطراجع:  - 452
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على قسمني:  حلاجبملا كان املنطوق على الطريقة اليت سلكها ابن ا  أقول
 ،حقيقة أو جمازا ،مطابقة أو تضمنافالصريح ما دل عليه اللفظ  ؛صريح وغري صريح

"ال  :اإلثبات بعد النفي يف حنو نل أبئلتزاما لزم القااما دل عليه اللفظ  :وغري الصريح
 ،ة على اإلثبات مطابقة أو تضمنادال "إال" نعامل إال زيد" منطوق صريح أن يقول إ

املفسر ابإلخراج املذكور وهو ليس عني  ستثناءلال "إال" نهو أء اابإلستقر الثابت  نلك
فال  ؛هلا وال تضمنيا ايفال يكون اإلثبات مدلوال مطابق ،وال مشتمال عليه ،اإلثبات

 ،بل اإلخراج املذكور يف حنو "ال عامل إال زيد" ملزوم لإلثبات ،يكون منطوقا صرحيا
ه ظاهر قريب إىل املنطوق الصريح لسرعة نلك ،فيكون اإلثبات منطوقا غري صريح

  .فإن أرادوا هذا فال غبار ،املنطوق الصريحكفهو   ،تبادره إىل األذهان

إذا لوحظ مع  من النفي إثبات ستثناءظاهر قوهلم اال نإ :إال أن يقالاللهم 
فتكون  ،[68ب] تضمنا "إال"اإلثبات مدلول  نتفسريه ابإلخراج لزم من اجملموع أ

ابإلخراج الستلزامه  ستثناءهم اكتفوا يف تعريف االنلك ،واإلثبات موضوعة لإلخراج
  ،من النفي إثبات ستثناءاال :ع قيام قرينة ظاهر قوهلماإلثبات استلزاما قريبا واضحا م

 القرينةعتمادا على وضوح ايف التعريف تساحما  نأ زمواتوابجلملة يلزمهم أن يل
داللته  نلك ؛ه منطوق صريحنأ ينئذمن النفي إثبات فيتم ح ستثناءاال نواشتهار أ

وأما على  ،"ن التقدير "ال إله أحد إال هللاا يتم إذا كامنعلى املقصود مبنطوقه الصريح إ
  ."ال إله موجود إال هللا" فال  أي ،التقدير املشهور
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يف "ما زيد إال  "م"قائـكاالسم اجلليل خرب  نمن أ يشوأما ما اختاره انظر اجل
م" فغري صحيح أو غري مفيد للمعىن املقصود أصال فضال أن يفيده منطوقا صرحيا ئقا

 أو غري صريح.

 ،الدقاق إذ مل يقل به إال ،قال: ث هذا املفهوم إن كان مفهوم لقب فال عربة به
 نيفقد تب ،ه غري جممع على ثبوتهنفقه أل الو فقد عرف يف أص ةصفوإن كان مفهوم 

 ضعف هذا القول ال حمالة. 

املخالفة إال اللقب  :أي ،املفاهيم :يف مجع اجلوامع أقول: قال التاج السبكي
 ،ةييف من الشافعواحتج ابللقب الدقاق والصري  ،معىن :وقيل ،شرعا :وقيل ،حجة لغة
الكل مطلقا  454وأنكر أبو حنيفة ،احلنابلةة وبعض يمن املالك 451دٍ دانْ مَ زِ يْ وَ وابن خُ 

وإمام  ،يف غري الشرع 456والده التقي السبكي :يعين ،والشيخ اإلمام ،وقوم يف اخلرب
 انتهى. 455"وقوم العدد دون غريه ،يناسب احلكمة ال احلرمني صف

                                       
معجم راجع: . 180/1000. فقيه، أصويل، مات سنة عبد هللا بن خويز املالكي، العراقي هو دمحم بن أمحد-451

 .9/290 ،املؤلفني
( فقيه، جمتهد، إمام احلنفية. أصله من أبناء فارس، ، التيمي ابلوالء )أبو حنيفةالكويف هو النعمان بن اثبت - 454

 .11/104، معجم املؤلفني راجع:. 160/757وولد ونشأ ابلكوفة، مات سنة 
هو علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري، اخلزرجي السبكي،  - 456

الشافعي، )تقي الدين، أبو احلسن( عامل مشار  يف الفقه والتفسري واألصلني واملنطق والقراءات واحلديث واخلالف 
 .7/127، معجم املؤلفني راجع:. 765/1166واألدب والنحو واللغة واحلكمة، ولد بسبك، مات سنة 

 .118-1/110على مجع اجلوامع،  شرح العطار على شرح اجلالل احمللي راجع: - 455
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إال "ع اخلرب ويف موض "ال إله" نأ شريب إىل الزخالثاين ينس :انظر اجليشقال 
وال خيفى ضعف  ،يه جمالوقد قرر ذلك بتقرير للنظر ف ،أع املبتديف موض [58]ا "هللا

ث لو   ،أوهي اليبىن معها إال املبتد "ال"اخلرب يبىن مع  نه يلزم منه أنفإ 457هذا القول
زوه كما و وقد ج ،كيبكان األمر كذلك مل جيز نصب االسم املعظم يف هذا الرت 

 سيأيت.

 يف كشافه على شريومل يتكلم الزخ" :يف املغين أقول: قال ابن هشام
 أ،واملعرفة مبتد ،"إلهٌ هللا "األصل  نزعم فيه أ ،ء بتأليف مفرد له فيهاااكتف 459سألةامل

ب على واإلجيا اخلرب ث أدخل النفي على اخلرب دمث قُ  على القاعدة والنكرة خرب
 " ملِ "ال طالعا جبال إال زيدٌ  فما تقول يف حنو :فيقال له مع اخلرب "ال"وركبت  أ،املبتد

 ،لتقدم اخلرب ؛فذلك ممتنع ،"ليس"عاملة عمل  "ال" نإ :فإن قال أ؟نتصب خرب املبتدا
فقد مر  ،أجيب كون املعرفة املبتد :فأما قوله ،اجلزئني أحد ولتعريف ،نتقاض النفيوال

 عَ ضِ وُ  ت  يْ ب َ  لَ وا أَ  نا إِ ﴿حنو  ،زئقدمة ابملعرفة جااإلخبار عن النكرة املختصة امل نأ
 انتهى.  458"﴾ةَ كا بَ ي بِ ذِ لا لَ  اسِ نا للِ 

ما ذكره من غري زايدة عليه  شريه لو كان حمصول كالم الزخنفى أوال خي
 نإ :إذ ال كالم يف صحة قوله ،ال يَرُِد عليه شيء مما أوردوه ألمكن توجيهه حبيث

ث أدخل النفي  ث قدم اخلرب ،والنكرة خرب على القاعدة أواملعرفة مبتد "هللا إلهٌ "األصل 
ة اليت هي ر الصفالكالم من قص نملا عرفت من أ أواإلجياب على املبتد على اخلرب

                                       
 "القول" ساقطة من ع. - 457
 "املسألة" ساقطة من ع. - 459
 .2/671، مغين اللبيب راجع:.؛ 85اقتباس من سورة آل عمران، اآلية:  - 458
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 ،"إال"املقصور عليه هو الذي يلي  نوأ ،أالذي هو املبتد فو صاخلرب على املو 
 "إال"ـب أون: إذا اقرتن املبتديوهلذا قال النحو  ،املقصور هو الواقع يف سياق النفيو 

 وركبت :ا الكالم يف قولهمنوإ ،ا ال كالم فيهنفإىل ه ،وجب تقدمي اخلرب كما مرّ 
مع  "ال"املراد وركبت  نإ :مكان أن يقالإل ،واألمر فيه سهل ،مع اخلرب "ال" [58ب]
ل و من قسمه األ أل مبتدو بعد التقدمي قد حت لكن ،قبل التقدمي :أي ،كان خربا  "ما"

 لكن ،أيضا مبتدأفيكون  ،"ال"ل املستثىن بدال من حمل اسم و فقدر له اخلرب فيتح
وكالمه يف املفصل  ؛قبل النسخ مبتدأل و ال هلذا اخلرب املتقدم املتح ،للخرب احملذوف
ث  ،لنفي اجلنس هو يف قول أهل احلجازاليت  "ال"خرب  :حيث قال ،يدل على هذا

ا نقيضتها حيث إّن من "نإ"ا حذَو هب وحمذ "ال" نأل ،وارتفاعه ابحلرف أيضا :قال
 ،وال مالَ  ،فيقولون: "ال أهلَ  ،ون كثريايوحيذفه احلجاز  :ث قال ،ء لزومهااوالزمة لألمس

ال  :ومعناها ،" ومنه كلمة الشهادةوال سيف إال ذو الفقار ،يوال فىت إال عل ،وال أبسَ 
 انتهى.  470"إله يف الوجود إال هللا

هلذا  مبتدأل بعد التقدمي و قد حت "إله"فيكون  ،خرب "يف الوجود" نأوال شك 
 "إله" ه بدٌل من حملناالسم اجلليل أبفإذا أعرب  ،"ال"ـلامسا  عهو وق 471يصحل اخلرب

املتقدم  يال للخرب األصل ،هلذا اخلرب احملذوف لكن ،أيضا ءامبتدكان   بتداءابال املرفوع
وال  ،ه خربنإ 472حيث وال غبار عليه إذ ال يلزم الرتكيب مع اخلرب من ،ءامبتدل و املتح

يرد  حىت بتدأإذ مل يبق بعد التقدمي على كونه خرب امل ،""ال طالعا جبال إال زيدـبالنقض 

                                       
 .1/62، : املفصل يف صنعة اإلعرابراجع - 470
 يف ل : فيصح. -471

 "حيث" ساقطة من ل. - 472
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 "ال"ـبفانتصب  ،فقدر له خرببعد التقدمي  مبتدأل و بل حت ،"بتدأخرب اململ انتصب "
كلمة الشهادة عنده كالم تام ال حذف   نهم نقلوا عنه أنلك ،لكونه شبيها ابملضاف

حيث  يف شرح أوضح املسالك ح بهوصر  .هذا ،كالم انظر اجليشفيه كما دل عليه  
 ،"حنو "ال إله إال هللا "إال"ون مع يكثر ما حيذفه احلجاز وأ انيقال أبو ح [70]اقال: 

 لنا أو يف الوجود أو حنو ذلك. :أي

والصواب  ،هكذا قالوا :له لطيف على كلمة الشهادة ءيف جز  شريقال الزخ
والتناقض الذي بني   ،خر ما نقلهآإىل  "هللا إلهٌ "األصل  نأو  ،ه كالم تام وال حذفنأ

رى على يف املفصل ج هما ذكر  نوإن دفع أب المه هذا وبني ما ذكر يف املفصلك
هكذا قالوا  :قوله ار له خالفا للجمهور كما يدل عليهيختاوالذي ذكره هنا  ،املشهور

وأما على فساده  ،كره يف رسالته ال دليل على صحتهالذي ذ  نلك ،إخل ...والصواب
 فالدليل منتظم.

 بتدأمن دواخل امل "ال" نوبنقله ونقل غريه أ ءاستقر الثابت ابال نفأل الو أما أ
من أحد  مبتدأل بعد التقدمي و فالبد أن يتح ،بتدأوال تنسخ المسيتها إال امل ،واخلرب

ن كان من ال حمالة إ ،اقتضى خربا مبتدأل و وإذا حت ؛"ال"ـلوقوعه امسا  قسميه ليصح
وحيث مل يكن  ،عن اخلرب إن كان من قسمه الثاين به ىل أو ما يكتفو قسمه األ

ال  نأوال  ،الكالم تام ال حذف فيه نإ :فلم يستقم قوله ،مذكورا فال بد من تقديره
 من حيث هو خرب. :أي ،بت مع اخلربرك

 ،جا عنهوهو معىن يقتضي أمرين خرجا وخر  ،ستثناءلال "إال" نفألوأما اثنيا 
على تقدير كونه خربا  "إله"واملخرج عنه ال يصح أن يكون  ؛واملخرج هو الواقع بعدها
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غري املستثىن حكم خيرج خر آوأمر  منهإذ ال بد أن يكون بني املستثىن  "إال"ملا بعد 
هو إخراج ما كان مدخال يف متعدد عنه  ستثناءاال نأل ،عنه يف حكمه "إال"ـباملستثىن 

منه خربا للمستثىن لزم أن ال يكون يف الكالم  [70ب]فلو كان املستثىن  ؛يف حكمه
ما  يف الكالم وهو ابطل وليس مذكورا ،نعقد بني املستثىن منه واملستثىنامل "إال"حكم 

 فال يكون الكالم تاما من غري حذف. ،فالبد من تقديره ،يصح أن يكون خرجا عنه

ا عنه ملا مر يا ومنفينفوهو معىن يقتضي أمرين م ،للنفي "ال" نوأما اثلثا فأل
حتاج الكالم إىل ا ايفإن اعترب منف ؛لنفي ليس إال أمرا واحداواملذكور يف سياق ا ،مرارا

 ما كان فحيث مل ايوأ ؛يا عنه احتاج إىل تقدير منفينف موإن اعترب عنه يتقدير منف
  ال بد من تقديره فال يكون الكالم تاما من غري حذف. ،يكن مذكورا

ه بعد نقله مقالة نأ ن هشامعن اب وأما ما نقله يف شرح أوضح املسالك
بدال ودعوى إفيه سالمة من دعوى احلذف  نقلت وقد يرجح قوله أب :قال شريالزخ

 ،ابملعرفةومن اإلخبار عن النكرة  ،ما ال حيل حمل املبدل منه وذلك على قول اجلمهور
 :ل حتتهئفمما ال طا انتهى ،ذلك على قول من جيعل املعرف خرباو  ابخلاص وعن العام

 فال سالمة منها ألبتة. ،الشهوددعوى احلذف قد قامت عليها  نفأل لو أما األ

 وال إخالل. ،وأما الثاين فلما عرفت من صحة اإلحالل من غري إشكال

كما يقوله   "ال"كونه بدال من حمل اسم   انتفاءه ال يلزم من نفأل وأما الثالث
كما يقول به   ،قدم عليه اخلرب من غري حذف يف الكالم مبتدأوكونه  ،اجلمهور

وعن النكرة  ،ابخلاص  يلزم اإلخبار عن العامحىت "إله"أن يكون خربا عن  شريالزخ



094 
 

 
 

بل هو األوجه كما  ،املكتفى به عن اخلرب "إله"ابملعرفة جلواز أن يكون بدال عن مرفوع 
شري إن كان عجيبا الزخ [71]ا ثل تلك املقالة من العالمةفصدور م ،عرفت

 مع رده عليه يف املغين أعجب وأغرب.  فرتجيحه من ابن هشام

وكتب  ،ة تامة مستغنية عن تتقدير اخلربكلمة التوحيد مجل  شريجعل الزخ  قيل
 "إال"و "ال"فدخل  ،هللا إلهٌ "أصل الرتكيب  نأ" :ما ذكرهوحمصول  ؛فيها رسالة

ء اله األذكي يف تعقريوهذا مما يتح ،"إله"ند هو واملس "هللا"إليه هو  ندفاملس ،للحصر
 "إال"و "ال"كلمة   دلبه لو نوهو أ ،وجيزوأان أُوضحه بكالم  ،ويتعجبون من كالمه

هو النفي  "ال"ا هو النفي واإلثبات فكلمة منوإ ،لكان كالما تاما "هللا ا إلهمنإ"بكلمة 
لفظة  نوهو أ ،يقول النحاة ابلتقدير لداع لفظ نفعلم أ ؛هو اإلثبات "إال"وكلمة 

 انتهى. "ال حيتاج إليه املعىنلب خربا و تط "ال"

النفي الذي هو مدلول  نوذلك أل ،يحاة ابلتقدير لداٍع معنو بل قول الن  أقول
واملذكور من األمرين ليس إال  ؛عنه كما مر غري مرة يومنف نفيال يعقل إال مب "ال"

فال نفي  "ال"وكلما مل يعقل معىن  ،"ال"خر مل يعقل معىن فلو مل يقدر اآل ،أحدمها
يف وهو إخراج عن متعدد  ،ستثناءاإلثبات مفاد اال نأل، نفي فال إثبات "ال"وحيث 
أحد طرفيه ال  نتفاءطريف النسبة اب نتفاءال حكم ابلنفي على متعدد ال وحيث ،حكمه

 ىيكتف أو ما "ال"فلو مل يقدر خرب  ،ال إثبات إخراج عنه يف حكمه وحيث ال إخراج
وكلما كان كذلك كان  ،داللة للكالم ال على نفي وال على إثبات به عن اخلرب ال
 ،وهو املطلوب يني ابلتقدير لداٍع معنو يفقول النحو  ،يلداٍع معنو  القول بتقديره

 ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر ،ذا املطلوب زاد به عجبا على عجبفإيضاحه هل
  غيوب له األمر. الفسبحان عالم  ،[71ب]
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صب االسم لو كان األمر كذلك مل جيز ن :من قوله وأما ما أورده انظر اجليش
جواز  انتفاءلزوم  نأل ؛زوه كما سيأيت فغري واردٍ و وقد ج ،املعظم يف هذا الرتكيب

يف هذا الرتكيب لو كان النصب  ،ا يقدح فيما ذكرهمنسم اجلليل إالنصب يف اال
 نملا سيحكيه انظر اجليش من أ لطالتايل اب نالرفع مسموع لك نمسموعا كما أ

 شرياستنباط الزخ حيث إنو  ،زه ابلقياسو ا جمنز النصب إو فمن ج 471الرفع السماع
بل  ،فلو مل حيتج بقوله عليهم ال حيتج بقوهلم عليه ءد ابلسماع دون استنباط هؤاليمؤ 

ء هللا اوسيأيت الكالم عليه إن ش ،القول جبواز النصب قياس فاسد كما مر نإ :نقول
 تعاىل.

ه كما نأل ،"إله"ِـ بمرفوع  االسم املعظم نإوالقول الثالث   قال انظر اجليش
وقد  ؛فيكون املرفوع قد أغىن عن اخلرب "م الزيدانئقاأ" :يرتفع االسم ابلصفة يف قولك

املعظم مرفوعا  فيكون االسم ،عبد :أي "،أَلِهَ "من  "مألوه"مبعىن  "إله" نقرر ذلك أب
به عن اخلرب كما يف حنو قولنا "ما  واستغين ،ه مفعول أقيم مقام الفاعلنعلى أ

وصف وال بليس  "إهلا" نأل ،وضعف هذا القول غري خفي ،"لعمرانمضروب ا
ه نأل ،ع فيما يليه لوجب إعرابه وتنوينهالرفعامال  "إله"ث لو كان  ،حق عماليست
 ل إذ ذا . يطو 

 :بل ضعف ما ذكره غري خفي  أقول

م ّنجواز عمله ملا مر من أ انتفاءم ستلز ي كونه صفة ال  انتفاء نفأل الو أما أ
وامد الصرفة بتأويل اجلما ال يكون صفة وال مشبها هبا من عملوا يف الرفع والنصب أ

                                       
 "الرفع" ساقطة من ع. - 471
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 :[72]احنو  ،ل ابملشتقو ؤ ابخلرب اجلامد امل بتدأرفع ضمري امل نإ أو بغري أتويل حىت
لكونه ِفعاال  "إله"ـبفالرفع  ،ني كما مرّ يعند البصر "زيد أسد" إذا أريد به شجاع قياس 

فيصح أن يكون رافعا لضمري  ،ال أتويال ألجل العمل أوىل وأقيسمبعىن مفعول وضعا 
فإذا قدم ليقصر على  ،هو هللا معبود :أي "،إله هللا"يف أصل الرتكيب الذي هو  بتدأامل
 يبدال منه بدل اجلزئ "إال"صح أن يكون رافعا لظاهر يكون البدل الواقع بعد  بتدأامل

ال معبود أحد " :كما يصح أن تقول "ال إله أحد إال هللا" :فيكون التقدير ،يلمن الك
 ."إال هللا

"ال  :املرفوع به من تتمة معناه حنو ا يلزم لو كانمنإعرابه وتنوينه إ نوأما اثنيا فأل
على  ما اتصل به شيء من متام معناههو املشابه ابملضاف  نأل ،"حسنا فعله مذموم

هنا ليس من  "إله"ـب رفوعامل نوظاهر أ ،الو فما ال يكون كذلك ال يكون مط 474ما مرّ 
ة كل يال نفي ألوه ،ة عن كل أحد إال عنه تعاىلياملقصود نفي األلوه نأل ،متام معناه

املبدل منه لالسم اجلليل منفي عنه  "إله"ـبفأحد املقدر املعروف  ؛خرآن شيء أحد ع
عنه ال  ياملنف نأل ،ياملنف "إله"مل يكن من متام معىن  "إله"ا عنه يوكلما كان منف ،"إله"

وأحد الطرفني  ،النسبة اليت يتوجه عليها النفيما طرفا ّنأل ؛ييكون من متام معىن املنف
خر نسبة تامة إىل اآل مهاوإال ملا صح أن يُنسب أحد ،خرال يكون من متام معىن اآل

 الو مط "إله"مل يكن  ياملنف "إله"وكلما مل يكن من متام معىن  ،التايل ابطل نلك ،ةيخرب 

                                       
 "على ما مر" ساقطة من ع. - 474
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وقد مر مثل هذا يف  ،وال تنوينهوكلما مل يكن كذلك مل يلزم إعرابه  ،ومشاهبا ابملضاف
 .476{شايَف إال أنتال }

اة جُييز حذف التنوين بعض النح نء عن هذا أبوقد أجاب بعض الفضال :قال
 الَ ﴿و 475﴾مَ وْ لي َ اْ  مُ كُ لَ  [72ب] بَ لِ غاَ  لَ فَ ﴿ وعليه حيمل قوله تعاىل ،من مثل ذلك

 .477﴾مْ كُ يْ لَ عَ  يبَ رِ ثْ ت َ 

 وفيه حبث:  أقول

فيما يليه  هنا إذا كان عامال الرفع  "إهلا" نأل فيما ذكره تسليما نفأل الو أما أ
 ه توهم ساقط.نوقد عرفت أ ،كان مشاهبا ابملضاف

ل قوله حيم وعليه :احلصر املستفاد من تقدمي الظرف من قوله نوأما اثنيا فأل
الظروف يف مثل ذلك  نأل ؛ليس على وجهه رهخآ إىل ،﴾مْ كُ لَ  بَ لِ غاَ  لَ فَ ﴿ :تعاىل

ا ذهب منبل إ ،ما ذكره "إال" ال يكون له وجه اتفاقا حىت "ال"ليست متعلقة ابسم 
ون فالظروف يف مثل ذلك عندهم متعلقة مبحذوف يوأما البصر  ؛ونيإىل ذلك البغداد

من املغين على مجاعة يف  "الباب اخلامس"يف  ولذلك رد ابن هشام ،"ال"ال ابسم 
 يبَ رِ ثْ ت َ  الَ ﴿ 479﴾هللاِ  رِ مْ أَ  نْ مِ  مَ وْ لي َ اْ  مَ صِ عاَ  الَ ﴿من قوله تعاىل: " :تعليقهم الظروف

                                       
 .5061، رقم: 5/160، املعجم األوسط راجع:  - 476
 .49األنفال، اآلية: اقتباس من سورة  - 475
 .86اقتباس من سورة يوسف، اآلية:  - 477
 .41اقتباس من سورة هود، اآلية:  - 479
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ابسم  490{وال معطي ملا منعت ،}ال مانع ملا أعطيت :ملسو هيلع هللا ىلصومن قوله  478﴾مْ كُ يْ لَ عَ 
فيجب نصبه  ل،و " حينئذ مطال"اسم  نأل ني،يوذلك ابطل عند البصر  :بقوله "ال"

 انتهى.  491"ني وقد مضىيعند البغداد "إال"ا التعلق يف ذلك مبحذوف منوإ ؛وتنوينه

ه قال نأ يعله ملا نقل عن أب نوهو أ" ":الباب الثاين"ذكره يف وأشار به إىل ما 
 : يف قول الشاعر

 492يلِ نِ مُ  رَ يْـ غَ  تُ بْ لَ طاَ  دْ قَ  يَ سِ فْ نَـ لِ         ةَ يآ ِلِّ  نَ راَ فْ كُ   الَ وَ  ينِ راَ أَ 

 "،ال"ا انتصابه ابسم منإ ،أََوْيُت َلُه إذا َرمِحَْتُه وَرفـَْقَت له :وهي مصدر "ةيآ" نإ
 انتهى. 491" لنفسيين: وال كفران هلل رمحًة مأي

وهو قول  ل،و ذا تر  تنوين االسم املطولزمه من ه" :قال معرتضا عليه
جمراه يف أجرى أجروه يف ذلك جمرى املضاف كما  "ال طالعا جبال"أجازوا  ،نييالبغداد

 . 496انتهى 494"اإلعراب

                                       
 .82اقتباس من سورة يوسف، اآلية:  - 478
 .681، رقم: 215، ومسلم، كتاب املساجد: ص: 2/126، ابب الذكر بعد الصالة، البخاري راجع: - 490
 . 2/642، مغين اللبيب راجع: - 491
: راجع.؛ 5/698املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية،  راجع:، البيت من الطويل وهو البن الدمينة - 492

 .1415، ص: شرح التسهيل
 .2/184، مغين اللبيب راجع: - 491
 .2/184، مغين اللبيب راجع: - 494
 "انتهى" ساقطة من ع. - 496
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على قول ذلك  "ال"ه على تقدير تعلق الظرف ابسم ناللهم إال أن يريد أ
 ،نييال على قول البصر  ،إخل 495﴾مْ كُ لَ  بَ لِ غاَ  لَ فَ ﴿: حيمل قوله تعاىل [71]ا البعض

 حينئذ.ز كما عند ذلك البعض فيستقيم النصب والتنوين عندهم واجب ال جائ نفإ

الذي جُييز حذف التنوين يف "ال  نأل ويف هذا اجلواب نظر،  قال انظر اجليش
ال إله إال "أحدا أجاز التنوين يف  نوال يُعلم أ ،إثباته أيضا" فذلك جُييز إله إال هللا

 ."هللا

على تسليم   املبين ءحاصل جواب بعض الفضال نفإ ،ويف نظره نظر :أقول
 ال وارٌد على ما أجازه بعضو التنوين فيه مع كونه مطتر   ن، هو أالو كون االسم مط

ني للمتكلم أن يفعلى قول ذلك البعض من النحو  ل،و ني من تر  تنوين املطيالنحو 
 نلك ة،يز يف العربئكال منهما جا  نء على أابن هوترك 497وجه خيتاره يأب ابتداء يتكلم

ذا فإ صار ذلك الوجه الزما لذلك الكالم،ما  إذا نطق متكلم أبحد الوجهني يف كالمٍ 
ه كالم ذلك املتكلم الذي نخر على أأن ينطق به ابلوجه اآلله  رواه أحد عنه فليس

ال  ،ةيزا له النطق به لصحته يف العربوإن كان جائ ه خالف ما مسعهن، أل499مسعه منه
غري " قد روي إلينا ابلتواتر "ال إله إال هللا نومن املعلوم أ ؛ه كالم ذلك املتكلمنعلى أ

كما مسعوها من   480فَرَوْوها نو غري من 498م ما مسعوها إالّنفدل ذلك على أ ،نو من

                                       
 .150اقتباس من سورة آل عمران، اآلية:  - 495
 يف ل وع:خيتاره من التنوين. - 497
 "منه" ساقطة من ع. - 499
 يف ع : ال. - 498
 يف ع : فردوها. - 480
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زا ل جائو ال وكون املطو ون االسم مطء على كازا بنري وإن كان تنوينها أيضا جائغري تغي
 تر  تنوينه. 

ه ال يعلم نن أراد أ" إيف "ال إله إال هللاالتنوين  أحدا أجاز نوال يعلم أ :فقوله
الذي جييز حذف  نه القائل إنن فإر ملا اعرتف به اآلفهو إنكا أحدا أجازه قياسا، نأ

 ،والعلم هبذا هو العلم مبن جييز التنوين فيه قياسا جييز إثباته أيضا،فذلك  ن،التنوي
 نه ال يعلم أنوإن أراد أ [71ب] إخل. أحدا أجاز التنوين؟ نوال يعلم أ :كيف يقالف

ان ممن و عه منه مسنء على أاأحدا أجاز تنوينه بن نه ال يعلم أنأحدا أجازه مساعا مبعىن أ
إذ ال يلزم من جواز وجهني يف نوع ما من  ،وغري مضر فهو مسلم يوثق ابلسماع منه

 أنواع الكالم إن ُيسمع كالمها يف كل فرد من أفراد ذلك النوع.

فقد ذكروا له توجيهني: وأما النصب  م على توجيه الرفع،خر الكالآهذا  :قال
 من الضمري املستكن يف اخلرب املقدر. 481ستثناءأحدمها أن يكون على اال

 املستثىن منه إذا كان الضمري املستكن يف نأل هذا القول ظاهر الفساد،  أقول
وكلما كان املستثىن منه غري  ،والكالم غري موجب اخلرب املقدر يكون مقدرا أيضا،

ن مفرغا كان معراب وكلما كا ،مفرغا ستثناءمذكور ويكون الكالم غري موجب كان اال
ء قدر موجود اسو  الَّ إِ  سَ يْ لَ  عٌ فِ راَ وهو  ،والعامل هنا هو اخلرب احملذوف حبسب العوامل،
وكلما   ،وعلى الثاين فاعل ،ب الفاعلل انئو املرفوع به على األ نري أأو يف الوجود غ

وكلما كان كذلك كان  ،إال كان املستثىن مرفوعا ليس إالكان العامل رافعا ليس 

                                       
 يف ل : االستثنائية. - 481
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 ستثناءاالسم اجلليل منصوب على اال نلقول أبفا ،ه فاسدا ظاهر الفسادالقول بنصب
 وهو املطلوب. اخلرب املقدر فاسٌد ظاهر الفساد،من الضمري املستكن يف 

و ال يكون أما كونه صفًة وه ،"ال"صفة السم  "إال هللا"الثاين أن يكون  :قال
ال ااألمر إذا كان كذلك ال يكون الكالم د نأوقد عرفت  إال إن كان مبعىن غري،

ة هلل تعاىل يواملقصود األعظم هو إثبات األلوه ،ة هلل تعاىليمبنطوقه على ثبوت اإلهل
السم  كون االسم صفة  :أعين ،تنع هذا التوجيههذا ميوعلى  بعد نفيها عن غريه تعاىل،

 ."ال"

 عن بعضهم 482دة ضعف على ما نقله اجلرجاينيف هذا التوجيه زاي  أقول
وقد مر وجه  دالن على املقصود إال ابملفهوم،ما اليّنيشرتكان يف أ ماّنفإ ؛[74]ا

العدول عن  فال داعي إىل النصب غري مسموع يف الرتكيب، نداللته وينفرد هذا منه أب
 يدل على وهو ال سمع،إىل ما مل ي 481املقصود مبنطوقهاملسموع الدال على املعىن 

 ؛منطوق ستثناءاإلثبات بعد النفي يف اال نهذا على القول أب ،املقصود إال مبفهومه
ه مفهوم فنقول ال داعي إىل العدول عما يدل على املقصود نوأما على القول أب

وهو اليدل على املقصود مبفهومه إال  سمع،مه بواسطة واحدة إىل ما مل يمبفهو 
 .484بواسطتني

                                       
، الشافعي )أبو بكر( حنوي، بياين، متكلم، فقيه، األشعري بن دمحم اجلرجاين هو عبدالقاهر بن عبد الرمحن - 482

 .6/110 ،: معجم املؤلفنيراجع. 471/1079مفسر، مات سنة 
 يف ع : ومنطوقه. - 481
 يف ع : بواسطة. - 484
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 نأل حقه أن يكون راجحا، وكان مرجوح، ل فقالوا فيهو وأما التوجيه األ :قال
ا قام "م :الرتجيح يف حنو نهنا أ ة البدليواملقتضي لعدم أرجح الكالم غري موجب،

يف تركيب  486ةلت املشاركلو حص حىتكان حلصول املشاكلة ا  من" إالقوم إال زيدا
يف  485ة: وإذا مل حيصل مشارك"  فِمن ث قالوا"ما ضربت أحدا إال زيدا :حنو استواي

 أوىل. ستثناءكان النصب على اال  تباعاال

كل منهما    يف كون إعرابأن يكوان متشاركني تباعيف اال 487ةابملشارك :أقول
مرفوٌع حمال والبدل  الضمري املسترت يف اخلرب احملذوف نوهنا ليس كذلك، أل ا،يلفظ

رفع  نأل ،ستثناءالنصب يف االة يئها يستلزم أولو افال نسلم أن انتف مرفوع لفظا،
رفع املستثىن منه حملي  نأرجح مع أ 489﴾مْ هُ ن ْ مِ  يل  لِ قَ  الا إِ  وهُ لُ عَ ف َ  ماَ ﴿املستثىن يف حنو 

ن ل إال أن يكو ال حتص تباعيف اال 488ةاملشارك نوإن أراد أ يورفع املستثىن لفظ
وهنا  ": "ما قام القوم إال زيدمثل فوعا مع كونه مذكورا مع املستثىناملستثىن منه مر 

كان   لذاف [74ب] ه غري مذكورنإن كان مرفوعا لكاملستثىن منه و  نأل ليس كذلك،
 "ما قام إال زيٌد" أرجح، حنو 600فيلزم أن يكون النصب يف املفرغ يف رجحالنصب أ

وإن أراد غري ذلك  ؛والنصب ممتنع ،الرفع واجب نمع أ املستثىن منه غري مذكور نأل
 يُنظر يف صحته وفساده. حىتال بد من بيانه ف

                                       
 : املشاكلة. يف ل وع - 486
 اكلة.يف ل وع: مش - 485
 وع: ابملشاكلة.  يف ل - 487
 .55اقتباس من سورة النساء، اآلية:  - 489
 يف ل وع: املشاكلة. - 488
 "يف" ساقطة يف ع. - 600
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السماع واألكثر  نلك ،ويف هذا الرتكيب يرتجح النصب يف القياسقالوا  :قال
 الرفع.

 النصب اليصح قياسا فضال عن أن يكون مرتجحا. نقد عرفت أ :أقول

 
" كان "ال رجل يف الدار إال عمرا :ك إذا قلتنأ 601ونقل عن األُبدي :قال

 أحسن من رفعه على البدل. ستثناءعلى اال "عمرا"نصب 

 وفيه حبث: :أقول

فيما هو يف كالم  تباعاال نما ذكره خالف ملا تقرر من القاعدة أ نال فألو أما أ
دُة األركان مبا يوهذه القاعدة ُمشَ  ، واملستثىن منه مذكور هو األرجح،غري موجب

وقد عرفت  ،ا هو لشبهه ابملفعولمنإ ستثناءالنصب على اال نمن أون يستنبطه البصر ا
ومعىًن فالنصب واجٌب أو صورًة ال معىًن ن حتققْت صورًة املشاهبة ابملفعول إ نأ

انتفْت صورًة ومعىن فالرفع واجب أو معىن ال صورًة  وإن ز مرجوح،فالنصب جائ
واملستثىن يف مثل "ال رجل يف الدار إال  سابقا،ٌز أرجُح على ما فصلناه فالرفع جائ

                                       
بن دمحم بن دمحم البجائي األبذي، شهاب الدين، حنوي من أهل األندلس، وهو من أهل أبذة  هو أمحد - 601

(Ubed بقرب جيان، مات سنة )م : أُبدة   .؛ ويف هامش1/228 ،األعالم للزركليراجع:  .950/1465ع
 كقربة بلد ابألندلس، قاموس.
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فَدْعَوى  والنصب مرجوح، 602فالرفع راجح را" شبيه ابملفعول صورًة ال معىن،عم
 خالف هذا من غري دليل غري مسموعة.

"ال رجل يف الدار إال عمرا"  :يف ستثناءأحسنية النصب على اال نوأما اثنيا فأل
 ته،ي" فضال عن أرجحإله إال هللاال يستلزم جواز النصب يف "ال على فرض تسليمه 

بيانه  املستثىن يف "ال إله إال هللا" مل يشبه املفعول ال صورة وال معىن كما مرّ  نوذلك أل
الكالم لكونه مذكورا بركنْيه شابه  نفإ ،املثال املذكور [76]اخبالف املستثىن يف 

 خر قياس مع الفارق.صورة فقياس أحدمها على اآل املستثىن فيه املفعول

 ؛، بل وال البدلالنصب الجيوز نتضيه النظر أهذا ما ذكروه والذي يق :قال
وم إال زيدا" حنو "قام الق يف الكالم التام املوجب "إال" نإ :وتقرير ذلك أن يقال

صد به ا قُ منهذا الكالم إ نوذلك أ ،مما قبلها فهي خُترج ما بعدها ،ثناءستمتمحضة لال
ومل يكن يشاركهم فيما أسند إليهم  أحد منهم زيدا نث إ اإلخبار عن القوم ابلقيام،

: "ما قام القوم إال حنو وجبامليف الكالم التام غري  "إال"وكذا حكم  فوجب إخراجه،
 نأل أيضا، ستثناءا لالّنا للحصر مع أكان حنو هذا الرتكيب مفيد  ومن ث ؛601"زيدا

فإن كان ما قبلها تاما مل حيتج  ،البد أن يكون خرجا من شيء قبلها "إال"املذكور بعد 
ا منإ نلك منه، "زيد"ليصح إخراج  "إال" تقدير شيء قبل نيإىل التقدير وإال فيتع

ه نقلت إ 604املعىن الذي ن من هذا أنيصحيح املعىن فيتعتأحوج إىل هذا التقدير 
ملا بعدها  "إال"قبل  ياحلكم املنف ا هو ثبوتمنإ ،املقصود يف الكالم الذي ليس بتام
                                       

 يف ع : أرجح. - 602
 يف ل : زيٌد. - 601
 "الذي" ساقطة من ع. - 604
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يف حنو "ما  "إال"املذكور بعد  نوهلذا اتفق النحاة على أ ،ليس مبقصود ستثناءاال نوإ
املقصود من هذا الرتكيب  نوال شك أ معمول العامل الذي قبله، 606د"قام إال زي

  .وإثباهتا هلل تعاىل كما تقدم ة عن كل شيءينفي األلوه :أمران ومها الشريف

ا أو نء نصباال يتم هذا املطلوب سو  استثناءوقًة حملض مس "إال"كانت وإذا  
بتقدير " تاما إال"ه ال ينصب وال يبدل إال إذا كان الكالم الذي قبل نوذلك أ ،أبدلنا

يف الكالم املوجب  "إال"ابلنفي على ما بعد ليس احلكم  ينئذوح ،رب حمذوفخ
مذهبه  عليه يف غري املوجب جممعا عليه إذ ال يقول بذلك إال َمنْ  [76ب]وابإلثبات 

ما  نإ :ومن ليس مذهبه ذلك يقول ومن النفي إثباتٌ  من اإلثبات نفيٌ  ستثناءاال نأ
 أن تكون نيفتع ؛" توحيدا؟"ال إله إال هللا فكيف يكون قول مسكوٌت عنه "إال"بعد 

إال أن  وال يتم ذلك نفي قبلها ملا بعدهالقصد إثبات ما  يف هذا الرتكيب مسوقةً  "إال"
وإذا  خرٌب حمذوف "إال"ال يقدر قبل  واليكون غري تام إال أبن يكون ما قبلها غري تام

وهذا هو الذي تركن إليه  ا وجب أن يكون ما بعدها هو اخلربمل يقدر خرب قبله
 وقد تقدم تقرير صحة كون االسم املعظم يف هذا الرتكيب هو اخلرب. ،النفسُ 

 وفيه حبث: ،بطوله انتهى كالم انظر اجليش  أقول

يف  ستثناءض اإلثبات ال لالموضوعة لغة حمل "إال" نن أراد أه إنفأل الو أما أ
 "إال"يقدر قبل فال  رجا عنه،فال يقتضي خرجا وخ 605الكالم غري التام غري املوجب

                                       
 يف ع : ما قام زيدا. - 606
 يف ع : غري املوجب غري التام. - 605
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وعلى فرض ثبوته ال جيدى نفعا فيما  مل يثبت لغةهذا مما  نففيه أ .607حمذوف عن
هذا الثابت  نء أم هؤاللن سثبات بعد النفي جممعا عليه إال إقصده من كون اإل

رين إن مل تقتِض أم "إال" ن له هذا على أىنعلى ظاهره من غري أتويل وأ ىجمر  609لغة
إما اخلرب  "إال"فاملقدر قبل  ،املذكور أحدمها حيث إنو  فالنفي يقتضي أمرين ال حمالة،

وكون ما بعد  كان فال يتم مدعاه من اإلمجاع   ماايأو املرفوع املكتفى به عن اخلرب وأ
تدل على اإلثبات بعد النفي  ستثناءمع داللتها على اال "إال" نوإن أراد أخربا  "إال"

 ستثناءويف غريه اال غري املوجب هو اإلثباتيف الكالم غري التام  608املقصود نلك لغة
على اإلثبات   "إال"أبصل داللة  من ال يقول نفإ النـزاع [75]اهذا هو حمل  نففيه أ

دعوى كوّنا مسوقة  نالكالم مسوقة لقصد اإلثبات؟ فإا يف مثل هذا ّنكيف يقول أب
لوا وّ وهم قد أ من النفي إثباتٌ  ستثناءاال نن ألقصد اإلثبات فرٌع عما ثبت ابإلمجاع م

وهي عدم  ني احلكم ابلنفي واحلكم ابإلثباتالواسطة يف زعمهم ب 610وجودذلك ل
يف الكالم غري التام غري املوجب مسوقة لقصد إثبات ما نُفي  "إال" ناحلكم فدعوى أ

على ثبوت ما نفي  "إال"قبلها ملا بعدها ال جُيديه نفعا فيما قصده من كون داللة 
" على اإلثبات بعد إال"وهم لو قالوا أبصل داللة  ينئذ؛قبلها ملا بعدها جممعا عليها ح

على ثبوت ما نُفي  ستثناءكوّنا لالمع   "إال"وحصل املقصود من داللة  النفي لكفى
يف الكالم غري التام غري  "إال" نقبلها ملا بعدها ابإلمجاع من غري حاجة إىل دعوى أ

 .ستثناءال لالاملوجب مسوق لقصد اإلثبات 

                                       
 يف ل: عن خرب حمذوف. - 607
 "لغة" ساقطة من ع. - 609
 يف ع : املقام. - 608
 يف ل : بوجود. - 610



217 
 

 
 

بد أن يكون خرجا من شيء ال "إال"املذكور بعد  ن: إالو ه قال أنوأما اثنيا فأل
 "إال"تقدير شيء قبل  نيتعيوإال ف حيتج إىل التقدير قبلها تاما ملفإن كان ما  قبلها،

يف هذا  "إال" أن يكون نيفتع :611هخر كالمآث قال يف  .ليصح إخراج زيد منه
وال يتم ذلك إال أن يكون ما  ملا بعدها 612قبلها صد إثبات ما نفيالرتكيب مسوقة لق

ال و أا ذكره م احلقو  ؛وبينهما تناقض خرب حمذوف "إال"قبلها غري تام أبن اليقدر قبل 
 قبلها وجب أن وإذا مل يقدر خرب :فبطل ما بناه عليه من قوله آخرا ابطلٌ فما ذكره 

 يكون ما بعدها هو اخلرب.

 ذي ذكره هو الذي تركن إليه النفس؟هل هذا ال 611سالندها الناظر يفانظر أ
 الرتكيب هو اخلرب.  [75ب]وقد تقدم بطالن كون االسم اجلليل يف هذا 

ا يقدر لصحة منه إنلك ،قدرااملستثىن منه وإن كان م نألعله أراد   قلتفإن 
خرب حمذوف فما بعدها  "إال"در قبل ه مل يقنفكأ املعىن وال إعتداَد بذلك املقدر لفظا

هو اخلرب املعتد به كما قرره سابقا يف جوابه الثاين من األجوبة الثالثة اليت ذكرها عن 
سلم وأما الثاين فال ن :حيث قال ،ةياألمور الثالثة اليت ذكروها يف تضعيف القول ابخلرب 

 ستثناءا كان خربا كان االاالسم املعظم إذ نوذلك أ هو املستثىن منه، "ال"اسم  نأ
 هو الذي اليكون املستثىن منه فيه مذكورا.  فرغوامل رغامف

                                       
 يف ل : كالم. - 611
 يف ع : ما نفي ما قبلها. - 612
: "الندس الرجل السريع االستماع للصوت اخلفي والفهم كالندس كعضد وكتف" : يف القاموس يف هامشم - 611

 انتهى.
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عتداد بذلك املقدر وال إ ا هو من شيء مقدر لصحة املعىنمنإ ستثناءنعم، اال
إىل أن قال  "زيد"خرب عن  "م"قائ ن" إ: "ما زيد إال قائموال خالف يعلم يف حنو لفظا

 قبله وبني كونه مستثىن من مقدر فعلى هذا ال منافاة بني كون االسم خربا عن اسم
 فيندفع التناقض بني كالميه.

يستلزم مطلوبه ملا قدمناه يف الكالم ال نلك إن أراد هذا يندفع التناقض  قلت
لفظا قيقة هو ذلك احملذوف اخلرب يف احل نعلى جوابه الثاين من تلك األجوبة من أ

واحلكم  قبل النسخ بتدأه خرب املحيث إنا هو بدل عنه من منإ "إال"ما بعد  نوأ ومعىن
 وبعد النسخ واحلكم ال يكون أصال ال لفظا وال معىن "ال"ِـ لفال يكون خربا ابلنفي 

وال على مذهب  هال على مذهب سيبوي "ال"ِـ لفال يصح أن يكون خربا  ايمنف
" يف "ما م"قائ ناتفاق النحاة على أ نوقد عرفت هنا  أيضا أ ؛واألكثرين األخفش

ا منوإ "ال"ِـ لاالسم اجلليل خرب  نة فيه على أال حج "زيد"م" خرب عن زيد إال قائ
كون   :وهو أي قبل النسخ مبتدأه حيث إن" من ال"يستلزم أن يكون خربا السم 

"ما يف  "زيد"ِـ " لم"قائة يخرب تلك احليثية ك [77]امن  "ال"السم  االسم اجلليل خربا
اه يف الكالم على نه فاسد كما بينعلى فرض صحته ال جُيديه نفعا مع أ "مزيد إال قائ

 وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل.  ة على التفصيل،يالقول ابخلرب 

وإن أردت اإلحاطة على اإلمجال مبا تضمنه الكالم السابق من األقوال 
ما أن يكون فيه إ ""ال إله إال هللا نإ وهو أن يقال عليك من املقال :تلىملا ي فاستمع

 أو هو كالم تام بال تقدير.  اتقدير 
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املعتمدة املكتفى  614الصفة مبعىن "ماـ"فاملقدر إما اخلرب أو املرفوع ب لو وعلى األ
 به عن اخلرب. 

 " املقدر املرفوعأحد"من  616ه بدلنعلى أوعلى الثاين املستثىن مفرغ مرفوع 
 ؛ب عن الفاعلعما هو انئ الساد مسد خربه فيكون بدال "مألوه"الذي مبعىن  "إله"ِـ ب

 ومعىن. هذا هو األوجه صناعة  نوقد مر أ

إما  "إال"ـفمرفوع أو منصوب وعلى التقديرين إما  "إال"ل فما بعد و وعلى األ
 . "غري"أو مبعىن  ستثناءلال

ه بدل نفرفع املستثىن إما على أ ستثناءلال "إال"مرفوعا و "إال"فإن كان ما بعد 
 بل للنسخ وعدمه قبل اعتبار النسخالواحد ابلنوع القا بتداءاملرفوع ابال "إله"من حمل 

وهو حنو موجود احملذوف الواحد ابلنوع  بتدأوخربه خرب امل ،بتدأمن امل فيكون بدال
ما هو يف سياق اإلجياب  وإىل ا هو يف سياق النفي ابلنفيإىل م ألن ُيسند ،القابل

على األكثر أو  "ال"ـبتان وصار اخلرب منسوخا صاحلزت يفإذا اعُترب احلكُم مت ؛ابإلجياب
املسترت يف اخلرب احملذوف الذي هو موجود فيكون  "إله"بدل من الضمري الراجع إىل 

ل مذكور أو و ويف األ العامل هنا حمذوف نغري أ لو ب الفاعل كالوجه األعن انئبدال 
 فيكون بدال عن فاعل الظرف الذي هو يف الوجود [77ب]اخلرب احملذوف مسترت يف 

يف  ال من ضمريه وهو ما ذكره انظر اجليش "ال"ِـ لأو بدال من نفس اخلرب احملذوف 

                                       
 "الصفة" ساقطة من ع. - 614
 أبدل.يف ع :  - 616
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اليت ذكروها يف تضعيف القول جوابه الثاين من األجوبة الثالثة عن األمور الثالثة 
  بطالنه. نيوقد تب ةيابخلرب 

صفة السم ا ّنفهي مع االسم اجلليل مرفوعة على أ "غري"وإن كانت مبعىن 
عن بعضهم وقد  وهو ما ذكره اجلرجاين بتداءحمله البعيد املرفوع ابال محال على "ال"

 تقدم ما فيه. 

ه مستثىن نفهو منصوب على أ ستثناءلال "إال"و " منصوابإال"وإن كان ما بعد 
 ين ذكرمها انظر اجليشل من التوجيهني الذو وهو التوجيه األ من ضمري اخلرب احملذوف

 "ال"فهي مع ما بعدها صفة السم  "غري"أو مبعىن  ه فاسدنوقد مضى أ عنهم للنصب
ة يأو على اللفظ لكون حركتها شبيهة ابإلعراب "ال"ِـ بمحال على احملل القريب املنصوب 

 وقد عرفت ما فيه.  ين للنصب من التوجيهني املذكورينوهو التوجيه الثا

 "إال"ل وهو أن يكون الكالم تاما من غري حذف فما بعد و وعلى التقدير األ
و أ  سابقانيكما تب  وهو ابطل مستثىن من امسها وهو قول مجاعة التربئة "ال"ِـ لخرب إما 

خر  آيف  ما ذكره انظر اجليشوهو  ستثناءال لالحملض اإلثبات  "إال"و التربئة" ال"خرب 
وهو  " مع امسهاال"الذي هو جمموع  مبتدأأو خرب لل وهو فاسد أيضا كما سبق كالمه
 "ال"ِـ بخلربه املقدم املقرتن  مبتدأو أ ال يغينه نيف املغين وقد مضى أ زه ابن هشامو ما ج
  .وهللا أعلم وقد عرفت حاله فيما تقدم شريوهو قول الزخ "إله" :أعين

منها  [79]اواملقصود  على عدد حروف ال إله إال هللا فهذه إثنا عشر وجها
  ل وال إله سواه.و واحد وهو األ
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رسالة  من لنيو م فلنورد البحثني األفيما سبق تفصيال وإمجاال الكال انتهى ملاو 
ما ما يتضح به املقصود ونذكر يف خالهل ء ملا يتعلق ابملقاماههنا استيف اينو العالمة الد

 فنقول وابهلل التوفيق وبيده ملكوت التحقيق. واملرام

 "لو بحث األامل"قال األستاذ احملقق والعالمة املدقق يف رسالته بعد ذكر اخلطبة 
وهو أن يقال  بد فيها من تقدير اخلربه النفيما ذهب إليه بعض من أهل املنقول من أ

  :املقدر

  ،لوجود واإلمكان وما يراد فهماما أن يكون من األمور العامة كاإ-

  .يناسب املقامما أن يكون من األمور اخلاصة مثل لنا وللخلق وغريمها مما وإ-

ل يلزم أحد األمرين إما عدم إثبات الوجود ابلفعل للواحد و فإن كان األ
ل على تقدير و عن إمكان الشركة ضرورة لزوم األمر األ تنـزيههوإما عدم  ياحلقيق

دير إضمار اخلاص كالوجود نفسه ال إضمار العام كاإلمكان ولزوم األمر الثاين على تق
وإن كان الثاين يرد عليه  كال منهما معترب يف التوحيد  نأ 615شك صحته وإمكانه وال

 نومنه يظهر عدم جواز ارتكاب أ عليه 617ال يبىن يإما منتٍف أو خفالدال عليه  نأ
يكون مفاد هذه الكلمة نفي  حىتيد ابلفعل واإلمكان املق 619هو املوجوداملضمر 

هذا  عوبةقيل لص" :ونقل عنه يف احلاشية ما نصه جود بقسميه عمن سواه وإثباته لهالو 

                                       
 "شك" ساقطة من ع. - 615
 يف ع : ينهى. - 617
 يف ع : الوجود. - 619
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ه ال حاجة يف هذا املقام نأ 618ومن تبعه إىل شكال ذهب صاحب الكشافاإل
 :أي ،وكان أصله هللا إلهٌ  هخرب  "ال إله"و مبتدأ "إال هللا"بل  ،وأمثاله إىل تقدير اخلرب

 "ء املشركنياًا خلطإلفادة احلصر رد "إال"و "ال" [79ب]مستحق للعبادة وأُدخل 
 انتهى. 

إما اخلرب  إضمارٌ املضمر على تقدير أن يكون يف الكالم  نقد عرفت أ  أقول
املعىن املقصود يف "ال إله  نوقد عرفت أيضا أ به عن اخلرب املكتفى "إله"ِـ بأو املرفوع 

ل هبذا كما سيشري إليه قائ اينو  تعاىل والعالمة الدة على هللاي" هو قصر األلوهإال هللا
 :حيث قالة يالعضد دوصرح به يف شرحه للعقائ من رسالته "بحث اخلامسامل"يف 

ث  ؛ةية أو حبصر املعبوديالتوحيد إما حبصر وجوب الوجود أو حبصر اخلالق نواعلم أ"
والثالث وهو " :ل كذا والثاين كذا وساق الكالم وحقق املقام إىل أن قالو قال واأل

 ةيل السمعة ربه أحدا فقد دل عليه الدالئوهو أن اليشر  بعباد ةيحصر املعبود
ال إىل هذا التوحيد ونـََهْوهم عن و املكلفني أ اوكلهم دعو  ءاعليه إمجاع األنبيوانعقد 

 ماَ وَ  مْ كُ قَ لَ خَ  للُ واَ ، ونَ تُ حِ نْ ت َ  ماَ  ونَ دُ بُ عْ ت َ أَ ﴿قال هللا تعاىل  شرا  يف العبادة،اإل
 انتهى.  620﴾ونَ لُ مَ عْ ت َ 

 الا إِ  ول  تسُ رَ  نْ مِ  كَ لِ بْ ق َ  نْ مِ  اَ نلْ تسَ رْ أَ  ماَ وَ ﴿ء قوله تعاىل اصداق إمجاع األنبيوم
 ة  لَِ آ هِ ونِ دُ  نْ وا مِ ذُ اّتاَ  مِ أَ ﴿بعد قوله تعاىل  621﴾ونِ دُ بُ عْ فاَ  انَ أَ  الا إِ  هَ لَ إِ  الَ  هُ نا أَ  هِ يْ لَ ي إِ وحِ نُ 
 قا لَ اْ  ونَ مُ لَ عْ ي َ  الَ  مْ هُ رُ ث َ كْ أَ  لْ ي بَ لِ بْ ق َ  نْ مَ  رُ كْ ذِ وَ  يَ عِ مَ  نْ مَ  رُ كْ ذِ  ذاَ هَ  مْ كُ نَ هاَ رْ وا ب ُ تُ هاَ  لْ قُ 

                                       
 "إىل" ساقطة من ع. - 618
 .85-86سورة الصافات، اآلية:  - 620
 .26سورة األنبياء، اآلية:  - 621
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 ءُ آشيَ  نْ ى مَ لَ عَ  هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  وحِ لر  ابِ  ةَ كَ ئِ لَ ملَ اْ  لُ زِّ  نَ ي ُ ﴿وقوله تعاىل  622﴾ونَ ضُ رِ عْ مُ  مْ هُ ف َ 
 لِّ  كُ يف  ناَ ثْ عَ ب َ  دْ قَ لَ وَ ﴿وقوله تعاىل  621﴾ونِ قُ لت ا فاَ  انَ أَ  الا إِ  هَ لَ إِ  الَ  هُ نا وا أَ رُ ذِ نْ أَ  نْ أَ  هِ دِ باَ عِ  نْ مِ 
 ناَ لْ تسَ رْ أَ  نْ مَ  لْ أَ اتسْ وَ ﴿وقوله تعاىل  624﴾وتَ اغُ وا الطا بُ نِ تَ جْ واَ  وا هللاَ دُ بُ اعْ  نِ أَ  وال  تسُ رَ  ة  ما أُ 
  .626﴾ونَ دُ بَ ة  يُ عْ لَِ آ نِ محَْ الرا  ونِ دُ  نْ ا مِ نَ لْ عَ جَ ا أَ نَ لِ تسُ رُ  نْ مِ  كَ لِ بْ ق َ  نْ مِ 

حصر  :أي ،هذا الرتكيب ال يدل على هذا املعىن نأ [78]اء يف اوال خف
املقدر  "أحد"ة فيه تعاىل مبنطوقه إال إذا كان االسم اجلليل مستثىن مفرغا من ياملعبود

فإن قصر  املقصود قصره عليه تعاىل؛ "إله"هو  ينئذاملقصور ح نأل "،إله"ـباملرفوع 
ممكن وال غريمها مما ذكر  ال موجود وال "إله"إذا كان املقصور  أتىيتا منة عليه إياملعبود
 ن خنتار الشق األخري من الرتديد،شكال أو مل يذكر وإذا كان األمر كذلك فنحيف اإل

وال وروَد لشيء  املكتفى به عن اخلرب "إله"ِـ بهو املرفوع  625الكالم املضمر يف ن: إأي
 شكال. من اإلمن شقوق ما أورده 

النفي الداخل على  نفأل يالدال على احلذف منتف أو خف نورود أ أما عدم
ومن  .عن مرفوعه املكتفى به عن اخلرب بتدأعلى ما مر لنفي امل بتدأالقسم الثاين من امل

نفية هبا إال نكرتني كما تقدم الميكن طرفا النسبة امل النافية للجنس "ال" نأاملعلوم 

                                       
 .24سورة األنبياء، اآلية:  - 622
 .2سورة النحل، اآلية:  - 621
 .15اقتباس من سورة النحل، اآلية:  - 624
 .46اآلية:  سورة الزخرف، - 626
 يف ل : يف أن الكالم. - 625
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وحيث ال  "إله"هي املنفي عنها  "إله"ِـ بنكرة مقدرة مرفوعة  627ث نفهي دالة على أ
م قرينة اخلصوص فإن عد ،"أحد"وهو حنو  لى نكرة خصوصة يقدر نكرة عامةقرينة ع

الوارد على تقدير ما يف سياق الشق الثاين من شكال فاندفع اإل قرينة على العموم
  .يالدال على احملذوف إما منتٍف أو خف نالرتديد من أ

ه من نفأل يت الوجود ابلفعل للواحد احلقيقه يلزم عدم إثبانوأما عدم ورود أ
وأصل  فيه فرع على أصل ثبوته لهحنصار إثبات شيء لشيء على وجه اال ناملعلوم أ

 يثبتبوت له يف نفسه ال ما ال ث نبوت املثبت له يف نفسه ضرورة أثبوته له فرع على ث
على املوصوف  "إله" :ة اليت هي اخلرب أعينالكالم من قصر الصف نوقد مر أ له غريُه

ة له تعاىل على وجه يفإثبات األلوه ،االسم اجلليل  [78ب] أعين ،بتدأالذي هو امل
ه تعاىل يف وأصل ثبوهتا له تعاىل فرع على ثبوت صار فرع على أصل ثبوهتا له تعاىلحناال

تعاىل أيضا على ما يقتضيه  ة لهيفوجوده تعاىل يف نفسه بل أصل ثبوت األلوه نفسه
يف قصر زاع ـا النمنوإ ال نزاع فيه الثبوت مفروغ عنه هذا الكالم لغة أمر مسلم داللة
واملشر  ينكر ذلك  ""ال إله إال هللاا به فيقول فاملوحد خيصه ة عليه تعاىلياأللوه

قال تعاىل  629﴾ب  جاَ عُ  ء  يْ شَ لَ  ذاَ هَ  نا إِ  اد  احِ ا وَ َل  إِ  ةَ لَِ آلاْ  لَ عَ جَ أَ ﴿فيقول  ستكباراا
ا نَ تِ لَِ آ او كُ اِر تَ ا لَ نا ئِ أَ  ونَ ولُ قُ ي َ وَ ، ونَ ِبُ كْ تَ سْ يَ  هللاُ  الا إِ  هَ لَ إِ  الَ  مْ لَُ  يلَ قِ  ذاَ وا إِ انُ كَ   مْ هُ ن ا إِ ﴿
 اخلرب املضمر هو ممكن.  نشكال الوارد على تقدير أفاندفع اإل ،628﴾ون  نُ مَْ  ر  اعِ شَ لِ 

                                       
 يف ل : مت. - 627
 .6سورة ص، اآلية:  - 629
 .15-16سورة الصافات، اآلية:  - 628
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نسبة  نزيهه تعاىل عن إمكان الشركة فألـه يلزم عدم تننوأما عدم ورود أ
 :أي ة،يضرور  إلثبات وإىل كل أحد سواه ابلنفية إىل هللا سبحانه وتعاىل ابياأللوه

ًة مل يرد يوضوع نفيا وإثباتا ضرور املة إىل يكان نسبة األلوه  لماوك نفكا ممتنعة اال
لو كان ممكن الشريك  ناخلرب املضمر هو موجود ضرورة أ نشكال على تقدير أاإل

ة ياأللوه نأل التايل ابطل ابلضرورة؛ نلك ةيتصاف ابأللوهالوجود لكان ممكن اال
ـزيهه عن إمكان لزم عدُم تنقدم فلم يفكذلك امل رةمسلوبة عن كل أحد سواه ابلضرو 

  .هشكال حبذافري الشريك فاندفع اإل

ا الكالم يف  منوإ فيه ويف مراد الشارع ال كالم ضرورية عقالكوّنا    فإن قلت
أهل اللسان يفهمون  نوإ ا تدل على هذا املعىن لغةّنت أفإن ثب ة لغةيكوّنا ضرور 

 مت األمر وإال فال. منها ذلك [90]ا

 نوهي أ تيك بيانه بعد متهيد مقدمةآذا  وها هو لغة أيضا، ةيهي ضرور   قلت
كان   ملاو  ،إما مثبتة أو منفيةوهي  ا تدل على الثبوتّنن املقرر أة مياجلملة االمس

ستمرار صح أن أعم من أن يكون على وجه االستمرار أو ال على وجه االالثبوت 
واستمرار النفي إذا كانت منفية حبسب  ا استمرار الثبوت إذا كانت مثبتةيقصد هب
 املقامات.

ة جبزئيتها كما إذا  ياجلملة االمس نإ" :يف شرح املفتاح -قدس سره - ديقال الس
ة يقصد كانت مثبتة يقصد هبا حبسب املقامات استمرار الثبوت كذلك إذا كانت منفي

 انتهى.  هبا حبسبها استمرار النفي"
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كال من استمرار الثبوت واستمرار النفي أعم من أن يكون   نأومن املعلوم 
 االستمرار الذي الزوال فصح أن يقصد هبا نفيا و إثباتا ممكن الزوال أو غري ممكن

  .امليزان أهل صطالحوهو املعرب عنه ابلضرورة يف ا ميتنع زواله

فهي يف احلقيقة  " نفٌي وإثباتٌ ال هللا"ال إله إملا كان يف   إذا متهد هذا فنقول
 يقتضي طرفني ينعقد احلكم بينهما النفي واإلثباتكال من   نأل مجلتان امسيتان،

 "أحد"وطرفا النفي هو  "إله"اإلجياب من  حصةفطرفا اإلثبات هو االسم اجلليل مع 
 النفكا فصح أن يقصد ابألوىل استمرار الثبوت املمتنع ا "إله"النفي من  مع حصة

ومقام الدعوة إىل كلمة التوحيد قرينة على  ؛لثانية استمرار النفي املمتنع االنفكا واب
 نفكا هو هذا االستمرار املمتنع اال "ال إله إال هللا" نفيا وإثباتااملعىن املراد من  نأ

ة له تعاىل على يثبوت األلوه [90ب] ستمراروا ،الشارع ال يقول إال صدقا نرة أضرو 
اىل هو املطابق ملا يف نفس ة عن غريه تعياأللوه انتفاءواستمرار  نفكا اال امتناعبيل س

 حىتفهموا ذلك منه  610أهل اللسان هل نفهو املقصود للشارع فلم يبَق إال أ األمر
 ًة أم ال؟يداللته عليه لغو يكون 

ِإن اُهْم َكانُوا ِإذَا ِقيَل َلُْم اَل ﴿فهموا منه ذلك بدليل قوله تعاىل م قد ّنإ :فنقول
ووجه داللته  611﴾َويَ ُقوُلوَن َأئِناا لََتارُِكوا آِلَِتَنا ِلَشاِعر  َمُْنون  ، ِإَلَه ِإالا هللُا َيْسَتْكِبُونَ 
"ال إله إال ِـ بإنكارهم ملا يلزم من اإلعرتاف  نالصادق أخرب أب نعلى ما ذكرانه هو أ

ة إنكاٌر حملض استكبار ال ملتمسك يهلتهم واختصاصه تعاىل ابأللوهآهللا" من تر  

                                       
 "هل" ساقطة من ع. - 610
 .15-16سورة الصافات، اآلية:  - 611
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يف مقام الدعوة إىل كلمة التوحيد من  ملسو هيلع هللا ىلص ما قصدهفلو مل يفهموا من كالمه  يعقل
نفيا وإثباتا ما كان إنكارهم لذلك استكبارا بل  نفكا اال امتناعاالستمرار على سبيل 

م لو مل يفهموا ما قصده من االستمرار على سبيل ّنوذلك أل يإنكارا لدليل عقل
الوجوب نفيا وإثباتا لكانوا فهموا إما االستمراَر الذي ميكن زواله نفيا وإثباتا أو 

ة يإذا كان نسبة األلوه :ا ما كان فلهم أن يقولو ايوأ ؛من غري استمرار لثبوت واالنتفاءا
ل وثبوهتا له و كان استمرار ثبوهتا له تعاىل على التقدير األ  نفكا إليه تعاىل ممكنة اال

و كل ممكن فه  نأل التقدير الثاين مفتقرا إىل علة، ال على االستمرار على [91]ا
ته يألوه نهلتهم يف أآوكلما كان كذلك فهو مثل  مفتقر يف وجوده وعدمه إىل علة

هلتهم آة دون يفما املرجح الختصاصه بدوام استحقاق األلوه جيعل اجلاعل ال لذاته
لى لى االستمرار عة ال عيل واختصاصه أبصل استحقاق األلوهو على التقدير األ

نكارهم استكبارا بل إمل يكن وكلما كان هلم هذا الكالم على التقديرين  التقدير الثاين
ص فلم يكن هلم هذا الكالم فلم يفهموا منه االستمرار ه استكبار ابلننلك إنكارا لدليل

وحينئذ وهو املطلوب  نفيا وإثباتا نفكا ر املمتنع االالذي ميكن زواله ففهموا االستمرا
فال  السليمالعقل  إن سلكوا على منهج مقتضىم ّنأل فإنكارهم ليس إال استكبارا،

 هللا تعاىل أرسلك إلينا رسوال نما الدليل على أ :سبيل هلم إال إىل أن يقولوا مثال
 كُ لْ مُ  هُ ي لَ ذِ ا الا يع  مجَِ  مْ كُ يْ لَ إِ  هللاِ  ولُ تسُ  رَ يّنِ إِ  اسُ ا النا هَ ي ّ  أَ يَ  لْ قُ ﴿بقوله  مراآوخاطبك 

وا نُ مِ آفَ ﴿مرا بقوله آث خاطبنا  612﴾يتُ يُِ وَ  يِ يُْ  وَ هُ  الا إِ  هَ لَ إِ  الَ  ضِ رْ ألَ اْ وَ  اتِ وَ مَ السا 
 611﴾ونَ دُ تَ هْ ت َ  مْ كُ لا عَ لَ  وهُ عُ بِ اتا وَ  هِ اتِ مَ لِ كَ وَ  للِ ابِ  نُ مِ ؤْ ي ي ُ ذِ الا  يِّ مِّ ألُ اْ  ِبِّ النا  هِ ولِ تسُ رَ وَ  للِ ابِ 

                                       
 .169اقتباس من سورة األعراف، اآلية:  - 612
 .169اقتباس من سورة األعراف، اآلية:  - 611
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ا ال فلو أنكروا بعده مئهم احلق من رهبافقد ج نات وأظهر املعجزاتيء ابلباذا جفإ
  .614﴾يُ بِ ملُ اْ  غُ لَ لبَ اْ  الا إِ  ولِ تسُ ى الرا لَ ا عَ مَ وَ ﴿ يكون إنكارهم إال استكبارا

  أعين "،ن الزم مدلول "ال إله إال هللاهنا يظهر نكتة التعبري عما أنكروه مومن 
 616﴾انَ تِ لَِ آوا كُ اِر تَ ا لَ نا ئِ أَ ﴿يف قوله تعاىل  مدخول اهلمزة اليت هي لإلنكار اإلبطايل

  ."الالم"و "نإ"ِـ بة جبزئها املؤكدة يابجلملة االمس

ه تعاىل على سبيل ة ليوا منها استمرار ثبوت األلوهفهم ملام ّنوبيان ذلك أ
كذلك دل ذلك التزاما على  اىلة عن غريه تعياأللوه انتفاءواستمرار  نفكا اال امتناع

ال  نأب ا مستمرا غري ممكن الزوال ظاهراهلتهم ظاهرا وابطنا تركآم يلزمهم تر  ّنأ
أبدا  ابللسان وخدمتهم ابألركان [91ب]تهم يمن االعرتاف أبلوهاهرهم يعبدوها بظو 

م ّنأ بل يعتقدون ،الو أ ة كما كانوا يعتقدونهيال يعتقدوا استحقاقهم األلوه نوابطنا أب
كروا أنكروا ما دل عليه التزاما من الرت  املؤكد باست لماف ال يستحقوّنا أبدا سرمدا

وكيدين ليكون إنكار أحد ة املؤكدة بتية على االمسيالثابت فأدخلوا مهزة اإلنكار اإلبطال
وإنكار  خر إنكارا للزوم الرت  الباطينوإنكار اآل ،يدين إنكارا للزوم الرت  الظاهر التوكي

ر تعلقه ابجلمع وإنكا  مستمر غري زائلن الرتكني اثبتٌ كال م  نالثبوت إنكارا للزوم أ
ه نال على أ كليه سلب  نعلى أ راق إنكارا لتعلقه بكل إله هلمستغاملضاف املفيد لال

 نأل ايوهلذا لزم ثبوته إن كان منف مفيد لنفي ما بعدها واإلنكار اإلبطايل يسلب جزئ
  .نفي النفي إثباتٌ 

                                       
 .19؛ ومن سورة العنكبوت، اآلية: 64سورة النور، اآلية: اقتباس من  - 614
 .15اقتباس من سورة الصافات، اآلية:  - 616
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وصفوه مبا  ،ال ينكر شيء إال لدليل على خالفه نث ملا كان مقتضى العقل أ
كارهم ما دل عليه كالمه فقالوا يكونوا معذورين يف إن حىتيقدح يف ظاهره وابطنه 

ل يف و فوصفوه ابلشعر واجلنون قدحا ابأل 615﴾ون  نُ مَْ  ر  اعِ شَ ا لِ نَ تِ لَِ آوا كُ اِر تَ ا لَ نا ئِ أَ ﴿
يراده يف كالمه ما ال حقيقة له من األمور إل 617الشاعر نفإ ظاهره وابلثاين يف ابطنه،

  .عتقادهره يف او ل على ما يتصو قله ال معواجملنون لزوال ع لة ال وثوق بكالمهياملخ

ل على ظاهره وال و وكلما كان الرت  املؤكد الثابت الزما من كالم من ال مع
فرد احلق سبحانه  تضاه ال يف الظاهر وال يف الباطنعلى ابطنه ال يُلتفت إىل العمل مبق

ء يف ابل ج 619﴾يَ لِ تسَ رْ ملُ اْ  قَ دا صَ وَ  قِّ لَْ ابِ  ءَ آج لْ بَ ﴿احلكيم  يعاىل عليهم بقوله العلوت
ل يابألمر املخال  " ابحلق الثابت يف نفس األمرأمركم أبن تقولوا "ال إله إال هللا نأ

َوَصداَق ﴿يكون شاعرا فال إال يف اخليال  [92]اوال له صورة  الذي ال حقيقة له
التوحيد عن قصد وشعور  640ء إىل كلمةاأبن سلك مسلَكهم يف الدع 539﴾ْاملُْرتَسِليَ 

ن إمجاُع الرسل ع عليه اإلخبار عما وقع نأل ،فال يكون جمنوان 641هكما تشاهدون
قوله تعاىل  ة لغةيا ضرور ّنهذا ومما يدل على أ قصد وشعور ال يصدر عن اجملانني

                                       
 .15اقتباس من سورة الصافات، اآلية:  - 615
 " ساقطة من ع."فإن الشاعر - 617
 . 17اقتباس من سورة الصافات، اآلية:  - 619
 .17اقتباس من سورة الصافات، اآلية:  - 618
يف هامش ل : اي ودود اي ودود اي ذا العرش اجمليد اي فعال ملا يريد أسئلك الذي بنور وجهك الذي مأل   - 640

أدكان عرشك وأسئلك بقدرتك اليت قدرت هبا على خلقك وبرمحتك اليت وسعت كل شيء ال إله إال أنت اي 
 مغيث اي مغيث أغثين. 

 يف ل وع : تشاهدون. - 641
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 نووجه داللته على ما ذكرانه هو أ 642﴾هِ مِ وْ ق َ  انِ سَ لِ بِ  الا إِ  ول  تسُ رَ  نْ مِ  انَ لْ تسَ رْ ا أَ مَ وَ ﴿
ة يلوهاأل نقصد الشارع هبذه الكلمة كما مر ما هو املطابق ملا يف نفس األمر من أ

فلو مل يفهم قومه منها ما  ،641ومنتفيٌة عن غريه ابلضرورة اثبتٌة هلل تعاىل ابلضرورة
 ابلنص فاملقدم مثله.  لطالتايل اب نمل يكن رسوال إليهم بلساّنم لك ملسو هيلع هللا ىلصقصده 

 ،املضمر يف الكالم هو اخلرب نوهو أر ل من الرتديد املذكو و ا الشق األوأم
مرين املذكورين يف الشق ل من األو املقدر هو األمر األ نفيمكن أن خيتار ابختيار أ

زيهه تعاىل عن إمكان ـيلزم عدم تن :قوله .وال إشكال أيضا موجود :أعين ل،و األ
 الشركة.

ة لغًة وعقال وشرعا  يها ضرور نلك ةية ضرور يم ذلك لو مل يكن القضا يلز منإ  قلنا
ة يف جواب يء يف شرحه لألربعني النوو الفضال بعض 644به كما مر تقديره وصرح

ن قدر ه إنههنا سؤال مشهور وهو أ سؤال نقله عن اإلمام حيث قال: ولإلمام الرازي
ال إله يف اإلمكان إال "وإن قدر  أن يكون يف اإلمكان جلاز "ال إله يف الوجود إال هللا"

ال إله يف الوجود واإلمكان "وإن قدر  ه ممكننفإ إله ممكن إال هللا يصري املعىن ال "هللا
واجلميع  ه موجود ممكننفإ "إال هللا [92ب]وجود ال إله ممكن م"يصري املعىن  "إال هللا

 .إتفاقا ها كلمة توحيدنابطل فال يتم به التوحيد لك

                                       
 .4، اآلية: يماقتباس من سورة إبراه - 642
 "ابلضرورة" ساقطة من ع. - 641
 "به" ساقطة من ل وع. - 644
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ه موجود أزال نفإ التقدير ال إله موجود أزال وأبدا إال هللا :وجوابه أن يقال :قال
السلب عن كل فرد من أفراد  ية فيمكن معناه الوجود ضرور يا سالبة ضرور ّنأل وأبدا

وجوده حال احلكم وقبله  يه معبود حبق ضرور ناإلله حال احلكم وقبله وبعده إال هللا فإ
الوجود  نوإذا ثبت أ ا نفي عن املستثىن منهللمستثىن موبعده إذ جيب أن يُثبت 

يتصف غري هللا بوجود أزال مل  هللا غري 645اإللهمجيع أفراد  646السلب عن يضرور 
املراد نفي  نأل وإذا كان كذلك حيصل به التوحيد، ايوإال مل يكن وجوده ضرور  وأبدا
 انتهى.  ابحلق أزال وأبدا" د املعبودتعد

إذ نفي الوجود عن   "إله"ِـ باملضمر أحد املرفوع  نتيار هو أاحلقيق ابإلخ نلك
حيث هلة من آابحلقيقة إىل نفي األعيان اليت مَسوها إله غريه تعاىل ابلضرورة راجع  كل
 ؛موجودة يف اخلارج ابلفعل حمسوسة اّنذاهتا ضرورة أهلة ال إىل وجودها يف حدآا إّن

إىل نفي لك احليثية غري هللا راجع جود عن كل فرد من أفراد إله من توحاصل نفي الو 
منطوق وهو  املعىن هو املقصود شرعا كما مر وهذا ة عن كل موجود غري هللاياأللوه

فتقدير موجود  "موجود"املضمر خبالف ما إذا كان  "أحد"الكالم إن كان املضمر 
 أوىل.  "أحد"لكالم عن إفادته املعىن املقصود مبنطوقه فتقدير خرج ل

ويف  تلويح " :حيث قال عن التفتازاين ومن هنا يظهر ضعف ما نقله الشمين
 ،واخلرب حمذوف " على احمللال"اسم ههنا بدل من  ستثناءاال نث ال خيفى أ :التفتازاين

 يف الوجود إال هللا. وأ موجود [91]ا: ال إله أي

                                       
 يف ع : من. - 646
 يف ع : مجيع أفراد ال إله إال غري هللا. - 645
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يف اإلمكان ونفي اإلمكان يستلزم نفي الوجود من  قدرتَ  647هالّ   فإن قلت
 غري عكس؟

القرينة  649نأل هلة يف الوجود،اعتقاد تعدد اآلهذا رد خلطاء املشركني يف   قلت
حيد هو بيان وجوده التو  نوأل ا تدل على الوجود دون اإلمكان،منوهي نفي اجلنس إ

 انتهى. 648"إمكان غريهال بيان إمكانه وعدم  ونفي إله غريه

 تلويحه مأخوذ من النوكأ ،لو ة على املطيضعف ما يف احلواشي احلسن وكذا
ء املشركني يف افيه ردا خلط نا مل يقدر اخلرب يف اإلمكان أو ممكن مع أمنوإ" :وهو قوله

نفي اإلمكان  نأل وهو سلو  الطريقة الربهانية، أبلغ هلة على وجهعتقاد تعدد اآلا
املقصود بكلمة التوحيد هو إثبات الوجود له  نزم نفي الوجود بدون العكس، أليستل
 وإثبات اإلمكان ال يستلزم إثبات الوجود. تعاىل

 يف الكالم ال ينفى اإلمكان عن غريه تعاىل.  فإن قلت

وليس مبقصود يف البيان ههنا  ،خرآذلك النفي مستدل عليه بدالئل   قلت
 انتهى. "ون إمكان غريه تعاىل بدون الوجوداملتمردين ال يدع نعلى أ

ة له تعاىل ياملعىن املقصود من هذه الكلمة إثبات األلوه نوذلك ملا عرفت أ 
" إله"الكالم على تقدير أن يكون  نابلضرورة، وأ هعن كل أحد سوا اهابلضرورة ونفي

                                       
 يف ع : هذا. - 647
 يف ل وع: وألن. - 649
 .1/88على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه،  شرح التلويحراجع:  - 648
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دال على املقدر ويكون االسم اجلليل مستثىن مفرغا من هذا املقدر  "أحد"ِـ لرافعا 
 أصل وجوده تعاىل مسلم نعلى أ ن الكالم دالوأ ذلك املعىن املقصود مبنطوقه

  .[91ب]ة له تعاىل مسلم الثبوت ياأللوه تثبو  660أصل نبل على أ ،الثبوت

ة يفإثبات األلوه حقيقة واتفاقاتكون إال ملوجود ة صفٌة ال ياأللوه نوال شك أ
الثبوت مستلزم  أصل وجوده مسلم نابلضرورة له تعاىل الذي دل الكالم التزاما على أ

ة اليت ال تكون صفة إال ملوجود عن كل يوكذلك نفي األلوه ،لوجوب وجوده ال حمالة
 . ةوجود موصوف هبا غريه ابلضرور  متناعأحد سواه ابلضرورة مستلزٌم ال

ة تعاىل ابلضرورة دال على يهذا الرتكيب لداللته على إثبات األلوه نفظهر أ
واجب الوجود لداللتها على نفيها من كل أحد سواه ابلضرورة دال على أن ه تعاىل نأ

عىن هو املقصود هذا امل حيث إنممتنع ابلضرورة و  661ة غريهيوجود موصوف ابأللوه
فليس املراد منها هو بيان وجوده ونفي إله غريه وإن كان يستلزم  من كلمة التوحيد

 ة.ياملقصود إذا كانت ضرور 

املقصود بكلمة  نوأل حيد هو بيان وجوده ونفي إله غريهالتو  نوأل :فقوهلما 
 هماـنعلى أ التوحيد هو إثبات الوجود له تعاىل ونفيه عن إله غريه ليس ابملعىن املقصود

وهو كصريح  مكان خبالف العكسوجود ابلفعل ال يستلزم نفي اإلال نفي ناعرتافا أب
جود ة استلزم نفُي الو يا لو كانت ضرور ّنًة ضرورة أية ليست ضرور يالقض نأباالعرتاف 

وال شيء من ممتنع  ابلضرورة ممتنع الوجود ابلضرورة ما نفي وجوُده نأل نفي اإلمكان،

                                       
 بل الثبوت على أصل. يف ع : مسلم - 660
 يف ع : غري. - 661
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 على نفي الوجود ابلضرورة كان داال الوجود ابلضرورة مبمكن الوجود فلو كان الكالم
نفي الوجود ال يستلزم نفي اإلمكان  :لكن قالوا الوجود ابلضرورة امتناعاال على د

الشريك وال على وجوب وجوده فيلزم أن ال يكون الكالم داال على نفي إمكان 
 ثىن إال ما نفي عن املستثىن منه وما نفي عنه علىه ال يثبت للمستنأل تعاىل، [94]ا

هو الوجود ال تقدير عدم استلزام نفي الوجود نفَي اإلمكان  :أي ذلك التقدير،
املعىن لكونه وهذا  آهلتهمن ممكنا كفالثابت له هو الوجود ال ابلضرورة فيكو  ابلضرورة

  اليصح أن يكون مقصودا للشارع الصادق األمني. ليس  مطابقا للواقع

وليس مقصودا يف البيان غري  آخرنفي اإلمكان مستدل عليه بدالئل   فقوله
الة على التوحيد بل يستلزم أن يكون كلمة التوحيد ده يستلزم أن النأل صحيح،

يستدل هبا خر اليت ل اآلقع التناقض بينها وبني تلك الدالئوإن ي ا صادقايكون كالمال
ء املشركني يف ابه الرد خلط ومع ذلك كله فال يتأتى على نفي إمكان الشريك

إذ  موجود على ممكن هلة يف الوجود الذي علال به ترجيح تقديرعدد اآلاعتقادهم ت
على تقدير عدم استلزام نفي الوجود نفي اإلمكان املستلزم إلثبات الوجود للمستثىن 

ه استكبار كما مر نلك ال حملض استكبار، يكار لدليل عقلاإلنال ابلضرورة كان هلم 
 بيانه.

 :الوجود اثبتا للمستثىن ابلضرورة كان هلم أن يقولواه لو مل يكن نبيان املالزمة أ 
هلتهم آفهو ك رة كان حمتاجا يف وجوده إىل علةالوجود إذا مل يكن اثبتا له ابلضرو  نإ

وهم  ة مع اشرتا  اجلميع يف اإلمكانيمن املمكنات فما املرجح الختصاصه ابأللوه
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هذه الفرصة؟  662وا مثلفكيف لو وجد إذا كانوا جيادلون ابلباطل ليدحضوا به احلق
له  وإثباته م نفي الوجود عن الشريك ابلضرورةمرادي هبذا الكال :فإن قال الشارع

ال ما يدل عليه يف اللسان من عدم استلزام نفي الوجود  ينتعاىل ابلضرورة اصطالحا م
ة لزم يوهو املرجح الختصاصه ابأللوه وجوَب وجوده [94ب]فيستلزم  لنفي اإلمكان

 هلم ما أُمروا به نيه رسول إليهم بلساّنم ليبنلك بلساّنم،أن ال يكون رسوال إليهم 
ا لئال يكون هلم على هللا يا ال أعجميان عربآفيفقهوه عنه بيسر وسرعة فأنزل إليه قر 

 الَ  وْ وا لَ الُ قَ ا لَ ي  مِ جَ عْ أَ  553(انآ)قر  اهُ نَ لْ عَ جَ  وْ لَ وَ ﴿كما دل عليه قوله تعاىل  حجة
يهم رسوال بلساّنم عد أن أرسل إلفلم يبق هلم ب 664﴾ي   بِ رَ عَ وَ  ي  مِ جَ عْ أَ أَ  هِ تِ يَ آ تْ لَ صِّ فُ 

 ى هللاِ لَ عَ  اسِ لنا لِ  ونَ كُ يَ  لا ئَ لِ  ينَ رِ ذِ نْ مُ وَ  ينَ رِ شِّ بَ مُ  ل  تسُ رُ ﴿ال تعاىل ق حجة على هللا،
ولئن نزل عن هذا املقام  ،إذا نوزع 665﴾ةُ غَ لِ ابَ الْ  ةُ جا الُْ  هِ لا لِ فَ ﴿ 666﴾لِ تسُ الر   دَ عْ ب َ  ة  جا حُ 

يف  وقد مرّ  يحبسب الوضع الشرع داللتها على التوحيدأن يكون  ينئذفنقول يلزم ح
ه لو كان كذلك لكان الواجب عند عرض الكلمة على من مل نأ "بحث الرابعامل"

معىن الكلمة  ملسو هيلع هللا ىلصن يعلمهم ب الذين مل يبلغهم عرف الشرع أعراخُياِلط املؤمنني من األَ 
ه ال ينخرط يف سلك املوحدين إال نالذي يراد منها حبسب عرف الشرع ضرورة أ

ه من أهم نفإ يناولو وقع منه ذلك لُنقل إل منها ملسو هيلع هللا ىلصيريده ابإلقرار هبذه الكلمة على ما 

                                       
 يف ع : مثال. - 662
 "قرآان" ساقطة من م ول وع. - 661
 .44اقتباس من سورة فصلت، اآلية:  - 664
 .156اقتباس من سورة النساء، اآلية:  - 666
 .148األنعام، اآلية: اقتباس من سورة  - 665
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فلم يكن داللتها حبسب  ن واجبافلم يكن واقعا فلم يك ه مل يـُنـَْقلنمهمات الدين، لك
 وهو املطلوب.  يفهو حبسب الوضع اللغو  عرف الشرع

يف شرحه الرشاد لإلرشاد  اجلرجاين ديضعف ما نقله ابن السومن هنا يتضح 
: كلمُة 667احملققنيقال بعض " :احملققني بقوله عن بعض النحو للعالمة التفتازاين يف

خيلو عن أحد التقدير ال نأل ،يتوحيد ابلنظر إىل املعىن اللغو الشهادة غري تامة يف ال
معىن  [96]اء اا تقدر كلمة الشهادة تامة يف أدمنه اليتم وإنوقد عرفت أ ،األمرين

 انتهى.  "فتأمل قد صارت علما عليه شرعا اّنأل حيد،التو 

إىل ما ذكره قبل  ... إخل."خيلو عن أحد األمرينير ال التقد نأل" :وأشار بقوله
 رت يف كلمة التوحيدإن  قد فإن قيل"هذا الكالم يف صورة السؤال حيث قال: 

 هلة ال نفي إمكان وجودهىل من اآلاموجودا مل يلزم منه إال نفي وجود ما سوى هللا تع
لى وع إثبات وجوده لوجود هلل تعاىل الرت ممكنا مل يلزم منه إال إثباُت إمكان اوإن قد

ا يتم التوحيد بنفي إمكان الوجود عما سوى هللا منإ هنأل التقديرين ال يتم التوحيد،
 انتهى.  هلة وإثبات الوجود له تعاىل"ن اآلتعاىل م

أبن يكون املضمر وذلك  التقدير خيلو عن أحد األمرين نأعرفت  لماال فو أما أ
ويكون االسم اجلليل مستثىن مفرغا بدال  رباملكتفى به عن اخل "إله"ِـ باملرفوع هو أحد 

 منه.

                                       
 "بقوله قال بعض حمققني" ساقطة من ع. - 667
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ة السلب حص نأل نفي اإلمكان، نفي الوجود يستلزم نعرفت أ لماوأما اثنيا ف
 ة.ية ضرور يحصة اإلجياب شخص نكما أة  يمنها سالبة ضرور 

 ة. ية ال شرعيداللتها على املعىن املقصود لغو  نا أنبي لماوأما اثلثا ف

 خيلو عن أحد األمرين املذكورينكان التقدير عنده ال  ملا 669ديابن الس نث إ
ب إليه عتمد يف اجلواب عن السؤال املذكور على ما ذه ما كان فال يتم التوحيد اايوأ

شكال الوارد على تقدير أن يكون الكالم التام بال حذف ليندفع األ نمن أ الزخشري
: قد صرح جار هللا العالمة قلنا :فقال ألحد األمرين املذكورينذف يف الكالم ح

 ؛وإال لغو لفظا ،خرب "إال"فوع بعد املر  ند يف هذا أديالتقدير الس نشري أالزخ
 [96ب]التصريح إبثبات  668ث أريد "إله هللا"ث  "هللا إله"واألصل يف كلمة الشهادة 

 انتهى.  "ستثناءفقدم حرف النفي ووسط حرف اال هة له تعاىل ونفيها عما سواياأللوه

وانظر اجليش  كما ترى خالٌف ملا نقله عنه ابن هشام  شريونقله هذا من الزخ
ه موافق ملا وجدته يف بعض نلك خربه، "ال إله"و مبتدأ "إال هللا" نوغريمها من أ

 "إال"املرفوع بعد  نالقول السديد أ" :شريحيث قال نقال عن الزخشي املفصل حوا
ث أريد  "إله هللا"ث  "هللا إلهٌ "األصل يف كلمة الشهادة  نبيانه أ ؛هو اخلرب وإال لغوٌ 

ل اجلملة و فقدم حرف النفي على أ ة هلل وحده ونفيها عما سواهيوهإثبات األل
 " انتهى. إال هللافعادت إىل قولك "ال إله  "إال"ووسطت كلمة 

                                       
 مل أقف على ترمجته.  - 669
 يف ع : أراد. - 668
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وعلى  شري ما وقفت على رسالة الزخينفإ حالنقلني هو الصحي يوال أدري أ
 "إله"الذي هو  أو عن املبتدأ "ال"ه خرب عن نتقدير صحة هذا النقل عنه سواء أراد أ

ل عليه و التقادير كالم ال معيع فهو على مج "ال إله"الذي هو جمموع  أو عن املبتدأ
 صال وقد مر الكالم على كل منها يف حماهلا. أ

ا تدل على الوجود دون منالقرينة وهي نفي اجلنس إ نوأل  وأما قول التفتازاين
ني من حنو يه ليس من أفراد الكون العام يف اصطالح النحو نأل ،فهو صحيح اإلمكان

وإن كان من األمور العامة كأخويه  "،دجو "و "كان"و "استقر"و "ثبت"و "حصل"
 وغريها املذكورة يف كتب احلكمة والكالم.  متناعمن الوجوب واال

شكال ل من األو مع الوجود يف الشق األاإلمكان  اينو الد فإيراد العالمة
 ني كالوجود فيه ما فيه. يه من األفعال العامة عند النحو ننقله املشعر أب ،السابق

 [95]اذهب صاحب  شكالصعوبة هذا اإلقيل ل" :وأما قوله يف احلاشية
 ،... إخل"م وأمثاله إىل تقدير اخلربه ال حاجة يف هذا املقانومن تبعه إىل أ الكشاف

ال إله يف "املعىن  نالعدول عن املشهور الذي ذكره يف مفصله من أ نفالذي يظهر أ
 ملاه نبل أل ،شكال ذلك التأليف ليس لصعوبة هذا اإلإىل ما ذكره يف "وجود إال هللاال

ن يكون أصل يقتضي أوهذا  ة على هللايود هو قصر األلوهاملعىن املقص نرأى أ
تقديره صحيح  نفرض أ 650إنف ؛"هللا يف الوجود"أو  "هللا إله ال هللا موجود"الرتكيب 
كان هذا من قصر   ملاو  ،"هللا إلهٌ "واألصل  :وقال شكال عدل عن املشهورمن غري إ

من  بدوكان يف هذا القصر ال رب على املوصوف الذي هو املبتدأة اليت هي اخلالصف
                                       

 يف ل وع : وإن. - 650
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على اخلرب  ث قدم اخلرب ث أدخل النفي :قال كما مر   اخلرب وأتخري املبتدأتقدمي
الكالم  نهذا ومل يزد أ 651نولقد أصاب إىل هنا فلو سكت ع ،واإلجياب على املبتدأ

 :أعين الدال على املقصود مبنطوقه، تام من غري تقدير ألمكن تطبيقه على التقدير
تطبيقه على الوجه املفيد للمرام، بل  زاد أن الكالم تام فات ملا نولك "أحد"تقدير 

  .ه الكالمنتظام كما سبق عليخرج عن اال

ه ما أراد هللا إمتاَمه نلك َدْنَدَن حول املعىن املقصود، 652امنإ فصاحب الكشاف
يء إال وإن من ش ،خيتارء و اء خيلق ما يشاال مبا شوال حييطون بعلمه إ على يديه

  .خزائنه لديه

 رتكاب إضمارث الباعث هلم على ا" :-ح هللا روحهو ر - اينو قال العالمة الد
ع عدم هذه من اخلرب كما هو الظاهر واملتعارف م "ال"ِـ لبد ه النم زعموا أّناخلرب أ

  .جواز كون املذكور خربا عنه

فظاهر ضرورة عدم  ستثناء: االعناه أعين" مبإال"أما على تقدير أن يكون كلمة 
وعلى تقدير عدم اإلضمار يلزم  خربا عن املستثىن منهكون املستثىن  [95ب]جواز 

وأما على تقدير كوّنا  ؛فال يكون خربا عنه "ال"عن اسم كلمة  ستثناءأن يكون اال
ة كما هو املشهور فال يكون خربا ا هبذا املعىن التكون إال للصفّنفأل "غري"مبعىن 

 ."عنه

                                       
 يف ل وع: على. - 651
 "إمنا" ساقطة من ع. - 652
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مكتفى  "إله"ِـ بضمار خربا كان املضمر أو مرفوعا الباعث هلم على اإل  أقول
ا يا ومنفيوهو معىن يقتضي أمرين منف للنفي "ال" نما تقرر وتكرر من أعن اخلرب هو 

ا إحتاج األمر إىل يفإن اعترب منف ؛ سياق النفي ليس إال أمرا واحداواملذكور يف ،عنه
فاإلضمار ألحد األمرين  ،يا عنه إحتاج إىل تقدير منفيوإن اعترب منف عنه يتقدير منف

الذي  قهبتعقل متعل يعقل إال" الذي الال"البد منه لتوقف معىن الكالم على معىن 
وهلذا َعدوا احلروف النفي من احلروف اليت حتتاج إىل اجلملة   عنه يواملنف يهو املنف
  ".لو بحث األامل"يف  كما مرّ 

 ستثناءلال "إال"خربا على تقدير أن يكون  "إال"ث عدم جواز كون املذكور بعد 
فوجهه ما  "غري"إذا كان مبعىن وأما  ؛قد مر تقديره عند الكالم على كالم انظر اجليش

الجيوز فيها كل ما ه نأل ،فال تكون خربا تكون إال للصفةا هبذا املعىن الّنذكره من أ
 وإن كان أصله أن يكون صفة مفيدة ملغايرة جمروره ملوصوفه "غري" نإف "غري"،جيوز يف 

حيث يصح ويقع صفته  ،وخربا ه قد يعرب بدال ومبتدءانلك فمقتضاه أن يعرب نعتا
تقع وال تكون مع تاليها إال صفةا الّنإف "إال"يصح إتفاقا خبالف وحيث ال ستثناءاال

حيث يتعذر  إال أو منهم ابن مالك عند مجاعات ستثناءوصفا إال حيث يصح اال
فعلى هذا جتويزه فيما سيأيت وقوعها بدال  الكالم،يف فصيح  [97]ا عند ابن احلاجب
 خارٌج عن اللغة.

بل هو نعت  ،وخربا حقيقة ءايعرب بدال ومبتد "غري" ننسلم أال  :فإن قلت
فحيث مل  أو خربا حقيقة ومنعوته هو الواقع بدال أو مبتدءائما ملذكور أو مقدر اد

 .حملذوف هو اخلرب حقيقة" خربا جمازا ونعتا إال"يُذكر يقام غري مقامه جمازا فليكون 
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 :جيوز حذف موصوفها حيث قالهذه ال "إال" نأب صرح ابن هشام  قد :قلت
ال يقال  ه ال جيوز حذف موصوفهانأحدمها أ :هذه غريا من وجهني "إال"وتفارق "

ا تقع ّنفإ ،الظروف"جائين إال زيٌد" ويقال "جائين غري زيد" ونظريها يف ذلك اجلمل و 
انتهى. فعلى تقدير وقوعها بدال من  651"وال جيوز أن تنوب عن موصوفاهتا صفات

 يلزم القول حبذف موصوفها وذلك ممتنع. جمازامحال على احملل البعيد  "ال"اسم 

 ناالقر  عرابابجمليد يف إعرابه املسمى يف إ 654قد نقل السفاقسي :فإن قلت
عطف  "إال"ِـ بون ابلوصف يا يعين النحو منإ :هما نص اجمليد نقال عن ابن عصفور

  .انتهى البيان،

إال " فعلى هذا إعراب يف عطف البيان أن يعرب بدل كل يصح :وهم قد قالوا
 محال على احملل البعيد غري خارج عن اللغة. "ال"بدال عن اسم  "هللا

رب عف البيان أن ييصح يف عط :يف أوضح املسالك قد قال ابن هشام  قلت
" أو امتنع إحالله قام زيد أخوها "هند حنو 655ء عنهانإال إذا امتنع االستغ 656بدل كل

ده بصحة يفق اليت ذكرهاخر األمثلة آإىل  657"ل حنو "اي زيد احلارثُ و األ حمل

                                       
 .1/72، : مغين اللبيبراجع - 651
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ء عنه معىن إذا املقصود انالبيان هنا ميتنع االستغ وصحة اإلحالل وعطفُ  ءااالستغن
 ا كبريا.وّ عن ذلك عل "ال إله مطلقا تعاىل هللا"ال  "ال إله غري هللا"

خر من عدم البعض اآل إليه متعلق مبا ذهب "البحث الثاين"  [97ب] قال
" مع مدخوهلا إال" نأ  أعين ،املذكور نء على أاذلك إما بن نإ 659قولاإلضمار أبن ن

ل يرد عليه ما و فإن كان األ ،إىل اخلرب "ال"ِـ لحاجة ه ال نء على أابنما إو  هو اخلرب
فكيف  لكل واحد من أفراده اجلنس مغايرٌ  نوإ "لو البحث األ"يف  هعرفت 658قد

على  670ءابن ذلك نإ :إال أن يقال سلب مغايرة الفرد عنه؟ اللهم ينئذق حيصد
 ."من هذا اجلنس غري هذا الفرد املفهوم منه أنه انتفى نوإ "من" تضمني

 تفيد نفي اجلنس على سبيل التنصيص، التربئة "ال" نمن املعلوم املقرر أ  أقول
حروف ر قها جلميع أفرادها نصا خبالف سائا يفيد عموم النكرة الواقعة يف سيامنإ :أي

امسها يف ضمن لنفي خربها عن  التربئة "الـ"ا تفيد ذلك ظاهرا إال نصا فّنفإ ،النفي
وكلما كان كذلك   ،امسها من حيث هو هومجيع أفراده ال لنفي خربها عن مفهوم 

ال على نفي مغايرته تعاىل  "إله"كان املعىن على نفي مغايرته تعاىل لكل فرد من أفراد 
يكون له ، ويلزم من ذلك أن الرد من أفراد إلٍه مغاير له تعاىلال ف :فاملعىن "إله"ملفهوم 

 صفا مبغايرته تعاىلمت ه لو كان له فرد ما غريه تعاىل لكاننأ فرد ما غريه تعاىل ضرورة
عن كل فرد من أفراد  سلب مغايرته تعاىل نلك فلم يصدق سلب مغايرته تعاىل عنه،

 نفال يرد ما ذكره من أ ،وال غبار عليه معىن ،فلم يكن له فرد ما غريه تعاىل إله صادق
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حيتاج إىل  حىتق سلب املغايرة عنه فكيف يصد واحد من أفرادهلكل  اجلنس مغاير
متضمن  "ال"مدخول  نعلى أ .. إخل.ء على تضمني من.اذلك بن نعتذار عنه أباال

ء امسها إذا كان مفردا هل هو لتضمنه معىن ابن نا اخلالف يف أمنوإ اتفاقا "من"ملعىن 
  ".بحث الثاينامل"مفصال يف  أو للرتكيب كما مرّ  "ِمنْ "

وم أو توكيد ة التنصيص على العمياالستغراق "من"معىن  نوقد تقدم فيه أيضا أ
هو  "ال"املراد من اسم  نمع القول أب "من"معىن  671نبتضم [99]افالقول العموم 

 .املفهوم ال األفراد قوالن متناقضان

ة هي املغايرة يف الوجود ال املغايرة يف ياملغايرة املنف نوالوجه أن يقال إ :قال
هذه هو املفهوم من  "ال"ِـ ب ياملراد من اجلنس املنف نأ وال شك ؛اليصدق حىتاملفهوم 

غري اعتبار حصوله يف األفراد كلها أو بعضها فيكون حمموال مبعىن عدم اعتبار حصوله 
ومىت حتقق  يهاليصح محله عل حىتيها أصال يف األفراد ال مبعىن اعتبار عدم حصوله ف

 احلمل حتقق عدم املغايرة يف الوجود. 

  :فيه حبث :أقول

لو كانت هي املغايرة يف الوجود كان حاصل املعىن  ةياملغايرة املنف نفألال و أما أ
ة ه حيمل عليه محل مواطأنمبعىن أ يير هذا الفرد يف الوجود اخلارجيغاال "إله"مفهوم  نأ

فيخرج الكالم عن داللته على  يايرين مفهوما يف الوجود اخلارجحتاد املتغالذي هو ا
ا منوإ يف أصل محله عليه ال نزاع هر إذوهو ظا وال مبفهومهة ال مبنطوقه كليالتوحيد ابل
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صحة محله عليه ال يستلزم عدم  نفإ ،ـزاع يف قصره عليه والرتكيب ال يفيده حينئذالن
 كما ال خيفى.  هصحة محله على غري 

هذه هو  "ال"ِـ ب ياملراد من اجلنس املنف نوال شك أ" :قوله نوأما اثنيا فأل
املراد  نبل ال شك يف أ فيه شك، .إخل،.."فرادحصوله يف األاملفهوم من غري اعتبار 

فهوم من غري اعتبار حصوله يف هذه ليس هو امل "ال"هو مدخول من اجلنس الذي 
على  "إله" :اجلنس أعين نأل ،كلي 672اته املعلومة إمجاال بوجهيبل هو جزئ ،فراداأل

م و كواحمل ةكلية سالبة  يموضوع قض التربئة "ال"ِـ ل" مبعىن غري هللا إال هللا"ة يتقدير خرب 
عنوان  671ةآامللحوظة يف مر  [99ب]ات يا هو اجلزئمنإ ر احملصوراتعليه فيها كسائ

احملكوم عليه ليس إال احلاصَل يف النفس مما دل عليه  نأل املوضوع ال نفس املفهوم،
موضوع لكل معىًن  :يف رسالة احلدود ما نصه ويقال اللفظ وضعا ملا قال ابن سينا

 انتهى.  أو إجياب، 674إلجيابحيكم عليه بسلب 

فالصورة احلاصلة يف  ها اللفظة من حيث وضع إبزائيهو الصورة الذهن واملعىن
وقد ثبت  من داللة اللفظ وضعا هي املوضوع ا مستفادةحيث إّنالذهن من 

ا دالة على ّننص يف استغراق اجلنس الواقع امسا هلا مبعىن أ التربئة "ال" نء أاابالستقر 
على أن  "ال إله غري هللا"فاملفهوم من  ن مجيع أفراد امسها داللًة قاطعةنفي خربها ع

لما كان كذلك  وك مغاير هلل "إله"ال فرد من مفهوم  التربئة "ال"ِـ لخربا " غري هللا"يكون 
ال نفس مفهومه من حيث  كليجلنس املعلومة إمجاال بوجه  فراد اكان احملكوم عليه أ
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 ؛ةيداللة وضع "ال إله"ا الصورة احلاصلة يف الذهن اليت دل عليها لفظ ّنأل هو هو،
ات يملشاهدة اجلزئ ةآُيالَحظ على أن يكون مر مفهوم اجلنس  نغاية ما يف الباب أ

 فيها ال لذاهتا.

 نواعلم أ ما نصه: ية التهذيبيف حاش -روحه ح هللاو ر - قال قد :فإن قلت
ا حيث إّنُأِخَذت من  ة قديا يف الطبيعّناحلكم على نفس الطبيعة إال أ نالتحقيق أ

فرادها  هبذا االعتبار ما ال يتعدى إىل أفيصدق عليها  ةيلوحدة الذهنشيء واحد اب
احلكم عليها  "اإلنسان نوع" ولذلك اليصلح كقولنا  :يعين قوله ة فيما مر،يكالنوع

ة كما يشعر به كالم الشيخ يف كتبه ويف املهملة يبل هي شخص للتخصيص والتعميم،
هبذا  فيصلح احلكم الصادق عليها [98]ا خذت من حيث هي هي بال زايدة شرطٍ أُ 

نطباق لال 676ا يصلححيث إّنة ُأِخَذْت من ويف احملصور  االعتبار للتخصيص والتعميم
نطباق بل على حنو يصلح لال هل اديصف قات ال على أن يكون هذا الو يعلى اجلزئ

ة أو إىل كليفال َجَرَم ذلك احلكم يتعدى إىل األشخاص إما على مجيعها وهو ال
فراد أصال إال ابلعرض  املهملة وللمحصورة على األوليس احلكم يف ةيبعضها وهو اجلزئ

ينطبق عليه  675ذلك احلكم إىل الفرد و منه تعدىاحلكم واقع على شيء ي نمبعىن أ
الطبيعة دون وهو  ليس إال األمر احلاصل يف النفس م عليه ابحلقيقةو كواحمل ال كيف

 نومعلومة ابلوجه الكلي فمعناه أ فراد معا حمكوم عليهااأل نمن أ وما يقال ؛فراداأل
فذلك  اتياجلزئعلى لة للتطبيق آالنفس على وجه يصلح  677حاصل يف كلياألمر ال
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ات معلومة وحمكوم عليها ابلعرض ياألمر معلوم وحمكوم عليه ابلذات وتلك اجلزئ
ى وجه عله لوحظ نه ليس يف النفس إال أمر واحد هو ذلك الوجه إال أنللقطع أب

لوحظ  679ه لونولذلك يتعدى منه احلكم إليها مبعىن أ فراديصلح لالنطباق على األ
 انتهى. ابلفعل، ينئذمنطبقا عليه فُتعرف أحكامها حفراد وجد ذلك األمر تلك األ

املراد من  نه جزم هنا أبنأل تقدير متامه ال جُيديه نفعا هنا، هذا على  قلت
فراد وهو مناف من غري اعتبار حصوله يف األ هذه هو املفهوم ال""ِـ ب ياجلنس املنف

حيث ة ُأِخَذْت من الطبيعة يف احملصور  نه صرح أبنفإ التهذيب ذكره يف حاشية 678ملا
احملكوم عليه  نما ذكره من أ نأل ه ال يتم،نات على أيعلى اجلزئ نطباقا تصلح لالإّن

الطبيعة  [98ب]وهو  :قوله نلك ال األمر احلاصل يف النفس صحيٌح،ابحلقيقة ليس إ
ها يف نلك ،يعة وإن كانت حاصلة يف النفسالطب نأل فراد ال يساعده البيان،دون األ

لة آبل هي  هي احملكوم عليها، كوني حىتهملة ليست ملحوظًة لذاهتا وامل احملصورات
الواقع موضوعا وإن كان  كليال نأل ها إمجاال،ـملشاهدت 690ةآها ومر ـاتيزئملالحظة ج

  جدت قرينةإذا و  د منه إال احلقيقة من حيث هي هي، لكنحني اإلطالق ال يستفا
احلقيقة يف ضمن أفرادها أو بعضها كان احلاصل يف املراد هي  نور دالة على أكالسّ 

 تهآات املشهودة إمجاال يف مر يزئالواقع موضوعا هو اجل كليمن ذلك ال ينئذالنفس ح
 انفإ ،هوم وإن كان حاصال يف النفس أيضافهي امللحوظة قصدا وابلذات ال نفس املف

ولفظ   قته من حيث هي هي،ى حقيفلفظ اإلنسان دل عل "كل إنسان كذا" :إذا قلنا
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كل لكونه امسا موضوعا الستغراق أفراد املنكر الذي أضيف هو إليه دل على 
ة  ياملطابقة يابلداللة الوضع "كل إنسان"استغراق أفراد حقيقة اإلنسان فاملستفاد من 

ة من حيث ُوضع يورة الذهنه املعىن والصنأل ،فهو املوضوع كل فرد هلذه احلقيقة
فليس  تنييوِقْس عليها اجلزئ ةكليوقد مر تقدير السالبة ال "كل إنسان"ها لفظ إبزائ

فاستمع ملا  وإن شئت زايدة توضيح هلذا املرام ملوضوع يف احملصورات نفس الطبيعة؛ا
 من التحقيق يف هذا املقام. -قدس سره- ديالس 691ذكره

فيما نقل عنه مما كتبه على حاشية حاشيته على الشرح  -قدس سره -قال 
ة رمبا كان متوجها إىل الصورة املرتسمة فيها آالناظر يف املر  :للتجريد ما نصه القدمي

ها وصقالتها من صفائ ة وأحواهلاآمشتغال هبا ابحثا عن أحواهلا حبيث يغفل عن املر 
لة ملالحظة تلك الصورة آة آفقد جعل املر  أحكامهاأجزائها وغري ذلك من واستواء 
املبصر ابحلقيقة يف هذه احلالة  [80]افاملنظور  لينظر فيها ويـَُتوصل منها إليهاوصفاهتا 

من  ينئذذلك ال يتمكن حللتفات إليها و لة املتوسطة إذ ال انطبعة ال اآلهو الصورة امل
ة ملحوظة بذاهتا مقصودة ابلنظر آورمبا جعل املر  ف حاهلا وإجراء األحكام عليهاتعر 

فيها غري ملتفت إىل ما عداها مما ينتقش فيها ويتعرف جودة صنعتها ورصانة جوهرها 
لوجه والعلم ابلشيء من ذلك ويتضح به الفرق بني العلم اب ؛وذلك مما ال يشك فيه

 من تعرف أحواله دون هت إىل مفهوم قاصدة إليه متمكنةالبصرية رمبا توج نفإ الوجه
مثال  ؛ة ملشاهدهتا إمجاالآات ومر يجلزئلة ملالحظة تلك اآورمبا جعلته  اتهيوال جزئأح
 نفإ ؛فهو كذاومثال الثاين كل شيء  ،مفهوم الشيء يساوي املمكن العامل قولنا و األ

وال يتمكن هبذه  الشيء وجعله مقصودا يف نفسه هومل مفو العقل قد الحظ يف األ
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لة آويف الثاين قد جعل ذلك املفهوم  ،اته أصاليزئكم على جاملالحظة من إجراء ح
 ،ات وإحاطتها يف احلكم عليهايات فيتمكن به من مالحظة اجلزئية ملالحظة اجلزئآومر 

ات يو اجلزئواملعلوم يف الثاين ه اتهيو املفهوم الذي هو وجه جلزئل هو فاملعلوم يف األ
 انتهى.  قيل أو يقال،ْع عنك ما ودَ  هكذا حقق املقال 692إمجاال من ذلك الوجه

ل هو املفهوم الذي هو و املعلوم يف األ نأب -قدس سره -فها هو هذا قد صرح 
هلا  نات كما أياجلزئ نفإ ؛ات إمجاال من ذلك الوجهيويف الثاين هو اجلزئ اتهيجلزئوجه 

ووجه  خرخر كذلك هلا وجه به يتحد كل منها مع اآلز كل من اآليوجها به يتم
احلقيقة املشرتكة بينها اليت هي متام حقيقة كل واحد منها إن كانت حتادها هو عني ا

هو هو  حيث ما من كليرتسم مفهوٌم لفإذا ا ة،يأو جزؤها إن كانت نوع ةيشخص
صار ة،يداللة وضع [80ب]على إحاطة أفراده  ء لفظ كل فدلاث ج يف الذهن
ات يفاملعلوم هو جزئ ،691الحظة ما دل عليه كل من األفرادة ملآمر  ينئذاملفهوم ح

ات هي يفاجلزئ كليحقيقة الة آذلك املفهوم املدلول عليها بكل املشهودة يف مر 
ه ليس يف النفس إال ما دل عليه كل املضاف ناحملكوم عليها قصدا وابلذات للقطع أب

ة العنوان لكونه وجها آاملضاف إليه امللحوظة إمجاال يف مر  كليإىل املوضوع من أفراد ال
  .كل منها أو جزؤهاالحتاد اجلميع فيها لكونه عنَي   للجميع

من التأويل  اينو هل ملا ذكره العالمة الد فانظر بعد صريح واضح هذا املقال
 -دس سرهق -د احملققني يأمر س نإ694و ،وما يقال... إخل :حيث قال ؟ذا جمالهل

                                       
 يف ع : من ذلك الشيئ. - 692
 يف ع : ما دل عليه كل فرد من األفراد. - 691
 يف ع : أو. - 694



239 
 

 
 

وابهلل  هو احلقيق ابإلمتثال ودَْع عنك ما قيل أو يقال هكذا حقق املقال :بقوله
 ل.آالتوفيق يف احلال وامل

احلكم  انتفاء ينئذه يلزم حنوإن كان الثاين يرد عليه أ :-ح هللا روحهو ر -قال 
 ء التوحيد لذلك.اقتضضرورة ا وهو ابطل قطعا واإلعتقاد

وعلى  ة وهي ال تتحقق إال ابملنتسبنيعتقاد متعلقه النسباال نوذلك أل  أقول
إىل اخلرب اليكون املذكور يف كل من  "ال"تقدير عدم احتياج  :أي ذلك التقدير،

 ر اعتقاد.و ر نسبة فال يتصو فال يتص النفي واإلجياب إال أمرا واحدا سياق

إىل اخلرب  "ال"القول بعدم احتياج  نواليبعد أن يقال إ :-ح هللا روحهو ر -قال 
 " رجلال"َـ كمعىن هذا املركب  نوذلك أل دقعالوامسها عن  "ال"الخيرج املركب عن 

" معناه انتفى هذا  حامت"ال رجل إال :فإذا قلنا ؛على هذا التقدير انتفى هذا اجلنس
ليس إليه  تركب الكالم من احلرف واالسم مما نوخيدشه أ غري هذا الفرد اجلنس عن

  ".أَْدعو"م مقام قائ "اي" [81]ا نمن أ "اي زيد" :ء مثلاويدفع مبا قيل يف الند سبيل

 م خرببين متيم من عدم إثباهتالعالمة قد صرح يف بيان ما نقل عن  والشريف
 نء على أاإىل اخلرب بن "ال"ه حيتمل أن يكون مراُدهم بذلك عدم احتياج نهذه أب "ال"

 نفا نفي هذا اجلنس.آ املفهوم منه كما مرّ 
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ها مسوا "ال"خيرج املركب عن  696إىل اخلرب "ال"بل القول بعدم احتياج   أقول
 النسبة وهي ال تتحقق إال ابملنتسبني االعتقاد متعلقه نمن أ وذلك ملا مر عن العقد

فال نسبة فال  واحدٌ  نتسبني إجيااب وسلبا إالجد من املو يوعلى تقدير عدم االحتياج ال
  .عقد هلا ال إجيااب وال سلبا

نتفى هذا اجلنس ملا مر يف اوأمثاله على هذا التقدير وليس معىن هذا املركب 
عتبار الوجود واتصافها به وإن كان املعىن ينتهي ة ابينفي املاه نمن أ "لو بحث األامل"

 العمىن انتفى هذا اجلنس، فيكون حاصل ،ة ما ابعتبار نفسهايابألخرية إىل نفي ماه
يف نفسها من غري تقدير خرب هلا ونسبته إليها  "ال"ل ة اليت هي مدخو ينفي املاه نلك

توجه النفي إليها يف نفسها من غري اعتبار  امتناعر ملا عرفت فيه أيضا من و غري متص
ا عنه لوجوب وروده على النسبة يا ومنفينسبة وجودها إليها القتضاء النفي أمرين منف

 "ال"وجود عن اجلنس الواقع اسم الء نفي افانته ، تتحقق إال ابملنتسبنية اليت الياحلكم
 "ال"امللحوظ بني اسم اإلتصاف  :أعين ،ة ما ابعتبار نفسهايء ماهاة إىل انتتفري خابأل

انتفى هذا اجلنس ال يستلزم عدم احتياج  ،وخربها املستلزم ألن يكون حاصل املعىن
فال يستلزم صحة نفي اجلنس الداخلة هي عليه يف  إىل اخلرب ال لفظا وال تقديرا "ال"

معىن هذا املركب  [81ب]يكون  حىتمن غري اعتبار نسبة الوجود إليه  ابتداءنفسه 
  على هذا التقدير انتفى هذا اجلنس.

                                       
"بناء على أن املفهوم منه كما مر آنفا نفي هذا اجلنس أقول بل القول بعدم احتياج ال إىل اخلرب" ساقطة  -696

 من ع.
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فقد  ،يم ال يثبتون اخلرببين مت نوأ أصالة أو نيابة "انتفى"مبعىن  "ال" نوأما أ
 ن منه أنيستيعاب مبا تبواال ستثناءعلى وجه اال "الثاين بحثامل"تقدم الكالم عليه يف 

لو كانت مبعىن  "ال" نأو  ،م يلتزمون حذفهّناحلق يف معىن قوهلم وبنو متيم ال يثبتونه أ
املعىن  نلك ،على ربط السلب "ال رجل"أصالة أو نيابة كان املعىن يف حنو  "انتفى"

 على سلب الربط وهللا أعلم ابلصواب. 

على تقدير   أعين ،على هذا التقدير "إال"كلمة    فإن قيل :-رمحه هللا-قال 
وإما أن  ستثناءإما أن يكون مبعىن اال ء على ما ذكرانها" إىل اخلرب بنال"عدم احتياج 

 يكون مبعىن الغري.

م من و ملا قد يته 695"ال" ،ستثناءجمال لكوّنا مبعىن االال و  هي مبعىن الغري :قلنا
  .رد ينايف إثباته لواحد من أفرادهسلب اجلنس عن كل ف نء على أاالتناقض بن

ء القوم إال زيدا" ا"ما ج :لقول القائ نفإ ،ياملنف ستثناءاليف ا وهذا كما قيل
املثبت هو  "زيد"ِـ لالفعل عنهم  ية وجوب مشول املنفضرور  يُوِهُم ذلك التناقض أيضا

واختاره جنم األئمة وشيخ األمة من  ستثناءمبثل ما دفع به ذلك عن االه مدفوع نفإ ،له
أن يقال  697وهو ثىن منهمقدم يف االعتبار على نسبة الفعل إىل املست ستثناءاال نأ

ملا قد  "ال"و ؛ ضمن كل ما عداهالفرد منتٍف يف ااجلنس اخلارج عنه هذ نههنا أيضا إ
قد  699امب ستثناء" وهو شرط لالإال"ملا هو بعد  ييتوهم من عدم تناول اجلنس املنف

                                       
 يف ع : ألنه. - 695
 يف ع : وذلك وهو. - 697
 ملا. يف ل وع : - 699
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نه مع اعتبار عدم عرفته من الفرق بني اجلنس بدون اعتبار حصوله يف األفراد وبيْ 
يكون ه نوذلك أل دملا أفاد الكالم التوحي ستثناءا لو كانت لالّنبل أل حصوله فيها،

د فيه منتٍف دخول هذا الفر  [82]اهذا اجلنس على تقدير عدم  نإ ذئينحاصلة ح
 فأين التوحيد؟  أفراد غري خارج عنها ذلك الفرده يففيفهم منه عدم انتفائ

 مقدم يف االعتبار على النسبة ستثناءاال ندفع التناقض مبا ذكره من أ :أقول
ومنه يتضح اندفاع  698"ينبحث الثاامل"واحلكم ابلنفي صحيح وقد مر تفصيله يف 

ترب إال بعد احلكم ابلنفي حيث ال يـُعْ  نأل "،إال"توهم عدم تناول اجلنس ملا هو بعد 
وإن كان بعد احلكم  قبل احلكم ياجلنس للمثبت واملنففال شك يف تناول  ستثناءاال

لكونه يف سياق اإلجياب كما مر حتقيقه يف  "إال"ابلنفي ال يتناول املذكور بعد 
 يضا. أ "بحث الثاينامل"

حاصل املعىن على تقدير كون  نأل ؛ففيه حبث ،... إخل"اّنبل أل"  وأما قوله
 ،وفرض صحة ذلك انتفى هذا اجلنس إال هذا الفرد أصالة أو نيابة "ىانتف"مبعىن  "ال"

 ستثناءهذا اجلنس بعد إخراج هذا الفرد منه ملا عرفَت من تقدم اعتبار اال نإ :أي
 كلي ستثناءالسلب بعد اال نأل ابلنفي منتٍف يف ضمن مجيع أفراده،على احلكم 

 هذا نفمفهومه أ ينئذوح ى االستغراق داللة قاطعة كما مرعل التربئة "ال"لداللة 
بل يف ضمن  ه ليس مبنتٍف يف ضمن مجيع أفراده،اجلنس قبل إخراج هذا الفرد من

 نوال شك أ ،ييستلزم السلب اجلزئ كلياب الرفع اإلجي نأل دون بعض، بعض
هذا البعض الذي مل ينتف اجلنس يف ضمنه هو الفرد  نيدل لغة على أ ستثناءاال

                                       
 يف م: الثالث. - 698
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 نتٍف يف ضمن غري هذا الفرد ألبتةهذا اجلنس م نفدل الكالم على أ "إال"الواقع بعد 
طلوب من التوحيد وفرد صحته هو املعىن امل "انتفى"مبعىن  "ال"وهذا على تقدير كون 

 فأين قوله أين التوحيد؟ غبار عليهوال 

حملل  [82ب]وجعلها تابعة  "الغري"محلها مبعىن   فالواجب :-رمحه هللا-قال 
 : الشاعرة كما قال " هذه بدال عنه أو صفال"اسم 

 680نِ داَ قَ رْ فَ الْ  الَّ إِ  يكَ بِ أَ  رُ مْ عَ لَ     وهُ خُ أَ  هُ قُ رِ فاَ ٍخ مُ أَ  لُّ كُ َو 

وأنت تعرف مما ذكران يف هذين  "،كل أخـ"صفة ل "رقدانإال الف"قوله  نفإ
خرب مثل  "ال"ِـ له هل يضمر نللنحاة خالفا يف أ ن: "أقال ِمن احملققني 681َمنْ  البحثني

  .اإلشارة إىل ما ذكران يف الوجود أو يصح أن يوجد أم ال قصد به

وعدم  أحد األمرين احتياج ال إىل اخلربخلالف ميكن أن يكون ومرام هذا ا
ه نء على أابن ،خربا "ال"خربا أو تابعا لالسم  "إال"حتياجها إليه أو كون املذكور بعد ا

املختار ما هو من  نوتعرف منه أيضا أ ،ة" مبعىن الغري يف الصفإال"حنصار ا عدميزعم 
 انتهى. تغفل، املذهبني فال

بدال أو  "ال"وجعلها تابعة حملل اسم  "غري"قد مر ما يف كوّنا مبعىن   أقول
  .نعتا

                                       
املعجم  راجع:البيت من الوافر، وهو لعمرو بن معد يكرب، ويُنسب إىل حضرمي بن عامٍر األسدي.  - 680

 .9/168املفصل يف شواهد اللغة العربية، 
 يف ل وع: أن من. - 681
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حتياج : اأي ل،و ذي نقله ظاهٌر يف الرتديد األهذا ال كالم البيضاوي  نث إ
املذكور بعد  ن: أأي ،الرتديد الثاين 682إىل اخلرب وعدم احتياجها إليه وحيتمل "ال"
املذكور بعد  نوأ ختتاج إىل اخلرب ال "ال" نده هو أوكان املختار عن خرٌب أو تابع "إال"
" حيتاج إىل اخلرب ال" نأْورد على القول أب "البحث الثاين"خر آه يف نتابع بقرينة أ "إال"
 ما كان ايوأ مع مدخوهلا هو اخلرب ما أورد ومل يذكر عنه جوااب "إال" :املذكور أي نوأ

 فال يليق ابإلختيار. 

ني خالفا هل يضمر يللنحو  نعلى معىن أ محل كالم البيضاوي ننعم، إ    
حلقيق يضمر مرفوع يكتفي به عن اخلرب كان ا بل ،خرب أم ال يضمر خربٌ  "ال"ِـ ل

 " كما عرفت تابٌع لذلك املقدرإال"فاملذكور بعد  ينئذوح الشق الثاينابإلختيار هو 
ء اوهو املنعم على من يش "والتقدير "ال إله أحد إال هللا كليمن   ياملرفوع بدل جزئ

 احلميد.  ولديه مزيد وهو الويل اهنإىل غاية ما يتم [81]اده ابإليصال من عبا

                                       
 يف ع : احتياجها إليه أو كون املذكور بعد إال وحيتمل. - 682
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 عاملبحث التاتس
 .ةيقسم من أقسام القض يمن أ "ال إله إال هللا" نيف أ
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 "ال إله أحد إال هللا"التقدير  نعلى املختار من أ "ال إله إال هللا" ناعلم أ
 تان محليتان:يقض

وحمموهلا حصة  ستثناءبعد اال "أحد"ة موضوعها ية ضرور كليسالبة    مهاأُوال 
 ."إله"النفي من 

ة موضوعها االسم اجلليل وحمموهلا حصة ية ضرور يموجبة شخص  واثنيتهما
مقدم على احلكم  ستثناءاال نملا سبق من أ ستثناءا قلنا بعد االمنوإ "إله"اإلجياب من 

عليه وعلى  لصدقهوإن كان شامال ملسمى االسم اجلليل وغريه  ستثناءقبل اال "حد"أو
ال يشمله لغة  ستثناءه بعد االنلك اكلي ،ينئذة عنه حيفال يصح سلب األلوه غريه لغة

صح السلب  ينئذانتفى مشوله هلل تعاىل لغة ح اوإذ ؛"املبحث الثالث"اه يف نيملا ب
 . ستثناءة بعد االكليا سالبة  ّنفيصح أ ستثناءعند انعقاد احلكم املعترب بعد اال كليال

 تان: يأيضا قض "ال إله موجود إال هللا"التقدير  نوعلى املشهور من أ

 ة. يضرور ة كليسالبة   :مهاأُوال

التقدير اسم هذا موضوع املوجبة يف  نة إال أية ضرور يموجبة شخص :هماتواثني
 ستثناءبعد اال "إلهٌ "وموضوع السالبة  حصة اإلجياب من موجودهللا تعاىل وحمموهلا 

حمله البعيد الذي هو الرفع  :أعين "،إله"اسم هللا تعاىل بدل من حمل  نء على أابن
 "حث الثامنبامل"اه مفصال يف نيل إليه بعد التقدمي كما بو احلاصل له ابلتح بتداءابال

لتفات إىل ما ذكرانه يف موجود وابال موهلا حصة السلب منوحم ؛بياان شافيا إبذن هللا
 هنا أيضا.  [81ب] ستثناء وجُه التقييد بقيد بعد االنيل يتبو التقدير األ
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ال إله غري "تقدير ال نعن بعضهم من أ إىل اجلرجاين اه انظر اجليشوعلى ما عز 
 "إله"موضوعها ة يسالبة ضرور  ةكلية  يواحدة هي محل ةيهي قضف "هللا يف الوجود

  ه غري هللا وحمموهلا يف الوجود.ناملوصوف أب

ا ّنمن أ -رمحه هللا تعاىل- يناو وأما ما ذهب إليه األستاذ العالمة اجلالل الد
ه إذا كانت نهو أ "املبحث الرابع" :ة  حيث قالكلية  ية هلا الزٌم هو قضية شخصيقض

فكان احلكم معتربا يف  المسها " مع مدخوهلا تابعةإال"وكانت  " هذه لنفي اجلنسال"
هذا  نه إذا كان مضمونه أنإ :فيقال ةيقسم من أقسام القض يفهو من أذلك املركب 

وهو  ةكلية  يًة هلا الزم هو قضيخصًة شيقض 681عدا هذا الفرد كاننس منتٍف فيمااجل
 تبعاد يف شيء من الالزم وامللزومسوال ا قولنا كل ما هو فرد له سوى هذا الفرد منتفٍ 

ففيه  ؛كورة انتهىة املذ ية املذكورة للشخصكليلزوم ال :أعين ،خرولزوم أحدمها لآل
 حبث:

إىل اخلرب  "ال"على ما اختاره من القول بعدم احتياج  ه مبيننال فألو أما أ
 "ال"ه اليصح أن يكون نأ "بحث الثاينامل"ا يف نيوقد ب وامسها "ال"وانعقاد احلكم بني 

 ""ايكنيابة   "انتفى"وال نيابة عن  ء األفعالامسأبن يكون من أ ال أصالة "انتفى"مبعىن 
" ال على إله"بِـ  نتفاءاالكان املعىن على ربط   "فىانت"ا لو كانت مبعىن ّنأل ،"أَْدعو"عن 

" شبهية ال"بِـ  نتفاءي االرتباط ال على ربط االاملعىن على نف نلك نفي ارتباطه به عنه،
 على الفاسد فاسٌد.  واملبين كيبا ألمثال هذه الرت  يعىن اللغو لتفات إىل املعند أدىن ا

                                       
 يف ل : كانت. - 681
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وامسها وإال  "ال"إال بني  [84]ااحلكم عنده ملا مل يكن منعقدا  نوأما اثنيا فأل
كان   :"الثامن"أو نعت له كما مر عنه يف  "ال"بدل عن حمل اسم  "غري"عنده مبعىن 
فاملعىن على هذا انتفى إله  "إله"عنده واملوضوع  "انتفى"اليت مبعىن  "ال"احملمول هو 

يتجه بوجه ما   حىتيعرب عنه بعنوان هذا اجلنس  مل املوضوع نغري هللا ومن املعلوم أ
وهو جنس ال شخص بال شبهة ث هو  "إله"ا عرب عنه بعنوان منة وإيكوّنا شخص

ن يف موضوع الشأ د كما هوو هو بال شرط زائس مأخوذ من حيث هعنده جن
 نوال شك أ" من رسالته ما نصه: "املبحث الثاين"ه قال يف نوذلك أل ،ة املهملةيالقض

يف األفراد كلها هو املفهوم من غري اعتبار حصوله  هذه "ال"ِـ ب ياملنفن اجلنس املراد م
املراد هبذا اجلنس  وإذا كان "بحث الثامنامل"يف  684كما مر عنه  ... إحل."أو بعضها

 ء.اة بال خفية شخصيأن يكون القض مل يصح عنده ما ذكره

عدا هذا اجلنس منتٍف فيما نه إذا كان مضمونه أنإ :ا قالمنهو إ  فإن قلت
مضمونه ال ة ابعتبار يشخصا حكم بكون الكالم منفإ ةية شخصيهذا الفرد كان قض

انتفى إله غري  :أعين لوازم املنطوق عنده، اه مضموان منوهذا املعىن الذي مس منطوقه
ال لفظ  ،العنوان يف املضمون هذا اجلنس نوال شك أ اه مضمونه بوجه منهللا فيصح أ

 ."إله"

ة ية ابعتبار استلزامها لقضيا شخصّنة مهملة أبيعلى قضلو صح احلكم   قلت
هذا ثل ة لتحقق استلزام ميموضوعها هذا اجلنس لكان كل مهملة شخص عنوان

ه وإن عرب عنه بعنوان نتفاق على أالالزم ابطٌل ابال نلك املضمون يف مجيع املهمالت،

                                       
 ساقطة يف ع."عنه"  - 684
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ٍد الصاحل للصدق على ال شرط زائب [84ب]هذا اجلنس فليس املراد به إال اجلنس 
فال يصح أن يكون املضمون أيضا  د كال أو بعضا بقرينة قوله فيماعدا هذا الفرداألفرا
ه اليصح أن نومنه يتضح أ ةياليصح أن يكون املنطوق شخص ًة كمايًة شخصيقض

وقد قال يف  .ةية طبيعية فتكون القضيحنن أنخذ اجلنس بشرط الوحدة الذهن :يقال
 نأ "الثامن"عنه يف  فيما مرّ  686حيث قال ةيالطبيعة شخص نإ" :التهذيب حاشية

حيث ة قد أخذت من يا يف الطبيعّنإال أ 685احلكم على نفس الطبيعة نالتحقيق أ
ة فيصدق عليها هبذا االعتبار ما ال يتعدى إىل أفرادها  يا شيء واحد ابلوحدة الذهنإّن

 لح احلكم عليها للتخصيص والتعميم،يص، ولذلك ال""اإلنسان نوع :كالنوع يف قولنا
 انتهى. كما يشعر به كالم الشيخ يف كتبه"  ةيبل هي شخص

وضمنا يف  "الثاين"ه خالف ما دل عليه كالمه صرحيا يف نأ نيتب لماال فو أما أ
حل للصدق على األفراد كما املراد ابجلنس هو املأخوذ بال شرط الصا نمن أ "الرابع"

 اي املهملة.االقضن يف موضوع هو الشأ

 حاصله نة، ألكليعن إفادة معىن التوحيد ابلالكالم خيرج  نوأما اثنيا فأل
ة املغاير هلل تعاىل منتٍف وليس هذا من يهذا اجلنس املأخوذ بشرط الوحدة الذهن ينئذح
 حة الداللة عليه. توحيد يف شيء وال ُيَشم منه رائال

الذي هو  الكالم على هذا التقدير مع عدم داللته على التوحيد نأما اثلثا فأل
 هذا نفإن أُريَد أ ،آنفا ما مرّ  ينئذحاصل املعىن ح نأل املقصود منه معناه فاسد،

                                       
 إن الطبيعة شخصية حيث قال" ساقطة من ع. "يف حاشية التهذيب - 686
 يف ع : الطبيعية. - 685
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البطالن إذ كل من ينطق هبذا الرتكيب مستحضرا  يفهو قطع اجلنس منتٍف يف الذهن
وإن أريد يف  ؛فكيف يصح نفُيه؟ ةيملعناه قد حتقق هذا اجلنس يف ذهنه بصورته الذهن

وجوده مأخوذا بشرط  معىن صحيح يف ذاته إذ كل موجود ذهين [86]ااخلارج فهو 
املراد من "ال إله إال  نأل يصح تفسريا هلذا الكالم؛ه النكل ال يوجد يف اخلارج، الذهين

ة وهذا معلوم ية ال بيان أحكام األمور الذهني" هو الداللة على التوحيد يف األلوههللا
 ؛املشرقني نه وبني الداللة على التوحيد بُعدابلضرورة وعلى هذا التفسري يكون بي

واحلمد  العظيم ية إال ابهلل العلو  قفسبحان هللا وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال
 هلل رب العاملني.
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 املبحث العاشر
 هل تدل على توحيد هللا يف وجوب الوجود؟ "ال إله إال هللا" نيف أ
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 نعلى أ :أي ،ةي" تدل مبنطوقه على توحيد األلوه"ال إله إال هللا نال أو اعلم أ
الم من قصر الك ن أنيوذلك ملا تب ٌة عما سواه تعاىليمنف اىلتع ة اثبتٌة هللياأللوه
اسم هللا  :أعين ،هو املبتدأاملوصوف الذي على  "إله" :أعين ،ة اليت هي اخلربالصف

ووجه  ذلك الشتماله على النفي واإلثبات ومها من طرق القصرو  اياجلليل قصرا حقيق
ان متوجها إىل نسبة النفي إذا ورد على احملكوم عليه ك نهو أ إفادهتما القصر كما مرّ 

 ث ذلك اوإذا ورد على احملكوم به كان متوجها إىل نسبته إىل شيء م شيء ما إليه
مناسب للمستثىن  ئن األحوال عام مبعونة املقام وقرانيالشيء إما مذكور أو مقدر يتع

فاعترب انعقاد احلكم صار ذلك البعض  "إال"ِـ بفإذا أخرج منه بعضه  جنسه وصفتهيف 
ويف "ال إله  وهذا هو معىن القصر ا عنهيا أو منفيعداه منفوما مثبتا أو مثبتا لهاملخرج 

فهو متوجه إىل  به [86ب]تار قد ورد النفي على احملكوم إال هللا" على التقدير املخ
فاعترب انعقاد الكم دل  "إال"ِـ بفإذا أخرج منه اسم هللا اجلليل  املقدر "أحد"نسبته إىل 

التقدير  وعلى ةيعنه األلوه يوكل أحد سواه منف ةيله األلوه هللا تعاىل اثبت نعلى أ
املشهور قد ورد النفي على احملكوم عليه فهو متوجه إىل نسبة موجود املقدر إليه فإذا 

ث اعترب انعقاد احلكم كان هللا مثبتا له  "إال"ِـ باسم هللا  "إله"من  :أي ،أخرج منه
وكلما دل هذا الكالم مبنطوقه على إثبات  ،ا عنها الوجودينفهلة مالوجود وغريه من اآل

حنصار فيه فقد دل التزاما على وجوده تعاىل يف ذاته  ة له تعاىل على وجه االياأللوه
ة له تعاىل على يإثبات األلوه ن أنيإذ من الب ة له تعاىل ابلضرورةيبوت األلوهكأصل ث
على  فرع 687ىلوأصل ثبوهتا له تعا على أصل ثبوهتا له تعاىل ار فرعحنصوجه اال

 ن أنيوقد تب ؛بوت له يف ذاته ال يُثبت له غريهما ال ث نوجوده تعاىل يف ذاته ضرورة أ

                                       
 "تعاىل" ساقطة من ع. - 687
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 تان لغةيضرور  689ماّنوإ تان محليتانيالنفي واإلثبات قض هذا الكالم الشتماله على
ستمرار املمتنع االشك هو ال  ،نفيا وإثباتااملعىن املراد من "ال إله إال هللا"  نأل
عن  ومنتفية تعاىل ها عنهانفكاكثبوتا ميتنع  ة اثبتة هلل تعاىلياأللوه نأ  أي ،نفكا اال

وقد دل  نيياملنطقوهذا هو معىن الضرورة يف عرف  ها عنهانفكاكميتنع  انتفاءغريه 
وا كُ اِر تَ ا لَ نا ئِ أَ  ونَ ولُ قُ ي َ وَ  ،ونَ ِبُ كْ تَ سْ يَ  هللاُ  الا إِ  هَ لَ إِ  الَ  مْ لَُ  يلَ ا قِ ذَ وا إِ انُ كَ   مْ هُ ن ا إِ ﴿قوله تعاىل 

ة يهلتهم واختصاصه تعاىل ابأللوهآإنكارهم لرت   نإ 688﴾ون  نُ مَْ  ر  اعِ شَ ا لِ نَ تِ لَِ آ
سك متمل [85]ااستكبار ال ٌر حملض إنكا "إله إال هللا ال"ِـ بزمني من االعرتاف الال
اه يف نيإنكارهم استكبارا ملا بكان   ملا وإال م فهموا املرادّنوهو دليل على أ يعقل

ا املراد كيف ال؟ وقد قال م فهمو ّندل على أف صابلنالالزم ابطل  ن، لك"الثامن"
 ان  آرْ ق ُ  اهُ نَ لْ عَ  جَ انا إِ ﴿وقال تعاىل  500﴾هِ مِ وْ ق َ  انِ سَ لِ بِ  الا إِ  ول  تسُ رَ  نْ ا مِ نَ لْ تسَ رْ ا أَ مَ وَ ﴿تعاىل 

  .501﴾ونَ لُ قِ عْ ت َ  مْ كُ لا عَ ا لَ ي  بِ رَ عَ 

له  هللا تعاىل موجود اثبت نعلى ألغة  دل" ي"ال إله إال هللا ن أنيا تبوإذ
 نا دالة لغة على أّن أنيفقد تب ،ايا ضرور يعلى وجه القصر عليه قصرا حقيقة ياأللوه

 ايا ضرور ير فيه قصرا حقيقحنصاله وجوب الوجود لذاته على وجه االهللا تعاىل اثبت 
لو مل يكن  ةية األبدية ابلضرورة األزلياملوجود الذي ثبت له األلوه نوذلك أل ،أيضا

نعدام الذي هو من الة عنه جبواز اياأللوه انفكا واجب الوجود لذاته بل ممكنا جلاز 

                                       
 "وإّنما" ساقطة من ع. - 689
 .15-16سورة الصافات، اآلية:  - 688
 .4، اآلية: اقتباس من سورة إبراهيم - 500
 .1رة الزخرف، اآلية: سو  - 501
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 نا على أممتنع لداللته نفكا اال نأ"ال إله إال هللا" قد دلت على  نلك لوازم املمكن،
وكل موجود  ممتنعا لذاتهنعدام على ذلك املوجود فيكون اال يسرمد ياإلجياب ضرور 

الذي دل   فاهلل ،نعدامه لذاته فهو موجود لذاته وهو املراد بواجب الوجود لذاتهامتنع ا
ة له على وجه القصر عليه قصرا يمة التوحيد على وجوده وعلى ثبوت األلوهكل

ا يرا حقيق اثبت له وجوب الوجود لذاته على وجه القصر عليه قصايا ضرور يحقيق
وابهلل التوفيق  و املطلوب يف عني تلك الداللة على الوجه الذي مسعَت بيانَه وهايضرور 

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 املبحث الادي عشر
 هل تدل على توحيد األفعال؟ "ال إله إال هللا" نيف أ
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 داللة "ال إله إال نيقد تب ة،يهللا تعاىل ال شريك له يف اخلالق [85ب] ن: أأي
قصر  :أي ،لو ومقتضى املعىن األ وجودوجوب الة ث توحيد ي" على توحيد األلوههللا

هللا تعاىل هو الذي يستحق أن  ن هو أايا ضرور ية على هللا تعاىل قصرا حقيقياأللوه
  نوذلك أ لنافع الضار على اإلطالق ال غرييعبده كل خلوق وكلما كان كذلك فهو ا

 نألخلوق، ال يستحق أن يعبده كل كل من ال يكون انفعا ضارا على اإلطالق 
ابلنسبة إىل  502وال نفعا ضرا ومن ال ميلك اد واخلضوعهي الطاعة واإلنقيالعبادة 

من ال يقدر  نفإ ،عبده ذلك البعض ويطيعه وينقاد لهقني ال يستحق أن يبعض املخلو 
ومن ال يقدر  دفع ضر عنه ال يرجوه ذلك الشخص على إيصال نفع إىل شخص أو

ه ال أصال لعدم كمالوكل من ال خُياف وال يُرجى  ال خيافهعلى إيصال ضر إليه 
الذي يقتضيه منطوق "ال إله إال هللا" من قصر  نلك يستحق أن يـُْعَبد وهو ظاهر،

هللا تعاىل هو الذي يستحق أن  ن هو أايا ضرور ية على هللا تعاىل قصرا حقيقياأللوه
فهو اخلالق لكل  وكلما كان كذلك ،طالقعلى اإل يعبده كل خلوق فهو النافع الضار

على هللا تعاىل قصر وجوب الوجود  :املعىن الثاين أعين ومقتضى ؛شيء وهو املطلوب
مفتقر كل موجود سواه فهو   نوأ لذاته هللا تعاىل هو الغين نأ  هوايا ضرور يقصرا حقيق

 من لوازم الوجوب ـىالغن نكما أ  والفقر من لوازم اإلمكان ا لكونه ممكنايفتقارا ذاتإليه ا
ر كماالته املرتتبة على وجوده  فهو مفتقر إليه يف أصل وجوده وسائفكل موجود سواه 

 نأل وجوده ومجيع كماالته، [87]اما سواه يف بذاته لذاته ع هللا تعاىل غين نما أك
وإذا كان الوجود ابلذات مقصورا  ذاتيا له المككان ال  501الوجود إذا كان ذاتيا له

                                       
 يف ل وع : نفعا وال ضرا. - 502
 "له" ساقطة من ع. - 501
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عليه كان الكمال ابلذات مقصورا عليه أيضا فالكماالت كلها من الوجود وما يتبعه 
منه تعاىل من صفات الكمال هلل تعاىل ابلذات ولغريه من املوجودات ابإلفاضة 

 واجلَْعل.

ة ابلذات و ه ال قنبت أابلذات كله يف هللا تعاىل ث حنصر الكمالاما لك  :فنقول
كما   506ة ألحد إال ابهللو كان كذلك فال ق  504ما وكلما ا من الكماالتّنأل إال هلل،

 ة ابلضرورةو ال فعل ألحد إال بقفنقول  505﴾للِ ابِ  الا إِ  ةَ وا ق ُ  الَ  هللاُ  ءَ آا شمَ ﴿قال تعاىل 
ة ابلذات إال هلل فال فعل ألحد إال و إذ ال ق إال ابهلل 507ة ألحد على فعل ماو قوال 

 ة حقيقة لذلك الغريو فالق ة له إال بغريهو إذ من ال ق هللة إال يابهلل فال فعل حقيق
لفعل كذلك فا ة هلل مجيعاو الق حيث إنة و و بقه ال فعل إال ن أنيملا تب ،فالفعل له أيضا

ة ألحد إال و ه ال قنلى أ" دلت ع"ال إله إال هللا ن أنيتب وإذا ،هلل مجيعا وهو املطلوب
من النفي  ستثناءاال نبيان ذلك أ ستقالله ال جرب وال انعلى أفقد ثبت داللتها  ابهلل

الذي  509﴾للِ ابِ  الا إِ  ةَ وا ق ُ  الَ ﴿فقوله تعاىل  اه بياان شافيا إبذن هللانيا بإثباٌت كم
وكلما كان   ،ال لذاتهة ابهلل و  له القاثبتٌ  العبد نتضمنْته "ال إله إال هللا" يدل على أ

ابإلذن ة املؤثرة و ستقالال فبإثبات أصل القكينه ال اومت 508فله فعل إبذن هللاكذلك 
ستقالل الذي يقول به أهل وإبثبات أتثريه ابإلذن ال ابالستقالل بطل اال رببطل اجل

                                       
 "ما" ساقطة من ل وع. - 504
 يف ع : إال إبذن هللا. - 506
 .18اقتباس من سورة الكهف، اآلية:  - 505
 يف ع : ألحد على ما فعل ما. - 507
 .18اقتباس من سورة الكهف، اآلية:  - 509
 يف ع : هللا تعاىل. - 508
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هو القول ابلكسب الذي ذهب  [87ب]فالصحيح  510وإذا بطل األمران عتزالاال
  أمرين ال جرب وال تفويضوهو أمٌر بني ةنه من أهل الستباعأو  511إليه األشعري

أيضا بقدرته  512تعلق إرادة هللا تعاىلرادته عند وحقيقته حتصيل العبد ما تعلق به إ
التأثري  ةو ه من التأثري إبعانته وإفاضته قايمتكينه إ :أي ،بل إبذن هللا ،املؤثرة ال مستقال

  .على قدرة العبد احلادثة

 يما ذكرانه نص الشيخ األشعر  يحقيقة الكسب عند األشعر  نوالدليل على أ
ل عليه يف اإلعتقاد بنص احلافظ ابن وّ عَ فاته املنخر مصآالذي هو  ةاإلابن يف كتاب
 املعتزلة :أيوزعموا " :-اىلرمحه هللا تع-حيث قال  514ةيواحلافظ ابن تيم 511عساكر

 الَ  لْ قُ ﴿ألنفسهم ردا لقول هللا تعاىل  م ميلكون الضر والنفعّنواملكذبون ابلقدر أ
 مجعن وعما أآالقر واحنرافا عن  516﴾هللاُ  ءَ آا شمَ  الا ا إِ ع  فْ ن َ  الَ ا وَ ر  ي ضَ سِ فْ ن َ لِ  كُ لِ مْ أَ 

بتوا ألنفسهم م ينفردون ابلقدرة على أعماهلم دون رهبم وأثّنوزعموا أ املسلمون عليه

                                       
 "األمران" ساقطة من ع. - 510
هو علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى بن بالل بن عامر ابن أب  - 511

، اليماين البصري )أبو احلسن( متكلم، مشار  يف بعض العلوم، تنسب إليه موسى عبد هللا بن قيس األشعري
 .7/16، معجم املؤلفني راجع:. 110/847، مات سنة الطائفة األشعرية. ولد ابلبصرة

 يف ع : إرادته تعاىل به. - 512
)أبو  بن إمساعيل بن علي بن احلسني بن زايد بن عبد القوي الفناري، اإلسكندري هو نصر بن عبد الرمحن - 511

 .11/98، معجم املؤلفني راجع:. 650/1156دب، مات سنة الفتح( فاضل، له معرفة ابأل
 بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد هللا بن أب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي هو أمحد - 514

، : األعالم للزركليراجع. 729/1129، ولد يف حران، مات سنة احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية
1/144. 

 .48، اآلية: اقتباس من سورة يونس - 516
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إىل  "،ابلقدرة عليه 515ووصفوا أنفسهم ابلقدرة على ما مل َيِصفوا هللا غىًن عن هللا تعاىل
  .517-رمحه هللا تعاىل-هنا كالمه بلفظه 

ن م ميلكو ّنإال زعمهم أ ه مل ينكر على املعتزلةنداللًة واضحة على أ يدل وهو
وهو  رة على أعماهلم دون رهبمم ينفردون ابلقدّنوأ الضر والنفع ألنفسهم استقالال

 معىن االستقالل املستلزم للغىن عن هللا تعاىل الباطل ابلنقل والعقل. 

القدرة احلادثة غري مؤثرة أصال  نالدليل الذي استدل به األشاعرة على أ وأما
ثبت  ملاه واقع بقدرة هللا تعاىل نوأ ن فعل العبد بقدرته وأتثريها فيهلو كا هنمن أ

فلو أراد هللا شيئا وأراد العبد ضده لزم إما هللا قادر على مجيع املمكنات  نابلربهان أ
أو كون أحدمها غري قادر على ما فرض  519أو عدمهما معا [89]اوقوعهما معا 
 انتهى.  كلها حماالت،ثريه فيه واللوازم  قدرته عليه وأت

على أهل  يرده األشعر  ا هو بطالن االستقالل الذيمناللوازم منه إ نففيه أ
التمانع  نوذلك أل ة عن القدرة احلادثةكليثري ابلال ما ادعوه من نفي التأ اإلعتزال

 . ا يلزم على تقدير استقالل العبدمنالالزم منه املستلزم للمحاالت املذكورة إ

ومتكينه  518ا إال إبذن هللاالعبد ال تؤثر قدرته يف شيء م نوأما إذا قلنا أب
وكلما كان   ؛هللا مل يقع ذلك أصال أء العبد ما مل يشاه إذا شنفال شك أ تهئومشي

                                       
 يف ع : هللا تعاىل. - 515
 .9: اإلابنة عن أصول الداينة، ص: راجع - 517
 "معا" ساقطة من ع. - 519
 يف ل : هللا تعاىل. - 518
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ل والثاين فظاهر وأما الثالث و أما األ ،شيء من احملاالت املذكورة أصالكذلك مل يلزم 
م من عدم وقوع مراده خالف يلز  حىتهللا  أالعبد قادر على ما مل يش ن مل نفرض أانفأل

 منه أن حيدثه حداث ما يريد هللايقدر إال على إالعبد ال نبل الذي نقوله إ ،املفروض
وكلما كان كذلك فال متانع  ،ة له إال ابهلل أنه ال قو نيا تبمن عنده مل وميكنه منه مبعونته

واملقاصد على نفي  ملواقفما استدل به يف ا ل كلب ،فال لزوم لشيء من احملاالت
ال على نفي  ،كما يزعمه املعتزلةستقالل ابلتأثري  ا يدل على نفي االمنل التأثري إأص

ذكر  ينالتفتازا نفإ ،يظهر مبراجعتها مع أدىن التفاتأصل التأثري ابإلذن قطعا كما 
ستقالل والذي تر  مخسة وجوه يف شرح املقاصد صرح يف أربعة منها بنفي اال

فرجع  يف شرح املواقف اجلرجاين ديالس التصريح به فيه وهو الثاين منها قد صرح به
ستقالل وهو احلق وبه نقول يف نفي أصل التأثري إىل نفي االمجيع الوجوه املذكورة 

 وابهلل التوفيق. 

 ضِ رْ ألَ  اْ يف  [98ب] واريُ سِ يَ  مْ لَ ف َ أَ ﴿ويزيد املقام أتييدا ووضوحا قوله تعاىل 
 ا يف ر  ثَ آوَ  ة  وا ق ُ  دا شَ أَ وَ  مْ هُ ن ْ مِ  رَ ث َ كْ وا أَ انُ كَ   مْ هِ لِ بْ ق َ  نْ مِ  ينَ ذِ الا  ةُ بَ اقِ عَ  انَ كَ   فَ يْ وا كَ رُ ظُ نْ ي َ ف َ 
 .520﴾ونَ بُ سِ كْ يَ وا انُ ا كَ مَ  مْ هُ ن ْ  عَ ىَن غْ أَ ا مَ فَ  ضِ رْ ألَ اْ 

 ن من قبلهمللذي ة للفريقني وإثباتا لألشديةو ية إثباتا للقيف اآل نوجه التأييد أ 
َوآَثر ا يف ﴿ة الفريقني على تفاوهتما يف الشدة حيث قال و وإثباتا للتأثري لق

ة إال و ة وال قو إال بق أتثريا ترتتب على التأثري ابلضرورة وال مناثر إاآل نفإ 521﴾ْاأَلْرضِ 

                                       
 . 92سورة الغافر، اآلية:  - 520
 .92؛ اقتباس من سورة الغافر، اآلية: 21اقتباس من سورة الغافر، اآلية:  - 521
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صول األثر هتم أتثريا يف حو لق نفثبت أ اثر إال ابهللهتم يف حتصيل اآلو فال أتثري لق ابهلل
ية كسبا حيث قال خر اآلآاه يف هللا تعاىل مس نفإ  عنه ابلكسبإبذن هللا وهو املعرب

ُهْم َما َكانُوا َيْكِسُبونَ ﴿   .522﴾َفَما َأْغىَن َعن ْ

الكسب هو حتصيل العبد األثر بتأثري قدرته احلادثة إبذن هللا ومتكينه  نفظهر أ
وبطل االستقالل ابإلذن  هاة وأتثري و فبطل اخلرب إبثبات الق ته ال مستقالئومشي

وهلذا املطلوب مزيد تفصيل وتقرير  والتمكني وابهلل التوفيق واحلمد هلل رب العاملني
ء فلرياجعهما وابهلل التوفيق وإىل ان شفم املسريرانه يف قصد السبيل وبلغة وتنوير ذك
 واحلمد هلل رب العاملني. هللا املصري

                                       
؛ اقتباس من سورة الغافر، اآلية: 60؛ اقتباس من سورة الزمر، اآلية: 94اقتباس من سورة احلجر، اآلية:  - 522
92. 
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 املبحث الثاين عشر
 هل تدل على توحيد الوجود؟ "ال إله إال هللا" نيف أ
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كما يقول به حمققوا   ياحلقيق :أي ،ه يف الوجودهللا تعاىل ال شريك ل ن: إأي
 أهل الكشف والشهود.

يف رسالته  -رمحه هللا - اينو قال األستاذ العالمة اجلالل الد  الو فنقول أ
بة هل حيتمل التوحيد أم ال على يهذه الكلمة الط نيف أ" ":البحث اخلامس"املذكورة 

 521زيه الوجود البحثـالتوحيد تن نلني أبالقائا ذهب إليه أصحاب املكاشفات م
ة مع جواز يهلة اإلالوجود ال عن الشركة يف خصوص صف يف عن الشركة [88]ا

 فيجب ،فهو للحق عارية عند الغري حة الوجودوا كل ما شم رائقال الشركة يف الوجود
 يصح التوحيد ويبقى احلق واحدا أحدا. حىتردها إىل مالكها 

 "إله"مبعىن الغري بدال عن  "إال"ه إذا كانت كلمة نفإ ذلك: بلى حيتمل قلنا
 يحقيقوسلب الغري مطلقا توحيد  كان النفي يف احلقيقة متوجها إىل الغري  ياملنف

ميكن  نقول انأل ؛خرال يقال فحينئذ ال يفيد هذه العبارة التوحيد ابملعىن اآل ،عندهم
" على إال"مطلقا أو محل ال ة ية اإلهلمحل سلب  الغري على سلبه يف صف نذلك أب

 انتهى. "ة ال على البدلالصف

 وفيه حبث:  أقول

 نمن رسالته من أ "البحث الثاين"ختاره يف على ما ا ه مبيننفأل الو أما أ
ة كما منه أو صف ل اسم ال هذه بدالتابعة حملوجعلها  "الغري"مبعىن  "إال"الواجب محل 

بدال خارج عن  524امجتويز وقوعه نعند الكالم عليه أ وقد مرّ  "الثامن"أوردانه يف 

                                       
 م : البحث احملض اخلالص. يف هامش - 521
 يف ع : وقوعها. - 524
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اليت  "إال" نء كما هو املذكور يف كتب النحو أاستقر الثابت ابال نفإ ؛قواعد اللغة
  .نعتا :أي ،ةال يكون مع تاليها إال صف "غري" مبعىن

وأما  أما على األصح املشهور فظاهر ،وقيل عطف بيان فال يصح إعراهبا بدال
كل إذا مل ميتنع   أن يعرب بدلا يصح منعطف البيان إ نفأل ملرجوحعلى الثاين ا

ء هنا ممتنع فال يصح أن يعرب بدال على استغناال نوقد مر أ 526ء عنهااالستغن
 القولني.

وقوعها بدال لغة فال يصدق عليها تعريف أحد  ه إن سلم صحةنوأما اثنيا فأل
ى هللا غري هللا ال يصدق على هللا املعبود ابحلق وإله يصدق عل نأل األربعة،اإلبدال 

ة بني الشيء بدل الكل من الكل ث ال مالبس فال يكون فال يكون ما صدقهما واحدا
 ؛[88ب] ه ملحوظ بعنوان الغرييةحيث إنمن  :أي ،ه غريهحيث إنوغريه من 

إىل  :أي ،املراد به هنا املعبود حبق إىل غري هللا "إله"فالذهن ال يذهب عند مساع 
ه ليس أحد نأ 525ظاهرشتمال و فال يكون بدل اال العنوانالذات امللحوظة هبذا 

 خرين.البدلني اآل

ما أن يكون فإن سلم صدق تعريف أحد اإلبدال عليه ه إنفأل وأما اثلثا
 نإليها يف احلقيقة أ ه النفيوتوج "ال"بدال من اسم مقتضى قواعد اللغة عند وقوعها 

البدل هو  نء على أاة بنكليابل "إله"ال يالحظ معها معىن املبدل منه الذي هو 
ك بل يالحظ معها ليس كذل 527أو ياملبدل منه يف حكم املنح ناملقصود ابلنسبة، وأ

                                       
 "عنه" ساقطة من ع. - 526
 يف ل : فظاهر. - 525
 يف ع : وليس. - 527
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لتقدير ال على هذا ا 529ل مل يصح إرادة املعىن الثاين إذو فإن كان األ ؛معىن املبدل منه
وإن   إرادة خارجة عن قانون الوضع فأرادته عن الكالم حينئذ لكالم عليه لغةداللة ل

قد  528هوو  ،ة ال مطلقاية األلوهدا بصفيسلب حينئذ سلبا للغري مقكان الثاين كان ال
فال يكون الكالم  دا ابلقيد املذكوريمطلقا ال مققال التوحيد عندهم هو سلب الغري 

كما مر  يعلى هذا داال على التوحيد عندهم على أن كون املبدل منه يف حكم املنح
ه ال يالحظ نإ حىته مهدر ال فائدة فيه نليس املراد به أ "املبحث السادس"مفصال يف 

ة ل لنحو من التوطئو ا ذكر األمنوإ ،م يقولونّنالم أصال أو ال يرى أمعناه يف الك
وهذا عني اعتبار مالحظة  ؛توكيد وتبيني ال يكون يف األفرادفضل  اموعهوليفاد مبجم

وامسها  "ال"فالكالم عنده مركب من  ،ومع هذا كلهكما هو ظاهر معناه مع البدل  
إمجاال وتفصيال  "التاسع"و "الثامن"و "الثاين" يف نيوقد تب ،من غري احتياج إىل اخلرب

 التوفيق.  [100]اال أصالة وال نيابة وابهلل  "انتفى"مبعىن  "ال"ه ال يصح أن يكون نأ

  " عندهم على التوحيد ما يبدو لك بعد متهيدإله إال هللافالوجه يف داللة "ال 
 مشتمل على تنبيهني:

ح هللا و ر -ور هللا العالم قال اإلمام حجة اإلسالم كاشف الظالم بن :لو األ
من كتابه مشكوة األنوار ما  "لو الفصل األ"يف  -ء فتوحهاوأعلى يف مواطن اللق روحه
احلقيقة واستكملوا معارجهم فرأْوا  اعِ فَ ترقى العارفون من حضيض اجملاز إىل يَـ " نصه:

 الا إِ  ك  الِ هَ  ء  يْ شَ  ل  كُ ﴿ نال شيء يف الوجود إال هللا تعاىل وأ نابملشاهدة العيانية أ
أزال وأبدا ال  من األوقات، بل هو هالكوقت  511يف هالكا ه يصرينال أ 510﴾هُ هَ جْ وَ 

                                       
 يف ع : املعىن الثاين وعلى. - 529
 "هو" ساقطة من ل. - 528
 .99اقتباس من سورة القصص، اآلية:  - 510
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 ،كل شيء سواه إذا اعترب ذاته من حيث ذاته فهو عدم حمض  نفإ ر إال كذلكو يتص
 ،ذاته ال يف ل احلق رُئي موجوداو إليه الوجود من األ وإذا اعترب من الوجه الذي يسرى

من الوجه الذي يلي موجوده فيكون املوجود وجه هللا تعاىل فلكل شيء وجهان:  نلك
وابعتبار وجه هللا  ،ضفهو ابعتبار وجه نفسه عدٌم حم جه إىل ربهوجه إىل نفسه وو 

ُكل  َشْيء  َهاِلك  ﴿ 512ه تعاىل فإذاووجه فإذا ال موجود إال هللا تعاىل ،تعاىل موجود
ء املنادي امة ليسمعوا ندايم القء إىل قياومل يفتقر هؤال أزال وأبدا 511﴾ِإالا َوْجَههُ 

 ملهذا النداء ال يفارق مسعهم أبدا و  بل ،514﴾ارِ ها لقَ اْ  دِ احِ لوَ اْ  لِِلاِ  مَ وْ لي َ اْ  كُ لْ ملُ اْ  نِ مَ لِ ﴿
إذ ليس يف الوجود معه غريه  ه أكرب من غريه حاش هللنإ يفهموا من معىن قوله هللا أكرب

إال ة، بل ليس لغريه وجود ية بل رتبة التبعييكون أكرب منه، بل ليس لغريه رتبة املع حىت
ه أكرب من وجهه بل معناه نحمال أن يقال إو فاملوجود وجهه فقط  من الوجه الذي يليه

وأكرب من أن يُدر   ،أكرب مبعىن اإلضافة واملقايسة [100ب]أكرب من أن يقال له 
كنَه معرفته إال هللا، بل كل   ، بل ال يعرف هللاكاً لَ أو مَ  ا كانيغريه كنه كربايئه نب

وذلك ينايف اجلالل  امعروف داخل حتت سلطنة العارف واستيالئه دخوال م
 انتهى. 516"ءوالكرباي

ها املعتكف يف يوال يبعد أ" :"قطب الثاين"منه يف  "الفصل الثاين" يف وقال
يه ما ال يظهر يف العقل كما ال يبعد خر يظهر فآء العقل طوٌر اأن يكون ور عامل العقل 

                                                                                          
 : يف يف. ميف  - 511
 يف ل : فإذن. - 512
 .99اقتباس من سورة القصص، اآلية:  - 511
 .15فر، اآلية: اقتباس من سورة الغا - 514
 .655-66، ص: مشكاة األنوار راجع: - 516
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ئب وغرائب ينكشف فيه عوامل وعجا سواإلحسا 515زيء التماالعقل طورا ور أن يكون 
 519"وقفا على نفسك جتعْل أقصى الكمالوال  517زييقصر عنها اإلحساس والتم

 انتهى. 

للعقل حدا ينتهي إليه كما  نإ" :-شكر هللا سعيه- 518قال اإلمام الشافعيو 
التأنيس  ايليف كتابه تو  نقله احلافظ ابن حجر انتهى؛ 540"للبصر حدا ينتهي إليه نأ

ء اهلل أمس" :-طاب ثراه-وقال اإلمام الشافعي  "الفصل السابع"مبعايل ابن إدريس يف 
قيام وأما قبل  ،من خالف بعد ثبوت احلجة عليه كفروصفات ال يسع أحدا ردها و 

فنثبت  ،ة والفكريعلم ذلك ال يُدر  ابلعقل وال الَروِ  نأل ،ه يعذر ابجلهلناحلجة فإ
 هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ﴿ا التشبيه كما نفى عن نفسه فقال هذه الصفات وننفى عنه

  ر يف فتح الباري يف كتاب التوحيد.انتهى. نقله احلافظ ابن حج 541"﴾ء  يْ شَ 

، بل هو العامل لكون وجوده غري مستقل نحجة اإلسالم أ كالم  وحاصل
ه نض منه تعاىل كما ال يتصف بكونه عني احلق لكونه مبدعا كذلك ال يتصف أبفائ

هللا  نفإ ،مع هللا تعاىل ه موجود اثنٍ نغريه مغايرة تامة مستقلة حبيث يتصف أب
 كل شيءل قبل  و يء معه لكونه األسبحانه كما كان يف األزل وال ش [101]ا

                                       
 يف ل : التمييز.  - 515
 يف ل : التمييز. - 517
 .79-77، ص: مشكاة األنوار راجع: - 519
هو دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع القرشي، املطليب، الشافعي، احلجازي، املكي، )أبو عبد  - 518

، : معجم املؤلفنيراجع. 204/918هللا( أحد األئمة األربعة عند أهل السنة، ولد بغزة بفلسطني، مات سنة 
8/12. 

 .207؛ آداب الشافعي ومناقبه،  ص: 155إدريس البن حجر، ص:  توايل التأنيس مبعايل ابن راجع: - 540
 .11/407، فتح الباري شرح صحيح البخاري راجع:؛ 21اقتباس من سورة الشورى، اآلية:  - 541
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 نأل العامل األعلى واألسفل مبا فيهما،أوجد  نن كما كان ال شيء معه وإذلك اآلفك
نه ق الكائنات ال يتصف بكو وجوده على حقائالعامل جبميع أجزائه لكون من فيض 

وهلذا نفي أن  ةية بل رتبة التبعيفليس للعامل رتبة املع موجودا معه بل موجودا به ومنه
ا ليست ّنفإ ،ه مع كثرة هذه األغيار املشهودةه أكرب من غري نمعناه أ يكون هللا أكرب

الذي ال  :أي ،يوجوه نور الوجود املطلق ابإلطالق احلقيقا هي منأغيارا مستقلة وإ
ء اش فيما جتلية عن كل قيد يف عني زههـلتنيقابله تقييد مع قابليته لكل قيد املستلزم 

 ل  كُ   هُ لَ وَ ﴿ ،542﴾هللاِ  هُ جْ وَ  ما ثَ وا ف َ ل  وَ ا ت ُ مَ نَ ي ْ أَ فَ ﴿منها كما يوضحه قوله تعاىل 
وكلما كان كذلك مل يصح التفضيل ابملعىن املعروف املستلزم لكونه  ،541﴾ء  يْ شَ 

ا منوإ ه ليس وجها من وجوههنة مبعىن أعليه مغايرا للمفضل مغايرة مستقل املفضل
 لُ ثَ ملَ اْ  لِِلاِ وَ ﴿ هذا بسرا أطيب منه رطبا يصح التفضيل بنحو املعىن املراد من حنو قوهلم

 د  شَ أَ  وَ هُ  مْ هُ قَ لَ ي خَ ذِ الا  هللاَ  نا ا أَ وْ رَ ي َ  ملَْ وَ أَ ﴿كما يوضحه قوله تعاىل   544﴾ىلَ عْ ألَ اْ 
ة و ة إذ ال قو يف كل ذي ق 547﴾ايع  مجَِ  لِِلاِ  ةَ وا لقُ اْ  نا أَ 646﴿مع قوله تعاىل  546﴾ة  وا ق ُ 

رة يف مجيع مظاهر ة الظاهو ة إال هلل وكلما كان كذلك فلله القو إال ابهلل فال ق 549هلم
يتوهم من كالم  حىتالعامل عني احلق  نوليس معىن وحدة الوجود أ ء مجيعااألقواي

 نا املراد أمنوإ الشريف ئرة الشرعاحجة اإلسالم وغريه من احملققني أنه خروج عن د
 ال كما تقرر.نيا معه مستقالعامل ليس موجودا اث

                                       
 .116اقتباس من سورة البقر، اآلية:  - 542
 ؛ "وله كل شيء" ساقطة من ل وع.81اقتباس من سورة النمل، اآلية:  - 541
 .50اقتباس من سورة النحل، اآلية:  - 544
 .16اقتباس من سورة فصلت، اآلية:  - 546
 يف النسخ "وأن" وهو خطأ، ألن آية البقرة ليس فيها الواو. - 545
 .156اقتباس من سورة البقرة، اآلية:  - 547
 "هلم" ساقطة من ل. - 549
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دمحم بن  دي الشيخ حمي الدينيس 548تحقيقال [101ب]قال اإلمام أستاذ 
يف حضره  ةيمن الفتوحات املك "٥٥٥ الباب"يف  -قدس سره - 560ابن العرب علي

ا منوإ العامل ما هو عني احلق نأوهذا يدلك على " :اإلبداع بعد بسط وتفصيل ما نصه
 انتهى.  561"هو ما ظهر يف الوجود احلق إذ لو كان عني احلق ما صح كونه بديعا

 الصحيح يوالنظر العقلة نعليه نصوص الكتاب والس 562وهذا هو الذي دل
 هللاُ ﴿ومنه ينكشف بعض وجوه قوله تعاىل ومقاالت حمققي أهل الكشف الصريح 

  .561﴾ضِ رْ ألَ اْ وَ  اتِ وَ مَ السا  ورُ نُ 

د قلبه به فهو عبد يالتنبيه الثاين: كل من حكم على قلبه سلطان شيء وتق
}تَِعَس عبد الدينار، تعس  :ملسو هيلع هللا ىلصيطلق عليه العبد لغة كما قال  :أي ،لذلك الشيء
د به قلبه إلا لغة يفيكون ما تق ،وعبد اخلميصة ،وعبد اللة ،عبد الدرهم

 ة. نيف الكتاب والس "إله"ه نوهلذا أطلق على اهلوى أ 564ومعبودا{

                                       
 يف ل : احملققني. - 548
، املعروف اببن عرب )حمىي الدين، ، احلامتي، املرسيبن عبد هللا الطائي هو دمحم بن علي بن دمحم بن أمحد - 560

الشيخ األكرب( حكيم، صويف، متكلم، فقيه، مفسر أديب، شاعر، مشار  يف علوم أخرى ولد يف مرسية 
 .11/40، معجم املؤلفني راجع:. 519/1240ابألندلس، مات سنة 

 .9/47، 669، الباب: الفتوحات املكية راجع: - 561
 "دل" ساقطة من ع. - 562
 .16اقتباس من سورة النور، اآلية:  - 561
 .9، زهد ؛ ابن ماجة10، رقاق 70، جهاد البخاري راجع: - 564
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كل " :من كتاب العلم من اإلحياء "الباب الثاين"قال اإلمام حجة اإلسالم يف 
 566﴾اهُ وَ هَ  هُ لََ إِ  ذَ اّتاَ  نِ مَ  تَ يْ أَ رَ ف َ أَ ﴿قال هللا تعاىل  ،ذ هواه معبودامتبع هواه فقد اخت

 انتهى.  565"}أبغض إله ُعِبَد يف األرض عند هللا هو الوى{ :ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  ،د العبد به فهو عبد لهيتقكل ما " :أيضا ءامن اإلحي "ابب الصدق"وقال يف 
}تعس عبد  :ملسو هيلع هللا ىلصنا يد الدنيا" وقال نبيكما قال عيسى عليه الصلوة والسالم: "اي عب

د يمسي كل من تق ،567{وعبد اخلميصة ،وعبد اللة ،عبد الدرهمتعس  ،الدينار
 انتهى. 569"شيء عبدا لهبقلبه 

من طلب غري هللا فقد عبده وكل مطلوب معبود  :منه "ابب الزهد"وقال يف  
 انتهى.  568"ل طالب عبٌد ابإلضافة إىل مطلبةوك

يفتقر إليه و وب لطالب ما مطل [102]اه ما يف الوجود إال وهو نومن املعلوم أ
 احلكيم عن ذلك. هللا أن يكون خلقه عبثا تعاىل متناعا المفتقر م

وما يف الوجود شيء إال ويفتقر إليه " :"76الباب "يف  قال الشيخ حمي الدين 
 انتهى.  550"ءامفتقر ما من مجيع األشي

 انتهى.  551"ضرورةوكل طالب فهو فقري إىل مطلوبه " :"157الباب "وقال يف 

                                       
 .21اآلية: اقتباس من سورة اجلاثية،  - 566
 . 1/67، إحياء علوم الدين راجع: - 565
 .9، زهد ؛ ابن ماجة10، رقاق 70، جهاد البخاري راجع: - 567
 . 4/2728، إحياء علوم الدين راجع: - 569
 . 4/2462، : إحياء علوم الدينراجع - 568
 .2/271، 70، الباب:الفتوحات املكية راجع: - 550
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، عيهة يديء إال وله نصيب يف األلوهوما من شي :"٤5٤ الباب"وهلذا قال يف 
ء كلها انصبله نصيب فله األ 551نيمن ال تع 552اإلله نفلهذا توجه عليه النفي، أل

 انتهى.  554"فالكل أمساؤه ئه،اشيء له نصيب فهو اسم من أمس  وكلوهو مسمى هللا

وإن   ،556﴾ىَن سْ الُْ  ءُ آسْ ألَ اْ  لِِلاِ وَ ﴿: قال هللا تعاىل "٥٥9الباب "وقال يف 
ه يقول ناليت يفتقر كل فقري إىل مسماها وال فقري إال إىل هللا، فإء اكان له مجيع األمس

ء إال ما اومع هذا فال يطلق عليه من األمس 555﴾ هللاِ ىَل إِ  ءُ آر قَ لفُ اْ  مُ تُ ن ْ أَ  اسُ ا النا هَ ي   أَ  يَ ﴿
 انتهى.  557"ابحلسىن هؤ ا، ولذلك نعت أمسوشرعايعطى احلسن عرفا 

وعلى كل  طلق لغة على كل مطلوب لطالب ماي 559اإلله نصل مما نقل أحفت
 ،قر إليه لذلك الطالب الفقري إليهه مطلوب ومفتحيث إنما يفتقر إليه مفتقر ما من 

 ،أخرىىل غريه وطالبا له عن حيثية وإن كان قد يطلق عليه العبد أيضا لكونه فقريا إ
 كل موجود فهو كذلك.  نومن املعلوم مما تقرر أ

له لعبد ما ه إنه مطلوب لطالب ما أحيث إنيطلق عليه من كل موجود    فنقول
 ه ال إله لعبد ما أحد إال هللان" ابملنطوق على أوقد دلت "ال إله إال هللا ابلضرورة

                                                                                          
 .1/417، 157، الباب: الفتوحات املكية راجع: - 551
 يف ع : ألن ال إله. - 552
 يف ل وع : يتعني. - 551
 .7/111، 454، الباب: الفتوحات املكية راجع: - 554
 .190اقتباس من سورة األعراف، اآلية:  - 556
 .16اقتباس من سورة فاطر، اآلية:  - 555
 .7/262، 629، الباب: الفتوحات املكية راجع:"ابحلسىن" ساقطة من ع ؛  - 557
 يف ع : أن ال إله. - 559
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أو  ؛إال هللا ابلضرورة أحد 558ه طالب مافال موجود من حيث يفتقر إلي ابلضرورة
املذكورة إله لعبد ما وال إله لعبد ما موجود إال  [102ب]ة يكل شيء من احليث   نقول

رمحه  - 570للسيوطي ة موجود إال هللا ويف اجلامع الكبرييهللا فال شيء من تلك احليث
وكفاه  571هللا ء الكلمات إال كأله: هؤالسفرا فقال ما أراد عبد :عن مكحول -هللا

ة إال بك، و وال حول وال ق ،شئت وال شيء إال ما ،اللهم ال شيء إال أنت ووقاه،
 ،572﴾ونَ نُ مِ ؤْ مُ الْ  لِ كا وَ ت َ ي َ لْ ف َ  ى هللاِ لَ عَ  وَ انَ الَ وْ مَ  وَ ا هُ نَ لَ  هللاُ  بَ تَ ا كَ مَ  الا ا إِ نَ يب َ صِ يُ  نْ لَ ﴿
 يف  ييِّ لِ وَ  تَ نْ أَ  ضِ رْ ألَ اْ وَ  اتِ وَ م  السا  رَ اطِ فَ ﴿اللهم  ،571﴾وَ هُ  الا إِ  هَ لَ إِ  الَ  هللاُ  ِبَ سْ حَ ﴿
أو  ؛576عزاه البن جرير ،574﴾يَ الِِ لصا  ابِ ِن قْ لِْ أَ ا وَ م  لِ سْ  مُ ِن فا وَ ت َ  ةِ رَ خِ آلاْ ا وَ يَ ن ْ الد  

ما وال إله لعبد ما غري هللا موجود فال ة املذكورة إله لعبد يثكل شيء من احلي   نقول
فالكالم دال على  ، وعلى التقادير الثالثغري هللا موجود 575ةيشيء من تلك احليث

 الوجود وهو املقصود.  يهللا ال شريك له يف حقيق نأ

                                       
 "ما" ساقطة من ع. - 558
بن أب بكر بن دمحم بن أب بكر بن عثمان بن دمحم بن خضر بن أيوب ابن دمحم بن مهام  هو عبد الرمحن - 570

، الشافعي )جالل الدين، أبو الفضل( عامل مشار  يف أنواع من العلوم، الدين اخلضريي األصل، الطولوين، املصري
 .6/129، معجم املؤلفني راجع: 811/1006مات سنة 

 "هللا" ساقطة من ع. - 571
 .61اقتباس من سورة التوبة، اآلية:  - 572
 .128اقتباس من سورة التوبة، اآلية:  - 571
 .101اقتباس من سورة يوسف، اآلية:  - 574
ولد يف  تهد،مفسر، مقرئ، حمدث مؤرخ، فقيه، أصويل، جمبن يزيد الطربي، أبو جعفر،  هو دمحم بن جرير - 576

 .8/147، معجم املؤلفني راجع:. 110/821آمل طربستان، مات سنة 
 يف ع : احليثية املذكورة. - 575
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ا وال يعبده ا وال يفتقر إليه مفتقر مّ ما ال يطلبه طالب مّ  موجودا نأ  واحلاصل
ه ن" على أ داللة "ال إله إال هللانيوقد تب املطلوب له من الكمال  ملا عندها إالعابد مّ 

 كذلك ال كمال له إال ابهلل  ا إال ابهللكما ال وجود لشيء مّ ف ا إال هلليال كمال ذات
التابعة ت الماوكذلك الك وكل ما ال وجود له إال بغريه فالوجود لذلك الغري حقيقة

إال هلل سبحانه على ة يللوجود فلم يقع اإلفتقار إال إىل هللا تعاىل وال العبود
 عُ جَ رْ يُـ  هِ يْ لَ إِ وَ ﴿يف كل مسلك وطريق  678﴾ىهَ تَـ نْـ مُ الْ  كَ بِّ  رَ ىَل إِ  نَّ أَ وَ ﴿ .577التحقيق

 واحلمد هلل رب العاملني. وابهلل التوفيق ،578﴾هِ يْ لَ عَ  لْ كَّ َو تَـ وَ  هُ دْ بُ اعْ فَ  هُ لُّ كُ   رُ مْ ألَ اْ 

" خنتم هبا الكتاب فيما ورد من األحاديث يف فضل "ال إله إال هللا مة  خات
ء اورج هم أمجعنيهلم وصحبآوعليهم وعلى  ملسو هيلع هللا ىلصني يالنب [101]اتربكا بكالم خامت 

 أحاديثه كالواحد وكاألربعنيا من غ شيئول نصيب من اخلري احلاصل ملن يبلحلص
فوعاها فأداها   ،سع مقاليت ر هللا امرائ}نض :ملسو هيلع هللا ىلصيتضمنها قوله وذلك كالنضارة اليت 

ا كما سعه، نا حديثا فأداه عنسع م ر هللا امرائ}نض :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  590كما سعها{
بلغها  ا كلمة  فنر هللا رجل سع م}نض :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  591فُرب ُمبلغ  أوعى من تسامع{

والبعث يف زمرة وكالشفاعة واملغفرة  ،592مبلغ أوعى من تسامع{ كما سعها، فُرب
}من حفظ على  :ملسو هيلع هللا ىلصحنو قوله  وغريها من األمور اليت يتضمنها، ةمء يوم القياالعلم

                                       
 "على التحقيق" ساقطة من ع. - 577
 .42سورة النجم، اآلية:  - 579
 .121اقتباس من سورة هود، اآلية:  - 578
 .1507، رقم: 1/249لشعب اإلميان: ، اجلامع البيهقيراجع:  - 590
 .28155، رقم: 10/22: كنـز العمال  راجع: - 591
 .1507، رقم: 1/249، اجلامع لشعب اإلميان: البيهقيراجع:  - 592
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صلى وقوله  591فقيها عاملا{أميت أربعي حديثا من أمر دينها بعثه هللا يوم القيمة 
ء أن يغفر هللا له، غفر له وأعطاه ا أربعي حديثا رجن}من كتب ع :هللا عليه وسلم
}من حفظ على أميت أربعي حديثا من أمر دينها  : ملسو هيلع هللا ىلص وقوله 594ء{اثواب الشهد

}من حفظ على أميت  :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  596له شافعا وشهيدا{ توكن ،بعثه هللا فقيها
 595ة شئَت{نأبواب اجل يمن أ قيل له ادُخلْ  ،ينفعهم هللا تعاىل هباأربعي حديثا 

 ملسو هيلع هللا ىلصخرج علينا رسول هللا  :قال هنع هللا يضرفيما روي عن علي  يء النبو اوكالرمحة يف الدع
  قال ؟ؤكاومن خلف !قيل ي رتسول هللا ،ثلث مرات ،ئيا}اللهم ارحم خلف :فقال

عزاه احلافظ  597ها الناس{ ويعلمون ،ويروون أحاديثي ،الذين أيتون من بعدي
 منهم الطرباين [101ب]جلماعة  يف اجلامع الكبري -599رمحه هللا- السيوطي

ورويناه موصوال عن شيخنا العارف ابهلل العامل  وغريهم، 580واخلطيب  598زيمُ رْ هُ الرامَ و 
 ي الفضل صفي الدين أمحدـدي الشيخ أبيسالراسخ احملقق الكامل األكمل املكمل 

                                       
  .28192، رقم: 10/224: كنـز العمال  راجع: - 591
 .28221، رقم: 10/212: كنـز العمال  راجع: - 594
 .1685، رقم: 1/240، اجلامع لشعب اإلميان: البيهقيراجع:  - 596
 .28195، رقم: 10/226: كنـز العمال  راجع: - 595
 .28209، رقم: 10/228: كنـز العمال  راجع: - 597
 ساقطة من ع."رمحه هللا"  - 599
بن خالد الرامهرمزي )أبو دمحم( حمدث، حافظ أديب، شاعر، مات سنة  هو احلسن بن عبد الرمحن- 598
 .1/216، معجم املؤلفنيراجع: . 150/871
البغدادي، أبو بكر، املعروف ابخلطيب: أحد احلفاظ املؤرخني املقدمني. مولده  بن علي بن اثبت هو أمحد - 580

 . 1/172، األعالم للزركلي راجع:. 451/1072يف غزية، مات سنة 
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 582وأمده ده هللا يف السر واإلعالنيأ- 581املدين الشهري ابلقشاشي لدجاينبن دمحم ا
زله بظاهر املدينة ـمساعا من لفظه مبن مني،آ -ظاهرا وابطنا مبزيد الفضل واإلحسان

أفضل الصالة والسالم عن شيخه العارف ابهلل احملقق أب املواهب رة على ساكنها و املن
 -طاب ثراه-ث املدين  581اوينالقرشي العباس الش أمحد بن علي بن عبد القدوس

 بن ايعن شيخ اإلسالم الزين زكر  ،584عن شيخ اإلسالم الشمس دمحم بن أمحد الرملي
 587عبد الرمحن 585دي اجلو ـربعة أبمشاخيه األ عن ،586دمحم السنيكي القاهري األزهري

 ميا أب بكر بن أمحد بن إبراهموابن عمه ل دمحم ابن اجلمال دمحم املرشديي الفضائـوأب
افظ الرحلة احلبن ا 588ي حفص عمرـي  القاسم وأبـواحلافظ النجم أب ،589املرشدي

                                       
بروكلمان: أمحد بن دمحم بن  الدجاين، البدري، احلسيين، األنصاري، املدين، ويف بن دمحم بن يونس هو أمحد - 581

، املالكي، الشهري ابلقشقاشي )صفي الدين( صويف مشار  يف أنواع من العلوم. ولد عبد النيب بن يونس اليمين
 .2/170 ،معجم املؤلفنيراجع: . 1071/1551ابملدينة، مات سنة 

 يف ع : وأمدان. - 582
، ث املدين، املعروف ابلشناوي، أبو املواهب. عامل، بن دمحم املصري بن علي بن عبد القدوس هو أمحد - 581

 .2/12 ،معجم املؤلفنيراجع: . 1029/1518أديب، مات سنة 
، األنصاري، الشافعي )شهاب الدين( عامل، فقيه، مات سنة املنويف، املصري، الرملي هو أمحد - 584
 .1/224،معجم املؤلفنيراجع: . 867/1660
ن الدين، أبو الشافعي )زي بن زكراي األنصاري، السنيكي، القاهري، األزهري هو زكراي بن دمحم بن أمحد - 586

حيىي( عامل مشار  يف الفقه والفرائض والتفسري والقراءات والتجويد واحلديث والتصوف والنحو والتصريف واملنطق 
 .4/192، معجم املؤلفنيراجع: . 825/1620واجلدل. ولد بسنيكة، مات سنة 

 يف ل : أب اجلواد. - 585
بن علي بن إسحاق بن دمحم بن حسن بن دمحم بن عمر بن عبد العزيز بن مصلح زين الدين  هو عبد الرمحن - 587

بن يوسف بن حممود القرماين احلنفي  وسبط الربهان إبراهيم الداري اخلليلي الشافعي أخو أمحد أبو الفرج التميمي
 .4/86الضوء الالمع،  راجع:. 975/1471بفلسطني، مات سنة  املاضيني ويعرف بشقري. ولد يف مدينة اخلليل

هو أبو بكر بن دمحم بن أب بكر بن علي بن يوسف الذروي األصل، املكي، الشافعي، ويعرف ابملرشدي،  - 589
 .1/72 ،معجم املؤلفنيراجع: . 920/1417م وجماميع، مات سنة فقيه، أديب. له نظ



276 
 

 

ي احملاسن دمحم بن إبراهيم املرشدي ـكلهم عن اجلمال أب  700دمحم بن فهد املكي يالتق
 :الاملؤذن ابملسجد احلرام ق قرأت على إبراهيم بن دمحم احلريري :قال 701املكي احلنفي

أان يوسف بن  :وأان يف الرابعة بدمشق قال 702يمدحيىي بن إسحق اآلأان إسحق بن 
قال أان أبو الفضل جعفر  701أان أبو الفتح انصر بن دمحم الوبري :قال ،خليل احلافظ

 :قالإمالء  704ثنا أبو بكر أمحد بن الفضل الباطرقاينحد :قال بن عبد الواحد الثقفي
دمحم بن  حدثنا :قال ،هبا أان أمحد بن أب عبيدة الكويف :قال دمحم بن إسحق حدثنا

ابن أب فديك عن  حدثنا :قال نا أمحد بن عيسى العلويحدث :قال ،احلسني اهلمداين
- عن ابن عباس ،بن يساراء اعن عط ،[104]ا عن زيد بن أسلم ،هشام بن سعد

}اللهم : ملسو هيلع هللا ىلصقال  :يقول هنع هللا يضر ي طالبـت علي بن أبمسع :قال -رضي هللا عنهما
يروون أحاديثي  ،الذين أيتون من بعدي  ؤك؟ قالامن خلف  قلنا ئي،اارحم خلف

-ة فيما رويناه عن شيخنا نالفوز ابحللول يف اجلـوك 706ها الناس{ ويعلمون ،يتنوتس

                                                                                          
 "أبـي  القاسم وأبـي حفص عمر" ساقطة من ع. - 588
األصفوين، ث ، بن عبد هللا بن فهد، اهلامشي، العلوي هو دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم - 700

. 971/1455املكي الشافعي، املعروف اببن فهد )تقي الدين( مؤرخ، ولد أبصفون من صعيد مصر، مات سنة 
 .11/281، معجم املؤلفنيراجع: 

املرشدي: فقيه، من املفتني ، الفوي األصل، املكي، احلنفي، مجال الدين بن أمحد هو دمحم بن إبراهيم - 701
 .6/100 ،األعالم للزركليراجع:  .918/1415املدرسني. ولد وتعلم مبكة، مات سنة 

، نزيل دمشق )عفيف الدين( حمدث عمل لنفسه اآلمدي هو إسحاق بن حيىي بن إسحاق بن إبراهيم - 702
 .2/218، : معجم املؤلفنيراجع. 726/1126 معجما، مات سنة

 مل أقف على ترمجته. - 701
)أبو بكر( مقرئ، حمدث،  بن الفضل بن دمحم بن أمحد بن دمحم بن جعفر الباطرقاين، األصبهاين هو أمحد - 704

 .2/46، معجم املؤلفني راجع:. 450/1057مات سنة 
 .28209، رقم: 10/228: كنـز العمال  راجع: - 706
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 أخربان أبو العباس :قال بسنده السابق إىل اجلمال املرشدي -705فسح هللا يف مدته
وأان أمسع ابلقاهرة يف  ،فيما قري عليه اإلسكندريإبراهيم بن دمحم بن دمحم  أمحد بن

أان عبد الرمحن بن  ،ي بكر الصويفـأان علي بن عمر بن أب ،قدم عليناالرحلة الثالثة 
د بن دمحم بن الفضل بن شهراير أان أبو علي أمح ،أان أبو طاهر الِسَلفي ،مكي

 :ثناحدمال أ أبو دمحم هبة هللا بن دمحم بن احلسن النيسابوري :707ثناحدهبا  ،صبهايناأل
 بن دمحم الصغايناأبو علي احلسني  :ثناحد ،احلافظعبد هللا أبو عبد هللا دمحم بن  احلاكم

إمسعيل ابن حيىي  :ثناحدالعال بن مسلمة  :ثناحد ء دمحم بن محدوياأان أبو رج ،ورْ مبَِ 
رضي هللا عنهما  عن ابن عباس ،عن طاوس ،عن ليث ،الثوري عن سفيان ،التميمي

به  ة  ويردنحدا يقيم به تسوا }من أدى إىل أميت حديثا :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا 
 .709ة{نبدعة  فله اجل

 يالكرمي بلسان الذل واإلفتقار أن يدخلين ووالدال من هللا سائ :فأقول
ي من احملبني يف خالص رمحته ـخي وإخواين وأصحاب ومن وقف على كتابومشائ
وأن  ه املصطفى املختاريء نبادعوأن حيشران فيمن دخل يف بركات  األقطار ةالواسع

 اد كرميو ه جنإ [104ب] اية عند الرواية والدرايةجيعلين ومن بلغ بتوفيقه من أهل الرع
عدد خلق هللا  آله وصحبه أمجعنيدان دمحم وعلى يمني. وصلى هللا على سآ رؤف رحيم

 بدوام هللا امللك احلق املبني.

 

                                       
 يف ع : قدس سره. - 705
 يف ع : أان. - 707
 .46471، رقم: 9/520راجع: جامع الكبري،  - 709
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 ل  و الديث األ

دي الشيخ صفي الدين يأخربين شيخنا العارف ابهلل وقدويت إىل هللا سبحانه س
 ايبسنده السابق إىل القاضي زكر  -708ده هللا تعاىليأ -املدين  لدجاينا بن دمحم أمحد
ابنة  عن أم أمحد زينب ،ي العباس أمحد بن اجلوخيـعن أب ،العز بن الفراتأان   قال

أان  ،أان أبو علي حنبل بن عبد هللا بن الفرج الرصايف ،مكي بن علي بن كامل احلرانية
أان أبو علي احلسن ابن علي  ،بن عبد الواحد بن احلصنياأبو القاسم هبة هللا بن دمحم 

 ،أان عبد هللا بن اإلمام أمحد بن حنبل ،أان أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ،التميمي
عن عبد هللا بن عبد  ،أان إمسعيل ابن عباس ،بن مهدي أان إبراهيم ،يـأب :حدثنا
 ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب هنع هللا يضر عن معاذ بن جبل ،ي حسني عن شهر بن حوشبـبن أب الرمحن

 .710{إال هللاة شهادة أن ال إله ن}مفاتيح اجل :ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول هللا  :قال

 الديث الثاين  

فسح -املدين  لدجاينبن دمحم ا الدين أمحد يدي الشيخ صفيأخربين شيخنا س
عن العالمة  -قدس سره - اويني املواهب أمحد الشـعن الشيخ أب -711هللا يف مدته

عن احلافظ جالل الدين  ،مال يوسف األرميويناجل ديعن الس ،أمحد بن قاسم العبادي
 ،عن اجلمال عبد هللا بن العال علي الكناين احلنبلي ،الشمين يعن التق ،السيوطي

بن  ا زينب بنت مكيأخربتن ،ء الدين أبو احلسن علي بن أمحد العرضيأان عال :قال
 ،ثنا الوليد بن مسلمحد :قال ،السابق إىل اإلمام أمحد بن حنبلبسندها  علي احلرانية

                                       
 يف ع : قدس سره. - 708
 .22102، رقم: 15/419بن حنبل،  مسند اإلمام أمحد راجع: - 710
 يف ع : قدس سره. - 711
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عن  ،حدثه ةيي أمـجنادة بن أب أن عمري بن هانئحدثين  ،األوزاعي [106]اثنا حد
وحده ال  ال إله إال هللا }من شهد أن :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  ،عبادة بن الصامت

ورتسوله وابن أمته  702عيسى عبد هللا نوأ ،ا عبده ورتسولهدمحم نوأ ،شريك له
 ،البعث حق نوأ ،النار حق نوأ ،ة حقناجل نوأ ،إىل مرمي وروح منهوكلمته ألقاها 
 .711ء{اة الثمانية شنأبواب اجل ية على ما كان من عمل من أنأدخله هللا اجل

 الديث الثالث  

بسنده إىل الشمس دمحم  -714متع هللا املسلمني بطول حياته-شيخنا  أخربين
 عن احلافظ مشس الدين ،عن شيخ اإلسالم علي بن ايسني الطرابلسي ،الرملي

ي العباس ـعن أب عمر دمحم بن أب ،عن أم دمحم بنت عمر بن عبد العزيز ،السخاوي
سابق إىل ي حنبل بسنده العل يـعن أب ،ي احلسن الصاحليـعن الفخر أب ،الصاحلي

عن  ،عن أشياخه ،ن عطيةعن مشر ب ،أان األعمش ،ةثنا أبو معويحد ،اإلمام أمحد
ئة فأتبعها يإذا عملت تس  قال ،أوِصن !قلت ي رتسول هللا} :قال هنع هللا يضر ي ذرـأب

هي   ؟ قالأمن السنات ال إله إال هللا !ي رتسول هللا  قلت  حسنة متحها. قال
 .716أفضل السنات{

 

 
                                       

 يف ل : عبده؛ و"هللا" ساقطة من ل. - 712
 .1416، رقم: 4/156؛  والبخارى، كتاب األنبياء: 29، رقم: 46، كتاب اإلميان: ص: مسلم راجع: - 711
 يف ع : قدس سره. - 714
 . 21497، رقم: 16/195بن حنبل،  مسند اإلمام أمحد راجع: - 716
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 الديث الرابع  

عن النور علي بن  ،ي املواهبـعن شيخه أب -715نفع هللا به -أخربين شيخنا 
عن احلافظ  ،عن احلافظ السخاوي ،الرملي بن محزة عن الشهاب أمحد ، الزايديحيىي

أان أبو العباس أمحد الصاحلي  ،ي اجملد الدمشقيـأان أبو احلسن علي بن أب ،ابن حجر
ل و عبد األ [106ب]أان أبو الوقت  ،ديأان أبو عبد هللا احلسني الزبي ،احلجار
أان أبو دمحم عبد هللا احلموي  ،الداودي أان أبو احلسن عبد الرمحن ،يالسجز 

أان اإلمام أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل  ،أان أبو عبد هللا دمحم الفربري ،السرخسي
ي ـعن أب ،حلاي صـعن أب ،عن مسى ،عن مالك ،عبد هللا بن مسلمة :ثناحد ،البخاري

له امللك  ،وحده ال شريك له ال إله إال هللا  }من قال قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نأ هريرة
 عشر دلُ كانت له عِ   ،يف يوم مائة مرة ،وهو على كل شيء قدير ،وله المد

زا من وكانت له حر  ،ئةيوميت عنه مائة تس ،وكتبت له مائة حسنة ،رقاب
ء به األرجل عمل اومل أيت أحد بفضل مما ج ،يسى حىتيومه ذلك  ،الشيطان

 .717أكثر منه{

 الديث اخلامس  

 -قدس سره - اوينالش عن الشيخ أمحد -718ده هللايأ-شيخنا  719أخربان
عن  ،ايعن القاضي زكر  ،ي احلسن البكريـعن والده الشيخ أب ،عن الشيخ دمحم البكري

                                       
 ع : قدس سره.يف  - 715
، رقم: 6/612؛ وسنن الرتمذى، الدعوات: 2581، رقم: 1090، كتاب الذكر والدعاء، مسلم راجع: - 717

1459. 
 يف ع : أخربين. - 719
 يف ع : قدس سره. - 718
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 املقدسي أان أبو دمحم عبد الرمحن ،أبو احلسن دمحم البالسي أان ،ابن حجراحلافظ 
بو فقيه احلرم أأان  ،يناأان أبو عبد هللا دمحم احلر  ،أان أبو العباس أمحد النابلسي ،الصاحلي

 عبد الغافر الفارسي أان اإلمام أبو احلسني ،يعبد هللا دمحم الصاعدي الفراو 
 اهيمأان أبو إسحق إبر  ،ان اإلمام أبو أمحد دمحم اجللودي النيسابوريأنبأ ،النيسابوري

 :ثناحد ،رييالقش بن احلجاج أبو احلسني مسلم أان احلافظ اإلمام ،الفقيه الزاهد
أنس بن  حدثنا ،عن قتادة ،يـثين أبحد أان معاذ بن هشام ،إسحق ابن منصور

ي معاذ!   }قالعلى الرحل  [105]ارديفه  ومعاذ بن جبل ملسو هيلع هللا ىلصهللا  نيب نأ ،مالك
لبيك ي رتسول هللا   ي معاذ! قال  قال !لبيك ي رتسول هللا وتسعديك  قال

ما من عبد   قال !لبيك ي رتسول هللا وتسعديك  ي معاذ! قال  قال !وتسعديك
ي   قال ،دمحما عبده ورتسوله إال حرمه هللا على النار نوأ ،يشهد أن ال إله إال هللا

ها معاذ عند ـفأخرب ب .721{لوا  إذا يتكقال ؟ها فيستبشروا أفل أخب ب !رتسول هللا
  .721خافة إث الكتمان، أي: اموته أتمث

 الديث السادس  

عن والده علي  ،اوينالش عن الشيخ أمحد -722نفع هللا به -أخربين شيخنا 
 ،عن التقي الشمين ،عن اجلالل السيوطي ،املكي عن ابن حجر ،بن عبد القدوس

بن عبد اهلادي  ي دمحم عبد الرمحنـعن أب ،دمحم بن الكويك 721اهرـي الظعن الشرف أب
 ،عن سهيل ،جرير :ثناحدبن حرب  زهري :ثناحد بسنده السابق إىل مسلم املقدسي

                                       
 .1/126، املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم راجع: - 720
 من ل وع. "خافة إث الكتمان" ساقطة - 721
 يف ع : قدس سره. - 722
 يف ل وع: الطاهر. - 721
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صلى هللا قال رسول هللا  :قال ي هريرةـعن أب ،ي صاحلـعن أب ،بن ديناراعن عبد هللا 
فأفضلها قول ال إله  ،بضع وتسبعون أو بضع وتستون شعبةاإليان } :عليه وسلم

 .724ء شعبة من اإليان{االيو  ،وأدانها إماطة األذى عن الطريق ،إال هللا

   الديث السابع 

عن الشمس  ،اوينالش عن الشيخ أمحد -726ده هللايأ-أخربين شيخنا 
عن أبيه السراج عمر  ،عن علم الدين صاحل البلقيين ،عن اجلالل السيوطي ،العلقمي

عمر بن ي إسحق إبرهيم بن ـعن أب ،عن الشمس دمحم بن القماح ،بن رسالن البلقيين
ي عبد ـعن فقيه احلرم أب ،كالمها  د الطوسييواملؤ  ي الفتح منصور الفراويـعن أب ،رمض

ـي ثنا أبو بكر بن أبحد :قال الفضل الفراوي بسنده إىل مسلم [105ب]هللا دمحم بن 
 ،ابن علية حدثنا :قال أبو بكر عن إمسعيل بن إبراهيم ،كالمها  وزهري بن حرب شيبة

}من  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال  عثمان ن محرانالوليد بن مسلم ع حدثين ،عن خالد
 .725ة{ندخل اجل ه ال إله إال هللانمات وهو يعلم أ

 الديث الثامن  

 عن العالمة أمحد ،ي املواهبـعن شيخه أب -727نفع هللا به -أخربين شيخنا 
عن احلافظ ابن  ،ايعن القاضي زكر  ،ي احلسن البكريـعن الشيخ أب ،بن قاسم العبادي

ي العباس الصاحلي ـعن أب ،ي اجملد الدمشقيـي احلسن علي بن أبـعن أب ،حجر

                                       
 .6020، اإلميان، رقم: 9/494؛ وسنن النسائى، 16،  رقم: 49، مسلم راجع: - 724
 يف ع : قدس سره. - 726
 .489، رقم: 1/628بن حنبل،  ؛ ومسند اإلمام أمحد25، رقم: 46، مسلمراجع:  - 725
 يف ع : قدس سره. - 727
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دمحم بن احلسني أان الفقيه  ،أان أبو زرعة طاهر املقدسي ،أان أبو دمحم األجنب ،احلجار
ثنا حد ،علي القطان ثنا أبو احلسنيحد ،طيبأان أبو طلحة القاسم اخل ،729مياملقد

بن بيان  ثنا عبد احلميدحد ،ويينز د هللا دمحم بن يزيد بن ماجة القاإلمام احلافظ أبو عب
بن   عن هصان ،محيد بن هاللعن  ،عن يونس ،بن عبد هللا ثنا خالدحد ،الواسطي

}ما   ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال عن معاذ بن جبل ،عن عبد الرمحن بن مسرة ،كاهن
يرجع ذلك إىل قلب  ،ي رتسول هللا نوأ ،شهد أن ال إله إال هللاتمن نفس متوت 

 .728موقن إال غفر هللا لا{

  الديث التاتسع 

حسن عن الشيخ  ،ي املواهبـعن شيخه أب -710ده هللاأم-أخربين شيخنا 
 ي إسحق إبراهيمـعن أب ،ابن فهد املكي يعن التق ،عن اجلالل السيوطي ،هييالدجن
 بسنده السابق إىل ابن ماجة ي العباس احلجارـعن أب ،دمحم بن صديق الدمشقيبن 
دمحم  ثينحد ،ورابن منط [107]ا ايكر ثنا ز حد اميإبراهيم بن املنذر اخلز  حدثنا: قال

ال يسبقها عمل  ،}ال إله إال هللا   ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قالت عن أم هاين ،بن عقبة
  .711وال ترتك ذنبا{
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 الديث العاشر  

 ،ثنا بكر بن عبد الرمحنحد ،ي شيبةـأبو بكر بن أب حدثنا ابن ماجةوبه إىل 
 ،ي سعيدـعن أب ،العويفة يعن عط ،ي ليلىـعن دمحم بن أب ،بن املختارثنا عيسى حد

وحده ال شريك  }من قال يف دبر صلة الغداة ال إله إال هللا :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب
كان كعتاق رقبة من   ،وهو على كل شيء قدير ،له امللك وله المد بيده اخلري ،له

 .712ولد إسعيل{

 الديث الادي عشر  

أان أنب ،ايبسنده إىل شيخ اإلسالم زكر  -711كان هللا له-أخربين شيخنا 
بن احلافظ عبد الرحيم  أبو زرعة أمحد ان احلافظ الويلأنبأ ،الشمس أبو عبد هللا القااييت

 ،أان الفخر أبو احلسن بن البخاري ،املراغي ابن أميلةأان أبو حفص عمر أنب ،العراقي
أان  ،أان أبو الفتح عبد امللك الكروخي ،أان أبو حفص عمر بن طربزد البغدادي

أان أبو العباس دمحم  ،أان أبو دمحم عبد اجلبار اجلراحي املروزي ،القاضي أبو عامر األزدي
 ،دمحم بن عيسى بن سورة الرتمذي أان احلافظ احلجة أبو عيسى  ،ي املروزيـاحملبوب
 :قال كثري األنصاريبن  ا ثنا موسى بن إبراهيمحد ،يـثنا حيىي بن حبيب ابن عربحد

صلى مسعت رسول هللا  :يقول مسعت جابر بن عبد هللا :قال مسعت طلحة بن خراش
 . 714ء المد لل{االدعوأفضل  }أفضل الذكر ال إله إال هللا :يقول هللا عليه وسلم
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ولد أنس ابن  716من أخربان دمحم بن علي األنصاري :قال ابن حبان :قلت
 به مثله. يـحيىي بن حبيب بن عرب حدثنا [107ب] ابلبصرة مالك

 الديث الثاين عشر  

ثنا حد ،روناثنا يزيد بن هحد ع،بن مني ثنا أمحدحد: قال وبه إىل الرتمذي
أخي سامل بن عبد قدمت مكة فلقيين  :قال دمحم بن واسع حدثنا ،بن سنان 715أزهر

}من دخل  :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نأ 717عن جده ،ثىن عن أبيهفحد هللا بن عمر
له امللك وله المد ييي وييت  ،وحده ال شريك له السوق فقال ال إله إال هللا

وهو على كل شيء قدير كتب هللا له ألف ألف  ،ال يوت بيده اخلري يوهو ح
 .719ئة ورفع له ألف ألف درجة{يعنه ألف ألف تس ىحسنة وم

 الديث الثالث عشر  

عن  ،ثنا الفضل بن موسىحد ،ثنا علي بن خشرمحد :قال وبه إىل الرتمذي
قال رسول هللا  :قال هنع هللا يضرعن علي  ،عن احلارث ،ي إسحقـعن أب ،احلسني بن واقد

قل   غفر هللا لك وإن كنت مغفورا لك قال ن}أال أعلمك كلمات إذا قلَته :ملسو هيلع هللا ىلص

                                       
 يف ع : عن. - 716
 يف ع : زهر. - 715
 "عن جده" ساقطة من ع. - 717
 .1429، رقم: 6/481، الدعوات: سنن الرتمذى راجع: - 719



286 
 

 

العظيم، ال إله إال هللا الليم الكرمي، ال إله إال هللا تسبحان هللا  يالعل ال إله إال هللا
 .718رب العرش العظيم{

عن أبيه مبثل ذلك إال  ،وأخربان علي بن احلسني بن واقد علي بن خشرم :قال
هذا حديث غريب ال  :قال أبو عيسى : احلمد هلل رب العاملني،خرهاآه قال يف نأ

 :قلت هنع هللا يضرعن علي  ،عن احلارث ،اقي إسحـنعرفه إال من هذا الوجه من حديث أب
ي ـعن أب ،بن صاحل يعن عل ،ثنا دمحم بن عبد هللا األسديحد ي شيبةـقال ابن أب

صلى  ي النيبـقال ل :قال يعن عل ،عن عبد هللا بن سلمة ،عن عمرو بن مرة ،إسحق
ه مغفور نمع أ [109]اغفر لك  ن}أال أعلمك كلمات إذا قلَته :هللا عليه وسلم

العظيم، تسبحان رب  يالليم الكرمي، ال إله إال هللا العل ال إله إال هللا ،لك
فرواه من  .740ورب العرش العظيم، المد لل رب العاملي{ السبع السموات
 .ي إسحق من غري وجه الرتمذيـحديث أب

 الديث الرابع عشر  

ي ـعن احلافظ أب ،بسنده إىل احلافظ بن حجر -741نفع هللا به-أخربين شيخنا 
 ي الفرج عبد اللطيفـعن أب ،يدومياملي الفتح دمحم ـعن أب ،اهليثمي ياحلسن عل

بن ابدشاه  نيأبو احلس أنبأان ،أبو منصور دمحم الصرييف أنبأان ،عن دمحم الكراين ،احلراين
 كبرييف املعجم ال قال الطرباين بن أمحداسليمان  742سماحلافظ أبو الق أنبأان: قال
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ثنا حدحيىي بن اليمان  حدثنا دمحم بن عمار املوصلي حدثنا ،بن عبد العزيز يعل حدثنا
عن منران  ،ي مليكة الذماريـعن أب ،ي عبد هللا الشاميـعن أب بن اخلليفةانهال امل

اند يف الناس من قال ال  !}ي بلل : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :عن بالل قال ،اليحصيب
إذا   قال ،ة أو شهر أو مجعة أو يوم أو تساعةنقبل موته بسنة دخل اجل إله إال هللا

 .741وإن اتكلوا{  قال ،يتكلوا

 الديث اخلامس عشر  

بن دمحم بن انفع  أمحد حدثنا :يف الكبري قال ي القاسم الطرباينـوبه إىل أب
ثنا هارون بن حد ،بن عبد العزيز يثنا علحدو  ينئذح ثنا أمحد بن صاحلحد ،الطحان
بن بكر بن عبد هللا  خرمة حدثين 744شجعيبن دمحم األامة اثنا قدحد :قاال عبد هللا

شهد على أ :قال اجلهين بن خالد 746ي حرب ابن زيدـعن أب ،بهعن أ ،ابن األشبح
ه من شهد ن}أْبِشر الناس أ :ملسو هيلع هللا ىلصأرَسلين رسول هللا  :ه قالنأ ي زيد بن خالد اجلهينـأب

 .745ة{نوحده ال شريك له فله اجل أن ال إله إال هللا

 السادس عشر   [018ب]الديث 

ابن عبد الوهاب بن جندة  ثنا أمحدحد :يف الكبري قال الطرباينوبه إىل 
ثنا يعلى بن حد ،ثنا راشد بن داودحد ،بن عياش ثنا إمسعيلحد ،يـثنا أبحد ،وطياحل

ا عند نك  :يصدقه قال وعبادة بن الصامت ي شداد بن أوسـأب حدثين ،شداد بن أوس
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 !ال ي رتسول هللا  فقيل ؟}هل منكم أحد من أهل الكتاب :فقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
فرفعنا أيديَنا تساعة  ،ارفعوا أيدَيكم فقولوا ال إله إال هللا  فأمر بغلق الباب فقال

ك بعثتن هبذه الكلمة وأمرتن نالمد لل اللهم إ  يده ث قال ملسو هيلع هللا ىلص ث وضع النب
هللا قد غفر  نأبشروا فإ  ك ال ّتلف امليعاد ث قالنإ ،ةنهبا ووعدتن عليها اجل

 . 747لكم{

يف مسنده  بن بن عمرو بن عبد اخلالق البزار قال احلافظ أبو بكر أمحد :قلت
ثنا إمسعيل حد ،السكوين يثنا احلسن بن علحد السجستاين ثنا عمر بن اخلطابحد

وعبادة حاضر فصدقه  عن يعلى بن شداد بن أوس ،عن راشد بن داود ،اشيبن ع
  ال ي أهل الكتاب فقلنا  يعن ؟}فيكم غريب :فقال ملسو هيلع هللا ىلصابيعنا رسول هللا  :وقال

فرفعنا أيدينا  ارفعوا أيديكم فقولوا ال إله إال هللا  فأمر بغلق الباب وقال رتسول!
ة نها ووعدتن عليها اجل وأمرتن بك بعثتن هبذه الكلمة ناللهم إ  تساعة ث قال

  .749هللا قد غفر لكم{ نأبشروا فإ  ك ال ّتلف امليعاد، ث قالنوإ

: وهذا احلديث أصل وهذا ال نعلمه يروي إال هبذا اإلسناد. قلت البزار :قال
ن األجنيب عن خ الطريقة الذكر جلماعة من املريدين ويف التحفظ عمشائلتلقني 

 وهللا أعلم. طريقتهم فيما خيصهم
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 الديث السابع عشر  

 حدثنا بن إبراهيم أمحد حدثنا :قاليف الكبري  الطرباين [108]اوبه إىل 
 عن الزهري ،ي عبد هللا بن العالـأب حدثناعال بن زيد البن عبد هللا بن  748إبراهيم

ي ـابن أب عبد الرمحن حدثين ابن احلنطباملطلب بن عبد هللا  حدثنا :واألوزاعي قاال
 ملسو هيلع هللا ىلصيف غزوة غزاها ث ضحك رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصا مع رسول هللا نك  :ي قالـأب حدثينعمرة 
دمحما  نوحده ال شريك له وأ ال إله إال هللا ن}أشهد أ :بََدْت نواجذه قال حىت

ة على ما كان من نهما أحد  يوم القيمة إال دخل اجل عبده ورتسوله، ال يلقى هللا ب
  .760عمل{

 الديث الثامن عشر  

أخربين أبو  :قال بسنده إىل احلافظ ابن حجر -761نفع هللا به-أخربين شيخنا 
ي ـعن احلافظ أب ،ةياملقدس عن أم عبد هللا زينب ابنة الكمال ،املعايل عبد هللا احلالوي

ي احلسن احلداد ي علـعن أب ،خليل الداراين ي سعيدـعن أب ،يوسف الدمشقي احلجاج
عجم قال يف امل الطرباين 762سمأبو الق أنبأان احلافظ صبهايناأل دأمح أبو نعيم أنبأان

ثنا احلسني بن علي بن يزيد حدالعجلي  بن حامتثنا احلسني بن دمحم حد األوسط
د هللا بن يعن عب ،عن موسى الصغري ثنا حفص العامريحدي ـحدثين أب ،الصداين
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}من قال ال إله إال  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال هنع هللا يضر ي هريرةـعن أب ،عتبةعبد هللا بن 
 .761نفعته يوما من دهره ولو بعد ما يصيبه العذاب{ هللا

من مات على  نعلى أ األصول الدالةوما يف معناه من هذا احلديث   قلت
ر ومات ئالنار بذنوبه ال خيلد يف النار ولو كان من أصحاب الكبا 764دخلالتوحيد ث 

ال  مرفوعا عند الطرباين بال توبة خالفا للمعتزلة مما يفسر حديث عبد هللا بن عمرو
 :أي ،شر  عمل وما يف معناهالذنب كما ال ينفع مع  [108ب]يضر مع اإلسالم 

: نفعا يوجب دخوله أي ،مع الشر  عملٌ  يضره مضرة توجب خلوده كما ال ينفع  ال
 هِ بِ  كَ رَ ُيشْ  نْ أَ  رُ فِ غْ ي َ  الَ  هللاَ  نا إِ ﴿منها قوله تعاىل  صول مقطوع هبا،وذلك أل ة،ناجل
إذهب فناد يف  !}ي ابن اخلطاب :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  766﴾ءُ آشيَ  نْ مَ لِ  كَ لِ ذَ  ونَ ا دُ مَ  رُ فِ غْ ي َ وَ 

وأما الكافر فيطعم } ،فال ينايف حديث ،765ة إال املؤمنون{نالناس ال يدخل اجل
خرة مل يكن له حسنة يعطى هبا إىل اآل 757إذا أفضى حىتحبسناته يف الدنيا 

 :عن ابن مسعود مطلق اإلاثبة ملا رويال ة، ن: خريا جييِن مثرته يف اجلأي ،769{خريا
ما إثبة الكافر؟   قيل ،وال كافر إال أثبه هللا }ما أحسن مسن من مسلم

إن كان قد وصل رمحا أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثبه هللا تعاىل   759قال
  عذااب دون خرة؟ قالوما إثبته يف اآل  قيل املال والولد والصحة وأشباه ذلك،
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 وطيعزاه احلافظ السي ،750﴾ابِ ذَ عَ الْ  دا شَ أَ  نَ وْ عَ رْ فِ  لَ آوا لُ خِ دْ أَ ﴿العذاب وقرأ 
أاب هلب أعتق جارية له  نأ ي سلمةـوعن زينب بنت أب وغريمها عنه للحاكم والبيحقي

يف النوم  فرأى أاب لب بعض أهله} ،ملسو هيلع هللا ىلص وكانت ارضعت النيب 751يقال هلا ثُويبة
ي تُسقيُت يف هذه مىن وأشار  نما وجدت بعدكم راحة  غري أ  ا وجد؟ فقالفسأله م

  .عزاه السيوطي لعبد الرزاق .762{هامه يف عتقي ثويبة إىل النقرة اليت حتت إب

اعتقها  أبو هلب كانو ي هلب ـألب وثويبة موالةٌ  ُعروة" :قال ويف صحيح البخاري
بكسر  751احليبةمات أبو هلب أُريَه بعض أهله بشر ِحيَبٍة  لماف ،ملسو هيلع هللا ىلص ضعت النيبفأر 

: راحة أي ،بعدكم [110]امل ألَق  أبو هلب :ماذا لقيَت؟ قال :فقال 754الةاحلاملهملة 
 انتهى.  756"ثويبة يعتاق هذه ب سقيت يفينغري أ

عن  والذي رأى أاب هلب يف املنام هو العباس فيما ذكره احلافظ ابن حجر
 ، للكفارما ورد من بطالن اخلري قال البيهقي" :حجرث قال احلافظ ابن  755بيهقيال

وجيوز أن خيفف عنهم من  ةنهلم التخلص من النار وال دخول اجل م ال يكونّنفمعناه أ
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م سوى الكفر مبا عملوه من توجبونه على ما ارتكبوه من اجلرائالعذاب الذي يس
 انتهى.  757"اخلريات

ة كما يعصه ال يضر مع اإلميان منالقائلني أب 759فظهر بطالن مذهب املرجئة
فال حجة هلم يف حديث ابن عمرو السابق وال ما يف معناه  ،ال ينفع مع الكفر طاعة

 ن.مثل ما نورده اآل

 الديث التاتسع عشر  

ثنا حد ،عبد العزيز بن يثنا علحد :قال يف الكبري وابلسند السابق إىل الطرباين
بن دمحم بن  عن إبراهيم ،ثنا سفيانحد ،ثنا حيىي بن ميانحد ،دمحم بن عمار املوصلي

}من قال  :قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب ،عن عبد هللا بن عمرو ،عن مسروق ،عن أبيه ،املنتشر
معناه مبقتضى األصول الصحيحة َمن  نفإ ،758مل يضره معها خطيئة{ ال إله إال هللا

مات على التوحيد مل يضره معه خطيئة ولو كبريًة مات عليها بال توبة مضرة توجب له 
مضرة الدخول يف اجلملة ا موأ مل يغفر له، ناخلروج بوعد هللا أاخللود، بل ال بد من 

 ء  يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  هللاُ وَ  ءُ آشيَ  نْ مَ  بُ ذِّ عَ ي ُ وَ  ءُ آشيَ  نْ مَ لِ  رُ فِ غْ ي َ ف َ ﴿ة ئفهو حتت املشي
 اغفر لنا وال تعذبنا اي أرحم الرامحني. مالله ،770﴾ير  دِ قَ 

                                       
 .8/146، فتح الباري شرح صحيح البخاري راجع: - 757
ْرِجي - 759

ُ
ْرجئِة وامل

ُ
ْرِجئِة وهم ِفْرقٌة من ِفَرِق اإِلسالم يـَْعتقدون أَنه ال َيُضر امل

ُ
ِة قال ابن األَثري ورد يف احلديث ذكر امل

مع اإِلميان َمْعِصية كما أَنه ال ينفع مع الكفر طاعة مسوا ُمْرِجئًة أَلن هللَا أَْرَجَأ تعذيَبهم على املعاصي َأي َأخرَه 
 .1/91: لسان العرب، راجععنهم. 

 .22691/4096، رقم: 8/596، : اجلامع الكبريراجع - 758
 .294اقتباس من سورة البقرة، اآلية:  - 770
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 عشرين   الديث املويف

ثنا عمرو بن حد ،ثنا إبراهيمحد :يف األوسط قال وابلسند السابق إىل الطرباين
 ،ثنا عمر بن سعيد بن سرحة التنوخيحد ،بن سليمان النمريي ثنا فضيلحد ،خلف

 عن عثمان ابن ،بن العاص عن عبد هللا بن عمرو ،بيعن سعيد بن املس ،عن الزهري
فيما جناة هذا  !اي رسول هللا :قلت :قال ي بكر الصديقـعن أب ،عفان [110ب]

 ن ال إله إال هللاْدُت عليها عمي فَأابها شهادة أيف الكلمة اليت َأرَ } :فقال األمر
 .771دمحما رتسول هللا{ نوأ

 الديث الواحد والعشرون  

ثنا حد ،بن إبراهيم ثنا أمحدحد :يف الكبري واألوسط قال وبه إىل الطرباين
ثنا حد ،ثنا الصلت ابن عبد الرمحن الزبيديحد ،الدمشقي ن بن عبد الرمحناسليم

ي ـعن أب لزي جمـعن أب ،عن قتادة ،ابن عبد هللا عن عبد الرمحن ،الثوري سفيان
}إذا شرع أحدكم ابلرمح إىل  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :772عن عبد هللا قال ،عبيدة

 .771فلريفع عنه الرمح{ الرجل فإن كان تسنانه عند ثغرة حنره فقال ال إله إال هللا

 الديث الثاين والعشرون  

 ار بن خالدمثنا عحد ،بن عمرو البزار ثنا أمحدحد ،يف الكبري وبه إىل الطرباين
 :عن أبيه قال ،ي مالك األشجعيـعن أب ،املزين القاسم بن مالك حدثنا ،الواسطي

                                       
 .2918، رقم: 1/174، املعجم األوسط راجع: - 771
 "قال" ساقطة من ع. - 772
 .58، رقم: 1/28، املعجم األوسط راجع: - 771
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فإذا قالوها  ،يقولوا ال إله إال هللا حىت}أُمرت أن أقاتل الناس  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 
 .774 دمائهم وأموالم إال حبقها وحساهبم على هللا{نعصموا م

 الديث الثالث والعشرون  

 أبو دمحم أنبأان بسنده إىل احلافظ ابن حجر -776بهنفع هللا -أخربين شيخنا 
أبو  أنبأان ،الطربي إبراهيم اإلمام رضي الدين أبو أمحد أنبأان ، املكيعبد هللا ابن دمحم

 أنبأان ،صفهاينالسلفي األ أبو طاهر أمحد أنبأان ،بن هبة هللا بن سالمة ياحلسن عل
 هدويَ بو بكر أمحد بن موسى بن ِمرْ أ ثناحد :قال أبو عبد هللا القاسم بن الفضل الثقفي

أبو شهاب  حدثناالبلخي  775يةبن متو  اسم عبد الرمحنثنا أبو القحدفظ إمالء احلا
ثنا عبد هللا بن حد ،مكي بن إبراهيم البلخي حدثنا ،يالبلخ العويف معمر بن دمحم

ي بكر بن عبد الرمحن ابن ـموىل أب يعن مسَُ  ،املزين ي هندـسعيد بن أب [111]ا
}من قال ال إله  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :يقول ه مسع أاب هريرةني صاحل أـعن أب ،احلرث
له امللك وله المد وهو على كل شيء قدير عشر  ،وحده ال شريك له إال هللا

ْدل ئة وكانت عِ يعنه هبا مائة تس ح كتب هللا له هبا مائة حسنة ومىمرات حي يصب
ى، ومن قالا مثل ذلك حي يسي كان له مثل يس حىترقبة وحفظ هبا يومه 

 .777ذلك{

 

                                       
 .2505، رقم 6/1، اإلميان: ؛ سنن الرتمذى21، رقم: 41، كتاب اإلميان، ص: مسلم راجع: - 774
 يف ع : قدس سره. - 776
 يف ع : مرتية. - 775
 .8770، رقم: 8/19الكربى، كتاب األذكار،  سنن النسائي راجع: - 777
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 الديث الرابع والعشرون  

أخربين  :قال بسنده السابق إىل اجلمال املرشدي -779هللا هديأ-أخربين شيخنا 
ي روح ـعن أب ،بن عساكر ي الفضل أمحدـعن أب ،بن املظفر احلسيين يبن عل إبراهيم

 ي سعيدـسم متيم بن أباأبو الق أنبأان ،ي الفضل اهلرويـ بن أبعبد املعز بن دمحم
 بن أبو احلسن دمحم أنبأان ،ي البحاثبن دمحم يأبو احلسن عل احلاكم أنبأان ،اجلرجاين

ابن  أنبأان :قال البسيت بن حبان بن أمحد دمحم احلافظ أبو حامت أنبأان ،أمحد الزوزين
دراجا  نأ أخربين عمرو بن احلرث ،ثنا ابن وهبحد ،ثنا حرملة بن حيىيحد ،ِسلم

}قال  :ه قالنأ ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  ،ريسعيد احلدـي عن أب ،ي اهليثمـحدثه عن أب
ال إله إال  !قل ي موتسى  قال ،علمن شيئا أذكرك به وأدعوك به !موتسى ي رب

ا أريد منإ  قل ال إله إال هللا. قال  كل عبادك يقول هذا. قال  !. قال ي ربهللا
السموات السبع واألرضي السبع يف كفة  نلو أ !قال ي موتسى ،شيئا ّتصن به

 .778ال إله إال هللا{ نه وال إله إال هللا يف كفة مالت ب

 واحلاكم بيهقيوال جلماعة منهم أبو يعلى عزاه احلافظ السيوطي :قلت
علمي شيئا  !}قال موتسى ي ربأيضا بلفظ  ي سعيدـعن أب ،وأبو نعيم [111ب]

كل عبادك   !. قال ي ربقل ال إله إال هللا !قال ي موتسى ،أذكرك به وأدعوك به
ا أريد شيئا منإ !ي رب  ال إله إال أنت قل ال إله إال هللا. قال  يقول هذا. قال

غريي واألرضي  نالسموات السبع وعامره نلو أ !قال ي موتسى ،ّتصن به

                                       
 يف ع : قدس سره. - 779
 .914، عمل اليوم والليلة، رقم: سنن النسائي :راجع - 778
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وعزاه يف مكان  790،مالت هبم ال إله إال هللا{ وال إله إال هللا يف كفة السبع يف كفة
}تسأل موتسى ربه حي أعطاه التورية  :ي سعيد أيضا بلفظـعن أب ،ي يعلىـخر إىل أبآ

كل عبادك    فقال موتسى ،يدعو هبا فأمره أن يدعو بل إله إال هللاأن يعلمه دعوة 
 نلو أ !فقال تعاىل ي موتسى ،يدعو هبذا وأان أريد أن ّتصن بدعوة أدعوك هبا

ضعت ال إله إال هللا يف كفة والبحار وما فيها وضعوا يف كفة وو السموات وتساكنها 
 .791زََنْت ال إله إال هللا{لوَ 

ويض ك فيها طريق التفغريي" من املتشاهبات اليت ُيْسلَ  نعامرهو : رواية "قلت
لل والثاين إن كان مبجرد الفكر اخلل أسلم وأحكم أَلْمِن صاحبه من و واأل ،أو التأويل

وإن كان عن  وق َطْور العقول من طريق أفكارها،معرفة املتشاهبات ف نفإ طر،ففيه خ
تماله على نفي التشبيه املوافق فهو أتويل الراسخني يف العلم الذي مع اش يَوْهٍب إهل

يصرفه أهل النظر ليس فيه صرف الكالم عن ظاهره كما  ،792﴾ء  يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ ﴿ِـ ل
  .يالفكر 

يـَُقربُ  اممو 
 نا دالة على أّن أنيقد تب ن ال إله إال هللاال إأن يقإىل ذلك  791

ا هو من منكل ما حصل لغريه تعاىل منها فإ  نكماالت ابلذات كلها هلل تعاىل وأال
ه ليس لغريه ابلنسبة نأ معىن ليس يف الوجود معه غريُه، نأ ومرّ  هللا تعاىل عليه، إفاضة
 ا هيمنوإ ة فليست أغيارا مستقلة،ية التبعا له رتبمنة وإيتعاىل رتبة املع [112]اإليه 

هه عن كل قيد يزـ ة هلا املستلزم لتنيعن كل قيد مع القابل زهـوجوه نور الوجود املطلق املن

                                       
 .5219، كتاب التاريخ، رقم: 14/102، صحيح ابن حبان راجع: - 790
 .151، رقم: 1/62، كنـز العمال  راجع: - 791
 .11اقتباس من سورة الشورى، اآلية:  - 792
 يف ع : يعرب. - 791
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 794﴾ضِ رْ ألَ اْ وَ  اتِ وَ م  السا  ورُ نُ  هللاُ ﴿قال سبحانه  كما  ء منهااعني جتليه فيما ش يف
ء اات وهلل األمسوهللا اسم الذ ة،ياألمسائار السموات واألرض وجوه التجليات فعم

ه أكمل مما نال شك أ ،كله ابلذات وما له الكمال ابلذات  وله الكمال احلسىن كلها،
د بقوله يؤ ُبْسرا أطيب منه رطبا امل 796له الكمال بغريه على الوجه املشار إليه يف هذا

 د  شَ أَ  وَ هُ  مْ هُ قَ لَ ي خَ ذِ الا  هللاَ  نا ا أَ وْ رَ ي َ  ملَْ وَ أَ  ة  وا ا ق ُ نا مِ  د  شَ أَ  نْ مَ ﴿ :تعاىل يف جواب قوهلم
 ،فال إله إال هللا ألكمل أكمل من الدال على الكاملوالدال على ا 795﴾ة  وا ق ُ  مْ هُ ن ْ مِ 
غري ة اليت هي يمن وجوه التجليات األمسائ نهذا قوبلت ابلسموات واألرض وعمار إ

زالت من ـالتنالثقل يف بعض مراتب  نفإ لذلك، نالذات من وجه مالت هب
 799﴾يل  قِ ثَ  ال  وْ ق َ  كَ يْ لَ ي عَ قِ لْ ن ُ  تسَ انا إِ ﴿سبحانه وتعاىل  797وهلذا قال هللا الكماالت،

زل عليه ـولقد رأيته ين" :يف فتح الباري يف حديث البخاري قال احلافظ ابن حجر
ي ـما نصه زاد ابن أب جبينه ليتفصد عرقا نعنه وإ ي يف اليوم الشديد الربد فينفصمالوح

ل وإن كان ليوحى إليه وهو على يف الدالئ ذا اإلسناد عند البيهقيهشام هب د عنانالز 
 انتهى.  798"انقته فتضرب جراّنا من ثقل ما يوحى إليه

وفخذه على فخذي  [112ب] ملسو هيلع هللا ىلص هأنزل هللا على رسول :وقال زيد بن اثبت
 عنه.  تـَُرض فخذي ث ُسري ِخْفُت أن حىت يفثقلت عل

                                       
 .16اقتباس من سورة النور، اآلية:  - 794
 يف ع : املشار إليه يقوله يف هذا. - 796
 .16اقتباس من سورة فصلت، اآلية:  - 795
 "هللا" ساقطة من ع. - 797
 .6اقتباس من سورة املزمل، اآلية:  - 799
 .1/155، مام مالك.؛ شرح الزرقاين على موطأ اإل11/248، فتح الباري شرح صحيح البخاري راجع: - 798



298 
 

 

ا أريد شيئا منتضمن سؤال موسى عليه الصلوة والسالم بقوله "إ :ث نقول
 نودل اجلواب على أ "ختصين به أن يعلمه ذكرا أفضل من األذكار املتداولة بني العباد

فاملطلوب خصوصا هو  ،780العباد الذي تطلبه من أفضل األذكار هو املتداولة بني
" وهللا بتعليم مرتبة "ال إله إال هللا فوقع التخصيص يف عني التعميم املبذول عموما،

 أعلم وابهلل التوفيق.

  الديث اخلامس والعشرون 

 :قال بسنده السابق إىل اجلمال املرشدي -781نفع هللا به-أخربين شيخنا 
 ،املقدسي ي احلسن علي بن أمحدـعن أب ،املراغي 782أخربين عمر بن حسن بن مزيد

أبو  أنبأان ،عن مرشد بن حيىي املدين ،اخلشوعي أبو طاهر بركات بن إبراهيم أنبأان
ثنا عمران بن حد ،الكناين يثنا محزة بن دمحم بن علحد ،بن عمر احلراين ياحلسن عل

 ،حدثين الليث بن سعد ،ثنا حيىي بن عبد هللا بن بكريحد ،موسى بن محيد الطبيب
مسعت عبد هللا  :ه قالنأ 781احلليب ي عبد الرمحنـعن أب ،عافريعن عامر بن حيىي امل

}يصاح برجل من أميت  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :يقول -رضي هللا عنهما- ابن عمرو
على رؤس اخلليق يوم القيمة فينشر له تسعة  وتسعون تِسجل كل تسجل منها مد 

فيقول  ،ال ي رب  ث يقول هللا تبارك وتعاىل أتنكر من هذا شيئا؟ فيقولالبصر 
ال ي رب فيقول هللا عز   ألك عذر  أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول  هللا عز وجل

فيخرج له بطاقة فيها  ،ه ال ظلم عليكنلك عندان حسنات وإ نبلى إ  وجل

                                       
 "ودل اجلواب على أن الذي تطلبه من أفضل األذكار هو املتداولة بني العباد" ساقطة من ع. - 780
 يف ع : قدس سره. - 781
 يف ع : يزيد. - 782
 يف ل : احلُبُلي. - 781



299 
 

 

البطاقة مع  ي رب ما هذه  فيقول دمحما عبده ورتسوله نوأ أشهد أن ال إله إال هللا
يف   784فتوضع السجلت  قال ،ك ال تظلمنهذه السجلت؟ فيقول إ [111]ا

 .786كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجلت وثقلت البطاقة{

 الديث السادس والعشرون  

 ،ثنا حيىي يعين ابن سعيدحد ،بن حرب حدثين زهري :قال وابإلسناد إىل مسلم
يغري  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا كان   :قال عن أنس بن مالك ،ثنا اثبتحد ،عن محاد بن سلمة

ذاان أمسك وإال أغار فسمع رجال ذان فإن مسع آاآل 785معيس إذا طلع الفجر وكان
أشهد أن ال   ث قال ،على الفطرة} :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،هللا أكرب ،هللا أكرب :يقول

ظر نخرجَت من النار فن  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رتسول هللا  ،أشهد أن ال إله إال هللا ،إله إال هللا
  ؛{797فإذا هو راعي ِمْعزى

ثنا احلسني بن إسحق حد :يف الكبري قال خر وابإلسناد إىل الطرباينآطريق 
بار عبد اجل حدثنا ،بن قتيبة 789َسلم حدثنا ،يانبن حثنا موسى بن دمحم حد ،التسرتي

يف مسري } : ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا   :عن أبيه قال ،يفةعن عون بن أب جح ،بن العباس

                                       
جالت موضع له يف من الفتوحات: ما حاصله أن صاحب الس27م ول وع : ويف الباب  يف هامش  - 784

أنه آخر من يوزن له  620" عناية به عناية به أن مل يكن له خري غريها. ويف الباب امليزان التلفظ بـ"ال إله إال هللا
من اخللق فإن "ال إله إال هللا" له البدء واخلتام. وقد يكون عني بدئها ختامها كصاحب السجالت؛ و"فيقول إنك 

 تظلم قال فتوضع السجالت" ساقطة من ل.ال 
 .2518، رقم: 6/24، كتاب اإلميان: سنن الرتمذى راجع: - 786
 يف ل وع : يستمع. - 785
 .192، رقم: 156، ص: مسلم راجع: - 787
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فقال أشهد  ،دعوة الق  ملسو هيلع هللا ىلص فقال النب ،هللا أكب ،هللا أكب  ل يقولفسمع قائ
دمحما رتسول  نفقال أشهد أ ،كلمة اإلخلص ملسو هيلع هللا ىلص فقال النب ،أن ال إله إال هللا

 ث قال النب ،خرج صاحُبها من النار  وتسلم 799صلى عليه رتسول هللافقال  ،هللا
 .900{ديصاحب ِمعزا أو صاحب كلب يتص جتدون هذا  ملسو هيلع هللا ىلص

 الديث السابع والعشرون  

 ،بن دمحم بن صديق الدمشقي إبراهيمأخربين  :قال وبه إىل اجلمال املرشدي
أبو طاهر أمحد  أنبأان ،عن جعفر بن علي اهلمداين ،احلجاري طالب ـبن أباأمحد  أنبأان

أبو القاسم زيد بن  أنبأان ،بن دمحم احلبال [111ب] أبو البقا املعمر أنبأان ،السلفي
ثنا أبو عمرو أمحد حد ،بن دحيم الشيباين يأبو جعفر دمحم بن عل أنبأان ،جعفر العلوي

 ،عن الشعيب ،ي ليلىـابن أب أنبأان ،عبيد هللا بن موسى أنبأان ،ي عذرةـبن حازم بن أب
}من قال ال  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال وبيي أـعن أب ،ي ليلىـبن أب عن عبد الرمحن

له امللك وله المد وهو على كل شيء قدير عشر  ،وحده ال شريك له إله إال هللا
  .901مرات بعد صلة الغداة كان كِعدل من اعتق أربع رقاب من ولد إسعيل{

 أنبأان ،البعلي بن أمحدا إبراهيم أنبأان ،وبه إىل اجلمال املرشدي  خرآطريق 
 ،ن الداوديأبو احلس أنبأان ،أبو الوقت أنبأان ،ابن الليت أنبأان ،ي طالبـأمحد بن أب

 ،رونايزيد بن ه حدثنا ،عبد بن محيد حدثنا ،إبراهيم أنبأان ،أبو دمحم بن محوية أنبأان
 وبيي أـعن أب ،ي ليلىـبن أب عن عبد الرمحن ،عن عامر ،ي هندـداود بن أبأنبأان 
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له  ،وحده ال شريك له إال هللا ال إله  }من قال: قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نأ ،األنصاري
له   نهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كو  ،بيده اخلري ،امللك وله المد

  .902كعدل عشر رقاب أو رقبة{

 الديث الثامن والعشرون  

عن قاضي احلرمني  ،ايبسنده إىل القاضي زكر  -901ده هللايأ-أخربين شيخنا 
عن  ،ي الفتح دمحم احلسن الفاسي املكي احلنبليـبن اب اللطيف ي املكارم عبدـالسراج أب

أبو الفضل عبد الرحيم بن  أنبأان :ابنة احلافظ دمحم بن رافع السالمي قالت كلثوم
 أبو أنبأان ،أبو دمحم إمسعيل يجد أنبأان ،ي الَيَسرـبن إمسعيل ابن إبراهيم بن أب إبراهيم

األنصاري  دمحم بن هبة هللا بن أمحد أنبأان ،شوعيطاهر بركات ابن إبراهيم اخل
 أبو مسلم أنبأان ،املصري احلسني مكي بن دمحم األزدي [114]اأبو  أنبأان ،األكفاين

 لك بن عبد العزيز النسائيأبو نصر عبد امل حدثنا ،ببغداد دمحم بن أمحد البغوي
 ،هنع هللا يضر ي أوىفـعن عبد هللا بن أب ،ي الورقاءـعن ابن أب ،محاد بن سلمة حدثنا ،التمار

وحده ال  هللا}من قال إحدى عشر مرة ال إله إال  : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا :قال
ألفي  814كتب هللا له  ،أحدا صمدا مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ،شريك له

 .906ألف حسنة{
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 الديث التاتسع والعشرون  

ي عبد هللا دمحم بن دمحم املكودي ـعن الشمس أب ،وبه إىل السراج احلنبلي
إمسعيل بن  أنبأان ،ث عنهخر من حدآوهو  اليونيينعن القطب موسى  ،الدهان
أبو صادق مرشد بن حيىي  أنبأان ،البوصريي يأبو القاسم هبة هللا بن علأنبأان  ،صارم
 أبو القاسم محزة بن دمحم الكناين أنبأان ،بن عمر احلراين يأبو احلسن علأنبأان  ،املدين

عن  ،محام بن إمسعيل حدثنا ،شريك حيىي بن يزيد يُْكىن أاب أنبأان ،احلافظ إمالء
}أكِثروا من شهادة  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا  ،هنع هللا يضر ي هريرةـعن أب ،موسى بن وردان

وحده ال شريك له قبل أن يال بينكم وبينها ولقنوها  أن ال إله إال هللا
 .905موتكم{

 ثون  الديث الثل

 أمحد أنبأان ،بن دمحم املؤذن ابملسجد احلرام عن إبراهيم ،وبه إىل السراج احلنبلي
أبو الفتح دمحم أنبأان  ،الكاشغريأبو إسحق إبراهيم بن عثمان  أنبأان ،ي طالبـبن أب

ن أمحد ب نيأبو احلسأنبأان  ،أبو عبد هللا ملك بن أمحد البانياسي أنبأان ،بن عبد الباقي
 حدثنا ،ثنا عبيد بن أسباطحد ،بن عبد الصمد اهلامشياأبو إسحق إبراهيم  أنبأان ،دمحم
 ،هنع هللا يضر عن املغرية ابن شعبة ،عن وراد ،عبد امللك بن عمري [114ب] حدثنا ،يـأب

وحده ال  ال إله إال هللا} :كان يقول يف دبر كل صالة ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نإ :قال
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اللهم ال مانع ملا  وله المد وهو على كل شيء قدير، له امللك ،شريك له
 .907وال ينفع ذا اجلد منك اجلد{ ،وال معطي ملا منعت ،أعطيت

 ثون  الديث الواحد والثل

بن دمحم احلليب ث  أنبأان الشهاب أبو العباس أمحد ،وبه إىل السراج احلنبلي
احلافظ أبو عبد هللا دمحم  أنبأان ،املرادي أبو العباس أمحد بن عبد الرمحنأنبأان  ،الصاحلي

 ،أبو بكر أمحد بن سهل أنبأان ،الطوسي يد بن دمحم بن علياملؤ  أنبأان، بن عبد الرمحن
 ،بن أمحد املخلديثنا أبو دمحم احلسن حد، ينيأبو بكر يعقوب بن أمحد الصريف أنبأان
 ،ابن عبد هللا السعدي إبراهيم حدثنا ،أبو حامد الشرقي أمحد بن دمحم احلافظ أنبأان

رضي  ي هريرةـعن أب ،ي حازمـعن أب ،يزيد بن كيسان حدثنا ،سماالوليد بن الق حدثنا
خملصا قط إال  }ما قال عبد ال إله إال هللا : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال ،هللا عنه

 .909ر{يفضى إىل العرش ما اجتنب الكبائ حىتء افتحت له أبواب السم

 ثون  الديث الثاين والثل

ي عيسى ـبسنده السابق إىل احلافظ أب -908نفع هللا به-أخربين شيخنا 
ثنا حد ،بن دمحم ابن جحادةإمسعيل ثنا حد ،بن وكيعاثنا سفني حد :قال ،الرتمذي

ي ـى أبأشهد عل :قال ي مسلمـأب غراأل ، عني إسحقـعن أب ،بن عباساعبد اجلبار 
وهللا أكب  ال إله إال هللا  من قال}  قال ملسو هيلع هللا ىلص ا شهدا على النيبّني هريرة أـوأب سعيد

 [116]ا ،ال إله إال هللا وحده  وإذا قال ،ال إله إال أان وأان أكب  صدقه ربه فقال
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ال إله إال هللا   وإذا قال ،ال إله إال أان وأان وحدي  يقول هللا تبارك وتعاىل  قال
  وإذا قال ،ال إله إال أان وحدي ال شريك يل  يقول هللا  قال ،وحده ال شريك له

وإذا  ،ال إله إال أان يل امللك ويل المد  ال إله إال هللا له امللك وله المد قال هللا
 ال إله إال أان وال حول وال  قال هللا ،ة إال ابللو ال إله إال هللا وال حول وال ق  قال

 .910 مرضه ث مات مل تطعمه النار{من قالا يف  ة إال يب فكان يقولو ق

 ثون  الديث الثالث والثل

 أمحد خربانأ :قال ،إىل ابن حبان السابق بسنده -911ده هللايأ-أخربين شيخنا 
عن  ،دمحم بن إمسعيل الكويفثنا حد ،ثنا املعتمر بن سهل األهوازيحد ،بتسرت بن زهري

 ي هريرةـعن أب ،عن عبد هللا بن ابابه ،اثبتي ـأبعن حبيب بن  ،مسعر بن كدام
وحده ال  ال إله إال هللا  إىل فراشه}من قال حي أوى  :قال ،ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب ،هنع هللا يضر

ة إال ابلل و  قله امللك وله المد وهو على كل شيء قدير، ال حول وال ،شريك له
غفرت ذنوبه أو  ،تسبحان هللا والمد لل وال إله إال هللا وهللا أكب العظيم، يالعل

 .912{وإن كان مثل زبد البحر -شك مسعر -خطايه 

 ثون  الديث الرابع والثل

مجع منهم احلافظ أبو الفضل عبد أنبأان  ،يوابلسند السابق إىل السراج احلنبل
 911زينب بنت تناأخرب ، بن دمحم العرضي يأبو احلسن عل أنبأان ،الرحيم بن احلسني
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أبو  أنبأان ،أبو القاسم هبة هللا ابن دمحم أنبأان ،حنبل بن عبد هللا الرصايف أنبأان ،مكي
عبد هللا  ثنا أبو عبد الرمحنحد ،بن جعفر أبو بكر أمحد أنبأان ،ياحلسن بن عل يعل

ثنا حد ،ي اإلمام أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباينـثين أبحد :قال ،بن أمحد
صاحل وعبد هللا بن  [116ب]ي ـبن أب ثنا سهيلحد ،محاد بن سلمة حدثنا ،عفان

 ،هنع هللا يضر عن ابن مسعود ،عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ،عثمان بن خيثم
فاطر السموات واألرض عامل الغيب  اللهم914}: قال ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نإ :قال

إله إال أنت وحدك   أشهد أن الينالياة الدنيا إ أعهد إليك يف هذه ينوالشهادة إ
بن ك أن تكلن إىل نفسي تقر ندان دمحما عبدك ورتسولك فإيتس نوإ ،ال شريك لك

برمحتك فاجعل يل عندك عهدا  ال أثُق إال ينوإ ،وتباِعْدين من اخلريمن الشر 
مة يوم القي -عز وجل- ك ال ّتلف امليعاد إال قال هللانه يوم القيمة إتوفين

 -عز وجل-ه فيدخله هللا يعبدي عهد عندي عهدا فأْوفوه إ نإ مللئكته 
 ،َعْوان أخربين بكذا وكذا نفأخربت القاسم بن عبد الرمحن أ :قال سهيل ،916{ةنال

 .هذا يف ِخدرها :ما يف أهلنا جارية إال وهي تقول :فقال

 ثون  الديث اخلامس والثل

 ،دمحم بن يوسف حدثنا ،دمحم بن حيىي حدثنا، الرتمذيوابلسند السابق إىل 
 :قال ،عن أبيه عن سعد ،بن دمحم بن سعد عن إبراهيم ،ي إسحقـبن أب يونس حدثنا

ال إله إال   الوت وهو يف بطن إذ دعى النوندعوة ذي } : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

                                       
 يف ل وع : من قال اللهم. - 914
 .1815، رقم: 7/12بن حنبل،  مسند اإلمام أمحد راجع: - 916



316 
 

 

يف شيء قط  806ه مل َيدُع هبا رجل  مسلمنفإ ، كنت من الظامليينأنت تسبحانك إ
 .917إال اتستجاب هللا له{

  ثون الديث السادس والثل

أبو عبد  حدثنا ،أمحد حدثنا :قال ،يف األوسط وابلسند السابق إىل الطرباين
عن عبد الرمحن  ،ثين عمي عبد هللا بن وهبحد، هللا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب

مسعُت  ،سعد بن عبادة حدثين ،عن الصناحبي [115]ا ،عن أبيه ،بن زيد بن أسلم
قلُبه  808أطاع هبا ،وحده ال شريك له ال إله إال هللا  }من قال :يقول ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 .918حرمه هللا على النار{ ،دمحما رتسول هللا نوأشهد أ ،وذل هبا لسانُه

 ثون  الديث السابع والثل

 حدثنا ،ثنا أبو مسلم حجاج بن نصريحد :قال ،يف األوسط الطرباينوبه إىل 
عن عبد هللا بن عمرو  ،جماهدا أخربه نأ 920أميه ، عن عبد الكرمي بناليمان بن املغرية

فيهم عمر بن  ،قاعد يف أانس من أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصجئُت ورسول هللا  :قال ،بن العاص
}من صلى أربع ركعات قبل  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصورسول هللا  خر احلديثآوأدركُت  ،اخلطاب

د فقال يهذا حديث ج نحير  بيده أفقلت بيدي هكذا  921{العصر مل متسه النار
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 !اي ابن اخلطاب :فاتك من صدر احلديث أجود وأجود قلت ملا :بن اخلطاب عمر
 من شهد أن ال إله إال هللا}ه نأ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  حدثنا: فهات فقال عمر بن اخلطاب

 .922ة{ندخل اجل

 ثون  الديث الثامن والثل

 حدثنا، أبو الطاهر حدثنا ،دمحم بن زريق حدثنا ،يف األوسط الطرباينوبه إىل 
أخربين  ،عن ابن شهاب ،عن عقيل ،بن خالد ابن أخي عقيل سالمة بن روح األيلى

 إذ هبطت به راحلته ملسو هيلع هللا ىلصبينما أان أسري مع رسول هللا  :قال ،األنصاريأنس بن مالك 
أسهلت الطريق ضحك وكرب فكربان  لماف ،يسري وحده ملسو هيلع هللا ىلصمن تَلعة ورسول هللا 

اي رسول  :لتكبريه ث سار رتوة ث ضحك وكرب فكربان لتكبريه ث أدركناه فقال القوم
}قاد الناقة يل  :قال ،وال ندري مم ضحكت [115ب] 921كربان لتكبري   !هللا

ال إله إال   ه من قالنأمتك أوبشر  بشرْ   أفقال ،َأتسهلت التفت إيل لماف ،جبيل
تسار رتوة ث التفت  ث ،فضحكت وكبت ريب ةنوحده ال شريك له دخل اجل هللا
وقد حرم  ،ةندخل اجل 924ال إله إال هللا  ه من قالنفقال أبشر وبشر أمتك أ ،إيل

 .926بذلك ألميت{ففرحت  ،فضحكُت وكبتُ  ،هللا عليه النار
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 ثون  الديث التاتسع والثل

بن  أمحد حدثنا ،عيسى بن دمحم السمسار حدثنا ،يف األوسط الطرباينوبه إىل 
ي ـبن أباعن سامل  ،األعمش حدثنا ،ع العنربيبن مرو  رْ وَ سْ مِ  حدثنا، الوراق سهيل
 }من دعا بوضوء : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال ،ملسو هيلع هللا ىلصموىل رسول هللا  عن ثوابن ،اجلعد

 دمحما رتسول هللا، 927نوأ أشهد أن ال إله إال هللا  وضوئه يقول 925نفساعة يفرغ م
ة نفتحت له مثانية أبواب اجل ،ابي واجعلن من املتطهرينو أللهم اجعلن من الت

  .929ء{اها شييدخل من أ

حيىي بن دمحم بن  حدثنا ،أمحد حدثنا ،يف األوسط وبه إىل الطرباينخر: آطريق 
ي ـعن أب ،ي هاشم الرماينـعن أب ،شعبة حدثنا ،العنربيبن كثري احيىي  حدثنا ،السكن

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال ،ي سعيد اخلدريـعن أب ،عن قيس بن عباد ،928جملز
ومن قرأ  ،}من قرأ تسورة الكهف كانت له نورا يوم القيمة من مقامه إىل مكة

تسبحانك   فقال ،ومن توضأ ه،خرها ث خرج الدجال مل يضر آ يت منآبعشر 
ال إله إال أنت أتستغفرك وأتوب إليك كتب يف رق ث جعلت يف  ،اللهم وحبمدك

قال احلافظ  .إال حيىي وقال مل يـَْروِه عن شعبة 910فلم يكسر إىل يوم القيمة{ ،طابع
 غندر عن شعبة [117]ا: مرفوعا، وقد رواه يعين :ومن خطه نقلت قلت ابن حجر

قال احلافظ ابن  ء،اوهو الصواب ورفعه خطيف اليوم والليلة  :موقوفا، قال النسائي

                                       
 يف ل وع : عن. - 925
 يف ل وع: وأشهد أن. - 927
 .4986، رقم: 6/140، املعجم األوسط راجع: - 929
 يف ل : اجمللز. - 928
 .1466رقم: ، 2/121، األوسط املعجم راجع: - 910
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مثل هذا  نأل ه فحكمه حكم املرفوع،لرواية َوقفوإن كان الصواب يف ا :قلت ،حجر
 وهللا أعلم، انتهى. ال يقال من قبل الرأي

 الديث املوىف األربعي  

به أبو  أنبأان ،ين الِعز أبو دمحم بن الفرات مساعاأخرب : قال ايقاضي زكر الوبه إىل 
، عبد الرمحن املطعمأبو املعايل عيسى بن أنبأان  ،التكرييت حسني بن عبد الرمحن أمحد

و القاسم سعيد بن أمحد بن أب أنبأان ،عبد هللا بن عمر بن الليت 911اأان أبو املنح
أبو بكر دمحم بن عمر بن  أنبأان ،يبأبو نصر دمحم بن دمحم علي الزين أنبأان ،اءناحلسن الب

ي داود سليمان بن األشعث ـاحلافظ أبو بكر عبد هللا بن أب حدثنا ،خلف بن الوراق
عبد  حدثنا ،دمحم أنبأان ،دمحم أنبأان ،ان سعيدأخرب  :قال يف كتاب البعث ،السجستاين

، دلين كويفإسحق اجِلْهِبذ  صاحل بن  912حدثين، دمحم بن منصور الطوسي حدثنا ،هللا
عن  أو نباته، ي بنانهـابن أبعن يعقوب  ،معرف ابن واصل حدثنا ،عليه حيىي بن معني
أهل انتسا من  ن}إ  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال ،عن أنس بن مالك ،عبد الرمحن األعور

ما أغىن عنكم   يدخلون النار بذنوهبم فيقول لم أهل اللت والعزى ال إله إال هللا
هر  هم يف نفيغضب هللا فيخرجهم من النار فيلققول ال إله إال هللا وأنتم معنا 

ة نالقمر من كسوفه فيدخلون اجل الياة فيبؤن من حرقهم كما يبأهر  يسمى ن
أنت مسعت هذا من رسول هللا  !اي أنس :فقال رجل 911{ونيمنفُيَسمْون اجله

                                       
 يف ل: املنجا. - 911
 يف ل : ثنا. - 912
 .7281، رقم: 7/208، املعجم األوسط راجع: - 911
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متعمدا  ي}من كذب عل :يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  :قال أنس ،ملسو هيلع هللا ىلص [117ب]
 يقول هذا. ملسو هيلع هللا ىلصأان مسعت رسول هللا  ،نعم ،914أ مقعده من النار{و يتبلف

 الديث الادي واألربعون  

حسني  أنبأان ،بسنده السابق إىل اإلمام أمحد -916نفع هللا به-يخنا أخربين ش
قال عثمان يف  ،عن نعيم ،البيتعن عثمان  ،محاد بن سلمة حدثنا :قاال ،وعفان

}من  :إىل صدري فقال ملسو هيلع هللا ىلص َأسَندُت النيب :قال هنع هللا يضرعن حذيفة  ،ي هندـحديثه ابن أب
ومن  ،ةنختم هللا له هبا دخل اجل ،وجه هللا ابتغاء قال حسي ،ال إله إال هللا  قال

ء اومن تصدق بصدقة ابتغصام يوما ابتغاء وجه هللا، ختم هللا له به دخل اجلنة، 
 .915{ةنختم هللا له هبا دخل اجل ،وجه هللا

 الديث الثاين واألربعون  

 ،917عن دمحم بن مقبل ،كالمهاواجلالل السيوطي   ايوابإلسناد إىل القاضي زكر 
بن هبة  ي الفضل أمحدـوأب ي احلسن بن البخاريـعن أب ،ي عمروـعن الصالح بن أب

ي ـمتيم بن أب أنبأان ،بن دمحم اهلروياي روح عبد املعز ـعن أب ،كالمها  هللا ابن عساكر
أبو عمرو  أنبأان ،الكنجرودي أبو سعيد دمحم بن عبد الرمحن أنبأان ،اجلرجاين سعيد
احلسن بن  حدثنا ،احلافظ املوصلي التميمي يأبو يعلى أمحد بن عل أنبأان ،محدان
ي ـعن أب ،عن ابن عمر ،عن انفع ،حكيم حدثنا ،كوثر  حدثنا هيثم، حدثنا، شبيب

                                       
 .2568، رقم: 6/16، الدعوات، ؛ سنن الرتمذى2، رقم: 22، مقدمة مسلم، مسلم راجع: - 914
 يف ع : قدس سره. - 916
 .21124، رقم: 19/160بن حنبل،  اإلمام أمحد : مسندراجع - 915
 يف ع : مقيل. - 917
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  قال ؟ما جناة هذا األمر الذي حنن فيه !اي رسول هللا :قلت :قال ،هنع هللا يضر بكر الصديق
 .919{فهو له جناة ال إله إال هللا }من شهد أن

 الديث الثالث واألربعون  

 حدثنا ،يـأب حدثنا ،عمرو بن الضحا  حدثنا ،ي يعلىـوبه إىل احلافظ أب
ء رجل إىل اج :قال ،هنع هللا يضرعن أنس  ،اثبت حدثنا اهلناي، [119]ا أبو مهام دمستور 
  قال ،إال قد أتيتول هللا! ما تركت حاجة وال داجة ي رتس} فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب

  قال ،نعم  قال ،دمحما رتسول هللا ثلث مرات نوأ أليس تشهد أن ال إله إال هللا
 .918{ذلك أييت على ذلك كله نفإ

 الديث الرابع واألربعون  

أبو  حدثنا ،هليعة ابن حدثنا ،حسن بن موسى حدثنا ،وبه إىل اإلمام أمحد
أهل الشام  قاض : مسعت أاب رُْهمقال ،عن عبد هللا بن انشر من بين سريع ،قبيل
 ،خرج ذات يوم إليهم ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  نإ :وب األنصاري يقوليأاب أمسعت  :يقول

ا بغري ة غفر نين بي تسبعي ألفا يدخلون اجلري خ -عز وجل-ربكم  ن}إ :فقال هلم
لك    ي رتسول هللا! أخيبأفقال له بعض أصحابه ،عنده ألميت حساب وبي اخلبيئة

ريب زادين مع كل ألف  نإ  فقال ،ث خرج وهو يكب ملسو هيلع هللا ىلصفدخل رتسول هللا  ؟ربك
خبيئة رتسول هللا  نوب! وما تظيي أاب أ  قال أبو رُْهم ،تسبعي ألفا واخلبيئة عنده

                                       
 .184، رقم: 1/68، كنـز العمال  راجع: - 919
 .1411، رقم: 5/166: مسند أب يعلى، راجع - 918
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صلى هللا عليه رتسول هللا  841وما أنت وخبيئة  فقالوا ،فأكله الناس أبفواههم ملسو هيلع هللا ىلص
صلى هللا دعوا الرجل عنكم أخبكم عن خبيئة رتسول هللا   وبيفقال أبو أ ،وتسلم

رب من   أن يقول ملسو هيلع هللا ىلصخبيئة رتسول هللا  نبل كاملستيقن أ ،نكما أظ  عليه وتسلم
مصدقا لسانه دمحما عبده ورتسوله  نوحده ال شريك له وأ شهد أن ال إله إال هللا

 .942{ةنفأدخله اجل 840قلبه

 الديث اخلامس واألربعون  

د بن حيىي يعبد هللا بن سع حدثنا :قال ،يف الكبري وابإلسناد إىل الطرباين
ايسني  941ثينحد، يـثين أب ،أبو فروة يزيد بن دمحم بن سفيان حدثنا ،الرقي [119ب]

 :قال 944، عن سلمة بن نفيلعن حيىي بن جابر ،سلمة احلمصيي ـعن أب ،الزايت
اي رسول هللا! أرأيت  :فقال أبعلى صوته ،ملسو هيلع هللا ىلصء شاب فقعد بني يدي رسول هللا اج

م إال قطعه بيمينه ئة إال عملها وال خطيئة إال ركبها وال أشرف له سهيمن مل يدع س
}أتسلمت أو  :ملسو هيلع هللا ىلص فقال النيب خطاايه على أهل املدينة لغمرهتم، 946ومن لو ُقسمت

  فقال ،دمحما رتسول هللا نوأ أما أان فأشهد أن ال إله إال هللا  ؟ قالأنت مسلم
  وغدرايت وفجرايت؟ قال !ي رتسول هللا  فقال ئاتك حسنات،ياذهب فقد بدلت تس

                                       
 يف ع : خببيئة. - 940
 يف ع : وقلبه. - 941
 .19609، رقم: 10/591جممع الزوائد ومنبع الفوائد،  راجع: - 942
 يف ع : حدثنا. - 941
 يف ل : مقبل. - 944
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فلم أزل  ،هللا أكب ،هللا أكب  فوىل الشاب وهو يقول وغدراتك وفجراتك ثلث،
 .945{َتوارى حىتأسعه يكب 

 الديث السادس واألربعون  

ابن جعفر  :يعين ،عبد احلميد حدثنا ،دمحم بن بكر حدثنا ،وبه إىل اإلمام أمحد
قال لنا معاذ  :قال ،عن معاذ بن جبل ،عن كثري بن مرة ،ي غريبـصاحل بن أب أنبأان

 ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا  ،شيئا كنت أكتمه ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قد مسعُت من :يف مرضه
  .947ة{نوجبت له اجل خر كلمه ال إله إال هللاآ}من كان  :يقول

اد الكرمي أرحم الرامحني إبراهيم بن حسن بن و يقول العبد الفقري إىل رمحة هللا اجل
رة الغراء على ساكنها و نزيل املدينة املن الشهرزوري ث الشهراين الكوراينشهاب الدين 

خلق هللا بدوام هللا ذي  عدد ء وعليهم أفضل الصلوة والسالماخامت األنبي ياألم النيب
فله احلمد  وزاد 949األربعني املسندة ء قد وىف هللا سبحانه على يدياالفضل والنعم

فلقد كان يف  هل مجعها وأراح اخلاطر مبا أفادوس [118]ا أببرازهاعلى ما أنعم 
مسندًة يف فضائل ال إله إال أبربعني حديثا خاطري منذ سنني أن أختم هذه الرسالة 

إىل ق األمر و فتع ،ومل يكن عندي من األصول املسندة ما يستخرج منها هذا العدد هللا
ده هللا تعاىل يأ -التخريج إبشارة شيخنا و توجهت إىل اجلمع  ملا ينوذلك أ أن أذن هللا

حاديث عشرة أ إال بنحو الظفر ينومل يكن يف ظ -يف الدنيا والدين 948داَم به النفعَ وأَ 

                                       
 .5151، رقم: 7/51، : اجلامع الكبريراجع - 945
 .22014، رقم: 15/151بن حنبل،  مسند اإلمام أمحد راجع: - 947
 "املسندة" - 949
 ع : قدس هللا سره نفع هللا لنا وللمسلمني به.يف  - 948
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فاحلمد  ء أربعني يف مدة يسريةاشارته وفيسر هللا بربكة إ لقلة األصول املسندة عندي
 رب العاملني.  960نيهلل رب السموات ورب األرض

" من كتاب مجع ولنورد ما تيسر من األحاديث الواردة يف فضل "ال إله إال هللا
 -رمحه هللا تعاىل وشكر سعيه - ي الفضل جالل الدين السيوطيـاجلوامع للحافظ أب

 إىل خرجيها وذكر الصحابو  مع العز حمذوفة األسانيد غالباالذي أورد فيه األحاديث 
 .فنقول وابهلل التوفيق تتميما للمراد وتكميال للمفاد

أخربين شيخنا العارف ابهلل الراسخ والطود الشامخ احملقق الكامل األكمل 
متع هللا املسلمني  - دي الشيخ صفي الدين أمحد بن دمحم الدجاين املدينياملكمل س

 -ر احملبني من بركاتههم وعلى سائبطول حياته يف عافيته شاملة وأعاد علينا وعلي
عن شيخه العارف ابهلل  ،ر أتليفهافظ السيوطي وسائجبميع مجع اجلوامع للح ،961منيآ

القرشي  وسبن عبد القد يي املواهب أمحد بن علـدي الشيخ أبياحملقق الراسخ س
 يعن مجاعة منهم والده عل -قدس هللا روحه -املدين  [118ب] ث اوينالعباس الش

رمحه  - عن احلافظ جالل الدين السيوطي ،عن الشيخ عبد الوهاب بن أمحد الشعراين
 . -جبميعهاهللا 

 

 

 

                                       
 يف ل وع : األرض. - 960
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 ل و الديث األ

 أان هللا ال إله إال أان َسبَـَقْت رمحيت ينل أو ل شيء خطه هللا يف الكتاب األو }أ
عزاه  ،962ة{ندمحما عبده ورسوله فله اجل نوأ فمن شهد أن ال إله إال هللا ،غضيب

 .-رضي هللا عنهما - للديلمي عن ابن عباس

 الديث الثاين 

عزاه  ،961{ال إله إال هللا  لكل شيء مفتاح ومفتاح السموات قول} 
 . بن يساراعن معقل  ،للطرباين

   الديث الثالث

نوهم عند املوت ال إله إال ل كلمة بال إله إال هللا ولقو افتحوا على صبيانكم أ}
ث عاش ألف  ،خر كالمه ال إله إال هللاآل كالمه ال إله إال هللا و و ه من كان أنفإ ،هللا

، عن ابن عزاه للحاكم يف تارخيه والبيهقي ،966ما ُسئل عن ذنب واحد{ 854سنة
}إذا أفصح  :غريب ويقرب منه قوله :وقال البيهقي -رضي هللا عنهما- عباس

وهم ، وإذا ثُِغروا فمر ث ال تبالوا مىت ماتوا ،أوالدكم فعلموهم ال إله إال هللا

                                       
 .9970، قسم األقوال، رقم: 1/117، اجلامع الكبري راجع: - 962
 .7121، رقم: 448اجلامع الصغري، ص:  راجع: - 961
 "سنة" ساقطة من ع. - 964
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رضي هللا تعاىل -عن ابن عمر  ،عزاه البن السىن يف عمل يوم وليلة ،965ابلصالة{
 . -عنهما

 الديث الرابع  

ين من أقر يل ابلتوحيد دخل حص  أان، أان هللا ال إله إالينإ} :قال هللا تعاىل
ويف املعىن  ،يعزاه للشريازي يف األلقاب عن عل ،967{ومن دخل حصين أمن عذاب

فمن قاهلا دخل حصين ومن دخل  ،كالمي وأان هو  ال إله إال هللا :قال هللا تعاىل}
 .يعن عل عزاه البن البخاري ،969حصين أمن عقاب{

 الديث اخلامس  

 [120]اعزاه  ،968ء االتستغفار{اوأفضل الدع العلم ال إله إال هللا}أفضل 
 .-عنهما 950رضي هللا-ن عمر عن اب ،للديلمي يف مسند الفردوس

  الديث السادس 

ء أدانها لها تسعة وتسعي اباب من البلتدفع عن قائ }ال إله إال هللا
 . -رضي هللا عنهما- عن ابن عباس ،عزاه للديلمي ،951الم{

                                       
 .46129، رقم: 15/440، كنـز العمال  راجع: - 965
 .5047، رقم: 175اجلامع الصغري، ص:  راجع: - 967
 .157، رقم: 1/64، كنـز العمال  راجع: - 969
 .1750، رقم: 1/416، كنـز العمال  راجع: - 968
 يف ل : رضي هللا تعاىل عنهما. - 950
 .225، رقم: 1/51، كنـز العمال  راجع: - 951
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 الديث السابع  

لت من و عت وسمجوهلا عند هللا مكان  ،كلمة كرمية على هللا  }ال إله إال هللا
عز -وأحرزت ماله ولقي هللا  ة ومن قاهلا كاذاب حقنتنه دخل اجلقاهلا صادقا من قلب

  .هنع هللا يضر عن عياض األشعري ،يمي نعـعزاه ألب ،952{حياسبهغد  -وجل

كلمة عظيمة كرمية على هللا من قاهلا خلصا   ال إله إال هللا}ويف املعىن قوله 
عزاه  ،951ومن قاهلا كاذاب عصمت ماله ودمه وكان مصريه إىل النار{ ،ةناستوجب اجل
 عن أنس.  ،عن دينار ،البن النجار

 الديث الثامن  

 ،954ر{الف ذنب من الكبائآهدمت له أربعة ومدها  }من قال ال إله إال هللا
 عن أنس. ،عن نعيم ،عزاه البن النجار

 الديث التاتسع  

عن  ،واحلاكم 955أمحد ،956{أكثروا من قول ال إله إال هللا ،جددوا إيانكم}
 .ي هريرةـأب

 
                                       

 .227، رقم: 1/51، كنـز العمال  راجع: - 952
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 الديث العاشر  

ء اكذلك ال حتجب عن مس  }كما ال تلتقي الشفتان على قول ال إله إال هللا
 ،الديلمي ،957النحل تشفع لصاحبها{ يكدو   يتنتهي إىل العرش هلا َدوِ  حىتء امس

 عن جابر. 

 الديث الادي عشر  

 ء أالامناٍد من السم ء اندىا، ث قاهلا مسصباحا ال إله إال هللا :}من قال
 .هنع هللا يضر، عن جابر الديلمي ،959ما بينهما{ لقواأ خرة ابألوىل ثاآلأقرنوا 

 الديث الثاين عشر  

أهلكُت  :إبليس قال نفأكِثروا منهما، فإ ،}عليكم بال إله إال هللا واالستغفار
رأيت ذلك  ملاو  ،واالستغفار [120ب]الناس ابلذنوب وأهلكوين بال إله إال هللا 

عن أب بكر  ،عزاه ألب يعلى ،958م مهتدون{ّنأهلكُتهم ابألهواء وهم حيسبون أ
 .هنع هللا يضر

 

 

 
                                       

 .1954، رقم: 1/412، كنـز العمال  راجع: - 957
 .1682، رقم: 2/156، كنـز العمال  راجع: - 959
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 الديث الثالث عشر  

خريا  ئه فلم جيده عملاأعض 870شقث  871ميوت }حضر ملك املوت رجال
ال  :فوجد طرف لسانه الصقا حبكنه يقول به فلم جيد فيه خريا ففك حلييهث شق قل
ي الدنيا يف كتاب احملتضرين ـعزاه البن أب ،972فغفر له بكلمة اإلخالص{ إله إال هللا
 .هنع هللا يضرعن أب هريرة  ،والبيهقي

 الديث الرابع عشر  

 ،ي أنتظر إليهمـنكأ  ،وحشة يف قبورهم }ليس على أهل ال إله إال هللا
عزاه لتمام  ،974{مٌ هْ والناس بُـ  ،ال إله إال هللا :األرض عنهم يقولون 873انفلقت

  ؛-رضي هللا عنهما- عن ابن عباس ،واخلطيب وابن عساكر

وحشة يف املوت وال يف القبور  }ليس على أهل ال إله إال هللا :خرآويف لفظ 
 :فضون رؤسهم من الرتاب يقولونظر إليهم عند الصيحة ينأني ـنوال يف النشور كأ

رضي هللا  -عن ابن عمر ،عزاه للطرباين ،976ا احلزن{ناحلمد هلل الذي أذهب ع
 . -عنهما

 

                                       
 "ميوت" ساقطة من ل. - 970
 "ث" ساقطة من ل وع. يف ل وع : فشق؛ - 971
 .1711، رقم: 227اجلامع الصغري، ص:  راجع: - 972
 يف ع : وتعلقت. - 971
 .1/15طبقات الشافعية الكربى،  راجع: - 974
 . 100، رقم: 1/110؛ والبيهقى ىف شعب اإلميان: 7520، رقم: 457اجلامع الصغري، ص:  راجع: - 976
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 الديث اخلامس عشر  

فإذا وصلت  ال يردها سحاب،خلصا إال صعدت  }ما قال عبد ال إله إال هللا
 ،975موحد إال رمحه{لها وحق على هللا أن ال ينظر إىل ئإىل هللا تعاىل نظر هللا إىل قا

 عن أب هريرة.  ،عزاه للخطيب

 الديث السادس عشر 

علم عبدي أن  !مالئكيت اي :قال هللا ،}إذا قال العبد أشهد أن ال إله إال هللا
 عن أنس.  ،عزاه البن عساكر ،977ي قد غفرت له{ـنليس له رب غريي أُشهدكم أ

 الديث السابع عشر  

يوم القيمة  -عز وجل-مائة مرة إال بعثه هللا  ال إله إال هللا :عبد يقول }ما من
ومل يرفع ألحد يومئذ عمل أفضل من عمله إال من  [121]اووجهه كالقمر ليلة البدر 

 هنع هللا يضري ذرـعن أب ،ي الشيخ والديلميـعزاه ألب ،979قال مثل قوله أو زاد عليه{

 

 

 

                                       
 .191، رقم: 1/65، : كنـز العمالراجع - 975
 .2629، رقم: 1/164جامع األحاديث،  راجع: - 977
 .194، رقم: 1/67، : كنـز العمالراجع - 979
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 الديث الثامن عشر   

وال إله  ،ال إله إال هللا بعد كل شيء ،قبل كل شيء ال إله إال هللا :}من قال
عن ابن  ،عزاه للطرباين ،978كل شيء عويف من اهلم واحلزن{  يبقي ربنا ويغينإال هللا 

 .-رضي هللا عنهما- عباس

 الديث التاتسع عشر  

}إذا انم العبد على فراشه أو على مضطجعه من األرض اليت هو فيها فانقلب 
وحده ال  أشهد أن ال إله إال هللا :يف ليلته على جنبه األمين أو جنبه األيسر ث يقول

، وهو على  ال ميوت بيده اخلري يح وهو له امللك وله احلمد حييي ومييت ،شريك له
انظروا إىل عبدي مل يـَْنَسين يف هذا الوقت  :-عز وجل-يقول هللا  كل شيء قدير،

ابن السىن يف عمل يوم وليلة وابن  ،991 قد رمحُته وغفرُت له{ينأ 881علىأُشهدكم 
 عن أنس.  ،النجار

 الديث العشرون  

كيف وجدمت قوَل ال   ،إال هللاإذا مر ابملقابر السالم على أهل ال إله  :}من قال
 :حشران يف زمرة من قالاو  ،ال إله إال هللا :غفر ملن قالا !اي ال إله إال هللا ؟إله إال هللا

اي رسول هللا! من مل يكن له ذنوب  :قيل سنة،ال إله إال هللا غفر له ذنوب مخسني 

                                       
 .10581، رقم: 10/162، املعجم الكبري راجع: - 978
 "على" ساقطة من ل وع.  - 990
 .766، رقم: 162عمل اليوم والليلة البن السين، ص:  راجع: - 991
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 يف تاريخ مهدان الديلمي ،992املسلمني{ ه ولعاممخسني سنة؟ قال لوالديه وقرابته 
 .هنع هللا يضر يعن عل ،والرافع وابن النجار

 الديث الادي والعشرون  

 }إذا صليتم صالة الفرض فقولوا يف عقب كل صالة عشر مرات ال إله إال هللا
تب له يك له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،وحده ال شريك له

 . هنع هللا يضر عن الرباء ،عزاه للرافعي يف تارخيه ،991{عتق رقبةا امنمن األجر كأ [121ب]

 الديث الثاين والعشرون  

امللك احلق املبني كان له أمان من  }من قال يف كل يوم مائة مرة ال إله إال هللا
عزاه  ،994ة{نالقرب واستجلب هبا الغىن واستقرع هبا ابب اجل الفقر وأنسا من وحشة

اص واخلطيب و عن سامل اخل ،للشريازي يف األلقاب من طريق ذي النون املصري
 ،ابن أنس كالمها عن مالك ،بن غامنفعي وابن النجار من طريق الفضل والديلمي والرا

لو رحل اإلنسان يف  :قال الفضل بن غامن هنع هللا يضر يعن عل ،عن أبيه ،عن جعفر بن دمحم
 ،ي نعيم من طريق إسحق بن زريقـوعزاه ألب لكان قليال،هذا احلديث إىل خراسان 

 عن مالك.  ناصو عن سامل اخل

 

 
                                       

 .22504/4109، رقم: 8/584، اجلامع الكبري راجع: - 992
 .714، رقم: 61اجلامع الصغري، ص:  راجع: - 991
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 الديث الثالث والعشرون  

ا طبق فيه نبق كالَزبـَْرجد فأكال منه مأيديه محزة وجعفر وكان بني 885}أرأيت
ث صار رطبا فأكال منه فقلت هلما ما وجدمتا أفضل  ،ث صار عنبا فأكال منه ،نبقا

الصالة عليك اي رسول هللا!  قاال ؟ث ماذا :قلت األعمال قاال قول ال إله إال هللا
ويف  ،عن ابن عباس ،عزاه للديلمي ،995اال حب أب بكر وعمر{ق ؟ث ماذا :قلت

جو هلم بقول ال إله إال ألميت حبب أب بكر وعمر كما أر   ألرجوين}إ :ملسو هيلع هللا ىلصاملعىن قوله 
 .هنع هللا يضر، عزاه للديلمي، عن أنس 997{هللا

 الديث الرابع والعشرون  

سبحان هللا رب  ،احلليم الكرمي ال إله إال هللا :غريه فقل}إذا خفَت سلطاان أو 
 ،999ال إله إال أنت عز جار  وجل ثناؤ { ،السموات السبع ورب العرش العظيم

 .-رضي هللا عنهما-عن ابن عمر  ،عزاه البن السىن [122]ا

 الديث اخلامس والعشرون  

 الَ  طِ سْ لقِ ا ابِْ مً ئِ قآ مِ لْ عِ الْ  وولُ أُ وَ  ةُ كَ ئِ الَ مَ الْ وَ  وَ هُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ  هُ نَّ أَ  هللاُ  دَ هِ شَ ﴿}من قرأ 
وأان أشهد مبا  :ث قال ،889﴾مُ الَ سْ إلِ اْ  هللاِ  دَ نْ عِ  ينَ الدِّ  نَّ ، إِ يمُ كِ احلَْ  يزُ زِ لعَ اْ  وَ هُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ 

فقيل  ،يل عند هللا وديعة جيء به يوم القيمة  واستودع هللا هذه الشهادة وهيشهد هللا
                                       

 يف ل وع : أُريُت. - 996
 .12701، رقم: 11/671، .؛ كنـز العمال2/41احلاوي للفتاوي،  راجع: - 995
 .12702، رقم: 11/671، كنـز العمال  راجع: - 997
 .1285، رقم: 1/200قسم األقوال، : اجلامع الصغري، راجع - 999
 .18-19اقتباس من سورة آل عمران، اآلية:  - 998
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عزاه  ،980ة{نعهدا وأان أحق َمن وىف ابلعهد أدخلوا عبدي اجل عبدي هذا عهد إيل
  .هنع هللا يضر ، عن ابن مسعودألب الشيخ

ن للذكر وأنت الذي وفقتنا االذي أنعمت علينا فيسرت لنا القر اللهم أنت 
هذه الشهادة وهي لنا  ه ال إله إال أنت واستودعنا نبه من أ فشهدان مبا شهدتَ 

  .عند  وديعة

فأسئلك  981{إذا اتستودع هللا شيئا حفظه}: ه قالنأ ملسو هيلع هللا ىلص وقد بلغنا عن النيب
لصمد احمليط بكل شيء رمحة خر الظاهر الباطن ال اآلو ك ال إله إال أنت األنأب

فتوفقنا  982تك عليناأن تُتم نعم ملسو هيلع هللا ىلصك وعبد  دمحم حبيبك وخليلك يوجباه نب وعلما،
  .منيآنلقا  هبا ساملني  حىتلينا وحتفظ هذه الشهادة ع ملا حتب وترضى،

له آوعلى  ياألم النيبنا دمحم عبد  ورسولك يدان ونبيوصل اللهم على س
يصفون وسالم على وصحبه وسلم عدد خلقك بدوامك سبحان ربك رب العزة عما 

 واحلمد هلل رب العاملني. املرسلني

من األحاديث ومضت مدة  [122ب]تكملة ملا يسر هللا مجع ما أوردانها 
 يبدر الدين حسن ابن عل ء هللاااملقبل إىل هللا املقبول إن ش 981اللبيب خاأل أشار

                                       
 .4290/22775، رقم: 8/799مجع اجلوامع،  راجع: - 980
 .17499، رقم: 5/704، : كنـز العمالراجع - 981
 "علينا" ساقطة من ع. - 982
 يف ع : األخ احلبيب. - 981
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ق سلسلة إبحلا -آمني نعمته من فضله 986علينا وعليه أمت هللا- 984العجيمي املكي
نفع هللا به يف  -ث يسر هللا على يديه مجع أسانيد شيخنا  خر الكتاب،تلقني الذكر آب

فأمر  -987نفع هللا به -فعرضت ذلك على شيخنا  يف تلقني الذكر، -985الدارين
العزو وإن بركة العلم " :-989نفع هللا به -وقال  ،خر الكتاب مع العزوإبحلاقها آب

 ، انتهى. "قل

تلقني الذكر عند ة املطهرة قد وردت بنالس نال إو علم أ: افنقول وابهلل التوفيق
بن عمرو بن عبد  احلافظ أبو بكر أمحد رواه أما عند املبايعة فهو ما املبايعة ومطلقا،

ن احلسن ب حدثنا، السجستاين عمر بن اخلطاب حدثنا ،يف مسنده 988زاخلالق البزا
بن اعن يعلى بن شداد  ،عن راشد بن داود ،ثنا إمساعيل بن عياشحد ،السكوين يعل

صلى ابيعنا رسول هللا  :وعبادة حاضر فصدقه وقال بن أوسي شداد ـثين أبحد، أوس
ال ي رتسول هللا!   فقلنا   أهل الكتاب،فيكم غريب يعن} :فقال هللا عليه وسلم

 ،أيدينا تساعةفرفعنا  ،  ال إله إال هللاارفعوا أيديكم فقولوا  فأمر بغلق الباب وقال
ك ال نة وإنها اجلك بعثتن هبذه الكلمة وأمرتن هبا ووعدتن عليناللهم إ  ث قال

                                       
هو حسن بن علي بن حيىي، أبو البقاء العجيمي، مؤرخ. من العلماء ابحلديث، مياين األصل مولده مبكة،  - 984

 .2/206، األعالم للزركلي راجع:. 1111/1702مات سنة 
 هللا علينا وعليه" ساقطة من ل. أمت "بدر الدين حسن ابن علي العجيمي املكي - 986
 يف ع : قدس سره. - 985
 يف ع : قدس سره. - 987
 يف ع : قدس سره. - 989
 .282/806)أبو بكر(. حمدث، فقيه، مات سنة  بن عمرو بن عبد اخلالق البصري، البزار هو أمحد - 988
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 :قال البزار .800{هللا قد غفر لكم ن  ابشروا فإث قال امليعاد، [121]اّتلف 
 انتهى.  "سنادوهذا ال نعلمه يروي إال هبذا اإل"

يف قوله  نفمن ذلك أ منها،ما يسره هللا على  801هنبويف هذا احلديث فوائد ن
هذا أمر خاص ال يشرع  ن؟ ث أمره بغلق الباب تعليما هلم، إ"هل فيكم غريب" :ملسو هيلع هللا ىلص

ال و أ ،خراآال و و بل يصان عمن هو غريب عن هذا األمر أ ،منكر فيه حبضور أجنيب
 ياإللقاء اإلهل نوذلك أ آخرا بغلق الباب املانع حلضورهو عنه  802لو اجمللسخبطلب 

على القلب يرتتب عليه تنور القلب القابل ابستعداده املشتمل على املناسبة  801لزـ املن
ء ازل عليه اإللقاء والتلقني من صور اإللقـاحلاصل يف القلب املتن ياليت هي احلبل اإلهل

  .ـزالتيف مراتب التن

فإذا كان االستعداد تاما واملناسبة كاملة ظهرت النتيجة سريعا وإال احتاج األمر 
التدريج ظلمات الغفلة وما إىل تعمل ابملواظبة على الذكر لينمحي أبنوار الذكر على 

  .يتبعها

عن  فيهم غريب أجنيبفإذا كان القلوب متفقة على قصد واحد ومل يكن 
 ؛شو املش انتفاءيد قبل التلقني بقصدهم مع قصدهم حصل يف اجلمع نور من التوح

ء لقبوله مبناسبة اتصافه بنوع يء التلقني ورد نور كلمة التوحيد على حمل متهافإذا ج

                                       
 .21، رقم: 1/154جممع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب اإلميان:  راجع: - 800
 يف ل : ينبه. - 801
 يف ع : احملبة. - 802
 يف ل : املتنـزل. - 801
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من التوحيد بتجريد القصد إىل طلب الواحد احلق سبحانه فازداد نورا على قدر 
  .ا صغرا وكربااملناسبة سرعة وبطوءاالستعداد و 

احنراف  [121ب]منِكر ملا هم فيه حيدث بسبب  وأما إذا كان مثة أجنيب
ئة لقبول نور يات فيضعف املناسبة املهياختالف يف القلوب وتشتٌت يف النقصده 

ة لقبول ييف تقوية املناسبة القلب فتخلية اجمللس من الغريب سعي التوحيد على الكمال
  .أنوار التوحيد

إىل السلو  يف  املتلقن على هذا الوجه اخلاص متوجه نوفيه أيضا إشارة إىل أ
 ،األسرار ال تُوَهُب إال لألمنا نإف مانة،فمن شرطه احلفظ واأل طريق وهب األسرار،
تضمن تقوية املناسبة اليت تمبراعات األسباب  ملسو هيلع هللا ىلصء رسول هللا اومما يدل على اعتن

من قوله  هنع هللا يضر ييض العينني يف حديث عللقبول نور التوحيد ما ورد من األمر بتغم
وأان  ،ثلث مرات ،ث قل أنت ،ثلث مرات ،نع مسغمض عينيك وا}: ملسو هيلع هللا ىلص

يورث نوعا من الوحدة للقلب  نيتغميض العين نوذلك أ ،يتاحلديث اآل 804{أسع
الداخل صورها إىل ات يصور الكثرة احملسوسة الواقع عليها األبصار من املرئ نتفاءال

وإذا ألقى السمع إىل امللقن انتفى صور الكثرة  عن القلب القلب من طريق العني
الية اليت ياإلذن أيضا فيبقى صور الكثرة اخلاملسموعة الداخلة على القلب من طريق 

امنحت صورة الكثرة  حىتل يف نفيها ابلذكر شيئا فشيئا تعمفإذا  ،حُيِدثُها اخلواطر
 ة عن القلب اجنلت فيه أنوار التوحيد على حسب استعداده ومناسبته. ياحلسية واخليال

د ابلضربني على طريق ياملقومن هنا قال أهل الطريق يف كيفية الذكر      
سوى هللا  [124]اة أن تبدأ ابلذكر من جانبك األيسر وتقِصد أن أتخذ ما يلاحلمائ
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هو املنفي ثديك األيسر بقولك "ال" ومتدها إىل أن تطرح "إله" و من قلبك وهو حتت 
ق كتفك األمين ، وتثبت بقولك "إال" من فو ق كتفك األمينعن كل أحد سوى هللا فو 

أثر قلبك ويتمكن فيه "هللا" يف قلبك الذي ألقيَت ما سوى هللا عنه بضرب شديد ليت
في الكثرة وحمو صورها عن هبذا االستحضار تعمل يف نالذكر  نوذلك أ نور الذكر

يذهب  حىتشيئا القلب ابلتدريج ليتمكن أنوار التوحيد ابإلثبات يف القلب شيئا ف
 915بتسقالة القل ن}لكل شيء تسقالة وإ :يف احلديث فقد ورد ابلظلمة أبنواعها

}ما من وورد  ،هو الصقل ابلصاد كما يف القاموس والسقل ابلسني ،805ذكر هللا{
 هُ تْ لَ إذ عَ  ما القمر يضيءمن القلوب إال وله تسحابة كسحابة القمر بينقلب 

}من فقه الرجل أن يعلم  :قال ءي الدرداـوعن أب ،807{تسحابة فأظلم إذ جتلت
  .809{ أيتيهىنم ينقص ومن فهمه أن يعلم نزغات الشيطان أايزداد هو ا

له  فعلى املريد أن يعمر قلبه ابلذكر الذي يعطيه شيخه فمىت غفل وخطر
يضيق  احملل نفإ فليسرع إىل ذكره من حينه، 808وغريها خاطر بغري ذكره من شهوة

 اخلاطر املذموم، ذكرملا خطر له ولوال الغفلة عن الذكر  عن محل أمرين يف زمان واحد
}ذكر هللا وقد ورد  اخلواطر املذمومة، نور الذكر ظلمةَ  810فإذا رجع إىل الذكر فورا نفر

، وسيجيء 812{ه عون لك على ما تطلبن}اذكر هللا فإ، وورد 811{ء القلوباشف
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أقرب الطرق إىل هللا وأتسهلها على عباده وأفضلها عند }ه نأ يمن حديث عل
ورد يف احلديث  العظمى من الفضائل، [124ب]زلة ـنولكون الذكر هبذه امل 811{هللا

  .814{ر نعمة من هللا فأدوا شكرها هذا}الذك

وكف احلواس عما سوى املطلوب  األجنيبء اجمللس من الغريب إخال نوكما أ
طاعة كذلك املبايعة على السمع وال  سبةودفع اخلياالت ابلذكر من أسباب تقوية املنا

ا وهاداي ودليال املريد إذا رضي ابلشيخ ُمربي نأ وذلك واملنشط واملكره من أسباهبا
لرتبية التتم ا نفإ السمع والطاعة يف املنشط واملكرهوابيعه على ذلك فقد ابيعه على 

الشيخ أيمره جبهاد نفسه وهواه الذي هو اجلهاد األكرب وطريق جهادها  نفإ إال بذلك
فالبد أن يبتلي مبا يشتمل على املنشط واملكره  ء جمهولٌة عند املريدالى االستيفع

ويرتتب عليه السمع والطاعة ليتم الرتبية و نقياد سليم واالتختليصا ومتحيصا فيجب ال
فقد ابيعه على أن يريد ما  ،ا ابيعه على السمع والطاعة يف املنشط واملكرهوإذ النتيجة

يريده الشيخ ويرت  إرادة ما ال يريده الشيخ فاندرج إرادته يف إرادة الشيخ فحصل له 
 يبه نوع اتصال معنو وإذا حصل له هذا التوحيد يف اإلرادة حصل لقل يالتوحيد اإلراد
مدادا خيرجه إبذن ه الشيخ برقيقتها املتصلة به ادهذا أم يف فإذا صدق بقلب الشيخ

سبته وقبول استعداده سرعة ة مناو هللا من الظلمات إىل النور شيئا فشيئا على حسب ق
 ا. وبطوء

أدلته فمن  ،دا بكونه عند املبايعةيوأما تلقني الذكر مطلقا من غري أن يكون مق
تسبحان هللا والمد لل وال   }قل :-عنه [126]ارضي هللا -ء اي الدردـألب ملسو هيلع هللا ىلص هقول
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 نوه ،الباقيات الصالات نهنفإ ،ة إال ابللو وال حول وال ق ،أكبهللا وإله إال هللا 
أخرجه  ،816{ةنمن كنوز اجل نوه ،اي كما حتط الشجرة أوراقهاَيُْطْطَن اخلط

  .ءاي الدردـعن أب ،815وابن مردويه الطرباين

ما ذكره الشيخ مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن عبد هللا بن عمر  ومنها
 -من قوله  "يف التوصل إىل احملبوب رحيان القلوب"يف رسالته  817ي الكوراينعجمال

ي رتسول هللا! دلن عن أقرب   فقال} ملسو هيلع هللا ىلص النيب هنع هللا يضر يسأل عل": -قدس روحه
! عليك يفقال ي عل لى عباده وأفضلها عند هللا تعاىل،الطرق إىل هللا وأتسهلها ع

  هكذا فضيلة الذكر، وكل هنع هللا يضر يفقال عل داومة ذكر هللا تعاىل يف اخللوات،مب
! ال تقوم الساعة وعلى الوجه يَمْه ي عل ملسو هيلع هللا ىلصفقال رتسول هللا  الناس ذاكرون،

كيف َأذُْكُر ي رتسول هللا؟ قال َغمْض عينيك    يفقال عل األرض من يقول هللا هللا،
صلى  فقال النب أنت ثلث مرات فأان أسع،  ث قل ،ثلث مرات ،نواسْع م

رضي  يثلث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته وعل   ال إله إال هللاهللا عليه وتسلم
فعا اثلث مرات مغمضا عينيه ر    ال إله إال هللايث قال عل ،يسمع هللا عنه

 ،وهو لقن حبيبا العجمي ،البصري احلسن يث لقن عل ؛يسمع ملسو هيلع هللا ىلص والنيب 908{صوته
وهو لقن  ، السقطيايوهو لقن َسرِ  ،وهو لقن معروف الكرخي ،وهو لقن داود الطائي

وهو  ،دينوريوهو لقن أمحد األسود ال ،وهو لقن ممشاد الدينوري ،أاب القاسم اجلنيد
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 ،وهو لقن ابنه القاضي وجيه الدين ة،يالشهري بعمو  [126ب] ن دمحم السهرورديلق
وهو لقن ابن أخيه شهاب الدين عمر  ،وهو لقن ابن أخيه أاب النجيب السهروردي

خ وهو لقن الشي ،غش الشريازيبن بز  يوهو لقن الشيخ جنيب الدين عل ،السهروردي
، والشيخ جنم وهو لقن الشيخ بدر الدين الطوسي ،يري نور الدين عبد الصمد الَنط

  .يري ومها لقنا الشيخ الفقيه حسن الشمش ،صفهايناأل دالدين حممو 

 خ عبد الرمحنيف النسخة اليت عليها خط تلميذه الشي 818تالذي رأي  قلت
األوحد قطب أيضا لقنا الشيخ  صفهايناأل النجمو وهو  ،هكذا ابن دمحم الشربيسي

 ي دمحم عبد هللا الكوراينـف بن أبالدهر أاب احملاسن مجال الدين يوسالعصر وفريد 
بدور التداين، و  له وصحبه ذوي التهاينآمنحنا هللا به فوق منتهى األماين مبحمد و 

 انتهى. 

 ف وصل هذه السلسلة على االنفرادولنو  820تالمذته ه من تصرفاتنوظاهر أ
 :فنقول ،ة السالسل تربكا ووصال للحديث الشريفيوإن كان أييت ذكرها يف ضمن بق
بن  الرمحنلقن الشيخ زين الدين أاب امليامن عبد  ،والشيخ يوسف العجمي الكوراين

بن عبد السالم القرشي اي املعايل عبد الرمحن ـدمحم بن نور الدين أب مشس الدين
وهو  ،اخلوايف يبن دمحم بن علاي دمحم ـوهو لقن الشيخ زين الدين أاب بكر أب ،الشربيسي

وهو لقن شيخ اإلسالم  ،الشهري ابلزلباين الدمياطي يبن الفقيه علا دلقن الشهاب أمح
وهو لقن  ،الشيخ عبد الوهاب الشعراين [125]اوهو لقن  ،بن دمحم األنصاري ايزكر 

وهو لقن ولده  ،يوهو لقن ولده الشيخ عل ،اوينالش يالشيخ عبد القدوس العباس
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دان وشيخنا يوهو لقن س ،اوي ث املديننالش يدان الشيخ أاب املواهب أمحد العباسيس
ذا النظر اإلحدى الوارث وقدوتنا إىل هللا تعاىل اإلمام يف الشريعة والطريقة واحلقيقة 

 ،امللك وامللكوت احمليط ابملقامات إبذن هللا ذي العزة واجلربوتر مركز دوائ ياحملمد
الدجاين املدين  الدين أمحد بن دمحم املقدسي يدي صفيوانه سأفرد زمانه وغوث 
 ،ال حيصيهم إال هللاوهو لقن خلقا  ،-نفعنا هللا به يف الدارين - الشهري ابلقشاشي

 ،هم إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين الشهرزوريـمنهم ملتمس بركاته وبركات
 مني. آ -كان هللا له عنه يف كل ماله- ،ث املدين ،ث الشهراين

على االنفراد تبعا أوردانه  -به يف الداريننفع هللا  -هذا أحد طرق شيخنا 
بنحو ما يف رحيان  سيتوح الطاو وهذا احلديث أخرجه احلافظ أبو الف للحديث تربكا،

 علم،يف كتابه اجلواهر وهللا أ -طاب ثراه - دان الشيخ دمحم الغوثيوكذلك س ،القلوب
احلفاظ ختلفون  نفإ ،هنع هللا يضر ي طالبـبن أب ين علمسع م احلسن البصري نث الراجح أ

 فأنكره مجاعة منهم وأثبته مجاعة.  يف ذلك،

اإلثبات هو الراجح عندي  :أي ،وهو ،يف إحتاف الفرق قال احلافظ السيوطي
قال احلسن بن  :ه قالنفإ ،يف املختارة وقد رجحه أيضا الضياء املقدسي لوجوه،

مل يسمع منه  :وقيل هنع هللا يضري طالب ـابن أب يعن عل ي احلسن البصريـأب [125ب]
ه بعد رجح مساعه نولك املختارة أطرافيف  وتبعه على هذه العبارة احلافظ ابن حجر

السيوطي فتاوى  ء فلرياجعها يفاوصححه ث ساق الوجوه املرجحة  لسماعه فمن ش
امها وزاد إحتاف الفرق بتم :أي ،ه ساقهانفإ -نفع هللا به -لشيخنا  ويف السمط اجمليد
  .ءاوإذا صح السماع واللق ملقامعليها ما يناسب ا
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 ةيلصوفتلقني الذكر من طريق حسن البصري مجاعات من اوقد وصل سند 
 ي الفتوح الطاوسي وصله من طريق شيخه الزين اخلوايفـومنهم احلفاظ كاحلافظ أب

هذا حبسب لسان  ن وصل سند تلقني الذكر هو الراجحواملثبت مقدم على النايف كا
  .احلديث وأهله نف

فإذا أثبتوا  نة من رهبم يف النفي واإلثباتيفهم على بأكابر أهل الطريق وأما 
 شيئا وجزموا به فهو موافق للواقع وابهلل التوفيق وهللا أعلم. 

خر الكتاب آاليت أمران إبيرادها يف  -نفع هللا به -ن أسانيد شيخنا اآل ولنسق
ه يف ايأمدين هللا وإ- مي املكييالعج يبن علابلفظ جامعها األخ اللبيب حسن 

 :فنقول آمني -ه وفضلهناخلريات الظاهرة والباطنة إبمداده الذي ال انقطاع له أبدا مب
بعد أن ترجم شيخنا ببعض كماالته ما نصه  -كمل هللا توفيقه -قال  .وابهلل التوفيق

 تلقنت الذكر من والدي شيخ املكمل دمحم بن يونس -نفع هللا به -شيخنا  :قال أي
دان الشيخ تاج املوحدين األمني يس [127]اء ابهلل االعلماملدين ومن شيخه إمامي 

( والشيخ 1011عشر وألف ) ىحدسنة إ 822ابليمن اليمين 821يواقابن الصديق املِرْ 
ومن صاحبنا  ،دان سراج الدين عمر بن الشيخ بدر الدين العاديل مبكةيالكامل س

ومن أستاد العارفني الشيخ  ء الدين اهلنديابن ضيا الشيخ املوحد الكامل فضيل
ي واحد يخي وأستاذث من ش كالمها ابملدينة  احلليم الكجرايتاألكمل احملقق عبد 
ة إمام ية األمحديع العلوم اإلهلة واسيمع أشتات الكماالت احملمدالعني ورافع البني وجا

ابن الشيخ  بن عبد القدوس يعل بن ي املواهب أمحدـدان أبيقرانه سزمانه وعني أعيان أ
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َسلك العارف ابهلل تعاىل س ومن الشيخ ،العباسي اويندمحم الش
ُ
بن عبد دي حمفوظ يامل

  .القادر اخللويت

 وهو تلقن من والده الشيح األوحد ويل ،تلقن من والده الشيخ يونس لو فاأل
 دان الشيخ شهاب الدين أمحديالعديدة واملفاخر سواملناقب هللا تعاىل ذي الكرامات 

فاق العالمة العارف ابهلل يخ اآلوهو تلقن من ش ،الدجاين املقدسيين ياحلس يبن عل
لقن كفاحا يقظة وعياان من رسول ، وهو تبن عراق الكفاين يدمحم بن عل دييتعاىل س

مربيه الشيخ ة بعد أن تلقن من شيخه و يكما ذكر ذلك يف السفينة العراق  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 األندلسي احلسين اإلدريسي بن ميمون يدان عليوحد األكمل العالمة احملقق ساأل

ي العباس أمحد بن دمحم التباسي ـتلقن من قطب العارفني أب [127ب]وهو  ،املغرب
ي موسى ـوهو تلقن من أب ،وهو تلقن من الشيخ عبد الوهاب اهلندي ،التونسي
ي يعقوب يوسف بن خيلف الكومي ـوأب 821ورير ي دمحم عبد هللا املو ـومن أب السدراين

عبد هللا بن  من الشيخ األجل 824األنصاري دان دمحم املدينيوتلقن س ،ينئذالقيسي ح
وهو تلقن  ،وهو وعمر العاديل تلقنا من العارف ابهلل تعاىل الشيخ عبد اللطيف ،دمحم
  .العباسي الدين بن عمر العاديل دان بدريخدومه القطب األوحد سمن 

 قطب زمانه عمر بن أمحد يه العامل اإلهل فقد تلقن من أستاذاألمنيدان يسوأما 
ومها تلقنا من والدمها  ،وهو تلقن من الشيخني اإلمامني عبد هللا وأمحد ،جربيل اليمين

وهو تلقن من والده الشيخ إمام املوحدين شرف  ،ي القاسم اجلنيدـالشيخ احملقق أب
وهو تلقن من العالمة شيخ الطريقة  ،املكي العدانين املشرعاحملدثني أمحد بن موسى 
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ومن إمام زمانه الشيخ العارف ابهلل  ،اليمين بن جعمان العدانين ي القاسم إبراهيمـأب
 .العقيلي دي إمساعيل بن الصديق ابن الشيخ إمساعيل اجلربيتيس

دي عمر يوهو تلقن من القطب س ،من العالمة دمحم بن دمحم اجلزري  لو فاأل
دي الوحيد عبد يتعاىل سوهو تلقن من العامل العارف ابهلل  ،بن دمحم العراب العقيلي

وهو تلقن من  ،وهو تلقن من والده ،ابن القطب عبد هللا بن أسعد اليافعي الرمحن
من عز الدين عبد العزيز تلقن  [129]اوهو  ،ي الفضل املغربـالشيخ شرف الدين أب

، وهو تلقن من الشيخ لدين أمحد شاه الغوريوهو تلقن من مجال ا ،826الصاحيب
وهو تلقن من  ،وهو تلقن من كمال الدين شاه خسرو املرجاين ،السمناين انصر الدولة

، وهو تلقن من قطب اجملذوبني حيدر ي أمحد اجلشيتـانصر الدين دمحم بن أب
  .825جياو الز 

دي دمحم بن دمحم يهللا تعاىل س تلقن من العامل احملقق ويل وهو اجلربيت  والثاين
وهو تلقن من  ،اجلربيت العقيلي قطب إمساعيل بن إبراهيموهو تلقن من ال ،املزجاجي

ي ـي بكر دمحم بن يعقوب الشهري اببن أبـة أبياملقامات العلو ة يالشيخ ذي األحوال اجلل
وهو تلقن من  ،وهو تلقن من والده يعقوب ،وهو تلقن من والده دمحم ،حربة املوري

دي الفقيه يالكامل س دي العالمة الويليوهو تلقن من س ،والده الكميت السودي
بن عمر عجيل  يوهو تلقن من والده موسى بن عل ،بن موسى بن عجيل أمحد

ي بكر ـوهو تلقن من صاحبه إمام أرابب األحوال الفقيه دمحم بن أب ،اليمين  العدانين
  .احلداد الرمحنبن عبد  يوهو تلقن من الشيخ عل ،احلكمي
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  .ء الدين اهلنديافقد تلقن من والده الشيخ العامل املوحد ضي فضيل وأما

ين العرفان مياد من ِجْهبذ اوينالش 827والشيخ أمحد وأما حمفوظ فقد تلقن هو
وهو تلقن من والده  ،دي دمحم الَدمرداشيييقان شيخ زمانه سوخازن جنان مقامات األ

وهو تلقن من والده ومربيه وقدوته الشيخ احملقق األوحد  ،الشيخ األكمل حسن
ال من الشيخ الكامل و وهو تلقن أ .[129ب] دي دمحم املعروف بدمرداش احملمدييس

واثنيا من شيخ  ،احلضرمي ث املصري ي العباس أمحد بن عقبةـ تعاىل أبالعارف ابهلل
رسول هللا  وهو ممن لبس اخلرقة يـََقَظًة من ،ققني مشس الواصلني دده عمر الروشيناحمل

 . ملسو هيلع هللا ىلص

ر الوالية العظمى وهو تلقن من نقطة دوائ ،ايي زكر ـتلقن من الشيخ أب :لو فاأل
 . بن دمحم وفا يي احلسن علـدي أبيس

وهو تلقن من الشيخ صدر الدين  ،اكوئيحيىي البدي يتلقن من الس  والثاين
 ،وهو تلقن من أخي مرم الشرواين ،الشرواين 829وهو تلقن من عز الدين ،اخلياواين

وهو تلقن من  ،وهو تلقن من أخي دمحم الشرواين ،وهو تلقن من الشيخ عمر اخللويت
خ مجال املشائد يوهو تلقن من س ،رئيس اخللوتية الزاهد الكيالين الشيخ اإلمام إبراهيم

وهو تلقن من الشيخ  ،العتيقيوهو تلقن من الشيخ دمحم بن حممود  ،التربيزيالدين 
 اوينوزاد الش ينئذح هريـوهو تلقن من الشيخ قطب الدين األب ،ركن الدين السنجاين

ال أمحد
ُ
ء النهري الوارد إىل اصادق بن عبد السميع العمري املاور  من الشيخ األكمل امل

وهو تلقن من الشيخ  ،وقد تلمذ له خلق كثري ،مصر سنة إحدى وتسعني وتسعمائة
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ومن خليفته العارف ابهلل  ،الشهري مبوالان خواجكي اينكاألكمل خواجه أمحد الكاس
وهو تلقن من  ،وهو تلقن من شيخه املذكور ،دمحم الشهري خبواجه جويباري ببخارى

اوي أيضا من ندان الشيوتلقن س ينئذح أستاد األكابر املوىل دمحم القاضي النقشبندي
 [128]اومن  ،ي احلسن البكري احلسينـبن أبدمحم  ة القطب اإلهلي مشس الدينالعالم

ي العباس أمحد ـومن الشيخ الويل أب ،دي أمحد املرصفييتعاىل سالشيخ العارف ابهلل 
هو  ،بن جعفر احلسيينا دمحم غضنفر ديومن العالمة العارف ابهلل تعاىل الس ،املغرب

د صبغة هللا بن روح هللا بن مجال هللا يومن العالمة اجلامع الس ، ث املدينلنهروايلا
املتوىف يف حدود  يري ا الشبشني اخلري ألبـومن الشيخ الويل أب ،اهلندي الربوجي ث املدين

ومن أخويه يف طريق  ،د دمحم املصلي األعرجيومن الشيخ اندرة الزمان الس ،89٣سنة 
 828د نظام الغوثنييلشيخ األجل السوا :الو أ ،املذكور هللا الشيخ عبد احلليم الكجرايت

ن عبد ب يي احلسن علـدي أبير مشاهده سكز دوائا أن تلقن من والده ومر  بعد
الشيخ العارف ابهلل تعاىل يوسف دي يث من صهره س اوي،نالعباسي الش القدوس

 . داغر الرفاعي يمجال الدين ابن عل

أيضا من الشيخ دمحم  دي حسن الدمرداشييفقد تلقن هو وس صفير امل فأما
 جاللقق القطب دمحم املغرب شيخ وهو تلقن من الشيخ احمل ،قاسم املغرب واملدع
 ،ي العباس السرسيـالقطب األكمل أبدي يوهو تلقن من س ،810السيوطي الدين
 التميمي يحسن بن عل دمحم بن العالمة القطب مشس الدين تلقن من األستاد وهو

وهو تلقن من الشيخ العارف ابهلل انصر الدين الشهري اببن بنت  ،نفيالشهري ابحل
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دي شهاب الدين يالعارف ابهلل س 811شيخه وجده ألمه العالمةوهو تلقن من  ،امليلق
ي الدر ـوهو تلقن من القطب أب ،األصويل بن امليلق اإلسكندري ي العباس أمحدـبن أب

ي ـفتلقن من الشيخ أب ،وزاد الشهاب ابن امليلق ينئذح ،[128ب] ايقوت العرشي
ي ـوهو تلقن من وجيه الدين أب ،بن عدالن الكناين بن إبراهيمن عبد هللا دمحم بن عثما

السكري  وهو تلقن من قاضي القضاة عماد الدين عبد الرمحن ،دمحم عبد الوهاب
 هو تلقن من دمحم بن حيىي ،وهو تلقن من شهاب الدين أمحد الطوسي ،املصري

 ،وهو تلقن من اإلمام حجة اإلسالم دمحم بن دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي ،ابوريالنيس
وهو  ،هللا بن يوسف اجلويينعبد ي املعايل عبد امللك بن ـوهو تلقن من إمام احلرمني أب

وهو تلقن من الشيخ  ،ي القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشرييـتلقن من الشيخ أب
وهو تلقن من الشيخ  ،ي أمحد بن عيسىـوهو تلقن من أب ،د الرمحن السلميي عبـأب
 ي صاحل محدون بنـأب املالمتيةوهو تلقن من شيخ  ،ي دمحم بن عبد هللا بن منازلـأب

 ،يبالنخش 812نيسي تراب عسكر بن حـوهو تلقن من أب ،أمحد بن عمارة القصار
 . إبراهيم البلخي ، وهو تلقن من شقيقاألصم وهو تلقن من حامت

 لشيخ عفيف الدين عبد هللا ابنفقد تلقن من والده ا وأما أبو العباس املغرب
 ،وهو تلقن من اخلراز ،يي القاسم الغالمـ سند الغرب أبوهو تلقن من العامل ،811عمر

دي دمحم بن عبد هللا يوهو تلقن من س ،دي دمحم بن سليمان اجلزويليوهو تلقن من س
 ،دي سعيد اهلرتناينيوهو تلقن من س ،مغارأاألمغاري نسبه إىل أجداده بين  الشريف

ي الفضل ـدي أبيوهو تلقن من س ،الرجراجي دي عبد الرمحنيوهو تلقن من س
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وهو تلقن  ،وهو تلقن من اإلمام القرايف ،وس البدويندي عَ يوهو تلقن من س ،اهلندي
 ي عبد هللا املغرب. ـدي أبيمن س

ي ـفقد تلقن من والده قدوة الكمل الشيخ أب دي دمحم البكرييوأما س [110]ا
دي يوهو وبدر الدين املعاديل تلقنا من املسلك الرابين األوحد س ،احلسن دمحم البكري

 ،دي أبو احلسنيوزاد س ينئذح بن الشيخ الكامل يوسف احلريثي س أمحدي العباـأب
دي مجال يوهو تلقن من أبيه س ،الشيخ جالل الدين دمحم دييفتلقن من والده س

وهو  ،البكري احلسين ي زيد عبد الرمحنـوهو تلقن من أبيه الشيخ أب دمحم، الدين
وهو  ،دي دمحم بن دمحم وفايتلقنا من والده القطب اخلامت س بن دمحم َوفا يدي عليوس

وهو تلقن من   ،داود بن ابخال الباخرزي ياحملمد ياألم دي الويليتلقن من س
وهو وايقوت العرشي تلقنا من القطب  ،ء هللا اإلسكندرياابن عط القطب تاج الدين

تلقنا  وهو وأبو عبد هللا املغرب ،عمر األنصاري املرسيي العباس أمحد بن ـدي أبيس
ي احلسن ابن عبد هللا بن عبد اجلبار ـدان القطب اجلامع أبيس 814من إمام زمانه

 ،من حرازم يي عبد هللا دمحم بن علـوهو تلقن من الشيخ أب ،احلسين اإلدرسي الشاذيل
وتلقن املرسي أيضا من  ينئذح دمحم صاحل بن عقبان الدكايل يـأب وهو تلقن من الشيخ

وهو تلقن من العارف ابهلل  ،القرشي البوين يي العباس أمحد بن علـقدوة الطرفني أب
ن إمام زمانه احملقق وهو تلقن م ،القسطالين بن ميمون يي العباس أمحد بن علـأب

دكايل وهو وال ،ي عبد هللا دمحم بن أمحد القرشيـدي أبيرد الواسع ساجلامع والف
ي مدين ـدي أبيمن القطب اإلهلي س [110ب] تلقنوا ي والسدراينواملورور والكومي 

وهو تلقن  ،وسيالطرط 816ي بكر دمحم بن الوليدـ، وهو تلقن من أبالبجائي التلمساين
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وهو  ،املغربي غالب سامل ـوهو تلقن من أب ،يالشاش 815ي بكر دمحم بن أمحدـأب من
إسحق بن دمحم  ي يعقوبـوأب الزجاجي إبراهيم 817دمحم بن وي عمر ـتلقن من أب

سالم بن من أستاده القطب عبد ال دان أبو احلسن الشاذيليوزاد س ينئذح ،يالنهرجوز 
وهو تلقن من  ،تايطب عبد الرمحن املدين الز قوهو تلقن من ال ،ش احلسينيبشِ 

وهو تلقن من الشيخ نور  ،ابلتصغري يف الوصفني الُفَقرْي الدين  يالقطب الرابين تق
وهو تلقن من  ،القطب الشيخ تاج الدين 819وهو تلقن من ،يي احلسن علـالدين أب

وهو  ،ي إسحاق إبراهيم البصريـوهو تلقن من القطب الشيخ أب ،القطب مشس الدين
 ،ي دمحم سعيدـوهو تلقن من القطب أب ،ي القاسم أمحد املرواينـتلقن من القطب أب

وهو تلقن من  ،السعوديوهو تلقن من القطب فتح  ،وهو تلقن من الشيخ سعيد
ل و وهو تلقن من أ ،وهو تلقن من القطب الشيخ جابر ،القطب سعد الغزواين

رضي هللا - ي طالبـبن أب يالشهيد املسموم ابن علي دمحم احلسن ـدان أبياألقطاب س
 . -عنهما

 ،فقد تلقن من والده عبد القدوس بن دمحم العباسي اوينالش يدي عليوأما س
وعبد  :أعنيه ،ومها ،الشعراين بن أمحداوهو تلقن من قطب زمانه عبد الوهاب 

تلقنوا من  ا الشبشريينلبي وأبو اخلري ايوسف بن داغر وأبو العباس احلريشالقدوس و 
دمحم بن  [111]ادي الشيخ يي املقامات واألحوال سو ومشس طريق ذ تاج الكمال

ي ـدي أبيمن شيخ الواصلني سوهو والشعراوي أيضا تلقنا  ،اوينأمحد العباسي الش
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 ،ينئذالعجمي الغزنوي ح دي عبد الرمحنيوهو تلقن من س ،818ل دمحم السروياحلمائ
لطول صمته  دان أمحد البطال الشهرييالده سأيضا من و  اويندي دمحم الشيوتلقن س
دي عبد هللا يوهو تلقن من والده س ،يدي عليوهو تلقن من والده س ،ابألخرس

وهو تلقن  ،اويندي الشيخ عمر األشعث الشيوهو تلقن من جده ألمه س ،اوينالش
 840ي بكر احلسيين الشهريـبن دمحم بن أب يمن البحر النبوي القطب أمحد بن عل

على تسلك  طبقات الشعراويء على ما يف اوهو كما وجد خبط بعض العلم ،ابلبدوي
أمحد الرفاعي تلقن  :وهو أعين ،دي أمحد الرفاعييالشيخ بري أحد أصحاب س يد

 يي علـوهو تلقن من أب ،ي الفضل بن كافحـوهو تلقن من أب ،القاري يمن الشيخ عل
 ميوهو تلقن من مَمْلى العج ،البازايري  يوهو تلقن من الشيخ عل ،بن تركانا غالم

وهو تلقن من العامل العارف ابهلل  ،الكازواين يعل ديوزاد الشعراوي من الس ينئذح
وزاد  ينئذاحلسين املار سنده ح بن ميمون يدي عليوهو تلقن من س ،علوان احلموي

الشعراوي إذ تلقن هو وأبو احلسن البكري وأبو العباس احلريثي من الشيخ العامل اجلامع 
ودمحم وهو  ،بن خليل املرصفي يي احلسن علـأبتفاق نور الدين هللا تعاىل ابال ويل

 وهو ،[111ب] مدي دمحم بن عبد الدائياألكمل س السروي تلقنا من الشيخ
ل من و وهو خال األ ،ي شعيب مدينـواملرصفي أيضا تلقنا من اإلمام احملقق الشيخ أب

صاحب الديك  يدي عليتلقن من س 841، وهوي مدين الغوث التلمساينـأب ذرية
وأبو احلسن البكري أيضا من شيخ اإلسالم ويل هللا  842وتلقن الشعراوي هو ،ينئذح

وهو تلقن من مجاعة منهم الشيخ دمحم  ، بن دمحم األنصاريايي حيىي زكر ـأبتعاىل 
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دي يالكامل س تلقنا من الشيخ العالمة القدوة الويلوهو والشيخ مدين أيضا  ،مريالغ
دي الشيخ حسن يوهو وصاحب الديك تلقنا من س ،ي العباس عرف ابلزاهدـأب

 . التسرتي

فتلقن من مجاعة منهم العالمة املوىل دمحم أمني ابن أخت  غضنفر ديوأما الس
وهو من  ،الدين دمحم 841ءوهو من عال ،وهو تلقن من غياث الدين أمحد ،اجلامي

، بن أمحد بن دمحم الدشيت اجلامي املدققني املوىل عبد الرمحن 844هبذوجد احملققني يس
وهو تلقن من العارف  ،ريه الشيخ املوحد سعد الدين الكاشغوهو تلقن من أستاد

األكابر طراز عصابة املفاخر  وهو تلقن من أستاده ،ابهلل تعاىل نظام الدين اخلاموش
 . ء الدين دمحم العطارالشيخ عال

ء وقدوة اء وإمام العرفاالعلمدان صبغة هللا فتلقن من شيخ إرشاده أستاد يوأما س
الكامل روح هللا بن مجال  ديسومن والده ال ،اهلندي احملققني املال وجيه الدين العلوي

د يال، وهم والسو املذكور أ د دمحم املصلي األعرجيومن الس ،846ينياحلس هللا املوسى
 [112]القنوا من أستاد ء الدين تاوالشيخ عبد احلليم والشيخ ضي 845الدين نظام

رجعة املخاطب على أن ال يكون ملن انتظم يف سلك سلسلته  ع الطبيعةاملوحدين املبائ
وهو  ،دان محيد الدين دمحم بن خطري الدين احلسيينيس 847ة ابلغوثيمن احلضرة اإلهل
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ة يوهو تلقن من الشيخ هد ،849ورقطب املدار شيخ الظهور احلاجي حض تلقن من
وهو  ،الشريازي يومن الشيخ عل ،ومن موالان الشيخ دمحم بن غياث ،تسْ مَ رْ هللا سَ 

 ،وهو تلقن من خري التابعني أويس القرين ،وحده تلقن من الشيخ عبد هللا املصري
 .هنع هللا يضر دان عمر بن اخلطابيوهو تلقن من س

وهو تلقن من الشيخ حسام  ،فتلقن من الشيخ معني الدين وأما دمحم بن غياث
اِنكُبوريالدين 

َ
وهو تلقن من الشيخ عال  ،وهو تلقن من الشيخ نور قطب العامل ،امل

 . سراج الدين عثمان األودهيوهو تلقن من الشيخ أخي  ،لطف الالهوري

البكري  ان اإلمام عال شاه قاضنديدان سرمست فتلقن من سيوأما س
اجلامي أيضا تلقنوا  وهو واملوىل دمحم القاضي واملوىل عبد الرمحن ،الفردوسي الشطاري

من اإلمام الكبري اخلواجه عبيد هللا بن حممود بن شهاب الدين السمرقندي املعروف 
وهو تلقن من قطب  ،ه موالان يعقوب اجلرخيوهو تلقن من أستاد ،خبواجه أحرار

وهو تلقن من شيخه  ،املعروف بنقشبند البخاري بن ء الدين دمحماهـالعارفني اخلواجه ب
وهو تلقن  ،وهو تلقن من اخلواجه دمحم اباب السماسي ،أمري كالل السوخاري ديالس
، وهو تلقن من اخلواجه حممود اإلجنري فغنوي ،يـنالراميت ياخلواجه عل [112ب]من 

عبد اخلالق  وهو تلقن من اخلواجه ،848وكرييوهو تلقن من اخلواجه عارف الر 
وهو واحلجة الغزايل أيضا تلقنا من  ،وهو من اخلواجه يوسف اهلمداين ،دواينالغج

 اينالكركي القاسم بن عبد هللا ـوهو تلقن من الشيخ أب ،الغارمدي يي علـالشيخ أب
د يومن الس ،وتلقن موالان قاضن أيضا من الشيخ عبد هللا الشطاري ينئذح ،الطوسي
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ومن الشيخ  ،وريبنركن الدين اجلو ومن الشيخ  ،وب البيكاهييومن الشيخ أ ،زاهد
اه ومن الشيخ حسام الدين الش ،860ومن الشيخ عبد الوهاب القادري ،البدواين يعل

بن شهاب بن دمحم  يد عليدان السيتلقن من القطب الشهري س  لو فاأل ،مداري
 . الكركاينومن الشيخ مظفر  دي دمحم عارفيومن س ،اهلمداين

هو وعبد الرمحن الغزنوي من قطب دائريت العلم والوالية  فتلقن فأما اهلمداين
وهو  ،القرشي البحريي وهو تلقن من الشيخ عبد الرمحن ،ي بكر اخلوايفـزين الدين أب

مجال الدين يوسف  ي تلقنوا من الشيخ حمي الطريقةوأمحد الزاهد أيضا وحسن التسرت 
لقن من الشيخ جنم الدين وهو ت ،العجمي ث القاهري بن عبد هللا بن عمر الكوراينا

وهو تلقن من  ،زيـوهو تلقن من نور الدين عبد الصمد النطن ،صفهاينحممود األ
 . بن بزغش الشريازي يالشيخ جنيب الدين عل

وهو تلقن من الشيخ  ،دي دمحم عاشقيفتلقن من س دي دمحم عارفيوأما س
 [111]اي احلسن ـوهو والكركاين تلقنا من القطب أب ،ء النهريااملاور  خداقلي
وهو تلقن من الشيخ  ،ي املظفر تر  الطوسيـوهو تلقن من الشيخ أب ،اخلرقاين

وهو تلقن من روحانية شيخ  ،من الشيخ دمحم املغربتلقن وهو  ،األعراب يزيد العشقي
 . يي يزيد طيفور بن عيسى البسطامـ أبالشطار وأستاد األخيار سلطان العارفني

وهو تلقن من  ،يالعشقاابذ وأما الشيخ مظفر فقد تلقن من الشيخ إبراهيم
 . وهو تلقن من الشيخ دمحم اخللويت ،نظام الدين احلسيين ديالس
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وهو تلقن من  ،وريبنتلقن من الشيخ دمحم عيسى اجلو  زاهد ديوهو الس  والثاين
وهو تلقن من الشيخ صدر الدين شهاب الدين  ،اجلشيت الشيخ فتح هللا األودهي

 ،دهلي املعروف جبراغ ر الدين حممود األودهي، وهو تلقن من الشيخ نصالناكوري
املعروف  اخلالدي الدهلويوهو والشيخ عثمان األودهي تلقنا من الشيخ نظام الدين 

وهو  ،ز السكرـومعناه كن وهو تلقن من الشيخ فريد الدين شكركنج ،بشيخ نظام أوليا
وهو  ،861وهو تلقن من الشيخ عثمان اهلاروين ،تلقن من الشيخ معني الدين اجلشيت

وهو تلقن من شيخ الطريقة قطب الدين  ،تلقن من الشيخ حاجي شريف الزندي
وهو تلقن من  ،وهو تلقن من والده ،بن يوسف بن دمحم بن مسعان اجلشيتامودود 

وهو تلقن من والده الشيخ أمحد  ،إبدال اجلشيت ي أمحدـدمحم بن أبخاله الشيخ الكبري 
والزاوجي  [111ب]وهو  ،ن من والده الشيخ فرشتافه اجلشيتوهو تلق ،بن فرشتافه

 .ي إسحاق الشاميـتلقنا من الشيخ أب

وهو تلقن من  ،هرام البهاريـتلقن من الشيخ دمحم ب وهو البيكاهي  والثالث
وهو تلقن من  ،وهو تلقن من والده ،مشس البلخيالشيخ حسن بن حسني بن ُمعز 

 .مشس البلخي الشيخ مظفر

وهو تلقن من  ،تلقن من الشيخ اببو تاج الدين وريبنو هو الركن اجلو   والرابع
ي الفتح ـوهو تلقن من الشيخ ركن الدين أب ،خدوم العامل جالل هللا البخاري ديالس

وهو تلقن من والده الشيخ  ،ي الفضلـوهو تلقن من الشيخ صدر الدين أب ،ايهار زكر ـب
وهو  ،862طاينس األسدي امللايزكر ء الدين اهـي الربكات بـأبالكبري والقطب الشهري 
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 أستاد األولياء شهاب الدين عمروابن بزغش تلقنا من العامل احملدث شيخ الشيوخ 
 . السهروردي

، وهو والشيخ تلقن من الشيخ كرمي الدين األودهي وهو البدواين  واخلامس
 ،املنرييبن حيىي ا دتلقنا من خدوم العامل القطب شرف الدين أمح يمظفر مشس البلخ

وهو تلقن من الشيخ ركن الدين  ،وهو تلقن من الشيخ جنيب الدين الفردوسي
وهو تلقن من الشيخ القدوة  ،در الدين السمرقنديبوهو تلقن من الشيخ  ،الفردوسي

تلقنا من العالمة جنار األوليا وإكسري  وهو والشيخ دمحم اخللويت ،سيف الدين الباخرزي
وهو تلقن من الشيخ  ،ي اجلناب جنم الدين الكربى اخلِيوقيـأب ءاألصفياء سند الكربا

تلقنوا من عم الثالث  والشهاب السهروردي هريـالقطب األبوهو و  ،عمار البدليسي
 [114]اء الدين عبد القاهر اي النجيب ضيـالشيخ إمام املوحدين وقدوة العارفني أب

ومن عمه وجيه  ،ايلي الفتوح أمحد بن دمحم الغز ـأبوهو تلقن من الشيخ  ،السهروردي
عمر دمحم املفتلقن من والده الشيخ  861ا عمهفأم ه،يين عمر بن دمحم املعروف بعمو الد

 ،خركليهما يد أحدمها مشاركة لآل  ومن الشيخ أخي فرج الزجناين ،بن عبد هللاا عموية
 وهو والشيخ أبو إسحاق ،وأما أبوه عمويه فتلقن من الشيخ أمحد األسود الدينوري

وهو  ،وهو تلقن من الشيخ هبرية البصري ،تلقنا من الشيخ ممشاد الدينوري ،الشامي
بن  دان إبراهيميوهو وشقيق البلخي تلقنا من س ،ملرعشيتلقن من الشيخ حذيفة ا

وهو  ،وهو تلقن من عبد الواحد بن زيد ،بن عياضاوهو تلقن من الفضيل  ،أدهم
 . زايد بن تلقن من كميل
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ي ـوهو تلقن من أب ،ي العباس النهاونديـفتلقن من الشيخ أب الزجناينوأما فرج 
  .لشيخ روميوهو تلقن من ا ،بن خفيفاعبد هللا دمحم 

وهو تلقن من  ،ي بكر النساج الطوسيـتلقن من الشيخ أبالغزايل ف وأما أمحد
وهو  ،ي عثمان سعيد بن سالم املغربـوهو تلقن أيضا من أب ،ي القاسم الكركاينـأب

 يي علـوهو تلقن من أب ،احلسن بن أمحد الكاتب املصري يي علـتلقن من أب
 ابري.الروذ

تلقن من الشيخ عبد الرؤف  الوهاب القادريالشيخ عبد وهو   والسادس
 روهو تلقن من الشيخ عبد الغفا ،864وهو تلقن من الشيخ حممود القادري ،القادري

، احلسيين يوهو تلقن من الشيخ عل ،866وهو تلقن من الشيخ دمحم القادري ،الصديقي
 ،احلسيين وهو تلقن من الشيخ إبراهيم ،احلسيين بن أمحدوهو تلقن من الشيخ جعفر 

وهو  ،دي عبد الرزاقيهللا تعاىل س الشيخ العامل احملدث ويل [114ب]وهو تلقن من 
دان عبد يتلقن من والده سلطان األوليا وبرهان كرباء األتقيا حجة هللا وخليفته س

 يوهو تلقن من الشيخ عل ،يماملخز ي سعد ـوهو تلقن من أب ،اجليالين احلسينالقادر 
ي الفضل عبد ـوهو تلقن من أب ،865وسيي الفرج الطرطـمن أبوهو تلقن  ،اهلكاري

، وهو ي بكر الشبليـوهو ومملى العجمي تلقنا من األستاد أب ،الواحد التميمي
ي ـفة أبد الطائيأيضا ورومي تلقنوا من سوالنهرجوري وممشاد  والزجاجي ابريوالرود

وهو تلقن من  ،وهو تلقن من خاله سري السقطي ،اجلنيد البغدادي 867القاسم
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وهو تلقن من  ،ي سليمان داود الطائيـوهو تلقن من أب ،األستاد معروف الكرخي
وزاد  ينئذح قنا من احلسن البصريبن زيد أيضا تلاوهو وعبد الواحد  ،حبيب العجمي

وهو  ،وهو تلقن من والده موسى الكاظم ،الرضا يدان عليسالكرخي من خدومه 
وهو تلقن من  ،دان دمحم الباقريوهو تلقن من والده س ،تلقن من والده جعفر الصادق
د الرحيانتني احلسني وهو تلقن من والده أح ،السجاد يوالده اإلمام زين العابدين عل

أيضا تلقنوا  وكميل وأويس القرين ،دان احلسن واحلسن البصرييوهو وأخوه س ،الشهيد
دان جعفر الصادق يوزاد س حينئذ ي طالبـبن أب يعل سيدانمن ابب مدينة العلم 

دان سلمان يوهو تلقن من س ،ي بكر الصديقـدان أبيمن القاسم بن دمحم بن س فتلقن
 . الفارسي

 ،869دارياه موهو حسام الدين تلقن من شيخه بديع الدين الش  والسابع
دان عبد هللا حامل يوهو تلقن من س ،[116]ا وهو تلقن من الشيخ طيفور الشامي

ي بكر ـدان أبيس ملسو هيلع هللا ىلصتلقنا من خليفة رسول هللا  وهو وسلمان الفارسي ،ملسو هيلع هللا ىلص راية النيب
  .زل عليهـد املرسلني املنيتلقنوا من س يدان عمر وعليوهو وس ،الصديق

بكماله دواما أبدا  ملسو هيلع هللا ىلصبل هو هللا  ،ء كالااملتوشح برد ه ال إله إال هللانفاعلم أ
ء اواملالئكة واألوليء انات نور مجاله من سائر األنبييوعلى جمايل كماله وتع 868عليه

 الدين واملتشبهني واملتشبثني أبذايل كرمهم إىل يوم أمجعني والتابعني هلم إبحسان
 .واحلمد هلل رب العاملني، انتهى
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 خامتة
 

ويرضى عدد خلق  با مباركا فيه كما حيبياحلمد هلل رب العاملني محدا كثريا ط
له آوعلى  ياألم النيبدان دمحم عبد  ورسولك ياللهم على س وصل ،850هللا هللا بدوام

اي  ،اي قدوس ،اللهم اي نور هم إبحسان وسلم عدد خلقك بدوامك،وصحبه وتابعي
 أسئلك مبعاقد ينإ ،اي رحيم ،اي رمحن ،اي أهلل ،ياي ح ،خرينخر اآلآلني،  اي و ل األو أ

وجد  األعلى وكلماتك العز من عرشك ومنتهى الرمحة من كتابك وامسك األعظم 
 خلقك بدوامك ك وحبيبك عدديدان دمحم عبد  ورسولك ونبيالتامة أن تصلي على س

وأن جتعلنا ممن  زمة قلوبنا إليكلوأن أتخذ اب لينا ابلعفو والعافية يف الدارينع نوأن مت
 اعتمد وتوكل يف مجيع أموره عليك.

 .بك نحسن الظوكل عليك و وصدق الت  أسألك التوفيق حملابكيناللهم إ

ا ميل عليك حقا أللسائ نحبق االسائلني عليك فإ [116ب]ك  أسألينللهم إا
واستجبَت دعائهم أن تشركنا يف صاحل  ت دعوهتممن أهل الرب والبحر تقبلعبد أو أمة 

ا ومنهم نوأن تقبل م همايما يدعونك وأن تشركهم يف صاحل ما ندعو  وأن تعافينا وإ
 ا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.نمآ انا وعنهم فإنوأن تتجاوز ع

ذلك كله ما شئت كان وما مل  يتك بني يدفمشيما قلت من قول 851اللهم و
 ك على كل شيء قدير. نة إال بك إو ال حول وال قو مل يكن  تشأ
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ش بعد املوت ولذة النظر إىل وبرد العي ءبعد القضا ء أسألك الرضاينهم إالل
 وال فتنٍة مضلة أعوذ بك.  يف غري ضراء مضرةك إىل لقائوجهك وشوقا 

وأَظلم أو أُْظَلم أو أَْعَتِدَي أو يـُْعَتدى أ أو أُزِلّ  أو أَزِلّ  أو ُأِضلّ  اللهم إن َأِضلّ 
 أو أكتسب ذنبا أو خطيئًة ال تغفره. يَّ لَ عَ 

 ينذااجلالل واإلكرام فإاللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة 
 أشهد أن ال إله إال ينأعهد إليك يف هذه احليوة الدنيا وأُشهد  وكفى بك شهيدا إ

 ولك احلمد وأنت على كل شيء قدير ،لك امللك ،أنت وحد  ال شريك لك
آتية الساعة  نوعد  حق ولقائك حق وأ ندمحما عبد  ورسولك وأشهد أ نوأشهد أ

ك إن تكلين إىل نإىل نفسي فإك تبعث من يف القبور وأن ال تكلين نال ريب فيها وأ
 ال أثق إال برمحتك فاغفريل ذنوب  ينوإ ب وخطيئةتكلين إىل ضعف وعورة وذننفسي 
وافعل ذلك  اب الرحيمو ك أنت التنوتب َعَليَّ إه ال يغفر الذنوب إال أنت نكلها إ

هم من ـخهم ومن اتصل باين وأقارب وأصحاب وأحباب ومشائخي ومشائخو بوالدي وإ
خرى أبركاهتم دينا و  [115]اواجعلنا يف  ـهمتايرق والسالسل وأسالفهم وذر لطمجيع ا

 ،احملبني واملسلمنيو رين ايف الد ءا خري اجلزانجزهم عيف مجيع املراتب واملقامات وأ
 مني. آ

عدد خلق هللا  أمجعنيله وصحبه آدان دمحم وسلم وعلى يوصل اللهم على س
 مني. آ ،بدوام هللا امللك احلق املبني

وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب  بحان ربك رب العزة عما يصفونس
 .العاملني
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 ،ضحى يوم اجلمعة ،ال إله إال هللا على حتقيق إعراب نباهإنباه األ كتاب  مت852
بزاوية شيخنا  (١٧٠١)واحد وسبعني وألف سنة  ،ختم ابخلري والظفر ،شهر صفر 8

 ،رة الغراءو نبظاهر املدينة امل -851وابر  فيهامه ايده هللا وأمد يف أيأ -العارف ابهلل 
ء عدد خلق هللا بدوام هللا االصالة السالم من رب األرض والسمعلى ساكنها أفضل 

  .الءذي اجلالل واإلكرام واآل

إىل  يف دمشق الشام وكتب منه مثة 1051سنة  854وكان الشروع فيه أوائل
 خر الثاين يف كلآل وأواسطه و و خر املبحث الثامن إال ما أحلق أبواخر املبحث األآ

رة أحلق سنة و ملدينة املنابه نفإ 856ا ما بعد تتضمن تسميتهحنو ورقتني وكلمات بعد
ة يف يث كتب البق ،١٧5٥رة سنة و شيء من التاسع يف املدينة املنث كتب  ،١٧٠١

حمرم احلرام من  27حد وكان الشروع يف اإلحلاق والتكملة يوم األ ١٧٠١هذه السنة 
ه األكرم صلى يمدينة نبيف  855ابإلمتام نم ومفاحلمد هلل على ما أنعم وعل هذه السنة

  .آله وصحبه وسلمهللا عليه وعلى 

 الطربايندة عن ناملس األحاديث [115ب]كل ما وردانه من   نوليعلم الواقف أ
ي ـأب للحافظ د املعجم الكبريولة من كتاب البدر املنري يف زوائفهي منق يف الكبري
احلافظ ابن والكتاب خبط تلميذه  ،خ احلافظ ابن حجريثمي أحد مشائاهل ياحلسن عل

حجر على  خبط احلافظ ابنفهو  األوسطل ما كان عن الطرباين يف وكذلك ك حجر؛

                                       
 يف ل : قال املؤلف متع هللا املسلمني بطول حياته آمني. - 852
 يف ع : قدس سره. - 851
 "أوائل" ساقطة من ع. - 854
 يف ل: التسمية. - 856
 يف ل وع :  ابإلمتام على املرام. - 855
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ه يف مشيخته إرشاد املهتدي نفإ البدر املنري وكل ما كان عن اجلمال املرشدي هامش
فهو يف   وكل ما كان عن ابن حبان 857احلافظ النجم عمر بن فهد املكيوهو خبط 

وهو أيضا خبط  ي احلسن اهليثمي أيضاـألب ابن حبان دإىل زوائ نآكتاب موارد الظم
خة عليها خط واحلديث الذي أوردانه من الثقفيات فهو يف نس النجم عمر بن فهد
عن جامعها وبعضها  هلم احلافظ السلفي راوي الثقفياتو أ ،ظافغري واحد من احل

 ،ضها خبط غريمهاوبع اويوبعضها خبط تلميذه احلافظ السخ خبط احلافظ ابن حجر
رمحهم هللا تعاىل - ياملنهج اجلل فهو يف مشيخته ،859يعن السراج احلنبل هوما أوردان

ورمحنا هبم وفيهم ونفعنا  خرينلني واآلو احلديث من األ ر أصحابوسائ -أمجعني
  مني.آ، ه وكرمهنخرا مبآال و و ظاهرا وابطنا أ ابلعلم وجعلنا من أهل ال إله إال هللا

سبحان ربك رب  آله وصحبه أمجعني وسلم وعلى دان دمحميوصلى هللا على س
  .858واحلمد هلل رب العاملني ة عما يصفون وسالم على املرسلنيالعز 

سنة  [117]امتت هذه النسخة ضحى يوم األربعاء تاسع ذي القعدة 870
ى هللا عليه وعلى رة على ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم صلو ابملدينة املن ١٧89

                                       
هو عمر بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم، ولكنه بعمر أشهر  عبد هللا بن فهد اهلامشي، املكي، الشافعي  - 857

، معجم املؤلفني راجع:. 996/1490ويعرف اببن فهد )أبو القاسم( حمدث، مؤرخ، ولد مبكة، مات سنة 
7/119. 

، معجم املؤلفني راجع:. 191/788)أبو جعفر( حمدث، مات سنة  راج، الكويفبن أب بشر الس هو أمحد - 859
1/174 . 

ذي القعدة  15ل : بلغ مقابلة حبسب اإلمكان يف جمالس آخرها ضحى يوم اإلثنني املبار   يف هامش - 858
 بن عبد الغين لطف هللا به وبوالديه واملسلمني.  على يد مالكها احلقري دمحم سعيد 1689سنة 
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مة اهلدى ومصابيح الظالم عدد خلق هللا بدوام هللا امللك العالم، له وأصحابه أئآ
 مني.آ

اللهم اغفر لكاتبها ومؤلفها وللناظر فيها وإليهم واملسلمني أمجعني، واحلمد هلل 
 رب العاملني. 

  

                                                                                          
يف ع : وكان الفراغ من كتابته يوم السبت املبار  رابع شهر الربيع الثاين من شهور سنة مثانية ومثانني وألف  - 870

 دمن اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم على يد العبد الفقري إىل هللا سبحانه وتعاىل دمحم بن أمح
 غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني، آمني. األزهري



354 
 

 

 مفهرس األعل
 

, 127, 125, 77, 45, 10, 27 "ال" التربئة
111 ,111 ,115 ,117 ,140 ,158 ,
171 ,175 ,179 ,178 ,191 ,210 ,
212 ,214 ,242 
 211, 117, 46 ........... النافية للجنس"ال" 

 110 ......................... أاب القاسم اجلنيد
 111 ................... أاب النجيب السهروردي

 111 .................................. أاب ُرْهم
, 86, 96, 56, 50, 64, 15, 20إبراهيم
107 ,128 ,195 ,197 ,220 ,211 ,
261 ,276 ,275 ,279 ,291 ,291 ,
294 ,298 ,282 ,281 ,284 ,286 ,
289 ,100 ,101 ,102 ,101 ,106 ,
116 ,115 ,119 ,140 ,144 ,145 ,
147 ,175 ,179 ,178 ,199 ,180 

 140 ........................... إبراهيم البصري
 276 .......................... إبراهيم املرشدي

 291 .................. إبراهيم بن املنذر اخلزامي
إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين 

 112 .............................. الشهرزوري
إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين 

 111 .................... الشهرزوري ث الشهراين
 275 .................... يإبراهيم بن دمحم احلرير 

 282 .................. إبراهيم بن دمحم بن املنتشر
 279 ........................ إبراهيم بن مهدي

 101 ........................... ابن أبـي الورقاء

 295 ............................ ابن أبـي شيبة
 100 ............................ ابن أبـي ليلى

 107 .............................. ابن الباذش
 95 ................................. اجلين ابن

, 96, 65, 64, 62, 46, 25ابن احلاجب
117 ,190 ,194 ,199 ,210 ,179 

 189 .............................. ابن الدمينة
 227, 225 ........................ ابن السيد

 152, 168, 41, 42............. ابن الضائع
 258 ............................... ابن العرب

 195 .............................. ابن القطان
 100 ................................ ابن الليت

 119 ........................... ابن بنت امليلق
 269 ................................ ابن تيمية
 272 ................................ ابن جرير
 194, 162, 104, 285, 296 ... ابن حبان
, 291, 290, 257, 196, 25ابن حجر

292 ,298 ,281 ,284 ,287 ,109 ,
108 ,112 ,161 ,178 

 291, 196 .................. ابن حجر املكي
 107, 52 ,49, 47 .............. ابن خروف

 214, 15........................... ابن سينا
 107 .............................. ابن شهاب

 111 ................... ابن ضياء الدين اهلندي
, 116, 101, 279, 277, 275ابن عباس

115 ,118 ,121 ,121 



355 
 

 

 110, 269, 17 .................. ابن عساكر
 211, 156, 41, 42 ........... ابن عصفور

 292 ................................ ابن علية
 111 ................................ ابن هليعة
 294, 291, 270, 258 ...........ابن ماجة
, 166, 161, 148, 107, 49, 47ابن مالك

167 ,150 ,171 ,210 ,296 ,177 
 124, 106, 280, 195 ......... ابن مسعود
, 45, 46, 44, 41, 42, 41, 18ابن هشام

47 ,49 ,48 ,67 ,68 ,50 ,82 ,81 ,
84 ,107 ,109 ,120 ,121 ,112 ,118 ,

141 ,142 ,141 ,149 ,160 ,161 ,
165 ,151 ,154 ,155 ,159 ,171 ,
175 ,177 ,180 ,181 ,184 ,187 ,
210 ,227 ,211 

 291 .......... أبو أمحد دمحم اجللودي النيسابوري
, 211, 195, 107, 96, 56, 50أبو إسحاق

145 
 102 .. أبو إسحق إبراهيم ابن عبد الصمد اهلامشي

 291 ............ أبو إسحق إبراهيم الفقيه الزاهد
 102 ..... أبو إسحق إبراهيم بن عثمان الكاشغري

 100 ........................... أبو البقا املعمر
 100 ....................... أبو احلسن الداودي

 140 ....................... احلسن الشاذيلأبو 
 290 ..... أبو احلسن علي بن أبـي اجملد الدمشقي

 102, 289 ..... أبو احلسن علي بن عمر احلراين
 286 ............ أبو احلسن علي بن دمحم البحاثي

 284 ...... أبو احلسن علي بن هبة هللا بن سالمة
 291 ................... أبو احلسن دمحم البالسي

 286 ............ أبو احلسن دمحم بن أمحد الزوزين
, 102, 295 ,291, 291, 195أبو احلسني

194 
 290 .......... أبو العباس أمحد الصاحلي احلجار

 291 ................. أبو العباس أمحد النابلسي
 167, 118 .................. أبو العباس ثعلب

 294 ............. أبو العباس دمحم احملبوبـي املروزي
 294 ............. أبو الفتح عبد امللك الكروخي

 102 ............... أبو الفتح دمحم بن عبد الباقي
 112 ...................... أبو الفتوح الطاوسي

 104 .......... احلسنيأبو الفضل عبد الرحيم بن 
 102 ............ أبو القاسم محزة بن دمحم الكناين

 100 ........... أبو القاسم زيد بن جعفر العلوي
 108 .. أبو القاسم سعيد بن أمحد بن احلسن البناء

 106 ................ أبو القاسم هبة هللا ابن دمحم
 102 ....... أبو القاسم هبة هللا بن علي البوصريي

 108 ..... أبو املعايل عيسى بن عبد الرمحن املطعم
 279 ........... جعفر القطيعيأبو بكر أمحد بن 

 101 ................... أبو بكر أمحد بن سهل
 284 ......... أبو بكر أمحد بن موسى بن ِمْردويَه

 294, 292 .............. أبو بكر بن أبـي شيبة
 292 ...... أبو بكر بن أبـي شيبة وزهري بن حرب

 108 ... أبو بكر دمحم بن عمر بن خلف بن الوراق
 101 .........أبو بكر يعقوب بن أمحد الصريفيين

 100 ... يباينأبو جعفر دمحم بن علي بن دحيم الش
 101 ..... أبو حامد الشرقي أمحد بن دمحم احلافظ،

 294 ........... أبو حفص عمر ابن أميلة املراغي
 294 ........ أبو حفص عمر بن طربزد البغدادي

 198 ............................... أبو حنيفة



356 
 

 

 182, 162, 161, 118, 18 ...... أبو حيان
 277 .................. أبو رجاء دمحم بن محدوي

 286 ........................ أبـو سعيد احلدري
 284 .... أبو شهاب معمر بن دمحم العويف البلخي،

 100 ................... أبو طاهر أمحد السلفي
 284 ......... أبو طاهر أمحد السلفي اإلصفهاين

 277 ........................ أبو طاهر الِسَلفي
 101 ...... أبو طاهر بركات ابن إبراهيم اخلشوعي

 294 ......................... أبو عامر األزدي
 105 ... أبو عبد هللا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب

 290 ............... أبو عبد هللا احلسني الزبيدي
 284 ....... أبو عبد هللا القاسم بن الفضل الثقفي

 291 .................... أبو عبد هللا دمحم احلراين
 291 ......... أبو عبد هللا دمحم الصاعدي الفراوي

 290 ................... أبو عبد هللا دمحم الفربري
 101 ............. أبو عبد هللا دمحم بن عبد الرمحن

 291 ... أبو عبد هللا دمحم بن يزيد بن ماجة القزويين
 102 ........ أبو عبد هللا ملك بن أمحد البانياسي

 279 .......... أبو علي احلسن ابن علي التميمي
 106 ................. و علي احلسن بن علي،أب

 277 .......... أبو علي احلسني ابن دمحم الصغاين
 100 ...... أبو عمرو أمحد بن حازم بن أبـي عذرة

 110 ......................... أبو عمرو محدان
 178, 295, 294 ................. أبو عيسى

 294 .. أبو عيسى دمحم بن عيسى بن سورة الرتمذي
 111 ................................. أبو قبيل
 281 ................................. أبو هلب

 101 ........................... أبو دمحم إمسعيل
 291 .......................... أبو دمحم األجنب

 101 .......... احلسن بن أمحد املخلدي أبو دمحم
 108 .................. أبو دمحم بن الفرات مساعا

 100 ............ أبو دمحم بن محوية، أنبأان إبراهيم
 294 ......... أبو دمحم عبد اجلبار اجلراحي املروزي
 290 ......... أبو دمحم عبد هللا احلموي السرخسي

 277 أبو دمحم هبة هللا بن دمحم بن احلسن النيسابوري
 105 ................ أبو مسلم حجاج بن نصري

 278 ............................... أبو معويه
 295 ................... أبو منصور دمحم الصرييف

أبو نصر عبد امللك بن عبد العزيز النسائي التمار
 ........................................ 101 

 108 ........... أبو نصر دمحم بن دمحم علي الزينيب
 199, 190, 286, 298 ............ أبو نعيم
 284 ................................ أبو هريرة

 111 ........................... أبو مهام اهلناي
 197, 286 ......................... أبو يعلى

 110 .... أبو يعلى أمحد بن علي التميمي املوصلي
 119 ...................... عيسىأبـي أمحد بن 

أبـي إسحق إبراهيم بن دمحم بن صديق الدمشقي
 ........................................ 291 

 292 ........ أبـي إسحق إبرهيم بن عمر بن مضر
 292 ..... أبـي احلسن علي بن أبـي اجملد الدمشقي

 115 ............... أبـي احلسن علي بن دمحم وفا
 118 ................... أبـي احلسن دمحم البكري

 119 .................. أبـي الدر ايقوت العرشي
 191, 190, 171 ................ أب الطيب

 279 .............. بن اجلوخي أبـي العباس أمحد
 118 .... أبـي العباس أمحد بن علي القرشي البوين

 114 ... أبـي العباس أمحد بن دمحم التباسي التونسي



357 
 

 

 291 ....................... أبـي العباس احلجار
 117 ...................... أبـي العباس السرسي

 291 ............... أبـي العباس الصاحلي احلجار
 295 ................... أبـي الفتح دمحم امليدومي

 292 ... أبـي الفتح منصور الفراوي واملؤيد الطوسي
 295 ............. الفرج عبد اللطيف احلراين أبـي

 118 ....................... أبـي الفضل اهلندي
 141 ..................... أبـي الفضل بن كافح

 114 ........................ أبـي القاسم اجلنيد
 160 ............................... أب املنهال
 100 ............................... أبـي أيوب

 147 ......................... أبـي بكر الشبلي
 149, 111, 281 .......... أبـي بكر الصديق
 276 ......................... أبـي حفص عمر

 144 ................................ أب حيان
 120, 278 .......................... أبـي ذر

 147 ........................ أبـي سعد املخزمي
 110, 101, 286, 298, 294 ... أبـي سعيد

 109 ........................ أبـي سعيد اخلدري
 119 أبـي صاحل محدون بن أمحد بن عمارة القصار

 119 .................. أبـي عبد الرمحن السلمي
 118 .......... أبـي عبد هللا دمحم بن أمحد القرشي

 118 ......... أبـي عبد هللا دمحم بن علي من حرازم
 102 .... أبـي عبد هللا دمحم بن دمحم املكودي الدهان

 281 ............................... أبـي عبيدة
 147, 298, 278, 189 ............  عليأب

 141 ....................... أبـي علي الغارمدي
 141 .................. أبـي علي غالم ابن تركان

 278 ....... أب عمر دمحم بن أبـي العباس الصاحلي

 140 .................... أبـي غالب سامل املغرب
 281 ..................... أبـي مالك األشجعي

 109, 281 ......................... أبـي جملز
 119 ..............أبـي دمحم بن عبد هللا بن منازل

 118 ........... أبـي دمحم صاحل بن عقبان الدكايل
 114 .................. أبـي دمحم عبد هللا املوروري

 297 .......................أبـي مليكة الذماري
 114 ...................... أبـي موسى السدراين

 109 ........................ أبـي هاشم الرماين
, 101, 102, 280, 292, 290أبـي هريرة

104 ,117 
 144 ....... أبـي يزيد طيفور بن عيسى البسطامي

 141 ................................... أحرار
, 46, 44, 15, 27, 25, 21, 20, 18أمحد
96 ,107 ,124 ,126 ,125 ,110 ,118 ,

161 ,151 ,157 ,158 ,171 ,196 ,
195 ,197 ,198 ,201 ,269 ,258 ,
274 ,276 ,275 ,279 ,278 ,290 ,
291 ,292 ,294 ,296 ,295 ,297 ,
299 ,298 ,280 ,281 ,284 ,286 ,
289 ,100 ,101 ,102 ,101 ,104 ,
106 ,105,109 ,108 ,110 ,111 ,
111 ,117 ,126 ,111 ,111 ,114 ,
116 ,115 ,119 ,118 ,140 ,142 ,
146 ,145 ,147 ,162 ,161 ,177 ,
179 ,178 ,190 ,191 ,192 ,191 ,
194 ,196 ,195 ,197 ,199 ,198 ,
180 

 100 ............... أمحد ابن أبـي طالب احلجار



358 
 

 

 145, 110 ............. أمحد األسود الدينوري
 141 ............................ أمحد الرفاعي

 279 ............................أمحد الشناوي
 117 ......................... أمحد الكاسكاين

 117 ............................ أمحد املرصفي
 140 ............................. أمحد املرواين

 100 ...................... أمحد بن أبـي طالب
 197, 279 .................... أمحد بن حنبل
 297 ........................... أمحد بن صاحل

 146 ......................... أمحد بن فرشتافه
 145 ....................... أمحد بن دمحم الغزايل

 114 ...... أمحد بن موسى املشرع املكي العدانين
 175, 270 ................. إحياء علوم الدين

 296 ........................... أزهر بن سنان
 291 ....................... إسحق ابن منصور

 28, 29 ......................... أسرار التنـزيل
 126 ........................ إمساعيل بن عياش

 277 .................. إمسعيل ابن حيىي التميمي
 292 ........................ إمسعيل بن إبراهيم
 102 ......................... إمسعيل بن صارم
 299, 297 .................. إمسعيل بن عياش

 101 ................ إمسعيل بن دمحم ابن جحادة
, 202, 166, 164, 121, 20, 19إعراب
211 ,161 

 19, 14 ............................ أفالطون
 201 ................................. األُبدي
 145 ................................. األبـهري
 270 ................................. اإلحياء

, 179, 177, 159, 161, 96, 41األخفش
178, 209 

 101, 151, 41 ......................األزدي
 192, 161, 276 ................... األزهري
, 70, 59, 57, 56, 54, 66, 64االستثناء

71 ,72 ,71 ,90 ,107 ,109 ,108 ,
110 ,111 ,112 ,114 ,116 ,115 ,
119 ,126 ,125 ,129 ,112 ,146 ,
145 ,147 ,169 ,150 ,158 ,176 ,
175 ,177 ,179 ,178 ,192 ,194 ,
199 ,181 ,184 ,200 ,201 ,202 ,
201 ,204 ,206 ,205 ,207 ,209 ,
221 ,227 ,228 ,210 ,241 ,242 ,
245 ,267 

 118, 119, 277, 269, 164 . اإلسكندري
 14 ................................ اإلشراقيون
 175, 117, 268, 269, 201, 79 األشعري

 199, 190, 298, 277, 275 ... األصبهاين
 111, 196, 25 .................. األصفهاين

, 100, 89, 87, 91, 68, 19اإلعراب
108 ,125 ,141 ,164 ,151 ,154 ,
181 ,189 ,226 ,191 ,198 

, 118, 107, 89, 47, 41األعالم للزركلي
195 ,201 ,269 ,274 ,275 ,126 ,
175 

 109, 278 ......................... األعمش
 101 ......................... األغر أبـي مسلم

 101 ................................ األكفاين
 275 ................................. اآلمدي



359 
 

 

 114, 151, 47, 18 ............. األندلسي
 145, 146, 141 .................. األودهي
 79 .................................. الباقالين
 144 ................................. البحريي
, 121, 116, 112, 79, 77, 75البخاري

129 ,128 ,111 ,149 ,162 ,189 ,
257 ,258 ,270 ,290 ,294 ,281 ,
282 ,287 ,101 ,110 ,115 ,141 ,
146 ,178 ,196 

 145 ................................. البدواين
 122 .................................... الرباء

 197 ................................. الربماوي
 177, 128 ..................... الربهان املؤيد

 125, 126, 281, 299 ............... البزار
 194, 286 ........................... البسيت
 101 .................................. البغوي

 281 ................................. يحقيالب
 244, 101, 98, 90, 25 ........ البيضاوي
 146 ................................ البيكاهي
, 287, 286, 281, 274, 271البيهقي
116 ,118 ,178 ,191 

 198, 197 ..................... التاج السبكي
, 101, 295, 296, 78, 79, 77الرتمذي

106 ,178 
, 141, 142, 121, 98, 76, 57التفتازاين

148 ,151 ,170 ,221 ,225 ,229 ,
250 ,192 ,196 

 291 ..................... ي ابن فهد املكيالتق
 198 ........................... التقي السبكي

 275 .................. التقي دمحم بن فهد املكي
 141, 118 ........................ التلمساين
, 110, 276, 157, 60, 44, 21التميمي

117 ,147 ,175 ,194 ,197 
, 100, 282, 294, 274, 272اجلامع الكبري

101 ,104 ,111 ,116 ,122 
 272 ................... اجلامع الكبري للسيوطي

 179, 116 ........................... اجلربيت
, 247, 225, 210, 201, 194اجلرجاين

250 ,286 ,110 ,179 
 146 .................................. اجلشيت

 117, 291, 292, 291 .... اجلالل السيوطي
 190, 198, 197, 195 ....... اجلالل احمللي

, 100, 289, 286, 277اجلمال املرشدي
162 

 279 اجلمال عبد هللا بن العال علي الكناين احلنبلي
 279 .................. اجلمال يوسف األرميوين

 297 .................................. اجلهين
 295, 296, 211, 154, 82 ....... احلارث

 295 ...........احلافظ أبـي احلسن علي اهليثمي،
 112, 286, 281, 274 .... احلافظ السيوطي

 197, 286, 277, 110 ............. احلاكم
 198, 194, 298, 291 ............ احلجاج

 149, 112, 110, 24 ....... احلسن البصري
 110 ........................ احلسن بن شبيب

 126, 299 ........... احلسن بن علي السكوين
 149 .......................... احلسني الشهيد

 288 ................ التسرتياحلسني بن إسحق 
 298 .......... احلسني بن علي بن يزيد الصداين
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 295, 296 ................... احلسني بن واقد
 298 ................................. احلالوي
 112 ................................ احلمصي
 297 ................................. احلوطي

 119 ................................... اخلراز
 291, 274 .......................... اخلطيب
 115 ................................. اخللوتية
 276, 68, 20 ....................... اخلليل

 141 ................. اخلواجه دمحم اباب السماسي
, 109, 107, 101, 100, 85, 81الدماميين

110 ,141 ,142 ,144 ,164 ,166 ,
157 ,171 ,174 ,176 ,191 

, 100, 281, 298, 269, 128الدمشقي
179 

, 228, 229, 212, 211, 28, 21الدواين
219 ,247 ,251 

 122, 119 .......................... الديلمي
 175, 220 ............................ الرازي

 196 .................................. الراغب
 274 ............................... الراَمُهْرُمزي
 119 ................................الرجراجي

 106, 279 .......................... الرصايف
, 109, 107, 95, 96, 62, 27الرضي
191 ,191 
 112 ................................... الرقي

 146 .......................... الركن اجلونبوري
 290, 278, 276 .................... الرملي

 19 ................................. الرواقيون
 107, 50 ............................ الزجاج

 140 ................................ الزجاجي
, 84, 81, 99, 96, 48, 49, 18الزخشري

86 ,88 ,100 ,101 ,108 ,180 ,182 ,
181 ,184 ,186 ,210 ,227 ,229 ,
195 ,198 

 281, 298 ........................... الزهري
 290, 96............................ الزايدي

 111 ............................. الزين اخلوايف
 290 ................................ السجزي

 126, 108, 299 ................ لسجستاينا
 194, 162, 290, 278, 151 ... السخاوي

 162, 104, 101, 102 ...... السراج احلنبلي
 292 ............ السراج عمر بن رسالن البلقيين

 101, 196 ......................... السعدي
 211 ...............................السفاقسي
 145 .............................. السهروردي

, 122, 72, 11, 11, 26, 24, 21السيد
121 ,151 ,216 ,217 ,250 ,279 ,
117 ,141 ,142 ,141 ,144 ,146 

 150, 148, 107, 50 .............. السريايف
 118 ................................. الشاذيل
 140 .................................الشاشي
 56 ................................. الشاطيب
 241, 218, 189, 148, 45 ....... الشاعر
 149, 145, 146, 297 ............ الشامي

 111 ............................... الشربيسي
 140, 117 ........................ الشبشريي

 11 ..................... الشرح اجلديد للتجريد
 115, 12............................الشرواين
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 119, 111, 259, 218, 206 ..... الشريف
 100 .................................. الشعيب

 141 ................................ الشعراوي
 157, 151 ......................... الشلوبني

 292 ................... الشمس دمحم بن القماح
, 141, 118, 107, 48, 45, 44الشمين
142 ,144 ,171 ,172 ,171 ,174 ,
176 ,221 ,279 ,291 

, 114, 111, 292, 291, 290الشناوي
115 ,117 ,140 ,141 

 119 ....................... الشهاب ابن امليلق
 106, 118, 110 ................... الشيباين

 292, 290 .......... الشيخ أبـي احلسن البكري
 147 .............................. الشيخ رومي

 114 ....... الشيخ عبد الوهاب بن أمحد الشعراين
 290 ....................... الشيخ دمحم البكري،

 270, 258 ................. الشيخ حمي الدين
, 144, 141, 111, 195, 90, 46الشريازي

196 
 110 .................... الصالح بن أبـي عمرو

 281 ............ الصلت ابن عبد الرمحن الزبيدي
 105 ................................ الصناحبي

 149, 110, 258, 160, 48, 47 ... الطائي
, 280, 298, 297, 295, 274الطرباين
282 ,281 ,288 ,105 ,107 ,109 ,
112 ,110 ,161 ,199 

 297 ................................. الطحان
 147, 118 ....................... الطرطوسي

 292, 279 .......................... العبادي

 114, 276 ................... العباس الشناوي
 116 ................................. العدانين
 294, 198 ........................... العراقي

 279 ...........................العز بن الفرات
 116 ................................. العقيلي
 292, 128 .......................... العلقمي
 142, 100, 275, 46 ............... العلوي

 119 ................................. الغالمي
 194, 149, 291, 107, 96 .......الفارسي

 196, 271, 270, 258 .... الفتوحات املكية
 292 ................................. الفراوي
 60 .................................. الفرزدق
 241 .................................الفرقدان

 296 ........................ الفضل بن موسى
 145 ....................... الفضيل ابن عياض

 291 ............. الفقيه دمحم بن احلسني املقدمي
, 108, 101, 292, 290, 279القاضي زكراي

110 
 111 ...................... القاضي وجيه الدين

, 207, 149, 21, 19, 17, 15القاموس
129 ,177 ,196 

 198, 199, 25 ...................... القاهرة
 118, 195 ........................... القرايف

 118 .............................. القسطالين
 112, 276 ........................ القشاشي
 194, 191, 119, 291 ........... القشريي
 191, 191, 109, 62, 27 .......... الكافية
 110 ................................. الكردي
 147, 141 ..........................الكركاين



362 
 

 

 141 ......................... الكركاين الطوسي
, 101, 101, 88, 84, 81, 99الكشاف

148 ,151 ,212 ,229 ,228, 195 
, 265, 197, 195, 111, 129, 79الكمال
267 ,257 ,271 ,298 ,287 ,127 ,
140 

 195 .................... الكمال ابن أب شريف
 116 ........................ الكميت السودي

 144, 111, 110, 111 ............ الكوراين
 162, 104, 275, 198 ............. الكويف

 115 ................................ الكيالين
 64 ................................... الالري

 61, 48 ........................ اللغة احلجازية
 289 ........................... الليث بن سعد

 101 ............. لطوسياملؤيد بن دمحم بن علي ا
اِنكُبوري

َ
 141 ............................... امل

 107, 41 .............................. املربد
 191, 190, 101, 161 ............. املرادي

 101, 102, 89 ........................ املرار
رار

َ
 89 ..................................... امل

 289 .................................. املراغي
 118, 258 ........................... املرسي

 141, 117 .......................... املرصفي
 284, 281 ............................. املزين

 19 ................................. املشائيون
 19 ................................. املشائيني
, 276, 272, 157, 161, 128, 21املصري
101 ,122 ,115 ,119 ,141 ,147 ,
197 

 298 ........... املطلب بن عبد هللا ابن احلنطب
 286 ........................... املظفر احلسيين

 250, 268, 269, 24 ............... املعتزلة
 104 ................. املعتمر بن سهل األهوازي

, 298, 187, 116, 111املعجم األوسط
281 ,105 ,107 ,109 ,108 ,199 

, 280, 299, 297, 295, 45املعجم الكبري
100 ,121 ,161 ,199 
, 144, 118, 119, 117, 116, 114املغرب
147 

 102 .......................... املغرية ابن شعبة
 114, 112, 289, 291, 291 .... املقدسي
 298 ................................ املقدسية
 119 ................................. املالمتية

 297 ........................ املنهال ابن اخلليفة
 62, 46 ......................... املوىل اجلامي

 119 ................................ النخشيب
 191, 109, 101, 286, 284 ..... النسائي

 117 .............................. النقشبندي
 147 ............................... النهاوندي
 140 ...............................النهرجوزي

 198, 110, 128 .................... النووي
 197, 194, 119, 291, 110 .. النيسابوري

 110, 286 ........................... اهلروي
 144, 141, 100, 275 ............ اهلمداين

 286 ................................... اهليثم
 275 .................................. الوبري

 101 ......................... الوليد بن القاسم
 292 .......... الوليد بن مسلم عن محران عثمان
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 105 .......................... اليمان بن املغرية
 116, 114, 111, 276 .............. اليمين

 279 ............................ أم أمحد زينب
 278 ............ أم دمحم بنت عمر بن عبد العزيز

 291 ................................. أم هاين
 257 ............................ إمام الشافعي

 119 ................................... أمغار
 161, 19 ........................ إنباه األنباه

 107 .................. أنس بن مالك األنصاري
 181, 52, 68, 47 ............. أهل احلجاز

, 56, 51, 61, 60, 47, 42أوضح املسالك
107 ,149 ,148 ,161 ,182 ,181 ,
211 ,177 

 141 ............................. أويس القرين
 144 .......................... أيوب البيكاهي

 111 ................................. ابلزلباين
 145 .................... بدر الدين السمرقندي

 111 ....................... بدر الدين الطوسي
 126 .. بدر الدين حسن ابن علي العجيمي املكي

 149 .................. بديع الدين الشاه مداري
 146 ........ بـهاء الدين زكراي األسدي امللسطاين

 194, 146, 118 ................. تاج الدين
 111 ... تاج املوحدين األمني ابن الصديق املِْرواقي

 140 ......................... تقي الدين الُفَقرْي 
, 198, 172, 111, 110, 91, 41اثبت
219 ,262 ,261 ,267 ,274 ,288 ,
104 ,111 ,177 
 109 ................................... ثوابن
 281 .................................... ثُويبة

 294 ......................... جابر بن عبد هللا
 291, 272 ............................ جرير

 149 ........................... جعفر الصادق
 28 ... جال الدين دمحم بن أسعد الدواين الصديقي

 117, 114, 279 ...... جالل الدين السيوطي
 11, 21 .............. جالل الدين دمحم الدواين

عبد هللا بن مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن 
 110 .................... عمر العجمي الكوراين

 116 .............. مجال الدين أمحد شاه الغوري
 115 ...................... مجال الدين التربيزي
 278 ....................... جنادة بن أبـي أمية

 115 ................................... ِجْهبذ
, 175, 119, 286, 298, 218, 48حامت

194 
 146 .................... حاجي شريف الزندي

 248, 215, 216 ........... حاشية التهذيب
 122, 26, 24 ................ حاشية املطول

 149 .......................... حبيب العجمي
 110 ........................... حبيبا العجمي

 145 .......................... حذيفة املرعشي
 286 ........................... حرملة بن حيىي

 144 .................حسام الدين الشاه مداري
 111 ............ حسن ابن علي العجيمي املكي

 142 ........................... حسن التسرتي
 117 ........................ حسن الدمرداشي
 291 .......................... حسن الدجنيهي

 111 ........................ حسن الشمشريي
 146 ..... حسن بن حسني بن ُمعز مشس البلخي

 111 ......................... حسن بن موسى
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 298 .......................... حفص العامري
 110, 106, 101, 288 ...... ةمحاد بن سلم

 102 .......................... محام بن إمسعيل
 289 ............... محزة بن دمحم بن علي الكناين

 142 .... محيد الدين دمحم بن خطري الدين احلسيين
 291 ........................... محيد بن هالل

 116 .......................... حيدر الزواجي.
 192, 107, 281, 297, 291, 292. خالد

 144 ................................. خداقلي
 144 .................... خداقلي املاوراء النهري

 117 ............................... خواجكي
 198 ............................... ُخَوْيزَِمْندادٍ 

 118 .................. داود بن ابخال الباخرزي
 115 ........................ دده عمر الروشين

 126, 299, 297 .............. راشد بن داود
 19 .............................. رفع االشتباه

 146 ............ ركن الدين أبـي الفتح بـهار زكراي
 144 ...................... ركن الدين اجلونبوري
 115 ...................... ركن الدين السنجاين
 145 ...................... ركن الدين الفردوسي

 142 ....... روح هللا بن مجال هللا املوسى احلسيين
 112, 110 ..................... رحيان القلوب

 141, 111 ............. زكراي بن دمحم األنصاري
 178, 104, 288, 291, 154 ........ زهري

 105, 275 ...................... زيد بن أسلم
 287 ............................ زيد بن اثبت

زين الدين أاب بكر أبـي دمحم ابن دمحم بن علي 
 111 ................................. اخلوايف،

 144 ................ زين الدين أبـي بكر اخلوايف

 149 ................ زين العابدين علي السجاد
 281 ..................... زينب بنت أبـي سلمة

 279 ......................... زينب بنت مكي
 109 ....................... سامل ابن أبـي اجلعد

 296 .................. سامل بن عبد هللا بن عمر
 147 ........................... سري السقطي
 110 ............................ َسراي السقطي

 142 .................... سعد الدين الكاشغري
 140 ............................ سعد الغزواين

 105 ........................... سعد بن عبادة
 119 ........................... سعيد اهلرتناين

 281 ........................ سعيد بن املسيب
 112, 281, 282, 277, 96, 60 ... سفيان

 281, 277 ..................... سفيان الثوري
 101 .......................... سفني ابن وكيع

 107 .................... سالمة بن روح األيلى
 112 ........................... سلمة بن نفيل

 290 .................................... مسى
, 284, 295, 296, 294, 67سنن الرتمذى

288 ,105 ,110 
 109, 106, 291 .................... سهيل
, 47, 46, 44, 41, 41, 20, 18سيبويه

49 ,61 ,62 ,61 ,67 ,69 ,68 ,50 ,
51 ,52 ,51 ,56 ,96 ,95 ,85 ,104 ,

107 ,144 ,162 ,159 ,171 ,174 ,
176 ,175 ,177 ,179 ,178 ,209 ,
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 126, 297 .................... شداد بن أوس
 42 ............................. شرح الّتسهيل
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, 189, 166, 164, 161, 21شرح التسهيل
192 

 192, 222, 57 ................. شرح التلويح
 76 ............................... شرح الشرح
 217 .............................. شرح القدمي
 216 ............................. شرح املفتاح
 250, 11 ....................... شرح املواقف
 25, 26 .......................... شرح مطول

 109, 292 ............................ شعبة
 119 ..................... شقيق إبراهيم البلخي

 146 ................................ شكركنج
 278 ............................ مشر بن عطية
, 117, 111, 278, 197, 25مشس الدين

140 ,179 ,191 ,194 ,196 ,198 ,
180 

مشس الدين دمحم بن أبـي احلسن البكري احلسين
 ........................................ 117 

 119 ............... شهاب الدين أمحد الطوسي
 145, 111 ...... شهاب الدين عمر السهروردي

 279 ......................... شهر بن حوشب
 78, 75, 71, 57 .......... صاحب التوضيح

 111 ...................... صاحل بن أبـي غريب
 108 .............. صاحل بن إسحق اجِلْهِبذ كويف

 146 ................... صدر الدين أبـي الفضل
 115 ...................... صدر الدين اخلياواين

 146 ........ صدر الدين شهاب الدين الناكوري
, 276 ... صفي الدين أمحد بن دمحم الدجاين املدين

279 ,114 
 115 ....................... ضياء الدين اهلندي

 277 .................................. طاوس
 294 ......................... طلحة بن خراش
 141 .......................... عارف الريوكري
 289 .................... املعافريعامر بن حيىي 

 297, 278 ................ عبادة بن الصامت
 288 ..................... عبد اجلبار بن العباس
 117, 111 ............... عبد احلليم الكجرايت

 178, 177, 111, 291 ......... عبد احلميد
 291 .............. عبد احلميد بن بيان الواسطي

 141 .....................عبد اخلالق الغجدواين
 147 ...................... عبد الرؤف القادري

, 197, 128, 96, 68, 46, 25عبد الرمحن
201 ,269 ,272 ,274, 276 ,279 ,
290 ,291 ,294 ,298 ,281 ,284 ,
289 ,100 ,101 ,106 ,108 ,110 ,
111 ,116 ,119 ,118 ,141 ,142 ,
141 ,144 ,175 ,177 ,179 ,190 ,
191 ,191 ,194 ,195 ,197 ,180 

 281 ................... عبد الرمحن ابن عبد هللا
 108 ........................ عبد الرمحن األعور

 140 .................. عبد الرمحن املدين الزايت
 291 ....................... ةعبد الرمحن بن مسر 

 277 ...................... عبد الرمحن بن مكي
 195, 177, 147 ................ عبد الرزاق

 140 ............. عبد السالم بن بِشيش احلسين
 147 ..................... عبد الغفار الصديقي

 147 ................ عبد القادر اجليالين احلسين
 190, 114, 101, 295 ........ عبد اللطيف
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عبد اللطيف بن ابـي الفتح دمحم احلسن الفاسي 
 101 ............................ املكي احلنبلي

 292 ........................ عبد هللا ابن دينار
 289 ........................ هللا ابن عمروعبد 

 141 ........................ عبد هللا الشطاري
 101 ...................... عبد هللا بن أبـي أوىف

 116 ..................عبد هللا بن أسعد اليافعي
 279 ........... عبد هللا بن اإلمام أمحد بن حنبل

 104 ..........................عبد هللا بن ابابه
 295 ........................ عبد هللا بن سلمة

 106 ............... عبد هللا بن عثمان بن خيثم
 108 .................. عبد هللا بن عمر بن الليت

 281, 282, 280 ...........عبد هللا بن عمرو
 105 ............... عبد هللا بن عمرو بن العاص

 179, 114, 275, 110 ..... عبد هللا بن دمحم
 290 ....................... عبد هللا بن مسلمة

 119 .... عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين
 102 ....................... عبد امللك بن عمري

 111 ..................... عبد الوهاب الشعراين
 147, 144 .............. عبد الوهاب القادري
 114 ...................... عبد الوهاب اهلندي

 280 .............. ن عتبةعبيد هللا بن عبد هللا ب
 100 ....................... عبيد هللا بن موسى

 102 .......................... عبيد بن أسباط
 281 ......................... عثمان ابن عفان

 110 .............................. عثمان البيت
 146 ........................... عثمان اهلاروين

 116 .................................. عجيل
 281 .................................... ُعروة

 116 ............. عز الدين عبد العزيز الصاحيب
 275 .......................... عطاء ابن يسار

 294 ............................. عطية العويف
 106, 281 ............................ عفان

 119 ............. عفيف الدين عبد هللا ابن عمر
 110 ........................... عقبة بن عامر

 107 ................................... عقيل
 141 . عال شاه قاضن البكري الفردوسي الشطاري

 141 ...................... عال لطف الالهوري
عالء الدين أبو احلسن علي بن أمحد العرضي،

 ........................................ 279 
 142 .................... عالء الدين دمحم العطار

 292 .................. علم الدين صاحل البلقيين
 141 ........................... علوان احلموي
 141 ........................... علي  البازايري

 144 ............................ علي البدواين
 111 ........................... علي الدمياطي
 141 ............................ علي الراميتنـي

 149 .............................. علي الرضا
 141 ............................. علي القاري

 141 ........................... علي الكازواين
 147 ............................ علي اهلكاري

 149, 140, 112, 275 . علي بن أبـي طالب
 295, 296 ....................علي بن خشرم

 144 ........... علي بن شهاب بن دمحم اهلمداين
 295 ........................... علي بن صاحل

 282, 297 ................ علي بن عبد العزيز
, 111, 114, 291, 276علي بن عبد القدوس
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 277 .......... أبـي بكر الصويفعلي بن عمر بن 
 118 .......................... علي بن دمحم َوفا

 114 .......... علي بن ميمون احلسين اإلدريسي
 278 ................ علي بن ايسني الطرابلسي،

 145 .......................... عمار البدليسي
 115 ............................. عمر اخللويت
 114 ............................. عمر العاديل

, 126, 107, 105, 299عمر بن اخلطاب
141 

 281 .......... عمر بن سعيد بن سرحة التنوخي
 289 ......... عمران بن موسى بن محيد الطبيب

 286 .......................... مرو بن احلرثع
 111 ....................... عمرو بن الضحا 

 281 .......................... عمرو بن خلف
 295 ............................ عمرو بن مرة

 105 ................... عمي عبد هللا بن وهب
 278 ........................... عمري بن هانئ
 118 ........................... َعنوس البدوي

 288 ...................... عون بن أب جحيفة
 106 ........ عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود

 294 ........................ عيسى بن املختار
 109 .................. عيسى بن دمحم السمسار
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 .1881-، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوتبلبان الفارسي
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: ، حتقيقالنيسابوري القشريي أبو احلسني ، مسلم بن احلجاجصحيح مسلم -48
 .1889 -رايض ،فريق بيت األفكار الدولية،  بيت األفكار الدولية

 دمحم بن عبد الرمحن الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، مشس الدين -60
 بال تاريخ.-، دار مكتبة احلياة، بريوتالسخاوي

بن علي بن عبد الكايف السبكي.  طبقات الشافعية الكربى، تاج الدين -61
حتقيق : د. حممود دمحم الطناحي. د.عبد الفتاح دمحم احللو. دار إحياء الكتب 

 العرب. 
شعراء الثالثة اجلاهليني، طبع بنفقة لطف هللا العقد الثمني يف دواوين ال -62

 . 1995-الزهار، بريوت
بن دمحم الدينوري.  عمل اليوم والليلة البن السين. احلافظ اب بكر أمحد -61

 .1897-حتقيق: بشري دمحم عيون. مكتبة دار البيان، رمس
بن علي بن حجر أبو الفضل  ، أمحدفتح الباري شرح صحيح البخاري -64

العسقالين الشافعي، حتقيق : أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين 
 هـ.1178-الشافعي، دار املعرفة، بريوت

،  مشس الدين ، حمي الدين ابن عرب. طبعه وصححه: أمحدالفتوحات املكية -66
 . 1888-الكتب العلمية، بريوتدار 

، ابدي الشريازيآاحمليط، العالمة جمد الدين دمحم بن يعقوب الفريوز  القاموس -65
 .1878اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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، أب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، حتقيق: عبد الكتاب كتاب سيبويه -67
 .1891-هارون، عامل الكتب، بريوت السالم دمحم

، دار الطباعة كتاب املطول شرح التلخيص للعالمة سعد الدين التفتازاين -69
 هـ.1108-العامره، إسطنبول

اإلجيي، حتقيق: د.عبد  بن أمحد كتاب املواقف، عضد الدين عبد الرمحن -68
 . 1887-بريوت ،اجليلالرمحن عمرية. دار 

مني بن فضل هللا بن أعيان القرن احلادي عشر، دمحم أثر يف كتاب خالصه األ -50
حمب هللا بن دمحم احمليب، دمحم امني بن فضل هللا بن حمب هللا بن دمحم احلموي 

 الدمشق.
صطالحات الفنون والعلوم، دمحم علي التهانوي، احملقق: رفيق العجم إكشاف  -51

 .1885علي دحروج، مكتبة لبنان،  -
زيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم ـعن حقائق التن الكشاف -52

الشيخ عادل أمحج عبد  اخلوارزمي، حتقيق: حممود بن عمر الزخشري
  .1889-وجود، الشيخ علي دمحم معوض، مكتبة العبيكان، الرايضامل

عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو القاسم  الكشاف -51
املهدي، دار إحياء  اخلوارزمي، حتقيق: عبد الرزاق حممود بن عمر الزخشري

 .بريوت ،بالرتاث العر 
يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين علي بن حسام الدين  ز العمالـكن -54

 .1895-املتقي اهلندي الربهان فوري، مؤسسة الرسالة ، بريوت
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 –. دار صادرلسان العرب، دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي املصري -56
 .بريوت

الفوائد. نور الدين علي بن أب بكر اهليثمي. حتقيق: عبد جممع الزوائد ومنبع  -55
 .1884–هللا دمحم الدرويش. دار الفكر، بريوت

. النيسابوري املستدر  على الصحيحني، اإلمام احلافظ أب عبد هللا احلاكم -57
 بال تاريخ.-ملعرفة، بريوتاملرعشلي. دار ا إشراف: يوسف عبد الرمحن

. حتقيق: املوصلي التميمي بن علي بن املثىن أبو يعلى مسند أب يعلى. أمحد -59
 .  1894-دمشق ،حسني سليم أسد ، دار املأمون للرتاث

. احملقق: شعيب األرنؤوط بن حنبل. أمحد بن حنبل مسند اإلمام أمحد -58
 .1886، موقع اإلسالم خرون. مؤسسة الرسالةآو 

بن عبد هللا بن  أمحد ، أبو نعيماملسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم -70
ق: دمحم حسن ، حتقيأمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين

 .1885-بريوت، دمحم حسن إمساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية

 .1854-، أبو حامد الغزايل، حمقق: ابو العال عفيفي، قاهرةمشكاة األنوار -71

، حتقيق : طارق بن الطرباين . أبو القاسم سليمان بن أمحداملعجم األوسط -72
-القاهرة ،احلسيين، دار احلرمني  عبد احملسن بن إبراهيم عوض هللا بن دمحم 

 . هـ1416
. حتقيق: بن أيوب أبو القاسم الطرباين ، سليمان بن أمحداملعجم الكبري -71

 . القاهرة ،بن عبداجمليد السلفي، مكتبة ابن متيم محدي
 . 1881-، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة. بريوتمعجم املؤلفني -74
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املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب  -76
 .1885-العلمية، بريوت

حلديث النبوي، الدكتور أ. ي. ِوْنِسْنْك. دار املعجم املفهرس أللفاظ ا -75
 .1899-الدعوة. إسطنبول

ن الكرمي، دمحم فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار آاملعجم املفهرس أللفاظ القر  -77
 .هـ1154 –الكتب املصرية 

ب بكر بن دمحم بن علي السكاكي، دار الكتب أمفتاح العلوم، يوسف بن  -79
 .1897-العلمية، بريوت

 ، الزخشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحدعة اإلعراباملفصل يف صن -78
 .1881-جار هللا، احملقق: د. علي بو ملحم، مكتبة اهلالل، بريوت

 ، الزخشري، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحداملفصل يف صنعة اإلعراب -90
 بريوت. ،جار هللا، احملقق: د. علي بو ملحم، مكتبة اهلالل

 .2012املكتبة الشاملة.  -91
 أمري غالب، بن ليث العجائب وُمظهر الكتائب، مُمزق الغالب األسد مناقب -92

 مشس اجلزري ابن. عنه هللا رضي طالب أب بن علي احلسن أب املؤمنني
 .القاهرة ، القرآن مكتبة، الطنطاوي طارق:  حتقيق. دمحم بن دمحم الدين

 مري بن شرف بن حيىي زكراي أبو، احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج -91
 .1828-. املطبعة املصرية ابألزهرالنووي

التصوف واملنكرين عليه والطرق الصوفية، د. عبد املوسوعة الصوفية أعالم  -94
 .1882املنعم احلفين، الطبعة األوىل، دار الرشاد، 



380 
 

 

بن دمحم بن االنبارى،  لباء ىف طبقات األدابء، كمال الدين عبد الرمحننزهة األ -96
 .1896-سامرائي، مكتبة املنار، األردن براهيمإحتقيق: 

 ةاثر املصنفني، إمساعيل ابشا البغدادي. طبعآمساء املؤلفني و أة العارفني هدي -95
 .1866-نبولطسإ

 بن دمحم بن أمحد الدين مشس العباس أبو. الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -97
 . بريوت، صادر دار. عباس إحسان:  احملقق. خلكان بن بكر أب

: حتقيق .الرازى احلسني بن عمر بن دمحم الدين فخر اإلمام ،زيلـالتن أسرار من -99
.العربية مصر مجهورية ،املسلم دار، عطا أمحد القادر عبد
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